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 باتكلايف:ءارق ألام جلل ب

 بانكلا يف ةءارق

 :بتاكلل ةءارق

 هباتك ردصأ نأ دعب ثيدحلا خيراتلاو ةسايسلا يملاع يف "نيكمورف ديفيد" رهتشا

 يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا اهتكرت يتلا راثآلل ةلماش ةيليلحت ةيّؤر هيف مدق يذلاو ءاذه

 حبصأ ام نيوكتب ,ًاصوصخ هبوعشو يبرعلا قرشملا يفو ءًامومع يبوروألاو يلودلا عضولا

 .طسوألا قرشللا ىمسي

 ةعماج يف جرخت .يكيرمأ يميداكأ خرؤمو ينوناقو بتاك وه "نيكمورف ديفيد"
 ,نوناقلاو ةيلودلا تاقالعلاو خيراتلا سّردُي ,نطسوب ةعماج يف ذاتسأ نآلا وهو ءوغاكيش

 ررحيو :ىدملا ديعبلا لبقتسملا تاساردل يدراب .س كيرديرف زكرم ريدم بصنم لغشي امك

 وضعو .طسوألا قرشلا ىدتنم نع ةرداصلا ةيلصفلا طسوألا قرشلا ةلجم يف ةيحاتتفالا

 ةباتكلا نيكمورف نهتمي نأ لبقو .ةدحتملا تايالولا يف ةيجراخلا تاقالعلا ةيعمج
 رشاب مث ,"ًالوأ ةيطارقميدلا" ةلمحل ًايسايس ًاراشتسمو ًايماحم 1978 ماع لمع ةيخيراتلا

 :يبصنم لغشو ,ءيرفمه تربويه ةسائرلا حشرم ةلمحل ةيجراخلا ةسايسلا راشتسم هلمع

 ةيركسعلا مكاحملا يف عاقدلل ةماعلا ةئيهلا يف عافدلا راشتسمو ماعلا يعدملا ليكو

 .امهيلك ةيكيرمألا عافدلا ةرازول ةعباتلا

 اهثدحأ ءلامعأ ةعبس نيكمورف ررح دقف .فلؤملل ريخألا الو لوألا سيل باتكلا اذهو

 هباتك وهو ."1914 ماع يف ىربكلا برحلا أدب يذلا نم .ريخألا ابوروأ فيص" باتك
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 ييجي بسلم عسا يقل كشتة تس ةلوذلا تسمن |

 يتلاو ,ةيفخلاو ةرهاظلا ةيسايسلا تاروطتلا هيف لوانتو :ىلوألا ةيملاعلا برحلا نع يناثلا

 كلذ فيرخ يف تعلدنا يتلا ةيملاعلا برحلا ىلإ م1914 فيص لالخ ملاعلاو ايوروأ تقاس

 ًاديهمت باتكلا كلذ دعن نأ نكميو ,1918 ماع ىلإ رشبلا دصحت اهتوم ةلآ ترمتساو .ماعلا

 هتاليلحتب نيكمورف هيف زيمت ثيح «ةينامثعلا ةلودلا ةياهن :مهألاو رهشألا هباتك عئاقول

 ,ضيرملا لجرلا ةكرت يف ةيبوروألا ةسايسلا ريوصت ةداعإ نم هيف نكمتو .ةحضاولا ةقيقدلا
 فيكو ,1922ماعو م914ماع نيبام تاونسلا لالخ طسوألا قرشلاب فرعي حبصأ ام وأ

 قرشلا اذه نيوكت نم ,ةيناطيربلا ةصاخو .ءافلحلل ةيجراخلا ةسايسلا رئاود تنكمت

 .ًايلاح هيف مكحت يتلا ةمظنألا ةغايصو

 :بانكلل ةءارق

 طارفنا اهاحوأ يتلا تارضاحملاو تالاقملاو ثوحبلا اهنم رثكأو ,بتكلا يه ةريثك

 مل ؛ةدحاو تناك ةمأل ةددعتم ةيسايس تانايك مايق نم كلذ عبت امو ,ةينامثعلا ةلودلا دقع

 كلذ نوكي نأ فولأملا نمف «ةينيد الو ةيقرع الو ةيوغل الو ةيفارغج دودحب اهمايقب مزتلت
 فسألا عم نكل ءيسايسلاو يخيراتلا جاتنلا نم ضيفل بضني ال ءاحيإ ردصم للجلا ثدحلا

 امم ًاريثك انأرق دقل .ًالعف ىرج امك .رمألا ةقيقح ىلع هباَّثُك عالطا ىلإ رقتفي ناك همظعم

 انمامأ دحأ ركذي مل نكل ءطقف ءاوهألاو حلاصملا ىأ ةينيدلا وأ ةيموقلا ةفطاعلا يحوب بتك

 وهف ,بتك ام لك نع كلذب درفتي باتكلا اذهو .رومألا قئاقدب ًالعف كلذ ىرج فيك نآلا ىتح

 انهف :تارثؤملاو حلاصملاو فطاوعلا نع ديعب يعقاو يملع جهنمب ةقثوم تامولعم دروي

 قلخي دق كلذلو ءديدج نم خيراتلا عنص فيك حضوت ةدرجملا قئاقحلا انهو ءملكتت عئاقولا

 يتلا ةيحورلا ةمزألا وه رطخألا نكلو ,هلج وأ هانملعت ام لك بلقي وهف ,ةيفاقث ةمزأ باتكلا

 ىنعم فرعيسو .خيراتلا يف ةفداصملا ىنعم ئراقلا كرديسو ءًامتح هتءارق دعب اهفلخيس

 ًاريثك قدصي نأ هيلع بعصيسو .ةلودلل دحاولا زاهجلا نمض ىتح تاسايسلا ريرمتل رمآتلا

 يأو ؛ءادعألا نم ىدعأ مهرس يف اوناك نيذلا ءالّؤه ءاقدصأ يأف ,باتكلا هيلع ىوتحا امم
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 | باتكلا يؤفةءارق يح يحس اا

 بيرقلا سمألاب ناك ام نإ ءءاقدصألا نم لضفأ ةفلتخم بابسأل اوناك نيذلا ءالؤه ءادعأ

 ,سسأ هل مئاق عقاو نآلا وه ءقرولا ىلع شيطارخ وأ ءسوؤرلا يف ًاراكفأو ًاططخو عيراشم
 .هيف ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا مهحلاصم ترذجت نمم ةسارشب هنع عفادي نم هلو

 ام اذهو :طسوألا قرشلا نيوكتل ةيلومشلا ةيمارونابلا ةرظنلاب نيكمورف لمع زاتمي

 نع ةلماكلا تاباجإلا ةرم لوأ هيتفد نيب عمجي رفس وهف ,قوبسم ريغ ًايداير ًالمع هلعجي

 اهؤافلحو ايناطيرب تلكش. فيك :اهنم ءليلضتلاو ةيمعتلاو ةريحلا زمر لازت الو تناك ةلئسأ
 تايصخشلا كلتو تانايكلا كلت تناك اذاملو .؟طسوألا قرشلل ةيسايسلاو ةيفارغجلا تانايكلا

 ,؟طسوألا قرشلا يف ةيلبقتسملا اهتسايس ايناطيرب اهيلع تنب يتلا تازكترملا ام .؟ًاديدحت

 يتلا ةيداصتقالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تاباسحلا ام ,؟كلذ ءارو نم وجرت تناك اذامو

 وأ مغانتلا ىدم ام .؟طسوألا قرشلا نيوكت يف ىلوطلا ديلا اهل ناك يتلا ايناطيرب تهجو
 لبقتسملو سانلا نييالمل ةيريصم تارارق ذختت يهو ةيناطيربلا تارادإلا يف فالخلا

 نمو ,؟نولعفي اوناك امل ًامامت نيكردمو نيعاو نييناطيربلا ةداقلا ناك له .؟مهب اهتقالع

 .؟ملاعللو مهل لاوحألا بعصأ يف تارارقلا رطخأ اوغاص نيذلا لاجرلا كئلوأ

 هفرعن انك امم لايخلاو عقاولا دودح نيأ :مهألا لاؤسلا باتكلا هنع باجأ امم ىقبيو

 كلملا :.؟نيسح فيرشلا .؟دوعس نيا .؟ةيبرعلا تايعمجلا ًالثم :؟ةلحرملا كلت تايرجم نع

 ةحورطم تناك يتلا تامولعملا ةقيقحو ,؟مهنع ةقيقحلا دودح امو .؟هللا دبع ريمألاو لصيف

 فلؤؤملا دعاس دقل .هريغو ؟روفلب دعو ةقيقح ,.؟ةداضملا ةياعدلا وأ ةياعدلا ضارغأل مهنع

 تاونسلا يف تحمس ىتح نيحلا كلذ ذنم ةيرس تناك ةدع لود نم قئاثو ىلع هعالطا

 كانه لهو .؟اهلك ةيئاهنلا تامولعملا يه هذه له :لءاستن انلعجي اذهو ءاهرشنب ةريخألا

 .؟ةيفاخ لازت ال يتلا لبقتسملا تآجافم امو ,.؟ىفخي ام دعب

 هعضوو .ةدحتملا تايالولا يف "ةينامثعلا ةلودلا ةياهن" :هباتك نيكمورف دعأ دقل

 رطخأ نم ةلحرمب قلعتيو ءانلو اذع وهف ءانينعي باتك هنكلو .ةيزيلكنالا ءارقو اهئارقل ًالصأ
 دق كلذب اننأل ,؟انب اوعنص اذام فرعنل ءأرقنل لقألا ىلعف .تالكشم اهرثكأو ,انخيرات لحارم
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 ميجا ياش اش يل سا لولا سم |

 مهيلإ ترظن امدنع برعلا ناك فيك فرعنل .؟ًالبقتسم نوعنصيس اذام ةفرعم نم نكمتن

 نيعاو برعلا ناك لهف :نينسلا فالآ رصاوأ تقزمو ,مهتمستقاو .؟برح ةمينغ ىربكلا لودلا
 نكي مل نإو ؟اولعفي نأ نكمي ناك اذام وأ ,؟اولعف اذامف كلذ نوعي اوناك نإف :؟لصحي ناك امل

 ,:؟عقاولا اذه لظ يف لضفأ لبقتسم ةغايص عيطتسن لهف عقاولا اذه ةغايص يف رود انل

 ءازجأ مهلودو ءلئابق تاتش. مهنأ ساسأ ىلع برعلا عم هلماعتو ملاعلا ةرظن تناك اذإ ةصاخ

 نمو ءاودحوتي نأ ىلع نيرداق ريغ مهنإف لبقتسملل ىتحو .ءافعضو نورصاق مهنأو ,ميلاقأ

 نوجوري مويلا برعلا مظعمف .هلك هيلع نكي مل نإ ءبرعلا عقاو مظعم ىلع قبطني اذه نأ ملؤملا

 .يموقلا مازتلالاب روعشلا مهلهاك نع اوقليل طقف ءيموقلا يودحولا عورشملا قافخإل حرفب

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهنا تادهاعم نوغوصي .ءافلحلا عمتجا ثيح سيراب يف

 اوحجنو ءايدبأ مهراصتنا ىقبيل اهل ةياهنو ءبورحلا ةمتاخ برحلا كلت نوكت نأ اودهج
 سيراب مالس ناكف :مداق مالسل ناكمإ يأ يهني ًامالس ناك هنكل ءمالسلا قيقحت يف ًالعف

 ىتح طسوألا قرشلا يف لعتشت لازت الو ,تلعتشا .تاروثلاو بورحلا نم ةلسلسل ةيحاتتفا

 اوماق وأ برعلا نم ريثك ىلع برحلا تضرُف دقل .فورعم ريغ لبقتسم ىتح رمتستسو ءنآلا

 ىشخن له :نآلا لاؤسلا نكلو ,هعم لماعتلا نكميو :ىشخي ال عقاو برحلا نأ تبثو ءاهب
 تاروثلاو بورحلا ةفلك عقوتن نأ ةلوهسلا نمف .؟هعم لماعتلا برعلا نكمي لهو .؟مالسلا

 هجئاتنب ؤبنتلا ةقدب نكمي يذلا مالسلا نكل ءاهجئاتنب ٌوبنتلا ًابعص ناك نإو ءاهرئاسخو
 لك ىلعو ديعيلا ىدملا يف هنم جتنيس ام ردقي نأ دحأ عيطتسي ال ,ةعقوتملا هدئاوفو ةبيرقلا

 ًاملوم ناك مالسلا نأ دجنس باتكلا اذه يف ثادحألا تايرجمل انتعباتم نمو .دعصلا

 حلي لظيس «يمادلا يبرعلا عيبرلا لظ يفو ءأرقن نحن املاطو .مهل مّيق ىه ام ردقب عيمجلل

 .؟طسوألا قرشلا ليكشت لحارم نم ةديدج ةلحرم باتعأ ىلع نحن له :بعرم لاؤس انيلع

 .برعلا ىلع اهبقاوعب ىسقأو اهجئاتنب أوسأ نوكت

 تهتنا يتلا ةينامثعلا ةلودلا ةياهن عم تأدب طسوألا قرشلا ةيضق ىمسي ام ةيادب نإ

 ةضورفم غيص كانه تناك تقولا كلذ ذنمف ءبقع ىلع اسأر عاضوألا تبلق ءىربك تآجافمب
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 | باتكلايفةءارق سس ا

 رود نآلا ءاج لهف ,نويسنرفلاو نويناطيربلا مث ءالوأ نوينامثعلا اهضرف .هبوعش ىلع
 يفاحصلا بتك ؟طسوألا قرشلل ةديدجلا مهتغيص اوضرفي يك سورلا مهشماه يفو نييكريمألا
 ,"هنيوكت ةداعإ لبق هيّرعن اولاعت :طسوألا قرشلا ' :اهناونع ةلاقم "نامديرف ساموت" يكيرمألا

 قرشلا نّوكت فيك نيكمورف خرؤملا ددح"' :هيف لاق ,ةيندنللا "طسوألا قرشلا" ةفيحص اهترشن
 طوطخب يبرعلا طسوألا قرشلا روصم مسري نأ لشرشت عاطتسا 1988 ماع يف :هلوقب طسوألا

 هنأب كلذ دعب برعلا سنرول رخافيسو ,ةيركسعلاو ةيندملا ةيناطيربلا تارادإلا حلاصم مئالت

 نآلاو ءءاشعلا ةبجو ىلع طسوألا قرشلا روصم اومسر رخآ صخشو لشرشت عم كارتشالابو

 نيرداق وأ «نيبغار طسوألا قرشلا لهأ ناك اذإ :وه لاؤسلا نإف ,خيراتلا كلذ نم دوقع دعبو
 هسفن لاؤسلا اذه حرطي ' :نامديرف فيضيو ."؟روصتلا كلذ قفو شيعلا يف رارمتسالا ىلع

 ىوس سيل نيطسلفو .قارعلاو ةيروس يف نآلا ثدحي امف ءةرملا هذه ةدح رثكأ وحن ىلعو مويلا
 اهنيوكت داعي ةيروحملا ةيطسوألا قرشلا ميلاقألا هذه سيراضتف ,ىرخأ ةيلثررشت "ةظحل"
 ثدحي هنإ ,كلذك نوكي نأ ًاعقوتم سيلو ؛ىلعأ نم يلايربمإ لعفب كلذ ثدحي ال نكلو ءايلاح
 .نييقارعلاو نيينيطسلفلاو نييروسلا رودص يف مرطضتو تحت نم لعتشت تاعازن ريثأتب

 يف ةيغاص ًاناذآ دجتل تناك طسوألا قرشلا ميسقت يف ةيرامعتسالا ىؤرلا هذه نكلو

 :اهنأ ًافيضم ,"ًادج ةريطخ ةرادإ" :اهنأب نامديرف اهفصو يتلا ةقباسلا ةيكيرمألا ةرادإلا
 يكيرمألا ينسلألاو بيدألا عم قفتي انلكو ."ةدحتملا تايالولا خيرات يف ةرادإ أوسأ"

 نم ناك كلذل ."ملاعلا ىلع ًارطخ لكشت" تناك شوب ةرادإ" نأ يف يكسموشت موعن" زرابلا
 نأل ,بابسألا اهل ترفاوت اذإ ًالاح طسوألا قرشلا ميسقت ةركف ذيفنت يف عرشت نأ نكملا
 ءامايوأ ةدايقب نطنشاو دمعت نأ دعبتسي الو ؛ةقطنملا ىلع "ةلماكلا ةنميهلا" اهفده

 اهيلع لهسيل ءطسوألا قرشلا ميسقت ةداعإ ةلواحم ىلإ .يبرعلا عيبرلا ثادحأ ةرمثتسم

 ىلإ لصن له ءايناطيرب هتلكش. يذلا ميدقلا طسوألا قرشلا دعبف :ةريغص نادلب عم لماعتلا

 رود وه ام ًاضيأو ,ةلاحلا هذه يف ايسور رود وهامو ؟اكيرمأ هلكشت ديدج طسوأ قرش

 .ايكرتو ناريإك ةقطنملا يف ةدعاصلا ىوقلا
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 ااا اان رضس ويكسب ةناسشا ةلوذلا اسمن |

 ,؟طسوألا قرشلا لبقتسم نع هلأسو ءنيكمورفب يفحص لصتا قايسلا اذه يفو

 لمعي يذلا يركسعلا خرؤملا "كاوتول دراودإ" امأ ."طسوألا قرشلل لبقتسم ال" :ملأب باجأف

 ال هنإ" :هسفن لاؤسلا نع باجأف ؛نطنشاو يف ةيلودلاو ةيجيتارتسالا تاساردلا زكرم يف
 تايالولا نأ فاضأو :"ىرخأ ةرم طسوألا قرشلا لبقتسم ليكشت ىلع رداق برغلا نأ نظي

 نكمي ال ام نكلو ,"اهتاداعمل ًاديدج ًايبس" برعلا يطعت نأ ىلع ديزت نل اهلخدتب ةدحتملا

 طسوألا قرشلا يف ةيكيرمألا ةيركسعلا تارماغملل ةديدجلا تايطعملا دعب هنأ هراكنإ

 لود ةمظنأ ةردق تلعج دق ,هلود مظعم ةبيكرت يف ةشاشه عم ةصاخو .ةيلخادلا تاروثلاو

 عضب لبق نكت مل ةقيرطب ًاحوتفم ًالاؤس ءاقبلاو دومصلا ىلع ثيدحلا طسوألا قرشلا

 ةمظنأك اهدوجو ةيعرش. غيوست ىلع ةمظنألا هذه ةردق كلذ نم رثكألا لب ؛طقف تاونس

 .لود مكحت

 ناسنإلا ريثأت رهظي انه نكلو «لودلا عيمج سيسأتب ةيناسنإلا تاعمتجملا تماق دقل

 ءلشرشت نوتسنو ناك دقف ءاهتاليثم نم ربكأ وحن ىلع لودلا هذه ضعب عنص يف درفلا

 ماق نم وه ءضيبألا تيبلاب يواضيبلا هبيتكم يف هل يفصن لاثمتب شوب ظفتحي يذلا

 وهو .هيبجعم نم دحاول ىتأتي نأ داكو ءطسوألا قرشلا لود مظعم سيسأتل سيئرلا رودلاب

 ,ديدج طسوأ قرش نيوكت ةداعإ يف هدلقي نأ ,ةيرامعتسالا ةسردملا يف هتذمالت بجنأ نم

 دامتعاو ,"ددجلا نييحيسملا'' ةعامج ىلع ةمئاقلا شوب ةرادإ نابسحلا يف انذخأ اذإ ةصاخ

 يف ريكفتلاو ينأتملا طيطختلا مهدامتعا نم رثكأ تايرظنلاو سدحلاو ةريخلا اهرداوك

 ,طسوألا قرشلا يف بارطضا نم ةرادإلا كلت هتببس اميف كلذ تامدقم ترهظو ,رومألا بقاوع

 ,"خيراتلاو ناميإلا رادج" :اهناونع هل ةلاقم يف درو نيكمورفل رخآ ديدج يأرل يتأن انهو

 يف ةيطارقميدلا رشنب قلعتي اميف شوب ةيرظن ةحصب مكحلا نكمي ال هنأب اهيف مزج دقو

 قرشلل ثيدحلا خيراتلا نم اهصالختسا نكمي يتلا سوردلا دحأ نإ" :لاقو ءطسوألا قرشلا

 نينطاوملا يديأ ىلع يرجي هنأ ول ًالوبق رثكأ نوكي ةقطنملا يف رييغتلا نأب يضقي طسوألا

 .يبرعلا عيبرلا تاروث مايق عقوتي ناك هنأ دجن انهو ."نييكريمألا يديأب سيلو
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 ١ باككلافةءارق سس سل آذآ

 دوهج نم برغلا لذب امهم" :نيكمورف لوقي طسوألا قرشلل ةديدجلا ةيوهلا نعو

 يبرعلا بعشلا نأ كلذ ,حجان ريغ مهيعس نإف ةييرغلا ةشيعملا طمنل ةيبرعلا دالبلا ليوحتل

 بوذي نأ ليحتسملا نمو .هتفاقثو هخيراتيو ةيبرعلا هتيوهب زتعيو مالسإلاب نمؤي
 ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةايحلا قئاقد لك مظني نيد مالسإلا نأل .ةييرغلا ةفاقثلا يف نوملسملا

 . ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 نع :باتكلا ةياهن يف نيكمورف هحرط يذلا لؤاستلا دنع ةهرب فقوتنل ًاريخأو
 :لوقي ءمسالا الإ لودلا تاموقم نم هل سيل نايك يهو ءةايحلاب ليئارسإ رارمتسا ناكمإ

 يتلا ةبيرغلا طسوألا قرشلا ضرأ يف ةاجنلا نم ماظنلا اذه نكمتيس له :وه لاوسلاو"

 نّمض هنأب ًاملع .؟نيكمورف اهيلإ انلصوي نأ دارأ يتلا ةياغلا وه لاؤسلا اذه لهف ,؟اهب عرز

 ةئيب يف اهتايحب ةاجنلا نم نكمتت نل ةبيرغ ةتبن نأ دكؤملا نمف ءلاؤسلا صن يف ةباجإلا

 قرشلا ةدالول ةلماكلا ةصقلا ةياورب انل دّهم ةقيقحلا هذه ىلإ انب لصيل هنكل ,ةيداعم ةبيرغ

 .ىرحألاب طسوألا قرشلا ةلكشم قلخل وأ ؛طسوألا

 نم ريثك اهنم ترصتخا نأ دعب ءباتكلا صوصن مهأ نتملا يف ئراقلا دجيسو

 قايسل ةمزال ريغ اهتدجو اياضق لوحو ءايناطيرب يف ةيبزحلا تافالخلا لوح تادارطتسالا

 ,ةيبوروألا لودلا ضعبو ايناطيرب نيب تاقالعلا لثم هنع ةديعب وأ ءطسوألا قرشلا ةلكشم
 صوصنلا عدأسو ءاهريغو ةيفشلبلا ةروثلاو ناتسناغفأ لثم ةديعب ميلاقأ اياضق ىأ

 قفو اهنم تصلختسا امك ,جئاتنلا نم ءاشي ام اهنم صلختسي ئراقلا يدي نيب ةراتخملا
 .باتكلل يتءارق نم هتمدق اميف ةصاخلا يرظن ةهجو

 ةدحتملا ةيبرعلا تا ارامالا «يبد

 2014 يناثلا نوناك 1 ءاعبرألا

 كياحلا دمحم رذنم روتكدلا
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 :هبانك نع نيكمورف ديفيد هلافام

 ةرتف يف ءافلحلا اهردصأ تارارق نم أشن دق ناك مويلا هفرعن يذلا طسوألا قرشلا نإ

 يفو مكيديأ نيب عضأس ةيلاتلا تاحفصلا يف يننأ الإ ءاهدعب امو ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ةبحملاو ,ءفواخملاو لامآللو ,بابسأو تارارقلا هذه ةيفيكل ةعسوملا ةصقلا دحاو باتك

 .تارارقلا هذه اهساسأ ىلع تردص يتلا مهفلا تاءاسإو ءاطخألاو .داقحألاو

 يف طسوألا قرشلا يف هب نوموقي اوناك امع نييسنرفلاو سورلا طابضلا تاياور نإ

 تناك اهتلكاش ىلعو .ةيمالعإلا ةياعدلل ةعينص .برغتسم ريغ وحن ىلعو ءتناك تقولا كلذ

 ىلإ رقتفت تاركذم نم مهنم نوينعملا هبتك ام رخآ ىتحو «نييناطيربلا طابضلا تاياور

 تارارقلا هذه ةغايص يف يساسأ رودب مهنم ماق نم تاياور انتدوز دقل ءاضيأ ةحصلا

 تناك دقف اهئوسأ يف امأ ,ةغايصلا ةداعم لاوحألا نسحأ يف تناك ثادحألا نع ةخسنب

 ,ةيمالسإلا ةينيدلا نوؤشلا يف مهلخدت ءافخإ ىلإ اوعس دقف ءًاليصفتو ةلمج لايخ ضحم
 .برعلا لالقتسا ةاعر مهنأ مهئاعداب ناك طسوألا قرشلا مهلوخد نأب ءاعدالا ىلإ اوعس امك

 ةيبرعلا ةروثلا نإ لب ءبسحف اذه سيلو «هب اونمأ دق ةقيقحلا يف اونوكي مل ٌببس اذهو

 ,سنرول هروص يذلا لايخلا ةعورب عقاولا يف نكت مل ,مهتاياور روحم لكشت يتلا ىربكلا

 مليف ىلإ ساموت ليول يكيرمألا يضارعتسالا اهلوح يتلا ةيلايخلا صصقلا بحاص
 ."برعلا سنرول"

 دوقع رم ىلع ةريغص عطقو فتن نم تعمجت نأ دعب كلذو «نآلا ةقيقحلا تفشكت دقل
 تقفارت ,ةياهنلا نم انبارتقا عم ةدحاو ةعساو ةزفقب ةقيقحلل يلجتلا كلذ يرجيو ءنمزلا نم
 امدنع يننكل ,تلازامو ةصاخ ًاقاروأو ةيرس قئاثو دعت تناك ؛ةيمسر تافلم حتف عم
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 0000ا0ا0ا0ا000ا0اااامرميميمييريريرييا0ت ا  ي

 اهدنع اننكمي نمزلا نم ةلحرم ىلإ ًاريخأ انلصو اننأ يل ادب 1979 ماع ثحبلا يف تعرش

 .باتكلا اذه ناك هيلعو ءثدح امع ةيقيقحلا ةياورلاب حوبلا

 امك .ةيبدألا لامعألا ةساردو تافلملا ةءارقب يضاملا دقعلا ىدم ىلع تمق دقل

 ةروص ضرع ىلإ ةياهنلا يف لصأ يك .نورصاعملا نوثحابلا هيلإ لصوت ام لك تعمج
 نم تافطتقمب تدهشتسا نيذلا نيفلؤملا نإ ءزغللا كلذ ءازجأ تعمجت امدنع ًةحضاو تدب

 ةيخيراتلا تافاشتكالا مظعم اوزرحأ نيذلا نوثحابلا مه باتكلا رخآ تاظحالم يف مهلامعأ

 ةداق هب ماق ام فاشتكا .ًالثم ءاهنمو .تافاشتكالا هذه ضعبب ًاضيأ تمق امك ,ةثيدحلا

 مايق بيسو :1914 ماع بآ نم لوألا يف مهتفلاحمب ناملألا عانقإل "ةاتفلا ايكرت"

 لالقتسالل ةهبجك ايروس نم ةيلخادلا ةقطنملا ربع طخ مسرب "يقورافلا" يبرعلا ضوافملا

 .يبرعلا ينطولا

 ليئارسإو رصم ىلع ًاموي رصتقي مل ,لقألا ىلع انأ همهفأ امك ءطسوألا قرشلا نإ
 ةيتيفوس تناك يتلا ايسآ طساوأ لمشيل دتمي هنأ لب ,ةيويسآلا ةيبرعلا لودلاو ايكرتو ناريإو
 ةينويلبانلا بورحلا دعب ام ذنم ايناطيرب اهيف تلتاق يتلا ةقطنملا لماك يأ .ناتسناغفأو

 ام نمض ءًايناث سورلاو ًالوأ نييسنرفلا تامجه نم ًانمآ ًاقيرط .دنهلا ىلإ ًاقيرط نمؤتل
 .ىربكلا ةبعللاب كاذنآ فرع

 ىلإ ةقطنملا ىلع اهراثآو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لوح ىرخأ تاسارد تحنج دقل
 لمجم تطغ يتلا تاساردلا ىتحو .ةدودحم ةقطنم ىأ ةدحاو ةلود عم كلذ يف يطاعتلا

 ايناطيرب رود ىلع يدرف لكشب تزكر لكك يكرتلا قرشلاو برعلا هاجتا ةيبروألا ةسايسلا

 اجاتت ىرج ام دجأ ينإف ءيرظن ةهجو نم امأ .عسوأ يناطيرب راطإ ىلع امير وأ ءًالثم

 يف ًاسيئر ًارود تبعل دق ًاضيأ ايسور نأ دجأ ينإف اذهلو .ىربكلا رشع عساتلا نرقلا ةبعلل

 فلاحتلا ضرعب هلجأل رنشتك رداب يذلا ببسلا ,ًايلك وأ ًايئزج ءايسور تناك دقف ,ةصقلا
 ةئزجتو لالتحا ايناطيربو اسنرف هلجأل تررق يذلا ببسلاو .يمالسإلا يبيرعلا ملاعلا ىلع

 ببسلاو لب .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ءاقبإلا نالضفت اتناك امهنأ مغر ءطسوألا قرشلا
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 | هباتكنعيكيورفديزيههلا قام م ل ببحححححح سس لل

 يناطيربلا معدلاب ألملا ىلع فارتعالاو نالعإلل يناطيربلا ةيجراخلا بتكمب عفد يذلا

 باتنا يذلا روعشلا ببس ايسور تناك امك ءنيطسلف ضرأ ىلع دوهيلل يموق نطو مايقل

 ةيبيلصلا ةيفشلبلل داعم طخب ايناطيرب مازتلاب برحلا نابإ نييناطيربلا نيلوئسملا نم ًاددع
 ةيؤرلاب طسوألا قرشلا ةصق ىلتي نم لوأ باتكلا اذه ريتعي ءاذكهو طسوألا قرشلا يف

 مكتءارق ىدل نورتس امكو .ًايروحم ًارود ايسور اهيف بعلت يتلا ىربكلا ةبعللا ةيؤر ءلمشألا
 غلاب ًارمأ لكشت ال ةيسايسلا هتافاقثو هفورظو طسوألا قرشلا تايصخش نإف ؛هتاحفصل

 ويسايس ناك امل داعبألاو ةضيرعلا طوطخلا حرطب موقأ تنك امدنع الإ ,ةصقلا يف ةيمهألا

 ركذلاب ريدجلا نمف ,تارارقلا نع ثيدحلابو .تارارقلا عنصب مهمايق ىدل هنولهاجتي ايوروأ
 1914 نم ةدتمملا ةبقحلا يف هنأ ملعنو ءرارقلا عنص ةيلمعب ًاساسأ ينعم باتكلا اذه نأ

 تناك امدنع ةلواطلا لوح اوفتلا نم مهدحو مه نويكيرمألاو نويبروألا ناك :.19228 ىلإ

 .تارارقلا عنصت

 قارعلاف .هدودحو طسوألا قرشللا لود ليكشت ءايوروأ يفو .هلالخ مت ًادهع كلذ ناك

 اهمسر طوطخ .ةيناطيرب تاعارتخا ًالصأ امه ؛لاثملا ليبس ىلع :ندرألاب مويلا هوعدن امو

 فظوم عضو امنيب .ىلوألا ةيملاعلا برحلا بقع ةغراف ةطيرخ ىلع ايناطيرب ويسايس

 نيملسملا نيب دودحلا امأ .م1928 ماعلا يف تيوكلاو ةيدوعسلا دودح يناطيرب يموكح

 اينيمرأ يف سورلا اهمسرو .نانبلو ايروس يف نويسنرفلا اهمسر دقف نييحيسملاو

 .ةيتيفوسلا ناجيبرذأو

 نم اهيف امب ةملسملا ايسآ رييغت اهرودقمب نأ كاذنآ ةيبروألا تاطلسلا تدقتعا دقل

 قرشلا ىلإ تاطلسلا هذه تلخدأ ءكلذ اهتلواحم ىدلو .يسايسلا اهدوجول نيبصعتم

 نيدلاف .اذه انموي ىتح ًاممأ ٌنغت مل لودل ًاضرأ هنم لعج ةيعانطصا لود ماظن طسوألا

 نيذلا سورلل ةبسنلاب لؤاستلل ةاعدم ناك طسوألا قرشلا يف ةيسايسلا ةايحلل ساسأك
 .ةمكاحلا ةلالسلل ءالولا وأ ةيموقلا ةركف اوحرط نيذلا نييناطيربللو :ةيعويشلا ةركف اوحرط

 ايروسو رصم يف نيملسملا ناوخإلا ةكرحو يعيشلا ملاعلا يف ةينيمخلا ناريإ ىقبتو
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 حبب سسسب_ 1 يالا كش يئس لولا تم |

 ةموكحلا نأ امك .ةيح ةيضقلا هذه رارمتسا ىلع ةلثام ةلثمأ ينسلا ملاعلا نم ىرخأ قطانمو

 اهتسايسل ىتحو ؛طسوألا قرشلا ةسايسل ًاساسأ نوكي نأب نيدلل تحمس يتلا ةيسنرفلا
 لكشيو ةيح ىقبت ىرخأ ةيضق ًاضيأ هذهو ءاهاوس نم ىلع ةفئاط بيلغتب تماق ,ةصاخلا

 دقو يضاملا نرقلا تاينينامثو تاينيعبس يف نانبل رمد يذلا يفئاطلا عازنلا يف ظوحلم

 .نآلا ةيروس رمدي

 ةعونتملا طسوألا قرشلا فئاوط ريس يف ةدوع اللا ةطقن ناك 1922 ماعلا نأ يل ودبي

 1914 نم ةدتمملا تاونسلاب وه باتكلا اذهل صاخلا مامتهالا نإف اذهلو «عازنلا هاجتاب

 ءيش لك اهيف ادب ؛ةيليكشتو ةيعادبإ ًاماوعأ ماوعألا هذه نوكل كلذ عجريو :م922 ىلإ

 كاذنآ دبي مل امير لكشيو «نييبروألا دقتعا ةبقحلا كلت يفف .كلذك ًالعف نكي مل نإ ءًانكمم

 امدنع كلذو ,ناتيعيبط ناتفيلح ةيدوهيلاو ةيبرعلا ناتيموقلا نوكت نأ ءقطنملا نع ًاديعب
 ًالماع طفنلا نكي مل امدنعو ,ةينويهصلا ةكرحلا ءادعأ رطخأ ءبرعلا سيلو :نويسنرفلا ناك

 دق تارايخلا تناك ,1928 ماعلا لولح عمف كلذ عم .طسوألا قرشلا تاسايس يف ًامهنم

 يف هب ىدوأ قيرط يف هريسم أدب دق طسوألا قرشلا ناكو ءتاراسملا عضو متو ترسحنا

 ,نانبل يف نيركسعتملا موصخلا نيبو ءاهتاراجو ليئارسإ نيب «ةياهن الب بورح ىلإ ةياهنلا
 تارئاط فاطتخا نم ءدعاصتلا ةمئاد ةيباهرإ لامعأ ىلإو ,ىرخأ بورح ىلإ ةفاضإلاب

 لالخ ملاعلا ىوتسم ىلع ىتح ةايحلا اهب تزيمت ةمس تناك ,ةيئاوشع حباذم و تالايتغاو

 هيورت يذلا خيراتلا ثرإ نم ءزج هلك اذه لظيو .مرصنملا نرقلا تاينينامثو تاينيعبس

 .ةمداقلا تاحفصلا

 ىلوألا أدبت ,ةدحاو ةصق يف ًاعم امهجمدي مث نمو ءنيتلصفنم نيتصق باتكلا يوري
 كلذو .ءطسوألا قرشلا ميسقتب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب رنشتك دروللا هذختا يذلا رارقلاب

 ىلع لمعيل سكياس كرام ريسلل هنييعت عم كلذو ءايسورو اسنرفو ايناطيرب نيب برحلا دعب

 موقي وهو برحلا تاونس لالخ سكياس ءادأ ةصقلا عّبتتت مث نمو .ميسقتلا اذه ليصافت

 اهلالخ نم نيبيف ةيناثلا ةصقلا امأ .طسوألا قرشلا لبقتسم لوح ايناطيرب ططخم ذيفنتب
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 | ناك رع وكيورف دوو لاك ان. | سك حس بت ع ب ل كح حس يح

 ,برحلا دعب الإ هكاردإ متي مل سكياس هغاص يذلا جمانربلا نأ ءهنم ريبك مسق يفو .باتكلا

 .1928 ماعلا يف اهنم ربكألا مسقلا ينبت ىأ اهينبت مت قئاثو يف جمانربلا اذه دسجت دقو

 نكل .باتكلا اذه يف اهيورأل ةيادب تسلج دق تنك يتلا ةصقلا لكشي ناك كلذ لك

 نيب اهسفن ايناطيرب تريغت فيك يكحت يتلا كلت .ىرخأ ةصق تزرب ىتح هب تأدب نإام

 1922 ماعلا لولحب اوسمأف ,مهءارآ اهتساسو اهولوئسم ريغ فيكو ,1922و 1914 يماع

 ىرنو طسوألا قرشلا ةغايص ةداعإل ًايمسر هب اومزتلا دق ةيادب اوناك جمانربب نونمؤي ال
 ,1916 و :.م1915 ,1914 ماوعألل ايناطيرب تمكح يتلا ةموكحلا نأ ةصقلا لالخ نم

 ىلإ برحلا دعب تلوحت ,برحلا دعب ام طسوأ قرشب يسنرفو يسور روضحب تبحر يتلاو

 اودناس نم ىرنو .هيف ةثراك اسنرف ربتعتو لب ءطسوألا قرشلا يف ًارطخ ايسور ىرت ةموكح
 امك ,1928 و 1921 يماع يف ةينويهصلل نيضهانم ىلإ نولوحتي 1917 يف ةينويهصلا

 ,ةقثلل لهأ ريغ هايإ نيربتعم هدض نوبلقني ةيبرعلا لصيف ةكرحل ًاموي اوسمحت نم ىرن
 ايناطيرب ىرن اذه لك قوفو .هنم لمأ الو ريثأتلاو ىودجلا ميدع هنأ ىلع هللا دبع هيخأ دضو
 متي ىتح ًالايجأ قرغتسيل ناك ًاعورشم .طسوألا قرشلا يف ًاعساو ًايرامعتسا ًاعورشم قلطت
 ةداعإ هب تمت يذلا زارطلا ىلع طسوألا قرشلا ةغايص ةداعإ هضرغ ناك اذإ كلذو ؛هزاجنإ

 ردق نم طحت ةسايس ىلإ نييناطيربلا ةماع هيف هجتا تقو يف ىتأ كلذ لك .دنهلا ةغايص

 .ىرخأ ةيرامعتسا تارماغمب مهتبغر مدع دسجتو راحبلا ءارو امب ةموكحلا تامازتلا

 هتذختا يذلا رارقلاو م1918 ماع يف ةقطنملل ميدقلا ماظنلل ايناطيرب ريمدت نإ

 ةراضحلا ةمزأل نيديحولا نيببسلا انوكي ال دق ماظنلا اذه لادبتسا ةيفيك لوح 1922 ماع

 ةقثلل اهتاذ ايناطيرب راقتفا ًاضيأ كانه ةمثف :مويلا طسوألا قرشلا اهب رمي يتلا ةيسايسلا

 .ةرتفلا كلت يف هب تمزتلا يذلا 1922 ةيوست جمانرب يف ةبقاعتملا نينسلا رم ىلع ناميإلاو

 قرشلا رييغت وحن ايوروأ هجوت ةيفيك طقف يوري ًاباتك ناك هتباتك ةيادب تدصق ام نإ
 تريغت ةيفيك كلذ بناج ىلإ يوري ًاباتك ناك ةياهنلا يف لمتكا يذلا لمعلا نكل ,طسوألا
 .ضعبلا امهضعب عم ناتكرحلا ناتاه تلعافت فيك حضوي امك .هتاذ تقولا يف ابوروأ
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  يبحيييييجيييجججججججيجيححح#::---- هان قر غش تن تلو سس |

 :نيلاتس :نينيل ءبرعلا سنرول ,موطرخلا رنشتك ءنوسليو ىردوو .جروج ديول

 نم ؛مهو .يئاهنلا هلكش. نيرشعلا نرقلا ءاطعإ يف اومهاس مهلك لاجرلا ءالؤه ءينيلوسومو

 ,'مالسلا لك يهني مالس" يف فشكتت يتلا اماردلا يف ةيساسأ ًاراودأ اوبعل .رخأ بناج

 ردصتي ؛ءالؤه سأر ىلعو :ةصاخلا مهاّور ءوض يف ملاعلا ةغايص ةداعإ لجأ نم نيلضانم

 ةيرقبعلا هلامعأف ارطيسم ًارصنع لثررشت ناك دقف ءباتكلا اذه تاحفص لشرشت نوتسنو

 اهيف تثيو تاحفصلا هذه تنول ,هتايح تقاف يتلا هتيصخش بناج ىلإ :ةيويحلاب ةئيلملا

 نينيلو نوسليوو جروج ديول ىلإ ةبسنلاب امك لشرشت ىلإ ةبسنلاب .ةايحلا نم ًاعون

 دروللاو يريمأ ويلو ستامس نشتسيرك ناج لاثمأ لاجر ىلإ ةبسنلابو ءنيرخآلاو نيلاتسو

 امك .ملاعلا ىلإ مهترظنل ءبراجتلا لقح امير وأ ,يسيئرلا نوكملا طسوألا قرشلا ناك رنليم

 اودقتعا يذلا ءنيرشعلا نرقلا نوكيس روصعلا نم عون يأ لوح مهتيؤر هلبقتسم ردصت
 نمضو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دامر تحت نم ءاقنعك جرخي ؛نأ يغبني وأ ,فوس هنأ فغشب

 ,طسوألا قرشلا ةدالو ةصق وه ةمداقلا تاحفصلا هيورت يذلا خيراتلا نإف قايسلا اذه

 .ثيدحلا طسوألا قرشلا :ىمسي ام ىلإ ةفاضإلاب
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 سيراب يف ءافلحلا اهمربأ يلا تادهاعملا ىلعل قيلعت يف

 :* ليقاو ينل تييفتر ا" لاق لوألا ةئمت انتل | نرغب

 ,بورحلا ءاهنا اهفد مهن اكيثلا برحلا دعب"

 مالس لكي هنيمالس عنص يف اوحجن مهن ودبس
: 
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 |  جراتاقرافعدع :لوألالصفلا فَ بسس لل

 :ةميدقلا ابوروأ مايأ رخآ

 لحاوس نم ةنتافلا وأ "سيرتناشنإ" :ةنيفسلا ةقاشرب تكرحت 1918 فيص رخاوأ يف

 نم تلخ ةلحر .ءطسوتملا هايم يف ةيهيفرت ةلحرب مايقلل رحبلا ضرع ىلإ ةرطاملا هونج

 امدنع ىوفصت ءامسلا تأديو .ينمز لودج ىأ ةددحم ةهجو نم تلخ امك مامتهالا ةراثإ

 تناك ىتح ريصق تقو ىضم نإ امو .بونجلا بوص ةهجتم راخبلا ثفنت ةنتافلا تحار

 .ةعطاسلا سمشلا ةعشأ يف محتست

 لثامت اهرهظ ىلع ةمدخلا تناكو .ةيناطيربلا ةيرحبلا نفس ىدحإ ةنتافلا تناك

 يلاوح ةمدخب ةئاملا هددع براقي يذلا اهمقاط ناكو .ةيكلملا ةنيفسلا ىلع ةمدخلا ةماخف

 ءارزولا سيئر ناك ءالؤه نيب ,سيراب قيرط نع ايناطيرب نم اومدق ًافيض رشع ينثا
 دئاقلاو ءًاعيير نيرشعو ةسمخلا تاذ تيلويف :ةقلأتملا هتنباو ,ثيوكسآ تربره :يناطيربلا

 .هئالمز ضعبو هتلئاع نم ريغص مسق هعمو لشرشت نوتسنو :ةيناطيربلا ةيرحبلل يندملا
 لالخ ًاليثم ملاعلا اهل فرعي مل تازايتمالا باحصأ نم ةعومجم نولكشي ءالؤه ناكو
 .مهملاعل ةياهن تحبصأ يتلاو ىلوألا ةيملاعلا برحلا تقبس يتلا ءاخرلا تاونس

 تلوجت يبموب يفف :كلت اهتلحر نع اهيف تبتك ةركذمب ثيوكسآ تيلويف تظفتحا

 امور ةايحب ًاموي تضبن يتلا ,"ةئداهلا ةليمجلا ةليوطلا عراوشلا" يف اهؤاقدصأو

 ةيويحلاب ةئيلم ًاموي تناك يتلا عراوشلا هذه نإف نآلا امأ" :تيلويف تفاضأو .ةيرامعتسالا

 ةدئام تيلويف تماقأ ةيلقص يفو ."اهفارطأ ىلع راجشألاو تاتابنلاب ةئيلم تحبصأ

 تناك ةيرخص عطق ىلع تيلويف تسلجف ءةميدق ةينانوي ةعلق ضاقنأ ىلع ةدنتسم اهتلفح
 باشعألاو دنواللا راهزأ نيب ةهزنلا ءادغ يف ةراهنملا ةيرثألا ناردجلا نم تطقس دق
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 يب ب ب ب_ا_ا_ بو يلا و شم اش لات لولا تم |

 اياقب ىلع نم رحبلا هايم قوف سمشلا بورغ بقارتل لالتلا كلذ دعب تلتعا مث .ىرخألا

 رتعزلا قاروأ نيب ' اوقلتسا كلانهو .ةرواجملا تاعفترملا ىلإ دنتسي ميدق ينانوي حرسم

 مث نمو .بيهللا نول ىلإ قرزألا نوللا نم رحبلا نول ريغت اوبقاريل ,نانطلا لحنلاو يربلا

 ."موجنلا مث نم جرختو هيف طقست سمشلا تناك امدنع كلذو :عئارلا رضخألا مشيلا نول ىلإ

 فيصلا بلقتو ءًاليل راهنلا لعجت يتلا ةيوامسلا تاكرحلاو تارودلا كلت تسكعنا دقل

 ءانفب سحلا نكل .هقيريو دهشملا كلذ نع تاظحالم نم تيلويف هتنود اميف .ءاتش

 يف ةجهتبملا تيلويف ةيؤر ىلع هلظب ميخي مل اهتنميهو ةيسايسلا ىوقلاو تاراضحلا
 ةيروطاربمإ :ناترم امير .سأري نأ اهدلاول حيتأ دقل .ةميدقلا قطانملا ىلإ ةديدجلا اهتلحر

 ةيروطاربمإ نأب ًاضيأ تنظ تيلويف لعلو .اهجوأ يف ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةماخضب
 .ةيروطاربمإلا كلت هتماد ام فعض مودتس اهدلاو

 هنأ ءيحايسلا ليلدلا بيتك هقرافي مل ثيح فوغش حئاسك ودبي ءارزولا سيئر ناك

 ةميدقلا ةينانويلا نيتغللاب ةعتمو ةلوهسب بتكيو أرقي ناك دقف ,فغشب يكيسالك
 بدألا يف الو ةميدقلا تاغللا يف ًاعيلض نكي مل هنأ عمف لشرشت نوتسنو امأ .ةينيتاللابو

 نييقيرغإلا كئلوأ مييقت يف ًامود َيِلوُغ دقل": ًارمذتم لاق دقف ,ريغص يبصك ًارويغ ناك

 ام يهاضت ءايشأ ايصخش تلق دقل .انلبق ءيش لك اولاق مهنأ ىه هولعف ام لك .نامورلاو

 ."يلبق اودجُو مهنأ ةركفلا نكل ,هولاق

 نامورلا مودق لبق ليوط تقول شاع ملاعلا نأب يبأ لوق ًاثبع ناك" :تيلويف تبتك
 يخرؤم لويم نأ ًاكردمو ًافقثم ًاصخش ءارزولا سيئر ناك دقف ."هحرسم ىلإ نييقيرغإلاو
 .ةيبروألا نامورلاو قيرغإلا تافاقثب يرصحلا مامتهالا نع ةديعب تناك ميدقلا ملاعلا

 هتيضرف ىلع ًاعساو ًالوبق دتسيرب يرنه سميج يكيرمألا روسيفوربلا ىقلت دقف ملعللو

 يف وأ نانويلا يف اهتايادب نكت مل .ةيبروألا ةراضحلا يهو ,ةثيدحلا ةراضحلا نأب ةلئاقلا

 اهنأ .داكآو رموسو ءروشآو لباب يفو ءنيطسلفو رصم يف يأ ءطسوألا قرشلا يف لب ءامور
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 || اكتم را زطقا [٠ >٠ احح ب ب بيج ا ع ع حسحجج

 ,ةيطسوأ قرشلا كلامملا كلت بارت يف ًاقيمع نينسلا نم ًافالآ اهروذج تبرض ةراضح

 جتنتل تمكارت اهتاريثأت اهنأ ىلعو .يملاعلا عادبإلا تجوت اهنأ ىلع اهيلإ رظْن املاطلو
 .اهتايح طمنو ابوروأ بوعش قوفت ًاريخأ

 لئاوأ يف ةنتافلا نتم ىلع ةيرحبلا ةلحرلا كلت يف هفويضو لشرشت رحبأ امدنع

 ىلع اهتنميه يف رمتستس ةيبروألا بوعشلا نأب داقتعالا يقطنملا نم ناك نيرشعلا نرقلا
 ىتأ امب ًاريخأ نوموقيس مهنأب ضارتفالا ًابيرغ نكي مل امك ,ةليوط ةرتفل ملاعلا نوئش
 بوعشل يسايسلا ريصملا ةغايص يهو ."ةيخيراتلا برغلا ةمهم" :هرابتعا ىلع نوريثكلا
 ىدحإك طسوألا قرشلا زريو ءتقولا كلذ يف اهمظعم اوزجنأ دق مهنأل كلذو ءىرخألا ضرألا

 مل يتلا ملاعلا يف ةيقبتملا ةليلقلا ميلاقألا دحأ هنأ ءاهرود رظتنت لازت ال يتلا ملاعلا قطانم

 .ةيبروألا ةروصلاب ًايسايسو ايفاقثو ًايعامتجا اهتغايص تديعأ دق دعب نكت

 نييسايسلاو نييسامولبدلل ةبسنلاب ىمظع ةيمهأ وذ ناك طسوألا قرشلا نأ كش ال
 هنأ الإ ,ىربكلا ةبعللا تاسفانم رامضم هفصوي كلذو ءرشع عساتلا نرقلا لالخ نييبرغلا

 كلذو ,ءالؤهل ةبسنلاب يشماه مامتها درجم ناك نيرشعلا نرقلل ىلوألا تاونسلا لالخ

 لظ دوكرلا نم ةلاح ةقطنملا تغلب نأ دعبو .تهتنا دق تاسفانملا كلت نأ ًايرهاظ ادب امدنع

 كانه دعي مل نكل ءام ًاموي اهيلع اهتضبق مكحتس ةيبروألا ىوقلا نأب :لوقي دئاسلا يأرلا
 .كلذب مايقلل حاحلإلاب ًاسح

 رودي ناك امب ءاومتها ىأ ةيارد ىلع اوناك ءلشرشت ليج نم ,نييبروألا نم طقف ةلق
 ةجض تناك امنيبو .يناريإلا هاشلا ىأ ينامثعلا ناطلسلل ةيعادتملا تايروطاربمإلا يف

 ربكأ ةجض تناك رخآلاو نيحلا نيب نمرألا قحب ةيكرت ةحبذم دعب برغلا معت ةفطاخ
 اودقتعا نيذلاو نيعلطضملا ةلودلا لاجر .دوهيلا دض ةّيسور ةحبذم دعب معت ىدص لوطأو

 ضحت يتلا ةماعلا بلاطملا نوءرقي اوناك ,هب مايقلا نكمي ام ةمث نكي مل هنأ ًاينمض

 تارماؤم اهتلكش ةروص .دحلا اذه دنع رمألا يهتنيو ء.حالصإلا ىلع ينامثعلا ناطلسلا
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 كتبي -- سس سس عزو ور وشر نبش ولا لس |

 ال ةلوسك بوعشو ةيلئابقلا تافلاحتلا يف تابلقتو نيدساف نيلوئسمو مكاحملا يف دئاكمو
 كلت يف ةمث نكي مل .ةقطنملا نوئش نع نويبروألا اهذختا يتلا ةروصلا يه تناك .ةيلابم

 نأب داقتعالا ىلإ كرويوين وأ سيراب ىأ ندنل يف نييداع ًاسانأ عفدي امم ريثكلا ةروصلا

 ضعب نأ حيحصو .مهحلاصم وأ مهتايح يف ريثأت تاذ نوكت دق ةقطنملا هذه نوئش

 نأ الإ :ةقطنملا يف ةديدج قاوسأ قلخو ةيديدح طوطخ دم ىلإ اوعلطت ناملألا نيططخملا

 نإ .ةنميهلا وأ ةسايسلاب اهل ةقالع ال ةتحب ةيداصتقا عيراشم نع ةرابع ناك اذه لك

 ملاعلا هابتنا بطقتست يتلاو اولتقّيو اولتقيل مويلا نييباهرإلاو شويجلا دوقت يتلا رعاشملا

 .دعب ةرتفلا كلت يف تأشن دق نكت مل هيبطق نيب

 ,مويلا هيلع وه امع افلتخم طسوألا قرشلا يف يسايسلا دهشملا ادب تقولا كلذ يف

 يضارأ مظعم تناكو :كاذنآ ةدوجوم ةيدوعسلاو قارعلاو ايروسو ندرألاو ليئارسإ نكت ملف

 .ةلمهملاو ةلوسكلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةحوجرأ تحت وفغت لازت ال طسوألا قرشلا

 .ديدش ءطبب رخآ ءيش يأك :خيراتلا اهيف كرحتي ةئداه ةقطنم طسوألا قرشلا ناك ًايبسنو

 يف ةرجفتم تاسايس يهف .امامت ًافلتخم ًابناج طسوألا قرشلا تاسايس يدبتف مويلا امأ

 يف لشءرشت نوتسنو هبعل امم ةيمهأ رثكأ ًارود طق لجر بعلي مل ةقيقحلا يفو .اذه انموي
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليبق ناك يذلا لشرشت :مويلا هشيعن يذلا طسوألا قرشلا ةدالو

 ايسآب مامتهالا ميدع ناكو :عساو قاطن ىلع هيف ةقثلا تمدعنا ءًائشان ًايناطيرب ًايسايس

 ةايح يف ًارارم الخادتيل طسوألا قرشلاو لشرشت تداق ردقلا ةيلوضف نأ الإ .ةملسملا

 يه دودح هطخت مويلا طسوألا قرشلا هجوف .هراثآ امهنيب كارعلل ناكو ,ةيسايسلا امهضعب

 .لشرشت نوتسنو عم هتاهجاوم اهتفلخ بودن عقاولا يف
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 خيراتاقرةفم دع لوألا ل صفلا م[ سس

 :ايسآ يف ىربكلا ةبعللا ثرإ

 ةيجراخلا ريزوك :ةموكحلا ءاضعأ نم نيرخآ ىلإ ةفاضإلاب :ثيوكسآو لشرشت بعل

 ,رنشتتك دروللا برحلا ريزو كلذ دعبو جروج ديول ديفيد ةنيزخلا ريزوو يارغ دراودإ ريسلا

 ثرإلا نم بورهلا ىلع نيرداق ريغ اوسمأ اذهيو طسوألا قرشلا ةعانص يف ًامساح ًارود

 رادأ نأ دعبف .هتضفر دق تناك اهنأ ةيلاربيللا ثيوكسأ ةموكح تنظ يذلا يروتكفلا يسايسلا

 ايسورو اسنرف نم لك عم رشع عساتلا نرقلا تاسفانمل امهرهظ يارغو ثيوكسآ نم ًالك
 ناك ام نكل ,ةقطنملا هذه نع ًاديعب ريسلا امهنكمي هنأ نانثالا نظ طسوألا قرشللا يف

 .مهتيؤر باوص مدع تبثت نأ الإ ثادحألل

 موصخ عم ةهجاوملا قدنخ يف ايناطيرب عضو دق طسوألا قرشلا ىلع عارصلا ناك

 ىد وكسافو سبمولوك تالحر هترارش تقلطأ يذلا يرامعتسالا عسوتلل ةجيتن نييبروأ

 سماخلا نينرقلا يف ةيرحبلا قرطلا ةيبروألا ىوقلا تفشتكا نأ دعبف ءكيردو نالجامو اماغ

 ةيقب ىلع ةرطيسلا فدهب ىرخألا ةسفانم ىلإ ىوقلا كلت نم لك تبهذ رشع سداسلاو رشع
 تزاتجا ةياهنلا يف اهنكل قابسلا كلذ يف ًايبسن ًارخأتم ًاقباستم ايناطيرب تناكو ,ملاعلا

 ًاريخأ تنكمت اهمجح رغص نم مغرلايو رشع نماثلا نرقلا يفف .نيرخآلا نيقباستملا لك

 ناك امكو .ضرألا تقوط ةيروطاربمإ سسؤؤت نأ ايناطيرب اهنم لكشتت يتلا رزجلا ةعومجم

 بيغت ال عاقصأ ةيكلمب اورخفي نأ نييناطيربلل ًاضيأ ناك مهلبق نم نييدنلوهلاو نابسإلل

 ةنتافلا رهظ ىلع رحبلا بابع ثيوكسأ تربريهو لشرشت نوتسنو رخم امدنعف .سمشلا اهنع

 .ةطيسبلا يضارأ عبر مكحي سماخلا جروج مهكلم ناك 1912 ماع
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 سس 7 ع-- هله سؤ قش ناسا ةلوقلا تمن |

 ريهشلا قرشلا حتفب مهرخف نم مهتاحوتف نم يأب ًارخف رثكأ نويناطيربلا نكي مل

 دعيف :ةيرخسلل وعدي رمأ نم زاجنإلا كلذ ولخي مل نكل ,.صصقلا هنع تيور املاط يذلا

 .دنهلاب اهزوفب رصنلا اذهل اهجيوتتو ,يداهلا طيحملاو ايسآ يف اسنرفل ايناطيرب ةميزه

 دقو .ةطقن يأ دنع هعطق لهسي ثيحب دج ديعب ىدم ىلإ اهتالاصتاو اهلقن طوطخ تدتما

 فحزو رصم ازغ امدنع كلذو 1798 ماع هذه فعضلا ةطقن تربانوب نويلبان فشتكا

 يف درو يذلا دجملا قيرط يف ةعباتملا ءًاقحال ركّذ امك ,هتين يف ناكو ءايروس هاجتاب

 رصيقلا عانقإب ماق هنأ الإ هتطخ عجار نويلبان نأ عمو .دنهلا ىلإ لباب نم وهو ةروطسألا

 .قيرطلا سفن ىلع يسورلا شيجلا قلطي نأب سلوب نونجملا يسورلا

 دض طسوألا قرشلل يف ةيلحملا ةمظنألا معد ناك كلذ لايح ايناطيرب هب تماق امو
 اهتبغرل نكلو ةقطنملا ىلع ةرطيسلا يف ةبغرلا ايناطيرب ىدل ناك هنأل سيل ,يبروألا عسوتلا
 ةيناطيربلا تاموكحلا تعبتا ببسلا اذهلو .كلذ لعف نم ىرخألا ةيبروألا ىوقلا عنم يف

 يف ايسآ يف ةحنرتملا ةيمالسإلا كلامملا معد ةسايس رشع عساتلا نرقلا ىدم ىلع ةبقاعتملا

 ةيسورلا ةيروطاربمإلا نم تلعج ةسايسلا هذه نأ الإ .يبروأ لخدت وأ وزغ لعفب طوقسلا هجو
 ايسآ يف ةيسورلا تاططخملا ةميزه تدغو «نييناطيربلل لوألا ميرغلا ةزيجو ةرتف لالخو

 :وه مهل ةبسنلاب كلذ ناك دقف ءءاوس دح ىلع اهيلوئسمو ايناطيرب ييندمل ًايذاوحتسا ًافده

 بئانلا حوضوب اهددح دقف مهسألا كلت امأ .ًايلاع اهمهسأ تعفترا يتلا "ىربكلا ةبعللا"

 برغ ميلقإ ءناتسناغفأ ,ناتسكرت" :اهنوكب ,نوزروك جروج دنهلا نوئشل كلملل يلبقتسملا

 سحب ءامسألا هذه قبعت نيريثكلل ةبسنلاب ' :ًالئاق فاضأ يذلاو ,"سراف دالبو نيوزق رحب

 ةبعل اهيلع يرجت ةحول ىلع فطصت جنرطش عطق اهنأ فرتعأ انأف يل ةبسنلاب امأ ... ةلزعلا

 امدنع ًاحوضو رثكأ ةقيرطب كلذ نع تربع دقف ايروتكيف ةكلملا امأ ."ملاعلا ىلع ةرطيسلا

 ."ملاعلا ىلع ايناطيرب وأ ايسور ةدايس ةيضق اهنأ" :تلاق

 رثرأ :ىعدي ًايناطيرب ًأطباض ناك ىربكلا ةبعللا مسا اهيلع قلطأ نم لوأ نأ اودبي
 تاحاوو ىراحص يفو .ايالاميهلا ةهبج لوط ىلع ةعاجشب ةبعللا هذه بعل يذلا ءيلونوك
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 | جياتاقةف دع :ىوألالصخلا [٠ ل لب

 رتب يف كيزوألا ءارمألا دحأ هاقلأ دقف ,:ةعيرم ةقيرطب ةياهنلا يف ىضقو .ءىطسولا ايسآ

 نم ىقبت ام جرخأ مث نمو ءنيرهش رئبلا كلذ يف يقب ثيح .قحاوزلاو تارشحلاب ءيلم

 اهي دهشتسا ثيح هقاروأ يف ىربكلا ةيعللا ةرابع تدجو دقو .اهنع هسأر لصف متو هتثج

 يتلا "ميك" :هتياور يف "غنيلبك درايدور" اهنمض امك «ىلوألا ةيناغفألا برحلا يخرؤم دحأ

 ىلع ةيسورلا دئاكملا ناطبحي امهو يناغفألا هحصانو يدنه يزيلجنإ ىتف ةصق يورت

 .دنهلا ىلإ قيرطلا لوط

 حبصأ يذلا ءنوتغنيليو قود لخد امدنع كلذو 1829 ماع لبق ةبعللا تأدب دقل

 موجه نم دنهلا ةيامحل ىلثملا ةقيرطلا لوح ةيمسر تالسارم يف .ءارزولل ًاسيئر اهدعب
 سورلا ءاقبإ يه اهيلع قافتالا مت يتلا ىلثملا ةقيرطلا تناكو ,ناتسناغفأ ربع يسور

 ةمظنألا فيظوت ىلع دمتعت كلذ دعب ةيناطيربلا ةيجيتارتسالا تدغو .ناتسناغفأ جراخ

 .رصم نم اهيلإ قيرطلاو ةيناطيربلا دنهلا نيب ءامخض ًازجاح لكشتل ةملسملا ايسآل ةدسافلا

 نوتسريملاب دروللا مسا عم صاخ لكشب ةسايسلا هذه تقفارت دقو .يسورلا ديدهتلا نيبو

 نم .ةيجراخلا ريزو بصنم اهيف لغش يتلا ةديدعلا تاونسلا رم ىلع اهريوطتب ماق يذلا

 بصنمو :م1851 ىلإ م1846 نمو :م1841 ىلإ م1836 نمو :م1834 ىلإ م1830 ماعلا

 .م1856 ىلإ م1859 نمو :م1858 ىلإ م1855 ماعلا نم ءارزولا سيئر

 ىلع ًادس لكشت يتلا ةقيدصلا ةمظنألا معدل ةيئانثتسا ةدحب ,ةكرعم تمدتحا كلذبو

 ةيجيتارتسالا عقاوملا ىلع ةرطيسلا تناك ثيح يبرغلاو يقرشلا ةيويسآلا ةراقلا يفرط

 لوبناتسا ةنيدم ىه ةيجيتارتسالا ةيمهألا وذ ناكملا ناك ايسآ قرش يف .كحملا ىلع

 ,ةيملاعلا تاسايسلا قرط تاقرتفم ىلع نورقل ترطيس يتلا ةقيرعلا ةيطنزيبلا ةنيدملا

 لويناتسا تنميه دقف :ليندردلا قيضمل ةقيضلا ةيئاملا تارمملا ىلع لع نم فرشت يهو

 رحبلا نيب ييونجلا يلامشلا رمملا ىلعو ءايسآو ابوروأ نيب يبرغلا يقرشلا رمملا ىلع

 تنكمت دقف ةقيدص يديأ ةضبق يف تناك لوبناتسا نأ امبو .دوسألا رحبلاو طسوتملا

 ىلع اهتنميه ضرفتل دوسألا رحبلا ىلإ ليندردلا ربع رحبت نأ ةيوقلا ةيناطيربلا ةيرحبلا
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 كمحبحجججججججججججججججججججججححححح ل ا-7بب ]شيال اشبع لوزا سم |

 طقف سيل اوعاطتسال ليندردلا تارمم حتف سورلا ةردقب ناك ول نكل .يسورلا لحاسلا طخ

 ثيح طسوتملا ىلإ مهلوطسأ اوعفدو لب ,بسحف قيضملا لوخد نم يناطيربلا لوطسألا عنم
 .يناطيربلا ةايحلا نايرشل ًاديدهت كانه هدوجو لكشي

 ناك ,ةيجيتارتسالا ةيمهألا وذ ناكملا .ةيويسآلا ةراقلا نم ديعبلا فرطلا هاجتاب

 اهنم عاطتسا يتلاو .ناتسناغفأ راوجيو لخاد ةدتمملا ةيلاعلا ةيلبجلا لسالسلا دادتما

 ايسآ يف ايناطيرب فده ناك كلذل ,ةيناطيربلا دنهلا لوهس ىلع ًالوزن رادحنالا ةازغلا

 .ةنميهملا تاعفترملا هذه ىلع دوجولا نم عون يأ سيسأت نم سورلا عنم وه ةيقرشلا

 نم لعتشي يسورلا يناطيربلا عارصلا ناك رخآ ًانيح ةنخاس برحو ًانيح ةدراب برحكو

 .ًانايحأ عارصلا اذه ةجيتن لداعتلا ناكو ءماعلا ةئاملا براقي امل ايالاميهلا ىلإ ليندردلا

 امنيبف ءسورلا دض ليوطلا نييناطيربلا عارص يف كحملا ىلع ةيويح ًارومأ ةمث ناك دقلو

 فاضتل ىقبت ىرخأ رومأ تناك قيرطلا بناج ىلع ًايئاهن طقست رومألا هذه ضعب تناك

 .دعب اميف زربت ةديدج ىرخأ رومأ ىلإ

 نأ ةيناكمإ نم هفوخ نع تيب مايليو يناطيربلا ءارزولا سيئر ربع 1791 ماع يف

 نأ فواخملا هذهل ناكو .يبروألا ىوقلا نزاوت طاقسإ نم ةيسورلا ةيروطاربمإلا نكمتت
 1814 يماع يف ةيئاهنلا نويلبان ةميزه يف مساح رودب ايسور تعلطضا نأ دعب زربت

 ةكرعم يف ايسور تمزه امدنع 1856 ماع دعب ًاددجم تلءاضت فواخملا هذه نكل 1815و

 ايسور تماق اذإ هنأ نم 1880 ماع دعب هئافلخو نوتسريملاب دروللا فوخ ناك .مرقلا

 ىربك برح ىلإ دوقي دق ءازجألا طاقتلا ىلع عفادتلا نإف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ريمدتب

 .ماودلا ىلع قلقلل ًاردصم فوختلا اذه لكشو .ةيبروألا ىوقلا نيب

 ةيروطاربمإلا عم ايناطيرب ةراجت تناك رشع عساتلا نرقلا فصتنم لولح عم

 لدجلا ةمئاق ىلع ةيداصتقالا اياضقلا تلخدو ,ىربك ةيمهأ أوبتت تأدب دق ةينامثعلا

 نيرصانملا سورلا ةراجت عم ةهجاوملا يف ةرحلا ايناطيرب ةراجت ىرخأ ةرم ةعضاو
 ,ةينامثعلا نوئشلا عم ايلاطيإو اسنرفل قيمعلا يلاملا لخادتلا ناكو ,ةيكرمجلا ةيامحلل
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 | خيراتاقرةفمدلع :لوألا صفا "| سيح سس سس اال

 ايناطيريو ايسور تناك يتلا ,ةقطنملا لوح دق :يناملأ يداصتقا قارتخا هعبت يذلاو

 ةحاسلا ىلإ طفنلا لخدو .ةيموق ةيداصتقا حلاصم وذ ماغلألل لقح ىلإ ءاهيف ناعراصتت

 .ىربكلا ةبعللا يف ًايساسأ ًابعال تقولا كلذ ىتح نكي مل هنكل نيرشعلا نرقلا علطم يف

 عتمتيس يتلا ةيمهألاب كاذنآ اوئبنت نييسايسلا نم بسحف ةلق نأ وه لوألا .نيببسل كلذو

 يف دوجوم طفنلا نأ اهتقو فورعملا نم نكي مل هنأ ىهف يناثلا امأ ءدعب اميف طقنلا اهب

 تايالولا نم يتأي همظعم يف ناكف ايناطيرب طفن امأ .ةلئاهلا تايمكلا كلتب طسوألا قرشلا

 اهنيح ناريإ تناكو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخو لبق 8096 قوفت ةيمكب .ةدحتملا

 ةيمهأ وذ نكي مل يناريإلا طفنلا ىتح نكل ءايسور دعب ديحولا مهملا يطسوأ قرشلا جتنملا
 جاتنإ ناك لاثملا ليبس ىلع 19138 ماعلا يفف ,طفنلا نم يملاعلا جاتنإلل ةبسنلاب ىمظع

 .طفنلا نم هجتنت ناريإ تناك ام فعض 140 لداعي ةدحتملا تايالولا

 ىدل قيمعلا قلقلا ناك نيرشعلا نرقلا يف ليوط تقو ىتحو ىربكلا ةبعللا تأدب ذنم

 بقل ايروتكيف ةكلملا تلان امدنعو ءقرشلا ىلإ قيرطلا ةمالس وه نييناطيربلا ةداقلا

 يئانث ًانايك حبصتل ايناطيرب روطتب يمسرلا فارتعالا مت 1877 ماع يف دنهلا ةروطاربمإ

 ةباثمب امهنيب لصاولا طخلا ناكو .دنهلا ةيروطاربمإو ةيناطيربلا ةيروطاربماإلا :ةيكلملا

 ةداقلا نأ ادب .سورلا ةرصايقلا فيس لظ تحت ناك نايرشلا اذه نكل ,.ةايح نايرش

 ًاقرشو ًابونج عسوتلل سورلا عفاد نوكي نأ ةيناكمإ نابسحلا يف اوذخأي مل نييناطيربلا
 ةرصايقلا دقتعا دقف ءايناطيرب وأ دنهلاب اهل ةقالع ال يتلا ةيلخادلا ةيخيراتلا مهتايولوأ وه

 يف نويكيرمألا دقتعا امك ًامامت ءبونجلاو قرشلا دالب حتف ىه مهنطو ردق نأ مهئارزوو

 ةراق ألم وه ملحلا ناك نيتلاحلا الك يفو ءبرغلا حتف ناك يلجلا مهردق نأ تقولا كلذ

 كلذ لاق فوكاشر وغ ريمألا يسورلا يروطاربمإلا راشتسملا .طيحملل طيحملا نم اهلمكأب

 نأ يه هرظن ةهجو تناكو :م1864 ماع هدالب فادهأ اهيف عضو ةركذم يف ام دح ىلإ

 لودلا مكحت يتلا ةمظنألا نفع نم مهنب اولكأي نأب سورلا تمزلأ دودحلا نيمأتل ةجاحلا

 ادنلوهو رئازجلا يف اسنرفو اكيرمأ يف ةدحتملا تايالولا" نأ ىلإ راشأو ,مهبونج ةعقاولا
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 بجبل اش اشتب ةين تس لولا ل تمن |

 ,ةيتوربجلا ةرورضلا نم رغصأ ًارود حومطلا هيف بعلي قيرط ىلإ اورجنا اهتارمعتسم يف

 ".فقوتن نيأ فرعن نأ يه ىربكلا ةيوعصلا ىقبتو

 لكشب ايطارقميد ًاعمتجم نأ امبو ,فقوتت نيأ ايسور فرعت الأ نويناطيربلا يشخو

 اوقلخ ةياهنلا يف مهف ةيدادبتسالا ايسور عم عارصلا يف ليج دعب ًاليج طرخنا ديازتم
 دقف :نيدلبلا تقرف يتلا ةددحملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تافالخلا ىدعت ايسورل ًادقح

 .سور مهنأ وهو الأ هيلع مه امل لب هولعف امل سيل سورلا هرك ىلع نويناطيربلا عرعرت
 ةمظنأل مهراقتحا نع هجراخو ناملربلا لخاد نويلاربيللا ربع هسفن تقولا يفو كلذ عمو

 ,يسورلا ديدهتلا دض اهمعدت مهتموكح تناك يتلا ةيدادبتسالاو ةدسافلا طسوألا قرشلا

 تراويإ مايلو" يلاربيللا ميعزلا .ايناطيرب يبخان ىدل ساسح رتو ىلع اوبرض اذهيو

 قحب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اهتبكترا يتلا ةيشحولا لامعألا فنعب بجش "نوتسدالغ
 ءارزولا سيئرب اهيف حاطأ يتلاو 1880 ماع ةيباختنالا هتلمح يف ةيحيسملا تايلقألا

 مكح نأ :هئاعدابو ؛هلحم لتحاو ديفنوكيب ةعطاقم لريإ "يليارزيد نيماجنب ' ظفاحملا

 همكح ةرتف لالخ نوتسدالغ لسغ دقف "هل عاق ال لايتحاو فيز عقنتسم" ناك ناطلسلا

 تيحسو «ينامثعلا طروتلا نم نييناطيربلا يديأ 1885 ماع ىلإ 1880 ماع نم ةدتمملا

 كارتألا لوحت كلذلو ,ةينيطنطسقلا وأ لوبناتسا نع ذوفنلاو ةيامحلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 كلت تناكو ,ةيامحلا لجأ نم ىرخأ ةوق ىلإ مهسفن ىلع دامتعالا مهناكمإب نكي مل نيذلا

 ناكم ايناملأ تذخأف ,تقولا كلذ يف كرامسب ةدايقب تناك يتلا ايناملأ يه ةوقلا

 .عيفرلا ايناطيرب

 تريورف ءتاف دق ناوألا ناك ايناطيرب يف ةطلسلا ىلإ نوظفاحملا داع امدنع

 ماوعأ نيب ءارزولا سيئر بصنم لغش يذلا يربسيلاس ةعطاقمل ثلاثلا زيكراملا ليسيس

 :ةقيقحل ًاكردم هنوكلو ,1900-19092و ,1895-1900و ,1886-8892و ,18866-5

 يف ركف ,مهترادإ ءوس لالخ نم رطخلل ايناطيرب ةدايس نوضرعي نيينامثعلا ماكحلا نأ
 نوتسدالغ نألو .ماظنلا حالصإ ام دح ىلإ وأ داشرإل ايناطيرب ذوفن نم نكمأ ام مادختسا
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 | جيبات اقرتفمدصع :لوألا اصلا [٠ ع

 نأ نود ءبسحف رحبلا ضرع يف هب اومر دقل" :ًالئاق ليسيس بدن ذوفنلا اذه عاضأ دق ناك

 ."لباقملا يف ناك امهم ءيش يأ ىلع اولصحي

 ىرخأ نكامأ يف وأ لوبناتسا يف ءاوس يسايسلا حرسملا ىلإ ايناملأ لوخد ناك
 يتلا ,ةيناملألا ةيروطاربمإلا تنكمت دقف ءملاعلا تاسايس يف ديدج دهعل ةيادبلا ةراشإ

 نمزلا نم دوقع نوضغ يف :م1871 ماع زومت نم رشع نماثلا يف ًايمسر ءوضلا ترصبأ

 دوعي كلذ يف ببسلا ناكو ,ةيناطيربلا حلاصملل يسيئر ددهمك ايسور ناكم لتحت نأ نم
 نرقلا فصتنم يفف ,هنم يناعت ايناطيرب تناك يذلا يبسنلا يعانصلا روهتلل هنم ءزج يف

 .ديدحلا نم هفصنو .محفلا نم ملاعلا جاتنإ اثلث لكشي ايناطيرب جاتنإ ناك رشع عساتلا

 نم ةئاملاب نيعبرأ نم رثكأ ةقيقحلا يف ناكو ءذالوفلا نم هنم ةئاملاب نيعبس نم رثكأو
 كلذ يف ,ةيناطيربلا رزجلا يف هجاتنإ متي اهب رجاتملا ةعنصملا داوملا نم ملاعلا جاتنإ

 1870 ماع لولح عم نكل ؛ملاعلل يعانصلا جاتنإلا فصن كلمت ايناطيرب تناك تقولا

 يف ةرادصلا ايناملأ تلتحاو 1590 ىلإ 1910 ماع لولحيو ,3290 ىلإ مقرلا اذه ضفخنا

 ةناكملا ىتح .تايلآلا عطقو تايواميكلا ةعانصك ةيمهأو ةثادح رثكألا تاعانصلا

 4196 هتبسن ام ايناطيرب تمض 1914 ماع يلاملا لاجملا يف ًايملاع ةزرابلا ةيناطيربلا

 نورمثتسملا لضف دقف .روهدتلل ةضرع تناك .ةيملاعلا تارامثتسالا يلامجإ نم

 ىرخأ نكامأو نيتيكيرمألا يف ةيكيمانيد تايداصتقا يف مهلاومأ رامثتسا نويناطيربلا

 .ايناطيرب جراخ

 ًالوحت ةيديدحلا طوطخلا ريوطت ثدحأ دقف ءرمألا جراخ ةيركسعلا لماوعلا نكت ملو

 دقو :ةريخألا باسح ىلع ةيرحبلا ةوقلاو ةيربلا ةوقلا نيب يجيتارتسالا نزاوتلا يف ًايرذج

 يذلا ديدجلا عقاولا ةقيقح ىلإ ردنيكام دروفلاه ريسلا ةيسايسلا ايفارغجلا فارع راشأ

 اهتهجو ىلإ ةرشابم هتريخذو هتاوق لقن عيرست نم ةيديدحلا ودعلا لقن طوطخ هيف نكمتتس

 يناطيريلا لوطسألا رحبيس امنيب ؛نيتطقن نيب قرطلا برقأ لكشي يذلا ميقتسملا قيرطلا ربع
 ةيروطاربمإلاب ةصاخلا ةيديدحلا طوطخلا ةكبش تلعج دقل .ًارخأتم لصيل ام ةراق لوح ءطبب
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 ببي 1#: اتي قل اشر يئس ةلوذلا اتم |

 يناطيربلا قوفتلا ذخأو ,ملاعلا يف ًامدقت رثكألا ةيركسعلا ةوقلا رصيقلا ةكلمم نم ةيناملألا

 .هيلع ناك امم رصعلل ةاكاحم لقأ ودبي عزعزتملا يرحبلا

 رتلاو "تسمونوكيإ اذ" ًاريثأت رثكألا ةيندنللا ةلجملا يف ررحملا ةصالخلا غاص دقو

 نإ" عبتأو ءيسورلا عسوتلا نم فوختلل ةجاح كانه دعي مل ايناملأ ببسب هنأ :ًالئاق ,توغيب

 ىلإ دوعت اهاشخت نأ ايوروأ ىلعو ًاساسأ ىمظع ةوق يه ايسور نأب ةلئاقلا ةميدقلا ةركفلا

 ,1905و 1904 يماع نيب نابايلا دي ىلع ةيثراكلا ايسور ةميزه نأ امك ."ناملألا لبق امرصع

 :م1905 ماع دالبلا لوط ىلع تدتما يتلاو غربسرتب ناس ةنيدم يف ةيروثلا تاضافتنالاو

 .قلقلل ًاببس ىقبتل ةيافك ةيوق دعت مل رصيقلا شويج نأ اهنم لك تنيب

 ايناطيرب مصخ قحالت ,1908-1905 :روفلب سميج رثرآ ةموكح تلظ كلذ عمو

 لب ءبسحف سورلا دض نابايلا عم سيل تفلاحت اذكهو .ديدجلا اهمصخ بناج ىلإ ميدقلا

 يرنه" ةموكح يف ةيجراخلا ريزو يارغ دراودإ ريسلا نكل .ناملألا هجو يف اسنرف عمو
 نيتسايسلا روص .روفلب ةموكح تفلخ يتلاو ,.1905-1908 :ةيلاربيللا "نامرناب ليماك

 نأ عطتسن مل هيلعو ءاسنرفل افيلح تناك ايسور" نأ :يارغ بتك دقف ,نيضيقن امهنأ ىلع

 يارغ لخد كلذلو ."ايسور عم ءادعلا ةسايسو اسنرف عم قافولا ةسايس هتاذ تقولا يف عبتن

 ناكو .1907 ماع يف كلذ ىلإ لصوتلا متو :ةدهاعم ىلإ لوصولل ايسور عم تاضوافم يف

 ايسور تلخت ,تبيتلا دييحت مت امنيبف ءايسأ يف نيتلودلا تافالخ حلصت نأ ةدهاعملا هذهل

 متف ناريإ امأ .ةيجراخلا اهتسايسب مكحتلا ايناطيربل تكرتو ناتسناغفأ يف اهحلاصم نع

 ,ةدياحم ةقطنم ىلع يقبأ امنيب ةيناطيرب ىرخأو ةيسور ةدحاو .ءقطانم ثالث ىلإ اهميسقت

 .اهماتخ نم ىندت تناك ىريبكلا ةبعللا نأ ادب ىتح

 فقوتت نأ نم لوبناتسا فواخم م1907 ماعلا ةيوست ريثت نأ عقوتملا نم ناك

 غنيناك دروفتارتس وأ نوتسريملاب ناك اميرو ءسورلا دض كارتألا ةيامح نع ايناطيرب
 ادبك لوبناتسا يف هريفس الو يارغ دراودإ ريسلا ال نكل ءهذهك فواخم ةئدهت ىلع المعيل
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 [ ووسع نرألا وقل ٠١ ٠ .٠ |[ جت تك تيفو تح ب حج جبت

 ةمدقتملا عقاوملا نيبو ندنل نيب ريكفتلا يف ةوجف ةمث ناك دقل .كلذ لعف ءانع امهيسفن

 ايناطيرب امصخ نأ نييلاربيللا مهؤالمزو ثيوكسآو يارغ ىأر امنيبف ,ةيروطاربمالل

 عطتسي مل ءيروتكيفلا لبق رصعلا يف ءافلحو ءاقدصأ مهنأ ىلع ايسورو اسنرف نييديلقتلا
 سوقلا لوط ىلع نيرشتنملا اهيفظومو اهؤالمعو ايناطيرب طابض تالاحلا نم ريثك يف

 مهتايح اوضمأ مهنألف ءديدجلا علطتلا اونبتي نأ دنهلا ىلإ نادوسلاو رصم نم دتمملا ميظعلا

 ايسور ىلإ رظنلا ءالّؤه عبات ءهطسوألا قرشلا يف ةيسنرفلاو ةيسورلا تاططخملل نودصتي

 يتلا ماوعألاو م1914 ماع يف ترج يتلا ثادحألل ناكو .مهنطو ءادعأ مهنأ ىلع اسنرفو

 .ةقوبسم ريغ ةدح ىلإ ةيروتكيفلا ةيسايسلا مهاؤر ديعت نأ هتلت

 دقف ,ندنل يف ءارزولا عم نوقفتي ناديملا يف طابضلا ناك يحاونلا ىدحإ نمو

 تحت ةياهنلا يف عقي فوس طسوألا قرشلا ضارأ نم ًالقتسم يقب ام نأب ضارتفالا ارطاشت

 عسوتت نأ يف ةبغرلا ثيوكسآ الو يارغ ىدل نكي مل هنأ عمو .نييبروألا ةياصولاو ذوفنلا

 ةرهاقلا يف ةلزنم لقألا نييناطيربلا طابضلا ناك ءطسوألا قرشلا يف رثكأ ايناطيرب

 دقتعا كلذ عمو ,مهقرش ةعقاولا ةيبرعلا ميلاقألا يف عسوتلل تاططخم نورمضي موطرخلاو

 ةوق نأو ءام ًاموي رايهنالل ةليآ طسوألا قرشلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأ نابناجلا الك
 لاوز دنع" :لئاقلا ضارتفالا اذه نإ .اياقبلا عمج كلذ دنع اهيلع نوكيس رثكأ وأ ةيبروأ

 يتلا ةيساسألا تاكرحملا نم ًادحاو ناك ,"اهناكم ايوروأ ذخأتس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 .خيراتلا ةبرع دوقت
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 مهمه هب تيس ع صح ب ل ورا

 :برحلا لبق طسوألا قرشلا

 ةيملاعلا برحلا عالدنا لبق نورقلو لب دوقعل ةيلحملا طسوألا قرشلا ةمظنأ تلظ

 ىطسولا ايسآأ تاناخ اهمكحي يتلا يضارألا تناكو ءابوروأ ةحلصمل ضرألا رسخت ىلوألا

 ءازجأ ىلع ًاضيأ نورطيسي اوناك نيذلا سورلا يديأ يف تطقس دق ىراخيو هويخ اهيف امب

 سيوسلا نم ةدتمملا جيلخلا ةقطنم ئطاوش لوط ىلع برعلا خويشلا مكح عقوو «ناريإ نم

 ًايمسر نالازت ال اتناك ناتللا رصمو صربق ىتحو .يناطيربلا سوقلا نمض دنهلا ىلإ
 قافتالا ءاج مث .ايناطيرب لبق نم نامكحتو ناتلتحم ةقيقحلا يف اتناك ايكرتل ناعبتت

 ًاءزج امستقاو :ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت ناتسناغفأ عضيل م1907 ماع يسورلا يناطيربلا

 ظفاحت مل ملسملا طسوألا قرشلا لود نيب نم هنأ لوقلا عيطتسنو .امهنيب ناريإ نم ًاريبك

 اهموخت تتاب دقف عزعزم لكشب نكلو اهلالقتسا ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىوس

 .ديدهتلا تحت

 لالطأك تلظو .ثيدحلا ملاعلا يف اهل ًاناكم داجيإ نم ةينامثعلا ةنطلسلا نكمتت مل

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك دقل .نيراملا نيعأل ةلكأتملا هتدمعأ ضعب ىدبت ميدق دبعم

 قرشلا نم ىتأ ميدق ىوزغ تافرك اديو ءاهيلإ يمتني يتلا ةرباغلا دوهعلا ربع اجن ًاقيتع ًانايك

 طساوأ ىراحصو لوهس نم اوقفدت نييلبق ناسرف نم جاومأ هتلكش ءنمزلا نم ةيفلأ لبق
 قيرط تضرتعا يتلا عاقصألاو بوعشلا اوعضخأو ,م1000 ماعلا يف يقرشلا اهلامشوو ايسآ

 وأ ةيلوغنملا تاغللا نم ىرخأ وأ ةدحاو اوملكت ءنينمؤم مأ نينثو اوناك نإو .ًابرغ مهلويخ

 اهنيب تناك .كلامملاو تارامإلا نم ةعومجم اهسفنأل لئابقلا هذه تطتخا دقف ,ةيكرتلا

 ناسرفلا اهل سسأ يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناكو .كنلروميتو ناخ زيكنج اتيروطاربمإ
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 :نم اهمسا تذخأ دقو ,تايروطاريمإلا هذه ىدحإ مالسإلا اوقنتعا نيذلا ةيكرتلاب نيقطانلا

 ىلع ةلمح داقو م18 نرقلا يف دلو دقو «ةيبرغلا موختلا ىلع ًايزاغ ناك يذلا ,نامثع"

 .لوضانألا يف ,ةيطنزيبلا ىأ .ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا فا ارطأ

 ةرطيس تحت تناك يتلا يضارألا حتف نامثع ءافلخ عبات رشع سماخلا نرقلا يف

 تاحوتف وحن مهدايج تاوهص نيطتمم ءاهمكح يف اهناكم اوذخأو ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا

 ًاقرش :مرقلا ةريزج هبش ىلإ ًالامش .تاهاجتالا لك يف كارتألا نوينامثعلا عسوت مث .ةديدج
 رصم ىلإ ًايرغو ,يبرعلا جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا ئطاوش ىلإ ًايونج ءةرصبلاو دادغب ىلإ
 ةيروطاربمإلا تمض ءرشع سداسلا نرقلا يف ءاهعسوت جوأ يف .ابوروأو ايقيرفأ لامشو
 ناقلبلا دالب لكشت يتلا يضارألاو ايقيرفأ لامشرو طسوألا قرشلا يضارأ مظعم ةينامثعلا

 ءايرافنه نم ريبك ءزج ىلإ ةفاضإ ءايراغليو ءاينامور ءاينابلأ ءايفالسغوي «نانويلا :مويلا
 دنع الإ اهشبويج فقوتت ملو ءبونادلا رهن ىلإ يبرعلا جيلخلا نم مهتيروطاربمإ تدتما دقف

 زواجتي مل تقو يف ةمسن نويلم نيسمخلاو نيثالثلا نيب اهناكس ددع ردقو .انييف تاباوب
 .ةمأ نيرشع نع داز ام ىلع اهمكح تطسب امك ,نييالم ةعبرأ ايناطيرب ناكس ددع هيف

 مهسفنأ اونغأ دقف ,ةيبرح بهن ةباصعك مهلوصأ نع ًامامت نوينامثعلا جرخي مل

 ةليلق نينس دعيو ءينامثعلا شيجلا فوفص يف اودنج نيذلا كيلامملا قوسو تاورثلا بهنب

 طابضلا نكامأ نيلتحم نيعيفر طابض ىلإ نوقتري نودنجملا كيلامملا كئلوأ ناك
 ,ىرخأ ةرم كيلامملا قوسو تاورثلا بهنب مهرودب مه نوموقيف ,نيدعاقتملا نيينامثعلا

 نينرقلا يف .يداصتقالا ىمنلل هوفرع يذلا ديحولا ردصملا وه ىرخأ ضارأ وزغ ناكو
 دوجو عاض رقهقتو مئازه ىلإ تاحوتفلا تلوحت امدنع رشع عباسلاو رشع سداسلا

 يف كلذك اونوكي مل مهنأ الإ برحلا رومأب نيعيلض كارتألا ناك نإو ؛ةينامثعلا ةيكيمانيدلا
 .مكحلا نف

 ناكو .ةعساو حالصإ جماربب مايقلا رشع عساتلا نرقلا يف نوينامثعلا ةداقلا لواح

 ةرشابملا ةرطيسلل عضخي يذيفنت عرف سيسأت لالخ نم ؛ةموكحلا ةيزكرم كلذ نم مهفده
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 يلا يمسي ل

 ,ةيروتسد تانامض عضوو ءدينجتلاو بئارضلا ثيدحتو ,ناطلسلا راشتسم لبق نم

 ىرخأ تابيردت ىلإ ةفاضإلاب ًاينهمو ًاينقت ًابيردت مدقت ةيناملع ةماع سرادم سيسأتو

 ىلع اهذاختا مت تاحالصإلا مظعمف .,رومألا هذهل ةيادب عضو ىوس متي مل نكلو .ةهباشم

 ًاموكحم يعادتملا ينامثعلا ماظنلا ادب ثيدحلا خيراتلا تاقرافم ىدحإكو :سحف قرولا

 ةعومجم نوينامثعلا اهؤامعز نكي ملو ,ةكسامتم ريغ ةيروطاربمإلا تناك دقف .يشالتلاب

 صاخشأ نع ةرابع مهنم ريثكلا ناك ةيكرتلا ةغللا مهملكت نم مغرلابف ,ةدحاو ةيقرع

 اياعرلا امأ .ىرخأ نكامأو ناقلبلا نم اوقيس نييحيسم يلاوم ًاموي اوناك نمم نيقشنم

 ةيدركلاو ةيماسلاو ةيكرتلا تاغللا نوملكتي سانلا نم ةعونتم ةليكشت نع ةرابع اوناكو

 يف اولمح امك .ًاليلق مهنيب كرتشملا ناكو ,ىرخأ تاغلو ةينانويلاو ةينمرألاو ةيفالسلاو

 اميف اوممعي اوذخأ نييبروألا نيبقارملا نأ عمو .مهضعبل بحلا نم ليلقلا لاوحألا نم ريثك

 لهأو نويروسلاو ةييرعلا ةريزجلا لهأو نويرصملا ناك ةقيقحلا يفف برعلا صوصخب دعب

 ةيروطاربمإلا تلكش دقل .ةفلتخم ةيقرعو ةيخيرات ىّورو تايفلخ ىوذ سانأ مه قارعلا

 عم جمدنتل نكت مل تاغللاو تايسنجلا ةددعتم بوعش نم ةيئاسفيسف ةحول ةينامثعلا

 يف ًالزعنم مهنم الك ىرخأ ًاللمو دوهيلاو نانويلاو نمرألا شاع ندملا يف امأ .اهضعب

 .مهي ةصاخ ةلصفنم ءايحأ

 يأ ؛ةينيد ةموكحل عضخت ةيروطاربمإلا نوكل كلذو ءدجوم رثأ نم عون نيدلل ناك

 ناكو .نيملسملا نم اهاياعر مظعم ناكو .ةيكرت ةلود اهنم رثكأ ةيمالسإ ةلود تناك اهنأ

 فئاوطلا نيب نكل ,ةنسلا نيملسملا مظعم لبق نم ةفيلخ هنأ ىلع ينامثعلا ناطلسلا ىلإ رظني

 كانه تناك دقف ءريبكلا ددعلا يوذ ةعيشلا ةصاخو .ىرخألا نيعبسلاو دحاولا ةيمالسإلا

 ,نيملسملا ريغل ةبسنلاب امأ .ةفالخلا هتاعدالو ناطلسلل ينسلا دقتعملل ةيبهذم ةضراعم

 نرقلا ةيادب يف ناكسلا ددع نم ةئاملاي نيرشعو ةسمخلا امبر تيراق ةبسن اولكش نيذلا

 وأ نيدحتم سكذوثرأ نايرس وأ .كيلوثاك نامور وأ ,سكذوثرأ نانوي :اوناك ءاوس ءنيرشعلا

 وأ ؛نييروغيرغ ىأ كيلوثاك نمرأ وأ ,تناتستورب ىأ ,ةنراوم وأ ,نييروطسن وأ نييزيفونوم
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 | مرات قرةفمدمع :لوألا لصفلا |٠ ا

 ًالدب ًاقرفم ًايسايس ًالماع نيدلا ناك دقف .ىرخأ ةفئاط نم صخش يأوأ :نييرماس وأ دوهي

 ,نوييروألا هدجو دح ىلإ طسوألا قرشلل ةيمويلا ةايحلا نيدلا مكح دقف .ًادحوم نوكي نأ نم

 كلذو .ًزيمم ًائيش ,نيرشعلا نرقلا علطمو شع عساتلا نرقلا يف طسوألا قرشلا اوراز نمم
 قرشلا اوراز نييبروألا نأ ةقيقحلاو .نورق ذنم ايوروأ يف اذهك ًارود بعلي مل نيدلا نوك

 بئاجعو .ةيتاروتلا عقاوملا اودهاشيل اوتأ دقل ءيضاملا ىلع ةرظن اوقليل ريبك لكشب طسوألا

 .ميهاربإ دهع يف كئلوأ ناك امك اوشاع نيذلا ىدبلاو ,ةفشتكملا ميدقلا ملاعلا

 يضاملا يف شيعي هنأ ادب ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةموكح يأ ءيلاعلا بابلا ىتح

 نم ًاءزج لكشت ايراغلب نأ نوعدي نوينامثعلا نولوئسملا لظ لاثملا ليبس ىلعف ءًاضيأ
 امك :م1978 ماعلا يف اهيلع ةرطيسلا نادقف ىلع ليوط تقو رورم دعب ىتح ةيروطاربمإلا

 يف رصمل ايناطيرب لالتحا دعب ىتح مهاياعر نم ًاءزج نييرصملا نوربتعي اولظ
 ,ةقوثوم ريغ نيينامثعلا تايئاصحإ تناك بابسألا نم هريغلو ببسلا اذهل :.م1888 ماعلا

 نيب ناك نيرشعلا نرقلا علطم يف ةيروطاربمإلا ناكس ددع نأ" :لوقلا ىقبي ًاضيأ اذهلو

 ةحاسم فاعضأ تس اهتحاسم غلبت ضرأ ىلع ,ةمسن نويلم نيرشعو ةسمخلاو نيرشعلا

 ماع لكشب ةيروطاربمإلا تمض دقل ؛ةقيقحلا سمالي داكلاب ًالوق "ةيكيرمألا ساسكت ةيالو
 نيطسلفو ايكرت نم ًالك مويلا لكشت يتلا يضارألاو ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يضارأ مظعم
 .قارعلاو ايروسو ندرألاو نانبلو

 مكحلا تحت تقولا مظعم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تلظ نيرشعلا نرقلا علطم ىتح

 كلم يأك ,ةدحاو ةيحان نم لقألا ىلع ءناطلسلا كلذ نكي ملو ءناطلسلل قلطملا يصخشلا

 يفو .ةدالولا مكحب كولمم فصن ًامئاد ناك دقف يلاتلابو ءيراوجلا ىدحإل نبا وهف ,يبروأ

 تارادإ :ةسدقملا ةعيرشلا مكح ىلإ ةفاضإلاب ,ةيركسعلاو ةيندملا تارادإلا تناك همكح لظ

 غولب نأ الإ ,تاعطاقمو ميلاقأ ىلإ ةيانعب تمسق ةيروطاربمإ لظ يف اهزييمت نكمي ةنيابتم
 دعب اميف تبتك امكو .لايخلا جسن نم ملح درجم يقب عون يأ نم ةلاعف ةمظنم ةرادإ

 رثكأ ةلود نكت مل" :طسوألا قرشلا يضارأب ةريبخ ةيزيلكنإ ةلاحر يهو ؛ليب دورتريغ"
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 يب ب ب _ - _يبععتلا وع و وتل |

 ."ةموكحلا ةيزكرمو مكحلا دطوت ملاعلل اهراهظإ يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ًٌءاعدا

 دقف ىرخأ ةيحان نم نكل ةيروطاربمإلا لوط ىلع رشتنت دنج تايماح ةمث ناك هنأ حيحص
 دورتريغ تدجو دقو .ًاعقاو اهنم رثكأ ةروطسأ ةيزكرملا ةطلسلا تناكو ,ةعزوم ةطلسلا تناك

 مكحلا لوؤي و ىشالتت ةينامثعلا ةرادإلا تناك ندملا جراخ هنأ اهلاحرت لالخ نم ليب

 لب :مهاوه ىلع قرطلا عاطق اهياج قطانم كانه تناك هنأ امك ,ميعزل وأ خيشل انع ًاضوع

 يف يساسألا طاشنلا وهو ءاهيئارض عمج نع تزجع ةقاعملا ةيكرتلا ةموكحلا نأ ىتحو

 نم ةئاملاب ةسمخ ىوس ةموكحلا عمجت مل ةيملاعلا برحلا ةيشعف .ةيروطاربمإ ةرادإ

 .رارحأ بئارض ومزتلم اهعمجب ماق دقف ةيقبتملا نوعستو سمخلا امأ ,بئارضلا

 ةيروطاربمإلا لخاد ةرطيسلاو ذوفنلا نم ةتوافتم تاجرد ةيبنجألا لودلا تسرام دقل

 ,ايناطيرب مكح تحت ناتعقاولا امم بسحف صربقو رصم نكت مل ةقيقحلا يفف ,ةينامثعلا
 لوط ىلع خويشلا مكح قطانم نكت ملو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ امهتلتحا دق تناك يتلا

 تناك ًاضيأ نانبلف ءايناطيرب اهيلع رطيست يتلا ةديحولا ًاضيأ يه يبرعلا جيلخلا لحاوس
 لكشب طبترم يحيسم يركسع مكاح م1864 ماع عضو قافتال ًاعبت همكحي ًالصفنم ًاميلقإ
 لبق ةيبروأ لود تس ةراشتساب ًامزلم اضيأ ناك هنكل ؛يلاعلا بابلا ةموكحب رشابم

 تظفتحا امك ءسكذوثرألا ةيروطاربمإلا ينطاوم ةيامح قحب ايسور تظفتحا دقف .فرصتلا

 يف لخدتلا يف اهقح ىلع ىرخأ ىوق تددش امنيب ,مهنم كيلوثاكلا ةيامح قحب اسنرف

 ريغ رمأ درجم نم رثكأ ناك دقل .اهاعرت تناك يتلا تاعومجملا حلاصل ةيكرتلا نوئشلا

 ةرادإلاو ةموكحلا ىنعمب امهدالب مكحب ناموقي اناك هتموكحو ناطلسلا نأب ءاعدالا يعقاو

 ,ةيلحم نوكت نأل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف قئاقحلا تلام دقف «ن نويبروألا امهمهفي ناذللا

 سّرُك يتلا ةيقيقحلا ةيسايسلا تادحولا يه ةنيدملاو ةفئاطلاو ةريشعلاو ةليبقلا تناك ذإ

 ةينطاوملل مهموهفم نكي مل نيذلا نييبروألا نيبقارملا كبرأ ام عقاولا يف اذهو .ءالولا اهل

 مهنأ نويبروألا ضرتفاو ,ةينامثعلا ةسايسلل قزمملا ءاطغلا ىلع قبطنيل ةيسنجلاو

 ناكو ءًادشر رثكأ ساسأ ىلع اهميظنتو ةينامثعلا قطانملا ىلع ةرطيسلاب ًاريخأ نوموقيس
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 ١١ ا د الا ولد 1 وس وحر بح تح يح كج عج

 ةيكرتلا ةنميهلا نأب نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ قيدصتلا يقطنملا نم
 .ةدودعم اهمايأ تحبصأ

 دق ريبك لكشب تصلقت يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك 1914 ماعلا لولح عم

 تتاب دقف ءايوروأل يقرشلا بونجلا مظعمو ايراغنهو ايقيرفأ لامش ىلع ةرطيسلا تدقف
 ةيروطاربمالا تناك تباث قيرط هنأكو ًارخؤم ادب رمتسم رقهقت يف رشع نماثلا نرقلا ذنم
 سرادملا يفو ينامثعلا شيجلا يف نوطخاسلا لوادت نمزلا نم دوقع ىدم ىلعو .هيف ريست

 ضهنت يك عيرس لكشب ةيروطاربمإلا رييغت بوجو لوح ةيرس تاعامتجا يف ثيدحلا
 مهشوشت تناك نكل عفادلا مهكالتما عمو ,يركسعلاو يعانصلاو يركفلا ييروألا يدحتلل

 ةيروطاربمإلا طيلخ يف نوفقثملا ىعس كلذل ءابوروأل ًابهذم تحبصأ يتلا ةيموقلا ةركف
 ةيسايس ةيوهل ينعم غوص وأ فاشتكا ىلإ ةيبرعلاو ةيكرتلاب نيتقطانلا نيتمألا نم

 .مهب ةصاخ

 بصنم ىلإ ناطلسلا دعبأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا تقبس يتلا ةليلقلا مايألا يف

 مهنكلو ةيوهلا وضماغ ددج لاجر ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةدايقلا ىلوتو يزمر
 ببسلاو ةجيتنلا دحاو نآ يف اوناك ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نم لاجرلا كئلوأ .نيحومط

 ةيروطاربمإلا روبع يدحتب مايقلا اولواح دقل .ةينامثعلا ةمصاعلا لوبناتسا يف نايلغلا ةلاحل

 .اهرمدي نأب رضحتملا ملاعلل ةصرفلا حنست نأ لبق نيرشعلا نرقلا ىلإ ةيكرتلا
 ًانرق ةرشع دحأ نم رثكألو .ًاميدق ةطنزيبو مويلا لوبناتسا ,ةينيطنطسقلا تناك

 اهتفيلخ ةمصاع نورق ةعبرأ نم رثكأل اهدعبو «ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةمصاع
 اموركو ءلالت عبس ىلع ةينيطنطسقلا تينب امور تينب امك ًامامت .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 نم ةينيطنطسقلا فلأتت .ةيدبأ ةيمهأ يجيتارتسالا عقوملا اهحنم دقف ,ةدلاخ ةنيدم تناك

 رحبلا طيرت يتلا ةميظعلا ةيئاملا قيرطلل ةيبروألا ةفضلا ىلع اهمظعم عقت ندم ةعومجم
 ىلإ ايسآ نع ايوروأ لصفت يتلا ةانقلا اهيف قيضت ةطقن دنع ,دوسألا رحبلاب طسوتملا

 ىتح ىأ هحتف بعصي ًايعيبط ًانصح اهعقوم لكشيو ءليم فصن داكلاب غلبي ضرع
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 ًايعيبط ًائفرم لكشي لايمأ ةعبرأ يلاوح هلوط غلبي جيلخ وهف "يبهذلا نرقلا" امأ .هتمجاهم
 .ةنيدملا نع دوذي ةيامح لوطسأل ةيامحلاو أجلملا نمْؤي ًاعئار

 اهبعش ناكو «نويلملا يلاوح غلبي ةينيطنطسقلا ناكس ددع ناك 1914 ماع يف

 مض هنأ الإ ءنمرألاو نانويلاو نيملسملا نم همظعم ناك .ةدع تاغل ديجي ًايملاع ًابعش

 زارطلا يف ًايلج يبروألا رثألا ناكو ,رخأ بناجأو نييبروألا نم اهب سأب ال ةيلاج ًاضيأ
 كلت يف .قرطلا ءاوضأك ةديدجلا تاراكتبالا ضعب يفو ءايزألاو ةثيدحلا ةينبألل يرامعملا

 تلخد 1918 ماع يفف ؛ةينيطنطسقلا يف ىمنت اهوتل تأدب دق ةثادحلا معارب تناك مايألا

 اهعراوشل يحص فرص ةكبش ءانبل عورشمب ءدبلا مت دق ناكو ,ةرم لوأل ةنيدملا ءابرهكلا

 يتلا ةدراشلا بالكلا تاعومجم تلقن يدلبلا ةنيدملا سلجم نم رارقيو .ةرذقلا ةقيضلا

 فصرل تزجنأ دق تناك لامعأ عضب .اهيف تومتل ةلحاق ضرأ ىلإ ةنيدملا نورقل تباج

 ,ةيبارت لازت ال تناك تاقرطلا مظعمف ءريبكلا ردقلاب نكت مل لامعألا هذه نكل ,تاقرطلا

 اهنم رياطتي ناك ىرخأ تاقوأ يفو ,ةلحوم تاونق ىلإ ةيلاتتملا ةيرطملا فصاوعلا اهليحت

 .حير ةبه لك عم ًايلاع فاجلا رايغلا

 ةيبونجلاو ةرات ةيلامشلا ةفصاعلا حايرلا هيلع رطيست تناكف ةينيطنطسقلا خانم امأ

 خانملا كلذكو .صراق درب ىرخأو بهتلم ّرح ةرمف هيف ةئجافم تاريغت ةثدحم ,ىرخأ ةرات

 دقف «نيرشعلا نرقلا علطم يف ةيرذجلاو ةئجافملا تاريغتلل ةضرع ناك رخآلا وه يسايسلا

 ديدحت ىلع نيرداق ريغ 1914 ماعلا لبق ةدع تاونس ىدم ىلع نويناطيربلا نوبقارملا لظ

 راتس فلخ يلاعلا بابلا يف رادت تناك ةيسايسلا تاروانملا نأل ءاهتهجو وأ حايرلا ردصم

 .هقارتخا يف ةدع تارملو ةيناطيربلا ةرافسلا تلشف ضومغلا نم

 :ةقطنم يف ًاعقوم ىمظعلا لودلا تارافس نم اهريفك ةيناطيربلا ةرافسلا تلتحا

 تايلاجلا تناكو ؛يبهذلا نرقلا لامش عقاولا ةنيدملا نم يبروألا يحلا وهو ءاريب"

 ةصاخلا مهتايح تايلاجلا هذه دارفأل تناك امك ءاهتارافس طيحم يف ىمانتت ةيب ,رغلا

 ةغلو تارافسلا تالفح ةغل ةيسنرفلا تناك اريب يفف ,ةنيدملا يف ةايحلا نع ةلصفنملا
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 يف حراسم ةثالث تماق .عراشلا ةغل يه ةيكرتلا تسيلو ةينانويلا تناك امنيب .هيفرتلا

 مدقي "اريب رصق" :قدنف ناك امنيب ءسيراب نم ةدروتسم ةيحرسم ضورع ميدقتب ةقطنملا

 .ةيسيئرلا ايوروأ ندم قدانف رخفأ يف ةرفاوتملا تامدخلا كاذنآ اهيقر يف تهاض تامدخ

 تنكس امنيب ءيحلا كلذ يف ةايحلا تاءارغإل ةيبروألا ةيلاجلا ةيبلاغ تملستسا دقل

 ةنيدملا نم ميدقلا ءزجلا ىلع قلطي ناك يذلا مسالا اذه ؛لوبناتسال ةرذقلا ةقزألا مهنم ةلق

 نإ .لكآتلاو مدقلا ببسب رايهنالا ىلإ هنوصحو هناردج تلأ دقو ,يبهذلا نرقلا بونج عقاولا

 ناك نرقلا يبناج نم يأ ىلع شيعلا يف ةضاضغب اورعشي مل نيذلا نم ةلق نم ًادحاو
 ايكرت بزح ةرادإ يف ًاماه ًارود بعليل ةنيدملا ىلإ مدق يذلا "سيديد ماهدنيو" :يزيلكنإلا

 .ديدجلا ةاتفلا

 دتمت هتلئاع ةقارع تناكو .ةيزيلكنإلا تنك ةعطاقم نم ةلئاع ىلإ سيديد ىمتنا

 لظو .كلملاب صاخلا قدانبلا حالس يف لمعيل لقن "نوتيإ" يف هتمدخ دعب «نورق ةعبرأل

 ريوبلا برح نع ةرم سيديد لئس امدنعو ءايناطيرب ًاطباض ًاماع نيرشعو نينثال سيديد

 سيديد عوطت ةيركسعلا هتايح لئاوأ يف ."نوتيإ نم لضفأ لظي ءيش يأ ءانسح" :باجأ

 ةدايق تحت ًاثيدح تسسأ ةيكرت ةطرش ةوق تناك يتلا ,ةينامثعلا ةمردنجلا يف ةمدخلل

 ,ةيبروألا ىوقلا لبق نم ناطلسلا ىلع ضرف ًاحالصإ اهؤاشنإ ناكو «نييبروأ طابض

 ناك يتلا بلسلا تاباصعو ةميدقلا ةطرشلا نيب زييمتلا نكمملا نم دعي مل هنأ وه ببسلاو

 ةديدجلا ةوقلا يف طابضك نوفلكم نويبروألا هؤالمزو سيديد حبصأو ءاهعمقت نأ ضرتفي
 .مهلود شويج يف مهتمدخب نيفلكم نولازي ال اوناك هسفن تقولا يفو "ةمردنجلا"

 يذلا ةيقرشلا ةغبصلا وذ هطيحم نع بيرغ نئاك ةميدقلا روصلا يف سيديد رهظي
 ريغص وهف ينامثعلا طيحملاب طلتخي نأ سيديدل نكي ملف :ةمردنجلا يف هتمدخ هيف هتعضو
 اتقو يلوي مل انه نمو ,ميمصلل ًايحيسمو ًادهاز ناكو :ةرشبلا ضيبأو دسجلا ليحن .ةينبلا

 لايم ريغ ءايموي ةعاس رشع ةسمخل سيديد لمع .ماعطلا ىتح ىأ ةحارلا وأ مونلل ًاريبك
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 تحص اذإ ,نيذلا كارتألا طابضلا نع ًافالتخا شألا ناك دقل .رطخلاب هبآ الو ةحارلاب

 زارحإ نم سيديد نكمتو .ءانبجو نيدساف نايحألا نم ريثك يف اوناك ,ةيبروألا تاياورلا

 .كارتألا نيب ةمج ةيبعشب زافو .ةبعصلا هتمهم يف حاجنلا

 دقف ,1910 ماع يف ةمردنجلا هلوخد ىدل ءًافورعم ًاصخش. نكي مل سديد نأ عمو

 ةموكحلا تادايق لبق نم ريتخا هنأ ةجردل ,ةعفرلا نم لاع ىوتسم نينس عبرأ لالخ كردأ

 دحاولا هداليم ديع لولح عمو .ةيلخادلا ةرازو رييست يف ةدعاسملل ةديدجلا ةينامثعلا

 زيلكنإلا نم ةلق نم ًادحاو ,ةقالطب ةيكرتلا ملعت يذلا ,سيديد ناك 1914 ماع يف نيثالثلاو

 ةربخ نم ةيقيقح ةدافتسا ققحت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ الإ ,ةيكرتلا نوئشلا اومهف نيذلا

 هتاليلحت تلهاجتو هتاريذحت ىلإ ءافصإلا مدع هتموكح تراتخا دقف ءهتفرعمو سيديد

 .ةيكرتلا ةيسايسلا عفاودل ةقيقدلا

 ةينامثعلا ةموكحلا يف سيديد هيدل مدخ يذلا ريزولا ىه تعلط دمحم ناك

 نعو تعلط نع هفرعت اهنأ كاذنآ ةيناطيربلا ةموكحلا تنظ ام مظعمو ,1914 ماع

 ىلع ححصي نأ سيديد عاطتسا اميرو ءًائطاخ ناك هسأرتي ناك يذلا يسايسلا بزحلا

 ًاقبسم فرعت اهنأب تدقتعا ةينيطنطسقلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا نكل ,هنم ًاضعب لقألا

 دمحم ناك .دعبأ دح ىلإ يصقتست نأ اهيلع نكي مل اذلو ,ةينامثعلا ةسايسلا ةقيقح

 نكل ,مكاحلا يسايسلا بزحلا نمض ةعامج ربكأل ًاميعزو .ةيلخادلل ًاريزو تعلط

 رقتفي تعلط نأب ءالؤه دقتعا دقل ,مرتحم لجرك هيلإ اورظني مل ايناطيرب ييسامولبد

 ىلإ يمتني هنأب نيرخاس ريراقتلا ضعب يف اوركذو ءبسنلاو ةلالسلاو لصألا ىلإ
 راقنمك فنأو نيدوسأ نيثك نيبجاح وذ ,هنشخو رعشلا دوسأ تعلط ناك .ةيرجغ لوصأ

 ناك" :ًالئاق .هعم اوفطاعت ةلق نم وهو .نييناطيربلا نيبقارملا دحأ هفصو .رقصلا

 يف ًانايحأ هارت امنإو رشب ينيع يف هارت ام ًاردان قيرب وهو .هينيع يف قيرب تعلطل
 ."قسغلا دنع تاناويحلا نويع
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 ريبك دح ىلإ ناكو .ةيكرتلا ةسايسلا يف ةيمهألا وذ ديحولا صخشلا تعلط ناك
 تعلط أدب دقف .ةعضاوتم تناك اهنأ ىوس هلوصأ نع ريثكلا فرعُي مل .هسفن عينص نم الجر

 يف ًاوضع يأ ,يشاتكب ناك هنأ دقتعُيو ,فارغلتلاو ديربلا ةرئاد يف طيسب فظومك هتايح

 ميظنتب ماق هنأ لاقي امك ءينوسام لفحمب قحتلا هنأ دقتعيو «كارتألل يفوص ميظنت ربكأ

 .تاطاشنلا كلت ببسب ةرتفل نجس هنأو ,ةيرس ةيسايس ةيعمج

 امدنع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ًافولأم ًاطاشن يرس ميظنت ىلإ مامضنالا ناك دقل

 ,م1876-1909 ديمحلا دبع ناطلسلل قلطملا يطارقوتوألا مكحلا لظ يفف ءاباش تعلط ناك

 روتسدلا قيلعتب ماق يذلا ,ناطلسلا نكي مل ثيح ءًاريطخ ًارمأ نلعملا يسايسلا طاشنلا ناك

 ةطرش نم ةوق ثادحتساب ماقو .نيضراعملاو نيقشنملا عم ًاحماستم .ناملربلا لحو

 ىلإ ةيروطاربمإلا يف ةيسايسلا ةايحلا تلقتنا كلذلو .مهعم لماعتلل ًاصيصخ ةيرس

 نم اهطاشن تايعمجلا هذه لئاوأ تحوتسا دقو ,ةيرسلا تايعمجلا ترثاكتو .ءافخلا

 ةيلاطيإلا ةعامجلا ةصاخو .رشع عساتلا نرقلا يف تطشن يتلا ةيبروألا ةيروثلا تاعامجلا

 اهنم ةيلخ لك مضت ايالخ لكش ىلع اهسفن ميظنتب تماق امك ."يرانوبراك" ةامسملا

 بالط ناك .ىرخأ ةيلخ نم ًاوضع فرعي ةيلخ لك نم طقف دحاو وضع .ءءاضعأ ةعضب
 عئالط اهيف امب تايعمجلا هذه نم ريثكلا اوسسأ نم مه ةييرحلا ةيميداكألاو ةعماجلا

 ترعش دقف ؛هذهك تايعمج ءوشنل ةبصخ ةئيب ًاضيأ شيجلا ناك امك .ةاتفلا ايكرت بزح
 يف مهتيروطاربمإل يثراكلا ءادألا نم راعلاب هطابضو هدارفأ نم رغصألا ةقبطلا

 .كراعملا تاحاس

 نكامأو ةينيطنطسقلا يف ةيرسلا تايعمجلا ىلع ءاضقلاب ديمحلا دبع ةطرش تحجن

 يف عقي طيشن ينودقم ءانيم يهو ءكينولاس مهتضبق جراخ تلظ دقف كلذ عمو ,ىرخأ

 امنيب ,ةيسيئرلا اهتارقم ةيرس تايعمج ةدع تسسأ كينولاس يفف «نانويلاب مويلا فرعي ام
 هتدايق تناك يذلا ثلاثلا ينامثعلا شيجلا نم رصانع عم ةديطو تاقالع ريوطتب تماق

 هدوجول ءامهنم يناعي ثلاثلا شيجلا ناك ناذللا ككفتلاو بارطضالا لكش دقو ,كانه عقت
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 تايعمجلا دعاس ًالماع اهتاذ دحب ؛ةيروطاربمالل ةيدودحلا ميلاقألا نم وهو اينودقم يف

 .شيجلا اذه فوفص نمض نم رداوك دينجت ىلع ةيرسلا

 ,ةيرسلا تايعمجلا هذه ىدحإل ًاسسؤم :؛كينولاس يف لمعو شاع يذلا ,تعلط ناك

 ةيعمج" :مسا اهسفنل تذختا ةجمدنم ةعومجم نمض ًاسيئر ًاليصف ًاريخأ تسمأ ةدحاو
 دعب اميف اهؤاضعأ فرعو ,"ةاتفلا ايكرت بزح" :مساب ًاضيأ تفرع امك ."يقرتلاو داحتالا

 ىلع ًامسق يدؤي نأ ًالوأ هيلع ناك ةيعمجلا هذهل درف مامضنا دنعو ,"نابشلا كارتألا" :مساب

 ًارود دعب اميف بعل ناكرأ طباض وهو كب لامج ناك نيمضنملا دحأ .حالسلا ىلعو نآرقلا
 .ثلاثلا شيجلا تادايق نمض تعلط مهدنج نم لوأ وهو ءطسوألا قرشلا تاسايس يف اماه

 شيجلا يف ةيناثلا ةجردلا طابض دحأ وهو ءرونأ ىقلت م1908 ماع مايأ نم موي يف

 نوكي نأ رونأ يشخو ءةينيطنطسقلا ىلإ ةدوعلاب أرمأ ,تعلط ةعامجب اوقحتلا نمم ثلاثلا

 ثيح لالتلا وحن ًاهجتم كينولاس جراخ ىلإ للستف ,ةيرسلا ةطرشلا لبق نم فشك دق هرمأ
 دنجلا نم ًاددع هعم نيك نا هالتو ,ةاتفلا ايكرت بزح دارفأ نم ددع هقبس

 الإ ناطلسلا مهلسرأ نمم ناك ام نكل .مهتقحالمل ةيركسع ةوق ناطلسلا لسرأف ءرئاخذلاو

 تناكو .كينولاس يف ةيملس ةروثل يوفع لاعتشا ةمث ناك دقل .نيدرمتملا ىلإ اومضنا نأ

 ديربلا بتكم ىلع نابشلا كارتألا رطيس ثيح .يقرتلاو داحتالا ةيعمج ىلإ تلآ دق ةرطيسلا

 ةكبش طبرب اوماق مث نمو .هيلوئسم دحأ تعلط ناك نأ ةفداصم نكت مل اميرو ,فارغلتلاو

 ارد يل ا ل رح دو حرا

 ,بازحألا ةسايسو ةيناملربلا ةسايسلا تفنؤتساو ,روتسدلاب لمعلا ديعتسا ناخدلا عشقنا

 ءامدقلا نويسايسلا ىلوت .هيخأ حلاصل شرعلا نع ناطلسلا لزانت ةيلاتلا ةنسلا يفو

 ةوق لكشت تحبصأ ةيعمجلا نكل ء,دهشملا فلخ نابشلا كارتألا لظ امنيب ةمهملا بصانملا

 رقتفاو ىضوفلا هتمع عمتجم يفف ءطابض نيب يوقلا اهليثمتل طقف سيل ءاهباسح بسحي
 لوط ىلع ناكم لك يف ًاعورف تمض اهنوكل ةيعمجلا ةوق تناك ميظنتلا ىلإ

 .اهضرعو ةيروطاربمإلا
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 | خياتاقرانمدسع :لوألا لصف م حس ح سا

 ,يبرغلا مالعإلا يف ةديج ةعمسب رمألا ئداب يف ةحجانلا ةضافتنالا هذه ةداق عتمت

 تاذ بابشلا نم ةئيرج ةعومجم ينعت "نابشلا كارتألا" :ةرابع تحيصأ ةعئاشلا ةجهللابو

 ةيجراخلا ةرازو مهيلإ ترظن ندنل يفو .ةيحالصلا ةيهتنم ةدايق دض روثت ةيكيمانيد راكفأ

 ةيناطيربلا ةرافسلا يف نيردزمو لب نيببحم ريغ اوناك مهنأ الإ ,فطاعتلا نيعب ةيناطيربلا
 همجرتم ريثأتل ًايلك ًاعضاخ "رثوال دراريج" يناطيربلا ريفسلا ادب دقف ؛ةينيطنطسقلا يف

 .ةيادبلا ذنم ةنجللا رقتحا يذلا "كروام زتيف دلاريج ' قرشلا نوئتشل هراشتسمو يمسرلا

 لكشي يتلا كينولاس يف ترج اهنأ م1908 ماع ثادحأل كروام زتيف ليوأت ناك

 اهنأكس فصن ةبارق ءرشع عباسلا نرقلا يف مالسإلا اوقنتعا دوهي مهو يلا

 ,ةينوساملا لفاحملا نم ًاددع تمض ةنيدم ًاضيأ كينولاس تناك امك .افلأ نيثالثلاو ةئامل

 اميف حمس دق ءًايلاطيإ ًاينوسام ًالفحم سسأ يدوهي 1 وهو ."وساراك ليوناميإ" ناكو

 نع ءافخلا يف لمعت تناك امدنع هيف اهتاعامتجا دقعت نأب ةيرسلا تعلط ةيعمجل ودبي

 تناك يقرتلاو داحتالا ةيعمج نأ ىلإ كروام زتيف صلخو .ةيرسلا ناطلسلا ةطرش. نيعأ

 عفرب رثوال ريفسلا ماقو .ينيتاللا ريثأتلا اهيلع بلغي ةيملاع ةينوسام ةيدوهي ةرماؤم

 ةيدوهيلا ةنجللا" :مساب ةيعمجلا ىلإ هيف ًاريشم ءندنل يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ كلذب ريرقت
 ."يقرتلاو داحتالل

 رقت يف يصقتلا اذه جئاتن تسكعناو ,ةيعمجلا لوح يصقتب اقحال كروام زتيف ماق

 1 م1910 ماع نم رايأ رهش نم نيرشعلاو عساتلا يف ًايصخش همساب رثوال هلسرأ يرس

 ىلإ هريرقت يف رثوال راشأ ."غنيدراه زلراشت ' ريسلا ندنل يف ةيجراخلا بتكمل يمسرلا ريدملا
 ةروثلا نم اهلصأ تاملك يهو .ءاخإلاو ةاواسملاو ةيرحلا "ةاتفلا ايكرت ةكرح راعش نأ

 رثوال ىعداو .وساراك لفحم ىلإ ةراشإ يهو نييلاطيإلا نيينوساملا راعش تناكو ,ةيسنرفلا
 تاروطت تدأ دقل ,ةيبالقنالا ةرفاكلا اهبيلاسأو ةيسنرفلا ةروثلا نودلقي" :نابشلا كارتألا نأ

 ىلع ةيكرتلا ةروثلا تروطت اذإو ءاسنرفو ايناطيرب نيب ةموصخلا عرز ىلإ ةيسنرفلا ةروثلا

 ."ةيناطيربلا حلاصملاو ئدابملا عم ةموصخ يف هباشم وحن ىلع اهسفن دجت دقف وحنلا سقن
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  يبححييييييييجيججيييحح سس ب1 يالا اش يئس ةلوفلا تسمن |

 دوهيلا نأ :ةملك فالآ ةسمخ نم رثكأ ىوتحا يذلا ءلصفملا هريرقت يف رثوال معزو

 ىوقلاب بعالت نم عربأ يقرشلا يدوهيلا نإ " :لاقو ,ةينوساملا ةكبش ىلع اورطيس دق اوناك
 ةداق نيب نأ :رثوال ركذو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع ةرطيسلا نم هنكم ام اذهو ".. ةيفخلا

 يذلا ءسوارتش راكسوأ ايكرت يف يكيرمألا ريفسلا ةيدوهيلا ةينوساملا ةرماؤملا تاباصع

 نأ" :رثوال بتكو ."سوارتشو ماهاربأ"و "زيكام" تالحم ةلسلس كرويوين يف هتوخأ كلمي

 ايناطيرب نوكو ءاهتموكحو ايسور نوهركي دوهيلا نأ يف نمكت ايناطيرب ىلع ةروطخلا

 ناملألا هكردي رمأ وهو ... دكّؤم لكشب نييناطيربلا دض دوهيلا لعجي ايسورل ةقيدص نآلا

 يأل كردم يناملألا يليمز نأب دقتعأل يبابسأ يدل" :ًالئاق رثوال متخو ."دقتعأ ام ىلع ًاديج
 هتموكح ىقبأ هنأب دقتعأو ؛ةيعمجلل ماهلإ ردصم ةينيتاللاو ةيدوهيلا ةينوساملا لكشت ىدم
 ."ةاتفلا ايكرت بزح ةسايس يف ةزيملا هذه ىلع يرس لكشبب ةعلطم

 ًاوضع 288 مض يذلاو 1908 ماع ينامثعلا ناملربلا باختنا مت امدنعف كلذ عمو

 ةئيه ليكشتب ةيعمجلا تماق امدنعو «ةعبرأ نع نيبختنملا دوهيلا هئاضعأ ددع دزي مل

 ًاقلطم قتري مل وساراك نأ امك ءاهيف ًاوضع ىساراك باختنا متي مل 1909 ماعلا يف ةيزكرم

 ةيصخشلا كلت ادبأ نكي مل اوساراك نإ ,ةموكحلا يف الو بزحلا يف ال يدايق بصنم ىلإ
 وساراك ماق ناملربلل رغصملا سلجملا يف بئانكو ءاهلثمي هنأب بناجألا دقتعا يتلا ةرثؤملا

 ,نيطسلف يف ةينويهصلا ةيوستلا دض ةنجللا تاءارجإ معدب دوهيلا نم نيرخآ ةثالث عم

 ديدجلا فدهلا نأ هئاعداب كلذ رثوال رسف دقو ءدوهي اونوكي نأ لبق كارتأ مهنأ اوتبثيل

 .نيطسلف نم ًالدب قارعلا نم ةعطق ىلع دوهيلل يموق نطو ةماقإ ناك ةينويهصلل

 نييناطيربلا نيلوئسملا طاسوأ يف عساو لوبق ىلع كروامزتيفو رثوال ريرقت زاح

 اهل تناك يتلا ةئطاخلا تاداقتعالا نم لقألا ىلع ةثالث ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا داق امك

 ماق ثيح .ةيعمجلل ةيلخادلا لامعألاب قلعتي ناك تاداقتعالا هذه ىلوأ ,ةماه بقاوع

 مهدوقي نابشلا كارتألا نأب داقتعالاب ةيناطيربلا ةموكحلا ليلضتب رثوالو كروامزتيف

 :امهنأب تعلط عم هافصوو ءارس يدوهي هنأ لامج نع الاقو ءلامجو تعلط :امه نالجر
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 | مراتاقةتفمدعع :لوألالصفلا |[

 ةموكحلا يف نيماهلا نيديحولا نيوضعلا امهو ,ةيعمجلل ةيفخلا ةوقلل ةيمسرلا ةهجاولا"
 يهو .لئاصف ةدع ىلإ ةمسقنم ةيعمجلا تناك ةقيقحلا يف ."ايكرت يف ةينوساملا سأرو

 تناكو ءاهدوجوب تملع لاح يف اهب عدخنت نأ ةيناطيربلا ةموكحلل نكمي ناك لئاصف

 يدوهي هنأ ىلع رثوالو كروام زتيف نم لك هيشخ يذلا لامج نأ ةيرخسلل وعدت ةفداصم

 .كلذب ناملعي انوكي مل نالجرلا نأ الإ ءايناطيريل يلاوملا ليصفلل ًاميعز ناك ءيرس

 ًايسايس اذوفن اومدختسا دوهيلا نم ةعومجم نأب لوقلا ناك رخآ ئطاخ داقتعا

 ةدع دعب .تقولا كلذ يف ملاعلا نم رخآ ناكم يأ يف ىتح وأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نمض

 ةيملاعلا برحلا نأ :وهو الأ ئطاخلا داقتعالا اذه ىلع ةيلج ةجيتن كروام زتيف ىنب ماوعأ

 ةعومجملا هذه معد ءارش لالخ نم اهبسك نكمي ناك كاذنأ ايناطيرب اهيف تطرخنا يتلا

 يموق نطو ةماقإ يف مهمعدب دوعو لالخ نم ءارشلا نكمم ناك اهمعد نأ ىأرو ءهذفنتملا

 ًانطو اودارأ دوهيلا نأب هداقتعا نع تقولا كلذ يف عجر دقف" ءنيطسلف ضرأ ىلع دوهيلل

 ىلع ةيرظنلا هذه تدعاس ."نويهص لبج ىلإ ةدوعلا نوديري مهنأ ررقو ءقارعلا نم مسق يف
 ماق ام وهو ,ينويهصلا جمانربلا معدب دهعتلا هيلع نأب يناطيربلا ةيجراخلا بتكم عانقإ
 .م1917 ماعلا يف هب

 كلت تناك ,ةماه بقاوع تاذ ىرخأ ةجيتن ىلإ ةئطاخلا كروام زتيف تامولعم تدأ

 مهحلاصم نومدخي اوناك مهنأو ,كارتأ ريغ بناجأ اوناك نابشلا كارتألا ةداق نأ يه ةجيتنلا

 يف نوئطخي نييناطيربلا نيبقارملا لعج امكو ,ةقيقحلل ًامات ًاضيقن كلذ ناكو ,ةيبنجألا

 تناك رثوالو كروامزتيف دعب اميف اهآر امك ةقيقحلاف .ةيتف ةيكرت ةموكح تافرصتب ٌؤبنتلا

 برعلاو نيينانويلاو نمرألاو دوهيلا دض زييمتلا تعيتا يتلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج بصعت

 اهل بلجف .ةيبنجألا حلاصملل اهتضراعم يف ةيعمجلا ةوق تنمكو ,نيرخآ نع ًالضف
 طق ةيناطيربلا ةموكحلا كردت مل .ةيبعشلا ةدعاقلا معد نم ريثكلا نييبروألا دض اهزيحت

 ,ناشتوب نوج نأ ىتح ؛ةينامثعلا ةسايسلل ةهوشم ةروصب اهادوز رثوالو كروام زتيف نأب
 ةيعمجلا ةداق فصو .برحلا نمز ةيناطيربلا ةموكحلا يف تامولعملل ًاريدم حبصأ يذلا
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 هيببيححجج سى ___ ب في قرر كا تا ةلوذلا يت |

 دوهيل ةادأ درجم اهنأ ىلع ةينامثعلا ةموكحلا ًاروصم ,"رجغلاو دوهيلا نم ةعومجم" :مهنأب

 ناك يكرت طباض نيبو هنيب اطلاخ ءيدنلوبلا رماغملاب اشاب رونأ ناشتوب تعن امك .ملاعلا

 .يدوهي سيل هنأ عم ًايدنلوب هدلاو ناكو ًاهباشم همسا

 ةيروطاربمإلا ىلع ةيثراك تناك اهنأب 1908 ماعلا تلت يتلا تاونسلا تتبثأ

 1918 ماع يفو ءيناقلبلا فالتئالا دض ىرخأو ايلاطيإ دض اهيرح يف كلذو ,ةينامثعلا

 ةيعمجلا ترطيس امدنع ىرخأ ةيناقلب برح ةراسخ ىلإ اهقيرط يف ةيروطاربمإلا تناك

 كينولاس ثادحأ عرس يذلا هسفن طباضلا ءباشلا رونأ ماق ثيح :ةموكحلا ىلع ئجافم لكشب

 رونأ رطيسو .برحلا ريزو لتق ىلإ ىدأ يلاعلا بابلا ىلع ًاروهتم ًاموجه ةدايقب :1908 ماع

 هسفن فلي نأ رونأ عاطتسا كانهو ,ةيناديملا ةدايقلا ىلإ هتيقرت تمتو ,ةطلسلا ىلع هقافرو

 .هسفنل برحلا ةرازو ىلع رونأ ذوحتسا 1914 ماع يناثلا نوناك نم عبارلا يف .داجمألاب

 يف شيعلل لقتنيل ءناطلسلا يخأ ةنبا نم اعيبر نيثالثلاو دحاولا وذ رونأ جوزت كلذ دعب
 .ةيكرتلا ةسايسلا يف مامتهالا روحم حبصيو مخف رصق

 عاطتسا اذه هيصنم لالخ نمو .ةينيطنطسقلل ًايركسع ًامكاح اشاب لامج ىسمأ

 رغصملا سلجملا سيئر كب ليلخ أوبت امك ؛ةلودلا شرع ىلع ةيعمجلا ةضبق نيكمت لامج
 يف ًاذاتسأ ناك يذلا ديواجأ دمحم لعف امك ًامامت ءًايساسأ ًارود رخآلا وه ناملربلا يف

 يف يساسألا ميعزلا وهو تعلط حبصأو .ةيلاملل ًاريزو دعب اميف هنييعت متو داصتقالا

 لان دقف ميلح ديعس طالبلا ريمأ امأ :ةموكحلل يلعفلا ميعزلاو ةيلخادلل ًاريزو ةيعمجلا

 .ةيجراخ ريزوو ءارزو سيئرك مارتحالا

 :ريسلا ىهو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ًاديدج ًاريزو ةيناطيربلا ةموكحلا تنيع
 ىلع رخآلا وه نكي مل تيلام نكل .نابشلا كارتألا عم ًافطاعتم ناك يذلا "تيلام سيول"

 ىلع ةيناملأو ةيدوهي ةرطيس ىرحت دق هفلس ناك امنييو ,ةينيطنطسقلا يف يرجي امب ةيارد

 .يلاعلا بابلا اياون نع عداخ لؤافتب نيلمحم لسرلا ندنل ىلإ تيلام لسرأ ,ةيروطاربمإلا
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 | ناتو دم ديال زم“ | هيج جة ست جسم

 .ةيعمجلا اهارت تناك امك ايكرت حلاصم مهف يف هفلس لشف امك لشف تيلام نأ ودبيو

 كروام زتيفو رثوالل ئطاخلا موهفملا لوبق ىلع ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ترصأ

 اركذ دق كروام زتيفو رثوال ناكو .ةينبلاو قايسلا ديحو ًانايك تناك ةنجللا نأب لئاقلاو

 اهعبتا ةقحال ريراقت يف امنيب لامجو تعلط لبق نم ًاموكحم ناك نايكلا اذه نأب

 ًاعبتو عقاولا يف امنيب .لامجو تعلطو رونأ :مه ,ةثالثل ناك مكحلا نأ الاق نوخرؤملا
 داحتالا ةيعمجل ةيزكرملا ةئيهلا لالخ نم رادت تناك ةطلسلا نإف يناملألا فيشرألل

 لبق نم صخألاب متت ةطلسلا ةرادإ تناكو ءًاوضع نيعبرألا ةبارق نم ةفلؤملا يقرتلاو
 لكش ىلع ةماعلا ةرادإلا ءاضعأ لمع .اوضع رشع ىدحإ يلاوح تمض يتلا ةماعلا اهترادإ

 يف ةيزكرملا ةئيهلا تارارق ىلع تسكعناو ةيصخشلا تافالخلا هيف تمقافت يسايس بتكم

 تمضو .ناملربلل رغصملا سلجملا يفو ةموكحلا يف بزحلا ءاضعأ اهالوت يتلا بصانملا

 الإ ,تافالخلاو سئاسدلا اهيف تشفت امك ءرظنلا تاهجو يف ًانيابتو ةعونتم ءارآ ةيعمجلا

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ههجاوت تناك يذلا ديدهتلا ةعيبط ىلع ًامئاق ناك عامجإلا نأ

 .ديدهتلا كلذ ةهجاومل اهينبت بجاولا ةسايسلا ىلعو
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 حبيبي بِ #0 - كه[ يت ةلوذلا ات

 :فيلح نع نوثحبي بابشلا كارتألا

 ضارأب رمتسملا ككفتلا ةمدص اهيوشت ةيراجلا نوئشلل بابشلا كارتألا ةرظن تناك

 اتمض دقف ,بسحو مسالاب الإ ةيكرت ضارأ كسرهلاو ةنسوبلا نم لك دعت مل ذإ ,ةيروطاربمإلا
 تببست ةيلاكشإإ ةوطخ كلت تناكو .1908 ماع ةيراغنه - اسمنلا داحتا ىلإ يمسر لكشب

 مل .ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا يفو ,"دنانرف سيسنارف" قوديشرألا لايتغا يف 1914 ماع

 ,ةينامثعلا يضارألا نأشب اهتاططخم :يرامعتسالا عسوتلا ىلإ نيلصاولا رخآ ءايلاطيإ فخت

 1911-1918 يماع نيب ةرطيسم ايكرت ىلع موجهلاب ايلاطيإ تماق ةيهاو ةجح تحتو
 لحاوسلا ةلابق ىرخأ رزجو سدور ةريزج لحاوس ىلإ ةفاضإلاب «ةيلاحلا ايبيل ئطاوش ىلع
 الأ ريطخ لاؤس زريو ءينامثعلا مكحلا ىلع اينابلأ تراث هسفن تقولا يف ًابيرقت .ةينامثعلا

 ؟كارتألا ريغ نم اهينطاوم ءالو ىلع ظافحلا نم ةيروطاربمإلا نكمتتس له :وهو

 فلؤملا ناقلبلا فلح نكمت 1918 ماع ىلوألا ناقلبلا برح لالخو ةرتفلا تاذ يف

 مظعم مضب فلحلا ماقو :كارتألا ةميزه نم ايبرصو دوسألا لبجلاو نانويلاو ايراغلب :نم

 ناقلبلا برح يف .ايوروأ يف اهيلع رطيست ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك يتلا يضارألا

 ةعقاولا ايقارت يف يضارألا ضعب عاجرتسا ةيروطاربمإلا تعاطتسا 1918 ماع ةيناثلا

 رفوي مل كلذ نأ ادب نكل ,ةيويسآلا ايكرتل ةيذاحملا ةيئاملا تارمملا ىلع ةرشايم

 ورماغم رعش ةينيطنطسقلا يف .رمتسملا اهككفت يف ريصق ليجأت ىوس ةيروطاربمإلل
 نأ نم فوخلاب ناطلسلل ءارزوك ةيروطاربمإلا اومكحو ةطلسلا ىلوت نيذلا ءبابشلا كارتألا

 ىلع نوقبطي اوناك نوييروألا نورمنتملا نأو ءقدحم رطخ يف تسمأ مهمكح قطانم
 .اهسارتفا ةينب ةيروطاربمإلا
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 ءاهضعب نيب ةيقيرفألا ةراقلا ماستقاب تماق دق ةيبروألا لودلا تناك ليلقب كلذ ليبق

 ىقبت امم ريثكلا كانه نكي مل هنأ الإ :ةديدج تاحوتف ءازإ ةحوتفم مهضعب ةيهش تناكو

 سدسو ايناطيربل عبر .ًاقبسم هزجح مت دق ناك ةطيسبلا هجو مظعمف ,مهراظنأ بذتجيل

 نم هتيامح تمتو «"ىرنوم" أدبم دودح نمض عقو دق ناكف يبرغلا ةركلا فصن امأ .ايسورل
 .ةيهشلا ريثي ًاشه ًادحاو ًاميلقإ طسوألا قرشلا ىوس قبي مل اذكهو ,ةدحتملا تايالولا لبق

 يف ةيسورو ةيلاطيإ تاططخمو ,ةيروس يف ةيسنرف تاحومط لوح تاعاشإ ترشتنا
 كارتألا ةداق ناك طسولا يفو .برغلا يف ةيواسمنو ةيراغلبو ةينانوي بلاطم نعو ؛لامشلا

 .ضاضقنالل مالظلا يف نوبثوتي مهوحن يراوضلا كرحتب نورعشي نابشلا

 ةرطيسلا نم ةينامثعلا يضارألا ريرحت جمانرب نأب يقرتلاو داحتالا ةنجل ةداق عنتقا

 مهنأ وأ نييناطيربلا ةلودلا لاجر هب ملعي مل امإ جمانرب وهو ؛موجهلا عرسيس ناك ةيبروألا
 ةيرخس فقوم هسفن تقولا يف وهف ءضقانتلا هفلي ابوروأ نم ةنجللا فقوم ناك .هومهفي مل
 ةنجللا تمزتعا كلذ عمو .اهتازاجنإو اهتثادح نم باجعإ فقومو ,ةملسم ريغ ايوروأ نوك نم
 كارتألا ىدل دبت مل هنأ نم مغرلابو .برقأ لكشب اهديلقت ةيغب كلذو ةيبوروألا لالغألا يمر

 .ام ةقيرطب كلذ لعف اودارأ مهف ؛ةيبروألا ةيداصتقالا ةرطيسلا ءاهنإل ةمكحم ةطخ بابشلا

 لخاد يف ةمأ وأ موق نود نكلو نييموق ًاصاخشأ مهّوالمزو رونأو تعلط ناك
 اوملكت نيذلا كئلوأ ىتحف ءاهقرش ةعقاولا بوهسلا نع فلتخي امب كلذو «ةيروطاربمإلا
 "سيكياس كرام" ريسلا بتك تارملا ىدحإ يف .ةيكرت ريغ لوصأ نم ًابلاغ اوناك ةيكرتلا
 نم مك" :ًالئاس هلهتسا ًاباتك ,فيثك لكشب ايسآ باج يذلا ,يناطيربلا ناملربلا ىضع
 ."؟بعشب اذكه الو دلب اذكه دجوي ال هنأ كارتألا نعو ايكرت نع نوملكتي امدنع نوكردي سانلا

 نم رثكأو ,نيصلاو ايسور ةزايح يف ىه ناتسكرت ةيكرتلا بوعشلل ميدقلا مألا نطوملا نإ
 ةيروطاربمإلا جراخ ىرخأ نكامأ يف وأ كانه امإ تشاع ايسآل ةيكرتلا بوعشلا فصن

 .كارتألا قرع نع ثدحتلا يف ناطلسلا قح نم ربكأ قح رصيقلل امبر ناك كلذلو «ةينامثعلا

 ةقطانلا يضارألاو بوعشلا لك ديحوت ةداعإب ملح اشاب رونأ بحاص تارتفلا ىدحإ يف

59 



 خشحيييجييجججججججججي يحل 1 قي غشنا ينهش وذلا تم |

 كلذ ذنم نكلو ,.1914 ماع يف هيدل ةفولأم ةركفلا تناك ديكأتلابو ءايسآ يف ةيكرتلاب

 ىلع نمدم ,مجحلا ريغص ًالجر رونأ ناك .هتاططخم نمض ةركفلا هذه دعت مل نيحلا

 ضرتفملا نم ناكو ,ممألا ديحوت ىلإ ةيعادلا ةريبكلا جماربلا ىلعو ةيحرسملا تاءاميإلا

 نّيب برعلا هنيد ءانبأ عم هلماعت نكل ,ةيمالسإلا ةمألا ديحوتل ةيعادلا تاحومطلا ىعري هنأ

 .ةسايسلا ىلإ هتمجرتب رونأ مقي مل ًاراعش ناك ًاضيأ رمألا اذه نأ

 لاح يأ يف وجنت ةيروطاربمإلا عدتل ايوروأ نكت مل ةيعمجلا ةدايق رظن ةهجو نم

 ىمظعلا ىوقلا ىدحإ ءارغإ نم نكمتت مل ام اهجمانرب ذفنت ةيعمجلا عدتل نكت مل ديكأتلابو

 رثكألاو مهألا دنبلا يبروأ فيلح نع ثحبلا ناك انه نمو ءاهتيامح تحت ايكرت عضت نأب

 اريخأ عمس نيح هنكلو نييسنرفلل ًايلاوم اشاب لامج ناك .ةيعمجلا ةدنجأ ىلع ًاحاحلإ
 ذقنأ فلاحت لوبق يف ددرتأ الأ يلع" :ًامعاد قلع ايناملأ عم فلاحت دقعب رونأ حارتقاب

 . هيف شيعت يتلا ةلزعلا عقوم نم ايكرت

 ةيكرتلا ةدنجألا ىلع ًاحاحلإ دونبلا رثكأ نأ ىلع ةيعمجلا نمض ءارآلا لك تعمتجا

 ءاوس ءىمظعلا ىوقلا نم ًايأ نأب بابشلا كارتألا دقتعاو ,يوق يبروأ فيلح نيمأت وه

 نم ديزملا نم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةيامح عيطتستل تناك ايناملأ وأ اسنرف وأ ايناطيرب

 يضارأ وزغت نأب ًالامتحا رثكألا لودلا تناك ايسور نع ًالضفف .اهيضارأ ىلع تاكاهتنالا

 .ايراغلب وأ نانويلا وأ اسمنلا -ايراغنه وأ ايلاطيإ :لثم ةوق لقألا لودلا يه ةيروطاربمإلا

 «قباس تقو يف نييناطيربلا دشان دق ناك ايناطيربل يلاوملا ةيلاملا ريزو ديواجأ

 ريزولا وه لشبرشت ناكو ءايكرت ىلع يئدبملا يلاطيإلا موجهلا تقو 1911 ماع يف كلذ ناكو

 نم مهأ ايكرت ةقادص نأب لشرشت ضرع .بواجتلا دارأ يذلا ةموكحلا يف ديحولا عيفرلا

 ايناملأ عيطتست يضرأ حالس ربكأ ايكرت نأ" :ًالئاق ةيجراخلا ريزو ىلإ بتكو ءايلاطيإ ةقادص
 عم ًامئاد ًافلاحت ًاضراع ديواجأ بتك امدنع ,1911 ماع رخاوأ يف ."اندض همدختست نأ

 .كلذ ىلع قفاوي مل ةيناطيربلا ةيجراخلا بتكم نكل ًاعجشم ًادر لسري نأ لشرشت دارأ ايناطيرب

 ةيعمجلا ةداق ماق ةديازتملا ةرورضلا تحتو 1914 ماع ناريزحو رايأ يرهش نيب

 يذلا ,ةيرحبلا ريزو لامجف ,فيلح نع نيثحاب ىمظع ةيبروأ ىوق ثالث عم لصاوتلاب ًارس
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 ًاسئاي تعلط لواحو .هضفر مت نكل اسنرف ىلع ضرعلا ةلواحمب ماق «نييسنرفلل لاوم ناك
 .هضفر ًاضيأ متو :ةطرش سيئر نوكي نأب ةباصع سيئر نم بلطلاك هبلط ناكو ءايسور عم
 رونأ ضيوفتب ةياهنلاب اوماقو ءارزولا ريبك رصق يف رواشتلل ةيعمجلا ةداق عمتجا كلذ دعب
 ,هب ضوف امب رونأ ماق .ناملألا عم فلاحت بلطمب مدقتيل نيلرب يف مدخ دق ناك يذلا

 سناه" لبق نم هبلط ضفُرف .1914 ماع ناريزح نم نيرشعلاو يناثلا يف هبلطمب مدقتو

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةلزع تحبصأ انهو .ةينيطنطسقلا يف ايناملأ ريفس "ميهنيغناو نوف
 .اهتيامحب ىمظعلا ىوقلا نم يأ لبقت مل ثيح ةقبطم

 يسايسلا طاشنلا يف رئادلا كارحلل ةكردم ةيناطيربلا ةموكحلا نكت مل تقولا كلذ يف

 دعب ءىمظع ةوق عم فلاحت نع حاحلإب ثحبي ناك يلاعلا بابلا نأب كردت مل امك يكرتلا

 نويناطيربلا ءارزولا ىقلت ينامثعلا حرتقملل يناملألا ريفسلا ضفر ىلع ةليلق مايأ رورم
 .ًافرط نوكت دق ايناطيرب نأو ءابوروأ يف ءوشنلا ةلمتحم تناك ةيبرح ةمزأ نأب هيونت لوأ
 ًايئاهن ًاراذنإ اسمنلا - ايراغنه تلسرأ نيح 1914 ماع ناريزح نم نيرشعلاو ثلاثلا نيبف

 ىلإ برح ةلاح يف عقوتم ريغ لكشب اهسفن ايناطيرب تدجو بآ نم عبارلا نيبو ءاييرصل
 هذه يف ءاسمنلا -ايراغنهو ايناملأ روحملا لود دض ايسورو اسنرف فلاحتلا ىوق بناج

 :اهتقو ناك عئاشلا ضارتفالا نكل ,ريكفتلا ضعب ةينامثعلا ةيروطاربمإلل حنس طقف ةرتفلا

 .فلاحت يف لوخدلل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ءارغإ لواحت ايناملأ نأب

 تناك ايكرت نأ يأ ءثدحي ناك سكعلا نأب ًاقلطم كاذنآ نويناطيربلا ةداقلا نظي مل
 برحلا ءاهتنا دعب ىتحو .هضفر ىلع ةرصم تناك ايناملأ نأو ايناملأ عم فلاحت ىلإ ىعست

 يناملألا فلاحتلا لكشت ليصافت تلظ .فلاحتلا ىلإ ايعس دق اناك رونأو تعلط نأ فاشتكاو

 يذلا لشرشت نوتسنو ىلإ موللا نيخرؤملا نم ددعو نورصاعم هجو دقو .ةضماغ ينامثعلا
 تالجسلا يف ًاحضاو لازي ال يذلا ليلدلا نكل ,ناملألا يديأ ىلإ كارتألا قاس هنأ ليق

 ةمزألا ةيشع 1914 ماع تأدب ةصق ءاديقعت رثكأو لب ؛ةفلتخم ةصق يوري ةيسامولبدلا

 .اهي ؤينتلا هتموكحل الو لشرشتل نكي مل يتلا ةئجافملا ةيبرحلا
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 :يلاعلا بابلا ةديكم

 يف ترج يتلا بابشلا كارتألا ى ايناملأ نيب ةيرسلا تاضوافملا قايس يف

 يناملألا ريفسلا عم ًاصاخ ًاعامتجا رونأ ةيبرحلا ريزو دقع ءبآ نم لوألا يف ةينيطنطسقلا

 ”زردناس نوف ناميلف ىتوا" ةيناملألا ةيركسعلا ةثعبلا سيئرو "ميهنغناو نوف سناه"

 نأ نكمي يذلا طمنلا لوح نوعمتجملا شقانتو .ةينيطنطسقلا يف ةيناملألا ةرافسلا يف

 امهضعب عم ايراغلب و ايكرت تدقاعت لاح يف مهيدلب نيب يركسعلا نواعتلا هذخأي

 تناك ةيرحبلا ةنميهلا نأ اوأرف ءيناملألا بناجلا عم ايسور دض برحلا ىلإ مامضنالل

 يذلا يناملألا يطسوتملا لوطسألا نأ ىلإ اوهتناو ؛,ةحجان ةلمح نش اودارأ اذإ ةيساسأ

 ةينيطنطسقلا ىلإ هجوتي نأ بجي ىلسيرب اهتقيقشو نيبيوج ةيوقلا ةنيفسلا نم نوكتي

 - ةيكرتلا شويجلا مامأ لاجملا حسفيلو ءدوسألا رحبلا يف ينامثعلا لوطسألا معديل

 امهتموكح نم ميهنغناوو ناميل نم لك بلط ؛عامتجالا بقعو .ايسور وزغل ةيراغلبلا

 اذهب رماوأ ةيناملألا ةيرحبلا تلسرأ بآ نم ثلاثلا يفو .ايكرت ىلإ ةيناملألا نفسلا لاسرإ

 .طسوتملا لوطسأ دئاق "نوكوس مليهليو" لاريمألا ىلإ صوصخلا

 يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض ةيلاتق تايلمعب ةيناطيربلا ةيرحبلا تاوق تعرش

 لوألا ليل يف «ينامثعلا ءارزولا سلجمل يمارد عامتجا يفو ءيناثلا نيرشت نم لوألا

 ناب فارتعالاب ًامزلم يملسلا ةرازولا سيئر بزح ناك يناثلا نيرشت نم يناثلاو

 نالعإ ردصي مل هنأ عم .هبجعي مل مأ كلذ هبجعأ ءاوس ,برح ةلاح يف نآلا ةيروطاربمإلا

 .دعب ندنل نم برحلل
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 ةيبرحلا نفسلا تفصق لشترشت نم تاميلعت ىلع ءانبو ءيناثلا نيرشت نم ثلاثلا يف
 ًاءزج ناك كلذ ناب ًاماهتا داقنلا هجو دعب اميفو :ليندردلل ةيجراخلا نوصحلا ةيناطيربلا

 نوصحلا ضرعت ةعرس ىلإ ايكرت رذنا ام ىهو ءلشترشت لبق نم ةيلوفط ةسكاشمم نم
 تقولا كلذ يفو .راذنإلل تباجتسا ايكرت نأ ىلع ليلد كانه نكي مل لاح لك ىلع .موجهلل
 .تأدب دق موجهلا لامعأ نأ تابثإل تناك فصقلل ةيسيئرلا ةيمهألا نأ ادب

 يف ةيناطيربلا ةموكحلا يلثمم هيجوت مت دايحلا ىلع ءاقبلل ايكرت ةقحالم لجا نمو
 انه نمو ,ةيكرتلا يضارألا ةدحو مارتحا متيس كلذ تلعف اذإ اهنأب تانامض ءاطعإل ةياهنلا

 بناج نم" :هنأ بآ نم رشع سماخلا ذنم حوضوب لاق يرغف ؛ءسكاعم حارتقاب كلذ عبتا
 نكمي ام ىلع قلعن نل عبطلاب اهدنع اومزهو اسمنلاو ايناملأ فص يف ايكرت تفقو اذإ ,رخآ

 ."ىرغصلا ايسآ يف ايكرت نم ذخؤي نأ

 يروت بزح يف وضع وهو ,"سكياس كرام" ديسلا رذح م1914 ماع لئاوأ يف
 ءافتخا" :نأ مومعلا سلجم ,ةيكرتلا نوؤشلا يف هبزح ةدايق يف ًاريبخ ناكو يناطيربلا
 نوتفنيليو نم لك رعشو ,"انئافتخا هاجتاب ىلوألا ةوطخلا نوكيس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 نم ناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدحو ىلع ظافحلا نأ يليئارزيدو نوتسرملابو غنناكو
 ايناطيرب تقبتسا موي ةئم نم ليلقب لقأ يفو كلذ عمو .ابوروألو ايناطيربل ناكمب ةيمهألا
 يتلا ةعينملا ةيروطاربمإلا ريمدتب ترشاب نآلاو ءماع ةئم نم رثكأ نم اهتسايس ىلع
 ناك اذكهو .تضم تاقوأ يف اهنوص لجأ نم بورحلا تنظو ةيناطيربلا ةموكحلا ترطاخ
 لوخدلا نأ وه م1914 ماع مات حوضوب نويناطيربلا ةداقلا هعقوت يذلا ديحولا ءيشلا
 عقاولا يفو ,طسوألا قرشللا عنص ةداعإ قيرط ىلع ىلوألا ةوطخلا لكش برحلا يف ينامثعلا

 .ثيدحلا طسوألا قرشلا ةدالو
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 يناثلا لصفلا

 لبقتسملا ىلا ونري رنشنتك





 | لبق لا لا نريرعشتك: يناثلا لصفلا |[

 :ةدايقلا ىلوتي رنشتك

 ىلإ رِجّت ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك ثيح ,1914 ماع فيرخو فيص لالخ

 قرشلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع ريثأتلاب ندنل يف ديدج يموكح نييعت أدب .برحلا
 دقع :1914 ماع زومت 26 يفف .لشترشت نوتسنو ةطساوب ىرخأ ءايشأ ةدعك أدبو ءطسوألا

 ةمزألا ةشقانمل "رنشتك تربره ويتاروه" لاشراملا عم ءادغلا ىلع ًاعامتجا لشترشت

 ةيروطاربمالا شويجلل كنحملا دئاقلا رنشتك ناك رصمل امكاح هتفصيو .ةمقافتملا ةيلودلا

 نولقنيس نيذلا دنهلا نم نيمداقلا دونجلا نعو ءسيوسلا ةانق نمأ نع ًالوئسم ةيناطيربلا
 نع ًالوئسم ,ةيرحبلا يف لوألا دروللا وهو ءلشترشت ناك .برحلا عوقو لاح يف ةانقلا ربع
 يسايسلا لدابت ءادغلا دعيو .ابوروأ ىلإ ةليوطلا مهتلحر يف دنجلا تالقانل ةيرحبلا ةقفارملا

 .رظنلا تاهجو ميدقلا براحملاو ريغصلا

 ءاسنرف ىلع برحلا ايناملأ هيف تنلعأ يذلا مويلا وهو ءبآ نم ثلاثلا ةحيبص يف

 نييعت ىلع ثحي ةديرجلل يركسعلا لسارملا ملقب زمياتلا ةفيحص ةديرج يف لاقم رهظ
 ,ءارزولا سيئر عم لشترشتت ىقتلا هسفن حابصلا كلذ يفو .ةيبرحلا ةرازول ًاسيئر رنشتك
 نمو ,نيظفاحملا لبق نم ءاج حارتقالا اذه نأ ىلإ ريشي نأ نود رنشتك نييعت هيلع حرتقاو
 يف حارتقالا لبق دق ثيوكسا نأ دقتعا هنأ ىلإ ريشت لشترشت تاظحالم تناك .ًاضيأ هلبق
 كلذ نم ًالدب ررقو ءرنشتك نييعتل ًاضراعم ءارزولا سيئر ناك ةقيقحلا يف نكلو ,تقولا كلذ
 ,ءارزولا سيئر ماق يلاتلا مويلا يف نكل .ايناطيرب يف بسحف يراشتسا بصنم يف هءاقيإ

 نيفصنم نكنل" :بتكو ,برحلل ًاريزو رنشتك نييعتب ؛ةفاحصلاو نييسايسلا لبق نم اعوفدم
 .هتقفاوم ىدبأ هب فلك امدنع هنا الإ ءبصنملا يلوت نأشب قلق ًادبأ نكي مل وه ءرنشتك قحب
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 عيطتسي ثيحب ًارغاش يقب ةرهاقلا يف هعقوم نأو ءًايسايس نكي مل هنا ًامامت موهفملا نم
 فورظلا يف لضفألا اهنكل ةريطخ ةيرجتل اهنأ دقتعاو .مالسلا لحي امدنع هيلإ ةدوعلا

 ةعضب نم رثكأل برحلا رمتست الأ ثيوكسا عقوت ضرتفي ًابيرقت عيمجلا ناك امكو :"ةنهارلا

 ةداعإ متيس هنأ ركف دقف رصم يف ًاماع ًالصنقو ًالثمم رنشتكل ليدب نييعتب مقي ملو ءروهش
 يف ةديدجلا هماهم رنشتك ملست بآ نم سداسلا يفو .بيرق تقوي هبصنم ىلإ لاشراملا

 ."لوه تياو" يف ةيبرحلا ةرازو

 نم فوخلا نع ًامجان ةرازولا ىلإ روهشملا يدنجلا كلذ راضحإل ثيوكسا ضفر ناك

 سيئر نم رثكأ برحلا يف ايناطيربل يلعف دئاقك زربيس ةيبرحلل ًاريزو هنوكلو رنشتك نأ

 نوتغنيليو قودلا ةرازو ذنم ةلودلا يف ًايسيئر ًابصنم ميظع يركسع يأ لغشي مل .ءارزولا

 "”كنوم جروج" لارنجلا مايأ ذنم يرازو بصنم لماع طباض يأ ىلوتي ملو ءًابيرقت نرق لبق
 تيبثت مت نيحلا كلذ ذنمو ءلاع بصنمب دعب اميف ئفوكو :,1660 ماع ةيكلملا داعأ يذلا

 ةيعبتلا ىلع ربجم هنأب رعش ثيوكسا نأ الإ ءركسعلا ةطلس نم ةريغ ةيندملا ةطلسلا أديم

 .رنشتك لاشراملا تامدخل ةحلملا هتجاحل ةطلسلا هذهل

 ,ةكلمملا عاستا ىلع ناردجلا هروص تنيز دقو ؛ةينطو ةروطسأ ةباثمب رنشتك ناك
 جرخيو لخدي هتدهاشمل ةريفغ عومج دشتحت تناك .ءءارزولا سلجم يف هماهم هيلوت دعيو

 نشخ .نيبجاحلا ثك «نيبكنملا ضيرع ةماقلا ليوط ًالجر ناك .موي لك ةيبرحلا ةرازو نم

 تارظنب ديعبلا وحن رظنت نيتدماج نيواقرز نينيعو بيهُم مهجت وذ ناك امك «نيبراشلا

 لك هايإ هسبلأ يذلا رودلا عم كلذ بسانتو هئالمز ىلع ًايدسج قوفت دقل .ةبعرم ةهودشم
 دئارجلا ييفحص عم ًارفاو هظح ناك ىلوألا هتالمح ذنمف .ةيبعشلا ةفاحصلاو ردقلا نم

 تيقوتلا يف ًارفاو هظح ناك امك .ةيبعشلا ةروصلا كلت هل اومسرو يلمعلا همدقت اوعبتت نيذلا

 ةيروطاربمإلا ةيجولويديإو بدأو سح روهظ عم نمازت يذلاو ,ةيلمعلا هتايح هيف أدب يذلا

 .ايناطيرب يف
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 ناك ,همامضنا نم رهشأ يضم دعب ىتحو .ءارزولا سلجم ىلإ رنشتك مضنا امدنع

 اوناك مهنأ نم مغرلا ىلعو ءبيرغ صخش مهمظعم ىلإ ةبسنلاب وهف ؛هنوشخي سلجملا دارفأ
 هماكحأب اولبق دقف ,هنودقتعي ام لكل ةفلاخم تءاج يتلا ةيركسعلا هتانايب نم نوفجتري

 نكلو .مئالم مجحب نوكي نأ بجي مرضخملا يناطيربلا شيجلا نأ مهتعانقل ءضارتعا نود

 ."شيج نم كانه سيل هنأ" :لوقلاب بقع ةيبرحلا ةرازو يف لوألا هموي ءانثأو رنشتك

 هترظنب رنشتك نأ الإ :ةريصق نوكتس برحلا نأ يه ةلوبقملا رظنلا ةهجو تناك
 ايناطيرب ىلع نأ لوهذملا ءارزولا سلجم ربخأ ءلشترشت هاري ام بسح ريبكلا هكشبو ةديدسلا

 ةثالثل مودتس برحلا نأل كلذو ,ناديملا يف لجر نويلم هماوق شيج نيمأت ىلع ظفاحت نأ

 سيلو ةيبوروألا ةراقلا ضرأ ىلع ةيمادلا كراعملا ربع طقف مسحتس اهنأو ,لقألا ىلع ماوعأ

 نأ نكمي ًاميظع ًاشيج نأب ةلئاقلا ةيديلقتلا رظنلا تاهجو ًايدحتمو .ةيرحبلا كراعملا ربع

 ةلمح قيرط نع لئاهلا هشيج دشحب رنشتك ماق .ءيرابجإلا ديذجتلا قيرط نع طقف دشحي

 .هدعب ءاج نم بجعأ ام ردقب هنارقأ شهدأ امم يعوط دينجت

 همدقت دنع لعف امك ًامامت هتاوق ميظنت قيرط نع برحلا بسك ىلع رنشتك مزتعا

 ةوق وذ شيج زيهجتو بيردتو قلخ يف ىلوألا تاونسلا يضمي نأ دارأ .موطرخلا ةلمحل

 .ةيوناثلا ماهملا يف اهددبي نأ ال هتاوق عمجتسي نأو ؛ةيجهنم قرطب كلذ لكو ةحساك

 يلاتلابو هل ةبسنلاب ةيوناث ةمهم نوكتس اهنودب رعش يتلا نيينامثعلا عم برحلا تناكو

 .دراوملل ةعيضم كارتألا لاتقل ةيفاضإ تاوق لاسرإ نوكيس

 ديحولا يركسعلا همامتها لكشت يتلا سيوسلا ةانق ىلع يكرت موجه نم يشخ دقل

 مل ,موجهلا كلذ رمأ ىلوتتس رصم يق ةيناطيربلا تاوقلا نأ دقتعا هنكل ءطسوألا قرشلا يف

 نكي مل هنأ ينعي ال اذه نكل .برحلا بسكل اهعضو يتلا ططخلا نمض طسوألا قرشلا لخدي
 يذلا رودلا لوح ةددشتم ًاراكفأ ىنبت دقف ءًاقحال حضتيس امك ةيطسوأ قرش ةسايس هيدل

 .ةيبوروألا برحلا يف رصنلا ةادغ ةقطنملا يف هبعلت نأ ايناطيرب ىلع بجي
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 .دودحلا دعيأ ىلإ طسوألا قرشلاب ًامتهم ءنورخآلا هدعي امك .هسفن دعي رنشتك ناك

 برحلا نوؤش سأرتيل اذهك صخش بلج ةقيقح تناكو .صاخلا هميلقإ ةقطنملا يف ىأر دقل
 تءاج ًامامت ةفدصلا كلت نمو ,ةفدص درجم ناك هنأ يأ .هل ططخم ريغ ًارمأ ةموكحلا يف

 .اهنيح ترهظ مت يتلا ةسايسلل ةزيمملا ةضيرعلا طوطخلا

 اهنكلو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ًاءزج لازت ال يتلا رصم مكحي رنشتك ناك ًارخؤم
 ةداعإ ةعيرذب م1882 ماع نويناطيربلا اهلتحا نأ ىلإ ةلقتسم هبش ةلود تناك عقاولا يف

 تناك م1914 ماع ذنمو .اورداغي نأ نم ًالدب اهيف اوقب مهنأ الإ ,ةرداغملا مث اهيلإ ماظنلا

 نويناطيربلا طابضلا ماق دقو ,يناطيربلا ذوفنلا لاجمل ةديدج ةفاضإ لثمت ًايبسن رصم

 اوناك مهنأ ثيحو ,ثادحألل زيمم ءارقتسا ريوطتب رصم يف رنشتك بناج ىلإ اومدخ نيذلا

 اوناك مهنكلو ءبرعلا نوؤش يف ءاربخ مهسفنأ اودعءةيبرعلاب قطان دلب يف نيزكرمتم

 ناتللا ناتئيهلا امهو ءدنهلا ةموكح نعو ةيجراخلا ةرازو نع مهداعبإل نيطبحم ًاعيمج
 .ةييرعلاب ةقطانلا ةينامثعلا يضارألا عم ًايديلقت نالماعتت

 تاعمتجملا نيب ةميظعلا تافالتخالاب ةيقيقح ةيارد ىلع مهنأ هيدعاسمو رنشتتك تبثي مل

 نييرصملاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش. برع نأ نم مغرلا ىلع ًالثمف ءطسوألا قرشلا يف ةددعتملا
 ىلإ ةرظنلاو ةفاقثلاو خيراتلاو ناكسلا ةبيكرت يف نيفلتخم اوناك مهنأ الإ ةيبرعلا نوملكتي
 اذكهو ءرصم يف ءاربخ اوناك رنشتك يدعاسم نأ نم مغرلا ىلعو .فورظلا يف ىتحو رومألا

 .نوعدي اوناك امك ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ءاربخ ةرورضلاب مهلعجيل كلذ نكي ملف ءاودقتعا

 ساسألاب تضفر يتلا ىمظعلا ةوقلا يه اسنرف تناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف

 ةهجو نم .فلاحتلا اذه ادبو ءايسور بناج ىلإ فوقولاب تماقو ,ةيناطيربلا رصم عسوت

 ايسور نكل ,ايناطيرب دض هجوم هنأ ءطسوتملل ةمخاتملا ةيناطيربلا ةمدقتملا عقاوملا رظن

 .ًابيرق ًاديدهت هدوجو لكش يذلا ىدعلا يه اسنرف تناك نادوسلاو رصم يفو .ةديعب تناك

 طابض ىبرت يتلا ةسايسلا وه ناك يبيرعلا ملاعلا يف ذوفنلاو عقوملا ىلع اسنرف ةسفانم نإ

 .اهب مايقلا ىلع رنشتك
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 تاباسح .ةيلودلا تاسايسلا يف كلذ نم ربكأ تاباسحو تالداعم كانه تناك دقل

 ةيمحمب دودحم لاجم ىهو ءرصم يف مدخي يناطيرب طباضل يطمنلا لاجملا قوفت

 يلحملا عمتجملا ناك دقل ,ةيناطيرب ةعطاقم اهكلمت يتلا تابلطتملا لك كلمت ةيناطيرب

 هيف زكرمتت ةايحلا تناكف ءسناجتلاو قيضلا ديدش مهتالئاعو نييناطيربلا نيلوئسملل

 مايأ ةتس ماقت يتلا ةمخفلا قدانفلا تالفحو ليخلا قابس تابلحو ةيضايرلا يداونلا لوح

 ببسلا اذهلو .قلغملا ةيناطيربلا ةعطاقملا عمتجم نم ءرنشتك أشن انه نمو .عوبسألا يف

 .ةيبرعلا ةسايسلا هاجت هرظن تاهجو ايناطيرب يف ةيملاعلا ةسايسلا عانص لهاجت

 رصم يف يناطيربلا دوجولا ةعيبط حيضوت ةرورض ةينامثعلا برحلا عالدنا ضرف

 .ناطلسلا ةيروطاربمإ نم ًاءزج ايمسا نالازت ال اتناك نيتقطنملا نيتاه نأل كلذو ءصربقو

 ناك ًالعفو .ةيناطيربلا ةرطيسلا ىلإ نيدلبلا نيذه مض ةركف ءارزولا سلجم ديأ .ةيادب

 يذلا "سروتس دلانور" بجعي مل كلذ نكل .ًاقبسم نأشلا اذهب هرارق ذختا دق ءارزولا سلجم

 ,ةموكحلا دارفأ نيب ةيقرشلا نوئشلاب يئاصخألا ىأ ءقرشلا نوئشل يناطيربلا ريزولا ناك

 رارق نأ هيأر ناكو .ةرهاقلا يف رنشتك دروللا ىدل رارقلا اذه ىلع جاجتحالاب ريخألا ماقف

 يناطيربلا لالتحالا نأب ةيناطيربلا دوعولا نم ًاماع نيعبرأ قرخي نأ هنأثل نم رصم مض
 بتكم يهو .ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةلاكولا تكسمت هسفن تقولا يف .بسحق ًاتقؤم ناك

 لقألا ىلع ,ةيناطيرب ةيمحمك رصم عضوب .رنشتك دروللا رصم يف يناطيربلا بودنملا

 سيئرلا "ماتيشت نليم" ةيلاعفب اهشقان ةيضق يهو .يلعفلا لالقتسالا ىلإ ةيزمر ةراشإب

 هرظن تاهجو نع ءارزولا سلجم ىلخت «ةياهنلا يفو .ةلاكولا يف رنشتك نع ةباينلاب

 .ةلبقملا ةرتفلا يف رومألا ريس ةيفيك كلذب ًاحضوم .,ةلاكولا رظن تاهجو ةحلصمل

 رنشتك دارأ يذلا مكحلا جذومن ميقت نأب ةلاكولل ءارزولا سلجم حمس ةلاحلا هذه يف

 فالخ ىلع شابم ريغ مكح وهو .ًاريخأ يبرعلا ملاعلا يف هسرامت نأ ايناطيرب نم هلاجرو
 يثارو ساسأ ىلع رصم مكحب يرصم ريمأ موقي امنإو .دنهلا ءازجأ ضعب يف ايناطيرب مكح

 ,ءالؤه ردصي .ةيرصم ةموكح ىلإ نوعبتي نييلحم نيظفاحمو ءارزو نييعت متيو
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 يتلا ةرازولا بسح لك «نويناطيربلا نوراشتسملا اهب مهيصوي يتلا تارارقلا ,مهئامسأيو

 .اهتماقإب رنشتك ةعومجم تبغر يتلا ةياصولا ةموكح لكش وه كلذ ناك .اهب صتخي

 ءاضعأو سروتس اهلالخ نم ماق ؛ىرخأ تارارقل ًاساسأ يرصملا رارقلا كلذ ناك

 رنشتك ةطلس ءاطغ تحت طسوألا قرشلاب ةصاخ ةسايس عنصب رنشتك ةيشاح نم نيرخآ

 عم ةهجاوم يف فقت قرشلا صوصخب ةموكحلا رظن تاهجو تناك امدنعو .يلازعنالا

 يتلا تارارقلا تدغ دقل .دوست نأل ًالامتحا رثكألا يه ةريخألا تناك ,رنشتك رظن تاهجو

 ,ةموكحلا ىأ دنهلا يف كلملا بئان ىأ ةيجراخلا ريزو وأ ءارزولا سيئر لبق نم ةداع عضوت

 مل .هرظن تاهجوو رنشتك اولثم نمم ًايبسن ةلزنم لقأ نيلوئسم لبق نم كلذ نع ًالدي عضوت
 .رنشتك دروللا اهب عتمت يتلا ةديرفلا ةناكملا الول ثدحيل كلذ نكي

 .ديعب دح ىلإ هتيشاحو رنشتكل قرشلا اياضق ةموكحلاو ناملربلا ءاضعأ كرت دقل
 كلت نع ليلقلا ىوس اوملعي مل مهسفنأ ةموكحلاو ناملربلا ءاضعأ نأ وه كلذ يف بيسلاو

 قرشلاب ايناطيرب لهج ناك نيرشعلا نرقلا تاينينامث ةبقح عم ةنراقم يف .اياضقلا

 فظوم يأ ناك تانينامثلا يفف .هليخت نكمي ال ًارمأ م1914 ماع برح لالخ طسوألا

 ةيفحصلا ةيمالعإلا ةيطغتلا تناك امك ,تابتكملل ةمخضلا عجارملاب عالطضا ىلع يموكح

 نادلبلا نع ةلصفملا تامولعملل ةلئام رداصم كانه تدغو .عمجأ ملاعلا لوط ىلع دتمت

 بابلا دض اهبرح يف ايناطيرب لوخد ديعب .ىربكلا تاموكحلا اهعمجب موقت ةيبنجألا
 ىلع :قرشلا ىلإ ترفاس ةلق نم دحاوو ناملربلا وضع "سكياس كرام" ريسلا جتحا يلاعلا

 عجارملا نيبف .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا خيرات نع ةيزيلكنإلا ةغللاب يلصأ عجرم دوجو مدع

 اهعيمج تناك لب ؛ةيلصأ ثاحبأ ىلإ دنتسي ًادحاو كانه مل كاذنآ ترفاوت يتلا ةيخيراتلا

 ةيهتنمو ةميدق اهلك تناك يهف كلذلو م 1744 ماع ذنم ةكورتم ةيناملأ لامعأ ىلع ةينبم

 ىرج ةنسلا كلت يف .م1917 ماع ىتح ًامئاق تامولعملا يف صقنلا اذه لظو ءةيحالصلا

 نأ تارابختسالا نم شيجلا بلطف ,ةيروس وحن ًالامش ىزغلل ةيناطيربلا شويجلا زيهجت
 يأ دوجو مدع نع ًاريرقت تارابختسالا تبتك طقف اهدنعو .كانه فورظلا نع ليلدب هدوزت
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 ٠١ يسم يرست ناع بقل ٠ | بح مح بك ت7كك بص ب حجب جح حج ججم

 يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا فورظلا نع تامولعم يوتحي ةيبروأ ةغل يأب قثوم لجس
 .ةقطنملا

 ةيروطاربمإلا لوح تامولعملا عاونأ طسبأل ىتح ةيناطيربلا ةموكحلا ترقتفا دقل

 هب ماق ام ناك ةليلقلا تالاحلا ىدحإ .طئارخلا كلذ يف امب ءاهعم ًابرح ضوخت تناك يتلا

 ًارس طباضلا كلذ ماق ثيح ,م1914 م 1918 يماع يف رنشتك تارابختسا طابض دحأ

 نم ًادحاو كلذ ناك .ءانيس دودحل ةمخاتم ةرفقم ةقطنمل طئارخ عضوو عالطتسا ءارجإب

 مظعم ىضق دقل .ةيناطيربلا تارابختسالا لبق نم اهعمج مت بسحو تاعالطتسا عضب
 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا قطانم يف تايلمع نودوقي اوناك نيذلا نييناطيربلا طابضلا

 يناطيربلا وزغلا لشفل ةريثكلا بابسألا دحأ ناكو .مالظلا يف نولمعي ىلوألا برحلا تاونس
 هبشل طقف ةدحاو ةطيرخب الإ دّوزُت مل ةيزاغلا ةيناطيربلا تاوقلا نأ وه م1915 ماع ايكرتل

 اهزوعت تناك هنأ دعب اميف نيبت دقف ةطيرخلا كلت ىتحو .اهمجاهت تناك يتلا ةريزجلا

 اوناك مهنأ ةقيقح .دونجلا امك ,نويسايسلا كردأ دقف ءطسوألا قرشلل ةبسنلاب امأ .ةقدلا

 اوعاصنا نيذلا ةموكحلا ءارزو نكل .ىنعم نم ةملكلل ام لكب ةلوهجم قطانم يف نوكرحتي

 قرشلا نع ةيبرحلا ريزو همهف ام ةلق ىدم اولهج طسوألا قرشلا صخي اميف رنشتك ءارآل
 مهيلع دمتعا نيذلاو ,موطرخلاو ةرهاقلا نم لك يف هودعاسم همهف ام ىدم وأ ؛طسوألا

 .ةروشملاو حصنلاو تامولعملا ثيح نم رنشتك

 دوجولا ةعيبط حيضوت ةرورض ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض برحلا عالدنا ىدأ
 ةيروطاربمإ نم ًاءزج ًايمسا نالكشت نالازت ال اتناك ناتللا صربقو رصم يف يناطيربلا
 هلاق ام بسح ةقيقحلا يفو «نيدلبلا نم لك مض لضفي ءارزولا سلجم ناك .ناطلسلا
 ماق .نأشلا اذهب ًاقبسم رارقلا ذختا دق ءارزولا سلجم ناك دقف ةرهاقلا يف نولوئسملا

 رنشتتك دروللا ىدل جاجتحالاب ,ةيقرشلا نوؤشلاب صتخملا ريزولا وهو ”سروتس دلانور"
 نأ لوقت يتلا ةيناطيربلا دوعولا نم ةنس نيعبرأ قرخيس ,رصمل ةبسنلاب ءرارقلا اذه نأ نم
 .تقّوم لالتحا درجم ناك يناطيربلا لالتحالا
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 يعرشلا عضولا نع ءرصم يف يناطيربلا بودنملا رنشتك بتكم يهو ,ةلاكولا تعفاد

 هذه تشقونو «يئاهنلا لالقتسالا ىلإ ةيزمر ةراشإب لقألا ىلع ءرصم يف ةياصولا ةموكحل

 ,رنشتك بايغ يف ةلاكولل ةباينلاب سيئرلا وهو "ماتيش نليم" لبق نم مسحب ةيضقلا
 تضرع اذكهو «ةلاكولا رظن تاهجول ًاعايصنا هرظن تاهجو نع ءارزولا سلجم ىلختو

 ًاجذومن سسؤت نأ رنشتك ةلاكول ءارزولا سلجم حمس ةلاحلا هذه يفو .رومألا تايرجم

 ملاعلا ىلع هبرجت نأ ايناطيرب نم ًاريخأ هلاجرو لاشراملا دارأ يذلا مكحلا لكشل ًايلوأ

 .دنهلا نم ءازجأ يف امك ًارشابم ًامكح نكي ملو .يبرعلا

 ماكحو نويلحم ءارزوو ةثارولاب ريمأ ىضم اهمكحي رنشتك ناك يتلا رصم يف

 نوحصانلا اهب مهاصوأ مهمساب تارارق اوردصأو ءمكحلا ضرع ةشقانم يف نورخآ

 ةياصولا ةموكح ةئيه كلت تناكو .ةصاخلا مهبتاكمو مهتارازوب نوقفرملا نويناطيربلا

 ,رابجإلا انبجش دقل" :ةعرابلا هتاملكب "سروتس دلانور' لوقي .رنشتك ةعومجم اهتدارأ يتلا

 قبسألا وه يرصملا رارقلا ناك ."ينمتلاو سامتلالا ةلاح ىتحو لامتحالا نيلضفم

 عنصب رنشتك ةيشاح نم نيرخآ ءاضعأو سروتس اهلالخ نم ماق يتلا ىرخألا تارارقلل

 تاهجو تدأ امدنعو .ةلزعنملا لاشراملا ةطلس ءاطغ تحت طسوألا قرشلاب ةصاخ ةسايس

 لامتحا ناك رنشتك رظن تاهجو عم عارص ىلإ طسوألا قرشلا ةلأسم لوح ةموكحلا رظن

 .رنشتك رظن تاهجو حلاصل ًاحجرم ةبلغلا

 ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر لبق نم يعيبط لكشب عنصتل تناك يتلا تارارقلا نإ

 ًايبسن ىوتسملا يعيفر نيلوئسم لبق نم كلذ نم ًالدب تعنص دق تناك دنهلا يف كلملا بئانو

 نأ اهنكمي طقف ةديرفلا لاشراملا ةبيه تناكو ءهرظن تاهجو ليثمت اوعداو ,رنشتك اولثم نمم

 لمه"':اهيف لاق ةرهاقلا نم ةيقرب ةيجراخلا ريزو "يارغ دراودا" ريسلا لسرأ .انكمم كلذ لعجت

 يف ةرابعلا سفن بتك دق ناك امبرو ,"اضيأ انأ قفاوأسف قفاويس ناك اذإ ؟رنشتك دروللا قفاوي

 الإ يارغ عم ةيجراخلا ةسايسلا تارارق حيضوت لوح كوكشلا ريثك رنشتك ناك .تايقربلا لك

 .اهضراعي ناك يتلا ةييرحلا ريزو تاحرتقم ىلع ىتح قفاوو هل نعذأ دق يارغ نأ

 ع



 2010 025252222 2 22ئ22ئ222252252:252559555تيجج

 قرشلا ةيضق نوكرتي ءارزولا سلجمو ناملربلا ءاضعأ لعج يذلا ديحولا ببسلا ناك
 ايناطيرب لهاجت ناك .ليلقلا الإ اهنع نوفرعي ال مهسفنأ مهنأ وه هتيشاحو رنشتكل طسوألا
 يموكحلا فظوملل ةبسنلاب ليختلل لباق ريغ ًارمأ م1914 ماع برح لالخ طسوألا قرشلل
 كلذكو ,ملاعلا قاطن ىلع ةيفحصلا ةيطغتلل ةبسنلابو :تاينينامثلا يف تالالدلاب ململا
 ماكحلا نم اهعمج متي يتلا ةيبنجألا نادلبلا نع ةلصفملا تامولعملا دراوم ىلإ ةبسنلاب

 كرام" ريسلا ماق يلاعلا بابلا عم برح يف اهسفن ايناطيرب تدجو نأ دعيو .نييدايقلا

 نم يكشتلاب ءقرشلا ىلإ اورفاس نيذلا ناملربلا يف ةلقلا ءاضعألا نم دحاو وهو ءسكياس
 يأ نكي ملف .ةيزيلكنالا ةغللاب ةينامثعلا ةيروطاربمإلل قثوم دحاو خيرأت كانه نكي مل هنأ

 لامعأ ىلإ دنتسي كلذ لك ناك دقف :ةليصأ ثاحبأ ىلإ ًادنتسم ةيراجلا ثادحألا قيثوت نم

 .ةيحالصلا ةيهتنم تقولا كلذ يف تحبصأو م1744 ماع يف تمت ةيناملأ

 هاجتاب ًالامش. وزغلل دعتست ةيناطيربلا شويجلا تناك امدنع م1917 ماع ذنمو
 لوح تاداشرإب هديوزتب ءشيجلا بلط ىلع ءانب «ةيناطيربلا تارابختسالا تماق ءةيروس
 ًاعالطتسا يطعي نأ هنكمي ةيبوروأ ةغل ةيأب باتك يأ دجوي ال هنأ تدافأ ثيح كانه عضولا
 ىتح رقتفت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك .ةقطنملل ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا لوح
 برح يف تناك يتلا ةيروطاربمإلا لوح طئارخلا اهنمض نمو «تامولعملا جذامن طسبأل
 ءارجإب ًارس رنشتكل نيعباتلا تارابختسالا طابض دحأ ماق 1914 1918- يماع يفو .اهعم
 ءايناطيربل ةعباتلا ةيرصملا ءانيس دودحل ةمخاتملا ةيربلا قطانملل طئارخ داجيإو عالطتسا
 مسقلو ةيناطيربلا تارابختسالا اهتعمج يتلا ةليلقلا تاعالطتسالا نم ةدحاو كلت تناكو
 ةعباتلا قطانملا يف تايلمعلا نودوقي نيذلا نويناطيربلا طابضلا ناكو ءددحم

 .برحلا نم ىلوألا ةنسلا يف ًارس نولمعي ةينامثعلا ةيروطاربمإلل
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 ليي ل ------- دم قضم زيكشست, ةيناتسلنا لونلا اسمن |

 .رنشتك طابض

 دقف ؛هتمرب يجراخلا ملاعلاو لب ءامئاد لعف امك ,بسحف ءاسنلا رنشتك بنجتي مل

 دلاوزوأ" مزالملا يصخشلا يركسعلا هريتركس عم ةيروكذ ةايح ةيبرحلا ريزو شاع

 نع ةباين ملكتيو تالسارملاب موقي ىهف ؛مئادلاو ديحولا هقفارم ناك يذلا ."داريجزتيف

 نونعي اوناك مهف هنم اوعمس ىأ رنشتك ىلإ اوبتك مهنأ نولوقي سانلا ناك امدنعو .رنشتك

 .هنم اوعمس ىأ دلاريجزتيف ىلإ اوبتك مهنأ

 يف ذوفنلا زكرم ىلإ لقتنا املو .هيدعاسم ىلع ريبك دح ىلإ رنشتك دمتعا املاطل

 رصم يف هقيرف نم ىقبت نم لكو دلاريجزتيف زكرملا كلذ ىلإ يلاتلاب هعم لقتنا :ندنل

 جهنم مسرب سيل .ةسايسلا ىلع هتاططخم ضرف رنشتك دروللا عاطتسا اذكهو .نادوسلاو

 اودوقيل ناديملا يف نيقتنم طابض ضيوفتبو لب ءبسحو طسوألا قرشلا لايح ديدج

 يف اورعش امك نيلَمِهُمو نيلّماجتُم ءالؤه نوكي نأ نم ًالدبو ,ةسايسلا هذه اوذفنيو

 نيرخآلا اولعجيل ةصرفلا نادوسلاو رصم يف نوقباسلا ايناطيرب ىلوئسم حنم «ءيضاملا

 يف لزانملا عفرأ ىلإ هئاقترا عم يبرعلا ملاعلا يف رنشتك طابض ىمادق ىقترا

 هعباطب غمد دق رنشتك نأ حضاولا نم ناك 1914 ماع ةياهن يفف ءقرشلا تاسايس عضو

 ديعبلا ىدملا ىلع كلذ نم ربكأ هتيمهأ وذ هنأ نيبت ام نكل :ةموكحلا تاسايس لج صاخلا

 ةموكحلل ةروشملاو تامولعملا نومدقيس نيذلا صاخشألا رايتخاب رنشتك مايق ناك

 ءالؤه ىلإ ةطلسلا هلقن لالخ نمو ءاهدعب و برحلا لالخ طسوألا قرشلا لوح ةيناطيربل

 ةعانصو تامولعملا مييقت ةيلمع نم ًاريبك ًاءزج لقني ةقيقحلا يف رنشتك ناك صاخشألا
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 | لبق لا ىلإ نريرعشاك :ينآ ثلا لصفلا | سل

 ,موطرخلاو ةرهاقلا يه ةرمعتسم مصاوع ىلإ :ندنل يهو ءىمظع ةلود ةمصاع نم ةسايسلا

 ةيلومش ةيؤرب رومألا ةجلاعم ىلإ نوحنجي نيلوئسم يديأ نم رارقلا لقن ينعي كلذو

 ليوطلا عابلا يوذ هيدعاسم ىلإ ءطسوألا قرشلا نوئشب ةقيقد ةفرعم نود ولو «ةيملاعو

 نم نيلعاج .ءبيقر امنود قرشلا يف مهتاحومط نوذفني ءالؤه ادغو .ةقطنملا يف

 يهو ةيبرحلا ريزو اهيلإ ةدوعلل قوتي ٌةئيب موطرخلاو ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تاعمتجملا
 .طق ايحور اهنع لصفني مل يتلا

 دح ىلإ ًابيرغ" ناك هنأ يف تنمك ةيبرحلا ريزو فعض ةطقن نأ نيبقارملا دحأ لوقي
 ناك دقل ءاتوكلاك وأ ةرهاقلا نم رثكأ ةبرغ لكشت ندنل تناك هيلإ ةبسنلاو ءارتلكنإ يف "ام

 ةيجراخلا ةرازوو ةيبرحلا ةرازو ىلع دامتعالا نم ًالدبو .ةديدجلا هوجولا نم ةعرسب قيضي

 ًاريزو هنييعت بقع ءرنشتك لظ .طسوألا قرشلا لوح ةروشملاو تامولعملا نأشيب ءندنل يف
 صاخلا هريتركس نم رنشتك بلط .رصم يف هينواعم ىلإ رومألا كلت يف عجري .ةيبرحلل

 نيناوق نأ ريخألا هل حضوأف «ندنل يف هعم ىقبي نأ "سروتس دلانور" قرشلا رومأب
 ماهلإلا دمتسي رنشتك لظ ءرصم ىلإ سروتس ةدوع دعب ىتح نكل ؛كلذب حمست ال ةموكحلا
 ,كاذنآ هرمع نم تاينيثالثلا طساوأ يفو يليجنإ نيد لجرل ًانبا سروتس ناك .هتاحارتقا نم

 دق نكي مل هنأ مغرو ,حتفنم ركف وذ ناكو جدربماك ةعماج يف "كوربميب" ةيلك نم جرخت
 ةلاكولا يف قرشلا نوئشل ريتركسك هتمدخ نأ الإ نييقرشلا بدألاو تاغللاب ًاميلعت متأ

 .طسوألا قرشلا نوئش يف ًاريبخ هنم تلعج نمزلا نم دقع نم رثكأل ةرهاقلا يف ةيناطيربلا
 ًاملع ,رنشتتك ريدقت يف ةيلاعلا هتناكم ىلع ريثأت يأ لمحي مل كلذ نإف هبصنم يندت مغرو

 نم ريزو اهنأ ولو ةيسامولبد ةيترم ىلع برحلا عالدنا دعبو ًاريخأ لصح سروتس نأ
 .ةيناثلا ةجردلا

 رنشتك نأ ينعي اذهو ,ةعرسب يهتنت نل برحلا نأ ًاحضاو ادغ 1914 ماع ةياهن عم

 ديدج صخش رايتخا نم دي ال ناك اذهلو ءتقولا ضعيبل ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا عيطتسي نل
 يف ًارغاش ةرهاقلا يف هيصنم ىلع ىقبي نأ رنشتك دارأ .رصم يف لصنقلا لامعأب مئاقك
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 هلق هع شلاش ياسا ةلوذلا اسم |

 تحت هنع ليدبك مدخيل نوهامكم يرنه ريسلا رايتخاب ًايصخش ماقف «ةدوعلا ررق لاح

 نودب ًالوئسم نوهامكم ناك ."بودنملا" نم ًالدب «"يماسلا ضوفملا" وه ديدج ىمسم

 .هدعاقت ةفاح ىلع وهو دنهلا نم ءاج .تايفلخ

 ىلإ نورظني نادوسلاو رصم يف هءالمزو سروتس دلانور لظ ,نوهامكم نييعت مغر

 تاوقلل ماعلا دئاقلا ليوسكام نوج ريسلا رمتساو ءيقيقحلا مهدئاق هنأ ىلع ةيبرحلا ريزو

 اهعفر نم ًالدب ةيبرحلا ةرازو يف رنشتك ىلإ ةرشابم ريراقتلا عفر يف رصم يف ةيناطيربلا

 .ديدجلا يماسلا ضوفملا ءربع ىأ ؛ىلإ

 عابتأ نيب عفرألا ةيصخشلا ىه "تياغنيو دلانيجير سيسنارف" ريسلا طباضلا ناك

 ماع مكاحو يرصملا شيجلل دئاقك رنشتك هكرت نم وهو .ءطسوألا قرشلا يف برحلا ريزو

 «ءقرشلا يف ةيركسع ةمدخ نع ةرابع لماكلاب ةينهملا تياغنيو ةايح تناك :نادوسلل

 .زاتمم لكشب ةيبرعلا ةغللا ناقتإب حجن دقو ءةيركسعلا تارابختسالا يف يسيئر لكشبو

 امهم" :ةرم زنفيتس جروج يفحصلا بتك موطرخلا ىلع رنشتك ةلمح يف تياغنيو رود نعو

 .هل ةنهم رومألا ةفرعم نم لعج هنأل .ديكأتلاب تياغنيو هفرع دقف .هتفرعم يجاولا ناك

 هعم ثدحتلا تياغنيو عاطتسا دقف ءبرعلا يأ .بذاكلا ضماغلا لفطلا كلذل ةبسنلابو

 ةقيقحلا يه امو لب ءبسحف همالك يف ةقيقحلا رادقم سيل ,ةياهنلا يف ملعي ناكو .تاعاسل

 ."تياغنيو لينولوكلا ىلع ىفخي ءيش ال . ..اهنامتكب ماق يتلا

 ددع غلبي ةقرحم سمش تاذ ةمصاع يهو .موطرخلا نم نادوسلا تياغنيو مكح

 اهعضو يتلا تافصاوملا قفاوتل لماك لكشب اهّوانب ديعأ دقو ,ةمسن فلأ نوعبس اهناكس

 عطقت ةفاسم يهو ؛ةرهاقلا نع ليم م1345 ةفاسم دعبت موطرخلا تناك .رنشتتك دروللا

 رهش نم رشع نماثلا يف .كانه لوزعمو لمهم هنأ تياغنيو رعش. كلذلو ءراطقلاو ةرخابلاب

 :اهفلغم ىلع بتك ةرهاقلا يف هبودنم ىلإ ةلاسر تياغنيو لسرأ 1915 ماع رياربف طابش

 :لاق ,حرجلاب قيمعلا هساسحإب ةلاسرلا كلت تحضن دقو ."ًادج صاخ“"
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 ٠١ يسار لانا زقإ ٠ | ستوب ع كا سس بج حك < ججج

 اهيلإ تلآ يتلا ةبيرغلا ةلاحلاو ةيبرعلا ةسايسلا ةلأسم يف رثكأ تركف املك"

 انيدل ام لوقب نحن ردابن نأ بحّتسملا ريغ نم تيأر املك ,"اهتاهط" ددع ببسب
 هنأ ركذتأ نأ بجي :لوقأف يسفن عم ثدحتأ تنكو .ًايمسر كلذ انيلإ بلطي مل ام

 امم ليلقلاب الإ ةدافتسالا متت مل .ةليوط نينسل نادوسلاو رصم يف يدوجو مغر

 يف ًارارم تلق امكو .ةلص تاذ ىرخأ لئاسم يف وأ ةلأسملا هذه يف ةربخ نم يدل

 ميلاقأب انتقالعو ,يسايسلا يفارغجلا انعقوم نم الك نأ دقتعأ انأف .قباسلا

 ةرظن مهفو .كانه عاضوألا مهفل ةصرفلا اناحنم دق انل ةمخاتملا ةيبرعلا ةريزجلا

 حضاولا نم نكل .انريغ نيديدع نم لضفأ لكشب كلذو ,ةسدقملا نكامألا يملسم

 ينإف كلذلو .دنهلا يف الو ندنل يف ال انتموكح اهيف كراشتت ال هذه رظنلا ةهجو نأ
 ."نهارلا تقولا يف تمصلا مازتلا لضفأ

 هنأ ًالئاق بتك طقف ًاموي رشع ينثا دعبف .ًاتماص ءاقبلا تياغنيو قطي مل ةقيقحلا يف
 دعاست دق يتلا ءارآلاو تامولعملا لماكب انسفنأل ظفتحن نأ انيلع" :هنأ ررقو هيأر ريغ

 ."يسايسلا رارقلا عنص نع نيلوئسملا كنلوأ

 ةموكحل يمسرلا لثمملا نوتيالك تربلغ وه ةرهاقلا يف تياغنيو بودنم ناك
 دعيو :نادوسلا ةلمح يف رنشتك ةرمإ تحت ًاضيأ مدخ دق نوتيالك ناكو ءرصم يف نادوسلا
 تقولا كلذ ذنمو ءرصم ىلإ نوتيالك رداغ 1895 ماع ةيكلملا ةيعفدملا يف هماهم هيلوت

 ريتركسك نوتيالك مدخ ,.1908-1918 يماع نيب .نادوسلا نيبو اهنيب ًالقنتم مدخي لظ

 تارابختسا ريدمو ,ةرهاقلا يف نادوسلا بودنم بصنم ىلإ لقتنا مث نمو «تياغنيول صاخ

 ريوتكأ لوألا نيرشت رهش. نم نيثالثلاو دحاولا يف .هسفن تقولا يف يرصملا شيجلا
 لايح ةيناطيربلا ةسايسلا عنص ةيلمع يف يروحم عقوم ىلإ نوتيالك ىقترا م4
 يف ةيناطيربلا تاوقلل ماعلا دئاقلا نم رشابم رمأب هنييعت مت امدنع كلذو ,ةيبرعلا ةيضقلا

 ةطلسلل ةعباتلا ةرهاقلا يف تارابختسالا ةزهجأ عيمجل ًاسيئر ليوسكام نوج ريسلا رصم

 اذكهو .ًاضيأ يرصملا شيجلا ىلإ ةفاضإلاب ءيناطيربلا شيجلاو ةيناطيربلا ةيندملا
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 0 ياا 1 ا اش يات لوقا سم |

 نوتيالك ريرقت ىه رصم نم دحاو يتارابختسا ريرقت ىلإ عمتست ندنل يف ةموكحلا تحبصأ

 ,شيجلا يف قباسلا نتباكلا كلذ ءنوتيالك عاطتسا دقل .ةثالث ىلإ عمتست نأ نم ًالدب

 دق نوتيالك ناك اهتياهن عمو «برحلا ةرتف لالخ ةيركسعلا بتارملا ربع ةعرسب دوعصلا

 نيرماغملا نابشلل حصانك نوتيالك مدخ .ةيوبألا ةقيرطلا هذهيو .لارنج ةبتر ىلإ لصو

 تارابختسالا يف اومدخيل ةرهاقلا ىلإ ةريبك دادعأب اوتأ نمم نيقرشتسمو راثآ ءاملع نم

 .برحلا ةرتف لالخ

 تياغنيو نم لك تاحرتقمو ءارآ ةضراعم دنهلاو ةيجراخلا اترازو تداتعا دقل

 وأ ةيفارتحالا امهتاردق يف شقاني نأ دحأل نكي مل برحلا ةرتف يفف كلذ عمو «نوتيالكو

 ؛جروج ديول ديفيد امأ طسوألا قرشلا يف ةليوط سارم ىلع ةمئاقلا ةريبخلا امهتفرعم

 ةليوط تاونسل لاحلا هذه ىلع لظ دقف ناملألا اهحاتأ يتلا تامولعملا مدختسي ناك يذلاو

 تامولعملا هذه نأ لئاقلا حرتقملا ةحص ىلع ججحلا ميدقتب موقي نأ لبق برحلا ءاهتنا دعب

 ديول بتك ,تامولعملا كلت ةءافك مدع هفاشتكا ىدل .ةقيقحلا ىلإ رقتفت ريطخ لكشبو تناك

 فلخ ثدحي ناك امع رظنلا ةفوفكم تناك ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تاطلسلا نأ جروج

 ةيروطاربمإلا تناك ,م1916 ماع نم ًاديدحت ,ةنيعم ةطقن يف هنأ :لاقو ءودعلا طوطخ

 موجه تنش رصم يف ةيناطيربلا تاوقلا نأ ولو .لاتقلا يف رمتستل ًادج ةكهنم ةينامثعلا

 كارتألا ريمدت مزلتسا امل ,1915 ماع يف ىتح ىأ ءتقولا كلذ يف نيطسلفو ءانيس ىلع

 .ناملألا ةميزهل ناقلبلا ربع كرحتلا نم ايناطيرب نكميل ناك رمأ كاذو ءليئض دهج ىوس

 تملع وأ ,ملعت مل امإ تارابختسالا ةزهجأ نأل ,ةصرفلا تيوفت مت دقل :جروج ديول فيضيو

 هنأ جروج ديول يعديو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد يرجي ناك ام لاصيإ يف تلشفو

 ًانكمم لازي ال ناك تاونس لالخ برحلا بسك يف ةيناطيربلا ةموكحلا تلشف كلذل ةجيتن

 .ايناطيرب حلاصل عارصلا مسح اهيف

 ىدمب اهلهج ناك ,ةرهاقلا تارابختسال ًاحوضو رثكألاو ىرخألا تاقافخإلا دحأ

 1916 ماع ةرهاقلا يف لمعلل هباهذ دعبف .ودعلا ءالمع لبق نم ةيرصملا ةموكحلا قارتخا
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 |  لبقتسلا ىلإ نرب عشك: ينال لصقلا |[ لل

 تناك ةيرصملا ةطرشلا ىوق نأ "سيديد ماهدنيو" ةينامثعلا نوئشلا يف ريبخلا فشتكا

 .ةيكرتلا ةيسوساجلا ةكبش ريمدت مت ءكلذ لبق سيلو ءطقف اهدنع ,سيساوجلاب جعت

 ةركبم ةراشإ ترهظ ,ةينامثعلا برحلا ءدب نم ًابيرقت رهش لبق يأ ,1914 فيرخ يف
 ىلإ ريذحت ةراشإ لاسرإ اهيلع بجوت يتلا ةرهاقلا يف تارابختسالا ةزهجأ روصق ىلع
 رصم يف ةيناطيربلا تاوقلل ماعلا دئاقلا بتك امدنع كلذو ,لعفت مل اهنكلو ندنل يف ةدايقلا

 مييقت عضو ًادج بعصلا نمل هنإ" : اهيف لوقي رنشتك دروللا ىلإ ةلاسر ليوسكام لارنجلا
 لوصحلا عيطتسأ ال .. ةيروسو ىرغصلا ايسآو ةينيطنطسقلا نم ةدراولا ريراقتلا لكل يقيقح

 انؤالمع عيطتسي ال ثيحب ةدشب دودحلا نوسرحي كارتألا نأ كلذ ,ةرشابم تامولعم ىلع

 قلقلا ريثت ةظوحلم ليوسكام فاضأو ."مهدايطصا مت دقف لخادلا يف انّوالمع امأ .رورملا

 نولصحي مهو :ناملألا سيساوجلاب جعي قرشلا نإ" :يتارابختسالا نزاوتلا يف للخ لوح
 ."ام دح ىلإ ةديج تامولعم ىلع

 ,ةينيطنطسقلا يف ثدحي ناك امب هلهج ةقيقحل لقألا ىلع ًاكردم ليوسكام ناك
 دلاريج ةيرظنب اولبق دقل .نوفرعي مهنأ مهنظ خف يف نوتيالكو تياغنيو عقو امنيب
 دوهيلا نم ةعومجم ةضبق يف عقت تناك ةينامثعلا ةموكحلا نأب :ةئطاخلا سيرومزتيف

 عمجت'" ىلإ برحلا يف لشفلا تياغنيو لارنجلا ازع 1914 ماع ةياهن يفو .ناملألل نيلاوملا
 راهظإب هٌوالمزو تيافنيو ماق امنيب .ةينيطنطسقلا يف "نيرمآتملاو نيلومملاو دوهيلا نم
 .نيملسملا ءارآ نع ةللضم تامولعمب هايإ نيطبار ,رومأ ةدع نم لكشتي هنأ ىلع أطخلا

 ربخم نم تاظحالم مضي ليوسكام ىلإ ًاريرقت سروتس لسرأ ةرشابم برحلا ديعُي
 اوناك ةيروس ناكس نإف :ربخملا هلاق اميسحو .ودعلا طوطخ فلخ ماعلا يأرلا نع يروس

 ةكرحلا دناستس تناك اهنأ مهداقتعال كلذو ,ةينامثعلا ةموكحلا ىلع دقحلاب نيئيلم

 مهو .ةينيطنطسقلاو نيلربب ةقيثو ةلص ىلع ةنياهصلا ءالؤه نإ" :ربخملا لوقي :ةينويهصلا
 نيلري نأب ةفئازلا ةعاشإلا ءادصأ تلظ ."نيطسلف ةسايس يف مهألا لماعلا نولكشي

 امدنعو :نينسلا ربع ًاباهذو ةئيج ددرتت ةينويهصلا معد ددصب اتناك ةينيطنطسقلاو
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 هجيج جج يحججححححححححح -----ل-4 اي ري ا اوفا لت |

 ,ةيناطيربلا ةموكحلا للضت نأ ةعاشرإلا هذه نأش. نم ناك ءقحال تقو يف برحلا تعلدنا

 .روفلا ىلع ةينويهصلل رصانم نالعإ رادصإ بوجوب داقتعالا ىلإ اهايإ ةدئاق

 يصخشلا يركسعلا رنشتك ريتركس ىلإ ىرحألابو ءرنشتك ىلإ ةلاسر سروتس بتك

 قرش تاططخم ىلع هتلاسر يف سروتس قلع ,ماعلا كلذ ةياهن يف "داريجزتيف دلاوزوأ"

 ,ةيدوهي ًاضرأ نيطسلف لعج نوضراعيس نيملسملا نأ ىعداو ءبرحلا دعب ام طسوأ

 نوملسملا ءاتسي نلأ" :سروتس لأسو ءدوهيلا ىلع برحلا ةمئال لجب نوقلي نوملسملاف

 ناك امنيب ءدوهيلا يأ ,برحلا يف ةمأك كراشي مل بعش ىلإ انتاحوتف ميلست ةركف نم ًاريثك
 ,ةقيقحلا يف ."ردحنملا ىلعأ نم كارتألا عفدب كش نود دعاس دق ,نيملسملا يأ ,مهنم مسق

 ,ًامومع نيملسملا ءارآ نإف ءيبرعلا بتكملاو ةيجراخلا ةرازو ريراقت دعب اميف تنيب امكو

 .ايناملأ عم اهفلاحتو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا معدت تناك ,ةيكرتلا ريغ قطانملا يف ىتح

 يف ةيدوهي ةلود مايقل نيملسملا ةضراعم ببس نأ هضارتفا يف ًاضيأ سروتس أطخأ امك

 تقو ذنم تأشن دق تناك ةلودلا هذه لثم مايقل نيملسملا ةضراعم نإ ءبرحلا وه نيطسلف

 .رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ينويهصلا رامعتسالا ءوشن عم ًاديدحتو ءبرحلا لبق ليوط

 نوتيالك اهب ماق يتلا تامولعملا عمج ةيلمع يف ةيسيئرلا فعضلا طاقن دحأ نإ

 هذه صحف نود دحاو ربخم نم ةدوزم تامولعمل مئادلا امهلبقت يف نمكت سروتسو

 نم عون ىلع ادمتعا ودبي ام ىلع امهف كلذ نم ًالديو ءاهتحص نم دكأتلا وأ ,تامولعملا

 نهكتلا ىلع ةردقلا ةبهوم :اهنأب تياغنيو دنع اهفصو دق زنفيتس ناك .ةيسدحلا ةردقلا

 ريدم دعب اميف حبصأ يذلا ءناشتوب نوج بتك .يلحم نطاوم يأ هلوقي ام ةحص ىدمب

 هتارماغم نع اهفلأ يتلا ةياورلا نم يناثلا مسقلا يف ,برحلا ءانثأ ندنل يف تامولعملا بتكم

 لاجر جاتنإ ىلع رداقلا ضرألا ىلع ديحولا قرعلا اننأ يه ةقيقحلا" :نأ "لتنامنيرغ"

 نم لضفأ نويدنلتكسالا نوكي امبر .انع ةديعي بوعش لخاد ىلإ جولولا ىلع نيرداق

 نم لك ناك ."رخأ قرع يأ نم لضفأ ةئاملاب فلأ ةبسنيو ًاعيمج اننكل ,نييناطيربلا

 ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ينطاوم اومهف مهنأول امك نوفرصتي سروتسو نوتيالكو تيافنيو
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 |  ليقتسلا لاني رسشتك : ين لا لصفلا |[ حل يبانن-ساس

 مهف ىلع مهتردق تناك دقف حضتا امك اهنكل .يدنلتكسالا "ناشتوب' ةياور لطب لعف اذكهو

 .امامت ٌةدودحم نينطاوملا

 يف ينامثعلا مكحلا نع اضرلا مدع نم ةلاح كانه نأب ةلئاقلا ريراقتلا مييقت ىدل

 تازيمملا ىدحإ مهف نييناطيربلا ةرهاقلا تالاجر تءاسأ ,ةيروطاربمإلا تاعاطق ضعب

 ىلإ اوناك دقف ءديعب دح ىلإ ًايسايس نيعاو اوناك مهنأ عم :طسوألا قرشلا يملسمل ةحضاولا

 .ودعلا طوطخ فلخ هنأ حيحص .نيملسملا ريغ لبق نم اومكحي نأب نيبغار ريغ دحلا سفن

 ةموكحب اهلادبتسا يف اوركف مهنكل ,ةيتفلا ايكرت ةموكح نع نيضار ريغ نيملسم ةمث ناك

 ةيبوروأ ةوق لبق نم اومكحي نأ ةيضق امأ .ىرخأ ةيمالسإ ةموكحب ىأ ,ةفلتخم ةيكرت

 .لهاستلل ةلباق ريغ اهوربتعا دقف ءايناطيربك ةيحيسم

 مكحلا نأب ءاعدالا لالخ نم ةلأسملا هذه ىلع فتلي دق هنأ دقتعا سروتس نأ ودبي

 ةيرصم ةيروطاربمإ هنأ ىدبي ام ةماقإ حرتقا ءاذكهو .يرصم مكحب لديتسيس يكرتلا

 كلت تناكو 2يبرعلا طسوألا قرشلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ناكم لحتل ةديدج
 ملاعلا ىلع كلملل بئانك اهئارو نم رنشتك مكحي يتلا ةهجاولا لكشتس ةيروطاربمإلا

 ةنرؤَس يف ينامعلا مكحلا نأب ةلئاقلا ريراقتلا نم ًايئانثتسا ًاضر سروتس لان .يبرعلا

 ةيبعشلاب عتمتي ًاليدب نييروسلا ىلع ضرعي نأ هناكمإب ناك نأ دقتعاو ,هتيبعش دقف دق

 ةفئاطلا مهو ةنراوملا ءانثتساب هنأ ىلإ يلاتتلاب اهيقلت مت ةقيقد ريراقت تراشأو .مهيدل

 ةيسايس رظن تاهجو نونبتي نيذلا نييروسلا مظعم نإف اسنرفب ةطبترملا ةيحيسملا

 نأ ةقيقحب اوملس هءالمزو سروتس نأ اميو ,برحلا دعب اسنرف مهمكحت نأ ةركف نوضراعي
 همعدي يذلا كلذ ناك يقبتملا ديحولا لامتحالا نإف ءاهسفن مكح ال ةيبرعلا بوعشلا

 .ةيناطيربلا رصم عم ةيروس جمد :سروتس

 ناملألا نوربتعي نييروسلا نأب ةلئاقلا ريراقتلا أرقت تناك ًامامت ةيوازلا هذه نم

 ديال نييروسلا نأ ريراقتلا هذه تنع اذكهو ءنيضيغب نييسنرفلا نوربتعيو ةنياهص كارتألاو

 لالقتسا ىلإ اهيف اعد يروس ميعز نم ةركذم ةرم نوتيالك ىقلت .ايناطيربل نيلاوم اونوكي نأ
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 0-لا ناسا ولا اتسم |

 ءاهدحو ايناطيرب ىلإو ءايناطيرب ىلإ" :نوتيالك بتك ةركذملا هذهل هصيخلت دعب ,برعلا

 رياربف طابش رهش نم يناثلا يف ."ماع لكشب برعلاو ةيروس ييحيسم نم لك نآلا لوحتي

 يه :نييحيسمو نيملسم «نييروسلا رعاشم نأ كش ال" :رنشتك ىلإ سروتس بتك م5

 لكشب روعشلا اذه ززعن له لاؤسلا ناكو ."رصم ةنطلس ىلإ دلبلا اذه انمض ةركف عم ةدشبو
 رنشتك ىلإ نوهامكام ةرهاقلا يف دهعلا ثيدح يماسلا ضوفملا بتك هسفن مويلا يف ؟لاعف

 كش. نود هل اهفصو امك ًامامت لئادبلا هتلاسر يف حضو دقو .داشرإلا ًابلاطو عضولا ًاصخلم

 مهءاطعإ نم نكمتن مل ام هنأ نولوقيو !ءنلخدت نويروسلا ديري" :نوتيالكو سروتس نم لك

 . مهيلع اننولضقي مهنأ عم ,نييسنرفلا ىلإ لوحتلا مهيلع نوكيسف معدلاب تانامضلا ضعب

 ئطاخ لكشب نوهّجوي ثدحلا بلق يف نودوجوملا ايناطيرب لاجر ناك املو

 نأ نودوي برعلا نأب روف ضارتفالا ىلع ءالؤه ىتأ ةينهملا مهتايح يف حومطلا مهألميو
 ةرطيسلا رنشتك طابض عضو ْئطاخلا داقتعالا اذه ىلع ءانبو ءنييبروألا لبق نم اومكحي

 بلق يف نودوجوملا اسنرف لاجر ناك .ىرخأ ةيحان نمو .مهنيعأ بصن ًافده ةيروس ىلع
 ةيروس ىلع ةرطيسلا اوعضو نورخآلا مهف ؛ئطاخ لكشب نوهّجويو نيحومط ًاضيأ ثدحلا

 .هيلع اومزعو مهنيعأ بصن افده

 .ةيروس يف ًاعالق اونبو كلامم نويسنرفلا ناسرفلا لتحا ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ

 نوربتعي نويسنرف لاجر كانه لازي ال ناك  نمزلا نم ةيفلأ رورم دعب يأ 1914 ماع يفو
 تاعمتجملا دحأ عم ةيوق طباور ىلع تظفاح دق اسنرف تناك .اسنرف نم ًايلعف اءزج ةيروس

 نفسلا ةراجت يف اسنرف تأر دقو ,ةيروسل ةعباتلا نانبل لابج لحاس لوط ىلع ةيحيسملا

 ةينيد بابسألف هيلعو .ةقطنملا يف ةيراجت تايناكمإ ىرخأ حلاصمو ريرحلاو ةيسنرفلا

 .ةيروسلا نوئشلا يف هبعلتل ًارود اهيدل نأب اسنرف تأر ةيخيراتو ةيداصتقاو

 املثم ءنويسنرفلا نولوئسملا ماق «برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لوخد روفو ءاذل

 قطانملا مضل ططخ عضوب ءسروتسو نوتيالكو تياغنيو نويناطيربلا مهئارظن لعف
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 يف ماعلا لصنقلاو ةرهاقلا يف يسنرفلا ريزولا عمتجا لاحلا يفو .ايكرت نم ةيروسلا

 يفلأ لازنإ ىلإ ةيلايخلا امهططخ تعدو ,ينانبللا لحاسلا وزغل امهتموكح ثح ىلع توريب
 ناكو .يلحم عوطتم فلأ نوثالث ءاودقتعا امك ءمهيلإ مضني ثيح ءطقف يسنرف يدنج

 دشح نم ايكرت نكمتت نأ لبق مجاهت نأ اسنرف ىلعف ءمهرظن ةهجو نم اهتيمهأ ةعرسلل

 .ًالوأ مجاهت نأ ايناطيرب عيطتست نأ لبقو ءشيج

 نيرشت يف ةيسنرفلا ةموكحلا ىلإ لصو دقف ءقالطإلا ىلع ًابسانم امهحارتقا نكي مل
 اهيوره دعب ىدروب يف ىفنملا يف لازت ال ةموكحلا هذه تناك امنيب 1914 ربمفون يناثلا

 ةيوق ةيرامعتسا تايصخش دوجو مغرو .نراملا ىلإ يناملألا مدقتلا هجو نم سيراب نم

 ًارهش ربمفون يناثلا نيرشت رهش ناك دقف ءءارزولا سلجمو ةيجراخلا ةرازوو ناملربلا يف
 اذكهو ءاكيجليو اسنرف لامش يف رئادلا بيهرلا عارصلا ىلع ًابصنم عيمجلا هابتنا هيف لظ

 .ةيروس ىلإ تاوق لاسرإ حرتقم ضفر مت

 اهقدانخ ىلإ ابوروأ يف ةعزانتملا شويجلا تداع امدعب .يلاتلا رهشلا يفف كلذ عمو

 نم دفو ماق دقف ءديدج نم مامتهالاب ةيروس وزغ حرتقم يظح ءسيراي ىلإ ةموكحلا تداعو

 ردنسكلأ" يسنرفلا برحلا ريزو ةقفاوم نيمأتب نييسنرفلا نييرامعتسالا نييسايسلا
 يسنرفلا ةيجراخلا ريزو لظ ,كلذ عمو .ةيروس ىلع ةلمح معدل ءأدبملا ثيح نم ."دناريليم

 لخدتلا نم فخسأ ودبي ءيش ال" :لاقو ؛ةركفلا كلتل ةدشب ًاضراعم "هيساكليد ليفويث"

 نوكيس ةيروس مض نأ اودقتعا رثك نييسنرف نيلوئسم نيب ادحاو هيساكليد ناك ."ةيروس يف

 تمهاس 1914 ماع دعب .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ةظفاحملا نم مهدالبل ريثكب ًاعفن لقأ

 نم 90 60 تددسو ,ينامثعلا صاخلا عاطقلا يف يبنجألا لاملا سأر نم 906 45 ب اسنرف

 .اهتيويحو ةيروطاربمإلا ءاقي رارمتسا ىلع ًاميظع ًاناهر كلذب ةعضاو ,ينامثعلا ماعلا نيدلا

 ينرنه ريسلا ماق 1914 ربمسيد لوألا نوناك نم نيثالثلاو دحاولاو نيثالثلا يف

 ىلإ ةرايزب ؛ةرهاقلا يف رنشتكل ليدبك هماهم يلوت كشبو ىلع ناك يذلا .نوهامكام
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 حوضوب درلا يف لشف هنأ الإ ,ةيجراخلاو برحلا يترازو نم نيلوئسم ىقتلا ثيح ءسيراب
 ازجاعو اقرخأ نوهامكام ناك .طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ةسايس لوح مهتلئسأ ىلع

 ليوأت مت دقو ,ةيهادو يكذ هنأ اوضرتفا هوفرعي مل نيذلا نييسنرفلا نأ الإ ءيلج لكشب

 يفخت ,ةدمعتم ةعراب تاغوارم اهنأ ىلع دناريليم برحلا ريزو لبق نم ةيفاولا ريغ هتبوجأ

 كلتب دناريليم لسرأ ءروفلا ىلعو .ةيروس لالتحاو ىزغل ةيرس ةيناطيرب ةطخ اهءارو
 تلعف اذأ ةيروس ىزغل ةلمح ليكشت هلوخ يذلا يسنرفلا ءارزولا سلجم ىلإ تاثداحملا

 .نكت مل مأ ةكراشملل ةوعدم اسنرف تناك ءاوسو .كلذ ايناطيرب

 عم ةيروسلا ةلأسملا لوانتو :ندنل ىلإ هيساكليد بهذ ,1915 رياربف طابش يف

 ةيروس وزغت نل ايناطيرب نأ يسنرفلا ةيجراخلا ريزول ديكأتلا ديعأ ثيح ءيارغ دراودإ ريسلا
 اذإ هنأ ىلع اقفتا دق ةيجراخلا يريزو نأ اديو .كلذب ًاقبسم ًاراعشإ اسنرف يطعت نأ لبق

 لوح ةيسنرفلا تاططخملا ضراعت نل ايناطيرب ف مسقتس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك

 اريزو جلاع كلذيو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا مسقت الأ ريثكب لضفألا نم نوكيس نكل ,ةيروس

 بلق يف نيدوجوملا نيتلودلا لاجر نأ الإ ,تقّؤم لكشب ىلو امهيدلب تافالخ ةيجراخلا

 ىضم امك .اسنرفو ايناطيرب نيب لكاشملا ةراثتساب اورمتسا طسوألا قرشلا يف ثادحألا

 .كانه ةريطخ ىرخأ تاططخم مسرب ةقطنملا مهف اوءاسأ نيذلا هطابضو رنشتك
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 :مالسإلا دالب وزغي رئشت

 نرقلا تاونس مظعم ىدم ىلع رخآلا مهف طسوألا قرشلاو برغلا نم لك ءاسأ دقل

 برحلا تاونس ىلوأ يف رنشتك تاردابم ىلإ اذه مهفلا ءوس نم ريبك ءزج دوعي دقو ,نيرشعلا
 ةئطاخلا تامولعملاو ,يمالسإلا ملاعلل همهف روصقو هتيصخش تازيم نإ .ىلوألا ةيملاعلا

 نييسايسلا ىلإ ةفاضإلاب ءموطرخلاو ةرهاقلا يف هطابض نم ماظتناب هدرت تناك يتلا

 .نيحلا كلذ ذنم ةيسايسلا ثادحألا ىرجم نول كلذ لك ؛مهعم لماعتلا راتخا نيذلا برعلا

 امدنع هنأ ركذتن نأ بجي طسوألا قرشلا يف رنشتك جهنم ةفارط مييقتب موقن يكلو

 وأ ثيوكسآ نم يأ ةّين يف نكي مل ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تلخد

 حلاصل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يضارأ نم يأ لالتحا قيرط نع ماقتنالا لشرشت وأ يارغ

 ايوروأ يضارأ يف بساكم قيقحتب ايناطيرب ءافلحل حامسلا اوحرتقا مهنأ عم ءايناطيرب

 كلمت مل ثيوكسآ ةموكح لظ يف ايناطيرب نأ الإ ءايكرت باسح ىلع ىرغصلا ايسآو
 ناكم يأ يف وأ طسوألا قرشلا يف ءاوس ,ةينامثعلا قطانملا يف ضارأ لالتحا تاططخم

 ةحلصملا نم نوكيس برحلا يهتنت امدنع هنأ ةركف ىلع رنشتك ظفاح كلذ عمو .رخآ

 ةصاخو ءاهسفنل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يضارأ نم ريثكلا لتحت نأ ايناطيربل ةيويحلا
 .ةيديلقتلا ايناطيرب ةسايس يف ًايلك ًابلق لكشي كلذ ناك ,ةيبرعلا ةغللاب قطانلا ءزجلا

 ملاعلا يف نيدلا نأ ءقرشلا يف اوشاع نيذلا نييناطيربلا لك لعف امك ءرنشتك دقتعا

 اودقتعا موطرخلاو ةرهاقلا يف هءالمزو رنشتك ءاوللا نكل .رومألا لك ىلع رثْؤي يمالسإلا

 هبشأ ًادرفم ًانايك مالسإلا اودع دقف ءيزكرم يدادبتسا ماظن يه ةيمالسإلا ةديقعلا نأ أطخ
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 رسأ قيرط نع كيسكملا ىلع زيتروك رطيس نمزلا نم نورق لبق .هميعز عيطي هنأو ,ةمظنم

 ملاعلا ىلع ةرطيسلا نويسنرفلا كولملا لواح ءىطسولا روصعلا يفو .كيتزآلا روطاربمإ

 دقتعا ءريبك دح ىلإ حورلا سفنبو .نوينيفأ ةنيدم يف ابابلا زاجتحا لالخ نم يحيسملا

 لالخ نم هيلع ةضبقلا ماكحإ وأ هب بعالتلا وأ مالسإلا ءارش نكمملا نم هنأ هؤالمزو رنشتك
 وهف ةفيلخلا ىلع رطيسي نم ناك يأ هنأب لئاقلا موهفملا مهعدخ دقل ,ينيدلا هميعز ءارش

 .مالسإلا ىلع رطيسي

 تاليلحت يف ةيروحم تناك ايناطيرب دض مالسإلاب ةفيلخلا عفدي نأ لامتحا ةركف نإ
 نأ نوربتعي .دنهلا يملسمل مظعألا داوسلا نولكشي نيذلا ؛ةنسلا نوملسملا ناك املو .رنشتك

 يف دئاسلا دقتعملا ناك .مئاق ديدهت هنأ ىلع كلذ رنشتك مهف .ةفيلخ وه يكرتلا ناطلسلا

 «ناملألاو دوهيلا يديأ يف عقو دق ناك ةفيلخلا نأ وه 1914 ماع ذنمو موطرخلاو ةرهاقلا

 يف ةادأ ةفيلخلا حبصي اميرف ةيملاعلا برحلا يف اوزاف اذإ مهنأ نم ةيبرحلا ريزو قلقو

 .ايسور ديدحتلا هجو ىلعو طسوألا قرشلا يف ايناطيرب موصخ يديأ

 عقوم ضيوقت يف ءادعألا لبق نم مدختست دق ةفالخلا نأ ةركفب رنشتك نمآ دقل

 يملسم فصن نم رثكأ مكحت ايناطيرب تناك دقف ءنادوسلاو رصمو دنهلا يف ايناطيرب
 لكش. دقو ؛مهنم ًانويلم نيعبس ةبارق كانه ناك اهدحو دنهلا يفو ,تقولا كلذ يف ملاعلا

 ايناطيرب تمكح نادوسلاو رصم يف .يدنهلا شيجلا نم ًايبست ًاريبك ًامسق نوملسملا

 قيرطلا لكشت يتلاو سيوسلا ةانق لوط ىلع نوشيعي نيذلا نيملسملا نم ىرخأ نييالم

 هذه طبضت ةريغص ةيناطيرب دنج تايماح تناك دقل .دنهلا ىلإ ايناطيرب نم يرحبلا

 .نييناطيربلا ىلع درمتب ءالؤه ماق لاح يف .هنأ ملعي رنشتك ناكو ,نينطاوملا نم نييالملا

 .رمألا ةجلاعمب أدبت نأ ىتح ايناطيرب رودقمب نوكي نلف

 ,نييناطيربلا لايخ مزالي :1857-1859 ماوعأ نيب ام ,ةيدنهلا ةروثلا سوباك ناك

 دنهلل كرتشملا مكحلا تطقسأ يتلاو ءاهل عفادلا وه نيدلا ناك يتلا ةضماغلا ةضافتنالا كلت

 اهنم رأث يتلا ءنادوسلا ةضافتنا تناك برقأ دهع يفو .ةيقرشلا دنهلا ةكرش يأ ,قرشلاو
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 همجرت مسا وهو .ءيدهملا هسفن ىمسأ ديدج ينيد ميعز ماهلإ نم يهو .قلأتب رنشتك
 نيب يف رصم يف تعلدنا يتلا ةيمالسإلا ةروثلا نأ امك .رظتنملا حيسملا ىلإ نويبوروألا

 ناك هتيشاحو رنشتك ىلإ ةبسنلاب .ايناطيرب ىدل ًاقيمع ًاقلق تببس م1905-1906 يماع
 .ًامزالم ًاسوباك لكشي ايناطيرب دض ةسدقم ةيمالسإ برح بوشن لامتحا

 يف فواخملا هذه "ناشتوب نوج" تامولعملا بتكم سيئر محض 1916 ماع يف

 ريمدتل ًاملسم ًايبن ناملألا اهيف مدختسي ةرماؤم نع بتك ثيح ,"لتنامنيرغ" هتياور
 ناشتوب اهيف ثدحتيو ءايكرت يف يبنلا كلذ رهظي ةياورلل ًاعبتو ,ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا
 هيف يوني يذلا ميلقإلا امأ .ثيدح "ايؤر رفس" نعو ,ةميدق ةءوبن نعو ؛همودقل رئاشب نع
 ضرأ ربع فصعت ةفاج ًاحير نإ" :ًالئاق .حوضوب هفصو دقف درمتلا لاعشإ يبنلا كلذ

 دودح وحن حيرلا كلت بهت قرش :ةرارشلا ضيمو رظتنت ةرفصم باشعأ قوف فصعت ,قرشلا

 ."ةيدنهلا صضرألا

 ءايناطيرب دض حالسلا لمحل ةفيلخلا نم ةوعد قالطإ لاح يف هنأ رنشتك نظ دقل
 كلت رثأ لدعت دق نيرخآ نييمالسإ نيينيد ءامعز لاعفأ وأ لاوقأ نإف :1914 برح لالخ
 رثكأ ءارجإ ذاختا يرورضلا نم نوكيس برحلا ايناطيرب بسكت نأ دعبف ءكلذ عمو .ةوعدلا

 ىلع اهدي عضو نم ايسور دكأتتس .برحلا بسك متي امدنع هنأ وه كلذ يف ببسلاو ءامسح
 ةفيلخ دوجو يف رنشتتك ىأر دقل .كلذ لايح ام ءارجإ متي مل ام :ةفيلخلا ىلعو ةينيطنطسقلا
 دنهلا يف بارطضالا ةراثإ لواحيس وهف ءبسحو ًارطخ لكشي ناملألا لبق نم هيلع رطيسم
 رطيسم ةفيلخ دوجو يف ىأر هنكل .ةيبوروألا برحلا يف ىوقلا نزاوت نع ايناطيرب طقسيل
 فالخ ىلع ,رنشتك نأ كلذ .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلع تيمم ًارطخ سورلا لبق نم هيلع
 ةهجو نم .ايناطيرب نم دنهلا ذخأب ًاعامطأ رمضت لازت ال ايسور نأ دقتعا ءيارغو ثيوكسأ
 م1914 برح ةقرافم نإ ءايسآ يف اودع ايسورو ءايوروأ يف ًاودع ايناملأ تناك رنشتك رظن

 ايوروأ يف اهرصن لالخ نم هنأ :ةقيقح يف تنمك ايسورو ايناطيرب اهيف تفلاحت يتلا
 ةيضرملا ةديحولا ةجيتنلا تناك رنشتك يأر يفو .ايسآ يف ةراسخلاب رطاخت ايناطيرب تناك
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 0000م علا

 م1914 ماع يف ًاحضاو نكي ملو ءايسور اهي زوفت نأ نود ايناملأ اهرسخت نأ يه برحلل

 ام عازن يف برضي نم لوأ نوكي نأل برحلا ريزو ططخ اذكهو .ققحتي نأ كلذل نكمي فيك

 .دنهلا لخاد ىلإو ىلإ قيرطلا ىلع ةرطيسلل كلذو ءايسور عم برحلا دعب

 حشرمل بيترتلاب برحلا دعب ايناطيرب موقت :يلي ام ىلع يوطني رنشتك حارتقا ناك

 عيجشت رنشتك حرتقا ءًايبرع (ص) دمحم يبنلا ناك املو ,ةفيلخ حبصي يكل اهب صاخ

 طيرشلا ىلع ةرطيسلا ةلوهس يه كلذ نم ةدئافلا تناكو ءًاضيأ ًايبرع هتفيلخ نوكي نأ ةركف

 ايناطيرب رودقمب نوكيس امك «ةيناطيربلا ةيرحبلا لبق نم ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يلحاسلا

 ايناطيرب عيطتست املاح هنأ رنشتك دقتعاو نييبوروألا اهئادعأ ريثأت نع ةفيلخلا لزع

 اهتضبق ماكحإ عيطتستس يهف ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهذوفن لاجم لخاد ةفيلخلا عضو

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لوخد لبق ىتح .ةرهاقلا يف رنشتك طابض ناكو .مالسإلا ىلع

 وه ةييرعلا ةريزجلا هبش يف ةيفلخلا نوكيل بسنألا حشرملا نأ هريكذتب اوماق دق .برحلا

 .قبسم تقو ذنم هعم لاصتا ىلع ناك هنأو .ةكم مكاح نيسح فيرشلا

 نأ نوتيالك تريليغ ركذت ؛ةينامثعلا برحلا حاير بوبهو 1914 فيص بارتقا عم

 ىلإ حملو روهش ةدع لبق ةرهاقلا راز دق ناك ,ةكم مكاح نيسحلل لضفملا نبالا هللا دبع

 ًافئاخ هللا دبع ناك تقولا كلذ يف .ةروثب مايقلل ًابيرقت ةزهاج ةيبرعلا ةريزجلا هبش نوك

 ىفخأ يذلا ءهللا دبع ناكو .هيبأ دض كرحتلا كشيو ىلع تناك ةاتفلا ايكرت ةموكح نأ نم

 كلذ ديعب نكل .جراخلا نم نكمم معد نع كاذنآ شتفي ءًادقتم ًءاكذ لماخلا هرهظم ءارو

 ةجاح كانه دعت مل كلذيو :مهتافالخ ةيوستب يلاعلا بابلا ةموكحو هوبأ ماق ءريصق تقوب

 .ةيناطيربلا ةدعاسملا ىلإ

 لالخ ةرهاقلا يف هل ليق ام وأ .هللا دبع هلاق ام دكّوملا ريغ نم لازي ال ءنآلا ىتح

 مث نمو ,1918 وأ 1918 ماع يف رنشتك دروللاب ةيادب ىقتلا هللا دبع نأ ودبي .تارايزلا كلت

 .اضيأ سورتس دلانور ىقتلا امك ,1914 ناسينو طابش يف ةرهاقلا يف ىرخأ ةرم هب ىقتلا
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 ١ درو وت ردس راه لو" | ب كرو ب جك بس سس  حسكجح

 ةموكح تلواح لاح يف ةيناطيرب ةدعاسمل تانامض ىلع لوصحلل ىعس هللا دبع نأ دبيو
 تايوعصلا نع ليصفتلاب ىرحت يذلا ,رنشتك ماق تقولا كلذ يف .هيبأ لزع يلاعلا بابلا

 اميرو ,ةينامثعلا ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلاب مامتها يأ راكنإب ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف

 .مامتهالا هكرتيس ناك يذلا ريبعتلا نم هللا دبع ىدل لقأ ًاعابطنا مامتهالا راكنإ كرت

 ةيبرعلا ةريزجلا لئابق ءامعز نأ سروتس مامأ ًابذك ىعدا هللا دبع نأ حضاولا نم
 حرتقاو ءيلاعلا بابلا ةموكح تاططخم ةضهانم يف هيبأ ىلإ مامضنالل نيزهاج اوناك

 ناتسناغفأ نيب يتلا كلت ةلكاش ىلع ايناطيربو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب ةيلبقتسم ةقالع

 ةرادإ نويناطيربلا اهيف ىلوتو ًايلخاد ًايتاذ ًامكح ناغفألا اهيف سرام يتلاو ءايناطيريو
 ,ريخألا نكي مل ء.سروتسل ةبسنلاب ةباذج تناك ةركفلا نأ عمو .ةيجراخلا تاقالعلا عيمج
 .هدشني ناك يذلا عيجشتلا هللا دبعل مدقي نأ ًارداق هدئاق نكي مل امك

 ايكرت ةموكح عم تاونسل عارص يف ةيبرعلا ةريزجلا ءارمأ نم ديدعلا ناك ,لعفلايو
 اياضق تناك ىدم يأ ىلإ ريدقت يف لشف نوتيالك تربلغ نكل ,ةينيطنطسقلا يف ةاتفلا
 اميرو .ءامعزلا كتلوأ نيب ًاماسقنا لكشت ىرخألا تافالتخالاو باسنألاو تالالسلاو نيدلا

 نكي مل ةقيقحلا يفو ,ةرهاقلا يف مهاقتلا نيذلا برعلا نيرجاهملا رامضملا اذه يف هلضأ

 .هل ميعزك نيرخآلا ءارمألا نم دحاوب لبقتي برعلا ءارمألا نم يأ

 وه نوتيالك مهيلإ ثدحت نمم ةرهاقلا يف نييفنملا ةيبرعلا يملكتم نيب زربألا ناك

 زيزع ىعدي يقرتلاو داحتالا ةيعمج نم يسايسو .يتامثعلا شيجلا يف زيمتم قباس طباض

 قحتلي نأ لبق رصم يف عرعرتو دلو ءيسكرش لصأ نم يرصملا ردحنا .يرصملا يلع
 زرب ناديملا يف ةيركسع ةمدخ دعبو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيركسعلا سرادملا ىدحإب

 ناكرألا ةئيهب قحلم دئار درجم لظ دقف كلذ عمو .ةاتفلا ايكرت بزح يف يدايقك يرصملا
 .ريدقتلا نم ليلقب يرصملا هيلإ رظن يذلاو ؛ةساردلا يف هليمز رونأ هيف ناك تقو يف ةماعلا

 يرصملا ماق ,عضولا اذه ىلع طخسلاو ىضرلا مدع ىلع لعف ةدرك .ةيبرحلل ًاريزو حيصأ دق
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 0 ب 41 وذل ات |

 نيضراعم شيج طابض نم تفلأت دقو ,دهعلا ةيعمج اهامسأ ةريغص ةيرس ةيعمج ميظنتي

 لداعلا مهبيصن ةيبرعلا يملكتم حنم مدعلو :يقرتلاو داحتالا ةيعمجل ةيزكرملا تاسايسلل

 كيرتتلا تاسايسل مهتضراعم يف نيدحتم دهعلا ةيعمج طابض ناك .ةعيفرلا بصانملا نم

 يف ةطلسلا نم ربكأ ةصحب فارتعالا امإ اورصان امك .يقرتلاو داحتالا ةيعمج اهتنبت يتلا

 ىلع ربكأ يتاذ مكحب ةييرعلا ةغللا يملكتمل حامسلاو ةيزكرملا ءاغلإ وأ :ةيزكرملا ةموكحلا

 .ًاعم نينثالا امبر وأ يلحملا ىوتسملا

 يف ةقفلم مهتب هنادأف .يرصملا زيزع دئارلا لاقتعا ةيلمع اشاب رونأ ىلإ تلكوأ

 هل نوكي نأ نود يبرعلا يروثلا رود بعلي هسفن يرصملا دجو اذكهو ؛1914 ماع لئاوأ

 اهنم ًاءزج سيلو لكك ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدايق ىلإ حمطي ناك هنأل .كلذ يف ةبغر

 تابيترتب إشاب لامج ماقف ,رنشتك دروللا لخدت ةرهاقلا يف عفر حرّتَقمل ًةباجتساو .بسحف
 يناطيربلا مكحلل هتلوفط ذنم ًاضراعم يرصملا ناك .رصم هنطو ىلإ هداعيإو هل رذع نيمأتل

 يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلل دناسمو ناملألل لاوم نييناطيربلل ضهانم وهف ءرصم ىلع

 عضب هلوح عمج هنأ هلعف ام لك يسايس يركسع هنأ امك ءاهتموكح الإ اهيف ضراعي مل

 يرصملا زيزع مهف ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تارابختسالا طابض ءاسأ نكل ,هورصان ءالمز

 .كلذك نكي مل هنأ ًاملع .ًالمتحم ًايوق ًافيلح نيئطخم هودع دقف

 يف ةيناطيربلا ةلاكولا راز يرصملا نأ نيبت 1914 ربمتبس لوليأ رهش لئاوأ يف

 نيرخآ برع ةداقو دوعس نب زيزعلا دبع نأ يرصملا ملعف :نوتيالك عم ىقتلاو ةرهاقلا

 يرصملا ربخأ امير «يلاعلا بابلا ةموكح ىلع جورخلاب قبس تقو يف اوركف دق اوناك

 دعب .رنشتكو سروتسل هلاق اميو هللا دبع ةرايزب نوتيالك ريكذت مت امبرو .كلذب نوتيالك

 ةركذم لاسرإل تابيترت هعم دعأو سروتس دلانور عم نوتيالك ىقتلا يرصملا زيزع ءاقل

 هدئاق ىلإ سروتس اهلسري ةلاسرب ةقفرم نوتيالك ةركذم تناك ءرنشتك دروللا ىلإ ةيرس

 .هيومتلا دصقب كلذو ,ةينامثعلا لبإلا عوضوم وه ًايبسن يداع عوضوم لوح رنشتك ميدقلا

 ًايناطيرب تقلقأ يتلا رومألا دحأ ناك 4 ماع يفف ءىرخأ ةصق يهف لبإلا ةيضق امأ
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 ١ لستر وش ناقد ٠ | خد بج تعجب و ل حس صبت

 نشب :برحلا تلخد لاح يف «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا موقت نأ لامتحا وه يدج لكشب
 ايوروأ يف برحلا تارازو يلوئسم لج لعف املثم سروتس لعفو ءسيوسلا ةانق ىلع موجه
 ككسلا قفارم صخي اميف ةيداعملا راوجلا لودل ةيركسعلا تايناكمإلا ليلحتب اوماق نيذلا

 ةينامثعلا تاوقلل ةرفوتملا لبإلا تادادمإ ىلع هابتنالا سروتس دلانور زكر اذكهو «ةيديدحلا
 تاناويحلا هذه ىلع لوصحلا يف دمتعيس ينامثعلا شيجلا نأ :رنشتك ىلإ هتلاسر يف بتكف

 سروتس حرتقاو .ناجحلا يأ ,ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيبرغلا ةقطنملا يف لامجلا يبرم نم
 .لامج ةيأ مهميلست مدع ىلع ,ةكم ريمأ ؛يلحملا مكاحلا عيجشت

 يف ةرداصلا ةيرسلا نوتيالك ةركذمل ءاطغك لامجلا لوح ةلاسرلا هذه تمدخ

 ىلع رنشتك ثحي نوتيالك ناك ةركذملا يفو ,1914 ربمتبس لوليأ رهش نم رشع سداسلا
 نوتيالك اهراثأ يتلا اياضقلا ىدحإ .ى رخأ فادهأل ةكم مكاح عم تاثداحم يف لوخدلا

 لاوم يبيرع ميعزب مالسإلل ةفيلخك ينامثعلا ناطلسلا لادبتسا ةيناكمإ ناك هتركذم يف

 ,ةسدقملا ةيمالسالا نكامألا سراحو ةكم ريمأ ,نيسحلا نإف ءًانكمم كلذ ناك اذإ .ايناطيربل

 هل حمسي عقوم يف ناك نيسحلا نأ كلذ ىلإ فضأ .بصنملا اذهل ًاحضاو ًاحشرم نوكيس

 .جحلا ةلأسم يف ةيناطيرب ىلإ ةماه ةدعاسم ميدقتب

 يذلا ريبكلا جحلا نم مهأ طاشن نم كانه نكي مل ءيمالسإلا قرشلا ةايح عاقيإ يف
 لك ىلع ةضيرف وهو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيمالسإلا ةسدقملا نكامألا ىلإ ةنس لك متي

 1915 ماع يف .رمعلا يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم ًاليبس هيلإ عاطتسا نم ةملسمو ملسم

 ايناطيربل دنهلا وملسم رفغ اذإف ,ةلأسملا هذه تاباسح يف ةيملاعلا برحلا تلخد ًاديدحت

 لاؤس كانه لظي هنإف ملاعلا يف ةديحولا ةماهلا ةلقتسملا ةيمالسإلا ةلودلا دض اهبرح

 ؟مهتايح يف ًادج ًاميظع ًارود بعلي يذلا جحلا لاطبإ اهل كئلوأ رفغيس له .هيجو

 ةقطنم يف ةرونملا ةنيدملاو ةكم يهو ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةسدقملا نكامألا عقت
 رارمتسالا يف ةيناطيربلا تارمعتسملا يملسم قوقحل سراحك اهمكاح ناك اذل ءزاجحلا

 .دمحم يبنلا ةلئاع ةلالس نم رادحنالا هئاعدا ببسبو «برحلا ةلاح مغر مهتاسدقم ةرايزب
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 ل _ _-_  ا كك طاق رفس يشب لاش اةلوزلا اسم |

 ةءابعب ةبلاطملا هلوخت ةناكم لتحي ءناجحلا مكاح هنوك ىلإ ةفاضإلاب .ةكم ريمأ ناك

 .ةفالخلا

 ةسفانملا ةيميلقإلا تاماعزلا نأ ىلع ًائطاخ ًاديكأت ةيرسلا هتركذم يف نوتيالك دروأ

 اميرو دوعس نبا ىلإ ةفاضإلاب ءنميلاو ريسع ماكح مهو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نيسحلل

 ."برعلل ةيبرع ةريزج" لجأ نم لمعلل ةكم مكاح عم نودحتي اوناك ,دجن مكاح ديشرلا نبا

 يمسالا مكاحلا .يويدخلا لبق نم اهعيجشت مت ةكرحلا هذه نإف نوتيالك ةركذم بسحو

 بصنم يف ناطلسلا فلخيل ًاحشرم ًاضيأ هسفن ربتعا يذلاو :ناطلسلا مكح تحت رصمل

 هذهل ةيراضتملا تاحومطلا ةقفاوم ىلع نوتيالك مزع فيك ًاحضاو سيلو .مالسإلل ةفيلخ

 .ةبعشتملا ةعومجملا

 نم ناك ةكم ريمأ ةيار فلخ برعلا ةريزج يف نيسفانتملا ماكحلا داحتا معز نإ

 ,سروتس عم هتاثداحم ءانثأ رهشأ سمخ يلاوح لبق كلذو .هيبأ نع ةباين هللا دبع عينص

 ةمولعملا هذه نأ ىلإ ريشي نوتيالك ناك امير ةديدج ةمولعمك رمألا اذه ضرع لالخ نمو

 ةينامثعلا تايصخشلا ىدحإ لبق نم وأ ءيرصملا زيزع لبق نم ًارخؤم هل اهديكأت ىرج دق

 ةريزجلا هبش ناكس نوكي نأ لامتحا ىلإ اهحيملت يف ةركذملا ديدج نمكي .ىرخألا ةدعبملا

 .اهدعب طقف سيلو برحلا لالخ ايناطيربل عفن يوذ ةيبرعلا

 نم نيرشعلاو عبارلا يف ةرهاقلا ىلإ ةيقرب لسرأ دقف ,«ةيروف رنشتك ةباجتسا تناك

 هللا دبع ىلإ ًاقوثوم ًالسارم لسري نأ سروتس رابخإ متي نأ اهيف رمأ 1914 لوليأ رهش

 لبقو ؟اهدض مأ ايناطيرب عم زاجحلا نوكيس له برحلا عالدنا لاح يف :ًارس هلأسيل

 ةركذمب رهبنا يذلا يارغ دراودإ ريسلا عم رومألا حيضوتب ماق دق رنشتك ناك هتلاسر لاسرإ

 ."ًادج ةماه"لاب اهايإ ًافصاو نوتيالك

 ةعضاخلا برعلا ةريزج يضارأ ىلإ :ةيرسلا هتلحر نم لسارملا داع عيباسأ ةعضب دعب

 ملكتيل ةيبرحلا ريزو وعدي درلا ناك ءعجشم هنكل ًامهبم ًادر هعمو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلل
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 | . لشمال اردت يالا ل طفلا .٠ | سبح ب طب جس تر يسم

 يدو وهو ,لاصتالا نيمأت مت" :لوقت ةرهاقلا نم ةلاسر رنشتك ىقلتو .هنهذ يف رودي امع
 عم ىرخأ ةرم لصاوتت ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةلاكولا تناك ءانثألا كلت يف .”نَساتَمو

 يف نويفنملا كئلوأ رمتسا .ةرهاقلا يف نيرخآ برع نييفنم عمو يرصملا زيزع دئارلا
 ةقطانلا ةبعشتملاو ةعونتملا بوعشلا ةيهام نع نمزلا نم دوقع اهرمع يتلا مهثيداحأ

 ةيضق تناك ءاونوكي نأ يغبني ناك ام نع وأ :ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نمض ةيبرعلا ةغللاب
 ذنم سيراب يف بالطلا نكاسم يفو .توريبو قشمد يهاقم يف ًاريثأ ًأرمأ ةينطولا ةيوهلا
 ةعونتم ةعومجم ءوشن ىلإ تدأ دق تناكو .هتلت يتلا نينسلا ىدم ىلعو رشع عساتلا نرقلا

 .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نمض ةيرسلا تايعمجلاو ةيبدألا يداونلا نم

 ةرهاقلا يف ةيبرعلا يثدحتم نم نويفنملا ناك ةينامثعلا ةسايسلا قايس يف

 ةيروطاربمإلا ناكس ةيبلغأ تعضخأ يتلا ةاتفلا ايكرت بزح ةموكح تاسايسي نورثأتي

 ,ىرخأب وأ ةقيرطبو .ةيكرتلاب نيقطانلا اهناكس نم ةئاملاب نيعبرألا ةنميه ىلإ ةينامثعلا
 ,ةيموكحلا نوئشلا يف ربكأ قح مهل نوكي نأ ةركف ناك نويفنملا كئلوأ هرصان ام نإف
 يملكتمل ًابيرقت ةلداعم ةبسنب كلذو ,ةيبرعلا ةغللا اوملكت نمل ىلعأو رثكأ ةيمسر بصانمو
 .ةيكرتلا ةغللا

 .نييلاصفنا مهنأ وه ءالؤهل قدألا فصولا نإف ءنييموقك ةداع مهل ةراشإلا مغرو

 نأب اوبغر دقل ؛يلحملا مكحلاو ةكراشملا نم ربكأ ردقب اوبلاط لب ءلالقتساب اوبلاطي مل مهف
 نييموقلا فالخ ىلعو .مالسإلا يف مهناوخإ اوناك كارتألا نأل كلذو .كارتألا ليق نم اومكحي

 اوشاع دقل ,يناملع ال ينيد راطإ يف بصنت تادقتعم يوذ ًاسانأ اوناك دقف ءنييبوروألا

 تايادب ذنم يحيسملا اهملاع يق ابوروأ هشعت مل سحب ,مالسإلا ةنيدم ناردج نمض
 روصعلا يف مهندم تقلحت امك ًامامت ,قلحتت نيملسملا ةايح نأل كلذو ءىطسولا روصعلا

 ةقيقحلاف ,ةيقرع ةعامج ًاموي نوملسملا لثمي مل .طسولا يف عقي عماج لوح ءىطسولا
 امأ .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ناكس ىه "يقيقحلا" وأ ديحولا يبرعلا قرعلا نأ يه ةيخيراتلا
 كئلوأف رئازجلا وأ ةرهاقلا وأ قشمد ىأ دادغبك ىرخأ قطانم ناكس نم ةيبرعلا ملكت نم
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 طيحملا نم ةميدقلا تافاقثلاو بوعشلا عسو ىلع دتمت «تايفلخو قارعأ ةعومجم نم طيلخ

 .يبرعلا جيلخلا ىلإ يسلطألا

 نم تارشع ةعضب ىوس كانه نكي مل م1914 ريوتكأ لوألا نيرشت رهش يف

 ءاضعأ اوناكو .نييلاصفنالا ,ىرحألاب وأ ,ةييرعلا ةيموقلا ةيضق يف نيطشانلا نيبزحتملا

 يف ةيناطيربلا ةلاكولا تذخأ يتلا دهعلاو ةاتفلا لثم ةيرسلا تايعمجلا نم رثكأ وأ ةدحاول

 امعو لاجرلا ءالؤه نع ريثكب رثكأ ًافورعم نآلا حبصأ .ديازتم لكشب اهدوجو يعت ةرهاقلا

 نم ءالؤه ناك ربكألا مهمسق يف .تقولا كلذ يف ايناطيرب ىدل مهنع ًافورعم ناك امم هولثم

 هطقسأ يذلا ينامثعلا ماظنلا عم قيثو طابترا ىلع اوناك نيذلا ةيبرعلاب نيقطانلا ةوفص

 يف كارتألل ةزيحتملاو ةيزكرملا تاهجوتلا نم ديدهتلاب اورعش نيذلاو ةاتفلا ايكرت بزح

 .يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةسايس

 ,ماتيشت نليم قربأ 1914 ريوتكأ لوألا نيرشت رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف

 تايعمجلا لوح ةيتارابختسا ةركذمب رنشتك ىلإ ,ةرهاقلا يف ماعلا لصنقلاو ةباينلاب ليكولا

 هتلاسر يف اهلسريس يتلا تارابعلاب ًايلم ركفي ةيبرحلا ريزو ناك امنيب كلذو ,ةيرسلا

 لبق نم اهلاسرإو اهحيضوت مت يتلا رنشتك ةيقرب توطنا .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ةمداقلا

 دري نأ سروتس ىلع نأب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةلاكولل ًاراطخإ ,ةيجراخلا ةرازو يف يارغ

 :يلي امب هللا دبع ىلع

 لبق نم اهيلع انربجأ يتلاو هذه اهبرح يف ارتلكنإ ةيبرعلا ةمألا تدعاس اذإ"

 حنمتسو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف يلخاد لخدت يأ ثودح مدع ارتلكنإ نمضتسف ءايكرت
 كئلوأ برعلا ةملكب انه دصقي رنشتك ناكو ."ةيبنجألا تاءادتعالا دض ةدعاسملا لك برعلا

 برعلا ةريزج ءامعز ررح اذإ ءىرخأ ةرابعيو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نوشيعي نيذلا

 وزغ يأ دض مهتيامح يف دعاستس ايناطيرب نإف ,مهلالقتسا اونلعأو ناطلسلا نم مهتريزج

 .جراخلا نم
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 فارشإلا نع نيلوئسم .ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةلاكولا يف سروتسو ماهيتش ناك

 نانثالا ماق نوتيالك نم عيجشتب ودبي ام ىلع و ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةلاسرلا هذه ةمجرت ىلع

 اذه ناك دقل ."برعلا ةيرح" قيقحتب ًامزلم يناطيربلا معدلا لعجتل ةلاسرلا ةغل عيسوتب

 .تياغنيو دلانجير هيلإ راشأ يذلا هاجتالا يف ةغلابم

 ىلعو ءايناطيرب حلاصل ةيبرعلا ةريزجلا هبش رئاشع ضاهنتساب تياغنيو دقتعا دقل

 تياغنيو ماق «برحلا ةياهن يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش عم لماعتلا حرتقا يذلا رنشتك فالخ

 نع ًاديعب برعلا جاردتسا هفده ناك .برحلا ةيادب يف يروف كرحت بلطب ربصلا ميدع

 ىلإ 1915 ماع يناثلا نوناك رهش نم رشع عبارلا يف بتكو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 اذإ امف ككشي حبصأ هنأ ةجردل ًاريثك لجأ دق يناطيربلا كرحتلا نأ ىشخأ" :الئاق نوتيالك

 هتحيصن ىلإ اوتفتلي مل هءاسؤر نأ :داتعملا هرمذت ناكو ."برعلا لصف يف حجننس نآلا انك

 .اهتقو يف

 تاعومجم نأ ودبي «ةيبرعلا ةمجرتلاب رنشتك ةلاسر لاسرإ متي ناك نيح يف

 نأ نوتيالك رابخإب تماق .ةرهاقلا يف اهعم لصاوت ىلع نوتيالك يقب يتلا نييفنملا

 ناك امل حيضوتلا نم ًاعون نأو ,ةيناطيربلا اياونلا نم نوباتري فوس زاجحلا يف برعلا
 ةلاكولل ًاضيوفت لاحلا يف رنشتك لسرأ ءيارغ ةقفاوم عمو .هناكم يف نوكيس هب دعولا متي

 رادصإب تماقو ءاهل ةهجوملا تاميلعتلا ةلاكولا تزواجت ىرخأ ةرمو .رخآ ًانايب ردصت نأب

 يف ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا عيمج لب ءبسحف ةيبرعلا ةريزجلا هبش سيل بطاخت تانايب

 هذه ناكس ماق اذإ هنأب دوعولا ةعطاق ,نيدفارلا داليو ةيروسو نيطسلف كلذ يف امب ءايسآ

 .مهل هنمضتو لب مهلالقتساب فرتعتس ايناطيرب نإف ,كارتألا ىلع بالقنالاب قطانملا

 دحب دهعتلا نإف ءماعلا ضرعلا اذه اهرادصإب اهتاميلعت تزواجت ةلاكولا نأ عم
 ءافلحلا ىلإ ضقانم دهعت يأ تردصأ دق دعب نكت مل ايناطيربف ءًايقطنم ًارمأ ناك هتاذ

 ةقطانلا قطانملا تماق اذإ .ايسأ نم ةييرعلاب ةقطانلا قطانملا لبقتسمب قلعتي امي
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 لالخ نم ءافلحلا ةيضق لجأل ةريبك ةيرض هيجوتب ,تالامتحالا لكل ٌدحت يف .ةيبرعلاب

 نلف ءصاخلا مهدهجب مهتيرح لين يف حاجنلاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع قاقشنالا

 مهلالقتسا ةيامح يف ةدعاسملا نامضب ايناطيرب دهعت عنمي ببس نم كانه نوكي

 يف ءاوس «ةينطولا اهتحلصم يف بصي نأ هنأش نم كلذب ايناطيرب مايق نإ .يلبقتسملا

 .اهدعب ام وأ برحلا تاعارص

 سكاع ىلعو ؛ةلكشم قلختل تناك ام رنشتك اهرادصإب هجو يتلا ةلاسرلا ةخسن نإ

 دقف ءاهلالخ سيلو برحلا دعي لمتحملا اهرود نم يتأت برعلا ةريزج ةيمهأ نأب هناميإ

 ةنيدملا وأ ةكم يف ةفالخب نييقيقحلا برعلا قرع بلاطي امير" :ًالئاق ةلبنقب ةلاسرلا متخ
 نإ ."نآلا رودي يذلا رشلا لك نع ًاديعب ريثكلا ريخلا ققحتي دق هللا ةئيشمبو ,ةرونملا

 نمكت تناك برحلا ةجيتن رظتنت يتلا ايسور عم عارصلل رضحتلا لايح رنشتك ةيجيتارتسا

 نم ًانرق نيثالث لبق دمحم يبنلا دلوو تدلو ثيح ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ةفالخلا ةداعإ يف

 دودح نمض نوشيعي نيذلا ةيبرعلا ةريزجلا ناكس مهفي نأ حجرملا نم نكي مل نكل ,نمزلا

 ىوقلا نيب ميظع عارص ةيادب دنع هنأ اوفرعي نل .هنهذ يف لاج ام ةيسايسلا مهتريزج

 لهج اوكردي مل مهنأ حجرألا نم لب .يلاتلا عارصلاب ًاقبسم ركفي رنشتك ناك ,ةيبوروألا

 .ةفالخلا ةعيبطي سروتسو نوتيالكو تياغنيوو رنشتك

 نأ برغلا يف طسوألا قرشلا يسرادل حرشلاب نيلغشنم نيحلا كلذ ذنم نوثحابلا لظ

 روصعلا يف روطاربمإلا ىلع ابابلا تضرح يتلاو ؛ةيحورلاو ةيويندلا ةطلسلا نيب لصفلا

 نوتيالكو تياغنيوو رنشتك نم لك أطخأ دقل .يمالسإلا ملاعلا يف دوجو اهل نكي مل .ىطسولا
 ام لك بصي ,مالسإلا يفف ءطقف يحور ميعز درجم نوكي نأ نكمي ةفيلخلا نأ اودقتعا امدنع

 يفف اذل ؛ةسدقملا ةعيرشلل ديشرلا مكحلا نمض ءةسايسلاو ةموكحلا كلذ يف امب ,ةايحلا يف

 ظفاحك ةفيلخلا مكح ناك .ةكم ريمأو ينامثعلا ناطلسلا مهيف نمب ,ةنسلا نيملسملا نويع

 وه ةفيلخلا نأ نع ةرهاقلا ويناطيرب لفغو .ناكمو نامز لك يف ًامئاق ًارمأ ةسدقملا ةعيرشلل

 .ةالصلا يف مامإلا ىه امك ,ةكرعملا يف دئاقلاو دلبلا يف مكاحلا هنإ ءاضيأ ريمأ
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 ةيمهأ نع رنشتك عابتأ هات ,يمالسإلا ملاعلا نع هوفرعي مهنأ اوضرتفا ام لك مغر

 نبا وعدت رنشتك ةطخ تناك اذكهو .هّوزجتو مالسإلا ماسقنا ىدم اولهج دقل ,ىرخأ ةيضق

 .ينسلا ةكم مكاحل ةيحورلا ةطلسلاب رقيل «ةفينعلا ةتمزتملا ةيباهولا ةفئاطلا ميعز دوعس

 مسقنا يتلا ةعزانتملا فئاوطلا تارشع رارغ ىلعو هنأل ءًايعقاو ًالامتحا نكي مل كلذ نأ الإ

 .لاتقلل فويسلا ةعرشم ةفئاطلا كلت تناك ,مالسإلا اهيلإ

 ,هيقلتم للضي نأ ةكم ىلإ هعابتأو رنشتك هلسرأ يذلا حرتقملا كلذ نأش. نم ناك دقل

 هينعتل تناك ام عبطلاب كلذ نأل ,ةعساش ةكلمم ىلع مكاحلا بصنمل ًاضرع هيف أرق يذلا

 نوكتس ام لوح شاقنلل ةكم مكاح قرطت امدنعف ءًاقحال ىرنس امكو .نيملسملا ةفيلخ ةملك

 ةقطنملا عيسوت اينعي مل رنشتكو هنأل ءعمس امم سروتس قعص .ةديدجلا هتكلمم دودح هيلع

 اذإ هنأ ءرنشتك ىلإ يأ .دلاريجزتيف ىلإ سروتس بتك 1915 فيص يف .ريمألا اهمكحي يتلا
 :مهل دكؤي نأو ,برعلا ةريزج رئاشع خويشو ءارمأ ةيقب ليمتسي نأ ةكم مكاح عاطتسا
 نوكتس هصرف نإف ءمهيضارأ نمض ةيويند قوقح ةيأب ةبلاطملل هيدل ةركف دوجو مدع"

 ."ماع لكشب ىلو ةفيلخك هب فارتعا ىلع لوصحلاب ةديج

 يف "ابابلا" بصنم هبشي امل نيسحلا حيشررت معد نويناطيربلا مزتعا ةقيقحلا يف
 يتلا ةغللا نكل ,مهنيد يف ًاموي دجوي مل امك نوملسملا هفرعي مل بصنم وهو ,مالسإلا

 بصنم ءوبت ةلواحم ىلع نيسحلا تعجش ام دح ىلإ مهل ةلوهجم ًاضيأ يهو اهومدختسا
 نأ أطخلا نم هنأ دقتعي عقاولا يف ناك سروتس نأ عم .عمجأ ييرعلا ملاعلا ىلع مكاحلا

 ةفرعمب دعب اميف اولهذي نأ هطابضو رنشتكل ناكو .ًاتاتب همكح عيسوت ىلإ نيسحلا علطتي
 .ةيبرعلا ةريزجلا يف نيملسملل ةبسنلاب مهتالاصتا هتنع ام
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 :حتحت دنهلا

 يف ةيسايسلا ةرئادلا ريتركس لزتره رثرأ نع تظفح دق ؛نيسحلا ىلإ رنشتك لئاسر تناك

 تضرع امدنعو ,ةكم ىلإ اهلوصو دعب يأ 1914 لوألا نوناك نم رشع يناثلا ىلإ .دنهلا ةرازو

 فاضأو ."ةروطخلا ةيلاع تالسارم" اهامسأ ام روفلا ىلع دقتناو ,عزفلاب لزتره بيصأ ,هيلع

 املاطل يذلا ءيشلاب موقت تالسارملا هذه نإ" :يبرع ةفيلخ بيصنت عوضوم نع حيملت يف

 دروللا عمتجا مث نمو ."هب مايقلا ىلع مدقت نل يناطيربلا كلملا ةلالج ةموكح نأ انترازو تمهف

 نأ يهو ؛ةمهم قئاقح مهف رنشتك ىبأ دقل" :هل لاقو دارفنا ىلع كلملا بئانب دنهلا ريزو ورك

 يملسم نأو ,ةدوجوم لازت الو زتهت مل ,ينامثعلا ناطلسلا يأ ؛مئاقلا ةفيلخلل ةيحورلا ةناكملا

 ."يبنجأ لخدتل ةجيتنك سيلف هليدبت اولبق نإ ءًاريبك ًاريدقت هل نونكي نيذلا دنهلا

 ةقيثو اهنإ" :ًالئاق جتحا يبرع لالقتسا ةيامحب رنشتك دّهعت لزتره ىأر امدنع

 لزتره جاجتحا ناك ."كلملا ةلالج نم ضيوفت نود هميدقت مت يطخ نامض يهو ..ةعزفم

 ةرادإ اهتلسرأ دقو .ةيدنهلا تاعطاقملا ماكح مظعم اهيلع عمجأ ةقباس ةركذم همعدت

 هديرن ام" :نأ ةركذملا هذه تحضوأ .ندنل يف دنهلا ةرازو ىلإ دنهلا ةموكح يف ةيجراخلا

 ىلإ ةمسقم ,ةككفمو ةفيعض ةيبرع ةريزج هب. لب ,ةدحوم ةيبرع ةريزج هبش سيل وه

 قسنم كرحت يأب مايقلا ىلع ردقت الو .انتنميهل عضختو ,ناكمإلا ردق ةريغص تارامإ

 مهف دنهلا ويناطيرب ءاسأ .ددصلا اذه يف ."برغلا ىوق دض انل ًازجاح لّكشت امك ءاندض

 دنهلا ىدبت" :تياغنيو ىلإ قحال تقو يف نوتيالك بتك امكف ,ةرهاقلا ييناطيرب اياون

 ,طق دوجولا عيطتست نل ةلود يهو ؛ةيوق ةدحوم ةيبرع ةلود مايق نم اهفواخم يف ةقراغ

 ."اهقلخب موقنل ًادج ىقمح نحن نكن ملام
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 ةموكحلاو ندنل يف دنهلا ةرازو نم لك يف رعاشملا ةئدهتل هنم ةلواحم يف

 نع ةقبسملا ةراشتسالا بايغ نإ" :لوقي ًاحيضوت ورك دروللا مدق ءيهلد يف ةيناطيربلا

 ةموكحل ةيمسر تالاصتا اهنوك نم رثكأ هب ةصاخ تالاصتا اهنواك ببسب ناك رنشتك دهعت
 هذه لثم هئفطتل نكت مل ًاريثك دتشا دق ناك يذلا ينوناقلا عازنلا كلذ نكل ."كلملا ةلالج

 .اهدعب ام ىلإو لب ءبرحلا ةرتف لوط ىلع دقوتلاب هران ترمتساو .تاديكأتلا

 نم ليوط عيفر طخب ةقطنملا قيوطت دنهلا ةموكح تأر ءطسوألا قرشلا عوضوم يف
 ظافتحالا يه اهتيجيتارتسإ تناكو .ديدج طروت يأ بنجتو «ةيناطيربلا دنجلا تايماح

 ةيغب طقف كلذو ,يبرعلا جيلخلل يلحاسلا طيرشلا ىهو ,ةقطنملا يضارأ نم ىندألا دحلاب

 .يبيرعلا ربلا قمع يف صوغلا مدعو ايناطيربو دنهلا نيب ةحوتفم ةيرحبلا قيرطلا ءاقبإ

 تحتف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض ايناطيرب اهب بغرت مل يتلا برحلا نإف .كلذ عمو

 نيتاه رامعتسا نأ داقتعالا ىرج امك «نيترواجتملا دادغيو ةرصبلا نم لك مض ةيناكمإ
 يف ةموكحلل ًءارغإ كلذ لكش .ةلئاه تاورث ردي نأ هنأش نم ًايداصتقا امهتيمنتو نيتقطنملا

 ىلع بترتت ىرخأ تايلوؤسم ءوبت نم يضاملا يف اورّذح املاطل اهيلوئسم نأ مغر .دنهلا
 ديدحت ىلع ميمصتلا هلعفت رمأ لك يفو دنهلا ةموكح تداتعا دقل .ةديدج ضارأ مض

 هاجت رنشتك دروللا ةسايس تناكو .ةملسملا ةيبلغألا يوذ اهاياعر حلاصم عم اهحلاصم

 .ةيويحلا حلاصملا هذهل ًاديدهت لكشت مالسإلا

 وهو ؛ةيجراخلا ةسايسلا تاقاطن دحأ يف لخدتت برعلا هاجت رنشتك تاردابم تناك

 دقف ةيناطيربلا ةموكحلا يف اهيسفانم دض هيف اهقوقح ةريغب دنهلا ةموكح تسرح قاطن
 :لثم .ةرواجملا قطانملا عم تاقالعلا ةيلوئسم دنهلا ةموكح يف ةيجراخلا ةرئاد تلوت

 ةرادإ يف دنهلا ةموكح تدرفنا امك .برعلا ةريزج قرشو :ءسراف دالبو ,ناتسناغفأو «تبتلا

 نم ةكبش ربع كلذو ءجيلخلا يف لئابق خويش مكح قطانمو :ندع ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا

 دقف ةكم مكاح عم تاضوافم يف رنشتك لخد امدنع اذكهو .نييلحملا نيلاوملا ماكحلا

 .اهطاشن نم ًءزجو دنهلا ةموكح تامامتها دحأ لكشي قاطن يف لخدت
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 بحجج سس هال رسب يا تشل ةلوزلا تمن |

 قيرطلا ئناوم ىلع ةرطيسلا ةسايس جهتنت ءةليوط تارتفلو ءدنهلا ةموكح تلظ دقل

 رومألا يف طروتلا ماودلا ىلع تينجت اهنكل ءسيوسلا ىلإ يبرعلا جيلخلا نم ةيرحبلا

 ماق «برحلا ع الدنا ةرشابم تقبس يتلا تاونسلا يفف ؛كلذ عمو .ةيلخادلا قطانملل ةيسايسلا

 يف يسايسلا ليمعلاو يدنهلا يسايسلا كلسلا يف طباضلا "ريبسكش يرنه ميلو" نتباكلا

 ءارمأ دحأ وهو ,دوعس نب زيزعلا ديع عم ةيصخش ةقادصو ةيسايس تاقالع ةماقإب .تيوكلا

 هللا دبع لعف امكو .تقولا كلذ يف برعلا ةريزج طساوأ يف ةدعاص ةوق لكشي ناكو ةقطنملا

 قطانم حبصت نأ يف هتبغر نع دنهلا ييناطيربل دوعس نبا رّبع ؛:ةرهاقلا ييناطيرب عم

 ًامزلم ًاضيأ ريبسكش ناك ءسروتسو رنشتك ناك امك ًامامتو .ايناطيربل عيتت ةلود هذوفن
 .تحب ينامثع يلخاد نأش تاذ دعت لئاسم يف لخدتلاب بغرت مل هتموكح نأ ىلإ ةراشإلاب

 نيرصانملا ديشرلا لآ معدت تناك ةيجراخلا ةرازو نأ ذإ ءكاذنآ ةعقاو ةقيقح كلذ ناك

 .دوعس لآل ةثارولاب ودعلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش طساوأ ماكح زربأ نم ةلالس مهو .كارتألل

 ةرهاقلا نأ دجتل نكل ,دوعس نبا اهبيبر معد يف ةيرحلا دنهلل تناك ,برحلا عالدنا عم نكل

 .ةكم يف هل ًامصخ معدت

 مهعيراشم طابحإب موقت تناك دنهلا نأ ًاضيأ مهتهج نم ةرهاقلا ويناطيرب دجوو
 ةيروطاربمإلا هيف تلخد يذلا رهشلا وهو :م1914 يناثلا نيرشت رهش يفو .ةصاخلا

 زيزع دئارلا لاسرإ يارغ دراودإ ريسلا نم ةقفاومب ةرهاقلا تحرتقا ؛برحلا ةينامثعلا

 مئادلا اهفوخلو دنهلا تماقف .نيدفارلا دالي يف «ةروث امبرو درمت ميظنتل ةلمح يف يرصملا

 .حرتقملا كلذ ليبس ضارتعاب .ةرطيسلا نع اهتنسلأ جرخت دق ران لاعشإ نم

 ةيكرتلا ةموكحلا دض اوبلقني نأ برعلل ناك اذإ هنأ نودقتعي دنهلا ويناطيرب ناكو
 :م1914 لوألا نوناك رهش يف نكل ءبالقنالا اذه دوقي نم وه دوعس نبا نوكي نأ يغبنيف

 مهنم ينبت يفو .هناوأل ًاقباس نوكيس هاجتالا اذه يف كرحتلا نأ دنهلا يف كلملا بئان برعأ

 نيسح فيرشلا ىلإ ءموطرخلاو ةرهاقلا يف هعابتأو رنشتك رظن ءامامت ةفلاخم رظن ةهجول

 ىلع برعلا ضحت تانايب اوردصأو «ةريبكلا ةيمهألا وذ يبرعلا ايناطيرب فيلح هنأ ىلع
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 1 وراسل ناقل اا: 1. | جت تلو ب 7ج7صووسجب بح - بت ج عج حج

 ساسأ ىلعو .دنهلا ةموكح تناك ةماعلا ةيجيتارتسإلا يف فالتخالا اذه نع ًاديعب .ةروثلا

 لزع هناش نم نوكي دق نيسحلا بلاطمل ايناطيرب معد نأ ملعت ءبرحلا تقبس تالماعت

 قيدص وهو تيوكلا يف كرابم خيشلا ناك ءالؤه نيب ؛يبرعلا ملاعلا يف نيرخآ صاخشأ
 امك .سراف دالب يف ةرمحملا ءانيم مكاح وه رخآ قيدص ًاضيأ كانه ناكو ءايناطيربل ميدق

 رظن ةهجو نم ناك يذلاو ,ةرصبلا ةنيدم باطقأ دحأ وهو "بيقنلا بلاط ديس" كانه ناك
 نم هنم ريذحت يفو ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يلوئسم دحأ بتكو ."ريطخ دغو" لزتره
 دمحمو دوعس نبا امهو كانه ةكم ريمأ يودع نأ ,برعلا ةريزج يف ةلمتحملا تافعاضملا

 .ايناطيربل ءاقدصأ هرظنب اناك ءريسع مكاح يسيردإلا

 اهنأ كلذ نم أوسألاو ؛ةشئاط تناك ةرهاقلا تاسايس نأ دنهلا يف نولوئسملا حضوأ

 يف يمالسإلا يأرلا ىلع يسكع لكشب رثّوت نل ةيبرع ةفالخل ايناطيرب ةياعر نإ .حجنت نل
 نم سكوك يسريب ركذ .يبرعلا ملاعلا ىلع ىتح ريخلاب يتأت نل اهنإ لب ,بسحف دنهلا
 عم تاعامتجا دقع دق ناك هنأ :1915 لوألا نوناك يف هل ريرقت يف ءيدنهلا يسايسلا كلسلا

 نبا لاق :مهتامامتها نمض جردنت ال ةفالخلا ةلأسم نأ دجو هنأو .دوعس نباو تيوكلا خيش

 ,"ةفيلخلا بقل هسفن ىلع قلطيس نم ةيضقب ًادبأ متهي دحأ ال" برعلا ءامعزلا نيب هنأ :دوعس

 ةعبرألا مهو :نيدشارلا ءافلخلا دعب ءاج ةفيلخ يأب فرتعت ال ةيباهولا هتفئاط نأ معزو

 يف ًادحأ ودبي الأ ةبارغلا نمو .ماع فلأ نم رثكأب تقولا كلذ لبق مهرخآ ىضق نيذلا لئاوألا

 ذوفن نأ رهظأو 1914 ماع ةياهن يف ثدح امم مئالم جاتنتسا ىلإ صلخ دق دنهلا وأ ندنل

 .مهو درجم هنأ تبثأو ربتخا دق ناك ةقيلخلا

 نلعأ ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا نابإ .1914 ربمفون يناثلا نيرشت رهش يف
 ميظنتلا ةنسح تارهاظم طسو كلذ ناكو ءايناطيرب دض داهجلا ينامثعلا ناطلسلا ةفيلخلا

 اذه نم ًاخسن ةيناملألا ةرادإلا تبلطو .تاباطخو قرفو دوشح تمض .ةينيطنطسقلا يف

 يف اهعيزوتل كلذو .ةيدنهلاو ةيبرعلا نم لك ىلإ روفلا ىلع مجرتتل نيلرب ىلإ نالعإلا

 ةرازو قيرف ىّور تناكو .ىودعلا شويج نمض نيملسملا قلايف نيب ةيئاعد تاروشنم
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 6ىببححييييجججججججججججججججججججحح بل 1 2 ا لت ةلوزلا ءيت#

 ىلإ يدؤي دقو ."يمالسإلا بصعتلا ظقوي" فوس :ناطلسلا نالعإ نأ ةيناملألا ةيجراخلا

 .دنهلا يف ةمراع ةروث

 دونجلا ىلع رثؤيس نالعإلا نأ ةينيطنطسقلا يف يناملألا يركسعلا قحلملا دقتعا

 عمو .ةيناملألا تاوقلا وحن مهنارين اوهجوي الأب اسنرفو ايناطيرب شويج يف نيملسملا

 :ةصاخ ةلاسر يف بتك دقل دقف ءلضفأ ئبنتم هنأ ًامئاد ككشتملا يناملألا ريفسلا تبثأ ءكلذ

 لود فوفص ىلإ اومضنيل "نيملسملا نم طقف ةلق"رعاشم كرحيس ناطلسلا نالعإ نإ

 ةيملاعلا برحلا قايس يف نكت مل داهجلا ةوعد نأ تبث دقف ءاقحم ريفسلا ناكو .روحملا
 .راجفنالا يف تلشنف اهنكل تفذق ةلبنق ىوس ىلوألا

 نالعإ مت دقل ؛:ةفيعض ةسدقم برح هاجت ةسامحلا تناك ,ةينيطنطسقلا يف ىتح

 دق ةزه يأ نأ نم نوفئاخو نوقلق نويناطيربلا لظ ,كلذ عمو .ثدحي مل ًائيش نكل داهجلا

 نوتيالك تربلغ بتك ,1915 لوألا نيرشت رهش يف .ةأجف ةتوقوملا ةلبنقلا راجفنا ببستت

 نأ ًالمتحم لازي ال ناك هنإف ,نيحلا كلذ ىلإ ًالشف داهجلا ءاقب مغر هنأ :اهيف لوقي ةركذم

 ديحولا ببسلا نإف ءدنهلا نوئشل ةلودلا ريزو ورك درولل ًاعبتو .ديدج نم ةايحلا هيف بدت
 .ناجحلا يف ةسدقملا نكامألا ىلع يلاعلا بايلا ةرطيس مدع وه داهجلا نالعإ لشف ءارو

 داهج نالعإ نم تنكمت امبرف ؛ةكم ىلع رطيست يقرتلاو داحتالا ةيعمج تناك ول" :لاق

 ."دنهلا يف ةريطخ لكاشمم ثدحي وأ ناتسناغفأ ىلع رثؤي دق ءمظنم

 ةطخ طشن لكشب نوعبتي سروتسو نوتيالكو تياغنيو نم لك ناك .ءانثألا كلت يف

 رذح نكل ءيبرع ينيد ميعز عمو برعلا عم برحلا دعب نماضتلا ىلإ ةيعادلا رنشتك

 نأ يغبنيو ,ةقيقد ةيضق يه ةيبرعلا ةفالخلا ةيضق نأ نم ةرذحلا ةعيبطلا وذ نوتيالك
 ,ًامدق ريسلا لايح ربصلا ذافنب ًامود مستا يذلا تياغنيو نكل .مهسفنأ برعلا لبق نم حرطت

 ةزهاج ططخ ةدع يدلو ,ةيبرعلا ةكرحلا عفدل انعسوب ام لعفن نأ انيلع" :هنأ رنشتكل دكأ

 ."نأشلا اذهب
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 | لبق لا ىلا ريرمشك يناثلا لصفلا | حجج ججححححح ل لمس

 ىلإ رجنتس ,تاطاشنلا هذهل ةجيتنكو .ةكم نأ نم اهفوخ يف تضم دنهلا ةرازو نكل
 نكمي تقو يف .دنهلا يف ءارآلا يف ًابارطضا قلخت دق ةجيتنلايو ,ةيملاعلا تاسايسلا ةماود

 يف ةيناطيربلا ةموكحلل زمرت يهو ."الميس" ةنيدمو .ًالتاق نوكي نأ بارطضا يأل هيف
 اهدونج نم ديدعلا لسرت تناك .برحلا ةرتف لالخ ةيفيصلا دنهلا ةمصاع اهنوكل دنهلا
 برحلا نايرج ناكو .ةيدنهلا تاوقلا نم ةريبك دادعأ ىلإ ةفاضإب ءابوروأ ىلإ نييبوروألا
 تديو .ثدحت دق تاضافتنا يأ دامخإ هاجت ايناطيرب فقوم فعضي ًايوق ًالماع هتاذ دحب

 لاعشإب ددهت تاسايس ناجهتنت ةينيطنطسقلاو ةرهاقلا نم الك نأ "الميس" ىلإ ةبسنلاب
 .دنهلا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ريصمب ةرطاخملا يلاتلايو ءدنهلا يف نيملسملا رعاشم

 داقتعالا وحن دنهلا اومكح نيذلا نويناطيربلا نولوئسملا راس ءامدق برحلا ريس عمو

 نيلوئسملا مه امنإو ,ناملألا الو كارتألا اونوكي مل ةروطخ مهموصخ شنأ نأب رثكأف رثكأ

 ةرهاقلا ويناطيرب ىضم ءدنهلا جاجتحا مغر .هنأل كلذو ءرصم اومكح نيذلا نييناطيربلا

 .ةكم يف مهتاططخمب ًامدق
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 هت ب4 هاا اش يلا شل ةلوذلا يم |

 :طسولا يف يذلا لجرلا

 نايطعت ناتسدقم ناتنيدم ,رجاه ثيح .ةنيدملاو ,دمحم يبنلا دلو ثيح ,ةكم دعت
 يبرغلا ءزجلا يه يتلا ,ةيلبجلا زاجحلا ةقطنمل ةديرف ةيمهأ ناكم لك يف نيملسملل ةبسنلاب

 ينعت زاجحلا ةملكو .رمحألا رحبلا دحي يذلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم قيضلا طيرشلل

 نع يلحاسلا ةريزجلا هبش لهس زجحت يتلا ةعفترملا يضارألا كلت ىلع لدت يهو .لصافلا

 ناكو ؛ةشحومو ةغراف ًاضيأ ةييرعلا ةريزجلا هبش تناك ,نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف .قرشلا

 دقف ءاهيف ًاروفنو ةشحو رثكألا مسقلا :1910 اكيناتيرب ةعوسوم يف ءاج ام بسح زاجحلا

 ليم 200و ًالوط ليم 750 دادتما ىلعف .اهيف ءام الو ,ةلوهأم ريغ ةيرب هئازجأ لك تناك

 نم مهفصنو ءودبلا نم مهفصن ًابيرقت ةمسن 800.000 ةايح داكلاب راجحلا نمؤي ًاضرع

 نع هدعب نأ الإ :ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ًاءزج لكشي هنأ نم مغرلا ىلعو .رضحلا

 .اماه ًايتاذ ًالالقتسا هل نمأ ,ةيئادبلا لصاوتلاو لقنلا قرط عم دادزي يذلا ,ةينيطنطسقلا

 نأ الإ ءيسيئرلا لوصحملا ىه .هنم عاونألا تائم كانه نأ لاقي يذلا رمتلا ناك

 لك ًاجاح 70.000 براقي ام كانهف ءيونسلا جحلا تناك ةقطنملا هذهل ةيقيقحلا ةعانصلا

 لثملل ةيساسأ ةمهم ةيزاغلا ىدبلا لئابق نم جاجحلا ةيامح تناك .ةكم ىلإ نوجحي ماع

 لمأ ىلع لئابقلا هذهل تاناعإ حنم ةيرجتب تاطلسلا تماق امك ,ةينامثعلا ةموكحلل يلحملا

 .مهيلع ةراغإلا نم لضفأ جيجحلا ةسارح نم يتأي ًادودرم كانه نأب مهعانقإ

 ام يأ لامجلا ىلع نيموي قرغتست ةكم ىلإ يلحاس ءانيم برقأ نم ةلحرلا تناك

 ,ةطيحملا لالتلا ربع قيرطلا ىلع رطيستو راحو لحاق داو يف عقت يهف ءًاليم 45 براقي

 ريغ ىلع ًاروظحم اهموخت ىلإ لوخدلاو ,ةمسن 0 يلاوح اهناكس دادعت ناكو
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 | لتس و او بردت رار للا... بص تتح دع بك تك ص و ححسسسل#

 نيذلا نييبوروألا نيرفاسملا نم ةلق ىوس ةنيدملا ةمرح قارتخا عطتسي ملو ءنيملسملا
 نوييوروألا ءالؤه نّيبو ءاهنع ًالصفم ًافصو اورضحأف ,ءيفختلا قيرط نع كلذ يف اوحجن
 كلذ عمو .يئادبلا يضاملا ىلإ دوعت ةضماغ تاسرامم كانه ةسدقملا ةنيدملا يف ىتح هنأ

 ةريزجلا ناكس لك ةقيقحلا يفو .ناجحلا بعش نإ ًاضيأ نويبوروألا ةلاحرلا نيب دقف
 :اكيناتيرب يف درو ام بسحف .ةعيبطلا ويطارقتسرأ نيب نم ناك ,ةيبرعلا

 عمو ,ملاعلا يف قارعألا لبنأو ىوقأ نم ًادحاو ًايجولويزيف نولكشي .برعلا نإ"
 نع مهتيحنت تمت نكلو ًايلقع مهيلع اوقوفت مهنأ الإ ,رشبلا نم قارعأ ةدعل اوعضخ مهنأ
 لمعب مايقلا ىلع ةردقلا مدعو ,ةمظنملا ةطلسلا يف ظوحلملا صقنلا ببسب مدقتلا بكر

 اكينايترب يف ءاج ام ناك اذإو ."ريثكلا اهصقنيو ةفيعض مهتاموكح تناك ثيح .دحوم
 لكشت نيملسملل ةبسنلاب ةكم تناك املاطف ءلهسلاب نكي مل ةكم ريمأ لمع نإف ءقدصيل
 يف ةيزكرملا ةنجللا تاحومطو .ةرهاقلا يف رنشتك تاحومط تبلج نآلاو ملاعلا زكرم

 .نيرشعلا نرقلا يف ةيسايسلا تاكرحتلا زكرم ىلإ ةلحاقلا زاجحلا ةقطنم ةينيطنطسقلا

 يف ةنيدملا كلت 1914 ماع برح يف ةكم اهتلان يتلا ةديدجلا تامامتهالا تعضو
 بقل .ًاقلاع هسفن دجو اهريمأب مامتهالا رتف امدنعف ءىرخأ ةقيرطب تاروانملا زكرم

 .ينامثعلا ناطلسلا نع ةباين زاجحلا مكاح وهو ءاهريمأو ةكم فيرشب يلع نب نيسحلا
 نيسحلا ناك دقو ,دمحم يبنلا ةلالس نم هنأ ينعي كلذف ءًاديسو وأ ًافيرش ءرملا نوكي نأو
 ينامثعلا ماظنلا ةداع تناك .نمزلا نم ةرتفلو .مشاه ينب نم ًادرف هسفن دمحم يبنلا لثم
 ,نيسحلا ريتخا 1908 ماع يفو .نيسفانتم ةدع ءافرش نيب نم ةكم ريمأ نييعتب يضقت

 ةنجللا ةضراعم مغر ناطلسلا لبق نم ًايصخش .نيينسحلا نوع دالوأ عرف نم ىهو
 سيئر قلمتملا ةقيدص رارغ ىلع ءنيسح ناك .سفانم عرف نم ًاحشررم تبلط يتلا ةيزكرملا

 هتقيرط تناكو ءزارطلا يميدق ميلعتو بيذهت وذ ًالجر ؛هسفن ناطلسلا رارغ ىلعو .ءارزولا
 1914 ماع هرمع ناكو ءءاضيب ةيحلو ,ةطسوتم ةماق ىذ ًالجر ناك .ةقمنم ريبعتلا يف
 ,ةينيطنطسقلا طالب يف ةهفرملا ةيدوبعلا يف هتايح مظعم ىضمأ دقو ؛ةنس 60 يلاوح

107 



 00000000 يا

 دقف ءنيشم فرصت يأ هيلع ذخأت نأ ةلفطتملا ءادعألا نويع ىتح عطتست مل ثيح كانهو

 .طسولا يف هتقو ىضمأ

 ناطلسلا ناك كلذ عمو ءناطلسلل يوقلا يصخشلا هئالو نع رارمتساب نيسح ريع

 لاجر مهو :بابشلا كارتألا ديب يلاعلا بابلا يف ةيقيقحلا ةطلسلا تناك دقف ءًايروص ًاميعز

 ًايلاوم ناك نيسحلا نأ عمو .ناطلسلا مهعم فطاعتي ملو ةيلئاع ًالوصأ نوكلمي ال ددج

 عم صخألا ىلعو :ناطلسلا ةموكح عم عازن يف ديازتم لكشب هسفن دجو دقف ناطلسلل

 ,دبألل هتلئاعلو هسفنل ريمألا بصنم نمّْوي نأ نيسحبلا حومط ناك .ةيزكرملا اهتسايس

 كلت صيلقتل ةموكحلا يف ةيزكرملا ةنجللا ترمآت نيح يف ,هتيلالقتسا ةدايزل لضانف

 ةفاضإلاب ,فدهت تناك يزاجحلا يديدحلا طخلا سيسأتب ةموكحلا تعرش املو .ةيلالقتسالا

 جرخي ًاقبسم يديدحلا طخلا ناك .ريمألل يتاذلا لالقتسالا نم دحلا ىلإ .ىرخأ فادهأ ىلإ

 وه ةموكحلا حارتقا ناكو .ناجحلا يف ةنيدملا ىلإ ,نآلا ةيروس ةمصاع يهو ,قشمد نم

 نم لامجلا لفاوق باحصأل ًاديدهت لكشي كلذ ناكو .ةدج ءانيم ىلإو ةكم ىلإ طخلا ديدمت

 .ةسدقملا نكامألا ىلإ جحلا قرط ىلع ةبعرملا مهترطيسل ًاديدهتو ءزاجحلا يف ودبلا لئابق

 ليعفتب ددهت ةيزكرملا ةنجللا تناك ًاضيأ فارغلتلاو ةيديدحلا قرطلل اهمادختسابو

 ةموكحلا ةطخ لعجتسف كلذ قيبطت مت اذإوءناجحلا ةيقيو ةنيدملاو ةكم ىلع رشابم مكح

 .ةيندم بغش لامعأ ةراثإ نيسحلا لعف ةدر تناكف ءيوناث فظوم درجم نيسحلا نم ةيكرتلا

 ,ةيبرعلا لئابقلا دض ةيكرتلا تاوقلا مادختساب همكح أدب دق ناك يذلا ,نيسحلل ةبسنلايو

 معادلا ضمافلا هعقوم يف يقب دقف .ءالولا يف ال ء.ةسايسلا يف رييغت ةباثمب كلذ ناك

 ةيبوروألا برحلا تقبس يتلا تاونسلا يف .اهتموكحل ضراعملاو ةينامثعلا ةيروطاربمإلل

 ةريزجلا هبش يف نيعونتملا نيسفانملا ءارمألاو قشمد يف ةيرسلا تاعمجتلا تناك ,ةرشابم

 بابشلا كارتألا دض دحوتلا ةيناكمإ اوفشتكا دقو ,مهضعب عم رتاوتم لصاوت ىلع ةيبرعلا

 ءامعزلا مظعم ناك ةنيعم ةرتف يفو .ةيبرعلاب قطانلا ةيروطاربمإلا فصن قوقح معد يف
 .كلذ لوح تاثداحم يف نيطروتم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نيسيئرلا
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 ٠١ نيش جدت قاما ايزل + ٠ | تيك حن 1ك جر حس جحا

 دوقي نأ نيسحلا نم ينامثعلا ناملربلا يف برعلا باونلا بلط 1911 ماع يف

 تاعمجتلا نأ ادب ةنس دعبو .كلذ ضفر هنكل ,ءيكرتلا رينلا رسكل ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلا

 برعلا نويموقلا هدع 1918 ماع لولحيو .نيسح لطت مل نكل ,هيسفانم تلاط دق ةيرسلا

 اهتقث ريبك لكشب ةيكرتلا ةموكحلا تدقف امك "برعلا برضل كارتألا دي يف ةادأ" :هنأ ةينالع

 دبع امهو ,ًايسايس نيطشان نيسحلا ءانبأ نم نينثا ناك .هئاصقإ ةيناكمإ تعلطتساو هيف
 يذلا لصيفو .ينامثعلا ناملربلا يف ةكم نع ًابئان ناك يذلاو .هيدل لضفملا نبالا وهو هللا

 نأ نكمي هنأ دقتعي ناك دقف :ةموكحلا مواقي نأب هيبأ ىلع هللا دبع راشأ .ةدج نع ًابئان ناك
 مدعب هيبأ لصيف حصن امنيب ءايناطيربو ةيرسلا تايعمجلا نم معدلا دوجوب كلذب حجني
 .ةموكحلا ةضراعم

 ناك امك ءيئاضرتسا عبط وذ نهذلا داحو ءًامخض ,ةماقلا ريصق لجر هللا دبع ناك

 ,نيسحلا ناك .ًاهيبن ناك امك ,يلاعفناو بضغلا عيرس ءليوط لجر وهف ءلصيف امأ .ًاروسج
 تناك و :ليجأتلاو فيوستلا ىلإ ًالايم ,ةديدع تاونسل رخآلاب مهدحأ هءادعأ برض يذلا

 ةدقعملا ةكبشلا ىلع هترطيس قثوتو هماقم نم عفرت ريمأك هبصنم يف اهيضمي ةنس لك
 ريثأتلا نم صلق دقو .ناجحلا يف ةطلسلل ةيلبقلاو ةيلئاعلاو ةيصخشلا تاقالعلا نم

 هتيولوأ تيبثت نم نكمتو «ةنيدملاو ةكمل ةيلحملا رئاودلا يف ةيزكرملا ةنجلل يسايسلا
 .ماكحإب هترامإ نمض

 ءادعأب ًاطاحم 1914و 1918 يماع يف هسفن نيسلا دجو .ةيناث ةيحان نمو
 .هيونجو هقرش نم برعلا ءارمألا نييديلقتلا هيسفانمو هناريج كانه ناك دقف ءنييجراخ

 مهضعب هربتعا يذلا برعلا نييموقلا ًاضيأ كانه ناك امك .هوددهيو مهددهي ناك نم مهو

 عيطتست ةيرحبلا مهتاوق تناك نيذلا نييناطيربلا كانه ًاضيأو .ايساسأ ايكركأ ةلوكسف

 ةيروطاربمإلا دض برحلا يف مهلوخد روف زاجحلل يلحاسلا طيرشلا ىلع ةرطيسلا ةلوهسب
 كانم ًاريخأو .ةيروطاربمإلا ىلع هباسح مت اذإ هءادعأ نوحيبصيس مهنأ كردأ دقو .ةينامثعلا
 .ريمأك هتدايس ةيضق عم اهتاباسح ةيفصت ددهت يتلا ةينامثعلا ةموكحلا
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 0000000 ل تيل

 .يديدحلا طخلا مامتإ ًاتقؤم ةيزكرملا ةنجللا تلجأ ءبرحلاب ًامدق ريسلا لجأ نمو

 ىوق نمؤي نأ هنم تبلط اهنكل ءنيسحلا ناكم ديدج ريمأ نييعتل ةيرسلا اهتطخ تلجأ امك

 متي ثيحب «ةيزكرملا ةنجللا ةرماؤمب ناكشيس هللا دبعو نيسحلا ناك اميرو ءشيجلل ةلماع

 ةيماظنلا ةيكرتلا تاوقلا نأ نيح يف .ةديعب كراعم تاحاس ىلإ زاجحلا لاجر لاسرإ

 نيسحلا دكأ .دالبلا ىلع اهترطيس طسبتس مث نمو ,زاجحلا ةيماح يف مهلحم لحتل لسرتس

 ديع نم حصنلا بلط دقو ءنيح دعب نكل مهيضري امب فرصتيس هنأ نيريطخلا هناريج لكل

 رودت هتروشم تناكو ءقرشلا ةهج نم هل ًاسفانم لكشي يذلا يوقلا دئاقلا ءدوعس نب زيزعلا

 اهئافلحو ايناطيرب دض ةسدقملا برحلل ناطلسلا ةوعدب ةكم كارشإ هيلع ناك اذإ ام لوح

 دض كرتشم لمعب مايقلا ةيناكمإ لوح قشمد يف برعلا نييموقلا ةداق عم شقانت امك .ال مأ

 تادادمإلاو تاوقلا دعيل لاملا بلط «يلاعلا بابلا نم تابلط ىلع هل در يفو .يلاعلا بابلا

 .يكرتلا شيجلا ىلإ ةحلسم تاوق يأ لاسرإ ليجأت يف رمتسا هنكل ةينامثعلا ةيروطاربمإلل

 ماع ةياهن .هسفن تقولا يفو رنشتك دوعوو لئاسر ىلع نئمطم لعف در ىطعأ دقل

 هل نيسحلا بتك ,سيوسلا ةانق يف نييناطيربلا ةمجاهمل اشاب لامج دعتسا امدنع 4

 ةيناطيربلا ةرهاقلا يف سروتس ىلع هللا دبع در امنيب :موجهلل مضنتل تاوق لاسرإب ًادعاو

 هللا دبع حضوأ ةيناث ةيحان نمو .برحلاب ايناطيرب فص يف فقي نأ ررق دق زاجحلا نأب

 يف هاياون فشكي نأ ريمألل نكمملا نم نكي مل رضاحلا تقولا يفف ءًارس ىقبيس كلذ نأ

 نكي مل نيسحو هللا دبعل ةبسنلابف .اهمعدل لعف يأب موقي نأ الو ءايناطيرب عم فلاحتلا

 .دعب نأ دق تقولا

 ىلع يناطيربلا يماسلا بودنملا بتكم عضو دق هفالتتا نأل ًارورسم سروتس ناك

 لازأ ال" :رنشتكل يأ دلاريجزتيفل بتك 1915 ماع 2ك 27 يفو ,ةكم عم ميمح قافو ساسأ

 ًاقاقحتسا رثكأ ًاضرع لكشي هنأ ًامامت دكأتم انأو ,ةكم فيرش عم قيثوو يدو لصاوت ىلع

 ةبيهب عتمتلا عيطتسي ال ًايوق ناك امهم يذلا يلحم يلبق خيش. يأ نم انهابتناو انمامتهال

 ام لك اهتقو يف ."جحلا ءانثأ ملاعلا ءاج رأ يف مالسإلا يلثممل يونسلا لالجإلا لابقتسا
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 | - لبق لالا ونري رمش: يناثلا صفي[
 نأ اميو ءدايحلا مازتلا وه نيسحلا نم لعقلاب هنوبلطي يماسلا بودنملا رقمو رنشتك ناك

 مل .قافتا ىلع نافرطلا ناك دقف ,ةرطخلا برحلا ىلإ رارجنالا بنجت تناك نيسحلا ةبغر
 يماسلا بودنملا رقمل ةبسنلابو ,ةسدقملا برحلا نالعإ يف ةكم كرشيل ًائيش. نيسحلا لعفي
 ريسلا يماسلا ضوفملا لسرأو .لوقعم وحن ىلع ًابوغرم ناك ام لك كلذب فالتئالا لمكتسأ
 ثيح ...يروف كرحتل ةجاح كانه سيل نأ" : 1915 طابش 8 يف رنشتك ىلإ نوهامكم يرنه

 ."هلعف مت دق نهارلا تقولل ةبسنلاب يرورض وه ام لك نأ

 يف ةيلبقلا ةروثلا نأب هداقتعا تياغنيو هكراشي مل نكلو .ًايضار ةيبرحلا ريزو ناك
 لدت ةراشبإ ةيأ طعي ملو ءبرحلا يف ايناطيرب صرف ىلع رثؤت نأ نكمي ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 نأ دقتعي رنشتك ناك دقف ,كلتك ةروث موقت نأ حارتقاب نيسحلا عنتقا امدنع ةبيخلا ىلع
 تناك ,ةديحولا برحلا ةحاس يه ابوروأ نأو ءنابسحلاب هذخأ بجي يذلا ودعلا يه ايناملأ
 ناك .ءهرظن ةهجو نمف .برحلا دعب ام ملاعل ةممصم ةفالخ ةماقإل دمألا ةليوط هتطخ

 .برحلا ةياهن ىتح راظتنالا طسوألا قرشلاو وه عيطتسي





 : ثلاثلا لصفلا

 قلزنت ايناطيرب

 طسوألا قرشلا عقنتسم يف





 طسوألا قرشا قدس يفقازست اناطيرب :كااشئالمقا |

 :برحلا ةراسخ كشو ىلع كارتألا ةداقلا

 طروت يأ ىلإ ايناطيرب رج يف ةين رنشتك ىدل نكي مل ؛ةيبرحلل ًاريزو هنييعت ىدل
 مل ؛طروتلا اذه ىلإ ةيدؤملا قيرطلا يف ريسي عرش امدنعو ءبرحلا لالخ طسوألا قرشلا يف

 هدالب نأ 1915-1916 يماع نيب كلذ دعب رنشتك دجو امدنعو ,لعفي ام يعي نكي

 دقل .ثدحي نأ اذهك عضول حمس هنأ فيك بجعت هنأ دب ال طسوألا قرشلا يف ًايلك ةطروتم

 ىلع زيكرتلاو هتامامتها ةرئاد نم قرشلا جارخإ ىلع برحلا ءدب ذنم تباثلا هؤدبم ىوطنا

 .برغلا ةهبج

 نأ نود ؛ةيبوروألا برحلا لالخ طسوألا قرشلاو ايكرت لهاجت ةيناكمإ رنشتك ىأر
 نأب هضارتفا نم ًايئزج ءًادمتسم يأرلا اذه ناكو ءايناطيرب ىلع ًارطخ كلذ لكشي
 ضارتفا اذه ناك تقولا كلذ يفو ,ةيمهأ وذ ًايركسع ًاديدهت لكشت ال ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ةيركسعلا تايناكمإلا ىلإ ءاردزاب نويناطيربلا نولوؤسملا رظن دقف ءعساو قاطن ىلع عئاش

 دكؤت نأ قرشلا يف برحلا نم ىلوألا ةتسلا رهشألا تالجس نأش. نم ناكو .ةينامثعلا

 ىلع رانلا ولسيربو نبوغ نيتجرابلا تحتف امدنع ,1914 لوألا نيرشت ذنمف «مهترظن
 قيضم فصقب يناطيربلا لوطسألا ماقتنا أدب امدنع :1915 طابش. ىتحو ءيسورلا لحاسلا

 ةينامثعلا شويجلا تناك .ةرتفلا كلت لوط ىلع ,ةينيطنطسقلا ىلإ اهدعب هجوتو ليندردلا

 .ىرخأ ىلإ ةميزه نم حنرتت

 برحلا ءدب لبق ناكو .ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا وه اشاب رونأ ناك

 يناثلا ماقملا يف هعضي كلذ ناك ًايرظن .كارتألا ةداقلا ريبكل ًابئان هسفن نلعأ دق عوبسأب
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 حم بِجصِجصِجبب جى ى/ى/| آل ك5! ظلوا يت |

 دعب يناثلا ماقملا يف حبصأ دق ناك ءًايلمع نكل ,ةيروطاربمإلل يزمرلا ناطلسلا دعب

 هنأ مغر :لارنجلا تافصاومب ال ,يدرفلا رماغملا تافصاومب رونأ عتمت دقل ."دحأ ال"

 زردناس نوف ناميل رظن ةهجو نم .ةدايقلل ةيلهألا دقتفا هنأ الإ .ًاركامو ًائيرج ناك

 يف جرهم ىوس رونأ نكي مل ,هعم رتاوتم فالخ ىلع ناك يذلاو يسوربلا شيجلا راشتسم
 دقف ,ًامامت ةفلتخم ةيصخش وذ ًاميعز هسفن ىري رونأ ناك ,كلذ عمو .ةيركسعلا نوؤشلا

 لجأ نم نوحتافلا نودهاجملا كئلوأ ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يسسؤمل ثيروك هتاذ روص

 ءاوضأ ىلإ ةطنزيب دودح ةمتع نم شع عبارلا نرقلا يف اوزفق نيذلا ,ةيمالسإلا ةديقعلا

 .خيراتلا حرسم

 ,ةيسورلا ةيروطاربمإلا ةمجاهم رارق ذاختا يف رونأ عراس ىتح ًادبت برحلا دكت مل

 ًادودح لكشتت تناك ةعينملا زاقوقلا لابج ةلسلسف .هقيرط ضرتعي قئاع كانه ناك اهوحنو

 نوف ناميل ةحيصنل ًافالخ .رونأ ررقو .نيتيروطاربمإلا نيب اهزايتجا بعصي ةيعيبط
 ىلع ةوقب اونصحت دق سورلا ناك يتلا ةيساقلا لابجلا كلت ربع يمامأ موجه نش .زردناس

 يف هتاوق عيمجت رونأ حرتقا ءايئدبم .ءاتشلا لصف بلق يف كلذ لعف ررق دقو ءاهتاعفترم

 ةقطنملا تناكو .ليم 500 ضرعب ليم 600 اهلوط غلبي ضرأ ءايكرت نمض ةعساش ةقطنم

 ةديدشو ةقيض تناكف ةليلقلا اهقرط امأ ,تادادمالا وأ تاوقلا لقنل ةيديدحلا ككسلا نم ولخت

 تلظو ديعب نمز ذنم اهروسج تمدهت دقو :قمعلا ةليلق تناك ةقطنملا كلت راهنأ .رادحنالا

 فرط برقأ نألو .هايملا ربع ريسلاب ىوس راهنألا كلت روبع لاحتسا اذكهو ءحالصإ نود

 مادختساب ةفيذق لكو ةصاصر لك لقن بجوت دقف ليم 600 نم رثكأ دعبي ناك ةيديدح ةكسل

 وأ قيرط نم ولخت ةقطنملا يضارأ مظعم ناك .عيباسأ ةتس كلهتست ةلحرب كلذو :لامجلا

 لوصف تناك نينسلا ىدم ىلعو .اهعاقصأ روصت طئارخ الف ةلوهجم ضارأ يهو .نكسم
 .ةنسلا مايأ مظعم اهنم ةلماك ءازجأ قلغت ةيلبجلا ةيجلثلا فصاوعلاو ةليوطلا ءاتشلا

 كلت يف تاوقلا ميظنت ىلع صنت ءنردناس نوف ناميلل اهحرش امك ,رونأ ةطخ تناك
 يسورلا عقوملا ةمجاهمو ءرصيقلا يضارأ وحن دودحلا ربع اهنم كرحتلا مث نمو ,ةقطنملا
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 | طسوألا قرشلا عمم يف قازست (بنالجرب :كلاشثلالصفلا |

 يف امك قسنملا كرحتلا نم عونب متي نأب كلذل رونأ ططخو .زاقوقلا ةبضه ىلع نصحملا

 ىرخأ لاترأ موقت امنيب ءرشابم موجهب لاترألا ضعب موقت ثيحب ,ةيركسعلا بتكلا
 وأ ةيديدح طوطخ نودب هنأ ءادبأ هتركاذ يف جلتخي مل .هقيوطتو ودعلا ىلع فافتلالاب

 نوكيس هليخت يذلا يركسعلا كرحتلل مزاللا يجيتارتسالا دادمإلا نإف ءىرخأ لقن لئاسو

 ًافحاز يضميس سورلا ميطحت دعيو هنأ :لاقو ءحاجنلا يف هنيقيب رونأ عتمتساو .حاتم ريغ

 .دنهلا حتفل ناتسناغفأ ربع

 شيجلا ةدايق يلوتل ,ةينيطنطسقلا رونأ رداغ 1914 لوألا نوناك نم سداسلا يف

 اوماقو ءرعذلاب سورلا بيصأ .هسفنب ناقوقلا ةبضه ىلع موجهلا داقف .ثلاثلا ينامثعلا

 ةهجاوم يف اوناك مهنأ ةركف مهيدل نكي مل ثيح ءام ةقيرطب مهدعاست نأ ايناطيرب ةدشانمب

 رطضا امك ,ةمكارتملا جولثلا ببسب هءارو هتيعفدم كرتل رونأ رطضا .امامت قرخأ مصخ

 .مايخ نود نمو ءرفصلا تحت نيثالث تغلب ةرارح ةجرد يف «سراقلا دربلا يف ةركسعلل هدونج

 جولث تناك املو ,ةيفيتلا ىمحلا ءابو مهنيب رشتناو ءذفنت مهماعط نوم تذخأ قيرطلا يفو

 تضتقا دقل .ةكباشتملا ةيلبجلا تارمملا نيب اهقيرط تاوقلا تلض دقف ضرألا تطغ دق ءاتشلا

 ضرتعت تناك يتلا ةيسورلا "شتيماكيراس" ةدعاق ىلع تغابم قسنم موجه نش رونأ ةطخ

 كلت تلصو ءاهنيب اميف لاصتالا ةيكرتلا قلايفلا تدقف نأ دعب نكل ءةازغلل ةيسيئرلا قيرطلا
 .تاعفد ىلع رمدتلو تاعفد ىلع مجاهتل شتيماكيراس ىلإ ةتوافتم تاقوأ يف قلايفلا

 يضارأ يف ترثعبت دق ءًاشيج ةرم تاذ ناك ام ءلولف تناك 1915 يناثلا نوناك يف

 .موجهلا يف اوكراش نيذلا لجر فلأ ةئاملا نم ةئاملاب نينامثو تس كارتألا دقف ايكرت قرش

 شيجلل ثدح ام ةينامثعلا برحلا ناكرأ ةدايقب نيقحلملا ناملألا طابضلا دحأ فصوو

 ثيح نم يركسعلا خيراتلا يف اهل ليثم ال ةثراك نم شيجلا ىناع دقل" :هلوقب ثلاثلا

 ."اهمامتو اهتعرس

 ءيدر رخآ موجهب هتدوع روف رمأ هنإ لب ءيقرشلا لامشلا ةثراكب رونأ فتكي مل
 ةريغلاب رعش يذلا ,ةيرحبلا ريزو اشاب لامج ةدايق تحت موجهلا ناك ةرملا هذهو ؛طيطختلا
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 يحيي - هلأ سوة تلاشت نات ةوزلا اس |

 .ةاتفلا ايكرت تالاجر ةيقب ةطلسو ةبيه ىلع نايغطت هتطلسو هتبيه تذخأ يذلا رونأ نم

 ,نيطسلفو ةيروس يف زكرمتملا عبارلا ينامثعلا شيجلل دئاقك ةكرعملا رمأ اشاب لامج ىلوت

 ًاتغابم ًاموجه نشيل رصم وحن هفحز لامج أدب 1915 يناثلا نوناك نم رشع سماخلا يفو

 ةيروس قرط تناك دقف ؛ةيتسجوللا لكاشملا لافغإ ىرج ىرخأ ةرمو .سيوسلا ةانق ربع

 رافق نأ امك .اهبلغأ يف ريسلا ناصح ةيرع ىلع رذعتي هنأ ةجردل ًادج ةئيس نيطسلفو
 كلذ عمو ,تاقرط نود ًاضرأ تناك ءًاليم نيثالثو ةئام ضرعلا نم ةغلابلا ,ءانيس ءارحص

 لقن ءام ةقيرطب ءاوعاطتسا ثيح .,ةعاجشلاو لمحتلا يف ةزجعم نيينامثعلا دنج ققح

 ريسم زايتجا نم مهتنكم يتلا رومألا دحأ .سيوسلا ىلإ ةيروس نم مهتادعمو مهسفنأ

 ىلع رابآ رفحب "نياتشنسيرك نوف سيرك" يناملألا ةسدنهلا طباض مايق ناك ءارحصلا

 ,ًابئاص ًارايخ ؛ةدحاو ةرملو .ناك ةنسلا نم راتخملا تيقوتلا نأ امك ,ةلحرلا قيرط لوط

 .قراحلا رحلا بنجتل رصم يف لثمألا رهشلا وه يناثلا نوناك رهش نإف

 مظعم نأ اشاب لامج فشتكا ,سيوسلا ةانق فافض ىلإ عبارلا شيجلا لصو امدنع

 ةفضلا ىلإ مهلقنت نأ ضرتفي ناك يتلا ةمئاعلا روسجلا مادختسا ىلع ةرداق نكت مل هتاوق

 دونجلا بردي مل نكل ءايناملأ نم روسجلا كلت اورضحأ دق ناملألا نوسدنهملا ناك ,ىرخألا

 ثلاثلا رجف يف مت يذلا ء,موجهلا ءدبب اشاب لامج رمأ كلذ مغر ءاهمادختسا ىلع نيينامثعلا

 ينامثع شيج دوجو اوفشتكيل مهتانيصحت فلخ نويناطيربلا قافتسا ثيح ؛طابش نم

 رانلا كئلوأ حتف ةقوفتملا مهتحلسأ تاهوف نمو .لئاهلا قدنخلا نم ىرخألا ةفضلا ىلع

 يأ ؛هدونج نم ليتق افلأ اشاب لامج دبكت اهبقعأ يذلا رقهقتلا يفو ةكرعملا لالخ .هيلع

 ًالمكم عجارتلا يف عباتو باحسنالاب اشاب لامج رمأف .هتاوق نم ةئاملاب ةرشع ةبارق

 .ةيروس ىلإ هقيرط

 يف "دربيش" قدنف نم "تربره يربوأ" بتكو .ةكوحضأ كارتألا تالارنجلا ادغ

 ؟ةينامثع ةطخ رخآب تعمس له" :لوقي ًارخاس "سكياس كرام" هقيدص ىلإ ةرهاقلا

 عفدنتس اذكهو ءاهريو يف رانلا نولعشي مث نمو ,ةانقلا ةفض ىلإ لامجلا فالآ نورضحيس
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 | طسألان رس تو ورد اباناظرت كانا زمور | تتح جت تو م يحبحص

 ةريبك تايمكب كلذ لعفت امدنعو ءاهران دامخإل ةانقلا هايم وحن ةفورعملا اهتنطفب لامجلا

 . لامجلا كلت روهظ ىلع ةانقلا كارتألا ربعي

 ناك" :ًالئاق ,تاملك عضبب طقف ينامثعلا وزغلا ىلع ءارزولا سيئر قلع ,ندنل يف

 ىلإ ًاذفنم اودجيل ,ةعدبملا ةقيرطلا كلتيو ,سيوسلا ةانق ربع رسج يمر نولواحي كارتألا
 ىلإ اورقهقتف :تاتشأ ىلإ هفسن مت ًارسج هنوري اوناك امو ةصيخرلا مهضارغأ نكل ءرصم

 ."ءارحصلا

 ملو :ةعيرس تالمح عضب ربع مسحتس اهنأو :ةريصق نوكتس برحلا نأ رونأ ضرتفا
 ةبهوم هيدل نكي مل .اهءارو هذهك برح رجت دق امل مهف الو ءفازنتسا برحل ةطخ هيدل نكي

 ةلاح ىلإ ةنوعرب ,ةيبرحلل ريزوك .هدالب داق دقل .يرادإ ربص الو يتسجول لقع الو ءميظنتلا

 .ىضوفلا نم

 لوط ىلع نيلهُؤملا لاجرلا لك ءاعدتساب رونأ رمأ امدنع ءاطخألا ةلسلس تأدب

 صني ءاعدتسالا رمأ ناكو .روفلا ىلع ةيمازلإلا ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ ةيروطاربمإلا يضارأ

 .دحاو نآ يف اعيمج اوتأ امدنع نكل .مايأ ةثالثل يفكت ماعط ةنؤم هعم لجر لك بلجي نأب

 .ةريبكلا مهدادعأ عم لماعتلا نع تزجع يتلا دينجتلا بتاكم مهب تصغ «رماوألا بسح

 ام ناعرسف .هنولكأي ًائيش مهيدل قبي مل اهدعيو .ةثالثلا مايألا ةنّوم ىلع نودنجملا ىتأو
 يشخ اذكهو ."نوُيرارف" ةمدخلا نم رارفلا ةمهتب اومصويل .فوفصلا نم نوبرستي اوذخأ

 .مهلزانم ىلإ ىتح وأ دينجتلا بتاكم ىلإ ةدوعلا ءالؤه

 ناك يذلا 1914 داصح مسوم داسفإ ىلإ فايرألا نم لاجرلا راضحتسا ىدأ دقل

 تاناويحو لاجرلا دينجت ببست برحلا نيتس ىدم ىلعف ءاعيرم ًاعضو لكش امم ءًاريفو

 رجلا تاناويح دادعت طبهو :ءلحملاو ثيغلا تاونس ىلع تدتما ةعاجم يف بوكرلاو رجلا

 .سيماوجلاو ناريثلل ةئاملاب رشع ةسمخو «لويخلل ةبسنلاب ةئاملاب نيعبرأ ةبسنب

 ىلإ بوبحلا ةعارز تاحاسم تصلقت دقف ءيعارزلا طاشنلا رسحنا ةلثامم ةيواسأميو
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 ىبحبحححححححححححححيححي___باباشب-ب- -- 1 ف تلاشت ناسا ةلوذلا لت |

 .برحلا لبق هيلع ناك امم ةئاملاب نامث ىلإ نطقلا جاتنإ ىوتسم ضفخنا امك ,فصنلا

 يف .ةطلسلاو ءارثلل ًاحاتفم ىرخألا عئاضبلاو ءاذغلل ةحيحشلا دراوملاب مكحتلا ىسمأو

 هل وغاكيش ءامعز زارط نم ؛ءيسايس ميعز ماق ,فارطألا ةيمارتملا ةمصاعلا ةينيطنطسقلا

 ناكو ءرونأ شيج يف نيومتلا ةرئادل ماعلا ريدملا ةمجاهمب ءتاباصعلا قطانمب تاقالع

 .داصتقالا ىلع ةرطيسلا ليبس يف كلذ

 يف لقنلا ماظن بيرخت يف ًاضيأ تببست دق برحلا تناك ءكلذ ىلع ةوالعو

 بايغ يف كلذو ءرحبلا قيرط نع لقنت عئاضبلا مظعم تناك ,ءيضاملا يفف ؛ةيروطاربمإلا

 يذلاو :ةيروطاربمإلل يلحاسلا طيرشلا ىتح نآلا نكل :ةلهؤملا قرطلاو ةيديدحلا ككسلا

 ناملألا ناك ءلامشلا يف .ءافلحلا ةيرحب نارين تحت عقي ىسمأ ءليم فالآ ةسمخ ةبارق دتمي

 نيكرات :ليندردلا نع عافدلل فلخلا ىلإ ولسيريو نبوغ يتجراب بحسب اوماق دق كارتألاو

 ناتيرحبلا ةرطيس تحت ناكف ؛طسوتملا امأ .ءانبلا ةثيدح ةيسورلا نفسلل دوسألا رحبلا

 تقولا كلذ ذنمو ةينامثعلا محفلا تادادمإ ءافلحلا نفس تعطقف ,ةيسنرفلاو ةيناطيربلا

 ًارب بلجت تناك يتلا ةليئضلا تادادمإلا ىلع اهدوقو يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تدمتعا

 .ايناملأ نم

 يف ءيعانص لماع فلأ رشع ةعبس يلاوح ىوس كانه نكي مل ءبرحلا ليبق
 ىدل نكي مل ,ةيلمع فادهألف .ةمسن نويلم نيرشعو ًاسمخ اهناكس غلب ةيروطاربمإ
 ام لك ,ىرخألا يه نآلا ترمد يتلا ,ةعارزلا تناكو ,ةعانص يأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ةراجتو «عيرلا ىلإ تردحنا دق ريدصتلا ةراجت تناك :ءبرحلا ةياهن عمو .نيينامثعلا ىدل

 يف لئاه ًازجع يلاعلا بابلا ةموكح تناع .ًاقباس هيلع اتناك امم رشعلا ىلإ داريتسالا

 ديدستل عباطملا نم ةيدقن ًاقاروأ كصت تذخأ ءىودج نودو ,برحلا تاونس لالخ ةينازيملا

 ةئاملاب نيعبسو ةسمخو ةئامتسو فلأ ةبسنب راعسألا تعفترا برحلا لالخو .نجعلا كلذ

 نكي ملو ,هيتبكر ىلع وثجي ينامثعلا داصتقالا لعجتل ًاتقو برحلا قرغتست مل ., 5

 .كلذ لايح هلعف يغيني امع ةركف ىندأ ةاتفلا ايكرت ةموكح ىدل
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 طسوألا قرشلا عقدتسم يف قلزست انا طرمب :كاشلا لصفلا |

 :ايكرت ةمجاهم ىلع قفاوي رنشنتك

 لكاشم تهجاو ًاضيأ ةيناطيرب ةموكح نإ لب ءاهدحو ةاتفلا ايكرت ةموكح نكت مل

 يف نكي مل ءبرحلا لهتسم يفف ءاهعم لماعتلا ةيفيك نع ةركف اهيدل نكي ملو ؛ةعقوتم ريغ

 ,ةيبرغلا ابوروأ ربع قدانخ رفحب موقتس ةعراصتملا شويجلا نأ ايناطيرب يف دحأ نايسح

 ملو .ودعلا طوطخ قارتخا ةيفيك نع ةركف ايناطيرب يف دحأ كلمي مل كلذ ثدح نأ دعيو
 برحلا ءافلحلا ةداق ةقيرط نم جروج ديول هب رعش يذلاك ميظع طابحإب ريزو يأ رعشي

 ىلع ةسئاي ةرشابم تامجه نع ةرابع اهأر دقل .اكيجلبو اسنرف يف برحلا ضوخ يف

 .فافتلالل قيرط وأ .جرخم ىلإ جروج ديول اهيف ىعس ةرم لك يف .ةنصحم ةيداعم عقاوم

 لبق نموأ ءايناطيرب تالارنج نع ةباين ةيبرحلا ةرازو لبق نم امإ ًادودسم قيرطلا دجي ناك
 يف لح ىلإ ةيادبلا ذنم جروج ديول علطت دقل .ايناطيرب ءافلح نع ةباين ةيجراخلا ةرازو

 عم صاخ لكشيو «ناقلبلا فلاحت يف لوخدلا اولضف نيذلا كئلوأ نيب نم ناكو «قرشلا
 ريزو فقو .ةيناملألا ةرصاخلا يولو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةميزه لجأل كلذو «نانويلا

 لخد نم وه يارغ ناك ,ىرخأ ةرم «نآلاو ,حرتقملا هجو يف يارغ دراودإ ريسلا ةيجراخلا

 بلاطم نأ لاق يذلا وهو ءليندردلا صوصخب برحلا لبق سورلا عم ةيرس تابيترت يف
 كلت تناك دقل ءبرحلا يف لوخدلل ناقلبلا لود بلج تقاعأ برحلا دعب ضارأب ءافلحلا

 تلعج نانويلاو اينامور عم ةيراغلب ةموصخ نأ لوقت يتلا ةيجراخلا ةرازو رظن ةهجو
 ةلئاقلا ًاضيأ اهرظن تهجو تناك امك .يقطنم ريغ ًأرمأ ثالثلا لودلا كلت مضي فلاحت مايق

 نأ اهنأش. نم نأل ةلوبقم ريغ تناك ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا يف نانويلا ةدعاسم نأب

 .سورلا ىلإ ءيست

121 



 0ابججحججججججججججججججج جيجي ---لبل1 ا تلو لت |

 مدع ىلع ءارزولا سلجمو ةييرحلا ةرازوو ةيرحبلا ةدايق نم لك تقفتا دقف كلذ عمو

 نوكيس هنأ اولاقو ءاهدحول ةيكلملا ةيرحبلا ةطساوب ةيذيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا ةيناكمإ

 رخآ يناقلب شيج وأ ينانويلا شيجلل حامسلا رجي مل اذإ .ًاضيأ شيج ىلإ ةجاح ةمث

 ةداق يأر دناس رنشتك دروللا نكل .يناطيربلا شيجلل ةجاح كانه نوكيسف ةدعاسملاب

 نأ ىلإ ةيبرغلا ةهبجلا قدانخ نم تاوق يأ ليوحت مدعب اوصوأ نيذلا ءنييناديملا ءافلحلا

 .ابوروأ يف برحلا يف رصنلا قيقحت

 عرش .ةيبرغلا ةهبجلا يف دودسملا قيرطلا نم جرخم ميدقت يف رنشتك لشف امل

 فافتلالا حارتقا يف مهططخ تعطاقتو ,مهب ةصاخ ططخ عضوي دالبلا ةداق نم نويندملا

 اديو .قرشلاو بونجلاو لامشلا نم موجه لجأ نم كلذو ؛ةنصحملا ةيبرغلا ةهبجلا لوح

 يف ىدعلا ةمجاهم تالارنجلا ىأر امنيبف :نييندملاو نييركسعلا راكفأ نيب حضاو نيابت
 وحن جروج ديول ريكفت لام .ًافعض اهرثكأ ةمجاهمب نويسايسلا عنتقا ,ةوق هطاقن رثكأ

 ًالازنإ لشرشت حرتقا امنيب .ايوروأ قرش بونج عقاولا شهلا ءزجلا يف نانويلا عم نواعتلا

 ناك .كلذ يفو ا ةيناملألا ئطاوشلا ةلابق ةريزج يف ءايوروأ برغ لامش يف

 نأ دعب ةمدخلا ىلإ هداعأ دق لشررشت ناك يذلا "رشيف" دروللا لاريمألا نم هماهلإ دمتسا دق

 يف عيمجلا ىلع قوفت دقف "يكناه سيروم" امأ .لوألا رحبلا درول بصنم يف مدخيل ,دعاقت

 .1914 لوألا نوناك نم نيرشعلاو نماثلا يف اهمدق يتلا ةعنقملا هتركذم

 نانويلا عم ةكراشملل قلايف كيرحت ايناطيرب ىلع نأ :يكناه لاق ,هحرتقم يف

 ةينيطنطسقلا لالتحا ىلإ يدوي ءليندردلا دنع ايكرت ىلع موجه يف اينامورو ايراغلبو

 امأ .رجملا - اسمنلا ةيروطاربمإو ةينامثعلا ةيروطاربماإلا ءايناملأ يفيلح ةميزه يلاتلابو

 فرط نم اينامورو نانويلا عم فرط نم ايراغلب ةحلاصمب ةلثمتملا ةيسايسلا ةلكشملا

 ةكراشم يف طقف نمكي اهلح نأ دقتعا هنكل .لحلا ةنكمم اهنأ ىلإ يكناه راشأ دقف ءرخآ

 ًاصصح ةثالثلا لودلل لفكت ءافلحلا نم تانامض يفو ,ةلمحلا يف ءافلحلا نم ةيركسع

 ًايصخش ديأ هنأ" :ًالئاق قلع ءلشترشت ىلع ةركذملا تضرع امدنعو .رصنلا مئانغ نم ةلداع
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 | طسوألا قرشا عتمتسميفقازست ايناطيرب :كاشلازصقاا |

 .لاجرلا نم مزلي امب هديوزت كاذنآ ضفر رنشتك نكل ءنيرهش لبق ليندردلا ىلع موجه ةركف
 نيرشتت يف ناك ول امم يناثلا نوناك يف ريثكب ةبوعص رثكأ نوكيس هذهك ةيلمع ذيفنت نأو
 هنكل ,رثكأ ةدعاو ةوطخ لكشي ناك قيطلبلا رحب عورشم نأ دقتعي لشترشت لظ دقل ."يناثلا
 .يفافتلا موجه ةرصانم يف ءيكناه لعف امك .ركف

 ةمجاهم ايناطيرب ىلع نأب حرتقاو هيأر ةأجف رنشتك ريغ ,1915 ماع أدب امدنع
 كارتألا يهلي موجهل زهجي نأ حاحلإب هيلإ تبلط دق ةيسورلا ايلعلا ةدايقلا تناك .ليندردلا
 .برحلا نم بحسنت دق ايسور نإف ءكلذ يف سورلا عواطي مل اذإ هنأ رنشتك يشخ دقو ءكانه
 ايناملأل حمسيسو ءاسنرفو ايناطيرب ىلع ةلحرملا كلت يف ةلتاق ًاراثآ لمحيل ناك رمأ وهو
 ةيرحبلا لبق نم موجهلا نوكي نأ ىلع رنشتك رصأ كلذ عمو .برغلا ىلع اهاوق لك زكرت نأ
 كلذ يف هقفاوو ,ةيبرغلا ةهبجلا باسح ىلع تاوق ةيأ اهل رفوي نل وهف ءاهدحو ةيكلملا
 ةيجيتارتسإ نم بورهلل ةصرفلا اوفقلت مهف ءضضم ىلع ةموكحلا يف نويندملا ءاضعألا
 .اهنم سوئيم .ءافلحلا تالارنجل ًافالخ ءاهوربتعا يتلا ةيبرغلا ةهبجلا

 رونأ موجه وه .هيأرل رنشتك رييغت ءارو يلاتلابو ءيسورلا بلطملا ءارو ببسلا ناك
 سورلا ققحي نأ لبق ةدعاسملاب نييناطيربلل سورلا ةدشانم تءاج دقل .زاقوقلا ىلع
 ىلع ناك ءًايقطنم .1915 يناثلا نوناك يف رونأ تاوق ىلع مساحلاو لهسلا عيرسلا مهرصن
 كانه دعي مل هنأب رنشتك اوربخي نأ ءرهشلا كلذ يف نيينامثعلا ةازغلل مهريمدت دعب ءسورلا

 كلذ جتنتسي نأ رنشتك ىلع ناك امير وأ ,ةينيطنطسقلا ىلع ًايهلم ًاموجه نشي نأل ةرورض
 طابشو يناثلا نوناك يرهش ىدم ىلع نويناطيربلا ةداقلا لظ كلذ نم ًالديو .هسفنب

 هل دعي مل يكرت ديدهت نم ايسور اوثيغي يكل ةينيطنطسقلا ةمجاهمل ةقيرط لضفأب نوركفي
 كلذكو ءرئشتكو ,لشترشت رادقأ ريغتل تناك يتلاو ءليندردلا ةلمح تأدب اذكهو .دوجو

 طسوألا قرشلاو ايناطيرب ىلإ ةفاضإلاب جروج ديولو .ثيوكسآ
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 0 ---_----ب ا تش ةلونلا ات |

 :ايكرت يف ةيسورلا عماطملا

 نكل «ليندردلا ىلع ةلمحلا نشب لشترشتو رنشتك ماق نأ ايسور حاحلإل ةجيتن ناك

 ءافلحلا رصن نوكيس امبر .رعذلاب رصيقلا ةموكح تبيصأ ,حجنت دق ةلمحلا نأكو ادب امدنع

 أدب ةأجفو ,ةيناطيرب دي يف ةينيطنطسقلا طوقس ينعيس هنكلو .ةجيهب ةبسانم ليندردلا يف

 ناك .ةريغلا رعاشمو فواخملا ريثت ىربكلا ةبعللا هيف تناك ىضم ًانرق نوركذتي سورلا

 ررقت امبر اهنإف ءايناطيرب يديأ يف ةينيطنطسقلا عقت املاح هنأ نم ةيسورلا ةموكحلا قلق

 .اهي ظافتحالا

 ةيقرب ”فونازاس يجريس" يسورلا ةيجراخلا ريزو لسرأ 1915 راذآ نم عبارلا يف

 بلاطيو "يناثلا سالوكين" رصيقلا نم ةلاسر اهيف لقني سيرابو ندنل نم لك ىلإ ةيرس

 ىلإ ةفاضإلاب ةيئاملا تارمملاو ةينيطنطسقلا نم الك ايسور اوملسي نأب ءافلحلا اهيف

 ىلإ فطاعتم مهفتب عامتسالاب فونازاسو رصيقلا دعو دقف لباقملابو ؛ةرواجملا يضارألا

 ةيروطاربمإلا نم ىرخأ قطانم يف ةينطولا مهتاحومط قيقحتل اسنرفو ايتاطيرب ططخ

 .اهريغو ةينامثعلا

 وحن ثيوكسأ ةموكح كرحت ءارو عفادلا يه ةينيطنطسقلاب ايسور ةبلاطم تناك

 يف يسورلا بلطملا كلذب أبنت دق رنشتك ناكو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ميسقتل طيطختلا

 قرش يف ايناطيرب فادهأ ديدحتل "نيسنوب يد" ةنجل ليكشت نم رهشأ لبقو .برحلا علطم

 ,فادهألا هذه ةيضق لوح يمسر ريغ رحتب رداب دق رنشتك ناك ؛برحلا دعب ام طسوأ

 ىلإو نيسنوب يد ةنجل ليق ام ذنم ةدتمملا ةرتفلا لوط ىلع هطابض هعبات رمأوهو

 .اهدعب ام
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 | طسوألاقرشكلا مقدس يف قلزست ايناطيرب :كاشلا لصنلا |

 هتاططخم ليصافت باهسإب مهل حرشيل ةرهاقلا يف قباسلا هقيرف ىلإ رنشتك لقتنا
 يف اسنرفو ايسور يضم ةيناكمإ ىلإ ةصاخ ةراشإ عم كلذو ءبرحلا دعب ام طسوأ قرش نع
 دلاوسوأ" رنشتك دعاسم نأ ودبي .ملاعلا نم ةعقرلا كلت يف ايناطيربل يديلقتلا امهئادع

 دعب نيطسلف هبعلتس يذلا رودلا لوح هقيلعت بلطي "سروتس'' ىلإ بتك دق ناك "كاريجزتيف
 كلت تناك .لامشلا ىلإ دعبأ ةقطنم يف ايسور ىأ اسنرفل لمتحم عقوم لايح كلذو ءبرحلا
 دوهيلل نطو داجيإ ىلإ ةيعاسلا ةكرحلا ,ةينويهصلا اهيف لخدت يتلا ىلوألا تارملا ىدحإ

 1914 ماعلا ةياهن يف سروتس در .برحلا نمز يف ايناطيرب ريكفت يف .نيطسلف ضرأ ىلع
 أبع انسفنأ لمحن نأ عبطلاب نحن ديرن ال امنيب هنأ حرتقأ انأف ,نيطسلف ىلإ ةبسنلاب ' :ًالئاق
 يسور مدقت ةركف ًاضيأ هركن نحنف ءنيطسلف مض لالخ نم انيلع ضرفُتس ةديدج ةيلوئسم
 لمشتل ًادج ريبك دحل اهنم دب ال يتلا ةيسنرفلا ةيمحملا عسوت ةركف وأ ؛ةيروس ىلإ يبونج
 ىلع لوعن نأ اننكمي ال نكل ءايسور نم لضفأ ًاراج اسنرف نوكت دق .اهلوح امو نانبل
 .برحلا تايركذب عيشملا ليجلا ىنقي امدنع ءًايدو ناك ولو ,فلح وأ ةيقافتا يأ ةيرارمتسا

 تسيل ؟ةدحاو ىلع لوصحلا اننكمي له نكل .ًاليضفت رثكألا يهل ًازجاح لكشت ةلود ةركف نإ
 ةلود ةركفو .نيطسلف يف ةيمالسإ ةكلمم اهنم ىنبت نأ نكمي ةيئرم ةيقيقح تانوكم كانه
 ءاهسفن سدقلا يف ةيبلغألا نولكشي مهنأ عمو دوهيلا نكل .ةباذج ةركف ًايرظن يه ةيدوهي
 يلامجإ سدس ىوس ةقيقحلا يف نولكشي الو ,ماع لكشب نيطسلف يف ةيلقأ ديعب دح ىلإ مه
 ًابذج رثكألا ةقيرطلا نأ ىلإ سروتس صلخ «ةرفوتملا لئادبلا يف رظنلا دعبو .ناكسلا ددع
 .ىلعألا دئاقلا ىلع يل اوملست نأ وجرأ" :ًالئاق متخوء,رصم عم اهجمدو نيطسلف مض نوكتس
 ."دعب ىلع نم مهريصم هيجوت يف يضميس هنأ نويرصملا لمأي

 نأ يغبني برحلا دعب هنأ حرتقي ءًاددجم سروتس بتك ,1915 راذأ رهش لئاوأ يف

 يناطيربلا كلملل بئانك اهمكحي ةيطسوأ قرش ىأ ةيقيرفأ لامش ةكلمم ىلإ رنشتك دوعي
 مدقيس كلذ نأ سروتس ىأر ."ةيردنكسإلا ىلإ ندع نم قيرطلا لوطو نادوسلاو رصم مضتو

 ةقيقحلا يف سروتس هحرتقا ام نإ .دنهلا يف كلملا بئان بصنم نع ًاباذج ًاليدب رنشتكل
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 حبب بباب 3 321 ا ت7

 اهمكحي ةيناطيرب ةيمحم لكشي داحتا نمض يبرعلا ملاعلا يضارأ مظعم ميظنت متي نأ ناك

 ريزو ىنب ؛طسوألا قرشلا لوح ايناطيربل ةسايس عضوب همايق ىدلو .ةرهاقلا نم رنشتتك

 نيرشت رهش. نم رشع يداحلا يفو .سروتس حرتقم ىلع ةسايسلا هذه يناطيربلا برحلا

 نأب نييسنرفلا عانقإ بجي هنأ :لوقي يارغ دراودإ ريسلا ىلإ رنشتك بتك ,1914 يناثلا

 لامش نم ربكأ ةحاسم كلذ نع ًالدي اوطعي نأو ,ةيروس يف ةيديلقتلا مهحلاصم نع اولختي

 متي ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ًايمسا ةلقتسم ةيروس حبصت امنييو ,برحلا دعب ايقيرفأ

 ةلأسملا يه كلتو .يبرع ةفيلخل ةيحورلا ةماعزلا تحت ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ اهمض

 .روهش لبق اهنأشب نيسحلا لسار دق رنشتك ناك يتلا

 نود برعلا ءامعزلا عم تاضوافم حتف لامتحا يارغ ىلع رنشتك حرتقا دعب اميف

 ءارجإ نأ يارغ ربخأ ,دنهلا نوئشل ةلودلا ريزو ,ورك دروللا نكل .ةيسنرفلا ةموكحلا رابخإ

 كرام ريسلاو ءسروتسو رنشتك ناك :ثادحألا نم لك يف ."ةيلمع ىودج وذ" نوكي نل اذهك

 نونظي ,1915 ماع يف رنشتك ةيشاحب قحتلا يذلا ظفاحملا ناملربلا ىضع سكياس

 قطانم ادع اميف ةيروس يف اهحلاصم نع يلختلاب اسنرف عانقإ نكمي هنأ نيئطخم

 .يمتح رمأ اهيف نييسنرفلا دوجو نأ سروتس دقتعا ثيح «نانبل لبج يف نييحيسملا

 نيلهؤم ريغ مهنأب لئاقلا داقتعالا ناك املاطلف ,ةيبرعلا بوعشلا ىلإ ةبسنلاب

 .قرشلا نوئش عم اولماعت نيذلا نييناطيربلا نيلوئسملا ناميإ نم ًاءزج لكشي ًارمأ لالقتسال

 ةريزجلا هبش يضارأ يف برحلا لبق ةرهش نييناطيربلا ةلاحرلا رثكأ "ليب دورتريغ"

 مكح ىلع نيرداق ريغ برعلا" نأ :تيتك امدنع ًايلج ًارمأ هرابتعا ىرج ام تررك ,ةيبرعلا

 ةرابع نإف ءبرحلا ءانثأ مهضعب نيب نييناطيربلا نيلوئسملا اهلوادت امكو ."مهسفنأ

 تناكو «,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم اهلالقتسا ىوس نعي مل ةيبرعلا قطانملا "لالقتسا"

 .ةيبروألا ىوقلا ىدحإ رادم ىلإ كلذ نع ًاضوع اهلقن متيس قطانملا هذه نأ ىلإ ريشت ةملكلا

 ؛مهططخم قيقحت ىحن طغضلا هؤالمزو رنشتك عبات ءايلت ناذللا نيماعلا ىدم ىلع

 ماعلا مكاحلا ”تياغنيو دلانيجير" بتك ,1915 بآ رهش نم نيرشعلاو سداسلا يفف
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 | طسوألا قرشلا عقدتسم يف قلزست اين( طيري :كلأ ثلا وصقل |[ سس

 لبقتسملا يف ليحتسملا ريغ نم هنأ ىرأل يننإ" :ًالئاق دنهلل ماعلا مكاحلا ىلإ نادوسلل

 معدلاو هيجوتلا تحت عقي ,ةلقتسم هبش ةيبرع لود نم داحتا دوجو لامتحا مهبملا

 مكاح ىلإ يحورلا ءالولاب نيديو ,ةيوغلو ةيرذج تايفلخ هضعيب هطبرت امنيب .نييبروألا

 يف تياغنيو ناك ."هتيماحو هتيعار اهنأ ىلع ىمظعلا ايناطيرب ىلإ رظنيو ءدحاو ينيد
 بصنملا اذهل رنشتك حشرم ةلسارمب ماقف ,ةيبرع ةفالخ دوجو هاجتاب اوعفد نم ةرادص

 نم يبرع ينيد ميعز قيرط نع تالسارملا كلت ترجو .نيسح فيرشلا وه ناك يذلا
 ريتركسلا "سيمياس .س .ج ' نتباكلا ماق ,تقولا تاذ يف ."ينغرملا يلع ديسلا" ىه ,نادوسلا

 يذلاو ةيبرعلا ةمألاب صاخلا ططخملا حضوت ةلصفم ةركذم عضوب تياغنيول صاخلا

 1915 رايأ رهش نم يناثلا يف سروتس ملس امنيب .هنم ًاءزج لكشت ةفالخلا ةيضق تناك

 تارابختسا سيئر 'نوتيالك تربلغ" مايق ناكو .ةيبرعلا ةفالخلا ةيضق دناست ىرخأ ةركذم

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ةفالخلا لقنو .ةيروس ىلع لوصحلل ةيناطيرب ةطخ معدب ةرهاقلا
 ةقيقحلا يف امنيب ؛ططخملا اذه هاجتاب عفدت تناك ةريثك ًاتاوصأ نأكو ودبي رمألا لعجيل

 .ةدع تاوصأب نكل .ملكتت يتلا يه ةدحاو ةئف تناك

 تالسارم اهل تلكش. يتلا دنهلا لثمم مهيف نمب هئالمزل رنشتك دروللا حرش :ندنل يف

 برعلا ةريزج ىلإ ةفالخلا لقن نوك يف ببسلاو .ًاهبنم ًاراذنإ رهشأ لبق نيسحلا عم رنشتك
 برحلا ةنجلل عامتجا يف .برحلا دعب ام ملاعل هتيجيتارتسإ ىلإ ةبسنلاب ًايروحم ًارمأ
 كانه نأ :ورك دروللا لاق ,.1915 راذآ رهش نم رشع عساتلا يف ءارزولا سلجمل ةعباتلا

 مسقلا دارأ امنيبف ةينامثعلا ةيروطاريمإلا لبقتسم لوح دنهلا ةرازو يف ناتفلتخم نايأر
 يركسعلا مسقلا بغر ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش حلاصل ايكرتب ةيحضتلا ةرازولا نم يسايسلا
 يسور ديدهت يأ دض ًازجاح لكشت يكل كلذو ؛ناكمإلا ردق ةيوق ايكرت لعج يف اهنم
 مسقلا ةطخ رنشتك دروللا ضراع" :يلي ام ةلجسملا عامتجالا رضاحم لوقتو ءلمتحم

 جتنيس امم ءايسور ةيوقلا مهتراج طغض تحت ًامئاد نونوكيس كارتألا نأ لاقو ءيركسعلا
 يسورلا ذوفنلا ضرفي اميرو ,ةيسورلا ةنميهلا تحت ريبك دحلو ةفالخلا عقت نأ لامتحا هنع
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 40ببيجججججججججججييجيحح....--- 4 هات تا اه نت ةلوذلا م |

 ةريزجلا هبش ىلإ ةفالخلا لقن مت اذإ امنيب .دنهلا ناكس نم يمالسإلا ءزجلا ىلع هسفن

 .نحن انذوفنل ةعضاخ ريبك دح ىلإ ىقبتس اهنإف ةيبرعلا

 ةيمالسإلا نوئشلا يف لخدتلا ةمكحلا ريغ نم هنأ ةيجراخل ةرازو تربتعا دقل

 نكل .ريطخلاب لخدتلا رمأ ةفصاو كلذ نم دعيأ وه ام ىلإ تبهذ دنهلا ةرازو نإ لب :ةينيدلا

 لعف دنهلا ةرازو عطتست مل امنيب رنشتك تريريه مكح ىطختتل نكت مل ةيجراخلا ةرازو

 سلجم يف ريزو درجم نم رثكأو ,برحلا ةرازول سيئر درجم نم رثكأ رنشتتك ناك دقل .كلذ

 يدنج مظعأ هنوك نم رثكأو ,ةيويسآلاو ةيقيرفألا نوئشلا يف ريبخ درجم نم رثكأو ؛ءارزولا

 رنشتك نإ .اهبرغو سيوسلا قرش يف ةيح ةروطسأ رنشتك لكش دقل ,ةيروطاربمإلا يف

 ةماقلا عرافلا نسملا يدنجلا كلذ ناك ,ةيركسعلاو ةيسايسلا هتريسم بيغم يفو :موطرخلا

 .طسوألا قرشلا لبقتسم ىلع ليوطلا هلظب يقلي لازي ال
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 طسوألاقرشلا عتدسم يف قازست ايناطيمب :كلاشلا لصفلا |

 :طسوألا قرشلا يف اهفادهأ ددحت ايناطيرب

 عيمج نم ةنوكملا ,"نيسنوب يد" ةنجل فيلكت مت ,1915 ناسين رهش نم نماثلا يف
 ضارغأ ديدحت يف ءارزولا سلجمل ةروشملا ميدقتل ثيوكسآ اهلكش يتلاو ةلودلا ماسقأ

 تمدق ناريزح نم نيئالثلا يفو ,ةلأسملا لوح ريرقت عضوب طسوألا قرشلا يف ايناطيرب

 ةدايقو ةيجراخلا ةرازو نم لكل ًادحاو ًالثمم اهئاضعأ نيب ةنجللا تمض .اهريرقت ةنجللا

 ريسلا لارنجلا ةنجللا يف برحلا ةرازو لثمو ؛ةلص تاذ ىرخأ ماسقأو دنهلا ةرازوو ةيرحبلا
 ريسلا رنشتك عضو كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيركسعلا تايلمعلل ماعلا ريدملا "ليولاك زلراشت"

 ناك يتلا برحلا ةرازو ليثمت نع ًاديعب صاخلا هلثمم هنأ ىلع ةنجللا يف "سكياس كرام"

 كلذ ذنمو ,ةنجللا تاءارجإ ىلع ةرطيسلا برحلا ريزو عاطتسا سكياس لالخ نمو .اهسأري

 .برحلا ةرتف لاوط طسوألا قرشلا نوئش نع لوئسملا ندنل يطارقوريب سكياس ىسمأ تقولا

 يف مومعلا سلجم ةيوضعل هباختنا ىرج .ًاظفاحم ًاينغ ًالجر سكياس ناك
 يف ًاريثك سكياس رفاس اهدعبو جدربماك ةعماج يف هتسارد تاونس لالخ 1911 ماعلا

 بزح ءاربخ دحأ كلذ هلعج دقو ءهرافسأ نع صصق رشنب ماقو ايكرت نم يويسآلا ءزجلا
 ًادهج سكياس لذب ءعرقت برحلا لوبط تعرش امدنعو .ةينامثعلا نوئشلا يف نيظفاحملا

 1914 فيص يفو .طسوألا قرشلا نوئش يف هتربخ نم ةدافتسالا هيف متت لمع ىلع لوصحلل

 دض هيف لمعيل "ثدحلا بلق يف" نوكي ًالمع اهيف بلطي لثبرشت نوتسنو ىلإ ةلاسر بتك
 يأ وأ ,نيزرابلا ةلامتسا وأ ,نييلخادلا لكاشملا يريثم دينجتب ' موقي نأ ضرعو .ايكرت
 رغاش بصنم هيدل نكي مل امإ لشرشت نأ الإ."ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لخاد ةيقاب ةيقب
 .هل همدقي مل هنكل هيدل ناك امبر وأ سكياسل
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 يب ٠-٠٠ ب ياك اكشن تينت وذل لت |

 رنشتكل برقملا قيدصلا "كاريجزتيف دلاوسوأ" مدقملا عم سكياس عمج ءاقلل ةجيتن

 بلجل داريجزتيف بترو .رنشتك رادم يف سكياس عقو .هل يصمخشلا يركسعلا ريتركسلاو

 رادصإ يف ليولاك ةرمإ تحت مدخيل ,1915 ماعلا لئاوأ يف برحلا ةرازو ىلإ سكياس

 ماقأ ءكانه هلمع لالخو .طسوتملا رحبلا ةقطنم يف ةرشتنملا تاوقلل ةيداشرإ تابيتك

 ناكو .,يكيلوثاك ةسارد ليمز وهو "نودكام .م .ج" عم ةصاخ ةقادص ةقالع سكياس

 هتايح عفد يف سكياسل فيلحك هتميق نودكام تيثأو ,ةيركسعلا تارابختسالل ريدم

 .امدق ةينهملا

 ناك دقف ,نيسنوب يد ةنجل ةمهم سكياس ىلإ تلكوأ برحلا ةرازو ىلإ هلوصو دعب
 يد ةنجل ةطشنأ نمضو .طسوألا قرشلا رومأب ةفرعم يذ باش يسايس ىلإ ةجاحي رنشتك
 ةحاتملا لئادبلا ىلإ ةبسنلاب ةضيرعلا طوطخلا عضو نم ىه سكياس ناك ,نيسنوب

 ةنكمملا تايوستلل ةفلتخملاو ةديدعلا عاونألل ةيبسنلا عفانملا ربسب ماق دقف ءايناطيريل

 :يتآلا لكشلا ىلع تارايخلا تناكو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يضارأ عم لماعتلا صوصخب

 ًالدب ذوفن تالاجم ىلإ يضارألا كلت ميسقت ىأ ءءافلحلا لبق نم ةينامثعلا يضارألا مض امإ

 وأ ءاهتموكح عاضخإو اهناكم يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا كرت وأ ءرشابم لكشب اهمض نم

 ةياهنلا يفو .يتاذ هبش مكحب عتمتت تادحو ىلإ اهليوحتو ةينامثعلا ةرادإلا ةيزكرم لاطيإ

 .لهسألا هنوك ًالوأ ريخألا رايخلا بيرجتب ةنجللا تصوأ

 ةددعتملا قطانملا ءامسأ ررقت نأ ةنجللا ىلع ناك اياضقلا هذه ةشقانم لجأ نم

 تاميسقتلا عابتإ ىلإ ةجاح ةنجللا ءاضعأ ري مل .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اهيلإ مسقت دق يتلا

 ةداعإ يف ةضاضغ اودجي ملو «تايالولا يهو الأ ,ةيروطاربمإلا يف اقبسم دوجوملا ةيرادإلا

 يتلا حورلا ىلع ةحضاو ةلالد لمحي كلذ نإ .ًابسانم هوأر امك طسوألا قرشلا هجو مسر

 لك تحنج امك .هذهك ًاياضق ةجلاعم يف ةنجللا ءاضعأ حنج دقل .مهتمهم عم اهيف اوطاعت

 نيذلا نيينيتاللاو نييقيرغإلا نييكيسالكلاب رثأتلا ىلإ ءايناطيرب يف ةمكاحلا ةقبطلا
 يتلا ةمهبملا ةيقيرغإلا تاحلطصملا فيظوتب اوماقف .ةماعلا سرادملا يف مهوسرد

150 



 | طسوألاقرشلا عقدتسم يف قازست (ينا طيب :كلأ كل! لصقلا |[ سس

 لماش لكشي ةراشإلا تناك اذكهو .ماع يفلأ لبق ةيقيرغإلا ةراضحلا ويفارغج اهمدختسا

 دالب ًاقرش. اهنأ ىلع ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش ىلإ ةعقاولا ةيويسآلا ةيبرعلا قطانملا ىلإ

 عم "51ل118 -ةيروس" ًايرغو ,"1165080187818 .ايماتويوسيم" ةميدقلا ةظفللا وأ نيدفارلا

 بونجلا ىلإ ةعقاولا ضرألا تيمس امك .ةددحم نكت مل هنمضتي امو ميلاقألا هذه دودح نأ

 يذلا يلحاسلا طيرشلا وهو "18[881115 ايتسيليف ' ةملكل ريوحت وهو ءنيطسلفب ةيروس نم

 نكي مل امنيبو .داليملا لبق ماع فلأ نم رثكأ "م11151065-ةينيطسلفلا ' بوعشلا هتلتحا

 ًايفارغج ًاحلطصم ةملكلا كلت تناك دقو ."231650186 - نيطسلف" هسفن اعد دلب كانه

 .ةسدقملا ضرألا فصول يحيسملا يبرغلا ملاعلا يف ًايراس

 ةريبك يتاذ مكح قطانم سمخ داجيإ سكياس كرام ةدايقب ةنجللا ءاضعأ حرتقا
 :تناك قطانملا كلت نم عبرأ .اهوروصت يتلا ةيزكرماللا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نمض
 .قارعلا عم ةيبرعلا ةريزجلا ةسماخلا تمض امنيب ,لوضانألاو اينيمرأو نيطسلفو ةيروس

 ايناطيرب نأ ةنجللا تأر .ايماتوبوسيم وأ نيدفارلا ميلقإل يبونجلاو يلامشلا نيأزجلا يأ

 رحبلا نم ,طسوألا قرشلا ربع ضيرع طيرش يف دتمت ةرطيس ىأ ذوفن ةقطنم يف بغرت
 ىلع ءانيم نم يناطيرب يديدح طخ ماقي نأ ةطخلا تناكو .ييرعلا جيلخلا ىتحو طسوتملا

 يف رنشتك ىضم .قرشلا ىلإ ةيرب قيرط ريفوتل كلذو ؛نيدفارلا ميلقإ ىلإ طسوتملا رحبلا

 كلذ نوكي نأب بلاط سكياس نكل .ءانيملا يه نوكتل نوردنكسإ ةقطنم ىلع هميمصت
 .ءاشي ام راتخي سكياس كرتب نينثالا نيب ةطاسو يف دلاريجزتيف ماقف ءافيح ىه ءانيملا

 ةصاخ ةفيفط تاليدعت ةفاضإ عم ,رنشتك طخب سكياس مزتلا ىرخألا رومألا لك يف
 قاطن جراخ اهعضول ًابونج ةفالخلا لقن ةيضق سكياس رصان ءرنشتك لثم امامتو .هب
 دقل :ةيسنرفلا ةيلاملا ةرطيسلا جراخ عضوت نأ يغبني اهنأ فاضأ هنكل ءيسورلا ذوفنلا

 تحت ريبك دح ىلإ نوكتس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تايلام نأب هضارتفال كلذ فاضأ

 نإ .ينامثعلا ماعلا نيدلا يف مخضلا يسنرفلا رامثتسالا ىلإ رظنلاب ةيسنرفلا ةرطيسلا
 كارتألل ةيلاوملا ةلتكلا يف ًاحضاو ًاوضع سكياس ناك دقل .رنشتك جهنم ناك ماعلا جهنملا
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 سس دوا قروب شر ناو اتسم |

 موي يف .ةينامثعلا ةلودلا ةدحو ىلع ظافحلا بوجوب خسارلا هناميإ رجه هنكل ,ناملربلا يف

 ناملربلا ىضع كارتألا ةالاوم يف هليمزو ميمحلا هقيدص ىلإ سكياس بتك ناسين ةبذك
 تيقلت دقل .كارتألل ًايلاوم لازت ال كنأ كتلاسر لالخ نم مهفأ" :ًالئاق "تربريه يربوأ"

 دقو .. اقلطم اهيلإ متنأ مل يتلا ةينامثعلا ةيعمجلل عامتجا روضحل "دليف" نم ءاعدتسا

 هديقت مت دق دشحلا لماك نوكي نأ ةدشب لمآو ."انيكام" ةيلخادلا ريزوب روفلا ىلع تلصتا

 ةرم !اه اه . . ًأاجاتهمو ًابضاغ كلذ كلعجي نأ بجي دح يأ ىلإ !اه اه . .ةكئاشلا كالسألاب

 ,ةينانوي ريمزإ حبصت فوس .دوجولا نع ايكرت فقوتت نأ بجي ,ةئطاخ كتسايس نإ .ىرخأ

 ,نايناطيرب قارعلاو نيطسلفو ,ءنايسنرف ةيروس لامشو سوروط بونجو ,ةيلاطيإ ايلاطنأو

 اتناس" ةنيدم يف ًايحيسم ًالاهتبا دشنأ فوسو .. :ةينيطنطسقلا هيف امب ًايسور ىقبت ام لكو

 ةينيمرألاو ةيتلكلاو ةيدنلوبلاو ةيزليولا ةغللاب اهينغنس .رمع دجسم يف رخآو "ايفوص

 ةظحالمب سكياس متخ ؛ةهباشم ىرخأ روطس دعبو ."ةلسابلا ةريغصلا ممألا لكل ًاميركت

 نم عقوتُي ال .رخآ يرقبع ىلإ يرقبع نم ةعئار ةلاسر اهنإ :بيقرلا صقم ىلإ" :اهيف لوقي
 ."فوخ امنود اهريرمتب مركتف ءاهومهفي نأ نييداعلا سانلا

132 



 | طسوألاقرشلا مقدس يفقلزست (بناطيرب :كاشلالمناا |

 :علاطلا قئاضم دنع

 ,ليندردلا يف كيشولا رصنلل ةيسايسلا بقاوعلا عم ةعرسب لماعتت ندنل تناك امنيب

 كلت نكمت نود سقطلا لاح دقف .ةكرعملا ةحاس يف ءطبب كرحتت لوطسألا نفس تناك

 ةيكرتلا تاوقلا تعرش. مايألا رورم عمو .ةيلاتقلا اهتاقاط لماك مادختسا نم نفسلا

 تاحساك قاهرإ ةيفيك تملعتو ءاهسفنب اهتقث ةداعتساب لحاسلا لوط ىلع ةرشتنملا

 .ةلقنتملا ةريغصلا عفادملاو نواهلا عفادمب اهفصق لالخ نم ةيناطيربلا ةيرحبلا ماغلألا

 لوه نتباكلا ناك ءيكناه سيروم حرتقم ىلع ءانيو ءرشيفو لشرشت نم ملع نودو

 ةلامتسا فدهي ءبابشلا كارتألا ءامعز دحأ كيب تعلط عم تاضوافم ىلإ رداب دق

 ىقتلاف .لاملا نم ريبك غلبم لباقم برحلا نم باحسنالل ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 يف كلذو ايكرت نم يبروألا ءزجلا يف يرحب ءانيم يف كارتألاو نويناطيربلا نوضوافملا

 ةموكحلا نأ وه ببسلاو ,تلشف تاضوافملا كلت نأ الإ .راذآ رهش نم رشع سماخلا

 نأب ةينامثعلا ةيروطاربمإلل تانامض ميدقت ىلع ةرداق ريغ اهنأب ترعش ةيناطيربلا
 كلذ يف نويناطيربلا ناك ىدم يأل نيبي اذهو ؛ةينيطنطسقلاب ظفتحتس تناك ةريخألا

 لشفب دعب ملع دق لوه نتباكلا نكي مل .سورلا تاحومط ءاضرإب نيمزتلم تقولا

 نييالم ةعبرأ ضرع ةطخب راذآ نم رشع عساتلا ةليل يف لشرشت ربخأ امدنع تاضوافملا

 تحتو ءًابضاغ رشيفو ءايوعرم لشرشت ناك .برحلا نم اهباحسنا ءاقل ايكرت ىلع هينج

 ضفتنا فيك ًاقحال لوه ركذ .ضرعلا نع اوعجارتي نأب هيثوعبم ىلإ لوه قربأ امهرارصإ
 كل تلق .الك الك .. ؟نييالم ةعبرأ" :ًالئاق خرصو ضرعلاب هعامس ىدل هيسرك نم رشيف

 ."ًادغ ةكرعملا ضوخأس
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 صبحي ---بأ يقشر ايش ناس لولا اتسم |

 ةعضب نع ةرابع ناك ةينيطنطسقلا وحن ءافلحلا لوطسأ قيرط ضرتعا ام لج نإ
 ,ءتبضن دق ماغلألا هذه نم نيينامثعلا ةنيزخ تناكو .ءاملا حطس تحت ةرومغم ماغلأ

 اهنومدختسي سورلا ناك يتلا ماغلألا مادختسا نوديعيو نوطقتلي اوناك مهنأ ةجردل
 تأديو ءامامت تلحنا دق ةينيطنطسقلا يف ةيونعملا حورلا تناك تقولا كلذ يفو .مهدض

 قئاثو لاسرإ متي ناك امنيبو ءرعذلاو تاعاشإلا نم ريثكلا طسو ةنيدملا ءالخإ ةيلمع

 تاراطق زيهجت ًاضيأ ىرج ءًانمأ رثكأ نكامأ ىلإ بهذلا نم كونبلا تاطايتحاو ةلودلا

 ةيرثلا ةقبطلا ءانبأ ماق امك .ةيبنجألا ةيسامولبدلا تايلاجلاو ناطلسلا لقنل ةصاخ

 ريزو رمأو ,ةينامثعلا يضارألا نم ةيلخادلا قطانملا ىلإ مهتالئاعو مهتاجوز لاسرإب
 اهزيهجتب ماقو ءيصخشلا همادختسال ةيوق سديسريم ةيرعب تعلط ينامثعلا ةيلخادلا

 ,ةنيدملا عراوش يفو .ديعب ذالم ىلإ هذخأت ةليوط ةلحرل يفكت ةيفاضإ دوقو تانازخب

 نم ناك دقل .ةموكحلا بجشت تاراعش اهيلع بتك دقو ءروهظلاب ةريبك تاتفال تذخأ

 نكل .ءافلحلاب ةينيمرألاو ةينانويلا نيتيلاجلا لبق نم ًابيحرت تاطلسلا عقوتت نأ يعيبطلا
 نم ىتح مهب هبتشملا دض تالاقتعا ةلمح تأدب دق تقولا كلذ يف تناك ةيكرتلا ةطرشلا

 .ةيكرتلا ةغللا يثدحتم يأ ءلصألا كارتألا نينطاوملا

 ىتح بزحلا كلذل نيرصانم اولظ نمم ءتعلطو رونأ بزح ءاضعأ ماق ءانثألا كلت يف

 عضوب اوماق امك .ءءافلحلا لوصو روف ةنيدملا قارحإل دوقولا عمجب .ةريرملا ةياهنلا

 ةجرابلا زيهجت متو .ىرخأ ةميظع بصن ىلإ ةفاضإلاب ايفوص اتناس لاثمت ىلع تارجفتملا
 ةنيدملا يف ءاقبلل ةعاجشب رونأ ططخ دقل .دوسألا رحبلا ربع بورهلل نيوغ ةيناملألا

 ةيكرت ةلواحم يأ نأ ةجردل ءًادج ةزجاع تناك ةيركسعلا هتابيترت نكل ءاهنع عافدلاو

 ناميل" هلاق ام اذهو :ةليحتسم تناك ةينيطنطسقلا ئطاوش. ىلع ءافلحلا لوزن ةمواقمل

 .دعي اميف "سيردناس نوف

 شيف نم الك نأ لشرشت دجو ءمويلا كلذ ةريهظ ةيرحبلا ةدايق ىلإ هتدوع دنع
 رمألا كلذب زفقيل نكي مل هنكل ,موجهلا فانئتسا نوضراعي نولازي ال نوسكاجو نوسلوو
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 | طسوألاقرشلا مقسم يف قلزست ايناطيحي :كلاشلالصفلا |

 ةمزأ نأ لشبرشت فرع دقل .ةيناطيربلا ةيرحبلا ةدايق يف رحبلا تادرول ةضراعم قوف

 اذكهو ءاهعسو ىلع ةحوتفم تناك ةينيطنطسقلا ىلإ قيرطلا نأ ينعت ايكرت يف رئاخذلا

 كيبور يد رمأي نأ عطتسي مل امدنعو .ةلمحلا نم ةيرحبلا باحسنا رارق ةعناممل دهج

 هيلإ قريأف ءعانقإلا لالخ نم كلذ لعف ىلع ُةهلمح لشرشت لواح .موجهلا فانئتساب
 موجهلا فانكئتسا ةيمهأ ببس هل نيبيل لاريمألا رواحي نأ اهلالخ نم لواح ءةدع لئاسرب

 نع ىوس رّبعي مل ثيوكسآ نكل ءديدج نمرمألاب ءارزولا سيئر ثدحو داع مث نمو .يرحبلا

 لشرشت نوتسنو تالواحم نم يأ نكت مل .بيرق امع موجهلا فانئتسا متي نأب "هلمأ"
 يف ةيرحبلا ةلمح تناك ,بسحف تائم عضب ىوس نكت مل اهرئاسخ نأ مغرف ءًاعفن يدجتل
 .تهتنا دق ليندردلا
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 يحجي ا ل ال هوذا قرقس سس, يناس وذل اسمن |

 :يبرعلا بتكملا سيسأت

 رود صلقتو ؛ليندردلا ةلمح نم ءافلحلا باحسنا عمو 1915-1916 ءاتش يف

 ةفاطعنا ذختت طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ةسايس تناك ءبرحلا ةفد هيجوت يف رنشتك

 نم اهقيقحت نكمملا ةدافتسالا ىلع مظنم لكشب زيكرتلاب هؤالمزو رنشتك أدب ثيح .ةديدج

 .راقتحاب مهيلإ رظنُي ناك نيذلا كئلوأ .ةينامثعلا ةيروطاربماإلا يف برعلا دونجلاو ةداقلا

 «قرشلا نم سكياس كرام ريسلا هعم اهيلج يتلا تايصوتلل ًاعبت هؤالمزو رنشتك كرحت

 ةليوط ةمهم نم داع دق سكياس ناك .يطسوأ قرش ريبخك ًايصخش رنشتك هنيع يذلا وهو

 اومزه يذلا طسوألا قرشلا عم اهب لماعتلا ءافلحلا ىلع يغبني يتلا ةقيرطلا لوح يصقتلل

 .كارتألا رصن دعب حاحلإلا نم ريبك ردق ىلع ةمهملا هذه نكت ملو ,هيف

 يرحبلا ايناطيرب موجهف ءاهب ةصاخ كيرحت ىوق ليكشتب عيراشملا موقت ام ًابلاغ
 يف نكل ,ةيسورلا ةلكشملا ةأطو نم فيفختلا هتياغ تناك يلوبيلاغ يف ليندردلا ىلع

 عقوتملا لثيرشت حتفو «ةيسورلا ةلكشملا لح دعب ىتح موجهلا كلذ رمتسا 1915 ءاتش

 ىضقنا امدنع نكل ,ءطسوألا قرشلا مساقت ةيفيكل طيطختلا ببس ناك ةينيطنطسقلل

 نيثالثلا يف .ةينيطنطسقلال لشيرشت حتف لشف دعب ىتح طيطختلا كلذ رمتسا 1915 ءاتش

 ميلستب ءاهليلد سكياس كرام ريسلا ناك يتلا نيسنوب يد ةنجل تماق 1915ناريزح نم

 سكياس ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرأ اهدعيو .برحلا دعب طسوألا قرشلا عضو لوح اهريرقت

 ىلإ سكياس رفاس .ثدحلا بلق نم نيلوئسمو طابض عم ةنجللا تايصوت ةشقانمل .ًاقرش

 نيدفارلا ميلقإو ءيبرعلا جيلخلا ىلإو ءابايإو ًاباهذ قيرطلا يف نيترم رصمو ناقلبلا

 هتحنم ةقيقحلا يف .ماعلا فصن ةبارق كلهتسا ًامخض ًالمع ناك دقل .دنهلا ىلإو ,قارعلا
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 | طسوألاقرشلا عمدت يفقازست اناطيرب :كااشاارصفا |

 ىلع ًارداق نكي مل هنكل ؛ةنيابتملا رظنلا تاهجو نم عساو قاطنب ًاديرف ًاعالطضا هتلحر

 لالخ نم هفرع امب ًايصخش مهربخيل 1916 ماع لبق ةيناطيربلا ةموكحلا ءاضعأ ءاقل

 .ةلحرلا كلت

 ىقتلا .1915 فيص يف .ًاباهذ قيرطلا يف يأ ,ةرهاقلا يف لوألا هفقوت ءانثأ

 يذلا سروتس دلانور ناكو .طسوألا قرشلا نوئشل رصم يف رنشتك يراشتسمب سكياس

 تربلغ ىه رخآ راشتسم ىلإ هفيرعتب سروتس ماق .امهنم ًادحاو برحلا لبق سكياس هفّرع

 ًايحيسم ريخألا ناك دقف ,نوتيالكو سكياس نيب ًاطبار نيدلا لكش ام ناعرسو .نوتيالك
 نع ًالضف ءاقدصأ نانثالا حبصأو .سكياس ىدل ًاقيمع ًاعابطنا هتيدج تكرت ءامزتلم

 امم نوتيالك عم هلماعت يف ًاقدص رثكأ سكياس ناك دقف كلذ مغرو .لمع ءالمز امهنوك

 تاذ ةيبرع تايصخش ىلإ هفيرعتب سكياس اقيدص ماقو .هعم هلماعت يف نوتيالك ناك

 نأب ةلئاقلا نوتيالك رظن ةهجول ًارصانم سكياس ادغو,نييناطيربلل ةيلاوم رظن تاهجو

 نأب داقتعالا ىلإ سروتسو نوتيالك نم لك هداق امك .ةيناطيرب ريصت نأ يغبني ةيروس

 يف اسنرف ىلع ضيوعتلا نكمملا نم هنأ :سكياس لاق .اذهك روطتب بحرتس ةقطنملا بوعش

 لاجر امإ مه ةيروس اودارأ نيذلا اسنرف يف نيديحولا نإف لاح يأ ىلع هنأو ءرخآ ناكم

 ىلإ ةفاضإلاب سكياس اقيدص ناك تقولا كلذ يف ."ةيراجتلا تازايتمالا وجورم وأ نيدلا

 ةطخ يهو .ةفالخلا بصنم ىلإ نيسح فيرشلا عيفرتب يضقت ةطخ نونبتي تياغنيو

 بسك مت اذكهو .ًابونج لقتنت نأ يغبني ةفالخلا نأب ةلئاقلا سكياس ةركف عم ًامامت تقفتا

 اذه حرتقا دقو ءسروتسب صاخلا "ةيرصملا ةيروطاربمإلا" ططخم فص ىلإ سكياس

 رصم كلم تقّوم لكشيو ًايمساو .فيرشلا ًايحور همكحي ,دحاو يبرع نايك مايق ططخملا

 ,يناطيربلا يماسلا ضوفملا قيرط نع ةرهاقلا نم ةيناطيرب ًايلعف همكحت امنيب ءيزمرلا
 .رنشتك دروللا حبصيس ناك يذلاو

 يذلا دئاسلا يأرلا وه رمألا كلذ ناك .ٌةرهاقلا يف سكياس قلقي ناك ام ًارمأ نأ الإ

 سكياس دقتعي مل .طسوألا قرشلا يف اسنرفو ايناطيرب نيب ةموصخ نع ثيدحلا يف دسجت
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 حبب مححححححسسس__ ب  ببببسس س7 هلال يئس لولا ابتسمت |

 ًالعف متهت ال اسنرف نأ ناك هدقتعا ام .برحلا يفيلح نيب فالخلل ةيدج ةيضرأ يأ دوجوب

 امك ,رخآ ناكم يف مئانغلا نم اهبيصن نع ثحبتل اهوارغإ نكمملا نم هنأو ؛:ةيروس رمأل
 تضمو .ءادعألا ييمالعإ يحو نم ناك ةموصخلا نع ثيدحلا اذه نأ سكياس ضارتفا

 وم ام ىلإ ةفاضإلاب ,نييسنرفل دض مالكلا اذه نأ سكياس ملعي نأ لبق ةدع ةديدع روهش

 ةباصعلا ءامعز دحأ نأ ًادبأ ملعي مل هنإ لب ,ةرهاقلا يف هئاقدصأ نم ىتأ :مالكلا نم رثكأ

 .نوتيالك تربلغ هقيدص ناك ةعومجملا كلت يف

 نم لقأ لابقتساب سكياس يظح ,ءسكاعملا يسايسلا بطقلا ىلع ةعقاولا دنهلا يف
 ةيموكح ةفيظو لوأ يف ماعلا فصن ىوس هيلع ضمي مل ًاباش ناك يذلا سكياس .يدو
 سكياس ءاج يذلا لجرلا ناكو .قرشلا رومأ نع دنهلا ربخيل ندنل رداغ دق ناك ءاهالوتي

 ةسايسلا يفرتحم رثكأ دحأو ؛ةموكحلا ةمدخ يف هتايح ىضمأ لجر «نيدقعب هربكي هئاقلل

 نع لوئسملا ناك ءايسور يف قباس ريفس . غنيدراه زلراشت .ايناطيرب يف ًازيمت ةيجراخلا
 غنيدراه ناك ءماع مكاحك .كانهو .كلملل بئانك دنهلا ىلإ هئيجم لبق ةيجراخلا ةرازو

 بصنم ًاضيأ هدج لغش دقف .قبس يذلا نرقلا هيف يكاحي يلئاع ديلقت نمض هتمدخ يدؤي
 يوبيسلا ىأ دنهلا ةروث قبس يذلا نرقلا ءرشع عساتلا نرقلا تاينيعيرأ يف دنهلل ماع مكاح

 ..1857-1858 نييناطيربلا دض

 ءاهيلإ همضو نيدفارلا دالب ميلقإل دنهلا لالتحاب يضقت غنيدراه ةسايس تناك

 ضفر دقف ."امامت ةلتاق"و "قلطملاب ةيلايخ" اهنأ ةرهاقلا تاحرتقم لوح هيأر ناكو

 نأ مهف ىلع ًارداق سكياس ودبي ال" :بتكو .برعلل ًايمسا ولو ًالالقتسا موهفم غنيدراه

 ايتاذ ًامكح اهيف نوكي نأل يأ ,"ةيليثمتلا تاسسؤملل حلصت ال ايكرت نم ءازجأ كانه

 ةرهاقلا ةرمعتسم معدب ىضم تقو يأ نم رثكأ ًاعنتقم سكياس ناك نيح يف .ًايطارقميد

 ناك ةيئاضقلا تاطلسلاو ءارآلا عارص نأب ًاضيأ دقتعا وهف ,ةيدنهلا الميس ةرمعتسم دض

 يف ةيديلقتلا نييناطيربلا ةقيرط"' :نأ ىلع مئاق سكياس لادج ناكو .ًاراض ًارمأ هتاذ دحب

 يف اهب سأب ال ةقيرط تناك صاخلا اهضرع ريدت ةعونتملا تارازولاو رئاودلا نم لك كرت
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 | طسوألاقرشلا عدس يفقلزست اباطيرب :كاشئارمفا |

 ةطبترم ريغ ةعونتم لكاشم جلاعت تاهجلاو رئاودلا هذه تناك امدنع كلذو ءيضاملا

 عقاولا يف لماعتت رئاودلا نم ةرئاد لكف ,نآلا ةئيس تحبصأ ةقيرطلا هذه نأ الإ ءاهضعبب

 الميس نم لكف :ةيزكرم ةيسايس ىلإ راقتفا ةمث ناك ."ىرخأ تاهج عم هيف كرتشت ودع عم
 اهتيلمع رييستب موقت تناك ةيرحبلا ةدايقو برحلا ةرازوو ةيجراخلا ةرازوو ةرهاقلاو

 موقي ناك ام ًالهاجتم لمعي مهنم لك ناك ذإ ,ناديملا يف نولوئسملا لعف كلذكو ؛ةصاخلا
 يتلا قئاوعلا تناك دقل .تاياغ عطاقت اهيف تالاح يف كلذ ىرج ام ًابلاغو ,نورخآلا هب

 رشع ةينامث سكياس ددع تارملا ىدحإ يفو ءأدج ةريبك ام ةسايس ىلإ لوصولا ضرتعت
 .هيلع قفتم رارق ىلإ لوصولا لبق اهتراشتسا يغبني ناك ةلاكو

 نوئشلا ىلوتي لماش بتكم ةماقإ ةركف سكياس ىرحت .ةليوطلا هتلحر ىدم ىلع
 عفر 1915 لوألا نوناك نم رشع ثلاثلا يفو .ةرهاقلا يف ةسامحب ةركفلا تلبوقو ,ةيبرعلا

 نأ سكياس نم ًالمآ ,ىندألا قرشلاب صاخ بتكمل ىونلا عمجب أدب هنأ نع ًاريرقت نوتيالك
 عفدي سكياس ماق م1915 ماعلا ةياهن يف ندنل ىلإ هتدوع ىدلو .ًامدق عورشملاب عفدي

 هتركف تناكو ؛ةسايسلل قيسنتلاب موقت ةيزكرم ةلاكو ةماقإل هب مدقت حارتقا ربع عورشملا
 نتسوأ" ثح هسفن تقولا يف .ةصاخلا هترادإ تحت ةرهاقلا يف ماقي يبرع بتكم نع ةرابع

 تاياعدلل يدصتلل كلذو ,يمالسإ بتكم ةماقإ ىلع دنهلا نوئشل ديدجلا ريزولا 'نلربماشت
 يف ءدنهلا كلم بئان نأ الإ .ناتسناغفأو ناريإو دنهلا يف ءادعألا اهجوري يتلا ةيضيرحتلا

 عقت قطانم يف لخدتلل ططخي بتكم يأ ءاشنإ ضراعي هنأ حضو ؛ءعوضوملا ىلع لعف در
 يفو .اذهك بتكم ةدايق نولوتيس هقافرو سكياس ناك اذإ ةصاخو ؛ةيئاضقلا هتطلس نمض
 رظنلل ةينعملا تاهجلاو ماسقألا نيب رمتؤم دقعب ثيوكسأ رمأ 1916 يناثلا نوناك لئاوأ

 .يمالسإ بتكم ةماقإ يف

 سكياس حرتقم لوبقب قافتا ىلإ ةياهنلا يف نورمتؤملا لصوو هرمتؤملا دقع مت
 .يبرعلا بتكملا ماقي نأ ىلع قفتا دقف .هرهوج حرتقملا نم عزن يساسأ ليدعت عم نكل
 تارابختسا عرفل عبات مسق درجمك لب ,ةلصفنم ةئيهك سيل .دعب اميف ةيمستلا تحبصأ امك
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 0 ب1 ياش اش يش لولا يم |

 مل ذإ :ةيجراخلا ةرازوو .دلاريجزتيفب ًالثمم رنشتك نم لك هيلع رصأ ام اذهو .ةرهاقلا

 ءانيو .ةيناطيربلا ةسايسلا مسر ىلع اهناسرامي اناك يتلا ةطلسلا نع يلختلا يف ابغري

 نأو ديدج نايك سيسأتب موقت نأب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلل ليوخت ردص ؛كلذ ىلع

 عضو يف ةيلوئسملا يلوتل ةيزكرم ةلاكو ءاشنإ رمأ نأ الإ .هيف لمعي نم فيظوتب موقت

 تعبات اذكهو .سكياس حرتقم نم ةركفلا وه ناك كلذ نأ عم ,ققحتي مل ةلماش ةسايس

 .ةداضتم تناك ام ًابلاغ يتلاو ةلقتسملا اهتاسايس ذيفنتو عضو يف ةموكحلا ماسقأ ىتش

 دقف سكياس امأ .يدايقلا رودلا بعل يف ةيجراخلا ةرازو هل تعضخ يذلا رنشتك عباتو

 سيئرك صاخلا هقح مادختساب سيلو رنشتك نع بودنمك نكلو ء.تاسايسلا غوصي لظ

 ىقبي نأ ىلع رصأ نم وه ةطلسلا نع يلختلا يف بغري مل يذلا رنشتك ناك .ةلقتسم ةئيهل

 .ةلكاشلا هذه ىلع عضولا

 يف ةبغرلا نع لءاست يذلا «ةيرحبلا تارابختسالا سيئرل يبرعلا بتكملا رمأ قري مل

 ماقو .نوتيالكو سكياس اهحرتقا يتلا طوطخلل ًاعيت ةرهاقلا يف ديدجلا بتكملا كلذ ءاشنإ

 ناك .بتكملل ًاسيئر نوكيل هلبق نم حشرم مسا حرطب هرودب ةيرحبلا تارابختسالا سيئر

 يف طباضك مدخي كاذنآ ناك يذلاو ,دروفسكأ نم يراثآلا "ثراغوم ديفيد" ىه حشرملا كلذ

 تالاكو عم برحلا لبق لمع ءًاضماغ ًاصخش ثراغوه ناكو .ةيرحبلا تارابختسالا

 ثراغوه نييعت مت ةيرحبلا تارابختسالا سيئرل ًةاضارم نكل ,ةيناطيربلا تارابختسالا

 .يبرعلا بتكملل ًاسيئر

 سيئرلا لحم نوتيالك ةرمإ تحت رشابم لكشب ةيادبلا ذنم لمع يذلا ثراغوه لتحا

 ودبيو .رنشتك تخأ نباو شيجلا يف ًاطباض ناك يذلا "ركراب درفلأ" وهو بتكملل تقملا

 بتكملا لضان ءثراغوه ةسائر تحتو .ةيساسألا هرظن تاهجو نوتيالك رطاش ثراغومه نأ

 ىلع رصم ةرمعتسم ةطلس عيسوت يف ابغر ناذللا نوتيالكو تياغنو رظن تاهجو دكؤيل

 لب ؛ةفلاخم اهيلع ديدشتلل ييرعلا بتكملا ىعس يتلا رظنلا تاهجو تناكو .يبرعلا نطولا

 بصانم لغش .دنهلا يف ةيناطيربلا ةموكحلاو ةيجراخلا ةرازو نم لك رظن تاهجو دضو
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 | طسوألا قرشا عّتدتس يفقازست ايئاطيمب :كاشاارمفا |

 "سيلاونروك ناهانيك" َنيُع ثيح رُخَأ صاخشأ ىلإ ةفاضإلاب نويناطيرب طابض بتكملا
 نمو .ثراغوهل ًابئان نادوسلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا نم عابطلا ئداه طباض وهو

 .تياغنو ريتركس حبصيل "سيمياس .س .ج" ىعدي طباض بتكملا ىلإ ءاج ًاضيأ نادوسلا
 .زمياتلا ةلجمل ًاقباس ًالسارم ناك يذلا "سفيارغ بيليف' قيرفلا ىلإ مضنا هسفن تقولا يفو

 ىدل لمع دق ناك باش وهو .بتكملا ىلإ سنارول وأ دراودإ ساموتب ثراغوه ىتأ امنيب

 هتايح نيحلا كلذ ذنم ثراغوه سأرتو .دروفسكأ يف نايلومشأ فحتم يف ثراغوه

 وأ "ةيبرعلا ةريزجلا سنارول" مساب دعب اميف رهتشيس دراودإ ساموت ناكو .ةينهملا

 ."برعلا سنارول"

 نش. ددصب ناك املو ,ةيكرتلا نوئشلا يف ريبخ نوتيالك ىدل نكي ملرمألا ئداب يف

 كلذ دعب هنأ الإ ءًاديكأ ًاصقن اذهك ريبخ ىلإ راقتفالا لكش دقف ايكرت دض ةيتارابختسا برح

 ةرهاقلا ىلإ لصو 1915 لوألا نوناك نم رشاعلا يفف .نوتيالك ىلإ رظني نأ ظحلل ناك
 ةينامثعلا "ةمردنجلا" يف مدخ دق ناك يذلا "سيديد ماهدنيو"' طباضلا يلوبيلاغ نم ًامداق

 بئان هنيعيل سيديد بسك يف نوتيالك حجن يناثلا نوناك رهش لئاوأ يفو .برحلا لبق

 .نيمث زنك اهنأ ةيكرتلا نوئشلاب هتفرعم تتبثأ كانهو ءةيرصملا تارابختسالا سيئر

 نمم نيرخآ ىلإ ةفاضإلاب ,ناملربلا نم نابش ءاضعأب رخزت ةرهاقلا تحار ام ناعرسو
 .طسوألا قرشلا ةسايس يف ةملك مهل نوكي نأ نيحماط يبرعلا بتكملا لوح نوموحي اوذخأ

 ام ذنم سكياس ءاقدصأ اناك ناذللا ديول جروجو تربره يريوأ ناملربلا اوضع ءالؤه مضو

 ,طسوألا قرشلا ةسايس عضول ايناطيرب زكرم ةرهاقلا تحبصأ ةياهنلا يفو .برحلا لبق

 ةيناطيربلا ةسايسلل نويقيقحلا عانصلا نأب هملع وه ىضرلاب ًاروعش نوتيالك ىطعأ امم
 .سكياس كرام هلثممو رنشتك دروللا ,ندنل يف ةرهاقلا اميعز اناك طسوألا قرشلا يف
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  يببببببس 21# هاش اش اتش لولاة

 :برعلل دوعولا عطق

 رثكأ وه ام ندنل ىلإ هعم رضحأ 1915 ماع ةياهن يف قرشلا نم سكياس داع امدنع

 لصوملا ةنيدم نم ضماغ يبرع باش نع ربخ ىه كلذ ناك ءيبرعلا بتكملا ةركف نم ةيمهأ

 وه باشلا كلذ مسا ناكو .برحلا بسك يف ايناطيرب اودعاسي نأ هقافرو هرودقمب نأ ىعدا

 ال نآلا ىتحو ءتقولا كلذ يف يقورافلا نع ائيش. فرعي دحأ نكي مل .يقورافلا فيرش دمحم

 مامتها ىلع ذوحتساو ,.1915 فيرخ يف ضومغلا نم باشلا كلذ زرب «ليلقلا الإ هنع فرعي

 يف صوغلا دواعي نأ لبق كلذ ,1916 ماعلا فصتنم ةبارق ىتح ةيناطيربلا ةموكحلا

 تاقرط ىدحإ ىلع 1920 ماع يف ًاباش لازي ال وهو ًالوتقم هفتح ىقليو ,ةيناث ضومغلا
 يماع نيب ءوضلا ةرئاد يف يقورافلا اهاضق يتلا رهشألا لالخ .ةيلبق ةراغ لالخ قارعلا

 ًادوعو مدقت نأ ىلإ ايناطيرب رشابم ريغ وأ رشابم لكشب باشلا كلذ داق 1916-5

 نيب طيسوكو .برحلا دعب ام طسوأ قرش يف نيرخآو برعلاو ايسورو اسنرف ىلإ تازايتماب

 نم ًالك ليثمت ءاسأ هنأ وأ ,همهف ءيسأ امإ وهف .برعلا ءامعزلاو نييناطيربلا طابضلا

 صخشلا اذه كرت دقل ءيقورافلا عفاود تناك ام نمخي نأ طقف ءرملل ىقبيو .رخآلل نيفرطلا

 .هددبي نأ نآلا ىتح تقولل نستي مل مهفلا ةءاسإ نم ًاثرإ نيرشعلا نرقلا طسوأ قرشل

 رنشتتك دروللا هيلإ لصو يذلا قافتالا هبش يف ةريثملا يقورافلا ةبقح روذب تلكشت

 ناك 1914 فيرخ يفف ءاقباس ريشأ امكو ءبرحلا ةيادب يف ةكم ريمأ نيسحلا فيرشلا عم

 .ةيدام ةطلس هنم رثكأ ةيحور ةطلس هايإ ًاربتعم نيسحلا عم تالسارمب رداب دق رنشتتك

 يأب موقيل نيسحلا نكي مل نإ ءنيفرطلا الكل ةيضرم دونب ىلإ تالسارملا هذه تصلخو

 ,ةينامثعلا برحلا يف ايناطيرب دض ةيحورلا هتناكم مدختسي نل وهف ,تقولا كلذ يف ءيش
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 | طسوألا قر لا عقدتسم يف قازست (يناطيرب :ثلاشلالصفلا |

 ام وهو ءايناطيرب حلاصل اهمدختسيس ناك كلذ دعب نيعم تقو يفو ءرنشتك هيشخ ام وهو
 ةيوست دعب .ايسورو ايناطيرب نيب ةسفانملا تفنأتساو برحلا تهتنا امدنع رنشتك هلمأ

 نم ىرخأ ةلاسرب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا تئجوف 1915 ماعلا لئاوأ يف رومألا

 نيسحلا بلاط ريسفت يأ نودو ةأجفف ,ماع فصن رورم دعب يأ 1915 فيص يف نيسحلا

 امدنع .همكح تحت ةلقتسم ةكلمم ايسآ يف ةيبرعلا قطانملا لك حبصت نأب هتلاسر يف

 ناك هنأ اوكردي مل ؛ةفيلخلا وه حبصي نأ نيسحلا ىلع نويناطيربلا نولوئسملا حرتقا
 يه ةفالخلا ال ةكلمملا تناكو ,ةكلمم ىلع لوصحلاب ضرع هنأ ىلع اذه مهحارتقا مهفيس
 ريغ ناك تمصلا نم رهشأ دعب ىتأ يذلا نيسحلا بلطم نإ .تقولا كلذ يف نيسحلا ىرغأ ام

 دنالور قلع .ةرهاقلا يف نييناطيربلا ةيرخسو ناجهتسا راثأ امم ,ريسفت امنودو عقوتم
 ."زاجحلا ميلقإب ظافتحالاب هل حمُّس ذإ ًايضار نوكي نأ نيسحلا ىلع نأ" :ةقهدب سروتس
 وأ هقح هلوخي امم رثكأ وه ام ,تاضوافملل ساسأك امير .بلطي هنأ نيسحلا ملعي" :لاقو
 يرنه ريسلا رصم يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا بغري مل ."عقوتي نأل هتطلس وأ هلمأ
 لوح تاثداحملا ءاجرإ يغبني هنأ" :ًالئاق فطلب هيلع درف ءنيسحلا طابحإ يف نوهامكام
 ."برحلا ةياهن ىتح طسوألا قرشلا دودح

 يذلا ينالقعلا ريغ بلطملا كلذ قالطإلا ىلع نكي مل ئجافملا نيسحلا بلطم نأ الإ
 نأ وه سروتسو نوهامكام هلهج امو ةكم يف لصح امف .ةرهاقلا يف كاذنأ هيلع ادب
 ةينامثعلا ةموكحلا نأ ىلع ًاقثوم ًاليلد فشتكا دق ناك 1915 يناثلا نوناك يف نيسحلا

 مودق ببسب طقف كلذ تلجأ لعفلاب اهنأو ءبرحلا ةياهن عم هنم صلختلل ططخت تناك
 هنكل ةينيطنطسقلا يف مظعألا ردصلا ةلباقمل روفلا ىلع لصيف هنبا نيسحلا لسرأ .برحلا
 نابشلا كارتألا ةطخ نإ .رارقلا كلذ رييغتب يلاعلا بابلا عانقإل ةليئض تناك ةصرفلا نأ ملع
 .هلويمل ًافالخ كلذو .برحلا يف كارتألا ةضهانم يف ريكفتلا هترطضا نيسحلا نم صلختلل
 قشمد ىلإ لصيف هنبا نيسحلا لسرأ يبرعلا ملاعلا يف ةلزعلا ىلإ كلذ هب يدوي نأ ةيشخو
 همايق لالخو كانه ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا تادايق معد ىلع لوصحلا ةيناكمإ ىرحتيل
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 كيب؟بييحيييحححيحححججججججيحححح صل ف ا سم |

 ردصلا ةلباقمل ةينيطنطسقلا ىلإ هقيرط يف قشمد يف نيترم لصيف فقوت ةمهملا هذهب

 .ةدوعلا قيرط يف مث نمو مظعألا

 قرف نم ًاثالث نأ لصيف ملع 1915 راذآ رخاوأ يف .قشمد يف ىلوألا هتفقو يف

 يف زكرمتت قرف اهنأو ءاهفوفص يف برع ًادونج يساسأ لكشب مضت تناك ينامثعلا شيجلا

 يف قرفلا هذه مهعبتت نأ نودقتعي مهنأ ةيرسلا ةيعمجلا ءاضعأ هربخأو ءقشمد ةقطنم

 مايقلا نأشب مهظفحت نع اوربع مهنكل كارتألا دض ةروث ةدايق نع اوثدحت مهنأ عمو .مهتروث

 مهلعج امم ءبرحلا بسكتس تناك ايناملأ نأب مهمظعم داقتعا ىه امهلوأ :نيببسل كلذب

 امدنع مهنأ وهف يناثلا ببسلا امأ .رساخلا فرطلا ىلإ مامضنالا مهيلع ّمل مهسفنأ نولأسي

 لضف دقف رخآ بناج نم نييبروألا ءافلحلاو بناج نم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نيب اوريخ

 نأ مغرو .نويحيسملا نويبروألا كلذب موقي نأ ىلع نيملسملا كارتألا مهمكحي نأ كئلوأ

 تناك تايعمجلا هذه نأ ىدبي ءًاليئض ناك هل ططخت ةيرسلا تايعمجلا تناك ام ىلع ليلدلا

 هذه تحصن دقف :كارتألاو نييناطيربلا نيب يسفانت دازم يف برعلا ءالو ضرع وحن هجتت

 معدب نويناطيربلا دهعتي مل ام ءافلحلا ىلإ مضني الأ ءلصيف ربع ,نيسح فيرشلا تايعمجلا

 رودقمب ناك ايناطيرب نم اذهك دهعت ةوقيو .ايسآ برغ يف «ةيبرعلا يضارألا مظعم لالقتسا

 .ايهاضم ًائيش مدقت نأ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم بلطت نأ كلذ دعب ةيرسلا تايعمجلا

 ردصلا ءاقلل ةينيطنطسقلا ىلإ لصيف ىضم قشمد يف تايعمجلا عم هتاعامتجا دعب

 دجو اهدنع ,1915رايأ نم نيرشعلاو ثلاثلا يف قشمد ىلإ داع هتدوع قيرط يفو ,مظعألا

 دق ةيروس مكاح اشاب لامج ناك هبايغ ءانثأ يف .حضاو لكشب ريغت دق عضولا نأ لصيف

 تايعمجلا اشاب لامج رمدف ءاهيلع ءاضقلل تاوطخ ذاختاب ماقو ةيبرع ةديكم ةحئار متشا

 كيكفت ىلإ دمع امك .نيرخآ تيتشتب ماق امنيب نجسلا يف اهئامعز نم ديدعلا ًاعضاو ةيرسلا

 نكامأو يلوبيلاغ ىلإ ًاديعب اهطابض نم ديدعلا ًالسرم .ثالثلا ةيبرعلا ةيركسعلا قرفلا

 ةياور بسح ةعستو تاياورلا دحأ ىلإ اعبت ةتس ,تايعمجلا ءاضعأ نم ةيقبتم ةنفح .ىرخأ

 دض ةروثب ةردابملا مهتعاطتساب دعي مل هنإف ىرج ام لك دعب هنأ لصيف اوربخأ ,ىرخأ
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 | طسوألاقرشلا عقدت يفقازست ايناطيرب :كاشئالمفا |

 عاطتسا لاح يف كلذ نكل .هوعبتي فوس مهنأو كلذب موقي نأ نيسحلا ىلع نأو «كارتألا

 .يبرع لالقتسا معدب اودهعتي نأب نييناطيربلا عانقإ ًالوأ نيسحلا

 نوكتل طسوألا قرشلا نم قطانم ددحت ةقيثو ةدوسم ةيرسلا تايعمجلا لاجر عضو

 كلت ةكم ىلإ هعم لصيف بلجف ."ققمد لوكوتورب" ةقيثولا هذه تيمسو «ةلقتسمو ةيبرع

 ملو .ايناطيرب ىلإ نيسح فيرشلا اهملسيل ةيرسلا تايعمجلا نم بلاطم تمض يتلا ةقيثولا

 معد بسك ىلع هدعاسيس كلذب همايق نإ لب ءلعف نإ ًائيش رسخيس ناك هنأ نيسحلا ري
 زيزعت هنأش. نم ناك امك .معدلا كلذ ةميق تناك امهم هتروث قالطإ دنع ةيرسلا تايعمجلا

 ريربت يف ةدعاسملاو ءاهجراخو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيبرعلا تاسايسلا ةدايقب هبلطم

 ىلإ هتلاسر نيسحلا لسرأ 1915 فيص يفو اذكهو .ةملسملا ايكرت دض نييحيسملل همعد

 نكت مل كانهو .قشمد لوكوتورب بلاطم اهايإ ًانمضم .ةرماقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم

 .دجلا لمحم ىلع ذخّؤتل بلاطملا هذه

 ىدحإ يف ىضعلاو ًاعيير نيرشعو ةعبرألا وذ يقورافلا فيرش دمحم مزالملا ناك

 لصيف ةفقو ءانثأ قشمد يف مدخيو ,ينامثعلا شيجلا يف ناكرأ طباض ةيرسلا تايعمجلا

 كانه لصيف اولباق نيذلا كئلوأ نيب يقورافلا ناك اميرو .1915 ماعلا علطم اهيف ىلوألا

 نم عامتجالا رضح نمم هنع ثيدحلا ىرج امب ملع هنأ دبالف كلذك نكي مل نإو .ءاهنيح
 قشمد نم جورخلاب اذ نيذلا ةيرسلا تايعمجلا طابض دحأ يقورافلا ناك دقل .هئالمز

 ادب دقل .ةريبك حاورألا يف رئاسخلا تناك ثيح يلوبيلاغ ةهبج ىلإ اشاب لامج مهلسرأو

 هنأكو كانه اولتقي يكل ةهبجلا طوطخ ىلإ رمآتلاب مهب هبتشملا برعلا طابضلا لاسرإ

 تناك دقف ىرخأ ةيحان نم نكل .نايصعلا ىلع ءاضقلل اشاب لامج لبق نم ةدمعتم ةسايس

 ماظنلا ناك ثيح يلوبيلاغ ةهبج زيزعتل دونجلا لاسرإل ةيقطنم ةيركسع بابسأ كلانه
 يلوبيلاغ ىلإ هلاسرإ نأ دكأتي مل هنكل يقورافلا كش امير .ءاقبلا لجأ نم عراصي ينامثعلا

 يف يقب نم عم لاصتا ىلع يقورافلا لظو .ةنايخلا يف هب لامج هابتشال ةراشإ ناك
 لصيف ناك امع رثكأ ليصافت ىلع مهنم لصحو .ةيرسلا ةيعمجلا طابض نم قشمد
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 خببببععححححححححححعححححححجتييييس__ 1 هي لاكش ينتمون |

 نيسحلا عجش قشمد يف ةيرسلا تايعمجلا نم ىقبت ام نأ ملع دقل .هب ناموقي نيسحلاو

 معد ىلع ًالوأ ايناطيرب تقفاو نإ اذهو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض ةيبرع ةروث ةدايق ىلع

 ناك نيسحلا نأب ملع امك .يبرع لالقتسال تايعمجلا جمانرب لكش يذلا قشمد لوكوتورب
 يف قشمد لوكوتورب ًانمضم 1915 ماعلا فيص يف ةرهاقلا يف نييناطيربلل بتك دق

 مضت ةيبرع ةكلمم ىلع اكلم هبيصنت لجأ نم ةصاخلا هبلاطم ةعومجم هنأ ىلع هتلاسر

 .ايسآ برغ يف ةيبرعلا يضارألا مظعم

 ًارباع يلوبيلاغ يف ةينامثعلا تاوقلا يقورافلا مزالملا كرت 1915 ماعلا فيرخ يف

 يف ةيناطيربلا تارابختسالل ةماه تامولعم لمحي هنأ مهل ىعداو .ءافلحلا طوطخ ىحن

 ناك لامج نأ نم يقورافلا يشخ امير .هعم قيقحتلل رصم ىلإ روفلا ىلع لسرأف .ةرهاقلا
 هل تحيتأ امدنع برهلا ررقو كارتألا دض ةرماؤم يف هتيوضع ىلع ليلد ىلع لوصحلا ددصب

 امهم .ةيملاعلا ةسايسلا يف درفتم رود بعل لالخ نم دجملاب زوفلاب لمأ اميرو ,ةصرفلا

 .ةمهم ةيأ يف ةقثلا دحأ هلوي ملو .هئاوهأل ًاعبت باشلا كلذ فرصت دقف يقورافلا عفاود تناك

 بعصي ةئزجتملا ةيخيراتلا تالجسلا نم هنأ امك .ةفيعض ةيزيلكنإلا يقورافلا ةغل تناك

 اوعدا ام عامس اودارأ نم لبق نم لقي مل ام لّوق ىدم يأ ىلإ وأ همهف مت ىدم يأ ىلإ لوقلا
 باشلا طباضلا ىعدا ةيناطيربلا تارابختسالا يلوئسم لبق نم هعم قيقحتلا لالخف .لاق هنأ

 «قشمد يف ةيعمجلا هذه ميعز مسا ًاركاذ ,"دهعلا" ىعدت ةيبرع ةيركسع ةيعمج يف وضع هنأ

 يقورافلا نأ مغرو .ينامثعلا شيجلا يف 18 ةقرفلا ناكرأ دئاق يمشاهلا نيساي ديقعلا وهو

 ىعدا دقف .دهعلا ةيعمج تاحرتقم "يمسر لكشب مكعم شقانأل لوخم تسل انأ" :ًالئاق فرتعا

 تربلغ لبق نم ةفصلا هذهب هلبقت متو ,ةمظنملا مساب قطان هنأ ءام ببسل .باشلا قشنملا

 هتياور ةحص نم دكأتلا رجي مل هنأ عمو .ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تارابختسالا سيئر نوتيالك

 يقورافلا نكي مل ةقيقحلا يف .رثكأ يرحتلاب مقت ملو ؛ةيناطيربلا تارابختسالا اهتقدص دقف
 ام نإو .رمألا اذه يف نوتيالك عدُخ دقل .ىرخأ ةعومجم يأل ىتح الو .دهعلا ةيعمجل ًالثمم

 نم ملع دق ناك يقورافلا نأ وه دهعلا ةيعمج لثمي هنأب يقورافلا ءاعدا ىلع ةيقطنملا ىفضأ
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 | طسوألاقرشلا عتتتسميفقازست اناطيرب :ثاشاازسقا |

 يتلا بلاطملا نأشب ملع امك ءنيسح فيرشلا عم تالسارملا ليصافتب قشمد يف هئالمز

 طابضلا مساب ثدحتي هنأ يقورافلا معزو .1915 فيص يف ةرهاقلا ىلإ نيسحلا اهب لسرأ

 دودحلا نمض ةلقتسم ةيبرع ةلود معدب ايناطيرب دهعتت نأ بلاط امدنع قشمد يف برعلا

 ةبسنلاب اهضعب عم طبارتت ةأجف رومألا تدب كلذ لاق امدنعو ءنيسحلا اهعضو يتلا
 تسيل اهنأ نوتيالك نهذ تلصو يتلا ةيساسألا ةقيقحلا تناكو .ةيناطيربلا تارابختسالل

 يرصملا ناك ام عمو لب ءامهضعب عم نيتقباطتم بلاطملا اتعومجم نوكت نأ ةفداصملاب

 ذنم هب نوبلاطي ةرهاقلا يف نيدعبملا برعلا نم نيرخآ ىلإ ةفاضإلاب دهعلا ةيعمج سسؤم

 هنأب دقتعي نم دعي مل ةكم ريمأ نإف ,نيسحلا دناست ةيرسلا تايعمجلا تناك اذإ .برحلا ةيادب

 ةوقلا كلتب ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا تناك اذإو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم هتقطنم طقف لثمي

 نيسحلا نإف ءاهيلع نوكت نأ ًائطخم نوتيالك روصت يتلاو .يقورافلا اهيلع اهروص يتلا
 .ةينامثعلا ةلودلا اياعر نم نييالملاو :نيينامثعلا دونجلا نم فولألا تائم مساب قطنيس

 اذإ هنأ مهربخأو ءًاروف نيسحلا ىلع درلا مهيلع نأ هؤالمزو نوتيالك يقورافلا رذح

 اهيلع نإف ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيبرع ةضافتنا دوقت نأ دهعلا نم ايناطيرب تدارأ
 نييناطيربلا يقورافلا حنمو .ةيبرعلاب ةقطانلا طسوألا قرشلا قطانم لالقتسا نمضت نأ

 ةكرحلا نإف الإو " :يقورافلا لاقو ءضرعلا اولبقي يكل ىوصق ةرتفك طقف عيباسأ ةعضب
 ةدايقلا ءاجرأ زفحتلا ّمع ."ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو ناملألل اهمعد لماكب يقلتس ةيبرعلا

 نم رشاعلا يف رنشتكو دلاريجزتيف ىلإ سروتس دلانور بتكو .,ةرهاقلا يف ةيناطيربلا

 ًابيرقت هسفن تقولا يفو ."ةداح ةلاح ىلإ لصت ةيبرعلا ةيضقلا نأ" :1915 لوألا نيرشت

 اهيف نيبي رصم يف يناطيربلا شيجلا دئاق ليوسكام لارنجلل ةركذم نوتيالك بتك

 نيرشت نم رشع يناثلا يف رنشتك ىلإ ًالجاع ليوسكام قربأف ءيقورافلا عم هتاثداحم
 تناك نيسحلا تاحرتقم نأو ءودعلا طوطخ فلخ ًادوجوم "ًايوق ًاميظنت " كانه نأب لوألا

 نإف ةمظنملا هذه عم قافتا ىلإ لوصولا متي مل ام هنأو .ميظنتلا كلذ نم تتأ دق ًايلعف

 .ودعلا فوفص ىلإ نويهذيس برعلا
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 مب تح تت 1 ا حسا و در يي وو

 ناقنإ نم مهنكميس ناك ًايبرع ًادرمت نأ ودبي ام ىلع ةرهاقلا يف رنشتك عابتأ دقتعا
 يف يلوبيلاغ ةريزج هبش فارطأ ىلع اهحاورأب ةاجنلل لتاقت تناك يتلا ءافلحلا شويج

 نأ دبالو ."نوتلماه نايإ" رنشتك بيبر ناك يلوبيلاغ يف يناطيربلا شيجلا دئاق .ليندردلا
 يماسلا ضوفملا عانقإ يف مهدعاسيل هعم لصاوت ىلع اوناك ةرهاقلا يف رنشتك عابتأ

 كلذ اولعف مهنأ ىلإ ريشي امو .برعلا بلاطم ةيبلتل نوهامكام يرنه ريسلا رصم يف دينعلا

 تناك يتلا ةيبرعلا ةروثلا ىلع ةيلوئسملا نم هيف لصنتي ةنس دعي نوهامكامل نايب وه

 كلذ ناك يتايح يف ًاسحن خيراوتلا رثكأ" :نوهامكامل ًاعبتو .ةلشاف ةروث هخيرات ىتح

 تاملك عضبب حرشأ نأ يرورضلا نم هنأ نظأو ,ةيبرعلا ةكرحلا نع ًالوئسم هيف تكرت يذلا

 نايإ ريسلل حلملا بلطملا عم أدب ءاتحب ايركسع ًانأش. رمألا ناك دقف ءكلذب يل ةقالع ال نأ

 برعلا بحسو عيرس كرحتب مايقلل ةيجراخلا ةرازو ّيلإ تلسوت دقو .يلوبيلاغ يف نوتلماه

 ميلقإ يف تاوقلا لك ًابيرقتو ,يلوبيلاغ يف تاوقلا نم ًاريبك ًاءزج نأ ثيح .برحلا جراخ

 ".. برعلا نم لكشتت تناك تقولا كلذ يف نيدفارلا

 ضيوفت ىلع لوصحلل حاحلإب ندنل دشاني رصم يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم ناك امنيب

 دقف ءضوافتلل ةلباق تناك بلاطملا كلت نأ هدافم ًاريرقت رقملا لسرأ ,يقورافلا بلاطم ةيبلتب

 رهشألاو عيباسألا يف .كلذ لعف ًايرورض ناك امثيح تالزانتلا ميدقتل ًزهاج يقورافلا ناك

 ,ةريبك ةعدخ يسمي ناك ام نمضو .راوحلا زكرم يف ءاقبلا يف يقورافلا حجن كلذ تلت يتلا

 نيب تالسارملا قايس يف تايروطاريمإلاو لودلا دودح مسر ديعيو مسري يقورافلا ذخأ

 ىلإ مهنم لك رظن دقل .نييموقلا برعلا ةداقو ةكم ريمأو ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا

 هسفن نع يقورافلا فّرع نيسحلا ىلإ ةلاسر يفو .ىرخألا فارطألا دحأل ثوعبمك يقورافلا

 هنأ ةرهاقلا يف ىعدا امنيب :مهئاغصإو نييناطيربلا ةقثب ىظحي دهعلا ةيعمج يف ىضعك
 ناك يذلا ضماغلا يبرعلا باشلا كلذ ةيوه فاشتكا لصيف لواح .نيسحلا ناسلب ضوافي

 هل لمحي مل يذلا همسا ىلع الإ لوصحلا عطتسي مل هنكل ,ةرهاقلا يف ةيمهألا غلاب حبصأ دق

 ."هفرعأ مل" :نيسحلا هدلاو ىلإ ريرقت يف لصيف هبتك ام لك ناكو .ةديفم ةلالد يأ
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 | طسوألاقرشلاعقدّسميفقزست ابناطيرب ؛تاشلا صفا |

 ,ةيروس نم يلخادلا ءزجلاب نييسنرفلا بلطم ةضراعمل ةوقب ًاهجوتم نوتيالك ناك
 لوقب ًاريرقت نوتيالك لسرأو .هامحو صمح ربع قشمد ىلإ بلح نم دتمملا طخلا لوط ىلع

 وأ هامح وأ صمح يأ بلح نم يأ ىلع لوصحلاب اسنرفل حمسي نل نيسحلا نأ يقورافلا

 ءيسي وأ دهشتسي هريرقت يف نوتيالك ناك اذإ اميف فورعملا ريغ نم لظي اميرو .قشمد
 نكي مل هنأ نوتيالك كردأ دقل .ًالعف يقورافلا هب هربخأ ام ةغايص ديعي وأ داهشتسالا

 ةياعرلا تحت نويحيسملا ماقأ ثيح ينانبللا يروسلا لحاسلا نم اسنرف ءانثتسا ناكمإلاب

 ,رظنلا تاهجو يف هعم قباطتي يقورافلا نأب ًاريرقت نوتيالك لسرأ ىرخأ ةرمو .ةيسنرفلا
 يقورافلا نأ عم ,ةقطنملا كلت يف برعلا بلاطم نع ىلختي نأ ,نيسحلا مساب ءًابغار ىدبيو

 .ضفر هنأو اذهك لزانت ميدقت هنم بلُط هنأ نيسحلا ربخأ

 يرنه ريسلا رصم يف يماسلا ضوفملا قربأ :نوتيالك ريراقت ىلع ءاني

 نل ةكم ريمأ نأ :لوقي ءيقورافلاب ًادهشتسم ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ نوهامكام
 هنكلو ءطسوتملا رحبلا ىتح هتكلممل ةيبرغلا دودحلا دتمت نأب ءيلصألا هبلطم ىلع رصي

 صمحو بلح قطانملا نم يأ لالتحال ةيسنرف ةلواحم يأ "حالسلا ةوقب" ضراعيس

 ةراشإلا نكل .دونبلا هذه لوبقب ًاضيوفت نوتيالكو نوهامكام دارأو .قشمدو هامحو

 ليبس ىلع .ةراشإلا تناك له ,ةمهبم تناك نوهامكام اهمدختسا يتلا ةيفارغجلا

 ةملك تناك له ؟قشمد ةعطاقم مأ قشمد يحاوض مأ قشمد ةنيدم ىلإ يه .لاثملا

 مأ نوهامكام مأ يقورافلا ناك له ؟تاعطاقم مأ يحاوض يأ تايالو ينعت "”قطانم"

 يأ "قطانم" ةملكب نويناطيربلا ىنع لهو ؟"قطانم" ةملك ركذ نم نوتيالك ناك هنأ

 ىدم ىلعو ,نيحلا كلذ ذنم ريرم لدج ردصم ةعيرألا قطانملا ىنعم تلظ ؟"ندم"
 تايمستلا هذه تمهف اذإ هنأ نولداجي نيطسلف ةيورعل نويزحتملا لظ تلت دوقع

 نأب اودعو دق اوناك رصم يف نييناطيربلا نأ حضتال بسانم لكشب عبرألا ةيفارغجلا

 .سكعلا ةحص ىلع نيطسلف ةيدوهيل نوبزحتملا لداج امنيب .ةيبرع نيطسلف نوكت

 عطقل نيحي تقولا ناك امدنعف ءدعب اميف ىرنس امكو ءاميقع مهلادج ناك ءام ةقيرطيو
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 حبحب لأ يلا ا اكشاي تس لولا اسمن |

 ءيشب هسفن مزلي ال هلعجت ةجردل ةيوتلم تارابع باهسإبو نوهامكام مدختسا دوعولا

 .قالطإلا ىلع

 يف ركفي ناك اميرف .ًايفارغج ةعيرألا ندملا فّرع نم وه نوتيالك ناك اذإ

 .يسنرفلا ذوفنلا تحت ناك يذلا اهلحاس ن ةيروس لخاد لصف ةيفيك يفو ءنانبلو ةيروس

 :ةعبرألا ندملا لكشت امنيب.ةيروس يف ةراضحلل نيطخ دحأ وه يروسلا لحاسلا طخ َّنإ

 هذه تلكش ,ةيساقلا ءارحصلاو لبجلا نيب ةعباق يناثلا طخلا قشمدو صمحو هامحو بلح

 ىلإ رظنلابو .يروسلا لخادلا يف عورزملا ميلقإلا ناك يذلا ليوطلا قيضلا قاورلا ندملا
 ندملا هذه رهظت ,"اكيناتيرب ايديبولكياسنإ"' ةيناطيربلا ةعوسوملا نم 1910 ماع ةخسن

 فيرعتل ىعسي يناطيرب ىلإ ةبسنلابف ءاذكهو ,ةيلخادلا ةيروس يف ةديحولا اهنأ ىلع ةعبرألا
 قطانملا هذه تناك املو .اهزيمي دق يتلا ةديحولا ندملا يه هذه تناك دقف ةعقرلا هذه

 متي نأ قطنملا ريغ نم هنأ نيخرؤملا داور دجو دقف ءاهتعيبط يف هباشتم ريغ ةعبرألا

 ًارمأ ودبي ناك اهعمج قطنم نإف ةعوسوملا ئراق ىلإ ةبسنلاب نكل ؛ةدحاو ةقطنمك اهعمج
 طخلا لصو طاقن اهتعبرأ تلكش دقف ءىرخأ ةماه ةزيم ًاضيأ ندملا هذه تكراشت .ايلج

 ديدح طخل ةينامثعلا ةيعمجلا مسا تحت نويسنرفلا هدم يذلا طخلا اذه ءيسنرفلا يديدحلا

 نم لك تلكشو .ًايونج قشمدب ًالامثش. بلح طيرف 1895 ماع حتتفاو ,هدادتماو هامح قشمد

 ككسب يسنرفلا طخلا رخآ يديدح طخ طبر قشمد يفو .ةسيئرلا هتاطحم ةعبرألا ندملا

 ةيروس كلذب ًالصاو ةرونملا ةنيدملا ىتح ًايونج دتما يذلا ,يزاجحلا يديدحلا طخلا

 .تاذلاب تقولا كلذ يف ةميظع ةيمهأ اذ ادب رمألا اذه نأ دكؤملا نمو .نيسحلا ذوفن قطانمب

 دقف مسالاب ةعبرألا ندملا ركذ ىلع ًالوأ ىتأ نم وه ءنوتيالك سيلو :يقورافلا ناك نإو
 .كلذب ماق امدنع هنهذ يف ديكأت لكب يديدحلا طخلا رمأ ناك

 ناك ,ةيساسأ ةيسايسو ةيركسع ةيمهأ تاذ ةيديدحلا طوطخلا هيف تربتعا دهع يف

 تاطحمي مكحتلا ىلع رصيل ضرألا ىلع تاضوافم يف نيسحلا لثمي يسايس وأ يدنج يأ

 ًاضيأ لب ءلامشلل ةمصاعك بلحو بونجلل ةمصاعك قشمد يف طقف سيل ,ةيديدحلا طوطخلا

150 



 | طسوألا قرشا عقدتسم يف قازست (بناطيرب :كاشئارصفا |

 ام يه ةثيدحلا يقورافلا ةربخ نإ .هامحو صمح امهو امهاطيرت ناتللا ناتنيدملا يف

 ميلقإ ىلع ةرطيسلل برحلا ليبق اوططخ دق بابشلا كارتألا ناك ثيح ءاذه هبلطم هيلع ىلمأ

 ميلقإلا ندم ىلإ ًايونج قشمد نم دتمت يتلا ةيديدحلا طوطخلاب مكحتلا لالخ نم زاجحلا
 بلقي نأ الإ .برحلا نم حبارلا فرطلا يف ناك اذإ ءنيسحلا نم عقوتُي نكي ملو .ةيسيئرلا
 اهطوطخب مكحتلا لالخ نم ةيلخادلا ةيروس ىلع رطيسيس ناك هنأ يأ ءاهباحصأ ىلع ةطخلا

 ةدتمملا ةقطنملاب يقورافلا بلاطم ةغايص ةداعإب هقافرو نوتيالك ماق اميرلو .ةيديدحلا

 نولوئسملا مهفي الأ نم ءالؤه يشخ دقف ءاولعفي مل مأ كلذ اولعف ءاوسو .بلحو قشمد نيب

 ىلإ سروتس دلانور بتك قايسلا اذه يفو .بلاطملا هذه ةيبلت ةيمهأ نورخآلا نويناطيربلا

 سيئرلا "ماتيشت نليم" ريسلا ىلإ اهيف ريشي ةلاسر داليملا ديع يف رنشتكو دلاريجزتيف
 ناك هتلاسر يفو ,نوهامكام لوصو لبق ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقمل تقؤملا

 برعلا عم تاضوافملل ةيولوألا حنمل رنشتكو دلاريجزتيف نم ًالك دشاني سروتس دلانور
 يتلا ةبوعصلا متملع مكنأ ول نكل ءبعاصملا هذهب مكتقلقأ ذإ ينورذعا" :هلوق ًافيضم

 وأ حرتقم يأ يدبي نليم ريسلا لعج يف مرصنملا فيرخلا لوط ىلع نوتيالكو اهتهجاو
 ."انقلق متهفت متنكل ةيبرعلا ةيضقلاب مامتها

 يف ىرخأ ةرم ةرهاقلا يف سكياس كرام ريسلا فقوت نأ نوتيالك ظح نسح نم ناك
 هرابخإ دعيو .ًاقباس ركذ امك 1915 يناثلا نيرشت يف ندنل ىلإ دنهلا نم هتدوع قيرط
 برعلا مامضنا ةيناكمإب داقتعالا ىودع سكياس ىلإ هقافرو نوتيالك لقن يقورافلا ةصقب
 يه كلت تناكو .برحلا يف ءافلحلا بناج ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا فصن نولكشي نيذلا

 لك ريغتل ةرورضلاب تناك يتلاو .هلوصو ىدل سكياس تدعسأ يتلا ةلهذملا رابخألا

 ًازيمم ًاربخ هتاذ دحب لكش. برحلا يف ًايساسأ ًالماع ييرعلا ملاعلا نوكي نأف .تاباسحلا

 ةيبنجألا ىمظعلا ىوقلا نأ ىلع تماق ةقطنملا تاسايس ىلإ هترظنف .سكياس ىلإ ةبسنلاب

 يرهوج لكش يأيب الو هتاباسح يف لخدت ملو «تابيترتلا لكب موقت نم يه ةرحانتملا

 هنكل ,ةمكاحلا ةيكرتلا ةقبطلاب ًابجعم ًامئاد ناك دقل .ةيلصألا بوعشلا تاحومطو حلاصم
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 ىبحححيبحححححححححححححححح ا ا_ للي فا اظن ل لولا تأ |

 نإ لب ءايسآ يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اياعر اهنم تلكشت يتلا بوعشلا يف ًاريثك ركفي مل
 .ةيدقنلا تادرفملا ىلع يعماج بلاط ٍبُردتب هبشأ ناك بوعشلا هذهل فصو نم هبتك ام

 لب ؛«'نيزجاع مهنأ عم نيحقو"و «"'ءانبج" اوناك مهنأ سكياس بتك ندملا برع نع
 سانأ مهنأ لاق دقف برعلا ودب نع امأ ."كلذي ةليحنلا مهداسجأ فرتعت ةجردل نييشحو"و
 ايناطيرب ءافلح اوحبصيل كئلوأ ناك دقف كلذ عمو ."تاناويحو ..ءنوعشج ,نوعامط"

 .نوتيالك اهب ىتأ يتلا ةديدجلا تامولعملا ىلإ ًاعبت ءطسوألا قرشلا عازن يف نييسيئرلا

 رداق هنأ نآلا ودبي ءاهب ريكفتلل تقولا ذخأ نود فقاوملاو ءارآلل هينبتب رهتشا يذلا سكياس

 اقنتعمو ميدقلا هأدبم نع ًادترم ةأجف ادغ دقل .ةلوهسلا سفنب فقاوملاو ءارآلا ذبن ىلع ًاضيأ

 دح ىلإو همزال ًافوخ سكياس ىفخأ هتسارد مايأ ذنمف .طسوألا قرشلل ةيلصألا بوعشلا ةيضقل

 اياوزلا نم ريثك يف ةريطخلا ةيملاعلا مهدئاكم ةكبش. فشتكا نيذلا دوهيلا نم هيلع ذوحتسا ام

 بتك .رثكأ فنعب اههاجتا هرعاشم تلعتشا ىرخأ ةعامج كانه تناك دقف كلذ عمو .ةملظملا

 نوكلمي ال نمرألا نأ الإ ,ةديجلا مهطاقن مهيدل دوهيلا ىتح" :الئاق تارملا ىدحإ يف سكياس

 شيج ءاشنإ كاذنآ ةسامحب حرتقاو «نمرأ ءامعزب سكياس ىقتلا ةرهاقلا يف ."كلذ نم ًائيش

 ىأرو .ايكرت ىزغل كلذو ,ةدحتملا تايالولا يف نمرألاو برحلا ىرسأ نم هدينجت متي :ينمرأ
 .عيباسأ نامث يلاوح نوضغ يف شيجلا اذه ليكشت عيطتسي ناك هنأ هرظن ةهجو نم

 دقف ءطسوألا قرشلا بوعش نأشب ًاسمحتم بيرق دهع ذنم حبصأ دق سكياس ناك

 ناكو .رصنلا حاتفم ةيبرعلا شويجلا رفوت نأ ةيناكمإب نوتيالك ةركف ًامامت هتكلمت
 ,ةرهاقلا ييناطيربل ةديدجلا ةيضرفلا ندنل ىلإ هتدوع ىدل شقانيل ًاديج هزهج دق نوتيالك

 قرشلا يف برحلا ءاهنإ يف نييسنرفلا نم ةيمهأ رثكأ نوكي نأ نيسحلل نكمي هنأ يهو
 .تربريه يريبوأ ناملربلا وضع دينجتي ًاضيأ نوتيالك ماق ةمهملا سفنلو .ةعيرس ةياهن
 دروللا ءاقلب ندنل ىلإ ةدوعلا يونيو ةرهاقلا تارابختسا يف مدخي ناك يذلا تريره دهعتف
 ةدعاسمب تريريه ماقو .امهل رمألا حرشل يارغ دراودإ ريسلا ةيجراخلا ريزوو رنشتك

 يف مهبلطم نع يلختلا ىلع مهثحت ؛نييسنرفلل ةجهللا ةيوق ةركذم ةدوسم عضوب نوتيالك
 .نيسحلل ندملا هذه كرت ضرغب كلذو هامحو بلحو صمحو قشمد
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 | طسوألاقرشلا عمت فقازست (بناطيرب :كااشاالصفلا |

 راكفألا نم ريثكلا هتبعج يفو ,1915 لوألا نوناك يف ندنل ىلإ سكياس داع

 بيحرتب سكياس يظح هلوصو ىدلو .اهنع عافدلاب موقيو ريراقتلا اهنع مدقيل ةديدجلا

 تاوطخلاب ماقو يبيرع بتكم ءاشنإ سكياس حرتقا ثيح تقولا كلذ ناكو «ءندنل يف راح
 ىقتلا يذلا ديحولا لجرلا هنوكب سكياس درفنا دقل .ًاقباس ركذ امك هسيسأت وحن ىلوألا

 بيترتب يكناه سيروم ماقو .دنهلا ىلإ رصمو ناقلبلا نم ةيمهأ وذ يناطيرب طباض لكب
 سلجم يف برحلل ةيلخادلا ةنجللا عم ءاقل ًاضيأ هل بتر امك ,جروج كلملا عم هل ةلباقم

 نأ وه ءارزولا سلجم ىلإ هلاصيإ سكياس دارأ ام .اهرس نيمأ يكناه ناك يتلا ءارزولا

 ةيولوألا نآلا مه ءبرحلا يف ًارثؤم ًالماع يضاملا يف هسفن وه مهريتعي مل نيذلاو ءبرعلا

 لكشب هتيمهأ ضرفي رمأ وه نيسحلا عم قافتا ىلإ لوصولا نأو ,ءافلحلل ةبسنلاب ىلوألا

 .حلمو يويح

 نوكيس ايناطيرب نأ ةقيقحل نيكردم ريغ ةرهاقلا ييناطيرب نم هريغو سكياس ادب
 نأ الإ .نيسحلل دوعولا حنم ىلع ةريخألا ةقفاوم ءاقل اسنرفل ًاظهاب انمث عفدت نأ اهيلع
 ةميظع تالزانتب مدقتلا ايناطيرب ىلع بجوتيل ناك دقل .ندنل يف كاردإ لحم ناك كلذ

 يارغو رنشتك نم لك ناك امنييو .برعلل تالزانتلا ميدقت نم يه نكمتتل نييسنرفلل
 دروللا رظن ةهجو تناك .كلذب نييناطيربلا نم يأ مهنود بغري مل ءنمثلا كلذ عفدب نيبغار
 مهنأل كلذو .برعلل دوعولا عطقت الأ يغبني هنأ .دنهلا كلمل قباسلا بئانلا ؛”نوزروك"
 ةلودلا ريزو ضروع امك .ةوق نم اوتوأ ام لكب ءافلحلا دض نولتاقي تقولا كلذ يف اوناك

 سكياس نم لكل ًادناسم رنشتك نكل ءكلذ لعف يف نلربماشت نتسوأ" دنهلا نوئشل ديدجلا
 بيجتست نأب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا ضيوفت ىلع ةوقي رصأ سروتسو نوتيالكو
 .ةيقبلا منقت نأ هذه رنشتك راكفأ تعاطتساو ءنيسحلا عم قافتا ىلإ لصت نأو روفلا ىلع

 فانئتساب ندنل يف ةدايقلا لبق نم ًاهجومو ًالوخم نوهامكام يرنه ريسلا ماق هيلعو
 ليوط تقولو نيسحلا ىلإ ةريهشلا نوهامكام لئاسر ىنعم لظ دقو ,ةكم عم هتالسارم

 .نيطسلف يف ةيدوهيلاو ةيبرعلا نيتيضقلل نيبزحتملا لبق نم لدج لحم
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 هكجبحححيييبببججججججججيج 7# هيلا شرما اشي ناسا يتسم |

 اهيف همهتا ءنوهامكام ىلإ ةيناث ةلاسر نيسحلا بتك كلذ تللخت يتلا ةرتفلا يف

 لاقو ءموختلاو دودحلا ةشقانم يف نوهامكام ٌركلت ببسب كلذو ."ددرتلاو روتفلاب"

 لجؤت نأ نكمي ناك ةشقانملا هذه نإف بسحف ىه هبلاطم يه كلت تناك ول هنأ نيسحلا

 يهف ؛هتاحرتقم نع ىتح ربعت مل اهنإ لب ةصاخلا هبلاطم نكت مل اهنكل ءبرحلا ةياهن ىتح

 لولح عم .نيسحلا ريبعت دح ىلع ,"بعشلا" بلاطم تناك دقل :نورخآ اهغاص بلاطم تناك

 ةملكب نيسحلا هانع ام نأب ملع ىلع ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا ولوئسم ادغ تقولا كلذ

 ةريبك دادعأب عتمتت اهنأ اودقتعا نيذلا ةضماغلا ةيرسلا ةيعمجلا يرمآتم وه "بعشلا"

 .يبرعلا ملاعلا يف عابتألا نم

 ةجهللا فلتخم أدر نوهامكام لسرأ 1915 لوألا نيرشت رهش نم نيرشعلاو عبارلا يفو

 نوهامكام قفاو ؛ةمزاللا تادهعتلا ميدقتل رنشتك لبق نم ًالوخم ناك املو .نيسحلا ىلإ ًامامت

 يأ لمحت يف ًابغار نكي مل نوهامكام نأ الإ .ةددحم موختو ضارأ ةشقانم يف لوخدلا ىلع ددرتب

 نم ولخي ال داكي لكشب ةغللا مادختسا ىلع ىتأف :ةنيعم تامازتلاب مايقلا لايح ةيصخش ةيلوئسم

 .برحلا دعب مهلالقتسا ىلع برعلا لصحي نأ ىلع نوهامكام قفاو ,ةنيعم ةيحان نمف .ةقوارملا

 تارادإ ديطوت لجأ نم نييبروأ نيلوئسمو نيراشتسم ىلإ ةجاحلا ىلإ راشأ ىرخأ ةيحان نمو هنكل

 ءًارصح نييناطيرب نيلوئسملاو نيراشتسملا كئلوأ نوكي نأ بوجو ىلع رصأو .ةيبرعلا لودلا

 نوكت نأ اهيلع ناك برحلا دعب ام طسوأ قرش يف "ةلقتسم" ةيبرع ةكلمم يأ نإف ىرخأ ةرابعيو

 در ؟ايناطيرب ةيمحملا ةيبرعلا ةكلمملا اهنمضتت نأ يغبني يتلا يضارألا يه ام .ةيناطيرب ةيمحم

 ال ايناطيرب نأ ًاحضوم .قطانم عبرأ ىلإ نيسحلا اهب بلاط يتلا يضارألا ميسقتب نوهامكام

 نأ ىلإ اريشم نوهامكام أديو .قطانملا هذه نم يأب نيسحلا بلاطم معدب اهسفن مازلإ عيطتست

 هامحو صمحو قشمد قطانم نم ًايرغ ةعقاولا يضارألا يف هبلاطم نع يلختلا نيسحلا ىلع

 نيسحلا نأ ىلع لعف دق هنأ نوهامكام نظ لقألا ىلع وأ ًاقبسم قفاو دق يقورافلا ناكو .بلحو

 نكي مل يتلا يضارألا نأ لوقلا دصق هنأ نوهامكام بتك .دعب اميفو .ةطقنلا هذه نع ىلختيس ناك

 امير ةيقرش دودحب كلذو ءنيطسلفو نانبلو ةيروس لحاس يه اهب اوظحي نأ برعلاو نيسحلل
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 | طسوألا قرشلاعقتسسميفاذست [يناطير :شل[ كلا لصقل | سس
 ةءارق لالخ نم نكل ,هتغل هب أرقت نأ نكمي ناك ام اذه .ندرألا مويلا ىمسي اميف ام ناكم يف مسرت

 .نيطسلف ىلإ سيلو نانبلو ةيروس ىلإ طقف اذه ريشي نوهامكام ناك دقف رثكأ ةيعيبط

 ظحال ,نيدفارلا ميلقإ نم دادغيو ةرصبلا يتقطنم يف ءطسوألا قرشلا نم يقرشلا ءزجلا يف

 ةيرادإ تابيترت" ةماقإ اهيلع اتضرف اهيف ةيناطيرب حلاصمو قطانملا كلت عقوم نأ نوهامكام
 ةدايسلا ديكأتل ًاناكم كرتتس تابيترتلا كلت تناك نإ وه هركذ ىلع ىتؤي مل ام نكل ."ةصاخ
 هطسوألا قرشلا نم يبرغلا ءزجلا يف امأ .؟ىدم يأ ىلإو نيأف كلذك رمألا ناك اذإو ءاهيف ةيبرعلا

 يف طقف نيسحلل تانامضلا حنم يف عسوتت نأ ايناطيرب تعاطتسا دقف ءنيطسلفو ةيروس يأ

 تناك املو ."نييسنرفلا اهئافلح حلاصمب رارضإلا نود اهيف فرصتت نأ اهل ناك يتلا" قطانملا
 دهعتلا اهرودقمب نكي مل ايناطيرب نأ اسنرف تعنتقا دقف يبرغلا ءزجلا لماكب بلاطت كاذنأ اسنرف
 دقف لعفلايو .بلحو هامحو صمحو قشمد يف ىتح الو ,ءزجلا اذه يف ةيبرعلا بلاطملا معدب
 قبي مل اذكهو .نيطسلف يف اسنرف بلاطم 1915 يناثلا نيرشت يف يقورافلا عم سكياس شقان
 نيسحلا ناك نيذلا ,برعلا ءامعزلا نم ددع نيب ةمستقم كاذنآ تناك يتلا ةيبرعلا ةريزجلا ىوس

 برعلا ءامعزلا عم ةديج تاقالعب عتمتت نمزلا نم ةبقحلا كلت يف ايناطيرب تناك .مهنم ًادحاو
 راشأ ."دوعس نبا" نيسحلا مصخ مهنيب ناكو .ءامعزلا كئلوأ عم تادهاعم لالخ نم ني يرخآلا
 ايناطيرب تاقالعب رضي ءيش يأب هدعي نأ عطتسي ال هنأ ىلإ نيسحلا ىلإ هتلاسر يف نوهامكام

 يف ايناطيرب نإف داعبتسالا نم ةلصاوتم ةيلمع لالخ نمو اذل .نيرخآلا برعلا ءامعزلا عم
 .قالطإلا ىلع ناكم يأ يف نيسحلا بلاطم معدب اهسفن مزلت مل ةياهنلا

 يف ."ةمقر ةيرسلا ةيبرعلا ةرشنلا" قحال تقو يف هترشن صخلم يف درو امل ًاعبت
 ةبسنلاب نوهامكام  نيسحلا تالسارم ةليصح تناك دقف ناريزح رهش نم رشع نماثلا
 ةيكلملا ةموكحلا نأ :يه نييناطيربلا تارابختسالا ةداقو نييسايسلاو نييركسعلا ةداقلل

 ,ةيبرعلاب ةقطانلا ايسآ قطانم يف يبرع لالقتسا عيجشت يف ةبغر ىلإ تراشأ ةيناطيربلا
 متيل ناك يتلا ةيبرعلا ةموكحلا لكشب اهسفن مازلإ ةضفار تلظ ةيناطيربلا ةموكحلا نكل
 وهو نوهامكام ناك .ةموكحلا كلتل دودحلا مسر صخي اميف ىأ ةقطنملا يف اهسيسأت
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 نيب تاضوافملاف ؛لماك لكشب حضاو ريغ نوكي نأل ةجاح ىأر دق سرمتم يطارقوريب

 يف دحأ نكي ملو دعب تأدب دق نكت مل طسوألا قرشلا لبقتسم لوح نييسنرفلاو سكياس

 نم سورلل وأ نييسنرفلل هنع لزانتلا يغبني ناك ام طبضلاب ملعي ةيناطيربلا ةموكحلا

 ضوفملا نأ دب ال نكل ,نيسحلا عم فلاحتلا رسخي الأ نوهامكامل رنشتك رماوأ تضق .مهدعب

 نيبت دقو ءنيسحلا بلاطم ةيبلتل ًامدق ىضم اذإ ءادفلا شبك حبصي نأ نم يشخ يماسلا

 .اهميدقتل ايناطيرب ىعدت دق ىرخأ تامازتلا عم تيراضت بلاطملا كلت نأ ًاقحال

 علطم يف هعضو يذلا ليلحتلا ىلإ ًاعيتف ءرربم نود كلت نوهامكام فواخم نكت مل

 ماهدنيو ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تارابختسالا يف ةينامثعلا نوئشلاب ريبخلا 1916 ماعلا

 نكت مل ,لوقن اقدصو ءبرعلا نم تاعومجم ةثالث كانه تناك ؛كاذنآ عضولا لوح ,سيديد

 ,نويروسلا كانه ناك ذإ .ثالتثلا تاعومجملا هذه نم يأ بلاطم ةيبلت ىلع قفاوتل ايناطيرب

 هنك امل كلذو ,ةقطنملا ىلإ لوخدلاب نييسنرفلل حامسلا مدعب يسيئرلا مهفده دسجت نيذلا

 نمل هنإ" :الئاق كلذ نع سيديد بتك دقو ,تقولا كلذ يف نييسنرفلل ةيهارك نم نويروسلا

 مغر ةدوجوم تناك ةيهاركلا كلت نكل "..فولأملا نع ةجراخلا ةيهاركلا كلت ريربت بعصلا

 .ةقطنملا يف نييسنرفلا بلاطمل ًافالخ نييروسلا فده راس عبطلابو .اهريربت ةيوعص

 مظعم نأ لاق سيديد نأ الإ ,ةيبرع ةكلمم سّورتب هفده ىلجت يذلا نيسحلا كانه ناكو

 رظن ةهجو اهنأ نظأ" :لوقي كلذ نع بتكو .كلذ نوضراعي اوناك كارتألا لكو برعلا

 ةركف تسيل ةركفلا هذه نأ ,كارتألا عيمجو برعلا نم نيريثكلا رظن ةهجو اهنأ امك ءانتيبلغأ

 .مهل ميعزك نيسحلا لبقتب نيبغار ريغ اوناك نيرخآ ًابرع نأ ًاحراش سيديد عباتو ."ةيلمع

 اوناك مهنكل ,مهب صاخ لالقتساب اوبغر ءسيديد داقتعاب ؛نيذلا قارعلا برع كانه مث نمو

 يشخ دقف كلذل ًاعبتو .مهمكحو مهيضارأ مضب دنهلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا اياون دض

 ."ةعينم" اهنأ تبثت دق برعلا عم مهافت ىلإ لوصولا ضرتعت يتلا تابقعلا نأ نم سيديد

 تامازتلا يأب مدقتي نأ ماس ضوفمك نوهامكام ىلإ ةبسنلاب رطخلا نم ناك اذلو

 دكانيجير نأ الإ .كلذب مايقلل هعفدب ناك لجعتملا تياغنيو نأ دقتعاو ,نيسحلل ةتباث
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 | طموألاقرشلا عتدسم يف قازست ايناطيرب :كاشاارسفاا |

 امك .هرظن تاهجو ريسفت ءاسأ دق ناك نوهامكام نأب هغلبي نوتيالك ىلإ بتك تياغنيو
 يماسلا ضوفملا نم لك نوكي نأ ىشخأ" :لاق ءدنهلا كلم بئان غنيدراه دروللا لعف دق ناك

 تحت ةدحوم ةيبرع ةكلمم مايقب نونمؤي نمم يننأب ينع ًاعابطنا اذخأ دق غنيدراه دروللاو

 هنكل .دعبلا لك ةيقيقحلا يراكفأ نع ةديعب اهلماكب ًاعبط يه هذهك ةركف يأ .فيرشلا مكح
 ةكرحلا ةداق يطعن نأ .ًاعيمج انل بسانملا نم هنأ دقتعأ امك ,يل ةبسنلاب بسانملا نم ناك

 اننأ نيبتل ترج يتلا تالسارملاب لماكلاب نوطاغ نحن امنيب عابطنالا كلذ ةيبرعلا

 ."مهعم هيلإ انلصو ام دح ىلإ برعلا عم ةين نسحب فرصتن

 الإ برعلا عم تاقالعلا لكش ديدحت متي نأ ةدقب ضراع يذلا ءنوتيالك تربلغ ناك
 نم صلمتلا يفو ةلأسملا ليجأت يف تحجن نوهامكام لئاسر نأ دقتعي ءبرحلا ءاهتنا دعب
 :لوقي نوهامكام هب ماق ام ًازجوم رهشأ بقع نوتيالك بتكو .ىزغم وذ مازتلا يأ ميدقت
 در ."ناك امهم ءيشب يأب انسفنأ مزلن نأ نم ديدشلا رذحلا ًالعف انمزتلا دقل ظحلا نيكل"

 رصأو ."بلح ءهامح ءصمح ,قشمد" ةغيص لوبق عيطتسي ال هنأب :نوهامكام ىلع نيسحلا

 نيسحلا بتك نانبل يف اسنرف بلطم ىلإ ةراشإبو ."توريبو بلح" يتقطنم ىلع لصحي نأ
 يف ضرأ نم ةدحاو مدق ةحاسم كلمت ىرخأ ةوق يأ وأ اسنرف حنم هنأش نم لزانت يأ" :نأ

 قافتا ىلإ لوصولا يف ًايلعف نيسحلا لشف دقف اذكهو ."ًاقالطإ دراو ريغ رمأ وه ءازجألا كلت
 نوصلختيس اوناك بابشلا كارتألاف ءءافلحلا معدل هرارطضا سسحت هنكلو ,نوهامكام عم

 عضب دعي .لبقت مل مأ هطورشب ايناطيرب تلبق ءاوس مهيلع درمتي نأ هيلع ناك اذكهو ءهنم
 :ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا نم ,ثراغوه ديفيد عم هل ثيدح يف نيسحلا راشأ دقو ,تاونس

 طسوألا قرشلا يف ىرخأ ضارأو نانبلو نيطسلف صخي اميف ًاموسحم رمألا ربتعي ال هنأ

 ىلع ثراغوه قلعو .مالسلا رمتؤم يف ضوافتلل ةلباق اياضقلا لك نأ :نيسحلا ىأر امك
 يف شيعلا نايوني نيصخش عم ةنراقم لحم هايإو انعضوب نيسحلا ماق دقل'' :ًالئاق كلذ

 ."فرغ يأ وأ قباوط يأ ذخأيس امهيأ نيقفتم ريغ امهنكل دحاو تيب

 ءافولا ةبجاو حبصت نل ةعوطقملا دوعولا نأ ةيجراخلا ةرازو يأر ناك ءندنل يف

 يبرعلا فصنلا ماق لاح يف طقف ناك يبرع لالقتسا معدب ايناطيرب دهعتف .ًادبأ
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 .هثودح ةيجراخلا تدعبتسا ام ىهو ءناطلسلا دض ضافتنالاب ةينامثعلا ةيروطاربمالل

 نأ نييناطيربلا ىلع نوكي نلف ةقفصلا نم مهبتاجب اوموقي نل برعلا نأ املاطف هيلعو

 اهل ناك لب نوتيالك ىلع اهتامولعم يف ةيجراخلا ةرازو دمتعت مل .اهنم مهبناجب اوموقي

 يف مهفرط رييغت ددصب اوناك برعلا نأ قدصت مل يهف .تامولعملل ةصاخلا اهرداصم

 هطابضو رنشتك كرت يف ًاررض يارغ دراودإ ريسلا ةيجراخلا ريزو ري مل كلذ عمو .برحلا

 مكح نع اودتري يكل برعلل ًازفاح كلذ لكشي املاط هنوديري ءيش يأب دوعولا نوعطقي

 ةدايقلا اهمدقت يتلا ضورعلا لوح قلقي الأ "نلربماشت نتسوأ" يارغ ربخأ دقو .ناطلسلا

 دسجتي نل ءاوهلا يف رصق نع ةرابع ناك ةلأسملا لج" نأ كلذ ,ةرهاقلا يف ةيناطيربلا

 ىلإ كلذ عجريو .ءاوهلا يف رصق درجم ةلأسملا نوكت الأ نم قلق دقف نوهامكام امأ ."ًادبأ

 يه يموقلا جايتهالا ةركف تناك يتلا دنهلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا يف ةقباسلا هتمدخ

 يف سيل ةروصحم هفواخم نأ سيديد ماهدنيو رابخإب نوهامكام ماق دقل .مئادلا اهقلق

 .ايناطيرب ىلع ًارطخ كلذ لكشي نأ نمو ءاهحاجن يف لب ةيبرعلا ةروثلا ةطخ لشف

 يف تلمهأ دق اهحلاصم نأ ىعدا يذلا ءدنهلا يف كلملا بئانل نوهامكام حرشو

 ةيحان نم هنأل كلذو ءًاضماغ نوكأ نأ ةرورضلاب يلع ناك" :ًالئاق .نيسحلا عم تالسارملا

 ناك ىرخأ ةيحان نمو ءًالبقتسم ددحم ءيشب مازتلالا يف ةيناطيربلا ةموكحلا بغرت ملام

 هتاضوافم نأ نوهامكام ىعداو ."ًافوخ برعلا رفني نأ هنأش. نم انبلاطمل لصفم فيرعت يأ

 اذه قلقأ .ءيش يأب هنيع تقولا يف مهديقت الو نييناطيربلا قوقح رقتل نكت مل نيسحلا عم

 نوهامكام ءاعدا نع دنهلا نوئشل ةلودلا ريزو ىلإ بتك يذلا دنهلا يف كلملا بئان ريسفتلا

 ديقت نل اهنأ امك انقوقح رقت نل يهف ءمالك درجم يه كلت تاضوافملا ةلأسم نإ" :ًالئاق

 يف برعلا رمتسا نإ ةصاخ .ةياهنلا يف ةيضقلا يه كلت نوكت امبر .دلبلا كلذ يف انيدي
 ."اهب ءافولل ةين كانه تسيل امنيب تادهعتلا ميدقت يف بغرأ مل يننكل ءودعلا ةدعاسم

 دروللا ىلإ ةيبرعلا ةيرسلا ةيعمجلا ميعز يرصملا زيزع لسرأ 1916 ماعلا علطم يف

 ةغل :ةيسنرفلايو يرصملا بتك ,رخآلا فرطلا نم ةيضقلا اهيف براقي ةلاسر رنشتك
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 | طسوألاقرسلا عقد يف قازست ايئاطيرب :تكاشلارصفلا |

 ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلا يف اهيرآم قيقحت نم نكمتت نل ايناطيرب نأ ,ةيسامولبدلا
 قطن نيذلا كئلوأ .يقيقحو لماك لالقتسا ةسرامم يف ةيرح هيوعش حنم مزتعت مل ام

 نم لك ءاج ام اولبقتي نل مهو .ةيناطيرب ةياصو الو ةرطيس اوديري مل مهمساب يرصملا
 يرصملا فاضأو .يقيقح ءيشب اوبلاط دقف ءالالقتسا هتيمست ىلع نوتيالكو نوهامكام

 ىون ام ًامامت وهو ,مهمكح يف ةينلا اهيدل تناك نإ ايناطيرب ةدناسمب اوموقي نل مهنأ
 فقوم يرتعي يذلا فيزلا ىلع ءوضلا يرصملا ىقلأ .هالعفي نأ نوتيالكو نوهامكام

 تقولا يف اوبغري مل مهنكل :برعلا معد اوبسكي نأ ةدشب هعابتأو رنشتك دارأ دقل .ايناطيرب

 نم كلذ ناكو ءاوشغي نأ اولواح اذكهو .كلذ ءاقل ريمألا هبلط يذلا نمثلا اوعفدي نأ هسفن

 ةغلب ةفيزم دقن ةعطق هنوطعي اوناك ةقيقحلا يف امنيب نيسحلا بلاطم ةيبلتب ءاعدالا لالخ
 يقورافلاو يرصملا نم الك نأ الإ كلذ اولهج هءالمزو نوتيالك نأ عمو .اهل ىنعم ال

 نيسحلا ىدل نكي مل ذإ .ةروزم ةلمع ايناطيرب ىلع نوضرعي ًاضيأ اوناك نيسح ريمألاو
 وأ تارشع دشح نع مهثيدح امأ .نوفرعُي عابتأ ةيرسلا تايعمجلا ىدل نكي مل امك .ًاشيج
 .هوقدصي مل مأ مهسفنأ مه هوقدص ءاوسو :مهتيضق لجأ نم برعلا دونجلا نم فالآلا تائم

 .لايخ ضحم ناك

 رشع سماخلا لولح عم هتصق ريغ .هلوصو روف ةيبرع ةروثب دعو يذلا ,يقورافلا
 هنأب لوقلا ىلإ يقورافلا لوحت .سكياس كرام ريسلا ىقتلا امدنع كلذو «لوألا نيرشت نم
 امأ .يروسلا لحاسلا ىلع ًالوأ ءافلحلا شويج وسرت مل ام ,ةيبرع ةضافتنا كانه نوكت ال دق
 ًايعدم ,ةكرحلا رشابي نأ ضفر دقف ,ةيركسعلا ةدايقلا ايناطيرب ىلوتت نأ لمأ يذلا نيسحلا
 لبق ءيش يأ اولعفيل برعلا نكي مل ىرخأ ةرابعيو .هناوأل قباس رمأ وه ةضافتناب مايقلا نأ
 يحطس لكشب تاحيرصتلا كلتب لبق يذلا سكياس .ةحاسلا ىلإ ةيناطيربلا شويجلا لوصو

 ةيروس نم لك وزغب موقت نأ ايناطيربل يرورضلا نم هنأ ىلإ صلخ ءاهتيفلخب ريكفتلا نودو
 .نيطسلفو
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 :ايوروأ يف ءافلحلل دوعولا عطق

 نم هملع ناك رمأب هتموكح ىلإ ًاريرقت سكياس بتك 1915 لوألا نوناك يف

 ىلع ًاوزغ رصم يف ةيناطيربلا تاوقلا تنش اذإ هنأ وه رمألا كلذ ناك ءةرهاقلا يف يقورافلا

 تاعطاقملاو تاوقلا اهيف فطصت ةروث لعشي نأ هنأش نم كلذ نإف .ةيروسو نيطسلف

 تناك ايناطيرب نأ ةلكشملا نكل .ءافلحلا بناج ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيبرعلا

 ءاذهك موجه نش لجأ نم ةيبرغلا ةهبجلا نم دراوملا ليوحتل نييسنرفلا نم نذإل ةجاحب

 نم اذهك نذإ ىلع لوصحلل اوعسي نأ مهيلع نأب ءارزولا سلجم رابخإب سكياس ماقو

 نم دراوملل ليوحت يأب حامسلا دض يأرلا ةبلصتم اسنرف تناك .ةعرس ىصقأب نييسنرفلا

 «نادريف ىلع ًاموجه ايناملأ تنش 6 ماع علطم يفف .ببس نود كلذ نكي ملو ءايوروأ

 كلت يف طقس .ملاعلا خيرات يف ةكرعم ربكأ 1918 ماع لولح عم موجهلا كلذ حبصأ دقو

 ريسأ وأ زاغلاب مومسم ىأ حيرج ىأ ليتق نيب نيفرطلا الك نم لجر فلأ ةئامعبس ةكرعملا

 ,يموس ةنيدم يف لجر فلأ اتئامو نويلم ىلإ ةفاضإلاب ,1916 ماع نادريف ةنيدم يف

 . رخآ ناكم ىلإ لاجر يأ لاسرإ ءافلحلا ىلع اهيف لهسي ةنس كلت نكت مل اذكهو

 نأ هل ريرقت يف سكياس لاق ءرمألاب ةلص تاذ ةيضق سكياس راثأ تقولا تاذ يفو

 يف نييسنرفلا عامطأ نم ًافوخ ءافلحلا فص ىلإ مامضنالا يف ددرت دق ناك نيسح فيرشلا

 ةئدهت فدهب نييسنرفلا عم تاضوافم ءارجإ يف سكياس رظنب لحلا دسجتو .يبرعلا ملاعلا

 نييسنرفلا عم ًالجاع تالكشملا هذه لح رجي مل اذإ هنأ نم سكياس رذح امك .فواخملا هذه

 نكامألا يف ثادحألا يدؤت امبرو :كارتألا دي ىلع هلتقو فيرشلا نم صلختلا متي دقف

 سكياس اهبلج يتلا ةديدجلا ةيلاكيدارلا ةركفلا نإ .ةيقيقح ةسدقم برح لاعشإ ىلإ ةسدقملا
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 | طسوألاقرشلا عقتتسم يف نازست (بناطيرب :كاشئالمفا |

 .نييسنرفلا نم برحلا بسك يف ةيمهأ رثكأ برعلا نوك يف تلجت طسوألا قرشلا نم هعم
 «برحلا ضوخل لجر نييالم نامث كيرحتب تماق ةروطتم ةيعانص ةوق اسنرف تناك امنيب
 درجم هعم بلج دق ةيرشب وأ ةيركسع وأ ةيلام وأ ةيعانص دراوم يأ نودو نيسحلا ناك

 نأ دجن قبس ام ىلع ةرظن ءاقلإبو .ينامثعلا ركسعملا يف ءالولا لالخإب ديكأ ريغ لامتحا

 ميدقتب اسنرف عانقإ هتموكح تلواح دقف اذه عمو .نزاوتلل ترقتفا ةديدجلا سكياس ةركف

 .ةيرورض سكياس اهدقتعا يتلا تالزانتلا

 ملف :نأشلا اذهب ةبطاخمب ًاقبسم ترداب دق ةقيقحلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا تناك
 ةيجراخلا ريزو نأ كلذ ءاسنرف نذإ نود ةيروس نأشبب نيسحلا دعو ىلع ةرداق ايناطيرب نكت
 ناك ىرخأ ةيحان نمو .ةقطنملا كلتب صاخلا اسنرف مامتها كردأ ناك يارغ دراودإ ريسلا

 ىلع ؛ىبلت نأ يغبني ةيروسب نيسحلا بلاطم نأب هعابتأو رنشتك دروللا عنقأ دق يقورافلا

 1915 لوألا نيرشت نم نيرشعلا يف نوهامكامل اهضيوفت دعبو ءاذل .نيعم دح ىلإ لقألا
 ةموكحلا نم روفلا ىلع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تبلط ءنيسحلل تادهعتلا ميدقتب

 ديدحت ةيغب ,ةيروسل ةيلبقتسملا موختلا نأشب ضوافتلل ندنل ىلإ ًادفو لسرت نأ ةيسنرفلا
 ام اهدحو نوهامكام لئاسر نكت مل ءاذكهو .نيسحلا عم لماعتلا يف ايناطيرب ةيرح ىدم

 تاضوافملا اهنيبو ,ةيمهأ رثكأ تناك ىرخأ جئاتن نإ لب ءيقوراف مزالملا ةعيدخ نع جتن

 ىلإ ٌةياهن تدأ يتلاو ءايلاطيإ عم دعب اميفو ايسور عم تاضوافملاو اسنرف عم ةروكذملا
 .ةيرسلا ءافلحلا ةدهاعم تامهافت نم هعبت امو "فونازاس ىكيب  سكياس"' قافتا

 سلجم يف "ةيروس ةَسْنْرَف' ةكرح ميعز ,"نيدنالف هينيتيإ رييب ردصأ 1915 ماع يف

 امل ماعلا نايبلا دعب اميف حبصأ ريرقت وهو ؛ءنيطسلفو ةيروس لوح ًاريرقت ءيسنرفلا خويشلا

 ةيروس نأ ىلع هريرقت يف نيدنالف لادج ناك .ُهلطب وكيب ناك يذلا يروسلا بزحلا يمس
 هنأ دح ىلإ كلذو ءهلكش هحنم يف ةدع نورقل اسنرف تمهاس ًادحاو ًادلب نالكشتت نيطسلفو

 .فلس ماع فلأ براق ام ىلإ كلت نيدنالف ةركف تداع .طسوألا قرشلا اسنرف ةباثمب ناك

 .نيطسلفو ةيروس يف ةينيتاللا ةيبيلصلا كلامملا سيسأتو ةيبيلصلا تالمحلا ىلإ ًاديدحتو
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 .كانه "ةيخيراتلا اهتمهم" يف يضمت نأ اسنرف ىلع ضورفملا نم ناك هنأ :نيدنالف بتك

 ةفاضإلاب ةيداصتقا بابسألو .هيلعو ءادج ةمخض ةقطنملا يف ةلمتحملا ةورثلا نأ معزو

 نمو .اهكلتمت نأ ةيسنرفلا ةيروطاربماإلل يويحلا نم ناك ,ةيفارغجو ةيخيرات ىرخأ ىلإ
 بايسأل ًايويح ًارمأ تناك نيطسلفو ةيروس ىلع ةرطيسلا نأ نيدنالف لاق ىرخأ ةيحان

 معز ؛ةفالخلاو ةكم لوح رنشتكب ةصاخلا كلتل ةيزاوم رظن ةهجو يفف ءًاضيأ ةيجيتارتسا

 مالسإل لمتحملا زكرملا تناك اهنأو ءمالسإلا يف ةنيدم سدقأ ثلاث تناك قشمد نأ نيدنالف

 ,اهمدختستو قشمد ريدت ىرخأ ةوق كرت ىلع نويسنرفلا ٌقرجي مل اذكهو .ينامثع ال ءيبرع

 ًابلق ةيسنرف ةدحاو ةدحوك تناك نيطسلفو ةيروس نأ نيدنالف ىعدا امك .اسنرف دض امبر

 .اسنرف لبق نم اومكحي نأ يف عامجإلاب نيبغار اوناك اهناكس نأو

 نيب ةداح تناك يسنرفلا مكحلا ةضهانمف ءمهسفنأ ليلضتب نويسنرفلا ماق دقل

 كسنملا تاذ كيلوثاكلا مورلا ةفئاط مهو .ةنراوملا ادع اميف ؛ةيروس يف ةفقثملا تاقبطلا

 نييسنرفلا نأ ةرهاقلا يف هقافرو سكياس دقتعا .ةيسنرفلا ةياعرلا تحت تناك يتلاو يقرشلا

 نوتيالك ري مل ءكلذ عمو .ةديدشلا ةضراعملا هذه اولهاجت امدنع مهسفنأ نومعي اوناك

 قطانملا كلت بوعش. نأ اونظ امدنع ةقيرطلا سفنب مهسفنأ نوللضي اوناك مهنأ هؤالمزو

 هتاهيجوت مضت ةدوسم وكيب عضو . ايناطيرب لبق نم مكحت نأب اهتبغر يف ةسمحتم تناك

 بسكل فدهت ةيجيتارتسإل ةضيرعلا طوطخلا اهيف ًانيبم .تاضوافملاب قلعتي اميف ةصاخلا
 لضفي ناك وكيب نأ تاهيجوتلا كلت تحضوأ .نييناطيربلا نم اهدارأ يتلا تازايتمالا

 ًالاجم" اسنرفل مدق "شهلا اهفرظ" نأل كلذو ءًةميلس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ظافحلا

 اذل ءًاموتحم ًارمأ حبصأ دق ناك ميسقتلا نكل .يداصتقالا اهذوفن هيف عسوتل "دودحم ريغ

 لاصوأ عطقتس تناك اهنأ مغر نيطسلفو ةيروس مكح يلوت اسنرفل لضفألا نم ناك

 .كلذ لعفب ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 هنأش نم ناك ةيروس نم يلخادلا ءزجلا مكح نأ ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تكردأو

 مكحلا خيسرت ىه هتموكحو ىكيب هيف بغر ام رثكأ ناكو ,ةيسنرفلا دراوملا قهري نأ

162 



 | طسوألاقرسشلا عت يفقازست ايناطيرب :كاشلالصناا |

 ةيروس نم ىقبت ام امأ .نانبل ميلقإو طسوتملا رحبلا لحاس طخ ىلع طقف رشابملا يسنرفلا
 ىلع وكيب ةطخ تصنو .ىمدلاك اسنرف مهكرحت برع ماكح لالخ نم رشابم ريغ مكحف
 ,ةيروسلا يضارألا لماك ىلع ششابملا مكحلا ىلع رصت اسنرف نأب سكياس مامأ رهاظتلا

 صخلت دقو .هبلطم ضيفخت لباقم تازايتمالا ضعب ىلع لصحي نأ وكيب عيطتسي اذكهو
 لصوملا ةنيدم ىلإ قشمد نم ًادادتما ءقرشلا هاجتاب اسنرف ذوفن عيسوت يف ًايلعف وكيب لمأ
 سكياسو رنشتك نأ وكيب ملعي مل ءلصوملا ىلع لوصحلل ًارس ططخي ناك امنيب .ةيقارعلا
 طسوتملا لحاس نم يسنرفلا ذوفنلا دتمي نأ ادارأ دقل .اهايإ هوطعي نأل ًاضيأ ًارس ططخي اناك

 قطانملل ًامخاتمو ًايزاوم ذوفنلا اذه حبصي يكل كلذو .قرشلا ىلإ قيرطلا ًاحسام ًابرغ

 نويناطيربلا ططخ .ايسور دض نييناطيربلل ًاعرد ةيسنرفلا ةقطنملا لكشت اذكهو ةيسورلا
 طسوألا قرشلا موقيف ءامهنيب اميف ًانزاوت ايسورو اسنرف ققحتس ةقيرطلا هذهيو هنأ
 نم موجه يأ نم يناطيريلا طسوألا قرشلا ةيامحب ءميظعلا نيصلا روسك ًامامت ,يسنرفلا

 هنكل ,رنشتك ىلع موهفملا اذه حرتقا نم سروتس ناك امير .لامشلا يف سورلا ةرباربلا لبق
 ايناطيرب تناك .برحلا دعب ام قرشب ةصاخلا ةيجيتارتسإلا هتطخ نم ًايروحم ًاءزج حبصأ
 تاورثلا دوجوب ةيوق تاعقوتلا تناك ثيح .ءلصوملا يف اهعامطأب ةيحضتلل دادعتسا ىلع

 لامتحالا اهيف ىقبي ةطقن يف .يمامألا طخلا يف اسنرف عضو ليبس يف كلذو ,ةيطقنلا

 ةيركسع رظن ةهجو نم" هنأ ةيناطيربلا برحلا ةرازو يأر ناك .ام ًاموي يسور موجهب ًامئاق

 لكب ودبيل ةيسورلا زاقوقلاو ةيناطيربلا ةقطنملا نيب ةيسنرف ضارأ نم روس رشح أدبم ناك
 ."هيف ًايوغرم ًارمأ هلاكشأ

 نشي موجه ىلع اسنرف ةقفاوم سكياس دارأ تاضوافملا نم يناطيربلا بناجلا ىلع
 ةيروطاربمإلا وزغ نم ايناطيرب نكمت ةقفاومو نوردنكسإ ميلقإ رنشتك دارأ امك .رصم نم
 ىلع يقبي نأب صني ةرهاقلا نم ًازجوم لمحي سكياس ناكو .ميلقإلا كلذ يف ةينامثعلا
 ةيناطيربلا ةموكحلا يف ًادحأ نأ امك .اهب نيسح فيرشلا دعو ىرجي ناك يتلا ةيروسلا ندملا

 ىلع عيرتت برحلا دعب ام ملاع يف بتتسم ذوفن تاذ ىرخأ ىمظع ةوق يأ ةيؤر يف بغري مل
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 ئدتبملا سكياس ىلإ ةبسنلاب ةصاخو تايدحتلاب ةئيلم ةدنجأ كلت تناك .دنهلا ىلإ قيرطلا

 ةسرامم يف اسنرف بلطم ىلع ىكيب مواسي الأ نم نويناطيربلا يشخو .ةسايسلا ملاع يف

 مكحب مهل حمسي الأ نم نويسنرفلا يشخ امنيب ؛ةيروسلا يضارألا لماك ىلع رشابم مكح

 مكحب ىتح اوحمسي نل نانبل ويحيسم نأ وكيب لداجو .ينانبللا لحاسلا ىتح الو ءاهنم يأ

 مكحلا نأ نم نانبل يف يسنرفلا ريفسلا "نوبماك لوب" رذح امنيب :مهيلع ةكم ريمأل يمسا

 ةدح ملعن نأ يفكي" :ةينيد برح عالدنا يدافت لجأ نم ًايرورض نوكيس نانبل يف يسنرفلا

 يلخادلا لاتتقالا فنعب أبنتن يكل قرشلا يف ةديدعلا نايدألاو فئاوطلا نيب تاموصخلا

 ."هطبضب موقت ةيجراخ ةطلس بايغ روف نانبل يف علدنيس يذلا

 ثيح .رخآلا نم هدارأ ام ىلع وكيبو سكياس نم لك لصح تاضوافملا ةياهن يف

 سكياس حجنو .ةيروس يقاب ىلع ًايرصح ًاذوفن سرامتو «نانبل ميلقإ مكحتس اسنرف تناك

 امأ .لصوملا ىتح دتمي ذوفن لاجم ؛ىلع اهل لوصحلاب وكيب حجن امك ءاسنرف حنم يف

 رجح نيطسلف تلكش ىرخأ ةيحان نم .ايناطيرب بيصن نم اتناكف ةرصبلاو دادغب اتعطاقم

 ,ايناطيربل نوكت نأ ,رنشتك ةبغرل ًافالخو ءسكياس اهدارأ دقف ,تاضوافملا قيرط يف ةرثع

 ىلإ لوصولا نم نافرطلا نكمت ةياهنلا يفو .اسنرفل اهيلع لوصحلا ىلع وكيب ممص امنيب

 نم ًالدب افيحو اكع ئناوم ىلع ايناطيرب لصحت نأ قافتالا ناك .نأشلا اذهب ةيوست

 نم دتمي يديدح طخ هيف ماقي ضرألا نم طيرش ىلإ ةقاضإب رنشتك اهلضف يتلا نوردنكسإ

 ةرادإلا نم عون تحت نيطسلف نم ىقبت ام عقي امنيب «نيدفارلا ميلقإ ىلإو ئناوملا كلت

 نيطسلف هنم ّىنثتسم .طسوألا قرشلا طسوألا قرشلا ىضارأ نم ىقبت ام امأ .ةيلودلا

 داحتا ىأ ةلود لكشيس ناكف ءًارشابم ًامكح اسنرفو ايناطيرب اهيلع سرامت يتلا قطانملاو

 ةيسنرف ذوفن قطانم ىلإ ةمسقم ةقيقحلا يف اهنكل ًايمسا ةلقتسم ةيبرع تايالو وأ لود

 .ةيناطيربو

 نالعإ دعب الإ لوعفملا يراس حبصي وكيبو سكياس هيلإ لصوت يذلا قافتالا نكي مل

 ءيشب مهاسيس ناك نيسحلا نأب ًاعنتقم نوبماكو ىكيب نم يأ ناك املو .ةيبرعلا ةروثلا
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 | طسوألا قرشلا عقدتسميف نازسست اينا لطهي :كلا كلا لصقلا [

  سكياس قافتا ىلع قداصي نأ ةيجراخلا ريزو نانثالا ربخأ .ءافلحلا ةيضق يف ةميق يذ

 ,نكمم تقو برقأ يف 1916 يناثلا نوناك نم ثلاثلا يف هيلإ صولخلا مت يذلا يلوألا وكيب

 تالزانتلا ىلع اومدنيف برعلا رمأل اوحصي نأب نييناطيربلل ةصرفلا حنست نأ لبق كلذو
 .نيسحلا عم لماعتلا ةيرح لياقم اسنرفل اهومدق يتلا ةريبكلا

 ,يقورافلاو نيسحلا نم لك هب بلاط ام برعلل بسك هنأ سكياس كرام ريسلا دقتعا
 الإ سيل زمر ةيحان نم نكلو ,مهتدحو رهوجب ًافارتعا نوديري مهنأ ىلع برعلا روص وهف
 مهتعيبط عم ماجسناب ىشامتت نل ةدحولا هذه نأ سكياس لاق ,ةيلمعلا ةسرامملا يف امنيب

 سلجم ربخأ دق سكياس ناك .ةيرادإو ةيلام رظن ةهجو نم اهاودج تبثت نل اهنأ امك ؛ةمأك
 مهيدل نأ الإ :ةملكلل نحن هفرعن يذلا ىنعملاب ةينطو حور" برعلا ىدل سيل هنأ :برحلا
 اوعنقي مهل يغبني ناك هنأ :سكياس فاضأو ."ديج رمأ وه يذلا .ةيقرعلا ةماركلاب ابحت

 سكياس لشف دقل ."يبرع ريمأ ةيامح تحت ةييرعلا ةغللاب ةقطان تايالو وأ لود داختاي"

 امك ًامامت ,ةدحوم ةيبرع ةلود نوبلطي اوناك ةيرسلا تايعمجلاو نيسحلا نأ كردي نأ يف

 .ةيبروأ ةيمحم سيلو ءلماكلاب ةلقتسم ةلود نوبلطي اوناك

 نم ةهجاولا كلت فلخف ءًاضيأ ةرهاقلا يف نييناطيربلا هقافر مهف سكياس ءاسأ دقل

 ام نونعي سانلا نأ دقتعا دقل ؛ةكذحلا هزوعت ًائيرب ًاصخش سكياس ناك ةربخلاو عالطضالا

 ةيضقل مهملا نم هنأ تريره يريوأ قيرط نعو رشابم لكشب نوتيالك هربخأ دقل ,نولوقي
 .يبرعلا داحتالا نم ءزجك بلحو هامحو صمحو قشمد نم لكب نيسحلا دعوي نأ ءافلحلا

 نأ ًالهاج .وكيب ةقفاومب زاف هنأ ليختو .كلذ ىلع قفاوي نأ وكيب نم سكياس بلط هيلعو
 ندملا كلت ىنثتست نأ ىلع "وكيب  سكياس ' قافتا صن .ًاقبسم اهايإ هحنم دوي ناك وكيب

 قاطن نمض عقت نأ يغبني كلذ نم ًالدب اهنأو ءرشابملا يسنرفلا مكحلا ةقطنم نم عبرألا
 ادب .ًاعبط يسنرفلا ذوفنلل كلذ مغر عضختل تناك يتلا ةلقتسملا ةيبرعلا تايالولا وأ ةلودلا

 هنأو .ضعبلا اهضعب عم بسانتت ثيحب برعلاو اسنرف هاجتا تامازتلالا كاح هنأ سكياسل

 .اسنرف نم هيلع لصحي نأ ةرهاقلا يف هؤالمز هنم بلط يذلا لزانتلا طبضلاب نمأ ًاضيأ
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 ,نيسحلا بلاطم هنأ ىلع ةرهاقلا يف هؤالمز هب هربخأ ام ةيبلت ىلع زكر دق سكياس ناك

 ىلإ مهب ةصاخ بلاطمب نوعفقدي ةرهاقلا ىويناطيرب ناك بلاطملا كلت فلخ نأ ري مل هنكل

 ةيروس ناديري امهنأ :سروتسو نوتيالك لاق امدنع هنأ وه سكياس همهفي مل امف .مامألا

 نيلثممك مهسفنألو ايناطيربل اهناديري امهنأ ةقيقحلا يف اينع دقف .برعلل ةيلخادلا
 دقف ةلقتسم اهادارأ امهنأ الاق امدنعو ؛ةيبرع ةهجاو فلخ نومدقتي ةقطنملا يف ايناطيربل

 .ةيسنرفلا سيلو ةيناطيربلا ةرادإلا تحت اهناديري امهنأ اينع

 ةلقتسم حبصتس تناك ةيروس يف نيسحلا ةرطيس قطانم نأ سكياس ري مل امك

 دقف «كلذ عمو .نييناطيربلا نيلوئسملا نم رثكأ نييسنرفلا نيلوئسملا ةروشم تحت نوكتل

 دقتعا دقل .ةيناطيربلاو ةيسنرفلا نيترادإلا نيب ًاعساش. ًافالتخا ةرهاقلا ويناطيرب ىأر

 كرت نع نوزجعي نييسنرفلا نييرامعتسالا نيلوئسملا نأ بابسأ ةدعلو هّوالمزو نوتيالك

 رشن ةمهم" نويسنرفلا هامسأ ام نويناطيربلا ىأرو .ةصاخلا هتيصخشب ظفتحي دلب

 املاطلو .ةيسنرفلا ةرطيسلا ىلإ اهمضو لودلا طير ىلع صنت ةديقع اهنأ ىلع "ةراضحلا

 امنيب .يلحم عمتجم ىلع ناتيسنرفلا ةفاقثلاو ةغللا ضرف نمضتت اهنأ ةمهملا كلت تدب

 مهيداون يف اوشاعو مهسفنأب ىرخأ نكامأو رصم يف نويناطيربلا مزتلا ةنراقملابو

 دلبلا اوكرت دقف ةموكحلا ةرادإ ىلع فارشإإلا نع ادعو ءمهب ةصاخلا ةينكسلا مهتاعمجمو

 دق يتلا لالقتسالا تاجرد ىلعأ هئالمزو نوتيالك نويع يف كلذ ناك .امهلاح يف هبعشو

 نوتيالك ءالمز دحأ ناسل ىلع تاونس ةدع دعب ءاج امكو .ةييرعلا بوعشلا اهيلإ حمطت

 نيفقثملا نإف :ةيناطيربلا ةيبرحلا تايلكلا ىدحإ يف بالطلا نم ةعومجم ىلإ ًاثدحتم
 .ينامثعلا مكحلا نع "ديحولا قئاللا ليدبلا" يناطيربلا مكحلا اوربتعا برعلا

 دوجولا امأ ,نادلبلا مض ةسايس ينعي يسنرفلا دوجولا نأ هّوالمزو نوتيالك ىأر دقل

 يذلا دهعلل ةنايخ ىكيب  سكياس ةيقافتا اوربتعا دقف هيلعو .لالقتسالا ينعيف يناطيربلا

 .كلذب سكياس اوربخي مل مهنأ الإ .حرتقملا يبرعلا داحتالل لالقتسالا حنمب نيسحلل هوعطق

 .مهلذخ سكياس نأ اودقتعاو ,مهسفنأب ةيروس اومكحي نأ ناك رنشتك عابتأ هيلإ حمط ام
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 | طسوألارشلاعقدسسيفقلزست انا طررب :كاشاارسفاا |

 ناك ول امك ءبرعلا لذخ سكياس نأ :اولاق لب ,ةقيرطلا هذهب عوضوملا نع اوريعي مل مهنكل
 امهمو .مهسفنأ رنشتك عابتأ سيلو ةيروس مكحب ايناطيرب ىظحت نأ يف بغر نم مه برعلا
 سروتسو نوتيالك ىأر دقف ءايصخش امبرو ءايسايس امهل وكيب .سكياس قافتا هانع ام نكي
 ليكشتب مهمايقل يلبقتسم لامتحا يأ قيرط يف بابلا كلذب دصوأ دق ناك سكياس نأ

 اهتبلاطم قباس تقو يف تعاشأ دق الميس ةرمعتسم تناك .ةديدج ةيرصم ةيروطاربمإ
 ةيناطيربلا ةقطنملا" ةرصبلاو دادغب تناك اذكهو ءاهنم ةبيرقلا نيدفارلا دالب قطانم مكحب

 .دنهلا ةموكح وهو الأ ,ةرهاقلا مصخ لبق نم مكحتس "ىكيب  سكياس ةيقافتا يف ةيسيئرلا
 مل اذكهو .اسنرف ىلإ يرصملا لاجملا يف عقت نأ نكمملا نم ناك يتلا ةيروس تملس امنيب
 ةفاجلا يضارألا يف الإ امهذوفن اعسويل موطرخلاو ةرهاقلا مامأ لاجملا قافتالا حتفي

 برحلا دعب نيعي نأ ًانكمم ناك دقف رنشتك ىلإ ةبسنلابو .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيساقلا
 اناكو ءيبرعلا نأشلاب نيصتخم اناك سروتسو نوتيالك نكل ءدنهلا يف كلملل بئانك
 داكلاب اعاطتسا دقل .ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم ظوظحب ايئهمو ايسقت نْيِدَيَقَه
 .هعينص نع جتن امم ًادج نيعزفم اناك امهنكل ,هلعف اميف سكياس ةدعاسم

 امب ماق هنأ نظ دقل ,راكفألا كلت اولمح ةرهاقلا يف هقافر نأ ًاقلطم سكياس مهفي مل
 هنأ اوأر رصم يف هقافر نأ كردم ريغ .برعلل ةيلخادلا ةيروسب زاف هنأ نظ نإ ؛هوبلط
 وكيب  سكياس قافتا ضيوقت ىلإ ىعست تناك ةرهاقلا نأ ةظحلل كشيي مل هنأ امك .اهعاضأ
 سكياس ماق يذلا ,يبرعلا بتكملا حبصي نأ ةيرخسلا نم ناكو .هب ًاروخف ناك يذلا
 ميدقلا قيدصلا ,تربريه يربوأ ناك .قافتالا كلذ ريمدتل دئاكملا هيف كاحت ًازكرم ,هداجيإب
 .سكياس ملعي مل امنيب .وه ملع اذكهو ,ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا عم لمع دق ءسكياسل

 يف ةيبرعلا ةسايسلا نم لعج وكيب  سكياس قافتا نأب ةرارمبو ًانمؤم ناك نوتيالك نأب
 نوكي نأ ىشخأ" :ًالئاق بتكف ,ىكيب ىلع ةمئاللاب تربريه ىقلأو .ةيلاب ةقرخ ةرهاقلا
 ينإ .كلذ لوصح تعقوت ينأ سكياس تربخأ دقل .ةدشب سكياس كرام لذخ دق وكيب ريزنخلا
 حلاصل ةطقن كلذ لكشي نأ ينفسُوي امك ,سكياس ىلعو هتاذ دحب رمألا ىلع ةدشي ٌفسآل
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 0-لا لت ا سسم+ |

 لهاجت نع جتني ام اذه .كلذ كل انلق دقل" :نآلا نولوقي فوس نيذلا ؛ىمادقلا نييروتكيفلا

 ."ةقيقدو ةماه تاضوافم يف مهظح نوبرجي ةاوهلا كرتو ,ةيسامولبدلا تايساسأ

 رهش علطم يف وكيب  سكياس قافتا ىلع ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ناتموكحلا تقفاو

 ىلإ ءافلحلا لصوت ةقيقح ىشفت مل .ارس ايقب هدوجو ىتحو هدونب نأ الإ .1916 طابش

 ندنل يلوئسم ضعب ربع دقل .ايلت نيماع يلاوح دعب الإ برحلا دعب ام طسوأ قرش قافتا

 نم وه عئاشلا يناطيربلا رمذتلا ناكو .هلوح مهتاظفحت نع قافتالا رمأب اوملع نيذلا ةلقلا

 ازع يتلا تاريربتلا نم ديدعلا سكياس مدق .نييسنرفلا حلاصل ريثكلا نع ىلخت قافتالا نأ

 كلت ضعب ىواهتي نأ لبق ليوط تقو ضمي مل نكل :نييسنرفلا لجأل ريثكلا نع هيلخت اهيلإ

 ةدايقلا حرتقم ىلع نييسنرفلا ةقفاومب زوفي نأب هتبغر ناك تارربملا هذه دحأ .تاريربتلا

 دعو يتلا ةيبرعلا ةروثلا ةرارش لاعشإ يلاتلابو ةيروس ىزغ نأشب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا

 ةيبرغلا ةهبجلا ىلع زيكرتلا ىلع تالارنجلا رارصإ تحتو .ءارزولا سيئر نكل .يقورافلا اهب

 بترتيل ناك ام ببسب كلذو ةديدج ةيطسوأ قرش ةلمح نشب مايقلا رايخ دعبتسا ءايوروأ يف

 .دراوملل ليوحت نم اهيلع

 سكياس ىقلأ يناطيربلا مومعلا سلجم يفو .ءارزولا سيئر رارق نم سكياس راث

 ةنجل عضوب ًابلاطمو .ةشوشملاب اهايإ ًافصاو ثيوكسآ ةدايق هيف بجش ًاباطخ بضاغلا

 يذلا سكياس باطخ يقل .برحلا ةرادإ اهنأش نم نوكي ءارزولا سلجم نم ءاضعألا ةيعاير

 كلذ هلصوأ امك .نيتعساو ةيبعشو ًالوبق ءارزولا سيئر عضو هيف حنرت تقو يف هاقلأ

 عم لوألا ءاقللا هعمج ,ةسايسلا ملس سكياس قلست يف امهتيمهأ اتبثأ نيءاقل ىلإ باطخلا

 دروللا ايقيرفأ بونج ةرمعتسمل قبسألا مكاحلا نيبو هنيب رخآلا ناك امنيب ,جروج ديول

 يف هلظنف مغرو .زمياتلا ةلجم ررحم نسنبور يرفيج مهيف نمب :ةذفنتملا هتعامجو رنليم

 اسنرف عم تابيترتلا متتخت نأ مهملا نم سكياس ىأر ,ةيروس وزغ ىلع ةقفاوم ليصحت

 هقيقحت رنشتك دارأ ام وكيب . سكياس قافتا ققح دقل .هيلع قافتالا ىرج يذلا ساسألا ىلع

 ًاعذتقم تاب سكياس نأ امك ,برحلا دعب ام طسوأ قرش يف ايسور ءاوتحا وهو .لقألا ىلع
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 | طسوألاقرشلاعتتتسم يف قازست ابناطرب :كاشاارصفا |

 ةقداصم تناك .هتاذ دحب ديج رمأ وه ددحم قافتا ىلإ مهلوصوو مهتافالخل ءافلخلا لح نأب

 يذلا ,وكيبب قاحللا يه ةيلاتلا سكياس ةمهم تناك .,هيلعو ءةبولطم ةيقافتالا ىلع سورلا

 ىلع سورلا ةقفاوم نيمأت يف ةدعاسملل كلذو ءايسور يف دارغورتيب ىلإ هقبس دق ناك

 .امهقافتا

 ًاريثم ًالافغإ دارغورتيب ىلإ وكيب و سكياس اهلمح يتلا قافتالا ةخسن تمض

 ايناطيريو اسنرف حلاصم رايتعالا نيعب ةقيثولا تذخأ .نيطسلف صخي اميفف .لوضفلل
 دري مل ًاركذ نأ الإ .نيسح ريمألا ملسملا يبرعلا ميعزلا ىلإ ةفاضإ ,نيرخآلا ءافلحلاو

 يهو ةيسايسلا ةينويهصلا ةكرحلا نأ عم كلذ .دوهيلا ءسدقملا باتكلا ضرأ بعش حلاصمل

 تناك نيطسلف ىلإ ةمأك يدوهيلا بعشلا ةدوع ىلإ فدهت يتلا ةمظنملا ةيدوهيلا ةكرحلا

 ةدوع ةيضق تعبات دقل .ةثالث ىأ نيدقعل ملاعلا ىوتسم ىلع ةلعاف ةوق كاذنآ تتاب دق

 ,نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا لالخ نيطسلف ضرأ ىلع دوهيلا ناطيتسا
 يف يأ كانه نولمعيو نوشيعي دوهيلا ناكسلا نم ريبك ددع ةمث ناك 1916 ماعلا لولحبو

 هل اههجو نأشلا اذهب ةظحالم سكياس هابتنا تتفل ءايسور ىلإ هلاحر دشي نأ لبق

 ىلع لوه ضرتعا .ةيرحبلا ةدايقلا تارابختسا سيئر لوه دلانيجير ميلو نتباكلا

 لازنإ نييناطيربلا ىلع يغيني هنأ لاقو ءنيسحلاب نيلثمم برعلل تمدق يتلا تايرغملا

 .ءافلحلا بناج ىلإ برعلا فطصيس بسحو ةقيرطلا هذهب هنأل .نيطسلف ضرأ ىلع مهل تاوق
 دوعولا عطق نإف كلذ ىلإ ةفاضإلايو "برعلل لضفألا ةياعدلا يه ةوقلا"نأ لوه معز دقل

 يف ةيوق ةيسايسو ةيدام حلاصم" مهيدل ناك نيذلا دوهيلا لبق نم هتضراعم متت دق برعلل
 مهلخدأ دق نكي مل تقولا كلذ ىتحف ءدوهيلا ركذ عامسب سكياس قعص ."كبلا كلذ لبقتسم

 تريريه ةيلخادلا ريزوب سكياس لصتا ايسور ىلإ هترداغم لبقو كلذل .تاباسحلا يف

 .ةينويهصلا ةكرحلا لوح تامولعم ىلع لوصحلا ًالمآ ءًايدوهي ناك يذلا ليئومص
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 بحب ا ا لات فا ا ت |

 لوح امهتافالخ توس وكييو سكياس تاضوافم نأ خيراتلا ةركاذ يف ىقبيس
 ةرواشملا دعي ةقيقدلا هتغيص ددحت يلود مكح تحت اهمظعم عضو ىلع ةقفاوملاب نيطسلف

 كلذ عم  نكل .ةكم ريمأ نيسحلا عمو ايلاطيإو ايسور نيرخآلا ءافلحلا نم نيمتهملا عم
 تاباسحلا جراخ ناك دوهيلا لماعلا اذه نأ نم سكياس لوه نتباكلا تاقيلعت تقلقأ دقف

 نوينعم دوهيلا نوكي نأ لامتحا رابتعالا نيعب اذخأ دق ىكييو سكياس نكي مل :امامت

 .يسايسلا نيطسلف لبقتسمب

 .قافتالا نع ًاعجارت ريخألا همهفي دقف وكيبل لافغإلا اذه ركذ نإ هنأ سكياس يشخ

 ملعي مل هتءاريبو .هتين نسح ديكأتل دارغورتيب ىلإ هلوصو ىدل ًادهاج سكياس ىعس اذل
 ضقنتل ًالصأ هيلع تفتلا دق تقولا كلذب تناك ةيسنرفلا ةموكحلا نأب كثي ىتح وأ سكياس

 رداب 1916 سرام راذأ رهش نم نيرشعلاو سماخلا يف .اهيلع قفتا يتلا نيطسلف ةيوست

 نمأ :سورلا عم ةيرس تاضوافم يف لوخدلا ىلإ نايغيب ديتسيغأ يسنرفلا ءارزولا سيئر

 ريغ ًامكح نيطسلف ىلع يلودلا مكحلا نوكي نأ ىلع ايسور ةقفاوم نويسنرفلا اهلالخ نم

 رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف .كلذ نع ًالدب اهيلع يسنرف مكح بيصنت متي نأو يلعف

 طوطخلا كلذ عضوو ءايسورو اسنرف نيب تاركذملل يرس لدابت ىرج 1916 ليربأ ناسين
 ضخمتو «ةينامثعلا يضارألا يف امهذوفن قطانم لوح نيتموكحلا نيب قافتال ةضيرعلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم اهتاضوافم يف معدت" نأب اسنرفل يسور دهعت نع لدابتلا كلذ
 ."نيطسلف يف ةيسنرفلا ةموكحلا تاططخم

 سكياس لصو امدنعو ؛مهبلاطم عم وأ دوهيلا عم فطاعتلاب نورعشي سورلا نكي مل

 ىمظع ةوق نولكشي اوناك ةنياهصلا دوهيلا نأب ةرصايقلا هوفيضم هعنقأ دارغورتيب ىلإ
 يف ةوق نولكشي دوهيلا نأب عانتقا سكياس ىلع رطيس تقولا كلذ ذنم .ايسور يف ةيداعمو

 ,سورلا فالخ ىلعو هنكل .ءافلحلا ةيضق بيرختب نوموقي اميرو ىمظعلا نكامألا نم ريثك

 ربخأ هنأ هيف لوقي ةيجراخلا ةرازو ىلإ ًاريرقت لجرلا لسرأ .مهئالوب زوفلا ةلواحمب عنتقا

 كلت تلكش ءنيطسلف ىلع لوصحلا يف ةحلصم ايناطيربل دجوت ال امنيب" :يلي امب ىكيب
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 | طسوألاقرسلا عتدتسم يف قزست اناطيرب :ثكاشاارصنلا |

 اوظحي نأ نودوي اوناك اذإ مهتلامتسا ءافلحلا ىلع يغبنيو ؛ةنياهصلا برأم ةقطنملا

 ةسسّؤم ةنياهصلا ىلع ضرعي نأب يضقت ةصاخلا هتركف تناك .برحلا بسكل ةصرفب
 هلاّوس ناكو ."نيطسلف يف ءاهيلع تانطوتسملا ةماقإو يضارألا ءارشب موقت يهو ,نيطوت

 ةيوق ةباجإلا تءاج لاّوسلا اذه ىلعو ."؟نيطوت ةسسؤم يفكت له" :وه ةيجراخلا ةرازول
 ةرازو نأ ًايلج ودبي .هسفنل هراكفأب ظفتحي نأ هيلع نأ لوقت ةيجراخلا ةرازو نم ةجهللا
 .ًائيش اهنع ملعي ال هنأ حضاولا نم ناك ةلأسم يف سكياس لخدتي نأ درت مل ةيجراخلا

 تاوطخ سكياس ذختا ,1916 ليربأ ناسين رهش يف .ءندنل ىلإ هتدوع قيرط يف

 "ليئومصب" ًاددجم ىقتلاف ,ةينويهصلا لوح تامولعم ىلع لوصحلا ليبس يف ةيفاضإ
 دوهيلا مهو ,ةميدرفسإلا ةيدوهيلا ةيلاجلل مظعألا ربحلا "رتساغ يشروم .د" ىلإ هفرع يذلا

 هلاق امل ًاعبت .ىطسولا روصعلا لالخ لاغتربلاو اينابسإ يف مهدادجأ شاع نيذلا نويقرشلا

 هرودب سكياس ماق مث نمو ."ةينويهصلا ىنعم ىلع ّينيع حتف رتساغ نإف" :سكياس
 اسنرف نم لك لمعت نأ هيلع ًاحرتقم ءوكيب جروج يسنرفلا ضوافملا ىلإ رتساغ فيرعتب
 ايناطيريو اسنرف لمعت نأ نم ًالدب كلذو .دوهيلاو برعلل نيعارك امهضعب عم ايناطيربو

 مل سكياس حرتقم وأ رتساغ نم ًايأ نأ الإ طسوألا قرشلا يف ىرخألا نع لزعمب امهادحإ
 .ةقطنملا لوح ةصاخلا هتاططخمب كسمت يذلا وكيب ىدل ًاديج ًاعابطنا كرتي

 ديعب ؛هلاوحأ نسحأ يف ءًالامتحا ءافلحلا لبق نم مساح رصن زارحإ هيف ادب تقو يف

 .رثكأ كارتألاو ناملألا ةفك حيجرتب ةيدوهيلا ىوقلا موقت نأ نم قلقي سكياس أدب ؛لانملا

 دقف نيطسلف يف دوهيلل عضوم ميدقت يف ءافلحلا لشف اذإ هنأ وكيب عانقإ سكياس لواحف

 لمحي رمأ وهو ءاهسفن اسنرف يف تاعطاقمو اندم اهعم رسختس امك .برحلا اسنرف رسخت

 رابخإ ىلع هثح دقل ؛,نيطسلف ةراسخ هلمحت دق امم رثكأ نييسنرفلا ىلع بقاوعلا نم
 رومأ يهل ةيسنرفلا "سازلألا" ةعطاقم ةداعتساو نادريفو سيراب ندم ذاقنإ نأب هتموكح
 .طسوألا قرشلا يف تالزانت ضعب ميدقت ءانع قحتست
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 ييجي اا نت لوزا يتسن |

 ىلإ دارغورتيب ىلإ هتلحر لبق ام ذنم ةدتمملا ةرتفلا لوط ىلع سكياس ناك امنيب

 ةرازو لاح ًاضيأ اذه ناك ؛ةينويهصلا ةيضقلل فاشكتسا ةيلمع مضخ يف اهدعب ام

 داترا يذلا ءسيرومزتيف ميدقلا سكياس قيدص كلذ ىلع اهعجش دقل .ندنل يف ةيجراخلا

 تناك يتلا تازيحتلاو راكفألاو ءارآلا تاذ نم ريثكلا بستكاو سكياس عم ةسردملا تاذ

 ةيناطيربلا ةموكحلا ءاضعأ نيب نمو هنأ خيراتلا ةركاذ يف ىقبي امبيرلو .سكياس ىدل

 ةموكح اهئارج تعقو يتلا ةطلاغملل سيئرلا ردصملا وه سيرومزتيف لجرلا اذه ناك

 1916 ماعلا علطم يفو ةيناطيربلا ةيرحبلا ةدايق يف .دوهيلا ةضبق يف يلاعلا بابلا

 قيفر وهو ؛ةيجراخلا يف هل ليمز ٌثحب ماق دقف :ةيآلا سكعت ةركف ىلإ سيرومزتيف لصوت

 دوهيلل مدقن نأ انعطتسا اذإ" :يلي ام حرتقي نأ ىلع ."نريبوأ ويه" ىعدي رخآ ةسارد

 نيرداق عنقم لكشبو نوكنس اميرف ءانوحن ةوقب مهبذجت نيطسلف لوح ةنيعم تابيترت

 راهنتس اهدنع يتلاو نابشلا كارتألا ةموكحل مهمعد بحست ةقفص مهعم زرحن نأ ىلع

 تايعمجلا ىلإ ةبسنلاب ةرهاقلا ييناطيرب عم ىرج امل ًاهباشم رمألا حبصأو ."ًايكيتاموتوأ

 ةضماغلاو ةيوقلا ةيبرعلا تايعمجلا ناكمإب ناك هنأ ءالؤه دقتعا امك ًامامتف .ةيبرعلا

 ةيوقلا ةيدوهيلا تايعمجلا رودقمب نأ ندنل ىيناطيرب دقتعا ,نابشلا كارتألاب ةحاطاإلا

 .هتاذ رمألاب موقت نأ ةضماغلاو

 مل هنكل ,:ةيجراخلا ةرازو يف هسفنب ةلأسملا ةعباتم مزتعا نرييوأ نأ ًاحضاو ودبي

 ةمهملا كلت تحيصأ اذكهو .6 ماعلا عيبر يف يفوت دقف ءكلذ لعفل ةصرفب ظحي

 الإ ملعي مل هنأ عم ,ةيناطيربلا ةيطارقوريبلا ةقورأ نمض ةينويهصلا ةيضق ريثيل سكياسل

 دوجوب رغصلا ذنم ءسيرومزرتيف لعف امك ,ءسكياس عنتقا دقل .مهنوئشو دوهيلا نع ليلقلا

 ايناطيرب يف .ملاعلا ىلع رطيسيل ةيفخ قرط ربع كرحتي ءكسامتم يملاع يدوهي عمتجم
 ةعماج يف ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ ىه طسوألا قرشلا لوح لوألا يميداكألا عجرملا ناك

 نأ الإ ,حاون ةدعب هب داشأو ذيملتك سكياس دهعت يذلاو ."نوارب ليفنارغ دراودإ" جدربماك

 ."ءيش لك يف دوهيلا ىري سكياس نإ" :ًالئاق رمألا ىلع قلع نوارب
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 | طسوألاقرشلا عدس يفقلزست اناطيرب :كاشاارمقاا |

 ةنيدم يف سكياس اهجلاع يتلا اياضقلا مهأ ةينويهصلا ةلأسم نكت مل اذه عم

 يه طسوألا قرشلا ةيوستل ةضيرعلا طوطخلا تناك دقل .1916 ةنس ةرطاملا دارغورتيب

 يف نولوئسملا ىأر امك ءاوأر سورلا ةداقلا نأ سكياس دجو هلوصو ىدل .ةيسيئرلا ةيضقلا
 يسنرفلا ريفسلا حرش كلذ ىلع ًادر .مزاللا نم رثكأ وه اسنرف هب دعوت تناك ام نأ «ندنل

 عسوتل اسنرف عفدت ايناطيرب لعج ام نأ يسورلا ةيجراخلا ريزول "غولويلاب سيروم"
 ًاحيحص كلذ ناك .سورلا نم ةيامح زجاحب دوزتلا تدارأ اهنأ وه دحلا اذه ىلإ اهبلاطم

 دارغورتيب ترطمأف .هب اوملع سورلا نأل تجاتها ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نكل ءًامامت

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ىلوئسم فصو ناك اهنيب اميفو .ةيمسرلا تاراكنتسالا نم لباوب

 ."ًالعف دساف صخش." :هنأب غولويلابل

 ةيلعافب ًامامت اونمآ نيذلا ةرهاقلا ييناطيرب ىلع تلطنا يقورافلا ةعيدخ تناك

 ةيروطاربمإلا مده عيطتسي نيسحلا نأب ندنل عانقإب اوماقف ةيرسلا ةيبرعلا تايعمجلا
 ةيناطيربلا فالتئالا ةموكح لعج يذلا ببسلا وه كلذ ناك ةقيقحلا يفو .ةينامثعلا

 طسوأ قرش لبقتسم نهرلا تحت تعضو يتلا تامازتلالا كلت لك مدقت ثيوكسا ةسائرب

 قافتا ىلع عيباسأ ةعضب رورم دعب .. ؟نمثلا اذه قحتسي كلذ ناك له نكل .برحلا دعب ام

 .ةباجإلا فشتكتس ايناطيرب تناك "فونازاس وكيب  سكياس"
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 بتتويج عج يم محجملا ع و يي دولا |

 :ةلجد دنع كارتألا رصن

 طقسي درمتب برعلا موقي نأ لمأ ىلع رظتني ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا ناك امنيب

 لب كيرم عورشم ةيفصت يف ةيناطيربلا دنهلا دعاسي نأ هيلإ بلط ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 دشأ ناك هنأ الإ يلوبيلاغ نع رغصم جذومن ناك ءايكرت دض برحلا يف ىرخأ ةثراك وه

 .نيدفارلا دالب ميلقإ يف ةلجد رهن لحاوس ىلع متيو ءًاراع
 ترمأ دق ندنل تناك ,1914 ماعلا فيرخ يف ةينامثعلا برحلا عالدنا نم رهش لبق

 طفنلا دراوم ةيامحل دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكتل يبرعلا جيلخلا ىلإ دنهلا نم ةوق لاسرإب

 بوشن لاح يف اهنم يئدبملا ضرغلا ناك .اهديدهت مت لاح يف سراف دالب يف ةيناطيربلا

 :برعلا طش يف ةيناريإ ةريزج يهو ,نادبع يف طفنلا ةافصمل ةيامحلا نيمأتب موقت نأ برح

 يناثلا نيرشت نم سداسلا يف .يبرعلا جيلخلا يف امهبصمو ةلجدو تارفلا يرهن ىقتلم

 ,ةوقلا هذه تمدقت ءايكرت ىلع برحلا ايناطيرب نالعإ ىلت يذلا مويلا وهو ,1914 ريمفون

 يكرتلا نصحلا طقس نيدوأ ييرحلا يناطيربلا يعارشلا براقلا نم ريصق فصق دعيو

 تاوقلا نم فالآ ةدع تماق نيعوبسأ دعيو ءبرعلا طش مف ىلع وافلا ةقطنم يف عقاولا

 ةوقلا نأ عم .رهنلا لامش ًاليم 75 دعب ىلع ةعقاولا ةرصبلا ةنيدم لالتحاب ةيناطيربلا

 سراف دالب ةيامح لجأ نم كلذ لعفت مل يهف «نيدقارلا ميلقإ يف تسر ةيناطيربلا ةيدنهلا

 .موجهلا نم ةرواجملا

 زكارملا نع لايمألا تائم دعيت تناك ةرصبلا ةهبجف ,ةشه ةيكرتلا ةمواقملا تناك

 نم ةمداقلا ةلمحلا تاوق نأ اميو ,دادغب نم برقلاي اهتادادمإو ةينامثعلا تاوقلل ةيسيئرلا

 يأ بنجت نم تاوقلا هذه تنكمت دقف ةرصبلا يف اهعقوم نيكمت ىلع تلمع ةيناطيربلا دنهلا
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 | طسوألاقرشلا عئدتسم يفقازست (بناطيرب :كاشارمنا |

 نوج ريسلا" يناطيربلا دئاقلا رج ىلإ كارتألا رقهقت ىدأ .ةلوهسب سكاعم يكرت موجه

 ًاثيدح هنييعت ىرج ًاحومط ًادئاق نوسكين ناك .نيدفارلا ميلقإل لحوملا قمعلا ىلإ "نوسكين
 ءاوللا وهو نييناديملا هطابض دحأ لسري نوسكين ذخأ .1915 ليربأ ناسين رهش يف لصوو
 زارحإل يعس يف كلذو .رهنلا لوط ىلع دعبأف دعبأ "دنيشنوات سريريف ريف زلراشت"
 يف وأ هاجتالا يف ديجلا سحلا ىلإ ترقتفا دنيشنواتل هرما اوأ نأ الإ .ةديدج تاراصتنا

 نأ ,دنيشنوات كش. مغر ,تاوقلا ىلإ هرماوأ نوسكين هجو ةياهنلا يفو .يجيتارتسالا فدهلا
 ًانكمت بلطتيل ناك دادغب ىلإ ةرصبلا نم ًاحجان ًامدقت نإ .دادغب غولب ىتح ريسملا لصاوت
 داتعو ةيبطلا تازيهجتلاو يرهنلا لقنلا تايلآو دنجلا يف ةرفوو يتسجوللا معدلا يف

 هذه تاوقل اهترفو دق دنهلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا نكت مل رومأ يهو «تادادمإلاو ةيعفدملا
 نم ولخيو ىراحصلاو تاعقنتسملا همساقتت دلب يف مدقتت تاوقلا كلت تناك املو .ةلمحلا
 رهنل لحضلا جرعتملا ىرجملا عابتإ ىلع ةمغرم تناك دقف ,ةيديدح ككس وأ تاقرط يأ

 .رهنلا كلذو بسانتت ةيرهن براوق نم ةريغص ليطاسأ دوجو ىعدتسي اذهو .رداغلا ةلجد
 نم ةماس ةينونج بارسأ كانه تناك ثيح ,ةيذؤملا تارشحلاب صغت ةقطنملا تناك املو

 تاوقلا تناك امنيبو .ةيبط تادادمإو ةلقنتم فاشم دوجو يعدتسي اذهف ءضوعبلاو بابذلا
 ناك دادغب يفف :ليوطلا يكرتلا تادادمإلا طخ ةياهن ىلع عقت ةرصبلا يف ةفيعضلا ةيكرتلا
 ,ليوطلا يناطيربلا تادادمإلا طخ ةياهن ىلع حبصتس تناك دنيشنوات تاوقف ءامامت سكعلا

 .ةريخذلاو ماعطلا نم ةيفاك ًانوم مهعم اوبلجي نأ يعدتسي اذهو

 تناك يذلا دنيشنوات عبات :ةحضاولا تارورضلا هذه ىلإ ترقتفا هتاوق نأ عم
 هراصتتا نكل ,رصنلا هاجتاب ةيوعصب هقيرط قش. يف ةيرقبعلا براقت ةدايقلا يف هتبهوم
 ًاليم 25 يلاوح ةعقاولا 016510008 - نوفسيط ةنيدم يف كلذو .ريبعتلا حص اذإ ,يئاهنلا
 تادادمإ ةدعاق نع ةيرهنلا هايملا نم لايمألا تائمو دادغب نم يقرشلا بونجلا ىلإ

 رسخ دقل .هتميق نم رثكأ دنيشنوات هيف لذب نمثلا حداف ًارصن ناك ,ةرصبلا يف دنيشنوات
 يناثلا نيرشت رهش نم نيرشعلاو سماخلا ةليلو .هعم تناك يتلا ةريغصلا ةوقلا فصن
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 0 زي يبس و ب او |

 يناملألا لوألا قيرفلا ناك ؛ينامثعلا بناجلا ىلع .باحسنالاب دنيشنوات أدب ربمفون

 .نيدفارلا ميلقإ يف ةينامثعلا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا ىلوت دق "نتلوغ ريد نوف ناملوك"

 يف ءامظعلا نييجيتارتسالا دحأك زتلوغ ىلإ رظني ناك يذلا دنيشنوات ىلإ كلذ ربخ لصوو

 ىدل ناك ءتقولا كلذ يف .نوفسيط يف هتمواق يتلا 18.000 لا ةدناسمل لوصولا ددصب

 دقتعاف .ماعطلاو ةريخذلا اهصقنت تناكو ءدونجلا نم 4500 دعت ةلتاقم ةوق ديشنوات

 الوزن ًاليم 250 يلاوح دعبي هيف فقوتلا هل نكمي نمآ ناكم برقأ نأ ديج ببسلو دنيشنوات

 كلت لك عطق ىلع ردقت نل ةكهنملا هتاوق نأ ىأر ةمكح نودو هنكل ءرهنلا ىرجم ىلع

 كراعم اهتللخت ,ًابيرقت ليم ةئام لوط ىلع باحسنالا نم ريسع عوبسأ دعب ءاذكهو .ةفاسملا

 نم ىرخأ أافلأ دبكت دق ناك يذلا دنيشنوات راتخا ,مهباقعأ يف اوناك نيذلا كارتألا عم

 .ةرامعلا توك ةقطنم يف فقوتي نأ تاباصإلا

 دنيشنوات سبحف ءبناوج ثالث نم ةلجد هايم اهب طيحت ةلحوم ةيرق توكلا تناك
 لعج دقل ؛عبارلا ًاززعمو ةثالثلا بناوجلا كلت هايمب ًايمتحم ةعلقلاب هبشأ عقوم يف هسفن

 دنيشنو اتت ىلع بعصلا نم لعج هسفن تقولا يفو هنكل ءلوخدلا كارتألا ىلع بعصلا نم كلذ

 توكلا يف ةيفاك ةوق ةينامثعلا زتاوغ ريد نوف شويج تكرت ءانثألا هذه يف .جورخلا

 يف كلذو ءكانه اهسفن نكمتل رهنلا لفسأ اهفحز تعباتو .برهلا نم نييناطيربلا ةسارحل

 الإ .هذاقنإ متي يكل دنيشنوات ططخ دقل .ذاقنإلل ايناطيرب اهلسرت دق ةوق يأ ضارتعال ةطخ

 قربأ ,1916 ليربأ ناسين رهش ىتح هيفكتل تناك هنؤم نأ عم .هيديب هصرف عيمج رمد هنأ

 عيمجت نكل .طقف رياني يناثلا نوناك ىتح دومصلا عيطتسي هنأ ًالئاق ةدايقلا ىلإ دنيشنوات

 تناك يهف .زيجولا تقولا كلذ نمض ًانكمم نكي مل هذاقنإل ةمزاللاو ةرفاوتملا تاوقلا لماك

 ةنزاوتملا ريغو ةضقانتملا دنيشنوات تايقرب تداق كلذ عمو .ىرخأ عيباسأ عضي جاتحت

 لك يف متو ةرفاوتملا ةيئزجلا ةوقلا ربع رخآلا ولت صوقنم موجه نش. ىلإ تادادمإلا زكرم

 ولو مهقيرط اوقش امير اوناكل ةوقب موجهلا مهنكمي ىتح اورظتنا مهنأ ىل .اهمزه ةرم
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 | طسوألاقرشلاعتدتسيفقلزست ايناطررب :كاشئارمنا |

 نأ دعبو 1916 ليربأ ناسين رهش نم نيرشعلاو سداسلا يفو .دنيشنوات وحن ةيوعصب
 ندنل يف برحلا ةرازو تضرع ءاهيدل ماعطلا تايارج رخآ توكلا يف دنجلا ةيماح تفزنتسا

 يف "سنرول .ي .ت" نتباكلاو "تربريه يربوأ" نتباكلا نم لك تامدخ دنيشنوات ىلع
 وضع ناكو .ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملاب نيطبترم نانثالا ناك .مالستسا تاضوافم

 ىضم دق نكي ملو برحلا لبق ةينامثعلا ةيروطاربمالل ًافورعم ًاقيدص تريريه ناملربلا
 لولحب بيصأ دق سنرول ناك كلذ عمو ,قارعلا ىلإ تريريهو سنرول لوصو ىلع ليوط تقو
 .ةدئاسلا ةيلحملا ىمحلاب تقولا كلذ

 مطح هنأ يأ ءاموي نيعبرأو تسو ةئام متأ دق تقولا كلذ عم توكلا راصح ناك

 ريوبلا برح يف "ثيمسيدال" ةريهشلا ةقباسلا تاراصحلا اهتلجس يتلا ةيسايقلا ماق :رألا

 راصحلا كلذ ناك دقل .1877 ماع ةيكرتلا ةيسورلا برحلا يف "انفيلب و ءايقيرفأ بونجب

 ةمحلم ناك امك ,تاناضيفلاو ةعاجملاو ضرملا اوهجاو نوعفادملا نأ كلذ ,ةيلوطب ةمحلم

 ,رهنلا وحن اهراسم نع حيرلا اهتفرح تالظملاب مهيلع تيقلأ يتلا نؤملا نأ ذإ ةيواسأم

 تفقوأ اهنأ وأ قمعلا ةليلق نكامألا يف مهتدعاسمل تلسرأ يتلا ةيرهنلا براوقلا تقلعو

 يتلا ىمحلا نم ًامامت فاعتي مل يذلا دنيشنواتو .رهنلا ربع كارتألا اهدم يتلا لسالسلاب

 نزاوتم ريغ ىسمأ ,ةجرد 125 هيف وجلا ةرارح تغلب يذلاو ,قباسلا فيصلا اهب بيصأ

 هلاجرو بهذي هوعدي دق كارتألا نأ دنيشنوات ىأر .راصحلا نم ةنيعم ةلحرم يفف ,ًايسفن
 عباسلا يف هعم ابهذ ناذللا سنرولو تريريه ىدل تناك .هينج نويلمب يوفش دعو لباقم

 ندنل نم ةيحالصلا ؛طورشلا ةضوافمل ليربأ ناسين رهش نم نيرشعلاو نماثلاو نيرشعلاو

 نالجرلا ضرع .كلذ لعفل يزخلاب امهروعش مغرو .كارتألا ىلع ربكأ ًاغلبم اضرعي نأل

 ايناطيرب لذب عتمتسا ودبي ام ىلع يذلا ءرونأ نم رماوأ تحت نكل .هينج ينويلم كارتألا ىلع
 .يناطيربلا ضرعلا يكرتلا دئاقلا ضفر دقف ءاهدونج ةيرح ءارشل لسوتت يهو

 مهتحلسأ ريمدتب قرعلا يف توكلا ةنيدم يف نويناطيربلا نوعفادملا ماق ءاذكهو

 لبق نم لسرأو ؛مارتحاب هتلماعم ترج دقف دنيشنوات ىلإ ةبسنلاب ءطرش. نود اوملستساو
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 خيحبحححببجججججييجيجيجي حج يب __ ب | اي ترم يش يلوذ ا |

 نيروضتملاو ىضرملا هدونج نأ الإ .ةينيطنطسقلا يف ءءاخربو لب ؛ةحارب شيعيل كارتألا

 ىلإ ىرخأ ليم 500 مث نمو .دادغي وحن ليم 100 دتمي كلهم ريسم ىلإ اولسرأ ًاعوج
 ةلق ءلسالسلاب مهضعب عم نيلبكم ةيديدحلا ككسلا يف لمعلل اهدعب اوعضويل ,لوضانألا

 تاوق تدبكت ءاهمالستسا ىتحو دادغب وحت اهمدقت ةيادب ذنم .ةاجنلا نم تنكمت طقف مهنم

 تاوقلا اهتدبكت ةباصإ 28,000 ىلإ ةفاضإلاب .ةباصإ 10.000 نم رثكأ دنيشنوات

 اوجرخ توكلا يرصاحم نإف كلذ ىلع ةوالعو ,توكلا نم مهذاقنإل تعس يتلا ةيناطيربلا

 رخآ ًاينطو ًالالذإ كلذ ناك .لقتعملا وحن مهقيرط لوط ىلع توملا اوهجاوو رسألا ىلإ اهنم
 كلذ ناكو .ريثأتلا ميدع نويناطيربلا هربتعا املاطل ينامثع مصخ دي ىلع ايناطيرب باصأ

 ًابلاج نوكي نأل 1916 ماعلا نم قحال تقو يف يبرعلا بتكملا هحرتقا نم وه مصخلا

 .ةيلخاد ةنتف ربع ةينامثعلا ةيروطاربمالا رايهنال
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 : عيارلا لصفلا

 تاءالولا لدبن
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 ا تاءالولا ل دسبت :عيارلا لصفلا

 :ودعلا طوطخ فلخ

 ايناملأ :نييراحتملا نيفلحلا نم يأ :يلاتلا لكشلا ىلع لاؤسلا ادب 1916 ماع يف

 تاطوغضلا تحت ًالوأ راهنيس ءرخآ بناج نم اهئافلحو ايناطيربو بناج نم اهئافلحو
 تنهار دقف :ةصاخلا اهرظن ةهجو نمو .ةرهاقلا ىلإ ةبسنلاب ؟برحلا اهتضرف يتلا ةلئاهلا

 عم اهقالطإ عمزملا :نيسحلا ةروث عيطتستس له نكل .عدصتي نم لوأ ايكرت نوكت نأ ىلع
 نييالم ءالوو نيينامثعلا دونجلا نم فالآلا تاثم ءالو طقست نأ ,1916 ماع فصتنم

 نإ ءكلذ قيقحت دعبتست مل يهف ةيناطيربلا تارابختسالا ىلإ ةبسنلاب ؟نيينامثعلا اياعرلا
 برغلا يف دوقع ذنم داس دق ناكو .ًاشه ًاماظن ينامثعلا ناطلسلا ماظن تربتعا املاطل اهنأ

 يفو .ًالجأ مأ ًالجاع ككفتت وأ راهنتس ةيعادتملا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأب لوقي ضارتفا
 ايناطيرب دض برح داهجإ تحت ةينامثعلا ةيروطاربمإلا راهنت نأب نظلا ناك ءضارتفالا اذه
 .كارتألا قاهرإ نم ةيلخادلا تاءالولا لدبتو ةنتفلا ديزت امنيب ءايسورو اسنرفو

 نويموقلا ناك امكف ءفلتخم ءيشب يحوت 1916 ماعلا فصتنم تالجس نأ الإ

 ةداق ناك .رامعتسالا راثآ ىلع ءاضقلل نوعسيو يبنجألا ذوفنلا دض ةلمح نونشي برعلا

 دقو .مهئافلح دوجو ىتح ,مهطاسوأ يف بيرغ دوجو يأ هاجتا نيساسح ًاضيأ ةاتفلا ايكرت

 يناملألا ذوفنلا هيلإ لصي نأ نكمي يذلا دحلا لايح امهقلق نع ًارارم تعلطو رونأ نم لك ربع
 وست مل ناملألاو كارتألا نيب تاقالعلا نإف كلذ عمو ءبرحلا يف يكرتلا دهجلا ةرادإ يف

 .رمألا اذه ءارج

 مهطابحإ نع اوربع دق ةينامثعلا تاوقلا عم اومدخ يذلا ناملألا نم ريثك ناك

 ناملألا ممسي مل كلذ مغر نكل ,مهرماوأ ذيفنت هجو يف تعضو يتلا قئاوعلا نم مهئايتساو
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 كيب؟ببييييييييحييججججججيييييب بل 15 اي ل تول يس |

 بسك لجأ نم ناك ذوفن نم ايناملأ هت ام نإ .كارتألا مهئافلح عم مهتقالع ءوست نأب

 ةموكحلا ةيلالقتسا ىلع ريثأتلا اهنأثش نم ةوطخ يأب مقت مل اهنأ امك ءبسحو برحلا

 ,ىرخأ ةلود يأ نم رثكأ ايناملأ تتبثأ دقو .يقرتلاو داحتالا بزح ةداق ةناكم وأ ةينامثعلا

 جراخ ايسأ يف برحلا دعب ام تاحومط ءاقبإ ىلع ةرداق تناك اهنأب :نيفرطلا الك نم

 ةدافتسالا عاطتسا نم رثكأ ايناملأ تناك كلذل ةجيتنو ءبرحلا ةرتف يف رارقلا عنص ةيلمع

 رجملا-اسمنلا :تاموكحلا تناك دقل .ىودعلا طوطخ فلخ لكاشملا ةراثال صرفلا نم

 كلت كانه تناك امك ءًاضيأ ناملألا نمو ءىرخألا نم امهنم لك سجوتت ةينامثعلاو

 دق ناملألا ناك ءماع لكشب نكل .نيرويغلا طابضلا نيب ناديملا ضرأ ىلع تانحاشملا

 بسك ةيولوأ نأب ًاساسحإ ايسآ يف برحلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ مهئافلح ىلع اوضرف

 .ىرخأ ضارغأ يأ قوف يه برحلا

 مدع ناك ءاهب قلعتي رمألا ناك ىنأف ,ًءانثتسا لكشت ناتسناغفأ تناك نأشلا اذه يف

 ةيناطيربلا ةرطيسلا ضيوقتب مهتمهم تضق دقل .مهيلع رطيسي نييناديملا طابضلا نيب ةقثلا

 ماعلا ةيقافتا دوني لظ يف ايناطيرب اهت ةرطيس يهو .فينعلا يمالسإلا دلبلا كلذ ىلع

 ناملألا نيب تانحاشملل ةجيتنو .ايناطيربو ايسور نيب ىربكلا ةبعللا تهنأ يتلا 7

 ىلإ تلسرأ يتلا عبرألا ةيربلا تالمحلا نم طقف ةدحاو ,مهنيب اميف ناملألا نييو كارتألاو

 ىضمأ كانهو ؛لوباك ىلإ لوصولل ةعباتملا نم تنكمت برحلا لهتسم يف ناتسناغفأ

 نكل ءايناطيرب دض برحلا يف لوخدلاب ريمألا عانقإ ًاقبع نولواحي روهش ةتس ناملألا

 نامضل ةكرعملا ضرأ يف اهل شويج عضوب روحملا لود مقت مل ام كرحتلا ضفر ريمألا

 ىعرم نمض تمصب ريمألا لظ ءكلذ لعف روحملا لود عطتست مل املو .ءهدرمت حاجن

 :نييناطيربلا

 ةدمب برحلا لبقو ناملألا ناك دقف ءًاريبك ًاحاجن روحملا لود تققح سراف دالب يف

 ناملألا حجن 1915 يفو «ناريإ يف نييسايسلا ةداقلا عم مهتاقالع نيكمتب اوماق دق ةليوط

 يناملألا ريفسلا نكمت امك .ةيرس فلاحت ةدهاعم عيقوتل يناريإلا ءارزولا سيئر ةلامتسا يف
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 ١ تاءالولا ل دب : عبارلا لصفلا ا

 ماق امنيب ,نويديوس طابض اهدوقي لتاقم فالآ ةعبس نم "ةمردنج" ةوق معد نيمأت نم
 نيرشع يلاوح اولكش. نيذلا .لئابقلا لاجر نيب ناملألل معدلا دشحب نويرسلا هؤالمع

 نأ ذإ .عضولا ةروطخ ءافلحلا سسحت 1915 ماعلا ةياهن عمو .ناكسلا عومجم نم ةئاملاب

 طابض ةدايقب نييناريإلا زاقوقلا نم لتاقم فالآ ةينامث نم ةوق مهدناست نيذلا ءسورلا

 هاشلا ىلعو نارهط ةمصاعلا ىلع نيرطيسم .دالبلا نم يلامشلا ءزجلا لالتحاب اوماق سور

 برهلاب ناملألل ةالاوم رثكألا نويسايسلا ماق انهو .دهعلا ثيدح نسلا ريغص فيعضلا

 عم دودحلا نم برقلاب ةعقاولا هاشنمرك ىلإ مث نمو ءةسدقملا مق ةنيدم ىلإ ةيادب
 نم معدب ناملألل ةيلاوم ةيروص ةموكح تسسأ دق تناك ثيح .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ةراثإب "سومساو مليهليو ' حجنألا يناملألا ليمعلا ماق .بونجلا يف .ةينامثعلا تاوقلا

 لارنجلا دي ىلع ًايئاهن اهعمق يف ةمج ةيوعص ايناطيرب تهجاو ةفينع ةيلبق ةضافتنا
 نم ةيلحم ةوق سكياس أشنأ 1916 ماع يفو .دنهلا ةموكحل عباتلا "سكياس يسريب" ريسلا

 بونج قدانب مسا ةوقلا هذه ىلع قلطأو ,نويناطيرب طابض اهدوقي يدنج فلآ رشع ىدحإ

 ةنيدم يف ةطلسلل ةدعاق لالخ نم ةيبونجلا ةقطنملا ةدايق يلوتب سكياس .ب ماقو «ناريإ

 ,ةقزمملا "ةمردنجلا" اياقبو «نويناريإلا زاقوقلاو ءناريإ بونج قدانب تناك .زاريش
 ةديحولا ةمظنملا ةحلسملا ىوقلا يه ناملألا اهاعري يتلا ةيلبقلا تافلاحتلا ىلإ ةفاضإلاب

 تاوق يأ هاشلا ىدل نكي ملف ,رابتعاو ةدايس تاذ ةلود تاقوألا نم تقو يف ناك ام يف

 ىتح ىأ :ةصاخلا اهنيناوق ضرفيل وأ :ناريإ ةيدايح ىلع ظفاحي يكل هفرصت تحت ةيلعف
 يكرتلا عارصلل ةحاس تاب دق ناجيبرذأ ميلقإ ناك لامشلا يف .اهيضارأ ةدحو نع عفاديل

 تقفدت برحلا رارمتسا عمو .برحلا ةيادب يف زاقوقلا ىلع اشاب رونأ موجه ذنم يسورلا

 املك اهنم لتحت تحارو .ةيناريإلا يضارألا ربع ًاباهذو ةئيج ةيسورلاو ةيكرتلا تاوقلا
 ةيمحم قباسلا يف تناك يتلا :ناريإ ليوحتب ايكرتو ايناملأ روحملا لود تماق .كلذ تدارأ

 1915-1916 يماع لولح عمو .ةرئادلا تاعارصلا يف اهولخدأو عازن ةحاس ىلإ .ءافلحلل

 .ءافلحلا لبق نم ًايلك ةموكحم ةلود ىتح دعت ملو ,تشالت دق ةدايس تاذ ةلودك ناريإ تناك
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 هه سس سس سس ب نس بسبب نو عر رك تشل افلا ا |

 بوعشلا ءالو ضيوقتل ًاريبك ًادهج نويناطيربلا لذب دقف .ءالولا نع ثيدحلابو
 ريغ ًاحاجن كلت مهدوهج تقال دقو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا طوطخ فلخ ةيبرعلاب ةقطانلا

 يقرتلاو داحتالا بزح يف ةرطيسملا ةيثالثلا يف انكر لكش. يذلا ءاشاب لامج نكل .نورقم

 ىلع تاءالولا ضيوقت ديدهت ذخأ ءقشمد جراخ لمعي ناك يذلاو "لامج  تعلط  رونأ"
 هتاراغ تايرجم نعو .ةنايخلاب مهعولضب هبتشا نيذلا كئلوأ ىلع ةلمح نشف ءدجلا لمحم

 لوبناتسا يف اشاب لامج رشن ,1915 ماع يف ةيروس يف ةيرسلا ةيبرعلا تايعمجلا ىلع
 حضو "ةيروسلا ةلأسملا ةقيقح' ىعدي ؛1916 ماع عبارلا ينامثعلا شيجلا رادصإ نم ًاباتك

 كلذ يفو .نيرمآتم مهنأ معز نم عم هلماعت بولسأ رربي هنأ ىعدا يذلا ليلدلا لامج هيف

 ,ليصفتلا نم ءيشب اهفادهأو ةيرسلا تايعمجلا ةيضق اشلاب لامج شقان ءًاضيأ باتكلا

 ,ةيساقلا اشلاب لامج ةلمح مغر .نييموق اوسيلو ةنوخ اوناك اونيدأ نيذلا لاجرلا نأ ىأرو

 تبثأ دقو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا هاجتا اهئالو يق ةيبرعلا بوعشلا زتهت مل ءاهببسب امبرو

 سيل مهءالو ءيلاعلا بابلا ةموكحل ةبسنلاب برعلا نم مهألا ءزجلا مهو .برعلا دونجلا

 ,ةيناطيربلا تارابختسالا تاركذم ىدحإ يف .ًاضيأ ةينامثعلا ةموكحلل لب .بسحو مالسإلل

 نأ درو برحلا ىرسأل لقتعم يف برع طابض عم تيرجأ تالباقم ىلع ةينبم ةركذم يهو
 يتلا ةلقلا ىتح هنأو «ةاتفلا ايكرت بزح نورصاني ةقيقحلا يف اوناك برعلا طابضلا مظعم

 ."كارتألا يأ .ودعلا هجو يف ةيركسع ةروثب مايقلا اهرئامض تضفر" لعفت مل

 ةيروطاربمإلا اياعر نم نيملسملا ريغ ءالو ناك ةاتفلا ايكرت بزح نويع يف

 لب ءبسحو نييحيسملاب سيل يلاعلا بابلا ةموكح تباترا دقل :ةلئاسملل ةضرع ةينامثعلا

 تعلط قلقأ امو .نيطسلف يف اودجاوت نيذلا ديزي اموأ ًافلأ نوتسلا ةصاخو .ًاضيأ دوهيلايو

 مهمظعم نإ لب :نيينامثع اياعر اونوكي مل نيطسلف دوهي فصن نع لقي ال ام نأ هءالمزو

 نم ءًايرظن ءاولظو :1914 قبس يذلا نرقلا فصن يف ةيسورلا ةيروطاربمإلا نم ىتأ دق ناك

 مهف ؛مهب قثت ال ةاتفلا ايكرت ةكرح لعجي ببس نم كانه نكي ملو .يسورلا رصيقلا اياعر

 ,لمجملا يف .اهب طارخنالل سيلو ,تارماؤملاو تاسايسلا نم ًايره ايوروأ اورداغ دق اوناك
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 ١ تاءالولا ل دست :عياردا لصفلا

 ىلع روثعلا مهمظعم عاطتساو ءادنلوبو ايناركوأو ايسور يف حباذملا نم اورف دق دوهيلا ناك

 امأ ءنيرجاهملاب تبحر يتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاك :ةدعاو ضارأ يف ديدج نطو

 نم اوناك دقف ,ةلحاقلا نيطسلف ضرأ ىلإ لئاوألا نيرجاهملا ةايح ةقشم اولضف نم

 ىتأ دقف .مالسب مهئدابمو مهتنايد ةمب مهل حمسي نأل ىوس اوعسي مل نيذلا نيملاحلا
 ةداعإ ةيناكمإ رخآ ضعب ىلإ ليخو ,ةينيد بابسأب ًاعوفدم ةسدقملا ضرألا ىلإ مهضعب
 نم تناك ةيبلغألا نأ الإ .ماع يفلأ لبق نامورلا اهرمد يتلا نيطسلف بونج دوهي ةمأ ءاشنإ

 نمض نواعتو ةلادع عمتجم ةماقإ ىلإ اوفده نمم .يلاثملا يكارتشالا ركفلا ةلمح

 املاحو .ةيماسلل ةاداعم نم ابوروأ يف امع ديعيب دلب يف ًايتاذ ةيفتكم ةيعارز تانطوتسم

 أدبم نيعجشم ةلحاقلا ةيرتلا ليهأتب اوماقو ةميدقلا ةيناربعلا ةغللا ثعب اوداعأ اولصو

 ترشتناو ,رهدزت مهتانطوتسم تذخأ نيرشعلا نرقلا لئاوأ لولح عمو .تاذلا ىلع دامتعالا

 كلت يف ندم ءانبب ًاضيأ اوماق امك .ةسدقملا ضرألا عاقصأ يف اهنم نيعبرأ نم رثكأ

 ام ءانبب دوهيلا أدب رحبلا راوج ىلإ ةرفقملا لمرلا نابثك ىلعو 1909 ماع يفف ,ةقطنملا

 يف دوهيلا نم ًايبسن ةريغص ةعومجم مهعجشتو مهمعدت تناك .بيبأ لت ةنيدمب نآلا فرعي

 سدقلا لبج نويهص ليج ىلإ ةدوعلاب يداني جمانرب ةعومجملا كلتل ناكو ,جراخلا
 .ةينويهصلا ةكرحلا يه تناك كلت :سدقملا

 ةيملاعلا برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لوخد ديعب .1914 ماع ةياهن يف

 ذاختاب نيطسلفو ةيروسل يكرتلا مكاحلا حبصأ دق ناك يذلا اشاب لامج ماق ,ىلوألا

 ةدشب ةينويهصلل داعم لوئسم لبق نم ًاضرحم .دوهيلا نينطوتسملا دض ةفينع تاءارجإ
 عيمج ريجهتب رمأو ةينويهصلا تانطوتسملا ريمدتل لامج كرحتف ,"نيدلا ءاهب" ىعدي
 دوهيلا ريجهت تايلمع تناك .نيطسلف دوهي مظعم ةقيقحلا يف اولكش نيذلا ءبناجألا دوهيلا

 تلعف دقو ,لخدتلا ىلع رونأو تعلط نم الك ةيناملألا ةموكحلا ثحت نأ لبق تأدب دق
 هذه يفو .ةدياحملا لودلا يف يدوهيلا يأرلا ةراثتسا نم ًافوخ كلذ ةيناملألا ةموكحلا

 عم كارتشالاب كرحتلاب "واثنيغروم يرنه" ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ريفس ماق ةلأسملا
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 24ببييحححجببججججججججججججججججججيييجج ب7 | اك تكول |

 ريثأتلا ىلع ةيناملألاو ةيكيرمألا نيتموكحلا ةردق مغرو .ايناملأ ريفس "مياهنيغنيو نوف"
 تافرصت طبض ىلع ًارداق ًامود نكي مل يلاعلا بابلا نأ الإ ءيلاعلا بابلا ةموكح ىلع

 عمتجملا ىلإ رظني ناك هنأ امك ءهدحو بعللا لضفي اشاب لامج ناك ةدع تارم يفف ءلامج
 نأل ئبنتلا كلذ ققحت ءام دح ىلإ .ةموكحلا دض ةنتف عورشم هنأ ىلع نيطسلف يف يدوهيلا

 نيطسلف دوهي مظعم راتخا نيح يفف ءساسألا كلذ ىلع فرصتو هثودح عقوت اشااب لامج

 يف يفاز نب قحسإو نويروغ نب ديفيد نم لك ضرع ,ةيملاعلا برحلا يف طروتلا بنجت
 ةيروطاربمإلا نم ءزجك نيطسلف نع عافدلل نيطسلف دوهي نم شيج ميظنت م1914 ماع

 ةينيطنطسقلا ةعماج يف نيقباس قوقح يبلاط يفاز نبو نويروغ نب ناك .ةينامثعلا

 اشاب لامج ماق ءامهضرعب لوبقلا نع ًاضوع نكل .ةينويهصلا لامعلا ةكرح يف نيميعزو

 نيو نويروغ نب بهذ .دالبلا جراخ ىلإ نيرخآ ةنياهص ءامعز عم امهيفنب م1915 ماع يف
 رصانم يدوهي شيج ءاشنإل امهتلمح اعبات كانهو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ يفاز

 يدوهي شيج دشحل نالجرلا عراس 1918 ماع علطم عم نكل .ةينامثعلا ةيروطاريمإلل

 دق ةينامثعلا ةموكحلا نكت مل ذإ ,نيينامثعلا دض ايناطيرب بناج ىلإ نيطسلف يف لتاقي

 اشاب لامج تاءارجإ مغرو ءكلذ عمو .كارتألا فص يف ءاقبلل ًاببس امهحنمي ًائيش تلعف

 نود اولظ دوهيلا نم نيطسلف ينطوتسم مظعم نإف نايحألا بلغأ يف ةيشحولاو ةيئاوهلا

 مغر «ةليلق ةلق ىوس نكت ملو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدايس عزعزي ءيش يأب مايقلا

 يعارز ملاع اهداق يتلا ةلقلا كلت نعو .ةيروطاربمإلا دض تلمع يتلا كلت «ةريبكلا اهتيلاعف

 .دعي اميف رثكأ ثيدحلا ىرجيس "نوسنورهآ نورهآ" ىعدي

 تاءالولا ةعزعزل ايسور دوهج تناك م1914-1915 يماع نيبف .كارتألل ًاعبت

 ةعقاولا لوضانألا يف ًاديدحتو ,ةيدودحلا نمرألا قطانم ربع رادت ةينامثعلا طوطخلا فلخ

 ريرم لدج عوضوم ةبقحلا كلت تلظ دقو ؛ةيسورلا اينيمرأل ةمخاتملاو يقرشلا لامشلا يف

 ىلع يلوألا هموجه قالطإب اشاب رونأ ماق ثيح يه ةيكرتلا اينيمرأ تناك .نيحلا كلذ ذنم

 ماع اهرودب تأدب امدنع ةيسورلا شويجلل يئدبملا فدهلا ًاضيأ يه تناكو ءزاقوقلا ةيضه
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 نمرألا ناك دقف ءنييحيسم مهنوكيو .ايكرت ىزغل زاقوقلا نم ًالوزن فحزلاب م5

 ينامثعلا مكحلا خيرات نأ امك ؛ةيكرتلا ةيضقلا ىلع ةيسورلا ةيضقلا ليضفت ىلإ نوحنجي

 اهبكترا يتلا رزاجملا عقوف ,ةينيطنطسقلل نيلاوم ءاقبلا ىلإ نمرألا عفدي امم الخ دق ناك
 .مهناهذأ يف ًايح لازي ال ناك 1909 ,1896 ,1895 ,1894 يف نمرألا قحب نوينامثعلا

 تادحو يف اينيمرأ ىلإ ,داركألا مهوءنييلزألا مهئادعأ لاسرإب رونأ مايق ءكلذ ىلإ فضأ

 .ةديدج ىرخأ مامأ لاجملا ًاحتافو ةميدق تارعن ًاظقيم ةينامثع ةيركسع

 ريزوك اشاب تعلطو برحلل ريزوك اشاب رونأ نم لك ىعدا 1915 ماع لئاوأ يف

 .يعامجلا فنعلا اوداتعا مهنأو :.حيرص لكشب ايسور نودناسي اوناك نمرألا نأ ةيلخادلل

 جراخ عقاوم ىلإ يقرشلا لامشلا تاعطاقم نم نمرألا ريجهتب نانثالا رمأ ,مهنم ًاماقتناو

 ضيرحتب" :هنأ ىلع نورصي ةيكرتلا ةموكحلا ىلثمم لازي ال ءاذه انموي ىتحو .لوضانألا
 تناك ةقطنم يف ةينمرأ ةلود ةماقإ ىلإ نمرألا ودرمتم ىعس .رصيقلا ايسور نم معدو

 دق ةينمرألا تاوقلا تناك" نمرألا ريجهت تايلمع لبق هنأ ؛نولوقيو ."اهبلغأ يف ةيكرت
 ٌرك ةفطاخ تايلمع يف تطرخناو ,ناف ةنيدم ناكس نم نيملسملا قحب رزاجم ًاقبسم تذفن
 ةيلخادلل ريزوك تعلط اهمظن يتلا ريجهتلا تايلمع لازت الو ."يكرتلا شيجلا قرف دض ّرفو
 نمو .ناعئاش نارمأ برضلاو باصتغالا ادغ اهيفو .1915 ماعل نمرألا رزاجم مساب ركذت

 وأ توميل ىوأم وأ بارش وأ ماعط نود ىراحصلاو لابجلا ربع قيس ءروفلا ىلع لتقي مل

 فصنو نويلم ىلإ لصو اوضق نم ددع نإف ةينيمرأ رداصمل ًاعبتو .ةياهنلا يف لتقي
 فالخ ال يتلا ةجيتنلا ىقبت ,نيريرم عازنو لدج طحم لازت ال ماقرألا هذه نأ عمو .نويلملا

 ضعب يضمي .اوكله اهناكس نم فصنلا ةبارق نأو ترمد ةيكرتلا اينيمرأ نأ يه اهيف
 مل نوينامثعلا ماكحلا نأ وهو .تعلطو رونأ ءاعدا ديكأت يف اذه انموي نم نيخرؤملا

 نم مهو .ةرتفلا اورصاع نمم نيبقارملا نأ الإ .مهدض نمرألا ضفتنا نأ دعب الإ اوكرحتي
 اومدخ نيذلا ناملألا طابضلا نأ ىتح .كلذك نكي ملرمألا نأ اوبتك ,كارتألل نيضهانملا ريغ

 .داعبإلاو ريجهتلا تايلمع تعرش نأ ىلإ ةئداه تلظ ةقطنملا نأ عم نوقفتي كانه
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 يتلا ريراقتلا ىلوأ لهاجتب ةيواسمنلاو ةيناملألا نيترافسلا يف نولوئسملا ماق

 نييحيسملا دض رزاجملا نأ حوضويو نودقتعي اوناك دقل ءريجهتلا تايلمع لوح تدرو

 تعلط هب مهتأمط ام لبقتب اوماقو ءاهرمأب اوملعي الأ اولضف مهنكل ءأدبت نأ كثشبو ىلع تناك

 نأ نم ًاعانقإ رثكأ تتاب دق رزاجملا ريراقت تناك 1915رايأ رهش لولح عمو .روفلا ىلع

 هيبنت" :هيلع نأ نظي هنأب هتموكح رابخإب يواسمنلا ريفسلا ماقف ءاهلهاجت يف رّمتسُي

 اميف بتكو .مهتاءارجإ نم ةلمتحملا تاساكعنالا ىلإ "ةيدو ةقيرطب كارتألا ةلودلا لاجر

 بنجت هيلع ًاحرتقم ءرذحب ةلأسملا ةجلاعم ىلع هضحو تعلط ىلإ ملكت ةقيقحلا يف هنأ :دعب

 نوديفتسي دق ءافلحلا ىدل يئاعدلا مالعإلا يجورم نأل ,"لافطألاو ءاسنلا دض داهطضالا"

 مئارجلا" ةسايس ءافلحلا تاموكح تبجش رايأ نم نيرشعلاو عبارلا يف .رمألا اذه نم

 يلاعلا بابلا ةموكح هيلع تدر رمأ وهو «يلاعلا بابلا ةموكح اهجهتنت يتلا "ةيعامجلا

 يف درمت ميظنتب اوماق نم مه مهنأ نإ ءءافلحلا قتاع ىلع ىقلت ةيلوئسملا نأ" :لوقلاب

 وأ هميظنت ةقيقحف ءًالعف ثدح دق ناك نإو ,هثودح مدع وأ درمت ثودح ةقيقح نإ ."اينيمرأ

 .اهيف تبلا نكمي ال ةيلدج ًارومأ ءًاقباس ريشأ امك ,ىقبت ءايسور لبق نم هعيجشت درجم

 نع ةعورم ليصافت ةيوتحم ثدحلا بلق نم ناملألا نيلوئسملا ريراقت تقفدت

 .ثدحي ناك امع رظنلا ضغ ًادج بعصلا نم "مياهنيغنيو نوف" دجوو ,ةيشحولا لامعألا

 ةقيقحب فرتعا تعلط نأ الئاق نيلرب ىلإ مياهنيفنيو قربأ ناريزح فصتنم لولح عمو

 ايقلتي مل امهنأ عمو .يعامجلا ريجهتلا تايلمع ءارو "طقف ةيركسع تارابتعا" فوقو مدع

 ينيشيفالاب يواسمنلا هريظنو مياهنيغنيو نوف نم لك لقن امهيتموكح نم تاداشرإ يأ

 امدنع ًاصوصخو «يئاوشعلا يعامجلا ريجهتلا تايلمع نأي امهروعش يلاعلا بابلا ىلإ

 .ةكرتشملا ةيكرتلا ةيناملألا حلاصملا ىلع هريثأت يف سكعنا كلذ نأو ,ةدحتملا تايالولا

 ىندأ كانه دعي مل هنأب هغلبي يناملألا راشتسملا ىلإ مياهنيغنيو نوف بتك زومت رهش يف

 ةيروطاربمإلا يف ينمرألا قرعلا ةدابإ" لواحت تناك يلاعلا بابلا ةموكح نأب كش
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 ةجيتن ىلإ يضفت مل لخدتلل امهتالواحم نأ ىلإ ينيشيفالابو ىه صلخو ."ةينامثعلا
 .لصح امع ايناملأ ةيلوئسم مدع نيبت تالجس قيثوت هتموكح مياهنيغنيو ىصوأو ؛ةديج

 يناملألا سقلا مهنيب نمو .لخدتلا اولواحو رمألا نورخآ ناملأ نولوئسم ضفر كلذكو
 رهش يفو .مياهنيغنيو ةحيصنب تذخأ ةيناملألا ةموكحلا نكل ."سويسبيل سوناهوج"
 ايناملأ ةحاس ئربي ماع نايب رادصإ يلاعلا بابلا ةموكح ىلإ ايناملأ تبلط لوألا نيرشت
 اولواح دق اوناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ايناملأ يلثمم نأب رقيو ءرمألا يف ئطاوتلا نم
 ةيناملألا ةموكحلا تدده كلذ لعف يلاعلا بابلا ةموكح تضفر امدنعو .نمرألا ذاقنإ

 اهفلاحتب رارضإلا نم ًافوخ كلذ نع تمجحأ دعب اميف اهنكل ءاهسفنب لثامم نايب رادصإب
 ةدام نمرألا حباذم يف ءافلحلا دجو دقف ءاسمنلاو ايناملأ اريفس يشخ امكو .كارتألا عم
 ةيوستلا دونب لايح ءافلحلا ريكفت ىلع ًاضيأ حباذملا هذه ترثأ امبرو «ةلاعفو ةديفم ةيئاعد

 ةيروطاربمإلا كرت نكمي ال هنأب ةلئاقلا ةركفلا زيزعت اهنأش نم ناك ذإ ءبرحلا دعب ةبقترملا
 .ةيكرتلاب ةقطان ريغ ىتح امبرو «ةملسم ريغ ًايوعش مكحتل ةينامثعلا

 نيع يأل ًايلج كلذ ادب دقو نمرألا نم امهيسفن ةحارإب نيديعس رونأو تعلط ناك
 دق اناك ديكأتلابو .ةيلخاد ةنتف ةلواحم ناطبحي اناك امهنأ نلعملا امهفقوم ناك ,ةيدايح

 كلت يفو .هتاذ دحب توملا ءوده ةئداه اينيمرأ تتاب دقف ءبغشلا ىلع ءاضقلا يف احجن
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةطلس ضيوقتل ةيلج ةريبك ةصرفب ءافلحلا يظح ءًاضيأ ةرتفلا
 .اشاب لامج اهايإ مهحنم ةصرف كلت تناك ءمهسفنأ ىلع ةصرفلا كلت مهيديأب اوتوف مهنكل

 تاوطخ ذختا يذلا ةاتفلا ايكرت بزحل ةرطيسملا ةيثالثلا نيب نم ديحولا اشاي لامج ناك
 ةحوتفم قيرطلا ءاقبإ ىلإ كلذ لالخ نم فده هنأ حضاولا نمو .نمرألا حباذم نع هدعبت

 دق اشاب لامج ناك 1915 ماعلا علطم يف سيوسلا ةانق ةميزه ذنم .ءافلحلا نيبو هنيب

 ةياهن عمو ,هب ةصاخ ةعرزم يف يعاطقإ مكحك ماشلا دالب مكح ىلوتو قشمد يف رقتسا
 ناطلسلا شرع ىلع ءاليتسالل اشاب لامج ططخ .نمرألا حباذم عم نمازت يفو ,ةنسلا كلت
 يلثمم مادختساب اشاب لامج ماق .ءافلحلا نم ةدعاسمب كلذ لعفي نأ ًالمآ .هسفنل ينامثعلا
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 لاصيال ,"قانشاطلا" ىأ "ينيمرألا يروثلا داحتالا" .ةينيمرأ ةيسايس ةيعمج ربكأ

 نمرألا ذاقنإ نأ :وه ئطاخ ضارتفا ىلع ءانب كرحتي ناك هنأ ودبيو .ءافلحلا ىلإ هتاحرتق

 يف .ةيمالعإ فادهأ لجأ نم مهتبيصمل لالغتسا درجم سيلو .ءافلحلا ىدل ةماه ةياغ ناك

 ةيسورلا ةموكحلا رابخإب ءافلحلا ىدل قانشاطلا ثوعبم فيرفاز روتكدلا ماق ؛لوألا نوناك

 يذلا رهشلا وه كلذ ناك .ةينامثعلا ةموكحلا ىلع بالقناب مايقلل ًادعتسم ناك لامج نأ

 ناك .ةثراكلا ةلمحلا كلت عقو تحتو :يلوبيلاغ نم باحسنالاب ءافلحلا تاوق هيف تأدب

 .ايكرت عم ءادعلا ءاهنإ ءاقل نمث عفدب ءافلحلا بغري نأ ًاعقوتم

 مايق هحرتقم يف روصت اشاب لامج نأ فونازاس يسورلا ةيجراخلا ريزو حضوأ

 ,ةيحيسملا اينيمرأ :نيدفارلا دالب ,:ةيروس نم فلأتت ةلقتسم ةرح ةيويسآ ةيكرت ةلود

 ىلعألا مكاحلا ءلامج يأ ءوه ودغي ثيحبو :يتاذ مكحب عتمتت ميلاقأك ,ناتسدركو ايكيليك

 ال يذلاو فورعملا ايسور بلطم ىلع اشاب لامج قفاو ,ًامدقمو .ناطلس ةفصب ةلودلا هذهل

 ةيروف تاوطخ ذاختا ًاضيأ ضرع امك .ليندردلاو ةينيطنطسقلا نم ًالك ىطعت نأب هنم دب

 ,ةينيطنطسقلا وحن ءافلحلا ةدعاسمب فحزي نأ هططخم ىضقو .نمرألا نم اجن نم ةيامحل

 ةداعإ يف ةدعاسملل ةيلام ةنوعم اشاب لامج بلط لباقملابو .هتموكحو ناطلسلا لزعي نأو

 هءافلح نأ نم ًاقثاو فونازاس اديو ءلامج ةطخ لوبق سورلا حرتقا .برحلا دعب هدلب رامعإ

 لوصحلا ىلع ترصأو لامج حرتقم اسنرف تضفر 6 راذأ يف نكل .كلذ ىلع نوقفاويس

 نمو .اهسفنل ماشلا دالب ىلعو مويلا ايكرت نم بونجلا يف ةعقاولا ايكيليك نم لك ىلع

 عيجشت يف بغار ريغ هسفن ءايناطيرب ةيجراخ ريزو يارغ دراودإ ريسلا رهظأ ءًاضيأ هتهج

 ايكرت يضارأ يف بساكملا نع يلختلا ينعيس كلذ ناك اذإ ءوىدعلا طوطخ فلخ ةروث

 رئاصب تهات .ةمينغلل اهقشع يف .اهءافلح اهب تدعو دق ايناطيرب تناك يتلاو ,ةيويسآلا

 دقل .برحلا بسكك ,ةيقيقح ةيلبقتسم بساكمب هيف ٌؤبنتلا نكمي فرظ نع ءافلحلا تاموكح

 اشاب لامج ضرع حنم دقل .ًامئاق لازي ال عازن كانه ناك هنأ اوري ملف ,ةزئاجلا مهتمعأ

 تعلط امأ .اهوتوف مهنكل .لخادلا نم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ضيوقتل ةيبهذ ةصرف ءافلحلا
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 لاتق يف لامج ىضمو .ودعلا عم ةيرسلا اشاب لامج تالسارم امهنم يأ فشتكي ملف رونأو
 .امهيناج ىلإ ءافلحلا

 يأل برحلل ًايساسأ ًاحرسم اهنوك مدع نم تعفتنا دق ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك
 يف اهءادأ نأ امك .ىرخأ نكامأ يف مهتاقاطو مهاوق عيمج تزكرت نيذلاو ءاهموصخ نم

 ثالث ىلع برح يف ةطرخنم تناك امنيبف ؛ئجافم وحن ىلع ًاحجان ناك برحلا ةرتف
 1915- يف برغلا يف اسنرفو ايناطيرب مزه نم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تنكمت ءتاهبج
 نمو ءةرتفلا تاذ يف قرشلا يف ةيناطيربلا دنهلا نم ةمدقتملا شويجلا قحس نمو 6
 ةيروطاربمإلا ءادأ ناك ,ءلثامم وحن ىلعو .لامشلا يف ةيسورلا وزغلا تاوقل يدصتلا

 ىضوف ىلإ ايناملأو ايكرت اهتعرز يتلا نتفلا تدأ دقل .ودعلا طوطخ فلخ ًاعئار ةينامثعلا
 .شهدم نيابت يفو .ءافلحلا اهيلع رطيسي ناك يتلا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا يف ةمراع
 يف ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلا بسكل اهدوهج يف 1916 فصتنم ذنمو ايناطيرب تلشف
 .مهدض ةبعرملا حباذملا نع الإرمثت ملف نمرألل ايسور ةدشانم امأ .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ؟عاضوألا بلق يف 1916 ناريزح يف ةبقترملا نيسحلا ةروث حلفتس له ىه نآلا لاؤسلاو
 بارطضا ةراثإل ءافلحلل دوهج نم اهتقبس امم ًاحاجن رثكأ اهنأ ةروثلا كلت تبثتس لهو
 صرفلا تناك 1916 ماعلا فصتنم ىتح ثادحألا تالجسل ًاعبت ؟نيينامثعلا طوطخ فلخ

 تحجنو هلحم يف مهلؤافت ناك نإو .نيلئافتم اوناك هؤالمزو نوتيالك نكل ,ةليئض ودبت
 ةصرف تناك ةرظتنملا نيسحلا ةروث نأ كلذ :ةميظع ةزئاج اوبسكيس اوناك دقف :مهططخ

 ءاهنمز يف برحلا دئاق ةعمس ذاقنإلو ءقرشلا يف برحلا بسكل ةرهاقلا ييناطيرب
 .رنشتك دروللا
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 بس ا

 :رنشتكل ةريخألا ةمهملا

 ةيكلملا ناكرألا دئاق ىلإ برحلا ةرادإرمأ لكوت ةيناطيربلا ةموكحلا تذخأ .ندنل يف

 دقف رنشتك نأب دقتعيل هبابسأ ءارزولا سلجم ىدل ناك دقف ,ةيبرحلا ريزو نم ًالدب ةماعلا

 نإ .قرشلا يهو ءاهربخ نم لضفأ نوكي نأ ضرتفي يتلا ةقطنملا يف ىتح :ةصاخلا هتسمل

 يهو ةريخألا ةظحللا ىتح كانه اهضراع يتلا ةديحولا ةيناطيربلا ةيركسعلا ةيلمعلا

 ليحتسملا نم ثيوكسآ ىأر .ًاريبك ًاحاجن تتبثأ يتلا ةديحولا تناك ,يلوبيلاغ نم باحسنالا

 أجلف ,هبصنم يف هيلع ءاقبإلا ًاضيأ بعصلا نم دجو امك ؛ليقتسي رنشتك كرت ًايسايس

 كلت تناكو ,ىرخأ ةليوط ةمهم يف هلاسرإ وهو ,نيح ىلإ هنم هحيري لح ىلإ ءارزولا سيئر

 فصنلا مظعم قرغتستس ةلحر يف ًارحب رفسلا رنشتك ىلع ناك كانه ىلإو ءايسور ىلإ

 بلطتت يلامشلا بطقلا راحب يف ةرطخو ةليوط ةيرحب ةلحر تناك ,1916 ماع نم يناثلا

 هسفن زهجو ةديدجلا هتمهمب لبق هنكل ,ةيرادملا ةقطنملا نبا لهكلا براحملا نم ريثكلا

 .ليحرلل

 ًادلاخ هركذ لظل 1914 ماع يف ىضق هنأ ولف ,ًاريخأ ذفن دق داتعملا رفاولا هظح ناك

 هاركذ تدلخل 1915 ماع يف تام هنأ لو ,”نوتغنيليو' نمز ذنم يناطيرب لارنج مظعأك

 يف هنكل ءايناطيرب شويج ربكأل مظنمكو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا لوطو ةعيبطب أبنت ءيبنك

 يف هيلإ لكوأ امع زجع يذلا رباغلا نمزلا نم ميدقلا براحملا كلذ ىسمأ دق ناك 1916 ماع

 باحصألا ءالؤه نإ" :ًالئاق ةموكحلا يف هئالمز دحأ ىلإ ًاموي رسأ هنأ لاقي .ديدجلا نمزلا

 شيجلا فرعأ ال يننأ امك ءارتلكنإ نع الو ءابوروأ نع فرعأ ال ينكل .ريثكلا ينم نورظتني

 ناك يتلا ,ةرمعتسملا ةيدنهلاو ةيرصملا شويجلاب ناقلعم هلقعو هبلق لظ دقل ."يناطيربلا
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 ١ تاءالولا لد :عبارلا لصفلا ا

 ليبق .ًاعئاض رنشتك ادغ دقف ةثيدحلا ايوروأ يف امأ .هرماوأ عيطتل تبردتو اهمظن نم وه

 هظحلي نأ نودو ةبحص نود رنشتك رداغ «1916 ناريزح نم يناثلا ؛ةعمجلا موي ةريهظ

 دعوم نع فصنو ةقيقد راطقلا رخأت امدنعو .تاراطقلل ”سورك زغنك" ةطحم ىلإ دحأ
 يف تراد راطقلا تالجع نكل .ريخأتلا هرك املاطل وهف ءهربص ذافن هيلع رطيس هقالطنا

 .ليحرلا أفرم ىلإ ةعرسم هب تدعو ةياهنلا

 ءادنلتكسال يلامشلا سأرلا ةلابق زكرمتملا ربكألا لوطسألا ةدايق رقم "ولف اباكس"' يف

 دلاريجزتيف صلخملا هدعاسمو رنشتك نم لك ىلتعا :1916 ناريزح نم سماخلا ةريهظ يفو
 طخ ناك .يسورلا "لجناشترا" ءانيم وحن مزعلا نيدقاع " رياشيماه' ' ةعردملا ةرخابلا رهظ

 تناك دقف ءاهرييغت بجاولا نم ناك ةطخ يهو ءاقبسم عضو دق "رياشبماه" راحبإ
 ,ةيناملألا لئاسرلا ةرفيش لح نم قباس تقو يف تنكمت ةيناطيربلا ةيرحبلا تارابختسالا

 ةعرازلا ةصاوغلا ىلإ ةهجوم ةلاسر ىلإ ةيرحبلا تارابختسالا تتصنت رايأ رخاوأ يفو
 قيرطلا يف ماغلألا ةعارزب موقتس ةصاوغلا نأ ىلإ ةلاسرلا كلت تراشأ "75 وي" ماغلألل

 ىلإ تنصتلا لالخ نم تامولعملا كلت تدكأت دقو .اهكلستس رياشبماه تناك يتلا ةيرحبلا

 ةلاح مضخ يف نكل .ةقطنملا يف اهسفن ةصاوغلل تادهاشم تلجس امك ,نييرخأ نيتلاسر

 دئاقلا "وكيليج نوج" ريسلا لاريمألا لشف ءام ةقيرطبو ."ولف اباكس" يف ىضوفلا نم
 ةيرحبلا تارابختسالا اهتلسرأ يتلا تاريذحتلا مهف وأ ةءارق يف هقيرفو يناطيربلا يرحبلا

 1916 ماع يف ًاقحال تدقع يتلا قيقحتلا ةمكحم تاسلج يفو .لوطسألا ةدايق ةنيفس ىلإ

 ,ةيرابختسالا تاريذحتلا كلت دوجو ةقيقح ءافخإ يف وكيليج لاريمألا حجن ءرمألا يف رظنلل

 لجؤي نأ ىبأ رنشتك نكل ,ةريهظلا كلت ًافصاع رحبلا ناك .1985 ماع لبق فشكنت مل يتلاو

 ًادهتس ةفصاعلا تناك سقطلا ططخم ةءارق اوءاسأ نيذلا وكيليج طابض ىلإ ًاعبتف .هترداغم

 يف .جايهلا ىلإ اهقيرط يف تناك ةفصاعلا نأ ةقيقحلا يف ططخملا حضوأ نيح يف .ًابيرق
 بلق ىلإ رياشبماه تقلطنا مويلا كلذ رهظ دعب نم ةقيقد نيعبرأو سمخو ةعبارلا ةعاسلا
 ةمهم اهيلإ تلكوأ يتلا ةرمدملا نفسلا ىلع ًادج ةيوق ةفصاعلا تناك دقو .ءءاجوهلا ةفصاعلا

1535 



 ها ب1 ا ل توفل آت |

 ًامدق بابعلا رخمت رياشبماه كرتتل .ةدئاع تارمدملا كلت تَلَفَأ .نيتعاس دعيو .ةقفارملا

 تمطترا ,نيعبرأو سمخو ةعباسلاو فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا نيب ام تقو يفو .اهدرفمب

 .اهيلع نم لكب قرغت تحارو "75 وي" ةصاوغلا ماغلأ دحأب رياشبماه

 ةرمق ةنميم نم روفلا ىلع دلاريجزتيفو رنشتك نم لك لطأ .مغللا رجفنا امدنع

 ناك" :ًاقحال نيجانلا دحأ ركذ .مقاطلا طابض ةيقب مهب قحلو ,ةنيفسلا ةرخّؤم يف طابضلا

 هعمسي مل دروللا نأ ودبي نكل ,ةاجنلا براق ىلإ بهذيل رنشتك دروللا ىلع يداني ناطبقلا

 ريزو تأي ملو .ًاليحتسم ًارمأ ةكلاهلا ةنيفسلا نم برهلا ادب دقف ."ءادنلا لهاجت هنأ وأ

 ةنيفسلا رهظ ىلع ةعاسلا عبر ةبارقلو فقو هنإ لب ءكلذل ةلواحم يف ةكرح يأب برحلا

 ,ًايح لازي ال يذلاو رياشبماه نم اجن يذلا ديحولا لجرلا لوقي .ركذي ريبعت يأ نود ًائداه
 كيمسلا فطعملا كلذ يف ًافقاو ناك ءرنشتك ىلع اهاقلأ ةفطاخ ةرظن رخآ طق سني مل هنأ

 رنشتك دروللا صاغ اهدعيو ,هتحت ةنيفسلا قرغ لاعفنا نود رظتني ,ةنيفسلا رهظ ىلع

 :ئطاشلا ىحن كاريجزتيف دسج جاومألا تلمح .ةمطالتملا جاومألا حوطس تحت هتنيفسو

 دروللا نأ لوقت ةروطسأ ايناطيرب يف كلذ ديعي تعاشو .رحبلا قامعأ يف ىفتخا رنشتك نكل

 .ام ًاموي دوعيس هنأو توملا نم بره رنشتك
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 تاءالولا ل دست : عيارلا لصفلا

 :نيسحتلا ةروث

 ريمأ هيف نلعأ يذلا تقولا يف رحبلا يف رنشتك دروللا عاض ءامود ركذت ةفداصم يف

 تالاجر نأ هفاشتكا ىدل درمتلاب نيسحلا رمأ دقف :ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض هدرمت ةكم

 مل نيذلا .موطرخلاو ةرهاقلا يف ايناطيرب يلوئسم نكل .هلزع ىلع مزعلا اودقع ةاتفلا ايكرت

 تياغنيو تمض يتلا ,رنشتك ةسردمل ًازاجنإ نيسحلا ةروث اوربتعا ,يقيقحلا ببسلا اوكردي
 تقولا يف ضماغو رهبم دجم لبقتسمب نيسحلا ءارغإ يف مهكيتكتلو ,سروتسو نوتيالكو

 ىلع لمعلا نم روهش ةعست ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم ىلع ىضم دق ناكو .هسفن

 ماهدنيو اهاعد .ءارحصلا ةضافتنا رابخأ ةرهاقلا تغلب امدنعو ؛ةضافتنالا كلت قالطإ

 فارتعا ىلإ برقأ رمألا ناك دقف نيسحلا ىلإ ةبسنلاب امأ ."نوتيالكل ًاميظع ًارصن " :سيديد
 هجوت هنكل .نيبناجلا نم ىواشرلا عمجي ًادياحم ءاقبلاب ًالصأ تضق هتسايس نأل ةميزهلاب
 هفاشتكا دعبو .ةاتفلا ايكرت بزح لبق نم هب ةحاطإلا رطخ تحت ًامغرم ءافلحلا فص ىلإ

 ,1915 فيص يف تأدب يتلا كلت :ةديدج رطاخمل ةضرع هسفن نيسحلا دجو ,كارتألا اياونل

 ,قشمد يف ةيبرعلا ايالخلا يف نيقشنملا ديدح نم ديب برضي اشاب لامج عرش امدنع

 ىلع ًاينبم اشاب لامج كرحت ناك .لصيفلا هدلو ربع اهعم لاصتا ىلع نيسحلا ناك يتلاو
 ةنايخب اتماق ناتللاو ءقشمدو توريب نم لك يف نيتيسنرفلا نيتيلصنقلا نم قئاشو

 قلطأ امم ءيساسأ يناطيرب ليمع مسا ىلإ ةفاضإلاب مهتامسأ بيرستو برعلا نيرمأتملا
 دحاولا يفو .ةيركسع تامكاحمو بيذعتو تاباوجتسا ترجو تالاقتعالا نم ةلمح

 يف ىرجو «ةنايخلا ةمهتب اونيدأ نمم ًاصخش شع دحأ مدعأ 1915 بآ رهش نم نيرشعلاو

 تايصخش تالاقتعالا كلت تمض دقل .تامكاحملاو تالاقتعالا نم ديزملا ةقحاللا رهشألا
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 حبي و عش تح ححكجسما نون صب يون ا

 اوفشكي نأ نكمي صاخشأ نجسلا يف قيقحتلاو بيذعتلا اوساق نم نيب ناكو ءةزراب ةيبرع

 ًادكأتم نيسحلا نكي مل املو .ناتيرسلا ةاتفلاو دهعلا اتيعمج عم لصيفلا تاثداحم ليصافت

 بايلاو اشاب لامج نم لك ىلإ تاسامتلا نيسحلا لسرأ ,تمصلا نومزليس كئلوأ نأ نم
 ةدايز اهنأش نم ناك كلت وفعلل هتاسامتلا نكل ءءانجسلاب ةمحرلا راهظإ ًابلاط يلاعلا

 ةينامثع ةوق نأ اشاب لامج نم نيسحلا ملع ,1916ناسين رهش يفو ,كلذ دعب
 زاجحلا ربع فحزلا ددصب تناك لجر ةئامسمخو فالآ ةثالث نم بيردتلا ةيلاعو ةاقتنم

 طابضلا نم ةعومجم مهقفارت تناك ثيح .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يبونجلا سأرلا وحن
 ثيحب ةوقلا نم ةيركسعلا ةقرفلا كلت تناك .يقرب لاصتا ةطحم ةماقإ لجأل ناملألا

 لعجتل اهمودقب رابخألا كلت تءاجو .هيضارأ يف اهرورم درجمب نيسحلا قحس عيطتست

 ىعسي نأو ءالوأ برضلاب موقي نأ هيلع ناك .هطاشن نم نسحيو هكرحت نم عرسي ريمألا
 ةعرس يف داز امو .هلحاوس قوطت تناك يتلا ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلا نم ةيامحلا بلطل

 نع رايأ نم سداسلا يف ةبقترم ريغ ةئجافم ءابنأ لوصو ناك ًاضيأ نيسحلا تاكرحت

 يف نيسحلا ناك هنم يكذ فرصت يفو .قشمدو توريب يف ًاصخش نيرشعو دحاو مادعإ

 كلذو ءيلاعلا بابلا ةموكح نم يبهذ رانيد فلأ نيسمخ ىلع لصح دق قباس تقو

 ةعفدلا نيسحلا اهيلإ فاضأ دقو ؛نييناطيربلا لاتقل تاوقلا زيهجتو دشح يف اهمادختسال

 تاوقلا زيهجتو دشحل نييناطيربلا نم دوعوملا ريبكلا غلبملا لصأ نم اهاقلت يتلا ىلوألا

 رهش نم سشاعلاو سماخلا نيب ام تقو يف زاجحلا ةروث نالعإ ىرج .كارتألا لاتقل
 يذلا رمألا ءزاجحلا ئطاش لوط ىلع ًاروف ةيكلملا ةيرحبلا تكرحت هيلعو ,1916 ناريزح

 .رثكأ مدقتلا نم ةكرتشملا ةيكرتلا ةيناملألا ةوقلا ىنثأ

 لوط ىلع نيملسملاو برعلا معد بطقتستس ةروثلا نأ ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا دقتعا

 نويناطيربلا هنظ ام معد بطقتستس اهنأ مهداقتعا كلذ نم مهألاو ,يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا

 مامضنا ناعقوتي امهنأ لصيفلاو نيسحلا ريراقت تركذ دقل .برعلا نم ًامخض اينامثع اشيج
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 ا تاءالولا لدبت :عيارلا لصفلا ا

 ةلتاقملا ةوقلا ثلث يلاوح لكشي مقرلا اذهو ءينامثعلا شيجلا نم يبرع يدنج فلأ ةئام ةبارق

 فلأ نيسمخو نيتئام مامضنا نيسحلا عقوت ءىرخأ ريراقتل ًاعبتو :ةيروطاربمإلا شيجل
 مل يتلا ,ةروثلا مايق ىدل نكل .يكرتلا شيجلا يف ةلتاقملا ةوقلا لماك ام دح ىلإ ىأ ءيدنج

 مامضنالاب ينامثعلا شيجلا يف ةيبرعلا تادحولا نم يأ مقت مل ءأدبأ اهثودح نيسحلا ّنمتي

 حلاصل ةيركسعلا وأ ةيسايسلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تايصخش نم يأ بلقنت مل امك ءاهيلإ
 لوح اهفافتلاب يقورافلا دعو يتلا ةيوقلا ةيرسلا ةيركسعلا ةمظنملا امأ .ءافلحلا وأ نيسحلا

 ًاشيج نيسحلا ىدل نكي مل ةقيقحلا يف .اهسفن نع فيرعتلا يف ىتح تلشف دقف نيسحلا

 .نييناطيربلا لامب مهّوارش مت نيذلا لئابقلا لاجر نم فالآ ةعضب نم هتاوق تلكشت ذإ ءًامظنم
 ءازجأ نم ءزج يأ يف ةروثلل ىري معد نم كانه نكي ملف يلبقلا اهراوجو زاجحلا جراخ امأ

 ام ؛ةحلسملا ريمألا تاوق ىلإ اومضنا نيذلا نييزاجحلا ريغ طابضلا ةنفحو .ييرعلا ملاعلا

 .ةيناطيربلا ةرطيسلا قطانم يف ًالصأ نونطقي نييفنم وأ برح ىرسأ ىوس اوناك

 ةهجاوم نع ةريغصلا ةيلبقلا نيسحلا ةعامج زجع يف ةيركسعلا لكاشملا ىلوأ تنمك

 ةنيدملاو فئاطلاو ةكم يف كارتألا تاركسعم ىلع مهتامجه تدص دقف «ةينامثعلا ةيعفدملا

 ةمجاهمب ةيناطيربلا تارئاطلاو نفسلا تماق :نيمجاهملا ذاقنإلو .ةدج ءانيم يفو ةرونملا

 .يرصملا شيجلا نم ةملسم تاوق لازنإب نويناطيربلا ماق أفرملا نَمَُأ املاحو ءةدج ءانيم

 .فئاطلاو ةكم ىلع ءاليتسالا يف نيسحلا ةدعاسمل كلذو لخادلا هاجتاب تاوقلا هذه تكرحت

 :كارتألا نم يدنج نيثالث نم لقأ هسرحي ناك يذلا غبار ءانيم ىلع ةرطيسلا ترج ةلوهسيو

 ةرطيسلاب تزاف دق ةيكلملا ةيرحبلا تناك ءاذهبو .عبني ءانيم ىلع ءاليتسالا مت ًاضيأ كلذكو

 يف ربلا ىلع اهل دعاوق ءاسرإب تماقف ,رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا برعلا ةريزج ئطاوش ىلع
 ىلإ كرحتلاب ةيحيسم ةيناطيرب ةيركسع تادحول حمسيل نيسحلا نكي ملو .ئناوملا كلت

 .قفألا ةقيض نويناطيربلا اهدجوو اهنع ربع يتلا ءهرظن ةهجو تناك ءزاجحلا يضارأ لخاد

 ضرعي دق ةسدقملا ةيمالسإلا نكامألا نضتحت يتلا ضرألا ىلإ نيملسملا ريغ لوخد نأ يه

 .ملاعلا يملسم نيب ءايتسا ريثيسو ,رطخلل يمالسإلا ملاعلا يف هتناكم
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 خشي يي بأ ايل لشب ةئا تسول اسمن |

 مكاحلا "تياغنيو دلانيجير ' بتك دقل .كارتألل ًادن نكي مل هدحو نيسحلا نأ ةلكشملا

 راشأو ءال مأ نيسحلا اهدارأ ءاوس ,تاوق لاسرإ ايناطيرب ىلع نأ نوتيالك ىلإ نادوسلا ماعلا

 مل تياغنيو ءاسّور نكل .زاجحلا يف ىقبت يكل ةيناطيرب ةلمح لاسرإ ةركف ديْؤي هنأ ىلإ
 ام ةيركسعلا ةدعاسملاب هدادمإ يه زاجحلا هاجت ةيناطيرب ةسايس تحبصأو .هعم اوقفتي

 كلت ىتح ةسيسدلاو دئاكملا ضرأ يف نكل ءنيملسملا دونجلاو طابضلا لالخ نم نكمأ

 نييعت ىرج ةيناطيربلا تاطلسلا نم ةحلم ةيصوتيو .بعاصملاب ةفوفحم تناك ةسايسلا

 ,نيسحلا نبا يلع ةدايق تحت ًايمسا تناك يتلا تاوقلا ناكرأل ًاسيئر يرصملا زيزع دئارلا

 ةجيتن ةدايقلا نم هؤاصقإ مت روهش لالخو 1916 ماعلا رخاوأ يف هبصنم يرصملا ىلوتو

 لارنجلا ,يركسعلا رفعج نكمتملا دئاقلاب يرصملا نويناطيربلا لدبتساو .:ةضماغ ةديكم

 ىدحإل ًاعبتو .ًاريس هوقاس دق نويناطيربلا ناك يذلاو ءينامثعلا شيجلا يف ييرعلا

 يكل كلذو نيسحلا نم رومألا مامز عازتنال ةرماؤم كيحي يرصملا زيزع ناك .تاياورلا

 ىلإ زاجحلا تاوق ديعت تاييترت ريضحت متي ثيحب .ءالولا رييغت لوح تاضوافم يرجي

 قطانملل يتاذ لالقتسا ىلع لوصحلل يلاعلا بابلا عم قافتا لباقم ينامثعلا فصلا

 .ةيبرعلاب ةقطانلا

 ,برحلا بسكتس تناك ايناملأ نأب هئالمزو يرصملا داقتعا درجم رمألا نكي مل

 كلذ عمو ءبرحلا نوبسكيس نم مه ءافلحلا نأ ًاحضاو تاب نيتنس دعب ,لاثملا ليبس ىلعف
 تايعمجلا ةداق دحأ وه يمشاهلا نيسايو .ءافلحلا فص ىلإ بالقنالا يمشاهلا نيساي ضفر

 نوتيالك عدخ امدنع هنع ثدحتي يقورافلا ناك نم ىهو ءقشمد يف ةيبرعلا ةيرسلا

 ,ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا تاسايس ةءارق نوتيالك تربلغ ءاسأ دقل .ةرهاقلا يف نيرخآلاو

 يفو .طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تاططخملل ةدشبب ةضراعم تايعمجلا كلت تناك دقف

 ديدهت دض ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدناسمب ًادعو اوعطق دق اهباحصأ ناك برحلا ةيادب

 نإ ًالالقتسا وأ ًايتاذ ًامكح نولضفي اوناك دقل .مهدعول نيصلخم اولظ دقو .يبروألا ىزغلا

 نأ ىلع نوملسم كارتأ مهمكحي نأ اولضف دقف ءاوعيطتسي مل نإ نكل .هليصحت اوعاطتسا
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 ا تاءالولا ل دب :عيارلا لصفلا |

 لاصتا ىلع ةروثلا مايأ ىلوأ ذنمو لظ .هسفن نيسحلا ىتحو .نييحيسملا لبق نم اومكحي

 ةرشنلا ةفيحص تبتك .برحلا يف نيينامثعلا فص ىلإ ةدرلا ةينب ةاتفلا ايكرت برحب

 ريمأ ناسل ىلع 1916 لوألا نيرشت نم عباسلا يف نيرشعلاو سماخلا اهددع يف ةيبرعلا

 ًالصأ فيرشلا ةين تناك دقل" :ًالئاق نيسحلا مهتي ىهو دوعس نب زيزعلا دبع يبرعلا برحلا

 ."ايناملأ هل هلفكت ًالالقتسا هحنم ىلإ كارتألا عفديل ,كارتألا دض نييناطيربلا ضيرحت يه

 نمض ريمأك يتاذلا مكحلاو ةطلسلا نم ديزملا دارأ دقل :ًاتباث نيسحلا جمانرب لظ

 اونوكي مل نييناطيربلا نأ مغرو .ًايثارو هبصنم ىدغي نأ دارأ امك ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 .ىرخأ بابسأل هيف مهتبغر اودقف ام ناعرس مهنأ الإ ,ودعلا عم هتالسارم ةقيقح دعب اوكردأ

 ةيبرع ةيموقل ًاميعز هنوك نع ًاديعيو .نيسحلا نأ نووري نويناطيربلا ىسمأ مهتيواز نم

 ىلع لوصحلا وه دحوألا همه ناكو .ةيموقلاب مامتهالا ليلق ًامكاح ناك .دهعلا ةثيدح

 سأرت يذلا تارابختسالا طباض "ثراغوم ديفيد" قلع دقو .هسفنل ةديدج ضارأو تاطلس

 ةيبرعلا ةدحولا ةيضق ربتعي كلملا نأ حضاولا نم" :ًالئاق فاج لكشيو يبرعلا بتكملا

 دلانور نأ مغر .برعلا ىلع اكلم هسفن نالعإ ىلع ريمألا رصأو .".. ةصاخلا هتيكّلمل ةفدارم

 تقو يفو .كلذ لعف نم هرذح ناك ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا نع ةباينلابو سروتس

 نكي مل برعلا لك ىلع ًاكلم نوكيل هبلطم نأ انم رثكأ ملعي ناك دقل" :سروتس بتك قحال
 هءاعداو هادعتت قوقحب هتابلاطم نأ" :سروتس لاقو .نأشلا اذه يف ."ًادبأ ًايقطنم ًابلطم

 نآلا ةمزلم ايناطيرب نأ رعش دقف كلذ عمو ."ةيلزهلا ايديجارتلا نم ًابيرق ارمأ ناك ةيمهألا
 يف نيسحلا ةماعز لشف نم قمعب يبرعلا بتكملا لمأ باخ دقل ,نكمم دح دعبأ ىلإ همعدب

 .ةلاعف نوكت نأ

 تادهاشملا نع ةياور يطعيل مئالم لكشب يبرعلا بتكملل ةيقيقحلا ءارآلا قيثوت مت دقل

 تقلعو نيسحلا ةروث تمظن يتلا .ةريغصلا رنشتك ةعامجب ةصاخلا راكفألاو ةرصاعملا

 .ت" يبرعلا بتكملا يف ريغصلا وضعلا ىلإ كلذ يف لضفلا دوعيو .اهيلع لامآلا نم ريثكلا

 ةيادب تناكو ,تامولعم ةرشن رادصإ يبرعلا بتكملا ىلع حرتقا نم وه ناك دقل ."سنرول .ي
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 مس ______ ل عبلأ اق تمكنت دينا تسل ةلوذلا تمن |

 يف بتكملا أدب .ةيبرعلا ةرشنلا اهمسا حبصأ مث نمو ,يبرعلا بتكملا تازجوم ناونع تحت

 نأ ىلإ ةمظتنم ريغ تارتف يف ردصت تناكو ,1916 ناريزح نم سداسلا يف اهرادصإ

 ريدم ثراغوه ماق امنيب ءاهنم لوألا ددعلا سنرول ررح .1918 ماع ةياهن يف اهرشن فقوت

 .ةيلاتلا ةثالثلا رهشألا دادعأ بلغأ ريرحتب .دروفسكأ ةعماج نم يرثألا وهو ءيبرعلا بتكملا

 ريرحت ةيلوئسم ثراغوه بئان "سيلاونروك ناهانيك" نتباكلا ىلوت فيصلا ةياهن عمو
 تناك ,ةرهاقلا يف "”يوفاس" قدنف يف يبرعلا بتكملا فرغ نمو .مظتنم لكشب ةرشنلا

 نم ةخسن نورشعو تس ىوس عبطت نكت مل ."يرس" ةملكب ةروهمم ردصت ةيبرعلا ةرشنلا
 يف شيجلا ناكرأ ةداقو دنهلا يف كلملا بئان ىلع عيزوتلا ةمئاق ترصتقا دقو .ددع لك

 .ندنل يف ةيرحبلا ةدايقو ةيبرحلا ةرازو نم لك ىلإ ةخسن لسرت تناك امك .نادوسلاو رصم

 نعو ةيراجلا ثادحألا نع ةيرسلا تامولعملا نم ًاعساو ًاقاطن مدقت ةرشنلا دادعأ تناك

 .يمالسإلاو ييرعلا نيملاعلا يف ثادحألا تايفلخ

 ىلإ سنرول راشأ ,ناجحلا ةروث ةيادب عم رداصلا 1916 ناريزح 6 لوألا ددعلا يف

 هنأ بتكو «ةروثلا تاياغل ىتح ءمهضعب ىلإ برعلا لمش مل يف بعاصم كانه تناك هنأ

 كارتألا نأو .رهظت ام ناعرس تافالخلا تناك ةريبك ةيلبق تاعامتجا كانه تناك املك

 مهكرحت نولجؤي اوناك دقل .ةكرح يأب اوتأي ملو نيجرفتم اوقب ةقيقحلا هذهل مهكاردإب

 اهددع يفو ."مهموصخ قيزمتب ًابيرق ةيلبقلا تافالخلا موقت نأل ديكأ بقرت يف"
 لبق ةنلعملا نيسحلا ةروث قالطنا ءابنأ ةيبرعلا ةرشنلا تلقن ,.1916ناريزح 18 سماخلا

 تايلمع نأ ىلإ ةراشإ 1916ناريزح 28 سداسلا ددعلاو ددعلا اذه نمضتو ,نينثا وأ عوبسأ

 تناك تاحاجنلا هذه ىتح هنأو .ةعضاوتم تاحاجن ىوس ققحت مل ةيركسعلا نيسحلا

 ئطاوش ىلع كارتألا دونج نإف سداسلا ددعلا يف درو امبسح .ةيناطيربلا تاوقلا لضفب

 أبتخا .برعلا نادنس نيبو ةيناطيربلا ةيرحبلا تارئاطلاو نفسلا ةقرطم نيب اوقلع زاجحلا

 تحت مالستسالا ىلإ اورطضا ةياهنلا يف مهنكل ,نارينلا نم ًابره راوسألا فلخ كارتألا

 80 ةرشنلا نم عباسلا ددعلا يف .راوسألا جراخ عقت مهرابآ تناك ذإ ءءاملاو ماعطلا صقن
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 | تاءالولا لدبت :عبارلا لصفلا |
 فئاذقلا" نأ :ةدج يف كارتألا ىرسألا ناسل ىلع ةييرعلا ةرشنلا تلقن 1916 ناريزح

 نيسحلا لاجر نأش. ليلقت ىرج دقل ."ًالعف ةنيدملا طقسأ ام يه تناك ةيناطيربلا لبانقلاو

 لئابق لاجر امبر اوناك" مهنأ :مهنع ةرشنلا لوقت سداسلا ددعلا يفف ,دونج مهنوك نع
 ةيحانلل مهتيلضفأ تناك .ةشاشر ةحلسأ وأ ةيعفدم مهيدل سيلو نيبردم ريغ مهعيمج ءطقف

 نم ةرتف يأل ٌةيوس مهؤاقبإ بعصلا نم نوكيس هنأ امك ,طقف برحلا نم ةيضارعتسالا
 لصفم فصوو ليلحت ناك ىحنملا سفن يفو ."ةيرغم تايارجلاو تاعفدلا نكت مل ام نمزلا
 ةدحاو ةعامج نأ نظأ" :1916 يناثلا نيرشت 25 نيثالثلاو يناثلا ددعلا يف سنرول هبتك

 نإ .فيرشلا شويج مزهتل تناك ةحوتفم ضرأ يف بسانم لكشب ةنصحم كارتألا دونج نم
 مهنأ :سنرول بتكو ."تاباصعلا برح وه يقيقحلا اهلاجمو ,طقف ةيعافد يه لئابقلا ةميق
 .مهضعب ةدعاسم وأ فص يف لاتقلا وأ ,تادايقلا ةأطو نوقيطي ال ثيحب ًادج نييدرف"اوناك

 ."مهنم ةمظنم ةوق ءاشنإ ليحتسي هنأ نظأ

 ىدم ىلع ءامص ناذآ ىوس قلي مل ةروثلل نيسحلا ءادن نإف ,ةيبرعلا ةرشنلل ًاعبت
 نإف ,1916 ماع لوط ىلع اهدادعأ يف ةرشنلا تلقن امكو .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا
 .ةوادعلاو ةالابملا مدع نيب حوارتت لعف دودر ترهظأ ملاعلا ىوتسم ىلع يأرلا تاعالطتسا
 هبلطم نع نيسحلا نالعإ لقن يذلاو ,.1916 يناثلا نبرشت 8 نيرشعلاو عساتلا ددعلا يف

 ًاديعب ودبي اذهك فارتعاب بلاطي يذلا ريمألا نإ" : ةدوربي ةرشنلا تقلع ,برعلا كلم بقلب
 يناطيربلا كلملا ةلالج ةموكح نأو ."ةناكم نم هيعدي ام ديسجت هيف عيطتسي عقوم نع ًادج
 دحاولا ددعلا يف .ةيبرعلا بوعشلل يسايسلا ماظنلا لبقتسم ىلع ًاغراف ًاكيش عقوت نل

 ءاول تحت ةدحوم ةيبرع ةريزج هبش ةركف ىدبت" :ثراغوه بتك 1917طابش 6 نيعبرألاو
 لكشت ةيبرعلا ةيضقلا نأ حضاولا نمل هنإ .ًادج ةديعب ةركف رخآ صخش. يأ وأ زاجحلا كلم
 ال اميرو ىوقأ لظت كارتألا ةيهارك امنيب .اهضعبب ةريزجلا هبش طبريل ًادج ًافيعض ًاتنمسإ
 ,هتروث نيسحلا نالعإ ىلع ماع ةبارق دعيو ."انيناج ىلإ فوقولا يف ةبغرلا يه ىوقألا لازت
 ددعلا يف ةلاقم يفف ,ةلشاف ةوطخ لكشتت ةروثلا كلت نأب رارق ىلإ لصو دق ثراغوه ناك
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 مم ل لا

 ماع" هامسأ امل ةعجارم ثراغوه بتك ,ةيبرعلا ةرشنلا نم 191رايأ 81 نيسمخلاو يناثلا

 امك اهيلع تقلع يتلا لامآلا ققحت مل ةروثلا نأ ىلإ ةلاقملا يف صلخو ءزاجحلا يف "ةروثلا

 زاجحلا ودب نأ .تاراصحلا ىلوأ ذنمو .حوضوب تبث دقل" :لاق ءىرخأ تاعقوت يأرثت مل اهنأ

 ةيعونلا نم اونوكي مل برحلا نم عونلا اذه يف ىتحو ءتاباصع برح ةعامج ةطاسبب اوناك

 ةيماظنلا شويجلا هجو يف اودمصي وأ اومجاهي نل مهنأ كش ةمث نكي مل هنأ امك .ةديجلا

 نيسحلل ةييرعلا ةكرحلا نم ًالبقتسم هينمت نكمي ام لضفأ نإ :ثراغوه عباتو ."ةيكرتلا
 ."طقف اهسفن ىلع ظفاحت نأ"وه

 دلانور ركذ دقف «حبرلا نم ريثكب ايناطيرب ىلع نيسحلا ةروث يف رامثتسالا دعي مل

 ةروث ىلع ينيلرتسإ هينج نويلم رشع ىدحإ تقفنأ ايناطيرب نأ قحال تقو يف سروتس

 يفو «يكيرمأ رالود نويلم نيعبرأو ةعبرأ لداعي غلبملا اذه ناك تقولا كلذ يف «نيسحلا

 يسايسلاو يركسعلا رامثتسالا ناك امك .رالود نويلم ةئامعبرأ براقي هنإف اذه انموي ةلمع

 م1918 لوليأ رهش نم نيرشعلاو دحاولا يفف ءًاضيأ ًامخض نيسحلا ةروث يف ايناطيربل

 نيملسملا نإف نآلا ىتح" :ًالئاق ,نوهامكام دعب رصمل مكاحك ؛تياغنيو كانيجير بتك

 فاضأو ."ةيهاركلا وأ ةبيرلا نيعب اهيف انرود ىلإو زاجحلا ةروث ىلإ نورظني ماع لكشب

 دعيو .ئيس رهظم يف ايناطيرب رهظت ال يكل كلذو .ًالشف نيسحلا ودبي الأ مهملا نم ناك هنأ

 نأ ءارزولا سلجم رابخإب ةيبرحلا ةرازو تماق ءهدرمت نع نيسحلا نالعإ نم عيباسأ ةثالث

 ةنجل ىلإ ةيرس ةركذم يفو .ةروثلا كلت يف مهل ميعزك نيسحلا عبتي نكي مل يبرعلا ملاعلا

 نيسحلا نأ :ةييرحلا ةرازو يف برحلا ناكرأ ءاضعأ بتك ,1916 زومت نم لوألا يف برحلا

 امك نكل .ةيبرعلا ةمألا مساب قطانك هسفن مدق ناك يماسلا ضوقملا عم هتالسارم يف"

 نيمأتل يفكي ام ةيلومشلا نم اهيف ةيبرع ةمظنم يأ دييأتب ىظحي ال هنإف ,نآلا فورعم وه

 ةموكحلا ىلع نإف كلذل ةجيتنو هنأ :ةركذملا لوقتو ."طورش نم هيلع قفاوي امل يلآ لوبق

 ةكرابمب ىظحت نأ بجي هعم اهيلإ لصوتلا مت يتلا تاقافتالا نأب ضارتفالا ةيناطيربلا
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 ١ تاءالولا لدسبت :عيارلا لصفلا ١

 ,"ىندألا قرشلا ةلكشم" ناونع تحت ةيرس ةركذم يفو ًابيرقت اهسفن ةرتفلا يفو
 تقحس دق نيسح فيرشلا ةكرح تناكل يناطيربلا معدلا الول هنأ :سكياس كرام ريسلا بتك

 لودلا رثكأ ايكرت نوكتس برحلا ةياهن عم هنأب :سكياس بنت ةبآكيو .1917 ماع ةيادب عم

 :سكياس بتكو .ايناملأ اهتفيلح ةرطيسل عضختس اهنإف كلذل ةجيتنكو .ًاكاهنإ ةيراحتملا
 ةلأسملا هذهل هليلحت ىقلأ دقل .ةيناملأ ةرمعتسم نم لقأ يسمتس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نأ

 يف ةعئاش ةنس دعب تحيبصأ يتلاو .طسوألا قرشلا لايح ةديدجلا راكفألا ىلع هلالظب

 حبصأ دق سكياس ناك .هئالمزو "يريمآ ويل" ذوفن لظ يف نييناطيربلا نيلوئسملا لفاحم

 لصاو ديدجلا هبصنتم يفو .برحلا سلجم ماع نيمأ ءيكناه سيروم هقيدصل ًانواعم
 ,ىبرعلا ريرقتلا ىمسي ام رشن ىلع لمع دق سكياس ناك ,ندنل يف .قرشلاب همامتها سكياس
 تربلغ هقيدص لصو املو .ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةرشنلا هساسأ ىلع تينب ًاجذومن ناك يذلاو
 برحلا ةنجل ىلإ ًاعم نانثالا بهذ 1916 ماع نم يناثلا فصنلا يف رصم نم نوتيالك

 نوهامكام يرنه ريسلا لادبتسا ىلإ ايعد امك .زاجحلا يف نيسحلا ةروث معد ىلإ نيعاد
 بصنملا ءاقبإل طقف نيع دق ناك نوهامكام نأل كلذو ءرصم يف يماسلا ضوفملا ناك يذلا

 لوني نأ ىلإ هعابتأ ىعس رنشتك يفوت املو .ةدوعلا ريخألا ررق لاح يف رنشتكل ًارغاش
 سكياس ىضمأ ,1916 فيص لالخو .مهنم ادحاو ناك يذلا تياغنيو دلانيجير ىلإ بصنملا
 قرشللا" ةرابع نم سكياس لعج تاباطخلا كلت يفو ,ةماعلا تاباطخلا ءاقلإ يف ًاليوط ًاتقو
 ةيرحبلا طباض وه اهركتبا نم لوأ ناك يتلا ةرابعلا كلت ءًايراس ًاحلطصم ةديدجلا "طسوألا
 نيب ةدتمملا ةقطنملل ديدحت يف 1908 ماع يف "ناهام رياث درفلأ" خرؤملاو ةيكيرمألا
 نم ةعقرلا كلتب ريبخلا ةفص ةماعلا هتعمس ىلإ سكياس فاضأ دقو .دنهلاو ةيبرعلا ةريزجلا
 .ضرألا

 ةروث رايهنا ىلإ ريشت ةرهاقلا نم ةمداقلا تارابختسالا ريراقت تناك لوليأ يف
 ةسامحب احرتقا دق تياغنيوو نوهامكام ناكو ,سكياس عقوت امم ىتح عرسأب زاجحلا
 لظ هرارصإ نكل .ةركفلا دييأتب سكياس ماقف ءنيسحلا ىلإ يروف يركسع معد لاسرإ ةركف
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 ضفر .يوقلا ذوفنلا بحاصو ديدجلا ةيكلملا برحلا ناكرأ دئاق "نوستيريور" نأ ذإ ءًاثبع

 ىلع ةيناطيربلا ةيرحبلا ةرطيس تنمض اميرو .ةيبرغلا ةهبجلا نم دوهج وأ تاوق يأ ليوحت

 1916 فيرخو فيص ةرتف نأ ريغ .ريمألا يدناسمل ,لقألا ىلع ,ةاجنلا رمحألا رحبلا لحاوس

 ذفنم يف نوركفي ةرهاقلا ويناطيرب ذخأف ,نيسحلا ةيضق ىلإ ةبسنلاب سأيلا نم ةبقح تدب

 نيدفارلا دالب ةهبج نم برعلا برحلا ىرسأ نم تائم عضب لاسرإ ةركف مهتءاجو .ةمزألل

 بلط نوهامكام يرنه ريسلا يماسلا ضوفملا حرتقا امك .نيسحلا ىلإ مامضنالل ةيدنهلا

 نوناك ذنم ماعلا دئاقلا ”ياروم داليبيشترا" ريسلا لوق دعب كلذو ءاسنرف نم ةدعاسملا

 اهلسريل تاوق يأ نع ءانغتسالا عيطتسي ال هنأ :ةرهاقلا يف يناطيربلا شيجلل 1916 يناثلا

 ةدايق رقم يف هدعاسم ءسروتس دكلانور لاسرإب نوهامكام ماق امك .نيسحلا نع عافدلل

 ةياهن يفو .كلذ ريغ هلعف نكمي امع يرحتلل ةييرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ةمهم يف ,ةرهاقلا

 ةروث رايهنا فقول ةلواحم يف زاجحلا ىلإ ةلمح ةيسنرفلا ةموكحلا تلسرأ 1916 فيص

 ,ةيردنكسإلا ىلإ ةلمحلا دئاق "دنوميغب دغاوديإ" لصو 1916 لوليأ نم لوألا يفو .نيسحلا

 .لوليأ نم نيرشعلا يف ةدج ءانيم ىلإ لصيل برعلا ةريزج ىلإ ةنيفس لقتسا كانه نمو

 يف ىلعألا يناطيربلا طباضلا "نوسليو .ي .يس" لينولوكلا وه ةدج يف دنوميغب ريظن ناك

 ًابيرق ىلوتيس ناك يذلاو .تياغنيو لثمم لوقلا اننكمي وأ نادوسلا ةموكح لثممو ؛زاجحلا

 نتباكلا وه هدعاسم ناكو .يناطيربلا بناجلا نع زاجحلا ةروث يف تايلمعلا ةدايق

 ةدج يف ةيناطيربلا ةيلصنقلا يف ًابحرم دنوميغب لابقتساب ماق يذلا "غنوي تريريه"

 نيملسملا جاجحلا نوئش عم لماعتت تناك اهنأ ذإ .جحلا بتكم مسا اهسفن ىلع تقلطأ يتلا

 ريسلا نواعملا لاريمألاب دنوميغب ىقتلا امك .ىرخأ نكامأ نمو ةيناطيربلا دنهلا نم

 نيب رمحألا رحبلا قرط ىلع رطيسي يناطيربلا هلوطسأ ناك يذلا ."سيميو نيلسور"

 تناك .قرطلا كلت ربع لاجرلاو طابضلا لقني ناك يذلاو .ةيبرعلا ةريزجلاو نادوسلاو رصم

 نيراشتسملا نم رداكب اهديوزت لالخ نم زاجحلا ةروث ميعدت يضتقت دنوميغب ةمهم

 ,فيرشلا مهلبقتي يكل كلذو ءةيسنرفلا ةيروطاربمإلا يملسم نم نيفرتحملا نييركسعلا
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 مجح زفح دقو .ًالجر نينامثو ةثالثو ةئامعستو ًاطباض نيعبرأو نينثا هتلمح تمضو
 ةرمإ تحت اومدخيل طابضلا نم ديزملا لاسرإل نييناطيربلا مهدادنأ ةيسنرفلا ةلمحلا

 يتلا ,فيرشلا تاوق ةيوقت لجأ نم هتاوق مجح ةدايز يف دنوميغب ركف هرودبو .نوسليو

 هدلاو ريكفت ىلإ برقألا نبالا .هللا دبع ناك :لعفلايو ,ةروطخلا دح ىلإ ةفيعض تناك
 ةرونملا ةنيدملا يف ةزكرمتملا ةينامثعلا تاوقلا موقت نأ لامتحا نم ىشخي ,نيسحلا

 .ةكم ىلإ قيرطلا ىلع نيسحلا لاجر عقاوم حاستكاو ةمجاهمب

 زاجحلا وحن ًاهجتم ةرهاقلا سروتس دلانور رداغ ,يناثلا نيرشت رهش فصتنم يف
 ةيرسلا ةيعمجلا ميعز ,يرصملا زيزع دئارلل معد يف ءاج دقل .ةليدب ةطخ هتبعج يفو
 يذلاو ءزاجحلا تاوق ميظنتو بيردت ًايصخش ىلوتيل هتحشر ةرهاقلا تناك يذلا ةيموقلا
 ةثراك اوأر نمم يرصملا ناك .ًاقباس ةدايقلا يف ةزيجولا هتمدخ ةرتف نع ثيدحلا ىرج
 ةلمح يف ظوحلم لكشب طرخنت نأ ,ةملسم تناك ولو .ءافلحلا تاوقل حامسلا يف ةيسايس

 نإ اهدحول لاعف لكشب لتاقتل تناك ةكم تاوق نأ يف هرظن ةهجو تصخلت دقف .فيرشلا

 .تاباصعلا برح ةينقت ىلع تبرد يه

 يتأيل "سنرول .ي .ت" ريغصلا تارابختسالا طباض ءباشلا هقيدصل سروتس بتر
 نأ دارأو ؛عيباسأ ةدع حبصتل تقولا نم ةرتفل هتازاجإ عمج دق سنرول ناك .ةدج ىلإ هعم

 يتأيل نذإ ىلع سروتس هل لصحو .طق اهراز دق نكي مل يتلا ,ةيبرعلا ةريزجلا يف اهيضقي
 نيرشعلاو ةنماثلا يف "سنرول دراودإ ساموت'' ناك .ةدج ىلإ ًاعم نانثالا لصو اذكهو .هعم
 نم هضفر ىرج دق ناك .طقف نيرشعلا وأ ةرشع ةعساتلا ىلإ برقأ ادب هنأ مغر ءهرمع نم
 .تاشنإ ةعضبي الإ مادقأ سمخلا ىدعتي هلوط نكي مل ذإ .همجح رغصل ةيركسعلا ةمدخلا

 هوعدي ناكف سروتس دلانور امأ ."ئداهلا ريغصلا لجرلا" هوعدي غنوي تربريه ناكو
 ."قراخلا خملا" ًاضيأ هوعدي ناك سروتس نكل .هبيقلت نورخآ داتعا امك "ريغصلا سنرول"
 ةئيبو ةريقف ةلئاع نم ًاباش ناك هنأ حضاوف ,ةزيمم ريغ ةصاخلا هتايح فورظ تدب
 .نييطارقتسرأو تارينويلمو ناملربلا يف ءاضعأ مض يذلا يبرعلا بتكملا يف مدخي ةعضاوتم
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 ةصاخلا سرادملا دحأ ىلإ باهذلا نم ًالدب ,دروفسكأ هتدلب يف ةنيدملا ةسردم داترا دق ناك

 نكي ملو ةلزنملا يندتم ناك يبرعلا بتكملا عمتجم يفو .رتسشنيو وأ ىراه وأ نوتيإ لثم

 ديفيد راثآلا ثحاب ىدل سنرول لمع تايادبلا يفو .هدجمت ةيركسع تازاجنإ يأ هخيرات يف

 دعب اميف حبصأ يذلا ,ثراغوه هذخأ 1914 فيرخ يفو .نايلومشأ فحتم يف ثراغوه

 كانه نمو ,تقؤم مجرتمك ةيبرحلا ةرازول يفارغجلا مسقلا يف مدخيل ,يبرعلا بتكملا ريدم

 يف سنرول يقب كلذ دعبو ءةيحسم طئارخ عضوب موقيل طسوألا قرشلا ىلإ سنرول بهذ

 .ىرخأ لامعأب موقيل ةرهاقلا

 ىلعو ءنيسح ريمألا دلو هللا دبع امهاقتلا ؛ةدج ىلإ سنرولو سروتس لوصو ىدل

 هحنمو سنرولب ًادج بجعأ هللا دبع نكل ,هللا دبع نع لامآلل ةبيخم ةركف سنرول نوك روفلا

 ناك سنرول ىلإ ةبسنلاب .نيرخآلا نيسحلا ءانبأ ةلباقمل ركسعملا ىلإ باهذلاب ًايرصح ًانذإ

 يبرعلا بتكملل سيئر لوأ ناك يذلا ءركراب درفلأ لينولوكلا بتك دقل ءًاميظع ًازاجنإ كلذ

 عبارلا يف نوتيالك ىلإ ناجحلا ةروث يف ةيركسعلا تارابختسالل سيئرك مدخ يذلاو

 ىلإ باهذلا لواحأ تنك سنرول لوصو لبق" :لوقي ,1916لوألا نيرشت نم نيرشعلاو

 نم لضفأ لكشب اميرو كلذ لعفيس هنأل هيلع دقحأ ينأ نظت ال ءلعفأ نأ لمآ تنكو ركسعملا

 . ىرخأ ةلحر يأ ىلع ةقفاوملاب ةعنتقم ريغ زاجحلا ةموكحو هباهذ ذنمو .رخآ صخش يأ

 ءارحاس لصيفلا دجو هنكل ,نيرخآلا ءامعزلاو لصيفلا ةرايزب سنرول ماق ,ركسعملا يف

 ىلع نأ سنرول ررق ."ةعورلل قلطم جذومن" هنأ :هئالمز دحأ ىلإ قحال تقو يف هنع بتكو

 لصيفلا ادب ءىرخألا هتافص نع ًالضفو .زاجحلا ةروثل يناديملا دئاقلا حبصي نأ لصيفلا

 ىلإ بوتكم ريرقت لاسرإب سنرول ماق هنم ةصاخ ةردابم يفو .بصنملل ًامامت ًامئالم

 لحم لحيل رصم ىلإ ًابيرق لسريس ناك يذلاو ,نادوسلل ماعلا مكاحلا تياغنيو كانيجير

 ىلإ سنرول هجوت يناثلا نيرشت رهش يف زاجحلا رداغ امدنعو .ماس ضوفمك نوهامكام

 عم هتقادص لالخ نمو .تياغنيو ىلإ هسفن مدقيل ,ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا نم ًالدب .نادوسلا

 عالطضا ىلع نوكي نأ سنرولل دب ال ناك .ةرهاقلا يف نادوسلا لثمم ,نوتيالك تربلغ
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 فده نأب ملعي سنرول ناكو .طسوألا قرشلا تاسايس لبقتسم هاجتا تياغنيو ةرظنب
 خيسرت نم اسنرف عنمو .برحلا دعب ام طسوأ قرش ىلع ةيناطيرب ةنميه نيمأت ىه تياغنيو

 ريمدتلا نمو ةميزهلا نم نيسحلا تاوق ذاقنإ دارأ تياغنيو نأ عمو .ةقطنملا يف اهل ئطوم
 ةكرحلا عقت نأب ةرطاخم هيف نأل ,نييسنرفلا يديأ ىلع متي نأ كلذل أشي مل هنكل ءلمتحملا
 .ديعبلا ىدملا ىلع يسنرفلا ريثأتلا تحت ةيبرعلا

 تادحو فيظوت ىلإ يعادلا دنوميغب عورشم نع ًاليدب تياغنيو ىلع سنرول حرتقا
 ناك :نيسحلا نع ةباينلاب لاتقلا نم ربكألا ءزجلاب موقتل ةيناطيربو ةيسنرف ةيماظن شيج
 اهدوقت تاباصع برح ةلمح يف نييلبقلا نيسحلا لاجر مادختسا متي نأ سنرول حارتقا
 .سنرول ىلع تاباصعلا برح ةركف ًالصأ حرتقا دق ناك نم وه يرصملا زيزع نإ .ايناطيرب
 ليدعتب سنرول ماقف ,ةيبرعلا ةريزجلا نع نيديعب ايناطيربو اسنرف ءاقبإ هتين تناكو
 لصيفلا نييعت يغيني هنأ سنرول فاضأو .ةريزجلا ةديعب طقف اسنرف يقبي ثيحب ,ةطخلا

 هعم لمعي دق يذلا ديحولا طابترالا طباض وه هنأ ىعداو :ةيراضلا فيرشلا ىوق ىلع ًادئاق
 ناك :1914 ماع يف ًاديدحتو ءيضاملا يفف .ةركفلا لوبق ىلإ تياغنيو حنج .لصيفلا

 .كارتألل بارطضا يف ببستلل راثتست نأ بجي برعلا ةريزج لئابق نأ لاق نم لوأ تياغنيو
 دحأ ىلإ ةلاسر يفو .اهنع عفادي سنرول ناك يتلا تياغنيو ةركف كلت تناك ءام ةقيرطيو
 ريغصلا سنرول سيلو .وه ناك هنأ تياغنيو ىعدا :نمزلا نم نيدقع ةبارق دعب هئالمز
 تاطلسلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ًانكمم ًارمأ اهلعجو ةيبرعلا ةكرحلا دناسو قلطأ نم ءنيكسملا
 يف مهف ءًاضيأ ًادج ًامئالم سنرول حرتقم ناك دقف .ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا

 مهيدل نكي مل هنأ وه رمألا نكل .ًامامت سكعلا ىلع لب ءًاميظع ًاحاجن هل اوعقوتي مل ,ةقيقحلا
 اذهل تاوق يأل ةجاح ال هنأ عامسل اورس اذهلو ءزاجحلا حلاصل اهنع اونغتسي تاوق يأ

 .تاوق يأ بلطي مل امدنع مهريدقت يف ًايلاع ىقترا سنرول نإ لب ,حرتقملا
 .ىرخأ ةرم ةرهاقلا سنرول رداغ 1916 يناثلا نيرشت نم نيرشعلاو سماخلا يفو

 ,1917 يناثلا نوناك يف .لصيفلا بناج ىلإ هبصنم ىلوت دق ناك لوألا نوناك لئاوأ عمو
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 وو يل ل

 نم ةمخض غلابمب سنرول دوزي حارو «ةرهاقلا يف يماسلا ضوفملا بصنم تياغنيو ملست

 ءابنأ يأ نود 1917 عيبرو ءاتش ىضم .كلذ عمو .ةيبرعلا لئابقلا معد اهب يرتشيل بهذلا

 ةكم ةروث تاقافخإ رثكأ ناكو .نييلبقلا سنرول لاجر اهققح ةماه ةيركسع تاحاجن نع

 ءزاجحلا يف ةسدقم ةنيدم ربكأ يناث ,ةرونملا ةنيدملا ىلع ةرطيسلا يف اهلشف وه ًاحوضو

 قيرطلا ةضرتعم ؛ةكم نم يقرشلا لامشلا ىلإ ليم ةئامثالث يلاوح ةرونملا ةنيدملا دعبت

 ,ةروثلا مايأ ىلوأ يف اهومجاه دق نيسح فيرشلا عابتأ ناكو ؛ةيروس ىلإ ًالامش ةدتمملا

 ءاليتسالا ىلع ةرداق ريغ فيرشلا تاوق تلظ برحلا لالخو .كاذنآ ةلوهسب مهدص مت نكل

 ةنكثلل حامسلا ةيشخ «قيرطلا ةعباتمو اهلوح فافتلالا ًاضيأ اوعيطتسي مل مهنأ امك ءاهيلع

 فلي ناك .فلخلا نم وأ ةرصاخلا نم مهمجاهت نأب ةنيدملا يف ةدوجوملا ةمخضلا ةيكرتلا

 لوط ىلعو ءرشع يناثلا نرقلا ىلإ عجري هنأ لاقي ءدلصلا رخصلا نم روس ةرونملا ةنيدملا

 ةعلق ييرغلا بونجلا نم هيلع رطيست امك ,يمرلاو ةبقارملل جاربأ رطيست تناك روسلا كلذ

 عقت قشمد نم مداقلا يزاجحلا ديدحلا طخ ةياهن تناكو .كارتألا دونجلل ةيماح مضت

 ماق ؛برحلا لالخ .تازيزعتلاو تادادمالل ًاذفنم ةنيدملا يف كارتألل نمأ امم روسلا لخاد

 دنجلا نأ ريغ :تيمانيدلاب ةيديدحلا ةكسلا ريجفتب ًارارم ءافلحلا ةدايق تحت ودبلا ةازغلا

 يف نيينامثعلا دوجو تاب دقل .ةمدخلا نمض اهئاقبإو اهحالصإ يف اورمتسا نوينامثعلا

 برح تايلمعل يسيئرلا حرسملا يف ةكراشملل فيرشلا لاجر مدقت طخ دسي ةرونملا ةنيدملا

 تلظ .نيحلا كلذ ىلإ .ناكم يأ ىلإ بهذيل نكي مل نيسحلا نأ تبثي كلذ أديو .طسوألا قرشلا

 ةينب نأ امك ,ةكم نم نيمداقلا راوثلا جاوفأ لك فقوت ماوعألا تائم تاذ ةنيدملا راوسأ

 يتلا لالحمضالا نم ةلاحلا كلت يف نكت ملو ءتابثب ةكسامتم تيقب ةينامثعلا ةطلسلا

 .نويبروألا نوبقارملا اهب اهفصو
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 : سماخلا لصفلا

 علاطلا ضيضح يف ءافلحلا
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 | علاطلا ضيضحف ءانملا : سما خلا لصفلا مل ل اس7

 :تاموكحلا طوقس

 نيح يف :تابثب ةكسامتم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تلظ 1917و 1916 يفيرخ نيب
 ًاضحم ًاضقانت كلذ لكش دقو .ىرخألا ولت ةدحاولا راهنت ءافلحلا اهموصخ تاموكح تحار
 ينامثعلا شيجلا حاجن بعل دقو ؛نييركسعلاو نييسايسلا ابوروأ ةداق هعقوت دق ناك امل

 رصيقلاو ايناطيرب يف ثيوكسآ يتموكح طاقسإ يف ًارشابم ًارود ليندردلاب ظافتحالا يف

 ةموكحلا ىلإ ةفاضإلاب :نيتموكحلا نيتاه طوقس نأش. نم ناكو ءايسور يف سالوكين
 ةيوق راكفأب ًاددج ةداق ثالثلا مصاوعلا كلت ةطلس ىلإ بلجي نأ ,.1917 ماع يف ةيسنرفلا
 .مهفالسأ اهلمح يتلا كلت نع ًالماك ًانيابت يدبت مهراكفأ تناك دقو ءطسوألا قرشلا لوح

 كلذو ءدارغورتيب يف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا نم نينيل نكمت ,.1917 فيرخ يف

 نم ىقبت ام ىلع ًاروتاتكيد هسفن بصنف ءايناملأ نم ةيلاملا تانوعملا نم ديزملا ةدعاسمب
 رهش. يف .برحلا جراخ هدلب بحس وحن روفقلا ىلع كرحتو .ةقزمملا ةيسورلا ةلودلا
 طورشلا يبلت مالس ةدهاعم ىلع هتقفاوم لالخ نم ةميزهلاب نينيل لبق 1918 راذآ
 دق ناك امكو ,ديج لكشب نيلربو ةينيطنطسقلا يف هءاقدصأ مدخ دنافليه نأ ادبو ,ةيناملألا
 نوبقارملا ناك .لاتقلا ةحاس جراخ ايسور رج يف ًاعفن نينيل ةدئاسم تدجأ دقف ءأبنت

 تاروثلا يف دوهيلاو ناملألاو نييفشلبلا نيب رهاظلا طبارلاب نومودصم نويناطيربلا
 كلذكو .ةيدوهي لوصأ نم يفشلبلا بزحلا ءامعز نم ديدعلا ناك ثيح .1917 ماعل ةيسورلا

 ةينيطنطسقلا نم ىتأ يذلاو ,نييناملألا معدلاو لاملا نييفشلبلا ىلإ بلج يذلا ,دنافليه ناك

 نولوئسملا اهقنتعا املاطل يتلا ةركفلل ًاعبتو .ةاتفلا ايكرت ةداقل انيمح اهيددض ناكر
 دوهيلا يأ مهو .دوهيلا نيينوساملا ةرطيس تحت اوناك ةاتفلا ايكرت ةداق نإف :نويناطيربلا
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 نويناطيربلا دقتعا امك .ايناملأ عم فلح ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بلج نم ًالصأ اوناك

 دهشملل ةبسانم رومألا لك تدب اذكهو .ةديطو ةقالع ىلع اوناك ناملألاو دوهيلا نأ ًامود

 .تقولا كلذ يف ىلجت يذلا

 نيح يف «تابثب ةكسامتم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةموكح تلظ ,تايوعصلا لك مغر

 ةموكح ءايكرت دض برحلا ىلإ ىمظعلا فلاحتلا ىوق تبلج يتلا تاموكحلا لك تطقس

 هريزوو رصيقلا ةموكحو ءاسنرف يف ينايفيف هينير ةموكحو ءايناطيرب يف ثيوكسآ

 ناك ليندردلا نع حجانلا ايكرت عافد نأ رهظي ؛:ةطيسب ةبسح يفو .ايسور يف فونازاس

 رجب تعلطو رونأ رايخ ادب ءرمألا ةيادب يف .تاموكحلا كلت لك طوقس نع لوئسملا

 مغرو .احجن امهنكل ءنونجب ًاروهتم ًافرصت برحلا ىلإ ةحنرتملا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ماع ةياهن يفو ءىرخأ ضارأ ضعب بسكل نيزهاج اناك دقف ءيضارألا ضعب امهتراسخ

 نارعشي ادوعي مل امهنإ لب ,يلاعلا بابلا لخاد ىضم تقو يأ نم ةوق رثكأ ارهظ 7

 بصنم نم ةلاقتسالاب ًاريخأ هل احمسو ,ميلح ديعس ريمألا ةبيهب امهيسفن فل ىلإ ةجاحلاب

 بقللا ذخأب ةعاجشب .هسفنب هسفن عنص يذلا ,بزحلا ميعز كيب تعلط موقيل ءءارزولا سيئر

 ,رطاخملاب ًافوفحم لازي ال تعلطو رونأ مامأ قيرطلا ناك دقف ؛كلذ عمو .نيتحفاكملا هيديب

 ديول ديدجلا امهودع نأ ذإ ءددجتي يناطيربلا ديدهتلا ناك ءيسورلا ديدهتلا لاوز مغرف

 ةيناكمإ عالطتسا يف بغر هنأ حيحص ءيرقبع برح ميعزو طاشنلا نم ةلعش ناك ,جروج

 ريمدتل لاتقلاب ًاقلعم هبلق ناكو ءالتاقم ناك جروج نكل .ةاتفلا ايكرت عم مالس ةيوست
 .ةينامثعلا ةيروطاربمالا

212 



 | ملأ طلا ضيضحوف ءالحلا :سمانخلالمنلا |

 يماصعلا يكيرمألا سيئرلا نم امهصخش يف ًافالتخا دشأ نالجر كانه نكي مل

 ناك نييسايسك نكل ءًايقالخأ لهاستملا دودولا يناطيربلا ءارزولا سيئرو نوسليو مراصلا
 ,يبزح ماسقنا رثإ ظح ةبرضب مكحلا ىلإ لصوو ءالزعنم امهالك ناك دقف ,ريبك هباشت امهيف
 نانثالا ناك امك .ةيجراخلا تارازو ىطختت .ةيصخش ةيجراخ ةسايس نانثالا ىنبت دقو

 يف ةيوعص امهالك دجو .رايخلا ينبت دعيو «ةيادبلا يف برحلا امهيدلب لوخدل نيضراعم
 انه نكل ؛نييراسي امهالك ناك امك ءامهفلخ دحاو فص يف مالسلا راصنأ نم امهعابتأ ءاقبإ

 ديول ناك «قلطم يلاثم يمدقت هاجتا يف كرحتي نوسليو ناك امنيبف ءامهنيب هباشتلا يهتني
 ؤبنتلل ةليسوك ءيسايسلا جروج ديول يضام ىلإ رظن ءرملا نأ ولو .امامت سكعلا لعفي جروج
 ةيلايربمإلا تاططخملل اهتقم ةدحتملا تايالولا ةرطاشمم نأ هنم عقوتل ,لبقتسملا يف هئادأب

 ةيلايربمإلا جروج ديول ضمان ءًايلاكيدار ناك امدنع يأ .هبابش يفف طسوألا قرشلا لوح
 تاقافتا يغلي نأ .هئدابم نم ءزجكو .هنم اعقوتم ناك ءءارزولل ًاسيئر ادغ امدنعو ,ةيناطيربلا

 لعفي مل جروج ديول نكل .مهتايروطاربمإ عيسوت ىلإ يمرت يتلا ءءافلحلا عم ثيوكسآ ةموكح
 .برحلا فادهأ ةغايص ةداعإ ىلإ ةجاحلاب نوسليو لثم ًامامت جروج ديول رعش دقلو .كلذ

 بلطتت برحلا ةحادف تناك ,نوسليو رظن ةهجو نم .ةرياغم جئاتن ىلإ ةياهنلا يف لصو هنكل

 رظنلا ةهجو جروج ديول ىنبت امنيب ؛ةياهنلا يف ضارأ يأل لالتحا وأ مض نم ولخي ًامالس
 .لئاه وتسم ىلع ضارأل ًالالتحاو اهنع ًاضيوعت بلطتت تناك برحلا ةحادف نأ يهو ءىرخألا

 ,لضفأ ةايحب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بوعش نوسليوو جروج ديول نم لك دعو دقل
 ةموكح طسوألا قرشلا بوعش حنم جروج ديول حرتقا .ًايتاذ ًامكح نوسليو ضرع امنيب نكل
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 ءارزولا سيئر فادهأ تناك :نأشلا اذه يفو .هسفنل طسوألا قرشلا اهحنمي دق يتلا نم لضفأ

 قرشلا لايح رصم ةسايس ىلع ةمئاد ةرطيس او نيذلا ءرنشتك طابض فادهأو قفاوتت

 نيب ةطلسلا هيلوت ىدلو .ذيفنتلل لضفأ صرفب ىظحتل هتسايس تناك اذهبو ءطسوألا

 ىلإ ميدقلا زارطلا نم ةيلاكيدار ةسامح ديدجلا ءارزولا سيئر بلج ,1917و 1916 يماع

 فادهأ كلت تناك .ةيعجرلا ةينامثعلا ةيروطاريمإلا ريمدتك برحلل ةديدجلا فادهألا كلت

 اهذختا يتلا تاوطخلا ىلوأ ىدحإ تناكو .رشع عساتلا نرقلا ةيلاربيل داجمأ مايأ يكاحت

 ةوطخ يفو .موجهلا نشب رصم يف هشويج ىلإرمألا رادصإ يه ءارزولل سيئرك جروج ديول

 ,رنليم حارتقا ىلع ءانب مالعإلل ريدمك هنيع يذلا ,”"ناشتوب نوج" ىلإ ًارمأ ردصأ ىرخأ

 كلت تزغف .برحلل يساسأ فدهك ةينامثعلا ةيروطاريمإلا ريمدت روصت ةيئاعد ةلمح نشب

 .ًالاعف ًاراعش تناك دقل ,"!كارتألا بهذي نأ بجي" ةرابع تتبثأو ,ةماعلا لوقع ةلمحلا

 ىلع لقألا ىلع ,ةديج ةسايس ةلمحلا كلت ترهظأ دقف ءهؤدابمو نوسليو طاقن تلعف املثمو

 .بيرقلا ىدملا

 فالخ ىلعف .ًامامت هؤالمز اهلهج ةيضرأ ىلع ةينبم جروج ديول تادقتعم تناك دقل

 تايكيسالكلا ىلع زكرت ةصاخ سرادم اوداترا نيذلا ةموكحلا ءاضعأ ةيقيو ثيوكسآ

 باتكلا ةفاقث ىلع أشنو ةماع ةسردم يف سرد دق جروج ديول ناك .ةينيتاللاو ةيقيرغإلا

 ليجنإلا يف ةدراولا ةسدقملا نكامألا ءامسأ فرعي ناك هنأ ىلإ ًارارم راشأ دقلو ءسدقملا

 هرعاشم نع ربعو ,ةيبروألا برحلا يف اهيلع عزانتملا تاهبجلاو كراعملا نكامأ نم رثكأ

 هنأ :جروج ديول بتك هتاركذم رخآ يفف ,ةفطاعلا نم ءيشب ةسدقملا نكامألا كلت لايح

 ثيح .دلبلا كلذ قزمت اهنأل وكيب . سكياس ةيقافتا يف نيطسلف ميسقت يضاملا يف ضراع

 ضرألاب زوفن نأ ريدجلا ريغ نم هنأ :لاقو .ةيلود مكح قطانم وأ اسنرف ىلإ همظعم بهذي

 ,ًاموي نيطسلف ىلع ةرطيسلا تديعأ نإ" هنأ :دكأو ."قلاخلا مامأ عطق ىلإ اهقزمنل" ةسدقملا

 ركفلا يف ."ةايحلاب معفم نايكك اهتمظع دَّدِجُت يكل ,ةمسقم ريغ ةدحوم نوكت نأ بجيف

 اهرمع تاهجوت ةمث تناك ءايناطيرب يف لزتعملا يحيسملا ركفلاو يتناتستوربلا يليجنإلا
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 | 0 ملاطلاضيضحيفءاقالا :سماخلالصقلا .| .٠

 ناك هئالمز فالخ ىلعو .نويهص لبج ىلإ دوهيلا ةداعإ ةيلمع يف ةدايقلا يلوت وحن نورق
 تاهجوتلا هذه تناك .ةقيقحلا يف .لب :ةسامحب تاهجوتلا هذه دوجو كردي جروج ديول

 ةليوط ةلسلس يف ةريخأ ةقلح نع ةرابع جروج ديول ناك دقل .ةلزتعملا هتديقع ةيفلخ لكشت
 نييناتيرويبلا دهع ذنم اهروذج تدتما ةلسلس يهو ءايناطيرب يف ةنياهصلا نييحيسملا نم
 ةعومجم تلمح يتلا رايأ ةرهز وأ روالفيام ةنيفس قالطنا نمزو نويرهطلا وأ نورهطتملا
 داعيملا يضارأ تناك .اكيرمأ ديدجلا ملاعلا وحن ةرحبم نييناتيرويبلا نيرجاهملا نم

 ىلع وأ ةدحتملا تايالولا يف كلت تناك ءاوس ,مايألا كلت يف ريكفتلل ًاروحم لكشت لازت ال
 .نيطسلف ضرأ

 يف نيميقملا زيلكنإلا نييناتيرويبلا نم نينثا مدقت ءرشع عباسلا نرقلا طساوأ يف
 ةمألا هذه نإ" :هيف نالوقي ءامهتموكحل سامتلاب "تيارتراك ريزنيبيإو انوج" ادنلوه
 تانبو ءانبأ لقنل ًادادعتسا مهرثكأو سانلا لوأ نونوكيس ءادنلوه ناكس عم .ةيناطيربلا

 ثاريمك بوقعيو قاحسإو ميهاربإ :مهدادجأ اهب دعو يتلا ضرألا ىلإ مهنفس يف ليئارسإ
 ةداعإ لاح متيس رظتنملا حيسملا مودق نأ نييناتيرويبلا دقتعا مه رافسأ لالخ نمف ."يدبأ

 ,ديدج نم ةركفلا تثعُي .رشع عساتلا نرقلا طساوأ يفو .مألا هنطو ىلإ ةيدوهيلا ضرأ بعش
 مايق ءيربسيتفاش ةعطاقم لريإ حبصأ يذلا "ريوك ينوتنأ" يعامتجالا يحالصإلا راثأ ذإ

 ىلإ مهبلقو نيطسلف ىلإ دوهيلا ةداعإ ىلإ تفده ارتلكنإ ةسينك لخاد ةيوق ةيليجنإ ةكرح
 يربسيتفاش. ةكرح تعجش .حيسملل يناثلا لوزنلا عيرست يلاتلابو ,ةيحيسملا ةنايدلا

 عيسوتب موقي يكل ءيربسيتفاش. وأ ربوك ينوتنآ بيسنو ةيجراخلا ريزو ءنوتسرملاب دروللا
 ناك" :هتركفم يف يربسيتفاش بتك ,نيطسلف يف دوهيلل ةيناطيربلا ةيلصنقلا ةيامحلا

 صخي اميفو ."ميدقلا هللا بعشل ريخ ةادأ نوكيل هللا لبق نم ًاقبسم ريتخا دق نوتسرملاب
 ىلع «ةيلمعلاو ةيلاثملا عفاودلا نم جيزم ىلع ةينبم نوتسرملاب تاكرحت تناك ءدوهيلا
 نيطسلف ةيدوهي نوتسرملاب ضرف دقو .نمزلا نم نرق دعب ىتأ يذلا جروج ديول عفاود رارغ
 .ىربكلا ةبعللا يف اسنرف عم ايناطيرب ةموصخ قايس يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع
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 تل هي ناش ةلولا اتسم |

 معدبو اشاب يلع دمحم يرصملا كلملا بئان مايق عم نمازت يف ,1840 ماع يف كلذ ىرجو

 ماقف ءاهناطلس شرعو ةينامثعلا يضارألا ةدحو ًاددهم ةيروس وحن فحزلاب يسنرف

 عجري نيطسلف ةيدوهي نع هعافد ناك .ةينامثعلا ةيضقلا ةرصانمب هتداعكو نوتسرملاب

 .ايذوهت مهد هحنم ربع ينامثعلا ماظنلا ةيوقت :ًالوأ اهنم «تاياغلاو فادهألا نم ددع ىلإ

 مهفحز قيرط ضارتعا لالخ نم كلذو ءيلع دمحم مهبيبرو نييسنرفلا عامطأ طابحإ :ًايناث

 قرشلا يف ًاليمع ايناطيرب حنم :ًاثلاث .مهمدقت دسيو ايناطيرب همعدت دوهيلل يموق نطوب

 دق اسنرفو ايسور نم لك تناك .ةينامثعلا نوئشلا يف لخدت ةعيرذ يلاتلابو .طسوألا

 ةديقعلا نع نيعفادم سورلا ناكف .اهتيامحب عرذتت طسوألا قرشلا يف تايلاج اهل تدجو

 تاذ "كيلوثاكلا مورلا" ةينانبللا ةينوراملا ةيلاجلا لاطبأ نويسنرفلا ادغو ,ةيسكذوثرألا

 حلاصملا ليثمتب ناتلودلا تبلاط ساسألا اذه ىلعو .يجيتارتسالا عقوملاو ةيمهألا

 يف تناتستوربلا صقن اهعفد دقف ايناطيرب امأ .طسوألا قرشلا يف ةماهلا تايلاجلاو

 .ةهياشم قوقحب ةبلاطملا نم اهنكمي امم ,ةقطنملا يف رخآ بيبر نبت ىلإ ,ةقطنملا

 بعشلا ىلإ داعيملا ضرأ ةداعإب نوتسريملاب ةركف تتبثأ دقف ءكلذ ىلإ ةفاضإلاب

 دقف ؛ةيناطيربلا ةيلخادلا ةسايسلا ىوتسم ىلع ءاهدب ةبئاص ةكرح تناك اهنأب يدوهيلا

 مييقتبو .ةميدقلا ةينيتارويبلا ةسامحلا شعنأ يناطيربلا ماعلا يأرلا يف ًاساسح ًارتو تيرض

 مل :ةيفوص ةركفب ةطبترم تحبصأ" هتسايس نإف نوتسريملاب ةيسامولبدل ةطلسلا يا

 يتلا ةادألا حبصت نأ ةرداق نوكتس ايناطيرب نأ" يهو ءرشع عساتلا نرقلا يف ًادبأ عضت

 عم ةركفلا هذه تشياعت ءام ةقيرطيو ."ةسدقملا ضرألا ىلإ دوهيلا ديعتل هللا اهافطصا

 .يناطيربلا عمتجملا نم ايلعلا تاقبطلا يف لقألا ىلع ,ةيماسلا ةاداعمل عساولا راشتنالا

 اولا كوكل ايقدناكو برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لوخد ادب .1914 ماع يفو

 "زليو .يج .شتإ" بتك برحلا ايكرت تلخد موي . ,ينويهصلا ملحلا اريخأ اهيف ققحتي دق يتلا

 ةداعتساو نيطسلف ىلع لوصحلا نم دوهيلا عنميس يذلا ام" :لأسي ةيفحص ةلاقم يف

 تربره ىلإ ةهباشم ةركف ترطخ «نمزلا نم ةريصق ةرتف دعيو ."؟ةقيقحلا ةيدوهيلا ضرأ
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 |  ملاطاضيضحؤءافالا:يسا خالصا |

 بزحلا ةداق دحأو ءثيوكسآ ةموكح يف ةماعلا ديربلا ةرئاد ريدم ناك يذلا ليئومص

 نوناك يف ليئومص لسرأف .يناطيرب ءارزو سلجم يف كراشي يدوهي لوأو يلاربيللا

 ىلإ نيطسلف ليوحت بوجو اهيف حرتقي ثيوكسأ ءارزولا سيئر ىلإ ةركذم :م1915 يناثلا

 .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلإ ةبسنلاب ةيجيتارتسإلا اهتيمهأل كلذو ,ةيناطيرب ةيمحم

 تانطوتسم مايق عيجشت نم ايناطيرب اهينجتس يتلا دئاوفلا هتركذم يف دكؤي ليئومص ذخأو
 "ديركنات" ةياور أرقي ءارزولا سيئر ناك ةرتفلا كلت يف .كانه قاطنلا ةعساو ةيدوهي

 دمعتلاب يحيسمو ءرشع عساتلا نرقلا ايناطيرب ةداق دحأ وهو "يليارسيد نيماجنيبل"

 نأ :ثيوكسآ لاقف ؛:نيطسلف ىلإ دوهيلا ةدوع يرصانم نمو «ةيدوهي ةلئاع نم دلو نكل

 وحن ًابذجنم تسل يننأ فرتعأ .ديركنات ةياور نم ةثّدحم ةخسنك ودبت" ليئومص ةركذم
 هباشي يذلاو ريبعتلاب قفدلا اذه يتأي نأ نكل ءانتايلوئسم ىلع ةحرتقملا ةفاضإلا هذه

 حيضوت لكشي كلذ نإف ءيجهنملاو مظنملا ليئثومص تربره لقع نم ديعب دح ىلإ رعشلا

 ."ءيش لك وه قرعلا نأ :لوقت يتلاو يليارسيد ىدل ةلضفملا ةمكحلل بيرغ

 الإ .ليئومص ةركذم نم ةحقنم ةخسن ءارزولا سلجم يف تحرط :1915 راذآر هش يف

 اهيلع صاخلا ثيوكسآ قيلعت ناكو .ةموكحلا ءاضعأ معدب ظحتل نكت مل ةركذملا كلت نأ

 ال يذلا ء.جروج ديول وه حرتقملا اذهل ديحولا رخآلا رصانملا نوكي نأ ةبارغلا نمل" :هنأ

 سيئر كردي مل ."مهلبقتسم وأ مهيضام ىأ دوهيلل ةرذ رادقم ثرتكي ال هنأب لوقلل ةجاح

 سلجم جروج ديول ربخأ دقل .جروج ديول فقوم ءارو تنمك يتلا عفاودلا ةبيكرت ءارزولا

 يديأ يف عقت نيطسلف يف ةيحيسملا ةسدقملا نكامألا كرت نأ ةنعللا نم نوكيس هنأ ءارزولا

 ديولو ليئومص موقي نأ ًابيرغ هدجو دقف ثيوكسآ امأ ."نيدحلملا نيينيداللا نييسنرفلا"
 .نيطسلف يف ةيناطيرب ةيمحم مايق يه ءةدحاو ةركف نع عافدلاب ةفلتخم بابسألو جروج

 ةرابع تناك ."؟نيفلتخم نيقيرط نم ةجيتنلا سفن يتأت نأ ةبارغلا نم سيلأ" :ثيوكسآ لاق

 نويناطيربلا نولوئسملا لصو نأ ثدح ,ةدع نينس دعبف ,لبقتسملاب ؤبنتب هبشأ هذه ثيوكسآ

 تزيم يتلا رومألا ىدحإ نأ يهو .ةجيتنلا سفن ىلإ ةفلتخم بورد يف ًاركف اولحرت نيذلا
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 يابيجبب ب يبسصجطجِجاجصٍصحصججحب--ب7بأ هاش ين تسلا لولا تسمن |

 رنشتك ىقلأ ,ةرتفلا كلت يف .اهءارو بابسألا ددعت تناك نيطسلف لايح ايناطيرب ةسايس

 عتمتت ال نيطسلف نأ ءارزولا سلجم ربخأو ؛ليئومص حرتقم هجو يف هتطلس نزو لماكب

 ًادحاو ًاءانيم ىتح كلتمت ال اهنأو كلذ ريغ ىأ ةيجيتارتسإلا وأ ةميقلا نم ليلقلاب ىوس
 رنشتك عم فلتخي لظ جروج ديول نكل ءليئومص حرتقم لهاجت ىرج ءاذكهو .هيلع لوزنلل

 ديول ةرصانم يف مهاس ًاضيأ رخآ رمأ كانهو .نيطسلفل ةيجيتارتسإلا ةيمهألا ةيضق يف

 ةنيدم يف دلو ناك جروج ديول نكل ءةيزليو ةلئاع نم هنأ مغرف .ةيدوهيلا ةيضقلل جروج
 ىلع اهرصان يتلا ةيلاربيللا ةيلاكيدارلا لقعمو ةيناطيربلا ندملا ربكأ يناث ءرتسشن

 ربكأ لقعم ؛ندنل نم ةبيرق ءاضيأ تناك رتسشنامو .ةيسايسلا هتايح نم ريبك ءزج ىدم

 كلت نع نيرخآ ناملرب ءاضعأ كردأ امك جروج ديول كردأ دقو ءايناطيرب يف ةيدوهي ةيلاج
 .دوهيلا مهيبخان يرتعي ناك يذلا صاخلا قلقلا ءلشرشتو روفلب لثم ,ةقطنملا

 ررحم توكس ناك .جروج ديول ىلع "توكس .يب .يس" ريثأت لافغإ نكمي ال امك
 ةينويهصلا ةكرحلا ىلإ ىمتنا دق ناكو ,"نايدراغ رتسشنام" ةميظعلا ةيلاربيللا ةفيحصلا

 .رتسثنام يف نطاقلا نامزياو ميياح يسورلا يدوهيلا ءايميكلا ملاع دي ىلع 1914 يف

 يف ام لكب ةيضقلا ىنبت دقو ءجروج ديول نم ًابرقم ًايسايس ًاراشتسم ربتعُي توكس ناك

 يركسعلا لسارملا ىأر :ةفيحصلا سقن نمو توكس ىلإ ةفاضإو .ةوق نم ةيلاثملا هتعيبط
 ددع يف بتك نإ ءايناطيربل ةيركسع ةعفنم ةلأسملا يف "ماثوبيدياس تريريه" «نايدراغلل

 لبقتسم َلُج نأ" :1915يناثلا نيرشت نم نيرشعلاو سداسلا يف رداصلا هتفيحص

 ةعنامم ةلود نيطسلف نوكت نأ ىلع دمتعي "ةيرحب ةيروطاربمإك ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا
 يف ىتأ دق "نايدراغ رتسشناملا" ةفيحص نيهصّت ناك ."دششتم ّينطو قرع" اهنكسي
 امير ىأ ؛ةينويهصلا ىلإ هجوت دق ناك جروج ديول نكل ءىلوألا ةيملاعلا برحلا قايس

 نوكيل جروج ديول لّكُو 1908 ماع يفف .نمزلا نم دقع نم رثكأب كلذ لبق .هيلإ يه تهجوت
 يف كلذو ."لزتريه رودويث" روتكدلا اهسسؤملو ةينويهصلا ةكرحلل يناطيربلا يماحملا

 نم ناك نإ يه ةيضقلا كلت تناك :ةنياهصلا فوفص يف ًاملؤم ًاقاقشنا تببس ةيضق

218 



 |  ملاطاضيطحيؤءافالا:سساخلالصنا 2 أ[

 ,رارقلا تاظحل يف لزتريهل ًالثمم هتفصيو «نيطسلف يف ةيدوهيلا ةلودلا موقت نأ يرورضلا

 ةينويهصلا ةكرحلا تناك دقل .ةينويهصلا ةكرحلا تامزأ هيف مهفي عقوم يف جروج ديول ناك

 يتلاو ,نيطسلف بونج يف دوهيلا ضرأ مدقب ءًاميدق تدتما اهروذج نكل .دهعلا ةثيدح

 دالب ىلإ اهناكس مظعم قيس ذإ ءامامت هورمد مث نمو اهلالقتسا ىمادقلا نامورلا ضوق
 مهتنايدب نوثبشتم دوهيلا لظ ىفنملا دالب يف ىتح نكل .داليملل يناثلا نرقلا يف ةيبنجأ

 داز دقو .اهنيب اولقنتو اوشاع يتلا بوعشلا نع مهتقرف يتلا ,ةزيمملا اهفارعأو اهعئارشو

 زيزعت يف رخآ ىلإ دلب نم رركتملا يفنلاو ةرتاوتملا حباذملاو داهطضالاو صقنلاب روعشلا
 مهديعيس ةياهنلا يف هنأ ,مهنيد ميلاعت صنت .صاخلا ريصملاو ةيوهلا لاصقناب مهروعش

 دوهيلا ددري ؛ةنس لك نم يدوهيلا حصفلا ديعب مهتالافتحا لالخو ءنويهص لبج ىلإ هللا

 ."سدقلا يف ةمداقلا ةنسلا" :ةلئاقلا ةيرئاعشلا ةالصلا

 تلظو .رظتنملا حيسملا ةدوعب ةقلعتم ةيؤر نويهص لبج ىلإ ةبقترملا ةدوعلا تناك

 يسايس جمانرب ىلإ اهليوحتب رشع عساتلا نرقلا ايوروأ ةيجولويديأ تماق ىتح كلذك
 نوكي نأ ةمأ وأ بعش لكل يغبني هنأ لوقت ةيجذومن ةركف ةمث تناك «ةرتفلا كلت يف .رصاعم

 يتلا ةيسنرفلا ةروثلا شويج مه ةركفلا هذه عرز نم لوأ ناكو .اهب صاخ لقتسم نطو اهل
 ام وأ ,ةمألا تاموقم ةيضق امأ .كلذ دعب راهدزاب رشتنتل ناكم لك يف اهروذب رثنب تماق

 يروثلا ناك .عبطلاب ًاحوتفم ًالاؤس تلظ دقف ؛ةمأ نولكشي سانلا نم ةعامج نم لعجي يذلا

 لك ريرحت يغبني هنأ لوقي يذلاو ,بهذملا اذه رصان نم زربأ "ينيزام بيسوغ' يلاطيإلا
 هيلعو .ةيرشبلا ةمدخ يف ةصاخلا اهتلاسر ةيدأت عباتتو ةديرفلا اهصئاصخ كردت يكل ةمأ

 .اهناريج حلاصمو لي بسحف اهحلاصم ةمدخ يف سيل ةمأ لك ةيموق نوكت نأ بجي ناك
 ةبسنلاب لطب مظعأ ءيدلابيراغ بيسوغ ىهو ينيزام ليمز ماق .ةديقعلا هذهل عابتا يفو
 .ايلاطيإ ىلإ ةفاضإلاب اسنرفو ياوغروألا لجأ نم لاضنلاب :نييلاطيإلل

 ممألا ضعب نأ وه ملاعلا تالكشمل ةيسيئرلا بابسألا دحأ ناك ءتقولا كلذ يف نكل

 يذلا ءينيزام بهذمل ًاضيقن كلذ لكش دقو .اهلالقتسا وأ اهتدحو قيقحت نع ةديعب تيقبأ
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 كببييييججججججججججججججججججيجيييييحح سل ها ا ينتشل لذا تم |

 لبق نم مهجمانرب يلوت متف .ةروث وأ برح لالخ نم عضولا اذه رييغت هعابتأو حرتقا

 نم كرامسيو ايلاطيإ ةلود لكش نم وه روفاك ناك ذإ ءايراسي ًاجمانرب ناك نأ دعب نيميلا

 عمو .ايوروأ يف ةيسايسلا ثيداحألل عئاشلا روحملا جمانربلا كلذ ادغو .ايناملأ ةلود لكش

 امدنع :.م1847 ةيرسيوسلا ةيلهألا برحلا يف ربكأ ةيضق ةيموقلا ةركف تلكش دقف ءكلذ

 ةيلهألا برحلا يفو .ةيلاصفنا ةلواحم يف ةيرسيوس تاعطاقم عبس تدحتا

 كلت ترمدف .ةيكيرمأ ةيالو رشع ىدحإ كلذ تلعف امدنع 1861-1865 ةيكيرمألا

 دحوتت نأ بوعشلا ىلع ناكو .نيتيلاردفلا نيتموكحلا شويج لبق نم تايالولاو تاعطاقملا

 ملظم بناج دوجو لامتحاب كلذ ىحوأ دقل .بغرت مل مأ كلذ يف تبغر ءاوس ةدحاو ةمأ يف

 لاحلا يفو .ةيرثكألا نع ةفلتخملا تاعامجلا عم لهاستلا مدع ىهو .ةديدجلا ةيموقلل

 ةيضقلا تذختا ةيبرغلا ايوروأل ةيموقلا ةئيبلا يف امنيب ,رادجلا اذهب دوهيلا مدطصا

 نإو ؟نويسنرف اسنرف دوهي ناك له ؟اناملأ ايناملأ دوهي ناك له :ةديدج ةعنقأ ةيدوهيلا

 برغ دوهي ناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن عم ؟ةصاخلا مهتيوه ًاذإ يه امف كلذك اوناك

 ءارشو :نوءاشي يتلا نهملاو ةراجتلا ةمو .ةصاخلا مهئايحأ نم جورخلا مهرودقمب

 ,مهناريج لبق نم ءادعلا نم ةجوم نوهجاوي اولظ مهنكل .ةنطاوملا قوقحب عتمتلاو يضارألا

 .ءابرغ ًامئاد مهوربتعا نيذلا

 قيطلبلا يضارأو ادنلوب تمض يتلا ةيسورلا ةيروطاربمإلا يف ءابوروأ قرش يف

 يف نوشيعي ملاعلا دوهي مظعم ناك ,تقولا كلذ يف .ًاريطخ دوهيلا عضو ناك ءايناركوأو

 ةطاحمو باودلا اهيف عمجي يتلاك ةفوشكملا ةريظحلا ىعدت ةيسورلا ةيروطاربمإل نم ةقطنم

 قطانم نمض نوشيعي مهنأ املاط اهنم اوجرخي نأ مهل نكي ملو ,ةريصقلا ةدمعألا نم روسب

 يف تشاع ءصاخ نذإب ضعبلاو ينوناق ريغ لكشب ضعبلا ءطقف مهنم ةلق .رصيقلا ةرطيس

 ةتسلا نييالملا نإ .ةريظحلا جراخ ىرخأ نكامأ يف وأ "وكسوم" غربسرطب تناس ةمصاعلا

 .دوهي نييسور اونوكي نأب مهل حمسي ملو نييسور دوهي تناك ةريظحلا يف تشاع يتلا
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 |  ملاطاضيمحْؤءاناملا:سساخلا صفا |

 لالخ .ةمظنملا حباذملل ةضرع كئلوأ ناك دقف ةينوناقلا دويقلاب مهليبكت ىلإ ةفاضإو

 ةبعرم حباذملا هذه تدغ ؛نيرشعلا نرقلا تاونس ىلوأو رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 .نمآ ذالم نع ًاثحب ةيسورلا ةيروطاربمإلا نم ةمخض دادعأب نورفي دوهيلا ذخأف ءادج

 دب ال ناك انه نمو .؛ةيسايسلا تالكشملل لماشلا جالعلا ربتعت كاذنآ ةيموقلا تناك

 ةلود نمض ريصملا ريرقت قحو ةيموقلا ةدحولا نأ امك .ةيدوهيلا ةلكشملل ًالح اهحارتقا نم

 صلخ يتلا ةغالبلا بتك نم ددع يف تدرو تاحرتقم ةقيقحلا يف تناك ,ةلقتسم ةيدوهي

 اذه عضو نم لوأ "لزتريه رودويث" نكي مل اذكهو .لقتسم لكشب مهجئاتن ىلإ اهوفلؤم
 دوهي داور هيف عرش تقو يف ءًاسوسحم ًايسايس ًاريبعت هحنم نم لوأ ناك هنكل ,جمانربلا
 لزتريه روصت امدنعو .ًاسرد صّخمُت ىتح ةسايسلا راظتنا نود نيطسلف رامعتساب ايسور

 ةيموق ةلود مهل نوكي نأل ةجاحب هموهفم يف دوهيلا ناك ةيسايسلا ةينويهصلا ةركف
 ًائيش ملعي داكلاب لزنره ناك دقل .ةيساسأ ةيمهأ اذ ةلودلا هذه عقومري مل هنكل مهب ةصاخ

 لسارمو يرصع يفحصك أدب وهف ءنيطسلف بونج يف ةيدوهيلا ضرأ نعو دوهيلا نع
 ةيماسلا ةاداعم هتمدص ىتح .,ةيدوهيلا هلوصأ يسن دق ناكو ءسيراب يف ةيواسمن ةفيحصل

 مهتيلب نم ملاعلا دوهي ذاقنإ ىلإ ةجاحلاب ًاعنتقم ادغف ء.سوفيرد ةيضق يف اسنرف يف
 تالماعتلا ةيلآ ربخ دقو ,مهفتلا قيمعو ةفرعملا عيلض ًالجر لزتره ناك .ةيخيراتلا
 مث نمو «ةينويهص ةمظنم سيسأتب لزتره أدب .هنمز يف ايوروأ يف ةيسايسلا تاقفصلاو
 ًالهاج لظ هنكل .ةدع تاموكح نم نيلوئسم عم ةمظنملا كلت مساب تاضوافم يف لخد

 تناك ىرخأ ةيدوهي تامظنمو نيرخآ دوهي عم كاكتحا ىلع لمعي أدب نأ ىلإ نيطسلفب
 بذاجلا زيمي ذخأ طقف اهدنع ,ةسدقملا ضرألا يف تانطوتسملا ةيوقت ىلع نينسل لمعت
 .ءامدقلا نييتسليفلا وأ نيينيطسلفلا ضرأ ءنيطسلف ملاعلا هاعد يذلا دلبلا كلذ يف ديرفلا

 .ليئارسإ ضرأ مسا دوهيلا هيلع قلطأ نيح يف

 نرقلا ةيادب عم لزتريه عنتقا ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةليوط تاضوافم دعب

 يف لقألا ىلع ,ةينويهصلا تاحرتقملا ىلع قفاويل نكي مل ينامثعلا ناطلسلا نأ نيرشعلا
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 عم اماه ًاعامتجا لزتريه دقع ,1908 ماع يف .رخآ ناكم يف ثحبي ذخأ اذل ءتقولا كلذ

 وبأو ءروفليو يربسيلاس يتموكح يف يوقلا يرامعتسالا ريزولا "نلربماشت فيزوج"

 ,ةيدوهيلا ةلكشملل يموق لحب نمؤي ًاضيأ نلربماشت ناك .ةثيدحلا ةيناطيربلا ةيلايربمإلا

 ًايئدبم ةيدوهيلا ةيلاجلا عضو ىهو ءلزتريه هيلإ أجل يذلا حرتقملا ىلإ فطاعتب عمتساو

 ةياهنلا يف نيطسلف حيصت نأ لمأ ىلع كلذو ,ءنيطسلف ىلإ قيرطلا ىلع عقت ةقطنم يف

 هبش فرط ىلع شيرعلا طيرش وأ ءصربق نع ملكتي لزتريه ناك .ىرخأب وأ ةقيرطب ةرغاش

 «ينامثعلا مكحلل ًايمسا ناعضخت ناتقطنملا اتلك تناكو ,نيطسلفل ةمخاتملا ءانيس ةريزج

 هنكل ءصربق رايخ ناربماشت دعبتسا .ايناطيرب لبق نم ناتلتحم عقاولا يف اتناك امهنكل

 نع نيلوئسملا نييناطيربلا نيلوئسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا يف لزتريه ةدعاسم ضرع

 يناطيربلا هلثمم ربع ةقفاوملا كلت ىلع لوصحلل بلطب مدقتيس لزتريه ناك .ءانيس

 ,ريبخ يسايس ماحم تامدخي ةناعتسالا لزتريه ررق كلذ لعفلو ."غريبنيرغ دلويويل"

 ةاماحملا ةكرش نع ةباين ًايصخش ةيضقلا لوت يذلا ."جروج ديول ديفيد" لكوي نأ راتخاف

 ةجيتن لشف حرتقملا نكل ."مهاكرشو ستريبورو جروج ديول" ندنل يف هيدل تناك يتلا

 ةرازو تلسرأ 1908 ناريزح نم رشع عساتلا يفو ءرصم يف ةيناطيربلا ةرادإلا ةضراعم

 .ايلمع نكي مل هحرتقم نأب هملعت لزتريه روتكدلا ىلإ ةيجراخلا

 نمض عقت يدوهيلا ناطيتسالل ةقطنم ضرع هرودقمب نأ نلريماشت حمل كلذ دعب
 .ةيقيرفألا ةراقلل يناطيربلا قرشلا يف ادنغوأ يف ناطيتسالا ةركف حرطو .هترازو تايحالص

 قمعب ركفت دق ناك يذلا روفلي سميج رثرآ ءارزولا سيئر دييأتب اذه نلربماشت حرتقم يظح

 ماق هيلعو «لزتريه قفاو .ًايموق ًالح بلطتت تناك اهنأ ىلإ لصوو ةيدوهيلا ةيضقلا يف

 ةموكحلا ىلإ يمسر لكشب هملسو .ءيدوهيلا ناطيتسالل قاثيمل ةدوسم عضوب جروج ديول

  نكل ةرذح ةقيرطب ةيجراخلا ةرازو تدر 1908 فيص يف .ةقفاوملا لجأ نم ةيناطيربلا

 ةلالج ةموكح نإف ؛ةحجان ةمداقلا ةنسلا يف تاشاقنلاو تاساردلا تناك اذإ هنأب ,ةدكؤم

 نالعإ لوأ كلذ ناك .ةيدوهي ةرمعتسم ةماقإ تاحرتقم يف عيجشتب رظنت فوس كلملا
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 .يدوهيلا بعشلل ًايموق ًاعضو نمضتي نايب لوأو ةينويهصلا ةكرحلل ام ةموكح نم يمسر
 ينويهصلا سلجملل عامتجا دقعنا ,ةريصق ةدمب كلذ دعبو .لوألا روفلب نالعإ كلذ ناك دقل

 ايقيرفأ قرش يف ناطيتسالا نوكي نأ ًادكؤم ادنغوأ حرتقم ميدقتب لزتريه ماقو «يملاعلا
 مكح تحت نيعباقلا دوهيلل نكمي ثيح ىلإ ءداعيملا ضرأ وحن قيرطلا يف ةطحمو أجلم
 يف لزتريه ججح تحجن .ةمظنملا حباذملا لاوهأ نم اوبرهي نأ ةيرصيقلا ةيروطاربمإلا

 ىلع تيوصتلاب زوفي مهميعز اوكرت مهنأ مغر .بولقلا ىلع ىوقت مل اهنكلو لوقعلا ةلامتسا
 .مهدادجأ ضرأ ىوس ضرأ يأ يف ةحلصم تاذ ةكراشملا دوفولا مظعم نكي مل .ةلأسملا

 دوقيس فيك لزتريه لهج دقف ءدودسم قيرط ةياهن دنع ةينويهصلا ةكرحلا تفقو انهو
 ,لزتريه تام ,1904 فيص يف .رخآ ناكم يأ ىلإ هعبتتل يه نكت ملو نيطسلف ىلإ ةكرحلا
 .قمعب ةمسقنمو ةككفم ةدايق هءارو افلخم

 ىرخأ ةرم جرج ديول ماق ءايناطيرب يف ةديدج ةيلاربيل ةموكح عمو ,1906 ماع يف
 .ىرخأ ةرمو ."غريبنيرغ دلوبويل" نم ضيرحتب كلذو ,ةساردلا لجأ نم ءانيس حرتقم ميلستب
 1906 راذآ نم نيرشعلا يف يارغ دراودإ ريسلا بتكو ؛بلطلا ةيناطيربلا ةموكحلا تضفر

 ديول لّثم هثوشن تاونس لالخ يأ ,ةرتفلا كلت يف .لدبتي مل ةيجراخلا ةرازو فقوم نأ لوقيل
 رثكأ اهنيح نكت مل .اهسفن فيرعت ىلإ هيف ىعست تناك تقو يف ةينويهصلا ةكرحلا جروج
 هتعضو دقف ,كلذ مغرو .ًاماه ًانويز ىتح نكت مل اهنإ لب ءرثكلا هنئايز نم دحاو درجم نم
 رثكأ اهفادهأو ةكرحلا ةيصخش مهفل ناكم لضفأ يف ةينويهصلا ةكرحلا ليثمت يف هتيفرح
 ديول ناك امدنعو ,1918و 1917 يماع يفف ءاذكهو .رخآ يناطيرب يسايس ميعز يأ نم

 ناك امع هيدل تناك يتلا نم حضوأ ةركف دحأ ىدل نكي مل ,نيطسلف لالتحاب لمأي جروج
 نم طسوألا قرشلاب "نوسليو وردوو' متها املثمو .هيدي نيب حبصت املاح نيطسلفب هلعفيس
 ام ذفنت نأ هدالبل ًاضيأ جروج ديول دارأ ,ةيكيرمألا ةيتناتستوربلا تاثعبلاو سرادملا لجأ
 عيسوتل ططخي ءارزولا سيئر ناك ,سيئرلا فالخ ىلع نكل .ةقطنملا يف هللا لمع وه هربتعا
 .صاخلا يركفلا هراسم جروج ديول عبتا دقل .كلذ لعف لالخ نم هدالب ةيروطاربمإ ةمظع
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 طسوأ قرش يف دوهيلا ةيموق ىعرت نأ ايناطيرب ىلع نأب لوقت ةجيتن ىلإ ةياهنلا يف لصيل

 ىلإ اوصلخ دق ةيناطيربلا ةموكحلا يف هئالمز نم ددع ناك 1917 ماع يفو .برحلا دعب ام

 .نويهص ىلإ تدأ قرطلا لك :لوقلا اننكميو ,ةفلتخم تاراسم لالخ نم ولو .ةجيتنلا تاذ

 برعلا نع ةئطاخ ميهافم ىلع ءانب نيسح ريمألا اومعد امك ًامامتو ,مهنأ بيرغلا نكل

 .دوهيلا نع ةئطاخ ميهافم ىلع ءانب ةينويهصلا معد ددصب نآلا اوناك ,نيملسملاو

 :روقلب دعو وحن

 يف حجن دقو .اهفادهأو هبرح ةيجيتارتسإ نم لك يف "ًايقرش" جروج ديول ناك دقل

 قرشلا ةيؤر ىلإ اوتأ نيذلا ,ةموكحلا ءاضعأ نم نييندملا لبق نم هراكفأل معدلا بسك

 هدح ىلع لك ءاولصو امك ,ةيويح ةيلايربمإ حلاصمك .ًاصوصخ نيطسلفو ءًامومع طسوألا

 ةينويهصلا عم فلاحت نأش نم نأ يهو ءاهتاذ ةجيتنلا ىلإ :ةدع ريكفت تاراسم لالخ نمو

 رنليم عانقإ ىلع جروج ديول دعاس ام نإ .مالسلاو برحلا يف ايناطيرب تاجايتحا مدخي نأ

 مل ثيح 1917 فيرخ يف مت ام وه قرشلا يف برحلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألاب هينواعمو

 .رخآ ناكم يأ يف وأ كانه مساح رصنب زوفلا نوعيطتسيس ءافلحلا ناك نإ ًادبأ ًاحضاو نكي

 فارطألا كرتي امم ءمالس قافتا ىلإ لصوتلا ةظحل ةيأ يف يرجي نأ لمتحملا نم ناكو

 يف برحلا ةدحتملا تايالولا لوخد دعب ىتحو .ةنهارلا اهعقاوم يف ام دح ىلإ ةعزانتملا

 لصوتلا اورخؤيل بسانملا تقولا يف نويكيرمألا لصي الأ ًادج ًانكمم ادب ,ةنسلا كلت عيبر

 .ةنهارلا اهعقاوم يف ام دح ىلإ ةعزانتملا فارطألا كرتي هيلع ضوافتم مالس قافتا ىلإ

 .دنهلا ىلإ قيرطلل مهديدهتو ناملألاو كارتألا ةرطيس تحت طسوألا قرشلا لظي نأ ينعي امم

 املاطل يتلا ؛ةقطنم كلت ىلع ةرطيسلا كارتألاو ناملألا ةداعتسا لايح قلقلا يعدتسي امم

 .ةيويحلا اهتيمهأ ىلع ءارزولا سيئر ددش
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 لامتحا نم "سكياس كرام"و "يريمأ ويل" برحلا سلجمل نينواعملا رسلا ءانمأ قلق ناك
 نإف .كلذ ثدح نإو .ايناملأ ةضبق يف لماك لكشب برحلا دعب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عقت نأ
 ةدحاو ةقيرطب هبنجتتل ايناطيرب تناك ديدهت وهو .ءادعألا يديأ يف يسمتس دنهلا ىلإ قيرطلا

 .ةيناطيرب ديأ يف هعضوو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بونج نم ناملألاو كارتألا جارخإ :يه طقف

 هبشو نيدفارلا دالب :ةيسيئر قطانم ثالث نم لكشتي ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بونج ناك
 ىلإ اهمضب تركف دق ةموكحلا تناك ؛نيدفارلا دالب ىلإ ةبسنلاب .نيطسلفو ةيبرعلا ةريزجلا
 نييلحم نيمكاح عم تابيترت ترج دقف برعلا ةريزج امأ .ةيادبلا ذنم ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 ىلع دامتعالا نكمي ناكو ايناطيرب نم ايلام ًامعد نوقلتي اوناك ذإ ءمهلالقتسا اودكأ اهيف

 لكشتت نيطسلف تناك .ةشهلا ةديحولا ةطقنلا نيطسلف تيقب ,كلذيو .ايناطيربل نيلاوم مهئاقب
 نم اهيرقيو .دنهلا ىلإ رصم نم ةيربلا قيرطلا دست تناك دقف انه نمو ءايسآو ايقيرفأ نيب ارسج
 زربألا وهو يريمأ ماق .اضيأ ةيرحبلا قيرطلل يلاتلابو ةانقلل ًاديدهت لكشت تناك سيوسلا ةانق

 خيراتب ءارزولا سلجم ىلإ اهمدق ةركذم يف رمألا ةشقانمب ,ةموكحلا يف رنليم ناوعأ نيب
 نم ايناطيربل ىرخأ ةبرض ناملألا هجوي نأ نم ريذحت يفو .1917 ناسين نم رشع يداحلا
 ةيناملألا ةرطيسلا" نأ :يريمأ شقان .برحلا دعب طسوألا قرشلا وأ ابوروأ ىلع ةرطيسلا لالخ

 ."لبقتسملا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا هجاوت دق يتلا راطخألا مظعأ" دحأ تناك "نيطسلف ىلع

 نيدعاسمك "روغ-يبسمروأ ميلو" ًاقحالو :سكياس كرام" عم نيُع دق يريمأ ناك

 ناملربلا يف ًاوضع يريمأ ناكو .برحلا سلجم رس ةنامأ سأرت يف "يكناه سيرومل'
 ريدت يتلا ةيلخادلا ةبصعلا دحأ حبصأ دقو ءبرحلا ةرازو يف ًاقباس مدخ ًايبرح ًاطباضو
 قرشلا عقو .رسلا ةنامأ يف تايلوئسملا ميسقت يف .يناطيربلا بناجلا نم برحلا ةفد

 يف هسفن محقأ دق يريمأ ناك .كلذ عمو .سكياس قاطن نمضو يريمأ قاطن جراخ طسوألا

 .ميدق قيدصل ةدعاسم لالخ نم طسوألا قرشلا ةسايس ىلع رثؤت ةلأسم يف قباس تقو

 بونج يف يريمأ هفرع يذلا ."نوسريتاب يرنه نوج" طباضلا وه قيدصلا كلذ
 يريمأ نم بلطو .يلوبيلاغ ةلمح يف ةيدوهي ةقرف ةدايق ىلوت دق نوسريتاب ناك .ايقيرفأ
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 ريغ دوهيلا نم ةبيتك ليكشتل ةيبرحلا ةرازو نم نذإ ىلع لوصحلا يف هدعاسي نأ
 ةبيتكلا هذه لاسرإ نوسريتاب ةركف تضتقاو .ايناطيرب ءاول تحت لاتقلل نييناطيربلا

 رصم نم ًاقالطنا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا وزغب ايناطيرب تماق لاح يف نيطسلف يف لاتقلل

 فرتحم شيج طباضو ليجنالل ًاسرادو ًايتناتستورب ًايدنلريأ نوسريتاب ناك دقل .ءانيسو

 يف رشبلا موحل ولكآ" ةيلاع تاعيبم ةبسن ققح يذلا هباتكي رهتشا ءواه دوسأ دئاصو

 نم هتتأ دقف ةيدوهيلا ةبيتكلا ةركف امأ .ناصرقلا حور هيدل نأب فرُع امك ."وفاست

 نأ يكسنتوباج دقتعا .عبطلا دقتم يسور يدوهي يفحص وهو ."يكسنتوباج ريميدالف"

 دسجلا ءاحصأ سورلا دوهيلا نيرجاهملا نم ةريبك دادعأ دوجو نم نيءاتسم اوناك زيلكنإلا

 يكسنتوباج نكل .ةيركسعلا ةمدخلا نودؤي نييناطيرب ًاياعر اونوكي نأ نود ءايناطيرب يف

 يف دعاست ةيدوهي ةيركسع ةدحو مايق نأ ةركفب ًامعفم ناك لب ,ةيادبلا يف كلذ لقي مل

 دج نوسريتاب ناك ةركفلا هذهلو .ينويهصلا ملحلا قيقحت وحن ومنيس نيطسلف ريرحت

 قيفر دوهجي اهنم ريبك ءزج لكشت يلوبيلاغ يف اهداق يتلا ةيدوهيلا ةقرفلاف ,سمحتم

 .اهتدايقب نوسريتاب عتمتسا دقو "رودليبمارت فيزوج" نتباكلا يكسنتوباج

 ضروع دقف ,ةلهس ةمهم نكت مل كلت نكل .نوسريتاب ةدعاسم ىلع يريمأ قفاو
 رمألا ناك :مهرظن ةهجو نم .ةيدوهيلا ةيلاجلل نويمسرلا ةداقلا لبق نم ةدشب عورشملا

 ةيروطاربمإلاو رجملا اسمنلا ةيروطاربمإو ايناملأ يف نيميقملا دوهيلا رطخلل ضرعي

 ةدايق تلعف كلذكو .برحلا يف ءافلحلا بناج ىلإ دوهيلا فوقوب يحوي وهف ةينامثعلا

 لئاسملا مظعم يف ةيناطيربلا ةيدوهيلا ةيلاجلا عم اهفالتخا مغر ,ةينويهصلا ةكرحلا

 نم رخآ وأ فرط عم ةينويهصلا ةيضقلا فقوم ديدحت ةكرحلا ةدايق تبجش نإ ؛ىرخألا

 ,1915 ماع يف ىلوألا ةرملل ةيضقلا يكسنتوباج راثأ امدنعو .ةعزانتملا ةيبروألا فارطألا

 ريرحت يف دعاستس ةيدوهيلا ةدحولا نأب هحارتقا يف ةريبك ةميق ةيناطيربلا تاطلسلاّرت مل

 ,نيطسلف ىلإ بهذنس ىتم دعب ملعي دحأ ال" نأ :ةموكحلا يف عيفر لوئسم لاقو .نيطسلف

 1917و 1916 يماع ىدم ىلعو ."ًاقلطم كانه ىلإ بهذن نل اننأ لوقي رنشتتك دروللا نأ امك
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 ١ علاطلا ضيضحيف ءانلحلا :سمانلا لصفلا |

 سلجم ةلواط ىلع يكسنتوباج سامتلا عضو يف ًاريخأ حجنو ,ةلواحملا يف يريمأ رصأ

 ىلع ءافلحلا تاموكح ةيقب عم ضوافتلاب اهدعب ةيناطيربلا ةموكحلا تردابف ءبرحلا
 ةمدخلا يف نيميقملا ىرخألا تايموقلا ءانبأ دنجي نأب دلي لكل حمست ةيقافتا ارارقإ
 شيجلاب قاحتلالا ايناطيرب يف نيميقملا سورلا دوهيلل نكمي :ىرخأ ةرابعيو .ةيركسعلا
 نمض ةيدوهيلا ةدحولا ليكشت مت 1917 فيص يفو .ةيقافتالا ناملربلا رقأ .يناطيربلا

 ةدايق تحت ةيدوهيلا ةقرفلا وأ يدوهيلا لفحجلا دعب اميف تيعد يتلاو يناطيربلا شيجلا

 ةدعاسم اننوحنمي نأ دوهيلا عيطتسي دق" :لاق نإ ًاسمحتم جروج ديول ناكو .نوسريتاب

 .نيطسلف ةلمح يف "برعلا نم رثكأ

 يف ةيدوهيلا ةقرفلل همعدو نيطسلفب يجيتارتسالا همامتها عضو دق يريمأ نكي مل

 لكشب .ةينويهصلا ةركف لوح هيلإ ثدحتو "سكياس كرام" هليمز ءاج ىتح ءدحوم قرحم
 اهءارو لمحت تناك يدوهي يموق نايك ةركف نأ ذإ :ةينويهصلا وحن يريمأ لويم تناك ماع
 رنليم دروللا هسيتر اهعجشي ناك امك ."نلربماشت فيزوج" لحارلا يسايسلا ههجوم ةطلس
 فطاعتب رعشي ناك هسفن يريمأ ىتح .هتايح تايادب ذنم ةينويهصلا عم ًافطاعت لمح يذلا

 ليجنالل ةتراقلا ءارتلكنإ تناك" ,ةدحتملا تايالولا ادع اميف هنأ :اقحال بتك دقو ,هباشم

 مهنطو ىلإ دوهيلا ةداعإ يف ةبغرلا تلظ ثيح ديحولا دلبلا يه ,يليجنإلا ريكفتلا تاذو
 ىلإ "روغ -يبسمروأ ميلو" مضنا امدنعو ."ركذُي الأ يغبني ًايعيبط ًاحومط ربتعت ميدقلا
 لوح ةبالص رثكأ ًامامتها هعم بلج .ءبرحلا سلجم رس ةنامأ يف سكياسو يريمأ

 ريتركسو ناملربلا يف ًاوضع روغ -يبسمروأ ناك .ةينويهصلا ةركفلل ةرشابملا تايناكمإلا
 ةيصخشلا هتدايق تحت .طسوألا قرشلا يف يبرعلا بتكملا عم ًاقباس لمع دقو ءرنليم دروللا

 طوطخ فلخ لمعت ةيلاعفلا ةيلاع ةيتارابختسا ةكبش دئاق "نوسنوراهآ نوراهآ" ناك
 .ةيكرتلا تاوقلا تاكرحت نع تامولعم نمّؤت ةكبشلا هذه تناكو ءنيطسلف يف نيينامثعلا

 طيري ناك هنأل ,نيرخآلا دوهيلا ةمجاهمل نوسنوراهأ ضرعت يكسنتوباج رارغ ىلعو
 نيطسلف يف ةيدوهيلا ةيلاجلا ضرعي يلاتلابو ءءافلحلا حلاصم عم ةينويهصلا حلاصم
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 0-لا قلاش يناس ولا اتسم |

 نولماعي هوالمز ناك امك مهلماعيل ةحوتفم اشاب لامج ةيهش تناك تقو يف .رطخلل

 كارتألا تاعافد نع نوسنوراهآ اهدروأ يتلا تامولعملا تتبثأ دقف كلذ عمو .نمرألا

 روغ -يبسمروأ ردق دقو ءرصم يف ةيناطيربلا ةدايقلل ةميظع ةميق .يركسعلا مهراشتناو

 .نانتماب كلذ

 براجتلا ىهو نوسنوراهآ ةايح نم رخآ بناج ىلإ ًابذجنم روغ -يبسمروأ ناك
 يف طرخنا دق نوسنوراهأ ناك ,نمزلا نم دقع لبق .هب رهتشا يذلا يعارزلا فاشكتسالاو

 هذه نكل .نينسلا فالآ لبق هتعارز ترهدزا يذلا يربلا حمقلل ةيلصألا ةلالسلا نع ثحبلا

 اهتعانم فعضأ يذلا فيثكلا سناجتملا دلاوتلل ةجيتن نيحلا كلذ ذنم تروهدت ةتبنلا

 ةتبنلا ىلع روثعلا ربع ضرألل يساسألا ءاذغلا ٍبَح ذاقنإ ناك .ضرملا مامأ ةشه اهلعجو

 .رقشألا رعشلا وذ نينيعلا قرزألا نوسنوراهآل ًايسنامور ّيعسم لكشي ةعيبطلا يف ةيلصألا

 ىلع ميسنلا عم ليامتت ةيرب حمق ةلبنس ' :هرمع فاشتكا نوسنوراهآ ققح 1906 عيبر يفو

 روغ -يبسمروأ رهبنا .ةيدوهيلا انيب شور ةنطوتسم نم برقلاب نومرحلا لبج حفس

 اذه نأل كلذو ءنيطسلف يف ةيعارزلا هثاحبأ زكرم يف نوسنوراهآ اهزجنأ يتلا لامعألاب

 اهحرط يتلا ؛ةينويهصلا دض ةيضقلا تناك .ةينويهصلا لوح لدجلا رهوجب طبترا لمعلا

 ةيعارزلا دراوملا نم اهيف سيلو ًادج ةلحاق نيطسلف نأ :نوزروك دروللا ءارزولا سلجم يف

 ةيبرع تاعامج تحرط امك .اهضرأ ىلع ناطيتسالا اولمأ نيذلا دوهيلا نييالمل يفكي ام

 ريبخ ثدحتم بتكو .نينطوتسملا نم ديزملا بعوتست ال نيطسلف نأ تلاق ةيضق ًاقحال

 يف ىرخأ ةمأل ناكم يأ حاسفإ نكمي ال" هنأ :سوينوطنأ جروج وه ةيبرعلا تاعامجلا مساب

 تلكش. ءضعبلا ىلإ ةبسنلاب نكل ."اهيلع ةمئاقلا ةمألا ةدابإ وأ ةحازإ لالخ نم الإ نيطسلف

 نيطوت ةيناكمإ راهظإ ىلإ هلامعأ تحنج دقف .ةقيقحلا هذهل ًاضقان نوسنوراهآ براجت

 فلأ ةئامتسلا مهددع براق نيذلا نييلصألا ناكسلا ديرشت نود نيطسلف برغ يف نييالملا

 تكرت امك .اهبيصختو ضرألا كلت ءانغإب ةيملعلا ةعارزلا بيلاسأ تماق نإ كلذو ,ةمسن

 ةنياهصلا دوهيلا نأب لوقت ةركف هعم ًابلاج ندنل ىلإ روغ يبسمروأ داع ذإ ءعسوأ ًارثأ هلامعأ
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 |  مماطاضنحؤءاقملا:سساخلالصتلا أ

 اذكهو :مهتقطنم ءايحإ ةداعإ يف ىرخألا طسوألا قرشلا بوعشو برعلا اودعاسي نأ نكمي
 .ىرخأ ةرم رهزت دق ءارحصلا نإف

 يف نيطسلف تعضو ةكرحب "يريمأ ويل" رداب ؛ءارزولا ةسائر جروج ديول يلوت ديعب
 سلجم ليكشت يريمأ حرتقا 1916 ماع ةياهن يفف .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا لبقتسم قايس

 تابيترت هرودب ىرجأ يذلا رنليم دروللا ىلإ ةلأسملا لوح ةلاسر لسرأو .يلايربمإ برح

 ,هذهك ةئيه دوجو ىلإ ةجاح برحلا تقلخ دقل .ًامدق ةركفلا عفدب ريخألا موقيل جروج ديولل
 لكشو .برحلا لجأل لاجرلا نم ةمخض ًادادعأ ترخس ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا تناك ذإ
 تارمعتسملاف .ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا نم ًاريبك ًاءزج ايناطيرب جراخ نم دونجلا

 تمهاس امنيب .ةحلسملا تاوقلا نم لجر نويلم نم رثكأب تمهاس اهدحو ةيناطيربلا

 .دادمالا دونج نم فالآلا تائم ىلإ ةفاضإ لقألا ىلع نيلتاقملا فصنب دنهلا ةيروطاربمإ

 وأ ايلارتسأ وأ ادنك تراشتسا دق نكت مل برحلا ىلإ ايناطيرب تبهذ امدنعف ءكلذ عمو

 سماخلا جروج كلملا ماق لب .لاتقلا يف نيرخآلا اهئاكرش نم يأ وأ دنهلا وأ ادنليزوين

 برح تانالعإ رادصإب راحبلا ءارو ام تارمعتسمل نوماعلا ماكحلا هعبتو ,برحلا نالعإب
 عنص يف ةطرخنم ةيناطيربلا تارمعتسملا تاموكح الو تاناملرب ال نكت ملو .هنع ةباين

 ءاكرشلا ءالؤه ةيمهأب ٌةرخأتم ولو ايناطيرب فرتعت نأ يريمأ ةركف تناك .تارارقلا هذه

 ةلماشلا ةرادإلا ىلوتت يتلا ندنل يف ةيزكرملا ةطلسلا يف ًاليثمت مهحنم لالخ نم كلذو

 ةيروطاربمإلا ةينب رييغت بوجوب رنليم دروللا ءاقدصأ يقاب لثم ًاعنتقم يريمأ ناك .برحلل
 ءًاقرم ادغ دق ندنل يف يسايسلا عضولا ناك 1916 ماع ةياهن عمو .يرذج لكشب ةيناطيربلا

 .قباسلا يف كلذك نكت مل نأ دعب ةنكمم ةريثك رومأ تدبف ءراهنت ىرخأ ماسقأو بزحلا ناكو

 ًايئاوشع ًارمأ ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ليكشت ةيضق تناك يليارسيد نمز لبق
 يريمأ ءاج ,مث نمو .هيلإ زيكرتب هابتنالا بذجو ًاذاخأ ًاناعمل هحنم يليارسيد نكل .ًاشوشمو

 موهفمل نيمظنملاو نيعاولا نيضهانملا لئاوأ نم اوحبصيل رنليم ةرئاد نم هقافرو

 نم لئاوأ نم "ناشتوب نوج"و "غنيلبيك درايدور"' مهقافر ناك امنيب .ةيروطاربمإلا
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 ماظن ؛ةيروطاربمإلا ضرع ىلع دحوم يداصتقا ماظن مايق مهنم ريثكلا رصان دقل .اهوّدجم

 .هنم جراخو لخاد لك ىلع ةيروطاربمإلا اهاضاقتت موسر لالخ نم ءابرغلا ىلع قلغم

 عئابط تاذ نايحألا رثكأ يف تدب ةيروطاربمالل ةنيابتملا ءازجألا نأ نورخآ كردأ امنيب

 لينويل ىعدا .قيضأ ىتسم ىلع يسايس طبارت مايق اورصانف ؛ةضقانتم ةيداصتقا عقاومو

 اهيدل نكي مل ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نأ ,ةريدتسملا ةلواطلا مهتفيحص سسْؤم ءزيتروك

 معدب مهجمانرب ىضق نيذلا رنليم ةعامج مساب ثدحتي ناكو ,ككفتلا وأ داحتالا ىوس رايخ

 نم بختنم يلايربمإ ناملرب مايق عم ؛ةيروطاربمإلا ءازجأ لماكل يسايس يوضع دحوت

 ناك .ءاعمج ةيروطاربمإلا مكحي يلايربمإ سلجم نيوكت نع يضفي ءاهتارمعتسمو ايناطيرب

 تانايكلا رايهنا نأ ادب نكل .يلايربمإرمتّؤوم لالخ 1 ماع يف ةرم ضفُر دق جمانربلا اذه

 .روهظلل ىرخأ ةصرف جمانربلا اذه حنم ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ملاعلا يف ةيسايسلا

 جروج ديول أدب ءيريمأ حرتقم ىلع ءانيو ,1916 لوألا نوناك نم رشع عساتلا يف

 يكل ةيناطيربلا تارمعتسملل ناح دق تقولا نأ رعشن" :مومعلا سلجم ربخأف ,كرحتلاب

 رمتؤم جروج ديول اعد ,هيلعو .مالسلاو برحلا اياضق يف "ةيمسر رثكأ لكشب راشتست

 ندنل يف عامتجالل يلايربمإلا برحلا سلجم ًاضيأ اعد ءطلتخم لكشبو .يلايربمإلا برحلا

 ناشتسيرك ناج" ايقيرفأ بونج ضوفم نم ًابايترا رثكأ دحأ نكي ملو .رهشأ ثالث دعب

 يف ايناطيرب دض لتاق ءايماحم ًالارنج ستومس ناك دقل .ةموكحلا اياون لايح "ستومس

 رمتؤملا لجأ نم ندنل ىلإ ستومس لصو .ندنل همكحت نأب ةبغر هيدل نكت ملو ءريوبلا برح

 ةوعد مويلا سفن يف ىقلت امدنع قمعتت هكوكش تذخأو ,1917 راذآ نم رشع يناثلا يف

 طرخنا رمتؤملا حاتتفا ىدلو .قبسألا هميرغ رنليم دروللا عم "زسكورب "ىهقم يف ءاشع

 يف .كانه ًاريبك ًارصن ققحي نأ ستومسل ناكو ,ةلأسملا ةشقانم يف روفلا ىلع نورمتملا

 ليجأتب ًارارق رمتؤملا يف ررمي نأ دهج دعي ستومس عاطتسا 1917 راذآ نم رشع سداسلا

 نيكراشملا مزلأ هنكل .برحلا ةياهن ىتح ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا فيرعت ليصافت ةسارد

 ادنكو ايقيرفأ بونج لالقتسا وه فيرعتلا كلذ ساسأ نوكي نأ حرتقمب مازتلالاب ًامدقم
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 ١ علاطلا ضيضح يف ءانلحلا :سمأ خلا لصفلا |

 هؤالمز هيلع ناك امم رمتؤملا جئاتنب ةبيخ لقأ جروج ديول ناك امير .ادنلزوينو ايلارتسأو
 نكمي فيك ىأر دقو ةصاخلا هتاياغ ءارزولا سيئر ىدل تناك دقف .رنليم ةعامج نم

 ,يكناهو يريمأو رنليم ةءافكب .ًازاتمم ًايرادإ ستومس ناك .اهمدخي نأ ًاديدحت ستومسل
 برح يف ًاحجان ًالارنج ستومس ناك املو .برحلا ةرادإ يف مهدعاسي نأ نكمملا نم ناكو
 نأ ًاضيأ نكمملا نم ناك .ةيناطيربلا تارمعتسملل ًالثممو ءايقيرفأ قرش يف اهدعبو ريوبلا
 ستومس عانقإب جروج ديول ماق ءاذكهو .ايناطيرب تالارنجل يدصتلا يف جروج ديول دعاسي

 يقبف .هدالب ةموكح نم ةراعإ دقع نمض كلذو ءبرحلا سلجم يف لمعلل ندنل يف ءاقبلاب
 برحلا سلجم يف ايقيرفأ بونجل لثممكو .«ةيناطيربلا ةموكحلا يف وضعك مدخيل ستومس

 يف ديحولا ةموكحلا ريزو ستومس ناك ءاذهبو .يلايربمإلا برحلا رمتوم وأ يلايربمإلا
 مومعلا ناملربلا يسلجم نم يأ عم طابترا نود لمعي يذلا ,ثيدحلا ايناطيرب خيرات

 .يوفاس قدنف يف ةفرغ يف شيعي هنطو نع ًاديعب برحلا ةرتف ةليط ىضمأو .تادروللاو

 رظن تاهجو نع ستومس لارنجلا ربع دقل" :لوقي جروج ديول بتك ءقحال تقو يف
 "ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلإ ةبسنلاب ةيجيتارتسالا نيطسلف ةيمهأ صخي اميف ةحضاو
 سفن يف ناكرحتي يريمأو ستومس نم لك حارو .رشابم لكشب ةلأسملا يف ًاطرخنم حبصأو

 نأل امير ءيناطيربلا ماظنلا لكشت يتلا تانايكلل ةيفارغجلا طباورلا ديطوت وحن تقولا
 نازكري نالجرلا ذخأف .تانايكلا هذه نيب ةيسايسلا طباورلا نيكمت مدعب ذختا دق ناك رارقلا

 لكشت :نيدفارلا دالب عم طابترالايو اهل عسوملا فيرعتلاب تناك يتلا ,نيطسلف ةيمهأ ىلع

 ايسآ يف ايناطيرب تايروطاربمإ طبرتو ءدنهلا ىلإ رصم نم ةيربلا قيرطلا ايناطيربل

 لصألا يف تقلخ دق يناملألا ايقيرفأ قرش ىلع ستومسو اثوب ةرطيس تناكو .ايقيرفأو
 سأرلا يف حلاصلا ءاجرلا سأر نم ةيناطيربلا ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألل ًالصتم ًادادتما

 داليو نيطسلف ةفاضإ عمو .يقرشلا اهلامشس يف سيوسلا ةانق ىلإ ايقيرفأل يبونجلا
 سراف دالب نم يناطيربلا ءزجلا ربع رخآ دادتماب دادتمالا كلذ طبر نكمي نيدفارلا

 ايلارتسأ نيتميظعلا يداهلا طيحملا يترمعتسمو يوالامو امروب ىلإ دنهلا ةيروطاربمإو
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 0اببيجحججججججججججججججججججججبعيحح سل ضفة ايش نت ةلوذلا تم |

 ءازجأ طيرت دق يتلا ةدوقفملا لصولا ةقلح 1917 ماع دعب نيطسلف تدغ ءاذكهو .ادنلزوينو

 ىلإ يسلطألا طيحملا نم ةلصتم ةلسلس ءازجألا هذه لكشت ثيحب ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 اميف بتك امكو .هتاذ ىحنلا ىلع رمألا ءارزولا سيئر ىأر عبطلابو .يداهلا طيحملا قرش

 ةصاخ ةيمهأ لكشي ايكرت عم عازنلا ناك دقف ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلإ ةبسنلاب' :دعب

 ةيرحبلا ةيربلا قرطلا يف ًامامت يقلتست تناك ةيكرتلا ةيروطاربمإلاف .. ًاديدحت هب قلعتت

 غنوك غنوهو ىينروب ةريزجو يوالامو امرويو دنهلا :قرشلا يف ةميظعلا انتاكلتمم ىحن

 -"ادتلزؤينو اهلارتسأ تازمعتسمو

 ,نيينامثعلا ةرطيس رارمتسا نأب  ًاحصان  ءارزولا سلجم رابخإ ددصب يريمأ ناك
 دقو .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلع ًايلبقتسم ًارطخ لكشيس نيطسلف ىلع «ناملألا يلاتلابو

 ناك .ستومس ةدايقب كلذو روفلا ىلع نيطسلف ىزغ يغبني هنأ ءارزولا سيئر عم ركف

 مهرطاشي ًاضيأ ناك هنأل لب .بسحو حاجنلا قلأتم ًالارنج هنوكل سيل ستومسل امهرايتخا

 برحلا رمتؤم داقعنا موي يف .دعبألا ةيسايسويجلا مهفادهأو ةرشابملا مهتيجيتارتسإ

 موقنس انك اذإ" :لوقي ستومس ىلإ يريمأ بتك ,1917 راذآ نم رشع سماخلا يف يلايربمإلا

 ةراسج رثكأ لارنج وهو ,هجاتحن يرهوج رمأ كانه نإف :نيطسلف هاجتا عيرس ريبك كرحتب

 وذ ديحولا يدايقلا براحملا كفصوب كلذ لعف ًايصخش كنم تبلطل يل رمألا ناك ولو ..

 يف كلذو ."ةقيمع قدانخب دعب هلقع رفحُي مل يذلاو .. ةديعبلا ةلقنتملا بورحلا يف ةربخلا

 ليوحت مهضفرو ايوروأ برغ يف قدانخلا برحب تالارنجلا يقاب مامتها ىلإ ةراشإ

 ريخألا نكل ,ةلمحلا ةدايق ستومس ىلع جروج ديول ضرع «لعفلابو .قرشلا ىلإ شويجلا

 ”اثوب سيول" لارنجلا ءايقيرفأ بونج ءارزو سيئر ةراشتسا لضفو ضرعلا لوبق يف ددرت

 نيطسلفو ءًادج بعص ىرخألا تاهبجلا عضو" :نأ يف ركف ذإ ءلوبقلل ًالايم ستومس ناك .ًالوأ

 دعيو ."ريبك حاجن قيقحت نكمملا نم نوكي ءيوق عفد عم امير ؛ثيح ةديحولا ةهبجلا يه

 عساو" لكشب نشتس ةلمحلا تناك لاح يف ضرعلا لوبق ستومسو ائثوب ررق .رواشتلا

 ."داتعلاو لاجرلا ثيح نم لوألا زارطلا نم"و "قاطنلا

2038 



 | علاطلا ضيضح ف ؛افاحلا :ساخلالصفلا |

 ميلو ريسلا ةماعلا ةيكلملا ناكرألا سيئر عم رواشتلاب كلذ دعي ستومس ماق
 ةهبج نم ةمزاللا تادادمإلاو دونجلا ليوحتب حمسي نل هنأ ريخألا حضوف ,نوسترييور
 نسحأب ىأ ؛ءارزولا سيئرل ًاسوه لكشت تناك اهنأ ىلع طسوألا قرشلا ةركف ذبنو ءبرغلا
 هبصنم يف جروج ديول ىلع ىضم دق نكي مل .هل "يبناج ضارعتسا" درجم اهلاوحأ

 جتنتساو .ةدودحم شيجلا ىلع هتطلسو ًافيعض لازي ال هفقوم ناكو ءروهش ةعضب ىوس
 .هب ءافولا ريخألا عيطتسي ًادعو نكي مل لماكلا معدلاب هل ءارزولا سيئر دعو نأ نموت

 نوسترييور نأب ًارعاش .نيطسلف وحن وزغلا ةدايقب ضرعلا ضفر ستومس ررق اذكهو
 ًامامتها لمحي ستومس لظ .كلذ عمو .قرشلا يف ةلمحلا بيرختب نوموقيس هقافرو
 ةساردل طسوألا قرشلا ىلإ يريمأ ةقفرب نمزلا نم ةرتف دعب بهذو .نيطسلف ءازإ اسمحتم

 براض يركسع لمع نش ىلع ناضحي نانثالا داع مث نمو .هلوح ريرقت عضوو عضولا

 .ةموكحلا يف تريثأ امدنع ةينويهصلا ةركف ةوقب ستومس دناس ريوبلا دحأ هنوكو
 لكشب أشنن ميدقلا يدنلوهلا بعشلا ةصاخو ايقيرفأ بونج بعش نإف" :ًاقحال راشأ امكو
 بونج يف انه ةيدنلوهلا ةفاقثلا رهوج ميدقلا دهعلا لكش دقو ,ةيدوهيلا ديلاقتلا ىلع لماك

 موي يتأيس" هنأب :داقتعالا ىلع ىبرت دق ًاضيأ ستومس ناك جروج ديول لثمو ."ايقيرفأ
 عم ًامامت قفتا امك ."مألا هضرأ ىلإ ليئارسإ بعش هيف دوعيو ءايبنألا ةءوبن هيف ققحتت
 .ةيناطيرب ةياعر تحت نيطسلف يف ماقي نأ بجي دوهيلل مألا نطولا نأ يف جروج ديول

 ةركفلا لصأ وه ناك ءاوسو .خيراتلا يف ةماه ةيرامعتسا ةطقن ًاضيأ ستومسل لجستو

 لثم لودل اهب نكمأ يتلا ةغيصلا داجيإ نع ًالوئسم لقألا ىلع ناك هنكل ءال مأ اهتمرب
 ةلوبقم تقولا سفن يف تناكو ,نيدفارلا داليو نيطسلف لثم ضارأ ةرادإ ىلوتت نأ ايناطيرب
 ممألا ةبصع لبق نم "بادتنا"ل ًاعبت مكحلا تس لودلا كلت تناك .نوسليو ىردوول
 ةغيص يهو .اهبوعش لجأ نم ةياصو وأ ةدهعك يضارألاب ظافتحالا متيف .ةيلبقتسملا

 .ةيلايربمإلل ةضهانملا ةيكيرمألا ميهافملا عم قفاوتلل تممص
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 0بحبيييجججيجيجججججججحح  -----بجل ها تاكا نتن وذل اسم |

 امدنع كلذو ,1918 ماع ةياهن يف ةديدجلا ةيلايربمإلا ةحوللا ءازجأ يريمأ عمج

 يهتنت ال ,ةمئاد نوكت نأ طسوألا قرشلا ىلع ايناطيرب ةرطيسل يغبني هنأ ستومس ىلإ بتك

 حبصت امدنع ىتح هنأ بتك ءليصافتلا حيضوت نودو .بادتنالا لاح ىه امك .نيعم تقوب

 نأ بجيف ةيناطيربلا ةياصولا نع ةلقتسم ًالود برعلا ةريزجو نيدفارلا دالبو نيطسلف

 ةيلبقتسملا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىأر دقو .يناطيربلا يلايربمإلا ماظنلا نمض كلت ىقبت

 اذكهو .ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف ىرخأ ةرغصم بصع رهظت امنيب ,ةرغصم ممأ ةبصعك
 لثمم كانه نوكيس ثيح ءءاضعألا نم ًايبسن ليلق ددع نوسليو وردوو ممأ ةبصع يف نوكي

 نكي مل ,كلذيو .ةديدعلا ةيعرفلا ةمظنألا نم لك نم دحاو لثممو يناطيربلا ماظنلا نع دحاو

 عنمي ًاببس ري مل امك ,ةيدوهي نيطسلف ىأ ةيناطيرب نيطسلف نيب قفاوت مدع ري يريمأ

 بتك ءتلت دوقع دعبو .ةيبرعلا تاحومطلا عم ةيدوهيلا ىأ ةيناطيربلا تاحومطلا ماجسنا

 اوكراشت نابش انمظعم ناك" :م1918 ه7 يماعل ينويهصلا ملحلا يرصانم مساب

 مدع يأ رن ملو ءًاعم نآ يف ةنياهصللو برعلل نيلاوم اذك ءسكياس كرام لثمو .لمألا اذه
 0 4 ثوم 210

 . نيجذومنلا نيب يرهوج قفاوت
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 | ملاطلا ضيضحؤ ءاناحلا :سماخلالصفلا أ

 :داعيملا ضرأ

 لكشتلاب نيطسلف لايح ةيناطيرب ةسايس تعبات ءلفاحلا 1917 ماع مضخ يف
 يليلق ,نييطارقوريبلا دي ىلع ىرخأ ةراتو ؛ةموكحلا ءارزو دي ىلع ةرات ؛ةدع دايأ ىلع
 سلجم رس ةنامأ يف .اذه انموي يف ةرهشلا يليلقو ةيمسرلا رئاودلا قاطن جراخ ةرهشلا

 كرام ريسلا تايحالص نمض عقت طسوألا قرشلا نوئش. تناك .ذوفنلا تاذ .ءبرحلا
 .يكناه سيروم امأ .برحلا عالدنا ديعب كلذك تحبصأ دق تناكو ءرنشتك بيبر سكياس

 :طسوألا قرشلا لايح ةيوقلا ىّورلا كلت لمحي نكي ملف .رسلا ةنامأ يف سكياس سيئر
 .ىلعأ ةطلس نم يلعف هيجوت نود كرحتي ,داريجزتيفو رنشتك ةافو ذنم ءسكياس ناكو
 قرشلا ةيوست ءازإ ةمراص ًاراكفأ لمحي ديدجلا ءارزولا سيئر نأ ملعي سكياس نكي ملو
 ةيرسلا تاضوافملا يف ًاطرخنم نكي مل امك .ةصاخلا هراكفأو ًاريثك نيايبتت ؛طسوألا

 قرشلا يف مالسلل هطورش نع ءارزولا سيئر اهيف ربع يتلاو ءفوراهاز ربع ةيراجلا
 ةيضق لوح ديدحت الب رودي هيجوت امنودو هدحول سكياس ىضم ءاذكهو .طسوألا
 ةيمهأ تاذ ةيضقلا كلت ريتعي الأ هيلإ دلاريجزتيفو رنشتك تاهيجوت تناك دقل .نيطسلف

 دق ناك سكياس نكل .طق تاهيجوتلا كلت غلت مل ءامهتافو دعيو ءايناطيربل ةيجيتارتسا
 لكشتت ةسدقملا ضرألا نأ 1916 ماع يف سورلاو نييسنرفلا عم هتاضوافم ربع كردأ

 ًايويح نوكي دق مهمعد نأب سكياس رعش نيذلاو ,دوهيلا نم ريثكل ًايوق ًايفطاع ًامامتها
 عم ءاهيلع ضوافي ناك يتلا برحلا دعب ام طسوأ قرش تابيترت نإف كلذ عمو .ءافلحلل
 امدنع .يدوهيلا يأرلا لزعت نأ نكمملا نم تناك ,نيلمتحملا نيمعادلاو ايناطيرب ءافلح

 هكلمتي ناك برعلاو نمرألاو سورلاو نييسنرفلا عم هتاثداحم ضوخي سكياس ناك
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 يف عوقولاب ةرطاخم تناك هتاقفص نم ًالك نأ نم ءرربم ريغ هنأ ولو ,يقيقح فوخ

 .ةيدوهيلا ةضراعملا عم فالتخا وأ فالخ

 وهو ؛ملوكلام سميج عم تارواحم يف ًاطرخنم سكياس ناك 7 ماع علطم يف

 نانثالا سرادت دقو .ةلقتسم ةيموق ةينيمرأ ةلود سيسأت مزتعي ناك ينمرأ لامعأ لجر

 نكل .ةدحوملا اينيمرأل ةيماح ةوق اهتفصب برحلا دعب ام طسوأ قرش. ىلإ ايسور ةوعد

 ءيشب مايقلا يغبني هنأ ىأرو ,ةدشب سورلل ًايداعم نوكيس يدوهيلا يأرلا نأ دقتعا سكياس

 عسوتب حمسي ططخم ليطعتب ةلمتحملا ةيدوهيلا ةضراعملا مايق نود ةلوليحلل ًالوأ ام

 ةينويهصلا ءامعز تايوه نع هل ىصقتي نأ ملوكلام نم سكياس بلطف .ةيلايربمإلا ايسور

 ىلإ ًاقبسم فرعت دق ملوكلام ناك .ةلأسملا هذه يف مهنم برقتلا سكياس لواحي يكل

 لجسلا وأ ”لاكينورك شيويج" ةفيحص يف كيرشلاو ررحملا ؛”غريبنيرغ دلوبويل"

 ىلإ ملوكلام بتك .لزتريه رودويثل يناطيربلا لثمملا ةفصب مدخ دق ناك يذلاو .يدوهيلا

 اهاقلت يتلا تامولعملا ريرمتب ماقو ءةينويهصلا ةمظنملا ءامعز مه نمع هلأسي غريبنيرغ

 :ةصاخ ةيمهأ امهل نامسا نأ ادب ؛ةدراولا ءامسألا نيب نمو .سكياس ىلإ ههجو ًادر يف

 ميياح روتكدلاو ,ةيملاعلا ةينويهصلا ةكرحلا يف لوئسم ىهو .فولوكوس موحان"

 ةكرحلا رارق اوضراع نمم .يناطيربلا ينويهصلا داحتالا يف لوئسم وهو نامزيو

 «نامزياو ىلإ هسفن فيرعتب ملوكلام ماق .ةيملاعلا برحلا يف ةيدايح ءاقبلا يف ةينويهصلا

 نامزياو فيرعتب ماق 1917 يناثلا نوناك نم نيرشعلاو نماثلا يف ًاديدحتو ,كلذ ديعبو

 .سكياس ىلإ

 .برحلا دعب ام طسوأ قرشل ًأططخ نوكيحي اوناك ءافلحلا نأب ملعي نامزياو نكي مل

 .برحلا ةياهن لبق نيطسلف يف دوهيلل يناطيرب دهعت نيمأت ىلإ ىعسي ناك دقف ,كلذ عمو

 لالخ نم ةيناطيربلا ةيبرحلا دوهجلا يف ماه لكشب مهاس دق ءايميك ملاعك نامزياو ناك

 نوتيسألا ناك ثيح ءءارفصلا ةرّدلا نم نوتيسألا جارختسا ةيفيكل فاشتكاب ةموكحلل هعربت

 يلوئسم نيب ةعساولا هتاقالعو يبرحلا هلمع مغر نكل .تارجفتملا ةعانص يف ًايويح ًانوكم
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 |  مماطاضيطحؤءافاحلا:سساخخلالصتلا |[

 تاططخم ىلع ضوافتلا هتمهم يناطيرب لوئسم دوجو لهجي نامزياو لظ ءنيعيفرلا برحلا

 لك فرعي ,"رتساغ يبار" وه رخآ ينويهص ميعز كانه ناك .برحلا دعب ام طسوأ قرش
 نامزياو ىلإ رظني ناك رتساغ نكل ,تاضوافم نم هب موقي ناك امو سكياس نع ءيش
 ملعي مل اذكهو .هسفنل تامولعملا كلتب ظافتحالا ةريغلا عفادبو لضف اذل ءسفانم مصخك
 هتمهم سكياس ركذ امدنع 1917 ماع لئاوأ يف كلذو ,ةفدص الإ هتمهمو سكياسب نامزياو

 ماقف ,لويخلا ةيبرت تالبطسإ لوح ةيوفع ةثداحم قايس يف "دليشتور .يد سميج" مامأ
 سكياسل ءاقل بيترت لواحي ملوكلام ناك امدنعو .نامزياو ىلإ ةمولعملا هذه لقنب دليشتور
 هسفنل ةلباقم بيترت هسفن تقولا يفو ًاضيأ لواحي ةقيقحلا يف نامزياو ناك «نامزياو عم

 ىلع روثعلا سكياس دارأ امنيبف .رخآلا هدارأ ام لعفي نأ ديري امهنم لك ناك .سكياس عم

 نامزياو دارأ :ةينويهصلاو ةيناطيربلا حلاصملا نيب فلاحت ىلع هعم ضوافتيل ام صخش

 سكياس لواحو .يمسر ريغ ساسأ ىلع ىلوألا امهتاعامتجا تناك .صخشلا كلذ نوكي نأ

 ةيقافتا عم بسانتي لكشب طسوألا قرشلا عيراشم لك عضي نأ ,ًامود لعف امك .ةيادبلا ذنم

 ًائيش نامزياو ملعي الو ,ةيرس لازت ال تناك يتلاو ةمئاقلا "فوتاذاس ا نكيي. سكاس"

 لهتسا اذل .ةيلود ةرادإ تحت ةسدقملا نكامألا عضوت نأ ىلع صنت ةيقافتالا تناك .اهنع

 .كرتشم يسنرف  يناطيرب مكح تحت نيطسلف يف يدوهيلا نايكلا نوكي نأ حارتقاب سكياس
 هنأ كردي مل ,سكياس نكل .ةركفلا كلتل هحارتقا ببس ىلع نامزياو عالطإ عطتسي نأ نود

 .ًاضيأ هئارزو سيئرلو لب بسحو ةنياهصلا ءامعزلل ةبسنلاب سيل .برسلا جراخ درغي ناك
 كلت يف .ةيناطيرب نوكت نأ نيطسلفل ديري ؛هئالمزو نامزياو لثم ءجروج ديول ناك دقف

 دعصي نأب نامزياو ىلع "نايدراغ رتسشنام" ررحم ”توكس .يب .يس  حرتقا ءانثألا

 نم ًالدب سكياس يأر رييغت ىلع زيكرتلا ررق نامزياو نكل .ءارزولا سيئر ىلإ ةلأسملاب
 .هسيئر ىلإ باهذلا

 نم نيرخآو نامزياو عم ندنل يف سكياس عمتجا 1917 طابش نم عباسلا يف
 نأ اودارأ مهنأبو كرتشملا مكحلا ةركفل مهتضراعمب ءالؤه هريخأف ءايناطيرب ةنياهص
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 0-0 سب ب م يا و ولا

 نكمي" هنأو تايوعصلا عيمج لح نكمي هنأب سكياس در .ايناطيرب لبق نم نيطسلف مكحت

 كلمي ال ةلكشم ةهجاوم يف مهعضي ناك كرتشملا مكحلا ةطخ ضفر نكل ,"برعلا رمأ ربدت

 فارتعالا تضفر اهنأو ."بعصألا ةلكشملا تناك" اسنرف نأ :سكياس لاق .ًاديكأ ًالح اهل

 ءامعزل سكياس فرتعا امك .برحلا بسك يف ةنياهصلل ةمدقملا تامازتلالا ىودجب

 ءارو مهعفاد وه ام" :ًالئاس ؛نأشلا اذه يف ةيسنرفلا ةسايسلا مهف عطتسي مل هنأ ةينويهصلا

 فيرعتب ؛ندنلب تياغ ماهغنيكوب يف ,هتماقإ رقم يف سكياس ماق يلاتلا مويلا يفو ."؟كلذ

 ةيؤر دعب هنأب فولوكوس ربخأ يذلا ."وكيب جروج سيسنرف" ىلإ "فولوكوس موحان"

 ناك يدوهيلا ناطيتسالا جمانرب نأ دقتعي وهف نيطسلف يف يدوهيلا رامعتسالا جئاتن

 نوركقي"' مهنكل ًادج اسنرف نوربكي اوناك دوهيلا نأ :وكيبل فولوكوس لاقو .ًايلمع ًاجمانرب

 اهددحي ةيضق يه ةنميهلا ةيضق نأ ًالئاق ىكيب در ."ةيناطيربلا ةموكحلا ةنميهب ًامود

 ,.هتموكح ىلإ ةينويهصلا فادهألا لاصيإل هعسوب ام لعفيس هنأو ,مهضعي نيب ءافلحلا

 سمخ نأ فاضأو .نيطسلف يف اهبلاطم نع يلختلا هتموكح ررقت نأب ةيناكمإ ري ال هنكل

 .نيطسلف مضب موقت نأ اسنرف نم نوديري اوناك يسنرفلا بعشلا نم ةئاملاب نوعستو

 كلت نكت ملو ,ثادحألا هنع يضفتس ام راظتنا ىلع ةينعملا فارطألا لك تقفاو

 ةدحتملا تايالولا تلخدو رصيقلاب ةحاطإلا تمت نيرهش نوضغ يفف .اهمودق يف ةئيطب

 عم هتابيترت ىلع ريثأت نم ناثدحلا ناذه هلمحي ام سكياس ىأر روفلا ىلعو .برحلا يف

 ةيروطاربمإلا نمض نوشيعي دوهيلا نييالم ناك دقف ءيسورلا ثدحلا ىلإ ةبسنلاب .وكيب

 دق سورلا دوهيلا معد نإف راذآ يف ةيسورلا ةروثلا دعب هنأ سكياس دقتعاو ,ةيرصيقلا

 ناك .هسفن تقولا يفو .برحلا يف ءاقبلاب ةديدجلا ةيسورلا ةموكحلا عانقإ يف دعاسي

 بوعشلا ةياعرب مهبلاطم اودكّوي نأ ءافلحلا ىلع نأب هتاميإ ززعيل برحلا يف اكيرمأ لوخد

 سكياس رعش ءاذكهو .برحلا دعب ام طسوأ قرش يف نمرألاو برعلاو دوهيلا لثم :ةدهطضملا

 ينبتب ةيسنرفلا ةموكحلا اهلالخ نم عنقي ةديدج ججح ىلع نيثدحلا الك نم لصح هنأ

 فانئتسا كشوو ىلع سكياس هيف ناك يذلا تقولا يفو .ةينويهصلا هاجتا ًافطاعت رثكأ فقوم
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 |  ماطاضمحْؤ ءانملا:سساخل صا |

 ةلواحمب رصم يف يناطيربلا شيجلل رمأ هيجوت يف جروج ديول حجن .وكيب عم هتاثداحم
 رصم ىلإ كيب لاسرإ ىلع رارصإلل ةيسنرفلا ةموكحلا عفد امم م1917 ماع نيطسلف وزغ
 ًاضيأ سكياس لاسرإب ةيناطيربلا ةموكحلا تدر انهو .ةيزاغلا ةيناطيربلا تاوقلا ةقفارمل

 موجهك حرتقملا يناطيربلا وزغلا وكيب ىأر .ىزغلل دئاقلا لارنجلاو وكيب نيب ًاطيسو نوكيل
 ىلع انقافتا ىلإ نآلا رظنت ايناطيرب نإ" :لوقي هتموكح ىلإ بتكو ,ةيسنرفلا حلاصملا ىلع
 نيطسلفو رصم نم يأ ."بونجلا نم ةيروس لخدتس ةيناطيربلا تاوقلاف ,ةتيم ةقرو هنأ
 يف نييسنرفلا عئارذ نم جروج ديول ربص ذفن امدنعو ."كانه انيرصانم ةرثعبب موقتو"

 نييناطيربلا نيب اهلح نكمي ةيضق ناك نيطسلف لبقتسم نأ :نامزياو ربخأ ءطسوألا قرشلا
 امك ,ةيسنرفلا تاضارتعالاب ًادج ًامتهم سكياس ناك اذامل مهفي مل هنأ فرتعاو .دوهيلاو

 ."برحلا يف ًالعف مهملا ديحولا ءزجلا" هيلإ ةبسنلاب تناك نيطسلف نأ :نامزياو ربخأ

 ةدايق ىلإ ةيسايسلا ةثعبلل ًاسيئر هنييعت ديعبو :1917 ناسين نم ثلاثلا ةريهظ يف
 رمأ ملستل ءارزولا سلجم ةسائر ىلإ سكياس بهذ «ةيزاغلا ةيرصملا ةيناطيربلا ىوقلا
 سيرومو نوزروك دروللاو ءارزولا سيئرب كانه عمتجاف .ىرخألا تاهيجوتلاو ةرداغملا

 ديول نكل ,ودعلا طوطخ فلخ يلبق يبرع درمت ةراثإ لواحي نأ سكياس حرتقا .يكناه
 رضي دق لئابقلا عم قافتا يأب ايناطيرب مازلإ مدع ةيمهأ ىلع هل اددش نوزروكو جروج
 ءاسنرف عم ةلكشملا مقافي دق ءيش يأب موقي الأ هاربخأ ,ديدحتلابو .ةيناطيربلا حلاصملاب

 لظ يف اهتيمنت ةيناكمإو ةينويهصلا ةكرحلاب رارضإلا مدع ةيمهأ" :هنهذ يف يقبي نأو
 ىلع ءارزولا سيئر زكر" :يلي ام عامتجالا كلذ رضاحم يف درو دقو ."ةيناطيربلا ةياعرلا

 دعب ام طسوأ قرش يف ةيناطيربلا ذوفنلا ةقطنم ىلإ  نكمأ نإ نيطسلف مض نيمأت ةيمهأ
 صوصخب ًاديدحتو' برعلل تادهعت مدقي الأ سكياس نم ءارزولا سيئر دارأو ."برحلا
 هربخأو وكيب ىقتلا ثيح سيراب يف ًالوأ سكياس فقوت .قرشلا ىلإ هقيرط يفو ."نيطسلف
 نأ فاضأو ,يعسوت ريغ ًاجهنم ينبتو ريكفتلا يف اهتقيرط رييغت اسنرف ىلع بجوتيس هنأ
 ةياعرو .نيطسلف يف اهثعب داعي ةيدوهي ةلودل ةيناطيرب وأ ةيكيرمأ ةياعر نمضتي دق كلذ
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 0 لل لا ا

 ءاتسم وكيب ىأر امل سكياس أجافت دقو ءرخآ ناكم يف اهثعب داعي ةينيمرأ ضرأل ةيسنرف

 ريزو ىلإ م1917 ناسين نم نماثلا يف سكياس بتك ءسيراب نمو .ثيدحلا اذه نم

 عارك نيطسلف ىلإ ةدحتملا تايالولا بلج ةركف نوداعي نييسنرفلا نأ روفلب رثرآ ةيجراخلا

 اسنرفل ًايراجت ًامصخ ةدحتملا تايالولا حبصت نأ لامتحا نم نوشخي مهنأو :ةينويهصلل

 دحب ةينويهصلا ىلإ ةبسنلاب ' :سكياس عباتو .كانه ىلإ تتأ يه نإ طسوألا قرشلا يف

 نوعيطتسي ال مهنأو ءريبك رمأ ةهجاوم يف اوعضُو مهنأ نورعشي نويسنرفلا أدب ءاهتاذ

 ."هنع مهنيعأ ضامغإ

 دق سورلا دوهيلا نأب ءسكياس لثم ءدقتعت ةيسنرفلا ةموكحلا تأدب ةرتفلا هذه يف

 يف ةيركسعلا ثراوكلا هيف تلعج تقو يف كلذو ءبرحلا يف ايسور ءاقبإ يف نودعاسي

 يذلا "فولوكوس موحان" اديو .ةحلم ةيسايس ةيمهأ تاذ قرشلا ةهبج نم برغلا ةهبج

 ترج دقو «نأشلا اذه يف ةدعاسملا يف ًابغار ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ سكياس هفّرع

 ىلإ سكياس بتك ناسين نم عساتلا يف .ديج لكشب نييسنرفلا نيلوئسملا عم هتاثداحم

 ."ةينويهصلا تاحومطلا ةيعرشب نآلا نوفرتعي نييسنرفلا" نأ روفلب

 يفو .طسوألا قرشلا يف اهبلاطمب كسمتلا يف ةتنعتم اسنرف تلظ ؛كلذ عم نكل

 ةلتكلا ميعز هئاقل دعب كلذو :ةيجراخلا ةرازو ىلإ سكياس بتك ناسين نم رشع سماخلا

 قح ىلع رصي لظ نيدنالف نأ :"نيدنالف هينيتيإ رييب" روتانيسلا ةيسنرفلا ةيرامعتسالا

 شيرعلا ةقطنم ىتح الوزن ينيطسلفلا ينانبللا يروسلا لحاسلا لماك ىلع لوصحلاب اسنرف

 ةمواسملا لالخ نم "اسنرف ناخ ًاقمحأ ناك وكيب'' نأ :نيدنالف ىعداو .ةيرصملا ءانيس يف

 كانهو ءامور ىلإ سيراب نم سكياس هجوت كلذ دعب .وكيب_سكياس قافتا ىلع ايناطيرب عم

 معدل ناكيتافلا يف نيرخآ نيلوئسمو ابابلل ةدشانمب مدقتي نأ "فولوكوس موعنل" بتر

 تاعامتجالا كلت نم سكياس هطبنتسا يذلا يحولا كلذ ناك امهم .ةينويهصلا ةيضقلا

 نورابلا يلاطيإلا ةيجراخلا ريزو ماق ذإ ,ةديدج ةلكشم روهظب هرثأ لدعت دقف تاءاقللاو

 دعب ام طسوأ قرش يف ةصحب ايلاطيإ ةبلاطم ىلع ةوقب ديكأتلاب "ونينوس ينديس"
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 |  مناطاضيفحْؤءانملا:سساخلالصملا |

 ماقو .ًاعم لمعلاب مهعنقيل هئافلح ىتشب سكياس عمتجا ةرهاقلا ىلإ هلوصو روفو .برحلا
 ةريزجلا هبش ىلإ ةلحر يف هعم هذخأ مث نمو ,ةرهاقلا يف برعلا ءامعزلا ىلإ وكيب فيرعتب

  سكياس" ةيقافتا دونب ءماع لكشب لقألا ىلع ,هل حرشيو نيسح فيرشلاب يقتليل ةيبرعلا
 نيسحلا لعج يف حجن هنأ ًالوأ :دقتعا ذإ دج ًالئافتم سكياس ناك .ةيرسلا "فونازاس  ىكيب

 بوعشلا نأ ةيؤرب برعلا ءامعزلا عنقأ هنأ ءًايناث ,ةيروس يف برعلل اسنرف ةدئافب فرتعي

 لثم ةدقعم حلاصم تاذ ةقطنم ةيلوئسم يلوتب بلاطت يكل ًادج ةفيعض تناك ةيبرعلا

 يموق عضو ىلع نوقفاويس نيطسلف برع نأب مهافت ىلإ لصوت هنأ ءًاثلاثو ءنيطسلف
 .لثامم عضوي برعلا يظح نإ نيطسلف يف دوهيلل

 دوجولا نأ نم سكياس ريذحتب يبرعلا بتكملا يف هقافرو نوتيالك ماق ةرهاقلا يف

 ىضم هتداعك صلخملاو يفولا سكياس نكل .ةلكشم ببسي دق طسوألا قرشلا يف يسنرفلا

 امك ,نييسنرفلا ةميزهب ةبغرلا يهو ؛ةيدوشافلا ةيحض اوعقو هئاقدصأ نأ داقتعالا يف

 هاجتا ءالولا نم ديزملا اورهظي نأ مهيلع نأو ءادوشاف يسنرفلا دئاقلا عم لعف دق رنشتك ناك

 ريخألا موقي نأ ًاحرتقم ءيقيقح كيرش ىلإ وكيب ليوحت ةلواحم يف رمتساو .مهتفيلح
 ىلإ يعسلا اسنرفو ايناطيرب عيطتست ثيحب نيسحلا ءانيأ عم ةكرتشم ةسايس ةغايصب
 يف .برحلا دعب ام طسوأ قرشل ددجلا برعلا ماكحلا عم ةينواعتو ةءانبو ةيزاوتم ةقالع

 عم قفاوت دونب ىلإ لصو دق ىكيب ' نأ :لوقي ندنل ىلإ سكياس قربأ رايأ نم رشع يناثلا
 نيزهاج نونوكيس نييسنرفلا نأ نظأ" :هل ليمزل بتك عيباسأ ةعضب بقعو ."برعلا يلثمم
 لوألا فصنلا لالخو ."'.. ةيبرعلاب قطانلا بعشلا لايح ةكرتشم ةسايس يف انعم نواعتلل

 رصم يف يناطيربلا شيجلا دئاق "ياروم داليبيشترأ" ريسلا لارنجلا ماق 1917 ماع نم

 ندنل نأل ءاوسو .نيطسلف وحن تاعفد ىلع تقفدت يتلا هتاوق كيرحتب ,ةلمحلا تاوق دئاقو

 ناك ياروم نإف ًاعم نيرمألا ببسب وأ ءًايبغ ناك هنأل وأ ءاهيغلت مث نمو رماوألا ردصت تلظ
 كلذ دعب هنكل .مهفوفص ّصر اوديعي يكل ةيكرتلا مهتاوقو ناملألا ةداقلل تقولا حنمي كلذب

 ,نيطسلف ىلإ ةيرحبلا قيرطلا ىلع رطيست تناك يتلا ؛:ةزغ ىلع هموجه ناكو .ةعرسب مجاه
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 بيحس _ ل1 ياي قلاش هلال كولا اس |

 دئاقلا دبكتي ملو .هتميزه تمتف ءراذآ نم نيرشعلاو سداسلا ةحيبص بابض يف ًاركاب
 رئاسخلا نم ءلاعف لكشب ةزغ نصح دق ناك يذلا ,"نياتشنيسيرك سيرك" عماللا يناملألا

 نشب ماقو رصم نم ةيفاضإ تازيزعت ياروم ىعدتساف .نويناطيربلا هدبكت ام فصن ىوس

 سيرك" نم ناك امف ءناسين نم نيرشعلاو عساتلا يف ةنصحملا ةزغ ىلع ناث موجه

 ىلإ ةيكرتلا رئاسخلا ةبسن تناكف ءامسح رثكأ ةميزه يارومب قحلأ نأ الإ "نياتشنيسيرك

 ترجرج اهتايونعم تمطحتو بعتلا اهنم لان نأ دعيو .دحاو ىلإ ةثالث يه ةيناطيربلا

 داليبيشترا" ريسلا يفعأ كلذ نم عيباسأ لالخو ,ةبحسنم اهسفن ةيناطيربلا شويجلا

 فيرخلا يف نيطسلف ىلع ةكرعملا ديدجت ىلع ًامزاع جروج ديول ناكو .هتمهم نم "ياروم

 .ةلمحلا يف دهعلا ةثيدح تاوق طيروتب ةبغار ندنل نكت مل نهارلا تقولا يف نكل «يلاتلا

 كرام ريسلا يشخ ءيلاتلا فيرخلا يف موجهلا ددجت لبقو سافنألا طاقتلا ةرتف يف

 نمرألاو برعلاو دوهيلا دض يماقتنا لمعب كارتألا موقي نأ نم ياروم اتميزه دعب سكياس

 حلاصل مهتدناسم دينجت ىلإ سكياس ىعسي ناك نيذلاو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف

 ةينويهصلا عيراشملا قيلعتب ايناطيرب موقت نأ :حرتقي ةيجراخلا ةرازو ىلإ قربأف .ءافلحلا

 .ةباجتسا يأ قلي مل هحارتقا نكل .رطخلل بوعشلا هذه ضرعت دق اهنأل ,ةينيمرألاو ةيبرعلاو

 نم تادحو درمتو «ةييرغلا ابوروأ ةهبج ىلع ,نيبماشت يف يسنرفلا موجهلا لشف ناك

 ةئيس رابخأ اهلك ءنيطسلف ىزغب ياروم لشفو ,ءيسورلا ككفتلاو .كانه يسنرفلا شيجلا

 ,هل ودبي ناك .طسوألا قرشلا بوعش معد بسكب ريكأ ةيمهأ طبري ذخأ يذلا سكياس تطبحأ

 نوكي ال دق مهرصن نإف برحلا يف ءافلحلا رصتنا اذإ ىتح هنأ .هئالمزو يريمأ ويلل ادب امك

 رمتسملا طغضلل ةضرع لظت امير طسوألا قرشلا يف اهوبسكي دق يتلا عقاوملا نأو ءامساح

 ناطلسلا ةطلس لماك لكشب مدختستس يتلاو ءايناملأ لبق نم اهيلع رطيسملا ايكرت لبق نم

 وصخميلك لبق ام اسنرفل ةيعسوتلا بلاطملا لعجي كلذ ناك ءهرظن ةهجو نم .مالسإلا ىلع

 ايسآ ةيقافتا لوح ةركذم" ناونعب باتك يف .ًادج رظنلا ةريصق ىنينوس نورابلا ايلاطيإلو

 يهف ءديكأت لكب ذبنُت نأ بجي اهب عسوتلاو يضارألا مض ةركف نإ" :سكياس بتك "ىرغصلا
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 | ملاطاضيضحيؤفءانملا:سساخلارصتا |

 مهنإف اهنم ةخسن ىلع ةظحل يأ يف سورلا نيفرطتملا لصح اذإو .رصعلا حورو ضراعتت
 بلطملا عم نآلا لصحي ام اذهو .ءافلحلا عيمج باسح ىلع ريبك لكشب اهنم نوديفتسي دق

 اذه نإ .ميلسلا قطنملاو ايفارغجلاو ةيسنجلا عم ضراعت يف ريسي يذلا ,ديدحتلاب يلاطيإلا

 يف الإ ركفت ال يتلا ةينيفوشلا ةعامجلل ونذينوس نورابلا نم لزانت ىوس سيل بلطملا
 يهف ةمكحلاب اسنرف تعتمت نإ هنأ :لوقي سكياس عباتو ."ءاليتسالل فاجلا قطنملا

 .اهيدل ام عم لماعتلل ايناطيرب تططخ امك طسوألا قرشلا يف اهذوفن قطانم عم لماعتتس

 اهنأو «نانبلو ةيروس يف ًايبرع ًالالقتسا ىعرت نأ اسنرف ىلع بجوتي هنأ :سكياس حضوأو

 يتلا لكاشملا عم لماعتلا يف اهتدعاسمل ءيشب موقت نل ايناطيرب نإف كلذ لعفت مل نإ
 يف بغرأ" :سكياس بتك ةيلبقتسملا هتيؤرل حرش يفو .اهسأر ىلع اسنرف اهتبلج دق نوكتس
 .نمرألاو برعلاو دوهيلا عم فلاحتم ,مئاد يسنرف  يناطيرب يأ يسنرف .ولكنأ فلح ةيؤر

 نارتقالا نم ايقيرفأو دنهلل ةيامحلا نموت لب ,ىذألا ةميدع ةيمالسإلا ةيموقلا ةدحو ودغتف
 ."ةيناملألا "نرلوستنهوه" ةلئاع مكح نم وجني نأ ادج لمتحملا نم يذلا ,يناملألا يكرتلا

 نكمي" هنأ :ًاقحال يريمأ بتكو هذه رظنلا ةهجو فص ىلإ يريمأ بسك دق سكياس ناك
 نأل دلبلا كلذ دعاست دق ةراضح يهو .نيطسلف يف ةيوق ةراضح اونبي نأ مهدحو دوهيلل

 برحلا دعب ىرج نإ ًالتاق ًارمأ نوكي دقل هنإ .. يكرتلا يناملألا داهطضالا هجو يف كسامتي
 ."ناملألا فص يف ملاعلا يف ةيدوهيلا حلاصملا دينجت

 ينويهصلا داحتالل ًاسيئر "نامزياو ميياح" باختنا ىرج 1917 طابش رهش يف

 معدب ينلع مازتلا رادصإب ايناطيرب مايق بوجو ايمسر حارتقالا نم هنكم امم ,يتاطيربلا

 تاءاقل دقعب نامزياو رمتسا ءسكياس عم هتاعامتجا دعيو .نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو

 تريبور دروللا ىسمأ .ةركفلا عم مهفطاعت نع مهرودب اوربع ؛:ةموكحلا نم نيلوئسم عم

 رخآو يربسيلاس درولل ثلاثلا نبالاو ؛ةيجراخلا نوئشلل ةلودلا ريزو ليكو وهو ءليسيس
 ناك .ةينويهصلا ةكرحلل نيصلخملا نيدترملا دحأ ءايروتكف ةكلملا دهع يف ءارزو سيئر

 تريبور دروللا هّجّوو ,ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف اوضق دق ليسيس ةلئاع نم نابش ةسمخ
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 قاثيم دعب اميف حبصأ امل ةدوسم لوأ كلت تناكو ,مئاد مالسل ةطخ حرشت ةركذم عضوب

 نيذلا «نييسايسلا هئالمز راكفأو نيابتت ريصملا ريرقت قح نع هراكفأ تناك .ممألا ةبصع
 هذه نم بجعت يفو «ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا للحت ىلإ دوقت دق هتطخ نأ ىلإ اوراشأ

 ةيبيلص ةلمح يف بيلصلا لمح" ليسيس نأ :نيرصاعملا ةلاقملا باتك دحأ بتك ,ةركذملا

 ليسيس ةلئاع ءانبأ اهيف ثحبي نكامأ يف هءافلح دجوو .مالسلا لجأ نم ةبيرغ ةيملاع

 فطاعتم .نيطسلف ةيدوهي ةيضق ليسيس ىلوت ةهباشم ةيبيلص حوريو ."مهئادعأ نع ةداع

 ةيجراخلا ةرازو ىلإ داع برعتسم وهو ."ماهارغ دلانور" ريسلا ناك ةينويهصلا عم رخآ

 يناطيرب لوئسم لوأ ناك ثيح .ءرصم يف ةمدخلا يف اهاضمأ نمزلا نم دقع نم رثكأ دعب

 دعيو نآلا .يناطيربلا شيجلا يف ةيدوهي ةدحو ليكشت "يكسنتوباج ريميدالف" عم شقاني

 امنييو .ةنياهصلا ريهامجل اهمعد شابتل ةيجراخلا ةرازو ماهارغ ثح ندنل ىلإ هتدوع

 ,'"سكياس كرام"و "سيرومزتيف دلاريج" يحو نم ةينويهصلاب ايناطيرب مازتلا ةركف تناك

 مازتلالا كلذل يلعفلا ديسجتلا نع ةموكحلا يف درف يأ نم رثكأ ًالوئسم ماهارغ ناك اميرف

 يف لشف هنأل امير ءنيخرؤملا لبق نم ًالفغم لظ هرود نأ ودبي كلذ عمو .ةيمسر ةقيثو يف

 ةرازو يف نيرخآ نيلوئسمو ماهارغ ناكو .هءارو ةصاخلا قاروألا نم ماه فيشرأ كرت

 مازتلالا كلذ نامزياو ميياح حنم قيرط يف ةبقعلا تناك اسنرف نأ نيكردم ةيجراخلا

 ةينويهصلل يرصحلا طبرلا نأ ىلإ .سكياس لعف امك :ماهارغ صلخ دقو .هبلط يذلا ينلعلا

 نورطاخي ةنياهصلا نوكي نأ نم قلقو .ةينويهصلا ةيضقلا فعضي ناك ايناطيربب

 "وكيب  سكياس" ةيقافتا رمأب نيلهاج .نيطسلف مكحتس ايناطيرب نوك ىلع ةنهارملاب

 بتك 1917 ناسين نم رشع عساتلا يف .كلذ لعفت الأ ايناطيرب اهي تدهعت يتلا ,ةيرسلا

 ىلع ًامامت لماك لكشب ةينويهصلا ةكرحلا دمتعت نأ قلقملا نم نأ :سكياس ىلإ ماهارغ

 .نيطسلف ىلع ايناطيرب لوصح ةركف

 ىلإ تافتلالا نم ةينويهصلا ةكرحلا نكمتتس فيك ةيؤر تقولا كلذ يف بعصي ناك

 يرجي ةينويهصلا نع ثيدحلا ناك ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو نمضف .معدلا لجأ نم اسنرف
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 اهوربتعا يتلا ةكرحلل لماكلا ءادعلا نع يسنرفلا يأرلا نم ةماه ءازجأ تربع امك ,مكهتب

 ,ةدناسملا نم ليلقلا ىوس ةينويهصلا بذتجت مل ءاسنرف دوهي نيب ىتح .ناملألل ةيلاوم
 ىلإ كلذك لظ دق رمألا ناكو ,ةكرحلا ةوق نأش نم ليلقتلا ىلإ ةيسنرفلا ةموكحلا داق امم

 نكل .هيلع اوناك امم ربكأ ةيسايس ةيمهأ يوذ نودبي دوهيلا نم ايسور يف ةروثلا تلعج نأ
 ةرازو تددرت ,هيف ًابوغرم ًارمأ ةنياهصلا معد بسك ايسور ثادحأ تلعج نأ دعب ىتح

 مازتلا ببسي نأ نم اهفوخل كلذ ناكو .معدلا كلذ ىلع ةنهارملا يف ةيسنرفلا ةيجراخلا

 موحان" دي ىلع ةلكشملا هذه لح ىتأ .نيطسلف يف اسنرف بلاطم ءاغلإ ةينويهصلاب ءافلحلا

 ةلودلا ةيمست ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو عم هتاضوافم يف ًادمع لفغأ يذلا ,”"”فولوكوس

 ةيجراخلا ةرازو يف نولوئسملا ديق اذلو .نيطسلفل ةيماحلا ةوقلا لكشتس يتلا ىمظعلا

 ,رمألا عقاو يفو ,ةيضقلا هذه يف نيدياحم نوقبيس ةنياهصلا نأب ضارتفالا ىلإ ةيسنرفلا
 امك .برحلا دعب ام نيطسلف يف ةينويهصلا معدل نيدعتسم نويسنرفلا نولوئسملا نكي مل

 يف ًاريض اوري مل مهنكل .كانه لصقنم يموق عضو قيقحتب دوهيلل حامسلا اوروصتي مل
 هنأ نويسنرفلا دقتعا ثيح .ىنعم نود اهنأ املاط ةنياهصلل عيجشت تاملك عضب ميدقت

 نم عون مهحنم لالخ نم ةينويهصلا "ةظقيلا مالحأ" باحصأ بسك نكمملا نم نوكيس

 فولوكوس ةقفاوم لباقمو .قافتالا ىرج ءاذكهو .ًايقيقح ًامازتلا لكشي ال يوفش عيجشت
 ريدملا "نوبماك سيلوج" ماق .كانه دوهيلا ىلع هذوفن مادختساو ايسور ىلإ باهذلا ىلع

 بوتكم يمسر ديكأت ميدقتب 1917 ناريزح نم عبارلا يف ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول ماعلا

 :يلاتلا لكشلا ىلع ةينويهصلا عم اهفطاعتب ةيسنرقلا ةموكحلا نم

 ةيمارلا مكدوهج هلجأل نوسركت يذلا عورشملا ميدقت يف يفكي امب متنسحأ دقل"

 نيمأت متو فورظلا تحمس نإ هنأ اوملعاو .نيطسلف يف يدوهي رامعتسا ريوطت ىلإ

 نم .دعاسن نأ انم ضيوعتو ٍلدع عينص نوكيس هنإف .ةسدقملا نكامألا لالقتسا

 يتلا ضرألا كلت يف ةيدوهيلا ةيموقلا ثعب ةداعإ يف .ءءافلحلا ةيامح حنم لالخ

 يتلا .ةيسنرفلا ةموكحلا نإو .نمزلا نم ةديدع نورق لبق ليئارسإ بعش اهنم يفُث
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 ببخبحججبجبجججججججججججججيجججييي 1#. نت ةلوذلا ات |

 لاضنلا يف يضمت يتلاو قح ريغب مجوه بعش نع عافدلل برحلا هذه تلخد

 يتلا ,مكتيضقل فطاعتلا نكت نأ الإ اهعسي ال ,توربجلا ىلع قحلا راصتنا نامضل

 ."ازهك ًانامض مكحنمأ نأ انه يندعسيو .ءافلحلا رصن عم اهرصن طيتري

 ةركفلا رهوج نع دهعت يأ اهيف باغ ذإ .ةقئاف ةقدب ةلاسرلا كلت تاملك تغيص دقل

 لقتسمو لصفنم يسايس نايك قايس يف ةيدوهيلا ةمألا ثعب داعي نأ وهو :ةينويهصلا

 ,فطاعتلاب دهعتلا نع ةلصفنم تيقب يتلا :ةسدقملا نكامألا نإف .ءكلذ ىلع ةوالعو .هتاذب

 ةعساو ةقطنم اهنأ ىلع "وكيب  سكياس'"' ةيقافتا يف قباس تقو يف اهتددح دق اسنرف تناك

 «قبطنيل فيرعتلا كلذ ناك نإف .ندرألا رهن برغ نيطسلفل ةلوهأملا يضارألا مظعم مضت

 ليلخلاو افيح ىلع ًاروصقم ناك نيطسلف يف ةيدوهيلا ةمألا عم يسنرفلا فطاعتلا نإف
 ,نوكت نأ تدصُق امكو ءنوبماك ةلاسر تناك دقف يلاتلابو .بقنلا ءارحصو ىلعألا ليلجلاو

 يمسرلا مهنامض ناك دقف ,مهسفنأ ىلع نورواني نويسنرفلا ناك كلذب نكل .ةمزلُم ريغ

 رادصإل نذإلا نييناطيربلا حنم هدوجو درجم نكل ,ىنعملا هدقفي ثيحب ديدش رذحب ًابوتكم
 نيطسلف يف دوهيلا تاحومطل ءافلحلا معد ةقيقح تحبصأ املاحو .دوهيلل هباشم نامض

 تناكو ءاهيماح رايتخا يف ماه رودب ىظحتس ةينويهصلا ةكرحلا تناك هب ًاملسم ًارمأ

 ةيمهأ تاذ ةيضقلا كلت نكت مل سكياسو ماهارغ ىلإ ةيسنلاب نكل .ايناطيرب راتختل عبطلاب

 .نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو نيمأت وه ةلحرملا كلت يف يساسألا امهفده ناك ذإ :ةريبك

 ابذجني مل امهف ,ىربك ةيمهأ اذ ةيامحلا رمأ ناك دقف هقافرو "يريمأ ويل" ىلإ ةبسنلاب امأ
 .نيطسلف ةيناطيرب نمضت تناك اهنأل الإ ًالصأ ةينويهصلا ةركف ىلإ

 يذلا بوتكملا يسنرفلا نايبلاب امهفقوم ززعت نأ دعيو :1917 ناريزح فصتنم يف

 دق تقولا نأب روفلب ىلع ليسيسو ماهارغ نم لك راشأ ءسيراب نم هعم فولوكوس هبلج

 ,ةركفلل ًاعجشتم روفلب ناك .ةينويهصلا هاجتا ينلعو ماع يناطيرب مازتلا رادصتسال ناح

 ةمئالم ةقيثول ةدوسم عضو ةيلمع يف ةكراشملل نامزياو ىلإ ةوعد هيجوتب هرودب ماقف

 ترمتسا .ةيادبلا ذنم سكياسو نامزياو هيلإ ىعس ام ةقيقحلا يف كلذ ناكو .ضرغلا كلذل
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 ىتحو فيصلا ةرتف ةليط نايبلا كلذ هجويس نم ىلإ ديدحتو ةمئالم ةدوسم عضو ةيلمع

 رمألاب نيينعملا مظعم ناك ءماع لكشب .هرمأ يريمأو رنليم نم لك ىلوت نيح ءلوليأ رهش
 -يبسمروأ نم ًاموعدم ءسكياس ناك ثيح :حرتقملا نالعإلا كاذ فص يف ةموكحلا نم

 ,ةيجراخلا ريزو .روفلب ناكو .ةينويهصلا حلاصل برحلا سلجم رس ةنامأ دنج دق .روغ
 اهمعد قيثوت ايناطيرب ىلع نأ دقتعي ناك ًاديدحت تقولا كلذ يفو ءاهعم نمز ذنم ًافطاعتم
 امأ .هترازو يف نالماعلا ماهارغو ليسيس لبق نم هاجتالا اذهب ًاعوفدم ,ةنياهصلل

 ىلإ اوتأ دق هتعامجو رنليم ناك ,ىرخأ ةيحان نمو .مظعلا ىتح ينويهص وهف "ستومس"
 ديول امأ .ايناطيربل ةيويح ةيلايريمإ ةحلصم هنأ ىلع نيطسلف يف ةيدوهي ةلود ةماقإ ةيّؤر

 مامتها نع ربعي مل امنيبو ,ينويهصلا جمانربلا ذيفنتل ططخ املاطلف ,ءارزولا سيئر ءجروج
 ىأر املاح كلذب ةموكحلا مايق ةقاعإ جروج ديول لواحي مل ءامدقم ًايناطيرب اياون نالعإب
 .ًاديفم كلذ هٌوالمز

 كلت تتأ .هفاقيإب تببست ةضراعمي ينويهصلا روفلب نالعإ حرتقم لبوق ,ةأجف نكل
 "غاتنوم نيودإ" ماقو ,ةيناطيربلا ةيدوهيلا ةيلاجلا يف ةيدايق تايصخش نم ةضراعملا
 هبيرق عم جاتنوم ناك .ةموكحلا لخاد نم ةضراعملا هذه ةدايق يلوتب دنهلا ةيجراخ ريزو

 اوناك نإ ,مهتلم ءانبأ خيرات يف ةقباس اوققح دق "سكازيإ سوفور "و "ليئومص تربريم"
 ريبخل يناثلا نبالا وهو ءجاتنوم .يناطيرب ءارزو سلجم يف بصانم نولغشي دوهي لوأ
 لصح يتلا ةناكملل ًاديدهت ةينويهصلا يف ىأر ءنيعساو مارتحاو ميركتب يظح حجان يلام
 ًانيد يه ةيدوهيلا نأ لاقو .يناطيربلا عمتجملا يف ريبك ءانع دعبو ًارخؤم اهيلع هتلئاعو

 جاتنوم ناك .ةئملاب ةئم ًايناطيرب سيل هنأ لوقي وهف كلذ ريغ لوقي نمو ,.ةيسنج تسيلو
 ماق امدنعو :نييلاربيللا نم ديدجلا ليجلا فوفص نيب ةءافك رثكألا ديعب دح ىلإ ربتعُي
 ةيسايس ةكرح هنأ ىلعرمألا ىلإرظُن ثيوكسآ حانج تحت نم لشرشتو هذخأب ءارزولا سيئر
 ,يمييقتب ' :لوقي ةّرم ,ةيبرحلا ريزو ,يبريد دروللا قّلع دقف كلذ عمو .جروج ديول نم ةعراب

 دنهلا يف ءاوس هلبقت بعصي ًاروعش قلخ دنهلا ةموكح يف يدوهي وهو جاتنوم نييعت نإف
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 كيببببييييييييييجججحح ب71 ا يل تلو تم |

 نع دج ًاديج ًايأر لمحأ ًايصخش يننإ" :ًالئاق فاضأ يبريد نأ مغر ,"ندنل يف انهوأ

 هفينصت بنجت عطتسي مل هنأ جاتنوم جعزأ املاطل ."ًانسح َءالب يلبيس هنأ عقوتأو هتءافك

 بدنيل عفُد هنكل ءيزيلكنإ درولل ًانباو ًارينويلم ناك .ينيدلا ناميإلل هراقتفا مغر يدوهيك
 جاتنوم نأ ىلإ ةلدأ ةدع يحوت ."يدوهيلا يحلا نم بورهلل يتايح ةليط تلضان دقل'":ًالئاق

 ترفاوت خيرات رخآو هو 1918 ماع دعب .دوهيلا ةيبلغأ ناسلب ملكتي هتينويهص مدع يف ناك

 عمو .ةينويهصلاب مهكسمت نع ملاعلا دوهي نم ةئاملاب دحاو ىوس ربعُي مل .تايئاصحإ هيف

 تحاتجا ينويهصلا روعشلا نم ةجوم ىلإ تراشأ ةيناطيربلا تارابختسالا ريراقت نأ

 دادعأ ددحت وأ تبثت ًاماقرأ مدقت مل ريراقتلا هذه نكل ءبرحلا لالخ ةيسورلا دوهيلا ةريظح

 يف ايناطيرب دوهي تلثم يتلا ,ةدحوملا ةنجللا تناك دقف ءايناطيرب يف امأ .نيرصانملا

 تلظ دقو ةيادبلا ذنم ةينويهصلا دض ,جراخلا يف دوهيلا ىلع رثؤت يتلا لئاسملا عيمج

 نالعإلا نأ زازئمشاب ماهارغ بتكو .رومألا لك فقوتل جاتنوم ةضراعم تءاج .كلذك

 ًافئاخ اودبيو .ءاينغألا دوهيلا نم ًاددحم ًاءزج لّقم يذلا" ءجاتنوم ببسب "َقّلُع" حرتقملا

 ."نيطسلف يف عرازملا ثرح مهنم بلطُيو ارتلكنإ نم هلاثمأو دعبُي نأ نم

 ةينويهصلاب مازتلالا وحن نوعفدي اوناك نمم نييناطيربلا نيلوئسملا نم ددع لواح
 ةدوسم ةغايص ةداعإ يف رنليم دعاسي ناك يذلا ,يريمأ .فواخملا هذه عم فلاحتلا

 تسيل اهنأ ىلع ءارزولا سلجم يف ىضعل نالعإلا ءارو نم ةركفلا حرش ,حرتقملا نالعإلل

 ةنطاوملا قح مهيلع ركنت نادلب يف نينطاقلا دوهيلا ىلإ لب ءايناطيرب دوهي ىلإ ةهجوم

 وأ دلبلا اذه يف ةملكلا ىنعم لكب نينطاوم اوحبصأ نيذلا دوهيلا نع ًاديعب" :لاقو .ةيقيقحلا
 ةقيقحلا يف نولازي ال ءايسورو ادنلوب يف ًاديدحتو .دوهيلا نم ةريبك دادعأ كانه نإف .هريغ

 ةصرفب نوظحيس مهف مهيلع ركنأأ دق نييسور اونوكي نأ يف مهقح نأ املاطو ."ةلصفنم ةمأ

 ًاريبك ًامامتها دبي مل جاتنوم نإف كلذ عمو .نيطسلف يف مهب صاخلا مهنطو ءانب ةداعإل

 عمو «,يناطيربلا عمتجملا يف دوهيلا عضو ىه همه ام .ىرخأ نادلب يف دوهيلا عضوب

 لطعتت نأشلا اذه يف ةموكحلا تارواشم تلعج ةسارشب جاتنوم لضان .ديدهتلاب هروعش
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 |  ملاطاضيطحْؤ ءافاحلا:سساخلارصفلا |

 ًادج ةريقف تناك نيطسلف نأ ىأر يذلا ,نوزروك دروللا نم نوعلا جاتنوم يقلو .ًامات ًالطعت
 "ول رانوب ىردنآ" ةدناسمب جاتنوم يظح امك .ينويهصلا ملحلا لمتحت يكل اهدراوم يف
 دقو .ءارزولا سيترل يوقلا يسايسلا كيرشلاو فالتئالا ةموكح يف رطيسملا بزحلا ميعز

 ةيضقلا يف رظنلل دعب جضن دق نكي مل تقولا نأ ىأر ثيح .ةركفلا ليجأت ىلع ول رانوب ثح
 نيرشت فصتنم ىتح تلظ يتلا ,ةدحتملا تايالولا ًاضيأ جاتنوم تدناس دقو .ةينويهصلا

 هبايترا نكل ,ةينويهصلا عم ًافطاعتم نوسليو سيئرلا ناك .ليجأتلاب حصنت 1917 لوألا
 نيطسلف لايح ًاسمحت لقأ نكل ,ةيدوهي نيطسلف فص يف هلعج ةيناطيربلا عفاودلا نم
 هجوت ,روفلب نالعإ رادصتسا سردي يناطيربلا ءارزولا سلجم ناك امدنع .ةيناطيرب
 ءارزولا سلجم فصوو .معدلا ينمض لكشيو ,حصنلا بلطي ءنوسليو سيئرلا ىلإ سامتلاب
 ,ةينويهصلا تاحومطلا عم فطاعتلا نع ريبعت هنأ ىلع حرتقملا نالعإلا ةيكيرمألا ةموكحلل

 راشتتسم ماقف .نيدهطضملا دوهيلا ةيلب ىلع اهقلق ىه ديحولا ايناطيرب عفاد ناك ول امك
 دس ًاعبط نوديري زيلكنإلا نإ" :يتآلا لكشلا ىلع كلذ ةمجرتب نوسليول ةيجراخلا ةسايسلا
 ."ةطخلا هذه حاجنإل انمدختسي نأ جروج ديول نع ًاديعب سيلو ءدنهلاو رصم ىلإ قيرطلا

 هل مدقت تناك يتلا رتليم ةعامجو ءارزولا سيئر ىؤرل ًاميلس ًاريسفت كلذ ناك
 مدخ يذلاو قباسلا رنليم نواعم ,"ريك بيليف" نإف نامزياو ميياح ىلإ ًاعبتو .ةروشملا
 ايوروأو ايسآو ايقيرفأ نيب طبري ًارسج ةيدوهيلا نيطسلف يف ىأر" :جروج ديولل ريتركسك
 يف تأر يتلا ةيجراخلا ةرازو ىؤرل ًاميلس ًاريسفت نكي مل هنكل ."دنهلا ىلإ قيرطلا ىلع
 نأ ةيجراخلا ةرازو تدقتعا دقل .اهدعيو برحلا يف ايناملأ دض ًالاعف ًاحالس نالعإلا
 ريفسلا نكل .ًاريبك اذوفن اهل ناك ايسور يف كلذ نم مهألاو اكيرمأ يف ةيدوهيلا تاعمتجملا

 ةدهطضمو ةفيعض ةيلقأ مه ايسور دوهي نأ ةقيقحل اكردم ناك دارغورتيب يف يناطيربلا
 ىلع ريثأتلا نوعيطتسي ال ةنياهصلا نأ لوقي هتموكح ىلإ لسرأو ءيسايس عفن يوذ اوسيلو
 اوناك سورلا دوهيلا نأي داقتعالا ىلع ترصأ هتموكح نكل .ايسور يف ةطلسلا عارص جئاتن

 كلمت ايسور يف ةمزألا قمعت عمو .ءافلحلا ركسعم يف ايسور ةموكح ءاقبإ نوعيطتسي
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 بت تب 2 ب. - -حح-سبتجل زب روق تشات |

 .فوخلا دلوي فوخلا نإف ؛لاقي امكو .يدوهيلا معدلا بسك ةرورضي روعش ةيجراخلا ةرازو

 .هلعف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو اياون نع تاعاشإب صغت ةفاحصلا تناك ايناملأ يف

 ةيناملأ ةفيحص نم ةخسن نامزياو ميياح نم ماهارغ دلانور ريسلا ىقلت ناريزح يفو

 نوركفي اوناك نييناطيربلا نأ :كاذ اهددع يف ةفيحصلا تبتك .ةموكحلا نم اهيرقب فرعت

 تحرتقاو .دنهلا ىلإ رصم نم قيرطلا ىلع ةينيطسلفلا ضرألا رسج بسكل ةينويهصلا معدب

 معد ىلإ ةيناطيرب قبس لالخ نم ةروانملا هذه طابحإب ايناملأ موقت نأ ةفيحصلا

 يه تناك امنإو ؛ةنياهصلا رمأب أبعت ةيناملألا ةموكحلا نكت مل ةقيقحلا يف .ةينويهصلا

 فيصلا كلذ يفو .ةقيقحلا هذه اولهج نييناطيربلا نكل ,.مهرمأب تمتها يتلا طقف ةفاحصلا

 اذه نأو ءرخآ ليجأتب عمس هنأ :بتكف .لصفم ريرقت يف روفلب ىلإ هفواخم ماهارغ لقن

 ايسور يف عضولا كحملا ىلع عضيو ."رطخلل يدوهيلا عضولا لماك ضرعُي' دق ليجأتلا

 .ةدحتملا تايالولا يف ماعلا يأرلا ةيئادع ريثيس هنأ امك ,ءافلحلل ءادعلا دوهيلا نكي ثيح

 دق اننإ" :ًافيضم ؛"ناملألا ناضحأ يف ةنياهصلا ايناطيرب يمرت" نأ :نم ماهارغ رذحو

 ةينويهصلا نأ ركذن نأ بجيو ؛ةينويهصلا ةيضقلا هاجتا ًايناملأ ًاكرحت ةظحل ةيأ يف هجاون

 ."ةيناملأ نكت مل نإ :ةيواسمن ةركف  ًالصأ تناك

 تماق يتلا تاليجأتلا ةرثك رهظت خيراوت ةمئاق روفلب ىلإ هريرقت عم ماهارغ قفرأ

 ةمئاق عم ريرقتلا روفلب ررم لوألا نيرشت يفو .ةينويهصلا ةيضقلا ءازإ ةموكحلا اهب
 ًايقطنم ًاببس ةنياهصلا حنمت ةليوطلا ةمئاقلا كلت نأ ًاقلعم .ءارزولا سيئر ىلإ خيراوتلا

 يف ءارزولا سلجم يف شاقنلل ةلأسملا عفرب هنم ةصاخ ةيصوت اهيلإ فاضأو ءرمذتلل

 زمياتلا ةفيحص ترشن ,1917 لوألا نيرشت نم نيرشعلاو سداسلا يفو .نكمم تقو برقأ

 :ةفيحصلا تلاقو ,ينويهصلا نالعإلا رادصإ يف رمتسملا ليجأتلا هيف تمجام ًايسيئر ًالاقم

 ,نيطسلف لوح نايب ةدوسم سرادتت تناك ءافلحلا تاموكح نأ عيمجلل ًافورعم تاب هنأ

 ةميق ةيؤر يف انتلود تالاجر لشف له" :صنلا يف ءاجو ,هرادصإل ناح دق تقولا نأ تأرو

 لالخ نم هبسكن دق يذلاو ءءافلحلا ةيضقل ةبسنلاب قيمعلا يملاعلا يدوهيلا فطاعتلا
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 |  ماطضيتحؤءاقللا ساما |
 عامتجا هلمحي ام كاردإ يف ةعيرس ايناملأ تناك دقل ؟ةيناطيربلا ةسايسلل حيرص نالعإ
 نكت ملو .يئاعدلا اهمالعإو اهتاططخم ىلع رطخ نم ةيموقلا دوهيلا لامآ عم ءافلحلا
 ."انطابحإ ةلواحم يف ًادبأ ةلوسك

 ةضراعم قوف ءارزولا سلجم ىطخ 1917 لوألا نيرشت نم نيثالثلاو دحاولا يفو
 ناك يذلا معدلا دهعت نم ةففخم ةخسن رادصإب ةيجراخلا ريزو ضوفو «نوزروكو جاتنوم

 :طبضلاب هل لاقو :نامزياو ىلإ ربخلا فزي ةسامحب سكياس عراسف .نامزياو هبلط دق
 ةديدجلا ةخسنلا ةغلف ءًاديعس نكي مل ينويهصلا ميعزلا نكل ."يبص هنإ :نامزياو روتكد"
 ةهجوملا ةيجراخلا ريزو ةلاسر يف ءاج .لصألا ةخسنلا نع ًادج تففخ دق تناك نايبلا نم
 :1917 يناثلا نيرشت رهش نم يناثلا يف ةيناطيربلا ةيدوهيلا ةيلاجلا يف مسا رهشنأ ىلإ

 دليشتور دروللا يزيزع"

 ىلع يوطني يذلا يلاتلا حيرصتلا هتلالج ةموكح نع ةباين مكفلبأ نأ ًادج ينرسي

 ةموكح نإ" :هترقأو ةرازولا ىلع ضرع دقو .ةينويهصلاو دوهيلا ينامأ ىلع فطعلا
 يف يدوهيلا بعشلل يموق نطو سيسأت ىلإ فطعلا نيعب رظنت ةلالجلا بحاص
 هنأ ًايلج مهفي نأ ىلع .ةياغلا هذه قيقحت ليهستل اهدهج ةياغ لذبتسو «ءنيطسلف
 اهب عتمتت يتلا ةينيدلاو ةيندملا قوقحلا نم صقتني نأ هنأش نم لمعب ىتؤي نل
 يسايسلا عضولا وأ قوقحلا الو .نيطسلف يف نآلا ةميقملا ةيدوهيلا ريغ فئاوطلا

 داحتالا متطحأ ام اذإ ًانتمم نوكأسو ."ىرخألا نادلبلا يف دوهيلا هب عتمتي يذلا

 .حيرصتلا اذهب ًاملع ينويهصلا

 روفلب رثرآ صلخملا

 اوري مل ذإ ءبرعلا مهئافلح نم سكاعم لعف در يأ نويناطيربلا ةداقلا عقوتي مل

 .اهنأشب لح ىلإ لصوتلا مت ةلكشم يهو ؛نأشلا اذه يف مهتلكشم اهنأ ىلع اسنرف ىوس
 ًاريبك ًاقلق لكشتت نيطسلف ُدبت مل" :برعلا ءامعز ًادصاق قحال تقو يف ءارزولا سيئر بتك
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 ا يي يا هه يحس ع عي سوا

 اهططخب لصيف هنباو نيسح ريمألا تغلبأ دق تناك هتموكح نأ ىلإ راشأو ."مهل ةبسنلاب

 مل" :ًالئاق ةعذال ةروصب فاضأو .ةسدقملا ضرألا يف دوهيلل يموق نطو ثعب ةداعإ نأشب

 روفلب نايب نالعإ لّجُأ "اندض نولتاقي اوناك ذإ نيطسلف يف برعلا عم لصاوتن نأ عطتسن

 عم نكل .ةيعوبسألا ”لاكينورك شيويج" ةفيحص رودص دعوم .يلاتلا ةعمجلا موي ىلإ

 نم ةمداقلا ريراقتلا يهو :نالعإلا ربخ ىلع تغط ىرخأ رابخأ تناك ,تقولا كلذ لولح

 ةيجراخلا ةرازو تناك .ايسور يف ةطلسلا ىلع يكستورتو نينيل ءاليتسا نع دارغورتيب

 ,ةيفشلبلا دضو ءافلحلا فص ىلإ ايسور دوهي معد بسك يف روفلب نالعإ دعاسي نأب لمأت

 لئاوأ يف ةيلهألا ةيسورلا برحلا يف مساح لكشب نويفشلبلا زاف نأ ىلإ ًايح لمألا اذه لظو

 نييفشلبلا دض ةكرعملا تناكف ,م1917 يناثلا نيرشت يف امأ .نيرشعلا نرقلا تاينيرشع

 ًائطخ نونمؤي روفلب نالعإل نورصانملا نويناطيربلا ناكو ءاهوتل تأدب دق ايسور يف

 نم ةيواسأملا ءابنألا تحار اذكهو .ءافلحلل ةلمتحملا مهتميقبو ايسور دوهي نوفنب

 .رثكأف رثكأ روفلب نالعإ اومعديل نييناطيربلا ءالؤهل ًاعفاد لكشتت دارغورتيب

 سيلو .روفلب دعو ريخ رشن يناثلا نيرشت نم عساتلا لبق زمياتلا ةفيحص نكمتت مل

 بقع تاقيلعتلا كلت تءاجو ,هيلع ةيباجيإلا اهتاقيلعت رشنت نأ لوألا نوناك نم ثلاثلا لبق

 داحتالا هميظنتب ماق لفح ىهو ؛لوألا نوناك نم يناثلا يف اريوألل ندنل راد يف لفح

 ترييور دروللا لفحلا ءابطخ مض ,ةنياهصلا ءامعزلا بناج ىلإو .يناطيربلا ينويهصلا

 ةيحيسم ةيصخش ىلإ ةفاضإلاب ءروغ-يبسمروأ ميلوو سكياس كرام ريسلاو ليسيس

 هلوادت يذلا ,رمتؤملا عوضوم ناكو «نمرألا مساب قطانو ,ةيبرع ةيموق ىرخأو .ةيروس

 ضعبلا مهضعب ةدعاسم ىلإ نمرألاو برعلاو ءدوهيلا ةجاح وه ؛ةياطخو ةغالبب نوثدحتملا

 نم نيلثمم دوجو نأ" :زمياتلا ةفيحص تأرو .قفاوتو ماجسنا يف ًامدق يضملا ىلإو

 .دوهيلا عم نواعتلاو قافتالا ىلع امهديكأتو ءينمرألاو يبرعلا نيبعشلل ةرثؤم تايصخش

 رمتؤملا نع زمياتلا تبتكو ."ةركاذلا يف ًادلاخ رمتؤملا كلذ نم لعجي هتاذ دحب رمأ وه

 روعشلاو ؛هيف تداس يتلا ليجنإلا نم ميدقلا دهعلا حور تناك ةزيمملا هتامس نأ" :لوقت
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 |  ماطاضمحْؤ ءاقملا:يساخلا سلا |

 ىلع همايق مغر ناسحتساو ناميإب يرجي ,ةميدقلا ةءوبنلا ققحت برقب ًالافتحا ناك هنأب
 مستي نأ ةبارغلا نم نكي ملو ."ام ةقيرطب ءاوجألا هذه عم بسانتم ريغ يندنل حرسم

 نيب نم ًاماود رثكألاو لوألا عفادلا يه ةيليجنإلا ةءوبنلا تناك دقف «حورلا هذهب لافتحالا
 .نويهص لبج ىلإ دوهيلا ةداعإ يف ةبغرلا ىلإ نييناطيربلا تعفد يتلا ةريثكلا عفاودلا

 ,ةصرف كانه ناك امنيأ نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو معدل ططخي ءارزولا سيئر ناكو
 بتك ,روفلب دعو نع يلختلا ددصب ةيناطيربلا ةموكحلا تناك امدنع «نمزلا نم نيدقع دعبو
 ًانطو نيطسلف نوكت نأ ىلع صنتس تناك مالسلا ةدهاعم نأ :لوقي نالعإلا نع ًاعافد
 يف تناك روفلب دعو ةيمهأ نأ فاضأو ."قيسم دعو وأ دهعت كانه نكي مل ول ىتح" ءدوهيلل
 ببسب ايناملأ دض برحلل ًانيمث ًامعد اومدق سورلا دوهيلا نأ :امعاز ءبرحلا يف هتمهاسم
 ًالعف اوماقو ءافلحلا رصن ىلع لمعلاب اودعو نينتمملا ةنياهصلا ءامعزلا نأو نالعإلا كلذ

 لاؤسلا ىقبيو ,ىنعملاو ةملكلا يف مهدعوب اوفو ةنياهصلا" نأ :لاق ديدحتلابو .كلذب
 ."اندوعوب فرشب ءافولا يونن نحن انك نإ نآلا ةديحولا

 ةيوست ىلع روفلب دعو هلمحي دق يذلا ريثأتلا نم ًائطخم ءارزولا سيئر للق دقل
 ءاسنرفو ةدحتملا تايالولا ةقفاومب ةرداص ةينلع ةماع ةقيثو ناك دقل ,ةيئاهنلا مالسلا

 ملاعلا لوط ىلع ةفاحصلاو بعشلا ةقفاوم ةكرابميو .ناكيتافلاو ايلاطيإ عم رواشتلا دعيو
 ةيوست تاضوافم يف هلهاجت بعصي ًامازتلا روفلب نالعإ نم لعج هلك اذهو .يبرغلا
 ةيمنت يف ًارود دعولا بعل امك .هسفنب شيعلا ىلع ةردقلاو ةايحلاب يظح دق ناك ذإ ,مالسلا
 ةيكيرمألا ةينويهصلا تناك دقل .ةيكيرمألا ةيدوهيلا ةيلاجلا دارفأ نيب ةينويهصلا ةكرحلا

 ثالث ىلإ داكلاب كاذنآ مهددع لصو نم لصأ نمو ءبرحلا ةيادب دنع رغصلا ةيهانتم ةكرح
 تاعامجلا ىلإ طقف ًافلأ رشع ينثا ىوس متني مل ةدحتملا تايالولا يف ًايدوهي نييالم
 تناك .ةاوه هدوقي ناك ينويهص داحتا تحت اهضعب ىلإ فعضب تطبترا يتلا ةرباعلا

 ةيونسلا اهتينازيم زواجتت ملو يكيرمأ رالود فلأ رشع ةسمخ ىوس يوحت ال ةكرحلا ةنيزخ
 ينويهصلا داحتالا هب يظح يدرف عربت ربكأ ناك 1914 ماع لبقو .رالود يتئامو نيفلألا

253 



 #00 ل1: ات |

 نكل .وضع ةئامسمخ الإ ةكرحلل نكي مل اهعسو ىلع كرويوين ةنيدم يفو .رالود اتئام وه

 ايماحم ناكو ,"زيدئارب .يد سيول" ىعدي لجر ةينويهصلا ةكرحلا لخد 8 ماع يف

 يفو ؛ةددحم ةيدوهي نوئشب لبق نم همسا طبتري مل ةيكيرمألا نطسوب ةنيدم نم ًاعمال

 زيدنارب ناك :كاذنأ ةيكيرمألا ةسايسلا ملاع يف .ةكرحلا ةدايق زيدنارب ىلوت 4 ماع

 ناك امير .نوسليو سيئرلا ىلع ًاريبك ًاذوفن هل نأ دقتعُيو ,ةيمدقتلا ةكرحلل ركفملا قالمعلا

 كانه ناك ذإ ,ةيلهألا برحلا ذنم ةيكيرمألا ةسايسلا يف امهم ًارود بعل يدوهي لوأ زيدنارب

 راكسوأ" وهو يكيرمألا سيئرلا ةرادإ يف وضع بصنم لغش كلذ لبق طقف دحاو يدوهي

 لوأ حبصيس زيدنارب ناكو ,1906-1909 لمعلاو داصتقالا ريزو ناك يذلا "سوارتش

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ايلعلا ةمكحملا يف يدوهي وضع

 ,دهعلا ةثيدح لازت ال ةدحتملا تايالولا ىلإ ةمخضلا ةيدوهيلا ةرجهلا تاجوم تناك

 ةصاخلا مهقئارطو مهتنكل اورشنيل ,ةيزيلكنإلا ةغللا ملعتل نيفهلتم نيرجاهملا مظعم ناكو

 يأ نع ًاديعب مهسفنأب اوأني نأ اكيرمأ يف نودلوملا دوهيلا دارأو .نييكيرمأ نوحبصيو

 تايالولل ءالو لقأ نودبي ةينويهصلاب مهطابترا مهلعجي نأ نم اوشخو ءيجراخ خيطلت

 نأ ىأرو .اهريغ يأ لبق ةيضقلا هذه ةجلاعم يف زيدنارب عرشف .قلطملا ءالولا نم ,ةدحتملا

 .يموقلا يضاملا وهو :نيرخآلا نييكيرمألا ىدل دوجوم ماه ءيش ىلإ نورقتفي اكيرمأ دوهي

 اذه يفو .مهسفنأيو هب نورخفيو هنم اوردحنا مأ نطو ىلإ ةراشإإلا نورخآلا عاطتسا ذإ

 رارمتسال مهتضراعم مهراهظإو نييدنلريألا نييكيرمألاب ةصاخ ًابجعم زيدنارب ناك نأشلا

 يسايسلا طابترالاو مامتهالا نم عونلا اذه نأ زيدنارب ىأرف .ادنلريأ ىلع يناطيربلا مكحلا

 يكيرمأ لك" نأ :ىعداو .هززعيو لب ؛يكيرمألا ينطولا سحلا عم لماك لكشب قفاوتي

 ةيحضتلل كلذو لضفأ ًايكيرمأو لضفأ ًالجر ناك مألا هدلب مكح مدقت يف مهاس يدنلريأ

 يف يدوهيلا ناطيتسالا مدقت يف دعاسي يدوهي يكيرمأ لك نإف .كلذكو .اهمدق يتلا

 ةيقالخألا ةيلاثملا تكرت دقل ."كلذب همايقل لضفأ ًايكيرمأو لضفأ ًالجر نوكيس نيطسلف

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تماق امدنع روفلب رثرآ دنع ًاقيمع ًارثأ زيدنارب اهمدق يتلا
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 | ماطاش ضحؤ ءاقملا:سساخلالصتا أ[
 مهاس .هروديو .نيطسلف لبقتسم ةشقانمل 1917 ماع يف ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرايزب

 ةيدوهيلا ةيلاجلا هتدشانم يف زيدنارب اهيلإ دنتسا يتلا رظنلا تاهجو ميعدت يف روفلب نالعإ
 نأل ءبرحلا نمز يف ينطولا سحلاو ةينويهصلا نيب ًاماجسنا نالعإلا رهظأ دقف .ةيكيرمألا
 حيصأ «ةزيجو ةدمب كلذ دعبو .برحلا يف ءافلحلا فادهأ نم ًافده ناك نيطسلف ديوهت
 ةنسلا سأر تالافتحا يفف ,ةيمسر ةروصب ةدحتملا تايالولا همعدت ًافده نيطسلف ديوهت

 ديعلاب ةئنهت ةلاسر يف روفلب نالعإ ئدابم دييأتب نوسليو ماق ,1918 لوليأ يف ةيدوهيلا
 ةلعافلا ةدايقلا وأ روفلب نالعإ وه ببسلا ناك ءاوسو .ةيكيرمألا ةيدوهيلا ةيلاجلا ىلإ
 ةيدوهيلا ةيلاجلا نمض ةينويهصلا معد نأ يهو ؛ةدحاو تناك ةجيتنلاف .زيدناربل ةفرتحملا
 داحتالا ءاضعأ ددع عفترا 1919 ماع يفف .ًادج ظوحلم لكشب ىمانت دق ناك ةيكيرمألا

 نولازي ال اكيرمأ دوهي ناك كلذ عمو .ًافلأ نيعبسو سمخو ةئام نع ديزي ام ىلإ ينويهصلا
 لبق نم ةداح ةضراعمب تهجوُو اهنأ امك ءاكيرمأ يف ةينويهصلا يرصانم نيب ةيلقأ
 ىتح ًايلعف اهيلع بلغتلا رجي مل ةضراعم كانه تلظو ,ًارارقتسا رثكألاو ءاينغألا دوهيلا

 ةمظنم ىلإ ةيكيرمألا ةينويهصلا لّوح دق ناك زيدنارب نكل .نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ
 اودناس نمم نويدنلريألا نويكيرمألا هيف قلأت يذلا قيرطلل دادتما يف تراس ؛ةمخض
 ضارتفال ناك هرادصإ نأ مغر .روفلب نالعإ هدعاس دق ناك .ءكلذ يفو .ادنلريأ لالقتسا
 ىلإ ةجاح كانه تناكو ءافلس ةدوجوم تناك ةينويهصلا ةوق نأب ةيجراخلا ةرازو
 :اهتلامتسا

 فادهأ تناك ثيوكسآل ًافلخ ءارزولا ةسائر جروج ديول يلوت نم ماع نوضغ يف
 يف داعتبالا اذه كردي نأ ءرملل نكميو ؛هيلع تناك امم ًاديعب تبهذ دق برحلا يف ايناطيرب
 هنم ةرظن يفف .م1917 ماعلا ةياهن يف هتركفم يف يريمأ هبتك ام ةءارق لالخ نم فادهألا
 هتازاجنإ دحأ نأ :يريمأ بتك .ماعلا كلذ ىدم ىلع هزاجنإ عاطتسا امل مييقتو ءارولا ىلإ
 تيلج مالس دونب ىلع لمعلا" ناك ةيناطيربلا ةموكحلا يف هئالمز عم لماعتلا يف ةيسيئرلا

 ةيلايربمإلا ةرظنلاو نيدفارلا داليو نيطسلفو ايقيرفأ قرش ةيمهأ ايجيردت مهسوؤر ىلإ
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 ا يي يي ا

 تقولا كلذ ىتح تناك ةيسيئرلا ايناطيرب فادهأ نإف ءيريمأ راشأ امك ."ماع لكشب

 يأ نم لعج ىلوألا ثالثلا برحلا تاونس هتثدحأ يذلا رامدلا نكل .ابوروأ يف ةروصحم

 اذكهو ؛ترمُد دق ةبراحتملا ةيبروألا فالحألا تناكو ,ةميقلا ميدع ودبيل ابوروأ يف رصن

 ام ضيوعتل ابوروأ يف ضرأ يأ لالتحا وأ مض وأ ةزايح ىلإ علطتلا قطنملا ريغ نم ادغ

 يف ركذ ستومس نإ لب .ايناطيرب تاجاحب يفيل نكي مل ايناملأ ريمدت ىتح .هتراسخ تمت

 نزاوت ىلع ظفاحت يكل ىمظع ةوق ىقبت نأ ايناملأ ىلع نأ :برحلا ةرتف يف هل باطخ

 لاؤسلا ادغو .هيلع ظفاحت نأ ايناطيرب ةحلصم نم ناك يذلا رمألا وهو ءايوروأ يف ىوقلا

 تحت «ضرألا لوحو ملاعلا تاطيحم يف ًاموي ترحبأ يتلا ةيناطيرب تناك نإ وه حوتفملا

 باتعأ ىلع م1914 ماع ليج عم دبألا ىلإ تشالت دق دقف ."كيرد سيسنرف" ريسلا ةدايق

 طقف متي دق اذهف ءديدج نم ثعبت نأ كلت ةيناطيربل ناك اذإ هنأ يأرلا ناكو .ةيبرغلا ةهبجلا

 دقو .طسوألا قرشلا يف يساسأ لكشب نكل ايقيرفأ يف ًايئزج «يلايربمإلا عسوتلا لالخ نم

 .هيف نورظني رنليم ةعامجو ءارزولا سيئر نم لك ناك يذلا هاجتالا ةباجإلا هذه تلكش

 فارطأ نم ةينامثعلا برحلا بلج ام يه ةماعلا ةرظنلا يف ةلقنلا كلت تناك دقل

 ,ةيادبلا ذنم جروج ديول اهلاق دقو .ةسايسلا هذه زكرم بلق ىلإ ةيملاعلا جروج ديول ةسايس

 ةرم اهلوقي نآلا وهاهو ءطسوألا قرشلا يف بسكُت نأ نكمي ىربكلا برحلا نأ لاق نيح

 هسدحب .ًاضيأ طسوألا قرشلا يف ققحتت دق برحلا دعب امل هفادهأ نأ رركي نإ ءىرخأ

 ةسوملم مئانغ بسك هل نكمي ثيح ةقطنم وه طسوألا قرشلا نأ جروج ديول رعش ,يسايسلا

 نأ ءروغ- يبسمروأو ريكو ستومسو يريمأو رنليم لثم ؛ىأر :ةيجيتارتسإلا هتيؤربو .هبعشل

 ىلإ حلاصلا ءاجرلا سأر نم ةلصاولا ةلسلسلا نم ةدوقفملا ةقلحلا لكشت يتلا ةقطنملا هذه

 اهتايروطاربمإل ديدج راجيإدقع ايناطيرب حنمت ةقطنم يه ء.ادنلزوينو اسمنلا ىلإ اهنمو دنهلا

 يف طسوألا قرشلا نم ءازجأ ىلع ةرطيسلا تناك امنيبو .يداهلا طيحملاو ايسآو ايقيرفأ يف

 هتيؤر ىلإ جروج ديول ةموكح تتأ دقف ءبسحو ايناطيرب هتدارأ ًارمأ ثيوكسآ ةموكح رظن

 .حاحلإب ايناطيرب هجاتحت ًارمأ
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 سداسلا لصفلا

 طسوألا قرشلاوزغ





 ١ طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 :داليملا ديع ةيده سدقلا

 وحن لوحت ةطقن 1916 ماع ةياهن يف ءارزولا ةسائر جروج ديول يلوت لكش. دقل

 ةموكح طبختب ندنل تقعُص نأ دعبف طسوألا قرشلا يف ايناطيرب عضو ىلإ ةبسنلاب لضفألا
 1915 رخاوأ يف دادغب وحن اهمدقت نم نيدفارلا ةلمح ةرادإ يف اهتءافك مدعو دنهلا

 ةقطنم يف همالستساو يدنهلا يناطيربلا شيجلا ةميزه عم 1916 عيبر يف اهؤاهتناو

 ةيناطيريلا ايلعلا تادايقلا عضو يف رظنلا ةداعإب ةيناطيربلا ةموكحلا تماق ,ةرامعلا توك

 ىلإ ةفاضإلاب اهيف كلملا بئانو دنهلا نوئشل ةلودلا ريزو نم لك لادبتسا ىرجو .دنهلا ىلع
 دئاق ةرمإ تحت ديدج نم ةلمحلا نش ديعأ ءاذكهو .يدنهلا يناطيربلا شيجلا ناكرأ سيئر
 نوناك يف ."دوام يلناتس" لارنجلا وه ,ةيتسجوللا هتاوق تاجايتحال مهفتم .ديدج
 ندم وحن ًامدق ةلجد رهن دنع زكرمتملا يدنمه .ولكنألا هشيج دوقي دوام ناك 1916 لوألا
 نم رشع يداحلا يف دادغب ىلع ةرطيسلا عاطتسا ,:ةمظنم ةيجهنم ةلمحبو «نيدفارلا
 ةيجيتارتسإلا نمض دادغب ةلمح همدخت تناك ضرغ يأ موي حضتي ملو .1917راذآ

 ,ةميدقلا ةمصاعلا كلت ىلع ةرطيسلا ةركف تكفنا ام ؛كلذ عمو ,ةيملاعلا برحلل ةلماشلا

 .لعفلابو .ءءارزولا سيئر لايخ يف ًاسجاه لكشت ,ةليلو ةليل فلأ قيربب اهمسا طبترا يتلاو
 ًاماهلإ هل لكش امك ءاهيلإ ةجاحلا ّسمأب ناك تقو يف ,ةطبغلا هل بلجي نأ اهكالتمال ناك

 ةلجد شيج حاجن رشثإو .ايناطيربل يلاتلا ميظعلا رصنلا نوكتل سدقلا ىلإ رظني يكل
 يتلا ةينامثعلا ندملاب لعفّيس ناك ام لوح لدجلا زرب ؛نيدفارلا دالب يف يدنهلا يناطيربلا
 ةموكح تناك ,ةديدج تايلوئسم لمح نم اهفوخت مغرو .ةيادبلا ذنم .كانه اهلالتحا مت
 نم اتعزتنا امه نإ اهتطلس قاطن نمض دادغبو ةرصبلا عقت نأ بوجو ىرت دنهلا
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 خبببحححححححيييجيج جيجي يي ل7 ايمانا يات لوا اسس |

 يبرعلا بتكملا يف هقافرو سكياس كرام ريسلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 .اهحرط يف دنهلا ةموكح بولسأو ةركفلا هذه ىلإ تقمب اورظن دقف

 ىلعألا يسايسلا طباضلا "سكوك يسريب" ريسلا ماق ءدادغب ىلع ةرطيسلا ةبسانمب

 ىلع يرهوج لكشب اهيف زكر ءبعشلا ىلإ هجوم نالعإ ةدوسم عضوب .ةلمحلا تاوق يف

 ةموكحلا نكل .ندملا كلت يف ةتقؤملا ةيدنهلا ةيناطيربلا ةرادإلا عم نواعتلا ىلإ ةوعدلا

 ةدع تادوسم تحرط ءةرتفلا تاذ يفو .نالعإلا كلذ رادصإ مدعب هترمأ ندنل يف ةيناطيربلا

 ملقب تناك ءطقف ةدحاو رايتخا ىلع ءارزولا سلجم ىتأ ,ةشقانملا دعيو .ندنل يف ةهباشم

 دقو ,هيلع ةقفاوملا ًاريخأ تمت يذلا صنلل ًاساسأ سكياس ةقرو تلكش .سكياس كرام ريسلا

 نواعتلاب ماقت ةموكح يف ةكراشملا ىلإ ,مه نم ًاحضاو نكي مل هنأ عم ءبرعلا ةداق تعد

 سكياس اهيف ثدحت .ةيرحلاو ريرحتلا نع ةروخف تارابعبو .ةيناطيربلا تاطلسلا عم

 ةيبرعلا بوعشلا دجت نأب لمألا نع ربعو ءلبقتسملا ةمظعو يضاملا دجم نع هتداعك

 داحتا ىلإ ءضماغ لكشب ولو ءراشأ امك .برغلاو قرشلاو بونجلاو لامشلا يف اهتدحو

 دادغب ناكس ةيبلغأ نوك مغر ,ينسلا ملسملا ,نيسح كلملا ةدايق تحت يطسوأ قرش يبرع

 فلأ نع اهرمع ديزي يتلاو نيتفئاطلا نيب ةقيمعلا تافالخلا مغرو ,ةعيشلا نم ةرصبلاو

 نأ يرورضلا نم دوام ربتعا ءيركسع لجركو .سكياس ةدوسم دوام لارنجلا ضراع .ماع

 ىأر دقف ؛كلذ ىلإ ةفاضإو .برحلا ارارمتسا لظ يف نمألا ظفحت ةيناطيرب ةرادإ كانه موقت

 ناكس ةيبلغأ نأ ةقيقح لفغي نيح يف ًايتاذ ًامكح دادغب برع ىلع ضرعي سكياس نالعإ نأ

 دوام لارنجلا ىلع ندنل تضرف ,كلذ عمو .برعلا سيلو دوهيلا نم مه ,هيأر بسح .ةنيدملا

 نمف .نيعساو ىضوفو طبخت يف تببست يتلا سكياس ةدوسم لوبق سكوك يسريب ريسلاو

 ندم مكحت نل ةيزاغلا ةيناطيربلا دنهلا تاوق نأ ىلع ديكأتلا مزتعا نالعإلا نأ حضاولا

 .تاوقلا كلت نع ًاضوع ندملا كلت مكحيس ناك نَم حضوي مل هنكل ,نيدفارلا

 يمس ام ليكشتب يناطيربلا ءارزولا سلجم ماق 1917 راذآ نم رشع سداسلا يف

 لكش. ديدحت ةنجللا ةمهم تناكو .نوزروك دروللا ةسائرب نيدفارلا ميلقإ ةرادإ ةنجلب
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 ةقطنم ةرصبلا ةنيدم حبصت نأ ةنجللا تررقف .ةلتحملا قطانملا يف ماقتس يتلا ةموكحلا

 عضخي يبرع يسايس نايك ,ىلإ مضُت وأ ,دادغب حبصت امنيب ؛ةيدنه ةيناطيرب ال ,ةيناطيرب
 لارنجلا ناك .ةلتحملا يضارألا نم باحسنالا مهيلع ناكف دونهلا امأ .ةيناطيريلا ةياصولل

 دحأ نييعتب حمست ال ةلتحملا قطانملا يف ةنهارلا فورظلا" نأب :هئاسؤر ىلإ قربأ دق دوام

 عمو ةيركسعلا تاطلسلا عم لماعتلل نيلهؤم نييناطيرب طابض ىوس ةيلوتسملا عقاوم يف

 لكشب ماظنلاو نوناقلاب ىنعت ةسسؤم خيسرت متي نأ يرورضلا نم ودبيو .ةقطنملا بعش
 سكوك يسريب ريسلا ماق امك ."ةطلسلا يف يبرع مكح ةهجاو يأ عضو لبق ءيقيقحو ديج
 يف برعلا ةداق نونوكيس نمع لأس امدنع كلذو .ةفلتخم ةقيرطب اهسفن ةيضقلا ةراثإب

 ندمل يناكسلا طيلخلل ًالاب قلت ملو تكردأ وأ كردت مل اهنأ امإ ندنل نأ حضاولا نمو .دادغب
 نيب سفانتلاو تاموصخلا .ةيعيشلا ةيبلغألاو ةيذسلا ةيلقألا نيب نئاغضلا .نيدفارلا

 ةيراجتلا ةنميهلاو .قطانملا نيب ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تاماسقنالا ءرئاشعلاو لئابقلا

 ةدحاو ةموكح ىلإ لصوتلا بعصلا نم تلعج رومألا هذه لك ,دادغب يف ةيدوهيلا ةيلاجلل
 راثأ ؛كلذ ىلإ ةفاضإلابو .عساو لكشب ةموعدمو ةلاعف نوكتو تائفلا عيمج لثمت ةدحوم

 :اهب ركفي مل ندنل يف ًادحأ نأ حضاولا نم ًاياضق يهو .ةينآو ةيلمع ىرخأ ًاياضق سكوك
 نم مه نيلتاقم ريغ نورخآ دارفأو لامعلا ناك ةلجد شيج يف هنأ يه ىلوألا ةيضقلا

 نيدفارلا ندم نم جورخلاب دونهلل اهرماوأ يف ةداج ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذإو ءدونهلا

 ماظنلاب قلعتت ىرخألا ةيضقلا تناكو ؟ةلتاقملا ريغ دا ارفألاو لامعلا ءالّؤه لحم لحيس نمف
 لظ يف لمعي نيدفارلا ندم يف مكاحملا نوناق ناك يكرتلا مكحلا لظ يقف .يئاضقلا
 مكاحملا ماظن قيبطت مت دوام لارنجلا مكح لظ يفو .ةينيطنطسقلا يف ايلعلا ةمكحملا

 ةرادإلل لصحيس اذامف دنهلا عم طابترالا كف مت نإ نكل ةهباشم ًاقوقح رفوي يذلا ةيدنهلا
 نإ ,ةلئسألا هذه ىلع درلا نع نيدفارلا ميلقإ ةرادإ ةنجل تزجعو ؟ةلاحلا هذه يف ةيئاضقلا
 ملو نيدفارلا ميلقإ نم تجرخأ دق تناك ةينامثعلا ةرادإلاف ؛ةزهاج ةبوجأ اهيدل نكي مل
 كئلوأ ىوس ةينامثعلا ةرادإلا ناكم لحتل نيريبخ نيلوئسم تاذ ةسسؤم نم كانه نكي
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 ىلعو ردصُت نأ رماوألا ىلع بجي ناكو ةرمتسم برحلا تناكو .ةيناطيربلا دنهلل نيعباتلا

 نم نكل .ةماعلا قفارملاو تاسسؤملا ريدي نأ دحأ ىلع ناكو .يموي لكشبب ذخْوُت نأ تارارقلا

 ؟كلذ لكب موقيل ناك

 ,ةلتحملا نيدفارلا قطانم ىلع دنهلا ةموكح ةرادإ لوبقو ءرظنلا ةداعإ ىلإ ندنل ترطضا

 لارنجلا مساب ردص دق سكياس نالعإ ناك .ةمئاد ةرادإ كلت نوكت الأ ىلع قافتالا ىرج نكل

 عقوم يف دوام عضو ءاذكهو .نيدفارلا ندم ىلع ًامكاح ريخألا نّيُع تقولا سفن يفو ءدوام

 مكحلا كلذ ةموكحل ضوقملاو ,سكياس نالعإل ًاعبت ءًالوق يتاذلا مكحلاب رشبملا هيف ناك

 لصو يتلا ةيوستلا ةغيص تدب دقل .اهيلإ عبتي يتلا دنهلا ةموكح ةسايسل ًاعبت ءًالعف يتاذلا

 عوطت دعبف :بارطضالاو طخسلا ةراثإل حضاو لكشب ةممصم اهنأكو ًاريخأ نويناطيربلا اهيلإ

 ةيركسعلا تاطلسلا تضم ءالصأ هبلطت مل ةقطنمل لالقتسالاب دهعتك ادب امي نييناطيربلا

 نيدفارلا قطانم تناك دقل .كلذ دعب لالقتسالا اذه ةلقرعب ةمكاحلا ةلتحملا ةوقلل ةيندملاو

 نكل .برحلا لالخ نييناطيربلا ديب تطقس يتلا ةينامثعلا قطانملا ىلوأ دوام اهلتحا يتلا

 يتلا دوعولا مامتإ ةيفيك يف يلمعو لصفم لكشب ريكفتلا يف تلشف ةيناطيربلا ةموكحلا

 ئيس لبقتسمب رذنيو فشكتي أدب دق لشفلا اذه ناكو :نييلحملا ناكسلا نم ةئفل ًاناجم اهتعطق

 نأ كلذ رهظأ امك .نانبلو ةيروسو نيطسلف يهو ,يناطيربلا وزغلا ةمئاق ىلع ةيلاتلا قطانملل

 ًاقبسم رظنلا نود طسوألا قرشلا لايح تاسايس اونبت دق اوناك هُوالمزو سكياس كرام ريسلا

 ةيادب كلت تناكف .كاذنأ ةمئاق تناك يتلا فورظلا لظ يف تاسايسلا هذه قيبطت ةيناكمإ يف

 تررق امدنع هيف اهسفن محقت تناك امب ةيناطيربلا ةموكحلا لهج ىدمي تحوأ دقو ,ةموئشم

 نيدفارلا دالبل ةيناطيربلا دنهلا لالتحا ناك املو .ايسآ يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ناكم ذخأ

 ىضوفلا نم ديزملا كانه نوكي نأ ضارتفالا قطنملا نم ناك دقف ءىضوفلا كلت لك ثدحأ دق

 .نيطسلف لثم ةدقعم ةيلود حلاصم تاذ ةقطنم ىلع ةيناطيربلا رصم فحزت امدنع

 ريسلا لارنجلا وه دئاقلا كلذ ناك ءنيطسلف ةلمحل ديدج دئاق لاسرإ مت ءرصم ىلإ
 ًاقبسم زيمتب داقو مدخ يذلاو ءيناطيربلا ناسرفلا حالس يف طباضلا "يبنللا دنومدإ"
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 لوبق مدعب هرارق ستومس مسح نأ دعب .1917 ناريزح يف مت دق هرايتخا ناك .اسنرف يف
 نيطسلف ىزغ يه ءارزولا سيئر نم يبنللا ةمهم تناكو ءبصنملا يلوتب ةموكحلا ضرع
 طابضنالاو عافدنالا يبنللا بلج .داليملا ديع لولح لبق سدقلا ىلع ةرطيسلاو ءاهلالتحاو

 تارابختسالل سيئر رايتخاب ماقو .ةيرصملا ةلمحلا تاوق ىلإ ديدج عون نم ةيفارتحاو

 عم ةهباشمم ةءافكب زيمت دق ناك يذلا "نيغازترينيم دراشتير" لينولوكلا وه ةيركسعلا
 نوئشلاب ريبخلا ,"سيديد ماهدنيو ' نيغازترينيم راتخا ءهرودبو .ايقيرفأ قرش يف ستومس

 فلخ سسجتلا تايلمع نيغازترينيم ىلوت .هترئاد يف يسايسلا مسقلا سأريل .ةينامثعلا
 نأ مغرو .نيطسلف ىزغل يبنللا مامأ قيرطلا ديبعت ىلإ تفده تايلمع يهو ,ىدعلا طوطخ

 اذهب هيأر رييغت ىلإ هعفد نوسنورهآ نورهآ نأ الإ ,دوهيلل ةدشب ًاضهانم ناك نيغازترينيم
 تناك اهنأ ىلع نيطسلف يف ةيسوساجلا نوسنورهآ ةكبش ىلإ نيغازترينيم رظن ذإ .نأشنلا
 تارابختسالا ةقادصو مارتحا بسكل ًأظهاب ًانمث عفد دق ناك ريخألا نكل .ةيلاع ةميق تاذ

 نيطسلف يف دوهيلا نينطوتسملا ضرعي ناك ةيسوساجلا هتكبش لالخ نمو وهف «ةيناطيربلا
 تناك .ةريسعلا ةرتفلا كلت يف هنأو ةصاخ :كارتألا لبق نم ةيماقتنا لامعأ ةيناكمإ ىلإ

 يف .ةبسانم ىندأ دنع ةيدوهيلا ةيلاجلا ىلع بالقنالا ىلإ ليمت ةيلحملا ةينامثعلا ةرادإلا
 افاي ةنيدم ناكس درطب اشاب لامج ماق ءيدوهيلا حصقلا ديع تالافتحا يفو ,1917 عيبر

 ,مهبم لكشب .ركذ هنكل ءاوبهذي نأ مهدارأ نيأ ىلإ ًاحضاو نكي ملو «برعلاو دوهيلا نم
 شيعلل دروم وأ ةليسو نود اودغ نيذلا نيئجاللا ةاسأم تلمعو .ةيلخادلا ةيروس يضارأ

 ناكس يفن همزع ىلإ لامج راشأ ,ةريصق ةرتف دعبو .نمرألل ثدح ام ىركذ ظاقيإ ىلع
 ةيناملألا ةيجراخلا ةرازول مراصلا لخدتلا نكل ,ةيدوهيلا ةيبلغألا يوذ ءنييندملا سدقلا
 ةثراك نوهجاويس نيطسلف دوهي ناك ,فورظلا كلت لظ يف .ثودحلا نم ةثراكلا عنم كاذنأ

 نيرشت يف .ةياهنلا يف ثدح ام وهو ,نوسنورهآ تاطاشن ةيلعافو ىدم فشكنا لاح يف
 ,لقتعملا يفو ءاهقافر نم ددع عم نورهآ ةقيقش ةراس لاقتعاب كارتألا ماقف 1917 لوألا

 تحجن بيذعتلا نم مايأ ةعبرأ دعب .مهنم ضعبلا قنش ىرج امك مهباوجتساو مهبيذعت ىرج
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 نم ناكسلا دض ًادبتس ةيماقتنالا لامعألا تناك كلذ رثإو .اهسفن لتقب نوسنورهآ ةراس

 دؤهي نم ىوس قبي مل هنأ وه كلذ دعب ىرج ام نكل .اشاب تعلطو ناملألا لخدت الول ءدوهيلا

 .ضرملاو عوجلا نم ةيقبلا مظعم ىضق امنيب ءثلثلا ىوس سدقلا

 وزغلل تاريضحتلا يف ةمهاسملا يف نوسنورهآ دوهي ةيلعافب نيغازترينيم بجعأ

 تاطلسلا لاصتا ناك .لصيف برع ةيلعافب ًاريثك بجعي مل هنكل .نيطسلفل يناطيربلا

 تايشيليم عم مهطابترا طباض تاب يذلا ءسنرول عم ًاليئض ةرهاقلا يف ةيندملا ةيناطيربلا

 تناك ءهسفن تقولا يفو .ءارحصلا يف سنرول ىفتخا 1917 عيبر يفو ,ةيبرعلا لصيف

 هلعفي ناك امب مامتهالا نم ريثكلا يدبت ال ةرهاقلا يف ةيركسعلا ةيناطيربلا تاطلسلا

 ةنسلا يف ةيبرعلا ةروثلاب اهمامتها ترجه نأ دعب كلذو ءناك امهم لصيف عم سنرول

 دئاقلاو ءتاطيوحلا ةليبق خيش ."هيات ىبأ ةدوع" ةقفرب رداغ دق سنرول ناك .ةقباسلا

 هءالو ىرتشا دق سنرول ناك يذلاو ,برعلا ةريزج لامش يف ةيودبلا لئابقلا داحتال يبرحلا

 ريغصلا ءانيملا كلذ ,ةبقعلا ىلع ءاليتسالا مهفده ناك .ينيلرتسإ هينج فالآ ةرشع لباقم

 مل ,رمحألا رحبلا نم ًادج ةقيض ةانق سأر ىلع عقاولاو .نيطسلف بونج ىصقأ يف ئداهلا

 ةيوصنملا عفادملاب ءادعألا مكحتو اهقيضل ءاهلوخد ىلع ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلا ٌورجت

 وحن مهتحلسأب نيهجوتم ءاهنومحي نيينامثعلا دونجلا تائم ناك املو .اهئطاوش. ىلع

 عمو .تغابم موجهب ةبقعلا ىلع ءاليتسالاو فلخلا نم للستلل ةدوع ةعامج تططخ ءرحبلا

 ةدوع داق :ءيودبلا هئاهدبو .ةلمحلا داق نم وه ناك ةدوع نكل ءًادوجوم ناك سنرول نأ

 امدنعو .مهكرحت بقعت رذعت ثيح ءارحصلا بلق يف ًالامش برعلا ةريزج ئطاوش نم هعابتأ

 دونجلل ةيقيقح ةأجافم مهئيجم ناك نيطسلف بونج يف نيرهش دعب ديدج نم اورهظ

 دنجلا ةيماح حاستكا نم ةدوع ةعامج تنكمت ءىيلوي زومت نم سداسلا يف .كارتألا

 اهاضمأ يتلا ةبيصعلا نيرهشلا ةلحر مغرو .ةبقعلا يف ةرضحتملا ريغ ةريغصلا ةينامثعلا

 ودعلا يضارأ ربع ىرخأ ةريطخو ةبعص ةلحر يف رداغ نأ سنرول ثبل ام ءءارحصلا يف

 شهدأ ,هلوصو ىدل .ةبقعلا ىلع ةرطيسلا يف ةدوع حاجن نع غلبيل سيوسلا ىلإ ةرفقملا
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 راظنألا هيلإ ًاتفال ءيبرعلا يزلا ًايدترم ءانيس ءارحص نم ةأجف رهظ نيح عيمجلا سنرول
 نكل ,ةدع لئامش سنرول ىدل ناكو .ًاثيدح هيلإ ءاج دق يبنللا ناك يذلا ,ةدايقلا رقم يف
 روهش ةعضب لبق .ةقيقحلا اهنأ ىلع هلايخ نم صصقلا درسي ناك ذإ ءاهدحأ نكي مل قدصلا
 ةلمح نع لايخ ضحم يه ةياور ىلع يوتحت ةلاسرب نوتيالك لارنجلا ىلإ ثعب دق ناك
 نلعيل ةيقيقح ةيصخش. تالوطب سنرول ىدل ناك نآلاو .هدحولو هسفنب اهالوت هنأ معز
 .ةبقعلا ةلمح يف سيئرلا رودلا بحاص ناك هنأب هعمتسمل ايحوم ءاهفصو يف غلابيو اهنع

 يتلاو يركسع لطب ىلإ هلوحت ةيلمعل ةلمكم ةمتت ةبقعلا رابخأب سنرول لوصو لكشم دقل
 يذلاو ةيقرشلا تاطيوحلا ةريشع خيش "هيت وبأ ةدوع" امأ .تقبس روهش ةعست لبق تأدب

 ًالدبو :نييناطيربلا طابضلا نم هركذ ىلع تأي مل ًادحأ نإف ءيقيقحلا رصنلا بحاص ناك

 ."ةبقعلا ىلع ىلوتسا سنرول'" نأ :مهدعي نم نوخرؤملا لعف امك ءاولاق كلذ نم

 لوح دق ناك ةبقعلا طوقس نإف ءرصنلا كلذ فرش قحتسم ناك نمع رظنلا ضغب

 ةرونملا ةنيدملا نصح لبق نم برعلا ةريزج ةريسأ هلبق تلظ يتلا ءزاجحلا ةروث ىحنم
 ,نيطسلف ىلإ برعلا لئابقلا لاجر لقنت نأ ةيكلملا ةيرحيلا رودقمب نآلا حبصأ دقل .يكرتلا
 يتلا ةكرعملا ةحاس ىلإ لوصولا ىلوألا ةرمللو عيطتستس نيسحلا تاوق نإف يلاتلابو
 عنقأ دق ناك سنرول نأ كلذ ءاهضرأ ىلع ةقيقح ضاختس ةيكرتلا ةيناطيربلا برحلا تناك
 نيطسلف يتلمح يف ةيناطيربلا تاوقلا ةيبرعلا تايشيليملا دعاست نأ ةيناكمإب يبنللا

 ةريغص ةبراض ةوق عم لصيف لقنل سنرول ةطخ ىلع يبنللا قفاو امك .نيتمداقلا ةيروسو

 ىلإ ةييرعلا ةريزجلا ئطاوش نم رحبلا يف ًاليم نيسمخو نيتئام ةفاسم نييليقلا هلاجر نم
 همدقت ءانثأ يناطيربلا شيجلا ةنميم ىلع ىدعلا لاغشإب كانه ةوقلا هذه موقت ذإ .ةبقعلا

 قفاو ءًاضيأ هرودبو .فيرخلا يف اهنش. يبنللا مزتعا يتلاو ؛ةمداقلا نيطسلف ةلمح يف

 هضيوفت ىرجو .هتوخأو هدلاو نعو زاجحلا نع هعاطقنا تنع اهنأ عم ,ةطخلا ىلع لصيف
 يبرعلا بتكملا ماق روهش ةعضب لبق .يبنللا ةرمإ تحت يناطيربلا شيجلا يف لارنج ةفصب

 نيطسلف يتلمح يف لصيفلا تاوق مادختسا ةلواحم ىلع بترتت دق يتلا تالكشملا ةساردب
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 كيب؟بييييييييييجججججججججيييح ب ل1: اتش نتا لولا ت#7/ |

 نل لصيف ودب نأ نوتيالك رابخإب بتكملا ماق رايأ نم رشع سداسلا يفو .ةيروسو

 نوكي ال دق ةرقتسملا قطانملاو ندملا ىلإ مهلوخد نأو ,ةيماظنلا تاوقلا ةهجاوم اوعيطتسي

 نم نيراقلا نييروسلا دينجت يف لحلا يبرعلا بتكملا ىأرو .ناكسلا لبق نم هب ًابحرم

 نم لصيف فيرشلا ةلمح لكش ريغيس ' كلذ نأو .لصيفلا ءاول تحت ةمدخلل ينامثعلا شيجلا

 ."دالبلا ريرحتل ةمظنم ةلواحم ىلإ ةينامثعلا تاراطقلا دض ةككفم تاراغ ةلسلس

 نوعقوتي ناملألا مهتداقو كارتألا ناكو .نيطسلف يبنللا ازغ 1917 فيرخ يف

 اهتاعافد نأ كردأ هنكل .نيطسلفل ةحضاولا ةباوبلا ,ةيلحاسلا ةزغ ةنيدم ىلع هموجه

 تفتلا امنيب اهيلع ةيمهو تامجه نشب ةطاسبب ماقف ديج لكشب نيدعتسم اوناك اهيعفادمو

 عبسلا رثب يف ةيلخادلا قطانملا مجاهتل ءارحصلا ربع ةنيدملا لوح ةعرسو للستب هتاوق

 ىضوفلا نم ةلاح يف تطقسو .ةئجافملاب ةينامثعلا تاوقلا تقعصف .كلذ نم الدي

 .نيغازترينيم اهذفنو اهركتبا يتلا ةليحلا وه كارتألا ةأجافم يف ببسلا ناكو .بارطضالاو

 يضارألا يف داوج ةوهص ىلع قلطنا دق نيغازترينيم ناك لوألا نيرشت نم رشاعلا يفف

 ,بيصأ هنأ ىعداف .رانلا هيلع تقلطأ نيينامثعلا ةلايخ نم ةيرود هتحمل امدنعو .ةيدودحلا

 ىلإ ريشت ةيرس ةيناطيرب ةقيثوك ودبي نأ هدارأ ام يوحت مدلاب ةخطلم ةبيقح ًادمع طقسأو

 نيغازترينيم ةليح تبسك دقل" :جروج ديول بتك دعي اميف .ةزغ يف نوكيس يسيئرلا موجهلا نأ

 هنأ ًاملع ,”"”شيج يأ يف اهتيقتلا يتلا ًاحاجن رثكألاو ردقألا لوقعلا دحأ" هنإ ."ةكرعملا

 يبنللا تاوق تناك امنيبو ."لينولوكلا ةبترم نع برحلا يف قرتي مل هنأ لوقلل ةجاح ال"

 ةنميم ىلع كارتألا راركتب مجاهت لصيفلا تاوق تناك ؛عبسلا رئيو ةزغ نيب قيرطلا يوطت

 لينولوكك مث نمو دئارك ةيادب «نييناطيربلاو برعلا نيب طابترا طباضكو .نييناطيربلا

 هسفن تقولا يف نكل ,ةميظع ةرهش ةياهنلا يف هل تققح ةجيهب ةلمحب عتمتسي سنرول ناك

 نأ زاجحلا ىلإ يسنرفلا ثوعبملا "دنوميغب ' ةريغب ظحال ,قحال تقو يفو .دسحلا نم ريثكلا

 ةياهن عمف «كلذ نم رثكأ فلكيس ناك رمألا نكل .ينيلرتسإ هينج فلأ اتئام قفنأ سنرول

 ايأو .لبملا كلذ فعض نيسمخ نم رثكأ ايناطيرب تفزنتسا دق ةيبرعلا ةروثلا تناك برحلا
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 ١ طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 ريياعم ىلإ ةبسنلاب لئاه نم رثكأ ناك هنإ لب ءمايألا كلت يف ًالئاه ناك دقف ,عومجملا ناك
 يف .سنرول اهل اهيلج يتلا كلتك طق ةورث تفرع دق لئابقلا كلت نكت مل .ةيودبلا ءارحصلا

 يذلا يزيلكنإلا باشلا كلذ رهظمو لب ءبسحف ةيلبقلا تاءالولا لكش ةورثلا ريغت مل ةياهنلا

 ,نمزلا نم نرق فصن ةبارق دعب .لصيفلا ةنازخ نع هتنازخ تربك دقف ,لومملا رود بعل

 لقن ناك ."بهذلا لجر ناك دقل" :باجأ ؟سنرول ركذتي ناك نإ :ىدبلا خويش دحأ لاؤس ىدلو

 قوثولا نكمي نمم ريثكلا كانه نكي مل ذإ .بعاصملاب ةفوفحم ةيلمع سنرول ىلإ بهذلا
 هسفنب ئبعي دحأ موي لك ةريهظ يضقي نأ سيديد ماهدنيو داتعا ,ةرهاقلا يف .هلمحل مهب

 لامجلا روهظ ىلع لّمحت يهو اهبقاريو ةينوترك قيدانص يف ةيزيلكنإلا ةيبهذلا ريناندلا

 .ءارحصلا ربع سنرول دنع ىلإ ةلحرلا لجأ نم

 نم فلأ يلاوح نم لصيفلا شيج فلأت ءًاعطقتم اهرود ناك يتلا لئابقلا نع ًالضف

 دقو .ينامثعلا شيجلا نم نيقباس برح ىرسأ نم ةئامسمخو نيفلأ ةبارق مهب قحلم .ودبلا
 شيجلا هبشي ءيش ىلإ لصيفلا تاوق نوقباسلا ىرسألا كئلوأ ليحُي نأ نويناطيربلا عقوت
 ةرازو يلثمم دحأ بتك 1917 ماع ةياهن يف .ةيادبلا يف تباخ كلت مهتاعقوت نكل ,يماظنلا

 ةهجاوم نع ًازجاع" لظ لصيفلا شيج نأ :هيف لاق ًاريرقت ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةيجراخلا
 يناطيربلا يمسرلا يأرلا يف كاذنآ هرثأ هل ناك كاذ هريرقت نأ يف كش الو ."ةمظنملا تاوقلا

 اهيلإ لكوأ امدنع كلذو ءسنرول ةعامج ءادأ يف ىرخأ ةبيخ كانه تناكو .ةرهاقلا يف

 لاصتا طوطخ عطقل ديدحلا ةكسل ةيلاعلا روسجلا دحأ خيخفتب يضقت ةصاخ ةمهم يبنللا

 يبنللا نكل .ةمهملا يف هلاجرو سنرول لشفف ءسدقلا ةنيدم يف ةينامثعلا تاوقلا ةدايق

 نيطسلف لالت ربع عفدنا دق ءافاي لامش ىلإ ةيكرتلا ةنميملا هعفد دعيو لاح لك ىلع ؛ناك
 هسفن سنرول مال كلذ دعب .داليملا ديع لبق ىتح كلذو ءسدقلا ىلع يلوتسيل ةيبونجلا

 يفف .سدقلا لوخد لاقتحا روضحل سنرول اعد لب لعفي مل يبنللا نكل .هلشف ىلع ةدشب

 ةنيدملا هطابضو يبنللا دنومدإ ريسلا لارنجلا لخد ,:7 لوألا نوناك نم رشع يداحلا

 الملا ىلع يبنللا أرق روسلا لخاد نمو .مادقألا ىلع ًاريس افاي ةباوب نم ةسدقملا ةميدقلا
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 بيصور بي ب ع ع تيما رو ل وو ولا

 نأ وكيب يسنرفلا بودنملل يبذللا حرش مث نمو .يفرعلا نوناقلا تحت ةنيدملا عضوب ًانالعإ

 دئاقلا ىلإ يدرف لكشب دوعتس ةقطنملا ةطلس نإف اذل ؛ةيركسع ةقطنم نمض تعقو سدقلا

 ىقبتس ىتم ىلإ ررقيس نم وه ناك يبنللا نإف ءدئاقلا لارنجلا هنوكيو .ىلعألا يركسعلا

 ةرادإلا ةماقإب حمسي نل هنأ يبنللا لاقو .ةيرصحلا ةيركسعلا ةرادإلا لظ يف ةقطنملا

 تقولا كلذ ىتحو ؛كلذب هل حمسي يركسعلا عضولا نأ ىري امدنع الإ ةنيدملا يف ةيندملا

 نإ .ليجأتلا ديق نايقبيس نيطسلفل يئاهنلا عضولاو وكيب -سكياس قافتا ةيضق نإف

 ةيده ءارزولا سيئر هدارأ ام وه ناك ."ملاعلا يف ةنيدم رهشأ" اهاعد يتلا ءسدقلا ريرحت

 ىلع ًارداق حبصأ يحيسملا ملاعلا نإف ةنيدملا هذه عم هنأ :ًاقح ال بتك دقو .داليملا ديعل

 ًارثأ كرت سدقلاو دادغب ىلع ءاليتسالا نأ معزو ."ةمرحملا هتاسدقم كالتما ةداعتسا'"

 ةيادب ناك مهيدل ام انوري نأب كارتألا يدحت نإ" :لاقو .ًاضيأ ًايدامو لب .ًالئاه ًايونعم

 يف ةءافكلا مدع ببسب نينسل انبعرت نأب اهل انحمس يتلا ةيركسعلا ةبذكلا كلت عدصت

 ."ميظعلا رصنلا يف ةيقيقح ةمهاسم هتاذ دحب ًاضيأ كلذ ناك لب ةيبرحلا انترادإ

 طابضلا ةدايق تحت اهتميق ةيبرعلا لصيفلا تاوق ترهظأ ,سدقلا ىلع ةرطيسلا دعب

 يف اهتلمح يف ةريغملا برعلا تاعامج تعبات ,ةيحان نمف .نييناطيربلاو برعلا نم ةدعلا

 تاوق نم مظنملا مسقلا ماق ىرخأ ةيحان نمو هرفلاو ركلا نم تامجهب ندرألا ةقطنم

 اهحرط املاطل يتلا ةركفلا ضحدب ءغنوي تربريه هليمز هلقنو سيوج هبرد يذلا ءلصيفلا

 هجو يف دمصي نل لصيفلا شيج نأ يهو ءيضاملا يف ةيناطيربلا تارابختسالا طابض

 ثيح .هتلمح نم ةيلاتلا ةلحرملا يف ماه رودل يبنللا مهل ططخ امك .ينامثعلا شيجلا

 يف حبصأ دق يبنللا ناكو .هتاوق ةنميم ىلع كارتألا نيب ىضوفلا نورشني مهلعج مزتعا

 ةيضاقلا ةيرضلا ددسيل ةينيطنطسقلا ىلإ مث نمو ءقشمد وحن فحزلاب هل حمسي عقوم

 ناملألا ناك .ناتلبكم هادي تناك ديدحتلاب تقولا كلذ يف نكل ,ةينامثعلا ةيروطاربمالل

 نكم امم ءايسور مالستسا كلذي مهل حمس نأ دعب ةيبرغلا ابوروأ ىلع موجهل نورضحي

 ًامزلم يبنللا حبصأ ةأجفو .ةيقرشلا ةهبجلا نم ايناملأ شويج بحس نم فرودنيدال
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 | طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصنلا عب سس ااا

 ,1918 ماعلا عيبر مايأ ىلوأ يفو .ايوروأ ىلإ ةدئاع ًابيرقت ةيناطيربلا هتاوق عيمج لاسرإب
 بسكي ًاددهم ءاسنرف لامش يف ءافلحلا طوطخ ًارمدم قرتخا ًاتغابم ًاموجه ناملألا نش

 يف فرودنيدال موجه لظو .لوصولا نم ةيكيرمألا تازيزعتلا نكمتت نأ لبق برحلل ناملألا
 ءانب ديعي نيطسلف يف يبنللا يقب .ءانثألا كلت يف .فيصلا لصف لولح ىتح كلت هتروف
 .لبقتسملل ًارضحت هتاوق

 فنأتسيل ةصرف رظتني يبنللا ناك امنييو فيصلا لصف ةياهنو داليملا ديع نيب
 ركسعمو ةيناطيربلا ةموكحلا نمض لكشتت ةيسايسلا ةكرعملا طوطخ تناك .هموجه
 اشاي رونأ ناك .تقولا كلذ يفو .ةينامثعلا يضارألا مساقتل ةيئاهنلا تابيترتلا ءازإ ءافلحلا

 قطانملا ىلع ةرطيسلل فدهي ءفرودنيدال موجهب هيبش لامشلا يف هب صاخ موجهل ربدي
 اهدعب اميرو :ناتسكرتو ناجيبرذأ ةيرصيقلا ةيروطاربمإلا يضارأ نم ةيكرتلاب ةقطانلا
 امنيب ايناطيربل ةيقرشلا ةيروطاربمإلا ريمدتل .دنهلاو ناتسناغفأو سراف دالب وحن لوزنلل
 موجه عم اشاب رونأ موجه هباشت امنيب نكل .ايوروأ يف ةديعب اهتاوق عيمج نوكت
 كلذ يفف .يرهوج رمأب هنع فلتخا دقف ؛ةسئاي ةريخأ درن ةيمرك ادب هنوكب فرودنيدال

 نإ لب ءلهسأ لكشب اهمييقت نكمي اهاياونو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تاردق تناك .تقولا
 لامش نم ةعساش. قطانم ىلإ ةيملاعلا برحلاو ةسايسلا هابتنا بذج ينامثعلا رونأ موجه

 يف مجاهي اشاب رونأ حار امنييو .برحلا يف لبق نم عازنلا ةرئاد يف نكت مل طسوألا قرشلا
 .برغلا يف رونأ تاوق ىلع هموجه فانئتسا ىلع ًاريخأ ًارداق يبنللا ادغ ءقرشلاو لامشلا
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 0 سس و فكتب ناش وذا اس |

 :قشمد ىلإ قيرطلا

 نم ةنيتم سسأ عضوب يبنللا ماق 1918 ماع فيصو 1917 ماعل داليملا ديع نيب

 حالصإ ىلع طابشرو يناثلا نوناك يرهش لالخ لمع دقف .كارتألا دض هتلمح فانئتسا لجأ

 باودلا ىلع دامتعالا نم هشيج حيريل كلذو ءئطاشلاب سدقلا طبرت يتلا ديدحلا ككسلا َدمو

 هذه يف .نزاوتلا مدع ةلاح يف اهيقبيل ىدعلا تاوق ىلع ريغي لظ امك .ةرمدملا قرطلاو

 هفحز طخ ىلعو .ةمداقلا ةلمحلا لجأ نم رارغألا دونهلا هدونج بيردت يبنللا عبات .ءانثألا

 نم قشمدل ناك :خيراتلا روصع عيمج ىلإ ةبسنلابو ءيلاتلا فدهلا يه قشمد تناك

 تناكو .ملاعلا يف ةلوهأم ةنيدم مدقأ دعت يهف ءسدقلاو دادغب ىتح قوفي ام ةيمهألا

 برعلا لبقو دوهيلا لبق ىتح ةرهاز ةحاو قشمد تناك .نمزلا قفأ يف ىشالتت اهروذج

 ةيزمر ةيممأ اذ اهيلع ءاليتسالا ناكو ,ناملألاو زيلكنإلا لبقو نييحيسملاو نيملسملا لبقو

 ةيروطاريمإلا نم ةيبرعلا يضارألل ايناطيرب لالتحا مامتإ لكشي ةيحان نم وهف .ةغلاب

 اومتخ نيذلا :ملاعلا يحتافل ةيعرشلا ةمئاقلا يف ايناطيرب عقوم دكؤي امك .ةينامثعلا

 نم رثكأ نوكت نأ ايناطيرب تدارأو .ةيروس ةحاو ىلع ةرطيسلا قيقحتب مود مهتاراصتنا

 يبنللاف .ةقفارتملا اياضقلاو ىوقلا نم ةفوفصم مساب كرحتت تناك ذإءيديلقت حتاف درجم

 اهنيب نمو ؛ةدع تايار تحت مدقتلل ةرضحتم هشويج تناكو .ءافلحلا ةداق نم ًادئاق ناك

 نم ديرأ يتلاو ؛ةيبرعلا ةيضقلاو نيسحلا لجأ نم سكياس كرام ريسلا اهممص يتلا كلت

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيروطاربمإلا يضامل زمرت نأ ءرضخألاو ضيبألاو دوسألا :اهناولأ

 نيسحلا هلخدأ يذلا ديحولا ليدعتلا نإ .رصاعملا اهلطب وه نيسحلا نأب يحوت نأو .ديجملا

 دق سكياس نم رمأبو تناك تايارلاف .رمحألا نوللا جردت رييغت ناك ملعلا ميمصت ىلع
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 | طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصفلا

 ىلإ اهميلستب سكياس ماق مث نمو ءرصم يف يناطيربلا يركسعلا دادمإلا لماعم يف تعنص
 .زاجحلا تاوق

 ًادج ةماه ةلأسم ءاهراكتباو ايناطيرب عنص نم ناك يذلا ,ةيبرعلا ةيموقلا ملع راثأ

 نيلوئسملا صالخإ ىدم ةلأسم يهو .قشمد وحن فحزلل دعتست يبنللا شويج تناك امنيب
 يتلا ةديدعلا اياضقلاب مهمازتلا يف طسوألا قرشلا ةسايس غوصب اومتها نمم نييتاطيربلا
 1914 ماع لبق ناك يذلا سكياس كرام ريسلاف .برحلا قيرط لوط ىلع اهقانتعا اومعز

 نم ةعضاخلا بوعشلا ريرحت ةيضق ىلإ برحلا لالخ دترا ,مكاح بعشك كارتألاب ًابجعم
 ىلع هقلق نع ربعي مويلا حبصأ ةيماسلل ًاحيرص ًايداعم ناك امنييو .ينامثعلا داهطضالا
 امأ .ةيماسلل هئادع يف ًامزتلم موي يف ناك يذلا نيغازترينيم ًاضيأ هلعف ام وهو .دوهيلا

 بوعشلا نأ اولاق املاطل نيذلاو ,نوتيالكو سروتس لاثمأ نم نويرامعتسالا نولوئسملا
 ثعبي بحري ىهو سكياس نورصاني نآلا اودب دقف ءاهسفن مكح ىلع ةرداق ريغ ةيبرعلا
 ءارآلا فيط نم فرطلا ىلعو .ًايقيقح نكي مل تالوحتلا هذه نم يأ نإ .يبرعلا لالقتسالا

 .نايحألا رثكأ يف اهفلؤم وه ناك يتلا دوهعلل ءافولاب ًانمؤم سكياس فقي ناك ,يناطيربلا
 ضعب يفو دوهعلا هذه اوبجش نيذلا :ناديملا يف نولماعلا طابضلا ناك رخآلا فرطلا ىلعو

 ًابصتم سكياس ىلوت 1918 ماع علطم يفو .اهمساب تعضو يتلا اياضقلا اونعل نايحألا
 .برحلا نم ينامثعلا حرسملا ةسايس نع ًالوئسم ىسمأ ثيح ,ندنل يف ةيجراخلا ةرازو يف
 رصم يف تياغنيوو نيطسلف يف نوتيالك ةسايسلا هذه نع نويناديملا نولوئسملا ككش. دقو
 مل مهنأ عم ءاهقانتعا ىلع سكياس ءاج يتلا ةيلاثملا ةسايس يف دادغب يف دنهلا ةموكحو

 يف ءارآلا تالدابت اهب يرجت تناك يتلا ةثامدلا حطس تحتو .ةحارص كلذب هوربخي

 طايضو ةيجراخلا ةرازو هب تراس يفخ رايت 1918 ماع يف ىرس .ةيناطيربلا ةموكحلا
 راظتناب ءقشمد .ءافلحلا طوطخ جراخو ,سدقلاو دادغب تناكو .سكاعم هاجتا يف ناديملا
 ةيطارقوريبلا يف ًابذاجت كانه نأ ندملا كلت كردت مل نيح يف يئاهنلا اهريصم ررقت ةملك

 .ررقي نم وه نوكي دقو ةيناطيربلا
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 0 يي 231 ا ل

 فيلألا لظ هنكل ,يبنللا ىدل ىلعألا يسايسلا طباضلا ةفصب نوتيالك تربليغ مدخ

 دقف اذكهو .ةرهاقلا يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا تياغنيو دلاانيجير ريسلل يسايسلا

 ةسايس ىلإ ةفاضإلاب ءنادوسلاو رصم يف ةسايسلا ديدحت يف ًايدايق ًاعقوم نوتيالك لتحا

 هعنم دقو ؛ةينهم ةريسو ةربخ وذ شيج طباض نوتيالك ناكو .نيطسلف يف لالتحالا شيج

 ءارآو ضقانتت ءارآلا كلت تناك امدنع ةيرحب هئارآ نع حاصفإلا نم ةداع يفارتحالا هرذح

 رذحب اهنع ربع هنكل ,هعم قفتا يذلا تياغنيول ةحارصب هراكفأ نع ربع دقف اذل .هئاسؤر

 وأ ةكلممل ًاروصت سروتسو نوتيالك نم لك مسر دقل .يأرلا هقفاوي نكي مل يذلا سكياسل

 نكل .امير نانبل يف الإ اسنرفل هيف ناكم ال طسوأ قرش يف ايناطيرب هدوقت يبرع داحتا

 نييسنرفلا ءانثتسا يف هنم ةبغر نكي مل رمألا نأ :حرشو ءاسنرفل هتضراعم ركنأ نوتيالك

 مه نإو ءنييروسلا لبق نم نوضوغبم مهف ءمهسفنأ نييسنرفلا طلغ ناك لب .ةيروس نم

 ىلإ لوصولا ةيلمع يف كرتشي نل هنأ :لاقو .اهنودسفي فوسف ةيروس مكحل ةصرف اوحنُم

 نيرشعلا يف .ايناطيرب نع ةيلوئسملا داعبإ لواحي ةطاسبب نوتيالك ناك دقل .هذهك ةجيتن

 ناك ."يتيحان نم ةيدوشاف يأ ىشخت نأل ةجاح ال" :لوقي سكياس ىلإ بتك ,1917 بآ نم

 وأ لجس عضو وه مهملا رمألا نأ سكياس ربخأو ءاسنرف لشف ىلع ايناطيرب مالُث نأ ىشخي

 نوتيالك نكل ءاسنرف دض زيحتلا ركنأ هنأ عمو .ايناطيرب أطخ نكي مل رمألا نأ نيبي ريرقت

 ,تياغنيو هليمزو وهف طسوألا قرشلا يف نيرخآلا ايناطيرب ءاقلح لوح هتاظفحتب فرتعا

 دوهيلا ىلإ موللا هجوي تياغنيو ناك ذإ .دوهيلل نيداعم مهنوك ىلع ةدشب نيممصم اناك

 ىلإ ًاريرقت نوتيالك بتك 1916 ماع يفو .ةينامثعلا برحلا عالدنا ىلع ضيرحتلا يف

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم مالس ةماقإل كرحتلا ءارو اوناك دوهيلا نأب لوقي تياغنيو

 ؛1917 ماع يف حطسلا ىلإ ىرخأ ةرم ايكرت عم مالسلا ةيوست ةيضق تفط امدنع نكل .ًاضيأ

 نومزتلم نحن" :لاقو ءضوافت يكل ًايقالخأ قحلا كلمت ال ايناطيرب نأ ىلع نوتيالك لداج

 يفو .رصنلا مامتإ وحن ًامدق عفدن نأ انيلع اذلو "نمرألاو دوهيلاو نييروسلاو برعلا معدب

 هاجتا مازتلالا اهيف امب ءهذهك تامازتلا يف ًايمسر لوخدلا نوتيالك ضراع .تقولا سفن
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 | طسوألاقرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 سكياس ىلإ نوتيالك بتك .روفلب نالعإ ةدوسم عضت ايناطيرب تناك امنيبف .ةينويهصلا

 رادصإ نود "بعللا نم ةلاح نمض" دوهيلاو نوسنورهآ نورهآ ءاقبإ لضفألا نم هنأ :لوقي
 برعلاو دوهيلا عازتنا وحن هجتت تناك ةسايسلا نأ :بتكو .ايناطيرب اياون لوح نايب يأ
 ىلإ ةجاح ةبسانم يأ يف نوتيالك ري مل ةظقيتملا هتعيبطبو .يبرحلا دهجلا نع مهلصفو
 .ًامدقم دوهعلا عطق

 ايناطيرب نأ ىلإ حملي سكياس ىلإ نوتيالك بتك .روفلب دعو رودص نم رهش دعب
 ةصاخو ,ةينويهصلا هلمحت يذلا نزولا ًامامت كردأ ال يننإ" :هرادصإ يف ًائطخ تبكترا امير

 نأ بجي نكل .هنوبلطي دق ءيش لك مهحنم ةرورض يلاتلاب كردأ الو ءايسورو اكيرمأ يف
 ًائيش برعلا ةدحو حبصت نأ لامتحا يف رطاخن ءمهل حضاولا قلطملا انمعديو ءاننأ ىلإ ريشأ
 لالقتسالا ةركف عم ناك هنأ مغرو ."اندض ةدحولا هذه نوكت نأو ةملسم ةقيقحب ًاهيبش

 1917 ماع علطم يفف .كلذ نم سكعلا ىلع لب .برعلل ًايلاوم نكي مل نوتيالك نكل .يبرعلا
 لكشب اهمض وحن ًامدق يضملاو رصمل يمسالا لالقتسالا ىتح ءاغلإ تياغنيو عم حرتقا

 هضراعت نأ ةيجراخلا ةرازو تعاطتسا حارتقا وهو ؛ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلإ رشابم
 هنع اهيف عفادي ,حرتقملا اذه لوح ةلاسر سكياس ىلإ نوتيالك بتك ,تقولا كلذ يف .حاجنب

 يف تيم هنأ ملعأ نكل ءيوق حرتقمل هنإ" :اهيف لاقو .هوضراع نيذلا ندنل يلوئسم دقتنيو
 لوح ءارهلا كلذ لك نإ .باوص ىلع يننأ ملعأ انأف يتاملك ركذت نكل .مهتسايس ةهجاوم

 ناك نإو ,هل نيدعتسم اوسيل مهنإ .نفع نع ةرابع وه رصم يف يتاذلا مكحلاو نيطالسلا
 هحنمت كنأ نظت يذلا يتاذلا مكحلاو ةطلسلا نم ريغص ءزج لك نإف كانه مكح ٌرصق كيدل

 تايرظنلا يه ةفيطل .كدض مدختسُيل هريزوو ناطلسلا يديأ ىلإ ةرشابم بهذيس بعشلل

 ."ىقبت يتلا يه ةيساقلا قئاقحلا نكل ءاهلك ةليمجلا

 ىتح ,ةيرسلا ةيبرعلا تايعمجلا نم ًاريبك ًاءزج عنص نم لوأ ناك نوتيالك نأ عمو
 اوبغري مل مهنأ وهو .هب هنوربخي اوناك ام ًامود لهاجت هنأ الإ ,ةينامثعلا برحلا عالدنا لبق

 ءاج 1918 ماع يفو .نييناطيرب اوناك ول ىتح .نوييروألا وأ نويحيسملا مهمكحي نأب
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 | هسااقرقس يشب اتش ةلوقلا اتسم“ |

 دق كانه ايناطيرب ريفس ناك ذإ ءديردم نم ةمداقلا ةيسايسلا ةبيقحلا نمض اذهب ريكذت

 هيقلت نع ريرقت لاسرإب اهدعب ريفسلا ماقو ,ةيرسلا ةيعمجلا ميعز يرصملا زيزعب ىقتلا

 ةركفلا تناكو .ةينيطنطسقلا يف تعلطو رونأ ةموكح ىلع بالقنا ميظنتب زيزع نم حرتقم

 مكح حنمب كلذو ءيلارديف ساسأ ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ميظنت بالقنالا دعب يرجي نأ

 .ءافلحلا لود عم اهميظنت داعملا ةيروطاربمإلا ةحلاصم مث نمو ؛ىرخأ تائفو برعلل يلحم

 سفنب ًاراركتو ًارارم نوتيالك ربخأ دق ةرهاقلا يف يرصملا زيزع ناك ءبرحلا ةيادب يف

 مكح مهمساب زيزع ملكت نَم ضفر ينعي كلذ نأ مهفي مل ريخألا نأ ىدبي نكل .ةركفلا

 ةياصو وهو .هحرتقي نوتيالك ناك ام لب .يلاعلا بابلا مكحب مهتبغرو .ةرهاقلا ييناطيرب

 عمق اذكهو .طق هلبقي نل هنأ يرصملا راشأ ًارمأ ناك «يبرعلا طسوألا قرشلا ىلع ةيناطيرب

 قرشو ةلتحملا نيطسلف يف ةعبتملا تاسايسلا يف يبنللا حصان ناك يذلا نوتيالك نأ

 «برعلاو ةينويهصلل قيدص هنوك ىلع رصأو نييسنرفلل هءادع ىفن ؛:ةيروسو نانبلو ندرألا

 دقف سكياس امأ .عقاولا ضرأ ىلع اهعيمج ةثالثلا تائفلا تاحومط ضراعي ًايلمع ناك

 ىضمأ دق نكي مل 1917 ماع يف هنأ ثيح ؛ةموكحلا يف ًارغ ناك هنأ حيحص .ًافلتخم ناك

 سامحلا ىلإ ليمت ةيقبئثز ةيصخش ناك هنأ حيحصو «يذيفتت بصنم يف طقف نيتنس ىوس

 ميدع ًاصخش نكي مل كلذ مغر هنكل ,ةعرسب اهنع ىلختيو اياضقلا ىنبتي ناكو .ئجافملا

 «تائفلا هذهل رصانم ىلإ نمرألاو دوهيلاو برعلل ضهانم نم هلوحت دعبف .قفاني ملو ,ميقلا

 .صلاخ بلقي كلذو ددجلا هئاقدصأب همازتلا يف ةدحاو ًاقيرط سكياس كلس

 رمتساو ءنييسنرفلاو نمرألاو دوهيلاو برعلل هدوعو ىلع ظافحلا يف سكياس نمآ دقل

 دحأ يف .ءالؤه نم سئايلا هفلح ىلع ظافحلل هتلواحم يف 1918و 1917 يماع لوط ىلع

 تابثلا ريثك نكي مل" :لاقف «ةزيمتملا سكياس لئامش ًافصاو نامزياو ميياح بتك .تارملا

 قيقحت يف دعاسملا هرود ببسيو ."بلقلا ئفادو ًاميرك ناك هنكل هريكفت يف ةيقطنملاو

 "فولوكوس موحان" ينويهصلا ميعزلا وعدي نأ ًابيرغ نكي مل ةيموقلا ةيدوهيلا تاحومطلا

 هاجت همرك ىلع اوضرتعا نيذلا كئلوأ ناك ,هتموكح نمض نكل ."لمألا باب"ب هيتكم باب
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 | طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 يف هئالمز معد ىلع لوصحلا يه ةيساسألا سكياس ةلكشم تناك لعفلابو .بناجألا

 ناك مهتريح يف ببسلاو ء.هرظن تاهجو يف نيراتحم اوناك نيذلاو :ةيناطيربلا ةموكحلا

 يف نمكي سكياس ةلكشم نم ءزج ناك .مهسيياقمل ًاعبت ميق ام اذإ هترارغ اوكردي مل مهنأ

 يقبي ناك مهضعب نأ مهفي مل هنأ امك .مهنم لك عجشي ناك امو هئالمز تاهجوتب ةلهج

 مهب قثو نم عم ةيرسلا هتالسارم يفو تاعامتجالا لالخ .نامتكلا يط هتاططخمو هعفاود

 عيمج نع ةحارص ريبعتلا هناكمإب نأ سكياس رعش .ةيناطيربلا ةموكحلا يف هئالمز نم

 ةموكحلا وفظوم ناك ةقيقحلا يف نكل .ةقيرطلا سفنب نورعشي مهنأ ائطخم ضرتفاو .هئارآ
 فالخ ىلع اوناك امك ,مهتنهم ةعيبطب نيرذح نوتيالك لاثمأ نم نيقيتعلا شيجلا طابضو

 تناكو ,مومعلا سلجم لجر ناك دقف سكياس امأ .مهقاروأ راهظإ مدع ىلإ نوليمي سكياس
 داتعا امنيب :عفترم توصب ملكتلا داتعا دقف ةعنصلا هذه ةعيبطيو «تاباطخلا ءاقلإ هتعنص

 .ًارس مهناهذأ يف لوجي ام ىلع اوقبي نأ مهتنهم ةعيبطبو نوتيالك لثم لاجر

 نيلاوملا ةيجراخلا لاجر نأ سكياس فشتكا ,1917 فيص يف ندنل ىلإ هتدوع ىدل

 ,"واتنيغروم يرنه" ةينيطنطسقلا يف قبسألا يكيرمألا ريفسلا عم نواعتلابو «نيينامثعلل
 ةلواحم يهو ءايكرت عم ةدرفنم مالس ةضوافم يف ةردابملا هبايغ ءانثأ اولواح دق اوناك

 ىلإ سكياس بتكف .نيرخآ ىلإ ةفاضإلاب نامزياو ميياح لبق نم يروفلا لخدتلا اهلشفأ

 ام لك ريمدت ىلع صرحت تناك ةيجراخلا ةرازو نأ تدجو يلوصو ىدل" :لوقي نوتيالك
 ريرمت ةلواحمو نييسنرفلل ةضهانم رعاشم ةريثم .نيمرصنملا نيماعلا ىدم ىلع هب ُتمُق
 نمل هنإو ًةقيقح بسانملا تقولا يفو .وتلل تلصو دقل .ةيكرت راكفأ عم ةدرفنم تاضوافم

 .ةينويهصلا نأشب ًاقحم سكياس ناك .".. ديج لكشب تكسامت ةينويهصلا نأ ظحلا نسح

 بتكم ناك لب :نييسنرفلا ضهان نم يه نكت مل نإ ةيجراخلا ةرازو لوح أطخأ هنكل
 .هسفنب هأشنأ نم وه ناك سكياس نأ عم ءاسنرفل ةضهانملا ةمظنملا وه يبرعلا نوتيالك

 يبرعلا بتكملا ريدم "ثراغوه ديفيد" ناك م1917 ماع يف ندنل ىلإ سكياس ةدوع ليبقف

 يسنرفلا رودللو "وكيب  سكياس'"' قافتال ةضراعم طغض ةوق دشحب ماق ثيح ءاهيف ًادوجوم
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 صبببييبجججججججججججججججم ب هس قضم هش يا تسلا لولا تمن |

 ىفخأو .نيسحلا هدوقي يبرع داحتا ىلع ةيناطيرب ةياصوب ةيدانمو ءطسوألا قرشلا يف

 رثكأ ناك يذلا ثراغوه اهنع ربع يتلا كلت عم قباطتت داكت ءارآ "نوتيالك تربليغ"

 داع ثراغوه" نأ :لوقي نوتيالك ىلإ سكياس بتكف .كلذب ملعي مل سكياس نكل ,ةحارص
 ةكرحلا ىلع درابلا ءاملا ًابكاس ,قافتالا دضو نييسنرفلا دض ةركذمل هتباتكب ًاداسف ثاعو

 ثراغومه نكل" :اتماش سكياس قحلأو ."ةيناطيرب ةكم ىلع لوصحلل قابسلا ىلعو ةيبرعلا
 ,ةيدوشافلل ميلستلا مدع وه يساسألا رمألا" نأ سكياس لاقو .".. ءاركن ةميزه مزهنا

 ةيناطيربلاو ةيسنرفلا نيتموكحلا نامغريس وكيبو هنأ نلعأو ,"ةيسنرف مأ تناك ةيناطيرب
 فلاحتلا ,ةنكمم ةدحاو ةسايس كلانه" :برعلا عمو امهضعب عم نيتقداص انوكت نأ ىلع

 طبض ًاضيأ يغبني هنأ سكياس ىأر امك ."فلاحتلا اذه ةديلو ةيبرعلا ةمألاو .ًاريخأو ًالوأ

 نييناطيربلا كلاجر عفدا" :لاقف ءيسنرف ىلكنألا فلحلا كف اولواحي الأ مهماهقإو برعلا

 كاذو ديج لجر تنأ لثم تاملكو قلمتب نولبقي مهعدت الو ,نأشلا اذه يف برعلل يدصتلل

 ةيبرعلا ةيضقلا وحن نييسنرفلا عفدل سيراب ىلإ ةعرسلا هجو ىلع بهاذ انأ .ئيس لجر
 نكمتنس ىكيبو يننأ دقتعأو تحب نونج نع ةرابع رامعتسالا نإ .ديحولا مهلمأ اهنأ ىلع

 ىري ًايرامعتسا ًاصخش لظ هسفن ىكيب نأب كشي سكياس دبي مل ."مهل كلذ تابثإ نم

 ءاقبإب لمأي ناك نوتيالك نأب هبتشي مل امك ءطسوألا قرشلا يف ةسفانم ةلودك ايناطيرب
 .اهلمكأب ةقطنملا جراخ اسنرف

 ذيفنت ىلع ضرتعاو .ءوكيب عم لمعلا يف ىتح ةقلطم ةبغر مدع نوتيالك رهظأ

 ىلع صن يذلاو ثيوكسأ ةموكح ةرتف لالخ نييسنرفلا عم هيلإ لصوتلا مت يذلا قافتالا
 لالخ طسوألا قرشلا نم اهلالتحا متي يتلا قطانملا يف ةكرتشم ةيسنرف ىلكنأ ةرادإ مايق

 دراودإ ريسلا نأ ىلع يبنللا شيج ةدايق رقم يف اسنرفل لثممك هعقوم نم وكيب دكأو .برحلا
 ناك نإ" هنأ :سكياس ىلإ بتك نوتيالك نأ الإ ,ةكرتشملا ةرادإلا هذهب هدعو دق ناك يارغ

 ريغ ءارجإ يأ دض ةدشب ضارتعالا ىوس ينعسي الو .هنع ًائيش. عمسأ مل انأف ,كلذك رمألا

 يف رظنلا ليجأتل هذوفن مدختسي يبنللا ناك ام ًابلاغف ؛لاوحألا لك يفو ."اذهك راضو دجم
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 | طسوألاق رشلاوزغ :سداسلا لصفلا ا

 ةقيقحلا يف كلذ ناكو .هريدقت بسحب ًامئالم يركسعلا عضولا حبصي نأ ىلإ هذهك نوئش

 .نمرألاو دوهيلاو برعلا ىلإ ةبسنلاب امأ .كاذنآ نهارلا تقولا يف قافتالا كلذل ءاغلإ ةباثمب

 رشن الت يذلا عوبسألا يف .ًاجردت رثكأ لكشب مهلايح هئارآ نع سكياسل نوتيالك ربع دقف

 ,كلذ سكع ىلع ناك يذلا ,نوتيالك ىلإ ةرفشم ةيقربب ًاسمحتم سكياس لسرأ روفلب دعو

 يأ .هنأو ,نمرألاو برعلا بناج ىلإ لمعلل ةدعتسم تدغ ةينويهصلا ةكرحلا نأب هغلبي
 ناك ,ةنجللا كلت يف .ةثالثلا تائفلا ديحوتل ةكرتشم ةنجل ليكشت ىلع نآلا لمعي ,سكياس

 .برعلا امأ :نمرألا ملوكلام سميج لثمي امنيب ةينويهصلا ةكرحلا لثميس نامزياو ميياح
 .ةملسم ةيبرع ىرخألاو ةيروس ةيحيسم امهادحإ :ناتيصخش كرتشم لكشي مهلثمتس تناكف
 يف برعلا دعاسيس كلذ نأل ءبرعلا نم ديزملا مضني نأ يرورضلا نم هنأ سكياس فاضأو

 .ناكم لك

 ةدايقلا عنقأ هنأب لوقيل ًاددجم نوتيالك ىلإ سكياس قربأ عيباسأ ةعضب دعب
 ربخي نأ ةيقربلا يف نوتيالك ىلإ بلط امك .برعلل رصانم يوق طخ ينبتب ةينويهصلا
 ىلع لوصحلا ناملألاو كارتألا عاطتسا نإ هنأب ةرهاقلا يف ةيروسلا ةييرعلا تاعامجلا

 .ءافلحلاب هلامآ تطبترا نم لك ىلعو مهيلع ةميخو بقاوع لمحيس كلذ نإف ةينويهصلا معد
 .ًاضيأ نييناطيربلاو برعلا حلاصل ردص دق ناك روفلب دعو نأ ينعي سكياس ناك اذهيو

 مت برعلا حلاصم نأ اهيف هربخي وكيب ىلإ ةلاسر سكياس لسرأ نوتيالك ىلإ هقاربإ ديعُب
 سكياس لسرأ امك .برعلا قوقح ةقدب نوعاريس نيطسلف يف دوهيلا نأو باهسإب اهنيمأت
 هنأو ءمات قافتا ىلع اوناك نمرألاو ةنياهصلا ةداقلا نأب اهيف هربخي نوتيالك ىلإ ةلاسرب

 بص نأ الإ نوتيالك نم ناك ام نكلو .ةعومجملا ىلإ برعلا ةداقلا مضني نأ يرورضلا نم
 ةكم نأ الإ ءرظنلا تاهجو لك مغر" :هدر يف ءاج ذإ ءسكياس ةسامح ىلع درابلا ءاملا

 ةيروس برع ىشخي امنيب ؛مهب ةقالع اهل نوكي الأب بغرتو نمرألا الو دوهيلا بحت ال
 ينمرأ يدوهي يبرع عمجت ةركف نإف لاوحألا لكيو .بوقعيو وسيع ةصق راركت نيطسلفو

 رذحب مدقتلا انيلع هنأب يلاحلا انروعش نعو ةقباس ةبرجت يأ نع ًادج ةبيرغ ةركف يه
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 حبب 1-١ ا  ة/فل

 مامضنالل ندنل ىلإ يبرع دقو لاسرإ يدجملا وأ يقطنملا نم نوكي نل هنأ :فاضأو ."ديدش
 بتك مايأ ةعضب دعبو .ماسقنالا يديدش اوناك برعلا نأل ,سكياس بلط ىلع ءانب ةنجللا ىلإ

 صوصخب كرظن ةهجو ًامامت ىرأ يننإ" :لوقي ًءاضرتسا رثكأ ةجهلب سكياس ىلإ نوتيالك
 فوس .هليكشت يف حاجنلا مت نإ ققحتت دق يتلا عفانملاو ينمرألا يدوهيلا يبرعلا عمجتلا

 ةريبك ةصرف ىرأ ال انأف كعم ًاقداص نوكأ يكلو ,ديدش. رذحب كلذ متي نأ بجي نكل .هبرجن

 يفو ."نورق هرمع ًايديلقت ًاروعش ةليلق عيباسأ يف ريغن نأ لواحن اننإ .يقيقح حاجن يف

 ناك نإ ىرن نأ انيلع" :ًالئاق نوتيالك فاضأ صاخ لكشب يدوهيلا فرطلا نم فوخت

 ةظحل يف برعلا دييحت رطخ تحت ةينويهصلل معدلا نم ديزملاو ديزملا بلطتي عضولا

 . هجرح

 ريسلا ,رصم يف يماسلا ضوفملا .برقملا نوتيالك قيفر ماق يلاتلا مويلا يف

 هتفختسا سكياس كرام" نأ :اهيف لوقي يبنللا ىلإ ةلاسر لاسرإب تياغنيو كانيجير

 دسفي امير وهف ًاليلق ئطبي مل امو ,ةينويهصلا صوصخب مالكلا يف باهسإلاو ةيمحلا

 ماقو ."هسفن ئدهي ًارثأ لمحت دق اهنأ لمآ ةزاتمم ةلاسر هيلإ بتك نوتيالك نكل .رمألا

 ىلع ءانبو ؛ةرهاقلا يف ةيروس برع يلثمم عم عامتجالاب ءسكياس هيلإ بلط امك ,نوتيالك

 يدوهيلا معدلا ىلع برعلا ةيضق ةصرف فقوتب نوتيالك مهربخأ هيلإ ةهجوملا تاميلعتلا

 ةلود ةماقإب ةين مهيدل تسيل نكل ءنيطسلف يف مهل نطومب نوبغري دوهيلا نأبو .ءافلحلل

 ىلإ يبرعلا بتكملا هلسرأ ريرقت يف دروو .بلطملا عم ةيروس برع بواجتف .كانه ةيدوهي

 ةسايسلا نأ ًامامت نوكردي ' اهءاضعأ نأب :ةيروسلا ةنجللا مساب قطان ناسل ىلع نوتيالك

 .اهومتحرتقا يتلا طوطخلا يف دوهيلا عم نواعتلا يه اهنوعبتي دق يتلا لضفألاو ةديحولا

 نآلا نوبغري مهنأو مهتناكمو دوهيلا ةوق ًامامت نومهفتي نييروسلا نأب ثدحتملا دكأ دقو

 ىلإ ةبسنلاب نيبناجلا ةدحوو ةيدوهيلا ةيروسلا ةوخألا ىلع ديكأتلل ةيمالعإ ةلمح رشن يف

 دوهيلا نأب هداقتعا نع اهيف ربعي ةلاسر سكياس ىلإ نوتيالك لسرأ .هيلعو ."نيطسلف

 لصيفلا ىلع طغضي يكل سنرول ىلإ زعوأ هنأ بتكو .نودحوتي ةقيقحلا يف اوناك برعلاو
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 | طسوألا قرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 مل ءنيطسلف نم ةررحملا قطانملل مهترادإ يف نكلو .دوهيلا عم فلح ليكشت ىلإ ةجاحلاب
 يف ردص دق ناك روفلب دعو نأ عمف .رمألا اذه نم ةدافتسالا نويناطيربلا نولوئسملا لواحي

 يف هرشن ةيركسعلا ةيناطيربلا تاطلسلا تضفر ءسدقلا ىلإ يبنللا لوخد نم رهش لبق ندنل

 تحت يبنللا اهماقأ يتلا ةتقؤملا ةيركسعلا ةرادإلا ةسايس يف لخدي مل وهف اذكهو .ةنيدملا

 .برحلا رارمتسا لظ يف ًابارطضا ثدحت دق رومأ ةراثإريخألا ضفر ذإ,سروتس دلانور ةرمإ
 دوهيلا بلاطم ضفر بوجوب اهداقتعا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةرهاقلا تارابختسا تلقنو

 ةئيه ةماقإو يركسعلا عضولا رارقتسا نيح ىلإ كلذو نيطسلف يف ناطيتسالا وحن يضملل

 .ةحاسلا ىلع أرطت دق ةلكشم يأ عم لماعتلل

 ةبوعص اوكردي مل ندنل يلوئسم نأب نيطسلف يف ةيركسعلا ةرادإلا ولوئسم دقتعا دقل

 ىدبأ اذلو .كانه يدوهيلا ناطيتسالا ديازت ةركفو نيطسلف يف نيملسملا نيب ةحلاصملا

 ظحال امك .روفلب نالعإ ذيفنت يف مهتبغر مدعب ًاعابطنا نييناطيربلا نم نيطسلف طابض

 .نيملسملا ليضفت وحن سدقلا يف ةيركسعلا ةرادإلا يلوئسم ىدل ًاهجوت نيبقارملا ضعب

 بعصت تناك نيذلا دوهيلاو نييحيسملا ىلع ."نييلحم نينطاومك" مهتلماعم ترج نيذلا
 رسلا ءانمأ دحأ وهو ءروغ -يبسمروأ ميلو بتك 1918 فيص يفو .ةقيرطلا سفنب مهتلماعم

 لالتحالا طابض نإ :لوقي بيبأ لت نم سكياس كرام هليمز ىلإ ءبرحلا سلجمل ةثالثلا
 نع مهتاربخ زجعت" ًاصاخشأ اوناك ,نادوسلاو رصم يف ةمدخلا نم اوبلُج نيذلا ءيركسعلا

 الو .نيطسلف اهل عضخت يتلا ةعسوملا ةيملاعلا ةيسايسلا اياضقلل مات كاردإ ىلإ لوصولا

 وأ دنهلا يف اوشاع نيذلا نييناطيربلا ىدل لوقعملا ريغ هجوتلا ظحلي نأ ىوس ءرملا عسي

 نأ ىرأ" :فاضأو ."دوهيلاو نييحيسملا ىلع ءيعو نود ؛نيملسملا ليضفت وحن نادوسلا

 نورواني مهنأ امك ."شيشقبلا "و ةدسافلا قرطلا وحن ةميدقلا مهلويم نورهظي نيطسلف برع

 ىلإ روغ-يبسمروأ ةلاسر ريرمتب نوتيالك ماق ."مهلبق هذيفنتو دوهيلا ططخم ةقرسل

 ةللضم تناك روغ-يبسمروأ ةلاسر نأ رعش هنأ ًالئاق ,هنم ةلاسرب اهايإ ًاقفرم سكياس

 دق ناك هنإف ودبي ام ىلعو .ةينويهصلا عم ًايصخش ناك هنأ نوتيالك دكأو .ءيشلا ضعب
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 يحج [ #...-- 1 »قيما غ | ولات |

 لمحي مل نوتيالك نأ الإ .دوهيلاو برعلا نيب قافتا حاجنإ ةيناكمإب داقتعالا ىلإ لوحت

 تناك يتلا ءقرشلا ةلاحرو ةفلؤملا "ليب دورتريغ" ىلإ بتكو ءنيطسلف برعل ًايلاع ًاريدقت

 نونراقي ال نيطسلف برع نوَعدُي نم نإ" :لوقي دادغب يف ةيناطيربلا ةرادإلا يف مدخت
 يف ةرضحتملا قطانملا برعب ىتح ىأ «ةيبرعلا ءارحصلا لهأ نم نييقيقحلا برعلاب

 ."قارعلاو ةيروس

 1918 فيص يف بتك دقف سدقلا ىلع ًايركسع ًامكاح نّيُع يذلا سروتس دلانور امأ

 ضرألا يف ىندأ ةلزنم ذختت نأل ةمغرم ةيدوهيلا ريغ بوعشلا نأ املاط ' :لوقي سكياس ىلإ

 ةجرد ىلعأب متت نأ ةقفصلل دب الف ,ةياهنلا يف اهنوكلتميس مهنأ ًامامت نورخآلا قثي يتلا
 فرش نم ًائيش حنمُت نأ ةجراخلا تاوقلل يغبني امك :ةسايكلاو فطللاو ةمشحلا نم ةنكمم

 نينس امبرو ًاروهش رمألا قرغتسيس'' :لاق ءطبب يضملا ةسايس وحن هنم ثح يفو ."برحلا

 مل نيذلا برعلا ,برعلا لبق نم َنيِرّيسُم ريغ اننأ دوهيلل رهظن ىتح روبصلا لمعلا نم
 اذهل لمتحملا لبقتسملا ةيّؤر" نأ :سروتس بتك «ةلاسرلا تاذ يفوو ."دوهيلاب مهيرتشن

 رابتعالا نيعب ذخألا يف لشفن نأ وه رخآلا رمألا امنيب ءرمأ وه حوضولا نم يفكي امب دلبلا
 ًءاضرإ رثكأ نوكت فوس تاريغتلا جئاتن نإ .ىشالتيس امير يذلا وأ فعضألا رصنعلا فقوم

 ال ثيحب ,ةينلا ءوسل ةفينعلا ريباعتلا نودو نأتو ربصبو يجيردت لكشب تثدح نإ ًاماودو
 يف هئالمزو سكياس ىدل اماه ًالاؤس ةسايسلا هذه تراثأ دقل ."ًايلزأ ًادقح اهءارو كرتت

 ةبوسحم ثدحلا بلق يف لجر اهحرط يتلاو ةسايسلا هذه تناك نإ ىه لاؤسلا ناكو .ندنل

 .مهفادهأ لاشفإل مأ قيقحتل ةقدب

 وحن تاوطخ ذاختاب ةيجراخلا ةرازو يف هؤالمزو سكياس ماق 1918 ماع لئاوأ يف

 ةيجراخلا ةرازو تقربأ طابش نم رشع ثلاثلا يفف ءنيطسلفل اهوعضو يتلا ةسايسلا ذيفنت

 ةنجللا ليكشتب هملعت ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم يف تياغنيو دلانيجير ريسلا ىلإ

 تاكرح نع نيلثمم ةنجللا كلت تمض طسوألا قرشلا ىلإ اهلاسرإ يرجيس هنأو ,ةينويهصلا

 عضوتل ةنجللا تناكو .نامزياو ميياح روتكدلا اهسأرتو ةيناطيرب ريغو ةيناطيرب ةينويهص
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 | طسوألاقرشلاوزسغ :سداسلا لصنلا |

 ذيفنت اهب متيس يتلا ةقيرطلا عضو اهتياغ تناك امنيب ءروغ-يبسمروأ ميلو فرصت تحت
 مقاط دارفأ دحأ ,"يانواد نالآ" ماق ؛ةينويهصلا ةنجللا لمعل نيشدت يفو .روفلب نالعإ
 ."سيوج .يس .يب ' مدقملا ىلإ يانواد بتكو .لصيف ريمألا عم نامزياول ءاقل بيترتب يبنللا
 يف ,ةينويهصلا فادهألا نم هتجتنتسا امم" :لوقي لصيفلا تاوق يف عيفرلا طباضلا

 ةيدو ةقالع ةماقإ يف ةيوعص كانه نوكت نأ يغبني ال هنأ نظأ ءام دح ىلإ ةريصق ةثداحم

 بتكو .ههاجتا ًادج ًاسمحتم نامزياو اديو لصيف ريمألاب نامزياو فيرعت ىرجو ."مهنيب

 امك !دئاق هنإ .هتيقتلا يقيقح يموق يبرع لوأ هنإ" :لوقي لصيفلا نع هتجوز ىلإ نامزياو
 متهم ريغ هنأ امك .ةينف ةحولك ةماسولا نم هنإ .ًادج قداصو يوس لجرو ًامامت يكذ هنأ

 برع رقتحي وهو .يروسلا لامشلا لماكو قشمد ديري ىرخأ ةيحان نم هنكل ,نيطسلفب
 يف روغ يبسمروأ هلاق ام عم ىشامتي كلذ ناك ."ًالصأ ًابرع مهربتعي ال هنإ لب ءنيطسلف

 ربخأ دقف ء,باطخلا كلذ نع صخلم ىلإ اعبت .رهشأ ةعضب دعب ندنل يف ينويهص عامتجا
 جراخ ةقيقحلا يف ةيبرعلا ةكرحلا تدجوأ دقل" :ةينويهصلا ةيسايسلا ةنجللا روغ يبسمروأ
 تمض دقل .ةينويهصلا ةكرحلا نع فلتخت مل لصيفلا اهداق يتلا ةكرحلا كلت نإو .نيطسلف

 امأ .ًاديج ًابعش اوناك ندرألا قرش ةقطنم برع نإ .نييقيقح ًالاجر اوناك نييقيقح ًايرع
 نأ ةنياهصلا ىلع .ةيبرعلاب قطان بعش درجم لب .ًابرع اوسيل مهف ندرألا برغ بعش
 ةكرحك .لامشلا وحن مويلا هجتتو زاجحلا يف ًاساسأ تقلُخ يتلا ؛ةيبرعلا ةكرحلاب اوفرتعي
 ."ةيماس ئدابم تاذ ةقيفر

 يناطيربلا يركسعلا راشتسملا ناك ءلصيقلاو نامزياو عمج يذلا ءاقللا لالخ

 هيف ركذ ريرقت يف يصخشلا هيأر سيوج لقن دقو ًارضاح سيوج مدقملا ءلصيفلل ىلعألا
 هنأ ىلع نواعتلا كلذ ىلإ رظن ةقيقحلا يف هنأو ,يدوهيلا نواعتلا ةركفب بحر لصيفلا نأ

 نع ريبعتلا ىلع ًارداق نكي مل لصيفلا نأ عم .ةيبرعلا تاحومطلا قيقحت لجأ نم يرهوج
 لبقيل ناك ,سيوج هبتك ام بسحو .هنأ الإ ءهدلاو نم ضيوفت نود ةددحم رظن تاهجو
 ىرج .ةيروس يف هبلاطم معدل ءافلحلاب عفديس كاذ هلوبق ناك نإ ةيدوهي نيطسلفب
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 لصيفلا لبق نم ةينويهصلل ينلع معد مامأ قيرطلا دّبع هنأ امك ,ديج وحن ىلع عامتجالا

 نم هروهمج نامزياو دجو ءسدقلا يفو .ةيلاتلا ةنسلا يف دقعنا يذلا مالسلا رمتؤم يف

 نأيو اهتائف عيمجل عستتل ربكلا نم نيطسلف نأب مهنأمط هنأ عم ءًابيحرت لقأ نيملسملا

 نامزياو ضعتما امك .نييحيسملا وأ نيملسملا باسح ىلع نوكي نل يدوهيلا ناطيتسالا

 مهدهعت نالعإب مهبلاط امدنعف ءنيطسلف يف ةيناطيربلا ةرادإلا يلوئسم فقوم نم

 لعف هوالمزو سروتس دلانور نم لك ضفر ,ملسملا عمتجملل هحرشو روفلب دعو ةسايسب

 ماهفإ نأب لئاقلا نامزياو يأر سروتس ضراع ةيجراخلا ةرازو ىلإ هتاظحالم يفو .كلذ

 ةرادإلا قتاع ىلع عقي ةينويهصلا معد يف ةيناطيربلا اياونلا ةيدج نيطسلف يملسم

 لالخ نمو ؛ندنل يف روفلب دعو لالخ نم ًاقبسم مت كلذ نأ :سروتس لاقو .ةيركسعلا

 نيطسلف ناكس ناكم اهسفن عضت نأ ةينويهصلا ةنجللا ىلع ناك هنأو .ةيملاعلا فحصلا

 يه يتلاو ءنيطسلف تعقو دقل" .اهيلإ ةجاحب مه ةنأمطلا نم مك كردت نأو دوهيلا ريغ

 نأ نيطسلف اهلالتحا ةيشع تنلعأ ةوق يهو ؛ةيحيسم ةوق يديأ يف ,ملسم دلب نآلا ىتح

 يف ةيبعشلاب ىظحي ال بعش ىلإ ةيرامعتسا ضارغألو ملسُّيس ضرألا هذه نم ًاريبك ًاءزج

 ةفالخ ةلسلس نمض سدقلل ًامكاح هنوك كردأ قالخألا يلاعلا سروتس نأ امك ."ناكم يأ

 .اهنع ًالوئسم هسفن ربتعي مل ةيضق نم هيدي لسغ اذكه هنأو ,”تالياب سويتنوب ' دهع ذنم

 ديأ امك ."ًاصلخم ًاينويهص" هفصوب ملكتي ناك هنأ ةيجراخلا ةرازول سروتس دكأ ءكلذ عم

 1918 ماعلا علطم اهيلإ راشأ يتلا هتيجيتارتسإ نإ .ًاضيأ ليجأتلا ةركف نوتيالك تربليغ

 رمأ وهو ؛ةيروس ةبورع ةيضقب اهطبر لب ,بسحو ةينويهصلا ةيضقلا ليجأت درجم نكت مل

 مهأ" نأ :ةينويهصلل ةوقب رصانملا يريمأ ويلل نوتيالك حرشو .ًاضيأ لصيفلا هحرتقا ناك

 ىلع برعلا لصحي نأ ىلإ ةينويهصلا لوح ةريبك ةيلحم ةجض راثت الأ .ًالوأ :امه نيتيضق

 مدعب مهدهعت عم ًامامت نوجرخي نييسنرفلا لعج ءًايناث .قشمد يهو ,ةكعكلا نم ةعطق

 مل نكل ."ييرعلا يتاذلا مكحلا ةركفب مازتلالا مهديكأتو يرامعتسا لالتحا يأب ريكفتلا

 سدقلا يف امهالك ضفر نإ :يهو ؛ةمهم ةيضق يف سروتس وأ نوتيالك نم يأ ركفتي
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 | طسوألاقرشلاوزغ :سداسلا لصنلا |

 نيطسلف يف دوهيلاو برعلا نإف ءندنل يف روفلب دعول امهتموكح رادصإب فارتعالا

 نوقثي نانبلو ةيروس ىملسم ناك امم رثكأ ةيناث نييناطيربلاب اوقثي الأ نوملعتيس
 نأ نم اوقلقي يكل ًاببس اوحنم دق ةنياهصلا ءامعز ناك ءًالصأ ةرتفلا كلت يفو .نييسنرفلاب
 نوتيالك لبق نم نيطسلف يف ضّوَقُت امبر ندنل يف تنلعأ يتلا روفلب نالعإ ةسايس
 .ثدحلا بلق يف نيرخأ طابضو سروتسو

 يبرعلا لالقتسالا ةسايسل ةيهفش دوعو نم رثكأ ميدقت رجي مل :ةرصبلاو دادغب يف
 ةرداغملل رطضا دق "سكوس يسريب" ريسلا ناكو .ةيجراخلا ةرازوو سكياس اهنلعأ يتلا

 نتباكلا هبئان هناكم لح .هبايغ يفو .سراف دالب ىلإ ًاريخأ ةدوعلاو ةليوط ةلحر يف
 نوسليو ناك .ًايندم ًاضوفم حبصأ نيح ريخألا هادعت اهدعيو ؛”نوسليو يت دلونرأ"

 رود يف الو اهمكح يتلا قطانملا لالقتسا يف ال نمْؤي مل وهو يدنهلا شيجلا يف ًاطباض
 دورتريغ تناكو .قطانملا هذه نوئش ةرادإ يف ءزاجحلا يف ًاديعب ميقي يذلا ءنيسح فيرشلل

 شيج عم دادغب ىلإ تمدق دق ءاهنامز يف ةيبرعلا يضارألا لوح ٍبتُك ةفلؤم رهشأ ءليب
 ةيلاعلا اهتناكم فيظوتب ليب تماق .رمألا ئداب يف .نوسليول ةنواعمك كانه مدختل ةلجد

 دح ىلإ نكت مل املو ءنوسليو ةسايس ةدناسمل ءاقدصألاو براقألا نم ةعساولا اهتكبشو

 يفو .هرظن تاهجو لايح ةسمحتم كاذنآ تدغف ةيمحلا اهتذخأ ,ةيسايس ةركفم ريبك

 ةيجراخلا ةرازول مئادلا ليكولا "غنيدراه زلراشت" ميدقلا اهقيدص ىلإ تبتك 1918 طابش
 نم كانه سيل .. ةمظنملا ةموكحلا لوح ةلهذم تاسارد عضو مت دقل" :لوقت ةيناطيربلا

 ناك ,ةوق انه اهيلع ظافحلا عيطتست يتلا ةطلسلا تدادزا املكو .. اندض فقي مهم رصنع
 نأ :لوقلاب ليب تمتخو .".. ةلماكلا ريغ تاءارجإلا وه هنوشخي ام نإ .ةداعس رثكأ ناكسلا

 دعبلا لك ًاديعب كلذ ناك دقل .ةلقتسم ةيبرع ةموكح يف ركفي دق ةرصبلا وأ دادغب يف دحأ ال
 ةداعإ ىلإ هتوعدو .دادغي ريرحت لوح سكياس كرام ريسلا هتدوسم عضو يذلا نالعإلا نع

 سكياس تاحيملتو ءنوهامكام عم هتالسارم يف نيسحلا حرتقمل ًاقفو ةيبرعلا ةمألا ثعب

 .ةيبرعلا ةمألا كلت دئاق حبصيس نيسحلا نأ ىلإ
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 كرحت عم كلذو ءسكياسل ةيفلاحتلا ةسايسلا ليدعت مت ءًاضيأ رخآ ناكم يفو

 ىضم امنيبف .ةكم مكاح هاجتا برحلا نمز مهتسامح نع ًاديعب نييناطيربلا نيلوئسملا

 ريمأ ةناكم روهدت نويناطيربلا نولوئسملا ظحال ,نيسحلا ةيضق لطب هنوك يف سكياس

 يذلا ةيبرعلا ةريزجلا يف دجن ةعطاقم ديس ءدوعس نب زيزعلا دبع هسفانم ةناكم مامأ ةكم

 زاجحلا راز امدنع روهدتلا كلذ نع ًاحيملت ىقلت دق سكياس ناك .ةيادبلا ذنم دنهلا هتدناس

 نيدفارلا دالب يف ايناطيرب عم نواعتلا لايح نيسحلا ةعواطم هتأجافف ؛1917 عيير يف

 ىمظعلا ايناطيرب موقت نأ بلطن اننكل" :ريمألا فاضأ ثيحو ؛ةيروس يف اسنرف عم ىتحو

 رابخإب نيسح فيرشلا ماق 1918 يناثلا نوناك يفو ."دوعس نبا عم لماعتلاب انتدعاسمب

 ىلع ةفيلخ هسفن نالعإ يف ركفب ناك هنأب "سيلاونروك ناهانيك" بتكملا يف طباضلا

 نم ةدع تاركذم اهيلع تثح دقو .ءرنشتك دروللا ةطخ كلت تناك ,تاونذس ثالث لبق .نيملسملا

 عم نكل .يبرعلا بتكملا دعب اميف اولكش نيذلا طايضلا اهلاطبأ ناكو ءسروتس ىلإ نوتيالك

 امك ؛لءاضت دق نيسح فيرشلل يبرعلا بتكملا ريدقت ناك 1918 يناثلا نوناك رهش لولح

 ةلواحم يفو ءنيسحلل سيلاونروك ركذف .ًامامت ةضقانم ةركف ىلإ لوحت دق ناك بتكملا نأ

 ةفالخلا ءوبت نيسحلا لواح نإ أرطت دق ةريطخ لكاشم نأ :ريخألا طابحإل لوألا نم

 نم ءابنألا هذه تياغنيو دلانيجير ريسلا يماسلا ضوفملا ىقلت امدنعو .ةيمالسإلا

 قباس كرحت نم ققحتلل" ةصرفب :هلمأ نع برعي ةيجراخلا ةرازو ىلإ لسرأ ءسيلاونروك

 يف ماق يذلا هسفن تياغنيو لارنجلا كلذ ناك دقل .نيسحلا لبق نم "سوردم ريغ وأ هناوأل

 هنأب :نيسحلا رابخإ ىلع يبرع ينيد ميعز ضيرحتب 1915 يناثلا نيرشت نم رشع عباسلا

 برعلاو نيملسملا نم هبعش لامآ قيقحتو يعرشلا هثاريم يلوتل بسنألا لجرلا" ناك

 ةيبرعلا ةفالخلا" ةماقإب يمشاهلا ميعزلا ةبلاطمو "مهنم تقرس يتلا مهتفالخ ةداعتساب

 اوماق مايألا نم موي يف مهنأب ركذُي نأ مئالملا ريغ نم هنأ رنشتك عابتأ دجوو ."ةيمشاهلا

 لهاجتي قحال تقو يف اوماق اذكهو .ةفالخلاب ةبلاطملا ىلع نيسحلا عيجشتب مهدئاقو

 .مهتركاذ نم ةفالخلا ةيضق كلذب نيحسام ,ةيمسرلا قئاثولا نم هوفذحو مهبتك يف رمألا
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 يذلا مسقلا سروتس دلانور ريسلا فذح نمزلا نم دوقع ةثالث دعب ترشن تاركذم يف

 .يت" بتكو .1914 ماع نيسحلا ىلإ ةيخيراتلا رنشتك ةيقرب نم ةفالخلا ةيضقل ضرعتي
 مل ةقيقحلا يف مهنكل ةيادبلا ذنم ةيبرعلا ةيموقلاب اونمآ هعابتأو رنشتك نأ "سنرول .يإ
 ,اهيلع مهل لصحي دق نيسحلا ناك يتلا ةفالخلا ةيلعافب اونمآ لب .قالطإلا ىلع اهب اونمؤي

 .ءيش لك وه نيدلا ناك امنيب ًائيش ينعت ةيموقلا نكت مل قرشلا يف هنأ سنرول فاضأو
 1918 ماع يف امهالك خيراتلا ةباتك ةداعإ يف ةبغرلاو ةسايسلا تضرف ,ةقيقحلا يف

 لضفم يبرع ميعزك زربي حار نم ,نيسحلا سيلو ءلصيفلا ناك دقل :تامامتهالا يف ًاريغت
 ةروشملا لبقت وحن .هدلاو هل رقتفا .ًاليم رهظأ لصيفلا نأل كلذو ءةرهاقلا ييناطيرب يدل
 ةرمإ تحت ةعقاولا شويجلا عيمج تناك م1918 فيرخ لولح عمو .نييناطيربلا هيجوتلاو
 يف نكل .طقف دونجلا نم فالآ ةعضبب ةيناطيربلا رداصملا لبق نم ردقت نيسحلا ءانبأ
 ءارمأ ةيار تحت تعمجت دق تناك برعلا نم ةريبك ًادادعأ نأ نويناطيربلا ىعدا نلعلا

 ةيرسلا قئاثولا نإف كلذ عمو .مهنيب اميف ىورت ىرخأ ةصق كانه تناك امنيب ناجحلا
 برحلا ءانثأ هركذ ىرج يذلا عابتألا ددع" نأب :فرتعت 1919 ماعل ةيناطيربلا ةموكحلل
 1919 ماع ةدج يف ةيناطيربلا ةلاكولا نع رداص ريرقت يفو ."شحاف لكشب هب ًاغلابم ناك
 فلأ يلاوحب هعابتأ ددع رّدَق ذإ ءنأشلا ميدع ًايركسع هنأ ىلع نيسح كلملا ريوصت ىرج

 تناكو ,ةيودبلا لئابقلا نم ىرخأ فالآ عضب اميرو يماظن ريغ لتاقم يفلأو يماظن لتاقم
 مالحأ يف سمغنا" نيسح كلملا نإف :ريرقتلل ًاعبتو .ةفيعض اهنأ ىلع فنصت مهتراهم
 دوعس نبا ةمحر تحت" هكرتيس ناك يناطيربلا معدلا عجارت نكل ,"حتفلا نع ةشئاط

 ةروث لوح يبرعلا بتكملا نع رداص ريرقت يفو ."ةيباهولا ةكرحلل ةدعاصلا ةجوملاو
 رهشألا قايس يف الإ ةروثلا هذهل ةيقيقحلا ةيمهألاب رَعْشُي مل" هنأ :درو 1918 يف زاجحلا

 نأ لوقلا يغبني هسفن تقولا يف نكل .موي دعب ًاموي رشتنت نآلا يهو .ةيضاملا ةليلقلا
 برعلا نإف :ريرقتلل ًاعبتو ."بهن صوصل ىوس وسيل مه فيرشلا دونج نم ةئاملاب نيعست
 لوقلا نكمي'' :اذكهو .تلصو دق ةيناطيربلا تاوقلا تناك امدنع الإ كارتألا دض اوضهني مل
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 لينولوكلا بتكو ."مدقتلا يف نييناطيربلا ةردق ىلع لماك لكشب دمتعي فيرشلا ةروث ىدم نأ

 ةصاخلا ءارحصلا ةلمح نأ انلق نإ ئطخن ال دق" هنأ :يبنللا تارابختسا سيئر :نيغازترينم

 ."ندرألا رهن برغ يف ثادحألا ةحاس ىلع ريثأت ىندأ اهل نكي مل سنرولب

 عم فلاحتلا بناج ىلإ فقي لظ يذلا سكياسف .يأرلا اذه ضراعي نم كانه نكل

 ىأر ؛يبرحلا دهجلل ةماه ةمهاسم نومدقي اوناك هناوخإو لصيفلا نأب دقتعيو نيسحلا

 هابتنا لغشت زاجحلا ةروث تناك 1918 ماع لولحبو ىرخأ نكامأو برعلا ةريزج يف هنأ

 نوف ناميل يناملألا دئاقلا تاركذم رهظُت ءلعفلايو .كارتألا دونجلا نم ًافلأ نيثالث و نامث

 شويجلا هذه تضرعت هرارفلاب ذولت هشويج تناك امنيبو 1918 ماع يف هنأ سريدناس

 ًاداقتعا هتاركذم يف نوتيالك تربليغ ةربن رهظُتو .برعلا ودبلا لبق نم ةملؤم تاقياضمل

 ىرخأ ةلدأ يحوتو .يبنللا ةنميم ىلع ةماه ًافادهأ نازجني اناك نسزولو ليضيفلا نأب

 نمض ىضوفلا رشن يف تحجن ندرألا يبناج ةقطنم يف ةيبرعلا تاوقلا نأب ًاضيأ

 حاجن يف لصيفلا ةمهاسم ىدم ةيضق تلظو .ةيكرتلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا قطانملا

 كلذ يفو .ةيسايسلا نوئشلا عم اهلالحمضا رثإ كلذو ,ةقيقد ةباجإ قلي مل ًالاؤس ءافلحلا

 نيسحلا ةدناسم ايناطيرب ىلع ناك اذإ اميف قلعتت ىرخأ ةلئسأ ةلأسملا هذه تراثأ تقولا

 معد ايناطيرب ىلع ناك نإو ةيروس يف ةيقيقحلا ةيبرعلا تادايقلا هجو يف لصيفلاو

 ثيح نم هتلئاع نعو زاجحلا نع لصيفلا عاطقنا ىدلو .نيسحلا هدلاو نم ًالدب لصيفلا

 يف تانيابت فيرشلا ركسعم يف رهظت تأدب ءيناطيربلا رادملا وحن ههجوتو ةفاسملا

 اهيلع سسجتلاب ًارس ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا تماق يتلا تايقربلا يفف .لويملا

 لود .ىرخأ لود لظ يف شيعيل ءيدض يدلو اوبلق دقل" :ًالئاق نيسحلا رمذت ءاهتءارقو

 ريغ نبال ىضوفلا لظ يف شيعلا" نأ :ىكتشا امك ."هعم ةهيزن ريغو هدلاو ىلع ةدرمتم

 ىلع لصيفلا رصأ اذإ" هنأ :نيسحلا ددهو ."سؤبلا اذهب يلماك لقثأ دق نئاخو عيطم

كلت يف .هلحم لحيل برح سلجم نييعت يرورضلا نم نوكيسف "هفرشو هتمأو هردق ريمدت
 

 دق مهنأ ىلإ نويروسلا نوثدحتملا راشأ ةرهاقلا نم يبرعلا بتكملا ريراقتل ًاعبتو ءانثألا
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 سيلو نيسحلا هيبأ نع لالقتساب طقف نكل ءمهيلع يروتسد كلمك لصيفلا لبقتي نوبغري
 .هنع لثمم وأ بئانك

 نمض نيسحلا ةدايقب مهناميإب 1914 ماع دعب اوفرتعا نييناطيربلا ةداقلا نأ مغر

 اذه ةحص مييقت ةداعإ ىلإ ةجاحلاب 1918و 1917 يماع يف اورعش مهنكل ,يبرعلا ملاعلا

 ذخأ طسوألا قرشلا نم ةيبرعلا قطانملل اهحتف لامكإ وحن ايناطيرب كرحت عمو .ناميإلا
 دعب ةصاخو .اهنوهجاوي دق يتلا ةيلحملا ةضراعملا لايح نوقلقي نويناطيربلا نولوئسملا
 ةداق عم مهافت ىلإ لصوتلل 1914 ماع اهيف عرش يتلا نوتيالك يعاسم تءاب نأ

 ريغ لبق نم اومكحي نأ ىلع ءالؤه ضارتعا لظ يف كلذو ,قشمدو دادغب يف نييلاصفنالا
 ةطحملا يه قشمد تناك ,سدقلا مث نمو ةرصبلاو دادغب لالتحا دعب .نآلاو .نيملسملا

 ىلإ نييقشمدلا ءالو بسك ةيفيك نع لاؤس زرب دقو ءيناطيربلا فحزلا طخ ىلع ةيلاتلا
 ىلع ًاقبسم لصيفلا ةقفاوم نأ ذإ .طسوألا قرشلا لبقتسمل مهططخمو ءافلحلا ةيضق بناج
 يفو .ةقفاوملا ىلع مهعفدت وأ هرارغ ىلع نوقفاويس مهنأ ينعت ال دق ءافلحلا جمانرب

 يماحم' نأ :ندنل يف ةينويهصلا ةيسايسلا ةنجللا روغ-يبسمروأ ميلو ربخأ 1918 فيص

 .ىندألا قرشلا يف بعصألا يه ةكئاش ةلكشم نولكشي نييروسلا نم ةركفملا ةقبطلا راجتو

 كرام ريسلا نأ ودبيو ."قرشملا لئاذر لك اوبرشت دقو مهب ةصاخ ةراضح مهيدل تسيلف
 دوعولا قايس يف كلذو :ةقباسلا ةنسلا لالخ ةيروسلا ةلكشملا لايح قلقي ذخأ ناك سكياس

 الأ لامتحا نم وه هقلق ناك دقل .مهضعيل اهب نوفي اهئاقلحو ايناطيرب لعج مزتعا يتلا
 نوهامكام يرنه ريسلا اهحضوأ يتلا دونبلا وأ "وكيب - سكياس" قافتاب نويروسلا لبقي
 عم هل عامتجا بيترت يبرعلا بتكملا نم سكياس بلط 1917 ماع يفو .نيسح فيرشلل
 ىشامتي قافتا ىلإ مهعم لصوتلا كلذ نم دارأ هنأ ودبيو ؛ةرهاقلا يف نييروسلا برعلا ةداق
 اهدوجو نع فشكيل نكي مل تاقافتا يهو ءزاجحلاو اسنرف عم ةعقوملا ةيرسلا تاقافتالاو

 :لوقت ةظوحلم هدي طخب بتكو ,حجن هنأ سكياس ىعدا ءتاعامتجالا بقع .نييروسلل
 نيدعتسم نحن انك ام بلطت دوفولا لعجل ةروانملا يف ةيسيئرلا ةبوعصلا تنمك دقل"
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 ."ًاقبسم هيلإ لصوتلا مت قيقد يفارغج قافتا يأب نوفرعي مهلعج نود كلذو .هايإ مهحنمل

 يذلا ,بلح ءهامح ءصمح :قشمد طخ ينعي هركذ يذلا "قيقدلا يفارغجلا قافتالا" نأ دب ال

 يف يقورافلا عم قافتالا لظ يف ةيروس يف ييرعلا لالقتسالل يبرغلا دحلا حبصيس ناك

 .1916 ماع يف اسنرف عمو 1915 ماع

 ةلقرعل ططخت امير ةينامثعلا ةموكحلا نأب لوقت تتأ ةدع رداصم نم ريراقت نأ الإ

 عضيس ناك وهف كلذ حص نإ .ةيروسل يروف يتاذ مكح حنم لالخ نم ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح

 يف ةيبرعلا تادايقلا عم ضراعتب نيسحلا بلاطم هيف ىعرت بعص فقوم يف ايناطيرب

 قربأ 1917 ماع رخاوأ يفو .ةيروسلا قطانملا يف ريثكب ربكأ ةيبعشب عتمتت يتلا قشمد

 يف ةبوعص ىلإ ريراقتلا ريشت .ةيبرعلا ةكرحلا لايح قلق انأ" :لوقي نوتيالك ىلإ سكياس

 راكتبا يف ًامود ًاعيرس ناك املو ."نييرضحلا ةيروس يفقثمو ةكم ةيخيشم نيب قيفوتلا

 نأ دب ال .ةدحولا عيجشتب موقت ةيبرع ةيذيفنت ةنجل ليكشت سكياس حرتقا ,ةديدجلا لئاسولا

 ةبوعص ىلع كعم قفتا يننإ" :ًالئاق در سكياس نأل كلذ ءاهلعف نكمي ال هنأ لاق نوتيالك

 نأ وكيب ىلع بحي هنأ سكياس لاقو ."لهسأ هلعجي نأ يركسعلا حاجنلل يغبني نكل ,رمألا

 تناكو .ةياهنلا يف مهلالقتسا فص يف فقت اسنرف نأب نييروسلا ةنأمط ةرورضب عنتقي

 نكل ىرخأ ةرم هعم مدختستل ةينويهصلا حلاصل وكيب عم تمدختسا يتلا ججحلا سفن

 لضفأ لظي ابوروأ نع ديعبلا طسوألا قرشلا يف ام ءيش نع يلختلا نأ يهو :برعلا حلاصل

 برقألا نيتعطاقملا نيروللاو سازلألا ةداعتسال ةصرفلابو برحلا ةراسخي ةرطاخملا نم

 ءاضرإو اهدوعو عيمحب ءاقولا ايناطيرب ناكمإب نأ لداجي سكياس ناكو .رايدلا ىلإ

 نوتيالك امأ .ةلماش ةيقطنم تالزانت ميدقت درجمب كلذو ,هسفن تقولا يف نييروسلا بلاطم

 صلختلا بجي تاجارحإ اهنأ ىلع برحلا نمز يف ةيناطيرب تامازتلا روص دقف هتداعكو

 اودجي نأ نم نييروسلا نيب يقيقح فوخت كانه نأ كش ال" :لوقي سكياس ىلع درو ءاهنم

 يتلا .ةيعجرلا ئدابملا نأ نوكردي مهنإ .ةكم ةيخيشم اهيف نميهت ةموكح تحت مهسفنأ

 . ةيرصعلا طوطخلا يف مدقتلا عم شياعتلا اهل نكمي ال ءاهنم ررحتلا ةكم فيرش عيطتسي ال
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 ًايصخش. لصيفلا نأ نوتيالك لاق نيسحلا عم فلاحتلا نع ًاديعب كرحتلا ىلإ هنم حيملت يفو

 عم نكل .هيبأل ءيسايس ال ,يحور رود عم طقف نكل ءيروس داحتال ميعزك ًالوبقم نوكي دق
 نوكت دق ةيمالعإ ةيامعد وأ نالعإ وأ ةنجل الو هذهك ةطخ ال نأ لوقيل نوتيالك عبات كلذ
 مل هنأ ولو ءيه ةلكشملا كلت نأ حملو .ةيساسألا ةلكشملا ةجلاعم متت مل نإ ريثأت يأ تاذ

 .ةنياهصلاو نييسنرفلل اهعطق دق سكياس ناك يتلا تادهعتلاب لثمتت ,ةقيرطلا هذهب اهغصي

 مكح ةموكح بيصنتل ةيكرتلا ةروانملا ءازإ ًايدجم نوكي دق ءيش. نم ام نأ نوتيالك لداجو
 ميلستل ططخت ايناطيرب نأ نم ةيبرعلا قطانملا يف ماعلا فوختلا ببسب كلذو ءيروس يتاذ
 ًارخؤم تعطق يتلا ةينلعلا دوعولا عم مقافت فوخلا كلذ نأ ىعداو .اسنرف ىلإ ةيروس

 هيف ركنت اسنرف نم ينلع نايب ىلع لوصحلا يف ناك ديحولا لحلا نأ ىأرو .ةنياهصلل
 .ةيروس نم ءزج يأ مضب اهتين

 قيرف يف قبسألا ىضعلا "دنورلاو دنومسوأ"ل يأر كانه ناك ,ىرخأ رهام نع

 يف مدخيل اهيلإ ىتأ مث نمو برحلا لبق ام ذنم رصم فرع دق دنورلاو ناك .رنليم دروللا
 نأ ىأر دقل .لاكشإلا لحل ىرخأ ةقيرط ىلع دنورلاو ثح .ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا

 بتكف .اهمعد زيزعت لواحي يلاتلاب ذخأو .ةيرسلا ةيبرعلا تايعمجلا لمهت تناك ايناطيرب
 بلط هنأ لاقو ,تايعمجلا كلت ءاضعأ عم هتاثداحم فصي 1918 فيص يف نوتيالك ىلإ

 تايعمجلا تماق ءلعفلايو .مهعم لماعتلا هنكمي ثيحب مهليثمتل ةرغصم ةنجل باختنا مهيلإ
 ماعلا يف سكياس ةروانم راركت مزتعا هنأ ودبي .ءاضعأ ةعبس نم ةفلؤم ةنجل باختناب

 يضتقت ةروانم يهو :نيسحلا نم نيباترملا ةرهاقلا برع نم ىرخأ ةعومجم عم قبس يذلا

 لثم .ءنوحبصي اذهيو .,طسوألا قرشلل ةيناطيربلا تاططخملا مضي نايب لوبقب مهعانقإ
 فصتنم يف سكياس كرام ريسلا ماق .هيلعو ططخلا كلت لويقب نيمزلم «نيسحلا
 نييروسلا ءاضعألا تاذ دنورلاو ةنجل ىلإ ايناطيرب اياونب نالعإ هيجوتب 1918 ماعلا
 قفاو ًايمسر ًانالعإ كاذ ناك دقل .اهوحرط مهنأ ودبي ةلئسأ ىلع ةباجإ يف كلذو ةعبسلا

 ردص امم ديدعلا لثم هلثمف .ديدجب تأي مل هنكل ةيجراخلا ةرازو يف سكياس ءاسؤر هيلع
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 .ىرخأ تارابعب نكل برحلا دعب ام طسوأ قرش لوح اياونلا تاذ نالعإلا ررك سكياس نع

 وأ ذوفنلا نم ةعونتم تايوتسم تحت عقيس ةيبرعلا ةريزجلا الخ اميف يبرعلا ملاعلا ناك

 اميف حبصأ يذلاو ,ةعبسلل سكياس نالعإب يمس ام نإ ؛ةقيقحلا يفو .ةيبروألا ةرطيسلا

 ةريزجلا هبش يضارأ يف لماك يبرع لالقتساب فرتعا ؛لدجلا نم ريثكلا عوضوم دعب

 لبق ةلقتسم تناك يتلا قطانملل طقف لماك لالقتساب ًافارتعا مدق هنأل كلذو ,ةيبرعلا

 ىلع ًارداق سكياس نكي ملو .نالعإلا خيرات ذنم مهسفنأب برعلا اهررحي يتلا وأ برحلا

 نواعتت مل ام نانبلو ةيروس يف ةيسنرفلا اياونلا لوح برعلا كوكش. فيفخت يف رارمتسالا

 ًاريخأ ةيسنرفلا ةموكحلا تعنتقا 1918 فيرخ يفو .كرتشم دهعت رادصإ يف اسنرف

 وهو .ءافلحلا اياون لوح ديدج نايب رادصإ يف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ مامضنالاب

 نم نماثلا نالعإ ناك .ًاضيأ ةيكيرمألا كوكشلاو ,ةيبرعلا فواخملا ةنأمط ىلإ فده نايب

 تاموكح ةماقإل ًالماك ًامعد حرتقيل باهسإب ًاغوصم يسنرف ىلكنألا م1918 يناثلا نيرشت

 تحت .ىهف .هئراق للضيل ًاممصم ناك تقولا سفن يفو هنكل ءطسوألا قرشلا يف ةيلحم

 نولوئسملا ادب ةقيقحلا يف .يبرع "لالقتسا" ىلإ ديدحتلاب رشي مل نييسنرفلا رارصإ

 ناك يذلا يلاثملا راسملا عابتإب نيبغار ريغ ,نييناطيربلا مهئارظنك ًامامت .نويسنرفلا

 .نييكيرمألاو نوسليو ءارآ ءاضرإ رابتعالا نيعب ًاذخآ ,مهل همسر دق سكياس كرام ريسلا

230 



 طسوألاقرسشلاوزغ :سداسلا لصنلا أ

 :ةيروس ةكرعم

 ,ةيروس وحن مدقتلاب هرماوأ "يبنللا دنومدإ" ريسلا ىطعأ 1918 فيص رخاوأ يف

 يف اهمدختسا يتلا ةيجيتارتسإلا راركت هنم عقوتيس "سيردناس نوف" ناميل نأب ىأتراو
 هنكل لحاسلا ةمجاهمب ةيادب رهاظت دق سدقلا ةلمح يف يبنللا ناك ذإ ,نيطسلف بونج

 لامش ىلع هموجه يف يبنللا ماق اذل .لخادلا يف هموجه ذفنيل قرشلا وحن ةتغب عفدنا

 ىلع يسيئرلا هموجم هجو امنيب لخادلا ربع مدقتلاب رهاظت دقف ءامامت سكعلاب نيطسلف
 ثيحب ؛لحاسلا لوط ىلع ًايلحم تاوقلاب حساك قوفت قيقحت هفده ناك دقل .لحاسلا لوط
 ةيلارتسألا ناسرفلا قرف ىلإ ةبسنلاب ًاليضفت طاقنلا رثكأ يف ةيكرتلا طوطخلا قارتخا يرجي
 يف يددع قوفت قيقحت عاطتسا هنأ مغرو .هتاوق نمض ةلماعلا "كازنألا" ةيدنالزوينلاو

 .هتاريدقت بسح فلأ نيثالثو ةتس لباقم آفلأ نوتسو عست .دحاو ىلإ نانثا ةبسنب دنجلا

 زكري يكل كلذو .ًاليم نيتسو سمخ يلاوح لوطلا نم غلابلا .هعافد طخ فشكب رطاخ هنكل
 تايلمعلا ىلعو ةيوجلا ةرطيسلا ىلع دمتعا هنكل .لحاسلا ىلع نيلتاقملا نم نكمم ددع ربكأ

 طوطخ يف تارغثلا نع ًاديعب ودعلا يقبيل ءزاتمم لكشب ةلاعف تناك يتلا ةيتارابختسالا

 .هتاعافد

 يف عمجتو برغلا وحن تمصب يبنللا تاوق نم ربكألا مسقلا كرحت ليللا طوبه عم
 تفخت ءودهب كانهو ,ةفيفخلا تاعافدلا وذ يلحاسلا لهسلا يف تايضمحلاو نوتيزلا لوقح

 ةريغص تادحو تكرحت راهنلا عولط عمو .اهفشك يرجي نأ نود راجشألا نيب تاوقلا كلت
 نم ةمخض تامامغ ةريثم ًاراركتو ًارارم ًاقرش تفحزو تعجر مث نمو .تداعو قرشلا وحن
 يفو .ةيلخادلا يضارألا يف موجهلل فحزي ناك ًامخض ًاشيج نأب كارتألا تعنقأ رابغلا
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 اهيفو :ةمخض تاركسعم اهنأ تدب ام بصنب ةريغص ةيناطيرب تادحو تماق ًاضيأ قرشلا

 اوناك مهنأب ءاحيإلا نويناطيربلا ءالمعلا دمعت ندرألا قرش يفو .ةيمهو تالبطسإو ةنصحأ

 نوف ناميل" ماق ةليحلا هيلع تلطنا نأ دعيو .فلعلا نم ةريبك تايمك ىلع نودقاعتي

 ناك موجهلا ءاج امدنعو ءنيطسلف قرش. نم ةيلخادلا قطانملا يف هتاوق زيكرتب "سريدناس

 ةداقلا نأ ةجردل ًادج ًالاعف يبنللا موجه ناك دقف .هشويجل ةقعاص ةئجافم ةباثمب

 .هئدب نم مايأ دعب الإ عضولا مييقت نم اونكمتي مل نيينامثعلا

 ةبارق حتف 1918 لوليأ نم رشع عساتلا ةحيبص نم فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف

 لهسلا يف نيمودصملا كارتألا نيعفادملا ىلع ةأجف رانلا يناطيرب عفدم ةئامعبرأ

 ةئامسمخو فالآ ةعبرأ دجو ثيح .ريبك لكشب ًاددع مهنوقوفي نويناطيربلا ناكو ,يلحاسلا

 ةقيقد ةرشع ةسمخ دعيو .نيينامثعلا نم طقف فالآ ةينامث لباقم نييناطيربلا نم لتاقم

 نيعفادملا حاستكاب دونهلاو نويسنرفلاو نويناطيربلا دونجلا ماقف ,ةاشملا حالس موجه أدب

 يف ةرغثلا ربع قفدتت ناسرفلا حالس قرف تحار امنيب :نيبناجلا ىلع مهعفدو كارتألا

 بارسأ تماق .رجفلا دنع .ةاروتلا "نودجمرأ" وأ "ودجم" ةكرعمب زوفتل نيينامثعلا فوفص

 فتاهلا تاطحم فصقب يناطيربلا يكلملا ىجلا حالسل ةعبات ةصاخ تالتاقم نم

 ,ةكرعملا ضرأ يف ودعلا تالاصتا عيمج لاعف لكشب ةعطاق ءودعلا طوطخ فلخ فارغلتلاو

 ءاوجألا سرحت يناطيربلا يكلملا وجلا حالس نم ىرخأ تالتاقم تناك ءانثألا كلت يفو

 نم لك ىسمأ ءاذكهو .ضرألا ىلع ةيناملألا عالطتسالا تارئاط ةيقبم ,ودعلا تاراطم قوف

 تامولعملا نع عاطقنا يف ىرخأ ةهج نم ةكرعملا ةحاس يف هتداقو ةهج نم "ناميل"

 .ضحعبلا مهضعب نعو

 تدس دق اهباحسنا طوطخ تدجو فلخلا ىلإ حنرتت ةينامثعلا تادحولا تذخأ امدنع

 ىرج دقو ؛ةيسيئرلا قرطلا ىلع ةرطيسلا نيمأتل اهتقبس دق تناك ةيناطيرب تادحو لبق نم

 ةفاسمل لامشلا وحن اودع هدايجب عرسأ دق كازنألا ناسرف حالس ناك :يتآلا لكشلا ىلع كلذ

 ًاعطاق ةيلخادلا يضارألا وحن ةدحب فطعنا مث نمو ءيلحاسلا لهسلا لوط ىلع ًاليم نيثالث
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 تارئاطلا تماق كاذ باحسنالا قيرط لوط ىلعو لب .قشمد وحن كارتألا باحسنا قيرط

 ًاريخأو .صاصرلاو لبانقلا نم لباوب نيرقهقتملا كارتألا راطمإب ًاضيأ ةيناطيربلا ةيبرحلا
 .يلخادلا ءزجلا يف موجهلاب قرشلا يف اهرشن دق يبنللا ناك يتلا ةليلقلا تادحولا تماق

 طسبب يدوهيلا قليفلا بئاتك تماق لوليأ نم نيرشعلاو ثلاثلا رجف لبق ام ةمتع يف

 يلارتسألا ةلايخلا ءاول كلذ دعب موقيل ءندرألا رهن نم ةماهلا ترشلا مأ ةخبس ىلع اهترطيس

 نيب ةعقاو اهسفن ندرألا قرش يف ةينامثعلا تاوقلا تدجو ءءاسملا لولح عمو .اهروبعب
 ةيماح تناك ةبقعلا لامشو ندرألا بونج يف ةعقاولا ناعم ةنيدم يف .ةمخض ةشامك يكف

 يف ةبقعلا نم تاوقلا كلت لوصو ذنم لصيفلا تاوق راصح تحت حزرت لازت ال ةيكرتلا دنجلا
 اهمالستسا ليقتل ةيلارتسألا ناسرفلا تاوق تلصو نأ ىلإ ةيماحلا هذه تدمص .قباسلا ماعلا

 قرف تماق .ناعم نم لامشلا ىلإو .برعلا اهورصاحم اهب دده يتلا ةحبذملا نم اهيمحتو

 اهيلع دمتعت ةيساسألا ةيكرتلا تاوقلا تناك يتلا ةيديدحلا طوطخلا قيزمتب لصيفلا ةلاّمج

 تناك امنيب ءقشمد وحن مدقتلاب يبنللا رمأ لوليأ نم نيرشعلاو سماخلا يفو .كرحتلل
 حبصأ دق ةيسيئرلا ةيروسلا ندملا لالتحا ناك .رارفلاب ذولتو رمدت ةينامثعلا تاوقلا اياقب
 نم لوح لدج كانه لازي الو ,ةعرسب عضوت لالتحالا ةسايس لوح تارارقلا تناكو ءًاكيشو
 .اذاملو تارارقلا هذه عضو

 نييسنرفلا نيراشتسملل حمسي امير هنأب ندنل ربخأ دق يبنللا ناك فيصلا يف

 تحت نكل ءاسنرف نم صاخ مامتهاب ىظحت يتلا قطانملا يف ةيندملا ةرادإلا عم لماعتلاب
 هل قطانملا كلت ةيمستب ندنل تماق اذإ كلذ لعفي دق هنأ لاقو .ايلعلا ةيركسعلا هتدايق لظ

 نوئشل اهتنجلو ةموكحلا نأ مغرو .وكيب  سكياس ةيقافتا نمض ةددحم تناك نإ هرابخإو
 ةيجراخلا ةرازو نأ الإ ."'وكيب  سكياس"' قافتا نع يلختلا يف ةدشب نابغرت تناك قرشلا
 دقو .ةيفارغجلا هتاحيضوت عابتاب يبنللا اهيجوت لالخ نم قافتالا ىلع ديكأتلا تداعأ

 ةداقلا ىلإ ديدشلا موللاب هجوتلا ىلإ برحلا سلجم رس ةنامأ نم "يريمأ ويل" كلذ عفد
 كرام" ريسلا يريمأ ليمز نأ عم كلذو .ليسيسو روفلب ؛ةيجراخلا ةرازو يف نييسايسلا
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 يذلاو ؛ةيروس يف ةسايسلا نع ةيجراخلا ةرازو يف رشابملا لوئسملا وه ناك "سكياس

 لوليأ نم نيرشعلاو سماخلا يفو .لوألا ماقملا يف رارقلاب ىصوأ وأ عضو نم هنأ ضرتفي

 :ةدايقلا رقم يف يبنللا ىلإو ةرهاقلا يف تياغنيو ىلإ اهتاهيجوت ةيجراخلا ةرازو تردصأ

 .اسنرف نوكت نأ بجي ةوقلا هذه نإف ةيبروأ ةوق يأ قاطن نمض عقتس ةيروس تناك نإ هنأ

 يأ قاطن نمض ةيروس عقت الأ ةيناكمإ مامأ ًاحوتفم لاجملا تاميلعتلا هذه دونب تكرت دقل

 يبنللا ناك .كلذ عم نكل .يبرعلا هلالقتسا لصيفلا ققحي نأب لامتحا يف كلذو ,ةيبروأ ةوق

 .ةيركسعلا ريغ يأ ةيندملا ةرادإلا تاذ قطانملا عيمج يف نييسنرف طابض مادختساب هّحٌّو دق

 نم هنإف" قشمد ذخأيس يبنللا ناك اذإ هنإف ,ةيجراخلا ةرازو تايقرب يف درو اميسحو

 نع ةيبرع ةرادإ لالخ نم لمعي نأ 1916 ماعل يسنرف ولكنألا قافتالا مكحبو لضفألا

 ."نكمأ نإ يسنرف طابترا طباض قيرط

 ,ةيجراخلا ةارزو تحمسو .ةتقؤملا ةرادإلل ةفنصملا قطانملا ىلإ ريشت تايارلا تناك

 تناك .ىرخألا ةماهلا ةيروسلا ندملاو قشمد قوف نيسحلا ةيار عفرب ,ترمأ ةقيقحلا يف لب
 ناك يتلاو رمحألاو رضخألاو ضيبألاو دوسألا نوللا نم ةفلّؤملا كلت يه نيسحلا ةيار

 نيسحلا بلطم معد يه ىلوألا :نيتيسايس نيتياغ ةيارلا هذه تمدخ دقو ءسكياس اهممص

 نم ةيلخادلا قطانملا نأب اسنرف ريكذت تناكف ةيناثلا امأ ,ةيبرعلا ةيروس ةدايق يلوتب

 نيرشعلاو سماخلا يفو .ًايمسا لقألا ىلع ,.يبرع لالقتسا لجأ نم ةصصخم تناك ةيروس

 لارنجلا ططخ ىلع يبنللا قفاو ,ةينيطسلفلا نينج ةنيدم يف دقع رمتؤم لالخو :لوليأ نم

 .قشمد ىحن مدقتلا نأشب ,ةيلمعلا نع ًالوئسم ناك يذلا ,"ليفواشت يراه" يلارتسألا

 لاق :لالتحالا ةسايس ةيضق ريخألا راثأ دقف ليفواشت تاظحالم يف درو ام بسحو

 يرجي يكل ًادج ةريبك تناكو ,ةمسن فلأ ةئامثالث تاذ ةنيدم تناك قشمد نأ :ليفواشت

 ىلع نأ :ًالئاق كلذ ىلع يبنللا ٌدرف .نينواعملا نم ةنفح درجمو يركسع مكاح ىلإ اهميلست

 ةطرشلا نم مزلي امب مهديوزتو ,ةينامثعلا ةرادإلاو ينامثعلا مكاحلا ىلع ءاقبإلا ليفواشت

 نأب :ةلئاقلا تاعئاشلا نع ليفواشت لءاستو .ماظنلا ىلع ظافحلل ةيفاضإلا ةيركسعلا
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 نأ بجي رارق يأ نأب :باجأ يبنللا نكل ؛:ةيروس ةموكح ىلوتتس تناك ةيبرعلا ةكرحلا
 لماعت بعاتم يأب لصيفلا كل ببست اذإ" :فاضأو .قشمد ىلإ هسفنب وه يتأي ىتح رظتني
 ."كطابترا طباض نوكيس يذلا سنرول لالخ نم هعم

 ناك يبنللا نأ عم طسوألا قرشلاو سيرايو ندنل نيب تايقربلا نم ةروف كانه تناك
 تربخأ دقف ؛نهارلا تقولا يف قشمد يف ةينامثعلا ةرادإلا ىلع يقبي نأي :ليفواشت ربخأ

 "وكيب  سكياس" قافتا عم ًايشامتو هنأ :ةيسنرفلا ةموكحلا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 اهروديو .يسنرف طابترا طباض ربع قشمد يف ةيميلقإ ةيبرع ةرادإ عم لماعتيس يبنللا نإف
 ةرابعيو يأ ءبرحلا يف ةكراشمم ةوقك برعلاب ءافلحلا فرتعي نأ ةيسنرفلا ةموكحلا تقفاو

 ةرازو نأ اسنرفو ايناطيرب نيب تالاصتالا هذه رهظت .برحلا ءافلح نم فيلحك :ىرخأ

 ةرادإب قشمد يف ةينامثعلا ةرادإلا لادبتسا يبنللا نم عقوتت تناك ةيناطيربلا ةيجراخلا

 نيفنت عضوم حبصت نل "ىكيب  سكياس" تاقافتا نأ تدقتعا اهنكل ًالجآ مأ ًالجاع ةيبرع
 ةرازو ىلإ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تبلط تاقافتالا هذه نم ًاقالطناو .كلذ متي نأ ىلإ

 يرجيس يتلا ةسايسلل رواحم عضت ةماهو ةديدج تاميلعت يبنللا ىلإ لسرت نأ ةيبرحلا

 يبنللا ناك يتلا ةيروسلا يضارألا نإ .اقبسم اهنع حيملتلا ىرج رواحم يهو ءاهعابتإ
 رثكأ "ةلقتسملا ةلودلا عضوب عتمتت ةفيلح ضارأ" :اهنأ ىلع لماعتس تناك اهلالتحا ددصب

 ةيجراخلا ةرازو هنأشب تردصأ يذلا رمألا وه كلذ ناكو .ةلتحم ةيداعم ضارأ اهنوك نم

 يبرع مكح سيسأت قيثوت لضفملا نم نوكيس" :لئاقلاو ,لدجلل ةراثإ رثكألا اههيجوت
 زكارملا يف يبرعلا ملعلا عفر لثم ءيمسر وأ حضاو لمع لالخ نم هب فارتعالاو يلحم
 ناك .زيمتب ًاقذاح ًاططخم حرشيل سكياس عبات ةيقربلا كلت يفو ."هل ةيحتلا ميدقتو ةماهلا

 ةرادإ ايناطيرب اهيف ميقت ةيروس ةقطنم يأ يفو هنأ ىلع صني اسنرف عم مئاقلا قافتالا

 نع ةباين ةيندملا ةرادإلا ةسرامم يف اهطابض فلكُت نأب ةلوخم اسنرف نوكت :ةيركسع
 ةعضاخلا ةقطنملا صلقيل يبنللا هيجوت ىرج لوألا نيرشت نم لوألا ةيقرب يفو .ءافلحلا

 .لثامم لكشب يسنرفلا ذوفنلا هسفن تقولا يف ًاصلقم ,نكمم دح ىندأ ىلإ ةيركسعلا هترادإل
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 يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا نم دحي نأب يبنللا رابخإب ةيجراخلا ةرازو تماق امك

 ةيروس يف ايناطيرب كرحت نأ لوقلا نويسنرفلا عيطتسي ال ثيحب كلذو ءًاضيأ ندرألا يتفض

 .ًاعبط ةقيقحلا يه تناك يتلاو ءكانه يسنرفلا رودلا ليلقتل ةرماؤم نم ًاءزج ناك ةيلخادلا

 قافتال ةيمسرلا تابلطتملا ذيفنتل يبنللا تهجو دق ةيجراخلا ةرازو تناك عقاولا يف

 لحلاب كلذ نكي ملو .قافتالا كلذ حور ةعجارمب موقت تناك امنيب ؛"وكيب  سكياس"

 الأ اودارأ نيذلا ييرعلا بتكملا وأ لصيفلل الو رثكأ اودارأ نيذلا نييسنرفلل ال يضرملا

 اسنرف تناك ,"وكيب  سكياس" قافتا تايضتقمل ًاقفوو .ًاقلطم ءيش ىلع اسنرف لصحت

 حبصّيس ناكف يروسلا لخادلا امأ .ةيروسل يلحاسلا طخلا ىلع ةرشابم ةرطيس حنمتس

 نكل .هتاذب امئاق ًالالقتسا ًالقتسم لب ءقافتالا هروصت امك بسحو ًايمسا سيل .ًالفتسم

 صاخ يمسر يسنرف طابترا طباضب ىظحتس تناك اسنرف نإف ,قافتالا تايضتقمل ًاعبتو

 .لصيفلا طالب يف يمسر راشتسمب دعب اميف ىظحت نأ ضرتفملا نم ناك امك .كانه اهب

 نأ يغبني ناكف ءنوهامكم  نيسحلا تالسارم يف هيلإ ةراشإلا ترج امك ,ةيروس مكاح امأ

 هامحو صمحو قشمد ءامس يف سكياس ملع عفر نإف كلذبو .ةيمشاهلا ةلالسلا نم ردحني

 طوطخلا لوح ةيطسوأ قرشلا ةيناطيرب ةسايس طويخ عيمج كبح ىلإ زمريس ناك بلحو

 ايناطيرب تامازتلا غاص هنأ ةيادبلا ذذنم سكياس لاق دقل .سكياس اهرصان املاطل يتلا

 يمسرلا راطإلا نمض اهناكم دجتس ًاعيمج اهنأو ,ضعبلا اهضعب عم ةقسانتم نوكت ثيحب

 .هركتبا يذلا قافتالل

 ةيناديملا ةدايقلا تررق لوليأ نم نيرشعلاو عساتلا يف ًاديدحتو .ءانثألا كلت يف

 موقتو قشمد لخدت يتلا ةديحولا ةفيلحلا ةوقلا مه لصيفلا برع نوكي نأ يبنللا لارنجلل

 ةمصاعلا كلت لبق نم ةلمتحم ةمواقم بنجتل تناك ةوطخلا كلت نأ نظلا بلغأو .اهلالتحاب

 ةثالث ةريسم اهنع لصيفلا لصفت تناك .يحيسم لالتحال ةيداعم نوكت امبر يتلا ةملسملا

 تناك يتلا "كازنألا" ناسرف حالس تادحو ىلإ ءانثألا كلت يف رماوألا تهجو اذكهو .مايأ

 ةعمعم يف نكل .اهربع يضملا نم ًالدب قشمد لوح رودت نأب ةيراهلا كارتألا لولف دراطت
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 يبنللا مهل هآترا يذلا صنلا قشمد ريرحت ةيحرسم ولثمم عبّتي مل ءرقهقتلاو مدقتلا

 رقهقتملا يكرتلا شيجلا عم تبره لب ؛ةنيدملا يف قبت مل ةينامثعلا ةموكحلاف .نوتيالكو
 كرحت ةنيعم ةطقن دنعو ءىضوفلا نم ةلاح اهءارو ةفلخم لوليأ نم نيثالثلا ةريهظ يف

 نيلجرلا نيذه ناك ءام دح ىلإ ةنيدملا يف رومألا طبض وحن نييلحملا ءاهجولا نم نينثا

 دبع براحملا ريمألا نبا اشاب يلع انبا رداقلا دبع هيخأو يرئازجلا ديعس دمحم ريمألا امه

 ,قشمدل يفنلاب هيلع مكحو نمزلا نم نرقب كلذ لبق نييسنرفلا عراق يذلا يرئازجلا رداقلا
 نم رثكأ مالسإلاو نيسحلل نيرصانم اميرو ؛نييصخش ءادعأ سنرول امهربتعا نيذلاو
 ةريهظ يف زاجحلا ملع اعفر امهنأ رداقلا دبعو ديعس ناوخألا معز .ةيموقلاو لصيفلا
 ةقالع هل نكي مل ًاريخأ يبرعلا ملعلا عفر مت امدنعف ءاذكهو .نيسحلا مساب لوليأ نم نيثالثلا

 .مهسفنأ نييقشممدلا برعلا لعف نم ناك لب .ةيجراخلا ةرازو ططخمب

 باحسنالا طخ عطقي نأب يلارتسألا ناسرفلا حالس ةي دولأ دحأل رماوأ كانه تناك

 لوألا ةحيبص يف ءوض لوأ عمو .قشمد نم لامشلا ىلإ صمح قيرط لوط ىلع ينامثعلا
 ًالعف ماقو ء.صمح قيرط ىلإ لوصولل قشمد ربع يضملا ءاوللا كلذ ررق لوألا نيرشت نم
 كلتب بيحرتلاب ءاهجولا نم ددع امهلوحو رداقلا دبعو ديعس ماق ءاهدنعو .ةنيدملا لوخدب
 كلذو .ءقشمد لخدت ءافلحلا نم ةوق لوأ مهنوك فرش نويلارتسألا لان اذكهو .ًايمسر تاوقلا
 ةقرفلا دئاق ىلإ هقيرفو ليفواشت لارنجلا مضنا نمزلا نم ةعاس دعيو .ةطخلا فالخ ىلع

 نم ناك .ةنيدملا نم لامشلا ىلإ لايمأ ةعضب ةفاسم ىلع "ىراب جروج" ريسلا ءاوللا
 عضوب اعرشيل سنرول ةيؤر ديري ليفواشت ناكو ءىراب عم سنرول ىقبي نأ ضرتفملا
 ملع امل جعزنا ليفواشت نكل .ةنيدملا يف ةمئاقلا ةيندملا ةرادإلا ىلع ءاقبإلا نأشب تابيترت

 ةقرفب قحتليل ,دحأ يأ رابخإ نودو ؛نذإ نود ركابلا حابصلا يف رداغ دق ناك سنرول نأ
 هسفنب قشمد ىلإ اهب رداغو ةرايس ليفواشت راعتسا ءانهو .قشمد ىلإ ةسماخلا ناسرفلا
 لصيفلا مايق لوح نوتيالك  يبنللا ةطخ تناك تقولا كلذ لولح عم .يرجي اذام ىريل

 ناك امنيب قشمد نم مايأ دعب ىلع لازي ال لصيفلا ناك .ترثعبت دق ةنيدملا ريرحتب
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 ةنيدملا عراوش ربع لوجتلا لواحي نم مهنم ءاهيف اوحبصأ دق نويلارتسألاو نويناطيربلا

 وه ماق اهيلإ هلاجر دوقي الأب رمأ ناك يذلا ليفواشتو .يرجي اذام ىريل ىتأ نم مهنمو

 .مهب قاحللاب كلذ نع ًالدب

 "سيورزلورلا" هترايس ذخأ دق ناك ءليفواشت ىدل طابترالا طباض ناك يذلا سنرول

 طباض ةقفرب قشمد ىلإ اهيف ىضمو حابصلا كلذ يف ةببحملاو ةحفصملا ةميدقلا

 يف قباسلا طباضلا "ديعسلا يرون" ىلإ ةفاضإلاب "غنلريتس .يإ .ويلبد" وه رخآ يناطيرب

 ةنيدملا ىلإ ةثالثلا لوصو ىدلو .لصيفلل نيلاوملا زربأ دحأ ناك يذلاو ينامثعلا شيجلا

 ريمألاب اولبقو قباس تقو يف اولصو دق اوناك نييلبقلا لصيفلا ءاقلح ضعب نأ اودجو

 نيوخألا رمأ ذإ ءفطاخ بالقنا ذيفنتب يرون ماق انهو .قشمد ىلع مكاحك ديعس دمحم

 ىلع مكاحك لصيفلل نيلاوملا نم هفرط نم رخآ ًاصخش نيعو ءيحنتلاب رداقلا دبعو ديعس

 يفو .لصحي امل ًاريسفت بلطي قناحلا ليفواشت لصو مث نمو .يباكرلا اضر وهو .ةتيدملا

 يف عاضوألا ربس هنم دارأ ليفواشت نأ هنظ سنرول ىعدا راذعألا قالتخال هنم ةلواحم

 بلط امدنعو .صوصخلا اذهب هريرقت ميدقتل ةدوعلا كشبو ىلع ناك هنأ ًامعاز ,ةنيدملا

 هحشر يذلا لجرلا ميدقتب سنرول ماق .ةنيدملا مكاح هيلإ رضحي نأ سنرول نم ليفواشت

 ديعسلا يرون حشرم نأ ىلإ ًاريشم .ءارهلاب كلذ ليفواشت فصو .مكاحلا هنأ ًامعاز يرون

 نأب سنرول باجأ كلذ ىلع نكل .ًايكرت ينامثعلا مكاحلا نوكي نأ يغبني امنيب ءًايبرع ناك

 ديعسلا يرون حشرم باختناب ماق بعشلا نأو ,حيحص اذهو ًابراه رف ينامثعلا مكاحلا

 حشرملا نييعت ديكأتب ليفواشت ماق ءسنرول مالكب ًاذخآو .حيحص ريغ اذهو هناكم ملتسيل

 دقف ؛هسفن ليفواشت ةياورل ًاعبتو .قشمد ىلع مكاحك يرون هراتخا يذلا لصيفلل يلاوملا

 ةليئض ةئف نيب ىوس ةدناسملاب ىظحي نكي مل ديعسلا يرون حشرم نأ ةريصق ةدم دعب ملع

 فيك فرعي مل هنكل .هنييعت نم ضاعتما يف اوناك ناكسلا ةماع نأو ءلصيفلا راصنأ نم

 ىضوف تالاح ثودح دعبف كلذ عمو .هنلعأ دق ناك نأ دعب ةصاخ نييعتلا كلذ ريغي

 لوألا نيرشت نم يناثلا يف اهيلإ ةيناطيربلا هتاوقب ليفواشت مدقت ,ةنيدملا يف ةريطخ
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 | طسوألا قر كلاوزغ :سداسملا لصفلا إ

 :هبنجت نوتيالكو يبنللا نم لك لمأ ام طبضلاب كلذ ناكو .ةضراعملا عدر كلذب ًالواحم

 ةداعتسال ةميظعلا ةملسملا ةنيدملا عراوش نوسندي نويحيسم دونج حار امنيب ءبعشلا راث
 لازت ال يهف يلحملا يأرلا ةنأمط اهدوجو نم ديرأ يتلاو ةيبرعلا لصيفلا تاوق امأ ,ماظنلا

 .راصبألا نع ةيئاغ نآلا ىتح

 لوصو برق نالعإب سترول ماق نأ لوألا نيرشت نم ثلاثلا ةحيبص لبق نكي مل
 .رصنلاب لافتحاك ةنيدملا ىلإ مهلوخد ميظنتب نذإلا بلطو ,هعابتأ نم تائم عم لصيفلا
 حتفب ةريبك ةقالع هل نكي مل لصيفلا نأ ييأرب' :لوقي ًارمذتم ليفواشت بتك قحال تقو يف
 تيأر يننكل .ًاريثك ًابذج ًارمأ رصنلاب يلافتحالا لوخدلا حرتقم يل دبي مل يلاتلابو ءقشمد
 ةعاسلا يف نوكيل لافتحالل دادعإلا ىرج ."هميظنتب نذإلا تحنم هيلعو هيف ررض ال نأ
 يبنللا ىدل نكي مل .كلذب حمسيل نكي مل يبنللا لارنجلا ديعاوم لودج نكل ءًارهظ ةئلاثلا
 هايفاوي نأ سنرولو لصيفلا نم بلطف ءةريهظلا كلت قشمد يف اهيضقيل تاعاس عضب ىوس

 رارقلاب ةعوفدم يبنللا ةرايز تناك .هسفنل ةماقإ رقم ذختا دق ناك ثيح ءايروتكيف قدنف ىلإ
 رمألا ءقشمد ىلع مكاحك لصيفلل يلاوملا يبرعلا لجرلا كلذ نييعتل ليفواشت هردصأ يذلا
 يبنللا لماعتي نأب ءافلحلا فا ارطأ نيب قافتالاو ."وكيب  سكياس ' قافتا هرودب لّعف يذلا

 تذُفُت دق تناك ةيلصألا يبنللا رماوأ نأ ولو .نييسنرفلا لالخ نم ةيروس يف ةييرع ةرادإ عم
 .اهتهجاوم نم دب ال نآلا نكل .,تلجأت ةدقعلا هذه تناكل تقولا نم ةرتفل يكرتلا مكاحلا ءاقبإ
 عم تاديقعت راثأ هلعف ام نأ ىلإ راشأ هنكل ءليفواشت ىلإ موللا هجوي مل يبنللا نأ عمو

 ناك هيفو .عامتجالا دقع ىرجو .لصيفلا عم يروف عامتجا دقع اوبلط نيذلا نييسنرفلا
 نيب ناك امك .مهناكرأ ةداق ىلإ ةفاضإلاب لصيفلاو ليفواشتو يبنللا نم لك ًارضاح
 يف يبرعلا بتكملا نم طباضو زاجحلا ىلإ ةيناطيربلا ةثعبلا نم طابض ًاضيأ روضحلا
 .ةمجرتلا ةمهم سنرول ىلوت امنيب ءلصيفلا تاوقل ىلعألا دئاقلاو ةرهاقلا

 يتلا تابيترتلل ًادج ةلصفم ةءارق لصيفلا ىلع يناطيربلا دئاقلا ىلت ءرمتؤملا لالخ
 رمتؤم داقعنا نيح ىلإ اهذيفنت ىلع همزع دكأو ءاسنرفو ايناطيرب لبق نم اهيلع قافتالا مت

209 



 ه١ 1 ا
 سكياس كرام ريسلا ناك يتلا كلت ًامامت يه دونبلا تناك .هيف اهليدعت متي مل ام ؛مالسلا

 تناك امير لامآ يأ تمطحت ةريهظلا كلت يف .اهب مازتلالاب هاههجو دق ةيجراخلا ةرازوو

 نم رمآتلا يف امهادعاسيس اناك يبنللاو نوتيالك نأ يف لصيفلا يف اهثعب وأ سنرول ىدل

 داحتالا ةلود نأ نكت مل ةريرملا لصيفلا لمأ ةبيخ نإ .ةيجراخلا ةرازو ةسايس ضيوقت لجأ

 داحتالا كلذ مض مدع يف تناك اهنكل ؛كلذ لبقتي هنأ لاق دقف ءنيطسلف لمشت نل يبرعلا

 عامتجالا رضاحمل ًاعبتو .ةيسنرفلا ةرطيسلا نم ررحتتس نكت مل ةيروس نأ يفو .نانبلل

 لصيفلا ربخأ ءرمتؤملا "سيئر" ةفصب هيلإ راشملاو يبنللا نإف ليفواشت ىدل ةدوجوملا

 :يلي امب راصتخاب

 .ةيروسل ةيماحلا ةلودلا نوكتس اسنرف (1

 نيطسلف ادع ؛ةيروس ةرادإب ؛نيسح كلملا هدلاول ًالثمم هتفصيو ءلصيفلا ىظحي (8

 .نييسنرفلا يلاملا معدلاو ةياصولا تحت كلذو ,نانبلو

 يأ لصيفلا سيلو ءطقف ةيروس نم ةيلخادلا يضارألا يبرعلا ذوفنلا لاجم لمشي (8

 .نانبلب ةقالع

 عم رضاحلا تقولا يف لمعي ءيسنرف طابترا طباض ىلع ًاروف لصيفلا لصح (4
 .ةنكمملا ةدعاسملا لك ميدقت هنم رظتني يذلا ءسنرول

 ,رمألاب اسنرف ةقالع نع ًائيش. عمسي مل هنأ لاقو ءةدشب دونبلا كلت لصيفلا ضراع

 هلسرأ يذلا راشتسملا نم مهف هنأو ءةيناطيربلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا بقرتي ناك هنأو

 ءانثتساب نكل نانبل اهيف امب ةيروسلا ضرألا لماك ىلع نولصحيس اوناك برعلا نأ يبنللا

 طابترا طباض ىلع لوصحلا ضفري هنأو ءهيضريل نكي مل ءانيم نود ًادلب نأو ءطقف نيطسلف

 سنرول ىلإ :يبنللا يأ ,"سيئرلا" تفتلا .ًالصأ ةيسنرفلا ةياصولاب فارتعالا وأ يسنرف

 باجأف "؟ةيروس ىلع ةياصولاب نوعتمتيس اوناك نييسنرفلا نأ هربخت ملأ نكل" :لاقو
 ملعت تنك كنكل" :"سيئرلا" لاق اهدعيو ."رمألا نع ًائيش. ملعأ ال انأ .يديس الك" :سنرول
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 | طسوألا قرشلاوزمغ :سداسلا لصفلا دبس ب بح حج حجج

 دعبو ."ملعأ مل .يديس الك" :سنرول لاقف ."نانبلب ةقالع هل نوكت نل لصيفلا نأ ديكأتلاب
 ,ناكرألل ًادئاق ناك .يبنللا يأ .هنأ لصيفلا رابخإب "سيئرلا" ماق ,تاشقانملا نم ديزملا
 هل لاقو .هرماوأ ةعاطإ هيلع نأو .هترمإ تحت ًاطباض ناك تقولا كلذ يف لصيفلا نأو

 لبقف .برحلا ةياهن يف ةلأسملا لماك مسح ىرجي ىتح عضولا لوبق هيلع نأ :يبنللا
 نكي مل سنرول وأ لصيفلا نم ايأ نإ .سنرول ادع ام .هتيشاح عم رداغو رارقلا اذهب لصيفلا
 دونب تناك امهل تحرش يتلا دونبلا نإ .همالك يف ًاحيرص ناك يذلا يبنللا عم ًاقداص
 هتفرعم لصيفلا ركنأ امدنعو .اهب ةديج ةيارد ىلع ًاعيمج اوناك يتلا "ىكيب  سكياس' قافتا

 اذه ىتح نكل .ندنل يف ًاقحال سنرول هحرش ام اذهو ءًايمسر اهب ربخُي مل هنأ دصق وهف اهب
 .دونيلا هذهب هتفرعم ركنأ امدنع بذكي ناك ةطاسببو وهف ءسنرول ىدل نكي مل رذعلا

 ىلإ ةمدخلا يف هتبغر مدع نع يبنللال سنرول رّبع ءعامتجالل لصيفلا ةرداغم دعب
 مل يتلا هتازاجإ ضعب عمج دق ناك هنأ سنرول فاضأو ءلصيفلل يسنرف راشتسم بناج
 ريشت .كلذ ىلع يينللا قفاوف ءايناطيرب ىلإ ةدوعلاو روفلا ىلع اهذخأب بغريو اهذخأي
 ىلع سنرولل يبنللا عيجشت اهدحأو ,سنرول نم ًابضاغ نكي مل يبنللا نأ ىلإ لئالدلا عيمج
 نم لصيفلا باحسنا دعيو .ًايصخش ةيجراخلا ةرازول هتيضق حرشو ندنل ىلإ باهذلا
 يذلا رصنلاب لافتحالا كلذ ءقشمد ىلإ يلافتحالا هلوخد مسارم سأريل داع عامتجالا

 مدقتي وهو داوج ةوهص ىطتمي ناك .هيلع ةمواسملا ىتلل تهتناو ءهدعوم نع رخأت
 ,دعب اميف رمألا ركنأ يذلا سنرول نم عيجشتب امبرو .كلذ دعبو .سراف 300-600 نيب ام

 ةوقلا هذه تلخد كانهو ,توريب ىلإ هعابتأ نم ةئم اهماوق ريواغملا نم ةوق لصيفلا لسرأ
 مويلا يفو .لوألا نيرشت نم سماخلا يف يبرعلا زاجحلا ملع تعفرو ركذت ةمواقم نود
 اوماقو توريب ءانيم ىلإ ةيبرحلا مهنفس رطخلا اوسسحت نيذلا نويسنرفلا لسرأ يلاتلا
 ىلإ يبنللا تاوق تلخد لوألا نيرشت نم نماثلا يفو .كانه دونجلا نم ةريغص ةقرف لازنإب
 ىلوت .رصم يف يبنللا اهمظن يتلا ةلمحلا ةوق يف دونهلا دونجلا نم ةنوكم تناكو «ةنيدملا
 اولعف امدنعو ءباحسنالاو يبيرعلا ملعلا لازنإب لصيفلا تاوق رمأ ذإ:عاضوألا ةدايق يبنللا
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 أ دسدفاق رميت ةيناسشا ةلوذلا اتسم |

 "وكيب جروج اوسنرف" لصو ءقحال تقو يفو .نييسنرفلا يديأب ةطلسلا عاديإ ىرج ءكلذ

 ايلعلا ةطلسلا تحت كلذو ,ةقطنملا يف اسنرفل يسايسلاو يندملا بودنملا بصنم ىلوتيل

 .ىلعألا دئاقلا هفصوب يبنللال

 يفو «نانبل يف هعابتأ حامج حبكب هحصتي لصيفلا ىلإ نوتيالك بتك ةرتفلا كلت يف

 ىظحي نل هنأ .. لصيفلا تربخأ دقل" :لوقي تياغنيو ىلإ بتك لوألا نيرشت نم رشع يداحلا

 وسلا لكتسلاب تييئابنإ ةرطيسلا لواح ىه نإ مالسلا رمتؤم مامأ هتيضق ررضب الإ

 يقارب لولا لموت يق يس نيبناجلا الك نيب درلاو ذخألا نم نيعم رادقمب هنأ لمآ

 نوه كت انج نيف اهل كوروب ف ييضرفلا ةحلسعلا كررقلا ع تتبثأ دقل :ةقيقحلا يفو

 كلذلو .اسنرف يف يرامعتسالا بزحلا هب بغر يذلا لماكلا يلالتحالا جمان ريلا يف رثأ تاذ

 مهيلاطم لشف لامتحال ًاديهمت يعجارت فقوم ذاختا ىلإ نويسنرفلا ءالمعلا ىعس دقف

 نم ءزج عاطتقا :تناك نويسنرفلا ناديملا طابض اهليخت يتلا ةطخلا نإ .ةيروس لماكب

 بسحو نانبل لبج نم ةيحيسملا قطانملا سيل لمشت .ةلقتسم ةلود لكش. ىلع هتحنو ةيروس

 ةنراوملا نييحيسملا لبق نم اهمكح كلذ دعي يرجيل ةملسم ةيبلغأ تاذ ةعساش. ةقطنمو لب

 يف رثكأ تمهاس ةطخلا هذه حلاصل تذختا يتلا تاطاشنلا نإ .ةيسنرفلا ةياعرلا تحت

 .ءافلحلا طوطخ فلخ بارطضا ببست ًالصأ تذخأ دق تناك يتلا ةيسايسلا ةايحلا يظشت

 «يبنللا اهعضو يتلا يدايقلا لسلستلاب ةصاخلا .ميظنتلا ةيلاعلا تابيترتلا ةهجاو فلخف

 ترجف .ةينامثعلا ةطلسلا ءافتخا ةروف يف مظاعتت تايزحتلاو دئاكملاو تاوادعلا تناك

 ةكرح ىلع ءاليتسالل نوكرحتي ىمادقلا ءادعألا حارو .ةنيدملا ناكسو ودبلا نيب تامادص

 لتّق قشم قشمد يف .ةملظم نكامأ يف ةضماغ تاعارص ةيفصت تمت امك .لخادلا نم لصيفلا

 ناك امنيب كلذ تلعف اهنأ تلاق يتلاو ءلصيفلل ةيلاوملا ةطرشلا صاصرب رداقلا دبع ريمألا

 .هلاقتعال اوتأ امدنع برهلا لواحي

 حالس دارفأ بيصأ دقف ءربكأ لكشبو لب ةرطيسلا نع تجرخ ةعيبطلا ةئيبلا ىتح

 ةرطيسلا تحت ةعقاولا قطانملا ربع مهرورم ىدل كلذو ءايرالملا ضرمب يناطيربلا ناسرفلا
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 ١ طسوألاقرشلاوزغ :سداسلا لصفلا |

 سوريفلا رشتنا :ةناضحلا نم نيعوبسأ دعبو .ًامامت ةلمهم ةفاظنلا تناك ثيح ةيكرتلا
 .ةيروسلا قطانملا لالتحا لامكإ متي ناك امنيب ةيركسعلا ةيولألا عيمج ًابراض ؛عساو لكشب

 تتبثأ لب ,بسحف ةكهنم ةجوملا كلت نكت ملو ءازنولفنألا نم ةجوم تحاتجا ءايرالملا دعبو
 .عساو قاطن ىلع اهكتف

 لينولوكلل ئفاد لابقتسا بيترتب يبنللا ماق ءطسوألا قرشلا يف هتدايق رقم نمو

 نيرشت رهش ةياهن يفو .اسنرف دض هتيضق حرشل اهيلإ ريخألا لوصو ىدل ندنل يف سنرول
 هيف لوقي ريرقت ميدقتب ماقو ,ءارزولا سلجمل ةعباتلا قرشلا ةنجل مامأ سنرول لْثَم لوألا
 يف هقحب بلاط لصيفلا نأو ءلصيفلا ىلع نييسنرف نيراشتسم ضرف حرتقا "وكيب' نأ
 امإ :اونوكي نأ هيراشتسمل دارأ وهف ءكلذ ىلع ةوالعو .ديري نيذلا نيراشتسملا رايتخا

 تاوادعلا ءوض يف ةبارغلا ديدش ىدبي دق رمأ وهو ؛ةنياهص دوهي نييكيرمأ وأ ,نييناطيرب
 كلت .ةعبسلا نالعإ دونب ىلع دمتعا لصيفلا نإف سنرول لاوقأ بسحو .اقحال تلكشت يتلا
 نييسايسلا نيئجاللا ةداقل ءافلحلا اياون "سكياس كرام" ريسلا اهيف حضوأ يتلا ةقيثولا

 ليوأت ,لصيفلا مساب ثدحتي وهو ,سنرول ءاسأ .ةرهاقلا يف لصيفلل نيضمهانملا نييروسلا
 .مهسفنأب اهنوررحي ةقطنم يأ يف برعلا لالقتساب دعو ةعبسلا نالعإ نأ ىعدا دقف «نالعإلا
 اهررح يتلا قطانملا يف لالقتسالاب دعو هنأ نالعإلا قايس يف ًاحضاو ودبي ةقيقحلا يف
 يديأ يف تناك يتلا قطانملا امأ .م1918 ناريزح وهو ءطقف خيراتلا كلذ ىتح برعلا

 دح ىلإو ءءاسأ هسفن لصيفلا ىتح .رخآ فينصت اهل ناك دقف تقولا كلذ يف نيينامثعلا
 نييسنرفلاو نييناطيربلا عم قفتا هنأ لصيفلا ىعدا ىرخأ ةرمف .نالعإلا كلذ ليوأت .دعيأ

 .اهمكح يف قحلا لاني ةنيدم يأ ىلإ لصي نم لوأ نأ ىلع

 ًانلعم ءقشمد تلخد تاوق لوأ ةقيقحلا يف تناك لصيفلا تاوق نأ دكؤي سنرول عرش
 لالخ ةنيدملا لخاد ىلإ اوبرست لصيفلا ةيضقل نيرصانملا لئابقلا لاجر نم 4000 نأ
 تاوق لوأ تناك يهف يلاتلابو ,لوألا نيرشت نم لوألاو لوليأ نم نيثالثلا نيب ام ةليللا
 لئابقلا لاجر نم ةعبرألا فالآلا ةصق نأ ىلع رشابم ليلد كانه ناك نكل .قشمد ىلإ لصت
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 ع يب ا بح د ع يح وو م ووو

 وأ نولخدي دحأ مهري مل امك ءكانه مهري مل ًادحأ نأل كلذو ءلايخلا مسر نم اهلماكب تناك

 ةيناطيربلا طوطخلا ربع رورملا مهيلع ناك :كلذ اولعفي يكل مهنأ كلذ ىلإ فضأ .نورداغي

 سلجمو قرشلا ةنجل يفف ,كلذ مغرو .تقولا كلذ يف ةنيدملا قوطت ًابيرقت تناك يتلا

 الأ ةيسنرفلا ةرطيسلا ىأ ذوفنلا ىلع نأب هتدشانم عم ًافطاعتم ًاروهمج سنرول دجو ءارزولا

 يف هل نيماه ءافلح ًاضيأ سنرول دجو امك .ملسملا يبيرعلا طسوألا قرشلا ىلإ لخدت

 .اضيأ ةفاحصلا

 اهبتك تالاقم ةدع زمياتلا ةفيحص ترشن 6 يناثلا نيرشت رهش ةياهن يف

 تازاجنإ نع ةغلابملا ةيلاع ةياور تالاقملا كلت تنمضت .اهيلع همسا رشن نود سنرول

 مأب ثادحألا كلت دهش. ثدحلا بلق نم موعزم لسارم ىلإ ةياورلا تبسنو ءلصيفلا تاوق

 كلذب تناكو ءًاضيأ ىرخأ ةيرود فحص يف يرست قئاقحلا نع سنرول ةخسن تذخأ .هنيع

 ناك يذلا ندنل ةفيحص لسارم بتك ,كلذ دعب .ةيروس يف ةيلارتسألا تاوقلا عجضم ضقت

 ةيمسر ةفيحص يف ةلاقم رشن ىرج دقل" :لوقي .ةيرصملا يبنللا ةلمح تاوقل ًايمسر ًاقفارم

 زوفلا فرش نإ .قشمد ىلإ ًالوأ لصو ييرعلا شيجلا نأ لوقت يهو انه دونجلا اهلوادت

 ليفواشت لارنجلا ناك دقو ,ةيلارتسألا ةلايخلا ىلإ دوعي امنإ ًالوأ اهيلإ لوصولاو قشمدب

 ىلع رصي سنرول لظ .ةيسايس ىرخأو ةيصخش بابسألو ."أطخلا حيحصت يف ًاعيرس

 ءزج سد يف حجن ذإ ًاميظع هادأ ناك دقو .قشمد تررح نم يه لصيفلا تاوق نأب هئاعدا

 فئازلا هؤاعدا نأ ملعي ناك سنرول نأ دب ال نكل .خيراتلا تالجس يف هتياور نم لقألا ىلع

 هقيدص ناك نيرشعلا نرقلا تاينيرشع يفف .ًالجآ مأ ًالجاع هتقيقح ىلع فشكنيس ناك

 ينبي نأ سفيارغ حرتقا دقو ءسنرول ةايح ةريس بتكي "سفيارغ تربور" يئاورلاو رعاشلا

 هرذحف «"عبسلا ةمكحلا ةدمعأ" هباتك يف سنرول هب ءاج ام ىلع قشمد ريرحت نع هتياور

 ةقبط ىلع فقأ تنك باتكلا نم قشمد لوانتي يذلا ءزجلا بتكأ تنك امدنع" :ًالئاق سنرول

 يباتك نإ .ًارذح نكي مل نإ كاذ يفوقو فقيس يتباتك خسني صخش يأو ,ةقيقر ديلج

 ."هنم مسقلا اذه يف ةقيقحلا فاصنأب ءيلم عبسلا ةدمعألا
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 ا طسوألاقرشلاوزغ :سداسلا لصفلا أ

 نع يلختلاب هتموكح عانقإ ًالواحم قشمد ةلمح نع هتياور سنرول مدختسا دقل
 يف .هنم ٌقربتلا مهيلإ ثدحت نيذلا نيلوئسملا مظعم دا ارأ يذلا "وكيب  سكياس" قافتا

 ًايفرش ايناطيرب مازتلا مغر هنأ سنرول ىلإ بتك دق "نوتيالك تربليغ" ناك م1917 ماع
 نإو ,تيم ةقيقحلا يف هنإ" :هلهاجت مت نإ هسفن ءاقلت نم توميس ناك هنكل قافتالا اذهب
 وكيبل نوتيالك لاق 1918 ماع يف ."ًابيرق اهكاردإ متيس ةقيقحلا هذه نإف ءودهب انرظتنا
 ."ًامامت ةيحالصلا يهتنم" ناك هنأل قيبطتلل ًالباق دعي مل قافتالا نأ

 ةنجللا تنظو .هلهاجت درجم نم ًالدب وكيب . سكياس قافتا خسفب قرشلا ةنجل تلمأ دقل
 لوح تاضوافملا قايس يف هخسف وأ هليدعتل تابيترت يرجتس تناك ةيجراخلا ةرازو نأ
 تذختا لب ؛ليبقلا كاذ نم ءيشب مقت مل ةيجراخلا ةرازو نأ ريغ .ةلتحملا يضارألا ةرادإ ةيفيك

 .هئاغلإ وأ هرييغت ىلع اسنرف قفاوت مل ام قافتالاب قلطملا ايناطيرب مازتلاب يداني افقوم
 ءيشب قلع اسنرف عم اهعضو مت يتلا دونبلاب قرشلا ةنجل سيئر نوزروك دروللا ملع امدنعو
 تلظ يذلا وكيب  سكياس قافتا ىلع دمتعت نآلا ةيجراخلا ةرازو ودبت" :ًالئاق ةدحلا نم
 غاص ناك يذلا سكياس كرام ريسلا لظو ."هنم بورهلل اهعسوب ام لعفت ةظحللا ىتح ةنجللا
 ناك "وكيب  سكياس'"' قافتا نأب داقتعالا ىلع رصي نييسنرفلا عم ةيرادإلا تابيترتلا دونب
 ,”"سكوك يسريب" ىلإ سكياس بتك م1917 ماع عيبر يفو .ةمئاقلا تاجايتحالا يبلي
 لئاضف ىدحإ نأ :لوقي «نيدفارلا دالب يف ةيناطيربلا ةرادإلا يف ىلعألا يسايسلا طباضلا
 "نوسليو وردو"و اكيرمأ اهتقنتعا يتلا ئدابملاو ىشامتت ةقيرطب غاصم هنأ تناك قافتالا

 .اهمضو دالبلا لالتحا مدعو ءاهريصم ريرقت يف بوعشلا قح ءازإ ددجلا نييكارتشالا ايسورو
 نوكتس انتموكح ةجح نكل ,ةفيخس ةركف ةيبرعلا ةيموقلا ةركف نوكت دق" :سكياس فاضأو
 ."انتيامح لظ يف ةيموقلا قيرط ىلع قرع ةيبرت يف دعاسن اننأ لوقلا انعطتسا نإ ةيوق
 يف ةسوململا ىأ ةيداملا ةدعاسملا نم ريثكلا مدقي ال امير نيسحلا نأ :لوقي سكياس عباتو

 نييسنرفلا نأ نظأ  :لاقو .اهب فارتعالا اسنرف ىلع يغبني ةيونعم ةدعاسم مدقي هنكل ءبرحلا

 ."ةيبرعلاب قطانلا بعشلا ءازإ ةكرتشم ةسايس يف انعم نواعتلل نيدعتسم نونوكيس
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 00 حجج ل سا لتقل يت |

 "نوتيالك تربليغ" ىلإ يبرعلا بتكملا سيئر "ثراغوه ديفيد" بتك ءتقولا كلذ يف

 ىوس هتدناسمب موقي وأ دجلا لمحم ىلع "ىكيي  سكياس"' قافتا ذخأي ناك دحأ نم ام هنأ

 يلوئسم نأ ذإ ,ةغلابملا نم ءيش كانه ناك اذه نوتيالك مالك يف نكل .سكياس كرام ريسلا

 نكل .دجلا لمحم ىلع قافتالا نوذخأي ًاضيأ اوناك سكياس اهب قحتلا يتلا ةيجراخلا ةرازو

 سكياس" قافتا نأ :نوزروك دروللا حرص دقل .ةقيقحلا نع ديعب ريغ نوتيالك هلاق ام ىقبي

 تناك يتلا قرشلا ةنجلل سيئركو ."ذيفنتلل حلصي ال هنإ لب" ءبسحو ًاروجهم نكي مل "وكيب

 نأ :نوزروك حضوأ ؛برحلا دعب ام طسوأ قرش يف ةيناطيرب تاجايتحا ديدحت نع ةلوئسم

 ربخأ ةيبرحلا ةرازو نع ًالثمم نكل .اهلمكأب ةيروس يف اسنرف دوجوب بغرت ال ايناطيرب

 ةدشانم ىلع "ةيبرع ةهجاو' فلخ لمعلا يف تناك قافتالا خسفل ةديحولا ةقيرطلا نأ ةنجللا

 هنأ :نوزروك لاق دقو .ريصملا ريرقت قح لوح نوسليو تايرظن معدتل ةدحتملا تايالولا

 نم ًاعون نوكي نأ هنم اودصق هيفلؤم نأ كش ال "وكيب . سكياس" قافتا مسر ىرج امدنع

 .لامتحالا ديعب هءوشن نأ نظلا ناكو ءاهنيح أشن دق نكي مل ًاعضو مئالي يلايخ دهشم

 طوطخلا مسر هب مت يذلا لماكلا لهجلل يساسألا ريسفتلا نوكي نأ يغبني كلذ نأ ضرتفأ

 ."قافتالا كلذ يف ةضيرعلا

 نع هتجرخأ دق تناك قافتالا دعب ترج يتلا ثادحألا نأ ًاضيأ جروج ديول رعش دقل

 عم هتداع تناك امك .ةيادبلا ذنم قافتالا دض ناك جروج ديول نأ ينعي اذه نكل .هتيحالص

 نم هلحيل خيراتلا ةباتك داعأو سكياسل ًاراذعأ جروج ديول قلتخا دقف .مهلضفي ناك نم

 لثم يف لجر عضي نأ وه هريسفت بعصي ام نإ" :لوقي نمزلا نم دوقع دعب بتك دقل .موللا

 حرش دقو ,راعلاب هرعشي ًامود ناك دقل .اذهك قافتا ىلع هعيقوت سكياس كرام ريسلا ءاكذ

 .ةيجراخلا ةرازو نم اهاقلت ةددحم تاهيجوت لظ يف فرصتي ناك هنأب هدونب ىلع ةقفاوم

 ةيصخشلا هتيلوئسم تناك قافتا عم ًامود قفارتيسو قفارت همسا نأ ةقيقح ةدشب تقميل هنإو

 :"وكيب  سكياس' قافتا ناك جروج ديول يأر يفو ."ًادبأ هعم قفتي ملو طقف ةيمسا هيف

 قفتا هسفن سكياس ىتح ."رظن ةهجو يأب ميق وه نإ فخسلاو ءابغلا يف ةياغ ًابيترت"

5306 
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 هنأ لوقي نوتيالكو تياغنيو ىلإ بتك 1918 راذآ نم ثلاثلا يفف .يأرلا اذه عم ةياهنلا يف

 يف ةدحتملا تايالولا لوخد :لثم ؛ةئراط ثادحأ دوجو ببسب قافتالا كلذ رجه يغبني ناك

 نييفشلبلا رشنو .ةيفشلبلا ةروثلا مايقو ,نوسليو وردوول رشع عيرألا طاقنلا نالعإو ءبرحلا

 نم رشع نماثلا يفو .هيلع ًاطخاس ناك هنأ ودبي ملاع ىلع وكيب  سكياس قافتا دونبل
 يف قحلا هعابتأو فيرشلل نكي مل هنأ :قرشلا ةنجل رابخإب سكياس ماق 1918 ناريزح
 ىلع لظي نكل ءهدونب ىلع لماك لكشبب نيسحلا علطأ وهف "وكيب  سكياس ' قافتا ىلع قنحلا
 دعيو .قيبطتلل ًالباق دعي مل قافتالا اذه نأ ةركف ىلع ةقفاوملا اسنرف نم بلطت نأ ايناطيرب
 .كلذب فارتعالا نييسنرفلا ضفر مغر ًاتيم ناك 1916 قافتا" نأ :ةنجللا ربخأ دحاو رهش

 امدنع ؛كلذ عمو ."هلادبتسا وأ قافتالا ىلع تاليدعت ضعب ءارجإ وه نآلا هجاتحن ام نإ

 ةلتحملا يضارألا ةرادإ دونب ةضوافم يف سكياس ىضم قافتالا ليدعت نويسنرفلا ضفر

 م1918 لوألا نيرشت نم سماخلا يفو .ةيحالصلا نمض لازيال ناك قافتالا نأ ساسأ ىلع

 سكياس" قافتا نأشب هلعف يغبني ام لوح سكياس ىلإ تثدحت ' :هتركفم يف يريمأ ويل بتك
 لماك نم نييسنرفلا ءالج ىلإ يضفي ةطاسبلا يف ةياغ ديدج ططخمب جرخف ."وكيب -
 اينيمرأو ناتسدرك لماك ىلع لباقملاب لصحت ثيحب ."نانبل ادع اميف ةيبرعلا ةقطنملا
 .اولبقي مل نييسنرفلا نكل ."ناقوقلاو سراف دالب ىتحو هنضأ نم"

 ."هيضريل نكي مل ءانيم نود ادلب ' نأب :يبنللا ىدل لصيفلا جاجتحا صخي اميف
 ئناوملا دحأ لقنب "ىكيب  سكياس"' قافتا ليدعت اهب متي ,ةنكمم ةيوست سكياس سردتسا
 حبصيل لصيفلا ناك يتلا ةقطنملا ىلإ ةرشابملا ةيسنرقلا ةرطيسلا ةقطنم نم ةيلحاسلا
 نوناك نم رشع سماخلا يفو ؛ةركفلا هذه لايح ًالئافتم يبنللا لارنجلا اديو .اهيلع ًامكاح

 .ءانيم مهحنمو برعلا سوفن ةئدهت ةوقب معدي سكياس نإ" :لوقي هتجوز ىلإ بتك لوألا
 دقف .ًاضيأ ةركفلا هذه نم ىتح تأي مل ًائيش نكل ."هيلع ناك امم ةينوفوش لقأ ىسمأ وكيبو
 طابضلا نم ًاريبك ًاددع نأ ريغ .قافتالا يف ةدراولا مهقوقح نع يلختلا نويسنرفلا ضفر
 .ذيفنتلا عضوم هدونب عضو ةلواحم يرجت نأ ةثراكلا نم اوأر ناديملا يف نييناطيربلا
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 ةرتفلو .ةديدع تاوصأ ربع ءيشلا تاذ نولوقي نمز ذنمو رنشتتك لحارلا دروللا عابتأ ناكو

 ةقادصلا ةحلصمل كلذو :ىغلُي نأ وكيب  سكياس قافتال دب ال هنأ نولوقي اوناك نمزلا نم

 ريسلا اهب نمأآ ةيضق تناك ةيبرعلا ةيدوهيلا ةقادصلا نإ .نيطسلف يف ةيبرعلا ةيدوهيلا

 ناميإلا اذه يف هل ,ةيضقلا اوراثأ نيذلا ؛هئالمز ةرطاشم نأ مغر ء.صالخإب سكياس كرام

 اوناك برعلا نأ ءسدقلا مكاح ءسروتس دلانور بتك ,هنم ريرقت يفو .هيف كوكشم رمأ وه

 بتكو .نيطسلف يف ةيناطيرب ةموكح لظ يف طقف نكل ينويهصلا جمانربلا لوبقل نيدعتسم

 نكمي هنأو ."نيتلقتسم" اتناك ةينويهصلاو ةييرعلا نيتيضقلا نأب ًاريرقت نوتيالك تربليغ

 نييسنرفلا لعج نكمأ نإ طقف نكل ءًاعم نانواعتت نأ امهل نكمي امك امهنم لك ءاضرإ
 يف نامزيو ميياح دعاس امك ."ةيلمع ةادأ دعي مل" وكيب  سكياس قافتا نأ ىلع نوقفاوي

 يتلا ةيسنرفلا دئاكملا نأ ًاقيضم ,قايسلا سفن يف روفلب ىلإ هتباتك لالخ نم ةلمحلا كلت

 ىلإ ةبسنلاب ريصملا ريرقت ةيضق سمطت تناك ةيرصح ةيراجت تازايتما نيمأت ىلإ تفده

 ةيوعص كانه نوكي نل" هنأ :قرشلا ةنجل ربخأ سنرول ناكو .برعلا ىلإ ةبسنلاب امك دوهيلا

 ٍديأ يف نيطسلف ةرادإ ىقبت نأ ةطيرش «ةيروسو نيطسلف يف برعلاو ةنياهصلا ةحلاصم يف

 هلاطبإ عنمي ام كانه نوكي نل هنإف ءنيطسلفب قلعتي اميف لطبيل قافتالا ناك ول نكل

 ةرركتملا جروج ديول ءارزولا سيئر تاديكأت نم مغرلا ىلع كلذو .ًاضيأ ةيروسب قلعتي اميف

 نييناطيربلا ناديملا طابض هاعدا ام وهو ءةيروس ذخأ يف ةبغر لمحت مل ايناطيرب نأب

 لب ءايناطيرب حلاصل سيل ءاهبلاطم نع ىلختت نأ اسنرف اودارأ مهنأ ءالّوه دكأ دقل .ًاضيأ

 طابضف ءالإ سيل عادخ ضحم ناك كلذ نكل .لصيفلا اهدوقي ةلقتسم ةيبرع ةمأ حلاصل

 ةرابعب هودصق ام نإ .مهسفنأ مكح ىلع نيرداق اوناك برعلا نأب اونمُوي مل يبرعلا بتكملا

 نيبودنم مهتفصب اهيلع ءايصوأ مه نونوكي ةلود ناك لصيفلا اهمكحي ةلقتسم ةلود

 يسايس طياضك نوتيالك فلخ يذلاو يبرعلا بتكملا سيئر ,"ثراغوم ديفيد" .ايناطيربل

 ةيبرعلا لصيفلا ةرادإ نأب :ديفي اهريرحت ديعب قشمد نم ًاريرقت بتك .ناديملا يف ىلعأ
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 | طسوألا قرشا وزغ :سداسلا لصفلا | تست ب اك ب حج ب حسب

 ناك نإ .رومألا رييستب ةيبروأ ةوق موقت نأ نم دب ال ناك هنأ :فاضأو .ةلهؤم ريغ تناك

 يلوتب مزتلتس تناك هيأرب ةيبروأ ةوق يأ حضاولا نم ناك دقف ءاسنرف ءانثتسا يرجيس

 .ةيلوئسملا

 ريسلا داع ءقشمد يف ايروتكيف قدنف يف لصيفلاب هئاقل ىلع نيعوبسأ ةبارق دعب
 ىلإ بتك ءاهدعبو .لصيف ريمألا ىلع ءاشع فيض لحيل ىرخأ ةرم قشمد ىلإ يبنللا دنومدإ

 قرطلاب تمدُقو ,ةديج ًاعيمج اهنكل ,ةيبرع قابطأ ءًازاتمم ءاشع يل مدق دقل" :لوقي هتجوز
 درجم سيلو ءًادرابو ًابذعو ًاديج ًاءام ناك هنكل ,ءاملا ناكف بارشلا امأ .ةراضحلل ةيداعلا
 .ةماقلا قوشمم .قيشرر ,سمحتم لجر هنإ .لصيفلا كبجعي دق" :يبنللا فاضأو ."رتاف ءام

 .ثدحتي امدنع يبصع لكشب كارحلا نع فكت ال هعباصأو .ةأرمإ يديك نيتليمج نيدي هل

 هتربخأ يننكل :مالسلا ةيوست لايح قلق وهف" ءًايسايس امأ ."أدبملا يوسو ةدارإلا يوق هنكل

 لصيفلل نكي مل :'ءافلحلاب قوثولا" ."فاصنإب هنولماعيس مهنأيو ءافلحلاب قوثولا هيلع نأ
 مل ءافلحلا ىوق نإ .ةيلبقتسملا هتاعلطت هيلع ينبي نيتم ساسأك ةرابعلا هذه يف ركفي نأ

 تاحومطلا نوعري اوناك نييناطيربلا نأ اوقدصي مل نويسنرفلاف .اهضعبب ىتح قثت نكت
 ةيناكمإ سيلو ةيفيك نوشقاني نويناطيربلا ناك نيح يف ,ةين نسحب ةيبرعلاو ةيدوهيلا
 تامازتلالا مارتحال ططخت مل نيتقيلحلا نيتلودلا نم ايأ نأ امك .اسنرف عم مهقافتا خسف

 يلاثملا جمانربلا ذيفنت يف امهنم يأ بغرت مل امك .برحلا ةرتف يف ايلاطيإل اهاتعطق يتلا

 .عمتست نطنشاو تناك امدنع طقف هعم فطاعتلاب اترهاظت يذلاو نوسليو ىردوول

 يف هفلخ نم نوركفتي نويناطيربلا ةداقلا ناك طقف ةنس لبق هنأ ًاكردم لصيفلا ناك

 هكرت يلاتلابو ,ةينامثعلا نم ًالدب ةيسورلا ةيروطاربمإلا ةئزجت اهيف يرجت مالس ةيوست
 لبق ًارس ًاتقفتا دق اتناك اسنرفو ايناطيرب نأ ًاضيأ ملعي ناك دقل .كارتألا ةمحر تحت هدلاوو

 امدنع الإ امهقافتا ليصافت هل ايشفت مل امهنأو ءامهنيب يبرعلا ملاعلا ماستقا ىلع نيتنس

 مدقأ دقل .لصيقلا اهيف شيعي ناك يتلا ةئيبلا نم ًاءزج ةقثلا نكت ملو .كلذ لعف ىلإ اترطضا
 هدلاو نأ امك .برحلا يف هبناج رييغت ةشقانمل ةنسلا كلت يف كارتألا ةلسارم ىلع هسفن ىه
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 0-لا تلا ات |

 ىلع قبي مل هدلاو الو لصيفلا ال امهنم ايأ نإ .كارتألا عم ةهباشم تالسارم ىرجأ دق ناك

 نييماظنلا هدونج ىتح .هدلاول ىتح هئالو ىلع قبي مل لصيفلا نإ لب ءايناطيربب هتقثو هئالو

 ابخ نإ ًاضيأ وه هونوخيل ةلوهسلا سفنب امير اوناكو .ودعلا ركسعم نم نيراف ًاعيمج اوناك

 نم اهنع فرع امب ًاءوس حوفت تناكف هءافلح لكشتت تناك يتلا ةيودبلا لئابقلا امأ .همجن

 ىتح ةييرعلا ةريزجلا تاعازن يف اهفقوم ريغت ام ًابلاغ لئابقلا كلت تناك .فقوملا بلقت

 سنرول مهل هلذبي ناك يذلا بهذلا ىلع مئاق هعم اهمازتلا ناكو ,ةكرعملا ةحاس بلق يف

 شيجلا لبق نم مهيلع ضرف هنأل طقف هولبق مهف ءنييروسلا ىلإ ةبسنلاب امأ .لصيفلا سيلو

 يف قرغيل ايندلا بابسأ لك هيدل تناك دقل ,غارف نم طق لصيفلا قلق نكي ملو .يناطيربلا

 .قلقلا
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 مياسلا لصفلا

 رصنلا مئانغ





 رصنلا مئامغ :عياسلا لصفلا

 :لصيف ريمألا

 ةركذم ةيناطيربلا مالعإلا لئاسو ىلإ ءارزولا سيئر بتكم عزو 1919 ءاتش يف
 حتف يف يبنللا لارنجلا "ًايركسع تدعاس" :اهنأ ىلع لصيفلا تاوق راهظإ اهب ديرأ ةيرس
 ةمدقتم بلح ءهامح .صمح .قشمد عبرألا ةيلخادلا ةيروسلا ندملا" تلخد :اهنأو .ةيروس

 يناجأ ةازغك سيل كلذب اوماق لصيفلا دونج نإف ةركذملل ًاعبتو ."ىرخألا يبنللا تاوق
 تدعاس يتلا ةيبرعلا تاوقلا نم ىمظعلا ةيبلغألا نإ" :ةيلهأ ةوقك لب زاجحلا نم نيمداق
 نأ تابثإ ىلإ فدهت ةركذملا تناك ."ةيروسلا قطانملا لهأ نم تناك ةيروس ريرحت يف

 نم نوكيس هنأو ءاهسفنب اهسفن تررحو تضفتنا دق تناك ةيبرعلاب ةقطانلا ةيروس
 مكح ضرف ةداعإ ةلواحم ةيبرغلا تايطارقميدلا لبق نم اهب حرصملا ئدابملل ضقانملا
 .اهيلع يبنجأ

 نكل ,لجر 8.500 يلاوح ةيروسو نيطسلف يتلمح يف لصيفلا تاوق ماوق ناك دقل

 اوفلاحت وأ اومدخ نيذلا برعلا ددع نأب ينلع حيرصت ىلع لصيفلا نم لصح جروج ديول
 ديول مدختسا دقو .100.000 يلاوح غلب برحلا لالخ رخآلاو نيحلا نيب هيبأ عم وأ هعم

 هيف غلابم مقرلا اذه نأ ملعي ءارزولا سيئر ناك .نييسنرفلل هتلداجم يف مقرلا اذه جروج
 يفو ,"يبرعلا باسحلا ملع ةيسنمورب برضي لثملا نإ" :قحال تقو يف بتك دقف ءةدشب
 تناك :ةيروسو نيطسلف حتف يف ةيبرعلا ةمهاسملا نأ دقتعي ءارزولا سيئر ناك ةقيقحلا

 َّعِضُْو هنأ جروج ديول لاق دقف ,نييسنرفلا دض هنوكبو ؛كلذ عمو ."ةمهم ريغ ام دح ىلإ"
 لصيفلا نأ معزو .لصيفلا :ميظعلا رخآلا هيفلح دض لمعلا هنم اوبلط نيح بعص فقوم يف

 لارنجلا ةدايق لظ تحت هوريدي نآلا مهو ,مهدلب ررح دق ناك نييروسلا نم ريبك شيج عم
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 14-0! ا لت اس

 ,عقاولا يف .مهدض كرحتلاب اسنرفل حامسلا اهنم عقوتي داكلاب امير ايناطيرب نأو :يبنللا

 اهفلاحت تامازتلا نم اهسفن تلح دق تناك ايناطيرب نأ وه هلوقي جروج ديول ناك ام نإ

 ىلع يبنللا عمتجا م1919 ءاتش ةياهن يفو .ةيروس عم اهفلاحت تامازتلا ببسب اسنرف عم

 نأ" :اهتاركذم يف ةريخألا تنودو ."نوسنيفتس سيسنرف" هتريتركسو جروج ديول عم ءادغ

 نييسنرفلا نأ يهو ,ةيروس صوصخب قئاقحلا نييسنرفلا ماهفإ ىلع هثحي ناك جروج ديول

 ءارزولا سيئر نيب قحال عامتجا يف كلذ لعف هنأ دقتعأ .كانه مهعم لهاستلا يرجي نل

 طخلا ذخأ نولواحي مهو ةيروس لايح ًادج نيبلصتم نييسنرفلا نإ .نوتسنوو وصنميلكو

 اسنرف نإ" :ناك كلذ ىلع جروج ديول قيلعت نأ تفاضأو ."مهسفنأل نويناطيربلا هديري يذلا

 دروللا ناك يبنللا ءادغ ليبقو ."ديج لكشب اهتاراصتنا نم ديفتست ال يهف ءنيكسم حبار يه

 :رنليم ىورو .ىصنميلك عم هتاثداحم أافصاو ءارزولا سيئر ىلإ سيراب نم بتك دق رنليم

 وكيب  سكياس ططخم نع اناضر مدع مغر هنأ مات قدصي" يسنرفلا ءارزولا سيئر ربخأ هنأ

 بعللاب ةبغرلا انيدل نكت مل نحنف ءيرذج رييغت ىلإ ةجاحب هنأ هسفنب وه فرتعا يذلاو

 ةيوعصلا نإ ... انسفنأل ةيروس ىلع لوصحلا وأ ةيروس نم مهجارخإل نييسنرفلا ىلع

 عم ةموصخ يف اوعقو ظحلا ءوسلو نييسنرفلا نأل تناك لب ءانعينص نم نكت مل ةيروسلا

 اومهاس" ءلصيفلا ةدايق تحت .برعلا نأل".. ًادج نعص فقوم يف كلذ انَعَضَو دقل .برعلا

 وصنميلك عم ًاقداص نكي مل هنأ ملعي رنليم ناكو ."رصنلا قيقحت يف سوملم لكشب

 ةيركسعلا ةموكحلا تاطلس لك" نأ فاضأ وهف ءاهاياونو ايناطيرب عفاود صوصخب

 نييسنرفلا ىلع لياحتلا ةلواحم ةركفل ًامامت ضراعم يننإ .يدض نآلا يه ةيسامولبدلاو

 ."ةيروس نم مهجارخإل

 نكي مل هنأ ,وصنميلك عم هتاثداحم يف رنليم لعف امك ءجروج ديول ىعدا عبطلايو

 ناك هنكل ءاهيلع ًايناطيرب ًابادتنا ضفري ةقيقحلا يف ناك هنأو ءايناطيربل ةيروسب بغري

 ايناطيرب تدارأ ةهجاو درجم تناك ةيبرعلا ةيضقلا نأ ريغ .ةيبرعلا لصيفلا ةيضق معدي

 ؛نويناطيربلا هوراشتسم هب هربخي ام لكب موقي ناك لصيفلاف ءمكحلا يلوت اهئارو نم
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 | رصنلا مئاسغ :عياسلا لصفلا |
 نأ جروج ديولل رنليم راشأو .هرودب رمألا ركني مل يذلا رنليمل وصنميلك هلاق ام اذهو

 ةيطارقوريبلاو ةموكحلا نم طسوألا قرشلا ةيضق يف ريثكب ًاررحت رثكأ ناك ىصنميلك
 ءارزولا سيئر لشف اذإ هنأب ًاحيملت كلت رنليم ةظحالم تنمضت دقو .هفلخ نافقت ناتللا

 نوكي ام صخشب هلادبتسا يرجي امبرف نييسنرفلل ةيضرم دونب ىلع لوصحلا يف يسنرفلا
 .ريثكب ةلوهس لقأ هعم لماعتلا

 ."زلاكيميك لايربمإ" ةكرش نم يعانص ىهو دنوم درفلأ بتك ,1919 فيرخ يف
 نورابلا نم عمس هنأ :هيف لوقي ًاريرقت ءلامعأ ضوفمك ةموكحلا ىلإ جروج ديول هبلج
 ريفنت ىلإ يدؤي دق نييسنرفلا ىلع برعلل ايناطيرب ليضفت نأ :سيراب يف دليشتور دنومدإ
 فلاحتلا ىلع ظافحلل ةلئاهلا ةيمهألا" :ىلع ريرقتلا يف دنوم ددشو .يسنرفلا ماعلا يأرلا

 هل ضرعتيس ناك يذلا رطخلل ظحالم ريغ ادب ءارزولا سيئر نكل ."ًاميلس يسنرف ىولكنألا
 عيمجلل لاجم كانه ناك هنأ نيبيل نينسل دهج دق سكياس كرامريسلا ناكو .فلاحتلا كلذ

 هنإف جروج ديولل ًاعبت نكل طسوألا قرشلا لبقتسم نم يف لداع بيصن ىلع لوصحلل
 جروج ديول تاقيلعت تحص نإ كلذو ًافلتخم ادب ريكفت راطإب ةيروس نم داع سكياس ىتح
 ًاقلق ًالجر ناك" :سكياس نأ ءارزولا سيئر لاقو .اهقدصن نأ يغبني ال امبرو ,كلذ ديعب

 .نييسنرفلا عم ةلكشم نآلا ًاعيمج انل ببسي يذلا قافتالا نع ًالوئسم ناك دقل ... ارت 5
 بلغت يذلا يسنرفلا لجرلا كلذ وكيب انل ضواف سكياسف .وكيب  سكياس قافتا هوعدن نحن
 هل تركذ دقل .ًادج ًاقلق يلاتلاب ناكو ءاهيف اذنعضو يتلا بعاصملا سكياس ىأر دقل .هيلع
 ىنمتأو فسآ ًاقح يننإ .مالكلا اذهب هتحرج يننأ فيك روفلا ىلع تيأرو .قافتالا نع ًائيش
 دصقأ مل انأو ,هيدل ام لضفأب سكياس ماق دقل .يسفن مولأ نآلا انأو .ًائيش. لقأ مل يننأ ول

 ىلإ سنرول لصوت ءامهيسفن ةنكللاو فقوملابو .ًاسؤب رثكأ هلعجأل هتطلغ ىلع زكرأ نأ طق
 ةفيلح عم طسوألا قرشلا مساقتب ةقباسلا هتبغر بنذ نع "رّفكي نأ" نآلا ىنمتي :سكياس نأ
 حلصيل تقولا هنم ذفن ناك سكياس نأ ودبيف .وحنلا اذه ىلع رمألا ناك نإو .ايناطيرب

 قدنف يف هتفرغ يف كلذو ,1919 طابش نم رشع سداسلا يف سيراب يف يفوت دقف ,هتطلغ
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 0 22525251222 ا

 1918-1919 يماع نيب ملاعلا تحاتجا يتلا ةفراجلا ازنولفنالا ةجومل ةيحضك "يتول"

 تايالولا هتبسنو ءاسنرف ىلإ اينابسإ هتبسن امنيب ءاينابسإ ىلإ اهيشفت اسنرف تبسن دقو

 يبنللا شويج هتبسنو ءاكيرمأ ىلإ ةيقرشلا ايوروأ هتبسن امنيب ,ةيقرشلا ايوروأ ىلإ ةدحتملا

 .نيرقهقتملا كارتألا ىلإ

 :ةعاسلا تافد

 ةفاضإلا عمف :جوألا يف ايناطيرب عضو دق ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف رصنلا ناك

 ايناطيرب تحبصأ .ىرخأ نكامأو طسوألا قرشلا يف اهتلتحا يتلا يضارألا اهتلكش. يتلا

 تناك هدالب نأ مغر .جروج ديول ىعسو .لبق نم ىرخأ ةيروطاربمإ يأوأ يه تناك امم ربكأ

 هتبسك امم نكمأ امب كسمتلا ىلإ .ةظهابلاو ةديعبلا تارماغملا نم ةبعتو .برحلا نم ةقهرم

 اهنارجإ ددصب ناك يتلا تاضوافملا يف ًايسيئر ًافده كلذ حيصيسو .برحلا يف ايناطيرب

 لوصحلل يعسلا ءارزولا سيئر راتخا مالسلا رمتؤم ىلإ ةدوعلا لبق نكل ءقافرلاو ءافلحلا عم

 .نييبخانلا معد ىلع

 ,نييكيرمألا دي ىلع ةنايخلل اوضرعت مهنأ نويتاطيربلا ةداقلا رعش .ةياهنلا يف

 نأ ضرتفي يتلا ةيلاثملا ئدابملا ةيرخسب اوناخ نييناطيربلا نأ نويكيرمألا رعش امنيب

 راقتفاو ةيقالخألا طباوضلل جروج ديول راقتفال ةجيتنكو .اهلجأل تلعتشا ةيملاعلا برحلا

 تهتناو ,ءيس لكشب تأدب طسوألا قرشلا ةيوست تاضوافم نإف ؛ةراهملل نوسليو ىردوو

 طورش ةغايص يف يصخش رود بعل ىلع ًادج ًاممصم نوسليو وردوو ناك .ًاءوس دشنأ لكشب

 رداغي يكيرمأ سيئر لوأ ناكو .هسفنب اهتضوافمل ابوروأ ىلإ ىتأ يتلا مالسلا تادهاعم

 نورعشي ءافلحلا تلعج ةقوبسملا ريغ هتوطخو ءمكحلا يف هتيالو لالخ يبرغلا ةركلا فصن

 اوناك ءتاموكحل ءاسّؤركو ءءارزولا ءاسُؤر هئارظنو هنأ :وصنميلك بتك دقف .قلقلاب
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 أ رصتلا مئانغ : عباسلا لصفلا ا

 .هبصنم ةيولوألو ةلود ميعز ًاضيأ ناك يذلا يكيرمألا سيئرلا نم ةجرد لقأ نوحبصيس
 تددرتو .مالسلا رمتّؤم سورتل ًالوخم نوسليو ناك ءتاموكح ءاسؤر مهو سيئر وهف
 لج سيركتو .هدالب يف ءاقبلا نوسليو ىلع هنأب ىرخأ لئاسوو ةفاحصلا ربع ٌتاحارتقا
 نأو ءاهحرتقا يتلا مالسلا دونبل ةماع دالبلا يفو خويشلا سلجم يف معدلا دشحل هتقو

 هذه ضفر سيئرلا نكل .ايوروأ يف هلثميل سواه دراودإ هراشتسم هنع ةباين لسري
 وحن نوسليو قلطنا ًاريخأو .سواه لينولوكلا اياون يف كشي أدب ء.اهببسب اميرو .تاحارتقالا
 نم ديدعلا عم لصيو يسلطألا طيحملا ربعيل ءنطنشاو جروج ةرخابلا نتم ىلع ابوروأ
 .1918 لوألا نوناك نم رشع ثلاثلا ,ةعمجلا موي يف تسيرب ةنيدم ىلإ هيراشتسم

 نأ مغر ةينامثعلا تاضوافملا يف ةكراشملاب هل َعِمُس دق يكيرمألا سيئرلا ناك

 ملرشع عبرألا نوسليو طاقن نأ عمو ءايكرت ىلع برحلا يف طق كراشت مل ةدحتملا تايالولا
 لكشت تناك يتلا ايناملأ فالخ ىلع كلذو .ةينامثعلا ةيوستلا يف قيبطتلا ةنكمم نكت
 جروج ديول كردأ دقل .ةماعلا اياضقلا ةيراقمل اهمدختسا يتلا ةيسايسلا ةفسلفلا نع ًاريبعت

 سيئر ماق ةيبرعلاب ةقطانلا ةينامثعلا قطانملا ىلإ نوسليو سيئرلا تفتلا امدنعو ءاذه
 تاططخم وحن ههيجوتو ايناطيرب تاططخم نع ههابتنا فرصب ةنطفب يناطيربلا ءارزولا
 .يروسلا لالقتسالا ىلع يسنرفلا ديدهتلا وحن نوسليو هابتنا تفل لالخ نم كلذو ءاسنرف

 ًاديعب باهذلا يناطيربلا دفولا لواحي مل .هئدايمو نوسليو طاقن عم براضت ديدهت ىهو
 .قشمد ررح نم وه ناك لصيفلا نأب ىرخألا دوفولا نم يأ وأ نوسليو مامأ ءاعدالا دح ىلإ
 حامسلا ىرج .قشمد طوقس ديعب " :هنأ ةقدب نيرمتؤملا رابخإب يبنللا لارنجلا ماق دقو
 هعايتأو لصيفلا نأ نويناطيربلا ىعدا ءكلذ عم ,نكل ."اهترادإو ةنيدملا لالتحاب لصيفلل
 لصيفلا بستكا دقف ,كلذل هنأ ىلع نويناطيربلا رصأو .ةيروس ريرحت يف ًايرهوج ًارود اوبعل

 ضفر يف ًارح نوكي نأ بجي تاذلاب هنأو ,ةررحملا ةيروس مكاح بصنم لغش يف قحلا
 ىلع ةيضقلا هذه جروج ديول ضرعو .كلذ راتخا وه نإ مهيراشتسمو نييسنرفلا ةروشم
 ةيروس اتناك عازنلا اذه فارطأ نإف ءارزولا سيئر ىلإ ًاعبتو .فالخلا ةطقن يه اهنأ
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 بيبي لل 1 لت |

 نل يهف اذهلو نيفرطلا الكل ةقيدص تناك ايناطيرب نأ ىعداو .ىصنميلك اسنرفو لصيفلا

 .ةلأسملا يف فرط يأ حلاصل لخدت

 ,مهردقو مهتموكح رايتخا يف نييروسلا قح معدب ًاعنتقم هتعيبطب نوسليو ناك

 حلاصل ًاريثك كلذب رثأت ءام ةيوست قيقحتل نواعتلا يف لصيفلا ةبغر سمل امدنع هنأ امك

 يلثمم دحأ "رتروفكنارف سكيليف" عم ًاعامتجا لصيفلا دقع .رمتؤملا شماه ىلعو .برعلا

 زيدنارب ىلإ رتروفكنارف بتك عامتجالا بقعو ,"نيدنارب سيول" يكيرمألا ينويهصلا ميعزلا

 . مالسلا رمتؤم مامأ انجمانرب قيقحت هجو يف ةبقع ةيبرعلا ةيضقلا دعت مل" :لوقي

 نيطسلف ىنثتسا هنأ نيرمتؤملا رابخإب لصيفلا ماق ءرمتؤملا يف برعلل لثممك .لعفلايو

 يف لصيفلل يرهاظلا لقعتلا اديو ءيبرعلا لالقتسالا لجأ نم اهب بلاط يتلا ةقطنملا نم

 بلاطملا عم لماعتلا يف ىصنميلك ددشت عم ةدحب ًانيابتم ةيدوهيلا بلاطملا عم لماعتلا

 .نييناطيربلا يحو نم قيفلت اهنأ ىلع وصنميلك اهربتعا بلاطم يهو .لالقتسالاب ةيبرعلا

 هنوعيطتسي ذوفن يأ اوي نأب نييسنرفلل حامسلل دادعتسا ىلع اوناك مهنأ نويناطيربلا لاقو

 امكو ءلصيفلاف ءعادخ نع ةرابع هلك كلذ ناك ءةيسنرف رظن ةهجو نم نكل ءلصيفلا ىلع

 ًانيدم ناك هنأ يلجلا نم ناكو ءنييسنرفلا ذوفنلا وأ هيجوتلا ضفري ناك ,عيمجلا ملع

 .ايناطيرب باسح ىلع تناك هدفو فيلاكت ىتحو مهنم هبتار ىضاقتي ناك دقف ءنييناطيربلل

 .ي .ت" يناطيربلا هطابترا طباض نود حوري ىأ يتأي لصيفلا نكي مل مالسلا رمتؤم يفو

 .ًامئاد همزالي يذلا هقيفرو همجرتمو هرارسأ متاكو هراشتسمو هقيدص ناك يذلا ؛””سنرول

 ةقيقحلا يف ينعي ناك ةيروس مساب قطانك لصيفلل مهلوبق نأ نويسنرفلا كردأ

 ,مهب نيصاخ نييروس ةداق جاتنإب نويسنرفلا ماق يلاتلابو ءايناطيربل ةيروس نع لزانتلا

 ةرازو ةياعر تحت مهضعب ناكو ,ةديدع تاونسل اسنرف يف اوشاع نمم ءالّؤه زربأ ناكو

 اونوكي مل نييروسلا نإف نيدلاو ةغللا يف هباشتلا مغر هنأ كئلوأ ىعداو ,ةيسنرفلا ةيجراخلا

 ةروانمب جروج ديول ماقف .ةيسنرفلا ةياصولا تحت مهب ًاصاخ ًانطو نوقحتسي مهنإو ءًايرع

 ةيضقلا رارق عم ايوروأ يف ايناملأ دض اسنرف عم يناطيربلا نواعتلا طير ثيح .ةداضم
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 |[ مدع يرش. ٠ [تصححتحب تعبك يعج
 ناك ام اذهو ءوصنميلك ىلإ ةبسنلاب ةنميهم ةيمهأ تاذ ةيناملألا ةيضقلا تناكو ,ةيروسلا
 خسري يكل جروج ديولل لصوملاو نيطسلف نع لزانت امدنع 1918 ماع ةياهن يف هتبثأ دق
 مظعم ًابيرقت ذفنتسا دق ىصنميلك ناك .مالسلا رمتؤم لبقو .يسنرف ولكنألا فلاحتلا

 ةيروسل ميعزك لصيفلاب لبق امدنع نكل ءاهققحي نأ ًانكمم ناك يتلا ةيسايسلا بساكملا
 يبرع لالقتساب لوبقلا نويناطيربلا هيلإ بلط امدنعو .ءيش لك ةقيقحلا يف ذفنتسا دقف
 هسفن ريمدت نم دعبأ وه ام ىلإ باهذلا هيلإ نوبلطي اوناك دقف ءلصيفلاب لوبقلا قوف لماك

 نم جروج ديولو ءايناملأ دض ايناطيرب ةدعاسم ىلإ ةجاحب ناك ىصنميلك نكل .ًايسايس
 كسمي ناك ءبرعلاو لصيفلا ةيضق عم اسنرف ةدعاسم ةيضق :نيتيضقلل هتجوازم لالخ
 املاطل وصنميلكو جروج ديول تاعامتجا قايس لالخو .ًادج ملؤم عضوم نم ىصنميلكب
 هنأ دح ىلإ وصنميلك بضغ تارملا ىدحإ يفو ءطابحإلا نم عفادب ًابضاغ روثي ريخألا ناك
 .تاسدسملا وأ فيسلا نيتليسولا ىدحإب جروج ديول رّيخ

 نأ جروج ديول يراشتسم دحأ ربخأ دقف ,كلذ لبق هفقوم حضو دق ىصنميلك ناك
 صننلا يفو .ةيروس يف ةيسنرفلا بلاطملا نع لزانتلاب حمسي نل يسنرفلا يسايسلا يأرلا
 املاطل اسنرف نكل .ىندألا قرشلاب ًادج ًاينعم ىوصنميلك نكي مل ءايصخش" :راشتسملا لاق
 اسنرف عقوم عم مغانتت ةيوست رظتني يسنرفلا ماعلا يأرلا ناكو كانه ًاميظع ًارود تبعل
 غلابم كلذ نكي مل ."طرشلا اذه عم ققاوتت ال ةيوست يأب موقي نأ وصنميلك عسي ملو .كاذ
 دض ةيمالعإ ةلمح ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىلوئسم مظن امدنع هتابثإ ىرج دقف ءهيف
 اوعداو ,ناتيسنرفلا "ستابيد يد لانروج ول"و "سبميت ول" :يتفيحص يف مهئارزو سيئر
 .تالزانتلا نم ديزملا ىلإ هعفدي جروج ديول رمتساو ءايناطيربل ريثكلا يف طرفي ناك هنأ
 هاجت ةخسارلا ةيناطيربلا تامازتلالا قباسلا يف ىصنميلك هربتعا ام ريمدت يف ىضمو
 جروج ديول نإ ,نآلا دعب ءيش يأب طرفأ نل يننإ" :كلذ دعب لاق وصنميلك نأ ىتح ءاسنرف
 ءانثتسا ىلع ًادج اممصم جروج ديول ناك ّمل حضاولا ريغ نم ىقبيو ."عداخم درجم ىه

 ةقطنملا يهو ءايكيليكو ةيروسب ةيسنرفلا بلاطملا ىلإ ةبسنلابف طسوألا قرشلا نم اسنرف
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 ل2255 ا ل ا

 بجي ةيناطيربلا تاوقلا نأ وه نلعملا جروج ديول فقوم ناك ,لامشلا يف ةيروسل ةمخاتملا

 مالسلا كلذ نكل ءلصيفلا برعو نييسنرفلا نيب مالسلا ىلع ظافحلل ةقطنملا ةلتحم ىقبت نأ

 ال تناك ةريغص ةيسنرف ةوق نأ ذإ ءايناطيرب هتضرف دحاو فرط نم مالس ام دح ىلإ ناك

 تادحولا تلظ ءلصيفلا ةقطنم نمو .توريب اهطسوتت ةقيض ةيلحاس ةقطنم لتحت لازت

 تاوق دوجو ناكو «نييسنرفلا دض تاباصعلا برح عون نم رفو رك تاراغ ذفنت ةيبرعلا

 .ةلمتحم ةيسنرف ةيماقتنا لامعأ نم طقف لصيفلا ةقطنم يمحي ةيناطيربلا يبنللا

 سيئرلا اديو ؛نييسنرفلاو برعلا نيب علدنت دق ًابرح نأ نم يبنللا لارنجلا رذح

 ديول هب أجاف ًاحرتقم مدقو كرحتلاب ماقف ءدجلا لمحم ىلع ريذحتلا ذخأي هنأ نوسليو

 نم دكأتلل طسوألا قرشلا ىلإ ةثعب لاسرإ متي نأ نوسليو حرتق ةا دقف وصنميلكو جروج

 ,ينايبص هنأ ىلع حرتقملا ىلإ نويسنرفلاو نويناطيربلا نولوئسملا رظنف ,هناكس تابغر

 ,يكيرمألا وأ يبروألا ىنعملاب طسوألا قرشلا يف ماع يأر ىمسي ام دوجوب اونمؤي مل مهف

 كلذ عمو ءاتقو قرغتسيس ناك ةثعب لاسرإف ءًابعرم حرتقملا ناك جروج ديول ىلإ ةبسنلابو
 زيكرت بذج ةلواحم لالخ نم هنم ةدافتسا لضفأ قيقحت يناطيربلا ءارزولا سيئر لواح

 برعلا لبق نم بلاطملا كلت ةمواقم ىلعو ءةيسنرفلا بلاطملا ىلع يرصح لكشب ةثعبلا

 بلاطم نودشني ًاضيأ نويناطيربلا ناك «نييسنرفلا لثمو .مهمكحل ىعست اسنرف تناك يتلا

 هذه ءاقبإ يف حجن دق جروج ديول ناك تقولا كلذ ىتح نكل ءطسوألا قرشلا يف ةلئاه

 دكأتلل نوسليو يصقت ةنجل تجرخ امدنع:ًالوأف ءقيقدلا صحمتلا قاطن جراخ بلاطملا

 دنهلا تناك ثيح «نيدفارلا دالب ىلإ ةثعبلا هذه بهذت مل طسوألا قرشلا بوعش تابغر نم

 ةيمحمك رصم مهنالعإ دعبو ءنويناطيربلا ناك :ًايناث .ًارشابم ًامكح تماقأ دق ةيناطيربلا

 لودج جراخ رصم ىقبأ امم عسوتلا اذهب يكيرمأ فارتعا نيمأت يف ًاضيأ اوحجن دق ؛مهل

 ىرخألا يه تفيضأ دق سراف دالب تناك 9 ماعلا علطم يف :ًاثلاث .مالسلا رمتؤم لامعأ

 رمتؤم جراخ ًاضيأ كلذ زاجنإ مت دق ناكو ,ةيمسر ريغ ةيمحمك يناطيربلا ذوفنلا قاطن ىلإ

 ايناطيرب ةرطيس :اعبار .1919 بآ نم رشع عساتلا يف تعقو نيدلبلا نيب ةدهاعم يف مالسلا
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 أ رصنلا متانغ : عياسلالصقلا |

 وأ اهتشقانم متت مل .برحلا لالخ تمظتناو اهلكش تذخأ يتلا يبرعلا جيلخلا تارامإ ىلع

 عيفرلا ايناطيرب ماقم ىلع فالتخالا وأ ةشقانم رجت مل امك ءسيراب يف اهيلع فالتخالا

 .اهابيير امهتلعج يتلا دوعس نباو نيسحلا عم تافلاحتلا هتنمأ يذلا ةيبرعلا ةريزجلا يف

 ايناطيرب نأ ىلع ىصنميلكو جروج ديول نيب ًامدقم قافتالا ىرج دق ناك :ًاسماخ
 ةيضقك ةيروس ريغ ةثعبلا لامعأ لودج ىلع ىقبت دق نكي مل اذكهو ,نيطسلف ىلع لصحتس
 .اهيلع عزانتم

 نييسنرف نيكراشم لاسرإ وصنميلك ضفر ,مالسلا رمتؤم يف عازنلا ةرارم دايدزا عم

 نا تروا زاا را ارا يور ا اجلا را وا

 نويكيرمألا نوئوعبملا ىضم اذكهو .اناعلا هذه يف نفيا نينئاطيرب نيكراطم لاسرإ متو

 زلراشت"و ,"وياهوأ" ةيالو يف "نيلريوأ" ةعماج سيئر "غنيك يرنه" :اوناكو ,مهدحول

 نيارك  غنيك ةثعب ترداغ .يطارقميدلا بزحلل ريصنو وغاكيش نم لامعأ لجر وهو "نيارك
 يغبني نم ررقي نم مه بلاغلا يف نويناطيربلا طابضلا ناك كانهو ءنيطسلفو ةيروس ىلإ
 دوهشلل مهميظنتو نييناطيربلا بعالت نم نيقناح نويسنرفلا ادغف .ال وأ هتداهشب يلدي نأ
 ,ةثعبلا ريرقت يف رظنلا رجي مل نإ ءًاقرف لكشتل ةيلمعلا لك نكت مل ؛ةياهنلا يفو .تاداهشلاو

 مايأ ةثالث نم رثكأ دعب الإ هصن رشن رجي مل امك ءيمسر رود يأ ريرقتلا كلذ بعلي ملو

 الاب راقأ هن امك :ايناطيربو ايتنرف نيب ءادعلا هدح نم كاز نيارك- غنيك يصقت نكل ,ةقحال

 قرشلا نوئشب ةيئاصخألا ,"ليب دورتريغ" نأ دح ىلإ ةيبرع تاعامج ةدع ىدل ةفئاز
 تقرغتسا هتاءارجإ نإف ءيش لك قوفو .ليلضتو لايتحا ةميرج هنأ ىلع هتمجاه طسوألا
 .جروج ديول نم برستي تقولا ناك نيح يف ًادج ًاليوط ًاتقو

 يأ ِدبُت ملو ءنيطسلف ىلع يكيرمألا بادتنالا ةركفب ةعنتقم ةدحتملا تايالولا نكت مل
 ءارعأ مكتور اامج منال ريم اتالم نوح .رتقا اهنكل ءرمألا لايح كرحت

 هذه تصلقت ةياهنلا يفو .زاقوقلاو ايني اينيمرأو ليندردلاو ةينيطنطسقلاو لوضانألا نم
 اكيرمأ موقت نأ ايناطيرب تدارأ دقو .طقف اينيمرأو ليندردلاو ةينيطنطسقلا حبصتل قطانملا
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 ري يال

 تايالولا طرويس قطانملا هذه ىلع ةدحتملا تايالولا بادتنا نأ وه ,لوألا :نيبيسل كلذب

 امأ .ةيوستلا كلت دونب معدل اهتدعاسم كلذب نمضيف ءطسوألا قرشلا ةيوست يف ةدحتملا

 عضيس ناك اينيمرأو ليندردلاو ةينيطنطسقلا يف اكيرمأ بادتنا نأ وهف يناثلا ببسلا

 تقو يأ يف ةيتييفوسلا ايسور تماق لاح يف ةيمامألا طوطخلا ىلع ةدحتملا تايالولا

 بعصلا نم نوكيس هنأ سيراب يف نييكيرمألا يقابو نوسليو حضوأو .ايكرت ةمجاهمب

 تبثأ دقو ,ةلواحملاب دهعت نوسليو سيئرلا نأ ريغ ,تايادتنالا هذه لوبقب سرخنوكلا عانقإ

 ناك نوسليو نأ ًاحضاو حبصأ نأ دعبف .جروج ديول لشف يف ببسلا ناك هنأ دعب اميف كلذ

 أدج ًاليوط ًاتقو قرغتسا ام وهو .يكيرمأ يمسر در راظتنال ءارزولا سيئر رطضا .لشفيس

 تايالولا ىلإ يكيرمألا سيئرلا داع 1919 ناريزح نم نيرشعلاو عساتلا يف .رودصلل

 لجأ نم ايوروأ ىلإ لوألا هلوصو ىلع رهشأ ةتس نم رثكأ دعب كلذو .ةريخألا ةرملل ةدحتملا

 ةلاح يف لخدو ءبعتلا نم نوسليو راهنا .ٌةرشابم بعشلا ىلإ هتلمح ًالقان ,مالسلا رمتؤم

 ,"ياسرف" ةدهاعم ىلع ةقداصملا نمضتملا هجمانربف .ًايسايسو ًايدسج يفصنلا للشلا نم

 بكتري سيئرلا ناك امنيب ,خويشلا سلجم يف طقس .ممألا ةبصعب يكيرمألا مازتلالاو

 .هتضراعم ىلإ نيلمتحملا هراصنأ ىتح ًاعفاد .رخآلا ولت دحاولا ةحدافلا ةيسايسلا ءاطخألا

 ءريبك للشب هريكفت بيصأ اميرو ءهدسج نم رسيألا ءزجلا ىلع ةرطيسلا دقف نوسليو نأ عمو

 دعب «نينس ةدع دعبو .نيرخآلا ىلإ هتطلس ميلست هتجوزو نوسليو ضفر هزجع مغرو نكل

 تلظ يتلا ةديحولا ةردقلا نإ" :لوقي هضرم نع جروج ديول بتك ,ةليوط ةدمب نوسليو ةافو

 ."بيرغلا هدانع يه ةياهنلا ىتح هيدل ةميلس

 تارارقلا ةفاك قيلعت ىرج ءاهسفن ةنسلا نم يناثلا نيرشت ىتحو م1919 زومت نم

 يلوت نم ةدحتملا تايالولا فقوم ةفرعم نيح ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلاب ةقلعتملا

 نوسليو سيئرلا دجي مل ءيئزجلا يدسجلا هئافش دعب نكل .اينيمرأو ةينيطنطسقلا تابادتنا

 ,1980 رايأ نم نيرشعلاو عبارلا ىتح اينيمرأ ىلع يكيرمأ بادتنا حارتقال تقولا

 :هتركفم يف يكناه سيروم بتك .يلاتلا عوبسألا يف هحرتقم خويشلا سلجم ضفرو
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 نولبقيس نويكيرمألا ناك نإ ملعن ىتح ةيكرتلا ةدهاعملا يف ًامدق يضملا اننكمي ال هنأ"

 ام ةثداح ثودح لامتحا ىلإ كلت هتاظحالم يف يكناه حملأو ."ال مأ ايكرت ىلع بادتناب

 نأ نم جروج ديول رمذت امنيب ؛عيرس لكشب ةدهاعم ىلإ لصوتلا متي مل نإ لوضانألا يف
 ىلإ جروج ديولب نوسليو رايهنا عفد ."ليحتسم فقوم' يف ءافلحلا عضو دق ناك نوسليو

 ةسفانم هيلع نأ يناطيربلا ءارزولا سيئر دجو نآلا نكل ءايلاطيإو اسنرف عم مالسلا ذيفنت
 اوناك ددجلا نويلاطيإلا ةداقلاف ءريثكب ةبوعص رثكأ مهعم لماعتلا ناك ءافلحلل ددج ةداق

 مهف اذل ءايكرت يف يضارألا تازايتما نم رثكأ ةيراجتلا تازايتمالا ىلإ يعسلاب نيعنتقم
 ءايكرتل حرتقملا جروج ديول ميسقت يف ةكراشملا نم رثكأ ةضراعملا ىلإ نيلايم اوناك
 عم ًافطاعتم ناك "ازروفس ولراك" تنوكلا ديدجلا يلاطيإلا ةيجراخلا ريزو نأ ةصاخ
 .ةيكرتلا ةيموقلا

 لاقتساو ,1920 ماع ةسائرلا ىلع لوصحلا يف ىصنميلك لشف دقف ءاسنرف يف امأ

 ,وصنميلك لثف جروج ديول ازعو ,يسايسلا لمعلا نم دعاقتو ءارزولا ةسائر نم اهرثأ ىلع
 ردنسكلأ" امأ ءطسوألا قرشلا يف ايناطيرب ىلإ تالزانتلا ميدقتب ريخألا ةبغر ىلإ .ًايئزج
 تالزانت ميدقت ىلإ ليمي نكي ملف ءاسنرف ءارزول سيئرك ىصنميلك لحم لح يذلا ,"دناريليم
 19920 طابش نم رشع يناثلا يف ندنل يف ًاريخأ ءافلحلا ىقتلا امدنعو .هفلس اهمدق يتلاك

 ءارزولا سيئر مساو همساب ثدحتي نوزروك دروللا ناك ,ةينامثعلا ةدهاعملا مسر يف ءدبلل
 لودلا رارطضا وه ديحولا هبيس ناك ةدهاعملا تاضوافم يف ليجأتلا نإ" :لاق امنيح

 ةلواحم ببسب ناك ليجأتلا نأ :لوقي نأ حصألا نم ناكو ,"ةدحتملا تايالولا رارق راظتنال
 أبنت دقل .ايناطيرب ءافلح برحلا نمز يف اوناك نم دض ةدحتملا تايالولا عفد جروج ديول

 لكشبب فارطألا عيمجل ةلداع هدونب نكت مل ام دمصي نل مالسلا نأب ًاقباس نوسليو ىردوو
 ىلع ءافلحلا اهضرف يتلا دونبلا نأ هدعب امو تقولا كلذ يف نوريثكلا ىأر دقو ءيساسأ

 ركذتو .قايسلا اذه يف ًالشف لكشت تناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب نيموزهملا مهئادعأ

 سيراب مالس رمتؤم يف اهتيضق يتلا روهشلا" :نأ دعب اميف "رتروفكنارف سكيليف"
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 ةراسخلا هتكرت يذلا روعشلا نإ .يتايح يف ًانزح رهشألا رثكأ تناك امير 1919 ماع

 يتلا رعاشملا نع فلتخت ال نوسليول ليبنلا باطخلا اهراثأ يتلا ةيماسلا لامآلل ةيجيردتلا

 امدنع اذل ءادج ًايلاع ملاعلا لامآ فذق دق نوسليو ناك امبر ."زيزع صخش توم اهببسي

 ىلع ةمئاللاب يكناه سيروم ىقلأ طسوألا قرشلا يف يلاتتم لكشب تاضافتنالا تعلدنا

 . ريصملا ريرقتب صاخلا ليحتسملا هجهنم" ىلعو ,ةرشع عبرألا نوسليو ىردوو طاقن

 ًائطاخ ناك ام ًائيش نأب ماع ساسحإ ةمث ناك ,ةددحم تارارق يأ نع رظنلا فرصب

 ءافلحلا اوميق نيذلا ةماعلا ىلإ ةبسنلابو ءماع لكشيو .هسفن مالسلا رمتؤم يف هساسأ نم

 تذختا يتلا ةقيرطلا ناك ءيشلا كلذ نإف ءبرحلا نمز ةنلعملا مهئدابمو مهدوعو لالخ نم

 كلت اهيف امب تاياورلا عيمج ريشت .دوعولاو ئدابملا كلتل ةنايخ تلكش يتلاو تارارقلا اهب

 مامتها ىأ :ةليئض ةفرعم عم ذختت تناك تارارقلا نأب رمتؤملا يف نوكراشملا اهنود يتلا

 دونب ىلع ىتح كلذ قيم .تارارقلا اهنأشب تذختا يتلا بوعشلاو يضارألاب ءليئض

 ىلع نويبروألا اهضرف يتلا كلت ىلع ربكأ ةقدب قبطنيو ءابوروأ يف ةضورفملا مالسلا

 يف ءروفلب رثرأ دمتعا دقو .رمتؤملا لالخ .مهل فولأملا ريغو مهنع ديعيلا طسوألا قرشلا

 يأ ,رمتؤملا تقو ًاماع نوعيرأو دحاو رمعلا نم غلابلا يكناه سيروم ىلع .طقف ةربخلا

 نوسليو :نم الك بقاري روفلب ناكو ءروفلب نم ًاماع نيثالثو سمخ يلاوحب رغصأ ناك

 ًادج ءايوقألا ةثالثلا لاجرلا كئلوأ" :هلوقب روفلب مهفصو دقو ءوصنميلكو جروج ديولو

 بتكو ."يبص ىوس مهدوقي ال امنيب .تاراقلا نولّصفيو كانه نوسلجي ءًادج نولهاجلاو

 ناك سيراب يف مالسلا رمتؤم يف ةداتعملا دهاشملا دحأ نإ" :لوقي مهنع يلاطيإ يسامولبد

 ؟نيعللا ءيشلا كلذ نيأ :هسفن عم متمتيو ةطيرخ مامأ فقي ةلودلا تالاجر نم ًادحاو ىرت نأ

 جروج ديولف ."لبق نم همساب عمسي مل رهن وأ ام ةنيدم نع ةدودمملا هتبابسب ثحبي امنيب

 ةلوقم يهو "عبسلا رثب ىتحو ناد نم" ,نيطسلف ايناطيرب مكحت نأب بلاطي لظ يذلا ٠

 دوعي يليجنإ سلطأ يف اهنع ثحب دقف ناد عقت نيأ ملعي مل ءليئارسإ ضرأ ددحت ةيتاروت

 يبنللا عاطتسا نأ ةندهلا عيقوت ىلع ًابيرقت ةنس دعب الإ ثدحي مل نكل ,رشع عساتلا نرقلل
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 اهدارأ ثيح نكت مل ةنيدملا نأ املاط ءايناطيرب نأو ءهديدحت مت ناد عقوم نأب هرابخإ
 .لامشلا ىلإ دعبأ ًادودح ديرت تناك .ءارزولا سيئر

 ىرخأ نكامأو طسوألا قرشلا يف ةينعملا فارطألا مظعم نأب عابطنا نوكت امك

 ىوس عمتجي مل ءءافلحلا ىوق عيمج لصأ نمف :سرادتلاو رواشتلا ةيلمع نم ىنثتسُت تناك
 مهو ,ةعبرألا سلجمب مهلادبتسا ىرج مث نمو .تاضوافملل طيطختلل ةيادبلا يف طقف ةسمخ

 تافالخلا تدأ اهدعيو .ايلاطيإو اسنرفو ايناطيريو ةدحتملا تايالولا نم لك ةداق

 ةيكيرمألا ةيلخادلا ةسايسلا تدأ امك ءايلاطيإ باحسنا ىلإ يلاطيإلا لخادلا يف تايوعصلاو

 اسنرف ةيجراخ اريزو ناك امنييو ,ةندهلا نم ةنس دعيو .ةدحتملا تايالولا باحسنا ىلإ

 ىوس كانه قبي مل" :يناطيربلا هريظنل يسنرفلا لاق ءطسوألا قرشلا ناشقاني ايناطيربو
 ىمظعلا ايناطيري امهو .رابتعالا نيعب يدج لكشب امهحلاصم ذخؤت نأ يغبني نيفرط
 عنصل امهضعب عم ناتلودلا تضم اذكهو .يأرلا يناطيربلا هريظن هقفاوف ."اسنرفو

 تناك يتلا ىرخألا فارطألا تارشع كانه تناك هنأ الإ .ةينامثعلا يضارألا لوح تارارقلا

 :لاثملا ليبس ىلعف ءاهمساب نيقطانلا ددع عم اهدادعأ تدادزا دقو ؛كحملا ىلع اهحلاصم

 ًادفو نيعيرأ يلاوح كلانه ناك ءاينيمرأ نم نيسفانتم نييساسأ نيدفو ىلإ ةفاضإلاب
 رمتؤم لجأ نم صخش فالآ ةرشع سيراب ىلإ مدق دقل .مالسلا رمتؤم يف ًالقتسم ًاينيمرأ
 نع ةحضاو ةروص يطعت دهشملا فلخ نيبلاطملا نم دوشحلا كلت دوجو نإو «مالسلا

 .رارقلا عنصل اتيقب ناتللا نيتموكحلا نم لك رابتعالا نيعب اهتذخأ يتلا حلاصملا ةيدودحم

 نيذلا كئلوأ لامسأر برحلا نمز ةعوطقملا دوعولاو ةيقالخألا بلاطملا تلكش دقل

 رهجم تحت دوهعلا كلت صوصن اوعضو نيذلاو .مهاياضق نع عافدلل سيراب ىلإ اورضح
 عضوت صوصنلا هذه تلازام اذه انموي ىتح ةقيقحلا يفو .ةنراقملاو قيقدلا صيحمتلا

 ام ةقيرطب أرقت نأ دوهعلا هذهل نكملا نم ناك نإاوريل «نيثحابلا لبق نم صيحمتلا عضوم
 يف ةمزلم يسمت امير ًاقوقح تقلخ اهنأ ةصاخو ,ضعبلا اهضعب عم ةقفاوتم نوكت ثيحب
 تالسارمو ,1915 ندنل ةدهاعمو :1915 ةينيطنطسقلا ةيقافتا نإ .نوناقلا مكاحم
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 تناس ةيقافتاو ,1916 ىكيب .-سيكياس ةيقافتاو .1915-1916 نوهامكام -نيسحلا

 21918 ةعبسلا نالعإو ,1918 ثراغوه ةلاسرو :.1917روفلب دعوو ؛1917 نيروم يد نيج

 اهنمو «نوسليو ىردوو سيئرلا تاعيرشت ىلإ ةفاضإلاب ,1918 يسنرف -ولكنألا نالعإلاو

 يف ةنلعملا ةعبرألا ئدابملاو :1918 ماع يناثلا نوناك 8 يف ةنلعملا رشع عبرألا طاقنلا

 نوسفانتملا نوبلاطملا اهب مدقت ةريثك تانايب نيب نم اهلك تناك :1918 ماع طابش 1

 ىأر دقل .ةينوناق دوقع وأ دهعت تاركذم اهايإ نيريتعم ءاهب ءافولا نودشني سيراب يف

 ناكو ؛ةيئاضق ةيلمع اهنم رثكأ ةمواسم ةيلمع اهنأ ىلع تاضوافملا جروج ديول ديفيد

 ,ةسوملم بساكم ايناطيربل ققح دقف ؛طسوألا قرشلا ةيوست يف هزاجنإ عاطتسا امب ًاروخف

 ةميدع دقن ةقرو ىلإ ريشي وهو نييرقملا هئاقدصأ دحأل جروج ديول لاق ,تارملا ىدحإ يفو

 دق اه ءانسح" :”تانغيسألا" يهو ةيسنرفلا ةروثلا لالخ اسنرف يف ردص دق ناك امم ةميقلا

 ئلتمم بيجب تدع دقف انأ امأ .تانغيسألا هذه نم ةمزر عم هرايد ىلإ نوسليو داع

 نإ عقاولا يف ."هقوذ لكلو :خلإ.. نيدفارلا داليو ,ةيناملألا تارمعتسملا اهماوق .تادايسلاب

 ًابيرقت لداعي ام غلب ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلإ هتفاضإ يف جروج ديول حجن ام عومجم

 .عيرم ليم نويلملا

 هليوأت نكل :ةيضقلل ةيقالخألا تارابتعالا نع نيعلا ريرض ءارزولا سيئر نكي مل

 نع عفادي جروج ديول بتك :نمزلا نم دقع نم رثكأ دعبف ,ةدشب ًازيحتم ناك تارابتعالا هذهل

 ممألل ةيموقلا ةيرحلل ءارجإ مظعأ لكشت سيراب تادهاعم" :نأ ًايعدم ,مالسلا تادهاعم

 نم ًاممأ تقتعأ مالس ةيوست نم ام .. خيراتلا اهلجس برح ةيوست يأ هتزجنأ ةعضاخلا

 لكشب ًاقناح جروج ديول ناكو ."1919 ماع ةيوست تلعف امردقب يبنجألا نايغطلا ةضبق

 ,ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلل تعطق يتلا دوهعلاب في مل هنأب ةلئاقلا تاءاعدالا نم صاخ

 قرع نم كانه سيلو .تانالعإلا كلت يف ةدراولا دوعولا لماكب ءافلحلا ىفو دقل" :لاقف

 ,برعلا دافتسا امم رثكأ ةروهقملا قارعألل مهدوعو ءافوب ءافلحلا صالخإ نم دافتسا

 ايناطيرب صخألا ىلعو .ءافلحلا لود بوعش. اهتمدق يتلا ةمخضلا تايحضتلا ببسب
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 ةيبرعلا ةريزجلا ةبشو قارعلا يف لالقتسالا مويلا اوزرحأ دق برعلا مه اه ءاهتيروطاربمإو
 ةاغطلا حلاصل برحلا ىدم ىلع تلتاق ةيبرعلا قارعألا مظعم نأ عم .ندرألاو ةيروسو

 ."يكرت مكح لجأ نم اولتاق نيينيطسلفلا برعلا" :نأ ًاديدحت فاضأو ."كارتألا

 هنأ ول رثكأ لعاف لكشب ةيطسوأ قرشلا هتيوست ضرف عيطتسي جروج ديول ناك امير
 برحلا نمز ايناطيرب دوهع نع عجارتلا هتلواحم نكل ,1918 ماع ةياهن يف اهيلإ لصوت
 دق ناك 1920 فيص لولح عمو .ةصرفلا هيلع تتوف يلاتلابو .ًادج ًاليوط ًاتقو تقرغتسا

 طسوألا قرشلا ىلعو برحلا نمز هئافلح ىلع هدونب ضرفيل ءارزولا سيئر ىلع ناوألا تاف
 دعي ملو كانه هدونج ذفنتسا دق ناك تقولا كلذ عم ىهف .تابارطضالا هيف تديازت يذلا

 .لبق نم ًارارم لشرشت هنم رذح ام وهو ,كلذب موقي يكل ًالصأ ةيفاكلا تاوقلا هيدل

 :مالسلا تارمتؤمل فئازلا ملاعلا

 يف عامتجالا ايوروأ يف ءافلحلا ةداق لصاو ءايكرت يف يرجي ناك امع ةلفغ يف

 نيرشعلاو نماثلا يفو .ايكرت ريصم لوح رارق ىلإ لوصولا اهتياغ تناك يتلا تارمتؤملا
 نع ءابنأ عامس ىدل ءافلحلا ةداق قعصنا :ندنل يف تارمتؤملا دحأ لالخ 1920 طابش نم

 يف ةريغص ةيسنرف ةقرف مزه لامك ةدايق تحت كارتألا نم ًافلأ نوثالث هماوق ًاشيج نأ

 ىلإ نكي مل ءًاقحال جروج ديول ءاعدا بسح ؛مهأجاف امو ءلوضانألا بونج شعرم ةنيدم
 ةقيقح ناك لب ,ريبك لكشب ًاددع نييسنرفلا نوقوفي اوناك كارتألاف ,ةكرعملا ةجيتن ديعب دح
 يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناك دقف جروج ديول ىلإ ًاعبتو .ًالصأ لامكل يماظن شيج دوجو

 عيمج نكت مل" :لوقي هتاركذم يف دعب اميف بتكو ,شيجلا كلذ دوجوب هّوالمزو وه اهب عمس
 ةمئاللاب يقلي ناك هتداع لثمو ."كاذنآ هيلع تناك امم ًءاكذ لقأ طق ةيركسعلا انتارابختسا

 يف اهل ةيزاوم ةكرح تروطت ءلوضانألا لوط ىلع لامك ةروث راشتنا عمو .نيرخآلا ىلع
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 دس ست طمس و روش, تاتش ةوزلا نم |

 يسنرفلا دوجولا ناك ثيح كانهو ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ةيبرعلاب قطانلا بونجلا

 ًايرغم ًافده لكشي ءروصو اديصو سلبارطو توريب يف لحاسلا لوط ىلع ,فيعضلا

 نانبلو ةيروس لحاس ىلع نييسنرفلا ءالخدلا دوجو ناكو ءقشمد يف نيملسملا نيلتاقملل

 فلتخي ال لعف در ًاريثم ,ةملسملاو ةيحيسملا فئاوطلل قيقدلا نزاوتلاب ةحاطإلاب ددهي

 .ايكرت يف نينانويلل يداعملا كلذ نع ًاريثك

 نم ةيلخادلا قطانملل امك ,ةيروس نم ةيلخادلا قطانملل تحمس دق ايناطيرب تناك

 لصيفلا ةماعز تحت عقت ةيروسلا ةرادإلا تناك ءايرظن .ًايتاذ ًامكح ميقت نأب ءلوضانألا

 تناك دقف ءًايلمع امأ .سيراب يف مالسلا رمتؤم يف هلافشنال قشمد نع ًابيغتم ناك يذلا

 نيب مسقت تناكو ةطلسلا نم ريثكلا لصيفلا هيلع كلمي مل يذلا بعشلا ديب عقت ةيروس ةرادإ

 ةيروس تلظ ينامثعلا باحسنالا بقع ةنسلا نع ديزت ةدملو ؛ةريرم تاموصخ هفئاوط

 ءالؤه قوذت نأ دعيو ءىضوفلا نم ءيشب ولو برعلا ةرادإ تحت ,قشمد اهيف امب ,ةيلخادلا

 طباض رذح ,1919 ماع يفو .هنع يلختلاب اوبغريل اونوكي مل لالقتسالل ديدجلا معطلا

 يف ةيبرعلا ةموكحلا نأ نم ندنل يف ةيجراخلا ةرازو ىوتسملا عيفر يناطيرب تارابختسا

 برعلا نكل ءفلاحت يف لوخدلل نادعتست اتناك ايكرت يف لامك ىفطصم ةكرحو قشمد

 لامك ىفطصمف :تارابختسالا طباض هضرتفا يذلا هباشتلا كلذب انوكي مل ةيكرتلا ةكرحلاو

 ناك اهيف نم لك نأ مغرو .ةيبرعلا قشمد يف امنيب ,ةملكلل يبرغلا ىنعملاب ًايموق ناك

 نيقطانلا ءامعزلا نيب نمف ,مألا مهتغل نكت مل كلت نإف ةيموقلل ةثيدحلا ةغللاب ملكتي

 ريغ ؛:ةسمخ لصأ نم ةعبرأ امير ,ةيبلغألا تناك 9 ماع قشمد اومكح نيذلا ةييرعلاب

 اوناك مهنم نويروسلاف :1918 ماع ذنم يبرع لالقتساب وأ ةيبرع ةيموق ةيوهب ةكسمتم

 ,ماظنلا رارقتسا ىلع ظافحلا يف ةحلصم اهل ةيعاطقإ تالئاع نم نوردحني بلاغلا يف

 اهنم ريبك ءزجب تناك ةدايقلا نأ اهنم اوردحنا يتلا ةينهملا تاعامجلا لوح ةسارد ريشتو

 نيلطاع اوناك نمم نيطسلفو قارعلا نم مهنم ديدعلا ,نيينامثع نيلوئسمو دونج نم لكشتت

 .ايناطيرب عم برحلا لالخ ايكرتل ًايلاوم لظ دق مهمظعم ناكو لمعلا نع
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 نييناطيربلا نويع مامأو ,قشمد نم ينامثعلا شيجلا باحسنا تبقع يتلا ةنسلا لالخ

 اوضهان نيذلا نوينامثعلا برعلا عاطتسا ,كاذنأ اسنرفب ريكفتلاب نيلغشنملاو نيشوشملا

 نيأزجم اوناك ءالؤه نأ الإ :ةررحملا قشمد ىلع ةرطيسلا اوديعتسي نأ برحلا لالخ ايناطيرب
 اوناك نويسدقملاف .ةيفارغج طوطخ لوط ىلع ةيسايسلا حلاصملاو تامامتهالا ثيح نم

 ,نيدفارلا دالب يف نييناطيربلا نم نويدادغبلا رمذت امنيب ءنيطسلف يف ةينويهصلا نوبجشي
 ناك ءانثألا كلت يف .نانبل نعو مهلحاوس نع نييسنرفلا ءاصقإ اودارأ دقف نويروسلا امأ

 نم نيظاتغم ءلصيفلل ةضهانملاو نيينامثعلل ةيلاوملا ةمكاحلا ةيديلقتلا تالئاعلا ءامعز

 ناك ,ةقيقحلا يف .يسايس لبقتسم نع نوثحبي اوناك نيذلا نيحماطلا نابشلا نيلتاقملا

 ةيلئاع تاعارص هءارو يفخي ةدالولا ةثيدحلا ةيرسلا تايعمجلاو ةيسايسلا بازحألا باطخ
 لصيفلا عقوم ناك .هيفو ءًاشّوشمو ًاشّوشم ًايسايس ًاعضو كلذ ناك دقل .ةضماغ ةيلحمو
 يناشلاو ,يبنللا لارنجلا شويجب يئرم لكشب لثمتملا ايناطيرب معد لوألا :نيرمأب ًانومضم
 تاططخملا ضراعتس ايناطيرب نإف لصيفلا ببسب هنأ ةعئاشلا ةيبرعلا ةيضرفلا وه

 ةلهم اهعمو 1919 ماعلا تلخد ايناطيرب نأ ىرن .ءارولا ىلإ رظنلابو .ةيسنرفلا ةيرامعتسالا

 1919 فيص لولح عم نكل ءاهبلاطم نع لزانتتل اسنرف ىلع لاتحت يكل رهشأ ةعست نع لقت
 ىلع ةيبرحلا ةرازوو جروج ديول امغرأ دق يعامتجالا بارطضالاو يلاملا طغضلا ناك

 لوليأ نم عبارلا يف .ةيروس نم يناطيربلا باحسنالل ينمز لودج عضول ةجاحلاب فارتعالا

 .لدير دروللا هقيدصل يفيصلا لزنملا يف هيراشتسم عم ًاعامتجا ءارزولا سيئر دقع 9

 اميف رظنلا يه عامتجالا ةياغ تناكو ءيسنرفلا يدنمرون ئطاش ىلع ليفورت نم بيرقلا
 يف نود دق لدير ناك .كلذ نم طقف مايأ ةعضب لبقو .طسوألا قرشلا لايح هلعف يغبني
 نأ لاقو .ةيروس لايح مهفقوم ببسب نييسنرفلا نم ًاقتاح ناك" :جروج ديول نأ هتركفم
 لبقت ىلع نييروسلا اومغري نأ ءافلحلل نكمي فيك لأسو «نييسنرفلاب اولبقي نل نييروسلا
 ىلإ رمتسم لكشب ريشي هنإ ... ًاريبك ًاريغت نييسنرفلا نم هفقوم ريغت دقل .. نيهيرك نيبدتنم
 .نييسنرفلل ناديملا كرت نع ًاليدب ةياهنلا يف اوري مل هيراشتسمو جروج ديول نأ ريغ ؛"مهعشج
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 0 ب يي ع حم حما ور مر ورا

 يف نوكيس اهباحسنا نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تنلعأ 1919 لوليأ نم شع ثلاثلا يف

 معزو ءامهضعب نيب رومألا نووسي لصيفلاو نييسنرفلا كلذب ًةكرات ,يناثلا نيرشت رهش

 الإ ,برعلاو اسنرف نم لك هاجتا مهتامازتلاب اوفو دق نونوكي كلذب مهنأ نويناطيربلا ةداقلا

 شيج سأر ىلع لصيفلا اوكرت مهنأ نويناطيربلا ىعدا امدنعف ءاعداخ ًامعز ناك كلذ نأ

 يناطيربلا شيجلا ةرداغم تناكو ,ءاعدالا كلذ فيز نوكردي اوناك ,ةيروس يف ميظع يبرع

 قرشلاو ايناطيرب يف رنشتك عابتأ ىلإ ةبسنلابو ءنييسنرفلا ةمحر تحت لصيفلا كرت ينعتس

 اورفغيل اونوكي ملف نييسنرفلا امأ ,مهعم اولمع نم عيمج ةنايخ ينعي كلذ ناك طسوألا

 كلت نع ةياهنلا يف تلخت ايناطيرب نأ ولو ءلزانتلا ىلع مهماغرإل ةعستلا روهشلا ةلواحم

 يناطيربلا باحسنالا نالعإ ناك ,ةحبسملا وذ قلقلا ريمألا ءلصيفلا ىلإ ةبسنلابو .ةلواحملا

 تناك هنأ الإ ءاهربع هقيرط قش. لواح يتلا ةعداخلا ةهاتملا يف ىرخأ ةئجافم ةفاطعنا

 ءاضرإ يف ًابغار هتداعك وصنميلك ناك امل .همامأ ةحوتفم ةليئض ةيناكمإ كانه لازتال

 ًادعتسم ريخألا ناك دقف ءًايسايس ًانكمم كلذ ناك نإ طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تابغرلا

 نأ لصيفلا لبق نإ طقف نكل ءايناطيرب ةبغر بسح ةيروس ىلع ًاكلم ريصي لصيفلا عدي نأل

 ءارزولا سيئر قفاوو .تالزانتلا ضعب ًاضيأ لصيفلا مدقي نأ يأ قيرطلا فصتنم دنع هيقالي

 فارتعا نيمأت فدهب يبرعلا ميعزلا عم تاضوافم يف ىرخأ ةرم لوخدلا ىلع يسنرفلا

 حبصت نأو .ريبكلا نانبل اسنرف مكحت نأ :يهو ءايندلا دودحلا دنع اسنرف دونبب لصيفلا

 نيب لصيفلا تعضو ةيسنرفلا دونبلا هذه نكل .اسنرفل ةعبات ةلود اهلالقتسا دعب ةيروس

 هعابتأ مهنأ اوعدا نيذلا قشمد يف برعلا نولتاقملا يه ةقرطملا تناك «نادنسلاو ةقرطملا

 يف طقف مهيلع ًامكاح هسفن وعدي هكرتل نيدعتسم اوناكو هب مهطبرت ةددحم ةلص يأ نود

 اوناك نيذلا نييسنرفلا ناك دقف نادنسلا امأ .اجراخ نييسنرفلا ءاقبإ ىلع ًارداق لظ لاح

 اذكهو ؛ةيروس ضرأ يف ًابيرغ لصيفلا ناك .مهلاخدإ يف حجن نإطقف مكحي هكرتل نيدعتسم

 ىلع لوصحلا ناك هلعف عاطتسا ام لك ؛طيسولا رود بعل ىوس ءيش يأ لعف هعسوب نكي مل

 .قشمد يف برعلا نيلتاقملا نم تالزانتلا ىلع لوصحلا ةلواحم مث نمو وصنميلك تازايتما
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 ناك دقو ءيرس قافتا ىلإ وصنميلكو لصيفلا لصوت ,1920 يناثلا نوناك لئاوأ يف
 ناك هنأ هموصخ يعدي نأ دري مل اسنرف ًةسائر يلوتل ىعسي ناك يذلا وصنميلك نأل ًايرس
 ةطيرش ,لصيفلا ةدايق تحت ةيبرع ةلود لالقتساب قافتالا حمس .ةيروس ةيضق يف ًافيعض
 بادتنا ىلإ دوقيل ًاممصم قافتالا ناك دقل .نييرصح نييسنرف نيراشتسم يوتحت نأ
 ناك نإ ىريل قشمد ىلإ لصيفلا رداغ اهدعبو .ًادج ضافضفلا عونلا نم نكل ءيسنرف
 ةمهم نكل .ًايبسن ةلدتعملا قافتالا كلذ دونبب لوبقلاب كانه ةيبرعلا ةدايقلا عانقإ هناكمإب
 نم رشع عباسلا يفف ,ةيسايسلا ةهاتملا يف ى .رخأ ءايمع ةفاطعنا تناك اهنأ تتبثأ لصيفلا

 ءاسنرفل سيئرك هضفر ىرج نأ دعب يسايسلا هلبقتسم نع وصنميلك ىلخت يناثلا نوناك

 ناك يذلا عانتقالل رقتفي ريخألا ناك .اسنرف ءارزول سيئرك "دناريليم ردنسكلأ ' هلحم لحيل

 حامسلل ال ةجاح دناريليم ري مل اذلو .طسوألا قرشلا يف ايناطيرب هجو ظفحب هفلس ىدل
 دعت مل نأ دعيو ,1920 ماعلا علطم يفو .اهشررع ءوبتب لصيفلل الو لالقتسالاب ةيروسل

 نيتفيلحلل ًاريخأ ةحناس قيرطلا تحبصأو ,ةيروس يف ةيسنرفلا تاحومطلل ًاقيعم ايناطيرب
 تناكو .ةموزهملا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع اهناضرفتس اتناك يتلا دونبلا اغوصتل
 نم ةيبرعلاب ةقطانلا ءازجألا عاطتقا متي نأ يه كلذ دعب اهيلع اتقفتا يتلا دونبلا

 ظفتحت ثيحب ,نيتيبروألا نيتوقلا نيب اهماستقا يرجي نأو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 مكح تحت ةلقتسم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىقبتو «نيدفارلا داليو نيطسلف نم لكب ايناطيرب
 ًالصأ ناعضخت جيلخلا لحاسو رصم تناك نيح يف .يناطيربلا ذوفنلل نوعضخي كولم
 ىلع تصن دونبلا نأ ريغ .اسنرفل تناكف ؛نانبل اهيف امب ,ةيروس امأ .ةيناطيربلا ةرطيسلل

 قارعلاو ,نانبل اهيف امب ةيروسو .ندرألا ربع ةقطنم اهيف امب ءنيطسلف نم لك لصحت نأ
 ةبصع تابادتنا ةغل قدصي نأ ءرملل ناك لاح يف كلذ نكل ,ةياهنلا يف مهلالقتسا ىلع
 تناك ًاديدحت اسنرف نإ لب ءيضارألا كلت اهسفن ءافلحلا لود تحنم اهبجومي يتلا ,ممألا

 حورب نانبلو ةيروس وحن هجتت تناكو ,ةهجاولل نييزت هنأ ىلع لالقتسالاب دهعتلا ريتعت
 .ةيسنرفلا ةيروطاربمإلا ىلإ امهمض اهلالخ نم تمزتعا ةيرامعتسا
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 نماثلا لصفلا

 ايسآ ىلع ةفصاع
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 أيس ىلعةفصاع :نماشلا لصفلا

 :تابارطضالا ةيادب

 برحلا ةياهن يف ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا هتلتحا امدنع طسوألا قرشلا ناك

 تأدب نأ لكاشملا ثبلت مل ذإ ,كلذك قبت مل ةقطنملا نكل ,نومكلا نم ةلاح يف ًالماخ ًاميلقإ
 يف لالقتسالاب ةيلاطملا دايدزا عم كلذو ءرصم يف ةيادبلا تناك دقو .اهيف روهظلاب
 مدع مغرو .هسفن ماعلا يفو مث نمو 1919 ماع يف كانه بغش لامعأ اهبقعتل 1918 ماع
 .ةيدنهلا دودحلا ىلع ناتسناغفأ يف برحلا تعلدنا ,نيرمألا نيب ةرهاظ ةرشابم ةلص دوجو

 دقل .رايهنالاب ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ايناطيرب ةسايس تعرش ءًابيرقت ةرتفلا تاذ يفو
 ىلت ًادحاو رومألا داسفإب ببست ام وه ءيسلا ظحلا درجم نأب دقتعي نأ ءرملل ًانكمم ناك
 امدنع داقتعالا كلذ يف رمتسي نأ ءرملل ًانكمم ناك امك .طسوألا قرشلا يف ايناطيربل رخآلا

 دوهيلا دض برعلا راث امدنع وأ ءندرألا قرش ةقطنم ىلإ ىضوفلا ةيلبقلا تابارطضالا تبلج
 ناك دقو .1920 فيص يف ةروثلاب قارعلا تلعتشا امدنع وأ .1920 عيبر يف نيطسلف برغب

 دعي هنأ :لوقي ءلدجلل عضخي لازي ال ريسفت وهو ؛كلت بارطضالا تالاحل ًارهاظ ًاريسفت ةمث
 حنم ثيحب ًادج ًاليلق طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تايماحلا يف لاجرلا ددع ىسمأ برحلا
 .ناكم لك يف اهل يدصتلل ةأرجلا نييلحملا ايناطيرب موصخ

 نويسنرفلا حبصأ دقل ,رابتعالا نيعب ذخّؤت نأ يغبني ىرخأ قئاقح كانه ىقبت نكل
 ةيعادلا ةيلخادلا طوغضلا ببسب :نييناطيربلا لثم ءطسوألا قرشلا يف مهعضو فعض نيذلا

 لبق نم يدصتلل ةضرع .هسفن لكشلاب ةمدخلا نم دونجلا حيرستو .تاقفنلا ليلقت ىلإ
 امك .فاطملا ةياهنب ةيروس يف مهعم برح يف اسنرف تلخد نيذلا برعلا نييسايسلا

 تاروث .ةيلهألا برحلاو تاروثلا اهلشت تناك يتلاو ءبرحلا يف ةموزهملا ايسور تهجاو
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 0 ع ل و ور رب يا

 نم ًالدبو .ةيطسوأ قرشلا اهضرأ تلكش يتلا ىطسولا ايسآ يف لالقتسا تاكرحو ةيمالسإ

 ضيوقتل رمأتلاب اتماق ءايناطيرب عم ةكرتشم ةيضق داجيإب ايسورو اسنرف موقت نأ

 يقطنملا نم اتلعج دقف ؛ةيضقلا ناشوشت كلذب اتناك دقو ءطسوألا قرشلا يف اهتناكم

 رظنلابو .ايناطيرب بعاصم ءىلع نافيضت طقف سيلو ءيف ناببستت اتناك امهنأ ضارتفالا

 قرشلا ءاحنأ لك يف بارطضا ةرتف يضمت تناك ايناطيرب نأ ءرملا ىري دق .ءارولا ىلإ

 ,ةياديلا يف لقألا ىلع ,وحنلا اذه ىلع نكي مل رمألا نكل 1921و 1919 يماع نيب طسوألا

 قلعتت ةلكشم اهنأ ىلع 1919 ماع يف ةرهاقلا بغش. لامعأ ىلإ رظُت دقل ؛لاثملا ليبس ىلعف

 اهيلإ رظنلا رجي مل يلاتلابو ,كاذنآ اهيلع ةرطيسلا تمتو ءرصم يف ماظنلاو نوناقلاب

 يتلا ةروثلل وأ ةيلاتلا ةنسلا عيبر يف نيطسلف يف تعلدنا يتلا بغشلا لامعأل ةمدقمك

 .فيصلا لولح عم قارعلا يف تعلدنا

 مكحلا دض تماق يتلا تاروثلاو ةيدرفلا دئاكملا نأ كردي دحأ نكي مل ,تقولا كلذ يف

 نم ًاريبك ًاددع نكل .ًامخض ًادحاو ًاثدح وأ ًالماكتم ًالك اهضعب عم لكشت تناك يناطيربلا

 كلت ةراثإ ءارو تناك نيرمآتملا نم ةدحاو ةعومجم نأ دقتعي ناك نييناطيربلا نيلوئسملا

 تايارطضالا تناك لهف .نورمآتملا مهنأ دقتعا نيذلا كئلوأ مه نم ىرنسو ,تاروثلاو دئاكملا

 كلذ سكع ىلع تناك اهنأ مأ ؟ةقسنمو اهل ططخم لعفلاب طسوألا قرشلا يف تاضافتنالاو

 جروج ديول ةموكح هتهجاو ًايساسأ ًالاؤس كلذ ناك ؟اهضعبب اهل ةقالع ال ةرثانتم ًاثادحأ

 قرشلا يف ايناطيرب مكح هجو يف تايدحتلا ىدم روهظ عم لاّوسلا اذه نرب دقو .كاذنأ

 بعشلا ةقافتسا مامأ حوضوب تايدحتلا كلت فوقوو .1920و 9 يماع يف طسوألا

 .1921 ماع لولح عم نييناطيربلا ناملربلاو ةفاحصلاو
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 (بمآىلعةنصاع :نماشثلا لصنلا

 :1916-1919 ءاتش يف رصم

 يف تناك طسوألا قرشلا يف ايناطيرب اهتهجاو يتلا برحلا دعب ام تايدحت ىلوأ نإ
 .نمزلا نم دوقعل "ًاتقؤم" هتمكح ايناطيرب تناك يذلاو ةيبرعلاب قطانلا دلبلا كلذ ءرصم
 ةييرعلاب ةقطانلا بوعشلا نأ ةيادبلا يف مهسفنأ اوعنقأ دق نويناطيربلا هماكح ناك يذلاو

 لالقتسالاب رصم تدعو دق تناك ايناطيرب نكل .رخآ مكح يأ ىلع يناطيربلا مكحلا لضفت

 اوضرتفا نأو .دوعولا كلت نويرصملا نويسايسلا قدص نأ يقطنملا ريغ نم نكي ملو ءارارم
 يدوي ينمز لودج ىلع قفقاوت دق ايناطيرب نإف حاجنب برحلا يهتنت املاح هنأ يلاتلاب
 نييلحملا نييسايسلا نم ةدحاو ةعومجم ةمث تناك ,لقألا ىلعو .يرصم لالقتسا ىلإ ةياهن

 نيعوبسأ دعب يأ ,1918 يناثلا نيرشت نم رشع ثلاثلا يف .ايناطيرب ةملكب ذخألا تأر دق

 ةيسايس تايصخش نم دفول حامسلا ىرج نونميماغأآلا نتم ىلع ينامثعلا مالستسالا ىلع

 يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا "تياغنيو دلانيجير" ريسلا ةلباقمب ةيموكح ريغ ةيرصم
 ,رمعلا نم نيتسلا يلاوح غلابلا لولغز دعس يماحملا همعزتو دفولا لكش دق ناك .ةرهاقلا

 يعيرشتلا سلجملا ميعزو لدع ريزوو ميلعت ريزوو ريدمو ضاق بصنم ًاقباس لغش يذلاو
 حرش .ءاقللا لالخ .برحلا ةيادب عم ىمسم ريغ لجأ ىلإ هتأجرأ دق ايناطيرب تناك يذلا

 ةيناطيربلا ةياصولاو ,يفرعلا نوناقلا ءاغلإ ًابقرتم ةلباقملا بلط هنأ تياغنيول لولغز

 اهدعوب يفت نأ ايناطيرب نم رظتني ناك هنأ لولغز راشأو ؛تهتنا دق برحلا نأ املاط ًابيرق
 يف رصم لالقتسا ةيضق ءافلحلا شقاني نأ بلط هيلعو .لالقتسالا اهحنمب رصمل
 عضو يف ةدوعوملا تارييغتلا ضوافيل ندنل ىلإ بهذي نأ بلط امك ءمالسلا تاضوافم

 .يسايسلا رصم
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 مسايا لل طولة مفسر يشب لاش ةلوزلا اسم“ |

 كلذ يف نييناطيربلا نيلوئسملا نهذ يف اناك لالقتسالا الو تاضوافملا ال نكل

 يق" :لولغز عم عامتجالا لوح قحال تقو يف يناطيرب لوئسم ةياور يف ءاج دقو ,تقولا

 بامهذلا يف هتبغر نع ربعو ءيماسلا ضوفملل ةرايزب ماق ءيناثلا نيرشت نم رشع ثلاثلا

 بوسحم هنأ ىلع هضفر مت حرتقم وهو «لماك يتاذ مكح لجأ نم جمانرب ميدقتل ندنل ىلإ
 كلذ سفن يف لولغز عرش ,هعيجشت نع تياغنيو عنتما نأ دعبو ."بسانم ريغ فده ةمدخل

 ءداوف دمحأ ديدجلا يرصملا ناطلسلا نم يرس معدي اميرو .ةيضقلا ضرف ةلواحمب مويلا
 يتلا ةيرصملا تاقيطلاو تاعامجلا نم عساو دييأت دشح عاطتسا دفو ميظنتب لولغز أدب

 اهرودب لولغزل ةئوانم ةيسايس تايصخش دفولا اذه عفد دقو ءاهحلاصم ليثمت لولغز لمأ

 تيافنيو قربأ 1918 يناثلا نيرشت نم رشع عباسلا يفو .اهب ةصاخ ًادوفو سأرتتو لكشتل

 يتاذ مكح جمانرب" ىلإ نوعدي اوناك نييرصملا نييسايسلا نأب لوقي ةيجراخلا ةرازو ىلإ

 مهنأ اورعشي مل هئارزوو ناطلسلا نأو ,ةيبعش تابارطضا ثودح نم مهرذح هنأو ,"لماك

 اورهظي نأ ناطلسلا ءارزو دري مل :ةقيقحلا يف .ةيموقلا بلاطملل اودصتي يكل ةيفاكلا ةوقلاب

 لولغزل حمسي مل ام جراخلل دفو ةدايق نوضفريس مهنأ اوعداف ءايناطيربل نيحشرمك

 دفو يأل حامسلا ايناطيرب تضفر «ةلاحلا هذه يفو ءابوروأ ىلإ مودقلاب ًاضيأ هئالمزو

 .1918 ماعلا لالخ سيراب ىلإ الو ندنل ىلإ ال باهذلاب

 هيزحو لولغز ماق «مالسلا رمتؤم دعوم بارتقا عمو ,.1919 يناثلا نوناك يف

 يناثلا يف مهتفرعم ىدل نيءاتسم اوناكو ,مهتاطاشن ديعصتب ,دفولا بزح هامس يذلا

 يفو .مالسلا رمتؤم روضحب هل حمسيس ناك ةيروس نم ًادفو نأ يناثلا نوناك نم رشع

 دحأ لزنم يف كلذو دفولا بزحل ماعلا رمتؤملا هامسأ ام بزحلا دقع يلاتلا مويلا

 هي تيظح يذلا قحلا تاذب رصم ىظحت نأ لولغز بلاط ,ماعلا رمتؤملا لالخو ءءاضعألا

 ةيناطيربلا ةرادإلا تعنم ءكلذ باقعأ يف .رصم لالقتسا نع ًاعفادم ثدحتو ,ةيروس

 نم ًالدب ةلاقتسالاب اوماق .رمألاب ناطلسلا ءارزو ملع امدنعو ءًانلع ثدحتلا نم لولغز

 ةيركسعلا تاطلسلا تماق ءمث نمو .لولغز تاكسإ دعب ايوروأ ىلإ ًادفو اودوقي نأ
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 | ابسآىلعةنصاع :نماشلا لصنلا |
 تماق .راذآ نم عساتلا يفو .نييساسألا هقافر نم ةثالث عم لولغز لاقتعاب ةيناطيربلا

 .اطلام ىلإ مهيقنب

 تاطلسلا تقعصف ءرصم عراوش تابارضإلاو تارهاظملا نم ةجوم تحاتجا
 ةرتفلا كلت يف ندنل ىلإ ةرهاقلا نم ةلسرملا تايقربلا نإ .ةأجافملا لوه نم ةيناطيربلا

 يف يرجي ناك امل لماك مهف هيدل نكي مل ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم نأب يحوت
 ةيعامتجالا تاريغتلا هتنمضت امل ةكردم ريغ ةدايقلا تناك دقل ,برحلا تاونس لالخ رصم
 ,تقثبنا يتلا ةديدجلا تاحومطلاو تاقبطلا :برحلا اهتثدحأ يتلا ةقيمعلا ةيداصتقالاو

 رقم نأ ريغ .ةيهاركلاو عازنلل ةديدجلا رداصملاو .ديدجلا طخسلاو ,ةديدجلا حلاصملاو
 اوناك نمم نييرصملا نم ريثك دوجو ًامامت يعي ناك ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا

 تياغنيو نم لك ءالؤه ركذ ىلإ قرطت دقو ءايكرت مامأ برحلا رسخت ايناطيرب ةيّورب اودعسيل
 لكشبب اهمكحو رصم مض ايناطيرب ىلع نأب نولداجي اوناك امدنع مهقافرو نوتيالكو
 ىلإ ءالؤهك سانأ لصو لاح يف زربت دق يتلا رطاخملا ضعب ىلإ اوراشأ ثيح .شابم
 بتكملا نم ثراغوه دئارلا معز 1917 زومت نم نيرشعلاو يناثلا يفو .رصم ريصمب مكحتلا
 نهارلا تقولا يف يه" رصم نأ :نوتيالكب صاخلا مضلا حرتقم معدت ةركذم يف يبرعلا

 ةيلوئسم يلوتب ايناطيرب تماق اذإ الإ هيفالت نكمي ال رطخلا اذه نأو ,"ةلمتحم ةيداعم ةلود

 .يرصملا عمتجملا ميظنت ةداعإ

 ءامعزو هءارزوو ديدجلا ناطلسلا نم لك ناك ءيرصملا ةسايسلا ملاع ةيبابض نمض
 ءاطغ تحت ضعبلا مهضعب دض ىرخأ ًانايحأو عم ًانايحأ نورواني لولغز لثم نيضراعم
 ةيداصتقالا تاعامجلا ةدئاسمب زوفلا كلذ نم مهفده ناكو ءمهنم لكل ةيموقلا تاحرتقملا
 ةيمحملا ةينب ضوقت تناك يتلا تارايتلا هذه مامأ .ةطخاسلا ةيرصملا ةيعامتجالاو

 :يعولا نم ليلقلا ىوس ةيناطيربلا تاطلسلا ِدبُت مل ءام ًاموي اهحاستكاب ددهتو ةيناطيربلا
 مدختسي ءبصنم ىلإ يعسلا يف قناح صخش درجم هنأ ىلع لولغز ىلإ رظنُي ناك دقف
 ةدايقلا رقم ىلإ ًاعبتو .ةموكحلا يف ةفيظو ىلع لوصحلل ةليسوك ةيسايسلا هبلاطم
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 هس. ب هسا قرضس كشر يناس لوزن اسس |

 0 نا اميرو «نآلا نسلا يف نعطي هنإ" :م1917 ماع ةرهاقلا يف ةيناطيربلا

 يف تارهاظملا ترشتناو الإ هيفنو لولغز لاقتعا ىلع عوبسأ ضمي مل نكل ."لخدلل ردصم

 لامعأ ىلإ تارهاظملا هذه تدأ دقو :لينلا اتلد وحن ةدتمم ةيردنكسإلاو ةرهاقلا نم لك

 طوطخلا لطعت ىلإ دالبلا يف لقنلا لامع بارضإ ىدأو .ةلماش تابارضإ اهتبقعو .فنع

 تقو يف ةيناطيرب ةطخ عم قفتا كلذ نأ ةيرخسلا ريثي امو ,ةيسيئرلا طاقنلا يف ةيديدحلا

 رشع سداسلا يفو .ينامثع ىزغ عوقول ًابسحت دالبلا لاصوأ عيطقتل كاذنآ ةمئاقلا برحلا

 ةيقربلاو ةيديدحلا ةرهاقلا تالاصتا تناك ءلولغز يفن نم عوبسأ دعب يأ ,.1919 راذآ نم

 تارمعتسملا تعقو نيح يف ءًامامت تعطقنا دق ايلعلا رصم ميلقإو اتلدلا ميلقإ نم لك عم

 .ةرطيسلا قاطن نع ةجراخ ىضوفلا نارين تراثو نيدرمتملا راصح تحت ةيبنجألا

 اهجوأ تامجهلا كلت تغليو ءراشتنالا ةعساو يناطيربلا شيجلا ىلع تامجهلا تدغ

 نم هجتم راطق يف يناطيربلا شيجلا دارفأ نم ةينامث لتق امدنع راذآ نم رشع نماثلا يف

 ضوقملا ةرادإ تلقنو .نوجس شتفمو دونج ةسمخو ناطباض مهو .ةرهاقلا ىلإ ناوسأ

 اهنع رفاوتت ال يتلا .ايلغلا رصم ىلع ةرطيسلا ةداعتسال ةليسو" رخدت مل :اهنأ يماسلا

 يدؤت دق اهنأ ةلهول تدب" كلت نايلغلا ةلاح نإف ةثيدح ةياور ىلإ ًاعبتو ."رابخأ يأ ايلمع

 هنأ مغرو «"دنهلا ةروث ذنم ةيقرشلا ةيروطاربمإلا يف نورقم ريغ ىوتسم ىلع ةروث ىلإ

 هدجو امو .قاطنلا عساوو ًاقيمع ناك اهب روعشلا نأ الإ ,فواخملا هذه يف ةغلابملا ترج

 ةكرحلا" نأو ."يفشلبلا ههجوت" :وه درمتلا كلذ يف ًادج ًاقعاص يماسلا ضوفملا بتكم

 0 ا ا ا

 ىلإ ةينيدلا سرادملا بالط رهاظتو :نيملسملا بناج ىلإ طابقألا رهاظت دقل ."فئاوطلاو

 ىلإ ءطقف ايلعلا تاقبطلا نم ولو ءءاسنلا ترهاظت امك ,ةيناملعلا سرادملا بالط بناج

 ,قايرألا يف نيحالفلا ةقبط طارخنا صاخ لكشب ةيناطيربلا تاطلسلا قلقأ أو .لاجرلا بناج

 ام ًاضيأ قلقملا نم ناكو .اهئوده ىلع لوعت ايناطيرب تناك يتلا ةئداهلا ريهامجلا كلت

 نويناطيربلا ناك دقل ,ةمظنم تناك ةضافتنالا كلت نأ نع ًاقحال نويناطيربلا هفشتكا
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 | ايسآىلعةفصاع :نماثلا لصفلا |

 مهأجاف يذلا رمألا وهو ؛ةمألا ىوتسم ىلع عابتأ هيدل نأ حضتا ًايلحم ًايسايس نوهجاوي
 .ًاضيأ وه هأجاف اميرو

 يف ةرهاقلا ىلإ عضولا ةجلاعمل ,ةعرسلا هجر ىلع لرأ يذلا ,يبنللا لارنجلا لصو

 نم عباسلا يفو .تابارطضالل دح عضوب هتين ريخألا نلعأو .راذآ نم نيرشعلاو سماخلا
 نمألا ةداعتساب ةيناطيربلا تاوقلا تماقف ؛لولغز دعس حارس قالطإ يبنللا نلعأ ناسين

 ةياهن عمو .فقوتت مل تارهاظملاو تابارضإلا نكل .م1919 فيصو عيبر لالخ ًايجيردت
 ءاغلإ بوجو ىلإ صلخ يذلا ءرنليم دروللا ةدايقب يصقت ةثعب ندنل تلسرأ 1919 ماع

 تلواح ةقالعلا هذه ةعيبط لوحو ءام ةديدج ةقالعب اهلادبتساو ةيناطيربلا ةيمحملا

 ءاهطابحإ تاضوافملا تتبثأ .1922و ,1921 :1920 ماوعألا ىدم ىلع ضوافتلا ايناطيرب

 ةيساسألا ايناطيرب تاليخت تمدطصاو ءاريثك دجم ريغ هنأ ًاددجم لولغز يفن تبثأ امك

 ءاهتدعاسمبوأ ايناطيرب لبق نم مكحُي نأ ديري ناك طسوألا قرشلا نأب ءطسوألا قرشلا لوح
 مكح درجمب لوبقلا رصم نم نيرخآ ءامعزو ناطلسلا ضفر دقل .عقاولا نم يرخص رادجب
 ايناطيرب ةحنمتل نكت مل يذلا رمألا وهو ءلماك لالقتساب اوبلاطو ءيمسا لالقتسا وأ يتاذ

 عون ىلإ لصوتلا نييناطيربلا نيلوئسملا ةلواحم مغرو .سيوسلا ةانق ىلع ًايلك دمتعت يتلا

 تاونسلا يف ايناطيرب ترطضا اذكهو ءاولشف مهنأ الإ ةيرصملا ةدايقلا عم قافتالا نم

 .دلبلا يسايس ةقفاوم نود رصم يف اهتنميهو حلسملا اهدوجو ىلع ءاقبإلا ىلإ ةقحاللا
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 :1919 عيبر يف ةييرعلا ةريزجلا هبش

 ةيناطيرب تايمحم رثكأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش تدب ءطسوألا قرشلا يضارأ عيمج نيب نم

 نأ امك .ةلوهسب برعلا ةريزجل ليوطلا لحاسلا طبض ةيكلملا ةيرحبلا عسوب ناك دقف .ًةيعيبط

 اناك قرشلاو طسولا يف دوعس نباو برغلا يف نيسحلا نييسيئرلا ةريزجلا دايسأ نم نينثا

 ذنمو .ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةمخض ةيلام تاناعإ نايقلتيو ايناطيرب ةيامح تحت

 ةريزجل ةيسايسلا نوئشلا يف اهسفن ماحقإل ىعست ةسفانم ةيبروأ ةوق يأ نكت مل 1919 ماع

 داكلاب ىلوألا ةيملاعلا برحلا نكل .نييناطيربلل ًايلاخ كرت دق ناديملا ناك اذكهو ءبرعلا

 هبش يف هتسايس نأب فارتعالا ىلإ ندنل يف ءارزولا سلجم رطضا امدنع تهتنا دق تناك

 نباو زاجحلا كلم نيسحلا ءايناطيرب افيلحف :كابترالا نم ةلاح يف تناك ةيبرعلا ةريزجلا

 12.000 قافنإل ًارطضم ناك هنأ نيسحلا رمذتو ءامهضعب ىلع فويسلا الس دق ءدجن ديس دوعس

 ىقلتي ناك يذلا ,دوعس نبا تامجه دض هسفن نع عفاديل ةيناطيربلا هتنوعم نم ًايرهش. هينج
 نيسحلا رمذت ررم يذلا يناطيربلا بودنملا ماق دقو .ةنوعمك ًايرهش هينج 5.000 ًايصخش

 هنأ ىلع رخآلا امهدحأ لتاقي امنيب دوعس نياو نيسحلا نم لكل ايناطيرب ليومت فصوب

 ام لوح ةيناطيربلا ةموكحلا نمض علدنا يذلا ريرملا عازنلا ًاضيأ ناك كلذكو ,فيخس فرصت

 .تارارق يأ عنصت مل اذكهو ءرارقلا عنص ةيلمع عازنلا كلذ لش دقل ءككلذ لايح هلعف يغبني

 اوردصأ نيذلا نولوئسملا ملعي ملو ءلسرت ال نكلو دّوسُت ةيئاهنلا تاراذنإلاو تاميلعتلا تناك

 .رخآلاو مويلا نيب ريغتت ءارآلا تناكو .تارارقلا كلت اوغلأ نيرخآ نيلوئسم نأ ةنيعم تارارق

 يتحاول نيريغصلا نييرضحلا نيزكرملا ةيكلم لوح ةريزجلا يف عازنلا روحمت

 نبا ةرطيس أدبتو نيسحلا ةرطيس اهدنع يهتنت يتلا دودحلا ىلع ناتعقاولا ةبرتو ةمرخلا
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 ةعاط نمضتت تناك نيتحاولا ةيكلم نأل ًايئزجف .هيلع ادب امم ربكأ ناك رمألا نكل ,دوعس

 لوح عارصلا ناك ىوقألا ببسلا نكل ءيعرلا يضارأ نم ةعساش قطانم ًاضيأو لئابقلا
 رمذت تنود دق "نيتيلوب بارأ" ةيبرعلا ةرشنلا ةفيحص تناك 1918 ماع علطم يفف ءنيدلا

 نيدلا نع سانلل فرح ةيلمع لالخ نم ضيوقتلل ضرعتت تناك هتطلس نأ نم نيسحلا
 ةديقعلا نم عينت تناك ةبرتو ةمرخب دوعس نبا بلاطم نأ ذإ ,دوعس نبا ناوعأ اهب موقي يتلا
 نم ينيد ميعز وهو ,باهولا دبع نب دمحم ميلاعتل ثيرولا لطبلا دوعس نبا ناك .ةينيدلا
 نيب تاجيز ةدع لالخ نم 1745 ماع يف دوعس لآ عم هفلاحت قثو ءرشع نماثلا نرقلا

 رظن ,نوددشتم نويفلس نويحالصإ :مهموصخ مهامسأ امك ,نويباهولا ناكو «نيتلئاعلا
 مهتاقاط ريخست ةيفيك هتيرقبعب دوعس نبا كردأ دقو ,نوبصعتم مهنأ ىلع مهءادعأ مهيلإ
 امم .برعلا ةريزج يف ةينيد ةضهن ةكرح تزرب 1918 ماع ةياهن عمف .ةيسايس فادمأل

 مهلويخ نوعيبي لئابقلا لاجر عرش ذإ ,دوعس نبا حلاصل ةريزجلا ةسايس ةعيبط ريغ
 ةيعارز تاعمتجم يف رارقتسالا لجأ نم ندملا قاوسأ يف ىرخألا مهتاكلتممو مهلامجو
 ىلعو :ناوخإلا مساب فرعت ةكرحلا تحبصأو ؛ةمزتلم ةيباهو ةينيد ةايح شيعو ةينواعت
 مهو ءالصألا ىدبلا نم ًاشيج هحنم امم ,ةكرحلا هذه سأر ىلع هسفن دوعس نبا عضو روفلا
 ةيدرفلا لئابقلا خويش لك ةطلس تذخأ ناوخإلا ةكرح يف .ةيبرعلا ةريزجلا يبراحم مظعأ

 نبا ةطلس تكفنا ام نيح يف ءلئابقلا كلت نيب لاصفنالا ًاضيأ لواضتلاب ذخأ امك ءلءاضتت

 .ومتت دوعس

 وحن تنعتملا يفلسلا يحالصإلا ناميإلا كلذ راشتنا ناك .نيسحلا رظن ةهجو نم
 ناكو ءًايديلقت ًاينس ناك نيسحلاف .هتطلس ضيوقتب دده ام وه ةرواجملا زاجحلا يضارأ
 ىلت ةلشاف ةلمح لسري نيسحلا لظ .نييسايسو نييبهذم ءادعأ هل نولكشي نويباهولا
 يف تالمحلا كلت رخآ تناكو ,ةيباهولا ةرطيس نم امهدادرتسال ةبرتو ةمرخلا دض ىرخألا
 داق ةلمحلا كلت يفو .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلع ءافلحلا رصن ةروف نمض ,1919 عيبر
 هعم ًالماح لتاقم فالآ ةسمخلا وذ بردملا زاجحلا شيج هللا دبع ريمألا نيسحلا لجن
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 دحاولا يقو .برحلا لالخ اهب هودوز دق نويناطيربلا ناك يتلا ةثيدحلا تازيهجتلا

 نم دوعس نبا جرخ هيلعو «ةبرت لالتحاب هللا دبع تاوق تماق 1919 رايأ نم نيرشعلاو

 ,رجت مل نابناجلا اهل ركسع يتلا ةروظنملا ةكرعملا نكل ,هتاوقو هللا دبع ةمجاهمل ضايرلا

 ةوقك دوعس نبا تاوق اومدقت نمم ,ةلامجلا نم ةئامو فلأ اهماوق ةيباهو ةوق تماق نإ

 فويسلاب نيحلسم .رايأ نم نيرشعلاو سماخلا ةليل هللا دبع ركسعم وحن مدقتلاب ,عالطتسا

 مئانلا يزاجحلا شيجلا ىلع ةوقلا كلت لاجر ضقنا ,طقف ةميدقلا قدانبلاو بارحلاو

 .اولعفي مل هدونج نأ الإ .همون بوثب هللا ديع رفو ءهورمدو

 «هذاقنإل نييناطيربلا لخدت تعدتسا ةجردل لامكلا نم نيسحلا تاوق ةميزه تناك

 املو .دوعس نبا ىلإ تاراذنإلا لاسرإو زاجحلا ىلإ مهتارئاط لاسرإب نويناطيربلا ماق ثيح

 ,ةيناطيربلا تابغرلل نعذأ هنأ لثمو ,ةهجاوملا ىشاحت دقف ,ًامود ًايسامولبد دوعس نبا ناك

 ىدبأ نيسحلا نأ الإ .نيروهتملا ناوخإلا حامج حبكل هدهج ىراصق لذبي ناك هنأ معزو

 لوبق ىلع هربجتل ةيوعص ايناطيرب تهجاوو ؛هدانع ىلع لظ دقف ,فقوملا يف ًامات ًاضقانت

 اتدناس دق اتناك ندنلو ةرهاقلا نأكو ودبي رمألا لعج امم .1920 بآ يف ةتقّؤم ةنده

 ةقطنم ىلع رطيس ذإ ؛ةديدج تاراصتنا وحن ىضم دوعس نبا نأ ةصاخ ,؛ئطاخلا فرطلا

 ةياهن يف ةريزجلا يف هل نيئوانملا ديشر لآب حاطأو ,م1980 ماع يف ةيلبجلا ريسع

 مهيلتاقم ددع ردق نيذلا ,:ةبرح سأرك ناوخإلا ةكرح لالخ نمو .1 ماع

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل اهحتف ةمسار دوعس نبا تاوق تلاج 150.000 ب

 طسوألا قرشلاب صتخم زمياتلا ةفيحصل لسارم بتك 1920 لوليأ نم نيرشعلا يف

 حارتقا نم ىحوتسملا :مالسإلا ةفيلخ نيسحلا حبصي نأب ييرعلا بتكملل ميدقلا حرتقملا نأ

 ناك دوعس نبا نأ لسارملا أبنتو .ةعيظف ةثراك هنأ تبثيس ناك ,1914 فيرخ يف رنشتك

 تاونس عيرأ دعب دوعس نبا هلعف ام اذه ناك ,ةقيقحلا يفو ءاهيلع رطيسيو زاجحلا وزغيس

 .دوعس نبال داعم عقوم يف نويناطيربلا ٌَعضْو ,مهتبغرل ًافالخو .ىفنملا ىلإ نيسحلا ًاعفاد

 بتك امكو هرمألاب ةقالع اهل تناك ةيناطيربلا ةناكملاف ءنيسحلا معد ىلإ مهتجاحل كلذو
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 ىرج نإ قرشلا ءاجرأ لك يف ىقمح ودبن فوسل" :ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يلوئسم دحأ
 لايح هولعفيل ريثكلا نييناطيربلا ديب نكي مل نكل ."ةلوهسلا هذهب هعقوم جراخ انتيمد درط
 ملو ,ةرعوو ةيساق ةييرعلا ةريزجلل ةعيبطلا صئاصخلا تناك ناتسناغفأ يف امكف ؛كلذ

 ىلع نولوئسملا لئُس تارملا ىدحإ يف .ًايدجم ىدبيل عدرلل ةادأك ةوقلا مادختسا ىتح نكي

 ةريزجلا لحاس لوط ىلع يكلملا وجلا حالس اهبرضي دق يتلا فادهألا نع جيلخلا لحاس لوط

 .فصقلا ءانع قحتست فادهأ ةيأ كانه نكت مل ةقيقحلا يف هنأ نولوئسملا درف ,ةيبرعلا

 مهتيروطاربمإل ةيقرشلاو ةيبرغلا دودحلا ىلإ ةفاضإ ةيبونجلا دودحلا ىلعف ءاذكهو

 نم اودوعي مل مهنأ نودجي 1919 ماع يف نويناطيربلا نولوئسملا ذخأ ,ةيطسوأ قرشلا
 يأ مهل لجتت مل امك ,روفلا ىلع اهمهف اوعيطتسي مل بابسأل كلذو ,ثادحألا ىلع رطسي

 ناك امبر نكل .قباسلا راسملا ىلإ نييلحملا ناكسلا ةداعإ اهل نكمي رومألا ةرادإل ةقيرط

 ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بلق ءايكرت يف زرب يذلا كلذ ىه هوهجاو يذلا رطخألا يدحتلا

 .م1918 ماع يف هتقحس دق ايناطيرب نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو
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 يس

 :1920 فيصو عيبر يف نانبلو ةيروس

 ةيبرعلا ةوقلا داق يذلا يكملا ريمألا كلذ ءلصيفلا وه ةيروسل يمسالا مكاحلا ناك

 لارنجلا ناكو ,ةيروسو نيطسلف يتلمح يف ءافلحلا شويجل ىنميلا ةرصاخلا ىلع ةيراضلا

 1928 فيرخ نم ءادتبا قشمد اهتمصاع نم ةيروس نوئش ةرادإب لصيفلل حمس دق يبنللا

 1919 ماعلا نم ًاريبك ًاءزج ىضمأ دق ناك لصيفلا نكل ,مالسلا ةيوستل تاضوافملا راظتناب

 ءقشمد ايناطيرب تكرتو .نيرخآ ىلإ ةيروس ةرادإب دهع دقو ءءافلحلا ضوافي ايوروأ يف

 ةقيتعلا ةحاولا كلت تحبصأف ؛طورشم لكشب ةلقتسم ,ةيبرعلاب ةقطانلا قطانملا ةرضاح

 نم ةريثك ءازجأ نم ةطخاسلا ةيركسعلاو ةيسايسلا تايصخشلا هيف تعمجت ًازكرم

 موصخ لبق نم لصيفلا مساب مامتها نود رادت تناك املو .ةقباسلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 ,1920و 1919 يماع لاوط رمتسملا بارطضالا نم ةلاح يف قشمد تلظ ,نيرحانتم

 ىوحلسم مسقنا ءددجلا نيمداقلا تاحومط دض ةمكاحلا ةيديلقتلا تالئاعلا تلتاق امنيبف

 .يفارغجلا ماسقنالل ًاعبت ريبك لكشب ةيساسألا ةيسايسلا تاعمجتلا

 سلجملا كلذ مأتلاو ,ماع يروس رمتؤم وأ .ماع يروس سلجم ليكشت ىلإ لصيفلا اعد

 هعبشتلو قشمد يف ًابيرغ هنوكل لصيفلا نم ًاكاردإو ,1919 ناريزح نم سداسلا يف

 ىلع ةقداصملا نمّؤي يكل سلجملا دقع ىلإ اعد دقف ءنوسليو ىردوو اهنلعأ يتلا ئدابملاب

 ثدحتم ريخ ناك هنأ سلجملل تبثيلو ؛مالسلا رمتؤم يف اهحرط يوني ناك يتلا بلاطملا

 سلجملا ةدايس عضو ةرورض دعب كردأ دق نكي مل لصيفلا نكل ,ةيروسلا بوعشلا مساب

 ,يتلا ةريبكلا تالزانتلا ىلع ةقفاوملل نيدعتسم اونوكي دق لاجر دي يف ماعلا يروسلا

 دقل .سيراب يف مالسلا رمتؤم يف اهميدقت ىلإ رطضيس ناك .ةيملاعلا ةسايسلا ةعيبطي
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 مهئالو لظ نمم ,ةيروس يف ةمكاحلاو ةيديلقتلا ةظفاحملا ةميدقلا تالئاعلا تناك
 تايدتنمللو ءافلحللو لصيفلل نيداعم اولظ ,برحلا.ىدم ىلع اتباث ةينامثعلا ةيروطاربمإلل
 ةيعيرشتلا سلاجملا يف دعاقمب تالئاعلا هذه تزاف دقف كلذ عمو ,ةحلسملا ةيبرعلا ةيموقلا
 تايدتنملا نأ الإ.بلحو هامحو صمح لثم ىرخألا ةيساسألا ةيلخادلا ندملا يفو قشمد يف

 لالخ نم كلذو ,ماعلا يروسلا رمتؤملا ىلع ةرطيسلا بسك يف تحجن ةيلاكيدارلا ةيموقلا
 كانه تناك قشمد يف .ىرخأ لماوع بناج ىلإ ةظفاحملا رصانعلا ضعب عم تاقفصلا دقع
 ةمظنم دعت يتلا ."دهعلا ةيعمج'' ناك تايدتنملا هذه دحأ ,ةيساسأ ةيموق تايدتنم ثالث
 نيدفارلا دالب قطانم نم ءاضعأ اهيلع رطيسي ناكو ,ينامثعلا شيجلا يف برعلا طايضلا
 ىدتنملا" ًاضيأ كانه ناكو .قطانملا كلت لبقتسم يف بصت ةيساسألا مهتحلصم تناك نمم
 ةضهانم ةمظنمك لكّش دق ناكو ؛نيطسلف ةقطنم نم ءاضعأ هيلع نميه يذلا "ييرعلا
 ةدع ءاضعأ لتحا دقو ,ةنياهصلا وحن همازتلا رجه ىلع لصيفلا رابجإل ةسركم ةينويهصلل
 مظعم نأ مغر ,لصيفلا ةرادإ يف ةماه بصانم ىدتنملا اذهل ةيذيفنتلا ةنجللا نم

 نأ امك .برحلا لوط ىلع لصيفلل نيداعمو نيينامثعلل نيلاوم اولظ نيينيطسلفلا
 .ةضيرعلا ةيبعشلا ةدعاقلا ىذ لالقتسالا بزح يف ةيدايق بصانم اوققح نيينيطسلفلا
 ."ةاتفلا ةيعمج ' وعدملا زربألاو ثلاثلا يموقلا ىدتنملا لبق نم سسؤملاو

 كلذو ,1919 ماع فصتنم يف همائتلا روف ههجوت نع ماعلا يروسلا رمتّوملا حصفأ

 موقت يتلا ةقطنملا لماك لمشتو ؛لماك لكشب ةلقتسم ىربك ةيروس مايق ىلإ اعد امدنع
 يف لمأي ناك يذلا لصيفلا ىلإ ةبسنلابو .ليئارسإو ندرألاو نانبلو ةيروس مويلا اهيلع
 ءاسئرف بلاطم دض ينويهصو يناطيرب يكيرمأ معد يفو يناطيرب وأ يكيرمأ يبادتنا ماظن
 يف طغضلا سيفنتل" تاوطخلا ضعب ذاختا هيلع نأو هعباصأ نيب نم برستت رومألا تدب
 روضحل كلذو ةرتفل حرسملا نع داعتبالل ًاضيأ ًارطضم ناك هنأ الإ ."يروسلا رمتؤملا
 1919 ماع ايوروأ يف تاضوافملا ةياهن عمو .ابوروأ يف ىمظعلا ىوقلا عم تاضوافملا
 سيئر عم ًاقياس هل ططُخ دق ناك يذلا يرسلا مهافتلا ىلإ لصوتلا يف حجن دق لصيفلا ناك
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 اهيلع ةلقتسم ةيروس مكحي نأب لصيفلل قافتالا حمس دقو ,وصنميلك يسنرفلا ءارزولا

 نكي مل ذإ ؛ةميرك ًادونب كلت تناك ىصنميلك رظن ةهجو نمو ,ةدودحم ريغ ةياصو اسنرفل

 لصيفلا كرتب حمسي وأ ,لالقتسا يأ ىلع نولصحي برعلا كرتب لبقيل رخآ يسنرف يسايس يأ

 ةموكح تطقس امدنع نكل .ةيروس ىلع كلمك ةصاخو .قشمد يف نييناطيربلل يلاوملا

 يسنرفلا ناملربلا يف ةيوقلا ةيرامعتسالا ةلتكلا نأ دب ال 1920 يناثلا نوناك يف ىصنميلك

 نويسنرفلا رعشي نأ وه ديحولا لصيفلا لمأ ناك انهو .دونبلا هذهب مازتلالا تلقرع ديدجلا

 نييروسلا برعلا نأ املاط كلذ ءهدوجوب نوملعي امدنع يرسلا قافتالاب نومزتلم مهنأ

 نم رشع عبارلا يف ةيروس ىلإ ابوروأ نم هتدوع ىدل نكل .ًاضيأ هب مازتلالاب نيبغار اوناك

 اسنرفل رود يأ ىلع نيقفاوم ريغ برعلا نييموقلا نأ لصيفلا دجو 1920 يناثلا نوناك

 ناجل ىدحإ ريذحت لصيفلا لواح :ءىودج نودو .ةيروس نوئش ىلع ةياصولا يف ًاقالطإ

 ءاسنرف عم برحلا ينعي ناك وصنميلك عم هقافتا ضفر نأب قشمد يف ةيبرعلا تايعمجلا

 يفو ."اعم ايناطيربو اسنرف ىلع برحلا نالعإل نودعتسم اننإ" :لوقلاب تدر ةنجالا نكل

 برعلا نويموقلا ناك يذلا ماعلا يروسلا رمتؤملا ماق . يناثلا نوناك رهش نم قحال تفو

 .وصنميلك  لصيفلا قافتا دونب ًاضفار تيوصتلاب هيلع نورطيسي

 نع هزجع ىرخأ ةرابعب وأ .هتسايس عابتإب نييموقلا عانقإ نع لصيفلا زجع ىدل

 نع ريراقت تدرو طابش يفو :مهعابتإ يوني ناك ول امك ملكتي ذخأو هتجهل رّغ ,مهتدايق

 درجم ناك اذه نأ ودبي نكل ."فيسلا دحب" لماك يبرع لالقتساب زوفلا نع ثدحتي ناك هنأ

 تحتو .يبعشلا معدلا بسك وحن قباستلا يف نييموقلا ةيئاغوغ ةسفانم اهفده ةيتاغوغ

 يتلا :ةديحولا ةماهلا ةيلحملا ةوقلا ىلإ لوصولا لصيفلا عاطتسا ,ةفينعلا هتاباطخ ءاطغ

نيقباسلا هئادعأ يه ةوقلا كلت تناك ءاسنرف عم ةمواسملا يف هتسايس معدب عنتقت دق تناك
 ء

 اودناس نيذلا ةيروسلا ةيلخادلا ندملاو قشمد يف ةمكاحلا ةيديلقتلا ةظفاحملا تالئاعلا

 مهعنقأف ءلصيفلاو ءافلحلا هجو يف ةيملاعلا برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا ًاقباس

 لالقتسا نلعلا يف قنتعا يذلا ءيموقلا بزحلا وهو ديدج يسايس بزح ليكشتب لصيفلا
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 دوجولاو وصنميلك  لصيفلا قافتا لوبقل ًادعتسم ناك رسلا يف هنكلو ىربكلا ةيروس
 امك .ةيروسل يروفو ٍلماك ٍلالقتسا ىلع ًارصم يموقلا بزحلا نكي مل ةقيقحلا يف .يسنرفلا
 ةيموقلا تايدتنملا تعراسو .نيطسلف يف دوهيلل يموق نطوب فارتعالل ًاضيأ ًادعتسم ناك
 تعدف .هتاوق ميظنت نم بزحلا نكمتي نأ لبق كرحتلاب كلذو « وقلا بزحلا عنمل ةلتاقملا

 رهش علطم يف يناثلا ماعلا يروسلا رمتؤملا دقعناو ؛عامتجالا ىلإ ماعلا رمتؤملا تايدتنملا
 ."ةيعيبطلا" اهدودح نمض ةلقتسم ةلود ةيروس هيف نلعأ ًارارق ردصأ روفلا ىلعو :1920راذآ

 دفو هجاو هسفن تقولا يف .يروتسد كلمك لصيفلا ةدايق تحت نيطسلفو نانبل اهيف امب
 ةضيرع مدقيو .ةينويهصلا ضراعي رارقب يناطيربلا يركسعلا مكاحلا نيطسلف يف يبرع
 لالقتسا تنلعأو نيدفارلا دالب نم ةعامج تعمتجا امنيب ,ةلقتسملا ةيروس نم ًاءزج حبصيل
 ماع لئاوأ يفف اذكهو .كلمك هللا دبع لصيفلا قيقش ةيار تحت دادغيو ةرصبلا اهقطانم

 يدحتب ةينيطنطسقلا يف ينامثعلا باونلا سلجم مايق ىلع عيباسأ نوضغ يفو 0

 ءزجلا ادب :ةيروطاربمإلا نم ةيكرتلاب قطانلا ءزجلا لالقتسا هنالعإو ألملا ىلع ءافلحلا
 .هسفن قيرطلا عبتي ناك هنأ يبرعلا

 ايناطيرب ترصأ" اذإ هنأ :نم هئاسؤر رذحو ءقدحملا رطخلاب يبنللا لارنجلا رعش
 ةلطاب اهنأ ىلع يروسلا رمتؤملاو لصيفلا تاكرحت نالعإب لثمتملا امهفقوم ىلع اسنرفو
 برعلا نإف ةيناودعلا لامعألا تعلدنا اذإو .كلذ عبتتس دب ال برحلا نأ نم قثاو انأف ةيغالو

 عقت برح ىلإ نييسنرفلا لبق نم رجنسو ,مهل ءادعأ نييناطيربلاو نييسنرفلا الك نوربتعيس
 استرف ىلإ موللا ايناطيرب تهجو هيلعو ."ديج لكشب اهل نيرضحتم انسلو انحلاصم دض
 حرشيل ةيجراخلا ةرازو ىلإ يسنرفلا ريفسلا نوزروك دروللا اعدو .ثدحي دق وأ ثدح ام ىلع
 ريسل ةعزفملا ةفاطعنالا نأ وهو .هيأرب ايمسر حرصيلو ءاسنرف اهتبكترا يتلا ءاطخألا هل
 نوعزفم ,نويناطيربلا مهنم رثكأو ,نويسنرفلا ناك دقل .اسنرف ةطلغ اهلماكب تناك ثادحألا
 ذيفنتل ةلواحم يأ نع أشنت دق يتلا ةميخولا بقاوعلا نم لصيفلا اورذحو ,قشمد تانالعإب

 هيلع ةرطيسلا عطتسي مل يذلا رمتؤملا رايتب ًافرجنم ناك لصيفلا نكل .تانالعإلا اذه
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 كلذ سيلو .لحاسلا ىلع نييحيسملاو نييسنرفلا دض تامجه نشب هعابتأل حمس دقف اذكهو

 نييسنرفلاب مئازهلا قحلت تناك يتلا لامك ىفطصم ايكرتل همعد خسري ذخأ هنإ لي ,بسحو

 لصيفلا مايقب معدلا كلذ دسجت دقو .ةيكرتلا ةيروسلا دودحلا نم لامشلا ىلإ ايكيليك يف

 تازيزعت اوعطق دقف اذهيو ءبلح يف ةيديدحلا ككسلا طخ مادختسا نم اسنرف عنمب هراصنأو

 .رحبلا قيرط نع ايكيليك يف ةرصاحملا مهتيماح دادمإ ىلع مهوربجأو ةيربلا نييسنرفلا

 معدلا ىلع لصيفلاو مهدامتعا ىدم كاردإ يف اولشف نييروسلا نييموقلا نأ ودبي نكل

 نيطسلفو نيدفارلا دالب مكح يف ةيناطيربلا بلاطملل ةمجاهملا مهتانالعإف .يناطيربلا

 يف نيتوقلا فلاحتل ةعيرس ةداعتسا ىلإ تدأو ءاسنرف ناضحأ ىلإ ةوقب ايناطيرب تدر

 ري مل ءاسنرف ىلإ هجوملا يدحتلا ءابنأب ةيادب دعس يذلا جروج ديول ىتح طسوألا قرشلا

 ديول تاسايس تناك ءيضاملا يف .نييسنرفلا عم قافتا ىلإ لصوتلا نع ًاليدب ةياهنلا يف

 عابتإب اونعمي نأب هئارو نم نييروسلل حمُّس ءًاعرد تلكش يتلا يه يبنللا شويجو جروج

 نم كانه دعي مل ,عردلا كلذ لاز املاح نكل ءاهبقاوع نم ةناصح عم ةيزازفتسا ةسايس

 ناك .ةعرسب كرحتلا نم ,ةيرامعتسالا اهتاعامج تأر امك ,ةيسنرفلا ةموكحلا قيعي ءيش

 ىفطصم ايكرت تاوق عم ريطخلا مهفلاحت نع نييروسلا لصف يف نمكي يساسألا اسنرف قلق

 تاضوافم ءارجإل اروغنأ ىلإ يسنرف دفو هجوت 1980 رايأ رهش نم نيرشعلا يفو .لامك

 جورملا ,"سكياك يد تريبور" ةسائرب يسنرفلا دفولا ناك ءًايصخش لامك عم ةنده

 تحبصأ دق تناك يتلاو ةيسنرفلا ايسآ ةنجلب ةامسملا ةيرامعتسالا ةيعمجلل زرابلا يئاعدلا

 لامك عم ةتقؤم ةنده ربدت يف سكياك حجنو .ةيروس يف اسنرفل لوألا يسايسلا لثمملا

 مامأ قيرطلا ديهمت ىلع ايناطيرب عم اسنرف هتدقع قافتا بناج ىلإ ةندهلا هذه تلمع دقو

 .يركسع كرحتب مايقلل اسنرف

 توريب يف يركسعلا اهدئاق سيراب ترمأ 1920 رايأ نم نيرشعلاو عباسلا يف

 ماع نم يسنرفلا ينطولا ليتسابلا ديع يفو ءلصيفلا دض موجهلل رضحتلاب وروغ لارنجلا

 لصيفلا ىلإ يئاهن راذنإ لاسرإب سيراب يف هتموكح نم ًاعوفدم وروغ لارنجلا ماق 0
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 ,يبرعلا شيجلا لح كلذ يف امب ءاهلوبق برعلا ءامعزلا نم عقوتي نكي مل ًادونب ًاحضوم
 ريهامج راثأ امم ,ةيسنرفلا دونبلا ىلع قفاو .هشأج ةطابر دقفي ناك يذلا ءلصيفلا نكل
 درل ًاضفار ًافقوم ءسيراب نم رماوأ لظ يف .وروغ لارنجلا ذختا ؛ءكلذ عمو .هدض قشمد
 لصيفلا عراسف ءدرلا كلذ هيلع ىوطنا يذلا عونخلا مغر كلذ ءضرم ريغ هنأ ىلع لصيفلا

 ليق نم ريبكلا ريثأتلا تحتو ىروغ نكل ءطورشم ريغ ًامالستسا ًاضراع .رخآ در لاسرإ ىلإ
 .قشمد وحن فحزلاب هدونج رمأو .تاف دق ناوألا نأب در ,سكياك يد

 ,ةلمحلا لجأ نم دونجلا نم ليلقلا ىوس نييسنرفلا ىدل ًارفوتم نكي مل تقولا كلذ يف
 لامك :نيبناج ىلع رطخلل ةضرع مهلعج ةأجف لامك ىفطصم عم مهتنده رايهنا نأ امك
 نكل .نيتهبج ىلع نيودع نيب نيقلاع نويسنرفلا ادبو ,قرشلا يف لصيفلاو لامشلا يف
 نييروسلا بناج نم ةديدش ةمواقم اوقلي مل نييسنرفلا ن أ ذإ ديجلا ظحلل رقتفت مل اسنرف
 يذلا جرعتملا حفسلا ربع يسنرفلا قرشلا شيج نم ةيلاغنسلا ةيبلغألا يوذ دونجلا مدقت دقل
 وحلسم رظتنا لوئسم ريغ لكشيو نكل ؛ؤفك ودع لبق نم نئامكلا بصنل ًادج ًابسانم ناك
 نم برس قلح ةظحللا هذه يف ءمهل يدصتلاب اوموقيل نويلاغنسلا رهظ ىتح لصيفلا
 اولفأ نيذلا ءقشمد نع نيعفادملا بولق يف رعذلا بدف ,سوؤرلا قوف ةيسنرفلا تارئاطلا
 نويسنرفلا لتحا 1920 زومت نم نيرشعلاو سداسلا يف .ةمواقم يأ نيدبم ريغ اوبرهو
 نيرشعلاو نماثلا يفو ءلصيفلا يفنب :ب اورمأ رهشلا كلذ نم نيرشعلاو عباسلا يفو ءقشمد
 ًادعاصف ةظحللا كلت ذنم ةيروس نأ يسنرفلا ءارزولا سيئر نلعأو ءقشمد ريخألا رداغ
 ميسقتب ةيسنرفلا تاطلسلا تماق ,كلذ ديعب ."دبألا ىلإو ءاهلماكب ' :يسنرفلا مكحلل عضختس
 وروغ لارنجلا اهنلعأ يتلا ىربكلا نانبلب تيمس ام اهادحإ تناك .ةيوناث تادحو ىلإ ةيروس
 ىلإ مضت ىربكلا نانبل تناكو ,مويلا نانبل ةاون تلكش يتلاو ,1920 بآ رهش نم لوألا يف
 مايأ يف .وكيب  سيكياس ةيقافتا يف اسنرف اهب تدعو يتلا رشابملا مكحلا ةقطنم ءام دح
 نم اسنرف ييمحم اهيف زكرمت ةريغص ةعطاقم نع ةرابع نانبل تناك ينامثعلا مكحلا
 نانبل ةدحو نكل .نييديلقتلا مهءادعأ نولكشي نيذلا زوردلا ىلإ ةفاضإ ةن راوملا نييحيسملا
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 توريب ندم نم الك ةميدقلا ةعطاقملا كلت بناج ىلإ تمض اسنرف اهتنلعأ يتلا ىربكلا

 يطغي ناك يذلا ليوطلا عاقبلا يداو ىلإ ةفاضإلاب ,ةيلحاسلا روصو اديصو سلبارطو

 روصو اديصو توريب تافاضإلا هذه نإف ةقيقحلا يفو .دالبلا لخاد نم ةريبك ةقطنم

 يف تناك يتلا نانبل ىلإ ,ةعيشو ةنس ,نيملسملا ناكسلا نم ةريبك ًادادعأ تلمش عاقبلاو

 يف ءامدلا نم ريثكلا كفس ىلإ نانبلل عيسوتلا اذه ىدأ دقل .ًاريغص ًايحيسم ًابيج قباسلا

 يسيئرلا عقوملا ةمجاهمب ةدع تاعامج تماق امدنع كلذو ,تاينينامثلاو تاينيعبسلا

يدحت بعصي ام نكل .ةملسم ةيبلغأ اذ ادلب حبصأ دق ناك ام نمض ةينوراملا ةيلقألل
 وه هد

رفلا يسايسلا طغضلا مأ ةنراوملا نويحيسملا مه له ؛عسوتلا هذه ءارو ناك نم
 ديأ نإ ؟يسن

 مل نيح يف ,ريبكلا نانبل نالعإب هرارق وحن ىروغ لارنجلا عفدب تماق ةقيقحلا يف ةريثك

 .لماك لكشب رارقلا اذه رطاخم مييقت رجي

 ءايشأ اهنأ ىلع ةيموقلاب برعلاو لصيفلا تاءاعدا قشمد لالتحا ةلوهس ترهظأ دقل

 ,ةيروسب اهتبلاطم نع ىلختت اهولعجيو اسنرف ىلع اولاتحيل نويناطيربلا اهعدتبا ةفئاز

 ىأ انه ةضافتنا تعلدنا املك ايناطيرب ىلإ موللا اسنرف هجوت نأ يعيبطلا نم ناك ءاذكهو

 جروج ديول نأ امك .يسنرفلا بادتنالا ةرتف ةليط ةيروس يف كانه بارطضا
 رسخ ناك يذلا

 هتسايس ريغ امدنع ةقثلا هذه ةداعتسا عطتسي مل ؛ةيروسب ظافتحالا لواح امدنع اسنرف ةقث

ع يف ةيروس نم هتاوقل هبحس دعبو .جروج ديول نإ.ةيروس ذخأت نأب اسنرفل حمسو
 «1919 ما

رطيسلا كلت رسخ امك ًامامت كانه ثادحألا ريس ىلع هترطيس رسخ دق ةقيقحلا يف ناك
 يف ة

 ةيفيرلا ىرقلا يفو ناتسناغفأ لابج يفو ةييرعلا ةريزجلا ىراحص يفو يلوضانألا لخادلا

لا الك نم نييناطيربلل موللا هجو نأ ةجيتنلا تناك ةيروس يف هنأ لب ,ةيرصملا
 دقف «نيبناج

 عمو .هل مهلذخ ىلع برعلا مهمال امك لصيفلل مهحيشرتو مهمعد ىلع نويسنرفلا مهمال

 ةمئاق ىلع مهسفنأ اوعضو دق قارعلاو نيطسلف يف لصيفلا راصنأ ناك تقولا كلذ لولح

يف طسوألا قرشلا يف اهل دوجوب ايناطيرب ظافتحا ببس نع ًالاؤس راثأ امم ءايناطيرب ءادعأ
 

صيفلا ةكرح معد ناك ايناطيرب فادهأ دحأ نأ يناطيربلا بعشلل ليق ةيادبلا
 نكل ؛ةيبرعلا ل
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 ةوالعو ؟مهمعد يف رمتست نأ اهيلع اذاملف ءايناطيربل ءادعأ اوحبصأ دق لصيفلا برع ناك اذإ

 اهنم ةدع نكامأ يف رطخلل اسنرفب ايناطيرب ةقالع اوضرع لصيفلا راصنأ نإف كلذ ىلع

 ةقطنم وزغ وحن اسنرف ريثتست مهتطشنأ تناكو ءايناطيرب اهيلع رطيست تناك يتلا نيطسلف

 دقل .هب بغرتل نكت مل ريطخ يلود عازن يف ايناطيرب طرويس ناك يذلا رمألا .ندرألا قرش
 نيطسلف صخي اميف ةصاخو ءاهتعيبطب ةيافك ةشه ةيسنرفلا ةيناطيربلا تاقالعلا تناك
 دق ندرألا قرش يف لصيفلا راصنأ نأ نم نويناطيربلا يشخ دقو ءاسنرف اهتهتشا يتلا
 .دودحلا ربع اهتاوق لسرت يكل ةعيرذ اسنرف يف ةيرامعتسالا ةعامجلا نوحنمي

 :1920 ماع ندرألا قرش

 تنشد ءاهلالتحاو ةيروس وزغب ةيسنرفلا ةموكحلا هيف ترمأ يذلا ,هتاذ تقولا يف

 ةلود" حبصت نأ نم ةرواجملا نيطسلف عنم ىلإ فدهت ةيمالعإو ةيسامولبد ةلمح
 ةلمحلا كلت تذختا دقف .نيطسلف يف ةينويهصلا ىعرت ايناطيرب تناك املو . ةينويهض

 نيطسلف نوكت نأ ضراعت تناك ةيسنرفلا ةموكحلا نكل :نييناطيربلل ةيداعم ةغبص
 يف ةينيدلاو ةيراجتلا اسنرف حلاصم نأ تيشخو ,ةيناطيرب نوكت نأ نم ىتح رثكأ ةيدوهي
 يتلا ةغللا نإ .ًايناطيرب ةيعرملا ةينويهصلا لبق نم رطخلل ضرعتت دق ةسدقملا ضرألا
 امنيب ,ةيماسلل "ةنطبم" ةاداعم نع ربعت تناك ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو اهتمدختسا
 امدنع ,1920 ناريزح يف نكل .ةيماسلل ةحيرص ةاداعم نع ربعت ةغل ةفاحصلا تمدختسا

 نانبلو ةهج نم نيطسلف نيب دودح مسرل ةيليصفت تاضوافم يف اسنرفو ايناطيرب تلخد

 نم نكي ملو ناتسبتلم ناتملك "ةيروس"و "نيطسلف" تناك ذإ ءىرخأ ةهج نم ةيروسو
 هذختا يذلا ددشتملا فقوملا ناك .ةيناثلا أدبتو ىلوألا يهتنت نيأ تقولا كلذ يف حضاولا

 اوروص نييسنرفلا نأل كلذو ,ةيسنرف ةيصخش ةحلصم نع ربعي نويسنرفلا نوضوافملا
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 0 بل هاا توا اتسم |

 :ًابلصتم ًافقوم اوذختاو ءقرشلا يف ايناطيريو اسنرف نيب مسرت تناك اهنأ ىلع دودحلا

 نع اولخت مهنأب اسنرف ءامعز ةدشب تمهتا ةيرامعتسا ةعامج نم نوعفدي كلذ يف اوناكو

 يف ةيجراخلا نوئشلا ةنجلل ديدجلا سيئرلا ناك .ايسآ يف اهحلاصمو اهبلاطم نم ريثكلا

 تايعمجلا مهأ ىدحإ دعت يتلا قرشملا ةنجلل ًاسيئر ًاقباس مدخ دق يسنرفلا باونلا سلجم

 يأ مصول ةيبعشلا ةفاحصلا تناك امك ًامامت ًادعتسم لجرلا ناكو .ةيسنرفلا ةيرامعتسالا

 ةيضق كحملا ىلع تناك ةينيطسلفلا دودحلا تاضوافم لالخو .ةنايخ اهنأ ىلع ةمواسم

 اهيلع لوصحلا ىلع حاجنب اسنرف ترصأ يتلا ءكومريلاو ندرألا يرهنل ةنيمثلا عيانملا

 .نانبلو ةيروس حلاصل

 ةيسنرفلا ةيريشبتلا ةثعبلا لثمت تناك يتلا ,"قرشلا سرادم ةسسؤم" تفصو دقو

 يكل زيلكنإلل ةليسو درجم" اهنأ ىلع يموقلا دوهيلا نطو ةيضق .طسوألا قرشلا ىلإ

 لك ءارو ةيملاع ةيدوهي ةرماؤم دوجو تسسحت اهنأ ةسسؤملا تعداو ."انتناكم اوضوقي

 ."يحيسملا ملاعلا رامد اهديب نوكي نأل ديكأت لكب ىعست" ةيفشلبلاو ةينويهصلا نم

 يف ةيسايسلا اسنرف حلاصم ريدي ناك يذلا ”سكياك يد تريور" كلذ عم قفتا امك

 دوهيلا نيب تدجو ام ًابلاغ يتلا ةيثوبنلاو ةيروثلا حورلا" :نأ سكياك ىعداو ,ةيروس

 ايوروأ نم نيطسلف ىلإ نولصي اوناك نيذلا ةنياهصلا نيب "ةيفشلبلا ىلإ تلوحت دق تناك

 نم ديدهتلا تحت عقي ناك نانبلو ةيروس يف مهعقوم نأ نويسنرفلا ىأر ءاذكهو .ةيقرشلا

 ىلإ ًاعبتو .ةيفشلب ةينويهص ةيدوهي ةيناطيرب اهنأ تقولا كلذ يف اودقتعا ةكرح لبق

 ساسحإ لب ,ةيسنرف ةينطو حلاصم درجم نكي ملرمألا نإف قرشلا سرادم ةسسؤم سيئر

 ,نيطسلف يف ةيدوهيلاو ةيتناتستوربلا زكارملا هجو يف كرحتب مايقلا ىعدتسا ينيد

 ىلكنألا ةقطرهو دوهيلا وتيجل ةسيرف حيسملا دلب حبصي نأ لوبقملا ريغ نمل هنإ" :لاقو

 هنإو ,ةسينكلاو نييسنرفلاب ًاصاخ ًامرحم ًاثرإ دلبلا كلذ ىقبي نأ بجي .نيينوسكاس

 نع ةسدقملا ضرألا هذه دعبت الأ اهنع ضيوعتلا نكمي ال ًةميرجو راعلا نم نوكي فوس

 ."يشحولا انئافلح عشج
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 ١ ايسآىلعةنصاع :نماشلا لصفلا |

 ىعدي نييناطيربلل ًاضهانم ًايسايس ىدتنم ةيسنرفلا ةموكحلا تلوم ,تقولا كلذ يف
 نكل .ىرخأ ةينيطسلف ندمو سدقلا يف ًاعورف ةيعمجلا هذه تمض دقو .ةيبدألا ةيعمجلا
 ةقطنملا يف كلذو ,1980 ماع زرب ةيناطيربلا حلاصملا ىلع رشابملا يسنرفلا ديدهتلا
 ربع ةقطنم كاذنآ ةامسملاو ندرألا رهن قرش يف ةعقاولا ًاريثك ةلوهأملا ريغو ةعساشلا
 نمض ةعقاولا ضرألا نم ةئاملاب نيعبسو ةسمخ ةبارق لكشت ةقطنملا كلت تناك :ندرألا

 ندرألا ربع ةقطنم تناك ,ةيلبقلا ةينبلاو ةايحلا ثيح نم ءنيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا
 لكشتت تناك اهيضارأ نم ةريبك ةبسن نإف ًايخيرات امأ ,ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ًاريثك ةهباشم
 ةريزجلا ةعطاقم نم ًاءزج مايألا نم موي يف تلكش دقو .سدقملا باتكلا نعرأ نم اءزخ
 كلت تناك 1918 فيرخ يف اهنم كارتألا جارخإب يبنللا مايق ذنمو .ةينامورلا ةيبرعلا
 دق تناك ةيناطيربلا تاطلسلاف ,يلعف لكشب اهيلع رطيست ةموكح نود لازت ال ةقطنملا

 هذه نأ نييناطيربلل نيبت دعب اميفو ءقشمد يف لصيفلل ةلعافلا ريغ ةرادإلا تحت اهتكرت
 .قشمد ىلع ماكحك هئارزوو لصيفلا لحم نويسترفلا لح امدنعف ءاهوبكترا ةطلغ تناك
 قرش. تناك .لصيفلا ءافلخ مهنأ ىلع ةقطنملا هذهب بلاطملا عقوم يف مهسقنأ اوعضو

 ذختي نأ نم نويناطيربلا يشخ دقو .ةيلبقلا تاعازنلا اهيوشت ةيرطضم ةقطنم ندرألا
 ناك امك .رضحتلاو ماظنلا ضرف ةجحب اهلالتحال ةعيرذك اهيف نوناقلا مادعنا نويسنرفلا
 لصيفلا عاجرإل نولتاقيس مهنأ اونلعأو اوعمجت دق ةيروس يف يسنرفلا مكحلل برعلا ءادعألا

 نم ناكو ,ةيسنرفلا ةيروس ىلع ندرألا قرش ةقطنم نم تامجه نش لامتحا عم ءقشمد ىلإ
 قايس يف ندرألا قرش ىلع وزغ نشل ريربتك تامجهلا كلت مدختست نأ ًاضيأ اسنرفل نكمملا
 .يماقتنا لمع

 ةيناطيرب تاوق لسرت نأ نيطسلف برغ يف ةزكرمتملا ةيناطيربلا ةرادإلا تحرتقا
 يتلا ,ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ةضراعمب ليوق عورشملا كلذ نأ الإ ,ندرألا قرش ىلإ
 اوناك نمم يناطيرب طباض لقنو .نييندملا ءاردملا نم ةنفح لاسرإ ىلع ىوس قفاوت مل
 نع سانلا هلوقي ناك ام هئاسؤر ىلإ "نوتنورب .د .يس" وهو ندرألا قرش يف نومدخي
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 0000 يل

 نع ًايضار ودبي دحأ ال" نأ :نوتنورب نتباكلا بتكو «دلبلا نم ايناطيرب باحسنا بوجو

 نم ةلاح يف طوقسلا افش ىلع ناك دلبلا نأ ًاضيأ نوتنوري أبنت .هريرقت يفو ,"انلالتحا

 طخ كلانهف ءًاسناجتم ًايسايس ًانايك لكشي ال انه بعشلا نأ" :ًاحراش ,ةماتلا ىضوفلا

 ةموكح يف بغرت ىلوألا ةقبطلا ءلحرلا ودبلاو نيميقملا رضحلا ناكسلا نيب داح ماسقنا

 نولضفيف .ىدبلا امأ .ةيناثلا ةقبطلا اهيلع هتضرف يذلا فنعلاو زازتبالا نم ةيامحو ةرقتسم

 مهناعطق ىلإ ةفاضإ نيحالفلا زازتباو بهنلا نم نوشاتعي مهنأل كلذو :ماظنلا ىلع ىضوفلا

 دلبلا مكحت ةدحاو ةموكح ليكشت بعشلا اذه نم رظتنت نأ كنكمي ال يلاتلابو .مهيشاوم

 ةيمشاهلا لصيفلا ةلئاع يلثمم دحأ نأ ناك نوتنورب ىدل قلق لوأ نإ ."نومساقتي يذلا

 لثمملا نأ نوتنورب لقن 1920 لوليأ نم عساتلا يفو :نييسنرفلا دض رعاشملا ريثي ناك

 قلطأو نيعوطتملا دنج هنأو .ةيروس يف نييسنرفلا دض ةسدقم ًابرح نلعأ يمشاهلا

 بتك نيرخآ نيموي يضم دعيو .ةكرحلاب قاحتلالل نامع ةنيدم يف نوجسلا نم نيمرجملا

 ام لك يف عوطتم نيسمخ ىوس عمجي مل يمشاهلا لثمملا نأ" :ًاءوده رثكأ سفنب نوتنورب

 «ندرألا ربع مكح يف ةيناطيربلا ةموكحلا جهنم لايح ديعس ريغ لظ نتباكلا نكل ."عمج

 هحنم لالخ نم نييجمهلا بهنلا صوصل نم هناكس فصن دلب طبض ةركف نإ" :لوقي بتكو

 نكي مل ًايلمع نكل ,"ةبرجتك ًاباذج ودبي امير نييناطيرب نيراشتسم عضيو ًايتاذ ًامكح

 نكت مل يهف «ندرألا ربع ةقطنم يف اهل شيجب تظفتحا دق نكت مل ايناطيرب نأ امب

 اهسفنل ةقطنملاب ظفتحت يكلو ءيسنرف وزغ ثودح لاح يف ةقطنملا نع عافدلا ىلع ردقتل

 ةيسنرفلا عقاوملا ىلع ةيبرعلا تاراغلا نإ .يسنرف وزغ ةراثتسا بنجت ايناطيرب ىلع ناك

 ىلع وزغ نشل اسنرف ضرحي نأل ًالامتحا رثكألا رمألا تناك ندرألا ربع نم ةيروس يف

 "تيسرموس .ر .ف" ةسايس تضقف .تاراغلا هذه فاقيإ نم دب ال ناك يلاتلابو ,ةقطنملا

 دض تاراغلا نش نع ةيبرعلا لئابقلا فاقيإب «ندرألا قرش ةقطنم يف يناطيرب لوئسم وهو

 ةسايس تحجن لاح يف .ضعبلا اهضعبب لئابقلا كلت برض لالخ نم ةيسنرفلا ةيروس
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 ١ ايسآىلعةنصاع :نما ثلا لصفلا |

 ريغ ندرألا ربع ةقطنم وزغل ةعيرذلا وأ ببسلا نم نييسنرفلا درجتس يهف تيسرموس
 طقف سيل ةيناطيرب ةياصو تحت ةعقاولا قطانملا لك اسنرف تمجامه ول اذام نكل ,ةيمحملا

 تالمحلاو ةسايسلا لالخ نم :ىرخأ لئاسوب ًاضيأ نيطسلف ةيقيو لب ؟ندرألا ربع ةقطنم
 ماع ذنمو :برعلا نويموقلا ناك دقل ؟حلسملا وزغلا نم الدب ءالولا ضيوقتو ةيمالعإلا
 اوهركي نأب مهعانقإو مهبلق اسنرف تعاطتسا ول اذام نكل ءاسنرفل ةيهاركلا نونذكي ,0

 ةيبيلص ةيمالعإ ةلمح اسنرف نشت نأ لامتحا نم تيسرموس يشخ دقل ؟اهنع ًالدب ايناطيرب
 ساسأ ىلع كلذو .ىربكلا ةيروس ىلإ ةيبرغلا نيطسلفو ندرألا ربع ةقطصنم مضب يدانت

 امبرو .نيطسلف نم ناكم لك يف برعلا نيب ةيبعش ىقلت دق ةلمح يهو ,ةينويهصلل داعم

 ايناطيرب يديأ نم ندرألا قرش اهيف امب نيطسلف ذخأب اهل حمس اذإ هنأ برعلا اسنرف دعت

 جمانرب ساسأ ىلع اسنرف فلخ برعلا شتحي امبرلو ؛ةينويهصلل ًادح عضت فوس اهنإف
 اوناك ةنياهصلا نأ :نييناطيربلا نيلوئسملا نم ريبك مسق لعف امك تيسرموس ىأرو .اذهك
 نع مهحاصفإ لالخ نم كلذو مهتيضق بناج ىلإ رطخلا ىلإ ةيناطيربلا ةيضقلا نوضرعي
 عيمجلا فقي نيذلا نحن سيلو دوهيلا مهنإ' :لوقي تيسرموس بتكو .ةيلبقتسملا مهاياون

 نأ ريغ ."هلمكأب دلبلا نورتشي فوسلف ةقلغم ةفيخسلا مههاوفأ نوقبُي دوهيلا نأ ول .مهدض
 ,ماوعأ سمخ ىأ عيرأ نوضغ يف هنأ قثو دقل" :ةفلتخم رظن ةهجو ىنبت "”سنرول .ي .ت"

 فتخت مل نإ كلذ ءلءاضتتس ةنياهصلل ةضراعملا نإف ,ةلداع ةسايس قيبطت لظ يفو
 ."اهلمكأب

 تناكو .,ةدقتمو ةمراع ةينويهصلل ةيبرعلا ةضراعملا تناك .ةظحللا كلت يف نكل

 .ايناطيرب اهيلع رطيست يذلا نيطسلف يف مالسلا قلقت
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 بخ جب ب تا تع هسا قرسفس يسب نامل ةلوذلا اسم |

 : 1920 ماع دوهيو برع .نيطسلف

 ,كارتألا دي نم نيطسلف هذخأ دعب ,.1918و 7 يماع يف يبنللا لارنجلا ماق

 ةيركسعلا ةرادإلا ءاجرأ لك يف ىرس .تقولا كلذ ذنمو ءدالبلا يف ةيركسع ةرادإ سيسأتب

 ذإ ,روفلب دعو ىلع ءانب نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإ لايح ءايتسالا نم يوق طخ

 ناكو .ذيفنتلا ةبعص ةضيغب ةسايسو ةرادإلا كلت لهاك ىلع ندنل هتقلأ ًاليقث ًائبع لكش هنأ

 دلانور"و يبنللا لارنجلل ىلعألا يسايسلا طباضلا هتفصب "نوتيالك تربلغ" نم لك

 احرتقا امهنأ ىلع لدت ةراشإ يأ ءاطعإ ةيادبلا ذنم ابنجت دق ءسدقلا مكاح هتفصب "سروتس

 نأ الإ :ةينويهصلاب هناميإب ًايصخش فرتعا نيلجرلا نم ًالك نأ عمو .ةسايسلا كلت معد

 نيطسلف يف ةعسوم ةيدوهي ةيلاج معد :اهنأب ءاهيناعم قيضأب اهفرعي ادب ًاديدحت نوتيالك

 اهريدت ةيملاع ةينيطسلف ضرأ نمض نكل .ملاعلا دوهيل يفطاعو يفاقث زكرمك مدخت

 يف اومدخ نمم نورخآ نويناطيرب طابض ةمث ناك امك .ةيدوهي ةلود ودغت الو ايناطيرب

 اوماقو ءقيضلا فيرعتلا كلذ دودح يف ىتح ةينويهصلا عم نيفطاعتم اونوكي مل نيطسلف

 ةسايس طابضلا كتئلوأ ىأر دقل ءلكك ةينويهصلا اوضراع نيذلا برعلا بناج ىلإ فوقولاب

 نم تناك اهنأ دب الو ؛لكاشملا ةراثإل حوضوب ةممصم اهنأ ىلع ةينويهصلا لايح ندنل

 .ةيلحملا فورظلا عم لماعتلاو شيعلل اورطضي مل عقاولا ضرأ نع نيديعب نيلوئسم راكتبا

 لايح بذبذتملا ةيناطيربلا ةرادإلا فقوم ادب دقف ةنياهصلا ءامعزلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 نيمأت يف مهدوهج قيعي هنأ ىلع نايحألا ضعب يف ةحارص اهل يداعملا وأ ةينويهصلا

 دعو نأب روعشلا دلبلا يف برعلا ناكسلا يطعأ اذإ هنأ اومعز دقو ,روفلب دعول يبرعلا لوبقلا

 ,ةلاحم ال ذفنيس هنأو ءةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم رييغتلل ةلباق ريغ ةسايس ىه روفلب
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 ١ ايس ى لع ةفصاع :نماشلا لصفلا /

 ددشو .ةينويهصلا دئاوفب نيعنتقم نوحبصيس امبرو .ةياهنلا يف نوعاصنيس مهنإف
 عم نواعتلا يف مهتبغر ىلع ةينويهصلا ةكرحلا ةدايق يف هؤالمزو نامزياو روتكدلا

 ناكسلا نم ًائيش اوذخأي نل ددجلا دوهيلا نيرجاهملا نأ اودكأو ,ةيبرعلا تاعامجلا
 نأ اوددرو ؛ةمدختسملا ريغ يضارألا اوعرزيو تارمعتسم اوئشنيو ءاورتشي مهنكل ءنييلحملا

 قرشلا لماكلو لب ,هلمكأب دلبلل ةٌّمِج ةيداصتقا عفانم بلجتس ةيدوهيلا تارمعتسملا

 .يبرعلا طسوألا

 ,نيطسلف يف ةيبرعلا تاعامجلا نيب اياضقلا مظعم ىلع حضاو قافتا مدع كانه ناك

 هتدقع رمتؤم يف 1919 طابش رهش يف كلذ حضتا دقو ؛ةينويهصلا ىلع ىتح اميرو
 نيثالثلا نييسايسلا ةيبلغأ نأ مغرو .ةينويهصلا ةضهانمل ةيحيسملا ةيمالسإلا ةيعمجلا
 داحتا ىلإ اوعدي جمانرب ىلع قافتالاب مهتافالتخا ةيوست اوعاطتسا رمتؤملا اورضح نيذلا
 ضعيلاف ,رعاشملا يف ًابراضت كانه لظ هنأ الإ .ةيروس هزكرم نوكيو لصيفلا هسأري يبرع

 ضعب رعش امنيب ؛نييناطيربلل ةالاومب نورخآ رعشو ,ةلصفنم نيطسلف ةماقإ ةرورضب رعش
 نييودنملا نم ةسمخ لعجيل عازنلا نم يفكي ام رمتؤملا يف لظو ءاسنرفل ةالاوملاب رخآ

 ىديأ نييلاتلا نييماعلا ىدم ىلعو .ةينويهصلا ةضراعمب رارق ىلع نوعقوي ال نيثالثلا
 لصيفلل اودان نيذلا كئلوأف ,ةيسايسلا رظنلا تاهجو يف ربكأ ابلقت مهؤالمزو نوبودنملا
 اهل ةئوانملاو ايناطيربل ةيلاوملا لئاصفلا تلدابت امنيب ءهدض اوبلقنا ًاكلم ريصي نأب

 ضرألا ىلع مهزيكرت رصق ىربكلا ةيروس راصنأ قشمدل يسنرفلا حتفلا مغرأو ءفارطألا
 ةسايسلا تناك دقل .نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا نمض نضحت نأ ددصب تناك يتلا

 ةرتف ىدم ىلعو «ةريبكلا ةيندملا تالئاعلا نيب ةموصخلا نم لكشتت نيطسلف يف ةييرعلا
 يبيشاشنلاو ينيسحلا يتلئاع نيب عقت ًاحوضو رثكألا ةموصخلا تناك ,يناطيربلا لالتحالا

 نييناطيربلل ضراعم نم لوحت دق يسايسلا يبيشاشنلا ةلئاع هجوت ناك دقف ءناتيسدقملا
 ةرشابم كلذ تبقع يتلا تاونسلا يفو ,1920 ماع يف ةحلاصملل رصانمو مهل لاوم ىلإ
 دق يبيشاشنلا ةلئاع عم كرتشم نواعت ساسأ ىلإ تلصو اهنأ ةينويهصلا ةدايقلا تدقتعا
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 نم هسفن تقولا يف تلقتنا يتلا ينيسحلا ةلئاع امأ .يدوهي يبرع ماجسنا ىلإ يدؤي

 ىلع ةسفانملل ةديج ةصرفب ىظحت اهنأ تدجو دقف مهل ةضراعم ىلإ نيناطيربلل ةرصانم

 ةيناطيربلا ةرادإلا هتدبأ يذلا فطاعتلا لظ يف كلذو ةقطنملا يف ةييرعلا تاعامجلا ةدايق

 نوري ال مهسفنأ نويناطيربلا طابضلا ناك اذإ نكل .ةينويهصلا ةضهانم ةيضق عم ةيلحملا

 اوعنقي نأ ةحلاصملل نيرصانملا برعلا ءامعزل فيكف ءتالزانت يأ ميدقت برعلا ىلع نأ

 ؟تالزانتلا كلت ميدقت بوجوب مهعابتأ

 ىلع ًاموجه ةيودبلا لئابقلا تنش. امدنع فنعلا لامعأ تعلدنا 9 ماع يف

 نيترادإلا نيب ةلصافلا ةقطنملا يف عقاولا ىلعألا ليلجلا يف ةيدوهيلا تانطوتسملا

 يذلا حلسملا لاتتقالا نمضو :19280 ماعلا علطم يفو .ةيسنرفلاو ةيذناطيربلا نيتيركسعلا

 «نينطوتسملا نم ديدعلا اولتقو ةينويهصلا تانطوتسملا برعلا نوريغملا لخد ءكلذ بقع

 تداس ءكلذ دعب ."رودليبمورت فيزوج" نتباكلا يسورلا يدوهيلا برحلا لطب مهنيب ناك

 كلت ىلع لعف ةدركو ,ةنسلا كلت عيبر يف سدقلا ىلإ لصيس ناك فنعلا نأ نع تاعاشإ

 جوفلا مظن ناك يذلا يسورلا يدوهيلا يفحصلا ,"يكسنتوباج ريميدالف" ماق .ءابنألا

 ةعامج لكشي نأ ىلع نيرخآلا ةنياهصلا ءامعزلا ةقفاوم نيمأتب ,يبنللا شيج يف يدوهيلا
 ةقرفلا يبراحم ىمادق نم اهمظعمب ةعامجلا كلت تلكشتو ,سفنلا نع عافدلا اهتمهم

 سدقلل يناطيربلا مكاحلا يكسنتوباج ربخأو .هلاثمأ نم ءيناطيربلا شيجلا يف ةيدوهيلا

 ةيناطيربلا ةرادإلا موقت نأ بلط امك ءاهصيخرت متي نأ بلطو ,ةعومجملا كلت لكشيس هنأ

 نم حالسلا ءارشب يكسنتوباج ماق ءكلذ نويناطيربلا ضفر امدنعو «حالسلاب اهديوزتب

 يف سدقلا يف هب ئبنتلا ىرج يذلا فنعلا علدنا .ةميدقلا ةنيدملا يف ينيمرأ ةحلسأ برهم

 حارو ؛يعيبرلا ىسوم يبنلا مسومب نيملسملا تالافتحا لالخ .1920ناسين نم عبارلا

 دض ةضافتنالا نم مايأ ةثالث هنع جتن امم ,ةيبرعلا دوشحلا نوريثتسي نوجئاهلا ءابطخلا

 نإف كلذ عمو ءىحرجلا تائم مهنم طقس امنيب دوهيلا ضعب لتق ثادحألا كلت يفو .دوهيلا

 ,يكسنتوباج تاوق نم تايرود اهيوجت تناك يتلا ةديدجلا سدقلا يف عقت مل تاباصإ يأ
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 يناطيربلا شيجلا تادحو تعنم يتلا ةميدقلا سدقلا ةنيدم يف تاباصإلا تناك امنيب

 .اهيلإ لوخدلا نم يكسنتوباج تاوق

 ةحسم فيضت "!انعم ةموكحلا نإ" :ةجئاهلا دوشحلا اهتددر يتلا ةحيصلا تناك

 اذه تلاق دق دوشحلا كلت نكت ملو ,ةميدقلا ةنيدملا يف ءامدلا كفس ىلع مْوشلا نم ةصاخ

 ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا تماق امدنع ًاحضاو ناك كلذ ىلع ليلدلاو ءببس نود

 عضب ىوس ةيقاعم رجت مل بغشلا لامعأ اوذفن نم عيمج لصأ نمف ةبوقعلا ديدحتب
 ةعرسب اورضحأ دقف هؤالمزو يكسنتوباج امأ .ةمكحملا قيرط نع ةيدج ماكحأب صاخشأ

 ةعامج ىلع حالسلا عيزوتب مهتلا مهيلإ تهجوو .ةقلغم ةيركسع ةمكحم مامأ اولثميل

 نجس يف ةقاشلا لاغشألا عم ةنس رشع ةسمخل نجسلاب مهيلع مكحو سفنلا نع عافدلا

 ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا تعفد طخسلا نم ةلاحب تارارقلا هذه تببست دقو .اكع يف ةعلقلا
 قيقحت سلجم دقع .نيطسلف يف ةرادإلل شيجلا رييست ةيفيك لوح قيقحت سلجم ليكشت
 اوناك دوهيلا نأ نويركسعلا نولوئسملا ىعدا اهيفو ءسدقلا يف عامتسا تاسلج ةموكحلا

 ةيركسعلا ةموكحلا نأ دوهيلا دوهشلا لاق امنيب ؛نيملسملا زفتسا نم مهنأو ,نيمولملا مه

 سيئر ,"نيغازترينيم دراشتير" ناك .بغشلا يلعتفم عجش نم يه تناك ةيناطيربلا

 ندنل ةسايس تناك نإ ىريل نيطسلف ىلإ لصو دق ,ةرهاقلا يف ةيركسعلا تارابختسالا
 دوهيلا دوهشلا نأ ةمكحملا يف دهش امدنعو ءال مأ ذيفنتلا عضوم عضوت ةنياهصلل ةيلاوملا

 فرتعا دقو .ًاحيحص ناك هولاق ام نأ تملع امدنع ةموكحلا تقعص ءقح ىلع اوناك -
 ريدقتب موقي يكل ًادج ًاينانأ دعي مل ملاعلا نأ ًادكأتم تسل" :ًالئاق .هتركفم يف نيغازترينيم
 ًادج ككشممو ,ةيماسلل ًادج داعم ديكأتلاب ملاعلا نإ :ةينويهصلا فادهألا يف ةرادجلا
 ةينويهصلا ةرصانم يف انه ًاديحو يسفن دجأ انأ لاح لك ىلع .مهلاومأو دوهيلا لوقعب
 ةيداعملا رعاشملاب عبشم يننأل عضولا لماك يف ةيرخسلا يه هذهو ءدوهيلا ريغ نيب

 ىلإ رعاشملا درجم نم اولوحت امير طابضلا نم هقافر نأ كشي ناك املو ."ةيماسلل
 قحال تقو يف بتكو .نيطسلف يف ناك امدنع مهيلع سسجتلاب نيغازترينيم ماق ءلاعفألا
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 يناطيربلا لينولوكلا نأ ملعو ,ةيركسعلا ةرادإلا نمض ًاليمع عرز هنأ يبنللا لارنجلا ىلإ

 فنع لامعأ ةراثإل سدقلا يتقم عم رمآتي ناك ةرادإلا يف ناكرألل سيئرك مدخ يذلا

 .دوهيلا دض ةديدج

 لحب ةيناطيربلا ةموكحلا تماق ,قيقحتلا سلجم داقعنا نم عيباسأ نوضغ يف

 نييعتب جروج ديول ماقو ءاهناكم ةيندم ةرادإ تماقأو نيطسلف يف ةيركسعلا ةرادإلا

 ليئومص ناكو .ديدجلا يماسلا بودنملا ةفصب ةرادإلا كلت سأر ىلع "ليئومص تريره"

 نطو ةماقإ حرتقي ةيناطيربلا ةموكحلا يف وضع لوأ ناك امك ءايدايق ًايلاربيلو ًايدوهي

 برحلا تأدب امدنع 1914 ماع يف كلذو ةيناطيربلا ةياعرلا تحت نيطسلف يف دوهيلل يموق

 نكل .نيطسلف لايح هتسايس يف ًامزاح ناك ءارزولا سيئر نأ هنييعت رهظأ دقو ءايكرت دض

 نوركفي ندنل يف نيرخأ لعج نيطسلف يف ةيركسعلا ةرادإلا هتعجش دق تناك يذلا فنعلا

 هتايح ةليط ناك يذلا لشرشت نوتسنو ىتحو ءدوهيلل يموق نطو معد لوح ىرخأ ةقيرطب

 :لوقي جروج ديول ىلإ 1920 ناريزح نم رشع ثلاثلا يف بتك ةينويهصلل ًاسمحتم ًارصانم

 رارمتساب ببستتس ةينويهصلا ةكرحلا نإو ,ةنسلا يف نييالم ةتس انفلكت نيطسلف نإ"

 نولواحي فوسو ةينويهصلا ةكرحلا نوضراعي نييسنرفلا نأ امك .ءبرعلا عم كاكتحالا

 ةرماغم نإ ءيقيقحلا مهودع اننأ ىلع انريوصت لالخ نم انيلع برعلا ضافتنا ليهست

 تاضافتنالا عالدنا عم كوكشلا هذه تفئاكت دقل ."ةسوملم حايرأ يأب انيلع دوعت نل نيطسلف

 :تءاجو «ةيناطيربلا دراوملا تفزنتسا تاضافتنا يهو .ًابيرقت هسفن تقولا يف قارعلا يف

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةينيدلا برحلاو ناتسناغفأ يف برحلاو رصم يف بغشلا دعب

 زيلكنإلا لاجرلا نم ريثكلل حملتل ,ةيسنرفلا ةيروس عم لكاشملاو ايكرت يف يموقلا درمتلاو

 .هتمرب طسوألا قرشلا نم بحسنت نأ ايناطيربل لضفألا نم ناك هنأ
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 :1920ماع نييدفارلا دالب

 نم حبصأ ,قشمد يف ةيبرعلا ةيموقلل ةروهتملا ىلوألا مايألا يفو برحلا دعب
 نأ :ناك ةعونتملا ةيبرعلا تاطاشنلا نيب ةماهلا ةيميلقإلا تافالتخالا دحأ نأ حضاولا

 اوناك ,يبرعلا نطولا نم يقرشلا ءزجلا ؛نيدفارلا دالب قطانم نم نوردحني نيذلا كتلوأ
 لصيفلا مساب كرحتلا اوعدا نيدفارلا دونج نأ عمو ؛نييركسع ًالاجر مهنم ريبك ءزجب
 ءالولا نولمحي اولظو ,ينامثعلا شيجلا يف نيقباس ًاطابض اوناك مهمظعم نأ الإ هتوخإو

 تاحاسب نوفرتحم كئلوأ ناك .برحلل ةريخألا ةياهنلا ىتح ةاتفلا ايكرتو ناطلسلل
 يف اورمتسي نأ مهنم عقوتملا نم ناك دقف اذكهو ,نييناطيربلل نونافتم موصخو كراعملا
 قشمد ءابطخو يسايس نم ةيناطيربلا تاططخملا ىلع ًارطخ دشأ لمتحم ديدهت ليكشت
 دقف وحنلا اذه ىلع رومألا نيدفارلا دالب يف ةيناطيربلا ةرادإلا رت مل ,ةيادبلا يف .سدقلاو
 جورخ ادب امك .ربكأ ةلكشم حرطي هنأ ةقطنملا ناكسل ةعونتملا تاقبطلا نيب رتوتلا اهل ادب

 ناكو .ربكأ تاديدهت لكشي ةيودبلا لئابقلاو داركألا لثم نوناقلا نع تاعامجلا ضعب
 .يدحتلا يه اهنأ ىلع ةيدايتعالا ىضوفلاو يعامتجالا عازنلاو ككفتلا نوري نويناطيربلا

 ةيتاذ ةموكح نع ثيدحلا نإف ةيلحملا ةيناطيربلا تاطلسلل ًاعبتو .ةمظنملا ةيموقلا سيلو
 ىلإ نوصوغيس كئلوأ نأو :ةضماغ تايصخش يوذ نيحومط نيرمآتم نم ءاج ةيموق
 .ةجئاهلا ةينوسليولا ةيمالعإلا مهتروف فقوب ءافلحلا ةداق موقي نأ درجمب عاقلا

 دلونرآ" نتباكلا ديب عقت نيدفارلا قطانمل ةتقؤملا ةرادإلا تناك ,برحلا ةياهن يف
 يندملا ضوفملا ادغ يذلاو ًالينولوك ًاقحال حبصأ يذلا ةيناطيربلا دنهلا نم "نوسليو
 تقولا كلذ يف تناك يتلا "ليب دورتريغ" يه ةريهشلا هتنواعم تناكو .قطانملا كلت ىلع
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 وأ ةيمحملا ماظن ىلإ ليمت يه تناك امنيبو ,ةيبرعلا نادلبلا نع ةيناطيرب ةبتاك رهشأ

 نم ةلاح ىلع نانثالا ناك 68 ماع يف نكل ءرشابملا مكحلا ىلإ ليمي وه ناك ءةياصولا

 ريرقت قح نع ثيدحلا نأب لوقت يتلا اهتركذم ةققاوملا عم ررمت يكل هل ةيفاك قافتالا

 :نأ قباس تقو يف تبتك دق ليب تناك .ًاراض ًارمأ ناك هلالخو مالسلا رمتؤم لبق ريصملا

 هب ملسملا نم ربتعا دق ىهف «برحلل ةحجانلا ةياهنلا دهش نأ دعيو ,نيدفارلا دالب بعش"

 ناكو . "حالسلا رارق لوبقب عنتقم قم هلمكأب ناكو ,ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت لظيس دلبلا نأ

 يف نورخآو نوسليو ىردوو هحرط يذلا ءاهريصم ريرقت يف ممألا قحل رصانملا نالعإلا

 هنكل ءفغشب ًايملاع ام دح ىلإ اهتسارد ترج ىرخأ تايناكمإ حتف دق" ءمالسلا رمت

 يف ةموكحلا تماق امدنعو ."رمأتلاب ةصرف ًابصعت رثكأو ًارارقتسا لقألا رصانعلل يطعأ

 هيجوتب ءاهب رهاظتلا لقألا ىلع وأ اهينبت ىرج يتلا ةيكيرمألا ئدابملا عم ًايشامت ,ندنل

 يف ةمئاق اهتيؤر نودوي تاموكح ىأ لود يأ نيدفارلا بوعش لأسي نأل نوسليو دلونرآ

 ناك هنأ عمو .ماعلا يأرلا نم ققحتلل ةقي ةقيرط نم كانه نكت مل هنأ نوسليو در ءمهتقطنم

 اهعطتقا دق جروج ديول ناك يتلا ًاضيأ لصوملاو دادغيو ةرصبلا يتعطاقم ةرادإل ادعتسم

 نأ الإ ءايكرت نع اهب ظافتحالا يوني ناكو وصنميلك ةقفاومب نييسنرفلا ذوفن ةقطنم نم

 «قارعلا هل ادبو ءاكسامتم ًانايك لكشتت تناك قطانملا كلت نأب دقتعي مل نوسليو دلونرآ

 ًاككفم ءنيدفارلا يضارأ ىلإ ةراشإلا يف ةرثكب نويناطيربلا اهمدختسا ةيبرع ةملك يهو

 ةفاضإ ىدبت اهلعجت ةيجيتارتسإلا لصوملا ةيمهأ تناك .هيف ًانكمم كلذ نوكي يكل ًادج

 اهلعج ةنيمث طفن لوقح ىلع يوتحت نأب يوقلا لامتحالا ناك امك ,قارعلا ىلإ ةيرورض

 دلوترأ ىدبأ دقو ءناتسدرك نوكي نأ ضرتفي ناك امم ًاءزج تناك اهنكل ءةدشب ةيوغرم

 فصن مهددع غلبيو" ,هترادإ تحت اوعضو نيذلاو برحلاب نيفوغشلا داركألا نأ :نوسليو

 ."طق يبرع مكاحب اولبقي نل ءنويلم

 نينويلملا ةبارق نأ يهو ىرخأ ةيساسأ ةلكشم كانه تناك دقف نوسليو ىلإ ًاعبتو

 ةيلقأ لكشتت يتلا ةينسلا ةفئاطلا ةنميهب اولبقي نل نيدفارلا دالب يف ةعيشلا نيملسملا نم

504 



 | بسك لعةفصاع :نءاشلا لصفلا |

 ظحلي دقو ,"ةينس ةنميه نمضتت ال ةموكحل ةغيص يأ روصت رجي مل نآلا ىتح" نكل ءكانه
 ةيبرع ةيعمج ليكشتب امهنم لك تماق امدنع نيتفئاطلا نيب فالخلا قمع حوضوب ءرملا

 ةريبكلا ةيدوهيلا ةيلاجلا رابتعالا نيعب ذخألا بجاولا نم ناكو امك .ىرخألل ةئوانم ةيموق
 يتلا ًاضيأ ةريبكلا ةيحيسملا ةفئاطلاو ءدادغب يف ةيراجتلا ةايحلا ىلع رطيست تناك يتلا

 .لصوملا ةقطنم يف اوعمجت دق كئلوأ ناكو ءايكرت نم نيينادلك نييروطسن نيئجال تمض

 قارعلا ناكس نم ةئاملاب نيسمخو ةعبس نأ ندنل يف ةموكحلا نوسليو دلونرأ ربخأ دقو
 تبتك .هسفن هاجتالا يفو ."ةموكح يأل ةعاطلاب ةقباس ديلاقت يأ مهل سيلو' ءنييلبق اوناك

 ,نظأ ام ىلع يبرع ريمأ يأ دض ةدشب نوفقيس قطانملا دايسأ" :نأ اهدلاو ىلإ ليي دورتريغ

 يف اوعقيل ةيغاط نم صلختلا نوديري ال مهنأ نولوقي مهف .ةيبرع ةموكح يأ دضو لب
 قاطن ىلع ةيسايس ةدحو قايس يف نوركفي برعلا نويموقلا ناك امنيب ."رخآ ةيغاط نئارب
 ةحومط نيدفارلا دالب قطانم ديحوت ةلواحم درجم نكت مل نإ :لءاستي نم كانه ناك ءعساو

 ةصاخلا اهططخ ىلع لمعت تناك يتلا ءليب دورتريغ تقلت دقو ؟ةيلمع نوكت فيكف ًادج
 قئاقحلا لهاجتت اهلعفب تناك اهنأب ةيكيرمأ ةيريشبت ةثعب لبق نم ًاريذحت ,قارعلا ديحوتل
 مسر نيلواحت تنك اذإ خيراتلا نم تايفلأ عيرأ هجو يف نيقلحت كنإ" :ةرذجتملا ةيخيراتلا
 برغلا ىلإ ًامود دتمت روشآ ةكلمم تناك ذقل :ةيسايس ةدحو هتيمستو قارعلا لوح طخ

 نيديرت تنك نإ .ةلقتسم ةدحو ًاموي انوكت ملو ءبونجلا ىلإ لباب ةكلممو ءلامشلاو قرشلاو
 قطانملا هذهف ءيجيردت لكشب كلذ متي نأ بجيو .مزاللا تقولا يذخأت نأ كيلعف امهجمد

 ."دعب ةيممألا موهفم اهيدل سيل

 ,رخآ هاجتا يف نكلو ليب ريذحتب دادغب يف نيزرابلا برعلا نييسايسلا دحأ ماق امك
 رثكأ دعب هنأ ىلع اهايإ ًامئال يدايقلا كلذ اهيلإ ثدحت ,1920 ناريزح نم رشع يناثلا يفف

 ةموكح ةماقإ نع ثدحتت ايناطيرب تلظ ءبرحلا لالخ دادغب لالتحا ىلع تاونس ثالث نم

 عم كلذ ةنراقمب لجرلا ماقو ءقايسلا اذه يف ءيش يأ لعفت مل نآلا ىتح اهنكل ,ةلقتسم

 ةلقتسملا لصيفلا ةرادإ اوماقأ دق نويناطيربلا ناك ثيح :قثشمد يف كاذنأ مئاقلا عضولا
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 هس بأ هع لاش ياس ولا يسم |

 نيذلا نييناطيربلا نيلوئسملا دحأ تناك ليب نأ ًامامت ًاكردم ناك املو ءمهلوصو لاح

 نوميقتس مكنأ مكنالعإ يف متلق" :ًالئاق اهركذي حار ءلصيفلا ةموكحل ططخلا اوغاص

 مكنكل ءينعملا بعشلل رحلا رايخلاو ةردابملا نم اهتطلس نوقتستسو ,ةيلحم ةموكح

 ىأ دحاو ذخأ مكيلع لهسلا نم ناكو .دحأ يأ ةراشتسا نود ططخم مسر يف نآلا نوضمت

 ."مكتاططخم دض هجوي يذلا موللا ليزيس كلذف ,مكسلاجم يف نيزرابلا لاجرلا نم نينثا

 دلونرآ اهسيئر لعفي مل امنيب ءةيلحم ةضافتنا رطخ ريدقت نم تللق ليب دورتريغ نكل

 دق تناك دونجلا حيرست ةيلمع نأ ندنل ريذحتب نوسليو ماقف ءهدض ترمآت يذلا نوسليو

 وه نآلا رشتنملا شيجلا نأو ءريطخ وحن ىلع ةحلسملا هتاوق يف لاجرلا ددع نم تضفخ

 170.000 اهتحاسم غلبت ةقطنم سرحت ةلوقنملا تادحولا نم ًادج ةريغص ةوق نع ةرابع

 طابضو ديعسلا يرون نأ عمف .لصيفلا عابتأ هلكشي ناك يذلا رطخلا ىلإ راشأو ءعبرم ليم

 ءافلحلاو سنرول عم زاجحلا تاوق يف ًاقباس اومدخ نمم نيدفارلا دالب نم نيرخآ نيعيفر

 ناك ءنيلمتحم لكاشم ولعتفم مهنأب هابتشالل كلذو مهرايد ىلإ ةدوعلا نم اوعنم دق اوناك

 ىلإ نيدئاع اوللست دق ءبرحلا لالخ ىدعلا عم ًاقباس اومدخ مهنم ريثكلا ,نيطشانلا نم ددع

 ثيدح ًاضيأ كانه ناكو «نيدفارلا دالب لالقتساب قشمد نم تانالعإ تدان نأ دعب دالبلا

 .لامك عابتأ نم كارتألا مهلسرأ ءالمع نع

 ةمهبملا تاعاشإلا ديازت عم كلذو ءرايهنالا افش ىلع نييناطيربلا باصعأ تناك

 نم ةثالث لتق .1919 فيص يفف ,هلالظب ىقلأ يذلا رركتملا لتقلاو ةرمتسملا تابارطضالاو

 ىلوتيل ًاريبخ ًالوئسم دنهلا ةموكح تلسرأو ,ناتسدرك يف نتباك ةبترب نابشلا نييناطيربلا

 ,ةنسلا كلت نم داليملا ديع يف .رخآلا وه هلتق مت رهش. دعبو ,1919 لوألا نيرشت يف مهناكم

 ,"نامشتيل كاريج" لينولوكلا ةدعاسم اهيف بلطي ندنل ىلإ ةلاسر نوسليو دلونرآ لسرأ

 تحبصأ دق ةيقرشلا ىراحصلا يف برحلاو ةرماغملاو رفسلا يف هرثآأم تناك طباض وهو

 طابض ةتس نأ دجيل ,1920 عيبر لبق نيدفارلا دالب ىلإ نامشتيل داع هيلعو .ةيروطسأ

 :يتأيس ناك ديزملا نأ الإ هئيجم تقبس يتلا ةرشعلا مايألا يف اولتق دق اوناك نييناطيرب
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 ا ًايسآىلعةنصاع :نماشلالصفلا ما تتح د بح
 اهتمجاهم ترج نييناطيربلا طابضلا نم ةعامج ذاقنإ نامشتيل عاطتسا يلاتلا رهشلا يفف

 نينثا ناقنإ نع نامشتيل زجع ءفيصلا علطم يف نكل .ءارحصلا يف ةريغم ةعامج لبق نم
 ةدقتم ءارحصلا تناك دقل .دعب اميف اولتقو نئاهرك مهفطخ مت نيذلا نييسايسلا هطابض نم

 لئابقلا عم لماعتلل ةديحولا ةقيرطلا تناك ,نامشتيل يأر يفو .ةيبرعلا وزغلا تاعامجب
 ةروث يف ةأجف لئابقلا عيمج تضفتنا ناريزح رهش يفو ."ةلمجلاب حبذلا" يه ةبضاغلا
 ضرفل ةموكحلا اهلذبت تناك يتلا دوهجلا وه ةروثلا هذهل رشابملا زفحملا نأ ودبيو «ةلماك
 يف ةيضار تناك يتلا .ليب دورتريغ تريغ ناريزح نم رشع عبارلا لولح عمو .بئارضلا
 تناك دقل ,بعرلا نم يموق دهع يف شيعت اهنأ تلاق ثيح .لماك ًارييغت اهفقوم ءيضاملا
 ةيناطيربلا عقاوملا حايتجا لعفلاب مت طسوألا تارفلا يف نكل «عبطلاب اذه يف غلابت ليب
 ةروث لكل تناك نإ بابسألا تناك امهمو .تالاصتالا تعطقو نويناطيرب طايض طقسو
 ةرئاث ةقطنملا لك تناك عقاولا يفف ةصاخلا اهفادهأ نيدرمتملا نم ةعومجم لكلو اهبابسأ

 ةيعيشلا ةنيدملا ,ءالبرك يف .ًاضيأ ىندألا تارفلا ىلإ كاذنآ ةروثلا ترشتناو ءايناطيرب دض
 ةلايخلا ماق ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ىلعو .ايناطيرب دض ةسدقم برح نالعإ مت ؛ةسدقملا
 عقاوملا ىلع ًايونج حاستكالاب نيقباسلا لصيفلا طابض دحأ ةيادبلا يف مهداق نيذلا برعلا
 .اهتامح اوحيذو ةيناطيربلا ةمدقتملا

 رشع يداحلا يف دادغب رداغ يذلا نامشتيلف :ةئيسلا رابخألا نم ديزملا كلانه ناك
 عنقأو هيلع لايتحالا ىرج .تارفلا ىلع ةطحم يف نييلبق ءافلح عم عامتجا روضحل بآ نم

 نم رمأب لتقو فلخلا نم هيلع رانلا قالطإ مت اهدعبو ءاديعب ةحلسملا هتقفارم لاسرإب
 زرتيور هترشن ريرقتل ًاناونع "ييرعلا ردغلا" ةرابع تءاجو .هفيضم ناك يذلا يلبقلا خيشلا
 ًاناونع "نيدفارلا دالب يف أوسأ ىلإ ئيس نم" ةرابع تءاج امك .لايتغالا ةثداح نع
 دض ةيلبقلا تاضافتنالا نم ديزملا ىلإ نامشتيل لتقم نع ءابنألا تدأ .زمياتلا ةفيحصل
 .اهبرغو دادغب لامش يف ةديدج تاضافتنا تعلدناو ,تارفلا رهن لوط ىلع نييناطيربلا

 اونلعيل ةقثلا نم يفكي امب نيحلسملا راوثلا نم ةعامج ترعش. بآ رهش. فصتنم لولح عمو
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 00 تيت يت و يي و را

 ةلاقم يف زمياتلا ةفيحص تبلاط ,1920 بآ نم عباسلا يفو .ةتقؤم ةيبرع ةموكح مايق

 ةلواحملا كلت نمض ةنيمثلا حاورألاب ةيحضتلا رمتستس ىتم ىلإ" :فرعت نأ ةيسيئر

 يفو ."؟اهديري الو طق اهبلطي مل ةفلكم ةفرخزم ةرادإ يبرعلا بعشلا ىلع ضرفلل ةميقعلا

 نيدفارلا دالب يف ةريبك غلابم قفنن اننإ" :زمياتلا تلاق ءبآ نم رشاعلا يف ةهباشم ةلاقم

 ةسايسلا ىمسي ام معدل ,ةنسلا هذه هينج نويلم ةئم ىلإ لصت اهنأ حجري سراف دالبو

 نم تازيزعتلا بصت ةيناطيربلا دنهلا ةموكح تحارو ."طسوألا قرشلا يف ةموكحلل ءاقمحلا

 نأ الإ :ةعرسب ةيسيئرلا ةيناكسلا زكارملا نيمأت متف :ماظنلا ةداعتسال تادادمإلاو لاجرلا

 ريثكلا ةئدهت نويناطيربلا عطتسي مل .ًاليوط ًاتقو تقرغتسا فايرألا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا

 ةداعتسا ترج نأ 1 طابش لبق نكي ملو «لوألا نيرشت رهش ىتح ةيئانلا تارفلا ندم نم

 8000 يلاوح تدبكت دق ايناطيرب تناك ءةروثلا دمخت نأ لبقو .ام دح ىلإ لماك لكشب ماظنلا

 .ًاليتق 450 اهيف امب ةباصإ

 ميلستب نوسليو دلونرأ ماقو ءةروثلا كلت روذج نأشب نيرئاح نويناطيربلا ناك

 ايكرتو لصيفلا راصنأ طروت ىلع ءيش لك لبق ًاددشم ءمهاسم لماع رشعع ةثالث نم ةمئاق

 طفنلا ةكرش حلاصم لبق نم .همعز بسح ,ةموعدم تناك امبر يتلا ءلامك ىفطصم

 مسر عضوب دنهلا ةرازوب قحلم يرابختسا طباض ماقو ."ليوأ درادناتس" ةيكيرمألا

 نيذلا كارتألا ربكأ لكشب ًانمضم نكل ءام دح ىلإ لصيفلا ًانمضم ,ةرماؤملا نيبي يحيضوت

 همسر لوادت متو ءارسيوسو وكسوم قيرط نع نيلرب نم رماوألا نوذخأي اولظ هديكأت بسح

 نزاوتب ةضماغلا قارعلا تاضافتنا تلخأ دقل .ندنل يف ةموكحلا ءاضعأ نيب يحيضوتلا

 مل" هنأ :ةموكحلا نوسليو دلونرآ ربخأ 0 ماعلا ةياهن يفف ,ةيدنهلا ةيناطيربلا ةرادإلا

 اوردقيل اوناك برعلا نأ ةجردل ,ةيبرع ةموكحب نيدفارلا دالب يف ةيقيقح ةبغر كانه نكت

 ىلع هريسفت نكمي ال نيدفارلا دالب يف راجقنالاف ءكلذك رمألا ناك اذإ نكل ."ًايناطيرب ًامكح

 عم ىضوفلل عامتجا ةرابع وه ههجاون ام نإ" :نوسليو لاق «ةيبرع لالقتسا ةكرح هنأ

 لاجر نأ :فاضأو ."تدجو نإ اذه ,ةيموقلا نم طقف ليلقلا ىوس كانه دجوي ال ذإ .بصعتلا
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 ا اينآىلعةفصاع :نماشلالصفلا |
 يأ مهيدل نكت ملو ءءاوس دح ىلعو تناك امهم تاموكحلا لك دض نولتاقي  اوناك لئابقلا
 دق تناك ةيروثلا ةكرحلا" نأ :لاق بآ رهش فصتنم يفو ."هلجأل نولتاقي اوناك امع ةركف

 ًاريسفت كلذ نكي ملو ."لماكلاب ةيوضوف تحبصأو يسايس بناج يأ ةرتف ذنم تدقف
 لك يف يرجت تناك يتلا لكاشملا لك قوف ,قارعلا تاضافتنا تءاج امك .ءاج دقف .ًايضرم
 نيذلا :كارتألا ناك اذامل :بعصي دق اهريسفتو ةريثك ةلئسأألاف ءهطسوألا قرشلا نم ناكم
 ايناطيرب بيبر ناك اذامل ؟حاجنب ءافلحلا نودحتي ءلامك ةدايق تحت ءافلحلا مهرقتحا
 ضفرب نويرصملا رمتسا اذامل ؟ةيبرعلا ةريزجلا ةدايس ىلع عارصلا رسخي نيسح كلملا
 ناك اذامل ؟مهدالب يف ةيناطيربلا تاوقلا ىقبت نأ لجأ نم ,ناك ساسأ يأ ىلع ءضوافتلا
 برضب هعابتأل اهدعب حمسو اسنرف مامأ لصيفلا رسخ اذامل ؟سورلا عم نورمآتي ناغفألا
 هلك كلذ اذاملو ؟قارعلا يف اودرمتو نيطسلف يف برعلا راث اذاملو ؟ةيروس جراخ ايناطيرب
 اهتقاطو ةموكحلا تقو ىلإ ةجاحب ناكو راهنا دق ايناطيرب داصتقا هيف ناك تقو يف
 ؟هشعنت يكل اهدراومو

 ًاريبك ًاءزج نكل ,طسوألا قرشلا يف ثدح ام لوح ندنل يف قافتا نم كانه نكي مل
 ىلع ىضوفلا تالاح نأو ءنويجراخلا ءادعألا هببس ناك ثدح ام نأ لاق ءارآلا نم ًادج
 تالمأت يف ددرتت ةنيعم ءامسأ تلظو ءضعبب اهضعب ام ةقيرطب طبترت تناك قرشلا لوط
 نويموقلا ءلصيفلا ءلامك ىفطصم ءاشاب رونأ :ىضوقلا لوصأ لوح نييناطيربلا
 ,ةفشالبلا صخي اميفو .ةفشالبلاو ,دوهيلا ءليوأ درادناتس ةكرش ,ناملألا ,نويمالسإلا
 ,سورلاف .حيحص ساسأ ىلع ةينبم ةقيقحلا يف تناك اهنأ ةيناطيربلا كوكشلا تتبثأ

 طغضلا اولعج اذإ مهنأ اوأر ءايسآ يف ايناطيرب عقوم ضيوقتل ةصرف ىلإ اوعس نيذلا
 نم قارعلا يدرمتم نونكمي امبر مهف «قارعلا ريغ رخآ ناكم يف ايناطيرب ىلع مكارتي
 ,سراف دالب يهو ةيناطيرب ةشاشه تاذ ًاضرأ اهوراتخا يتلا ضرألا تناكو .حاجنلا
 مايأ لالخ ًارارم ايسورو ايناطيرب اهضرأ ىلع تعزانت ةيسايس ةكرعمل ةحاس تناك يتلا
 .ىربكلا ةبعللا
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 مساتلا لصفلا

 م1922 ماع ةيوسن

 طسوألا قرشلا يف





 | طسوألا قرشلا يف م1922 ماعةيوست :عساتا لصفلا |

 :ةيلوئسملا ىلوتي لشرشت

 نمض طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ةسايسل ةيقطنم رثكألا هداقتنا لشرشت بتك
 قاطن جراخ انلعج ىلإ رومألل رثاعلا ريسلا ىدأ دقل" :اهيف لاق ءءارزولا سلجم ىلإ ةركذم
 سورلا :مهو ,طسوألا قرشلا يف "يلحملا ذوفنلا تاذ ةعيرألا ىوقلا عيمج فطاعت

 ةيلحملا ىوقلا ميسقت " يف نمكتل تناك ةحجانلا ةسايسلا نإ .برعلاو كارتألاو نوينانويلاو

 ءاوناك امهم ءاقدصألا ضعب تقولا سفن يف انل نوكي موصخلا ضعب انل ناك نإ ثيحب

 انودع ايسور تناك امدنعف ءيضاملا يف انخيرات لوط ىلع هانلعف ام اذه ناك املاطلو

 ليلحت ىلإ ًاعبت ."انتقيدص ايسور تناك انتودع ايكرت تناك امدنعو ءانتقيدص ايكرت تناك
 ةرداق نيطنطسق نانوي نكت مل امنيب ءايناطيرب دعاستل نكت مل نينيل ايسور نإف ءلشرشت
 يف تناك ةديحولا ةيلمعلا ةقيرطلا نأ ىأر دقو ءاهفادهأ زاجنإ يف ايناطيرب ةدعاسم ىلع

 ناكرألا سيئر .نوسليو يرنه ريسلا كلذ يف هعم قفتا دقو .برعلاو كارتألا عم فلاحتلا

 .ءارزولا سلجمل ةديج ةقرو لشرشت بتك دقل" :لوقي هتركفم يف بتك امدنع .ةماعلا ةيكلملا

 ةسايس هذه نأو ؛برعلاو نيينانويلاو كارتألاو نييفشلبلا ةيهارك طحم نآلا اننأ اهيف نيبو
 نييفشلبلا عم تاوادعو .برعلاو كارتألا عم تاقادص نّوكن نأ انب يرح هنأو ءكش الب ةئيدر
 ."ةيادبلا ذنم يتيؤر هذه تناك دقو .نيينانويلا لهاجتن نأو

 اهنم لك موقت يتلا ,ةموكحلا ماسقأ يف ددعتلا لشررشتت مهتا ءيرادإ ىوتسم ىلعو
 ايناطيرب ةسايس ككفت يف ببسلا اهنأ ىلع ,ةلصفنملا اهتايلمعو ةصاخلا اهقطانم ةرادإب

 ىلوأ يف ًاضيأ سكياس كرام ريسلا ناسل ىلع درو دق ناك ماهتا وهو طسوألا قرشلا يف

 قاعأ اذه نأ ءارزولا سلجم يف ةيلاملا ةنجل ًارارم لشرشت ربخأ امك ,ةيملاعلا برحلا مايأ
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 حبب ل1 ف |

 نوناك نم نيثالثلاو يداحلا يف ءارزولا سلجم ررق اذكهو .تاقفنلا حبك هاجتاب مدقتلا

 نمض طسوألا قرشلاب ةصاخ ةرادإ ليكشت لشرشت نم حرتقم ىلع ءانيو :م1920 لوألا

 نيطسلف لثم ةبرطضملا بادتنالا قطانم نع ةلوئسم ةرادإلا كلت نوكتل .تارمعتسملا ةرازو

 .قارعلاو ندرألا قرش اهيف امب

 ًاضيأ ةيونعملا هحورو هتحص تناك يذلا ءرنليم دروللا تارمعتسملا ريزو نكي مل

 .لاحلا يف ةموكحلا نم لاقتساف ءهذهك ةديدج تايلوئسم ءبع يلوت يف ًابغار ,نايعادتت

 لشرشت ىلع تارمعتسملا ةرازو جروج ديول ضرع 1921 يناثلا نوناك نم لوألا يفو

 نم عباسلا يف ةرازولا ميلستب رنليم موقي نأ صنت تابيترتلا تناك .ددرت دعب ولو اهلبقف

 قرشلل ةيرادإلا تابيترتلاو نوئشلا يف طارخنالاب روفلا ىلع عرش لشرشت نكل .طابش

 ىلإ ةفاضإلابو .ةديدجلا هترازو تايحالص عيسوت ةلواحمي ًاروف لشرشت أدي .طسوألا

 ةريزجلا لماك بلج ًالواحم ةلماك ةيندم تاطلس ىلع لوصحلا ىلإ ىعس ةيركسعلا تاطلسلا

 ريزو جتحا دقو .رصم لبقتسم لايح ةمراص ىو نع ربع امك .هتارادإ قاطن لخاد ةيبرعلا

 :نأ نوزروك ىكتشاو ,هتايحالص ىلع لشرشت تايدعت ىلع ًارارم نوزروك دروللا ةيجراخلا

 ريزو نم ًاعون نوكي نأو .ةديدجلا هترادإ يف ءيش. لك ىلع ضبقي نأ ديري نوتسنو"

 ليكشت تناك لشرشت ةركف نأ ةيبرحلا ةرازو نم لوئسم معزو ."ةيويسآلا نوئشلل ةيجراخ

 ءارزولا سيئر ماق لشرشت نم حرتقم ىلع ءانيو ."هب ةصاخ ةيبرح ةرازو نم عون"

 نوسريتسام سميج." ريسلا ةسائرب ةموكحلا نم ماسقأ ةدع نم ةلكشم ةصاخ ةنجل نييعتب

 ةنجللا هذه ةمهم تناكو ءلشرشت ةرمإ تحت مدخ مازتلاو ةريخ ىذ لوئسم ىهو "ثيمس

 ةعباتلا ةديدجلا ةيطسوأ قرشلا ةرادإلا تايحالص .عيسوت نوكت نأ لشءرشت لمأو ءيف رظنلا

 .تارمعتسملا ةرازول

 ةديدجلا هتايلوئسم ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدوع نع ملكتي دعي مل يذلا ,لشرشت

 يف ةءافك ةموكحلا يلوئسم رثكأ نم هيجوتلا ىلع لوصحلا يف ةيلج ةبغريو حتفنم لقعب

 19281 ماع لولح عم .تامازتلالا ىلع ءاقبإلا لواح امنيب تاقفنلا ضيفخت ىلإ فده جمانرب
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 | طموألاقرشلايؤفم!922ماعةيوست :مساتاالصفلا |

 ,ةرهاقلا ءارآ ينبتل تلوحت دق ءدادغب يف "ليب دورتريغ" ريثأت تحتو .دنهلا ةموكح تناك

 تدناسو ؛ةرشابملا ةموكحلا نم رثكأ ةيمحملا ماظنب نمؤت تحبصأ ةرهاقلا امك دنهلاف

 ةيلهألا برحلل ةياهن اذه عضو دقو .برعلا ةدايقل ايناطيرب يحشرمك نيسح كلملا ءانبأ

 ءاربخ حبصأ نأ لشرشت حلاص يف ناكو «نييناطيربلا نيلوئسملا فوفص نمض ةليوطلا
 مل وهف نيقباسلا ءارزولا فالخ ىلعو .دحاو توصب نوثدحتي طسوألا قرشلا يف ايناطيرب
 مقاط دينجتل درومك ىرخألا تارازولا لشرشت مدختسا .نيلوئسملا نارين نيب عقيس نكي
 عمجي ناك امنييو .طسوألا قرشلا يف ةديدجلا هتايلوئسم عم لماعتلل نزاوتلا نسحو ريبخ
 رثرأ" ريسلا نم فرتحملا داشرإلاو ةروشملاو تامولعملا ىلع لشرشت دمتعا ءهمقاط

 يف مدخ مازتلاو ةربخ وذ لوئسم وهو ءدنهلا نوئشل ةلودلا ةرازو ليكو نواعم "لزتريم

 قرشلا ةرادإلا ةسائرب لشرشت ضرع ضفر لزتريه نكل .1894 ماع ذنم دنهلا ةرازو

 وهو ءبصنملا اذه يف ةربخ وذ رخآ لوئسم نييعتب ريخألا ماقف ,ةديدجلا ةيطسوأ
 ذنم دنهلا ةرازو يف مدخو هترمإ تحت لمع ناك يذلا "غروبكاش نيليفيإ نوج"
 ئداهو لوألا زارطلا نم ًاقح" :ناك غروبكاش نأ لشرشت ىلإ لزتريه بتكو .1900 ماع
 وحن هليم يه امير ةديحولا هتلكشم ,هسفن ىلع ديدشوو ًادج قيقدو ًامود شأجلا طبارو

 ."دئازلا رذحلا

 نواعم نوكيل ةيجراخلا ةرازو نم "غنوي بورثنيو تربوه" لشرشت راتخا امك
 لقنلا نع ًالوئسم غنوي ناك برحلا لالخ شيجلا يف طباضك هتمدخ لالخو .غروبكاش
 ةئفاد تارابعب "ثيمس نوسريتسام ' ةنجل تقداص دقو .ةيبرعلا لصيفلا تاوقل دادمإلاو

 .ةمهملل "لثمألا لجرلا" :ناك غروبكاش نأ تدجو دقف ,غنويو غروبكاش نم لك نييعت ىلع
 لايح ديدشلا اهظفحت نع ةنجللا تربع دقف ءكلذ عمو ."ةيرهوج ' تناك غنوي تامدخ نأو

 ,ةيبرعلا نوئشلا يف راشتسمك "سنرول .ي .ت" نييعت ىهو ءلشرشت هحرتقا رخأ نييعت
 ."يمسر زاهج يأ نمض ةلوهسب مءالتي يذلا عونلا نم سيل" :سنرول نأ نم ةنجللا ترذحو
 ىلإ نييمسرلا هئاسؤر يطختيو نايصعلاب ةعمس بستكا دق ةقيقحلا يف سنرول ناك
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 ًيجبحححححججججججججججججججججججججججبححححح  ---ب1 هي اخ نت ولا ست |

 «قارعلا يف برعلا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا انلع اودقتنا نم زربأ نم ناكو ءىلعأ تاطلس

 نع بتك دق سنرول ناك 1920 فيص يف .نآلا اهنع لوئسملا وه لشب .رشت ناك ةسايس يهو

 :لوقي "نميات يادنصلا" ةفيحص يف قارعلا

 فلأ رشع ةعيرأ ىلع اوقبأ كارتألاف :ميدقلا يكرتلا ماظنلا نم أوسأ انتموكح نإ"

 ىلع مهظافح يف ًايونس ييرع يتئام هلدعم ام اولتقو ,ةمدخلا يف يلحم يمازلإ دنجم

 ةيبرح نفسو ةحفصم تارايسو تارئاط عم ءلجر فلأ نيعستب نحن ظفتحن امنيب .مالسلا

 نأ انل نكمي ال .فيصلا اذه ةروث يف يبرع فالآ ةرشع يلاوح انلتق دقو .ةحفصم تاراطقو

 ."هناكس دادعت يف ليزهو .ريقف دلب هنإ ,ةبسنلا هذه ىلع ءاقيإلاب لمأن

 نآلا حبصأ ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا يف ًاريغص ًاطباض ًاموي ناك يذلا سنرول

 ساموت ناك ,"ساموت ليول" ىعدي يكيرمأ صخش هلذب يذلا دهجلا ىلإ كلذ عجريو .ًامجن

 كلذ ىتح ناكو ءًاماع 25 رمعلا نم غلبي ةيكيرمألا وياهوأ ةيالو نم دعاص يحرسم جرخم

 1917 ماع ةياهن يفو .ةرماغملاو ةورثلاو ةرهشلا نع ًاثحب ةيلامشلا اكيرمأ باج دق تقولا

 عمج امدنع "نوتسنيرب" ةعماج يف يئزج ماودب ةباطخلا نفل سردمك لمعي ساموت ناك

 يف برحلا ةهبج ىلإ روصم عم رفسلاب اهدعب موقيل ءارتلكنإ ىلإ باهذلل لاملا نم يفكي ام

 ىلع ساموت رثع كانهو .ةيلحمو ةيسنمور ةغبص عم ةجئار ةصق نع ًاثحب طسوألا قرشلا

 ءاهتباتك يوني ناك ةيهاز ةصق لطب هلعجي نأ ررقو ,يبرعلا بوثلا يدتري وهو سنرول

 .ايكرت دض برحلا يف هوبعل يذلا رودلا نعو ءبرعلا لصيفلاو نيسحلا عابتأ نع ةصق يهو

 ,قيوشتلا حلاصل ةقيقحلاب ةيحضتلا هيف ترج يحرسم ضرعل ًاساسأ لكشتتل هتصق تناك

 ترمد يتلا ةيبرعلا ةروثلل دئاقلاو مهلملا هنأ ىلع سنرول ريوصتب ساموت ماق ثيح

 رخآ تيمس روصلا عم ةرضاحم نع ةرابع ساموت ةيحرسم تناك .ةيكرتلا ةيروطاربمإلا

 21919 راذأ يف كرويوين يف "يرّشنيس" حرسم يف ساموت اهحتتفا دقو «ةيبيلصلا تالمحلا

 ةلاص ىلإ هضرعب ساموت لقتنا عيباسأ ةعضب دعب ."بولغ كرويوين" يدان نم معدب

 ساموت لمأ يتلا دوشحلل عستت ةعساو ةعاق يهو ةميدقلا "ندراغ ريوكس نوسيدام"

576 



 |  طسوألاقرشاايؤف!922ماعةبوست :عساتا لصفلا |[

 يف هضرع ىرج ثيح ندنل ىلإ ضرعلا بلجل يزيلكنإ جتنم بتر كلذ دعبو .اهياذتجاب
 ةلاص يفو "ندراغ تنيف ,وك" يف ةيكلملا اريوألا راد :لثم كانه تالاصلا مخضأ

 ."لوه تريبلأ"
 لامعألا يف ةيسايق ًاماقرأ ققح دقو ,ةبخاصلا ةياعدلا نم ةينف ةفحت ضرعلا ناك

 .صخش نويلم براقي ام كانه هدهاشو .رهشأ ةتس لمعلا ضرع رمتسا ,ندنل يف .ةيحرسملا
 ًالجر باشلا كلذ نم تلعج ؛ملاعلا لوح ةلوج يف ضرعلا ذخأب كلذ دعب ساموت ماق امك

 ناك سنرول نأ عمو .يملاع لطب ىلإ "برعلا ةريزج سنرول" تلوح امك .ًاروهشمو ًايرث
 تالمحلا رخآ تضرع امدنعو ,جهوتملا اهقيربب رخاف هنأ الإ ساموت ةياور ةيبيلصب ًاجرحم
 ةجوز هتفشتكا دقو ءاهتدهاشمل دروفسكأ نم رركتم لكشب سنرول ىتأ «ندنل يف ةيبيلصلا
 لكشبب كحضيو ًالجخ دروتي"' هلعج امم ,روهمجلا نيب ًاعباق لقألا ىلع تارم سمخ ساموت
 ررمي ذخأ يذلا سنرول تيص عاذو ءساموت ةياور ةماعلا قدص دقل ."ًاعرسم دعتبيو شوشم
 نوتسنول ًاراشتسم سنرول نييعت ىرج امدنعف يلاتلابو ؛خيراتلا تناك اهنأ ىلع هتاليخت
 بلاط ةيلاتلا تاونسلا يفو .ىرخألا تانييعتلا لك ىلع هتيمهأب نييعتلا اذه ىغط ءلشرشت
 ريثكب رثكأ اذهو ,تارمعتسملل ريزوك لشرشت تازاجنإ يف هرودل لضفلا ىزعي نأب سنرول
 ًاريدج ناك ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع سنرولل رشابملا ريغ ريثأتلا نكل .قحتسي ناك امم
 رقتفا يذلا لشرشت قيدصت لحم تناك ةيبرعلا ةضافتنالا نع هتياور نأل كلذو .رابتعالاب

 لالخ ةيطسوأ قرشلا نوئشلا يف ًاطرخنم نكي مل هنوكل ءرمألاب ةيصخشلا ةفرعملا ىلإ
 لوح جروج ديول مقاطو سنرول ةغلابم ىدمب ًاكردم نكي مل هنوكو ,1916 ماع دعب برحلا
 نأ نع سنرول ةيضرف لوبقل ًادعتسم لشرشت ناك دقف ءبرحلا بسك يف لصيفلا برع رود
 .هعابتأو لصيفلا ىلإ ريثكلاب نيدت تناك ايناطيرب

 رشع يناثلا تبسلا موي ةحيبص "سيماريمس" قدنف يف ًايمسر ةرهاقلا رمتؤم مأتلا
 يف ءاجو .ةسلج نيسمخ ىلإ نيعب رأ يلاوح تدقعنا ةيلاتلا مايألا لالخو .1921 راذآ نم

 :لوقي هتوخأ ربكأ ىلإ سنرول بتك دقو .رمتّؤملا اورضح ًالوئسم نيعيرأ نأ تاياورلا ىدحإ
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 يئس ل ل

 رمتؤملل يسيئرلاو لوألا عوضوملا ناك ."انه دوجوم طسوألا قرشلاب ةقالع هل نه.لك"

 يف رظنلل ةيركسعو ةيندم نيتنجل ليكشت ىرجو .قارعلا لالتحا تاقفن ضفخ ةيفيك وه

 اهتادوسم اوعضو دق همقاطو لشرشت ناك لامعأ لوادج ساسأ ىلع ناتنجللا تلمع ,ةلأسملا

 ةعبرألا اهمايأ ناتنجللا تصصخ دقو .ةرهاقلا ىلإ قيرطلا يف ةنيفسلا نتم ىلع مهو

 طابضلا ةيؤرب ةعاربب اًوؤبنت دق همقاطو لشرشت ناك .قارعلل ةطخ ىلإ لصوتلل ىلوألا

 يسريب' ريسلا اهسيئر عم دادغب نم تتأ يتلا "ليب دورتريغ" تبتك دعب اميفو ,نييناديملا

 دنع عيمجلا ءاقلل ًادادعتسا رثكألا ناكو .باجعإلل ًاريثم لثيرشت ديسلا ناك" :"سكوك

 ,ريبكلا يسايسلا عامتجالا هيجوت يف ةيوسلا سفن ىلع ًاعراب ناك امك ءقيرطلا فصتنم

 دادغب نم سكوك يسريب ريسلا عم تيتأ دقل .اهيف انعزوت يتلا ةريغصلا ناجللا ةرادإ يفو

 ًامامت ًاقفاوتم ناك انيدل ام انضرع امدنع انذأ حرقملا نم ناكو هددحم يسايس جمانربب

 ندنل ىلإ ةيقربب لشرشت ثعب راذآ نم رشع سماخلا ءاسم يفو ."لشرشت هحرتقا ام عم

 ىلإ تاطلسلا عيمج تلصوت دقل" :هلوق ءارزولا سيئر ىلإ اهيف لقن يلاتلا مويلا يف تلصو

 .رابتعالاب ًاريدج ًازاجنا هتاذ دحب كلذ ناكو ."ةيركسعلاو ةيسايسلا طاقنلا عيمج ىلع قافتا

 ىلع ضرعتس ايناطيرب تناك .رصانع ةعبرأ ًايرهوج ةرهاقلا رمتؤم ةطخ تمض

 نم رثكأ 2 5 و يول وع شرع لصميفلا

 ةيجيتارتسإ ىلإ لوحتلاب دالبلا يف يناطيربلا دوجولا ىلع يقبيس شيجلا ناكو .ايناطيرب

 ودق "دراشتيرت ويف" ريسلا يكلملا وجلا حالس سيئر نكل .ةيوجلا ةوقلا ىلع ةمئاقلا لشرشت

 يذ نم رثكأ دمتعتس ايناطيرب تناكو ماعلا ةبارقب ةيجيتارتسإلا هذه ذيفنتل مزاللا تقولا

 ءاربخلا فلتخا داركألا نأشيو .ةرتفلا كلت لالخ ًائداه دكبلا ءاقبإل لصيفلا ىلع لبق

 يف ةيدركلا قطانملا جمدب صني لوألا ناك :نيرايخ لوح مهنيب اميف ةدشب نييناطيربلا

 ناتسدرك ةماقإب يضقي ناكف يناثلا امأ ,ةديدجلا قارعلا ةلود نمض ييرغلا لامشلا

 ًانايك نهارلا تقولا يف قطانملا هذه ىقبت نأ ىلع قافتالا ىرج ةياهنلا يفو .ةلقتسم

 داركألا بناج ىلإو .قارعلا يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا ةطلس قاطن نمض ًالصفنم
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 يفف .ةلكشم لكشت اهتاجايتحا تناك نمم ةزيامتم ةيوه تاذ ىرخأ تائف كانه تناك
 نييئجاللا اهنيب نمو .ىوأم نود ةريغص تاعامج كانه تناك ًاديدحت يبرغلا لامشلا

 ببسب برحلا لالخ ايكرت يف مهرايد نم اوقيس يذلا نييروطسنلا وأ نييروشآلا نييحيسملا
 رمتؤم رعش ةاجنلل لضانت يتلا ةدرشملا تاعامجلا هذه لوحو .ءافلحلا عم مهفطاعت
 .هلعف نكمي امم ريثكلا كانه نكي مل هنأ ةرهاقلا

 ,تقّوم ساسأ ىلع ولو ,هتاذ رمألا رمتؤملا لعف «قارعلل يمشاهلا لحلا رايتخا دعب
 ,ًايراس ًاضرم ندرألا قرش ةقطنم يف ىضوفلا تناك دقل «ندرألا قرش ةقطنم ىلإ ةبسنلاب
 لاسرإ نود اهيف كسمتلا ايناطيرب عسوب نكي مل هنأ ةماعلا ةيكلملا ناكرألا دئاق ىأرو

 رمتؤملا ناك امنيبو .كاذنآ ايناطيرب ىدل ةرفوتم نكت مل يتلاو ءدنجلا نم رثكأ وأ نيتبيتك
 ًاطباض نيثالث هعمو لصيفلا قيقش هللا دبع نأب ةعزفم ءابنأ تدرو ةرهاقلا يف ًادقعنم
 ةيروس ىلإ ودبي ام ىلع مهقيرط يف نامع ةنيدم ىلإ اولصو ىدبلا نم لجر يتئامو
 بقع هتيفاع دادرتسال ةهاقن يف نامع ىلإ ىتأ هنأ هللا دبع معز مغرو ءقشمد ةمجاهمل
 عقاولا يف ناك لشرشت هحرتقا يذلا لحلا نإ .هريربت قدصي مل ًادحأ نأ الإ ,ناقري ةبون
 ةمجاهم نع هعانتما لباقم ندرألا قرش ةقطنم يف هل بصنم ميدقت يأ ءهللا دبع ةوشر

 نييسنرفلا ةمجاهمب نيطسلف برع ماق اذإ هنأ نم ايناطيرب ةيشخل كلذو ءةيسنرفلا ةيروس
 ركف يذلا بصنملا ناكو .ةيناطيربلا نيطسلف ىزغب ًاماقتنا درتس اسنرف نإف ةيروس يف
 يفو .ماظنلا ةداعتسا نع لوئسم تقوم مكاح بصنم وه هللا دبع ىلع هضرع يف لشرشت
 ًاضيأ لمأي لشرشت ناك ندرألا قرش يف ماظنلا ةداعتسال هللا دبع نم ةدافتسالا هحارتقا
 اهرضح ةركذم ةرهاقلا رمتؤم ىلإ هعم بلج دق لشرشت ناك .ىرخأ فادهأ قيقحت يف

 برعلا بلاطم جلاعت ةركذملا كلت تناكو ءطابش ةياهن يف سنرولو غنويو غروبكاش هقيرف
  نيسحلا تالسارم يف ةمدختسملا ةيفارغجلا تارابعلا ترسف دقو ؛نيطسلفب دوهيلاو
 .ندرألا رهنب ًايرغ يبرعلا لالقتسالا ةقطنم راسحنا ينعت اهنأ ىلع 1915 ماع نوهامكم
 هنأ ىلإ لشرشت وراشتسم صلخ .يفارغج فيرعت يأ نمضت دق روفلب دعو نكي مل املو
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 لالخ نم اهب ءافولاو لماك لكشب برحلا نمز اهتادهعت نيب قيفوتلا ايناطيرب ناكمإب

 نيطسلف يف لصفنم ييرع نايكو «ندرألا رهن برغ نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإ

 نكمتيس وهف ندرألا قرش ةقطنم يف ةطلسلا يف هللا دبع عضو ىرج اذإو .ندرألا رهن قرش

 .اذهك يبرع نايك ةماقإ سأرت نم

 تاضارتعالا نم ديدعلا يقل ندرألا قرش ةقطنم صوصخب لشرشت ططخم نأ الإ

 نيطسلف يف يماسلا ضوفملا ليئومص تريريه راشأ ذإ ,ةرهاقلا رمتؤم يف ةماهلا

 ندرألا قرش ةقطنم ربتعت تناك ممألا ةبصع نأ ىلإ "سيديد ماهدنيو" يسيئرلا هريتركسو

 ايناطيرب نإف يلاتلابو ءايناطيرب ىلع هبادتنا ةبصعلا تضرع يذلا نيطسلف ميلقإ نم ًاءزج

ناك «عقاولا يفو .نيطسلف يقاب نع ندرألا قرش لصفب يداحأ رارق ذاختا يف ةرح نكت مل
 

 ةضهانمل ةدعاق ىلإ ةلصفنملا ةيبرعلا ندرألا قرش ةقطنم لوحتت نأ نم ىشخي ليئومص

 قلق ذإ .ةهباشم فواخم نع جروج ديول ربع امك .ةيبرغلا نيطسلف فدهتست ةينويهصلا

 نوربتعيس ءهب بحرم ريغ صخشك لصيفلا ىلإ نورظني نيذلا ءنييسنرفلا نأ نم ريخألا

 نيتنثالاو ندرألا قرش يف رخآلاو قارعلا يف دحاو ,نييمشاهلا نيوخألل ايناطيرب ةياعر

 سيئر لسرأ راذآ نم نيرشعلاو يناثلا يفو .يزازفتسا لمع هنأ ىلع ,ةيروسلا مهتابتع ىلع

 ةقطنمل ةبسنلاب كتاحرتقم ءارزولا سلجم شقان دقل" :اهيف بتك لشرشت ىلإ ةيقرب ءارزولا

 بيصنت نأب روعش كانه ناكو .ةبيرلا نم ريثكلا اهلوح رودي هنأل كلذو ندرألا قرش

 نم كسلا نم ريثكلاب هيلإ رظنيس يسنرفلا ذوفنلا ةقطنمل نيتمخاتم نيتقطنم يف نيوخألا

 ناك دقل ."انلبق نم ًادمع هل ططخم ةيروس يف مهعقومل ديدهتك رسفيسو ,نييسنرفلا لبق

 لح نم ًالدب يبرع لح" :حارتقا ىلع لثيرشت تلمح يتلا بابسألا كردي ءارزولا سيئر

برع نايك ةماقإل ةلواحم يأ يدؤت نأ نم يشخ هنكل :ندرألا قرش. ةلكشمل ." ينيطسلف
 ي

 .ةفلكم ةديدج تاديقعتو تاكابتشا يف ايناطيرب طيروت ىلإ ندرألا رهن قرش يف لصفنم

يغص ةيناطيرب ةيركسع ةوق لاسرإ نود هنأ ءارزولا سلجم عانقإ يف لشرشت ةنت حجن
 ةر

 ىلإ راشأو ءًادبأ كانه ةموكح ةماقإ نكمملا نم نوكي نل هنإف ندرألا قرش ا لقألا ىلع
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 ىلع .دعاسيس ناك هنكل ءروهش ةعضب نم رثكأل دالبلا يف ءاقبلا هللا دبع نم رظتني ال هنأ
 قفاوو .مكاحك مدخيل يلحم صخش رايتخا يف مث نمو ماظنلا رارقإ يف ءيبيرجت ساسأ
 نأ يهو ؛ندرألا قرش ةقطنم لجأ نم جروج ديول اهحرتقا ةيوست ةركف لوبق ىلع لشرشت
 ةعطاقمك اهتلماعم يرجت امنيب ءاهترادإو ندرألا قرش ةقطنمل ةيبرعلا ةيصخشلا ظفح متي
 عنم يف دعاسيس هللا دبع ناك لشرشتت رظن ةهجو نم .نيطسلفب ةقحلم ةقطنم وأ ةيبرع
 اهل ةدايق زكارم سسؤت تناك يتلاو نييسنرفلاو ةينويهصلا نم لكل ةضهانملا تاكرحلا
 نم ًالدب لكاشملا هذه لح يف دعاسيس يمشاهلا لحلا ناك :هتيؤر يفو .ندرألا قرش يف
 ًاليمع لكشي هللا دبع ناك "سنرول .ي .ت'" ىلإ اعبتو .هودقتنم حمل امك اهيف ببستلا
 ةقطنم ناكس نم الو .ًادج ًايوق ًاصخش نكي مل" :هنأل كلذو ,ةقطنملا يف ًايلاثم ًايناطيرب
 كانه تلظ ."هبصنم ىلع ءاقبإلا لجأ نم ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع دمتعا لب «ندرألا قرش
 ىلإ مشاه لآل ةحرتقملا ةيقرتلا ىلع دوعس لآ لعف ةدر يف نمكت هذه تناكو ةريخأ ةلكشم
 دوعس لآل ةيلاملا ةناعإلا عفري ةلكشملا لح لشررشت حرتقاف ,ةديدجلا ةفرشملا بصانملا

 .ماعلا يف هينج 100.000 ىلإ

 ثلاثلا ليل فصتنم يفو ,هلامعأ ةرهاقلا رمتؤم متتخا راذآ نم نيرشعلاو يناثلا يف

 ىلإ هلوصو لاحو .نيطسلف ىلإ راطقلا ًالقتسم ةرهاقلا لشرشت رداغ راذآ نم نيرشعلاو
 ةركذم يفو .قافتا ىلإ ةياهنلا يف هعم لصوتو «تارم عبرأ هللا دبعب لشرشت ىقتلا سدقلا
 تافص هيفو ًادودوو ًالدتعم هللا دبع فقوم ناك دقل" :لوقي لشرشت بتك ءارزولا سلجم ىلإ
 خيو وهف ,ةينويهصلا دض نيرهاظتملا برعلل ًامامت ًاحيحص ًافقوم ىدبأ دقو ؛ةلودلا لجر
 اهدوعوب يفتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأو هءاقدصأ نييناطيربلا نأ حرصو نيرهاظتملا

 عم كلذو .رهشأ ةتسل ندرألا قرش مكح ىلع هللا دبع قفاو ."ءاوس دح ىلع برعلاو دوهيلل
 نود نكل ,ةيناطيرب ةيلام ةنوعم عمو .راشتسمك لمعي ىلعأ يسايس يناطيرب طباض دوجو
 تناك يتلا ةيوجلا دعاوقلا ةماقإ يف ةدعاسملا ىلع ًاضيأ قفاو امك .نييناطيرب دنج

 ايناطيرب تقلعو .لشرشت ةطخ ىلإ ًاعبت يئاهن لكشب ةيناطيربلا ةرطيسلا اهيف زكرمتتس
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 .قارعلا ةئدهتل لصيفلا ىلع اهتقلع يتلا كلتك ,ندرألا قرش ةئدهتل هللا دبع ىلع ةريبك ًالامآ

 قيرط يف لشرشت فقوت ثيح «يسنرفلا ارييفيرلا ئطاش يف "لييأ يد باك" ةنيدم نمو

 انتجلاعم لظ يف لماك لكشب بلقنا هللا دبع" نأ :نوزروك دروللا ىلإ بتك ءرايدلا ىلإ هتدوع

 بيذهتلا قئاف صخش هنإ ,هعابتأ دي ىلع هسفنل ررضلاب ببستي الأ لمآ ,برعلا ةلكشمل

 سلجمو ءارزولا سلجم نم لك معد نيمأت لشرشت عاطتسا :ندنل ىلإ هتدوع ىدلو ."بيطلاو

 «نييناطيربلا ناديملا طابض معد نمأ دق ناك ةرهاقلا يفو .ةيطسوأ قرشلا هتسايسل مومعلا

 هتلواحم يف ءاتقؤم لقألا ىلع .هل هدالب ةدايق ةدناسم تارمعتسملا ريزو نمض اذكهو

 رشع سماخلا يف تظحل زمياتلا ةفيحص نأ الإ طسوألا قرشلا ىلع ديدجلا هططخم ضرف

 :نأ ىلإ ؤبنتب تراشأو ,"لشرشت ءانب يف ىضوفلا نم وج" :دوجو م1921 ناريزح نم

 ىرخأ بلاطم ىلع ةيعرشلا ءافضإو :ةبراضتملا بلاطملا نيب قيفوتلل ةعرابلا هتلواحم

 يهو ءايناطيرب ىلع ةطورشم نويد ةمكارم ىلإ هتعفد كلذل ةمزاللا دراوملا رفوت نود

 عرش ةرهاقلا رمتّؤم ءاهتنا عمو .ام ًاموي اهعفدب بلوط نإ اهدادس ناكمإلاب نوكي نل نويد

 تناك يتلا قارعلا ةلود ىلع ًاكلم لصيفلا باختنال تاريضحتلاب نويناطيربلا نولوئسملا

 ىرج لصيفلا نأ ودبي رمألا لعجو سيلاوكلا فلخ ءاقبلل اوططخ دقو ,ماقت نأ ددصب

 ناك لصيفلا نأب تاديكأت مهيقلت دعب كلذو ,قارعلا بعش. لبق نم ةيوفعو ةيرحب هرايتخا

 .نواعتلل اهكسم

 .ي .ت" نيب ةبرقملا ةقالعلا نم دافتسا دق لشرشت ناك تارمعتسملا ةرازو هيلوت لبق

 صاخلا ريتركسلا ىلإ لقن دق سنرول ناكو ءلصيفلا رظن تاهجو ةفرعمل لصيفلاو "سنرول

 ايناطيرب عم تاثداحم يف لوخدلل لصيفلا دادعتسا يناثلا نوناك فصتنم يف لشررشتل

 عيمج نع يلختلا ىلع ًاضيأ ًاقفاوم ناك هنأو ءاسنرف لبق نم ةلتحملا ةيروس ركذ تو

 ةديدجلا ةيضرألا هذه هينبت يف ةزيملا نإ" :لوقي سنرول بتكو .نيطسلف يف هدلاو بلاطم

 .ًابناج عضوتس اهضقن وأ اهب ءافولا ةيضقو دوعولاو دوهعلا ةلأسم نأ يه تاثداحملل

 ءانب ءيشب مايقلل ىلثملا ةقيرطلا نعو مويلا ةيلعفلا عقاوملا لوح ًاديدج ًاشاقن ًادبنسو
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 ةيسايسلا ةنجللا يف نورخآو ليب دورتريغو سكوكو سنرول ماق ةرهاقلا رمتؤم يفو ."اهيف
 ىلإ لصيفلا رفاسي نأب مهتطخ تضقو ءقارعلا شرعل لصيفلا حيشرتل ينمز لودج عضوب
 يف لوقيس ناكو قارعلا يف ةيدايقلا تايصخشلا ىلإ ةيقرب كانه نم لسري نأو ةكم
 ةشقانم دعب هنأو قارعلا ىلإ يتأي يكل ءاقدصألا ضعب نم هيلع حلي تاب هنأ هتيقرب
 رمتؤم ىهتنا نإ امو .قارعلا بعش ىلع هتامدخ ضرعي نأ ررق هتوخإو هدلاو عم ةلأسملا

 :سنرول بتك ءندنل يف ناك يذلا لصيفلا ىلإ ةلجاع ةلاسر سنرول لسرأ ىتح ةرهاقلا
 قيرط برقأ ربع ًالاح ةكم ىلإ ةرداغملا كنم ىجرأ .تلمأ امك ًامامت رومألا تراس دقل"
 نأ كايإو .كيبأ ةيؤرل بهاذ كنأ طقف لق .ليصافتلا كل حرشأو قيرطلا ىلع كيفاوأس ,ةنكمم

 ."ناك امهم ةفاحصلل ءيش يأب حصفت

 يذلا طباضلا نم ةجعزم ةلاسر "سكوك يسريب' ريسلا ىقلت ًابيرقت هسفن تقولا يف
 ناك ,"كترداغم ذنم ريبك لكشب عضولا ريغت دقل" :ةلاسرلا يف ءاج .دادغب يف هلحم هكرت

 عم قافتا ىلإ لصوت دق ,ةرصبلا يف رطيسملا يلحملا يسايسلا ميعزلا ,"بلاط ديسلا"
 معديس بلاط ديسلا ناك قافتالل ًاعبتو .دادغب يف "فارشألا بيقن" لهكلا زرابلا هيجولا

 كانهو .قارعلل يقارع مكاحب ' نانثالا بلاط دقو .هفلخي نأب ةصرف لباقم بيقنلا حيشرت
 ضراعيس دب ال لصيفلا حيشرت نأ دقتعأو ءريبك معدب ىظحي بلطملا اذه نأب تارشؤم
 نم باحسنالاب نيسفانتملا نيحشرملا عانقإل دادغب ىلإ ةدوعلاب سكوك عراس ."ةدشب
 لاملاب هتئدهت تمت نكل يمشاهلا حيشرتلا ضراع يذلا دوعس نبا مهنيب نمو «ةسفانملا
 تاءاقللا ًايرجم قارعلا بوجي بلاط ديسلا حار ءانثألا كلت يفو .ىرخألا ةيناطيريلا ايازملاو
 نكل ءايناطيرب عم نواعتلا ىلإ ةجاحلا ًادكؤم .بعشلا ىلإ ًاثدحتمو .نييلبقلا ءامعزلا عم

 عايتراب ةيناطيربلا تارابختسالا طابض لقنو .هل راعشك "نييقارعلل قارعلا" ةرابع ًاعفار
 ."بهذ امنيأ ميظع لابقتسا "ب ىظحي ناك بلاط نأ

 سكوك يسريب ريسلا عم ياشلا لوانتل ةوعد بلاط ديسلا ىقلت ناسين فصتنم يف
 ةديسلا كرتو رذتعا دق سكوك نأ دجو لصو امدنعو .دادغب يف ةيناطيربلا ةدايقلا رقم يف
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 0 للا اوفا ا

 بلاط لاقتعا مت ياشلا ةلفح دعب يناطيربلا رقملا هترداغم عمو .فويضلاب ينتعتل سكوك

 هفيضم سكوك يسريب ريسلا نم رمأب كلذو ,هعم اوناك نيذلا ةلفحلا فويض دحأ لبق نم

 يلاتلا مويلا يفو .يدنهلا طيحملا يف ناليس ةريزج ىلإ بلاط يفن كلذ دعب ىرجو .بئاغلا

 ماظنلاو نوناقلا ىلع ظافحلل بلاط يفني رمأ هنأ يمسر غالب يف سكوك يسريب ريسلا نلعأ

 رارصإب ةرمتسم تلظ لصيفلا حيشرت ةضراعم نكل .فنعلا لاعشإب بلاط ديدهت هجو يف

 امو :ةيروهمجلا ماظن معدي ام اهنم ةدع تاحرتقم تدرو ذإ ,ىرخأ ًالاكشأ اهذاختا مغر

 امو ,دادغب ةعطاقم نع ةلصفنم ةرصبلا ةعطاقم كرت معدي امو ,يكرت مكاح ةيلوت معدي

 نم داشرإيو .ماس ضوفمك سكوك يسريب ريسلا ةرادإ تحت اهلاح ىلع رومألا كرت معدي

 زاجحلا ىلإ ندنل نم ءانثألا كلت يف لصيفلا رفاس .هبلط ىلع ءانب ,نييناطيرب نيراشتسم

 يتلا ةرصبلا ىلإ نييناطيربلا ةقفن ىلع هجوت مث نمو ءهدلاو عم رومألا ةيوستب ماق ثيح

 لصيفلا ىقلت ةنيفسلا نتم ىلع ناك امنييو .ناريزح نم نيرشعلاو عبارلا يف اهيف لزن

 هسأري يذلا دادغب يف ءارزولا سلجم .ةيمسرلا ةيلحملا ةدايقلا تناك ذإ ءبيحرتلا رابخأ

 ةياورلا دكؤت ةيناطيربلا ةموكحلا تلظ نلعلا يفو .ةمألا ىلع ًافيض نوكيل هتعد دق ءبيقنلا

 نأب لصيفلا رابخإب سكوك ماق ,رسلا يف امنيب ةهيزنو ةدياحم تناك اهنأ يهو .ةيمسرلا

 .بعشلا مكحب تلبق اهنأب ءاعدإلا نم ايناطيرب نكمت يبعش معد ةلمح نلعيو جرخي

 اكلم لصيفلا نالعإب ًارارق عامجإلاب ءارزولا سلجم ىنبت زومت نم رشع يداحلا يف

 ةقداصملل ءاتفتسا ءارجإي سلجملا رمأ زومت نم شع سداسلا يفو :قارعلا ىلع ًايروتسد

 ًاراصتنا ققح دق لصيفلا نأ ةيلخادلا ةرازو تنلعأ بآ نم رشع نماثلا يفو .رايخلا ىلع

 متو ؛لصيفلا جيوتتب لافتحالا ىرج بآ نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو .ءاتفتسالا يف ًاحساك

 لبق ىتح نكل .ةديدجلا ةكلملل مساك قارعلا ةملكب نيدفارلا دالب ةملك لادبتسا ًايمسر

 «قارعلل يمسر لالقتسا ىلع هرارصإب نييناطيربلا جعزي لصيفلا ذخأ ًاكلم هجيوتت

 هنأ لصيف حرتقاو ؛ةيناطيرب ةياصو لكشي ناك يذلا ممألا ةمصع بادتنا ىلع هضارتعاو

 .نيدلبلا نيب ةدهاعم لالخ نم ايناطيربو قارعلا نيب تاقالعلا ديدحت بجي كلذ نم ًالدب
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 | - طسوألاقرشلايفم1922ماعةيوست :مساتالصنلا |[

 نم ضيوفت نود قارعلا عضو رييغتل يعرشلا قحلا مهيدل نكي مل هنأ نويناطيربلا معزف
 ىلإ ةراشإ يوتحت ةريخألا تماد ام ةدهاعم ةضوافم ىلع تقفاو اهنكل ,ممألا ةبصع
 تاضوافملا تدتماو ,ةدهاعملا يف هذهك ةراشإ يأ نيمضت ىلع لصيفلا ضرتعا .بادتنالا

 .ةنس نم رثكأل ندنل يف ضاعتمالاو بضغلا نايحألا نم ريثك يف تببس يتلا

 انعم بعلي لصيف نإ" :لوقي جروج ديول ىلإ لشرشت بتك 1922 فيص رخاوأ يف
 يف هئالمزب عامتجالا هيلع نأ ءارزولا سيئرل لشرشت لاقو ."ًادج ةرداغو ةعيضو ةبعل
 مايأ ةعضب دعيو .قارعلا نم باحسنالا وأ ءلصيفلا لزع امإ :يرايخ ةشقانمل ءارزولا سلجم
 ببسي لصيف كلملا تاب دقل" :يلي ام مهيلإ لثرشت لقن ةموكحلا ءارزول رمتؤم يفو
 حرص هنكل ,بادتنالا ىلع تاضارتعاب مدقت دقل ,قارعلا يف عضولا كبريو ةميسج تايوعص
 هذهل يبادتنا ساسأب فارتعالل ًادعتسم سيل هنأ الإ .ةدهاعم ىلع ةقفاوملاب هتبغر نع
 يأ حلفي مل هنأ ىتحو .قارعلا ىلع راع ةمصو وه يبادتنالا ماظنلا نأ دقتعي وهف ,ةدهاعملا

 ."مهيعار نآلا هنوربتعي نيذلا نيفرطتملاب ًامتهم ًارخؤم ىسمأ هنأ امك .هيف ريثأتلا يف لادج
 نإ .قارعلا نأشب ًادج قلق انأ" :لوقي ءارزولا سيئر ىلإ لشرشت بتك ةزيجو ةرتف دعبو
 ,ةدحاو ةفيحص داكلاب كانه نأ :لاقو ."ةليحتسم ًاقح حبصت اهايإ ينتيل اوأ يتلا ةمهملا
 يننإ" :فاضأو .قارعلا يف ايناطيرب ءاقب دض فقت ال ,ةيلامع وأ ةيلاربيل ةظفاحم ءاوس
 يفو .لصيفلل يئاهن راذنإ لاسرإ :حرتقاو ."اهنم هيلع لصحن يذلا ام ىرأ ال يحراوج لكب
 ."فرصنأس ةقيقحلا يف يننإف" هلبقي مل لاح

 .,بورهلا ةسايس دض يننإف ةماعلا ئدابملا ثيح نم" :لوقي ءارزولا سيئر هيلع درو
 تانوزخم فاشتكا لامتحاب دئاسلا داقتعالا ىلإ ًاضيأ راشأو .".. اهريغ يف امك قارعلا يف
 اننأ انليحر نم نيتنس وأ ةنس دعي دجن اميرف انرداغ اذإ" :ةقطنملا يف طفنلا نم ةمخض
 ساسألا اذه ىلعو .".. ملاعلا يف طفنلا لوقح ىنغأ نم ًاضعب نييكيرمألاو نييسنرفلل انملس

 حجن ةئجافم ةيسايس تامزأ ةدع بقعو .هتاضوافم يف ٍبأدب سكوك يسريب ريسلا ىضم
 تمض ةدهاعم يهو ,1922 لوألا نيرشت نم رشاعلا يف ةدهاعم ىلإ لصوتلا يف سكوك
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 ااا تاس وو شت اولا |

 ةجيتن نكل ءًاماع نيرشع ةدمل دتمتس ةدهاعملا تناك .بادتنالل ةيرهوجلا دونبلا نم ريثكلا

 دعب ىتحو .تاونس عبرأ اهتدم حيصتل ماع فصن دعب اهليدعت ىرج قارعلا يف ةضراعملل

 ةفيحص ترمذت نيح يف «قارعلا يف ًارمتسم لمكأ لالقتسا لجأ نم ناجيهلا لظ .كلذ

 نم دج ًاليقث ًائبع تضرف اهنأل ءايناطيربل ةلداع نكت مل ةدهاعملا نأ نم ندنل يف زمياتلا

 نم قارعلا ةيامحب ةلجاع تابلاطم تحت عقت ايناطيرب تناك ةقيقحلا يفو .تامازتلالا

 لصيف ددهي ةيمشاهلا ةلالسلل ىدعلاو يبرعلا كلملا كلذ ناك ذإ ,دوعس نبال ةيمانتملا ةوقلا

 يفو .امهيلك ةيامحب ةمزلم اهنأ ةيناطيربلا ةموكحلا ترعشو .هللا دبع هقيقش. ىلإ ةفاضإ

 نبا ىلع سكوك يسريب ريسلا ضرف "ريقُع" ىعدي ءانيم يف عامتجا يفو 1988 ماع ةياهن

 ةجاح مغرو .قارعلاو تيوكلا نم لك عم ةيدوعسلا ةكلمملا دودح فرعي ًاقافتا دوعس

 تناك دقل .مهدوجو ىلع ديكأتلل اوكرحت مهنأ الإ ةيناطيربلا ةيامحلا ىلإ قارعلا يسايس

 يف رصمل يمسرلا لالقتسالاب يبنللا نالعإ لثمو ,1988 ماعل ةيقارع ولكنألا ةدهاعملا

 نكت ملرمألا عقاو يف .يبرعلا قرشلل ةيسايسلا ءاوجألا يف لوحت ةطقن لكشت ءاهسفن ةنسلا

 نينايكك امهيلكب فرتعا هنأ الإ .دودحم يتاذ مكح نم رثكأ تحنم دق رصم وأ قارعلا نم يأ

 :لالقتسالا لجأ نم نيدلبلا الك يف نويسايسلا ءامعزلا راث دقو .ةلودلا صئاصخ ناكلتمي

 ىلع ظافحلل لثامم رمأب مايقلا ىوس ايناطيرب لبق نم نينيعملا كولملا عسوب نكي ملو

 .مهبصانم

 امنيب نكل .تارمعتسملا ةرازو ىدل قلق روحم ندرألا قرش ةقطنم تلظ ءقارعلا املثم

 قرش ةلكشمل يمشاهلا لحلا نكي مل ءادج ًالماخ هللا دبع ادب ًادج ًايلالقتسا لصيفلا ادب

 نم هعنم ناك ايناطيرب لبق نم هللا دبع مادختسا بابسأ دحأ نإ .ةيلعاف يدبي ندرألا

 يننإ" :ًالئاق لشرشتت ةنأمطب دعب اميف سنرول ماق دقو :ةيروس يف نييسنرفلا ةمجاهم

 باصعألا درابلا ءيبرعلا ريمألا كاذ نكي ملو ."قلطت ةدحاو ةصاصر ىرت نل .هللا دبع فرعأ

 يف لب .رطاخملاب ةفوفحملا ةوقلا براجت يف طارخنالاب ًاعنتقم .ةداع نهذلا داحلا

 هنييعت نم عيباسأ نوضغ يف نوصلخي اوُردب دق نويناطيربلا نوبقارملا ناك ,ةقيقحلا
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 |  طسوألارشلاف م1922 ماعةبوست :عساتلا لصنلا |

 هللا دبع ةطلس يدحت مت ناسين رهش يفو .مكحي يكل ًادج ًاقيعض ناك هنأ ىلإ تقؤم مكاحك

 ,ةروثلا قحس نم ًالدبو ءيلبق عازن لح يف طسوتلل ريخألا مهلسرأ نيضوفم لتق ىرج امدنع
 بواجت دقو .هنع ةباين كلذب موقيل يناطيربلا يماسلا بودنملا ةدشانمب هللا دبع ماق
 بيصنت نكل ,ةحفصملا تابرعلاو ةيناطيربلا تارئاطلا مادختسا ضيوفتب يماسلا بودنملا
 ةحلسملا تاوقلا مادختسا ىلإ ةجاحلا بنجت وه ًاديدحت هبيس ناك نامع يف هللا دبع
 نأ ىلع ندنل يف يسنرفلا ريفسلا نم جاجتحا درو ًابيرقت هسفن تقولا يفو .ةيناطيربلا
 امنيب ,ةيروس يف نييسنرفلا دض فنعلا ىلع ًاضيرحت لكشي ندرألا قرش يف هللا دبع دوجو
 دقو ,اذهك فنع ثودح عنميس ناك هللا دبع نأ يهو ,كلذ سكع ىلع نييناطيربلا ةيؤر تناك

 رهش. رخاوأ يفو .كلذ لعف ىلع ىتح .بغار ريغ وأ ,رداق ريغ ناك هللا دبع نأ اهدعي نيبت
 يسنرفلا حتافلا ءوروغ يرنه لارنجلا لايتغال ةلواحم يف ًانيمك لاجر ةعبرأ بصن «ناريزح
 كوكشلا نإ" :لشرشت ىلإ نيطسلف يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا لقنو .اهمكاحو ةيروسل
 ىلع جاجتحاب ةيسنرفلا تاطلسلا تمدقتف ."ندرألا قرش. ةقطنم نم صاخشأ لوح رودت
 دهوش امدنع رثكأ تاطلسلا هذه تجتحاو .هذهك تامجه عنم يف هللا دبعو ايناطيرب لشف

 .ندرألا قرش ةقطنم يف ةيرحب نولوجتي نيموعزملا نيلاتغملا

 لشرشت ربخأ دقو هللا دبع ةيرجت جئاتنب رورسم ريغ يناطيربلا يماسلا ضوفملا ناك
 طخسلا ةلاح ءارو ةريثكلا بابسألا نم ًادحاو نأ لشرشت ىلإ لقنو .ناريزح رهش يف كلذب
 نييروسلا هللا دبع قافر نوربتعي اوناك ندرألا قرش ةقطنمل نييلحملا ناكسلا نأ وه يبعشلا
 رصم يف يناطيربلا شيجلل ماعلا دئاقلا بتك هسفن تقولا يفو .نيؤفك ريغو نيرذبم
 هنم ديفتسنس انك نإ ,ندرألا قرش يف لاتحم نع ةرابع ىه هللا دبع نإ" :لوقي نيطسلفو
 ةيناطيرب تاوقو ,لماك لكشب هدوقي ًاعرابو ًايوق ًايزيلكنإ ًالجر هؤاطعإ انيلع بجيف ءيشب
 هتهجاوم انيلع ام" :نأ ”غروبكوش "رابخإب "غنوي تريريه" ماق ةرشابم كلذ دعبو ."هدناست
 بوني دعي مل يذلاو ,يشالتلا دح هريثأت ىندت يذلا هللا دبع ىلع رمتسملا قافنإلا امإ :وه
 ولو ةريغص ةوق لسرنو نيديلا اتلك يف انتعاجش عمجتسن نأ وأ ,ةاشم ةقرف نع الو
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 0 ب با ا وسعر

 ,ندرألا قرش ةقطنم يف هللا دبعل ,ةتقؤم ىلو .تامادختسا يف ركفتي سنرول لظ ."..اتقؤم

 :لاق دقو ,كلذ لعفي لظ يذلا كاذنآ ةيناطيربلا ةموكحلا يف ديحولا صخشلاا ًايلمع ناك دقو

 يأب انرضي ال هماظن نأ امك ,ةدحاو ةبيتك ةفلكت نم لقأ لظت هللا دبع ةفلكت يلامجإ نإ"

 ةقطنم لصف نأشب رارق ذاختا نع ةزجاع لازت ال ةيناطيربلا ةموكحلا تناك امنييو ."ةقيرط

 كلملل حامسلاب وأ لصفنم نايكك اهتماقإب ءاوس ,نيطسلف نع مئاد لكشب ندرألا قرش

 ادب رمأ وهو ءرارقلا اذه ذاختا رخُّوي تقؤملا هللا ديع ماظن ناك ءزاجحلا ىلإ اهمضب نيسح

 لقألا لحلا لكشي ناك هللا دبع نأ نع سنرول هلاق ام نإف كلذ عمو .ايناطيربل رايخك ًاباذج

 .طقف لشبرشت نوتسنو دييأت بذتجتل لثمألا لكشلاب ةيوسحم ةيؤر لثمي ناكو ,ةيلام ةفلكت

 ةيمشاه ولكنألا ةدهاعملا هعيقوتي كلذو ءايناطيربل عفن اذ نوكي نأب هتين هللا دبع تبثأ دقل

 قلطم ثوعبم ةفصب ىتأ دق سنرول ناك طسوألا قرشلا ىلإ هعم سنرول اهبلج يتلا

 عيقوتب نيسح كلملا عانقإ ًالواحم زاجحلا يف ًاروهش ىضمأ دق ناكو لشرشتل ةيحالصلا

 هسفنل نيسحلا اهب بلاط يتلا بلاطملا لكل ةلماش ةيوست لكشت ةدهاعملا تناك .ةدهاعملا

 فارتعا ىلع ديكأتلا اهدونب تنمضت دقو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا مايأ ىلوأ ذنم برعللو

 .هينج فلأ 100 اهردق ةيونس ةنوعم هل عفدتس اهنأو زاجحلا ىلع ًاكلم نيسحلاب ايناطيرب

 بادتنالاو ةيروس ىلع يسنرفلا بادتنالاب فارتعالاب ًابلاطم نيسحلا ناك ؛لباقملاب نكل

 نكل ةدهاعملا عقويس هنأب لوقي نيسحلا ناك رخآلاو نيحلا نيبو ءنيطسلف ىلع يناطيربلا

 هتدايسب ًافارتعا" :ةرم تاذ نيسحلا بلط دقف سنرول ىلإ ًاعبتو .هيأر ريغي ناك ام ناعرس

 عم لماعتلا ليحتسملا نم ادغ هنأ سنرول دقتعا املو ."اوناك امنيأ برعلا ماكح عيمج ىلع

 ضفر ءوض يف نكل ,ةدهاعملا ىلع هللا دبع عيقوت نيمأتب ماق ؛ةكم يف لهكلا لجرلا كلذ

 سنرول نأ ودبي كلذ عمو ,ةميقلا ةميدع ةقرو ىلإ ةعقوملا ةقيثولا تلوحت دقف اهل نيسحلا

 .عفن اذ نوكي نأل كلت هللا دبع ةلواحم ردق

 ططخلا نأشب هيأر ريغي ندرألا قرش ىلع مكاحك هللا دبع ذخأ رهشأ ةعضب دعب

 ىقبيس نكي مل هنأب ًاعابطنا نييناطيربلا ىطعأ دق هللا دبع ناك رمألا ئداب يفف ,ةيلبقتسملا
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 |  طسوألاقرشناؤم1922ماعةبوسن :عساتلالصفلا |

 ءوض يف هل ةبسنلاب ةماه ًايبسن نكت مل ةقطنملا كلت نأل ,ريصق تقول الإ ندرألا قرش يف
 ىلإ ثدحتلا ىلع هتردق نم ًاقثاو "سنرول .ي .ت" ناكو .ىرخأ نكامأ يف ةريبكلا هتاحومط

 نيرشت رهش يف نكل .تقولا نيحي امدنع جورخلاب هعنقيل ءفرظلا ناك امهم .هللا دبع
 يف هللا دبع حمط دقل .ءاقبلا يوني ناك هللا دبع نأ هتموكح ىلإ سنرول لقن 1921 لوألا
 نأب داقتعالا ىلع هعجشت ةديدجلا تاروطتلا تناك ودبي ام ىلعو «ةيروس شرع ءالتعا

 زاجنإب هل حمسي حلص ىلع ضوافتلل ريصق تقو نوضغ يف ةدعتسم نوكت امير اسنرف
 ىلإ ةجاحلا تذخأ .هسفن تقولا يفو .راوجلا دودح يف ىقبت تناك كلت هتعانق نكل .هفده

 تناس شتإ" حبصأ نأ دعب كلذو ,ةيحاحلإ لقأ ودبت ةيلعاف رثكأ مكاحب هللا دبع لادبتسا
 مظعأ دحأو .ةذفنتم ةيناطيرب ةيصخش وهو .هللا دبعل ديدجلا يمسرلا راشتسملا "يبليف نوج
 .ج .ف" لينولوكلا ءسنرول قيدص دوجو وه كلذ نم مهألاو .ةيبرعلا ةريزجلا يفشكتسم
 ةدايق تحت نييماظن دونج نم ةوق نمض ودبلا ميظنتب كييب ماق دقو .هللا دبع عم ."كييب
 تحت ةعساو ةعمس ذخأ يذلا يبرعلا قليفلاب دعب اميف فرعت تحبصأ ةوق يهو ,ةيناطيرب

 كلذو ,نسحت يف ناك ماظنلاو نوناقلا عضو نأ ادب امك ."كييب ' ةفيلخ "بولغ نوج" ةدايق
 ذخأو .يفاضإلا لاملا نم ماه غلبم قافنإ نود يأ ,سنرول هوحن عفد يذلا هاجتالا يف

 .ةديج ةركف نوكت دق ةياهنلا يف هللا دبع ءاقب ةركف نأ ىري سنرول

 ةيبرع ٌةيمحم ةقطنملا كلت ءاقبإو ندرألا قرش ىلع ًامكاح هللا دبع ءاقبإ نكل
 ةسايس نع داعتبالا ينعي ناك اهيف مهل يموق نطو ةماقإ ىأ ناطيتسالا دوهيلل نكمي ال
 ليوحتل ًالعف نوططخي نويناطيربلا ناك اذإو .دوهيلل يموق نطو معدب ةيضاقلا روفلب دعو
 ميلست ىأ ءاهنم ةئاملاب 75 يف ناطيتسالا نم دوهيلا عنم نإف يدوهي دلب ىلإ نيطسلف
 نإ .ةرشبم ةيادب لكشي داكلاب ناك ءيدوهي ىلإ سيلو يبرع صخش ىلإ ةيلحملا اهترادإ
 نيطسلفب دهع يذلا ممألا ةبصع بادتنا نم اماه ًاءزج لكشت تناك روفلب دعو ةسايس
 ىلع ةيصو ايناطيرب ضوف يذلا بادتنالا كلذ ناك 1922و 1921 يماع يفو ءايناطيربل
 ددصب .دوهيلا ريغ قوقح ةيامح عم ءاهيف يدوهي يموق نطو ةماقإ ةمهم عم ,نيطسلف
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 رارق ناك املو .هيلع ةقفاوملل يناطيربلا ناملربلا ىلع ممألا ةبصع لبق نم ضرعلا

 قرش يف دوهيلل يموق نطو ةماقإب حامسلا ىتح وأ عيجشت مدعب يضاقلا تقؤملا لشررشت

 تمت يذلا :بادتنالا كلذ دونب رييغت لشرشت ررق دقف «بادتنالا طورش. عم ضراعتي نيطسلف

 رهن قرش يف روفلب دعو ةسايس عابتإب ايناطيرب مازتلا مدعب صني يكل هتغايص ةداعإ

 ,مهجمانرب لطعيس ناك ةيقرشلا مهدودح صيلقت نأ نم ةنياهصلا ءامعزلا قلق .ندرألا

 حلاصل نيطسلفل ةيلامشلا دودحلا ىلع ةعقاولا يضارألا نع ايناطيرب يلخت دعب ةصاخو

 ةيروسو ةهج نم نيطسلف نيب ةتباث دودح عضول ةريخألا عم تاضوافملا لالخ اسنرف

 نأ :لوقي لثبرشت ىلإ "نامزيو ميياح" بتك 1921 ماع لئاوأ يفو .ىرخأ ةهج نم نانبلو

 ندرألا ةقطنم ةيكلم نم اهتدرجو ,يناطيللا رهن نع نيطسلف ترتب" اسنرف عم تابيترتلا

 تناك يتلاو ايربط ةريحب قرش يف ةعقاولا ةبصخلا لوهسلا اهنم تذخأو ,كومريلاو ىلعألا

 لوحت مث نمو ."عساو قاطن ىلع يدوهيلا ناطيتسالا دراوم مهأ تقولا كلذ ىتح ربتعت

 باؤمو داعلج لوقح نإ" :لوقي بتكف .ندرألا قرش ةقطنم نع ثيدحلل هتلاسر يف نامزيو

 ًايداصتقاو ًايفارغجو ًايخيرات طبترت قطانم يه كوباجو نونرأ يرهن عم موديإو

 نأ دعب ةصاخو لوقحلا هذه ىلع دمتعي يدوهيلا يموقلا نطولا حاجن نأ دب الو ءنيطسلفب

 م1921 ماع ةياهن يفو ."اسنرف ىلإ تيطعأو ةينغلا ةيلامشلا لوهسلا نيطسلف نم تذخأ

 ىلإ هسفن قايسلا يف بصت ةيقرب ةيكيرمألا ةينويهصلا ميعز "نيدنارب ستسج'' لسرأ

 ةيداصتقالا ةيمهألا ىلإ هابتنالا ًاتفال يناطيللا هايم ةراسخل هاسأ نع اهيف برعأو .روفلب

 .ندرألا ق رش ةقطنم لوهسل

 نع ندرألا قرشل يرادإلا لصفلا دض ةيوق ةلمح اونشي مل ةنياهصلا ءامعزلا نكل

 هتلعف ام اذهف ببس امنود اذه مهداقتعا نكي ملو ,تقّؤم ءارجإ درجم هوربتعا دقف ءنيطسلف

 ماق ءرمألا لوح نييساسألا نيلوئسملا ىور فالتخا دعبو هنأ ذإ ءًاضيأ تارمعتسملا ةرازو

 رظح اوررق مهنأ :ًالئاق هيلإ اولصوت دق هءالمزو ناك يذلا قافتالا صيخلتب غروبكاش

 .دبألا ىلإ اههجو يف بابلا لفقي ال نأ ىلع ,نهارلا تقولا يف ندرألا قرش يف ةينويهصلا
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 | انوا ورش 1922 رايس اوي ربزلا | تح حس سس سس سس

 ايناطيرب طرويس ناك ندرألا قرش يف هللا دبع كرت نأ نابسحلا يف ذخأ دق لشرشت نكي مل
 يأ ,1922 ماع يف نكل .مشاه لآو دوعس لآ نيب برعلا ةريزج يف ةفينع ةينيد برح يف
 سأر تلكش يتلاو ,:ةبصعتملا ةيباهولا ةعامجلا تماق ,هللا دبع لوصو نم طقف ةنس دعب

 مجاهتل لامجلا روهظ ىلع ةددحملا ريغ ةيوارحصلا دودحلا روبعي .دوعس نبا تاوق ةبرح
 ةفاسم ىلإ نييباهولا نم ريغم فالآ ةسمخ ىلإ ةعبرأب اهددع ردق ةوق تند دقو هللا دبع

 تابرعلاو تارئاطلا لبق نم اهقحس يرجي نأ لبق كلذو ,نامع نم لامجلا ىلع ةعاس
 يف شابم رود بعل ىلإ ايناطيرب تَرُج ةيلاتلا تاونسلا ىدم ىلعو .ةيناطيربلا ةحفصملا
 يف لشررشتت هدارأ امم رثكأ ًارشابم رودلا كلذ حبصأ دقو ءاهنع عافدلاو ندرألا قرش مكح
 رثكأ ةلكشمك هللا دبع ىلإ نورظني نويناطيربلا نولوئسملا ذخأ ام ناعرس ءاذكهو .ةيادبلا

 ةرازو اهتذختا يتلا ةرادإلا ىلع ةرصتقملاو ةتقؤملا تابيترتلا ةلمج نأ الإ .ًالح هنم
 ليوط ًايسايس ًاعقاو حبصتل ترجحت تقولا كلذ يف ندرألا قرش ةقطنم لايح تارمعتسملا
 ًالماع حبصيل نامع يف هتيشاح عم ةيبرعلا ةريزجلا نم ءاج يذلا ريمألا رقتسا دقل ءدمألا
 حارتقالا مدطصا دقو .نيطسلف يف بادتنالا ماظنل ةدقعملا ةسايسلا يف ًامئادو ًاديدج
 دلبلا كاذ نم 90 75 نأ يه ةلكشمم طئاحب دوهيلاو برعلا نيب نيطسلف ماستقاب رركتملا
 ةيسايسلا ثادحألا تارايت تلمح دقل .ةينيطسلف نكت مل ةيبرع ةلالس مكح ىلإ حنم دق ناك
 ًايجيردت ,ةلقتسملا ندرألا ةلود دعب اميف حبصأ يذلاو ,ةدالولا ثيدحلا ندرألا قرش ميلقإ

 يف سانلا ىسني املاطل ءاذه انموي يفو .نيطسلف ةيقب نع لصفنم نايكك دوجولا ىلإ
 .نيطسلف نم ًاءزج مايألا نم ًاموي ناك ندرألا نأ ةقيقحلا
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 بس فر تتش ةلوذلا ام

 :نيطسلف ةيضقو لشرشت

 تالكشملا عم هلماعت يف لشرشت هجاو 1922و 1921 يماع يف تارمعتسملل ريزوك

 تزرب تناك يتلا كلت ىتح اهمجح يف قوفت بعاصم ندرألا رهن برغ نيطسلف يف ةكبرملا

 تناكو «ةينويهصلا يه نيطسلف يف ةيضقلا تناك دقل ءقارعلاو ندرألا قرش يتقطنم يف

 زكذت ًافود لهسلا نم نكي مل هنأ ةجردل ًادج ةيلاعفنا ةيضقلا كلت اهتراثأ يتلا رعاشملا

 لقألا ىلع عستت اهنأ ىلع نيطسلف نوروصي ةنياهصلا ناك .ثحبلا ديق ًاقح ناك يذلا رمألا

 ىلع ءانيو ,كاذنأ اهيف نوشيعي اوناك نيذلا ناكسلا ددع فاعضأ رشع ىلإ ةسمخ ىلإ

 غلب نمم يأ ريجهت نود دوهيلا نينطوتسملا نييالم بلجل ناكم كلانه ناك مهتيضرف

 نيدعتسم دوهيلا نم ريثكلا نكي مل تقولا كلذ يف .يبرع نكاس فلأ 600 امبر مهددع

 .برعلا يشخ امنيب :ةنياهصلا لمأ نكل ءاهيف ناطيتسالا داور اونوكيل نيطسلف ىلإ باهذلل

 ةيضقلا لكشي دلبلا كلذ لوخدب اقلطم ًاقح دوهيلا حنم ادغو .كلذب نوموقيس اوناك دوهيلا نأ

 يف اودكأو لب ؛ةينويهصلا ءاقدصأ ىعدا دقو .نيطسلف لايح ةعبتملا ةسايسلا يف ةيروحملا

 برعلا نيعرازملا نكل ,نيطسلف ينغي نأ هعسوب ناك يدوهيلا عورشملا نأ ءقحال تقو

 .ءايرغلا عم هوكلتما يذلا ليلقلا مهتمساقم وه مهيلإ بلط ام نأب نيعنتقم اوناك نيمودعملا

 1981 طابش رهش يف تارمعتسملا ةرازو لشرشت يلوت نم ةنس لبقف ًاقباس انيأر امكو

رهش يف ةرهاقلا رمتؤم ديعبو .نيطسلف يف ةينويهصلا دض ةيبرع بغش تالاح كانه تناك
 

 يف فنعلا لعتشا طسوألا قرشلا يف ةقلاعلا تالكشملل لح داجيإ لشرشت هيف لواح يذلا راذآ

 عم ةيادبلا تناك امنييو ءافاي يف بغشلا علدنا 1921 رايأ رهش يفف :ءىرخأ ةرم نيطسلف

 ماق لوألا مويلا يفف .لتقلا لامعأب يهتنتل ثادحألا هذه ترمتسا بهنلا لامعأ ضعب
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 | - طسوألاقرشلاْف1922اعةيوست :مساتالصفلا |

 يف لاتقلا رشتنا يومد عوبسأ ىدم ىلعو .ًايدوهي نيثالثو ةسمخ لتقب برعلا نورهاظتملا
 ندملا جراخ ةيعارزلا ةيدوهيلا تارمعتسملا ةرصاحمب برعلا مايق عم كلذو .دالبلا لماك
 نم ةريغص ةعومجم دض بضغلا رعاشمل ًاراجفنا افاي يف يلصألا بغشلا ناك دقل .ةيسيئرلا
 اهب تماق ةقباس ىرخأل ةسفانم ةريسم يف ةنيدملا زكرم ربع تجرخ نييعويشلا دوهيلا
 وه نييناطيربلا ىدل لكشت يذلا عابطنالا ناك ءاذكهو .نييكارتشالا دوهيلا نم ريكأ ةعومجم
 مدخ يذلا "نوتنورب يد يس' نتباكلا معزو .عبنملا ةيفشلب تناك كلت ىضوفلا تالاح نأ
 ,"نييفشلبلا دوهيلا" اهبيس ناك بغشلا تالاح نأ :تقولا ضعبل ةيركسعلا ةرادإلا يف اقباس
 ماق ةيبرعلا تامجهلا ىلع هنم ةباجتسا يفو . 'دغلا يف ةروث حبصي دق مويلا بغش" نأ ىأرو
 دقو ,تقّؤم لكشب نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا قيلعتب ليئثوماص تربريه يماسلا ضوفملا
 نمضي ناك يبرعلا فنعلل هتئفاكم لالخ نمو ليئومص نأ نم ةنياهصلا ءامعزلا يشخ
 ًاخيرات نوكيس نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا خيرات نأ نم اوشخ امك .فنعلا كلذ ددجت
 يف زمياتلا ةفيحص تلقنو «نمألا ةداعتسا يف ةئيطب تناك ليئوماص ةرادإ نكل .افصاع
 ًامامت مودعم وه ةيلمعلا ضارغألا ةقاكل مزاللا ماعلا نمألا نإ" :1981 بآ نم شاعلا
 معزو ."ندرألا قرش ةقطنم نم ًايموي نوكي داكي لكشب يرجت تاراغلاف ءلامشلا يف ًاديدحتو
 ناكسلا" نأ :فاضأو ,"تاطلسلا يف ةقث يأ برعلا الو دوهيلا ىدل سيل'' :هنأ زمياتلا لسارم
 ."كارتألا مكح لظ يف ريثكب لضفأ لكشب ًانوصم ناك ماعلا نمألا نأ نولوقي انس ربكألا

 ىلإ نوعسي ةينويهصلا ءامعز لظ ,رركتلا ةنكمم تدب ةيبرعلا بغشلا تالاح نأ مغر
 .نواعتلاو مالسلا فص يف اوناك برعلا مظعم نأب مهتعانق نع نوربعيو «برعلا عم ةيوست
 ,يبرعلا بغشلا عمق يف اههجاوي ناك يتلا تالكشملا ربكأ ىدحإ نإف لشبرشت كردأ امكو
 اهيلع دمتعا يتلا ةيناطيربلا تاوقلا نأ تناك ,ةينويهصلا ةرصانم جمانرب يف هيضم لالخ

 ةبسنلاب مهفلا ةلهس تناك ةينويهصلا ةضهانم ةيضق نإ .هتسايس ذيفنت يف ةبغار نكت مل
 ملو ؛نمزلا نم روصع ىدم ىلع دلبلا اذه يف برعلا شاع دقف ءنيطسلف يف نييناطيربلا ىلإ
 نييناطيربلا نيلوئسملاو دونجلل برعلا هربخأ ام اذهو :مهدهشمو مهتايح ريغتت نأب اوبغري
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 نإ لب ءنيطسلف يف ًاضيأ دوهيلا شاع عبطلايو .يموي لكشب مهنيب نولمعي اوناك نيذلا

 ةبسنلاب ةيضقلا نم ًاريبك ًاءزج نإف اهتوق مغر نكل أَمَدِق رثكأ ناك ضرألاب مهطابترا

 تناك ءزج يفو ؛ةيخيرات مهتيضق تناك اهنم ءزج يفف .ًامامت ًايعقاو نكي مل ةينويهصلل

 ةشيعم ىوتسم يدوهيلا عورشملا بلج ةركف نأل كلذو ؛ةيليخت تناك رخآ ءزج يفو ,ةيرظن

 ةينويهصلا ةيضقلا نأ امك .لبقتسملا ىلع رصتقت تناك دلبلا بوعش ةفاكل ريثكب ىلعأ

 ةرادإلا ءاضعأ نكل ءادنلويو ايسور لثم نكامأ يف دوهيلا ةاناعم ىلع ةينبم تناك

 .اهنوكردي ةرورضلاب اونوكي مل امك ةاناعملا كلت نم ًايأ اودهشي مل نيطسلف يف ةيناطيربلا

 يف ةيدوهيلا ةقرفلا سسأ يذلا ينويهصلا يركسعلا «'يكسنتوباج ريميدالف" ىلإ ًاعبتو

 راشتنالا ةعساو "ةيلايخ" ةيرظن ةينويهصلا دجو يناطيربلا شيجلا نإف ءيبتللا شيج

 هذه نإف يكسنتوباج ىلإ ًاعبتو .ةيقطنم ريغ يهف اذهلو ملاعلا للع حالصإ ىلإ فدهتو

 لجرلا زئارغ عيمج هجو يف ريست تناك ملاعلا نيسحتل ةفداهلا ةيلايخلا تاططخملا

 ةرادإلا مقاط :نأ ىلإ ًاضيأ يكسنتوباج راشأو .ةمكاحلا تاقبطلا نم يديلقتلا يزيلكنإلا

 ءالؤه نأ بتكو .نوفرتحم سانأ مهو ةيبرعلا ةيضقلل نيرصانملاب جعي ناك ةيناطيربلا

 ملعت ءانع اودبكت مهنأ ةجردل هوروصت يذلا يبرعلا ملاعلا ىلإ ًادج نيبذجنم ًاصاخشأ اوناك

 ءاضقل ايناطيرب كرتل دادعتسا ىلع اوناكو .ةيندملا ةمدخلل مهسفنأ ليهأتو ,ةيبرعلا ةغللا

 ةيصخشلا ةيؤرب اوبغري الأ يعيبطلا نم ناكو «يبرعلا طسوألا قرشلا يف ةينهملا مهتايح

 امبر لكشي ناك ام ىلع ددشي مل هنكل ءيكسنتوباج قرطت امك .ريغتت نيطسلفل ةيبرعلا

 تناك ةسايسلا كلت نأ :ًالئاق ,روفلب نالعإ ةسايسل ايناطيرب ةضراعم ءارو يسيئرلا ببسلا

 نم ربكألا ءزجلا اوكش نيذلا برعلا دنع ةيبعش ىقلت ةسايسلا كلت نكت مل ,بعاتملا بيست

 ًائداه بعشلا ءاقبإ يه ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةرادإلا ةفيظو تناك نيح يف «ناكسلا

 يكل ًاببس نيطسلف يف يناطيربلا يندملاو يركسعلا مقاطلا ىدل ناك دقف اذكهو .ًايضارو

 ةسايس الول ضار دلب يف ةئداهو ةلهس ةمدخ ةرتفب عاتمتسالا مهناكمإب ناك هنأ دقتعي

 تضرعو فنعلاو يعامتجالا رتوتلا تراثأ يتلاو ءاهمهف بعصي بابسأل اهتنبت يتلا ندنل

 .ًاضيأ رطخللو لب بعاصملل ةيلحملا ةيناطيربلا 5 نادالا
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 |  طسوألاورشلايف م1922 ماعةيوست :عساتلالصفلا  بببببببسسس اس

 :راطخألاو بعاصملا كلت دايدزا ىلإ ىدأ نييناطيربلا فوفص نيب ءايتسالا كلذ نكل
 دعب ةدعتسم ندنل هيف نكت مل تقو يف يبرعلا بلصتلاو ةيبرعلا ةمواقملا عجش امدنع كلذو
 ةرادإلا لّخدت يهو .دمألا ةليوط بقاوع اهل تناك ةددحم ةثداح نأ الإ .مالستسالل
 ةثداحلا كلت تأدب .ةملسملا ةفئاطلل ديدج ينيد ميعز رايتخا يف نيطسلف يف ةيناطيربلا
 لوئسم نيد لجر وه يتفملاو .1921 راذآ نم نيرشعلاو دحاولا يف سدقلا يتفم ةافو عم
 :هتلطتم يذ ةلاكمأ ريك ريتعب !دياطخ سيقلاا اقم تاكو اراد عئارشلا حيضوتب موقي
 يتفملا" بقل وهو اهراكتيا نم ناك هنأ ودبي ًابقل هحنمب ةيناطيربلا ةرادإلا تماق دقو
 هجمد يذلا ينامثعلا نوناقلا ناك دقو .نيطسلف يف ةملسملا ةفئاطلل ميعزك "ربكألا
 نيحشرم ثالث نيب نم ديدجلا يتفملا ةموكحلا راتخت نأب صني ؛مهنوناق عم نويناطيربلا
 يتفملا نوكيل ايناطيرب هتنيع يذلا ينيسحلا نيمأ نكل . .ةيمالسإ ةيباختنا ةيعمج مهيمست
 ةماعلل ًازفحم ًايسايس ًاطشان ينيسحلا ناك ةثالثلا نيحشرملا نيب نكي مل ديدجلا ربكألا
 هرودل تاونس رشعل نجسلاب لبق نم هيلع مكح دق ناكو .هرمع نم تاينيرشعلا طساوأ يف
 ةرماؤمل ةجيتن هنيعت ىتأ دقو .مكحلا نم اهدعب يفعأو 1920 ماع بغش لامعأ يف يدايقلا

 يف وضع ىهو "دنومشتر يت تسنريإ' ىعدي ةينويهصلل ةدشب ضهانم لوئسم اهكاح
 يتبرع ب مخ ًايرامعم ًاسدنهم دنومشتر ناك .يناطيربلا يماسلا ضوفملا رس ةنامأ

 دلانور" لالخ نم نيطسلف يف هتفيظو ىلع لصح دقو .ةيرصملا ةماعلا لاغشألا ةرادإ
 .سدقلا يف نمزلا نم ةدمل دحاو لزنم يف هعم ماقأو .هل ًابرقم ًاقيدص ناك يذلا :نسروتس
 لاق امك كرحتي ناكو .نيملسملا عم طابترا طباضك دنومشتر مدخ ءنيطسلف ةرادإ يفو
 يف لوئسم ىلإ ًاعبتو . "ةينويهصلا ةمظنملل ام دح ىلإ دنكأ : ع "نوتيالك تربلغ" لارنجلا
 ةموكحلل "ةينويهصلا ةسايسلل ًانلعم اودع" :دنومشتر ناك ندنل يف تارمعتسملا ةرازو
 يف ًاديدحتو ,تاونس ةدع دعبو .ةسايسلا كلت دض ةلمح دنومشتر نش دقل .ةيناطيربلا
 ةينويهصلا عابتإ نأ هربخي نيطسلف يف يناطيربلا يماسلا ضوفملا ىلإ بتك 4 ماع
 ندنل يف تارمعتسملا ةرازو يف طسوألا قرشلا ةرادإو هيلوئسمو يماسلا ضوفملا عضي
 ."ةريرش اهربتعأ نأ الإ ينعسي ال حور يحوو ةنميه ' تحت نيطسلف يف ةينويهصلا ةثعبلاو
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 يف نيطسلف يملسمل ًاميعزو ربكأ ًايتفم ينيسحلا نيمأ نييعتب هحاجن ىدل

 .دنومشتر نكل ,ةينويهصلل ةيوق ةعفص هجو هنأب دقتعا دنومشتر نأ نأ دب لم1 ماع

 تقولا يف نيينيطسلفلا برعلل ًاريمدت رثكأو ىسقأ ةبرض كلذب هجوي ناك ءاقحال نيبت امكو

 ينيسحلا ناك دقل .ءامدلاب ءيلم دودسم قيرط وحن مهدوقيس ناك ديدجلا مهيتفمف ,هسفن

 ماق امدنع كحملا ىلع ةييرعلا حاورألاو يضارألا عضو دقو ءلولحلا فاصنأ لبقي ال ًارماغم

 .رامدلل وأ جورخلل امإ نيقيرفلا ىدحإ دوقت ةقيرطب يدوهيلا يبرعلا عارصلا يراوص عفري

 عم فلاحتلاو ,ةيزانلا ايناملأ ىلإ مهدوقي ناك يتفملا قيرط نأ ةياهنلا يف نيبت دقو

 ددعتل كلذو ,ةيبرعلا نيطسلف ىلع رطيسي ينيسحلا نيمأ نكي مل امنييو .رلته فلودأ

 ءالو ىلع ةسفانملا يف لضفأ ةصرف ,ربكأ يتفمك .هبصنم هاطعأ ,ةماعزلا ىلع هموصخ

 نإ ةفرعم رذعتيل هنإو .ةقيمع تاماسقنا اهلصفت تناك يتلا ةينيطسلفلا ةيبرعلا تاعامجلا

 اهتطلس تمدختسا ةيناطيربلا ةرادإلا نأ ول نيرخآ ءامعز اوعبتيس نيطسلف وملسم ناك

 ةيضقلل عفن تاذ نكت مل ةينويهصلل ةضهانملا دنومشتر ةردابم نكل .ىرخأ قرطب اهذوفنو

 ىلإ مدقتلاو مالسلا بلج اهتلواحم يف ةيناطيربلا ةموكحلاو لشبرشت ةيضقل وأ .ةيبرعلا

 .ةبرطضملا نيطسلف

 طيسب جمانرب لالخ نم فطاوعلاب ةمعفملاو ةدقعملا نيطسلف ةلأسم لشررشت براق

 .عيمجلا عفنت دق اهنأ نظو ,ةينويهصلا ةبرجتلا مادختسا ةلواحمب نمآ دقل ,ينالقعو

 يف نيطسلف برع نم دفو رابخإب ماق ةرهاقلا رمتّوم دعب نيطسلف راز امدنعو
 نم نيثالثلا

 نطوو يموق عمجتب اوظحي نأ بجي نيتتشملا دوهيلا نأ ًايلج حيحصلا نم" :هنأ 1921 راذآ

 اوطبترا يتلا ؛نيطسلف يف ىوس متي نأ كلذل نكمي نيأو هيف مهديحوت داعي يكل مهل يموق

للو ملاعلل ديجلا نم نوكيس كلذ نأ نظن اننإ ؟ةنس فالآ 8 ةدمل قمعو ةيميمحب اهب
 دوهي

 رمألا لعجن نأ يوننو .نيطسلف نونطقي نيذلا برعللو ًاضيأ لب ةيناطيربلا ةيروطاربماللو

 لشرشت رهظأ املاطل ."اهمدقتو ةينويهصلا عفانم نوكراشتي فوس مهنإ ءحنلا اذه ىلع

 ءرعش دقو ,ةرصايقلا داهطضا لظ يف دوهيلا ةاناعم عمو ةيدوهيلا تاحومطلا عم ًافطاعت
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 ,هرسأب ملاعلل ةلكشم قلخ دق ناك ىرخأ نكامأو ايسور يف دوهيلا داهطضا نأ ءروفلب لثم

 رظن ةهجو نمو .نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإ يف نمكي اهلح ناك ةلكشم يهو
 يف اوكراش نيذلا كئلوأ ًالوأ :ايسايس نيطشانلا دوهيلا نم نم عاونأ ةثالث كانه ناك لشرشت
 ةديقعلا ىلإ اولوحت نيذلا كتلوأ ءًايناثو هيف نوشيعي اوناك يذلا دلبلل ةيسايسلا ةايحلا

 نامزياو ميياح روتكدلا اوعبتا نيذلا ءالؤه ناك دقف ًاثلاث امأ .ةرمدملاو ةفينعلا ةيفشلبلا
 لثم نادلب يف اوأشن دق اوناك نيذلا ملاعلا دوهي ةيبلغأ ىلإ ةبسنلاب .ةينويهصلا قيرط يف
 له :وه لشرشت هآر امك لاؤسلا ناك ,ةيواستمو ةلماك ةنطاوم مهحنم تضفر ايسور

 ةيموقلا ربتعا دقف ًارويغ ًاينطو لشرشت ناك املو ؟ةنياهص مأ نييفشلب ءالؤه حبصيس
 1ظ10 ماعلا علطم يف بتك دق لشرشت ناكو ءاهعيجشت يغيبني ةيحص ةرهاظ ةيدوهيلا

 فافض ىلع ةيدوهي ةلود مايق انتايح يف اندهش اذإ" :تارمعتسملا ةرازو هيلوت لبقو
 ةيامح تحت دوهيلا نم نييالم ةعبرأ وأ ةثالث امبر مضت ,حجرألا ىلع لصحيس امك «ندرألا
 هتعفنم ىرت ,ملاعلا خيرات نم ةبقحلا ا ل 0 جاتلا

 *يتاليربلا

 نم هنأ دقتع دقتعا هنكل ,ةينويهصلل نيطسلف برع ةضراعم نع ًالفاغ لشرشت نكي مل
 بلغتلا نكمملا نم ىدغي دق ةمواسملاو ةباذجلا تايرغملا عم مزحلا عمجي جمانرب لالخ

 برعلا رعاشم نئمطي نأ لشرشت لواح تارمعتسملل ريزوكو ,ةضراعملا كلت ىلع
 :ًاقباس ةراشإلا ترج امكو .ةينويهصلل ايناطيرب معدل يبسنلا ضيفختلا ربع نيينيطسلفلا
 ملو ,طقف ندرألا رهن برغ عقاولا ينيطسلفلا عبرلا يف ةيادب ةينويهصلا بيرجت ررق دقف
 ىرخألا ةثالثلا عابرألا ىلإ ًاقحال ةينويهصلا عيسوتب ةظحللا كلت يف رارق نم كانه نكي
 دقل :يناطيربلا مازتلالا ديدحت ةداعإ لشرشت *ت لواح امك .ندرألا قرش ةقطنم لكشت يتلا

 ىلإ اهسفن نيطسلف ليوحت ةلواحم نم ًالدب نيطسلف "يف" دوهيلل يموق نطو ةماقإ حرتقا
 يف هنأ تاياورلا دحأ يف درو هنأ الإ .روفلب نالعإ ةغل هتنع ام كلذ نأ معزو ءيدوهي نايك
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 00 يت م تجاور كر ياو و

 هتضراعم ءارزولا سيئرو روفلب نم لك ىدبأ :1921 فيص يف روفلب لزنم يف يرس ثيدح

 يف ةيدوهي ةلود ناك نالعإلا نم ًامود هاينعام" نأ :هاربخأو نأشلا اذه يف لفيرشتلا

 مهفواخم نأ ىلع ديكأتلاب ربكأ لكشب برعلا كوكش فيفخت ىلإ لشرشت ىعسو ."ةياهنلا

 ىلع نولوتسيس اونوكي مل دوهيلا نيرجاهملا نأ ًارارم معزو «ةرربم ريغ تناك ةيداصتقالا

 صرف نورفويس دوهيلا نيرجاهملا نإف سكعلا ىلع هنأ لاقو :مهيضارأ وأ برعلا فئاظو

 لاق 1981 ناريزح رهش يفو .هلمكأب عمتجملا اهب عفتنيس ةديدج ةورثو ةديدج لمع

 بلج متي نل ذإ ؛هنأشب برعلا ىشخي ءيش كانه سيل عقاولا يف" :مومعلا سلجمل لشرشت

 ."هتلاعإ نم ةامنملا هدراومو ةعسوملا كبلا ةورث عيطتست يذلا ددعلا قوف دحاو يدوهي

 نل هنأ ًاراركتو ًارارم مكتربخأ دقل" :هلوق ندنل ىلإ ىتأ يذلا يبرعلا دفولل ررك بآ رهش يفو

 ذخأ مهنكمي ال .كانه مهقزر رداصم ءانبب اوموقي مل ام دلبلا ىلإ ءيجملاب دوهيلل حمسي

 ءارش اودارأ نإ امأ .هتاكلتمم وأ هقوقح نم لجر يأ ديرجت مهنكمي ال امك ءلجر يأ ضرأ

 ةلحاقلا قطانملا ةعارزو ةيمنتب اوبغر وأ ,مهل اهعيبب نوبغري سانلا ناكو سانلا يضارأ

 دحأ مقي مل .عيمجلل عستم كلانه" :مهل لاقو ."كلذ لعف يف قحلا مهيدلف .ةبصخ اهلعجو

 عاتمتسالا ىوس مكيلع سيل ,مكتمهم نم ريثكب بعصأ ةمهم دوهيلا ىدل نإ .مكتيذأب

 ردصم ةلحاقلا نكامألا نمو رفقلا نم اوقلخي نأ اولواحي نأ مهيلعف مه امأ ,مكتاكلتممب

 ريغ نم ناك هنأ برعلل لشرشت ىكتشا حيرصتلا تاذ يفو ."هنوبلجي يذلا بعشلل قزر

 نيدقتعم شاقن ىلإ اوتأت نأ فصنملا ريغ نم" :لاقف :ضوافتلا اوضفري نأ مهنم فصنملا

 ةريبك تالزانت مدقي نأ رخآلا بناجلا ىلع امنيب ًائيش مدقي نأ هيلع سيل نيبناجلا دحأ نأ

 ."مالسلل ةليسو نوكتس تالزانتلا كلت نأ ةنامض يأ نودو .ةماهو

 نم ناك يتلاو ,ةيبروألا ةيسايسلا ةفاقثلا يف ًاسمغنم هتايح لشرشت سقما فقل

 فارطألا عيمج تابغرو تاجايتحا رابتعالاب ذخأت نأ ًاحرتقم مدقت امدنع اهيف يعيبطلا

 1914 يماع يف سروتسو نوتيالكو رنشتك ركف امدنع اذهلو .موصخلا اهيف امب ,ةينعملا

 ناك هنأ ىلإ اوهبنت مهف برحلا دعب ييرعلا طسوألا قرشلا نم اسنرف ءانثتسا يف 1915و
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 ١ طموألاقر شايف م1922 ماعةيوست :عساتالصفلا - |

 يف ةيميلقإ بساكم ىلع تلصح اهنأ اوأر ذإ ءلباقملاب اسنرف ىلع ضوعت نأ ايناطيرب ىلع
 ,هب لبقت دق اسنرف تناك امل ًايعقاو ًاريدقت اذه نوكي ال دق امنيبو .ملاعلا نم ىرخأ نكامأ
 رصتس اسنرف نإف ةيميلقإ بساكم ىلع ايناطيرب تلصح اذإ هنأب ًايعقاو ًافارتعا ناك هنكل
 ناك يذلا ءلامك ىفطصم ماق امدنع ءًاضيأ كلذكو .اهيهاضت بساكم ىلع لصحت نأ ىلع
 ,ةيكرتلا ةيموقلل ةيميلقإ بلاطم ةغايصب .برحلا دعب ام ايكرت يف ةيبروأ ةيلقعب ةلود لجر
 ناك امل همهف ىلعو لب ءبسحو كاذنآ ايكرت تاجايتحال هتاريدقت ساسأ ىلع كلذ لعفي مل
 مل هنكل ,لشرشت هداتعا يذلا وه نييسايسلا نم عونلا اذه ناك .اولبقي دق ايكرت ناريج
 .هبلاطم راركت نم رثكأ وه امي مقي مل دفولا كلذف .ندنل يف نيينيطسلفلا برعلا دفو يف هدجي
 مل يبرعلا دفولا نكل .ةبراضتمو ةدقعم بلاطم تاذ ةقطنم .تلاز امو .نيطسلف تناك دقل
 ءامعز فالخ ىلعو .هاوس دحأ يأ مالحأ وأ تاجايتحا وأ فواخم وأ بلاطم هرابتعاب ذخأي

 بلاطملا دض برعلا بلاطم معدب ةيبرعلا ةيموقلا ىلع ضيوعتلا ىلإ اوعس نيذلا ةينويهصلا
 اوططخ نيذلاو نيطسلف يف يبرع يتاذ مكح قطانم اوروصت نيذلاو :ةيروس يف ةيسنرفلا
 مل ءيدوهيلا نطولا دودح نمض شيعلا نوراتخي دق نيذلا برعلل اهريغو ةيداصتقا عفانمل
 تاجايتحالا ذخأل وأ ةيدوهيلا تاحومطلا عم فيكتلل دوهجم يأ برعلا ءامعزلا لذبي

 ريثكب ًاطابحإ رثكأ ءالؤهك نييطسوأ قرش عم لماعتلا ناك دقل .رابتعالا نيعب ةيدوهيلا
 برحلا دعب ام طسوأ قرش ةرادإ موهفم ريثأ امدنع برحلا نمز ندنل يف هليخت ىرج امم
 نييسايسلاب ضرتفي ام نولعفي يبرعلا دفولا ءاضعأ نكي مل لشرشت رظنب .ىلوألا ةرملل
 ىتح ميدقتب نيبغار ريغ اودب مهنأ امك ,ناك ًايأ قافتا ىلإ لصوتلل اوعلطتي مل مهف .هلعف
 مدقيل رخآلا بناجلا عجشي ءيش يأ اومدقي مل ذإ.نيعستو عست ىلع اولصحيل ةئاملاب دحاو
 يبرعلا دفولا نأ ادب .ةجيتن ىلع لشرشت لصحي مل ,مهمامأ هلادجو هجاجتحا مغرو .تالزانت
 نأ ىبأ ,ةيبرعلا ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ينيسحلا اشاب مظاك ىسوم هسأرت يذلا ءندنل ىلإ

 لشءرشتت هيلع بيجي نأ دعبو .ًالاؤس نولأسي دفولا ءاضعأ ناك .لشرشت هلوقي ناك ام مهفي
 .لشرشتت ةباجإ اوعمسي مل مهنأكو ,ىرخأ ةرم هتاذ لاؤسلا اولأسيل دفولا ءاضعأ دوعي
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 هتيوجأ راركت يف عبات هنكل .كيتكتلا اذه لايح بضغو طابحإ تامالع لشرشت ىدبأ دقو

 نم ذخؤت نكت مل ضرألا نأ لشرشت ررك حورلا هذهيو .ةياهنلا يف هومهفي مهلعج لمأ ىلع

 .كلذ اودارأ اذإ طقفو .دوهيلل اهنوعيبي برعلا ناك لب :برعلا

 ةيضقو :تلعف املق اهنإ لب ,هيلع تدب امك ًامود طسوألا قرشلا يف رومألا نكت مل

 ام ةقيقحلا يف مهفي مل ندنل يف يبرعلا دفولا نإ هو

 سيئر اشاي مظاك ىسوم نأل ءدوهيلل ضرأ عيبب نيبغارلا برعلا لوح هينعي لشرشت

 يل

 .اهتلت يتلا تاونسلاو 1929و 1 يماع يف ندنل ىلإ هعم اهبلج يتلا ةييرعلا دوفولا يف

 يف حش دوج مدع ىلع اقفتا دق نامزياو ميياح روتكدلاو لصيف ريمألا ناك ,1918 ماع يفو

 ةرطيس تحت ناك يضارألا هذه نم ًاريبك ًامسق نأ تناك ةلكشملا نكل .نيطسلف يف يضارألا

 بسكل نيحالفلا نم مظعألا داوسلا دهج نيح يفو .برعلا نيبارملاو كالُملا نم ةريغص ةئف

 تناك ءليلقلا يرلاو ليئضلا لوصحملاو ةيرعتلاو تحلا يناعت ضارأ نم ءبسحو مهقزر

 تناك .دلبلا يف ةبصخلا يضارألا سيدكتب موقت نيبئاغلا نييعاطقإلل ةذفنتملا تالئاعلا

 يدعتلا بنجتب يضقت 1918 ماع يف لصيفلل نامزياو اهحضوأ امكو ةينويهصلا ةطخلا

 ةمدختسملا ريغ يضارألا حالصتسا امنإو ءبرع نيحالف لبق نم ةلوغشملا يضارألا ىلع

 كالم رابك نأ الإ .ةيملعلا ةيعارزلا قرطلا لالخ نم اهتيوصخ ةداعتساو ةثورحملا ريغو

 نينطوتسملا ىلإ ًاضيأ ةبصخلا مهيضارأ عيبل ةسامح ةياهنلا يف اورهظأ برعلا يضارألا

 راعسأ يف نوديازي ةقيقحلا يف دوهيلا نورتشملا ذخأ دقل .ًادج ةيلاع حايرأب كلذو دوهيلا

 يف ضرأ عطق تعاب توريب نم ةيبرعلا تالئاعلا ىدحإ نأ ةجردل . :نيطسلف يف يضارألا

 ًافعض نينامث ىلإ نيعبرأب قوفت راعسأب 1 ماع يف دوهي نينطوتسم ىلإ ليرزج يداو

 ضرع دقف ؛عيبلا ىلع دوهيلا لبق نم اوربجأ اونوكي نأ نع ًاديعيو .اهل ةيقيقحلا راعسألا

 مل يأ :لاملا ىه ءارشلا نم ديحولا عناملا حبصأ ثيحب ًادج ةريثك ضارأ دوهيلا ىلع برعلا

.مهيلع برعلا اهضرع يتلا يضارألا لك ءارشل لاملا نم يفكي ام دوهيلا نينطوتسملا ىدل دعي
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 نإ لب ءدوهيلا ىلإ ضارأ عاب نم مهدحو مه نيينيطسلفلا ريغ نم برعلا نكي مل
 هذه عيبلا تالاح يف ةدشب ةطروتم تناك اهسفن نيينيطسلفلا برعلا نم ةمكاحلا ةقبطلا
 يف ًايمسر ةبختنملا تادايقلا نم لقألا ىلع عبرلا ماق دقل .نلعلا يف اهتركنتسا يتلاو
 1928و 1980 يماع نيب دوهيلا نينطوتسملا ىلإ ضارأ عيبب ينيطسلفلا يبرعلا عمتجملا

 يف للقت ةينويهصلا ةدايقلا تاقفصلا هذه تلعج امبرو .مهتالئاع ربع ىأ ًايصخش امإ

 نمو .يدوهيلا ناطيتسالل ةيقيقحلا ةيلحملا ةضراعملا هب مستت تناك يذلا قمعلا ريدقت

 هتعيبطو لب يبرعلا لعفلا در قمع مييقت ًاضيأ ةيناطيربلا ةموكحلا تءاسأ ,ىرخأ ةيحان
 نإف ءاهلاح وهو ةعداخ تسيلو ةيعرش تناك ول امك يضارألا ةيضقل مهتلماعم يفف .ًاضيأ
 برعلا ةضراعمل يقيقحلا ساسألا مهف ةءاسإب اورهاظت ىأ مهف اًواسأ امإ هؤالمزو لشبرشت

 نيدلاو ةفطاعلا يف ةرذجتم يدوهيلا ناطيتسالل برعلا ةضراعم تناك دقل .ةينويهصلل

 امدنع بعشلا ىلع ةرطيسلا ىلإ عزنت يتلا رعاشملا ةدقع يفو «يبنجألا نم فوخلا ةدقعو

 مهتايح طمن نع نوعفادي نيطسلف برع ناك دقل ,مهئايحأ رييغتل ددجلا نومداقلا قفدتي
 حرشتت مل لشبرشتت نوتسنو ءاقلل تبهذ يتلا ةيبرعلا دوفولا نكل .ديدهتلل ضرعتي ناك يذلا
 كلذ نم ًالدبو .ةينويهصلل مهتضراعمل يقيقحلا ساسألا لكش. يذلا ىحنلا اذه ىلع رمألا
 لشررشتت ذخأ دقو :ناكسلا نم ديزملا لامتحا ىلع ًارداق نكي مل دلبلا نأ ىلع اولداج مهف
 ,يداصتقا ساسأ ىلع تناك مهتضراعم نأب لوقت يتلا مهتدافإب ريخألا لبق دقل ءمهمالكب

 ذختا 1988 ماع يفف .رربم نود تناك ةيداصتقالا مهفواخم نأ تيثيل ًامدق ىضم مث نمو

 .ةرربم نكت مل ةيداصتقالا برعلا فواخم نأ زربيو ءدمألا ليوط رثأ هل ناك ًارارق لشرشت
 ًازايتما "غربنيتور ساهنيب ' ىعدي ايسور نم يدوهي سدنهم حنم ىلع لشرشت قفاو دقف
 لكشتت عيراشملا هذه تناكو .ندرألاو اجوعلا يرهن ييداو يف ةيئامرهك عيراشم ةماقإل
 يضارألا حالصتسا نم نانكميس ناذللا يرلاو ةقاطلا ريفوت ىلإ فدهت ةعساو ةطخل ًانيشدت

 ةوطخ لوأ هذه تناك ءىرخأ ةيحان نمو .نيرشعلا نرقلا لوط ىلع ةيداصتقالا اهتيمنتو
 نييالم بعوتست تناك نيطسلف نأب ينويهصلا معزلا ةحص تابثإ قيرط ىلع ةقالمع
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 لكشب ًارهبنم لشرشت ناك .برعلا نوثدحتملا معز امك طقف فالآلا تائم سيلو ناكسلا

 رابخإ ىلإ كلذ هعفدو ءيراجت ريغ ساسأ ىلع تلومو تمدق عيراشملا هذه نوكب صاخ

 ىلع اذهك عورشم يلوتب نيبغار اوناك نيذلا نوديحولا مه ةنياهصلا نأب مومعلا سلجم

 قدصي دق نم ءمهسفنأ لجأ نم اذهب نوموقيس اوناك برعلا نأ يل لاقي" :لاقو ءاذهك ساسأ

 نيطسلف ير وحن ةلعاف ّىطخ يأ اوذختيل اونوكي مل مهف ءنيطسلف برعل رمألا كرت ول ؟كلذ

 ةلحاقلا لوهسلا يف شيعلاب ًامامت اوعنق اوناكلو .ماع فلأ يف الو ءايرهكلاب اهديوزتو

 وأ مكحت نود اهنايرج عباتت ندرألا رهن هايم اوكرتلو .ةقراحلا سمشلا ةعشأب ةيلصملا

 ."تيملا رحبلا يف بصتل لالغتسا

 اولبقي نأ ةمكح رثكألا نم هنأ ,ىلوألا ةيادبلا ذنم لعف امك ؛برعلا رذحي لشرشت لظ
 .لاوحألا لكب اهتامازتلاب يفتس تناك ايناطيرب نأل هنم ةدافتسالا اولواحي نأو عضولاب

 ةموكحلا" :نأ دناعملا نيطسلف برع دفو ربخأ دق لشرشت ناك م1981 ماع فيص يفو

 يف كلذب مكتربخأ دقل ءًاراركتو ًارارم كلذب مكتربخأ دقل روفلب دعو ذيفنت يونت ةيناطيربلا

 قيبطت نومزتعي مهنإ ءنآلا هب مكربخأ انأو ,موي تاذ مومعلا سلجم يف هب مكتربخأو ,سدقلا

 نوعجشي ةيناطيربلا ةرادإلا طابض ناك نيطسلف يف ,نكل ."نووني ًالعف مهنإ ,روفلب دعو

 شيجلا نم 90 90 نأ ّىسأب لشرشت ردق دقو ,كلذ ريغب داقتعالا ىلع برعلا ءامعّلا

 نيرشت نم نيرشعلاو عساتلا يفو .روفلب دعو ةسايس دض اوناك نيطسلف يف يناطيربلا

 نيطسلفو رصم يف ةيناطيربلا شويجلا دئاق "فيرغنوك .ن .و" لارنجلا لسرأ 1921 لوألا

 شيجلا ىدل نوكي الأ يغبني امنيب ' :اهيف ءاج دقو .شيجلا دارفأ عيمج ىلع تعزو ةرشن

 يه شيجلا تافطاعت نإف نيطسلف ةلاح يفو .تافطاعت هيدل نأ الإ ,ةسايس يأ ًايمسر

 اياحض زاحنم ريغ بقارم يأل نآلا ىتح نودبي نيذلا ءبرعلا عم ام ًاعون حضاو لكشبو

 لشرشت ريسفت ىلإ ًاريشمو ."ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم مهيلع تضرف ةفحجم ةسايس

 معد يأ حنمت نل ةيناطيربلا ةموكحلا" :نأب هتقث نع فيرغنوك ربع .روفلب دعول قيضلا

 حبصي ةيدوهي نيطسلف ةماقإ ىلإ فدهت يتلاو ؛ةعماطلا ةنياهصلا نيفرطتملا ةسايسل
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 كلت ريرمتب '"غروبكاش نوج" ماق امدنعو ."ضضم ىلع لومحم بعش درجم اهيف برعلا
 نيطسلف يف شيجلا نأ ظحلا ءوسلو يه ةيضقلا نإ" :لوقي ًاقيلعت نود ءلشرشت ىلإ ةرشنلا
 ."هل ليق امهم كلذك ىقبيس حجرألا ىلع هنإو ؛ةينويهصلا ريبك دح ىلإ ضهاني

 لشرشت ماق ةركذم غروبكاش بئان "غنوي تريريه" بتك ,1981 ماع فيص يف
 نيضهانملا نييندملا نيلوئسملا عيمج ةلاقإ" :غنوي ديأ اهيفو .ءءارزولا سلجم ىلع اهعيزوتب
 .نييركسعلا نيلوئسملا ةلكشم لحي مل كلذ نأ الإ ."مهبصانم ةعفر تناك امهم ةينويهصلل

 مل ةيندملا ةرادإلا سأر ىلع ”سيديد ماهدنيو و "ليئوماص تريريه" ريسلا دوجو ىتحو

 ةيلاجلا نمضو .ىندألا بصانملا يف نيلوئسملا ىدل يسايسلا هجوتلا يف رثؤي هنأ رهظي
 ىأر دقف ةيناطيربلا تاطلسلا معد ىلع لوصحلا نم سأي نم ةمث ناك ًاضيأ ةيدوهيلا

 مهسفنأ ةيامح دوهيلا ىلع نوكيس هنأ ةيدوهيلا ةقرفلا سسؤم "يكسنتوباج ريميدالف"

 لسارم لقن 1922 راذآ نم نيرشعلاو عباسلا يفو .ةمهملاب اوموقي نل شيجلاو ةطرشلا نأل
 بيرهت مئارج اوبكترا ًافرطت رثكألا ةنياهصلا نم ًاضعب" نأ :ىندألا قرشلا يف زمياتلا
 ذوفنلا باحصأ عرش .مهروديو ."اناغاهلا ىعدت ةيرس عافد ةوق ليكشتو دلبلا ىلإ ةحلسأ

 يف رارمتسالا ةفلك لمحت مهدلب ناكمإب ناك نإ نولئاستي تقولا رورم عم ايناطيرب يف
 تناك دقل .ةبوعصلا قئاف ودبي هقيقحت ذخأ يذلا ينويهصلا جمانربلل ًامعد نيطسلف لالتحا

 نيرشعلاو عباسلا يف اهتفصو دقو .روفلب دعو ةسايسل ًاسمحتم ًارصانم زمياتلا ةفيحص
 هاجت ءافلحلا اهانبتي دق يتلا ةميلسلا ةديحولا ةسايسلا"' :تناك اهنأ م1920 ناسين نم
 1998 عيبر يفو .بعاصملا فعاضت عم يوذت تذخأ كلت اهتسامح نكل ,"يدوهيلا بعشلا
 بتكملا يف مدخ يذلا "سفيارغ بيليف" ملقب ءازجأ ةتس نم تالاقم ةلسلس ةفيحصلا ترشن

 ةيبعش يف صقانتلا ريسفت ىلع سفيارغ فكع تالاقملا كلت يفو «برحلا لالخ يبرعلا
 بغش نم لعتشا ام يف نيطسلف دوهي ىلع ةمئاللاب سقيارغ ىقلأو ,نيطسلف يف ايناطيرب
 شيجلا نأ ىأرو .ءبغشلا لامعأ يبكترم عم هفطاعت ىلع شيجلا مال امم رثكأ مهدض
 .كلذك يناطيربلا بعشلا ناك ةقيقحلا يفو .برحلا نم ًاكهنم ناك يناطيربلا
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 تالاقم ةلسلس نم ةلاقم رخآ مض يذلا ,1928 ناسين نم رشع يداحلا ددع يف

 اهيفو ."يناطيربلا بئارضلا عفاد" رظن ةهجو نم ةيسيئر ةلاقم زمياتلا ترشن ,سفيارغ

 ناكمإب ناك نإ تلءاست اهنكل ءنيطسلف يف ةينويهصلا ةيرجتلا ةميق ةفيحصلا تركذتسا

 وه لاؤسلا نكل ,مامتهالل ةريثم ةبرجت اهنإ" :اهمعد يف رارمتسالا ةفلكت لمحت ايناطيرب

 لايح هتموكح ةسايس نأ تارمعتسملا ريزو دجو اذكهو ."ةفلكتلا باسحب انمق دق انك نإ

 يفو .عساو معدب ًاقباس اهيف تعتمت يتلا ءاهسفن ايناطيرب يف ضّرقت تناك نيطسلف

 بادتنا نلعي حرتقم ىلع تادروللا سلجم توص 1988 ناريزح نم نيرشعلاو يداحلا

 ىلع حرتقملا لصح دقو ."لوبقم ريغ رمأ" :هنأ ىلع روفلب دعو ةسايس مض يذلا نيطسلف

 ًامزلم نكي مل تادروللا سلجم حرتقم نأ مغرو .هدض نيرشعو ةعست لباقم هل توص نيتس

 مومعلا سلجم يف تارمعتسملا ةرازو ةرظانم ىلع هابتنالا زيكرت يف مهاس هنأ الإ :ةموكحلل

 نم ددع لبق نم لشرشت مجوه ءةرظانملا يفو ءىيلوي زومت نم عبارلا ةيشع تدقعنا يتلاو

 يف اورصان نمم نوريثك هومجاه نم نيب نم ناكو .روفلب دعو ذيفنت هتلواحمل نيثدحتملا

 ,ةلعاف ةقيرطب مهدض ةميدقلا مهتاحيرصت مادختساب لشرشت ماقف .روفلب نالعإ قباسلا

 تليق وأ تبتك يتلاو روفلب دعول ةمعادلا تاحيرصتلا تارشع مهعامسأ ىلع لشبرشت التو

 ديزملا ةءارق لالخ نم ةمئاقلا يف ةلاطإلا هعسوب نأ مومعلا سلجم ربخأو ءهرودص تقو

 ميدقت اومعد نأ دعب قحلا مهل سيل هنأ هموصخ ريخأ امك ,تاحيرصتلا هذه نم ديزملاو

 ةدع يف لعف امكو .مازتلالا كلذب ءافولا هتلواحمل هومجاهيو اوفتلي نأ ينطو مازتلا

 ربخأو .اهدوهع فيرشتل ايناطيرب ةجاح نع ءفدب لشرشت ثدحت ؛ىرخأ تابسانم

 ايازملا نأ نظأ يننأ مغر ءبسحو هايازم ساسأ ىلع" ردصي مل روفلب دعو نأ :سلجملا

 ةيلضفأ لكشيس" يدوهيلا معدلا نأ ناك كاذنآ دئاسلا داقتعالا نأل لب ,"رابتعالاب 5 ريدج

 كلذ يف نكي مل :هنأ ىلإ لشرشت راشأو .برحلا بسكل ايناطيرب حافك يف "ةديكأ ةسوملم

 دعو اهنع قثبنا يتلا تالوادملا يف ًارود بعلي مل هنأو ءبرحلا سلجم يف اوضع تقولا

 سلجم ةسايس صالخإب ناملربلا ءاضعأ نم هريغك رصان كلذ عم .هنأ عباتو .روفلب
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 | طسوألارشايفم1922ماعةيوست :مساتالصقلا |

 ايناطيرب نع ةباين برحلا سلجم اهمدق يتلا تامازتلالاب ءافولا ةيلوئسمب لبق اذلو ءبرحلا
 .دوهعلا كلتب ءافولا تقو ناح امدنع

 زايتمالا كلذ يف امب ءاهيف هودحت يتلا اياضقلا ةفاك لشرشت باطخ لوانت دقل

 ةرادإ فيلاكت ضفخ هنأ لشرشت معزف .ةريبك ةضراعم راثأ يذلاو غربنيتورل حونمملا
 ام ىلإو .1921 ماع يف نييالم ةعيرأ ىلإ 1920 ماع يف هينج نييالم ةينامث نم نيطسلف

 ةموكحلا نإف يومنتلا غربنيتور جمانربل ةجيتنك هنأو .1922 ماع يف نينويلمب رّدق
 باطخ لكش دقل .اهتقفنأ يتلا لاومألا هذه ضيوعت نم ةياهنلا يف نكمتتس ةيناطيربلا

 998 عقاوب نيطسلف يف ةموكحلا ةسايس حلاصل تيوصتلا ناك نإ ءًارهبم ًاحاجن لشرشت
 سلجم يف تيوصتلا نأ :هل لوقيل سدقلا يف سيديد ىلإ لشرشت قربأو ,55 لباقم توص
 اينئاطيرب تناك ءىرخأ ةرابعيو ,"تادروللا سلجم رارق رشابم لكشب بلق دق" مومعلا
 ةيزيفنتلا ةنجللا تماق ,كلذ دعبو .ممألا ةبصع نم نيطسلف ىلع بادتنالا لوبق ىلع قفاوتس

 دونب اهيف تضفر تارمعتسملا ريزو ىلإ ةيقرب لاسرإب نيطسلف برعل يعيرشتلا سلجملل
 دق لثبرشت ناك يذلا يموكحلا ضيبألا باتكلا ًاضيأ تضفر امك ,ممألا ةبصع بادتنا
 ىلإ دودحلا هذه صيلقت دعي ةينويهصلا هاجتا ةيناطيربلا ةموكحلا مازتلا دودح هيف حضوأ
 لبق هنكل ةصلقملا دونبلا هذه نع هاضر مدع مغرف ؛نامزياو ميياح روتكدلا امأ .ديعب دح
 ًاراطإ دونبلا هذه رفوت نأ لمأ ىلع كلذو ,ةينويهصلا ةمظنملا ةحلصم لجأ نم ًاهراك اهب

 لبق دقل .ةيتاذ ةموكح قيقحت مث نمو نيطسلف ةيمنتب هنمض ةيدوهيلا ةيبلغألا موقت
 كلت نسحتت نأ لمأ ىلع لثررشت نم دونب نم هيلع لوصحلا عاطتسا ام لضفأب نامزياو
 لوصحلا تعاطتسا ام لضفأ لوبق تضفر دقف ةيبرعلا ةيذيفنتلا ةنجللا امأ .تقولا عم دونبلا
 يفو .ةصاخلا اهدونب ءالمإ عيطستس تقولا عم اهنأ لمأ ىلع لثبرشت نم دونب نم هيلع

 نيطسلف بادتنا ىلع يمسر لكشبو ًاريخأ ممألا ةبصع تقفاو زومت نم نم نيرشعلاو يناثلا
 عضوم اهفيرعت داعملا روفلب دعو ةيسايس عضت نأل ايناطيرب ةهجوم .هتباتك ةداعإ دعب
 .ندرألا رهن برغ يف ذيفنتلا
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 ا ب رك هولا لا |

 ,"يكسنتوياج ريميدالف"و "نويروغ نب ديفيد" امه ةينويهصلا ءامعز نم نينثا نأ الإ

 العف امك الصوتو اههاجتا ةيناطيربلا لعفلا تادرو ةيبرعلا ةضراعملا ةيمهأ يف اركفت

 لامعلا ةكرح يف دلوملا يدنلوب ًاميعز "نويروغ نب" ناك .ةسكاعم ةجيتن ىلإ ًامود

 نيرشع هرمع ناك امدنع 1906 ماع يف عرازمك نيطسلف يف نطوتسا دق ناكو .ةينويهصلا

 الإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا علطم يف ةينامثعلا ةيروطاربمالل ًارصانم ناك هنأ عمو .ًاماع

 يف ةيغرلا نأ دقتعاو ءايكارتشا نويروغ نب ناك دقل .يناطيربلا شيجلا يف ًاريخأ دنجت هنأ

 قح برعلاو دوهيلا نم لك ىدل نأو ءام دلب لالتحا يف قحلا حنمي ام اهدحو يه لمعلا

 يف يبرعلا بغشلا تالاح نإف ءهريسفت بسحو ءنيطسلف يف لمعلاو شيعلا يف ىاستم

 اودقتعيل ةيناطيربلا ةرادإلا مهب تررغ "نيشئاط لاجر" لاعفأ تناك 1921و 0 يماع

 لامعلا ميظنت يه ةنلعملا هتسايس تناك .لامعلا داحتال ميعزكو .يدجي دق فنعلا نأ

 عم براضتت ؛ةكرتشم حلاصم مهيدل دوهيلاو برعلا نيعرازملاو لامعلا نأ معز ذإ ءبرعلا

 نب ليخت دقو .رمألا كلذ برعلل رهظي نأ هفده ناكو «يضارألا كالمو نيفظوملا حلاصم

 نب ىلإ ةبسنلاب .يتاذ مكحب دوهيلاو برعلا نم لك اهيف عتمتي ةينيطسلف ًاضرأ نويروغ

 مل ةنياهصلا نأ رهظت 1921و 0 يماع يف يبرعلا بغشلا لامعأ تناك ,نويروغ

 ىأر ءًابلاغ لعف امكو .ًادبأ كهتنت نل ةيندملاو ةينيدلا مهقوقح نأ برعلل يفكي امب اوحضوي

 الأ لامتحاب ةيادبلا ذنم أبنت دق نويروغ نب ناك امنييو ءلصاوتلاو فيقثتلا لالخ نم لحلا

 حمسي ملو لامتحالا كلذ يف ركفي مل هنأ الإ يدوهيلا ناطيتسالاو ةرجهلا ىلع برعلا قفاوي

 ًامامت ًاقداص نكي مل هنأ نآلا نيخرؤملا ضعب دقتعيو .ًالعف ثدحيس هنأ داقتعالاب هسفنل

 نب نأ وه ًاعانقإ رثكألا ريسفتلا نكل ,يدوهيلا يبرعلا نواعتلاب هناميإب فرتعا امدنع

 لامتحالاب ءرملا ركفي نأ نسحتسملا ريغ نم هنأب نمّوي يذلا عونلا نم ناك نويروغ

 لبقتسملا نإف لمعو قلخ نإ ءرملا نأب نمآ هنأ يأ .ءءانب ريكفت وذ ًاصخش ناك دقف .ءيسلا

 برع ىلإ قفدتتس ةيدوهيلا ةيعادبإلاو يدوهيلا لمعلا دئاوف نأ دقتعا دقل .هسفنب متهيس

 .ةيناطيربلا ةرادإلاو برعلا نم لك عم نواعتلا ىلع صنت هتسايس تلظو ءًاضيأ نيطسلف
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 | -طموألار شايف م1922ءاعةيوست :مساتاالصفلا |

 ةقرفلا سسأ يذلا دلوملا يسورلا يفحصلا ,يكسنتوباج ناك ىرخأ ةيحان نمو
 دوهيلل اوحمسيو مالسب يديألا يفوتكم اوفقي نل برعلا نأ دقتعي .يبنللا شيج يف ةيدوهيلا
 "يديدح رادج"ب دوهيلا نينطوتسملا ةيامح يغبنيس هنأو ءنيطسلف يف ةيبلغأ اوحبصي نأ
 مدع اوتبثأ دق نييناطيربلا نأو ,ةيرثكأ اوحبصيل مهعمتجم نونبي امنيب ةيركسعلا ةوقلا نم
 مهشيج ليكشت دوهيلا ىلع بجوتيس كلذل هنأو ,ةيامحلا كلت ريفوتل مهيلع ليوعتلا ةيناكمإ
 يكسنتوباج دجو دقو ءًاسئاي ًامييقت نوكي نأ كلذ داك دقل .مهسفنأ اومحيل مهب صاخلا
 علطم عم لواح يذلا نويروغ نب نأ ضقانتلا نم ناك دقل .هب تلبق ةيلقأ نمض هسفن
 لوعي :ةينامثعلا ةيروطاربمإلا بناج ىلإ لتاقي يدوهي شيج ءاشنإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 بناج ىلإ لتاق ًايدوهي ًاقليف أشنأ يذلا يكسنتوباج امنيب ؛ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع نآلا
 نمض دئاسلا هجوتلل ميعزك نويروغ نب زرب ؛ةيلاتلا تاونسلا يفو .هناميإ دقف دق ايناطيرب
 ىلع ةيمسرلا ةينويهصلا ةدايقلل ةضراعملا يكسنتوباج داق امنيب ؛ةينويهصلا ةكرحلا
 سسؤيل يكسنتوباج قشنا تاينيثالثلا رخاوأ يف مث نمو «نيرشعلا نرقلا تاينيرشع ىدم
 يضاقلا 1928 ماعل لشبرشت رارقب ًاددنم ,ةسفانملاو ةصاخلا ةيروثلا ةينويهصلا هتمظنم
 ةلودلا ةماقإب ًابلاطمو .يدوهيلا يموقلا نطولا ضرأ نع ندرألا قرش ةقطنم لصفب
 يف اذه انموي ىتح ًارمتسم قاقشنالا اذه لازامو .ندرألا رهن يتقض الك ىلع ةيدوهيلا
 ثرإب توريح بزح بلاطيو :نويروغ نب ثرإب لامعلا بزح بلاطي ثيح ءليئارسإ ةسايس
 يه ,توريح بزح فوفص يف ةصاخو ؛ليئارسإ يف ًايراس لاز ام اممو .يكسنتوباج
 نأ ثيح ,ةينيطسلف ةيبرع ةلود ءنوكي نأ يغبني ىأ ءوه ندرألا نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو
 .ًايعرش نكي مل 1928 ماع يف نيطسلف بادتنا ةيقب نع ندرألا قرش ةقطنمل لشرشت لصف

 دق ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ةيبرعلاب قطانلا مسقلا ناك .تقولا كلذ لولح عم
 ةينسلاو ةيدركلا فئاوطلا تناك قرشلا يفف .هومكحي كارتألا دعي ملو ءايسايس همسر ديعأ
 عضختو قارعلا تيمس نيدفارلا دالب يف ةديدج ةلود يف تعمج دق ةيدوهيلاو ةيعيشلاو
 تناك ايناطيرب نأ الإ .ةلقتسم ةلودك قارعلا تدب امنيبو .ةيبرعلا ةريزجلا نم ريمأ مكحل

2407 



 0100000 ااا

 دقف ريبك لكشب هعيسوت ىرج يذلا نانبل ميلقإو ةيروس امأ .ةيناطيرب ةيمحم اهربتعت

دج يبرع نايك ءاشنإ مت كلذ نم بونجلا ىلإو .يسنرفلا مكحلا تحت ايسمأ
 ناك ام وهو ءدي

درألا رهن برغ يف امأ .نيطسلف نع هخلس مت نأ دعب ؛ندرألا كلذ دعب حبصيس
 تناك دقف «ن

 ا ودبي نآلا لكشلا اذه نإ .يدوهيلا يموقلا نطولا توتحا يتلا نيطسلف

 .رشت نأ الإ .مايألا نم موي يف لشرشت شت ًاهانبت يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةداعتسا ةركف

 0 ا لا ةيسيئرلا فادهألا زجنأ دق ناك

 كلذ لعف دقو .تاقفنلا ضيفخت ىه مهألا هفده ناك دقف ,تارمعتسملل
 هنإ لب ,لاعف لكشب

ل حمس دقو .لبقتسملا يف ًايداصتقا هنم ةدافتسالا نكمي ًاماظن قلخ هنأب دقتعا
 يذلا طخلا ه

 تحت طسوألا قرشلا نادلب ءاقبإب قارعلا ىلإ رصم نم ةدتمملا ةيوجلا دعاوقلا نم هماقأ

 مغرو ءاهدوعوب تفو ايناطيرب نأ تابثإ وه رخآلا هفده ناكو .فيلاكتلا لقأ عم ةرطيسلا

ةلالسل هققح هنكل ةينويهصلا ىلإ ةبسنلاب لماك لكشب كلذ زجني مل هنأ
 لكب نيسح كلملا 

نلا دشأ قباسلا يف ناك يذلا ,سنرول ىأر دقو .ناك ايأ هب اهل نيدي ناك ام
 ةموكحلل نيدقا

 ا ةياهن يفو ءرثكأو بولطم ىه ام لك لعف لشرشت نأ ,قايسلا اذه يف
0177 

 ذفن دقل" :يبرعلا لالقتسالا دودحو نوهامكم  نيسحلا تالسارم ىلإ ةراشإ يف سنرول

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ندرألا قرشو نيطسلف صخي اميف ًالماك نوهامكم دهعت لشرشت

 نأ دب ال نكل «حرشلا يف ليطأ نأ دوأ ال... . ,دهعتلا كلذ دونب ريثكب ىدعت دقف قارعلا يف امأ

 .'نيديلا ةفيظن ةيبرعلا ةيضقلا نم تجرخ ارتلكنإ ن نأب خسارلا يداقتعا لجسأ

 ءطسوألا قرشلا يف يسيئرلا لشرشت قلق لكشي ام يه ةيبرعلا ةيضقلا نكت مل نكل

بمإلا نم ىقبت ام ناك يسيئرلا هقلق نإ لب ءكانه ةيسيئرلا هتيلوئسم تناك اهنأولو
 ةيروطار

 كلت يف جروج ديول ةسايس نأ دقتعي لشرشت 0 ناك دقف .ةيكرتلاب ةقطان قطانم نم ةينامثعلا

ك ليوحتب ددهت تناك اهنأو ,ريطخ وحن ىلع ةئطاخ تناك قطانملا
 ةيناطيربلا ةناكملا لما

 .ماطح ىلإ طسوألا قرشلا يف
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 |  طسوألاقرشلاؤ 1922 ماعةبوسن :عساتالصفلا |

 :تافلاحتلا رايهنا

 ةدحتملا تايالولا تماقف .ىمير ناس قافتا نالعإ ىرج ؛1920 ماع فيص يف

 ةيجراخلا ريزو درو .هب اهتفرعم ءاشفإ ًاريخأ تعاطتسا نأ دعب كلذو ؛هيلع جاجتحالاب
 يملاعلا طفنلا جاتنإ نم طقف ةئملاب 4,5 ىلع رطيست تناك ايناطيرب نأ :نوزروك يناطيربلا

 تنثتسا ةدحتملا تايالولا نأو ءهنم ةئملاب 80 ىلع ةدحتملا تايالولا ترطيس امنيب

 يكيرمألا ةيجراخلا ريزو درف .اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا نم ةيكيرمألا ريغ حلاصملا

 ىلإ دحاو هتبسن ام طقف كلتمت تناك ةدحتملا تايالولا نأ :لوقلاب "يبلوك جديربنيب

 ناك لورتبلا ىلع بلطلا نأو ,فورعملا يملاعلا طفنلا يطايتحا نم 0 يأ رشع ينث

 نود ةيلاحلا دراوملا ةيمنتب ىوس ىبلت نل طفنلل ةديازتملا ةجاحلا نأو ءضرعلا قوفي
 نأ ءالؤه هبتشا امك ,ةدحتملا تايالولا اورفن مهنأ نويناطيربلا نولوئسملا كردأ .ةلقرع

 ةكرح ءاروو قارعلا يف نييناطيربلا ىلع درمتلا ءارو تناك ةيكيرمألا ةيطفنلا حلاصملا

 مهلقتعا نمم قارعلا يف درمتلا ةداق دحأ ةزوحب دجو هنأ َمِعُز دقو .ايكرت يف لامك ىفطصم

 لصنقلا نأ رهظت ليوأ درادناتس تاكرش ىدحإ نم ةلاسر نويناطيربلا نمألا طابض

 ةنيدم يف نيزكرمتملا ةعيشلا نيدرمتملا ىلع ةيكيرمأ ًالاومأ عزوي ناك دادغب يف يكيرمألا
 يف يناطيربلا مكحلا ضراعي ,ةقيقح .دادغب يف يكيرمألا لصنقلا ناكو .ةسدقملا ءالبرك

 تاكرشو ةيجراخلا ةرازو نإف .ًامامت سكعلا ىلعو .كلذك نكت مل نطنشاو نكل .قارعلا
 طفتلا تاكرش تناك نإ :ةقطنملا ىلع ةيناطيربلا ةرطيسلا فص يف تناك ةيكيرمألا طفنلا

 ءاهمكحت يتلا قطانملا يف طقف جاتنإلاو ريوطتلاو بيقنتلا لامعأب مايقلل ةدعتسم

 ىلإ يسريجوين ليوأ درادناتس ةكرش سيئر لقن دقو .ةلوئسمو ةرقتسم ةمظنأ ,هتربتعا ام
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 نأو «ةبراحتم لئابق نم ةعومجم نع ةرابع تناك قارعلا نأ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو

 رطيست ةيقارع ةموكح دالبلا ىلوتت نأ يف وه كانه ماظنلاو نوناقلا ءارسإ يف ديحولا لمألا

 ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف ىندألا قرشلا نوئش. ةبعش سيئر ربع امك .ايناطيرب اهيلع

 ىلختت نأ ةركف نم هبعر نع ؛نيريثك نييكيرمأ نيلوئسم نيب نم ,"سيلود نيلآ"

 نع ربع امك ءاهاتحتف يتلا طسوألا قرشلا يضارأل امهطبض نع ءاسنرف اميرو ءايناطيرب

 :سيلود لقنو .كلذ اسنرفو ايناطيرب تلعف لاح يف ةيكيرمألا حلاصملا ريصم ىلع هتيشخ

 ناك "نامليو ياغ" يقارعلا طفنلاب ةصح ىلإ ةيعاسلا ةيكيرمألا طفنلا تاكرش يماحم نأ

 الدب ةيناطيربلا حلاصملا عم ةكارش اوضواف مه نإ لضفأ عضوب اونوكي دق هيلكوم نأ ىري

 .مهدرفمب لمعلا ةلواحم نم

 امدنع كلذو .لحلل ًاقيرط دجي اكيرمأو ايناطيرب نيب عازنلا ذخأ 1990 فيص يف

 يه قارعلا يف لومأملا طفنلا تايناكمإ نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع نويجولويجلا حرتقا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تقلت هسفن تقولا يفو .ةضرتفم اهنم رثكأ ةليختم تايناكمإ

 ثيحب ًادج ةعساو نوكتسف ,تققحت نإ ,قارعلا يف ةلومأملا طفنلا تايناكمإ نأب ةحيصن
 ةوعد اهيلع نوكيس هنأو ءاهرامثتسال مزاللا لاملا سأر ىلإ اهدحول ايناطيرب رقتفت

 نوج" ريسلا ضيوفت ىرج ,ةيسايس ىرخأ بابسألو .بابسألا هذهل .ةكراشملل نييكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا ىلإ باهذلل ,ةيناطيربلا طفنلا ةعانص زومر دحا ناك يذلا "نامداك

 بلط 1928 ناريزح نم نيرشعلاو يناثلا يفو .كانه نييكيرمألا عم تاثداحمب ةردابملاو

 ةيجراخلا ةرازو نم يسرجوين ليوأ درادناتس ةكرش ةرادإ سلجم سيئر "دروفديب"

 تاضوافم دقعب ,ةيكيرمأ طفن تاكرش عبس نع ةباينلابو .هحارتقا لقنت نأ ةيكيرمألا

 ةيجراخلا ةرازو تدرو .قارعلا يف زايتمالا ةبحاص ةيناطيربلا ةكرشلا يف ةكراشملل

 ةكراشملا نم ةلهؤم ةيكيرمأ طفن ةكرش يأ ىنثتست الأ ةطيرش ءاهيدل عنام ال نأب ةيكيرمألا

 ,ةدحتملا تايالولا عم فالخلا َّلُح اذكهو .ًامدق تاضوافملا تضم هيلعو .كلذب تبغر يه نإ

 .ةدعاسم نودو ءايناطيربل طسوألا قرشلا ىلع ةييروألا ةرطيسلا ضرف ءبع تكرت اكيرمأ نكل
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 | طسوألارشلاؤفم1922ءاعةبوست :عساتلالصقلا |

 ,فلاحتلا رجه نم رخآ ءايناطيربل قثوألاو يسيئرلا فيلحلا يهو ءاسنرف تناك
 دال ات يور سكياس قافتا ذيفنت لوح ليوطلا عارصلاف
 َريَّثعا وصنميلك دعاقت دعيو .مشاه لآل ةيسايسلا بلاطملل ايناطيرب ةياعر تناك ايا
 كلذ داع امدنع هنأ الإ .يناطيربلا فلاحتلل نيلاوملا كئلوأل ًاميعز "دنايغب ديتسغأ"
 ءارزولا ةسائر ىلإ تارم ةدعل ءارزو سيئرك ًاقباس مدخ يذلا كنحملا يراسيلا يسايسلا
 نأل خرشلا ثدح دقل .نيتلودلا نيب عرشلا ًاريخأ ثدح 1920 يناثلا نوناك يف ىرخأ ةرم
 تناك يتلا ةيبونجلا ةيكرتلا ةعطاقملا ءايكيليكل هدالب لالتحا ءاقبإل ةقي دجي مل دنايغب
 لكشي ناك لجر فلأ 80 نم نوكملا يسنرفلا لالتحالا شيجف ,كاذنآ اهلتحت لازت ال اسنرف
 ةلصاوم يف بغار ريغ يسنرفلا ناملربلا ادغ دقو ءًانكمم هلامتحا دعي مل دراوملل ًافازنتسا
 ةقلاع تناك دقف ,يسنرفلا شيجلل ًاريسع ًاعقوم تناك ايكيليك نأ نيبت امك .هيلع قافنإلا
 1921 عيبر يفو اذل .ىرخأ ةهج نم ةبرطضملا ةيروسو ةهج نم لامك ىفطصم كارتأ نيب
 "نوليوب نيلكنارف يرنه" كارتألل يلاوملا روتانيسلا دنايغب يسنرفلا ءارزولا سيئر لسرأ
 ًاقباس لغش يذلا نوليوب نيلكنارف ناكو .جورخلل ةقيرط ىلع ضوافتلل هرقنأ ىلإ ةمهم يف
 دقو ,ةيرامعتسالا ةعامجلل ًاميعز ءباونلا سلجم يف ةيجراخلا نوئشلا ةنجل سيئر بصنم
 .ملسم فيلحك ايكرت ةيمهأب ةدشب نمآ

 ىلإ لصوتلا يف نوليوب نيلكنارف حجن 1 فيرخ يف هرقنأ ىلإ ةيناثلا هتمهم يف
 ماظنب ًايلعف فرتعا هنأ امك ءايكرتو اسنرف نيب برحلل ةياهن قافتالا كلذ عضو دقو «قافتا
 مظعأ هرقنأ قافتا ناك ,نييموقلا ىلإ ةبسنلابو .ايكرت يف ةيعرش ةموكحك يموقلا هرقنأ
 ةدهاعم نأ عمجأ ملاعلل تبثأ" هنأب :لامك ىفطصم هفصو دقو «ةيسامولبدلا تاراصتنالا
 هنأ ىلع هرقنأ قافتا اوأر نييناطيربلا نأ الإ ."ةيلاب ةقرو درجم نآلا تحبصأ سرفيس
 اومجاهيل ةيرحلا كارتألا حنم هنأ امك ءاسنرف هب تماق ًادرفنم ًامالس ناك وهف ,ةنايخ
 تايمك هرقنأ ماظن ميلستب ًاضيأ نويسنرفلا ماق ,نويناطيربلا هبتشا امكو .نانويلاو قارعلا
 عم برح ىلع اسنرف نم نيموعدملا كارتألا حبصأ دقف يلاتلابو .ةيركسعلا تادادمإلا نم
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 0 هي ا ا يل و ل يو را

 نيفرط ىلع نافطصت امهيسفن سمألا اتفيلح تدجوو ءايناطيرب نم نيموعدملا نيينانويلا

 يفو 1914 ماع يف ينيك اجب اك ادلكتو دق ادناك يش ةينامثعلا برحلا يف نيهجاوتم

 مههيني ءارزولا سلجم ىلإ ةركذم لشرشت مدق :1921 لوألا نيرشت نم نيرشعلاو سداسلا

 يقل كل يلا ىلطصم اي ل كا ا ا ل

 ةموكحلا نيدتسف تّحص نإ تامولعم يهو ءقّدصُت داكلاب تامولعملا هذه ودبت" :لوقلاب

 رثكأ انمدختسا نإ كلذو ”يدو ريغ لمع“ ىوس هرابتعا نكمي ال امب كش نود ةيسنرفلا

 يعجرم باتك يف درو ام ىلإ ًاعبت هنأ ىلإ انه هابتنالا يغبنيو ."ةيسامولبد ةرابعلا لاكشأ

 ًالامعأ نأ نم ىرخأ لود ريذحتب ةلود بغرت امدنع" يسامولبدلا ىنعملا يفف ءيرايعم

 ريغ لمعك ربتعتس' لامعأ اذكه نأ حرصت ةداع يهف برحلا ىلإ يدؤت دق اهبناج نم ةنيعم

 هتاملك تنمضت دقف ءًادج داح حيرصتب يلدي ةقيقحلا يف ناك لشبرشت نإف يلاتلابو ."”يدو

 ضعبل يشخ دق لشرشت ناك .ايناطيريو اسنرف نيب برح ىلإ يدوي دق ناك ةرقنأ قافتا نأ

 نأ دقتعاو «قارعلا يف شهلا لصيفلا ماظن ةمجاهمل ًاقرش ةيموقلا ايكرت هجتت نأ نم تقولا

 دادغب ديدح طخ مادختساب ايكرتل اهحامسب كلذو .هذهك ةكرح ليهست ددصب تناك اسنرف

 نيلكنارف ربع نوضوافي نييسنرفلا نأ حضاولا نم" :لشرشتت ةركذم يف ءاجو ءايكيليك يف

 هذه نيمأتلو لب ءايكرت يف ةيسنرفلا حلاصملا ةيامحل طقف سيل ةممصم ةدهاعم نوليوب

 ,ىدبي ام ىلع ,نودقتعي مهنإ ,ىمظعلا ايناطيرب باسح ىلع رمألا يضتقي دق امنيأ حلاصملا

 نأشب ًادج نوبضاغ عبطلاب مهنإ ؛نيينانويلا عم اسنرف دض ةهباشم تابيترت انيدل نأ

 :لشرشت ىلإ ًاعبتو .قارعلا شرع ىلع نييناطيربلا لبق نم هبيصنت ىرج يذلا "لصيف كلملا

 يف ةيناطيربلا ةسايسلاو لصيفلا رايهنا ىرت نأ نم رثكأ ءيشبب بغرتل نكت مل اسنرف نإف

 .هيدي عينص ناك ام رامد ًاضيأ ينعيل ناك رمأ وهو ,ةقطنملا
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 طسوألا قرشلا يف م1922 ماع ةيوست :عساتا لصفلا أ

 .طسوألا قرشلا ةيضق ةيوست

 تلكش دقف ,خيراتلا نم ماه ءزج ىفلؤم هّؤالمزو جروج ديول ناك سيوسلا قرش يف
 ءزجلا كلذ ناك دقل ,ملاعلا ةيقبل يبروألا حتفلا ةورذ طسوألا قرشلا ىلع ءافلحلا ةرطيس

 ,ةضماغلا تاطيحملا روبع ىلع اوورجت ةراحب ةصق ءةرماغملاب ةلفاح ةصق يف ريخألا

 لخاد ىلإ تفحز دونجلا نم ةريغص تاعامجو ءاهعبانم ىلإ راهنألا اوبقعت نيفشكتسمو
 كلت تناك .ةديعبلا تايروطاربمإلل ةرارجلا شويجلا عم كراعم ضوختل .ةلوهجملا تاراقلا

 عمو .ةريبكلا ةيعارشلا سوبمولوك نفس ةوحص يف كلذو ءنورق لبق تأدب دق ةرماغملا
 يفو ,نيتيكيرمألا يف اهوفشتكا يتلا يضارألا رامعتساو عاضخإل ًامدق نييبروألا قفدت

 رشع عساتلا نرقلا ىدم ىلع ةصقلا تلصاوت دقو .امهنم برغلاو قرشلا ىلإ ةعقاولا هايملا

 ةيقيرفألا ةراقلا ماستقاب ىمظعلا ىوقلا تماقو دنهلا ةيروطاربمإ ايناطيرب تلوت ثيح
 قرشلا ناك .ةيويسآلا ةراقلا قرش ادع اميف .نيرشعلا نرقلا رجف لولح عمو .اهنيب اميف
 ةياهن عم نكل .دعب نويبروألا هب فصعي ملو ًاليصأ لظ يذلا ديحولا لقعملا وه طسوألا

 نأ ًاريخأ تعاطتسا هشويج نأب رخافتلا جروج ديول عسوب ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 لظ .لقألا ىلع نرق ىدم ىلعو 1914 ماع برح ليقف .ملاعلا نم ءزجلا كلذب فصعت
 ةدحاو لبق نم ًالتحم ام موي يف ودغيس طسوألا قرشلا نأ يهيدبلا نم هنوربتعي نويبروألا
 صصخحلا ىلع تاعازنلا يدؤت نأ نم ناك ربكألا مهفوخ نكل ءىمظعلا ىوقلا نم رثكأ وأ
 ةموكحلا ىلإ ةبسنلابف ءاذل .ضعبلا اهضعب دض ةرمدم برح ضوخ ىلإ ةيبروألا ىوقلاب
 زاجنإل ًاجيوتت 1922 ماع لولح عم اهيلإ لصوتلا مت يتلا تايوستلا تناك ةيناطيربلا

 ادب ام ريثكب قوفت ةيطسوأ قرش ةصحب تزاف دق ايتاطيرب تناك ةيحان نمف ,فعاضم
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 1-0: يت ولاة |

 كلذ نم مهألا نكل .ريثكب لقأ ةصح ىلع ةيسور اهتميرغ تلصح امنيب «ةيادبلا يف ًانكمم

 رداصم نود تاينيرشعلا علطم يف زرب يذلا ميسقتلا لوبقل ةدعتسم تدب ىوقلا نأ وه

 .حالسلل ةيفاضإ

 ذم هيلع تناك ام وهو راجفنالل ةلباقلا ةيلاكشإإلا طسوألا قرشلا ةيضق تناك اذكهو

 لالخ نم حاجنب تيوس دق ,رصم ىلع تريانوب ةلمح نمز ذنم ةيملاعلا ةسايسلا يف تدجو

 كانه تناكو .1922 ماع لولح عم اهيلإ لصوتلا مت يتلاو برحلا تيقعأ يتلا تابيترتلا

 قرشلا يف ايسورل ةيسايسلا دودحلا مسر يغبني نيأ :يهو ,كحملا ىلع ةيرهوج ةيضق

 اهمسر مت ةيسورلا دودحلاف .تلح دق ةلأسملا هذه تناك 1922 ماع لولح عم نكل ؟طسوألا

 ,ناتسناغفأ ىلإ اهنمو ناريإ ىلإ ايكرت نم دتمي لودلا نم يلامش. فص لالخ نم رمتل ًاريخأ

 رمتسا طخ لوط ىلع كلذو ءبرغلا نعو ايسور نع ةلقتسم ءاقبلل تروان نادلب يهو

 كحملا ىلع تناك يتلا ىرخألا ىربكلا ةيضقلا امأ .نمزلا نم دوقع ىدم ىلع كسامتلاب

 ؟ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةيقب ةياهنلا يف هيلع حبصتس ام ةيهام :تناكف نويلبان مايأ ذنمو

 ماستقاو ,ةينامثعلا ةنطلسلا ماظن ىلع ءاضقلاب 1928 ماع يف ًاضيأ تلح ةيضق يهو

 ملو .19828 ماع ةيوست تناك اذكهو .ايناطيربو اسنرفو ايكرت نيب ةيطسوأ قرشلا هيضارأ

 ةدع نم أشن يذلا ططخملا تناك لب ءةيدرف ةقيثو وأ ًاقافتا وأ ًارارق 1992 ةيوست نكت

 ايسور دودحف ؛ةنسلا كلت ىلإ اهخيراوت مظعم دوعت ةلصفنم قئاثوو تاقافتاو تارارق

 نلعأ يذلا يتيفوسلا داحتالا روتسد ةدوسمب تددح دق تناك طسوألا قرشلا يف ةيميلقإلا

 عم اهتعقو يتلا تادهاعملا نم ةيسايسلا اهدودح تزرب امنيب ,1928 ماعلا ةياهن يف

 ايناطيرب عم هتعقو يذلا يراجتلا قافتالا نم ام دح ىلإو :ناتسناغفأو سراف دالبو ايكرت

 ىلع ةروصقم ةيموق ةيكرت ةلود ةماقإو ,ينامثعلا ناطلسلا لزع ةيضق امأ 1 ماع يف

 سلجملا يف تيوصتلل تعضخ دقف «ةقباسلا ةيروطاربمإلا نم ةيكرتلاب قطانلا ءزجلا

 تيوصتلا مت ثيح 1922 يناثلا نيرشت نم يناثلاو لوألا يف ىلعألا يكرتلا يموقلا

 يتلا ةندهلا يف درو ام ريبك دح ىلإ تزواجت ةيئاهنلا ايكرت دودح نكل .امهيلع عامجإلاب
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 |  طسوألارشلاؤفم1922,اعةبوست :مساتالصفلا |

 ءافلحلا عم مالس ةدهاعم عيقوت اهيقع يتلاو :1922 ماع فيرخ يف ءافلحلا عم اهتعقو
 ةيطسوأ قرشلا يضارألا ةيقب ىلإ ةبسنلابو .ةيلاتلا ةنسلا يف ةيرسيوسلا نازول ةنيدم يف
 لثم قئاثو ربع اسنرفو ايناطيرب نيب اهماستقا مت دقف ةقباسلا ةينامثعلا ةيروطاربم]إلل
 لبق نم ايناطيرب بادتناو :1922 نانبلو ةيروس مكحل ممألا ةبصع لبق نم اسنرف بادتنا
 .قارعلا عم 1922 ماع ةدهاعمو 28 ندرألا قرش ةنمضتم نيطسلف مكحل ممألا ةبصع
 .ةدالولا ثيدحلا دلبلا كلذ مكح بادتنال ًانامض ايناطيرب اهتدارأ ةدهاعم يهو

 يف ةصاخلا اهذوفن ةقطنم نمض قئاثوو تارارق نم اهتابيترت ايناطيرب تلعج
 داؤف ايناطيرب تبصن ةنسلا كلت يفف .1922 ماع خيرات نم اهمظعمب أدبت ءطسوألا قرشلا

 يبنللا نالعإ دونب ىلع ءانب ًايمسا ةلقتسم ةيمحم اهنم تلعجو رصم شرع ىلع لوألا
 ,دلبلا كلذ عم ةنسلا كلت اهتدهاعم ربع قارعلا يف ةيمحم تماقأ امك .1922 ماع رداصلا
 دونب ىلع ءانبو .لصيفلا :صاخلا اهحشرم هشرع ىلع تبصنو ,هتدجوأ دق يه تناك يذلا
 رداصلا نيطسلف لجأ نم ضيبألا لشرشت باتكو 1922 ماع رداصلا نيطسلف ىلع بادتنالا
 كلذ نع لصقنملا يسايسلا دوجولا قيرط ىلع ندرألا قرش ةقطنم تعضو ماعلا تاذ يف

 ردص رارقب ديدجلا نايكلا مئاد لكشب سأريل هللا دبع اهيف بصتنو ؛نيطسلفب صاخلا
 قوقحب دوهيلا ريغ َدعُوو يموق نطوب دوهيلا َدِعُو ندرألا رهن برغ يف امنيب ,1922 ماع
 لودج ىلع ًامئاق ناك يذلا يتاذلا مهمكح وأ مهلالقتسا حرتقم نإف ءدا ركألا امأ .ةلماك
 .ناتسدرك كانه نوكت نلف اذكهو ,1922 ماعلا لامعأ لودج نم ىفتخا 1921 ماعلا لامعأ
 دودحلا تمسر ,ةيدودح تاقافتا دوعس نبا ىلع ايناطيرب تضرف ًاضيأ 1922 ماع يفو
 .تيوكلاو قارعلاو ةيدوعسلا نيب

 قرشلا يف امهذوفن قطانم يف ايسورو اسنرف تلعف امك - ايناطيرب تماق اذكهو
 كلذ مظعم مت دقو .اهنيب دودحلا مسرو اهمكحل صاخشألا نييعتو لودلا ةماقإب ,طسوألا
 ىلع اهيديأ عضت نأ ,ًامود تدارأ امك «ةيب ,روألا ىوقلا تعاطتساو ,1982 ماع دودح يف
 انه هانيمسأ ام دونب لالخ نم كلذ تلعف دقو ءطسوألا قرشلا بوعشل ةيسايسلا رئاصملا
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 00 ا حا ور رولا

 ناكم لك :ىرخألا ملاعلا نكامأ لك يف يبروألا لالتحالا ىدأ دقلو .8 ماع ةيوست

 .يبروأ ميمصت تاذ ةديدج َينبب اهلادبتساو ةيلحملا ةيسايسلا ىنبلا رامد ىلإ ءايسآ جراخ

 .ةمسقم تحبصأ لب ءبوعش ىلإ ةمسقنم دعت مل ايقيرفأو ادنلزوينو ايلارتسأو نيتيكيرمألاف

 يبروأ بولسأب رادت ضرألا ةيبلاغل ةيموكحلا ةرادإلا تحبصأو .نادليو لود ىلإ ءابروأ امك

 :لؤاستلل ببس كانه ىقبي هنأ الإ .ةيبروألا ميهافملا عم قفاوتلابو ,ةيبروألا عئارشلل ًاعبتو

 نكامأ يف لعف امك طسوألا قرشلا يف ًاليوط وأ ًاقيمع ًارثأ جتنيس يبروألا لالتحالا ناك له

 ةميدقو ةروخف تاراضح تاذ ةقطنم طسوألا قرشلا نوك ىلع طقف رصتقي ال رمألا نإ ؟ىرخأ

 ابروأ تحرتقا يتلا تارييغتلا نأل ًاضيأ لب ,يضاملا يف قمعب ةرذجتم تاداقتعا تاذو

 نإ «تارييغتلا كلت رذجتت نأ لبق يضقنتس تناك ًالايجأ نأ ةجردل ةقيمع تناك اهلاخدإ

 ايروأ تماقو ءابروأ ليكشتب ةميدقلا امور تماق دقل .ًاليوط ًاتقو قرغتست رومألا هذه

 نم ًانورق رمألا قرغتسا نيتلاحلا الك يف نكل ,نيتيكيرمألا ليكشتب اهدعب نم ةئشانلا

 بابكنالاب اهل حمسي ءفرظ يف الو ؛جازمب ةيبرغلا ايروأ نكت مل 19988 ماع يفو .نمزلا

 طسوألا قرشلا يف ةيلايربمإلا ةيبروألا ةرماغملا نإف اذل .ةماخضلا هذهب عورشم ىلع

 دراومب ال اهضوخ نييبروألل ًانكمم دعي ملف .ناوألا تاوف دعب تأدب اهراظتنا لاط يتلاو

 ىشالت دق برحلا لبق اهملاع ناك نأ دعبو ءاهتاذ دحب ايروأ نإ .ةقداص ةميزعب الو ةيفاك

 رثكأ روهش وأ عيباسأ نوضغ يف ريغتت تناك ,1914-1918 نيماع نيب للحلا ثدحلا 5

 «نييبروألا نم ديازتم ددع ىلإ ةبسنلابو ,نورق ىأ دوقع يف قباسلا يف ريغتت تناك امم

 .اهلحم ريغ يف ىدبت ثيدحلا رصعلا يف ةيلايربمإلا تذخأ

 مضل ةيتلاب ًارهج فارتعالا لوبقملا نم ودبي لازي ال ناك ىلوألا برحلا تاونس يف

 يداعملا امهباطخب نينيل ايسورو نوسليو اكيرمأ تءاج امدنع نكل ,ةديدج تارمعتسم

 ريسلا ناكو .ريغتت ةيسايسلا تاحلطصملاو لوقعلا تأدب ةميدقلا ابروأ ىدحتتل ةيلايربمالل

 ميهافملا نأ 1917 ماع يف كردأ دق ةدئاسلا ءارآلا تاريغتب راعشتسالا مئادلا سكياس كرام

أ قرشلا امهتيقافتا يف طقف ةنس لبق اهامدختسا دق وكيب عم ناك يتلا ةيلايربمإلا
 ةيطسو
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 يناطيربلا عمتجملا ناك برحلا ءاهتنا تقو عمو .ًامامت مرصنم دهع ىلإ يمتنت تراص

 ةمدقتملا ةراضحلا دئاوف رشنتس اهنأ يهو ةيلايربمالل ةيلاثملا ةيضقلا ذينب عنتقم ًامومع

 عفن تاذ نوكتس اهنأ يهو ةيلمعلا اهتيضقو ,ةيمهو اهنأ ىلع ةفلختملا قطانملا ىلإ

 ةفاحصلا نم ربكألا ءزجلا ادغ دقل .ةحيحص ريغ اهنأ ىلع اهتيروطاربمإ عيسوتب ايناطيربل
 عمتجمل فلكم فازنتسا اهنأ ىلع ةيلايربمالا ىلإ نورظني ايناطيرب يف ناملربلاو ةماعلاو

 ءالؤه نكي ملو ؛هسفن ءانب ةداعإل هدراوم نم هيدل ىقبت ام لك رامثتسا ىلإ ةجاحب ناك

 نوتسنو ةيجيتارتسإ الول يبرعلا طسوألا قرشلا يف دوجوب اهسفن مزلت ةموكحلا اوكرتيل

 نإف يلاتلايو .ًانكمم ًارمأ ودبت ةقطنملا ىلع ةصيخرلا ةرطيسلا تلعج يتلا ةقذاحلا لشرشت

 اهدعيو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ نويناطيربلا نولوئسملا هرطاشت يذلا داقتعالا

 ةغايص ةداعإل لقألا ىلع يفكت ةدمل :ىقبتل طسوألا قرشلا ىلإ تءاج ايناطيرب نأب لئاقلاو
 ضارتفالا ىلع ًامئاق ناك ,ةيسايسلا اهئدابمو اهراكفأو ابروأ حلاصم عم ًايشامت ةقطنملا

 حيكتس تناك ةحفصملا تابرعلاو تارئاطلاب ةصاخلا لشرشت ةيجيتارتسإ نأب شهلا

 ًاريبعت لكشي ضارتفالا كلذ ناك هروديو .ىمسم ريغ لجأل ةيوازلا يف ةيلحملا ةضراعملا

 رهظأ دقو .ةيادبلا ذنم ايناطيرب ةسايس زيم يذلاو طسوألا قرشلا نأش نم ليلقتلا نع رخآ

 امدنعو :1911 ماع يف ينامثعلا فلاحتلا ضرع يارغ ىردزا امدنع هسفن راتهتسالا اذه

 سيل رمأ هنأ ىلع برحلا ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لوخد 1914 ماع يف ثيوكسأ ربتعا

 نصحتم مصخ دض مهكاله ىلإ 1915 ماع يف هشويج رنشتك لسرأ امدنعو ؛ىربك ةيمهأ اذ

 تناك نإ ًايراحتنا نوكيس هنأ ةيناطيربلا ةموكحلا تملع موجه يف يلوبيلاغ يف هبنتمو

 .كلذك تسيل اهنأ ناك رنشتكل لتاقلا ضارتفالا نكل .ةيبروأ ةيعون تاذ ةمواقملا تاوقلا

 ىلإ يناطيربلا عمتجملا عم تلصوت دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك 1928 ماع يف

 املاط طسوألا قرشلا يف اهتدايس ديكأت ايناطيرب اهلالخ نم تعاطتسا ةيسايس ةيوست
 نأش. نم اوللق نيذلا نييناطيربلا نيلوئسملا ىلإ ةبسنلابو .ةضفخنم ةفلكب كلذ لعف اهنكمأ
 يف مهيدل نكي مل نيذلاو ,ةقطنملل اهمكح يف اههجاوتس ايناطيرب تناك يتلا بعاصملا
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 ىلإ تتأ ايناطيرب نأ ينعي كلذ ناك ,مهقتاع ىلع هوذخأ ام ةماسج نع ةركف ةقيقحلا

 ناك ايناطيرب ةرداغم ةيحجرأ نإف ءارولا ىلإ رظنلابو هنأ الإ .هيف ىقبتل طسوألا قرشلا

 لولح عم تحبصأ دق 1922 ةيوست تناك ,ةيناطيرب رظن ةهجو نمو .ةميدق ةراشإ لكشي

 دعب ام طسوأ قرش جمانرب نم ًاريبك ًاءزج تدسج دقل .ةيحالصلا ةيهتنم اهذيفنت تقو
 ًابلاغو 1917و 1915 يماع نيب هتغاص دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك يذلا برحلا

 يمسرلا ريكفتلا هعم ريغتو .تريغت ةيناطيربلا ةموكحلا نكل .سكياس كرام ريسلا ليكوتب

 ال طسوألا قرشلا يف اهيلإ لصوتلا ىرج يتلا تابيترتلا تناك 1922 ماع يفو ,يناطيربلا

 ممألا ةبصع نم ابادتنا اسنرف حنم نإو هب بغرتل تقولا كلذ ةموكح تناك ام ةقدب سكعت

 و 1915 يماع يفف ؛كلذ ىلع لاثم ربكأ وهل نانبلو ةيروس هبجومب مكحتل 1928 ماع يف

 سكياس كرام ريسلا يناطيربلا ضوافملاو يارغ دراودإ ريسلا ةيجراخلا ريزو ناك 6

 ءارزو سيئر ناك 1922 ماع يف نكل .هالبقو ؛ةيروسب اسنرف بلطم ىلإ فطاعتب ارظن دق

 نأ نينس ىدم ىلع اولاق الاجر مهعيمج نويناديملا اهولوئسمو اهتيجراخ ريزوو ايناطيرب
 اهب ةصاخلا ذوفنلا ةقطنم نمض ىتحو .ةثراك ينعي ناك ةيروس لالتحاب اسنرفل حامسلا

 موقت تناك يتلا تابيترتلا لايح ةرورسم ةيناطيربلا ةموكحلا نكت مل ءطسولا قرشلا يف

 هطابضو رنشتك دروللا ناك م1916 و م1915 و م1914 ماوعألا يف .م1928 ماع يف اهب

 دعي يبرعلا طسوألا قرشلا ىلع ةداقك .هءانبأو نيسحلا يأ ,نييمشاهلا ةياعر اوراتخا دق

 نيسحلا رابتعا ىلإ اوتأ دق نويناطيربلا نولوئسملا ناك 1918 ماع لولح عمو .برحلا

 ةساسلا حيصأ 1922 ماع لولح عمو .دوعس نبا عم رساخ عارص يف مهطروي ًائبع

 هلجن ىلإو ؛نئاخ هنأ ىلع لصيفلا نيسحلا لجن ىلإ نورظني نويناطيربلا نولوئسملاو
 لصيفلا ناك ندرألا قرشو قارعلا يف هنأ مغر .لعاف ريغو لماخ هنأ ىلع .هللا دبع ءرخآلا

 ةيضقلاب اهسفن تمزلأ يتلا ايناطيرب ءايناطيرب امهتبصن ناذللا نامكاحلا امه هللا دبعو

 بادتناب ايناطيرب تلبق 1928 ماع يفف ءًريبك ًالاثم ًاضيأ نيطسلف تناك امك .ةيمشاهلا

 21917 ماع يف ةسامحب هتقنتعا دق تناك ينويهص جمانرب ذيفنت لجأ نم ممألا ةبصع

 .تاينيرشعلا علطم يف ههاجتا اهتسامح لك كلذ دعب ترسخ اهنكلو
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 تاونسلا يف طسوألا قرشلا نويناطيربلا نولوئسملا مكحي نأ ةبارغلا نم نكي مل ًاذإ

 صئاصخ ىدحإل ةجيتن كلذ ناك دقل .ناميإلا وأ ةرادإلاب ميظع سح نود ةيلاتلا
 ةحفصملا تايرعلاو تاوقلا رشن دعيو ةقطنملا يف ميدقلا ماظنلا ريمدت دعيف ,.1922 ةيوست

 نويناطيربلا ةسايسلا وعناص ضرف ؛قارعلا ىلإ رصم نم «ناكم لك يف ةيبرحلا تارئاطلاو
 .اهب نونمؤي ,مهتيبلغأب ,مهسفنأ مه اودوعي مل ةيوست طسوألا قرشلا ىلع 1922 ماع يف
 ةداعإ تلوت ةيبروألا ىوقلا نأ وه :لوألا ,نيببسل مويلا هيلع وه ام طسوألا قرشلا حبصأ دقل
 لودلاو تالالسلا نأ نامض يف اتلشف اسنرفو ايناطيرب نأ وهف :يناثلا امأ .هتغايص
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخف .مئاد لكشب رمتستس اهتماقأ يتلا ةيسايسلا ةمظنألاو
 اومطح دقل ءمربم لكشب ةقطنملا يف ميدقلا ماظنلا اهءافلحو ايناطيرب ترمد ءاهدعبو

 اوذخأي يكلو .اهحالصإ رذعتي ةروصب ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلا ىلع يكرتلا مكحلا
 عونلا نم ةلود ماظن اولخدأو دودحلا مسرو ماكحلا حيشرتو لودلا قلخب اوماق اهناكم

 ةميسجلا ةيلحملا ةمواقملا لك دامخإ نع اوزجع مهنكل ,ىرخألا نكامألا لك يف دوجوملا
 ةيضق بلجت 1922و 1914 يماع نيب ثادحألا تناك امنيبو ؛كلذل ةجيتنو .تارارقلا كلتل
 يف ةديدج طسوأ قرش ةيضق دلوت ثادحألا كلت تناك ابروأ يف اهتياهن ىلإ طسوألا قرشلا
 ذخأيس ناك نم ةيضق نييبروألا ىلإ ةبسنلاب م1928 ةيوست تلح دقل .هسفن طسوألا قرشلا
 ىوق طسوألا قرشا نمض كانه تلاز ال انموي يف ىتح نكل ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ناكم
 .اهي حيطت فوس حجرألا ىلع اهنإو ,تابيترتلا هذه عزانت ةلعاف ةيلحم

 ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف اهتاليثمكو ضاخت طسوألا قرشلا تاعازن ضعب نإ
 ةيرهوجلا رثكألا بلاطملا كلت :وه طسوألا قرشلا زيمي ام نكل ءدودحلا وأ ماكحلا لوح
 وأ ةيادب ءاوس :تقثبنا نادلبل كلذو ءدوجولا يف قحلا ىلإ دودحلاو داعبألا ىدعتت يتلاو

 .قارعلاك ,تاينيرشعلا علطم يف ةذختملا ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تارارقلا نع ,ةياهن
 بورح هيف لظت ملاعلا نم ةقطنم وه طسوألا قرشلا نإف اذكهو .نانبلو ءندرألاو «ليئارسإو
 اياضقلا هذه تحتف ,ًاقمع رثكأ ودغت تاعازنلا نأ الإ .رتاوتلا نم ءيشب ضاخت يموقلا ءاقبلا
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 يسايسلا لبقتسملاك ,هسفن تقولا يف ةددحملاو ,نابوذلل ةلباق ريغ ًايرهاظ ىدبت يتلا

 ماظنلا نع ًالومش رثكألا لاؤسلا نمكي ,نيينيطسلفلا برعلل يسايسلا ريصملا وأ ءداركألل

 لود ىلإ ضرألا ماسقناب ءرومأ ةدع ىلإ ةفاضإ ءمستملاو أشنملا يبروألا ثيدحلا يسايسلا

 نم ماظنلا اذه نكمتيس له :وه لاؤسلاو ةيموقلا ةنطاوملا ىلع ةمئاق ةلقتسم ةيناملع

 ةيسايسلا تاضارتفالا تدغ دقل ؟اهب عرز يتلا ةبيرغلا طسوألا قرشلا ضرأ يف ةاجنلا

 ىلع ًادحاو نكل .اهيف ريكفتلا ديري ال ًادحأ نأ ةجردل ,ملاعلا ةيقب يف ًادج اهب ملسم ةيبروألا

 ةديقع لكشي ,ةيناملعلا ةيندملا ةموكحلاب ثيدحلا داقتعالا وهو ,تاضارتفالا هذه نم لقألا

 مكحت ةسدقم ةعيرشب درشب مهناميإ ماع فلأ نم رثكأ ذنمو اهناكس مظعم نلعأ ةقطنم يف ةبيرغ

 برحلا ةساس ناك .ةقيقحلا يفو .ةسايسلاو ةموكحلا كلذ يف امب ,مهتايح بناوج ةفاك

 كلذك اوناك دقو ءاهتيمهأو ةلكشملا ةيهام ءام دح ىلإ ,نوكردي نييبروألا ىلوألا ةيملاعلا

 مالسإلا ةنميه نأ كاذنآ ءافلحلا ةداق ملع دقف ءطسوألا قرشلا مضل طيطختلاب مهعورش روف

 فوسلو .هتهباجم مهيلع ناك يذلا يسايسلا دهشملل ةيسيئرلا ةمسلا تناك ةقطنملا ىلع

 ةديقعلا بلجل ةممصم ةسايسب 1914 ماع يف رداب رنشتك دروللا نأ ةركاذلا يف ىقبي

 فيرشلا ةوعد نأل ,حجني ال دق رمألا كلذ نأكو ادب املو .ايناطيرب مكح تحت ةيمالسإلا

 كلذ نع ًاضوع رنشتك قافر حرتقا .ةيغاص ًاناذآ قلت مل 1916 ماع يف نينمؤملل نيسح

 .نيسح كلملا ةلئاعل وأ .ةيبرعلاب ةقطان بوعش داحتا ىلإ ءالولاك :ىرخأ تاءالو ةياعر

 ةقيقحلا يفو .ةيمالسإلا ةيموقلل سفانمك كلذو :قارعلاك ليكشتلا ددصب تناك نادلبل وأ

 ىلإ ةفاضإلاب فدهلا اذه رظنلاب نيذخآ برحلا دعب ام طسوأ قرش ةيوست اوغاص مهف

 .ىرخأ فادمأ

 قيض مهف ىوس مهيدل نكي مل تقولا كلذ يف نييبروألا نيلوئسملا نإف كلذ عمو

 ,ةجترَفلا وأ ثيدحتلا تاسايسل ةيمالسإلا ةضراعملا نأب ًادج ةلوهسب اوعنتقا دق و ,مالسإلل

 نيرشعلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىلع ةرظن ءاقلإ اوعاطتسا مهنأ ولو .ىشالتت تناك

 ناتسناغفأ يف ينيدلا ناميإلا فغشيو ,ةيدوعسلا يف ةيباهولا ةديقعلا داقتاب اوشهدنال
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 نكامأ يفو ةيروسو رصم يف نيملسملا ناوخألا ةكرحل ةلصاوتملا ةيويحلابو ؛ةبراحملا

 ةيلحملا ةمواقملا نإ .ةيعيشلا ناريإ يف ةقحاللا ينيمخلا ةروثيو ,ينسلا ملاعلا نم ىرخأ

 تينب يتلا ةيرهوجلا تاضارتفالل وأ 1928 ةيوستل ءاهريغ ىأ ةينيدلا ءاوس ,ةلصاوتملا

 قرشلا يف دجوي ال هنأ يهو .ةقطنملا تاسايسل ةزيمملا ةمسلا حرشت ,ةيوستلا كلت اهيلع

 كرتشم ناميإ الو ,ةبعللا نيناوق ىلع قافتا نم كانه سيل يأ ,ةيعرشلاب ساسحإ طسوألا
 ماكح مهنأ نومعزي نيذلا لاجرلا وأ لود اهسفن وعدت يتلا تانايكلا نأب ,ةقطنملا لماك يف
 رجي مل نيينامثعلا نيطالسلا ءاقلخ نإف ءاذكهو .فارتعالاب نوريدج مه دودح يأ نمض
 دقتعا ام وه مهبيصنت ناك 1982و 1919 يماع نيب هنأ ولو .مئاد لكشب دعب مهبيصنت

 دوجو ىلع يأ ,1928 ةيوست ىلع تاضارتعالا ام ًاموي بحسنت امير .هولعفي مهنأ ءافلحلا

 يف ةيناملعلا ةيموقلا تاموكحلا ةسسْؤم ىلع وأ ءالثم نانبلو قارعلاو ليئارسإو ندرألا
 نيرشعلا نرقلا طسوأ قرش رهظيس اهدنعف ةلماك ةوقب تعبات نإ اهنكل طسوألا قرشلا
 ةيروطاربمإلا ةطلس رايهنا ىدأ ثيح .داليملل سماخلا نرقلا يف ابروأ عضوب هبشأ عضوب
 ةغايصل مهترطضا ةمزأ يهو ؛ةراضح ةمزأ يف اهاياعر يمر ىلإ برغلا يف ةينامورلا

 داعبأ هيلع نوكت نأ نكمي امب يحوت ةييروألا ةبرجتلا نإ .مهب صاخ ديدج يسايس ماظن
 .ةيسايسلا ةراضحلل ةيلاكيدار ةمزأ اذكه

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةيوهلا ةمزأ لحت يكل فصنو ةيفلأ ابروأ يف رمألا قرغتسا دقل

 ىلع رارقتسالل ماع فلأ ةبارق تضمأ دقف «ةينامورلا ةيروطاربمإلا دعب اهنم تناع يتلا
 تناك ممأ يأ ديدحتل ىرخأ ماع ةئامسمخ ةبارقو ,ةيسايسلا ةمظنملل ةيموقلا ةلودلا طمن

 تاعامجلا تاعارصو تاراغ نم وجنتس ةراضحلا تناك له .لود نوكت نأل ةلهؤم

 له ؟نومكحيس نم مه روطاريمإلاو ةلودلا مأ ابابلاو ةسينكلا تناك له ؟ةيداعملا ةبراحملا
 ةيروطاريمإ تناك له ؟يحيسملا ملاعلا يف نودوسيس نم مه تناتستوربلا مأ كيلوثاكلا ناك

 نم لجر ناك لهو ؟ءالولاب ىظحيس نم يه ةنيدملا ةلود مأ ةيموقلا ةلودلا مأ ةلالسلا

 هذه لك ؟ةيسنرف ةمأ ىلإ مأ يدنغرب ةعطاقم ىلإ يمتنيس «لاثملا ليبس ىلع ,نوجيد ةنيدم
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 ناك ,كلذ لالخو ؛عازنلاو ثحبلا نم روصع ىدم ىلع اهلحب نويبروألا ينضأ اياضق تناك

 ةطراخ ترهظ نأ رشع عساتلا نرقلا ةياهن لبق نكي مل .بلغألا ىلع نودابي نورساخلا

 ماع ةئامسمخو فلأ يلاوح دعب يأ ءايلاطيإو ايناملأ مايق عم كلذو ,ةيبرغلا ابروأل ةلوبقم

 اهنأب مويلا طسوألا قرشلا يف ةرمتسملا ةمزألا تبثت امبرو .ةينامورلا ةطراخلا رجه ىلع

 يذلا ءبوعشلا عونت ىدم يهو :ةيضقلا تاذ لمحت اهنكل ءدمألا لوطو قمعلا اذه نع ةديعب

 يلايربمإ ماظن رايهنا دعب اهسفنل ةديدج ةيسايس تايوه سسّؤتل اهعمجت ةداعإ يف رثؤي

 دعب امل ًاططخم ءافلحلا حرتقا دقل .هيلع دايتعالا ىلع اوُتْشنُأ نمزلا نم روصع هرمع

 بوعش تناك نإ ىه رمتسملا لاؤسلا نكل .تاينيرشعلا علطم يف ةقطنملا لجأ نم نيينامثعلا

 .هب لبقتس ةقطنملا

 اهنإ لب ءيضاملا ىلإ ءاهمظعمب ىتح ىأ ءلماك لكشب يمتنت ال 1988 ةيوست نإف ءاذل

 نأل كلذو ءطسوألا قرشلا يف ةيلاحلا تاسايسلاو تاعارصلاو بورحلا بلق يف عبقت

 لحم نمهارلا انتقو ىتح لازت ال لشرشتو جروج ديولو رنشتتك نم لك اهحتف يتلا اياضقلا

 ةلجد فافض لوط ىلعو ةرمدملا توريب عراوش يف ,ةنس دعب ةنس ,حالسلا ةوقب عازن

 نولوئسملاو ةساسلا أبنتي مل .سدقملا ندرألا رهن هايم بناج ىلإو ءءطيب نيرئاسلا تارفلاو

 .1988 ةيوستل يلاكشإلا لبقتسملاب تاينيرشعلا علطم يف نويناطيربلا
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