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 ةعسلاو ةيلومشلا هذهب يوري باتك ردص نا قبسي مل

 درسو لوانت نا قبيسي ملو طسوألا قرشلا ةصصق .قمعلاو

 لامآ ةيأ قلطنم نمو ؛اذاملو فيك ؛دحاو دلجم يف ,دحاو باتك
 كلت تذخنا ,مهف ءوس تالاحو ءاطخأو رعاشمو فواخمو

 طسوالا قرشلا اهنم دلو يتلا ةينلعلاو ةيرسلا تارارقلا

 .ثيدحلا

 ةيسنرفلاو ةيسورلا) ةيمسرلا تاسباورلا تلظ دقلف

 نسحأ يف تناكو .ةياعدلا لمع نم نآلا ىتح (ةيناطيردلاو

 عنص نم اهتالاح اوسأ يفو .ءاوهألا بسح ةهجوم اهتالاح
 ىلع ترهظ دقف باتكلا اهدمتعب يتلا ةقيقحلا امأ .لابخلا

 ةدحاو ةعفد تفّشكت مث ,أفتن .ًافتن نيتسلا نم دوقع ىدم

 ةصاخلا قاروألاو ةيمسرلا قئاثولا تاظوفحم حتف بقع
 .191/4 ماع ىتح ةيريس تلظ يتلا

 ةيسايسلا زاغلالا رثكأ ىلوالا ةرملل لحي باتكلا اذه نإ

 قرشلا لزالزل ةيساسالا تاوجفلا تمسر يتلاو امضوصمغ

 .نرقلا اذه لاوط ةرمتسملا طسوالا

 هراطإ يف طسوالا قرشلا قلخ ةيلمع عضي باتك لوا هنإ

 عساتلا نرقلا تاسايس هب تجوتت يذلا نمزلا يف .عساولا

 .ىل وألا اااااالا ||| ماس قس
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 فلؤملا

 يف صصختم يكريمأ ماحم نيكمورف ديفاد
 :ناباتك لبق نم هل ردص .يلودلا نوناقلا
 بتك .«ةموكحلا ةلأسم» و ,ممألا لالقتساب

 هزيفآ نيروف» ةلجم يف ةيلودلا اياضقلا يف
 يف وضع وهو .كرويوين يف شيعي .اهريشو
 .يكريمألا «ةيجراخلا تاقالعلا سلجم

 مجرتملا

 قشمد ف شيعي د .ةمجرتلا لقح ف صصختم

 .فيلاتلا ف لمعيو

 ناملوك .ف يقارشتسالا نانفلل ةحول :فالغلا
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 مالس هدعيام

 طّسواألاقردشلا ةدالو
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 نيكمورف ديفاد
 ٌساَيلا لماكدعسأا : ةججت
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 :ل ةظوفحم ةيبرعلا قوقحلا عيمج
 ندنل رشنلاو بتكلل سّيرلا ضاير ةكرش

 فلؤملا نم صاخ نذإب

 هاا وطاف موو عل. 810 مهما هك اطلق مانطأل قلم
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 ؛بورحلا ءاهنا اهب دصق يتلا برحلا دعب»

 أمات أ حاجن سيراب يف اوحجن مهنا ودبي
 .««مالسلا يهني مالس» قيقحت يف

 ,(لفيو لريا لاشرام دليفلا دعب ام يف) لفيو دئابيشرأ
 ,نيطسلف ةلمح يف يبنللا ةدايق ثحت مدخ يذلا طباضلا

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةياهن تعضو يتلا تادهاعملا ىلع ًابيقعت



 ا وا فام امانقساا ور ا ةركس اسم ةوتس ةينانومم . ةمدقم

 لوألا ءزجلا
 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ااا ةميدقلا ابوروأ مايأ رخآ :لوألا لصفلا

 0 لا را ل ايسآ يف ىربكلا ةبعللا ةكرت :يناثلا لصفلا

 اذ ]| ]|]|]ز]|ز| | | ]| 111111 برحلا لبق طسوألا قرشلا :ثلاثلا لصفلا

 210111011 1 فيلح نع ثحبلا نولجعتي نايتفلا كارتألا :عبارلا لصفلا

 0000000 ا وو برحلا ةيشع لشرشت نوتسنو :سماخلا لصفلا

 0 . ةيكرتلا ةيبرحلا نفسلا ىلع يلوتسي لشرشت :سداسلا لصفلا

 3 0 ] ]ز ]ز]ز] ز]ز ز]ز] | ]ز]ز]ز]ز ز]ز]ز]ز 8 يلاعلا بابلا يف ةديكم :عباسلا لصفلا

 يناثلا ءزجلا

 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك
 2ل/ ا او و اباماتن ةنط ةد ا اساك ب ل ةدايقلا مامز ملستي رنشتيك :لوألا لصفلا

 11111101 ]| ] ]| ]|]|]|]ز]ز|]1]|1|1ز|]1ذز|]1 151 5 . رنشتيك ونواعم :يناثلا لصفلا

 110111 1 ]1 ] ]ز]ز ]| ]ز]|]ز]ز]ز]ز ز ز]ز ] ]ز ز ز ذز ]ذ] مالسالا ىلع ةرطيسلل قلطني رنشتيك : ثلاثلا لصفلا

 ١ ا ل جتحت دنهلا :عبارلا لصفلا

 1 ا و و طسولا يف يذلا لجرلا :سماخلا لصفلا

 ثلاثلا ءزجلا

 طسوالا قرشلا عقنتسم ىلإ ّرِجُت ايناطيرب
 1 م برحلا اورسخي نأ اوداك كارتألا نويركسعلا ةداقلا :لوألا لصفلا

 ا ايكرت ةمجاهمب ايناطيربل حمسي رنشتيك :يناثلا لصفلا



 ل ا لاا ل و مقا ليندردلا يف رصنلا وحن :ثلاثلا لصفلا

 راد 1 ا وما و ا رادو يح هع نم ايكرت يف ايسور عمط :عيارلا لصفلا

 لام طسوألا قرشلا يف ايناطيرب فادهأ ديدحت :سماخلا لصفلا

 127117 107 ظحلا قئاضم دنع :سداسلا لصفلا

 11ش 0000 نويراحملا :عياسلا لصفلا

 0 ا 0 000000012بب 2-0 نويسايسلا :نماثلا لصفلا

 واد ل م ف ورا نفت قنا ابخ يذلا ءوضلا :عيساتلا لصفلا

 0 1 يبرعلا بتكملا ءاشنا رشاعلا لصفلا

 ل وا برعلا ىلإ دوعولا ءاطعا :رشع يداحلا لصفلا

 237171010000 نييبوروألا ءافلحلا ىلإ دوعو ءاطعإ :رشع يناثلا لصفلا

 ا ةلجد فافض ىلع ايكرت راصتنا :رثشع ثلاثلا لصفلا

 عبارلا ءزجلا
 بيرختلا

 )111111000800000 ودعلا طوطخ فلخ :لوألا لصفلا

 011111 1 ] ] ] ] ]ز]ز]ؤ] ]| | 000 ةريخألا رنشتيك ةمهم :يئاثلا لصفلا

 وقم علال قط اق وع لاو ع الا نيسحلا ةروث :ثلاثلا لصفلا

 مهعلاط ىندا ْق ءافلحلا

 »55*12 اسنرفو ايناطيرب :ةفيلحلا لودلا تاموكح طوقس :لوآلا لصفلا

 1271111111 1 111000 ايسبور رصيق علخ :يناثلا لصفلا

 سداسلا ءزجلا

 ةردوعوملا يضارآلاو ةديدجلا ملاوعلا

 ل ا لاو سو فرس ديدجلا ملاعلا :لوألا لصفلا

 531101111110000 جروج ديول ةينويهص :يناثلا لصفلا

 ا وا سلا امال دل علا روفلب نالعإ ىلإ قيرطلا يف :ثئاثلا لصفلا

 »#1 0 داعيملا ضرأ :عبارلا لصفلا

 عياسلا ءزجلا

 طسوألا قرشلا وزغ
 011111 ] ] ] ]ز] ]| ]|]ز] ؤ] ]0 داليملا ديع لولح دنع سدقلا يف :لوالا لصفلا

 00 000 قشمد ىلإ قيرطلا :يناثلا لصفلا

 1 ا و ل و و كولو شمل ةيروس لجأ نم ةكرعملا :ثلاثلا لصفلا
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 تايوتحلا

 نماثلا ءزجلا

 صنلا مئانغ

 8 ا ا ا اوما تيسر يختل حاسما قرطلا قارتفا :لوألا لصفلا

 ااا ا ا ا ةداورط ءيطاوش دنع :يناثلا لصفلا

 عساتلا ءزجلا

 ااا ]زا ةعاسلا تاقد :لوألا لصفلا

 ااا 0 ةنايخلا :يناثلا لصفلا

 0 ااا 0000 0 حلصلا تارمتؤمل يقيقحلا ريغ ملاعلا :ثلاثلا لصفلا

 سشاعلا ءزجلا

 الا ا اللا وسلا وام 57١؟١-9139١1 بعاتملا ةيادب :لوألا لصفلا

 ا 15151148-١5315 ءاتش :رصم :يناثلا لصفلا

 211 ا م مل ار ور ورمل و ا 116 ماع عيبر :ناتسناغفأ :ثلاثلا لصفلا

 ابا ماما سس ب ا 1١515 ماع عيبر :ةيبرعلا ةريزجلا هبش :عبارلا لصفلا

 هامل وا فاو وطب ا تمل ١957١ رياني / يناثلا نوناك :ايكرت :سماخلا لصفلا

 ااا 009 15 فيصو عيبر :نانبلو ةيروس :سداسلا لصفلا

 000000 0 1١93١ :(ندرألا ربع) نيطسلف قرش : عباسلا لصفلا

 ااا 1١957١ :دوهيلاو برعلا  نيطسلف :نماثلا لصفلا

 اا اا 1١5١ :(قارعلا) نيدفارلا دالب :عيساتلا لصفلا

 0 11 1١9517١ :(ناريإ) سراف دالب :رشاعلا لصفلا

 رشع يداحلا ءرزجلا

 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 اا ا ايناطيرب ءادعأ هوجو نع ةعنقألا ةلازإ :لوألا لصفلا

 كنا ا ز]ز ]ز]ز ]زا طسوألا قرشلا يف يتايفوسلا يدحتلا :يناثلا لصفلا

 ا ااا وكسوم فادهأ : ثلاثلا لصفلا

 ا 0 0 000 . .... ىراخب يف توم ثداح :عبارلا لصفلا

 رشع يناثلا ءزجلا

 ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا
 لدادفي ماعل

 3س لا وو ا ووم ناوا 3 ارو ما ةيلوؤسملا ىلوتي لشرشت نوتسنو :لوألا لصفلا



 سس _ ل  مالس ةدعي ام مالس

 6/8 لل و يوي وووو يو هلم هاتوا نياطسلق ةلأسمو لشرشت :يناثلا لصفلا

 ه8 ل االول لم م ممم يس ب ا ءاقلحلا قارتخإ : ثلاثلا لصفلا

 0 ةينانوي ةاسأم :عبارلا لصفلا
 هال و ا ولا تلو وول طسوألا قرشلا ةلأسم ةيوست سماخلا لصفلا

 لل 45 يجيب سس سس سل



 ,ًايلاح فحصلل ةسيئرلا نيوانعلا نم هفرعن امك ءطسوألا قرشلا
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ءافلحلا اهذختا تارارق نم قثبنا

 اذاملو فيك دحاو دلجم يف يورت يتلا ةصقلا درس يف ٌثعرش باتكلا اذه فو .اهدعبو
 تذختا  مهافت ءوس تالاحو ءاطخأو هركو ةبحم رعاشمو فواخمو لامأ ةيأ قلطنم نمو

 .تارارقلا كلت

 تناك طسوألا قرشلا يف كاذنآ هنولعفي اوناك امل ةيسنرفلاو ةيسورلا ةيمسرلا تاياورلا نا

 لب  ةيناطيربلا ةيمسرلا تاياورلاو .ةياعدلا لمع نم يعيبطلا ريغ رمألاب سيل اذهو
 نولوؤسملاف .ًاضيأ ةقداص نكت مل نوينعملا نولوؤسملا اهبتك يتلا ةقحاللا تاركذملاو
 ثادحألل ةياور انل اومّدق تارارقلا كلت ذاختا يف سيئر رودب اوماق نيذلا نويناطيربلا
 دقف .لايخلا عنص نم اهتالاح أوسأ يفو مهئاوهأ بسح ةهجوم اهتالاح نسحأ يف تناك
 قرشلا اولخد مهنأب رهاظتللو ةيمالسالا ةينيدلا نوؤشلا يف مهفونا سد ءافخإل اوعس
 يف اهب اونمؤي مل ةيضق لالقتسالا اذهو  يبرعلا لالقتسالا رمأ ءايلوأ مهتفصب طسوألا

 .عقاولا

 ردقب عقاولا يف ثدحت مل مهتياكح روحم تلكش يتلا ؛ةيبرعلا ةروثلا ناف ؛كلذ ىلع ةوالع

 ,ةيلايخ تاياكح ةيوار سنرول ناك دقف .بيجعلا سئرول دراودا ساموت لايخ يف تثدح ام
 .«برعلا سنرول» (ساموت ليول) يكريمألا ةيحرسملا ضورعلا جرخم هنم لعج دقو
 ,رمألا ةياهن يف ,تفشكت مث .ًافتن ًافتن نينسلا نم دوقع ىدم ىلع تفشكت دقف ةقيقحلا امأ

 يتلا ةصاخلا قاروألاو ةيمسرلا قئاثولا (فيشرأ) تاظوفحم حتف بقع .,ةريبك ةموك يف
 ىلا انلصو اننا  ثحبلا اذه تأدب امدنع :191/4 ماع يل ادبو .ةيرسس نآلا ىتح تلظ
 .باتكلا اذه ةباتك يف تعرش اذهلو .ثدح امل ةيقيقحلا ةصقلا ةياور اهدنع نكمي ةطقن

 تعمجو ,تافلؤم نم رفوت ام تسردو تاظوفحملا ةءارق ىلع يضاملا دقعلا لالخ تباد دقل
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 ماليس هدعب ام مالس

 عطق عضن امدنع لكشتت يتلا ةروصلا راهظا ةيغب نوثيدحلا نوسرادلا هيلا لصوت ام

 اوققح باتكلا يشاوح يف مهلامعاب تدهشتسا نيذلا نيفلؤملا نا .اهتنكمأ يف ةيجحألا ةبعل
 ام .ًالثم :ةديدجلا تافاشتكالا ضعب تققح ًاضيا ينا عم ,ةديدجلا تافاشتكالا مظعم
 مهعم فلاحتلاب ناملألا عانقا لجأ نم هولعف دق ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نوكي نأ نكمي يذلا

 مسر دق يقورافلا يبرعلا ضوافملا نوكي نا نكمي لهو ؟1414 (سطسغأ) بآ ١ خيرات

 .يبرعلا ينطولا لالقتسالل ًادح لكشي طخلا اذه نا رابتعاب ةيروس لخاد ربع أاطخ

 تفل لقألا ىلع وأ ,ةديدعلا مهافتلا ءوس تالاح زاغلا لح نم لوأ نوكأ دق ًاضيأ يننا مث

 لخاد ًايفخ ًاعارص ١915 ماع يف تلعشأ يتلا مهافتلا ءوس نم تالاحلا كلت ءاهيلا دابتنالا

 يف طسوألا قرشلا نوؤش لوؤسم (سكياس كرام ريس) نيب ةيناطيربلا ةيطارقوريبلا زاهج
 سكياس ل نأ يل نيبت دقو .ةرهاقلا يف تارباخملا سيئر (نوتيالك تريليج) هقيدصو .ندنل
 بلط ام مهف ْف اطخأ ءاسنرف عم 1117 ماع تاضوافم يف ,سكياس نا طق كردا نوتيالك الو
 ذفني ناك هنا ةءارب لكب ًادقتعم ًامامت سكعلا لعف سكياس نأ كلذ .هلعفي نأ نوتيالك هنم
 امدو . أدماع هلذخ دق سكياس نأ ًاديكا ًاروعش رعش نوتيالك نا نيح يف ءنوتيالك تابغر

 هنيب تاشن دق تافالخ نا لهجي سكياس لظ دقف ,رمالاب سكياس حتافي مل نوتيالك نأ
 هنا كلذ تلت يتلا نينسلاو روهشلا يف أطخ دقتعي سكياس لظ اذكهو ,هليمز نيبو
 لخاد هتسايسل ًامصخ ةقيقحلا ف حبصا نوتيالك نأ نيح يف :قافو ىلع الاز ام نوتيالكو

 .رطخالا مصخلا ناك هلعلو  يطارقوريبلا زاهجلا

 حيحصلا اهراطا يف ةيطارقوريبلا ةسايسلا عضا نا ةسيئرلا يتالواحم ىدحا تناك دقل
 عئاقوو تايلمع حاضياب يفتكا الأ تلواح ينكلو .كلذ يف تقفو دق نوكأ نأ لمآو

 طسوألا قرشلل ثدحي ناك امل حيسف دهشم ءاطعا يه باتكلا اذه نم ةيافلا نا .ةددحم

 :ديرف نمز يف ىربكلا ىوقلا ةسايس لامعا نم ًالمع ناك هليكشت ةداعإ نأ نايبتو ,هلماكب
 ىلا عفدنت يبوروألا يروطاربمالا عسوتلا تاجوم اهدنع تناك يتلا اهنيع ةظحللا يف يأ

 فوس يذلا ّدملل ةيوقلا بذجلا لماوع ىلوأب تاجوملا هذه ترعش مث ؛اهتورذ غلبتل مامألا
 .ءارولا ىلا اهديعيو اهدصي

 لودلاو ايكرتو ناريإو ليئارسإو رصم طقف ينعي ال ؛هروصتا امك ءطسوألا قرشلاو
 لماك يأ ناتسناغفاو ةيتايفوسلا ىطسولا ايسآ ًاضيا ينعي لب ,ةيويسآلا ةيبرعلا
 دنهلا قيرط ةيامحل :ةينويلوبانلا بورحلا نم ًاءدب ءايناطيرب اهيف تبراح يتلا ةحاسلا
 .«ىربكلا ةبعللا» مساب فرعي حبصأ ام يف ايسور تامجه مث ًالوا اسنرف تامجه نم
 ىلا ليمت تناك ةقطنملا ف اهتبقاعو ىلوألا ةيملاعلا برحلاب ةقلعتملا ىرخألا تاساردلا نا
 يف ةيبوروألا ةسايسلا اوجلاع نيذلا ىتحو .ةدحاو ةقطنم وأ دحاو دلب نوؤش ةجلاعم

 وأ ءهدحو ايناطيرب رود ىلع .الثم ؛اوزكر دق ,هلمكاب يكرتلا قرشلا وا يبرعلا قرشلا
 كلذ :عسوأ راطا يف ثيدحلا طسوألا قرشلا قلخ عضأف انآ امأ .اسنرفو ايناطيرب ير
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 نأ نيبأ ينإف كلذلو ؛ ,ىشع عساتلا نرقلا يف ىربكلا ةبعللا ةورذ وه ثدح ام نأ ىرأ ينأ
 رنشتيك عرش .ًايئزج وأ ًايلك ايسور ببسبو .ةصقلا يف ًاسيئر رود تبعل ًاضيأ ءايسور

 ايناطيرب تررق ايسور بيسو ٠ .يمالسالا يبرحلا ملاعلا عم ًايناطيرب ًافقلاحت ءىشني

 ظافتحالا نالضفت اتناك امهنا عم ؛هماستقاو طسوألا قرشلا لالتحا اسنرفو

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تنلعأ ايسور ببسبو .ةقطنملا يف ةيكرتلا ةيروطاربمالاب
 نم ددع رعش هسفن ببسلل مث ,نيطسلف يف يدوهي يموق نطو ةماقال ايناطيرب دييات ًاراهج
 قرثلا يف ًازجاح لكشت نال ةرطضم ايناطيرب نأ ,برحلا دعب ؛نييناطيربلا نيلوؤسملا
 ىلع ةصقلا يوري باتك لوأ اذه ءيملع بسح .كلذ عمو .ةيفشلبلا ةلمحلا دصل طسوألا

 اهيف بعلت يتلا «ىربكلا ةبعللا» موهفم ؛عسوألا اهموهفمب طسوألا قرشلا ةصق اهنأ

 .ًايزكرم ًارود ايسور
 ال ةيسايسلا هتافاقثو .هفورظو ,طسوألا قرشلا تايصخش نا باتكلا ةءارق دنع نورتسو
 نويسايسلا هلمهأ امل داعبألاو ةماعلا طوطخلا نبأ امدنع الإ باتكلا ةياور يف ًاريثك زربت

 .مهتارارق نوذختي اوناك امدنع نويبوروألا
 نويبوروألا ناك 1957 1914 ةدملا فو .تارارقلا ذاختا ةيلمع لوانتي باتكلا اذه
 .تارارقلا تذختا امدنع ةلواطلا لوح اوسلج نيذلا نيديحولا نويكريمألاو

 امو قارعلاف .ابوروأ يف هدودحو طسوألا قرشلا نادلب هيف تعنُطصا ًارصع ناك دقل
 ىلع تمسُر طوطخلاو :نايناطيرب ناعارتخا امه .لاثملا ليبس ىلع :ندرألا نآلا هيمسن
 تئشنأ امنيب .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب نييئاطيرب نييسايس لبق نم ءاضيب ةطراخ

 ماع يناطيرب يندم فظوم لبق نم قارعلاو تيوكلاو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دودح
 تمسبرو .نانبلو ايروس يف نييحيسملاو نيملسملا نيب دودحلا اسنرف تمسرو . 5
 .ةيتايفوسلا ناجيبرذأو اينيمرأ يف نييحيسملاو نيملسملا نيب دودحلا ايسور
 ميمص ف ةيمالسالا ايسآ ريغت نأ اهتعاطتساب نأ كاذنآ ةيبوروألا لودلا تدقتعا دقو

 تثئدحتسا دقف رييغتلا اذه ةيبوروألا لودلا تلواح ذإو .يسايسلا اهدوجو تايساسأ
 ىتح اممأ حبصت مل نادلبل ةقطنم هنم لعج امم ؛طسوألا قرشلا يف ةعنطصم لود ماظن

 طسوألا قرشلا يف ةيسايسلا ةايحلا ساسأ ةلءاسملا عضوم سورلا عضو دقل .اذه انموي

 ءالولا وأ ةيموقلا اوحرتقاف نويناطيربلا مهلثم لعفو ,ةيعويشلا اوحرتقاف  نيدلا يآ -
 نيملسملا ناوخالاو يعيشلا ملاعلا يف ينيمخلا ناريإ نا .نيدلا نع ًاضوع ,ةمكاحلا رسألل
 ةموكحلا امأو .ةيح ةيضقلا هذه ايقبأ دق ينسلا ملاعلا نم امهريغو ةيروسو رصم ف
 ةسايسلا ساسأ ىتح  ةسايسلا ساسأ نوكي نأ نيدلل ًالعف تحمس يتلا ةيسنرفلا
 اميس ال ,ةيح تيقبأ ةيضق ًاضيأ هذهو ىرخأ فئاوط دض ةفئاط تدنئاس دقف  ةيسئرفلا

 .تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف نانبل رمد يذلا يفئاطلا عازنلا يف

 قرشلا يف رئاشعلا فلتخم عضو ثيح نم ةدوعاللا ةطقن ناك 1477 ماع نأ يل ودبيو
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 . . اهي ىنعُي يتلا تاونسلا هب مستت ام نأ ينعي امم :مداضتلا ىلا ةيدؤملا اهقرظ.ىلع ظسوألا
 ١ تناك اهنا هبيس :1977 ىلا :1415-نم تاونسلا يأ: :مامتهالل ةراشإ نم ءباتكلا اذه
 ١ ًاضمز كلذ ناك .ًانكفم ءيش لك (اًلعف كلذك نمألا ناك اميرو) اهيف ادب ليكشتو عادبا تاونس

 ١ ةيدوهبلاو ةيبرعلا نيتيموقلا نا .قيدصتلل ساسأ ريغب سيلو ,نويبوروألا هيف دقتعا
 ١ ةكرحلا ءادعا :برعلا سيلو ,نويسنرفلا هيف ناك ًانمز ناكو :ناتيعيبط ناتفيلح امه
 ١ قرشلا يف ةسايسلا لماوع نم ًاماه ًالفاع كاذنآ طفنلا .نكي ملو .نيرظخلا .ةينويهصلا

 .طسوألا

 طسوألا قرشلا أدب دقل :19717 ماع لولح عم  تددحت جهانم او تقانضض تارايخلا نأ ديد

 ا اهنمض نم) اهل ةياهن ال.بورح ىلا دوقي نأ هناش نم ناك قيرط ىلع ريسلا ماعلا كلذ يف

 . ىلا ًاضيأ دوقيو (نانبل يف ةرحانتملا تابشيلدملا نيبو ؛اهتاراجو ليئارسا نيب بورحلا

 ةمس لكش امم (ةيئاوشع رزاجمو لايتغاو فطخ لامعأ) دعاصتلا ةمئاد باهرإ لامعأ
 يذلا حيراتلا ةكرت نم ءزج هلك اذهو .تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف ةيلودلا ةايجلل ةزيمم

 .باتكلا اذه تاجفص ناع هدرس داعب

 رارقبا لوألا ةصقلا أدبت ..ةذدحاو ةصق يف اجمدنت نأ ناثيلت ال. نيتصق باتكلا اذه. يورب

 .٠ نيب برحلا دعب طسوالا قرشلا ميسقت :ىوالا ةيملاعلا برحلا عالدنا دنع رتشتيك دروللا
 + يفتقيو .تاليصفتلا نادعال (سكياس كرام ريس) هنييعتبو ءايسورو اسنرفو ايناطيرب
 قرشلا ليقتسمل ةيئاطيردلا ةغيصلا دعي وهو ثرحلا تاؤنش لالخ  سكياس نثأ ناتكلا

 ١ .هنمنيدك ءزخاف :ققعت سجياس هغافص يذلا جمانربلا نأ: نينيف باتكلا يضميو .طسوألا

 219571 :ماع (اهنم ردكألا ءزحلا يف) ًايمسر ترقأ ق قئائثو يف دسخت هناو :برحلا دعب

 .-. انعضو اذإ هنأ راهظا اهنم ةياغلا تناكو :اهتباتكل الصا ٌتقلطنا يتلا ةصقلا يه هذه
 8 مم ًايمسا ٌدالقتسا دجوأ يذلا يبنللا نالعإ :ًاعم تارارقو قئاثو.نم ًاددع

 تقئينا هنمو)..نيطسلف ناشب لشرشت هعضو يذلا ضضيبألا باتكلاو نيطسلف ىلع بادتنالا
 ١ , ىلع يسنرفلا بادتنالا «قارعلل ةناكم تدجوأ يتلا ةيناطيربلا ةدهاعملا :(ندرألاو ليئارسا

 25 .اهتياعرو :قارعلا شرعو ىضم شع نع. ني ديدج :نيكلم ايئاطيرمب عضو :نائيلوءاير وس
 . يتايفوس داحتا مايق نع يسورلا نالعالاو :ندرألا حيصيس امل اديدج امكاح هتفصب اريمأ
 ١ اذإ اهنا نورتس اهلك هذه  ةيمالسالا.ىطسولا ايسآ.يف اهمكح تيبثت ايسور هيف ديعت
 ١. ..ناف كلذ ىلع ةوالع .طسوألا قرشلا ةلاسمل ةلماش .ةيوست لداعت اهنا دجن أعم اهانذخأ
 ١ , كلذ يف تعمجت اهرصانع .مظعم نأل مسالا اذه. اهيلع تقلطأ .دقو) هذه: 1575 ماع.ةيوست

 ١ اسئرف عم سكياس كرام ريس اهارجأ يتلا :برحلا نمز. تاضوافم نم تعبن (هوحن وأ ماعلا
 ١١١ لان دقل :لودلا هذه نيب برحلا دعب طسوألا قرشلا ماستقا ىلع قافتالا.لجا نم ايسورو
 ١ ١ دق اوناك انياطقف ظافتجالاب سورلل حمُّسو .هيلع قفتا امم ًالّيلق لق .ةصح نويسنرفلا
 ١ نيف ايناطيرب عم اوك :رتشي نأب مهل حامسلا 1دنم ًامرتحم لظ نكلو :بزحلا لبق هيلع اولصح
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 ةمدقم

 ططخم قفو ءيش لك راس دقف يناطيربلا ذوفنلا ةرئاد يف امأ .ةيمالسالا ايسآ مكحو ماستقا
 ةيبرع نادلبل ةيامح ةلود ةفصب رشابم ريغ امكح بلغألا ف ايناطيرب تمكح دقل :سكياس
 ةيبرعلا نيتيموقلل ةيعار اهسفن تحرطو .ًايمسا ًالالقتسا ةلقنسم ةيكلم ةمظنأ تاذ

 .ةيدوهيلاو
 يف نيِبأ ينإف .طسوألا قرشلا يف 1477 ماع ةيوست كلانه تناك هنا يتابثا ىلا ةفاضإو
 اذمسر انكل ءارولا ىلا انرظن ول هنا دح ىلا) ةيوستلا كلت عم انتموصخ نأ باتكلا اذه
 انتموصخ يه اهنا ًانايحأ دقتعن ام يه تسيل (ةفلتخم ةروصب ديدجلا طسوألا قرشلا

 تاجايتحا يبلت ةيوست طابنتسا يف كاذنآ قفخت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نا لب .اهعم
 مامت ًافلتخم ًائيش لعفت نأ تلواح امنإو ءبسحف طسوألا قرشلا بوعش تابغرو

 قرشلا ةلأسم تناك سكياس كرام ضوفملا هليكوو رنشتيك درولل ةبسنلابو .فالتخالا
 قرشلا يف ةيسنرفلا دودحلا طخ مسر يغبني نيأ يأ :نرق نم رثكأل هتناك ام يه طسوألا
 ؟طسوألا قرشلا يف ةيسورلا دودحلا طخ مسرُي نأ يغبنب نيأ كلذ نم مهأو ؟طسوألا

 :ىرخأ ةصق تقثينا اهل يتياور يف نكلو .اهيورأل تقلطنا يتلا ةصقلا يه :تلق امك هذه

 نيباام يف مهراكفأ نويناطيربلا نويسايسلاو نولوؤسملا رّيغو ايناطيرب تريغت فيك ةصق
 ًايمسر مهسفنأ اومزلا امدنع 1977 ماع لولح عم مهنا ثيحب ,.1977 4

 ىرنسو .جمانربلا اذهب نونمؤي اودوعي مل - طسوألا قرشلا نيوكت ةداعال مهجمانربب
 تبحر يتلا 1915و 1915و ١914 ماوعألل ةيناطيربلا ةموكحلا نا ةصقلا ةياور لالخ

 ةموكح ىلإ برحلا دعب لوحتت ,برحلا دعب املطسوألا قرشلا يف يسنرفو يسور نيدوجوب
 راصنأ نأ ىرنسو .ةثراك ةقطنملا يف اسنرف ربتعتو ارطخ طسوألا قرشلا يف ايسور ربتعت
 ناو ء1571 ماعو ١97١ ماع ف ةينويهصلل نيداعم ىلا نولوحتب 1911 ماع يف ةينويهصلا

 ةقثلاب ريدج ريغ هرابتعاب لصيفل ًاموصخ نولوحتي ةيبرعلا لصيف ةكرحل نيسمحتملا
 ىرتس كلذ لك قفو : ةيلغاف !ذ نوكي نإ يف لما ال الخر ةرادتعاب هللا ديغ هقيقشلت اموضخو
 هقيقحت بلطتي اعورشم  طسوألا قرشلا يف اديدج ايروطاربما اعورشم رشابت ايناطيرب
 - دنهلا نيوكت ةداعإ رارغ ىلع طسوألا قرشلا نيوكت ةداعإ هنم ةياغلا تناك اذإ ًلايجأ
 ضفخ ةسايس ىلا هجتي يناطيربلا ماعلا يأرلا هيف ناك يذلا هنيع تقولا يف كلذو

 تارماغملا نم ديزم يف ايغار دعي مل هنا ررقيو راحبلا ءارو ام ف ايناطيرب تامازتلا
 .ةيروطاريمالا

 ريمدت نم طقف قثبنت ال نآلا طسوألا قرشلا اهزاتجي يتلا يسايسلا نيدمتلا ةمزا لعلو
 ةيفيك نأشب 19177 ماع اهتارارق نمو :1491/ ماع ةقطنملا يف ميدقلا ماظنلل ايناطيرب
 اهجمانربب ؛ةقحاللا نينسلا يف ةعانقلا بايغ نم ًاضيأ قثينت لب ,ماظنلا كلذ لادبتسا
 .1971 ماع ةيوستلا ضرف يذلا

 ىلع ابوروأ اهب تفكع يتلا ةقيرطلاب ًاروصحم ناك هبتكأ نأ يتين يف ناك يذلا باتكلا
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 هسفن تقولا ِق ايوروأ تلدبت فيك جلاعي باتك ىلا رمألا يب ىهتناف ء.طسوألا قرشلا رييغت

 .ناتكرحلا تلعافت فيكو

 «نينيلو ,برعلا سنرولو :موطرخلا رئشتيكو ,نوسليو وردوو و ,.جروج ديول نإ
 مه امنإ  هلكش نيرشعلا نرقلا ءاطعإ ف دي مهل تناك لاجر مهو  ينيلوسومو ,نيلاتسو
 مالس) باتك ف اهثادحأ فشكتت يتلا اماردلا يف ةيدايق راودأب اوماق نيذلا كئلوأ نمض
 . هيلا مهترظن ءوض يف ملاعلا نيوكت ةداعإل نيدهاج اولمع الاجر اوناكو ,(مالس لك يهني
 تثعب ةيغاط ةيصخشك باتكلا اذه تاحفص ىلع لشرشت نوتسنو زربي كلذ لك قوفو
 اهتحنمو اهتغيصب ثادحألا هذه هتيصخش تغبصو .ثادحألا يف حورلا هتيرقبع
 .ةيويحلا

 امكو - نيرخآو نيلاتسوو ؛نينيلو ,نوسليوو ؛جروج ديولل امك ءلشرشتل ةبسنلاب
 طسوألا قرشلا ناك  رذليم دروللاو ,يريميإ ويلو .سطمس نايتسيرك ناج لثم صاخشأل
 قرشلا لبقتسمل مهتيؤر تناك .ملاعلا ىلا مهترظنل براجت ةقطنم وأ ًايرهوج ًارصنع
 هنأ ًاديدش ًاداقتعا اودقتعا يذلا نيرشعلا نرقلا عون نع مهتركف ف ةيساسا طسوألا

 . ىنعملا اذهبو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دامر نم قينيفلا رئاطك قثبني نأ يغبني وأ قثبنيس
 كلذكو نيرشعلا نرقلا قلخ ةصق وه باتكلا اذه تاحفص هتباور ديعت يذلا خيراتلا نإف
 .ثيدحلا طسوألا قرشلا قلخ







 ةميدقلا ابوروأ مايأ رخآ

 )ع(
 ءانيم نم سرتناشنا قيشرلا تخيلا رحبأ :١15١؟ ماع عيبر رخاوأ يف

 طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةيرحب ةهزن يف ًاقلطنم ,رطمملا هّوجب اونج
 ًابونج تخيلا دعتبا نإ امو .ًاددحم ريس طخ الو اهل ًاينمز لودج ال ؛مومهلا نم ًاولخ ةلحر تناك -
 .سمشلا ةعشأب محتسي تخيلا ناك ام ناعرسو ؛ءاهب ءامسلا تدادزا ىتح

 نم هيلع يه امب تناكف هنتم ىلع ةماقالا امأ .ةيناطيربلا ةيلاريمألل ًاكلم سرتناشنا تخيلا ناك
 ينثا وحن ةمدخ يف اوناك ,ةئملا هتراحب ددع زهانو .صاخلا كلملا تخي ىلع ةماقالا ونص .ةماخف

 سيئر فويضلا ءالؤه نيب .زتير قدنف يف اولح ثيح «سيراب ربع ايناطيرب نم اوؤاج ًافيض رشع
 نم نيرشعلاو ةسماخلا يف تناكو ؛تيلويف ةنتافلا هتنباو ءثيوكسا تربريه ءايناطيرب ءارزو
 دارفأ نم ةريغص ةعومجمو ؛لشرشت نوتسنو «يندملا ةيلاريمالا سيئر ًاضيأ مهنيبو .اهرمع
 برحلا عضت نأ لبق ,ةريخألا علا تاونس لالخ اوناك دقو .ءالمزلا نم هيلا نيبرقملاو هترسأ

 .تازايتمالاب ًاعتمتو أظح ملاعلا اهفرع يتلا تائفلا رثكأ نم ؛مهملاعل ةياهن ىلوألا ةيملاعلا

 لأ لويضولا نعي ةلحولا نال يمال اهيفن نودت هركدسم فتم ' قيوكا تيلرتك كلاك
 تناك يتلاو:«نوكسلا اهفل يتلا ةليمجلا ةليوطلا م راوشلا يق اهزاقدصاو ىه تلوجت يبنوب
 يف يبشعلا امت.دقف»اهتركفم ف تركذ انك :نآلا امث ةيرؤطاريفألا اموز ةايحب نطيذت موي اذ
 ةينانوي ةعلق بئارخ اهوقفارم قلست ةيلقص يفو .(!ةايحلاب ٌجضت تناك ىتلا عراوشلا هذه

 ىف سادلا ةلواتتم امم افيفح ءازغ ةعربلا ياشعألاو وألا نوفك طسو :اواواتكو ,ةسيدق
 عقوم ىلا اودعتص كلذ دعب: ةعلقلا ناردج نم تطقانمت ةراجهلا نم لثك لع ولج: مهو :تاهزتلا

 .؟51؟ ص .هتفرع امك لشرشت نوتسنو هرتراك ماهنوب تيلويف )١(

 ف
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 ينانويلا حرسملا بئارخ نيب مهناكم نم ,رحبلا ءام ةحفص قوف سمشلا بايغ اوبقريل ىلعأ
 يربلا رتعسلا رطع طسو» اوقلتسا كانهو .اهيلا اودعص يتلا تاعفترملا ىلع ةمئاقلا ميدقلا

 يدرمزلا رضخألا ىلا مث يرانلا ىلا قرزألا نم رحبلا نول لدبت نوبقري اوذخاو ءلحنلا نينطو
 .«"اءامسلا يف رهظت موجنلاو رحبلا يف سطغت سمشلا تناك اميف

 عيبر نم ةنسلا لوصفو راهنلاو ليللا لدبت بّبست يتلا ةيوامسلا تاكرحتلا  كلفلا تارود نا
 ضرألا ىلع دهاشملا نع تيلويف تاظحالم يف اهل ًاساكعنا تدجو دق  ءاتشو فيرخ ىلا فيصو
 ةرطيسو ةيسايسلا ىوقلاو تاراضحلا لاوزب تيلويف ساسحا نا .اهرمغت يتلا ءاوضألاو
 .قيتعلا يضاملا يضارأ ىلا بابشلا نس يف يهو اهتلحرب اهجاهتباو اهتوشن بجحت مل .ءايوقألا
 ,اهجوأ يف ةينامورلا ةيروطاربمالا ةحاسم ىفعض غلبت داكت ةيروطاربما سأري اهدلاو ناك دقل
 .ةينامورلا ةيروطاربمالا رمع يفعض رمتستس اهدلاو ةيروطاربما نأ اهل ىءارت هلعلو
 الف ءاهاري يتلا دهاشملاب هرظن عتمي نأ ىلع صرحلا ديدش ناك دقف ؛ءارزولا سيئر اهدلاو امأ
 ةينانويلا بتكيو أرقي :ةميدقلا بادآلل ةسامحلا دقتم ناكو ,ركدياب فيلأت ليلدلا باتكلا هقرافي
 بادآلا وأ تاغللاب ًاعيلض نكي مل يذلا لشرشت نوتسنو امأ .رورسو رسيب ةيكيسالكلا ةينيتاللاو
 :لاق دقف .دالوألا ةريغ راغي ناكف ةميدقلا
 لك لوق يف لئاوألا اوئاك مهنا رمألا يف ام لك ,مهريدقت يف ةغلابم ةمث ؛نامورلاو قيرغالا ءالؤه»
 .«"ينوقبس مهنكلو .ةدوج لقت ال ءايشأ تلق يسفن انأ .ءيش

 :اهتركفم يف تيلويف تبتك

 حرسم ىلع نامورلاو قيرغالا روهظ لبق ًاليوط ًانمز هتريسم يف ىضم ملاعلا نأب يدلاو هون ًاثبع»
 ,(!قايحلا
 نع يأنلا ىلا ليمي ميدقلا ملاعلا يخرؤم نيب هاجتالا نأ ًاكردم ًاركفم ءارزولا سيئر ناك دقل
 ناتسألا ةلوقم ًاعساو ًالوبق تلان دقو .نيتيبوروألا نامورلاو قيرغالا يتراضحب مهمامتها رصح
 يف اهتايادب نكت مل ةيبوروألا ةيندملا يأ  ةثيدحلا ةّيندملا نا دتسيرب يرنه سميج يكييمألا
 ةيندملا هذه .دكأو رموسبو ,روشأو لبابو ؛!دوهيو رصم يف :طسوألا قرشلا يف لب ءامورو نانويلا
 ةيطسوأ قرشلا كلامملا كلت ةبرت يفو :نورقلا رباغ يف نينسلا فالآ اهروذج دتمت يتلا  ةثيدحلا
 بوعشلا ةدايس يف اهجوأ تغلب اهنا ىلع اهيلا رظنُي ناك امنإ  ديعب نمز ذنم ترثدنا يتلا
 .ةيضرألا ةركلا ىلع ءاهتايح طمنو ىلثملا اهراكفأو «ةيبوروألا

 مهتلحر يف تقولا نوضمي هفويضو لشرشت ناك امدنع ؛نيرشعلا نرقلا تايادب يف ًافولأم ًأرما ناك
 رودب مايقلا لصاوتس ةيبوروألا بوعشلا نأ ءرملا ضرتفي نأ ءسرتناشنا تخيلا نتم ىلع

 ليك ص ,هسفن عجيرملا ةف]
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 .هسفن عجرملا (4)
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 نم ناكو .ىرت نأ ةريصبلا عيطتست ام دعبأ ىلا ةيملعلا نوؤشلا يف هسرامت يذلا ةرطيسلا
 ةلاسر نوريثك هربتعا ام مظعم تزجنأ نأ دعب ةيبوروألا بوعشلا نأ ضارتفالا ًاضيأ عئاشلا
 دب الف  ةيضرألا ةركلا ىلع ىرخألا بوعشلل يسايسلا ريصملا ديدحت يأ - ةيخيراتلا برغلا
 نييبوروألا ىلع ناك ىتلا نادلبلا نيب ةزراب طسوألا قرشلا نادلب تناكو .ةلاسرلا هذه ةممتم اهنا
 ًايعامتجا اهلكش نيوكت داعي نأ نود انبكوك ىلع ةيقبتملا قطانملا نم ةلق نيب يه نإ ءاهعم لماعتلا
 .اهلاثمو ايوروأ ةروص ىلع ًايسايسو ًايفاقثو

0( 
 نييسامولبدلا لبق نم ميظع مامتها عضوم رشع عساتلا نرقلا لالخ ناك طسوألا قرشلا نأ عمو

 لءاضت دقف ؛ىربكلا ةبعللا تاسفانم اهضرأ ىلع يرجت ةحاس وه نإ ؛نييبرغلا نييسايسلاو
 تاسفانملا كلت نا ادب امدنع :نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يف ًايشماه راصو هب مهمامتها
 لودلا نا يأرلا ناكو ءًايسايس ةدكار ةقطنم ةقطنملا تحبصأ دقل .لحلا ىلا اهقيرط تدجو

 .حلم رمأ اذه نأب روعشلا لاز نكلو ءام أموي ةقطنملا ىلع اهدي عضتس ةيبوروألا
 ناطلسلا يتيروطاربما يف يرجي ام ءاهمهي وأ ءفرعت تناك لشرشت ليج نم نييبوروألا نم ةلق
 يديأ ىلع نمرألل ةحبذم رخآ ىلا نيح نم ثدحت دق .نيتميقسلا يسرافلا هاشلاو ينامثعلا

 مودي ناك امم رثكأ مودي ال اهب مامتهالا نكلو ؛برغلا يف ماعلا يأرلا خارص ىلاعتيف كارتألا
 .سورلا يديأ ىلع بوهيلا حباذمب مامتهالا

 مهنكلو ,هلمع نكمي ام سيل نا نودقتعي مهسوفن ةليخد يف اوناكف :نويويندلا ةلودلا لاجر امأ
 دنع رمألا فقي مث ؛تاحالصا ذيفنت ىلع ناطلسلا نوثحي اوناك ماعلا يأرلا فطاوع عم ًابواجت
 دئاكم ةروص يه ةقطنملا نوؤش نع نييبوروألا ناهذأ يف تمسترا يتلا ةروصلاو .دحلا اذه

 ميدع ةمهلا رتاف بعشو ,ةلدبتم ةيلبق تافلاحتو ءدساف يموكح زاهجو «ناطلسلا طالب يف ربدت
 سيرابوأ ندنل يف شيعي يذلا يداعلا ناسنالا لعجي امم ليلقلا الإ ةروصلا يف نكي ملو .ةالابملا
 ىلإ اوعلطت نيلرب يف نيططخملا نأ عمو .هحلاصم ىأ هتايح ىلع رثؤي كلذ نأ دقتعي كرويوين وأ
 ."!ةيراجت عيراشم هذه تناك دقف ؛ةقطنملا يف ةديدج قاوسأ حتفو ةيديدح ككس طوطخ ءاشنا
 مهتقاس يتلاو «نييباهرالاو دونجلا مامتها ىلع تذوحتسا يتلا رعاشملا دعب تججأت دق نكت ملو

 .نيلوتقم وأ نيلتاق اونوكيل
 دق نكت ملف .نآلا يه امع ةفلتخم ودبت طسوألا قرشلل ةيسايسلا ةطيرخلا تناك ,هنيع تقولا يف

 ءاسي ام ًاريثكو ةدقعم ةصقلاو .ةقطنملا يف يداصتقالا ايناملا لغوت ىلع لاثم لضفأ دادغب ديدح ةكس لظت (#)

 .راطخأ نم هلكشي دق ام ةيادبلا يف نيكردم ريغ ؛هودناسو لصألا يف عورشملا اوعجش نييناطيربلا نكلو ءاهمهف
 لصوت يذلا قافتالا يف ٌداح دجو فالخلا نكلو ءايناملاو ايناطيرب نيب فالخ ردصم حبصأ نأ عورشملا ثبل امو
 15١4. ماع نادلبلا هيلا

 افوإ
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 قرشلا مظعم ناك .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ؛قارعلاو «ةيروسو «ندرألاو «ليئارسا دعب تدجو
 ةيروطاربمالا ةرطيس تحت ًانيكتسم ,نورق ىدم ىلع ناك املثم .هلاح ىلع لازي ال طسوألا

 ,رخآ ءيش لكك :خيراتلا اهيف كرحتي ًايبسن ةئداه ةقطنم يأ :لامهالاو ضرملاب ةباصملا ةينامثعلا

 ,ةلهمتم ةكرح

 ًاهجو انل مدقت طسوألا قرشلا تاسايس نإف .هماتخ ىلع نورشعلا نرقلا فرشأ دقو ؛نآلا امأ

 نود نم ًانايحأ امسح رثكأ رودب ماق دحأ نم امو .راجفنالل ةلباق اهنا :فالتخالا لك ًافلتخم

 نوتسنو هب ماق يذلا رودلا نم ؛ًايلاح هعم شياعتن يذلا ءطسوألا قرشلا ةدالو يف  دصق

 :ةبير عضوم ناك هنكلو ًادعاص ًايزيلكنا ًايسايس ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ناك يذلا ؛لشرشت

 طسوألا قرشلاو لشرشتب عفد ًابيجع ًاريصم نا .ةيمالسالا ايسآب صاخ مامتها هدنع نكي ملو

 طوطخ ةمثف :ًاراثآ كرتي نأ نود كلذ ثدحي ملو . ةيسايسلا رخآلا ةايحب ًاراركت امهدحا لخدت ىلا

 .هعم تاهباجملا كلت اهتفلخ بدن يه ؛طسوألا قرشلا ةحفص ىلع نآلا ةمسترم دودح

 0 لا



 ايسآ يف ىربكلا ةبعللا ةكرت

)0( 

 ريزوك ؛ءارزولا سلجم يف امهل ءالمز و ثيوكساو ,لشرشت نم لكل ضيق |
 دعب ام يفو ؛جروج ديول ديفيد ةيلام لا ريزوو «يارغ دراودا ريس ةيجراخلا

 يف مهو ؛:ثيدحلا طسوألا قرشلا قلخ يف مساح رودب موقي نأ ءرنشتيك دروللا ةيبرحلا ريزو
 ,يروتكيفلا رصعلا نم اهوثرو ةيسايس ةكرت نم صلختلا اوعيطتسي مل راودألا هذهل مهئادأ
 ارادأ نأ دعب ؛يارغو ثيوكسا نأ كلذ .اهتذبن اهنا ثيوكسا ةسائرب رارحألا بزح ةموكح تنظ
 انهرودقمت نأ اذهتع)"طسوألا قرشلا:ق اينسورو اهضرف عم شع مشاتلا' خرقلا :ةمحازمل نيلكلا
 .امهاطخ تبثت ثادحألاب اذإف ءاهنع ادعتبي نأ

(0 
 ناك امنا «ةيبوروألا اهتاسفانم ةمحازم يف ايناطيرب جز يذلا ءطسوألا قرشلا ىلع عارصلا نا

 وكسافو ءسوبمولوك اهب ماق يتلا ةيرحبلا تالحرلا هل تدهم يذلا يروطاربمالا عسوتلا ةجيتن
 سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف ةيرحبلا قرطلا اهفاشتكا دعبف .كيردو «ناليجامو ءاماغ يد
 ًايبسن ةرخأتم ةرتلكنا تناكو .ملاعلا ةيقب ىلع ةرطيسلا يف ىرابتت ةيبوروألا لودلا تحار .رشع
 .ىرخألا نادلبلا ترب نأ تثبل ام اهنكلو :ةارابملا هذه لوخد يف

 سيسأت يف ءاهمجح رغص نم مغرلاب شع نماثلا نرقلا لالخ ةيناطيربلا رزجلا تحجنو
 نابسالا نأش مهنأش ؛نويناطيربلا راصو . ةيضرألا ةركلاب طيحت فارطألا ةيمارتم ةيروطاربما
 ناك امدنعو .سمشلا اهنع بيغت ال تاكلتمم كلمي مهلهاع نأب نوهابتي «لبق نم نييدنلوهلاو
 سرتناشنا تخيلا نتم ىلع ةيرحبلا امهتهزن يف ناهزنتي ثيوكسا تربريهو لشرشت نوتسنو
 .ةيضرألا ةركلا ىلع ةسبايلا ةحاسم عبر مكحي ؛سماخلا جروج ءامهكلم ناك 191١. ماع

3" 
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 اهنع تيور يتلا قرشلا تاحوتفب مهرخف ردق مهتاحوتف نم يأب نويناطيربلا رضفي ملو
 ايسآ يف اسنرف تزب ذإ ايناطيرب نأ كلذ .ةبارغ نم ٌلخت مل تاراصتنالا هذه نأ ريغ .صصقلا
 ادعي اهتالاصتاو اهتالضازم طخ تددع :نكهلا كالتماب ذاَجنالا |ذه تحرتوىداهلا طيحملاو
 :ةديدع طاق قف هعطق ناكمالا راسه ثيخب ًادج
 ؛ةيروس ىلع فحزو رصم ازغ امدنع 1754 ماع هذه فعضلا ةطقن تربانوب نويلوبان فشك دقل

 ,لبابب ًارام ,دجملاو ريطاسألا قيرط ىلع ةيروس نم قلطني نأ ءدعب ام يف لاق امك ,هتين يف ناكو
 هوتعملا سلوب يسورلا رصيقلا دعب ام يف عنقأ هناف ؛:تباخ دق نويلوبان ططخ نأ عمو .دنهلا ىلا
 .اهنيع قيرطلا ىلع هشيج لسري نأب

 عنمل طسوألا قرشلا يف ةيلهألا مكحلا ةمظنأ دناست نأ وه عضولا اذه ىلع ايناطيرب در ناكو

 نود لوحت نأ اهمه ناك لب ,ةقطنملا ىلع ةرطيسلا يف ةبغار يه نكت ملف .يبوروألا عسوتلا
 .اهيلع ىرخأ ةيبوروأ ةلود ةرطيس

 كلامملا معد ةسايس رشع عساتلا نرقلا لاوط ةبقاعتملا ةيناطيربلا تاموكحلا تعبتا اذكهو

 .ةيبوروألا لودلا لبق نم ىزغلاو بيرختلاو لخدتلا نم اهتيامحل ءايسآ يف ةيواهتملا ةيمالسالا
 ,سيئرلا اهمصخ يه ةيسورلا ةيروطاربمالا نأ تدجو ام ناعرس جهنلا اذه ىلع تراس ذإ يهو

 نييركسعلاو نييندملا نيلوؤسملا نم لايجأ سجاه ايسآ يف ةيسورلا فادهألا رحد حبصأف
 تاناهرلاو !«ىربكلا ةبعللا» مهيلا ةبسنلاب فادهألا هذه رحد ةلواحم تراصو .نييناطيربلا

 تاناهرلا ,دنهلا يف كلملا بئان بصنم ًالبقتسم لغش يذلا ءنوزروك جروج دّدح دقو. ةيلاع اهيف
 ال ءامسأ هذهو) سراف دالبو نيوزق رحب ءارو امو ءناتسناغفاو «ناتسكرت» :ًاحضاو ًاديدحت
 رودت يتلا ةبعللاو جنرطشلا ةعقر ىلع قدايب ؛يل ةبسنلاب ءاهنأ فرتعأو (قلطملا دعبلاب الإ يحوت
 نإ ًاريبعت حضوأ تناكف ءايروتكف ةكلملا امأ . 0 «ملاعلا ىلع ةرطيسلا ةبعل يه ةعقرلا هذه ىلع
 ."7«ملاعلا ىلع ةيناطيربلا ىأ ةيسورلا ةدايسلا ةلأسم» يه ةلأسملا نا تلاق

0 
 اهبعل دقو .«ىربكلا ةبعللا» ةيمست قلطأ نم لوأ ىه يلونوك رثرآ ىعدي ًايناطيرب ًاطباض نا ودبي

 ١58(, عيبر ددع) زريفا نيروف ةلجم «ءايسآ يف ىربكلا ةبعللا» «نيكتورف ديفيد عجار وأ ثحب لجأ نم ( ١(

 18٠١, 11/91/ ايسآ يف ىربكلا ةبعللا تاؤبنت :ابورواب مازتلالا ؛مارغنا براودا ًاضيأ عجارو .1؟57 ص
 2,181 4- ١878 ايسآ ف ىربكلا ةبعللا تايادب ؛مارغنا دراوداو ١198١(« ؛ندنرالك ةعبطم :دروفسكوا)
 .(191/9 ,ندنرالك ةعبطم :دروفسكوا)

 و

 «ندنل ةعماج ةعبطم :ندنل) ءيلوبيلاغ ىلإ يغنولوسيم نم :ةيقرشلا ةلاسملاو ايئاطيرب ؛نوتيالك .ج (5)
 ١. 726 ص«(

 احا



 خيراتلا يف قرطلا قوتفم دنع

 ةقيرطب ةبعللا رسخو ءىطسولا ايسآ تاحاوو ىراحص يفو ايالامهلا لابج بودح ىلع ةماهشب
 هتثج نم يقب امو .فحاوزلاو ضراوقلاب ىألم رئب يف نيرهش يكبزوأ ريمأ هسبح دقف :ةعورم
 اهسبتقاو هقاروأ يف «ىربكلا ةبعللا» ةرابع ىلع رثع دقو .ةثجلا قنع برضو لشتنا نيرهشلا دعب
 يهو ؛«ميك» هتياور يف ةرهش غنلبيك درايدور اهبسكأ مث .(!ىلوألا ةيناغفالا برحلا يخرؤم دحأ

 قرطلا ىلع ةيسورلا دئاكملا اطبحأ نيذللا يناغفألا هدشرمو يزيلكنا  يدنه يبص ةصق
 ,١ .("دنهلا ىلا ةيدؤملا
 ,ءارزولل ًاسيئر كاذنآ ناك يذلا ,نوتغنيلو قود عرش امدنع ١174: ماع لبق تناك ةبعللا ةيادب

 .ناتسناغفا ربع يسور موجه نم دنهلا ةيامحل ليبس لضفأ عوضوم ثحبت ةيمسر تالسارم يف
 ةيجيتارتسا تراص اذكهو .ناتسناغفا نع ايسور داعبإ يه ىلثملا ةقيرطلا نأ يارلا ناكو
 دنبلا ني مكنه زعاخع ةسالسالا امها يف ةمريلا مكحلا ةملتا عاد كتتما ةةكذنم اهتاطيرب
 هذه تنرتقا دقو .ىرخأ ةهج نم يسورلا رطخلاو رصم ىلا اهقيرطو ,ةهج نم ةيناطيربلا

 اريزو هتفصب ةديدع نينس ىدم ىلع اهروط يذلا ؛نوتسرملاب دروللا مساب اصوصخ ةسايسلا
 ءارزولل ًاسيئر هتفصب مث (1801 - 18479184118757 1874 - )١87١ ةيجراخلل
 .( 1855 - 1805وا14ه4-1844)

 ةيويسآلا ةراقلا يفرط دنع ةديدش ةدحب :ةقيدصلا زجاحلا ةمظنأ دييأت ةكرعم تمدتحا دقل

 دقف ايسآ برغ يف امأ .ةيجيتارتسا عقاوم ىلع ةرطيسلا ىلع قابسلا ناك ثيح ؛يقرشلاو يبرغلا
 تمكحت يتلا ؛ةميدقلا ةطنزيب «(لوبناتسا) ةينيطنطسقلا ىه يجيتارتسالا مامتهالا زكرم ناك
 رورملاب مكحتت ليندردلا قئاضم دنع اهعقومب يهف .ةيملاعلا ةسايسلا يف قرطلا قرتفمب نورق ذنم
 .دوسألا رحبلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا نيب ًابونج /ًالامشو ءايسآو ابوروأ نيب ًابرغ /ًاقرش

 يوقلا يناطيربلا لوطسألا ةعاطتساب ناك ؛ةقيدص ريغ ديأ ىلا لقتنت مل ةينيطنطسقلا تماد امو
 رّدَق اذإ امأ .يسورلا لحاسلا طخ ىلع هترطيس ضرفيل دوسألا رحبلا ىلا ليئدردلا ربع رحبي نأ
 رحبلا ىلا لوصولا نم يناطيربلا لوطسألا اوعنمي نل اهدنعف ,قئاضملا ىلع اولوتسي نأ سورلل
 ضيبألا رحبلا ىلا قئاضملا ربع مهلوطسأ اولسري نأ ًاضيأ نوعيطتسي لب ءبسحف دوسألا

 .يناطيربلا ةايحلا نايرش ددهي نأ هدوجو عيطتسي كانهو ءطسوتملا
 لابجلا لسالس وه يجيتارتسالا مامتهالا ناكم ناف ؛ةيويسآلا ةراقلل دعبألا فرطلا دنع امأ
 هدف: نع : اوقف تي نإ ةازغلا مظس ثدح ءايل ةفتضاللاو ناتيفاعما لخااور ةسقاولا ةففاسلا
 يأ مايق نود لوحت نأ ايسآأ قرش يف ايناطيرب فده ناكو .ةيناطيربلا دنهلا لوهس ىلع ؛لابجلا
 .اهلوح ام ىلع ةرطيسملا تاعفترملا هذه ىلع يسورلا دوجولا لاكشأ نم لكش

 :ندنل) خيراتلا نع يلار ةرضاحم .1444- 1٠١ ءايسآ يف ىربكلا ةبعللا .زيفيد .و .ه هاور امك ياك .ج (4)
 .5و 7 ناتحفصلا ,(15١؟7 ,ةيناطيربلا ةيميداكألا

 ةرابعلا نومدختسي نورخآلاو ؛ةسفانتملا تارباخملا ةزهجأ ةطشنأ ىربكلا ةبعللا ةرابعب باتكلا ضعب دصقي (*)
 .باتكلا اذه يف هب تمدختسا يذلا عسوألا ىنعملاب

 افي



 مالس هدعب ام مالس

 ذختيف ؛ماع ةئم ءاهز ايالامهلا لابجو ليندردلا نيب ايسوورو ايناطيرب نيب ًامدتحم عارصلا لظ
 .ةفاكفلا ثم اهون ةجدنتلا تقاعو :ةنخاتس نوح لكش يرش اور زا يره لكك ناحل

)5( 
 ضعب نأ عمو .ايسور عم ليوطلا ايناطيرب عارص يف ناهرلا اهيلع رودي ةيويح رومأ كانه تناك
 .ًادهع ثدحأ رومأ هيلا تفيضأو يقب رخآلا ضعبلاف ,هتيمهأ لءاضتت تناك رومألا هذه

 ةيروطاربمالا بلقت نأ نم فوخلا نع 1711١ ماع يف ؛ايناطيرب ءارزو سيئر ؛تيب ميلو ربع دقل
 ةهزه امساك رود ايسور كيعل نأ دعب فوخلا اذه ددجتو . يبوروألا ىوقلا نازيم ةيسورلا

 .مدقلا برح يف ايسور ةميزهرثإ طءاضتي داع مث ,1816 141 + نيماعلا يف ةي ةيئاهنلا نويلوبان
 نيب قابسلا يف ىربك برح بشنت نأ هؤافلخو نوتسرملاب دروللا يشخ ءًادعاصف ١47٠ ماع ذنمو
 هذه ريمدت نم ايسور تنكمت ام اذإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءازجا ةزايح ىلع ةيبوروألا لودلا
 .ًامئاد ًايناطيرب اّمه اذه لظ ذئذنمو . ةيروطاربمالا

 بست ةينامثعلا ةيروظاربفالا عم ةيئاطيربلا ةرامتلا تذخلا شع عسانلا نرقلا فاضتتا عضو
 ةيرحب ةيدانملا ايناطيرب نيب فالخلا عيضاوم ىلا ةيداصتقالا لئاسملا تفيضأف «ةريبك ةيمهأ

 يف يلاملا ايلاطياو اسنرف عولض قمع نا مث .اهتاجتنمل ةيامحلا قبطت يتلا ايسبورو ؛ةراجتلا
 تناك ىتلا ةقطنملا نم لعج دق ,ىناملأ يداصتقا لغوت نم هبقعأ امو ؛ةينامثعلا نوّؤشلا

 0 .ةيميقلا ةيداصتقالا حلاصملا نم ماغلأ لقح ءايناطيربو ايسور اهيف عراصتت
 رود هل نكي مل نيحلا كلذ يف,ىتح هنكلو . نيرشعلا نرقلا علطم يف الإ ةروصلا ىلا طفنلا لخدي مل
 نكي مل هنألو ,ةيمهأ نم طفنلل نوكيس ام تكردأ نييسايسلا نم ةلق نأل ؛ىربكلا ةبعللا يف ريبك
 نم ايناطيرب كالهتسا مظعمو .ةماخضلا هذهي طفنلا ىلع يوتحي طسوألا قرشلا نا ًافورعم دعب
 .ةدحتملا تايالولا هردصم ناك (اهلالخو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ةئملاب نينامث نم رثكأ) طفنلا
 ءايسور ادع ءطفنلا نم ركذت ةيمكل جتنملا طسوألا قرشلا يف ديحولا دلبلا سراف دالب تناك كاذنآ
 جاتنا ناك ًالثم 11١ ماع يفف .يملاعلا جاتنالا سايقمب لاب اذ نكي مل سراف جاتنا نكلو
 7 )نتيراف. جاتنا نم ًافعض نيعبرأو ة ةّئم نم رثكأ طفنلا نم ةدحتملا تايالولا

 ةداقلل ربكألا مهلا ناك «نيرشعلا نرقلا نم مدقتم نمز ىتحو ىربكلا ةبعللا ةيادب ذنمو
 دنهلا ةروطاربما بقلب ايروتكيف ةكلملا تبقُل امدنعو .قرشلا ىلا قيرطلا ةمالس وه نييناطيربلا
 ةيروطاريمالا : :ايناطيرب يف ةجودزملا ةيكلملا نم عون ءوشنب امض ًافارتعا اذه ناك 0371/ ماع يف

 اذه قوف نكلو ؛ةايح نايرش امهنيب لصاولا طخلا ناك اذكهو .دنهلا ةيروطاربماو ةيناطيربلا
 .هيلع ًاليوط ًالظ يقليو ًاتلصم سورلا ةرصايقلا فيس ناك طخلا
 ًاقرشو ًايونج مهعسوتب سورلا نوكي نأ ةيناكما مهباسح يف اوعضي مل نييناطيربلا ةداقلا لعلو

 ندنل) 14٠١-197١ ,نيدفارلا دالب طفنو ةيئاطيربلا ةسايسلا :ةيروطاربمالاو طفذلا تنك نايرام (5)
 .8 قحلملاو 5 ص :(19171 :ندنل يف داصتقالا ةسردم باسحل ناليمكم ةعبطم
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ةرصايقف .ايناطيرب أ دنهلاب اهل ةقالع ال ةيلخاد ةيخيرات تايمتحب عسوتلا اذه ىلع نيهركم
 ناميإك ًامامت :مهدالب ردق يه قرشلاو بونجلا يف مهتاحوتف نأ نينمؤم اوناك مهؤارزوو ايسور
 ملح ناك نيتلاحلا اتلك يفو .برغلا ىلع ءاليتسالا ىه حضاولا مهردق نا كاذنآ نييكريمألا
 ىروطاريمالا ناشتنسملا ةنيب اق !ةفو طيضما لا طيفملا نم اهمانقي ةراق اوذلمي نأ يلاحتلا
 ةجاحلا نا هتجح تناك .هدالب فادهأ تددح ةركذم يف 1414 ماع فوكاشتروغ ريمألا يسورلا
 ىلا ةعقاولا ةنفعلا مكحلا ةمظنأ ماهتلا يف رارمتسالا ىلع سورلا ربجت يتلا يه ةنمآ دودح ىلا

 يف ةدنلوهو ,رئازجلا يف اسنرفو ءاكريمأ يف ةدحتملا تايالولا» :نأب هون دقو .مهدالب نم بونجلا
 ؛ةحلملا ةرورضلا رود نم رغصأ رود هيف حومطلل راسم ىلا اهعيمج تقيس دق  اهتارمعتسم
 ."7«فقوتلا ةطقن ةفرعم رمألا يف ام بعصأو

 عمو .فقوتت نأ اهل يغبني نيأ فرعت ال ايسور نا مهتيشخ تناك :نويناطيربلا هيشخ ام اذهو
 ماظنلا تاذ ايسور عم عارصلا يف ؛ليجرثا ًاليج .ًاديازتم ًايقر هتيطارقوميد ىقرت عمتجم كامهنا
 ةيسايسلا تافالخلا دودح تزواجت ايسورل ةيهارك نييناطيربلا سوفن يف تأشن .دبتسملا
 ام درجملال سورلا نوهركي نويناطيربلا ذخأ دقل .نيدلبلا نيب قرفت يتلا ةددحملا ةيداصتقالاو

 :اسقن مهنوكل امنإو «نولعفي

 نوربعي هسفن نآلا يف اوذخأ ؛هجراخو ناملربلا لخاد :يناطيربلا رارحألا بزح ءاضعأ نأ ديب
 ةيناطيربلا ةموكحلا تناك يتلا ءدسوألا قرشلا يف ةدبتسملا ةدسافلا مكحلا ةمظنأل مهتقم نع
 طانسوأ يف ساسح رتو ىلع برضي ناك امنا تقملا اذهو .يسورلا ديدهتلا نم اهتيامحل اهدناست
 ةيحيسملا تايلقألا تناكو ةينامثعلا ةيروطاربمالا اهتفرتقا يتلا عئاظفلاف .دالبلا يف نيبخانلا

 ةيباختنالا هتلمح يف نوتسدالغ تراويا ميلو رارحألا بزح ميعز ًايودم ًاديدنت اهب دّدن ءاهتيحض
 لحف ,دليفسنوكيب لريا «يليئارزيد نيماينب ظفاحملا ءارزولا سيئر اهيف طقسا يتلا 18 ماع

 .ةموكحلا ةسائر يف هلحم

 ("!«نيوزتلاو شغلاب ىألم اهل رعق ال ةوه» ينامثعلا ناطلسلا مكح ماظن نا نوتسدالغ ىعدا دقل

 ةقالعلا نم ايناطيرب ةءارب 1885 ىلا 188٠ ماع نم ترمتسا يتلا هتموكح ةيالو لالخ نلعأف
 كارتألا ناك الو .اهيف اهذوفنو لوبناتسال اهتيامح ةيناطيربلا ةموكحلا تبحسو ؛ةينامثعلا

 .كرامسب ايناملأ ىلا ؛ةدناسملل ًابلط ىرخأ ةلود ىلا اوهجتا دقف ,مهدحو دومصلا نع نيزجاع
 .يلاعلا بابلا ىدل ايناطيرب لحم ايناملأ تلح اذكهو

 نا .مهتسايس نع عجارتلل ناوألا تاوف دعب مهتبوع تناك ؛ةطلسلا ىلا نوظفاحملا داع امدنعو
 - 18457 18445 - 1446 ءارزولل ًاسيئر ناك) ثلاثلا يرويزلاس زيكرم ءليسيس تربور

 ءوسب :نوضرعي نيينامثعلا ماكحلا نأ كردأ (1109-1500 1900 ١4560

 :ندنل) ,1947 1814 ,ثادحألاو سانلا :ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ,نوسنيوس شرا يف سابتقالا (1)
 ١57. ص ,(1971 ,نوسنشتاه
 :كوتسنيزيبو ندنل) ؛ةيلودلا تاقالعلا يف ةسارد :1477 177/4 ةيقرشلا ةاساملا ,نوسردنا .س .م (1)

 حا
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 :ذوفن نم سرامت نأ ايناطيرب عيطتست ام مدختسي نا هل !دبو .رطخلل مهدالب ةدايس ,ةرادالا

 لاق دقف ,ذوفنلا اذه نوتسدالغ دّدِي دقو امأ . ام دح ىلا هحالصإو ينامثعلا مكحلا ماظن هيجوتل

 .©«لباقملاب ًائيش اولاني ملو ,ٌميلا يف نوفنلا اذهب اوقلأ دقل» ًاعجفتم ليسيس

(0) 
 ةسايسلا يف ديدج رصع ءدب ةراما ءاهريغو لوبناتسا يف ؛ثادحألا حرسم ىلا ايناملا لوخد ناك

 ١181/1١, (رياني) يناثلا نوناك 14 يف ًايمسر ت تئشنأ يتلا «ةيناملالا ةيروطاربمالا نا .ةيملاعلا

 .ةيناطيربلا حلاصملا ىلع سيئرلا رطخلا اهرابتعاب ءايسور ناكم نينسلا نم بوقع لالخ تذخأ

 نرقلا فصتنم يفف .ايناطيرب يف يبسنلا يعانصلا طوبهلا ىلا ًادئاع هنم بناج يف اذه ناك

 فصن وحنو ؛يرجحلا محفلا نم يملاعلا جاتنالا يثلث وحن جتنت ايناطيرب تناك يشع عساتلا

 جتنت ةيناطيربلا نزجلا تناكو ,ذالوفلا جاتنا نم ةئملاب نيعبس نم رثكأو ؛ديدحلا نم ملاعلا جاتنا

 جاتنالا فصن ناكو .ملاعلا يف ةعنصملا علسلا ةراجت نم ةئملاب نيعبرأ ىلع ىبري ام كاذنآ

 ,ةكملاب نيثالثو نينثا ىلا 181١١ ماع يف طبه مقرلا اذه نا ريغ ءايناطيربل اكلم ملاعلا يف يعانصلا

 ةيمهأ تاذو ثدحأ تاعانص يف ايناملأ تقوفتو ."')ةئملاب ١5 ىلا 15١ ماع يف ىرخا ةرم طبهو

 ملاع يف ًاقباس زيمتملا ايناطيرب عضو نا لب .ةيكيناكيملا تالآلاو تايئايميكلا ةعانصك ةديازتم

 ةهجاو ناك !''!ةيلودلا تارامثتسالا لمجم نم ةئملاب ؛١ ةيسن 4 ماع يف اهل تناك  لاملا

 تاعورشم يف مهلاومأ اوعضي نأ نويناطيربلا نورمثتسملا رثآ دقف .رادمنالا اهءارو يفخت

 .ايناطيرب جراخ قطانملا نم امهريغو نيتيكريمألا يف ةطشان ةيداصتقا
 نذاوتلا ًايرذج ًاليدبت لدب ةيديدحلا ككسلا ءاشنإف .عضولا يف لخد ًاضيأ ةيركسعلا لماوعللو

 ,ردنيكام دروفلاه ريس نا .ةيناثلا باسح ىلع ةيرحبلا ةوقلاو ةيربلا ةوقلا نيب يجيتارتسالا

 عضو يف عقاولا قئاقح دكأ ؛ةيفارغجلا  ةيسايسلا نوؤشلا ءىبنتم هنأب فصوي ناك يذلا

 هرئاخذو هدونج ةيديدحلا طوطخلا ىلع ةعرسب لقني نأ عضولا اذه يف ىدعلا عيطتسي ذإ ؛ديدج

 «نيتطقن نيب ةفاسم برقأ ًايسدنه ينعي يذلا ,ميقتسملا طخلا ةطساوب ةرشابم اهديصقم 0

 .ًادج ًارخأتم لصيف اهلماكب ةراق طيحم لوح ءطبب رحبي نأ يناطيربلا لوطسألا ىلع متحتب امنيب
 ةوقلا ايناملا رصيق ةكلمم نم تلعج ةيديدح طوطخ ةكبشب ةيناملألا ةيروطاربمالا تزاتما دقو

 .رطخلاب ةفوفحملا ةيرحبلا ايناطيرب ةدايسودبي ام يف تلءاضتو ,ملاعلا يف ًامدقت رثكألا ةيركسعلا

 ؟ دلجملا ؛(١157 «نتوتسو ردوه :ندنل) ءيروبزلاس زيكرم تربور ةايح ,ليسيس نيلودنيوغ يديللا (4)
 .5055 ص
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ةيندنللا ةلجملا «تسمونوكإلا» ريرحت سيئر «توهجيب رتلوو هصلختسا يذلا جاتنتسالا نا
 نا. :سورلا عسوتلا نم فوخلا يع دتسي ام:كانه دعي مل ءايناكا ليضفي هتان وه ليثاقلا تاذ
 يه ...ابوروأ اهبهرت نأ يعدتسي ةوقلا يف ًاديعب ًاوأش تغلب ايسور نا ةلئاقلا ةميدقلا ةركفلا
 نابايلا دي ىلع ايسورب تلح يتلا ةميزهلا ةثراك نا مث .""ءايناملا لبق ام رصع ىلا دوعت ةركف
 هاهنا نئاس قو نورا تاساو"ةيروك تاضاقنا نم اهبقعا ابو(
 يعدتست ةوق تاذ ؛لاح ةيأب ,دعت مل يسورلا رصيقلا شويج نأ ىلع تلد ,1505 ماع ايسور
 .قلقلا

 - 40١؟) روفلب سميج رثرآ ةسائرب نييناطيربلا نيظفاحملا ةموكح ترمتسا كلذ نم مغرلابو
 اييوو ديه دابابلا عم فلامك# و لاذإ نيدج فانت بناجت ىلإ ميدقلا سفانقلا ةعئاثم ف 58
 يف ةيجراخلا ريزو ؛يارغ دراودا ريس نأ ريغ .ايناملا دض اسنرف عم ًاضيأ تفلاحت لب ,بسحف
 )5-١15-15١8( نيظفاحملا ةموكح تفلخ يتلا :نامرناب  لبماك يرنه ةسائرب رارحألا ةموكح
 :لوقي بتكف ءامهنشقانا رهظق نيتسايسلا نيتاهل ةروس. مهر
 ةسايسبو اسنرف عم قافتا ةسايس هنيع نيحلا يف جهتنن نأ انعسي الو ءاسنرف ةفيلح ايسور نا»
 .,"9«ايسورل ةئوانم تافلاحت

 يف نيدلبلا نيب تافالخلا توسو 1401 ماع تزجنأ ةدهاعم ىلع ايسور عم يارغ ضوافت كلذلو
 فارشالا ايناطيربل ةكرات ناتسناغفأب اهمامتها نع ايسور تلختو ,تبتلا تدِّيُح اهبجومبو .ايسآ
 ءةيسور ةقظتااها دحأ قاتاخم فالك ىلا: نيراف قالب تعسف :كلنلا كلذلا ةنهراخلا ةسادنتلا لع
 .اهتياهن تغلب اهنأكو ىربكلا ةبعللا تدبو .ةيناطيرب ةثلاثلاو :ةدياحم ةيناثلاو
 لويناتسا فواخم ةراثإ اوعقوتي نأ رمألا مهينعي نم ناكماب ناك 15١1 ماع ةيوست تمت امدنع

 دروفتارتسوا نوتسررملاب ةعاطتساب ناك هلعلو . نيورلا نم ايكرت ةيامحن نع ايناطيري فكت نأ نم
 ءانع امهيسفن افلكي ملف لوبناتسا يف هريفسو يارغ دراودا ريس امأ ءفواخملا هذه دّدبي نأ نناك
 .اهديديت

3( 
 ثيوكساو يارغ ربتعا دقل .ةيروطاربمالا فارطأو ندنل نيب ركفلا يف ينمز قرف ةمث ناك
 نيتفيلحو نيتقيدص ءايسورو اسنرف ؛نيتيديلقتلا ايناطيرب يتسفانم رارحألا بزح نم امهؤالمزو
 نيذلا نويناطيربلا نويندملا نوفظوملاو ءالكولاو طابضلا امأ .يروتكيفلا رصعلا دعب ام نمز يف
 يف اوأن دقف ,دنهلا ىلا نادوسلاو رصم نم دتمملا ريبكلا سوقلا ىلع عقت نكامأ يف مهتمدخ نودؤي
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 ,(1570 ,نوتوتسوو ردوه :ندنل) 1897-1415 .ةنس نورشعو سمخ ,نيدولاف فوا يارغ تنوكياف (1١؟)
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 مالس هدعب ام مالس

 دئاكملا ةهباجم يف مهتايح اوضمأ نأ دعبف .ةديدجلا ةرظنلا هذهب ذخألا نع تالاحلا نم ريثك

 نا ريغ .مهدالبل نيتودع اسنرفو ايسور نوربتعي اولظ ءطسوألا قرشلا يف ةيسنرفلاو ةيسورلا
 نم ةثوروملا ةيسايسلا مهرظن تاهجو تداعأ دق ءاهتبقعأ يتلا تاونسلاو 19١14 ماع ثادحأ

 .عقوتم ريغ ىحن ىلع زوربلا ىلا يروتكيفلا رصعلا

 يف ءارزولاو ةيروطاربمالا قطانم يف نيلماعلا نيفظوملا نيب يأرلا يف قافتا ةمث ناك ةدحاو ةلاح يف
 نوفنلا تحت ةلاحم ال عقاو طسوألا قرشلا نم ًالقتسم ىقبت ام نأب داقتعالا يف ءاكرش اوناك : ندنل

 يف يناطيربلا عسوتلا نم ديزم يف ةبغر يارغو ثيوكسا ىدل نكت ملو .نييبوروألا هيجوتلاو
 نورمضي ؛موطرخلاو ةرهاقلا يف ةبترم ىندأ نويناطيرب نوفظوم ناك امنيب ءطسوألا قرشلا
 الك نأ ديب .نادوسلاو رصم نم قرشلا ىلإ ةعقاولاو ةيبرعلاب ةقطانلا تاعطاقملا يف ًافادهأ
 رايهنالا ىلع ام ًاموي ةلبقم طسوألا قرشلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ نيذمؤم اناك نيبناجلا
 نأب داقتعالا اذه نا نيبت دقو  اهئازجأ رثكأ ىلع ةيبوروأ ةلود يلوتست نأ نم رفم ال هئاو
 ةكرحل ةعفادلا تاكرحملا دحأ ناك  اهلاوز دنع ةينامثعلا ةيروطاربمالا لحم لحتس ايوروأ
 .خيراتلا

 تيت روع ع تا ل ا ل ا ا



 تكا كاسل

 برحلا ليق طسوألا قرشلا

 )ع(
 لوألا ةيملاعلا برحلا بوشن لبق ءنورق لب ؛نينسلا نم بوقع ىدم ىلع
 لكب ؛لوؤت طسوألا قرشلا يف ةيلهألا مكحلا ةمظنأ تناك ,1514 ماع يف

 «ىراخيو افيخ اهنمض نمو «ىطسولا ايسآ تاناخ تاراماف .ابوروأل عوضخلا ىلا «ىنعم

 ةنيرعلا تاكا تققوو, ةيسرافلا ةيروطا يمال قمعازجلا تانقنيت انكم: اينيود دو قل: قطقم
 ءرصمو صربق امأ .ايناطيرب ةرطيس تحت ءدنهلا ىلا سيوسلا نم جيلخلا لحاس قيرط لوط ىلع
 يناطيربلا مكحلاو يناطيربلا لالتحالا تحت عقاولا يف اتناكف ءايكرتل ًايمسر امهتيعبت نم مغرلاب
 ةيناطيربلا ذوفنلا ةقطنم ىلا ناتسناغفا تلقن دق ةيسوورلا  ةيزيلكنالا 14017 ماع ةيقافتا نا مث

 ديازت ذإ رطشلاب فوفحم لالقتسا هنكلو  يلعفلا اهلالقتسا ىلع تظفاح ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 .اهدودح ىلع طغضلا

 لكيهب هبشأ تناك .رصاعملا اهملاع نع ةبيرغ اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا ةيكرتلا ةنطلسلا تدب دقلو

 حايسلا نم ًايئرمو ًابصتنم ةمشهملا هتدمعأ ضعب يقبف رامدلا هباصأ ليثألا يضاملا روثأم نم
 ًانايك رمألا ةقيقح يف ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناك .سرتناشنا تخيلا نتم ىلع اوناك نم لاثمأ

 فلآ لبق قرشلا نم تقلطنا تاوزغ هتفلخ ًارثأو ؛هيلا يمتني يذلا رصعلا ءاضقنا دعب رمتسا
 بوهس نم لحُرلا ناسرفلا نم تاجوم تقفدت ءداليملل فلألا ةنسلا وحن ذنمف .نينسلا نم

 بهنت يه ذإ ءيضارأ تحتفو ايوعش تاجهوملا هذه ترهقف ءايسآ يقرش لامشو طسو ىراحصو

 تاغللا نم ىرخأ وأ ةغل نوملكتي اوناك نيذلا «حاورألا ةدبع نوينثولا ةازغلا ءالؤه .ًايرغ ضرألا

 ناخزيكنج اتيروطاربما اهنيب ؛كلاممو تاراما مهسفنأل اوعطتقا دقو :ةيكرتلاو ةيلوغملا

 ةغللا نوملكتي ناسررف اهدجوأ يتلا :(يلنمثعلا ىأ) ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناك .كنلروميتو

 ب
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 يف دلو (يمالسالا نيدلا ليبس يف دهاجم) زاغ ىهو «نامثع نم اهمسا ةيئامثعلا ةيروطاربمالا
 دالب يف (ةطنزيب ىأ) ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمالا فارطأ ىلع براحو رشع ثلاثلا نرقلا
 .لوضانألا

 كارتألا عباتو .ىشع سماخلا نرقلا يف اهناكم اولحو ةطنزيب ةيروطاربما نامثع ءافلخ حتف

 ,ةرصبلاو دادغب ىلا ًاقرشو ؛مرقلا ىلا ًالامش :تاهاجتالا لك يف اوعسوتف مهتاحوتف نوينامثعلا

 ىلا يلاتلابو ءايقيرفا لامشو رصم ىلا ًابرغو :جيلخلاو برعلا ةريزج هبش لحاوس ىلا ًابونجو

 مظعم مضت رشع سداسلا نرقلا يف اهجوأ تغلب امدنع ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناكو .ايوروأ

 ,نانويلا - ةيبوروألا ناقلبلا نادلبب نآلا فرعي امو ءايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
 جيلخلا نم ةحاسم ىلع تدتماف ءايراغنه نم ًاريبك ًاءزجو - اينامودو ؛اينابلأو ءايفالسغويو

 اهناكس ددع ريدقت ناكو .انييف باوبأ دنع الإ اهشويج فقوتت ملو ؛بونادلا رهن ىلا يسرافلا

 .ينالمتةعيزا ةرتطلا .ناكمي :دتع ناك امدنع ةمسن نوبلم ةيسمخو نويله ةيثالك نيب حوارتي
 ."!ةيموق نيرشع نم رثكأ ىلع اهمكح طسبت تناكو
 نع ءىشان مهؤارث «برحو بهن ٍبَّصُع مه ذإ الماك ًازواجت مهلوصأ طق نوينامثعلا نواجتي ملو

 يف نوقرتيف ةينامثعلا تاوقلا يف نودنجي ديبعلا ءالؤهو «ديبعلا ىلعو ريغلا تاورث ىلع مهئاليتسا
 ىلع ءاليتسالل يعسلا مهرودب نوؤدبيو ءاودعاقت نيذلا مهتداق ةنكمأ نوذخأيف مهبصانم

 املف .ةديدج قطانم ىوزغ ىوس يداصتقالا ىمنلل ًاليبس نوينامثعلا فرعي ملو .ديبعلاو ةورثلا
 بوجولا كرحم اودقف ءصوكنو مئازه ىلا رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف مهتاحوتف تبلقنا
 .مكحلا نف يف اوعربي ملو برحلا نونف يف كارتالا عرب دقل .ينامثعلا

 مهفادهأ تناك .لماش حالصا جمارب اوذفني نأ رشع عساتلا نرقلا يف نوينامثعلا ةداقلا لواح

 ريبك :مظعألا ردصلا ةسائرب ةيذيفنت ةطلس ةماقإو ,مكحلا ةيزكرم قيقحت جماربلا هذه ءارو نم
 ةماع سرا دم سيسأتو ؛ةيروتسد تانامض ءاشناو «دينجتلاو بئارضلا ةنلقحو ؛:ناطلسلا ءارزو

 نم كلذ لكاش امو ؛ىرخألا بيردتلا عاونأو يفرحلاو ينفلا بيردتلا اهتذمالتل رفوت ةيناملع
 تناك تاحالصالا مظعم نا نإ .رامضملا اذه يف شكا ال ةيادب  ةيادب ةمث تناك .تاحالصإ

 هعقوم عضعضم ماظنوه امب ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف مكحلا ماظن نإف كلذلو ؛قرو ىلع ًاربح
 .لاوزلاب هيلع ًاموكحم ادب ؛ثيدحلا ملاعلا يف ناكملاو نامزلا جراخ
 مهنا حيحص .ةدحاو ةينثا ةعامج اونوكي مل نوينامثعلا ماكحلاو .ةكسامتم ةيروطاربمالا نكت مل

 مهب ءيج نييحيسم ًاديبع أموي اوناك نمم نيردحتم اوناك مهنم نيريثك نكلو ؛ةيكرتلا نوملكتي
 عونتلا ةعساو بوعش مهو) ةيروطاربمالا اياعرو .ىرخآ قطانمو ةيبوروألا ناقلبلا نادلب نم

 ةعبطم :ندنلو ىغاكيش) ,؛1114 - 18٠١ :يداصتقالا ايكرت خيرات ,يواسيع زلراشت :ًانويلم نوثالث )١(
 نوؤشلا يف طسوألا قرشلا ,يكسفوشتيل جروج :انويلم نوسمخ ؛١ ص :؛(١18١1١ ىفغاكيش ةعماج

 .58 ص ١1548٠( :لينروك ةعماج ةعبطم :ندنلو اكاتيا) ةعبارلا ةعبطلا ,ةيملاعلا

 نك



 غيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 مل (ىرخأ تاغلو ةينانويلاو ؛ةينمرألاو ,ةيفالسلاو ةيدركلاو ,ةيماسلاو ,ةيكرتل تاغللا نوملكتي
 نأ عمو .مهنيب الدابتم ًاروعش ةبحملا تناك املق ةريثك تالاح قو ؛ةكرتشم ةطبار مهعمجت نكت
 نا عقاولاف «لاثملا ليبس ىلع «برعلل» ةبسنلاب :ميمعتلا ىلا دعب ام يف اولام نييبوروألا نيبقارملا

 ,فلتخم اهخيرات بوعش مه امنا نييقارعلاو نييروسلاو .برعلا ةريزج هبش ناكسبو ؛نييرصملا
 ةددعتملا ةيروطاربمالا هذه نإف كلذل .ةفطخم رومألا ىلا اهترظنو ,ةفلتخم ةينثألا اهتيفلخو
 ناكس نم ةعامج لك تناكف ؛جزامتت ال يتلا بوعشلا نم ءاسفيسف تناك تاغللاو تايموقلا

 .اهب صاخ لزعنم يح يف شيعت ءمهريغو دوهيلاو نيينانويلاو نمرألا ندملا

 ةلود  نيدلا ساسأ ىلع موقت ةلود تناك ةيروطاربمالا نأل ءيديحوتلا رثألا نم ءيش نيدلل ناك
 رظن يف ينامثعلا ناطلسلا ناكو .نوملسم اهاياعر مظعمو  ةيكرت ةلود يه امم رثكأ ةيمالسا
 امأ .(يحورلاو يويندلا دمحم يبنلا ةفيلخ) ةفيلخلا وه ؛ ةّدسلا يأ ؛نيملسملا نم ةيرثكألا ةثف
 اميس الو :مالسالا بهاذم نم ًابهذم نيعبسو دحاو ىلا نيمتنملا نيرخآلا اياعرلا طاسيوأ يف

 بهذم ىه يذلا ينسلا بهذملل ةيدئاقع ةضراعم ةمث تناكف ءةريفولا مهدادعأب ةعيشلا

 نيرشعو ةسمخ نولثمي اوناك) نيملسملا ريغل ةبسنلاب امأ .ةفالخلا هئاعدال كلذكو ,ناطلسلا

 كيلوثاكلا نمو ءسكذوثرألا مورلا نم مهو (نيرشعلا نرقلا علطم يف ناكسلا عومجم نم ةئملاب

 ,تناتستوربلاو ءبوهيلاو ,سكذوثرألا نمرألاو ,كيلوثاكلا نمرألاو ءامور ةسينكل نيعباتلا
 :ةيروسلا ةدحولا ةيكزنركرألا ةينوكلاو ييقنشلا ةرظاشلاو :نعرسماسلاو :ةشراولاو
 ناك دقف :فئاوطلا نم هذه ريغل ةبسنلاب امأ .حيسملا ديسلل ةدحاو ةعيبطب نينمؤملا ةبقاعيلاو

 .ديحوت لماع ال يسايس قيرفت لماع نيدلا

 نيدلا مكحت ىدم نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا يف نييبوروألا راوزلا لهذأ دقل
 اذه لثم هل نوكي نأ نع نورق ذتم فع نيدلا نأل طظسوألا قرشلا يف نئانلل ةيموتلا ةايحلاب
 يتلا ميدقلا ملاعلا عئاور وأ ؛ةيتاروتلا نكامألا ةيؤرل نوتأي راوزلا ءالؤه ناك .ابوروأ يف رؤدلا

 .ميهاربإ نمز يف تناك امك مهتايح نوشيعي لحرلا ىدبلا ةدهاشملوأ :تايرفحلا اهنع تفشك

 ىلع ؛نورهاظتي اولظ نوينامثعلا نولوؤسملاف .يضاملا يف شيعي هنأكو ًاضيأ يلاعلا بابلا ادبو
 ةرطيسلا مهنا دقف ىلع ليوط نمر يضم دعب ىتح ةيروطاربمالا نم ءزج ايراغلب نأب ءلاثملا ليبس
 تلتحا نأ دعب ىتح ةيروطاربمالا اياعر نيب نييرصملا نوبسحي اولظو :141/8 ماع يف اهيلع
 تاءاصحالا ىلا دحأ نكري مل ءىرخأ بابسألو ببسلا اذهلو 7 ذاع و نصب اناطيزب

 لئاوأ يف ةيروطاربمالا ناكس ددع ناك امير هنا طقف بيرقتلا هجو ىلع لوقلا نكميو «ةينامثعلا

 ضرأ يف نوشيعي ؛ةمسن نويلم نيرشعو ةسمخ ىلا ًانويلم نيرشع وحن نيرشعلا نرقلا
 :كريدألا ساشكت بالو ةحاصم فاحشا ةكس وهتك  اهايودح ندمت ةقيزطل اعرق اهكش انتم

 ,ندرألاو «نانبلو «ليئارسإو :ةنهارلا ايكرتو ءبرعلا ةريزج هبش مظعم نم .ًالامجا ؛ةفلؤم تناكو
 .قارعلاو ؛ةيروسو

 ناطلسلا مكح تحت تقولا مظعم ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناك نيرشعلا نرقلا علطم ىتحو

 اول



 !١١ .ىهفا: ايوروأ . كولم نع ًافلتخما ,هوجؤلا..دحأ :قنمقيادقت لقأ, قغ ءقاطلتسلا ناكو .قلطملا يصخشلا

 1 .قيبطت ظحلي ءرملا ناك همكح تحتو :ةدلولاب: دبع فنصن هف.ءيلاتلابو :ميرحلا ءاسن ئدحإ نبا
 .! ًاحضاو ًاقيسقت ةمسقم ةيروظارتمازف ةيمالسإلا ةعقرشلاو.ةيزكبنيعلا: ةرامدالاو ةينذلنا نيناوقلا
 ..ناكف عون يأ نم ةلاعفلا ةزإدالا: لب :ةمظتنملا ةرادالا نهظم.امأ_. تايفمضتمو .تانيالو ىلا
 .نادلب يف ةعساؤلا ةريخلا تاذ:ةيزيلكنالا ةلاحرلا لب بورتريج تبتك اذه.يفو:.ًاعادخ ًارهظم

 ١ ةعزوم ةيركسع تايماح كانه تناك ؛معن::!'!«ةينامثعلا  ةيروظاربمالا نم رظانلل ًاماهيإو ًاعادخ

 ٠ :يه'امم نثكأ .ةفارخ ةيزكرملا ةطلسلاو ةعزوم :كلذ .فالخب ةوقلا. نكلو ةيرؤظاربمالا,ءاحنأ يف
 2 نوكيف. نذملا جراخ ئشالتت ةينامثعلا ةرادالا نا. .اهتالجر ْق «لب .دورتريج تدجو ..دقل, .عقاو

 ' .:. مهاوه ىلع قرظلا عاطق اهيف ثيعي قطانم كلانهو .موقلا ريبك وأ ةقطنملا خيش ىه ذكدنع مكاحلا

 ..لمع مهأ' يه ةيابجلا .هذهو:؛نئارنضلا ةيابج نغ زجعلا دخ لازهلا نم ةيكرتلا ةموكحلا تغلبو

 .. ةموكحلا .ةيابج اتناك ىلوألا ةيملاعلا ثرخلا  ةينشعو :ةيرؤطازبمالا ةزادالا لامعأ نم يساسأ

 ند" نولقتسم ةابج اهيبجي ناكف ىرخألا نوعستلاو ةنيمخلا انمأ::ةئملاب ةسمخ بودح يف انشارضلل

 ٠ «تناك جيلخلا لخاس:تاخينشمو .ىشعا عساتلا نرقلا نخاوأ يف امهتلتخا .يتلا .ايناطيربل. صربقو

 .. ١ ماعايف ترقأ. تابيترتب بجومب ةلصفنم ةيفرصتم:ىهو .«نانبلو ...يناطيربلا :فارشاللةعضاخ

 .” كلميال يلاعلا تابلا:نكلو «ةرشابم يلاعلا بابلل عبتي يحيسم يركسع مكاح همكحي ناك 14
 ١ ٠ ١قحب امهيسفنل اسنرفو ايسور.تظفتحاو .ةيبوروأ لود تبن عمر واشتلاب الإ نانبل يف. فرصتلا

 ١ .تدكأ ىرخأ نود ةمثو .ةيناثلل ةبسنلاب ةنراوملاو ,ىلوألل ةبسنلاب سكذوثرألا ناكسلا ةيامح
 مةيا+ , اهتياهزب تحت اهتعامشو .تانعاطج, ةخباتصلا ةيكرقلا [ينؤشلا فا! لخاتتاف اهقح

 ١ مكحلا ىنغطب امهتاكلتمم نامككي هتموكحو.قاطلسلا-نأب ءاعدالا عقاؤلل ًارياغم:ناك نقف اذكهو

 .. :ًايلحم ناك امنإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف يقيقح وه ام. لكو..نؤيبوروألا .همهفي يذلا ةرادالاو
 .٠ .اهيلا دوعي ءالولاو ةيقيقحلا ةيسايسلا تادحولا يه هذهف ,ةدلبلاو «بهذملاو ,ةريشعلاو ,ةليبقلا
 .. ىلع ةيسنجلاو ةينطاوملا نع مهراكفا قبطنت مل نيذلا نييبوروألا نيبقارملا كبرأ عقاولا اذه
 ' مهيديأ  نوعضيس لبقم نمز يف مهنا. نينبوروؤألل ردابتو .بيرغلا اهجيسني.ةينامثعلا .ةسايسلا
 .تاؤنسلا يف قظنملا قفاوي امم ناكو .ةيئالقع رثكأ نسسأ ىلغ اهنوطظنيؤ ةينامثعلا.تاكلتمملا ىلع
 ٠ .ةدودعم تزاض ةينامثعلا .تاكلتمملا مايأ نأب داقتعالا نيزيشغلا ,نرقلا,نم ىلوألا

 1.1! ايقيرفأ ,لامش. نع اهمكحنيصتاف :ًاريثك ةينامثعلا ةيرؤظازبمالا”تضلقت ١9.1.4 ,حاع.لولح عمو

 : !تلقن اهتعابط تديعا لئاسز يهو:.لب دورتريج نم ةماعلا ةدايقلا نقم.ىلإ ةيرنس تامولعم :ةيبرعلا برحلا (؟)
 .. 9 ,نض (ليريكوك ندلوغ ةعبطم»: ئمظحلا .ايناطيزب) ةيرسلا:(ةيبزهلا ةرشنلا) نع
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 اذه اديو ءرشع نماثلا نرقلا ذنم عجارت ةلاح يف تناك .ابوروأ قرش بونج مظعمو ايراغنه نعو
 يف نيمقانلا طاسوأ يف اهلالخ ثيدحلا ناك نيتسلا نم بوقع ترمو .رمألا ةياهن يف ةميزه عجارتلا
 ىلا ةيروطاربمالا ةجاج لوخ «ةيرش تاغامتجا ف وذي :ةيتانقحلا شرا يو يتامتغلا شيحلا
 ذخأو .ًايركسعو .ًايعانصو .ًايركف ةيرصعلا ايوروأ تايدحت ةهجاوم نم نكمتتل عيرس رييغت

 نوعسي .ةيروطاربمالا يف ةيبرعلاب ةقطانلاو ةيكرتلاب ةقطانلا بوعشلا فلتخم نم نوركفملا
 ةييرقلا ةديمعلا كلذ ىلا هتفودطم مهب ةضاخلا ةيسايسلا ميكيوزل مووقه ناجيأل أ تابكتكال
 .ايوروأ يف تداس يتلا

 ةيروطاربمالا يف ةطلسلا ىلوت :ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا تقبس يتلا ةريخألا تاونسلا يفو
 :يدر بصنم بحاض ناطلسلا نم اولعجو :نوخونل مهنكلو نوزومتم دج لاجر ةينامثعلا
 هتدهش ناشيجل ًاببسو ةجيتن دحاو نآ يف اوناك ,ةاتفلا ايكرت بزح ةداق «ددجلا لاجرلا ءالؤه
 نقلا "ىلا ةيكرتلا ةيروطارثمالا' لقت: ىدحتي [علظتما نإ. :ةيتانقفلا" ةمصانلا «لويفاتسا
 .اهريمدتل مزاللا تقولا يرصعلا ملاعلل رفوتي نأ لبق نيرشعلا

 )س0
  لوبناتسا مساب مويلا فرعتو ةطنزيب مساب ةلضأ- ةنيذلا هذه تقرع ةيفيطختطتتلا كلاك

 ةعبرأ نم رثكأل تناك مث .ًانرق رشع دحأ ىلع ىبرت ةدمل ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمالا ةمصاع
 :ةنيطتطشقلاو ةلظنديسلا ةيرزطاربقإلا تفلخ نقلا ةيئانتعلا ةنروطارسبالا ةنهصاع نورك

 اهعقوم نا :ةدلاخ ةنيدم ءامور لثم ,تناكو ؛لالت ةعبس ىلع ةينبم ءامور نأش اهنأش
 .ةيملاعلا نوؤشلا يف اهسفن ضرفت ةيمهأ اهبسكأ يجيتارتسالا
 يئاملا رمملل يبوروألا بناجلا ىلع ةسيئر ةروصب عقت تادلب عمجت نع ةرابع ةينيطنطسقلاو
 يتلا ةانقلا اهدنع قيضت ةطقن دنع ءدوسألا رحبلاب طسوتملا ضيبألا رحبلا لصي يذلا ميظعلا

 بعصي ةيعيبط ةعلق وه عقوملا اذهو .ليم فصن ىلع اهضرع ديزي الف ايسآ نع ايوروأ لصفت
 ًافرم لكشي يبهذلا نرقلا مساب فرعي ؛لايمأ ةعبرأ لوطب جيلخ ةمثو .اهتمجاهم لب اهماحتقا
 .ةنيدملا نع عفادملا لوطسألل ةيامحلاو أجلملا رفوي ًاعئار ًايعيبط

 ىددعتم اهناكس .نييالم ةعبرأ دودح يف 191١4 ماع ةمصاعلا ةينيطنطسقلا ناكس ددع ناك

 نم مهريغو نييبوروألا نم ةريبك ةيلاج اهيفو ءنمرأو نوينانويو نوملسم مهمظعم ,تافللا

 «سابللا ءايزأ يفو ؛ةديدجلا ينابملل يرامعملا بولسألا يف يلج يبوروألا ريثأتلا ناكو .بناجألا
 1 ,عراؤشلا ةرانإك ةنيذملا_ لع تلكنلا كناويدمف قو

 لوأل ةينيطنطسقلا ىلا تلخدأ ةيئابرهكلا ةرانالاف .ىتلل أدب دق ناك لب ؛هتيادب يف ثيدحتلا ناك
 اهعراوش ةمدخل يحص فرص ةكبش ءاشنال لمعلا ةيادب ةنيدملا تدهشو .(51١7؟ ماع يف ةرم

 .«ةينيطنطسقلا» ةرشع ةيداحلا ةعبطلا ؛ةيناطيربلا ةعوسوملا (5)

 انذي



 مالبس هدعب ام مالس

 تلقن دقف عراوشلا يف عترت نورق لالخ تلظ يتلا ةبئاسلا بالكلا ناعطق امأ .ةرذقلا ةقيضلا

 لمعلا ضعب زجتأو .("اهيف قفنتل ؛ءاملا نم ةيلاخ ةريزج ىلا ءيدلبلا سلجملا نم رمأب ًارحب
 ثفنت ىأ ءراطمألا لطه دنع لحوتت تلظف عراوشلا امأ ءركذي المع نكي مل هنكلو قرطلا ديبعتل
 .ةنيدملا ىلع حاير تبه املك ىجلا يف رابغلا
 ةيئاجف تالدبت ببستف بونجلا نم ًاروطو لامشلا نم ةرات بهت ةفينع حاير ةنيدملا خانمب مكحتت
 عضخي نيرشعلا نرقلا ةيادب يف يسايسلا خانملا ناك كلذك .ديدشلا رقلا ىلا ديدشلا ظيقلا نم

 نيبقارملا ىدل نكت مل 1114 ماع تقبس ةديدع تاونس لالخو ءىوصق ةيئاجف تالدبتل
 ,يلاعلا بابلا يف ةيسايسلا تاروانملا تناكو .اهتهجو نع الو حايرلا ردصم نع ةركف نييناطيربلا
 ءارو رودت ءاهمسا ةينامثعلا ةموكحلا تدمتسا هنمو مظعألا ردصلا بتاكم ىلا يدؤملا بابلا

 .هكته نم ةيناطيربلا ةرافسلا نكمتت مل يذلا ضومغلا نم باجح

 لا
 يحلا ىهو ءاريب يح يف ؛ىرخألا ىربكلا لودلا تارافس لثم اهلثم ؛ةيناطيربلا ةرافسلا عقوم ناك
 نم ةبرقم ىلع ةيبنجألا تابلاجلا تربك دقو .يبهذلا نرقلا لامش عقاولا ةنيدملا يف يبوروألا
 تاثعبلا ةغل ةيسنرفلا تناكو .ةنيدملا ةايح نع لزعمب ؛ةصاخلا اهئايح شيعت تئاكو ءاهتارافس
 ةثالث ةنيدملا يف تناكو ,ةيكرتلا سيلو ةينانويلا تناكف عراشلا ةغل امأ ؛تالفحلاو ةيسامولبدلا
 مدقي «اريب رصق» قدنف ناكو .سيراب نم ةدروتسم ةيهيفرت جماربو تايليثمت ضرعت حراسم
 .ىربكلا ةيبوروألا ندملا يف ةمخفلا قدانفلا همدقت ام يهاضت تامدخ

 ًاردانو ؛مهتايلاج اهنكست يتلا بويجلا ةلزع يف شيعلا ءارغإ ءارو نييبوروألا مظعم قاسنا دقل
 نم ميدقلا مسقلا ,«لوبناتسا» يف ةخسولا ةقيضلا عراوشلا يف ةحارلاب رعشي مهدحأ ناك ام

 نورعشي اوناك نيذلا دحأو .بارخلا ىلا ةليآلا هتانيصحتو هراوسأب ؛يبهذلا نرقلا بونج ةنيدملا
 ىلا لصو دق ناكو ءزديد ماهدنيو ىعدي يزيلكنا لجر ءيبهذلا نرقلا يبناج الك ىلع ةحارلاب
 .ةديدجلا ةاثفلا ايكرت بزح ةموكح يف ماه رودب موقيل ةنيدملا

 هجرخت دعبو .ثضم نورق ةعبرأ ىلا بوعي هبسحو ؛تنك ةعطاقم نم ةيفير ةرسأ نم زديد ناك
 نيرشعو نينثا ةدم ًايناطيرب ًأطباض لظو ,كلملا سرح ةقرف يف طباض ةبتر لان ؛نوتيإ ةعماج نم
 هتايح لئاوأ يف ."0(«نوتيا مامأ نوهي ءيش لك» :باجأف ءريوبلا برح لاوهآ نع ةرم لئس) ًاماع
 ًاثيدح تئشنأ ةيكرتلا ةطرشلا نم ةوق ىهو :ينامثعلا كردلا ةوق يف ةمدخلل زديد عوطت ةيركسعلا

 200 ا انااا 0 0 0
 ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم :كرويوينو دروفسكوا «ندنل) ةيناثلا ةعبطلا ؛ةثيدحلا ايكرت قاثبنا ءسيول درانرب (5)
 .78 ص ء(6
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ىلع ةيبوروألا لودلا هتضرف حالصالا لاكشأ نم ًالكش اهّواشنا ناكو .نييبوروأ طابض ةدايقب
 اهنا ضرتفي يتلا صوصللا بّصُعو ةميدقلا ةطرشلا ةوق نيب زييمتلا لاحتسا نأ دعب ؛ناطلسلا
 تقولا يف نيظفتحم «ةديدجلا ةوقلا نم ًاطابض نويبوروألا هٌوالمزو زديد نيع دقو .اهعمقب موقت

 00 شويج يف مهبترب هنيع

 هتقاس يذلا يقرشلا طيحملا نع ًابيرغ زديد ىدبي ,ةميدقلا ةيفارغوتوفلا هروص ىلا رظنلا دنع

 نطرآلا ةفيبط مم مجيسي ملو :ةرشبلا نقشأ يحن ا كردلا يف ةمدخلا هيلا
 ةعاس ةرشع سمخ لمعي .ماعطلاو ةحارلاو مونلاب هبأي ال ؛ ءانندتم ايحيسمو [دهاذ ناك : ةيكامثحلا
 كارتألا طابضلاب هبشلا نع دعبلا لك ًاديعب ناك .رطخلاب الو شيعلا ءانهب لابم ريغ «مويلا يف
 دقل .نبجلاو داسفلاب نوفصتي نايحألا مظعم يف اوناك ؛ةيبوروألا تاياورلا تقدص اذإ «نيذلا

 .كا ارتألا نيب ةيبعش بستكاو :ةقاشلا هتمهم يف حجن

 تاونس عبرأ ضقنت ملف .ًالوهجم ًاصخش ناك ١6١١ ماع يف كردلا ةوق ىلا زديد بستنا امدنع
 ةينامثعلا ةموكحلا يف ةسيئرلا ةيصخشلا رايتخا هيلع عقي نأل هتلهأ ةعيفر ةناكم غلب ىتح
 ,ةقالطب ةيكرتلا ةفللاب ثيدحلا ملعت دقو .ةيلخادلا ةرازو نوؤش ةرادإ يف هتدعاسمل ةديدجلا
 0 د نيذلا زيلكنالا نم ةلق دحأ حبصأ .هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا غلب امدنعو

 ةقحاللا تاونسلا لالخو .هعالطاو هتربخ نم ةيقيقح ةدافإ دفت مل هتموكح نكلو .ةيكرتلا
 5 هتاريذحتب نيهتست نأ هتموكح تءاش دقل :«اردناساك» هيبش نديد نأ ةروثأملا لاوقألا دحأ

 .ةيكرتلا ةيسايسلا عفاودلل ةقيقدلا هتاليلحت لمهت

 نا .تعلط دمحم وهف 1414 ماع ةينامثعلا ةموكحلا يف هتسائر تحت زديد لمع يذلا ريزولا امأ
 ناك ,همعزتي يذلا يسايسلا بزحلا نعو تعلط نع كاذنآ ةيناطيربلا ةموكحلا هتفرع ام مظعم

 نكلو .ريدقت لقأ ىلع تامولعملا هذه ضعب بّوصي نأ زديد عسو يف ناكو ءاطخلا ىلع ًاينبم
 ثحبلا نم ديزمل يعاد الف باوصلا وه هفرعت ام نأ تدقتعا ةينيطنطسقلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا

 .حاضيتسالاو

0 
 نكلو ؛مكاحلا يسايسلا بزحلا نمض ًامجح ربكألا ةئفلا ميعز ةيلخادلا ريزو تعلط دمحم ناك
 رقتفي هنأ هيف مهيأر ناكو .بسح يذ لجر ىلا مهترظن هيلا اورظني مل نييناطيربلا نييسامولبدلا
 ناك .يرجغ لصأ نم هنا هنع نوعيشيو هنوردزي اوناكف ؛ةئشنتلا نسحو بسنلا ةقارع ىلا
 يفو ,فوقعم هفنأو ؛هسأر رعش داوس لثم يف نافيثك هابجاحو ءثك دوسأ رعش هتماه وسكي
 يف هارت املق ضيمو» ,هعم نيفطاعتملا نييناطيربلا نيبقارملا نم ةلق دحأ فصو دح ىلع ؛هينيع
 ,"«قسفلا دنع تاناويحلا يف ًانايحأ هظحلت لب ناسنالا

 نوج :ندنل) :تريره يربوا ةايح ةريس :ءارضخلا ةءابعلا ناك يذلا لجرلا ,تربره زتيف تيرغرام (/)
 .87 ص :(1547“ ,يرم
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 مالس هدعب ام مالس

 فرعي الو ٠ ًايماصع الجر ناك ديعب دح ىلاو .ةيكرتلا ةسايسلا يف رف ناسنا مهأ تعلط ناك
 ايكش ام دككم ةفارك ادن عيضو لصأ نم هنأ الإ مهللا ,هتيفلخو هتبنم نع ليلقلا الإ سانلا

 ىربكلا تاعامجلا ىدحا يف ًاوضع يأ :«ًايشاتكب» ناك هنأب داقتعا ةمثو «قربلاو ديربلا بتكم يف
 دحأ ىلا مضنا هنأ دقتعيو .(ةيمالسا ةينيد تايوخأ مه شيواردلاو) ؛كارتألا شيواردلا نم

 هتطشنأ ببسب نمزلا نم ةدم نجسو «ةيرس ةيسايس ةيعمج ميظنتب ماق هناو :ةينوساملا لفاحملا
 .ةيرسلا

 نمز يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةعئاشلا ةطشنألا نم ةيرس ةمظنم ىلا باستنالا ناك دقل
 ناطلسلا دهع يف هبحاص ىلع ًارطخ فوشكملا يسايسلا طاشنلا ناك دقف .تعلط بابش

 قلع يذلا ناطلسلا اذه نا .1103و 141 يماع نيب شرعلا ىلتعا يذلا ,دبتسملا ديمحلا دبع

 ًامدختسم ,يأرلا هفلاخي نم عم حماستم ريغ ناك «(ناثوعبملا سلجم) ناملربلا لحو ءروتسدلا

 لمعلا ىلا ةيروطاربمالا يف ةيسايسلا ةايحلا تلقتنا !ذكهو .نيفلاخملا عم لماعتلل ةيرسلا ةطرشلا
 تمهلتسا ءوشنلا ىلا تايعمجلا هذه نم قبسألاو «ةيرسلا تايعمجلا ترشتناف ءءافخلا يف

 «يرانوبراكلا» نم ًاصوصخو ءابوروأ يف ةيروثلا رشع عساتلا نرقلا تاعامج نم اهراكفأ
 الإ فرعي الو ديلا عباصأ ددع ةيلخلا دارفأ ددع زواجتي ال ؛ايالخ يف اهسفن تمظنو ,ةيلاطيالا

 اهنمض نمو «؛تايعمجلا هذه نم ةرثكلاو .ىرخآ ةيلخ ءاضعأ دحأ ةيلخلا دارفأ نم دحاو

 ناكو .ةيركسعلا ةيلكلاو تاعماجلا ةبلط اهسسأ .ةاتفلا ايكرت بزح ىلا تروطت يتلا ةيعمجلا
 نم نولجخي اوناك شيجلا يف نسلا راغصو ,تايعمجلا هذه ءوشنل ةبصخ ةبرت ًاضيأ شيجلا
 قحس يف ةيرسلا ديمحلا دبع ةطرش تحجن دقو .كراعملا تاحاس يف يثراكلا ةيروطاربمالا ءادأ
 يف ينودقملا يكرتلا ريغ ءانيملا .كينولاس ةنيدم نكلو ءاهريغو ةينيطنطسقلا يف ةيرسلا تايعمجلا
 اهراقم ةيرسلا تايعمجلا نم ددع ماقأ كينولأس يفو .اهدي لوانتم جراخ تيقب ,ةيلاحلا نانويلا
 يف هتدايق رقم ناك يذلا ,ينامثعلا ثلاثلا شيجلا نم دارفأ عم ةقيثو ةقالع تاشنأو .ةسيئرلا

 اينودقم يف اهعم لماعتي نأ ثلاثلا شيجلا ىلع ناك يتلا ككفتلاو ىضوفلا ةلاح نا .كينولاس
 ةادهملا تدعاس ةرثخ رحت اهتاو قمل فتاك ةنووطاركالا قف ةيدودك ةفلتلاو ىفؤدد
 .اهتيوضع ىلا شيجلا فوفص يف نيدنجملا باذتجا ىلع ةيرسلا
 ام: ىتلا ةيرسلا تقلا هذه هذا يسسؤم دحأ فيولا يف لمعو شاع يذلا «تعلط ناك

 .نايتفلا كارت هلا ةيمست اهئاضعأ ىلع تقلطأو ,ةاتفلا رابع يؤح مساب ًاضيأ تفرعو ' ,يقرتلاب

 ةنسايفلا م ماق يذلا نكرلا طباضلا ءكب لامج وه :ثلاثلا شيجلا ةدايق طابض

 ناكم سونأ ىعدي شيجلا طابض نم ريغص طباض ىلا رمأ ردص 1604 ماع مايأ نم موي تاذ
 لجهولاب رعش دقف :تعلط ىلا مضنا دق رونأ ناك الو .ةيئيطنطسقلا ىلا ةدوعلاب ؛كينولاس يف هلمع
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 رف يتلا لابجلا ىلا اجلو كينولاس نم للست كلذلو ,هتيوضع رمأ ةيرسلا ةطرشلا فاشتكا نم

 امهوذح اذح شيجلا طابض نم ًاثلاث ًاطباض نا مث .نايتفلا كارتألا نم رخآ طباض هلثم اهيلا

 .نيدرمتملا ىلا ةوقلا هذه تمضناف مهبقعتتل ةوق ناطلسلا لسررأ دقو .رئاخذو اون هعم ذخأو

 ىلع يقرتلاو داحتالا ةيعمج ترطيسو ؛ةيومد ريغ ةروث ةيوفع ةروصب كينولاس يف ترجفت دقل

 تعلط نأ ةفداصم تسيل اهلعلو - قربلا بتكم ىلع نايتفلا كارتألا ىلوتساو ؛ةنيدملا يف عضولا

 شيحجلا يف ةيشفتملا يقرتلاو داحتالا ةيعمج ايالخ عم ًالاصتا اوماقأو  بتكملا يفظوم دحأ ناك

 ةينامربلا ةايحلا تفنؤتساو روتسدلاب لمعلا ديعأ ,رومألا ترقتسا املف .ةيروطاربمالا يفو

 .هيخأل شرعلا نع ناطلسلا لزانت يلاتلا ماعلا يفو «ةيبزحلا ةسايسلاو

 نكلو ,راتسلا فلخ نولمعي نايتفلا كارتألا لظو ,ىمادقلا نييسايسلا ىلا بصانملا تدنسأ

 ليثمت نم اهل ام اهتوق ردصم نكي ملو «باسح اهل بسحي ةوق تحبصأ يقرتلاو داحتالا ةيعمج

 ءاحنأ رئاس يفو ناكم لك يف عورف نم اهل ام لب ,بسحف شيجلا طابض طاسوأ يف يوق

 .ماظنلا لتخم عمتجم اهدوسي يتلا ةيروطاربمالا

 ةرابع نا ىتح ؛يبرغلا ملاعلا ةفاحص يف فطاعتبرمألا لوأ يف ةقفوملا ةضافتنالا ةداق يظح دقل

 نابشلا نم ةقزن ةعامج ةيأ ينعيو ناسل لك ىلع يرجي ًاحالطصا تراص «نايتفلا كارتألا»

 ندنل يف ةيجراخلا ةرازو نأ عمو .نمزلا اهيلع افع ةدايق ىلع درمتتو ءممهلا كرحت ًاراكفأ لمحت

 .مهل ةيردزمو ةهراك ةينيطنطسقلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا تلظ ,فطاعت ةرظن مهيلا رظنت تذخأ

لا ةمجارت ريبك «سيرومزتيف دلاريج ريثأت تحت ًايلك عقو شوال دراربج ريس ءريقسلا لعلو
 ,ةرافس

 ةيعمج تقمي سيرومزتيف ناكو .ةيقرشلا نوؤشلا يف ةرافسلا راشتسمو ىمسرلا نامجرتلا يأ

 .اهتأشن لوأ ذنم يقرتلاو داحتالا

 ةنيدم يف تعقو ثادحألا هذه نأ ىلا دنتسي 15١4., ماع ثادحأل سيرومزتيف ريسفت ناك دقل

 يدوهي بهذم دارفأ) هنمودلا وأ دوهيلا نم مه ًافلأ نيثالثلاو ةئملا اهناكس فصن وحنو :كينولاس

 دقو .ةينوسام لفاحم مضت ةنيدم كينولاس نا مث .(,شع عباسلا نرقلا يف مالسالا اوقنتعا

 ةيعمجل ىدبي امك ؛حمسف ءًايلاطيإ ًاينوسام الفحم ىساراك ليونامإ يدوهيلا يماحملا سسأ

 جتنتساف .ةيرسلا ناطلسلا ةطرش نم ةقحالم تناك امدنع هيف عمتجت نأ ةيرسلا تعلط

 ذوفنلل ةعضاخ ةيلود ةيدوهي ةينوسام ةرماؤم لثمت يقرتلاو داحتالا ةيعمج نأ سيرومزتيف

 فصوو «ندنل يف ةيجراخلا ةرازو ىلا يأرلا اذه لوصألا بسح رثوال ريفسلا لقنف «ينيتاللا

 ."همدقتلاو داحتالل ةيبوهيلا ةنجللا» اهنأب هريرقت يف يقرتلاو داحتالا ةيعمج

 ىلا قيقحتلا اذه جئاتن تلقنو يقرتلاو داحتالا ةيعمج نع ًاقيقحت سيرومزتيف ىرجأ نيح دعب

 ةرازو يف جنيدراه نلراشت ريس ىلإ ٠ (ويام) رايأ 59 يف هعيقوتب رثوال هلسرأ يرس ريرقت

 ةيسنرفلاب ةبوتكملا «ءاخا ؛ةاواسم ؛ةيرح» تاملك نأ ىلا هريرقت يف رثوال راشأ دقو .ةيجراخلا

00000000 مم م اا
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 اذهو) نييلاطيالا نيينوساملا راعش دحاو نآ يف يهو ؛ةيسنرفلا ةروثلا نم ةدمتسم تاملك يه

 دلقت امنا» :ةاتفلا ايكرت ةكرح نأ ىعداو .ةاتفلا ايكرت ةكرح راعشو (وساراك لفحم رسفي ام

 ىلا ةيسنرفلا ةروثلا تاروطت تدأ دقل .اهب ذخأت يتلا ةاواسملاو رفكلا بيلاسأو ةيسنرفلا ةروثلا

 ىلع اهسفن دجت دقف ؛هنيع ىحنملا يف ةيكرتلا ةروثلا تروطت ام اذإو ءاسنرفو ةرتلكنا نيب ءادع

 ."«ةيناطيربلا حلاصملاو راكفألا عم ءادع ةلاح يف ةيسنرفلا ةروثلا رارغ

 مهيديأ اوعضو دوهيلا نأ هيف معزو ؛ةملك 5,٠٠١ نم رثكأ نم ًافلؤمو ألصفم رثوال ريرقت ناك
 ربعو («...ءافخلا يف لمعت يتلا ىوقلا رامثتسا يف قذاح يقرشلا يدوهيلا») ةينوسام ةكبش ىلع

 ةيدوهيلا ةرماؤملا سوؤر نيب نم نا رثوال ركذو .ةينامثعلا ةيروطاربمالاب تمكحت ةكبشلا هذه

 تالحم كرويوين يف ناكلمي هاقيقشو ؛سوارتش راكسوأ ءايكرت ىدل يكريمألا ريفسلا ةينوساملا

 .سوارتشو ماهارباو يسام

 امبو ءاهتموكحو ايسبور هركي يدوهيلا» نأ نع ءىشان ةرتلكنا ىلع رطخلا نأ هريرقت يف رثوال لاقو
 ىلا ًايداعم حبصي يدوهيلا نأ يه ةجيتنلاف ءايسور عم ةقادص ةقالع اهطبرت نآلا ةرتلكنا نأ
 متخ رثوال نأ رمألا ةقيقحو ."'!«دقتعأ ام ىلع ناملألا هل هبنت رابتعا اذهو .. .يتاطيربل اهم
 ىدم يأ ىلا كردأ دق يناملألا يليمز نأب داقتعالا ىلا ينعفدي ام بابسألا نم يدل» : :ًالئاق هريرقت

 هذه ىلع 07 هتموكح علطأ هناو ؛ةينيتاللاو ةيبوهيلا ةينوساملا نم ماهلالا «ةنجللا» ىقلتت

 ,""!«ةاتفلا ايكرت برح ةسايس يف ةرهاظلا

 ةينامثلاو نيتئملا هئاضعا نيب نكي مل 1108 ماع يف ينامثعلا نامربلا بختنا امدنع ,كلذ عمو
 يف ةيزكرملا اهتنجل يقرتلاو داحتالا ةيعمج تأشنأ امدنعو .دوهيلا نم ةعبرأ ىوس نيئامثلاو

 ,ةموكحلا يف الو بزحلا يف ال ةيدايق ةناكمطق غلبي ملو ءاهيف ا وضع وساراك بختني مل ١509 ماع

 ناملربلا ءاضعأو ىساراك نا مث .بناجألا اهروصت يتلا ةذفانلا ةيصخشلا كلت ًاقالطا نكي ملو
 دوهيو ًالوأ كارتأ مهنأ اوتبثي يكل زراب ناكم مهل نوكي الأ ىلع اوصرح نيرخآلا ةثالثلا دوهيلا
 ينويهصلا ناطيتسالا دض يقرتلاو داحتالا ةيعمج تاءارجا اوديأ مهنا لب .طقف ًايناثو .ًايناث

 يموق نطو ةماقإ وه ديدجلا ةينويهصلا فده نا فقوملا اذهل رثوال ريسفت ناكو . (*!نيطسلف يف

 .ًايلاح قارعلا لكشي امم ءزج يف لب نيطسلف يف سيل يدوهي

 ةموكحلا لمحف نييناطيربلا نييمسرلا طاسوأ يف ًاعساو ًالوبق رثوالو سيرومزتيف ريرقت يقل
 .ةماه بقاوع تاذو روغلا ةقيمع ةئطاخ راكفأب ذخألا ىلع ةيناطيربلا

 51١. ص ؛هسفن عجيملا (4

 .؟01/ ص ,هسفقن عجرملا ٠(
 ١( ص ؛هسفن عجرملا 51١؟.

 ةيعمجل ةيموقلا فادهألاو ةينويهصلا فادها نيب قفوي نأ ةفلتخم تاقوا يف ًالعف ىساراك لواح كلذ عم (*
 .يقرتلاو داحتالا

/ 
) 
 ا
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 نقوالو سيرومزتيف لام نقف ئقرتلاو داهتالا ةيعمجل يلخاا دلا لمعلاب قلعتت ناكفألا هذه لوأ
 وفزت) ديراجو تعلط امه خيلجر ةرظيسل نوعضاخ نايتفلا كارثالا نآ دقتعت اهالعجَو امهتمركح
 نايمسرلا ناهجولا» امهنأب رثوالو سيرومزتيف امهفصو ناذللا (ءهتنايد ىلع رتستي يدوهي
 ناذللا ءارزولا سلجم ءاضعأ نم ناديحولا امهنا .ءافخلا يف لمعت يتلا «ةنجللا» ةطلسل
 داحتالا ةيعمج نأ رمألا ةقيقحو ."”ءايكرت يف ةينوساملا سأر امهنا امك ءامهباسح بسحي
 هذه عم دئاكملا ربدت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ةعاطتساب ناكو تائف ىلا ةمسقم تناك يقرتلاو

 رثوالو سيرومزتيف هيشخ يذلا «ديواج نا تافداصملا بيرغ نمو .""”اهدوجوب تملع ىل تائفلا

 رثوالو سيرومزتيف نكلو ءايناطيربل ةيباحملا ةئفلا ميعز ناك ؛هتيدوهي ىلع ًارتستم ًايدوهي هتفصب
 .عقاولا اذه الهج
 يف ةيسايسلا ةطلسلا مامزب كسمت دوهيلا نم ةعومجم نأب داقتعالا ىه ةيناثلا ةئطاخلا ةركفلاو
 دعب ءسيرومزتيف صلختسا دقل .كاذنآ ملاعلا نم رخآ ناكم يأ يف وأ  ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ايناطيرب تناك يتلا) برحلا حبر ًاذكمم ناك :ةئطاخلا هتركف نم ًاحضاو ًاجاتنتسا ءنينس عضب

 أنكمم ناك اهدييأت نأ ىأرو .ةيوقلا ةعامجلا هذه دييأت ءارش قيرط نع (اهضوخت نيحلا كلذ يف
 ةكرحلا نأ كلذ ءانثأ يف هل ققحت دقف) نيطسلف يف يدوهي يموق نطو ءاشنا ةدناسمب دعو را دصإب
 ةرازو عانقإ ىلع دعاس ليلحتلا اذهو .(قارعلا ىلا ال :نويهص ىلا ةدوعلا يف بغرت ةينويهصلا

 ام اذهو - ينويهصلا جمانربلل ايناطيرب ديبأتب دهعتت نأ اهل يغبني هنأب ةيناطيربلا ةيجراخلا
 ١ ١ .1511/ ماع يف هتلعف
 ةماه بقاوع يذ رخآ جاتنتسا ىلا تدأ سيرومزتيف راكفأ تانب نم ةئطاخ ىرخأ ةمولعم ةمث

 اذه ناكو .ةيبنجأ حلاصم نومدخي مهناو ءًاكارتأ اوسيلو بناجأ ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نا : يه

 .ةاتفلا ايكرت ةموكح هلعفتس ام باسح نوئطخي نييناطيربلا نيبقارملا لعجو ,باوصلا ضيقن
 ةيعمج للع ىدحإ نأ ءشوال و سيرومزتيف مهيف نمب عيمجلا ىأر امك ,يه رمألا ةقيقح ذإ
 «نمرألاو ؛دوهيلا دض زييمتلا سرامت تناك دقف .ةيكرتلا اهتينيفوش يه يقرتلاو داحتالا

 اهؤادعو ؛ةفاك ةيبنجألا حلاصملل اهتمواقم نع ةئشان اهتوقو .مهريغو ؛برعلاو ,نيينانويلاو
 .ًاعساو ًايبعش ًادييأت اهبسكا نييبوروألل

 ةسايسلا يف فئاز يأرب اهاّدمأ سيرومزتيفو رثوال نأ طق ةيناطيربلا ةموكحلا فرعت مل

 «برحلا نمز ةيناطيربلا ةموكحلا يف مالعالا ريدم بصنم لغش يذلا ؛ناشوب نوج نا .ةينامثعلا
 ةينامثعلا ةموكحلل مسرو «جغلاو دوهيلا نم ةعومجم» مهنأب يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةداق فصو

 5١٠560 ص ,هسفن عجرملا (١١؟)

 ايكرت ةعامج ؛دمحأ زوريف عجار ةيلخادلا اهلامعأو ةاتفلا ايكرت ةكرح لوصأ نع تاياور ىلع لوصحلل )١١(

 :(1135 «نودنرالك ةعبطم : دروفسكوا) 1914- 11:8 ةيكرتلا ةسايسلا ف يقرتلاو داحتالا ةيعمج :ةاتفلا

 :نوتسئرب ةعماج ةعبطم ؛نوتسنرب) 11:8 ةروثل ةمدقم :ةاتفلا ايكرت «نبالا رومار نوسدنومدأ تسنراو

 /١561(.

 فو



 مالس هدعبام مالس

 همسا هيلع سبتلا ذإ  «ًايدنلوب ًارماغم» اشاب رونأ ربتعاو «ةيملاعلا ةيدوهيلا دي يف ةادأ ةروص
 ."!يدوهي ريغ هنكلو يدنلوب هدلاوو روثأ مساب هيبش همسا رخآ يكرت طباض مسا عم

0 
 عم اهبرح يف «ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةثراك تاونس ١40 ماع تبقعأ يتلا تاونسلا تناك
 ريست ١11 ماع يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا تناكو .يناقلب فلاحت عم ىرخألا اهبرحو ايلاطيا
 نا ذإ .ةموكحلا مامز ةأجف ملستت يقرتلاو داحتالا ةيعمجب اذإف ةيناث ةيناقلب برح ةراسخ وحن
 ىلع ءاجوه ةراغ داق  كينولاس يف 15١4 ماع ثادحأ رجف يذلا هنيع طباضلا  باشلا رونا
 لاوونا يقوي: ةرازؤلا لف ةؤاقدتساو نونا لوتشاو» ةييرحلا نيؤو نوريغملا لتقف ياعلا تابلا
 ةيبرحلا ريزو بصنم ىلع ىلوتسا مث ,داجمألاب هسفن اسك بصنملا اذه يفو ؛ناديم دئاق ةبتر
 تخآ ةنبا جوزتف :هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا يف كاذنآ ناك 15١4. (رياني) يناثلا نوناك ؛ يف
 .ةيكرتلا ةسايسلا يف مامتهالا نكرم يف عبصاو ءرصقلا ىلإ لقتناو :ناطلسلا
 ةنميق دةشاوذم هةفضيو:ةيدتطتطسفلا ةنئدل« يركسعلا مكاملا بهتك انشاي لافج وت
 :ًاماه ًارود ؛باوذلا سلجم سيئر ؛كب ليلخ ىلوتو .ةموكحلا رقم ىلع يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 ةداق ريبك :تعلط اما .ةيلاملل ًاريؤو نيع ةيداصتقالا مولعلا يف ذاتسا ىهو .ديواج.دمحم كلذكو
 لالتلا لجر اماو: ةنركحلل ىفيقجلا 'هكاقلاو ةيلكااذلا نيرو عصا دقق :يقرتلاو داهتالا ةيعبج
 ىلع مارتممالا ةحسم ؛ةيجراخلا ريزوو مظعألا ردصصلا هتفصب ىفضأ دقف :ميلح ديعس ريمألا
 ةيوكملا

 ًافطاعتم ناكو «ثيلام سيول ريس وه ةينيطنطسقلا يف اهل ًاديدج ًاريفس ةيناطيربلا ةموكحلا تنيع
 .ةينيطنطسقلا يف ثدحي امع ةئطاخ تامولعمب ًادوزم ناك ًاضيأ وه هنكلو .ةاتفلا ايكرت بزح عم
 لؤافتلاب عشت ندنل ىلا هريراقت تناكف ىه امأ ,ةيناملا  ةيدوهي ةرطيس فشتسا دق هفلس ناك
 يقرتلاو داحتالا ةداق هربتعي ام مهف يف ؛هفلسك ؛ثيلام قفخأو .يلاعلا بابلا هيوتني امب للضملا
 .ايكرت حلاصم
 رثوال اهب ىصوأ يتلا ةئطاخلا ةركفلا باوصب هداقتعا ىلع ءارزولا سلجم لظ ,ندنل يفو
 يف سيرومزتيفو رثوال ركذ نأ قبسو .ةدحاو ةلتك يقرتلاو داحتالا ةيعمج نا ءسيرومز تيفو
 اهب ذخأ دقو  ةقحاللا ريراقتلا نأ نيح يف ؛ديواجو تعلط يديأ يف ةيعمجلا ةدايق نأ امهريراقت
 لامجو رونأ نم فلؤم يروتاتكد يثالث يديأ يف تناك اهتدايق نأ تركذ - نيخرؤملا مظعم
 . تعلطو

 ةنجللا دي يف تناك ةطلسلا نأ ىه :ةيناملألا قئاثولا تاظوفحم نآلا هنيبت ام اذهو ,سمألا ةقيقحو 6 هلا هما

 ,؟08١- /7١1 ناتحفصلا ,ةثيدحلا
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ةيريدملا دي يف صخألابو ًاوضع نيعبرأ وحن نم ةفلؤملا ءيقرتلاو داحتالا ةيعمجل ةيزكرملا
 يفو ؛يسايس بتكم ةفصب مهتمهم نوسرامي وضع رشع ينثا وحن مضتو ةيزكرملا ةنجلل ةماعلا
 يف سكعنت ةيزكرملا ةنجللا تارارق تناكو .ةيصخشلا تامحازملا تمكارت ةماعلا ةيريدملا هذه
 .باونلا سلجم يفو ءارزولا سلجم لخاد بزحلا ءاضعأ فقاوم

 مل هنأ ديب .سئاسدلاو ةيوئفلاب ةنوكسمو ؛ةعونتم ءارآل ءاعو يقرتلاو داحتالا ةيعمج تناك دقل

 ةسايسلا ةعيبطو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ههجاوت يذلا ديدهتلا ةعيبط ىلع فالخ ةمث نكي
 .ديدهتلا اذه ةهباجمل اهعابتا بجاولا
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 نولجعتي نايتفلا كارتألا
 فيلح نع ثحبلا

(0) 
 هثدحأ يذلا مّلّكلاب ةنهارلا نوؤشلا ىلا ةاتفلا ايكرت بزح ةرظن ترثأت

 ًايلاح) كسرهلاو ةنسووبلا اميلقاف .ًايميلقا ةيروطاربمالا ككفت رارمتسا

 ةيروطاربما امهتمض دقف ًايمسر امأ «نييكرت نيميلقا نالازي ال ًايمسإ اناك (ايفالسفوي نم ءزج
 ١514 ماع يف تايه ةجعزم ةوطخ مضلا اذه ناك دقو ١6١ ماع يف اهيلإ ايراغنه  اسمنلا
 كلذك .ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدناو دنانيدررف سيسنارف يواسمنلا قوديشرألا لايتغال ةيفلخلا

 ,ةينامثعلا يضارألا ءازإ هتّيبت ام فخت مل ,يروطاربمالا عسوتلاب دهعلا ةثيدح ءايلاطيإ نإف

 ًايلاح ايبيل لحاس تلتحاو 1417 191١ يف ايكرت تمجاه نإ ةيهاو ةعيرذ ىلا تدنتساف

 ىلع اينابلا تراث .ًابيرقت هسفن تقولا يفو .يكرتلا لحاسلا برق ىرخأ ًارزجو سدور ةريزجو
 ريغ اهاياعر ءالوب ةيروطاربمالا ظافتحا ةيناكما نع ًايدج ًالؤاست تراثأف ,ينامثعلا مكحلا

 .كارتألا

 ايراغلب) ةيناقلبلا ةطبارلا تلزنأ (1517١-415١؟) ىلوألا ةيناقلبلا برحلا لالخو :كلذ ءانثأ يفو

 ةيروطاربمالل ىقبت ام لك اهيلا تمضو ايكرتب ةميزه (برصلاو دوسألا لبجلاو نانويلاو
 )١515( ةيناثلا ةيناقلبلا برحلا تعقو مث .كلذ نم برقي ام وأ ءابوروأ يف قطانم نم ةينامثعلا

 ربع ةرشابم عقاولا ميلقالا ءايقارت يف يضارألا ضعب ةداعتسا نم ةينامثعلا ةيروطاربمالا تنكمتو

 قايس يف سافنألا طاقتلال ةريصق ةرتف برجم ادب رصنلا اذه نكلو .ةيويسآلا ايكرت ةهجاوم يف ءاملا

 يف ةطلسلا ىلع تلوتسا ىتلا نايتفلا كارتألا ةبصع نإف كلذلو .رمتسملا ةيروطاربمالا ككفت

 نوكت نأ نم فوخلاب ترعش ؛ناطلسلا ةموكح يف ءارزوك ةيروطاربمالا تمكحو ةينيطتطسقلا
 .ةسيرفلا ىلع قابطالل ايهتت ةيبوروألا يراوضلا ناو ؛قحام رطخ يف ةيروطاربمالا تاكلتمم
 ضعبو «اهنيب ام يف ةيقيرفالا ةراقلا تمساقت دق ةيبوروألا لودلا تناك ,ريصق تقوب كلذ لبق

 .ةليئض تناك اهمامأ ةحوتفملا تاهاجتالا نكلو .ةديدج تاحوتفل ةيهش هيدل تناك لودلا هذه

 ع



 مالس هدعب ام مالس

 ةيناطيربلا ةيروطاربمالا هيلع تلوتسا هعبر :هيلع ىلوتسم ناك ةيضرألا ةركلا حطس نم ريثكلاف
 يف عقو دقف يبرغلا ةيضرألا ةركلا فصن امأ .ةيسيورلا ةيروطاربمالا بيصن نم ناك سدسلاو
 ةلباق ةقطنم هدحو طسوألا قرشلا يقب .ةدحتملا تايالولا ةيامح لان كلذيو ىرنوم !دبم مرح

 دعبأ ةيسبورو ةيلاطيا تاططخم نعو :ةيروس يف ةيسنرف تاحومط نع تاعئاش ةمث تناك . ذخألال
 «تاميخملا نارين ءاروو .برغلا يف ةيواسمنو ةيراغلبو ةينانوي ةمحازتم بلاطم نعو «لامشلا ىلا
 .ضاضقنالل ًادادعتسا مالظلا يف يراوضلا ةكرحب نوسحي يقرتلاو داحتالا ةداق ناك

(0 
 ةرطيسلا نم ةيروطاربمالا ريرحتل اهجمانرب نا يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةدايق ةعانق تناك

 - هومهفي مل مهنا ىأ هب ملع ىلع مهريغو نويناطيربلا ةلودلا لاجر نكي مل جماثرب ىهو - ةيبوروألا
 هركلا نيب ًأطسبو ابوروأ نم يقرتلاو داحتالا ةيعمج فقوم ناك دقل .موجهلا عوقو يف لجعيس
 اهتازاجناو اهبيلاسأ ىلا رظنتو ءءاردزا ةرظن ةملسملا ريغ ابوروا ىلا رظنت يهف  باجعالاو
 دادزتف ابوروأ دلقت نأ ليبس يف ةيبوروألا دافصألا مطحت نأ اهتين يفو- باجعإ ةرظن ةيرصعلا
 ةيبوروألا ةرطيسلا ضفنل ةكسامتم ةطخ مهل ًيهتت مل نايتفلا كارتألا لعلو .اهب ًاهبش
 .لاكشألا نم لكشب اهل ةياهن عضو ىلع نيمزاع اوناك كلذ عمو ؛ةيداصتقالا

 ثيدحت ؛يلخادلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج جمانرب يف تجردأ يتلا :ةيساسألا عيضاوملا دحأ
 رقتفت امب ةينامثعلا ةيروطاربمالا دادمال ةدعتسم ةيبوروألا حلاصملا تناك .تالاصتالاو لقنلا
 نأ لضفألاو ؛حلاصملا هذه ىلا اهتيكلم بوعت نأ ىلع ,رامضملا اذه يف تاكبشو ةمظنا نم هيلا
 نم مهريغ بغر املثم ءاوبغر يقرتلاو داحتالا ةداق نكلو .ةيرصح تازايتما ساسأ ىلع كلذ متي
 يدافت ىلع هنيع تقولا يف نيممصم .,مهدالب ىلا ةيبوروألا تاينقتلا لاخدا يف ؛نيينامثعلا ةداقلا
 ةمدخ رشع عساتلا نرقلا لالخ تأشنأ دق ايكرت تناكو .يبوروألا فارشالا وأ ةيبوروألا ةيكلملا
 تامدخت عم ةيروطاربمألا نيه ندحت ىلا ًاينج تاق ةمدقلا هدفت: نكلو اهب ةساخ ةيدتئوب
 ةكبش ةينامثعلا ةيروطاربمالا تأشنأ كلذك ."'”اهسفنل ةيبوروألا لودلا فلتخم اهتدجوأ ةيديرب
 ناكو .ةيناطيربلا تاكرشلا ىدحا هب تمدقت ًاضرع تضفر نأ دعب "!اهب ةصاخ ةيقرب تالاصتا
 تحنُم نأ قبسو ١15318. ماع يف ريمزأو ةينيطنطسقلا يف لامعتسالا ديق فتاوهلا نم ددع ةمث

 اهنكلو 151١ ماع ةينيطنطسقلا يف ةيفتاه طوطخ ةكبش ديدمت زايتما ةيبنجألا تاكرشلا ىدحا
 ."ًاريبك ًامدقت زرحت مل

 ,وغاكيش ةعماج ةعبطم :ندنلو وغاكيش) 1114 18٠١ يداصتقالا ايكرت خيرات ,يواسيع زلراشت )١(
 1١١. ص(
 .هسفن عجرملا (؟)
 .هسفن عجرملا ()

 م



 خيراتلا يف قرطلا قوتفم دتع

 حلاصم يديأ ىلا اهمظعم يف ةينامثعلا ةيرحبلا ةحالملا ةكرح تلقتنا ةيراخبلا نفسلا روهظ عمو
 ديأ يف تناك ءاهتالع ىلعو اهتردن 0 ,ةيروطاريمالا يف ةيديدحلا طوطخلا نأ امك .'ةيبنجا

 اهنم لقأف ١414. ماع يف ءاهمدختست يتلا تارايسلا امأو ددعلا ةليلق قرطلا تناكو .' "!ةيبنجأ
 ىه ةيديلقتلا لقنلا ةليسو تناك .ةيروطاربمالا ءاحنأ ةيقب يف 7و ةينيطنطسقلا يف ٠١ :ًاددع

 نأ نم زجعأ تناك هذهو  تاناويح اهرجت يتلا تابرعلاو ؛لاغبلاو ؛لويخلاو ؛لامجلا لفاوق
 نيب حوارتت تناك ةطلتخم ةلفاقل ةيدايتعالا ةعرسلاو .بناجألا اهكلمي يتلا تاراطقلا سفانت
 اليم نيرشعو اليم رشع ةسمخ نيب حوارتتف ةيمويلا اهتلحر امأ ؛ةعاسلا يف لايمأ ةثالثو نيليم
 علسلا لقن روجأو «لفاوقلا ةعرس فاعضأ ةرشع نع لقت ال راطقلا ةعرس تناك نيح يف .("طقف

 ."!لفاوقلا ةطساوب لقنلا روجأ نم ةئملاب ةرشع ةبسن زواجتت ال تاراطقلاب

 ىلا لفاوقلا نم لوحتلا ىلع اهمزع يف نمكت يقرتلاو داحتالا ةيعمج اهنم تناع يتلا ةطرولا
 ككسلا يكلام نييبوروألا ةرطيسل ةيروطاربمالا عضخت نأ نود نم ةيديدحلا ككسلا
 0 يقرتلاو داحتالا ةيعمج هتتقم ًايداصتقا ًاطلست نويبوروألا سرام لبق نمو .ةيديدحلا
 :رصتقم اهتارداص نا ذإ ءفاكتم ريغ ًاعضو ناك ايكرت عضوف .هءازا نيديلا ةلولغم اهسفن تدجو

 دب ال ناكف .ةعنصملا داوملا نم اهتايجاح داريتسال ةرطضم اهنا نيح يف ةيعيبطلا تاورثلا ىلع
 قيقحتل جمانرب يلاعلا بابلا ىدل نكي مل هنا ريغ .نزاوتلا للخ حالصإ لجأ نم عينصتلا نم
 أشنأ اذإف .ةبردملا ريغ ةلماعلا يديألا ىوس رفوت نأ ةيروطاربمالا ةردق يف نكي ملو .كلذ
 مهسنج ءانبأ نم ًادارفأ مهعم اورضحأ ؛تايلآلا نم عون يأ وأ ةيديدحلا طوطخلا نويبوروألا

 مل ىرخأ ةرمو ؛ةيروطاربمالا يف دالبلا يلاهأ بيردت ىلا ةجاح ةمث تناك .اهتنايصل نييبوروألا
 .ةياغلا هذهل جمانرب يلاعلا بابلا ىدل نكي

 .ةيلاملا نوؤشلا : يسايس نايك يأل بلقلا لثمي ام ىلع فارشالا يف بيصن ًاضيأ نييبوروألل ناكو
 ,181/0 ماع يف رالود نويلم فلأ غلبم زواجت ةلودلا ىلع نيد دادس نع يلاعلا بابلا نجع دقل
 ينامثعلا ماعلا نيدلا ةرادإ عضي 184١ ماع يف (نامرف) موسرم رادصإ ىلا ناطلسلا رطضاف
 عبر وحن ىلع فارشالا ةطلس هل تناك سلجم ةياغلا هذهل ءىشنأ دقو .نييبوروألا يديأ يف
 ضرفت يتلا ةيكرمجلا موسرلا ىلع ةطلسلاب سلجملا رثأتساو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا تاداريا

 ديس يلاعلا بابلا دعي ملف .7كمسلاو «حلملاو ؛عباوطلاو «ةيلوحكلا تابورشملاك ةيساسأ داوم ىلع

 -/١1/9. 59١1و 141/- 145 ص ,هسفن عجيملا (4)
 ةغلابلا اهتحاسم يف ةيديدحلا ككسلا لوطأ نأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف روطتلا ةجرد يندت لئالد نم» (#)

 .!دحاو راسم تاذ اهلكو ١1515« ماع يف رتموليك 5,45١ زواجتت مل عبرم رتموليك 4٠٠٠
 ) 110 ل :ةسفت مليرلا 0

( 
 ١78. ص ءهسفن عجرملا (
 غ7 ص (1977 ,غيتريف دراوه :كرويوين) 19159- 1١91١1 يسامولبد خيرات :ايكرت ميسقت .دراوه يراه (4

 .اهعبتي امو

1: 



 حالس هددعب ام حالس

 هذه ىلع فارشالا ةداعتسا ىلع. يقرتلاو. .داحتالا ةيعمج ,تمزع دقل ٠ , هكرامج ةرابدإ يأ هتنيزخ

 .ليومتلا ةداعال ًاجمانرب ءىيهت مل اهنكلو ,تالاجملا

 ًاعبضو نييبوروألا.تحنم يتلا ةيبنجألا .تازايتمالا وه ٌةفاك نوينامتعلا ةداقلا هتقمي ناك ام دشأ
 يئاضقلا فارشالا تحت ةريثك لاوحأ يف مهتعضوو ؛ةيروطاربمالا نمض ادت ايدايعتكا

 نأ .يكرت يطرشل ا نكي ملف. ينامثعلا ءابضقلل مهعوضخ نع ًاضوع مهنا ليصانقل

 ةيعمج ةبغر تناك. صتخملا لصنقلا نم نذإ ىلع لصحي ملام يكريمأ وأ يبوروأ نكسم لخدي
 .ةيبنجألا تازايتمالا هذه يفلت نأ يقرتلاو داحتالا

 ِكهتنت ًانايحأ تناك ةيبوروألا..لودلا نأ ىه.يقرتلاو ٍداحتالا.ةيعمج ءايتسال رخآ بيس. ةمث
 هجوتلا اذهو .نييحيسملا قوقح ىأ ةيحيسملا .تايلقألا نع عافدلل اهلخيدتب: ةينامثعلا ةدايسلا

 ىلع. نايتفلا كارتألا مزع ذا ءيرسلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج جمانربل ًاديدهت.لكش يبوروألا
 ةيروطاربمالا نطقت يتلا ىرخألا تاعامجلا ءازإ لي يسحق بناحالا ءازإ سيل مهتطلس تيبثت
 ةيعمج هتنلعأ يذلا جمانربلا ىدان دقف , ١5 08 ماع هب اودهعت ام عم ضقانت اذه.يف ناكو .ًاضيأ

 ىلع ةميقملا ةيوغللاو ةينثالاو ةينيدلا تاعامجلا رئاس نيب قوقحلا يف ةاواسملاب يقرتلاو داحتالا
 نع تفشك ىتج ةطلسلا .يقرتلاو داحتالا ةيعمج, تملست نإ ام نكلو .ةيروطارسمالا .ضرأ
 تناك .مهاوس نم لك ىلع ةيكرتلاب نيقطانلا نيملسملا ةنميه اهديكأتب اهتيموقل متعملا بناجلا
 وحن  ةيكرتلاب نيقطانلا ناكسلاو ةيبرعلاب نيقطانلا ناكسلا نيب.ددعلا يف ةيبيرقت ةاوابسم كانه
 سلجم ناك كلذ عمو ناكسلا عومجم نم ةثلاب نيعبرأ لداعي اموا ءبناج لك يف نييالم ةرشع
 ماقرألا هذه) .طقف ًايقرع ناكسو ايكرت نانسوحو ةنم ميخي (ناثوعبملا سلجم) ينامثعلا باونلا
 . (يكرت وه نمو يبرع وه نم نيتلاحلا الك يف ًاحضاو سيل نإ ة ةقيقد ريغ

 «نيينانويلا .نم.ةييبكلا .تاعامجلا مهنمض نمويءناكسلا :نم .ةيقبتملا ةئملاب نيرشعلا ةبسن امأ
 نييمتلا اذه نم ةاناعم دشالا مه برعلا ناكو نييمتلا نم اوناع دقف ,بوهيلاو «داركألاو «نمرألاو
 يف نينطاقلا .نأ 0 1550 ةيناطيربلا ةعوسوملل ةرشع ةيداحلا ةعبطلا يف ءاج دقل
 ًاشني مل» نكلو .ًافلتخم «أقرع» نيرشعو نينثا .نم نوفلاتي.اوناككاذنآ ةينامثعلا .ةيروطاربمالا

 دقف ,ةينامثع ةمأ ءاشنال تحنس.دق ةصرف نأ. انيضرتفا اذإو.:«ةينامثع (ةمأ) همسا ءيش طق

 . ..ةصرفلا هذه زّيح نم ناكسلا نم ةئملاب نيتس اهداعبتساب يقرتلاو داحتالا ةيعمج اهترده

 ةفلتخم يه امب) ةيروطاربمالا قاطن يفو .ةمأ. نود نم نييموق امهؤالمزو روثأوا تعلط ناك دقل
 ل ةيكرت لوصأ نم اوسيل ةيكرتلاب نيقطانلا نأ دجن ام ًاريثك (اهيقرش ةعقاولا يوهسلا نع
 . بتكلا دحأ لهتسا ءايسآ ىلا ةعساو تالحرب ماق يناطيربلا نالربلا يف وضع ىهو «سكياس كرام
 دوجو ال نأ كارتألاو ايكرت نع نوثدحتي امدنع نوكردي سانلا نم 2 :لؤاستلاب اهفلأ يتلا
 ةزوح يف ,ناتسكرت ,ميدقلا ةيكرتلا بوعشلا نطوم حبصأ قل, 5 ...اذهك بعشلى أ اذهك ناكل

 : ,ناليمكم : :ندنل) 0 ةيروطاربمالك يصتخم عيراخلا :ريخآلا ءافلخلا ثارت «سكيابس كرام ريس (4 (

00 
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ىرخأ نكامأ يف وأ كانه امإ شيعت ةيويسآلا ةيكرتلا بوعشلا فصن نم رثكأو .نيصلاو ايسور

 ناطلسلا نم قحأ نوكي نأ هعسوب ناك ايسور رصيق نأ ثيحب «ةينامثعلا ةيروطاربمالا جراخ
 ديحوت ةداعإ ملحب اشاب رونأ مسا طبترا دقل .يكرت لصأ نم مه نم ليثمت ءاعدا يف ينامثعلا
 151 ماع يف هتدوار ةركفلا نأ يف بير الو ,:ةيكرتلاب ةقطانلا ةيويسأآلا يضارألاو بوعشلا عيمج

 لجرلا .رونأ نا مث .هعيراشم قاطن يف دعب نكت مل كاذنآ اهنكلو  ةجئار ةركفلا تناك ًايركف -
 اهتايمست تناك يتلا ىربكلا جماربلاب سووهملاو ةيحرسملا تاكرحلا ىلع نمدملا ,مسجلا ليئضلا
 .ةيمالسالا ةدحولا ىنعمي :نيملسملا مومعي قلعتت تاحومط هل تناك ,«لك وأ مومع» عطقمب أدبت

 .ةيسايس ةطخ ىلا مجرتي مل راعش ًاضيأ هذه نا ترهظأ برعلا نيملسملل هتلماعم نكلو

 ديق ىلع رمتست نأ ةيروطاربمالل حمست نل ابوروأ نا يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةدايق تأر دقل
 نكي مل ام - اهجمانرب قبطت نأ يقرتلاو داحتالا ةيعمجل حمست نل ًامتحو لاح يأ يف ةايحلا
 فيلح نع ثحبلا «يلاتلاب :ناكف .ايكرت ةيامح ىلوتت نأب ىربكلا لودلا ىدحا عانقال ليبس كانه
 لامج ناك :ىقرتلاو فاقتألا ةيحبج لكع جمانرب سأر يف يتأي يذلا حلملا عوضوملا وه ؛يبوروأ
 يف ددرتأ نل» :اقفاوم لاق ءايناملأ عم افلاحت حرتقي رونأ عمس امدعب هنكلو :ءىوهلا يسنرف اشاب

 .":”!«ةيلاحلا اهتلزع نم ايكرت ذقني فلاحت يأ لوبق

 هل
 دشأ ايكرت هجاتحت ام نأ يف ةقفتم يقرتلاو داحتالا ةيعمج نمض يأرلا براشم عيمج تناك
 ةيبوروألا تالتكتلا دحأ نأ نايتفلا كارتألا نيقي ناكو .يوق يبوروأ فيلح داجيا ىه ةجاحلا

 ةيامح ىلع ةرداق  ايناملأ وأ ء.اسنرف ىأ ءايناطيرب  ةسيئرلا ىربكلا لودلا ىدحا ىأ
 نادلبلا نيف ءايسور ءانثتسابو .اهيضارا ىلع ةلبقملا تاءادتعالا نم ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ءايراغنهو ءاسمنلاو ءايلاطيإ لثم ةوق ىندأ نادلب يه ةينامثعلا ةيروطاربمالا يزغت نأ حجرملا
 .ايراغلبو «نانويلاو

 ىلا ءادن هجو دقو ؛ىوهلا يناطيرب ءيقرتلاو داحتالا ةيعمج ىضعو ةيلاملا ريزو ءديواج ناك
 رابك نيب هدحو لشرشت ناكو ءايكرت ىلع لوألا يلاطيالا موجهلا نابإ 15١١: ماع يف ايناطيرب
 مهأ ايكرت ةقادص نأب هيأر نع عفاد دقو .يباجيإ در ءاطعإ يف بغر يذلا نييناطيربلا ءارزولا
 يف حالس مظعأ يه ايكرت نا» :ًالئاق يناطيربلا ةيجراخلا ريزو ىلا بتكف ءايلاطيإ ةقادص نم
 ًافلاحت ًاحرتقم 151١ ماع رخاوأ يف ديواج بتك نإو ."'!«اندض همادختسا ايناملا عيطتست ربلا

 )٠١( :نارود جروج :كرويوين) 1919 - 151 يكرت ةلود لجر تاركذم ءاشاب لامج. دمحأ 1577(,
 . ٠48 رص

 .185 ص(

 ها



 مالبس هدعب ام مالس

 مل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نكلو ءعجشم در لاسرا لشرشت دارأ ءايناطيرب عم ًامئاد

 ,"9قفاوت

 «ديازتم حاحلإبو .1515 (وين ىي) ناريزحو (ويام) رايآ نيب ام يف ًارس يقرتلاو داحتالا ةداق لصتا

 لايم ؛ةيرحبلا ريزو ءلامج ناك .('' ١ةفيلح ةلود نع ًاثحب ايناطيرت ريغ ىزبك ةيبوروأ لود ثالثي

 ايسور حتاف ءطونقلا عفادب ؛هنإف تعلط امأ .بودصلاب ليوق هنكلو تارم اهحتافف ءاسنرف ىلا

 ًاريخآ .بودصلاب ًاضيأ هضرع لبوقف  ةطرشلا دئاق حبصي نأ صوصللا ريبك ىلا بلطي هنأكو

 ىدأ نأ قبس يذلا ,رونأ اوضوفو مظعألا ردصلا ةراد يف يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةداق عمتجا

 يف ايناملأب هلاصتا رونأ ىرجأ دقو .اهعم فلاحتلا بلطب ايناملا ةحتافمب «نيلرب يف ةمدخلا

 يف يناملألا ريفسلا «مياهنغناف نوف زناه لبق نم هضرع ضفر دقل .1915 (ويلوي) زومت 1

 نم يأ قفاوت مل ذإ ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةيسامولبدلا ةلزعلا تلمتكا اذكهو .ةينيطنطسقلا

 .اهل ةيامحلا ريفوت ىلع ىربكلا لودلا

 نع نايتفلا كارتألا ثحب ببس يناملألا ريفسلل هنايب يف ًاحيرص ينامثعلا ةيبرحلا ريزو ناك
 اهل تمسر يتلا ةيلخادلا تاحالصالا ذيفنت نكمي ال هنأ مياهنغناف نوف ربفسلل نيبت دقف .فيلح

 نم اهل ضرعتت تامجه نم ةنمآ» :ةينامثعلا ةيروطاربمالا نكت مل ام يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 :الإ ققحتي ال تامجهلا هذه نم ةيروطاربمالا نيمأت نأب هداقتعا نع برعأو .('؟!«جراخلا
 نأب يناملألا ريفسلا عانقا نع زجع هنأ رهاظلاو .'*«ىربكلا لودلا تامومجم ىدحا ةدناسمب»
 .لباقملاب همدقت ت ةيفاك ةميق اذ ًائيش كلمت ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 نأ كردت ملو يكرتلا يسامولبدلا طاشنلا ةكرحب ةيارد ىلع ايناطيرب ةموكح نكت مل كلذ ءانثأ يف

 يناملألا ريفسلا ضفر ىلع مايأ ضمت ملو .ةفيلح ىربك ةلود نع ثحبلا لجعتسي يلاعلا بابلا
 ءوشن لامتحاب راعشا لوأ نويناطيربلا ءارزولا ىقلت ىتح ينامثعلا حارتقالا ةينيطنطسقلا يف

 2١5١5 (ويلوي) زومت "'' نيب ةعقاولا ةدملا لالخو .ايناطيرب اهيف طروتت دق ابوروأ يف برح ةمزأ
 نم (سطسغأ) بآ 4و «برصلا ىلا ًايئاهن ًاراذنا ايراغتف  اسمئلا ةيروطاربما تهجو امدنع

 دض (ايسبورو اسنرف) فلاحتلا يتلود بئاجب برح ةلاح يف اهسفن ايناطيرب تدجو هسفن ماعلا
 لاب يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا ترطخ امّلق «(ايراغنه  اسمنلاو ايناملا) ىطسولا ابوروأ يتلود
 لواحت دق اينام ا نأ ماعلا ضارتفالا ناك مهلاب يف ترطخ اذإ ىتحو ؛نييناطيربلا نيلوؤسملا

 .اهعم فلاحتلاب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءارغإ

 )١( :نوتسنرب ةعماج ةعبطم) 1914-1418 ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايئاملا .رينبمورث سيرلوأ 1574(,
 ص 0

 )١4( ص ؛هسفن عجرملا ١15,
 .هسفن عجيملا (1)(

 هى



 خيراتلا يف قرطلا قوتفم دنع

 يه ايكرت نا يأ :مهل ىءارت ام سكع وه رمألا نأ كاذنآ نييناطيربلا ةداقلا لاب يف رطخي مل

 برحلا تعضو نأ دعب ىتحو .بواجتلا نع ةمجحم ايناملأ ناو ءايناملا عم فلاحتلا ىلا ةيعاسلا
 ضومغلا لظ ءايناملا عم فلاحتلل ايعس ناذللا امه رونأو تعلط نأ ةقيقح تفشكناو ءاهرازوأ

 نمزلا كلذ ىرصاعم .امهفلح ايناملأاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا لاعتفا ةيفيك ليصافت فنتكي

 نكلو .ايناملأ ناضحأ ىلا كارتألا عفد هنا ليق يذلا لشرشت ىلع ةعبتلا اوقلأ نيخرؤملا ضعبو

 ةفلتخم ةصق يورت ةيسامولبدلا قئاثولا تاظوفحم نم بوجولا ىلا زربت تلاز ام ىتلا تانيبلا

 سلجم يف هؤالمز الو لشرشت ال ءبرح ةمزأ ةيشع 1114 ماع يف تأدب ةصق - ًاديقعت رثكأو
 .اهرذن اوأر ءارزولا

 نفذوا





 سماخلا لصفلا

 برحلا ةيشع لشرشت نوتسنو

(0) 
 ناكو ؛هرمع نم نيثالثلاو ةعساتلا لشرشت نوتسنو غلب ١5١5 ماع يف

 ةموكح يف ةيلاريمالل لوألا دروللا بصنم يف ةعبارلا ةنسلا باوبأ ىلع
 ةءافكلاب مستت ماهلا هبصنم نوؤشل هترادإ تناك .ثيوكسا تربريه ةسائرب رارحألا بزح
 .دعب ام يف ملاعلا اهفرع يتلاو اهسفن ضرفت يتلا ةيصخشلا كلت دعب نكي مل هنكلو ءطاشنلاو
 يف هتبث ام نأ ريغ .ةركبم نس يف ةمدقملا ىلا هتلقن دق  هتالوطب نالعإ ةكلمو  هبهاومو هتقاط نا

 ةيوق ةياعر نمو ؛ءارزولا سيئر ىدل فطع نم هيقل ام ديعب دح ىلا ناك امنإ يموكحلا هبصنم
 ,رثكأ ىأ نينس رشعب ءارزولا سلجم ءاضعأ ةيقب رغصي ناك .ةيلاملا ريزو جروج ديول ديفيد ىدل
 .عيفرلا هبصنم ملستل هلهؤت جضنلاو تابثلا نم ةيفاك ةلحرم غلبي مل هنا عئاشلا يأرلا ناكو

 .ةعافيلا تارامأ رخآ دعب ههجو حربت ملو ؛ةسبردم ذيملت ةغثل رثا هقطن يفو ملكتي لازي ال ناكو

 دمأ ذنم الإ نيتفشلا نيب راجيسلا عضوو نيبجلا بيطقتو «يناودعلا رفختلا ةداع هكلمتت ملو
 غلبي مل هنكلو ؛هنزو دادزا ةريخألا تاونسلا لالخو .اليلق فخي بهشألا هرعش أدب دقو .بيرق

 عماجمب ذخأي ام هنيوكت يف سيلو ءمسجلا زنتكم ؛ةماقلا عبر :نيتنجولا دروتم .ةنمسلا دح
 .ًابوهرم ًاصخش ام ًاموي ىدبيس هنا ىري نأ ةريصب يذل الإ ناك امو .بولقلا

 .هولباقي نأ فدصلا مهل تءاش نم تنتف يتلا يه ةيويح ةمعفملا هتيصخش لب هصخش نكي مل

 نيعبرألاو ةسماخلا نس يف لجألا هافاو يذلا عماللا هدلاو حبشب ًانوكسم ,ًابلقتم ًاصخش ناك

 ءايح نود ذخأ ؛بابشلا نس يف ًاضيأ وه تومي نأ يشخ ذإو ,ءيسايس قافخا نم يناعي وهو
 ضعب .هرمع نم يقبتملا نمزلا هنا رهظ ام لالخ ةمقلا ىلا هعافدنا يف ىدعلاو قيدصلا محزي

 .نسلا ريغص هنوك ودعي ال رمألا نأ اوأر نورخآو ءًايفطاع نزاوتلا دقاف هدلاوك هوبسح سانلا
 بئناوج ةيؤرل أدا دعتسا رثكأ اوناك هءالمز نكلو ؛ةلوفطلا بناوجو ةمظعلا بناوج نيب عمجي ناك
 ةرتاهملا يف هناسل قلطي ام ًاريثكو :ةيصخش ةيواز نم رومألا جلاعيو ؛جازملا ركع ناك .ةلوفطلا



 مالس هدعب ام مالس

 راكفأ سسحتي ملف ؛بلقلا بيط ًايخس هنوك عمو .هابتنالاو ءاغصالا هنم فقوملا يضتقي امدنع

 ىلا لايم ناك .نيرخآلا ىلع هكولسو همالك ريثأت نع وهسي ام ًاريثكو ,مهرعاشمو نيرخآلا
 رومألا نيوهتو ماصخلا نع دعبلا اولواح نيذلا هؤالمزو .هدهعتي رمأ لك يف لعفنيو ءبخصلا

 :ًانعتم ًاناسنا هودجو

 راركتلاو فرطتلاو فنعلا ناف ءام رظن ةهجوب ذخألا دنع لعفني ًامود هنألو .هءارآ لدبي ناك املاط
 ناكو .رارحألا بزح ىلا نآلا لقتناف نيظفاحملا بزح ىلا ًايمتنم ناك .هراكفأ ليدبت تامس تناك
 كارتألا عم ةقادصلا ةاعد ةعيلط يف ناكو .ناملالل ءادع مهرثكأ راصف ناملألل ةالاوم ءارزولا دشأ
 ىتحو ءرطخلا ةجرد ىلا قمحأ هئادعأ رظن يف ادب .كارتألل ةوادع مهدشإ راصف ءارزولا سلجم يف
 .ةدئاز ةلوهسب هباصعأ دقفي هنا اوظحال هؤاقدصأ

 ايوك يف برحلا دهاشو ؛دنهلا يف ةيدنجلا مدخ .ةمالسلا قيرط كولس فنأي ناك ؛نيرخآلل ًافالخو
 ىلع همادقإ .ايقيرفأ بونج يف برحلا ىرسأل ركسعم نم هبورهب ًالطب راصو ؛نادوسلاو
 هبصنم يفو ةيجوزلا هتايح يف ًاديعس ناك .ةسايسلا يف ةمقلا ىلا هعفرو ةرهشلا هبسكأ تافزاجملا

 .ةونع ايناطيرب اهحتفت ملاوع دشني ناك .لاح ىلع رقتسي ال ًايبصع ناك هنكلو ؛عيفرلا يموكحلا

 ضعب قيقحتل ةصرف ,عقوتريغ ىلع ؛هل تحنس ١5١١ ماع فيص يف  تاونس ثالثب كلذ لبق

 نأ تملع ذإ ثيوكسا ةموكح تمدص «.دمألا ةريصق ةيلود ةمزأ لالخو ؛كاذنآ .هتاحومط

 سلجم ءاضعأ بيصأ دقلو .برحلا نمز شيجلا ةدئاسمل تامهمب مايقلل ةأيهم ريغ ةيلاريمألا
 لانقلا ربع ةيناطيرب ةلمح لقن نع ةزجاع ةيكلملا ةيرحبلا نا مهل ليق ذإ لوهذلاب ءارزولا
 دقو .لوطسألل برح ناكرأ ةئيه ءاشنإ نع ةضرعم ةيلاريمالا نأ ًاضيأ مهيلا يمنو .يزيلكنالا
 يكل ةيلاريمألل ديدج لوأ درول نييعت نم دب ال هنا هئالمزو ثيوكسا ءارزولا سيئرل حضتا
 ١ :ةيشاسإا تاسالتماب نقيذي

 جروج ديول هحيصن هرزآف ,ديدجلا بصنملا لحمتي عرش دقو ؛ةيلخادلل ًاريزو كاذنآ لشرشت ناك
 .هحيشرت مامأ ةبقع تناك هنس ةثادح نا ةريصبلا ىلع ىفخي امم نكي ملو .بصنملا اذهل هحشرو
 .ةيلخا دلا ريزو بصنم لغش نم رغصأ ناك هل قباس ال ءانثتسابو :نيثالثلاو ةسداسلا يف ناك
 .هتاردق ًاضيأ زواج هنا اوأر دق هعافدنا يف لوصألا بودح زواجت هثا اوعدا نيذلا شكلا هؤادعأو
 مدعو «يأرلا داسفو ةربخلا ةلقو ,دانعلا :بابشلل ةزيمملا بويعلا نم ريثكلا هيف نا مهل ادب دقف

 ةقاطب هباجعإ ديدش نع ةيلاريمألل لوألا دروللا بصنم ىلع يسيئرلا هسفانم ربع دقو .يورتلا
 فرصتلا ىلا ليملا ديدش باشلا ةيلخادلا ريزو نا داتعملا ماهتالا ددر هنكلو ؛هتعاجشو لشرشت
 .!"!ًايناث ريكفتلاف ًالوأ

 ,(1945؟ .شتسوش دنا نومياس :كرويوين) 15-1915 «هرما نم ةلجع يف باش :لشرشت ؛ناغروم ديت )١(
 ,؟6١ ص

 هك



 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 نم ةيلاريمألا لامعأ لجس لديو .لشرشت عم ظحلا برجي نأ ءارزولا سيئر ررق ام ببسلو
 ,رشيف دروللا نم ءاحيابو .هناهر حبر ءارزولا سيئر نا 1114 ماع فيص ىلا 151١ ماع فيص
 عساتلا نرقلا لوطسأ لشرشت لّوح ؛لدجلل ًاريثم لازي ال ناك يذلاو دعاقتملا لوطسألا لاريمأ
 .ًادوقو طفنلا مدختسي يذلا نيرشعلا نرقلا لوطسأ ىلا ءًادوقو محفلا مدختسي يذلا رشع

 )س2(
 11١١( ماع) هتيوضع سرامف 16٠١, ماع يف ىلوألا ةرملل ناملبلا يف اوشع لشرفت ىذقتا
 يف هنكلو .نييداحتالا ةيمست كاذنآ نيظفاحملا ىلع قلطت تناك :نيظفاحملا بزح نع ًابئان

 .ةراجتلا ةيرح عوضوم لوح ديدش فالخ ببسب رارحألا فوفص ىلا لقتنا 1105 ماع

 ذإ «ةرملاب ساسأ نود ةبيرلا هذه نكت ملو  نيبزحلا الك هيف باترا دقف ًايسايس قشنم هنألو
 لئاسملا يف رارحألا ىلا ليمي ناك .نيبزحلا نم يأ عم ًايلك نكت مل ةيسايسلا هتاعزن نأ
 ةيعافدلا ةسايسلاو ةيجراخلا ةسايسلا ىلا رومألا لصت امدنع امأ ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 يذلا يلاثملا ةملاسملا جهن عم فطاعتم ريغغو ًابراحم هعبطب لشرشت ناك دقو .ظفاحم ةزيرغلاب وهف

 ,رارحألا بزح هب ذخأي
 قود ؛هدادجأ دحأ نم ؛نييركسعلا ايناطيرب ةداق مظعأ نم بورحلا نف ةيرقبع ثرو دقل

 ةيركسعلا ةمدخلا ىدأو ؛تاعماجلا ىدحإ يف ال ةيركسع ةيميداكأ يف هتسارد ىقلتو .ىروبلرام
 .هرطاخ جيهت حالسلا ةنهم تناكو ,ءشيجلا يف ًاطباض

 لحاس يف 1514 ماع يف سرتناشنا تخيلا نتم ىلع نم اهرصب ثيوكسا تيلويف تحرس امدنعو
 - عئار ىدملا  معن» :وه اهباجأ ,«!هعورأ امد :بجعتلا فاته تفتهو ءطسوتملا ضيبألا رحبلا

 فصقلا ناكل تاصوب تس رايع نم .عفادملا ضعب انيدل تناك ىل اذبح  ةعئار ةيؤرلاو
 لا

 نوملاسملا ادب ,ءىجافم وحن ىلع 1115 ماع فيص ءاوجأ يف دبلتت برحلا مويغ تذخأ ذإو

 لجرلا هنأ ةيلاريمألا يف هعقوم يف لشرشت ادب نيح يف ؛ءثادحألا عم سامت ريغ ىلع رارحألا
 «يشانملا :ةمزلا ىو سيانملا تاكملا لق: ئساتملا

 ةفدن ص6 ,ننلوكو دووستروبسو ريبلا :ندنل) .هتفرع امك لشرشت نوتسنو ,رتراك ماهتوب تيلوياف فل

 هال





 سداسلا لصفلا

 نفسلا ىلع يىنوتسي لشرشت
 ةيكرتلا ةيبرحلا

(0) 
 كلذ .ايناطيرب يف الطب لشرشت حبصأ «برحلا عالدنا ىلع ةزيجو ةدم دعب
 هتيلوؤسم ىلع ماق ؛نذالا هءاطعا ءارزولا سلجم ضفر نم مغرلاب ؛هنا

 ىىلف اياكس» ىلا ًالامش هلاسراب زعوأو ملسلا نمز مايأ رخاوأ يف لوطسألا ةئبعتب ةيصخشلا
 تغّوس ثادحألا نكلو :نوناقلل ًافلاخم ناك هلعف ام لعل .تغابم يناملأ جرم ننعم ل نركتل
 .ايناطيرب يف تاهجلا رئاس نم ءانثلاب تليوق يتلا هتافرصت

 لشرشت لعجي يذلا ام ءاهتركفم يف ؛ءءارزولا سيئر جوز ءثيوكسا وغرام تلات ةرم كاد
 ًامئاد ةقيقحلا يف وهف  هريدقت نسح سيل ديكاتلابو ,هنهذ سيل ًامتح» :لوقت تبتكف ؛ ًاقوفتم
 دجلا نم شهدملا جيزملا كلذ - هتيويحو هتعاجش يه امنا ًاقوفتم هلعجي ام ناد ًادج ءىطخم

 الو ءهطق برهتي ال .ةفزاجملا ةرئاد يف هسفن عضي ًامئادو  ًامئاد لمعيو ًامئاد رداق هنا ؛مادقالاو
 .",ةريبك تافزاجم ىلع مدقي يني ال هنا ةيامحلاب طق هسفن طيحي الو طق رتفي

 ىتح .رفظلاب تهتنا ةلئاه ةفزاجم ءارزولا سلجم رارق هتفلاخم نم مغرلاب لوطسألا ةئبعت تناك
 نيربعم برحلا ايناطيرب لوخد تبقعأ يتلا مايألا يف هيلا اوبتك نييسايسلا لشرشت د ءادعأ ّنلآ
 ناك لوطسألا نأب ةاهابملا دشأ يهابي ؛هتايح ةيقب نمريبك ءزج لالخ ءىه لظو .هب مهباجعإ نع
 .برحلا تبشن امدنع ًادعتسم

 نم هسفن ردقلاب يناطيربلا لوطسألا ىلا اهمضو ةيكرت جراوب ىلع هؤاليتسا لبوق «نيحلا كلذ يف
 اهتنيز ةروصم ةحفص ١5١4 (سطسغأ) بآ ١؟ ددع يف (رلتات) ةفيحص تنمضت دقل .ءانثلا
 ىحرم» ناونع تحت .هجوزل ةروص عم .؛مزعلا تامس ههجو ىلعو لشرشتل ةيفارغوتوف ةروصب

 ص( ١9 - 180.



 مالس هدعب ام مالس

 ,كدهج ةصق يكحت تا دلجم نع ناينغي نيتيبنجأ نيتجراب ءارشو لوطسألا ةئبعت ةعرس ! نوتسنو

 ْ ."!«كتمكحو

 ضاوحأ يف اتينب امهاتلك .«لوألا نامثع ناطلسلا» سكألا اهتخأو «ةيداشر» امهف ناتجرابلا امأ

 ددعب «نامثع» ةجرابلا تزهج.دقو. ةوقلا نم ريبك بئاج ىلع اتناك امهاتلكو ةيناطيربلا نفسلا ءانب

 ناك مث «ليزاربلا. لصألا يف امهيلع تصوأ اههاتلكو ."!'لبق نم ةجراب هلثمب زهجت مل عفادملا نم

 ملف 11١ ماع يف رحبلا ىلا تلزنأ «ةيداشر» نأ عمو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةحلصمل امهانب

 لاريمألا ببان حجن دقو: :اهيسرل ةثيدح ضاوحأ تآشنم ىلا كارتألا راقتفا ببسب اهميلست متي

 ,ءاروبةتالاصتا ف ءلشرشت نم ةونابسمب :ةيناطيرملا ةيرحبلا ةثعبلا سيئر «سوبميل رثرآ ريس

 ةكرشو زوكيف 3 و ع ,ةينامثعلا تاطلسلا عم سيلاوكلا

 ناك ؛تاشنملا هذه ءانب لمثكا نأ .دعبو. ضاوجحألا تآشنم ءانب دقع ىلع «ثريوتيو خنورتسمرا

 ناك يتلا «ليألا نامثم ناطلسلا» دعب ةرشابم ايناطيرب نم «ةيداشر» ةجيرابلا نحبت نأ ًاررقم

 0 (سطسغأ) بآ يف اهئانب زاجنا اروقم

 .ةينلا تناك دقف .ةينامثعلا ةيروطاربمالل ريثكلا ءيشلا ناينعت.نيتنيفسلا نأ ًاكردم لشرشت ناك

 ةيروطاربمالا نانكمتس امهنا.يأرلا ناكو.«يرصعلا ينامثعلا لوطسألا ءوشن ةمدقم انوكت نأ

 ىلا امهئاريش.يف لضفلا دوعيو .دوسألا رحبلا يف ايسورو هجيا رحب يف نانويلا ةهجاوم نم

 تاياكحلا لعلو .ةيروطاربمالا ءاحنا شاس يف ةينطولا حورلا نم عفادب تمدق يتلا تاعربتلا

 اولخت ىرارمملا ةدمالكرتاو نيدلح نعم ءاسنلا نأ ليق نكلو «تاغلابم نم ىلخت ال.ىكحت يتلا

 ىلا ةينيطنطسقلا نيبوبميل لاريمألا رئاغ دقو. "!يبعشلا عربتلا يف ماهسالل بيجلا فورصم نع

 بيحرتلا راظتناب «يكرتلا لوطسألا نم نفس هتبحصبو ١114 (ويلوي) زومت "7 يفرحبلا ضرع
 ثيح ,ةينامثعلا ةمصاعلا ىلا ليندردلا قئابضم نبع اهتقفارمو «لوألا نامثع ناطلسلا» لوصوب
 ىلعو ؛لامج دمحأ ةيرحبلا ريزول ًاميركت خذبلاب مستت تالافتحاب «ةيرحبلا عوبسأ» ءايحا ررقت
 .ةينامثعلا  ةيناطيربلا ةقا دصلا فرش

 ةسامحب دناسوو ةيانعب عبتت.دقو :كارتألل ةقا دص ثيوكسا ةرازو ءاضعأ دشأ, تعي لشرشت

 ىلإ ةيناطيربلا ةيراشتسالا ةثعبلا تناكو .تاونس لبق اهئدب ذنم ايكرت يف سوبميل لاريمألا 39

 ةدايقب ؛ ينامثعلا شيجلا ىلا ةليثملا ةيناملألا ةثعبلا مجح اهمجح يف غلبت داكت ينامثعلا لوطساألا

 ,195 ةلباقملا ةحفصلا ,ءهسفن عجرملا (1)
 ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم : :كرويوينوببروفسكوا): ١59 184- م :رحبلا ف ىربكلا ٍبرحلا ,داه.دراشتير (؟*

 ./1, ص(
 0 روم ميلو ؛ :كرويوين) ةايدكلا ايكرت يبا لامك ىفطصم ةايح# ةريس : يا ,سورنيك دروللا (8)

 0-5 ةعماج ةعبطم يد رماك 191/6 17 ١4 ةثيدحلا .ايكرت ءوشن : :ةيروهمجلاو ةروكلا ,حالصالا

 771١. ص ,( 1319



 خيراتلا ف قرطلا قرتفم دنع

 تناك ام دح ىلإو .ناسرفلا حالس نم يبسورب لارنج ىهو ءنردناس نوف ناميل وتوأ لارنجلا

 ذوفنلا ناو «ةينامثعلا ةيرحبلا ةرازو يف يوق يناطيربلا ذوفنلا نأ يأرلا ناك .نيتئفاكتم ناتثعبلا

 قرشلا نوؤش نع ليلقلا الإ فرعت ال ندنل تناك دقو .ةيبرحلا ةرازو يف نوكي ام ىوقأ يناملألا

 نم قالك ايضخش# يقتلا' ذإ «ةرذات ةزيعت اتمتع ناك لفرق نعل :ةنيساخسلا طسبألا

 كلذلو .ديواج ةيلاملا ريزوو رونأو ؛تعلط :ةينامثعلا ةموكحلا يف ةيدايقلا سمخلا تايصخشلا

 نوكت نا نكمي ةيرحبلا ةروشملاو يرحبلا دادمالا يف ايناطيزب نود نأ ملعي نا ةضرفلا هل تحتنم

 نيتيبرحلا نيتنيفسلا ىلع نيلربو ندنل نم لك يف ةيمهأ تفضأ ةيبوروألا برحلا ةمزأ نا ديب
 نارط نم نيتجراب «لوألا نامثع ناطلسلا»و «ةيداشر» تناك دقف .نيتفيدحلا نيتيكرتلا

 ىضقنا زارط نم اهنالعجت لب ةمئاعلا نفسلا رئاس ىلع ناقوفتت كلذب امهو .ثيدحلا «تونديرد»

 ءاطعال يفكي ام ملست دق يناطيربلا يكلملا لوطسألا ناك ؛1515 ماع فيص لولح عمو .هنمز

 نوكت نأ ًاعقوتم ناك ذإو .«تونديرد» زارط نم جراوب عبسب ايناملا ىلع قوفت شماه ايناطيرب

 لوخد لبق جراوبلا هذه نم ديزم ءانبب حمسي ال تقولا نأ ادن ةرييصق ايرخ ةنورزألا برحلا

 ايكرتل اتينب نيتللا «تونديرد» زارط نم نيتجرابلا ةفاضا نا يأرلا ناك كلذلو .اهمسحو ةكرعملا

 ةيروطاربمالا لبق نم امهكالتما نأ نيح يف ,يناطيربلا لوطسألا ةوقل ًاماه ًازيزعت نوكتس

 نم ًايرض نكي ملو ءايناطيرب دض ةمساح ةروصب ىوقلا نازيم لوحيس اهئافلح ىأ ةيناملألا

 يدام رودب اموقت نأ امهنكمي «لوألا نامثع ناطلسلا»و «ةيداشر» نيتجرابلا نأب داقتعالا لايخلا

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا نوكي نأ هل ًاردقم ناك ام ةجيتن ريرقت يف

 ذختي ةيلاريمألل لوألا دروللا ناك اميفو ؛1514 (ويلوي) زومت "1 يف ادب يذلا عوبسألا علطم يف

 يكلملا لوطسألا ءاليتسا ةيناكما ةلأسم حرط :برحلا ةمزأ ةهجاومل ةيطايتحا تاءارجإ

 ةردابم نم ًايرهاظ تباسنا يتلا ثادحألا ةلسلس نا .نيتيكرتلا نيتجرابلا ىلع يناطيربلا

 .طسوألا قرشلا يف برحلل يواسأملا عالدنالا ةعبت هليمحت ىلا تدأ دق ,نأشلا اذه يف لشرشت

 خيرات نا .ةدمتعم رماوأ ذيفنت ىوس لعفي مل هنا رهاظتلاب هسفن نع عافدلا لواح هرودب ىهو

 امهاتلك هموصخ ةياورو لشرشت ةياور نأل نيحلا كلذ ذنم سانلا ىلع ًاسبتلم لظ رومألا هذه
 .ناتيذاك

 يتلا ةيناطيربلا ءىراوطلا ططخ تناك ءلشرشت هبتك يذلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا خيراتل ًاقفو

 اهؤانب يرجي يتلا ,ةيبنجألا ةيرحبلا نفسلا عيمج ىلع ءاليتسالاب يضقت ١1917 ماع يف ترقأ

 نفس ةمث تناك قل ماهل يردن كيشكاملل ,ةيزعلا تعقو ام اذإ «ةيناطيربلا ضاوحألا يف

 ليزاربلاو «نانويلاو ءيليشتو ءايكرت باسحل ةيناطيربلا ضاوحألا يف اهؤانب يرجي ةيبرح
 .١11١؟ ماع يف ترقأ يتلا ةمظنألا قيبطت ىوس لعفي مل هنا ىه لشرشت هلوقي امو .ةدنلوهو

 ىلع قبطنت رماوا ردصأ لب ؛هئارجاب ةينامثعلا نفسلا صتخي مل هنا ًانمض ينعت رومألل هتياورو
 هذه ىلع ءاليتسالا ريبادت نا لوقي بتكو .ءانبلا ديق تناك يتلا ةيبنجألا ةيبرحلا نفسلا رئاس
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 ماع ةريخألا اهتغفيص يف تغيصو تاونس لبق تعضو «ةلصفمو ةمكحم ةطخ فلؤت» نفسلا
001 

 لشرشت اهئشنم ةركف ناك ةيكرتلا نفسلا ىلع ءاليتسالا نا .ةحيحص تسيل ةياورلا هذه نكلو
 ١514. ماع فيص يف ةركفلا هل ترطخ يذلا

 نفسلا ىلع ءاليتسالا ةلاسم ىلوألا ةرملل تريثأ ؛برحلا بوشن قبس يذلا عوبسألا لالخ

 درول ىلا لشرشت نم هجوم باوجتسا يف .1514 (ويلوي) زومت ؟/ ءاثالثلا موي ةيبنجألا ةيبرحلا
 ىل لاق نوم للاكل يس دلاثلا نسيلا كول إو. زيتتأب يتلا سورا رمالا لوألا نسنلا
 يهتني نأ كشوي نيتللا نيتيكرتلا نيتجرابلا ىلع ءاليتسالا ةرورضلا تضتقا ام !ذا» :هباوجتسا
 ءارجالا ةقدب نيبت يتلا ةيليصفتلا ططخلا ةغيص دادعإ ىجرأ ؛ةيناطيربلا ضاوحألا يف امهؤانب
 ."!«كلذ يلت يتلا ةيلاملا تالماعملاو امهيلع ءاليتسالا هبلطتي يذلا يرادالا

 ىلع ءاليتسالا غّوسي يرادإ أ ينوناق ءارجا يأ ىلع شعي ملف ,سالا يف روم لاريمألا رظن

 هربخأف ؛ةيجراخلا ةرازو يف نييقوقحلا نيلوؤسملا دحأ راشتسا نأ ناكو .نيتيكرتلا نيتنيفسلا
 تناك ىل هنا ةيجراخلا ةرازو يقوقح لاقو ؛ءارجالا اذه لثم ذاختا ةقباسل دوجو ال نا اذه
 ,ةينوناقلا قوقحلا ىلع ةيقبسا اهل ةيموقلا حلاصملا نأب ةجاحملا تنكمأل برح ةلاح يف ايناطيرب
 ةكولمم نفس ىلع لشرشت ءاليتسا رربي ًاينوناق دنس الف ("'برح ةلاح يف تسيل ايناطيرب ناو امأ
 ىلا ةجاح يف ًاقح ةيلاريمألا تناك اذإ هنا يقوقحلا اذه ةحيصن تناكو .ةيبنجأ ةلود نم

 ةجرابلا نأب ةيلاريمألا ةيجراخلا ةرازو ترذنأ دقف ءلشرشت نهذ يف رودي ام يف كارتألا باترا

 نا عم ًاروف ةينيطنطسقلا ىلا ةرداغملاب رماوأ تقلتو بوقولاب دوزتت «ىلوألا نامثع ناطلسلا»

 نيتجرابلا ينبت يتلا تاهجلا ىلا رماوأ لاحلا يف لشرشت ردصأ اهدنع .('!لمتكي مل اهءانب

 امهتراحب عنمو نيتنيفسلا ةسارحب ةيناطيربلا نمألا تاوق ىلا هرماوأ ًاضيأ ردصأو .امهزاجتحاب
 نوناقلل ًاقفو ,هنأش نم ناك اذهو) امهيلع ينامثعلا ملعلا عفر وأ امهيلا دوعصلا نم كارتألا
 .(ةينامثع ًاضرأ امهنم لعجي نأ ءدئاسلا يلودلا

 ةحلصم نكلو ؛نوناقلا هغوسي ال هلعاف ىه ام نأب لشرشت ىلع ماعلا يعدملا راشأ «يلاتلا مويلا يف
 زاجتحا يف رذعلا هل رفوت دق ةحلصملا هذه ناو ءىرخألا تارابتعالا ىلع ةيقبسأ اهل ثلونوموكلا

 .5048-505 ص. ١571( ؛ثروورتب نوتنروث :ندنل) ١ 141١-١9١4 :ةيملاعلا ةمزألا ءلشرشت نوتسنو (6)

 2/1415 ناسين 1114 زومت :لوألا ءزجلا  دلجملا «قفارم دلجم :لشرشت نوتسنو ؛تربليج نترام (1)
 ,؟- ١ ناتحفصلا (97/5١؟ نيلغيم نتوه :نطسوب)

 .عوبسأب ايئاملاو ايناطيرب نيب برحلا عالدنا لبق مدق يارلا اذه (*)
 ؟ ص ؛هسفن عجيملا (7)

 ,؟” ؟ ناتحفصلا ,؛هسفن عجرملا (8)
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 رظن ةهجو ةيجراخلا ةرازو يف نيمئادلا نيفظوملا نم ريبك لوؤسم ىدبأو .«"ًاتقوم نيتنيفسلا
 ىرأ» :ةركذم يف لاق .رثكأ يلمعو عسوأ يسايس روظنم نمض اهعضو هنكلو ,هنيع مويلا يف ةلثامم
 انفرصت نع عفا دن مث ايرورض هربتعت ام قفو ةلأسملا هذه جلاعت نأب ةيلاريمألل حمسن نأ بجي هنا

 .""”«عيطتسن ام ردقب ايكرت مامأ

 هدي عضي نأ هل يغبني هنا ةلئاقلا لشرشت رظن ةهجوب ءارزولا سلجم ذخأ (ويلوي) نومت ١ يف

 لامتحا لجأ نم يناطيربلا يكلملا لوطسألا ىلا امهميلستل نيتيكرتلا نيتنيفسلا ىلع
 ةجرابلا ىلا نويناطيرب ةراحب دعص كلذ ىلع ءانبو ءبرح عوقو لاح يف ايناملا دض امهما دختسا
 ابلاط :ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلا ىنامثعلا ريفسلا ءاج ذئدنع .«لوألا نامثع ناطلسلا»
 ."0نهارلا تقولا يف ةزجتحم ةجرابلا نا هل ليق ام لك ناكف ءرمألل ًاريسفت

 نأشب ءروم لاريمألا ىلا تاميلعت لشرشت هجو (سطسغأ) بآ نم لوألا يف ليللا فصتنم ليبق
 ديق نيتينامثعلا نيتجرابلا نأ غنورتسمرأو زركيف يتكرش غالباب يضقت ءلوطسألا ةئبعت
 ."”'امهعايتبال تاضوافم يف لوخدلا ىرت ةيلاريمألا ناو زاجتحالا
 ةيناطيربلا نفسلا ءانب ضاوحأ اهينبت ةيبرح ًانفس كانه نأب ًاملع لشرشت ذخأ «ىلوألا ةرمللو
 لشرشت نكلو ؛مايأ ةدع لبق كلذ ىلا ههابتنا تفل دق روم لاريمألا ناك .ايكرت ريغ ىرخأ نادلبل
 نيتجرابلا ةيمهأ لثم يف نكت مل ىرخألا ةيبنجألا نفسلا نأ نم مغرلاب - نآلا امأ .ًادر لسري مل
 .فاطملا ةياهن يف اهعايتباو اهئانب لامكال ًاضيأ اهزاجتحاب رمأ دقف  نيتيكرتلا
 ميلستل غنورتسمرأ ةكرش عم ريبادتلا دادعإ يف ةيلاريمألا تعرش ؛(سطسغأ) بآ نم ثلاثلا يفو

 ةرازو تقربأ ؛هسفن مويلا ءاسمو .''”لاحلا يف يكلملا لوطسألا ىلا «لوألا نامثع ناطلسلا»
 نأ ةينامثعلا ةموكحلا غالبال تاميلعتب ةينيطتطستلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا ىلا ةيجراخلا
 مويلا يفو ."''!هتلالج ةموكح ىلا «نامثع» ةجرابلا ءارشب صاخلا دقعلا لقن يف ةبغار ايناطيرب

 ةموكحلا نأ هنيقي اهيف ىدبأ ةينيطنطسقلا ىلا ىرخأ ةيقرب يارغ دراودا ريس لسرأ ءيلاتلا
 ام ىقلتس ايكرتل ىرخأ ةراسخ وأ ةيلام ةراسخ ةيأ» ناو ايناطيرب فقوم مهفتت فوس ةينامثعلا
 ."*«مامتها نم هقحتست

 ىلوألا ةرملل ملعت مل ةينامثعلا ةموكحلا نأ يه .راصبألا نع تباغ اهنكلو ؛ةسيئر ةطقن ةمث
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 «(سطسغأ) بآ نم ثلاثلا ةيقرب يف يمسرلا راعشالا لالخ نم ةجرابلا ىلع لشرشت ءاليتساب

 مهنأ امك ءامهيلع ء ل ل ارتألا نا لب

 ؛نيتجرابلا ذخأ ىلع ايناطيرب مزعب ةيوق تاهبش مهيدل تناك ؛خيراتلا اذه لبق ىأ زومت ”4 يف
 .لاحلا يف ءىراقلل حضتت فوس خيراوتلا هذه ةيمهأ نا

(0 
 . ةفيلح ةلودك ايكرت ةميق يف رظن ةداعإ نيلرب تدهش (ويلوي) زومت 71 يف برحلا ةمزأ ءوشن دنع

 يف هريفس هذختا يذلا يبلسلا رارقلا ًايصخش يناثلا مويلغ رصيقلا لطبأ ؛(ويلوي) زومت ؟4 يفو

 يئاهنلا راذنالا ةركذم تناك .رونأ هب مدقت يذلا فلاحتلا ضرع ءاصقتساب رمأف ةينيطنطسقلا

 «قناسلا قودلا اسم ملم دقن اموروأ ل برها هدأ كحق يتلا - برصلا ىلا يواسمنلا

 نهارلا تقولا يف» اهنم ةدافالا بجي فلاحت دقع يف ةينامثعلا ةحلصملا نأ ىناملألا رصيقلا ررقو

 ."7!«ةحلصملاب قلعت بابسأل
 ريمألا ينامثعلا بناجلا يف نوضوافملا ناكو .ةينيطنطسقلا يف ةيرس تاثداحم لاحلا يف تادب

 ريزو ءاشاب رونأو ؛ةيلخادلا ريزو ءكب تعلطو :ةيجراخلا ريزوو ؛مظعألا ردصلا ؛ميلح ديعس
 ةيعمجل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ نأ يناملألا ريفسلا غلبأ دق ناك رونأ نأ عمو .ةيبرحلا

 نع مهتاضوافم ةثالثلا نوينامثعلا ةداقلا ىفخأ دقف ءايناملا عم فلاحتلا ذبحت يقرتلاو داحتالا

 .©"ةيرحبلا ريزو اشاب لامج يوقلا مهليمز نع لب ةيزكرملا ةنجللا
 نم ةحرتقملا فلاحتلا ةدهاعم ةدوسم نيلرب ىلا نوينامثعلا ةداقلا لسرأ (ويلوي) زومت 18 يف

 نامتب نوف دلابويت راشتسملا ؛ةيناملألا ةموكحلا سيئر لظ ,رصيقلا رظن ةهجو نم مغرلابو .مهلبق
 يف يأ ؛(ويلوي) زومت ٠١ يفو ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم طابترالا اذهل ةسامحلا دقاف :غيفلوه

 غيفلوه نامتب لسرأ ؛برحلا نالعإ رمأ رادصإ ةيناملألا ناكرألا ةسائر هيلإ تبلط يذلا 0

 ةيروطاربمالا عم فلاحت ةدهاعم ىلع عيقوتلا مدعب اهيف هرمآي ةينيطنطسقلا يف هريفس ىلإ ةيق

 دض لمعب مايقلا اهقتاع ىلع ذخأتس اهنأ وأ ةرداق ايكرت نأ» نيقيلا دح غلبب مل ام ةيئامثعلا

 ؟17ايسيوور دبش المع يعش نام يح :انسوو

 ةمواسملا قايس يف ليق ام ليصافت نا .تاضوافملا يف ًامساح ًاموي (سطسغأ) بآ نم لوألا ناك

 نم ةرشابم تاميلعت قفو فرصتي :يناملألا بناجلا يف ,مياهنغناف نوف ناك دقل .ةلوهجم لازت ال
 ام ينامثعلا حارتقالا ضفر بوجو حاضيالا مامت نيلرب يف راشتسملا حضوأ دقل :هتموكح سيئر

 ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) ؛1418- 1914 :ةيئامثعلا ةيروطاربمالاو ايناملا .رنيمورت شيرلوا (1)
 ١15١. ص (1574 :نوتسنرب

 01 ص ,هسفن عجرملا (14)
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 نأ قحلاو . برحلا يف ناملألا ةيضق يف هب نومهسي عقوت ريغ ىلع ماه ءيش كارتألا ىدل نكي مل
 08 ةقحاللا ثادحألا ترهظأ دقو .لاتقلا يف ةكراشملا يف ًاقالطا ةبغر مهدنع نكت مل كارتألا
 رهاظ بسح ؛مهيدل نكي مل اذكهو .برحلا ىلا اوٌرجُي الأ يف نولمأي اوناك هءاكرشو مظعألا ردصلا
 كارتألا ناك ىتح هماتخ ىلا مويلا كلذ لصو نإ ام كلذ عمو .ناملألا ىلع هنوضرعي ام ,رومألا
 مويلا رهظ دعب عيقاوتلاب نابناجلا هرهم ؛ناملألا نم فلاحت قافتا اوعزتنا دق ةثالثلا نايتفلا
 .يلاتلا

 تصن ةدهاعملا نم ةنماثلا ةداملا نا لب ءدحلا اذه دنع رمألا فقي ملو ءرسلا يف تاضوافملا ترج
 ةداق ىعس يذلا سيئرلا فدهلا يه ةدهاعملا يف ةعبارلا ةداملا تناك .ايرس قافتالا ءاقب ىلع
 تعد اذإ حالسلا ةوقب ؛عفادت نأ اهسفن ىلع ايناملأ ذخأت» :هقيقحت ىلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 نكسب ًامازتلا يناملألا مازتلالا اذه ناك .""ءاهديدهت ةلاح يف ةينامثعلا يضارألا نع ؛ةجاحلا
 .1514 (ربمسيد) لوألا نوناك ١" يف اهلوعفم يهتني يتلا ,ةدهاعملا ةدم لاوط

 ًامئاق ناك يذلا عازنلا يف قيقدلا دايحلا يعارت نأ اهرودب ةينامثعلا ةيروطاريمالا تدهعتو
 عم ايناملأ ةدهاعم ماكحأ تضتقا اذإ الإ برحلا لخدت الآو ايراغنه - اسمنلاو برصلا نيب كاذنآ
 ةيروطاربمالا تدهعت ؛طقف هذهك فورظ يفو ؛هذهك فورظ يف .”برحلا ايناملا لخدت نأ اسمنلا
 نأب ةينيطنطسقلا يف ةيناملألا ةيركسعلا ةثعبلل حمست نأو ,ًاضيأ يش لخدت نأ ةينامثعلا

 .اهشويج ريس ىلع «العاف ًاريثأت» سرامت

 ًاضيأ نلعأ هنكلو ةماعلا ةئبعتلا ءدبب يلاعلا بابلا رمأ ,ةدهاعملا ىلع عيقوتلل يلاتلا مويلا يف
 ةكبعتلا جمانرب نأ هعم نوئطاوتملاو رونأ ىعداو ؛ةيرس ةدهاعملا تلظ .يبوروألا عازنلا يف دايحلا
 يلثمم عم مهثيداحأ يف ًاصاخ ًادهج نوينامثعلا ةداقلا لذيو .ةفيلحلا لودلا دض ًاهجوم نكي مل
 مضنت دق ايكرت نأب ءاحيالا دح ىلا رونأ بهذ لب ؛ةقادص تاقالع مايق ةيناكما ديكأتل ءافلحلا
 .ءافلحلا ىلا

 ةيروطاربمالا عيطتست ام نأش يف نيحلا كلذ ىتح كوكشلا اهدوارت نيلرب تناك نأ دعبو
 ةدعاسم ىلع لوصحلا ىلع صرحلا 0 ايروكا ا برحلا : ماه نم مدقتا نأ ة ةينامثعلا

 :كرويوين) صوصن عم ليلدو خيرات 191١4 -١1977 ةيسيئرلا ةيلودلا تادهاعملا ؛ليفنيرغ .س.١٠ج (15)
 :كرويوين) ١او؟8"_- 19و11 يسامولبد خيرات :ايكرت ميسقت ؛دراوه يراه .؟5 ص (ا١وا/ه «ياد دنا نيتس

 .55 ص ١1977(: ,غيتريف دراوه

 نلعت نأ ايناملا نم ًابولطم نكي ملو ايسور ىلع برحلا ايناملا نالعا نم موي دعب ةدهاعملا ىلع عيقرتلا ىرج ()
 اسمنلا اهنلعت نأ لبق برحلا تنلعأ ايناملا نأ وه ثدح يذلاو .اسمنلا عم اهتدهاعم ماكحأ ىضتقمب برحلا
 اذإ  مزلت مل ةبيرغ ةفايص تغيص يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم ةدهاعملا ناف كلذلو .مايأ ةدعب ايراغنه
 .برحلا لوخدب كارتألا  اهتيفرحب تنئرق
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 نأ ىري ناك طقف عيباسأ لبق هنأ هد كا اب دضو ايناطيرب دض ايكرت ةدعاسم ىلع

 نوضفري اولظ كارتألا نكلو :«ًامنغم» سيل ايناملأ بناج ىلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا دوجيو

 قيقحت يف ةيروطاربمالا عارسا نود لاح لقنلا طئاسو ىلا مهراقتفا نأ قحلاو .لمعلا يف عرستلا

 .ةماعلا ةكيعتلا

 كلذلو «ةيناملا ةيركسع ةثعب هيجوتل ًاعضاخ ةديدع تاونس ذنم ينامثعلا شيجلا ناك دقل

 نم رذعتم برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد نأ فرعي ناك هنا يناملألا ريفسلا يف ضرتفي

 بآ نم لوألا يف عيمجلا داقتعا ناك الو .ءاتشلا لبق وأ فيرخلا رخاوأ لبق ةيداملا ةيحانلا

 كارتألا حنم مياهنغناف نوف ريفسلا ناف ؛ةليلق روهش نوضغ يف يهتنتس برحلا نأ (سطسغا)

 لبق لاتقلل ةدهتسم ريغ ةينامثعلا ةيروطاريمالا نأ كش ريغ نم نمؤي ناك هنا عم افلح نايتفلا

 مدعب يضقت نيلرب نم هيلا ةرداصلا تاميلعتلا نأ ديب ءاهتياهن ىلع تكشوأ دق برحلا نوكت نأ

 دوهجملا يف هب نومهسي ىنعم اذ ام ًائيش مهيدل نا نايتفلا كارتألا هل نهربي مل ام ةدهاعملا م اربا

 ؟«ىنعملا ىذ ام ءيشلا» اذه ناك اذامف . يناملألا يبرحلا

 ًاديدج ًائيش يناملالا ريفسلا ىلع اوضرعي مل كارتألا نأ ىه نيخرؤملا ىدل ماعلا داقتعالا نأ ودبي

 حص اذإف .نيلرب نم اهاقلت يتلا تاميلعتلا ,عقاولا يف ,لهاجت مياهنغناف نوف ناو  مويلا كلذ يف

 5 عالدتا نطخ لعل وأ . ايناملا رصيق ءاضرال ىعسي ناك امبر هنا لوقلا نكمي ؛يأرلا اذه

 ةرشع لبق دقتعي دقتعي ناك امم ًايركسع مهأ يه ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ ىري هلعج ةماع ةيبوروأ

 نإف نيلرب نم اهاقلت يتلا تاميلعتلاب ديقتي نأ اعف لواح مياهنغناف نوف ناك اذإ امأ .مايأ

 يف ايناملا ىلع رونأ هضرع يذلا ام :بارغتسالل ًاريثم حبصي نوخرؤملا هحرطي مل يذلا لاؤسلا

 مدقت نأ ىلع قفاوف هيأر يناملألا ريفسلا رّيغ ثيحب ةيمهألا نم ناكو (سطسغأ) بآ نم لوألا

 ؟ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةيامحلا كلذ ءاقل ءايناملا

0 
 قئاثولا تاظوفحم يسراد دحأ نلعأ دقف .ةبيرغ ةقيقح تفشكت نينسلا نم نيدقع لبق

 لالخ ءىجافم ىحن ىلع اضرع تعلطو رونأ نا ترهظأ قئاثولا هذه نا ةيناملألا ةيسامولبدلا

 مخضأ ايناملأ ميلست ء.1514١ (سطسغأ) بآ نم لوألا يف مياهنغناف نوف ريفسلا عم امهعامتجا

 تركذو ٠ ضرعلا مياهنغناف نوف لبقف ؛"'!«لوألا نامثع ناطلسلا» ةجرابلا :ملاعلا يف ةجراب

 نه اطاسق نأ «نيمومساب كلذ كي ةيناكألا ظوطخلا عارو نم ةيناطيربلا تارباخملا ريراقت

 اوبيصأو  ةيمهألا ةغلابلا ةديدجلا ةجرابلا اوملستي نأ قوشب نورظتني اوناك يناملألا لوطسألا

 )١١( ناتحفسصلا ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ,رنيبمورت 1١4 7.
 )١؟( .هسفن ردصملا ,رنيبمورت



 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 ."”7لشرشت اهيلع ىلوتسا امدنع ةريرم ةبيخب
 ودبت اهرهاظ يف اهنأ ىلا دئاع كلذ لعلو ءليصفتلا نم ريثكب ةعقاولا هذه نوخرؤملا صحفتي مل
 ةيكرتلا ةجرابلا نع ايلختي نأ .تعلطو رونأل رطخ دق نوكي نأ نكمي ال ذإ .ريسفتلا ىلع ةيصع
 زازتعا عضوم تناكو « ؛لاملا نم ريثكلاب اهلجأ نم اوعربتو ًايفطاع ناكسلا اهب قلعت يتلا ,ةنيمثلا
 ميعز يأل يسايسلا راحتنالا ينعي ناك اهميلست حارتقا درجم نا لب .اهرخفو ةيروطاربمالا
 ضرعلا اذه ًارس امّدق امهنا ؛ةشقانملا لبقت ال ةرفوتملا ةنّيبلا نأ ريغ .كلذ ىلع مدقي ينامثع
 .مياهنغناف نوف ريفسلل
 ىلع ,ةرباع ةروصب ةينامثعلا قئاثولا تاظوفحم يسراد دحأ ىتأ ؛ةقالع تاذ ىرخأ ةثداح يف
 ايناملأ ىلا امهضرع تعلطو رونأ هيف مدق يذلا هنيع مويلا يف .ريسفتلا هيف نوكي دق ثيدح ركذ

 ءاليتسا نع ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نم هئالمزل رونأ فشك ل (سطسغأ) بآ نم لوألا
 نأ (سطسغأ) بآ نم لوألا يف فرعي ناك هنا يأ . (9«تامثع ناطلسلا» ةجرابلا ىلع ايناطيرب
 نومت ؟9 يف اوباترا ندنل يف كارتألا نأ ًافورعم نآلا راص هنأ امبو !اهيلع تلوتسا ايناطيرب
 (ويلوي) زومت ١" يف مهناو ؛«لوألا نامثع» ةجرابلا ىلع ءاليتسالا ىلع لشرشت مزع يفو (ويلوي)
 بآ نم لوألا لبق ىتح ملع رونأ نأ ًامامت لمتحملا نمف  ًالعف اهيلع هئاليتسا ىلع اوّجتحإ
 .ةجرابلا ىلع تلوتسا ايناطيرب نأ (سطسغأ)
 حنمي الأ مياهنغناف نوف ريفسلا يف ضرتفي ناك ؟قباس لاؤس نع ًاباوج اذه انيطعي الأ
 ةميزه يف ًايدام نومهسيس مهنا كارتألا نيبي مل ام فلاحت ةدهاعم ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 دحاو عوبسأ لبق هنأ نم مغرلاب (سطسغأ) بآ نم لوألا يف فلاحتلا ىلع قفاو كلذ عم .ءافلحلا
 ضرع نكي ملأ ءًأذإ .ماهسالا اذه ميدقت نع ةزجاع ةينامثعلا ةحلسملا تاوقلا نأ دقتعي ناك
 رونأ هب عاتبا يذلا يداملا ماهسالا وه ؛.(سطسغأ) بآ نم لوألا يف «نامثع ناطلسلا» ةجرابلا
 ؟ايناملا عم فلاحتلا تعلطو

 «نامثع ناطلسلا» ادقف امهنا يرسلا امهضرع ميدقت لبق املع دق تعلطو رونأ نأ حص اذإ

 نأو ؛ضرعلا امدقي نأ امهناكماب ناك هنا لوقلا ًاضيأ حصل  نييناطيربلا يديأ ىلا اهلاقتناب
 مهنا ىدبيو .اوعدخ مهنا ًاقالطا اوفشتكي مل ناملألا نأ ةقيقحلاو .ةبقاعلا ايشخي نأ نود هامدقي
 الإ ءافولا نع امهزجعب اوملعي ملو ٠ ,ةقفصلا نم امهطسقب ءافولا ادصق تعلطو رونأ نأ اودقتعا
 دهعت ىلع ايناملأ تعّقو نأ دعب يأ - لشرشت دت هلعف امي ًايمسر ًاراعشا مايأ ةدع دعب اوقلت امدنع

 اولصح ىودج يذريغ دعو (نيمختلا بسح) ءاقل ءاهئادعأ نم ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةيامحب
 .تعلطو رونأ نم هيلع

 51 ص ,قفارم دلجم ,لشرشت تبرب نربليج (؟

 خيراتلا يف تاسارد ؛تاو . .لو نروب ٠ .ك يف .«ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىلإ ايكرت تقلزنا فيك» ثاروك يي(

 .595 ص ,(19717 ,نامغنول : د و
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 يلاعلا بابلا يف ةديكم

)0( 
 يف ةينيطنطسقلا يف نايتفلا كارتألاو ايناملا نيب ةيرسلا تاضوافملا لالخ
 دقعف ًابناج ؛ةيبرحلا نيزو ءروثأ ىحتنا ؛.(سطسمغأ) بآ نم لوألا

 عمو ؛مياهنغناف نوفزناه يناملألا ريفسلا عم ةينيطنطسقلا يف ةيناملألا ةرافسلا يف ًاصاخ ًاعامتجا

 لكشلا ةثالثلا لاجرلا ثحب دقو .""زردناس نوف ناميل ىتوأ ةيناملألا ةيركسعلا ةثعبلا سيئر
 دض برح لوخد ىلع ايراغلبو ايكرت تدقاعت اذإ مهيدلب نيب يركسعلا نواعتلا هذختيس يذلا
 ةحجان ةلمحب مايقلا لجأ نم ةيساسأ ةيرحبلا ةرطيسلا نأ مهل ادبو .ايناملا بناج ىلاو ايسور
 ةيبرحلا ةنيفسلا نم فلؤملا ءطسوتملا ضيبألا رحبلا يف يناملألا لوطسألا نأ اوصلختساو

 لوطسالا زيزعتل ةينيطنطسقلا ىلا لصي نأ بجي ,(والسيرب) اهتقيقبشو (نييوغ) ةيوقلا
 .ايبسور يزغ يف ةيراغلبلا  ةيكرتلا شويجلا يديأ قالطا لجأ نم ,دوسألا رجبلا يف ينامثعلا

 نوكتس «نامثع ناطلسلا» ةجرابلا نأ هل رطخي مل ةثالثلا لاجرلا نم ًادحأ نا ءهتلالد هل اممو
 ايناطيرب ءاليتساب ةجرابلا تدقف هدالب نأ ملعي ناك رونأ نأ ضرتفملاو .ةمهملاب مايقلل ةدوجوم
 لوطسألاب قحتلتس رونأ نم رماوأ ىلع ءانب  ةجرابلا نأ دقتعا دقف يناملألا بناجلا امأ ءاهيلع
 يف اتناك نيتللا «(والسيرب)و (نبيوغ) ىلع لهسي ثيحب ءلامشلا رحب ءىناوم دحأ يف يناملألا
 .ةينيطنطسقلا ىلإ باهذلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

 .ايكرت ىلا نيتيناملألا نيتنيفسلا لاسرا امهتموكح ىلا مياهنغناف نوفو ناميل بلط .ءاقللا اذه دعب
 ملهليو لاريمألا ىلا نأشلا اذهب رماوأ ةيناملألا ةيلاريمألا تلسرا ء(سطسغأ) بآ نم ثلاثلا فو

 يف نوشتوس ىلا ةيكلساللا ةلاسرلا تلصو دقو .طسوتملا ضيبألا رحبلا برس دئاق ءنوشتوس

 - 1114 ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايناملا :رئيبمورت شيراوا :يف يتلا كلت يلت صنلا يف ةدراولا ةياورلا 5
 .(157/4 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب)
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 رئازجلا لحاس نم ةبرقم ىلع كاذنآ ناكو «(سطسغأ) بآ نم عبارلا حابص نم ةركبم ةعاس

 نوشتوس ررق ذإو .اسنرف يضارأ ىلا يسنرفلا ايقيرفأ لامش نم دونجلا قفدت عطقي نأ هتين يفو

 دوقولاب دوزتلل ةدوعلا قيرط ذخأ طقف اهدنعو «نييرئازج نيءانيم ًالوأ فصق .ًاروف ةدوعلا مدع
 دادمالل ةيناملأ تاطحم هراظتناب تناك ثيح ؛ةيلقص ةريزج يف دياحملا يلاطيالا انيسم ءانيم يف

 انيسم ءانيم هنفس غلبت ملف ؛ةعرسلا ءاطبإ يف (نبيوغ) لجارم دحأ يف للخ ببست دقو .محفلاب
 :(سطشلا) نأ زف سماكلا عادص نتح

 رماوألل ًارييغت ىدبي امك تنمضت نيلرب نم ةيقرب ىقلت «بوقولاب دوزتلل نوشتوس فقوت ءانثأ يف
 ةيبرحلا نفسلا ىلا ةوعدلا هجوي نأ لبق هءالمز رشتسي مل رونأ نأ كلذ .ًاقباس هيلا ةرداصلا

 ,لاتقلا ىلا مهدالب رجل نيقاوت لاح يأب هؤالمز نكي ملو .ةينيطنطسقلا ىلا ءيجملل ةيناللألا
 مودق نم نيلرب ترذح ءايكرت ىلا اهقيرط يف تناك نفسلا نأ ةينامثعلا ةموكحلا تملع امدنعو
 ,هندعتم ةينامكعلا ةمنصاعلا قاد تاهذلا "أ هعالبال نوتقيوس للا نلري كقرباف :نفسلا هذه

 ةعباتم ىلع ممصف ؛ًأرمأ تسيلو ريذحت برجم اهنأب ةيقربلا رسفي نأ راتخا نوشتوس نكلو
 لاريمألا هذختا يذلا يصخشلا رارقلا اذه ناك دقو .عقاولا رمألا ضرفل ايكرت ىلا راحبالا
 .ثادحألا ريس يف ًافطعنم يناملألا

 دقف هنكلو «(نبيوغ) ةبقارمب لشرشت نم ًأرما ىقلت دق يناطيربلا لوطسألا ناك ,ءانثألا هذه يف
 سماخلا يف ديدج نم تدهوش اهنا مث .(سطسغأ) بآ نم عبارلا ةليل مالظلا حنج ثحت اهرثأ

 هذكمي عضو ذاختاب هبرس ىلا ًارمأ برسلا دئاق يناطيربلا لاريمألا ردصأف .((سطسغأ) بآ نم
 برغ هبرس عضو دقل .دوقولاب دوزتلا دعب انيسم قئاضم نم جرخت املاح (نبيوغ) ضارتعا نم
 .لعفت نأ ًاضرتفم ناك ام اذهو ءىرخأ ةرم ايقيرفأ لامش ةمجاهمل اهتدوع ىدل اهتاقالمل ةيلقص
 اذإ اهيلع قيرطلا عطقل ؛يقرشلا لامشلا ىلا أديعب ,كيتايردألا رحب يف ًاريثك رغصأ ةوق تطبارو
 اهناف نآلا اما ءاسمنلا يف كاذنآ الوب تناك) الوب ءانيم وهو ؛اهنطوم ءانيم ىلا ةدوعلا تلواح آم
 . (ايفالسوفوي يف
 ةءافكلا يف نجع هلثامي ,ندنل يف يسايسلا روصتلا يف لئاه زجع يناطيربلا بئاجلا يف ناك دقل
 ةيلاريمألا وأ ةيبرحلا ةرازووأ ةيجراخلا ةرازو لاب يف طق رطخي مل هنا ىدبيو .رحبلا يف ةيركسملا
 وه ثدح يذلاو .ةيجيتارتسالا تاباسحلا يف نأش ةينامثعلا ةيروطاربمالل نوكي نأ يغبني هنا
 ىلا نوشتوس لاريمألا هجوت ةيناكماب ركف «لاتقلا ناديم يف الو ندنل يف ةداقلا نم دحأ ال نا
 .برغلا ىلا ًادئاع ريدتسي فوس هناو ةغوارملل ًاقرش هجوت امنا هنا اونظ دقل .ةينيطنطسقلا

 ,(سطسغأ) بآ نم سداسلا يف انيسم قئاضم نم (ىالسيرب) اهتقيقشو (نبيوغ) جورخ دنع
 قيرطلا دجي هب اذإف :هنفس ىلع ةقوفتم ةيناطيرب ةوق هقيرط ضرتعت نأ نوشتوس لاريمألا عقوت
 .هجيإ رحب ىلا هجتا اذكهو ,ةحوتفم
 عضي ال لاريمأ ىوس نمف ,رحبلا ءارمأ ةطلغ اهنا» :دعب اميف ؛لشرشتل ءارزولا سيئر ةنبا تلاق
 رخآلا كرتو نيفرطلا دحأ دنع نيدارط عسضو نم الدب ءانيسم قئاضم يفرط الك ىلع ًادارط

7. 



 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 .مهناكم اولحيل ةبتر مهنود مه نم يقريو رحبلا ءارمأ عيمج لزعي نأب هيلع تراشأ دقو ."7«؟ًارح

 ترثآ ةوقلا هذه نكلو .ًاقرش هراحبا ءانثأ يف ةيناطيرب ةيرحب ةوق ًالعف نوشتوس هجاو دقل
 ؛ناملألا بتاج نم ةقراخ دوهج دعبو .ةبيهرلا (نبيوغ) عم ةكرعمب ةفزاجملا ىلع باحسنالا
 لخدم ىلا نوشتوس اهدوقي يتلا ةيرحبلا ةوقلا تلصو زيلكنالا مهيدراطم بناج نم طالغأو

 .ليندردلا قئاضم

(0 
 ريصم مظعألا ردصلا ثحب .(سطسغأ) بآ نم سداسلا حابص نم ةدحاولا ةعاسلا دنع

 ضيبألا رحبلا يف ةيناطيربلا ةيرحبلا تاعطقلا تناكو .يناملألا ريفسلا عم (والسيرب)و (نبيوغ)

 روبعب امهل حامسلا ايكرت تضفر اذإ ىتح ,نيتيناملألا نيتنيفسلا بثك نع عباتت طسوتللا
 دقو .امهءارو ةيناطيربلا ةيرحبلا تاعطقلاو امهمامأ ةيكرتلا عالقلا نيب خفلا يف ناعقت قئاضملا

 لوخدب نيتيناملالا نيتنيفسلل حامسلا تررق هتموكح نا ؛ميلح ديعس ؛مظعألا ردصلا نلعأ

 نع حصفأ املف ؛طورشب نورقم لوخدلاب نذالا اذه نا لاق هنكلو .برهلا نم انكمتتل قئاضملا

 ام سكعب  ةاتفلا ايكرت ةموكح نا طورشلا هذه ترهظأ دقل .ةريسع طورش اهنا نيبت طورشلا هذه

 ةرطيسو «ناملألا ةرطيس نم صلختلا ىلع مزعلا ةدقاع  نويناطيربلا نوبقارملا دقتعا

 اهلوأ ؛ىدملا ةديعب تاحارتقا ةتس ايناملا لبقت نأ يلاعلا بابلا بلط دقف .نيرخآلا نييبوروألا

 ىتح ةحونمملا ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلا - يقرتلاو داحتالا ةيعمج تايولوأ ةمئاق سأر ىلع يتأي

 ةصح ايكرتل نمضي ام ىرخألا تاحارتقالا نيب ناكو .نييبوروألا نم مهريغو ناملالل نيحلا كلذ

 ؛ةشحاف ةيناملألا رظنلا ةهجو نم تاحارتقالا هذه تناك «برحلا ايناملا تحبر اذإ برحلا مئانغ يف

 (نييوغ) كرتي نأ ءاش اذإ الإ ,ةقفاوملا ىوس رايخ نم مياهنغناف نوف مامأ نكي مل نكلو

 هنأكو كارتألا هب مكحت دقل .ىدملا ةديعبلا يناطيربلا لوطسألا عفادم ةمحر تحت (والسيرب)و

 ١ :ةشاز ىلا طن نس دضملاو ةزازف ةككن

 قئاضملا لوخد نيتيناملألا نيتيبرحلا نيتنيفسلل حامسلا ايكرت رارق نا ندنل يف ةيلاريمألا تأر

 ثدحي ناك ام نأ هئالمزو لشرشت نهذ يف دري ملو .نيلربو ةينيطنطسقلا نيب قطاوت نع ةرابع

 ىلع راصح ضرفب اهرمأي هتاوق ىلا لشرشت قربأ بضغ ةروس يفو .يزازتبا لمع وه امنا ًالعف
 ,ةيصخشلا هتيلوؤسم ىلع رمألا اذه لثم رادصأ ةطلس ًالوخم لشرشت نكي ملو ."!ليندردلا

 .برحلا لامعأ نم لمع هنأب ةينيطنطسقلا هترسفل ذيفنتلا زيح ىلا رمألا جرخ نأ فداص ىلو

 ناتحفصلا /(1175 ,زنيلولو دووسيتوبسو ريميا :ندنل) هتفرع امك لشرشت نوتسنو رتراك ماهنوب تلوياف (1)
 ةيضرس ضل

 1١41 ناسين - 1114 زومت :لوألا ءزجلا ٠ دلجملا ؛قفارم دلجم :لشرشت نوتسنو ,تربليج نترام (؟)

 الا



 ماليس هدعب ام مالس

 ةغايص يف ًاطلغ» كانه نأب ًايقرب تباجأف حاضيالا بلطي ةيقربلا ىلع أدر ةيلاريمألا تقلت دقل

 نم الدب ةيناطيربلا نفسلا ىلع ناك .!«راصح ضرف ةيقربلا نم دصقلا سيل» هنإو «تاملكلا
 .ناتيناملألا ناتنيفسلا جرخت امثير ةيلودلا هايملا يف رظتنت نأ كلذ
 ,يلودلا نوناقلا فارعأل أقفو «ةمزلم ايكرت نا ةلئاق ناطلسلا ةموكح ىدل ايناطيرب تجتحا

 ةموكحلا نكلو .امهزاجتحاب ىأ نيتيناملألا نيتنيفسلا جارخاب امإ ؛:ةدياحم ةلود اهتفصبو
 ديزم عازتنا ىلا يلاعلا بابلا زفح ينوناقلا عضولا اذه نا لب ؛كاذ وأ اذه لعفت مل ةينامثعلا
 .ةيناملالا تالزانتلا نم

 نم سداسلا يف هيلا تمدق يتلا ؛ةيزازتبالا بلاطملا ةمدص نم مياهنغناف نوف قافتسا نأ امو
 .ةديدج نابخأب (سطسغأ) بآ نم عساتلا يف هتغابي مظعألا ردصلا ناك ىتح ؛.(سطسغأ) بآ

 يف نلعم دايح فلح يف نانويلا ىلا مضنت دق ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ ميلح ديعس نلعأ دقل

 هايملا يف (والسيرب)و (نبيوغ) دوجو رارمتسا نأشب ام لمع نم دب ال كلذلو .يبوروألا عازنلا
 نيتييرحلا نيتنيفسلا ءارش يلاعلا بابلا حرتقا دقو .ايكرت دايح ىلا امهدوجو ءيسي الل ةيكرتلا
 ىلع ضارتعالل ليبس ال كلذبو .امهنمث تعفد اهنأب رهاظتتو ايكرت امهملستت نا يأ :ًايروص
 .دايحلا نيناوقل كاهتنا كلذ يف نوكي ال نإ ؛ةيكرتلا هايملا يف امهئاقب

 ضفر هغلبيل نيلرب نم مياهنغناف نوق ىلا يناملالا راشتسملا قربا «(سطسغأ) بآ نم رشاعلا يف
 اوناك ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نأ ديب .ًاروف برحلا ايكرت لوخد ىلع ثحيلو يكرتلا حارتقالا اذه
 مويلا كلذ يف مياهنفناف نوف يعدتسا دقو .يبوروألا عازنلا يف ةيروطاربمالا اوطروي نأ نيهراك
 (نبيوغ) لوصو ىلع ,بضغلاب مستت تاملكب مظعألا ردصلا هبثأ ثيح ء«يلاعلا بابلا ىلا
 نيتيبرحلا 0 ةلأسم يف هتموكح ؤطاوت ميلح ديعس لهاجت دقو .ناوألا لبق (والسيرب)و
 مياهنغناف نوف ضفرو .ايكرت ىلا امهتيكلم لقنب هحارتقا رركف ,نيتيناملألا

 نيدارطلا ا 1 ًابذك هيف تنلعأ ًانايب دحاو بئاج نم ةينئامثعلا ةموكحلا تردصأ ذئدنع

 ةيروطاربمالا ءاحنأ رئاس يف ماعلا يأرلا ىشتنا دقو .كرام نويلم نينامث امهنمث تعفدو نييناملألا
 ىلع :طابحالاب بيصأ دقو ؛مياهنغناق نوف راشأ (سطسغأ) بآ نم رشع عبارلا يثو «نايبلا اذهب
 ناكس فطاوع جيهيس اهراكنا نأل ؛رخآ رايخ ال ذإ «عيبلا ةيلمع» لوبقب نيلرب يف هتموكح
 ريزو ءاشاب لامج ملست اذكهو «هتروشمب هتموكح تذخأ دقو .اهتيضقو ايناملا دصض ةيروطاربمالا
 ىلا ايمسر امهلقنو نيتنيفسلا «(سطسغأ) بآ نم رشع سداسلا يف ميقأ لفح يف ؛ةيرحبلا
 .ينامثعلا لوطسألا

 نيتاه لثم ةنايصو ليغشتل مهنوجاتحي نيذلا ةراحبلاو طابضلا كارتألا ىدل نكي ل هنأ امبو
 55 ًاضوع :قالألا موقي نأ رارقلا ناك دقف «ةقدلا ةغلاب ةزهجأ نم هنايوتحت امب نيتنيفسلا
 لوطسألل ًادئاق نوشتوس لاريمألا نييعتب رارق ردص اذكهو .نيتنيفسلا ليغشتب ءًاتقؤمو

 .هسفن عجرملا (4)

 يف



 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 مسارم ترجو «ةينامثع ءايزأو شيبارط نيتنيفسلا ةراحب ىلع تعزوو ؛دوسألا رحبلا يف ينامثعلا
 ةيناملا ةروانم ةعقاولا هذه لمجم يف اوأر دقف ندنل يف امأ .(”ناطلسلا ةيرحب يف مهدينجت

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا ضوعت يتلا ةيخسلا ةلودلا رهظمب ايناملا راهظإ ىلا فدهت ةبوسحم
 ءاليتسالا ةءاسا لشرشت بكترا نيتللا نيتنيفسلا زارط نم نيتثيدح نيتيبرح نيتنيفس ميدقتب
 .ةياورلا هذه نوددري ءاذه انموي ىتح ءنوخرؤملا لازي الو .امهيلع

 عراوش ىلا نيبضاغلا سرادملا ذيمالت قفدت ىلع ًاليلق رثكأ وأ عوبسأ ىوس ىضم دق نكي مل
 اوعربت يتلا لاومألاب اتعيتبا نيتللا نيتجرابلا ىلع لشرشت ءاليتسا ىلع جاجتحالل ةينيطنطسقلا
 سيئر بيقعت ناكو .نيثدحلا نيب ةلص دوجو نم نيقي ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ةداق ناكو ."اهب
 ًادج نوبضاغ كارتألا نا» :وه :نيتيناملألا نيتنيفسلا ايكرت «ءارش» ىلع ىناطيربلا ءارزولا

 ."!ءانهايم يف نيتيبرحلا امهيتنيفس ىلع نوتسنو ءاليتسا ببسب - يعيبط رمأ اذهو -
 سيئر ظحال (سطسغأ) بآ نم رشع عباسلا يفف .كارتألا ىلع هبضغ ماج لشرشت بص .هرودب

 نم ريغص لوطسأ لاسرال ةسامحلا لك سمحتم ,ةيناودع دشألا هجازمب ءلشرشت» نأ ءارزولا
 ."!«ةرورضلا تضتقا اذإ امهقارغإو اهتقيقشو (نبيوغ) ديدهتل  ليندردلا ربع ديبروطلا نفس
 نوؤشل ةلودلا ريزوو ةيبرحلا ريزو رظن ةهجو ءارو قاسنا ءارزولا سلجم يف يأرلا نأ ريغ
 ىلع ةيدتعملا رهظمب رهظت نأ ايناطيرب ىلا ءيسي امم نأ امهتجح تناك نيذللا ءدنهلا
 تامل ةضواظاريقألا

 يذلا ريسفتلا ناكو ؛ءادعألا ركسعم وحن هجتت ىدبي ام يف تناك ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ ديب
 لشرشت ءاليتسا وه امنا ثدح ام ثودح ببس نأ ىه ندنل يف ًاماع ًالوبق يقل يذلاو ًاقداص ودبي

 ةلحر يف ةرتلكنا ىلا ايكرت نم زديد ماهدنيو داع نأ ناكو .نيتيكرتلا نيتيبرحلا نيتنيفسلا ىلع
 نم فشتكا دقو ؛ندنل يف ينامثعلا ريفسلا هقيدص ةلباقمل بهذف ؛نيلرب قيرط نع ةأرجلاب مستت
 انوكت مل نيتيبرحلا نيتنيفسلا ناو ,باوصلا نم ءيش هيف نكي ملريسفتلا اذه نا ةلباقملا لالخ
 رييغت ىلع ًامزاع سيل هنكلو ءامهيلع ءاليتسالا لاحلا ةعيبطب هجعزأ دق يلاعلا بابلاف .ةلكشملا بل
 .ناتنيفسلا تديعأ ىل ىتح ايناملأل ةيلاوملا هتسايس
 ينامثعلا ريفسلا غلبأ ,دقف .يلاعلا بابلا ةسايس بلص يف ةيسورلا ةيعسوتلا نم فوخلا ناك
 .اهميسقتب نوحمسيوأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا نومسقيسف برحلا اوحبر اذإ ءافلحلا نأ زديد

 ,حالصالا :؟ دلجملا ةثيدحلا ايكرتو ةينامثعلا ةيروطاربمالا خيرات ,ىش لاروك لزياد وش دروفئناتس (0)

 ,(191/17/ ,جديربماك ةعماج ةعبطم ؛جديربماك) :1941/08 /18  ةثيدحلا ايكرت ءوشن :ةيروهمجلاو ةروثلا
 .81؟ ص

 ةعبطم :كرويوينو دروفسكوا) كورب رونايلاو لكيام اهررح ,يلئاتس ايشينيف ىلإ لئاسر ,ثيوكسا .ه .ه ()
 .15/8 ص ,(1547 .دروفسكا ةعماج
 1171 ص :هسفن جزل (4)

 فو



 مالش هدعب ام مالس

 .يلاعلا بابلا ناحتا بيسلا اذهلو .؟”ليبقلا اذه نم ءيشب حمست نلف برخلا ايناملا تحبز اذإ امأ

 . ريفسلا نكلوةينامثعلا ةيروطاربمالا ميسقتب حامسلا ىلع ءافلحلا. مزع زاديد نكنأ دقو :ايناملا ىلا

 ..!:اوفيا غلف. اونسن لبق ةلئامم تاديكأت اوطعأ نأ قبس ءانفلحلا نا نونأ :نم عمنا دق ناك

 ..ئهف .ةينافتعلا يضارألا ةيامدم ًايطخ انهغت تظطعأ : ًاينقَيأ ؛ايناملا نأ نونأ ركذي. مل)...مهتا دهعتب

 تاونس دعب ام ىلا ههبوجو نع فشكي ملو ءايناملا عم مهفلاحت 3 ةيرس ىلع نيظفاحم اولظ.هؤالمزو
 0 (ةديدع

 ,:”' .دروللا ءديذجلا .يناطيربلا ةيبزحلا نيزو نذتأو «يكرتلا ريفسلا.عم هثيدح. نم نديد عزج

 :  اينتاظطيري تناك املو..ءافلحلا تاينبنم |هفواخما ةجيتن ءادعألا ركسيعم ىلا قلزنت ايكرت .نأب :رنشتيك

 . ؛فصنو نرق:ذنم ةينامثعلا. ةيروطاربمالا , تيتفت تيتفت .لواحت' تجرب ام.يتلا ايسور ب اينسورل ةفيلح

 .: ةلواحملاب حايقلا:.ىناه نديد ثح نقف. كلذ احا « يلاعلا :بابلا..ةنأهط زيسيلا. نه نكي ملفا نرقلا

 .ةودع ًاضرأ تحبصأ اهنا ارو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع لشرشت.دقح.دانزا «ءانثألا هذه يف

 ١ نامل ًالاجرو ًاطابض.نا:ىلإ ريشت (نسطسغأ) بآ نم. يناثلا فنصنلا لالخ. تانيولعم هتفلب دقو

 بآ.؟7 يف .ةينامثعلا ةحلسملا ثاوقلا يف .مهعقاؤم ذخنألا؛ةدياحملا ايراغلب نبع ؛ًازب نولقتني

 ' يديآ.ايف اهلماكب نؤكت داكت ةينيطنطسقلا» :نأ لشرشت سوبمُيل لاريمألا غلبأ .(سطسغأ)
 .2)«ةظحللا هذه يف ,ناملألا

 .ىؤتسم ىلع .تاثذاخم أشنأ.. (نبمتبس ٍدس)" لوليأ نم لوألا يفو : ءارجا داختا ىلع حلب لش

 . . .مويلا .يفو.. برح مايق ةلاح يف.ايكرت 1 موجه ةطخ دادعال ةيبزحلا ةرازوو:ةيلاريمألا.نيب 55
 ,: (قييوغ) ةيحصب ليندردلا ترداغ#!ذإ ةيكرتلا قفسلا قارغإبب ءارزولا سلجنم.,هتنهؤف ءيلاتلا
 ٠:.: ليندردلا :دنع ةيناطيربلا ةيرحبلا ةوقلا .دئاقل ًايضيوفت ىف ىطنعأ كلذ دنعب ..(والسيرب)و
 ؛.تناكو . اهدحو ليندردلا نم جوزخلا لؤاحت يتلا ةيكرتلا :نفسلا ةداعإ نأشب ةتنطف.مادختساب
 :ةلهذم ةيلغافب دزلا ىلا كارتألا. تعفد دقل :ةطلغ هذه

 :.:, ؛لكشي اه :نللألا.نم ةزاحي هنتم حاع.لمحب 0 5 د قيرعلا لقي اتيشرإو وبمتبس)
 , ةيكرتلا. تاعافدلا:دئاق ئناملألا ظباضلل شاب. نونا :نذا.«كلذ ىاع ادرؤ..ىنامثعلا دايخلل ًاكاهتنا
 ,.. كرهت اتعطقنا . اذكهو ..اهزبنن مافنألا :كوقت كب لافكاو اقئانلملا قالغاجا رمان نأ ليشدردلا يف
 !١ .ديحولا يرخبلا نمملا ناك ليندردلاف : ةمصاق ةبرض هذه ثناكو ؛ءافلحلل ئراجتلا'يزخنلا لقنلا
 :ءاهجتنت يتلا حمقلا.ليصاحم اميس الو ؛ةيسنورلا تارداصلا ةراجت مامأ ديلجلا نم يلاخلا

 521/48/17 نديد ماهدنيو زيس نع ةسنارد.: كب:ن ديد «(نوتلكس سيدالغل راعتسملا ميشالا) دئالسيرب نوج (9)

 :3 2318 ناتحفتهلا .(194 5 ناليمكم :نذنل) 971

 ..58 ص :قفارم دلجم ؛لشرشت 3 ؛تربليج )٠١(
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 خيراتلا ف قرطلا قرتفم دنع

 ةيملاعلا برحلا نأ اوكردأ ءافلحلا ناكولو .(''”برحلل رئاخذو ةحلسأ عاتبت ايسوور تناك اهنمثبو

 قئاضملا يف ةيكرتلا ماغلألا ثب نأش نم نأ اوفرعل ؛ةليوط فازنتسا برح ىلا روطتت فوس ىلوألا
 .ءافلحلا ةيضقب اهعم يدوي ناو ةيرصيقلا ايسورب يدوي نأ
 ةينامثعلا تاطلسلا تكهتنا ىرخأ ةرمو .ةدهاعمب ةنومضم ليندردلا يف رورملا ةيرح تناك

 دق لشرشت نوتسنو لامعأ نأكو ايكرت تدب ىرخأ ةرمو ؛يلودلا نوناقلا بجومب اهتامازتلا
 .كلسملا اذه كولسل اهتزفتسا

 ىبلسلا ءادعلا فقوم نا .برحلا نالعال ةوطخ ةيأ ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمالا مدقت مل كلذ عم
 .""طابحالاو ةريحلاب لشرشت باصأ دق هتذختا يذلا

 ل
 نكي مل لشرشت نكلو ؛ًاضيأ ةيناملألا ةموكحلا رظن ةهجو نم طابحالل ًاببسمو ًاريحم فقوملا ناك
 مهسفنأ اودجو برحلا ىلا ايكرت رج اولواح نيذلا ناملألا نييركسعلا نأ كلذ .كلذب ملع ىلع
 .سأيلاو بضخلا ىلا نيعوفدم

 نالعإ ىلا ايناطيرب زفتسي مل (والسيرب)و (نبيوغ) بوجو رارمتسا نا ذإ نيلرب لمأ باخ دقل
 كارتألا عفدل امهيتموكح نم ةرركتم تابلط ناملستي نآتفي ال اسمنلاو ايناملا اريفس ناكو .برحلا
 نايتفلا كارتألا هرمضي امع رظنلا ضغب هنأ ملعي ناك نيريفسلا الك نأ ديب .ام لمعب مايقلا ىلا
 ًاروف لخدتلا ىلا عافدنالا نم هعنمت هئالمزو مظعألا ردصلا ىدل ةهيجو بابسأ كلانه ,تاين نم
 فيك ًاحضاو نكي ملو ؛دعب تلمتكا دق ةحلسملا تاوقلا ةئبعت نكت ملف .يبوروألا عازنلا يف
 ةوالع .ةئبعتلا مامتا دنع ةحلسملا تاوقلا ىلع قافنإلا ةلصاوم نم ةينامثعلا ةنيزخلا نكمتتس
 عم اميس الو ؛ةرواجملا ناقلبلا نادلب عم ةيكرتلا تاضوافملا دعب ترمثأ دق نكت مل كلذ ىلع

 .ايراغلب

 عم ةكراشمب الإ برحلا يف لخدتلا عيطتست ال ايكرت نا ةيادبلا ذنم يلاعلا بابلا حضوأ دقل

 نوفو رونأ (سطسغأ) بآ نم لوألا يف اهيلع قفتا يتلا ةلمحلا ةطخ ناف ؛لعفلابو .ايراغلب
 نادحوتس ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايراغلب نأ ضرتفت تناك ءنردناس نوف ناميلو مياهنغناف
 نا مث ءابوروأ ةيقب ىلا ةيسيئرلا ةيربلا ايكرت قيرط ىلع ايراغلب عقوم ناك دقل .ةحلسملا امهتاوق
 يضارألا ايراغلب تزغ ام اذإف .ضرألا نم ديزم يف عماط راج دلب  نئنآ مهألا وه اذهو - ايراغلب
 دجتس «سورلا ةلتاقم يف ةكمهنمو اهدالب نع ةديعب ةينامثعلا شويجلا امنيب ةيكرتلا
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 ايناملا نإ ًانيقي» :يناملألا ريفسلل مظعألا ردصلا لاق كلذلو .نيديلا ةلولغم اهسفن ةيروطاربمالا
 .""نحتنت نأ ايكرت نم ديرت ال
 بآ ١9 يف اهيلع عيقوتلا مت ةيعافد ةدهاعم ىلع ايراغلب عم ضوافتلا يف حلفأ تعلط نأ عمو
 موجهل نيدلبلا نم يأ ضرعت ام اذإ ةنيعم فورظ يف ةلدابتم تادعاسم ىلع تصنو ؛(سطسغأ)
 برح يف ايناملأ ىلا ايكرت مامضنا نع أشنت يتلا ةلاحلا ىلع قبطنت ال ةدهاعملا ناف ءثلاث فرط نم
 ينعي اذهو ,يناملالا  يبورلا عازنلا يف اهسفن رشحل دادعتسا ىلع ايراغلب نكت ملو .ايسور دض
 ناملألل ًاموهفم ناكرمألا اذهو ءاهدايح ىلع ةظفاحملا لصاوتس ًاضيأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ
 .ةينيطنطسقلا يف

 ريكذتلا نم دب الو .طونقلا ىلا ىعدت ةلاح اهرابتعاب ةينيطنطسقلا ىلا نارظنت ندنلو نيلرب تناك
 لوطسأ لاسرا ءارزولا سلجم ىلع حرتقا هناو يكرتلا دايحلاب نمؤي دعي مل لشرشت نأب انه

 رعش «ىرخألا ةيحانلا نمو .(والسيرب)و (نبيوغ) نيتنيفسلا قارغال ليندردلا ىلا ريغص
 ءاجير لسرأف برحلا ىلا ايكرت رج نم سأيلاب ءطقف نيمويب كلذ دعب ءنردناس نوف ناميل لارنجلا
 نأش هنأش .ىهو .نطولا ىلا ةدوعلاب ةيركسعلا هتثعب ءاضعألو هل حامسلل يناملالا ىصيقلا ىلا
 ةزرابم يف لامجو رونأ يدحت ىلع همزع نع ثدحت دقو «نايتفلا كارتألا ىلع ًادقاح ناك ؛:لشرشت

 ءاقبا ىلع ةمزاع ىقرتلاو داحتالا ةيعمج نا .يصيقلا ىلا هئاجر يف ناميل لاق دقل .''''حالسلاب

 ايناملا نأ كشلا لبقي ال امب اهل حضتي ىتح ريدقت لقأ ىلع وأ برحلا ءاهتنا ىتح ةجرفتم ايكرت
 ةجيتن «برحلا اهلوخد لبق ةينامثعلا شويجلا راهنت نأ لامتحا ىلا ًاضيأ راشأو .برحلا حبرتس
 ."*ةئبعتلا ةلاح يف يلاعلا بابلا اهاقبأ اذإ ءءاذغلاو لاملا ىلا راقتفالا

 ,ناملألا يديأ يف اهلماكب نوكت داكت ةينيطنطسقلا نأ لشرشت غلبي سوبميل لاريمألا ناك امدنع
 يف خانملا نأ يناملألا رصيقلا غلبي ًابيرقت هسفن تقولا يف زردئاس نوف ناميل لارنجلا ناك
 ."”/قاطي ال ًارمأ اهيف مهتامدخ ميدقت يف ناملألا طابضلا رارمتسا لعجي داكي ةينيطنطسقلا

 برحلا حبرل ايناملا ةطخ نأ كلذ .ايناملا ىلا ةدوعلاب هل حامسلا ناميل ءاجر ضفر رصيقلا نأ ديب
 ,(ربمتبس) لوليأ رهش لئاوأ يف ىلوألا نراملا ةكرعم يف تراهنا دق ةيبرغلا ةهبجلا يف عيرس رصنب
 نوف يناملألا ريفسلا حلفي ملو .برحلا لوخدل ايكرت ىلع اهطغض ايناملأ تدّدش دقف مث نمو
 لقألا ىلع ؛ةينيطنطسقلا رظن يف عورشملا !ذه ودبي ىدم يأ ىلا هتموكحل حرشي نأ يف مياهنغناف
 رخصلاك دماص» هنا ةرم تاذ ريفسلا هفصو يذلا ,رونأ ىتح .يعقاو ريغ ًاعورشم ,نيحلا كلذ يف
 ةدعتسم دعب ايكرت نكت ملف ءدعب نحي مل لمعلا ناوأ نأ دقتعي ناك .""ءايناملا بناج ىلا

 )١9( ص ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ,رنيبمورت 7١.
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 .برحلا يف لخدتلل نيضراعم ؛لاح يأ يف رونأ ءالمز ناكو ًايركسع
 نيتموكحلل نييئاهنلا نيفدهلا نيب نيابتلا .1515 (ربمتبس) لوليأ نم نماثلا يف ءالج لكب رهظ
 لودلا عيمجل تازايتمالا ءاغلا دحاو بناج نم يلاعلا بابلا نلعأ امدنع :ةيناملالاو ةينامثعلا
 نأب ددهو أبنلا هيقلت دنع ًأظيغ يناملألا ريفسلا ردص مدتحا دقو .ايناملأ اهنمض نمو  ةيبنجألا

 ىه ال رداغي مل هنكلو .لاحلا يف مهدالب ىلا اودوعيو مهبئاقح ةيركسعلا ةثعبلا ءاضعأو وه مزحي
 .(ويلوي) زومت رخاوأ ذنم ةمواسملا ىلع ايكرت ةردق نسحت ىلع لد مهؤاقبو .ةثعبلا ءاضعأ الو

 ءارفس :برحلا يف امهئادعأ ىلا اسمنلاو ايناملا اريفس مضنا نإ ةداعلل ةقراخ ةروانم تثدح

 ةراهم تلجت اذكهو ؛يلاعلا بابلا ىلا كرتشم يبوروأ جاجتحا ميدقت يف ايسوورو اسنرفو ايناطيرب
 يلاعلا بابلا اغلبأ يواسمنلاو يناملألا نيريفسلا نإ ذإ .مازتلا نود ةلزاغملا يف كارتألا ةداقلا

 يلاعلا بابلل مهرودب اوّرسأ دقف ةفيلحلا لودلا ءارفس امأ .ًاتقؤم عوضوملا اعباتي نل امهنا ًارس
 .دايحلا ىلع ايكرت تيقب اذإ يكرتلا رارقلا نولبقي مهنأب
 ديربلا بتاكم عيمج (ربوتكأ) لوألا نيرشت علطم يف تقلغأف .هرارق ذيفنت يف يلاعلا بابلا ىضم
 ةيابج تأدبو ؛يكرتلا ءاضقلاو ةيكرتلا نيناوقلل بناجألا عضخأو «ةيروطاربمالا يف ةيبنجألا
 ْ .اهتبسن تديز لب ؛ةيبنجألا تادروتسملا ىلع ةيكرمجلا موسرلا

(5 
 ًالهذم ًارمأ ىدبي ؛لخدتلا مدع ةسايس جاهتنا نم باسنت تأدب يتلا ةسوململا دئاوفلل ًارظن
 ردصلا لوألا اهتيعاد ىلعو ةسايسلا كلت ىلع رمآتلاب هوحن وأ نيحلا كلذ يف اشاب رونأ عورش
 (نبيوغ) نيتنيفسلاب ًاموعدم ؛ةينيطنطسقلا يف ريبكلا يناملألا يركسعلا دوجولا لعلو .مظعألا

 ىرجم وه اشابرونأ هبركفي ناك ام نأ حجرألا نكلو .هتاباسح يف رود هل ناك دق ؛(والسيرب)و
 هتسايس كرحم وه ةيكرت ضارأ ىلع ايسور ءاليتسا نم فوخلا ناك .ةيناملألا - ةيسورلا برحلا
 باقعأ يفو (ربمتبس) لوليأ رهش يف ,ركفي ودبي ام يف ذخأ هنكلو ء.(سطسغأ) بآو (ويلوي) زومت يف
 ىلا ةيعافدلا ةسايسلا نم لقتنا هنا يأ ؛ةيسور ضرأ ىلع ءاليتسالا يف ؛يسورلا رايهنالا
 .ةيطسوا قرشلا نوؤشلاو ةينامثعلا نوؤشلا يف لوحت ةطقن هلاقتنا ناكو .ةيناودعلا ةسايسلا

 يف غربنينات ةكرعم يف سورلا ىلع ناملألا هزرحأ يذلا يركسعلا رفظلا نأ يف سدحلا نكمي دق

 ,(ربمتبس) لوليأ يف تأدب يتلا نايروزام تاريحب دنع ةلصاوتملا ةكرعملاو (سطسغأ) بآ ةياهن
 ىلا عراست نأ ؛ةيسورلا ضرألا نم ًابيصن لانت نأ تءاش اذإ ءايكرت ىلع نأب رونأ اعنقأ دق

 .اهنم ةدعاسم نود نم ًارصن ايناملأ ققحت نأ لبق لخدتلا

 لقأ بقارم يأ ةعاطتسابو ؛سورلا دونجلا نم فالآلا تائم اورسأ ىأ اولتق دق ناملألا ناك

 يناملألا رصنلا راطق ناك .برحلا رسخت نأ كشو ىلع ايسور نأ جتنتسي نأ رونأ نم ًاعافدنا

 .راطقلاب قاحلل ةريخألا هتصرف اهنا دقتعا يزاهتنالا رونأ نأ ىدبيو ؛ةطحملا رداغي

 غ/ا/



 مالس هدعبام مالس

 ةيبنجألا نفسلا عيمج هجو يف ليندردلا قالغاب رمألا ًايصخش ردصأ :(ربمتبس) لوليأ 5 يفو

 نوف ربخأ عوبسأب كلذ دعيو .هءالمز ريشتسي نأ نود (ةفيلحلا نفسلا هجو يف ءًايعقاو)
 ,رومألا مامزب كسمي دعي مل مظعألا ندصلا نأ مياهنغناف

 ةيجراخلا ةرازوو .ةقلغملا باوبألا فلخ ةينيطنطسقلا يف يرجي ةطلسلا ىلع قابس ةمث ناك
 داحتالا ةيعمجل ةيلخادلا ةسايسلا قاطن يف رودي امم نهذلا ةيلاخ هيش تناك ىتلا ,ةيناطيربلا
 دعب ام يف :ةيجراخلا ريزو ؛يارغ دراودا ريس ركذت دقلو .ةلأسملا يفطسبم ىأر اهل ناك :ىقرتلاو
 فاضأ هناو ءايناملا ىلا ايكرت مامضنا نود لوحي نأ هنكمي رونا لايتغا ىوس ءيش الد :لاق هنا
 لتاق .صاخشألا نم نيتئف بوجو نم رفم ال ءايكرت يف فنعلاو ةمزألا نمز يف» :هنا كلذ ىلا
 ."9«ةيناثلا ةئفلا نم .همصخ سيلو مظعألا ردصلا نوكي نأ حجرألاو ,لوتقمو

 روطت ىلع ريثأتلا نم ًائيش سرامي نأ عالطالا نسح يناطيرب ريفس ناكماب ناك له ىرت
 نم ام لاحلا ةعيبطبو «هنولوادتي نوخرؤملا لازي ال لاؤسلا اذه ؟ةينيطنطسقلا يف ثادحألا

 ."'ارابتخالا عضوم ةلأسملا عضول نآلا ليبس

 تناك ةيلمع وه 19١4 ماع فيرخ يف ىرج ام نإف ءضومغلاب ةطاحم لظت ليصافتلا نأ عمو
 ةنجللا لخاد ةدناسملا ىلع لوصحلا لجأ نم اهنمض روانت ةرحانتملا تايصخشلاو تائفلا

 ,هبناج ىلا كب تعلط ةلامتسا نع ًائشان رونأ ذوفن يمانت ناكو .يقرتلاو داحتالا ةيعمجل ةيزكرملا
 بردا و ةسيكرلا ةكفلا ناز لع ثعلط ناك ذ]

 ,برحلا حبرت دق ايناملا نأ يف رونأ يأر نم اوناك ؛نيرخآلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج ءامعز نأ عمو
 مدع ىأ ةقد ىلا ًادانتسا رطخلل مهتيروطاربما لبقتسم ضيرعتل اببس نيحلا كلذ ىتح اوري ملف
 ًاعافدنا رثكأو ًاذس رغصأو برح لجر ناكف رونأ امأ ؛:نييسايس ءالؤه ناك .ثادحألاب قبنتلا ةقد

 ةيبرحلا ريزو هتفصب ىهو .دجملا يف ةبهتلملا ةبغرلا نم هسفن ردقلاب معفم هنكلو لشرشت نم
 لوخد اهحيتي ىتلا ةديدعلا صرفلا نم ًايصخش ةدافالل ايهم ناك ءاهيلا اينامأ ءاقدصأ برقأو
 ظحلا هاتاو يذلا روهتملا صخشلا اذه .هتناكم ززعتتو هتيص عيذي يكل ايناملا بناج ىلا برحلا
 .هرسخي دقو ناهرلا حبري دق ءرملا نأ ىلا نطفي مل :ةدودحم ةءافك ىوس رهظي نأ نود بودح ريغب

 .ةرساخ ةرماقم رماقي عقاولا يف ناك هنأ عم  يرامثتسا لمعب موقي هنأ نظ ايناملا ىلع نهار ذإو

 تعلط دييأت بسك هنا مياهنغناف نوف ريفسلا رونأ ملعأ (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم عساتلا يف
 اشاب لامج دييأت بسك ةلواحم يه ةيلاتلا ةوطخلا نا هل لاقو .باونلا سلجم سيئر ؛كب ليلخو
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 خيراتلا ف قرطلا قرتفم دنع

 يف عابتأ نم هل ام ساسأ ىلعو ؛ةيرازو ةمزأ رجفاس تقفخأ اذإ :ًالئاق عباتو .ةيرحبلا ريزو
 لخدتلل ةديؤم ةموكحب يتأي نأ اهدنع عيطتسي  تعلط عابتأ عقاولا يف مه  ةيزكرملا ةنجللا
 يف ايكرت كارشا ىلع رداق هنا ناملألل دكأ امدنع ةيسايسلا هتوق ميوقت يف رونأ غلاب دقل .برحلا يف
 غلابمب هدادما ىه هجاتحي ام لك ناو ؛(ربوتكأ) لوألا نيرشت فصتنم زواجتي ال دعوم يف برحلا
 ةجاحب ةينامثعلا تاوقلا نأ نوفرعي «لاحلا ةعيبطب ,ناملألا ناكو ."'”'شيجلا معدل بهذلا نم
 رايهنالاب ةددهم ةينامثعلا تاوقلا نا هيف ًالئاق يناملألا رصيقلا ىلا ًاريرقت ناميل عفرو .لاملا ىلا
 .لاملا اهل رفوتي مل اذإ كيشولا

 عمتجا ؛هنم رشع يداحلا يفو . (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم ىشاعلا يف ةرماؤملا ىلا لامج مضنا
 نآلا ةمزتلم مهرمأب رمتأت يتلا ةئفلا نأ يناملألا بناجلا اوفلبأف لامجو ليلخو تعلطو رونأ
 عدوت نأ درجمب ايسور ةمجاهمب نذالا ىلع لصحيس نوشتوس لاريمألا ناو برحلا لوخدب
 ناملألا باجتسا دقو .ةحلسملا تاوقلا معدل ًابهذ ةيكرت ةريل ينويلم ةينيطنطسقلا يف ايناملا
 بهذلا نحش متو ,هنم ١ يف رخآ نويلمو (ريوتكأ) لوألا نيرشت ١١ يف ةريل نويلم اولسرأف
 رهشلا نم ؟١ يف ةينيطنطسقلا ىلا ةيناثلا ةنحشلا تلصو دقو .ةدياحملا اينامور ربع راطقلاب

 .برحلا يف دايحلا ىلع ءاقبلا عم بهذلاب ظافتحالا ادارأ دقل :امهيأر ليلخو تعلط لدب كلذ دنع
 اذه نا ىعدا هنكلو ,(ربوتكأ) لوألا نيرشت ١٠ يف كلذ ىلع يناملألا بناجلا رونأ علطأ دقو

 هرمأب رمتأت يذلا رخآلا ريزولا دييأت ىلع دمتعي ماد ام ؛لابلا لغشي يذلا رمألاب سيل لدبتلا
 لخدتلا دييأت ىلا داعف عجارت تعلط نأ دعب ام يف رونأ نلعأ دقل .اشاب لامج يأ ؛ةيركسع ةوق

 مل هنأ اميو .برحلا لوخدب هتموكحو هبزح عانقا ةلواحم نع رونأ فك كلذ عمو «برحلا يف
 تاموكحلا زازفتسال ةطخ ىلع هلامآ قلع دقف ءافلحلا ىلع برحلا نالعإ ىلع ايكرت لمح عطتسي
 .ايكرت ىلع برحلا يه نلعت يك ةفيلحلا
 (نبيوغ) نيتنيفسلا دوقي نأب نوشتوس لاريمألل نذأت ةيرس رماوأ لامجو رونأ ردصأ
 نأ يعدي نأ رونأ ةطخ تناكو .ةيسورلا نفسلا ةمجاهمل دوسألا رحبلا ىلا (والسيرب)و
 لاريمألا نأ ديب .سفنلا نع عافدلل اترطضاف يسور موجهل اتضرعت نيتيبرحلا نيتنيفسلا
 اذه ماق ىرخأ ةرمو .يسورلا لحاسلا فصقب ًاينلع ًالاتق أدبو رونأ رماوأ فلاخ نوشتوس
 ًافالخ :كارتألا مغري نأ» تناك هتياغ نا دعب ام يف لاق دقو .ةيخيرات ةكرحب يناملألا لاريمألا

 (نبيوغ) نا حوضولا لك ًاحضاو راص ,هفرصتل ةجيتنو ."'!«برحلا قاطن عيسوتب ؛مهتدارال
 وه حمس ام يراوت نأ رونأ اهدارأ يتلا ةبذكلا تمدعنا كلذيو .ةربدم ةبرضب اتماق (والسيرب)و

 .هبودحب

 24 ص .ةينامثعلا ةيروطاريمالا «رشيبمورت هيف

 ,زنكيوه نوج ةعماج ةعبطم :ندنلو روميتلاب) ةدحتملا تايالولا ةسايسو قئاضملاو ايكرت ؛براوه يراه (؟1)
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 سلجمو مظعألا ردصلا مفرأ دقف .ةينيطنطسقلا يف ةفوشكم ةكحامم ىلا ةثداحلا هذه تدأ
 ةمزأ كلذ تيقعأو .رانلا قالطا فقو رمأب نوشتوس لاريمألا ىلا قاربالا ىلع رونآ ءارزولا
 ةداع نيفورعملا نييواسمنلاو ناكآلا نع ىتح اهليضصافت تيجحو :ةيموي ءاهز ترمتسا ةيسايس
 ةيعمجل ةيزكرملا ةنجللو ينامثعلا .ءارزولا سلجمل تاعامتجا ةمث تناكو .مهعالطا نسحب
 ,تالاقتسا تمدقو :تابزحت تماقو :تاديدهت تردصو :«:تاشقانم ترج دقو . يقرتلاو داحتالا

 ليبق ايناطيرب يف ثيوكسا ريكفت نم ًابيرق ناك يأرلا عامجا نأ رهظيو .تالاقتسا تبحسو
 .بزحلا ةدحو ىلع ةظفاحملا يه ىرخأ ةيولوأ اهيلع ىلعت ال يتلا ةيولوألا نأ : برحلا ران عالدنا

 لامجو تعلطو رونأ نم فلؤملا ديدجلا يثالثلا تديأ ةيزكرملا ةنجللا يف ٌةيبلغا نأ نم مغرلابو
 هذه تخضر دقف «برحلا لخدت نأ ةينامثعلا ةيروطاربمالل ىغبني هنا ةلئاقلا هرظن ةهجو ف

 .بزحلا قاقشنا ةيشخ .ةيلاملا ريزوو مظعألا ىدصلا ةدايقب ةيلقألا رظن ةهجول ةيبلغالا

 لاسرا ىلع نورصم ءارزولا سلجم يف هءالمز نا ناملألا رونا غلبأ . (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١" يف
 نأ دعب هنا مهل لاق رونأ نكلو .ًارطخ ًاحارتقا كلذ يف ناملألا ىأر دقو .سورلا ىلا راذتعا ةركذم

 هيدي ناو ؛ءءارزولا سلجم يف ًالوزعم هسفن ىفلأ ءايسور ىلع موجهلا ةلأسم يف هئالمزب نّرغ»
 ,"9ناتديقم

 :نأ اولهج دق ناملألا نم هعم نيرمآتملاو رونأ نأ نم مغرلاب ؛عزفلا يعدتسي ام كانه نكي مل
 قاقشنالاب ةيارد ىلع نويناطيربلا نكي مل .معطلا علتبا دق ندنل يف يناطيربلا ءارزولا سلجم

 عم ًاتطاوتم تقولا لاوط ناك يلاعلا بابلا نأ اودقتعاف «ةاتفلا ايكرت بزح فوفص يف قيمعلا
 دادعإ نم يلاعلا بابلا نكمتي نأ لبق نوشتوس هب ماق يذلا موجهلا ىلع ايناطيرب بر ءاجو ءايناملأ
 ىلإ بلطي يئاهن راذنإ لاسراب يناطيربلا ءارزولا سلجم حمس دقف ,راذتعالا ةركذم 0

 (نبيوغ) نع ناملألا ةراحبلاو طابضلا داعباو ًاروف ةيناملألا ةيركسعلا ةثعبلا درط كارت

 سلجم ىلع ةلأسملا ضرعب لشرشت متهي مل ءبواجتلا نع كارتألا عنتما املف 0
 نيرشت ١١ رهظ دعب طسوتملا ضيبألا رحبلا يف هتاوق ىلا رماوألا هنم ةردابمب لسرأ لب ؛ءارزولا
 ,"«لاحلا يف ايكرت دض ةيبرحلا لامعألا ةرشابمب» (ربوتكأ) لوألا

 ملعت مل كلذل ةجيتنو ,روفلا ىلع هذفني مل لشرشت ةت نم رمألا ىقلت يذلا يناطيربلا لاريمألا نأ ريغ

 نم ًافوختم لازي ال رونأ ناك دقف ةينيطنطسقلا يف امأ .اهيلع برحلا تنلعأ ايناطيرب نأ ايكرت
 يف هئالمز تاين ىرخأ ةرم فيز ,هلوبل نود لوحي يكلو .يكرتلا راذتعالا ايسور لوبق لامتحا
 ايكرت تزفتسا يتلا يه ايسور نأب ًاشحاف ًامعز ةيكرتلا ةركذملا ىلا فاضأ نأب ءارزولا سلجم
 ىلا ًايئاهن ًاراذنا تهجوو ؛معزلا اذه يسورلا رصيقلا ةموكح تضفر لاحلا ةعيبطبو ."'!هوجهلل

 .0608 ص ,ةيئامثعلا ةيروطاربمالا ,نشيبمورت ةييللا]

 5١١. ص ؛برحلا يدحت لشرشت ,تربليج (؟1)
 5١17. ص ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ,وش دنا ىش (؟4)
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 خيراتلا يف قرطلا قرتفم دنع

 .برحلا تنلعأ ,(ربمفون) يناثلا نيرشت نم يناثلا يفو ؛يلاعلا بابلا

 نم لوألا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض ةيبرحلا تايلمعلاب ةيناطيربلا ةيرحبلا تاوقلا تعرش
 يناثلا نيرشت ؟ ١ ةليل ةينامثعلا ةموكحلا هتدقع ريثم عامتجا يفو .(ربمفون) يناثلا نيرشت
 ةيروطاربمالا نأب رارقالا الإ ,مظعألا ردصلل ةرصانملا ةئفلا ىتح ءءارزولا عسي مل ؛(ربمفون)
 .برحلل نالعإ ندنل نع ردصي مل كلذ عمو .تبأ مأ تءاش «برح ةلاح يف تسمأ

 عالق ءلشرشت نم رمأب ؛(ربمفون) يناثلا نيرشت نم ثلاثلا يف ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا تفصق
 بناج نم دالوألا قزن نم ًاعون ناك كلذ نأ دعب ام يف داقنلا ىأر دقو .ةيجراخلا ليندردلا
 نأ ىلع ليلد نم سيل هنأ ديب .عالقلا يف فعضلا نمكم ىلا ايكرت هبن فصقلا اذه نأل ؛لشرشت
 لامعألا نأ ىلع ةلالد هنا هنيح يف فصقلل سيئرلا ىزغملا ناك دقل .راذنالا ىلع ثدر ايكرت
 تأ نوف ةنفوفلا

 برح ةلاح يف ةحارص نآلا نحن» :متكت يف ثيوكسا لاق ؛(ربمفون) يناثلا نيرشت نم عبارلا يف
 نيرشت نم سماخلا حابص ىتح اذكه لاحلا تلظو .تلمها تايلكشلا نأ ريغ ."”ءايكرت عم
 ىلع برحلا نالعإ ليدعت صاخلا كلملا سلجمل عامتجا يف ىرج نإ «(ربمفون) يناثلا
 .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ًاضيأ لمشيل غروبسباه لآو نريلوزنهوه لآ يتيروطاربما
 ءارزولا فقاوم سكع دق ةينامثعلا برحلا ىلا ًايبسن ةيضرع ةقيرطب ايناطيرب قالزنا نإ
 ؛اهيدافتل دهج ريبك اولذبي ملو ؛ةيمهأ ريبك اهيلع اوقلع أبرح نكت ملف :نيحلا كلذ يف نييناطيربلا
 .لاب اذ ارطخ لثمي اودع ايكرت يف اوري مل مهنأ كلذ

(5) 
 بحاص وه رونأ نا  تاونس دعب ام ىلا ًالوهجم لظ هنأ ةقيقحلاو  ندنل يف ًافورعم دعب نكي مل
 ىتح اهذيفنت ىلوتو اهنأشب ضواف يذلا ىهو ءايناملا عم ةيرس فلاحت ةدهاعم حارتقا يف ةردابملا

 لهجت ايناطيرب تناكو .نيتيكرتلا نيتيبرحلا نيتنيفسلا ىلع ةيناطيربلا ةيلاريمالا يلوتست نأ لبق
 ةياورلا تناك .ايناملا جاجتحا نم مغرلاب (والسيرب)و (نبيوغ) ىلع ىلوتسا يلاعلا بابلا نأ ًاضيأ
 يناملألا رصيقلا نا لوقت يتلاو ؛يناطيربلا ءارزولا سلجم اهب ذخأ يتلا ةياورلا يه ةيمسرلا
 نم (ةيداشر)و (نامثع ناطلسلا) نع ًاضيوعت نيتيناملألا نيتنيفسلا ايكرت ميلست ىلا ردابملا وه
 .لشرشت اهرفن نأ دعب ايناملا بناج ىلا ايكرت بسك لجأ

 ديول لظ ةقيقحلاو .ايكرت عم برحلاب ببستملا ىه لشرشت نأ ةماعلا رظنلا ةهجو تناك ؛كلذلو
 نيئدابلا عقاولا يف امه رونأو نوشتوس ناك ١1571١. ماع ىتح ةمئاللاب هيلع يحني جروج

 15 ص .لئاسر ؛ثيوكسا 5(

 ,نيلغيمو نتوه :نطسوب) ءوبوملا ملاعلا 1915-1977 :4 دلجملا لشرشت نوتسنو ؛تربليج نترام (؟1)
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 .برحلاب ءىدابلا ىه لشرشت نأ اوروصت دقف نييئاطيربلا ةماع امأ 0

 نأ ىلا دعب ام يف كلذ لعفي رمتساو - ١9١15 (سطسغأ) بآ يف هّبني هبناج نم لشرشت ذخ
 ةيرح تكلتما دقو ايناطيرب نأ هيأر ناك .هدئاوف هل ًاودع ادلب ةينامثعلا ةيروطاربمالا 15

 حلصلا ةيوست دنع ىرخأ نادلب ىلع اهيضارأ نم ءازجأ ضرعو ةينامثعلا ةيروطاربمالا عيطقت
 ايلاطيا بذتجت يكل ةيميلقالا بساكملاب ءارغالا مدختست نأ نآلا عيطتست ؛فاطملا ةياهن يف

 .برحلا يف اهبناج ىلا ناقلبلا نادلبو
 تاكلتمملا يف تأر دقو ؛ةيرامعتسا ةيروطاربما ةماقال يعسلا يف اهريغ نع ةرخأتم ايلاطيإ تناك

 ةياهن يفو .اهيلع ءاليتسالا نكمي يتلا ةسيئرلا قطانملا يه فعض نماكم لكشت يتلا ةينامثعلا
 .ءافلحلا فص يف برحلا لوخدب ضرألا ىلع ءاليتسالا اهارغأ رمألا

 نيب قفوت نأ ايناطيرب ىلع ناك .ذ ةيفاضإ ةيميلقا بساكم ىلا ةقاوت ًاضيأ ناقلبلا نادلب تناكو
 قيرط نع ًاعيمج اهعم ًافلاحت ميقت نأ عيطتست يكل ناقلبلا نادلبل ةبراضتملا تاحومطلا ضعب
 تدجوأ دق نيك كلذ قيقحت يف تحجن ام اذإف .ةينامثعلا يضارألا نم ءازجأ اهحنمب دعولا

 ةيناكما حيتت :ر ,ةوويش اهلا ةيروطاربماو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع رثؤت ةريبك ىوقل ًاعمجت

 .ةرفظمو ةعيرس ةياهن ايناملا دض برحلا غولب
 ,نانويلا ءارزو سيئر «سوليزينيف ىدل نأ» :(سطسغأ) بآ ١4 يف ًاملع ذخأ دق ثيوكسا ناكو
 بآ ١" يفو .""«...اسمنلاو ايناملا دض ناقلبلا لود نيب داحتا ةماقال ةزهاج ىربك ةطخ

 ايراغلب وأ اينامور وأ ايلاطيإ ىلا نوعلطتي مهنأب هئارزو نم أددع ثيوكسا فّدص ؛(سطسغا)
 «يناقلب داحتا مايق ىلع صيرح» جروج ديول نأو ؛اهتيمهأ اهل ةفيلح ًالود نوكت نأ نكمي نادلبك
 ىناودع لمع يأ ضفرلا دشأ ضفارف» هسفن ىه امأ .«ايكرتل هئادع يف فينع نوتسنو» ناو

 1 نم قو ننهلا يق انيملسم ةزكاكزيكي نأ هتان نم ايكرت ىلا. ةجوم
 دهجلاو تقولا قوتسا ؛ةقيقحلا يف ىهف .هعافدنا نم ادب يذلا دحلا ىلا ًاعفدنم لشرشت نكي مل
 .ةدياحم مهدالب ءاقب نوجري اوناك نيذلا نيينامثعلا ةداقلا نم هريغو رونأب ًايصخش لاصتالل

 برحلا ايكرت لوخد دئاوفل هّبنتلا ىلا لوحتي مل هنكلو ءنيرهشب ناوألا لبق مهنم هيدي ضفن دقل
 .برحلا جراخ ايكرت ءاقبا يف لمأ ال نأ نقيأ نأ دعب الإ

 .ناقلبلا عورشم ىلا نيعادلا ةالغ نم جروج ديولو لشرشت ناك ؛(سطسغأ) بآ ةياهن لولح عم

 ىلع اهيف مهثحي ناقلبلا نادلب ءامعز ىلإ ةيمسر ريغ ةلاسر لشرشت هّجو (سطسغأ) بآ ١" يفو
 ىلإ مضنيل نانويلاو ءدوسألا لبجلاو ءاينامورو ,برصلاو .ايراغلب مضي يلاردفنوك داحتا ةماقإ
 ةينانويلا ةموكحلا عم ةيمسر ريغ تاثداحم يف عرش ؛(ربمتبس) لوليأ نم يناثلا يفو .ءافلحلا

 ةيروطاربمالا ىلع ةيموجه ةيلمعب مايقلا ةلاح يف نيدلبلا نيب يركسعلا نواعتلا لكش ثحبل
 .ةيئامثعلا

 .1550 158 ناتحفصلا ,لئاسر ؛ثيوكسا (؟0)
 .181 ص ,هسفن عجرملا (18)
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 ءاضرتسا انتلواحم يف اننا» :ًالئاق يارغ دراودا ريس ىلا لشرشت بتك ؛(ربمتبس) لوليأ ةياهن يفو
 نلعن ىأ ايكرت وع يموجه لمعب موقن نأ ىرأو .للشلاب ناقلبلا يف انتسايس ىلع مكحن امنا ايكرت

 ؛ايناغلب ابصونعحو :ناقللا لود عم ققتن نإ نآلا اذنه ال يغيتي نكلو:ءاهيلم برغل انتاج نم
 هذهب همالك متخو .«رابتعا يأ اهيضارأ ةدحو ىأ ايكرت حلاصم يلون نأ نود تابيترت ىلع
 لذبت دوهج ةيأ يف رابتعا يأ اهيضارأ ةدحووأ ايكرت حلاصمل نوكي الآ وه هبلطأ ام لك» :ةفاضالا
 .""«ةيحيسملا ناقلبلا لود نيب كرتشم لمع نيمأت ليبس يف

 جروج ديولو لشرشت نم ةسامح لقأو ,رمألا ةبراقم يف ةطيحو ًارذح رثكأ ثيوكساو يارغ ناك
 .نيدقت لقا لع ةدحاو ةيهئاث نم ةامهيريكشت نكلو»ناقلبلا 'لودل حرققملا يلاردفتوكلا داحتألل
 ءاطعإب ةيناطيربلا ةموكحلا يلذمم ىلا تاميلعت تردص دقف .نييزاوتم نيطخ ىلع ناريسي اناك
 اذه تعبتو .ةدياحم ايكرت تيقب اذإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يضارأ ةدحو مارتحاب تاديكأت
 [ذإ امآد:: لاق نإ :(نطسقلا) بآ :٠6 يف يازخ اهنع عفا ءنيكاغملا هاجتالا ف ةلوقم عالكلا
 نوكت نأ عيظتسنال لاحلا ةعيبطب انئاف :ناتلودلا ناتاه تزهو انممنلاو ايناملا ىلا ايكرت تزاحتا
 ."!«ىرغصلا ايسآ يف ايكرت سم ذخؤيس امع نيلوؤسم
 :كلاذتا ادي امك ليقرشت نبق نم اهيلا ةعوقدم برحلا ةينامشعلا ةيروطاريمألا تلختد امدنعو
 يذلا جاتنتسالا نم رفم ةمث دعي مل  نآلا ىدبي امك نوشتوسوو رونأ لبق نم اهيلا ةعوفدمو
 ليماقلا تاطخ و نكالرتلا ءاردولا نفكر انيكك دقف د ودناطيرملا ةساننسلا ىدئاتس نساك
 ,ةينامثعلا تاكلتمملل ثوملا نيوقات تعرق» برحلا ناب: 15 (ربمفوت) ىناخلا قيرشت ة:ق :ندنل

 .""ءأضيأ ايسآ يف لب ,بسحف ابوروأ يف سيل
 بزح نم يناطيربلا مومعلا سلجم وضع ,سكياس كرام ريس ناك «141 ماع نم قباس تقو يف
 أمتح ىلوألا ةوطخلا وه ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءافتخا نا» :سلجملا ًارذحم لاق دق ؛نيظفاحملا

 يليئارز دو ؛نوتسرملابو ؛غنيناكو ؛نوتغنيلو نم لك روعش ناك دقل ."''!«انتيروطاربما ءافتخا وحن
 ناف كلذ عم .ايوروأو ايناطيرب مهي رمأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يضارأ ةدحو ىلع ةظفاحملا نأ
 ةقم نم نثكا اهرمع ةسايسل امامت سكافم طخ موي ةكمزم لقا 3: تراس ةيناطيربلا ةموكحلا
 يف ةيناطيربلا تاموكحلا تفزاج يتلا زجاحلا  ةيروطاربمالا ريمدتل ىعست نآلا تذخأو ؛ماع
 .اهيلع ةظفاحملا لجأ نم بورح نشب ةقباس ةنمزأ
 يأ ترده ايكرت نا ةلئاقلا ةيرظنلا ىلا ةديدجلا يناطيربلا ءارزولا سلجم ةسايس تدنتسا دقل
 قئاقح مهأ ىدحا ثيوكسا ةموكح رصب نع تباغ برحلا ةجل يفو .ايناطيرب ةيامح لينب اهل قح

 5١٠١. ص «برحلا يدحت :تربليج (19)

 /١11. ص ,ةنس نورشعو سمخ ؛يارغ (")

 .5 ”١ ص .لئاسر ؛ثيوكسا (؟1)
 7١6. ص ,(155١؟ .ننلوك :ندنل) ةليضفلا يف ناتسارد,سكياس رفوتسيرك (؟؟
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 مالس هدعبام مالس

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا يضارآ ةدحو ةيامح نم دب ال هنا :ايناطيربل ةيديلقتلا ةيجراخلا ةسايسلا
 ”ايلغلا ايناطيرب كلانمملاة هوك لب ايكرل ادلعلا حل انجملل ةيذح نزل

 حرسملا ىلا داعأ دق ءايناطيرب هتذختا يذلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تيتفت رارق نإف «يلاتلابو
 طسوألا قرشلا ريصصم نأ :نورق ىدم ىلع نويبوروألا اهب ذخأ طسوألا قرشلاب قلعتت ةيضرف

 لوخد نأ ىه مات حي قوضوب 151غ ماع ف نويناطيربلا ةداقلا هآر يذلا ديحولا رمألا نإف اذكهو

 ,ةقيقحلا يف ءيأ :طسوألا قرشلا ليكشت ةداعإ قيرط ىلع ىلوألا ةوطخلا لثمي برحلا نيينامثعلا
 .ثيدحلا طسوألا قرشلا قلخ ىلا

 م4







 ةدايقلا ماعز علستب سيفتح

 )ع(
 ةةاضعلا هيزوطارببالا ىناك اميفو 35:04: ماع فيزخر فين لالخ
 ندنل يف يموكح بصنمل ماهو ديدج نييعت ةمث ناك «برحلا ىلا فرجنت

 ةريثك ءايشأ ةيادبك ءرمألا ةيادب تناكو .طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع رثؤي أدب دق
 :لشردد نوتستو عم :ىرخا

 ىلع ءاليتسالا ةردابم لشرشت هيف دحتا ئذلا. هسقن مويلا يف يأ 1518 (ويلوي) زومت 18
 ةمزألا ثحبل رنشتيك تربريه ىيماروه لاشرام دليفلا عم لمع ءادغ دقع :نيتيكرتلا نيتنيفسلا
 هتفصب ؛ةيناطيربلا ةيروطاربمالا شويجل برجملا دئاقلا ,ضشتيك ناك دقل .ةقمعتملا ةيلودلا
 ربع لقنتس يتلا“ دنهلا نم ةمداقلا تاوقلا نعو سيوسلا ةانق نمأ نع ًالوؤسم رصم يف ًامكاح
 ةيامجلا نع ًالوؤسم ؛ةيلارمألل لوألا دروللا هتفصب /لشرشت ناكو .برح مايق ةلاح يف ةانقلا
 باشلا يسايسلا لدابت دقو .ابوروأ ىلا ةليوطلا ةيرحبلا اهتلحر يف دونجلا لقن نفسل ةيرحبلا
 .ءادقلا لالخ رظنلا تاهجو نسما يدثجلاو

 دليفلا بغري ام اذه نكي مل ."”«رصم ىلا دوعت نلف برح تماق اذإ» :رنشتيك ًابطاخم لشرشت لاق
 روضحل تقولا نم يفكي ام ثكمي نأ هتين يو ايناطيرب ىلا رنشتيك ءاج دقف هعامس يف لاشرام
 ناك: ةموظرخلا ندشتيك لرياد:يقلو ةيتر ىلا هتيقرت ةبتسادقي (ويلؤي) نوت ١107 تالابفتحا
 ام عرسأب .رصم يف ماعلا مكاحلاو يناطيربلا ددتملا كفي ةلمح نكرم ىلا ةدرقلا م ضير
 يف كااغلل ايئانةتيرعت ف هتيغر جروح كلملل يدنا: دقو :قرشلا نا ًايجؤم ًامكااق هريصب ناك نكمن
 هيلع عطقي نأ يشخ هنا لو ؛1910 ماع يف نرقم وه اميسح بصتللا اذه رغشي امدنه دنهلا

 ,نيلفيمو نتوه :نطسوب) برحلا يدحت +1915219114 :* دلجملا لشرشت نوتسنو ,تربليج نترام )١(
 ١7., ص(
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 .نييسايسلا تقمي قزنلاو فاجلا رنشتيك ناك دقل ."'نييعتلا اذه قيرط «نويسايسلا»
 ىلا (سطسغأ) بآ علطم يف رفاسف ,ندنل يف هيقبيل ناك ام روهدتلا يف ذخآلا يلودلا عضولا ىتح

 ىلا يسنرفلا هيلاك ءانيم نم راطقلاب رفاسي نأ هتطخ تناكو .يزيلكنالا لانقلل ةراّبعب قحليل رفود
 ثلاثلا رهظ ديعب رفود يف ةرخابلا ىلا دعص دقو .دارط نتم ىلع رصم ىلا بهذي مث نمو ؛ايليسرم
 ددحملا دعوملا يف رحبت مل ةرخابلا نأل هربص دافن ًايديم رمذتيو ففأتي ذخأف «(سطسغأ) بآ نم
 .اهراحبال

 ,قباسلا مويلا ءاسم يفف .ريخأتلا نم الدب ءاغلالا ىلع هرفس كشوي نأ ردقلا فيراصت تءاشو
 يدان يف نيخدتلا ةعاق يف هاقتلا ؛يناطيربلا ناملربلا يف ظفاحم وضع عم ثيدح يف مهدحأ جمدنا

 ةلاح نم يناعت ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو نإ لوقلا ىلا ثيدحلا هرجو :ندنل ةيدنأ دحأ «سكورب

 مويلا ءاسم يفو .ةيبرحلا ريزو بصنمب فلكي مل رنشتيك نأ فسؤملا نم نإو ؛ةقلطم ىضوف

 يف ةصاخ هبش ةرجح يف اناك هبزح ءامعز نم نينثا ىلا ثيدحلا اذه نالربلا ىضع لقن :هنيع
 رانوب ىردنأ  ثيدحلا امهيلا لقن ناذللا ناميعزلا ناذهو ؛يلودلا عضولا يف ناثحابتي يدانلا
 يذلا ءقباسلا ظفاحملا ءارزولا سيئر ,روفلب رثرآ عم رمألا اشقان - نوسراك دراودا ريسو ىل

 .هعم ةبيط ةلص ىلع ناكو ءلشرشت ىلا حارتقالا لقن هرودب
 ىلع برحلا ايناملا نالعإ موي  (سطسغأ) بآ نم ثلاثلا حابص زمياتلا ةفيحص تردص دقو

 .ةيبرحلل ًاريزو رنشتيك نييعت ىلع اهيف ثحي ؛يركسعلا اهلسارم ملقب ةلاقم ةنمضتم  اسنرف
 ىدبي امك ءركذي مل هنكلو رنشتيك نييعت حرتقاو ءارزولا سيئر لشرشت لباق ةنسفن مويلا حابصو
 نأ كاذنآ نظ هنأ ىلا لشرشت + تارك ذم بكت :و .ًاضيأ نيظفاحملا نمو هنم ءاج حارتقالا نأ

 ررقف «نييعتلا اذه رارقإ يف ددرت ءارزولا سيئر نأ ىه عقاولا نكل ,هحارتقا ىلع قفاو ثيوكسا
 .طقف ةيراشتسا ةفصب ايناطيرب يف رنشتيك ءاقبتسا ,كلذ نم الدب

 بلطت ءارزولا سيئر نم ةلاسر ىقلت امدنع دعب رفود رداغت مل يتلا ةرخابلا نتم ىلع رنشتيك ناك

 عنتقا ةيوعصبو «,رمألا لوأ يف ةدوعلا لاشرام دليفلا ضفر دقو ,ًاروف ندنل ىلا ةبدوعلا هيلا

 بصنم يف هئييعت يف ركفي ال ثيوكسا نأ هل نيبت ندنل ىلا هتبوع ىدلو .ةرخابلا نم لوزنلاب
 ررق هئالمز نم حاحلابو . حوضوب ةددحم تايلوؤسمو تاطلس يذ بصنم نم كعد ,يماظن

 ةليللا  (سطسغاأ) بآ نم عبارلا ءاسم ءارزولا سيئر ةلباقل بهذف ؛ةلأسملا مسحي نأ رنشتيك
 تحستكا دق ةيناملأالا شويجلا تناك نأ دعبو برحلا ضوخت نأ ايناطيرب اهيف تررق يتلا
 لبقي نلف ندنل يف ءاقبلا ىلع ربجأ اذإ هنا رئشتيك هلالخ لاق :ةعاس امهعامتجا مادو  اكيجلب

 .ةيبرحلا ريزو بصنم نم لقأ ًأبصنم

 ًاريزو رنشتيك يعف «يلاتلا مويلا يف ءارزولا سيئر قفاو ؛ةفاحصلاو نييسايسلا طغض تحتو
 لوبق ىلع ًاقالطا ًاصيرح (هفصنن يكل) رنشتيك نكي مل» :ًالئاق ءارزولا سيئر بتك دقو .ةيبرحلل

 ,١ا/؟ ص( ,ريميك ميلو :ندنل) ,ىصخلا سدئنهم :رثشتيك ,راسك جروج (؟)
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 ديعب ىلإ علطتي مولرخلا رنشتيك

 ةسايسلاب هل لخد ال هنا حوضوب موهفمو .قفاو دقف ًابجاو هرابتعاب هيلع ضرع دقو امأ ءبصنملا
 اهنا .مالسلا لحي امدنع هيلا ةدوعلا عيطتسي ثيحب  ًارغاش ىقبيس ةرهاقلا يف هناكم ناو
 :ثيوكسأ ضارتفا ناك ."!«ةنهارلا فورظلا يف نسحألا ينظ يف اهنكلو رطخلاب ةفوفحم ةبرجت
 رذشتيكل ٌاليدب نيعي مل كلذلو ,روهش ةعضب ىوس مودت نل برحلا نأ ًابيرقت عيمجلا ضارتفاك
 هبصنم ىلا ًابيرق دئاع لاشرام دليفلا نأ هداقتعا ناك .رصم يف ماعلا مكاحلاو دمتعملا بصنم يف
 يف ةيبرحلا ةرازو يف ديدجلا هبصنم ماهم رنشتيك ملست (سطسغأ) بآ نم سداسلا يفو .كانه
 .لوهتياو

 اذه ناكو .""ءاقبلا مزتعي ال هنا حوضوب ًانيبم ؛ندنل يف رجأتسم لزنم يف رنشتيك دروللا ماقأ
 سمخ نم لقأ ةريسم دعب ىلع «زندراغ نوتلراكو سيريت سواه نوتلراك يعراش عطاقت دنع لزنملا
 .هلمع يف ةظقيلا تاظحل نم ةظحل لك يضمي نأ عيطتسي هنا ينعي اذهو «ةيبرحلا ةرازو نع قئاقد
 ءادغ ةداع لوانتيو .ةعساتلا دنع هبتكم ىلا لصيو ؛ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا دنع ظقيتسي ناك
 أرقي مث ةوفغ ذخأيو ءاسملا فحص أرقيل ءاسم ةسداسلا دنع تقوملا هنكسم ىلا دوعي مث ؛ًادراب
 ذيبنلا نم ناسأكلا وأ سأكلا امأ .'!ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح ةيمسرلا تايقربلا ءاشعلا دعب
 هنا نإ ؛ةمرحم تراص دقف رصم يف اهب عتمتسي ناك يتلا يئاسملا يكسيولا ساكو ءاشعلا عم
 .برحلا لاوط رومخلا برش مدعب نطولا يف ةودق نوكي نأب دهعت سماخلا جروج كلملا نم بلطب
 رنشتيك زربي نأ نم فوخلا هؤشنم ءًاريزو ملعلا يدنجلا اذه نييعت يف ثيوكسا ددرت نا ىدبي
 ميظع يدنجل قبسي ملو .برحلا نمز يف ايناطيربل ًاميعز ؛ءارزولا سيئر نم ًالدب ةيبرحلا ريزو
 طباض نم امو ؛نرق ءاهز لبق ةرازولا نوتغنيلو ىلوت نأ ذنم ةلودلا يف ًاريبك ًابصنم لغش نأ
 شرعلا داعتسا يذلا كنوم جروج لارنجلا ذنم شيجلا ةمدخ يف ىهو ءارزولا سلجم ىلا مضنا
 ةيريغب ةيندملا ةطلسلا آدبم ىلع ظفوح نيحلا كلذ ذنمو .عيفر بصنمب ءؤوكف 117١ ماع يف
 دليفلا تامدخ ىلا ةحلملا هتجاحل أدبملا اذه عاضخإ ىلع ربجم هنأ رعش ثيوكسا نكلو .ةديدش
 .رنشتيك لاشرام

 رئاس يف ناردجلا ىلع ةقلعم ةروصو «ةينطو ةروطسأ ناك  ةيروطسأ ةيصخش رنشتيك ناك
 داخاد هتيؤرل ًايموي دشتحت ةديدع عومج تناك يرازولا هبصنم ملست نأ ذنمو .ةكلمملا ءاحنأ
 نوكي نأ داك» :ةلئاق ءارزولا سيئر ةنبا دعب ام يف تبتك دقو .اهنم ًاجراخ وأ ةيبرحلا ةرازو ىلا
 دتمت ام لك ...حاجنلا ىلا ءيش لك قوفو ,مسحلاو «ةوقلا ىلا زمري هنا ينلخ يفو ؛ًازمر ةيصخش
 هثدحأ يذلا يسفنلا رثألا نا .لشفي نأ نكمي ال رنشتيك نأب روعش ةمث .حجان ةلاحم ال هيلا هدي

 ةعبطم :كرويوينو دروفسكوا) كورب رونايلاو لكيام اهررح ؛يلئاتس ايشينيف ىلإ لئاسر ,ثيوكسا بش كه )5

 .١1١ا!/ ص ١114857( ؛دروفسكوأ ةعماج

 .جروج كلملا هل همدق نكسم ىهو «سميج تناس رصق «سواه كروي ىلا لقتنا 6 (سيرام) راذآ يف (#(

 :4/4 ص :(1417 ,نوسطاوو نوسلوكين روفيا :ندنل) 1414-1918 برحلا يف لدير دروللا ةركفم (4)
 .157 ص .«رشنشتيك» ناسكو
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 حنم دقو .ةماعلا ةنينأمطلا يف اهثب يتلا ةوقلا تناك كلذكو الماش ًاماعو ًايوفع ناك هنييعت
 .("«ةينطو ةفص :ةيصخشلا هترادجب ؛ةموكحلا

 :ةماق ةفك هي نوقثي لب نتشتيك ضخ اه ف لقعلا نومكحي ال“ سادلا نم ةماعلا نأ ليق دقل
 ."!«نيخب رومألاف ءانه رنشتيك ماد ام» :نيلئاق

 زلراشت لارنجلا عرصمل مقتنا دقف . ةحجان ةمتاخ ًامود هيدي ىلع ءايشألا ةمتاخ تناك يضاملا يف

 لواح دقو .نادوسلا حتف داعأو شيواردلا ةيروطاربما رمد امدنع موطرخلا يف نودروغ جروج
 مهل ىدصتف ةيئاطيربلا ةيروطاربمالا تاكلتمم يف مهسفنأ اومحقي نأ كاذنآ نويسنرفلا

 مزهنت ةيسنرفلا ةوقلاب اذإف ؛نادوسلا يف !دوشاف ةعلق يف مزحب مههباجو 1814 ماع يف رنشتيك
 ءاجف نيوبلا برح ءدب دنع ماري ام ىلع رومألا نكت مل ايقيرفأ بونج يفو .ةعلقلا نم بحسنتو
 يف شويجلا ةدايق ىلوت امدنع هنا مث .ةرفظم ةياهن برحلا ىهنأو رومألا مامزب كسميل رنشتيك
 .رصم يف هادبأ يذلا مزحلاب هتدارإ ضرف ؛نيرشعلا نرقلا علطم يف دنهلا

 هيلع تفضأ دق ةعئارلا هتاراصتنا اهيف زرحا يتلا ةيروطاربمالا ءاحنا يف ةيئانلا عقاوملا نا
 لوهلا يبأ لاثمت هنأكو ءدحاو نآ يف ةايحلا نم ربكاو اره انس ودمي هلطتج ةفادبلا كيو :اهفمرت
 ادب كلذ عمو ؛ةنينأمطلاب رعشي الو ًاموتكو ًايئاوطنا ًاصخش ناك دقل .ءارحصلا 0

 رظن يف نكي مل سانلا نع ملؤملا هضارعإ نا .ةيبعشلا ريطاسالا يف تماصلا يوقلا لطبلا هنأك
 فلظوم بقار دقل .مهل راقتحا هنأكو رهظ نييسايسلا هئالمز نم هفوخو ؛مهنع ًاضارعإ تخل
 ,ءارزولا سيئرو همض عامتجا يف لاشرام دليفلا ةيجراخلا ةرازو يف لمعي رمعلا لبتقم يف ريغص
 طلتخا طباض هنأكو ادب رنشتيك» نأ هتركفم يف نودف ؛جروج ديول ديفيدو «يارغ دراودا ريسبو
 "7 «مهفرعي ال هنأب رهاظتلا لواحف نوهزنتي مهو نيبعاللا نم ديدعلاب
 نينيعلا قرزأ «نيبراشلا ثك :نيبجاحلا ظيلغ ,نيكفلا عبرم ؛نيبكنملا ضيرع ؛لوطلا عراف ناك
 هدعأ يذلا رودلا رهظمب رهظيو ؛ًامسج هقافر لواطي ناكو ؛ةفيخم ةدراش ةرظن اذ ,لوح امهيف
 نيذلا نييفاحصلاب ًاظوظحم ىلوألا هتالمح ذنم ناك .ةيبعشلا ةفاحصلا هب هتصخو ردقلا هل
 نمز ىهو هتريس نمزب ًاضيأ ًاظوظحم ناكو .سانلا اهفرع يتلا هتروص اومسرو هتريس اوعبات
 .أ1 .أو ؛غنلبيكو ءيليئارزد نا .ايناطيرب يف ةيروطاربمالا ةديقعلاو تافلؤملاو روعشلا مارطضا
 ةيلوح يهو «ةريدتسملا ةلواطلا» سسؤم) سيتروك لينويلو («عبرألا شيرلا» فلؤم) نوسيم
 .اهتمق وه بكر يتلا ةفراجلا روعشلا ةجوم اوقلخ دق مهريغو ناشتوب نوجو (ةيلايربما

 هئارقل بتك ؛هنمز يف يبرح لسارم مها ناك امبر يذلا ؛ليم يليد ةديرج نم زنفيتس جروج نإ
 ىدبيو رشبلا ةقد نم تسيل اهنأكو ىدبتل ىتح أطخلا اهبوشي ال رئشتيك ةقد نا» : 11٠١ ماع يف

 ,715 ص .(1576 .زئيلوكو دووسيتوبسو ريميا ؛ندنل) هتفرع امك لشرشت نوتسنو ,رتراك ماهنوب تيلوياف (5)
 ١. 77 ص ١55١( كوب نروبدلوا ةكرش :ندنل) 19154 برحلاو نويسايسلا ,كورب رفيب بروللا (1)

 .54 ص :(1554 ,نوتد .ب .| :كرويوين) ,نوسني نسلا رابك ,ربوك فاد (1)

4 



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك

 داق فيك هيف ىور نادوسلا ةلمح نع ًاباتك زنفيتس فلأ دقل .(!«ناسنالاب هنم ةلآلاب هبشأ ىه
 وبرت ةفاسم ًابونج هشويج (يرصملا شيجلا دئاق يأ .رادرس نيحلا كلذ يف ناك يذلا) رنشتيك
 اهيلع طقسي ال ضارأ ىلا لينلا يداو هايم نم «ةيلمرلاو ةيرخصلا يضارألا نم ليم فلأ ىلع
 اهيف تناك يتلا مئاقيلا فلؤملا لماجت دقل :عبوم ليه نويلع هتحانمم ادلب عتفي ىكلا ءأدبأ رطل
 اهب صتخا ىتلا ةيميظنتلا ةردقملا ىلع ثيدحلا يف بهسأف .دقنلل ةضرع ةيدايقلا رنشتيك ةردقم

 ناك نديشقيك نإ زدفيتني ةلاق اممو - ةساقولا عالس يف طبانشك ةيضام“ نم اهدفتنتاو ناارسلا
 لاقو .('!2...حساك رصن نم نقيتي نأ لبق طق ةكرعم ضخي ملف» ةديدش ةيانعب هتاكرحتل ءىيهي
 ,رنشتيك تربريه ىعدي ناسنا ةمث سيل ...ناسنالا هيف ىفتخا دقل» :هباتك يف ًاضيأ زنفيتس
 امب مهيذغي :ةلآ يف بيلاود مه هدونجو هطابضو ءاهيطعي الو ةدوملا بلطي ال ؛طقف رادرسلا كانه
 ("”!«هسفن ىلع هتوسق لمعلا يف مهيلع ىسقيو .ءافكأ اونوكي يكل يفكي
 رظن يف ىهو  ءارزولا ةيقب ناك ءكلذ دعب ةديدع رهشألو لب «ءءارزولا سلجم ىلا مضنا امدنع
 لك سكع اهنأل .مهجعزت تناك ةيركسعلا نوؤشلا يف هلاوقأ نأ عمو .هنوباهي - بيرغ مهرثكأ
 يناطيربلا شيجلا نأ مهداقتعا ناك .ةشقانم نود هءارآ اولبق دقف ؛هب اونمْؤي نأ اوداتعا ام
 :ةيبرحلا ةرازو يف هاضمأ موي لوأ يف لاق رنشتيك نكلو ؛هدارفأ ددع ثيح نم يفكي فرتحملا

 نظن دعبب رتشتيك نكاو :ةريصق نوكتس برحلا نأ .دئاسلا يارلا ناكو :"«شيج اندنع سيلد
 مالك لباق لشرشت مالكل ًاقفو ءيذلاو) لوهذلاب بيصأ يذلا ءارزولا سلجم غلبأ :ءىطخي ال

 ناو ؛لاجرلا نييالم مضي شيجب ناديملا يف ظفتحت نأ ايناطيربل يغبني هنا (كشلاب رنشتيك
 ةراقلا ضرأ ىلع ةيراضلا كراعملا الإ اهمسحت نلو ؛:تاونس ثالث نع لقي ال ام مودتس برحلا
 ريبك شيج داجيا نكمي ال هنا لئاقلا يديلقتلا يأرلل ًافالخو .""ةيرحبلا كراعملا سيلو ةيبوروألا
 جاف يذلا رمألا ,نيعوطتم دينجت ةلمحب شيجلا ددع رئشتيك داز ءيرابجالا دينجتلاب الإ
 .فلخلا ريحو هيرصاعم

 ةلمحل ًادادعتسا اهميظنت ةيلومش لثمب هتاوق ميظنت ةطساوب برحلا حبري نأ رنشتيك ىأر دقل
 ,ةوقلا لئاه شيج زيهجتو بيردتو داجيإ يف ىلوألا تاونسلا يضمي نأ ىلع مزع دقو .موطرخلا
 ناكو .ةيبناج كراعم يف اهددبي نأ ال ءام ةقطنم يف هتاوق زكري نأ مث ؛ةيجهنمب كلذ لعفي نأو
 كارتألا ةلتاقمل بونجلا نم ديزملا لاسررا نأو «ةيبناج برح يه ةلبقملا ةينامثعلا برحلا نأ هروعش
 يف ديحولا يركسعلا همه  سيوسلا ةانق ىلع يكرت موجه عوقو ىشخي ناك .دراوملا يف ريذبت وه

 .43 ص ١6٠١(:. ,ديم دور :كرويوين) ؛موطرخلا ىلإ رنشتيك عم زنفيتس .ج (8)
 21 ضيةسفت جلا (4)
 مك نه ةسفن متل[

 .«رنشتيك» ةرشع ةيناثلا ةعبطلا ؛ةيناطيربلا ةعوسوملا )١١(
 )١7( ص :.ضشتيك» راسك 153.
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 نكي ملو .موجهلا دص ىلع ةرداق رصم يف ةيناطيربلا تاوقلا نأ دقتعا هنكلو  طسوألا قرشلا
 ةسايس رنشتيكل نكي مل هنا ينعي ال كلذ نأ الإ .برحلا بسكل هططخ يف رود طسوألا قرشلل
 يف ايناطيرب هيدؤت نأ بجي يذلا رودلا يف ةتباث ءارآ هل تناك هنأ ىرنسو لطسوألا قرشلا نأشب
 .ةيبوروألا برحلا يهتنت املاح ةقطنملا

0( 
 دوهجملا سأر ىلع نوكيل ةموكحلا ىلا هب ءيج يذلا يركسعلا لطبلا نأ ةفداصم ضحم تناك
 هتقطنم قرشلا نوكي نأ يف ءقحلا هل نأ أضيأ نورخآلا ى ديلا ؛ «قحلا هل نأ ىري لجر ؛يبرحلا
 .ةيناطيربلا ةسايسلل ةزيمللا ةماعلا طوطخلا ةقثننا ةفداضكا هذه نمو هي ةضاخلا

 نم أءزج لازي ال ةيمسر ةهجو نم ناك يذلا دلبلا صم رنشتيك مكح ؛بيرق نمز لبق
 ١1845, ماع يف ايناطيرب هتلتحا ىتح ًالقتسم ادلب ناك ًايعقاو هنكلو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 .هرداغت نأ نم الدب هيف تيقب ايئاطيرب نكلو . دليلا يداغت مث ماظنلا ةداعا وه اهفده نأ ةنلعم

 نيذلا طابضلا ناكو .يناطيربلا ذوفنلا ةرئاد ىلا ًايبسن ةثيدح ةفاضا رصم تناك 1514 ماع يفو
 دلب يف مهدوجو مكحب مهو .ثادحألا ىلا ةزيمتم ةرظن نيوكت يف اوعرش دق رنشتيك عم اهيف اومدخ

 طابحإب اوبيصأ دقو ؛ةيبرعلا نوؤشلا يف .ءاروخ ءأطخ مهسفنأ نوربتعي اوذخأ ةيبرعلاب قطان
 ةرازو نأ ًاملع ؛ةيجراخلا ةسايسلا عنص نم دنهلا ةموكحو ةيجراخلا ةرازو مهتدعبتسا ذا ديدش
 يف ةيبرعلاب ةقطانلا ءازجألا عم ًايديلقت نالماعتت نيتللا نيتهجلا اتناك دنهلا ةموكحو ةيجراخلا
 ةريبكلا قراوفلل يقيقح كاردإ هيدعاسم ىدل الو رنشتيك ىدل نكي ملو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ,ًلثم ؛:نويرصملاو برعلا ةريزج هبش ناكسف .طسوألا قرشلا يف ةديدعلا ةيناكسلا تاعمجتلا نيب
 ,خيراتلاو ,يناكسلا بيكرتلا ثيح نم  نوفلتخم مه كلذ ادع اميفو ,ةيبرعلا ةغللا نوملكتي
 رنشتيك ودعاسم ناك ىل ىتحو .نيدلبلا نم لكب ةطيحملا فورظلاو ؛ةماعلا ةرظنلاو ؛ةفاقثلاو
 يف ءاربخ مهلعجي نأ ةرورضلاب كلذ نأش نم سيلف «مهداقتعا بسح رصم نوؤش يف ءاربخ
 .مهئاعدا بسح برعلا ةريزج هبش نوؤش
 ةيرصملا ةموكحلاو ةيجراخلا ةرازو ذخآم مغر اهب ماق يتلا ؛نادوسلا ةلمح رنشتيك ذفن امدنع
 قطانلا ملاعلا ىلع ةيئاطيربلا ةرطيسلا ةقطنم ًاريثك عسب هناف ءاهيلع رمورك دروللا ةسائرب
 ايناطيربل ريبكو ديدج يروطاربما كلم عاطتقاب ملحي أدب نادوسلا ةلمح لالخ هلعلو .ةيبرعلاب
 .ةيعاطقالا هذه يف كلملا بئان وه نوكي نأ ىلع ؛طسوألا قرشلا يف

 ريمألا - يويدخلا نأ شع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم نوفرعي نويناطيربلا نولوؤسملا ناك
 يويدخلا نأ عمو .هتطلس عيسوت ىلا حمطي  هشرع فلخ نم رصم ايناطيرب مكحت يذلا يرصملا
 هدوارت راكفا نع ةرتاوتم تاعئاش ةمث تناك دقف ,رصم يف ينامثعلا ناطلسلا بئان ًايرظن ناك
 ًاناطلس نوكي نأ يأ - ةيحورلاو ةيويندلا نيتماعزلا يف ناطلسلا لحم هلولح ةيناكما نأشب
 ةيروطاربمالا مسقي اذهب ؛ةيروطاربمالا يف ةيبرعلاب ةقطانلا تايالولا يف  نيملسملل ةفيلخو
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 ةريزجلا هبش يف ةيمالسالا ةسدقملا نكامألا ممض ىلع مزع هنا ىرخأ ةعئاش ةمثو .ًةفصانم
 نوقحلملا نويناطيربلاو نويرصملا طابضلا امأ .'"”هتيامح تحت كانه ةفيلخ بيصنتو ةيبرعلا

 .مهتطلس يف ىربك ةدايزب مهيلع دوعيس ةطخلا هذه قيقحت نأ اومهفي نأ دب الف هب

 عسوتل ةضراعم دشألا ىربكلا ةلودلا يه اسنرف تناك  رشع عساتلا نرقلا ةياهن دنع  كاذنآ

 ةعباتلا عقاوملا رظن ةهجو نم امهفلاحت ادب دقو .ايسور ةفيلح تناك اسنرفو «ةيناطيربلا رصم

 يفارغجلا ايسور دعُي لايحو .ايناطيرب دض هجوم هنا طسوتملا ضيبألا رحبلل ةيذاحملاو ايناطيربل
 هدوجو نأب نورعشي يذلا ىدعلا اهنا اسنرف ىلا نادوسلاو رصم يف ةرظنلا تناك ,ةقطنملا نع

 ةسايس يه اهتمدخ ىلع رنشتيك طابض ىبرت يتلا ةسايسلا تناك كلذلو .مهنم بيرق رطخلا
 .ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا يف نوفنلاو عقوملا ىلع اسنرف ةمحازم

 يف يداعلا طباضلا ريكفت ىدم زواجتت ةيملاعلا ةسايسلا تارابتعاو ىربكلا تاعمجتلا تناك

 لك» :(رنشتيك ينواعم دحأ بتك امك) هيف لثمتي بيج نع ةرابع تناك يتلا ةيناطيربلا ةرهاقلا
 دقل .("'!«...ةرتلكنا يف ةيركسع تايماح مضت ةدلب ةيأ يف هدجن امم طيحملا قيضو قفألا قيض

 روحمو ؛ةسناجتم ةكسامتم مهرسأ دارفأو نييناطيربلا نيلوؤسملا نم ةفلؤملا ةيلاجلا تناك
 ةسيئرلا قدانفلا دحأ يف اهنويحي يتلا صقرلا تالفحو فروت يدانو غنتروبس يدانوه اهتايح

 .عوبسألا يف لايل تس
 ةسايسلا وعناص لهاجت يتلاو  ةيميلقالا ةيركسعلا ةيماحلا عابطب ةعوبطملا ةيلاجلا هذه نم
 ْ .رنشتيك دروللا قثبنا  اهرظن تاهجو ةيناطيربلا ةيملاعلا

3 
 رصم يف يناطيربلا دوجولا ةعيبط حيضوت ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع برحلا نش ىضتقا
 سلجم ناك دقو .ناطلسلا ةيروطاربما نم نيءزج ًايمسا نالازت ال امهاتلك اتناك ذإ ءصربقو
 نأشلا اذهب رارقلا نا ةرهاقلا يف نيلوؤسملل ليق لب ؛نيدلبلا مضل ًاذبحم يناطيربلا ءارزولا
 ةيقرشلا نوؤشلاب صتخملا ةرهاقلا يف رنشتيك دروللا ريتركس .نروتس دلانور جتحا دقل .ذختا دق
 ًاماع نيعبرأ ىدم ىلع ةيناطيربلا تاموكحلا اهتعطق بوعوب ًاثكن لثمي هنا ًالئاق رارقلا اذه ىلع
 يأ) رصم يف ميقملا يناطيربلا دمتعملا بتكم يأر ناكو .ًاتقوم يناطيربلا لالتحالا نوكي نأب

 ىلا ريدقت لقأ ىلع ةيزمر ةراشإ عم «ةيناطيربلا ةيمحملا عضو رصم ءاطعإ (رنشتيك بروللا

 - 1414 اهومجرتمو نيسحلا  نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا ةيزيلكنالا ةهاتملا يف ,يرودك ليا (1)
 148917-2,195١08 يويدخلاو ناطلسلا ,شتيفوشريه .لو ؛١؟ ١١؟ ناتحفصلا ١1915(: :؛جديربماك) 4

 ةيروطاربمالا ميسقتو رنشتيك دروللا» «يفيكافين اكوج :(197١؟ «لوألا نيرشت) ةيطسوأ قرش تاسسارد

 ص ١9571( «نامغنول :ندنل) يلودلا خيراتلا يف تاسارد ؛تاو .دو نروب .ك :يف 155١١ -١51« ةينامثعلا

318 

 )١4( «نئوتسوو ردوه :ندنل) .يرصم لوؤسمل غارفلا تقو ءليسيس دراودا بروللا ١955١( ص 1817.
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 ب هج نع رن هن ايجي ءاردزلا ناجم لكك الا اذه نع قم ًاعافد (رتشتيك

 .مايألا لبقم يف رومألا هاجتا نوكيس فيك نيب كلذبو ءيناطيربلا دمتعملا بتكم

 لكشل ًاجذومنا ميقي نأ ةرهاقلا يف رنشتيك دمتعملا رقمل حمس ,ةلاحلا هذه يف ؛ءارزولا سلجم نا
 ءاحنأ رئاس يف فاطملا ةياهن يف ايناطيرب هسرامت نأ هونواعمو لاشرام دليفلا دارآ يذلا مكحلا
 نم ءازجأ يف ايناطيرب هسرامت ام رارغ ىلع ًارشابم ًامكح نوكي نل وهو .ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا
 يف نوكراشم دلبلا لهآ نم ماكحو ءارزوو ةكلام ةرسآ نم ريمأ كلانه رنشتيك رصم يفف .دنهلا
 مهل اهمدقي تايصوت ىلا أدانتسا مهعيقاوت لمحت تارارق نوردصي ءالؤهو .ةموكحلا تاءارجا
 ىلا تعد يذلا ةيمحملا ةموكح لكش ناك كلذ .مهبصانمب نوقحلملا نويناطيربلا نوراشتسملا
 انركنتسا» :كبسلا يف ةعارب اهيف تاملكي كلذ نع زروتس دكلائور ربع دقو .رنشتيك ةعامج هقيبطت
 ."”«هكاردا نكميال ام يجرت ةغفيص لب ةيطرشلا ينمتلا لاعفأ اهيلع انرثأو ,سمألا لعف ةغيص

 رتتشتيك ةينالاخ نم هزيغو زروتس اهذهتا: ىرخلا تارارقل ةكلجوت ناك نضمب قلغتملا نارقلا ذه
 ةعئاتر ال ىتلا لاشزام دليفلا ةطلس ةيامح تحتاظسرألا ئرشلا يف ةيناظيربلا ةساسلا ناش
 ناك يضشتيك بروللا هأرآ عم ىزشلا: عينشاوم ف ةفوكملا ءازآ تمداضت ام اذإف.:عزاتم اهنف
 سيئر نع ةداعلا يف ردصت يتلا تارارقلاو ,رنشتيك ءارآ بيصن نم رفظلا نوكي نأ حجرملا
 كلذ نع ًاضوع تناك :ءارزولا سلجم ىأ ءدنهلا يف كلملا بئان ىأ :ةيجراخلا ريزو وأ :ءارزولا

 اذه ناك امو .هرظن ةهجو لثمت اهرابتعاب حرطتو ًايبسن ايند بتارم يوذ نيفظوم نع ردصت
 .ةذفلا لاشرام دليفلا ةباهم الول ثدحيل

 ةيشاح ةرهاقلا نم ةدراولا تايقربلا ىدحا ىلع ؛ةيجراخلا ريزو :يارغ دراودا ريس بتك دقل
 ةيشاحلا بتك هلعلو .""«قفاوم انأف ًاقفاوم ناك اذإ ؟رنشتيك دروللا قفاوي له» :اهنومضم

 ةسايسلاب ةقلعتملا تارارقلا ضرع ىلع ًاصيرح رنشتيك ناك .تايقربلا عيمج ىلع اهنيع
 اهمدقي ىتلا تاحرتقملا كلت ىتح رقيو ؛رنشتيك ءارآ دنع لزني اذه ناكف «يارغ ىلع ةيجراخلا

 ١ .اهل ضراعم هنأ عم ةيبرحلا ريزو

 ,هتيشاحو رنشتيكل ؛دحلا اذه ىلا ةيقرشلا لئاسملا ةرازولاو ناملربلا ءاضعأ كرت بابسأ دحأ نإ
 ماع برح لالخ طسوألا قرشلا نوؤشب نييناطيربلا لهج نا .اهنع ريثكلا اوهقفي مل مهنأ ىه
 عوجرلا داتعا ,نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا يف يموكح فظوم لقع هروصتي ال رمأ وه 5
 نع تامولعملا نم ةعساو ليصافتب بوزتلاو ,ةيملاعلا ةيفاحصلا ةيطغتلاو ؛:ةمخضلا عجارملا ىلا
 ءايكرت دض برحلا ايناطيرب لوخد ديعبف .ىربكلا تاموكحلا اهعمجب موقت ءةيبنجأ نادلب

 )١15( ص (19117 ,هدالواو زئامتوب .ب .غ :كرويوين) زر وتس دلانور ريس تاوكذم 7١1.
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك

 :قرشلا ىلإ تالعرب تاق ىقاطيربلا نالربلا ءامضعا نم ةلق دحا «نسكياس كرام ريس ىنكتشا
 ةييطاربالا نع :يريكإلا ةفالاب :تاجرطلا قداس دهاو عبرات بانك وكر مدع قف
 تناك لب ءيلصأ ثحب ىلا دنتسي كاذنآ ةلوادتملا خيراتلا بتك نم يأ نكي ملو .""”ةينامثعلا

 اهنمز مداقت ًابتك اهلك تناك كلذلو ,1745 ةنسلا دنع فقوت يناملا دهج ىلا دنتست اهعيمج

 ,ةيروس هاجتاب ًالامش ىزغلل أيهتت ةيناطيربلا شويجلا تناك اميفو :15117 ماع يفو .""ًاريثك
 باوجلا ناكف ؛ةيروس يف عاضوألا نع ليلدب هدوزت نأ ةيناطيربلا تارباخملا ىلإ شيجلا بلط
 يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألل ًاحسم نمضتي ةيبوروأ ةغل ةيأب باتكل دوجو ال نأ
 .""!ةقطنملا

 نع  طئارخلا اهيف امب  ةيلوألا تامولعملا عاونأ طسبأ ىلا رقتفت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك دقل
 طابض دحأ ماق نأ 1917-1514 ةدملا يف ثدح دقل .اهدض برحلا تلخد يتلا ةيروطاربمالا

 يتلا رصمل ةعباتلا ءانيس بودح نم ةبيرق رفق ةقطنمل ةطيرخ مسرو حسمب ًأرس رنشتيك تارباخم
 نارباقلا اهب تماه ىتلا' ةليلقلا مسلما لابعا نم ةلق دحا لمع ناكف «انناطنري اهنكحت
 تاونس يف ةينامثعلا يضارألا يف تايلمعلا اوداق نيذلا نييناطيربلا طابضلا نا .7”'2ةيناطيربلا

 يف ايكرتل يناطيربلا ىزغلا قافخال ناك .مالظلا يف نولمعي تقولا مظعم اوناك ىلوألا برحلا
 ةريزجلا هبشل ةدحاو ةطيرخب تدوز ةيناطيربلا ىزغلا ةوق نأ اهدحأ ؛ةديدع بابسأ 11١١5 ماع

 ,طسوألا قرشلا رود ءاج امدنعو .ةقيقد ريغ ةطيرخلا هذه نأ نيبت دقو  موجهلل ًافده تناك يتلا
 .مهيدل ملاعملا ةفورعم ريغ قطانم يف نوكرحتي مهنا ؛نييركسعلا نأش مهنأش ؛نويسايسلا كردأ

 اوناك ءطسوألا قرشلا نوؤش يف رضشتيك ةدارإ دنع اولزن نيذلا نييناطيربلا ءارزولا نكلو
 دمتعا نيذلا موطرخلاو ةرهاقلا يف هينواعم مهف وأ ءطسوألا قرشلل همهف ةلآض ىدم نولهجي
 .تامولعملاو ةروشملا ثيح نم مهيلع

 ,ناليمكام :ندنل) ةيكرتلا ةيروطاربمالل رصتخم خيرات :ريخالا ءافلخلا ثارت ءسكياس كرام ريس (107)
51). 
 ماع نم ةيكرتلا ةيروطاربمالا ءيسرفيا درولو ؛«ايكرت» ةرشع ةيداحلا ةعبطلا ,ةيئاطيربلا ةعوسوملا (18)
 .5 ص :(1979 «غيتريف دراوه :كرويوين) 1414 ماع ىلإ 4

 )١19( ددعلا ؛ةيبرعلا ةرشنلا /١47 ١١ ناسين /1931.
 )٠١( ص ,(15417 ,بيك ناثانوج :ندنل) ةعورشملا ريغ ةرماغملا ,نوتسنيو .ف .ف .ه  1١9 7١17و77١0
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 رنشتيك ونواعم

 )0غ(
 ناك لب (ًأمئاد لعفي ناك امك) طقف ءاسنلا بنجتي ال ةيبرحلا سيزو ناك
 ,وكذلا زعم: هيف نم لكرطيمتم فش افف, هلك يجتراخلا .خلاقلا قنجتي

 ديحولا هقفازم نوكي داكي دلاريجزتيف .دلاوزوأ لينولوكلا ؛يصخشلا: يركسعلا هريتركس: ناكو

 .هنم اوعمس وأ .دلاريجزتيف ىلا: اوؤبتك مهنا: نودلصقي :اوناك هن اوغمشتىأ ننشتيك نلا:اوبتكا

 زكرم ىلا<نآلا لقتنا دقو مآ: هيِشوؤرم ىلع ا ديدش .ًادامتعا''ماوذلا- ىلع! دمتعي: شنشتيك ناك 5
 هعم لقتنا لب ةظلسلا نكرم ىلا هعم لقتنا يذلا ىه ةدحو .دلاريجزتيف نكي ملف.ندنل يف ةطلسلا '.. ١

 لكشلا .ّضْرق رنشتيك 'دزوللا .نافف'ا ذكاهو'.نابوسلاو سضنم يف :اولظ نياثلا "هون وؤرم ًانضيأ اهيلإ ا با
 طسوألاقرشلا قجن ةديدج" ةبزاقم ميسر» قيرط .نع سيل ايناظيرب ةيسايس ىنع.هنمسر يذلا

 كتلوا ناكفا .ًايخيا .ناذيللا:إ3 زير اتغبم ظاخمط ىلإ .ةلملنسلا فز وبقت  قيازط ة زم لب“ بصف دق
 رصم يف :نويناطيربلا نولوؤسملا نعشي نأ نم ال دبو .اهنوذفنيو ةسايسلا كلت نؤهجوي طابضلا. ٠

 ةصرفلا مهل تجيتأ :يضاملا يف نورعشي اوناك امك َنولمهم مهنا وأ لهاجت عضوم مهنا نانبوسلاو
 .ًاسوملم مهنزو اولعجيل نآلا

 ناكم ىلا هنسفن رنشتيك عم:ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا يف ئىمادقلا: رتئشتيك-ؤنؤاعنم: دسعض سقل
 رنشتيك نأ وش ١5304 ماع ةياهن يف ًازراب ناك يذلا رمألاو :ةيقرشلا ةسايسلا عنص يف ةرادصلا:

 رثكأ هنأ دعب ام يف:نيبت يذلا رمألا نأ ريف: ءيصخشلا هعباطب ةموكحلا  تاسازس عبط دق ناك
 ةموكحلا مالعإ مهيلع ناك نيذلا صاخشألا ناتخا دق ناك رنشتيك نأ وه ,ةموميدو ةييمهأ -:

 ام نإ .ًاضيأ برحلا دعبو : برحلا لاؤط طسوألا قرشلا نشب اهل ةروشملا ميدقتو ةيئاطيربلا
 ةسايسلا عنضو تامولعملا ميوقت ةيلمغ نمازيثكلا لقن هنأ وه مهيلا :ةطلسلا لقنب نششتيك هلعف
 ةصاخ ةفرعم يوذ اؤنوكي مل ىلو ىتح . نولوؤسملا ثيح «ةيملاع ةيروطاربما :ةسمصاع نم



 مالبس هدعبام مالس

 امه نيترمعتسم نيتمصاع ىلا ؛ةعساو ةرظن رومألا ىلا رظنلل نوليمي  طسوألا قرشلا نوؤشب
 نا .ىمادقلا نيفظوملا تالماحت ديقت وأ دحتل بويق الو بودح ال ثيح نابوسلاو رصم اتمصاع

 ًاقاوت ةيبرحلا ريزو ناك يتلا ةكيبلا لثمي ناك مولرخلاو ةرهاقلا نم لك يف يناطيربلا بيجلا
 .ًايحور اهنع ًاقالطا لصفني مل يتلاو اهيلا ةبوعلل

 .'.ارتلكنا يف «أيبنجأ ام لكشب هنوك» يف لثمتي ناك ةيبرحلا ريزو فعض نإ نيبقارملا دحأ لوقيو

 ًاكابترا كبتري لاشرام دليفلا ناكو .اتكلك وأ ةرهاقلا نم ةبرغ رثكأ هل ةبسنلاب ندنل تناك دقف

 يف ةيجراخلا ةرازوو ةيبرحلا ةرازو ىلع دمتعي نأ نم. كيو: هل ةفولأملا ريغ هوجولا مامأ ًاديدش

 امدنعو .رصم يف هيسوؤرم ىلا عجري لظ ؛طسوألا قرشلا نأشب حصنلاو تامولعملا يقلتل ندنل

 دقو .ندنل يف هعم ىقبي نأ ةيقرشلا نوؤشلل هريتركس .نروتس دلانور ىلا بلط ةيبرحلل ًاريزو نيك

 لظ رصم ىلا زروتس ةدوع ىدل نكلو :كلذب حمست ال ةيموكحلا ةمظنألا نأ ىلا نروتس ههبن

 نم جرخت «ةيليجنالا ةسينكلا نم سيسق نبا نروتس ناك دقو ٠ هتاحرتقم يحوتسي رنشتيك

 مل هنأ عمو. .هرمع نم تانيثالثلا فصتتنم يف كاذنآ ىهو ؛ًايركف أ اقوفتم ناكو جدربماك يف كوربميب

 ٍنوؤشلل ًاريتركس هلمع نإف ؛ةيقرشلا بادآلاو تاغللا ةسارد يف يعماج بلاط ىوتسم نع عفتري

 ًاريبخ هعضو تبث دق ؛نينسلا نم ٍدقع ىلع ديزت ةدم ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا رقم يف ةيقرشلا

 ةيسامولبد ةناكم ىلع لصح برحلا بوشن دنع  ةيندتملا هتبتر نإ .طسوألا قرشلا نوؤش يف

 .لاشرام دليفلا ىدل ةيلاعلا هتناكم ىلا ًارشؤم نكت مل ناث ريتركس ىوتسم زواجتت مل اهنا ىلو

0( 
 لاشرام دليفلا ناو ؛ةعيرس ةياهن ىلا لصت نل برحلا نأ ًاحضاو ادب 1915 ماع ةياهن لولح عم
 يناطيرب مكاح رايتخا نم كلذل ةجيتن دب الو ,نمزلا نم ةدم ةرهاقلا ىلا ةدوعلا نم نكمتي نل
 راتخا دقف ؛هتبدوع ىتح ًارغاش ةرهاقلا يف بصنملا اذه ءاقبا يف رنشتيك نم ةبفرو .رصم يف ديدج

 يماسلا بودنملا بقلوه ًاديدج ًابقل ًالماح) هنع ًآليدب مدخيل نوهامكم يرنه ريس ًايصخش وه
  .دعاقتي نأ كشو ىلعو هل نول ال دنهلا نم ًافظوم نوهامكم ناك دقو (دمتعملا بقل نم الدب

 ريزو ىلا نورظني نادوسلاو رصم يف هؤالمزو زروتس دلانور لظ نوهامكم نييعت نم مغرلابو
 يف ةيناطيربلا تاوقلل ماعلا دئاقلا «ليوسكاب نوجيراس ناكل, يقيقحلا مهسيئر هنأ ىلع ةيبرحلا

 يماسلا بودنملا ىلا اهعفري نأ الدب ةرشابم ةيبرحلا ةرازو يف رنشتيك ىلا هريراقت عفري رصم

 .هقيرط نع وأ ديدجلا

 شيجلا رادرس يبصنم يف رنشتيك فلخ يذلا ؛تيغنيو دلانيجر سيسنرف ريس لارنجلا ناك دقو
 قرشلا يف ةيبرحلا ريزو عابتا نيب ةسيئرلا ةيصخشلا ىه ؛ماعلا نادوسلا مكاحو يرمصملا

 )١( لدير درولل برحلا تاركذم ١918-1514 ,نوسطاوو نوسلوكين روفيا :ندنل) ١1977(, ص 0/,.
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 ةسيئرةزوتصيود» قرشلا فا ةيركيبقلا .ةناهلادإلاةيلشلا هتايها ماك ثّيهخيو يضما دقو د طسوألابأ

 موطرخلا ةلمح يف هرؤد نعو:.ةيبرعلا .ةفللا "يف ايلع ةداهش ىلع لصحو«:ةيركسعلا تارباخملا ايف
 ديكأتلاب فرعي تيغنيو لينولوكلا ناك» :لوقيزنفيتس جروج يفاحصلا بتك نتشتيك اهداق.يتلا

 يأ «ءضماغلا :بيذاكألا نبإ امأ ...ءيش لك فرعي نأ ناك:هلغاش نآل.؛هتفردعم يغبنت انما لك.

 طقف:نييل ةياهنلا+يق فرعي نأو.تاعاس هتداحي نأ عيلطتيطت تيغخيؤ :لينولزكلا ناك دقف :يبرعلا 0

 ىفخي ءيش الف. .هافحخأ يذلا قدضلا نادقم 5 ةقددؤو ًاضيأ فرعي ناك لب هاور ام يف قدضصلا -ىدم:.:

 ."!«تيغنيو لينولوؤكلا ىلع.
 اهنكسيو نسمشلا .اهتخول يتلا ةفضاعلا هذه موطرخلا :ةئيده نم نادونسلا مكجي' تيغنيو ناكابأ#

 .رنشتيك دروللا :اهعضو تافصاومل ًاقفو لماكلاب اهؤانب دعا. يتلاو «ةمسن 70٠١ ىحن

 ةفاسف «ناطقلاب نأ ةيرهنلا:نخاوبلاب :اهيلا :رفسلا. ناك :ءاوس :«ةرسفاقلا.نع :دسعبت. :مقطييطبلاو ق

 1118 (نيازبف) طابش ١5 خيراتب لسرأ دقو :لمهمو دعبم هنأ تيغنيو نعش كلذلو ؛ٌاليم 5
 رعشي ام. نا دقم اهيف هثن ةيرضملا -ةمضاعلا يف هذمتعم:ىلا «اادج صاخ» ةرابغ اهيلع. تك ةلاشز....
 :اهيف.لاق :ملا نم هيد ب

 ددع تيس هيلا تقلزنا ينذلا بيرغلا عنضولاو ةيبزعلا ةسايسلا .ةلاشسم.يف تركف اننملك»

 نكي مل اما نلعلا ىلا انسفنأ راهظال يناسحتسا لق ءاهعضو يف, نوكراشي نيذلا..(نيخابطلا) ٠١
 , انرظترظاهجنو نمضتي ناين لدن نأ ايطلمو اذم ًايولطماطدم
 نا دوسلاو ىصم .يف يبصنم:نم .مغرلاب هنا نكذبتت ذبتت نأ نم كل دب الو - يسفن.نع ثشدنحتأ ينا.

 ةليثنح ةدافتسا: ىوس اوديفتسي مل مهنإف :دلبلا اذه يف:اهتيضمأ يتلا .نينسلاددع:نم مغرلاجو اب
 عضولاب .ةلصلا .تاذنومألا نم هريغ. يف أ رمألا اذه يف:يتربخ نم ..»

 ةيبرعلا..تايالولاب انتلضو يسايسلا .- يفارغجلا .انعضو نأ دنقتعا «ًارارم تلق نأ قبس اسمكو
 - ةسذقملا نكامألا يفلسم نظن تاهجو مهفو ن كانه عضولا مهفل ًانضرف انل ترفو.دق انّيلا برقألا

 تاطلننالو ةيلهاذلا' ةرازؤ تاطلتسال-نأ عنضاولا! نم نكلؤ#انريغ نيريثك غهف. نم لضقا :ًاقيف»ا

 ."02نهازلا تقولا يف تملا لضفأ كلذلو هذه نظنلا: ةهجو انرطاشت .دنهلا نؤؤش ةزازؤا٠

 بتك ئتج ًاموي رشع ينثا ئوس ؛ضمي ملف ءًاتماص ءاقبلا لمحتي مل. تيغنيو نأ رمألا ةقيقخوا ٠
 دق يتلا .نظنلا: تاهجوو تامولعملاب انسفنأل ظفتحت الآ اذل يغبني هنا» ررقو هيأر لّدب هنا :لوقي .:
 .()ةنئلانسللا. مقص: نع ,حيلوؤنسملا .كئلوآلا وةعفان قؤكت كت

 تربليج ىه .:رصصم .يف نا دوسلا..ةموكحل يمسرلا.:لثمملا :يأ ب ةرهاسقلا يق ثيغنيؤ:لبيكو.تاك'أ
 دق نوتيالك ناك: نادوسلا ةلمخ يف رششتيك دزوللا ةرما تحت:مدخ نأ هل قبس يذلا :نوتيالك

 .8/ 1215: :نوتيالاك تربليج قاروا .نادوسلا قئاثو تاظوفخم':ماهرود ةعماج.(7)
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 مالس هدعي ام مالس

 لمعي رمتسا نيحلا كلذ ذنمو ,ىصم ىلا بهذ مث 18490 ماع يف ةيكلملا ةيعفدملا يف ًأطباض حبصأ
 :تيغنيو لارنجلل ًاصاخ ًاريتركس ١151١ ماعو ١60 ماع نيب لمع دقو . نا دوسلا يف وأ رصم يف
 شيجلا تارباخمل ًاريدم هنيع تقولا يفو ةرهاقلا يف نادوسلل ًاليكو لمع 15١ ماع ذنمو

 حبصأ امدنع ةيبرعلا ايناطيرب ةسايس عنص يف يزكرم عقوم ىلا نوتيالك لقتناو .يرصملا
 نوج ريس رصم يف ماعلا دئاقلا نم رارقبو ١15١4: (ربوتكا) لوألا نيرشت ١١ خيراتب

 ةرهاقلا يف تارباخملا ةزهجأ لكل ًاسيئر ,ضشتيك دروللاب ةرشابم ةلص ىلع ناك يذلا ءليوسكام
 نشيحلا تارياعمو يتاطيربلا قشيجلا» تارباخمو ةيتاطيربلا ةيندلا ةطلسلا :تارباخم قاد
 ىه ,ةيرابختسالا تايطعملل طقف ةدخاو ةفيص رصم نم ىقلتت ندنا تراص اذكهو .يرصملا
 نوتيالك ثبل امو .رداصم ةثالث نم ًاغيص ىقلتت نأ نم الدب ؛نوتيالك اهلسري يتلا ةغيصلا
 .ال ارنج اهتياهن يف حبصأف برحلا لالخ ةعيرس تايقرت لان نأ شيجلا يف ًاقباس ًابيقن ناك يذلا
 بابشلا نيقرشتسملاو راثآلا ملع يبحمل ًاهجومو ًاحصان يوبألا هبولسأب نوتيالك لمع دقو
 ناك هنا ذب الو . برهلا لالخ تارباخملا ةزهجا قف ةمدخلا ةرهاقلا ىلإ اقنطاقت نيذلا نيرمافملا
 هومرتحاو ًاعيمج هوبحأ دق مههجوي ناك نيذلا بابشلا كئلوأ نأ ذإ ةذف ةيناسنا تافص كلتمي

 ناك .تباثلاو روبصلاو قذاحلا ناسنالا هيف اوأر دقل .ىرخأ تالاجم يف هنع مهنيابت نم مغرلاب
 اوذخأي ملوأ اوذخأ ءاوس هحصن ىلا نوعمتسي اعيمج اوناكو تاونس رشع ىحنب مهمظعم ربكي
 .ميدقلا ليجلل ًاديسجت مهل ةبسنلاب ناك دقل .عصنلا اذهب

0 
 تاحرتقملا ىأ رظنلا تاهجو عم نافلتخت اتناك ام ًاريثك دنهلا نوؤشو ةيجراخلا يترازو نأ عم
 وأ ةينهملا امهتردق شقان برحلا لالخ دحأ نم امف ؛:نوتيالكو تيغنيو اهحرطي ناك يتلا
 برحلا ءاهتنا ىلع تاونس تضم دقو .طسوألا قرشلا يف ةليوط ةبرجت ىلا ةدنتسملا امهتفرعم
 لئاقلا يأرلاب ,يناملألا بناجلا نم ترفوت تامولعم ىلا ًادانتسا ؛جروج ديول ديفيد ذخأي نأ لبق
 ةالاللا ,رطخ بح ىلا ةءافكلا يميدع اناك امهنا
 فلخ ثدحي ناك ام ءازإ ءايمع ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تاطلسلا تناك جروج ديول لاوقأ بسحو
 اهلالخ تناك 1117 ماع يف ةرتف ترم هنا ةصاخ ةروصب لوقي بتك دقو .ىدعلا طوطخ
 جروج ديول فيضيو .لاتقلا ةعباتم نع زجعلا دح ىلا داهجالا ةديدش ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 تلعف ول لب  نيطسلفو ءانيس ىلع ًاموجه كاذنآ تنش دقرصم يف ةيناطيربلا تاوقلا تناك ول هنا
 حاتأ دق هرودب ناك اذهو ؛كارتألا ميطحتل ليئض ٍدهج ىلا الإ تجاتحا امل- 1515 ماع يف كلذ
 تعاض ةصيفلا نأ جروج ديول ىريو ."”ايناملأب ةميزهلا قاحلإل ناقلبلا ربع كرحتت نأ ايناطيربل
 اهنإ ىأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف يرجي ناك ام فرعت نكت مل اهنا امإ تارباخملا ةزهجأ نأل

 ١1575(, ؛نوارب ؛لتيل :نطسوب) 1151715417 ثلاثلا دلجملا ,برحلا نع جروج دبول ديفيد تاركذم (5)
 7١ 7١06, 6 ناتحفصلا
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رئشتيك

 بسك يف تقفخأ ةيناطيربلا ةموكحلا نأ تناك ةجيتنلا نأ يعدي ىهو .كلذ نع غالبإلا يف ترصق
 .ةيناطيربلا طورشلل ًاقفو اهبسكت نأ اهناكماب ناك امدنع تاونسلا لالخ برحلا

 ةرهاقلا تارباخم نأ ىهو «تابثالا ىلع لهسأ ةرهاقلا يف تارباخملا ةزهجأ بناج نم ريصقت ةمثو

 الإ ةيكرتلا ةكبشلا ميطحت متي ملف .ةيرصملا ةموكحلل ودعلا ءالمع قارتخا ىدم ةكردم نكت مل
 لمعيل ؛ةينامثعلا نوؤشلا يف ريبخلا كلذ نديد ماهدنيو ١417 ماع يف ةرهاقلا ىلا لصو نأ دعب

 .سيساوجلاب ةعورزم تناك ةيرصملا ةطرشلا ىوق نأ فشتكي مث نمو اهيف
 لسرت نأ ىغبني ناك ىتلا ةرهاقلا يف تارباخملا زاهج ةءافك مدع ىلا ةركبملا تاراشالا ىدحإ نإ
 ىحنب ةينامثعلا برحلا ءدب لبق 1914 ماع فيرخ يف ترهظ ءاهلسرت مل اهنكلو ريذحت ةراش
 دروللا ىلا رصم يف يناطيربلا شيجلل يلحملا دئاقلا ليوسكام لارنجلا بتك امدنع كلذ ناكو ءرهش
 نم درت يتلا ريراقتلا عيمجل ةيقيقح ةميق ءاطعا ًادج ريسعلا نم نأ» هفلبيل رنشتيك
 نأل ةرشابم تامولعم ىلع لوصحلا عيطتسا ال انأف ...ةيروسو ىرغصلا ايسآو ةينيطنطسقلا
 مه نيذلا امأ  اهربع رورملا نوعيطتسي ال انؤالمعو  ةديدش ةسارح بودحلا نوسرحي كارتألا
 نإ» .تايبعلا نناوت مدع نأشب ةقلقم ةجهلب فاضأو .«خفلا يف اوعقو دقف رخآلا بناجلا يف
 ."«ام دح ىلا ةديج تامولعم ىلع نولصحي مهو ناملألا سيساوجلاب ءيلم قرشلا

 تيغنيو امأ .ةينيطنطسقلا يف يرجي ام فرعي ال هنأ ًاكردم ريدقت لقأ ىلع ليوسكام ناك دقل
 ةئطاخلا سيرومزتيف دلاريج ةيرظنب اذخأ دقو .نافرعي امهنأ داقتعالا خف يف اعقو دقف نوتيالكو
 يفو .ايناملأل نيلاوملا دوهيلا نم ةعومجم يديأ تاضبق يف تناك ةينامثعلا ةموكحلا نأ اهدافمو
 باحصأو دوهيلا نم عمجت» ىلع برحلا عوقو ةعبت تيغنيو لارنجلا ىقلأ ١1914 ماع ةياهن
 ."!ةينيطنطسقلا يف «نودلا نيرمآتملاو لاومألا سوؤر

 ماعلا يأرلا ةلاح نع ةللضم تامولعمب هايإ مهطبرب أطخلا هوالمزو تيغنيو فعاض دقل

 نم اهاقلت تاظحالم هنمض ًاريرقت ليوسكام ىلا زروتس لسرأ برحلا ءدب ديعبف .يمالسالا
 ألمي ةيروس ناكس نأ ربخملا كلذ لاق دقو .ودعلا طوطخ فلخ ماعلا يأرلا نع يروس ربخم

 نا» ًاضيأ ربخملا لاقو .ةينويهصلا ديؤتس اهنأ مهداقتعال ةينامثعلا ةموكحلا هرك مهسوفن

 ةسايسلا يف مهألا لماعلا نولثمي مهناو ةينيطنطسقلا عمو نيلرب عم ةقيثو ةقالع ىلع ةنياهصلا
 معد كشو ىلع اتناك ةينيطنطسقلاو نيلرب نإ ةلئاقلا ةبذاكلا ةعئاشلا نا .”«نيطسلفب ةقلعتملا

 ءارزولا سلجم برحلا لالخ تللض اهنا مث ,نينس لاوط ًاباهذو ةئيج اهادص ددرت ةينويهصلا
 .ةينويهصلل اديؤم انالعإ اروف ردصي نأ هيلع ناك هنأ دقتعي هتلعجو يناطيربلا

 (دلارجيزتيف دلاوزوأ صاخلا يركسعلا هريتركس ىلا ىرخأ ةرابعب) رنشتيك ىلا زروتس بتك دقل

 ..4 ةقيثولا 45 ١//51 رنشتيك قاروأ ؛ةماعلا تالجسلا بتكم ىيك (1)
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 مالس هدعب ام مالس

 نأ ىعداف برحلا دعب ام ةرتف يف طسوألا قرشلاب ةصاخلا ططخلا ىلع ًابقعم ماعلا ةياهن يف

 .برحلا لاعتشا يف دوهيلا ىلإ موللا نوهجوي مهنأل ةيدوهي نيطسلف مايق نوضراعيس نيملسملا
 نكي مل سانأ ىلا اهحتفن يتلا دالبلا ميلست ةركف ءازإ ديدش بضغب مالسالا رعشي نلآ ؛مث»
 ةفاح ىلا كارتألا عفد يف بير الب مهنم مسق دعاسو ,ةمأ مهتفصب برحلا يف رود مهل

 هجوب نأك ةيكرتلا ريغ قطانملا يف ىتح يمالسالا ماعلا يارلا نأ يهرمألا ةقيقح ىو .!؟ةيواهلا

 ةرجراخلا ةرازو ريزاقت اقحنال هتيساام انهو انكالأ عم اهفلاحتو ةينامثعلا هسا ًاديؤم ماع

 ةيدوهي نيطسلف مايقل نيملسملا ةضراعم نأ ضارتفا يف ًاضيا زروتس اطخأ دقو .ىبرعلا بتكملاو
 ءاذي تاقعأ 4: ليوط كقوب برخللا ليف ترهل هش تناع ةسرافلا هذ نا ذإ :يزحلا نيس ىف
 قع عادلا نرقلا ةناهك هنع ةيتويونصلا:تاريعتسلا

 يه زروتسو نوتيالك اهارجأ يتلا تامولعملا عمج ةيلمع اهعباطب تعبط يتلا بلاثملا ىدحإ نإ
 ءاهتحص نم تبثتلا نود نم درف ربخم اهب امهدوزي يتلا تامولعملا نالبقي اناك ام ًاريثك امهنا
 وهو :تيغنيو ىلا زئفيتس اهازع يتلا ةردقلا نم عونلا كلذ ىلع نادمتعي امهنا !دب كلذ نم ًالدبو
 ,ناشتوب نوج نإ ؛دالبلا لهأ نم نطاوم هلوقي ام يف ةحصلا ىدم ةفرعم ةبهوم كلذب ينعي

 ةياور نم يناثلا لصفلا يف بتك ءبرحلا نمز ندنل يف مالعالا ريدم دعب ام يف حبصأ يذلا
 0 قرعلا اننأ وه قدصلا» نأ (لتنام نيرغ  ءارضخلا ةءابعلا) اهامسأ يتلا تارماغملا
 ةيئان بوعش دولج لخاد ىلا نافنلا ىلع نيرداق رلاجر جاتنا 00 يذلا ضرألا ىلع

 0 ند موق يأ نم لضفأ ًاعيمج اننكلو نيلكنالا نم لضفأ نويدنلتكسالا نوكي

 ردقب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءانبأ نومهفي مهنأكو زروتسو نوتيالكو تيغنيو فرصت دقل .«ةكملاب
 تناك دالبلا ءانبأ مهف ىلع مهتردق نأ نيبت نكلو .ناشتوب ةياور يف يدنلتكسالا لطبلا مهمهف ام
 .ًامامت ةدودحم

 يف ينامثعلا مكحلا ءايتسا نع تثدحت يتلا ريراقتلل مهميوقت دنع ةرهاقلا يف نييناطيربلا نإ
 طسوألا قرشلل ةزرابلا صئاصخلا ىدحا مهف يف اوؤطخا دق ةيروطاربمالا ماسقأ ضعب
 ريغ مكحب لوبقلل أدعتسم نكي مل يسايس يعو نم هل ناك ام ردقب قرشلا اذه نأ يأ :يمالسالا
 ةاتفلا ايكرت بزح ةموكح نع نيضار ريغ نوملسم ىدعلا طوطخ فلخ كانه ناك دقل .يمالسإ

 .ةفلتخم ةيمالسا ةموكحب لاح يأ يف وأ ةفلتخم ةيكرت ةموكحب اهلادبإ ىلا نوعدي اوناك مهنكلو
 .قاطي ال ًأرمأ ايناطيرب لثم ةيحيسم ةيبوروأ ةلود لبق نم مكحلا نوربتعي اوناك دقف

 مكحلا نأ رهاظتلا قيرط نع رمألا اذه ىلع فتلي نأ هتعاطتساب نأ دقتعا زروتس نأ رهاظلاو

 ةيرصم ةيروطاربما ودبي نأ هنأش نم ام ءاشنا حرتقا دقو .يكرتلا مكحلا لحم لحيس يرصملا
 دروللا ناكو .طسوألا قرشلا يف ةيبرعلاب ةقطانلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لحم لحتل ةديدج
 ًاحايترا زروتس دمتسا دقو .ايناطيرب كلم بئان ةفصب ةهجاولا هذه فلخ نم مكحيس رنشتيك

 ..ا/ا“ ةقيثولا ؛هسفن عجرملا (4)



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا ششتيك

 نأ هناكماب نأ دقتعاو ؛هتيبعش ةيروس يف دقف ينامثعلا مكحلا نا ةلئاقلا ريراقتلا نم ًاصاخ
 هنأ ىلع تلد راركتلا نم ءيشب تلصو يتلا ةقيقدلا ريراقتلا نا .ةيبعش اذ ًاليدب نييروسلل مدقي

 ةيسايس ةرظن مهل نيذلا نييروسلا مظعم ناك اسنرف عم طباور مهل نيذلا ةنراوملا ءانثتساب
 اوربتعا هءالمزو زروتس نأ اميو ؛برحلا دعب ام ملاع يف اسنرف مهمكحت نأ ةيناكما نوضفري
 اهسفنب اهسفن مكحت نأ ىلع ةرداق ريغ ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلا نأ اهب ملسملا رومألا نم نأ
 ىتلا رصم يف ايروس جمد يأ :نروتس اهب يداني يتلا كلت يه ةيقبتملا ةديحولا ةيناكمالا ناف

 ْ ١ ١ .ايناطيرب اهمكحت
 نوهركي مهنأو ةنياهص كارتألاو ناملألا نوربتعي نييروسلا نا ةلئاقلا ريراقتلا تدب كلذ ءوض يف
 يف نوتيالك ركذ دقل .ايناطيربل نيلاوم اونوكي نأ دب ال نييروسلا نأ ينعت اهنأكو ؛نييسنرفلا
 ,ةرتلكنا اهدحوو ؛ةرتلكنا» نأ «برعلا لالقتسا ىلا وعدي ناك يروس ميعز اهمدق ةركذم هصيخلت
 نم يناثلا يفو ."'””«ءاوسلا ىلع نويبورعلاو مهنم نويحيسملا نويروسلا اهيلا هجتي يتلا يه
 روعشلا نأ يف كش ال» :ًالئاق رنشتيك /دلاريج زتيف ىلا زروتس بتك ١11١5 (رياربف) طابش

 دلبلا كلذ قاحلإل ذبحم يوق روعش وه ؛ءاوسلا ىلع نيملسملاو نييحيسملا ىدل ءيلحملا يروسلا
 مويلا يفو .روعشلا كلذ ةيمنتل لمعلا يغبني له :لاؤسلا ناكف .''7«ةيرصملا ةنطلسلاب انلبق نم
 ,هيجوت ىلع لوصحلل ,نوهامكم يأ ,ةرهاقلا ىلا ًاثيدح لصاولا يماسلا بودنملا ىعس هنيع

 نوتيالكو زروتس هل اهفصو امك ؛بير نود «لئادبلا ًاحراش رنشتيك/ دلاريج زتيف ىلا بتكف
 دييأتلاب ًانامض مهل مدقن نأ عطتسن مل اذإ هنا نولوقيو انلخدت نوديري نييروسلا نا» :لاقف

 .""”«نييسنرفلا ىلع اننولضفي مهنأ عم نييسنرفلا ىلا هجوتلل نورطضيس مهناف
 نأ نوديري برعلا نأ اوضرتفا دق ,ينهملا مهحومطو مهئاطخأب ,ةقطنملا يف ايناطيرب لاجر نإ
 ىلع اورطيسي نأ مهفده ناك امنيب ؛ءىطاخلا داقتعالا اذه ىلع اودمتعاف نويبوروأ مهمكحي

 ءاليتسالا مهفده ناك ًاضيأ مهو نيحومطو نيئطخم اوناك ًاضيأ ةقطنملا يف اسنرف لاجرو .ةيروس
 .ةيروس ىلع

5( 
 يفو .ةيروس يف ًاعالق اونبو كلامم نويسنرفلا ناسرفلا بسك ةيبيلصلا بورحلا لالخ
 نوربتعي نويسنرف كانه لازي ال ناك ماع فلأب ةيبيلصلا بورحلا دعب يأ ١514 ماع

 ةيحيسملا تاعومجملا ىدحإ عم ةقيثو تاقالع ىلع اسنرف تظفاح دقو .اسنرف نم ًاءزج ةيروس
 ريرحلا ةعانصو يسنرفلا يرحبلا لقنلا ةعانص تناكو ؛ةيروس يف نانبل لبج لحاس ىلع

 )٠١( فلملا ه١" س/ج ساسألا نوتيالك قاروأ «نادوسلا قئاثو تاظوفحم ءماهرود ةعماج ١.

 )١١( رنشتيك قاروأ .ةماعلا تالجسلا بتكم .ويك ١/ 51.ق.ق ةقيثولا ؛5 1١.
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 مالس هدعب ام مالس

 م ال از نا دلك اذ ىلعو .ةقطخل ايف ةيراجت تايناكتأ بوركت ةيسنرفلا نرخألا تلادطللاو

 ش :ةيروسا نوؤش يف هب موفت رقد اهل نأ تار ةيحيراتو ةّيداستتف او ةينيد

 الا يوألا قتلا اف كورن رقلا نوفطولاا لغا ”يرخلا ةيناندعلا ةّيزؤطاربمالا نشات ةليذللا ةنعو

 ”ةيروسلا تايالولا مضل ًاظطخأ (زروتسيو نوتيالكو تيغنيو نيناطيربلا مهئارظن ن أش ميناش)

 ىلا توريب يف ماعلا يسنرفلا لصنقلاو ةرهاقلا يف ضوفملا يسنرفلا نيزولا ردابو :ايكرتل ةعباتلا

 . يفلأ ىحن لازنإ ىلا ةيتوشيكنودلا امهتطخ تعد دقو .ينانبللا لحاسلا ىزغ ىلع امهتموكح ثح

 3 اكو دلبلا لهأ نم عوطتم فلأ نوثالث- مهداقتعا بسح - مهيلا , مضني ؛طقف يسنرف يدنج

 .شيج دشح نم ايكرت نكمتت نأ لبق برضت نأ اسنرف ىلع نأو يرهوج ةعرسلا لماع نأ امهيأر
 :07!ىلوألا ةبرضلا ةيجؤت نم اَيناطْيْري نكلفتت 'ْنآ لبقو

 *”(نيمفوت) يناثلا نيزشت يق ةينسنرفلا ةموكحلا هتقلت نقف ةمعالم تاقوألا قفا يق امهح ارتقآ ءاج

  يناملألا فحزلا مامأ سيراب نم اهبره دعب ؛ئدروب ةئيدم يف ىفنملا يف لازت ال تناكو 64
 ' ” ءارزولا سلجمو ةيجراخلا ةرازو يفو يسنرفلا نالرتلا يف تناك هنأ حيحص .نراملا هاجتاب
 . لازي ال ًارهش ناك (ربمفوت) يناثلا نيرشت 3 رهش نكل ,رامعتسالا ةاعد نم ةوطس تاذ تايصخش

 ضفر دقف اذكهو :اكيجلبو اسنرف لامش يف يريصملا عارضلا ىلع ًازكرم هيف عيمجلا هدايا

 .ةيروس ايلا تاوق لاسرا حارتقا

 ' يف ةعراصتملا شويجلا ثثاك نأ 'دغب ,يلاثلا رهشلا يف ًامامتفا يقلل ةيروس ىؤغ حارتقا نأ ديب

 . نم دفو لصح دقو .سيراب ىلا ةيتسنرفلا ةموكحلا تداعو اهقدانخ يف تنمك دق انبوروأ
 ةلمحلا دييأتب ةيبرحلا ريزو نارييم ردنسكلا نم ةيثدبم ةقفاوم ىلع رامعتسالا ةاعد نييسايسلا
 ءيشالا : ًالئاق ةلمحلا ةضراعمب ًاثبشتم لظ هيساكليد ليفويت ةيجراخلا ريزو نأ ريغ : ةيروس ىلع

 ١ نييسنرف نيلوؤسم نم ًادحاو هيساكليد ناكو ."9(ةيروس يف لخدتلا نم ًاناسحتسا لقأ ىدبي

 " ةيروطاربمالا ىلع ةظفاحملا نم ريثكب مهدالبل ةميق لقأ يروس مض نأ اودقتعا نيريثك
 ”' ةسمخب ينامثعلا داصتقالا يف صاخلا عاطقلا دوزت اسنرف تناك 1514 ماع ئتحف .ةينامثعلا
 م ماعلا نيددلا نم ةئللاب نيكس ندنصم تناكؤ :ةجتاتحي يالا يبنجاألا لاملا سار نم ةثللاب نينابرأو
 .2"*!ةينامثعلا ةيروظاربمالا ةيوؤيحو ءاقي رارمتسا يف ةمخصض ةحلصتم اهل تناك كلذلو :ينامثعلا

 4 ناك يذلا نوهامكم يرنه ريس سيراب رار 4 (ربمسيد) لوألا نوناك "١و ١" يموي لالخ

  يترازو نم نيلوؤسمب عمتجاف ,ةرهاقلا يف رنشتيكل ًاليدب هتايلوؤسم ىلوتي نأ كشو ىلع
 * ناطيرب ةنساينم اة لكننا نع ةكسامتم ةبوجأ ميدقت نع نجع هنكلو ةيبرحلاو ةيجراخلا

 1914-1994 يسنرفلا يروطاربمالا عسوتلا 5 ةورذ 0000 ايناك .ناو وردت رافؤاكسيرك 05

 6ص 0 ول دل دروفثاتس)

 )١5( ص ,هنسفث عجرملا 7



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك

 مل نيذلا نييسنرفلا نكلو لاعف ريغو نهذلا ديلب هنأ نوهامكم تيص ناكو .ةيطسوأ قرشلا
 نوهامكم ةبوجأ «ةيبرحلا ريزو ؛نارييم رسفو ؛قذحلاو ةراهملا هيف اوضرتفا هوفرع نأ مهل قبسي
 وزغل ةيرسلا ايناطيرب ةطخ اهءارو يفخت ةيكذو ةدوصقم تاغوارم اهنأب ةءافكلا نع منت ال يتلا

 ."”اهلالتحاو ةيروس
 دق ءارزولا سلجم ناكو «تاثداحملا هذه ىلع يسنرفلا ءارزولا سلجم عالطاب ًاروف نارييم ردابو

 يف ةكراشملل اسنرف تيعد ًءاوس ايناطيرب اهوزغت املاح ةيروس وزغل ةبراض ةوق ءاشناب هيلا دهع
 ةلاسم راثأو 1115 (رياربف) طابش رهش يف ندنل ىلا هيساكليد بهذ دقو .عدت مل وأ ىزغلا

 وزغت نل ايناطيرب نأب نيمطت ىلا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو عمتساو .يارغ دراودا ريس عم ةيروس

 نل ايناطيرب نأ ىلع اقفتا ةيجراخلا يريزو نأ ودبيو .ًاقبسم ًاراعشا اسنرف ءاطعا نود ةيروس
 اركك لضفألا نم نكلوةينابفتلا ةيزوطاربمألا تنسق اع اذإ ةيزوساو انيقرف كا ذقا نضراعت
 .ةيروطاربمالا هذه مسقت الأ

 طسوألا قرشلا يف امهلاجر نكل .ًاتقؤم  امهيدلب نيب تافالخلا ةيجراخلا اريزو ىوس اذكهو
 ةقطنملل مهمهف ءوسب هناوعأو رنشتيك ناف كلذك .اسنرفو ايناطيرب نيب بعاتملا ةراثا اولصاو
 .ةلاته يرخا ةرلطخ افااذها نوعان اوبك

 7١. 5795 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (1)





 تا لاح

 مالسالا ىلع ةرطيسلل قلطني رنشتيك

 1) ٠
 مظعم لاوط .رخآلا بناجلا مهف طسوألا قرشلاو برغلا نم لك ءاسأ

 يتلا تاردابملا ىلا دئاع اذه مهفلا ءوس نم ريثكلا لعلو «نيرشعلا نرقلا ْ

 ,:هتيصخش صئاصخ نا .ىلوألا ةيملاعلا برحلل ىلوألا تاونسلا يف رنشتيك دروللا اهذختا

 ةرهاقلا يف هناوعأ نم ماظتناب هدرت تناك يتلا ةئطاخلا تامولعملاو ءيمالسالا ملاعلل همهف بويعو

 ىلع اهلالظب تقلأ اهلك هذه ؛مهعم لماعتلا ىأر نيذلا برعلا نييسايسلل هرايتخاو ؛موطرخلاو
 .نيحلا كلذ ذنم ةيسايسلا ثادحألا ىرجم

 نأ نم انل دب ال ؛طسبوألا قرشلا نوؤش عم لماعتلا يف رنشتيك بولسأل ديدجلا عباطلا مهفلو
 ثيوكسا ةين يف نكي مل ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تلخد امدنع هنا ركذتن
 ةعضاخلا قطانملا نم يأ ىلع ايناطيرب ءاليتساب برحلا اهلوخد ىلع اودري نأ لشرشتو يارغو
 يف ةيميلقا بساكم ىلع لوصحلاب اهئافلحل ايناطيرب حمست نأ ٌالعف نوري اوناك .اهترطيسل
 نكت مل ثيوكسا اهئارزو سيئر نمز يف ايناطيرب نكلو ءايكرت باسح ىلع ىرغصلا ايسأو ابوروأ
 امأ .رخآ ناكم يأ يف وأ طسوألا قرشلا يف ءاوس ,ةينامثعلا يضارألا يف اهتاذل ةيميلقا فادهأ اهل
 ةيروطاربمالا نم ريبك بناج ىلع ءاليتسالا يف ةيويح ةحلصم ايئاطيربل نأ ىري ناكف رنشتيك
 ًاعجارت ينعي اذه ناكو ؛برحلا ءاهتنا دعب ,ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا اهءازجأ دصقي وهو «ةينامثعلا
 .ةيديلقتلا انناطيوت ةنايس نع الماك

 ملاعلا يف نيدلا نأ دقتعي ؛قرشلا يف اوشاع نيذلا نييناطيربلا مظعم نأش هنأش ,رنشتيك ناك دقل
 موطرخلاو ةرهاقلا يف هءالمزو لاشرام دليفلا نأ ادب نكلو .ءيش لك نع لوؤسم يمالسالا
 دقو .ةبخنل وأ درفل هيف مكحلا يزكرم ماظن وذ نيوكت وه مالسالا نأ ًاتطاخ ا ناقتعا اودقتعا
 دقف . وكدا نووي ندلسلا نأ ًاضيأ اودقتعاو .ةمظنم هنأكو ًادرف ًانايك مالسالا اوربتعا
 روطاربما ىلع ضبقلا قيرط نع كيسكملا ىلع ةرطيسلا زتروك عاطتسا نأ نورقب كلذ لبق قبس

 /أاء١



 مالس هدعن ام مالتس

يحيسملا ملاعلا ىلع اورطيسي نأ: اشتزف كولُم لوا ئطنتولا نورقلا يلو .كتنزآلا
 ِْ ةطساوب 

 هذهبؤ: نوينيقأ يف ًاريسأ انايلا ظافتحالا
 مالسالا نأ ةؤالمزورتشتيكا دقتعا حورلا

 هؤارش نكمي

 - مهتلامتسا دقو. .ةينيدلا هتدايقب مكحتلا وا لالغتسا وأ ءارش قيرط نع هب مكحدلا وأ هلالغتسا و أ

 :مالسالا ىلع نطيسي ةفيلخلا ضخش : 5ث ىلع نظيسي نم نا ةلئاقلا ةركفلا

 نأ اميو“ ايئاطيرب دض مالسالاب عفدي دق ةفيلخلا نأب ةعانقلا رنشتيك ليلحت بل يف تناك

 7 يكرتلا ناطلسلا نوربتعي اوناك (دنهلا يملسم نيب ةيبلاغلا مهل تناك نيذلا) ةنسلا نيملسملا

اقتعالا ناكو . ًارمتسم ًاديدهت كلذ يف رنشتيك ىأر دقف نيملسملا ةفيلخ
 1 ” يف موظرخلاو ةرهاقلا يف د

 ص .يناطيربلا ةيبرحلا ريزو قلقي ناك امهو . ناملالاو دوجلا دبل ل راع ةفيلخلا نا ليلا 0

 ءايشوت اًميشنالو اطسوالا

 كده رمزرت نط يوطشلا عمال طماع انف اطايذت اء اقنغا يديأ يف تناك اذإ ةفالخلا نأ ننشتيك دقتعا دقل

 0 ."!ملاعلا يملسم فصن نمرثكأ مكحت ايئاطيرب تناك دقوا نوستلاورتتو دذهلا يف ايناطيرب

 نم بسانت'الب ًاريبك اءزج نوفلؤي نوملسملاو“ ,ملسم نويلم نيعبسوحن ناك اهذحو دنهلا ىفف

 - ' ناوج يف نادوشلاو رصميف نيرخآلا نيملسملا نم نييالَم مكحت ايناطيرب تناكو .يدنهلا ٌشيجلا

 . ىلوتت ةريغص ةيناطيرب تايماح تناكو .دنهلا ىلا ةيرحبلا قيرطلا لثمت يتلا سيوسلا ةانق

 ناك رنشتيك نكلو :نييلصألا دالبلا ناكس نم نييالملا نم تارشعلا هذه نيب نمألا ىلع ظافحلا

 :ةرود تبشن اذإ ةروذلا عم لماعتلاب ءدبلا درجم عيطتست' ال تايماحلا ةذه نأ فرعي

 © ضماغلا درمتلا كلذ (1804 1817 يدنهلا درمتلا وق يناطيربلا روصتلا سجاه ناك دقل

 هن ةناماوتا شاك نككب نللذ عبو" ةيقزتعلا نكهلا ةكرش مكح طقسا يذلاو :نيدلا ةزان لعشأ يذلا

 1 ىمس ديدج ينيد ميعز  ةضافتنالا هذه كرحف ناكو «ةعاربب رنشتيك اهيلع ىضق يتلا نادوسلا

 رصم يف ةيمالسالا لقالقلا نا مث .«حيسملا» ةملك ىلا نويبوروألا همجرت بقل وهو يدهملا هسفن

 :٠ ةيلفانتلا ةضدتم لح أمازق ياكم 0 ايناطيربل ًاقيمع ًاقلق تببس 519.8 يماع نيب

 ْش 0 ا يسا اس

 ” ةيردص يتلا ةتياعز ِق ًايئاور الكش فواخملا هذه ؛مالعالا ريدم ناشتوب نوج ىطنعأ دقل

 ١ ةطخ يف ًاموعزم املسم ًايبن ايناملا مدختست ةياورلا هذه يفو ,ءارضخلا ةءابعلا ناونعب 1917 ماع

 ١ ١" نوكتف هروهظب ءىبنت رذن دعب ايكرت يف موعزملا يبنلا نهظي ذإ ةيئاطيربلا ةيروطاربمالا ريمدتل

 . ةروثلاران لاعشا يوني يتلا ةقطنملا حضتت مث ؛يرضع يحو لوزن كانه نوكيو ةميدق ةءوبن كانه

 ش هاجتاب بهت خيرلا نا :ةرارش رظتني مينشهلاو ؛ ل :لوقي نإ اهيف

 (7:ةيدنهلا دودحلا

 ”:ةيماعلا نرحلا شع ةيناثلا ةعبطلا ,ةيئاطيربلا ةعوسوملا 4

 مو هل :ييولتادو ثيننيوزت ةةلرويويت) ءارضخللا ةمانعلا نانفتؤب نْوِج (0)

 :. ببحح



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رتشتيك

 ةوعدرلا نم دحلا نخآ نيمالسا"نيننيد ءانعز لاعقأ قا لاوقان نكمي هنا نكدعيك دقعا نقل

 خيرت نإ دقي كلو 1514 ماع برج لال اناطيزما ديك السلا لمح ىلإ ةفيلخلا اههجيت
 هناب نخآلا هدافتعا ىه اذه هداقتعا ببنسو:.ًامسح شكا المع نمألا ناطتيس برحلا ايئاطيرب

 لمع متي مل ام ةفيلخلا ىلعو ةينيطنطسقلا ىلع برحلا بسك دعب ايسور يلوتست نأ دكؤملا نم
 رطخ ةفيلخ درجم وه ايناملأ ةرطيسل ًاعضاخ ةفيلخ نأ ىري رنشتيك ناكو .ددصلا اذه يف ام ءيش
 ىري ناك هنكلو .ةيبوروألا برحلا يف اهنزاوت ايناطيرب داقفال دنهلا يف لقالقلا ريثي نأ لواحيس
 ًافالخ) رنشتيك نأ ذإ ؛ةيناطيربلا ةيروطاربمالل التاق ًارطخ ةيسورلا ةرطيسلل عضاخ ةفيلخ يف
 .ايناطيرب نم دنهلا عازتنا ىلا تاحومط تيبت لازت ال ايسور نأ دقتعي ناك (يأرغو ثيوكسأل
 :ايسآ يف ةيداعم ةلود ايسور نأو ابوروأ يف ةيداعم ةلود ايناملا نأ رنشتيك رظن ةهجو تناكو

 اذإ ايناطيرب نأ يه نيتفيلح ايسورو ايناطيرب اهيف تناك يتلا 1514 ماع برح يف ةقرافملاو
 رنشتيك ىضر لانت يتلا ةديحولا برحلا ةجيتن تناك .ايسآ يف ةراسخلاب فزاجت ابوروأ يف ثحبر
 ١514 ماع يف ًاحضاو نكي ملو - ايسور اهحبرت نأ نود نم برحلا ايناملا رسخت نأ يه ماتلا
 ىلؤألا ةيرتخلا ةيخانص ايئاظيرب نوكت نأل ةينرحلا نيزو ططخ اذهلو .كلذ ققحفي نأ نكمي فيك
 دنهلا ىلعو دنهلا قيرط ىلع ةرطيسلا لجأ نم برحلا دعب ايسور عم هعقوت يذلا عارصلا يف

 نأ امبو .ةفيلخلا وه اهحشرم نوكيل ريبدت ىلا برحلا دعب ايناطيرب أجلت نأ رنشتيك حارتقا ناك
 ةفيلخلا نأ لئاقلا يأرلا عيجشت رنشتيك ىأر دقف ةيبرعلا ريزجلا هبش يف دلو أدمحم يبنلا

 لولطنسالا ةزطينس ةلوهشب يه كلذ يف :ةزيم ئاز:دقو .ةنبرغلا ةريزؤتلا هيبه نم نوكي نأ بجي
 وفن نع ةفيلخلا لزعت نأ ايناطيرب عيطتست كلذيو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاس ىلع يناطيربلا

 طيحم لخاد ةفيلخ بيصنت نم ايناطيرب نكمتت نا ام هنأ رنشتيك دقتعاو .نييبوروألا اهيسفانم
 ىتح رنشتيك ناوعأ ناكو .مالسالاب مكحتلا نم نكمتت ىتح ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهذوفن
 ةفالخلل يبرع حشرم ىهو ؛ةكم ريمأ نأ ىلا هوهبن دق برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد لبق
 ١ .هعم ًالاصتا ىرجأ دق ناك :نيعلا هثطخت ال

 )س0
 تربلج ركذتسا «ةينامثعلا برحلا ةيادب قند عمو ؛كلذ وحن ىأ 15١4 ماع فيص ةياهن يف

 راز نأ هل قبس ؛ةكم فيرش ؛نيسحلا فيرشلا سفن ىلا ريثألا نبالا ءهللادبع نأ :نوتيالك

 ناك .ةروثلل ةجضان نوكت دق ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ىحوأو روهش ةعضبب كلذ لبق ةرهاقلا
 ناكو ؛هدلاو دض كرحتلا كشو ىلع ةاتفلا ايكرت ةعامج نوكت نأ نم فوخب رعشي كاذنآ هللا دبع

 تقوب كلذ دعب نكلو .جراخلا نم معد نع ثحبي ةأرجو ءاكذ ءىداهلا هلكش يفخي يذلا هللا دبع

 .ةيناطيربلا ةدعاسملا ىلا ةجاحلا تفتنا ثيحب امهتافالخ يلاعلا بابلاو هدلاو ىّوس ريصق

 نأ رهاظلاو .هل ليق اذامو ةرهاقلا يف هللا دبع لاق !ذام تبثي ام نهارلا انتقو ىتح كانه سيلو
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 مالس هدعب ام مالس

 يف ىرخأ ةرم هاقتلاو .1517 وأ ١917 ماع ةرهاقلا يف ةرم لوأ رنشتيك دروللا ىقتلا هللادبع

 ودبيو .زروتس دلانور ًاضيأ ىقتلاو «1515 ماع نم (ليربا) ناسينو (رياربف) طابش يف ةرهاقلا

 ,رنشتيك نأو ؛هدلاوب ةحاطإلل يلاعلا بابلا ىعس ام اذإ ةدعاسملاب ايناطيرب نم تاديكأت بلط هنأ

 دوجو نيحلا كلذ يف ىفن دق «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف تابوعصلا نع ليصفتلاب حضوتسا يذلا

 نع هعمس امب ًارثأت لقأ ناك هللا دبع لعلو .ةيلخا دلا ةينامثعلا نوؤشلا يف لخدتلاب مامتها يأ

 ."7قلقلا نع ريبعت نم هعمس امم لخدتلاب مامتهالا مدع

 ةريزجلا هبش يف هدلاول نيسفانملا ءامعزلا نأ زروتس مامأ  ًابذاك  ىعدا هللا دبع نأ رهاظلاو

 ةقالع حرتقا دقو .يلاعلا بابلا تاططخم ةضراعم يف هدلاو فلخ ريسلل نودعتسم ةيبرعلا

 يتلا ايناطيربو ناتسناغفا نيب ةقالعلا رارغ ىلع ايناطيربو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب ةيلبقتسم
 .ةيجراخلا تاقالعلا عيمج ايناطيرب ريدت امنيب ًايلخاد يتاذلا مكحلا ناتسناغفا اهبجومب سرامت

 عيجشتلا هللادبعل مدقي نأ عطتسي مل ؛هسيئر نأش هنأش ,هناف زروتس ثتقار ةركفلا نأ عمو

 0 !هدشني ناك يذلا

 يف ةاتفلا ايكرت بزح ةدايق عم عازن يف اوناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش ءارمأ نم نيريثك نأ حيحص

 ببسب مهنيب ذبانتلا ىدم ةفرعم نع زجع نوتيالك تربلج نكلو ؛نينس ذنم ةينيطنطسقلا

 اوؤجل نيذلا ةيبرعلاب نوقطانلا نورجاهملا ناك امبرو .ىرخا تافالخو ةيلئاعو ةينيد تافالخ

 ءارمأ نم ريمأ نم ام نأ رمألا ةقيقحي ةقيقحو . ددصلا اذه يف هوللض دق ؛مهاقتلا نيذلاو ةرهاقلا ىلا

 هل ًاميعز نيرخآلا ”ةارعالا نه يا لوبقل ادفتسم ناك ةيبزعلا ةزيزجلا هبش

 يف قباس طباض نوتيالك مهيلا ثدحت نيذلا ةرهاقلا ىلا نييفنملا ةيبرعلاب نيقطانلا نيب ًازراب ناك

 لصأ نم وهو ؛يرصملا يلع زيزع ىعدي يقرتلاو داحتالا ةيعمج نم يسايسو ينامثعلا شيجلا

 دعبو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةيبرحلا ةسردملا ىلا بستناو رصم يف أشنو دلو دقو يسكرش
 طباض درجم ناك هنا ريغ .ةاتفلا ايكرت بزح ةداق دحأ هرابتعاب زرب نادبملا يف ةيركسعلا هتمدخ

 دق هيردزي يرصملا ناك يذلاو فصلا يف هليمز رونأ ناك امنيب :ةماعلا ناكرألاب قحلم دئار ةبترب

 يهو ؛دهعلا ةيعمج ميظنت ىه ,ءايتسالا روعش عفادب ءيرصملا در ناكو .ةيبرحلل ًاريزو حبصأ
 اهقبطت تناك يتلا ةيزكرملا ةسايسلا ىلع اوضرتعا نيذلا شيجلا طابض نم ةريغص ةيرس ةيعمج

 مهتصح ةيبرعلاب نيقطانلا ةيعمجلا هذه ءاطعإ مدع ىلع نوضرتعيو يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 تاسايسل مهتضراعم يف ةدحاو ةملك دهعلا ةعيمج طابض ناكو .ةعيفرلا بصانملا نم ةلداعلا
 ةيبرعلاب نيقطانلا ناكسلا ءاطعإب امإ نودانيف «يقرتلاو داحتالا ةيعمج اهتنبت يتلا كيرتتلا
 ربكأ ًاردق ناكسلا ءالؤه ءاطعاو ةيزكرماللا قيبطت وأ ةيزكرملا ةموكحلا يف ةطلسلا يف ربكأ ةصح

 وغاكيشو ءانابروا) ؛ةيبرعلا ةيموقلا لوصأ نع تالاقم :ةبورعلا ىلإ ةيئامثعلا نم نود تسئرا .ك (؟)
 .58- 014 تاحفصلا ,((191/ ,يونيلبا ةعماج ةعبطم :ندنلو
 تالسارم ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا :يف .يروضخ يليا باتك رثأ يفتقي باتكلا صن يف دراولا برسلا (4)
 -١١. 4 ص ,(1575 ,جدربماك ةعماج ةعبطم ,جدربماك ) 154 194١4 اهومجرتمو نيسحلا  نوهامكم
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا ىنشتيك

 اة رمألا الكوأ ءيلجملا ديعصلا ىلع يتاذلا مكحلا نم

 علطم يف ةقفلم مهتب هتنادإو يرصصملا دئارلا لاقتعاب رمألا را دصا نع لوؤبسملا وه اشابررونأ ناك

 هنأل ًاهركم لوقنو - يبرع يروث رود ًاهركم يدؤي هسفن يرصملا دئارلا دجو اذكهو . ١115 ماع 1

 يأرلل ةباجتساو . .طقف اهنم ءزج يف ال اهلماكب ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةماعزلا ىلا حمطي ناك

 اشاب لامج ربد ةطاسولا هذهل ةجيتنو ,يرصملا دئارلل رنشتيك دروللا طسوت ةرهاقلا يف ماعلا

 ٍمكحلل هتلوفط ذنم  ضراعملا يرصملا نيزع نأ ,ىصم ىلصألا هدلب ىلا :هيفثو هنع ىفع نادصإل ..

 ًاضرافم ةينامشعلا دي ايدج دقو ينال اولاين! دريل عيان ايرمجم يف يناطيربا 0

 .المتجا يلح ةوامس 9 أوفي ةييتواف ةيناطيربلا ا نمي داس 1

 ةريزجلا هبش 0 د رع و ردا دلع نا درع تحلل 0 1 0 ىقتلاو '
 ركذت نوتيالك لعلو ؛نوتيالك ىلإ كلذ لقن هلعلو .يلاعلا بابلا ىلع ةروثلاب نوركفي اوناك ةيبرعلا .

 .رنشتيكو زروتس نم لكل هلاق امو هللادبع ةرايز ..
 ىلا ةيرس ةركذم:لسري يك هل بترو زروتس دلانور.عم نوتيالك عمتجا يرصملا عم.هئاقل بقع ..

 قباسلا هسيئر ىلا اهلسري نأ زروتس ىلع ناك ةلاسر:نمض نوتيالك ةركذم تناك .رثشتيك دروللا. ..

 .لامجلا عوضوم وه ءيرب عوضوم نأشب 58

(0 
 :ةينامثعلا ةيروطاربمالا نبع ثق نأ وه ١4١4 ماع ايناطيربل امام ًاقلق بيست يتلا ىومألا دجبإ :ناكب .

 يف ةيبرحلا تارازو يلوؤسم ريكفت رارغ ىلعو .سيوسلا ةانق ىلع ًاموجه ءبرحلا تلخد اهءاذإ ٠
 ككسلا تآشنم سيياقمب ةرواجملا ةيداعملا نادلبلل ةيركسعلا ةردقلا نوللحي اوناك نيذلا ابودوأ

 نم هيلع لصحت نأ ةينامثعلا. تاوقلا عيطتست ام ىلع ههابتنا نروتس دلانور زكر ؛ةيديدحلا .

 ىلع لوصحلا يف دمتعيس ينامثعلا شيجلا .نا لوقي رنشتيك ىلا هتلاسر يف بتك دقو .لامجلا

 ناجحلا يأ ؛ةيبرعلا ةريزجلا هيش نم ةيبرغلا ةقطنملا يف لامجلا يبرم ىلع لامجلا نم هتجاح.

 .لامجلا:ميلست نع ع انتمالا .ناعب ةكم رينمأ عيجنشت زروتس حرتقاو

 ارش ل ساي لا ل سا لولمأ ةيج +

 قرش نوؤش .,يناروح تربلا باتك: يف .«ةيبرعلا. ةيموقلا- ةيرهلاو ىوملا ةفوحي قون نيد 1

 تاحفصلا ,(1170 ,دروفسكوأ ةعماج ةعبطم :ندنل) !١ مقر ينوطنا تناس قاروا .ةعبرأ مقر :ةيطسوأ
1 1412 

 58١ ص.«.(187١ «بيك ناثانوج :ندنل) .ةعورشملا ريغ ةرماغملا ,نوتسنيو .ف .ف .ه (1)
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 ةريزجلا هبش نم ميعز لولح ةيناكما تناك ةركذملا يف نوتيالك اهراثأ يتلا لئاسملا ىدحإ .ىرخأ
 ًانكمم كلذ ناك اذإف .نيملسملا ةفيلخ زكرم يف ينامثعلا ناطلسلا لحم ايناطيربل قيدص ةيبرعلا
 هنا اميساال زكرملا اذهل حوضوب حشرملا وه ةيمالسالا ةسدقملا نكامألا سراح ,ةكم ريمأ نإف

 ةضيرف جحلا نأ رابتعاب ء.جحلا عوضوم يف ةماه ةدعاسم ايناطيربل مدقي نأ هل حيتي عضو يف
 ةيملاعلا برحلا نكلو .هتايح يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم نيملسملا نم ًاليبس هيلا عاطتسا نم ىلع
 دنهلا يملسم نأ انضرتفا اذإ ىتحو 111١. ماع يف ًاصوصخو جحلا ةضيرف ءادأ نود تلاح
 تاذ ةديحولا ةلقتسملا ةيمالسالا ةلودلا ددض برحلا اهلوخد ايناطيربل اورفغي نأ نودعتسم
 .مهتايح يف ٌريبك ٌرود هل يذلا جحلا قيرط عاطقنا اهل اورفغي نأ يف ريبك كشلاف ؛,نأشلا

 يف وه زاجحلا مكحي نم ناف ءناجحلا نمض ةرونملا ةنيدملاو ةكم يف ةسدقملا نكامألا تناك امو
 ةفاضاو .برحلا نم مغرلاب جحلا ءادأ ةلصاوم يف نييناطيربلا نيملسملا قح ىلع ظافحلل عضو

 نكرم يلوت ىلع رداقلا عمضو يف هلعجي يبنلا طبس نم هنأ هؤاعداف زاجحلا مكحي ةكم ريمأ نأ ىلا
 .ةفالخلا

 ةييرعلا ةزيؤحلا هيك ءامعت نإ ةيرسلا فركذم ىف دكا اهدتف امسح طخ ةقيالك طق نقل

  دجن ريمأ ديشرلا نبا ًاضيأ امبرو دوعس نبا كلذكو نميلاو ريسع يمكاح يأ  نيسفانتملا
 يف ءاج اممو . ("!«برعلل برعلا ةريزج هبش» نوكت نأ لجأ نم لمعلل ةكم ريمأ عم نوفتاكتيس

 ةرمإ تحت رصمل يمسالا مكاحلا ءيويدخلا نم عيجشتلا ىقلت ةكرحلا هذه نأ نوتيالك ةركذم
 ةفيلخ زكرم يف ناطلسلا فلخي نآل ًاحشرم هسفن ربتعي ًاضيأ يويدخلا ناكو ؛ناطلسلا

 ةعومجملا هذهل ةبراضتملا حماطملا نيب قفوي نأ يوني نوتيالك ناك فيك ًاحضاإو سيلو .نيملسملا
 .ءاوهألا ةددعتملا

 مدقت دق هللا دبع ناك ءاعدا وه ةكمريمأ فلخ نودحتيس نيسفانملا ءامعزلا رئاس نأب ءاعدالا نإ
 هضرع ذإو .روهش ةسمخ وحنب كلذ لبق زروتس دلانور عم هتاثداحم يف هدلاو نع ةباين هب
 زيزع ًارخؤم هل اهدكأ دق ةمولعملا هذه نأ ىلا ريشي ناك امبرف :ةديدج ةمولعم هنأ ىلع نوتيالك

 يف ديدجلا رمألاو .ىفنملا ف شيعت يتلا تايصخشلا نم ىرخأ ةينامثع ةيصخش ىأ يرصملا
 لالخ ايناطيربل ةمدخ اودؤي نأ مهنكمي ةيبرعلا ةريزجلا هبش ناكس نأ ءاحيالا يف نمكي ةركذملا
 .طقف اهدعب سيلو برحلا
 ًاردصم 6 (ريمتبس) لوليأ 55 خيراتب ةرهاقلا ىلا قرباف اروق هور ندشتيك .لسرأ "دقو
 نوكتس له :هدافم لاوس ًارس هيلع حرطيل هللا دبع ىلا هب قثي لوسرب ثعبي نأ زروتس ىلا هرماوأ

 ةقفاوم دخأ هتيقرب رئشتيك لسري نأ لبقو ؟برح بوشن لاح يف اهدض مأ ايناطيرب عم زاجحلا
 ."ادج ةماه» اهنأب اهفصوو نوتيالك ةركذمب يارغ بجعأ دقو .اهيلع يارغ دراودا ريس

 ١١-١4 ناتحفصلا :ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ءيرودك (1)
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رتشتيك

 ةيروطاربمالل ةعضاخلا :ةيبزعلا .ةريزجلا .هبش ىلا .هتلحر نم عيباسأ .ةعضب: دعب لوسرلا داع

 يف رودي ام نيبي.نأ يناظيربلا ةيبزحلا رسزؤب بيهي ء؛عجشم هنكلو نضماغ ب باوجب .ةينامثعلا

 .",ةيباجيإو ةيدو اهنكلو ةظفجتم ةلاسرلا» لوقت رنشتيك ىلا ةرهاقلا تقربأ.ذئدنع .هنهذ ..:

 عمو يرصملا زيزع دئارلا عم ًاديدجتب الاصتا :ىرجأ دق.يناطيربلا دمتعملا رقم ناك ءانثألا هذه يف... .

 دقف ةينامثعلا ةيرؤطاريمالا نم زىيفنملا بزعلا ءالؤه امأ .ةرهاقلا يف برعلا نيرجاهملا نم ريغ ا

 ةقطانلابوغشلا يه'نم عوضوم يف نيننسلا .نم:ابوقع ذنم اومتشم ناك.يذلا ثحنلا» اوعباتا ..

 رادم تناك هذه ةينطولا ةيوهلا:ةلاسمو : نوكت نأ تجي نموأ ةينامثحلا ةيرؤطاربمالا يف ةيبزعلاب .

 .ةينامثغلا  ةيرؤطاربمالا نمنض ةعونتم ةيرسس تايعمجو ةيبدأ ةيدنأ وشن ىلا ئدأ امم

 بزح ةموكحن تاسايس ىلع نودري ةرهاقلا يف نويفنملا.برغلا ناك ةينامثعلا ةسايسلا'قاينس يف... ٠

 ةئملاب نيعبرأ ىحن ةنميه ىلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ناكس ةيبلاغ عضخت تناك يتلا ةاتفلا ايكرت . ٠

 نيكي نإ ل تكي ضعي الذم هيوم طيوفك امر .يكرتلابردفطبي ,ةاكيملادنم 5

 .ةيكرتلاب نوقطانلا اهيلغ لضح يتلا اهنيع:ةيوثلأ» ةبنناتلا مهل: نوكت نأ
 اوناك مهنأ قدألا فضولاف نويموق مهنأ نوفصوي اوناك ام ًازيثك لانجرلا ءالؤه نأ عمو . ش

 يلحملا مكحلا نمو ةكراشملا نم ربكأ ٍردقب اوبلاط لب لالقتسالاب اوبلاطي مل مهف .":!نييلاصفنا ....

 مل افالخأ مس ٠ .ةييليمفادلا نأل ايكرت ًامكح ابك دجملا مكيبا نوكي. نأنت نيئضاو اوناكو ا

 0 ل ا ا 1 ا او وجا ع حنو ا :
 تديش يبلانا رارغ/ىع هنأ كلذو 1 ىلمولا ويجعل لطم ذلم يجيسملا ملاعلا قيدض ايعددأ وب ١

 هم اشير نيدحفلا «نييقيقحلا» برغلا نأ ذإ ةينثأ ةعافج نولثمي اونوكي هل ديلا 8

 دادغب ةيالو لثم تايالو يف ةيبرعلاب نيقطانلا ناكسلا نأ .نيح يف..ةيبرعلا ةريزجلا هيبثز ناكيس“ نع '

 اذه ناكو «مهتايفلخو مهلوصأ ق ًاظيلخ اوناك ؛ةزهاقلا ىقأ نئازجلا نثم'ندم يف. ىأ «”قشمد:وأ .

 ٠ ٠ يسرافلا جيلخلا ىلا يسلطألا طيخملا نم دتمت ةميدق تافاقثو ًابوعش لمشي قاطنلا عساوطيلخلا .

 ةيموقلا نع نيطيشن نيحفانم اوناك نيذلا ضاخشألا نم تارشع عنضب ىوس كانه نكي مل. .
 ةيعمجك ةيرسلا تايعمجلا .نم ششكأ.ىأ:ةدحاو يف ءاضعأ مهرابتعاب (لاصفنالا يأ) ةيبرعلا .

 يف ةيكرتلا .ةيبرعلا تاقالعلل ةسارد نم ةفلؤم ةيفلخ عم ةيبرعلا ةيموقلا قاثبنا :نيز“ 6 0
 ١133(. ,طايخ : :توريب) ىندألا قرشلا 0
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 نحنو ."'"اهيلا ًافرعت دادزت ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تاطلسلا تذخأ يتلا دهعلا ةيعمجو ةاتفلا
 .كاذنآ نويناطيربلا هفرعي ناك امم ًادج ًاريثك رذكأ هنولثمي اوناك امو لاجرلا ءالؤه نع فرعن نآلا
 يذلا ماظنلاب ةنسح ةقالع ىلع تناك يتلا ةيبرعلا ةبخنلا يف ءاضعأ ةسيئر ةروصب اوناك دقف

 داحتالا ةيعمج ىدل ةيزكرملا لويمو كيرتتلا ةسايس رطخب اورعشو ةاتفلا ايكرت بزح هب حاطأ
 قربأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلا ةيلاتلا هتلاسر نومضمب ركفي رنشتيك ناك امنيبو .''!يقرتلاو
 ةيرابختسا ةركذمب ةرهاقلا يف ماعلا لصنقلاو يناطيربلا دمتعملا لامعأب مئاقلا ماثيشت نليم هيلا

 .ةيرسلا تايعمجلا نع

(5 
 يناطيربلا دمتعملا رقم ىلا تبلط ةيجراخلا ةرازو نم اهلسراو يارغ اهرقأ يتلا ,رنشتيك ةيقرب نا
 يف ارتلكنا ةيبرعلا ةمألا تدعاس اذإ» :هنا هيف لوقي هللادبع ىلا ًاباوج لسري نأ زروتس غالبإ
 ةريزجلا هبش لخاد لخدت ثودح مدع ارتلكنا نمضتس ءايكرت اهيلع اهتضرف يتلا برحلا هذه

 «برعلا» ةملكب ينعي رنشتيك ناك) .«يجراخلا ناودعلا دض ةدعاسم لك برعلل مدقتسو ةيبرعلا

 ةريزجلا هبش ءامعز ررح اذإ ىرخأ ةرابعب .(ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نوشيعي نيذلا كئلوأ
 ةيامح ىلع ايناطيرب مهدعاستس مهلالقتسا اونلعأو يناثعلا ناطلسلا نم مهتريزج هبش ةيبرعلا
 .جراخلا نم ىزغ يأ دض مهسفنأ

 عقت ةيبرعلا ةغللا ىلا ةلاسرلا هذه ةمجرت ىلع فارشالا ةيلوؤسم تناك يناطيربلا دمتعملا رقم يف

 ثيحب ةلاسرلا ةغل يف اعسوت دق «ءنوتيالك نم عيجشتب ءامهنأ ىدبيو .زروتسو ماثيشت قتاع ىلع
 ديعب دح ىلا ريسي ًاهجوت ناك اذهو ."'”«برعلا صالخل» ايناطيرب دييأتب ًادهعت نمضتت تراص
 هبش يف لئابقلا ضيرحتب نمؤي تيغنيو ناك دقف .تيغنيو دلانيجر همسر يذلا هاجتالا يف
 هبش عوضوم ةجلاعم ىري ناك يذلا رنشتيكل ًافالخو ءايناطيرب ةحلصمل ةيبرعلا ةريزجلا
 ةيادب ذنم يروف لمع ىلع ثحيو ربصلا دفان تيغنيو ناك «برحلا ةياهن دنع ةيبرعلا ةريزجلا
 خيراتب نوتيالك ىلا بتك دقو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا نع داعتبالاب برعلا ءارغإ هفدهو ؛برحلا

 ىتح ًاليوط رخأت دق يناطيربلا لمعلا نوكي نأ ىشخأ» :الئاق ١51١5 (رياني) يناثلا نوناك ١4
 هاوكش تناك دقل ."'«نيينامثعلا نع برعلا لصف يف نآلا انحاجن ةيناكما يف كشأ تأدب ينا

 .بسانملا تقولا يف هتحيصن ىلا الاب نوقلي ال هءاسؤر نأ يه ةفولأملا

 )١١( ص .,ةيئامثعلا نيد !١٠6 ,

 ,اينروفيلاك ةعماج ةعبطم ,ندنلو سلجنا سول ,يكريب) ثيدحلا طسوالا قرشلا قاثبثا ,يناروح تربلا (1؟)
 ,؟١١5 1١57 تاحفصلا ,معلكذما

 6 «نروكيربماك بتك :كرويوين) ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةصق :برعلا ةظقي ؛سوينوطنا جروج (1١؟)

 ١5. ص ,ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا .يرودكو ؛177 ص
 ./ 65 «نوتيالك تربليج قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم» ماهرود ةعماج هلق
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رتشتيك

 يتلا نيرجاهملا تاعامج تناك ةيبرعلا ةمجرتلاب اهدصقم ىلا لسرت رنشتيك ةلاسر تناك امنيبو
 مهرواست فوس زاجحلا برع نأ ىدبي امك هتغلبأ دق ةرهاقلا يف اهب لاصتا ىلع نوتيالك لظ
 رثألا ىلعو .ًانسح ًارمأ نوكيس ايناطيرب هب دعت امل ام ًاحيضوت نأو ءايناطيرب تاين يف كوكشلا
 زواجت ىرخأ ةرمو . ديدج نايب رادصإب :يناطيربلا دمتعملا رقم ؛يارغ ةقفاومب ءرنشتيك ضوف
 ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلا ةهجوم تسيل تانايب ردصأف اهاقلت يتلا تاميلعتلا دمتعملا رقم

 (نيدفارلا دالبو ةيروسو نيطسلف) ةيبرعلاب ةقطانلا ايسا لك ىلا ايلمع ةهجوم لب ءبسحف
 ىلع اوبلقنا ام اذإ هنمضتو نادلبلا هذه ناكس لالقتساب ايناطيرب فرتعت نأب ًادعو ةعطاق
 ,"*كارتألا

 دح يف دهعتلا نإف ؛ينلعلا ضرعلا اذهرا دصإب تاميلعتلا زواجت يناطيربلا دمتعملا رقم نأ عمو
 ضقانم مازتلا يأب ةفيلحلا لودلا ىلا تمدقت دق دعب نكت مل ايناطيرب نأ كلذ .ًالوقعم ناك هتاذ

 ازواجت «ةيبرعلاب ةقطانلا تايالولا تهجو ام اذإف .ةيبرعلاب ةقطانلا ايسآ لبقتسمب قلعتي ام يف
 ةيروطاربمالا نع لاصفنالا يف لثمتت ءافلحلا ةيضق حلاصل ىربك ةبرض :تالامتحالا لكل

 اهنامض نود لوحي ببس ايناطيرب دنع ىقبي الف ؛:ةصاخلا اهدوهجب اهتيرحب رفظلاو ةينامثعلا
 نأ ةينطولا ايناطيرب ةحلصم يف نوكيس لب .لبقملا اهلالقتسا ةيامح يف تايالولا هذه ةدعاسم
 .برحلا دعب تاسفانملاب وأ برحلا نمز يف تاسفانملاب قلعتي ام يف ءاوس كلذ لعفت

 هداقتعا ىلع ًابيترت هنأ ذإ «بعاتملل ةريثم تناك اهلاسرإب رنشتيك حمس يتلا ةلاسرلا نأ ىلع

 لب برحلا لالخ هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلا ببسب طقف سيل ةماه ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأب
 دق» :ةيلاتلا ةيودملا هتلبنقب ةكم ىلا هتلاسر متخ دق  برحلا دعب هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلا

 لك نمريخلا هللا نوعب جتني دق كلذبو «ةنيدملا وأ ةكم يف ةفالخلا ليصأ يبرع ىلوتي نأ ثدحي
 اهّوشنم ثيح ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ةفالخلا ةداعإ تناك دقل .'"'«2نآلا ثدحي يذلا رشلا اذه

 يتلا ايسور عم ةسفانملل ًادادعتسا اهمسر يتلا رنشتيك ةيجيتارتسا يه ءدمحم يبنلا دلومو

 راطالا يف نوشيعي اوناك نيذلا برعلل ىّنأ نكلو .ايناملا دض برحلا ءاهتنا بقعت نأ دب ال
 نا ام هنأ اوفرعي نأ مهل ىنأو .رنشتيك نهذ يف رودي ناك ام اومهفي نأ مهتريزج هبشل يسايسلا
 حجرألا ناك لب .قحاللا عارصلاب ًاقبسم ريكفتلا أدب ىتح ةيبوروألا لودلا نيب ريبك عارص أدب
 .ةفالخلا ةعيبط مهف نع نيرصاق اوناك زروتسو نوتيالكو تيغنيوو رنشتيك نأ اوكردي الأ

 قرشلا نوسردي نيذلا نييبرغلل حورش ءاطعإ يف نيحلا كلذ ذنم نيكمهنم نوثحابلا حرب ام
 ةهجاوم' يف ابابلا عضو يذلا :ةيحوزلاو ةيويندلا نيتطلسلا نيب .قاقشتالا نأ اهدافم طسوألا
 رئشتيك اطخأ دقل .يمالسالا ملاعلا يف دوجو هل سيل ءىطسولا نورقلا ابوروأ يف روطاربمالا

 نأ كلذ .طقف ايحور اميعز نوكي نأ نكمي ةفيلخلا نأ مهداقتعا يف زروتسو نوتيالكو تيغنيوو

 .7؟ ص .ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ءيرودك )١5(
 .18- /١1 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (15)
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 نأ ثيحب ةعيرشلا مكح قاطن يف عقت ةسايسلاو ةموكحلا اهيف امب مالسالا ٍق رو واعلا

 يأ : يبا يب ةسبلشلا نا وه نهاقلا 3 دن تناطيزالا هلسلا اننا ةلماش ةطلس يه ةعيرشلا
 .ةالصلا يف مامإ ىه املثم ةكرعملا يف د ٌدَئاقو مكاح هنا

 ةطقن ةيمهأ مهتتاف دق ؛يمالسالا ملاعلاب ةضرتفملا مهتفرعم لك نم مغرلاب ,رنشتيك عابتأ نا

 ميعز دوعس نبا ىعدت رنشتيك ةطخ تناك .مهتمذرشو نيملسملا ماسقنا ىدم اولهج دقل :ىرخأ

 اذه ناك امو .يّئسلا ةكم مكاحل ةيحورلا ةطلسلاب فارتعالا ىلا ؛:ةسرشلا ةيباقولا ةفئاطلا
 بهاذملا نم تارشعلا نأش مهنأش ,ةلسأاب نييباقولا نآل ةيعق ةيعقاولا ةيحانلا نم ًاذكمم هم فارتعالا

 هلعجب ًاضرع هيف ىأر يذلا هيقلتم للض دق ةكم ىلا هعابتأو رنشتيك هلسرأ يذلا حارتقالا نإ
 هنأ ىرنسو .ديدجلا نيملسملا ةفيلخ نوكيس لاحلا ةعيبطب كلذ نأ ذإ ؛ةعساو ةكلمم مكاح

 زروتس بيصا ةديدجلا هتكلمم دودح هيلع نوكتس ام يف ثحبلا 0

 ءىدهي نأ ةكم مكاح عاطتسا اذإ هنا ًالئاق رنشتيك / دلاريج زتيف ىلا زروتس بتك ا 5
 ركفي ال» هنأب مهعنقي نأو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نيمكاحلا نيرخآلا خويشلاو ءارمألا رطاوخ

 - لماش ريغ هنا ىلو ماع فارتعا يف هظوظح ناف ؛مهقطانم نمض ةيويند قوقح ةيأب ةبلاطملاب
 ,""«ةديج نوكتس ةفيلخك هب

 قوهو مالسالا «اباب» بصنمل نيدسح فيرشلا حيش درت اوديؤي نأ نييناطيربلا ةين تناك دقل

 نويناطيربلا اهمدختسا يتلا ةغللا نأ نيح يف . هل دوجو الف كلذلو | (مهل فورعم ريغ) بصنم

 نأ يمول دب اذإ «ىلطخي شح فيزفلا نا دقتعي ةقيقحلا يف ناك زروتس نأ عم

 ام نوفرعي امدنع لوهذلاب اوباصي نأ هناوعأو رنشتيك نأش نم ناك دقلو .همكح قاطن عسوي
 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نيملسملا دنع ةلالد نم مهتلاسرل ناك

 .؟8 ق.ق ةقيثولا 29 51/7٠١ رنشتيك قاروأ .ةماعلا تالجسلا بتكم ,ىيك )١1(
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 )ع(
 ءدنهلا نوؤش ةرازو يف ةيسايسلا ةرئادلا ريتركس ؛لزتريه رثرآ علطي مل
 (ربمسيد) لوألا نوناك ١؟ ىتح نيسح فيرشلا ىلا رنشتيك لئاسر ىلع

 تالسارمت ىلإ دقنلا هيجوت ىلا عراسو ءبعر هباضأ دقو .ةكم ىلإ اهلوصو دعب يأ - 4

 نأ ةرازولا هذه تمهف يذلا هنيع ءيشلا لعفت» ةيبرع ةفالخ ىلا اهحيملتب نأل «رطخلا ةغلاب
 يف دنهلا نوّوشل ةلوذلا زيزو ورك بروللا لاق دقو .(''«هلعف ىلع مدقت نل ةلالجلا بحاص ةموكح

 ةفيلخلل ةيحورلا ةناكملا نأ ىلا هابتنالا ضفري رنشتيك نا «دنهلا يف كلملا بئان عم صاخ ثيدح.
 اولبقي نل ؛هنولجبي نيذلا ءدنهلا يملسم نأو ؛ءوس اهسمي مل  يكرتلا ناطلسلا يأ  يلاحلا
 ."الصا هلادبإب اولبق اذإ اذه ءيبنجأ لخدتل ةجيتن هلحم لحي ًاليدب

 ةقيثو» 0 ذه نأ: ًالئاق جتحا يبرعلا لالقتسالا ةيامحب رنشتيك دهعت لزتريه ةيؤر ىدلو.
 ثمع لا دقو: كلما ةلالج ةموكحن نم ضيؤوفت نؤد:نم.ةباتك تيطعأ ةنامض» هنآو «ةيادبلا لثمت ١

 ةرازو ىلا دنهلا ةموكح يف ةيمراخلا نؤاؤشلا ةرئاذ اهثلضرا_نأ قي ةزكذم .قزترنه 0 1
 ام» :ةركذملا هذه لوقتو ؛ىرخأ نكامأو يابمويو ندع .ماكح نم ديبأتب ندنل يف دنهلا.نوؤش .
 يد ف يب طفش مدت لب كوم ةييرخلا ةيزكلا ل سب هني :

 لكشتو ءاندض قسنم لمعب مايقلا نع ةزجاع اهنكلو  انترطيسل نكمي ام ىصقأ ىلا ةعضاخ

 - 1414 اهومجرتمو نيسحلا - نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا - ةيزيلكنالا ةهاتملا يف :يرودك يليا (1) 7
 : أ ا ا جدير بماك) يدنا

00 0 

 ٠ نه ةيبرعلا: ةيزيلكنالا ةهاتملا:يرودك(؟) 0
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 :ةرهاقلا يف نييناطيربلا تاين مهف يف أطخ ىلع ةركذملا هذه تلد دقل .7«برغلا ىوق هجو يف ًازجاح

 سجاهب ةنوكسم دنهلا نأ ىدبي» :تيغنيو ىلا ةلاسر يف ًاقحال نوتيالك هلاق ام كلذ ىلع لدي

 دح ةقامحلا انب غلبت مل ام دوجولا ىلا رهظت نل ةلودلا هذه .ةيوقو ةدحوم ةيبرع ةلود نم فوخلا

 .”«اهقلخ

 هدافم ريسفت ءاطعإب دنهلا ةموكحو دنهلا نوؤش ةرازو رطاخ ءىدهي نا ىرك دروللا لواح دقو
 ةصاخ ةلسارم وه دهعتلا اذه نا» هببس رنشتيك دهعت نأشب ةقبسم تارواشم ءارجا مدع نا

 فالخلا اذه نا ريغ ."7كلملا ةلالج ةموكح لبق نم ةيمسر ةلسارم سيلو «رنشتيك دروللا لبق نم
 .اهدعيو برحلا لاوط بهتلي لظ لب ؛تاديكأتلا هذه هئفطت مل لعتشا يذلا يقوقحلا

0( 
 ضرأ ىلع ةدتمم ءادعألاب ةطاحم ةعلق ةرظن اهسفن ىلا دنهلا يف ةيمسرلا تاسسؤملا ةرظن تناك
 تناكو ؛ةديدج تاطابترا يدافت بجي هنا يتاذلا اهروعش ناكو .غلاب لوط تاذ ةقيض
 يلحاسلا طخلا يأ  طقف ىندألا دحلا ىلع ظافحلاب يضقت طسوألا قرشلا ءازإ اهتيجيتارتسا

 قطانملا ىلا اهرج ضفرو  ةحوتفم اهيلاو اينئاطيرب نم ةيرحبلا قيرطلا ءاقبا لجأ نم جيلخلل
 , ةيلخادلا

 ةرصبلا مض ةيناكما اهل تحاتأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض اهيف بوغرملا ريغ برحلا نإف كلذ عم

 امهتيمنت نعو نيتيالولا نيتاه نع مجنيس ًاميمع ًاريخ نأ داقتعالا ناكو .نيتبيرقلا دادغبو
 لوبق نم يضاملا يف اورذح املاط اهيلوؤسم نأ عم .دنهلا ةموكحل ءارغإ كلذ يف ناكف .ًايداصتقا
 نيب مئاوت نأ ىلع ةمزاع هلعفت ام لك يف ةيناطيربلا دنهلا تناكو .ةيميلقالا تايلوؤسملا نم ديزم
 ةيمالسالا رنشتيك بروللا ةسايس نأ ريغ ء:نوملسم مهنم نوريثكو ءاهاياعر حلاصمو اهحلاصم
 .ةيويحلا ةحلصملا هذه ىلع ًارطخ تلكش

 دنهلا ةموكح تناك يذلا ةيجراخلا ةسايسلا طيحم يف ًالفطت لثمت ًاضيأ رنشتيك تاردابم تناكو
 نوؤشلا ةرئاد تناك دقف .ةيناطيربلا ةموكحلا يف اهيسفانم تائتفا نم اهقوقح هيف يمحت

 «ناتسناغفأو ؛تييتلاك ةرواجم قطانم عم تاقالعلا ةيلوؤسم سرامت دنهلا ةموكح يف ةيجراخلا
 ةيناطيربلا ةيامحلا ريدت كلذك دنهلا ةموكح تناكو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يقرشو «سراف دالبو
 رنشتيك نإف كلذلو .نيميقملا نيدمتعملاو ماكحلا نم ةكبش ربع جيلخلا تاخيشمو ندع ىلع
 .اهطاشنو دنهلا صاصتخا لاجم يف لخدتي ناك امنا ةكم مكاح عم تاثحابم يف هلوخدب

 .1؟ ص ,برعلاو دنهلاو ايناطيرب شوب (؛)
 ١7١. ص ؛ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ءيرودك (5)
 ١". ص هسفن عجرملا (1)
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك

 دادتما ىلع ةيلحاسلا ءىناوملاب ظافتحالا ةسايس جهثت ليوط نمز ذنم تناك دنهلا ةموكح نأ عمو
 قطانملا ةسايس يف طروتلا بنجتت تناك دقف ءسيوسلا ىلا جيلخلا ربع ةراملا ةيرحبلا قيرطلا
 ةيسايسلا ةرئادلا يف طباض ىهو نيبسكش يرنه ميلو نتباكلا عنمي مل اذه نأ ريغ .ةيلخادلا
 عم ؛تيوكلا يف يسايسلا دمتعملا هتفصب ؛:ةيصخش ةقادصو ةيسايس تاقالع ةماقإ نم ؛ةيدنهلا

 لالخ «ةيبرعلا ةريزجلا هبشطسو يف دعاص همجنو سأب اذ ًاريمأ ناك يذلا دوعس نب زيزعلا دبع
 ,ةرهاقلا يف هللا دبع لعف امك ؛دوعس نبا ربع دقو ."'ةرشابم برحلا بوشن تقبس يتلا تاونسلا
 هنأش .ًارطضم هسفن ريبسكش دجوف .ايئاطيربل ةنوبز ةلود هتراما حبصت يكل هدادعتسا نع
 ةيلخاد ضحم رومأ يف لخدتلل ةدعتسم نكت مل هتموكح نأ ىلا ةراشالل ءنروتسوو رنشتيك نأش
 تمعد ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نأ كاذنآ كلذ ةحص يف داز اممو .نيينامثعلا صاصتخا يف عقت
 لآ ءادعأو ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو ةداس اوناك ديشرلا لآ نأ ًاملع ءايكرتل نيلاوملا ديشرلا لآ
 نبا اهبحاص معد يف ةرح اهسفن دنهلا تأر ىتح برحلا تبشن نا ام نكلو .ةثارولاب دوعس
 .ةكم يف هسفانم معدت تناك ةرهاقلا نأ هنيع تقولا يف تدجو امنا ؛بوعس

 2١1١4 (ريمفون) يناثلا نيرشت رهش يفف .اهعيراشم لطعت دنهلا نأ اهرودب ةرهاقلا تدجو دقو

 ريس ةقفاومب) ةرهاقلا تحرتقا ؛برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا هيف تلخد يذلا رهشلا ىهو

 دالب يف ةروثلا امبرو ناجيهلا ميظنتل ةلمح يف يرصملا زيزع دئارلا لاسرا (يارغ دراودا

 ذيفنت تلطبأ ؛هب مكحتلا عيطتست ال دق قيرح لاعشا نم امئاد ةفئاخلا دنهلا نكلو .نيدفارلا

 .حارتقالا

 ةروثلا هذه بوقي نأ بجيف ةيكرتلا ةموكحلا ىلع ًاموي برعلا بلقنا ام اذإ هنأ دقتعت دنهلا تناك
 اذهك المع نأ دنهلا يف كلملا بئان ةجح تناك ١1414 (ربمسيد) لوألا نوناك يف نكلو .دوعس نبا

 ىلا اوعلطتف ةسكاعم ةرظن موطرخلا يف هعابتأو رنشتيك ذختا دقو .؟هناوأل قباس لمع ىه
 .ةروثلا ىلع برعلا ثحت تانايب اوردصأو ؛ماهلا يبرعلا ايناطيرب فيلح هرابتعاب نيسح فيرشلا
 اهتالاصتا ساسا ىلع ةكردم (”الميس تناك ؛ةماعلا ةيجيتارتسالا يف فالتخالا اذه نع ٌالضفو
 نأ ةكمريمأ بلاطمل يناطيربلا ديبأتلا نأش نم ًاسانأ ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا يف نأ برحلا لبق

 ءايناطيربل ليوط نمز ذنم قيدص وهو تيوكلا يف كرابم خيشلا ءالؤه نم .ايناطيرب نم مهرّفني
 «بلاط ديس كلذك مهنمو ءاضيأ ايناطيربل قيدص وهو «يسرافلا ةرمحملا أفرم مكاح اضيأ مهنمو
 ةيجراخلا ةرازو يلوؤسم دحأ هبن دقو ."!ءرطخ دغو» هنا دقتعي ناك لزتريه نأ عم ؛ةرصبلا يرث
 دمحم ديسلاو دوعس نبا  ةكمريمأ ْيَوُدَع نإ ًالئاق ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةبقترملا بقاوعلا ىلا

 ١517(. ,بيك ناثانوج :ندنل) رييسكش نتباكلا ,نوتسنيو .ف .ف .ه ()

 ٠١. ص «2برعلاو دنهلاو ايئاطيرب ؛ءشوب (8)

 .ةموكحلا هذهل ةيفيصلا ةمصاعلا تناك الميس ةنيدم نأل ءدنهلا ةموكح ينعي ام ًاريثك الميس مسا (*

 ١١. ص ؛هسفن عجرملا (9
 ل

 لدلح
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 ."”ايناطيربل ناقيدص هرظن يف امه  ريسع مكاح :يسيردالا

 يأر ناكو . حاجنلا نم اهل ظح الو ةروهتم ةرهاقلا تاسايس نأ ىلع دنهلا يف نولوؤسملا ددش دقل

 دنهلا يف يمالسالا ماعلا يأرلا ىلع رثؤت نل ةيبرع ةفالخل ايناطيرب ةياعر نأ نيلوؤسملا ءالؤه
 روحم وه ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم دنهلا يف يمالسالا ماعلا يأرلا ناكو) بسحف ًايبلس ًاريثأت
 ريرقت يف ءاج دقو .يبرعلا ملاعلا ىلع ريخ يأب بوعت نل ةياعرلا هذه نإ لب ؛(ةفالخلا عوضوم
 ,1516 (ربمسيد) لوألا نوناك يف ءدنهلل ةيسايسلا ةرادالا يف نيلماعلا دحأ ءسكوك يسريب هعفر
 .ًاقالطا امهمهتال ةفالخلا ةلأسم نأ هل نيبتو دوعس نبا عمو ثيوكلا خيش عم ًاعامتجا دقع هنا

 يمسي نمب ينعم وه نم ةتبلا» ةيبرعلا ةريزجلا هبش ءامعز نيب سيل هنا دوعس نبا هلاق اممو
 اوبقاعت نيذلا ءافلخلا نم ةفيلخ يأب اوفرتعي مل يباهولا هبهذم عابتأ نأ ىعداو «ةفيلخ هسفن

 ."9(ةنس فلآ نم رثكا لبق يفوت مهرخآو) نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا دعب

0( 

 اهنأ نيبتف رابتخالا عضوم تعضو ةفيلخلا ةطلس نأ ىلع تلدو 1515 ةياهن يف تثدح ةعقاو نم
 .ةيمهو

 اعد ؛برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد ىدل 15١5.: (ربمفون) يناثلا نيرشت يفف
 .ةينيطنطسقلا يف طيطختلا ةنسح تارهاظم طسو ايناطيرب دض داهجلا ىلا ةفيلخلا / ناطلسلا

 نم خسن لاسباب ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ترمأ دقو .تاباطخو ةيقيسروم قرفو عومج كانه تناك
 ةرازولا بلط صن يف درو !ذكه) «ةيدنهلاو ةيبرعلا» ىلا مجرتت يكل ًاروف نيلرب ىلا داهجلا نالعإ
 عقوت ناكو .""اودعلا شويج يف نيملسملا دونجلا نيب ةيئاعد تارشن عيزوتل ًاديهمت (ةيناملألا
 دقو «ينامثعلا بصعتلا ظاقيا» ىلا ناطلسلا لامعأ يدؤت نأ ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو يفظوم
 ."”دنهلا يف قاطنلا ةعساو ةروث ىلا يدؤت

 ىلع هريثأت هل نوكيس داهجلا نالعإ نأ ةينيطنطسقلا يف يناملألا يركسعلا قحلملا دقتعا دقو
 دونجلا ىلع رانلا قالطإ نع نوعنتمي ثيحب ةيسئرفلاو ةيناطيربلا شويجلا يف نيملسملا بونجلا
 ةصاخ ةلاسر يف بتك نإ :ًاكاردإ عسوأ هنأ ىلع نهرب ككشتملا يناطيربلا ريفسلا نأ ديب .ناملألا

 )٠١( ص ,ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ,يرودك 57.
 ) )1١تاحفصلا ,هسفن عجرملا /4 -5١.

 ةعماج ةعبطم :نوتسئرب) 1418 1414 ةيئامثعلا ةيروطاربمالاو ايناملا رسنيبمورت شيرلوأ (1)
 ١١17. ص :(15518 ,نوتسنرب

 )١1( ,نترون .ى .ىو ؛كرويوين) ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ايناملا فادهأ ىشيف زتيرف ١15717(: ص ١55.
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 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رتشتيك

 لود بناج ىلا لاقتنالاب ''!«نيملسملا نم ليلق ددع ىؤس عدخي نلذ: داهجلا نالعإ نا لوقي

 برحلا ف ثدحتسا يذلا هيبشتلا بسح هنأ تبن د داهجلاف 'قح ىلع ناك دقو . ىطسيولا ايوروأ

 ."ارجفنت ملف تقلظأ ةلبنق ؛ىوألا ةيملاعلا:

 عصو .ء يش ا ”نلعأ نإ ,ةينيطنطسقلا يف نعت ةيئاركم داهجلل ةسامحلا تناك.دقل“

 دقو .ةأجف رجفنت ةدماخلا ةلبنقلا لعجت ةكرح ةيأ ثدحت نأ ةيشخ نيقلق نويناطيربلا لظ كلذ

 مغرلاب هنا ةلئاقلا .هتجح اهنمض ةركذم ١5:14 .(ربوتكأ) لوألا نيرشت:يف نؤتيالك :تربلج تكا

 ريزو ورك بروللا: يأر ناكو .''”/ديدج نم طشنت .دقف نيحلا:كلذ ىتح داهجلا ىلا ةوعدلا لشف نم

 ىلع ًارطيسم نكي مل يلاعلا بابلا:نأ وه ةوعدلا لشفل ديحولا بسلا نا ؛دنهلا نوؤشل ةلوذلا :
 دقف ةكمب مكحتت نأ يقرتلاو .داحتالا ةيعمج  تعاطتسا ام.اذإف» :ناجحلا يف:ةسدقملا .نكامألا

 تيبيسو ناتيفا كلذب . ترثأو ميدو ؛ ,(ةمالك يف درو ادم ًايفاظن ل ذاهجب -نلعت نأ :غيطتشيت“
 77!دنهلل ةريطخأ فمات مقامألا

 يف ةطبار ىلا ةيغاذلا نئشتيك ةطخ طاشتب نوغتاتي ززوتتسو نوتيالكو تيغنديو ناك كلذ ءانثأ ين

 هبنف ًارذح نوتيالك ناكو . .يبرع ينيد ميعز عمو ةيبرعلا ةريزجلا هيش عم برحلا دعُب اما ملاتا 9

 . مطقلا 0 نم ا ينأي نأ تبحيتؤ ةقيقل ةلأشم ةيجرعلا ةفالخلاا ةلأتسمه: 1 ىلا :

 0 ا اذه.يف هنأتلا قا ةهيدق دايلي! حسو: فؤيةينزاللا ةكرحللا 5 ةيلفظشلا ٠٠ + نأ لأ

 رج ىلا تاطاشنلا هذه يدؤت نأ تيشخ اهنا ذإ ءترمتسا دنهلا نوؤش ةرازو فواخم نا ريغ 20

 تقو يف دنهلا يف ماعلا يأرلا بارطضا ببسي دق يذلا رمألا - ةيملاعلا ةساينسلا ةماودوحت ةكم 03232

 اهدونج نم نيزيثكلا لشزت نأ ترحلا لداخا الخيس نه ناكإ دقؤت التاق ٍتاَرطضا يأ هيف نوكي

 ةدم لاوط تناك كلذلو :بدونهلا دونجلا نم ةريبك ادادعأ ًاضْيأ ليسرت نآو:ايوروأ ىلا نيييؤروألا

 دنهلا ةموكحل !كيو: ثدخحت:نق تاضافتنا ةنأ دامخا ىلع ةردقلا ثيخ نم فيهض عضو يف نرحل" كيلا نحل

 يلاتلابو دثهلا ىلو لحفا داع باهلاب نرسم وو عل نم الك نأ

 رطخرل ةيدعإلا ةيزوطازبمألا هرعت

 )١4( ص .ةيئامثعلا ةيروطاربمالا ينيبمورت ١١8.

 عم ىلع يس يذلا .ت *( ةيمهأ تاذ نكت مل ءايبيل عم ريصم دودح ىلع لحرلا يسونسلا لئابقك تاعامج اهتراثأ ىتلا تابارطضالا نا
 ' :لاخ يأ يف اهثودح نكمي ناكو 000

 :آلا ص ؛ةيبرعلا - ةيزيلكنالا ةهاتملا ,يرودك (15)

 ١9017- ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةسايسلا م دلجملا ؛ةوقلا 0 د نا

 7 فقرا 0 هال 0 ال
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 مهئادعأ رثكأ نأ دنهلا نومكحي اوناك نيذلا نييناطيربلا داقتعا دادزا برحلا رارمتسا عمو

 نم مغرلاب هنأ كلذ .رصم ةموكح يف نييناطيربلا نيلوؤسملا لب ناملألا الو كارتألا اونوكي مل ًارطخ

 .ةكم يف مهتارماؤم كبح يف نولوؤسملا ءالؤه ىضم دنهلا تاجاجتحا

١1 



 ٠ سماخلا لصفلا

 طسولا يف يذلا لجرلا

 )ع(

 هجره تناك ىذلا ةروثللا ةنيدملاو طم سنلا دلوم يح ةكم ةنددم ا
 امهلضفيو ناكم لك يف نيملسملا ىدل ناتسدقملا ناتنيدملا امه ءاهيلا

 ًالوط دتمملا ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يبرغلا مسقلا يف عقت 3 يتلا ةيلبجلا زاجحلا دالب بستكت
 ىلا ريشت يوغللا اهلولدمب زاجحلا ةملكو .ةذف ةيمهأ ؛رمحألا رحبلا ةاذاحمب ًاضرع قيضلاو

 تناك نيرشعلا نرقلا علطم يفو .اهقرش ىلا ة ةعقاولا ةبضهلا نع زاجحلا دالب لصفت يتلا لابجلا
 ةيناطيربلا ةعوسوملا فصو بسح ءناجحلا تناكو ويعم ارفف اهرآ ةيبوغلا ةريوجلا ةنك

 ارفق اهنم ةريثك ءازجأ تناكو «ًاريفنتو ًارقف ةيبرعلا ةريزجلا هبش تايالو رثكأ» ١99١ ماع ةعبط
 ىصقأ غلبي يتلاو ًالوط ًاليم 6١ ةدتمملا زاجحلا ضرأ تناكو .ةلوهأم ريفو ءاملا نم ةيلاخ
 قدب مهفصتن ,؟"٠*,٠٠ نكن مهددغ ناكسا مافطالا يلكت, 9 ناكذ# ,ليم يتئم ىحن اهضرع

 نع اهدعب نإف ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ًاءزج تناك اهنأ عمو .رضح رخآلا فصنلاو
 ًاردق ًامود اهل حاتأ دق :تالصاوملاو لقنلل ةيئادبلا ةلاحلا دعب ىلع ًادعب هديزت يذلا ةينيطنطسقلا
 .يتاذلا مكحلا نم ًاريبك

 وه يقيقحلا لخدلا ردصم نكلو ؛هنم عون ةئم اهيف نا لاقي يذلا رمتلا وه مئادلا اهلوصحمو
 جاجحلا ةيامح تناكو .ماع لك ةكم رطش نومميي جاح فلأ نيعبس وحن ناك دقف .يونسلا جحلا

 تاطلسلا تجرد دقو .يلحملا ةينامثعلا ةموكحلا لثممل ةسيئرلا ةمهملا يه ةيزاغلا ىدبلا لئابق نم
 .مهتقياضم نم ىدجأ جاجحلا ةيامح نأب اهعانقإ لمأب لئابقلا ىلا تانوعم ميدقت ىلع ةيلحملا

 لامجلا اهعطقت ةفاسم يهو ؛يلحاس فرم برقأ نم ٌليم نيعبرأو ةسمخ ىحن دعب ىلع ةكم عقت
 ددع ناكو .اهب ةطيحملا باعشلا يف تارمملا ىلع رطيستو ؛لحاق ظئاق داو يف اهناكمو .نيموي يف

 «بوغرم عونمم لك نإ .نيملسملا ريغ ىلع روظحم اهراوجو ةكم لوخدو .ًافلأ نيتسب ردقي اهناكس
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 فصوب اوداعو نيركنتم ةكم ةنيدم ىلا ذافنلا يف نييبوروألا ةلاحرلا نم ليلق ددع حجن دقو

 .اهل يليصفت

 يئادبلا يضاملا نم ةيقبتم تلاز ام ءادوسلا تاسرامملا ضعب نأ نويبوروألا ءالؤه ركذ دقو

 ةحيضف يه ةكم يف لئاذرلا» نإف ةيناطيربلا ةعوسوملا بسحو .ةسدقملا ةنيدملا هذه يف ىتح
 جحلاب تاطابترا اهل قيقرلا ةراجتو .ءايقتألا جاجحلا بارغتسال مئاد ردصمو ًاعيمج نيملسملل
 تحت يرجي ناك ديبعلا ريدصتو داريتسا نم ًاريبك ًاردق نكلو ءًامامت ةحضاو ريغ تاطابترا يه
 : ماسلا نادم

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش لهأ لب ناجحلا بعش نإ ًاضيأ اولاق نييبوروألا ةلاحرلا نإف كلذ عمو
 :ةيناطيربلا ةعوسوملا لوقتو .اعبط سانلا ءالبن نيب مه ؛اهلك

 اذكهو .ملاعلا يف ةيرشبلا قورعلا لبذأو ىوقأ نم مه يعيبطلا ن نيوكتلا ثيح نم برعلا نإ»
 ًاينهذ امأف ءاهنم يأل اوخضر اذإ اذه ةيرشبلا سانجألا نم ةلقلل الإ نوخضري ال ًايدسج مهنإف

 يف ظوحلملا صقنلا ىوس مهمدقت ةريسم نم دحي الو رشبلا سانجأ مظعم ىلع نوقوفتم مهئاف
 ةدالبلاب مستت مهتموكح لاكشأ نأ عمو .كرتشم لمعب مايقلا نع مهزجعو ميظنتلا ىلع ةردقلا
 .«ديهج دهجب اهيلا اولصو لاكشألا هذه ناف صقاونلاو
 .ةلهسلا ةمهملاب تسيل ةكم ريمأ ةمهم نإف ةيناطيربلا ةعوسوملا هلوقت امب انذخا اذإ

 يف هناوعاأو رنشتيك تاحومط نآلا تءاجو .ملاعلا زكرم نيملسملا رظن يف ًامئاد تناك ةكم نإ
 زكرم ىلا ةلحاقلا زاجحلا دالب لقنتل ةينيطنطسقلا يف ىقرتلاو داحتالا ةيعمج تاحومطو ةرهاقلا
 دق 1514 ماع برح يف ةكم اهب تيظح يتلا ةديدجلا تامامتهالاف .نيرشعلا نرقلا تاسايس
 .نيران طسو هسفن دجو هنأل ءاهريمأ ىلا ةببحم ريغ ىرخا قرطب زكرملا عقوم يف اهتلعج

 .اهريمأو ةكم فيرش بقلي :ينامثعلا ناطلسلا نع ةباين زاجحلا مكاح يلع نب نيسحلا ناك
 ماظنلا جرد دقو ."مشاه لآ نم وه دمحم يبنلا لثم نيسحلاو . يبنلا طبس نم فيرشلاو

 عقو ١5١ ماع يفو. نيسفانتل ! كارشألا نيد نم ةكمرجما نيوعت لع ضقولا ضعي نه يتادتعلا

 ةيعمج ةضراعم نم مغرلاب ,نوع يوذ ةليبق نم وهو نيسحلا ىلع ًايصخش ناطلسلا رايتخا
 .ةسفانم ةليبق نم ًاحشرم تدناس يتلا يقرتلاو داحتالا

 ةفرعمو ةيبرت اذ الجر هسفن ناطلسلا نأشو مظعألا ردصلا هقيدص نأش هنأش نيسحلا ناك دقو
 وحن يف ناكو ؛ءءاضيب ةيحل اذ ةماقلا عبر ناك دقو .ةقمنم ٍتارابعب ظفلتيو ميدقلا زارطلا نم
 يف ناطلسلا طالب يف ًالجبم ًاريسأ هتايح نم ًاريبك ًاءزج ىضمأو 15١4: ماع هرمع نم نيتسلا
 .لوصألا فلاخي ام هكولس يف ظحلت نأ موصخلا نويع ىتح عطتست مل كانهو . ةينيظنطسقلا

 .ناطلسلا طالب يف هدوجو لالخ لمأتلا يف هتقو يضمي ناكو

 .نويمشاه مهنا هترسأو هسفن نع لوقي نيسحلا ناك (#)

 لت



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رنشتيك

 ًايزمر ًاسيئر ناك ناطلسلا نأ ديب .ناطلسلل يصخشلا هئالو ةدش نع ربعي أتفي ال نيسحلا ناكو
 لاجر ءالؤهو ةاتفلا ايكرت ةعامجل تناك دقف يلاعلا بابلا يف ةلثمملا ةيقيقحلا ةطلسلا امأ ؛ةلودلل
 دجو ناطلسلل هئالو نم مغرلاب هناف كلذلو ؛مهنييو هنيب فطاعتلا مدعنا بسن وأ بسح الب ددج

 .ةيزكرملا ىلع ةمئاقلا اهتسايس عم اميس الو ناطلسلا ةموكح عم ديازتم فالخ ىلع هسفن

 ديزي يكل ا دهاج لمعو ءهدعب نم هترسألو هسفنل ةكم ريمأ بصنمب ظفتحي نأ نيسحلا حومط ناك
 دقو .هلالقتسا نم دحلل رمآتت ةيزكرملا يقرتلاو داحتالا ةيعمج ةموكح تناك امنيب هلالقتسا
 صيلقت اهئاشنا فادهأ نم ناك ىتلا زاجحلا ديدح ةكس ءاشنال لمعلا يف ةموكحلا هذه تعفدنا
 يف رولا ةثيدلا ىلا قشمد نم عنخ زاججلا ذكي ةكتنو هنيفالا ةسوامي يذلا يتاذلا مكحلا
 ىلاو ةمركملا ةكم ىلا يديدحلا طخلا اذه دم ىلع ةمزاع يقرتلاو داحتالا ةموكح تناكو ءناجحلا

 جحلا قرطب اهمكحت ىلعو لامجلا كلمت يتلا زاجحلا لئابق ىلع ًارطخ لكشي اذه ناكو .ةدج ءانيم
 يف رشابملا مكحلا ةسرامم ىلع يقرتلاو داحتالا ةموكح تمزع دقو .ريفو حبرب اهيلع دوعي يذلا

 لعجيس امم ؛قربلا طوطخو ةيديدحلا ةكسلا مادختسا قيرط نع زاجحلا رئاسو ةنيدملاو ةكم
 :ةيلهألا تانارطيخالا ةراكإ وز ناكفا سو ةرم فلظوم انرفتم نسحب كيراقلا نم

 ىلع كارتألا دونجلاب ًانيعتسم هنوؤش ةرادإ أدب دق ناك يذلا نيسحلا ةسايس يف ًالدبت اذه ناك

 ًاديؤم :ضومغلا هفنتكي عضو يف يقب ذإ «ءالولا يف ًالدبت نكي مل هنكلو :ةيبرعلا لئابقلا
 :اهتموكحل ًاضزاعم ةيئامثعلا ةيووطاريمألل

 تايعمجلا نيب تالاصتالا تددعت ٌةرشابم ةيبوروألا برحلا ءدب تقبس ىتلا تاونسلا لالخ

 عمج ةيناكما يصقت فدهلا ناكو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نيسفانتملا ءامعزلاو قشمد يف ةيرسلا
 ٠ نمربكأ بيصن ىلع ةيروطاربمالا يف برعلا لوصح لجأ نمو ةاتفلا ايكرت ةعامج دض فوفصلا
 .تاثداحملا هذه يف علض رخآ ىلا تقو نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ءامعز مظعمل ناك دقو .مهقوقح

 دوقي نأ نيسحلا فيرشلا ىلا ينامثعلا ناثوعبملا سلجم يف برعلا باونلا بلط 191١ ماع يفو

 نأ ودبيو ءنيسح فيرشلا ضفرف ينامثعلا رينلا نم صلختلا ةكرح يف ةيبرعلا بوعشلا
 برعلا نييموقلا نأ رهاظلاو .هيلإ سيلو هيسفانم ىلا ماعب كلذ دعب تهجتا ةيرسلا تايعمجلا
 ةيكرتلا ةموكحلا تناك كلذ عمو .''«برعلا برضل كارتألا دي يف ةادأ» 1517 ماع يف هوربتعا

 .هب ةحاطالا ةيناكما يصقتستتو ًاديدش ًابايترا هيف باترت ًاضيأ

 ناك يذلا هسفن ىلا ريثألا هنبا هللا دبع امهدحأ .ًايسايس نيطشان اناك نيسحلا دالوأ نم نانثإ

 هللا دبع راشأ دقو .ةدج نع بئانلا لصيف ناك دقف رخآلا امأ ؛ينامثعلا نالريلا يف ةكم نع ًابئان

 تايعمجلا ةدناسم تيقل اذإ ةنكمم ةمواقملا هذه نأ ًادقتعم :ةيكرتلا ةموكحلا مواقي نأ هدلاو ىلع
 ءىلتمم ةماقلا ريصق هللا دبع ناك .يأرلا اذهل ًاضراعم ناكف لصيف امأ .ايناطيربو ةيرسلا

 وغاكيشو انابروا) ةيبرعلا ةيموقلا لوصأ نع تالاقم :ةبورعلا ىلإ ةيئامثعلا نم ,نود تسنرا .س )١(
 .57و 5 ناتيشاحلاو ١5 ص :(15177 :يونيليا ةعماج ةعبطم :ندنلو

 ليفي



 مالس هدعبي ام مالس

 ليوط ناكف لصيف امأ .ةراسجلا ىلا وعديو ؛نداهملا يسايسلا عبطب مستي نهذلا دقوتم مسجلا
 .رذحلاب يدانيو جازملا ىبصع ءاعرستم ,ةماقلا

 عم هنأ كلذ «ينأتلا ىلا لايم ناكو رخآلا دض دحاولا هموصخ مدختسي تاونس نيسحلا ىضمأ

 ىلع هترطيسو رومألا مامزب هكاسماو هتناكم ززعي ناك ةكمل ًاريمأ هلمع تاوئس نم ةنس لك رورم
 ضف

 ناكو .زاجحلا يف ةطلسلا رفوتت اهربع يتلا ةدقعملا ةيلبقلاو ةيلئاعلاو ةيصخشلا تاقالعلا ةكبش
 خسر دقو .ةنيدملاو ةكم يف ةيلحملا يقرتلاو داحتالا ةيعمج لفاحمل يسايسلا ذوفنلا نم دح دق
 .هتراما نمض ىلوألا هتناكم

 هناريج كانه ناك .نييجراخ ءادعأب ًاطاحم 4١15و 191 نيماعلا يف هسفن دجو هنأ ديب
 ناكو .مهددهيو هنوددهي اوناك نيذلا ءقرشلاو بونجلا يف برعلا ءارمألا ,نويديلقتلا هوسفانمو

 ,نويناطيربلا كانه ناكو .ايكرت ىدل افظوم ساسألا يف هربتعي مهضعبو ؛برعلا نويموقلا كانه
 برحلا اولخدي نأ درجمب ليوطلا زاجحلا لحاس ىلع رطيسي نأ ةلوهسب مهلوطسأ عيطتسيو
 هريصم طير ام اذإ هءادعأ نوحبصيس مهنا فرعي ناكو  ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض
 مكحلا ةلأسم مسحب ددهت يتلا ةينامثعلا ةموكحلا كانه تناك ًاريخأو .ةينامثعلا ةيروطاربمالاب
 .ريمألا هسرامي يذلا يتاذلا

 ةيديدحلا ةكسلا لامكا برحلا ةدم لالخ تاجرأ نأ تثبل ام ىقرتلاو داحتالا ةيعمج نكلو

 .نيسحلا ناكم ديدج ريمأ نييعتل ةيرسلا اهتطخو ةديدجلا ةيموكحلا اهتمظنأ رارقإ تأجبأو
 يف كوكشلا امهترواس دق هللا دبعو نيسحلا لعلو .لاجرلاب شيجلا دمي نأ نيسحلا ترمأ اهنكلو
 ىلا نيدنجملا زاجحلا لاجر لاسرا اهفده ةرماؤم تدعأ دق ىقرتلاو داحتالا ةيعمج نوكت نأ

 ةيزاجحلا تايماحلا يف مهناكم اوذخأيل نييماظنلا كارتألا بونجلا لاسراو ةديعب لاتق تاحاس

 .ةطلسلا ىلع اولوتسي مث نمو

 ام تقو ىلا كلذ أجرأ هنكلو  مهتابغر قفو لمعيس هنأ نيرطخل | هناريج عيمجل - نيسحل ١ دكأ دقل

 هل يغبني له ؛قرشلا يف يوقلا هسفانم دوعس نب زيزعلا دبع نم حصنلا بلط دقو .لبقتسملا يف
 ةداق عم ثحب هنأ امك .اهئافلحو ايناطيرب دض داهجلا ىلا ناطلسلا ةوعد يف ةكم كرشي نأ
 ىلع ًادرو .يلاعلا بابلا دض كرتشم لمعب مايقلا ةيناكما قشمد نم نيمداقلا برعلا نييموقلا
 ةيروطاربمالل نؤمو دونج عمجل لاملاب هديوزت بلط ؛يلاعلا بابلا نم هتدرو يتلا تابلطلا
 .ىكرتلا شيجلا ىلا تادحو ةيآ لاسرا يف فّوسي لظ هنكلو ةينامثعلا

 - ١515 ماع ةياهن يف  هنيع تقولا يفو .ًاراح أيدو أدر هدوعوو رنشتيك لئاسر ىلع هدر ناكو
 ًادعاو هيلا نيسحلا بتك ,ءسيوسلا ةانق دنع نييناطيربلا ةمجاهمل بهأتي اشاب لامج ناك امدنع

 نا هيف لوقي ةرهاقلا يف زروتس ىلا ًادر هللا دبع لسرأ امنيب ءموجهلا يف ةكراشملل دونج لاسرإب
 سيل ذإ ,ًارسرمألا ىقبي نأ بلط هنكلو ,برحلا يف ايناطيرب بناج ىلا نوكت نأ تررق زاجحلا
 ببسلاو .لمعب مايقلا هتعاطتساب سيلو ايئاطيرب عم فلاحتلاب هتين فشكي نأ ايلاح هتعاطتساب
 .دعب نحي مل تقولا نأ نيسحلاو هللا دبع يأر يف

1١ 



 ديعب ىلإ علطتي موطرخلا رئشتيك

 )س0
 يماسلا بودنملاو ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا تلعج دق هتالسارم نأل ًاديعس زروتس ناك
 ىلا 1816: نياني) يناثلا نوناك ل ةيراتي بنك دفو.. ةكس عنم ةقيقو ةيدو ةقالع نع ىتاظيرفلا
 متتقم انآو كم تيرا عن» مينحو  ادجب يدر لاضتا لع كلو امم :الئاف شدسك ةلازو ديف
 ناك امهم) ضحم ةيلحم هتماعز رخآ ميعز يأ نم انمامتهاو انتيانعب ردجأ هنأ ًاخسار ًاعانتقا
 مالسالا يلثمم نم ًايونس هاقلي نأ بجي يذلا مارتحالاب ىظحي نأ عيطتسي الو (هتاذ دح يف ًايوق
 .("!هلاعلا ءاحنأ رئاس يف

 نيسح فيرشلا نمرمألا عقاو يف يناطيربلا دمتعملا رقمو رنشتيك هبلطي ام لك ناك نيحلا كلذ يف
 قافو كانه ناك دقف ةرطخلا برحلا ىلا هرج بنجتي نأ يه نيسحلا ةبغر تناك الو .دايحلا ىه

 .داهجلا نالعإب ةكم ىأ هسفن كرشي يكل ًائيش نيسحلا لعفي ملو .نيلسارتملا نيبناجلا نيب
 بتك دقو .ًايقطنم هيف ًايوغرم ناك ام لك تالسارملا تزجنأ يناطيربلا دمتعملا رقمل ةبسنلابو
 يأل ةجاحال» :ًالئاق ©19١1 (رياربف) طابش ! يف رنشتيك ىلا نوهامكم يرنه يماسلا بودنملا
 ."7.نجنأ دق  ةكم فيرش صخي ام يف :نهارلا تقولا يف مزال وه ام لكف ...يروف لمع
 ةريزجلا هبش يف ةيلبق ةروث مايق نأ هداقتعا تيغنيو رطاشي نكي ملو .ىضرلاب ةيبرحلا ريزو رعش
 امدنع لمألا ةبيخ ىلا ريشي ام دبي مل كلذلو .برحلا يف ايناطيرب ريصم ىلع رثؤي نأ نكمي ةيبرعلا
 ايناملأ نأ دقتعي رنشتيك ناك دقف .ةروثلا هذه لثم ةدايقل هسفن ضرع نع نيسح فيرشلا فلخت

 ىدملا ىلع هتطخ امأ .باسح هل بسحي يذلا ديحولا ةكرعملا ناديم يه ايوروأ نأو ودعلا يه
 هتطخو وه هنأ ىري ناك دقف .برحلا دعب ام ملاع اهفده امناف ةفالخلا ىلع ءاليتسالل ديعبلا
 :برحلا ءاهتنا دعب ان. ىلا لجؤم مهرما ت ظسوألا قرشلاو -

 )١( رئشتيك قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم ءويك ٠١/51 47.
 ق.ق ةقيثولا ؛هسفن عجرملا (؟) ١5.
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 كارتألا نويركسعلا ةداقلا

 برحلا اورسخب نأ اوداك

)0( 

 طروتلل ايناطيرب رجت نأ ةيبرحلل ًاريزو هنييعت دنع رنشتيك ةين يف نكي مل
 اذه ىلا تداق يتلا قيرطلا أدب امدنعو .برحلا لالخ طسوألا قرشلا يف

 يف يأ :دعب ام يف هدالب دجو امدنع هنا مث .هلعفي ناك ام اذه نأ ًاكردم نكي مل طروشلا
 ءوشنب حمس فيك لءاست هنأ دب الف طسوألا قرشلا يف ًالماك ًاطروت ًةطروتم 191791115 يماع
 هراظنأ زكري نأو قرشلا لمهي نأ برحلا ةيادب ذنم ةتباثلا هتديقع تناك دقف .عضولا اذه لثم

 .ةيبرغلا ةهبجلا ىلع ..

 رمأ وف « ينوروألا هد ةانم لالخ ايكرتو ظسفألا قرشلا لامهإ:نإ لئاقلا ننشتيك يأر ناكوعا

 ناكو .ًاماه ًايركسغ ًاديدهت لكشت ال ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأ هضارتفا نع مجان :ميلس

 ضارتفالا اذه هنؤرطانشُي ُنْوَرِثُك
 دقو «ءاردإا :ةرظن.ةيركسعلا-نيينامثعلا >ةزدق ىلا" نوزظني خويناطيزبلا:نولوؤسلا ناكتقلث
 2١511١5 (ربوتكأ) لوألا نيرتشت ذنمف .قرشلا يف لوألا ةتسلا نهشألا كراعم ةرظنلا هذه تخسر“

 ١519 (رياربف) طابش ىتحو يسورلا لحاسلا ىلع رانلا ىالسربو نييوؤغ ناتجرابلا 'تحتف اهادثعا7

 تناك «ةينيطنطسقلا ىلا هجتا مث ليندردلا قئاضم هفصقب رأثي يناطيربلا لوطسألا ادب امدنع ...

 1 .ىرخأ ىلا ةميزه نم لقتنتو ششعتت ةينامثعلا ننيتحلا

 دق ناك ئاو جيؤيشإب نرخلا ءدب لبقو ؛ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا هئاقلايف اشان رونأ ناك

 دعب يناثلا صخنشلا :ناكم يف ًايرظن هعنضو بضصنملا-اذه::«ىعألا دئاقلا بئان» ةسسفن نلعآ:“

 .دحأل ًايناث نكي ملف ايلمع.امأ :يزمرلا بضنملا يتذ ناطلسلا»+'١

 الإ ؛ًاركاموبًانطف ذ ناك هنأ عمو .لارنجلا تافصب عتمتي نكي ملو نماغملا تافصب عتمتي سونأ ناك

 ًاراشتسم ناك يذلا , يسوربلا:ظبابضلا زردناس نوف ناميل نا . .( ويك ايركسمبأ كاقريكي ملدا 1

 و١



 ينل !مالتسب هذعد ان مالس- 5

 1 0 ةافعف روث نبتَكَي ناك انقأب نونا عم فالخ ىخ ًاموذ هسفن دج ناك يذلاو ينامتعلا شيجلل

 : :ةنركشفلا نوؤشلا

 __ يؤم ثْيَرَو ةشقن نوص دقل . ايظا وةعمط هوت نم ةيصانسشمم نوفل وزأدا نأ ديب

 1 نودح نبع نضومغلا نم رشغع عبارلا نرقلا يف اوقلطنا نيذلا ةازغلا كئلوا «ةينامثعلا ةيزوطاربمالا

 يلأ) هيزاتلا ق-ةزا دضلا نكرم ا :ةنطنؤينلا"ةيئؤطاربمالا

ا ةيئاولظاربقالا ةمجاهَم ىلا اشاب رونأ غراس برحلا ةياذب دنع
 4 تر راغ نمط ماك رجوي ول

لا دودحلا لكشت يتلا زاقؤقلا لاَبج ةلسلس يه
حصن ىلا الاب قلي ملو" نيتيزؤطاربمالا نيب ةيرن

 

ةفيخملا ةيعيبطلا دودحلا كلت ربع ةهبجلا لوطن ىلع موجه نش ىلع ممصف زردناس نوف ناميل
 . 

 - نوثأ ممص دقو - ةعفتزملا ضرآلاب نونكمتم مهثأ اميش ال .ًايوق ًانيصحت سورلا اهنصح يتلا

 ١ ةحاسم دادتما ىلغ هتاوق عمجي نأ ةيابلا ي ةياز ناك .ءاتشلا لصف بلق يف كلذ لعفي نأ 0

 هي ةيآ اهيف دجوت ال حاسم يفو ؛ًادضرع ليم ٠ :اونالوط ليم 1٠ ؛ايكرت لخاد ضرألا نم ةلئاه

ادحنالا 8 ةديدش تناك دقف :ةحاسملا كلت يف ةليلقلا قرطلا امأ .نؤملاو دونجلا لقثل ةيديدح ككمس
 3 ن

 . دحأ مهي ملو نوسجلا تراهنا نأ دعب اهضوخب الإ انكم نكي مل ردهنآلا روبعو .ةقيصض
 م* خرم شكا ةقطنملا ةذه نع دعبت تناك ةيديدحلا ككسلل ةطحم برقأ نأ اميو .اهحالصإب

 تسوده قاس كارغللا رقي رح ةيرف نغرا قلل نك نق نمل 9 ناك ليم ٠٠٠

 تدل رنا وب او لوط و لول 1[ ال طارت ماج ناكل ايباسا
 ”' ةلماك ءازجأ تلعج دق ةيلبجلا ةيجلتلا فصاوعلاو ةليوطلا ءاتشلا لوصف نأ امك ؛هل ةطيرخ

 ا ا ا او ولا ادع اهتم

 . عمجتلا ةقطنم نم قلطني نأ :زردتاس نوف ناكل لارتجلل اهحرش امك: اشاب رونأ ا

 ةطساوب زاقوقلا ةبضه يف نصخملا يسورلا عقوملا مجاهي مث سضيقلا يضارأ ىلا دوذحلا ربعيف

 9 يأ ,ةيركسعلا سيرادملا يف ةساردلا جاهنم بتك اهروصت يتلا ةقسنملا ةكرحلا :نم عونلا كلذ

 ش٠ ريدتست مث : ةيوازلا هبشت ةكرح يف يرخأ لاترا رشتنت امنيب ,شابم موجهب لاترألا ضعب موقت نأ

 5 نم ريذحتلا ىلإ الاب قلي مو قيوطت ةيلمعب ىأ أ يداعملا شيجلا حانج ىلع فافتلا ةيلمعب موقتل

 0 رفوتت ّنل اهيقري يتلا ةيركسعلا تاكرحتلا اهيبختقت يذلا ةيجيتارتسالا ةكرحلا ىلع ةردقلا نأ

 0 دقو ٠ حاجتلا ف كوكش هرواست مل لب .ىرخأ لقن طئاسو ىأ ةيديدح ككس دوجو نود ريف

 .اهحتفل ناتسناغفا ربع دنهلا ىلع فحزيس ةيسورلا ت تاوقلا قحسي نأ دعب هنا اشاب رون

 8 ثلاثلا ٍشيجلا ةدايق 3 لوقو ل .(ريمسيد) لمألا نوفاك 1 4 ةينيطنطسقلا ! اشاب رونأ رداغ

 4 0 ري كارلا يتلا ةرشابملا | ةيلورلا ىلخ مسرتت زاقوقلا هو يا ةدام 6
 .ةيكرتلا تالمحلا :ناونع تحت رشع ةيناثلا ةعبطلا ةيناطيربلا ةعوسيوملا



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجُت ايناطيرب

 ًاودع نوهجاوي مهنا مهل رطخي ملو ؛مهتدعاسما ًائيش لعفت نأ ايناطيرب اودشانف سورلا فوفص
 معلا لك اوجاع

 ىلع ناكو . جولثلا ةفاثك ببسب ةمجاهملا تاوقلا ًءارو هتيعفدم فّلخ موجهلا اشاب رونأ أدب امدنع
 دفن دقو ؛(رفصلا نود ةرارحلا ةجرد تناك) سراقلا دربلا نم وج يف ءارعلا يف اوتيبي نأ هدونج
 جولثلا ترمغ نأ دعب ةكباشتملا ةيلبجلا تارمملا يف اوهاتو ؛مهنيب سوفيتلا ءابو رشتناو مهماعط
 ةدعاق ىلع ًاقسنمو ًائجافم ًاموجه هتاوق نشت نأب يضقت اشاب رونأ ةطخ تناك .ةفولأملا قرطلا
 قلايفلا تدقف دقو امأ .ىزغلا قيرط ىلع ةبقع ةدعاقلا هذه تناكو ءشيماكيراس ىعدت ةيسور
 ناك دقف ءاهموجه نشتل ةتوافتم تاقوأ يف شيماكيراس ىلا تلصوو اهنيب ام يف لاصتالا ةيكرتلا
 .رخآلا دعب ًادحاو ءانفالا اهبيصن

 نوناك يف ايكرت يقرش ىلا تداعو اههجو ىلع تماه ةتتشم مذارش ىلإ لوحت ًاشيج ناك ام نإ
 ةبسن تغلب ,"!موجهلا يف اوكرتشا لجر فلأ ةئم وحن عومجم نمو ١15١5. (رياني) يناثلا
 ثدح ام فصو يف ةينامثعلا ةماعلا ناكرألاب قحلم ىناملأ طباض لاق دقل .ةئملاب 86 نيدبوقفملا

 ةثراك اهتيلومشو اهثودح ةعرس يف اهيزاوت ال ةثراكب شيجلا اذه بيصأ دقل» :ثلاثلا شيجلل
 ."!«يركسعلا خيراتلا يف ىرخأ

 رخآ موجه نشب ءايكرت يقرش لامش يف ةثراكلا هذه نم هتدوع ىدل رمأ اشاب رونأ نإف كلذ عم

 ىلا رظني ناك يذلا ,ةيرحبلا ريزو ءاشاب لامج موجهلا اذه ةدايق ىلوت دقو .ةئطاخ ةركف هتدلو
 ايكرت بزح ءامعز ةيقب ةطلسو ةناكم ىلع اتفط هتطلسو هتناكم نأل ءدسحلا نيعب اشاب رونأ
 ةيروس يف طبارملا ؛عبارلا ينامثعلا شيجلل ًادئاق ناديملا ىلا اشاب لامج بهذ دقو .ةاتفلا

 اهيلع ءىجافم موجه نشل رصم وحن فحنزلا أدب ١11 (رياني) يناثلا نوناك ١5 يفو .نيطسلفو
 .سيوسلا ةانق ربع

 نأ دح ىلا ءوسلا نم نيطسلفو ةيروس قرط تناك دقو .ةيتسجوللا لكاشملا تلمهأ ىرخأ ةرمو
 دقف ءانيس ءارحص زوافم امأ ,'"اهنم ريثكلا كلست نأ عطتست مل لويخلا اهرجت يتلا تابكرملا
 ةقاط نم تازجعمب اهمايق ىلع ةينامثعلا ةيدنجلا حور تنهرب دقف كلذ عمو .كلاسم الب تناك

 ةيروس نم تادعملاو دونجلا لقن يف ام لكشب ةينامثعلا تاوقلا تحجن دقو .ةعاجشلاو لمحتلا
 لوط ىلع رابآ رفحب «ينام لأ سدنهم طباض ىهو :نياتشنسيرك نوف سيرك ماقو .سيوسلا ىلا
 ربع اهتريسم لالخ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم تنكمت كلذبو تاوقلا هذه اهتكلس ىتلا قيرطلا
 يناثلا نوناك رهش نأ كلذ :ةنسلا رهشأ نم بسانملا تقولا ةرملا هذه ريتخا دقو .ءارحصلا

 .بهاللا رحلا بنجتل رصم يف روهشلا لضفأ ىه (رياني)

 تحت ,ةيئاطيربلا ةعوسوملل ,ةرشع ةسماخلا ةنهارلا ةعبطلا ؛هسفن عجرملا نيردنا ةياورل ًاقفو 50,٠٠١ (؟)
 ١180,٠٠٠. مقر دروت ,ةيملاعلا بورحلا :ناونع

 .88 ص 191١(: ,ليب ةعماج ةعبطم :نفاهوين) ةيملاعلا برحلا يف ايكرت ,نيما دمحأ (4)

 نيضيا



 -- مالس هدعب ام مالس

 ' سب نأ هتان لامجل ادع ئتتن يوتا ةانق افلا ا شيجلا لتطو نأ ام نكلو

 2 ةفضلا ىلا مهروبع لجأ نم اهب ءيج يتلا ةمئاعلا روسجلا مادختسا نوعيطتسي ال هدونج

 .' اويردتي مل دونجلا نكلو ءايناملا نم روسجلا هذهب اوؤاج دق ناملألا نوسدنهملا ناكو .ىرخألا

 ١ طابش ؟؟ حابص نمركبم تقو فو. موجهلا ءدبي هرمأ انشاب لامج ردصأ كلذ عمو . اهلامعتسا ىلع

 اشكي مهتاماكحتدتلا ءارو نويناطيربلا ظقيتساف ؛موجهلا أدب رجفلا غوزب ليبقو (رياريف)

 3 ةقوفتملا مهتحلسأ نم هيلع رانلا اوحتفف ؛ةمخضلا ةانقلل ةلباقملا ةفضلا ىلع ينامثع شيج دوجو

 - لامج تاوق نم ةئملاب ةرشع وحن يأ - يدنج يفلأ ةكرعملا يف ينامثعلا شيجلا ىلتق ددع غلب دقو .

 ىلأ ثلطو ىتح اهعجارت ف هثاوق فقودت ةوتت ملو عجارتلاب هرمآ اشاب لامج ردصأ اهدنع .اشاب

 ' 49و

 0 ةيبتكةلاسراو يرق عما لف دقو. مكهت عضوف ةيكرتلا ةيركسعلا ةدايقلا تحبطصا اذكهو

 3 :يضقت تناك ةينامثع ةطخ نخآ نإ :الفاق سكياتس كرام ةقيدص لا ةرهاقلا يف نيش قدتف نم

 5 مدختست ذمدنعو .اهريو يف رانلا اولعشي مث ةانقلا ةفاح ىلا لامجلا فالآ كارتألا رضحي ناب»

 * "كلذ لامجلا لعفت نأ امو .راذلا 0 15 هايم ىلا عقدنتف نبدت نسح نم هب تفرع ام لامجلا

 "!ءاهرؤهظ ىلع ةانقلا كارتآلا دونجلا نبعي ىتح ةيفاك دا دعأب

 ديه ارخ اوميقي نأ كازتآلا لوا نقل: الئاق ينامثعلا ىزغلاب ءارذولا سيئر فختسا ندنل يفو

 ل مهرسجو نيكاسملا ءالؤه نإ .ىصم ىلا ًاقيرط مهتيرقبعب اوقشي نأو سيوس ةانق

 ."!«ءارحصلا ربع اورقهقتو ميطحت رش اومطحت

0( 
 7 ةيدل 6-5 0 .ةفعاص تالعح هديب مسحتس اهناو ةريصق برحلا نأ ضرتفي اننا ها ناك

 ؛ ميقا مطتتلا ةبهوم هدنع نكت ملو . م35 برح ةيلع يولمنت ام موف الو فازنتسا برحل ةطخ

 ىضوفلا ىلإ ركفت نود ةدزاي ناك ةيبرخلل اريرو ةتفصتو .ةرادالل ةانآ لو ةةةيسيقوللا رومالل

 اين اكانيا) ل 1414-١ يقرتلا لا دلا ةنيامولبدو اهمزلاو اإل :لالهلا ىلع روسن ب نبي ٠ .جدتارف (©

 861 ص( ودي رك نك

 ترفرف يربوأ ةانح يش ءارضخلا ةءابعلا ناك يذلا لجرلا ؛تربريهزتيف تيرغرام (" (
 ا ندنل)

 .1217/ ص(

 ؟كرويوينو دروفسوا) كورت رؤنايلاو لكَياَم ةعابطلل اهادعأ ؛ «يلئاتس ايشينف ىلإ لئاسر «تيوكسا به .ه (7

 0 1١6. ص٠ «(14/5 ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم

 7 قغاكي اكيش) 1914- 0 :يداصتقالا ايكرت خيرات :يواسيم ذارامشت :نم تذخأ يلت يتلا تاءاصحالا (4)
 20 .اهعيتي امو "11 ةحفسلا ٠ (54 ىغاكيش ةعماج ةعبطم :ندنلو

1 



 طسوألا قوشلا عقتتسم ىلإ ٌرِجَّت ايئاطيرب

 تاكلتمم رئاس يف حالسلا لمح ىلع نيرداقلا لاجرلا رئاس ىلا ًارمأ هرادصإب كلذ أدب
 مهيفكي ًاماعط مهعم اورضحي نأ ىلع ؛ًاروف شيجلا يف مهدينجت لجأ نم لوثملل ةيروطاربمالا
 - هنيع تقولا يف ًاعيمج اولصو ىرخأ ةرابعب  مهيلا رداصلا رمألل ًاقفو اولثم انو .مايأ ةثالث
 نأ اميو .دحاو نآ يف ريبكلا ددعلا اذه عم لماعتلا عطتست مل يتلا دينجتلا بتاكم مهب تقاض
 ةثالث مهيفكيل هب اوؤاج يذلا ماعطلا اودفنتسا دقف ةيفيرلا قطانملا نم اوؤاج نيدنجملا ءالؤه
 ةدوعلا اوفاخو «نيراف اوربتعاف «نيبراه نوللستي اوأ دب ام ناعرسو . نولكأي ام مهيدل دعي ملو مايأ
 .مهتويب ىلإو دينجتلا بتاكم ىلا

 يف ًارفاو نوكي نأ نكمي ناك لوصحم ريسمدت ىلا ىدأ فيرلا نم ةيرشبلا ةقاطلا بلج نإ
 لقتلا :تاكاويحب ةزدابصتو لاجرلا نمت نأ 3[ «برحلا لوط لاخلا هذه ثرمثتماو 1515 ماع
 تافاويشت كاد ذما"تقدت يرصلا ينس لالخو , لحفل يتدسوو رخل نانو ةعاجملا دالتلا :ابلج
 ةيلع ناك امه ةثملاب 8١.ىا سوهاحلاو ناريكلا َددُعُو ةثلاب 4 + ىلإ لويخلا ددع ضفخناف لقنلا
 ىلا ًايوبح ةعورزملا ةحاسملا تضفختاف اهسفن ةريثملا ةبسنلاب يعارزلا طاشنلا صاقتو .ًاقباس
 تييفاو وحلا نيك اه تاقنا يوتسم خدم ةقلا» ةضاقنللا ادهن ةعرززلاةحاتيقلاو افضنلا
 ةمبصاعلا يف ناكت .ةطلسلاو ةوزذلا جاتقم رخل ملسو ةيكاذخ دانه نح ةردانلا نإلاب مكمقلا
 نيدلا| ايز اهب وغ كيتا تاباشم ءاديور قارط نم: سايس ميعأ يس اولا: افربا دكماو يقيل سلا
 .داصتقالا ةرادال اشاب رونأ اهنيع يتلا ايراسيموقلل ماعلا

 قرطلاو ةيديدحلا ككسلا بايغ يفو .برحلا هتمطح دقف «ةيروطاربمالا يف لقنلا ماظن امأ
 لحاوس نإف نآلا امأ .ًارحب لقني يضاملا يف عئاضبلا مظعم ناك مادختسالل ةحلاصلا
 لامشلا يفو .ءافلحلا ليطاسأ عفادم ةمحر تحت تحبصأ ليم 5,٠٠٠ اهلوطو ةيروطاربمالا

 رحبلا نيكرات ؛ليندردلا نع عافدلا لجأ نم السريو نبيوغ نيتجرابلا كارتألاو ناملألا بحس
 ةرطيس تحت ناكف طسوتملا ضيبألا رحبلا امأ .ًاثيدح تينب يتلا ةيسوورلا جراوبلل دوسألا
 محفلاب نيينامثعلا نيومت ىلع قيرطلا ءافلحلا نفس تعطقو .يناطيربلاو يسنرفلا نيلوطسألا
 تانيومتلا ىلع دوقولا نم اهتاجايتحا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا دامتعا حبصأف ءيرجحلا
 .ايناملا نم أرب اهلقن نكمأ يتلا ةليزهلا

 ,ةمسن نويلم "5 اهناكس دادعتو «ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف نكي مل برحلا بوشن ةيشعو
 ىه اهيف ناك ام لك ,!ةعانص دالبلا يف نكي مل ةيلمع بابسألو .يعانص لماع فلأ 1 ىوس
 عبرلا ىلا ريدصتلا ةراجت تضفخنا برحلا ءاهتنا عمو .نآلا بارخلا اهب لح يتلا ةعارزلا
 .هيلع تناك ام رشع ىلا داريتسالا ةراجتو

 سأيلا عفادبو «برحلا تاونس لالخ ةينازيملا يق ةمخض تازوجع نم يناعي يلاعلا بايلا ناك

 .5؟ ص ءايكرت ,نيمأ (5)

 نواح



 مالس هدعب ام مالس

 ةبسن برحلا يف راعسألا عافترا غلبف ءزجعلا اذه ديدستل ةديدج ةيقرو تالمع ردصي ذخأ

 . ةثملاب 6

 ايكرت ةموكح ىدل نكت ملو ءضيضحلا ىلا ردحني ينامثعلا داصتقالا تلعج نأ برحلا تثبل امو

 .عضولا اذه ةجلاعم نأشب ةركف ةيأ ةاتفلا

 نضل



 ايكرت ةمجاهمب

)0( 
 اهيدل نكت ملو ةعقوتم ريغ لكاشم اهرودب ةيئاطيربلا ةموكحلا تهجاو

 يف دحأل رظخي مل برحلا تأدب امدنعف .اهتجلاعم ةيفيك نع ةركف |

 نكت ملف كلذ ثدح دقو مآ : ةيبرغلا ابوروأ نبع اهقدانخ نفحتس ةبراحتملا شويجلا نأ ايناطيرب *:
 ىدعلا:ظْوطحن قازتفلا ةيفيك خف هركف ايناطْيْب قدها قادل “

 ةقيرط نم يناطيربلا ءارزولا سلجم ءايتسا دادزا ١51١ ماع ةيادبو 1514 ماع ءاهتنا عمو
 ةيبرغلا ابوروأ يف تاوقلا لك يكرتب ةيضاقلا رنشتيك دروللا ةيجيتارتسا نأ" ادبو .برحلا'ةزادا

 يف نييتسايتتتلا-قذخا :جَروج يول ديفيد اكو :نوظنللا لبقتستلا يق ضنلا"ق "لمآ يآ ينظعت:ال““ ”
 .لاحلا هذه نم برخطىلا نيعلظتملا ءاضغألا نربا ىف :ءاززاؤلا نشلجنما

 نكي ملو ؛ثيوكسا دعب ءارزولا سلجم يقو رارحألا بزح يف نيتئادننلا ىوقا جروج ديول ناك

 حجن يذلا :ةيكولا تاطيزبلا نيخولا ناك هنا يكل الل دل دجنيفتو ةاجنلا ىلع ًارداق أ رمق

 .اهتياهت ئىتحو برحلا بوشنت ثذنم ءاززولا نسسلجم ُّق ءاقبلا 43

 يسوع ١ ظطخلاا ,هنمز ف ؛ناك زليو نم مداقلا اع تتلاو جهوتملا يسايسلا ا اذه نا 1

 ةعامجا نم: :ديزاحلا“ قلي 55 ةتسايس تاءاوتلا و .ًايئاهن دهفت الو 1-5 ةنانايت هيلا روج 02

 ةوهض ىلا ناصح ةوهص نم نولقنتي نمب ًاهيبش حبصأ» ثيحب ؛ىرخأ ةعامج نم اهبلطي مث
 هنولتب فرغ دقو :"”«خآ ىلإ ناصح نهظ نم زفقلل ارطضم ناك هنا نإ «كريسلا يف رخآ ناصح

 ماقرالاب 17ص ,(1383 :نوسنيشته ندنل) 1418 - 1411 ةطلسلاو لاجرلا :كوربرقيب دروللا (1)

 ىو



 مالس هدعيبام مالس

 طخ حجرألا ىلع وه لب أميقتسم ًأاطخ سيل هدنع قدصلا نا لاق هب نيبجعملا دحأ نا ىتح
 يف الو برحلا يف ال ةهباجم موجهب طق تنمآ امد :ًالئاق هسفن نع ثدحت دقف ىه امأ .(”نحنم

 ."7«فافتلالل قيرط يمامأ تناك ام اذإ 59

 نويركسعلا ءافلحلا ةداق اهعبتا يتلا ةقيرطلا ببسب طابحالاب ًاروعش هنمرثكأ ناكريزو نم امو

 عقاوم ىلع اهنم سوؤيملا ةرشابملا تامجهلا بولسأ يأ :نردنالفلاو اسئرف يف برحلا ضوخ يف
 ةرازو لبق نم امإ ةلفقم هقيرط دجو ام جرخم داجيال ىعس املكو .هقدانخ يف نصحتملا ىدعلا
 ءارآ نع ةربعملا ةيجراخلا ةرازو ليق نم امإو نييناطيربلا تالارنجلا ءارآ نع ةربعملا ةيبرحلا
 .ايئاطيرب ءافلح

 تافلاحت يف لوخدلا يذبحم دحأ ىه ناكو .قرشلا يف لح ىلا علطتي ةيادبلا ذنم جروج ديول ناك
 ةيئايقعلا ةيروطاريمالاب ةنيزهلا قاحلا لذا نع ,قاجؤيلا عم امس الو::ناقلتلا وذ عم
 ءارزو سلجم ريتركس :يكناه سيروم كلذكو نورخآ ءارزو هقفاو دقو .ايناملا ىلع فافتلالاو
 لوألا نوناك 58 خيراتب يكناه اهعفر يتلا ةركذملا نا .ًاذوفن نييندملا نيفظوملا كو يرعلا
 تنمضت ؛ناقلبلا لود نم ءافلح عم نواعتلاب ليندردلا ىلع موجهلا ًاحرتقم 1511١5 (ربمسيد)
 ايناملا برض ناكمالاب ناك امبر» :هنأب ءارزولا سلجم داقتعا 08 ججحلا ةعئقم ةروصب

 ربع ًاصوصخهو اهئافلح ربع «يملاعلا مالسلل ةبسنلاب ةموميد رثكأ جئاتنبو ةيلعاف دشأ ةروصب
 .("!«ايكرت

 جروج ديول ءالمز لوقيو .بولسألا اذهب ذخألا نود لاح يارغ دراودا ةيجراخلا ريزو نأ ريغ
 ايناطيربل ًاحاتم ناك يذلا ليدبلا طقسأ يذلا وه يارغ نإ ,رارحألا بزحل يراسيلا حانجلا يف
 عم اهيلع قفتا يتلا ةيرسلا تابيترتلا ةجيتن كلذ لعف هنأ نوعدي مهو .برحلا يف ةدياحم ءاقبلاب
 لالخ تظحال دق تنك» :لوقي دعب ام يف لسار دنارترب فوسليفلا بتك دقل) .""؟برحلا لبق اسنرف
 يارلا عالطا نود لوحي يكل بذكلا ىلع ًاصيرح يارغ دراودا ناك دح يأ ىلا ةقباسلا تاونسلا
 ىرخأ ةرمو .("7«برحلا بوشن لاح يف اسنرف دييأتب انمازلال اهعبتا يتلا بيلاسألا ىلع ماعلا
 يذلا وه ؛ليندردلا نأشب ايسور عم برحلا لبق ةيرس تابيترت ىرجأ نأ قبس يذلا ءيارغ ناك

 ١1951/4(2 ,نوسلوكينو دليفندنيو :ندنل) جروج ديول ؛ناغروم ثينك باتك :يف هنع سابتقا ؛جيب زنياه رتلوو (؟)
 ١7. ص

 .74 ص :(1579 ,نودنرالك ةعبطم :دروفسكوأ) 1945 - 1414 يزيلكنالا خيراتلا روليت ب.ج.أ (1)
 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) برحلا يدحت ,1915- ١914 ,ال دلجملا ,لشرت .س نوتسنو :تربليج نترام (4)

 7١ ص(
 بزح يف يراسيلا حانجلا نكل .”ًاحيحص نكي مل كلذ نأ ىلع لدت نآلا ةرفاوتملا ةيخيراتلا تانيبلا نا (*)
 . حيحص هنأ دقتعي لظ رارحألا

 .(19ا/ا/ ؛ناليمكم :كوتسغنيزيبو ندنل) ؛يلوألا ةيملاعلا برحلا تاقلطنمو ايئاطيرب ,رئيس اياز (5)

 .؟89 ص ,(151/8 ,صيخرلا فالغلا تاذ نيدنا بتك :ندنل) هملقب لسر دئارترب ةايح ةريس (1)
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 طسوألا:قرشلا :عقنتنسم ىلإ نجت ايتاطيرب

 لوحت اهنا: برا :نحب'ةيعيلقا يئتناكم لق: لوصخلاعءافلحتلا"بلاطم 3! اليا جكاناحيب آلا نقلا
 نأ طقف سيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةزازو نظن: ةهجو تناك دقل .نرحلا»يف ناقلبلا لود جز'نود

 ًافلاحت ثالثلا لوذلا هذه مضي فلاحت يأ لعجي نانويلاو اينامور نم لكو ايراغلب نيبسفانتلا ٠
 ىلع ءاليتسالا لجأ نم نانويلا ةدعاتسم ىلع لوصحلا نأ ًاضيأ اهرظن ةهجو تناك لب «يلمع ريغ:

 .سورلا بضغيس هنأل لوبقم ريغ رمأ ةينيطنطسقلا

 ناكمالان سيل هنأ ءارزولا -سلجمو ةيبرحلا ةرازوو «ةيلاريمألا نيب قافتا ةمث ناك كلذ عمو:
 شيج كارتشا نم دب ال هنأو «ةدحو يناطيربلا :لوطسألا ةطساوب ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا

 ناقلبلا لود شويج نمنخآ: شيج وأ: ئنانويلا شيجلل اهومسم نكي مل !ذإف .اهيلع ءاليتسالا يف" '٠
 ةداق نناتسنذشتيك ةزوللا: نكلوب:َيناطيزبلا -شيجلاج. ةناجتننالا قنا دي.الفبةذغاتسملا مدقي نأاب ت

 ةيبرغلا ةهبجلا يف مهقدانخ نم دونجلا: نم ددع يأ:لقن مدعب اوكبسمت :نيذلا :ناديملا يف ءافلحلا

 .ابوروأ يف برحلا. بسك.متي ىتح..

 تاونسلاو رهشألا يف رهظي مل :نا ديملا يف ءافلحلا ةداق اهاذبأ يتلا ةلئافتملا ةرظنلا نم مغرلا ىلعو .

 ةهبجلا ناع برحلا :بسك نأ ءارزولا. سلجم يف نييسيئرلا :ءاضعألل يحوي ام برحلا نم ىلوألا
 ركذ 1534 ”(بوتكل) وألا انؤزشتينف:عباسلا يفق .اهبسكك نكنياهنا وا "ةلييَشُو .ةليبراغلا ا

 ىربكلا :نثويجلا لضت نأ لامتحالا:نغا ًاديعب ًارمأ سيل هنأ نظيو ننشتيك' نأ ثيوكسا
 لوألا نوناك.نهش ةياهن يفو ."7«قزأملا هبشي ام ىلا .روهش .ةعضب لالخ. ابر .ةهجاونتملا
 نوكت الأ ةيناكما ةمث نا» :(ءارزولا سيئر ىلا كلذب حاب دقو) لشرشت نوتسنو ىأر ؛(ربمسيد)
 تقولا يق .«يبرغلا برحلا: حرسم يف نخآلا بناجلا: طوطخ:قارتخا ىلع ةردقلا نيبناجلا نم يأل

 ىلع قارتخا ثودح ةيناكما :ءارزولا سلجم يف .هئالمزل ةركذم ْق «جعروج ديول دهبتشسأ هنسقت هي

 .!«ليختسمد هثودح نآل ,ةّيبرغلا ةهبجلا +
 21114 ماع فيرخ إيف اهتعاس تنب تاشن يتلا قدانخلا برح ةلاح هبشت ةلاح خيراتلا فرعي مل:
 فلاحتلا لود نأ كلذ .اهل الخ ىري ال هنأ فرتعا دقف , هتريضُب نيعب ةلكشملا ىارارنشتيك نأ عمو ٠

 تدتما:نأ تثبل ام يتلا تانيضحتلا نم نييزاوتم نيطخ يف ادونج تدشح ىئطسولا ابوروأ لودو
 ماما قيرطلا.ًامكحم ًاقالغا نيبناجلا نم لك قلغا.كلذبو ؛بلألا لابج ىلا: يسلطالا ظيحملا نم
 .رخآلا بئاجلا

 لجأ نأ ًاقابنم اهرابثع ان تهتناو:َلافحتلا- ةقاط ةق'ةارابقا اهرابتغان وذانهتلا ةٍثرح سا دبدتقل ه1
 ,ةديدشلا ةزاذقلا نم :ةلاحب «ترفحتىتلا ,قدانخلا قم: ليم 84: +٠ ىحت هلوط'امأف: نقرألا+

 :كرويوينو درؤفسكوأ) كورب رونايلاو لكيام ةعابطلل اهدعا :يقناتس ايشينف ىلإ لئاسر :ثيوكسا .ه.ه.(00)>

 - 1١917 برحلا ىلإ ملسلا نم :جروج ديول :غيرغ: نوجو.:5 ص ؛برحلا يدحت :لشرشت «تريليج (8)>

 1م دنت



 مالس هدعب ام مالس

 ىلع ةميقع ةيراحتنا تامجهب نرتقي فصقلا اذه ناكو ؛عاطقنا ريغب ىعفدملا فصقلا لدابتو
 عضولا ناكف ,رخآلا بناجلا ىلع بناج لك نم ةشاشرلا عفادملا ضبارمو ةكئاشلا كالسألا

 ذيفنت قيرف رخآلاو ؛مادعالاب مهيلع موكحملا نم قيرف امهدحأ نيقيرف بوجوب نوكي ام هبشأ
 نأ نود «ةرركتملا هتامجه نم ًاموجه رخآلا قيرفلا نش املك هتمهم يدوي قيرفلا اذهو :مادعالا
 .ةلفقم ةقلح تناك .رخآلا بناجلا نم ًاضرأ نيبناجلا نم يأ بسكي

 ميكحلا اذه نكلو ؛هيجوتلل ًابلط مهطسو يف يذلا يركسعلا ميكحلا ىلا نويندملا ءارزولا هجتاو

 ىلع هتردقب ناميالا ضوقي مالكب ظفلتي ىرخأ ًانايحأ ناكو ًاجعزم ًاتمص تمصي ًانايحأ ناك
 عامتسالاو مالكلا ىلوتيل ءارزولا سلجم يف روضح هل نكي مل دلاريج زتيف نأ ظحلا ءوسلو .بنتلا

 ةيركسعلا هرظن تاهجو حرش يف ةغلاب ةبوعص ًامود دجي رنشتيك /لاشرام دليفلا ناكو .هنع ةباين
 نييندملاو ءابرغلا - مهاشخي ناك نيذلا روضح يف امأ .هئالمز نم نيبرقملا برقأل ىتح

 ِق انايحأ عرشي ناك تمصلا ليح عطقي يكلو .مالكلا نع هئاسل دقعتي ناكف  نييس ايسلاو

 يدنلريالا ميعزلا ىلا ادئلريا نع ثدحتي ناكف .ًائيش اهيف هقفي ال ةيركسع ريغ رومأ نع ثيداحأ
 .قمحأ ًالهاج هنادجي ذإ ةشهدلاب امهالك باصيف ؛جروج ديول ىلا زليو نعو :نوسراك

 عمجارت «تاونسب برحلا دهبوكاجيساتملا ق الإ نهظي ال هنكلو ,غوبنلا نم ردق هلخاد ُّق ناك

 :لاقف ؛«افيخس ًامالك ملكتي» رئشتيك نأب هادبأ ناك يأر نع جروج ديول
 شويجلاو ابوروأ انيريف ًانايحأ رشتني هنهذ عاعش ناك دقف .ميظع (راود) رانف ىه لب !الك»
 يفتخي مث  عقاولا بلق ىلا رظني هنا انم ءرملا رعشيل ىتح بودحم ريغ عساو روظنم يف ةدشتحملا

 سماد مالظ كانه اذإف عيباسأ عاعشلا

 نييندملا دالبلا ةداقب عفد دق ةيصعتسملا ةلاحلا هذه نم جرخم ىلع مهّلدي نأ يف رنشتيك لشف نإ
 ىلع فافتلالا تأترا اهلك اهنا ثيح نم ططخلا هذه تهباشت دقو ,مهدنع نم ططخ راكتبا ىلا
 ةيرظن تناك .قرشلا وأ بونجلا وأ لامشلا نم ناملألا ةمجاهم لجأ نم ةعينملا ةيبرغلا ةهبجلا

 .هعقاوم فعضأ يف هتمجاهمب

 ةقطنم يهو ءابوروأ يقرش بونج ةقطنم يف نانويلا عم نواعتلا ىلا هريكفت يف جروج ديول لام دقو
 دعب هاعدتسا دق لشرشت ناكو) رشيف دروللا لاريمألا نم ءاحياب ؛حرتقا دقف لشرشت امأ .فعض

 ايوروأ يبرغ لامش يف رزجلا ىدحإ ىلع ةوق لازنإ (لوألا ةيرحبلا درول ةفصب ةمدخلل هدعاقت
 يتلا ةعنقملا هتركذمب عيمجلا حستكا يكناه سيروم نأ ديب .قيطلبلا رحب ىلع ايناملا لحاس برق
 15١5. (ربمسيد) لوألا نوناك 18 خيرات لمحت

 ايراغلبو نانويلا عم قلايفلا هذه كرتشتل قلايف ةثالث ايناطيرب كرحت نأ يكناه حرتقا دقف
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌرِجَّت ايناطيرب

 يتفيلحب ةميزهلا قاحلاو ةينيطنطسقلا لالتحا يلاتلابو ليندردلا نم ايكرت ةمجاهم يف اينامودو
 ةكقم ليلدت ةرأ فثمم قا لاو ن6 نويستف هولا :ةيروطارتساو ةسضامعلا ةنروطا يطال | «اينأثلا
 ةجيتن كلذ ةيناكماب هداقتعا نع برعأ هنكلو ءاينامورو نانويلا نم لكو ايراغلب نيب قيفوتلا
 ثالثلا لودلا هذه لصحت ناب ءافلحلا نم تانامض ميدقتو ةلمحلا يف ةيركسعلا ءافلحلا ةكراشمل
 .رضنلا مكاذخ نم ةلداع ةدطع لع اهتيمج

 ىلع موجه ىلا نيرهش لبق هسفن ىه اعد هنأ قبس هنا لاق ةركذملا ىلع لشرشت عالطا ىدلو
 مايقلا نإ ًاضيأ لاقو ؛موجهلا اهبلطتي يتلا ةيرشبلا ةوقلاب هدادما ضفر رنشتيك نكلو ؛ليندردلا
 لظو . (ربمفون) يناثلا نيرشت يف ذفنول امم بعصا نوكيس (رياني) يناثلا نوناك يف موجهلا اذهب
 يكئاهو هنأب ٌنقأ هنكلو «حاجنلاب ادعو رثكأ وه قيطلبلا رحب عورشم نأب هداقتعا ىلع لشرشت

 .فافتلا ةيلمعب مايقلا ىلا امهتوعدب دحاو امهريكفت

 عانتما :ةداتعملا ةلحضلا هايملا يف ترثعت دقف .رابتخالا عضوم طق عضوت مل يكناه ةطخ نأ ديب

 جاعزا لامتحا نم يارغ دراودا ريس ةيشخو ؛ةيبرغلا ةهبجلا نم تاوق ليوحت نع رنشتيك
 بلاطم نيب قيفوتلا يف لمأ يارغ ىدل نكي ملو .ةينيطنطسقلا ىلع نانويلا تفحز ام !ذإ ايست

 ىلع ًاينانوي ًاموجه ضراعي هلعج ام ةمدقم يف ناك نكلو ءىرخألا ناقلبلا لود بلاطمو ايراغلب
 مهتيروطاربما ةمصاع اوحتف ام اذإ نيينانويلا نأ ذإ ,موجهلا حاجن لامتحا نم هفوخ ليندردلا
 ريغ نمف ءاهزع مايأ يف ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا ةمصاع ؛(لوبناتسا) ةينيطنطسقلا ,ةميدقلا
 هذه ىلع ءاليتسالاب رخآ دلبل حمست نل (يارغ يأر يف) ايسور امنيب ءاهنع اولختي نأ لمتحملا
 .برحلا يف رخآ ىلا بناج نم لقتنت نأ رمألا اهفلك ىلو «ةنيدملا

 هدالب لخدت نأ برحلا ءدب دنع ضرع يذلا ؛ءسوليزينيف ءارزولا سيئر نأ انيثأ يف عضولا ناك
 رهص :,يسايسلا همصخ نأ نيح يف ؛ءافلحلا ىلا مامضنالل هليم ىلع يقب دق ءايكرت دض برحلا

 ةرازو نكلو .كلذ ىلع مادقالا نم هعذمل لمعي ناك ءايناملأل يلاوملا نيطنطسق كلملا «يناملألا رصيقلا

 كلملا نأش اهنأش .تضراع :سوليزينيف ءارو اهلقثب يقلت نأ لدب ةيناطيربلا ةيجراخلا
 .برحلا نانويلا لوخد ؛:نيطنطسق

 لئاوأ يف ةينيطنطسقلا ىلع ينانويلا شيجلا فحز ول هنأ ًاهيشاو انل دعب يضاملا ىلا اندع اذإ

 ةيامح نع ةرصاق ةينامثعلا ةمصاعلا دجول :ءيناطيربلا لوطسألا نم ًايوعدم 1١51١١ ماع

 ًايلج ودبي ؛:ةصرفلا هل حتت ت مل موجهلا اذه نأل لشرشت نوتسنو ضمأ يذلا باذعلا نا. اهسفن

 :هيلا اهلسرري مل هنكلو ١1١5 ماع ءاتش يف يارغ ىلا اهطخ ةلاسرر تارابع يف

 ٍلجر نويلم توميسو «عيمجلا رمدت فوس ةمهلا روتفب مستت مستت يتلا تاءارجالا نا ...كيلا لسوتأ»

 اريثك ىشخأ انعم نانويلا نواعت قيرط ىلع ةبقع ةيأ عضوت الأ بجي ...برحلا دمأ ةلاطإ ربع

 ةدعاسم نود ايسور تلاح اذإ .سورلا يديأ ىلا هلك لبقتسملاب عفدت مث نائويلا رسختس كنا

 مل اذإ :ةيشاح ...ةينيطنطسقلا ىلع لوصحلا اهنامرحل يدهج ىراصق لذبأسف انل نانويلا

1١4.١ 



 مالس هدعب ام مالس

 ىلا نع ةدقتت ىرخا 'اناكؤم كماما نمش بنيوليزسيف ةاناونا ةنلاجنا :نائؤيلا . دكاست
 ."'!نايناملا

0( 
 تناكو ؛ليندردلا ايناطيرب مجاهت نأ حرتقاو ةأجف هيأر رنشتيك بروللا ريغ ١5116 ماع ةيادب دنع
 نم ايسور جرخت نأ يشخو ؛كانه يليوحت موجه نش حاحلاب تبلط دق ةيسورلا ايلعلا ةدايقلا
 هنأ نإ ءاسنرفو ايناطيربل ةبسنلاب ًاتيمم ناكل كاذنآ ثدح ىل اذهو  اهبلط بلي مل اذإ برحلا
 لوطسألا ىلوتي نأ ىلع رصأ رنشتيك نأ ريغ .برغلا يف اهلك مهتاوق زيكرتي ناملألل حمسيس ناك
 عراس دقف رمأ نم نكي امهم .ةيرب تاوق مدقي نل هنا لاقو موجهلا اذهب مايقلا هدحو يناطيربلا
 ةيجيتارتسا نم صالخلا ةيغب ةصرفلا هذه مانتغا ىلا ءارزولا سلجم يف نويندملا ءاضعألا

 .اهنم ًاسوؤيم ةلاح (ءاقلحلا تالارنج يأرل ًافالخ) اهوربتعا يتلا ةيبرغلا ةهبجلا

 تاوق ىلع مساحلاو لهسلاو عيرسلا اهراصتنا لبق تثدح ايسور ةثافتسا نكلو .رنشتيك يأر
 كلذ يف ينامثعلا وزغلا قحس دعب يضقي قطنملا ناكو .1515 (رياني) يناثلا نوناك يف اشاب رونا

 كلذ نم ال دب نكلو .هسفنب جاتنتسالا اذه صلختسي نأ رنشتيكل يغبني ناكوأ  ةينيطنطسقلا
 ىلثملا ةقيرطلاب نوركفي (رياربف) طابشو (رياني) يناثلا نوناك يرهش لاوط ايناطيرب ةداقق لظ
 .دوجو هل دعي مل يكرت ديدهت نم ايسور ذاقنإ لجأ نم ةينيطنطسقلا ةمجاهل

 ثيوكساو رنشتيكو لشرشت رئاصم ًاريبك ٌاليدبت لدبت نأ اهلردق يتلا ليندردلا ةلمح تأدب اذكه
 .طسوألا قرشلاو ايناطيربو جروج ديولو

 تم و ا لل ا



 ش تك

 ليندردلا يف يصنلا وحن

(0) 
 ةلمحلاب هدحو يناطيربلا لوطسألا موقي نأ رتشتيك درؤللا حرتقا امدنع
 هيفو لوطسألا ةيلاريمأ نم لشرشت هاقلت يذلا درلا ناك ءليندردلا ىلع

 ال ليندردلا نإ :ةموكحلا يفو ةيركسعلا تادايقلا يف علطم ناسنا لك هلؤقي ناك اذ ىدج ديورت
 ىلع ةدحاو ةرظن نإ .لوطسألا ىلا شيجلا اهيف مضني ةكرتشم ةيلمعب الإ هماحتقا نكمي
 ناكم يأ يف اهضرع ديزي ال ًالوط اليم "8 دتمت يتلا قئاضملاف .ببسلا نايبل يفكت ةطيرخلا
 ديدشلا رايتلا ةسكاعم يف اهقيرط قشت نأ لواحت يتلا ةيبرحلا نفسلاو .لايمأ ةعبرأ ىلع
 ئبوروألا ديتطاشلا الك نم ًايعشدم ًافصق ًاضيا هجاوتسو اهمامأ ماغلالا خم ًاقوقض هجاوتمن

 لصت كاملا ربملا اذه اهلوخم بقع اليمرشم ةثالق ةيبرهلا نقتسلا عطقت نأ كغبو.:يويسالاو
 اهيلع ةرطيسلا نكميو ةدراي ٠٠٠١ ىلع ديزت ال نيئطاشلا نيب ةفاسملا ثيح ,طاقنلا قيضأ ىلا
 نفس مامأ ةصرفلا ةحاتإو ءىطاشلا ةيعفدم تاكسا نكمي الو .ءىطاشلا عالق ةيعفدمب
 .يلحاسلا طيرشلا ىلع مجاهم شيج ىلوتسا اذإ الإ اههجاوت يتلا ماغلألا سنكل لوطسألا

 زايتجا لوطسألل حاتي يكل اهريمدتو ءىطاشلا عالق ماحتقا نم دب ال ناك ىرخأ ةرابعبو
 .قيضملا

 حتف ءازإ مهفقوم يف رظنلا اوديعي نأ مهيلا بلاط ةيبرحلا ةرازو يف هيراشتسم عم رنشتيك عمتجا
 عمتجا دقو .ةلمحلا هذهل ةيرب تاوق ريفوت مهتضراعمب نيثبشتم اولظ مهنكلو ؛ةديدج ايمح
 ةيلاريمألا ةدايق يف برحلا ةعومجم عم 1116 (رياني) يناثلا نوناك ” حابص هرودب لشرشت

 ,لوطسألا قتاع ىلع اهلك عقت ةيلمعب مايقلا ًالعف نكمي ال هنا لئاقلا يأرلا يف رظنلا ةداعال

 ةركف عامتجالا اذه يف تحرط دقو .برحلا يف ةكيرش ايسور ءاقبإ ةيمهأ رابتعالا نيعب نيذخآ

 بلطت نأ برحلا ةعومجم تررقو .بسحف اهنع ءانغتسالا نكمي ةميدق ةييرح نفس مادختسا
 .ةقطنملا يف لوطسألا دئاق يأر
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 برق ةطبارملا يناطيربلا لوطسألا نفس دئاق يأر لشرشت حضوتسا ىتح عامتجالا عفر نإ امو
 ربتعت له» :هيلا اههجو يتلا ةيقربلا يف لشرشت هلأس دقو .ندبراك ليفكاس لاريمألا ليندردلا
 يه ًامدق رثكألا نفسلا نأ فاضأو  «؟ًايلمع ًارمأ اهدحو لوطسألا نفسب ليندردلا ماحتقا
 ."!ةميسج رئاسخ لمحت غوست ةيلمعلا هذه ةيمهأ ناو مدختستس يتلا

 اهيلع ءاليتسالا نكمي ال ليندردلا نا ًالئاق لشرشت ةيقرب ىلع ندراك لاريمألا در عيمجلا ةشهدلو

 ناك ."!نفسلا نم ريبك ددع مادختسابو ةلوطم تايلمعب اهماحتقا نكمي نكلو «دحاو موجهب
 كلذ يف ىلوألا ةناكملا اهل تناك هؤارآو روهش ذنم ليندردلا برق ةدايقلا عقوم يف ندراك لاريمألا
 .نيحلا

 ةيرحب ةبرضب مايقلا أذبحم ججاحي ناك يذلا - لشرشت يار ىلع ءارزولا سلجم بلغت اذكهو
 .ليندردلا ةمجاهمب ندراك لاريمألا ةطخ ذيفنتب ٌضّوِفو - ليندردلا ةمجاهم نم الدب قيطلبلا يف
 ذختا دقو امأ .قيطلبلا ةطخ لضفي طقف ناك امنإو ليندردلا ةطخل ًاضراعم لشرشت نكي ملو
 .ةسامحو ةقاط نم هيدل ام لكب اهذيفنتل قلطنا دقف ليندردلا ةطخ نأشب رارقلا

0( 
 ,مهلعف دودرو هئالمز جازمب ساسحالا ىلا رقتفي ناك هنكلو هوجو ةدع نم ايوهوم لشرشت ناك
 يغبني هنا ةيرحبلا طابض رعشي رماوأ ردصأ امدنعو .مهيف ىه هثدحي يذلا رثألا نع لفاغتيو
 فرعي ملو ءاهل ًايعاو نكي مل ةسسؤملا نمض ءادعلا نم ةلاح دجوأ دقف ؛مهنم دحاو نع اهرودص
 .مهتمقن ريثت ةينقتلا مهتغل مادختسا يف هتقد مدع نأو لفطتم واه هنأ ىلع هيلا نورظني مهنا

 دقف .ىرخألا هلالخ نم ءارزولا سلجم يف هئالمز روفن ىدم (دحأ هربخي مل ذإ) ًاضيأ فرعي ملو
 يف قرغتسي ناكو .هبناج نم ًالخدت هوربتعا يذلا رمألا ؛مهتارازوب قلعتت راكفا نأشب رثرثي ناك
 هعم لمعلا نأ هجول ًأاهجو هوربخي نأ هؤالمز الو هوسوؤرم ؤرجي ملو .هنوقيطي ال دح ىلا مالكلا
 ,ةيرحبلا نوؤشلا يف ههجومو لشرشت دوبعم وهو رشيف دروللا ىتحو .ًاليحتسم نوكي ام ًابلاغ
 لوقلا يغبني هنا عم ؛هعم لماعتلا يف ةبوعص دجو لوألا ةيرحبلا رول لشرشت هراتخا يذلاو
 .ةلدابتم تناك ةلكشملا نا

 ىأترا دق ءرنشتيك ىدل امب نيهيبش ةطرفملا هتيتاذو ىهيجوتلا هغوبن ناك يذلا رشيف دروللا نإ
 ىلإ ةيرحب ةلمح لاسرا طلغلا نم نا :خيراتلا اذه لبق وأ (رياني) يناثلا نوناك 19 يف ةأجف

 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) برحلا يدحت ,.1915- 1414 :؟ دلجملا ,لشرشت نوتسنو ,تربليج نترام )١(
 .5؟8 ص(
 1916 ناسين 15١4 زومت ,لوألا ءزجلا " دلجملا ؛قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام (؟)
 ,؟ىخ ص( ,نيلفيم نتوه :نطسيوب)
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ نجت ايناطيرب

 لشرشت عانقا عطتسي مل يلاتلابو «ريذنلا اذه ساسأ:حرشي.نأ.طق عطتسي مل هنكلو..ليندردلا

 رزجلا نم لوخت كدح ةسانخلا ةوزذ ذعب نكلو ؛ًايعامجإ .ةيادبلا يف ليندردلا.ةلمخ دينأت ناك
 , مايا نوضغ يف هاجتالا سكعنا ام ناعرسو:«دملا ىلا

 يناثلا. نوناك زهش يف لشرشت 55 نم هاوكش رشيف دروللا هثبي ناك يذلا م

 يكناه نإ“ الو شيجلا اهيف ك د ا (رياني)

 تان لا لشرشتل ةعباتلا ةيلاريمألا ةدايق 1

 ًاررقم ناك موجهلا نأ نم مهرلاب ,ضحم ةيرحب ةيلمعب مايقلا ةركف دض لوحت ذق ةيلاريمألا يأ

 7 ,نوسكاج يرنه ريس عزو (رياربف) طابش 16 يف 0

 دقنلا لذه كراش دقو 0 ؛ةتيلقبلا ةيركسعلا ةيلمغلاب 2 0 ناعنصتقي فوجه

 مويلا يف:ةركذم بتك دق.ناك يذلا دنايلملا ريالا دهاسب دول كيو ياوا هربرإم نكباكلا انميات

 يكناه ىلا اهنع ةخسن لسرأو هنبع لاوثملا ,دع قباسلا :

 لشرشت ىلا ًالئامم ًاريذحت رشيف دروللا لسرأ (رياربف) طابش ١7 حابص نم ةركبم ةعاس يفو
 سلجم ءاضغأ نم رضح نمي ةيروف ةئراط ةسلج بلطي نأ ىلع هلمح امم :لوهذلا هباضأ يذلا“

 يناطيزبلا لوطسألا !ذامرأ نا :يلي امك بيهرلا عضولا ناك دقو .ءارزؤلا سلجمل عباتلا برحلا

 نيتنثا ىلا نيعبرأو نامث نوضغ يف موجهلا أدبت نأ اهل ًاددحم ناك ىكرتلا لحاسلا برق ةطبارملا

 يف بتك دقو .تاركذمو لئاسر يف هيأر لجس دقو :ءارزولا سيئرل هلاق ام !ذهو :ءارزؤلا سلجمل هلاق آم اذه (#* (

 ءارزولا سيئر ثرذنأ حارتقالا ضرعل لوألا مويلا ذنم» :هنا (سرام) ناذآ 9 خيراتب هتركفم تاخحفص يدحأا

 ياروه اذه نآوروبعلا ققحي نأ عيطتسي ال لوطسألا نآب روفلبو جروج ديولو ناكرالا سيئرو ريبشتيك دروللاو
 يذلا دعوملا نم رهش دعب نكلو :تارآ ذنالا هذه ردضأ دق ناك يكناه نأ يه ةقيقحلاو . ."!«ةيرحبلا طابض عيمج

 ىلع ةقفاوملا ةيرازولا ةنجللا تررق امدنع) (رياني) يناثلا نوناك ١؟ يف اهردصي مل وهف . هيف اهردصأ هنا ىعدأ

 قحال ثقو قو .!"!ىنعملا اذهب روفلب ىلا ةلانسز بتك امدنع (رياربف) طابنش نم يشاعلا يف امنإو (ليثدردلا ةلمح

 يذلا يكناه عموتلل تثدحت» :يلي ام هتركفم يف ءارزولا سيئر لجس (رياربف) طابش ١؟يفو :ثيوكسا ىلا ثادحت

 ةيركسع ةوق لازناب ةموعدم نوكت نأ بجي ةيرحبلا تايلمعلا نأ ةادشبو زي ةنأ .اهيلآ :ءاغضألا ةؤارآ قختشت

 ."هسفن يأرلا ىرأ تقولا ضعب ذنم تثتف.ام انأو-.ربلا نع ةريبك

 :كرويوينو دروفسكوا) كورب رونايلاو لكيام ةعابطلل اهدعأ :يناتنس ايشينف ىلإ لئاسر ثيوكسا مه دف (1)

 .594 ص ١95417( «دروفسكوا ةعماج ةعبطم

 5 --نم :قفارملا دجملا :لسرشت ؛تربليج (4)

 .455 ص «لئاسر ؛ثيوكسا (4)

 .؟817 ص .برحلا يدحت :لشرشت .تربليج (1)
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 ,ةقطنملا يف ةيقاب تماد ام اهموجه لجؤت نأ ادامرألا هذه ةعاطتساب نكي ملو ؛ةعاس نيعبسو
 اهناف موجهلا يف ادامرألا هذه تعرش اذإ امأ ."اهقارغال ةعرسب لسرت دق ودعلا تاصاوغ نأل

 نم ةريبك ةوق لسرت مل ام ,ةأجف لدبت يذلا ةيلاريمألا يف ةيرحبلا ةدايقلا يارل ًاقفو لشفتس

 ال ؛لاح ةيأ يف ؛يتلاو اهلاسرا ةرملا دعب ةرملا نشتيك ضفر يذلا ةوقلا هذه  اهمعدل شيجلا

 .ًاروف تلسرأ ىل ىتح بسانملا تقولا يف اهلوصو عقوت نكمي

 كردلا يف مدخ يذلا طباضلا ؛نديد ماهدنيو عم برحلا سلجم هروضح لبق رنشتيك ثدحت

 موجه يف هيأر هلأسف ,ندنل يف هلمع رقم تارباخملا يف ًاطباض نآلا حبصأو برحلا لبق ىنامثعلا
 .ةميلس ريغ ةطخ ساسألا يف يه هذهك ةطخ نأ ىري هنا زديد باوج ناكو .ليندردلا ىلع يرحب
 لوقي ام هقفي ال هنا هل لاقو مالكلا نع هفقوأو رنشتيك دتحا ىتح اذه هيآر حرشي أدب نا امو
 .ًاروف هفرصو

 لاق تاعاس عضبب ءاقللا اذه دعبف .رنشتيك ريكفت يف ًاليدبت ثدحأ ديد عم ءاقللا ناف كلذ عمو

 ةقرف يهو  نيرشعلاو ةعساتلا ةقرفلا لاسرا ىلع قفاويس هنا برحلا سلجم ءاضعأل رنشتيك

 ةفاضا .لوطسألا موجه ةدناسمل هجيإ رحب ىلا  ايناطيرب يف ةيقبتملا ةديحولا ةيماظنلا شيجلا
 اثيدح اولصو دق اوناك نيذلا ددجلا نييدناليزوينلاو نييلارتسالا دونجلا لاسرإ نكمي كلذ ىلا
 نوسكاجو رشيف تابلطتمل نآلا تباجتسا يتلا ؛ةطخلا تناكو .ةرورضلا تضتقا اذإ رصم ىلا
 تاوقلا اهعبتت ىتح قئاضملا ةكرعم لوطسألا نفس بسكت نأ ام هنأ يه ؛مهريغو دنومشتيرو

 ةركفم يف تبتك رطسأ يف ءاج دقو .ةينيطنطسقلا لتحت مث نمو رواجملا ءىطاشلا لتحتل ةيربلا
 ,"«لاجرلا دجأس !قئاضملا سبعا :نوتسنيو ىلا رنشتيك بروللا تاملك تناك»

 ةريخذلا نم ةيافكلاو ءفكلا ةدايقلا مهيدل كارتألا نوعفادملا ناك اذإف .اهبلاثم ةطخلل تناك

 ىتح شيجلا رظتني نأ نم الدبو .ةيربلا تاوقلاو لوطسألا لبق نم كرتشم موجه نم دب الف
 يندملا يكناه سيروم نا .ليندردلا عالق ةمجاهم يف دعاسي نأ هيلع ناك ةكرعملا لوطسألا حبري
 تا .هوري ملف شيجلاو لوطسألا ةداق امأ ,نوضوب رمألا اذه ىأر

 فصيو ليندردلا ىلع موجهلا ءدب نلعي أماع أغالب ةيلاريمألا تردصا (رياربف) طابش ؟؟ يف
 ىدل تاعقوتلا ةريثمو موجهلا ىلع هابتنالا ةزكرم أبنلا فحصلا ترشنو .ًايليصفت ًافصو موجهلا
 ًاديعب عورشملا اذهب ريسي نل رحبلا نم فصقلا نا» :زمياتلا ةديرج هتلاق اممو .ماعلا يارلا
 كلمي ال يذلا ديحولا ءيشلا نا» :ةرذحم تلاقو «ةيربلا تاوقلا نم موجه عم قفارتي مل ام أدج

 ."«ليندردلا ىلع زكرم موجه لشف ىه هب ةفزاجملا ءافلحلا

 ,؟917/- 595 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (0)
 .؟588 ص ؛هسفن عجرملا (4)

 ناتحفصلا ,(1515 نتلوكو دووستوبسو رييا :ندنل) هتفرع امك لشرشت نوتسنو ,رتراك ماهندب تيلويف (4)
 ,تال١ لا



 طسوألا قرشلا مقنت عقنتسم ىلإ ٌرِجّت ايئاطيرب

 دق لصألا يف ناك هنأ عمو .ءارزولا سلجم يف هئالمز ىلا ًالثامم ًاريذحت هرودب رنشتيك ردصأو

 جروج ديول مدق امدنع هيأر لدب دقف ('”«الاعف نكي مل اذإ يرحبلا فصقلا نع يلختلا» حرتقا

 ًاروف نيدعتسم نوكن نأ انل يغبني ليندردلا يف انلشف اذإ») ةطخلاب كسمتلا ىلا ًايعاد هججح

 طابش "4 خيراتب برحلا سلجم عامتجا يف ةيبرحلا ريزو دهشتسا دقو («رخآ ءيش ةبرجتل

 غلاب نوكيس قرشلا يف ةميزه ريثأت نإ» .هيأر ليدبت ببس هرابتعاب ةيلاريمألا غالبب (رياربف)
 ةلاح يف هنا لاقو .«ًامازتلا انيلع بتر دق ينلعلا غالبلا رودص نإ .عجارتلل لاجم الف .ةروطخلا

 . ,"!«لمعلا لمكي نأ شيجلل يغبني» لوطسألا لشف

 نأ نود .رنشتيك حمس دقل .شيجلا لاسرا ررق نآلاو .لوطسألا لاسرا حرتقا رمألا لوأ يف

 .طسوألا قرشلا يف ريبك كابتشا ىلا ةوطخ ةوطخ ايناطيرب رجب ءدصقي

4 
 عافدلا ةليسو مهل رفوتت مل كاذنآ مهنكلو ؛ليندردلا مجاهي نأ لشرشت نم نوعقوتي كارتألا ناك

 ىلع عالطالا نسح ةداع وهو -زديد ماهدنيو ىتح نييناطيربلا نم دحأ رسلا اذه ملعي ملو .هنع
 تعرش «برحلا ءدب دنعف .ةفرعملا مامت رسلا نوفرعي اوناك ناملألا نأ عم  ةينامثعلا نوؤشلا

 اذإو :ليندردلا قئاضم يبناج الك ىلع عالقلا زيزعتب ناملألا اهوراشتسمو ةينامثعلا تاوقلا

 ةيادبو 15١5 ماع ةياهن يف نيلرب تملع دقو .رئاخذلا ىلا راقتفالا ببسب ىدس بهذت مهدوهجب
 ضعب ناو ءطقف دحاو كابتشا ضوخل يفكي قئاضملا يف رئاخذلا نم رفوتم وه ام نأ 151 ماع

 .طقف ةدحاو ةقيقد ةدم اهنم الك يفكي ام فئاذقلا نم اهيدل ةينامثعلا ةيبرحلا قراوزلا

 تارئاكملا ويرافق نم ًاددع ةينامثعلا ايلعلا ةدايقلا تقلت ؛كلذ تبقعأ يتلا ةتسلا عيباسألا لالخ

 خيراتب تدرو دقو .ًاكيشو ناك قئاضملا ىلع ءافلحلا لبق نم يرحب موجه عوقو نأ ىلع تلد يتلا

 ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ةيرحبلا نفسلا نم دشح نع ةلصفم تامولعم 151 (رياربف) طابش
 .طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش يف

 يف ىلوألا فئاذقلا ندراك لاريمألا ةدايقب ةيناطيربلا جراوبلا تقلطأ (رياربف) طابش ١5 حابص
 ًارمأ ادب ةفيلحلا تاوقلا حاجن نأ ايكرت ىدل يكريمألا ريفسلا ىأر دقو .ليندردلا ىلع ةلمحلا

 .""مايأ نوضغ يف ةلاحم ال ةطقاس مهتنيدم نأ ةينيطنطسقلا ناكس نظو ءًاموتحم

 ءدب دعبو .نمزلا ىدم ىلع ايكرت ودع ءايسور ةدعاسم بلطي نأ يلاعلا بابلل رطخ طونقلا عفادبو
 فلاحت مايق ايناملا ىدل يكرتلا ريفسلا حرتقا دحاو مويب يناطيربلا موجهلا

 .هسفن عجرملا )٠١(
 .091- 00/ ناتحفصلا :قفارملا دلجملا :لشرشت :تربليج )١١(

 .55 ص ؛(5157١ «نياتنلاب بتك :كرويوين) يلوبيلاغ ؛ديهروم نالأ )١(

 ا/ 1١



 مالس هدعب ام مالس

 ءاقل ليندردلا يف رورملا ةيرح ايسوور ىلع ايكرت ضرعت نأ هحارتقا ناك :يناملأ .. يكرت - يسور

 يف هتموكح رظن ةهجو يكرتلا مظعألا ردصلا حرش دقو .'"؟برحلا يف رخآ ىلا بناج نم اهلاقتنا
 نم ذئدنع نكمتنل ايسور عم حلص دقع يغبني» :لاقف ةينيطنطسقلا يف يناملألا ريفسلل رمألا
 : ةحيتن ةيآ نع نفسي: مل هنكلو ايسور لأ. حارتقالا نالالا لقنو :""؟خدشا ةيرخ ارتلكذا: برش
 .قئاضملا ةكرعم اورسخي نأ نم رفم ال هنأ كارتألل ادب اذكهو

 نادلب مصاوع يف يسايس ىدص هل ناك ليندردلا لخدم دنع يناطيربلا لوطسألا عفادم ريده نإ
 نويسايسلا ذخأ ايفوصو تسراخوبو انيثأ يفف .ةماهلا ةيجيتارتسالا عقاوملا تاذ ناقلبلا
 ءايراغلب ىتحو ءاهعيمج نادلبلا هذه نأ ًايلج ناكو .ءافلحلا ركسعم بوص نيهجتم نوكرحتي
 ال جروج ديول ناكو ."”ليندردلا ةلمح تحجن ام اذإ فلاحتلا لود بناج ىلا برحلا لخدتس

 ةياهن عضت نأ ءاهل ةفيلح ناقلبلا نادلب تبسك ام اذإ ؛ةرداق ايناطيرب نا ةلئاقلا هتجح ددري أتفي
 بونجلا نم ايناملا ىزغو ؛ةطخاسلا رجملا  اسمنلا ةيروطاربما ربع فحزلا قيرط نع برحلل
 .عافدلا لئاسو نم ًايبسن يلاخلا

 ديعب ىدم نم رانلا قالطإ :ةيسنرف ةعومجمب ةموعدملا يناطيربلا لوطسألا نفس تعرش امدنع
 عتمتت ليندردلا لخدم دنع ةيكرتلا لحاسلا ةيعفدم تايراطب نكت مل (رياربف) طابش ١5 حابص
 ةيغب ءىطاشلا ىلا رثكأ برتقت نأب هنفس ندراك لاريمألا رمأ دقو .رانلا ىلع درلل يفاكلا ىدملاب
 رطضاو .ىجلا ةلاح تلدبت ةليللا كلت يف .ةيكرتلا ءىطاشلا تانيصحتب رارضألا نم ديزملا قاحلا
 فنؤتسا مث .ةيجلثلا فصاوعلاو ةيؤرلا فعض ببسب مايأ ةسمخ هتايلمع فقو ىلا لوطسألا
 ربلا ىلع مهلازنا مت نيذلا نويناطيربلا ةيرحبلا ةامر دجو دقو ؛(رياربف) طابش "5 يف موجهلا
 كارتألا بحسنا ذإ ؛ترجه دق قئاضملا لخدم دنع ةمئاقلا عالقلا نأ :ةريزجلا هبش فرط دنع
 .ليندردلا نع عافدلل ةيعفدملا زيكرت ناك ثيح اهسفن قئاضملا ىلا ناملألاو

 ىلع موجهلا يف كرتشي دق يراغلبلا شيجلا نأ هدافم ًاريرقت ايفوص يف ةيناطيربلا ةثعبلا تلسرأ
 ,ءافلحلل ةقيدص هدالب نأ تسراخوب يف ايناطيرب لثملل ركذ ايئامور ءارزو سيئر نأ امك .ايكرت
 ىّقلت (سرام) راذآ لئاوأ يفو .""«ًاعيرس كرحتتس ًاضيأ ايلاطيإ نا» لب ,بسحف اذه سيلو
 اهيف دعي  ءارزولل ًاسيئر لازي ال ناكو - سوليزينيف نم ةيرس ةيقرب «ًايشتنمو ًاجهتبم ءلشرشت
 كلملا نأ امك ؛يلوبيلاغ لالتحال اهشيج نم قرف ثالثب مهست نأو ءافلحلا نانويلا ديؤت نأب
 .""ءافلحلا ىلا مامضنالل - سوليزينيف ةيقربل ًاقفو .. دعتسم يناملألا ىوهلا اذ نيطنطسق

 ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) 1418 ١1941١4 ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايناملا ,رنيبمورت شيرلوا (9١؟)
 .147 ص ١1934(, ,نوتسنرب

 )١4( ص ؛هسفن عجرملا ١45.

 55١,. ص /١55( ,كراهنيار :كرويوين) ١459 ماع ذنم ناقلبلا :سونايرفاتس .س .ل(5١)

 )١1( ص ؛لشرشت ءرتراك ماهنوب 18".

 ,؟355 ص ؛هسفن عجرملا )١(

 13 2 ا



 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌنِجَت ايناطيرب

 لاقو .ًاوهزم ناك دقف ءازنولفنألاب ًاباصم ناك لشرشت نأ عمو .رصنلا ةحئارب قبعي ىجلا ناك
 انأ ءيتداعس طرفل يب لحتس ةنعل نأ نظأ» :ءارزولا سيئر ةنبا ,ثيوكسا تيلويف ًايطاخم
 نأ الإ ينعسي ال - كلذ عمو  ةظحل لك فالآلا ةايح رمدتو حاورألا قهزت برحلا هذه نأ 0

 ."«اهايحأ ةيناث لكب سفنلا عّتم

 لوصو عقوت نكمي هنا اهيف لاق ندراك لاريمألا نم ةيقرب لشرشت ىقلت (سرام) راذآ ؛ يف
 يضم نفق [دكفو . '"لوكلا ةلاك حمس | ذ| انونرشع ايسر[ وحتاف ةينيطنطسقلا ىلا لوطسألا

 نيذلا ؛نييلاطيالا نأ ىتح «يلودلا لامعألا لودج سأر ىلا برحلا دعب ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 يليس يذلا ايكرت ميسقت يف مهتصحب» نوبلاطي اوؤدب ءدعب برحلا اولخد دق اونوكي مل
 ىلا ةموتكم ةلاسر يفف :اهناوأل ةقباس بلاطملا هذه نأ رعشتسا لشرشت نأ ىدبيو . (”!«برحلا

 طورش ءافلحلا يلمي نأ ىلع ةيبوروألا ايكرت ىلع ءاليتسالا بوجو لشرشت حرتقا ةيجراخلا ريزو
 .""اريدقت لقأ ىلع ًاتقؤم نيينامثعلا يديأ يف ةينامثعلا ايسآ ءاقبب يضقت ةنده

 ةلمح يف ًاريكفت تددزا املك» :لوقي بتك دقف .ىرخأ مايأ ةعضب ًاككشتم هدحو رشيف لاريمألا لظ

 تايقرب تفشك امدنع هريكفت ىلع لوحت أرط ًاضيأ ىه هنكلو ."'«ء!اهيف يتبغر تلق ليندردلا
 اندمنحا نموا لاكورالا' الق: نم فق اه نأ نع ؛(سرام) راذآ ٠١ يف تطقتلا ةيناملا ةيكلسال
 شيف نإف اذكهو .رئاخذلا نم اهيدل ام دفنتتست نأ كشوت «قئاضملاب ةمكحتملا ةسيئرلا عالقلا
 ةدايق انش ىلوتي نأو هجيإ رحب ىلا هجوتي نأ حرتقا ةديدشلا ةسامحلا نم ءىجافم قفدب

 .لبقملا رصنلا يف لضفلا باستكا ىلع تفاهتلا !دب دقل ءلوطسألا

 تثدحت - ةيبرحلا ريزول ةبسنلاب ةردان ةيعامتجا ةبسانم يهو  ءاشع ةبدأم دعب ءاسم تأذ

 :تلاقو .رصنلاب ميركتلا قحتسي نموه لشرشت نا هل تلاقف رنشتيك دروللا ىلا ثيوكسا تيلويف
 دقف .لضفلا لك هدحو هيلا بسني نأب ًاريدج نوكيس نوتسنو نإف ليندردلا ةيلمع تحجن اذإ»
 رشيف هادبأ يذلا بذبذتلا لك لاوط ةيلوؤسملا لمح يف تابثلاو ةعاجشلا نم ريثكلا رهظأ
 تنك دقف - كلذ نم ءيشاال :ًابضاغ باجآ رنشتيك دروللا» نأ اهتركفم يف تبتك دقو .«نورخآلاو
 ."9نسمألل ةوقب ًاذبحم ًامود

 53١ ص ؛هسفن عجرملا (14)
 .5؟5 ص «قفارملا دلجملا :لشرشت :تربليج (19)

 .؟518 ص .لشرشت «رتراك ماهنوب )٠١(

 )١"( ص .برحلا يدحت :لشرشت ؛تربليج 5١١.

 .؟55 ص :هسفن عجرملا (؟؟)
 .؟55 0 "58 ناتحفصلا ءلشرشت تراك ماهنوب (1)

١.4 





 ايكرت يف ايسور عمط

(0) 

 ةلمحب مايقلا ىلا لشرشتو رنشتيك عفد يذلا ىه ايسور حاحلإ ناك
 ٌعزفلا نبذ :عامتلا اهقلاهجش ةلجحلا ”قاكو ادي اندنع نكلو «لينورذلا

 هنكلو ؛جاهتبالل ةبسانم ليندردلا يف ءافلحلا راصتنا ودبي دق .يسورلا رصيقلا ةموكح سفن يف

 فواخم سورلا ناهذأ يف تشعتنا ةأجفو  نييناطيربلا يديا يف عقتس ةينيطنطسقلا نأ ينعيس
 ررقي نأ ىشخت ةيسورلا ةموكحلا تناكو .نمزلا نم ًانرق تماد يتلا ىربكلا ةبعللا نئاغضو
 ةهيلع اولوتسا اه !ذإ ةينيطتطسقلاب ظافتخالا 'ةويتاطيربلا

 ىلا ةيرس ةيقرب ءفونازاس يجريس «يسورلا ةيجراخلا ريزو لسرأ ١915 (سرام) راذآ 4 خيراتب
 اهتز اوهلسي نأ ءاقلحلا ل | اهيف بلطي نئاخلا الوقتوسيفلا 3م ةلادنر ةنيتهتم نيرانو خول
 ايغصي نأب فونازاسو رصيقلا دعو كلذ لباقمو .اهل ةيذاحملا يضارألاو قئاضملاو ةينيطنطسقلا

 نم ىرخأ قطانم يف ةينطولا امهتاحومط نأشب اسنرفو ايناطيرب ططخ ىلا فطاعتو مهفتب
 .ىرخأ نكامأ يفو ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 حبصت نأ ىشخت ةيسنرفلا ةموكحلا تناك دقف .عزفلا نم روعشب يسورلا بلطلا لبوق سيراب يف
 تلواح :كلذلو :طشوتملا نضينالا نحبلا يف انسرفل ةسفانم ةيتيطتطسقلا لع: اهثاليقساب ايسور
 ءاجرا هيسالكيد حرتقا دقو .'!«ةينلا نسح» نع ةربعم ةضماغ تارابعب ايسور ىلع درت نأ

 .حلصلا رمتؤم دعب ام ىلا ةيميلقالا ةيوستلا ليصافت يف ثحبلا
 هدالب ءافلح تايساسح عم هفطاعتب ىهف .يسنرفلا فقوملا ىلع دياز دقف يارغ دراودا ريس امأ

 كوكشلا ديدبتل نآلا كرحت ؛ةيروس ءازا ايناطيرب تاين يف اسنرف كوكش دّدب دق ناك هنأ امبو

 ال" ص( «دروفناتس ةعماج ةعبطم : بروفئاتس)

 اها



 مالس هدعب ام مالس

 ايسوور ثحنم اذإف .ارودناب قودنص حتف كلذب هنكلو .ليندردلا ءازا ايناطيرب تاين يف ةيسورلا

 ًاضيأ عفديسو ءاهبلاطم ميدقت ىلا اسنرف كلذ عفديس ,مالسلا رمتؤم داقعنا لبق هبلطت ام

 هدنع ةيولوألا تناك دقف راطخألا هذهل ًاهبنتم ناك يارغ نأ عمو .هبلاطم ميدقت ىلا رنشتيك

 فقوم عزعزت دق نالألل ةيلاوملا رصانعلا نأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يأر ناكو .ايسبور ةنأمطل

 .ليندردلا ةلأسم يف اهيضري ام ايسور لنت مل اذإ ءافلحلل ةيلاوملا دارغورتب يف ةيجراخلا ةرازو

 رصانعلا هذه  يسورلا طالبلا يف ناملألل ةيلاوملا رصانعلا نأ فيك قحال تقو يف يارغ حرش دقو

 يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تايلمعلا ريوصت هوشتس  ةيقيقح ةيشخ اهاشخي هنأ ىدبي ناك يتلا
 عضولا روصتس رصانعلا هذه نا لاق .يناطيربلا نيمطتلا ىلع ايسور لصحت مل اذإ ليندردلا
 :يلاتلا ىحنلا ىلع

 لاحلا ةعيبطبو ...قئاضملاو ةينيطنطسقلا نع ايسور داعبإب يضقت ًامئاد ايناطيرب ةسايس تناك»
 نم ايسور مرحتل ةينيطنطسقلا لالتحا نآلا ديرت ايناطيربو .اهتسايس يه هذه تلاز ام
 نم اتنكمت دق ءايسور ةدعاسمب ءاسنرفو ايناطيرب نوكت نأ دعب حلصلا رمتؤم يف اهيلع لوصحلا
 شويجلا هيف يناعت تقو يف ليندردلا ىلا ةيناطيرب تاوق لاسرإ ىلا عفادلا امف الإو ءبرحلا بسك
 تايهتمح ع ذقت ةيورلا نقودعلا نا ده اننرق'ق ةزييدس طيرعد نيا ةييدرطلاوب ةثااتشربلا
 ."72؟مهذاقنا لجأ نم اهل ليثم ال

 لزانتلا اذه ميدقت ىلا ناليمي .رارحألا بزح ةموكح اميعز ؛ثيوكساو يارغ ناك ءلاح يأ يف

 هأدب يذلا يسايسلا ديلقتلا ةثرو نم امهنأ امبو .برحلا يف ايناطيرب ةفيلح هتبلط يذلا
 اهوني نأ امهعسوب ناكو ؛ةيسورلا ينامألا عم نيفطاعتم ايكرتل نييداعم اناك دقف ,نوتسدالغ
 ةموكح لالخ ١110 ماع يف ييروطاربمالا عافدلا ةنجل هيلا تلصوت يذلا جاتنتسالاب

 .ةيويح ةيناطيرب ةحلصم لثمي دعي مل «ةينيطنطسقلا نم ايسور داعبتسا نأ ىهو ؛نيظفاحملا
 ًارورس ينحنمت يتلا ءايشألا يه ةليلق» :ًالئاق ةينامثعلا برحلا ءدب دنع ءارزولا سيئر بتك دقو

 دقو ةينيطنطسقلا ةيؤرو ابوروأ نم ًايئاهن يفتخت ةيكرتلا ةيروطاربمالا ةيؤرب يرورس نم ربكأ
 ."7«ةدياحم نكتلف ًانكمم اذه نكي مل اذإو (بسانملا اهردق هنأ نظأ ام اذهو) ٌةيسور تحبصأ
 :لاقف قئاضملاو ةينيطنطسقلا يف هيأر ًايدبم بتك ؛عوضوملاريثأ امدنع 15١١ (سرام) راذآ يفو
 فاضأو ««ةيبوروألا اهيضارأ ىلا اهمض ىلع ةمزاع ايسور نأ حوضولا مامت ًاحضاو حبصأ دقل»
 0. .ايشور بلطمل اثبحم لازي الو ناك ًايضصختشو :هئآ

 ,؟ دلجملا .(نتوتسو ردوه :ندنل) 1915 1847 ةئنس نورشعو سمخ ,نيدولاف فوا يارغ تنوكياف )١(
 .1841 1١8 ناتحفصلا

 7٠١. ص ,(1147 «دروفسكوا ةعماج ةعبطم
 .551 ص ,هسفن عجيملا (5)

 م١



 طسوألا قزشلا عقنتسم ىلإ ٌرجُق ايناطيرب ل

 ىلع ًامازتلا الغف بتز دق يازغ دراودا ريس نأ وه ءارزولا سلجم ءامضغأ ةيقب هلهجي ناك ام نإ.
 ىلا ىنعملا اذهب ًادوعو مدق ناك ذإ +ةينيظنطسقلا ىلع رمألا ةياهن يف ايسؤر ةرطيس هدييأتب هدالب

 ةعورتشملا اينسور تاجومطل ةباجتسالا نأ هرظن ةهجو تناكو :(015 ماع يف ةيسورلا ةموكحلا ...
 .ىرخأ قئاضمو ابوروأ .قرشو سراف دالب يف اهبلاطم ىلع حاحلالا نم اهعنمتس قئاضملا يف

 فدهي: ةينيطنطتسقلا, يف ايناملال ءئوانم .بالقنا عيجشت .ضفر. دق ,رهشب كلذ .ليق يارغب ناكوا.

 ."ايسور ىلا ةينيطنطسقلا ميدقت نم هعنميس بالقنالا اذه ثودح نأل «برحلا نم ايكرت جارخإ

 مدع .يأ «ناقلبلا لودو نانويلا نأشب'ةيناظيربلا تارارقلا عم ًامجسنم ناك امئا هلغف.ام نا.
 قدص فاعبضإ» :يارغ لوق بسح .هنأش نم ناك كلذ نأل ءافلحلا بتاج ىلا بزحلا اهلاخدا. .
 ."7«برحلا يف ايشور.مزع 0

: : 

 عم فطاعتلاب ماع نايب:نم. رشكأ ءيش.يأ.راذصال ًاضراعم ناك دقف .يارلا.لشرشت هفلاخ دقو ..:
 دادعا ىلوتت نأب ةيلاربمألا ىلا تاميلعت ردصأ هنأ هربخيل يارغ ىلا. بتكو ؛ةيسورلا.تاحومطلا.
 .ةيناطيربلا حلاصملا ىلع قئاضملاو ةينيطنطسقلا ىلع ةيسورلا ةرطيسلا ريثأت ةيفيك نع ةسازد

 تسيل برخلا هذه» :ًارذخم:لاقو.:ةينآلا ترحلا .مونه ءارو.ام ىلا. علطتلاىل لشرشت ثح دقو -:
 ٠ 0! «يذيلكنالا خيزاتلا ,ةياهنا د

 نم اهيلغ .ضيسملا فوخلا .عفادب::تقفاو ةيناظيزبلا  ةموكحلا  نإف لشرشت ةرؤشم.نم مغرلابو.ا١
 دقو .يسورلا ىضيقلاو فونازاس اهحرتقا يتلا طوزشلا .ىلع ؛درفنم حلبص ىلا .ايسؤر ىعست نأ: ..
 ٠١ يف) ةزخأتم اهوذح ,اسنرف .تذحو ءايمسر.( 65 (تعبام) ناذآ ١7 يف) ايناطيرب_تلبق...:

 قيقجتب طورشم حارتقالا اذه امهلوبق نأ نيتدكؤم ؛يرسلا حارتقالا ١1115( (ليربا) ناسين
 ىتح برحلا ثالثلا :لودلا .ةعناتمب ًاضبآ طورشمو ةينامثعلا يا نأشتي امهتابغر ِ

 .ةرفظملا اهتياهنا ا.

 فونازاسىلا يارغ مدق ,.151: (سرام) ناذآ ٠١ خيرات لمحت ,ةيفانضا' ةيناطيزإب ةركذم فو. .

 تبلط دق ٌلاصأ تناك ايسر نأب هون دقف قرخألا ةيناظيزبلا تاظفختلاو تاظحالملا نم ابدع . 1

 لبق هنأ: ىلإ! يازغناشإو ءانِخيآ .ةيزاهلا يضارألا  نآلا يبلطت ئه امنيب قئاضخلاو.ةينيظنطنمقلا
 بلاطت انهور تذخا#برحلا يف ةصاخلا اهفا دما: ناتشي ارق ناختا: ةعهرق ايناظيؤبل حباتت نأ:

 يارغ دكأ دقو .ءاهلك برحلا مئانغ نمثأ ةقيقحلا يف وه امب قلعتي ام يف اهتابغر ةيبلتب عطاق دعوب ...
 نكمم ليلب زبكأ مدقت,امنإ ؛ ينورلا ىضيقلا.تاخرتقم نع, قفاوت نإ ةيئاظيزإنلا.ةموكحلا نأ ًارازقتا

 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) برحلا يدحت 4-1 3 دلجتملا.:لنثيرشتا. سن نوتسنو ,تربليج نترام عل م

 ,77 نص(

 .هسفن. عجنزملا )١(

 .5 ةيشاخ. ١417 ص" لئاسز::ثيوكسا ()

 .7؟١١ض :برحلا يدحت :لشرشت: تزبليج (4)

 ا



 مالس هدعب ام مالبس

 لعفت نأ ةيناطيرب ةموكح ةيأ ىلع ليحتسي هنا لوقي بتك دقو .ايسورل اهصالخإو اهتقا دص ىلع
 يوطني» ىتلل هقتاع ىلع هذخأ يذلا مازتلالا نأل ءايسور تابغر ةيبلتل ثيوكسا هلعفي امم رثكأ

 ءارآلا عم ًارشابم ًاضراعت ضراعتيو ؛هتلالج ةموكحل ةيديلقتلا ةسايسلا نع مات عجارت ىلع
 .«نآلا ىتح ءىفطنت مل يتلاو ام تقو يف ةرتلكنا يف ةدئاس تناك يتلا رعاشملاو

 دعب ددحت مل هتموكح نأ حضوأف ؛كلذ ءاقل همدقت نأ ايسرور نم عقوتم وه ام ًاحراش يارغ ىضمو
 ةيقافتالا يف رظنلا ةداعإ وه فادهألا هذه دحأ نأ ريغ :قرشلا يف ةصاخلا اهفادهأ مظعم
 يذلا سراف دالب نم ثلثلا كلذ ايناطيرب يطعي ىحن ىلع 1-11 ماعل ةيسورلا - ةيزيلكنالا
 وتلل هيلا الصوت يذلا قافتالا نأ ًاضيأ دكاو . ًالعف هلتحت يذلا ثلثلا ىلا ةفاضإ ًادياحم لازي ام

 .ًايرس لظي نأ يغبني ةينيطنطسقلا نأشب

 يملسمل ماعلا يأرلا ىلع هرثأ نم فاي ناك هنأل ايران قافتالا اذه ىقبي نأ يارغ دارأ دقو

 رخآ ريمدت يف ًاكراشم ًافرط ايناطيرب يف دنهلا ىملسم ىري نأ ىشخي ناك ذإ ءنلعأ ام اذإ دنهلا
 سورلا رشن اذإ ءدمعيس هنا سورلل يارغ لاق كلذلو .ةيمهأ تاذ ةلقتسم ةيمالسا ةلود
 لظت نأ تاضوافملا لاوط تطرتشا هتلالج ةموكح نأب» ًاتلع حيرصتلا ىلا :ةيقافتالا نومضم
 نوينمود ةرطيس ثحت فورظلا للك ِق ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ةسدقملا ةيمالسالا نكامألا

 .":2لقتسم ىمالسا

 ةماقإب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ريمدت نع نيملسملا ضوعت نأ ايناطيرب ىلع نأ يارغ يأر ناكو
 ريكفتلا نكمي ال ؛ةنيدملاو ةكم دوجوبو «ةينيد رظن ةهجو نم هناو ,رخآ ناكم يف ةيمالسا ةلود
 اذه ءاطعإ لهسلا نم ناك ؛كلذ ىلا ةفاضإ .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ىوس ةلودلا هذه ةماقإب
 بتك دقو .ىربكلا لودلا نم ةلود ةيأ اهيهتشت ال ًاضرأ تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأل ,دعولا
 ءزج يأ لتحتس ةيبنجأ تاوق نأ هل رطخ ٍدحا نم ام» :لوقي قحال تقو يف جروج ديول ديفيد
 نع ثحبت ةلود ةيأ دهج قحت قحتست ال اهتا.دجتلا ةلحاق دالب يهف .ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم

 ىلع يوتحت ضرألا هذه نأ كاذنآ ًافورعم نكي ملو ."'”7«أمئاد ىعرم اهرابتعاب اهلالتحال ةسيرف
 .طفنلا نم لئاه نوزخم

4 
 ام ةرتفل يناطيربلا ةيبرحلا ريزو اهدعأ يتلا ططخلا يف ًارود تبعل ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ديب
 بلاطملا هذه ايناطيرب لوبقو ١5١5 (سرام) راذآ 6 خيراتب ايسور بلاطم نا .برحلا دعب
 راذآ ١5 يف ءارزولا سلجم ىلا ةركذم هجوي رنشتيك دروللا تلعج دق (سرام) راذآ ١7 خيراتب

 - 1١914 اهومجرتمو نيسحلا . نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا  ةيزيلكئالا ةهاتملا يف ؛يرودك ليا (5)
 ,77  ؟؟ ناتحفصلا :(19175 ,جديريماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) 4

 )٠١( ص ,؟ دلجملا ,(15١؟9 ,ليب ةعماج ةعبطم :نفاهوين) حلصلا تؤم تاركذم ؛جروج ديول ديفيد 559.
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 طسوألا قرشلا عقتتسم ىلإ ٌرِجُت ايناطيرب

 يف ةنهارلا ةمزألا ببسب تنكس يتلا ةميدقلا نئاغضلاو تاوادعلا» نأ نم ًارذحم (سرام)
 عم يأ ايسبور عم ءادع ةلاح يق» اهسفن دجت دق ايناطيرب ناو ,«برحلا دعب ثعبنت دق ابوروأ
 ثح دق وهو .ىربكلا ةبعللا ءايحا نم لقأ نكي مل هعقوتي ناك ام نا ."7«امهيتلك عم وأ اسنرف
 نوكت نأ ىلع ةنيدملاو ةكم ىلع لمتشت ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةلقتسم ةكلمم قلخ ىلع ًاضيأ
 ةدايقلا ىلع ةرطيسلا ايناطيرب ءاطعال كلذك نوكت نأ ًايرهوج ًارمأ ناك دقف .ايناطيرب ةياعر تحت
 .يمالسالا ملاعلل ةيحورلا

 ايناطيرب رطيست نأب يضقي ؛برحلا دعب ام نمز يف طسوألا قرشلل لماشلا رنشتيك ططخم ناك
 ةنمآو «دنهلا ىلا ةمئالم ةيرب قيرط ىلع ؛ًاثيدح اهتمض دق تناك يتلا ضربق ةركزج نع اقالطنا
 ىلع ناك ؛ةيبرحلا ريزو ةطخ بجومبو .قيرطلا هذه عطقل ةيسور ىأ ةيسنرف الواحات يأ نم
 ,صربق لباقم يويسآلا ربلا ىلع ريبك يعيبط أفرم يهو ,"!نوردنكسا ىلع يلوتست نأ ايناطيرب
 هذه :(قارعلا نآلا حبصأ ام) نيدفارلا دالب تايالو ىلا اهنم دتمي يديدح طخ ءانب مث نمو

 نكي مل هنأ عم) ماع داقتعا كانه ناكو .ًاضيأ اهيلع يلوتست نأ ايناطيرب ىلع بجي يتلا تايالولا
 ربتعا دقو ؛طفنلا نم ريبك يطايتحا ىلع يوتحت نيدفارلا دالب تايالو نا (ناهربلاب ًاموعدم
 يضارأ نأب ًاضيأ نودقتعي هريغو رنشتيك ناكو .ًاماه ًارمأ يطايتحالا اذه ةيلاريمألاو لشرشت

 ةيعارز ليصاحم جاتنال اهتيمنت نكمي تارفلاو ةلجد هايم اهيورت يتلاو ةقيرعلا نيدفارلا دالب
 ةكسلا طخف .ةيجيتارتسا تازيم يه هحارتقال ةسيئرلا تازيملا نأ ىري ناك رنشتيك نكلو .ةرفاو
 تاوقلا نكميس ؛يسرافلا جيلخلا نلعأ ىلا طسوتملا ىقيبألا نحبلا"نموكعلا يناطيربلا ةيديدحلا
 ايناطيرب اهكلمت يتلا ضرألا نم ةضيرعلا ةحاسملا نأ امك .ةعرسب اهنمو دنهلا ىلا لاقتنالا نم
 دنهلا ىلا قيرطلا يمحيو يسرافلا جيلخلا يمحي ًاعرد رفوتس ؛يديدحلا طخلا اهزاتجيس يتلاو
 :اهيلع ءاليتسألا ف ايناطي تتعلق اذإ نحرألا جده لع ايسور ل وتست نأ: نعي ناكو :ايغيا

 عم ًابيرقت هنيع تقولا يف ةلثامم ةركذم ,دنهلا نوؤش ةرازو نم «لزتريه رثرآ ريس دعأ دقل
 ("دنهلا ةيروطاربما يف نيدفارلا دالب تايالو جمد ىلع ثح هنا ذإ ؛ماه دحاو فالتخا

 بجهوميو .دنهلا نم نيرمعم دي ىلع ةينغ ةقطنم اهلعجو اهير نكمي ةقطنم تايالولا هذه يف ىري
 دقو .دنهلا نوؤش ةرازول اهيلع ةيالولا نوكتو دنهلا ةموكح ىلا ةقطنملا ةرادإب دهعيس ناك هتطخ
 ةصح لجأ نم ىرخألا امهادحا عراصت نيتسفانتم نيتوق ندنل يف نأ شكأف رثكأ ًاحضاو ادب
 بئانو ةرهاقلا يف ىناطيربلا ىماسلا بودنملا امه ناتوقلا ناتاهو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم

 0 .الميس يف يناطيربلا كلملا
 ةحلصم يف راص هنا ةموكحلا ءاضعأ مظعم ىدل داقتعالا رنشتيكو لزتريه ُيَتركذم معد اممو

 ,؟45 ص «برحلا يدحت :لشرشت ,تربليج )١١(

 .ةيروس نآلا يه ام دودح برق ايكرت نآلا وه ام بونج ىصقأ يف اهعقوم (#)

 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :ندنلو يلكريب) 1١414 - 1971١ برعلاو دنهلاو ايئاطيرب ؛شوبربوك نوتيرب )١1١(
 .4؟- 5١ تاحفصلا 1

 م١



 مالبس هدعب ام مالس

 ءارزولا سيئر ناكو .اهنم ةريبك ةعطق ىلع لصحت نأو ةينامثعلا ةيروطاربمالا مسقت نأ ايناطيرب

 نييسايسلا نأب ّرقأ هنأ ديب .ةقدب داقتعالا اذه صحفت ىلإ ةجاحلل هتيؤر يف ًايلمع ديحولا وه
 لداعت بساكمب برحلا نم جرخت نأ ايناطيربل يغبني هنأب نورعشي نيذلا ءلشرشت لاشثمأ

 . عوضوملا اذه يف عيمجلا ناسلب نوملكتي امنإ ءاهئاقلح بساكم

 :لوقي ثيوكسا بتك دقف

 هذه لثم يف بيرلاو كوكشلا امهرواست ناذللا ناديحولا يارغو يننا ,ةظحللا هذه يف دقتعا»

 دنع ,نكمتن نأ وه صاخلا انلبقتسمل ةيقيقحلا ةحلصملل ءيش لضفأ نأ دقتعن انالكف .ةيوستلا

 رظن ةهجو نم اذه لوقأ الو .ًائيش بسكن ملو ًائيش ذخأن مل اننا ...لوقلا نم ؛برحلا ءاهتنا

 دالب ىلع ءاليتسالاف .ضحم ةيدام تارابتعا قلطنم نم لب ...بسحف ةيفطاعو ةيقالخأ

 ريغب ةيمنتلاو يرلا ىلع نييالملا قافنا ينعي ...اهنود نم وأ نوردنكسا عم  ًالثم ,نيدفارلا
 ةجلاعمو ؛فولأم ريغ دلب يف نينولم لاو ضيبلا نم ريبك شيجب ظافتحالاو ركبم وأ يروف بودرم

 شع كلانه مث ؛دنهلا يف هل انضرعت ام لك نم اوسأ اهلك هذه ,ةدقعملا ةيرادالا لئاسملا فلتخم

 ,""«ةيبرعلا لئابقلا نم فلؤملا ريبانزلا

 ناك ةينامثعلا يضارألا لبقتسم اوثحب امدنع مهنا هئارزو سلجم ءاضعأل ءارزولا سيئر لاق دقو

 مل هنا هعبط عم مجسني امم ناك نكلو . '"!«ةنصارقلا نم ةبصع نيب رودي امب هبشأ مهثحب»

 انيدل نا» :لئاقلا يارغ يأر عم هفطاعت عم هنا ىه ءارزولا سلجمل هلاق ام نا .مهدض ًافقوم ذختي

 قحيب رارحأ ٌمالكو» هءالمزو هسفن ريبتعي ال هنإف ««هيلع ظفاحن نأ عيطتسن ام ردق قطانملا نح

 ذخأن نأ نود ايكرت ىلع تفاهتت ىرخألا لودلا انكرت ام» اذإف .ديزملا ذخأ نع اوعنتمي نأ مهل

 .""انبجاوب نيمئاق نوكن الف «انسفنأل ًائيش

 ةيبرغلا لودلا تّدحت دق عقاولا يف ايسوور تناك ؛ةينيطنطسقلا ةيقافتا تلكش ىتلا تالسارملا يف

 تارازولا فلتخم نم ةعومجم نيع دقف :يدحتلا ثيوكسا لبق دقو .ةيميلقالا اهبلاطم ددحت نأ

 نأشب تايصوت ميدقتو ةلأسملا ةساردل ,نيسنوب ود سيروم ريس وه ؛مرضخم يسامولبد ةسائرب

 .ةينامثعلا حلصلا ةيوست دنع بلطت نأ ايناطيربل يغبني ام

 .دحأ اهثحبي وأ اهظحلي نأ نود ريبك دح ىلا تضمو تذختا دق ىرخأ ىربك ةوطخ كلانه تناك

 تناك ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم برحلا بوشنو ايناملا عم برحلا بوشن نيب ةئملا مايألا يفف

 نرق نم رثكأ ىدم ىلع اهتجهتنا يتلا ةيجراخلا اهتسايس بقع ىلع ًاسأر تبلق دق ايناطيرب
 «نآلا امأ .ةينامثعلا ةيروطاربمالا يضارأ ةدحو ةمالس ىلع ةظفاحملاب مازتلا يأ نع اهيلختب

 )١1( ص .لئاسر ؛ثيوكسا ٠
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌنِحّت ايناطيرب

 لآ توك ةيزركج تنوعت قف بن امكعلا يرعلا يوشت نع امون نيسيخو هته ءانهقتا لعيو
 ديفتس ايناطيرب ناو هيف بوغرم رمأ ديكأتلاب وه ةينامثعلا ةيروطاربمالا ميسقت نا لئاقلا يأرلا
 .هيف ةكراشملا نم

5( 
 ايسور ةبلاطم وه ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةّئزجتل طيطختلا ىلا ثيوكسا ةموكح عفد ام نأ
 نم روهش لبقو .برحلا بوشن ذنم ةبلاطملا هذه عقوت دق رنشتيك دروللا ناكو .ةينيطنطسقلاب

 فادهأ ديدحتل نيسنوب ود سيروم ريس يسامولبدلا ةسائرب ةيرازولا ةنجللا ثيوكسا نييعت
 لع نر ولغ تادانصتتسا:لل عرش دق تشتيك ناك ةيرحلا دعي طبنوألا قوشلا يف ايناطيرب
 ود ةنجل لامعأ ءاهتنأ دعيو لالخو لبق تاءاصقتسالا هذهب مايقلا هناوعأ عباتو ,كلذ رارغ

 .نيسنوب

 قرشلا نأشب هططخ ليصافت حيضوتل ةرهاقلا يف قباسلا هيفظوم زاهجب رنشتيك ناعتسا دقو
 ةيديلقتلا امهتوادع اسنرفو ايسور فانئتسا لامتحا ىلا صاخ هابتنا عم ءبرحلا دعب طسوألا
 .ملاعلا نم ءزجلا كلذ يف ايناطيربل

 نأشب لوق نم هيدل ام ًابلاط زروتس ىلا بتك ءرنشتيك نواعم ءدلاريج زتيف دلاوزوأ نأ رهاظلاو
 لامشلا ىلا يسورلا وأ /و يسنرفلا فقوملاب ةقالع نم رودلا اذهل امو ؛برحلا دعب نيطسلف رود
 نطو ةماقإ ةكرح  ةينويهصلا اهيف تلخد يتلا ىلوألا تارملا ىدحا كلت تناك .نيطسلف نم

 ةياهن يف زروتس باجأ دقو .برحلا نمز يف ةيناطيربلا تانهكتلا لاجم  نيطسلف يف يدوهي يموق
 :لاقف 151١4 ماع

 ءابعأ انقتاع ىلع ذخأن نأ يف لاحلا ةعيبطب انتبغر مدع عم هنأ ضرتفا ءنيطسلف صخي ام يف»
 لامتحال نوهراك ؛مهفأ امك ءنحنف ؛ ضارأ مض انيلع اهضرفيس يتلاك ةديدج تايلوؤسم
 ةيسترفلا ةيامحلا هسنلا نمحدفاو دآدتما لامتعتل وأ ؛ةيروس ىلا ًايونج يسور مدقت ثودح

 ىلا نكرن نأ عيطتسن ال اننكلو ءايسور نم لضفأ ًاراج اسنرف نوكتس .خلا نانبل يف ةيمتحلا
 دوجو وه انل لضفألا نا .برحلا تايركذب عبشملا ليجلا لاوز دعب .ًايدو ناك امهم «قافو يأ ماود
 اهنم ءىشنن نأ نكمي دالبلا لهأ نم رصانع ىرأ تسل ؟اهداجيا عيطتسن له نكلو ؛ةزجاح ةلود
 مهنا عم ؛دوهيلا نكلو .ةباذج ةركف ًايرظن ءيه ةيدوهيلا ةلودلا نا .ةيمالسا ةينيطسلف ةكلمم
 وحن ةقيقحلا يف نولكشيو «ةماع نيطسلف يف ةليئض ةيلقأ مه ,اهسفن سدقلا يف ةيبلغأ نولكشي
 .«ناكسلا عومجم سدس

 يف اهجمدو نيطسلف مض يه ةيبذاج رثكألا ةبراقملا نأ جتنتسا لئادبلا زروتس سرد نأ دعب
 لصاوي نأ يف نولمأي نييرصملا نا .دئاقلا مامأ ينركذت نأ ىجرأ» :ًالئاق هباوج متخ دقو .رصم
 ."7«ديعب نم مهريصم هيجوت
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 مالس هدعب ام مالس

 بصنم» ةركف ىلا رنشتيك بوعي نأ ًاحرتقم 1515 (سرام) راذآ ةيادب يف بتكف زروتس داع دقو
 ةقطنملاو نادوسلاو رصم هعبتت ىندألا قرشلا يف ىأ ايقيرفأ لامش يف كلملل بئان ةفصب ديدج

 بئان بصنلل ًاباذج ًاليدب رنشتيكل رفويس .هيأر يف ؛كلذف ."7«نوردنكسا ىلا ندع نم ةدتمملا

 داحتا يف ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا مظعم ميظنت حرتقي زروتس ناك رمألا عقاو يف .دنهلا يف كلملا

 ."”!ةرهاقلا نم رنشتيك اهمكحي ةيناطيرب ةيمحم نوكي يلاردفنوك

 يفف .زروتس حارتقا ىلا :ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب ةسايس هريوطت يف دنتسا دق ةيبرحلا ريزو نا
 نييسنرفلا عانقا بجي هنا ًالئاق يارغ دراودا ريس ىلا بتك 1515 (ربمفون) يناثلا نيرشت ١

 دعب ايقيرفأ لامش يف ربكأ ةصح كلذ ءاقل اهئاطعإب ؛ةيروسب يديلقتلا مهمامتها نع يلختلاب

 ىلا مضنت نأ بجيو ايناطيرب ةيامح تحت ايمسا ةلقتسم نوكت نأ بجيف ةيروس امأ ؛برحلا
 اهتلوانت يتلا ةلأسملا هذه تناك) .يبرع ةفيلخل ةيحورلا ةدايقلا تحت برعلا ةريزج هبش

 . (روهشب كلذ لبق ؛ةكم فيرش :ءنيسحلا عم رنشتيك تالسارم

 نود ةيبرعلاب نيقطانلا ةداقلا عم تاضوافم ءدب ةيناكما يارغ ىلع رنشتيك حرتقا قحال تقو يف

 اذه نا يارغ غلبأ دنهلا نوؤشل ةلودلا ريزو .ىرك دروللا نكلو .ةيسنرفلا ةموكحلا عالطا
 ,سكياس كرام ريسو زروتسو رنشتيك دقتعا لاح ةيآ يف ."«قيبطتلل ًالباق» نوكي نل جهنلا
 1115 ماع يف رنشتيك ةيشاح ىلا مضنا يذلا نيظفاحملا بزح نع مومعلا سلجم وضع

 قطانملا ادع ام) ةيروسب مهمامتها نع يلختلاب نييسنرفلا عانقا نكمي هنا أطخ ًاعيمج اودقتعا

 ."(«أمتحم» ًأرمأ نروتس يأر يف ؛مهدوجو نوكيس ثيح ؛نانبل لبج يف ةيحيسملا

 عم نيلماعتملا نييناطيربلا نيلوؤسملا ىدل ناميا لعف ناك دقف ؛ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلا امأ

 نا .يقيقح لالقتسا قيقحت ىلع ةرداق ريغ بوعشلا هذه نا ؛ليوط نمز ذم ؛ةيقرشلا نوؤشلا
 ناك ام تررك دق «برحلا لبق ةيبرعلا يضارألا ىلا نييناطيربلا ةلاحرلا رهشأ يهو ؛لب دورتريج
 ."'«مهسفنأب مهسفنأ اومكحي نأ نوعيطتسي ال برعلا» :ةلئاق تبتك امدنع ًايلج ًارمأ ربتعي

 لالخ نييناطيربلا نيلوؤسملا ةنسلا ىلع برو امك ؛ةيبرعلاب ةقطصانلا قطانملل «لالقتسالا»و
 كلذ يف تناكو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا نع لالقتسالا طقف ينعي ناك ؛برحلا ءانثأ يف مهثيداحأ
 .(""ام ةيبوروأ ةلود كلف يف رودتس قطانملا هذه نأ ىلا ةراشأ

 ./18 .ق.ق ةقيثولا 017/١ ,هسفن عجرملا (17)
 .7؟ ص ,ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ءيرودك (
 .650 49 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (15)

 .؟"4 ص ؛هسفن عجرملا )٠١(

 ١155. ص :(15178 :بيك ناثانوج :ندنل) لب دورتريج ؛نوتسنيو .ف .ف .ه (؟1١)
 ةيجراخلا ةسايسلا ,(ريرحت) يلسنه .ه.ف ؛يف «1914-1517 ةيويسآلا ايكرت» تنك نايرام (؟؟)
 .415 ص ,(517١ا/ ؛جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) يارغ دراودا ريس دهع يف ةيناطيربلا
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌنِجُك ايناطيرب

 بآ ؟7 خيراتيو .مهتطخ لجأ نم لمعلا يف نيبئاد نيتيلاتلا نيتنسلا لاوط هؤالمزو رنشتيك لظ
 ىلا ؛ماعلا نادوسلا مكاح ؛تيغنيو دلانيجير ؛لاشرام دليفلا ليمز بتك 19١15 (سطسغأ)
 داحتا ليقتسملا نم ام تقو يف موقي نأ ليحتسملا رمألاب سيل هنأ ىرأ» :ًالئاق ءماعلا دنهلا مكاح
 اهضعب عم ةطبترم لودلا هذه نوكتو :نييبوروأ دييأتو هيجوتب ةلقتسم هبش ةيبرع لودل يلارديف

 ايناطيرب ىلا علطتتو ءيبرع سأرل يحورلا ءالولاب ةنيدم نوكتو «ةيوغلو ةيقرع ةيضرأ ىلع ًاضعب
 .""”ءاهتيماحو اهرمأ ةيلو اهنأ ىلع

 رنشتيك حشرم لساري ذخأف :يبرع ةفيلخ نييعت لجأ نم نيلماعلا ةعيلط يف تيغنيو فقو دقو
 وه نادوسلا يف يبرع ينيد ميعز قيرط نع  ةنيدملاو ةكم مكاح نيسحلا يأ  بصنملا اذهل
 ةيليصفت ةركذم ءصاخلا تيغنيو ريتركس ءنمياس نتباكلا عضو دقو .ينغريملا يلع ديس ريس
 ًادييأت ىرخأ ةركذم زروتس مدقو .اهنم أءزج ةفالخلا نوكتس يتلا يبرعلا داحتالا ةطخ حرشت
 يف تارابختسالا سيئر ,نوتيالك تربليج نا .1516 (ويام) رايا ؟ خيراتب ةيبرعلا ةفالخلل
 ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلا ةفالخلا لقنو ةيروس ىلع ايناطيرب ءاليتسا ةطخ هدييأتب «ةرهاقلا
 ةقيقحلا يف كانه نكي مل هنأ نيح يف ؛ةطخلا قيبطت ىلع ثحت ةريثك ًاتاوصأ نأكو ودبي رمألا لعج
 ."'!ةديدع تاوصأب نكلو ؛ملكتت ةدحاو ةئف ىوس

 ناك يتلا دنهلا ةموكح لثمم مهنمض نمو - هئالمزل رنشتيك دروللا حرش دقف ؛ندنل يف امأو
 ةفالخلا لقن لعجي يذلا ببسلا  نيسح فيرشلا عم هتالسارمب روهش لبق اهعزفأ دق رنشتيك
 ةنجل هتدقع عامتجا يف ىرك دروللا ركذ دقو .برحلا دعب ام ملاعل هتيجيتارتسا يف ًايزكرم ًارمأ
 رظن يتهجو كانه نأ 15١١ (سرام) راذآ 14 خيراتب ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا برحلا
 يف ةيسايسلا ةرئادلاف .ةينامثعلا ةيروطاربمالا لبقتسم نأشب دنهلا نوؤش ةرازو يف نيتفلتخم
 نأ ةيركسعلا ةرئادلا ديرت امنيب ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةحلصمل ايكرتب ةيحضتلا ديرت ةرازولا
 رضحم يف ءاج دقو. لمتحم يسور ديدهت يأ هجو يف ًازجاح نوكتل نكمي ام رثكأ ةي وق ايكرت لعجت
 :عامتجالا

 أمئاد نوضرعتيس كارتألا نا لاقو :ةيركسعلا ةرئادلا ةطخ ىلع رنشتيك دروللا ضرتعا»
 ةرطيسلا تحت ديعب دح ىلا عقت دق ةفالخلا نأ كلذ نع جتنيو ؛ةيوقلا ايسور مهتراج نم طغضلل
 تلقن اذإ امأ .دنهلا يملسم ىلع ةرشابم ريغ ةروصب هسفن يبورلا ذوفنلا ضرفي دقو ؛ةيسورلا
 ."”«انذوفن تحت ديعب دح ىلا ىقبتسف ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلا ةفالخلا

 بئناجي رمأ ةيمالسالا ةينيدلا نوؤشلا يف لخدتلا نأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تأر دقو

 )"١( ص ,ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ءيرودك 47.
 4١. ص ؛هسفن عجرملا (؟4)
 ةيئاطيربلا ةيجراخلا ةسايسلا ,«قئاثولا» 7 دلجملا ,ةطلسلا بارس «ليوركود ل مق قال جا ءس )0(

 ,056 054 ناتحفصلا ؛(151١/" لوب ناغيكو جدلتور :نطسوبو ندنل) 19712- |١؟
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 ةرازو نكلو .رطخ هنأب لخدتلا اذه تفصوف كلذ نم دعبأ ىلا دنهلا نوؤش ةرازو تبهذو .ةمكحلا

 ناك دقف .رنشتيك تربريه يأر ىلع بلغتت نأ عطتست مل دنهلا نوؤش ةرازوو «أشت مل ةيجراخلا
 نوؤشلا يف سررمتم نم رثكأو ؛ءءارزولا سلجم يف ىضع نم رثكأو «ةيبرحلل ريزو نم رثكأ
 يف ةيح ةروطسأ ناك دقل .ةيروطاربمالا يف يدنج مظعأ هنوك نم رثكأو ؛ةيويسآلاو ةيقيرفالا
 اذه ناك بيغملا ىلع ةيلمعلا هتايح تفرشأ امدنعو ؛موطرخلا رنشتيك ناك .سيوسلا قرشو برغ
 ."طسوألا قرشلا لبقتسم ىلع ديدملا هلظب ىقلا دق ةماقلا ليوطلا قيتعلا يدنجلا

 .كورب رفيب بروللا اهمدختسا ةروصلا هذه (*)

 تا ا ا ا ا



 ايناطيرب فادهأ ديدحت

 اهدجوأ يتلا ةيرازولا. ةعومجملا._ب نيسنوبود ةنجل نييعت ىرج دقل |
 ايناطيززيل يقيني ام ناشي مارزولا قسلحم. ىلإ عيصتلا_ميدقتل ةدوكبيا

 اهريرقت ةنجللا هذه تعضوو ١5 ١5 :(ليربا) ناسين 8 خيراتب - طسوألا .قزشلا يف هديرت نأ

 ,ةيجراخلا ةزازو نم .لك نع لثمم نم ةفلؤم ةنجللا تناك..1514 ؛(وينوي) ناريزج 7١ :خياتب .٠٠
 يتلا ةيبزحلا ةرازو تناكو .ةقالعلا تاذ ىرخألا تارازولاو ءدنهلا نوؤش ةرازوو «ةيلاريمألاو

 تايلمعلل ماعلا: ييدملا ءليولاك نلراشت ريس لارنجلاب ةنجللا هذه يف ةظمعرنشتيك.امهساري
 وه) ءنسكيابس كرامي ريس ىه ةنجللا ىو هل ًايبقحش ًالثش رنشتيك نيع.هبلا ,ةفامضإ و ر..ةيركيسلا .

 سكياسب لظو .ةنجللا لامعأ ىلع ةيبرحلا ةرازو ترطيب سكياس قيرط نعو..(هتزازو لثممريغ ..:
 .برجلا لاوطبطسوألا قرشلا نوؤش :ةيلوؤبسمب فلكملا يندنللا يطارقوريبلا .دعب ام ايف . :

 غلابلاو نوراب بقل ىلع زئاحلاو نيظفاحملا بزح ىلا يمتنملا بهذملا يكيلوثاكلا يزشلا سكياس نإ
 هتسارد:لالخو 1511 :ماع مومعلا صلب يف ويضع يختنا دق ناك ,ًاعام نيثالثو ةتيمرمعلا ند

 نع .تالاقم نشنو ايكرت نم يويسآلا منسقلا يف عيساو قاطن ىلع نفاس ءاهدعبو.جديربماك يف: .:
 نوؤشلا :نأ امب نكلو.:ةينامثعلا نوؤشلا يف نيظفاحملا بزجح ءاربخ دحأ هلعج امم ؛هتالصحب ...

 هبزح نأ اميو .5١5١و ١15311 يماع نيب ةيناطيربلا ةسايسلا يف ركذي رود اهل نكي مل ةيناثعلا
 نييسايسلا هئالمز ىدلو ماعلا يأرلا ىدل ةديج ةفرعم افورعم سكياس نكي مل ءمكحلا يف نكي.مل,

 .ءاوبس دج ىلع .

 حرملل ةبحملا همأ تناك دقف :سعت جاوزل ديحولا.نبالا نهف .ةبيرغ ةيفلخ جاتن سكياس ناك.دقو ...

 تلوحت هرمع نم ةثلاثلا غلب امدنعو .نيلصفنم ناشيعي ,يساقلا نوجعلا هوبأو ءاوهألا ةحماجلا

 ىلا ةلحر يف هوبأ هبحطصا هرمع نم ةعباسلا يفو .ايكيلوثاك اضيأ ىه راصف ةيكيلوثاكلا ىلا همأ
 .هتايح لاوط هرعاشم هيلع كلمت قرشلا ىلا هتالحرو ينيدلا هبهذم لظ دقو .قرشلا
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 مالس هدعب ام مالس

 لينل رمتسي مل هنكلو ءجديربماك ةعماج ٠ , عوسي ةيلك يف نيتتس ىضمأو ءًاقالطا ةسبردملا ىلا اهيف
 ةيبرتل هتالبطساو اهثرو يتلا ةعساشلا هتاراقعو «لاح ىلع ًارقتسم نكي مل .ةيعماجلا ةداهشلا
 ةرافسلا يف ًاقحلم نينس عبرأ ىضمأو قرشلا يف لوجت دقو. هنطو يف ءاقبلا ىلع هالمحت مل لويخلا

 ماسر ناك هنأ ذإ ,هبهاوم بيسب ناكم لك يف باحرتلاب لباقي ناكو .ةينيطنطسقلا يف ةيناطيربلا
 ًافيرظ ناك دقل .ينهملا لهؤملا غلبي داك نيرمألا يفو ءنيرخآلا تاكرح ديلقت يف ًاعرابو روتاكيراك
 , ةعرسم اهلدنيو ةوقي ءارآلا :قدتعي ناك .ةلوهسي سانلا قدانضيف

 قرشلا نوؤش يف هتربخ نم هيف دافتسي لمع ىلع روثعلل أدهج سكياس لذب برحلا تعقو امدنع
 يكل «عقوملا يف» المع اهيف بلطي لشرشت نوتسنو ىلا ةلاسر بتك 19١5 فيص يفف .طسوألا
 ىلا ءالبنلا حبري نأو ؛دالبلا لهأ داغوأ نم ةقرف ءىشني نأ» هتلاسبر يف ضرعو ءايكرت دض لغتشي
 ىعسي ًاناسنا ىننظت نل كنا فرعأ» :هتلاسر يف لاقو .«رخآ بيرغ لمع يأب موقي نأو ؛هبناج
 تاناكمالاو تاهاجتالاب ةفرعم نم هكلمأ ام لك كفرصتب عضا يننا كل تلق نا ةيصخش ةحلصمل
 هضرعي ملو بصنم هيدل ناكوأ لجرلا اذهل بصنم لشرشت ىدل نكي مل هنأ امإ نكلو .7«ةيلحملا
 ,هيلع

 قيدص .دلاريج زتيف دلاوزوأ نيبو هنيب ءاقل ةجيتن رنشتيك كلف يف سكياس عقو دقو
 سكياس نييعت رمأ دلاريج زتيف ربد دقو .يصخشلا يركسعلا هريتركسو ميمحلا لاشرام دليفلا
 تامولعم تابيتك دادعإ يف ليولاك فارشا تحت مدخ ثيح ١9١٠5 ماع علطم يف ةيبرحلا ةرازو يف
 ةصاخ ةقادص ًشنأ ةيبرحلا ةرازو ف هدوجو لالخو .طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يف دونجلل
 تبثأ دقو .ةدحاو ةسردم يف ةساردلا يف هليمز ناكو هلثم يكيلوثاك وهو ىنودكام .ج ىعدملا عم
 سكياس ةايح ةريسم يف ةميقلا غلاب فيلح هنا ةيركسعلا تارباخملل ًاريدم هتفصب ىنودكام
 .مامألا ىلا اهعفدو ةيلمعلا

 ةجاحب رنشتيك ناك .نيسنوبود ةنجل يف هتمهم هل تدنسأ ةيبرحلا ةرازو يف سكياس نييعت ديعبو
 ءامضعأ نم ةنفح دحأ سكياس كرام ريس ناكو :طسهوألا قرشلاب ةيارد ىلع باش يسايس ىلا
 نم ريثكلا رنشتيك رطاش دقف ؛نيظفاحملا بزح يف ناك هنأ امبو .ةقطنملا نوفرعي نيذلا ناملربلا
 ."!دحاو دان يف نيوضع ٌةفاك هوجولا نم نانثالا ناك دقل .هتالماحتو هرعاشم

 رقت هل مدقيل اريج زتيف لا ءاسم لك يتأي نأب يضقت سكياس اهاقلت يتلا تاهيجوتلا ت تناكو
 ا ا ا نيسنوي ود ةنجل تاثحابم نع ًايفاو

 ةروطسألا لجرلا ةيؤرل ةليلقلا هتالواحم تقفخأ دقو .ةيلاتلا تاعامتجالا يف هلعفي وأ هلوقي نأ

 )١( دلجملا ؛قفارملا دلجملا ءلشرشت .س نوتسنو ,تربليج نترام "٠ ءزجلا ١: ناسين 1514 زومت ١916
 ناتحفصلا (337 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) 65

 .ثيمس .فو لشبررشت نوتسنو ةسسأ يذلا «نخآلا يدانلا» ىلا يمتني ناك امهالك 6ك
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌرِّت ايناطيرب

 لعفأ نأ يلع لهس هل يتيؤر تلق املك» :دعب ام يف سكياس لاق دقو . نير يتضا اذرا
 ل ىنم هبلطي ام

 دروللا نم ا يانا ناسا ارفع يوب وب انجل الحسا ايي ناكل م
 ناكف :ةيرازولا ةنجللا_ ىلع رظيس دق ,ًايبسن ةربخلا ليلف ,ناكربلا يف وضعلا اذه.نا .سسشتيك
 ءازجأ مظعم ناز نأ هل قيس يذلا ةنجللا 'ق' ديحهلا وضعلا قه ناكو :ئارلاو:ةملكلا عومبس
 ًايسايس ناك هنا مث .ةرشابم ةفرعم نع مالكلا ىلع رداقلا هدحو ناكو «ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 هديؤيو هقداصي يكناه سيروم ؛ةنجللا يف رخآلا سيئرلا ىضعلا لعج يف حجن دقو . ا
 ةيروطاربمالا عافد ةنجلل ًاريتركس ؛هرمع نم تانيثالثلا يف ًاضيأ هو ,يكناه ناك .ًايصخش
 بصنم ىلوت نم لوأ دعب نم حبصيسو ءارزولا سلجم نع قثبنملا برحلا سلجمل ًاريتركسو
 تاسلجلا رضاحم هنيودتو لامعألا لودج ىلع هفارشابو .يناطيربلا ءارزولا سلجم ريتركس
 يف ةميق ىلعألاو مهألا لجرلا حبصيل قيرطلا ىلع يكناه ناك ؛تارارق نم ذختيو اهيف لاقي امو
 .نمثب ردقي ال سكياسل هدييأت نأ نهرب دقو يطارقوريبلا زاهجلا
 ىهو .نيسنوب ود ةنجل تاعامتجا لالخ ايئاطيربل ةرفاوتملا لئادبلا حرشي يذلا ىه سكياس ناك
 ةينامثعلا يضارألا ممض يأ :ةيميلقالا تايوستلا عاونأ فلتخمل ةيبسنلا ايازملا ىصقتي ناك يذلا
 وأ :اهيرص امض اههيح نم لدي نوفت قطاتمالا يضارألا هذه ميسقت ىأ ءءافلحلا لود لبق نم

 ةيزكرماللا ماظن قيبطت وأ ؛ةعيط اهتموكح لعج عم نكلو اهلاح ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمالا كرت
 تصوأ رمألا ةياهن يف) .يتاذلا مكحلاب ةعتمتم هبش تادحو ىلا اهميسقتو ةيروطاربمالا ةرادإ يف
 .(لهسألا هرابتعاب الو ريخألا رايخلا ةيرجت يف ءدبلاب ةنجللا

 يتلا قطانملا فلتخم ىلع اهقلطتس يتلا ءامسألا ررقت نأ رومألا هذه ثحبت يكل ةنجللا ىلع ناك
 ءاضعأ اهب نراق يتلا حورلا نيبي امم ناكو .اهيلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ميسقت يف بغرت دق
 يف ةمئاق تناك يتلا ةيسايسلا تاميسقتلا طوطخب ديقتلل ةجاح اوري مل مهنا ةمهملا هذه ةنجللا
 ةطيرخ مسر اوديعي نأ يف ةيرحلا مهل نأ ةنجللا ءاضعأ رعشو ,تايالولا يأ ؛ةيروطاربمالا
 ,ةنجللا ءاضعأ ىدل هاجتالا ناك دقف لاح ةيأ يفو .ًابسانم هنوري يذلا لكشلاب طسوألا قرشلا
 تافلؤملاب رومألا هذه لثم يف اودشرتسي نأ ءماع لكشب ةمكاحلا ةيناطيربلا ةقبطلا نأش مهنأش
 ريباعتلا اومدختسا دقف :ةيوناثلا سرادملا يف اهوسرد دق اوناك ىتلا ةينيتاللاو ةيقيرغالا
 .ةنس يفلأ وحن لبق ينيليهلا رصعلا ييفارغج لبق نم تمدختسا يتلا ةضماغلا ةيقيرغالا
 اهيلع اوقلطأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش ةعقاولا ةيبرعلاب ةقطانلا ةيويسآلا قطانملا نإف اذكهو
 يتلا قطانملا نأ عم .برغلا يف «ةيروس» مساو ,قرشلا يف «نيدفارلا دالب» مسا ةيعامج ةروصب
 مننا ةيروتف: نم نيوتملا منعقلا لفن قلطأ يلو ةصبشاو: نكت مل ةييصش لك انهلمتشم
 نوينيطسلفلا هلتحي ناك يذلا يلحاسلا طيرشلا يأ «ايتسلف» ةملكل فيرحت يهو ؛«نيطسلف»

 ام ص.( 5 «بيك ناثانوج :ندنل) واه ةحول :سكياس كرام ,نوسلدا جور )5
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 ,نيطسلف هسفن ىمس قالطالا ىلع دلب كانه نكي مل هنأ عمو .ماع فلآ نم رثكأب حيسملاروهظ لبق
 ضرألا نوفصي امدنع يبرغلا يحيسملا ملاعلا يف ًاجراد ًايفارغج ًاريبعت مسالا اذه ناك دقف
 :ةسدقملا

 مكحلاب ريبك دح ىلا ةعتمتم تايالو سمخ ءاشنا ؛سكياس كرام ةدايقب ءةنجللا تحرتقا دقو

 ,نيطسلفو «ةيروس يه تايالولا هذهو .اهكيكفت اوأترا يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لخا د يتاذلا

 . (نيدفارلا دالب نم ةيبونجلاو ةيلامشلا ءازجألا يأ) قارعلا - ةريزجلاو ءلوضانألاو ءاينيمرأو
 دتمي عساو مازح يف هدوجو ًانسحتسم يناطيربلا فارشالا وأ ذوفنلا نوكيس .ةنجللا ةيؤرل ًاقفوو
 طخ دمب يضقت ةركفلا تاكو . يسرافلا جيلخلا ىلا طسوتملا ضيبألا رحبلا نم طسوألا قرشلا ربع

 قيرط ريفوت لجأ نم ؛نيدفارلا دالب ىلا طسوتملا ضيبألا رحبلا ءىناوم دحأ نم ةيديدحلا ةكسلل
 دقف سكياس امأ ,ءانيملا يه نوردنكسا نوكت نأ ىلع رصي رنشتيك لظو .قرشلا ىلا يربلا لقنلل
 .سكياس يأر حّجرف امهنيب طسوت دلاريج زتيف نا مث ءافيح نوكت نأ بلط
 نم ةفيفط تاليدعت عم ناو .رنشتيك طخ نم ًابيرق هقيرط قشي هوجولا لك نم سكياس ناك
 ذوفنلا لوانتم نع ةديعب نوكتل ًابونج ةفالخلا لقن ىلا وعدي ناك سشضشتيك لثم ىهف .هدنع
 اسنرف ةرطيس لوانتم نع ةديعب نوكت نأ بجي ةفالخلا نأ كلذ ىلإ فاضأ هنكلو ؛يسورلا
 ًارظن ةيسنرفلا ةرطيسلل ريبك دح ىلا عضختس ةينامثعلا ةيلاملا نوؤشلا نأ ىعدا هنأل ,ةيلاملا
 .")ينامثعلا ماعلا نيدلا يف ريبكلا يسنرفلا رامثتسالل

 ًأاوضع ناك يذلا ءسكياس نا .رنشتيك اهددح يتلا كلت تناك لماكلا اهانعمب ةيراقملا نأ ديب

 ةدحو ةمالس ىلع ظافحلا بوجوب هتعانق نع ىلخت دقو «ناملربلا يف ايكرتل ةديؤملا ةلتكلا يف ًازراب
 , (ليربا) ناسين ةبذك موي «(ليربا) ناسين نم لوألا ةبسانمب بتك دقو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 :ًالئاق :تربريه يريوأ مومعلا سلجم وضع ايكرت دييأت يف هليمزو ميمحلا هقيدص ىلا
 عامتجا ىلا لاشرام دليفلا يناعدتسا دقل .ايكرتل كدييأت ىلع لازت ال كنا كتلاسر نم فشتسا»
 (ةيلخادلا ريزو) انيكام ىلا ًاروف تقربأف ...طق اهيلا بستنأ مل ىتلا ةينامثعلا ةيعمجلا هدقعت
 كلذ نأ دب ال !اه !اه  ةكئاش كالسأ نمض زجتحا دق هلك عمجلا نوكي نأب لمألا لك يدلو
 :نوخرلا نه انكرت لوزت لأ بجي :ةتطاخ رافت ككفاستا اها انهن يضرك هزه. اكك كانيفحت

 نيطسلفو ؛ةيسنرف ةيروس لامشو سووروط بونجو «ةيلاطيا ايلاضأو :ةينانوي نوكتس ريمزأ
 فوسو :ةينيطنطسقلا هنمض نمو - يسور كلذ ادع ام لكو ةيناطيرب نيدفارلا دالبو ءةيناطيرب
 ديسلا اهيأ نآلا» رمع دجسم يف منرأسو ءايفوص ةسيدقلا ةسينك يف «هللا اي كحبسنل» دشنأ
 ,ةيتلكلا ةغللابو «ةينولوبلا ةغللابو ءزليو لهأ ةغلب اهدشننس .«مالسب بهذيف كدبع ليبس قلطت
 .«ةماهشلا تاذ ةريغصلا ممألل ًاميركت ,ةينمرألا ةغللابو

 :ةظوحلمب هتلاسر متخ مالكلا اذه لثم نم ًاديزم لاق نأ دعبو

 .185١؟ ص ؛هسفن عجرملا (؟)
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 نقولا لأ
 لسوتأ .اهمهف مهنم عقوتن نأ اننكمي ال نودلا سانلا .عمال ةغبان ىلا عمال ةغبان نم ةلاسر هذه

 ان ناقلإلا نر سك اسلام

 «يرم نوج :ندنل) تربريه يربوا ةايح ةريس :ءارضخلا ةءابعلا ناك يذلا لجرلا ؛تربريهزتيف تيرغرام (؛)

 ١185.  4١ا/ تاحفصلا (815

 اه





 سداسلا لصفلا

 ظحلا قئاضم دنع

 يف بقترملا رصنلل ةيسايسلا بقاوعلا عم ةعرسب لماعتت ندنل تناك

 دقل .ةكرحلا ءىطب لوطسألا ناك دقف ةكرعملا ةحاس يف امأ :ليندردلا

 رورم عمو .شؤم وحن ىلع ةلماكلا ةيرانلا اهتوق ةيبرحلا نفسلا مدختست نأ نود وجلا ءوس لاح
 فيك اوملعتو ,مهسفنأب مهتقث نوديعتسي ءىطاشلا دادتما ىلع كارتألا بدونجلا أدب مايألا

 ةريغصلا عفادملاو رزتواهلا عفادم نم اهيلع رانلا قالطاب ةيناطيربلا ماغلألا تاحساك نوقياضي

 نكي مل ماغلألا سنك نا اهيف لاق ندراك نم ةيقرب لشرشت ىقلت (سرام) راذآ ١ يفو .ةلقنتملا

 مل هنأ عم ,ةيكرتلا نارينلا ةفاثك نم ندراك ةهاعدا ام ىلا دئاع كلذ ناو ,ةيضرم ةروصب يرجي

 نم ىولتأ ينلعجي اذه نا» :هلوقب ةيقربلا ىلع لشرشت ٌبقع دقو .نييناطيربلا نيب تاباصا عقت
 ال نارينلا تماد ام ماغلألا سنك قيرط يف فقي رانلا قالطا لعجي يذلا ام مهفأ تسلف .ملألا

 ىتح ماغلألا سنك ةعباتمل هعفدن ليلق نمث يه ةباصإ ةئمثالث وأ يتئم نا .تاباصأ عوقو ببست

 .")«قئاضملا ىلا لوصولا

 لاريمألا اهعضو ىتلا ةيلصألا ةطخلا بلاثم دحأ وه ءزجلا اذه ناكو  ةلكشملا نم ًاءزج نإ
 نودع نيتم وكركم ملز نويتادم نوم ةقحتش ءاقلالا تاكسستاك ةرامس نأ 3 لغتي مناك ندزاك
 نراك لاريمألا نأ تناك ةسيئرلا ةلكشملا نكلو .مهيلع رانلا قالطال نوضرعتي مه امنيب لمعلل
 انيدل نا» :هغلبيل (سرام) راذآ ١ خيراتب لشرشت هيلا قربأ دقف .هشأج ةطابر دقفي أدب
 ىلع لدت ريراقت نولسري ناملألا طابضلا نأو اهتريخذ تدفن دق ةيكرتلا عالقلا نأ تامولعم

 ضوخيسو .قئاضملا ىلع سيئرلا موجهلا نشيس هنأب ةيقربلا هذه ىلع ندراك درف .'!«طونقلا

 ."47 ص(
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 .وجلا ةلاحل ًاعبت :خيراتلا كلذ وحن وأ (سرام) راذآ ١1 موي ةماهلا قئاضملا هذه لجأ نم ةكرعملا

 دق ناكو ؛هنفس نم ةنيفس ةيأ دقف دق نكي مل .ماني وأ لكأي دعي ملف ءًاقلق ناك لاريمألا نكلو
 تراصو هيلع تدتشا قلقلاو رتوتلا ةلاح نأ ريغ :هلاجر فوفص يف تاباصا عقت مل هنأ ندنل غلبأ
 .باصعألا رايهناب بيصأ ةأجفو «لامتحالل هتقاط قوف

 هنا ةدايقلا يف هيلي يذلا طباضلا ندراك لاريمألا غلبأ ءقئاضملا لالتحال ةسيئرلا ةكرعملا ةيشع
 ًاريرقت ىطعأو هصحف يذلا لوطسألا بيبط ىعدتسا دقو .ةدايقلا ةلصاوم ىلع ًارداق دعي مل
 ةعبرأ ىأ ةثالث ةدم ىضرملا ةمئاق ىلع عضوي نأ بجيو مضهلا ءوسب باصم لاريمألا نأب

 ىلع يعضول فسألا ديدش» :ًالئاق لشرشت ىلا ندراك قربأ (سرام) راذآ ١7 خيراتبو .عيباسأ
 ."«عبتي يبطلا ريرقتلا .ىضرملا ةمئاق

 .هناكم ذخأيل ,ةدايقلا يف ندراك يلي يذلا طباضلا ؛كيبور ود نوج نييعت ىلا ًاروف لشرشت رداب
 ةعاسلا دنع سيئرلا موجهلا «ةيلاريمألا ىلا يقربلا هريرقت بسح ,كيبور ىد أدب كلذ دعب
 .(سرام) راذآ 18 حابص نم 65

 ةضماغ ةقيرطب ةيسنرف ةجراب ترجفنا امدنع ًائيس ًاريس ريست مويلا كلذ يف رومألا تذخأ
 ناتجراب تمدطصا اهراجفنا ىلع نيتعاس رورم دعب .رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا دنع تفتخاو
 «لبتس زيزيرأ» ةنيفسلا يهو ءامهادحا ذاقنال تلسرأ يتلا ةنيفسلاو .ماغلاب ناتيناطيرب
 تحنج مث .امهاتلك «لبتس زيزيرا» ةنيفسلاو ةجرابلا تقرغف ءمفلب ىرخألا يه تمدطصا
 نأ ديب .ةيعفدملا نارينب اهتباصا ءارج نم رارضأ اهب تقحل نأ دعب ةيسنرف ةيبرح ةنيفس
 وأ ةثالث نوضغ يف موجهلا ةدواعمل ةدعتسم نوكتس هنفس ةيقب نأ ةيلاريمألا غلبأ كيبور ود
 نأ تفشتكا ةيرحبلا تارباخملا نأ كلذ ؛ندنل يف ةيلاريمألا يف روبح ةلاح كانه تناك .مايأ ةعبرأ
 ميلو نتباكلا ءاج نأ (سرام) راذآ ١5 رهظ دعب ثدح دقف .موجهلا ةدواعم دنع راهنيس ودعلا

 اهضارتعا مت ةيقرب امهيلا ًالماح رشيفو لشرشت ىلا ؛ةيرحبلا تارباخملا ريدم ,لوه دلانيجير
 :ًاجهتبم لشرشت فتهف ًاروف اهازغم ابعوتسا دقو .ايناملا رصيق نم ةيقربلا تناك .اهزومر كفو
 هسأر قوف ةيقربلاب حّولي رشيف ذخآو .العف ثدح دق ناك ام اذهو ؛«مهتريخذ لك اوكلهتسا دقل»
 ىنكلو ءنفس تس دقفن دق !ًادغ» :لوقي داع مث «أدغ قئاضملا ربعأس .هللاب ًامسق» :خرصيو
 ردصم حضف ةيشخ رمألا ىلع ءارزولا سلجم رشيفو لشرشت علطي ملو .«!«اهزاتجاس
 ًاعابطنا يطعي الآ مهملا نم نأ ًايقرب هغالباب ايفتكا لب ءًاضيأ كيبور ود اعلطي ملو ؛تارباخملا
 .ةفقوتم تايلمعلا نأب

 دق ناك ةيرحبلا تارباخملا ريدم ءلوه نتباكلا نأ وه هنالهجي رشيفو لشرشت ناك يذلا رمألا

 ١916 ناسين 1914 زومت ١: ءزجلا ؟ دلجملا ,قفارحلا دلجملا :لشوشت .س نوتسنو :تربليج نترام (؟)
 ١/., ص ,(1517/5 ,نيلغيم نتوه :نطسوب)

 .؟ 504 ص :برحلا يدحت :لشرشت :تربليج ١)

 مك١



 طسوألا قرشلا عقتتسم ىلإ ٌنِجُّت ايناطيرب

 عانقا فدهب ؛ةاتفلا ايكرت ةداق نم ءكب تعلط عم تاضوافم يف ءيكناه سيروم نم ءاحيإب ءعرش
 نوضوافملا عمتجا دقو .لاملا نم ريبك غلبم ءاقل برحلا نم باحسنالاب ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 راذآ ١١ خيراتب ايكرت نم يبوروألا ءزجلا يف ةيرحبلا ءىناوملا دحأ يف كارتألاو نويناطيربلا
 تاديكأت ميدقت عيطتست ال اهنا ترعش ةيناطيربلا ةموكحلا نأل تاضوافملا تقفخأو .("7(سرام)

 ءاضراب ايناطيرب مازتلا ناك  ةينيطنطسقلاب ظافتحالا اهنكمي ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأب
 امدنع تاضوافملا رايهناب دعب ملع دق نكي مل لوه نتباكلا نكلو .ًاديدش ًامازتلا ايسوور تاحومط
 اهباحسنا ءاقل ايكرت ىلع هينج نييالم ةعبرأ ضرعل ةطخ ىلع (سرام) راذآ ١5 ةليل لشرشت علطأ
 هيثوعبم ىلا لوه قربأ امهحاحلا تحتو .ًابضغ رشيف دتحاو أابعر لشرشت دعترا .برحلا نم
 هيسرك نم بثو رشيف نا ًالئاق دعب ام يف ةعقاولا هذه لوه ركذتسا دقو .ضرعلا بحسب مهرمأي
 ."أدغ اهربعأس يننا كل لوقأ .ال ءال ؟نييالم ةعبرأ» : خرصي ىهو

(0 

 ةعضب ؛ةينيطنطسقلا ىلا لوصولل ةيناطيربلا هتدايقب ءافلحلا لوطسأ قيرط ضرتعي ناك ام لك
 كارتألا نأ دح ىلا صقانت دق ماغلألا هذه نم نيينامثعلا نوزخم ناكو .ءاملا حطس تحت ماغلأ
 .مهدض اهنومدختسي سورلا ناك يتلا ماغلألا مادختسا ةداعإو دايطصال اورطضا

 تلسرأو ؛ةثيدملا ءالخإ أدب رعذلا ةلاحو تاعئاشلا طسو .ةينيطنطسقلا يف تايونعملا تراهنا
 ناظلسلل ةصاخ تاراطق:تدعأو :ةكما ةئكما لآ نفذذلا نم فراصملا يطايتحاو ةلودلا قئاثو

 لخادولا ًاقبسم مهتالئاعو مهتاجوز اولسرأ دقف نورسوملا امأ .ةيبنجألا ةيسامولبدلا تايلاجللو
 ةيلاع ةردق تاذ سديسرم ةرايس بلط يف لسرأ دقف ؛:ةيلخادلا ريزو ؛تعلط امأو .دالبلا
 أجلي ٍءان ناكم ىلا ليوط رفسل ًادادعتسا ةيفاضإ دوقو حئافصب اهبوزو يصخشلا هلامعتسال

 بحرت نأ تاطلسلا تعقوتو .ةموكحلاب دّدنت تاحول ةنيدملا عراوش يف رهظت تأدبو .هيلا
 ناكسلا نم مهب هبتشملا لاقتعاب تأدب ةطرشلا نكلو ؛ءافلحلاب ةينانويلاو ةينمرألا تايلاجلا
 .اضيأ ةيكرتلاب نيقطانلا

 ,ةريرملا ةياهنلا ىتح ةعامجلا هذه اوديأ نيذلا تعلط  رونأ ةعامج ءاضعأ ماق ءانثألا هذه يف
 ةسيدقلا ةسينك اومغلو ؛ءءافلحلا لوصو دنع ةنيدملا قرحل ًادادعتسا نيزنبلا نم تايمك عمجب

 رحبلا ىلا برهلل دعتست نبيوغ ةجرابلا تأدبو .تيمانيدلاب ىربكلا بصنلا نم اهريغو ايفوص
 .دوسألا

 ةئءافكلا ىلا رقتفت تناك ةيركسعلا هريبادت نكلو ؛ةنيدملا نع عافدلل ءاقبلا ىلع ةعاجشب رونأ مزع
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 ىلع ءافلحلا تاوق لازنا ةمواقمل  نردناس نوفق ناميل لوق بسح - ةيكرت ةلواحم ةيأ نأ دح ىلا

(0 

 ناك ليندردلا قئاضم دنع ةيناطيربلا ةدايقلا جازم نكلو .ةينيطنطسقلا تطنقو ندنل تطبتغا
 تباصأ (سرام) راذآ 14 يف ماغلألاب مادطصالا نع ةمجانلا رئاسخلاو تاباصالاف .ًاركعم
 لولح دنع هنا ريراقتلا دحأ لوقيو .يفيظولا هلبقتسم ىلع ًافئاخ ناك .سأيلاب كيبور ود لاريمألا

 ينا نظأ» :لاق مويلا كلذ ةكرعم جئاتن كيبور ود ضارعتسا ىدلو ؛(سرام) راذآ 18 ءاسم
 ."«تيهتنا

 طخب تمدطصا هنفس نأ رمألا عقاوو .هرئاسخ ببس فرعي مل هنأل كيبور ود باصعأ ترتوت دقل
 تعضو دق ماغلألا هذه تناكو .قئاضملا ربع سيلو ءىطاشلا ةازاومب دتمي ناك ماغلألا نم دحاو
 .رركتت ال ظح ةبرض تناك .يناطيربلا يوجلا عالطتسالا اهظحلي ملو ةقباسلا ةليللا يف

 دق رنشتيك ناك يذلا ,نوتلماه نايآ ريس لارنجلا وه رحاس ناسنا صخش يف نآلا ردقلا رهظ
 ,تاوقلا هذه ةدايق ىلوتيس نوتلماه ناكو .اهلاسرا عمزملا ةيربلا تاوقلا لوصو قبسيل هلسرأ
 لازناب موقي مث نمو ةلمحلا بسك لوطسألل كرتي نأب يضقت تناكف هيلا ةرداصلا رماوألا اما
 رماوألاف ءهدحو ةلمحلا بسك يف لوطسألا لشف اذإ امأ .ءىطاشلا ىلع يلوتسيو ربلا ىلا هتاوق

 قئاضملا ىلع يلوتسيو ؛قئاضملل يبوروألا ءىطاشلا ىزغي نأب يضقت نوتلماه ىدل ةليدبلا
 .اهروبع نم لوطسالا نكمتيل

 رمأ هنأ اوأر ندنل يف مهناو  ةكرعملا فانئتسال ًاليدب همامأ نأ كيبور ود لاريمألا كردأ نا امو
 ال نأ ىأر ىتح كلذ لعفي نأ راتخا اذإ شيجلا ىلاو نوتلماه ىلا ةيلوؤسملا ملسي نأ لوبقم

 قفتا دقف ايتخالا يف لوألا ناك نمع رظنلا ضغبو .راطخألا نم ديزم ةهجاوم ىلا هعفدي ببس
 دق نوتلماه ناكو .لاتقلا أدبيو شيجلا لصي ىتح لوطسألا رظتني نأ ىلع نوتلماهو كيبور ىد

 .(سرام) راذآ 18 موي ةيقربلا ىلع ءارزولا سيئر علطا يذلا ,رنشتيك ىلا هرظن تاهجوب قربأ
 نفسلا عيطتست امب اهلؤافت يف ٌةفرسم تناك ةيلاريمألا» نأب ثيوكسا تعنقأ ةيقربلا هذه نا

 راذآ 5" موي نوتلماه نايأ عم هعامتجا دعب لشرشت ىلا كيبور ود قربأو ."!«هلعفت نأ اهدحو
 نا «نآلا ىرأ هتاحرتقم ىلا يعامتساو نوتلماه لارنجلا عم يعامتجا دعب» :ًالئاق (سرام)
 ."!ةلمحلا يف كرتشي نأ بجي شيجلا

 .ا/١ ص ؛هسفن عجرملا (1)
 :كرويوينو دروفسكوا) كورب رونايلاو لكيام ةعابطلل اهدعا ؛يلئاتس ايشينف ىلإ لئاسر ؛ثيوكسا .ه.ه (4)
 . مخ صا( ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم

 , ا ص ؛برحلا يدحت :لشرشت «تربليج (9)



 3 عقيدسم ١ رجح اي ىرد طسوألا قرشلا عقتتسم ىلإ نحت ايتاطيرب

 دقو .كيبور ود رارق ثحبتل ةيلاريمألا رقم يف برحلا ةعومجم تعمتجا (سرام) راذآ 21١" حابص
 هنأ ىأر ءرشيف لاريمألا ءلوألا ةيرحبلا برول نكلو ؛ةمدصلاو عزفلاب لشرشت نوتسنو رعش
 رثرآ ريس لوطسألا لاريمأ كلذ يف هديأ دقو ءانيبأ مأ انئش «عقوملا يف يذلا لجرلا رارق لوبق بجي

 ىلا رمألا عفرو ًادتحم ي يأرلا 00 0 ت امأ .نوسكاج يرنه ريس لاريمألاو ءنوسليو
 ةديد ةيقري نصف نطس لشرشت مث .برحلا ةعومجم عامتجا ءاهتنا دعب ءارزولا سلجم

 ةيقربلا صن ناكو ,ةقفاوملا ىلع 0 ءارزولا سلجم ىلا صنلا ذخأو كيبور ود ىلا ةجهللا
 دييأت لشرشت لان ءارزولا سلجم عمتجا امدنعو .موجهلا ديدجتب لاريمألا ةمزاح ةجهلب رمأي
 .نوتلماه نايأ ريس ىلا ةجهللا يتديدش نيتيقرب ادعأ نيذللا رنشتيكو ءارزولا سيئر

 اولظ نوسكاجو نوسليوو رشيف نأ دجو هسفن مويلا رهظ دعب ةيلاريمألا ىلا لشرشت ةدوع ىدلو
 ًاريزو ناك لشرشت نأ امبو .كيبور ود لاريمألا ىلا يقربلا رمألا لاسرإل مهتضراعمب نيثبشتم
 رعش دقف ؛ةيرحب ةلأسم يف رحبلا ءارمأ هئالمزو لوألا ةيرحبلا ردا يار ىضقفي نأ كواحي انكدج
 ءاطعإ ضفر ثيوكسا نأ ديب .ءارزولا سيئر ةقفاوم ًابلاط ثيوكسا ىلا ةدوعلل ٌرطضم هنأ
 هفانكتساب رمأي نل هنكلو فئاتسي نأ بجي موجهلا نأ ةيصخشلا هرظن ةهجو تناكو .هتقفاوم
 ,ةنلاريمألا 3: نحملا ءارمآ ةئضراعُم ايدطختم

 دقف «حوتفم ةينيطنطسقلا ىلا قيرطلا نأ ينعت ايكرت يف ةريخذلا ةمزأ نأ ملعي لشرشت ناك امو
 رادصإ ىلع ًارداق نكي مل هنأ امبو .ةلمحلا نع يلختلاب لوطسألل حامسلا رارق ّدض لضاني داع

 قيرط نع موجهلا فئاتسي هلعجي نأ لواح دقف ؛موجهلا فانئتساب كيبور ود ىلا سماوألا
 فانئتسا ةيمهأ ببس لاريمألل نيبيل قطنملا ىلا ءوجللا اهيف لواح تايقرب هيلا لسرأف ,عانقالا
 فنأتسي نأ 3 «هلمأ» نع برعأ يذلا ءارزولا سيئر عم ىرخأ ة ةرم ثدحت دقو . يرخبلا موجهلا

 ,تاتم عضب زواجتي مل تاباصالا ددع نأ عمو .ىودج نود كلذ ناك نكلو .'' ”ًابيرق موجهلا
 :تيذنا كك ةيرحدلا ليكوزدلا ةلمح نإف

(5) 

 هنفسب ريدتسي نأ ررق هنأ دح ىلا كيبور ود تعزفأ يتلا ةكرعملا  (سرام) راذآ ١6 ةكرعم دعب
 لاريمألا ناك امنيبو .ةرساخل مهتيضق نأ نوينامثعلا نويركسعلا ةداقلا جتنتسا  دعتبيو

 نع ةعفادملا ةيكرتلا تاوقلا تناك ءلاتقلا نع فكلاب رماوألا ردصي ؛هتنيفس نتم ىلع ؛كيبور ود
 فئاذقلا نم اهيدل ىقبت امرخآ قالطإب رماوألا ىقلتت ؛كيبور ود رارقب اهنم ملع نود :ءىطاشلا
 ًاموي ةكرعملا يف داق يذلا ؛كيبور ود لاريمألا نأ ىل ةيلحاسلا اهعقاوم نع كلذ دعب ىلختت نأو
 ناكلو ,ىشالتتو بحسنت ىدعلا تاوق ىأر ناكل .ًايناث ًاموي ةكرعملا يف طرخنا دق ءطقف ًادحاو

 )٠١( ص .قفارملا دلجملا :لشرشت :تربليج ١*الا,
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 مالس هدعب ام مالس

 نأ ؛ةمواقم هجاوت نأ نودو فقوت نود تاعاس عضب تلمع ول ؛ماغلألا ةحساك هنقس ةعاطتساب

 امل قئاضملاب طيحملا ماغلألا فص نم تصلخت ول اهنا ذإ ,قئاضملا ربع ةيرحبلا قيرطلا رهطت

 ىلا هقيرط قشي نأ لوطسألا ةعاطتساب ناكلو .هايملا يف اهعضول ىرخأ ماغلأ كارتألا ىدل ناك

 .ءيش هضرتعي نأ نود ةينيطنطسقلا

 هنم رصنلا ىئد راص ءرصنلا نم طقف تاعاس دعب ىلع ناك يذلا ؛ءلشرشت نوتسنول ةبسنلاب
 ام نا .هتايح لاوط هباذعل ًاببس هدي ةضبق يف حبصي داك هنأو ققحتي داك رمألا نأ هتفرعمو -

 ملاعلا ذاقنإل همامأ ةصرف رخآ هرظن يف ناك .يصخش رصن درجم نم رثكأ ناك هدي ةحار نم قلزنا

 كلامملا تاذ ابوروأ ءاهفلا يتلا ةيديلقتلا ايوروأ امنيب برحلا بسك يأ :هيف اشن يذلا

 2 ,"ةايحلا ديق لع ةمئاق لازقال :ةخسارلا تايروطاربمألاو

 .كلذ ىلا يدؤيس ناك

١/1 



 نويراحملا

(0) 
 (سرام) راذآ 18 موي ةفيلحلا تاوقلا فصق همدص يذلا اشاب رونأ نإ
 ةدايق :نغ لافت دقف :لجرلا اذه ةطيبط عم قفثي آل اماه ًارارق نلعأ

 نيملسملا هيبراحم ميلست ناك .نردناس نوف ناميل يناملالا لارنجلل ليندردلا يف ةينامثعلا تاوقلا
 مواقي ةظحللا كلت ىتح ناك دقف .رونأ تاعزن لكل ًافلاخم ًارمآ .. يحيسمو - يبنجا دئاق ىلإ
 ةقفصي“ نولمعي اوناك نيذلا نامالا ءاربخلل ئدح ةطلسلا ميلَسِتل هيلع سرامت ئتلا طوضنضلا
 ةيبرحلا ةرازوو نالآلا طابصلل مم ذق ناك هنأ عمو :قاكرالا ةسائر قو هثرازو يف قيراشتسم
 ,ةيديدحلا .ككسلاو «تارباخملاو «تايلعغلا .عورف يف ةسيئر زتكازم اولغشي نآ اهسازي يتلا
 ةالضتارآ ق ةكشي دسفلا' عفادب ناك بقف ,عالقلاو «يرجملا مهنلاو نئاقذلاو ب قيومتلاو
 لوطسأ عفادم ةهجاوم يف هنكلو .ةريثك تالاجم يف كلذ لعفي لظو ؛مهتطلس نم ضفخيو ناملالا
 .مهألا ةكرعملا ةحاس يف هتطلس نع رمألا ةياهن يف ىلخت ءافلحلا

 هدجو ام عيمجتب ماق لب ؛ةظحل ةيأ ردهي ملف «تقولا نم ليلقلا ىوس ناميل لارنجلا مامأ نكي مل
 بصانملل تانييعتلاب ةصاخلا هرماوأ ردصأ دقو .ةيروطاربمالا دراوم ماكر طسو نؤمو تاوق نم
 يطمملا يكرتلا ظيابخلا لامك نفطيصن ىلإ لوؤسم:بصتم ءاطتخ | افيشبالو :ةيدايقلا
 ىلع ًاقوفتم ناك هنأل ةرارملاب رعشي ناك يذلاو ينامثعلا فلختلل يردزملاو ةيبوروألا بيلاسألاب
 ةرومغم بصانم يف نيحلا كلذ ىتح هتقبأ اهلك رومألا هذه  قح ريغب هيلع اومدقت نيذلا كئلوأ
 :لبقملا لاتقلا لالخ ةكرعملا ناديم يف هتيرقبع تابثا ىلع ًالبقم لامك ىفطصم ناك .ةيزجم ريغو
 يلوتسي يذلاو سيئرلا يكيتكتلا عقوملا هينيع بصن عضي يذلا دئاقلا هنا تبثي نا هيلع ناك
 .ةكرعملا ناديم ىلع رطيسيو تاعفترملا ىلع

 دقف .ىزغلل ةوق ميظنت يف نويناطيربلا هققحي يذلا مدقتلاب رمتسم عالطا ىلع ناميل لارنجلا ناك
 اكو: ةزفاقلا فم ق رشع سحاق عقلا لع ةيتاطيربلا ةلعتلا تارق خيمجت نابخا تناك

 نفيا



 مالس هدعن ام مالس

 مهنا دب ال ةدياحملا نانويلا يف نيينامثعلا ءالمع نا مث .ةيردنكسالا راجت كارتألا ىلإ اهلقني

 ءاوضأ تناك ذإ ؛هجيإ رزج ربع ءاملا بابع رخمي ىهو ريبكلا لوطسالا قحال تقو يف اوظحال
 ريفص ىلع ىلعي ةيركسعلا هقرف فزع ناك امك «ليللا ءانثأ يف عطست هنفس ىلع ةراشإلا حيباصمو

 .راهنلا ءانثأ يف جاومألا ريدهو حايرلا

 طابض اهل رفوت نا دعبو ؛يلمعلا لجرلا ناميل لارنجلا ةدايقب ةينامثعلا عافدلا تاوق نإف اذكهو

 هيف مدختسي يذلا عونلا نم ًاكابتشا ناك دقل .هعوقو دنع يناطيربلا ىزغلا بقرتت تناك ءاّقكأ

 6 ةلاسر يف كلذب سكياس كرام ريس هون دقو .ةزيم لضفأ ققحيل ينامثعلا يدنجلا دومص

 كارتألا ةدابإ ةيناكما عم هنإ لوقي اهيف بتك ذإ (رياربف) طابش رهش رخاوأ يف لشرشت ىلإ

 .""نيكفتلل تقولا مهل حيتأ اذإ نيبيهر نوحبصي مهنإف» قعاص موجه

(0 

 امدنع ؛(سرام) راذآ ١؟ حابص نوتلماه نايأ ريس يناطيربلا دئاقلل ةبسنلاب ةلمحلا ءدب ناك

 ةدايق هيلع ضرعيل ةيبرحلا ةراؤو ىلإ بريتسفت نونو ناظتنا ريغ لع نتفقي< نزلا ءاعدقتسا

 لقأ ىلع جاتحي يلاتلاب هناو ايكرت نع ًاًئيش فرعي ال هنا ةيبرحلا ريزول كاذنآ لاق دقو .ةلمحلا

 .هيجوتلاو حرشلا ضعب ىلإ ريدقت

 هملسي ىهو هرذنأ ةيبرحلا ريزو نإ لوقيف عامتجالا كلذ يف راد ام دعب ام يف نوتلماه ركذتسيو

 مه» دونجلا نأب ءلوطسالا معدل ليندردلا ىلإ اهلاسرإل رمألا لوأ يف تئيه يتلا ةقرفلا ةدايق

 ايهي ام لك نإ ًاضيا هل لاقو «اهيف هنع ءانغتسالا نكمي يتلا ةظحلللا يف هتداغإ بهي نفرق نزح

 ."!«برغلا نم قرس دق هنأكو اسنرفو ايناطيرب يف ةيوق حلاصم هربتعت امنإ قرشلا ىلإ لاسرإلل

 ةطيرخ ىلع هعلطأو نوتلماه ىلإ ًازاجيإ ةيبرحلا ةرازو يف ةيركسعلا تايلمعلا ريدم مدق ٍذئدنع
 دق نكت مل ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو نا ذإ ؛ةينانويلا ةماعلا ناكرألا نم نيتراعتسم موجه ةطخو
 .اهب نيتصاخ ةطخو ةطيرخ دادعإ ءانع اهسفن تفلك

 ىدلو .هب دشرتسي رخآ ءيش الو نمزلا اهيلع افع ةقيقد ريغ ةطيرخ هعمو نوتلماه لارنجلا ىضم

 تدب امم ىتعأ هذه ةريزجلا هبش ىدبت» روفلا ىلع لاق ىلوألا ةرملل يلوبيلاغ ةريزج هبش هتيؤر
 نم ةحاسم يلوبيلاغ ةريزج هبش تناك دقل .")«ةمسجملا ريغ ةريغصلا رنشتيك دروللا ةطيرخ ىلع

 .ًاضعب اهضعب نع ةلوصفم ةريغص ءىطاوش ىلإ اهئطاش مسقت تناك يتلا نايدولاو باعشلا

 )١( ءزجلا ," دلجملا «قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام ١, نومت ١5114 ناسين ١516
 ص :(151/1 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) 0/17.

 .5 ص ١157١((, ,دلونرا دراودا :ندنل) ١ دلجملا ,يلوبيلاغ ةركفم ؛نوتلماه نايا ريس (؟)

 .؟0 ص ؛هسفن عجرملا (؟)
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌرِجّم ايئاطيرب

 /(سرام) ناذآ ١1 ةيراتب لويفلا# لحاس ىلإ لضوف عيَّرس نوط ىلع ايلكسرم نم نوكلماهارهبأ
 رحبأ (ليربا) ناسين رخاوأ يفو .ةيرحبلا ةلمحلا فقوب كيبورود عانقال بسانملا تقولا يف يأ
 هدّوز يتلا تاميلعتلا عابتا ىلع ًاصيرح ناك دقو .شيجلا موجه ةدايق ىلوتيل قئاضملا ىلإ أدئاع
 طقف يبوروألا بناجلا مهايب ناو يهكت تاديلفللا هذه تناك .ةلمحلا نأشب ةيبرحلا ريزو اهب

 هلعج ام اذهو ءاهلك هتاوق لوصو دعب الإ موجهلا ادبي الأو «يلوبيلاغ ةريزج هبش يأ «قئاضملا نم

 دقو .(كلذ ىلع هذخآم نم مغرلاب) اهيف هتاوق عيمجتل رصم ىلإ ايكرت نم هديعي نا لوطسألا رمأي
 ايكرت ىلإ لوطسالا داعأ مث ؛ةلمحلا يف كرتشتس يتلا ةوقلا ميظنتل عيباسأ ةثالث هنم رمألا بلطت
 .ليندردلل (يبوروألا) يبرغلا ءىطاشلا يأ ؛يلوبيلاغ ةريزج هبشل هوزغ أدبي يكل

 لبق تيرجأ يتلا ةيناطيربلا ةيركسعلا تاساردلا نا رمألا ةقيقحو :رطاخملاب ةئيلم ةفزاجم تناك
 شيجلا مايق نا تنّيب دق «(رياربف) طابش ةياهن يف اهنع باقنلا تيوعسا فنقشكو نوئحلا
 اذه نشب رنشتيك رمأ كلذ عم. ("ةغلاب ةفزاجم ىلع يوطني لمع يلوبيلاغ ىلع موجهب يناطيربلا

 قئاضملا نم يبوروألا بناجلا اوكرت نيينامثعلا نييركسعلا ةداقلا نا دقتعي هنا ٌالئاق موجهلا
 :غافدلا لئاسو نت ابلاغ نكاد وا لكتش

 - نيظفاحملا نزح نم سلجللا اذه ىف: دخولا ىضعلا لانس يرحبلا سلكت ىقعثا امدكع
 اوماسسي نا كارثألا نع تاذادعألا كفطق:[ذإ لمتحكلا نم. لهو نوقلن نكرآ قباسلا ءارؤولا

 نكلو «اودمصي نا حجري هنا» جروج ديول لاقف «؟طئاحلا ىلإ مهروهظو نوبراحيس مهنا مأ
 ."!نوملستسي دق مهنا ًالئاق باجأ رنشتيك

 نوتبموك نإ .عوضوملا اذه يف اهمكح ناديملا يف ةلتاقملا ءافلحلا شويج تردصأ ماعب كلذ دعب
 نإ» :اهيف لاق ليندردلا نم ةلاسرب ثعب .ًايبرح ًالسارم لوحت يذلا باشلا يئاورلا ؛يزنكام
 ناملالا نم نينثا يواسي ًادحاو ًايكرت نإ نولوقي برغلا يف اولتاق نيذلا نييسنرفلا طابضلا

 ."!طئاحلا ىلإ هرهظو براحي امدنع ًاعئار نوكي عقاولا يف وهف .لتاقم ناسنإك

0 

 مهنا نإ ةرغ نيح ىلع كارتألا ذخأ ٠ دقو « قويا ةريزج هيشاف متي ةفيش و طارش 5ث ةتس

 .مويلا كلذ يف مهيلع بلغتلا ناكمالاب ناك امبرو ؛هناكم نوفرعي الو موجهلا دعوم نوفرعي اوناك
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 مالس هدعب ام مالبس

 نييلارتسالا دونجلل ةأجافم لكش دق ءوئروب يرأ عقوم وهو .ًالامش ىصقألا ىزغلا عقوم نا ريغ
 رزقملا ءىطاشلا ريغ ءىطاش ىلإ اطخ لوطسالا مهذخا دقف كانه اولزنأ نيذلا نييدناليزوينلاو
 اوهباج مهمامأ تناك يتلا رادحنإلا ةقيحسلا لالتلا حوفس نوقلستي اوناك امنيبو .مهلوزنل
 لاوط ةكرعملا تمدتحا دقو .لامك ىفطصم مهدئاق مهعيمجت داعأف اورف دق اوناك ًاكارتأ ًادونج

 رمألا ةياهن يف كارتألا نكلو «نيبناجلا نم يأ ةفك اهيف حجرت نا نكمي ناك تاظحل ترمو .مويلا
 ,نوقسلا نع مفويزو ةازغلا ورحت

 تاوق لوزنل ةددحم ىرخأ روسج سوؤر ةسمخ كلانه تناك يلوبيلاغ ةريزج ينك فرط دنع
 .ةيزيلكنإلا ءاجهلا فورح نم فرحب اهنم دحاو لك يمسف ةيزمر ءاميشأ 56 دقو ءافلحلا

 نا نود ءىطاشلا ىلع ةفرشملا هتمق ىلإ لتلا ةازغلا قلستف كارتأ روتج كانه نكي مل اهدحأ يفو
 .ةدايقلا ىلوتي نمب قلعتي لاكشا ببسب اوفقوت فحزلا اولصاوي نا لدب مهنكلو .ةمواقم اوهجاوي
 اوفقوت مهنكلو  يرخملا عفترملا اوقلستف ةليئض ةمواقم نومجاهملا هجاو رخآ رسج سأر قو
 لواحي ملو ءىطاشلا ىلع طبار هنكلو ةليئض ةمواقم مجاهملا قيرفلا هجاو ثلاث عقوم يفو .اضيأ
 ,مىطاشلا لع لطملا عقتزملا ةحه ىلإ قوعتملا

 لاركملا تارق ملظتم ناك دقق نونجلا قدما قف قاس قوقتي قوعتي وبلا كلذ: ءافلحتلا ناك
 قزعلا تاوق ةعاطتنساب ناكر ب ةكرعملا ةضاتس نف ةفانس دعيو ناكمق ىطابتجاك عمجت دق ناعيا
 ةيفلا ةيكرتلا ةيماحلا رمدتو دقتتف# ىجاقلا ةوجهلا رمتست نا نوشحلا سوؤر. نم ةخالكو
 .اهراوج يف

 ام ىنعمبو «ةيكرتلا تازيزعتلا قفدتت تأدب دقف .فقوملا لدبت (ربمتبس) لوليأ 5١ لولح عم

 .ءافلحلا دي لوانتم يف يلوبيلاغ ةريزج هبش يف نمثلا ديكر رست نازغلا دعي مل :ءيش لك ىهتنا
 :هطابض ةروشم ىلع ءانب :ةيدنليزوينلاو ةيلارتسالا تاوقلا دئاق :دوودريب لارنجلا حصن دقو

 هرابتعاب ؛نوتلماه نايإ ريس نكلو .هتاوق اهتلتحا يتلا عقاوملا نع يلختلاو نفسلا ىلإ ةدوعلاب
 .عقاوملا يف تابثلا كلذ نم الدي ررق بوودريب هعبتي يذلا دئاقلا

 دومجلا رسك اهنم ةياغلا تناك يتلاو  اهدوقي يتلا ةلمحلا نأب ؛يردي نا نود ٌّنقأ نوتلماه نإ
 يدؤي ؛نردنالفلاو اسنرف يف نيبت امك «قدانخلا رفحف . لشفلا اهل بثك دق برحلا يف يركسعلا

 تامجه نم هتدهش امب ؛يلوبيلاغ نا ةقيقحلاو .دومجلا رسكي نا نم الدب دومج ىلإ حجرألا ىلع
 يف قدانخلا برح ةياور ضرع ةداعإل ةحاس ىلإ لوحتتس تناك ؛ةتباث عقاوم ىلع ةميقع ةيومد
 .ةيبرغلا ةهبجلا

 ىتح كارتألا لتاقت نا تالاحلا نسحأ يف اهنم عيطتست عقاوم يف هتاوق عضو دق نوتلماه ناك
 ةرطيسملا تاعفترملا ىلع مهقدانخ اورفح كارتألاف .ةثراكب ىنمت نا تالاحلا اوسأ يفو ؛لداعتلا
 .ءىطاوشلا ىلع مهقدانخ رفحب مهدونج اورمأ دقف ةيناطيربلا تاوقلا ةداق امأ ؛ةقطنملا ىلع
 مظعم ثيل امو .ءاقبلا لجأ نم ًالاتق رمألا ةياهن يف ءافلحلا لاتق راص ءاملا ةفاح ىلع كانهو

 اك



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجّت ايئاطيرب

 رنشتيكو لشرشت نكلو ءديحولا لحلا ءالجلا يف اوأر نا ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ءاضعأ
 رنشتيك امأ ؛ةميزهلا لوبقل ًادعتسم نكي مل هنأل فقوملا اذه لشرشت ذختا :ءالجلا دض الضان

 ةبسنلاب ةثراك نوكتس يطسوأ قرش شيج لبق نم موزهم يناطيرب شيج ةيؤر نا دقتعا هنألف
 .ايناطيربل

 1ا/ا/





 نويسايسلا

(1) 
 ةاقبا رستلا نفح لوييلا 3# لاثقلا ةلضارم نع يلا لشرفق ةيديمت

 ةلمح ةمهم ةيرحبلا نم شيجلا ملست نأ دعب ىتح ءوضلا ةعقب يف
 لجرلا كلذك هناو ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم برحلا يف ببست يذلا لجرلا هنا ادب دقو .ليندردلا

 .برحلا كلت يف ىرخأ دعب ةميزهب ةيناطيرب ىنمُت نا يف ببست يذلا

 اولعج دقف ,ةيلاريمالا اهب موقت ةيلمع (ليربا) ناسين رهش ذنم دعت مل قئاضملا ةكرعم نا عمو
 تباصا ىتلا تاسكنلاو دوئجلا نيب تاباصالا نارمتسا نع لوؤسملا ءادفلا شبك لشرشت نم
 ,ةفاحصلا نإف ةميظع تناك رنشتيك ةباهم نآلو .يلوبيلاغ يف لمأ الب لتاقت يهو ءافلحلا شويج
 .تبكترا يتلا ءاطخألا نع ًالوؤسم نوكي نا لابلا يف رطخي ال امم هنا اوأر نائربلاو ,ماعلا يأرلاو
 نا لهسلا نم ناك كلذلو ؛هريغ نوؤش يف لخدتي يندم هنا ىلع هيلإ نورظني اوناكف لشرشت امأ
 ناك ةيرجبلا لئاسلا و ةاوهلا:يولساب هلخدت' نا مهئاغتا ف نكيلا ءارمآ: تايجلا هذه قدصت
 ماع يف ىدبتي ناك يأرلا يف عامجا نع «نمياتلا» ةديرج تربع دقو .ةيناطيربلا تاسكنلا ببس

 :(ويام) رايآ 18 موه سسيكرلا اهلاقم يف تتلغا مدن

 ددرت يذلا ماهتالا وه «ةعئاش برجم هرابتعاب سيلاوكلا ءارو ةليوط ةدم ذنم ددرتي ناك ام نآ»

 فلاخيو تايلوؤسم ىلوتي لوألا ةيلاريمالا درول نا ؛ماعلا يأرلا طاسوأ يف ةقلطم ةروصبو ًاراركت
 ريزو ىغسي امدنعو ...تقو يأ يف رطخلل ةينطولا ةمالسلا ضرعي دق دح ىلإ ءاربخلا هيراشتسم
 هيدي ىلإ لقتنت نأ يغبني ناك ام ةطلس ىلع ضبقلل ًايدامتم ًايعس لتاقم حالس نع لوؤسم يندم
 يك ناح دق تقولا نوكي ؛كالهلا ىلإ دوقت قرطب ةطلسلا هذه مادختسا لو'ديو ,نيتريبخلا ريغ
 1 11 نذهم ءارجا ءاركولا سلجم قاةؤالمز ةفحب

 .450 ص(
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 مالس هدعن ام مالبس

 ةطخ عضاو وه رنشتيك دروللا نا يبرحلا يرازولا سلجملا جراخ ةماع ةروصب ًافورعم نكي مل
 ذاختا يف لشثرشت ىلإ موللا عيمجلا هجو دقو .صاخلا هدهجب ليندردلا مجاهيل لوطسألا لاسرا

 يتلاو ةدع عيباسأ ترمتسا يتلا قبسملا راذنالا ةلهم نع ًاضيأ ًامولم راص كلذلو .رارقلا اذه

 قدانخلا يف امهشويج نيصحت نم امهنكم يذلا رمألا ,نردناس نوف ناميلو اشاب رونأ ىلإ تيطعأ

 نا يلوبيلاغ ءىطاوش ىلع اوناك نيذلا طابضلا ىأر دقو .يلوبيلاغ ىلع ءافلحلا موجه دل

 بح عفادب ةيلاريمألل لوألا دروللا هب ماق ًاصقان ًايضارعتسا المع ناك قباسلا يرحبلا موجهلا

 يف كانه ةمدخلا يدؤي ناك يذلا ,تربريه يربوا نإ .توملا رطخب مهدده الشاف المع ,ساظتلا

 ناك .بضغلاب ناسنا لك سفن المي نوتسنو مسا نا» ةيمويلا هتركفم يف بتك ؛ةحلسملا تاوقلا

 لجأ نم ًارارحأ الاجر لتقي ىهو ؛ةيبعشلا باستكا لجأ نم ديبعلا نولتقي نامورلا ةرطابألا

 نا ًانكمم ناكل . ,شيجلا عم نواعتو ةبرضلا كلت ةبرجت نع عدترا دق ناكولو .ةرهشلا باستكا

 ,نوتسنول ةبسنلاب» لوقي بتك قحال تقو يفو ."«أدج ةليئض ةراسخب ةينيطنطسقلا ىلإ لصن

 "”!ءاهئارج نم نوتومي انه نيريثك تيأر يتلا ةضمملا مالآلا ضعب ءارج نم تومي هنا ول دوأ

 ًاروهدت يسايسلا هعضو روهدتو ؛طاسوألا لك نم لشرشت ىلع مئاتشلاو عيرقتلا تارابع تلاهناو

 ةيرحبلا لاجر مظعأو لشرشت 3 نيب يئاهن فالخ ةجيتن اهادم ىصقأ ىلإ رومألا تلصوو . ًاعيرتس

 اعمتجا دق رشيفو لشرشت ناك .لوألا ةيرحبلا لاريمأ ,رشيف بروللا لوطسالا لاريمأ « اينئاطيرب يف

 تقو يثو . (ىيام) رايأ ١5 ةعمجلا موي يلوبيلاغ ةلمحل ًامعد لوطسألل ت تازيزعت جمانرب ىلع اقفتاو

 اقفتا يتلا طاقنلا اهيف لمجأ لش لشرشت نم تاركذم ةدع رشيف ملست يلاتلا مويلا حابص نم ركبم

 ينامث يف نلعأ نا قبس يذلا .يشيف دتحاف .هدنع نم تاحرتقم اهيلإ فاضأ هنكلو اهيلع

 عراش ١١ مقر ىلإ ةيلاريمالا رقم نم ًايشم هجتاو ,ةلاقتسالا يف بغري هنا ةقباس تابسانم

 نم ةلاقتسالا ىلع مزاع هنا :جروج ديول ديفيد ؛ةيلاملا ريزو غلبأو ةيلاريمالا رقمل رواجملا مئيئواد

 عراش ٠ مقر رواجملا ءانبلا يف ناك يذلا ءارزولا سيئر بلط يف جروج ديول لسبرأ دقو .هبصنم

 داعو ؛ضفر شيف نكلو . ًاتقوم لقألا ىلع ؛هبصنم يف ءاقبلاب رشيف عانقا امهالك الواحو « «غئينواد

 ضعب راظنألا نع ىراوت كلذ دعب .رئاتسلا لدسأو «بابلا لفقأف :ةيلاريمالا رقم يف هترجح ىلإ

 .تقولا

 نا ,ةيروفلا ةلكشملا تناكو .هلباقي نا ضفر رشيف نا ذإ هئالمز نم عضولاب لشرشت ملع
 سلجم يف نيرخآلا ءاضعألا تاين ناو ىلعأ دئاق نود نم تراص - برحلا ممضخ يف  ةيرحبلا
 تادرول نأب تاديكأت (ىيام) رايأ ١7 دحألا موي لشرشت ىقلت دقو .ةفورعم نكت مل ةيلاريمالا
 لاريمأ ةقفاوم نمض هنإف كلذك .مهبصانم يف ءاقبلل نودعتسم عيارلاو ثلاثلاو يناثلا ةيرحبلا

 نوج :ندنل) تربريه يربوا ةايح ةريس :عارضخلا ةءابعلا ناك يذلا لجرلا ؛تربريه نتيف تيرفرام (؟)

 15١. ص ١987(. ؛يرم

 ١١١0. ص ؛ةسفن عجيرملا (")



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجّت ايئاطيرب

 ةيرحبلا برول ةفصب برحلا لبق هلغش يذلا بصنملا ىلإ ةدوعلا ىلع نوسليو رثرآ ريس لوطسالا
 ةلاقتسا ىلع تعلطا دق دعب نكت مل ةسايسلا ايندو ةفاحصلا نا اميو .ىشيف لحم لحيل لوألا

 مومعلا سلجم مامأ ةيلاريمالا يف ةديدجلا تاهيجوتلاو رشيف ةلاقتسا نلعي نا لشرشت مزع ,رشيف
 .هططخ داسفإل تقولا ةضراعملل حاتي نا لبق  نينثالا حابص

 «.سدحب ىلرانوب مهف دقو ؛:ةضراعملا ميعز ىل رانوب ىردنأ ىلإ هلعف امب ًاحيملت لسرأ رشيف نا ريغ
 ةيلاملا ريزوول رانوب لأسف «جروج ديول ةرايز نينثالا حابص ىلوألا هتمهم تناكف «حيملتلا ىنعم
 بقاوعلل هتيؤر ىلرانوب ضرع ؛ةلاقتسالا جروج ديول دكأ امدنعو ءًالعف رشيف لاقتسا له
 تعنتما دق نيحلا كلذ ىتح ةضراعملا تناكو .كلذل ةجيتن اهعقوت نكمي يتلا ةريطخلا ةيسايسلا

 طبضي نا ىلع ًارداق دعي مل هنا نآلا لاق ىلرانوب نكلو ؛برحلا نمز يف ةموكهلا يدحت نع
 .رشيف اهرداغ اذإ ةيلاريمالا يف لشرشت ءاقبب اوحمسي نلو ؛مهرظن يف لطبلا وه رشيف ناك .هعابتا

 اورعش نيظفاحملا بزح نم نالربلا ءاضعأ نأل ءدحلا اذه دنع مهتالمح يف اوفقوتي نل مهنا امك
 رارحألا بزح نم ةموكح اوديؤي نا «ةعباتتملا ةيركسعلا تاقافخلالا ءازإ ءمهرودقم يف دعي مل هنا

 .طورشم ريغ أدييأت
 لثمت ةيفالتئا ةموكح لحت نا حرتقا دقو .ةموكحلا عيسوت ىه ول رانوب هحرط يذلا لحلا ناك
 .رارحألا ةموكح لحم ؛لامعلا بزحو نالربلا يف نيسيئرلا نيبزحلا

 ١١ مقرلا يف رظتني نا ىل رانوب ىلإ بلطف ؛ةضراعملا ةجح ةوق لاحلا يف جروج ديول كردأ دقل
 ديول حرط دقو .ءارزولا سيئر عم رواشتلل رواجملا ءانبلا ىلإ ىه بهذ امنيب غنينواد عراش
 .ًالاح ةركفلا ىلع قفاو يذلا :ثيوكسا ىلع ايوق ًاحرط ةيفالتئإلا ةموكحلا ةركف جروج

 سلجم ىلإ مويلا كلذ رهظ دعب نم ةركبم ةعاس يف هجوتف .يرجي امم ًائيش فرعي ملف لشرشت امأ
 نوسليو لوطسالا لاريمأ نوكي نأب اولبقو ءاقبلا ىلع اوقفاو رحبلا تادرول نا نلعيل مومعلا
 .هباطخ ءاقلإب هل احمسي نل ثيوكساو جروج ديول نا هل نيبت هلوصو ىدلو .ديدجلا مهسيئر

 هنا لشرشت ثيوكسا غلبأو .بازحألا نيب ررقملا شاقنلا يرجي نا ديري ال هنا ثيوكسا لاقو

 .لامعلاو نيظفاحملاو رارحألا مضت ةديدج ةموكح فلؤيس

 حنمو ةيلاريمالا نم لشرشت لزع دقو ©15١. (ويام) رايأ 19 يف ةديدجلا ةموكحلا فيلأت نلعأ

 - ةيرازو ةبيقح نود نم ًاريزو رمألا عقاو يف  رتساكنال ةيقود راشتسم ةفصب ًايوناث ًابصنم
 .يبرحلا ءارزولا سلجم يف ًاوضع يقب هنكلو

 دق ليندردلا ةلمح تناكل ةيغاص ًانذأ لشرشت يقلول هنا كاذنآ ملعت ةيسايسلا طاسوألا نكت مل

 ةضراعم ببسب ايناطيرب ناو ؛تائم عضي زواجت دق تاباصإلا ددع هيف نكي مل تقو يف تحجن
 ؟. ٠> نم رثكا اهفلكت نا اهناش نم ةلمخ ىلع ةلقم ,ةّكازآأل شيحلاو لوطسسألا ةداق

 ةداق نا يهو ةيرهوج ةقيقح باعيتسا يف تقفخأ ةيسايسلا طاسوألا هذه نإف اذكهو ؛ةباصا

 يندم فارشا ىلإ سيل ةحلم ةجاح يف مهدالب ناو برحلا نورسخي نييناطيربلا رحبلاو ربلا تاوق
 .نييركسعلا ىلع ءرشكأ يندم فارشا ىلإ لب لقأ

 لح



 1 'مالس ةدعج انه مالس

 نا. :ينهو .ىرخأ ةيرهوج ةقيقح تاعيتسا يف ًابضيأ ايناطيرف يف: ةيسايسلا طاسوألا:تقفخأو

 لخلل ادييناجيلا' نا: لج أظفف اذه.نئملو .قشلا قةركأدلا يحلل يف لهشاخلا:بناَجلا اوتاك غافلخلا
 .:دونحلا بومصو :ةعاجش نا ةقيقح نع. نبعت .ةلمحلا جئاتن تناك دقل..حبارلا:بناجلا ئه ناك

 ٠ :مهموصخ:دومصو ةعاجش اهلثامت تناك نييسنرفلاو نييناطيربلاو نِييدنليزوينلاو نييلارتسالا

(0 

 :.:بصنم نم لشرشت اهيف مرح يتلا .نلوألا: ةيفالتئال ا ةموكحلا هذه ءاشنا ءارو جووج ديول ناك

 هءالمز نا .:ديب ..«لشرشت ىلإ:عيفر: بصخف دانسا :لجأ :نم حفاك' هنا» ئعدا دقو سيئر: يزازو

 .لشرشت نا يردي ناك جروج ديول نا ريغ .!«يوناث بصنم ىوس لشرشت ىلإ اودنسي نا اوبأ
 ؛نينس رورم دعب ئتح ؛ةرارمب لشرشت ةجوز تثدحت دقل .!هيلع ةمالملا يقلي بصضاغلاو يذأتملا

 +«فهادخؤا نا ةلئاقوئعيلطلا ديللسلا قاخ يفاذلا :لساضويب ءاَيإ ةهّتشم جيزوجب ديول ةللائ[نيزو نع
 ١ قود نإنف .كلذك.. ةيلارتمالل لوألا :دروللا ةانيحذ ةريمتسم مطحت دق: نليو.نهأ هب'تفضتيا يذلا

 .. ىضق جروج ديول نا ًاقح» :اهيف لاق (ويام) نايا 4 يف ةركذمب ثعب لشزشت مه نبا ند
 .!«تيهتنا دقل :ةيسايش ةديكم.ةيحض انا» :ًالئاق فته نقف -هسسفن"لشرشت اما ."!«كيلع

 ماع عيبر يفو .لشرشت ةئيطخ ةينامثعلا: ةيروطاربمالا عم برحلا ريتعي ًامئاد.جروج ديول ناك
 ال هنا ًاحضاو حبصأ امدنعو :ةقباسلا هتعينض تاقافخا ىلإ عسوأ ةرظن جروج ديولارظن 6

 . ىلع حفاك يذلا لجرلا ءازج اذه» ىه جوج ديول بيقعت ناك ؛ةيلاريمالل لشرشت ةرداغم نم رسم
 :هسفنل دجملا :قيقحت ةصرف اهيف ىآر ترحلا :تعقو امدنعو ؛ترحلا هذه لجأ نم تاونس ئدم
 : هذه امهبلجتس نيذللا ءاقشلاو نسؤبلاب ةلمنأ»ديق'غتهي انا. نواد: ةرطخا ةلمحا نع. مقا '!نكهو
 :!برخلا هذه يف( ةفلالجرلا هنا ةنموينأ نا لمؤمرملطنانلا ةكقأل آل: جرخلا

 19 4« ضا(157نوسطوو نوسلؤكين زوفيا:ندنل) 1514-1918 ترحل نع لديز دروللا ةركفم (غ)

 :1105 ض.,هتسفت عجرملا (4)
 :27/57-ض:ترحلا يدحت :ليشرشت-»تربليج )١(

 85 صربةركفم «لديز (ا/)

 : 2 --صض+ترحلا يدحت :لشرشت»تزبليج (8)

 امم



 ابخ يذلا ءوضلا

 )0ع(
 ةديدجلا ةيناطيربلا ةموكحلا يف نوظفاحملا  نويداحتالا ءاضعألا ىلوت
 دالبلا يف ةيركسعلا ةدايقلا ةيامح يه مهتمهم نا نيدقتعم مهبصانم

 لودج ىلع ةيلاتلا ةداملا نا اوأر ؛ةيلاريمالا نم لشرشت لزع يف حاجنلا دعبو ؛نييندملا لخدت نم
 ديول رارحألا بزح ىلإ يمتنملا يسايسلا ءيسيئرلا همصخ نم رنشتيك دروللا ةيامح يه لامعألا
 .٠ روج

 دليفلا لئاسي ءارزولا سلجم يف وضع لوأ ناك هنا ,ةيلاملا ريزو جروج ديول ديفيد ةزيم تناك
 ديول ادب نأ ذنمو .ةيبرحلا نوؤشلل ةلود ريزو حبصأ نا دعب هذختا رارق يف رنشتيك لاشرام
 ,رارحألا بزح نم يسايسلا اذه نا .كلذ نع فكي دعي مل ؛هماكحا يف رذشتيك ةلءاسمب جروج

 قرجي ملف «ةيلاريمالا يف لشرشت ىلع تضق يتلا ةرفحلا لثم يف عوقولا بنجت ىلع هصرح عفادب
 هتلمح ةيلاملا ريزو ّنش امنإو .تحب ةيركسع لئاسم يف لاشرام دليفلا ىدحتي نا رمألا لوأ يف

 امبو .ىرخألا تانيومتلاو رئاخذلا صقن يه اهراثأ يتلا ةلأسملاو .وه هرايتخا نم ةيضرأ ىلع
 تالهؤمب عتمتي ةلأسم تناك دقف ةيلاملاو :جاتنالاو ,ةلماعلا ديلا رومأ لمشت ةلأسملا هذه نا

 .رنشتيك تالهؤم قوفت اهيلع مالكلل

 جروج ديول ىشاب :ةديدجلا ةموكحلا فيلأت هيف نلعأ يذلا مويلا 1415 (ويام) رايأ 19 يف

 يتلا ةيبرحلا ةرازو نم نيومتلاو رئاخذلا تامهم عازتنا يف تحجن ةلمحل ةيئاهنلا لحارملا
 ققحي نا يف ةديدجلا هترازو يف حجن دقو .رئاخذلل ًاريزو هتفصب هيلإ اهدانساو رنشتيك اهسأري
 ةديدج رداصم داجياو ةييبرحلا داوملل يندملا جاتنالا عيسوت :هقيقحت رضشتيك عطتسيب مل ام

 ةيفالتثالا ةموكحلا اولخد نيذلا نوظفاحملا  نويودحولا مومعلا سلجم ءاضعأ ادب دقل

 ًاقبسم ًايأر اونوك دق اوناك نا دعب ءرنشتيك دروللاو جروج ديول ىلإ ةديدج ةرظن نورظني ةديدجلا

 م؟ ١



 - مالس هدعي ام مالس

 ةوق دادزت يتلا ةفصاعلاب هبشأ ,رتاخذلل ًاريزو هتفصب جروجديؤل حبصأ دقو :امهتموصخ نع
 ناك .ءانثلا هدوهجلو هل.نوليكيو.باجعا ةرظن هيلإ نورظني نوظفاحملا أدبو .ودعلا ريمدتل.ةيتاذ

 .. نييندملا لخدت نم نييركسعلاو رنشتيك ةيامحل ءارزولا,سلجم ىلإ اومضنا .دق هؤالمزو ل رانوب
 ٠ . ديول فص ىلإ اومضنا دق مهسفنأ نودجي ةأجف مهب اذإف نارحألا بزجل نيعباتلا ةاوهلا هابشأ
 0 .رنشتيك ةءافك لوج كشلا ةراثا يف جروج

 ْ لي اب وادع كرت ىلا ام وه ةديدجلا ةموكحلا هجاو يذلا. علسملا يزكسعلا رارقلا ناك

 :. نواؤش ةنجنا :لكشب:هسفن نيركت ءارزولا .سلجم نع<قثيثللا يرحلا: سلجم داعأت مقلت.يلوبيلاغ
 ١ خيراتب مومعلا سلجم يف ثيوكسا حانج يف لوألا اهعامتجا ةنجللا هذه تدقعف ,ليندردلا
 نا نيظفاحملل نيبت دقو .اهتاعامتجا كلذ دعب تعباتتو .ةلأسملا ةشقانمل ١141! (وينوي) ناريزح
 . ..ةلأسملا يف مكح رادصإل اهنوجاتحي يتلا تامولعملاب مهدوزي مل ةيبرحلا نوؤشلل ةلودلا ريذو
 .. بنجتي ًانايحأ .ناكو. نييندملل ةيركسع تامولعم نع فشكلا يف ًاددرتمو ًاموتك رنشتيك ناك دقف

 .فقاوم ذختي ناك ىرخأ ًانايحآو ةقيقدو ةيفاك تامولعم كلمي نكي مل هنأل ؛ةلئسا ىلع درلا

 ,:ىامإ قالجتب :نئوسراك دراودا ريس ماعلا يعدملا ,نيظفاحملا بزخ ىف يتيئرلا هليمزو قل نانؤب ناك

 .ناكو .ةلمحلا حاجنل ًانامض يلوبيلاغ ىلإ ةيفاك تازيزعت لاسرإ وأ ةفزاجملا هذه نع.يلختلا ىلإ

 .نع عنتمي ناك نشتيك نكلو ,حاجنلا_نامض اهنأش نم يتلا تازيزغتلا ىوتسم ام :وه لاوسلا

 مهيلإ وعدت نيذلا نيناطيربلا دونجلا دعوا يلوبيلاغ يف يكرتلا بناجلا ىدل دونجلا ددع نايب
 مهنع ءانغتسالا نكمي نيذلا دونجلا ددع نع ثدحتي كلذ نم الدب لظ لب .ةكرعملا بسكل ةجاحلا
 ينضمي يذلا رمألا نا» ديدشلا ظيغلا عفادب نوسراك بتك لوليأ علطم يفو ؛ةيبرغلا ةهبجلا يف
 .قالطالا ىلع ةي ةيئاوشع تاباسح يه (ةيمستلا هذهب اهمركن نا حص اذإ) اهلك انتاياسح يف نه

 ىف 1 1, يرورضإوف مك شلو لسكن عييطتسن مك ىه ًامئاد انل لاقي امف

 دق تناك ةماه ةمولعم نا ةارؤؤلل .نيبت .ةجانسانملا ئدخإ يف ةيبرخلا ةزازو باوجتسا ىدلو

 دق ششتيك نوكي نا امإف .اهيلع عالطا يأ ركنأ ةيبرحلا ريزو نا عم ,ةرازولا ىلإ ًايقرب تدرو
 نم ةقرو ىلع نوسراك بتك ءارزولا سلجملا عامتجا لالخو .اهمهف ءاسا هنا ىأ ةيقربلا نع. يهس
 :اهيف لاقو تاعامتجالا ةاراط رع جروج ديول ىلإ اهرّرم ةظوحلم سلجملا ةسائر ةيساطرق

 : 2 «قاطي ال نما - اهيلع علطن-ال- نحنو تايقربلا ارقي ال ننشتيك»

 ٠ "صفق يق :فقي مهتم مزجم هنأكو ءارزولا سلجم :تاعامتجا  يف:نذنشتيك بوجتسي نوسراك أدب
 نايإ ريس نم درت تناك يتلا لمألا ىلع ةثعابلا تاؤبنتلاب ةنورقم رنشتيك ةغوازم نإ .ماهتالا

 -نيلغيم نتوه :نطسوب) ٍبرحلا يده ١417 1518 :دلجملا :لئقزشت -س نوتنتننوتربلتج نتزام ١(
 .019 ص(

 لم١



 طسوألا قرشلا عقتتسم ىلإ ٌرِجُت ايئاطيرب

 طابحإلا نيظفاحملا بزح ءامعز سوفن يف تعاشأ «قيقحتلل ًاقالطا ةلباق ريغ تدب يتلاو نوتلماه
 ريس» نا :ليندردلا ةنجل تاسلج لالخ لاقي ناك امل جذامن لثمت يتلا تارابعلا نمو .سأيلاو
 نا»و «رمتست نا يغبني له لأسي وهو ءًاحاجن ققحت ال ةرمتسملا ةحبذملا نا ركذ نوسراك دراودا
 نا ًاحضاو ماد ام موجهلا نوتلماه نايا ريس لصاوي نا بجي ناك نا لأس دق ىل رانوب ديسلا
 ."7«لمألا ىلع ثعبي ال موجهلا

 سلجم يف يأرلا بلصتي ادبو .فيرخلا رخاوأ ىتح اهثحب دتماو تلاط هلمع بجي ام ةلأسم
 نكلو .حاجنلاب دعاو ليدب ميدقت نع زجع رنشتيك نا ذإ ؛يلوبيلاغ نم باحسنالل ذبحملا ءارزولا
 نع يلختلا» نا ىعداو .لاتقلا ىلع رباثت نا ايناطيرب ىلع بجي هنا ةجحب يأرلا فلاخ رنشتيك
 دوي» هنأب فرتعا هتاذ تقولا يف هنا ولو «ةيروطاربمالا خيرات يف يثراك ثدح ربكأ نوكيس لاتقلا
 00 ,"ءعضولا يفصي نا

 ةةنارع وود نمي لاعب نم تاهستالا ىنا نإ كضايتءااوضصما»ءاردولا شلك قلل ةعيردلاو
 لع عضولا نكلو. عاجنلا يف لماي نلف :نوتلماه نايإ ديس :مقوملا يف دئاقلا نأ امي الرششتيك
 ماهدنيو نيب ءام ءيش لمع ةرورض ىلع يأرلا قفاوت دقو :سايلا ىلإ ىعدي ناك يلوبيلاغ ءىطاوش
 ناك كلذ عم هنكلو «ليندردلا ةفزاجم ىلع مادقإلا نم رنشتيك رذح نا قبس يذلا طباضلا ءنديد

 دقو «ينوا د يغو ديول جروج امه نيرخآ نيطباضو «ليندردلا ةقطنم يف ةيركسعلا ةمدخلا يدؤي

 ةضرتلا ترارتو.. عيقرلا ةقيقطءارززلا سلم عالبال ندنل ىلإ مهدحا :لانيرإل ةطخ اومسر
 .اهمنتغاف ينواد طباضلل

 يذلا لشرشت مهنمض نمو ؛نييناطيربلا ةداقلا نم هريغو رنشتيك لباق ندنل ىلإ ينواد ةدوع ىدل

 ةغاستسملا ريغ ةقيقحلا لوبق يف نوددرتم مهب اذإف ؛هتلاسر مهغلبي نا لواح .ًارخؤم هزكرم ىندت
 نيذلا لضفأ نا نهارأ» :هل لاقو ينواد هفشتكيس يذلا ام ًاضيأ وه رزح دق نديد ناكو .قاذملا

 ."!«!ءيش لك نم مغرلاب نوتسنو وه مهتيقتلا

 لاحلا يف ديدجلا يناطيربلا دئاقلا ىأر دقو «نوتلماه نايإ ناكم رخآ دئاق نييعت مترمالا ةياهن يف
 يه :ةلكشملا تناك .ًادبرتم لظ ءارزولا سلجم نكلو .يروف ءالج ىلإ اعدو عضولا يف لما ال هنا
 .رنشتيك دروللا « يش

 لوألا نوناك - 1915 رايأ ,؟ ءزجلا ؛" دلجملا ؛قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو .تربليج نترام (1)
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 :-- هالنما ةذقي ام ةالس

0 

 يف نورظتني لاشرام دليفلا غالمز لظو :يوبيلاغ ةلمح اهتدّلو يتلا ءاجوهلا ةفصاعلا يف ةأجف
 ٠ ءوضلا عاعش ليللا ةمثع ددبي نأ ئه :مهربص دافن دادزاو بضفغلا مهب دبتسا' دقو مالظلا

 -.مهلوه نم نارودلا ىلإ ةيناثا دعي مل يذلا

 . يف رنشتيك لم جزوج ديول لخي نا حرتقا هنا دح ىلإ هفقوم يف لوخت ظفاحملا ىل نانوب ئتحو
 ”نلاشرام دليفلا تاقافخا كراتي دحأ نكي مل :حارتقالا مؤاق ءارزولا سيئر نا ريغ:ةيبرخلا ةزازو

 ” ثيوكسا رعشو «دلبلا'يف ةراصنا لاشرام دليفلل يقب دقف :ةموكحلا يف ةيلخا دلا ةعومجملا ئئوس

 ننشتيك لاسزا ئه ءارزولا سيئر هآتزا يذلا يجذومنلا لحلا ناكو :ًايسايس ليحتسم هلا دبا نا
 :كدحم ريغ ًانمز كاذه دجتحي نا لمآ ىلع قئاقحلا :عمجل ةمهم يف ليندردلا ىلإ

 >نطضنم هنا نعش ئتح ةكرعملا ةحاس هسفنب ئارو كانه نإ رنشتيك بهذ نا: امه :ثدح يذلا

 رششتيك ةقفاومب حلست نا: دعب «ءارزولا سلجم نإف اذكهو .يلوبيلاغ نع يلختلا ىلع ةق ةقفاوملل
 ١ ةيلمعلا هذه  ءالجلا ةيلمغ تلمتكا 1517 ماغ ةيادب يفو :يرورضلا نضيوفتلا ًاريخأ ندصأ

 ١ :؛نوبأ نه ذحاو هنأب ءالجلا نديد ففضو دقو :ةلمحلا يف ةيلمع عورأ سيياقملا لكب تناك يتلا
 (),خيراتلا يف ءايشألا

05 

 .:ئيومد ريغ لهس ر صنت ىلع اؤلضحي نأ ءافلحلا ةعاظتساب ناك ١1515 (ليربا) ناسين "5 يف
 :اوبحسنا ام دنغ:ًامؤي نيسمخو ةعستو نيتثعب خيراتلا كلذ دعب نكلو::غىجافملا :غهموجه ةطساوب
 دادحاو اورسخ مهنا نيبت :ءامدلا اهتور يتلا ليئدردلا ءىطاوش ىلع ةريخألا مهعقاوم نم نيموزهم
 اهفصن ةكرغملا "يف نيكرتشالا "بوذجنلا "ردع ناك::خيراتلا يف ةفلك ةيزكدسعلا تاكابتشالا رشكأ' نم
 7: يدنج نويلم عبر نيبناجلا نم بناج لكيف تاباصإلا ددع غلب دقو ءبناج لك يف يدنج نؤيلم

 .”برخ" اهعنماوخبزيا ناز اهوحبري نا ءافلحلا ناكمإب ناك هنا ثيح نم“ةفساح: ةكرعم تناك
 3 ةرومألا يتوب ارعلغ نساقشبا :اهلالظي ةكرعملا هاذه تقلأ: كو“ اهوبزي علف طسوألا'قرشلا

 :مايزصع ًايبوروأ سيجا مح ف ةقلحالا هن :نطرتفي ناك ًايؤيسآ اهبل نإ

 :٠ ظرؤتلاو : لجألا ليوط ساسأ ىلع طسوألا قرشلا نوؤش ىلإ ابوروأ نهج ثيخ نم هزيثأت كلذل ناك
 ْ ”تفونس هنكلو :ءافلخلا: ءالج ةجيتن ًاتقوذلا فقوت لق ةغنم.يق لئشفو ندشتيك ةيشخا يذلا يركسملا

 091 نض“ةشفن عجرملا (1)



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجُّت ايناطيرب

 ىنعملاب ايناطيربب تعفد دق ءافلحلا تباصأ يتلا ةسكنلا نا كلذ نم مهأو .ةنس دعب فئناتسي

 ىنعملا ثيح نمو .طسوألا قرشلا نوؤش يف قمعأ ةروصب اهسفن طيووت ىلإ ماعلا ىتعملاو ددحملا
 قرش مكاح عم فلاحتلا ىلإ رنشتيك يدعاسم ةسكنلا هذه تعفد ءًايلاح نيبتيس امك ءصاخلا
 .كالهلا نم يلوبيلاغ يف نوتلماه نايإ ريس شويج ذاقنا يف دعاسي نا هناكمإب نا اودقتعا يطسوأ
 ىرت اهلعج يلوبيلاغ يف اهتراسخو ايناطيرب مازتلا ةماخض درجم نإف ؛ماعلا ىنعملا ثيح نمو
 دعب طسوألا قرشلا يف ًاسيئر ًارود بعلت نا اهل يغبني هنا ةيويح ةيمهأ تاذ تاونس رورم دعب
 ريبكلا مجحلا اذهب ةيحضتل ام ىنعم يطعت يكل برحلا

(2 

 ةيقودل راشتسمك هبصنم نم لشرشت لاقتسا نا دعبو ,.151 (ربمفون) يناثلا نيرشت 14 يف
 ةهبجلا ىلع شيجلا يف ًاطباض .هبلط ىلع ءانب ءكانه مدخيل اسنرف ىلإ رحبلا ربع ,رتسكنال
 ذخأ ًاضيأ رنشتيك نا ديب .يلوبيلاغ يف ثدح ام ةعبت هيلع يقلي يسايسلا ملاعلا لظ دقو .ةيبرغلا

 .هنومولي مهنا فرعي ناكو ءءارزولا سلجم يف موللا ىقلتي
 «ليندردلا ىلإ هتلحر نم بوعي الأ نولمأي اوناك ءارزولا سلجم يف هءالمز نا رنشتيك بروللا كردأ
 سيئر ىلإ ةحارص ثدحت ١515 ماع ةياهن يف ندنل ىلإ هتدوع ىدلو .مهلامآ بيخي نا دمعت هنكلو

 ليدب ىلع رثعي مل هنا امبو .ليقتسي نا ضرعو ءارزولا سلجم لخاد دييأتلا هنادقف نع ءارزولا
 ثادحا ىلع لمع ءارزولا سيئر ةقفاوميو .فقوملا ةجلاعمل ًاقلتخم ًابولسأ ىنبت دقف :لوبقم هل

 ضفخ ليدبتلا اذهبو «ةيبرحلل ًاريزو هتفصب هلغشي ناك يذلا بصنملا ةعيبط يف يساسأ ليدبت
 دليفلا وه ؛ةيبرغلا ةهبجلا نم لتاقم يدنجب ءيج مث .بصنملا اذه لغاش تايلوؤسمو تاطلس

 ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر بصنم يف نيعو ءنوستربور ميلو ريس لاشرام
 أريزو هتفصب رنشتيك صاصتخا نمض تاطلسلا هذه تناك نا دعب ًاريثك ةعسوم تاطلس حنمو

 .ةيسايسلا ةيحانلا نم طسوألا قرشلا هاجت ةسايسلا ةغايص ةطلسب رنشتيك ظفتحا كلذ عم
 نم ًاضيأ ندنل ىلإ سكياس كرام ريس هدعاسم داع ؛151١ ماع ةياهن يف ندنل ىلإ داع امدنعو
 عم فلاحتي نا نكمي يطسوأ قرش مكاح نع ةريثم ءابنأ هعم ًالماح ؛قئاقحلا عمجل ةلحر

 ناكو ةينامثعلا برحلا يف رايتلا ليوحتل فلاحتلا كلذ ساسأ ىلع يروث جمانرب نعو ءايناطيرب
 .ءارزولا سلجم يف جمانربلا اذه رارقإل ىعسي نا رنشتيك ىلع

 /ام١





 رشاعلا لصفلا

 يبرعلا بتكملا ءاشنا

(0) 
 نع ءالجلل نوططخي ءافلحلا ناك اميفو ؛1917 191-2 ماع ءاتش يف

 هيجوت يف رغصأ ًارود رنشتيك دروللا ىلوت اميفو ؛هنوذفنيو يلوبيلاغ
 هؤدلمزو نتستيك 1دب.نقل :طينوألا قرشلا ءاجت ةيناطيرنلا ةسانسلا ق"ددج لوصت كدج :يرعلا

 برعلا ءامعزلا مادختسا نم ايناطيرب اهينجت نأ نكمي يتلا دئاوفلا ىلع ةمظنم ةقيرطب زيكرتلا
 تايصوت ساسأ ىلع نوفرصتي اوناكو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا لخاد نيمقانلا برعلا بونجلاو
 قرشلا نوؤش يف اريبخ ايصخش رنشتيك هنّيع يذلا «ءسكياس كرام ريس قرشلا نم اهب داع
 عم ءافلحلا لماعت ةيفيك ءاصقتسال ةليوط ةمهم نم هدالب ىلإ ًادئاع سكياس ناك .طسوألا
 يذلا رصنلا دعب لاجعتسالا ةفص نم ريثكلا اهل نكي مل ةمهم يهو  موزهملا طسوألا قرشلا
 ١91١6 ماع ءاتش ىفف :عفد ةوق اهتاذ نم دلوت ام ًاريثك عيراشملا نإ .يلوبيلاغ يف ايكرت هتققح
 دصقلا ناك يتلا ةيسورلا ةلكشملا تّلح نا دعب ليندردلا ىلع يتاطيربلا يرحبلا موجهلا رمتسا
 قرشلا عاطتقا ةيفيكل طيطختلا رمتسا ءاتشلا لصف ءاهتنا دعبو ءاهراثآ فيفخت موجهلا نم

 ناك يذلاو - لشرشت هعقوتي ناك يذلا ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا نا نم مغرلاب طسوألا
 .ققحتي مل  طيطختلا اذه ىلإ عفادلا

 قرشلا نع اهريرقت - سكياس كرام ريس اههجوي ناك يتلا  نيسنوبود ةنجل تمدق نا دعبو
 سكياس ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرأ ؛1516 (وينوي) ناريزح ٠١ خيراتب برحلا دعب طسوألا
 :ناقلبلا ىلإ رفاس دقو .ةقطنملا يف نيلوؤسملاو طابضلا عم ةنجللا ةيصوت ثحبيل قرشلا ىلإ
 دالب ىلإو ءيسرافلا جيلخلا ىلإو «(بايإلا يف ىرخأو باهذلا يف ةرم) نيترم رصصم ىلإ رفاسبو
 هل تحاتأو ,ماع فصن سكياس ةلحر تقرغتسا دقف .ةريبك ةمهم تناك .دنهلا ىلإو ؛نيدفارلا

 سلجم ءاضعأ عم عامتجالا نم نكمتي مل هنكلو ,ةفلتخم رظن تاهجو ىلع عالطالل ةديرف ةصرف
 .ةيادبلا ةبتع ىلع ١517 ماع ناكو الإ هيدل عمجت ام ىلع ًايصخش مهعلطيل ندنل يف ءارزولا

 ليك



 مالس هدعيبام مالس

 عمتجا 111١ ماع فيص يف باهذلا قيرط يف كلذ ناكو  ةرهاقلا يف ىلوألا ةرملا هفقوت ىدل

 يذلا ,نروتس دلانور نا ثدحو .رصم يف طسوألا قرشلا نوؤشل رنشتيك يراشتسم عم سكياس
 :امهنيب ةطبار نيدلا لكش لاحلا يفو .نوتيالك تربليج ىلإ همدق ءبرحلا لبق سكياس هيلإ فرعت

 نيقيدص احبصأ دقو .هتيدجب ًاديدش ًاباجعا سكياس بجعأو ًانيدتم ًايحيسم نوتيالك ناك دقف
 يف نوتيالك ناك امم نوتيالك عم هلماعت يف ًاحاتفنا رثكأ ناك سكياس نا ولو ءًاضيأ نيليمزو
 .سكياس عم هلماعت

 حبصأو ءايناطيربل ةديؤم ءارآ تاذ ةيبرعلاب ةقطان تايصخش ىلإ هوفرع دق سكياس ءاقدصأ نإ
 دقو .ةيناطيرب حبصت نا بجي ةيروس نا ةلئاقلا نوتيالك رظن ةهجوب ذخألا ةاعد دحأ سكياس
 بسح  اسنرف امأ .روطتلا اذه لثمي نوبحريس ةقطنملا ناكس نأب زروتسو نوتيالك هعنقأ

 بلاطت يتلا اسنرف يف ةديحولا تائفلا نإف لاح ةيأ يفو ءرخآ ناكم يف اهضيوعت نكميف - هلوق
 هتلامتسا دقو .('!ةيراجتلا تازايتمالا ءارو نيعاسلا تائف وأ نيدلا لاجر تائف يه ةيروسب

 فيرشلاب ءاقترالل تيغنيو اهيلإ وعدي ناك امك هواقدصأ كاذنآ اهيلإ ىعدي ناك يتلا ةطخلا
 لقنت نا بجي ةفالخلا نا يف هرظن ةهجو عم ًامامت مجسنت ةطخ يهو ؛ ,ةفيلخلا زكرم ىلإ نيسح

 هب يداني ناك يذلا «ةيرصملا ةيروطاربمالا» عورشم ىلإ سكياس ناحنا اذكهو ؛بونجلا ىلإ
 همكحيو نيسح فيرشلا ًايحور همكحي ًادحاو ًايبرع ًانايك حرتقي عورشملا اذه ناكو .نروتس
 لبق نمو ةرهاقلا نم مكحلا نوؤش رادت نأ ىلع ؛يزمر هبصنم كلم ىهو رصم كلم ًايمساو ًايويند
 رنشتيك بروللا نوكي نا ضرتفي ناك يذلا  يناطيربلا يماسلا بودنملا

 ةسفانم نع ثيدحلا ىه كلذب دوصقملاو :ًاجعزم سكياس هدجو يأر رايت ةرهاقلا يف ناك نكلو
 فالتخال ةيدج بابسأ ةيأ دوجو ىري سكياس نكي ملو .طسوألا قرشلا يف اسنرفو ايناطيرب نيب
 ناكمالاب ناو ةيروسب ًايلعف ةينعم ريغ اسنرف نا نظي ناك .برحلا نمز يف نيتفيلحلا نيتلودلا
 نع ثيدحلا نا سكياس ضرتفاو .مئانغلا نم اهتصح نع رخآ ناكم يف ثحبت نأب اهعانقا
 مالكلا نا ةديدع روهش رورم دعب الإ هل نيبتي ملو .ىدعلل ةياعدلا يجورم يحو نم ىه ةسفانملا
 طق فرعي ملو «ةرهاقلا يف هئاقدصأ ضعب نع رداص (مالكلا نم رثكأ وه امو) اسنرفل يداعملا
 .نوتيالك تربليج هقيدص ناك ةعامجلا هذه ءامعز دحأ نا

(0 

 ناك .يّدو نم لقأ ًالابقتسا اهيف يقل ,رخآلا يسايسلا بطقلا ؛دنهلا ىلإ سكياس لصو امدنع

 ندنل نم قلطنا نق ناكر :ةالودي يموكح لمع يف اهيضمي ةنس لوأ فصتنم يف ًاباش سكياس

 نينسلا نم نيدقعب أنس هربكي هتلباقل سكياس ءاج يذلا لجرلاو .قرشلا نع دنهلا ىلإ ثدحتيل

 )١( ؛بيك ناثانوج :ندنل)واه ةحول :سكياس كرام :نوسلدا رجور  :)15176ص١187.
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌرِجُّت ايئاطيرب

 ةسايسلا يف ايناطيرب يف نيصصختملا زربأ نم ًادحاو ناكو ,ءيموكحلا لمعلا يف هتايح ىضمأو

 فظوملا ناك نا قبسو اسنرف ىدل قباس ريقس ىهو «جنيدر زلراشت وه لجرلا اذه .ةيجراخلا

 ًاماع ًامكاح هتفصيو .كلملل ًابئان دنهلا ىلإ هئيجم لبق ةيجراخلا ةرازو نع لوؤسملا فرتحملا
 يف دنهل أماع ًامكاح هدج ناك دقف .قباسلا نرقلا ىلإ دوعت ةيلئاع ديلاقتب هلمع يدوي ناك

 تناكو .دنهلا يف درمتلا ةكرح قبس يذلا دقعلا يف يأ ,رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا

 ىري ناكو ءاهيلإ اهمضتو نيدفارلا دالب دنهلا لتحت نأب يضقت جنيدراه اهب يداني يتلا ةسايسلا

 «برعلا لالقتسا ةركف ضفر دقو .«ًامامت ةتيمم» اهنإو «قلطملاب ةيلايخ» ةرهاقلا تاحرتقم نا

 ءازجأ ايكرت يف نا ةقيقح باعيتسا ىلع رداق ريغ سكياس نا ىدبي» :لوقي بتكو .ًايمسا ناك امهم
 ."!«ةيليثمتلا تاسسؤملل ةلهؤم ريغ

 فالتخالا نا دقتعي ادبف ءالميس دض ةرهاقلا دييأتلرخآ تقو يأ نم ًاليم رثكأ سكياس ناك دقو

 يتلا ةيديلقتلا انتقيرط نا» :لوقي ناكو .ًاراض هتاذ دح يف ناك تايحالصلا يفو رظنلا تاهجو يف
 قاما ل ةخلاس تناك :ةققيرط لغ ًاضرع مهتم لك دقن نام ةقلتقم نيضاتم باحنمال عمق
 ةقيرط ىهف نآلا امأ ءاهنيب ةطبار الو ةنيابتم لكاشم عم لماعتت تاعاطقلا هذه تناك امدنع
 !ةيزكرم ةسايس كانه نكت مل ."7«كرتشم ودع عم ةقيقحلا يف لماعتي تاعاطقلا هذه نم لك نأل

 اهتايلمع ريدت تناك ,ةيلاريمالاو ,ةيبرحلا ةرازوو ؛ةيجراخلا ةرازوو ,ةرهاقلاو ءالميس نم لكف
 ناك ام هلمع يف لهجي مهنم لك ناك ذإ «نا ديملا يف نولوؤسملا ًاضيأ هلعفي ناك ام اذهو :ةصاخلا

 قيرط ضرتعت ةبيهر تابقع كانه تناك .تاياغلا براضتت تناك ام ًاريثكو :نورخآلا هلعفي

 نا لبق اهتراشتسا بجي ةهج ةرشع ينامث ةرم تاذ سكياس ىصحأ دقف :ةسايس ىلإ لصهتلا
 .!هيلع قفتم رارق ىلإ لصوتلا ناكمإلاب نوكي

 .ةيبرعلا نوؤشلا ةيلوؤسم ىلوتي عماج بتكم ءاشنا ةركف هتلحر نابإ سكياس فشكتسا دقو
 عوش هنا نوتيالك ركذ 15١5. (ربمسيد) لوألا نوناك ١١ يفو ؛ةركفلل ةسامح ةرهاقلا ترهظأ

 ."!عورشملا رارقا يف امدق سكياس يضمي نا يف لمأي هناو ىندألا قرشلل بتكم ةاون عيمجت يف
 ةلاكو ءاشنا حرتقا ذإ ؛151 ماع ةياهن يف ندنل ىلإ داع امدنع لعفلاب ًامدق سكياس ىضم دقو
 نوكي نا ىلع ةرهاقلا يف هؤاشنا بجي يذلا «يبرعلا بتكملا» يأ :ةسايسلا قيسنتل ةيزكرم
 ءاشنا ىلع نيلربماشت نتسوأ «دنهلا نوؤشل ديدجلا ةلودلا ريزو ثح هسفن تقولا يفو .هترادأب

 ةعماج ةعبطم :ندنلو سلجنا سولو يلكريب) 191١ - 1514 برعلاو دنهلاو ايناطيرب شوب ربوك نوتيرب (؟)
 .55 ص 151/١(, ءايثروفيلاك

 .1517 ص :سكياس ؛نوسلدا (1)

 1914-1477 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةسايسلا ؛؟ دلجملا ,ةطلسلا بارس ؛ليركود .ل.مووالت .ج .س (4)
 7١5. ص :(19177 ؛لوب نافيكو جديلتور :نطسوبو ندنل)

 .1717 ص ١51/4(: :بيك ناثانوج :ندنل) لب دورتريج :نوتسنيو .ف.ف.ه (4)
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 مالس هدعب ام مالس

 «دنهلا يف كلملا بئان حضوأ دقو . ناتسناغفاو سرافو دنهلا يف ودعلا ةياعد ةحفاكمل يمالسا بتكم
 :ةضانصخخلا قاطق نب عفت تالاجتم يق لعيشلا «تياعت بكت ىا ءامطنا نراعي هكا" ذوق
 (رياني) يناثلا نوناك لئاوأ يفو .بتكملا اذه يف ةيلوؤسملا ةئاكدتصاو اكياس وق اذإ اضونضاو
 ءاشنا يف رظنلل تارازولا فلتخم نم نيلثمم مضي رمتؤم دقعب ًارمأ ثيوكسا ردصأ 7
 .يمالسا بتكم

 ىلع ىضق ماه ليدعت عم نكلو ءسكياس حارتقا لوبق ىلع قافتا ىلإ رمتؤملا ءاضعأ لصوت دقل

 يف مسق درجم لب ؛ةلصفنم ةئيه نوكي نل (ىمسي نا ررقت اذكه) يبرعلا بتكملاف .هنومضم
 ًاضيا هيلع ترصأو (دلاريج زتيفب ًالثمم) رنشتيك هيلع رصأ ام اذهو .ةرهاقلا يف تارباخملا ةرئاد
 ةسايسلا ىلع هناسرامي يذلا فارشالا نع لزانتلا امهتين يف نكي ملف :ةيجراخلا ةرازو
 متي مل نكلو ؛هيفظوم زاهج نييعتو ديدج نايك ةماقإب ةرهاقلا ىلإ ضيوفت ردص دقل .ةيناطيربلا
 حارتقا هيلإ فده ام اذه نا عم ةماعلا ةسايسلا نع ةلوؤسم نوكت ةيزكرم ةلاكو ءاشنا
 يتلاو ةلقتسملا اهتاسايس ذيفنتو رارقا يف ةفلتخملا ةيموكحلا تارادالا ترمتسا دقو .سكياس
 ريزو هيلإ عجري ناك يذلا رنشتيك رود ىه سيئرلا رودلا يقبو . .ةضقانتم تناك ام ابلاغ
 هتفصب سيلو رنشتيكل ًالثمم هتفصب طقف نكلو ؛ةسايسلا عنص يف سكياس رمتساو .ةيجراخلا
 ءاقب ىلع :فارشالا نع يلختلا يف بغري نكي مل يذلا ,شضشتيك رصأ دقو .ةلقتسم ةلاكول ًاسيئر
 .هلاح ىلع عضولا

 ام رارغ ىلع ةرهاقلا يف ديدجلا بتكملا ءاشنإل يعادلا نع ةيرحبلا تارباخملا سيئر لعاست دقل
 ملع يف ريبخ وهو ,تراغوه ديفيد ؛هحشرم نييعت ىرج هرطاخ ةئدهتلو .نوتيالكو سكياس هحرتقا
 تراغوه ناكو .بتكملل ًاسيئر ؛ةيرحبلا تارباخملا يف أطباض لمع دروفسكوا ةعماج نم راثآلا
 .برحلا لبق ةيناطيربلا تارباخملا ةزهجأ يف لمع نا قبسو ضومغلا هفنتكي ًاصخش
 شيجلا يف طباض وهو .ركراب درفلا ,يبرعلا بتكملا ةسائر لامعأب مئاقلا لحم تراغوه لح دقل
 ناك هنا ىدبيو ؛ةرشابم نوتيالك ةرادإ تحت تراغوه لمع ا ذنمو .رنشتيك قيقش نباو

 . ةيسيئزلا ةعارآ هزطانشن

 عيسوت ادارا نيذللا  نوتيالكو تيغنيو ءارآ تيبثتل تراغوه ةسائرب يبرعلا بتكملا حفاك دقو
 .دنهلا ةموكحو ةيجراخلا ةرازو ءارآل ًافالخ  يبرعلا ملاعلا ىلع ةيناطيربلا يصم فارشا

 ناهانيك ىعدي نادوسلا ةموكح نم عبطلا ءىداه طباض تراغوه بئان بصنم يف لح دقل
 بتكملا ىلإ طباضلا اذه ءاج دقو :تيغنيول ًاريتركس ,نمياس .ج ىعدي طباض نيعو «سيلاونروك
 ةديرجل قباس لسارم وهو نفيرغ بيليف ًاضيأ بتكملا ىلإ مضناو .نادوسلا نم يبرعلا
 فحتم يف هعم لمع ًاباش ناكو ءسئارول دراودا ساموت بلط يف تراغوه لسرأ دقو .«نمياتلا»
 رهتشا دقو ."*!نيحلا كلذ ذنم ةيلمعلا هتايح يف هل ًاسيئر تراغوه لظو ؛دروفسكا يف نايلومشأ

 .19517 ماع ةياهن ىتح ًايمسر هيف نيعي مل هنكلو ؛ةقيثو هب هتلص تناكو يبرعلا بتكملا عم سنارول لمع (#)
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجُك ايناطيرب

 .«برعلا سنارول» بقلب دعب ام يف سئنارول

 تارباخم برح نشي ناك هنا امبو  ةيكرتلا نوؤشلا يف ريبخ نوتيالك ىدل نكي مل رمألا لوأ يف
 (ربمسيد) لوألا نوناك ٠١ يفف ءظح ةبرض هتءاج مث .ًايلج أاصقن كلذ ناك دقف ءايكرت ىلع
 كردلا يف مدخ نا قبس يذلا .نديد ماهدنيو يلوبيلاغ نم ًامداق ةرهاقلا ىلإ لصو 65

 ًابئان هرايتخا يف (رياني) يناثلا نوناك رهش علطم يف نوتيالك حجن دقو .برحلا لبق ينامثعلا
 .نمثب ردقت ال ةزيم اهنا ةيكرتلا نوؤشلاب هتفرعم تتبثا ثيح ؛ةيرصملا تارباخملا سيئرل
 نأل حومطلا باحصأ نم مهريغو ناملربلا ءاضعأ نم بابشلاب جعت تذخأ نا ةرهاقلا تثبل امو

 .يبرعلا بتكملا لوح نورودي ًاعيمج ءالؤه ناكو «ةيطسوأ قرشلا ةسايسلا يف ةملك مهل نوكي
 ام ذنم سكياس كرامل ناقيدص امهالكو ديول جروجو تربريه يربوا نامربلا اوضع ءالؤه نمو
 رعشو طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا عنصل ًازكرم ةرهاقلا تحبصأ ًاريخأو .برحلا لبق
 ندنل يف ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب ةسايس ًالعف عنصي نم نا ملع ذإ ؛ىضرلاو حايترالاب نوتيالك
 .سكياس كرام ,هلثممو رنشتيك دروللا ؛ةرهاقلا ميعز امه
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 رشع ملط لصفلا

 برعلا ىلإ دوعولا ءاطعا

 )ع(
 ندنل ىلإ هعم بلج ١11١5« ماع ةياهن يف قرشلا نم سكياس ةدوع ىدل
 ةكراكف نم ةموسد ناك ةينساو ننهلا كلذ قل :لوهذلل ةاعدم نككأ ايش

 همامأ ىعذا نهماغ نيرع باش نع اين ناك قفل لإ هب ناعاس نإ : قكرع نقكم ءاشنإاب ةضاخنلا
 ديم باشلا انه سا ناك ترحلا يك لفتايناظيزو ةةعاسم نوعيطتسي هءاقدتصاو ها
 .يقورافلا فيرش

 ١5١5 فيرخ يف زرب دقف .نآلا هنع فورعم وه ام ليلقو ؛كاذنآ يقورافلا نع ًافورعم ناك ءيشال

 ريبك ءزج لالخو نيحلا كلذ ذنم ةيناطيربلا ةموكحلا هابتنا ىلع ذوحتساو ؛ًالوهجم ناك نأ دعب
 نم ثداح يف رمعلا لبتقم يف وهو توميو ًالوهجم ًاناسنا ناك امك بوعي نا لبق :.1517 ماع نم
 ناك امنيح رهشألا لالخو .لئابقلا تاراغ ىدحإ لالخ 117١ ماع يف قارعلا يف قرطلا ثداوح

 ميدقتب دعت ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ايناطيرب لعج 1415-1517 يماع يف ءوضلا ةعقب يف
 نيب طيسوك وهو .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف مهريغو ؛برعلاو ءايسورو ءاسنرفل تالزانت
 ضرع ءاسأ دق نوكي نأ ىأ همهف ءيسأ دق نوكي نإ اما برعلا ءامعزلاو نييناطيربلا نيلوؤسملا
 قرشلل باشلا اذه فلخ دقل هفطاوع يف نمخي نا لإ ءرملا كلمي الو .رخآلل نيبئاجلا نم لك ءارآ
 .ًايلك اهددبي نا دعب نمزلا عطتسي مل مهافتلا ءوس نم ةكرت نيرشعلا نرقلا يف طسوألا

0( 
 فيرشلا عم هيلإ لصوت دق رنشتيك دروللا ناك قافتا هبش يه ةشهدملا يقورافلا ةعقاو ةيفلخ نإ
 ىلإ رظني ناك يذلا رنشتيك دروللا نإف ًاقباس انركذ امكو .برحلا ةيادب دنع ةكم ريمأ نيسح
 يف عرش ِ !ةيدام ةوق هرابتعاب هيلإ رظني ناك امم رثكأ ةيحور ةوق هرابتعاب نيسسح فيرشلا

 برحلا ةيادب ذنم دقتعا يذلا رنشتيك عابتأ نيب ديحولا :نادوسلل 0 0 :تيغنيو و كتيجير ناكا#
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 مالس هدعبام مالس

 ملو .امهيلكل ةيضرم طورش ىلإ امهنيب تالسارملا تهتناو 1514 ماع فيرخ يف ةكم ريمأ ةلسارم

 هتناكم مدختسي الأ ىه طقف هنم ًايولطم ناك ام .كاذنآ ًائيش لعفي نا ”!نيسحلا نم ًابولطم نكي

 فيرشلا هلعفي نا ىشخي رنشتيك ناك ام اذهو) ةينامثعلا برحلا يف ايناطيرب دض ةيحورلا

 نا لمأي رنشتيك ناك ام اذهو) ايناطيرب ةحلصمل لبقتسملا يف ام تقو يف ءاهمدختسي ناو (نيسح

 .(ايسيورو ايناطيرب نيب ةسفانملا فانئتساو برحلا ءاهتنا دنع نيسح فيرشلا هلعفي

 ةلاسرب ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا رقم ءىجوف ١5١5 ماع علطم يف رومألا تيوس نا دعب
 اهيف بلاطي 1515 ماع فيص يف يأ ؛ماع فصن رورم دعب نيسح فيرشلا نم اهاقلت ىرخأ
 انرشأ) .همكح تحت ةلقتسم ةكلمم ًابيرقت اهلك ةيبرعلا ايسآ حبصت نأب ريسفت نودو  ةأجف
 هيلع نوضرعي مهنا مهفيس نيسحلا نا نوفرعي ال اوناك نييناطيربلا نيلوؤسملا نا ىلإ ًاقباس
 يتلا يه ةفالخلا ال ةكلمملا نا اوكردي ملو ؛ًايبرع ةفيلخ حبصي نا هيلع اوحرتقا امنيح ةكلمم

 .(نيحلا كلذ يف هيرغت تناك

 بارغتسالا راثأ دق ,تمصلا نم روهش دعب ريسفت نود ءاج يذلاو ؛عقوتملا ريغ نيسحلا بلط نإ
 نا نيسحلل يغبني هنا رخاس بيقعت يف زروتس دلانور لاقو .ةيناطيربلا ةرهاقلا يف كحضلاو

 امبر «بلطي هنا فرعي» نيسحلا نا زروتس لاقو .ناجحلا ةيالوب ظافتحالاب هل حمسن نأب ىهري
 هل حمست يتلا ةوقلا هدنع ىأ ؛لمألا هيدل وأ ؛قحلا هل امم ًاريثك رثكأ ؛:تاضوافملل ساسأك
 مدع يف ةبغرلا عفادب ,ىصم يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ,نوهامكم يرنه ريس نإ ."7«هعقوتب

 يغبني طسوألا قرشلا يف دودحلا ثحب نا هيف لاق ًاقيقر ًاباوج هيلإ لسرا ءنيسحلا ةمه طيبثت

 .برحلا ءاهتنا دعب ام ىلإ هليجأت

 لمعلا كلذ لاوحألا نم لاح يأب نكت مل ةلقتسم ةيبرع ةكلممب ةئجافملا نيسحلا ةبلاطم نكلو
 وه زروتسو نوهامكم هلهجي ناك يذلا رمألاو .ةرهاقلا يف كاذنأ تدب امبسح قطنملل بئاجملا
 ًايطخ ًاليلد 151١5 ماع (رياني) يناثلا نوناك رهش يف نيسحلا فاشتكا ناك ةكم يف ثدح ام نا
 ةحاطالا تأجرأ اهنا ةقيقحلاو  برحلا ءاهتنا دنع هب ةحاطإلل ططخت ةينامثعلا ةموككلا نا ىلع

 ردصلا ةلباقمل لصيف هنبا لاسرا ىلإ عراس دقو .”ةليقم تناك برحلا نأل لإ بيبسل ال هب

 اذه نع عجارتلاب يلاعلا بابلا عانقا يف ليئض لمألا نا هملع عم ؛ةينيطنطسقلا يف مظعألا
 .رارقلا

 ىلإ ؛هلويم نم مغرلاب ؛هتعفد يتلا يه نيسح فيرشلاب ةحاطالل ةاتفلا ايكرت بزح ةطخ تناك
 ملاعلا يف هتلزعل أاببس ةضراعملا هذه نوكت نا لامتحا نم ًافوخو .برحلا يف ايكرت ةضراعم

 .زاجحلا كلم اقحالو زاجحلا مكاح هنا ًاضيا هيلا راشيو .نيسح كلملا ًاقحالو نيسح ريمألا
 . ١ 8ا/ ص( بيك نائانوج :ندنل) واه ةحول :سكياس كرام ؛نوسلدا رجور )١(

 ١189. ص ,هسفن عجرملا (؟)
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 طبسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرجّت ايناطيرب

 ةيرسلا تايعمجلا دييأت ىلع لوصحلا ةيناكما يصقتسيل قشمد ىلإ لصيف هنبا دفوأ «يبرعلا
 قشمد يف لصيف فقوت ,ةمهملا هذهب موقي يكلو .اهل ًارقم قشمد نم ذختت تناك يتلا ةيبرعلا
 ةدوعلا قيرط يف ىرخأ ةرمو ؛مظعألا ردصلا ةلباقمل ةينيطنطسقلا ىلإ هقيرط يف ىهو ةرم :نيثرم
 .ةينيطنطسقلا نم

 يف قرف ثالث كانها نا هل ليق 1516 (سرام) ناذآ نخاوأ يف :ىلوألا ةزملا قشمد يف هفقوت ىدلو
 ةيرسلا تايعمجلا ناو ,قشمد ةقطنم يف ةزكرم يهو برعلا نم اهدارفأ ةيبلاغ ينامثعلا شيجلا
 مايقلا نع اوقدحت ةيرسلا تايعفجلا ءاضعا نا عمو :هتذايق فلخ ريستس قرفلا هذه نا دقتعت
 دقتعي مهمظعم ناك ةيحان نمف .ددصلا اذه يف تاظفحت نع ًاضيأ اوربع دقف ءايكرت ىلع ةروثب
 ىلإ نوزاحني مهلعجي يذلا ام مهسفنأ اولأسي نا دب ال كلذبو ءًاعيرس برحلا حبرتس ايكرت نا
 نينيودرألا ءافللاو ةيدافشعلا ةيروطاربمألا نيب ةكراقلاب «ىرخلا ةيحبات نمو: ىئاخلا :بئاجلا
 .نويبوروأ نويحيسم مهمكحي نا ىلع نوملسم كارتأ مهمكحي نا نولضفي اوناك

 لإ لايف اوتاع ةيرسلا تايعسلا ءاضعا نأ رفاطلاف :هل قوططخي اوناكاام نعت ةلدألا ةردق منو
 قيرط نع) نيسحلا اوحصن دقف .برعلا ءالو بسك لجر نم ايكرتو ايناطيرب نيب ةديازم حرط

 ايسآ يبرغ مظعم لالقتسا دييأتب ايناطيرب دهعتت مل ام ءافلحلا ىلإ مامضنالا مدعب (لصيف
 ناطق نأ اهدتع عيطختس# ىتاطيربلا دهعتلا اذه لع ةيرشلا' تايعمعلا تليطس اهأاذإو. ةينزخلا
 . :ديدتلا اذه ةافانهم ةيضامفعلا ةرووطادتمالا لإ
 .مظعألا ردصلا ةلباقمل ةينيطنطسقلا ىلإ قشمد يف اهدقع ىتلا تاعامتجالا دعب لصيف قلطنا
 عضولا نا دجو ؛هدلب ىلإ ةدوعلا قيرط يف :1515 (ويام) رايأ 1 يف قشمد ىلإ هلوصو ىدلو
 ةيبرع ةرماؤم ةحئار مش دق ناك ؛يكرتلا ةيروس مكاح ءاشاب لامج نا كلذ .ًاريبك ال دبت لدبت دق
 تتشو اهئامعز نم نيريثك لقتعاو ةيرسلا تايعمجلا قحس نا دعب ءاهقحسل تاوطخ ذختاو
 نيريثكلا لسرأو ةيبرعلا ةيبلغألا تاذ ثالثلا شيجلا قرف ةئزجتب ماق هنا امك «نيرخآلا لمش
 ."7ىرخأ نكامأو يلوبيلاغ ىلإ اهطاببض نم
 - !ىرخا ةياور بسح ةعستو «تاياورلا ىدحإ بسح لاجر ةتس  نيرمآتملا نم ةنفح تيقب
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع ةروث يف عورشلا مهرودقم يف دعي مل هنا لصيف ءالؤه غلبأ دقو
 تقي نأ نيسحلا عاطتسا اذإ اذه _ ةفلخ قوريسي مك: نو ةروثلا لاعتألا نم نيسحلل ادي ذلق
 .برعلا لالقتسا دييأتب اودهعتي نأب نييناطيربلا ًالوأ
 ةيبرع نوكت نا يغبني يتلا قطانملا ددحت ةقيثو ةدوسم اودعأ دق ةيرسلا تايعمجلا ءاضعأ ناكو

 دقو ؛ةكم ىلإ قشمد نم هعم لصيف اهلمحف ءقشمد لوكوتورب ةقيثولا هذه تيمس دقو ؛ةلقتسمو

 .55 ص :(ليريكوك ندلوغ ةعبطم) سنارول .ا١ .ث ملقب , ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةيرسلا لئاسرلا (؟)

 ىغاكيشو انابروا) ةيبرعلا ةيموقلا لوصأ نع تالاقم ةبورعلا ىلإ ةينامثعلا نم ؛نود تسنرا .س (4)
 7١ ص ١91/7(: :يونيليا ةعماج ةعبطم :ندنلو
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 مالس هدعيبام مالس

 ام كانه نكي ملو .ايناطيرب ىلإ اهب مدقتي نا نيسح ريمألا ىلع ناك يتلا بلاطملا ةقيثولا تددح
 تايعمجلا دييأت ىلع لوصحلا يف هدعاسب اهحرط نأل «بلاطملا هذه ميدقت نم نيسحلا هرسخي

 هتبلاطم نزعيس اهحررط نا امك ءهتروث نلعي امدنع دييأتلا اذه ةميق تناك امهم ةيرسلا

 ريربت يف ًاضيأ هدعاسيو :ةماعلا ةيبرعلا ةسايسلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةسايس يف ةماعزلاب

 ةنمضتملا هتلاسر ١5١5 ماع فيص يف لسرأ هنإف اذكهو .ةملسملا ايكرت دض نييحيسملا هدييأت

 امك  بلاطملا هذه لمحت مل ثيح «ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا رقم ىلإ قشمد لوكوتورب بلاطم

 .دجلا لمحم ىلغ - اتيأر

4 
 يف لصوملا نم ينامثعلا شيجلا يف يبرع نكر طباض ىهو ؛ يقورافلا فيرش دمحم مزالملا ناك

 اهيف فقوت امدنع قشمد يف هلمع ناكو ؛ةيرس ةيعمج يف ونضع :ةرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا

 .نيحلا كلذ يف كانه لصيف اوقتلا نيذلا دحأ ناك امبرو ١141. ماع لئاوأ يف ىلوألا ةرملا لصيف
 .هيف ثيدح نم راد ام ءاقللا اورضح نيذلا هئالمز نم عمس دق نوكيف هاقتلا نكي مل اذإ امأ

 قشمد نع مهداعبإب اشاب لامج رمأ نيذلا ةيرسلا تايعمجلا طابض نم ًادحاو يقورافلا ناكو
 برعلا لاسرإ نوربتعي سانلا ناكو .ةعفترم تاباصإلا تناك ثيح يلوبيلاغ ةهبج ىلإ مهلاسرإو
 قحسل اشاب لامج اهعبتي ةدمعتم ةسايس هنا كانه اولتقيل ةهبجلا طوطخ ىلإ مهرمآتب هبتشملا
 ةهبج زيزعتل دونجلا لاسرإل ةهيجو ةيركسع بابسأ كانه تناك ىرخأ ةيحان نمو .درمتلا
 نود «باترا دق يقورافلا ناك امبرو .ءاقبلا لجأ نم لتاقي ينامثعلا ماظنلا ناك ثيح يلوبيلاغ

 بكترا هنأب هبتشي اشاب لامج نا ىلع لدي يلوبيلاغ ىلإ هلاسرا نا «نيقيلا دح هبايترا غلبي نا
 .ةنايخلا مرج

 ىلع مهنم علطا دقو .قشمد يف اوقب نيذلا ةيرسلا تايعمجلا طابضب لاصتا ىلع يقورافلا لظ
 تايعمجلا ءاضعأ نم ةيقبلا نا مهنم ملعو ءلصيفو نيسحلا هلعفي ناك ام ليصافت نم ديزم

 ام اذإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض ةيبرع ةروث ةدايق ىلع نيسحلا اوعجش قشمد يف ةيرسلا

 .برعلا لالقتسال ةيرسلا تايعمجلا جمانرب يأ :قشمد لوكوتورب دييأت ىلع ًلوأ ايناطيرب تقفاو
 ماع فيص يف ةرهاقلا يف نييناطيربلا ىلإ ةلاسر بتك دق عقاولا يف ناك نيسحلا نا ًاضيأ ملعو
 ًايصخش هبلاطم ةعومجم هنا ىلع لوكوتوربلا اذه ًاضراع قشمد لوكوتورب اهنمض 6
 ًابيرقت اهلماكب ةيبرعلا ايسآ يبرغ لمشت ةيبرع ةكلممل اكلم هتيبثتل
 طوطخ ىلإ لقتناو يلوبيلاغ يف ةينامثعلا تاوقلا نم يقورافلا مزالملا رف 141١ ماع فيرخ يف
 ,ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تارباخملا ىلإ اهلقني نا ديري ةماه تامولعم هيدل نا ًايعدم ؛ءافلحلا
 تابثا ىلع لوصحلا كشو ىلع اشاب لامج نوكي نا فاخ هلعلو .هباوجتسال رصم ىلإ اوف لسا
 نا يف لمأي ناك امبرو .برهلل ًاحاتم تقولا ماد ام برهي نا ررقف ايكرت ىلع ةرماؤملا يف هتيوضعل

 لحلف



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرجُت ايناطيرب

 زفاحب فرصت دقف هعفاود تناك ًايأو .ةسايسلا ملاع يف رودب هدحو مايقلا قيرط نع أدجم بستكي
 .ةمهم ةيأب مايقلا هيلإ دهع دحأ ال ذإ :يصخش

 لجسلا لالخ نم فرعن نا بعصلا نمو ؛ةيزيلكتالا ةغللا نم ليلقلا فرعي يقورافلا ناك
 ىرج ىدم يأ ىلإ وأ ًاحيحص ًامهف هويوجتسم همهف دق ىدم يأ ىلإ لماكتملا ريغ يخيراتلا
 دقل .هنم هوعمس مهنا اوعدا يذلا مالكلا اوعمسي نا اودارأ نيذلا كئلوأ لبق نم مالكلا هنيقلت
 ةيعمج لف وضع هذا ةيناظيربلا تارئاكلا طاننض هيوككسا امدنع تاشلا ظياضلا "| ذه ىعننا

 هذه يف ةيدايقلا ةيصخشلا مسا ركذ ىلع ىتأو .ةيرس ةيبرع ةيركسع ةيعمج يهو ءدهعلا

 ةيناثلا ةينامثعلا ةقرفلا ناكرأ سيئر ءيمشاهلا نيساي قيرفلا ءقشمد يف دوجوملاو ةيعمجلا
 تاحرتقم ًايمسر هيبوجتسم عم ثحبي نأب ًاضوفم سيل هنا فرتعا يقورافلا نا عمو ؛ةرشع
 نوتيالك تربليج هلبقف ؛ةمظنملا مساب ثدحتملا هنأب ام ببسل  رهاظت دقف ءدهعلا ةيعمج
 يتلا ةياورلا نا عمو .("!ةمظنملا مساب ثدحتملا هتفصب ةرهاقلا يف ةيناطيربلا تارباخملا سيئر
 .قيقحتلا نم ًاديزم يرجت نا نود ةيناطيربلا تارباخملا اهتقدص دقف ءاهنم تبثتلا متي مل اهمدق

 .نوتيالك عدُخ دقل :ىرخأ ةعامج ةيأل الو لب دهعلا ةيعمجل ًالثمم نكي مل يقورافلا نا ةقيقحلاو
 يف هئالمز نم  ملع هنا ىه ,دهعلا ةمظنم لثمي هنا يقورافلا ءاعدا ىلع ةيقدص ىفضأ ام نإ

 اهمدق يتلا بلاطملا ىلع علطاو نيسح فيرشلا عم ةيناطيربلا تالسارملا ليصافتب - قشمد
 151١6. ١ ماع فيص يف ةرهاقلا ىلإ نيسحلا

 مدقت نا ءقشمد يف برعلا شيجلا طابض نع ةباين ملكتي هنأب رهاظتملا ,يقورافلا بلط دقل
 كلذ لفق امذثعو . نيسخلا اهمسر ىتلا نؤدعلا نم ةلفتسم ةيبرع ةلود ديياتب ادهعت ايئاطيرن
 ةقيقحلا نا نوتيالك نهذ قف خسرت دقو": ةيتاطيربلا.تارباهلا نظن يف ةلماكم هتامزلعم ةانجف' تدب
 نع نافلتخت ال امهاتلكف ؛ةفداصم نكمي مل بلاطملا يتعومجم نيب قباطتلا نا يه ةيرهوجلا

 نيذلا برعلا نم هريفو  دهعلا ةيعمج سسؤم  يرصملا اهمدقي حرب ام يتلا اهنيع بلاطملا
 :نيتسحلا مهدت ةيرسلا تايعمجلا نأ عمص اذإفنرحلا ةيادب نم ةرفاقلا ف ىفنملا يف نوشيعي
 ةريزج هبش نم همكحي يذلا ءزجلا طقف لثمي هنأ ىلع ةكم ريمأ ىلإ رظنلا ةلاحلا هذه يف نكمي الف
 نوتيالك نا امبو ؛يقورافلا اهب اهروص يتلا ةوقلاب ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا تناك اذإف .برعلا
 نم نييالملاو نيينامثعلا بدونجلا نم فولألا مساب قطني يلاتلاب نيسحلاف ,كلذك اهنا أطخ روصت
 .نيينامثعلا اياعرلا

 هلاق امل ًاقفوو .نيسحلا ىلإ يروف در لاسرا مهيلع نا هءالمزو نوتيالك يقورافلا رذنأ دقو

 اودارأ اذإ ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلا لالقتسا اونمضي نا نييناطيربلا ىلع ناك «يقورافلا
 يف ءايناظيرب باتشلا !ذه لهمآ نقو..ةينامثعلا ةئروطاربمالا لخاد ادرمت نيعلا' ةمظنم نوقت نا

 - 1114 اهومجرتمو نيسحلا  نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا يف ءيرودك يليا (0)
 ا ص,(11 :«جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) لحدركا

 ل
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 يقلت فوس ,لاق امك ؛ةيبرعلا ةكرحلا نإف اَلِإو ,ضرعلا لوبقل طقف نيعوبسا ةدم ؛يئاهن راذنا
 :ةيتامشعلا ةيروطازيمالاو:انناملا ءاوو اهمغد لاكي

 زتيف ىلإ نروتس دلانور بتك ١5١١ (ربوتكا) لوألا نيرشت ٠١ يفو .ةرهاقلا تزفّتسا دقل
 نوتيالك دعأ هسفن تقولا يفو ."0«ةداح ةلاح تغلب ةيبرعلا ةلأسملا نإ :ًالئاق رنشتيك /دلاريج
 شيجلا دئاق ؛ليوسكام لارنجلا ىلإ اهلسرأف يقورافلا عم هتاثداحم اهيف ضرع ةركذم
 لاق (ريوتكا) لوألا نيرشت ١7 يف رنشتيك ىلإ ةيقرب لاسرإ ىلإ عراس يذلا ,رصم يف يناطيربلا
 كلف نم كاعف كءاح يفسلا تاحرتفم ناو: قدعلا طرطخ فلك ةةرزق ةمظنم كلاذه ناو انف
 '*()()ودعلا ىلإ برعلا زاحنيس اهعم قافتا ىلإ لوصولا متي مل امو ؛ةمظنملا
 شويج ذاقنا نم مهنكميس ةيبرع ةروث مايق نا اودقتعا ةرهاقلا يف رنشتيك عابتا نا رهاظلاو
 يف يلوبيلاغ ةريزج هبش فارطأ دنع اهدونج حاورأ ذاقنا ليبس يف لتاقت تناك يتلا ءافلحلا
 حجرملاو ,رنشتيك لاجر نم :نوتلماه نايإ وه يلوبيلاغ يف يناطيربلا شيجلا دئاق ناك .ليندردلا
 ,رصم يف يماسلا بودنملا عانقا يف مهتدعاسمل هعم لاصتا ىلع اوناك ةرهاقلا يف رنشتيك عابتا نا
 اولعف مهنا ىلع لدي اممو .ةيبرعلا بلاطملا ةيبلتب ,ددرتلا هيلع بلغ يذلا ؛نوهامكم يرنه ريس
 مل يتلا) ةيبرعلا ةروثلا نع هتيلوؤسم نم هيف لصنتو ؛ماع دعب نوهامكم هب ىلدأ حيرصت ؛كلذ
 :نوهامكم لاق .(نيحلا كلذ ىتح ةحجان نكت

 هنا ىرأو :«ةيبرعلا ةكرحلا ىلع فارشالا ةيلوؤسم يب تطينأ امدنع يتايح يف موي سعتأ ناك»

 تناك رمألا ةيادب . ضحم يركسع لمع هنأ :كلذب يل ةق ةقالع ال نا نيبأل تاك عتضبا نهاديا

 ذختأ نا لإ ةيجراخلا ةرازو تلّسبوت دقو .يلوبيلاغ نم هلسرأ نوتلماه نايا ريس نم ًالجاع ًابلط
 لماكو يلوبيلاغ يف تاوقلا نم ريبك ءزج ناك نيحلا كلذ يف . ,يرخلا نم برعلا بحشل ًايروف ءارجا
 ."«برعلا نم ةفلؤم ًابيرقت نيدفارلا دالب يف يتلا ةوقلا

 ركذ «يقورافلا بلاطم ةيبلتب نذأت نا حاحلإب ندنل دشاني يناطيربلا دمتعملا رقم ناك امنيبو
 تالزانت مدقيس يبرعلا باشلا نا يأ :ضوافتلل ةلباق بلاطملا هذه نا يناطيربلا دمتعملا رقم
 بلق يف ةيلاتلا روهشلاو عيباسألا لالخ ىقبي نا يف يقورافلا حلفأ دقو .ةرورخلا يضتقت امثيح
 ,تايروطاربماو نادلب مسر ديعيو مسري ؛ىربك ةعدخ حبصا ام يف ءباشلا اذه ناكو .راوحلا
 لك ناكو «برعلا نييموقلا ةداقو ةكم ريمأو «يناطيربلا دمتعملا رقم نيب لئاسرر لدابت لالخ نم
 يقورافلا مدق دقل ؛نيرخآلا نيفرطلا دحأ ثوعبم ىه يقورافلا نا نظي فارطألا هذه نم فرط

 .الا/ ص ؛هسفن عجيملا )١(

 ./8 ص ,هسفن عجرملا (1)
 .ىدعلا ركسعم يف اعف برعلا ناك نإ ؛بيرغ ديكأت هنا (#)

 ١51١(2 ,نوسلوكينو دليفنديد :ندنل) ىرخا ةيطسوأ قرش ث تاساردو سواه ماثاش ةياور «يرودك يليا (8)
 ص ١15.
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 ,نييناطيربلا نم ةيغاص ًانذأ ىقلي دهعلا ةيعمج يف وضع هنا ىلع نيسحلا ىلإ ةلاسر يف هسفن
 اذه ةيوه فشتكي نا لصيف لواح دقو .نيسحلا مساب ضوافي هنأب رهاظت دقف ةرهاقلا يف امأ
 ,ةمسا ىوس فرعي نأ عطتسي ملف :ةرهاقلا يف ةيمهألا هذه لك بستكا يذلا ضماغلا يبرعلا
 .«هفرعأ مل» نيسحلا هدلاول هبتك ريرقت يف لصيف لاقو .ًائيش هل ينعي نكي مل اذهو

0 
 بلح نم دتمي طخ دنع) ةيروس لخاد يف اسنرف بلاطم ةضراعم ىلإ ةعزنلا يوق نوتيالك ناك

 حمسي نل نيسحلا نا لاق يقورافلا نا نوتيالك ركذ دقو .(صمحو ةامحب ًارام قشمد ىلإ
 لقني نوتيالك ناك له ًادبأ فرعن ال دقو .قشمبدو صمحو ةامحو بلح ىلع ءاليتسالاب اسنرفل
 تارابعب همهف ام لقني ناكوأ مالكلا اذه لقن يف ءىطخي ناكوأ .ًالعف يقورافلا هل هلاق ام ةقدب
 هنطقي يذلا نانبل_- ةيروس لحاس نم اسئرف داعبتسا نكمياال هنأب رقي نوتيالك ناكو .هدنع نم

 ودبي هناو ؛هرظن تاهجوب لبق يقورافلا نا ركذ ىرخأ ةرمو .ةيسنرف ةياعرب نوظحي نويحيسم
 غلبأ دقف يقورافلا امأ .ةقطنملا كلت يف ةيبرعلا بلاطملا نع لزانتلل .نيسحلا مساب ءًادعتسم
 .ضفر هناو  لزانتلا اذه مدقي نا هيلإ بلط يناطيربلا بناجلا نا نيسحلا

 ةيجراخلا ةرازو ىلإ :نوهامكم يرنه ريس :يماسلا بودنملا قربأ :نوتيالك ريراقت ساسأ ىلعو
 هدودح دتمت نأب يلصالا هبلطمب كسمتلا ىلع بصي نل ةكم ريمأ نا يقوراقلا لوق اهيلإ الفان
 بلح تاعطاقم لالتحال ةيسنرف ةلواحم ةيأ «حالسلا ةوقب» مواقيس هنا ريغ .رحبلا ىتح ةيبرغلا

 .طورشلا هذه لوبقب ًاضيوفت نابلطي نوتيالكو نوهامكم ناكو .''''قشمبو صمحو ةامحو

 ما كم م تاملك تناك :؛ةيفارغج نكامأ ىلإ ريشي ناك امدنع نوهامكم كدا يتلا تاملكلا نكلو

 ؟قشمد ةيالو ىلإ وأ قشمد طيحم ىلإ «ق قشمد ةنيدم ىلإ ريشي ؛ًالثم ءناك لهف . ةمهبم ةيبايض

 مأ ةنيدم طيحم ينعت (تكيرتسد) ةعطاقم اهانعمو اهمدختسا يتلا ةيزيلكنالا ةملكلا تناك له
 ناذللا امه نوتيالكو نوهامكم نا مأ ,تاعطاقم نع ثدحت يذلا وه يقورافلا ناك لهو ؟ةيالو
 ؟ًاندم تاعطاقملاب نودصقي نويناطيربلا ناك لهو ؟تاعطاقم نع اثدحت

 - صمح - ةامح  بلحب ةبلاطملا ىزغم لوح رودي حرب ام ريرملا شاقنلاو نيحلا كلذ ذنم
 نا ةلئاقلا مهتجح ةيبرعلا نيطسلف راصنأ حرط نيحلا كلذ ذنم تضقنا دوقع لالخو .قشمد

 ةيناطيربلا ةرهاقلا نا ينعي اذهف ءًاحيحص ًامهف تمهف ام اذإ ةعبرألا ةيفارغجلا ءامسألا هذه

 اذه .ةسكاعم ةجح نوحرطيف ةيدوهيلا نيطسلف راصنأ امأ ؛ةيبرع نيطسلف نوكت نأب تدعو
 مدختسا «تادهعت ءاطعا تقو ناح امدنع هنا ىرنسو .ىودج نود ام ىنعمب ناك شاقنلا

 .ةتبلا ءيشب هسفن مزلي الآ اهنم دصق ءاوتلالا ةديدش تارابع دصق نع نوهامكم

 1 .رير ةقيثولا . 6 0ع ,رتشتيك قاروأ «ماعلا لجسلا بتكم ؛ويك )5

 ةقيثولا . 5١65 ١" - ف .جروج ديول قاروأ «كوربرفيب ةعومجم :تادروللا سلجم تالجس بتكم ؛ندنل 0 ١(

 ١ ا/
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 ناك امبر هنإف ءقشمد - صمح  ةامح- بلح يفارغجلا فيرعتلا بحاص وه نوتيالك ناك اذإ

 نإ .يسنرفلا ذوفنلل عضاخلا لحاسلا نع دالبلا لخاد لصف ةيفيكبو نانبلو ةيروسب ركفي
 عبرألا ندملاو .بونجلا ىلإ لامشلا نم نادتمي ةيروس يف ةراضحلل نيطخ دحأ لثميرحبلا لحاس
 يذلا ليوطلا قيضلا رمملا ددحت ةيدابلاو لابجلا نيب اهعقومب ندملا هذهو .رخآلا طخلا لثمت

 ىلع ودبت ةامحو صمحو بلحو قشمد ندم نإ .ةيروس لخاد يف ًايعارز ةرمثتسملا ةقطنملا لكشي

 تناك يتلا ةعبطلا يهو ؛١٠15١ ماع ةعبط ةيناطيربلا ةعوسوملا يف ةتبثملا ايناطيرب ةطيرخ
 ناسناإل نكمي يتلا ندملا تناك اهنإف اذكهو ةيروس لخاد يف ةديحولا ندملا اهنا ؛كاذنآ ةلوادتم

 نأب ميلستلا عمو .ةيروس نم ةيلخادلا ةقطنملا فيرعت دارآ ام اذإ مسالاب اهركذي نا يزيلكنا

 يف أعم اهعمج يقطنملا ريغ نم نا نوري '"نيخرؤملا رابك لعج امم ,ةلثامتم ريغ ندملا هذه

 .ةيناطيربلا ةعوسوملا ءىراقل ةبسنلاب ًايلج ًارمأ ودبي ًاعم اهعمج قطنم نإف ؛ةدحاو ةعومجم

 .ةيديدحلا ةكسلا طخ ىلع ةعقاولا ندملا يهف :ةكرتشم ىرخأ ةماه ةيصاخ ندملا هذهل تناك دقو
 نويسنرفلا هانب يذلا «اهتادادتماو ةامح  قشمد ديدح ةكسل ةينامثعلا ةيعمجلا» طخ نإ

 هتلحر ءرملا لمكي قشمد يفو .'''!بونجلا يف قشمدب لامشلا يف بلح لصي ١1455: ماع يف حتتفاو
 ضرأب ةيروس لصيو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًابونج دتمي يذلا يزاجحلا يديدحلا طخلا ةطساوب
 يقورافلا ناك اذإو .كاذنآ ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ادب كلذ نا دكؤملا نمو .نيسح فيرشلا

 ,هتهذ يق ناوام اذهننا'ؤف:بير الف ءاهئامساب ميزالا ندملا هذهركذ نم لوأ وه ,خوتيآلك سلو

 ضرتفي هنإف انساب اير ةسع قوبصق هدأ اناث ىرتعت 3 هيف ةيديدحلا ككسلا تناك رصع يفو

 بسك ىلع رصأ دق نوكي نأ ءضرألا ىلع ضوافيو نيسحلا لثمي يسايس وأ يدنج يأ يف
 «بونجلا ةمصاع اهرابتعاب قشمد ةطحم طقف سيل :ةيديدحلا ككسلا تاطحم ىلع ةرطيسلا

 .ةامحو صمح :امهنيب طبرت نيتللا نيتطحملا ًاضيأ لب ؛لامشلا ةمصاع اهرابتعاب بلح ةطحمو
 لبق) نوططخي ةاتفلا ايكرت بزح ةداق ناك دقف .ةبلاطملا هذه تلمأ دق ًاثيدح ةبستكملا ةربخلا نإ
 دتمملا يديدحلا طخلا ىلع مهفارشا قيرط نع زاجحلا ىلع ةرطيسلل (مهتطخ برحلا فقوت نا

 نم ءرملا عقوتي نا هنم ًاغورفم ًارمأ ناكو .زاجحلا يف نيتسيئرلا نيتنيدملا ىلإ ًابونج قشمد نم
 :مهتيجيتارتسال سكاعملا قيرطلا كلسي نا برحلا يف حبارلا بناجلا ىلإ زاحنا ام اذإ نيسحلا

 .يديدحلا اهطخ ىلع فارشإلاب ةيروس لخا د ىلع رطيسي نا يأ

 - بلح طخب يلودافلا ةبلاطم ا نيذلا 0 اونوكي مل مأ تاو نوتيالك ناكل 0

 ,مهنم دحاو يروضخ يليا روسفوربلا »ع

 ,ةلاحرلا ليلد ؛«صربق ةريزجو لبابو نيدفارلا دالب ربع قرطلا عم :ةيروسو نيطسلف ,ركدياب لراك )١١(
 ١151. ص ,(١151١؟ ,ركدياب لراك :غيزبيال) هنيزعت متو هليكشت ديعا ,ةسماخلا ةعبطلا
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 طسوألا قرشلا عقنتسم قت ىلإ ٌرِجّت اياطيرب

 داليملا ديع موي رنشتيك / دلاريج زتيف ىلإ زروتس بتك ؛نوهامكم لصي امثير رقملا ةسائر يف
 هذهب مكجاعزال ةرذعملا وجرأ» ًافيضمو برعلا عم ضوافتلا ىلإ ةيلوألا ايطعي نأ امهيلإ ًالسوتم
 يكل يضاملا فيرخلا لصف لاوط تنع نم انأو ؛نوتيالك ؛هانيقل ام متفرع ىل نكلو ءبعاصملا

 ببس متمهفل ؛ةيبرعلا ةلاسملا يف مامتها يأ يدبي وأ حارتقا يأب مدقتي ينلم ريس لعجن
 , "7 «انقلق

 انركذ امك  ىرخأ ةرم ةرهاقلا يف فقوت سكياس كرام ريس نا نوتيالك ظح نسح نم ناك

 ىود ذإو 151١5. (ربمفون) يناثلا نيرشت رهش يف ندنل ىلإ دنهلا نم هتدوع قيرط يف  ًاقباس
 ,شهدملا رمألاب مهداقتعا ىودع هيلإ اولقن دقف سكياس مامأ يقورافلا ةصق هوالمزو نوتبالك

 ناك .برحلا يف ءافلحلا بناج ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم يبرعلا فصنلا زايحنا ةيناكما يأ
 لك ًامتح ريغ ام اذهو «ةرهاقلا ىلإ هلوصو دنع سكياس هب لبقتسا يذلا شهدملا ًابنلا ىه اذه
 .تاباسحلا

 نوكي نا نكمي ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا نا ملعي نا سكياسل ةبسنلاب ةيصوصخ اذ أبن ناك دقل
 يتلا تابيترتلا راظنمب ةقطنملا يف ةيسايسلا رومألا ىلإ رظني ناك دقف .برحلا يف ًاسيئر ًالماع
 ,مهينامأو دالبلا لهأ ناكسلا حلاصم امأ .ةسفانتملا ةيبنجألا ىربكلا لودلا نيب تمت دق تناك
 قلي مل هنكلو ةيكرتلا ةمكاحلا ةقبطلاب باجعالا مئاد ناك دقل .هتاباسح يف نأش يأ اهل نكي ملف
 ءالؤه ىلع ًافاصوأ قلطي ناك امدنعو .ايسآ يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا اياعر ناكسلا ىلإ لاب
 .ةنيهملا ظافلألا يف نيرمت نع ةرابع هفاصوأ تناك دقف :ةيعماجلا هتسارد لالخ اياعرلا

 مهل حمست ام ردقب رارشأ» مهناو «نوحقو» مهناو «ءانبج» مهنا ندملا ناكس برعلا نع بتك

 نإف كلذ عمو ؛""«ةسرتفم ةعشج تاناويح» مهنأب ىدبلا برعلا فصوو .«ةليزهلا مهماسجأ
 قرشلا هدهشيس يذلا لاتقلا يف نيسيئرلا ايناطيرب ءافلح نوحبصيس اوناك برعلا ءالؤه
 ءارآلا لوبق ةرهش هل تناك يذلا سكياس نإ .نوتيالك اهب هدّوز يتلا تامولعملل ًاقفو ءطسوألا
 ةلوهسلاب اهذبن ىلع رداق هنا نآلا رهظأ دق ءاهصيحمتل يفاكلا تقولا ذخأي نا نود ججحلاو

 .طسوألا قرشلا بوعش ةيضقل ريصن ىلإ ةأجف لوحت دقل .اهسفن
 داكو ؛نيحلا كلذ ذنم همزال دوهيلا نم فوخب رعشي ةسبردملا يف ةساردلا مايأ ذنم سكياس ناك

 اياوزلا نم ريثكلا يف ةرطخلا ةيلودلا مهترماؤم ةكبش حملي ناك ذإ ًاسجاه حبصي فوخلا اذه
 ةرم بتك دقف ؛ًافنع دشأ ًاروعش اهوحن رعشي ناك ىرخأ ةعامج كلانه تناك نكلو .ةمتعملا

 ىلع ."''«كلذ نم ءيش مهيدل سيلف نمرألا امأ ؛ةديجلا لاصخلا ضعب مهيف بوهيلا ىتح» لوقي

 .45 .ق.ق ةقيثولا 47“ 51/٠١ رنشتيك قاروأ ءماعلا لجسلا بتكم ءويك (١؟)

 ريمدت :طسوألا ىفرشلاو ارتلكنا ؛يرودك يليإ :باتك يف اهعمج مت ةسبتقملا لاوقألا نم اهريغو هذه (1)

 .15 ص ١191/8(: ,رتسفراه ةعبطم :سكس ؛ نكوضافأ ١97١ ١ 1914 ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 .هسفن عجرملا (14)



 مالس هدعب ام مالس

 متي ينمرأ شيج ءاشنا ةسامحب حرتقاو ,ةرهاقلا يف نمرألا ءامعز ضعب نآلا ىقتلا سكياس نا

 .ايكرت ىزغ لجأ نم ءةدحتملا تايالولا يف نيميقملا نمرألا نمو برحلا ىرسأ نم هدارقأ دينجت

 .""ءميباسأ ةينامث لالخ بوجولا ىلإ شيجلا اذه جرخي نا عيطتسي هنا ركذو

ىلإ ًايلك زاحنا دق ؛طسوألا قرشلا ءانبأ ءازإ ًاثيدح ةسامحلا هيف تبد يذلا اذه سكياس نإ
 يأد 

 ندنل ىلإ دوعي نا نوتيالك هيلإ زعوأف .رصنلا حاتفم رفوت دق ةيبرعلا شويجلا نا لئاقلا نوتيالك

 نم نييسنرفلا نم مهأ نوكي نا نكمي نيسحلا نا يأ ؛ةرهاقلل ةديدجلا ةلوقملا حرطل ًادعتسم

 .قرشلا يف برحلا ءاهنإب ليجعتلا ثيح

 يف تارباخملا زاهج يف مدخي ناك يذلا نالربلا وضع تربره يربوأ ًاضيأ نوتيالك عنقأ دقو

 ةيجراخلا ريزوو رنشتيك دروللا لباقي نأب دهعت يذلاو ,ندنل ىلإ ةدوعلل دعتسي ناكو ,ةرهاقلا

 ةركذم ةدوسم «نوتيالك ةدعاسمب :؛تربره دعأ دقو .امهل رومألا حرشيل :ءيارغ دراودا ريس

 لجأ نم ؛ةامحو صمحو بلحو قشمدب مهتبلاطم نع يلختلا ىلع نييسنرفلا ثحت ةجهللا ةديدش

 .نيسح فيرشلا ىلإ ندملا هذه نع لزانتلا

)0( 
 حفانيو نيلوؤسملا ىلإ اهغلبيس يتلا ةديدجلا رومألا نمريثكلا هعم ًالماح ندنل ىلإ سكياس داع
 حرتقا امدنع كلذ ناك .1515 (ربمسيد) لوألا نوناك يف ًاراح ًابيحرت هراظتنا يف دجيل ءاهنع
 .(يشاعلا لصفلا رظنأ) هئاشنال ىلوألا تاوطخلا ذختاو يبرعلا بتكملا ءاشنا

 بّتر دقو .دنهلاف رصمو ناقلبلا يف نيلماعلا نم ماه يناطيرب لوؤسم لكب ىقتلا هريغ دحأ نم ام
 نع ةقبثنملا برحلا ةنجل مامأ لثمي نا هل بتر امك ,جروج كلملا عم ةلباقم يكذاه سيروم هل
 .اهّرس نيمأ يكناه ناك يتلاو ءارزولا سلجم
 ًاقباس ناك نيذلا  برعلا نا يه ءارزولا سلجم ىلإ سكياس اهلقن يتلا ةماهلا ةلاسرلا نإ

 ًايويح ًارمأ ناك هنأو ,ءافلحلل ةغلاب ةيمهأ ىلع نآلا اوحبصأ  برحلا يف لماعك مهب نيهتسي
 .نيسحلا عم قافتا ىلإ لصوتلا ةيمهألا غلابو

 ناك هنا يهو ءاهوفرع دقف ندنل يف امأ ,اهاكردي مل سكياسو ةرفاقلا نا ودبي ةقيقح كانه تناك

 فيرشلا ىلإ وهو ءاطعا ىلع اسنرف ةقفاوم لانت يكل ًايلاغ ًانمثو - ًانمث عفدت نا ايناطيرب ىلع

 تالزانت ميدقتب اهل حامسلا ءاقل ةريبك تالزانت اسنرفل مدقت نا ايناطيرب ىلع ناك هنا يأ :نيسح

 دادعتسا مهيدل نكي ملف نورخآلا امأ ,نمثلا عفدل دادعتسا ىلع يارغو رنشتيك ناك .برعلل
 .كلذل

 مهنأل برعلل دوعو ىطعت الأ بجي هنا ءدنهلا يف قباسلا كلملا بئان ءنوزروك دروللا يأر ناك

 ١185. ص :سكياس ؛نوسلدا (15)

 ا ا



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجّت ايناطيرب

 ريزو «نيلربماشت نيتسوا ناكو .'”«لاتقلا نوعيطتسي ام ىصق ةأب تقولا اذه يف انلتاقي بعش»
 دئاس يذلا ,رنشتيك نكلو .دوعولا هذه ءاطعإل ًاضيأ ًاضراعم دنهلا نوؤشل ديدجلا ةلودلا
 لصوتلاو ًاروف ةباجتسالاب ةرهاقلا نديوقت لع ديوس ًارارصا ٌّبصأ :نروتسو نوتيالكو سكياس
 ىرنه ريس نإف اذكهو .نيحلا كلذ يف ةذفانلا يه رنشتيك ءارآ تناكو .نيسحلا عم قافتا ىلإ
 نوفانكم تالسارم ةكم عم تالسارملا فئاتسا :ندنل نم ةيجوتو نشيوفتب ءنوضاسكم
 ةيدوهيلاو ةيبرعلا نيتيضقلا راصنأ لبق نم ليوط شاقن عوضوم اهانعم حرب ام يتلا :ةريهشلا
 ."!نيطسلف يف

 ببسب «ددرتلاو روتفلاب» اهيف همهتا نوهامكم ىلإ ةيناث ةلاسبر لسرأ دق نيسحلا ناك كلذ ءانثأ يف
 هدحو هبلاطم بلاطملا هذه تناكول هنا هتلاسر يف ريمألا لاقو .دودحلا عوضوم ثحب نع هماجحا
 هبلاطم تسيل اهنكل .برحلا ءاهتنإ دعب ام ىلإ ليجأتلل ًالباق عوضوملا اذه يف ثحبلا ناكل
 ,""«انبعش» اهغاص :نورخآ اهغاص تابلط اهنإ .ةصاخلا هتاحارتقا لثمت ال اهنا لب ةصاخلا
 ةيعمجلا ءاضعأ ينعي كلذ نا كاذنآ ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا رقم يف نولوؤسملا مهف دقو
 .يبرعلا ملاعلا يف يريهامج قاطن ىلع أعابتا اهل نا اوليخت يتلا ةضماغلا ةيرسلا

 نا دعب ىهف .ةفلتخم ةيحورب نيسح فيرشلل أدر لسرأ ١141١١ (ربوتكا) لوألا نيرشت ؟4 يف
 يف لوخدلا ىلع ًاددرتم قفاو ؛ةمزاللا تادهعتلا ءاطعاب رنشتيك دروللا نم تاميلعت ىقلت
 هقتاع ىلع ذخأي نأل ًادعتسم نكي مل هنا يلجلا نم نكلو .ةددحم دودحو قطانم نأشب تاثحابم
 نم ىهف .ةغوارملاب مستت ةغل ىلإ دمع كلذلو ؛:ةددحم تامازتلا عطق نأشب ةيصخش ةيلوؤسم
 نا ىلإ راشأ ءىرخأ ةهج نم .؛هنكلو «برحلا دعب مهلالقتسا برعلا لاني نا ىلع قفاو ةهج
 دالبلا يف مكحلل ةرادإ سيسأتل نييبوروأ نيلوؤسمو نيراشتسم دوجو يعدتستس ةجاحلا

 ,ىرخأ ةرابعب .ًارصح نييناطيرب نولوؤسملاو نوراشتسملا ءالؤه نوكي نا ىلع ّرصأو «ةيبرعلا
 .ةيناطيرب ةيمحم «برحلا دعب طسوألا قرشلا يف «ةلقتسم» ةيبرع ةكلمم ةيأ نوكتس
 ءايناطيرب لبق نم ةيمحملا ةلقتسملا ةيبرعلا ةكلمملا اهلمشتس يتلا قطانملا يه ام هلاؤس ىدلو
 نا حضوأو قطانم عبرأ ىلإ نيسحلا اهب بلاطي يتلا يضارألا ميسقتب هدر يف نوهامكم بلاط
 .اهنم يأب نيسحلا ةبلاطم دييأتب طبترت نا عيطتست ال ايناطيرب
 ةعقاولا ضرألاب هتبلاطم نع ىلختي نا نيسحل ١ ىلع بجي هنا لوقلاب هباوج نوهامكم أدب دقو
 ىلع نظ نوهامكم نا ىأ) رقأ دق يقورافلا ناكو .ةامحو صمحو بلحو قشمد تاعطاقم يبرغ

 يتلا ةيفارغجلا ريباعتلا نأب نينسلا نم دوقع ىدم ىلع ةيبرعلا نيطسلف راصنأ ججاح ًاقباس انركذ امك (*)
 امأ .ةيبرع نيطسلف نوكت نأب دهعت نوهامكم نأ ىلع لدت .ًاحيحص ًاريسفت ترسف ام اذإ ؛:نوهامكم اهمدختسا
 .ةسكاعم ًاججح اومدق دقف ةيدوهي نيطسلف راصنأ
 .1516 لوليأ 9 :نوهامكم يرنه ريس ىلإ ةيناثلا نيسح فيرشلا ةركذم (17)

 نسف



 مالس هدعب ام مالس

 بتك قحال تقو يفو .يلختلا اذهب لبقيس نيسحلا نأب (كلذب رقأ يقورافلا نا ,ريدقت لقا

 نانبلو ةيروس لحاوس يه برعلاو نيسحلا اهيلع لصحي نل يتلا يضارألا نإ لوقي نوهامكم

 اهلمعتسا يتلا ةغللا نإ .يلاحلا ندرألا نم ام ناكم يف يدودح طخ مسبر ةيناكما عم :نيطسلفو

 ةيروس ىلإ انهراشأ دق نوكيرثكآ ةيعيبط ةءارق اهتءارق دنع نكلو ءوحنلا اذه ىلع اهتءارق نكمي
 .نيطسلف ىلإ ةراشالا نود ؛طقف نانبلو

 يأ :ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلا نم يقرشلا ءزجلا نأشب ةظحالم نوهامكم ىدبأ دقو
 نا يضتقت اهحلاصمو تباثلا ايناطيرب فقوم نا الئاق نيدفارلا دالب يف دادغيو ةرصبلا يتبالو
 ديكأتل ةحسف ةيأ تابيترتلا هذه كرتتس له امأ .نيتيالولا نيتاهل «ةصاخ ةيرادا تابيترت» دجوت
 .ثحب نود يقب رمألا اذه  ىدم يأ ىلإو ىتمف كلذك رمألا ناك اذإو  ةيبرعلا ةدايسلا

 تانامض نيسحلل مدقت نا عيطتست ايناطيرب نإف نيطسلفو ةيروس  يبرغلا مسقلا نأشب امأ
 اهتفيلح حلاصمب ررض قاحلا نود نم اهيف فرصتت نا اهنكمي يتلا» قطانملا كلتب طقف قلعتت
 ثحب ةقيقحلا يف) اهلماكب قطانملا كلت اهسفنل يعدت نيحلا كلذ يف تناك اسنرف نا امبو .«اسنرف
 ىلع بترت دقف((65 (ربمفون) يناثلا نيرشت يف نيطسلفب اسنرف ةبلاطم يقورافلا عم سكياس

 مهتبلاطم ىتح الو لب - ًاضيا اهيف برعلا .بلاطم ديياتي دهعتلا نم نكمتت مل ايناطيرب نا كلذ
 .ةامحو صمحو بلحو قشمدب

 نيسحلاو :ءامعزلا نم ددع نيب ةمسقم كاذنآ تناك يتلا :برعلا ةريزج هبش ىوس نذإ قبي مل
 ةريزجلا هبش يف نيرخآ ءامعز عم ةدهاعم تاقالع ميقت نيحلا كلذ يف ايناطيرب تناكو . مهثم دحاو

 ميطتسي ال هنا ةتلابمر قف نومانكم نكذ: ديو .نييصلا مسخ :نوغس نبا عيده نم :ةيبرعلا
 ةيلمعبو كلذلو .نيرخآلا برعلا ءامعزلا عم ايناطيرب تاقالع ىلإ ءيسب ءيش يأب نيسحلا دعي نا
 .ناكم يأ يف نيسحلا بلاطم دييأتب ةتبلا اهسفن ايناطيرب مزلت مل فذحلا

 (وينوي) ناريزح ١6 خيرات 0 مقر ددعلا) «ةيبرعلا ةرشنلا» يف ًاقحال ترشن ةصالخل ًاقفوو
 تارباخملا ءاسؤرو نييسايسلاو نييركسعلا ةداقلا عالطال دعت ةيرس ةرشن يهو (1

 يف لالقتسالا عيجشتل أدادعتسا تدبأ هتلالج ةموكح نا تالسارملا ةجيتن تناك ؛نييناطيربلا
 يتلا تاموكحلا لاكشأب قلعتي ام يف اهسفن مازلإ تضفر اهنكلو ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا ايسآ
 ةقيقدلا بدودحلاب وأ ةقطنملا يف ماقتس

 ملو ؛ةتبلا مزتلم ريغ نوكي نأل ةجاحلا ىار دق «ةربخلا بحاص يطارقوريبلا ىهو :نوهامكم ناكو
 طسوألا قرشلا لبقتسم عوضوم يف يسنرفلا بناجلاو سكياس نيب تاضوافملا دعب ترج دق نكت
 ام ةديكأ ةفرعم فرعي ةيئاطيربلا ةموكحلا يف دحأ نكي ملو - كاذنآ هفيصوت يرجي ناك يذلا -
 مدعب يضقت نوهامكم ىلإ رنشتيك رماوأ تناكو .ايسورل .ًاقحالو ءاسنرفل هنع لزانتلا يغبني يذلا
 ىضم اذإ ءادفلا شبك هنم اولعجي نا فاخ يماسلا بودنملا نكلو .نيسحلا عم فلاحتلا ةراسخ
 ىرخا تامازتلا عم براضتت بلاطملا كلت نا دعب ام يف نيبتو ؛نيسحلا بلاطم ةيبلت يف ًالعف
 :اهميدقت ايتاطيرم لإ بلطي نق اهل ةمجقاتم



 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌرِجّم ايناطيرب

 يف ةينامثعلا نوؤشلا يف ريبخلا زديد ماهدنيو ليلحتل ًاقفوف ؛غوسم الب فواخملا هذه نكت ملو
 .برعلا نم تائف ثالث كانه تناك ؛51١" ماع علطم يف عضولل  ةرهاقلا يف تارباخملا زاهج
 :يه تائفلا هذه .ثالثلا تائفلا نم يأ بلاطم يبلت نا ايناطيرب ةعاطتساب نكي مل قدص لكبو

 بتك دقو) مهدالب ىلإ نيهوركملا نييسنرفلا لوخدب حامسلا مدع سيئرلا مهفدهو نويروسلا
 . (ًادوجوم هركلا ناك كلذ عمو «...يداعلا ريغ هركلا اذه رسفن نا ًابعص ًارمأ نوكي داكي» لوقي
 سأر ىلع نوكي نا هفدهو ,نيسحلا ةيناثلا ةئفلاو .اسنرف بلاطم سكع كلذ ناك لاحلا ةعيبطبو
 :ًالئاق بتك دقو .كلذ نوضراعيس كارتألا عيمجو برعلا مظعم نا لاق زديد نكلو .ةيبرع ةكلمم
 ةركف هذه» نا يه «كارتألا عيمجو برعلا نم نيريثك رظن ةهجوو انمظعم رظن ةهجو نا نظأ»
 كانه ًاريخأو . مهل ًاميعز نيسحلا لوبقل نيدعتسم ريغ نيرخآلا برعلا نا زديد بتكو .«ةيلمع ريغ
 ةين نومواقي مهنكلو اولقتسي نا نوديري (هداقتعا بسح) نيذلا قارعلا برع يأ «ةثلاثلا ةئفلا
 يتلا تابوعصلا نوكت نا ىشخي زديد ناكو .مهيلع اهمكح ضرفو اهيلإ مهمضب دنهلا ةموكح
 ."«اهليلذت نكمي ال» تابوعص .كلذل ًاعبت «برعلا عم مهافت ىلإ لصوتلا قيرط ضرتعت
 تامازتلا نيسحلل مدقي نا ءًايماس ًابودنم هتفصب ؛نوهامكمل ةبسنلاب ناكمب رطخلا نم ناك كلذلو
 نكلو .تامازتلالا هذه ميدقت ىلإ هعفد لواح دق هربص دافنب تيغنيو نا دقتعي ناكو .ةبتاث

 ًاضيأ هلعف اموهو ؛هئارآ ريسفت يف أطخأ نوهامكم نإ :ًالئاق نوتيالك ىلإ بتك تيغنيو دلانيجر
 :هتلاسبر يف لاق دقف .دنهلا يف كلملا بئان ءجنيدراه دروللا

 نم يناب عابطنا ىلع الصح دق امهالك جنيدراه دروللاو يماسلا بودنملا نوكي نا ىشخأ»
 دعبلا لك ديعب ريكفتلا اذه لاحلا ةعيبطب  فيرشلا ةسائرب ةدحوم ةيبرع ةكلمم ءاشناب نينمؤملا
 ةكرحلا ةداق ىطعن نا ًاعيمج انل بسانم هنا دقتعأو يل ًابسانم ناك نكلو :ةيقيقحلا يئارآ نع
 عم فرصتن انئأ راهظال ترج يتلا تالسارملا يف أمامت ةيفاك ةيطغت انو ؛عابطنالا اذه ةيبرعلا
 ."*!2نآلا هيلإ انلصو يذلا دحلا ىلإ ةين نسحب برعلا

 يهتنت نا لبق برعلا عم ايناطيرب تاقالع فيرعت ةديدش ةضراعم ضراعي نوتيالك تربليج ناك
 مازتلا يأ ءاطعا بنجت يفو رمألا ليجأت يف تحجن دق نوهامكم لئاسر نا دقتعي ناكو ؛برحلا
 ظحلا نسحل» :ًالئاق بتكف نوهامكم هلعف ام نوتيالك صخل ةدع روهش رورم دعبو .ىنعم يذ
 ,"”7ىيش يأب انسفنأ مازلا مدع ىلع أدج نيصيرح ةقيقح انك اننا
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 مالس هدعب ام مالتس

 ٠ :نانبلب اسنزف ةبلاطم ىلإ ةراشا يفو . توريبو بلح يتيالو ناع لصحي نا ىلع رصي هناو ءقشمد
 ْش نم دحاو عبرم مدق ةيكلم ىرخأ هذ ةياوأ اسنرف ءاطعإ ىلإ فدهي لزانت ينأ» نا :ًالئاق بتك
 عم قافتا كإ لصوتلا' ُِق نيسحلا ق قفخأ اذكهو «ضوفرم نما وه ءازحجأالا كلت ف ضرألا

 2 ايام ةاتفلا ايكرت ابزحت داق ناك لقل :ءاقلحلا كنيأت 3 ىلع مغرم هنأ رعش كلذ عمو : :”نوهامكم

 27 هراشا دقو ٠ لبقت ملؤأ هطورشب ايناطيرب ثلبق ءاوس مهيلع روثي نا هيلع ناك كلذلو :ةلزع ىلع
 تتكملا يق نيلماعلا دحأ ,تراغوه ديفيد نيبو هنيب ثيدح يف نينس عضبب كلذ دعب نيسحلا

 ةيقببو ًاضيأ نانبلبو نيطسلفب قلعتي ام يف هنا ىلإ ,ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ثارباخملل يبرعلا
 :نضوافتلل ةلباق ومألا: لك نا: ىري لب تيوس دق نومألا' نار بتغياال طنموألا :قرشلا- قف يضارالا
 انكسي نا كشو ىلع نيصخشب وهو نحن ءانهّبش دقل» تراغوه هلاق امل ًاقفوو .حلصلا رمتؤم يف
 5!امهنيب فرغلاو قباوطلا عيزوت ىلغ اقفتي مل امهنكلو «ًادحاو أتيب

 لذ نا ةنللث اهب ءافولا "دعو: دبا ةنيفتي: نا نومولا# نا" ةيجراخلاةزازو ظن“ ةهجو :ةناك“ ندنل يف
  ةينانثعلا ةيروطاربمالا نم يبرعلا فصنلا راث اذإ طقف برعلا لالقتسا ةيزاكل اليخت ايناطيرب
 اوفي نل برعلا نأ ميو“ ًاذبأ ثدحت نل (ةيجراخلا ةرازو داقتغا بسخح)' اذهو 0

 نأ اهنم اهيلع بترتي امب يفت نأب ةمزلم ايناطيرب نوكت نلف ' ةقفتضلا! تكتب ميله انت
 "مل :ةصاخلا اهتامولعم رداصم اهل تناك لب ؛نوتيالك ىلع دمتعت نكت مل يتلا 4 ةراقلا 5 00
 ريذو نكلو «برحلا يف رخآ ىلإ بناج نم لاقتنالا كشو ىلع ناك ةيبرعلاب قطانلا ملاعلا نأب دقتعت

 نوؤاشي امب اودعي نأب هناوعأو رنشتيكل حامسلا يف ًاررض ري مل :يارغ .دراودا ريس ؛ةيجراخلا
 :ءارج نم'قلقي الا بجي اهنا نيلربماتشت نتنسوال يارغ لاق دقو ,قاقشنالاب برعلا ءازغا:ليبس ىلع
 ّيح ىلإ جرخت نل ءاوهلا يف ةعلق نع ةرابع هلك نمألا» نأل ةرهاقلا اهمدقت يتلا ضورعلا
 :29«بوجولا

 ١ مذق هنا :ءاوهلا يف ةعلق هلك سمألا نوكي الا ةيشخ ًاقلق ,ئىرخأ ةهج نم ناك دقف نوهامكم امأ
 ”ٌرسأ“ دقو :ةنئطو تانارظنما ثودح لامتحا مئادلا اهقلق ردصم ناك يتلا ءدنهلا ةموكح نم
 1 وه لب ؛ةيبرع ةروث مايق ةطخ لشف لامتحا نع ًاتشان سيل هفوخ نأب زديد ماهدتيول نوهامكم

 2220777 1يناظيرن نما رك وحج العار اهحاجت لامتخا نع ءيشان

 بلشت هك دوك 0 تلمهأ دق 0 0 9 يعدي 0 ا بئاث 0 و
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ ٌرِجُت ايناطيرب

 . "2 «انيديأ دّيقت نلو ...انقوقح تبثت نل» نيسحلا عم تاضوافملا نا ىعداو .«برعلا عزفي

 ءاعدإ نأشب دنهلا نوؤشل ةلودلا ريزو ىلإ بتكف ؛كلملا بئان جعزأ دق رومالل ريسفتلا اذه نإ
 دقو .دالبلا كلت يف انيديأ ديقت نلو انقوقح تبثت نلو مالك درجم يه تاضوافملا نا» نوهامكم

 نحل ال ىثكلو ىدعلا ةذماسم يف ترعلا رفتسا !ذإ اميسأل مالا ةناهنق كاذك رمألا نك
 1 ."*”«اهب ءافولا ةين رفوتت مل اذإ تادهعت عطق

 ,رنشتيك دروللا ىلإ :ةيبرعلا ةيرسلا ةيعمجلا ميعز ءيرصملا زيزع بتك ١417 ماع لئاوأ يف
 ال ايناطيرب نإ ًالئاق (ةيسامولبدلا ةغل ةيسنرفلاب) بتك دقف .رخآلا بناجلا نم لادجلا حرطف
 بوعشل كرتت نأل ةدعتسم نكت مل ام ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلا يف اهفادهأ قيقحت اهنكمي
 نيذلا نإ ةيسنرفلاب ةبوتكملا هتلاسر يف لاقو .يقيقحلاو لماكلا لالقتسالا ةسرامم ةيرح ةقطنملا

 نوهامكم هيمسي ام اولبقي نل مهف ."''اهتيامح الو ايئاطيرب ةرطيس نوديري ال مهمساب ثدحتي
 ايناطيرب اوديؤي نل مهنا لاقو .يقيقحلا لالقتسالاب نوبلاطي لب ؛يبرعلا لالقتسالا نوتيالكو
 نوتيالكو نوهامكم ةين يف ناك امطبضلاب وه لاحلا ةعيبطب اذهو - مهمكحت نا اهتين يف ناك اذإ
 .ايناطيرب هلعفت نا

 ىلإ ةسام ةجاح يف هعابتأو رنشتيك ناك دقف .يناطيربلا فقوملا فيز فشك دق يرصملا ناك
 اذه ءاقل نيسح ريمألا هبلطي يذلا نمثلا عفدل نيدعتسم اونوكي مل مهنكلو يبرعلا دييأتلا بسك
 ةلمع هل نومدقي اوناك ةقيقحلا يف مهنا عم نيسحلا بلاطم ةيبلتب شغلا اولواح كلذلو .دييأتلا

 .ىنعم نود نم مالك يه ةفيزم

 نا ىلو ؛ةلثامم ةفيزم ةلمع ايناطيربل نومدقي مهرودب نيسح ريمألاو يقورافلاو يرصملا ناكو

 ةيرسلا تايعمجلل نكي ملو ؛شيج نيسحلا دنع نكي ملف ؛كلذ ىلإ اوهبنتي مل هءالمزو نوتيالك
 معدل برعلا دونجلا نم فولألا تائم وأ تارشع دشح نع مهمالك ناكو .نوروظنم عابتا
 .لايخلا حسن نم ًامالك ؛هوقدصي مل مأ مهسفنأ مه هوقدصأ ءاوس .مهتيضق

 لولح عم هتصق لّدب دق «ةيبرع ةروثب دعو دق ةرم لوأ هلوصو ىدل ناك يذلا يقورافلا نإ

 يف لاق دقف :سكياس كرام ريس هيف لباق يذلا مويلا «(ربمفون) يناثلا نيرشت نم رشع سماخلا
 ىلع ةريبك ةوقب ءافلحلا شويج لازنا ًالوأ متي نامل ام ةيبزغ ةروث مايق نكمي آل هنا ةلباقملا هذه

 ؛ًايركسع ةئدابلا يه ايناطيرب نوكت نا لمأي ناك يذلا ءًاضيأ نيسحلاو .يروسلا لحاسلا

 ًائيش برعلا لعفي نل ءىرخأ ةرابعب .هناوأل قباس ةروثلاب مايقلا نا ًايعدم لمع ىلع مادقالا ضفر

 هتالع ىلع مالكلا اذه سكياس لبق دقو .لمعلا حرسم ىلإ ةيناطيربلا شويجلا لصت ملام

 .نيطلسفو ةيروس ايناطيرب ىزغت نا حلم رمأ هنا هنم صلختساو

 57١ - 115 ناتحفصلا ,ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا ,يرودك (؟4)
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 نييبوروألا ءافلحلا ىلإ دوعو ءاطعإ

 )ع1(

 لاق هتموكح ىلإ ًاريرقت سكياس عفر 111 (ربمسيد) لوألا نوناك يف
 نيطسلف ىزغب ةيناطيربلا رصم مايق نا ةرهاقلا يف هغلبأ يقورافلا نإ هيف

 ةيروطاربمالا يف ةيبرعلا تايالولاو برعلا دونجلا اهيف زاحني ةروث ةرارش قلطيس ةيروسو

 تاوق ليوحتب اسنرف نم نذإ ىلإ ايناطيرب ةجاح يه ةلكشملا تناكو .ءافلحلا بناج ىلإ ةينامثعلا

 نا يناطيربلا ءارزولا سلجم ءاضعأل سكياس لاقو .موجهلا اذه نشل ةيبرغلا ةهبجلا نم
 لقنب حامسلا ضراعت اسنرف تناك) .ًاروف اسنرف نم نذإلا اذه ىلع لوصحلل اوعسي نا مهيلع

 نادرف ايناملا تمجاه ١1١51 ماع علطم يفف .ببس ريغب اهتضراعم نكت ملو ءايوروأ نم براوم ةيأ

 طوقس ىلإ ةكرعملا تدأ دقف .ملاعلا خيرات يف كراعملا ربكأ 141/ ماع لولح عم تحبصأ ةكرعم يف

 ماع نادرف يف ىرسأ ىأ زاغلاب نيقنتخم ىأ ؛ىحرج ىأ «ىلتق نيبناجلا نم لجر فلأ ةئمعبس

 لهسي ةنس ١1917 ةنس نكت مل كلذلو .لجر ١,٠٠١٠٠٠١ موسلا ةكرعم يف ددعلا غلبو «,5

 . (رخآ ناكم ىلإ ةيرشب ةوق لاسرإ ءافلحلا ىلع اهيف

 لوهتي نا ف ا يدرتن ننس ةقيرقلا ناك نقف :ةلدم هاذ ةلاشم سقم تقولا يف ءسكياس راثأ

 لحلا نا لاقو .يبرعلا ملاعلا يف اسنرف عامطأ نم ًافوخ (سكياس مالك بسح) ءافلحلا بناج ىلإ

 ًاعيرس اسنرف عم لكاشملا هذه لحت مل اذإف . :فوخلا | ذه ديدبت اهقده انترف عم تاتضوافم قوه

 يلاتلابو ؛هولتقي ناو ءنيسح فيرشلا كارتألا لزعي نا ةيناكما كلانه  ًارذحم سكياس لاق -

 ."!ةيقيقح ةسدقم برح ران لعشت دق ةسدقملا يضارألا يف عقتس يتلا ثادحألا نإف

 بسك ثيح نم «برعلا نا وه طسوألا قرشلا نم سكياس هب داع يذلا ديدجلا يلاكيدارلا يأرلا

 )١( ناتحفصلا ؛(11178١ .بيك ناثانوج .ندنل) ءواه ةحول :سكياس كرام ,نوسلدا رجور 115 -/1517.

 1١؟”



 مالس هدعبام مالس

 لجر نييالم ةينامث تدّْنِج ةيرصع ةيعانص ةلود اسنرف تناك دقل ."”اسنرف نم مهأ :برحلا
 ملو .ةيرشب ىوق وأ ةيركسع ىأ ةيلام ىأ ةيعانص بدراوم الب نيسحلا امنيب ؛برحلا يف لاتقلل
 يضاملا ىلإ انرظن اذإو .ةينامثعلا ةيروطاربمالل ءالولا ضيوقتل ةدكؤم ريغ ةيناكماأ ىوس ضرعي
 اسنرف عانقا هتموكح تلواح كلذ عمو ؛نزاوتم ريغ سكياس هب داع يذلا ديدجلا يأرلا نا دجن
 .ةيرورض اهنا سكياس دقتعا يتلا تالزانتلا ميدقتب

 ةعاطتساب نكي ملف .اسنرف عم تاثداحم يف تعرش دق تناك ةيناطيربلا ةموكحلا نا رمألا ةقيقح

 ةيجراخلا ريزو نأل ءاسنرف نم نذإ نود نم ةيروس نأشب ًادوعو نيسح ريمألا ءاطعا ائاطيرب
 دق يقورافلا ناك كلذ ىلع ةوالع .ةقطنملا كلتب صاخلا اسنرف مامتهاب فرتعي ناك يناطيربلا

 ىلإ ريدقت لقأ ىلع ؛:ةيروس يف نيسحلا بلاطم عم بواجتلا بوجوب هعابتاو رنشتيك بروللا عنقأ
 +. ق نييسح فيرتشلا ىلإ تادهعك ءاطعاب خوهانكم تصوف دق ةيجراشلا ةراذو تناك الو امدح

 ىلإ اهنع ابودنم لسرت نا ةيسنرفلا ةموكحلا ىلإ ًاروف تبلط دقف 141١١ (ربوتكا) لوألا نيرشت
 .نيسحلا عم لماعتلا يف ايناطيرب ةيرح ىدم ةفرعمل ةيروس دودح لبقتسم نأشب ضوافتلل ندنل

 ناك لب يقورافلا مزالملا ةعدخ نع تجتن يتلا اهدحو يه نوهامكم تالسارم نكت مل اذكهو

 اسنرف عم ايناطيرب اهترجأ يتلا تاضوافملا  مهألا جتانلا نمو  ًاضيأ جئاتنلا هذه نيب نم
 فونازاس ىكيب - سكياس ةيقافتا ىلإ رمألا ةياهن يف تدأ يتلاو ءايلاطيا عم دعب ام يفو ايسورو
 .ءافلحلا نيب ةقحاللا ةيرسلا ةيدهاعتلا تامهافتلاو

 )س0
 يناثلا نيرشت "1 يف تاضوافملا تأدبو ندنل ىلإ ,ىكيب جروج اوسنارف ؛يسنرفلا بودنملا ءاج
 ,نوسلوكين روثرا ريس رمألا لوأ ضوافملا يناطيربلا قيرفلا سأري ناكو ١15١5, (ربمفون)
 دنهلا نوؤشو ةيجراخلا تارازول نيلثمم مضي قيرفلا اذه ناكو :ةيجراخلا ةرازول مثادلا ليكولا
 تناك (ربمسيد) لوألا نوناك يف ندنل ىلإ سكياس ةدوع ىدلو .اهيفظوم رابك نم ةيبرحلاو
 ةيئاطيربلا ةموكحلا تيدتنا نهشلا كلذ شخاوأ قو :دودسف قيرط ىلإ ثلصو دق تاضواتلا
 .تاضوافملا يف دومجلا رسكل قيرفلا سأر ىلع نوسلوكين لحم لجيل  رنشتيك لجر  سكياس
 .رنشتيك دروللا ىلإ ةيلوؤسملاب ةيجراخلا ةرازو تدهع عقاولا يفو
 ف مهي نأ ل ديد ةرقر بغرير ةعبملا هذهب مانقلل تالموتلا نسم كلي سكراس ناك
 اهاضمأ يتلا ىلوألا هتاونس لضفبو .اسنرف ىلإ ليمي ناك .رخآلا بناجلا عم قافتا ىلإ لصوتلا
 هنا امبو .اهل هناقتا ىدم ًاحضاو سيل هنأ عم  ةيسنرفلا ملكتي ناك ارتلكنا جراخ سرادملا يف
 .نانبل يف ةيكيلوثاكلا حلاصملا عيجشتو طيشنت اسنرف فده ىلع ًالماحتم نكي ملف ًايكيلوثاك ناك
 نيفظوم وأ نييركسع نيلوؤسم ,كانه نييناطيربلا ىقتلاو قرشلا يف لوجتو شاع نا هل قبسو
 .مهرظن تاهجو ىلإ فرعتو ؛نييندم
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌنِجُّت ايناطيرب

 كلت تناكو ؛ًايموكح ًايركسع ًابصنم هيلوت ىلع ماع نم لقأ ىوس ىضم نكي مل ىرخأ ةيحان نمو
 هفقوم ناكو «ةيبنجأ ةموكح عم ضوافتلا يف ةربخ هيدل نكت ملو .هيلإ دنست ةيسامولبد ةمهم لوأ
 نكمي اممرثكأ ىلع رخآلا بناجلا نم لصحي نا ديري هنا أدج ًاحضاو ناك ذإ ًافيعض يضوافتلا
 .هيلع لوصحلا

 ,ضوافتلل ايموي ةيسنرفلا ةرافسلا ىلإ بهذي سكياس ناك 1117 (رياني) يناثلا نوناك "٠ ىتحو

 ("”رنشتيك تاهيجوت هقيرط نع ىقلتي لظو دلاريج زتيف ىلإ الصفم ًاريرقت مدقي ءاسملا لولح دنعو
 رنشتيك نا كلذ :هل لاقي ناك اذاموأ سكياس لوقي ناك اذام فرعن نا ليحتسيو .هاري ال يذلا

 ًالجس ةثالثلا لاجرلا ءالؤه نم دحأ كرتي ملو «ةبترم ريباضأب ناظفتحي انوكي مل دلاريج زتيفو
 امو هب بلاطي نا سكياس نم ًابولطم ناك ام نأشب مهافت ءوس مهنيب ناك هلعلو .ثدحي ناك امب
 ةقيرطل هفصو ضرعم يف ؛قحال تقو يف سكياس كرام ركذ دقو .هنع لزانتي نا هنم ًابولطم ناك
 مهفأ نا ًاقالطا عطتسأ ملو ءًاموهفم يسفن لعجأ نا طق عطتسأ مل» رنشتيك بروللا عم هلماعت

 ."!«ينهذ يف رودي ام مهفي نا طق وه عطتسي ملو ,هنهذ يف رودي ام

 بناجلا نم ةرفاوتم تاضوافملاب ةقالع اهل ىتلا ةيرسلا ططخلاو لامآلا ةقيقح ىلع ةلدألا نإ

 ناك يذلا ام تبثت قئاثو دجوتو .يناطيربلا بناجلا نم اهرفاوت نم رثكأ تاضوافملا يف يسنرفلا
 قيقحت يف نولمأي اوناك فيكو تاضوافملا نم هبسك يف نولمأي نويسايسلا هؤالمزو ىكيب
 .مهفادهأ

 ,ةيسنرفلا ايقيرفا ةنجا سسؤم هدلاو ناك دقل_رامعتسالاب ةنمؤم ةيسنرف ةرسأ ليلس وكيب نإ
 ىكيب لمع دقو ًاضيأ اهيف اوضع هوبأ ناك ىتلا ةيسنرفلا ايسآ ةنجل قودنص نيمأ هوخأ ناكو

 نم قباس تقو يفو .!ةيسنرف ةيروس لجأ نم لمعلا ةاعد نيب نم اهليثمتل هتموكح هراتخت نا
 اودبأ نيذلا ءارزولل ةيداعم سيراب يف ةينامرب ةلمحل ماهلالا ردصم وكيب ناك 11١5 ماع
 نم ًاجيزم نا ىلع ناهربلا ماق دقو .طسوألا قرشلا يف ايناطيرب مامأ قيرطلا ءالخإل أدادعتسا
 تلسبرأو .لاعفرثأ اذ ناك وكيب فقومل ةديؤملا ةيسنرفلا ةيسايسلاو ةيسنكلاو ةيراجتلا حلاصملا

 معا ضم ها ةيروسل دييأت تارارق ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ايليسرمو نويل يتنيدم يف ةراجتلا اتفرغ

 .كو نروب .ك :باتك يف ىاخذكك_-15ذ1 ةينامثعلا ةيروطاربمالا ميسقتو رنشتيك دروللا» «يفيكافين اكوج هل

 ةحول :رئشتيك ؛سونغام بيليفو ؛738 ص ,(171 ,نامغنول :ندنل) ينودلا خيراتلا يف تاسارد ءطاو
 ,؟1/6  ؟ا/5 ناتحفصلا ١1134(: :نيوغنب :ثرووس دنومراه) يلايربما

 ١) .س .د .سكياس كرام قاروا طسوألا قرشلا زكرم .ىنوطنا تناس ةيلك «بروفسكوا 45/١.

 :1١51 ١84755 يسئرفلا يروطاربمالا عسوتلا ةورذ رشتسروف ءايناك .س.اوقردنا .م سفوتسيرك )5(

 .551 ص ١154١(, ,دروفناتس ةعماج ةعبطم :دروفناتس)

 حو



 مالس هدعبام مالس

 سلجم يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل ىلع ةرطيسلا ةيسنرف ةيروس ةاعدل تراصو .ةيسنرف
 .©باونلا

 خويشلا سلجم يف «ةيسنرف ةيروس ةكرح» ميعز «نادنالف ناتيا  رييب ٌدعأ ١191١١ ماع يف

 ء يفموقلا ةسايسلا يف «يروسلا بزحلا» ةامسملا ةعامجلل لمع نايب حبصأ ًاريرقت يسنرفلا

 ًادحاو ًادلب نالكشت نيطسلفو ةيروس نا هتجح تناكو .ىكيب لوألا هريصن ناك يذلا بزحلا ىهو
 قرشلا اسنرف» لكشي حبصأ دلبلا اذه نأ دح ىلإ «نورق ىدم ىلعو اسنرف لضفب هلكش ذخأ

 ةماقإو نييبيلصلا مايأ ىلإ ,ةنس فلا وحن ىلإ دوعي ضامل ىدص هذه هتجح تناك) .«ىندألا
 لضارت نا اسنزف لع مكمكي الكاف بدك كلذلو : (ئطسلفو ةيرو لف نتاللا ةيييلصلا كلامم
 لق نم اهكالكما قا : دعم اذهو ةلئاه دلبلا اذه ةورث نا لاقو .كانه يفك راخلا نيدو

 .ةيفارغجلاو ةيخيراتلا بابسألا بناج ىلإ ةيراجت بابسأل يويح رمأ ةيسنرفلا ةيروطاربمالا
 ةهجو نمو .ةيجيتارتسا بابسأل اسنرفل ًأاضيأ يويح :نادنالف لوق بسح .دلبلا اذه نا مث
 ندم سدقأ ثلاث قشمد نا نادنالف ىعدا :ةفالخلاو ةكم نأشب رنشتيك رظن ةهجول ةيزاوم رظن
 ىرخأ ةلود ىلوتت نأب حامسلا ىلع اسنرف قرجت الو «برعلا مالسالل لمتحم زكرمو مالسالا
 ةيسنرف نيطسلف ةيروس نا نا دئالف ىعداو ."”اسئرف دض همادختسا اميرو دلبلا اذه ةرادا

 .اسئرف مهمكحت نا يف مهتبغر يف نوعمجم .هئالمز معزو همعز يف ءاهناكس ناو ءًالعف ىوهلا
 تاقبطلا طاسوأ يف ةديدش تناك يسنرفلا مكحلا ةضراعمف .مهسفنأ نويسنرفلا عدخ دقل
 يف هؤاقدصأو سكياس ناكو .(اسنرف مهاعرت تناك نيذلا «ةنراوملا ادع ام) ةيروس يف ةفقثملا
 نا ديب) .ةضراعملا هذه نولهاجتي امدنع ةقيقحلا نع نوماعتي نييسنرفلا نا نودقتعي ةرهاقلا
 نا نونظي ذإ مهسفنأ نوعدخي مهنا ةقيقح نع ءاهسفن ةقيرطلاب ءاوماعت هءالمزو نوتيالك

 :(ايناطيوب اهمكحت نا يف ةبغرلا ةديدش ةقطنملا كلت بوعش

 ايفده ةيميتارتسال ةماعلا طوطخلا نيبض ىقلا ةينقوافتلا ةتاميلعت لوو ىكيم دفا نقل

 هنا ىلإ تاميلعتلا هذه ريشتو .ايناطيرب نم اهيلع لوصحلا ديري يتلا تالزانتلا ىلع لوصحلا
 رفوي «اهلازه» نأل ءاهتتزجت نود اهلاح ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع ءاقبالا لضفي ناك
 ,هنم رفم ال ًارمأ اهميسقت حبصأ دقو امأ .(يداصتقالا اهذوفن دل «بودحم ريغ ًالاجم» اسنرفل

 ةيروطاربمالل اتيتفت كلذ يف نا ىلو نيطسلفو ةيروس ىلع اسنرف رطيست نا هيف بوغرملا نمف
 ,ةيتامثعلا

 ناكو .اسنرف دراوم قهريس ةيروس لخا د يف نمألا ظفح نآب رقت ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تناك
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 طسوألا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌِجُت ايناطيرب

 رحبلا ىلع دالبلا لحاس ىلع رشابملا يسنرفلا مكحلا ادكؤي نا هتموكحو وكيب هيف بغري ام شكأ
 نع رشابم ريغ ًافارشا ةيروس ةيقب ىلع فارشالا مث نمو ؛«ريبك نانبل» ىلعو طسوتملا ضيبألا
 رصت اسنرف نأب سكياس مامأ رهاظتي نا وكيب ةطخ تناكو .اهرمأب نورمتأي برع ماكح قيرط
 لزانت ىلع لباقملاب لصح هبلاطم نم ففخ ام اذإ ىتح ءًارشابم ًامكح اهلك ةيروس مكحت نا ىلع
 ىلإ ًاقرش ةيروس نم يسنرفلا ذوفنلا ةقطنم دمي نا ىه هيلع لوصحلا يف لمأي ناك ام نإ .ام
 .(قارعلا نم ءزج نآلا يهو) لصوملا

 ناططخي اناك سكياسو رنشتيك نأ فرعي نكي مل ءلصوملا ذخأي يكل ًارس ططخي وكيب ناك امدنعو
 ضيبألا رحبلا لحاس نم يسنرفلا ذوفنلا قاطن دتمي نا ناديري اناك دقف .اهايإ هئاطعإل ًارس

 ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يذاحيو يزاوي ثيحب قرشلا ىلإ قيرطلا لوط برغلا يف طسوتملا
 اسنرف نزاوتت نا ةياغلا تناك .ايسور نم ايناطيرب يمحت ًاعرد ةيسنرفلا ةقطذملا رفوتف ءايسور
 طسبوألا قرشلل ةيامح ؛ميظعلا نيصلا روس لثم «يسنرفلا طسوألا قرشلا نوكي ثيحب ايسورو
 يف تدرو دق ةركفلا هذه تناك .لامشلا نم سورلا «ةرباربلا» اهب موقي تامجه نم يناطيربلا

 نروتس لبق نم امبر ءرنشتيك ىلع حارتقالا اذه ضرع نا قبسو .نسنويور ةنجل تاشقانم

 دعب ؛لصوملاب ايناطيرب ةبلاطم نا لب .برحلا دعب قرشلل ةيجيتارتسالا هتطخ بلق يف حبصأو

 نييسنرفلا عضو لجأ نم اهب ىحضيس ناك ءاهتقطنم يف ةيطفن تاورث دوجوب ديدشلا هابتشالا

 نا» ةيبرحلا ةرازو رظن ةهجو تناكو .ام اموي سورلا همجاهي دق عضوم يف ؛يمامألا طخلا ىلع
 نم ودبي ؛يسورلا زاقوقلاو ةيناطيرب ةقطنم ةيا نيب ؛:ةيسنرف ةقطنم نم فلؤم نيفسا قد ادبم

 ."0«ةيركسع رظن ةهجو نم هيف ًابوغرم ًارمأ هوجولا لك

 .يرصم موجه نش ىلع اسنرف ةقفاوم دشني سكياس ناك ,تاضوافملا يف يناطيربلا بناجلا يف
 ةيروطاربمالا ايناطيرب ىزغت نا ىلع اسنرف ةقفاوم ديريو نوردنكسا ديري رنشتيك ناك دقف
 ندملاب ظفتحي نأب يضقي ةرهاقلا نم سكياس هاقلت يذلا هيجوتلا ناكو .نوردنكسا نم ةينامثعلا

 ناك ةيناطيربلا ةموكحلا يف دحأ نم امو .نيسح فيرشلا ىلإ اهنأشب دوعو تيطعأ يتلا ةيروسلا

 لامعأ لودج هنإ .دنهلا قيرط يبناج ىلع اهيمدق تبثت ىرخأ ئمظع ةوق ىري نأ يف ًابغار

 .ةيسامولبدلاب دهعلا ثيدح ءسكياسل ةبسنلاب ًاصوصخو ءدحت ىلع يوطني

 اهلك ةيروس مكحت نأب اسنرف ةبلاطم عوضوم يف وكيب لهاستي لآ نوشخي نويناطيربلا ناك
 يتح ءاهنم ءزج يأ اومكحي نأب مهل حامسلا مدع نوشخي اوناكف نويسنرفلا امأ ؛ ًارشابم ًامكح

 امكح ناك ولو ؛ةكم ريمأ مكح قيطي نل يحيسملا نانبل نا وكيب ةجح تناك .يلحاسلا نانبل

 يرورض يسنرفلا مكحلا نا ًارذحم لاق ؛ندنل يف يسنرفلا ريفسلا :نوبماك لوب نا نيح يف « ًايمسا

 يف بهاذملاو تانايدلا نيب تاسفانملا ةدش فرعن نا يفكي» لاق دقف . ةينيد برح بوشنل ًايدافت

 ندنل) 1١9٠١-١195١ نيدفارلا دالب طفنو ةيناطيربلا ةسايسلا :ةيروطاربمالاو طفنلا ءتنك نايرام 6

 .١١؟1؟ ص ,(151/1 ,ةيداصتقالا مولعلل ندنل ةسردم لجأ نم ناليمكم ةعبطم :كوتسغنيزيبو

 نفل د



 مالس هدعب ام مالس

 ةطلس بايغ درجمب نانبل يف ثدحيس يذلا يلخادلا عازنلا فنع ىدم ًاقبسم رّدقنل قرشلا
 .("!عمقب موقت ةيجراخ

 نم هيلع لوصحلا ديري امهنم دحاولا ناك ام ىلع وكيبو سكياس نم لك لصح رمألا ةياهن يف
 يف سكياس عجن دقل .ةيروس ةيقب يف ًايرصح ًاذوفن سرامتو ربكا ًانانبل اسنرف مكحت :رخآلا
 ةرصبلا اتيالو امأ .لصوملا ىلإ دتمت ةيسنرف ذوفن ةقطنم ؛ىلع لوصحلا يف ىكيب حجنو ,ءاطعأ
 .ايئاطيرب بيصن نم امهف نيدفارلا دالب يف دادغبو

 دروللا نا ولو ءايناطيرب بيصن نم نوكت نا سكياس اهدارأ دقف .ءادأكلا ةبقعلا نيطسلف تناكو

 الصوت دقو .اسنرف بيصن نم نوكت نا ىلع ًاممصم وكيب ناك نيح يف اهيف ًابغار نكي مل رنشتيك
 ,ةيروس لامش يف نوردنكسا نم الدب) افيحو اكع يأفرم ايناطيرب ذخأت :طسو لح ىلإ رمألا رخآ
 نم دتمي ًايديدح أطخ هقوف ءىشنت ضرألا نم ًامازح امهعم ذخأتو (اهلضفي رنشتيك ناك يتلا
 .ةيلودلا ةرادالا نم عونل عضختف نيطسلف ةيقب امأ «نيدفارلا دالب ىلإ افيحو اكع

 اططخم ناك :ارشابم ًامكح ايئاطيرب وأ اسنرف اهيف سرامت يشل قطانملاو نيطسلف ءانثتسابو »و
 يف اهنكلو ًايمسا ةلقتسم ةيبرع لودل ًايلاردفنوك ًاداحتا وأ ةيبرع ةلود فلؤي نا طسوألا قرشلل
 .ةيناطيربو ةيسنرف ذوفن قطانم ىلإ ةمسقم عقاولا

 ىدل نكت ملو .ةيبرعلا ةروثلا نالعإب ًانوهرم ذيفنتلا عضوم وكيب - سكياس ةيقافتا عضو ناك
 .ءافلحلا ةيضق يف ةميق يذ ءيش يأب مهسيس نيسحلا نأب ةعانق نوبماك يسنرفلا ريفسلاو وكيب
 سكياس نيب ةيلوألا ةيقافتالا ماربا يف نكمأ ام عارسإلا اسنرف ةيجراخ ريزو ىلإ ابلط كلذلو
 نييناطيربلا ةباصا ةصرف أيهتت نا لبق ١1517( (رياني) يناثلا نوناك " يف ةدوقعملا) ىكيبو
 ةيرح اوكلمي يكل اسنرف ىلإ اهومدق يتلا ةعساولا تالزانتلا ىلع اومدنيف ؛برعلا يف لمألا ةبيخب
 ,"”9نيسحلا عم لماعتلا
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 سكياس فصو ناك .يقورافلاو نيسحلا هبلط ام برعلل بسك هنا سكياس كرام ريس دقتعا
 ةيحانلا نم امأ .ىلعأ لثمك طقف نكلو ؛ةيرهوجلا مهتدحوب فارتعالا نوديري موق مهنا برعلل
 نيتيحانلا نم قيبطتلل ةلباق نوكت نلو ؛ةيموقلا مهتيجس عم مجسنت نل ةدحولا هذه نإف ةيلمعلا
 حورلا مهيدل تسيل» برعلا نا يبرحلا ءارزولا سلجمل عامتجا يف لاق اممو .ةيرادالاو ةيلاملا
 حورلا نع ةدوج لقي ال ىهو ؛ةيقرعلا ءايربكلاب روعش مهيدل نكلو ؛همهفن يذلا ىنعملاب ةيموقلا

 0: م ا

 3 ص .«يسنرفلا يروطاريمالا عسوتلا ,رتتسروف . ايناكو وردنا هند

 66 ص :ةسفن عجرملا (1١(

 فلست



 :. طسوألا قرشلا عقنتسنم ىلإ د 6 ايئاطيرب

 دقل و مرا يورو ةيرع ودل لاروفن وك داحتاب» نوفتكيس.مهنإ.لاقو .'''!«ةيموقلا

 ةلود ؛ةدحوم ةيبرع او نوبلطي اوناك ةيرسلا تايعمجلاو نيسحلا نا كاردإ نع سكياس زجع
 . ةيبوروأ ةيمحم سيلو أمات الالقتسا ةلقتسم 0

 ناك 50 هل ل ل ييزاطيردلا هئالمزو هئاقدصا مهفًاضيا نكياس داس
 نعو ةرشابم هل لاق دق نوتيالك ناكو .نولوقي ام .نودصقي سانلا, نا:دقتعا دقف :ًائيزب, شكيانس قاع

 نمض ةامحو صمحو بلحو قشمد نوكت,نأب دعينا ناكمب ةيمهألا:نم نا تربريه يربوأ قيرط .
 سكياس بلط,ب بسلا .اذهلو .نيسح فيرشلا هسبأر ىلعو لقتسملا . يبرعلا يلازدفنوكلا:داحتالا.: ..
 . (هل اهيظعيدتا ةدارؤئكيي نا نفاع زيف ىكيب ةقفاؤت بسك هنا :ليقتو) كلذ. ليغ: ةقفاول!اؤكيب نهدي >

 ناو رشابللا:يسنرفلا مكحلا نم عيرألا .ةردملا يطيست ناجركيب _.ىكيابم ةيقاقتا :تكق .دقف سدا
 نوفنلل ةعضاخ.:لاحلا.ةعيبطب :نكلإإا_:ةلقتسم ةزيرغ ةلواد صوظنم قالت يف كلذ نم الدب نوكت ...٠

 هذه نيب قفاوتلا ققحي امب برعلاو اسنرفل تامازتلالا غاص هنا سكياسل ادبو .ًارصح ينرفلا
 .اسنرف نم ةعؤتني نأ ةرهاقلا'يف هةواقدصأ ةيلإ بلط يذلا لزانتلا ا سي ا دل

 رصببي د بلاطم لثمي هنا ةزهاقلا:هتغلبأ اذ ةيبلت نلعب سكيابس نيكرت<ناك دقل ل“

 همهفي مل يذلا رمألاو .ةصاخلا اهبلاطم.قيقحت ىلإ كلذ ءارو نم ىعست تناك ةرهانقلا نا.

 عقاولا يف اناك امنإ ؛برعلل ةيرؤس لخاد.ناديري امهنا امهلوقب. .نروتسو نوتيالك نأ وه سكياسر يو

 راتس ءارو نم ؛ةقطنملا يف ايناطيرب ْلثمم امهتفصب امهل لب ءايناطيربل هناديري امهنا نادصقي ٠
 نوكت نا ناديري امهنا ادصق دقف ًالقتسم يروسلا لخادلا ناديري امهنإ الاق امدنعو .يبرع 0
 .اسنرفل ال ايئاطيربل ةترانإ 49

 ناك ام !ذإ .الالقتسا, نقا:نوكتسا ةبيكودبسلا علا ثادكلتمم نار لسكياسل ناهجيا ملؤتا يرد
 ةرادا نيب ًاعساش ًانوب. نوري اهناك .دقف:ةرهاقلا يف امأ-:نييناطيرب ال: نييسنزف :اهورايشتسنف :

 نا هئاليزز:نوتنالك ًناقتعا . ناك, ذإ !.قتبلا) بببم البلا ا ذه نكيتملو» ةينسنارف .ةراداو ةةيناطديؤب
 نويسنرفلا هامس اه.نإ .اهعباطب ظافتجالا دالبلا عيتت نإ: ةيسنوفلا ةييزامعتشالا ةرادالا#
 هذه تناك ام ًابلاغو .مض ةيلمع هنا ىلع نييناطيربلا لبق نم .هيلإ رظني ناك «ةينيدمتلا .مهتمهم» ٠

 امأ .دلبلا. عمتجم ىلع نيتيسنّرفلا ةفاقثلاو ةغللا: ضرف ىلع لمتشت اهنأكو ودبت.ةيلمعلا

 ,مهتاعمتجنيو مهيداوت يف اونكسوو دالبلا لهأ نع. مهسسفنأب اوأن .دقف ءاهريغو رصم يف ؛نويناطيربلا

 نوتيالك رظن يف !ذه.ناكو .امهنأشو اهبغشو دالبلا اوكرت :ةموكحلا ةرادإ ىلع مهفارشإ ءانثتسايوا
 بالطل نوتيالك ءالمز دحأ لاق دقلو .لالقتسا نم برعلا هيلإ حمطي نا نكمي ام ىصقأ هئالمزو

 مكحلا نوربتعي برعلا نيفقثملا نا ,تاونسب كلذ دعب ةيناطيربلا ةيركسعلا ناكرألا ةيلك 2

 ١/417. .س.د سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك ,بروفسكوا (١؟)

 5 ,؟٠.5. ص «سكياس ؛نوسلدا.(15) يسم ع
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 .("؟ينامثعلا مكحلل «مرتحملا ديحولا ليدبلا» يناطيربلا

 اوناك ؛لالقتسالاب يناطيربلا بوجولاو ,.مضلاب يسنرفلا دوجولا هؤالمزو نوتيالك ىواس امدنع

 دهعتلل ةئايخ اهرابتعاب (سكياسل كلذ اولوقي مل مهنا ىلو) ىوكيب  سكياس ةيقافتا ىلإ نورظني
 اومكحي نا رنشتيك عابتا حومط ناك دقل .لالقتسالا حرتقملا يبرعلا يلاردفنوكلا داحتالا حنمب
 اذه ىلع مهيأر نع اوحصفي مل مهنكل .مهلذخ دق سكياس نا مهداقتعا ناكو ؛مهسفنأب ةيروس

 ىلوتت نا يف اوبغر نيذلا مه سيلو برعلا نأكو) برعلا لذخ دق سكياس نا اولاق لب .ىحنلا

 .(ةيروس مكح ايناطيرب

 نا نروتسو نوتيالك يأر ناك دقف ءًايصخش امبر لب ءًايسايس امهل ينعي رمألا ناك امهمو

 دادغب اتيالو عصخت نا دكؤملا مكح يف راص «نيترواجملا نيدفارلا دالب يتيالوب اهتبلاطم تدّكا
 مكحل  ىكيب  سكياس ةيقافتا يف ةسيئرلا ةيناطيربلا ةقطنملا نالكشت امهو  ةرصبلاو
 يف عقت نا ناكمإلاب ناك يتلا ةيروس نع اسنرفل لزانتلا مت امنيب ؛دنهلا ةموكح يأ ءامهمصخ
 ةريزجلا هبش يف طقف عسوتلا موطرخلاو ةرهاقلل ثحاتأ ةيقافتالا نإف اذكهو .ةرهاقلا ذوفن قاطن

 :كلملل ًابئان دنهلا ىلإ بهذي نا برحلا ءاهتنا دعب عيطتسي رنشتيك ناك امو .ةلحاقلا ةيبرعلا
 يناطيربلا دمتعملا رقم ريصمب ءاينهمو ايفطاع طبترمو برعتسم امهالكو ,نروتسو نوتيالك نإف
 .سكياس هلعف ام ببسب ىسألا امهباصأ دقف ؛ةرهاقلا يف

 هنأل ىحنلا اذه ىلع رمألا ىلإ نورظني اوناك ةرهاقلا يف هءاقدصأ نا ًاقالطا سكياس مهفي ملو
 يف هءاقدصأ نا كردي ملو ؛برعلل ةيروس لخاد بسك هنا دقتعا دقل .هوبلط ام لعف هنا نظ

 ةيقافتا ضيوقت لواحتس ةرهاقلا نا ًاقلطم هل رطخي ملو .هرسخ دق هنا اودقتعا ةرهاقلا
 ناك يذلا  يبرعلا بتكملا نا مكهتلا ثعاوب نمو «ةيقافتالاب ًاروخف ناك دقل .وكيب - سكياس
 .ةيقافتالا ىلع ءاضقلل ةرماؤملا نكرم حبصأ هأشنأ دق وه

 اما) ملعي ناك كلذلو ,ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا يف لمعي تربريه يربوا ميدقلا هقيدص ناك
 ءاضق تضق كيب - سكياس ةيقافتا نا ًاديدش ًاداقتعا دقتعي نوتيالك نا (ملعي ملف سكياس

 :لوقي بتكف .وكيب ىلع موللاب تربريه ىقلأ دقف .برعلا هاجت ةرهاقلا ةسايس ىلع أامربم

 ىنظ نع هل تربع دقل .ًاديدش ًانالذخ سكياس كرام لذخ دق وكيب ويسم ريزنخلا كلذ نا ىشخأ»
 ىمادق ىلع ًاضيأ رسحتأو كرام ىلع ىسحتاو ءيشلا اذه ثودحل رسحتأ ينا .ثدحيس كلذ نأب
 ةناهتسالا ةبقاع هذهو ؛مكانرذح دقل) اولوقي نا مهناكمإب ناك نيذلا لئاوألا نييروتكيفلا

 ف ةرضاحم ءاقلال تاظحالم . ملوي تربويه قاروأ ,طسوألا قرشلا نكرم .ينوطنا تنايس ةيلك ,دروفسكوأ (15)

 .برحلا ناكرا ةيلك

"1 



 طسوالا قرشلا عقنتسم ىلإ ٌنِجُت ايناطيرب

 ."*«(ةماهو ةقيقد تاضوافم ىلع مادقالا دنع ةاوه يديأ يف رومألا كرتو ةيسامولبدلا ةيدجبأب

5( 
 (رياربف) طابش ةيادب يف وكيب - سكياس ةيقافتا ىلع يسنرفلاو يناطيربلا ءارزولا اسلجم قفاو
 ىلإ ءافلحلا لصوت ةقيقح نع فشكي ملو .ةيرسلاب تيطحأ اهدوجوو لب اهماكحأ نكلو .7
 يف نيلوؤسملا نم ةلقلا ضعبو .نيتنس وحن دعب لإ برحلا دعب طسوألا قرشلا نأشب ةيقافتا
 ةيناطيربلا ىوكشلا تناكو .اهءازإ تاظفحت نع اوبرعأ دق «ةيقافتالاب ملع ىلع اوناك نيذلا ندنل
 .اهيطعت نا بجي امم رثكأ اسنرفل تطعأ ةيقافتالا نا يه ةماعلا

 .ًاعيرس هيلع ءاضقلا مت دق هيلع تلصح ام اسنرف ءاطعإ رربم ضعب نإف ءسكياسل ةبسنلابو
 ةرارش قالطا يلاتلابو ةيروس وزغ ةرهاقلا حارتقا ىلع اسنرف ةقفاوم حبري نا سكياس دارأ دقل
 يارب ذخا يذلا ؛يناطيربلا ءارزولا سيئر نكلو .اهلاعشإب يقورافلا دعو يتلا ةيبرعلا ةروثلا

 مايقلا مدعب ىضق ءابوروأ يف ةيبرغلا ةهبجلا ىلع تاوقلا لك زيكرت ىلع اورصأ نيذلا تالارنجلا
 .دراوملل ليوحت نم هيلع يوطنتس ام ببسب طسوألا قرشلا يف ةديدج ةلمحب

 بلاطو ؛ثيوكسا ةماعز هيف بجش مومعلا سلجم يف اباطخ أظيغ مدتحملا سكياس ىقلأ دقو
 باطخ نا اميو .برحلا نوؤش ةرادإل ءارزولا سلجم ءاضعأ نم ةعبرأ مضت ةنجل ءاشنإب
 دييأت باطخلا بذتجا دقف :ةموكحلا ةدايق يف رثعتي ءارزولا سيئر هيف ناك تقو يف ءاج سكياس
 سكياس قلست يف ةيمهأ امهل تناك نيءاقل ىلإ ًاضيأ باطخلا ىدأو .عساو قاطن ىلع ماعلا يارلا
 ,زليم دروللا ءايقيرفا بونجل قباسلا مكاحلا عم رخآلاو جروج ديول عم امهدحا :يسايسلا ملسلا

 .«نمياتلا» ةديرج ريرحت سيئر ءنوسديور يرفوج اهنمض نمو ؛ذوفنلا ةبحاص هتناطبو

 ىلإ لصوتلا ةيمهأب دقتعي ناك دقف ةيروس وزغ ىلع ةقفاوملا بسك يف سكياس لشف نم مغرلايو
 ريدقت لقأ ىلع وكيب  سكياس ةيقافتا تققح دقل .هيلع قفتملا ساسألا ىلع اسنرف عم تابيترت
 ادب :كلذ ىلع ةوالع .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ايسور ءاوتحا يأ :هقيقحت رنشتيك دارأ ام
 هتاذ دح يف ىه ةددحم ةيقافتا ىلإ مهلصوتو ءافلحلا نيب تافالخلا لح نا دقتعي ناك سكياس نا

 يه ةيروفلا سكياس ةمهم تناك .ًابولطم ايسور لبق نم ةيقافتالا ماربا ناك امو .نسح رمأ
 .ةيقافتالا ىلع ايسور ةقفاوم نيمأت يف هتدعاسمل- دارغورتيب ىلإ هقبس يذلا -ىكيب ىلإ مامضنالا

)0( 
 قلعتي ام يفف .دارغورتيب ىلإ ىكيبو سكياس اهلمح يتلا ةيقافتالا يف ةبيرغ ةوفه ةمث تناك
 ميعزلاو نيرخآلا ءافلحلاو ايناطيربو اسنرف علاصم نابسحلاب ةقيثولا هذه تذخآ نيطسلفب

 نوج :ندنل) تريريه يربوا ةايح ةريس :ءارضخلا ةءايعلا ناك يذلا لجرلا ءتربريهزتيف تيرغرام (15)

 . ١07/7 ص ١1547(, ؛يرم
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 ةمظنملا ةيدوهيلا ةكرحلا يهو  ةيسايسلا ةينويهصلا نا ريغ .بوهيلا يأ ةسدقملا ةيتاروتلا

 ةثالث وأ نيدقع ذنم ملاعلا يف ةطشان ةوق تناك  نيطسلف ىلإ يدوهيلا بعشلا ةبوع ىلإ ةيمارلا

 نرقلا علطمو رشع عساتلا نرقلا يف ةيراج نيطسلف يف دوهيلا نيطوت ةداعا تناكو .بوقع
 نوشيعي دوهيلا ناكسلا نم ريبك ددع نيطسلف يف ناك ىتح ١517 ماع ّلح نا امو ؛نيرشعلا

 .نولمعيو اهيف

 ميلو نتباكلا اهادبأ ددصلا اذه يف ةظحالم ههابتنا تتفل ايسور ىلإ سكياس باهذ لبق

 ضرعت تناك يتلا تاءارغالا ىلع لوه ضرتعا دقف «ةيلاريمالا تارباخم سيئر ؛لوهدلانيجير

 تاوق لزنت نا ًالوأ ايناطيرب ىلع بجي هنا هيآر ناك ذإ ,نيسح فيرشلا ةدايقب برعلا ىلع

 ,«ةيبرع ةياعد ريخ يه ةوقلا» نا لوه ىعداو .ءافلحلا ىلإ برعلا مضني طقف اهدنعو نيطسلف

 ةيدام ةحلصم مهل» نيذلا بوهيلا نم ةضراعم ىقلت دق برعلل مدقت يتلا بوعولا نا ًاضيأ ىعداو

 ركذ دنع سكياس لهذ دقل .("”«دلبلا اذه لبقتسم يف ؛ًادج ةيوق ةيسايس ةحلصمو ؛ةيوق

 ىلإ هرفس لبق سكياس لصتا كلذلو . نيحلا كلذ ىتح هتاباسح يف ناش مهل نكي مل ذ ,دوهيلا

 .ةينويهصلا نع ًائيش هنم فرعي نا ًالمآ ,يدوهي وهو ؛ليئوماص تربريه ةيلخادلا ريزوب ايسور

 نع نيطسلف نأشب امهتافالخ ةيوست نم امهتاضوافم يف انكمت ىكيبو سكياس نا ركذتن نا دب ال
 ءافلحلا عم رواشتلا دعب يئاهنلا هلكش ررقتي يلود ماظن تحت اهمظعم عضو ىلع ةقفاوملا قيرط

 راثأ لوه نتباكلا مالك نا ديب .نيسح فيرشلا عمو  ايلاطياو ايسور رمألاب نيينعملا نيرخآلا

 ًالماع لمهأ دق ىكيب عم هيلإ لصوت يذلا طسولا لحلا نوكي نا نم قلقلا سكياس سفن يف
 .يسايسلا نيطسلف لبقتسمب دوهيلا مامتها لامتحا رابتعالا نيعب اذخأي مل امهف :ًاسيئر

 هنا يسنرفلا هليمز نظي نا ءىهسلا اذه ىلإ ىكيب هابتنا تفل امدنع فاخ سكياس نا يلجلا نمو

 ًاينضم أ دهج دارغورتب ىلإ هلوصو دنع لذب كلذلو .ةيقافتالا نع عجارتلا لجأ نم كلذ لعف امنإ

 ةيسنرفلا ةموكحلا نا يف - هكش ىتحىأ - هتفرعم نود لاح هتيوط ءافص نإ .هتين نسح تابثإل

 .نيطسلف نأشب هيلع اقفتا دق اناك يذلا طسولا لحلا ىلع بالقنالل هرهظ ءارو نم لمعت تناك
 ,سورلا عم ةيرس تاضوافم يف عرش دق ناك ؛نايرب ديتسيرا ءاسفرف ءارزو سيئر نا كلذ
 يلودلا ماظنلا نا ىلع ايسور عم قافتا ىلإ ١1١17 (سيرام) راذآ "5 يف يسنرفلا بناجلا لصوتو

 بجيو يلمع ريغ ًاماظن نوكيس  ىكيبو سكياس نيب هيلع قفتملا بيترتلا ىهو نيطسلفل حرتقملا

 ناسين 57 يف ايسورو اسنرف نيب تاركذملل يرس لدابت ىرج دقو . يسنرف ماظن هنم الدب موقي نا
 ,ةينامثعلا يضارألا يف امهنم لك ذوفن ةقطنم نأشب نيتموكحلا نيب ةيقافتا نمضت ١517 (ليربا)

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم تاضوافملا يف ايسور ديؤت نأب اسنرفل ًايسور ًادهعت ًاضيا نمضتو
 ,""«نيطسلف يف ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكح فادهأ

 .اهيلي امو 5 ةحفصلا ,سكياس ,نوسلدا (13(

 ل ص ,يسنرفلا يروطاربمالا عسوتلا ءرثتسرروف  ايناكو ىردنإ ١17(

 ضرح



 طسوألا قرشلا عقنتسم قد ىلإ ٌرِجّت ايئاطيرب

 ىلإ سكياس لوصو ىدلو «ةيدوهيلا بلاطملا وأ دوهيلا عم فطاعت يأ نونكي سورلا نكي مل
 لخاد يف ةريبك ةيداعم ةوق مه ةنياهصلا دوهيلا نأب رصيقلا لاجر نم هوفيضم هعنقأ «دارغورتيب

 دق مهناو ةديدع نكامأ يف ةبوجوم ةوق دوهيلا نأب ةعانقلا نيكياس ىلع تذوحتسا كلذلو .ايسور

 ىلإ ريرقت يف ركذ دقو .مهبسكل ةلواحمب مايقلا ىأر «سورلل ًافالخ هنكلو .ءافلحلا ةيضق نوبّرخي
 هديري ام اذهو :نيطسلف ىلع ءاليتسالاب ةمتهم ريغ ايناطيرب نا ىكيب غلبأ دق هنا ةيجراخلا ةرازو
 نا هتركف تناكو .(""برحلا اوحبري نا ءافلحلا دارأ ام اذإ مهؤاضرتسإ بجيف ؛:ةنياهصلا

 ىلع هحرط يذلا لاؤسلا ناكو ؛:نيطسلف يف يضارألا ءارشل ةكرش سيسأت ةنياهصلا ىلع ضرعي
 نم هاقلت يذلا عطاقلا باوجلا ناكو  «؟يضارألا ءارشل ةكرش يفكت له» وه ةيجراخلا ةرازو
 ةيجراخلا ةرازو نا يلجلا نمو) ."9هسفنل هراكفأب ظفتحي نا هيلع بجي هنا ةيجراخلا ةرازو
 .(ًائيش اهيف هقفي ال هنا حضاولا نم ناك ةلأسم يف هسفن رشحي آلآ سكياس نم تدارأ

 يه ام فرعي يكل ةديدج تاوطخ ١117 (ليربا) ناسين يف ندنل ىلإ هتدوع ىدل سكياس ذختا
 ماخاحلا ءرتساغ سزوم روتكدلا ىلإ هفّرع يذلا ليئوماص تربريه لباق ىرخأ ةرمو . ةينويهصلا
 ىنعم ىلع ينيع رتساغ حتف دقل» :سكياس لوقي ."ةيدارافسلا ةيبدوهيلا ةيلاجلل ربكألا
 حرتقاو وكيب جروج يسنرفلا ضوافملا ىلإ رتساغ فيرعتب سكياس ماق ذئدنع ,"'!«ةينويهصلا

 امهنم لك لمعت نا نم الدب دوهيلاو برعلا ىلع نيتيصو أعم ايناطيربو انمكوف لمغت نا وكب لع
 لب سكياس حارتقاب الو رتساغب بجعي مل ىكيب نكل .طسوألا قرشلا يف ىرخألا نع ةلقتسم
 .ةيميلقالا هفادهأب ثبشت

 ذخأ ؛لامتحالا ديعب ًارمأ ؛تالاحلا نسحأ يف مساحلا ءافلحلا رصن هيف ادب يذلا تقولا يفو
 عنقي نا لواح دقو ؛كارتالاو ناملالا ةفك ةيدوهيلا ىوقلا حيجرت ةيناكما نم سكياس رواسي قلقلا

 سمختو برحلا اسنرف رسخت دق ءنيطسلف يف ًاعقوم دوهيلا ىلع ءافلحلا ضرعي مل اذإ هنأب وكيب
 ثحي ذخأو .نيطسلف نم نييسنرفلل ةيمهأ شثكأ هذهو ءاهسفن اسنرف يف تاعطاقمو اندم اهعم
 يف تالزانت ميدقت ناقحتسي سازلألا ةداعتساو نادرفو سيراب ذاقنا نا هتموكح غالبا ىلع وكيب
 .طسوألا قرشلا

 دارغورتيب ىلإ هتلحر لبق  ةينويهصلا ةلأسملا فاشتكا ةيلمع مضخ يف سكياس ناك امنيبو
 دلاريج نم ضيرحتب ؛هنيع ءيشلا لعفت أضيأ ندنل يف ةيجراخلا ةرازو تناك  اهدعبو اهلالخو
 0 ةساردلا يف سكياس ليمز سيروم زتيف نإ .ميدقلا سكياس قيدص «سيروم زتيف
 - ناك ؛سكياس اهانبت يتلا ةرئاجلا ءارآلاو رظنلا تاهجو نم ريثكلا ىّنبت يذلاو (نوموب

 ١9177 1914 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةسايسلا ,؟ دلجملا ,ةطلسلا بارس ؛ليركود .ل .مووال .ج .س (14)
 .؟59 - ؟؟8 ناتحفصلا ١151/7(, ؛لوب ناغيكو جدلتور :نطسوبو ندنل)
 .اهيلي امو "٠١ ةحفصلا ,سكياس ,نوسلدا ,هسفن عجرملا (15)
 .لاغتربلاو اينابسا يف ىطسولا نورقلا لالخ مهدادجأ شاع نيذلا دوهيلا مه دارافسلا (*)

 .اهيلي امو "٠١ ةحفصلا ,سكياس ,نوسلدا )٠١(

 ضخ



 مالس هدعيام مالبس

 00 ةابؤ اهلا ناك يلاعلا بانبلا' نا: ةلئاقلا :ةهرتلل ةيناطيربلا .ةموكحلا 'يف.سيئرلا سدضملا -ركذتن

 | حوتقي نأب- نعول عه ىجتي ندعو ةةيطدم يابا ةسارق يفز لل ةيفيراخللا و 0

 نمف .ًاديدش ءاوهتسا مهيوهتسي نيطسلف نأشب ًابنترت# دوهيلا-ننع ضرعن نأ اننكمأ اذإ» هنا

 ٠١ ١١ ةاتفلا ءايكرت بزح ةموكحل مهديبأت اهبجومب نوبحشي' مهعم' ةقفص :دقع نم نكمتت نا نكمملا

 ... ةيوق ةيبرع ةيرس تايعمج بوجوب دقتعت ةرهاقلا تناك امكو.'''!نايهنالا ىلإ ذدئدنع لوؤتس يتلا
 تأةمدوهيرش ايمذجت وجون ًانهرأ :ةقتعتكن هنل كتاككهاتفلا ايكرت ةغئاهجب ةحااطالا نع. ةزجاق ةضماغو
 :ًاضيأ كلذ قع ةرداق:ةبضماغو ةيوق

 ١ ا هل متت. مل.نكلو ءاهسفن ةيجراخلا .ةزازو نمض زمألا ةعباتم ىلع مزع, نريبوا  نا:ييجلا نمو
 ١ عوضوملا ةراثإل سكياسلزمألا ةياهن يف رمألا كرت اذكهو 1517 ماع عيبر يف ثام دقف :ةصرفلا
 ٠ ١.١ .ةليئض تناك مهنوؤشو دوهيلاب هتفرعم نا نم .مغرلاب «يناطيزيلا يطارقوريبلا زاهجلا لخاد
 .. ةرسأ الوجوب ؛هتثادح يف ةمزال يذلا هداقتعاب :سيروم زتيف نأش هنأش :سكياس ظفتحا دقل
 .. :يذلا.:نوارب ليفنارغ دراودا نا «خلاعلا ىلع ةرطيسلل ةيفخ قرطَب كرحتت ةكسامتم ةيملاع ةيدوهي
 ١ ةعماج يف ةيبرعلا ةفللا ناتسا ناكو :طنبؤألا قرشلا نوّوش يف يناطيرب يميداكأ ةجح مظعأ ناك
 . ١ يف لاق دق ءىرخأ رومأ يف هيلع ينثي ناكو «ًاذيملت ناك امدنع سكياس فرع نا قبسو «ج دربماك
 ١ ,(9«ناكم لك يف دوهيلا ئري سكياس نا».نأشلا اذه

0 
 يف سكياس اهجلاع يتلا ةسيئرلا ةلأسملا اهنوك نع .نوكت ام دعبأ تناك ةينويهصلا نا ديب
 . ”.عضوم ةيطسوأ قرشلا ةيوستلل ةضيرعلا طوطخلا ؛ثناك.:15017 ماع. ءانتش .يف دارغورتيب

 ١ ندنل يف نييناطيربلا .نيلوؤسملا .لثم مهلثم > :سورلا ةداقلا. نا. هلوصو. ىدل :دجوو ؛ةشقانم
 يسنزفلا ريفتسلا'حضوأ كلذ ىلع ًادرو..ذحلا تزواجت اسنرفل ثمدق يتلا ادوعولا "نأ نوعّدي
 .: :ىلإ :اسنرف عيبا ايناطيرب ادح يذلا ببسلا نا يسوزلا ةيجراخلا ريزول «غولويلاب سيروم
 2 اذه ناكو .'”ايسور نم.اهيمجي ايناطيربل زجاح ريفوتاوه .قرشلا .ةاجت اهبلاطم:يف يدامتلا
 7. دارغورتيب تيل اهفقوم.حضفل تدتحا ندنل يف ةيجراخلا ةراؤو نكلو.. ةحصلا:مامت ًاهيهمص

 ٠ ناسنا ةقيقح».هنأب غىلويلاب اوفصو مهنيب ام يف ةزازولا يفوؤسم نكلو ,ةيمسرلا يفنلا تانايبب
 0 ؟ءدساف

 نيطسلف ىلع يناظيربلا بادتنالا ءوشنو روفلب نالعا خيرات : :ةيلاعلا.سدقلا ناوسأ ؛زردناتند دلانور )1١(
 م0755 ص:,(1547١ «نوتسنوو تراهنيارو.تلوه :كرويوين)
 7951 ص :سكياسن:نؤسلدا (؟؟)
 :1؟7 نم ؛ةيروطازبمالاو طقتلا ءتنك (؟؟)
 ,ةةشقت عجرملا (؟4)

 ا ا ل اا



 طسوألا قرشلا عقتتسم ىلإ ٌوجُت ايئاطيرب

 ةموكح لبق نم ؛«برحلا دعب طسوألا قرشلا لبقتسم تنهر يتلا ؛تامازتلالا رادصا ببس ناك
 ةردق ًامامت تقدصو ىقورافلا ةعدخ اهيلع تزاج دقو «ةرهاقلا نا ىه «ةيفالتئالا ثيوكسا
 ةيروطاربمالا قيزمت ىلع رداق نيسح فيرشلا نأب ندنل تعنقأ ؛ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا
 عيباسأ ةعضب رظتنت نا ايناطيرب ىلع ناك ؟نمثلا اذه عفد لهأتسي رمألا ناك له .ةينامثعلا
 .باوجلا فرعتل فونازاس  ىكيب - سكياس ةيقافتا عيقوت دعب

 فق





 ةلجد فافض ىلع ايكرت ناصتنا

 )ع0
 ةيبرعلا .ةروثلا ثودح ًالمآ نظتني ةرهاقلا يف :يبرعلا بتكملا ناك امنيب

 دنهلا ةدماسمل اوعيم عسفت يجو ءةينامثعلا .ةيووظاريضألا يهنتس.يتلا

 ةكرعمل ةلئامم :ةكرعم :ايكرت: دنض برحلا فيغو سوم نخأ عورشم ةيفضت ىلع ةيناطسيربلا

 دالب يف .ةلجد:نهن فافض دنع تبشن .ءايناطيربل ًاراع دشا .اهنكلو ًاقاطت: قيضأ يلوبيلاغ .
 ش ."7نيانفارلا .

 لاسران ترمأ .دق ندنل تناك... ١5 4١:ماع فيرخ يف ةينامثعلا برحلا .بؤشن نم 0 0

 يتأت يتلا طفنلا تانيومت ةيامحل دادعتسسالا .ةبهأ ىلع نوكتل يسرافلا جيلخلا :ىلإ دنهلا نم ةوق

 عوقولاج يفي قوقلا جهل ليأل | يشدهلا: ناك نطخلل تنظرعت اما 31 نشيراف بالم نم ايناظياللا ُك 0

 دنع يأمل ققؤضملا «بزعلا طش يف .ةيشراف ةريزج نمو نإ دبعإ يف طفنلا ةاقصيم يمحت نأت بلح رح

 مويلا ىهو ؛ ١1١5 :(نبمفون) .يناثلا_نيرشت 1 :يفو ..تارفلاو ةلجد هايم .ئقتلت ثيح جيلخلا'سأر ..

 ةعلقلا تظقس دقو .اهمعاب. دعب ةوقلا:هذه تمدقت ءايكرت ىلع برحلا ايناظيزب هيف تنلعأ يذلا ٠

 يبرحلا قزوزلا ليق نم: ةريصق.ةدق اهفضق:دعت برعلا طنش بنصم دنع ىانفلا يفاةيكرتلا

 اولتحا.. انق نييتاطيرنلا .بوتجلا:نم'فالآ ةدغ ناك ىتخ ناعويسا. صضمي.ملو .نيدوأ يناطيزبلا 0

 لجأ نمااهلوزن ناك دقف :نيضفارلا ذنالب يفحلزن ةيناظيربلاب ةيدنهلا ةوقلا:نا' عمو ,ةرصبلا .ةتياده ...
 .اهيلع موجه عوقو نه. ةزواجملا .سراف دالب .ةيامخا

 لامعأو :١5715(: :غنكياف ةغبظم :كرويوين). .نانطحلا.«نؤدارب لئسر ئطخ مسرتت ضنلا اذه يف ةيناوزلا ١ )١(

 لجرلا «تريريهزتيف تيرغرام : :باتك ىلإ عوجرلا ىئجري تربريه يربوا.رود صخي/اميف ٠ : ىزخإأ ةيشايق 4 ةيعجرم 2

 امو 1١9 ةكفضلا مك ؛«يزم نوج :ندنل) تردريه يروا: ةايح ةريسآ :ءارضخلا ةءابعلا_ناك يذلا:

 .اهيلي ا
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 ةسيئرلا بوشحلا .نغ لايمألا تائم دعبت تناك ةرخبلا ةهبج نأل ةليزه ةيكرتلا ةمواقملا تناك
 ةيئاطيربلا ةيدنهلا ةوقلا تناك امدنعو .نادغب برق ةعقاؤلا .نيومتلا نكارمو ةيتامقعلا كارلا

 .ةداضملا ةيكرتلا :تامجهلا عم ةلؤهسي لماعتت تناك ةرصبلا ةيالو.يف اهعقاوم تبثت

 لضو يذلا :نوسكين نوج ريس ئه ةؤقلا هذهل ًادئاق ًاثيدح يع دق حؤمط يناطيرب طباض ناك
 قطاانم :لحلاذ :مالقتلاب .يكرتلا :مجلازفلا هازنغأ انفو 153 ؛(ليزبلا) ناسي .نهش:يق ةفطللا لإ
 نيفريف زلزاشت لازتحلا ئهو هطابض دحأ لسسيرأف.. نيدفازلا :نالب: نم .ىندألا جلا يف :تاعقتتساملا

 نود ؛ةديدج تاراضتنا.قيقحت لجأ نم ًالامش رثكأف رثكا مدقتلل نا ديملايف ةوقلا .دئاق ءدنسنوات

 .سضأ نمألا ةياهنيفؤ.. ةيجيتارتسالا ةياغلاب أ هاجتالاب زيبك:ساسحا ظياضلا !ذه:ئذل نوكي:نا
 الب اهفحز لصاوت نأب .دنسنوات لارنجلا هيلع اهذخأ يتلا ذخآملا نم مغرلاب  :تاوقلا نوسكين

 . دا دغي :ئتح كفقوت

 ددع يف ةرفوو ؛:ةيتسجوللا نومألاب ةلماك ةفرعم بلطتي ناك دادغب ىلإ ةرضبلا نم ًاحجان ًافحز نإ

 دق ةيناطيربلا دنهلا نكت مل ًانؤمو «ةيعفدمو «:ىفشتسم تادغم :ةيزهن .لقن طئاسوؤ ءبونجلا

 نم لاخ «ىئزاحصلاو تاعقنتسملاب ءيلم دلي لخاد نومدقتي .بونجلا .ناك .ةلمحلا هذهل اهترفو
 لحضلاو جزعتملا ةلجد رهن ىزجم عابتا ىلإ نيرطضم كلذل اوناكف :ةيديدحلا :ككسلاو قرطلا

 ويوم نلبلا ناكر .ةلجن نهدل ةداقالللا ةيزهتلا .قزاؤزألا :نم نيك نه ىلإ ةدئاحب !ىثاك .نادغألاو

 ةلقانو نونجلا دح ىلإ ةجعزم ضوعبلاو بابذلا نم بارسا كانه تناك نقف  :تارشحلاب
 يف كارتألا .نا امكو .ةيبط ناؤمو ةلقنتم :تايفشتسم .بوجو بلطتي ناك يذلا نمألا - :ضارمآلل
 يف دنسنوات تاوق تناك «ليوطلا :مهنيومت طخ ةياهن دنع اوناك موجهلا مهفعضا نيذلا ةزصبلا

 نم ةيفاك:تايمك ىلإ ةجاحب اهسفن دجتسو «ليؤطلا اهنيومت ةياهن طخ دنع أضيأ نادغب ةهبج
 :اهعم اهرضحت نا :بجي:ناك نئاخذلاو ةيئاذغلا :اوملا

 هتيهوم داكت يذلا دنسنؤات :نإف ,ةيرورخلا نؤمألا هذه ىلإ ننسنؤات ”تاوق ناقتفا :نم مغرلابو

 هنلاصتلا :ققلو نقلا :للإ «ةقيرزط قي نبا "كو للم :ناك «غبقلا ع علت ةيرزكسحلا ةةنايشلل

 .بونج لايم نيرشعو ةسمخ دعب كاع «نوفيسيتك عقوم يف - كلذك هيمسن نا حض اذإ. ««يئاهنلا
 ::ةؤراك ناكس ةزسنفلا يف ينيومتلا هل حان زع هولا لايمألا تائم دعب ىلعو دادغب يقرش
 . (ربمفون) ,يناثلا ني ,نشت 56 ةليل نقهقتلا ا1دب دقو :ةزيغضلا هبوق.فصن :دقف' هنا :ذإ

 مظعأ نم ًادحاو هزيقعي ناك يذلا نتلوغرريد :نوف :ناموك :لاشرام .دليفلا نا .ذنستوات .ملع .دقل
 ًاضيأ ملعو .نيذفارلا :دالب:يف ةينامثعلا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا :ىوت دق ؛هرضع يف نييجيتارتسالا
 يف هتمواق يتلا يدنج ١1,٠٠١ .نم ةفلّؤملا ةوقلا معد كشو ىلع اوناك يكرت يدنج ١,٠٠١" نا

 نم :نؤتاعيب :لجر 4:0: ىلإ تسنوات اهنيوقي ىلا ةظاقللا -ةوققلا .ننع .نطفختلا انتيب -:نوفيستُنك
 1 .ةيثاذحلا كاوكاو قئاحنتلا يف .صنقت

 .ىلع عقي ءدومضصلاو هيف فقوتلا عيطتسي نمآ ناكم برقأ نا  هيجو ببسلو  .دنسنوات دقتعا

 هتاوق نا  ميكح ريغ ًارارق ناكو  نرق هنكلو .رهنلا ىرجم ىلع بونجلا ىلإ ًاليم 560 دعب
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 طسوألا قرشلا عقئتسم ىلإ نجت ايناطيرب

 وحن غلبت ةفاسم ينضملا رقهقتلا نم عوبسأ دعبو .ةفاسملا هذه عطقت نا عيطتست ال ةكهنملا
 راتخا ؛ىرخأ ةباصا فلأب هتاوق تينم نا دعبو ؛كارتألا مهيدراطم عم كراعم اهتللخت ليم ةئم
 .ةرامعلا توك يف دومصلاو فقوتلا دنسنوات

 ثالث نم ءاملاب ةطاحم ىهف كلذلو ؛ةلجد رهنل جرعنم لخاد نيطلا نم اهتويب ةيرق ةرامعلا توك

 عقوم يف هسفن نجس دق نوكي «عبارلا بناجلا نّصحو اجلم اهنم دنسنوات ذختا ذإو .تاهج
 جرخي نا هيلع ًاريسع راصو ناكملا اولخدي نا كارتألا ىلع ًاريسع راص هنا يأ .ةعلقلاب هيبش
 يأ عنمل يفكت ةوق ةرامعلا توك يف تقبأ دق زتلوغريد نوف ةدايقب ةينامثعلا شويجلا تناكو .هنم

 دق ةوق ةيأ دصل بونجلا ىلإ عقوم يف اهسفن نصحتل ةوقلا هذه تمدقت مث ءيناطيرب جورخ
 .ةرصاحملا ةوقلا ذاقنال ايناطيرب اهلسرت

 ىفكت تانيومت هيدل تناك .اهذاقنا صرف هسفنب رمد هنكلو هتاوق ذاقنال ططخي دنسنوات ناك
 يناثلا نوناك ىتح طقف دومصلا عيطتسي هنا ًالئاق قربأ هنكل 1517 (ليربا) ناسين ىتح
 تناك  اهددح يتلا ةدملا لالخ هذاقنال ةرفاوتملا ةوقلا لماك عيمجت ناكماإلاب نكي ملو .(رياني)

 تايقرب ريثأت تحت ؛تأدب ةرفاوتملا ةازجملا تاوقلا نكلو - ىرخأ عيباسأ ةعضب ىلإ ةجاح ةمث

 هذه تناك ولو .مزهتف ناوألا لبق موجهلا لت موجهلا نشت «نزاوتلاو تابثلا ىلإ ةرقتفملا دنسنوات
 قشت نا المتحم ناكل ةلماكتم ةدحاو ةوقك مجاهت نا عيطتست ىتح ترظتنا دق ةأزجملا تاوقلا

 .اهقيرط

 )س2
 ,ةيئاذغ داوم نم اهيدل ام رخآ تكلهتسا دق ةرامعلا توك ةيماح تناك (ليربا) ناسين <“ يف

 ساموت نتباكلاو تربريه يربوا نتباكلا تامدخ دنسنوات ىلع ندنل يف ةيبرحلا ةرازو تضرعف
 مث ,ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا عم ةقالع ىلع امهالك ناك .مالستسالا ىلع ضوافتلا يف سنرول

 امهالكو ؛برحلا لبق ةينامثعلا ةيروطاربمالا قيدص هنأب رهتشا دق «ناملربلا وضع «تربريه نا

 .دالبلا كلت يف ةرشتنملا ىمحلاب سنارول بيصأو نيدفارلا دالب ىلإ ىتلل الصبو

 نييسايقلا نيمقرلا تزواجت ةدملا نا يأ ءًاموي ١57 ةرامعلا توك راصح ءدب ىلع ىضم دق ناك

 يف) انفيلب راصحو (ريوبلا برح يف) ثيمس يديل راصح امه نيريهش نيراصح يف نيقباسلا
 نأل  ةلوطبلا صصق نم ةصق راصحلا اذه دهش دقو .(141/ا/ ماع ةيكرتلا  ةيسورلا برحلا

 نؤملا نأل ؛ةيواسأم ًارومأ دهش امك  تاناضيفلاو عوجلاو ضرملل نوضرعتي اوناك نيعفا دملا
 تلسرأ يتلا ةيرهنلا قراوزلا امأ رهنلا ىلإ اهفذقت حيرلا تناكف تالظملاب مهيلإ ىقلت تناك
 .رهنلا ربع كارتألا اهبصن يتلا لسالسلا اهتفقوأ وأ تحنج دقف مهتدعاسلا

 فيصلا يف هتباصأ ىتلا ىمحلا نم ًامامت فاعتي مل هنا اميس ال يفطاعلا هنزاوت دنسنوات دقف

 51 نم هاقفار ناذللا سنارولو تربريه ىقلت دقو .هينج نويلم ءاقل ىفعلا مهوحنمي ناو رورملا
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 ماليس هدعب ام مالس

 :ربكأ ًاغلبم اضرعي نأب ندنل نم ًاضيوفت ؛طورشلا ةضوافمل (ليربا) ناسين 4 ىلإ (سرام) ىاذآ
 يكرتلا دئاقلا نا ريغ .هينج ينويلم كارتألا ىلع اضرع ؛كلذ نالعفي ذإ امهلجخ نم مغرلابو
 ايناطيرب لالذإب عتمتسي هنا ًايلج ناك يذلا اشاب روتأ نم اهاقلت رماوأ ىلع ءانب ضرعلا ضفر
 .اهدونج ةيرح عايتبال لسووتت يهو

 لموع دقو .طرش نود اوملستساو مهعفا دم ةرامعلا توك يف نويناطيربلا نوعفادملا رمد كلذل ًاعبت

 يف - خذب ةشيع شيعيل لب . ةحار يف شيعيل كارشالا هلسرأو ةميرك ةلماعم دنسنوات
 اهلالخ اومطق نوم ةيدسم ىلإ وقيس نقف عوجلاو نمرملا ميكيتا نيدلا «دوذج انا ١ ةيفيطتطتقلا

 ككسلا ءانب يف لمعلا ىلع اومغرأ كانهو «ءلوضانألا ىلإ ىرخأ ليم ةئمسمخو دادغب ىلإ ليم ةئم

 .ليلق ددع ىوس ةايحلا ديق ىلع مهنم قبي ملو .لسالسلاب نوديقم مهو ةيديدحلا

 تشو د انكي وكت اهقعت هادي بقع ةنراكسا 1,87 :٠ قي ريككأ ب نايس راف :كازق كيتم هلك
 فلأ نيرشعو ةثالثب ةرامعلا توك يف اهذاقنال تءاج ىتلا ةيناطيربلا تاوقلا تينمو .اهمالستسا
 :قيرطلا لوط كولا كوه ونسأل قف تعيفو ةنماعلا نا ةحيشلا تئاكو,ةناتتما

 نويناطيربلا نولوؤسملا ناك ينامثع ودع دي ىلع ايناطيربب تلح ىرخأ ةيموق ةلذم هذه تناك
 يلخاد يبيرخت لمع ةطساوب هقحس مزتعي يبرعلا بتكملا ناكو  ةيلعافلا ميدع ًامئاد هنوربتعي
 .1417 ماع نم قحال تقو يف

 فشل







 ودعلا طوطخ فلخ

 )ع1(
 ايناملا ؛نيبراحتملا نيفالتثالا نم يأ :وه لاؤسلا نا ادب 1917 ماع يف
 ةلئاهلا دوهجلا طغض تحت ًالوأ راهثيس اهئافلحو ايناطيرب وأ اهئافلحو

 يتلا يه ايكرت نا ىلع نهارت ,:ةصاخلا اهرظن ةهجو اهلو ؛ةرهاقلا تناك .برحلا اهتضرف يتلا
 يف اهثودح ررقملا .نيسح فيرشلا ةروث نكمتتس له :رخآلا لاؤسلا كلذ عبتيو .ًالوأ عدصتتس
 اياعرلا نييالمو نيينامثعلا دونجلا نم فولألا تائم ءالو ضيوقت نم ١1517: ماع طساوأ
 ًامئاد تناك اهنا ذإ ءلمتحم ريغ ًارمأ سيل كلذ نا ةيناطيربلا تارباخملا داقتعإ ناك ؟نيينامثعلا
 .ًاليزه ًاماظن ينامثعلا ناطلسلا مكح ماظن ربتعت

 راهنت فوس ةزتهملا ةينامثعلا ةيروطاربمالا نا دوقع ذنم «يبرغلا ملاعلا يف دئاسلا داقتعالا ١ ناكو
 اسنرفو ايناطيرب ىلع برحلا نش ءابعأ نإف ءباسحلا اذه بجومبو .مايألا نم ًاموي تتفتت ىأ

 .ةدش ءابعألا ديزيس لخادلا يف بيرختلا ناو اهرايهنا ىلإ يدؤتس ايسورو
 :ةاتفلا ايكرت بزح ءامعْزف . كلدريعب يحيي ناك 150151 اح فتجانب يتخ كاذعألا لوتتاوا

 تناك رامعتسالا رهاظم ةلازإ لجأ نمو يبنجألا ذوفنلا دض ةلمح نودوقي نيينطو مهرابتعاب

 نم لك ربع دقو ٠ مهئافلح دوجو ءازإ ىتح + مهطسو يف يبنجأ دوجو يأ ءاذإ كا مهيدل

 كلذ عم .("؟ىكرتلا ىيبرحلا بوهجملا ةرادإ يف ىناملالا ذوفنلا ددمت نأشب امهقلق نع تعلطو رونأ

 0 2 ..نالألاو كانألا نيبريطخ قالخ اشنيول

 نأ ىلا 1517 ماع علطم يف راشأ دقو ا ذوفنلا نم دحلل ةقباسلا هتلمح رونأ فئأتسا ؛يلوبيلاغ دعب (*)
 دحلا نع دئاز مهم ا ينحت ٠ مهددعو ةينامثعلا ةيروطاربمالا 1 كا ذنآ 0 نيذلا ناملألا بونجلا

 ناك كرحلا ءاهتنا عمف الماك ًاهاجت هدويج معدن علو «ىلتت ىطسيولا ابوروأ لود ةيقب شويج عم بنج ىلا ًابنج

 .ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف نومدخي يناملأ يدنجو طياض ٠,6

 قفرفإ



 - مالتس ةدعي ام مالس

 7 طابحالاب مهروعش نع اوربع ةينامثعلا تاوقلا يف نومدخي اوناك نيذلا ناملالا رك نيرا هو
 000 نايهنإب اوحمسي ملف ؛ :مهرماوأ ذيفنت قيرط ىلع عضوت تناك يتلا ليقارعلا ببنسي نازكمشالاو

 ' ١ ىلع مدقت ملو «برحلا بسك يه ةدحاو ةياغل ذوقنلا سرامت ايناملا تناك .كارتألا عم مهتقالع
 دقو : يقرتلاو داحتإلا ةيعمج ةداق ةناكم ىأ ةينامثعلا ةموكحلا لالقتسا ضيوقتل ةوطخ ةيأ

 ' نود ةلوليحلا ىلع ةردق :نيبراحتملا نيبناجلا يف ىرخآ ىمظع ةلوذ ةيأ نم رثكأ ايناملا ترهظأ
 '' عضو لضفأ يف تناك كلذل ةجيتنو .برخلا نمز تارازق يف برحلا دعب امل ايسآ يف اهتاخومط لخدت
 1 ال نابتم بايترالا ناك .ؤدعلا طوطخ تلخ بعاتملا ةراثا نضرف نم ةنافتسالا لع اهتراذق كِّيح نم

  «ناملالا يف ًاضيأ ناباترت امهرودب اتناكو «ةينامثعلا ةموكحلاو غروبسباه ةيروطاربما ةموكح نيب
 ' ماه هجوب :ناملالا نكلو :نيدساحتملا طابضلا نيب ناديملا يف اهثم رفم ال تاداشم ثدحتف
 "ةيلضفألا ةل برحلا بسك نا اومهفي نا ءايسآ يف برحلا تاونس كدأ يف مهئافلح ىلع اوضرف
 ا" ىرحألا فادقهألا ىلع

 يقال املطدلا# يف عقلوؤتتللا 0 !اهكاوفتي قدألا ناك نتيفف ءانكشالا تناك" نتن اغفا
 00 هلل ضي ا ا اهادم ذخأت 3 ةلدابتملا

 نيبو لل! ناملالا نيب تاداشملل ةجيتنو ايتام ظ-5 نيب ىربكلا ةبعللا هلأ يتلا
 دنع ارب تلتسرأ يتلا عبرألا تالمحلا نم ةدحاو ةلمح ىوس حجنت مل ءضعب عم مهضعب ناملالا

 55 :ًاقيغ نولْواَخُي روهش ةتس ناملالا ىضمآ ثيح :لوباك ىلإ لوصولاو اهقيرط لامكا يف برحلا ةيادب
 يد لود عضت مل ام كلذ ىلع مادقإلا نع ريمألا عنتما دقف :ةنئاطيزي لنج نرغتا يتب ريمألا عادقا
 1 ىقب :كلذ لعفت نا غطتست مل اهنا امي ٠ ةروتلا حاجن نامنضل ناديملا يف ًاشويج ىطسولا ايوروأ

 .ةيناطيربلا ةريظحلا يف ءوده نلكب ريمألا

 '؛ليوط نمتب برحلا لبق ,ناملالا ناك .ًازيبك ًاحاجن سراف دالب يف تققح ئىطنسولا لودلا نا ديب
 ءارزولا سيئر عانقا يف ١517٠5 ماع يف اوحجن مث :سرفلا نييسايسلا رابك عم مهتاقالع اوززع دق

 - 7 لآ ةيروطاربما يف نيلوؤسملا نأ نيبت رجملا - اسمنلا ةيروطاربما قئاثو تاظوفحم نا :لهس رمألا نكي مل (*)
 تناك :"!ةيكرتلاو ةيناملألا نيتيروطاربمالا ىلا اهوزع يتلا عسوتلا تاحومط يف قيمغ كش نع اوربع ل

 ذيب 0: 0 2 دقو ايودفا يف ةينامثعلا 0 ةودح نورق ىدم 2 -اسمتلا 2و رماربما

 8 0 ناك ,ةيميلقالا اهفادها اهل تناك 1 اهرما نا ايو" ةيلاغلا برختلا لئاوا يف اهتلتخا يتلا
 5 . سيوسلا لاغ اشاب لامج ةلمح نأ دح ىلا ,هنسفن لاونملا ىلع نوركفي 0 ةرسأ يلوؤسم نأب نوهبتشي
 ١ 3” هيا اوناك ةداعلاك نيينامثعلا نيلوؤسلا نا ني يف 'رصم' مض ايناملا لواحت نا'ةيشخ قلقلا نع نوربعي مهتلعج
 ”7:نييبوزوألا مهئاكرشب نوقثي

 ” اكاتيا) 1414-1918 يكرتلا فلاحتلا ةيسامولبدو اسمنلاو ايناملا :لالهلا ىلع روسنلا سيو .ج كئارف )١(
 20051505155 تاحفصلا ,.(1517 :لينروك ةعماج ةغبطم : ندنلو

 فراوس



 بيرختلا

 ةعبس اهددع غلابلا كردلا ةوق دييأت ًاضيأ يناملالا ريفسلا زاحو .ةيرس فلاحت ةدهاعم عيقوتب

 تلكش يتلا لئابقلا فلتخم دييأت ىلع هؤالمع لصح امنيب ءنييديوس طابض ةدايقب لجر فالآ
 ددهي عضولا نا ءافلحلا ىأر ©١141 ماع ةياهن يفو .ناكسلا عومجم نم ةئملاب نيرشع وحن
 ةدايقب لجر فالآ ةينامث اهددع غلابلا سرفلا - سكرشلا ةوق نم معدب ؛سورلا لتحاف ,رخلاب
 مهذوفنل اوعضخاق :نارهط ةمصاعلا ىلغ اولوتساو دالبلا .نم يئامشلا ءزجلا ءسور طابض
 مق ةنيدم ىلإ ًالوأ «ناملالا ىلإ اليم رثكألا نويسايسلا بره دقو .ًاثيدح جوتملا فيعضلا هاشلا
 نم معدب «ناملألل ةعبات ةموكح اودجوأ ثيح .ةينامثعلا دودحلا برق ءهاشنمرك ىلإ مث ةسدقملا
 .ةينامثعلا تاوقلا

 ًادرمت راثأ ء,سومساف ملهليف ىعدملا ,ناملالا سيساوجلا نيب ًاحاجن رثكألا نوف ؛بونجلا يف امأ

 ةموكح طابض نم وهو ءسكياس يسريب ريس لارنج ريداغيربلا ةغلاب ةيوعصب هدمخأ ًافينع ًايلبق
 طابض ةدايقب لجر فلأ رشع دحأ اهماوق دالبلا لهأ نم ةوق 1517 ماع يف اشنأ دق ناكو «دنهلا

 نم ًاذختم بونجلا ىلع هترطيس ضرفو ؛«سراف بونجل قدانبلا حالس» ةوق اهامس نييناطيرب
 امو ءسرفلا سكرشلاو .«سراف بونجل قدانبلا حالس» ةوق تناك .ةطلسلل ةدعاق زاريش ةنيدم
 ةديحولا ةمظنملا ةحلسملا تاوقلا يه «ناملالا ةياعرب ةيلبقلا تايلاردفنوكلاو ؛كردلا ةوق نم ىقبت
 هاشلا فرصت تحت ةرثؤم تاوق كانه نكت ملو .ًاماهو اديس ادلب ام نمز يف ناك ام يف تيقب يتلا
 ةيالو تناكو .هدالب يضارأ ةدحو نع عفاديو ؛نوناقلا قبطيو ؛ءسراف دايح ىلع ظفاحي يكل

 يف ناقوقلا ىلع هموجه رونأ نش نا ذنم ايسورو ايكرت نيب ةكرعم ناديم لامشلا يف ناجيبرذأ

 ةيالولا يضارأ عرذت ةينامثعلاو ةيسوورلا تاوقلا تناك «ترمتسا برحلا نا اميو .برحلا ةيادب
 .ءاشت امك ةيسرافلا يضارألا لتحتو .ًابايإو ًاباهذ

 ةحاس ىلإ ءاهدحو ةفيلحلا لودلل ةعضاخ تناك ىتلا ءسراف نيينامثعلاو ناملالا فلاحت لوح دقل
 دق لمعلا ىنعملاب .سراف دالب تناك 19511 ١515 لولح عمو .اهيلع عزانتم لاتق
 .اهدحو ةفيلحلا لودلل ًاعضاخ ادلب اهنوك نع كعد ؛ةدايس يذ نايكك

(0 
 نكلو .ًلثامم ًاحاجن ةينامثعلا طوطخلا ءارو برعلا ناكسلا ةراثإل ةيناطيربلا تالواحملا قلت مل
 رطخ ذخأ ءقشمد نم هلمع سرامي ناك يذلاو ؛يقرتلاو داحتالا ةدايق يثالث دحأ ءاشاب لامج

 ةنايخلا ةميرج اوبكترا مهنأب هبتشي نيذلاب كتفي عرش هنا دح ىلإ ,دجلا ذخأم برعلا ةراثإ
 يف يشن 15١١5, ماع ةيروس يف ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا ىلع هتاراغ مضخ يفو .ىمظعلا
 هناونع ؛عبارلا ينامثعلا شيجلا راعش لمحي ةيسنرفلا ةغللاب ًاباتك 1517 ماع يف ةينيطنطسقلا
 نيرمآتملل هتلماعم غوست اهنا ىعدا يتلا ةلدألا مدق باتكلا اذه يفو ؛«ةيروسلا ةلأسملا ةقيقح»

 ىعداو ءاهقادهأو ةيرسلا تايعمجلا يف ليصفتلا نم ءيشب أثحب باتكلا نمضت دقو .نيموعزملا
 :نييجوق |ونسيلو ةكوحت نيثأاهملا لاجزلا نأ
 نكل .اهنم مغرلاب وأ اشاب ةلمح ببسب كلذ ناك له فرعن الو ؛مهءالو برعلا ناكسلا ريغي مل

 نيني



 مالس هدعب ام مالس

 ةموكحلل لب مالسإلل طقف سيل مهءالو اورهظأ برعلا بونجلا نا يلاعلا بابلل مهألا رمألا
 طابضلا عم تالباقم ساسأ ىلع ةيناطيربلا تارباخملا اهتدعأ ةركذم يف ءاج دقو .ًاضيأ ةينامثعلا

 بزحل نيديؤم ةقيقحلا يف اوناك طابضلا مظعم نا ءبرحلا ىرسأ تاركسعم يف ىرسألا برعلا
 مايقلا لبقت نا ريمضلا عزاوب عطتست مل» ةديؤم نكت مل يتلا مهنم ةيلقألا ىتحو .ةاتفلا ايكرت

 ."”ىدعلا ةهجاوم يف دالبلاو ةحلسم ةروثب

 ًاكوكشم ةلأسم ةيروطاربمالا يف نيملسملا ريغ ناكسلا ءالو نوربتعي ةاتفلا ايكرت بزح ةداق ناك

 افلا نيتسلا ًاصوصخو  ًاضيأ دوهيلاب لب نييحيسملاب طقف سيل باتري يلاعلا بابلا ناكو .اهيف
 .نيطسلف يف نوشيعي نيذلا شكأ ىأ مهنم

 اياعر اونوكي مل نيطسلف يف دوهيلا فصن نع لقي ال ام نا ؛هءالمزو تعلط قلقأ يذلا رمألاو
 ةيروطاربمالا نم اوءاج ؛نيينامثع اياعر اونوكي مل نيذلا يأ .ًابيرقت ءالؤه عيمجو .نيينامثع

 رصيق اياعر  ًايرظن  اولظو ١114 ماع قبس يذلا نرقلا فصن لالخ ءاج مهرثكأو ؛ةيسورلا
 .ايسيور

 ةسايسلا نم ًابره ابوروأ اورداغ مهنأل ,مهب ةقثلا مدعل اهوعدي ام ةاتفلا ايكرت ةكرح ىدل نكي مل

 ايسور يف اهل اوضرعت يتلا رزاجملا نم اويره دق اوناك امو .اهيف طارخنإلل سيلو تارماؤملاو
 يف - دوهيلا نم نوريثك لعف امك  ديدج نطو ىلع اورثعي نا مهمه ناك دقف ءادنلوبو ايناركواو
 0 نيذلا امأ .نيرجاهملاب بحرت تناك يتلا ؛ةدحتملا تايالولا لثم صرفلا اهيف رفاوتت دالب
 نودشني ال نيملاح ًاسانأ اوناك دقف ؛ةلحاقلا نيطسلف يف ةيعيلطلا ةايحلا تايوعص كلذ نم الدب
 .مالس يف ءاهب نونمؤي يتلا لثملا وأ مهنيد ةسراممب مهل حامسلا ىوس
 ةداعتسا ةركف مهودحت تناك نورخآو ,ةسدقملا يضارألا ىلإ ءيجملل مهضعب زفاح نيدلا ناك

 نم ناك مهمظعم نا ريغ .ماع يفلأب كلذ لبق اهيلع اوضق دق نامورلا ناك يتلا ةيبوهيلا ةيموقلا
 تانطوتسم يف نواعتلاو ةاواسملا عمتجم ةماقإ مهفده ناك لب :ةيكارتشالا راكفألا باحصأ
 مهلوصو ىدلو .ايوروأ يف ةيماسلا ةاداعم نع ديعب دلب يف يتاذلا ءافتكإلا ىلع ةرداق ةيعارز

 علطم يفو .تاذلا ىلع دامتعالا !دبم اودجوأو :ةلكآتملا ةبرتلا اويحأو ةميدقلا ةيربعلا ةغللا اويحأ
 ماقأو .ةسدقملا ضرألا يف اهنم نيعبرأ نم رثكأ رشتناو ,رهدزت مهتانطوتسم تأدب نيرذعلا نرقلا
 نايكلا قوف بيبأ لت ةنيدم نآلا حبصأ ام ءانبب ١5١59 ماع يف اوأدب دقو . ًاضيأ اندم دوهيلا

 ًايبسن ةريغص ةعومجم نم جراخلا يف دييأتلاو عيجشتلا اودجوف ,لحاسلا ىلع ةلحاقلا ةيلمرلا
 .ةينويهصلا ةكرحلا يأ : نويهص ىلإ ةدوعلل وعدي اهجمانرب .دوهيلا نم

 ءاشاب لامج ذختا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد ديعب :19 ١6 ماع ةياهن يف
 اشاب لامج عقو دقف . دوهيلا نينطوتسملا دض ًافينع ءارجا ,نيطسلفو ةيروس مكاح حبصأ يذلا
 تانطوتسملا رمدف :نيدلا ءاهب ىعدي ةينويهصلل ءادعلا ديدش ينامثع لوؤسم ريشأت تحت

 ,"5 584 .ر .د .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك . دروفسكوا )2

 افواذ



 بيرختلا

 لامعأ تأدب .نيطسلف بوهي مظعم ىرخأ ةرابعب مهلك بناجألا بوهيلا برطي رمأو ةينويهصلا

 نادلبلا يف ماعلا يأرلا ريفنت نم فوخلا عفادب :ةيناملالا ةموكحلا ردابت نا لبق هذه درطلا

 ىاتنغروم يرنه :يكريمالا ريفسلا عوضوملا جلاع دقو ءلخدتلاب رونأو تعلط عانقا ىلإ :ةدياحملا
 ١ .مياهنيغناف نوف يناملالا ريفسلا عم نواعتلاب

 يلاعلا بابلا نكي ملو ءيلاعلا بابلا ىلع ريثأتلا نع نيتزجاع ةيناملالاو ةيكريمألا ناتموكحلا تناك
 ناكو ؛هبرفمب فرصت ام ًاريثك يذلا اشاب لامج لامعأ طبضي نا ماودلا ىلع ًارداق هسفن تقولا يف
 هذه تويت نا اهيذحال | تيك نو نطخ تكم اهراقعاو نيطسلف قف ةيدوهبلا ةيلاخلا ل[ نلقي

 ,ةيملاعلا برحلا يف طروتلا بنجت اوراتخا نيطسلف بوهي - مظعم نا نيح يفف .اهتحص تتبث
 ةينيطنطسقلا ةعماج يف ناقباس قوقح ابلاط امهالكو يفز نب قاحساو نويروغ نب ديفاد ضرع
 ١93١5 ماع يف ًاينيطسلف ًايدوهي ًاأشيج امظني نأ «ةينويهصلا ةيلامعلا ةكرحلل نيميعز اناكو

 ءامعز عم مهافت ءضرعلا اذه لبقي نا نم الدب اشاب لامج نكلو .ةينامثعلا نيطسلف نع عافدلل
 اعبات كانهو ؛ةدحتملا تايالولا ىلإ يفز نبو نويروغ نب بهذف ١15١5: ماع يف نيرخآ ةنيابص
 ليكشت ىلإ امضنا /١11 ماع علطم يف امهنكلو .نيينامثعلل لاوم يدوهي شيج ءاشنإل امهتلمح

 نكي ملف .ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض ايناطيرب بناج ىلإ نيطسلف يف لاتقلل دعأ يدوهي شيج
 .ايكرتل امهئالو ىلع ءاقبلل امهوعدي برحلا نمز ةينامثعلا ةموكحلا هتلعف ام لك يف ءيش ةمث

 يف دوهيلا نونطوتسملا لعفي مل ؛ةيساقلا هتاءارجإو اشاب لامج تاوزن نم مغرلابو ؛كلذ عمو
 ةيلاعفلا ةغلاب اهنكلو ,مهنم ةريغص ةيلقأ نا الإ .ةينامثعلا ةيروطاربمالا بيرختل ًائيش نيطسلف
 ملاع ةدايقب تناك يتلا ةريغصلا ةيلقألا هذه نع .ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض لمعت تناك -

 .دعب ام يف هنع ثدحتنس :ءنوسنوراها نوراها ىعدي يعارز

(0 
 - 1١514 ةدملا يف ةينامثعلا طوطخلا فلخ ةيسورلا بيرختلا لامعأ نا كارتألا داقتعا ناك
 ةقطنملا يف يأ ءلوضانألا يقرش لامش يف نمرألا عم نواعتلاب دودحلا ربع متت تناك 65
 تناك .نيحلا كلذ ذنم فينع لدج عضوم تكتف ام ةعقاولا هذه .ةيسورلا اينيمرأل ةيذاحملا
 تناكو ءناقوقلا ةبضه ىلع اشاب رونأ هئش يذلا لوألا موجهلا قالطنا ةقطنم ةيكرتلا اينيمرأ

 وزغل ١5١١ ماع يف زاقوقلا لابج نم اهرودب تردحنا امدنع ةيسورلا شويجلل لوألا فدهلا
 امو .ةيكرتلا ةيضقلا ىلع ةيسورلا ةيضقلا نورثؤي اوناك دقف نويحيسم نمرألا نا اميو .ايكرت
 .ةينيطنطسقلل ءالولا ىلع ءاقبلا ىلإ مهزفحي ناك ينامثعلا مكحلا خيرات يف ءيش نم

 تناك 1105و 18571855 :145 5 ماوعألا يف كارتألا يديأ ىلع اهل اوضرعت يتلا رزاجملا نإ
 ,داركألا يأ ,ةدلألا مهءادعا لسرأ دق ناك اشاب رونأ نا مث .مهناهذأ يف ةلثام اهتايركذ لازت ال

 أيهو ةميدق تاموصخ ران ديدج نم لعشأف «ةينامثعلا ةيركسعلا تادحولا نمض اينيمرا ىلإ
 .ةديدج تاموصخل

 فيان
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 نا :.1531 ماع لئاوأ يف ةيلخادلل ًاريزو هتفصب تعلطو «ةيبرحلل ًاريزو هتفصب ءرونأ ىعدا دقل
 ليحرتب ارمأ ؛مهنم ًاماقتناو .يريهامجلا فنعلا ىلإ اوأجل مهناو ًانلع ايسور نوديؤي نمرألا
 قمم رصيو :لوشانالا راح مقاوم ىلإ ةيفرشلا ةيلامشلا :تايالولا نم مهعيمج قمرألا ناكسلا
 ايسور نم ضيرحتب ؛نمرألا نيدرمتملا» نا ىلع رضاحلا تقولا يف ىتح ةيكرتلا ةموكحلا
 لبق هناو ؛«ةيكرت اهتيبلاغ يف تناك ةقطنم يف ةينمرأ ةلود ةماقا ىلإ اوعس ءاهنم معدبو ةيرصيقلا
 تهرتنشاو نان ةئيدم ل نيملسملا ناكتيلا دبه ناجم ةيتمرألا كاوقلا تنكتراو ليحرتلا تايلمع
 ."!«يكرتلا شيجلا يحانج ىلع ةفطاخ تامجه يف
 اهيلع نوقلطيو سانلا اهركذتي لازي ال ةيلخادلا ريزو تعلط اهمظن يتلا ليحرتلا تايلمع نا
 ملا قيذلاو :نيعئاش نيرما :برضلاو هاستلا:باعصتقا ناك 353516ماعل ةينمزألا لزاحملا متنا

 رمألا ةياهن يفو .ىوأم وأ بارش وأ ماعط نود ىراحصلاو لابجلا ربع اودرش لاحلا يف اولتقي
 عمو ٠,٠٠١ ١,5٠: غلب ددعلا نا ةينمرألا رداصملا لوقتو .نمرألا نم فولألا تائم لتق وأ راهنا
 ترمد دقل ةجيثنلا لم فالخ كانه نوكي نا نكمي الف: يدش فالخ مدموم لازتآل ءاقزألا نا
 .اهبعش فن كلهو ةيكرتلا اينيمرا
 مل نيينامثعلا ماكحلا نا تعلطو رونأ ءاعدا نوديؤي نوخرؤم نهارلا تقولا ىتح كانه لازي ال

 يأب اونوكي ملو ةرتفلا كلت اوشاع نيذلا نيبقارملا نكلو .('مهيلع نمرألا درمت دعب لإ اوفرصتي
 يف مهعقاوم تناك نيذلا ناملألا طابخلاو .كلذك نكي مل رمألا نإ نولوقي ؛كارتألل نيداعم لاح
 ."!ليحرتلا لامعأ ءدب ىتح ةئداه تناك ةقطنملا نا ًاضيأ نولوقي ةقطنملا

 :اهلهاجت ىلإ اتدمع ليحرتلا لامعأ نع ىلوألا ءابنألا ةيواسمنلاو ةيناملالا ناترافسلا تقلت امدنع
 مهنكلو ؛ثدحت نا كشوت نييحيسملا دض رزاجم نا اودقتعا نيترافسلا يفظوم نأ ًاحضاو ناك
 .رطاخ ةبيطب تعلط تانيمطت اولبق دقو .اهنع ائيش اوفرعي نا اوديري مل
 ناكمالاب دعي ملو :عانقالا ةديدش ©١141 (ويام) رايأ رهش يف تحبصأ دق ةرزجملا ءابنأ نكلو
 كارتألا ةلودلا لاجر هيبنت» يغبني هنا ىري هنا هتموكح يواسمنلا ريفسلا غلبأو .اهلهاجت
 ثدحت هنا اهغلبأف داع مث ."!ةيبلس بقاوع نم مهلامعأ نع مجني نا نكمي ام ىلإ «يدو بولسأب
 ءاسنلا ةقحالم» يدافت هيلع حرتقاو ؛ةينأتم ةجلاعم ةلأسملا ةجلاعم ىلع ٌتحو تعلط ىلإ ًالعف

 ص ١941 رايأ ١١ نزميات كرويوين ريرحتلا سيئر ىلإ ةلاسر ؛ةيكرتلا ةيروهمجلا ريفس :غادكيليا ىركوس (؟)
 هةر

 حالصالا ؟ دلجملا ,ةثيدحلا ايكرتو ةينامثعلا ةيروطاربمالا خيرات .ىش لاروك لزياو وش .ج دروفناتس (4)
 ,(151/ا/ ؛جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) :1916 160/8 ةثيدحلا ايكرت ءوشن :ةيروهمجلاو ةروثلاو
 .اهيلي امو ١6" ةحفصلا

 ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) ,1416- ١1914 ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايئاملا سينيبمورت شيرلوا (5)
 , ”5١ صر( :نوتسنرب

 فرض



 بيرختلا

 ةفيلحلا تاموكحلا تبجش (ىيام) رايأ ؟4 يفو .""ءافلحلا ةياعد مدخيس كلذ نأل «لافطألاو

 نإ :ًالئاق كلذ ىلع يلاعلا بابلا درف ءيلاعلا بابلا اهعبتي يتلا «يعامجلا لتقلا» ةسايس

 ًالعف ثدح له ةلأسمو) . «!ايتيمرأ يف درمتلا ةيلمع اومظن مهتأل ءاقلحلا قت اع ىلع عقت ةيلوؤسملا

 ءانركذ امك ءلظت ةلأسملا هذه  طقف هتعجش ىأ ايسور هتمظن لهف ثدح دق ناك اذإو ؟درمت

 .(ديدش لدج عضوم

 نع ةفيخم تاليصفت ةنمضتم ةحاسلا ىلع نيبوجهملا ناملألا نيفظوملا نم ريراقتلا تقفدت

 امع يضاغتلا يف ةديازتم ة ةبوعص مياهنيغناف نوف يناملالا ريفسلا دجو دقو .تبكترا يتلا عئاظفلا

 نأب هل فرتعا تعلط نإ :ًالئاق نيلرب ىلإ قربأ (وينوي) ناريزح رهش فصتنم يفو ءثدحي ناك
 ريفسلا نا نم مغرلابو .يعامجلا ليحرتلا ببس اهدحو نكت مل !'«ةيركسعلا تارابتعالا»

 بابلا ىلإ القن دقف ءامهيتموكح نم هيجوت يأ ايقلتي مل ينيسيفالاب يواسمنلا ريفسلاو يناملالا

 لامعاي نرتقت اهدنع ايصوضخ «ةيئاوشفلاو ةيفامحلا ليحرتلا لامعأ نأب امهرعاشم يلاعلا

 رمألا اذهو ؛ةدحتملا تايالولا يف ًاصوصخو ؛جراخلا يف ًادج ًائيس ًاعابطنا قلخت .نزاجمو بهن

 ." 7ةكرتشملا ايكرتو ايناملا حلاصم ىلع أي ًايبلس ًاريثأت شؤي

 ىندأ كانه دعي مل هنا ايناملا راشتسم مياهنيغناف نوف يناملالا ريفسلا غلبأ (ويلوي) زومت رهش يفو

 جتنتسا دقو .''!«ةيكرتلا ةيروطاربمالا يف ينمرألا قرعلا ةدابإ» لواحي يلاعلا بابلا نا يف كش

 ىلإ هتيصوت تناكو .لخدتلا ةلواحم نع ريخ يأ مجني نل هنا يواسمنلا هريظنو يثامالا ريفسلا
 نولوؤسم يأرلا هفلاخ دقو ."' ؟ثدحي ناك امع ةلوؤسم ريغ ايناملا نا ةلدألاب تبثت ت نا هتموكح

 نكلو ؛ سويسبيل سوناهوي يناملالا نهاكلا لواح املثم لخدتلا اولواحف ووش ناسملا

 نيرشت رهش يف يلاعلا بابلا ىلإ ايناملا تبلطف مياهنيغناف نوف ةحيصن تلبق ةيناملالا ةيراشتسملا
 يف ايناملا يثمم نا ركذيو قطاوتلا نم ايناملا ءىربي ًاينلع ًانايبب ردصي نا (ربوتكأ) ليألا
 ايناملا ةيراشتسم تدده يلاعلا بابلا ضفر املو ."'"”نمرألا ذاقنا اولواح ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 عم اهفلاحت ىلإ ةءاسإلا ةيشخ تعجارت نا تثبل ام اهنكلو ءاهتيلوؤسم ىلع اذهك نايب را دصإب

 .ايكرت

 ناريفسلا هيشخ ام اذهو «ةرثؤمو ةديفم ةيئاعد ةدام ةفيلحلا لودلل تايه ةينمرألا رزاجملا نإ

 5١48 -5١5. ناتحفصلا ؛هسفن عجيملا (/)
 5١8 5١١. تاحفصلا ؛هسفن عجيملا (4)
 .؟١؟ ص ؛هسفن عجيملا (9)

 5١1 5١75. تاحفصلا ؛هسفن عجرملا )٠١(
 .؟1١ ص ؛هسفن عجرملا )١١(

 .؟7١ ص ؛هسفن عجرملا (1؟)
 .7؟6 ص ؛هسفن عجرملا (1)

 افرفو



 مالس هدعيبام مالس

 ةيوستلا طورش نأشب ءافلحلا ريكفت ىلع ًاضيأ ترثأ دق رزاجملا هذه لعلو ."”يواسمنلاو يناملالا

 ةيروطاربمالا نامتئا نكمي ال هنا ةلئاقلا ةجحلا تززع رزاجملا هذه نا ذإ ءبرحلا دعب امل

 .ًاضيأ كارتأ ريغ ناكس ىلع امبر لب نيملسم ريغ ناكس ىلع ةينامثعلا

 فقوملا ناكو .نمرألا نم صلختلاب نيديعس اناك رونأو تعلط نا دياحملا ماعلا يأرلل ًايلج ناكو

 ًايئاهن ءاضقلا يف احجن امهنا دكؤملا نمو .ةماّده ةلواحم اطبحأ امهنا ىه هاذختا يذلا ينلعلا

(2) 
 .ًادمع اهوتوف مهنكلو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ضيوقتل ةحضاو ةصرف ءافلحلل ًالعف ترفاوت دقل

 ايكرت بزحل ةيثالثلا ةدايقلا ءاضعأ نيب نم لامج درفنا ذإ .اشاب لامج ىه مهل اهرفو يذلاو
 ىلع ءاقبالا ىه رهاظلا هفده ناكو .ةينمرألا رزاجملا نم هسفن ةكئربتل تاوطخ ذاختا يف ةاتفلا
 رقتسا ١9١6 ماع علطم يف سيوسلا ةانق دنع هتميزه ذنمو .ةفيلحلا لودلا عم ةحوتفم هتاونق

 فلؤت يتلا ةيبرغلا ةيبونجلا تايالولا يأ  ىربكلا ةيروسل ًامكاح راصو قشمد يف اشاب لامج
 151١ ماع ةياهن يفو .:ةصاخ ةيعاطقا مكحي هنأكو  ليئارساو ندرألاو نانبلو ةيروس مويلا
 ةدعاسمب هسفنل ينامثعلا شرعلا ىلع يلوتسي نا حرتقا ةينمرألا رزاجملا عقت تناك اميفو

 .ءاقلحلا

 ىعدت يتلاو :ةسيئرلا ةينمرألا ةيسايسلا ةيعمجلا لثمت يتلا ةهجلا اشاب لامج مدختسا دقل
 اذه هلمعب ناك هنا ىدبيو .هتاحرتقم لقنل (ينمرألا يروثلا داحتالا يأ  مويتوست قانشاد)
 ضارغأل مهتنحم لالغتسا درجم نع زيمتم لمعك  نمرألا ذاقنا نأب ءىطاخ داقتعا ىلإ دنتسي
 ربخأ ١516 (ربمسيد) لوألا نوناك رهش يفو .ءافلحلا فادهأ نم ماه فده وه  ةيئاعد

 دعتسم لامج نا ةيسورلا ةموكحلا ءءافلحلا ىدل قانشادلا ثوعبم ىهو ؛فييرفاز روتكدلا
 باحسنا هيف أدب يذلا رهشلا وه رهشلا كلذ ناك نا فداصو .ةينامثعلا ةموكحلاب ةحاطالل
 ءافلحلا دادعتسا عقوتي نا ءرملا عسوب ناك ةيثراكلا ةلمحلا كلت باقعا يفو .يلوبيلاغ نم ءافلحلا

 .ايكرت عم برحلا ءاهنإل نمث عفدل

 ايكرت مايق ىلإ يمرت تناك ؛يسورلا ةيجراخلا ريزو فونازاس اهضرع امك ءاشاب لامج طورش نإ

 يف قيقحتلل ةنجل سأرت ,نمرألل ديؤم لجر وهو ءسيارب سميج يللاربيللا يقوقحلاو خرؤملاو ةلودلا لجر نا (*)
 داحتالا ةيعمج ةموكح ىلع ةقعاصلا عقو هل ناك ًاريرقت ردصأ ؛برحلا لالخ 1117. 155165 ةينمرألا ىزاجملا

 ةياعد لامعأ نم هوشم لمعو زاحنم ريرقت ىه سيارب ريرقت نأ نوعدي اولاز ام كارتألا نوقطانلاو .يقرتلاو

 .كلذ يف ًاحاجن ريرقتلا ققح دقو ."'!ةيئاطيربلا ةسايسلا فادهأو ةيئاطيربلا

 )١8( :لانروج تيرتس لوو ةديرج ؛«لوبناتسا نم رظنلا ةهجو :كارتألا لباقم نمرالا» :غ ادكيليا ىركوس ١١
 (نيمتبس) لوليأ ١345 ص 97.

 افريل



 بيرختلا

 هم هه هس

 بلطلا ىلع ًافلس لامج قفاو دقو .ناطلس ةفصب هسفن لامج ىلعألا اهمكاح نوكيو (يتاذ مكح
 تاوطخ ذاختا ًاضيأ ضرعو .ليندردلاو ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالاب هنم رفم ال يذلا يسورلا
 ةدعاسمب ةينيطنطسقلا ىلع فحْي نا حرتقاف :ةايحلا ديق ىلع اولظ نيذلا نمرألا ناقنال ةيروف

 دعت هدالب ريمغت لع ةتيفك ةيلام ةدغاسم كلذ :ءاقل بلطو :ةتموكحو ناطلسلا :ملخل ءافلحلا
 وعلا

 .""ًاضيأ نوقفاويس هءافلح نا ًاقثاو فونازاس ادبو ؛لامج حارتقا اولبقي نا سورلا ىأر دقو
 بونج يف) ايكيليك نوكت نا ىلع ترصأو ١511 (سرام) ىاذآ يف حارتقالا تضفر اسنرف نكلو

 .اهبيصن نم ىربكلا ةيروسوو (ةيلاحلا ايكرت

 ةروث مايق ىلع عيجشتلل دعتسم ريغ ًاضيأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو ءيارغ دراودا ريس ادبو
 ةيويسآلا ايكرت يف ةيميلقإلا بساكملا نع يلختلا ينعي عيجشتلا اذه ناك اذإ ءىدعلا طوطخ فلخ
 مئانغلا ىلع اهتفاهت يف ةفيلحلا لودلا تاموكح نا .اهءافلح اهب تدعو نا ايناطيربل قبس يتلا
 اهامعأ دقل .برحلا بسك وه طرشلا اذهو :لبقتسملا بساكم هيلع موقت يذلا طرشلا تلفغأ
 .ًاعارص كانه نا ىرت دعت ملف ةمينغلا ىلع تفاهتلا

 نم ةينامثعلا ةيروطاربمالا ضيوقتل ةديحولا ىربكلا مهتصرف ءافلحلل رفو اشاب لامج ضرع نإ
 ,ءافلحلا عم ةيرسلا لامج تالسارم ًاقالطا تعلطو رونأ فشتكي ملو .ءافلحلا اهتوف دقو ؛لخادلا
 .ءافلحلا دض لاتقلا يف مهبناج ىلإ لامج رمتساو

 تاذ تايالوك ناتسدركو ايكيليكو ةيحيسملا اينيمرأو نيدفارلا داليو ةيروس مضت) ةلقتسمو ةرح

(0 
 نم يأل ةبسنلاب برحلل ةسيئرلا ةحاسلا نكت مل اهنا نم ةينامثعلا ةيروطاربمالا تدافتسا
 نمز يف اهؤادأ ناك كلذ عمو .ىرخأ نكامأ يف مهتاقاطو مهتاوق لك ًاعيمج اوزكر نيذلا ءاهئادعأ
 يف اسنرفو ايناطيرب تمزهف :«تاهبج ثالث ىلع براحت تناك دقف .اشهدم احاجن احجان برحلا
 تقولا يف قرشلا يف ةفحازلا ةيناطيربلا دنهلا تاوق تقحسو -١1513, 15516 ةرتفلا يف برغلا
 .لامشلا يف يسورلا ىزغلا تاوق تفقوأو ؛هسفن

 ةيكرتلا بيرختلا لامعأف .باجعإلل ًاريثم ًاضيأ ىدعلا طوطخ فلخ ينامثعلا ءادألا ناكو
 نا ةلهذملا ةقرافملاو .ءافلحلا ةرطيس تحت تناك يتلا ةيسرافلا ةيروطاربمالا تككف ةيناملالاو

 ةيروطاربمالا يف ةيبرعلا بوعشلا بسكل اهدوهج يف 1117 ماع فصتنم ىتح تقفخأ ايناطيرب
 .ةبيهرلا مهتحبذم ىوس اهنع مجني ملف نمرألا ةلامتسال ايسور ةلواحم امأ «ةينامثعلا

 له ؟فقوملا بلق ىلإ ١517 (وينوي) ناريزح يف ةكيشولا نيسح فيرشلا ةروث يدؤت له ؛ىرت

 ,ةيفسلفلا ةبتكملا :كرويوين) 1597١(« - 1417) ناقوقلا ربع دالب ىلع عارصلا ؛ةداز مظاك زوريف )١5(
 .؟١  ؟ال تاحفصلا ((5 .دلانور جروج : دروفسكواو

 فيعل
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 طوطخلا ءارو تابارطضالا ةراثإل ةقباسلا ءافلحلا تالواحم نم ًاحاجن رثكآ اهنا ىلع نهربتس

 حاجنلا صرف ربتعت نا بجي ناكل 1517 فصتنم ىتح رومألا ىرجم اندمتعا اذإ ؟ةينامثعلا

 نوققحيس مهنإف اهلحم يف مهلامآ تناك اذإو ؛لمألا يريبك اوناك هءالمزو نوتيالك نكل ؛ةيندتم

 ذاقنإلو قرشلا يف برحلا بسكل ةرهاقلا ةصرف يه ةكيشولا نيسحلا ةروث تناك .ًاميظع ًابسك

 .رنشتيك دروللا ؛برحلا نمز يف ةرهاقلا ميعز ةعمس
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 ةريخألا رتشتيك ةمهم

 ةدهخ يف لب ةيبرحلانيزو:ةدهغ يف: برحلا»:ةفاد اةراذإب دغت.ملا ندشلايف
 سلجم ىدل ناكو::ةةيرؤطارسالا :تاوقل ةماعلا -ناكرألا ةئيه سيئر

 ضرتفي ناك:ىتلا .ةقطنملا عم ئتجح لاصتالا نقف نننشتيك بروللا نأب:داقتعالل ةزعدي انهءاززولا“

 لظ يتلا .ةديخولا .ةيناطيربلا ةيركبسقلا. ةيلمعلاو :قرشلا ينأ ي ةفرغنم نسخا اهفرنغي هنا
 ًاحاجنأ هذجن يذلا ,ةةيقولا-ةللخبلا-كئاكذ'لوييلاغبّلح مالجلا.:ةيلمطأع ةياهتلانلج اهفواغيباعب
 ا .ًاعئاوثأ

 هكبزيو ؛ةلاقتسالاب نذشتيكل حامسلا::ةيسايس بابسأل»:ليحتسي هنا دقتعي ثيوكسا .ناك امو

 ةليوط ىرخأ .ةمهم يف ةيبرحلا نيزو لسري نا هل ىءارت :هبصنم يف هب ظافتحالا هنيع :تقولا يف
 رفسلا: نم هلددب! ال: ناك لاحلا -ةفيبطيواد ايسور ىلإ هتلحتأ نا كلذ:اًيسور ىلإ ةلهقا د لجألا-ا
 اذه فيلكت دودحلل ًازواجت ناك :151 ماع-نم يناثلا فصخلا مظعم قرفتستس - ًارحب.-:

 يف ةرطخو ةليوط ةيرحب ةلحرب ةيئاوتسالا هبش قطانملا نم مداقلاو ننسلا يف مدقتملا يدنجلا +
 .رفسلل هسفن انهو ةديذجلا هتمهم لبق رتشتيك نكلو ؛ةيلاهشلا ةدمجتملا ناحبلا»-

 هاركذ تيقنل: 15١4 ماع يف تام هنا ئلو .ةياهنلا ىلإ ًاريخأ. لصو ًاليوط هفلاح يذلا ظحلا نكل“

 هنا ىلع هاركذ تلظل- 15165 ماع يف تام هنا ؤلو.:نوتغنيلو دعب يناطيرب لارنج مظعأ هتفضب

 ماعيف امأ .مخضلا ايناطيرب شيج مظنمو اهتدمو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةعيبطب ابنت يذلا لجرلا
 لماعتلا ىلع نداق ريغو ئضم.رصع ىلإ يمتني نسلا يف ًامدقتم ًاميدق ًابزاحم حبصأ دقفف 7

 سلجم يف هئالمز دحأ ىلإ ٌريسأ هنا ضرتفيو :ةلدبتم تاقوأ يف هلهاك ىلع تيقلآ يذلا تابلطتملا عم
 ءارتلكتا تقرعا: الؤ ةايوزوأ برع الذاث؟ !أًذِجَل زيفكلا يلذم_نوعقوتي' نمادلا ءالؤها :الئاقأ ةاوزؤلا لا

 دنهلاو صم يف نامعتسالا نمز شويخ: عم هنهذو هبلق لظ.دقل .2!«يناطيربلا شيجلا فرعا الو

 .؟41



 مالس هدعب ام مالس

 دجو دقف ةثيدحلا ابوروأ يف امأ .هرماوأل عدصت يكل تبرد يتلاو اهميظنت داعأ دق ناك يتلا

 .ًاعئاض هسقن

 سورك زغنيك ةطحم ىلإ رنشتيك دروللا بهذ 1117 (وينوي) ناريزح ١ ةعمجلا رهظ ليبق

 ةقيقدلا فصنو ةقيقد راطقلا رخأت دقو . دحأ هيلإ هبتني نا نودو اير قفار نو :فازاطقلا

 راطقلا قلطنا ةرداغملا دعبو .ريخأتلا هركي ناك هنأل ,ربصلا دافن هب دبتساف ؛هقالطنا دعوم نع

 .هتلحر رنشتيك هنم أدبيس يذلا ءانيملا ىلإ ًاعرسسم

 هقيدصو رنشتيك دعص «يلامشلا ادنلتوكسا فرط دنع لوطسالا ةدايق رقم ىلف اباكس ءانيم يف

 امهقيرط يف 1917 (وينوي) ناريزح 5 رهظ دعب رياشبماه عردملا دارطلا ىلإ دلاريج زتيف صلخملا
 ىضتقا ام ثدح نكلو ءمسر دق رياشبماه دارطلا ةرداغم طخ ناك .يسورلا لجناكرا ءانيم ىلإ

 ةلاسر تضرتعا دق ةيكلساللا ةيناملالا زومرلا تّلح نا قبس يتلا ةيرحبلا تارباخملاف .هليدبت

 تلدتساو .(ويام) رايأ رهش رخاوأ يف كلذ ناكو ؛ماغلالل ةثابلا (15 وي) ةصاوغلا ىلإ ةهجوم

 دارطلا ناك يتلا قيرطلا مغلت نا ةصاوغلا نم ًابولطم ناك هنا ةلاسرلا نم ةيرحبلا تارباخملا

 تدكأت امك :نييرخآ نيتلاسر ضارتعا نم تامولعملا هذه تدكات دقو .اهكولس وني اشتاق

 لشفو ىلفاباكس يف ةيناطيربلا ةماعلا ةدايقلا رقم يف كابترا ثدح دقل .ةصاوفلا ةدهاشمب

 مهف وأ ةءارق يف هتدايق يف ناكرألا طابضو يناطيربلا يرحبلا دئاقلا ,ىكيليج نوج ريس لاريمالا
 امدنع) .اهنتم ىلع اوناك يتلا ةدايقلا ةنيفس ىلإ ةيرحبلا تارباخملا اهتهجو يتلا تاريذحتلا

 نم وكيليج لاريمالا نكمت ؛ةلأسملا يف رظنلل 1917 ماع نم قحال تقو يف قيقحت ةئيه تدقعنا

 001946 ماع يف الإ اهرمأ فشتكي ملو ؛اهدوجو ركنأو تارباخملا تاريذحت ءافحلا

 يف وكيليج لاريمألا طابض أطخأو .هترداغم لجؤي نا ضفر رنشتيك نكلو ؛ةفصاع راحبلا تناك
 نيح يف ,دتشت فوس ةفصاعلا نا مهل نيبت نا دب ال ناك يتلا ةيوجلا لاوحألا طئارخ 1

 أدب ,رهظلا دعب نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا دنعو .آدهت فوس اهنا مه اودقتع

 تارمدم اهلمحتت نا نم فنعأ ةيوجلا ةلاحلا تناكو .ةيتاع حاير طسو هتلحر رياشيماه 00

 رياشبماه دارطلا لصاوو ؛نيتعاس دعب ءانيملا ىلإ تداع كلذلو ,ةقفارملاو ةسارحلا اهتمهم

 نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعباسلاو فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا نيب ام تقو يفو .هدحو ةلحرلا

 : سر 3 هتراحب لك عم قرغف (5 ىي) ةصاوغلا اهتثب يتلا ماغلألا دحأب مدطصا

 .امهناكرأ ةئيه نم طابض امهعبتي دارطلا حطس ىلإ دلاريج زتيفو رنشتيك دعص مغللا راجفنا ىدل
 دحأ بوكرل رنشتيك دروللا يداني ناك دارطلا دئاق نتباكلا نا» ركذتسي ثداحلا نم نيجانلا دحأ

 نم ةاجنلا تناك .7«هيلإ الاب قلي مل هنا وأ هعمسي مل رهظي امك رنشتيك دروللا نكلو قراوزلا
 ىلع لاشرام دليفلا مدقي ملو ؛ةيناكمالا جراخ ًارمأ ىدبت موتحملا اهردق هجاوت يتلا ةنيفسلا هذه

 .اهيلب امو ؟هه ةحفصلا ( 48ه «فيزوج لكيام :ندنل) رئشتيك زغل ؛ليور روفيرت 0قآ

 .7ا/؟ ص ,ةسفن عجيملا ةلفإ

 يد



 بيرختلا

 عبر وحن ريبعت يأ نم .لاخ ههجوو ًائداه دارطلا حطس ىلع فقو دقل .ةاجنلا ةلواحمل ةوطخ ةيأ
 طق سني مل رياشبماه دارطلا قرغ دعب ةايحلا ديق ىلع يقب يذلا ديحولا يجانلا نإ .ةعاس
 .(!ةنيفسلا قرغت نا ةالابم ريغب ًارظتنم حطسلا ىلع ًافقاوو هفطعم ًايدترم ةرم رخآ هحمل ذإ هرظنم

 .هتنيفسو رنشتيك دروللا ةجئاهلا جاومألا تعلتبا كلذ دعب

 ميلا قامعأ يف ىفتخا دقف رنشتيك امأ ؛ءىطاشلا ىلإ دلاريج زتيف نامثج جاومألا تفرج دقل
 ًاموي دوعيسبوو توملا نم اجن رنشتيك دروللا نإ لوقت ةيبعش ةروطسا ايناطيرب يف ترس كلذ ديعبو
 .ام

 تدي :اضيل طنا ريك ادم 0 0 ةطلغلا 1 ١

 فدو





 تاكل 1

 نب ١ ةروث 38

(0) 
 دروللا ىقلي نا ءاهنع' كيدحتلا "يرجي" ان ًاريثك' ئتلا ةفداتنطملا”تءاتق

 ريما واش قينراتنلا لف ةنلم) يذلا ةنلمولا أ نمسبلا وأ هقياهماونمفي#
 ةين يف نا فشتكا امدنع ةروثلا نالغإب نيسحنلا نمأ 'ذقل . ةينامثعلا ةيروطازبفالا ىلع.هتروف ةكم

 مل يتلا :موطرخلاو ةرهاقلا يف ةيناظيربلا ةيمسرلا طاسوألا نكلو .هوعلخي نا ةاتفلا ايكرت ةداق

 هققح ًازاجنا يأ - رنشتيك ةسردم تازاجنا نم ًازاجنا ةروقلا تربتعا :كلذب ملع ىلع نكت
 تايناكماب ريمألا مامأ حيؤلتلا كيتكت هوعبتا يذلا كيتكتلل ًازاجناو - زروتنمو نوتيالكو تيغنيو
 لمع دق ةرهاقلا يف ئناطيربلا دمتعملا نقم ناك .لبقتسملا داجمأل“ةبسنلاب ةمخف اهنكلو ةضماغ

 يف ةزوقلا: ين ةزهاقلا هدب ان دشعونةةروقلاةزازاق اعلا نأجا' كم نهشا ةذشترم ةترست ةذهأ
 ."7«نوتيالكل ميظع رصن» اهنإ ديد ماهدنيو لاق ءارخضلا“

 تناك نقف':ةميزهلاب فازتعالا" لإ :نوكي ام برقا ًائيش نشألا ناك دقف يسخلل: ةيشتلات' أنما“

 بناج ىلإ لقتنا دقو .نيبناجلا الك نم ىواشرلا نخأي ناو ًادياحم لظي نأب يضقت هتسايسن“''
 دعبو :ةاتفلا ايكرت ةعامج دي ىلع هب ةخاطالا نطخ :كيشولا نطخلا كلذ ىلع.هلمح :اهزاك ءافلحلا“

 151١, فيص نم ًاءدب ةديدج ناطخا' مامأ هسفن دجو هلزغ ىلع ةغامجلا هذه مزع هفاشتكا

 نيسحلا ناك يتلا: ةيبرغلا طاسوألا يف زهظ يذلا قاقشنالا قحس يف اشاب لامح عرش .امادنغ

 قئاثو ساسأ ىلع هتاءارجا اشاب لامج ذختا دقل :قشمد يف اهب لصتي (لصيف هنبا ةطساوب)

 نيكراشملا برعلا ءامسأ فشكت يهو :قشمدو توريب يف نيتيسنرفلا نيتيلصنقلا نم اهيلع لصخ
 تاقيقحت اهتعبتو تالاقتغا ترجف .لقألا ىلع. دحاو سيّئز يناطيرب ليمع مساو ةزماؤملا يف

 ردض ١51١١ (سطتسغا) بآ ١" يفو:.ةيركسعلا ةمكحملا "لبق نم:تامكاحمو بيذعت لامعأو

 - 181 زديد ماهدنيو ريش نع ةسارانا :كب ديد :(نؤتليكس سيدالعل راعتسلا مسالا) السيب نوجا(

 ,؟577 صا( 7 ؛ناليمكم :ندنل) 48:
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 مالس هدعن ام مالس

 نم ديزملا ىرج ةيلاتلا رهشألا يفو .اومدعأو ةنايخلا ةمهتب ًاصخش رشع دحأ ىلع مكح
 .ةيبرعلا ةايحلا يف ةزراب تايصخش نيلقتعملا نم ددع ناكو .تامكاحملا نم ديزملاو تالاقتعالا

 اوفشكي نا مهناكمإب ناك صاخشأ نجسلا يف باوجتسالاو بيذعتلل اوضرعت نيذلا نيب ناكو

 ىلإ نيسحلا .دوعر اوفشكي ناو :نيديرسلا ةاجقلاو دهعلا :يتنعتمج عم لصيف تاق داحت ليضافت
 تاءادن لسرأف تمصلا ىلع نوظفاحيس ءالؤه نأ ًادكأتم ريمألا نكي ملو .نوهامكمو رنشتيك
 هفقوم تداز اهنا لإ هتاءادن نم ناك امف .ءانجسلل ةمحرلا ًابلاط يلاعلا بابلاو اشاب لامج ىلإ
 .فعض ىلع ًافعض

 ةبردمو ةاقتنم ةينامثع ةوق نا 1117 (ليربا) ناسين يف اشاب لامج نم ملع نيسحلا نا مث
 ميقتس ثيح ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش فرط ىلإ ةيزاجحلا يضارألا ربعت نا كشو ىلع ًاصاخ ًابيردت
 ةيفاك اهتاذ دح يف ةينامثعلا ةوقلا تناكو .قربلل ةطحم ناملأ طابض نم ةفلؤم ةقفارم ةعومجم
 لمع ىلع مادقإلا ىلإ نيسح ريمألاب عفد ًبنلا اذهو . هيضارأ ربع اهروبع ءانثأ يف نيسحلا قحسل
 لوط ىلع يناطيربلا لوطسالا ةيامح بلطي ناو ىلوألا ةبرضلا هجوي نا ىلع هتلمحو ؛عرستم
 ملو ؛توريبو قشمد يف رخآ ًاصخش نورشعو دحاو مدعأ (وبام) نايا نم شواسلا يفو .لحاسلا

 .نيسحلا جمانرب عيرست ىلإ ىدأ كلذلو ًاعقوتم ابنلا اذه نكي

 زيهجتو دادعإل يلاعلا بابلا نم ًابهذ هينج ٠٠٠ ,5٠ نم رثكأ ىلع لصح دق هتنطفب نيسحلا ناك
 ايناطيرب نم ةريبك ةعفد نم لوألا طسقلا فاضا غلبملا اذه ىلإ .نييناطيربلا ةحفاكمل تاوق
 ١٠و 5 نيب ام تقو يف ناجحلا يف ةروثلا تنلعأ دقو ."!كارتألا ةحفاكمل تاوق زيهجتو دادعإل

 كلذب عّورف زاجحلا لحاس لوط ىلع ًاروف يناطيربلا لوطسالا كرحتو .1917 (وينوي) ناريزح
 .رثكأ اهمدقت نود لاحو ةيكرتلا ةيناملالا ةوقلا

 ملاعلاو يمالسإلا ماعلا ءاحتا رئاس يف دييأتلا ىقلتس ةروثلا نا ىبرعلا بتكملا داقتعا ناك
 هنا نويناطيربلا دقتعا امم «دييأتلا ىقلتس ةروثلا نا دقتعا يبرعلا .بتكملا نا مهألاو .يبرعلا
 مضني نا ناعقوتي امهنا الاق دق نيسحلا هوبأو لصيف ناكو .برعلا نم هتيرثكأ ينامثع شيج
 شيجلل ةلتاقملا ةوقلا ثلث وحن لثمي ناك ددعلا اذهو ./”يبرع يدنج فلأ ةئم وحن امهيلإ
 لماك يأ ءيدنج 700,٠٠١ ىحن هيلإ مضني نأ عقوت نيسحلا نا ىرخأ ءابنأ يفو .ينامثعلا
 .("ًابيرقت ينامثعلا شيجلا يف نيلتاقملا دونجلا ددع

 ةيأ هيلإ مضنت ملف .ًاقالطا ثدحت مل اهثودح يف لمأي نيسحلا ناك يتلا ةيبرعلا ةروثلا نكل

 ىغاكيشو انابروا) ةيبرعلا ةيموقلا لوصأ نع تالاقم :ةبورعلا ىلإ ةيئامثعلا نم ءنود تسنرا .س (؟)
 ,77 ص ,(1517 ؛يونيليا ةعماج ةعبطم :ندنلو
 .0/17/ب .| ١5 دلجملا 887 ةيجراخلا ةرازو .رنشتيك قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم ويك (؟)
 (4/؟44 .س.د) 584 .ر.د سكياس كرام قاروأ ءطسوألا قرشلا زكرم ,ينوطنا تناس ةيلك ,دروفسكوا (5)
 4/57١. نوتيالك تربليج

 حا



 بيرختلا

 وأ ةيسايس تايصخش ةيأ ءافلحلا ىلإو هيلإ مضنا الو ءينامثعلا شيجلا يف ةيبرع تادحو

 دق يقورافلا ناك يتلا ةيوقلا ةيرسلا ةيركسعلا ةمظنملاو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةيركسع
 نم فالآ ةعضب نم ةفلؤه نيسحلا تاوق تناك نثأ اهل نهظي مل نيسحلا ىلإ اهمامضناب انعو
 .يماظن شيج نيسحلا دنع نكي ملو .ايناطيرب نم يلام معد ىلع نولصحي نيذلا لئابقلا لاجر
 ملاعلا نم ءزج يأ يف ةروثلل روظنم دييأت يأ كانه نكي مل لئابقلا نم اهرواج امو زاجحلا جراخو
 ةحلنملا ريالا تارق ىلإ اوهشتا' قيذلا نتزاجسلا يع طانسقلا قم ليثبفلا يزقلاو :يبرعلا

 .ةيناطيربلا ةرطيسلل ةعضاخ ضارأ يف اوشاع نا قبس نييفنم وأ برح ىرسأ امإ اوناك
 الب تناك نييلبقلا ريمألا عابتأ نم ةريغصلا ةبصعلا نا ترهظ ىتلا ةيركسعلا تالكشملا ىلوأ

 دق فئاطلا نم برقلابو ةكم يف ةيكرتلا تايماحلا ىلع اهتامجهف .ةينامثعلا ةيعفدملا هاجت لوح
 تارئاطلاو نفسلا تّيه دقو .ةدج ءانيمو ةرونملا ةنيدملا ىلع اهتامجه لاح ناك كلذكو ؛تدص

 اولزنأ ىتح ءانيملا ىلع ةرطيسلا نويناطيربلا نمض نا امو .ةدج تمجاهف اهتدجنل ةيناطيربلا
 يف نيسح فيرشلا ةدعاسمل لخادلا ىلإ مهمدقت اوأدب يرصملا شيجلا نم نيملسم ًادونج
 نيثالث نع لقي هنع كارتألا نيعفادملا ددع ناك يذلا «غبار ءانيم امأ .فئاطلاو ةكم ىلع ةرطيسلا

 لوطسألا رطيس اذكهو .عبني ءانيمل ةبسنلاب رمألا كلذكو ءرسيب هيلع ءاليتسإلا مت دقف ًايدنج
 يف ربلا ىلع ايناطيرب ًادوجو ماقأو رمحألا رحبلا ىلع ةيبرعلا ةريزجلا هبش لحاس ىلع يناطيربلا
 ..«ىناوملا
 رظنلا ةهجو تناكو .لخادلا ىلإ مدقتلاب ةيحيسم ةيناطيرب ةيركسع تادحول نيسحلا حمسي ملو
 دالبلا لوخدب تادحولا هذهل حامسلا نا ءقفألا ةقيض نويناطيربلا اهربتعا ىتلاو ءاهادبأ ىتلا
 يضارألا نيملسم ريغ لخد ام اذإ ديدش ءايتساب هجاويسو يمالسإلا ملاعلا يف هعضو فعضيس
 .ةسدقملا نكامألا مضت يتلا

 :تيغنيو دلانيجير طشانلا بتك دقو .كارتألل ًادن نكي مل اهدحو هتاوقب نيسحلا نا تناك ةلكشملا
 ,ىبأ مأ نيسحلا ءاش اهدونج لسرت نا ايناطيرب ىلع نإ :ًالئاق نوتيالك ىلإ ماعلا نادوسلا مكاح

 تيغنيو ءاسؤر نكلو .«'زاجحلا ىلإ ةيناطيرب ةلمح لاسرإ ذبحي تقولا لاوط ناك هنأب هّونو
 ردق ناجحلا ىلإ ةينهملا ةيركسعلا ةدعاسملا ميدقت ةسايس ايناطيرب تعبتا كلذلو ؛يأرلا هوفلاخ

 يف تابوعص ًاضيأ تهجاو ةسايسلا هذه ىتح .نيملسملا دونجلاو طابضلا نيب نم :ناكمإلا
 .دئاكملا ضرأ

 تاوقلل ناكرأ سيئر يرصملا زيزع دئارلا نييعت ىرج ةيناطيربلا تاطلسلا نم ةمزاح ةيصوتبو
 يفو ؛1517 ماع رخاوأ يف هبصنم ىلوت دقو .نيسح فيرشلا نبا يلع ريمألا ًايمسا اهداق يتلا

 ,يركسعحلا رفعج ىه ريدق لجر هلحم لحف ؛ءادوس ةديكم ةجيتن ةدايقلا نم لزُع رهش نوضغ
 .ةيناطيربلا تاوقلا هترسأ ينامثعلا شيجلا يف ريبك يبرع طباض وهو

 5٠/. نوتيالك تربليج قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم ,ماهرود ةعماج )5(

 5 ا/



 مالس هدحيام مالس

 لجأ نم ضوافي يكل رومألا مامز ىلع ضبقلل ططخي ناك يرصملا نا تاياورلا ىدحإ لوقت
 ىلإ زاجحلا تاوق هبجومب بوعت بيترت ىلإ لصوتلا نع ثدحت دقو .رخآ ىلإ بناج نم لاقتنالا

 ."ًايلحم ًايتاذ ًامكح ةيبرعلا قطانملا حنم ىلع يلاعلا بابلا ةقفاوم ءاقل ةينامثعلا ةريظحلا

 دعبو ؛نيتنئس رورم دعبف .برحلا حبرتس ايناملا نأب هئالمزو يرصملا داقتعا درجم رمألا نكي مل
 يذلا ءيمشاهلا نيساي قيرفلا ناك «برحلا نوحبريس نيذلا مه ءافلحلا نا احتنكإو عيصضأ نا
 عدخ امدنع هلثمي هنا يقورافلا معز يذلاو) قشمد يف ةيبرع ةيرس ةيعمج دئاق ام تقو يف ناك

 تربليج أطخأ دقل .رخآ ىلإ بناج نم لاقتنالا هضفر يف ًارمتسم ؛(ةرهاقلا يف هريغو نوتيالك
 ديدش ضراعت تايعمجلا هذه تناك دقف :ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا ةسايسل هتءارق يف نوتيالك
 برحلا ةيادب دنع ةمزاع تايعمجلا هذه تناك .طسوألا قرشلا هاجت ايناطيرب تاططخم ةضراعملا
 .هيلع تمزع امل ةّيفو تلظو ."”ىبوروألا وزغلا رطخ ةهجاومل ةينامثعلا ةيروطاريمالا ةدئاسم ىلع

 نيملسملا مكح لضفت اهنإف اَلإو ؛هقيقحت نكمأ اذإ لالقتسالا أ يتاذلا مكحلا تلّضف دقل
 .نييحيسملا مكح ىلع كارتألا

 هفقوم لدبت ةيغب ةاتفلا ايكرت ةعامج عم هتالاصتا ,هتروثل ىلوألا مايألا ذنم ؛هسفن نيسحلا عباتو
 ٠ خيرات ؟5 مقر ددعلا) «ةيبرعلا ةرشنلا» تلقن دقو .برحلا يف نيينامثعلا بناج ىلإ ةدوعلاو
 :هلوق ؛برعلا ةريزج هبش ءامعز دحأ ؛بوعس نب زيزعلا دبع نع (1117 (ربوتكأ) لوألا نيرشت
 لمحي يكل ؛ ,كارتألا ىلع نييناطيربلا رودص رغوي نا ىلإ ًالصأ يمري ناك نيسح فيرشلا نإ»

 .«ايناملا هنمضت ًالالقتسا هحنم ىلع كارتألا

 هتفصب يتاذلا مكحلاو ةطلسلا نم ديزم ىلع لصحي نا :ًاتباث يساسألا نيسحلا جمانرب لظ
 دعب اونوكي مل نييناطيربلا نا عمو .ًايثارو هبصنم لعجي ناو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ًاريمأ

 نيبت دقف .ىرخأ بابسأل هب مهمهو ددبت نا اوثبل ام مهنإف ىدعلا عم ريمألا تالسارمب ملع ىلع
 الاب يقلي ال مكاح وه لب ؛ًاثيدح ةئشان ةيبرع ةيموق دئاق هنوك نع نوكي ام دعبأ نيسحلا نا مهل
 كلذ ىلع بقع دقو .ةديدج رضارأو ةديدج تاطلس ىلع يلوتسي نا ديحولا همهو :ةيموقلا ىلإ

 نا حضاو» :ءافجب لاقف ةيتوغلا بتكملا سأر ىلع ناك يذلا تارباخملا طباض ؛تراغوه ديفيد
 للا ..ًاكلم هنوكل ةفدارم ةيبرعلا ةدحولا ربتعي كلملا

 ,ةرهاقلا مساب هرذح دق ناك زروتس دلانور نا عم ؛«برعلا كلم هسفن نالعا ىلع ريمألا ٌريصأ دقل

 عيطتسي ال هنا فرعن امم شكأ فرعي ناك» :ًالئاق قحال تقو يف زروتس بتكو .كلذ لعفي نا نم

 .طسوالا قرشلا نوؤش ,يناروح تربلا ؛يف ««ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلاو يرصملا يلع زيزع» ءيروضخ ديجم )١(
 51١14٠-351:95, تاحفصلا 6 دروفسكوا ةعماج ةعبطم :ندنل) /١ مقر ءينوطنا تنئاس قاروأ ةعيرأ مقر

 ,.155 ١١84 تاحفصلاو

 ,(15585 ؛نروكيرباك بتك :كرويوين) ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةصق :برعلا ةظقب ,سوينوطنا جروج (1)
 .1 99" ص
 .غا/ل ص ,ةيئامثعلا ؛نود هل
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 نا» زروتس دلانورل نيبت ,ددصلا اذه يفو ."7برعلا عيمج كلم هنا «يقيقح ءاعدا يأب مدقتي نا

 بجاو ايناطيرب ىلع نا رعشي وهف كلذ عمو «لزهلاو ةاسأملا بودح ىلإ لصت كلملاب ريمألا تاءاعدا

 نيسحلا ةماعز نأل ةديدش لمأ ةبيخب ىبرعلا بتكملا بيصأ دقل .(''”نكمي ام دعبأ ىلإ هتدناسم

 .اهتناكم خيسرتو اهبوجو تابثإ يف تلشف

0( 
 تاهجو نا يف ,يبرعلا بتكملا يف ةيندتملا ةبترملا يذ وضعلا ,سنرول ساموت ىلإ لضفلا دوعي
 راكفألاو تاظحالملاب ًانايب رفو يذلا رمألا ءمئالم لكشب تلجُّس دق بتكملا اذهل ةيقيقحلا ظنلا
 ميظنت تلوت يتلا ,ضشتيك عابتأ نم ةريغصلا ةعومجملا كلت نيحلا كلذ يف اهتدبأ يتلا ةيصخشلا
 يبرعلا بتكملا ردصي نا حرتقا يذلا وه سنرول ناكو .ًاريبك ًالمأ اهيلع تقّلعو نيسحلا ةروث
 تراص مث «يبرعلا بتكملا نع ةزجوم تامولعم» :ناونعب ًالوأ ةرشنلا تردصو ؛تامولعم ةرشن
 ةارتف لع نمتساو 15313 (وُيفَوَي) ناريزخ 3 اهرادضإ اذن« ةيبرعلا ةرشتلا» :قاوتعي و دصت
 رهشألا مظعم لالخو .اهدادعأ لوأ ريرحت سنرول ىلوت دقو .1514 ةياهن ىتح ةمظتنم ريغ

 نم راثآلا ملعب صتخملا ؛ترافوه ديفيد اهريرحت ىلوت ,لوألا ددعلا رودص تعبت يتلا ةثالثلا
 ةساّئر ىلوت فيصلا لصف ةياهن يفو .يبرعلا بتكملل ًاريدم لمع يذلاو دروفسكوأ ةعماج
 .تراغوه بئان «سيلاونروك ناهانيك نتباكلا ةمئاد ةروصب ريرحتلا
 لمحتو ةرهاقلا يف يوفاس قدنف يف «يبرعلا بتكملا» بتاكم نع ردصت «ةيبرعلا ةرشنلا» تناك

 عيزوتلا ةمئاق تنمضتو .ةخسن نيرشعو تس ىوس ددع يأ نم عبطي ملو .«ةيرس» ةراشا

 ايفا لست تناكو .نا بوسلاو رصم يف نييناطيربلا نيماعلا نيدئاقلاو دنهلا يف كلملا بئان بودحملا
 نم افساو ًاقاطك نفوت ةرشنلا نإ دعا تناكو .ندنل قف. ةدلاربمالاو ةيجرحلا ةرازؤ نم لك ىلإ ةخسف

 .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا نأشب ةيفلخ لكشت يتلا تامولعملاو ةنهارلا ةيرسلا تامولعملا
 تأدب يذلا تقولا يف ردص يذلا ١1517(. (وينوي) ناريزح ) لوألا ددعلا يف سنرول راشأ دقل
 بتكو .ةروثلا تاياغل ىتح برعلا نيب عمجلا ضرتعت تالكشم بوجو ىلإ ناجحلا يف ةروثلا هيف
 نأ اميو :ةريبك ةيلتق تاعمجت كلاذم تناك انثيح تاقاقشتالا اشنت تناك ام ناعرس هنا لوقي
 مهعقوت ببسب» نولجؤي اوناك .ًائيش اولعفي نا نود نوصبرتي اوناك دقف ,كلذب ملع ىلع كارتألا
 .«مهموصخ تتفت نا ثبلت نل ةيلبقلا تاقاقشنالا نا ديكألا
 ىتلا ةروثلا ءدب أبن (191“ (ىينوي) ناريزح )١8 سماخلا اهددع يف «ةيبرعلا ةرشنلا» تلقن
 99/١ نيسانسلا ددعلاو كدعلا | ذهن اشو. نيمويسا وأ عوزساب كلذ لبق اهنلعا دف ةيسحلا ماك
 ققحت مل نيسحلا تاوق اهب تماق يتلا ةيركسعلا تايلمعلا نا ىلإ (191 (وينوي) ناريزح

 ا 1/ ص ,/ل11/ ,هدالوأو نامتوب .ب 2 :كرويوين) نروتس دلانور ريس ثاركذم )5(
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 يف ءاجو .ةيناطيربلا تاوقلا ىلإ هيف لضفلا بوعي ديهزلا حاجنلا اذه ىتحو ءديهز حاجن ىوس
 ةيناطيربلا ةيرحبلا تارئاطلاو نفسلا لبق نم اورصوح لحاسلا ىلع كارتألا نا سداسلا ددعلا
 .برعلاو
 رابآلا نأل ءءاملاو ءاذغلا نادقف ببسب مالستسالا ىلع اومغرأف راوسألاب كارتألا ىمتحا دقو

 نع ١1115( (وينوي) ناريزح )7١ عباسلا ددعلا لقنو .راوسألا جراخ تناك اهنم نوقتسي يتلا
 ىلع تلوتسا يتلا يه» ةيزيلكنالا «لبانقلاو فئاذقلا نا» مهلوق ةدج يف اورسأ نيذلا كارتألا
 نود

 درجم مهلعل» سداسلا ددعلا يف ءاج دقف .بونجك نيسحلا تاوق دارفأب ضيرعت كانه ناك دقل

 مهدنع ةيلضفألا نإ .تاشاشر الو ةيعفدم مهيدل تسيلو نيبردم ريغ مهعيمج» ىو «لئابق لاجر
 عفدلا نكي مل ام ةليوط ةدم مهكسامت ىلع ءاقبإلا بعصلا نمو ءبرحلا يف رهاظملل يه
 57 ) نيثالثلاو يناثلا ددعلا يف الصفم ًاليلحت سنرول بتكو .«مهل ةيرغم ةيئاذغلا تاصصخملاو
 ةنصحم كارتألا نم ةزرفم نا نظأ» :لاقف هسفن ىحنملا هيف احن ١1517( (ربمفون) يناثلا نيرشت

 يه لئابقلا ةميق نإ .نيسح فيرشلا شويج مزهت نا عيطتست ةفوشكم ضرأ ىلع ًأديج ًانيصحت
 نويدرف مهنإ» :الئاق اضيأ بتكو .«تاباصعلا برح لاجم وه يقيقحلا اهلاجمو طقف ةيعافد ةميق
 هنا نظآو .رخآلا مهدحأ دعاسي الو ؛ةعامج نولتاقي الو ,مهيلإ رماوالا رادصا نوقيطي ال ةياغلل
 .«مهنم ةمظنم ةوق ءاشنا ليحتسي

 قفو يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا ءاحنأ رئاس يف ءامص ناذآ ىلع ةروثلا ىلإ نيسحلا ةوعد تعقو

 يأرلا تاعالطتسا نا 1117 ماع لاوط ةرداصلا دادعألا يف برو دقو .«ةيبرعلا ةرشنلا» هتركذ ام
 8) نيرشعلاو عساتلا ددعلا نإ .ءادعلاو ةالابماللا نيب حوارتت دودري تءاج ىملاع قاطن ىلع
 كلم بقل لمحي حبصأ هنا نيسح فيرشلا نالعا ابنرشن يذلا ١1517(« (ربمفون) يناثلا نيرشت
 نم زجعأ ىه .ًاكلم هب فارتعالا يعّدي يذلا ,ريمألا نإ» :هيف ءاج ًاعذال ًاقيلعت نمضت ءبرعلا
 ليقتسم ناش ضنبا كم عيقوت لغ ةضاع تسيل 'هتلالج ةنوكحت ناو, هداعتالا اذه تق قا
 (رياربف) طابش 7) نيعبرألاو يداحلا ددعلا يف تراغوه بتكو .ةيبرعلا بوعشلل يسايسلا ميظنتلا
 رخآ صخش يأ ىأ زاجحلا كلم مكح تحت ةيبرعلا ةريزجلا هبش ديحوت ةيناكمإ نإ)ه 7

 هبش يف ةياغلل فيعض تنمسا نع ةرابع ءالج لكب يه (ةيبرعلا ةيضقلا) نإ .ادج ةديعب ىدبت
 تناك امبر انعم ةديج ةفقو يف ةبغرلاو ,ةيضقلا هذه نم ىوقأ كارتألا هركو :ةيبرعلا ةريزجلا
 .«هركلا اذه نم ىوقأ

 يفف .لشفلاب اهيلع مكحلل ًادعتسم تراغوه ناك ةيبرعلا ةروثلا نيسحلا نالعا نم ماع وحن دعب

 رايأ ؟١) نيسمخلاو يناثلا ددعلا يف رشنو هدعأ زاجحلا يف ؛ةروثلا رمع يف ةنس» ناونعب ضرع
 الو اهيلع ةقلعملا لامآلا ققحت مل ةروثلا هذه نأ جاتنتسالا ىلإ لصوت هنإ لاق (15177 (ويام)

 ةقيرطب نيبراحم لإ اوسيل زاجحلا ىدب نا كشلا لبقي ال امب رهظ دقل» : تاعقوتلا نم ديزملا رربت
 ملو «ىلوألا تاراصحلا ذنم كلذ رهظ دقو :ةديج ةيعون نم اوسيل ةفصلا هذهب ىتحو :تاباصعلا
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 .«مهموجه مامأ اودمصي نلو نييماظنلا كارتألا دونجلا اومجاهي نل مهنا يف كش يأ كانه دعي
 ناد وه نيسحلا ةدايقب ةيبرعلا ةكرحلا نم لبقتسملا يف هلمأن نا نكمي ام لضفأ نا ًاضيأ لاقو

 .«طقف اهناكم يف دمصت

 نا زروتس دلانور هدعأ قحال نايب يف ءاج دقف .يناطيربلا رامثتسالل ًأديج ًادودرم اذه نكي مل
 غلبملا اذهو ."'"”نيسحلا ةروث معدل ينيلرتسا هينج نويلم رشع دحأ هعومجم ام تقفنأ ايناطيرب

 ةئمعبرأ زهاني هنإف ًايلاح ةلمعلا رعسب هانبسح اذإو .رالود نويلم 4 ؛ ىحن لداعي هنيح يف ناك
 نيسحلا ةروث يف يسايسلاو يركسعلا يناطيربلا رامثتسالا ناك كلذ ىلإ ةفاضإ .رالود نويلم

 نيحلا كلذ يف ناكو ؛1514 (ربمتبس) لوليأ ١" خيراتب تيغنيو دلانيجير بتك دقف . ًانضيأ اريدك
 رظن دقل» :ًالئاق رقم ل يناطيربلا ماعلا مكاحلا بصنم يف نوهامكمو رنشتيك فلخ دق
 هنإ لاقو .«ةيهاركلاو ةبيرلا نيعب ءاهيف انبيصن ىلإو ,ناجحلا ةروث ىلإ نآلا ىتح ةماع نوملسملا

 ('9.ايناطيرب ةعمس ءوست الكل الشاف نيسحلا ىديي نأب حمسن الآ ماه رمأ

0 
 سلجم ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو تغلبأ ؛ةروثلا نيسحلا نالعا ىلع عيباسأ ةثالث رورم دعب
 اهتدعأ ةيرس ةركذم يف ءاج دقو .نيسحلا ةدايق فلخ ريسي ال يبرعلا ملاعلا نا ندنل يف ءارزولا

 خيراتب ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا ةيبرحلا ةنجللا عالطا لجأ نم ةيبرحلا ةرازول ةماعلا ناكرألا
 ,يماسلا بودنملا عم هتالسارم يف أمئاد هسفن مدق» نيسحلا نا ؛1517 (ويلوي) زومت نم لوألا
 ةمظنم ةيأ هديؤت مل ,نآلا ىتح فرعن ام دودح يف نكلو «ةيبرعلا ةمألا مساب قطانلا هتفصب

 تجتنتساو ."”؟«أيلآ ًالوبق اهيلع وه قفاو يتلا طورشلا لوبق نمضي ام كانه سيلو ,ةيبرع
 اهمرتحيس هعم اهيلإ تلصوت يتلا تاقافتالا نأب دقتعت لأ ةيناطيربلا ةموكحلل يغبني هنا ةركذملا
 .نورخآلا برعلا ءامعزلا

 «ىندألا قرشلا ةلكشم» اهناونع ةيرس ةركذم سكياس كرام ريس دعأ ًابيرقت هسفن تقولا يفو
 ةدعاسم ىقلت اذإ الإ 111177 ماع لئاوأ يف نيسحلا فيرشلا ةكرح قحست نأب اهيف أبنتو

 ةيراحتملا نادلبلا رثكأ برحلا ةياهن دنع نوكتس ايكرت نا ًابئتكم سكياس ىأرو .ةلجاع ةيناطيرب
 ةينامثعلا ةيروطاربمالا نا هتركذم يف سكياس لاقو .ايناملا اهتكيرش اهيلع يلوتست فوسو ًاقاهرا
 نأشب ةديدجلا ءارآلل ةمدقم ناك ددصلا اذه يف هليلحتو .''7ةيناملا ةرمعتسم نم رثكأ نوكت نل

 ك1 لم سك جرا 3
 )١١( اهومجرتمو نيسحلا  نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا  ةيزيلكنالا ةهاتملا يف ءيرودك يليا 19114

  4ص ,(191/5 «جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) 5١١,

 .(4 /1؟84 4 .س.د) 98/ .ر.د .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (11)
 .هسفن عجرملا (14)

 "ها
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 ريثأتب يلاتلا ماعلا يف ةيناطيربلا ةيمسرلا طاسووألا بوست نا اهل ًاردقم ناك يتلا طسوألا قرشلا

 .هئالمزو يريمأ ىيل نم

 يذلا برحلا ءارزو سلجم ريتركس يكناه سيروم هقيدص دعاسم حبصأ دق سكياس ناك

 يمس ام ردصأ نا هل قبس دقو .قرشلاب متهي ديدجلا هبصنم يف سكياس لظو .ثيوكسا هسأري

 ىدلو .ةرهاقلا يف «ةيبرعلا ةرشنلا» رودصل ةمدقملا ريرقتلا اذه ناكف ,ندنل يف «يبرعلا ريرقتلا»

 مامأ امهالك لكم م7 ماع نم يناثلا فصنلا يف رصم نم نوتيالك تربليج هقيدص لوصو

 ريس لادبا ىلع ًاضيأ امهالك ثحو .زاجحلا يف نيسحلا ةروث معد ىلع ثحلل ةيبرحلا ةنجللا

 بصنملا ءاقبإل ًاتقؤم هنييعت ناك نوهامكم نا نإ ,رصم يف يماسلا بودنملا نوهامكم يرنه
 مهنم دحاول بصنملا نوكي نا رنشتيك عابتأ دارأ لاشرام دليفلا تام املف ءرنشتيك درولل ًارغاش

 ."تيغنيو دلانيجير ىه

 بطخلا هذه يفو ؛ةماع بطخ ءاقلا يف 151١ فيص لالخ هتقو نم ًاريبك ًابناج سكياس ىضمأ

 طباضلا هركتبا نا قبس يذلا «طسوألا قرشلا» ديدجلا يفصولا ريبعتلا سانلا ةنسلا ىلع قلطأ

 نيب ةعقاولا ةقطنملا نع هنم ًاريبعت "15١ ماع يف ناهام ريات ديرفلا يكريمألا خرؤملاو يرحبلا

 هذه نوؤش يف ريبخك هترهش بطخلا هذهب سكياس ززع دقو .""دنهلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 .ملاعلا نم ةقطنملا

 ةروث نا ىلإ ريشت ةرهاقلا نم ةدراولا تارياخلا زيراقت تناك اميقو» ,(ربمثتبس ) لوليأ رهش يفو

 ىلإ يروف يركسع معد لاسرا ىلإ سكياس اعد .ًاعقوتم ناك امم عرسأب 7 تناك زاجحلا
 .حايرلا جاردأ بهذ هحاحلإ نكلو - تيغنيوو نوهامكم اهل سمحتو اهمدق ةطخل ًاقفو  نيسحلا
 ضفر ؛ةقلطملا تايحالصلا اذ ةيروطاربمالا تاوقل ديدجلا ناكرألا سيئر ؛نوستريور نا كلذ

 .ةيبرغلا ةهبجلا نم ًادوهج وأ ًابونج لوحي نا

 عم .اهتاقوأ سعتأ يف رمت اهنا ١915 ماع فيرخ لالخو فيص رخاوأ يف نيسحلا ةيضق تدب
 ترطخو .يمألا راصنأ ءاقب تنمض رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةيرحبلا ايناطيرب ةرطيس نا
 نيدفارلا دالب ةهبج يف نيدوجوملا برعلا برحلا ىرسأ نم تائم عضب لاسرإ ةركف نييناطيربلل
 نوناك ذنم) ماعلا دئاقلا ءيرم دلابيشرا ريس ررك امدنعو .نيسحلاب اوقحتلي يكل دنهلل ةعباتلا
 دونج يأ نع ءانغتسالا عيطتسي ال هنإ لوقلا ءرصم يف يناطيربلا شيجلل ١1917( (رياني) يناثلا
 بلط نوهامكم يرنه ريس يماسلا بودنملا حرتقا ءنيسحلا نع عافدلا لجأ نم مهلاسيإل

 حضوتسيل برعلا ةريزج هبش ىلإ ةمهم يف زروتس كلانور هدعاسم لسرأ مث ءاسنرف نم ةدعاسملا
 .هلمع نكمي رخآ ءيش نم له

 .15117 (رياني) يناثلا نوناك ىتح رخأت هنييعت نكلو ءًايماس ًابودنم تيغنيو نيعفرمألا ةياهن يف اوحجن دقل (*)

 نلن
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 ةروث رايهنا عنم ةلواحمل زاجحلا ىلإ ةثعب ةيسنرفلا ةموكحلا تلسرأ ١51١5 فيص ةياهن يف
 ىلإ ةتعبلا تلصو دقو ,ءنوميرب راودا لينولوكلا ةثعبلا سأر ىلع ناك .نيسح فيرشلا
 ةريزجلا هبش ىلإ ًارحب تهجوت كانه نمو ١1517 (ربمتبس) لوليأ نم لوألا يف ةيردنكسالا
 ,""(ريمتبس دحلا لوكا نم نيرتسلا نر ودع ءانسلا تلصوف ةيبرعلا

 لثممو زاجحلا يف نييناطيربلا طابضلا ريبك نوسليو لينولوكلا ىه ةدج يف نوميرب ريظن ناك
 نم يتايلمعلا فارشإلا بيرق امع ىلوتيس ناك يذلا تيغنيو لثمم يأ  نادوسلا ةموكح
 يف ًادوجوم ؛نوسليو دعاسم .غنوي تربويه نتباكلا ناكو .ناجحلا ةروث ىلع يناطيربلا بناجلا
 جاجحلا نوؤشب ىنعت اهنأل جحلا بتكم اهسفن يمست تناك يتلا) ةدج يف ةيناطيربلا ةرافسلا
 ىقتلا دقو .هلوصو دنع نوميرب لبقتسي يكل (ىرخأ نكامأو ةيناطيربلا دنهلا نم نيملسملا
 هتدايقب يناطيربلا لوطسالا ناك يذلا ءسيميو نيلسور ريس لاريمألا بئان ًاضيأ نوميرب

 لقنت هنفس تناكو «برعلا ةريزج هبشو نادوسلاو رصم نيب رمحألا رحبلا ربع رورملاب مكحتي
 .رحبلا اذه ربع دونجلاو طابضلا

 نينهتمم نييركسع نيراشتسمب اهديوزت قيرط نع زاجحلا ةروث معدي نا نوميرب ةمهم تناك
 لبق نم نيلويقم نونوكيس مهنا ناتبغاب ؛ةيسنرفلا ةيروطاربمالا ناكس نيملسملا نيب نم
 مجح نإ .ًالجر 1817و ًاطباض 4١ مضت نوميرب ةدايقب ةيسنرفلا ةثعبلا تناك .نيسحلا فيرشلا
 تمث لمعلل هطابنض نم رخآ معد لاسرإ ىلإ محازملا يتاطيزبلا بناجلا زفخ ةيسنرفلا ةثعبلا
 تناك يتلا فيرشلا تاوق زيزعت لجأ نم هتاوق مجح ديزي نا هرودب نوميرب ركفو . نوسليو ةدايق
 ,هيبأ ريكفت ىلإ نيسح فيرشلا ءانبأ برقأ ,هللا دبع نا يه ةقيقحلاو .رطخلا ةجرد ىلإ ةفيعض
 ىلع راوثلا عقاوم حاستكاو ةمجاهمب ةرونملا ةنيدملا يف ةطبارملا ةينامثعلا تاوقلا مايق ىشخي ناك
 .ةكم ىلإ ةيدؤملا قيرطلا

 هعم ًالماح ًارحب زاجحلا ىلإ صم زروتس دلانور رداغ (ربوتكا) لوألا نيرشت رهش فصتنم يف
 يموقلا ميعزلا يرصملا زيزع دئارلا معدل زروتس ءاج دقف .عوضوملا ةجلاعم يف ًاليدب ًايأر
 دقو ,ناجحلا تاوق ميظنت ةداعاو بيردتب هيلإ تدهع دق ةرهاقلا تناك يذلا ةيرسلا ةيعمجلل
 زيزع يأر ناك .ةدايقلا عقوم يف ةريصق ةدم ىضمأ نا دعب هل ثدح ام ةقيباس ةحفص يف انفصو

 يف ةينلعلا نم ديزمب اوكراشي نأب ؛نيملسم اوناك ولو ىتح ءءافلحلا دونجل حامسلا نا يرصملا
 لتاقت نا عيطتست ةكم تاوق نا ًاضيأ هيأر ناكو .ةيسايس ةثراك لكشيس ؛نيسح فيرشلا ةلمح
 :تابابضعلا نرح بيلاسا لع ثنو دام: 13 دعاس قود نمو ةنلاعقي

 ىيام :سيراب) ةيملاعلا برحلا يف نزاجحلا ,نوميرب .دا لارنجلا ىلإ دنتست نوميرب ةطشنا نع ةياورلا (11)
 .(لوا91
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 ساموت ريغصلا تارباخملا طباض :باشلا هقيدص ءيجم لجأ نم تابيترت زروتس عضو دقو

 ,ةمكارتملا تازاجإلا نم عيباسأ ةعضب سنرولل تعمجت دق تناكو .ةرخابلاب ةدج ىلإ , سنرول

 يف زروتس نذأتسا دقو .اهراز نا هل قبسي مل يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهيضمي نا دارأف

 .ةدج ىلإ ًاعم الصوف ؛نذإلا ىلع لصحف سنرول هبحصي نا

 ةرشعلا ةعساتلا يف ىدبي ناك هنا ولو ؛هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا ف سنرول براودا ساموت ناك
 زواجتي ال هلوط ناك .نسلا ريغص هرابتعاب هوضفر ةيركسعلا ةمدخلل مدقت امدنعو .نيرشعلا ىأ

 دلاثور امأ ,"" اعف ريغص لجر» هنأب عنوي تربويه هفصو دقو .تاصوب عضبو مادقأ ةسمخ

 هنيع تقولا يف هنكلو «ريغصلا سنرول» هيداني ناك دقف ؛:نيرخآلا ةيرثكأ نأش هنأش .نروتس

 ,2نيبك غامد بحاص» هنأب هفصي ناك

 ةيفلخ نمو ةريقف ةرسأ نم ناك هنا رمهاظلاف .ةزاتمم ريغ تدب ةيصخشلا سكئرول فورظ

 «نييالم باحصأو «ناملربلا يف ءاضعأ تمض ىتلا ىبرعلا بتكملا ةعومجم يف لمعو ؛ةعضاوتم

 نا لدب دروفسكوأ يف ةنيدملا ةسردم ىلإ بهذ دق ناكو .ةيطارقتسرالا ةقبطلا نم ًاصاخشأو

 اذ ناك .اهلثام اموأ رتسيشنيوو ءىراهو نوتيا لثم (يناطيربلا ىنعملاب) ةماع ةسردم ىلإ بهذي

 .ةيركسع تازاجنا ةيأ هلجس يف نكت ملو يبرعلا بتكملا زاهج يف ايند ةبترم

 نا دعبو ؛يلومشألا فحتملا يف راثآلا ملعب صتخملا تراغوه ديفيد عم سنرول لمع نا قبس

 ةيبرحلا ةرازوب يفارغجلا مسقلا يف سنرول نييعتل ىعس يبرعلا بتكملل اسيئر تراغوه حبصأ
 ىلإ بهذ يفارغجلا مسقلا يف هعقوم نمو ."'7تقؤم مجرتم ناث مزالم ةفصب ١191١4 فيرخ يف
 .ىرخأ لامعأب مايقلل ةرهاقلا يف يقبو ةحاسملا مسقل طئارخ دادعإل طسوألا قرشلا

 يف هللادبع ادب .نيسح فيرشلا نبا هللادبع امهلبقتسا ةدج ىلإ سنرولو زروتس لصو امدنع
 ناك يذلا نذإلا هل نمض هنا دح ىلإ سئرولب بجعأ هللادبع نكلو .لامآلل ًابيخم سنرول رظن

 ًاريبك ًاحاجن اذه ناك .نيرخآلا ةكم ريمأ ءانبأ ءاقلل ناديملا ىلإ باهذلاب سنرول هيلإ قوتي
 ناك يذلا ركراب ديرفلا لينولوكلا بتك ١11١1( (ربوتكأ) لوألا نيرشت "4 يفو .سنرولل ةبسنلاب
 ىلإ ةلاسر زاجحلا ةروث يف ةيركسعلا تارباخملل ًاسيئر مدخ يذلاو يبرعلا بتكملل سيئر لوأ

 يلمأ ناكو دلبلا لخاد ىلإ باهذلا ةركفل ًاسمحتم تنك سنرول لوصو لبق» :اهيف لاق نوتيالك
 زاجحلا ةموكح نإ .مايقريخ ةمهملاب موقيس هنا اميس ال ؛.هدسحأ يننا نظت نا راذح .بهذأ نا

 ."”7«ىرخأ تالحر ىلع ةقفاوملل ةلاّيم ريغ هباهذ ذنم

 .(15151١؟ ,يرم نوج :ندنل) .لقتسملا يبرعلا «غنوي تربويه ريس دئارلا (7

 ١1. 48 ص ,(1/ .ىرو ريراه :ندنلو كرويوين) سئشرول .١٠ثو تراويثس دنومزيد 14

 تاباتك ىلإو ؛لقتسملا يبرعلا ,غنوي ىلإو ؛ سنرول «تراويتس ىلإ ًاساسأ دنتست سنئرول ةطشنأ ةياور 15(

 .سنارول

 ,/(او48 «تيتراوك بتك :كرويويتو ندنل) « نوتسيئد ف .ءاق .فهف ةعابطلل اهدعأ ,اشاب ركراب تاركفم هيدا

 ١15١8. ص
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 بيرختلا

 دجو هنا هربخيل هئالمز دحأ ىلإ دعب ام يف بتكو نيرخآ ءامعزو لصيف سنرول راز نادبملا يف
 :زاجحلا ةروثل يناديملا دئاقلا لصيف نوكي نا سنرول ررقو ..."'!«ًاقح نتاف هنإ» ًارحاس لصيف

 ناك يذلا ؛ماعلا نادوسلا مكاح ؛تيغنيو دلانيجير ىلإ ايطخًاريرقت هنم ةردابمب سنرول لسرأ

 زاجحلا سنرول رداغ امدنعو .رصم يف يماسلا بودنملا بصنم يف نوهامكم ناكم ًابيرق لحيس
 ىلإ هسفن مدقو نادوسلا ىلإ ارحبي بهذ لب ةرشابم ةرهاقلا ىلإ دعي مل ,(ربمفون) يناثلا نيرشت يف

 .ثيغنيو
 ملا هع

 يف نادوسلا لثمم :نوتيالك تربليج نيبو هثيب تعمج يتلا ةقادصلا نبع ءسنرول نا دب ال
 كلذ لالخ نم هنأ دب الو ,ةيطسوا قرشلا ةسايسلا لبقتسمل تيغنيو ةرظن ىلإ فرعت دق :ةرفاقلا
 هناو «برحلا دعب يبرعلا طسوألا قرشلا ىلع ايناطيرب ةرطيس نيمأت ىلإ فدهي تيغنيو نأ فرع
 تازق ذاقتأ قف 'نعر تيغتيو نأ ممو :ةقطنملا يف اهل زكرم ةماقإ نم اسنوف عنم: لإ (ةلم) كدهي
 يديأ ىلع ذاقنالا متي نا دارأ هنا نكمملا ريغ نمف ءاهريمدت ةيناكما نمو ةميزهلا نم نيسحلا

 ذوفن ىلإ نيسحلا ةماعزب ةيبرعلا ةكرحلا عاضخاب ةفزاجم ىلع يوطني كلذ نأل - نييسنرف
 :لجألا ليوط: سترإ

 ةيركسع تادحو مادختساب يضاقلا نوميرب عورشمل اليدب ًاعورشم تيغنيو ىلع سنرول حرتقا

 تاوق نع اضوع لاتقلا نم ربكألا بناجلاب مايقلل ىرخأ ةفيلح لود نمو ةيسنرف ةيماظن
 ريغ تاوقك نيسح فيرشلل نيعباتلا لئابقلا لاجر مادختسا ىه سنرول عورشمو .نيسحلا
 ةركف حرتقا يذلا لصألا يف وه يرصملا زيزع ناكو .ةيناطيرب ةدايقب تاباصع برح يف ةيماظن
 نكل .برعلا ةريزج هبش نم ايناطيربو اسنرف داعبتسا هتين يفو ءسنرول ىلع تاباصعلا برح
 نييعت بجي هنا سنرول فاضأو .طقف اسنرف داعبتسا ىلإ يدؤت ثيحب ةطخلا لّدع سنرول
 يذلا ديحولا لاصتالا طباض وه نوكي نأب بلاطو ؛ةبراضلا ةيفيرشلا تاوقلل ًادئاق لصيف
 .ةعم لصيف لماعتيس

 هبش يف لئابقلا كيرحت ىلع تح نم لوأ ناك 14١4 ةنس يف ىهف .ةقفاوملل الاّيم تيغنيو ناك
 ىلإ سنرول وعدي يتلا ةطخلا تناك ءام ىنعمبو .ايكرت هجو يف بعاتملا ةراثإل برعلا ةريزج
 هل قيفر لارنج ىلإ اهبتك ةلاسر يف ىعدا تيغنيو نا ةقيقحلاو .اهنيع تيغنيو ةطخ يه اهقيبطت
 ةيبرعلا ةكرحلا قلطأ يذلا  «نيكسملا ريغصلا سئرول» سيلو ىه هنا ؛ةنس نيرشع رورم دعب
 ."”ًانكمم اهمايق لعجو اهدناسو

 .4/؟414 .سبد . سنرول .1.ن قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطتا تناس ةيلك ؛دروفسكوا )1١(
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 عقوتت مل يهف ,ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلل ًاضيأ ةمئالم سنرول تاحيرتقم تناك

 مل نكلو  امامت نكعلا ىلع لب  ًاميظع ًاحاجن اهحرتق ةا يتلا تاباصعلا برح ةلمح حجنت نا

 تاطلسلا هذه تجهتبا كلذلو ,ناجحلا ىلإ مهلاسرإل مهنع ءانغتسالا نكمي دونج اهيدل نكي
 تاطلسلا هذه رظن يف سنرول ةناكم تعفترا دقو .دونجلا ءالؤه لاسرإل ةجاح ال نا تملع امدنع
 تاوق لاسررا بلطي مل هنأل

 لوألا نوناك لئاوأ يفو ١9١7 (ربمفون) يناثلا نيرشت ١١ يف ىرخأ ةرم ةرهاقلا سنرول رداغ

 يناثلا نوناك يف ًايماس ًابودنم تيغنيو حبصأ دقو .لصيف بناج ىلإ هبصنم ىلوت (ربمسيد)

 .ةيبرعلا لئابقلا دييأت اهب عاتبيل ةديازتم بهذلا نم ةريبك غلابمب سنرول دمأو ١5117: (رياني)
 لاجر قيقحت نع رابخأ دورو نود نم ١4١1 ماع عيبرلا لصفو ءاتشلا لصف ىضقنا كلذ عم

 .نأش يذ يركسع حاجن يأ لئابقلا

 ةريبكلا ةسدقملا ةنيدملا ؛ةرونملا ةنيدملا اهيلإ مضت نا يف اهلشف وه ةكم ةروثل قافخا زربأ ناك

 عطقت يهو ؛ةكم قرش لامش ليم ةئمثالث وحن دعب ىلع ةرونملا ةنيدملا عقت .زاجحلا يف ىرخألا
 ,ةروثلل ىلوألا مايألا يف نيسح فيرشلا عابتا اهمجاه دقو .ةيروس ىلإ ًالامش دتمت يتلا قيرطلا
 اونكمتي مل مهنا امك .برحلا لالخ اهيلع ءاليتسالا نم نيسحلا تاوق نكمتت ملو ةلوهسب اومزهف
 .ءارولا نم وأ اهيحانج دحأ يف ةريبكلا ةيكرتلا اهتيماح مجاهتل اهزواجت نم
 يشع يناثلا نرقلا يف ينب هنا لاقي ؛ةبلصلا ةراجحلا نم روسب ةطاحم ةرونملا ةئيدملا تناك

 0 ,ةينامثعلا ةيماحلا اهيف ةعلق يبرغلا لامشلا ىلإ عقت امك ؛جاربأ روسلا ىلع تميقأو
 تأت اهتطساوبو ءروسلا لخاد عقت ءقشمد نم دتمملا يزاجحلا يديدحلا طخلا ةطحم
 ولا طخلا فسنت ترمتسا ءافلحلا ةدايقب ىدبلا تاعامج نا عمو .تازيزعتلاو تادادمإلا
 .لامعتسالل اكلايك هققباو ةحالددا ةيتايقعلا ةداحلا تايضاوادقف برحتا' لالخ كيتو طلا

 يتلا قيرطلا نيسح فيرشلا لئابق لاجر ىلع عطق يذلا «ةرونملا ةنيدملا يف نيينامثعلا بوجو نإ
 هنأكو ادب هطسوألا قرشلا برح يف سيئرلا تايلمعلا حرسم يف اوكراشيل اهوكلسي نا مهيلع ناك
 دق ةكم نم تقلطنا يتلا ةروثلا نا ًارهاظ ناكو .ناكم يأ ىلإ مدقتلا نع نيسحلا زجع رهظي
 يف ةتباث تيقبف ةينامثعلا ةطلسلا ةينب امأ .ةرونملا انيدلا هاططت ورق اهرمع ناوسأ اهتدمج

 ورع نا نييبوروألا نيبقارملل قبس امك داسفلا نم ةمدقتم ةلحرم يف نكت ملو ءاهناكم

 انكدللا



 سماخلا ءزجلا

 مهعلاط ىندأ ىف ءافلحلا





 :ةفيلحلا لودلا تاموكح طوقس
 اسئرفو ايناطيرب

(1) 
 ةينامثعلا ةيروطاربمالا تلظ 1117 ماع فيرخو 1117 ماع فيرخ نيب

 طيضلاب اذه ناكو .ةفيلحلا لودلا ءاهئادعأ تاموكح تراهنا امنيب ؛:ةدماص

 .نويبوروألا نويركسعلاو نويسايسلا ةداقلا هعقوت ام سكع

 ءارزولا سيئر ةموكح طاقسإ يف ًارشابم ًارود ليندردلا ىلع ظافحلا يف ينامثعلا شيجلا حاجن بعل دقل

 طوقس مث ؛ةيسورلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا طوقسبو .ايسور يف الوقن رصيقلا ةموكحو ايناطيرب يف ثيوكسا
 تاهجو مهل تناك ددج ةداق ثالثلا ةفيلحلا مصاوعلا يف ةطلسلا ىلوت :1511 ماع يف ةيسنرفلا ةموكحلا

 .مهفالسأ ءارآ نع فالتخالا لك فلتخت هذه مهؤارآ تناكو ءطسوألا قرشلا هاجت ةددشتم رظن

 دقو .برحلا ةيحض طقسي ءافلحلا ءامعز نم ميعز لوأ ناك برحلا ىلإ ايناطيرب رج يذلا ءارزولا سيئر نإ
 ًاطشن ءرملا نوكي نا طقف سيل بلطتت برحلا يف ةرورضلا» :نا ثيوكسا ىلإ اهبتك ةلاسر يف ةرم ىلرانوب لاق

 سكع هنأ ةيطارقتسرالا حورلاو ةدالبلاب ةفصتملا هبيلاسأب ثيوكسا ادب دقو ."!«أطشن ودبي نا ًاضيأ لب
 لعجي ناك هنا صاخلا هغوبن يحاون ىدحإ نكلو ةيناطيربلا ةسايسلا يف ةمقلا ةناكم غلب دق ناك ؛كلذ

 ادبو :ةيموكحلاو ةيسايسلا نوؤشلا فيرعت يف ًاعرستم نكي مل .دهج ريغب تققحت اهنأكو ودبت هتاراصتنا
 ثدحي ناك اذهو -وأ فيرلا ىلإ ىرخأ ةرايزلو ءىرخأ ءاشع ةبدأم روضحل يفاكلا تقولا كلمي هنأكو أمئاد

 .كاينوكلا نم ىرخأ سأك فاشترال - بجي امم رثكأ

 سيئر بولسأ ادب ؛ةيبرغلا ةهبجلا ىلعو «يلوبيلاغو «نيدفارلا دالب يف ةيركسعلا ثراوكلا تديازت اميفو
 نا امك مساح ريغ ًابولسا ؛ءارآلا عامجإ ىلع أدمتعم ءارزولا سلجم لالخ نم مكحلا ةرا دإ يف ءارزولا

 نود هنا ىلع ّلد :ةيمازلالا ةيركسعلا ةمدخلاك ةديدش تاءارجا رارقا ىلإ ةمألا ةوعد نع هماجحإ

 .برحلا بسك فدهل لماكلا صالخالا

 دييا :ندنل) 15918 - 1854 ول رانوب وردنا ةنمزاو ةايح :لوهجملا ءارزولا سيئر ءكيلم ترسور )١(
 0 ص 6 « دووستويبسو

 انايلحا



 مالس هدعبام مالس

 همدقتب ىهو .ةصاخلا هتيضق ةيمازلالا ةمدخلا ةلأسم نم لعج ذإ ًأمامت كلذ ضيقن جروج ديول ناك

 ّنج يذلا ؛ثيوكسا نا نيح يفو .يسايسلا هفقوم يف ريبكلا لدبتلا رادقم رهظأ ةلأسملا هذه يف فوفصلا

 ديول زرب «ةيلاربيللا ميقلابو ملسلا نمز يف اهب لومعملا ةيندملا تايرحلاب ًاكسمتم يقب ؛برحلا ىلإ هدالب
 ةيحضتلل دعتسم ميعزك ؛برحلا لوخد ةريخألا ةظحللا ىتح ضراع يذلاو ًاقباس يلاكيدارلا جروج

 ةمدخلا أمئاد اوضراع نيذلا ؛نويديلقتلا نويلاربيللا امأ .رصنلا قيقحت ليبس يف ةيدرفلا قوقحلاب

 .رخآلا ركسعملا ىلإ لاقتنالا يف ذخآ جروج ديول نا اورعش دقف :ةيمازلالا ةيركسعلا

 ىلع اناك مهنم نينثا نا تبث ؛أددج ءاقدصأ بستكا ؛ىمادقلا نييسايسلا هءاقدصا جروج ديول سخ ذإو

 حافكلا داق يذلا نيظفاحملا بزح ىلع درمتملا يدنلريالا ؛,نوسراك دراودا ريسوه نيذه دحأ .ةصاخ ةيمهأ

 داق يذلا ,رنليم درفلا ,ةيلايربمالا نع حفانملا وهف يناثلا امأ .مومعلا سلجم يف يمازلالا دينجتلا لجأ نم

 ةمدخلا ةطبار سيئر هتفصب ًامومع دلبلا يف حافكلا اذه داقو ؛تادروللا سلجم يف دينجتلا لجأ نم حافكلا

 كلت ,ريوبلا برح نش نع ةريبك ةيلوؤسم لمحت نا قبسو .ًازراب ًايرامعتسا ًايرادإ رشليم ناك .ةينطولا
 ةضراعم «يلاثملا باشلا ,جروج ديول اهضراع يتلا يضاملا نرقلا ةياهن دنع ايقيرفا بونج يف ةفزاجملا

 هتفصب نليو نم مداقلا باشلا جروج ديول ناك .رنليم ىلع ةديدش ةلمح جروج ديول لمح كاذنآ ."!ةديدش
 يذلا ,ششليم دروللا امأ .ةيركسعلا تافزاجملاو جراخلا يف طروتلاو ,يلايربمالا عسوتلا ضراعي .ًايلاكيدار
 ركفلا بطق هسفن نم لعجو ؛ينيميلا حانجلا نم نيظفاحملل مهلم ىلإ لوحت دقف ؛ًايلاربيل ًايداحتا ناك
 بونج يف هلوح اوعمجت نيذلا بابشلا عم ناكو .'"ةيروطاربمالا داحتا وه ىمسألا هفده ناك .يلايريمالا

 فارطألا ةيمارتملا ةيروطاربمالا جمد ةكرح نوعجشي  رئليم لافطأ ةضور» ىمسي ناك ام يأ  ايقيرفا

 ال رنليم تاراهم نا جروج ديولل نيبتو لوألا زارطلا نم ًايرادا رنليم ناك دقو .'"'؟ةدحاو ةيوضع ةدحو يف
 .برحلا بسكل لمعلا يف نمثب ردقت

0( 
 ثيح نم لوح الب هسفن دجو هنكلو ؛:1517 ماع يف رئشتيك توم دعب ةيبرحلل ًاريزو جروج ديول حبصأ
 تاياعألا ومس نا كنا ريدقلا دل ةئقيوة مانلا كلذ: لب ةنتبكملا ةيركستلا تراركلل ةيابن محشو
 ماع لإ 1815: ماع نم ةنبس ةكملا لالخ ابوروأ يف ةيلودلاو ةيلفالا تاعازنلا رئاس:يف ةيندملاو ةيركسعلا

 .(151/5 :سواه مودنار ؛كرويوين) ريوبلا برح :هباتك يف ماهنكاب ساموت اهدكأ برحلا نع رنليم ةيلوؤسم (؟)

 ءاضعألا نا ديب .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا يف ءاضيبلا بوعشلا مضي داحتا ةماقا ىمسألا رنليم فده ناك (#)
 .ةيروطاربمالا يف قورعلا ددعتم داحتا ىلإ نوعدي اوناك رنليم ةئاطب يف نيرخآلا

 ةدئاملا» ةيلصفلا ةلجملا ءاشنا يف 11٠١ ماع يف دعاس ؛قباسلا هريتركس ,ستيروك جروج لينويل (*#*)

 نوج رخآلا قباسلا هريتركس ناكو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةيلاريديف مايق ىلإ وعدت تناك يتلا «ةريدتسملا
 تاياور يهو ءاهبتك يتلا تاياورلا قيرط نع ًاعساو ًاروهمج بسكو ؛ةيروطاربمالل ًاسمحتم ةيعاد «ناشتوب
 سيئر حبصأ دقف «لافطألا ةضور» يجيرخ نم رخآ جيرخ ىهو ,نوسنيور يرفج امأ .ةيبعش تلان تارماغم
 .«نمياتلا» ةديرج ريرحت

 موصل



 مهعلاط ىندأ ف ءافلحلا

 يف «موس» موجه ءاج دقل .ىربكلا 1517 ماع كراعم نم يأ يف دحاو موي لاتق رئاسخ ىلع دزت مل 65
 ١45,0٠١ عوقوك ةيماد ثادحأ باقعأ يفو نيدفارلا دالبو يلوبيلاغ باقعأ يف 272١417. (ويلوي) زومت

 «موس» موجه ءيجم نإ .اسنرف «سارآ يف لاتقلا نم طقف مايأ ةعبرآ لالخ نييناطيربلا فوفص يف ةباصا
 زومت نم لوألا جوي لجر ٠6,٠٠١ نويناطيربلا دقف دقو .ةورذلا ىلإ سأيلا ةلاح عفر ثادحألا هذه لك دعب

 تاباصالا تناك موجهلا ءاهتنا دنعو .(!دحاو موي يف يناطيرب شيجب تقحل ةراسخ حدفأ هذهو ؛(ويلوي)
 سيئر نبا ؛ثيوكسا دنومير ناك تاباصإلا هذه دادع يف . ٠ ٠ ,٠٠ .ىلإ تعفترا دق «موس» يف ةيناطيربلا
 .ءارزولا

 ءارزولا سلجم اهدقعي ناك يتلا ةلاعفلا ريو ةليوطلا تاعامتجالا ىريوهورصنلا نم جروج ديول سئي دقل
 ثيدح يف لاقف .تارارق ةيأ اهتجيتنب ذختت الو يهتنت ال يتلا تاشقانملا عمسيو ؛ثيوكسا ةسائرب يبرحلا

 ."7«برحلا رسخن فوس» (ربمفون) يناثلا نيرشت ؟ يف يكناه سيروم عم

 ءاقرخ ثيوكسا ةموكح تناك مك يسايسلا ملاعلا ًاركذم ؛يلوبيلاغ لوح لدجلا ددجت ءًابيرقت هنيع تقولا يف

 نأشب (وينوي) ناريزح يف يمسر قيقحت ءارجإ ىلع اهتقفاومب ةقامح ةموكحلا تبكترأو ءبرحلا تنش امدنع
 نأب هتجح معدت يتلا قئاثولا دادعإل غرفت دقف ,بصنم يأ لغشي ال لشرشت ناك الو .ليندردلا ةلمح

 نا لجأ نم لمع يذلا ءارزولا سيئر سفن يف بعرلا بد دقو .يلوبيلاغ ةثراك يف موللا لمحتي نم مه هءالمز
 دنتسا يتلا ىرخألا تانيبلاو تاداهشلا هنم دعبتست ناو ؛قيقحتلا ةنجل تاجاتنتسا ىلع ريرقتلا رصتقي

 لوأ طوقس يف يلوبيلاغ ةلأسم يف قيقحتلا مهسأو ءيسايسلا ررضلا عقو ؛كلذ نم مغرلاب .ريرقتلا اهيلإ
 .ةيفالتئا ةموكح

 ةفاحصلا تبعل دقل .ًالوطم انه اهدرس راركتل ةجاح دعت ملف ؛ةديدع تارم ثيوكسا طوقس ةصق تيوُر

 رمأ وهو ؛دحاو لجر ةرطيسل ةعضاخ كاذنآ ةيناطيربلا ةفاحصلا تناكو ؛هطوقس يف ًاسيئر ًارود ةيناطيربلا

 ةفاحص فصن ىلع رطيسي ؛فيلكثرون تنوكياف :تروسمراه برفلا ناك دقف .دعب نم الو لبق نم ثدحي مل

 ةيريهامجلا لاصتالا ةطساو يه «نويزفلتلاو ةعاذإلا عارتخا لبق ,تاعوبطملا هيف تناك نمز يف ندنل

 ؛ةيبعش ةيبذاج نم اهل امب ؛«ليم يليدلا» ةديرجو ؛ةباهم نم اهل امب ؛«نمياتلا» ةديرج هكالتمابو .ةديحولا
 ىلع ًايمارد ًاعباط يفضيل ةلئاهلا هتطلس فيلكثرون مدختسا دقو ."ءريهامجلاو تاقبطلا» ىلع ذوحتسا
 .برحلا بسك نم لوطسألاو شيجلا ةداق اوعنم نييندملا هءالمزو ثيوكسا نا ةلئاقلا ةجحلا

 يف ةرهشلا بحاص لوألا يناطيربلا يماحملا ,نوسرراك دراودا ريس ءارو فيلكثرون فحص تدشتحا دقل

 لثمي :اهنايف نورك ناك :ةماع نالعلا قرر قانربلا يف ةيركحلا لعةيوفلا داق يذلا :ةيئاضقلا تامكاحملا

 ةعذاللا هتالمح يف ,دقاحلا رمسألا ليحنلا يدنلريالا لجرلا اذه ادبو .يسايسلا باغلا يف ناويح رطخأ

 .7703 ص ١5/5(. ؛صيخيلا فالغلا تاذ اناتنوف :ندنل) 1174-١919 ايوروأ لوحت ؛نوتس نامرون (")

 ٠١. 3: ص ١1577(, :نوتلماه شيماه :ندنل) روصم خيرات :ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءروليت .ب.ج.ا(4)

 .47 ص ,(151/4 ؛نوسلوكنو دليفنديو :ندنل) جروج ديول ؛ناغروم ثينك (0)
 84.3 لض :لؤهجملا *ءارزولأ نسيتو هيل (1)



 5 .مالس ةدعن اما مالس 3

 ةركف ترشتنا دقل :ًالئاق نيخرؤملا دحأ هنهغبتك دقل :ءاززولا سيئر هيلإ رقتفي ام لك لثمي هنأ :ةموكحلا ىلع
 ةنيابتملا تافصلا هذه :ناملألا هاجت رتفي ال يذلا ءادعلاو ءدينعلا :ميهصتلاو :عفدلا 'ةوق كلتمي هنإ لوقت ٠

 ,",هئالمزو ثيوكسا:ىلإ:ئزعي ناك ئذلا سعتلا فيوستلا عم أديدنش ًائيابت
 ريس نأ: مث :كلذ ركنأ هنأ عم“:نؤوسراك عم ةقيثو لمع ةلض ميقي جروج ديول أدب.195317 ماع فيرخ يف:

 لاقتسا دقو . ًايسايس ًاعمجت ًاعم اولكشيل ول رانوب امهيلإ م (كوربرفيب :درول دعب ام يف) نيكتيا :سكام ١
 ام ًاعيمج ةءامعإو يلازييللا هبزح فضن:هعم ذخأ نا دعب ةضراعللا يف ناصو ةرقعف تاووانم دعب ثيوكسا

 ميطحت نرقي نل نانوب لعج يذلا وه نيكتيا :نإ» : جرؤج ديول لاق): نيكتيا: نم نضيرحتبو :جروج ديول ادعا 0
 طورشلا:دحلا] :عزوج ديول ءارو ظفاحملا - يداحتالا بْرَحلا-لقثيأ ول نانوب ىقلا:.(7(«ثيوكسا: ةّموكح 7

 ريبك ددع مهيلإ منضنا دقو .(ةديدجلا :ةمؤكحلا نم :لشرشت داعبتسا ىه نوظفاجملا اهضرف يتلا ةسيئرلا

 نوناك / فو : مجحلانيغصلا لامعلا: بزخ كلذكو :مومغلا سلجم يف ةيفلخلا دعاقملا باحصأ نييلارببللا نم':

 ءارزو سلجم نإ برحلا نوؤش ةزادإب دهغ ادقو“:برخلا  ةلاح ةيروتاتكد ضرف ىلإ خروج ديول: عزانس “
 ضيا هتيوضعايف شلجملا اذه مضو:.ديدجلا ءارزولا سيئر ةساكرب :ءانضعأ ةشمخ نم ةيادب فلات ىبرخ .٠

 ناك .لامعلا بزح نم :نوسيزدنه نوثرا كلذكو ؛ةيلاملل ًاريزوو مومعلا سلجم ًاميعُر نانضن يذلا: ول رانوبا ٠
 جروج ديول ناك يذلا رذليم دروللا ؛نارخآلا سلجملا اوضع هب موقي يبرحلا ءاززولا سلجم لامعأ مظعم ٠

 سلجمل ًازيتركس يكناه يووم عبضاو»: نوزروك 'نروللا :لقأ' ةجرذ ىلإو ؛اضاخ ادامتعا يلف ةتعي' 0
 .سلجملا تارارق ذيفنت ةعباتم ةمهم ىلوتو يبرحلا ءاززولا ٠٠

 ةرازو «قبانسلا ءارزولا سيئر :روفلب شرآ ىلوت دقو .دالبلا مكح ةقيزط يف احساك ًايروث الدبت اذه ناك
 نوكي نا:ءاش اذإ» :نيحلا كلذ يف لاق: جروج ديول: نأشب هنم ةلظحالم يفو :ةديدجلا ةموكحلا.يق :ةيجراخلا:

 ."!«هتلواحم يف هل ديؤم انأف برحلا حبري نا: عيطتسي هنا دقتعي ناك !ذإو .نكيلف ًاروتاتكد

 جرخ دقف :طسوألا قرشلا يف ايئاطيرب فادها ريغت ىه ةفوكحلا زّيغت نع ةفدانصم ةمجانلا ناثآلا دحأ' ناك
 ىلع ءاليتسالا ةبغر يف كش امهيذل ناك ناذللا ةموكحلا يف ناديحولا نالجرلا !يارغو تيوكسا:مكحلا نم“ ١

 ةصاخلا هرظن تاهجو:ءارؤولا نشلجم ىله ضزفي ناك يذلا رنشتيك دزوللا تامو .قزشلا يف ةديدج نهارا
 .رنشتيك نظن تاهجول تقولا لاؤط ًاضراعم ديدجلا'ءازؤولا نسيئر ناك دقو :طسبؤألا"قّرشلاب ةقلعتملا 21

 «برحلا بسك يف ىربك ةيمهأ ١ذ نوكي نا نكمي قرشلا نا دقتعي :رذشتيكل افالخ ءيروج.ديول.ناكدقف
 ديول يلوت ىلغ ماي ةعضب دعب ةيمويلا هتزكفم يف ٍبتك يكناه نا كلذ ىلع لدي امو. اذه هداقتعا ىلَع لظو

 .؟917 ص هسفن عجزملا (9) 0

 ,(1175 «:نسطوو نوسلركين نوفيأ :دنوفسكوأ)+1518 21414 برخلا>نع- لدْيَز دراوللا ةركفم ()
 000 ص 0

 ,الا' ص /(1574 ؛نوذئثرالك ةعبطم :دروفشكوأ) 183:48 4-1937 يزيلكنالا خيراتلا :هروليت هنن:2-109)

 لال الا 5 عم



 مهعلاط ىندأ يف ءافلحلا

 ير ططخ نع تقول طش نوح ناكرك روع ررلا قع وقل: ءاقط تاواش) يوقد ناكر ةاروج

 .":!«ةيروس يف ةريبك ةيركسع
 مكحلا ماظنل هتيهارك نم ريبك دح ىلإ قلطني جروج ديول ناك ؛ةقطنملا لبقتسمب قلعتي ام يفو
 ميلو يشع عساتلا نرقلا يف رارحألا بزح ىضع لوألا يسايسلا هميعز نم ثرو دقف .يكرتلا

 فطاعتي ناكو .نييحيسملا اهاياعر ىلع اهتوسق ببسب ةينامثعلا ةيروطاربمالا هرك ءنوتسدالغ
 نشرألا ىف ةتويهضلا هاهومط ئديتيوبىودتملا انشأ ق ةشيلقإ مال نح اهل ام نانؤملا) عب
 ْق يدوهي يموق نطو مايق عقوتي هنا حضوأ ةيخألا ةلأسملا هذه صخي ام يف هنا ريغ .ةسدقملا

 جروج ديول يلوت ىلع نيتنس وأ ةنس يضم دعب َّلِإ عضتي مل يذلا رمألاو . يناطيرب مكح قاطن
 هنايتغاي لي .يصحف هنفلا لإ ًاقيرط هرابتعاب سيل طسوألا قرشلا ىلإ رظني ناك اذه نأ ةطلسلا
 ةيعاقلا نرقلا ىف نيبتاطسوبلا ف ارزولل اقالخو هليثل ىعسي نا هتاذ دج ق:ةحتسي اسكت انفيأ
 ديول فس ةقطنملا نع .ىرخألا ةنيودؤالا لودلا داتعي لع ههقدق صتقي ناك ةيذلا نوه

 .طسوألا قرشلا ىلع ةيناطيربلا ةنميهلا ضرفل جروج

 يكناه بتك دقو .ةيلايربمالاو رنليم عم ًابراقت دادزي ؛ءارزولل ًاسيئر هتفصب جروج ديول ناك دقل
 ءادع امرخآ ريزو يأ نمرثكأ هتقث جروج ديول هحنمي يذلا ريزولا ناك» رنليم نا قحال تقو يف

 ديول ناكو ."'!«ةيسايسلا ةروشملا ثيح نم هيلع ًادامتعا رثكألا ناك هنكلو -ىل رانوب ءامبر
 ناكو هركف يفو هلمع يف ًامظنم ناك دقف ,ةيناملالا هتيفلخب ,رنليم امأ .ًايذاهتناو ًايتامغارب جروج
 .ةنلإ نقتفي امم ءاركولا سيكو دمت

 يتلا رسلا ةناما ةئيه يف هعابتا نييعت قيرط نع جروج ديول ةموكح ىلع هتضبق رثليم ددش دقل
 نم دحاوك ءيصخشلا هرايتخا ءسكياس كرامب ظافتحالا يف يكناه عجن دقو .يكناه اهسأري
 ميلوو ءصّلخلا رئليم عابتأ دحأ :يريما ىيل امهف نارخآلا هادعاسم امأ ,*!ةثالثلا هيدعاسم

 .يناملربلا رنليم ريتركس روغ  يبسمروا

 ريغ هيدعاسم ةئيه نييعتب ضيبألا تيبلا يف يكريمألا سيئرلا ىذح جروج ديول اذح امدنعو
 يسسّؤم دحأ ستروك لينويل لاثمأ ؛ةئيهلا هذه ىلإ هعابتأ ضعب مض يف ديرنليمل تناك «نييمسرلا

 نيزحت سير ريك يليق لاثماو ةيروظ اريمألل داتا ىلإ ىهدت تناك نتلا'«ةزيدتسملا ةدئاداو'ةلجم
 ءارزولا سلجم ةسائر ىنبم ةقيدح يف ةتقؤم نابم يف نيدعاسملا ةليف تعضو دقو ةلحخلا هذه

 ,؟989 ص ١1517٠١(: نئيلوك :ندنل) ١ /141/1- ١51 دلجملا ,رارسألا لجر :يكناه ءليكسور نفيتس )٠١(
 ./5 ص ١191/5(, «لباتسنوك :ندنل) ءرثليم ؛نايربوا .ه سئريت )١١(

 نكي مل هنكلو «ةيبرعلا نوؤشلا يف ًاريبخ ةسيئر ةروصب» ناك سكياس نأ هغلبي جروج ديول ىلا يلكناه بتك (*)

 .""علصلا

 )١6( ؛نيوتم :ندنل) 1911-1915 برحلا ىلإ ملسلا نم .جروج ديول ؛غيرغ نوج ١9545(:. ص 544.

 فلي



 مالس هدعب ام مالس

 .«ةقيدحلا ةيحاض» بقل اهيلع قلطأو ٠١ مقر غننواد عراش يف

 يفف .نيصخش ةيروتاتكد نم عون أشن ؛هبصنم ديدجلا ءارزولا سيئر يلوتل ىلوألا مايألا ذنم

 سيئرو يكئاه روضحب رئنليم عم عمتجي جروج ديول ناك موي لك رهظ لبق نم ةرشع ةيداحلا

 ءارزولا سلجم ءاضعأ ةيقب عم عمتجي نكي ملو ؛ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه

 كلمي ناكو .ًاعقاوو أمسا ةيبرحلل ًاريزو رذليم راص 1114 ماع يفو .رهظلا لولح دنع اَلِإ يبرحلا

 «نآلا ىه اهو ريوبلا برحل يندملا بناجلا ةرادإ ىلوت دق ناك هنا نإ .هبصنم اهبلطتي يتلا ةربخلا

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلل يندملا بناجلا ريدي ؛:جروج ديول ةسائر تحت

 ءارزولا سيئر ناكو .ًايطارقوريبو ًايلمعو ًايركف ًاطابترا رنليم ةناطب عم جروج ديول طابترا ناك
 فصتنم يفو .رظنلا تاهجو لدابتل ةريدتسملا ةلواطلا يبستنم مضت يتلا تاعامتجالا رضحي

 ةعامج يتأي ةنهارلا ةظحللا يف أذوفن رثكألا نيب» نإ هلوقب ةظحالم يكناه ىدبأ 1111 ماع

 هذهل يقيقحلا ميعزلا ىه رنليمو ...نينثا موي لك ءاشعلا ماعط نولوانتي مهنإ .ةريدتسملا ةلواطلا

 .""«مهتاءاقل ًانايحأ رضحيف جروج ديول امأ ...ةعامجلا

 ذخأف الماك ًالوحت لوحت دق» شليم نا ىكناه لاق ريصق تقوب كلذ دعبف .ًالدابتم ريثأتلا ناك دقل

 ."9ءايكرت دض ةسيئرلا اندوهج هيجوت ةرورضب ةلئاقلا جروج ديول رظن ةهجوب

(0 
 نكت مل ىرخأو ةموكح نيب قراوفلا نكلو ؛برحلا لالخ ةريثك تاموكح اسئنرف يف تطقس

 .1511/ ماع يف كلذ لدبت مث .ةيكيتامارد

 اسنرف تاموكح نم ةموكح رخآ طوقس ىلإ 1111 (ويام) رايأ يف يسنرفلا شيجلا درمت ىدأ دقل

 تاموكحف .ةيديلقتلا ةدايقلاب راعلا قحل دقل .اهيلإ نوحاتري نويسايسلا ناك برحلا نمز

 اهل حمسي ملف هيفيلناب لوب ةموكح امأ ؛ليقتست نأب اهل حمس ىبيرو ؛نايربو :«ينايفيف
 ىوس كانه نكي ملو .15117 (ربمفون) يناثلا نيرشت يف يسنرفلا نامربلا اهطقسأ لب ةلاقتسالاب

 .رصنلا ىتح لتاقي نا رداق امنإو برجم ريغ هنا ىلو ءارزولل اسير نوكي نا هنكمي دحاو صخش
 قبي مل» جروج ديول هنع لاق دقو .ةماعلا ةايحلا يف ًاهوركمو ًابوهرم ناسنا رثكأ ناك لجرلا اذه
 حضف يذلا لجرلا ىه اذه ناك .''”!«هديري دحأ نم ام لوقلا ةغلابملا نم سيلو دحاو لجر ىوس
 .كلذ هل اورفغي مل مهو  نويسايسلا هؤالمز اهبكترا يتلا داسفلا تاسرامم

 ولو ؛ًايلاكيدار ًاضيأ وه ناكو .ًايسايس «ًاديحو» ؛جروج ديول نأش هنأش .ىصنميلك جروج ناك

 .4؟1- 4؟؟ ناتحفصلا :يكناه ؛ليكسور (1)

 .758 ص ,هسفن عجرملا (15)



 مهعلاط ىندأ ف ءافلحلا

 داقتعالا بسح ناك ءجروج ديول لثم وهو .اسنرف يف فلتخم ىنعم اهل ناك ةفصلا هذه نا
 ىه ناك جروج ديول رارغ ىلعو ."”هبابش يف اهب نمآ يتلا ةيراسيلا هتالوقم نع ىلخت دق دئاسلا
 ىحنملا اذهيف ةيراجلا تاثداحملل ًادح عضوف طسو لح ساسأ ىلع حلصلا ةاعد بجش دق ًاضيأ

 تأدب دق تناك هعمس ةساح . /191١1 ماع يف نايرب ديتسيرا ةطساوب اهوأ دب دق ناملألا ناك يتلاو

 سانلا هفرع يذلا لضانملا لظ هنكلو ءهرمع نم نيعبسلاو ةسداسلا يف ناك. هنزو دازو ءفعضت

 اذه» هنع ًالئاق ةرازولا ةسائرب هفيلكتل رطضم هنا ةيروهمجلا سيئر رعش دقو .هتايح لاوط

 لعجتس ةيروطسالا هتوق نإف هفلكأ مل اذإو هبناج ىلإ نيينطولا عيمج فقي ناطيشلا ناسنالا

 ."1ةنيعض ةليد ةرازو نأ
 .ايناملا ىلإ ةهجوم دشألا هتيهاركو ؛ةيهاركلا الإ فرعي ال ًاناسنا رخآ ءيش يأ لبق وصنميلك ناك
 ىلع 1417١ ماع يف تجتحا يتلا ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ نم ةايحلا ديق ىلع يقب نم رخآ ناكف
 ىري ناك .ًادبأ ملستسي ملو .ةموزهملا اسنرف ىلع ايناملا اهتضرف يتلا ةيساقلا حلصلا طورش
 ًأطخلا نم نا ىري ناك كلذلو ءايناملا دض اهتوق ءانب ىلع زكرت نأ اسنرف ىلع بجي هنا ًامئاد

 ءانضما نق ىار كلذلو.. ةنداتعتسا :تارماذك يف اهما دكحسال ةوقلا هذه قم تناحب لووك
 'وكألا مهردغ اشنرف لإ ةيلصقللو اير وتس وبخا لإ حوقذيب اوناك نيذلا باونلاو خ وينال جسلجلا
 وحن تقلطنا دق د قيسامباك تاج اجعل نه مقري انالقو ١84١ يماع نيب اسنرف تناك
 يتلا لودلا تلتحا مث ءاهلالتحاو سنوت وزغب ًالوأ تماق .ام ةعيرذبو .ديدج يرامعتسا عسوت

 كرامسي ا يناملالا ميعزلا نا يخل ةينيصلا دنهلا لكشت دعب ام يف تحبصأ

 وصنميلك لاق 1844 (ربمفون) يناثلا ني رشت "1 يفو .ةيسنرفلا ت تارماغملا هذه ءعجش لب ؛ديأ

 دقل .قيدصك ًارطخ دشأ ناك امير ىهو رطخ ودع كرامسب نا» يسنرفلا ب باوثلا سلجم ًابطاخم

 ."7«ارتلكنا عم عازن يف انعقوأف سنوت ىلع انلد

 ىلع ءاليتسالا (ةلادعلا يأ) «سيتسوج ال» هتديرج يف امك ناملربلا يف ىصنميلك ركنتسا دقل

 نع هابتنالا فرصت اهنا ىريو ًايركسعو ًايلام ائبع تارمعتسملا ربتعي ناك هنأل ,تارمعتسملا
 ناملالا اهب ىحوأ ةوطخ تارمعتسملا ىلع ءاليتسالا ريتعي ناك امك ءايناملا عم بودحلا ةلكشم

 هتضراعم يف وهو .ايناطيرب عم ماصخلا ىلإ اسنرفب اوعفدي نا اهئارو نم نولمأي اوناكو ؛ءاكذب
 نإ .ةيسنرفلا رامعتسالا ةسايس بحاصي يذلا يلاملا داسفلا حضفي ناك ,رامعتسالا ةسايس

 نع ًاديعب نكي مل ,سنوت ةلأسم يف ةريرشلا تالالغتسالا نع «سيتسوج ال» هتديرج ثيدح
 لباكلا تازايتماو ةيديدحلا ككسلا تازايتمابو :تاراقعلاب تابراضم كانه تناك دقف :عقاولا

 ةعبطم .دروفسكوا) ةسايسلا بحلاو حومطلا ١, دلجملا .1545 - 184 اسئرف ؛نيدليز رودويت (1)
 .اهيلي امو 198 ةحفصلا ,(15١ا/؟ :نودنيرالك

 )١( ص .(151 4 «نيوتيمرييا ندنل) ةيسايس ةايح ةريس .. وصنميلك جروج ؛نوسطو نيبور ديفيد 5316.
 ) )14ص ؛هسفن عجرملا 5١.
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 ب مالبس ةدعب ام مالس

 ةسايس ةغايصب ةقالع نم اهلك هذهل نؤكي.دق امع رظنلا .ضغب «ةيقربلا تالاصتالل يرحبلا
 ...! تبدأ دقو. :ةعاشب نثكأ .ةينيصلا دنهلا: ةرماغمب طاحأ يذلا يلاملا .نانسقفلا: ناتكو ..ةموكحلا

 :..طوقس ىلإ و نيريثك 0 ىلإ ؛اهحضف 8 رومألاو ويضتميلك اههجو يتلا .تاماهتالا

 0 :لاقف نمزلا كلذ ف ةيسنرفلا ةيناربلا. ةادجلا نع قحال ع و قف ذ لشرشت نوتسنو بتك

 5 لاصغأو تاجوتلو دئاكملا واع يامال لتقلا روزلا نيميلاو ضيرعتلا 3 لايتحالا يلامعأو
 1 ,ملاعإ ْق لإ .ارضاِغِم اهل كيذه 5. ةقحالتملا نومألا هذهو ءعادختو 0 لافعأو .ةينصختش رأث

 1 .:بضغ ةروسايف اهلك نومألا هذه نبع .هقيرط ىضنميلك قش دقل .. 7 ىغاكيش يف تابانصعلا

 8 قه ناكو ةززابملا ةحاس يف تاموصخلا ئونست نا هيف ةداعلا نازت: ال تناك نمناف ,شاعوأ ةنحاط

 | نا نيرخآلا سلجملا ءاضعأ نع ًامكهتم لاق يشنرفلا باواللا سلجم ءايسؤر انجاب ,ًايؤيهرم ازرابم

 نيام تاياحو ,هقينس : الا ءانشأ ةنالك كلمي» 0

 ١ ا أ ميه سو دوس ب 5
 . ١ :يكل نيذوعشملا ,ضعب رجؤتساف .ءايناطيربل هسفن.عاب.هنا .اوتبثي يكل سيوزت.ةيلمع ىلع: اومدقأ
 00 خيسن ,تعيزوو: «(معن ءفآ) ي أ «شي ءهوأ». : نيتيزيلكنالا :نيتملكلا : نوددرب مهو: هلفلخ .اوريسي

 , ,نم سايكأب ةيفخاباعلا بعلي ىهو :هزهظت :ةيروتاكيراك .ةروص: نسضتت ةديرج' نم ةيناجم

 لإ الإ 3 وك ماع نيزوايلا نييناطمربلا :نييشايسلا سا .بتك اذوب ./'!! ةينيكوبتسإلا, تايهينجلا

 0 ودبي ةبيجع ةقفلم ة ةصق يل ىورو يسنرف,لجر سمألاب اذه ناك» :هل لوقي رخآ.يناطيرب .يسايس
 ,١ ,.ةديرج نا: اهدافمو :..ءيش يأ .اهيف.نوقدصي يتلا ةنيدملا «سيراب يف انهنوقدصي مهنا
 ٠ نم لك مساي ةرتلكنا اهلّومت امنإ ةرساخ اهنإ لاقي يتلاو ىضنميلك اهكلمي يتلا «سيتسوج ال»
 / دعبأ اذكهو هباختنا ةداعإل هسفن حشر امدنع ىضنميلك مزه ١/647 ماع يقو :"'!«ةرتلكناو ايناملا

 .تاونس: شع: ةدم ةينائزبلا ةايحلا نع

 يذلاو :1111/ ماع يف اهتاعاس كلحا يف يهو ةسئايلا اسنرف هيلإ تأجل يذلا لجرلا ىه اذه ناك
 .نوتاتكد هبش « جروخ ديول لثم ؛ًايضيأ وه حبمصأ دقو . ةريالج ةموكح ل ةاتدارطت ضرف نان شبل ام

 ا ل ناتحفصلا م5 ءاناتنوف :ندنل) ماظعلا نورصاعملا :لشرشت .نس نوتسنو (15)

 مي 73ص وصئمبلك: «نوسطو (؟١)

 ا



 ف داجصو : القاك" ًاقحش ايقاملا:قحس متي ئتج ناتقلا نع ا ديذش ًاميمضت أ دسجم. برغلا:نفزل

 يف ةسايسلا نأشب.ةصاخ رظن.ةهجو مكحلا ىلإ .هعم لمح :جووج.ديول نأش هنأش ءًاضيأ هنا

 ١ .ةبلاطم ضخي ام يفو :ابوروأ  جراخ اسنرفل ةيميلقا ًافادهأ عنضي ال ءارزولل.سيئرك نمتسا دقو
 هنا ىضنميلك لاق ءوكيب :سكياس ةيقافتا يف اهل ًاساكعنا:تدجو يتلا ,ةيروسب ةيديلقتلا انسنرف

 ."'!ةيمهأ .ةيآ نمألا.يطعي الف هسفن ىه:امأ : ««نييعجرلا نضعب ري فوس اذه

 ءاليتسالا ديري ءارزو. سيئر لوأ ايناطيرب يف مكحلا ىلإ :تبلج دق.ةسايسلاو .برحلا :تايرجم.نإ

 .:نع.تفزاعلا .ديجولا -يسنرفلا :يسايسلا اسنرف يف مكحلا ىلإ تبلجو :طسوألا قرشلا قطانم ناع
 كلذ

 .477 ص ؛يكئاه ءليكسور (؟)

 ضخ





 ١) 0 يساثلا لصفلا ١ . يناثلا لصفلا 00

 ايسور رصيق علخ

 )ع(

 .دشتحت اسنرف تلعج يتلا يه روهظلا ةلمتحم ريغ فورظ ةلسلس تناك
 .تناكو هطسوألا قرشلا يف ةيسنرفلا .ةيلايربمالل ضراعم ميعز .ءارو

 ىه ميعز ٍفلخ هسفن رهشلا يف قاست أاضيأ ايسور تلعج يتلا يه ةبارغ دشأ فورظ ةلسلس
 :ةقطنملا يف :ةيسورلا :ةيلاريمالل ضراعم هنا ىعدا"ًاضيأ

 يف ةحجارلا ةفكلا ةبحاص يه ايسور نا وهف 1911 ماع علطم يف ًاحضاو ادب ءيش نم ناك اذإو

 ناقوقلا :ةهبج يف 1115 ماع لئاوأ يف ةيثراكلا رونأ :ةميزه نإ .ايكرت دض طسوألا قرشلا برح

 .يجيتارتسالا مهعقوم سورلا ززعو .1917 ماع يف لوضانألا قرشل حجانلا يسورلا ىزغلا اهعيت
 طخ ىلإ ناقوقلا نم ةيديدحلا ةكسلل ًاطوطخ مهئاشنإبو ؛دوسألا رحبلا ىلع.ةدايسلا مهبسكب

 .موجهب مايقلل ططخي ءالوقن ريبكلا قودلا «يسورلا دئاقلا ناكو ؛ ايكرت يقرش يف.ةديدجلا مهتهبج

 ةحلسملا تاوقلاب قحلم يناملا .نكر طباض ركذ دقو :ةيديدحلا :ةكسلا طوطخ لامتكا روف ديدج

 .ايكرت جارخا ىلإ امبرو مات رصن ىلإ يدؤي نإ» هنأش نم ناك ريبكلا قودلا موجه نا :ةينامثعلا

 ل11 ماع فيص يف برحلا نم

 بوعي أايسور زايهنا» نا مومعلا سلجم مامأ نايب يف ثتاونس ءاضقنا دعب جروج ديول لاق كلذ عبم

 هيآر.ف,جروج دديول.هيلإ دنتسا يذلا ساسالاو :!"!ةينامثعلا .ةيروطاربمالا ىلإ ,ةابيرقت هلماكب

 زنارف دئارلا اهبتك ةلاقم )١(, :ةيكرتلا تالمحلا ,ناونع تحت ةريشع ةيناثلا ةعبطلا ,ةيناطيربلا.ةعوسوملا )١(

 ش 00 سيدنا لياك
 سس .دو نروب . س .ك يف ؛«ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىلإ اي ايكرت تقلزنا فيك» ؛تاروك . تاي :لاقم يف سبتقم (5)

 544 ةحفصلا دنع .516 541 تاحفصلا ,(1571 ,نامغنول :ندنل) يلودلا خيراتلا يف تاسارد او
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 مالس هدعب ام مالس

 مهتجحف ,يأرلا هنوفلاخي نيذلا امأ .ةيلام تادئاعو ةحلسأ نم اهيتأي ام اهومرح دق ءاهتا براوو

 اهيحالم بايغب ؛برحلا نمز ايسور نإف ؛ةحوتفم ةيراجتلا ةينيطنطسقلا قيرط تيقب ول ىتح هنأ
 ,داتعملا هاوتسم نع طبهو ةيئاذغلا داوملا نم اهجاتنا ّلق ءشيجلاب مهقاحتلاو مهيضارأ نع

 اهدادمال ليبس الف رئاخذلا نم مهيدل ام حش اهءافلح نا امك ,ريدصتلل هجتنت ام ّلق يلاتلابو

 ايسور تاراصتنا نا ىهو الأ :ةرهاظلا ةيضقانتلا ةقيقحلا ىلإ انبوقي نييأرلا الك نكلو .اهب

 ةيقيقحلا :برغلا ككيبصا دقلا: ةقالغ تاد:رتخ اق: ىتعمي قنات تاقوقلا ةيبح لف ةنركسعلا
 :ءاقبلا لخآ نم ايفامتخاو [ناضتقا قا

 يعانصلا اذه مظن دقو .ىانيتار رتلاف ينام الا يعانصلا ةقيقحلا هذه اومهف نيذلا ةمدقم يف ناك

 .كشلاب هتلباق ةرازولا نا عم ,نيلرب يف ةيبرحلا ةرازول ًاعبات ةيلوألا داوملل ًامسق ١1515 ماع يف
 ىتح ١514 ماع لح نا امو .ةرازولا ىنبم فلخ ةدحاو ةريغص ةفرغو ًاريتركس هل تمدق كلذلو

 ىفطي داكو ينابملا نم تاعومجم ةدع لغشي راصو ؛ةرازولا يف تادحولا ربكأ مسقلا اذه ناك

 اهتروثب رمت ةيبرحلا تايلمعلا نا ةبقاثلا هتريصببو انيتار كردأ دقو ."!ماسقألا ةيقب ىلع

 ةيزكرم بلطتت اهنإف يلاتلابو ,مخض قاطن ىلع دادماو لقنو ليومت ةلأسم تحبصأو ةيعانصلا
 .هلماكب داصتقالا ىلع ةباقرلاو طيطختلا يفو تاصصخملا عيزوت يف

 برحلا ةيكارتشا قبطف ؛هسفن راظنملاب رومألا ىري نا ةيتامغاربلا هتقيرطب جروج ديول ملعت دقو
 دجوأ امدنعو .ةيدرفلا عيراشملا ىلع موقي نيحلا كلذ ىتح ناك يذلا ءيناطيربلا داصتقالا ىلع

 ددع ناك برحلا ءاهتنا عمو .ةتبلا نيفظوم ةئيه ةرازولل نكت مل 0 قدنف يف رشئاخذلا ةرازو
 نم رثكأ ىلع فارشالا سرامت ةرازولا تناكو ,مدختسم 15,0٠٠ غلب دق ةرازولا 0
 .ءاسنلا نم ريبك ددع مهنيب ددج لامع ةلماعلا ديلا ةوق ىلإ مضناو . (؛!لماع نويلم عابرأ ةثالث

 يتلا ةعيرسلاو ةفينعلا ةيعامتجالا تالدبتلا تبيصأ ءايناطيربو ايناملا يف امك ءايسور يفو
 تدهجأو ,عمتجملا ةينب ىلإ اهلوصو دنع داهجالاب ؛برحلا نمز يف ةيعانصلا ةروثلا تبحاص
 تالدبت تثدح .ًاليقث ًانزو لمحت نأ اهميمصت يف عاري مل يتلا ؛مئاعدلاو ةدمعألا يلاتلاب
 ةيصخشلا تاداعلاو ,ةرسألا ةينبو ,رامثتسالا طامنأو .مادختسالا طامنأو ةسايسلاو «قالخألا
 فقو ةسسؤم اهترجأ يتلا ةساردلا لوط نم ؛تالدبتلا ةماخض نع ةركف ذخأ نكميو .ةغللاو
 يف تثدح يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تارييغتلل ,برحلا دعب هتدعأ ًاحسم اهتنمضو يجينراك
 اهدحو ايناطيربب ةقلعتملا تناكو «أ دلجم نيسمخو ةئم يف حسملا اذه ءاج دقل : ادلب نيرشعو دحاو

 .ًادلجم نيرشعو ةعبرأ يف عقت

0 
0 

 وجت هللا 0 ةناورلا ل قائبنا وصنميلكو جروج ديولو لشي نرش » «دريو ىد ١. يفراه هيف

 :كرويوين) ريدكلا رارقلا 00 سميجو كا هم نيتحفصلا دنع , 6 ما تاحفصلا 551

 .5 - 8 ناتحفصلا :(1544 ,ناليمكم

 ١) ص6 «نودئرالك ةعبطم : دروفسكوا) 194ه 151+ يزيلكنالا خيراتلا ,روليت .ب .ج.| 7
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 مهعلاط يندأ يف ءافلحلا

 ,ىلوألا ةيملعلا برحلا يف ةبراحتملا ةسيئرلا ةيبوروألا لودلا نيب نم ةيرصيقلا ايسور نا تبث
 ةمظنأ  ةيتحتلا ةينبلا رصانع يف اهفعض ببسب تايدحتلا هذه ةهجاوم ىلع ةردق لقألا تناك
 عنصت يتلا رصانعلا هذه لاملا سأر قاوسأو  ةيسدنهلا تاعانصلا ؛تالاصتالا ةمظنأ :لقنلا
 رخآ ءيش يأ نم رثكأ ناك ايسبوور نجع نكلو . فيكتلل ًالباقو يفاعتلا ىلع ًارداق ًايرصع ًاداصتقا

 .ةدايقلا يف ا

 رصانع ضعب ىدل ةينطولا حورلا نادقف تدكأ ليندردلا ىلع ايكرت ةضبق ديدشت بقاوع نإ
 بيهرلا صقنلل رذع يأ كانه نكي ملف .ىرخألا رصانعلا ىدل ةءافكلا نادقفو ةمكاحلا تاقبطلا
 ناك :ةعارزلا يف ًاينغ ًادلب اهتعيبطب ايسور تناك .1111 ماعو 1117 ماع يف ةيئاذغلا داوملا يف

 تناك ,شيجلا ىلإ ةلماعلا ديلا لاقتنا ببسب يعارزلا جاتنالا يف طوبه ثدح هنأ عمو . ."ايسور
 لقنلا يف للخلا ةجيتن ناكف صقنلا امأ ."”اهتجاح نم رثكأ ةيئاذغلا داوملا نم جتنت دالبلا
 ىلإ ًاضيأ دئاع هنكلو :تارايهنالاو تاقانتخالا ىلإ هنم بناج يف دئاع للخلا د 0
 .علسلا نيزختو «حابرألا ينجل لالغتسالاو ؛تابراضملا :ةدمعتم تاروانم

 اوداز نيذلا نيلغتسملا يديأ ىلع برضلا ىلإ ةجاحلا اهلافغاب اهبجاو رصيقلا ةموكح تلمهأ دقل
 يف ترشتنا يتلا تابارضالا حلفت ملو . فرغلا ىلإ ةيراجتلا ايسور قيرط ايكرت عطق بقاوع ةدح
 ماع لولح عمو ٠ .عضولا ةجلاعمل ءارجا ذختت تت ةموكحلا لعج ف ةيلاملا يضوفلا رداويو عناصملا

 عومجم نم ربكأ ماعلا نيدلا نم ديدستلا ةقحتسملا غلابملاو ةيراجلا ةدئافلا تناك 17

 عبطب ةموكحلا اهتجلاع دلبلا يف يلاملا راسعالا نم ةلاحلا هذهو :1517 ماع يف ةلودلا تاداريا
 ."ةئملاب فلأ ةبسنب برحلا تاونس لالخ راعسألا تعفتراف ؛ةيقرو ةلمع

 نع تلخت اذإ ليندردلا يف رورملا قح ١51١5 ماع يف ايسور ىلع اتضرع دق ايناملاو ةينامثعلا
 لاقو .ايسور عم لصفنم حلص دقع ةيناكمإ يصقت يف ١51١7 ماع لاوط ايناملا ترمتساو .ءافلحلا
 ريزولا نا ديب ."”ادنلوب نع يلختلل ايسور رصيق دادعتسا مدع تناك ةبقعلا نا سانلا ضعب

 ٠١, ص :(1547 ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم :كرويوينو دروفسكوا) ةيسورلا ةروثلا ,كيرتاب زتيف اليش (5)
 ,؟5 ٠١ تاحفصلا /(15187 ,نيوغنب :ثروسدنومراه) يتايفوسلا داحتالل يداصتقا خيرات ,فون كلأو
 .ايسور :ناوذع تحت ةرشع ةيداحلا ةعبطلا :ةيئاطيربلا ةعوسوملاو
 ,(14517 ,نودنرالك ةعبطم :دروفسكوا) 160١-1917 ةيسورلا ةيروطاربمالا ,نونسلو - نويتس ويه (1)
 - 7١4 ناتحفصلا
 :ليتك لكيامو ؛«8/8 ص ,(1510 ,نتوتسوو ردوه :ندنل) 1914-1911 ةيقرشلا ةهبجلا ,نوتس نامرون (1)
 .14 ص ١1118(: :شتيود هيردنا :ندنل) 1918 راذآ - 193717 ناذآ يسورلا رايهنالاو ءافلحلا

 ,(15178 ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم :كرويوينو دروفسكوا) 1140 - 1875 ايناملا ؛غيرغ .! نودروغ (4)
 .168 ص
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 مالم هدعيام مالتسا

 ةعباتم ىلإ نطنصتس «يصخشلا هيأز يف» ايسور نا ناملألل حبضوأ ديوسلا :ئدل ضوفملا يسورلا
 ةيئيطنطسقلا ىرخأ ةرابعب :«دوسألا رحبلا حاتفم» ملستت ىتح ءافلحلا بناج ىلإ نزعل
 لجأ نم نوحفاكي نوكهنملا نوعئاجلا رضيقلا بدونج ناكف لاتقلا ةحانس يف امأ .©ليندردلاو

 لع يالا الوقن رصيقلا نا رهظأ ةيناملالا تاردابملا ىلع رصيقلا در نكلو ءةايحلا ديق ىلع ءاقبلا
 .ليندردلا ىلغ ءاليتسالا ءامبر ؛لوألا ماقملا فو - ةيروطاربمالا'هتاحومطل ةيلضفألا يطعي

0( 
 دؤدحنم ريغ نمز ىلإ ئقبي يذلاو بتكُي لازي ال يذلا ,1517' ماغ يف ةيسورلا تاروثلا خيرات نإ
 وه خيراتلا اذه بئاوج دحأ نكلو .ةيلاخلا ةساردلا قاطت يف عقي ال ؛يملاعلا عضولاب ةلص اذ
 ٌالوهجُم ناك يذلا نينيل ظوظح نيسحت ةرماؤم : ةيلاتلا تاهفضلا يف هعباتتسو انه خامتفا عضوم
 .ةينامثغلا ةيزوؤطاربفالا يف اهظويح تكيح دقو :كاذنآ

 لاملاو ةموكحلا ىلع نوفرشملا رهظأ' :ةيبورؤألا برخلا'يف ايسوز كارتشال ىثراكلا جهنلا لالخ

 ةفرحلا ناقلي ةرطقا "قوت ةنءاعلا ناكلسلا*ملان شن الت ه نغاجتم عدنا طف#وا ايَشْور ف" ةطانصلاو
 .بابسأل نكلو  مالكلا اذه لثم لاق دق لوزعمو نومغم ضخش ناك ؛ةروظحملا ةيرسلا ةيروثلا
 برحلا لالخ بتكو :نبردو صخشلا اذه شاعادقو .ترحلا ةيادب' ةظحل دنم'ل ةدنغ نم ةيرلن
 اهزرمغ نم تانيعبزألا فصتنم يف ناك زيقث ىوزش كلمي ال ناكو ءارسيوس ؛خيروز يف هافنم يف
 .ةيروثلا طاسؤألاو ةظرشلا ئدل ىوس ًافورعم نكي ملو

 :نينيلوه ًازاغتسم ًامسا 151 ماع يف لحتنا دقو ,فونايلوا شتيليا ريميدالف وه صخشلا اذه
 يوق ؛مسجلا ءىلتمم ناكو .ةيوئفلا تاعازنلاو ةيسكراملا ةيرظنلل هتايح رذن ًاهناتس"ايفاتنم ناكو
 توغاط ءارو بايه ريغ ريسبي ادؤوتلم عبطلا اخ ًايكذ ناكو ؛لتاقم يفتك ةءانخنا هل ”تالضعلا

 قاوعتتجاتي نيك اؤتش مالا ةءالفز ئاز ذإ تيرخلا بوشن نثع مدض انقل . جئاتنلاب غئباع ريغ هقطتم

 ةضراعم يلاتلابو برخلا ةلضراغميف ًاديحو نؤكي نا نإ هبا ثدآ نينيل ةيرظن نا :مهنادلب دييأتل

 يف ةءارآ مهفتمل :كيفشلبلا ةعامج ؛ةيسايسلا هتئف نإ لب .نيرخآلا نع هتلزع ىإو ؛هدالب
 .ًافاح افتوق برحلا

 ويف جدكو ,نّزحلا نع عبسلا هتاحورطأ تادّؤسم بتك 111 (ربمتبس :ك) -كوليأ نهنش' ةيادب يف
 نيرشلا نوما: ءاينسور توعتش'غيمج نم ةعلذاكلا ريهامجلاو ةلماعلا ةقبطلا' دقن ةئكُو ثرم» هنا
 ايناركوأ بعشو !دنلوب بعشر هقي يذلا ؛هشيجو يرصيقلا يكلملا ماظنلاب ةميزهلا قحلت نا وه
 :هسراكي يذلا يروطاربمالا' مكحلاب هتاحوزطأ اف 'ددنتؤ :ءايشوز يف ىرخألا بوعنشلا نم ًاددعو

 :نوتسترب ةعماج ةعبطم :نوتسئرب) 1414-1916 ةيئامثغلا ةيروطاربمالاو ايئاملا :رينيبمورت شيرلوا (1)
 51 ع هال نطل 04
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 مهعلاط ىندأ يف ءافلحلا

 هبجاو نم ىري ناك هنكلو ءًايسور ناك ."”ارصيقلا اهمكحي يتلا ىرخألا بوعشلا ىلع سورلا
 .ةيسورلا ةيروطاربمالا تيتفتو ايسور ةميزه ىلإ فدهي نأ

 ةيممألا ةدايق يف هل ليمز «نينيلل قباس ليمز نيحلا كلذ يف ةينيطنطسقلا يف شيعي ناك
 ردنسكلا نإ .ةلثامم تاجاتنتسا ىلإ ًاضيأ وه لصوت دق ليمزلا اذه ناكو «ةيناثلا ةيكارتشالا

 يسايسلا هفده ًايسور ًايدوهي ناك «سوفراب» ىه ًاراعتسم امسا لحتنا يذلا :دنافليه ليئارسا

 ةالابماللا فقوم طقف ذختي نينيل ناك امنيبو .""رصيقلا ةيروطاربما ريمدت وه هيلإ ىعسي يذلا
 دئافليه ناك نا فداص دقو .اهراصتنال ةسامحلا ديدش دنافليه ناك ءايناملا راصتنا لامتحا نم
 ءايتاملا نحت هلويم ةعباتم نم ةتدكم ةسئايتب تألاضتا هلو لاث] كلم

 تايصخشلا دحأ ناكو ١1467٠١( ماع نينيلو 1815 ماع دنافليه دلو) نينيل ليج نم سوفراب ناك
 يف ايناملا ىلإ ايسور رداغ دقو .ةيروثلا ةيكارتشالا ةكرحلل يراسيلا حانجلا يف ةيدايقلا ةيركفلا
 ىلإ ًالضانم ًايفحصو ًامظنم هتفصب مسا هل راصو يشع عساتلا نرقلا نم تانيعستلا علطم
 يفو .ضحم يروث فقوم لجأ نم «دلوملا ةيدنلوبلا ةيناملالا ةيدوهيلا ءغروبمسكول ازور بناج
 دجوأ ١١١ 5 ماع يف هنا مث ءيكستورت نويل هجوم وه حبصأ نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا

 ايريبيس ىلإ دعبأ ايسور ىلإ هتدوع ىدلو .«ةمئادلا ةروثلا» نع يكستورت ةيرظن ىمسي حبصأ ام
 .ةيبرغلا ابوروأ ىلإ بره نا ثبل ام هنكلو

 يف لمعي ةيعاد ناك :ًاجيردت رهظي ذخأ رخآ بناج اهل ناك سوفراب / دنافليه ةيصخش نا ريغ
 رشن رود ًأشنا نا هل قبس دقف .هسفنل ةورث ىنجي هنا يف نوباتري نويلاثملا هقافر ناكو لظلا
 :لضفا ةروصب ةيصخشلا هحلاصم مدخت اهنا رهظ نكلو :ةيروثلا ةيضقلا ةمدخ اهنم دصقلا
 نتبا سوفراب نأب داقتعالا ىلع مهلمحي ام بابسألا نم كيفشلبلا نم هتعامجو نينيل ىدل ناكو
 ناك ةيبدأ لامعأ تادئاع نم (رالود ٠١٠,٠٠١ ىحن) "كرام ١٠١١٠٠١ غلبم ١5١5 ماع يف

 تناكف رمألاب هوهباج دقو .يكارتشالا يطارقميدلا بزحلل اهب عربت دق يكروغ ميسكم بيدألا
 :ةعنقم ني ةقاريستتل

 ,ةعونتم ةيراجت لامعأ ىلإ هتيلكب هجتاو رشنلا رود لامعأ نعو ةيروثلا هتاطاشن نع ىلخت هنا مث
 ِِء مع ةاتفلا ايكرت ةكرحب ًامامتها ىدبأ ثيح ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ناقلبلا لود ىلإ انييف ربع لقتناو

 لد :كرويوين) ةحقنم ةعبارلا ةعبطلا ,ةايح ةريس خيرات :ةروثب اوماق نيذلا ةثالثلا ءفلوو .د مارترب )٠١(
 خيراتلا ةباتك يف ةسارد :ادنلئف ةطحم ىلإ ,نوسليو دنومداو .اهيلي امو 7٠١ ةحفصلا ,(1575 ءاتلد بتك
 .اهيلي امو ؛ غ5 ةحفصلا ,(1107 وكنا ياو لبد بتك :كرويوين ءيتيس ندراغ) هلعفو

 دئافله ليئارسا ردنسكلا ةايح :ةروثلا رجات .ىلراش .ب .و ناميز.ب.أ.ن ىلإ ةدنتسم درت يتلا ةياورلا )١١(
 نم ةدمتسملا ةيرسلا قئاثولا ىلإو .(1555 ءدروفسكوا ةعماج ةعبطم :ندنل) 14174 - 18517 (سوفراب)
 ةعبطم :ندنل) 141/8 ١916 ايسور يف ةروثلاو ايناملا ؛ناميز .ب .| .ز :باتك يف ةخوسنم ةيناملالا تاظوفحملا
 .(150/ ,بدروفسكوا ةعماج

 .يقيقحلا مقرلا لوح فالخ كلانه (#)

 اففن



 مالس هدعي ام مالس

 يلوؤسم عم ةقيذو ةلص أشنأ دق ناك 7 ماع لولح عمو .ىرخأ علسو بوبحلاب رجاتي ذخأو

 يف ةينامثعلا شويجلل تادادمالا نيمأتل بوقع ىلع مهتدعاسمب لصحو .ةاتفلا ايكرت بزح ةموكح

 .ناقلبلا بورح

 ءاهيف لاق ةيكرتلا فحصلا يف ةلاقم دنافليه رشن ءابوروأ يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبشن ٍامدنعو

 روعشلا ةراثا ىلع ًاضيأ لمعو .ايناملا راصتناب ققحتت اهتحلصم نا :ةينامثعلا ةموكحلا ًاحصان

 يلاعلا بابلا دعاس برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تلخد امدنعو .ناقلبلا نادلب يف ايناملال يلاوملا

 ةعيبطب كلذ ناكو ؛ةيديدحلا ككسلل ةمزاللا تالآلاو حمقلا نم ةيويح تانيومت ىلع لوصحلا يف

 نأشب ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ حصنلا مدق هنا امك .هسفنل حابرأ ناممض ساسأ ىلع لاحلا

 هلزتم راصو ؛ءايسور ةموكح ريمدت هفده ناك .يبرحلا دوهجملل اهداصتقا ةئبعت هجوأ فلتخم

 .رصيقلا ىلع نيرمآتملا ىقتلم ةينيطنطسقل ا يف

 ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف يناملالا ريفسلا نيبو هنيب ءاقل بيترت نم هفراعم ربع نكمت دقو
 حلاصم نإ» :هل لاقو 1915 (رياني) يناثلا نوناك  خيراتب مياهنيغناف نوف ريفسلاب عمتجاف

 يناملالا ريفسلا قربأ نيموي دعبو .'' لولا نييروثلا حلاصم عم ةقباطتم ةيناملالا ةموكحلا

 نا» هغلبأ دنافليه نا هريرقت يف ركذو ةيناملالا ةيجراخلا ةرازو ىلإ عامتجالا نع ريرقتب

 يسورلا يرصيقلا ماظنلا ريمدت قيرط نع الإ مهفده قيقحت نوعيطتسي ال سورلا نييطارقميدلا
 ديحوت يف ايناملا هدعاست نا دنافليه حرتقاو .""«رغصأ لود ىلإ ايسبور ميسقتو أمات ًاريمدت
 .ةيسورلا ةيروطاربمالا ضيوقت هفده جمانرب ذيفنتب نييروثلا

 ١91١٠5 (رياربف) طابش ةياهن يفو .هحارتقاب ًامامتها عيفر ىوتسم ىلع ةيناملالا ةموكحلا تدبأ
 .ًايطخ هحارتقا عضي نا هيلإ اوبلطف ,ةيجراحلا ةرازو يف نيلوؤسم ةلباقمل نيلرب ىلإ دنافليه هجوت
 ضيوقتل ةعساو ةطخ نمضتت ةركذم (سرام) راذآ نم عساتلا يف مهيلإ مدق كلذ نع ًاباوجو

 نع ناملالا ىلإ ثدحت دقو .نييموقلاو نييكارتشالا نييروثلا عيجشت قيرط نع ةيرصيقلا ايسور
 مهصخو ارسيوس يف نودوجوم هعابتأ ضعبو نينيل نا مهل لاقو كيفشلبلا نم هتعامج نعو نينيل
 .ناملالا ىلإ هفرعو هدجوف نينيل نع دئافليه ثحب .يناملالا معدلاب نيريدج مهرابتعاب ركذلاب
 ىلوأ ةعفد (سرام) راذآ ةياهن يف هوملسو دنافليه تاحارتقا ينبت ىلع ناملالا ةداقلا قفاو دقل
 يف لمعلا ءدبل (يكريمأ رالود 540.٠٠١ ىحن نيحلا كلذ يف لداعي ام يأ) كرام نويلم اهتميق
 .ةيروثلا تاعامجلا فلتخم ديحوت ةلواحم

 ًاقيدصو ؛ةماه ةيصخش تاقوألا نم تقو يف ناك سوفراب نأب ءيكستورت هسفن ىمس يذلا

 كارل ص ,ةروثلا رجات يىلراشو ناميز 1

 يح ل ل ا ا



 مهعلاط ىندأ 8 ءافلحلا

 دحأ فصو دقو .'ًايسايس تيملا مكح يف» نآلا حبصأو 1115 ماع يف لدبت هنكلو .ًاملعمو
 هنوربتعي مهنا لاقف سوفراب نم ءالؤه فقوم نييكارتشالا نييروثلا نم نيقباسلا ٍسوفراب ءالمز
 .""«ةراجتلا يف براضمو يكرت ليمع نآلا ىهو .. :ةقثلل ًانئاَخو ,ًادغَوو :ًايسور اريخمو

 ذخأو ؛مخفلا كال وا روب قدنف يف ماقأو خيروز ىلإ بهذف هتالواحم مهأب ماق ماعلا كلذ عيبر يف
 نخديو ءاينابمشلا نم ةجاجز راطفالا ماعط هلوانت دنع حابص لك برشيف ةخفخفلا ةشيع شيعي
 [دب هنا امك." رقلا ةخيمم قيدلع ءاستب هسفن ظيحيو كلا مدخلا ئذ ناجيسلا نم [دلدك
 .ةروثلا يف فرصلا رمآ حبصأ هنأب مهعنقأو نييفنملا نم ءارقفلا ىلع لاملا عيزوتب

 يتلا ةلواطلا وحن هجتاو ةداع هداتري ناك يذلا معطملا يف نينيل ةلباقمل ىعس (ىيام) رايأ ةياهن يفو
 ةقشلا ىلإ اوداع امدنع مهبحصو مهيلإ ثدحتف ءادغلا لوانتل هتعامجو نينيل اهيلإ سلجي ناك
 ىلإ لوحت هنأب همهتا هيلإ نينيل ىفصأ نا دعيو .هتمهم دنافليه حرش كانهو .نينيل اهنطقي يتلا
 ,"ةةاقالطا :دوغي الار: فرصتي نآباهرمأو يفاملا «يتيقوشو

 عضوم ةيبيرختلا ةطخلا عضو يف عورشلل دنافليه عم نينيل ءاقدصأ دحأ فرصنا كلذ عم

 هقيدص قيرط نع نينيل عاطتسا دقو .مهتايلمعل ةدعاق ملهكوتسا نوكت نا ىلع اقفتاو .ذيفنتلا
 همدق الام يكيفشلبلا بزحلاو نينيل لبق كلذ ىلع ةوالع .اهثودح دنع تاروطتلا ىلع علطي نا
 يف نينيل ركنأ دقل .يعامتجالا يطارقميدلا بزحلا يف نيوضع يسورو يدنلوب قيرط نع دنافليه
 11[ حيحسف نكيعل ةراكذا نا نيبت هتالسارم نكلو ءكلذ ثودح دعب ام

 تداع عقاولا يفو .ةيراجت ةكرش ةرادإ ىه هسرامي هنأب دنافليه رهاظت يذلا يراجتلا لمعلا ناك
 ةيروث ةديرج ردصيو ةيبيرختلا ةيلمعلا مظني ًارس ناك دقف .ةلئاه ةورثب ةكرشلا تاطاشن هيلع
 ايسور ف ًاماع ًابارضا مظني نا لواحو .ًاريبك ًاحاجن ةديرجلا ققحت ملو .ةيناملالا ةموكحلا اهلومت
 ماعلا بارضالا نا عيحص .ربكأ ًاحاجن كلذ يف ققحف ,نيرخآلاو نينيل ةدعاسم نود نم ىتح

 تحبصأ دقو) دارغورتيب عراوش ىلإ صخش 45,٠0٠١ ىحن لزنأ دنافليه نا ريغ ؛ثدحي مل
 اونلعي يكل ١1414( ماع ذنم مسالا اذهب ىمست غروبسرتيب تناس ةيسورلا ةمصاعلا
 .ةموكحلا ىلع مهجاجتحا

 ذختاف ,ةرمدم ةوق هرابتعاب ةصاخلا نينيل ةيمهأ ىلع ةيناملالا ةموكحلا هابتنا زّكر دنافليه نا ريغ

 لاملا نم ةيفاضا غلابم هضارقإو يكيفشلبلا رظنملا ةياعرل ًابيترت نيرخآ ءالمع قيرط نع ناملالا

 ١55. ص .ةروثلا رجات ىلراشو ناميز )١4(

 ١5. 5 ص ,هسفن عجيملا )1١5(
 ,6١ا/- 1١65 ناتحفصلا ؛هسفن عجيرملا (11)

 ١158. ص ؛هسفن عجيملا (11)
 ساسألا بتكلا ,كرويوين) ةثيدحلا ةيعويشلا لوصا :1411/ ماع يف ةيسورلا تاروثلا 0
 .15 ص ١1584(: ,(سكوب كيزيب)

 "ا



 مالس هدعبام مالس

 .لاملا ردصم نع حصفي نأل ةرورض كانه نوكت نا نود جاتحا املك

 ةينيطنطسقلا نم ذختي ناك يذلا ميمحلا ةاتفلا ايكرت ةعامج قيدص ,دنافليه لخدأ اذكهو
 ودعلا ميطحت لواحت نا ءايكرت ةفيلح ءايناملا هب عيطتست ًابيرغو ًاديدج ًاحالس ؛هطاشنل ةدعاق
 .ايسبور كرتشملا

0 
 نم نوناعي اهناكسوو ؛بونجلا يف حمقلا تاءارها نع ةليوط ةفاسم دعبت دارغورتيب ةنيدم تناك
 نمزلا كلذ يفو .15117و 151١ ىماع لاوط داوملا هذه راعسأ دعاصتو ةيئاذغلا داوملا صقن
 تثدح ىتلا تابارضالا ددع ناك دقو :ةايحلا قرط ىدحإ تاجاجتحالاو تابارضالا تحبصأ

 ناك امم رثكأ ًايسايس اهيلإ عفادلا ناك تابارضالا هذه فصن نم رثكأو .('"!ًاباررضا
 .ةيئاذغلا داوملا صقن ةلأسم زواجتت تأدب دق تناك ماظنلا ىلع ةروثلا نا نيبي امم ءًايداصتقا

 ةرهاظملا ىلإ تمضناو .يلودلا ةأرملا مويب ٌءافتحا ١5١17 (سرام) ىاذآ 6 موي تارهاظم تماق

 10,٠0٠١ ىحن نمريبك ددع اهيلإ مضنا امك ,ةيئاذغلا داوملا صقن ىلع ًاجاجتحا لزانملا تابر
 وحن نيبرضملا ددع غلب يلاتلا مويلا يفو .ًاعنصم نيسمخ وحن يف لمعلا نع نيبرضم اوناك لماع

 بئاتك عبرأ بدونج مضنا نيمويب كلذ دعبو .ًاماع بارضالا راص هالت يذلا مويلا يفو ٠٠*«

 درمت ناكو .اهزجع دادزي ناك يتلا ةطرشلا ةهجاوم يف نيرهاظتملا فقوم ززع امم بعشلا ىلإ
 رمأ دقو .ليوط تقو ذنم تشالت دق تناك ةلاعفلا ةموكحلا نا وه ديحو ببسل ًامساح شيجلا
 ةدام كانه نكت مل نكلو ناردجلا ىلع ةيفرعلا ماكحألا ضرف تانالعإ قاصلإب ةنيدملا مكاح
 ./"”)ةقصال

 فنا ةحلصسا لكلا هويلا' نم رافعا نشرحلا نك يتاكلا الرقت نمواللا نزاع( نيزام) نذل 43
 ةيروهمج ايسور تحبصأف ,شرعلا ىلع سولجلا نع عنتما اذه نكلو ؛ليئاخيم ريبكلا قودلا
 كسر ريك ىرسبكلا ةنباكرب هذ فرقل يفألا ةساكرب ةئادبلا ق تناك ةتقؤم ةمركح اهدكحت

 ين ارئاك فارغ رقيب قاكس نا مهل نوط اهدتع رقارلا“ تاماجتا لك نم نوي تلاه ىدوفا نقل
 مل» :لاقف ثادحألا هذه نع نيخرؤملا رابك دحأ بتك دقو .ًاحوتفم أباب مهمامأ نوعفدي عقاولا

 تناك له .('7«ةروثلا عقوتت نكت مل لب ؛ةروثلا عنص يف رشابم رود يأب ةيروثلا بازحألا مقت
 ؟ةاتفلا ايكرت ةعامج كيرش ؛سوفراب نهذ يف تدلو يتلا ةرماؤملا رامث نم نذإ دارغورتيب ثادحأ
 ءاهومدق يتلا بهذلا غلابمو مهئالمع قيرط نع ,ةيناملالا ةماعلا ناكرألا ةئيهو دئافليه بعل دقل

 .ال0 ١١ تاحفصلا ,يسورلا رايهنالا ليتك (15)
 .7ا/١ ص :(19417' ءاناتنوف :ندنل) 1418-1919 ابوروأ لوحت ؛نوتس نامرون )١١(

 ١., ص ١55١(: ,ناليمكم :كرويوين) ١ دلجملا , 1411-1977 ةيفشلبلا ةروثلا راك تيلاه دراودا )١١(

 فش



 مهحلاط ىندأ ف ءاقلحلا

 تارباخملل ادب يذلا دحلا ىلإ سيل ديكاتلاب نكلو ؛درمتلاو بارضالا ىلع سورلا ضيرحت يف 017
 مهفده قيقحت ىلع رصيقلاب ةحاطالا مهدعاست له رمألا لوأ ًاحضاو نكي مل هنا لب ؛ةيناطيربلا
 يف ذبحت ؛كيفشلبلا اهنمض نمو ؛ةيسايسلا بازحألا عيمج تناك دقو .ايسور ةميزه ىه يذلا
 سبور نييتطوك اودارأ ءاهنوهركي اوناك ىتلا ةموكحلا تبهذ دقو نآلا امأ .برحلا ءاهنا تقولا كلذ
 ١ .كارتالاو ناملالا مهءادعا اومزهي نا

 يف ىهف .طابحالاب رعشي ناكو  ةفلتخم ةعانق هل تناك ؛هدحو دنافليه همهف ام اذهو ؛نينيل نكلو
 دارغورتيب يف هعابتاو .ايسور يف عقت يتلا ىربكلا ثادحألا يف ةكراشملا نع لوزعمو «خيروذ
 بلط نود ؛عرشف :يكيفشلبلا رظنملا لعف در دنافليه عقوت دقو .مهنم هديري ام مهف يف اوأطخا
 فرصت يف راطق عضول .ةيناملالا ةماعلا ناكرألا ةئيه عم نواعتلاب تابيترت ذاختا يف ؛نينيل نم
 هّجو املو .دارغورتيب ىلإ ءفييفونيز يروغيرغ ءًايسايس هيلإ نيبرقملا برقأ عم هلقني يكل نينيل
 له ال تابيترت دحتُي نأ لواحو رذهلاو ةطيحلا نم مفاد نينيل اهسضفر يقيل ىلإ ةوعدلا كافليه
 سوورلا نييفنملا نم نيتسو نيرشع نيب حاورتي ددعل حامسلا :ًاطورش عضو هنا مث .اهب دنافليهل
 رورملا قح راطقلل نوكي ناو ؛برحلا يف مهرظن تاهجول رابتغا يا نود نم راطقلا ىلإ دوعضلاب
 ةيناملالا ةيجراخلا ةرازو ىلإ نريب يف ضوفملا يناملالا ريزولا قربأ دقو .ىرخا لود يضارا يف
 ريثأتلل امهضرعت مدع نانمضي ؛ةقيرطلا هذهب ءامهنا نادقتعي» فييفونيزو نينيل نا ع

 نينيل قلطنا ١417 (ليربا) ناسين يفو ,تقفاوف ةيناملالا ةموكحلا تمهفتو ."”«ايسور يف امهيلع
 .ايسبور ىلإ قلغملا هراطقب

 ىلإ اههجو يتلا ةعذاللا ةيحتلا تارابع دعبو ,دارغورتيب يف ادنلنف ةطحم ىلإ هلوصو ةظحل ذنمو
 عقوت امبسح - كيفشلبلا نم هتعامج زيكرت يف نينيل عرش ,هعبط نم ًاءزج تناك يتلاو هيلبقتسم

 نم نا نودقتعي هعابتأ ناكو .ًاروف برحلا ءاهناب ةيدانملا ةديحولا ةعامجلا عضو يف  دئافليه
 مهنكلو . يسايسلا راسيلا نم ةيروهمج ةموكح اهيف تحبصأ نا دعب مهدالب اودناسي نا مهبجاو
 ةلحرم تلخد ةيلامسأرلا نا ترهظأ برحلا نا ىري ناك دقف .نينيل رظن يف نيئطخم اوناك
 يكل حصلا نمزلا يه ةلحرملا هذه تناك كلذلو ؛ةيئاهنلا ةلحرملا يه ةيلايربمالا ناو «ةيلايربمالا
 برخ كي تو كلذ سيل نإ ءاهنا دلي قف :كاروثب ايوززأ ءاهتا:عيمج 3 ةيكارتشالا بازهألا مزقت

 ةحاطالا بجي نيتللا اسنرفو ايناطيرب يتموكح لثم تاموكح عم فلاحتلاب ًاصوصخو .ةيلود
 ةيفاضا غلابم ةدعاسمب  دارغورتيب يف ةطلسلا نينيل ىلوت امدنع ؛1511 ماع فيرخ يفو .امهب
 رداب :ةمطحملا ةيسورلا ةلودلا نم ىقبت ام ىلع ًاروتاتكد هسفن نلعأو  ايناملا نم يلاملا معدلا نم
 ةدهاعم ىلع هتقفاومب 1514 (سرام) راذآ يف ةميزهلا لبق دقو .برحلا نم هدالب جارخا ىلإ ًاروف
 ةمدخ نيلريو ةينيطنطسقلا يف هئاقدصأل مدق دنافليه نا ادبو .ايناملا طورشل تباجتسا حلص

 .برحلا نم ايسور جارخإ ىلع دعاس ؛عقوتم ىه امبسح «نينيل معد نا ذإ :ةديج

 .71- 50 ناتحفصلا ءايناملا ؛ناميز (؟9)

 اال



 مالس هدعب ام مالس

 | اا
 0 طبارتلا 0 نم 111 ماع يف ةيسورلا تاروثلا نومي 0 نويناطيربلا نويقاركا لهذ
 . اذكهو. .يدوهي لصأ نم كيفشلبلا ةداقلا نم نوريثك ناك. دوهيلاو ناملألاو كيفشلبلا نيب رهاظلا
 .ةينيطنطسقلا نم ءاج دق ناك يذلاو «نييناملالا دييأتلاو لاملا مهل فو يذلا «دنافليه ًاضيأ ناك
 نزح نأ ةليوط ةدمل نييناطيربلا نيلوؤسملا ةديقع تناكو .ةاتفلا ايكرت بزحب ةقيثو ةلص اذ ناكو
 فلاجتت ةينامثعلا ةيروطاربمالا اولعج نيذلا دوهيلا نيينوساملا فارشا ثحت : عقاو ةاتفلا ايكرت
 * ذم تناك .نانآلاو دوهدلا نيب ةقيكو ةفالع ةمك نأ مسارلا يناطيربلا داقتمالا ناكو ءايناملا عم
 ةلماكتم ود اهلك رومألا

 3 ايتركس 1 نا قبس د لاي ريما نع عفادملاو ةيبعشلا اذ يئاورلا ؛ناشتيوب نوج نأ
 . "يف ةيمالعالا تامذخلا ريدم ,رشليم نم ةيصوتب ؛.حبصأ مث ايقيرفا بونج يف رئليم درولل ًاصاخ

 " ةييثملا ةيكيسالكلا هتياور نم لوألا لصفلا يف هذه رظنلا ةهجو نع رّبع دق :ج روج ديولا ةموكح
 :1516 ماع يف «نوثالثلاو عستلا تاوطخلا»

 ٌ و اج طخ ينل افراق كير اك ةيرس ةكرح كلادق نيرتجلا) تايوكحلا لك ءادر  ديعيف
 فوكو :ةمقلا ىلإ ةأاجف آم ةلود تدحص فيكو :ناقلبلا يف تِيدَح ءايشأ ...ةريثك ءايشأ. رسفي
 ” نإ .برحلل ةوقلا رداصم تءاج َنيأ نمو ؛نونيعم لاجر ىفتخا اذاملو ؛:تراهناو تافلاحت تماق
 . «كلذ ءارو يدوهيلا .ماصخ ةلاج يف امهلعجو ايناملاو ايسور نيب عاقيالا ىه اهلك ةرماؤملا فده
 '  ,ناكم لك يف يدوهيلا نإ .حباذملل راثلا ىه اذه ...ميحجلا هفرك نم رثكأ ايسور هركي يدوهيلاو
 يف هتيدم دمغي وهو ءنآلا ملاعلا مكحي يذلا لجرلا هنإ ...سارجألا تاذ ةيحلا نيعك نيع هلو
 .ةرصيقلا ةيروطاربمأ مسج

 ” ”تراص لب :نويدئاقع نوفرطتم مهنا ىتح الو سور مهنا كيفشلبلا ىلإ ةرظنلا دعت مل اذكهو
 نيذلا دوهيلا لمع نودؤي اوناك نيذلا ناملألا مهدجوأ ىدعلل نويرس ءالمع مهنا مهيلإ ةرظنلا
 ١ ماع يف نودقتعي نويتاطيرتلا نيلوؤيسملا لظو .اهريمدتب ايسور نم رأثلل مهسفتا اورذن مهرودب
 وأ .مهجماثربب ىأ مهتاذب ًاسيئر ًافرط اونوكي مل كيفشلبلا نا ءاهدعب ةديدع نيثبسو 017

 - نمو دوهيلا نم مهرماوأ نوقلتي ةيناملالا ةماعلا ناكرألا ةئيه ىدل ءارجأ اوناك لب مهفا دهأب
 .نيلرب يف نيينسوربلا

 ا زنا ندمتي املح ناك امردقب 1914 ماع ذنم ايئاطيرب قلقا ًاسوباك ايسور رايهثا. ةيناكما 5
 ةرضتو لود ايفا لآ برعلا ةدايتعلا ةيرؤطاربتألا لكذت نأ لإ ىحيوا املاح - هقيقحت اشاي
 . . كانه لاز امو .عقاو ىلإ اشاب رونأ ملحو ايناطيرب سوباك ةيفشلبلا ةروثلا تلّوح دقو . ايزنا
 0 . كّشلا لبقي ال يذلا رمألا نكلو «ةروثلا ثودح ةيفيكل مهتاياور يف ثادحألل نيسررادلا نيب فالخ
 ًالئاه ًارصنو اهئافلحو ايناطيربل ةيساق ةبرض ناك 1911 ماع برحلا نم ايسور جورخ نا وه
 ؟ايقيا ةيتامثعلا اينرتل لب ءيسحف اينألا» نييل

 نو



)0( 
 ةيركسعلا تالمحلا مظعأ نم ةدحاو هذه» :يلوبيلاغ ةرماغم لالخ لاق دق لشرشت نوتسنو ناك
 يف ةعمتجم نيلربو سيرابو ندنل نم مهأ اهنإ .ًاقرش ةينيطنطسقلا هلثمت امب اوركف .خيراتلا يف
 ."”ءاهطوقس هينعيس امب اوركفو .قرشلا ىلع اهترطيسب اوركف .ًابرغ ةدحاو ةنيدم
 ًافده لظ ١5١5 (سرام) راذآ يف ًاكيشو لشرشت رظن يف ادب يذلا  اهطوقس نإف كلذ عم
 نيذلا سورلا رود ءاج :1516 ماع يف ةينيطنطسقلا حاستكا يف ءافلحلا قافحلا دعبف .ًاغوارم
 ماع يف ةينيطنطسقلا ىلع فحزلل نوئيهتي اوناكو ١517 ماع ةيكرتلا اينيمرأ يف تاحاجن اوققح
 ضرألا ىلع ةطبارملا ةيسورلا شويجلا تلخت اذكهو ,دارغورتيب يف تاروثلا تءاج مث 7
 .اهتياهن ىلع ةلبقم برحلا نا اهنم أداقتعا موجه نش ةركف نع ةيكرتلا
 ىلع موجه نشب فقوملا اولغتسي مل مهنا دح ىلإ كارتألا باصأ دق كاهنالا ناك نيحلا كلذ يف
 فادهألا نع يلختلاب ريكفتلا دح ىلإ نيكهنم :ًاضيأ نيكهنم اوناك مهموصخ نكلو .سورلا
 جروج ديول امبرو شليم تبعاد 1911 ماع يفو .ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا فدهك ةحومطلا
 نم الدب ةيسورلا ةيروطاربمالا مساقت هبجومب متي ءايناملا عم مهافت ىلإ لصوتلا ةركف .ًاضيأ
 ."؛ارصنلا مئانفك ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 رئاس طاقسا مت دقو ؛ةسكاعملا فورظلا لك ةهجاوم يف ةينامثعلا ةيروطاربمألا تدمص دقل

 ,ايناطيرب يف ثيوكسا ةموكح  ايكرت دض برحلا ةفيلحلا ىربكلا لودلا تلخدأ يتلا تاموكحلا
 حاجن ناك ءام لكشبو .ايسور يف فونازاس هريزوو رصيقلاو ءاسنرف يف ينايفيف هنير ةموكحو
 تعلطو رونأ نا رمألا لوأ ادب هنا عمو .تاموكحلا هذه طاقسا ءارو ليندردلا نع عافدلا يف ايكرت
 دقف ءبرحلا ةعضعضملا ةينامثعلا ةيروطاربمالا امهلاخدإب شئاط ينونج لمع ىلع امدقأ

 يفو ؛يضارألا ضعب بسك ىلع نالبقم امهنا ادب نكلو يضارألا ضعب ارسخ دقل .مهدالب تددمص
 .قباس تقو يأ يف اهب اعتمت امم رثكأ يلاعلا بابلا يف ةطلسلاب ناعتمتي اناك 19117 ماع ةياهن
 ةياهن يف هل احمسف ؛ميلح ديعس ريمألل ةمرتحملا ةناكملاب رتستلا ىلإ ةجاحب نارعشي ادوعي ملو
 ًاميعز هسفن نيع يذلا ءكب تعلط لحتنا ةأرج لكبو .ةرازولا ةسائر نم ليقتسي نأب رمألا
 .نيتيطارقتسرالا ريغ هيديب رومألا مامز ذخأو ءارزولا سيئر بقل :؛بزحلل

 ديدهتلا نكل ,يسورلا رطخلا لاز .رطاخملاب ةفوفحم رونأو تعلط مامأ قيرطلا تناك كلذ عمو
 .برحلل ةغبان |دئاقو ةكرحلا مئاد ناك ديدجلا ايناطيرب ءارزو سيئر ءامهودعو . ددجت يناطيربلا
 ايكرت بزح عم طسو لح ىلع موقي حلص ةيتاكمإ فايشكتسالا ًادعتسم ناك جروج ديول نا عمو
 .ةيكرتلا ةيروطاربمالا ريمدت حن ًاهجوم ناك لاتقلا يف هاوهو  ًالتاقم ناك دقف «ةاتفلا

 ج0 هاهفتسلا ,يزيلكنالا خيراتلا ,روليت 1 0
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 سداسلا ءزحجلا

 ةديدجلا ملاوعلا
 ةدوعوملا يضارألاو





 ديدجلا ملاعلا

 )ع(
 ىلع هتقلأ ام لوأ اهلظب ةدحتملا تايالولا تقلأ 1917-1117 ةرتفلا يف

 .طسوألا قرشلا يف ةيروطاريمالا جروج ديول تاحومط

 رصتقم ريغ ةدحتملا تايالولا ىلع ءافلحلا دامتعا حبصأ 1117 ماع نم ريخألا عبرلا لولح عمو
 لاقو ؛يلاملا ءافلحلا زجع دادزي ناك دقف .ًاضيأ ليومتلا ىلع لب ءبسحف .تادادمالا ىلع

 ءارزولا سلجم مامأ نايب يف ةيناطيربلا ةنيزخلا مساب ًاثدحتم .زنيك درانيم نوج يداصتقالا
 ءالمإل عضو يف يكريمألا بعشلاو ةيكريمألا ةيذيفنتلا ةطلسلا نوكتس» ماعلا ةياهن عم هنا
 يذل لخش امدنع نمألا اذه: نوضليو ىدوروت شكرلا نك[ دقو! ةنالبلا هةر لع اميتاداذإ

 رداق هنا كلذب رهظأو - ١917 (ربمسيد) لوألا نوناك يف ايناطيرب هليومت نأشب ناغروم .ب .ج

 زجعلا ىلإ اسنرفو ايناطيرب قوسي كلذبو ؛ةدحتملا تايالولا يف ءافلحلل ضورقلا قوس ريمدت ىلع
 .ةيلاملا امهتامازتلا دادس نع

 ةيلايربمالا ءافلحلا تاحومطل ًاضراعم ناك هنا ةقيقحلاو . نوسليو تاينب نيقثاو ريغ ءافلحلا ناك
 ةهجول ةلثامم تسيل مالسلا يف اسنرفو ارتلكنا رظن تاهجو» لاق دقف ءاهلاشفا ىلع ًامزاع ناكو
 هفادهأ نيب براضتلل دب ال ناكو ."7«انريكفت جهنب ذخألا ىلع امهماغرا» حرتقاو «انرظن

 نينسلا يف ةسايسلا لكش ضرفي نا نم ىرخأ قطانم يف امك طسوألا قرشلا يف  امهفادهأو

 ةعماج ةعبطم :نوتسئرب) 1417-1917 ,مالسلاو ةيمدقتلا لجأ نم تالمح ,نوسلو ءكنيل .س روثرا )١(
 ءام١- اى ناتحفصل 0 اء( «نوتسنإ درب

 5١١ -7١7. تاحفصلا ؛هسفن عجرملا (؟)

 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) ؟ دلجملا :ةيصوصخلا ةديدشلا سواه لينولوكلا قاروا ءروميس زلراشت (؟)
 01 ض6

 نكن
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 حتقي ناك املثم ًاراطخأ قلخي ناك ؛يملاعلا حرسملا نوسليو اكريمأ لوخد نإف كلذلو .ةقحاللا

 .جروج ديول مامأ ًاصرف

 يعار ديفح وهف .ةيبعشلا هتيصخشو نوسليو امهفت نا اسنرفو ايناطيرب ىلع لهسلا نم نكي مل
 حبصأو ةموكحلا ماظنو قوقحلا نوسليو سرد دقو .ةيخيشملا ةسينكلا نم ٍسق نباو ةسينك

 تايالولل ًاسيئر رمألا هب ىهتناو ءيسرجوين ةيالول ًامكاحف ؛نوتسنرب ةعماجل ًاسيئر مث ًاذاتسا

 ناك ام ردقب ًايسايس الو ًاذاتسا الو ؛ًايماحم نكي مل هعبطبو ,هريكفتو ؛هقلخب هنكلو .ةدحتملا

 - قفخأ اذإ وأ هيأر ىلإ نيرخآلا بذتجي نا هفده ناك .(؟!ةينيدلا مولعلاب ًاصتخم هدجو هدلاوك

 يذلا - نوسليو امأ ءطسولا لولحلا قيقحتب ًاينهمزتعي يسايسلا نإ . مهيرتشي نا ال مهمزهي نا

 .طسولا لولحلا بنجتب رخفي ناكف - يسايسلا رهظمب روهظلا نع ًافزاع ناك

 ال يتلا ةي ةيقالخألا لئاسملا ىلإ رظني ناك ام ًاريثكو «ءىدابملاو قالخألاو نيكفتلا يماس الجر ناك

 ,ناك دقل .هرظن ةهجو هترطاشم نيرخآلا مهلآ ام ًاريثكو .ماصخ ثودح دنع نورخآلا اهيلإ رظني

 ىلع ةراظن عضي يذلاو ؛هسابل يف قينألا ,ناتسالا سيئرلا اذهف :لدجلل ةريثم ةيصخش لازي امو

 ودبيو ؛كسنتلاو دهزلا ديدش ناسنا رهظم هب نيبجعملل هرهظم ودبي يذلاو ؛ةلزعلل بحملاو هينيع

 .ةقلذحتم ةدقعم ةيصخش ناك .ةماقتسالا ًايعّرم ًامهجتم نيرخآلل

 الامعأو ًامالك اهيف نوريف ؛هلامعأو نوسليو سيئرلا مالك ريسفت يف ًانايحأ نوئطخي ءافلحلا ناك

 تايالولا ءاقبإ يف هتبغر قدص ريدقت نع اوزجعو «ةيلخاد ةيسايس تاياغ لجأ نم رهاظتلل
 اهداجيإ ىلع اومزع يتلا ةديدجلا تارمعتسملا جراخ مهئاقبا يفو - برحلا جراخ ةدحتملا
 عضول طسوتلا نوسليو ةلواحم مهف يف اوأطخا مهنإف اذكهو .طسوألا قرشلاك قطانم يف مهسفنأل
 .1517 ماع ةياهن يف يناملالا راشتسملا نم بلطب هقتاع ىلع اهذخأ ةمهم يهو  برحلل ةياهن

 ىدم ىلع ىدبأ يذلاو ءايناملا راشتسم بصنم لغش يذلا يندملا لجرلا ؛غيفلوه نامثيب ناك
 ا هيراتب ةدسقملا تاتالولا لإ ةركم كو: دق: نشوافنلا ندع ةيوست ىلإ لصوتلا قاةنغر وهب
 نكمتي ملو .حلص علض :تاكداحم ءارجإل هدادعتسا نع اهيف رّبع ١1511١7 (ربمسيد) لوألا نوناك

 ىضم نوسليو نكلو . ًاديدحت رثكأ ةركذملا لعجي نا ؛ ةيلخادلا ةسايسلاب قلعتت بابسأل ,نامثيب
 نا ءافلحلا ىلإ ًابلاط «(ربمسيد) لوألا نوناك خيراتب هدنع نم مالس ةمغنب جرخف أمدق
 .نيبناجلا نيب تافالخلا ةقش قييضت لمأ ىلع برحلا يف مهفادهأ اوددحي

 ةقيقح ناك نوسليو نا نويسنرفلاو ىه دقتعاو «ةرازولا ةسائر هوتل لوت دق جروج ديول ناك
 نم هومهف ام اذهو  هساسأ ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا لخدت جمانرب عضو مهيلإ بلطي رمألا

 لخدتلا راصنأ نم ناك يذلا ,غنسنال نا كلذ .غنسنال تربور ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ريزو

 بجي امب ءافلحلل هئاحيإ قيرط نع ةيملسلا هسيئر ةسايس ىلإ ءيسي عقاولا يف ناك ءبرحلا يف

 1 ص( «داهو سيربو تروكراه :كرويوين) ةيداصتقالا مالسلا بقاوع ,ننيك درانيم نوج (؛)
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 اهنمض نم :ةحساك تارابعب مهفادهأ اوددحف .ءافلحلا هل عاصنا دقو .مهدر نومضم نوكي نأ

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا درطو رمدملا كارتألا نايغط تحت نآلا شيعت يتلا بوعشلا ريرحت» -

 مالس حارتقا اذه نكي مل .(0«ةيبرغلا ةراضحلا نع ًايرذج ةبيرغ اهنا تتبثأ نا دعب ابوروأ نم
 قم شاسألا اذه لع نضواقتل تناك اه ةيتامثعلا ةيروطاربفالا نأ ميضاولا نمف :يرح ةحرض لب
 ريغ نمو ؛هيلإ ىعسي يكريمألا سيئرلا ناك ام سكع كلذ ناك .طسو لح ىلإ دنتسي حلص لجأ
 ,ءءافلطحلا ناصح ىلإ احق اناث همفرق مل ل وسي ناك فيك عضارلا

(0 
 ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر ناك دقف .1511 ماع علطم يف هتموكح ىلع ةرطيسلا ًايلك نامثيب دقف

 بسك نا نادقتعي ,فرودنيدول شيرا يركسعلا ةغبانلا ههبشو ؛غروبندنه نوف لوب ؛ديدجلا
 ةسايس نولمي نيذلا مه نويركسعلا ةداقلا ناكو .طسبو لحل ةرورض الو نكمم رمأ ةعرسب برحلا
 مغرت نا عيطتست بويقب ةديقم ريغ تاصاوغ برح نا ايناملا رصيقل ةداقلا ءالّؤه دكأو ءايناملا
 ؛ثدح اذإ ؛برحلا يف يكريمالا لخدتلا ناو ,روهش ةنس نوضغ يف مالستسالا ىلع نييناطيربلا
 .ناوألا تاوف دعب يتأيس

 تايالولا تعفد دق ,*”ةريهشلا نامرميزت ةيقرب ًامقافت اهتداز يتلا ةيناملالا تاصاوغلا ةلمح نإ
 اولظو ثادحألا قطنم اومواق نييكريمألا نم ًاريبك ًاددع نا نم مغرلاب ءبرحلا نالعإ ىلإ ةدحتملا

 ركسعم ىلإ فرجنا يذلا يكريمألا سيئرلا هجاو دقو .برحلا يف لخدتلل مهتضراعمب نيكسمتم
 .هءارو دالبلا ديحوت يف لثمتملا يدحتلا ,هتدارإ نم مغرلاب ءافلحلا

 لكش ريرقت يف ًارود بعلت نا كشو ىلع تناك يتلاو  ةيسايسلا نوسليو سيئرلا ةلكشم تناك
 يف ةسائرلاب زاف دقف .ةيلقألا بزح ميعز ناك هنا يه ىرخأ قطانمو طسوألا قرشلا يف هفادهأ
 ضعبلا تّوصو ؛نيقش ىلإ مسقنا دق ناك ءيروهمجلا بزحلا يأ ,ةيبلغألا بزح نأل 1517 ماع

 ١5315 ماع يفو .تلفزور رودويت ييمدقت بناج ىلإ نورخآ تّوصو «تفات دراوه يّيماظن بناج ىلإ
 يف يه يتلا برغلا ىصقأ تايالوو ىطسولا تايالولا يف نييمدقتلا دييأت لضفب هباختنا ديعأ
 ناك ,ةلبقملا تاباختنالا يف هجمانربو هيحشرم دييأتب دالبلا عنقي يكلو .ةيروهمج تايالو ةداعلا
 يأ ١517: ماع يف زوفلا هل تققح نا قبس يتلا اهسفن ةعرتقملا تاعامجلاب ظفتحي نأل ةجاحب

 ناملألا نييكريمألاو ءايناطيربل نيداعم اوناك نيذلا ىربكلا ندملا ناكس نييدنلريالا كيلوثاكلا

 ١958(2 «نواربو لتيل :نطسوب) 1517-19117 :؟ دلجملا ,برحلا نع جروج ديول ديفيد تاركذم (0)
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 ىعسي نأ هيلا أبلاط كيسكملا يف ضوفملا هريزو ىلا ةيرس ةيقرب نامرميزت روثرأ ءايناملا ةيجراخ ريزو لسرأ (*)
 ءساسكت تايالو ىلع كيسكملا لصحت كلذ لباقمو :ةدحتملا تايالولا دض كيسكملا عم فلاحت لجأ نم
 سيئرلا ىلا اهنع ةخسن تلسرأف نامرميزت ةيقرب ةيئاطيربلا ةموكحلا تضرتعا دقو .انوزيرأو وكيسكموينو

 .يكريمألا سيئرلا اهرشنف :نوسليو

 انين



 مالس هدعب ام مالس

 (ايناملا يف اودلو مهنم ريبك ددعو) نييروهمجلا نم مهتيرثكأو ىطسولا ةيبرغلا تايالولا ناكس
 نم ءافلحلا ركسعم يف ةدحتملا تايالولا لاخدإ عيطتسي نذإ فيكف .ايناملأل نيديؤم اوناك نيذلاو
 ؟تاعامجلا هذه ريفذت نود

 تاصاوغلا تقرغأ (سرام) راذآ ١ يفف :رخآ ًارايخ همامأ كرتت مل ةيناملالا تاصاوغلا نا ريغ
 سلجم عم (سرام) راذآ نم نيرشعلا يف سيئرلا عمتجا دقو .ةيكريمأ ةيراجت نفس ثالث ةيناملالا

 ,مالكلا ليلق ناكو هئارزو سلجم ءاضعأ رظن تاهجو ىلإ ًايفصم سلج .ةروشملا ًابلاط هئارزو
 بجي ةلكشم اهرايتعاب !ءطسوألا قرشلل ةيلجلا ةنزحملا ةلاحلا» نأشب ةظحالم ىدبأ هنا ريغ
 .هلمع بجي ام ىلع هيأر رقتسا له ءارزولا سلجمل لقي مل هنكلو .اهليلذت

 ىلإ ؛ةليوط ةدم ذنم صاخلا سيئرلا ريتركس ءىمويت كيرتاب فيزوج بتك (سرام) راذآ "5 يفو
 رئاس يف فحصلل ةسيئرلا تالاقملا هنع فشكت امل ًاقفو ,يكريمألا ماعلا يأرلا نا هغالبإل هسيئر
 اهلوخد نوكي نا بجيف» ايناملا دض برحلا ةدحتملا تايالولا تلخد ام اذإ هنا ىه ؛دالبلا ءاحنأ
 يف ءافلحلا فادهأب اهسفن ديقت لأ بجي اكريما نا لاقو ."'«مهنيبو اننيب ةرشابم ةلأسم ببسب
 لجأ نم اوتومي نا نييكريمألا نم بلطي الأ بجيو ,فادهألا هذه ةميق نع رظنلا ضغب «برحلا
 .ىرخأ بوعش اياضق

 ىلع برحلا نالعا بلطيل (ليربا) ناسين  ءاسم سرفتوتكلا لإ نوسسليو هجوت امدنعو
 هباطخ نم ًاريبك ًاءزج صصخ هنا ذإ «ىحنملا اذهب رّكفي هنا ًايلج ناك ,ةيناملالا ةيروطاربمالا
 رعشي يذلا ببسلا حرش امدنعو .ةصاخلا ةدحتملا تايالولا فادهأ نع ثيدحلل سرغنوكلا مامأ
 يتلا بابسألا يف ايناملا عم فالخلا نع هثيدح زيكرت رصح «برحلا نالعإب ةبلاطملل هرطضا هنا
 ىلع نومزاع مهو ةيكريمأ ةيراجت نفس ثالث ناملألا قرغأ دقل :اهيف هتئطخت بعصلا نم ناك
 نا ىوس فّرشم رايخ همامأ سيلو ةدحتملا تايالولا دض برح لامعأ تبكترا دقل . ديزملا قارغإ
 أجرأ ؛ةيكريمألا نفسلا قارغإب قلعتي ناك عازنلا نا يكريمألا سيئرلا دكوي يكلو .لثملاب دري
 نا امب :لاقف ءايناملا ةفيلح ,غروبسباه لآ ةيروطاربما عم تاقالعلا عوضوم يف رظنلا
 تقولا يف ؛:ةدحتملا تايالولا نإف :ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا نلعت ملرجملا  اسمنلا ةيروطاربما
 نلعت مل ةدحتملا تايالولا نا وه ثدح يذلا) .اهيلع برحلا نلعت نل ,ريدقت لقأ ىلع نهارلا
 ىلع مزاع هنا ديكأتلا يف ةدايزو .(1911 ماع ةياهن ىتح غروبسباه لآ ةيروطاربما ىلع برحلا
 ةيروطاربمالا ركذ ىلع يكريمألا سيئرلا تأي مل ,هرايتخا نم ساينس نايشأل نرحلا لوفد
 .ىطسولا ابوروأ لود ىلإ ًاثيدح تمضنا دق تناك يتلا ايراغلب ركذ ىلع الو .ًاقالطإ ةينامثعلا
 مغرلاب ءاهدض برحلا تلخد الو لودلا هذه ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا نلعت مل ةقيقحلا يفو
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 .ةدحتملا تايالولا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا عطق  ايناملا طغض تحت  يلاعلا بابلا نا نم

 ةيناملالا ةموكحلا ىّدحتي يكل ةيراجتلا نفسلاب ةقّلعتملا ةدّدحملا ةموصخلا نع داح هنكلو
 يناملالا رصيقلا ةموكح نإ سرغنوكلا مامأ لاق دقل .ٌمعأ بابسأل ًاضيأ ءافلحلا تاموكحو
 تايالولا نإ لاقو ."«ءاعمج ةيرشبلل وه يدحتلاف» يلاتلابو «ممألا عيمج ىلع ًابرح» نشت

 نمو ٠ ,ملاعلا بوعش ريرحت لجأ نمو « ,ملاعلا ف مئادلا مالسلا لجأ نم» لتاقت فوس ةدحتملا

 نم ًانمآ نوكي نا بجي ملاعلا نا» ةروهشم تحبصأ ةرابع يف دكأ مث ,«ايناملا بوعش اهنمض

 ةسايسو ةيكريمألا ةسايسلا نيب ةينمض ةروصب نوسليو سيئرلا زّيم ذإو .('!«ةيطارقميدلا لجأ
 كانضيردت ءارو نعستاال ندتق .ةيضاخأ تاناخ ال نكت ألا بهم انتو كلعأ ةقيلكلا" لولا
 ."”!«انتيرح ءلمب اهمدقنس يتلا تايحضتلا نع يدام ضيوعت ءارو الو ءانسفنأل

 ىلع تظفاح يتلا  ةدحتملا تايالولا تفزع امدنع ةحيحص ةروصب دعب ام يف تحرط ةطقنلا هذه

 لودلا ىدحإ حبصت نا نع  ةهوبشملا ةيسايسلا مهتاحومطو نييبوروألا نيبو اهنيب ةفاسم
 لتاقت نا :يداع ريغ ارارق اذه ناك .ةفيلح ال ةكيرش اهنأب فصوت نأب تراتخاو ؛ةفيلحلا

 دض لتاقت ناو ءاهتفيلح نوكت نا ضفرتو ايسورو اسنرفو ايناطيرب بناج ىلإ ةدحتملا تايالولا
 ةيبوروألا لودلا ديب سيئر فالخ ىلع ًاليلد رارقلا اذه ناك .ايناملا ءافلح لتاقت نا ضفرتو ايناملا
 يف ةدحتملا تايالولا لّخدت نإ .مالسلا لكشو برحلا نم ةياغلا نأشب نوسليو اكريمأو ةيراحملا
 اهضعب اهب ءؤاكت نأب ةفيلحلا لودلا تدعو يتلا بساكملا ىلع ليوط لظب يقلي فوس برحلا
 :ظسوألا قرشلا يف انيس الو «برحلا ةنايكق ضعي

0 
 ءامعزلا ةيبرحلا هتسايس ىلع اهنش يتلا تالمحلا ءارج نم ًاقلق نوسليو سيئرلا ناك

 ال ةيباختنا ًالتك نولثمي اوناك ءالؤه نأل ءىطسولا ةيبرغلا تايالولا يف نويكارتشالاو نويمدقتلا

 برحلا ضوخ نا اوعداو ؛ةيلايربمالا دعاست اهنأب اهوفصوو هتسايسب اوددن دقو .اهلهاجت نكمي
 .مئانغلا ىلع عشج عارص اهنأب برحلا اوروصو .ىربك ةيلام حلاصمل ةمدخ ىه امنا
 دقتعي ناك هنا ذإ هفعض نمكم اهنا نوسليو سيئرلا رعش يتلا ةطقنلا ىلع مهتلمح اوزّكر دقو
 ,اهتايروطاربما ميخضتل اهنيب ام يف ةيرس تايقافتا يف تلخلد دق ةفيلحلا تاموكحلا نا ًاباوص

 تايالولا لخدأ هنأب هيلإ ةهجوملا ةمهتلا تيثت نا تايقافتالا هذه نع باقنلا فشك اذإ يشخو

 ىلع ؛ةيرسلا وكيب - سكياس ةيقافتاف .ةيلايربمالا حلاصم ةمدخل ًاساسأ يه برح يف ةدحتملا

 , ص ؛هسفن عجيرملا )0
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 تايقافتا تصنو .يبرعلا طسوألا قرشلا اسنرفو ايناطيرب ماستقا ىلع تصن «لاثملا ليبس

 نع نوسليو حضوتسا دقل .ةيلاحلا ايكرت نم ءازجأ ايلاطياو ايسور نم لك مض ىلع ىرخأ
 نم هنا رعش :ءايسايس هتقث عضوم ,2سواه لدنام دراودا نا عم  ةيرسلا تادهاعملا ليصافت

 يكريمألا سيئرلا حاضيتسا ىلع 0 برخلا بسك لبق رومألا هذه يف ضوخلا مدع لضفألا

 ١م يف نطنشاو ىلإ ةيرسلا تايقافتالا نم اكتسن لؤفلي لكرأ ,يناطيربلا ةيجراخلا ريزو لسرأ
 بقل «ءساسكت يف يرخفلا هبقل لمعتسي ناك يذلا) سواه براودا سأتبا دقق 63١ (ويام) رايأ
 طسوألا قرشلا ماستقا ةطخ نع سواه لاقو .تايقافتالا نومضضم ىلع علطا امدنع (لينولوك

 نم نولعجي مهنإ .روفلبل هتلق ام اذهو ؛ءوس اهلك ةطخ هذه» لاق ذإ ,قبنتلا نم ءيش هيف ًامالك
 ليسا ف اير هلوكسم اناكف طمسوألا قزشلا

 نكي ملو .ةيرسلا تايقافتالا يف مهسفنأل اهيلع اونهار يتلا بلاطملا ذبن ىلع ءافلحلا قفاوي ملو
 ىهو هعسوب ناك امف :اهذبن ىلع مهلمحل هاركإلا بولسا مدختسي نا يكريمألا سيئرلا ةعاطتساب
 نا فرعي ناك هنا ريغ .ةدحتملا تايالولاب هقحلي نا نود ىذألا مهب قحلي نا مهبناج ىلإ براحي
 «يئدبم ساسأ ىلع ءضراعم هنألو . ًاعيمج مهب ىذألا قحلتس تبرست اذإ تايقافتالا هذه ءابنأ
 ءاقبإ ةلواحم فقوم ىه ضقانت هيف فقوم ذاختا ىلإ ًاعوفدم هسفن دجو «ةيرسلا تادهاعملل
 ىلع كيفشلبلا ىلوتسا امدنعف .كلذ لعفي نا عطتسي مل هنكلو ,ةيرس طسوألا قرشلا تايقافتا
 قئاثولا تاظوفحم يف اهدوجو اوفشتكا يتلا ةيرسلا تايقافتالا خسن اورشن دارغورتيب يف ةطلسلا
 لواح دقف «يكريمألا ماعلا يارلا ىلع تايقافتالا هذه ريثأت ىشخي نوسليو ناك املو .ةيسوورلا
 .ةدحتملا تايالولا يف تادهاعملا رشن عنمي نا - لشف هنكلو -

 ناكو ؛نامبيل رتلوو عماللا باشلا يفحصلا هديؤم هضرع حارتقا ىلإ نوسليو سيئرلا أجل دقل
 فيرعت ةداعا قيرط نع موجهلا بولسأ ىلإ دمعف ؛(كيلبابير وين) ةفيحص ريرحت سيئر كاذنآ
 لمأبو ؛ءافلحلا ةيضقل ءاقنلا رفوتس اهنا ىأر ةقيرطب ءاهلجأ نم برحلا ضاخت يتلا فادهألا
 قوف نم ينالالا بعشلا ىلإ ديدج ءادن هيجوتو ؛هبناج يف فقت يتلا عومجلا تايونعم عفر
 , 7 هتداق سوؤئر

 تناك اهمهأ :تايسانملا نم ددع يفو ةديدع بيلاسأب برحلل ةديدجلا فادهألا نوسليو ددح
 ١514, (نياني) يناثلا نوناك 8 يف سرغنوكلل ةكرتش :رتشم ةسلج يف اهحرط يتلا ةرشع عبرألا طاقنلا
 ةيسامولبدلا نا دلبلا نيب ةيرسس تايقافتا عيقوت نع فكلا :ةماع ةعيبط اذ ناك طاقنلا هذه ضعب
 ةياهن عضوو ؛ةراجتلا ةيرح ناحبلا ةيرح «سانلا نم ىأرم ىلع ًامئاد ايرجي نإ بجي صضوافتلاو

 ممأ ةيعمج ءاشناو ,ماعلا حالسلا عزن ,ةيداصتقالا ق قئاوعلا نم اهريغو ةيكرمجلا تافرعتلل

 نمو :ةددحم لئاسم تجلاع ىرخأ اطاقن نكلو .ممألا عيمجل يضارألا ةدحوو لالقتسالا نامضل

 )١١( ص ا دلجملا ءسواه لينولوكلا قاروأ ,روميس 55.

 )؟١1( ,هاكرشو نوارب لتيل :وتنوروتو نطسوب) يكريمألا نرقلاو نامبيل رتلوو ؛ليتس دلانور ١/١5(: ص 1717.
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 ةيروطاربمالا صخي ام يف ةدحتملا تايالولا فادهأ تنّيب يتلا ةرشع ةيناثلا ةطقنلا طاقنلا هذه
 ةيكرتلا ءازجألا . "؟«ةطقنلا» :اهعم برح ةلاح يف نكت مل ةدحتملا تايالولا نا نم مغرلاب :ةينامثعلا
 ىثلا يرخالا تايموقلا اما ؛ةتوسّحلا اهتنايش نياك ٍبحْي ةيلاهنلا ةينامتعلا ةيَرؤطازبمالا خف
 ال ةصرقو هيف كش.أل' يذلا ةايحلا قنا اهل نمضن نا بيف يكرشلا محلا تحت نآلا يه
 نا ةقباس ةدوسم يف حرتقا دق نوسليو ناك .«يتاذلا اهمكح ريوطتل ًاقالطا ةبئاش اهيوشت
 تايلاسرالا ىلع ًاّبصنم طسوألا قرشلا يف سيئرلا همامتها ناك .("؟ةطيرخلا ىلع نم ايكرت ىحمت

 .كارتألا اهبكترا يتلا نييحيسملا رزاجم ركذتي لظ «جروج ديول رارغ ىلع ؛هنا ىدبيو ؛ةيريشبتلا
 سيئرلا ءاعدا عم ةمجسنم تناك ؛هوراشتسم اهتدوسم دعأ يتلا ,ةيئاهنلا ةغيصلا نا ريغ
 .مهبوعش ال اهئادعأ تاموكح براحت ةدحتملا تايالولا نا يكريمألا

 بجي هنإ ةلئاقلاو ءسواهو نوسليو اهب ذخأ يتلا رظنلا ةهجو نع ةرشع ةيناثلا ةطقنلا ترّبع دقل
 مكحل نيحلا كلذ ىتح ةعضاخلا بوعشلا ناو :ةبراحتملا لودلا نيب طسوألا قرشلا مساقت مدع
 دق طقف ةدحاو ةنس لبق اناك سواهو نوسليو نا ديب .("'!يتاذلا مكحلاب عتمتت نا بجي كارتألا
 ينامثعلا ماظنلا رييغتل هططخ نع ًاذلع يكريمألا سيئرلا ثدحتي نا ةنطفلا نم سيل هنا ىلع اقفتا
 ةينيطنطسقلا جراخو توريب يف ةيكريمالا تايلاسرالل ةعباتلا تايلكلا همالك ضرعي التل
 ,""؟رطخلل

 ةماع ةقيرطي ددحف سرغنوكلا ىلإ نوسليو ثدحت :1914 (رياربف) طابش 1١ يف يأ هش دعب
 ثلاثلا أدبملاو يناثلا أدبملا ناك دقو .حلصلا ةيوست اهيلإ زكترت نا يغبني يتلا ةعبرألا ءىدابملا
 :يلي امك

 قدايب وأ عاتم اهناكو ىرخأ ةدايس ىلإ ةدايس نم اهلقنل قطانملاو بوعشلا ةضياقم زوجي ال - "
 اهلمشت ؛نكلو :دبألا ىلإ ةذوبنم نآلا تحبصأ يتلا ىربكلا ةبعللا ىتح ؛ىوق نزاوت ةبعل يف
 ١ :ترغللا هوم
 نم ًاءزج نوكت لاو ,ةقالعلا يوذ ناكسلا ةعفنمو ةحلصمل متت نا بجي ةيميلقا ةيوست لك- ؟
 ...ةسفانتملا لودلا نيب بلاطملل طسو لح وأ قفاوت يأ

 براحت يتلا ةعبرألا فادهألا هيف ددح 1514 (ويلوي) زومت 4 خيراتب ًاباطخ نوسليو ىقلأ دقو

 :اهنمض نم يتلاو اهقيقحت لجأ نم اهواكرشو ةدحتملا تايالولا
 ةقالغ مآ «يداصخقا بيترت ما :ةدايس ما ضزآ ةلاسم تناكا ءاوس «ةلاسم لك ةيوست»
 ىلع سيلو ؛ةرشابم ينعملا بعشلا لبق نم ةيوستلا كلتل رحلا لوبقلا ساسأ ىلع ؛ةيسايس
 ةدوصت ق انغار قوكم فرخ يهق وأ ىرخلا ةلود ةرال ةييئاا ةدئافلا نإ ةيدالا ةحلتصملا نئاسأ
 دهر اهنا ةفرطظحسي وا: نهر اكلنا وكت نما: نم ةلظفنم

 م

 4١١. ص :” دلجملا ,سواه لينولوكلا قاروأ ,روميس (15)

 اكحإ



 مالس هدعب ام مالس

 سيل ءهتلالد هل امم نكلو ؛ةديدش ةسامحب نوسليو اهحرط يتلا مالسلا تاحرتقم تلبقتسا

 :نأشلا اذه يف نامبيل رتلوو ةايح ةريس فلؤم بتك دقو .ةفيلحلا تاموكحلا لبق نم
 لبق ءافلحلا عم هتطخ قّسن نوسليو نا ضرتفا هنا ذإ /نامبيلل ًاريحم اذه ناك رمألا لوأ يف»

 ءاهنوضفريس مهنا فرعي ناك دقف :هيجو ببسلو ؛كلذ لعف دق نكي مل نوسليو نكلو .اهنلعي نا
 طغضلاب ابوروأ بوعش عانقا لواح ةيرسلا تادهاعملا ذبنب ءافلحلا عانقإل هبوهج يف قفخأ املف

 نالعا درجم ةرشع عبرألا طاقنلا تراص كلذل ةجيتنو ءلشف كيتكتلا اذه نكلو .اهتاموكح ىلع

 ."”ءافلحلا ةسايسب ًانايب سيلو بناجلا ديحو يكريمأ
 .ءادعألا تاموكحلو ةفيلحلا تاموكحلل ًايدحت لثمت تناك طاقنلا هذه نا ةقيقحلاو

(5 
 سيئرلاف :ةقرافم ىلع يوطنت تناك لب ,بسحف بناجلا ةديحو نكت مل ةرشع ةيناثلا ةطقنلا
 ةلاح يف ةدحتملا تايالولا نكت مل يتلا «ةينامثعلا ةيروطاربمالا تيتفت ىلإ وعدي ناك ىكريمألا

 اسمنلا ىلع مث ايناملا ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا نالعإ يف تدب ىرخلا ةقرافم ةمثو .اهعم برح
 .ًاضيأ امهئافلح ىلع برحلا نلعت نا نود نم ايراغنه -
 برحلا تانالعا رادصال ةذبحم يكريمألا خويشلا سلجم يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل تدب دقو

 تعنم يتلا بابسالل ىفوأ ًاريسفت غنيسنال ةيجراخلا ريزو ىلإ بلط ةنجللا سيئرف .ىرخاألا
 ةيناوج ةزكذم ق:تابشألا نم ا ددغ ةيهزاخللا نينو ك3 دقو كلذ لعفت نأ نم ةيكتمألا ةرادالا
 ىثخت ةيراجتوأ ةيداصتقا حلاصم وأ ةماه ةراجت ةدحتملا تايالولل نكت مل كاذنآ .""ةضيفتسم

 تربور ةيلك - ةيتناتستورب تايلاسرا نم نيتموعدم نيتيلك ادع ام طسوألا قرشلا يف اهيلع
 هدنسو نوسليو قيدص ةديدش ةيانع امهب ًاينعم ناك نيتللا  ةيروسلا ةيتناتستوربلا ةيلكلاو
 هتاذ دح يف وه نيتسسؤملا نيتاه ىلع ظافحلا نا لاق غنيسنال نكلو .جدود دنالفيلك «ربكألا يلاملا

 نيتسسؤملا نيتاه ةميق نا ىلإ راشأو .ةيكريمألا ةرادالا ةسايس غّوسي ةيمهألا نم بناج ىلع
 نييحيسملا نأ ًارذحم لاق امك .ةرداصملا ناضرعتت دق برحلا ةلاح فو :تارالودلا نييالمب ردقت

 لاقو .ةديدج رزاجم اياحض برحلا ةلاح يف نوحبصي دق ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف دوهيلاو
 تايالولا مجاهت مل ايكرت نا ىلإ راشأو ءبرحلا نالعإ نم ىنجُت ةدئاف ىري ال هنا غنيسنال
 :ةدحتلا

 ريغ سرفنوكلا يقب ,ةرادإلا رارق هريسفت يف غنيسنال اهدروأ يتلا ةديدعلا بابسألا نم مغرلاب

 برح تانالعا ىلإ وعدي رارق عورشم ١114 ماع يف خويشلا سلجم ىلع حرطو ءاهب عنتقم

 175 ص «نامبيل ؛ليتس (11)
 نوج ةعماج ةعبطم :روميتلاب) 1914 191 4 ايكرت ميسقتو ةدحتملا تايالولا ةسايس .زئافيا سنارول )١1(

 5 ص /(6 ,نئكيوه
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 رارقلا نا «خويشلا سلجمل ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل مامأ هتداهش يف غنيسنال لاق دقو .ةيفاضا
 فرعيل ءافلحلا يأر فشكتسي نا ىلع قفاو ةنجللا بلط ىلع ءانبو .سرغنوكلا ىلإ ًاساسأ بوعي
 .يبرحلا دوهجملا لقرعت مأ دعاستس ةيفاضالا برحلا تانالعا نا نودقتعي له مهنم

 تايالولا نادنما نأ وزي ءافلخلا نا .ضريمألا سيكرلا ةنيسنال عليا :(ويامأ نايا سهش: لو
 نم رثكأ ىلإ سيكرلا هيك ةئيسقال نا اديب . عهدفاسي كوس ةيقانقالا برحلا تانالغا ةدكتملا
 ماعطلا ريفوتل ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةيكريمألا تايلاسرإلا ىلإ لسرت ًايرهش رالود نويلم
 ."9برحلا نالعا ةلاح يف ةدعاسملا هذه مهنع عطقنتسو «نمرألاو نييروسلل ةيانعلاو

 سلجمل ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل تغلبأ دقو .برحلا نالعا مدعب هرارق سيئرلا تّيث ذئدنع
 عم مالس ةلاح يف ةدحتملا تايالولا تلظ اذكهو .ضضم ىلع رارقلا تلبقف كلذب خويشلا
 .اهتتزجتل هططخ ةغايص يكريمألا سيئرلا لصاو امنيب ةينامثعلا ةيروطاربمالا

(0) 
 ةرازو نع لزعمبو «سيئرلا بلط ىلع ءانب 151177 (ربمتبس) لوليأ لئاوأ يف سواه لينولوكلا أدب
 .برحلا دعب ام ملاعل اكريمأ ططخ ةغايص يف هتدعاسمل نيدعاسملا نم ةئف عيمجت يف ؛ةيجراخلا

 يزمرلا مسالا اهيلع قلطي نأو ؛ءاوضألا نع ةديعب ةلقتسم ةعومجم نوكت نا يأرلا ناك
 حارتقا ىلع ءانبو .كرويوين يف ةيمومعلا ةبتكملا يف ىلوألا اهتاعامتجا تدقع دقو .«قيقحتلا»

 ًاءدب ةسيئر ةروصب ةيعماجلا طاسوألا نم ةعومجملا هذه يف نيكراشملاب سواه ءاج ءنوسليو
 سيئرلا رايتخا عقوو .«كيلبابير ىين» ريرحت سيئرو درافراه ةعماج سيئر اهحشر ءامسأب
 ,هتورذ يف ,سواه اهعمج يتلا ةعومجملا ءاضعأ ددع غلبو .نامبيل رتلوو ىلع ًايصخش نوسليو
 نم ىرخأ ىأ ةدحاو يجيرخ نم اوناك مهنم ىمظعلا ةيبلاغلاو .ًاوضع نيرشعو ةتسو ةئم
 - ليبو «درافراهو ءايبمولوكو ,وغاكيش  ةيكريمألا تاعماجلا ةوفص يه يتلا عبرألا تاعماجلا
 ."؟!ةلئامم دهاعم نم وأ تاعماجلا هذه تايلك نم مهب ءيج مهنم نوريثكو

 ريدت تناك  "'!نيفرتحملا ناقتاب اهتدعأ يتلا اهطئارخ نع لزعمب  «قيقحتلا» نإف كلذ عمو
 ةعماج نم ةذتاسأ ةرشع نم ةفلؤملا ءطسوألا قرشلا ةعومجمف .ةاوهلا بولسأب اهلامعأ
 ًاصتخم ًاثحاب اهسيئر ناكو .رصاعملا طسوألا قرشلاب يصاصتخا يأ نمضتت مل ,نوتسنرب

 اكريمأ تاساردب ًاصتخم ناكف ؛ةعومجملا يف ىضع ًاضيأ وهو ؛هنبا امأ ؛ةيبيلصلا بورحلاب
 ناذاتساو ءسدنهمو ؛نييكريمألا دوتهلا نوؤش يف ريبخ نيرخآلا اهئاضعأ نيبو .ةينيتاللا

 .4؟ 5١ تاحفصلا ؛هسفن عجرملا (14)

 ةعماج ةعبطم :نفاهوين) ١9194 1911/ مالسلل يكريمالا دادعتسالا :قيقحتلا ,دنافليج ١. سنرول (19)
 .27 ص (1577 ,ليب

 ) )2١ص ؛هسفن عجرملا 717/9.

"١ 



 هم

 ."'!ةميدقلا ةيسرافلا بادآلاو تاغللاب ناصتخم

 اهتنبت يتلا لمعلا ةقيرط ىلإ زمري ناكف ءاهل رقم لوأ كرويوين يف ةيمومعلا ةبتكملا رايتخا امأ
 تفرش «ىرشبلا حتا منسقت يتلا ةيننايسلا لئاسلا لك تراثا قا نيف قيقمحلا» ةيونمم
 تامولعملا صيخلت نم رثكأ اولعفي مل نيثحابلا نم نوريثكو .لئاسملا هذه ثحب يف «قيقحتلا»
 ةسدنهلاو بدألا يف لئاسم شبن يف اومهتا مهنم نوريثكو .تاعوسوملا ىدحإ يف اهيلع اورثع يتلا
 نم ةلقو .ةلبقملا حلصلا ةدهاعم طورشب ةقالع ةيأ هل نوكت نا لابلا يف رطخي ال امم ةيرامعملا

 .""ةيكريمألا ةينطولا حلاصملا ةلأسمب ةقالع ةيأ اهل تناك ريراقتلا

 ةعومجمل يداصتقالا مسقلا ريرقت يف ىتح ةراشإ ةيأ درت مل ,ةعومجملا هذه يف دوهعم وه امكو
 «كلذ عم .ملاعلا نم ءزجلا كلذ يف طفنلا نم ةريبك تايمك ىلع روثعلا ةيناكما ىلإ طسوألا قرشلا
 تابابدلاو تارئاطلا اهيف ترهظ نيرشعلا نرقلا بورح نم برح تمدتحا نإ ,15114 ماع يقف
 فشتكا املثمو ؛هنيع ماعلا يف اسنرف تفشتكا املثم) ةدحتملا تايالولا تفشتكا ؛ةرم لوأل

 اهبلطتت يتلا طفنلا نم ةلئاهلا تايمكلا نا (برحلا بوشن لبق ايناطيرب يف لشرشت نوتسنو
 ةيمهأ تاذ ؛طسوألا قرشلا يف اهدوجوب هبتشملا ةلمتحملا طفنلا دراوم تلعج دق ةثيدحلا برحلا
 لهج ىلع ًاليلد ناك طفنلا عوضوم طسوألا قرشلاب ةقلعتملا «قيقحتلا» ريراقت لافغاو .ةغلاب

 ,"9لبقملا حلصلا رمتؤمل ءوسلاب ًاراذناو ؛ةيويندلا رومألاب سيئرلا لاجر

(0) 
 ,هتيلاثم يف ًايلايخ هبناوج ضعب يف ناك نؤسليو سيئرلا هعضو يذلا مالسلا جمانرب نا عمو

 .عساو قوت نع ربعي هنا ىلغ تلد ملاعلا ءاحنأ رشاس يف اهيقل يتلا ةيذاعلا ريغ ةباجتسالا نإف

 'اميز» برحلا نا .يناطيزبلا ةيجراخلا زيزو :روفلب لاق-دقل“ برحلا ضوخ ٍثبس.مهف ىلإ قاطنلا
 دق ةلبقملا لايجألا نإ» :كلذ نم دعبأ ىلإ يضمي ال هنهذ نكلو «خيراتلا يف ربكألا ثدحلا تناك

 2 ندقي الف هيلإ يمتني يذلا ليجلاو ئه امأ ««العف بوجوم وه امك ءيشلا ةيؤر ناكمالاب: نا ىرت
 مدس بشلملا "قا دهألا نم ًاريثك نبكا تحبط َنق'21 93030 ماع لولخ عم ةبرغللا تناك” اكلذ ىلع

 ”برحلا عم ةنراقملاب ةيمهألا ةميدع :ةيثبعلا نم' برقي دح' ىلإ «ثدب اهتابيسم نا: دح نإ ءاهل

 . بتك «برحلا نالعا هيف.بلط يذلا سرغنؤكلا مامآ هباطخ نوسليو وزدوو ءاقلال يلاتلا مويلا يف

 لاق (عوبسالا نم قحالتقو يف كيلبابير وين»ةديرج يف ترهظ ةغيصب) ةلاسر نامييلرتلوو هيلإ

 60 ١(( تاحفضلا ,ةسقل عجيرملا -55905. -
 ١ ىو. ناحل قاحفتملا ةسقن عجرملا (19)

 057 305 الون تاحفصلا ةشفن عجرملا (؟9)

(55) 
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 لخدتلا لعجي نا هتعاطتساب ناك ًاميظع ىعديس يذلا ةلودلا لجر ىوس دحأ ال» :اهيف هل

 نع مجانلا متحملا بعرلا عفري ناو «ملاعلا يف ةميركلا ىوقلل ةبسنلاب ًادج ريثكلا ينعي يكريمألا
 ءًامئاد هنأش ناك امك ؛نامبيل دجو دقل ."”«دحلا اذه ىلإ ىنعملاب معفم لمع ةبترم ىلإ برحلا
 .ّىنعم برحلا يطعأ دق ءاهانبت يتلا فادهألا هينبتب ,سيئرلا نإ :ةربعملا ةملكلا

 ماع يف حلصلا تارمتؤم ىلإ قيرطلا يف ةرخابلا نتم ىلع يمسر ريغ ثيدح يفو ؛:تاونس دعب
 ءىدابم ىمسأ ىلإ زكتري مل اذإ مالسلا اذه نأب ةعانقلا يدل» هيقفارل نوسليو لاق «: 6

 ينإف رخآ عون نم ًامالس ناك اذإف .دحاو ليج نم لقأ يف ملاعلا بوعش هسنكتس ,ةلادعلا
 ."9«ةثراك لب عازن درجم نوكي نل هبقعيس ام نأل ...ءىبتخاو برهأس

 ًاجمانرب ءاهدجوأ يتلا «قيقحتلا» ةعومجم يف اوكرتشا نيذلا كئلوأ الو نوسليو غاص ام كلذ عم
 دب ال ناكو ًامهبم ًاضماغ سيئرلا جمانرب ناك دقف :عقاو ىلإ دوعولا مجرتي نا هنأش نم ًاددحم
 اهزجني ةيقافتا ةيأ نا ةيلمعلا ةيحانلا نم دّكأ يذلا رمألا - تاعقوتلا فالآ ريشي نا نم
 .لامآلل ةبيخم نوكتس نويسايسلا

 .5178 01ال ناتحفصلا 4١: دلجملا «:قاروأ ؛نوسلو (؟4)

 فلي





 جروج ديول ةينويهص

(0) 
 سيئرلا خيب لاحلا ناك امه ًاهباشق لقا نيلجر دجن نأ نكمي الرشبلا نيب

 .ًايقالخأ لحنملاو رحاسلا يناطيربلا ءارزولا سيئرو فشقتملا يكريم الأ

 ربغ ةطلسلا ىلإ لصوو ةلزعلل ًابحم ناك امهالكف :قيهياشتم انذاك :نييسايس نيلجرك امهنأ ديب

 ًازواجتم يصخسش عباط تاذ ةيجراخ ةسايس قبط امهالكو ؛يبزح قاقشنا نع ةئشان ظح ةبرض

 مث :برحلا ىلإ هدالب رجنت نا ًاهراك جروج ديولو نوسليو نم لك ناكو .هدلب يف ٌةيجراخلا ةرازو

 لسنا ةاعد نم ةيديؤم معد ىلع ظفاحي نا ريسعلا نم ىأر برحلا امهم لك ناتخأ نأ دعب
 اذه دنع فقت امهنيب هبشلا هجوأ نكلو .يسايسلا ناسيلا نم ناك امهالكو .برحلل نيداغملا

 لغفي جروج ديول ناك :ةيلاثملاو ةيمدقتلا ديازتم هاجتأ يف ريسي وسليو ناك امنيب ذإ ؛ذحلا
 .امامت سكعلا

 هذه عقوتن نأ ًاثكمم ناكل :لبقتسملا يف هئادا ىلإ ليلدلا وه يسايسلا جروج ديول يضام ناك ىل

 ناك امدنعف .طسوألا قرشلا يف ةيلايربمالا فادهألل اهضغب ةدحتملا تايالولا رطاشي نا

 ضقني نا هتيجس عم قفتي امم ناكلو ؛ةيناطيربلا ةيلايربمالل ًاضراعم ناك هبابش يف ًايلاكيدار
 لؤدلا تايرؤظاربما عيسوت ىلع ءافلحلا عم ثيوكسا ةرازو قافتا ءارزؤلل ًاسيّئر حبصأ امدعب
 .كلذ لغفي مل هنكلو  ةفيلحلا

 ,برحلا فادهأ ةغاينض ةداعإل نوسليو اهب رعش يتلا اهنيغ ةجاحلاب جرء... ديول رعش دقل

 امالض يديم :ق برحلا ةماسج نأ نلعا نوسليو نأ كلذ .ةفظخم تاجاتنتسا ىلإ لصوت هنكاو

 بلطتت برحلا ةماسج نا :ىرخألا رظنلا ةهجو ىنبت دقف جرؤج ديول امأ .يضارألل مض ريغب

 .مخسض قاطن ىلع يضارأللًامضو تاضيوعت

 نيح يف نكلو ؛:لضفأ ةايحب ةينامثعلا ةيزؤظاربمالا بوعش اًمهالك جزؤج ديولؤ نوسليو ذغو

 نع يغالبلا مالكلا مدختسي ىهو :جروج ديول ىأترا يتاذلا مكحلا يف لمألا نؤسليو ىطغأ



 مالس هدعب ام مالس

 يطعي نا طسوألا قرشلا عيطتسي امم لضفأ ةموكح طسوألا قرشلا ءاطعإ :ىموقلا ررحتلا

 نيذلا رنشتيك ينواعم فادهأ عم يناطيربلا ءارزولا سيئر فادهأ تقفاوت لاجملا اذه يف .هسفن

 كلذبو .طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا ةرهاقلا ةسايس ىلع يمويلا فارشإلا نوسرامي اوناك

 1111 ماع ةيادبو 1917 ماع ةياهن يف هبصنم ديدجلا يناطيربلا ءارزولا سيئر ىلوت امدنع
 ريمدت لثم ؛ٌبرحلا نم تقثبنا فادهأل .دهعلا ةميدقلا ةيلاكيدارلا ةسامحلا هعم لمح

 عساتلا نرقلا ةيلاربيل زع مايأ ىدص يه يتلا فادهألا هذه  ةيعجرلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 رمأي نا ءارزولل ًاسيئر حبصأ امدنع جروج ديول اهذختا يتلا ىلوألا تاءارجإلا دحأ ناك .رشع

 «ناشتوب نوجرمأ هنا ىرخألا هتاءارجا دحأ ناكو .موجهلا ةلحرم ىلإ لاقتنالاب رصم يف هشويج

 ريمدت روصت ةيئاعد ةلمح يف عرشي نأب ,مالعالل ًاريدم رنليم حارتق 3ةا ىلع ءانب هنّيع دق ناكو

 لايخ ىلع ةلمحلا هذه تذوحتسا دقو .برحلا فادهأ نم ًاسيئر ًافده ةينامثعلا ةيروطاربمألا

 ةيئاعدلا ةلمحلا هذه نإ . ''لاعف راعش هنا ىلع ءا اوبهذي نا بجي كارتألا» راعش نهربو .سانلا

 .ةديج ةسايس اهنا ,ريصقلا ىدملا يف لقألا ىلع ؛تتبثأ ؛هئدابمو نوسليو طاقن نأش اهنأش

 عم رشابم عازنميف هعضو دق قرشلا يف لاتقلل تاوق لاسرإب يضاقلا جروج ديول جمانرب نإ

 ,ةيركسعلا تارارقلا ىلع ىلعألا فارشإلا مهل نوكي نأب ةبلاطملا يف اورمتسا مهنا نإ ,هتالارنج

 دراوملا لك زيكرتب يضقت .ًامئاد اهدهعك ؛مهتيجيتارتسا تناكو .جروج كلملا كلذ يف مهدّيأ دقو

 .ينهملا مهيآر ىدحتي ديدجلا ءارزولا سيئر نأل مهرمذت نع اورّبع دقو «ةيبرغلا ةهبجلا ىلع

 رهش لئاوأ يفو .تيلف عراش  ةفاحصلا عراش يف نويفحصلا مهؤاقدصأ عوضوملا لوانتو

 نأب «سيطولا .ةيماح ةثداحم يف ءفيلكثرون دروللا ؛:ةفاحصلا بطق دده (رياني) يناثلا نوناك

 لضفلا هسفن ىلإ فيلكثرون ازعو .('!ةيقرشلا هتيجيتارتسا نع عجارتي مل ام جروج ديول «مطحي»

 يف جروج ديول طاقسا ىلع هتردق نم ًاقثاو ادبو « ,(ريمسيد) لوألا نوناك يف ثيوكسا طاقسا يف

 .هطقسي نا ءاش اذإ (رياني) يناثلا نوناك

 نأب هرذني نا جروج ديول نم برقم صخش ىلإ ةيبرحلا ةرازو تبلط ًابيرقت هسفن تقولا يف

 ةئيه تناك ايناملا يفو ."!«لاتقلا اذه نم ريخب جرخي ال دق» هناو هتلتاقم ىلع نومزاع تالارنجلا

 ىأر امدعب ,يناطيربلا ءارزولا سيئر نإف كلذلو .يندملا راشتسملا لزعوحن هجتت ةماعلا ناكرألا

 نا نم ًأقثاو دعي مل .هدض ًاعيمج نوفقي تالارنجلاو ةفاحصلاو يلاربيللا هبزح ءامعزو كلملا نا

 نم ًانمز ناك .ةقتامم ةلواحم ىلع مدقت نل ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه
 .لايخلا يف رطخي ال ًارمأ قباسلا يف ناك ام ىتح ًاذكمم ءيش يأ هيف ادب ةيملاعلا ةسايسلا ةنمزأ

 .؟1717 ص ,(1516 ,بيك ناثانوج :ندنل) واه ةحول :سكياس. كرام ء,نوسلدا رجور )١(

 .47 ص ١1157(, ,نوسنشته :ندنل) 1911-1916 ةطلسلاو لاجرلا ؛كوربرفيب دروللا (؟)

 8 .58 ص .هسفن عجيملا )5
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 .نييركسعلا هيراشتسم ًايردزم ؛ةيقرشلا هتيجيتارتساب عاطتسا ام ردق ًاكسمتم يقب كلذ عم
 ماتلا رايهنالا نم كارتألا ذاقنا عيطتسي ناك دحأ الو ءيش ال نأ» ليوط نمزب كلذ دعب بتك دقف

 نا» هنأش نم ,برحلا ايراغلب لوخد دعبو ١1417: ماع ةياهن لبق ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع
 تقو يأ يف ايكرت مزهت نا ًالهس ًارمأ ناك هنإ لاق دقو .!«برحلا ريصم ىلع ًامساح ًارثأ ثدحي
 هنأل ,ءيش يأ هءارو يفخي ال ًارهظم ناك ءافلحلا مامأ كارتألا هب ادب يذلا ةميزعلا رهظم» ناو

 ًايطايتحاو ةبيهر تاوق كارتألا ىدل نأب رهاظتلل ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو ةبعل نم ًاءزج ناك
 اهتامولعم نوكت نا امإ :تقّدص دق تناك اذإف ءكلذ تقّدص دق ةيبرحلا ةرازو لعلو .ًارفاو
 ,ةلوهسب تعدل اهناذوآ ةسقان

 ايناملأب ةميزهلا قاحلإ نكمي هنا «برحلا ةيادب ذنم اهنع عفاد يتلا جروج ديول ةجح تناك
 دقو .موجهلا اذه لثم مامأ ناقلبلا حتفيس ايكرتب ةميزهلا قاحلا ناو ؛ناقلبلا ربع موجه ةطساوب
 ,ةيناملالا ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئرب ليوط تقوب كلذ دعب دهشتسا امدنع هفقوم معد نم نكمت
 ...اذه يهف عطاس يجيتارتسا رصنل ةصرف كانه تناك اذإ» :هلوق هنع لقن نإ ؛غروبندنيه نوف

 ."«...ةلأسملا هذه ام ًاموي حضوي دق خيراتلا نا ...؟اهتصرف طق ارتلكنا منتغت مل اذاملف
 ا

 ةيسايسلا ةوقلإ ىلإ هراقتفا تناك هتلكشم نكلو ءحاضيالا اذه مدقي نا جروج ديول دارأ دقل

 تايمكو داذغأي تادعملاو تاوقلا كالتمال ًاضيا اههاتحي ىتلاو تالاردجلا ةيباممل اهجاتحاي ىتلا

 ريبك ءزج لالخو 1417/ ماع لاوط نويركسعلا ايناطيرب ةداقو وه يقب دقو .ةمهملاب مايقلل ةيفاك
 جروج ديول عضو ناك .ًاضعب مهضعب دض دئاكمو تاروانم برح نوضوخي 0 نم
 موصخ نم نيحلا كلذ يف يتأي ناك هدييأت نا كلذ ءقمع يأ ناملربلا يف هدييأتل نكي مل ذإ اجرح
 ىه ةموكحلا مجاهي يسايس رطخأ ناكو .نيقباس ءاقدصأ نم يتأي هيف كشلا ناكو ءنيقباس
 ثيدحلا يف هتجهل نإ» :ًالئاق نيلجرلا ءاقدصأ دحأ بتك دقو .لشرشت نوتسنو قباسلا هتعينص

 ام لشرشت ىدل ناك .«ًاهيرك ًامصخ هربتعي أدب هنا يلجلا نمو دقح ةجهل جروج ديول نع
 وهف لشرشت يف جروج ديول يأر امأ .هترازو نم هدعبتسا جروج ديول نا ذإ ءدقحي نأل هوعدي

 .")«ةعيفر بصانم اولوتي نا نم رطخأ مه هلاثمأو :برحلا ىلإ ايكرت رج لجرلا اذه نا»

 .148 ص ,(1514 ,نواريو لتيل :نطسوب) 1117 ,4 دلجملا ,برحلا نع جروج.:رول ديفيد تاركذم ()

 .5" ص ,هسفن عجرملا (6)

 .477 ص ؛هسفن عجرملا (1)

 .514 01/7 ناتحتتصلا ؛هسفن عجرملا (1)

 ناريزح 19171 يناثلا نوناك )١(: ءزجلا 4 دلجملا ؛قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ,تربليج نترام (8)
 .505 ص ١91/8(: ,نيلغيم نتوه :نطسوب)إ 5



 ماليس هدعب ام مالس

 هباعيتسابو ةيركسعلا نوؤشلل ةعساولا هتفرعمب ؛ةيفحصلا هتالاقمو هبطخ يف ءلشرشت ناعتسا
 اذهو ,هداقتنا نكمي امم ريثكلا كانه ناك .برحلا ةرادإ ةيفيك ىلإ دقنلا هيجوت دنع ليصافتلا

 ىلع هرظن تاهّجو ضرف نع نيديلا رصاق ناك هنكلو .ةديج ةفرعم هفرعي جروج ديول ناك رمأ
 نع ناكربلا ماما ًالوؤسم :ءارؤولل ًاسيئر هتفصب ناك ةسفن نآلا فو :نييركسعلا ءافلحلا ةداق
 ًاراذنا لسرأف ةحوتفم هتالاصتا طوطخ لشرشت ىقبأ دقل .نمثلا ةظهابلاو ةرمتسملا مهتاقافخا

 ةمقانلاو مومعلا سلجم يف ةنيابتملا ةضراعملا تاعامج نا هيف هغلبأ ءارزولا سيئر ىلإ ًايصخش
 .هطاقسإل اهفوفص دحوت دق «برحلا ةرادإ ةقيرط ىلع

 سلجم اهدقع ةسلج دعب 1111 (ىيام) رايأ ٠١ يف جروج ديولو لشرشت ىقتلا نا فداصو

 ىري لازي ال ناك هنا عمو .هترازو ىلإ لشرشت مضي نا يف هتبغر ءارزولا سيئر ىدبأف ,مومعلا

 هتريتركس ,نوسنفيتس سيسنارف ىلإ ّرسأ دقف «نويلبان نع هتاءارقب هسفن دسفأ» لشرشت نا
 اطاحم هيف ناك تقو يف هعجشيو هسفن ىلإ ةجهبلا لخدي يكل لشرشت ىلإ ةجاحب هنا ,هتقيشعو
 ."'"!ةبآكلا مههوجو ىلع مسترت ءالمزب

 يف .اهيلإ همض وأ ةموكحلا جراخ لشرشت ءاقبإ :ىربكلا ةفزاجملا امهتيأ لاّوسلا ناك ةداعلاكو

 يف ةيوضع ىلإ دّوقي ال بصنملا اذه نا عمو .رئاخذلل ًاريزو لشرشت نيع (ويلوي) زومت فصتنم
 ضعب رطخلل ةموكحلا بوجو تضرع ةمواقمب روفلا ىلع هنييعت لبوق دقف ؛«يبرحلا ءارزولا سلجم
 ."!تقولا

 ةراذوب ثيشتت نأ .يتعيضن»::تلاقف رئاخذلل ًاريزو ةنيبعتب ةثلهم هيلإ لسردت ةمغ تبتك
 ةديرج ديدهلا نيومتلا» اذه مقر نفل (''ارةيوكحلا قوؤش ةراذألواعق ىاةكايرو ركانكالا
 ةيجيتارتسا ءايحرإل ةسعتلا ةلواحملا هذه اهجازم لمحتي ال» دالبلا نا نم ريذحتلا ىلإ «نمياتلا»
 نيمقانلاو هئادعأ لفاحج تناكو ؛هلجأ نم نيقلق هؤاقدصأ ناكو لشرشت ةلئاع تناك.(''!«ةاوهلا

 يف ؛هنا اوملع ىل ءاوشهدي نا نود ؛نوعزجيس اوناك مهنا دب الو .دالبلا لجأ نم ةقلق هيلع
 نم ةايحلا ىلإ اهثعب ةطخب يبرحلا ءارزولا سلجم ريتركس ىلإ مدقت ؛هنييعت دعب عوبسا نوضغ

 نتوه :نطسوب) ؛بورضملا ملاعلا /14575- ١417 4 دلجملا ,لشرشت .س نوتسنو :تربليج نترام )٠١(
 ١18. ص ,(9١ه51/ ,نيلغيم

 هركي ىل رانوب ناك .نيبضاغلا نيظفاحملا هتعامج حامج حبك يذلا ىل رانوب دي ىلع جروج ديول ذاقنا ناك ()
 لاقف هتهابن ىلع جروجكيول دمتعاو .ءارزولا سيئرل ايفو لظ هنكلو .رمألا يف هيأر ذخأ مدعل ءاتسا دقو ,لشرشت
 ةيلاريمألا برول بصنم يف ةطلسلا ىلا لشرشت ديعي نأب ؛ءارزولل اسيئر هتدوع لاح يف دهعت دق ناك ثيوكسأ نإ هل
 رود رصتقي يتلا جروج ديول ةموكح نأ يه «ىل رانوب ىلا اهلاصيا دارا يتلا ةينمضلا ةلاسررلا تناك ."''!لوألا

 .ىلضفلا ةموكحلا يه .ايبسن ةيمهأ لقأ بصنم ىلع اهيف لشرشت

 )١١( ص «قفارملا دلجملا :لشرشت «تربليج 15.

 7١. ص 24 دلجملا :لشرشت ,تربليج (١؟)

 )١١( ص .قفارملا دلجملا :لشرشت ,تربليج ٠١١.

 اكليل



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 لامش وزغل نوردنكسا فرم يف ةيناطيرب شويج لازنإ حرتقا دقف .طسوألا قرشللا ىزغل ديدج
 ءارزولا سلجم نكل .(''!ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةداضاولاو لفنلا 0 00 ةيروس

0( 
 رونأ عم ةيرس تاضوافم يف عرش دق ناك ىتح هبصنم جروج ديول يلوت ىلع رهشأ ضقنت مل
 يلاملا ريدملا «براليك تنسنيف وه تاضوافملا يف هليكو ناكو .ةاتفلا ايكرت بزح ءامعز دحا ءاشاب
 ةينيطنطسقلا يف ةديدع نينس ىضمأ نا قبس يذلاو ؛ةحلسا جتنت يتلا ةمخضلا زركيف ةكرشا
 كيرش ربع ةمهملا هذهب موقي «هرودب «دراليك ناكو .ينامثعلا ماعلا نيدلا ةرادا سلجمل اس

 رهشأ حبصيلريمزا يف ةميرجلا ملاع نم هقيرط قش يذلا ءفوراخاز ليزاب وه ؛هنم برقم يراجت

 رفاس دقو .«توملا رجات» بقل ةفاحصلا هيلع تقلطأو ؛«ملاعلا يف تيصلا ءيبس حالس عئاب

 عم تاضوافم ءارجا عيطتسي هنا دراليك غلبأ و , ماعو ١955117 ماع يف فيثج ىلإ فوراخاز

 ."”هجول ًاهجو مث طيسو قيرط نع ًالوأ اشاب رونأ
 ىلإ - فرصملا يف ةريبك تاباسح  ىواشر هثوعبم ةطساوب يناطيربلا ءارزولا يسيئر ضرع دقو

 ةريزج هبش لقتست نا :يهو ءاينئاطيرب طورش بجومب برحلا نم جورخلا لباقم هئاكرشو رونأ

 حبصت ناو «ةينامثعلا ةيروطاربمالا نمض يلحم يتاذ مكحب ةيروسو اي اينيمرأ عتمتت ناو «برعلا

 ,برحلا لبق رصم لثم ؛عقاولا رمألا ساسأ ىلع نيتيناطيرب نيتيمحم نيطسشفو نيدفارلا دالب
 كلذ لباقم :لينةردلا ف ةحالملا ةيرح نافضو «لكشلا ثيح نم ةيئاشعلا ةطلسلا تمت نكلو
 رثكالا ةلئاغم نيييوروألا حنمت ىتلا تادهاعملا ينآ) :تازايتمالا لظت: نأ جروج ديول نكرم
 تفلتخا دقل .اهداصتقا شاعنا ىلع اهتدعاسمل ةيخس ةيلام ةلماعم ايكرت لماّكتو ,ةاغلم (ةياعر

 ثيوكسا ةموكح اهتأترا يتلا كلت نع نيتماه نيتقيرطب جروج ديول اهضرع يتلا طورشلا
 يدق ارا فذليو نيطيرال لادتس اتاظيرتوب اكهع لاتك نا ايضورو ايلاطنإو اسرق# ةقباسلا

 تالدبت دعب ءرونأ نا ىلإ - اهيف قدصلا ىدم ىلع مكحلا بعصي يتلا - فوراخاز ريراقت ريشت
 ةينلأ هيدل تناك هنا ىدبي الو ؛:جروج ديول همدق يذلا ضرعلا لبقي مل «جازملاو ريكفتلا يف ةيقبئز

 ديول تاين فشكت فوراخاز اهاقلت يتلا تاميلعتلا نكلو .ضرعلا لبقي نا قالطالا ىلع ًايدج
 ١ طولا قرشلا اذإ جروخ

0 
 ءارزولا سيئر أجاف ,1511/ (ويام) رايأ ٠١ يف يناطيربلا مومعلا سلجم اهدقع ةيرس ةسلج يف

 1 نص ةسفن مكزلا /14]

 نم قئاثولا ١ - ١. - .ف . جروج ديول قاروأ .كوربرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم تالجس بتكم .ندنل )١15(
 .(ب) "لإ ١

 يي 0 مم م لاا



 مالس هدعب ام مالس

 تارمعتسملا نع ىلختت نل ايناطيرب نا ءسبل يأ نود لاق امدنع نيبرقملا هينواعم دحأ ىتح

 دالب وأ نيطسلفب ظفتحت نأب ايكرتل حمست نلو «برحلا يف اهيلع ىلوتسملا ايقيرفا يف ةيناملالا

 ,ةررحملا ةينامثعلا يضارألا لبقتسم نأشب ةددحم راكفأ جروج ديول ىدل تناك .('9نيدفارلا

 اهيلع ادحا علظي ملو ةيمسرلا تاونقلا بنجت دقوهف .اهيلع ًاعلطم ناك هئالمز نم دحأ ال نكلو

 .هفشكت ام ةيمهأ انه نمو .اشاب رونأ عم ةيرسلا هتاضوافم ىرجم يف ىوس اهليصافتب

 هب اهدعو دق سكياس كرام ريس ناك يذلا عضولا اسنرف ىلع ركني نا ءارزولا سيئر ةين يف ناك

 مهي ام لكو ؛ةيمهأ تاذ تسيل كيب  سكياس ةيقافتا نا ىأرو «برحلا دعب طسوألا قرشلا يف

 ناسين يف ' اسئرف ىدل يناطيربلا ريفسلا غلبأ دقف نيطسلف صخي ام يفو .ةيلعفلا ةزايحلا وه

 حتفلا ةوقب كانه نوكنس» :عقاو رمأ لوبق ىلع نوربجيس نييسئرفلا نا 5 (ليربا)

 ”7«ىقبنسو

 .دارأو :نيطساف لع ايناطيرب ءاليتسا ًامئاد دارأ يذلا هتموكح يف ديخولا لجرلا جروج ديول ناك

 . هكشنمت ةدش ىادم ةفرعم نع ةؤالمز نِجنغو .نيطسلف يف. يدوهي يموق نطو مايق عجشي نا ًاضيأ

 ةءازآلا هذهب

 .' ءاضعاو ثيوكللال ًافالخ .ىهف .ريبك دح ىلإ ةؤالمز اهلهجي ةيفلخ جروج ديول تادقتعمل تناك
 ٠ ىلع دّدشت يتلا ةيناظيربلا شرادملا نم ةنضاخلا ةسزانهايف ننردي مل :نيرخآلا ءازائولا سلجم

 نكذ ام ًاريثكو : سدقملا باتكلا ةسارد ىلع ىبرت دقل .ةميدقلا امهبادآو ةينيتاللاو ةينانويلا ميلعت

 11و قوالخللاو هراغملا امنا فرعي امم للكتاب اهفزطي “نللدقملا بافكلا 5:ةاراولا ةكانألاةلامسا نا

 ا لقو ٠ ةرارعب هشقن نغ نعي نكامألا هذه نغا هثيادخ يف ناكو ةيبورزألا بزحلا يف.اهيلع عزانتملا

 -وكيب - سكياس ةيقافتال ًاقفو نيطسلف عيسقت ىلع ضرتعا دق ناك هنا هتاركذم يف دعب ام يف بتك

 4 ذلبلا هرقل ميقعتلا اذه نأل ( ةيلودلا ةقظنملا ةصخ نموأآ اسنرف بيصن نم نيطنسلف مظعم)

 . نكأو ."«برلا'مامأ ءازجأ ىلإ اهميطحت» درجمل ةسدقملا ضرألا بسك لهاتسي الر مألا نإ لاقو
 ١" ديدجات' لجأ" نم مينسقتلل ةلباق ريغ ةدحاو نوكت' نا "بجي ”اهتداعتسا "لاح يف ':نيظلسلف ناد
 : . يح نايكك اهتمظع

(5 
 - ةنينكلا ع ابتاتركف يف'نئرق'اهرمع تانفاجتا وجو ةةيكا ةقزرعم' َفرْعَي ناك هئالئزت:ًافالخو

 .10 ص :قفارملا دلجملا :لئشراشت ,تربليج (17)
 -1914 اهومجرتمو.نيسحلا - نوهامكم تالسارم :ةيبرعلا - ةيزيلكنالا ةهاتملا يف :يرودك يليا (17)
 ش .1 99 ص :(1919 :ديزيماك ةعماج ةعبطم :جديريماك) 8
 د01 ؟ دلجملا : 0155 ليز ةعماج ةعبطم :ةتاهوين) حلصلا نمتؤم تاركذم +جرؤج ذيول ديفيد (14)
 ش .5؟ ضاءةسفن عجيرملا (15)



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 نويهص ىلإ بوهيلا ةداعإل فوفصلا مدقت وحن ؛ةيتناتستوربلا ةسينكلا نع نيقشن نيقشنملاو ةيليجنالا
 وه ناكو ٠ ةسينكلا نع ةيقاقشنالا هتديقع ةيفلخ تلكش تافهاجتالا هذه نأ رسمألا ةقيقحب ةقيقح

 اهتيادب يف ةلسلسلا هذه بوعتو ءايناطيرب يف نييحيسملا ةنياهصلا نم ةليوط ةلسلس يف 55
 يف روالفيم ةنيفسلا هيف ترحبأ يذلا رصعلا ىلإو تناتستوربلا (نييوفصلا) نيينتارويبلا ىلإ
 ءاوس :مايألا كلت يف ًاريثك لابلا يف رطخت ةدوعوملا يضارألا تناك دقل .ديدجلا ملاعلا ىلإ اهقيرط
 .نيطسلف يف وأ ةدحتملا تايالولا يف

 ناوج  !دنلوه يف ناميقي زيلكنالا نييناتيرويبلا نم نانثا مدقت ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم يف
 ءادنلوه ناكسي ةيزيلكنالا ةمألا هذه نإ» :هيف الاق امهتموكح ىلإ ءادنب - تيارتراك رزيع نباو
 دعو يتلا ضرألا ىلإ مهنفس يف ليئارسا تانبو ءانبآ لقنل ادا دعتسا رثكألاو لئاوألا نونوكيس
 يدرب نويتاتووجبلا ناك" !ءايذوأ | ًاثاريم نوكتل بوقعيو قحساو ميهاربا مهدادجأ اهب

 مهنطوم ىلإ !بوهي ءانبأ داعي امدنع نوكيس صلخملا حيسملا ءيجم نا نودقتعي_ةلوتلا رافسأب
 .يلصألا

 ينوطنا يعامتجالا حلصملا حبصأ ,ىشع عساتلا نرقلا فصتنم يف :روهظلا ىلإ ةركفلا تداع

 ةسينك لخاد ةيوق ةيليجنا ةكرحل ماهلا ردصم ؛يروبستفاش فوا لريا راس“ يذلاو ءربوك
 .«يناثلا ءيجملا» عيرستو ةيحيسملا ةنايدلا مهلاخداو ,نيطسلف ىلإ دوهيلا ةداجا اهفده ءارتلكنا

 ريفوتب ؛ةرهاصملا قيرط نع هبيرقو ةيجراخلا ريزو ءنوتسرملاب ىلإ ًاضيأ يروبستفاش ىحوأو

 نا» ةيمويلا هتركفم يف يروبستفاش بتك دقل :نيطسلف يف بوهيلل ةيناطيربلا ةيلصنقلا ةيامحلا
 ."'!«ميدقلا هبعشل ريخ ةادأ نوكيل نوتسرملاب راتخا هللا

 ال يتلا ةيلمعلا بابسألاو ايلعلا لثملاب ةقلعتملا بابسألا نم جيزم عفادب نوتسرملاب فرصت
 ىلع حلي نوتسيملاب ناك .نيرشعلا نرقلا يف جروج ديول زفاح تناك يتلا بابسألا نع فلتخت
 ةبعللا لالخ اسنرف عم سفانتلا قايس يف ةيدوهي نيطسلف ةماقإل ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ناطلسلا بئان هيف ناك ءرشع عساتلا نرقلا يف تاينيعبرألاو تاينيثالثلا نم نمز يفو ؛ىربكلا

 يضارأ ةدحو ديدهتل ةيروس ىلع رصم نم فحز دق ؛اسنرف نم معدب ؛«يلع دمحم .رصم يف درمتملا
 تناك .ةينامثعلا ةيضقلا نوتسررملاب دئاس :ةداعلاكو .ناطلسلا شرع ديدهتو ةيروطاربمالا
 .هل يدوهيلا معدلا ريفوتب ينامثعلا ماظنلا ززعي نا ةيدوهي نيطسلف ىلإ ةوعدلا نم هتاياغ ىدحإ

 يدوهي يموق نطو عضوب يلع دمحم مهلجرو نييسنرفلا ةطخ طابحإ ىرخألا هتاياغ نم ناكو
 ةهج داجيإ يه ىرخأ ةياغ ةمثو .فحزلا مدقت فاقيإ ةيغب مهفحز قيرط ىلع ايناطيرب هدناست

 ,سورلاف .ةينامثعلا نوؤشلا يف لخدتلل ًارذع اهل ءىيهت طسوألا قرشلا يف ايناطيربل ةعينص

 روفلب ىلإ يزنوربلا رصعلا نم نيطسلفو ارثلكنا :فيسلاو سدقملا باتكلا ؛نامتشوت .و ةرابرب (20)
 17١. ص ١557(, .نلانغاوو كنف :كرويوين)
 نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا ءوشنو روفلب نالعا خيرات :ةيلاعلا سدقلا راوسا ,زردناس دلانور (؟1)
 .0 ص ١15187(,: :نوتسنوو تراهئثيارو تلوه :كرويوين)

 م



 مالس هدعب ام مالس

 تاذ ةماهلا ةينوراملا ةفئاطلا ةامح مهرابتعاب نويسنرفلاو ,يسكذوثرالا بهذملا ةامح مهتفصب
 .ةماه ةيطسووأ قرش تاعامجو حلاصم ليثمت قح نايعدت اتناك /نانبل يف يجيتارتسالا عقوملا
 نم نكمتتل ىرخلا ةعامج ىثبتت نا ايناطيرب ىلع ناك ةقطنملا يف تناتستوربلا ددع ةلقل ًارلظنو
 .لثامم قح ءاعدا

 ةسايس ًاضيأ اهنا يدوهيلا بعشلا ىلإ داعيملا ضرأ ةداعإب ةقلعتملا نوتسرملاب ةركف تتبثأو
 ةسامحلا ىلإ دوعي يناطيربلا ماعلا يأرلا يف ساسح رو ىلع تبرض دقف .ةيكذ ةيلخاد

 ىلع تحبصأ هتسايس نا ؛نوتسرملاب ةيسامولبد ةفرعم يف ةاقثلا دحأ لوقيو .”ةيناتيرويبلا
 نوكت نا بجي ايناطيرب نا اهدافم .رشع عساتلا نرقلا يف أمات ًابايغ بغت مل ةيفوص ةركفب ةلص
 دقت لقأ ىلع ءام لكشب تشياعت ةركفلا هذهو .'"!«ةسدقملا ضرألا ىلإ بوهيلا ةداعا يف هللا ةادأ
 .ًاعساو ًاراشتنا ةرشتنملا ةيماسلا ةاداعم عم ءايلعلا ةيناطيربلا تاقبطلا يف

 يتلا ةيسايسلا فورظلا دجوأ دق برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد نأكو ادب ١51١5 ماع يف

 ةلاسبرر يف نزلو .ج .ه بتاكلا لءاست دقف .ينويهصلا ملحلا قيقحت ًاريخأ اهلالخ نم نكمي
 !ادوهي اوديعيو نيطسلف دوهيلا ذخأي نا نم عناملا ام» برحلا ايكرت لوخد ةظحل اهبتك ةحوتفم
 2 .«؟ةيقيقحلا

 يف ماعلا ديربلا ليدم ؛ليوماص تربريه ريس نهذ يف ةلثامم ةركف ترطخ ريصق تقوب كلذ دعب
 يف ًاوضع نوكي ةيدوهيلا ةديقعلا نم صخش لوأو رارحألا بزح ءامعز دحاو ؛ثيوكسا ةرازو
 ءارزولا سيئر لإ ةركذم 151١5 (رياني) يناثلا نوناك يف لسرأ دقف . يناطيربلا ءارزولا سلجم
 ةيجيتارتسا ةيمهآ تاذ اهنأل  ةيناطيرب ةيمحم نيطسلف حبصت نأ ًاحرتقم ثيوكسا

 .اهيف عساو قاطن ىلع يدوهيلا ناطيتسالا عيجشت دئاوف ًادكؤمو  ةيناطيربلا ةيروطاربمالل
 «يليئارزد نيماينب فيلأت نم ةياور يهو - (ديركنات) ةءارق هوتل ىهنأ دق ءارزولا سيئر ناكو
 ةبوعل وعدي ناكو «(ةيدوهي ةرسأل دلو هنكلو رضنت يذلا) رشع عساتلا نرقلا يف يناطيربلا ميعزلا
 ةديدج ةعبط نوكت داكت» ليوماص ةركذم نا مهضعبل ثيوكسا ْرسأ دقو  نيطسلف ىلإ دوهيلا
 هذه ىلإ ليملاب رعشي ال هنأب فرتعاو .رضاحلا تقولا ىتح ثادحألا ةيطغت عم (دركنات) ةياور نم
 ةريثألا يليئارزد ةلوقم ًابيجع ًاريوصت روصت ةركذملا نكلو .انتايلوؤسم ىلإ ةحرتقملا ةفاضالا
 داكي يذلاو بيجعلا ريوصتلا اذه نأ ىرن نحن اهو [ءيش لك وه يرشبلا قرعلا] نأ هسفن ىلع
 ."”«يجهنملاو مظنملا ليوماص تربريه لقع نم قفدتي امنإ يرعاش بولسأب نوكي

 ءادنوير لييئاد اهتياؤر يف :تويلا جروج نا .ًاضيأ نييناملعلا ةيلاثملا ةاعد ًاضيأ تمهلأ ايؤر هذه تناك (*)
 .ًاينويهص ًاجمانرب تحرتقا

 ةيلاربيللا ةكرحلاو ايناطيرب 187١ -1841١: ةيجراخلا نوتسرملاب ةسايس ءرتسيو زلراشت ريس (؟9)
 نالعا ؛نتيس درانويل”ًاضيأ رظنأ 77١. ص ؟ دلجملا ؛(1119 نيتينامويه ةعبطم :كرويوين) ةيقرشلا ةلاسملاو
 ,فيسلاو سدقملا باتكلا ,نامشوت كلذكو ,4  ه تاحفصلا 191١(: ءلشتيم نياتنلاف :ندنل) روفلب
 .؟؟8- 8٠١ تاحفصلا
 - :كرويوينو دروفسكوا):كورب رونايلاو لكيام ةعابطلل اهدعا «يلئاتس ايشينف ىلإ لئاسبرر ,ثيوكسا .ه .ه (؟1)

 الب



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 اهنكلو .ليوماص ةركذمل ةحقذم ةغيص ءارزولا سلجم ىلع تعّرو 11١5 (سرام) راذآ رهش يف

 ديحولا رخآلا ريصنلا نا بيرغلا نم» نا اهيلع صاخلا ثيوكسا بيقعت ناكو دييأتلاب ظحت مل
 الو بوهيلاب مامتها ىندأ متهي ال ءلوقلا ىلإ يب ةجاح ال ءيذلا جروج ديول وه حارتقالا اذهل

 فقوملا ءارو عفاودلا ةعومجمب ةيارد ىلع ءارزولا سيئر نكي ملو '''!«...مهلبقتسمب الو مهيضامب
 ةسدقملا نكامألا طوقسب حامسلا نا ءارزولا سلجم غلبأ يذلا ءجروج ديول هذختا يذلا

 وعدي نأ يف ةبارغ ثيوكسا ىأر دقو .عيظف رمأ ىه '”!«ةيناملعلا ةدحلملا اسنرف» دي يف ةيحيسملا

 :ةفلتخملا بابسألا هذه لثمل ةيناطيرب ةيمحم نيطسلف لعج ىلإ جروج ديولو ليوماص تربريه

 نيتقيرطلا نيتاه لثم ةطساوب اهسفن ةجيتنلا ىلإ لصوتلا ناكمالاب نوكي نا ًاديرف ًارمأ سيلأ»
 نييناطيربلا نيلوؤسملا نأل ؛لبقتسملاب ئبنتلا نم ءيش ةظحالملا هذه يف ناك دقل «""؟نيتفلتخملا

 جاتنتسالا اذه :دحاو جاتنتسا ىلإ اولصوت دق ؛ةفلتخم قرط ةدع ةيلاتلا نينسلا يف اوكلس نيذلا

 يه نيطسلف هاجت لاح ىلع رقتست ال يتلا ايناطيرب ةسايسل ةزيمملا صئاصخلا ىدحإ نا وه

 ١ .ةسايسلا ةذهل رق دضناو ينس اكانف سلفا

 نيطسلف نا ءارزولا سلجمل لاق دقف .ليوماص حارتقا دضريبكلا هتطلس نزوب رنشتيك ىقلا دقل

 مل كلذلو .""قئال دحاو فرم اهيف سيلو ءاهاوس وأ ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ةليئض ةميق تاذ

 ةيمهأ يف يأرلا رنشتيك فلاخي لظ جروج ديول نكلو ؛:ليوماص حارتقاب ءارزولا سلجم ذخأي

 .ةيجيتارتسالا نيطسلف

() 
 ندملا ىربك ةيناث ,رتسشنام ةنيدم يف دلو دقف ءزليو نم ةلئاع ىلإ يمتني جروج ديول نا عم

 هتايح نم ريبك بناج لاوط اهمعدي رمتسا يتلا ةيلاكيدارلا ةيلاربيللا نطومو ةيناطيربلا
 ناكو .ايناطيرب يف ةيدوهي ةيلاج ربكأ نطوم ؛ندنل دعب ؛ًاضيأ رتسشنام تناكو .ةيسايسلا
 يف ةصاخلا بوهيلا تامامتهال نيكردم لشرشتو روفلب لثم ؛ةقطنملا نولثمي نيذلا ناملربلا ءاضعأ

 .ةيباختنالا مهتقطنم

 0 قنتعا ,ةريبكلا ةيلاربيللا «نايدراغ رتسشنام» ةفيحص ريرحت سيئر «توكس . ك نإ

 رقتسا يذلا لصألا يسورلا يدوهيلا يئايميكلا ملاعلا ,نامزياو ميياح دي ىلع 1414 يف

 ىنيت دقو :ًايشانس هيلإ نيبرقملا برقأو جروج ديول ةقث عضوم ربتعُي ثتوكس ناكو .رتسشنام

 ةفيحصل يركسعلا لسارملا ىأرو .مزع نم ةيلاثملا هتعيبط نع فرع ام لكب ةيضقلا

 .405 ص :(154١؟ ,دروفسكوا ةعماج ةعبطم

 .5ا/ا/ ص ؛هسفن عجرملا (؟4)

 .هسفن عجيملا (؟)

 .هسفن عجيرملا (؟18)

 .817//- 41 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (؟7)



 ماليس هدعب ام مالس

 ةيركسعلا ةدئافلا يف لثمتي ةلأسملل ًالمكم ًابناج «ماثوبدياس تربريه ىعدي يذلاو ««نايدراغلا»

 نا» 11١١ (ربمفون) يناثلا نيرشت ١1 يف رداصلا ةفيحصلا ددع يف بتك دقف .ايناطيربل

 نيطسلف لعج ىلع دمتعي «ةيرحب ةيروطاربما اهتفصب هلك ةيناطيربلا ةيروطاربمالا لبقتسم

 ."7«ةينطولا ديدش رشبلا نم قرع» اهنكسي ةلزاع ةلود

 امأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا قايس يف ةينويهصلا ىلإ «نايدراغ رتسشنام» ةديرج لوحت ققحت دقل
 رشعب كلذ لبق  هيلإ ةينويهصلا تلقتنا ىرحألاب وأ  ةينويهصلا ىلإ لقتنا دقف جروج ديول
 رودويث روتكدلا ءاهسسؤلو ةينويهصلا ةكرحلل ًايناطيرب ًايماحم لمع 110 ماع يفف .تاونس
 بجي له :ىهو ؛ةينويهصلا ةكرحلا فوفص يف ضمم قاقشنا يف ببست عوضوم نأشب :لزتره

 ذاختا ةظحل يف لزتريه لثمي ناك هرابتعابو .نيطسلف يف ةرورضلاب ةيدوهيلا ةلودلا نوكت نا
 .ةينويهصلا ةكرحلا اههجاوت يتلا ةطرولا مهف نم هنكمي عضو يف ناك دقف .رارقلا

 تضؤٌوق يتلا !دوهي ةكلمم مدق ةميدق تناكف اهروذج امأ ؛دهعلا ةثيدح ةينويهصلا ةكرحلا تناك

 يناثلا نرقلا يف ةيبنجأ ضارأ يف اهناكس مظعم درشتو ؛ةميدقلا امور اهتقحس مث اهلالقتسا
 يفنلا يف مهدوجو ءانثأ ىتح اولظ دعب ام يف اوفرع امك بوهيلا يأ - ابوهي ءانبأ نكلو .داليملل

 اوشاع يتلا بوعشلا نع مهسفنا اولزعو ؛مهزيمت يتلا مهتاداعو مهنيناوقبو مهتنايدب نيثبشتم
 يتلا ةديدعلا رزاجملاو اهل اوضرعت يتلا تاداهطضالاو ءايند ةبترم يف مهعضو نإ .اهينارهظ نيب
 .صاخلا مهريصمو ةصاخلا مهتيوهب مهروعش ززع دق ,رخآ ىلإ دلب نم مهدرط راركتو مهب تّلح
 لالخ اوناك كلذلو ؛نويهص ىلإ هللا مهديعيس  ةينيدلا مهميلاعتل ًاقفو  رسمألا ةياهن يف
 .«ميلشروأ يف ةمداقلا ةنسلا» لاهتبالا نوددري ةنس لك مهحصف ديعب مهئافتحا

 نرقلا ابوروأ ةيجولويديا اهتلوح نا ىلإ ةيصالخ ايؤر درجم تلظ نويهص ىلإ ةيلبقتسملا ةدوعلا
 ةركف يهو - نمزلا كلذ نع ةربعملا راكفألا ىدحإ تناك .رصاعم يسايس جمانرب ىلإ رشع عساتلا

 نوكي نا يغبني ةمأ لك نا يه ترهدزاو تعنيأف ةيسنرفلا ةروثلا شويج ناكم لك يف اهتسرغ
 ةلباق ةلأسم لاحلا ةعيبطب ناك ةمأ لكشي يذلا امو ةمألا موهفم نا عم) لقتسم دلب اهل

 اهبجومب يتلا ةديقعلا هذه ىلإ ةاعدلا زربأ ,ينيزتام يبيزيج يلاطيالا يروثلا ناك .(شاقنلل
 ةمدخ يف ةصاخلا اهتلاسر عباتتو هب درفتت يذلا اهغوبن ققحت يك ةمأ لكل ةيرحلا قالطا بجي
 اهناريج حلاصم لب ءبسحف ةصاخلا اهحلاصم مدخت ال ةمأ لك ةيموق نوف اذكهو .ةيرشبلا

 - ايلاطيإ لاطبأ مظعأو  ينيزتام ليمز يدلابيراغ يبيزيج لضان ةديقعلا هذهل ةمدخو .ًاضيأ
 .ايلاطيإ لجأ نم لضان املثم اسنرفو ياوغوروالا لجأ نم

 ممألا ضعب نا ملاعلا اهنم يناعي يتلا للعلل ةيساسألا بابسألا دحأ نأ حرطلا اذه ضيقن ناك

 نع هرييغت بوجو هعابتأو ينيزتام ىأر عضو ىهو - اهلالقتسا وأ اهتدحو قيقحت نود ليح دق

 :ندنل) ةيبرعلا  ةيدوهيلا  ةيناطيربلا تاقالعلا ,1518 191١4 ,نيطسلف ةلاسم :نامديرف ايعشا (؟4)
 , 8 _رص ,/كقالا» «لوب ناغيكو جدلتور



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 اتحبصأ ايناملاو ايلاطيإف  راسيلا نم نيميلا هفطخ اذه مهجمانربو .ةروثلا ىأ برحلا قيرط

 ًاعوضوم جمانربلا اذه حبصأو ايناملا يف (كرامسب) ى ايلاطيا يف (روفاك) دي ىلع نيدحوم نيدلب

 ةيلهألا برحلا يف ىرخأ ةوطخ ةيموقلا تمدقتو .ابوروأ يف كرتشملا يسايسلا ثحبلا عيضاوم نم

 ةعبس تلواح امدنع )١871 - ١1815( ةيكريمألا ةيلهألا برحلاو )١18417( ةيرسيوسلا

 ًاداحتا ةدحتم ةيكريمأ ةيالو ةرشع ىدحإو ,ًايلارديفنوك ًاداحتا ةدحتم رديوت تانوتناك

 ىلع ناك اذكهو .نيتلاحلا يف ةيلارديفلا ةموكحلا شويج اهتقحسف - لصفنت نا ًايلارديفنوك
 .تبأ مأ تعاش .ةدحاو ةمأ يف دحوتت نا بوعشلا

 تاعومجم ءازإ حماستلا مدع وه :ملظم بناج اهل نوكي دق ةديدجلا ةيموقلا نا ىلع لدي اذه ناك

 ةيبرغلا ابوروأل ةينطولا ةئيبلا يفف .لاحلا يف دوهيلا ههجاو ام اذهو .ةيرثكألا نع فلتخت
 نإف ؟قويسفرف اسزق نوقي: لهو ؟ املا ايناحلا وهي لف :ةنيدج اكتم ةيوريزلا ةلاسك ا تدختا
 دق ةيبرغلا ايوروأ دوهي ناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن عم ؟ةصاخلا مهتيوه نع !ذام كلذك اوناك

 حبصأف :نورق ىدم ىلع مهيلع تضرف يتلا دويقلا نم ريثك نم ينوناقلا قاتعنالا اوققح

 يتلا ةفرحلا ىأ ةنهملا اوسرامي ناو ءاهيف نوميقي اوناك يتلا تاوتيغلا نم جورخلا مهناكمإب

 اولظ مهنكلو  ةينطاوملا قوقحب اوعتمتي ناو ءضرألا اورتشي ناو ؛مهرايتخا بسح نوديري

 .ءابرغ مهوربتعا نيذلا مهناريج نم ءادع ةجوم نوهجاوي

 ؛ادنلوب اهنمض نمو ةيسورلا ةيروطاربمالا  ةيقرشلا ابوروأ يف ةياغلل ًارطخ دوهيلا عضو ناك
 ةيروطاربمالا نم مسقلا كلذ لخاد شيعي ملاعلا دوهي مظعم ناك  ايناركواو قيطلبلا نادلبو
 نمض يأ :ايسور رصيق تاكلتمم نمض نوشيعي اومادام هيف مهتماقا تددح دقو ؛ةيسورلا
 تناك - صاخ نذإب رخآلا ضعبلاو ةيعرش ريغ ةروصب ضعبلا  طقف مهنم ةلقو  «ةريظحلا»

 هذه نمض ناكو .«ةريظحلا» جراخ رخآ ناكم يأ وأ ىكسوم وأ غروبسرتيب تناس يف شيعت

 نييسور اونوكي نا مهل ًاحومسم نكي مل نويسور دوهي مه دوهيلا نم نييالم ةتس «ةريظحلا»
 مسا اهيلع قلطي يتلا ةمظنملا رزاجملا ةيحض اوناك لب ةينوناق دويقب نيديقم اونوكي مل .ًادوهي

 نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلاو رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو .(مورغوب)

 ةاجنلل أبلط ةيسورلا ةيروطاربمالا نم ةريبك دادعأب بوهيلا برهف رزاجملا هذه ةعاظف تديازت

 .اجلملاو

 نا ًاموتحم ًارمأ ناك دقف ءاهعيمج ةيسايسلا للعلل يفاشلا جالعلا كاذنآ تناك ةيموقلا نا امبو

 ريصملا ريرقتو ةيموقلا ةدحولا نا ةقيقحلاو .ةيبوهيلا ةلكشملل جالعك ةيموقلا ام دحأ حرتقي

 مهتاجاتنتسا ىلإ اهوفلؤم لصوت ريبعتلا ةغيلب بتك يف احرط دق لقتسم يدوهي ثلونموك نمض
 نم لوأ ناك لب ؛جمانربلا اذه لثم غاص نم لوأ لزتريه رودويث نكي مل ًأذإ ."!ةلقتسم ةروصب

 قاتعنالا ؛هناونعو ركسنب ويل باتكو «(1877) سدقلاو امور ,هناونعو سيه سيزوم باتك بتكلا هذه نم (#)

 .(1885) يتاذلا

 م



 مالس هدعب ام مالس

 نوميقي اوأدب دق ايسور نم دوهيلا داورلا هيف ناك نمز يف ًاسوملم ًايسايس ًاريبعت هاطعأ
 .ةيسايسلا رومألا ةيوست اورظتني نا نود نيطسلف يف تارمعتسم

 ناك ؛ةيسايسلا ةينويهصلا ةركفب «ديدجلا هعمتجم يف جمدنا يدوهي وهو ؛لزتريه ءاج امدنعو

 ناكو .ىلوأ .ةيمهأ اذ نكي ملف اهعقوم امآ مهب ةصاخ ةيدوهي ةلود ىلإ ةجاحب دوهيلا نا

 سيراباو النسارم, يرضع ايففص ناكفكا كلذذ ةيدبوهيلاو بوهيلا نع ًائيش هقفي ال داكي لزتريه

 يف اسنرف يف ةيماسلل ءادعلا ةمدص تثدح نا ىلإ ةيدوهيلا هلوصأ يسن انييف فحص ىدحإل

 ةيخيراتلا مهتنحم نم ملاعلا دوهي ثذاقنإ ىلإ ةجاحلاب هتعنقأف سوفيرد ةيضق

 ,هنامز ابوروأ يف يسايسلا لمعلا تاقفص دقع ةيفيكب ةيارد ىلع ناك دقف ًايويند الجر هرابتعابو

 يلوؤسم عم ةينويهصلا مساب تاضوافم أدب هنا مث . .ةينويهص ةمظنم ءاشنإ يف عرش مث نمو

 ضرأ - نيطسلف ىعدت يتلا دالبلا اهب عتمتت يتلا ةديرفلا ةيبذاجلا كردي ملو .ةفلتخم تاموكح

 عم لمع تالاصتا يرجي ادب نا دعب لإ «ليئارسا ضرأ بوهيلا اهيمسي يتلاو  نيينيطسلفلا

 يف تانطوتسم ةماقإ عجشت ةقباس تاونس ىدم ىلع تناك ةيدوهي تامظنم عمو نيرخآ دوهي

 .ةسدقملا ضرألا

 اهتجيتنب عنتقاف ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم تاضوافم لزتريه ىرجأ نيرشعلا نرقلا ءدب دنع

 أدب اذكهو .نهارلا تقولا يف ريدقت لقأ ىلع  ةينويهصلا تاحرتقملا ىلع قفاوي نل ناطلسلا نأب

 ريذو «نيلربماشت فيزوج عم ًاماه ًاعامتجا دق 9-4ماع وو: عرتخلا نكافأ قا غحبب

 ةيلايربمالل أبأ ربتعي نيلربماشت ناك .روفلبو يروبزلاس يتموكح يف يوقلا تارمعتسملا

 ىلإ ًافطاعتم ىغصأ دقو «ةيبوهيلا ةلكشملل يموق لحب اند نمؤي ناكو ءةثيدحلا ةيناطيربلا

 يف رمألا لوأ «يدوهي يسايس يناكس عمجت ةماقإ يف لثمتي قباس لصأ هل يذلا لزتريه حارتقا

 ةياهن يف رخآب وأ لكشب ديلا لوانتم يف نيطسلف نوكت نا لمأ ىلع نيطسلف دودح نم بيرق ناكم
 ءانيس ةريزج هبش دودح ىلع شيرعلا عاطق وأ صربق امإ هنهذ يفو ثدحتي لزتره ناكو .رمألا
 ًايعقاوو ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم نيئزج ًايمسا اتناك نيتقطنملا اتلكو ,نيطسلفل ةيذاحملا

 يف لزتريه دعاسي نا ضرع هنكلو صربق نيلربماشت دعبتسا دقو .ايناطيرب لبق نم نيتلتحم
 .ءانيس نوؤش ىلع نيفرشملا نييناطيربلا نيلوؤسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا

 نا غريبنيرغ دلوبويل يناطيربلا هلثمم ربع لزتريه ررق ةقفاوملا هذه ىلع لوصحلا لجأ نمو

 يذلا «جروج ديول ديفيد ىلع هرايتخا عقوف ءًايسايس عساو عالطا يذ ماحم تامدخب نيعتسي
 قفخأ حارتقالا نكلو .امهاكرشو زتريورو جروج ديول ةكرش ,ةيندنللا هتكرش مساب ةيضقلا ىلوت

 ىلإ نيتلاسررةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تلسررأف ءرصم يف ةيناطيربلا ةرادإلا ةضراعم ةجيتنب

 هحارتقا نا امهيف هغلبت 15١: ” (ويلوي) نومت 7١و (وينوي) ناريزح ١5 خيراتب لزتريه روتكدلا

 « هترازو ةطلسل عضخت يدوهيلا ناطيتسالل ةقطصنم ضرعي نا عيطتسي هنا نيلربماشت لاق ٍذئدنع

 ءروفلب سيمج شرآ دّيأ دقو .ةيناطيربلا ايقيرفا قرش يف ادنغوأ يف ناطيتسالا ةيناكما حرطف
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 هريكفت نم ريثكلا ةيبوهيلا ةلأسملا ىلوأ دق روفلب ناكو .نيلربماشت حارتقا ءارزولا سيئر

 ديول ّدعأ كلذ ىلع ءانيو ءادنغوأ حارتقا ىلع لزتريه قفاو دقو .ًايموق الح بلطتت اهنا جتنتساو

 يفو .اهرارقإل ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ًايمسر اهضرعو يدوهيلا ناطيتسالل ةءارب ةدوسم جروج
 لاح يف هنا ةلئاق ةيباجيإب نكلو ظفحتب ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تباجأ 1١١ ماع فيص
 ىف ةيباكيإ ةرظف هتلالج ةميكح رطتتس :ةيلاتلا ةخسلا لالخ تاكراتحملاو :تانساردلا خاجت
 ايي ةمركم قع نااص نمنمر ناري زا كلذ ناك# ةيدرهي هريعتسم هانا لإ ةقداهلا كاحرتفلا
 بعشلل يموق عضو ءاطعإب ةينمض ةروصب لوقي يمسر نايب لوأو ؛«ةينويهصلا ةكرحلا ىلإ
 ١ .لوألا روفلب نالعإ ناك هنا يأ ,"'يدوهيلا
 حارتقا لزتريه حرط عامتجالا اذه يفو «يملاعلا ينويهصلا رمتؤملل عامتجا كلذ ديعب دقعنا
 نفيا ل :تردلا لع املك ةيرظلا لف هد اقيرا قرع ناتستسالا له ذعر ءاقكوا

 نيبودنملا نا عمو .رزاجملا عئاظف نم ةاجنلا ةيرصيقلا ةيروطاربمالا دوهي عيطتسي ثيح «داعبملا
 مامتها يأ دبي مل مهمظعم نإف ,ةقفاوملاب تيوصت ىلع لصحي نا مهميعزل اوحاتأ عامتجالا يف

 قيرط ةياهن يف اهسفن ةينويهصلا ةكرحلا تدجوو .مهفالسأ ضرأ ىوس ىرخأ ضرأ ةيأب

 يأ ىلإ هجتت نا يف ةكرحلا بغرت ملو ؛نيطسلف ىلإ ةكرحلا دوقي فيك لزتريه فرعي مل :دودسم
 اهسفن ىلع ةمسقنمو ةككفم ةماعز ًافلخم 1104 ماع فيص يف لزئريه تام دقو .سخآ ناكم
 .اقيمع اماسقنا

 أرتقا حرطف ءايناطيرب يف ةديدج ةيلاربيل ةموكح ليكشت رثأ ١1507: ماع يف جروج ديول داع

 ةيناطيربلا ةموكحلا تضفر ىرخأ ةرمو .غروبنيرغ دلوبويل نم ضيرحتب ةساردلل ءانيس
 ةرازو فقوم نا :آالئاق ١٠١1 (سرام) راذآ ٠١ خيراتب يارغ دراودا ريس بتكو «حارتقالا

 ." اريغتي مل ةيجراخلا

 تناك تقو يف جروج ديول ديفيد اهلثمي ناك اهلكشت تاونس يف ةينويهصلا ةكرحلا تناك امدنع
 رثكلا هنئابز نم ًادحاو ًانوبز الإ ةينويهصلا ةكرحلا نكت ملو اهسفنل فيرعت ءاطعإل هيف ىعست

 ميعز يأ نكي مل ءاهل ينهملا هليثمتل ةجيتنو ؛كلذ عم  ًاريبك ًانوبز ةيحانلا هذه نم نكت ملو -

 ةركف هتدوار امدنعو .اهفادهأو اهتعيبط مهفل هعضو نم لضفأ عضو يف رخآ يناطيرب يسايس

 نا بجي امع هتركف نم حضوأ ةركف كلمي دحأ نكي مل 1514. ماعو 15117 ماع يف نيطسلف حتف

 .هترطيس تحت تحبصأ ام اذإ نيطسلفب هلعفي

 ًاهجوم طسوألا قرشلا يف همامتها ناك يذلا ,نوسليو ىردوو نأش هنأش «جروج ديول دارأ دقل

 يف برلا لمع هربتعي ناك ام هدالب ىلوتت نا ؛ةيكريمألا ةيتناتستوربلا تايلاسرإلاو سرادملا ىلإ

 .اهيلي امو 5١١ ص ١154١(: ءاكريما يف ةيدوهيلا

 نم قئاثولا ١. - ؟ - .غ .جروج ديول قاروأ ,كوربرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم تالجس بتكم ندنل م
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 ةطساوب هدالب ةيروطاربما ةمظع ةدايزل ططخي ناك :ىكريمألا سيئرلل ًافالخ ؛هنكلو .ةقطنملا

 ْ .يبرلا لمعب مايقلا
 ىعرت نا ايناطيرب ىلع بجي هنا جاتنتسالا ىلإ ىهتنا ىتح يركفلا هجهن جروج ديول عبات دقل
 ةيناطيربلا ةموكحلا يف هئالمز نم ددع لصوت دقو .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ةيدوهيلا ةيموقلا

 ىلإ تدأ ةريثك قرطو  ةفلتخم قرط ىلع ريسلاب نكلو ء1١11 ماع يف هسفن جاتنتسالا ىلإ

 برعلا نع ةئطاخ راكفأ ةجيتن نيسح فيرشلا اوديأ نا دعب مهنا ىهرمألا يف بيرغلا .نويهص
 .بدوهيلا نع ةئطاخ راكفأ ةجيتن ةينويهصلا دييأت ىلع نآلا اوكشوأ نيملسملاو



 تك ا

 روفلب نالعإ ىلإ قيرطلا يف

)0( 

 يفو ةيبرحلا هتيجيتارتسا يف «يقرش هجوت وذ» ىهو - جروج ديول ناك
 ءاضعأ نم هرظن ةهجول دييأتلا بسك يف حجن دق  ةيبرحلا هفادهأ

 ةصاخ نيطسلف ىلإو ؛ةماع طسوألا قرشلا ىلإ نورظني اوأدب نيذلا ؛نيماهلا نييندملا ةموكحلا

 نا ىلإ :ةصاخلا هتقيرطب لك جاتنتسالا ىلإ ًاعيمج اولصوتو ؛ةيروطاربمالل ةيويح حلاصمك
 .ملسلاو برحلا يف ايناطيرب تاجايتحا مدخي نا هنأش نم ةينويهصلا عم فلاحت ةماقإ

 ماع ءاتش يف قرشلا يف برحلل ةيجيتارتسإلا ةيمهألاب هءاكرشو رنليم دروللا جروج ديول عنقأ دقل
 رصن زارحإ نم ءافلحلا نكمتيس له لاكشألا نم لكش يأب احضاو نكي مل تقو يف يأ 7
 كلذ عيبر يف برحلا ةدحتملا تايالولا تلخد نا دعب ىتحو .ىرخا ةقطنم ةيآ يف وأ كانه مساح
 ةيقافتا دقع نود ةلوليحلل بسانم تقو يف نويكريمألا لصي لأ ًامامت نكمملا نم نا ادب ,ماعلا

 ًاضيأ كلانه ناكو . اهعقاوم يف رخآبوأ لكشب ةبراحتملا فارطألا يقبت ءضوافتلا قيرط نع حلص
 ءارزولا سيئر دكأ ءةقطنم ىلع مهترطيسب نوظفتحي كارتألاو ناملألا كرت نم قلقلاب اورعش نم
 .ةيويحلا اهتيمهأ يناطيربلا
 امهقلق ءسكياس كرامو يريميا ويل ؛يبرحلا ءارزولا سلجم يف رسلا ينيمآ ادعاسم ىدبأ دقل
 ام اذإو .برحلا دعب ام ملاع يف ايناملا ةضبق يف ًايلك ةينامثعلا ةيروطاربمالا طوقس لامتحا نم
 ةيروطاربمالا عيطتست ال رطخ اذهو - ةوّدع ديأ يف تعقو دق دنهلا ىلإ قيرطلا نوكت كلذ ثدح
 تاكلتملل يبونجلا فرطلا ىلع ايناطيرب ءاليتساو كارتألاو ناملألا برطب َّلِإ هيدافت ةيناطيربلا
 ام يفو ...نيدفارلا دالب مضب ةيادبلا ذنم رّكف دق ىناطيربلا ءارزولا سلجم ناكو .ةينامثعلا

 اودكأ نيالا نييظملا ماكحلا عم اهيلغ ققتم تابيترت ثّرعأ نقف :يرعلا ةريؤج هبشب قلعتي

 .ايناطيربل نيلاوم مهئاقب ىلع دامتعالا نكمي كلذبو ؛تاناعإ مهل عفدت اهبجوميو مهتيلالقتسا
 قيرطلا عطقت ايسآب ايقيرفا لصي ًارسج اهرابتعاب يهف .ةديحولا فعضلا ةطقن نيطسلف تيقب

 ا
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 قيرطلا ددهت يلاتلابو ةانقلا ددهت سيوسلا ةانق نم اهبرق مكحب اهنا امك ءدنهلاو رصم نيب ةيربلا

 .ًاضيأ دنهلا ىلإ ةيرحبلا

 ةركذم يف ةلأسملا ثحب دقو «ةموكحلا يف رثليم ناوعأ نيب نم ةسيئرلا ةيصخشلا يريميا ناك

 ايناملأل حامسلا نم ًارذحم لاقف :11177 (ليربا) ناسين ١١ خيراتب ءارزولا سلجم أ اينقَي

 برحلا دعب طسوألا قرشلا ىأ ايوروأ ىلع ةرطيسلا قيرط نع ايناطيرب ىلإ ىرخأ ةبرض هيجوتب

 ةيروطاربمالا هباجت نا نكمي يتلا رطاخملا مظعأ دحأ يه نيطسلف ىلع ايناملا ةرطيس ناد

 ."!«لبقتسملا يف ةيناطيربلا

 يكناه سيروم نينعاسم ءروغ - يبسمروأ ميلو دعب نمو ءسكياس كرامو يريميا نييعت ىرج

 يف ًأطباضو نالربلا يف ًاوضع ناك يريميا نا امبو .يبرحلا ءارزولا سلجم ةيراتيركس ةسائر يف

 هجوت يتلا ةيزكرملا ةعومجملا دارفأ دحأ حبصأ دقف «ةيبرحلا ةرازو يف هتمدخ ىدأ شيجلا

 يف طسوألا قرشلا نكي مل ءايراتيركسلا زاهج لخاد تايلوؤسملا عيزوت دنعو . يبرحلا بوهجملا

 هسفن كرشأ دق ناك يريميا نكل .سكياس صاصتخا قاطن يف ناك لب يريميا صاصتخا قاطن

 .ميدق قيدص ىلإ ةدعاسملا دي دم امدنع ةيطسوأ قرشلا ةسايسلا ىلع ريثأت اهل ةلأسم يف

 يريميا هيلإ فّرعت شيجلا يف طباض وهو ؛:نوسرتاب يرنه نوج لينولوكلا وه ميدقلا قيدصلاو

 ىلإ بلط دقو ؛يلوبيلاغ ةلمح يف يدوهي قليف ةدايق طباضلا اذه ىلوت دقو ءايقيرفا بونج يف

 ريغ دوهيلا نم ةبيتك ءاشنإب ةيبرحلا ةرازو نم نذا ىلع لوصحلا يف هدعاسي نا يريميا

 ىزغت امدنع نيطسلف يف لاتقلل ةبيتكلا هذه لسرت نا ىلع ,ةيناطيرب ةدايق تحت لاتقلل نييناطيربلا

 ءايتناتستوزب ايدئلربا نؤسركاب ناك .ءانيس ربعو رصم نم ةينامثعلا ةيروطربمالا ايناطيرب

 ببسب ةرهش لانو ,دوسألا ديصل ًايواهو شيجلا يف ًافرتحم ًاطباضو ,سدقملا باتكلا يف ًارحبتمو

 اهب فصتي يتلا ةرماغملا حورب رهتشا امك «ىفاست يف رشبلا ةلكأ» تيصلا عئاذلا هباتك

 يدوهي ياديصوقو؛ «يكسنتوباج ريميدالف نم ةيدبوهي ةبيتك ءاشنا ةركف هتءاج دقو .ةنصارقلا

 نيرجاهملا نم ًاريبك ًاددع مهدالب يف اوري نا نوتقمي زيلكنالا نا دقتعي ناك ,عبطلا داح يسور

 ةمدخلا نودؤي الو نييناطيرب اياعر دعب اوحبصي مل نيذلاو ماسجألا ءايوقألا سورلا دوهيلا

 يف تدعاس اذإ ةيدوهيلا ةيركسعلا ةبيتكلا نا ةركفب أذوخأم يكسنتوباج ناك دقو .ةيركسعلا

 كلذب حبي مل هنا ريغ ؛عقاو ىلإ ينويهصلا ملحلا ليوحت وحن ًاريبك ًاطوش عطقت ,نيطسلف ريرحت
 دح ىلإ ءىشنأ يلوبيلاغ يف هداق يذلا يدوهيلا قليفلاف ,ةركفلل نوسرتاب سمحتو ."ارمألا لوأ

 ندنل) ةيبرعلا  ةيدوهبلا  ةيئاطيربلا تاقالعلا /1511/8- 1914 ,نيطسلف ةلأسم ؛نامديرف ايعشا )١(

 .1117 ص ,(1917/7 ,لوب ناغيكو جدلتور

 ؛نامركا درانريب :كرويوين) زتاك ليوماص لبق نم ةمجرتم ؛يدوهيلا قليفلا ةصق ,يكسدتوباج ريميدالف (؟)
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 ةدوعومللا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 ةدايقب نوسرتاب عتمتسا دقو .رودلبمارت فيزوج نتباكلا ءيكسنتوباج كيرش 0 ريبك
 ."قليفلا

 ةيبوهيلا ةيلاجلا ءامعزف .ةلهس نكت مل ةمهملا نكلو ,نوسرتاب ةدعاسم ىلع يريميا قفاو
 نيذلا بوهيلا رطخلل ضرعي مهرظن يف هنأل :ةديدش ةضراعم عورشملا اوضراع نويمسبرلا
 نإ« ةيبامثعلا ةيرزطاربمالاو ايزاقته -انسفنلا ةيروطار ماو ةيثامالا ةيزوطازيمالا يف نونقيفي
 ىلع تناك ةينويهصلا ةدايقلا نا عمو ..ءافلحلل نوزاحني دوهيك دوهيلا نا عورشملا يحويس
 راكنتسا يف اهيلإ تمضنا دقف ءىرخألا رومألا مظعم يف ةيناطيربلا ةيدوهيلا ةيلاجلا عم فالخ
 عوضوملا يكسنتوباج راثأ امدنعو .ةبراحتملا ةيبوروألا تافلاحتلا ىدحإب ةينويهصلا ةيضقلا طبر

 يف ةيدوهيلا ةبيتكلا دعاست نأ هحارتقا نا ةيناطيربلا تاطلسلا تأر ١5١ ماع يف ةرم لوأل
 دعب فرعي دحأ ال» :نيلوؤسملا رابك دحأ لاق دقف .ىودجلا ليئض حارتقا وه نيطسلف ريرحت

 .()«ًاقالطإ بهذن نل اننإ لوقي رنشتك دروللاو نيطسلف ة ىلإ بهذنس ىتم

 ءارزولا سلجم مامأ يكسنتوباج بلط عضو يف حجنف 1911و ١117 يماع لاوط يريميا رباث
 نأشب ىرخألا ةفيلحلا تاموكحلا عم ضوافتت ةيناطيربلا ةموكحلا تذخأ كلذ دعب .يبرحلا
 نيميقم ىرخألا ةفيلحلا نادلبلا نم نينطاوم ةيركسعلا ةمدخلا يف لبقي نا دلب لكل حمسي قافتا
 اومضني نا ايناطيرب يف نوشيعي نيذلا سورلا دوهيلا ناكمإب راص ؛ىرخأ ةرابعب .هضرأ ىلع
 ةيدوهي ةدحو تلّكش 1111 ماع فيص يفو «قافتالا اذه نائربلا رقأ دقو .يناطيربلا شيجلا ىلإ

 لينولوكلا ةدايق تحت تعضُوو يناطيربلا شيجلا نمض «يدوهيلا قليفلا دعب ام يف تيمّس»
 رثكأ انتدعاسم نم دوهيلا نكمتي دق :لاقف عورشملل ةسامحلا ديدش جروج ديول ناك .نوسرتاب
 ."”!نيطسلف ةلمح يف «برعلا نم

 هتامامتها عضو دق :«ةينويهصلا نع سكياس كرام هليمز هثدحي نا لبق «يريسميا نكي مل

 تناك ةماعلا هلويم نا عم ؛دحاو روظنم نمض يدوهيلا قليفلل هدييأتو نيطسلفب ةيجيتارتسالا

 يسايسلا هجوم ةناكم يف اهل ًادنس دجت تناك يدوهي يموق نايك مايق ةركف نكل ةينويهصلا وحن

 أدب يذلا رنليم دروللا هميعز نم ةياعرلا ًاضيأ ىقلت ةركفلا تناكو «نيلربماشت فيزوج «قوتملا

 دقو . لئامم فطاعتب رعشي هسفن يريميا ناكو . هتايح نم ركبم تقو يف ةينويهصلا عم هفطاعت

 باتكلاب ةفوغشلا ةرتلكنا ىوس دلب نم ام ؛ةدحتملا تايالولا ادع ام يف» :لوقي دعب ام يف بتك

 مهنطو ىلإ بوهيلا ةبوع يف ةبغرلا ًامئاد ربتعي ءاهريكفت ىلع سدقملا باتكلا بلغي يتلاو سدقملا

 :كرويوين) ىلوألا تاونسلا ,يكسنتوباج ريميدالف ةصق :ةلودلا لجرو برمتملا ؛نامتشيش .ب فزوج (5)

 .55 ص ؛يدوهيلا قليفلا ,يكسنتوباج (4)

 كرام ءنوسلدا رجور ؛1517 طابش ٠ عامتجا ةركذم .نامزياو قئاثو تاظوفحم .ليئارسا ,تدبوخر (ه)
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 ."!«هنم ؤربتلا زوجي ال ًايعيبط ًاماهلإ ميدقلا

 ةثالثلا رسلا ءانمأ يدعاسم دحأ ةفصب سكياسو يريميا ىلإ روغ- يبسمروا ميلو مضنا امدنع
 ةركفلل ةرشابملا تايناكمالاب ًاديدحت رثكأ ًامامتهإ هعم لقن ءيبرحلا ءارزولا سلجم يف

 بهذ دق ؛رذليم برولل ًاريتركسو نالربلا يف ًاوضع هرابتعاب ءروغ يبسمروأ ناكو .ةينويهصلا

 صخش ةيصخشلا هترمإ تحت اوناك نيذلا دحأو .يبرعلا بتكملا يف لمعلل طسوألا قرشلا ىلإ
 يف ةينامثعلا طوطخلا فلخ لمعت ةيلاعفلا ةديدش ةعومجم دئاق ءنوسنوراها نوراهأ ىعدي
 ضرعت دقو .ةيكرتلا تاوقلا تاكرحت نع تارباخملل تامولعم عمج اهتمهمو «ةيدوهيلا نيطسلف»

 اهنأك دوهيلا حلاصم رهظأ هنأل «دوهيلا ةيقب نم ةلمحل ,يكسنتوباج ضرعت املثم نوسنوراها
 لامج ناك يتلا ؛نيطسلف يف ةيدوهيلا ةيلاجلا رطخلل ضّرع كلذبو  ءافلحلا حلاصمب ةطبترم
 اهعمجي ناك يتلا تامولعملا نا ديب .نمرألل هئالمز ةلماعمك اهتلماعمب هيرغي ام دجي اشاب
 ةيركسعلا ةدايقلل ةريتكلا اهتدئاف تتبثا :ةيكرتلا ةيزكسعلا عقاولاو تاعافدلا نع نوستؤرافا

 .روغ  يبسمروا نم ريدقتلا تيقلو رصم يف ةيناطيربلا
 هتارابتخاو هثاحبأ يه ,روغ  يبسمروا اهب نتتفأ نوسنوراها ةايح يف ىرخا ةيحان ةمث تناك

 نوسنوراها كرتشا نينسلا نم دقع لبقف .هيف هترهش لان يذلا لاجملا تلّكش يتلاو ةيعارذلا

 كلت ذنمو .نينسلا فالآ لبق رهدزا يذلا يربلا حمقلل يلصألا قرعلا ىلع تيرجأ ثاحبأ يف
 دادزا كلذيو «عساو قاطن ىلع هنيجدت ببسب ًاءوس دادزت تابنلا اذه ةلاح تذخأ ةديعبلا نينسلا
 نع ضرألا ناكسل يساسألا ءاذغلا نم فنصلا اذه ذاقنا حبصأ دقو .ةيتابنلا ضارمألل ًاضرعت

 نوسنوراها نوراها هءارو ىعسي ًايسنامور ًافده ةعيبطلا يف ةيلصألا هتتبن ىلع روثعلا قيرط
 :رمعلا فاشتكا نوسنوراها ققح ١405 ماع عيبر يفو .رقشألا رعشلاو نيواقرزلا نينيعلا وذ

 ةنطوتسم نم ةبرقم ىلع ؛نومرح لبج حفس برق ميسنلا هب بعالتي يربلا حمقلا ىلع رثع دقف
 .ةيدوهيلا انيبشور
 ثاحبألاب صاخلا هزكرم يف نوسنوراها هزجنا يذلا لمعلاب روغ  يبسمروا بجعأ دقل
 ةعفارملا تناكو .ةينويهصلا نع ةعفادملا ةجحلا بلص يف لخدي كلذ نأل ,نيطسلف يف ةيعارزلا

 ال ةلحاق ضرأ نيطسلف نا يه ءارزولا سلجم يف نوزروك دروللا اهب ماق يتلا ةينويهصلا دض
 ةيبرعلا تاعامجلا ةجح تناكو .اهيف ناطيتسإلا لمأ مهدواري نيذلا دوهيلا نييالم ةلاعإ اهنكمي
 :نوفاضإ ينقسم عرفت ت19 :نيطسلف نأ هاهدا لع تماق ىتلاودعب ام ف اهي تمدقت دقت يتلا
 ةيناث ةمأل عستت ال نيطسلف نإ» :نيغيلبلا برعلا نيثدحتملا دحأ سوينوطنا جروج بتك امك ءيه
 هذه ضحدتل نوسنوراها تارابتخا تءاجف ."”ءاهكلمت يتلا ةمألا ةدابإ ىأ عازتناب لإ

 , نوسنشته :ندنل) 1914 19114 .ملسلاو برحلا ,7 دلجملا ؛ةيسايسلا يتايح ءيريميا .س .ل (1)
 ١1١6١. ص(
 :(1515 ,نروكيرباك بتك :كرويوين) ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ةصق :برعلا ةظقي ,سوينوطنا جروج ()

 .١4؟ ص

 انضلد



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 ةبصخو ةينغ اهلعج نكمي ضرأ ىلع ىرخأ نييالم نيطوت ناكمالاب نا هلمع رهظأ دقل .("ةجحلا

 مهددع غلابلا ةييرغلا نيطسلف ناكس نم دحأ ديرشت نود نم ةيملعلا ةعارزلا بيلاسأب

 روغ يبسمروأ داع دقف :عسوأ تاقيبطت نوستورافا لامعأل تناكو . كلدوحدوإ 0

 ةيبرعلا بوعشلا ةدعاسم ىلع نورداق ةنياهصلا بوهيلا نأ اهدافم ةركف هعم ًااماح د ىلإ

 .ىرخأ ةرم ءارحصلا رهدزت ثيحب مهتقطنم ءايحإ ىلع طسوألا قرشلا بوعش نم اهريغو

0( 
 قايس يف نيطسلف عضول ةوطخ يريمي نا ويل ادي ئتح#ارزولل اسيكو جروح دول عخبصا نام

 ءارزو سلجم ءاشنا 1١1515 ماع ةياهن يف يريميا حرتقا دقف .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ليقتسم

 نا جروج ديولل ايه يذلا ,رشليم بروللا ىلإ عوضوملا اذهب ةركذم لسرأو :ءيروطاربما يبرح
 "تيوصتلا ىلع ةركفلا حرطي

 ىوقلا نم ديدعلاب مهست تناك ةيروطاربمالاف :ةئيهلا هذهل ةجاح تدجوأ دق برحلا تناك

 نم ًاريبك ًاءزج نولكشي ايناطيرب جراخ نم نيذلا دونجلا راصو ؛يبرحلا دوهجملا يف ةيرشبلا
 رثكأب مهست تناك اهدحو (نوينمودلا) يناطيربلا جاتلا تاكلتممو .ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا

 نع لقي ال امب مهست تناك ةيدنهلا ةيروطاربمالا نا نيح يف ءةحلسملا تاوقلل لجر نويلم نم
 نا طق قيسي مل كلذ عمو .نيدناسملا دونجلا نم فالآلا تائمو لتاقم لجر نويلم فصن

 نأشب :لاتقلا يف ىرخألا ايناطيرب تاكيرشو ءدنهلاو ءادنليزوينو ءايلارتسواو ءادنك تريشتسا
 يف جاتلا تاكلتممل نوماعلا ماكحلا ماقو برحلا سماخلا جروج كلملا نلعأ دقف .برحلا ضوخ
 نادلب تاموكح الو تانالرب ال نكلو .مهلبق نم برحلاب تانالعإ رادصإب راحبلا ءارو ام

 تفقو يف ىلو «فارتعالا ىلإ يريميا حارتقا فده دقو .تارارقلا هذه يف ةكيرش تناك نوينمودلا

 ةرادالا ىلوتت ندنل يف ةيزكرم ةئيه يف ليثمتلا مهحنم قيرط نع ءاكرشلا ءالؤه ةيمهأب ,رخأتم
 .برحلل ةماعلا

 ةينب رييغت بجي هنا «نيرخآلا رنليم دروللا ءاقدصأ ةعانق تناك املثم ؛يريميا ةعانق تناك
 يسايسلا عضولا ةعويمو ١417 ماع ةياهن لولح عمو .ًايساسأ ًارييغت ةيناطيربلا ةيروطاربمالا

 كلذك ىديت تناك ام اهنأ عم ةنكمم ةريثك رومأ تدب ؛:ىرخألا تائيهلاو بازحألا رايهناو ندنل يف

 .لبق نم

 دقو .ًاوهس ءاج لمع هنإ ليق لب ًايئاوشع ًالمع يليئارزد نمز ىتح ةيروطاربمالا ءاشنإ ناك

 يأ 1,700,0٠١ ةيبرغلا ةفضلا ناكس ددعو 4,770,٠٠١ ليئارسا ناكس ددع ناك 1144 ماع ةياهن يف (*)
 بادتنالا كص فيرعت بسح نيطسلف ضرأ نمإ/50١ وحن يف نآلا نوشيعي ةمسن 0, ةه”ور٠ ٠٠ هعومجم ام

 .يناطيربلا

 ندنل) نوسلوكين ديفيدو زنراب نوج ةعابطلل اهدعأ 1975 - 18447 , ١ دلجملا ,يريميا ويل تاركفم (4)
 . ١ 371/ ص( «نوسنشته

 نضر



 مالس هدعبام مالس

 ةناطب نم هؤاقدصاو يريميا كلذ دعب ءاجو.. هيلع هابتنالا زّكرو ًاقلا لمعلا اذه يليئارزد ىطعأ

 لئاوأ نيب اوناكف ءنيلربماشت فيزوجو سدور ليسيس عم قيسنتب اولمع :نا قبس نيذلا ءرنليم

 '... «نم ناشتوب نوجه .غتيلبنك .درايدوز امهاكيزش ناك.امنيب. ؛ةيجهنمو يعو نع ةيروطاربمالا ةاعد
 .٠.:لمشي يداصتقا: ماظن ءاشنا ىلإ .اوعد .ءالؤه نيب نوريثكو .ًأدمع ةيروطازبمالا .يدبجمم نيب
 . نا اوأر نمم ,مهريغ اعدو .ةيكرمجلا تافرعتلا ةطساوب جراخلا ىلع ًاقلغم نوكيو ةيروطاربمالا

 ةكارش ىلإ :ةضقانتم ةيداصتقا فقاوم ذختت ام ءًابلاغ ةيروطاربمالا نم ةفلتخملا ءازجألا

 ال هنا: ىعدا «ةريدتسملا ةلواطلا» ةامسملا .مهتديرج نسسؤم :سيتزوك لينويل نا : قثوأ ةيسايس
 مبساب .ثدحتي ناكو ::ككفتلا ىأ ,يلاريديفلا :داحتالا.ىوس ةيناظيربلا ةيروطاربمالا مامأ.نايخ

 ةماقإو ةيروطاربمالا يف يسايسو يوضع داحتا ةماقإب رثليم ةناطب دارفأ نمبض نم نوداني نيذلا

 ١... سلجم مايق ىلإ يدؤي امب ءاهسفن ايناطيرب نمو نوينمودلا نادلب نم بختنم يروطاربما نائرب

 ٠١ دقع يروطاربما رمتؤميف اذه مهجمانرب ضفر دقو: اهلك ةيروظازبمالا مكحي يروطارنما ءارزو
 :ةيناث ةصرف زفوي ةيملاعلا برحلا لالخ ةيملاعلا ةيسايسلا ىنبلا نايهنا نا ادب نكلو ؛١41١ ماع

 .مومعلا سلجم جروج ديول غلبأ «يريميا حارتقا ىلع ءانبو 1517 (رياني) يناثلا نوناك ١14 يف

 لئانسم يف «لضفأ ةروصيبو ًايمسو نوينمودلا نابليرابشتست يك ناح دق تقولا .نا.رغشن اننإ»

 ':ميلجم ميدل ةيلعا قيطأ اير يلهاريما يرعب مت :ؤم كاقعتا ىلإ اعد كلذل ًاعبتو !"هيالسلاو كيرحلا

 نهتشأ ةثالثب كلذ دعب ندنل يف نمتؤملا .عمتجي نا ىلع ءيروطاربمالا.يبرحلا ءارزولا

 ,سطمس نايتسيرك ناج ءايقيرفا دونج بودنم نم ةموكحلا. تاين يف ًابايترا رثكأ ناك دحأ ال
 2١ همكحت نا يف ةبغر هدنع نكت ملو .ريوبلا برح يف نييناطيربلا لتاقو ًآلارنج حبصأ ماحم ىهو
 .: .امدثع هكوكتش تقمعتو نمتؤملا ونضحل 99:10/ (نيرام) ناذآ: .١ يف ندنل ىلإ سطغبم لبصو::ندنل
 .قيابسلا .هودع ليم دروللا.عنم ءاشعلا ىلإ .ةوعد هنيع مويلا يف؛ىقلت

  زاؤآ ١ يف عقد ذقفا ,ًافئاد ارصن. نيطمس نرخاآوف ًاروف عوضوملا .شقون نمتؤملا :حاتتفا ىدل
 .. ميظنت ةداعا ةيفيك ليصافت يف رظنلا ليجأتب يضقي ًارارق تيوصتلا ىلإ 15337 (سرام)
 . ىلع ًافلس ةقفاوملاب نمتؤملا يف نيكراشملا مزلا هنكلو ,برخلا :ءاهتنا ئتخ ةيناظيزبلا. ةيروطاربمالا

 ..!دنليز وينو ءايلارتسواو :| دنكو ءايقيرفا .بونج لالقتسا ىه:ميظنتلا ةداعا. نسابسأ نوكي نا

 .. ليم ةناطب نم هؤالمز ناك امم ةجيتنلا هذه يف لمألا ةبيخب ًاروعش لقأ ناك. جروج ديول لعل
 نا هريغ نود سطمبس اهب عيطتسي ًالبنس ىار هنا نإ «ةصاخلا هبابسأ ءارزولا سيئرل تناك دقف
 ١ . يف مهتدعاسم هناكمإيو :يكناهو يريمياو رنليم زارط نم ًاقؤفتف ًايرادا سطمنت ناك..مهمدخي
 . اين, ,ايقيوفا قرشايف كلذ, دعيونيوبلا. برج مايأ يف ًاحجان آل ارنج هزابتعابو . ينبرحلا .دوهجملا ةرادا
 .تالارنجلا دض هنزؤب يقلي نأب جروج ديول دعاسي نا ًامضيأ عيطتسي :نوينمودلا دالبل.لثممكو

 ... جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) :1914.ب 181/٠١ .ةيومدلا_تاونسلا .:نسطمس::كوكناه .ك..و (9)
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 «ًاراعم» يبرحلا ءارزولا سلجم يف لمعلاو ندنل يف ءاقبلاب جروج ديول هعنقأ دقو .نييناطيربلا
 يناطيربلا ءارزولا سلجم يف ىضعك لمعي مل سطمس نإف ادكفو .هدالي ءارزو سلجم نم

 يبرحلا رمتؤملا وأ) يروطاربمالا يبرحلا ءارزولا سلجم يف ًاوضع ًاضيأ لمع لب ءبسحف
 ثيدحلا ايناطيرب خيرات يف يناطيربلا ءارزولا سلجم يف ديحولا ىضعلا وه ناكو (يروطاربمالا
 يف ًاميقم هدالب نع ًاديعب برحلا ةيقب ىضمأ دقو .ناملربلا يسلجم نم يأب ةلص هل نكت مل يذلا
 ."”7يوفاس قدنف فرغ ىدحإ

 ةيمهألا ءازإ ًادج ةتباث رظن تاهجو نع رّبع سطمس لارنجلا نا» دعب ام يف جروج ديول بتك
 جروج ديول ىلعرمألا اذه ذوحتساو «ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةبسنلاب نيطسلفل ةيجيتارتسالا
 تانايكلا نيب ةيفارغجلا طباورلا نيتمتل هسفن تقولا يف يريمياو سطمس كرحت دقو .""لاحلا يف
 طباورلا نيتمت مدعب ذختا يذلا رارقلا ببسب امهكرحت ناك امبرو ,يناطيربلا ماظنلا لكشت يتلا
 ,عسبوتب نيطسلف فيرعت اندرأ اذإو .نيطسلف ىلع نيلجرلا الك زكر دقو .ةيروطاربمالل ةيسايسلا
 دنهلا ىلإ رصم نم ةيربلا قيرطلا ايناطيربل رفوت نيطسلف نا دجن ؛نيدفارلا دالب عم طبارتلابو
 ايقيرفا قرش ىلع ءاليتسالا نا كلذ .ايسآ ةيروطاربماو ايقيرفا ةيروطاربما نيب لاصتالا رفوتو
 ايناطيرب اهيلع رطيست يتلا ةلصتملا يضارألا نم ةطسب دجوأ دق ءسطمسو اتوب لبق نم ةيناملالا
 ةيقيرفالا ةراقلل يبونجلا فرطلا دنع يسلطألا طيحملا ىلع عقاولا ءانيملا ؛باكلا ةنيدم نم دتمت
 يلامشلا فرطلا دنع رمحألا رحبلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا نيب لصت يتلا سيوسلاو ؛:ةهج نم
 ةطسب حبصت نيدفارلا دالبو نيطسلف تفيضأ اذإف .ىرخأ ةهج نم ةيقيرفالا ةراقلل يقرشلا
 سراف دالب ربع ةدتمملا ضرألا ةطسبب ةطبترم سيوسلاو باكلا ةديرف نيب ةدتمملا ضرألا

 نيريبكلا نيدلبلاو ويالملاو امروبب لصتتل ةيدنهلا ةيروطاربمالا ربعو ايئاطيرب ةرطيسل ةعضاخلا
 تناك ١911 ماع يف .!دنليزوينو ايلارتسا يأ - يداهلا طيحملا يف نيعقاولا نوينمودلا نادلب نم
 ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ءازجأ طبرت نا نكمي يتلا ةدوقفملا ةسيئرلا ةقلحلا يه نيطسلف
 طيحملا فصتنم ىلإ يسلطألا طيحملا نم دتمت ةعطقنم ريغ ةلسلس لكشت ثيحب ضعبب اهضعب

 .يداهلا

 ايكرت عبم لاتقلا» دعب ام يف بتك دقو .ىحنلا اذه ىلع رومألا ءارزولا سيئر ىأر ءلاحلا ةعيبطب
 ًامامت عقت ةيكرتلا ةيروطاربمالا نا ...ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةبسنلاب هتاذب ةصاخ ةيمهأ هل
 ىينرويو هىيالملاو ءامروبو ؛دنهلا - قرشلا يف ةريبكلا انتاكلتمم ىلإ ةيرحبلا ىأ ةيربلا قيرطلا ربع

 .""«ادنليزوينو ءايلارتسواو ؛غنوك غنوهو

 )٠١( تاحفصلا .(1507 ,نوسنشته :ندنل) 1911-1918 ةطلسلاو لاجرلا :كوربرفيب دروللا 5؟  6”
 ؛نودنرالك ةعبطم .دروفسكوا) 1945 - 1414 يزيلكنالا خيراتلا وليت .ب.ج.ا ؛(ةينيتاللا ماقرألاب)

  86ص( 47.
 )١١( ص ,(1574 ؛نواربو لتيل :نطسوب) 1411 :4 دلجملا ,برحلا نع جروج ديول تاركذم 5١.

 .577-31 ناتحفصلا ؛هسفن عجيملا (1؟)

 مله



 مالس هدعبام مالس

 يلاتلابو) ةينامثعلا ةرطيسلا رارمتسا نأب ءارزولا سلجم ىلع ريشي نا كشو ىلع يريميا ناك
 كراشي يريميا ناكو ؛ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ىلع ارطخ لبقتسملا يف لثمي نيطسلف ىلع (ةيناملالا
 نا بجي يذلا لارنجلا ىه سطمس نأبو  ًاروف نيطسلف ىزغ بوجوب هداقتعا ءارزولا سيئر
 امهفادهأ امهكراشي ًاضيأ ناك لب ءبسحف ًاحجان ًالارنج نكي مل سطمس نأل ,كلذب موقي
 .عسوألا ةيكيتيلويويجلا امهفادهأو ةرشابملا ةيجيتارتسالا
 ,يروطاربمالا رمتؤملا يف هراصتنا سطمس هيف زرحأ يذلا مويلا .19117 (سرام) راذآ ١5 يف

 :الئاق هيلإ يريميا بتك
 دوجو وه ؛نيطسلف هاجتا يف عيرسو ريبك لمعب موقن نا اندرأ ام اذإ يرهوجلا ديحولا ءيشلا نإ»
 يدنجلا كتفصب ةمهملاب موقت نا كيلإ تبلطل ًاروتاتكيد اذأ تنكولو ...ةأرجو ًاعافدنا رثكأ لارنج
 .""«هلقع يف ةقيمع قدانخ رفحُت مل يذلاو ةكرحتملا برحلا يف ةربخلا اذ ديحولا يدايقلا

 لارنجلا ةحيصن بلطي لسرأو اهلوبق يف ددرتف ءسطمس ىلع ةدايقلا جروج ديول ضرع دقل

 وه لوبقلل هقطنمو ءضرعلا لوبق ىلإ الابم سطمس ناك .ايقيرفا بونج ءارزو سيئر اتوب سيول
 نكمي يتلا ةديحولا يه نيطسلف ناو ةيوعصلا ةياغ يف ناك ىرخألا تاهبجلا ىلع عضولا ناد
 لوبق بجي هنا نواشتلا دعب سطمسو اتوب ررق دقل ."''«ةريبك ةمجهب اهيف ميظع حاجن قيقحت
 اهلاجرب لوألا زازطلا نم ةلئخب تناك هعستاو قاطن لعد نشتس ةلمخلا ؛تناك 131: ضرعلا
 .""ءاهحالسو

 ,ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر ءنوستربور ميلوريس عم سطمس عمتجا ٍنئدنع
 ,ةيبرغلا ةهبجلا نم ةبولطملا تادادمالاو تاوقلا نع ءانغتسالا يوني ال هنا هل حضوأ يذلا

 لضفأ يف اهناو ءارزولا سيئر دنع صاخ سجاه اهنأب اهايإ ًافصاو طسوألا قرشلا ةركف ضفرو
 ةليلق رهشأ ىوس هبصنم يف ىضمأ دق جروج ديول نكي مل ."7«يبناج ضرع درجم» اهتالاح
 نل جروج ديول نا سطمس جتنتساف ةدودحم نييركسعلا ىلع هتطلسو .ًافيعض هزكرم ناكو
 هيلوت ضرع سطمس ضفر اذكهو .لماكلا معدلا ريفوتب هعطق يذلا دعولاب ءافولا نم نكمتي
 .هؤالمزو نوستربور اهبرخيس قرشلا يف ةلمحلا نا ًارعاش ؛نيطسلف ةلمح ةدايق

 ىلإ أعم دعب ام يف يريمياو وه بهذ دقو .نيطسلفب ًاديدش ًامامتها يدبي سطمس لظ كلذ عم

 .ك .ى ةعابطلل اهدعأ 1514 يناثلا نيرشت - 15٠١ ناريزح : دلجملا ,سطمس قاروأ نم تاراتخم (1)
 .116 ص ١19537(, :جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) ليوب بر ناف ناجو كوكناه
 60١. ص ,هسفن عجرملا (14)

 )١5( ناتحفصلا ,سطمس ,كوكناه 474 478.
 رد ناف ةعابطلل اهدعأ 1974 يناثلا نيرشت - 1515 لوليا 5 دلجملا ,سطمس قاروا نم تاراتخم (17)
 ,55 ص .(151/7 :جديربماك ةعماج ةعبطم :جديريماك) ليوب

 نفح



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 لع ىوق موهه عيش لع خاكتي اههالكا داغف 'نيزقت ذآ دعو عضولا ةشاردل طئسوألا قيخلا

 ةركفلل ًايوق ًاديّؤم سطمس ناك ءسدقملا باتكلا ةءارق ىلع ىبرتو ريوبلا ةعامج نم هتفصبو
 ايقيرفا بونج بعش نا» قحال تقو يف ركذ دقو .ءارزولا سلجم يف تريثأ امدنع ةينويهصلا
 نا .ةيدوهيلا ديلاقتلا ىلع ةلماك ةيبرت اوبرت دق .ًادهع مدقألا نييدنلوهلا ناكسلا ًاصوصخو
 ديول لثم ءسطمس ًاشن دقو .""«ايقيرفا بونج يف ةيدنلوهلا ةفاقثلا بصع ىه ميدقلا دهعلا
 ليئارسا بعش دوعيو ءايبنالا تاملك هيف ققحتت يذلا مويلا يتأيس هنأب» ناميالا ىلع ء:جروج

 يموقلا نطولا ةماقا بوجو ىلع جروج ديول عم مات قافتا ىلع ناك هنا امك ,""ءهضرأ ىلإ
 ,ةركفلا بحاص وه نكي مل مأ سطمس ناكأ ءاوسو .ةيناطيرب ةياعر تحت نيطسلف يف يدوهيلا
 وتت اهبجومب يتلا - نوسلو ىردوو نم ةلوبقملا  ةغيصلا داجيإ نع لوؤسملا ىه ناك دقف
 بجومب اهمكحتس يهف :نيدفارلا دالبو نيطسلفك قطانم ةرادإ ةيلوؤسم ايناطيربك نادلب
 ةياصولا تحت قطانملا هذه عضوتسو .لبقتسملا يف أشنتس يتلا ممألا ةبصع نم «بادتنا»
 .ةيلايربمالل ةيداعملا ةيكريمألا راكفألا عم قفاوتلا اهفده ةغيص يهو  اهبوعشل ظفحُتو

 ةباتك سطمس غلبأ امدنع ؛1514 ماع ةياهن يف ةيروطاربمألا ةيؤرلا هذه ليصافت يريميا عضو
 .تابادتنالا ءاهتنإب ىهتنت آلآو ةمئاد نوكت نا بجي طسوألا قرشلا ىلع ايناطيرب ةرطيس نا
 خيدفارلا :نذلمو قطسلف لفتست ام دع نتدهنا: :ليصافلا نع مدصقي نا قود: لوقي تك
 يروطاربمالا ماظنلا نمض قطانملا هذه ىقبت نا بجي «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف أشنت ةلودو
 ,ةرغصم ممأ ةبصعب هبشأ نوكتس ةيناطيربلا لبقتسملا ةيروطاربما نا ىري ناك . يناطيربلا
 ةعماجلا ممألا ةبصع نإف كلذلو .ملاعلا نم ىرخأ عاقب يف ًاشنتس ىرخأ ةريغض ًابصع ناو
 لثمم اهيف نوكيس ذإ :ءاضعألا ن نم ًايبسن ًاليلق أددع مضتس نوسليو ىردوو اهيلإ وعدي يتلا

 .""ىرخألا ةددعتملا ةيعرفلا ةمظنألا نم لك نع دحاو لثممو يناطيربلا ماظنلل دحاو

 نود لوحي ًاببس ري ملو ةيدوهي نيطسلفو ةيناطيرب نيطسلف نيب نيابت يريميا رظن يف نكي ملو
 نم دوقع دعب بتك دقو .ةيبرعلا تاحومطلا عم ةيدوهيلا وأ ةيناطيربلا تاحومطلا ماجسنا
 نحن انمظعم» :لاقف 1951و ١1917 نيماعلا يف ينويهصلا ملحلا نع اوحفان نيذلا نع نينسلا

 نيديؤمو برعلل نيديؤم ءسكياس كرام لثم ءانك لمألا اذه يف اوكراش نيذلا بابشلا ليج
 ."”7«نيتيلاثملا نيتركفلا نيب ًايرهوج ًانيابت رن ملو ؛ةينويهصلل

 )١1( ةحفص ؛هسفن عجرملا ١8.

 )١18( .4"ه 494 ناتحفصلا ءسطمس ,كوكناه
 ناف ناجو كوكناه .ك .ى ةعابطلل اهدعأ 1915 بآ 1914 يناثلا نيرشت :؛ دلجملا ءسطمس قاروا (19)
 -/١1. 55 ناتحفصلا /(1157 ؛جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) ليوبرد

 ) )2١ص .ةيسايسلا يتايح «يريميا ١١1.
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 داعبملا ضرأ

)1( 
 ةسايس تناك ءاهارجم ذخأت ثادحألاب ةئيلملا 153977 ةنس تناك امني
 يف ءاضعأ يديأب :ةديدع ديأب غاصت لازتال نيطسلف هاجت ايناطيرب

 ةيمسرلا طاسوألا جراخ ًاليلق لإ نيفورعم ريغ نييطارقوريب يديأبو ؛ةيحان نم ءارزولا سلجم
 .ىرخأ ةيحان نم :نآلا ليلقلا ىوس مهنع فرعي الو

 قرشلا ءاج :يبرحلا ءارزولا سلجم يف ةعساولا ةطلسلا تاذ رسلا ةنامأ يف لمعلا عيزوت دنع
 نمض تعقو نا قبس امك ءرنشتيك بيبر ءسكياس كرام ريس صاصتخا نمض طسيوألا

 ام يف ةددشتم رظن ةهجو «يكناه سيروم :هسيئر ىدل نكت ملو .برحلا بوشن ديعب هصاصتخا
 يأ نود نم فرصتي دلاريجزتيفو رنشتيك توم بقع «سكياس ناك كلذلو ؛ءطسوألا قرشلاب قلعتي
 ناشي ةيياث رظن تاهو ىدرقي ليادكلا ءارزولا سنتر نأ غلي نكي غو: لعأ .نف لعف هيحيت

 مل هنا امك .هرظن تاهجو نع اريبك افالتخا فلتخت هذه رظنلا تاهجو ناو ةيطسووأ قرش ةيوست
 سيئر طورش اهلالخ تفشك يتلاو فوراخاز ةطساوب ترج يتلا ةيرسلا تاضوافملا يف كراشي
 ١ .طسوألا قرشلا يف حلصلل ءارزولا

 تناك .نيطسلف ةلأسم لوح ؛هيجوت نودبو هتيلوؤسم ىلعو ًارئاح رودي كاذنآ سكياس لظ كلذل
 ةيمهأ تاذ ريغ نيطسلف ربتعي نأب يضقت دلاريجزتيفو رنشتيك نم اهاقلت يتلا تاميلعتلا
 لالخ نم ملع هنا ريغ .تاميلعتلا هذه ءاغلإب ًاقالطإ دحأ مقي ملو ءايناطيربل ةيجيتارتسا
 بوهيلا نم ريثكلا ايفطاع مهت ةسدقملا ضرألا نا ١1917 ماع يف ايسوورو اسنرف عم تاضوافملا

 ماعلا يأرلا نإف كلذ عمو .ءافلحلل ةبسنلاب ًايويح نوكي دق مهدييأت نا سكياس رعش نيذلا

 ,نيلمتحملا اهيديؤمو ايناطيرب ءافلح اهنأشب ضوافي يتلا تابيترتلا ضعب هرفنت دق يدوهيلا
 نمرأو نييسورو نييسنرف عم تاثحابم يرجي ناك امنيبو .برحلا دعب طسوألا قرشلاب ةصاخلاو

 لمع لك ضرعتي نا نم- هرظن يف ًايقيقح ناك هنكلو هل ساسأ ال فوخ وهو - فوخ هكلمت «برعو

 نفل



 مالس هدعب ام مالس

 .ةيدوهيلا ةمواقملا ةجيتن هلاشفإ رظحل رخآ فرط عم هزجني

 نأشب ؛ينمرأ لامعأ لجروهو ؛ملوكلام سميج عم ًاراوح يرجي سكياس ناك 14 117ماع ةيادب يف
 ةلودك برحلا دعب طسوألا قرشلا ىلإ ايسور ةوعدب اركف دقو .ةلقتسم ةيموق ةينمرأ ةلود ةماقإ
 ءادع ايسورل ٌنكُي يدوهيلا ماعلا يأرلا نا دقتعا سكياس نا امب نكلو .ةدحوم اينيمرأل ةيماح
 عورشمل ةلمتحملا ةيدوهيلا ةضراعملا لاطبال ًاقبسم ءيش لمع نم دب ال هنا ىأر دقف ءًاديدش

 ةينويهصلا ءامعز ىلع هلدي نا ملوكلام ىلإ بلط كلذلو ؛ةيروطاربمالا ايسور عيسوتب حمسي
 .ددصلا اذه يف مهب لصتيل

 سيئرو «لكينورك شيوج» ةديرج ةيكلم يف كيرشلا :غربنيرغ دلوبويل ىقتلا نا ملوكلامل قبس
 ىلإ ملوكلام بتكف ؛لزتره رودويتل يناطيربلا لثمملا ةفصب لمع نا فداص يذلا ءاهريرحت
 اهاقلت يتلا تامولعملا لقن ,باوجلا ىقلت املف ,ةينويهصلا ةمظنملا ءامعز مه نم هلأسيل غربنيرغ
 دها:فولوكريم موحات“ ةصاخ ةيمها انهل نيمسا 3| تامولعلا ذه قمت | هيو: :نكئاس ىلإ
 ذاهتألا يلوؤسم دحأ ناني اون عاج ىوتكدلاو»:ةنلودلا ةنينويهصلا ةنكرسحلا "لردجبم
 يف دابحلا ىلع ءاقبلاب ةينويهصلا ةكرحلا رارقل ًاضراعم ناك يذلاو يناطيربلا ينويهصلا
 (رياني) يناثلا نوناك 18 يف ؛كلذ ديعيو ,نامزياو ىلإ هسفن ملوكلام مدقو .""ةيم اعلا برحلا
 ١ :نفكياس ىلإ ناكزياو منَق 4117

 «برحلا دعب طسوألا قرشلل ططخلا دادعا يف ًالعف اوعرش دق ءافلحلا نا ملعي نامزياو نكي مل

 هتفصبو .ةرمتسم برحلا امنيب نيطسلف نأشب ايناطيرب نم مازتلا ىلع لصحي نأ يف بغر هنكلو
 ةقيرط هفاشتكاب ةموكحلل عربت امدنع يبرحلا دوهجملا ىلإ أماه ًاماهسإ مدق .ًايئايميك ًاملاع
 يف لخدت يتلا ةماهلا رصانعلا دحأ وه نوتيسألاو  ءارفصلا ةرذلا نم نوتيسالا جارختسال
 رابك طاسوأ يف هفراعم ةرئادد عاستاو برحلل هتمدخ نم مغرلاب نامزياو نكلو ."*7تارجفتملا عنص
 يه هتمهم لوؤسم ايناطيرب يف ناك هنا فرعي مل ءيبرحلا بوهجملا ةرادإب نيينعملا نيلوؤسملا
 ,رخآ يناطيرب ينويهص ميعز كانه ناك دقف .برحلا دعب طسوألا قرشلا لكش ديدحتل ضوافتلا
 - سكياس ىلإ ةلكوم ةمهملا نا ًاضيأ فرعي ناكو  سكياس عم ةفرعم ىلع ,رتساغ ماخاحلا ىه
 فرع كلذلو . ةريغلا عفا دب ةيسقنل تامواعس نم يذل امي ظفتحاف هل ًاسفاتم نامذياو دبتعا ةفكلو
 سميج ىلإ هتمهم نع سكياس ثدحت امدنع كلذو  ةفداصملا قيرطب سكياس رمأب نامزياو

 هدييأت يف ًاسمحتم ناكو ءايناطيرب اياعر نم حبصأف ةيناطيربلا ةيسنجلا بستكاو ايسور يف نامزياو دلو (*)
 يأ لغشي نكي مل هنأ امبو .ةيدوهيلا ايلعلا لثملا عم سناجتت اهدحو ةيبرغلا تايطارقوميدلا نأ دقتعيو .ءافلحلل
 ًالوؤسم هتفصب نكلو ءاهدايح نع قرتفي نأ يف ةيرحلا قلطم هل ناك ؛ةيلودلا ةينويهصلا ةكرحلا يف يمسبر بصنم
 .ةيليثمت ةفصب ثدحتي نأ عيطتسي ناك يناطيربلا ينويهصلا داحتالا يف
 ردص روفلب نالعا نأ اهدافم ةصق عرتخا ؛تاونسب برحلا ءاهتنا دعب هتاركذم جروج ديول بتك امدنع (**)
 يه جروج ديول ةصق نأ الإ :يقيقح ىه ماهلا نامزياو فاشتكا نأ عمو .نامزياو فاشتكال نانتمالا ليبق نم

 .لايخلا جسن



 - ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا 'ملاوعلا فن

 دقو :لؤيخلاةيبرتل امهتالبطسا :نع رباع ثيادحن ضرع: يف'+19137 ماغ علطم يف ةدليشتوز واذ

 عمتجيل تابيترت'ذهتي نا :كشو ىلع اذه ناكو :نامزياو ىلإ اهعمس يتلا: تامؤلعملا دليشتور لقن ؛
 . نامزياو عم سكياس عمتجي يكل تابيترت غضي ملؤكلام سميجب:|ذإف سكياس عما

 ىلع نوثعلا يف سكياس بغر:دقف :هلعفي نآ:رخآلا هنم ذازآ ام لعفي نأ: يف بغري ناك امهالك
 ,ةينؤيهنضلا علاصلاو-ةيفاظيربلا علاصلاننب تلات لجنا يم هتهوافي خاب عيطتسي ةنهخسش“-ا

 .صخشلا كلذ وه نوكي نا:يف :نامزياو بغرو 0
 نا ءًامئاد هتداعكةيادبلا ذنم سكياس لواحو ؛ يمسر ريغ ساس ىلع ىلوألا امهتاعامتجا تناك“

 ةمئاقلا فونازاس - قكيب - :سكياس ةيقافتا ناطإ يف ةيطسوأ -قرشلا :ةعيراسشم -مسيمج:قسنيا
 عضوب يضقت ةيقافتالا هذهو .اهنع ًائيش فرعي نامزياو نكي ملو ؛ةيرس لازتال تناك يتلاو- ٠

 نايكلا نوكي نا حارتقاب ثيدحلا سكياس ادب كلذلو .ةيلود ةرادإ تحت ةسدقملا نكامألا

 سيل بكاوم ريغ «كردي نا نود «سكياس :ناكو : حارتقالا اذه هميدقت ببس نانزياول فشكي
 جروج ديول ناك دقف .ًاضيأ ءارزولا سيئر تاوطخل لب ,بسحف نيينويهضلا ءامعزلا تاوطخل ٠

 ريرحت سيئر: تؤكس نا عمو :ةيناطيرب نيطسلف نوكت نا - هئالمزو نامزياو نأش هنأش - ديزي ١“
 سيئر عمزرشألا ثحيب نأن نامزياو ىلع راشأ «جرؤج ديؤل ةقث طحمو «ناياراغ:ننسشنام» ةديرح 2

 ."!ىلعأ نم هيتأي نم نا الدب سكيانس ناكفآ: ليدبت ىلغ زيكرتلا نامزياو:نزق «ءارزؤلا' ٠

 (رياربف) ظابش ٠ خيراتب ندنل يف نيرخآ نييناظيرب نيينويهضو نامزياو عم سكياس عمتجا +
 مكحلا تحت نيطسلف وكت: نأ 'نوديزيو يئادثلا' مكحلا ةركف' نوضراعُي مهنا: هوغلباف 191177 1

 برعنا»* لهل لاق) ابل الحا داجيا نكي ئزحألا "تابوعلصلا لك ناب نلكيامت ماهباجاف':قئاطيزبلا +١
 .اهل ديكأ لح هدنع' شيل: ةلكشم مامأ :مهعضيف يئانثلا مكحلا نضفر اننأ' («مهرنمأنيَبذت نكمي
 تازايتما ءاظعإ نأب فارتعالا نضفرت اسنرف نا ًانيبم :2!«ةيدجلا ةبوعصلا» يه اسنرف نإ لاقو
 ةسايسلا:مهف عيظتنسوال هنأ ةنّياهنمللا ءافصزلا سكياسأ#فرتعأو :بوحلا»يف نعاس ةينؤهنهلا
 ()؟استنرف عقاد وه امد :لغاستو-. ددصلا "اذه يف ةيسنرفلا

 اوسنازف ىلإ فولؤكوس موخان يوينذلا ينويهضلا :ميعزلا ميدقتب سكيانس ماق يلاتلا مويلا“يف
 ,نيطنشلف يف ةيدوقيلا :تازمعتسلا ةناقأ عقاتن از ناآدسعب هنادكولزكونم"علبأ نياذلانكيب توزج دج

 يف وكيبو فولوكوس نيب فراعتلا ثدح دقو .ذيفنتلل لباق يدوهيلا: ناطيتسالا جمانزب نأب دقتعي ٠٠
 دوهيلا نا ىكيب ًابطاخم فولوكوس لاقو .ندنل يف ؟:مقر تيغ ماهغنكب عراش.يف سكياس لزنم

 219117 طابنش"# ثوكس ةلاسر +19:937 طابش:”؟نساش ةلاسر : نامزياز قئاثو تاظوفدم :نيكارسا توبوخير:(1):

 .1911 طابنش " نامزياو ةلاسر---

 .1911/ ظابش ل عامتجا لوح ةركذم-: نامزياو قئاثو تاظوفحم :ليئارسا ؛توبؤخر (5)

 .هسفن عجرملا(؟)

 مل



 مالس هدعيام مالس

 ةموكحلل ةطلسلا نوكت نأب نوركفي ليوط دمأ ذنم» مهنكلو ًاديدش ًاباجعإ اسنرفل نونكي
 فاضأ مث .مهنيب ام يف اهوررقيل ءافلحلل ةكورتم ةطلسلا ةلأسم نا ىكيب هباجأف «7«ةيناطيربلا

 نأل ةيناكمإ ىري ال هنكلو «ةينويهصلا فادهألا ىلع هتموكح عالطإل هدهج ىراصق لذبيس هنا

 اسنرف نم ديري يسنرفلا بعشلا نم /55 نإ لاقو .نيطسلف يف اهبلطم نع يلختلا هتموكح ررقت

 ."اهيلإ نيطسلف مضت نا
 يفف .اهعباتت يف ةئيطب ثادحألا نكت ملو ,ثادحألا هلمحت ام راظتنا ىلع نيينعملا عيمج قفتا

 سكياس هبنت ام ناعرسو .برحلا ةدحتملا تايالولا تلخدو ايسور رصيقب عيطأ نيرهش نوضغ
 نمض نوشيعي دوهيلا نييالم ناك دقف .ىكيب عم هتابيترتل ةبسنلاب ناثدحلا ناذه هينعي ام ىلإ
 ءالؤه دييأت نامض نا (سرام) راذآ يف ةيسورلا ةروثلا دعب سكياس ىأرو ,رصيقلا ةيروطاربما
 هسفن تقولا يفو ."7برحلا يف ءاقبلا ىلإ ةديدجلا ةيسورلا ةموكحلا ةلامتسا يف دعاسي دق دوهيلا

 ةمالس تابثإ ىلإ نورطضيس نبيبوروألا ءافلحلا نأب هتعانق برحلا ةدحتملا تايالولا لوخد ززع
 لثم ؛ةروهقملا بوعشلا ةياعر ينبت قيرط نع برحلا دعب طسوألا قرشلا يف مهل زكرمب مهتبلاطم

 ةموكحلا اهب عنقي ةديدج ًاججح هيدل نا رعش نيببسلا نيذهلو .نمرألاو برعلاو دوهيلا
 : ةنوويدصلا هاحك افلام دكا كقوم نا كفاح ةنسقرفلا

 رادصا يف جروج ديول حجن دقو :فنأتست نا كشو ىلع ىكيب عم هتاثداحم تناك ءانثألا هذه يف

 ةموكحلا لمح ام اذهو :1111 ماع يف نيطسلف ىزغ ةلواحمب رصم يف يناطيربلا شيجلا ىلإ رمأ
 ةموكحلا تّدرف  ةيناطيربلا ىزغلا تاوق ةقفارمل رصم ىلإ كيب لاسرإ ىلع رارصإلا ىلع ةيسنرفلا
 لصو ةلص نوكيل رصم ىلإ اضيأ ىه بهذي نأب سكياس ىلإ رمأ رادصإب كلذ ىلع ةيناطيربلا
 موجه هنا لبقملا يناطيربلا ىزغلا ىلإ وكيب ةرظن تناك .يناطيربلا يركسعلا دئاقلاو ىكيب نيب
 .قرو ىلع ًاربح انتايقافتا نآلا ربتعت ندنل نا» هبتك ريرقت يف لاق دقو .ةيسنرفلا حلاصملا ىلع

 نوتتشي فوسوو - نيطسلفو رصم نم يأ - بونجلا نم ةيروس نولخ ديس نويناطيربلا بونجلاف
 ."!«انيديؤم لمش

 نيطسلف لبقتسم نا نامزياو غلبأف ءطسوألا قرشلا يف اسنرف بلاطمب ًامربتم جروج ديول حبصأ
 مامتها ببس مهفي نا عيطتسي ال هنا لاقو .!بوهيلاو نييناطيربلا نيب اهلح بجي ةلأسم ىه

 نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا ءوشنو روفلب نالعا خيرات :ةيلاعلا سدقلا راوسا نردناس دلانور (5)
 مك ص.( ,نوتسنوو تراهتيارو تلوه :كرويوين)

 .570 ص ,(151/5 ,بيك ناثانوج :ندنل) واه ةحول :سكياس كرام ,نوسلدا رجور (1)

 .174 ص 114١(, ,دروفناتس ةعماج ةعبطم :بروفناتس)
 1 ص :سكياس ,نوسلدا )0

 ضف



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 بناجلا ةقيقحلا يف ىه يل ةبسنلاب» نيطسلف نا نامزياول لاقو «:ةيسنرفلا تاضارتعالاب سكياس

 ."0«برحلا يف مامتهالاب ريدجلا ديحولا

 ىدل ةيسايسلا ةثعبلا ةسائرل ًاثيدح نيعملا ,سكياس هجوت 11117 (ليربا) ناسين " رهظ دعب
 لبق ةريخألا تاميلعتلا يقلتل ٠١ مقر غننواد عراش ىلإ ؛ةيرصملا ةلمحلا تاوقل ماعلا دئاقلا

 سكياس حرتقاو .يكناه سيرومو نوزروك بروللاو ءارزولا سيئر عم كانه عمتجا دقو .هرفس

 ىلع اددش نوزروكو جروج ديول نكلو ؛ىدعلا طوطخ ءارو ةيبرعلا لئابقلا برمت ةراثا لواحي نا
 .ةيناطيربلا حلاصملاب ررضلا قحلي نا هنأش نم «لئابقلا عم قافتاب ايناطيرب همازلا مدع ةيمهأ

 ناو ءًامقافت اسنرف عم ةلكشملا ديزي نا هنأش نم ًائيش لعفي الأ ديدحتلا هجو ىلع هيلإ ابلط دقو

 ةياعر تحت اهريوطت ةيناكماو ةينويهصلا ةكرحلا ىلإ ةءاسالا مدع ةيمهأ» هنهذ يف عضي

 ةفاضإ نامض ةيمهأ ىلع ددش ءارزولا سيئر» نا عامتجالا رضحم ديفيو .”7«ةيناطيرب
 رّدحو .('!ءانكمم كلذ ناك اذإ برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا ةقطنملا ىلإ نيطسلف

 قلعتي دهعت يأ ءاطعإ ًاصوصخي» برعلا ىلإ تادهعت ةيأ ءاطعإ نم سكياس ءارزولا سيئر
 .""!«نيطسلفب

 نم تاوطخ دعب ىلع ؛نويلتسك عراش يف يتول قدنف يف ماقأ ثيح سيراب يف الوأ سكياس فقوت
 لاق كانه هبوجو لالخو .هتاحوتفو تربانوب نويلبان دلخي يذلا يراكذتلا اهبصنو مودناف 0

 ًاحضوم ءاهيلإ قطانملا مض مدع فقوم ذختت ناو اهريكفت ةقيرط ريغت نا اسنرفل يغبني هنا ىكيبل

 .اينيمرأ ءايحإل ةيسنرف ةياعرو ادوهي ءايحإل تناهيد ةيكريمأ ةياعر ىلع يوطني دق كلذ نا

 "هم عش امن اهيوحم | ليكنس ناب" سكاس ىجؤق قو

 ةيجراخ ريزو ىلإ ةلاسر 7 (ليربا) ناسين 8 خيراتب يتول قدنف نم سكياس لسرأ دقو

 تايالولاب ءيجملا ةركف نم ًايئادع ًافقوم نوذختي نييسنرفلا نا ديفت ,روفلب رثرآ ءايناطيرب
 ام اذإ ةدحتملا تايالولا حبصت نا نوفاخي مهناو «ةينويهصلل ةيعار ةفصب نيطسلف ىلإ ةدحتملا

 قلعتي ام فو» :ًالئاق عباتو .ةقطنملا يف اسنرفل ةيراجت ةسفانم ءطسوألا قرشلا تلخد

 نا نوعيطتسي ال مهناو .ريبك رمأ ةهجاوم يف مهنا نوكردي نويسنرفلا !دب ءاهسفن ةينويهصلاب
 '""!«هنع مهنويع اوضمغي

 غنينواد عراش يف دقع رمتؤم نع تاظحالم .ريمديلس قاروأ .نامزياو قئاثو تاظوفحم .ليئارسا ؛توبوخر )٠١(
 0 ٠١ مقر

( 
 ءسشوجللا

( 
 15 . نس. ل . سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم . ينوطنا 500 دروفسكوا )
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 اننفر



 مالس هدعب ام مالس

 ةعاطتساس أ :نيحلا نلذ ىف, دقتعم كاتس ناك املكم : هقنعت ةيسنوفلا ةضياخلا ةراؤو: تناك

 هيف ةيركسعلا ثراوكلا تناك تقو يف ,برحلا يف ةكيرش ايسبور ءاقبإ يف !ودعاسي نا ايسبور دوهي

 همدق يذلا «فولوكوس موحان ادبو .ةيمهألا ةغلاب ةيقرشلا ةهبجلا لعجت ةيبرغلا ةهبجلا ىلع
 تراس دقو .نأشلا اذه يف ةدعاسملا ميدقتل ًأدعتسم ؛ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ سكياس

 ناسين 9 خيراتب روفلب ىلإ سكياس بتكو .ًانسح ًاريس نييسنرفلا نيلوؤسملا عم هتاثحابم
 .2"«ةيعرش ةينويهصلا تاحومطلا نأب نوفرتعي نييسنرفلا نا وه نآلا عضولا» :ًالئاق (ليربا)

 ةاعد ةلتك ميعز عم سكياس عمتجا دقو .طسوألا قرشلا يف اهبلاطمب ةثبشتم تلظ اسنرف نا ديب

 (ليربا) ناسين ١ يف بتكو .نادنالف ناتيإ  رييب خويشلا سلجم وضع ,نييسنرفلا رامعتسالا
 ىلع اسنرف لوصح ىلع هرارصإ يف رمتسم نادنالف نا اهغلبيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ
 نأ ها تالف ىعاداو ؛ ةنرصلا انيس. شيرعلا تح هلماكب نطسلفو نانبلو ةيرونس لحئاش
 . ""وكيب - سكياس ةيقافتا يف ايناطيربل لزانت نم مدق امب «اسنرف ناخ هناو قمحأ ىكيب»

 نع عافدلا نم فولوكوس موحان نيكمتل تابيترت ذختا ثيح امور ىلإ سيراب نم سكياس لقتنا

 يأ تدسفأ ةديدج ةلكشم تزرب نكلو .ناكيتافلا يف نيلوؤسملاو ابابلا مامأ ةينويهصلا ةيضقلا
 نورابلا ءايلاطيا ةيجراخ ريزو دُكأ دقف :ناكيتافلا يف هتاعامتجا نم هاحوتسا نوكي دق لمأ
 .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ةصحب ايلاطيا ةبلاطم ًاديدش ًاديكأت ينينوس ينديس
 ّالوأ مدقف ؛ًاعم لمعلاب مهعانقال نيفلتخملا هءافلح عمج ىتح ,ةرهاقلا ىلإ سكياس لصو نا امو
 ةريزج هبش ىلإ ىكيبو وه اهب موقي ةلحرل تابيترت ذختا مث ,ةرهاقلا يف برعلا ءامعزلا ىلإ ىكيب
 - سكياس ةيقافتا ماكحأ ىلع ؛ةماع ة ةقيرطب ىلو ,هعالطاو نيسح فيرشلاب عامتجالل برعلا

 نأب فارتعالا ىلع نيسحلا لمح هنا هداقتعا يف ًالئافتم سكياس ناكو .ةيرسلا فونازاس  ىكيب

 برعلا ةداقلا عنقأ هناو ؛:ةيروس يف برعلل ةدعاسملا نم ردق ىلع اونوكي نا مهنكمي نييسنرفلا
 حلاصملا اهيف كباشتت ةقطنم يف ةيلوؤسملا مهسفنأب اولوتي نا نم فعضأ برعلا نا اومهفي نأب
 ةيلاجلل "”يموق عضو ىلع نوقفاويس نيطسلف برع نا مهفلا ىلإ لصوت هناو ,نيطسلف لثم
 .""هنيع عضولا ىلع برعلا ناكسلا لصح اذإ نيطسلف يف ةيدوهيلا

 يسنرفلا دوجولا نم يبرعلا بتكملا يف هئاقدصأو نوتيالك نم ًاريذحت سكياس ىقلت ؛ةرهاقلا يف
 ءافضو ةيلق ةينطم# سكيسس ىكلو "7 لقاشلا بيسو فرس ةوكولا ده نال طسرالا قرشلا ف

 )١5( .س .د .هسفن عجرملا ١45 .سد) 55/584(.
 ال 110 رمل سكياس كرام قارا رج رغب رب كنج له طباع ا

  0.اهدارفا نوؤش ةرادال يتاذلا مكحلا نم ًانيعم ًاردق حنمُت

 :نوسلدا 15 .ء نس .ل .سكياس كرام قاروا .طسوألا قرشلا نكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا 09
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 اوربي نا يف ةبغرلا يأ  «ةيدوشافلا» اياحض اوعقو دق هءاقدصأ نا دقتعي لظ :هتيوط
 نم ديزملا اورهظي نا هئاقدصأل يغبني هناو  !دوشاف يف رنشتيك لعف ام رارغ ىلع نييسنرفلا
 بودنملا موقي نا حرتقاو .ًابقيقح ًاكيرش وكيب لعجل هتاواحم يف سكياس رمتساو «مهتفيلحل ءافولا
 نم اسنرفو ايناطيرب نكمتت ثيحب نيسح فيرشلا ءانبأ عم ةكرتشم ةسايس دادعإب يسنرفلا
 ١١ يفو .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف برعلا ماكحلا عم ةيزاوتمو ةءانبو ةينواعت تاقالع ةماقإ

 ةعضب دعبو .''!«برعلا يلثمم عم قافتا ىلإ وكيب لصوت دقل» :ًالئاق ندنل ىلإ قربأ (ويام) رايأ
 ةكرتشم ةسايس يف انعم نواعتلل نودعتسم نييسنرفلا نا نظأ» :ًالئاق هل ليمز ىلإ بتك عيباسأ

 ."”7«ةيبرعلاب قطانلا بعشلا ءازإ

(0 

 يناطيربلا شيجلا دئاق :«يروم دلابيشرا ريس لارنجلا لسرأ /١51١1: ماع نم لوألا فصنلا يف

 ناكأ ءاوسو .نيطسلف هاجتاب ةعطقتم تامجه يف هتاوق  ةيرصملا ةلمحلا ةوق يأ - رصم ٍِق

 لارنجلا ةءافك مدع ىأ ؛:ةسكاعم تاميلعتب اهعبتت مث تاميلعت ردصت تلظ ندنل نا بيسلا

 ةيكرتلا مهتاوقلو ناملألا ةداقلا طابضلل يروم حاتأ دقف :نيرمألا الك بيسلا ناك ىأ ؛«يروم

 يتلا ,ةرغ ىلع موجه نش ىلإ عراس كلذ دعب هنا مث .تاوقلا 0 ع كدا مزاللا تقولا

 ينُمف (سرام) راذآ "7 حابص نم ركبم تقو يف - نيطسلف ىلإ ةيلحاسلا قيرطلا ىلع رطيست

 ًانيشحت رق نّصح دق ,عماللا يناملالا طباضلا «نياتشنسيرك 7 سيرك ناك .ةميزهلاب

 .يناطيربلا بناجلا يف تاباصإلا ددع فصن لداعت هتاوق فوفص يف تاباصإلا تناكف .ًاديج

 (ليربا) ناسين 14 يف ةنصحملا ةزغ ىلع ًايناث ًاموجه نشو رصم نم تازيزعت يروم بلط ذئدنع
 يف تاباصإلا ةبسن تغلبف ؛ ًاعقو دشأ ةرملا هذه ةميزهلا تناكو نياتشنسيرك همزه ىرخأ ة ةرمو

 .دحاو ىلإ ةثالث ةبسن ةيكرتلا تاوقلا فوفص يف تاباصإلا ىلإ ةيناطيربلا تاوقلا فوفص
 نم يروم دلابيشرا ريس يفعأ عيباسأ نوضغ يفو ؛ةطبحمو ةكهنم ةيناطيربلا تاوقلا تبحسنا
 لجأ نم ةكرعملا فانئتسا ىلع ًاممصم جروج ديول ناك .رصم يف يناطيربلا شيجلا ةدايق

 يف ةديدج تاوق جزل ةدعتسم :نيحلا كلذ يف ءنكت مل ندنل نكلو ءفيرخلا لصف يف نيطسلف
 .ةلمحلا

 املا يف" كازتالا دمعي نا سكيانساكرامريتس يدخن «يروم لارخجللاب اققحل نيثللا نيقميزهلا نعي
 برعلاو «دوهيلا ناكسلا نم ماقتنالا ىلإ - فيرخلا يف ىناطيربلا موجهلا فانئتسال ةقباسلا

 ةيجراخلا ةرازو ىلإ قربأف ,مهدييأت بسك ىلإ ءافلحلا مساب وه ىعسي ناك نيذلا نمرألاو

 .؟0 /08/ .س.د .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .بدروفسكوا (19)

 .(417/١.س.د) 79/044 .نءد .هسفقن عجيملا (؟١)

 انضين



 مالس هدعب ام مالس

 تماد ام نمرألاو برعلاو نيينويهصلاب ةقلعتملا اهعيراشم ايناطيرب عباتت الأ ًاحرتقم ةيناطيربلا
 .ةباجتسا هحارتقا قلي ملو .""رطخلل بوعشلا هذه ضّرعت عيراشملا هذه

 تادحو برمتو ءاينابماش يف يسنرفلا موجهلا لشف  برحلا رابخأ اهتببس يتلا تاطابحالا دعب

 سكياس قّلع  نيطسلف ىزغ يف يروم لارنجلا قافخاو ءايسور ككفتو ,كانه يسنرفلا شيجلا

 يريميا ىيل نم لكل ادب امك ,هل ادب دقو .طسوألا قرشلا بوعش دييأت بسك ىلع ربكأ ةيمهأ
 اهبسكي دق عقاوم ةيأ ناو «برحلا ءافلحلا حبر ولو ىتح ًايئاهن نوكي ال دق رصنلا نا ؛هئالمزو
 ءايناملا ةرطيسل ةعضاخلا ايكرت نم لصاوتم طغضل ةضرع نوكت دق طسوألا قرشلا يف ءافلحلا
 ىسكياس ئارو ةيعلسلا نيب ةيدايقلا قاطلتسلا ةناكم ىلإ طغضلا اذه: ق ةنتسف قوس اكرت نأو

 ىنينوس نورابلا ايلاطياو ىصنميلك لبق ام اسنرف اهتمدق يتلا مضلا بلاطم نا دكؤي كلذ نا
 لاق «ىرغصلا ايسآ ةيقافتا نأشب ةركذم» اهناونع ةركذم يفو .رظنلا رصق ىلع لدت بلاطم يه
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 نا ةظحل ةيأ يف ثدح ام اذإو ,رىصعلا حورل ةضقانم اهنأل ,مضلا ةركف داعبتسا ًامتح بجي»

 فلاحتلا لود دض لالغتسا دشأ اهنولغتسي دق مهنإف سورلا نيفرطتملا يديأ يف ةخسن تعقو

 ىدعيال يذلاو «ميلسلا لقعلاو ايفارغجلاو ةيموقلا يفاجي يذلا يلاطيالا بلطملا دض اميس ال ءاهلك
 .«شبهلا الإ اهل ّمه ال ةينيفوش ةئفل ونينوس نورابلا نم ًالزانت هنوك
 رارغ ىلع طسوألا قرشلا يف اهذوفن قطانم عم تلماعتل ةمكحلاب اسنرف تّلحت ول هنا ًالئاق عباتو

 ةيروس يف برعلا لالقتسا اسنرف ىعرت نا يأ ءاهذوفن قطانم يف لعفت نا ايناطيرب يونت ام
 اهبلجتس يتلا لكاشملا ةجلاعم يف اسنرف ةدعاسمل ًائيش لعفت الآ ايناطيرب ىلع نإف الإو «نانبلو

 عم فلاحتلاب ايسنرف  ايناطيرب ًامهافت ىرأ نأ ديرأ» لبقتسملل هتيؤر ًاحراش سكياس بتكو
 فالتئالا نم ايقيرفاو دنهلا يمحيو ىذألا ميدع مالسالا لعجي «نمرألاو برعلاو دوهيلا
 ."7«نرلوزنهوه ةرسآ بايغ دعب رمتسي دق هنا دقتعا يذلا يناملالا  يكرتلا

 :ًالئاق دعب ام يف يريميا بتك دقو ءيريميا رظن ةهجو ىلع زوفلا هذه سكياس رظن ةهجول ناك دقل
 دمضي نا .دلبلا كلذ عيطتني اهي«: نيطسلف ف ةيوق ةراضح ءانشنا عيطتني درهيلا ريغ دحأ الد
 يف ةيدوهيلا حلاصملا تدنُّج ام اذإ التاق ًارمأ نوكيسو ...يكرتلا  يناملالا رهقلا هجو يف هتاذب
 0 ,ةالألا بتاج لإ ءلاغلا ءامنا قئانع

 .575 ص ,سكياس ؛نوسلدأ (؟١)

 .1511/ بآ ١4 .ريمديلس قاروأ .نامزياو قئاثو تاظوفحم ؛ليئارسا ؛تويوخر("؟)

 :ندنل) نوسلوكين ديفيدو زنراب نوج ةعابطلل اهدعأ 11795 - 1897:١ دلجملا ءيريميا ويل تاركفم )7١(

 ١17١. ص 118٠(: :نوسنشته
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 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا
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 كلذبو 1517 (رياربف) طابش يف يناطيربلا ينويهصلا داحتالل ًاسيئر نانزياو دتياهت نخقتا
 .نيطسلف قف ىدوهي نطو ةماقا دييأتب ًاينلع ًامازتلا ايناطيرب ردصت نا ًايمسر حرتقي نا نم نكمت
 عم مهفطاعت نع ءالّوه رّبعف «نييناطيرب نيلوؤسمب عامتجالا لصاو سكياس عم هتاءاقل دعبو
 :ةراكفأ

 دروللا ءانبأ ثلاثو ةيجراخلا نوؤشلل ينالربلا ةلودلا ةرازو ليكو ءليسيس تربور دروللا نإ

 .ةديدجلا هتديقعل صلخأو هتديقع رّيغ دق ءايروتكيف ةكلملا دهع يف ءارزو سيئر رخآ يروبزلاس
 تريور دروللاب عفد ام اذهو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ليسيس ةرسأ نم بابش ةسمخ لتق دقل
 ةدوسملا يه :مئادلا مالسلا لجأ نم ةطخل ةماعلا طوطخلا نمضتت ةركذم ةدوسم دادعإ ىلإ
 هءالمز تجعزأ ريصملا ريرقت نع هراكفأ نكلو .ممألا ةبصع قاشيم ًاقحال حبصأ امل ىلوألا

 دقو .(''!ةيناطيربلا ةيروطاربمالا لح ىلإ ًايقطنم يدّوتس هتطخ نا ىلإ اوهبنت نيذلا نييسايسلا
 ةبيرغ ةيلود ةيبيلص ةلمح يف بيلصلا لمح دقل» بارغتساب نيرصاعملا تالاقملا باّتك دحأ لاق

 ىنبتو ,'' ”7«مهئادعأ نع ليسيس لآ ةداع اهيف ثحبي نكامأ يف هءافلح دجوف ؛مالسلا لجأ نم
 .ةيدوهي نيطسلف ةماقإ ةيضق اهنيع ةيبيلصلا حورلاب
 نقكأ دعب ةيضراشلا ةرازو ىلإ داع ايرعتتسم نمو ءمافازغ دلاتوز سوه وخلا فلاغتم ةنث ناك

 عم ثحب يناطيرب لوؤسم لوأ ىه ناك ثيح ءرصم يف اهاضمأ ةمدخلا نم نينس رشع نم
 ىلإ كبره ىدلو . ىتاطيربلا شسلا نيس ةيزؤيد ةيركسم ةطو ءاشنا يكس توناج نيييدإلف
 ايناطيرب مازتلا ةركف نا: عمو : ةيتؤيهصلا اهديبات نالتعإ لع ةنيمراجلا ةرازو. تح ندخل

 رثكا ًالوؤسم ماهارغ نوكي دقف «سكياس كرامو سيروم زتيف دلاريج يحو نم تناك ةينويهصلاب
 نا نم مغرلاب «:ةيمسر ةقيثو يف ًايلعف مازتلالا اذه ديسجت نع ةموكحلا يف رخآ صخش يأ نم

 ىأ قئاثو تاظوفحم فلخي مل هنأ ببسلا ناك امبرو  هرود لهاجتل نيخرؤملا ىدل اليم كانه
 .ةصاخ ًاقاروأ

 اسنرف نا ةديكأ ةفرعم نوفرعي ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملا نم هريغو ماهارغ ناك
 امك «ماهارغ جتنتسا دقو .هبلط يذلا ينلعلا مازتلالا نامزياو ميياح ءاطعإ قيرط ىلع ةبقعلا يه
 هقلقأ دقو .ًارصح ايناطيربب اهطابترا وه ةينويهصلا فعضي ام نا ءسكياس هلبق نم جتنتسا
 الهج- نيطسلف مكح ايناطيرب ىلوتت نا ةيناكما ىلع مهناهر يف ءيش لكب نوينويهصلا رماقي نا
 ناسين 15 فو. د م ا سكياس ةيقافتاب هنم
 ةكرحلا دمتعت نا حيرملا رمألاب سيل هنإ ًالئاق سكياس ىلإ ماهارغ بتك 19177 (ليربا)

 ,١15؟ ص (اةا/ه دارو ريراه :ندنلو كرويوين) ليسس مسا باحصأ رخاوأ نور ثينك (؟4)

 .157١؟ ص :(خيرات الب ءنتوتسو ردوه :ندنل) نوؤش ووذ لاجر هللا داج بيليف (55)

 ضففإ
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 .""ايناطيربل نيطسلف يف مكحلا نوكي نا ةيناكما ىلع ًالماك ًادامتعا ةينويهصلا

 دييأتلل ابلط اسنرف ىلإ هجتت نا ةينويهصلا ةكرحلل نكمي فيك ةفرعم ريسعلا نم ناك هنا ريغ
 عئارشا نا امك ,راقتحاب لإ ةينويهصلا نع نوثدحتي ال اوناك ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يفف
 اهربتعتو ةينويهصلا ةكرحلل ءادع نع ربعت تقولا لاوط تناك يسنرفلا ماعلا يأرلا نم ةماه

 كلذل ةجيتنو ءاسنرف نوهي دييأت نم ليلقلا ىوس ةينويهسصلا بذتجت ذتجت ملو .ايناملأل ةيلاوم ةكرح

 دوهيلا تلعجف ايسور يف ةروثلا تءاج ىتح .ةكرحلا هذه 5 :وقب ةيسنرفلا ةموكحلا تفختسا

 بسك تلعج ايسور يف تعقو يتلا ثادحألا نا لب. مهعقاو يف مه امم ريثكب ًايسايس مهأ نورهظي

 اذه ءارو يعسلا يف تددرت ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو نكلو .هيف ًابوغرم ًأرمأ ينويهصلا دييأتلا

 نع اسنرف يلختل الداعم ءافلحلا بناج نم ةينويهصلاب مازتلا يأ نوكي نا ةيشخ دييأتلا

 .نيطسلفب اهتبلاطم

 الآ ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو عم هتاضوافم يف دمعت يذلا فولوكوس موحان اهلح ةلكشملا هذه

 ةرازو يف نيلوؤسملا لعج ام اذهو .نيطسلف يف ةيامحلا ىلوتي نا يغبني يذلا دلبلا ةلأسم ريثي
 ىدل نكي ملو .عوضوملا اذه ءازإ دايحلا ىلع نيينويهصلا ءاقب نوضرتفي ةيسنرفلا ةيجراخلا

 ىلإ ردابتي ملو  برحلا دعب نيطسلف يف ةينويهصلا دييأتل دادعتسا نييسنرفلا نيلوؤسملا

 تاملك ميدقت يف ًاررض اوري مل مهنكلو - لصفنم يموق عضو قيقحتب دوهيلل حامسلا مهنهذ
 نيذلا بسك ناكمإلاب نا نيدقتعم :ىنعم الب تاملكلا هذه تماد ام نيينويهصلل عيجشتلا
 يذلا يظفللا عيجشتلا لاكشأ نم ًالكش مهحنم قيرط نع ةينويهصلا «ةظقيلا مالكم نومي

 مدختسيل ايسور ىلإ باهذلا ىلع فولوكوس ةقفاوم ءاقلو .""'”يقيقحلا مازتلالا ةبت 0

 4 خيراتب ؛ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول ماعلا ريدملا ,نوبماك لوج هماس ؛كانه دوهيلا ىلع هريثأت

 :يلاتلا صنلاب ؛ةيسنرفلا ةموكحلا فطاعتب ًايمسر ًايطخ ًاديكأت 1111 (وينوي) 0

 يدوهيلا رامعتسالا ةيمنت ىلإ فدهي يذلاو هل كبوهج ترذن يذلا عورشملا ضرعب تمركت دقل»

 نكامألا لالقتسا ىلع ظافحلا نكمأو ؛ةهج نم فورظلا تحمس اذإ اميف ءىرت كنإ .نيطسلف يف
 ةيدوهيلا ةيموقلا ثعب يف :ةفيلحلا لودلا ةيامح ةطساوب ةدعاسملا نا ءىرخأ ةهج نم ةسدقملا

 لدعلا رارقا لامعأ نم لمع يه ةديدع نورق لبق ليئارسا بعش اهنم يفت يتلا ضرألا يف
 .ضيوعتلاو

 يتلا كحق خف فطاعتلاب رعشت نا الإ اهعسيال ,ةوقلا لع قحلا دانا حافكلا
 .ءافلحلا ةيضق راصتناب اهراصتنا طبتري
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 ةدوعولا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 هلفغأ يذلا رمألاف .ةغايصلا قيقد ًاديكأت ناك ."”«ديكأتلا اذه مكل مدقأ نا كلذب يندعسي
 نعاح يدين نايك قاطن يف ةيدوهيلا ةمألا ثعب يأ :ةينويهصلا ةركفلا بلص وه دهعتلا اذه
 ,ةلقتسم ىقبت نأب يسنرفلا فطاعتلا دهعت ىضق يتلا ؛ةسدقملا نكامألا نإف ؛كلذ ىلع ةوالع .اهب
 نيطسلف مظعم لمشي ريبك عاطق ىكيب - سكياس ةيقافتا يف يسنرفلا فيرعتلا بجومب يه
 ةمآلا عم يسنرفلا فطاعتلا نوكي .فيرعتلا كلذ قبط ام اذإو .ندرألا رهن يبرغ ةلوهأملا
 ةلاسرر نا يأ .بقنلا ءارحصو ؛ليلجلا لامشو «ليلخلاو ءافيح ىلع ًارصتقم نيطسلف يف ةيدوهيلا
 ."ةمزلم ريغ نوكت نا اهل ديرأ امك :تناك نوبماك

 هوغاص يذلا يمسبرلا ديكأتلاف .مهتروانمب مهسفنأ ىلع اوكاذت نييسنرفلا نإف لاح ةيأ ىلع

 حبصي امدنعو .مهبناج نم ًاديكأت اوردصي نا نييناطيربلل حمس« ,ىنعم الب نوكيل ةرذح ةغايص

 هذه فيرعت ناك امهم ءنيطسلف يف ةيدوهيلا تاحومطلا نوديؤي ءافلحلا نا ًافورعم ًارمأ
 .ايناطيرب راتختس ٍذئدنعو «ةيامحلا ةلود ءاقتنا يف ماه رود ةينويهصلا ةكرحلل نوكي ؛تاحومطلا
 كلذ يف سيئرلا امهفده ناك نيذللا سكياسو ماهارغ ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ لقأ تناك ةلأسم هذهو
 تناك نيذلا ,هئاقدصأو يريميا ويل ىلإ ةبسنلاب تناك امم ,نيطسلف يف دوهيلل نطو نامض نيحلا
 .ةيناطيرب نيطسلف حبصت نا نمضت ةسيئر ةروصب اهنأل مهبذتجت ةينويهسلا

 راشأف سيراب نم فولوكوس هب داع يذلا بوتكملا يسنرفلا نايبلاب ليسيسو ماهارغ حلست دقو

 يناطيرب مازتلا رودصل ناح دق تقولا نأب ؛141!/ (ىينوي) ناريزح فصتنم يف روفلب ىلع
 ةقيثو ةدوسم دادعإ يف ةكراشملا ىلإ نامزياو اعدف كلذل ايهم روفلب ناك .انلعو ةباتك ؛ةينويهصلاب
 :تقولا'لاوط هنأ دشتي ننكيانيو: نامزماو ناك ام 1 ذهو . ةنسانم

 لاوط اهيلإ ةقيثولا هيجوت بجي يتلا ةهجلا ريرقتو مئالملا صنلا ةدوسم دادعإ ةيلمع ترمتسا
 عيمج تناكو .يريميا ىيلو رنليم رمألا ىلوت اهدنعو ؛(ربمتبس ) لوليأ رهش ىتح فيصلا لصف
 قبسو .حرتقملا نايبلا ىلع ةق ةقفاوملل ةلايم ياسسح اهل يبمطي ىلا ًاييوقت *«ييكملا تادنكسفلا
 اتب يبرحلا ءارزولا سلجم رس ةنامأ عنقا نا ,روغ  يبسمروا نم معدب ,سكياسل
 ا ةينويهصلا عم ًافطاعتم ليوط نمز ذنم ناكف :ةيجراخلا ريزو ءروفلب امأ .ةينويهصلا

 كلذ ىلع هيضرحم نم ماهارغو ليسيس ناكو :ةينويهصلا دييأتب رهجت نا ايئاطيرب ىلع نأب نآلا
 ضلي ذخا هيلإ ةفاده | ةيفوييبصلا ةالاولا :ديدش ناقف سظميم اكمأ .ةكرازو لخاد نم
 ةماقإ ىلإ نورظني ءءارزولا سيئر رس ةنامأ يف نيلماعلا دحأ ريك بيليف اهنمض نمو ؛هتعومجمو

 مئاد ءارزولا سيئر ناك .ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةيويح ةحلصم اهنا ىلع ةيدوهي نيطسلف

 .575 ص ,ةيلاعلا سدقلا راوسا ,نردناس (؟4)

 رشُت (1) ؛نوبماك ةلاسرل ًافالخ ,روفلب نالعا نكلو .هسفن رادقملاب ًامهبم ناك روفلب نالعا نإ ًانايحا لاقي (*)
 نطو ىلا راشأ لب  ةددحم ةيدوهي ةيموق ةيوه هل تسيل نايك ءاشنا ىلا راشأ (ج) اهلك نيطسلف نع ثدحت (ب)

 . يموق

 ضش



 مالس هدعب ام مالس

 ,ًاقبسم ايناطيرب تاين نالعإب ًامامتها رهظي مل هنا نيح يفو .ينويهص جمانرب ذيفنت ىلإ يعسلا
 يف ةدئاف هؤالمز ىري نأ درجمب هتموكح لبق نم نالعالا اذه قيرط ىلع ةبقع ةيأ عضي مل هنإف
 .كلذ
 ةضراعم هجاو نا ؛ةينويهصلل ديؤملا هنالعإ رادصإ ىلإ روفلب يعادلا حارتقالا ثبل ام نكلو
 :ةيناطيربلا ةيدوهنلا ةيلاجلا قف :تايصختعلا نايك نم تم اج اضراعملا مده زا دصا نود تلاك
 ناك هديل يؤكل ةلوذلا نيزو تع اتتوم قيودا ءارزولا سلخم لخاد نم ةدضراعلا قدرف ناقو

 ءانبأ ىلع نيمدقتم (غنيدير دروللا) سكازيا سوفورو ءليوماص تربريه همع نباو ؛ويغاتنوم
 ويغاتنوم ناكو . ("!يناطيربلا ء ارزولا سلجم يف ءاضعأ بوهيلا نم ةثالث لوأ مهرابتعاب ءمهتنايد

 ةينويهصلا يف ىأر دقو ءالبنلا باقلا نم بقل ىلع لصح «لاملا لاجر نم حجان لجر ءانبأ يناث
 هعافد يف دنتسا دقو .يناطيربلا عمتجملا يف هترسأو وه ريبك دهجب اهغلب يتلا ةناكملا ىلع ًارطخ

 ًايناطيرب سيل هنأب لوقلا ينعي كلذ ريغب لوقلاو ؛ةيموق تسيلو ةنايد ةيدوهيلا نا ىلإ هفقوم نع

 سيئر حاجن ربّتعاو ءرارحألا بزح فوفص يف ةءافك بابشلا رثكأ ريبك دح ىلإ ربتعُي ويغاتنوم ناك
 رودص هتلالد هل امم نكلو .ةيسايس ملعم ةبريض ثيوكسا نم لشرشتو وه هعازتنا يف ءارزولا
 يدوهيلا ,ويغاتنوم نييعت نإ» :هيف لاق (ةيبرحلا ريزو ؛يبريد دروللا نع) كاذنآ يسايس بيقعت
 نا ريغ .«انهو دنهلا يف حايترالا مدعب ًاروعش ؛ىرا امبسح :قلخ دق ءدنهلا نوؤش ةرازو يف
 جعزأ اممو ."”«حاجنلا هل عقوتأو هتءافك نع ةيماس ةركف لمحأ ءًايصخش انأ» :فاضأ يبريد
 درول نباو ًارينويلم ناك .يدوهي هنأب هفصو ىدافتي نا عيطتسي ال٠ نّيدت مدع مغر هنا ويغاتنوم

 ."”7تيغلا نم برهلل يتايح لاوط تحفاك» :ًالئاق باحتنالا نم ًارفم دجي مل نكلو ,يزيلكنا

 ةيبلاغ مساب ثدحتي ناك امنإ ةينويهصلا ىلإ هئامتنا مدعب ىيغاتنوم نا ىلإ ريشت تانّيبلا تناك
 اورهظأ نيذلا ملاعلا دوهي ةبسن تناك ,ماقرأ هيف ترفوت خيرات رخآ 15١7., ماع يفف .بوهيلا
 ىلإ ةيناطيربلا تارباخملا ريراقت تراشأ دقو ."''!ةئملاب دحاو وحن زواجتت ال ةينويهصلل مهءالو
 ءايسور يف يدوهيلا دوجولل قلغملا طيحملا ةقطنم لخاد برحلا لالخ ينويهصلا روعشلا قاثبنا
 ايناطيرب يف امأ .""اروعشلا اذه اورعش نيذلا بوهيلا ددع نيبت وأ كلذ تبثت ماقرأ دجوت ال نكلو

 .ةيحيسملا قنتعاو دمعت هنكلو ءيدوهي لصأ نم «لاحلا ةعيبطب «يليئارزد ناك (#)

 ناريزح- 1511 يناثلا نوناك ١ ءزجلا ,4 دلجملا ,قفرملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ,تربليج نترام (؟9)
 ٠١. ا ص ١514(, ,نيلغيم نتوه :نطسوب) 65

 الا" ص." دلجملا ١1555((, :ليي ةعماج ةعبطم :نتاهوين) حلصلا رمتؤم تاركذم ؛جروج ديول ديفيد )١١(

 ١١١,٠٠١ كانه ناك .515 ص ١9571١(: :ليشتيم نياتنلاف :ندنل) روفلب نالعا ,نيتس برانويل باتكل ًاقفو )١"(

 ا يونسلا باتكلا لبق نم دوهيلا نم ملاعلا ناكس ددع ردقو . مهءالو اورهظأ نيذلا لكيشلا يرتشم نم

 :ناونع تحت ةرشع ةيداحلا ةعبطلا ,ةيناطيربلا ةعوسوملا ١١,2٠0,٠0١ ب 15٠١ 1105 ماعل يكريمألا

 .دوهب

 - ؛ندنل) ةيبرعلا  ةيدوهيلا  ةيناطيربلا تاقالعلا :1518- 191١ 4 :نيطسلف ةلأسم :نامديرف ايعشا (؟؟)

 نيف



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 دقف ؛جراخلا يف دوهيلاب ةقلعتملا رومألا رئاس يف ايناطيرب دوهي لثمت يتلا ةكرتشملا ةنجللا نإف
 ,"”اهل ةضراعم ترمتساو ةينويهصلل ةضراعم ةيادبلا ذذم تناك

 «قّلع» ىويغاتنوم نإ :لاقف «ماهارغ زازئمشا راثأ ام اذهو .رومألا لك تفقوأ ويغاتنوم ةضراعم

 مهنا ىدبي نيذلا دوهيلا ءاينغأ نم ًانيعم ًاءزج لثمي» ىيغاتنوم نا ًاضيأ لاقو .حرتقملا نالعإلا
 يف لمعلل نيطسلف ىلإ اوبهذي نا مهيلإ بلطلا نوفاخيو ارتلكنا نم هلاثمأو وه هدرط نوفاخي
 .22«عرازملا

 رودص ىلع نوصيرح ءارزولا سلجم ىوتسم نود زكارم يف نوفظوم فواخملا هذه ديدبت لواح
 ,حرتقملا نالعإلا ةدوسم ةغايص ةداعإ يف رنليم دعاسي يريميا ناكو .ةينويهصلل ديؤم مازتلا
 ًاهجوم سيل نالعإلا اذه نإ :هلوقب نالعإلا نم ةركفلا ءارزولا سلجم ءاضعأ دحأل حرش دقو

 مهمرحت نادلب يف نيميقملا دوهيلا ىلإ لب ءيدوهيلا بهذملا نم نييناطيربلا اياعرلا ىلإ عقاولا يف
 يأ ىأ دلبلا اذه يف نينطاوم اوحبصأ نيذلا دوهيلا نع رظنلا فرصب» هناو ؛ةيقيقحلا ةينطاوملا
 ءايسوورو ادنلوب يف ةصاخيو ,دوهيلا نم ريبك ددع كلانه ؛ةينطاوملل لماكلا ىنعملاب رخآ دلب
 نم نومورحم ءالؤه نا اميو ."”«ةمألل لماكلا ىنعملاب اهريغ نع ةفلتخم ةمأ نولكشي نولازيال
 .نيطسلف يف مهنطو ءانب ةداعإ ةصرف مهل حاتت فوس نييسور نينطاوم اوحبصي نا

 عضو وه ؛هينعي ناك ام نإ .ىرخأ نادلب يف دوهيلأ عضوب مامتهالا ليلق ناك ويغاتنوم نا ديب
 ىلإ تدأ ةسرش همواقم مواق ,هتناكم ددهي رطخلاب هنم ًاروعشو .يناطيربلا عمتجملا يف دوهيلا
 .ةلاسملا هذه يف ءارزولا سلجم تالؤادم ديمجت

 اهتاورث يف ةريقف نيطسلف نا ىأر يذلا نوزروك دروللا نم معدلا هفقوم يف ىقلي ىيغاتنوم ناك
 ميعز ىل رانوب وردنأ ةدعاسمب يظح هنا كلذ نم مهأ .ينويهصلا ملحلا باعيتسا عيطتست الو

 ىل رانوب ناكو  ءارزولا سيئرل يوقلا يسايسلا كيرشلاو ةيفالتئالا ةموكحلا يف يسيئرلا بزحلا
 .ةينويهصلا ةلأسملا يف رظنلل دعب جضني مل تقولا نا هتجحو ؛ثيرتلا ىلع ثحي

 لوألا نيرشت فصتنم ىتح تلظ يتلا ةدحتملا تايالولا ةدعاسمب كلذك ىيغاتنوم يظحو

 عم ًافطاعتم نوسليو سيئرلا ناك .ةطيحلا ليبس ىلع ثيرتلاب حصنت 1517 (ربوتكا)
 لقأ ناك هنكلو ةيدوهي نيطسلفل ًاذّبحم ناك .ايناطيرب عفاود يف باتري ناك هنكلو ةينويهصلا
 ,روفلب نالعإ رادصإ يف رظني يناطيربلا ءارزولا سلجم ناك ام يفو .ةيناطيرب نيطسلفل ةسامح
 امدنعو .نوسليو سيئرلا نم دييأتلا ةينمض ةروصيو حصنلا سمتلي هسفن تقولا يف ناك

 .17/ ص :(1917/7 ,لوب ناغيكو جدلتور -
 ١144. ص ١57/7(: ,نوتسنوو تراهنيارو تلوه :كرويوين) ةينويهصلا خيرات ,روكال رتلوو (")

 لوليأ ؟١ ؛تيغنيو لارنجلا ىلإ ماهارغ .ر ريس ةلاسر .نامزياو قئاثو تاظوفحم ؛ليئارسا ,توبوخر ("4)
3117 
 ١7١. ص ؛يريميا تاركفم (5)

0 



 مالس هدعبام مالس

 ينامألا عم فطاعتلا نع ريبعت هنإ تلاق ةيكريمألا ةموكحلل نالعإلا ةيناطيربلا ةرازولا تفصو

 .نيدهطضملا دوهيلا ةنحمب اهمامتها وه ةيناطيربلا ةموكحلل ديحولا عفادلا نأكو :ةينويهصلا
 :يلي امك فصولا كلذ مجرت ؛ةيجراخلا ةسايسلل نوسليو سيئرلا راشتسم ,سواه لينولوكلا نإ
 نع جروج ديول عفرتي نلو ء,دنهلاو رصم ىلإ قيرطلا قالغإ نوديري زيلكنالا نا يعيبط»
 ."”7«هتطخ قيقحتل انما دختسا

 دقت يتلا رنليم ةعومجم ءارآو يناطيربلا ءارزولا سيئر ءارآل ًافصنم ًاريسفت اذه ناك

 يو لمع يذلاو رنليم درولل قباسلا دعاسملا) ريك بيليف نا نامزياو ميياح لوقيو .ةروشملا
 ("”«دنهلا قيرط ىلع ابوروأو ايسآب ايقيرفا طبري ًارسج ةيدوهيلا نيطسلف يف ىري» (جروج ديولل

 لئاقلا يأرلا ىلإ تزاحنا يتلا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يارل ًافصنم نكي ملريسفتلا اذه نكلو

 .اهدعبو برحلا لالخ ايناملا دض ًامساح ًاحالس نوكيس ةينويهصلل ديؤم نالعإ رودص نإ

 كلمت ءايسوور يف لوألا ماقملا يفو ءاكريمأ يف ةيبوهيلا تايلاجلا نا اهداقتعا ناك ةيجراخلا ةرازوف

 ةيلقأ ةيرصيقلا ايسور يف دوهيلا نا هنم ًاملع «دارغورتيب يف يناطيربلا ريفسلا نا ريغ .ةريبك ةوق
 نوعيطتسي ال نيينويهصلا نا ةيجراخلا ةرازو غلبأ ءاهل ًايسايس ريثأت الو ةديطضمو ةفيعض

 ةيلاجلا نأب اهداقتعا ىلع تلظ هتموكح نا ديب .ايسور يف ةطلسلا ىلع عارصلا ةجيتن يف ريثأتلا
 يف ةمزألا قّمعت عمو .ءافلحلا ركسعم يف ةيسورلا ةموكحلا ءاقبإ ىلع ةرداق ايسور يف ةيدوهيلا
 بسك ليبس يف يعسلل ةحلملا ةجاحلاب ساسحإلا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب دبتسا ايسور
 .يدوهيلا دييأتلا

(5) 

 نا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو مزتعت ام نأشب ترشتنا يتلا تاعئاشلاف .فوخلا دلوي فوخلا
 ميياحت نم ماهارغ كلاكور ىقلت 151317 (قينؤن) ناريزح فو ؛ايناملا قف ةفاخصلا عّوفناكا ,هلعفت
 نإ لوقي ربخ هيفو ,ةموكحلاب ةقيثولا اهتلصب ةفورعم نيلرب يف ردصت ةديرج ددع نامزياو

 ينيطسلفلا يربلا رسجلا ىلع ءاليتسالا لجأ نم ةينويهصلا معد ةركف مهدوارت نييناطيربلا
 نوكت نأب ةروانملا هذه ايناملا دسفت نا ةديرجلا تحرتقاو ,دنهلاو رصم نيب قيرطلا ىلع عقاولا
 ديؤم فقوم ذاختاب مامتهالا ةديدش ةيناملالا ةموكحلا نكت مل) .ةينويهصلا دييأتب ةئدابلا
 .(كلذ اولهج نييناطيربلا نكلو ,رمألاب ةمتهملا يه ةيناملالا ةفاحصلا تناك لب :ةينويهصلل

 .«رطخلل هلماكب يدوهيلا عضولا ضرعي نا» هداقتعا بسح ؛ةئأش نمرخآ ليجأت كانه نوكيس

 .ا١81 ص ,ةينودهصلا ءروكالو 6 ص ,روفلب نالعا «نيتس(؟91)

 ١75. ص ١15549(, .ربراه :كرويوين) هملقب نامزياو ميياح ةايح ةريس :اطخلاو ةبرجتلا (؟7)

 فش



 ةدوعوللا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 هنا امك .ءءافلحلل نوداعم مهعيمج دوهيلا ثيح ايسور يف عضولا رطخلل ضرعي كلذ نا دكأو
 الآ, ايناطيرب ىلع بجي هنا ًارذحم لاقو .ةدحتملا تايالولا يف ماعلا يأرلا بضغيس لقأ رادقمب
 ةلأسملا يف ًايناملا ًاكرحت ةظحل ةيأ يف هجاون دق اننأل ؛ناملالا ناضحأ ىلإ نيينويهصلاب يقلت
 لاح ةيأب يهف ةيناملا ةيدوهي ةركف ٌالصأ نكت مل نا ةينويهصلا نا ركذتن نا بجيو ؛ةينويهصلا
 ل 2 «ةيواسمن ة ةيدوهي ةركف

 يفو .ةينويهصلا ةلأسملا اهتجلاعمل ةموكحلا ريخأت ىدم نيبت خيراوت ةمئاق هتركذمب ماهارغ قحلا
 نا :ًالئاق ءارزولا سيئر ىلإ خيراوتلا ةمئاقو ةركذملا روفلب لاحأ (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش
 سلجم ثحبي نأب هبناج نم ىصوأو ؛ىوكشلل ًاهيجو ًاببس نيينويهصلا ىدل نا نيبت ةمئاقلا
 007 ا ةلأسملا ءارزولا

 ىلع اهيف تلمح ةسيئر ةلاقم «نمياتلا» ةديرج ترشن 1411 (ريوتكا) لوألا نيرشت 71 خيراتب
 يف رظنت تناك ءافلحلا تاموكحو ةيناطيربلا ةموكحلا نا ًارس سيل هنإ تلاقو ليجأتلا رارمتسا
 ءاجو .نايبلا !ذهرا دصإل ناح دق تقولا نا «نمياتلا» ةديرج تلاقو .نيطسلف نأشب نايب رادصإ
 ا ؛لاقملا يف
 فطاعت نم ءافلحلا ةيضق اهينجت ىتلا ةريبكلا ةدئافلا كاردإ نع اندنع ةلودلا لاجر زجعي له»
 ةسايسلا نأشب ماهبإلا نم لاخ نايب رودص ةجيتن ملاعلا ءاحنأ رئاس يف يبلقلا دوهيلا
 ءافلحلا نيب طبارتلا ءارج نم اهتياعبو اهعيراشم ىلع رطخلا تنيبت ام ناعرس ايناملاف ؟ةيناطيربلا
 .«انلاشفإ ةلواحم نع ناوتت ملو ؛ةيدوهيلا ةيموقلا ينامألاو

 نوزروكو ويغاتنوم ةضراعم ىلع ءارزولا سلجم بلغت 1111 (ربوتكأ) لوألا نيرشت ات ١١ خيراتب
 عراسو .نامزياو اهبلط يتلا دييأتلا ةنامضل ًاريثك ةفطلم ةغيص رادصإب ةيجراخلا ريزو ضّوفو
 ميعزلا نكلو «يبص دولوملا ؛نامزياو روتكد» : :ًالئاق أبنلا هيلإ لقني نامزياو ىلإ جهتبملا سكياس
 .(7دحلا اذه ىلإ ييصألا صنلا فيطلت ببسب ءاتسا ينويهصلا

 ىلإ ةهّجوم 1911 (ربمفون) يناثلا نيرشت ؟ يف ةخرؤملا يناطيربلا ةيجراخلا ريزو ةلاسر تناك
 :يلي ام اهيف ءاجو نييناطيربلا دوهيلا نيب مسا زربأ

 فطاعتلا نالعإ ؛هتلالج ةموكح نع ةباين ؛مكيلإ لقنأ نأ ًاريثك ينرسي «دليشتور دروللا يزيزع»
 :هرقأف ءارزولا سلجم ىلع ضرع دقو هصن يلاتلا ةيدوهيلا ةينويهصلا ينامألا عم
 ,نيطسلف يف يدوهيلا بعشلل يموق نطو ةماقإ ىلإ ةيباجيا ةرظن هتلالج ةمبوكح رظنت)
 لمع متي نل هنا ًاحضاو نوكي نا ىلع ؛فدهلا اذه قيقحت ليهستل اهيعاسم لضفأ مدختستسو
 قوقحلا ىلإ وأ نيطسلف يف دوهيلا ريغ ناكسلل ةينيدلاو ةيندملا قوقحلا ىلإ ءيسي نا نكمي ءيش

 5 ؟ . 5- ف .جروج ديول قاروأ .كوربرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم تالجس بتكم :ندنل اةلايلا

 هتسافت عجيزملا (08)
 7١8. ص ءاطخلاو ةبرجتلا ؛نامزيو (40)

 كن



 مالس هدعن ام مالس

 داحتالا تعلطأ ام اذإ ًانتمم ودغأس .(رخآ دلب يأ يف دوهيلا هب عتمتي يذلا يسايسلا عضولاو

 .«نالعالا اذه ىلع ينويهصلا

 ةلكشملا يه مهرظن يف اسنرف تناك . برعلا مهئافلح نم ًايداعم لعف در ايناطيرب ءامعز عقوتي مل

 :لوقي دعب ام يف ءارزولا سيئر بتكو .ةلكشملا هذه اولح مهنا اودقتعاو ددصلا اذه يف ةديحولا

 نيسح كلملا تعلطأ هتموكح نأب هّونو .'''”«أ ديدش ًاقلق برعلا ءامعزلل تببس نيطسلف نا ودبي الد

 :ةداح ةجهلب فاضأ مث .ةسدقملا ضرألا يف يدوهي نطو قلخ ةداعإل اهططخ ىلع لصيف ريمألاو

 .”!«اننويراحي مهنأل نيطسلف برع عم ًالاصتا ميقن نل اننإ»

3 1 . 8 
 «لكينورك شيوج» ةديرج رودص موي ىهو ؛يلاتلا ةعمجلا موي ىتح روفلب نالعإ رشن ءىجرأ

 ىلع يسكتورتو نينيل ءاليتسا نع دارغورتيب نم ةدراولا ءابنألا ثغفط ءانثألا هذه يف .ةيعويسالا

 يف روفلب دعو دعاسي نا لمأت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تناك .روفلب نالعإ أبن ىلع ؛ةطلسلا

 حجر نأ ىلإ ًايح لمألا اذه لظو ٠ ةيفشلبلا دضو ءافلحلا بناج ىلإ سورلا دوهيلا ةلامتسا

 تناك .نرقلا اذه نم تاينيرشعلا 0 يف ةيسورلا ةيلهألا برحلا ةمساح ةروصب كيفشلبلا

 نا نكسر دانملا اهناك سوينا د نا أطخ اودقتع | نوفلب نالعإ يللا قف نينا طيوبلا

 كلت دييأت ىلإ دارغورتيب نم ةدراولا ةريثملا رابخألا مهتعفد دقف ؛ءافلحلا ىلع ةدئافلاب اودوعي

 .ةكرعملا

 رشنت ملو .روفلب ذاب نالعإ أبن رشن نم (ربمفون) يناثلا نيرشت كت ١ ىتح «زمياتلا» ةديرج نكمتت مل

 راد يف ميقأ لافتحا رثا تاقيلعتلا تءاجو .(ربمسيد) لوألا نوناك ١ ىتح هل ةديؤم تاقيلعت

 نيب ناكو .(ربمسيد) لوألا نوناك ؟ خيراتب يناطيربلا ينويهصلا داحتإلا همظن ,ندنل اربوأ

 كرام ريسو ؛ ليسيس تريبور بروللا نم لك ؛نيينويهصلا ءامعزلا ىلإ ةفاضإ ؛لافتحالا ءابطخ

 ناك .اينيمرأ مساب ثدحتمو ,يبرع يموقو ءيروس يحيسمو .روغ  يبسمروا ميلوو ءسكياس

 نمرألاو برعلا بدوهيلا ةجاح ىه ؛ءابطخلا نم نوريثك ةغالبب هيف ثدحت يذلا لفحلا عوضوم
 "نمياتلا» ةديرج هنع ترّبع يذلا يأرلاو .ماجسنا يف أمدق ريسلاو ًاضعب مهضعب ةدعاسم ىلإ

 اهوقلا يتلا تاملكلاو ذوفنلا يوذ نم ينمرألاو يبرعلا نيبعشلل نيلثمم روضح نا» ىه

 .(”«لفحلا اذه ديلختل اهتاذ دح يف يفكت بوهيلا عم نواعتلا ىلع ةقفاوملل مهتا ديكأتو

 هنأب روعشلاو هتداس ىتلا ةاروتلا حور يه ةزرابلا هصئاصخ ناد لفحلا نع «زمياتلا» تلاقو
 ,ندنل حراسم دحأ يف ام دح ىلإ مئالملا ريغ ناكملا يف ؛:ةيسامح ةفطاعو ناميإب ءافتحالا يرجي

 .559 ص .' دلجملا ,.حلصلا رمتؤم ؛جروج ديول (41)

 ,/اا/ صا دلجملا ؛هسفن عجرملا (؟)

 ,روفلب نالعا طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (1)

 نراك



 ةدوعوملا يضارألاو ةديدجلا ملاوعلا

 تناك ةيتاروتلا ةءوبنلا نا ذإ :كلذك رمألا نوكي نا دب ال ناك .('«ةميدق ةءوبن قيقحت برقب
 ةداعإ يف اوبغري نا ىلإ نييناطيربلا تدح ةديدع عفاود نيب نم ةموميد رثكألاو لوألا عفادلا
 .نويهص ىلإ بوهيلا

 «لاوحألا نم لاح يأ يف نيطسلف يف يدوهي نطو مايق عيجشت ىلع ايناطيرب ءارزو سيئر مزع دقل
 دوهيلل نطو نيطسلف نأ ىلع صنت نأ نم حلصلا ةدهاعمل دب ال ناك هنإ لوقي قحال تقو يف بتكو
 هماهسا يه روفلب نالعإ ةيمهأ نا ًاضيأ لاقو. (*«قباس دعو وأ دهعت كانه نكي مل ولو ىتح»
 دعو دقو .ايناملا دض برحلل نمثب ردقي ال ًامعد سورلا دوهيلا مدق هلضفبو «يبرحلا دوهجملا يف

 دعيو .دعولاب اوفوق ءءافلحلا راصتنا لجأ نم اولمعي نا نانتمالا عفادب ةينويهصلا ءامعز
 نا لوقي بتك روفلب دعو نع ىلختت نا كشوت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك ام يفو ؛ةنس نيرشع
 ءافولا يونن له يه نآلا ةيقبتملا ةديحولا ةلأسملاو «ًاحورو ًاصن مهدعوب اوفو» نيينويهصلا
 ()؟«اندعوب

 ةعيبط نإ .ةلبقملا حلصلا ةيوست ىلع روفلب نالعإ هفلخ يذلا رثالاب ءارزولا سيئر ناهتسا دقل
 رواشت دعبو اسنرفو ةدحتملا تايالولا ةقفاومب ةرداص  ةماع ةفص تاذ ةقيثو هتفصب نالعإلا

 ملاعلا ءاحنأ رئاس يف ةفاحصلاو ماعلا يأرلا ىدل بيحرتلا تيقلو ناكيتافلاو ايلاطيا عم
 دقل .حلصلا ةيوست ىلع ضوافتلا دنع هلهاجت بعصي ًامازتلا نالعإلا نم تلعج دق  يبرغلا
 .ةيتاذ عفد ةوقو ةيويح نالعإلا اذه بستكا

)5( 
 تناك .ةيكريمألا ةيدوهيلا ةيلاجلا يف ةينويهصلا ةكرحلا ةيمنت يف رود ًاضيأ نالعإلل ناك
 اوناك يدوهي نييالم ةثالث وحن نيب نمو .برحلا تأدب امدنع ةليئض ةكرح ةيكريمألا ةينويهصلا

 أشنت يتلا تاعامجلا كلت ىلإ ٠7,0٠١ ىوس بستني مل ؛ةدحتملا تايالولا يف نوشيعي كاذنآ

 اكو ."'”ةاوهلا بولسأب ةمستملا هتدايقب ينويهصلا داحتالا اهنيب عمجي ناكو «لحنت ام ناعرسو

 3 0 اي يرتسلا اهتينازيم طق زواجتت ملو «”رالود ١5,٠0٠١ ىلع يوتحي ةكرحلا قودنص

 رالود يتئم ١53١4 ماع ىتح زواجتي مل ةدحاو ةهج نم داحتالا هاقلت عربت ربكأو .''لرالود

 .هسفن عجيرملا (54)

 .ال"” ص .,؟” دلجملا ,حلصلا رمتؤم ؛ موه

 ,ةيفسلفلا ةبتكملا :كرويوين) هتايح يف ينويهصلا لصفلا :زياقاوب سيول يضاغلا ابار لاتقزسب ا (43)
 .55 ص( 4
 «سرب يرف» ةرحلا ةعبطملا :كرويوين) حالصالا تاوئس  هئامزو رثروفكنارف سكيلف ؛شيراب لكيام (5)

 ١70١,. ص ,(158١؟ :ناليمكم رييلوك :ندنلو

 .ل4 ص ١5814( يارد ربراه :كرويوين) ةيئانث ةايح ةريس :رشروفكنارفو زيدئارب ؛ركيب درانويل (51)

 منو



 مالس هدحب ام مالس

 هكا

 طقف ىضع ةئمسمخ كرويوين يف ةكرحلا ءاضعأ ددع ناكو

 اياضقلاب همسا نرتقا نا قبسي مل نطسوب يف ةريبك ةناكم اذ ًايماحم سيدنارب سيول ناك
 يف ةينويهصلا ةكرحلا ةدايق ىلوتو 1117 ماع يف ًاينويهص حبصأ هنكلو ءصاخ لكشب ةيدوهيلا

 ناك ؛ةيكريمألا ةسايسلا يف ةيمدقتلا ةكرحلا يف نيركفملا قالمع ناك هنا امبو .1914 ماع

 يدوهي لوأ سيدئارب ناك امنروا نوسليو سيئرلا ىلع ًاريبك ًاريث ذات سرامي هنأ دئاسلا داقتعالا

 ناك نا قبس طقف أادحاو ًايدوهي نإ .ةيلهألا برحلا ذنم ةيكريمألا ةسايسلا يف ماه رودب موقي

 يف يدوهي وضع لوأ حبصي هنيع سيدنارب وه اهو ,*”يكريمألا سيئرلا ءارزو سلجم يف ًاوضع
 ١ .ايلعلا ةيكريمألا ةمكحملا

 نيرجاهملا مظعم ناكو ءدهع ةثيدح ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلل ةريبكلا تاجوملا تناك

 نا لجأ نم «ةيبنجألا مهبيلاسأو مهتانكل نم صلختلاو :ةيزيلكنالا ةغللا ملعت ىلع نيصيرح

 ةمصو ةيأ نم صلختلا يف نوبغري ًاضيأ اكريمأ يف نودولوملا دوهيلا ناكو .نييكريمأ اوحبصي

 تايالولل ايبلق ٌءالو لقأ مهنأكو نورهظي ةينويهصلاب مهطابترا مهلعجي نا نوفاخيو ةيبنجأ
 .ةدحتملا
 دوهيلاف ءرمألل هتيؤر بسحو .اهريغ لبق اهتجلاعل سيدنارب قلطنا يتلا ةلأسملا يه هذه

 ٍمهنكمي نورخآلاف .يموقلا يضاملا وه ,نييكريمألا ةيقبل رفوتم ماه ءيش ىلإ نورقتفي نويكييمألا

 ًاضاخ ًاباجعإ سيدئارب ىدبأو .مهسفنأبو هب اورخفي ناو دادجألل نطو نع اوقثدحتي نا

 يناطيربلا مكحلا رارمتسال مهتضراعم راهظإيو ءددصلا اذه يف يدنلريا لصأ نم نييكريمألاب

 .ادنلريا يف

 عم قافتالا لك قفتي يسايسلا لمعلاو يسايسلا مامتهالا نم عونلا اذه نا سيدنارب معز نإو

 يف مهسي يدنلريا لصأ نم يكريمأ لك نا» نلعأ دقف ءاهززعي لب «ةيكريمألا ةينطولا حورلا

 يدوهي يكريمأ لكو .ةيحضت مدقي هنأل لضفأ يكريمأو لضفأ ناسنا وه ينطولا مكحلا عيجشت

 لضفأ يكريمأو لضفأ ناسنا لثملاب وه ...نيطسلف يف يدوهيلا ناطيتسالا عيجشت يف دعاسي

 .”!«كلذ لعفي هنأل

 ةيجراخلا ريزو راز امدنع روفلب شرآ يف ًاديدش ًاريثأت ةيقالخألا سيدنارب ةيلاثم ترثشأ دقل

 روفلب نالعإ نإف ؛كلذك . يقل يل ا م تايالولا يناطيربلا

 .""ةيكريمألا ةيدوهيلا ةيلاجلا ىلإ ةهجوملا هتاءادن يف اهمدختسا يتلا ججحلل ًامعد رفو

 بيسلا ناك وأ روفلب نالعا وه كلذ ببس ناك ءاوس ًاعيرس ًايمانت ةينويهصلل دييأتلا ىمانت دقل

 ١( ص نيدئارب ؛شتيفونيبار 5.
 .1405 ماع ىلا 1107 ماع نم لمعلاو ةراجتلا ريزو سوارتش راكسبوأ (#
 .445 ص ١117(: ,غنكياف ةعبطم :كرويوين) رح لجر ةايح :زيدنارب ,نوسيم ساموت سوفلا (ه
 يكسنروا ليفلم ةعابطلل اهدعأ نيدئارب يضاقلا :(1911- 1417) :4 دلجملا نيدنارب .د سيول لئاسر (ه

 .700 ص :(151/5 ,كرويوين ةعماج ةعبطم :ينابلا) يفيل ديفيدو

١ 
*( 
5 
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 اوفر



 ةدوعوملا يضارآلاو ةديدجلا ملاوعلا

 ١515 ماع يف ينويهصلا داحتالا ءاضعأ ددع عفترا دقف .ةلاّعفلاو ةينهملا سيدنارب ةماعز ىه

 اولظو نييكريمألا دوهيلا نمض ةيلقأ اولظ ةينويهصلا يديؤم نا ىلو ء٠٠0٠,70١ نم رثكأ ىلإ
 مل ةضراعملا هذهو  عمتجملا يف ًامدق خسرألاو ءارث رثكألا دوهيلا نم ةسرش ةضراعم نوهجاوي

 نم لعج سيدنارب نا ريغ .نرقلا اذه نم تاينيعيرألا ىتح عقاولا يف اهيلع بلغتلا متي
 يدنلريا لصأ نم نويكريمألا هلعف نا قبس ام رارغ ىلع نأش تاذ ةمظنم ةيكريمألا ةينويهصلا
 ةيجراخلا ةرازو نا عم_ دهجلا اذه يف روفلب نالعإ هدعاس دقو .ادنلريا لالقتسا اوديأ نيذلا
 تارو ًالعف ةوقلا هذه بوجو تضرتفا ءىرخأ رومأ بناج ىلإ ءاهنأل نالعإلا تردصأ ةيناطيربلا
 .اهتايشركا لإ ةحاح

0( 
 يذلا مدقتلا نم ًاردق 1117/ ماع ةياهن يف هتركفم يف يريميا ويل اهنّود يتلا تالمأتلا يف ىرنس
 ديول لح نا ذنم تضقنا ىتلا ةنسلا لالخ برحلا يف اهفادهأ قيقحت وحن ايناطيرب هتزرحأ

 ةموكحلا يف هئالمز عم هلماعت يف ةسيئرلا هتازاجنإ دحأ نا هتركفم يف بتكف ؛ةنسلا كلت لالخ

 ءايقيرفا قرش ةيمهأب ًاجيردت مهعنقأ امم .حلصلا طورش دادعا يف لمعلا عومجم» ىه ةيناطيربلا
 ."'"!«ةماع ةروصب ةيروطاربمالا ةرظنلاو نيدفارلا دالبو نيطسلفو

 يذلا رامدلاف .يريميا هيلإ راشأ ام اذهو ءابوروأ يف كاذنآ ةسيئرلا ايناطيرب فادهأ دعت مل
 ارمأ ايوروأ ِق ىنعم يذ رصن زارحإ لعج برحلا نم ىلوألا ثالثلا تاونسلا يق برحلا هتثدحأ

 ًايلمع ًارمأ نكي ملو .ترمُد دق ةسفانتملاو ةبراحتملا ةيبوروألا تافلاحتلا نا كلذ .ًاليحتسم

 ايناملا ريمدت نا لب .ةراسخ نع ًاضيوعت اهيلع ءاليتسالا وأ اهمضل ابوروأ يف ةقطنم نع ثحبلا

 ىقبت نا ةرورض ىلإ برحلا لالخ هتاباطخ دحأ يف سطمس هّبن دقل .ايناطيرب تاجايتحا يبلي ال

 ."”ةيويحلا

 ملاعلا تاطيحم يف اهنفس ترحبأ يتلا ايناطيرب له :وه شاقنلل ًاحورطم ناك يذلا لاؤسلاو

 كلذ متي نا دب الف ءاهؤايحا نكمأ اذإ هذه ايناطيرب نا يأرلا ناكو .ةيبرغلا ةهبجلا ىلع 8

 اذه ناكو  ةسيئر ةروصب طسوألا قرشلا يفو ًايئزج ايقيرفا يف ؛ةيروطاربمالا عسوت قيرط نع
 .رنليم ةناطيو ءارزولا سيئر هجوت وه

 .185 ص .يريميا تاركفم (04)

 .ك .و ةعابطلل اهدعأ ١51١4 يناثلا نيرشت - ١5٠١١ ناريزح :" دلجملا ء.سطمس قاروأ نم تاراتخم (55)

 ,5037 ص ١19557(, ,جديربماك) ليوب رد ناف ناجو كوكناه

 اال



 مالس هدعب ام مالس

 يضرع ثداحك تأدب يتلا :ةينامثعلا برحلا لقن دق رومألا ىلإ ةرظنلا ىلع أرط يذلا لوحتلا نإ
 سيئر لاق دقل .ءارزولا سيئرل ةيملاعلا ةسايسلا زكرم ىلإ فارطأ نم ؛ثادحألا قايس نع جراخ

 نا لوقي نآلا ىه اهو .كانه ايناطيرب اهحبرت نا نكمي ىربكلا برحلا نا ةيادبلا ذنم ءارزولا
 ةقطنم اهنا ةيسايسلا هتزيرغب رعش دقل .ًاضيأ كانه اهحبري نا نكمي برحلا دعب امل هفادهأ

 نم لك ىأر امك  ةيجيتارتسالا هتريصبب ىأرو .هينطاومل ةسوملم عفانم اهيف حبري نا عيطتسي
 نم صقانلا ءزجلا اهريفوتب ةقطنملا هذه نا  روغ  يبسمرواو ريكو ءسطمسو ؛يريمياو .رنليم

 اديدج ارمع رفوت امنإ ءادنليزوينو ايلارتساف .دنهلا ىلإ باكلا ةنيدم نم دتمملا طخلا
 ىرت ثيوكسا ةموكح تناك نا دعبو .يداهلا طيحملاو ايسآو ايقيرفا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمالل
 جروج ديول ةموكح تأر ؛ةيناطيرب ةبغر طقف لثمي ًائيش طسوألا قرشلا نم ءازجأ ىلع ةنميهلا يف
 .ايناطيرب اهجاتحت ًاضرأ ةنميهلا هذه يف

 انفاول



 عباسلا ءزجلا

 طسوألا قرشلا وزغ





 دالبملا ديع لولح دنع سدقلا يف
٠ 

 ديفا

(0) 
 أدب :1517 ماع ةياهن يف ءارزولل ًاسيئر هبصنم جروج ديول ىلوت امدنع
 دنهلا ةموكح ءاطخأ تناك . نسحتلا وحن هجتي قرشلا يف ايناطيرب علاط

 عيبر يف ىهتنا يذلا 1115 ماع دادغب ىلع فحزلا  نيدفارلا دالب ةلمح رييست يف اهتءافك مدعو

 اهتلعجو ندنل تزه دق  ةرامعلا توك يف يناطيربلا يدنهلا شيجلا مالستساو ةميزهب 7
 هتاجايتحال ًامهفتم ؛ةلمحلا شيجل ًاديدج ًادئاق ناف اذكهو .ةمقلا دنع ريهطت ةلمحب موقت
 دئاقو كلملل ديدج بئانو ؛دنهلا نوؤشل ديدج ةلود ريزو دهع يف ةلمحلا فنأتسا ؛ةيتسجوللا
 يزيلكنالا - يدنهلا شيجلا داق يذلا بوم يلناتس لارنجلا ىه ءيدنهلا شيجلل ديدج ماع
 ةيجهنم ةلمحب ىلوتساو ؛1١51١ لوألا نوناك يف نيدفارلا دالب تايالو وحن فحز يف ؛ةلجد ةقطنمل
 /15١1. (سرام) راذآ ١١ يف دادغب ىلع

 فلا صصقب اهمسا طابترا نم اهقلأ تدمتسا ىتلا ةقيرعلا ةمصاعلا :دادغب ىلع ءاليتسالا نا
 ةناغلا تناك اذاماظق ًاحلشاو نكيل هنا عم هديدجلا ءارزولا سيئر لايخ هلا دق ,ةليلو ةليل
 ةجهبلا دادغب لالتحا لخدأ دقل .ةيملاعلا برحلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا راطا يف دادغب ةلمح نم

 هينيع بصن عضي نأ هتمهلأو ؛ةجهبلا ىلا ةسام ةجاحب هيف ناك تقو يف ءارزولا سيئر سفن ىلا
 .دادغب لالتحا دعب يتآلا ميظعلا يناطيربلا رصنلل ًافده سدقلا

 ةينامثعلا تايالولاب هلمع بجي امع لاؤسلا تحرط دق ةلجد شيج اهققح يتلا تاحاجنلا نا

 فدهتست ءاهسفن مازلا مدع يف اهتبغر نم مغرلاب ؛دنهلا ةموكح تناكو .شيجلا اذه اهلتحا يتلا
 ةيروطاربمالا نع اتخلس ام اذإ اهذوفن راطإ نمض دادغبو ةرصبلا اتيالو نوكت نأ تقولا لاوط
 نيتقطنملا نيتاه ةرادإ اوربتعا دقف يبرعلا بتكملا يف هؤاقدصأو سكياس كرام ريس امأ .ةينامثعلا

 يناطيربلا ءارزولا سلجم ىلا ةركذم سكياس هجو دقو .ًابعرم ًارمأ يوبألا دنهلا ةموكح بولسأب
 دوسلا نع ةميدقلا راكفألا هعم لمحيس دنهلل لمعلا كرت نأ» نم ًارذحم ١1117 ماع يف اهبتك

 انضم



 مالس هدعب ام مالس

 ."!«ضيبلاو دوسلا جهنب برعلا مكحُي نأ ناكمالاب سيلو ءضيبلاو

 لارنجلا ةلمح يف نييسايسلا طابضلا ريبك ءسكوك يسريب ريس دعا دادغب ىلع ءاليتسالاب ٌءافتحاو
 ةرادألا عه نواغتلا ىلا ةوعدلا لع اساسا رضتقا :بعشلا ىلا ةنجوم ةانيب ةنوسنسم يوم

 ةديدع تادوسم كلذ دعب تغيص .هرادصا مدعب هترمأ ندنل نكلو .ةتقؤملا ةيدنهلا  ةيناطيربلا

 سكياس كرام ريس اهدعأ ةدوسم ؛ةشقانملا دعب «يبرحلا ءارزولا سلجم راتخاو «ندنل يف

 نم ًاحضاو نكي مل هنأ عم  برعلا ةداق نالعالا اذه اعبو .ةياهنلا يف رقأ يذلا صنلل ساسأك

 نالعالا ثدحتو .ةيناطيربلا تاطلسلا عم نواعتلاب ةموكحلا يف ةكراشملا ىلا  ةداقلا ءالؤه مه

 ةمظعو «يضاملا داجمأ نعو ؛ةيرحلاو ريرحتلا نع ةضافضف تارابعب - سكياس ةداع ىلع

 ًاقرشو ًابونجو الامش ةدحولا ىلا ةيبرعلا بوعشلا لصوتت نأ يف لمألا نع برعأو ؛لبقتسملا
 كلملا ةدايقب يطسوأ قرش يبرع يلارديفنوك داحتا ىلا :ةضماغ تارابعب نإو ءراشأو .ًابرغو
 تافالخلاو ؛:ةعيشلا نم مه دادغبو ةرصبلا يتيالو ناكس مظعم نأ 3 «ينسلا ملسملا  نيسح

 .ةنس فلأ نم رثكأ ىلا بوعتو ةقيمع ةعيشلاو ةنسلا نيب

 ىه يرهوجلا رمألا نا ءًايركسع الجر هتفصب ىأرو . كاكا سسر# دوم لارنجلا ضرتعا
 نالعالا نا ظحال كلذ ىلا ةفاضإ .ةرمتسم برحلا تماد ام نمألا ظفحل ةيناطيرب ةرادإ ةماقا

 ةنيدملا ناكس ةيبلاغ نأ ةقيقح ىلا هبتني مل ءدادغب برع ىلع يتاذلا مكحلا نم اطسق ةضرعب

 ."!دوهي مه لب ًابرع اوسيل  همعز بسح

 يسريب ريس ىلعو دوم لارنجلا ىلع سكياس اهدعأ يتلا ةبوسملا ندنل تضرف كلذ نم مغرلاب

 تاوق نأ دكؤي نأ ًايرهاظ نالعالا ةياغ تناك دقل .قاطنلا عساو ًاكابترا كلذب ةثدحم ءسكوك

 نكلو ؛نيدفارلا دالب مكحت نأ ىلع ةمزاع تسيل ةيناطيربلا دنهلا نم تءاج يتلا لالتحالا
 .اهنم الدب مكحيس نم حضوي مل نالعالا
 نيدفارلا دالبل ةيرادإ ةنجل يبرحلا ءارزولا سلجم أشنأ ١1111 (سرام) راذآ ١1 خيراتب

 ىلوتسملا نيتيالولا يف اشنتس يتلا ةموكحلا لكش ررقت نأ اهتمهم نوزروك دروللا ةسائرب
 امأ  ةيناطيرب ةيدنه سيلو  ةيناطيرب حبصت نأ بجي ةرصبلا ةيالو نأ ةنجللا تررقف .امهيلع
 ًاعضاخ ًايبرع ًايسايس ًانايك حبصت نأ وأ يبرع يسايس نايك ىلا مضنت نأ بجيف دادغب ةيالو
 .نيتلتحملا نيتيالولا نم دونهلا صاخشألا بحس ءانثألا هذه يف بجيو .ةيناطيرب ةيامحل

 ,اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :ندنلو يلكريب) 141١ - 1114 ؛برعلاو دنهلاو ايئاطيرب ,شوب ربوك نوتيرب )١(
 ١3١ ١., صء(اةالا

 ىلا نيحلا كلذ يف تراشأ ةيناطيربلا ةعوسوملاو .. اونوكي ملوأ ةنيدملا يف ةيبلغأ اوناك اذإ امع رظنلا ضغب (*)

 نيتنيدم ىدحا «ءسدقلا بناج ىلا ءدادغب تناكو .دادغب يف ةيباصتقالا ةرطيسلا بوهيلل تناك دقف اونوكي مل مهنأ

 ةمصاع يأ 5 يقرشلا تاتشلا يف ةيدوهيلا ةنايدلا سيئر رقم ةنس فلأ لبق تناكو ءايسآ يف نيتريبك نيتيدوهي

 - داليملا لبق ٠٠١ ماع وحن لباب يبس ذنم نيدفارلا دالب يف ةريبك دادعأب بوهيلا شاع دقو .ةيقرشلا ةيدوهبلا

 .ةيداليم 174 ةنس يف برعلا ءيجم نم ماع فلأ لبق دالبلا هذه يف اورقتس ١ مهنا يأ

 ناحإ



 يف دحأ مادختساب حمست ال ةيلحم لا فورظلا نأ» مهغلبيل هئاسؤر ىلا قربأ دق دوم لارنجلا ناك

 عمو ةيركسعلا تاطلسلا عم لماعتلل ةءافكلا مهيدل نييناطيرب طابض ىوس ةيلوؤسملا عقاوم

 سسأ ءاسرا ًايزفوج ًارمأ ودبي :نايكلل ةيقيقح ةيبرع ةهجاو ةيآ داجيا لبقو .دالبلا بعش

 ةقيرطب اهسفن لئاسملا سكوك يسريب ريس راثأ دقو ."!«ةنيتمو ةحيحص ةروصب ماظنلاو نوناقلا

 ١ ىنرعلا قادغب غير نوكيس نع لاس امدنع ةفلتقم

 .نيدفارلا دالب يتيالو ناكس نيوكتل الاب طعت مل وأ ةكردم ريغ اهنأ امإ ندنل نأ ًايلج ناك

 لئابقلا نيب سفانتلاو ؛ةعيشلا نم ةيبلغألاو ةنسلا نيملسملا نم ةيلقألا نيب مئاقلا ضغبلاف

 يف ًايراجت ةيدوهيلا ةيلاجلا ةرطيسو .نيتيالولا نيب ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تاماسقنالاو ,رئاشعلاو

 ةيليثمت ةفص اهل ةدحوم ةدحاو ةموكح قيقحت بعصلا نم تلعج اهلك رومألا هذه «دادغي ةنيدم

 :عساو نيباكي نظكتو ةلاعفو

 تائفلاو لامعلاف .اهب ركفت مل ندنل نأ حضاولا نم ناك ةحلمو ىرخأ ةيلمع لئاسم سكوك راثأو
 أداج ءارزولا سلجم ناك اذإف .بونهلا نم اوناك ةلجد شيج يف ةلتاقملا ريغو ةدناسملا ىرخألا

 ناك ؛كلذ ىلع ةوالع ؟مهلحم لحيس نمف نيدفارلا دالب يتيالو دونهلا ةرداغمب رمألا رادصإ يف

 لوبناتسا يف ايلعلا ةمكحملا لظ يف لمعي نيتيالولا يف يكرتلا مكحلا نمز يف يئاضقلا ماظنلا

 .اهيلا فانئتسالا قح حنميو

 قوقحل ةلئامم ًاقوقح دنهلا يف يئاضقلا ماظنلا حنم دقف دوم لارنجلا مكح تحت ءاضقلا ماظن امأ

 ؟ءاضقلا ةرادال ثدحيس يذلا ام ؛دنهلا عم ةلصلا تعطق اذإف :لوبناتسا يف ايلعلا ةمكحملا

 ملو تدرط دالبلا يف ةينامثعلا ةرادالا نأل ؛ةزهاج ةبوجا نيدفارلا دالب ةرادا ةنجل ىدل نكي مل

 نيمداقلا نيفظوملا ىوس ةينامثعلا ةرادالا لحم لحت ةربخلا يوذ نيفظوملا نم ةئيه كانه نكت
 تارارق ذاختاو رماوألا رادصا نم دب ال ناكو «ةرمتسم برحلا تناك .ةيناطيربلا دنهلا نم

 ؟كلذ لك لعفي نمف .اهترادإو ةماعلا تامدخلاو تآشنملاب مامتهالا نم دبال ناكو .ةيموي ةيرادإ

 قافتا كانه ماد ام دنهلا ةموكح ةرادالا ىلوتت نأب لوبقلا ىلإو ,رظنلا ةداعإ ىلا ندنل ترطضا

 عضه يف هسفن دجو ؛همساب سكياس نالعإ ردص يذلا ءبوم لارنجلا نا .ةمئادريغ نوكت نأ ىلع

 طسهولا لحلا ةغيص نإ .هتسرامم نع سانلا ينثي وه امنيب ,يتاذلا مكحلاب رشبي يذلا ظعاولا

 تاطلسلاف :بارطضالاو ةمقنلا ةراثإ ىلا ةحارص فدهت تناك امبر نويناطيربلا اهيلا لصوت يتلا

 ةقطنمل لالقتسالاب دهعت هنا ادب ام ءاطعإب تعوطت نأ دعب ,لالتحالا ةلودل ةيندملاو ةيركسعلا

 .لالقتسالا اذه بجحل لمعت تذخأ لالقتسالا بلطت مل

 ايناطيرب اهيلع يلوتست ةينامثعلا ةيروطاربمالا قطانم نم ةقطنم لوأ نيدفارلا دالب اتيالو تناك

 ءافولا ةيفيكل ةيلمعلا ليصافتلا يف ًايلم ريكفتلا يف ةيناطيربلا ةرازولا ةسائر قافخاو .برحلا يف

 ١75 ١15١. ناتحفصلا ,هسفن عجرملا (؟)

 سس ا اا
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 ءوس ريذن ناكو .؛هتلالد هل ًارمأ ناك نييلحملا ناكسلا نم مسق ىلا ءاخسب تعطق يتلا بوعولاب

 لشفلا !ذهنهظأ دقو .نانبلو ةيروسو نيطسلف يأ ءايناطيرب اهوزغتس يتلا ىرخألا تايالولل

 رابتعالا نيعب ًالوأ اوذخأي نأ نود طسوألا قرشلل تاسايس اونبت هءالمزو سكياس كرام ريس نأ

 لهف حمست فورظلا تناك اذإو ءتاسايسلا هذه قيبطت ةمئاقلا فورظلا يف ًايلمع نوعيطتسي له

 ..؟ًالعف اهقيبطتب ةقطنملا يف نويناطيربلا طابضلا مهل حمسي

 امدنع هيف اهسفن تعقوأ امب ةيناطيربلا ةموكحلا لهج ىدم ىلع تلد ةنوميم ريغ ةيادب تناك

 تلتحا امدنع كابترالا كلذ لك ثدح اذإف .ايسآ يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا ناكم ذخأت نأ تررق

 امدنع ربكآ كابترا ثودح ضرتفن نأ يقطنملا ناف ءاهل ةرواجملا نيدفارلا دالب ةيناطيربلا دنهلا

 .ًاريبك ًاكباشت ةيلودلا حلاصملا اهيف كباشتت نيطسلفك ةقطنم ىلع ةيناطيربلا رصم فحزت

0( 
 ناسرفلا حالس يف طباضلا «يبنللا دئومدا لارنجلا وه رصم ىلا لسرأ يذلا ديدجلا دئاقلا ناك

 دعب 11311 (وينوي) ناريزح يف هيلع رايتخالا عقو دقو. اسنرف يف زايتماب ةدايقلا ىلوتو مدخ يذلا

 سيئر لبق نم يبنللا اهب فلك يتلا ةمهملا تناكو .هنييعت لوبق مدع انناهخ سطع نت

 .داليملا ديع لبق سدقلا ىلع يلوتسيو اهلتحيو نيطسلف ىزغي نأ يه ءارزولا

 دقو .ةديدج ةيسارم اهو طانسنالاو عافدنالا حور ةيرصملا ةلمحلا تاوق يف يبنللا ثب دقل

 اذه ناكو .ةيركسعلا تارباخملا سئريل نغاهزترنيام دراشتير لينولوكلا ىلع هرايتخا عقو

 نغاهزترنيام رايتخا عقوو .ايقيرفا قرش يف سطمس عم لئامم لمع يف ًاقوفت رهظأ دق طباضلا
 .ةيركسحلا ةقرفلا يف يسايسلا مسقلا نع ًالوؤسم هترما تحت لمعيل نديد ماهدنيو ىلع

 ناك تايلمعلا هذه ىدعلا طوطخ فلخ سسجتلا تايلمع ةيلوؤسم هقتاع ىلع نغاهزترنبام ذخأ

 ءادعلا ديدش ناك نغاهزترنيام نأ عمو .نيطسلف ىزفل يبنللا مامأ قيرطلا ديهمت اهنم دصقلا

 ةيدوهيلا نيطسلف يف ةيسسجتلا هتكبش تلان يذلا نوسنوراهأ نوراهأب ًارثأتم ناك دقف «بوهيلل

 بسك ءاقل ًايلاغ ًانمث عفد نوسنوراهأ نكلو .نمثب ردقت ال اهرابتعاب :نغاهزترنيام باجعإ

 تضرع ةيسسجتلا هتعومجم نأ كلذ :ةيناطيربلا ةيركسعلا تارباخملا ةقادصو مارتحا

 ةرادالا نأل ءتاقوألا أوسأ يف كلذو  ةلمتحم ةيماقتنا لامعأل نيطسلف يف بوهيلا نينطوتسملا

 عيبر يفف .لاوحألا نم لاح يأب ةيبوهيلا ةيلاجلا برض ىلع ةمزاع تناك ةيلحملا ةينامثعلا

 نكي ملو .افاي ناكس نم برعلاو دوهيلا اشاب لامج درط ؛بوهيلا حصفق لولح دنعو ؛1411 ماع

 دقل .ةيروس نم ةيلخادلا ةقطنملا نع ًاضماغ ًاثيدح ثدحت هنكلو ؛مهلاسرإ دارأ نيأ ىلا ًاهيضأو

 اشاب لامج ثبل امو .نمرألاب لح ام تايركذ ؛دازلاو عاتملا نم نيمورحملا ؛نيئجاللا ةنحم تداعأ

 ثودح عنمي ملو .دوهيلا نم مهتيبلاغو ,نييندملا سدقلا ناكس داعبا ىلع همزع نع ثدحت نأ

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو لبق نم مزاحلا لخدتلا ىوس ةاسأملا

 ىدم نوينامثعلا فشتكا ام اذإ فورظلا كلت يف ةثراك رطخ نيطسلف يف ةيبوهيلا ةيلاجلا تهجاو

 ني



 طسوألا قرشلا وزغ

 ةقيقش ةراس ىلع ضبقلا ىقلأ دقل .رمألا ةياهن يف ثدح ام اذهو - نوسنوراهأ تاطاشن ةيلعافو
 ءانثأ يف اويذعو 141177 (ريوتكأ) لوألا نيرشت يف كارتألا لبق نم ءاهئاكرش نم ددعو نوراهأ
 بيذعت دعب راحتنالا يف تحجن دقف نوسنوراهأ ةراس امأ ءًاقنش مهضعب مدعأو «مهباوجتسا
 ناملألا لخدت الول دوهيلا دض ةيماقتنا لامعأ كلذ بقعت نأ ًانكمم ناكو .مايأ ةعبرأ رمتسا
 امأ 1511 ماع ةياهن يف سدقلا يف يقب طقف دوهيلا ناكسلا ثلث نأ وه ثدح يذلاو .تعلطو
 .ضارمألا مهب تكتف وأ ًاعوج اوتام دقف مهتيقب

(0 

 .لصيف برع ةيلعافب ًاباجعا لقأ ناك ءنيطسلفل يناطيربلا

 طباض , سنرول دراودا ساموت عم لصتت ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةيندملا تاطلسلا تناك املق

 يفت 95597 ماع عيبر لو .لصيف مهنرقي نيذلا تايانضعلا يرح لاجز نيو اهني لاضتالا
 نف:ليلقلا:يؤس ةرماقلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلشلا قيف هلو .ءارسسلا يق: :سرول
 ةروثلاب اهمامتها ةقباسلا ةنسلا يف تدقف نأ دعب ءلصيفو سنرول هلعفي ناك امب مامتفالا
 : ةنيوقلا

 يف ةيودبلا لئابقلا عمجت دارفأ نم نيلتاقملا ميعز ؛عياط وبأ ةدوع ةبحصب بهذ دق سئنرول ناك
 امهفده ناك .ينيلرتسا هينج ٠٠٠٠١ غلبمب هءالو نمض نأ دعب «برعلا ةريزج هبش لامش
 سار ةتغ اهفقومو ءيظسافل ىيوكجلا فرطلا دع تابشلا يف قراغلا نيهصلا ةفرملا كلذ :ةيقفلا
 كما: امتاهلوخد لع قرب مل يناظيربلا لوطشالا نا هع ىلا ادهن ةةينك محلا حملا قف ةاذك
 مهعفادمو تائم عضب اهنع نيعفادملا نيينامثعلا ددع ناك .ةودع ديأ يف ءىطاشلا تايراطب
 ءاليتتالاو ملادملا فلخ عم لانشتلا لع مياظ ىبأ ةنوه ةرنصع كتزع كلذلو رحنبلا لآ ةبوبضم

 .”تغابم موجهب ةبقعلا ىلع

 ةريزجلا هبش لحاس نم هعابتأ ةبوع داق ىودبلا ءاهدبو .هقفار سنرول نكلو .ءةلمحلا ةبدوع داق

 روهللا نا اىداعب املف :ناكنالا نع ةذيعد مهتاكردتت كراش ثيح .ءارحتسلا ىا.الانتقب ةيبرعلا

 لع (ةيلون) .دومت ١" ل اويلقت نقود ةلماك ةاجافم مهدردلا ناك :نيرهش نعت نيلجتمللا برج
 قلطنا با ردنعلا ق نيرهش ةئاناعنم نم مقرلابو 3 كتبا ريغو ةريقبجلا ةيكرتلا ةيقبنلا ةيماح
 ىلا ًاهجتم ىدعلا ةرطيس تحت ضارأ يف رافقلا ربع ةرطخو ةريسع ةلحر يف روفلا ىلع سنرول
 يف ةرغ نيح ىلع زرب امدنع عيمجلا لهذأ دقو .ةبقعلا ىلع ةدوع ءاليتسا نع غالبالل سيوسلا

 . سنرول نع لزعمب لصيف وأ /و ةدوعل ةرطخ اهنا نكمملا نم نأ عم ؛ سنرول ةركف تناك ةركفلا (*)

 ناقل



 مالس هدعب ام مالس

 لوصو ديعب ةماعلا ةدايقلا رقم يف ةراثالا نم ةلاح قلخف ,يبرع سابلب ًاركنتم ؛ءانيس ءارحص
 .ةديدجلا هتدايق يلوتل يبنللا لارنجلا

 اهنا ىلع ةفلتخملا هتاياكح يوري ناك دقف .اهادحا قدصلا نكي مل ةريثك لئاضف سنرولل تناك

 اهنا أدكؤم ناك ام اهنّمض نوتيالك لارنجلا ىلا ةلاسر لسرأ دق روهش ةعضب لبق ناكو .قئاقح

 هنهذ يفو يتأي نآلا وه اهو ."؟هتيلوؤسم ىلع اهب ماق هنا ىعدا ةلمح نع لايخلا جسن نم ةباور

 هنا هتياور نم نومهفي هيعمتسم لعج ذإ ءاهتياور يف غلابيو اهيوري ةيقيقح ةيصخش تالوطب
 لوحت روهش ةعست ىهنأ ةبقعلا رابخأ ٌالاقان سنرول ءلوصوو .ةبقعلا ةلمح يف سيئرلا رودلاب ماق

 عقاولا يف وه يذلا ةيقرشلا تاطيوحلا ةريشع خيش ؛عياط وبأ ةدوع امأ .يركسع لطب ىلا اهيف

 مهناف كلذل .نييناطيربلا طابضلا لبق نم ظفللا لهس همسا نكي ملف ,رصنلا يف لضفلا بحاص

 .«ةبقعلا لتحا سنرول » نا ءدعب ام يف نوخرؤملا لاق امك ءاولاق

 تلظ يتلا زاجحلا ةروث يف ًالوحت ةبقعلا ىلع ءاليتسالا ناك ءلضفلا قحتسي نمع رظنلا ضغبو
 .ةرونملا ةنيدملا يف ةيكرتلا ةيماحلا ببسب برعلا ةريزج هبش لخاد ةروصحم نيحلا كلذ ىتح

 راص كلذبو ؛نيطسلف ىلا برعلا لئابقلا لاجر لقني نأ يناطيربلا لوطسألا ناكماب نآلا راصو

 ةيناطيربلا برحلا يف يلعف لاتق ةحاس ىلا لصت نأ «ةرم لوأل ,نيسح فيرشلا تاوق ناكماب
 ةدعاسم نوعيطتسي نييماظنلاريغ برعلا نيلتاقملا نأ ىبنللا عنقأ سنرول نا ذإ ؛ةيكرتلا -

 .ةيروسو نيطسلف لالتحال نيتلبقملا نيتلمحلا يف ةيناطيربلا تاوقلا
 عم أرحب هلقنل سنرول ةطخ ىلع يبنللا قفاو امدنع زاجحلا يف هتدايق رقم يف لازي ال لصيف ناك
 هلتحا يذلا برعلا ةريزج هبش لحاس نم ,هل نيعباتلا لئابقلا لاجر نم ةريغص ةبراض ةوق
 ةوقلا هذه موقت ةبقعلا يفو .ًاليم 7٠١ اهتفاسم ةيرحب ةلحر يهو  ةبقعلا ىلا نويناطيربلا

 مزع يتلا ةلبقملا نيطسلف ةلمح يف يناطيربلا شيجلل نميألا حانجلا ىلع هابتنالا ليوحتل ةيلمعب
 نعو زاجحلا نع هلزع ينعت اهنا عم ةطخلاب لصيف لبقو .فيرخلا لصف يف اهب ءدبلا ىلع يبنللا
 .يبنللا ةدايق تحت عضوو يناطيرب لارنج ةبتر حنم دقو .هئاقشأو هدلاو

 مادختسال ةلواحم ةيأ نع اشنتس يتلا تالكشملا سرد دق يبرعلا بتكملا ناك روهش ةعضب لبق
 يبرعلا بتكملا غلبأ ١411 (ويام) رايأ ١7 خيراتبو .ةيروسو نيطسلف يتلمح يف لصيف تاوق

 ىلع رخآ آذهام ةمث ناو. ةيماظن تاوق هجو يف دومصلا ىلع نوردقي ال لصيف ىدب نأ نوتيالك

 لح ناكو .ندملا ناكس نم باحرتلاب لباقي نل مضحلا قطانم ىلا مهلاسرا نأ وه مهما دختسا

 لمعلل ينامثعلا شيجلا نم نيرافلا نييروسلا دينجت وه يبرعلا بتكملا هآترا يذلا ةلكشملا

 كاراغ ةليتلس نم يسحب فيرشلا ةلمح ةعيبل يفي نأ» هناش نم كلذ لصيف ةدايق تقت
 ,"!('«دلبلا ريرحتل ةمظنم ةلواحم ىلا يديدحلا طخلا ىلع ةقرفتم

 1535-1954 كاحفنصلا :(141/9 قاردنيزاه:ندنلو كرؤيويت) سنرول :1 ١ ت.:تراويتس دثومتيد (9)
 5/10 /وي يق ةقيقولا :17 دلهملا 843 ةيجراخلا:ةرادو. ىيزعلا بتكملا قاروآ .ماعلا لجسلا نتكم يك (4)

 - ميدقت يف هعم اولمعو ؛ةبقعلا ىلا لصيف لوصو ىدل ذيفنتلا عضوم جمانربلا اذه نويناطيربلا طابضلا عضو (*)
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 طسوألا قرشلا ىدزغ

0( 
 نشي نأ كارتألا ةداقلا مهطابضو كارتألا عقوت دقو .1917 ماع فيرخ يف نيطسلف يبنللا ازغ
 اهنع نيعفادملاو ةنيدملا تاعافد نكلو .نيطسلف ةباوب اقرابتغاب. ةيلحاسلا ةزغ ةنيدم ىلع هموجه
 فافتلا ةيلمعب هتاوق تماق امنيب ءاهتمجاهم يبنللا عّنصتف : ؛ًاديج ًادادعتسا نيدعتسم اوناك
 تغري دقو ةيلخا دلا ةنيدلاا عيسلا رثي اهنه الدب مهاهتل ءارخبصلا ريع ةغرشيو الاسف :اهلوح
 .ىضوف ةلاح يف تعجارتو ةينامثعلا تاوقلا

 لوألا نيرشت ٠١ ىفف .نغاهزترنيام اهذفنو اهركتبا ةعدخ كارتألا ةتفابم بابسأ دحأ ناك
 ةيرودد راذلا هيلع تقلطا امدتغو :ةيشيجلا نيب ةلضافلا ةفطنلا لا ةتاسح ًابكاو بهذ (زيوتكا)
 تدب ًاقاروأ توتحا مدلاب ةثولم ةظفحم هءارو فلخو بيصأ هنأب رهاظت نيينامثعلا ناسرفلا نم

 جروج ديول بتك دقو .ةزغ ىلع عقيس سيئرلا موجهلا نأ ىلا ريشت ةيرس ةيناطيرب قئاثو اهنأكو
 نيذلا ةفمدألا حجنأو افكأ نم دحاو هنا .ةكرعملا انتبسكأ دق نغاهزترنيام ةعدخ نا» :ًاقحال

 ىلإ ةيقرت ىلع برحلا لالخ لصحي مل هنإ لوقلا نع ينغو .شويجلا نم شيج يأ يف مهتفداص
 "!«لينولوك ةبتر نم ىلعأ ةبتر

 كارتألا شوانت لصيف تاوق تناك ءعبسلا رئب  ةزغ طخ ىلع عفدنت يبنللا تاوق تناك امنيبو

 ةجهيم ةلمحب «ديقعلا مث دئارلا . سنرول عتمتسا دقو .يناطيربلا شيجلل نميألا حانجلا ىلع
 .دسحلا نم ريثكلا اهعمو  ةعساو ةرهش دعب ام يف بستكاو

 «لثمي» سنرول نأ ءدسحلا عفادب ءدعب ام يف ,ناجحلا يف اسنرف لشمم ؛نوميرب لاق
 ةروثلا تناك برحلا ءاهتنا دنعف :كلذ ىلع داز غلبملا نكلو ."ينيلرتسا هينج ٠

 نيتعي ناك نقف خلبملا ناك انههوتلبملا اذه تعتد نيسيح ىمرذكا ايناظيوي تفلك ازال ةييرعلا

 نأ لئابقلل قبسي ملف .ءارحصلا ىدب سيياقمب ةصاخ ةروصب مخض وهو - مايألا كلت يف ًامخض

 ةيلبقلا تاءالولا لكش ةورثلا هذهريغت ملرمألا ةياهن يفو . سنرول اهل اهبلج يتلاك ةورث تفرع
 نب دق يبرعلا هءادر نا .فرصلا رمآ ناك يذلا يزيلكنالا باشلا رهظم ًاضيأ تريغ لب ,بسحف

 نييناطيربلا طابضلا ريبك ؛ةبقعلا يف هعقوم يف ؛ءسيوج زلراشت سيب لينولوكلا ناك .هيجوتلاو ةينهملا ةروشملا

 ناكرأ ةئيه نم ءينواد نلا لينولوكلا مامأ ًالوؤسم ناكو ناجحلا تايلمعل دئاق ةفصب لصيف قليف يف نيلماعلا
 نع ةيلوؤسملا عقوم يف نيطباض ربكأ :«تايلمعلا ىوتسم ىلع سيوجو طيطختلا ىوتسم ىلع ينواد ناكو .يبنللا
 نا» ةيروسو نيطسلف يتلمح يف يلارتسالا شيجلا دئاق ,ليفوش يراه لارنجلا دعب ام يف بتك دقو .يبرعلا قليفلا
 لضفلا نأ ًامئاد ييأر ناكو «يبرعلا شيجلا لك يف ةيقيقح ةميق اهل يتلا ةديحولا ةلتاقملا ةوقلا مظنم ناك سيوج

 .(ناجحلا تايلمع حاجن يف رخآ يناطيرب طباض يأ نم رثكا هيلا دوعي

 . 2/1 .س .د .يبنللا قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك . دروفسكوا (5)

 7١7. ص ,(15707 ,نواربو لتيل :نطسوب) 1114 :1 دلجملا ,برحلا نع جروج ديول ديفيد تاركذم (1)

4/ 



 مالس هدعب ام مالس

 اجأف سنرول ركذتي ناك نا نرق فصن دعب ىدبلا خويش دحأ لئس دقو .ًالامج لصيف ءادر
 ."بهذلاب يتأي ناك يذلا لجرلا هنا»

 .ةلكشم هتاذ دحب حرطي سنرول ىلا مالسب بهذلا لاصيال ةيتسجوللا تابيترتلا دادعا ناك

 تبسلا مايأ رهظ دعب يضمي زديد ماهدنيو ناكو .بهذلا ةزايح ىلع نونمتؤي نوريثك كانه سيلف

 لامجلا ىلع اهليمحت بقاريو قدانبلا شيطارخ قيدانص يف ةيبهذلا تاهينجلا ًايصخش مزريوهو
 .ءارحصلا يف سنرول ىلا اهتلحر يف قلطنتل

 مهدفري يودب فلآ وحن نم ًافلؤم لصيف شيج ناك ,ًاعطقتم اهرود ناك يتلا لئابقلا بناج ىلإ

 ةبيخب نويناطيربلا بيصا رمألا ةيادب يفو .نيقباسلا نيينامثعلا برحلا ىرسأ نم ؟,0٠0 ىحن

 شيجلا هبشي ًائيش لصيف تاوق نم نوقباسلا برحلا ىرسأ لعجي نأ مهتاعقوت يف لمأ

 شيج نأ ١111 ماع ةياهن يف ةرهاقلا يف ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو يلثمم دحا ركذ دقو .يماظنلا

 ىدص ناك اذه هريرقت نأ يف بير الو «نيطبضنملا دونجلا عم لماعتلا نع اذهاعو ىقب لضيق

 ."!كاذنآ ةرهاقلا يف يمسرلا يناطيربلا يأرلل

 هيلا دهعي ناك امدنع سنرول هلكش يذلا تاراغلا قيرف ءادأ يف ىرخأ لمأ ةبيخ كانه تناك

 ةكسلا طخ عطقل ةيلاع ةرطنق فسني نأ قيرفلا اذه نم ًايولطم ناك دقف : :ةنيعم ةيلمعب يبنللا

 يف هلاجرو سنرول قفخأ دقو .سدقلا يف ةطبارملا ةينامثعلا تاوقلا همدختست يذلا ةيديدحلا

 وه عفدنا افاي لامش يكرتلا شيجلل نميألا حانجلا همامأ عفد نأ دعب يبنللا نكلو ؛ةمهملا هذه

 هسفن مال سنرول نأ عمو .داليملا ديع لولح لبق سدقلا ىلع ىلوتساو ةيدوهيلا لابج ربع هتاوقب
 , سنرول هتوعد يف كلذ رهظ دقو - مول يأ هيلا هجوي مل يبنللا نإف ؛قافخالا اذه ىلع ًاديدش ًامول

 .سدقلا ةنيدم لوخد ةلفح روضح ىلا نوتيالك لارنجلا ناكرأ طابض نم ًاطباض هتفصب

(2) 
 ةنيدم هطايضو يبنللا دنومدا ريس لارنجلا لخد ١1117 (ربمسيد) لوألا نوناك ١ خيراتب

 عضو نلعي ًانايب يبنللا الت ةنيدملا ةعلق ىلا مهلوصو دنعو .افاي ةباوب نم ًايشم ةسدقملا سدقلا

 ةقطنملا نمض ةعقاو ةنيدملا نا كيب ءاسنرف لثمحل يبنللا حضوأو .يركسعلا مكحلا تحت ةنيدملا

 يركسعلا دئاقلا هتفصب هنا لاقو .يركسعلا دئاقلاب ةروصحم اهيف ةطلسلا ناو ةيركسعلا

 ةماقإب حمسي نل هنا يبنللا فاضأو .ًارصح ةيركسعلا ةرادالا تحت ةقطنملا ءاقب ةدم ررقيس

 ةلأسم ىقبت نيحلا كلذ ىتحو .كلذب حمسي يركسعلا عضولا نأ ىري امدنع الإ ةيندم ةرادإ

 .ةلجؤم نيطسلفب يئاهنلا فرصتلاو ىوكيب - سكياس ةيقافتا

 تلوه :كرويوين) يبرعلا ملاعلا يف ةلالس ىوقا طوقسو ءوشن :دوعس لآ زنوج دراشتيرو ندلوه ديفيد (8)

 ,2؟ ص( «نوتسنوو تراهنيارو

 .1/11؟6 سد 4/9554 .س.4 .س .د .ليب ميلو قاروأ .ينوطنا تئاس ةيلك .دروفسكوا (9)

 و ا



 طسوألا قرشلا وزغ

 .«ملاعلا يف ةنيدم سدقأ» ريرحت يه داليملا ديع ةبسانم يف ايناطيرب ءارزو سيئر ةيغب تناك

 ىعداو . (')«ةسدقملا هنكامأ دابرتسا نم يحيسملا ملاعلا نكمت اهريرحتب هنا دعب ام يف بتكو

 نا» . ًايدام ًاريخأت اخي ثدحأ هنكلو .ًالئاه أي افي ًاريثأت ثدحأ سدقلاو دادغب ىلع ءاليتسالا نأ

 يذلا ءاعدالا كلذ «ةيركسعلا ةردقلا ءاعدا عدصتل ةيادب درجم نكي مل ةيكرتلا ةعدخلا حضف

 ةعدخلا حضف نا لب ,ةديدع تاونس انفيخي نأ برحلا نوؤش ةرادإ يف انتءافك مدع هل حاتأ

 .""!«يكاهنلا رصنلا يف يقيقح ماهسا هتاذ دح يف ةيكرتلا

 «نييناطيربو برع طابض ةدايقب ؛ةييرعلا لصيف تاوق ترهظأ سدقلا ىلع ءاليتسالا دعب

 ةريغملا اهتادحو تلصاو دقو . ندرألا قرش نم اهتلمحب موقت تناك تاوقلا هذه .برحلا يف اهترادج

 تربويه هليمز اهلقن ةمهم ىلوتو سيوج اهبرد يتلا ؛ةيماظنلا تاوقلا امنيب ؛ةفطاخلا اهتامجه

 ال اهنأب  قباسلا يف ةيناطيربلا تارباخملا طابض هجور ام ًاريثك يذلا  ءاعدالا تلطبأ :غنوي

 يف هيدؤت اماه ًارود ةيبرعلا تاوقلل يبنللا أيه دقل .يكرتلا شيجلا هجو يف دومصلا ماع

 شيجلل نميألا حانجلا دنع كارتألا فوفص يف ىضوفلا رشن رود ؛هتلمح نم ةيلاتلا ةلحرملا

 .يناطيربلا

 ةبرضلا هيجوتل ةينيطنطسقلا ىلع مث نمو ؛قشمد ىلع فحزلاب هل حمسي عضو يف يبنللا راص

 ايناملأ تناك دقف .هتكرح لش ام ةنوآلا كلت يف ثدح نكلو «ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلا ةيضاقلا

 نأ فرودندولل حاتأ يذلا رمألا ءايسور تملستسا نأ دعب ,ةيبرغلا ايوروأ ىلع موجهل دعتست

 هتاوق عيمج ةداعإ ىلا يبنللا رطضإ ةأجفو .ةيقرشلا ةهبجلا نم ةيناملألا ٍشويجلا ديعتسي

 ةيناملألا تاوقلا تنش ١1514 ماع عيبرلا لصف مايأ لوأ يفو .ابوروأ ىلا ًابيرقت ت ةيناطيربلا

 نكمتت نأ لبق برحلل ناملألا بسكب ددهو اسنرف لامش يف ءافلحلا طوطخ قرتخا ًاتغابم ًاموجه

 ءانثآ يفو .فيصلا لصف ىتح فرودندول موجه فنع فخي ملو .لوصولا نم ةيكريمألا تادجنلا

 .لبقتسملا لجأ نم هتاوق ءانب ديعي قفطو نيطسلف يف يبنللا يقب كلذ

 امنيب :هموجه فانئتسا ةصرف هل حاتت نأ فيصلا ةياهن ىتحو «داليملا ديع نم يبنللا رظتنا

 نأشب ةيسايسلا ةكرعملا طوطخ ءافلحلا ركسعم لخادو ةيناطيربلا ةموكحلا لخاد مسترت تناك

 اشاب رونأ ناك تقولا كلذ لالخ .ةينامثعلا ةيروطاربمالا فلؤت يتلا يضارألاب يئاهنلا فرصتلا

 يضارأ ىلع ءاليتسالا فدهب :لامشلا يف هباسحل ءفرودندول موجهك موجه يف عورشلل دعتسي

 فحزلل امبرو - ناتسكرتو ناجيبرذأ  يسورلا ىصيقلا ةيروطاربما يف ةيكرتلاب ةقطانلا بوعشلا
 تاوقلا عيمج امنيب ةيقرشلا ايناطيرب ةيروطاربما ريمدتل دنهلاو ناتسناغفاو سراف ىلع كلذ دعب
 .ابوروأ يف ةديعب ةيناطيربلا

 ااا مسي يسال

 نكح
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 سئايلا ةيمر هنأكو ادب ءفرودندول موجهك ءاشاب رونأ موجه نأ انل نيبت ءارولا ىلا ةرظن نأ
 ةيروطاربمالا تاناكما ريدقت نيحلا كلذ يف ناكمب ةلوهسلا نم نكي مل نكلو .درنلل ةريخألا
 نكت مل طسوألا قرشلا لامش يف ةعساش قطانم لقن ينامثعلا موجهلا نا مث .اهتاينو ةينامثعلا
 :ةيملاعلا ةسايسلاو ةيملاعلا برحلا ف ءوضلا ةركآذ ىلا :برحلا يف عزاتت مضوم تقولا كلذ ىتح

 .برغلا يف رونأ تاوق ةمجاهم نم ًاريخأ يبنللا نكمت ءقرشلاو لامشلا يف مجاهيرونأ ناك امنيبو

 نك



 قشمد ىلا قيرطلا

 ل
 سايببألا*يبنللا :نسرإ, 950348: ماع :بفيضو 1131/ ماع نداليملا يع نيب
 طخ طابيشو يناثلا: نوناك يف داعتسا دقف.. كارتألا "نع هتلمج فانئتشال

 نم.هبشيج يفعي يكل ؛طغبلاب اذه :جورف يف دازو لحاسلاب نسدقلا :لصي يذلا :ةيديدحلا_ةكميلا
 اهدقنيل دحلا_تاوق ىلع ريغي لظو .ريمدتلا اهباصأ يتلا: قرطلاو نجلا تاناؤيح ىلع .دامتعالا
 .ةلبقملا: ةلمحلل ًادادعتسا رارغألا دونهلا هدونج بردي, ناك كلذ ءانثأ فو: اهنزاوت

 لك ف نسدقلاو:نإ دغيم .نم.ىتح»:ةيمها رثك :قشمدو .هفحز طخ لع يلاتلاجفدهلا.قشيمد .تناك<
 بابض يف تعاض اهلوصأ .نكلو::ةلوهأم ترمتسا ةنيدم مدقأ اهنا دقتعيو .خيراتلا نوصع

 ىأ نوملسم ؛برع وأ بؤهي دجوي نأ لبق نم ترهدزا ةحاو نمض ةنيدم قشمد تناك.دقو.:نمزلا:

 سيل ةيزمرلا ةيخانلا نم لمكي نأ هنأش نم:قشمد ىلع ءاليتسالاو. ناملأ أ زيلكنا «نويحيسم ...

 نمضي هنا لب ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةيبرعلاب ةقطانلا ءازجألل يناطيربلا لالتحالا طقف .

 اومتخ نيذلا ئمادقلا ملاعلا يحتافل يعرشلا بقاعتلا :ةلسلس يف ايناطيرب ةناكم ًاضيأ .

 .ةيزوس تاحاو ىلع ةرطيسلا .قيقحتب مهتاراصتنا»

 ىوقلا :نم ةعومجم نع ةباتن لمعت, تناك اهنإ ذا :ئديلقت حتاف.نم شكأ اهنا ايناطيزب تعدا. دقو.”

 تايار.تجت كحزلل: ةدعتسم هشويجو .ءافلحلا تاوقل ًادئاق .يبنللا ناكو ةطبارتملا:اياضقلاو:!

 ةيضقللو نيسحلل ةياز .نوكتل كيابس كرام نيس اهميمصت عضو يتلا :ةيارلا .اهنيب: ,ةدبيدع.....

 تايروطازبمالل يضاملا: داجمأ ىلا زمرت نمحألاو رضخألاو ضيبألاو.دوسألا  اهناولأف::ةيبزعلا

 هلخدأ يذلا ديحولا كيدعتلاو :نصاعملا. اهئاول لماحائوه نيسحلا نأ ىلع لدتؤ .ةيمالسالا» ةيبزعلا .

 نم مالعألا عتبصب رمأ, دق سكيابس ناكو.«' ”ارمجألا ليطتنسملا رييغت وه ملعلا ىلع نيسح فيرشلا:.

 .19/54..ن .د .سكياش كرام قاروأ .طسوألا قرشلا نكرم. ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا.(١) ..

 .8هوب
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 .زاجحلا تاوق ىلا اهميلستيو رصم يف ةيناطيربلا ةيركسعلا دادمالا ةئيه لبق

 ةلأسمب ءيبني ناك «نويناطيربلا هعنصو يناطيرب هميمصت عضو يذلا ةيبرعلا ةيموقلا ملع نإ
 وأ صالخإ ىدم ىه ةلأسملا هذه :قشمد ىلع فحزلل دعتست ىبنللا شويج تناك اميف ةقيقد

 قرشلاب ةقلعتملا ةسايسلا ةغايص يف ربكألا نأشلا مهل ناك نيذلا نييناطيربلا نيلوؤسملا قافن
 كرام ريس نا .مهتريسم لالخ اهب اونمآ مهنا نظلا ناك ةفلتخم اياضقل مهينبت يف طسوألا
 لالخ لدبت .هريغ مكحي نأل لهؤم بعشك كارتألاب ًابجعم ١15١4 ماع لبق ناك يذلا ءسكياس
 ةيماسلل ًايداعم ناك نأ دعبو .ينامثعلا نايغطلا نم بوعشلا ريرحت ةيضق رصاني ذخأف برحلا
 ةيماسلل ًايداعم ًاضيأ ىه ناك يذلا :نغاهزترنيام نأش هنأش «بوهيلاب همامتها نع ربعي ذخأ
 نأ ًامئاد مهيأر ناك نيذلا ؛نوتيالكو زروتس لاثمأ نويرامعتسالا نوفظوملاو .اهل ءادعلا ديدش

 نيديؤم مهنأكو اورهظ ,مهسفنأب مهسفنأ اومكحي نأ ىلع نيرداق ريغ ةيبرعلا قطانملا ناكس
 .ةليصأ اهلك تالوحتلا هذه نكت ملو .يبرعلا لالقتسالا ثاعبناب هتداشإ يف سكياس كرام

 ىلا الوؤسم وه ناك يتلا تادهعتلاب ءافولا بوجوب نمؤملا سكياس ناك ةروصلا يفرط دحأ دنع
 هذيلا اوقيسأ قيذلا تانلطعلا طاش“ ناك ركالا فرظلا دعو :ايففتشح انا دنع نءيرينك دش
 ١514 ماع ةيادب يف سكياس لقتنا دقو .اهمساب تعطق يتلا اياضقلا ًانايحأ اوفلاخو تادهعتلا
 برحلا حرسمب ةقلعتملا ةسايسلا ةيلوؤسم اهيف ىلوت ندنل يف ةيجراخلا ةرازو يف ةفيظو ىلا
 ةينامثعلا برحلا حرسمب ةقلعتملا ةسايسلا نع أايناديم نيلوؤسم اوناك نيذلا امأ ,.ةينامثعلا
 يف مهكوكش مهل تناك دقف . دادغب يف دنهلا ةموكحو ءرصم يف تيغنيوو ءنيطسلف يف نوتيالك
 حطسلا تحتو .ةحارص كلذب هوربخي مل مهنا عم ءسكياس اهانبت يتلا ةيلاثملا ةسايسلا
 وفظوم هدشي يفخ طيخ ةمث ناك :1514 ماع يف ةيناطيربلا ةموكحلا يف تالدبتلل يراضحلا
 ,سدقلاو دادغب تناك اذكهو .نيسكاعتم نيهاجتا يف ناديملا طابضو ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو
 ًاعارص كانه نأ ةكردم ريغ ءاهريصم فرعتل ةملك رظتنت .ءءافلحلا طوطخ ءارو نم قشمد كلذكو

 . اهريصم ىه ررقي دق يناطيربلا يطارقوريبلا زاهجلا لخاد

(0 
 لارنجلا ةدايق يف نييسايسلا طابضلا ريبك ةفصب نوتيالك تربليج لارنج  ريداغيربلا لمع
 يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ,تيغنيو دلانيجير ريسل يسايسلا «رخآلا انألا» لظ هنكلو ؛يبنللا
 ةسايس كلذكو نا دوسلاو رصم نم لك ةسايس ريرقت يف ًايدايق ًابصنم لغش هنإف كلذبو .ةرهاقلا
 ينهملا هرذح مكحب داتعا شيجلا يف افرتحم ًاطباض نوتيالك ناك .نيطسلف يف لالتحالا شيج
 يف ًاحيرص ناك هناف كلذلو .هئاسؤر ءارآ عم تضقانت اذإ هئارآ نع ةحارص ريبعتلا نع عنتمي نأ
 ناك يذلا ءسكياسل اهنع ريبعتلا يف ًاظفحتمو ,هعم قافو ىلع ناك يذلا تيغنيول هئارآ نع ريبعتلا
 .هعم فالخ ىلع

 قرش يف ايناطيرب ههجوت يبرع يلارديفنوك داحتال وأ ةيبرع ةكلممل ناططخي زروتسو نوتيالك ناك

 مما



 طسوألا قرشلا وزغ

 تسيلف .اسنرفل هءادع نوتيالك ركنأ دقو .(نانبل ءانثتساب امبر) اسنرفل هيف ناكم ال طسوأ
 ىف يه ةلعلا مقا دوز نم نهسرتلا كاعشسا' ينوي دا ب نيتنينك نسحب ةفاكملا

 اومكحي نأ ةصرفلا مهل تحيتأ ام اذإو ؛نييروسلا نم نوهوركم مهنأل ؛مهسفنأ نييسنرفلا
 ام لكو ؛ةجيتنلا هذه ببسي يكل رمآتي نل هنا نوتيالك لاقو .ةصرفلا نودسفي فوسف ةيروس

 ةجاح ال» :"ًالئاق 1917 (سطسغأ) بآ ٠١ يف سكياس ىلا بتك دقو .اهب ابنتي هنارمألا يف

 ىلا موللا هجوي نأ ىشخي ناك هنا نمالالءاه لك :يبناج نم يدوشاف هموت يا ىتفك نكي

 أطخلا نأ نيبي يذلا ليلدلا ةماقإ مهملا نم نا سكياسل لاق دقو ءاسنرف تلشف اذإ ايناطيرب

 .ايناطيرب أطخ سيل

 نيرخآلا ايناطيرب ءافلح هاجت تاظفحت هيدل نأب فرتعا هنكلو ءاسنرفل هتاداعم نوتيالك ركنأ

 ًاديدش اليم ناليمي تيغنيو هليمزو نوتيالك ناك نمزلا كلذ سيياقمب ىتحف .طسوألا قرشلا يف

 .ةينامثعلا برحلا بوشن ىلع ضيرحتلا يف دوهيلا ىلا موللا هجوي تيغنيو ناكو . دوهيلا ةاداعم ىلا
 عم حلص دقع ةكرح ءارو دوهيلا نا تيغنيو ىلا ريرقت يف نوتيالك لاق 1117 ماع يفو

 (*!ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 /2١1511 ماع يف طسو لح ساسأ ىلع ايكرت عم حلصلا عوضوم نع ثيدحلا روطت امدنع نكلو

 ,برعلا دييأتب نومزتلم اننأل» ضوافتلا يف يبدألا قحلا كلمت ال ايناطيرب نا ًالئاق نوتيالك جتحا

 هنيع تقولا يفو .!لماك رصن زارحال أمدق يضمن نأ انيلع كلذلو «نمرألاو «دوهيلاو ؛نييروسلاو

 تناك امنييو . ةينويهصلاب مازتلالا اهنمض نمو تاذلاب تامازتلالا هذه يف لوخدلل ًاضراعم ناك

 نوراهأ ءاقبا لضفألا نم هنا ًالئاق سكياس ىلا بتك ,دادعالا ديق روفلب نالعإ ةدوسم

 نأ فاضأو ."ايناطيرب تاين نع نايب يأ رادصا نود نم «ةبعللا يف» بوهيلاو نوسنوراهأ

 ري ملف ؛هتعيبطب رذح هنأ امبو .يبرحلا بوهجملا نم برعلاو دوهيلا داعبتسا ىلا هجتت ةسايسلا
 .ًاقيسم تادهعت ءاطعال لاوحألا نم لاح يأ يف ةجاح

 ١/517 .س .د ١15/584( .ر .د) ,هسفن عجرملا (؟)

 حلص ىلا ًأرس :نيظفاحملا بزح ميعز ؛نوادسنال بروللا اعد امدنع فيص يف ندنل يف نوتيالك ناك (*)

 يتلاو اهيلع تلصح يتلا تاعابطنالا دحأ نا» :ًالئاق تيغنيو ىلا بتك ةرهاقلا ىلا هتدوع ىدلو .طسو لح ىلع موقي

 ناكم لك يف دوجوم هنا .قاطنلا عساولا بوهيلا ذوفن وه ءكمهي هنا فرعأ يذلا رمألا ءأمئاد هنظأ تنك ام تبثت

 «ناملا دوهيو ؛نويسنرف دوهيو :نيلكنا بوهي كلانه . دحأ طوقس اوري نأ نوديري ال مهنا . لادتعالا ىلا وعدي ًامئادو

 ماع لكشب دجتو حلصلا نع ثيدحلا عمست كنا . .دوهي ًاعيمج مهنكلو  اكينولاس نم دوهيو ؛ نويواسمن دوهيو

 ايكرت عم درفنم حلص يف ةبغر نع ًاثيدحو كارتألل ًايلاوم ًاثيدح ًاضيأ عمست كناو . ثيدحلا اذه ءارو يدوهيلا نأ

 ."!«(يقرتلاو داحتالا ةكرح لصأ هنا) كلذ ءارو يدوهيلا ىرخأ ةرمو -

 ١/537(. س.د) .يج .يس ؟/17١٠ .ت .د .1 1-74 نوتيالك تربليج ريس ةلاسر ؛هسفن عجرملا (1)

 .1511/ لوليآ 5 زديد ىلإ نوتيالك نم .نامزياو قئاثو تاظوفحم ؛ليئارسا ؛توبوخر ()

 ١/47. .س.د (؟9/984 .ر.د) سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك . دروفسكوأ (5)

 مو
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 هرادصا نأ ىلا ًاريشم سكياس ىلا نوتيالك بتك روفلب نالعإ رادصإ ىلع رهش ءاضقنا دعبو

 :ةطلغ ناك امير

 بترتي ام فرعأ الو ءايسورو اكريما يف ًاصوصخو :نيينويهصلا نزو رادقم ةمات ةفرعم فرعأ الو

 ةوقب مهعفدن ذإ اننأ ىلا ريشأ نأ نم دب ال نكلو ؛نوبلطي ام لك مهئاطعا ةرورض نم كلذ ىلع

 ةهجوم اهنأكو عقاو رمأ اهنأك ةيبرعلا ةدحولا لعج ةيناكماب فزاجن امنا ءلعفن اننا ىدبن امك
 ,2اندض

 نم سكعلا ىلع لب .يبرعلا لالقتسالا ذيبحت ىنعمب برعلل ايلاوم نوتيالك نكي مل لاح ةيآ ىلع

 الالقتسا ناك يذلا رصم لالقتسا ءافلا 14117 ماع علطم يف تيغنيوو وه حرتقا هنا ذا كلذ

 بتك دقو .حاجنب ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو هتضراع يأر وهو - صم مض ىحن هجوتلاو ًايمسا
 :ىعداف ؛هذيفنت نود اولاح نيذلا ندنل يف نيلوؤسملا داقتنالو هحارتقا معدل سكياس ىلا كاذنآ

 .باوص ىلع ينا فرعأ يننا «يمالك لجس نكلو :ةديدش ةضراعم مهتسايس ضراعأ يننإ»

 «كلذل نيدعتسم ريغ مهنا .هفات مالك وه رصم يف يتاذلا مكحلاو نيطالسلا نع ءارهلا اذه لكف

 «بعشلل اهيطعت كنا نظت يتاذلا مكحلاو ةطلسلا نم ةرذ لك ناف رصق بحاص تنك اذإف

 ةولح اهلك ةليمجلا تايرظنلا نا .كدض اهما دختسال هريزوو ناطلسلا يديأ ىلا ةرشابم بهذتس

 .",ةمئاق ىقبت ةيساقلا قئاقحلا نكلو ,ًادج

 برحلا بوشن لبق نم ىتح «ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا رمأ يف لوه نم لوأ ناك نوتيالك نأ عمو
 نويحيسم اهمكحي نأ ديرت ال اهنا يأ :تايعمجلا هذه هتغلبأ ام ًامئاد لهاجت دقف ,ةينامثعلا

 نمض ١914 ماع علطم يف كلذب رّكذي ام ءاج دقو ؛نييناطيرب اوناك ولو ىتح نويبوروأ ىأ
 ميعز ءيرصملا زيزع عم يناطيربلا ريفسلا ىقتلا ثيح ءديردم نم ةلسرملا ةيسامولبدلا ةبيقحلا
 ةموكحب ةحاطالا ميظنتب ًاحارتقا يرصملا نم ىقلت هنا ريفسلا لاقو ؛ةيرسلا تايعمجلا ىدحا

 ةيلارديفلا ةدعاق ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمالا ميظنت داعي نأ ىلع ؛ةينيطنطسقلا يف تعلطو رونأ

 ةينامثعلا ةيروطاربمالا نيب قيفوتلا كلذ عبتيو ,مهريغو برعلا ىلع يتاذلا مكحلا ضرعي 1

 نوتيالكل ًارارم مالكلا اذه لثم لاق نأ يرصملا زيزعل قبس دقو. (!ةفيلحلا لودلاو اهميظنت داعمل

 يرصملا زيزع ثدحتي نيذلا نأ مهف نوتيالك نأ ىدبي ال نكلو .برحلا ةيادب دنع ةرهاقلا يف

 يناطيربلا دمتعملا مهمكحي نأ نوضفريو يكرتلا يلاعلا بابلا مهمكحي نأ نولبقي مهمساب

 ةيمحم يبرعلا طسوألا قرشلا نوكي نأ يأ  نوتيالك هحرتقي ناك يذلا ءيشلاو .ميقملا

 .ًاقالطا لوبقم ريغ هنأ ىلا يرصملا راشأ ام وه  ةيناطيرب

 بجاولا تاسايسلا نأشب يبنللا ىلا حصنلا مدقي ناك يذلا طباضلا :نوتيالك ناف اذكهو

 ١185. .سر.د ١5( /58/ .نسد) ,هسفن عجرملا (1)
 .317/45 .تءد (؟5/584 سد) هسفقن عجرملا (1)
 ١54. ص 77/917 .يب .يا .يس .طسوألا قرشلا ةنجل ؛برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (4)
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 طسوألا قرشلا قزغ

 سيل هنأ يعدي ناك يذلاو «ةيروسو نانبلو ندرألا قرشو نيطسلف يأ :ةلتحملا نادلبلا يف اهعابتا

 هذه تاحومط ضراعي ًايلمع ناك «برعلاو نيينويهصلا قيدص هنا ىلع رصيو اسنرفل ًاودع
 .ثالثلا تاهجلا

 لا
 ةدم ًايذيفنت ًابصنم ىلوت 1411 ماع يف  يموكحلا لمعلا يف ًاثدتبم سكياس كرام ريس ناك
 ناعرس .ًاقباس انركذ امكو .ةئجافملا ةسامحلل ًابهن لظت ةبلقتم ةيصخش اذ ناكو  طقف نيتنس

 :ةنامألا ميدع نكي مل ؛لاح ىلع هتابث مدع نم مغرلاب هنكلو .اهنع ىلختي وأ ةيضق ىنبتي ناك ام

 نمرألل داعمو . دوهيلل داعمو :برعلل داعم نم لوحت نأ دعبو .هرعاشم يفخي وأ قفاني نكي ملوهف

 ددجلا هئاقدصأ عم ًايفو نوكيل ةدحاو قيرط ىوس فرعي مل ؛نمرأللو دوهيللو برعلل لاوم ىلا
 .هبلق لك نمو -

 دهجي لظو ؛نييسنرفلاو نمرألاو دوهيلاو برعلل اهعطق يتلا دوعولاب ءافولاب نمّْؤوي سكياس ناك
 نامزياو ميياح بتك دقو .فارطألا نيابتملا فالتئالا اذه نيب قيفوتلل 191/و 1911 نيماعلا يف
 ًاميرك ناك هنكلو ,هريكفت يف ًايقطنم وأ ًادج ًاتباث نكي مل» :ًالئاق ةزرابلا سكياس بقانم فصو يف
 ميعزلل ًامئالم ناك ,ةيموقلا دوهيلا ينامأ قيقحت ىلع ةدعاسملا يف هرودل ًارظنو ."!«ًافوطعو

 نمض امأ .''!«لمألا باب» مسا سكياس بتكم باب ىلع قلطي نأ فولوكوس موحان ينويهصلا
 ةلكشم نأ رمألا ةقيقحو .بناجألا وحن مركلا اذه ىلع ضرتعي نم ةمث ناكف ةيناطيربلا ةموكحلا
 مهريحت تناك  هرظن تاهجو مهريحت تناك نيذلا هئالمز دييأت نمضي نأ تناك ةسيئرلا سكياس

 .جذاس ناسنا مهسيياقم قفو هنا ودبي امك ,مهلاب يف رطخي مل ذإ

 نأ مهفي نكي ملو .«اذام ديؤي هئالمز نم ْنَم» فرعي نكي مل هنا سكياس ةلكشم بناوج دحأ
 ةيرسلا تالسارملاو تاعامتجالا يف هتعاطتساب نأ رعشي ناكو .هططخو هعفاود يفخي مهضعب

 «لماكلابو ةحارصب هرظن تاهجو نع ربعي نأ ؛ةيناطيربلا ةموكحلا يف نينمتؤملا هئالمز عم

 نوفرتحملا شيجلا طابضو نويندملا نوفظوملا ناك .هروعشل لئامم مهروعش نأ أطخ ضرتفاو
 راهظا مدع ىلا نوليمي ءسكياسل ًافالخ ؛مهو ؛ةنهملا مكحب رذحلاب نوفصتي نوتيالك لاثمأ
 ةنهملا مكحب هنا يأ .بطخلا ءاقلا يه هتفرحو ؛مومعلا سلجم يف ًاوضع سكياس ناكو .مهراودأ

 .ًاضيأ ةنهملا مكحب مهئارآب نوظفتحي نوتيالك لثم لاجر امنيب ؛ملكتي
 نيديؤملا ةيجراخلا ةرازو يفظوم نأ فشتكا 1117 فيص يف ندنل ىلا سكياس ةدوع دنع

 يف اولواح ؛ةينيطنطسقلا يف قباسلا يكريمألا ريفسلا واتنغروم يرنه عم كارتشالاب :نيينامثعلل
 ةمواقملا ةجيتن ةلواحملا هذه تضهجأ دقو  ايكرت عم درفنم حلص نأشب اوضوافي نأ هبايغ

 ١184١. ص :(1545 .سبراه :كرويوين) هملقب نامزياو ميياح ةايح ةريس :اطخلاو ةبرجتلا (9)

 .53114 ص ١9170(, ,بيك ناثانوج :ندنل) واه ةحول :سكياس كرام ,نوسلدا رجور )٠١(

 موو
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 دنع يل نيبت» :ًالئاق نوتيالك ىلا سكياس بتك دقو . نورخآو نامزياو ميياح اهادبأ يتلا ةعيرسلا

 اهنا يأ .نيتيضاملا نيتنسلا يف هتلعف ام لك ريمدتل ةدؤت 0 لكل تناك ةجيراخلا ةراونوا لوصو

 تاضوافم ىلا عفدتو (اسنرفل ةيداعملا رعاشملا دصقي) فلاحتلل ةيداعملا رعاشملا ججّؤوت تناك

 ةينويهصلا نأ ظحلا نسح نمو .بسانملا تقولا يف تلصو ينا ةقيقحلاو . يكن لال

 ةرازوب قلعتي ام يف ائطخم ناكو ةينويهصلاب قلعتي ام يف باوص ىلع ناك ,«...اهعضو ىلع تظفاح

 يبرعلا بتكملا يه اسنرفل ةيداعم تناك يتلا ةهجلا ناف .اسنرفل ةيداعم نكت مل يتلا ةيجراخلا

 .هسفن سكياس هدجوأ يذلا بتكملا كلذ نوتيالك فارشا تحت

 ,سكياس ةدوع ليبق 11117 ماع يف ندنل ىلا ءاج دق يبرعلا بتكملا ريدم تراغوه ديفيد ناك

 قرشلا يف اسنرفل رود دوجو ةمواقمو ىكيب - سكياس ةيقافتا ةمواقم يف سيلاوكلا ءارو طشنو

 ةماعزب يبرع يلارديفنوك داحتا ىلع ةيناطيرب ةيامح طسب ىلا ةوعدلا يف ًاضيأ طشنو ءطسوألا

 رظنلا تاهجول ةقباطم نوكت داكت نوتيالك تربليج رظن تاهجو تناك .ًارس .نيسحلا فيرشلا

 تاهجو يف قباطتلا اذه فرعي سكياس نكي ملو ؛ةحارص رثكأ لجر وهو ؛تراغوه اهنع ربعي يتلا

 اسنرفل ةيداعم ةركذم ةباتكب رومألا دسفأو تراغوه لصو» :ًالئاق نوتيالك ىلا بتكف ,رظنلا

 «ةيناطيرب ةكم ...لجأ نم طشنو ةيبرعلا ةكرحلا ىلع ًادراب ٌءام بكس دقل .ةيقافتالل ةيداعمو

 «...هتيوقع لان دقل» : :ًاطبتغم سكياس عباتو

 مأ تناك ةيسنرف ؛ةيدوشافلل ًاقالطا خضرن الأ ىه مهملا ءيشلا نا» :لوقلا سكياس ررك ذإو

 نيتقداص انوكت نأ ىلع ةيناطيربلاو ةيسنرفلا نيتموكحلا لمح نايونيوكيبو هنا :لاق ««ةيناطيرب
 ةدحاو ةسايس ىوس كانه سيل ذإ ...» :برعلا عم نيتقداص انوكت نأو ىرخألا عم امهادحا

 بجي ًاضيأ برعلا نأ هيأر ناكو .«قافولا اذه ةنبا ةيبرعلا ةلودلاو ًاريخأو ًالوأ قافولا ,ةنكمم

 .يسنرفلا يزيلكتالا فلاحتلا قش اولواحي نأ مهل زوجي ال هنأ اومهفي نأ ىلع مهلمحو مهطبض
 مدعو ؛برعلل رمألا اذه اوحضوي نأ زيلكنالا كتعامج ىلا بلطا» :نوتيالك ىلا هتلاسرر يف لاقو

 بهذأسو ؛(ًأدج ءىيس لجر وهو أدج بيط لجر تنأ) ةقيرط ىلع ةنهادملا لوبقب مهل حامسلا
 رامعتسالا نا .ديحولا مهلمأ اهرابتعاب ةيبرعلا ةيضقلا نوديؤي نييسنرفلا لعجأل سيراب ىلا
 يف باتري نكي مل سكياس نا ىدبيو ."''”«مهل كلذ تابثا ىلع نارداق وكيبو ينأ دقتعأو ؛نونج
 باتري نكي ملو ءطسؤألا قرشلا يف هدالبل ةسفانم ايناطيرب ربتعي ًايرامعتسا لظ هسفن وكيب نأ
 .ًايلك ةقطنملا جراخ اسنرف ءاقباب لمأي ناك نوتيالك نأ يف ًاضيأ

 مت - ةيقافتا نيفنت ىلع جتحا دقو ءوكيب عم لمعلل ىتح ًادعتسم نكي مل نوتيالك نأ نيبت دقل

 ةيسنرف - ةيزيلكنا ةرادإ اهبجومب أشنت  ثيوكسا ةموكح دهع يف نييسنرفلا عم اهيلا لصوتلا
 اسنرف لثمم هتفصب ىكيب دكأ دقو .طسوألا قرشلا يف برحلا لالخ ةلتحملا قطانملا يف ةكرتشم
 بتك نوتيالك نكلو .ةكرتشملا ةرادالاب هدعو يارغ دراودا ريس نا ؛يبنللا لارنجلا ةدايق ىدل

 )١١( .س.د .سكياس كرام قاروأ .زنوج روميتارب ةبتكم .له ةعماج .له نويا نوتسغنك 47/١ .س.د 75/084.
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 طسوألا قرشلا ىزغ

 ةدشب جتحأ نأ الإ ينعسي الو ,هنع ًائيش عمسأ مل انأف كلذك رمألا ناك اذإ» :الئاق سكياس ىلا
 يبنللا لارنجلا سرام ؛لاح ةيأ ىلع . (”«هقيبطت نكمي ال يذلاو رداغلا بيترتلا اذهك بيترت ىلع
 رمألا ,كلذل ًامئالم هرظن يف يركسعلا عضولا نوكي امثير رومألا هذه لثم يف رظنلا أجرأف هتطلس
 .نيح ىلا ةيقافتالا كلت ةجيتنلاب ىغلا يذلا

 رثكأ تارابعب سكياسل هرظن تاهجو نع نوتيالك ربع «نمرألاو دوهيلاو برعلا صخي ام ينو
 بولسأب تبتك ةيقرب روهتملا سكياس لسرأ .روفلب نالعا رشن بقعأ يذلا عوبسألا يفف .اظفحت
 لمعت نأ ةدعتسم ةينويهصلا ةكرحلا نأ اهيف هغلبي سمحتملا ريغ نوتيالك ىلا (ةرفيشلا) زومرلا
 تائفلا دحوت ةكرتشم ةنجل ليكشتب موقي ءسكياس يأ .وه هناو نمرألاو برعلا نع ةياين
 برعلا امأ ءملوكلام سميج نمرألا لثميو :نامزياو ميياح نيينويهصلا لثميسو .""ثالثلا
 نأ مهملا نم نا سكياس فاضأو .يبرع ملسمو يروس يحيسم ةكرتشم ةروصب مهلثميسف
 .ناكم لك يف برعلا دعاسي كلذ نأل نورخأ برع مضني

 نأب ةينويهصلا ةدايقلا عنقأ هنأ هغلبيل ديدج نم نوتيالك ىلا سكياس قربأ عيباسأ ةعضب دعب

 يف ةيروسلا ةيبرعلا تاعامجلا غلبي نأ نوتيالك ىلا بلطو ؛''”برعلا دييأت يف ًايوف ًاجهن جهنت

 مهيلع لابو كلذ نوكيسف ينويهصلا معدلا ىلع ناملألاو كارتألا ذوحتسا ام اذإ هنا ؛ةرهاقلا

 ردص روفلب نالعإ نأ ًانمض ينعي اذه همالك ناك . ءافلحلاب اهلامآ طبترت ىرخأ ةهج لك ىلعو

 ةلاسر سكياس هجو نوتيالك ىلا ةيقربلا هلاسرإ ديعبو .ًاضيأ ايناطيرب ةحلصمو برعلا ةحلصمل

 نيطسلف يف بوهيلا نأو ةيفاك ةنايص ةنوصم نوكتس ةيبرعلا حلاصملا نأ اهيف هغلبي ىكيب ىلا
 نيتيالع للا ةلاسر ضيا نيا هجوو ٠ علا علاسلا ىلا: !ديدش ًامامقفا نينجويس

 ءامعزلا مضني نأ مهملا نم ناو ًامات ًاقافتا نوقفتم نمرألاو نيينويهصلا ءامعزلا نأ اهيف هغلبي

 .""«عمجتلا» ىلا برعلا

 ججحلا لك نم مغرلاب» :هل لاق ذإ سكياس حارتقا ىلع أدراب ًءام يقربلا هدر يف نوتيالك بكس
 نيطسلفو ةيروس برع امأ ؛مهعم ةقالع اهل نوكت نأ يف بغرت الو نمرألاو دوهيلا هركت ةكم نإف

 عمجت مايق نا «لاوحألا لك يفو .وسيع هيخأو بوقعي ةصق رركتت نأ نوفاخي مهناف

 كلذلو ؛يلاحلا روعشلا ىلع بيرغو ةقباس ةبرجت ةيأ ىلع بيرغ رمأ وه ينمرأ - يدوهي - يبرع

 سكياس بلط بسح ندنل ىلا يبرع ٍدفو لاسرا نا فاضأو .(' 1 ينبلا ىكم رست نأ بجي

 ١( سكياس ىلإ نوتيالك نم .نامزياو قئاثو تاظوفحم .ليئارسا ,توبوخر ١١ لوألا نوناك 1411.
 ١( ,نوتيالك ىلإ سكياس نم ؛هسفن عجرملا ١8 يناثلا نيرشت 1111.

 ١( «نوتيالك ىلإ سكياس نم ؛هسفن عجيملا ١ لوألا نوناك 14117 .
 ١( ىكيب ىلإ سكياس نم ؛هسفن عجرملا ١١ لوألا نوناك 11117

 ند 1/51 .س .د .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا ١(

 .اكا .س.ل(69 .س.ك) ؛هسفن عجيملا 070

 0 ريا ا ا ا ل 1763/ ا يي
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 .ًاديدش ًاماسقنتا مهسفنأ ىلع نومسقنم برعلا نأل ًايلمع ًارمأ سيل

 ججحلا مهفأ» :لاقف ءاضرتسا ششكأ ةجهلب نكلو ءسكياس ىلا نوتيالك بتك مايأ ةعضب دعب

 نكمأ اذإ هنع مجنتس يتلا دئاوفلاو ينمرأ - يدوهي - يبرع عمجت مايق نأشب اهب تمدقت يتلا

 ةصرف ىرأ ال ينإ ًاقداص لوقأو ,ديدش رذحب اهب موقن نأ بجي نكلو «ةلواحملاب موقنس . هقيقحت

 هرمع ًايديلقت اروعش عيباسأ ةعضب لالخ لدبن يكل ةلواحم نوكتس اهنا ذإ .يقيقح حاجنل ةريبك

 ركفن نأ انيلع» :فاضاو عمجتلا يف يدوهيلا بناجلا نم ةصاخ ةروصب نوتيالك رذحو .«نورق
 ةظحل يف برعلا ريفنتب نيفزاجم دييأتلا نم ًاديزمو ًأديزم دوهيلا ءاطعا فقوملا بلطتي له
 9 «ةقيقد

 نيبرقملا برقا ًاضيأ وهو ,رصم يف يماسلا بودنملا ,تيغنيو كانيجير ريس بتك يلاتلا مويلا يف
 صخي ام يف (مالكلا يف هفارسا) ءارو عفدني سكياس كرام نإ» :ًالئاق يبنللا ىلا  نوتيالك ىلا
 هيلا هجو نوتيالك نأ ديب .دصق نود نم ةبرعلا بلقي دقف ًاليلق لهمتي مل ام اذإو :ةينويهصلا
 .""«عءىدهم ريثأت اهل نوكي نأ لمآ يناو «ةزاتمم ةلاسبر

 ,سكياس بلطل ًاقفو ,ةرهاقلا يف ةيروس يلثمم عم ًاعامتجا نوتيالك دقع دقف رمأ نم نكي امهم

 دييأتلا ىلع لوصحلا ققحتي مل ام هنا ءاهاقلت يتلا تاميلعتلا ىلع ٌءانب ؛مهل لاق هنا ىدبيو
 .حاجنلا نم ظح اهل نوكي نل «ءافلحلاب ًاضيأ ةطبترملا ؛ةيبرعلا ةيضقلا نإف ءافلحلل يدوهيلا

 نأ يف ةينلا مهيدل تسيل نكلو نيطسلف يف نطو مهل نوكي نأ يف نوبغار دوهيلا نأ ًاضيآ مهغلبأو
 .(”7كانه ةيدوهي ةلود اوميقي

 ثدحتم نع نوتيالك ىلا يبرعلا بتكملا هلسرأ ريرقت لقنو ءًايباجيا نييروسلا برعلا در ناك
 ةديحولا ةسايسلا نأ كاردالا مامت نوكردم ةنجللا ءاضعأ نا» :هلوق ةيروسلا ةنجللا مساب
 .تنأ اهتحرتقا يتلا طوطخلا قفو دوهيلا عم نواعتلا ةسايس يه اهوعبتي نأ بجي يتلا لضفلاو

 ىلع ددشت ةياعدرشن نآلا نودويو مهزكرمو بوهيلا ةوقل ًامامت نومهفتم نييروسلا نأ يل دكأ دقو

 ."””«نيطسلفب قلعتي ام يف ةيدوهيلا  ةيروسلا ةدحولاو ةوخالا
 ىلا هتاميلعت ردصأ هنا لاقو ,ًالعف نوبراقتي برعلاو دوهيلا نأب هداقتعا سكياس نوتيالك غلبأ
 فلاحت ءاشنإ ىلا ةجاحلاب لصيف عنقي نأب ءلصيف ىدل يناطيربلا لاصتالا طباض ءسنرول
 ."”دوهيلا عم

 )١1( ءسكياس ىلإ نوتيالك نم .نامزياو قئاثو تاظوفحم .ليئارسا :توبوخر ١١ لوألا نوناك /1511,

 ) )15.يبنللا ىلإ تيغنيو نم ؛هسفن عجرملا ١7 لوألا نوناك 1511

 )٠١( .س.د .ليب ميلو قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا ١55/ ,07.س.د 175/١
 .4؟/161 .س.د

 ناتحفصلا 1 ١5 ةقيثولا آ ا/ دلجملا .887 ةيجراخلا ةراذو. يبرعلا بتكملا قاروأ . ماعلا تل
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 طسوألا قوشلا وزغ

 اوديفتسي نأ نيطسلف يف ةررحملا قطانملا ةرادإ دنع اولواحي مل نييناطيربلا نيلوؤسملا نأ ريغ

 ىلا يبنللا لوخد نم رهش لبق ندنل يف رشن روفلب نالعإ نأ عمو .يباجيالا هجوتلا اذه نم
 نالعإ نإف اذكهو .سدقلا يف هرشنت نأ ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا تضفر دقف ,سدقلا
 نوودس دلاتور ةسائرب ىبنالا ابماقا ىتلا ةتقؤملا ةيركسعلا ةزادألا ةساشم قف لخدت هل نوفلت
 ثقللا هيو. ةريكسم برحلا ماد: ام تارطسالا ثيدبت دق يضرم هذآ ةزاكإ قطر عتتما يذلا
 اهنومدقي يتلا بوهيلا تاباط ضفر بجي هنا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ةرهاقلا تارباخم
 ةجلاعمل ةمظنم ًاشنت امثيرو لح ىلا يركسعلا عضولا لصي امثير نيطسلف يف ناطيتسالل
 ."”اهئثوشن عقوت نكمي يتلا لكاشملا فلتخم

 اوردقي مل ندنل يف نيلوؤسملا نأب داقتعالل ةيركسعلا ةرادالا يفظوم ىدل حضاو ليم كانه ناك

 يدوهيلا ناطيتسالا ةدايز ةيناكما لبقت ىلع نيطسلف يملسم لمح يف ًادج ةيقيقحلا ةبوعصلا

 دعو ذيفنتل نيدعتسم ريغ مهنأب عابطنالا ةيركسعلا ةرادالا ىفظوم ىطعأ كلذلو .دالبلا يف

 اولموع نيذلا نيملسملا ليضفتل نيفظوملا ءالؤه ىدل ًاليم ًاضيأ نيبقارملا ضعب ظحالو ,روفلب
 يف ربكأ ةبوعص كانه تناك نيذلا بوهيلاو نييحيسملا ىلع ,«نييلصألا دالبلا ناكس» مهرابتعاب
 يف ةثالثلا رسلا ءانمأ يدعاسم دحأ ,روغ  يبسمروأ ميلو نا .هسفن لاونملا ىلع مهتلماعم

 ًالئاق سكياس كرام هليمز ىلا 111 ماع فيص يف بيبأ لت نم بتك «يبرحلا ءارزولا سلجم

 ال» صاخشأ مه :نابوسلاو رصم يف ةمدخلا نم اوبحس نيذلا يركسعلا لالتحالا طابض نا
 .نيطسلف اهب رثأتت يتلا ةيملاعلا ةسايسلل قاطنلا ةعساولا لئاسملا كاردا ةعرسل مهتربخ مهلهؤت

 نادبوسلا ىأ دنهلا يف اوشاع نيذلا زيلكنالا ىدل خسارلا ليملا ظحالي نأ الإ ءرملا عسي الو

 ,نيطسلف برع نا» :فاضأو .«بدوهيلاو نييحيسملا ىلع ءمهنم يعو نود «,نيملسملا ليضفتل

 شيشخبلاو ةوشرلا بيلاسأ ىلا ميدقلا مهليم نورهظي اوذخأ ؛تامولعم نم يدل رفاوت امبسح
 ."'!«دوهيلا ىلع (ًةسلخ اوفحزي) نأ نولواحيو

 اهيف ًايدبم هدنع نم ةلاسرب ةيوحصم سكياس ىلا روغ يبسمروأ ةلاسبر نوكيالك لسرأ

 ذبحم ًايصخش وه هنأب نوتيالك جتحاو .ليلضت ىلع يوطنت روغ - يبسمروأ ةلاسبر نأب هروعش
 برعلا نيب قافتا قيقحت نكمي هنا ةلئاقلا رظنلا ةهجو ىلا لوحت هنأ رهاظلاو ."”ةينويهصلل

 ةفلّؤم يهو ءلب دورتريج ىلا بتكف ؛مارتحا ةرظن نييلحملا برعلا ىلا هترظن نكت مل .بوهيلاو
 نيذلا ءالؤه نأ» :ًالئاق دادغب يف ةيناطيربلا ةرادالا يف لمعت كاذنآ تناك قرشلا ىلا ةلاحرو

 برعب ىتح الو ءارحصلا نبا يقيقحلا يبرعلاب مهتنراقم زوجت ال نيط سلف برع مهنومسي

 .1511/ يناثلا نيرشت 15 :ةيجراخلا ةرازو ىلإ ديد نم .نامزياو قئاثو تاظوفحم .ليئارسا ؛توبوخر (؟9)

 د ١١5( .س.د) سكياس كرام قاروا .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (؟4)
 . مم

 ,١١؟6 .س. د ؛:هسفن عجرملا (؟5)

 م



 مالس هدعب ام مالس

 ("!«نيدفارلا دالبو ةيروس يف ًاندمت رثكألا قطانملا

 ١114 ماع فيص يف سكياس ىلا ءسدقلل ًايركسع ًامكاح نيم يذلا ,نروتس دلانور بتك دقو

 ةناكم» لغشت نأ نم رمألا ةياهن يف اهل دب ال يتلا ناكسلا نم ةيدوهيلا ريغ رصانعلا نا ًالئاق

 كلذلو ,فاطملا ةياهن يف اهيلع نولوتسيس مهنا ةقلطم ةقث نورخآلا قثي يتلا ضرألا يف ىندأ

 ضعب ةرداغملا ةيماحلل رفاوتت نأو ةسايكو قفرو ةقابلب عاطتسملا ردق ةيلمعلا زجنت نأ بجي

 دق» :لاقف لهمتلا ةسايس عابتا ىلا ًايعاد زروتس بتكو .«برحلا يف ةعبتملا ميركتلا مس

 :برعلا لبق نم ريس الل انخا .وهيلل نيبن يكل بوؤدلا لمعلا نم نينس امبرو ًاروهش رمألا 0

 ("”!«انوعاتبي مل دوهيلا نأ برعلل نيبنو

 ,ءيش وه فاك حوضوب دلبلا اذهل لمتحملا لبقتسملا ةيؤر نا» :اهسفن ةلاسرلا يف زروتس بتكو
 جئاتن نا .رخآ ءيش وه «يفتخملا اميرو فعضألا رصنعلا عقومل ًاباسح بسحن نأ يف ريصقتلاو

 ريبعتلا نود نمو «ةانأبو ًاجيردت تققحت ام اذإ ةموميد رثكأو ىضرلا ىلع ثعبأ نوكتس تالدبتلا

 ."”«لوزي ال أدقح هءارو فلخي يذلا ةينلا ءوس نع فنعب

 اهيلا وعدي يتلا ةسايسلا هذه له :يه ندنل يف هئالمزو سكياس مامأ كلذ اهراثا يتلا ةلأسملا

 .مهفادهأ ؛لاشفا ىأ ؛قيقحتل باسحلا ةقد ثيح نم ىلثملا يه ,عقوملا يف دوجوملا لجرلا

0 
 ةقلعتملا مهتسايس عضول تاوطخ ١5١1 ماع علطم يف ةيجراخلا ةرازو يف هوالمزو سكياس ذختا

 يف تيغنيو دلانيجير ىلا (رياربف) طابش ١7 يف ةيجراخلا ةرازو تقربأو .ذيفنتلا عضوم نيطسلفب
 قرشلا ىلا لسررت فوسو تئشنأ دق ةينويهص ةنجل نأ هغلبت ةرهاقلا يف يناطيربلا دمتعملا رقم

 ,ىرخألا ةينويهصلا تاكرحلاو ةيناطيربلا ةينويهصلا ةكرحلا نع نيمم مضت اهناو ءطسهألا
 امأ ..روغ  يبسموروأ ميلو اهنع ًالوؤسم نوكيسو نامزياو ميياح روتكدلا اهسأر ىلع نوكيسو
 .""روفلب نالعإ ذيفنتل قيرطلا ديهمت وهف اهفده

 ءاقل بيترتب ةينويهصلا ةنجللا لمع ؛يبنللا ةدايق يف ناكرألا طابض دحأ ءينواد نلأ نشد دقل

 ناقفارما ييناطيربلا ظايضلا نييك سيوج ليقواوكلا ىلا فتك مق «لصيف ريمألاو نامزيأو نيب
 هنا ,ريصق ثيدح لالخ نم ؛ةينويهصلا فادهألا نع همهف ام ىلا ًادانتسا نظي» :هنا لصيفل
 ."”«امهنيب ةقادص ةقالع ةماقإ يف ةبوعص كانه نوكت نل

 ١. فلملا 0١1 سا /.يج .ةسيئرلا نوتيالك قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج ؛ماهرود (؟)

 .145 .س.د ١76( .س.د) سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (؟1)

 ١١-١ ٠١. .سكياس كرام قاروا .زنوج روميتارب ةبتكم .له ةعماج .له نويا نوتسغنيك (28)
 .177 ص 77/717 .يب.يا.يس .طسوالا قرشلا ةنجل ؛برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (؟9)

 ١". - ب .لصيف قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا )١(

 نفل



 طسوألا قرشلا يزغ

 نع هتجوز ىلا نامزياو بتكو هوحن يسامح عافدناب رعشف لصيف ريمألا ىلا نامزياو ميدقت ىرج
 ًادج قداصو أدج يكذ وهو !دئاق هنا .هب عمتجا يقيقح يبرع يموق لوأ هنا» :ًالئاق لصيف

 قشمد ديري ىرخأ ةهج نم هنكلو ؛نيطسلفب متهم ريغ ىهو !ةموسرم ةروص هنأكو ميسوو
 . "7 ًابرع مهربتعي ال هنا لب نيطسلف برع ىلا راقتحا ةرظن رظنيو ...اهلماكب ةيلامشلا ةيروسو
 ةعضب دعب ندنل يف دقع ينويهص عامتجا يف روغ  يبسمروأ هلاق ام عم قفتي مالكلا اذه
 :ةينويهصلا ةيسايسلا ةنجللا مامأ لاق هناف هباطخل صيخلتل ًاقفوو .روهش

 ريمألا اهدوقي يتلا ةكرحلاو :نيطسلف جراخ عقاولا يف ةدوجوم ةيقيقحلا ةييرعلا ةكرحلا ناد

 نا .نويقيقح لاجر مهو نييقيقح ًابرع مضت اهنا .ةينويهصلا ةكرحلا نع ةفلتخم تسيل لصيف
 مه امناو برع اوسيلف ندرألا يبرغ نيذلا سانلا امأ .نوعئار سانأ ندرألا ربع نيميقملا برعلا
 زاجحلا اهزكرمو «ةيبرعلا ةكرحلا اوربتعي نأ نيينويهصلا ىلع بجيو ."؟ةيبرعلاب نوقطان طقف
 .""«ةيماس لثم تاذ ةليمز ةكرح ؛الامش نآلا لقتنت اهنكلو ًالصأ

 عامتجا ؛نييناطيربلا نييركسعلا لصيف ريمألا يراشتسم ريبك سيوج لينولوكلا رضح دقل
 ؛يدوهيلا نواعتلا ةيناكماب بحر لصيف نا لاقف يصخشلا هيأر سيوج لقن مث ءلصيفو نامزياو
 نأ سيوج يأر يفو .ةيبرعلا تاحومطلا قيقحتل ايرهوج نواعتلا اذه ربتعا ةقيقحلا يف هئاو
 ,هدلاو نم ًاضيوفت ىقلتي نأ نود نم ةددحم ءارآ ءادبا ىلع هتردق مدع نم مغرلاب ءلصيف ريمألا

 راس دقل .""؟ةيروسب هتبلاطم دييأتب ءافلحلا عنقي ام كلذ يف ناك اذإ ةيدوهي نيطسلفب لبقيس

 رمتؤم يف لصيف همدق يذلا ةينويهصلل ينلعلا دييأتلل قيرطلا دهمو أنسح ًاريس عامتجالا
 .ةقحاللا ةنسلا حلصلا

 نيطسلف نا مهل دكأ هنا عم ,ًالبقت لقأ مهاقتلا نيذلا نيملسملا نامزياو دجو دقف سدقلا يف امأ

 باسح ىلع نوكي نل يدوهيلا ناطيتسالا ناو ءاهناكس تائف عيمج باعيتسال يفكي دح ىلا ةريبك

 .نيطسلف يف نييناطيربلا نييرادالا نيلوؤسملا فقوم نامزياو جعزأ دقو .نييحيسملا ىأ نيملسملا

 نأو ةينلع ةروصب روفلب نالعإب ةقلعتملا مهتموكح ةسايس ينبت ىلا نامزياو مهاعد امدنعف

 .هل اوبيجتسي نأ هؤالمزو زروتس دلانور ضفر «نيملسملا ناكسلل اهوحرشي

 21414 لوألا نيرشت 14117 - يناثلا نيرشت :آ ةلسلسلا ,8 دلجملا ؛نامزياو ميياح قارواو لئاسر (؟1)
 7١١. ص :(161/ ,ةيليئارسالا ةعماجلا ةعبطم :سدقلا) فونيفتيل تنرابو اليزراب ةروفد ةعابطلل اهدعأ

 كلت يف ةينويهصلا رصحب نوركفي اوناك نييناطيربلا نيلوؤسملا رابك نأ ىلا ةراشا لوأ هذه تناك امير (ه)
 .ندرألا رهن يبرغ ةعقاولا ةيتاروتلا نيطسلف نم ماسقالا

 زمارغنا نيورد اهيلع قّلعو اهفنص 1477 19117 نيطسلف قاروا :يف هتعابط تديعأ ؛عازنلا روذب (*9)

 ."4 دلجملا .887 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروا .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك .؟1 ص ,هسفن عجرملا (5؟)

 ١1١581. 14 ةقيثولا

 نضل



 مالس هدعبام مالس

 ةيركسعلا ةرادالا ةيلوؤسم نأ نامزياو ءاعدا ىلع ةيجراخلا ةرازو ىلا ةلاسر يف زروتس در دقل

 ماقو ءالعف ثدح دق كلذ نا لاقف :ةينويهصلل يناطيربلا دييأتلا ةيدجب نيملسملا ناكسلا عانقا

سفن ةينويهصلا ةنجللا ليختت نأ ىه بولطملاو . ملاعلا فحص كلذكو ندنل يف روفلب هب
 ناكم يف اه

 ٍيهو نيطسلف نا» . تانيمطتلا نم أدج ريثكلا ىلا مهتجاح ىدمب رقت نأو دوهيلا ريغ دالبلا ناكس

 ريتك اخ نا دلبلا حتف ةيشع تنلعأ ةيحيسم ةلود دي يف تطقس دق ,يمالسا دلب نآلا ىتح

 مل. «ناكم يأ يف ةريبك ةيبعش هل تسيل بعش ىلا ةيرامعتسا ضارغأل ملسي فوس اهضرأ نم

 سطاليب ذنم بقاعتلا ةلسلس يف سدقلا مكاح نآلا هنا ؛ةنيدملا نبا نروتس دلانور لاب نع بغي

 ةرازو ىدل دكأ هنأ ديب . .اهنع ًالوؤسم هسفن ربتعي ال ةلأسم نم هيدي لسغ كلذلو :يطنبلا

 ."2,هتينويهصب ًاعنتقم ًاينويهص هتفصب» ثدحتي امنا هنا ةيجراخلا

 اهيلا ًارشؤم مدق نأ قبس يتلا ؛هتيجيتارتسا تناك .لهمتلا ىلا وعدي ًاضيأ نوتيالك تربليج ناك

 طبرب ًاضيأ يضقت ل وك ةلأسملا ليجأت ىلع ةرصتقم ريغ ؛1514١ ماع علطم يف

 يف نوتيالك لاق دقو . نتكي انضيآ لصيف: ناك اموفو :ةيبرعلا ةنئوس ةلاسب ةلاسلا هذه

 نع دئازلا عافدنالا مدع امه نيتطقن مهأ نا» :ةينويهصلل ءالولا ديدشلا يريميأ ويل ىلا ةلاسر

 لمحو ؛قشمد يأ ؛ةكعكلا نم مهتصح برعلا لاني نأ لبق ةينويهصلا عم ًايلحم دحلا
 اودكؤي نأو يرامعتسالا مضلا نع راكفأ ةيأ مهذبن يف نيحضاو اونوكي نأ ىلع نييسنرفلا

 ."”«يبرعلا يتاذلا مكحلا ةركفب مهمازتلا

 امهتموكح نأب سدقلا يف فارتعالا انضفر اذإ له :يلاتلا لاؤسلا زروتس الو نوتيالك جلاعي مل

 امم رثكأ نييناطيربلاب اوقثي نأ نيطسلف يف دوهيلاو برعلا داتعيس ,ندنل يف روفلب نالعإ تردصأ

 نيينويهصلا ءامعزلا ىدل تناك لاوحألا كلت يف .نييسنرفلاب نانبلو ةيروس يف نوملسملا قذي

 زروتسو نوتيالك يديأ ىلع ندنل يف ردص يذلا روفلب نالعإ ةسايس ضيوقت نم قلقلل بابسأ

 :نيطسللا ف نيرخآ طابضو

)0( 
 ةيجراخلا ةرازوو سكياس اهنلعأ يتلا يبرعلا لالقتسالا ةسايس ظحت مل ؛ةرصبلاو دادغب يفو

 ةلحر يف رفسلل ءسكوك يسريب ريس رطضا دقو .يظفللا دييأتلا نم ًاريثك رثكأ ىه امب ةيناطيربلا
 ةفصب هفلخ مث ءنوسليو دلونرأ نتباكلا هبئان هبايغ يف هلامعأب ماقو .سراف ىلا ةبوعلل مث ةليوط
 ناك نيتللا نيتيالولا لالقتساب ءيدنهلا شيجلا يف طباضلا ءنوسليو نمؤي ملو .يندم مكاح
 .نيتيالولا نوؤش يف ؛ةديعبلا زاجحلا كلم ؛نيسح كلملل رودب الو ءامهمكحي

 15151 ةقيثولا .؟4 دلجملا .881 يجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (؟4)

 .731- ؟4 تاحفصلا ,نيطسلف قاروأ ءزمارغنا

 ندنل) نوسلوكين ديفيدو رنراب نوج ةعابطلل اهدعأ ١: 1495 ١15795 دلجملا ؛يريميا ويل تاركفم (؟0)

 .١5ا1صء(٠ :نوسنشته

 فذ



 طسبوألا قرشلا وزغ

 عم دادغب ىلا تءاج دق ءاهنمز يف ةيبرعلا يضارألا نع ًابتك فلآ نم رهشأ لب دورتريج تناك
 ةكبشو ةريبكلا اهتناكم تمدختسا رمألا لوأ يفو .نوسليول ةدعاسم ةفصب تلمعو ةلجد شيج

 نيركفملا ايازم اهل نكت ملو .هتسايس معدل ةعساولا ةيعامتجالاو ةيرسألا اهتاقادص
 يفو .نوسليو ءارآل تسمحت نيحلا كلذ يفو ؛:ةسامحلا نم تارفطب باصت تناك لب :نييسايسلا
 ةرازول مئادلا ليكولا ءجنيدراه زلراشت ميدقلا اهقيدص ىلا تبتك 15114 (رياربف) طابش

 فقي الو ...ةمظنم ةموكح ةماقا هاجتاب ةلهذم تاوطخ تققحت دقل» :ةلئاق :ةيناطيربلا ةيجراخلا
 .ناكسلا رورس داز ءانه رومألا مامزب كسمن نحنو انتضبق تيوق املكو ...اندض ماه رصنع يأ

 ةرصبلا ىأ دادغب يف دحأ ال نا لوقلاب اهمالك تمتخو .«...لولحلا فاصنا وه هنوهركي ام نا

 ."!ةلقتسم ةيبرع ةموكحب ريكفتلا عيطتسي

 ريرحت نأشب سكياس كرام ريس هتدوسم دعأ يذلا نايبلا نع نوكي ام دعبأ مالكلا اذه ناك دقل

 تالسارم يف ةكم ريمأ حارتقال اقفو ء:ةيبرعلا ةمألا ثعب ىلا هيف ايعاد ءدادغب

 .ةيبرعلا ةمألا ميعز نوكيس نيسحلا نأ ىلا حيملت نايبلا يف ناكو :نوهامكم  نيسحلا

 يلخت ةجيتن سكياس اهيلا اعد يتلا فلاحتلا ةسايس يف ليدعت ىرج ًاضيأ ىرخأ ةنكمأ يف

 ًاحفانم سكياس رمتسا نيح يفو .ةكم مكاحل برحلا نمز يف مهتسامح نع نييناطيرب نيلوؤسم

 ؛هسفانم عضو لباقم نيسحلا عضو روهدت نويناطيرب نولوؤسم ظحال ,نيسحلا ةيضق نع
 ىقلت دق سكياس ناكو .تقولا لاوط دنهلا ةموكح هتمعد يذلا ءدجن ديس :«بوعس نب زيزعلا دبع

 ءىجافم حن ىلع نيسحلا ناك نإ 215117 عيبر يف زاجحلا راز امدنع روهدتلا اذه ىلا ةءاميا

 :ًاقيضم :ةيروس يف اسنرف عمو لب «نيدفارلا دالب يف ايناطيرب عم نواعتلا ىلع هتقفاومب ًانداهم

 ,"97«دوعس نبا عم انتلأسم يف اندعاست نأ ىمظعلا ايناطيرب ىلإ بلطن اننكل»

 ؛اينروفيلاك ةعماج ةعبطم :ندنلو يلكريب) 1971 - ١9154 .برعلاو دنهلاو ايناطيرب «شوب ربوك نوتيرب ("1)

 .١7؟ ص :(157/ «بيك ناثانوج :ندنل) لب دورتريج ,نوتسدنيو .ف.ف .ه ١50 ص,

 .؟9/0/84 .ر.د .«سكياس سكرام قاروأ» .طسوألا قرشلا زكرم ؛ينوطنا تناس ةيلك ءدروفسكوا (؟1/)

 بهذملل لهذملا شاعتنالا مهلهج :تارابختسالا لاجم يف هئالمزو رنشتيكل ةريبكلا تاقافخالا دحا ناك (*)

 ١1١١ رخاوأ يف ىدأو ,دوعس نبا ةياعر تحت شاعتنالا اذه أدب دقو .برعلا ةريزج هبش يف يريهطتلا يباهولا

 نع ةقثبنملا برحلا ةنجل هتدقع عامتجا رضحم ديفيو .ناوخالا ةعامج يه «لاتقلا ىلا عزنت ةيوخأ ءوشن ىلا

 نع سكياس كرام ريس نم ةداهش ىلا عامتسالل 19165 (ربمسيد) لوألا نوناك ١١ خيراتب ءارزولا سلجم

 ."”!ىبخت راذ اهنا نظأ» :سكياس باجأف «؟ةبوجوم ةيباهولا لازت الآ» :لأس رنشتيك بروللا نأ ةيبرعلا ةلأسملا

 ةرملل سكياس نوتيالك تربليج غلبأ  ةيباهولا ناوخألا ةعامج ءوشن بقع مامتلاب تاونس سمخو - نيتنس دعبو

 ام رارغ ىلع «برعلا ةريزج هبش طساوأ يف يباهولا طخلا قفو ةريبك ةيثاعبنا ةكرح ىلا ريشي ام انيدل نأ» :ىيلوألا

 نكلو ؛«ةكرحلا هذه ةوق ميوقتب انل حمسي عضو يف دعب انسلو .مالسالا ةناكم تطبه املك ًاقباس ثدحي ناك

 .""ًاريبك ًارييغت هلك فقوملا ريغت دقو .. .اذه يدجلا انمامتهاب ىظحت ةلأسملا هذه .اهتيذغتب يرغت فورظلا

 .544 .ن.د ,هسفن عجرملا (؟4)

 ١145. .س.د (؟5/084 .ن.د) ؛هسفن عجرملا (؟5)

 ا



 مالس هدعب ام مالس

 ناهانيك دئارلا ءيبرعلا بتكملا طابض دحأ نيسح كلملا غلبأ 1118 (رياني) يناثلا نوناك يف

 «تاونس ثالث لبق رنشتيك ةطخ هذه تناك .نيملسملا ةفيلخ هسفن نالعإب ركفي هنا ءسيلاونروك

 ام يف اولكش نيذلا طابضلا ناكو ,نروتسوو نوتيالك نم اهاقلت يتلا تاركذملاب اهينبت ىلا ًاعوفدم
 .اهذيفنت ىلا نوعدي يبرعلا بتكملا دعب
 رظن ةهجو ىلا يبرعلا بتكملا رظن ةهجو تلدبت ١1114 (رياني) يناثلا نوناك لولح عم نكلو
 فيرشلا ينثي يكل ءسيلاونروك نم ةلواحم يفو .نيسح فيرشلل اهريدقت يندتل ًارظن ؛ةسكاعم
 قوقي نأ لواح ام ذإ اشنحنس يقلا ةريطخلا :تالكتشتاب هنضين: دخلا :تدبلا اذه نه ندح

 اهب هدوز يتلا رابخألا تيغنيو دلانيجير ريس يماسلا بودنملا ىقلت امدنعو .ةفالخلا

 فاقيال» ةصرف رفاوتت نأ لمأي هنا ًالئاق ةيجراخلا ةرازو ىلا ةلاسر لاسرا ىلا رداب :سيلاونروك

 لارنجلا اذه ناك ."'”!نيسحلا بناج نم «ةنسح ةسارد سوردم ريغ ىأ هناوأل قباس لمع يأ

 لوقي نأب ًايبرع ًاينيد ًاميعز 111١ (ربمفون) يناثلا نيرشت ١7 خيراتب عنقأ يذلا هسفن تيغنيو

 هبعش لامآ قيقحتلو هقح نم ىه يذلا ثرإلا ملستل بسانملا لجرلا هنا» :نيسح فيرشلل
 ةفالخلا» ةماقا ىلا يمشاهلا ميعزلا اعدو «ةبيلسلا ةفالخلا ةداعتسا يف برعلاو نييدمحملا

 .(!«ةيمشاهلا ةيبرعلا

 نأب موي تاذ نيسحلا اوعجش مهسيئرو مهنأ اوركذتي نأ ًامئالم سيل هنا رنشتيك عابتأ ىآر

 مهبتك يف ًاقحال اهلافغا ىلا يدؤيس مهتركاذ يف ىركذلا هذه وحم نأ نيدقتعم ,ةفالخلا يعدي

 ةثالث دعب ترشن يتلا هتاركذم نم فذح زروتس دلانور ريس نا .ةيمسرلا قئاثولا نم اهبطش ىلاو
 بتكو . 1514 ماع نيسحلا ىلا ةيخيراتلا رنشتيك ةيقرب يف ةفالخلا نع ثدحتي يذلا ءزجلا دوقع

 اونمؤي مل ةقيقحلا يف مهنا عم - ةيادبلا ذنم ةيبرعلا ةيموقلاب اونمآ هعابتآو رنشتيك نا سنرول
 اونمآو ؛مهلجأ نم اهيلع ءاليتسالا ىلع نيسحلا ةردقبو ةفالخلا ةوقب اهنم الدب اونمآ لب ءطق اهب
 ."*!ءيش لك ىه نيدلا ناو ًائيش ينعت ال قرشلا يف ةوقلا نأ
 ثودح تلمأ دق خيراتلا ةباتك ةداعإ يف ةبغرلاو 151 ماع ةسايسلا ءاوجأ نا رمألا ةقيقح

 ىدل لضفملا يبرعلا ميعزلا هتفصب نربي ءنيسحلا سيلو ,لصيف ذخأ دقل :ديكوتلا يف لوحت

 .نييناطيربلا هيجوتلاو حصنلا لوبقل ءهدلاو هيلا رقتفي ,ًاهجوت رهظأ لصيف نأل ,ةرهاقلا
 ءانبأ اهدوقي يتلا شويجلا عومجم ناك 1114 ماع فيرخ يف ةيناطيربلا رداصملا تاباسح يف

 ناتحفصلا نرادفي . يب. يا. يس .طسوألا قرشلا ةنجل :برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك ) 5

 .١ا؟كمل ١ 1ا/

 .(01) 0/5 .ىب»١ يت) ١4 دلجملا .385؟ ةيجراخلا ةرازو .ىبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (غ1(

 كارتألا لبق نم نيعملا ةسدقملا نكامألا سراح ,نيسحلا ىلا اوؤجل امل ةيموق ةروث مايق ًاقح مهتياغ تناك ول (#(

 هذهب ..لتاقم يموق ميعز نع اوثحبي نأ مهيلع ناك لب ؛يبرعلا رمذتلا دامخال ةيكرتلا تاوقلاب ناعتسا يذلاو
 ميعزلا قه هنا ,هدلاو سيلو «لصيف روصف «ةعبسلا ةمكحلا ةدمعأ» هياتك ِق ةصقلا سئرول ىور ةقيرطلا

 .دوشنملا

 نضل



 طسوألا قرشلا وزغ

 دادعأ نا نلعلا يف نييناطيربلا ءاعدا ناكو .نيبردملا بونجلا نم فالآ ةعضب ىدعتي ال نيسحلا

 اوناكف ةصاخلا طاسوألا يف امأ .نييزاجحلا ءارمألا ةيار تحت لاتقلل ترطاقت برعلا نم ةلئاه

 رقت ١115 ماع يف تفنص يتلا ةيناطيربلا ةموكحلل ةيرسلا قئاثولا نا .ةفلتخم ةصق نووري

 00 نا .("ًاريثك اهيف ًاغلابم ناك عابتألا ددع نع برحلا لالخ تركذ يتلا ماقرألا نأب»

 نأش يذ ريغ هنا نست الملل ةروص مدر دق 1115 ماع ةدج يف ةيناطيربلا ةلاكولا هتعفر

 ريغ دونجلا نم ةكئمسمخو نيفلأو ءطقف ف يماظن يدنج فلأب هعابتأ ددع ردق دقل : ًايزكشع

 ةيلاتقلا مهتاءافك ريدقت ناكو ؛ةيودبلا لئابقلا نم فالآ ةعضب مهيلا فاضي امبرو نييماظنلا
 «تاحوتفلا نع ةحماج مالحأ يف قراغ» نيسح كلملا نا ًاضيأ ريرقتلا يف ءاجو .«ةفيعض» اهنا

 .""!«قةدعاصلا ةيباهولا ةجوملاو دوعس نبا ةمحر تحت» هكرتيس يناطيربلا دييأتلا بحس نكلو

 ةيقيقحلا ةيمهألاب رعشن مل» ١118 ماع يف زاجحلا ةروث نع يبرعلا بتكملا هدعأ ريرقت ركذو

 نم هسفن تقولا يف دب الو . موي دعب ًاموي رشتنت يهو ةريخألا روهشلا ةعضب يف الإ ةروثلا هذهل

 ريرقتلا يف ءاجو «...بهنو بلس لاجر نم رثكأ اوسيل فيرشلا بونج نم ةئملاب نيعست نا لوقلا

 111 لرقلا نكميو اذكر, ةيناليوبلا ت تاوقلا لوصو دعب الإ كارتألا ىلع اوروثي مل برعلا نأ

 ."؟«مدقت زارحا ىلع ةيناطيربلا تاوقلا ةردق ىلع ًايلك ًادامتعا دمتعي فيرشلا ةروث ىدم 3

 لوقن نأ باوصلا نم هنا» «يبنللا ةدايق 4 تارابختسالا سيئر ؛نغاهزترنيام لينولوكلا بتكو

 رهن يبرغ ةسيئرلا برحلا ةحاس يف ريثأت ىندأ اهل نكي مل ءارحصلا يف سنرول ةلمح نا

 ,”«ندرألا

 ًانعؤمو نيسحلا عم فلاحتلا نع ًاعفادم سكياس رمتسا دقف .يأرلا اذه اوفلاخ نيرخآلا نكلو

 هبش يف زاجحلا ة ةروث نأ لاقو ؛يبرحلا ندوهجملا ِق ًاريبك ًاماهسا نومهسي هًَءاقشأو لصيف نا

 ."”ينامثع يدنج فلآ نيثالثو ةينامثت ماع يف تلغاش ىرخأ نكامأو ةيبرعلا ةريزجلا

 يف رارفلا ىلا هشويجو ىه هجتا امدنع هنا ءنردناس نوف ناميل ءودعلا تاوق دئاق تاركذم نّيبتو

 ةجهل نا امك .('”برعلا ىدبلا لبق :نم ةلؤم ةقياضلا نوفردتي عهسفنا اودجو 15١14 ماع

 ىلع ةماه ًافادهأ ناققحي سنرولو لصيف نأب دقتعي ناك هنا نيبت نوتيالك تربليج تاركذم

 ك0 0000ة0ا0اااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0يا0ايااااااالللململم م م م م ااا

 .؟/9١/١ م.١7 دلجملا ,هسفن عجرملا (؛؟

 .15/١//ما .شنا ؛؟١ دلجملا هسفن عجيملا (4

 .؟١ ةقيثولا ١ دلجملا ؛هسفن عجرملا (؛#

 ١1195(2 ؛تيسيرك ةعبطم 'ندنل) 1155 - 19117 طسوألا قرشلا ةركفم :نغاهزت رنيام .ر لينولوكلا (55)
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 57 .ر.د .«سكياس كرام قاروأ» .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (41)

 /١551(: ,ةدحتملا تايالولل يرحبلا دهعملا :سيلوبانا) ايكرت يف تاونس سمخ .؛نردناس نوف ناميل (7)

 ,؟١5 7١5 تاحفصلا



 مالس هدعب ام مالس

 رشن يف تحجن ندرألا قرش يف ةيبرعلا تاوقلا نا ديفت ىرخأ ةلدأ ةمثو .يبنللا شيج ةنميم
 .كارتألا ةزوح يف يتلا قطانملا يف ىضوفلا

 لازي الو ؛كاذنآ ةسايسلا لحو يف ًاباوج دجي مل لاؤس ءافلحلا تاحاجن يف لصيف ماهسا ىدم نإ
 ةماعزلا دض لصيفو نيسحلا ايناطيرب معدت له :رخآ ًالاؤس راثأ هنكلو .نآلا ىتح باوج ريغب

 ؟نيسحلا دض لصيف ايناطيرب ديؤت لهو ؟نييلصألا دالبلا لهأ نم يه يتلا ةيروسلا ةيبرعلا
 ىلا لقتناو هترسأ نعو زاجحلا نع لصيف عطقنا ذا ,خسفت تالاح فيرشلا ركسعم يف تأشن
 نم نيسحلا اهيف اكش تايقرب رس ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا تطقتلا دقو .ايناظيرب كلف
 ًاضيأ اكشو .(”«هدلاول نئاخو درمتم هنا ءىرخأ نادلب يف شيعيو يلع بلقني يدلو اولعج مهنا»
 هنأب ددهو .«ءاقشلا اذهب يلهاك لقثي ام اذهو ٠ صاعو قاع دلو رماوأ تحت شيعأ يننا» :ًالئاق
 لحي يبرح سلجم نييعت نم دب الف «هفرشو هتمأو بيطلا هلبقتسم ريمدت يف لصيف رمتسا اذإ»

 نم ةدراولا يبرعلا بتكملا ريراقتل ًاقفو ؛نييروسلا مساب نوثدحتم راشأ كلذ ءانثأ يف .(''!هلحم
 ءاج اذإ سيلو هتيلهأب طقف نكلو مهيلع ًايروتسد أكلم لصيف لوبقل نودعتسم مهنا ,ةرهاقلا

 .")هل لثمم وأ نيسحلل بودنم ةفصب

)3( 
 ملاعلا نمض نيسحلا ةماعزب مهتقث نودبي ءدعب امف ١5١5 ماع ذنم نويناطيربلا ةداقلا ناك

 ةحص يف رظنلا ةداعا بوجوب روعشلا مهباتنا 191 ماعو 1111 ماع يف مهنكلو ,يبرعلا
 .مهداقتعا

 نيلوؤسملا باتني قلقلا ادب ءطسوألا قرشلا يف يبرعلا ملاعلا حتف لمكت ايناطيرب تناك امنيبو
 يف نوتيالك اهلذب يتلا تالواحملا نا .اهنوهجاوي دق يتلا ةيلدملا ةمواقملا ءارج نم نييناطيربلا
 ,قشمدو دادغب نم نيمداقلا نييلاصفنالا ةداقلا عم مهافت ىلا لصوتلا لجأ نم 1514 ماع
 فحنزلا طخ ىلع كاذنآ قشمد تناك .نيملسملا ريغ مكحل عوضخلا ىلع مهضارتعا ببسب ترثعت
 0 ىلاو ءافلحلا ةيضق ىلا اوزاحنيل نييقشمدلا بسك ةيفيك ةلأسم تاشنف ؛يناطيربلا
 ؛أد ءافلحلا جمانرب ىلع لصيف ةقفاومل نوكي ال دقو .طسوألا قرشلا لبقتسم نأشب ءافلحلا
 .مهيف
 ندنل يف ةينويهصلا ةيسايسلا ةنجللا مامأ روغ  يبسمروأ ميلو ثدحت 6 ماع فيص يف

 قرشلا يف بعصألاو ةكئاشلا ةلكشملا ىه راجتو نيماحم نم ةيروسلا ةفقثملا ةئفلا نا» :لاقف
 ."7«قرشلا لئاذر لك اوصتما دقو مهتراضح مهل تسيل ءالؤه .ىندألا

 ١4. - .لصيف قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (44)
 0 5 .تيغنيو دلانيجير قاروأ نادوسلا يق قئاثو تاظوفحم . ماهرود ةعماج . ماهرود (55)

 ةقيثولا ١7 دلجملا .587 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا .بتكملا قاروا .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (00)
 . 7 ص ,«نيطسلف قاروأ» نمارغنا (01)

 نضل



 طسبوألا قرشلا ىزغ

 ,ةيروسلا ةلكشملا ءارج نم ةقباسلا ةنسلا يف قلقلا هرواسي أدب سكياس كرام ريس نأ ىدبيو
 ايناطيرب ءافلح نم دارأو  اهئافلحل اهب يفت نأ ايناطيرب نم دارأ يتلا تادهعتلا قايس يف كلذو
 ىكيب - سكياس ةيقافتا ىلع نويروسلا قفاوي الأ هقلق ثعبم ناك .اهل مهتادهعتب اوفي نأ
 ىلإ 1111 ماع يف بلط دقو .نيسح فيرشلا ىلع نوهامكم يرنه ريس اهضرع يتلا طورشلابو
 هفده نأ رهاظلاو ؛ةرهاقلا يف نييروسلا برعلا ءامعزلا عم ًاعامتجا هل ءىيهي نأ يبرعلا بتكملا
 عمو اسنرف عم ةدوقعملا ةيرسلا تاقافتالا عم مءالتي قافتا ىلا مهعم لصوتي نأ ناك
 هدي طخب بتكف :حجن هنأ ىعدا دقو .اهدوجو نع فشكي نأ عيطتسي نكي مل يتلاو  زاجحلا
 نيدعتسم نحن انك ام نوبلطي نييودنملا لعجل ةروانملا ىه ةسيئرلا ةلكشملا تناك» :لوقي

 نأ دب الو ."”!«ةددحم ةيفارغج ةيقافتا ةيآ ىلا انلصوت اننأ نوفرعي مهعدن نأ نود :مهئاطعإل
 نأ ررقت يذلا بلح  هامح - صمح  قشمد طخ ينعت تناك «ةددحملا ةيفارغجلا ةيقافتالا»
 ١515 ماع يف يقورافلا عم قافتالا بجومب ةيروس يف يبرعلا لالقتسالل يبرغلا دحلا نوكي
 3515 ءاك قف اسفرف عفو

 ضاهجال ططخت تناك امبر ةينامثعلا ةموكحلا نأ ديفت ةديدع طاسوأ نم ريراقت تلصو نكلو
 يف ايناطيرب عضي نأ كلذ نأش نمو .ًاروف يتاذلا مكحلا ةيروس حنم قيرط نع ةيبرعلا ةيموقلا
 لهأ نم ةيبرع ةدايق عم ةضراعتم يه امب نيسح كلملا بلاطمل اهتياعر ثيح نم جرح عضو
 .ةيروسلا تاظفاحملا يف ًاريثك ربكأ ةّيبعش اهل نوكت دق قشمد يف دالبلا

 .ةيبرعلا ةكرحلا نأشب قلقلا ينباتني» :ًالئاق نوتيالك ىلا سكياس قربأ 1111 ماع ةياهن ليبقو
 ندملا ناكس نم نيفقثملاو ةيكملا ةيخيشملا ماظن نيب عمجلا ةبوعص ىلا ريشت لئاسرر كانه
 عيجشتل ةيبرع ةيذيفنت ةنجل ءاشنا حرتقا ءديدج ذفنم راكتبا يف سكياس ةداع ىلعو .«ةيروسلا
 كعم قفتأ» :ًالئاق بر سكياس نأ ذإ ًانكمم سيل اهءاشنا نا لاق نوتيالك نأ دب الو .ةدحولا

 نآب ىكيب عانقا يغبني هنا سكياس لاقو .«رمألا لهسي يركسعلا حاجنلا نكلو ةيوعصلا نأشب

 نع ًاعافدوكيب عم ثيدحلا يفو .رمألا ةياهن يف مهلالقتسا ذّبحت اسنرف نأ ىلا نييروسلا نئمطي
 :ةينويهصلا نع ًاعافد هعم ثيدحلا يف تمدختسا يتلا اهنيع ججحلا مادختسا بجي .برعلا
 ةراسخو برحلا ةراسخب ةفزاجملا نم لضفأ ديعبلا طسوألا قرشلا يف ام ءيش نع لزانتلا نا يأ
 ."؟اسنرف ىلا برقألا نيتعطاقملا  نيروللاو سازلألا ةداعتسال ةصرف

 نييروسلا بعوتست نأو ءاهتادهعت لكب ءافولا عيطتست ايناطيرب نا ًالئاق لداجي سكياس ناك
 تامازتلا ؛هتداع ىلع ءروص دقف نوتيالك امأ .ةلوقعم تالزانت عيمجلا مدقي نأ طرشب .ًاضيأ

 ال» :سكياس ىلا هباوج يف لاقو ءاهنم صلختلا يغبني تاجارحإ اهنأب برحلا نمز يف ايناطيرب
 ةرطيسلا ةموكح لظ يف مهسفنأ اودجي نأ نم نييروسلا نيب ًادج ًايقيقح ًافوخ كلانه نأ يف بير

 56 /هخح . سب. ل .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوأ م١5

 .؟5/584 .ن.د هسفن عجيملا (59)

 سل



 مالس هدعب ام مالس

 ءاهنم ًاكاكف ةكم فيرش عيطتسيال يتلا ةيعجرلا ءىدابملا نأ نوكردي مهف .ةيكملا ةيخيشملل اهيف

 ًالئاق نيسحلا عم فلاحتلا نع داعتبالا حرتقا دقو .«ةيرصع سسأ ىلع مدقتلا عم مجسنت ال

 رود نوكي نأ طرشب يروس يلارديفنوك داحتال سيئرك ًالوبقم نوكي دق «برف ناسنإك , لصيف نا

 ةيال نوكي نلف ةيساسألا ةلكشملا جلاعت مل ام هنا الئاق نوتيالك عباتو .ًايسايس ال ًايحور هدلاو

 ؛(ًايفرح تاملكلا هذه مدختسي مل هنكلو) ًاحيملت لاقو .ريثأت يأ ةياعدىأ نالعإ وأ ةنجل وأ ةطخ

 نوتيالك عباتو .نيينويهصلاو نييسنرفلل سكياس اهعطق يتلا تادهعتلا اهتدجوأ ةلكشملا نا

 ةيروس ةموكح ةماقاب ةلمتحملا ةيكرتلا ةروانملا ءازا عفني فوس ءيش نم ام :ًالئاق هتجح حرش

 ىلا ةيروس ميلستل ططخت ايناطيرب نأ نم ًاماع ًافوخ يبرعلا ملاعلا يف نأل ؛يتاذ مكح تاذ

 يف لثمتي ديحولا لحلاو .ةينويهصلل هانمدق يذلا ينلعلا دهعتلا .عضولا دّقعي اًممو .اسنرف

 :”اهيلا ةيروس نم ءزج يأ مض ىلع اهمزع يفني حضاو نالعإ ىلع اسنرف نم لوصحلا

 لبق رصم فرع نأ قبس ليم دروللا يفظوم ةئيه يف قباس وضع ىهو ؛دنورلاو دنومزوأ اعد

 نأ ىأر دقف .ةلكشملل ىرخأ ةجلاعم ىلا ,ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا يف لمعلل ءاجو برحلا

 نوتيالك ىلا بتكو ءاهدييأت ىلع لوصحلل ىعسي ادبف ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا تلمهأ ايناطيرب

 بلط هنا لاقف .تايعمجلا هذه ىلا نومتني ءاضعأ عم اهارجأ تاثداحم نع 111/ فيص يف

 ةعبس نم ةنجل اوبختناف ,مهعم لماعتلا نم نكمتيل مهظمت ةريغص ةنجل باختنا مهيلا
 ةنسلا يف اهب ماق يتلا سكياس ةروانم رركي نأ دنورلاو ةين يف ناك هنا رهاظلاو .”ءاضعأ

 ًانايب مهلوبق ربدي نأ يأ :نيسحلاب نيباترملا ةرهاقلا يف برعلا نم ىرخأ ةعومجم عم ةقباسلا

 .ططخلا هذه لوبقب نيسحلا طبترا املثم ؛نوطبتري ثيحب طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ططخب

 ,ةيناطيربلا تاينلا نمضتي ًانايب 151/6 ماع فصتنم يف سكياس كرام ريس هجو كلذ ىلع ءانب

 مع ةلكسا لع دو ناينلا ناكو «دنورلاو اهنع ثدحت يتلا نييروس ةعبس نم ةفلؤملا ةنجللا ىلإ

 ةرازو يف سكياس ءاسؤر ةقفاومب ىظحي ًايمسي ًانايب ناك هنأ عمو .اهوحرط نيذلا ًايرهاظ

 هاجت اهنيع تاينلا ررك ءسكياس ةشير اهتجبد ةريثك ءايشأك هنا ذا .ديدجب تأي ملف ؛ةيجراخلا

 ةريزج هبش جراخ يبرعلا ملاعلا نأ ينعت يهو .ةفلتخم تاملكب نكلو برحلا دعب طسوألا قرشلا

 سكياس نايب نا .ةتوافتم تاجردب ةيبوروألا ةرطيسلا وأ يبوروألا ذوفنلا تحت عقيس برعلا

 يبرعلا لالقتسالاب فرتعا - ريثك لدج عوضوم دعب ام يف راص يذلا  ةعبسلا نيبودنملا ىلا
 يتلا قطانملل ةبسنلاب طقف فارتعالا اذه ضرع هنا ذِإ ءبسحف برعلا ةريزج هيش نمض لماكلا

 ”٠ ةةفلطالا ةيزات نقع عيستا يرعلا اهورح يتلا :قطانملا وأ برحلا لبق ةلقتسم تناك

 هاجت اسنرف تاين يف ةيبرعلا كوكشلا ديدبتل دعبأ ىدم ىلا بهذي نأ سكياس عسهو يف نكي مل

 تعنتقا دقو .كرتشم دهعت رادصا يف اسنرف نواعت ىلع ًالوأ لصحي مل ام ءنانبلو ةيروس

 ااا اممم م اال

 .هسفن عجرملا (08)

 -١٠١77. 5ال تاحفصلا ١ا/ دلجملا .88؟ ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (00)

 انجاب



 طسيوألا قرشلا ىزغ

 يف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلا مامضنالاب ١514 ماع فيرخ يف ًاريخآ ةيسنرفلا ةموكحلا

 دقو .نييكريمألا كوكشو  برعلا فواخم ديدبت هفدهو ؛ءافلحلا تاين نمضتي ديدج نايب رادصا

 تارابعب ١11 (ربمفون) يناثلا نيرشت 8 خيراتب ردص يذلا يسنرفلا - يناطيربلا نايبلا غيص

 ناك نايبلا نكلو .طسوألا قرشلا يف دالبلا لهآ نم تاموكح ءاشنال ماتلا دييأتلاب يحوت ةماع

 ىلا ةددحم ةراشإ ةيأ نمضتي مل ءاسنرف رارصا ىلع ٌءانب :هنا ذإ ءليلضتلا ىلا فدهي

 مل «نييناطيربلا مهئارظن نأش مهنأش ءنييسنرفلا نيلوؤسملا نا ادبو ."يبرعلا «لالقتسالا»

 بيجتسي نأ هنهذ يفو سكياس كرام مهل اهددح يتلا ةيلاثملا قيرطلا اوعبتي نأ مهتين يف نكي

 .نييكريمألاو نوسليو سيئرلا ءارآل

 اللا م م

 .177 ص ١1141(: .دروفئاتس ةعماج ةعبطم :دروفئاتس)

 ملا





 تك لا

 ةيروس لجأ نم ةكرعملا

 )ع(
 رمألا يبنللا دنومدأ ريس ردصأ :هتياهن نم ١5١18 فيص بارتقا عم

 رركي نأ هنم عقوتيس زردنأاس نوف ناميل نأ رّدقو ؛:ةيروس ىلع فحزلاب
 ,لحاسلا ىلع ع داخم موجهب ماق سدقلا ةلمح يفف .نيطسلف بونج يف اهعبتا يتلا ةيجيتارتسالا

 لعف نيطسلف لامش ىلع هموجه دنع هناف كلذلو . لخادلا يف هموجه نشيل اق ارش ةوقب عفدنا هنكلو

 نأ هتياغ تناك .لحاسلا ىلع سيئرلا موجهلا نشو لخادلا يف عداخم موجهب ماق :ًامامت سكعلا

 هتاوق ناسرفل ةطقن لضفأ يف ةيكرتلا طوطخلا قرتخيل اقحاس ًايلحم ًايددع ًاقوفت ققحي
 .ةيدنليزوينلاو ةيلارتسالا

 ضعب لوقت) دحاو ىلا نينثا ةبسنب نيلتاقملا رينجلا ددع يف قوفتلا ةزيمب عتمتي ناك هنا عمو

 هطخ نم ًاريبك ًاءزج ةأرجب كرت دقف (؟١٠٠1,0 لباقم 54,0٠١ تناك ةبسنلا نأ تاريدقتلا

 ءلحاسلا ىلع دونجلا نم ددع ىصقأ ل ةفاسم ىلع دتمملا

 نع ىدعلا داعبال ةيلعافلا ةغلابلا تارابختسالا تايلمع ىلعو ىجلا يف ةرطيسلا ىلع ًادمتعم

 .يعافدلا هطخ يف تارغثلا

 نيتاسب يف دشتحيل ًابرغ ءودهب كرحت دق يبنللا تاوق نم ربكألا ءزجلا ناك ليللا لولح عم
 هذه ترتست دقو ؛ةفيعض تاعافدلا ثيح يلحاسلا لهسلا يف تايضمحلا تارايبو نوتيزلا

 تداع مث ًاقرش ةريغص تادحو تكرخت راهثلا لولح عمو .اهرمأ فشتكي ملو راجشألاب تاوقلا

 ًامخض ًاشيج نأب كارتألا عنقأ امم هرابغلا نم ةمخض ًابحس ةريثم «ةرملا ولت ةرملا ًاقرش كرحتلل

 تاركسعم هنا ادب ام ةريغص ةيناطيرب تادحو تماقا ًاضيأ قرشلا يفو .لخادلا يف موجهلل فحزي

 ءالمع بتر دقف ندرألا رهن يقرش امأو .لويخ هنا ادب ام اهيقو تالبطسا اهثمضو .ةريسبك

 .فلعلا نم ةريبك تايمك ءارشل تاقفص نودقعي مهنا فاشتكال نويناطيرب

 موجهلا عقو البو ءنيطسلف قرش يف لخادلا يف هتاوق دشحف زردناس نوف ناميل ىلع ةعدخلا تزاج

 سضفل



 مالس هدعب ام مالس

 ةداق كردي مل ثيحب ةيلعافلا نم أدح يبنللا موجه غلب دقل .اهنزاوت تدقفو هشويج تتغوب

 .موجهلا ءدب ىلع مايأ ءاضقنا دعب الإ فقوملا ةقيقح ةينامثعلا تاوقلا

 عفدم 5٠١ ىحن حتف ١114 (ربمتبس) لوليأ ١9 حابص نم فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا دنع

 ًاددع لقأ اوناكو اوتفوب نيذلا يلحاسلا لهسلا نع نيينامثعلا نيعفادملا ىلع ةأجف رانلا يناطيرب

 دقو ؛ةاشملا موجه أدب ةقيقد ةرشع سمخ دعبو .(8 8,٠٠٠( لباقم ءهر٠ )٠ ٠ ةمجاهملا تاوقلا نم

 «يددعلا قوفتلا اهبلغ يتلا ةعفادملا تاوقلا بونهلاو نويسنرفلاو نويناطيربلا بونجلا حستكا

 نودجامرا -ىديجم ةكرعم اوحبريل ةينامثعلا طوطخلا يف تحتف يتلا ةرغثلا ربع ناسرفلا قفدتو

 .ةاروتلا
 فلخ قربلاو فتاهلا مساقم يكلملا ىجلا حالس تافذاق نم ةصاخ بارسأ تمجاه رجفلا دنع

 وجلا حالس نم ىرخأ تارئاط تلوتو .تالاصتالا عيمج ةلعاف ةروصب تعطقف يدعلا طوطخ

 تلاحو ةيناملألا فاشكتسالا تارئاط تدعقأف ىدعلا تاراطم قوفوجلا يف ةسارحلا ةمهم يكلملا

 مهضعب نع اوعطقناو ناديملا يف هطابضو ناميل نع تامولعملا تعطقنا اذكهو .اهقيلحت نود

 اع
 تادحو اهتقلغأ دق اهرقهقت طوطخ نأ تدجو ءاهعجارت يف ةعفدنم ةينامثعلا تادحولا تناك اميفو

 اما .ةسيئرلا قرطلا ىلع ةرطيسلا نمضتل اهتقبسو اهفلخ نم تعرسأ دق تناك ةيناطيرب

 لهسلا ىلع اليم نيثالث ةفاسم ًالامش اوعفدنا دقف ,نويدنليزوينلاو نويلارتسالا ناسرفلا

 ىلا نيينامثعلا عجارت طخ عطقب نيددهم لخادلا ىلا مهقيرط اوقش كلذ دعب مهنكلو ,يحاسلا

 يفو .تاشاشرلاو لبانقلاب نيرقهقتملا كارتألا ةيناطيربلا ةيبرحلا تارئاطلا تفصقو .قشمد

 يفو .لخادلا ىلع موجهلاب قرشلا يف اهرشن دق يبنللا ناك يتلا ةليلقلا تادحولا تماق كلذ ءانثأ

 ىلع يدوهيلا قليفلا نم تادحو ترطيس (ربمتبس) لوليأ ”1 خيراتب رجفلا غوزب لبق ام ةمتع
 لولح عمو ءيلارتسالا يناثلا ةلايخلا ءاول اهربع عفدناف ؛ندرألا رهن يف ةماهلا طرشلا مأ ةضاخم

 .ةلئاه ةشامكب ةطاحم اهسفن ندرألا رهن يقرش ةينامثعلا تاوقلا تدجو ءاسملا

 اهتمصاح يتلا ةيكرتلا ةيماحلا تدمص ,ةبقعلا يلامش «ندرألا قرش بونج يف ةعقاولا ,ناعم يفو
 نويلارقسالا ناسرفلا:لصو نأ: ىلإ «ةقباسلا ةتيسلا ىف ةبقغلا نم اهلوصو نم لصيف تارق

 مهيرصاحم يديأ ىلع مهددهت تناك يتلا ةحبذملا نم مهتيامح ةبلاط مهل ةيماحلا تملستساف

 يتلا ةيديدحلا ةكسلا طوطخ لصيفل ةعباتلا ةناجهلا تاوق تعطق ,ًلامش كلذ نم دعبأو . برعلا

 :ةسيئرلا ةيكرتلا تاوقلا اهنلع ثومتعا

 تراهنا دقف ةينامثعلا تاوقلا لولف امأ ءقشمد ىلع فحزلاب يبنللا رمآ (ربمتبس) لوليأ "0 يف

 ةصاخلا تارارقلاو ءًاكيشو ةيروسلا تاظفاحملا يف ةسيئرلا ندملا لالتحا ناك .("رارفلاب تذالو

 قاثبنا :يف راشتاس .م دراوه لبق نم ةيويحلاب معفملا درسلا ىلإ ريثكلاب ةنيدم صنلا يف ةدراولا ةياورلا )١(
 ىلإ كلذكو ءاهيلي امو ؟؟8 ةحفصلا نم ١19355( .فبونك برفلا :كرويوين) 1995 ١914 :طسوألا قرشلا

 .«ةيكرتلا تالمحلا» :ناونع تحت ةرشع ةيناثلا ةعبطلا :ةيناطيربلا ةعوسوملا :يف نايع دوهش تاياور

 نيف



 طسوألا قرشلا ىزغ

 ناك ءاهذختي اذاملو تارارقلا ذختي نم نأشب لدجلا نكل .ةعرسب تذختا لالتحالا ةسايسب
2 

 .ارمتسم

 )س2
 بورجو لبقيس ءايلعلا ةيركسعلا هتطلسل ًاعبت ,هنا فيصلا يف ندنل غلبأ دق يبنللا ناك

 طرشب ءاهب صاخ مامتها اسنرفل يتلا قطانملا يف ةيندملا ةرادالا عم لماعتلل نييسنرف نيراشتسم

 سلجم نأ عمو ."اوكيب - سكياس ةيقافتا يف ةددحم يه لهو قطانملا هذه يه ام ندنل هربخت نأ

 ةيجراخلا ةرازو تتبث دقف ىىكيب - سكياس ةيقافتا نع يلختلا ةوقب اذّبح ةيقرشلا هتنجلو ءارزولا
 ,يريميا ويل هجو دقل .اهتمسر يتلا ةيميلقالا طوطخلا عابتا ىلا يبنللا هيجوت ةطساوب ةيقافتالا
 ."!ليسيسو روفلب يأ ؛ةيجراخلا ةرازو يف نييسايسلا نيلوؤسملا رابك ىلا كلذ يف ديدشلا موللا
 ةسايسلا نع ةيجراخلا ةرازو يف رشابملا لوؤسملا وه ناك يريميا ليمز ءسكياس كرام نأ ديب
 .لوألا ماقملا يف هذاختاب ىصوأ ىأ رارقلا ذختا يذلا وه هنا نظلا ىلع بلغيو ةيروس هاجت

 يبنللا ىلاو ةرهاقلا يف تيغنيو ىلا تاميلعت ةيبرحلا ةرازو تردصأ (ربمتبس) لوليأ 5 خيراتب

 اسنرف نوكت نأب ةيبوروأ ةلود ةيأ ذوفن قاطن نمض ةيروس عوقو ةلاح يف يضقت ,هتدايق رقم يف

 قاطن نمض ةيروس عوقو مدع لامتحال ًاحوتفم لاجملا تاميلعتلا ةغيص تكرت دقو .ةلودلا يه
 ىلا ةرداصلا تاميلعتلا تناك كلذ عم .اهلالقتسا ققحي دق لصيف نأ يأ  ةيبوروأ ةلود ذوفن

 تاميلعتلا تقرف دقو) ةيندملا ةرادالا قطانم عيمج يف نييسنرف طابض مادختساب يضقت يبنللا

 يبنللا ىلوتسا ام اذإ هنا ةيبرحلا ةرازو تايقرب يف ءاجو . (ةيركسعلا ةرادالاو ةيندملا ةرادالا نيب

 ١117 ماعل ةيسنرفلا  ةيزيلكنالا ةيقافتالا عم ًاماجسنا هيف بوغرملا نم نوكيس» قشمد ىلع

 ."!«يسنرف طابترا طباض ةطساوب ةيبرع ةرادإ قيرط نع نكمأ اذإ لمعي نأ

 ةرازو تحمس دقو .ةتقؤملا ةرادإلل ةصصخملا قطانملل رشؤملا يه مالعألا نوكت نأ ررقت

 ىرخألا ةماهلا ةيروسلا ندملاو قشمد قوف نيسحلا ملع عفرب ترمأ لب «ةيناطيربلا ةيجراخلا
 رمحألاو رضخألاو ضيبألاو بوسألا ناولألا ىذ ملعلا ىه ملعلا ناكو ."”اهيلع ءاليتسالا دنع

 يف ةماعزلاب نيسحلا ةبلاطم زيزعت :نيتيسايس نيتياغ مدخ يذلاو سكياس هميمصت عضو يذلا

 ٠١ -١١5. 4 ناتحفسملا ١1 دلجملا , 881 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (؟)

 :ندنل) نوسلوكين ديفيدو زنراب نوج ةعابطلل اهدعأ 1914 - 1897 ١: دلجملا ,يريميا ويل تاركفم (؟)

 .7411 ص 154٠(: ,نوسنشته

 ٠ ١54/1١5. .نيطسلف .رنليم قاروأ .نايلدوب ةبتكم .دروفسكوا (4)

 184/١5١. ,هسفن عجيملا (5)

 165/1١14١. ,هسفن عجرملا (1)
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 ريدقت لقأ ىلع لانت نأ اهل بوسحم ةيلخادلا ةيروس نأب اسنرف ريكذتو (!ةييرعلا ةيروس
 .ًايهسا ًاييزع لالقتسا

 يتلا ططخلا يبنللا هيف رقأ ةينيطسلفلا نينج ةنيدم يف رمتؤم (ربمتبس) لوليأ 75 خيراتب دقع

 تاركذم ديفتو .قشمدوحن مدقتلل_ ةيلمعلا لوؤسم  ليفوش يراه يلارتسالا لارنجلا اهمسر

 اهنكسي ةنيدم قشمد نا لاقف ؛لالتحالا ةسايس عوضوم راثأ هنا دعب ام يف ليفوش اهبتك

 دق ددع يأب امهدوزي نأو ةينامثعلا ةرادالاو ينامثعلا مكاحلاب ظافتحالا عيطتسي هنا يبنللا

 نا ةلئاقلا تاعئاشلا نع ليفوش لأسف .ماظنلا ظفحل ةيركسعلا ةطرشلا نم هيلا ةجاحلا وعدت

 رظتني نأ بجي نأشلا اذه يف رارق يأ نأب باجأ يبنللا نكلو ؛ةيروس مكحتس ةيبرعلا ةكرحلا

 نع هعم لماعت ؛بعاتم ةيأ لصيف كل ببس اذإ» :فاضأو .قشمد ىلا ًايصخش وه لصي ىتح
 ."!«كفرصت يف لاصتا طباض نوكيس يذلا سئرول قيرط

 نأ ليفوش غلبأ يبنللا نأ عمو .طسوألا قرشلاو سيرابو ندنل نيب تايقربلل عيرس لدابت ىرج

 ةيسنرفلا ةموكحلا تغلبأ ةيجراخلا ةرازو ناف ؛نيحلا كلذ يف قشمد يف ةيكرتلا ةرادإلاب ظفتحي
 ةطساوب ىكيب - سكياس ةيقافتال ًاقفو - قشمد يف ةتقؤم ةيبرع ةرادإ عم لماعتيس يبنللا نأ
 ةوقك برعلاب ءافلحلا فارتعا ىلع اهرودب ةيسنرفلا ةموكحلا تقفاوو ."يسنرف لاصتا طباض

 اسنرفو ايناطيرب نيب تالسارملا هذه .""فيلح فرطك مهب فارتعالا ىرخأ ةرابعب  ةبراحم
 قشمد يف ةيكرتلا ةرادالاب لدبتسي نأ يبنللا نم تعقوت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نأ نيبت
 يف لخدت نلوكيب - سكياس تابيترت نأ دقتعت تناك اهنكلو ءالجاع مأ ٌالجآ نإ ةيبرع ةرادإ
 .نيحلا كلذ ىتح ةروصلا

 يبنللا ىلا لسرت ةيبرحلا ةرازو تلعجف ,تاقافتالا هذهب ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تحلست

 يضارالاف .اهيلا حيملتلا قبس يتلا ةيسايسلا تاعوضوملل ريوطت اهيف ةماهو ةديدج تاميلعت
 ةناكمب ةعتمتم ةفيلح ضرأ» ةفصب لماعت نأ بجي اهلالتحا كشو ىلع يبنللا ناك يتلا ةيروسلا
 ةيجراخلا ةرازو تردصا ددصلا اذه يفو .ةلتحم ةودع ضرأ ةفصب لماعت نا ال ؛ةلقتسم ةلود

 5 ىلع ًاليلد يطعن نأ هيف بوغرملا نم» :نأب يضقت يتلاو اهنع ثيدحلا رشك يتلا اهتاهيجوت

 يركسعلا موهفملاب لمعلا لصيف داجأ اذإ» :ًالئاق سكياس ىلا نوتيالك تربليج بتك 1514 ماع علطم يف (*)
 عفر نا ."ةيروسلا ةسايسلاب ةقالع هل نوكتس ةكم نم دحأ نم امف لمعلا دجي مل اذإ امأ ««ةيروس لائيسف

 .ةيسايسلا هتماعزل قيرطلا دهمي دق يذلا يركسعلا لصيف حاجنل ًايزمر ًاديكأت نوكيس ملعلا

 .11”5/ ةقيثولا 54 دلجملا 88١. ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (0)

 .5 /؟44 .س.د .يبنللا قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (4)

 1١/5/١5 -١68. .تيغنيو دلانينجير قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج .ماهرود (9)

 )٠١( ,هسفن عجرملا 1١/١6١/1١5-1١.
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 طسوألا قرشلا يزغ

 ةفص هلوأ زراب لمع ةطساوب كلذو ؛مكحلا اذه سيسأتو دالبلا لهأ نم يبرع مكحب فارتعالا
 ."'«ةماهلا زكارملا يف هل ةيحتلا ءادأو يبرعلا ملعلا عفر لثم ةيمسر

 .صاخ غوبن ىلع لدت ةطخ ًاحراش (اهدعأ يذلا وه هنا حص نا) ةيقربلا يف سكياس ىضم
 ةيروسلا تاظفاحملا يف ةيركسع ةرادإ ايناطيرب تماقأ امثيح هنا وه اسنرف عم مئاقلا قافتالاف
 يبنللا ىلا تاميلعتلا تناكو .ءافلحلا مساب اهلك ةيندملا ةرادالا اهطابض سرامي نأ اسنرفل قحي
 ةيركسعلا ةرادالا ةقطنم لعجي نأ ؛(ربوتكأ) لوألا نيرشت ١ خيرات لمحت يتلا ةيقربلا يف
 ًاضيأ ةيجراخلا ةرازو هتغلبأو . يسنرفلا رودلا نم يلاتلاب دحي امم ءايندلا بودحلا يف هل ةعضاخلا

 لوقلا نم اسنرف نكمتت ال ثيحب :ًاضيأ ندرألا قرش يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادالا ضفخي نأ
 كانه اسنرف رود ضيفختل ةطخ نم ءزج ةيروس لخاد يف ايناطيرب هذختت يذلا ءارجالا نأ
 .ايناطيرب ةطخ يه هذه تناك لاحلا ةعيبطبو -

 ىرن نأ مامتهالل ًادج ًاريثم ًارما نوكيسم :ًالئاق يبنللا ىلا تايقربلا أرق يذلا ,تيغنيو بتك
 نأ عقاولاو ."'"'2«يسنرفلا لاصتالا طباضو نيسح فيرشلا ملع فارطألا فلتخم لبقتيس فيك

 ةيقافتال ةيمسرلا تابلطتملا قبطي نأب يبنللا ىلا اهتاميلعت تردصأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو
 :(سكياس كرام هيلا اعد آل ًاقفو) ةيقافتآلا'حؤز عيقنت عم كيب نكيانم

 نيذللا ءيبرعلا بتكملا وأ لصيفل الو ؛ديزملا اودارأ نيذلا ءنييسنرفلا يضريل لحلا اذه نكي ملو
 .ةتبلا ءيش يأ ىلع اسنرف لصحت الآ ادارأ

 امأ .يلحاسلا طخلا ىلع ةرشابملا ةرطيسلا اسنرف ءاطعاب يضقت ىكيب - سكياس ةيقافتا تناك
 يف روظنم وه امك طقف مسالاب الالقتسا سيل  ةلقتسم نوكت نأ ًاررقم ناكف ةيلخادلا ةيروس

 امبسح ؛لاصتا طباض اسنرفل نوكي نكلو .نومضم اذ لالقتسا اهل نوكي نأ لب  ةيقافتالا
 قفو «:ةيروس مكاح نوكيو ءلصيف طالب يف يمسر راشتسم دعب ام يف امبرو «ةيقافتالا يضقت

 قشمد قوف هميمصت سكياس عضو يذلا ملعلا عفر زمريسو .ًايمشاه ,نوهامكم تالسارم
 يذلا ىحنلا ىلع ةيطسوأ قرشلا ةيناطيربلا ةسايسلا طويخ لك جيسن ىلا ؛بلحو ةامحو صمحو
 اهلعجي وحن ىلع ايناطيرب تامازتلا غاص هنا ًامئاد لوقي سكياس ناكو .ًامئاد سكياس هيلا اعد
 يمسرلا راطالا نمض مءالتت فوس تامازتلالا هذه عيمج ناو .ًاضعب اهضعب عم ةسناجتم

 .اهركتبا يتلا ةيقافتالل

 نوكي نأ يبنللا لارنجلل ةيناديملا ةدايقلا رقم يف (ربمتبس) لوليأ 59 خيراتب ررقت كلذ ءانثأ يف
 نم ةمواقملا عنمل امير ءاهنولتحيو قشمد نولخدي نيذلا ءافلحلا تاوق نم نيديحولا لصيف برع
 ةريسم دعب ىلع ناك لصيف نكلو . !*يحيسم لالتحال ةيداعم نوكت دق ةيمالسا ةمصاع لبق

 )١1١( .نيطسلف .رنليم قاروأ .نايلدوب ةبتكم .دروفسكوا ١5٠/54.
 )١19( .تيغتيو دلانيجير قاروأ .نابوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج .ماهرود 1/1/١ 1١6

 )#( ريبك «نوتيالك تربليج لارتجلا هعفر ًاريرقت نا .هذختا اذانو رارقلا ذختا يذلا نم ىلع فاك ليلد كانه سيل -
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 نييلارتسالا ناسرفلا تادحو ىلا ءانثألا كلت يف تاميلعتلا تردص كلذلو .قشمد نم مايأ ةثالث
 .اهروبع نم الدب قشمد لوح فافتلالاب كارتألا دراطت تناك يتلا نييدنليزوينلاو

 صنلاب اوديقتي مل قشمد ريرحت امارد يف نيلثمملا نأ ىه ءرقهقتلاو مدقتلا ىضوف يف ثدح ام نكلو
 تبره لب «ةنيدملا يف ةينامثعلا ةموكحلا قبت مل .نوتيالكو يبنللا لبق نم مهيلا هجوملا بوتكملا

 ءام ةظحل يفو .ىضوفلا اهئارو ةفلخم « ريفا لوليأ ٠١ رهظ رقهقتملا يكرتلا شيجلا عم

 نم ؛ديعس هوخأو رداقلا دبع ريمألا امه ؛نايلحم نايبرع ناهيجو ةنيدملا يف رومألا مامزب 0

 يف شيعلل ةيلام ةناعإ ايقلتو نمزلا نم نرق لبق نييسنرفلا براح يذلا يرئازجلا لضانملا لسن

 ًاضيأ امهيف ىأر امبرو نييصخش نيودع سنرول امهيف ىأر ناذللا ناقيقشلا ناذه :ىفنملا

 اعفر امهنا ايعدأ دق ؛ةيموقللو لصيفل نيريصن انوكي نأ نم الدب مالسإللو نيسحلل نيريصن
 ًاريخأ يبرعلا ملعلا عفر امدنع كلذلو .(ربمتبس) لوليأ ٠٠١ رهظ دعب نيسحلا مساب زاجحلا ملع

 .مهتيلوؤسم ىلع قشمد برع هعفر دقف .ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ةطخب ةقالع هعفرل نكي مل

 ناسرفلا نم ءاول ررق , (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم لوألا حابص ءوض عاعش لوأ دنع
 رمي نأ ءقشمد لامش صمح قيرط ىلا نيينامثعلا عجارت طخ عطقب رمألا هيلا ردص نييلارتسالا

 هلوح نمو رداقلا دبع ديعس بحر اهدنعو :ةنيدملا لخدف ؛ءصمح قيرط عطقل قشمد ربع

 مهنوك فرش ؛ةطخلل ًافالخ «نويلارتسالا لان اذكهو .ًايمسر ًابيحرت يلارتسالا ءاوللاب ,ءاهجولا
 .ةفيلحلا تاوقلا نم قشمد لخد نم لوأ

 جروج ريس لارنج روجيملا ىلا هبرح ناكرأو ليفوش لارنجلا مضنا نمزلا نم ةعاس رورم دعب
 نوكي نأ سنرولب ضرتفي ناكو .ةنيدملا يبونج لايمأ ةعضب دعب ىلع ؛ةقرفلل يلحملا دئاقلا ؛ىراب
 ةيندملا ةرادالا ىلع ةظفاحملل تابيترتلا عضو يف ءدبلل هتلباقم يف ليفوش بغر دقو ىراب عم
 نذإ نود نم ةنيدملا نم ًاجراخ لئست سنرول نأ فشتكا ليفوش ةرسحلو .ةنيدملا يف ةمئاقلا
 ةرايس ليفوش راعتسا دقو ءقشمد ىلا ةسماخلا ناسرفلا انرفعقب يكل ءدحأ غالبا نود نمو

 .اهيف ثدحي ام نيبتيل ق قشمد ىلا هسفنب اهداق

 ىثري ةلاح يف ؛ةنيدملا ررحم وه لصيف نوكيل نوتيالك - يبنللا اهدعأ يتلا ةطخلا تناك كاذنآ

 ءاهلخاد يف نويلارتسال او نويناطيربلا ناك امنيب قشمد نم مايأ ةريسم دعب ىلع لصيف ناك .اهل
 رمألا ليفوش ذفني نأ نم ًالدبو .اهيف يرجي ام اوفرعي نأ نيلمآ وأ اهعراوش يف كرحتلا نيلواحم

 ثودح يشخ دق نوكي نأ دب ال نوتيالك نأ ىلع لدي ؛ةيجراخلا ةرازو ىلا ءيبنللا ةدايق يف نييسايسلا طابضلا -
 مهميلست يونت ايناطيرب نأ نوئمخي دق نييقشمدلا نأل امبر ؛نويلارتسالا اهلتحا اذا ةنيدملا يف بارطغا
 اسنرفل كيرشلا رهظم اهروهظب  ايناطيرب ريثت نأ نم هفواخم نع تقولا لاوط رّبعي نوتيالك ناكو .نييئسنرفلل
 تاوقل انحامس نا» ةيجراخلا ةرازو ىلا دعب ام يف نوتيالك هعفر ريرقت يف ءاج دقو .نييروسلا برعلا ءادع

 ."”اسنرف تاين يف بيرلا ضعب دّدب دق قشمد لالتحاب فيرشلا
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 طسيألا قرشلا وزغ

 .اهيلا مهعبتي نآلا ناك «ةنيدملا لخاد ىلا هدونج سأر ىلع ريسلا مدعب هيلا رداصلا

 ةريثألا هترايس يف مويلا كلذ حابص هجوت دقف ؛ليفوش ةدايقب قحلملا لاصتالا طباض , سنرول امأ
 يناطيرب طباض اهيف هعمو ؛ةديدع تابرضل تضرعت ةحفصم سيور زلور ةرايس يهو ؛هسفن ىلا

 رابك نمو ينامثعلا شيجلا يف قباسلا طباضلا ديعسلا يرون كلذكو ,غنلرتس .و ىعدي هل ليمز
 ,لصيف عم نيفلاحتملا لئابقلا لاجر ضعب نأ دجو ثيح ءقشمد ةنيدم ًادصاق  لصيفل نيلاوملا
 ماق ديعسلا يرون نكلو .قشمدل نيمكاح رداقلادبع نيقيقشلاب اولبقو لوصولا يف هوقبس دق
 نيلاوملا نم ىهو ؛هحشرم نيعو باحسنالاب رداقلادبع نيقيقشلا رمأف ةعيرس ةيبالقنا ةكرحب
 .ثدح .١0 ازيسفت بلظو أ دتحم ليفرت# لارتجللا لضو اهدنع : ةنيدملل ًامكاح :لصْيفل

 ناك هنا ىعداو فقوملا فشكتسي نأ هنم بغر ليفوش نأ نظ هنا لاقف ًاراذعأ مدقي سنرول ذخأ
 .هريرقت عفريل ةدوعلا كشو ىلع

 «ديعسلا يرون حشرم سئنرول رضحأ ةنيدملا مكاح هل رضحي نأ سنرول ىلا ليفوش بلط املو
 امنيب «يبرع هنا حضاو ديعسلا يروت خشرمف ءارهكلذ نا لاق ليفوش نكلو ٠ مكاحلا هنأ ًايعدم

 ةنيدملا نم بره ينامثعلا مكاحلا نا سنرول باوج ناكو .ًايكرت نوكي نأ دب ال ينامثعلا مكاحلا

 . (ًاريوزت اذه ناكو) هلحم لحيل ديعسلا يرون حشرم بختنا بعشلا ناو (ًاحيحص كلذ ناكو)

 ًامكاح لصيفل يللاوملا ديعسلا يرون حشرم نييعت تبثف هتالع ىلع سنرول مالك ليفوش لبق
 ةريغص ةئف نم ًاموعدم ناك ديعسلا يرون حشرم نأ ملع ام ناعرس هنا ليفوش ىور دقو .ةنيدملل
 هنأ ديب .ألملا ىلع هنلعأ نأ دعب نييعتلا اذه مهجعزأ دق ةماع ناكسلا ناو ءلصيف راصنأ نم

 سوفن يف ةبهرلا لاخدال ةلواحم يف ةنيدملا ىلا ةيناطيربلا هتاوق لخدأ ةريطخ تابارطضا هجاو دقو
 «ناكسلا رطاوخ ةراثا يأ :هبنجت يف نالمأي نوتيالكو يبنللا ناك ام طبضلاب اذه ناكو .ةضراعملا

 بونج امنيب ؛ماظنلا ةداعتسال ةريبك ةيمالسا ةنيدم عراوش يف نييحيسم دونج لاترا لازنإو
 يأ يف دعب اورهظي مل يلحملا ماعلا يأرلا ةنأمط وه مهدوجو نم دصقلا ناكو - برعلا لصيف
 .ةنئيدملا نم ناكم

 نم تائم عضبو لصيف نأ سنرول نلعأ ؛كلذ لبق سيلو ؛ (ربوتكأ) لوألا نيرشت " حابص
 بتكو .نيرصتنملا لوخد ةنيدملا مهلوصول دادعالاب نذالا بلطو ءاولصي نأ كشو ىلع هعابتأ
 ًاريثك هوهتست مل كلذلو ءقشمد «حتفب» ركذي نأش لصيفل نكي مل هنإ» :ًارمذتم دعب ام يف ليفوش
 . "2كلذل ًاقفو نذالا ىطعأف ًاررمض اهيف ري مل هنكلو ,نيرصتنملا لوخد ةركف

 جمانرب نكلو ؛مويلا كلذ رهظ دعب ةثلاثلا ةعاسلا دنع لوخدلا اذه نوكيل تابيترتلا تذختا

 رهظ دعب اهيضمي تاعاس عضب نم رثكأل عستي يبنللا تقو نكي ملف .ذيفنتلاب حمسي مل يبنللا
 .هيف ميقي ناك يذلا ءايروتكيف قدنف يف هتافاوم سنرولو لصيف ىلا بلطف ءقشمد يف مويلا كلذ
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 مالس هدعب ّ مالس

 .نمألا كلا دعب ل نيش اصلا بال ل دعت وه يبنللا ةرايزل عفادلا ناك

 يف ةيبرع ةرادا عم يبنللا لماعتي نأ ىلع ءافلحلا قافتاو وكيب - سكياس ةيقافتا كرح يذلا
 ا ًاتقوم ظافتحالا يأ - تذفن دق ةيلصألا يبنللا رماوأ تناكوولف . نييسنرفلا ربع ةيروس
 7 ىلا مهلا يبنللا هجوي ملو . هتهجاوم نم دب الف نآلا امأ ءديقعتلا اذه ليجأت نكمأل - يكرت

 1 مق ايروف اعاضخأ بلطتل ييسرفلا عم تاديقتت الا ىدأ نك هلغف ام نا ركذ هنكلو !ليفوش

 ' ناجحلا يف ةيناطيربلا ةثعبلا نم طابضو مهناكرأ ءاسؤرو لصيفو ليفوشو يبنللا عامتجالا رضح

 .ةمجرتلا ة ةمهمب سنرول ماقو ءلصيف تاوقل ماعلا دئاقلاو ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا نم لوؤسمو

 . اهيلع تقفت تقفثا يتلا تابيترتلا الصفم احر يبرعلا مالك يتاطيربلا كئاقلا" حرش ءاقللا اذف فو
 : ماكحأ تناك. حلصلا رمتؤم يف لّدعُت ؛نأ ىلإو ؛مل ام اهقيبطت ىلع همزع ًادكؤم ءاسنرفو ايناطيرب

 . اذكهو .اهمعدي نأ ةيجراخلا ةرازوو سكياس كرام ريس هيلا بلط يتلا كلت طبضلاب يه ةيقافتالا
 ..امهدعاسي ّنأب :لْيَمَيَف ىلإ اهب ىحيأ وإ : سترول يدور لامآ هيا مويلا كلذ رهظ دعب تشالت يقف
 , نأ ةريرملا لصيف لمأ ةبيخ ببس نكي ملو .ةيجراخلا ةرازو ةسايس ضيوقت يف يبنللاو نوتيالك
 لمشي نل هنأل امناو - كلذب لبقي هنا لاق وهف  نيطسلف لمشي نل يبرعلا يلارديفنوكلا داحتالا
 :يسنرفلا فارشالا نم ةررحتم نوكت نل ةيروس نألو («ءاضيبلا» لابجلا ىرخأ ةرابعب) نانبل

 تارابعب («سيئرلا» ةملكب هيلا راشي) يبنللا لاق ليفوش هنود يذلا عامتجالا رضحملا ًاقفوو

 :ةيروس يق ةيامحلا ةلود اسنرف نوكتسا (1)

 ادع ام) ةيروس يف ةرادالا ؛:نيسح كلملا ؛هدلاو لثمم هتفصب ءلصيف يأ ءوه ىلوتيس (ب)
 .يلاملا اهمغدبو اسنرف هيجوت تحت (نانبل ةيالوو نيطسلف .

 ْ | .نانبلب لصيفل نأش الو طقف ةيروس لخاد لمشي يبرعلا زّيحلا (ج (

 ش تالا لكس ةناكلا اذهو ؛يسنرف لاصتا طباض لاحلا يف لصيف ىدل نوكي نأ بجي (د)
 .ةدعاسم لك هل مدقي نأ هنم رظتني يذلا سشئرول

 1 مقسم هناي :ناشلا | دير اشرفل 1 ةقالع ةيأب هل ملع ال هنا لاقو ًاديدش ًاضارتعا لصيف ضرتعا
 ' برعلا نأ يبنللا هيلا هلسررأ يذلا راشتسملا نم مهف هناو ؛ةيناطيربلا ةدعاسملا لوبقل

 لوبق ضفري هناو ؛نيطسلف ءانثتساب نكلو نانبل اهنمض نمو اهلماكب ةيروس ىلع نولصحيس
 .لاكشألا نم لكش يأب يسنرفلا هيجوتلاب فارتعالا وأ يسنرف لاصتا طباض
 .,«؟اسنرفل نوكتس ةيروس ىلع ةيامحلا نافربفت ملا كلوت :ًالئاق سئرول لآ « سيكرلا» تفقلا
 فرعت كنكل : :«سيئرلا» لاق اهدنع .«كلذ نم ءيشب يل ملع ال ,2يديس, اي الكد : سيرول باجأف

 .«فرعأ ال ءيديس اي ءالك» : سنرول لاقف «نانبلب ءلصيف يأ ءهل ةقالع ال نأ امتحن

 ' وه اذأو ماعلا دئاقلا «يبنللا دوما يس قف هنا ليجيفل «سترلا» لاق ثيدحلا نم ديه 5



 رومألا ئونست نأ ىلإ عمضولا لوبق هيلع بجيو .ساوألا ةعاطا هيلعو هترما ثحت ءاول ,لصيف

 ."*سنرول ءانثتساب «هتيشاح عم رداغو رارقلا اذه لصيف لبقو .برخلا ءاهتنا دنع اهلك

 يه امهيلع َتيلُث يتلا ماكحألاف .ةرابعلا عضاولا يبنللا عم نيحيرص. سنرولو لصيف نكي مل
 هتفرعمراكناب لصيف هدصق امو .اهيلع نيعلظم مهعيمج ناك يتلا وكيب - سكياس ةيقاقتا ماكحا
 سئرول امأ ."9ًايمسر هيلآ غلبت مل اهنا (ندنل يف اقحال سئرول ريسفت بسح) ماكحألا هذهل
 . 8 بذكي ةطاسبب ناكو ردعلا ذه لثم هل نكي ملق

 راشتسم بناج ىلا لمعلا دعتسم ريغ هنا يبنللال سنرول لاق ,عامتجالا لصيف ةرداغم دعب
 نأو ًاروف اهنم ديفتسي نأ دويو ةمكارتملا تازاجالا ضعب هل نا سنرول لاقو .لصيفل يسنرف
 لب , سنرول نم ةتبلا ًابضاغ نكي مل هنأب ديفت تارشؤملا لكو .يبنللا قفاوف .ايئاطيرب ىلا دوعي
 هتيضق نع عفاديل ندنل ىلا باهذلا ىلع سنرول عجش هنا ذإ ءبضغلا نع نوكي ام دعبأ ناك
 .ةيجراخلا ةرازو ىدل ايصخشل

 رخأت نأ دعب :نيرصتنملا لوخد قشمد ىلا هلوخد بوقيل ءعامتجالا نم هياحسنا دعب «ءلصيف داع

 مث .سراف ٠١ ى 7٠ نيبام سأر ىلع لصيف لوخد ناكو .هازغم نم ريثكلا دقفو لوخدلا اذه
 نم ةفلؤم سيزواغم ةوقا (دعب ام يف كلذ ركنأ يذلا) سئرول نم عيجشتي امير «لسرأ لصيف نأ
 يبرعلا زاجحلا ملع اهقوف اوعفرو ةمواقم اوقلي: نأ نود اهولخدف ءتوريبا ىلا هعابتأ نم: جرا ةثمما

 ةيبرح ًانفس يلاتلا مويلا يف اولسرأف نويسنرفلا رعذ دقو .(ربوتكوأ) لوألا نيرشت نم سماخلا يف
 تلخد (ريوتكأ) لوألا نيرشت نم نماتلا يفو .بونجلا نم ةريغص ةدحو اولزنأو توريب ًافرم ىلا

 هديب فقوملا مامز يبنللا ذخأو .ىبنللا اهبوقي ىتلا ةيرصملا ةلمحلل ةعبات ةيدنه تاوق ةنيدملا

 ةرطيسلا كرت ,تبحسنا املف .باحسنالاو يبرعلا ملعلا لازناب لصيف اهلسرأ يتلا ةوقلا رمأف

 يندملا اسنرف لثمم ةفصب لمعيل وكيب جروج اوسنارف لصو كلذ دعب .نييسنرفلل ةنيدملا ىلع
 .ماعلا دئاقلا هتفصب يبنللا اهب عتمتي يتلا ايلعلا ةطلسلل ًاعضاخ ةقطنملا يف يسايسلاو

 نيرشت ١١ خيراتب تيغنيو ىلا بتكو .نانبل نم هعابتا ديعتسي نأ لصيف ىلع نوتيالك راشأ
 رمتؤم يف هتيضق ىلا ةءاسإلا ىوس ينجي نل هنا لصيف ثغلبا دقل» :ًالئاق (ربوتكأ) لوألا

 بيترت ىلا لصوتلا يف لمآ .ةلهس ةلكشم تسيل اهنا ...ام ةقطنم عزتتي نأ لواخ اذإ حلصلا
00 1 

 ...نييناجلا الك نم ءاظعلاو ذخألا نما ء يشب تقوم
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 ظحلا نسحل»و ةيقافثالا ىلع ًاعلطنم ناك هنأب فرتعا «ةعببسلا ةمكحلا ةدمعا» هباتك نم ٠١١ لصفلا يف (#*))

 .(:ةيقافتالا' دوحوب ا لصيفل تيبشوا دق تنك
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 مالس هدعب ام مالس

 يذلا هلماكب مضلا جمانرب ذفنت نأ نم فعضأ توريب يف ةيسنرفلا ةحلسملا تاوقلا نأ نيبت
 ًايعجارت ًافقوم نويسنرفلا ءالمعلا عبتا كلذلو ءاسنرف يف يرامعتسالا بزحلا هيلا قوتي ناك

 نييسنرف طابض ريبدت نم يهو ؛ةطخلا تناك .("اهلك ةيروسب مهتبلاطم قافخا لامتحال ةئيهت
 نانبل لبج نم ةيحيسملا قطانملا لمشت ال ةلقتسم ةلود ةيروس نم اسنرف عطتقت نأ «ناديملا يف

 مكحي نأ ىلع ؛نوملسم اهناكس ةيبلاغ .ىرخأ ضارأ نم ةريبك ةقطنم أضيأ لمشت لب بسحف
 ذيفنت لجأ نم ترج يتلا ةطشنألا نا .""اسنرف ةياعر تحت ةنراوملا نويحيسملا ةلودلا هذه
 بارطضالا ببست تذخأ دق تناك ىتلا ةيسايسلا ةايحلا تيتفت ةدايز يف تمهسأ ةطخلا هذه

 .ءاقلحلا ايوُطخ فلك

 تاعازن مدتحت تناك ةدايقلا ةلسلس يف يبنللا اهدعا يتلا ةمظتنملا تابيترتلا عطس تحتو
 ,ندملا ناكس عم اوكبتشا ودبلاف .ةينامثعلا ةطلسلا ءافتخا باقعأ يف ةيفئاط حورو تارماؤمو

 ةملظم نكامأ يف تيوسو ءاهلخا د نم لصيف ةكرح ىلع مهيديأ عضول اوكرحت نوقباسلا ءادعألاو
 هنا اومعزف .هتلتقف رداقلا دبع ريمألا ىلع رانلا لصيف ةطرش تقلطأ قشمد يفو .ةضماغ تاراجش

 .هيلع ضبقلا ءاقلال ةطرشلا تءاج امدنع برهلا لواح

 مهرورم لالخ نييناطيربلا ناسرفلا نيب ايرالملا ترشتنا دقف .ًانايصع دشأ ةعيبطلا ةئيب تناكو
 ضرملا باصأ نيعوبسأ دعبو .ةلمهم ةيحصلا ةياعرلا ثيح كارتألا اهيلع رطيسي ضارأ يف
 اهب اذإف ايرالملا دعب ازنولفنألا تءاجو .لمتكي ةيروسلا تاظفاحملا حتف ناك اميف اهلماكب بئاتك
 .عساو قاطن ىلع حاورألا دصحتو «مسجلل ًاكاهنا ايرالملا نع لقت ال

2( 
 ندنرول .ليدولولا لابقتسالا كايبترم لاقتاي لطسفالا قرتقلا قا هتدايق وقم نحح سقللا ةغوا
 لوألا نورس ةنايكو و اضنزف هيه هتينعت نم مقا ديل اهدلا ةلوضو دنع قفل لف اراه ال ايقتسا
 ىكيب نأ ةنجللا غلباف ءءارزولا سلجم نع ةقثبنملا ةيقرشلا ةنجللا مامآ سنرول لثم (ربوتكا)
 مانطب نم رايتخا يف قحلا ىعدا لصيف نكلو ءلصيف ىلع نييسنرف نيراشتسم ضرفي نأ دارأ

 ارق« ةيارغلل ايو ب وأ نييتاطيوس نير اتفتمع انإ ديري هناف كلذ ىلا ةفاتقا  قيزافتسلا عع
 ."”نييكريمأ نيينويهص ًادوهي نيراشتسم  ًاقحال تروطت يتلا تاوادعلل

 يلاهأ نم ًادونج اوناك نورخآو ؛مهدينجت ىرج نيذلا نمرألا نيئجاللا نم اوناك نييسنرفلا دونجلا ضعب (*)
 يسنرف )6٠١ نمو يقيرفأ ؟,0٠٠و ,ينمرأ 7,٠٠١ نم طقف ةفلؤم تناك اهلماكب ةوقلا نأ ليقو .ايقيرفأ لامش
 ,"9(لاتقلل اورطضي الأب ادعو اوقلت

 ١١. ص ١94١(: «بدروفناتس ةعماج ةعبطم :بروفناتس)

 ١17١. ص ,هسفن عجرملا (19)

 )٠١( تاحفصلا 74/71 يب.يا.يس .ةيقرشلا ةنجللا ,برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم .ويك ١44 -
61 

 نا



 طسوألا قرشلا وزغ

 ضرع يتلا ةقيثولا يأ ,«ةعبسلا ىلا نالعإلا» ماكحأ ىلع لصيف دمتعا , سنرول هلاق امل ًاقفوو

 ةرهاقلا يف نييروسلا نيرجاهملا ءامعز ىلا اهملس يتلاو :ءافلحلا تاين سكياس كرام ريس اهيف

 لالقتساب دعو نالعإلا نا ًايعدم :نالعإلا ريسفت سنئرول ءاسأ ءلصيف مسايو .لصيفل نيئوانملا

 يف طقف لالقتسالاب دعو هنا نالعالا قايس نم حضاو) .مهسفنأب اهوررح ةقطنم ةيآ يف برعلا

 امأ :1514 (ىينوي) ناريزح يف نالعإلا رودص خيرات ىتح برعلا لبق نم ةررحملا قطانملا

 مج ةئف يف تعضو دقف «خيراتلا كلذ ىتح نيينامثعلا يديأ يف لازت ال تناك يتلا قطانملا

 نييناطيربلا عم قافتا ىلا لصوت هنأ ىعدا هنا ليقو ءأطخ دشأ نالعإلل هسفن لصيف ريسفت ناكو

 ريل نأ ف حلا ام ةنيدم ىلا لصي نم لوأ بستكي قافتالا اذه بجوميو :نييسنرفلاو

 ةعبرأ نإو ءقشمد لخد نم لوأ ةقيقحلا يف تناك لصيف تاوق نا لوقلاب ثبشتي سنرول ذخأ

 لوليأ ١" ليل حنج تحت اوللست لصيف ةيضقب نيطبترملا لئابقلا لاجر نم فالآ

 ةلدألا نكلو .ةنيدملا ىلا اولصو ءافلحلل بونج لوأ اوناكف (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١ - (ربمتبس)

 مهأر دحأ الف. ًايلك لايخلا جسن نم فالآ ةعيرألا ءالؤه نأ تدافأ ةرشابم اهرداصم نم ةدراولا

 نم مهل دب ال ناك مهترداغم ىأ مهلوخد يف مهنا عم  نورداغي ىأ نولخدي مهآر دحأ الو :كانه

 .""؟ةيناطيربلا طوطخلا زايتجا

 هتعفارم عم اوفطاعت نيعمتسم ءارزولا سلجم يفو ةيقرشلا ةنجللا يف ءكلذ عم , سنرول دجو دقل
 يمالسالا طسوألا قرشلا ىلا ةيسنرفلا ةرطيسلا وأ يسنرفلا ذوفنلا لاخدا مدع بجي هنا ةلئاقلا

 . مهتيمهأ مهل ءافلح ةفاحصلا يف اضيأ دجوو . ةيبرعلاب قطانلا

 «عيقوتلا ةلفغم تالاقم ةدع نمياتلا» ةديرج ترشن 191 (ربمسيد) يناثلا نيرشت ةياهن يفف

 تالاقملا تركذو ءلصيف تاوق هتزجنأ امل ةغلابملا نم ريثكلا اهيف ةياور تنمضت , سنرول اهبتك

 نا ايقيزط نمت قئاقحلل نسترول ةناؤر:تّدَهأو نايع دهاش لسارم نم ةاقتسم ةياورلا هذه نا

 دقو .ةيروس يف نييلارتسالا بونجلا جعزأ يذلا رمألا ؛ًاضيأ ىرخأ ةيرود تاعوبطم يف رشنلا

 ةلاقم» :نا «ةيرصملا يبنللا ةلمح تاوقل» قفارملا ندنل فحصل يمسرلا «عمجتلا» لسارم بتك

 قشمد لخد نم لوأ ناك ىبرعلا شيجلا نأ ديفت دونجلا ىلع تعزوو ةيمسر ةديرج يف تعبط

 را دقو «نييلارتسالا ناسيرفلا ىلا بوعي الوأ اهلوخدو قشمد ىلع ءاليتسالا يف لضفلا نا

 .""”ءأطخلا حيحصت ىلا ليفوش لارنجلا

 تررح لصيف تاوق نأ ءاعدالاب كسمتي ءًاضيأ ةيسايسو ةيصخش بابسأل , سنرول رمتسا
 نم لقألا ىلع بناج سد يف حلفأ هنا دح ىلا ةينفلا ةءافكلا نم ميظع بناج ىلع ناكو .قشمد

 ؛نولتا ةعبطم :ندنل) 1970 - 1914 يبرعلا طسوألا قرشلاو اسنرفو ايناطيرب ,يفيكافين اكوج )11١(

 .؟ ةيشاحلا 7١ ص(6
 ٠5/544 .س.د .يبنللا قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوأ (19)

 14-15 ناتحفصلا ١5/, «نوتود .ب .| :كرويوين) يئاهنلا يبنللا راصتنا ؛يسام .تو (71)

 نوم
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 .ًالجآ وأ ًالجاع نإ حضفنيس فئازلا هءاعدا نأ فرع هنا دب الو .ةيمسرلا تالجسلا يف هتياور

 تاينيرشعلا يف بتكي ناك « سنرولل قيدص وهو .نفيرغ تريور يئاورلاو رعاشلا مزع امدنعو
 ةدمعأ» هباتك يف سنارول هركذ ام ىلع قشمد ريرحتل هبرسس يف دنتسي نأ ؛ سنرول ةايح ةريس

 ىلع يشمأ تنك قشمدب قلعتملا لصفلا تبتك امدنع» :ًالئاق سنرول هرذح .«ةعبسلا ةمكحلا
 نا .هبتني مل اذإ ةقبطلا هذه تحت طقسيدسس ينع سبتقي نم لكو « ديلجلا نم ةقيقر ةقبط

 0 «ةقيقحلا فاصنأب انه ةئيلم (ةعبسلا ةدمعألا)

(5) 
 ,وكيب - سكياس ةيقافتا ذبنب هتموكح عانقا لواحيل قشمد ةلمح نع هتياور سنرول مدختسا

 دق نوتيالك تربليج ناكو .اهنم صلمتلا نيلوؤسملا نم ًابيرقت مهيلا ثدحت نم عيمج دارأ يتلا
 نأش نمف ,ةيقافتالاب فرش مازتلا ايناطيرب مازتلا عم هنا ًالئاق /١911 ماع يف سنرول ىلا بتك
 ناعرسف .ءودهب انرظتنا اذإو «ةتيم ةقيقحلا يف اهنا» كلها اذإ اهنا نم ثومت نأ ةيقافتالا

 قيبطت ًاذكمم دعي مل هنا ىوكيب نوتيالك ربخأ 1514 ماع فو ."' '"«ًاعقاو ةقيقحلا هذه حبصت ام

 ."”«ًايلك ىهتنا اهناوأ» نأل ةيقافتالا

 ةرازو نأ تنظو .ىكيب - سكياس ةيقافتا  طقف لمهت نأ ال  يغلت نأ «ةيقرشلا ةنجللا» لمأ ناك
 يضارألا ةرادا ةيفيك نأشب تاضوافملا قايس يف اهئاغلا وأ اهليدعت رمأ ربدتت فوس ةيجراخلا
 ةمزتلم ايناطيرب نأ اهفقوم ناك امناو ,كلذ نم ًائيش لعفت ملف ةيجراخلا ةداذو امأ .ةلتحملا
 «نوزروك دروللا علطا امدنعو . اهئاغلا وأ اهرييغت ىلع اسنرف قفاوت مل ام ًاقلطم ًامازتلا ةيقافتالاب
 :ةدحلا نم ءيشب ظحال ءاسنرف عم قافتالاب تغيص يتلا ماكحألا ىلع «ةيقرشلا ةنجللا» سيئر
 لذبت (ةنجللا) تئتف تئتف ام يتلا ىكيب سكياس ةيقافتا ىلع ةدمتعم نآلا تدب ةيجراخلا ةرازو نا»

 .""«اهنم صالخلل اهدهج ىراصق

 دقتعي لظ دقف ؛ةيرادالا تابيترتلا ماكحأ نييسنرفلا عم غاص يذلا ءسكياس كرام ريس امأو
 يسريب ىلا 151177 ماع عيبر يف بتك دقو .ةنهارلا تاجايتحالا يبلت وكيب - سكياس ةيقافتا نأ

 لئاضف ىدحا نا «نيدفارلا دالب يف ةيناطيربلا ةرادالا يف نييسايسلا طابضلا ريبك ؛سكوك
 نوسليو ىردوو اكريمأ اهانبتت يتلا ءىدابملا كهتنت ال ثيحب بلاق يف تعضو اهنا ةيقافتالا
 دق» :لوقي بتكو .مضلا مدعو يموقلا ريصملا ريرقتب قلعتي ام يف ةديدجلا ةيكارتشالا ايسورو

 ٠١574(, ,نارود .يادلبد :كرويوين) زفيرغ تربور ؛هتايح ةريس بتاك ىلإ سنرول ١. .ت نم (؟4)
 ٠١4 ص

 ١. فلملا ٠١7 .س.!/ يج ,ةسيئرلا نوتيالك قاروأ .نابوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج ٠ و

 .77 57١/1١5٠ نيطسلف .رئليم قاروأ .نايلدوب ةبتكم .دروفسكوا (1)
 ./4 ص .يبرعلا طسوألا قرشلاو اسنرفو ايناطيرب ٠ ,يفيكافين (؟1)

 نات



 طسيوألا قرشلا وزغ

 لوقلا انعطتسا اذإ ريخب نوكتس ةيعامجلا انتيضق نكلو ؛ةفيخس ةيبرعلا ةيموقلا ةركف نوكت
 نيسحلا نإ ًالئاق ىضمو .«انتيامح تحت ةيموق سسأ ىلع رشبلا نم قرع ريوطت ىلع دعاسن اننا
 اهبّرقت نأ اسنرفل يغبني ةيونعم ةدعاسم مدقي هنكلو .ًايدام برحلا يف ةدعاسم ريبك مدقي ال دق

 قطانلا بعشلا ءازإ ةكرتشم ةسايس يف انعم نواعتلل نيدعتسم نونوكيس نييسنرفلا نأ نظأو»

 ."9,ةيبرعلاب
 ريس ىوس .دحأ ال ًالئاق كاذنآ نوتيالك تربليج ىلا يبرعلا بتكملا سيئر :تراغوه ديفيد بتكو

 نم ءيش اذه يف ناكو .""لاهديؤيو دجلا لمحم وكيب  سكياس ةيقافتا لمحي ؛ءسكياس كرام

 ءدجلا لمحم ىلع ةيقافتالا اولمح اهب سكياس قحتلا يتلا ةيجراخلا ةرازو يلوؤسم نأل ,ةغلابملا

 .باوصلا نع ًاديعب نكي مل مالكلا اذه نكلو

 لب» بسحف نزلا اهيلع افع ةيقافتا تسيل وكيب  سكياس ةيقافتا نا نوزروك بروللا ركذ دقف

 يهتشت ام فيرعتب ةفلكملا «ةيقرشلا ةنجللا» سيئر هتفصب حضوأ دقو . (")أقالطا ةيلمع ريغ ىه

 ةيروس نم نييسنرفلا جورخ دوت ايناطيرب نا ءبرحلا دعب طسوألا قرشلا يف هقيقحت ايناطيرب

 لمعلا ىه ةيقافتالا خسفل ديحولا ليبسلا نأ ةنجللا غلبأ ةيبرحلا ةرازول ًالثمم نكلو .""؟ًايلك
 ريرقت نأشب نوسليو تايرظن معدت نأ ةدحتملا تايالولا ةدشانمل «ةيبرع ةهجاو» ءارو نم
 للا

 نأ بير الب اهيفلؤم ةين تناك كيب  سكياس ةيقافتا ةغيص تدعأ امدنع» :هنا نوزروك لاق

 هءوشن نأ نظلا ناكو دعب اشني مل ًاعضو مئالت نأ اهنم ةياغلا ءاهوليخت ةبدوسم نم ًاعون نوكت
 يذلا ريبكلا لهجلل سيئرلا ريسفتلا نوكي نأ دب ال ,يمعز يف ءاذهو .ًادج لامتحالا ديعب رمأ

 .""!«ةيقافتالا هذه يف دودحلا مسر هب مستا

 اهل ًاضراعم ناك لاح ةيأ ىلع هنكلو ,ثادحألا اهتزواجت دق ةيقافتالا نأ ًاضيأ جروج ديول رعش

 نم هتئربتل خيراتلا ةباتك داعأو سكياسل ًاراذعأ لحتنا ,هيلا نيببحملا عم هتداعكو .ةيادبلا ذنم

 :نينسلا نم بوقع دعب بتك دقف .ةمالملا

 ةيقافتالا هذه لثم ؛عئارلا سكياس كرام ريس ءاكذ لثم يف لجر رهمي نأ هل ريسفت ال رمأ هناد

 س.د) ؟5/0// .ر.د .سكياس كرام قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .بروفسكوا 50(

 4/١(.

 .(؟) ١" تراغوه ديفيد قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم . ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (54)(

 .ارلكك ص د. .؟5 517 يب. يا .يس .ةيقرشلا ةنجللا ؛«برحلا ءارزو سلجم . ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (؟ 0

 . ١817 ص ؛هسفن عجرملا (؟١١

 ١75. ص ء؛هسقن عجرملا (؟9)

 تاحفصلا ," دلجملا ؛«(1555١ ؛ليب ةعماج ةعبطم : :نفاهوين) حلصلا رمتؤم تاركذم :جروج ديول ديفيد (١؟)

554 3556, 

 م
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 لمعي ناك هنا لوقلاب اهماكحأ ىلع هتقفاوم نع عفاد دقو ءاهنم لجخلاب رعشي ًامئاد ناك .هعيقوتب
 ريكذتلا ىلع ةمقنلا ديدش ناك ببسلا اذهل .ةيجراخلا ةرازو نم اهاقلت ةددحم تاميلعت قفو

 هنع ًايصخش ًالوؤسم سيل قافتاب ًأطبترم ًامئاد لظيسو ناك همسا نأب ؛ىحمي ال يذلاو مئادلا
 ."9قاماك ًاراكنا هركنا قافتا ؛ةيمسا ةيلوؤسم ىوس

 انمكح رظن ةهجو ةيأ نم ًاهفات ًابيترت وكيب - سكياس ةيقافتا تناك» جروج ديول يأر يف
 ."”«اهيلع

 ىلا 19١18 (سرام) راذآ ؟ خيراتب بتك دقف :رمألا ةياهن يف كلذب رقأ هسفن سكياس ىتح

 لوخدك تعقو يتلا ثادحألا ببسب ةيقافتالا نع يلختلا بجي هنا ًالئاق نوتيالكو تيفنيو

 ةيفشلبلا ةروثلاو ءنوسليو ىردوو اهنلعأ يتلا ةرشع عبرألا طاقنلاو ءبرحلا ةدحتملا تايالولا
 خيراقبو .'""”ءاتسم هنا: حمضاولا نم ملام. مامل: نكيي ب سكياس ةيقافثا: ماكحلا كيفشلبلا رقنو

 ال نيسح فيرشلا راصنأ نأ نم مغرلاب هنا «ةيقرشلا ةنجللا» غلبأ 1114 (ىينوي) ناريزح
 بجيف ؛مامتلاب اهماكحأ ىلع نيسحلا علطأ هنأل ,وكيب . سكياس ةيقافتا نم ءايتسالا مهل قحي

 رورم دعبو .""!قيبطتلل ةلباق دعت مل ةيقافتالا نأ ىلع ةقفاوملا اسنرف نم بلطت نأ ايناطيرب ىلع
 .اهتومب رارقالا نوضفري نييسنرفلا نأ ولو تتام 1117 ماع ةيقافتا نا» ةنجللا غلبأ رخآ رهش
 ليدعت نويسنرفلا ضفر دقو امأ ."*«اهل ليدب داجيإ وأ اهيلع ليدعت لاخدا نآلا بولطملاو

 تلظ ةيقافتالا نأ ساسأ ىلع ةلتحملا قطانملا ةرادا ماكحأ نأشب ضوافتلا عبات دقف ةيقافتالا
 :ةمئاق

 سكياس ىلا تثدحت» :يلي ام هتركفم يف يريميا ىيل نّود ١416 (ربوتكأ) لوألا نيرشت ه يف

 غلاب غوبن ىلع لدت ةديدج ةطخ دجوأ دقل .وكيب - سكياس ةيقافتا نأشب هلمع بجي ام لوح
 ناتسدرك لك ىلع لباقملاب لصحتو «نانبل ادع ام ةيبرعلا ةقطنملا لماك نع اهبجومب اسنرف دعتبت
 .اوقفاوي مل نييسترفلا نكلو..""!نافوقلاو راف دالب ىلا ةنضأ نم» اينيمزأو
 يصقتسا ودل اقره ال كيم ليقيأل هنا: لئاقلا :ىيتللا سدا لدعم جاجا نوكيا لواشاو
 ىف لهاشلا لك اهو فاعلا ىف نيكتانم# قاقثا ةيجوخي ومد امو لك .فاجبا ةققايكما
 يبنللا لارنجلا نأ ادب دقو .لصيف اهمكحيس يتلا ةقطنملاب ,يشابملا يسنرفلا فارشالا ةقطنم

 .515 ص ,هسفن عجيملا ("4)

 .45 ص ١515(, :نواريو لتيل :نطسوي) 15177 :6 دلجملا ,برحلا نع جروج ديول ديفيد تاركذم (5)

 21918 لوألا نيرشت - 1911 يناثلا نيرشت ,آ ةلسلسلا ,8 دلجملا ؛نامزياو ميياح قاروأو لئاسبر (3)
 51١. ص ,(191/ا/ ,ةيليئارسالا ةعماجلا ةعبطم :سدقلا) فونيفتيل تنيرابو ياليزراب ةروفد ةعابطلل اهدعأ

 عامتجا رضحم 75 /؟1!/ .يب .يا .يس .ةيقرشلا ةنجللا ؛برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم .ىيك (؟7)
 .1918 ناريزح

 /١91. زومت ١4 عامتجا رضحم ءهسفن عجرملا ("8)

 .771 ص .يريميا تاركفم (؟9)

 ان



 طسوألا قرشلا قزغ

 ناد :ًالئاق هتجوز ىلا (ربمسيد) لوألا نوناك 6 خيراتب بتكف ,ةيراقملا هذه حاجن ُق لمأي

 هذه نكلو .'”7«ناك امم ةينيفوش لقأ وكيبو ءًافرم مهئاطعاو برعلا ءاضرتسال عفدنم سكياس

 .ءيش نع رفست مل ًاضيأ ةبراقملا

 يأر ةيحو مث تناك نكلو .ةيقافتالا بجومب مهقوقح نم قح يأ نع يلختلا نويسنرفلا ضفر

 .ًايثراك ًأرمأ نوكتس اهماكحأ قيبطت ةلواحم نأب ناديملا يف نيلماعلا نييناطيربلا نيلوؤسملا نيب

 تاوصأب مهتداعك نكلو هسفن يأرلا نوددري اوناك نيذلا فوتملا رنشتيك بروللا عابتأ امأ

 قكيب - سكياس ةي ةيقافتا ءاغلا بوجوب مهيأر نع نوبرعي تقولا ضعب ذنم اوناك مهناف :ةددعتم

 اهب نمآ ةيضق ةقادصلا هذه تناكو .نيطسلف يف ةيبرعلا  ةينويهصلا ةقادصلا ةحلصلل

 .هناميا هنورطاشي اوناك ةطقنلا هذه اوراثأ نيذلا هءالمز نأ يف كوكش ةمثو .ًاقداص سكياس

 تحت طقف ينويهصلا جمانربلا لوبقل نودعتسم برعلا نا سدقلا مكاح ءزروتس دلانور لاق دقل

 امهنيب» ةينويهصلاو ةيبرعلا نيتيضقلا نا نوتيالك تربليج لاقو .(''”نيطسلف يف يناطيرب مكح

 نييسنرفلا لعج نكمأ اذإ طقف نكلو ؛نواعت امهنيب نوكي فوسو امهيتلك ءاضرا نكميو «لفاكت

 (""«ةيلمع ةادأ دعت مل» ىكيب - سكياس ةيقافتا نأ ىلع نوقفاوي

 نامض ىلا فدهت يتلا ةيسنرفلا سئاسدلا نا ًافيضم ؛كلذ رارغ ىلع روفلب ىلا بتكف ةلمحلا

 سنرول غلبأو . 11 ردنا انك فروجلل نيصلا يرق ةينقق يعمم اننا ةيرصح ةيراجت تازايتما

 نيطسلف يف برعلاو نيينويهصلا نيب قيفوتلا يف ةيوعص كانه نوكت نل» :هنا ,«ةيقرشلا ةنجللا»

 ("'!«ةيناطيرب ديأ يف نيطسلف يف ةرادالا ىقبت نأ طرشب ةيروسو

 قلعتي ام يف اهئاغلا نم عنمي ببس نم امف نيطسلفب قلعتي ام يف ةيق ةيقافتالا ءاغلا أنكمم ناك ام اذإ

 يف ايناطيرب ىدل ةبغر ال نأ ًاراركت دّكأ جروج ديول ءارزولا سيئر نأ ولو  ًاضيأ ةيروسب

 ؛ءاعدالا اذه لثم اوعدا ناديملا يف نييناطيربلا نيلوؤسملا نأ امك ءاهسفنل ةيروس ىلع ءاليتسالا

 ةلود ةحلصمل امناو ايناطيرب ةحلصمل ال ءاهبلاطم نع ىلختت نأ اسنرف نم نوديري مهنا نيدكؤم

 مل يبرعلا بتكملا يلوؤسم نأل ؛ةنامألا مدع ىهتنم اذه يف ناك .لصيف ةدايقب ةلقتسم ةيبرع

 همكحي يذلا لقتسملا دلبلاب اودصق ام نإ .مهسفنأب مهسفنأ مكح ىلع نورداق برعلا نأب اونمؤي

 .ايناطيرب يلثمم مهتفصب مههيجوتل عضاخ دب وه «لصيف

 ريبك ةفصب نوتيالك فلخ يذلا يبرعلا بتكملا سيئر ؛تراغوه ديفيد هلسرأ ريرقت يف ءاج دقو

 ىلا رقتفت ةيبرعلا لصيف ةرادا نا ؛ ًاثيدح ةررحملا قشمد نم :ناديملا يف نييسايسلا طابضلا

 يف نامزياو ميياح دعاس دقو .

 مش ا

 - ١-4 .يبنللا قاروأ .ةيركسعلا قئاثولا تاظوفحمل تراه لديل زكرم .(كلملا) غنك ةيلك ,ندنل (؛ ٠

 .1؟؟55 ةقيثولا .؟4 دلجملا 887 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (41)

 .١؟0-175 54 ةقيثولا ؛هسفن عجرملا (45)

 ١7850. ةقيثولا ؛هسفن عجرملا (41)

 . ١97-111 تاحفصلا 15/17 يب.يا. يس .ةيقرشلا ةنجللا ,برحلا ءارزو سلجم .ماعلا لجسلا بتكم (44)

 ا



 مالس هدعب ام مالس

 يه نم ًايلج ناك اسنرف تدعبتسا اذإف . )0 ارومألا رييستل ةيبوروأ ةلود نم ديب ال هناو «ةئافكلا

 .ةيلوؤسملا يلوت ىلا رطضتس يتلا (هرظن ةهجو نم) ةيبوروألا ةلودلا

(5) 
 ىلا 'يبثللا دتومدا ريس داع. :قشم 0 ا

 يل ماقأ» :ًالئاق هتجوز ىلا كلذ دعب بتكو .ءاشع ةبدأم يف لصيف ريمألا فيض نوكيل قبشم

 ءءام بورشملا :ةداتعملا ةيراضحلا قرطلاب تمدق ؛ةديج اهلك اهنكلو ؛ةيبرع قابطأ . ًارخاف ءاشع

 داح هنا .لصيف نيبحتس» :يبنللا فاضأو «!رتافلا ريعشلا ماه: سيلو دراي يأن هام :ةنج انكأو

 هنكلو .ملكتي امدنع ةكرحلا ةبئاد هعباصأو :ةأرما يديك ناتليمج هادي ءقوشمم ؛ليحن ءرصبلا

 نأشب باصعألا رتوتم ىوهف» ةيساشلا روخألابواعتي اه امأ .«أدبملا يف ميقتسم ةدارالا يوق

 ةلماعم هلماعتس فلاحتلا لود نأب قثي نأ بجي هنا هل لوقأ أتفأ ال ينكلو ,حلصلا ةيوست
 هذفلا ف

 .لبقتسملا يف هظوظحل ًابلص ًاساسأ كلذ يف ىري نأ لصيف ناكماب ناك ام :«فلاحتلا لودب قث»
 نوحنمي نييناطيربلا نأ نوقدصي ال نييسنرفلا نا .ًاضعب اهضعبب ىتح قثت ال فلاحتلا لودف
 سيلو ؛فيك نوثحبي مهناف نويناطيربلا امأ ؛:ةقداص ةينب مهتياعر ةيبرعلاو ةيدوهيلا ينامألا
 نمز يف اهتامازتلاب ءافولا ىلع ةمزاع اسنرف الو ايناطيرب ال مث .اسنرف عم مهتاقافتا نوخسفي ءله
 يلاثملا نوسليو ىردوو جمانرب قيبطت ىلا ةلايم اسنرف الو ايناطيرب ال ؛كلذك .ايلاطيال برحلا
 .هعم فطاعتلاب اترهاظت ,عمتسملا فرطلا نطنشاو تناك امدنع ؛يذلا

 يف هرهظ ءارو نم ركفلا نونعمي ,تلخ ةنس ىلا ءاوناك نييناطيربلا ةداقلا نأ ملعي لصيف ناك
 ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم الدب ةيسورلا ةيروطاربمالا مساقت هبجومب متي يقفاوت حلص
 كلذ لبق اتقفتا اسنرفو ايناطيرب نأ ًاضيأ فرعي ناكو .كارتألا ةمحر تحت هدلاوو هنيكرات -
 امدنع الا هل امهقافتا ليصافت افشكت مل امهناو ءامهنيب يبرعلا ملاعلا ماستقا ىلع نيتنسب
 .كلذ ىلا اترطضا

 لسار دق ماعلا كلذ ناك هسفنوهف . لصيف اهيف شيعي ناك يتلا ءاوجألا نم ًاءزج ةقثلا نكت مل
 عم ًاقداص ناك يكرتلا بناجلا الو وه الف .برحلا يف رخآ ىلا بناج نم لاقتنالا نأشب كارتألا
 .هدلاو عم ىتح ًاقداص لصيف نكي ملو ءايناطيرب

 نأ ةلوهسب نكميو .ودعلا ركسعم نم نيرافلا دونجلا نم اوناك نوديحولا نويماكتلا هدونج

 ةئيسلا مهتعمس تناك دقف هؤافلح ةيوديلا لئايقلا لاجر امأ .همجن لفأ اذإ ًاضيأ هنع اولختي

 ١6١/ 1١/٠١-/171. .تيغنيو دانيجير قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج .ماهرود (45)
 - 54 - ١ .يبنللا قاروأ .ةيركسعلا قئاثولا تاظوفحمل تراه لديل زكرم .(كلملا) غنك ةيلك .ندنل (57)
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 طسوألا قرشلا وزغ

 يف ىتحو برعلا ةريزج هبش يف رخآ ىلا بناج نم نولقتنيو ,لاح ىلع نوتبثي ال نوبلقتم مهنا

 هبيج نم بهذلا نكي ملو ءبهذلا لضفب الإ اساسأ هبناج ىلا اوفقي ملو .اهسفن ةكرعملا ةحاس
 هضرف يناطيربلا شيجلا نأل هولبق دقف نويروسلا امأ .سنرول مهل هفرصي يذلا لاملا نم لب

 .مهيلع
 بابسألا لكو  باصعألا رتوتم ناك .قلقلا نع منت تناك هعباصأ نا .هب يشي ناك هدسج ىتح

 .باصعألا رتوتم هلعجت تناك

 اناني









 قرطلا قارتفا

 )غ1(
 ءارج نم راودلاب ةيناطيربلاو ةينامثعلا ناتيروطاربمالا تبيصأ نأ دعب
 ىلا امهيسفنب اتقلأ «برحلا ايريتسه تابون امهب تمكحتساو قاهرالا

 نع رفست مل يتلا ةيماتخلا تالمحلا نم ةلسلس ضوخل ةيلخادلا راحبلاو ةيئانلا ىراحصلا
 ةيسايسلاو ةيركسعلا تاروانملا ىرجم يف ُأشن نكلو .ةركاذلا اهديعتست املقو ةمساح ةجيتن

 شويجلا تدجو دقف .نيرشعلا نرقلا لبقتسم ىلع ًاقيمع ًاريثأت ارثؤي نأ نم دب ال ناك ناروطت
 يف ةيمهألا ةغلاب ةلأاسم طفنلا راصو ,ةقباسلا ةفيلحلا ءايسور عم برح ةلاح يف اهسفن ةيبرغلا
 .طسوألا قرشلا لجأ نم ةكرعملا

 حرسم حتف «ةيروس يف ةميزهلا عضو ةجلاعم لواحي نأ نم ًالدب ءاشاب رونأ نأل أدب هلك رمألا
 يف حاجن ىلا حاجن نم لقتنت ايناطيرب تناك كلذل ةجيتنو .ًالوه لقأ مصخ دض ًاديدج تايلمع
 لامشلا ىلا ةينامتعلا تاوقلا تناك امنيب «ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةيبرعلاب ةقطانلا تايالولا

 فصنلا يف ايناطيربو ايكرت تناكف .ةيسورلا ةيروطاربمالا ناك ام يف حاجن ىلا حاجن نم لقتنت
 اتناك ناتيزاوتم نابرح امه لب ةدحاو ًابرح سيل هنا ادب ام يف نيتكبتشم 151 ماع نم يناثلا
 رونأ ناك دقل .حابرألا يف ةصح نم امهئافلح نامرح يأ :ةلامتم فادهأ ىلا نايعست امهيف

 قطي مل ثيحب ةلبقملا رصنلا مئانغ ةركف هيلع تذوحتسا الجر ءجروج ديول نأش هنأش ءاشاب
 هبش يناطيربلا هريظنك ,روتاتكدلا هبش يكرتلا ميعزلا اذهف .ىرخأ نادلب عم اهماستقا
 .ةيروطاربما تاحومط ليبس يف رطخلل هتافلاحت ضيرعتب فزاج .روتاتكدلا

 لوصحلا ءارو يعسلا وه اهفيرعتو  ةيلايربمالاف .ةئطاخو ةفلتخم ةرظن رومألا ىلا نينيل رظن
 رئاسخلا نا .ةيلايربمالا تدّلو يتلا يه برحلا لب «برحلا ةببسم يه نكت مل تارمعتسم ىلع
 ضيوعت ةلواحم ىلا لودلا هذه تعفد يتلا يه ةبراحتملا لودلا اهتأطو تحت حنرتت تناك يتلا

 ملاوع ىلا ةجاحلل ًايبلم ةيسورلا ةيروطاربمالا رايهنا ناكو .ةديدج بساكم نع ثحبلاب رئاسخلا

 موا



 مالس هدعهب ام مالبس

 قاحلا نأ رنليم دروللا قلقي امم ناك .اهيلع ءاليتسالل ةزهاج اهتاكلتممف .اهحتف نكمي ةديدج
 لامتحا حرط يذلا رمألا ءبرحلا نم ايسور تبحسنا ام اذإ ةيوعص دادزي دق ايناملاب ةميزهلا

 ةيروط رمال "ماسلا :ةويش|رب ضيركت ىلع انالويزب ايف لتعمك نضوافتلا رتع يكافو: علم
 رصيقلا ةيروطاربما تمطح نأ دعب ايناملأ نأ ديب .ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم الدب ةيسورلا
 مهتالمح ناملألا لصاو دقو .فلاهتلا لود عم اهبساكم ماستقاب حمسي اهجازم نكي مل يسورلا
 داومو ةيعارز تاجتنم ىلا برحلا نمز يف ةجاحلا دايدزا عمو .ايسور ىلع ةيبيرختلاو ةيبرحلا
 نوفر عادم دعبا كرز انصو :ةفظعلانايتكأ فيه قم برحلا تحب اك اننانا فا دفا كمانخ ةنلوأ
 .كارتالا مهئافلح عم اومدانصت ءةهفادهأ قيقحتتل نوعسي خاملألا ناك

 ةدايق تحت ايسآ يف ةيكرتلاب ةقطانلا بوعشلا عيمج هيف دحوي موي يتأي نأ اشاب رونأ ملح ناك
 هذه همامأ تحال امدنع الإ يلمع يسايس جمانرب ىلا لوحتي مل ملحلا اذه نكلو :ةينامثع
 واسأل رخل وكم ير لفرفت نوتتيفو مكس دقو دارفورتيب ةطلس ككفت ةجيتن ةيناكمالا
 هناو ةيادبلا ذنم (ةيناروطلا) ةلماشلا ةيكرتلا ةدحولا ةديقع قنتعي ةاتفلا ايكرت بزح نأ ةلئاقلا
 ةرفاوتملا ةلدألا نأ ريغ . ىطسولا انسآ ف ةيفنيروف ططخ قيقمف ءارؤ ًايفس برحلا يف ايكرت جز

 151 ماع ذنم ايناملا ىلإ يقرتلاو داحتالا ةيعمج اهتمدق يتلا بلاطلاف :كلذ سكع تيبثت نآلا

 ىلع نيلمآ ًايعافد ًاريكفت هرهوج ف ناك كاذنآ كارتألا ةداقلا ربكفت نأ نيبت /١951١1 ةياهن ىتحو

 رونأ ططخي ملو . دودحلا هذه لخا د لمكأ الالقتسا اوبستكي يكل مهدودح اومعدي نأ ريدقت دعبأ

 قطانم كلانه نأ هل ادب دقو .1911/ ماع يف الإ ًاقرش ةينامثعلا ةيروطاربمالا عيسوتل ًايدج اشاب

 يف ايناطيرب هتذخأ امع ضوعت نأ نكميو ءاهذخأل ةزهاج يهو ايسوور رصيق كلم دعت مل ةعساش
 .ةيبرعلاب قطانلا بونجلا

 ةكرحلا ءاهعيمج ةيكرتلاب ةقطانلا بوعشلا ديحوت ةكرح نع ةيناطيربلا تارباخملل ريرقت يف ءاج
 ةيروطاربمالا جراخ كلانه نا :1511/ ماع فيرخ يف مالعالا ةرئاد دادعا نم ىهو «ةيناروطلا

 تاغللا نم رثكأ وأ ةغل نوملكتي ايسآ يف ناسنا نويلم رشع ةعبس نم رثكأب ردقي ًاددع ةينامثعلا
 قطانملا ربكأ ىدحا يه ةيكرتلاب ةقطانلا ىطسولا ايسآ نا» :ريرقتلا لاقو .ةيكرتلا روذجلا تاذ
 يف لداعت داكتو ىربكلا ايسور ةقطنم نم ربكأ  اهتغل ىلع رارمتساب تظفاح يتلا ملاعلا يف
 ريرقتلا نأ عمو .«اكريمأ يف ةينابسالاب ةقطانلا ةقطنملا نأ ةيزيظكنالاب ةقطانلا ةقطنملا اهتحاسم
 يف ةرطخ ةادأ ةروص اهل اهمسر ىتلا ةروصلا تناك دقف .ةديقعك ةيناروطلا نع ءاردزاب ثدحت

 كلاملاو ,ةّئس نوملسم مهعيمج ناكسلاو :كارتأ مهعيمج ناكسلا» .ةاتفلا ايكرت بزح ةداق يديأ

 تدجوأ ام اذإو .«دهع ثيدح يحيسم حتافىىه لب ةقيرع ةيمالسا ةلود سيل (ايسيور يأ) يلاحلا
 ةجاوتنس :ناتسناغفاو: نيراف عم ةفلاحتم-:كانه ةيمالسإ ةيكرت ةلود يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 ةايسآ لخاد قف ايئاطيربل رداع" ةفيساش ةقطخم ء ىفنحس ةلودلا هذه نا . «ارخاتم | دمكهت دحهلا

 ."!«دنهلل ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ةقطنم يف ايناطيربل ةيداعملا لئابقلا فلخ اهعقومو

 )١( يت ةقيثولا 18 دلجملا 187 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروأ .ماعلا لجسلا بتكم .ويك .يو.//١11//117.

 نحب



 رصتلا مئانغ

 ذخأت ثادحألا كرت لب ةروهتم ةوطخ ىلع مدقي مل هناف «تايناكمالا هذهل اشاب رونأ كاردا عمو

 لامش يف يدنج نويلم فصن هدادعت ًايسور ًاشيج فلخ ايسور رصيق علخ نا .هتحلصمل اهارجم
 لقأ ىلع ةيادب بونجلا ءالؤهو .سرافو مورضرأو «نوزيبرت لثم .ةريبك ندمب ًامكحتم ءايكرت قرش
 دقف طابضنالا رايهنا عمو .برحلا كاهنا نم نوناعي مهنكلو ؛مهفطاوع يف ًاكيفشلب اوسيل ءريدقت
 ةينامثعلا تاوقلا مجاهت مل ,ةيناملألا ةماعلا ناكرألا ةئيه عم قافتالابو .ايسيور ىلا اوداعو اورف

 هبؤي ال دادعأ ىلا هسفن ءاقلت نم صلقتي يسورلا شيجلا تكرت لب :«ةيواذلا ةيسبورلا طوطخلا

 .اهب

 ةوق ىوس ًايلمع قبتي مل «1917/ ماع فيرخ يف دارغورتيب يف ةطلسلا ىلع كيفشلبلا ءاليتسا عمو
 كلذ عم ."!سبورلا طابضلا نم تائم عضبو بودحلا نم ةبيرقلا زاقوقلا ربع قطانم نم نيعوطتم
 .عيباسأ ةدع دعب هولعف ام وهو ءحلصلل كيفشلبلا ىعسي نأ ًاعقوتم ءكرحت يأب رونأ مقي مل

 تناك دقف .سراف عم ةيقرشلا بودحلا ىلع يكرتلا يركسعلا عضولا هتاذ نم ًاضيأ نسحتو

 نال: دعت ملف ءلامشلا لف :ةيمسورلاثاوقلا نه عود فلخ لمعت سراف بونح ل ةيناطيربلا تاوقلا
 :سورلا دونكبلا لع ةيزوكلا ةشامحتلا د ةودكسا نأ هعيو : ةكئفطم نهو كلذ ٌلكفت نا ةرذاق

 خيراتبو .مهطاشن نوعنمي دونجلا ءالؤه ناك نأ دعب سرفلا نييموقلل مهتقادص تدادزا
 ناريزح " خيراتب هلحم تلحو ؛نارهط يف ءافلحلل يلاوملا ماظنلا طقس 1111 ماع (ويام)رايأ 7

 .يسورلا يركسعلا دوجولا صيلقت ةيغب دارغورتيب عم تلصتا ىحنملا ةينطو ةموكح (ىينوي)

 هاجتا يف سراق ربع موجهب ايكرت مايق لامتحا ندنل يف ةيبرحلا ةرازو يف ابك نولوؤسم يشخ دقل
 مهرطاشي مل ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر نأ عم  (!ناتسناغفأ
 يسرافلا ماظنلا ىلا تالزانت ميدقت نيب هفقوم يف يناطيربلا ءارزولا سلجم حوارتو .مهرظن تاهجو
 .نيتلاحلا اتلك يف ةرهاظ راطخألا تناك .روهدتت تاقالعلا كرتو ديدجلا

 دعي مل هنأ نييناطيربلا نيلوؤسملل ادب ,دارغورتيب يف يكسنريك ةموكح ةطلس تشالت امدنعو
 1111 (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١ يفو .سراف لامش يف يسورلا شيجلا ىلع دامتعالا ناكمالاب

 نم ةيفشلبلا ريغ حئارشلا بتاور عفدت نأ ايناطيرب يف ءارزولا ةسائر رقم يف ةيرازو ةنجل تررق

 ءارو قايسنالل نيدعتسم ريغ سورلا نأ نيبت كلذ نم مغرلابو ءسراف لامش يف يسورلا شيجلا

 .ايناطيرب
 رومألا تلصو ىتح ءقحاللا عوبسألا يف دارغورتيب يف ةطلسلا ىلع كيفشلبلا ىلوتسا نأ امو
 نلعأ ,1514 (رياني) يناثلا نوناك 59 يف يأ ,روهش نوضغ يفف .مادص ةلاح ىلا ةعرسب

 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) 1114-1118 :ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ايناملا ,شيبمرت شيرلوا (؟)
 ,1317 ص( 4

 ,اكاتيا ةعبطم :ندنل) ىطسولا ايسآ يف ةيناطيربلا ةيلايربمالاو ةروثلاو برحلا ءدووناتس كيرديرف (؟)
 ,؟29 597 ناتحفصلا (577

 نفذ



 مالس هدعب ام مالس

 نانا لكشي يذلا 5571م8 قاضا ةين «ةيجراخلا نوؤشلل ئايفوسلا نانسينوكلا يكسكورت
 ةيسور تاوق ةيأ نع ةيلوؤسملا يكستورت ركن ذإو .سراف دالبل يسورلا - يزيلكنالا لالتحالا
 ةدنجألا نيويجلا انكيا بحستت نأ يف لفألا نع برعا :ةيسرافلا نضرألا له كيفشلبلا ةةوادم
 .نييناطيربلاو كارتألا يا  ةيسراف ًاضرا لتحت يتلا ىرخألا

 دالب يف يدنهلا شيجلا لعج ىلا يسورلا باحسنالا يدؤي نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تيشخ
 نم مغرلاب هنأ كلذ . سراف ربع ةعفدنم ةيئامثع تاوق هنشت فلخلا نم موجهل ًافوشكم نيدفارلا
 يف ايسور ىلع دمتعت نأ ايناطيرب تداتعا ,ةقطنملا كلت يف نيتيروطاربمالا نيب ليوطلا عازنلا
 ةيامحلا هذه باحسنا ىدل كلست جهن يأ يردت دعت ملو ,ءسراف لامش يف كارتألا هجو يف فوقولا
 .ةئجافم ةروصب

(0 
 نا امو .ةقحاس ةنده طورش نيموزهملا سورلا ىلع ايناملأ تضرف ١1414 (سرام) راذآ رهش يف
 كالتما ناعزانتت اتأدب ىتح ايسور عم ةندهلا ةيناملالاو ةينامثعلا ناتيروطاربمالا تعقو
 ايجروج تناك .ةيسورلا ةيروطاربمالا اهمكحت تناك يتلا ةيكرتلا دودحلل ةيذاحملا تاعطاقملا
 ةلقتسم  زاقوقلا ربع دالب ىعدت ةعمتجم اهتثالثو  ةيمالسالا ناجيبرذأو ناتيحيسملا اينيمرأو
 ككسلا ةكبشو ةيندعملاو ةيعارزلا ايجروج ةورث ىلا ةحلم ةجاح يف ايناملا تناك دقو .نآلا
 ناكو .يبرحلا اهبوهجم ةيذغتل ؛ناجيبرذأ طفن رابآ ىلا دشأ ةجاح يف تناكو ءاهيف ةيديدحلا
 سارك زاقوقلا ربع مادختسا ىلع اومزعف ؛برحلا دعب ام ملاع ىلا ًاديعب نورظني ناملألا ةداقلا
 .طسوألا قرشلا قاوسأ ىلا مهقيرط هب نوقشي حمر

 اوذخأف ءمهدودح ربع ةعقاولا تاعطاقملل ةيراجتلا دئاوفلا ىلا مهرودب نوينامثعلا ةداقلا علطتو

 دوسألا رحبلا ةقطنم عم مهتراجت ءايحإو «ناريإ عم ميدقلا يراجتلا طخلا ةداعتساب نوركفي
 «ىطسولا ايسآ ىلا دتمت ةديدج ةيكرت ةيروطاربما قلخ لوألا ماقملا يف رونأ فده ناكو .مرقلاو
 .اهب لصولا ةلص زاقوقلا ربع ةقطنم نوكتو
 ءايسور عم ةندهلا طورش ىلع تضواف امدنع ةيكرتلا حلاصملا تلهاجت ايناملا نأ رونأ ةعانق تناك
 ربع هشويج نم ىقبت ام ةريخ لسرأو ناقوقلا ربع دالب يف ةيناملألا حلاصملا لهاجتي هرودب عرشف
 هبحس .ًاصاخ ًاقليف أشنأ ةياغلا هذهلو .ناجيبرذأ ىلع فحنلاو اينيمرأو ايجروج حتفل دودحلا
 ,ديدجلا هشيج ناف اذكهو .ناملألا طابضلا هيف لغلغتي ناك يذلا يماظنلا ينامثعلا شيجلا نم
 .نييناجيبرذأ راتتو نيينامثع بدونج نم طقف ًافلؤم ناك لب «ناملأ هيف نكي مل «مالسالا شيج»
 ناك يتلا ,ناجيبرذأ ةمصاع .وكاب ىلع فحزلاب يضقت شيجلا اذه ىلا ةرداصلا رماوألا تناكو
 اهنطقي يتلا ةيعانصلا ةنيدملا كاب تناك دقو .اهيلع ىلوتسا دق يلحم تانيفوس شلك
 نع ًامامت ةفلتخمو ةيمالسا فصن «نيوزق رحب ءىطاش ىلع ةعقاولاو ةمسن ٠١,٠0٠١" ىحن

 انا



 رصنلا مئانغ

 يف طفنلل ةجتذملا ةريبكلا ةنيدملا كاذنآ تناكو .راتتلل قطانم ىهو اهب ةطيحملا ةيلخادلا قطانملا

 ١ .طسوألا قرشلا

 ةيناطيربلا ةيلاريمألا تناكو . (*ةيركسعلا طفنلا ةيمهأل ماعلا يعولا أدب ١51١4 ماع لولح عم

 أدبو ءلوطسألا نفسل ًادوقو طفنلا' مادختسا ىلا برحلا لبق تلقتنا دق لشرشت اهسأر ىلعو

 .طفنلاب ريست يتلا تانحاشلا ىلع يربلا لقنلا يف ًاديدش ًادامتعا نودمتعي برحلا لالخ ءافلحلا

 يهو :برحلا نم ةريخألا مايألا يف لماكلا اهرود يدؤت تذخأ تارئاطلاو تابابدلا ناف كلذك

 اسنرف يف وصنميلك ةموكح تأدب /١11 ماع يفو .هتاقتشمو طفنلا نم تايمك كلهتست ًاضيأ

 .ةيساسأ ةيمهأ نم طفنلل راص ام نايعت ةيكريمألا ةيرحبلا ةرازوو

 بونج قطانم نم اهدراوم ضيوعت ىلع اهتاباسح تنب دقف ,اصقن هجاوت تناك يتلا ايناملا امأ
 لالخ ايجروج داصتقا نم ريبك بناج ىلع ترطيس اهنا امك ءاهيلع تلوتسا يتلا اهبرغو ايسبور

 عم اشاب رونأ قباست نا .ةيفاك ايجروج تاورث ربتعت مل نيلرب يف ةموكحلا نكلو /١151. ماع
 ةجاح هجاتحت تناك يذلا طفنلا نم ايناملا نامرحب ددهي ناك ناجيبرذأ يف وكاب لالتحا ىلع ايناملأ

 ةماعلا ناكرألا ةداق هجو دقو .ايسبور عم اهبيترت مت يتلا ةندهلا داسفإب ًامضيأ ددهي ناكو ؛ةسام

 .اهلهاجتف ,رونأ ىلا ةبضاغ تاركذم ًأاظيغ اوطاشتسا نيذلا ةيناملألا

 ناكرألا ةئيهو ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملا رابك ةيرحبلا نوؤشل يناملألا ةلودلا ريزو غلبأ دقل

 فاقيإ بجي كلذلو ءايناملأل ةبسنلاب ةيمهألا غلاب رمأ ىكاب طفن ىلع ةرطيسلا نأ هدالب يف ةماعلا
 نوذختيس مهنا نيلرب يف يسورلا ريفسلا ناملألا ةداقلا غلبأ دقو .(”ةنيدملا ىلع ينامثعلا موجهلا

 اهتاجايتحا ضعبب ايناملا ديوزتب تاديكأت ايسور تطعأ ام اذإ ينامثعلا مدقتلا فقول تاوطخ

 لاحلا ةعيبطب» :ًالئاق روطتلا اذه هغلبيل نيلاتس ىلا نينيل قربأ دقو .ىكاب طفن نم لقألا ىلع

 7«قفاونس

 «نيوزق رحب يف ةحالملا ىلع رطيسي ماه أفرم ىهف .ًاضيأ ةيجيتارتسا ةيمهأ تاذ وكاب تناكو

 رحبل يقرشلا ءىطاشلا ىلا ؛كلذ راتخا اذإ ؛ًارحب هشويج لقن نم رونأ نكمت نأ اهنأش نمو

 ةكبش نم وه ديفتسي ثيحو ؛هئاول تحت اودشتحي نأ ناتسكرت يملسم نم رظتني ثيح «نيوزق

 ةموكحلا عاتبت يكل تابيترت نيحلا كلذ يف ذختاو برحلا لبق ةيمهألا هذه ىعو يذلا وه لشرشت نوتسنو ناك (#)

 نييناطيرب نيلوؤسم لبق نم ةديدش ةضراعم كلذب راثأف ؛ةيسراف  ىلكنألا طفنلا ةكرش مهسأ ةيبلاغ ةيناطيربلا

 .""!دنهلا ةموكح لخاد نم ًاصوصخو ؛كلذ ىلا ةجاحلا اوري مل

 'ندنل) 14٠١ ١97١ نيدفارلا دالب طفنو ةيناطيربلا ةسايسلا :ةيروطاربمالاو طفنلا ءتنك نايرام (5)

 ١1817. ص ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ينيبمورت (5)

 ةيفسلفلا ةبتكملا :كرويوين) ١191١( - 1411/) زاقوقلا ربع قطانم ىلع عارصلا .ةداز مظاك زوريف (3)

 ”١ ص( 0 دلاثور جروج :دروفسكواو

 اوان
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 :نقهلا ةنهاوجو ناتستافتلا نا لوكسدلا خم اوتكمتيل نئورلا اهاذيب كلا ةكيدحلا طوطخللا

 . ديدش رذحب رونأ مدقت ىلا نورظني اوناك دقف ,كاردإلا مامت رطخلا اوكردأ نييناطيربلا نأ امبو

0 
 ءازو قم ثا دحألا ذه قابقازخ نيراف لاطش قف: ناتيفعس قاتساطيرت ةاتيركدع ناتكعي تناك
 هذه يف هب اموقت نأ يغبني يذلا رنودلا نع ةحضاو ةركف اهيدل نوكت نأ نود ؛بودحلا

 ."ثادحألا

 هنأ ىل /١5١1. ماع علطم يف زاقوقلا ىلا ةيناطيربلا ةثعبلل ًاسيئر ليفرتسند .ل لارنج رجيملا نيم
 ايناطيربل ًالثمم هبصنمل ةفاضإ نيم ناكل زاقوقلا ربع ةعقاولا ةمصاعلا يسيلفت ةنيدم ىلا لصو
 .ينامثعلا مدقتلل ايكرت يف يسورلا شيجلا ةمواقم بيلصت ىلع دعاسي نأ هفده نوكي ثيح ,كانه

 دالب ربع دروف زارط نم ةنحاشو ةرايس نيعبرأو ىدحإ نم ةفلؤملا ليفرتسند ةلفاق تقلطنا
 دعب يمس) يليزنأ ىعدي نيوزق رحب ىلع يسراف ًافرم ىحن تهجتا مث «ءسراف دالب ىلا نيدفارلا

 ربع ةقطنم مظعم ناك نويناطيربلا لصو امدنعو .ناقوقلا ربع دالب ىلا قيرطلا ىلع (يولهب كلذ
 ليفرتسند ةقلقلا ةيناطيربلا ةموكحلا ترمأ دقو .ناملألا وأ نيينامثعلا يديأ يف طقس دق زاقوقلا

 كيفشلبلا عم ةفلاحتمو سرفلا نييموقلا نم ةفلؤم ةيروث ةبصع نم يليزنأ ىلا قيرطلا رهطي نأب
 .فحازلا ينامثعلا مالسالا شيج حلاصم لجأ نم ًاضيأ لمعت اهنكلو

 يذلا وأ يغبني يذلا رودلا ةيناطيربلا ةموكحلا تشقان .وكاب ةنيدم نم رونأ تاوق بارتقا ىدلو
 ايسآ لجأ نم ةعقوتملا ريغ ةكرعملا يف هيدؤت نأ ليفرتسند اهدوقي يتلا ةريغصلا ةوقلا عيطتست

 نأ يغبني امع لاؤسلا شنو .مهريغو سورلاو ناملألاو كارتألا اهيف مهسفنأ جز يتلاو «ىطسولا
 تارباخملا عرف يف ًاطباض نوسيلام لارنجلا ناك .نوسيلام ديرفلو لارنج رجيملا ةثعب هلعفت
 دق الميس تناكو .رنشتيك دروللا ةدايق زاهج يف تاونس مدخ دقو يدنهلا شيجلا يف ةيركسعلا
 «ةيسورلا ناتسكرت يضارأ يف تاروطتلا ةبقارمل ءسراف قرش يف ؛دهشم ىلا طابض ةتس عم هتلسرأ
 تناك ليفرتسند ةمهم نأ يأ .اشاب رونأل يلاتلا فدهلااهنأ داقتعالا ناك ةعساش ضارأ يهو
 .قرشلا ىلا ةعقاولا يضارألا ةبقارم نوسيلام ةمهمو «نيوزق رحب يبرغ ةعقاولا يضارألا ةبقارم
 ,نوسيلام ىلا اهب دهُع ىتلا ةقطنملا يف نييناطيربلا نييركسعلا ةداقلا مهت ةديدع رومأ ةمث تناك
 دوجو وه ىرخألا رومألا دحاو .ةودع ديأ يف عقي دق يذلا ريبكلا نطقلا عدوتسم اهدحأ
 ناكو .رونأ تاوق وأ كيفشلبلا امإ مهليبس يلخي دق يواسمنو يناملأ برح ريسأ ٠5,0٠١ ىحن

 تاّين نييناطيربلا ةداقلا نع بجحي نيوزق رحب يبرغو يقرش قطانم يف ديازتملا يسايسلا ككفتلا

 1914-1919 :نيوزق ربع ةعقاو ؛سيلا .شتا . يس باتك ىلع ريبك دح ىلإ ةدنتسم ًايلات ةبراولا ةياورلا ()
 :1911- 1911/ ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا ؛ناملوا براشتير باتكو ؛.(1517 ءنوسنشته :ندنل)
 1551١(. ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) برحلاو لخدتلا

 ضلك



 رصنلا مئاتغ

 ةدوم تاقالع ىلع مهنأكو ناملألا رهظ ةيسايسلا ةيحانلا نمف .قطانملا كلت يف ةلماعلا ىدعلا تاوق

 يف كيفشلبلا عم ةقالع ىلع هنيع تقولا يف مهناو يسيلفت يف كيفشلبلل نيداعملا عم ًايلحم
 يف مهءادعأو نلعلا يف مهءافلح اوحبصأ نيذلا :كارتألا نيبو مهنيب ءافجلا لح امنيب ؛دارغورتيب
 نييناجيبرذأ كارتأ نيملسمو نيينامثع نم ةفلؤملاو رونأ هدوقي يذلا فلحلا ةوق تناكو .رسلا

 ناك هماسقناو :هسفنت ىلع :مسقتم :تايفوش سلجم اهمكحي' ناك يتلا :ىكاب وجت فضيت :نآتإو
 أذبحم ناك نييناجييرذألا نم فلؤملا اهناكس فصنف .اهسفن ةئيدملا لخاد ماسقنالا سكعي

 ادع ام ةهج ةيأ نوذّبحي اوناك ءحباذملا نم فوخلا عفادب ؛نمرألا امنيب :ةينامثعلا ةيروطاربمالل
 يناطيربلا لخدتلا نوفاخي كيفشلبلا سورلا نم مهريغو نويكارتشالا نويروثلا ناكو .كارتألا
 «نايموش نابيتس ناك نيح يفو .ايناطيرب نوفاخي امم رثكأ ايكرت نوفاخي ةياهنلا يف اوؤدب مهنكلو
 ناك :يناجيبرذألا - ينامثعلا فلاحتلا دض ةمواقملا دوقي تايفوسلا سلجمل يكيفشلبلا سيئرلا

 نم ةرشابم رماوأ ىقلت لاح ةيأ يف هنكلو ؛يناطيربلا لخدتلا ىلع يكرتلا مكحلا لضفي كلذ عم
 .ةيناطيربلا ةدعاسملا لوبق مدعب نيلاتسو نينيل

 لم رقما هزاع كيهبشللا هيلع نايتس ىلذلا وللا تانسوتنلا ىملجم داق هناتنبعول لااحا
 ىلع تمزه يتايفوسلا سلجملا اذهل ةعباتلا تاوقلا نكاو .ءارحصلا يف ةحاو يهو :دنقشام ةئيدم
 ««لئلقتما ناعتسا ايكاع رافت ريمار كفاردعالا ىلا "سلجلا ا :رطتشاف «كارقألا ىواخم فا قاذنأ
 .ىشع عساتلا نرقلا يف ىربكلا ةبعللا لالخ سورلا ةرطيس تحت تعقو دق هدالب تناك امدعب
 عم نوفلاحتي دق ًاثيدح نيلقتسملا افيخو ىراخب تاناخ نأ ىلا ريشت تاعئاش ندنل ىلا تلصوو
 ."!يلاعلا بابلا

 رطخلا امأ .لمأ ثعيمو رطخ ردصم اهنا ىطسولا ايسآ يف ىضوفلا ىلا ندنل نم ةرظنلا تناك
 امم :نيدفارلا دالبو سراف يف يدنهلا شيجلا ىلعو دنهلا ىلع موجهب حمسي دق عضولا اذه نألف

 :ةيناطيربلا ةماعلا ناكرألا ةئيهل ةركذم يف ءاج دقو .هدامخا ليحتسي ًابيهل لعشي دق

 ةينيدلا برحلا رمج ججؤت يكل ةيدمحملا ةّيبصعلاو ةيناروطلا ةكرحلا مدختستس ايناملا نا»
 ...ًايلاح روصحملا يمالسالا ىزغلا رايت دنهلا ىلع قلطت ثيحب ءاهبيهل ىشنتو دقوتلا ةمئادلا
 عم لماعتن نأ انئاكماب ناك :ةرطيسلا تحت سراف دالب تناكو ةيفاعتم ايسور تناك امدنعو
 ناتسناففأ يف ةيصاعلا لئابقلا ىلا لوصولا ةيرج ناملالا ءالمعل ترفوت اذإ امأ ءهذهك ةيوعص
 ىه يذلا بهنلا ءارو نم يروطساألا ءارثلا تاياكح ىلع تبرتو تأشن يتلاو ؛دنهلا دودح ىلعو
 لمعتف لوهسلا ىلع قفدتت دق نيشحوتملا نيلتاقملا نم ىصحت ال ًادادعأ نإف ءاهديلاقت نم ديلقت
 نم ةليوط نينس لالخ تديش يتلا تاسسؤملا نإف اهدنعو .ريمدتلاو لتقلاو بيرختلا دي اهيف
 ةيماح ةدجن ىلا ةجاحلا وعدتس اهدنعو ,ةريصق عيباسأ ةعضب لالخ لازت فوس «ينأتملا مكحلا

 ١759. ص :ىطسولا ايسآ «بووناتس (8)

 ا



 مالس هدعبام مالس

 قوثولا نكمي الو ."'ىرخأ نكامأ يف ةجاحلا مهيلا سمت نيذلا دونجلا نم ريبك ددعب دالبلا

 ."«ضيبلا دونجلاب
 ىقلتت تناك ةيسورلا ةيفشلبلا ةموكحلا نأ اودقتعا نييناطيربلا ةسايسلا يعناص نأ امبو
 يلاعلا بابلا نيب ةقرفلا ىدم ىلع نيعلطم اونوكي مل مهنأ امبو :ةيروطاربمالا ايناملا نم لاومألا
 مهناو ةيلامشلا ايسآ ىلع اورطيس دق ناملألا نأ ١91 ماع يف مهل ادب دقف ءايناملا ةيراشتسمو

 عقاوملا ىلع موجه نشل نودعتسي مهنا يلاتلابو ايسآ طسو ىلع ءاليتسالا ىلإ قيرطلا يف
 نأ برحلا نمز يف ةدئاسلا رظنلا ةهجو عم ًاقفتم هلك كلذ ناك دقو .ايسآ بونج يف ةيناطيربلا
 ءاهتنا دعب اهلك ايسآ نوكت نأ نم فوخلا عم ًاقفتمو :ةيملاع ةيروطاربما ةماقإ ىلا فدهت ايناملا
 ةعانصلا ةيلوألا اهداومو ايسآ تاورث يذغتف ءايناملا ةزوح يف ةعساش قيقر ةريفكسم برحلا
 .ةيضرألا ةركلا ىلع رطيست نأ ايناملأل حيتتو ةيناملألا

 اذإف .رطخلا اذه ةهباجمل ةيجيتارتسا ايناطيرب ىنبتت نأ جروج ديول ىلع ا ويل حرتق
 اذه ءايناطيربو ايناملا نيب ايسور ماستقا ذَئدنع حبصي ءايسآ طسو ىلع ايناطيرب تلوتسا
 يف يريميإ نّود دقو .ةعقاو ةقيقح ,ةقباسلا ةنسلا يف رنليم هحرتقا نأ قبس يذلا ماستقالا

 ىقبت ام لالخ لتاقن انسفنأ دجنسو فنعب ًاقرش هجتت برحلا نإ» :1111/ ماع ةياهن يف هتركفم
 نأب بنت دقو .«ايسآ ربع يناملألا  يناطيربلا بودحلا طخ رمي نأ بجي نيأ ريرقت لجأ نم اهنم
 فوس برحلا دعب مهبساكم ىلع لوصحلل ةيقرشلا ابوروأ ىلا نوعلطتي نيذلا نييسنرفلا
 ريغ ةريغصلا انتيروطاربما دجن دق نيعونخلا نيكاسملا نييئاطيربلا نحن اننا نيح يف» .نولشفي

 ."”!«ازاقوقلاو سرافو ناتسكرت برحلا ةياهن يف مضت ةيناودعلا

 ًاعقاو يريميإ هربتعا يذلا ةيضرألا ةركلا يف عساشلا ءزجلا كلذل رخآ ًاعيسوت لثمي اذه ناك
 لماك» ىلع ؛:نيرخآ ءالمزو رنليم نأش هنأش «يساسألا هزيكرت ناكو . ايناطيرب ةنميه تحت ًالوصأ

 نيدفارلا دالب ىلا ءنيطسلف ربع مث ؛ةرهاقلا ىلا باكلا ةنيدم نم دتمي يذلا ريبكلا ةرئادلا فصن

 ءارزو سيئر ىلا بتك دقو .«!دنليزوينو ايلارتسا ىلا ةروفاغنس ربع اهنمو دنهلا ىلا مث سرافو
 ندع لا /1١511 ماع رخاوأ يف ايلارتسا

 ...لبقتسملا يف ةعماطلا ىوقلا لُخدت هنع عنميو ملاعلا نم ءزجلا

 عسوتلا فقوي مل اذإ 5 1200 ناريزح يف رعشي يريميإ أدب
 نود نمو مالسب شيعلا نم نكمتي نل يبونجلا يناطيربلا ملاعلا اذه» ناف ءايسآ يف يناملألا

 7١. 4 ص ,ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا «نالوا (9)

 .دنهلا شيج يف بونهلا عم ةنراقم نويناطيربلا دونجلا مه :«ضيبلا دونجلا» (#)

 :ندنل) نوسلوكين ديفيدو زنراب نوج ةعابطلل اهدعأ :1555 18595 1١: دلجملا ءيريميا ويل تاركفم )٠١(

 .188 ص ١158١( ؛نوسنشته

 )١١( ص ؛هسفن عجرملا ١77.

 انهي



 رصنلا مئانغ

 يبناجلا ضرعلا) اذه يهتني املاح» :لوقي بتكو .«يناملألا ناودعلا نم فوخلاب مئاد روعش

 اذه ناك ."؟ءايسآ ىلع ةدايسلا لجأ نم برحلاب ًايدج ركفن نأ انيلع بجي :برغلا يف (ريغصلا
 ىطعت اهنا ةيجراخلا ايناطيرب ةسايس بلاثم دحأ نا ةلئاقلا هرظن ةهجول ًاساكعنا مالكلا

 يف بتك دقو .ىرخأ نكامأ يف ايناطيرب حلاصم ىلع ابوروأ يف ةيناطيربلا حلاصملل ةيولوألا
 ناينبتي ...ماعلا يأرلاو ةيجراخلا ةرازو نأ يف نمكي ريبكلا رطخلا نأ ىرأ» :ًالئاق 19117 ماع

 روظنمب طورشلا هذه ةيؤر نم الدب ,علصلا طورش نأشب اهتيبوروأ يف ةقرغم رظن ةهجو
 ةهجو نونبتي ايناطيرب يف مهنا ًاضيأ هيأر ناكو ,'"0...ملاعلا ءاحنأ رئاس يف ةرشتنم ةيروطاربما
 .ايسآ يف ةديدج ًاراطخأ ظحلي ناك دقف .برحلا نأشب اهتيبوروأ يف ةقرغم رظن
 ةسمخ وحن» حبريس رونأ نأ نم ًارذحم سطمس ىلا بتك 15177 (ريوتكا) لوألا نيرشت ١١ يفو

 ."9ناتسكرت كارتأ عم لاصتالا ققحيس مث نمو زاقوقلا ربع ةقطنم يف نونطقي يكرت «نييالم
 .هذه هرظن ةهجو تبثت اهنأكو تدب يلاتلا ماعلا علطم يف تعقو يتلا ثادحألا نإ

 لوألا فصنلا يف نيرخآلا نييناطيربلا نييركسعلاو نييسايسلا ةداقلا نأش هنأش :يريميإ ناكو
 تناك ايناملا نأ ىلع لدي زاقوقلا ربع ةقطنمل ينامثعلاو يناملألا ىزغلا نأب ًاعنتقم :151/ ماع نم
 ةءابعلا - لتنام نيرغ) هتياور يف ناشتوب نوج اهنع ثدحت ىتلا «ىربكلا ةطخلا» ذيفنت ليبس يف

 ةيمالسالا ايسآ حاستكال ناملألا ططخي ,تارماغم ةياور يهو «ةياورلا هذه يفف .(ءارضخلا

 اوميقيل قرشلا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ريمدتل دودحلا هذه زايتجاو دنهلا دودح هاجتاب
 يف وأ برحلا يف ءاوس ةيناطيربلا تاوقلا نأ يريميا ىري ناك كلذلو ."'”اهناكم مهتيروطاربما
 نم ةقباسلا ةيسورلا ةيروطاربمالا ربع ةفاسملا لاوط دتمي يعافد طخ ىلا لقتنت نأ بجي ملسلا
 ."'!قرشلا يف ايريبيس ىلا برغلا يف لاروألا لابج
 ططخ اهيضتقت يتلا تاوقلا ريفوتل دادعتسا دنهلا ةموكح ىدل وأ ةيبرحلا ةرازو ىدل نكي ملو
 تايالولاو نابايلا ةوعد حارتقا دح ىلا يريميإ ىضم كلذلو .ةيئان نكامأ يفو ةطخلا هذهك ةريبك
 ةداقلا حرتقاو .""ايريبيس ىلا لاروألا نم دتمملا طخلا لالتحا عورشم يف ةكراشملا ىلا ةدحتملا

 ةكراشملل ايسآو ايريبيس ربع شويج لاسرا ىلع نابايلا ثح مهؤافلحو نويناطيربلا نويركسعلا
 ."7نيوزق رحب يبرغ رونأ تاوق دض ةكرعملا يف

 ١79. ص .ىطسولا ايسآ :بووناتس (١١؟)

 )١9( ص .يريميا تاركفم 7/١ .

 )١5( ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا ١1/5 ب ١795.

 ) )1١5ص ,هسفن عجرملا 154.

 .8١ا7/- 1١55 ناتحفصلا ءىطسولا ايسآ «بووناتس (11)

 هسفن عجرملا )١10(

 7١5 7١6. ناتحفصلا ,ةيتايغوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا :نالوا (18)

 نك



 مالس هدعب ام مالس

 مل كلذلو ءنيطسلفو ابوروأ يف برحلا وه ًايلك رنليم دروللاو جروج ديول لاب لغشي ناك ام نكلو

 ةسايس ريوطت نع نيزجاع امهوسوؤرم ناك امهتدايق بايغ يفو ءامههابتنا يريميإ بذتجي
 ًاططخ نومسري ايلعلا ةيركسعلا ةدايقلا طابض رابكو يريميإ ناك .ةكسامتم
 ذيقنتلا عضوم ةيجيتارتسا تعضو الو دراوم دصرت مل نكلو ؛ةرهاب ةحومط ةيسايس - ةيفارغج
 .فادهألا هذه قيقحتل

 هيجوت نود نم اتهجتا ةيناطيربلا دنهلا ةموكح امهتلسرأ نيتللا نيتريغصلا نيتثعبلا نإف اذكهو
 :ايسأ لهاذ ىلا ةدئاسمو ا

4 
 بره امدنع ١151/6 فيص يف طاشنلا ةرؤب ءىطسولا ايسآ يف طفنلا ةمصاع .وكاب ةنيدم تناك

 تعد ةيفشلب ريغ ةديدج ةموكح لجع ىلع اهيف تلكش دقو .ةنيدملا نم كيفشلبلا ةداقلا
 اهنع عافدلاو وكاب لوخدب هئاسّؤر نم ًانذإ ليفرتسند بلطف ,ةنيدملا لوخد ىلا نييناطيربلا
 ناملألا لامآ كلذب تطبحأو (سطسغأ) بآ 6 يف ىكاب ىلا هتوق ةعيلط تلصوف .مهنم نذإلا ىقلتو

 كيفشلبلا امأ ءايناطيرب رطخ نم لقأ ايكرت رطخ نأ ناملألا ررق ذئدنعو ,وكاب طفن ىلع لوصحلا يف
 ىلع موجه نشب ةيفشلبلا ةموكحلا نم ًانذإ ناملألا بلط دقو ."'سكاعم جاتنتسا ىلا اولصوتف
 .رونأ هدوقي يذلا مالسالا شيج عم كارتشالاب وأ مهدحو امإ ءايناطيرب دي يف تطقس يتلا ىكاب

 شيج عم كارتشالاب سيل نكلو .ىكاب ةنيدمل ايناملا لالتحا ىلع ةيفشلبلا ةموكحلا تقفاوف
 يف ةيناملألا ةوقلا نكلو .كارتألا نم لضفأ نييناطيربلا نأ ىرت دارغورتيب تناك .مالسالا

 ىلع ةلمحب مايقلل بسانملا تقولا يف اهبدونج نم مسق نع ينغتست نأ نم فعضأ تناك ايجروج
 .ةحاسلا امهدحو ناعزانتت ةيناطيربلا ةثعبلاو مالسالا شيج ىوس قبي مل اذكهو -ىكاب

 رخآ ردصم بسحو :«يدنجو طباض 5٠٠١ وحن رداصملا دحأ بسح ليفرتسند ةوق دادعت ناك

 اذه فعض نيرشع وأ فاعضأ ةرشعب ردقي مالسالا شيج ناكو .' ”يدنجو طباض ١8٠١ ىحن
 ةيلحملا تاوقلا نأ نيبت ذإ ءاهسفن ىلع تدمتعا وكاب ةيناطيربلا ةوقلا تمجاه امدنعو .ددعلا

 سبراف ىلا تبحسناو ةنيدملا نع ليفرتسند ةوق تلج (ربمتبس) لوليأ ١5 يفو .ىودجلا ةليئض
 رتيور ةلاكول أبن فصو دقو .عيباسأ ةتس ةدم  طفنلا نم ودعلا تمرحو  ىكاب تلتحا نأ دعب

 ."'«ةراثإ برحلا لوصف رثكأ نم» دحاو هنأب ىكاب نع ءالجلا ةيناطيربلا

 ىلع ٌءانب ,نوسيلام لارنجلا فحز .وكاب ةثاغال ليفرتسند هيف فحز يذلا ًابيرقت هسفن تقولا يفو
 كيفشلبلل نيداعملا سورلا كيفيشنملا نم ةموكح اهيف تفلأت يتلا ناتسكرت ةثاغإل ءًاضيأ ةوعد

 ١84 15١. تاحفصلا :ةيئامثعلا ةيروطاربمالا ,رينيبمورت (15)
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 ناتسكرت ةموكح تنلعأو .ةيديدحلا ككسلا لامع ةدعاسمب نييكارتشالا نييروشلا نمو
 ناك ةموكحلا هذه ءادنل نوسيلام باجتسا امدنعو .ةيسورلا ةيفشلبلا تاطلسلا نع اهلالقتسا
 ىلع ايناملا ءاليتسا نم فوخلا كلذ ىلا عفادلا ناكو  ةيسور ةيلهأ برح يف لخدتي عقاولا يف
 .نييواسمنلاو ناملألا برحلا ىرسأ ليبس ءالخإ نم ًاضيأ فوخلاو ناتسكرت يف نطقلا تادادما

 سورلا نينطوتسملا دوجول نيضراقم اوناك ةيكرتلاب نيقطانلا نييلصألا ناتسكرت ناكس نأ عمو
 ىلا اورطضا امدنع ةيفشلبلل نيداعملا اوديأ دقف ؛ةيفشلبلل نيداعملا وأ مهنم كيفشلبلا ءاوس
 .هلوصو دنع رونأ ةدايقب مالسالا شيج اودناسي نأ ًاعقوتم ًارمأ ناكو .نيتئفلا نيب رايتخالا

 شويجلا تكبتشا  يبرغلا ملاعلل ةبسنلاب لوهجم ناكم طسو يف - ناتسكرت لوهس يف كانهو
 لارنجلا تاوق تناك ءفريمو ءاخاكو ءكاشود يف لاتقلا تاحاس يفف .كابترالا اهداس يتلا
 تايفوسلا سورلا دض كارتألا رونأ يرصانم بناج ىلا لتاقت ةيناطيربلا  ةيدنهلا نوسيلام
 .مهوحلسو كيفشلبلا مهليبس ىلخأ نيذلا نييواسمنلاو ناملألا برحلا ىرسأ لبق نم نيموعدملا
 .ايناملأو ايسور دض اتناك ايكرتو ايناطيربف :تافلاحتلا تسكعنا دقل

 فصن دعب يأ ١514 (ليربأ) ناسين ىتح ىطسولا ايسآ نم نوسيلام لارنجلا بحسني مل
 نيداعملا ضيبلا شويج ةقطنملا تلتحا امدنع الإ بحسني مل ىهو .برحلا ءاهتنا نم ةنس
 مدقت فاقيإ ىلا ةيادبلا يف فده يذلا ,هلخدتو .نيكينيد لارنجلا ةدايقب كيفشابلل
 مل نيحلا كلذ يف .*!كيفشلبلا دض ًاهجوم ةياهنلا يف ناك «ةيناملألاو ةينامثعلا نيتيروطاربمالا
 يف ةفتاكتم اهلك تاعامجلا هذه تدب نإ ؛ثالثلا تاعامجلا هذه نيب ةيناطيربلا تاطلسلا زيمت
 .ةيملاعلا برحلا يف يداعملا بناجلا

 لوخدب ملع ىلع اونوكي مل طابض ةثالث نم ةفلؤم ةثلاث ةثعب تلسرأ دق دنهلا ةموكح تناك
 يف راغشاك ىلا طابضلا ءالؤه لسرأ دقف .ةقباسلا ةيسورلا يضارألا ىلا نوسيلامو ليفرتسند
 بودحلا زايتجا اوررق اهيلا مهلوصو ىدلو .بودحلا ءارو نم تاروطتلا ةبقارمل ةينيصلا ناتسكرت
 ةلواحم يف  ةيلحملا ةيتايفوسلا ةموكحلا زكرم  دنقشط ىحن قالطنالاو ةيسورلا ناتسكرت ىلا
 مهلوصو دعب الإ اوملعي ملو .نطقلاو برحلا ىرسأ يتلأسم يف ةيفشلبلا تاطلسلا نواعت بسكل
 .ةسفانلا ةموكحلا نع ةباين لفت نق ناك نودميلام نأ قسما
 «يليب نامشرام كيرديرف لينولوكلا وهو «ثلاثلا امأ .راغشاك ىلا ةثالثلا طابصضلا نم نانثا داع
 امدنعو .يلحملا يفشلبلا ماظنلا راهنا ام اذإ ةيناطيربلا حلاصملا ليثمتل دنقشط يف ءاقبلا ررق دقف
 لحتنا دقو .راظنألا نع ىراوتو ركنت هقحب تاءارجا ذاختال دعتست ةيلحملا تاطلسلا نأ ملع
 ,ينامور ليخ ةبكرم قئاس ةيوهو ءيراغنه خابط ةيوه اهنيب نم ؛هيفخت ءانثأ يف ةديدع تايوه

 اذه قاطن جراخ يه ةيسورلا ةيروطاربمالا نم ىرخأ نكامأ يف ءافلحلا تاوقو ةيناطيربلا تاوقلا تالخدت (*)
 امك ؛ىرخألا تالخدتلا نيبو هالعأ اهانركذ يتلا ثالثلا اهتاثعب عم قيسذتلاب مقت مل دنهلا ةموكح نا .باتكلا
 .لخدتلا لاكشأ وأ ططخ نم معا لكش وأ معا ةطخ قايس يف ثالثلا تاثعبلا لسررت مل الميس نأ
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 عمجي ناك كلد لالخو ماع ىتح ًايفختم لظو .تاشارفلا عمجي ينابلا لجر ةيوهو
 سورلا نس تازانكتنسال ًاليمع هسخ نيا ةنايذلا قو«ّقهداكت ثادحألا تناك امثيب تامولعملا

 ةعساو تارماؤمل ربدملا لقعلا هنوك ةيتايفوسلا تاطلسلا هيلا تبسن ةريبك ةغلابم يفو .كيفشلبلا
 .اهدض

 بلقنا دقل .نيتودع نآلا اتراص برحلا نمز يف نيتفيلح نيح لبق اتناك نيتللا دارغورتيبو ندنل نإ
 /15911-١1918. يماع نيب بقع ىلع ًاسأر يسايسلا ملاعلا

)5( 
 عفر يرس ريرقت يف ءاج دقو .برغلاو بونجلا يف مهرايهنا هقفار قرشلا يف نيينامثعلا علاط نسحت
 رحب نم دتمت ةينامثع ةيروطاربما نع ثدحتي رونأ نأ ١5١4 ماع يف جروج ديول ديفيد ىلا
 ابنت رونأ نا ليقو .مالستسالا نع ؛ليق امك ,ثدحتي ىرخأ ًانايحأ هنكلو ؛دنهلا ىلا كيتايردألا
 ."؟«ايناملال ًادبع ًادلب ,برحلا ناملألا عبر اذإ ,نوكتس ايكرت نأب» ًابثتكم

 بابلاب قوثولا نكمي ال هنأ ؛ةيناملألا ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر ةغبانلا ءفرودندول ىعدا دقو

 ىلع نومزاع مهنأ اورهظأ كارتألا نكلو ءايناملأل ةيرهوج ةلأسم ناك وكاب طفن نا لاقو .يلاعلا
 همي نامتسا لع در فرودن ول لاقو ."”مهسفنأل ناقوقلا ربع ةقطنم تاورث لكب ظافتحالا
 تاطلسلا نأ :1514 (ربمتبس) لوليأ يف ةيناملألا ةماعلا ناكرألا ىلا ايناملأ راشتسم نم
 ."ءافلحلا ىلا اهزايحناو ايناملأل ايكرت ةنايخ ةيناكما ىلع ةبترتملا بقاوعلا سردت ةيركسعلا

 ةيفلخ ىلعو .ةيعشلبلا ايسورو ايناملا نيب أشن يذلا قيثولا نواعتلا يلاعلا بابلا بضغأ دقل
 اذإ هنا نيلرب تاطلس تعلط غلبأ ءزاقوقلا ربع ةقطنم يف يناملألا لخدتلل ةيكرتلا ةفاحصلا داقتنا
 باسح ىلع . «دغلا ىدعو سمألا ىدع»  ايسور نيبو اهنيب تابيترت دادعإ يف ايناملا ترمتسا
 دقو ."””برحلا يف صاخلا اهقيرط كلست نأل روض اهست نااحلا ةموكحلا دجت دقف ءايكرت
 نيقطانلا نييالم ميظنت لجأ نم ججاحيل 111 (ربمتبس ) لوليأ 7 خيراتب نيلرب ىلا تعلط هجوت
 .!"ةلاضيل ايشور لعو - ايناطيرب ىلع ةيركسع ةلمحب مايقلل ىطسولا ايبمآ يق ةيكرتلاب
 ايسآ يف نوسيلام يقب دقل .ايسور ىلع برح ضوخ نم ًاضيأ ايناطيرب تبرتقا هسفن تقولا يفو
 نم ةعومجم مادعاب قلعتي ام يف ايناطيرب ىلع موللا دارغورتيب ةموكح تقلأو ىطسولا
 رحب نم رخآلا بناجلا ىلعو .ةيفشلبلل نيداعملا نوسيلام ءافلح لبق نم كيفشلبلا نييراسيموقلا

 ةقيثولا ١. - 5 - ف .جروج ديول قاروا .كوربرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم لجس بتكم .ندنل (؟؟)
 ١47. ص ناقوقلا ربع ؛ةداز مظاك (؟

 .1914 ص ,ةيئامثعلا ةيروطاربمالا .رينيبمورت (؟4
 .هسفن عجرملا 0

 ١1514. ص .هسفن عجيرملا (5
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 فيرخ يف تمت ىتلا تاندهلا هتبقعأ ىطسولا ايوروأ لود عضو يف ءىجافم رايهنا ثدح نيوزق
 ريع ةدوعلل ةيئاطيربلا تاوقلا عقد امم::باتكلا اذه يف نيح دعب اهنع ثدحتنس ىتلاز

 تاليا كفرت ةلفتسملا ناقوقلا: نيه تايروهمتب قف ةيئاخالاو ةيناعلا تارقلا قاكم ةكاف ىكل ركاب
 تاعامج يديأ يف ؛نيوزق رحب يبناج الك ىلع ةقباسلا ةيسورلا ةيروطاربمالل ةيبونجلا يضارألا
 ! ةينالوونلا ةنانعلا كحك ةيلاهقتا تاعافج لا ةيقشالل نفاع

 يف كيفشلبلا دونجلاو نوسيلام اهداق يتلا ةوقلا نيب ىلوألا ةكرعملا يف كراش يناطيرب ىدبأ دقل
 دوقجلاو كيفشلبلل خوداعلا .قزتجلا نإ ؛لوقي بتك دقق :ةيمها تاذ ةطحالم ظفولا اينبآ

 ةبيرق ةفاسم نم ىتح بعصي ناك» :لاقو .اهنيع ةيركسعلا ءايزألا نودتري اوناك كيفشلبلا
 يف طقف سيل قدصي اذه همالك ناك 15١18 فيرخ لولح عمو .""'«ىدعلاو قيدصلا نيب زييمتلا

 ظتمرألا قرشلا ءامذإ لك قلب نظتسولا اننا

 .07 ص :نيوزق ربع ةعقاو ءسيلا (؟1)

 قو





 ةداورط ءىطاوش دنع

١ 

 ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا 0 ١918 فيص يف
 نكمي ال هنأ ندنل يف يروطاربمالا يبرحلا ءارزولا سلجم ةيناطيربلا

 يف الإ رصنلا قيقحت نكمي ال هنأ حجرألاو 1115 ماع فصتنم لبق ابوروأ يف رصنلا قيقحت
 ,ركبم رصن تايناكماب ًالؤافت رثكأ اوناك نا ديملا يف نييركسعلا ةداقلا نكلو 197١. ماع فيص

 .كشلا نم ريثكب ندنل يف تلبوق ةلئافتملا مهتاوبنت نإف يضاملا يف اوؤطخأ ام اريثك مهنأ امبو

 يتلاو فيصلا لئاوأو عيبرلا لصف يف فرودندول اهنش يتلا ةيوقلا تامجهلا فاقيا مت دقل
 ١118 (ربمتبس) لوليأ رهش لولح عم نكلو .عجارتلا يف ناملألا ذخأو ؛ةرم تاذ سيراب تدده
 اوعيطتسي نل ناملألا نأب داقتعالل ببس ةمث نكي ملو .ًايوق ًايعافد ًأاطخ ًاشنأ دق فرودندول ناك

 يتلا رونأ تاوق نا ذإ ءلوطت فوس اهنأكو تدب ًاضيأ قرشلا يف برحلاو .ةليوط ةدم بومصلا

 ىأ ناتسناغفأ وأ سراف هاجتاب اهموجه ةعياتمل ةزهاج تدب نيوزق رحب ىحن اهقيرط قشت تناك
 .دنهلا

 سيول لارنجلا نش ثيح ايراغلب يف ءافلحلا لبق نم قارتخا ثدح  عقوت ريغ ىلعو -
 كينولاس ةقطنم يف ءافلحلا تاوقل ديدجلا يسنرفلا دئاقلا ءيريبسيد يشنرف اوسنارف 6

 تراهنا دقو .فيصلا لصف ةياهن يف ًاقعاص ًاموجه ءنيحلا كلذ ىتح ةلمهم تناك يتلا ةينانويلا
 سلجم ىلا بلطلا اذه لاسرا بجي ناكو .1514 (ربمتبس) لوليأ 51 يف ةندهلا تبلطو ايراغلب

 عضو دقف .ريخآتلاب فزاجي نأ قؤرجي مل يريبسيد يشنرف نكلو «سيراب يف ءافلحلل ىلعألا برحلا

 ناملألا ىلع حساك موجه نشل ًاروف غرفتي يكل مايأ نوضغ يف اهعيقوت زجنأو ةندهلا طورش هسفنب

 جروج ديول اهيلا اعد يتلا «ةيقرشلا» ةيجيتارتسالا حاجنب ًاذفنم ءبونادلا دنع نييواسمنلاو
 .*©برحلا تأدب نأ ذنم ًاثبع

 .15314 ماع لبق حجنتل تناك ام ةيجيتارتسالا هذه نا لاقي نأ لاحلا ةعيبطب نكمي نكلو (*)
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 «مويلا كلذ يف ايراغلب عم ةنده ةيقافتا عيقوت مت هنا (ربمتبس) لوليأ "9 يف فرودندول ملع امدنع

 ةيبونجلا ةهبجلا يف دومصلل دونج هيدل قبي مل ذإ :ةندهلا ًاضيأ يه بلطت نأب هتموكح ىلع راشأ

 .يريبسيد يشنرف اهحتف يتلا بونادلا ةهبج  ةديدجلا ةيقرشلا

 دعتسي ملو ؛ةتغبلا هذه لثمبو ةعرسلا هذه لثمب ودعلا رايهنا يناطيربلا ءارزولا سلجم عقوتي مل
 ةدوسم عضوت مل ةيداعملا لودلا فلتخمل ةبسنلاب ةندهلا طورشو .اهثودح قدصي ملو ةلاحلا هذهل

 بلط يريبسيد يشنرف لارنجلا ملست ىلع موي رورم دعبو .ةسارد عضوم نكت مل اهنا لب ءاهل
 اذام» ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر حضوتسا ءايراغلب نم ةندهلا

 روقلب ةيجراخلا ريزو باجأف .''«ايراغلب ىذح ايكرت تذح ام اذإ ةيجراخلا ةرازو لعفتس

 .فرعي ال هنا  ةحارصلا ىهتنمب

 ةدملا لالخف .مايأ نوضغ يف اهسفن تحرط ةلأسملاف :ًاروف ةلأسملا ةهجاوم نم دب ال ناك نكلو

 ديدعلاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةموكح تلسرأ (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم سداسلاو لوألا نيب
 لوألا نيرشت 4 “"  ةليلو .حلصلا ةيناكما مهل نورعشتسي نم نيزرابلا كارتألا ةداقلا نم
 تاضوافم ةيادب ةركذملا هذه تناكو نوسليو سيئرلا ىلا ةركذم ًاضيأ ايناملا تلسرأ (ربوتكا)
 حاجنب ةدماص ةيناملألا تاوقلاو ًارمتسم لاتقلا ناك نيح يف ؛ةديدع عيباسأ ترمتسا يتلا ةندهلا

 .اكيجلب ربعو اسنرف قرش ربع دتمملا يعافدلا اهطخ يف

 ء امتع كا وع ديننا يتاطوربلا يبرحلا ءازؤولا سليموز#ا ميوتكا) لوألا نيرشن نك لرألا قف
 ءارزولا سلجم نأ ديب .ايكرت عم حلصلا طورش ةلأسم ةجلاعمل ءافلحلل ىلعألا برحلا سلجمل
 دض ايناطيرب فقوم زيزعتل هجيإ رحب ىلا نيتيناطيرب نيتجراب لاسرا هنيع تقولا يف ررق يبرحلا
 .ايكرت نم ةبيرقلا هايملا يف اسنرف

 تاوقلا نكمتت نأ لبق برحلا ءاهتنا ةيناكما رعذلا دح ىلا ىشخي ىناطيربلا ءارزولا سلجم ناك

 ةرطيسلا يف ايناطيرب لمأت يتلا ةيويحلا طسوألا قرشلا قطانم لالتحا نم ةيناطيربلا ةحلسملا
 نأ ىلإ ةيروطاربمالا ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئرو سطمس نم الك يريميإ هبن دقو .اهيلع
 يذلا هدحو وه «ذيفنتلا ةلحرم رانلا قالطإ فقو لوخد لبق طسوألا قرشلا ىلع يلعفلا ءاليتسالا
 دنهلا شويج تناك نيحلا كلذ يف .”ايناطيرب كلف يف ةقطنملا لاخدا نم ءارزولا سلجم نكميس
 ةيجيتارتسالا ةيمهألا تاذ لصوملا نم عيباسأ ةفاسم ىلع لازت ال نيدفارلا دالب يف ةيناطيربلا

 شويجلا هذه دئاق ىلا ةيبرحلا ةرازو تبلط (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم يناثلا يفو .طفنلاب ةينغلاو

 قرش كلساود .«سوردوم ف ةئدهلا تانضواقم :ةفئاض ةبصرفد ؟ 1414 ماعل ةيكرتلا ةتدهلا»:نياد:نيوغ (1)
 ١١". ص :(19177 لوألا نيرشت) ةيطسوأ
 :ندنل) نوسلوكين ديفيدو زنراب نوج ةعابطلل اهدعأ ,1575 1497 :؟ دلجملا ؛يريميا ويل تاركفم (؟)
 00 ص( « نوسنشته



 رصنتلا مئانغ

 . "طفلا يوتحت ىتلا قطانملا نم نكمم ءزج ربكأ لتحي نأ»

 ةيقافتاو ةندهلا ةلأسم ًالوطم يبرحلا ءارزولا سلجم ثحب (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم ثلاثلا يف
 يف لمأي ناك يذلا :يناطيربلا ءارزولا سيئر ىلدأ دقو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم حلصلا

 رضحم نع ةخسن يف ءاج دقو .ًالصأ هب اودعو ام نوقحتسي ال ايناطيرب ءافلح نأ فاصنا لكب
 :عامتجالا

 قبطنت ال اهنا جتنتساف وكيب  سكياس ةيقافتا نأشب هتركاذ طشني ناك هنا ءارزولا سيئر لاق»
 ىلاو ةرملاب اهيف بوغرم ريغ ةيقافتا ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم اهناو ةنهارلا فورظلا ىلع أمامت
 انيسك اننا ةقيقح ,ًالماك ًالافغإ تلفغأ دقف نيتنس نم رثكأ لبق تدقع اهنأو امأ .دح ىصقأ
 ةجيتنلا هذه يف مهماهسا ناك انءافلح نأ نيح يف ًادج ةريبك ةيناطيرب تاوق لضفب ايكرت يف انفقوم
 اش

 يف ًاقداص ناك ءارزولا سيئر نأكو ليلحتلا اذه ىلع هدر يف روفلب نكلو .ًايقطنم ًٌاليلحت اذه ناك
 .ءارزولا سيئر ليلحت يف ةينالقعلا نادقفب هون ءفاصنالا ىلا ةوعدلا

 دق قطانم ةيأ نا تناك ةيساسألا ةركفلا نإ :ًالئاق يبرحلا ءارزولا سلجم ريكذتب روفلب ماق»
 .اهتبسك يتلا ةلودلل ًاكلم ربتعت الآو ًاعيمج مهبيصن نم نوكت نأ بجي ءافلحلا اهيلع يلوتسي
 نوكي دق ءبسكلل ليلقلا الإ دجوي ال ثيح :برحلا حراسم دحأ يف لاتقلا نأ ةيرظنلا تناكو
 ثيح برحلل ىرخأ حراسم يف ًاريثك لهسألا لاتقلا نع ةيمهأ لقت ال ءءافلحلا ةيضق يف ةمهاسم
 ."!نسدص دق ىنعملا اذهب ام ًانايب نأ دقتعي هنا لاقو .ةريبك تاحاجن تققحت

 .روفلب هركذت ام لرانوب ديأ دقو

 ايكرتو ايناطيرب ىلع بجي هنا ىلع هتجح ماقأو ءعوضوملا ةجلاعم يف رخآ ًابولسأ جروج ديول ذختا
 تلتحا نأ دعب ًايلج ناك) .طقف ةنده ىلا لصوتلا نم الدب ًاروف حلص ةيقافتا ىلا الصوتت نأ

 ًاروف اهيلع ضوافتلا متي حلص ةدهاعم نأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا مظعم ةيناطيربلا شويجلا
 عزتنت نأ اهل حمسي عضو يف يه يتلا ةديحولا ةلودلا اهرابتعاب ايناطيرب ةحلصمل نوكتس
 .(يلاعلا بابلا نم تالزانت

 نود نم طقف ةنده ةينامثعلا ةيروطاربمالا لبقت نأ لمتحملا ريغ نم نأ جروج ديول ةجح تناك

 يف يلاعلا بابلا بايترا نإ لاقو .دعب ام يف اهيلع ضرفتس يتلا حلصلا طورش يه ام فرعت نأ

 لوألا نيرشت ؛:ةيطسوا قرش تاسارد ,«نيدفارلا دالب هاجت ةيناطيربلا ةسايسلاو طفنلا» ءرجيم تومليه (؟)
 .417/ ص(

 - ١911 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةيسايسلا قئاثولا : دلجملا ,:ةطلسلا بارس ,ليركود .ل.مووال. ج .س (4)

 .5017 ص :(15177 ؛لواب ناغيكو جدلتور :نطسوبو :ندنل) ١
 .0054 007 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (4)
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 مالس هدعب ام مالس

 .لاتقلا ايكرت لصاوتس كلذلو .ريبدتلا اذه لثم ضفري هلعجيس ةيلاطيالاو ةيسنرفلا عماطملا

 تاكوفط نساك درجمل ًاضيأ يه لاتقلا لصاوت نأ ايناطيرب ىلع نأ ينعي هنأل قاطي ال رمأ اذهو

 حرطيس هنا ءارزولا سيئر لاقو .ًاضوفرم ًارمأ نوكي نأ يغبني اذهو ءضحم ةيلاطيإو ةيسنرف

 امهنأب هتقث نع ربعو ءسيراب يف يلاطيالاو يسنرفلا ءارزولا ْيسيئر ىلع كلذ ءوض يف رمألا

 .هيلع مزع ام ذفني نأب هل ناحمسيس

 ىلا هعم ءارزولا سيئر اهذخأ ةحرتقم ةنده ةيقافتا ةدوسم ءارزولا سلجم دعأ لاح ةيأ ىلع

 رهش نم لوألا عوبسألا ةياهن يف نيرخآلا ةفيلحلا لودلا تاموكح ءاسؤر عم اهثحبيل سيراب

 ىلع ةسيئر ةروصب ةمئاق ةنده حارتقا ىلع ءافلحلا قفاو سيراب يفو . (ربوتكأ) لوألا نيرشت

 ءافلحلا مساب هب موقت نأ بجي ةندهلا ىلع ضوافتلا نأ ىلع اوقفتاو ةيناطيربلا ةبدوسملا ساسأ

 ةروصب اوضفر ةفيلحلا لودلا ءارزو ءاسؤر نأ ديب .ددصلا اذه يف ايكرت اهب لصتت ةلود ةيأ
 .ةيروف حلص ةدهاعم دقعل جروج ديول ةطخ ةعطاق

 ةدايقلا سراميس نم ةلأسم وه ةفيلحلا لودلا ةداق نيب ًاديازتم ل دج تراثأ يتلا عيضاوملا دحأ

 نويسنرفلا ىعس دقو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض ةددعتملا برحلا حراسم يف ايلعلا ةيركسعلا
 دئاقلا لحم اولحي يكل طسوتملا ضيبألا رحبلا يف لوطسألل ايلعلا ةدايقلا نوسرامي اوناك نيذلا

 نأ ىعدا يذلا ,بورثلاك رثرآ تسرموس لاريمألا بئان هجيإ رحب يف ةيرحبلا ةوقلل يناطيربلا
 نكي ملو . 0 «بويعلا نم ةأربم ةيرحب ةلمحب مايقلا نع نوزجاع ماع هجوب مه» نييسنرفلا

 .رصنلا مئانغ ينج ىلع ردقألا نوكيس ةدايقلا ىلوتي يذلا دلبلاف ءطقف ًايركسع عوضوملا

 جروج وه يناطيرب لارنج (ايكرتل هجاوملا) يقرشلا حانجلا دوقي ناك ءيريبسيد يشنرف ةدايق يف
 ىلع ءايراغلب يف رصنلا ةوشنب ًاذوخأم ناك يذلا ,يريبسيد يشنرف مزع كاذنآ .ينليم سيسنارف
 دعتسي نأو يسنرف دئاق ىلا يقرشلا حانجلاب دهعي نأو ؛هتدايقل ةعباتلا ةيناطيربلا ةوقلا لحي نأ
 جروج ديول نكلو . نيرفاظلا لوخد اهلخديل ًايصخش هتدايقب ةينيطنطسقلا ىلع ًاقحال فحزلل
 لارنجلا نييعت ةداعإب يضقي رمأ رادصإب ىصنميلك عانقإ يف حجنو رفظملا لوخدلا اذه لطبأ

 نييفت نم شوف لاشراملا نم ةدناسمب ؛جروج ديول نكمتو .ةيكرتلا كينولاس ةهبجل ًادئاق ينليم

 حرسم يف ةدوجوملا ةيربلا تاوقلا لك زيكرتب ةيضاقلا يريبسيد يشنرف -ىوصنميلك ةيجيتارتسا
 تحت تعضوو حرسملا كلذ نم تاوقلا ضعب تبحس كلذ نم ًالدبو .ةيبوروألا ةلمحلا يف ناقلبلا
 .ليندردلا ربع فيلح يرحب موجهل ًامعد ةينيطنطسقلا ىلع فحزلل ينليم لارنجلا ةدايق

 دوقي نأ ١ (ربوتكأ) لوألا نب نيرشت 6 خيراتب ىصنميلك ىلا ةلاسرر يف ء:جروج ديول حرتقا دقو

 هباجأ (ريوتكأ) لوألا نيرشت ١" يفو .يناطيرب لاريمأ ارحب ةينيطنطسقلا ىلا رصنلا لوخد

 ءرشيف رصع ْف يكلملا لوطسالا :ولف اباكس ىلإ تونديرد زارط ةيبرحلا نفسلا نم ,ردرام .ج روشرا (1)
 «دروفسكوا ةعماج ةعبطم :ندنل) 1415 /1١41 يناثلا نوناك ,هبقعا امو رصنلا :0 دلجملاء1414-4
 .ا/ ص(



 بتارصتلا مئانغ

 لوطتسأ سأر ىلغ يمنرف ٌدئاق نوكي نأب يضقي ًاسكاعم ًاحارتقا مدقو ؛ةقفاوملا ًانضفار وصنميلك
 نأ وصنميلك ةجح تناكو .ةينامثعلا ةمصاعلا ىلا قئاضملا يف هقيرط قشيس يذلا ءافلخلا

 طباض ىلوتي نأ قاطي ال رمأ هنإف كلذلو ءايكرت دض كينولاس ةلمح ةدايق ىلوت دق ًايناطيرب ًالارنج

 ماعلا نيدلا يف لئاهلا يسنرفلا رامثتسالا ىلإ راشأو .ًاضيأ ةيرحبلا ةلمحلا ةدايق يناطيرب

 ةقلعتملا رومألا يف يعيلط رودب موقت نأ اسنرف نم بلطتت ةماه ةينطو ةحاصم هرابتعاب ينامثعلا

 .ايكرتب

0( 
 ةنيدم يف يتكسلا:مبسقلا هو ءاريب هيف ينانوي تيب يف ايفختم شيعي بموكوين تراويتس مدقملا ناك
 لبق ًاريسأ عقوو ةيبرعلا ةروثلا يف طشن رودب ماق دق يناطيربلا طباضلا اذه ناك .ةينيطنطسقلا

 لواح. دقو :سدقلا ىلع يبنللا ةلمح لالخ راظنألا ليوحتل ًائيرج ًاموجه بوقي ناك امدنع ماع

 ١914 (ريمسيد) لوليأ ب ؟* ذنمو ءةثلاثلا, ةرملا ريف حجنف, ىكرتلا رسألا- نم برهلا تارم ثالث

 .ةيروف ةندهل نوعسي نيينامثع نييسايس كلانه نأ ملع نأ ثبل ام ثيح اريب يف ًايفختم شاع
 ءاضعأ ناك (ريمسيد) لوليأ فضتنم ئتحف .فطعنمب رمي ةينامثعلا ةفصاعلا يف يارلا ناك

 ءاضعألا .لبقت دقو .لبقم رصنلا .نأب نودقتعي نولازي ال. مهمظعم يف يقرتلاو داحتالا .ةينعمج

 !ًانسح ًازيمب اراست قومألا|:لك نأ :نونأ ,تاانيكأت طغضلا: لماع”تحتت.ءارزولا” سلجم يف ناويندملا

 اسنرف يف رهاظلا يناملألا رقهقتلا نا مهل لاق امدنع ةيبرحلا ريزو اوقدص مهنأ دعب اميف اوعداو

 شويج عاقيال ةيناملألا. ةماعلا ناكرألا ةئيه نم ةروانم ناك يأ :ةعئار ةعدخ عقاولا يف ناك

 ءارزولا سلجم ءاضعأ.ةبلاطم:دح ىلا روتأ ىضمو .اهيلع ءاضقلاو خفلا يف ةهبتنملا ريغ ءافلحلا

 اومزه دق ناملألا نا كلذ نوقدصي مهنأكو  نلعلا يف اولوقي نأو نيلرب ةيعلب ءاشفالا مدعب
 '؟نورقهقتي مهناو

 كلذلو .مئازهلا نم العف نوناعي نامألا نا. ملعي ناكو ًاعالطا ةسحأ 5 نا «تعلط ناك

 بلطتي ال ىعبسملا اذه نأ دقتعا ًاضيأ وه نكلو . يقفاوت حلص ىلا ايكرتو ايناملا ىعست نأب بلاط

 تقولا كلذ يف حيرم يركسعلا عضولا ناراليختي ءلعجو هم لاض امك ميلي يونأ نأل ةعرسلا

 (ة!لمألل ةديدجلا سسألا ضعب كانش نأو

 تاركا طيف ان ب لح كار روزا يارس ار سام دس) لوليأ رهش يف تعلط رفاس
 ىعست ايراغلب نأ ًايمسر غلبأو يراغلبلا شيجلا رايهنا دهاش ةتدوع قيرط يفو :كانه هئافلح نم

 - تعلط يأر يف  برحلا نم اهجورخو ءايناملأ عم يربلا لصولا ةقلح ايراغلب تناك. درفنم حلصل

 41517 ماع فيرخ“:ةلصقنم ةنده دقعب يكرتلا نارقلا - ١71517 ماعل ةيكرتلا ةندهلا» ءسياد نيرنغ (1)

 7١. ةيشاحلا ١7/١, ص ,(1919/؟ رايآ) ةيطسوا قرش تاسارد

 -١145. 154 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (4)



 مالس هدعب ام مالس

 ,هتموكح تعراسو .حلص ةيقافتال يعسلا ىلع ًاممصم داع دقو .ايكرت ةميزه ةيمتح ينعي
 تايالولل مالستسالا ةيناكما يف ةيكريمألا ةموكحلا يأر فاشكتسا ىلا ,ناملألا عم قافتالاب
 يف نكت مل نطنشاو نأ امبو .نوسلو وردوو اهنلعأ يتلا ةرشع عبرألا طاقنلا ساسأ ىلع ةدحتملا

 مل اهنكلو ءاهدر نوكي نأ بجي فيك ايناطيرب نم تحضوتسا دقف ؛يلاعلا بابلا عم برح ةلاح

 اذكهو «ًاقالطا نطنشاو ىلا لصي مل يناطيربلا درلا ناف ببسلا نكي امهمو .ندنل نم أدر قلت
 طاقنلاب عافتنالا نأ عقاولا يف ينعي اذه ناكو :يلاغلا بايلا ىلإ دز لاسر نم نطننشاو نكمتت مل
 حلص طورش عقوتت نأ ةلود ةيأ عيطتست ال ذإ ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالل رفوتي مل ةرشع عبرألا
 .ةيكريمألا ةدحتملا تايالولل تملستسا اذإ الإ ةيكريمأ

 رارمتسالا ىلع ًاممصم رونا ناك .رومألا ةجلاعم يف هثبخم نم بموكوين دعاس ةطقنلا هذه دنع

 راشأو ءلضفأ طورش ىلع لصحت نأ عيطتست برحلا ةلصاومب ايكرت نأ رعش هنإ ذإ برحلا يف
 زارحا ىلع رداق هنأ ىلع ًاناهرب اهرابتعاب نيوزق رحب ةقطنمو زاقوقلا يف ةيكرتلا تاحاجنلا ىلا
 يه هذه تناك .1114 ماع يف ةمئالم حلص طورش لوبق ىلع ايناطيرب مغرت قرشلا يف تاراصتنا

 نأ اهيف لواح ةاتفلا ايكرت بزح ىلا اههجو تاظحالم دعأ دقف .بموكوين اهب نعط يتلا ججحلا
 هحتنت امم ليضفا الورش 151 ماع ق عتنش ايناظيرم نى :ميدسصلا ىق.قيكعلا نأ تبكي
 لاقو ؛يلاعلا بابلا يف كارتألا هئاقدصأ ةطساوب بموكوين تاظحالم تعزو دقو .1516 ماع يف
 ةيعمج ةدايق يف ًاقاقشنا تثدحأ هتاظحالم نا هوربخم لاقو .ًاقيمع ًارثأ تثدحأ اهنا دعب ام يف
 ."!يقرتلاو داحتالا

 رارقو ايكرت رايهنا ةجيتن  يكرتلا ءارزولا سلجم كاردإ ناك قاقشنالا ببس نأ رمألا عقاوو
 ىعدا امك) ايكرت ءافلح نكي ملف .سلجملا عدخي ناك رونأ نأ  حلصلا ءارو ىعست نأب ايناملأ
 ,ةلوزعم ةينامثعلا ةيروطاربمالا نوكرتيسو -ريمدتلا نوهجاوي اوناك لب .برحلا نوحبري (رونأ
 لودلا اهدحو هجاوتل ؛ةلمتحملا تادجنلاو لاملاو رئاخذلاو دوقولا نم اهتادادما نع ةعوطقمو

 نا» : (ريوتكأ) لوألا نيرشت علطم يف هتركفم يف يكرتلا ةيلاملا ريزو نود دقو .ةرصتنملا ةفيلحلا
 وأ ةسمخ لبق لاق ولف .فقوملا ةقيقح ىلع هءاقدصأ علطي مل هنأ يه ىربكلا اشاب رونأ ةئيطخ
 ًامئالم ًالصفتم ًاحلص دقعت نآ ىفيبطلا نم ناكل «:بعنصلا كقوملا اذه لثم يف اننأ نوهش ةتس
 .""7,ةلاحلا هذه ىلا دالبلا لصوأو هسفن شغو ءيش لك ىفخأ هنكلو .تقولا كلذ يف انل

 بلطت نأ كشو ىلع ايناملا نأ تعلط ةفرعم ديعبو «(ربوتكوأ) لوألا نيرشت نم لوألا حابص
 نا مهل لاقو .اوليقتسي نأ مهيلع نأ مهغلبيل عامتجا ىلا هئارزو سلجم ءاضعأ اعد ؛حلصلا
 ءافلحلا نا أاضيأ مهل لاقو .ةنده دقعل ًاروف يعسلا ىلع ةربجم ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 نوكسمي اولاز ام يقرتلاو داحتالا ةيعمج نم هءالمزو وه هنأ اونظ اذإ ىسقأ ًاطورش نوضرفيس

 .؟/8١/وي يت ةقيثولا 18 دلجملا .887 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروا .ماعلا لجسلا بتكم .ويك (1)
 ١48. ص ١ :ةيكرتلا ةندهلا رياد )٠١(
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 رصنلا مئانغ

 نمضي نأ عيطتسي ءارزولا سلجم نأ ةجحب يأرلا هافلاخ لامجو رونأ نكلو ."'”رومألا مامزب
 تعلط يارل ةبلغلا تناكو .ةيلقأ اناك امهنكلو ىدعلا مامأ دمصو هناكم يف تبث اذإ لضفأ ًاطورش
 .ةلاقتسالا ىلع نومزاع ءارزولا سلجم ءاضعأو هنأ ناطلسلا غلبأ يذلا

 روهش ةعضب لبق شرعلا ىلتعا يذلا سماخلا دمحم .؛ديدجلا ناطلسلا نكمت ةريبك ةبوعصب
 :ةدياحم ةرازو لضفي ناطلسلا ناكو .ءارزولل سلجمو ءارزولل سيئر داجيا نم ؛هقيقش ةافو دنع

 الظ ةاتفلا ايكرت بزحو تعلط نكلو ؛ةيسايسلا ةضراعملا فوفص نم اهؤاضعأ ةرازو امبر ىأ
 ماظنلا ابقاريل ءارزولا سلجم يف امهليثمت ابلط دقو ءشيجلاو ةطرشلاو ناملربلا ىلع نيرطيسم

 طورش ىلع ةقفاوملل دعتسمو ناطلسلا هب لبقي ةلود لجر داجيا لبق عوبسأ ىضقنا .ديدجلا
 لوبقم هنأ داقتعالا ناكو  ةقومرملا ةناكملا وذ اشاب تزع دمحأ ريشملا ماق رمألا رخآ يفو .تعلط

 يفو .يقرتلاو داحتالا ةيعمج نم نيديدع ءاضعأ تمض ةديدج ةرازو ليكشتب  ءافلحلا نم
 يلاتلا مويلا يفو .ًايمسر مهتالاقتسا هؤارزوو تعلط مدق (ريوتكأ) لوألا نيرشت نم رشع ثلاثلا

 يلاعلا بابلا ىلا تمصلا اهيلع ميخ يتلاو ةبئتكملا عومجلا طسوو هترايس يف اشاب تزع هجوت

 ةيربلا قيرطلا عطق ايراغلب طوقس نأ كلذ .ةفيلحلا لودلا تردق امم أوسأ ينامثعلا عضولا 5
 نم نويلم فصن ناكف اهسفن ايكرت لخاد امأ .تادادمالاو لمألا ًاضيأ عطقو ايناملاو اسمنلا ىلا

 ءارزولا سيئر رعش دقو .ىضوفلا نورشنيو دالبلا نوبوجي ينامثعلا شيجلا نم نيرافلا بونجلا
 .هفعضي مل كلذ نإف هفقوم فشك هنا عمو «برحلا يف رارمتسالا ناكمالاب دعي مل هنا ديدجلا

 ناثويلا ىلا بموكوين لينولوكلا لسري نأ اشاب تزع لواح هبصنم هيلوت ىلع نيموي رورم دعبو

 ةرئاط داجيا عطتسي ملف .برحلل ةياهن عضو لواحي يكل  ءافلحلا شيجل ةدايق رقم برقأ
 .نانويلا ىلا هلقنت

 ,رخآ يناطيرب برح ريسأ ىه ثوعبملا اذهو ءرحبلا قيرط نع ًاثوعبم يلاعلا بابلا لسرأ كلذلو

 ,ةرامعلا توك يق ينامثعلا شيجلل ملستسا دق دنهسنوات ناكو . دنهسنوات زاراشت لارنجلا يأ
 برق ةريزج يف ةيربجلا ةماقالا يف نيحلا كلذ ذنم شاعو ١45317: ماع عيبر يف ءنيدفارلا دالب يف

 نمض ةيبسن ةيرحب كرحتي ناكف تالوج هل اوبترو نوينامثعلا ةداقلا همركأ دقو .ةينيطنطسقلا

 لثم .ررقف ؛ءحلصلا يف ةبفرلا يمانتب ١5١7 فيرخ يف ملع دقو .ةمصاعلا يف يسايسلا عمتجملا

 .""اهامألا ىلا ثادحألا عفدي نأ ؛بموكوين

 بهذو ؛ديدجلا ءارزولا سيئر عم ةلباقل ىعس تطقس دق تعلط ةرازو نأ دنهسنوات ملع امدنعو

 اهيف ًانيبم اهطخ يتلا روطسلا ضعب هعم ًالماح يلاعلا بابلا ىلا (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١7 يف

 18+ ض:ةيمقت عجرلا ([1)
 711 ةحفصلا ,” دلجملا ١147١(. ,ناكلام .! سميج :كرويوين) ؛يتلمح ,دنهسنوات سيريف ريف زلراشت )١9(

 .اهيلي امو



 مالس هدعبام مالس

 نوكتس ايناطيرب نأ روطسلا هذه تحوأ دقو .ايناطيرب اهبلطت دق يتلا حلصلا طورش عون
 ذاقرقلا امخنا اميزو نيدقازلا كالجو ةيزوس لع ةزكاح ةماعلا ةيروطاريمالا اقبال نعت

 نوكتو اهنيوكت داعي ةيروطاربما نمض يلحم يتاذ مكحب عتمتت نأب قطانملا هذهل حمس ام اذإ

 .يلارديفنوك تايالو داحتاب ةهيبش

 يرجي نأو روطسلا هذه قفو ةيخس طورش ىلع لوصحلا يف ايكرت دعاسي نأ دنهسنوات ضرع
 ةيروطاربمالا نالعإ نأ ءارزولا سيئر هغلبأ دقو .ةيناطيربلا تاطلسلا عم ًايروف الاصتا
 ضرع ءارزولا. .نسيكر لبقو نونا :ينديوه بتذلاو ةميوح ناك ايناظير# له برهلا ةفامثعلا

 لبقيس هنأ دنهسنوات عور ىلا لخدي مل هنكلو :ةقرشم حلص طورش نيمأت يف دعاسي نأ دنهسنوات

 .اهعون ناك امهم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا طورشلا
 ةرازولا يف هئاقدصأ لضفأ ناك يذلا :ةيرحبلا نيزو عم دنهسنوات عمتجا مويلا كلذ ءاسم

 اهضرع يتلا كلتب ةهيبش تناكف ءايكرت اهب لبقت يتلا ةندهلا طورش حرط يذلاو ؛ةديدجلا
 .ريمزأ ءانيم ربع ًارحب ايكرت نم دنهسنوات جارخال تابيترتلا تدعأ ذئدنع .هتاركذم يف دنهسنوات

 .مالظلا حنج تحت رج براق يف ريمزأ رداغ دقو

 حابص نم ةركبم ةعاس يف ةينانويلا نيليتيم ةريزج ىلا دنهسنوات لقن يذلا رجلا براق 8
 لسرأ دقو .يناطيربلا لوطسالل عبات يراخب براق هراظتناب ناكف , (ربوتكأ) لوألا نيرشت
 ًءانبو .ندنل يف ةيجراخلا ةرازو ىلا يكرتلا فقوملا ليصافت نيليتيم ةريزج نم ًايكلسال 0

 لاريمألا ؛هجيإ رحب يف يناطيربلا لوطسألا دئاق ناك ثيح ىلا عيرس قروز هلقن هبلط ىلع
 ْ .ةينانويلا سنميل ةريزج يف هتدايق رقم ناك يذلا ؛بروثلاك
 طورشلا عون ساسأ ىلع حلص دقعل دعتسم ديدجلا ايكرت ءارزو سيئر نأ ندنل دنهسنوات غلبأ
 لصاوتس ايكرت نأب عابطنالا ندنل ىطعأ دقو .ةينيطنطسقلا يف اهتدوسم وه عضو يتلا ةيخسلا
 تغري يلاعلا بابلا نآ ىلإ نانا ها كلذ نم مهاو .ةيفتسلا طورشلا هذه لع لصحت ملاذ بزحلا

 - دنهسنوات اهفرعي نكي مل يتلا  ةقيقحلا) .نيرخآلا ءافلحلا عم سيلو ايناطيرب عم نواعتلا يف
 نكمتي مل هثوعبم نكلو ءاسنرف عم لاصتا ءارجا ةلواحم تناك تزع اهب ماق ةلواحم لوأ نأ يه

 نينسلا نم دوقع ىدم ىلع نودقتعي نويناطيربلا لظو ."'!ةيسنرفلا ةدايقلا رقم ىلا لوصولا نم
 .(اسنرفل سيلو مهل ملستست نأ ىلع ترصأ ايكرت نأ  نيخرؤملا مظعم نأش مهنأش -

 ءارزو سيئرل ًاقفو) دكأ دقو . (ربوتكأ) لوألا نيرشت ٠١ يف ندنلوىلا أبنلاب ًاضيأ بروثلاك قربأ
 يفو ."'!«نييسنرفلا عم سيلو انعم لماعتلا يف ةصاخ ةروصب نوبغار كارتألا نأ» (ايناطيرب
 رحبيس يذلا لوطسألا ةدايق يلوت ىلا ةفداهلا ةيسنرفلا ةطخلا ىلع بروثلاك لمح هنيع تقولا
 ىلا ةيسنرف ةدايقب لوطسأ راحبا ريثأت نا» بروثلاك ةيقرب يف ءاجو .ةينيطنطسقلا ىلا

 )١١( :ةيكرتلا ةندهلا ,رياد ١ ص ١5١.

 )١4( ص :(1517 ,نواربو لتيل :نطسوب) 1514 :1 دلجملا ,برحلا نع جروج ديول ديفيد تاركذم 718.
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 ىصنلا مئانغ

 ءاقلحلل لوطسأ يأ ةعاطتساب لاحلا ةعيبطب نكي ملو .""«2ىسألل ةاعدم نوكيس ةينيطنطسقلا

 دنهسنوات نأ بروثلاك ركذ دقو .ءافلحلا ىلا ءىطاشلا عالق ميلستب الإ ًانمآ ليندردلا لخدي نأ

 ,ةفيلحلا تاوقلا عيمجل سيلو طقف ايناطيربل نكلو لزانتلا اذه ميدقتل نودعتسم كارتألا نا لاق

 يف ةيقابلا ةيناملألا تاوقلا هيلع مدقت دق لمع يأ نم مهتيامح ىلع ايناطيرب قفاوت نأ طرشب
 يقلطم نيبودنم لاسرال نيدعتسم نونوكيس كارتألا نأ دنهسنوات لارنجلا دقتعي» .راوجلا

 عالق اوملستي ناب نيفاطيربلل ةوممسي فرم ايناطيرب نكمم عم حلصلا ةحنل ةيحالسلا
 ."”«بوسألا رحبلاو ايكرت يف نيبوجوملا ناملألا دض ايناطيرب ةدناسم مهل تدكأت ام اذإ ليندردلا

 يناطيربلا ءارزولا سلجمل عامتجا لوطأ دقع ىلا بروثلاكو دنهسنوات نم ةدراولا تايقربلا تدأ
 ايناملا دق برحلا كتمت نا نم ًافوهتم لازياال يتاطيربلا ءارزولا سلجم ناك .فرحلا نمز قف
 ليندردلا ربع يناطيربلا لوطسألل يرحبلا رورملا نيمأت دارأف 15١, ماع وأ ١115 ماع ىلا
 يف مأه رودب موقيل اينامور لحاس ىلا لصي نأ لوطسألا عيطتسي ثيح ءدوسألا رحبلا ىلا

 نع ,رمألا ىضتقا اذإ ءيلختلا ىلع ءارزولا سلجم قفاو دقو .ابوروأ يف برحلل ةيئاهنلا لحارملا
 لامعألا كارتألا فقوأ اذإ ءافلحلا لبق نم ةحرتقملا ةندهلل نيرشعلاو ةعبرألا طورشلا ةيقب

 ربع لوطسألا رورم ةمالس نامضل نكمم ءيش لك اولعفو ليندردلا عالق اوملسو ؛ةيبرحلا

 .دوسألا ندبلا ىلا قئاضملا

 حلصلا ةيقافتا نأل ملص ةيقافتا نم الدب ةنده نأشب ضوافي نأ بروثلاك ءارزولا سلجم ضوف

 نم لقأ ىه ام لبقي الآ ءارزولا سلجم هغلبأو ."''”ًاريخأت ببستو ءافلحلا عم تارواشم يعدتست

 بلاطي نأ هيلا ءارزولا سلجم تاميلعت تناكو .قئاضملا يف رورملا ةيرحو ليندردلا عالق ميلست

 مل اذإ لهاستي نأ ىلع ءاهنم نكمم ددع ربكأ لوبق نمؤي نأو نيرشعلاو ةعبرألا طورشلا ةيقبب
 .كارتألا اهيلع قفاوي

 سلجم لبق نم بروثلاك ضيوفت لبق اسنرف يأر ذخؤي مل هنأل يسنرفلا ةيجراخلا ريزو جتحا

 .اهيلع اوقفتا دق ءافلحلا ناك يتلا ةندهلا طورش نع فارحنالاو ضوافتلاب يناطيربلا ءارزولا

 ًافادهأ رمضي راصو هءارآ لّدب اسئرف ءارزو سيئر نأ كلذ ببس نكي ملو .ًاقئاح ىصنميلك ناك

 ."*!موزهم دلب وأ ةسووؤرم اهنأكو اسنرف لماعت نأ لبقي مل هنا رمألا يف ام لك .طسوألا قرشلا يف

 ءوصنميلكل رومألا حرشل سيراب ىلإ رنليم دروللا لاسرا ىلإ يناطيربلا ءارزولا سلجم عراسو

 .مهرطاوخ تأده نييسنرفلا نا اهتقو ادبو

 اهيلا لصوت يتلا ةيقافتالل يناطيربلا ريسفتلاب نويسنرفلا ملع امدنع فالخلل ديدج ببس رهظ

 .هسفن عجيرملا )١5(

 .هسفن عجرملا )١11(

 امو 1١5 ص ١917٠١(: ءزئلوك :ندنل) 1918- 41١/ا/:١ دلجملا ,رارسألا لجر :يكناه ؛ليكسور نفيتس )١1(

 .اهيلي
 .؟ا/١ ص ١51/5( :نيوتيم رييا : ندنل) ةيسايس ةايح ةريس :وصنميلك جروج ,نوسطاو نييور ديفيد (14)
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 ءارجا ىلوتي نأ ىلع ةيقافتالا تصن دقف .ةندهلا تاضوافم يرجي نأ بجي نم نأشب ءافلحلا

 ايناطيربب اولصتا كارتألا نأ امبو .ةنده دقعل ايكرت هب لصتت فلاحتلا يف وضع لوأ تاضوافملا

 .تاضوافملا ءارجا اهدحو اهل بوعي هنا ايناطيرب ريسفت ناك دقف ءدنهسنوات ةطساوب

 تاضوافملا نم نييسنرفلا داعبتساب ؛ءبروثلاك لاريمألا ىلا تاميلعت ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرأ

 حمس اذإ «نويسنرفلا رصي نأ نوشخي اوناك نييناطيربلا لعلو .اهيف كارتشالا اولواح ام اذإ

 د نود لو زا روت هنأت نها كرا ىلاطم ترق ع كت اطياف ن0 نا ارتشالاب مهل

 ةلمحلا يف ةفوشكم ىلوأ ةوطخ (اسنرف يف نوريثك دقتعا امك) كلت تناك امبر ىأ .""ةندهلا

 .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف هلانت نأب تدعو يذلا عضولا نم اسنرف نامرحل ةيناطيربلا

4 
 لوألا نيرشت ”1 دحألا موي ًاحابص فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا دنع ةندهلا رمتؤم حتتفا

 ةيسار تناك ةيناطيرب ةجراب يهو «(نونميماغأ) ةيبرحلا ةنيفسلا نتم ىلع .1514 (ربوتكأ)
 قيدص ريغصلا ينامثعلا دفولا سأر ىلع ناك .ةيناتويلا سونميل ةريزج يف سوردوم فرم ةلابق
 لاريمألا ةسائرب ناكف يناطيربلا دفولا امأ .ديدجلا ةيرحبلا ريزو كب فوؤر «دنهسنوات
 : وتلا

 طابض ريبك ؛هيمآ ناج لاريمألا بئان نم اهاقلت دق ناك ةلاسر ىلع ينامثعلا دفولا بروثلاك علطأ
 نأ حرتقاو . تاضوافملا يف وه كراشي نأب هتموكح ةبغر اهيف يدبي ؛ةقطنملا يف يسنرفلا لوطسألا
 دئاقلا ؛هيشوغ كينيمود لاريمألا بئانل ًالثمم هتفصب نونميماغأ ةجرابلا ىلع تاعامتجالا يضحي
 .بروثلاك لاريمألل ًاسيئر نوكي كلذبو ءطسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةيرحبلا ءافلحلا تاوقل ماعلا

 ىدل نيدمتعم اونوكي نأ مهضوفت مهدامتعا قاروأ نأ اوركذ دقف ,ينامثعلا دفولا ءاضعأ امأ
 ًايوغرم سيل نييسنرفلا كارتشا نأب بروثلاك باجأف .نييسنرفلا ىدل سيلو ؛طقف نييناطيربلا
 ةجرابلا ىلا دوعصلل هيمأ لاريمألا ىلا ةوعد هجوي نأ ضفرو .لاوحألا نم لاح ةيأب هيف
 .نوةيسماخأ

 ؛ةحارصلا حور هنأ ادب امب ؛بروثلاك عرشو .ةجرابلا حطس ىلع ناطبقلا ةرمق يف تاضوافملا ترج
 مل نيينامثعلا نيبودنملا نأ امبو. ًاطرش ًاطرش اهثحبيو ةندهلل ةحرتقملا طورشلا لاع ٍتوصب ولتي
 ةعبرألا اهدونبل يمكارتلا رشألا روفلا ىلع اوبعوتسي مل مهناف ءاهلماكب ةقيثولا ىلع ًافلس اوعلطي
 يونت الو ءىذأ يأ قاحلا دصقت ال ايناطيرب نأ ىلا بروثلاك مهنأمط كلذ ىلع ةوالع .نيرشعلاو
 هعرش اجو« نونبلا فخم ةغايض نك ءاقلحلا ةناغ اهنا لق ان حرر ةدعاسلا دي دمت نأ ىوس
 سيل هنأ دح ىلا ءديعي نمز يف ثدحت ةئراط عاضوأل تاجالع ةئيهت 3 يه ةياغلا نأ ًايحوم اهل

 يوطني ال ءافلحلا فقوم نأب ءاحيالا نم نكمت هنيع تقولا يفو . اهقيبطت ىلا ءوجللا طق ًالمتحم

 .؟ :ةيكرتلا ةندهلا ,رياد (15)
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 رصنلا مئانغ

 اهب مدقت يتلا ةدوسملا اولبقي نأ مهيلعف ,ةنده يف كارتألا ةبغر تناك اذإف :ءاطعلا نم ريثك ىلع
 .اهلماكب ام دح ىلإ ءافلحلا

 لوألا نيرشت ٠٠١ ءاسم عقو :ليدب همامأ سيل نأ ينامثعلا دفولا سيئر ءكب فوؤر ىأر اذإ
 تصن دقو .ةيلصألا ءافلحلا ةبوسم نع ًاطيسب ًافالتخا فلتخت ةنده ةيقافتا ىلع (ربوتكا)
 رمألا عقاو يف ةندهلا تناك .يلاتلا مويلا رهظ نم أءدب ةيبرحلا لامعألا فقوت ىلع ةيقافتالا

 ضرعت ام اذإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةيجيتارتسا عقاوم لالتحاب ءافلحلل حمسي ًامالستسا
 .اهلالتحا نوديري ةقطنم ةيأ لالتحا ةيرح ءافلحلل تناك ًايلمع :رطخلل مهنمأ

 ًامالستسا لكشت ال ةندهلا نأ اوعدا ؛ةينيطنطسقلا ىلا هدفو ءاضعأو كب فوؤر ةدوع ىدلو

 .طخسلا روذبو ةبيخلا روذب اورذب كلذبو ." )ًلعف يه امم محرأ اهنأكو اهطورش اوروصو
 نييسايسلا ءالمزلا عم هدقع عامتجا ىلا تعلط اعد ؛ةيراج ةندهلا تاضوافم تناك امنيبو

 نيذلا ةاتفلا ايكرت بزح ةداق ةيامح اهفده ةيرس ةمظنم سيسأت لجأ نم رونأ ةراد يف نيقوثوملا
 ,هذهك لامعأ تثدح اذإ ءءافلحلا بناج نم ةلمتحم ةيماقتنا لامعأ ةيآ نم ءدالبلا يف نوقبيس
 ايالخ ميظنت مت دقو .كلذ رمألا ىضتقا اذإ ءافلحلا طورشل ةحلسملا ةمواقملل ساسألا عضولو
 .تايالولا ءاحنأ رئاس يف مث ةينيطنطسقلا يف ةيرس

 نم يناثلا يفو ؛"'!(ءارزولا سيئر اهب ملع دقو) مهبوره تابيترت لامجو تعلطو رونأ دعأ دقل
 ءيلاتلا مويلا يفو .ناملألا مهئافلح عم نوقباسلا لوبناتسا ماكح بره (ربمفون) يناثلا نيرشت
 ةداعإب ناملألا ةبلاطم تاءارجا ذاختا ىلا ءارزولا سيئر دمع ؛(ربمفون) يناثلا نيرشت نم ثلاثلا

 .نوئافلا ىراوت اذكهو راهنت تناك ايناملا نكلو ,نيرافلا

0 
 يف تارارق ذاختا يف تدرفنا ايناطيرب نأل ًابضغ يسنرفلا ءارزولا سيئر ىصنميلك طاشتسا
 يف ءافلحلل ىلعألا برحلا سلجم اهدقع ةسلج لالخ ًاديدش ًاجاجتحا كلذ ىلع جتحاو ءسوردوم

 ةياور بسح :جروج ديول نكلو . (ربوتكأ) لوألا نيرشت ٠١ خيراتب ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو
 يسيئر نا ءنوسليو وردوو ثوعبم «سواه لينولوكلا لاق دقو .عمس امم دشأ مالكب بر «نيبقارملا

 .""«2كلذ لعف جروج ديول لقألا ىلع ءكمس ييثنأ لثم مالكلا نافذاقتي اناك» ءارزولا

 :نيرخآلاو وصنميلك ًابطاخم جروج ديول لاق

 ةيموقلا ةكرحلاو لامك ىفطصم :1417- ١9414 ,ةيكرتلا ةيسامولبدلا ؛ليينوس نادسمار يحالص )٠١(
 .ل ص :(19170 ,جاس تاروشنم :نليه يلرفييو ندنل) ةيكرتلا

 )١1١( ةيكرتلا ةيموقلا ةكرحلا يف يقرتلاو داحتالا ةيعمج رود :يودحولا لماعلا .رشروز ناج كيرا ١915 -
 .ال؟ ص ,(1984 ؛ليرب .ج.ا :نديل)إ

 .7317 ص ؛وصنميلك ءنوسطاو (؟؟)
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 مالس هدعب ام مالس

 ..دوسلا دونجلا نم ةنفح نم رثكأب نيطسلف ةلمح يف دحأ مهسي مل ايناطيرب ادع اميف»

 ةعبرأ ىأ ةثالث ترسأ ايناطيربو .لجر 50٠0.٠٠١ ىحن ةيكرتلا ضرألا ىلع نآلا اهل ايناطيربو

 ىرخألا تاموكحلا امأ .ايكرت عم برحلا يف تاباصالا نم فالآلا تاكمب تينّمو ةيكرت شويج

 'سدقملا ربقلا قرسن ذ مل اننأ نم اودكأتيل بوس ةطرش لاجر ةعضب لاسرا ىه هتلعف ام لك نإف

 ."”7«بخصلا اذه لك ماق ؛ةنده عيقوت ناوأ نآ امدنع نكلو

 ءايناطيرب ةراشتسا نود نم ةيراغلبلا ةندهلا نأشب ضواف يريبسيد يشنرف نأ ىلا روفلب راشأو

 دعبو .اسنرف ةراشتسا نود نم ةيكرتلا ةندهلا نأشب ضوافي نأ يف ًاقح لقأ سيل بروثلاك ناو

 هلمع نكمي ام كانه دعي مل هنأ ىلع رمألا ةياهن يف قفاو هتيجراخ ريزو عم ىصنميلك رواشت نأ

 .ةلفقم ةلأسملا رستعي كلذلو ,رمألا ىهتناو تعقو دق تماد ام سوربوم ةنده نأشب

 دعبو ةيكرتلا ةندهلا عيقوت نم نيعوبسأ وحن دعب يأ ؛1114١ (ربمفون) يناثلا نيرشت ١7 خيراتب

 لاريمألا ةدايقب ةيبرحلا نفسلا نم ةعومجم تلخد ءدحاو مويب ةيبرغلا ةهبجلا ىلع ةندهلا

 اهقيرط تقشو ,(*ةميدقلا ةداورط راثآ عقوم نم ةبرقم ىلع ةرام ؛ليندردلا قئاضم بروثلاك

 .يناطيربلا ملعلا ةعفار ةينيطنطسقلا ىلا رفظلا رهاظمب

(5) 
 بغر هنا ؛ةيكرتلا ةلآأسملا يف رومألا لجعتي يناطيربلا ءارزولا سيئر تلعج يتلا بابسألا دحأ

 سلجم ريتركس يكناه سيروم بتك دقو .ةدحتملا تايالولا لخدتت نأ لبق رومألا ةيوست يف

 ةيداع ريغ ةحارص ًاحيرص ًامالك (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١ خيراتب هتركفم يف يبرحلا ءارزولا

 :لعفي نأ مزاع وه ام ًانيبم ءارزولا سيئر هلاق

 ثيحب ىكيب - سكياس ةيقافتا نع عجارتن نأ اندارأو دج ًاتنعتم ًافقوم جروج ديول ذختا»
 .ةيروس نم نييسنرفلا دعبتسنو لب ةيناطيربلا ةقطنملا يف لصوملا لخدنو نيطسلف ىلع لصحن

 لعجي نأ كلذ نم هفدهو ةيروسو نيطسلف ذخأت نأب اكريمأ ةبلاطمل ةركام ةكرحب ًاضيأ ماقو

 ًاضيأ ناكو . . ةيروسب ظافتحالل رذع مهل نوكي يكل نيطسلف انئاطعا لق اصرخ نثكا نييسرتلا

 ايناطيربو ايلاطيإو اسنرف نيب ايكرت ماستقا بيترت ىلع ًاصيرحو نوسليو سيئرلل راقتحالا ديدش

 عالتباو نآلا ايكرت نم انتصحل انعالتبا نأ كلذك هيأر ناكو ءاكريمأ ىلا ثدحتي نأ لبق ىمظعلا

 ""!«برحلا يف ةلئاهلا انبساكم ىلا هابتنالا تفل نم للقي قحال تقو يف ةيناملألا تارمعتسملا

 78٠. 1/4 ناتحفصلا ”  دلجملا ءبرحلا تاركذم ؛جروج ديول (؟)

 د ا ا و كج رس وعما عك ده 0

 رايتمتسا دق ناك رصنلا زئاوج نم ةزئاج
 .105 ص ١ دلجملا ءيكئاه ؛ليكسور (؟4)

 كاك



 رصنلا مئانغ

 ديول هب ركفي ناك امب مايقلا نويسنرفلا حرتقا امدنعف .ًادج فلتخم يأر هل ناكف روفلب امأ
 نع ًاريثك لقي ال حارتقالا نأ روفلب ىأر  نييكريمألا لوصو لبق رومألا ةيوست يأ - جروج
 تسيل :ةيملاعلا ةيوستلا يف رثؤم بيصن يأ نع نييكريمألا ءاصقال ةدمعتملا مهتلواحم» .نونجلا
 ىلع صيرح سواه لينولوكلا نأ يف كش ال ...مهسفنأ نييسنرفلا ةحلصم يف الو انتحلصم يف
 ةريبك لئاسم يوسن اننأب عابطنالا هيطعن نأ ًاكلهم ًارمأ نوكيسو عيطتسي ام قثوأب اذعم لمعلا
 مالسلا ةيوست رارقتسا نأ دقتعي روفلب ناك .''”!«هرهظ ءارو نم اهتيوست يف ةبغر لقأ انيدل ىأ
 ىلع بادتنالا ضرع يف ًاصلخم نكي مل ءارزولا سيئرل ًافالخ ىهو .ةيكريمألا ةكراشملا بلطتت
 ادهن :لرذقي اهعانقا "ىوتح زنا هلا دقن ناك ليد سعت ةدمحلا .تاقلرلا ١ لع طولت
 ' .بادتنالا

 حبصأ يذلاو ءيبرحلا ءارزولا سلجم رس ةنامآ يفو ةيبرحلا ةرازو يف لوؤسملا ؛يريميا ىبل امأ
 لبقت نأ يف لمألا نم رثكأ فوخلا هيلع بلغي ناك دقف ,ءارزولا سيئرب ًايسايس ةلصلا قيثو
 ميياح روتكدلا ينويهصلا ميعزلا ىلا بتك دقو .اهل مدق اذإ ضرعلا اذه ةدحتملا تايالولا

 نامزياو نع رداص نايب نيمأت يف حجنو :ةيكريمألا ةياصولا ةمواقمل لمعي نأ هيلا ًابلاط نامزياو
 .""بادتنا ةلودك لضفألا رايخلا يه ايناطيرب نأ يريميإ عم قفتم هنا هيف لوقي

 ناك يشابملا يريميإ سيئرو يبرحلا ءارزولا سلجم ريتركس هتفصب يكناه سيروم نأ ديب
 ل ةظيعلا ةيسيكارتسالا ةرئافلا ايناطيرب نفت نقل ةليبسو اهرابخعاب ةيكريما ةناضول ا دنحم
 غلبأ دقو .اهسفنب كلذب مايقلا ءبع ايناطيرب لمحتت نأ نود نيطسلف نع لمتحم ودع يأ ءاصقا
 ةيامحل ةزجاح ةلود قلخ فدهب» نيطسلف ةدحتملا تايالولا ذخأت نأ يف بغري هنأ جروج ديول

 يف اهل ةميق ال نيطسلف نأ ةميدقلا رنشتيك ةركف ىلع ًانمض يوطني حارتقالا اذه ناك .""ىصم

 .جروج ديول قفاوي مل لاحلا ةعيبطبو .اهتاذ دح

 لإ
 ءارزولا سيئر رقم يف جروج ديولو وصنميلك عمتجا 111/ (ربمسيد) لوألا نوناك نم لوألا يف
 سيراب يف حلصلا رمتؤم حاتتفا لبقو دحاو رهشب تاندهلا دقع دعب كلذ ناك .ندنل يف يناطيربلا

 لوألا نوناك ةياهن لبق ندنل ىلا ةدحتملا تايالولا سيئر لصي نأ ًاررقم نكي ملو .نيرهشب
 تايقافتا ىلا لصوتلل ٍفاك تقو كانه ناك كلذلو .لبقتسملل ةيلاثملا هتيؤر حرطي يكل (ربمسيد)

 .تاظحالم امهنم يأ نودي ملو دارفنا ىلع ءارزولا اسيئر عمتجا دقو .دعوملا كلذ لبق ةصاخ

 ءروفلب لبق نم روهش ةينامث وحن دعب يناطيربلا ءارزولا سلجم ىلا ةباتك تمدق ثدح ام ةياورو

 .؟95 ص .” دلجملا ؛ةطلسلا بارس .ليركودو ىال )١5(

 اهدعأ 1514 لوأللا نيرشت- 15117 يناثلا نيرشت :آ ةطلسلا ,8 دلجملا :نامزياو ميياح قاروأو لئاسر (؟1)

 - 114 ناتحفصلا ؛(141/7 ,ةيليئارسالا ةعماجلا ةعبطم :سدقلا) نونيفتيل تينرابو ياليزراب ةردفر ةعابطلل

 00 ١

 .555 ص١ دلجملا ,يكناه ,ليكسور (؟1)

 غيم خخ



 مالس هدعبام مالس

 ديول تاركذم يف ًاقحال ةياورلا هذه ثيبثت ءاجو . .جروج ديول نم ةياورلا عمس هنأ دقتعي يذلا

 لعل تادهاعم نع اهيف ثدحت يتلا جروج

 يه ام ىوصنميلك لأسف .طسوألا قرشلا ءوشوم رشا ةيبوروألا لئاسملاب أدب ثيدح قايس يفو

 .*!«لصوملا» : : جروج ديول درو .ةيسنرفلا بلاطملا ىلع اهلاخداب ايناطيرب بغرت يتلا تاليدعتلا

 لاق ىرخأ ةرمو . «نيطسلف» :جروج ديول باجأف :«؟رخآ ءيش نم له .مكل يه» :وصنميلك لاقف

 هدعو ىلع ظفاح دق هتملك مرتحي يذلا لجرلا ىصنميلك نا ."”«اهيلع نولصحتس» :وصنميلك

 ,هتالزانتل يطخ تيبثت كانه نكي مل هنأ نم مغرلاب ءعلصلا تارمتؤم يف ةريرملا تانسالملا لاوط

 هذه نع ًاضيوعت ىقلتي نأ عقوتي هنأ مهنهذ يف دري مل نييناطيربلا نأ نم مغرلاب ىتحو
 . "تالذانتلا

 طسوألا قرشلا يف ايناطيربل لزانتي نأ ةديدملا ةيسايسلا هتايح لاوط وصنميلك ةسايس تناك
 يسنرفلا ءارزولا سيئر دقتعا ام وه اذه نأ ىدبيو .ايناملا دض ابوروأ يف اهدييأت نمضي يكل

 ناك هنأ نيبتو  دقتعا ىصنميلك نأ رهاظلاو ,(ربمسيد) لوألا نوناك نم لوألا يف هزجنأ هنا

 بلاطم دييأتب جروج ديول نم ةينمض ةقفاوم ىلع لقألا ىلع لصح هنا  هداقتعا يف ًائطخم

 .طسوألا قرشلا يف ايناطيرب بلاطم ىلع ةيرحصلا ىصنميلك ةقفاوم لباقم ابوروأ يف اسنرف

 نم لوألا يف طسوألا قرشلا نأشب قافتا ىلا رمألا ةقيقح يف الصوتي مل ءارزولا يسيئر نكلو

 لكب مدقتي ب مل جروج ديول نأ ةيلاتلا روهشلا ةعضب لالخ نيبت دقف .(ربمسيد) لوألا نوناك

 لوألا نوناك نم لوألا يف كلذ لعفي نأ ىصنميلك هيلا بلط امدنع ةيطسوأ قرشلا هتابلط

 اهتبلاطم نع ىلختت نأ اسنرف نم ًاضيأ دارأ اهركذ يتلا بلاطملا ىلا ةفاضإ هنا نإ ؛(ربمسيد)

 .ةيروسب

 لوألا نوناك نم يناثلا يفف .ضحم ةيصخش ةيجراخ ةسايس جهني كلذب جروج ديول نكي مل

 ةنجللا» نوزروك بروللا غلبأ - ىصنميلكو جروج ديول ءاقلل يلاتلا مويلا يف يأ  (ربمسيد)

 ناك يذلا «نوزروك نإ .ةيروس نع اسنرف ءاصقا موزلب دقتعي هنأ ءارزولا سلجمل «ةيقرشلا
 يف ايناطيرب فادهأ ديدحت ةداعإ ةمهمب ءارزولا سلجم اهيلا دهع يتلا  ةنجللا هذهل ًاسيئر

 ناك .ًازراب ًارود اهيف بعل نأ هل قبس يتلا ىربكلا ةبعللا قطنم نع عجارت  طسوألا قرشلا

 تناك يتلا ةيسورلا دودحلا دادتما ىلع تالحرب ماقو دنهلا يف كلملل ًابئان ىضم ام يف نوزروك

 يجيتارتسالا ايناطيرب فده نأ ,ىرخأ ةرم داقتعالل نآلا داعو .ًاقباس دقتعا دقو ,كاذنآ عسوتت

 ادعو دق رنشتيكو سكياس ناكو ؛قارعلا لامش نآلا لكشت يتلا طفنلاب ةينغلا ةقطنملا يف يراجت زكرم لصوملا (*)
 .1517 ماع يف ىوكيبو سكياس نيب ترج يتلا تاضوافملا لالخ اهب اسنرف

 ةعبط 2191/1 19314 :طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ةطخل .ىرنوم تيبازيلا باتك يف ةسبتقم روفلب ةركذم (14)

 5٠ -5١. ناتحفصلا ١114١(, ,زنكبوه زنوج ةعماج ةعبطم :روميتلاب) ؛ةحقنم

 سيل هنا ىلو  لباقملاب تاديكأت ىطعأ جروج ديول نأ ةيسنرفلا ةيسايسلا رئاودلا يف دئاسلا داقتعالا ناك (*)

 .تاديكأتلا كلت تناك !ذام ًاحضاو
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 رصخلا مئانغ

 ءاسسنرف نأب داقتعالل ببس كانه نكي ملو .دنهلا ىلا قيرطلا عطق نم ىربك ةلود ةيأ عنم وه

 اسنرف كالتما نكلو .قرشلا ىلإ ايناطيرب قيرط ةلقرعل ةين ةيأ اهيدل «ةيبوروألا ايناطيرب ةكيرش
 ةديحولا ىريكلا ةلودلا ةقيقحلا يف اسنرف لعجيو «كلذ لعف ىلع رداقلا عضو يف اهلعجي ةيروسل
 .ديدهتلا اذهب مايقلا ىلع ةرداقلا

 نم» :151/ (ربمسيد) لوألا نوناك 4 خيراتب ةيناطيربلا ةماعلا ناكرألا ةئيهل ةركذم يف ءاج دقو

 رظنلا ةهجو نم هيلع ضارتعالل ةيلباق رثكأ نوكي نأ بيترت يأل نكمي فيك ءرملا ىري نأ بعصلا
 ةوق اهبجومب عضوت يتلا .1517 ماعل وكيب سكياس ةيقافتا عم لاحلا يه امم ؛ةيركسعلا
 ."'"«طسوألا قرشلا يف انعضوب قلعتي ام يف ةيلخادلا طوطخلا ىلع فادهأ تاذو ةحومط ةيبنجأ

 .ًاضيأ نوزروك يأر اذه ناك دقو

 :ةيقرشلا ةنجللا نوزروك دروللا غلبأ
 لك يف ةيسايسلا اسنرف تاحومط عم ةقالع تاذ رومأب هتيضمأ ةماعلا يتايح نم ريبك بناج»
 فلاحت يف ؛ةينطولا ةمالسلا بابسأل ءانسفنأ اندجو دقل .اهيفريثأت نييسنرفلل ثيح ةيئان ةقطنم
 ءانتعيبط نع فلتخت ةيموقلا مهتعيبط نكلو ,فلاحتلا اذه رمتسي نأ لمآ انأو ؛نييسنرفلا عم

 اسنرف نوكت نأ ًايدج ىشخأ انأو .ةريثك تالاح يف انحلاصم عم مداصتت ةيسايسلا مهحلاصمو
 ."”7«لبقتسملا يف اهريغ نم رثكأ اهفاخن نأ يغبني يتلا ىربكلا ةلودلا يه

 .ايسآ يف اهنع اسنرف ءاصقا كلذل ًاعبت بجي يتلا ةقطنملا ىلا ةصاخ ةرظن رظني نوزروك ناك دقل

 رومألا ىلا رظني ؛:نوسليو يرنه ريسلا :ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر ناكو
 بجيو انحلاصم ةقطنم هذه دنهلا ىلا نودلا رهنل ىرسيلا ةفضلا نم» :لوقي بتكف ةلثامم ةرظن
 دعتبت تذخأ» دنهلا ىلا ةيدؤملا تاباوبلا نأ ظحال دقف . ًاككشتم ناكف روفلب امأ ."”«انب اهرصح

 ."9«برغ اهلقنت نأ ةماعلا ناكرألا ةئيه ديرت ىدم يأ ىلا فرعأالو ءدنهلا نع رثكأف رثكأ
 ةيرظنلا هذه لثم ساسأ ىلع هتاسايس ةماقإ ةينهذ يناطيربلا ءارزولا سيئرل نكت ملو
 لواحي ةطاسبب ناك جروج ديول نأ وه ؛هلوق ءرملا عيطتسي ام لك .ةيسايسلا  ةيفارغجلا

 درجم ناك هنأ ودبي ؛ةيروسلا ةلأسملا يفو .اهيلع ىلوتسملا ضرألا نم نكمم ردق ربكأب ظافتحالا
 .هل طباض ال شغ يف سمغنم يزاهتنا

 :ندنل) ١919-1977 حلصلا رمتؤمو ايئاطيرب :دعاو ريغ مالس ؛دلوغ سالغود .جو ليركود .ل لكيام (19)

 ١45. ص 1541١(: :لانسيكويدا دنا كيميداكا دروفستاب
 )٠١( :يسنرفلا يروطاربمالا عسوتلا ةورذ ءرنتسروف - ايناك .س.او وردنا رفوتسيرك 1١5714-191١54

 ,دروفناتس ةعماج ةعبطم :دروفتاتس) ١541١(: ص ؟/١7.
 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :ندنلو يلكريب) 191١4 -147١: برعلاو دنهلاو ايناطيرب ءشوب ربوك نوتيرب )١١(

 .151 ص(
 1١914- :برحلا باقعا ف ةيروطاريبمالا ةسايسلا :طسوألا قرشلاو رصمو ايئاطيرب «نيوراد نوج ةضفإ

 ١11١. ص ١154١(: ؛نترام تناس ةعبطم :كرويوين)
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 اوناك نيذلا ءطسوألا قرشلا يف ا يناطيربلا ءارزولا سيئر فادهأل دييأتلا ءاج
 نأ كلذ يف مهتعيرذو ؛نيطسلف ىلع ايناطيرب لصحت نأ بجي هنا ماع نم رثكأ ذنم نولوقي

 ةنده عيقوت ىلع رهشأ رورم دعبو .دوهيلاو برعلا نيب قيفوتلا لجأ نم اهيلا ةجاحب ايناطيرب
 تلصو اهنا ىدبي ةركذم يف ىعدا دقف .ىحذملا اذه يف نوتيالك تربليج لارنجلا عسوت «سوردوم
 ,ةقباس ةينامثع ضارأ لالتحا يف ةربخلا نم روهش دعب هل حضتا هنا ءارزولا سيئر بتكم ىلا

 - ًاضيأ ةيروس يف لب طقف نيطسلف يف سيل  اسنرفل ايئاطيرب اهب تدهعت يتلا تامازتلالا نا
 .ةينويهصللو ةيبرعلا ةيموقلل تمدق يتلا تامازتلالا عم مءالتت ال ةيلمعلا ةيحانلا نم تحبصأ

 ىضمو .راتخن نأ بجي كلذلو .ايناطيربل ًاراطخأ قلخي نأو كاكتحالا رمتسي نأ نم ًاذإ دب الف
 ايناطيرب ىلع ذئدنع بجيف ءاسنرف ىلا ةيروس ءاطعإ نم دب ال ناك اذإ :ًالئاق هلدج يف نوتيالك
 لمحي نأل دعتسم رخآ دلب ةحلصملوأ ةدحتملا تايالولا ةحلصمل نيطسلفب اهمامتها نع ىلختت نأ

 يف ذخأت نأو ةيروسو نيطسلف يف مكحلا ايناطيرب ىلوتت نأ وه لضفألا ليدبلا نكلو .ءبعلا
 اهتالمعاب امير نخآ ناكم: يف اسنرف .ءقاكت نآو ةيبرغلاو ةيدوهيلا .ينامألا .رابتعالا
 .""!ةينيطنطسقلا

 ةيرس ةركذم ةيناطيربلا ةفاحصلا ىلع يناطيربلا ءارزولا سيئر بتكم عزو 1414 ءاتش يف
 تلخد اهنأو يبنللا لارنجلا «ًايدام تدعاس» لصيف تاوق نأ راهظإ اهنم دصقلا ؛ةيفلخ نمضتت
 تاوق اهلخدت نأ لبق (بلح ءهامح ,صمح ءقشمد) ةيروس يف ىربكلا عبرألا «ةيلخادلا ندملا»

 تءاج ةيبنجأ ىزغ ةوقك سيل كلذ تلعف لصيف تاوق ناو «يبنللا لارنجلا ةدايقل ةعبات ىرخأ
 ىلع اودعاس نيذلا برعلا دونجلا نم ىمظعلا ةيبلغألا ناد .دالبلا لهأ نم ةوقك لب زاجحلا نم

 نأ رهظت نأ ةركذملا هجوت ناك ."9«ةقطنملا لهآ نم نينطاوم اوناك ةيروس ريرحت يف ىحنلا اذه
 اهب يدانت يتلا ءىدابملل ةفلاخملا نم نأو اهسفن تررحو تضهن دق ةيبرعلاب ةقطانلا ةيروس
 ١ .يبنجألا مكحلا ضرف ةداعإ ةلواحم ةيبرغلا ةيطارقميدلا

 ءلجر 5,5٠١ براقي ةيروسو نيطسلف يتلمح يف لصيف هداق يذلا يبرعلا شيجلا ددع ناك
 اوفلاحت وأ اومدخ نيذلا برعلا نا هيف لاق ينلع حيرصت ىلع لصيف نم لصح جروج ديول نكلو

 سيئر مدختساو ٠٠٠٠٠١, ىحن مهددع غلب برحلا لالخ رخآ وأ تقو يف هدلاو عم وأ هعم

 مخضم مقرلا نأ فرعي جروج ديول ناك .نييسنرفلا هتلداجم يف مثلا اذه يناطيربلا ءارزولا
 ناك لب ؛(«يلايخ ملع يقرشلا باسحلا ملع نأ لوقي لثملا» دعب ام يف بتك) .ًاحماج ًاميخضت
 دض هفقوم يف امأ .""”«ركذي ال داكي» ةيروسو نيطسلف حتف يف يبرعلا ماهسالا نأ دقتعي

 .5 ةقيثولا ." ٠١5 . .ف .جروج ديول قاروأ .كوريرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم تالجس بتكم .ندنل (1)

 .ا/ ةقيثولا .هسفن عجرملا ("4)

 ناتحفصلا ,؟ دلجملا ١519(., «ليب ةعماج ةعبطم :نتاهوين) حلصلا رمتؤم تاركذم ؛جروج ديول ديفيد )١5(
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 سصنلا مئانغ

 دض لمعي نأ هيلا نوبلطي امدنع بعص فقوم يف هنوعضي مهنا هتجح تناك دقف نييسنرفلا

 مهو مهدلب اوررح نييروسلا نم ًاريبك ًاشيجو لصيف نا لوقي ناكو .لصيف .رخآلا ريبكلا هفيلح

 حمست نأ ايناطيرب نم دحأ عقوتي نأ ريسعلا نمو ؛يبنللا لارنجلا ةدايق تحت نآلا اهنومكحي
 اهفلاحت تامازتلا نم لح يف ايناطيرب نأ لوقي ةيلمعلا ةيحانلا نم ناك .مهدض كرحتلاب اسنرفل

 .ةيروس عم اهفلاحت تامازتلا ببسب اسنرف عم

 سيسنارف , هتريتركسوو جروج ديول عم ءادغلا ماعط لوانتل يبنللا ءاج ١115 ماع ءاتش ةياهن يف

 اسنرف ديوزت ىلع هثحي ناك جروج ديول نأ» اهتركفم يف ةريتركسلا تنّود دقو ءنوسنفيتس
 عامتجا يف كلذ لعف هنأ يداقتعا يفو .كانه اوقاطي نل نييسنرفلا نأ يأ ؛ةيروس نع قئاقحلاب

 ةيروس نأشب ًادج نودينع نييسنرفلا نإ .نوتسنوو وصنميلكو ءارزولا سيئر نيب قحال

 كلذ ىلع جروج ديول بيقعت نأ تظحالو .«مهسفنأل اهنوديري زيلكنالا نأ اونلعي نأ نولواحيو
 .""«اهتاراصتنا نم ةدافالا نسحت ال اهنا .فيعض حبار اسنرف نأ» :وه

 .ىصنميلك عم هتاثداحم نع ءارزولا سيئر ىلا سيراب نم رنليم دروللا بتك يبنللا ءادغ ليبق

 ةطخ نع اناضر مدع عم اننا ةحارص لكب» يسنرفلا ءارزولا سيئر ربخأ هنا هتلاسبر يف رنليم لاق

 نأ يف ةبغر انيدل تسيل .ًايرذج ًارييغت اهرييغت ىلا ةجاحلاب ّنقأ هسفن ىه يتلا كيب - سكياس

 نم تسيل ةيروسلا ةيوعصلا .. .انسفنأل ةيروس ىلع لصحن نأ وأ ةيروس يف اسنرف دوجو يهنن

 انعضي اذه .برعلا سوفن يف ىوه اوقلي مل ظحلا ءوسل نييسنرفلا نأ ىلا دوعت لب ءانيديأ عنص

 .«انراصتنا يف ًايدام اومهسأ» لصيف ةدايقب برعلا نأل 2..جرحم فقوم يف

 هنا ذإ ءاهتاينو ايناطيرب عفاود نع همالك يف وصنميلك عم ًاحيرص نكي مل هنا فرعي رنليم ناك
 ينذنا .ينسكاعت ؛ةيسامولبد ىأ تناك ةيركسع ؛ىرخأ ةيموكح ةطلس لك نأ دجأ» فاضأ

 .""«ةيروس نم اهجارخال اسنرف ىلع لايتحالا ةلواحم ةركف ةضراعملا لك ضراعم

 نأ ديري ال هنا - ىصنميلك عم هثيدح يف رنليم ىعدا املثم - جروج ديول ىعدا لاحلا ةعيبطب
 ةيضق ديؤي ىه امناو اهيلع ًايناطيرب ًابادتنا ضفريس ةقيقحلا يف هناو ءايناطيربل ةيروس ذخأي

 ءاهثارو نم مكحت نأ ايناطيرب عقوتت ةهجاو درجم تناك ةيبرعلا ةيضقلا نكلو .ةيبرعلا لصيف

 هوراشتسم هبلطي ام لعفي لصيف نأ -رنليم ركذي ملو  شليم برولل لاق ىصنميلك نا ذإ
 نبل“ نويناطيربلا

 يف ًاريثك ًاقوفتم طسوألا قرشلا ةلأسم يف ناك وصنميلك نأ ىلا جروج ديول هابتنا رنليم تفل دقو
 رنليم تاظحالمل ينمضلا ىنعملا ناكو .هنواعي يذلا يطارقوريبلا زاهجلاو هتموكح ىلع هتيلاربيل

 ارو ريراه :ندنلو كرويوينإنوليت .ب .ج.| ةعابطلل اهدعأ ,ةركفم :جروج ديول ,نوسنفيتس سيسنارف (1)
 ١1/4. ص11
 ها تاو 55 - ف .جروج ديول قاروأ .كوريرفيب ةعومجم .تادروللا سلجم تالجس بتكم .ندنل (؟17)

 ./ هقيثولا . 7١5 ف .هسفن عجرملا (8)
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 نوكي صخش هناكم لحي دقف ؛:ةيضرم طورش ىلع يسنرفلا ءارزولا سيئر لصحي مل اذإ هنا
 .ةلوهس لقأ هعم لماعتلا

 ديول ناك يذلا (زلاكيمك لايريبمأ) ةكرش نم يعانصلا ءدنوم درفلأ لقن ١5919 ماع فيرخ يف

 هلركذ هنا دليشتور دنومدأ نورابلا نع ءلاغشألا ضوفم هتفصب هتموكح ىلا همض دق جروج
 ةيمهألا» دنوم دكأو . يسنرفلا ماعلا يأرلا رفنت فوس نييسنرفلا دض برعلل ايناطيرب ةألامم نأ

 سيئر نأ ادب نكلو .""!«ةميلس ةلاح يف يسنرفلا  يزيلكنالا فلاحتلا ىلع ةظفاحملل ةريبكلا

 .ةكلهتلا ىلا فلاحتلا اذهب يقلي دق يذلا رطخلا نع ىماعت يناطيربلا ءارزولا

 عيمجلل ًاعستم ةمث نأ نيبي يك لمعلا يف تاونس ىضمأ يذلا ءسكياس كرام ريس ىتحو
 نأ اذل ناك اذ1) نيفعَم يكف ناطإب ةيروس نمرداع لظسوالا قرشلا لفتسم و ةلداغ نم لع
 الا بجي ايلعاوم ريصق تقوب كلذ دعب اهادبأ يتلا ةيصخشلا جروج ديول تاظحالم قدصن

 ةيقافتالا نع ًالوؤسم ناك ...ًاعزج ًاقلق الجر ناك» :سكياس نا ءارزولا سيئر لاق دقف .(قدصت
 1 (وكيب - سكياس ةيقافتا) اهيمسن نحن .نييسنرفلا عم بعاتملا هذه لك انل تببس يتلا

 يتلا تايوعصلا سكياس ىأد دقل .هيلع قوفت يذلا يمنرفلا ىكيب عم اهنأشب ضوافت سكياس
 ينا فيك تيأر لاحلا يفو ةيق ةيقافتالا نع ائيش هل تلق .قلقلا ديدش ةجيتنلاب ناكف اهب انطرو
 نكأ مل .هدهج ىراصق لذب دقل . يسفن مولأ ينا .ًائيش لقأ مل ينا ىل يدوب . فسآ انأ .هتيذآ

 0١ !+ةننفاعت كيذا نأ وأ هتطلغ ىلع ديدشتلا يف ًابغار

 هدادعتسا نع ,رفكي نأ» نآلا دوي سكياس نا سنرول دراودا ساموت جتنتسا كلذ رارغ ىلعو

 :('!)ايناطيرب ةفيلح عم طسوألا قرشلا ماستقال ًاقباس
 (رياربف) طابش ١7 خيراتب سيراب يف سكياس تام دقل .ناوألا تاف دقف ,كلذك رمألا ناك اذإ»
 1514 يماع يف ملاعلا حستكا يذلا ازنولفنألا ءابو ةيحض يتول قدنف يف هترجح يف 5
 ىلا ةدحتملا تايالولاو ءاسنرف ىلا اينابساو ءاينابسا ىلا هتيادب اسنرف تزع يذلا "1١و

 ةيكرتلا تاوقلا ىلا ءابولا ةيادب يبنللا شويج تزعو ءاكريمأ ىلا ةيبرغلا ايوروأو ؛ةيقرشلا ابوروأ
 ."”«2ةرقهقتملا

 .75-5-05- ف .هسفن عجرملا ("9)
 لانير :كرويوين) 1977- 191/ :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم (: )٠

 .35 ص,(19746 .ك

 ,سئرول ١. ١تو ,1717 ص ١51/7(, .ىارو ربراه :ندنلو كرويوين) سنرول ١. .ت ,تراويتس دنومزيد )4١(
 .5 لصفلا «(1915 ,امهؤاكرشو نارودو يا دلبد :كرويوين «يتيس ندراغ) ةعبسلا ةمكحلا ةدمعأ
 يف اولتق نيذلا فصنلاو ةينامثلا نييالملا ىلع ىفطف ,ناسنا نويلم نيرشع نم رثكأ ىلع ازنولفنألا ءابو ىضق (*)
 اذه ىودعب بيصأ دق ةطيسبلا هجو ىلع لفطو ةأرماو لجر لك ناك 1415 ماع لولح عم هنا ليقو .برحلا
 ل ضرملا

 .700 ص ,(1515 ,روكنا يا لبد بتك :كرويوين يتيس ندراغ) بوعشلاو حناوجلا ؛لينكام .ه ميلو (4؟)
 ,ةرشع ةيناثلا ةعبطلا ًاضيأو ءازنولفنا .س :ناونع تحت ,ةرشع ةعبارلا ةعبطلا ةيناطيربلا ةعوسوملا (5)
 .ةيكرتلا تالمحلا :ناونع تحت

 ف







 كو سس

 )غ1(

 ىلا ةيناطيربلا ةيروطاربمالا لصوأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف رصنلا
 طسهألا قرشلا يف اهتلتحا يتلا قطانملا اهيلا تفيضأ نأ دعبف :اهتورذ

 عمو .قباس نامز يأ يف  ىرخأ ةيروطاربما ةيأ وأ يه تناك امم ربكأ تراص «ىرخأ عاقبو
 ىعس دقف ,ةيئان نكامأ يف نمثلا ةظهابلا تارماغملا نمو برحلا نم تبعت دق تناك ايناطيرب نأ
 ربكألا هفده اذه ناك .برحلا يف ايناطيرب هتبسك امم نكمم ردق ربكأب ثبشتلا ىلا جروج ديول
 سيئر نكلو .ىرخألا ةكيرشلاو ةفيلحلا لودلا عم اهيرجي نأ كشو ىلع ناك يتلا تاضوافملا يف
 .حلصلا رمتؤم ىلا هجوتي نأ لبق هدالب يف نيبخانلا نم ًاضيوفت بلطي نأ راتخا ءارزولا

 ماعط الوانتي نأ نييسايسلا نم طقف نينثا ىلا ءارزولا سيئر بلط ءايناملا عم ةندهلا عيقوت ةليل

 رقم يف ؛نوسليو يرنه ريس ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر عمو هعم ءاشعلا

 وهو ؛ثيمس .ف عماللا ماعلا يعدملاو لشرشت نوتسنو امه نايسايسلا ناكو .ءارزولا سيئر

 نكلو ةريثك ءايشأ انثحب» هتركفم يف نوسليو يرنه ريس نود دقو .لشرشت ءاقدصأ ةريخ نم

 .!«!ةماعلا تاباختنالا ةسيئر ةروصب

 اذإ تاباختنالا يف حاجنلل ةصرف ىأر «ةيسايسلا ةعفنملا ىلا ةبقاثلا هترظنب ءارزولا سيئر نإ

 نأ «ةنومضم ةينالرب ةيبلغأ ًاددجم زاح ام اذإ ,هلمأ ناكو .ةرشابم رصنلا باقعأ يف اهيلا اعد

 هتيبعش تناك امدنع نيبخانلا نم ديدجلا ضيوفتلا ءارو ىعس دقو .هجمارب ذيفنتل تقولا حبري

 بزح ميعز ناك دقو .«برحلا حبر يذلا لجرلا» لازي ال ناك 4 ماع ةياهن يفف .اهجوأ يف

 تمس تس سي

 .١5؟ ص :(19174 ,نيلغيم نتوه :نطسوب) 1915 ناريزح

 ففي



 مالس هدعب ام مالس

 اذإ ةايحلا ىدم ءارزولل ًاسيئر نوكي نأ هعسوب» :لاق امدنع نيريثك يأر نع ربعي نيظفاحملا
 . عاش

 تاوصأ ءاصحا نكلو ء.1514 (ربمسيد) لوألا نوناك ١6 يف ةماعلا تاباختنالا تيرجأ

 لوصول تقولا ةحاتا ةيغب (ربمسيد) لوألا نوناك نم نيرشعلاو نماثلا ىتح ءىجرأ نيبخلانلا
 هكيرشو جروج ديول يلاربيللا ءارزولا سيئر يموكحلا فالتتئالا داقو .بونجلا عارتقا قاروأ
 ضاخ دقف ثيوكسا همعزت يذلا رارحألا حانج امأ .ىل رانوب ىردنأ نيظفاحملا ميعز يسايسلا
 :اسفاتم نوكيل فالتكألا نم لامغلا :بزح ضسناو :اسفاتم تاباختنالا

 وحن ناك دقف .رصنلا اذه مجحب لهذ هسفن جروج ديول نا ىتح .ًاقحاس ًارصن فالتثالا ققح
 امأ .هراصنأ نم ديدجلا مومعلا سلجم يف دعاقم ىلع اولصح نيذلا نم ةئملاب نينامثو ةسمخ

 سلجم يف هدعقم هسفن ثيوكسا دقفو فالتئالا وحشرم مهمزه دقف ثيوكسا حانج نم رارحألا
 قوفت دقو .برحلا لبق ناك يذلا رارحألا بزحل نيزراب ءامعزل ًاضيأ ثدح ام اذهو ؛مومعلا
 لثمي هنأ يعدي نأ لامعلا بزح عاطتسا ةرم لوألو ءثيوكسا رارحأ ىلع لامعلا بزح ىحشرم
 .ةيفنرلا ةنضراعلا

 ىطعأو برحلا نمز يف ردص يذلا عيرشتلل ةجيتن ًايرذج ًالدبت نيبخانلا ةلتك ةعيبط تلدبت دقل
 .(نيرشعلاو ةدحاولا نس نم) لاجرلا عيمجو (نيثالثلا نس نم) باختنالا قح ةأرملا ةرم لوأل
 ةعبس لباقم ءناسنا نويلم نيرشعو ًادحاو 111/ ماع يف باختنالا مهل قحي نيذلا ددع ناك
 ةديدجلا ةلماعلا ةقبطلا نم لك ىدل تناكو .برحلا لبق طقف صخش نويلم فصنو نييالم
 عسوتلا فالكأ عفد لثم لئاسم نأشب ًايرذج ًافالتخا ةفلتخم راكفأ ءاسنلا نم تابخانلاو
 .جراخلا يف يروطاربمالا

 ,لهذملا هراصتنا يف جروج ديول ءارزولا سيئرل جاعزا لامتحا ىلع يوطنت يتلا ةيحانلا تناك
 نأ نمل ديول اذوب ةماعزب نيظفاحملا بزخ بينن:نم تناك ةيباختتالا بساكملا مظعم نآ يه
 مومعلا سلجم يف ةيبلغأ ىلع نوظفاحملا رطيس دقف .رارحألا بزح ؛هبزح بيصن نم نوكت
 نمو ؛ىلوألا ةرملل مومعلا سلجم يف ءاضعأ اوبخُتنا ًاددج اوناك نيظفاحملا نم نوريثكو .ديدجلا
 لودج نكي ملو .مهبزح يف ينيميلا حانجلا ىلا اولام نيذلا لامعألا لاجر نمريبك ددع ناك ءالؤه
 .هنيع ءارزولا سيئر لامعأ لودج وه يسايسلا مهلامعأ
 نمآ هنا رعش كلذلو ول رانوب نم لماك دييأت ىلع نيحلا كلذ يف لصح ءارزولا سيئر نأ ديب
 ةكارشلا هذه تناكو نيظفاحملا بزح ميعز عم ةقيثو لمع ةكارش جروج ديول دجوأ دقو .ًايسايس
 ءارزولا سيئرل حاتأ ذإ ةداعسلاب رعشي لوجخلا عضاوتملا ىل رانوب ناك دقف .امهيلكل ةبسانم
 دحأل ىل رانوب لاقو .ءوضلا ةرؤب يف نوكي نأو ةدايقلا ىلوتي نأ ةعلطلا يهبلاو أطاشن معفملا
 اذهل طق حمسن الآ بجي» غنينواد عراش ٠١ مقر ءانبلا لغاش ىلا همالك يف ًاريشم ؛هيدعاسم

 .١؟5 ص ١5174(, ,نوسلوكينو دليفنديو :ندنل) ؛جروج ديول :ناغروم ثينك (؟)

 عك



 رايتلا راسحنإ

 ."!«لبقتسملا يف نامزالتم انقيرطو هقيرطف .رداغي نأ ليحنلا لجرلا

(0 
 يذلاو هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا غلب يذلا يسايسلا ءلشرشت نوتسنو ىلا جروج ديول بلط
 ام ةرازو يف ناريطلاو برحلا نوؤشل ةلودلا ريزو بصنم ىلوتي نأ ؛هيضام ييحي نأ لواحي ناك

 دحاو بتار كانه نوكيس لاحلا ةعيبطب») «نيترازولا ضرع ءارزولا سيئر مدق .برحلا دعب
 امدنعو .يلاتلا مويلا يف ضرعلا لشرشت لبقو 7١1519(. (رياني) يناثلا نوناك 8 خيراتب /(«طقف

 ةرازو هيلوت ناف كلذلو :يبرحلا ءارزولا سلجم يف ًاوضع نكي مل رئاخذلل ًاريزو لشرشت ناك
 هنييعت راثأ دقف .ًاعقوتم ناك امكو .ةموكحلل ةيلخا دلا طاسوألا ىلا هتبوع رشّؤم ناك ةيبرحلا

 .ةفينع ةضراعم

 يف ةقث ىلع انكو ةئطاخلاو ةعئارلا هتريسم انعبات دقل» :ةلئاق نيظفاحملا فحص ىدحا تقلع دقو

 يراشام بتم هكا: ةعابظب طرشزم تصمم .ةالوتي لدم لك الجآ نأ ًالجاع نا دسفيس هنا انعقوت

 ةبسنلاب فجترن انلعجي نييعت اذه ...أطخلا بردلا ىلع ةرم لك هعضي لشرشت ديسلا يف
 يل ]بقتسملل

 ءدالبلا دراوم رذبي هنأب ال مأ اهقحتسي ناكأ ءاوس هب تقصل يتلا ةعمسلا ىلع لشرشت بلغت

 يفبني ةحومطلا تاسايسلا نا لوقي ذخأف : ًادصتقم نوكي نأ عيطتسي هنأ رهظيل قلطناو

 ةوقلاو لاملا ىلا رقتفت دق ايناطيرب نأ ركذ امدنع نكلو .اهل ةمعادلا دراوملا رفوتت مل اذإ اهصيلقت

 يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا لحم ايناطيرب لالحا ىلإ ةيمارلا جروج ديول ططخ ذيفنتل ةيرشبلا
 .ًادماع ءارزولا سيئر هلهاجت ءطسوألا قرشلا

 ًاركذتسم ءطسوألا قرشلا يف ةدايسلا رودب مب ىقت نأب قحلا ايناطيربل نأ ءارزولا سيئر ىعدا دقل

 نويلم عبر نأو ءرخآ وأ تقو يف ةقطنملا ىلإ اولسرأ يناطيرب يدنج نويلم فصنو نينويلم نأ

 ةيأب ًايلمع اونمي مل يلوبيلاغ ةكرعم ادع اميف ءنييسنرفلا نأ نيح يف ءاوحرج ىأ اولتق يدنج

 نع جروج ديول عفادو .7ةقطنملا يف ًاقالطا اونوكي مل نييكريمألا ناد ,طسوألا قرشلا يف تاباصإ

 ايناطيرب نم يدنج ٠٠١84,٠0٠٠ بوجو ىلإ دنتسي هءاعدا نا ًالئاق حلصلا رمتؤم يف هفقوم

 فالغلا تاذ نيوتيم ةعماج بتك :ندنل) ١144٠ - 1414 نيبرحلا نيب ايناطيرب ,تافوم كول زرلاشت (؟)

 ١١. ص ١1578(: :ءصيخرلا

 ص :قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج (4)

 نتوه :نطسوب) بورضملا ملاعلا ,15؟5 15317 :4 دلجملا :لشرشت .س نوتسنو :تربليج نترام (5)

 .180- ١9/5 ناتحفصلا ,(151/5 ,نيلغيم

 .511 ص ؛(1115١ ,فيونك .ا درفلا :كرويوين) 1914-١974 :طسوألا قرشلا قاثبنا ,راشاس دراوه (1)

 ففي



 مالس هدعبام مالس

 ريغ تادحو لالتحالا تاوق يف سيل هناو ,"!ةينامثعلا ةيروطاربمالا نولتحي ةيروطاريمالاو

 ,ركذي مجح تاذ ةيناطيرب
 لالخ ًاقالطا ءارزولا سيئر رصب نفد يناطيربلا ءارزولا سلجم ريتركس لاوقأ بسحو
 يضارأ ةزايح ءارج نم حلصلا رمتؤم داقعنا دنع اهينج يف لمأي نأ هنكمي يتلا دئاوفلا ءبرحلا

 ضرألا انكالتما برجمب ًاريبك قرافلا نوكيس» :هئاقدصأ دحأل جروج ديول ركذ دقو .”«انئادعأ
 0 !«ًايركسع

 طسوألا قرشلا لالتحا يأ  عضولا اذه نأ ىه هرركي أتفي ال لشرشت نوتسنيو ناك يذلا رمألا

 .نطولا ىلا مهتداعإب نوبلاطي دونجلا ناد ,تقؤم عضو وه  يناطيرب يدنج نويلم لبق نم
 ةلكشملا هذه نأ هتعانق تناكو ؛ةيبرحلل ًاريزو هتفصب لشرشت د تهجاو ةلكشم لوأ هذه تناكو

 .اهلماكب ةموكحلا ىلع ةديدج تايولوأ ضرفت

 نوؤشل ةلود ريزوك هبصنم يف لشرشت مايأ لوأ ؛19١15 (رياني) يناثلا نوناك ٠١ خيراتب
 يف ةمزأ نأشب ةلجاع ةروصب ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر هراشتسا :برحلا
 يشخو بارطضالا مع دقو .ًاروف مهحيرستب نيبلاطم دونجلا رهاظت دقل :تاوقلا هذه فوفص

 فواخملا هذه نا ًالئاق دعب ام يف بتكف .ةيفشلب ةضافتنا ىلا بارطضالا اذه يدؤي نأ لشرشت
 تانايكل ةبيهر تارايهنا اندهشو تثدح دق تناك ةفيخم ةريثك ءابشأ نأل» اهتقو يف ةحيحص تناك

 ."”!ةلود لك سسأ لزلزي جنشت يأ لب ؛ةزه ةيأ نأ ثيحب ممألل ةليوط ةاناعم ا
 ةلقان نفسلاو تاراطقلا نكمتت املاح مهناطوأ ىلا اوداعي نأ بجي دونجلا نأ لشرشت داقتعا 0

 «دونجلا حيرستل ةلداع ةطخ دعأ دق ناك ذإ لحلا داجيإب ًاقابس ناك لشرشت نكلو ؛مهحيرستب

 ١1515. ماع لاوط هتاداشرا تحت ةعرسب ةطخلا تذفن دقو

 نوناك ١١5 يفف .حلصلا طورش ضرفل ايناطيرب صرف صاقتناب ددهي ناك شيجلا حيرست نكلو
 ةلمحلا ةوقل ماعلا دئاقلا ؛غيه سالغود ريس لاشرام دليفلا بتك ١515 (رياني) يناثلا

 "ل لصلا د لا مم يسم روع يطل

 1919-197١ حلصلا رمتؤم يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا ميسقت :رفيس ىلإ سيراب نم ؛شيرمليه لوب (0)
 8 صء(637 ,ىياهوا ةيالو ةعماج ةعبطم : سوبمولوك)

 ةعبطم .روميتلاب) ةحقنم ةعبط «1911- 1115 :طسوالا قرشلا يف ايئاطيرب ةطخل ىرنوم تيبازييلا (8)
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 ١ ةقيشنمو ةفلكب هانبسك ام.لكب ئمرن نأو رضنلا زامث نم مرخت نأ يف نيبغار نكن مل: أم».:اهيف لاق
 : نأ بجيو ودعلا. نضزأ لالتحال ًاشوّيِج ةلبقم ةديدعروهش لالخ. نفون نأ. نم انل دب الق نيتريبك

 '..كارتألاو ناملالا نم اهبلطن يتلا طورشلا عازتنال يفكي ةوقلا نم ردق ىلع. شويجلا هذه نوكت
 27, مهربغو

 :ظفتحي نأ ءحلطصلل.هظورش, نظرفل' مزاللا :تقولا: ءارزولا سيئر ءاطغا» لجأ» نم ٠ لشترشت:لواح

 ٠ .يف نيدنجملل بحتس ةعرق لوأ .ساسأ ىلع .ًاثيدح نيدنجم بونج نم ةفلؤم لالتحا :شوميجب
 مآ ؛ةيلخاذلا ةيسايسلا قئاقحلل هبنت يذلا ءارزولا سيئر نكلو .ملسلا نمز يف ايناطيرب
 :». هي لأ ىلا: لفقرشت لظطضا : ني دفب«ءاهءاشنا يوني لتقرشت :ناك يتلا شويجلا+ مججح: نقيفختب
 ::ةاياقمقمعلا جملجسر ذخأ هنار عفو 397 (ضرابغ)را'نآ نواجتي .الودمؤم .ف:ىيحتجتلا_.مانهناب

 .٠ تضرف ةيسايسلا تارابتعالا ناف !'"!«مكظورش ىلع اولضخت نأ لبق :مكشيج اولحت نأ مكايا»
 .:شيجلا»:نأب ١915 (قيوتكأ) لوألا .نيرشت يف: ةفرتغا 'لئثرشت نأ دن ىلا::بونجلا  حيزشت .ةعرس

 0 يفف  نآلا:ىرنس امك:قرشلا يف .اهظوردشا تققح ادق ايناطيزب نكت :هل' كلذ عم ١ 247« ئشالت دق

 ,: ةيئمزلا لوادجلا نأ :ءاززولا: سلجم ءاضعاب نيب نم ًاكاردا نثكالا .لنشرشت ناك ١6 ١9 :ماع

 :: نيب نم أاكارذاةزثكألا نك ناك ١519 ماع يو ةيملاع برخ ىلا: ىزبكلا .لؤدلا..عتفدت: تناك. ةكبعتلل

 .٠ نع يلختلا ىلع, ةيروطاربمالا غيرت دونجلا حيرشتل ةينمزلا لوادجلا نا. ءاززولا:نسلجم ءاضعأ

 .نصنلا:نامض ليق.ناديملا

 ١.. :شيعلا نم ايناطيرب نكمتتل ةعرسب تاقفنلا. نطلقت نأ ةموكحلل يغبني هنا: ًانهيآ"لشزرشت ىأرو
 ١: نامضل يدهج ىئراصق لذباس» :ًالئاق مومعلا سلجم: لئشرشت .دعؤ دقو :اهتاتاسكمإ .بودح يف
 ٠ ٠ عاضوألا نوكت نأ -ليحتسي تاضيفختلا هذه نؤد نم .ذإ «تاوقلا يف ةريبك تابيضيفخت ءارجا

 ١ تناك امم ظقف /١١/ ىلا ةيلاتلا نينسلا يف تاقفنلا ضفخ ةنا ةقيقحلاو .'”7«ةديج ةلاح يف ةيلاملا

 11000 ؟99 ماعايف هينج نويلف 3١١1 4 ماعايف هينج نييالم 0:5٠.-نم يأ ؛هيلع

 :٠ 'مهنطو ىلا نييناطيربلا :بونجلا .ةداعإ دنغف :اهتهجاؤم نم ذب ال. ئرخل ةلكشم كانه نآ نكذادقل

 4 ”برحا 0داداسيلسوبأ دق ةيناطيربلا ذنهلا تناك .ابونه بونج:يذسنأ ايف طشانوألا .قزاشلا ئقبي

 ١ ةيادب دنعو .' ”نوملسم مهنم نوريثك .راخبلا ءارو ام ىلا يدنج نويلم نم رشكأ ١514 ماع

 1475-116714ناتحفصلا :قفارملا ذلجملا :لتشرشق,تربليجا(١؟)

 701515 نم .بوزراضملا ملاعلا :لئشرشت .ثوبليج )١١(

 110155 نم.,هنسفن عجيوملا(4١)

 اة 154 ض.ةيسفن عجرمللا#(5١)

 )1١( ةعبطم ”درؤفسكوا) 19717111 ةيفالتئالا_جروج ديول ةموكح :ككفتلاو قافولا ؛ناغروم كتيتك .+
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 مالس هدحب ام مالس

 «دونجلا ءالؤه نوك ىلع ةبترتملا ةيسايسلا بقاوعلا ىلا 00 نيام لضرأل ثت هبث 5٠ م

 ةدودحلا انلئاسو لك ناد :ًالئاق لشرشت 2 بتكو 0 دخلا ءابأ 0 ةاركألا ةسيرامم يه

 ناك هنأ اميو. 010! مهئالو ىلع رثؤيوأ نرتحلا ا ديخ ةيدنهلا رضاشلا ريكي نا هنأش

 طسوألا قرشلا يف اهتاسايس ليدعت نم دب الف نيملسملا اهدونج ىلع دمتعت نأ نآلا ايناطيرب ىلع

 ىلع ريثأتلا ليثض ناك يأرلا اذه نأ ىلو - هيأر ناكو .يمالسالا روعشلا ىلا ءيست ال ثيحب

 .كارتألا هاجت ةبدوم رثكأ ةسايسل ةجاحلا ىلا ريشي اذه نا  ءارزولا سيئر

 هل
 نم مغرلاب طاشنلاب ًامعفم ناك ؛برحلا دعب ؛ةيفالتئالا هتموكح جروج ديول ديفيد فلآ امدنع
 ةسداسلا هغولب لبق اهفيلأت ناكو .برحلا نمز يف هدالب ةدايق يف اهاضمأ يتلا ةقاشلا تاونسلا
 لاجم يف عقت ًايصخش هلغشت تناك يتلا ةروفلا رومألاو .دحاو عوبسأب هرمع نم نيسمخلاو
 ةطيرخلا مسرر ةداعال ,هدالب جراخ هتقو نم ريثكلا ةيضمتل تابيترت دعأ دقو .ةيجراخلا ةسايسلا

 ةسايسلا ىلع زيكرتلاو ةيلخادلا ةسايسلا لغاشم نم ررحتلا يف هنم ةبغرو .ملاعلل ةيسايسلا
 .ىل رانوب ىلا مومعلا سلجمو ةيلخادلا ةسايسلا ةرادإب دهع ؛ةيجراخلا

 نكمتيل ءارزولا سيئرل تقولا بسك يف قفخأ دقف .ةمهملا هذهل افك سيل هنا تبثأ ىل رانوب نكلو
 ىلع رصتقت مل تاجعزملا هذهو .تاجعزم ةيأ هجعزت نأ نود نم ملاعلا ءانب ةداعا ىلع زيكرتلا نم

 نمض ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تافالخلا لاقتنا ىلا هتدعت لب ءادنلريا ف برحلا فانثتسا
 ىلع ةظفاحملا اولواح لامعلاو لمعلا بابرأف .عناصملاو عراوشلا ىلا عارتقالا زكارم نم ايناطيرب
 برحلا ىلا نيبناجلا الك هجتاف ؛داصتقالا عجارت نم مغرلاب برحلا نمز يف اهونج يتلا بساكملا
 ةموكحلا تبلط كلذ دنعو ,فنعلا لامعأ ترجفتو «تاباختنالا ىلع دحاو رهش يضم دعب ةيعاذنصلا
 ةموكحلا تيشخ ام عمقل اهذاختا بجي يتلا تاءارجالا يف لوطسألاو شيجلا ةداق ةروشم
 .ةلماعلا ةقبطلا ةروث نوكت دق اهنا  ةيفشلبلا نم فوخلاب ةنوكسملا -

 :تارداصلا تطبهو ,راعسألا تروهدتف ؛١157١و ١57١ نيماعلا يف ايناطيرب داصتقا راهنا دقل
 ذخأو .لبق نم هدهشت ملوحن ىلع قاطنلا ةعساو ةلاطب دالبلا تحاتجاو تاكرشلا لامعأ تفقوتو
 يف ةيجراخلا ةسايسلا تارماغم ءابعأ لمحتت نأ ايناطيرب عيطتست له نولئءاستي نويسايسلا
 عايتبا ىلا يمرت تاءارجا ءابعا لمحتت نأ عيطتست له لب ؛نيدفارلا دالبو نيطسلف لثم ةنكمأ
 ناكسالل ًايلاربيل ًايباجيا ًاجمانرب ىنبت دق ءارزولا سيئر ناكو .لخادلا يف يعامتجالا مالسلا
  نوسيدأ رفوتسيرك روتكدلا «ناملربلا يف هبزح ميعز دي يف همظعم  يعامتجالا حالصالاو
 نيظفاحملا بزح تالمح ةهجاوم يف نوسيدأ روتكدلا نعو جمانربلا نع يلختلا ىلا رطضا هنكلو

 .418 - 4ا/ا/ ناتحفصلا ,بورضملا ملاعلاو لشرشت ؛تربليج (18)

 فوق



 لايتلا راسحتإ

 حودلا راشتنا عنمل ليبسلا نا» ًامئاد جروج ديول يأر ناك كلذ عمو .يموكحلا ريذبتلا ىلع
 يلختلا نأ ًاضيأ هيأر يفو ."”«يعامتجالا مدقتلل ىربك تاعورشم يف ًاروف عورشلا ىه ةيروثلا
 نع ىلختي نأ شآ هناف كلذ عضو ,فنعلاو ناجيهلا مامأ ًاحوتفم بايلا كرتيس تاعورشملا هذه نع

 .طسوألا قرشلا يف ةيروطاربمالا هتاحومط نع ىلختي نأ ىلع ,:تاعورشملا

 ءارزولا سيئر زكر ؛ككفتي عمتجمو ءروهدتي داصتقاو ءيفتخي شيج ةيفلخ ,ةيفلخلا هذه مامأ
 طسوألا قرشلا ةطيرخ مسر ةداعا ىلع هدوهج  برحلا لالخ تازجعملا حرتجا يذلا لجرلا -
 يغصي نأ نود ,ًاعيرس رمي تقولا نأ نم ريذحتلا لصاو لشرشت نوتسنو نأ نيح يف ؛ملاعلاو
 .همالك ىلا دحأ

 - 191/ لياسرف يف ةداضملا ةروثلاو ءاوتحالا :مالسلا عنص يف ةيسامولبدلاو ةسايسلا ,ريام .ج دنرا (16)
 .١؟4 ص ٠١71(, ؛فيونك درفلا :كرويوين) 6

 فرش





(0) 
 .سيئر ءارآ اهيلع ترقتسا يتلا طسوألا قرشلا ةيقافتا ماكحأ نأ نيبت
 يذلا جهنلا نم ةيمهأ:نقا..,ةفيلحلا لودنلا نم هئالمزو ايناطيرب ءارزو

 ( طك :هلالخ بفورطظلا تناكإب كايرط ًانمز ىفققإ .هنإ جهنلا اذه يناوج حا, اهيل لوصولا عبتا

 مهلحم لح ةقادصلا نورهظي اوناك نيذلا بناجألا ءامعز اق: .اوسا ىلا ءىيس نم لدبتت ,ىرنس
 نوموزهملا ءادعألاو ,نيقباسلا ءافلحلا نيب تاموصخ تبشنو ,نواعتلا يف ةبغر لقا نورخآ

 . .ذخأ  مئادلا لشرشت مه ناك يذلا  يناطيربلا ناعجلاو ءاوشعتناو مهتاوق عيمجت اودامعأ

 ١ .اهجتف يتلا يضارألاب ثيشتلا ىلع ةردقلا دقفيو يؤذي

 وه:,ةياهنلا يف ققحتتس يتلا ةيوستلا :فعضي نأ هنأش نم ناك :تاضوافقملل رخآ بناج ةمثو

 .. تاضوافملا ىلع انهار ًافصو انقلطأ ام اذإو ,تاضوافملا ةمس ناك ةينلا ءوس ناب. ماعلا سايسجالا

 ..ءارزو سيئر اهقبط يتلا ةيجيتارتسإلل ةجيتن هتذختا يذلا لكشلا تذختا اهنأ لوقن نا انل ناكل

 هسقن تقولا يف دامتعالا عم ,ايلاطيإو اسنرف ةهجاوم يف ةدحتملا تايالولا عضو فدهب ايناطيرب

 . ةيتايفوسلا ايسور نُم ًالبقتسم اهل ضرعتت دق راطخأ نم ايناطيرب ةيامحل ةدحتملا تايالولا. ىلع

 تايالولا نأ جدوج .ديولبفشتكي ملو . اهحلست .ديعتستو اهطاشن .ديعتست نأ دعب ايناملا نم:ىأ

 ١ |ةلوج تهتنا نأ .دعب الإ .ىرخأ + ةلود ةيآ :ةفيلح الو ايناطيرب ةفيلح نوكت نأ يونت ال ةدحتملا

 ىلع .ةمزاع ةدحتملا تايالولا تناك .6-1970 ةلوج ادبتل 1518-1515 تاضوافم

 كلذ يف ربجأ جروج ديول نأ ىرنسو :«ةكباشتملا فالحألا» نمو ةيملاعلا نوؤشلا نم باحسنالا

 . اكريمأ عم فلاحتلا ماد ام اسنرف عم فلاحت ىلا ىعسف .هعبتا يذلا جهنلا سكعي نأ ىلع نيحلا

 قرشلا يف اسنرفل ةيداعملا. هتسايس سكعي نأ ىلع هربجأ :يلاتلاب , .اذهو. هدي لوانتم يف سيل

 .زمألا ىهتناو ثدح.دق ناك يسنرفلا  يناطيربلا فلاحتلاب قحل يذلا_ىذألا نكلو .طسيوألا

 نأ نويكريمألا رعش امنيب :مهولذخ نييكريمألا نأ نمألا ةياهن يف نويناطيزبلا ةداقلا رعش دقو

 اي لااا



 مالس هدعب ام مالس

 ةجيتنو .اهلجأ نم تناك ةيملاعلا برحلا نأ ضرتفي يتلا ايلعلا لثملا ةقافصب اوناخ نييناطيربلا

 ضوافتلا ةيادب تناك ؛ةكنحلا ىلا نوسليو وردوو راقتفاو ريمضلا عزاو ىلا جروج ديول راقتفال

 .أوسأ اهتياهنو ةئيس طسوألا قرشلا ةيوست نأشب

(0 
 ادح حلصلا تادهاعم ماكحأ ةغايص يف يصخش رودب مايقلا ىلع نوسليو ىردوو ميمصت غلب

 فصن رداغي يكريمأ سيئر لوأ ناكف - تاضوافملا هسفنب ىلوتيل ابوروأ ىلا ءيجملا ىلا هعفد

 لاقف .ءافلحلا قلق تراثآ اهل ةقباس ال يتلا ةوطخلا هذهو .هتيالو ةدم ءانثأ يف يبرغلا ةركلا

 نم ةيترم ىندأ نونوكيس ,تاموكح ءاسؤر مهرابتعاب ؛«ءارزولا ءاسؤر هءالمزو هنا وصنميلك

 سيئرلل نوكيس ةيقبسألا مكحبو .ةموكح سيئرو ةلود سيئر هرابتعاب يكريمألا سيئرلا

 .حلصلا رمتؤم ةسائر يف قحلا يكريمألا

 يف دييأتلا بسكل هتقو لك ارذاتوس ابو نونعلو ىف ناو تاحازتلا اميقو فححعلا ف كيو

 دراودا هراشتسمل اكراتو ءاهحرتقي يتلا حلصلا طورشل ةماع ةدحتملا تايالولا يفو خويشلا سلجم

 أدب ؛اهببسب اميرو :«تاحارتقالا هذه ضفر يكريمألا سيئرلا نكلو .ابوروأ يف هلثمي نأ سواه

 نوديدعلا نويكريمألا هوراشتسمو نوسليو ربع نأ دعبو .سواه لينولوكلا صالخا يف كشي

 ىلا اولصو ,1518 (ربمسيد) لوألا نوناك يف «نطنشاو جروج» ةرخابلا ىلع يسلطألا طيحملا

 .(ربمسيد) لوألا نوناك نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موي تسيرب ءانيم

 رداغ امدنع» :ًالئاق زئيك درانم نوج بتك دقو .بخاص بيحرتب لباقي بهذ امثيح نوبسليو ناك

 رئاس يف خيراتلا يف امهل ليثم ال يبدأ نوفنو ةيلاع ةناكمب عتمتي ناك نطنشاو نوسليو سيئرلا

 تاباطخ نم حلصلا رمتؤم يف ثدحيس ناك امل لضفأ أ افيو انل مدق وشال نكلو "ملال ءاحنأ

 عضوم» تايالولاو بوعشلا تناك .رمتؤملا يف ثدحت نل يتلا رومألا نع اهيف ثدحت يتلا نونو

 نكي ملو .«ةبعل يف قدايب وأ علس اهنأكو ىرخأ ةلود ةدايس ىلا ةلود ةدايس نم لقتنتل ةضي

 سكع رمألا ناك لب :«ةقالعلا يوذ ناكسلا ريخو ةحلصمل تققحت» ةيوست لك نأ ىه ثدح مام

 ةئيهت لجأ نم (ثدحي نل كلذ نا لاق نوسليو نأ عم) تققحت تايوستلا هذه نأ ذإ ؛كلذ

 نييئزلا دالب نا .*!«ةرطيسلاو يجراخلا ذوفنلا» ءارو ىعست «ةسفانتم لود بلاطم نيب قيفوتلا»

 .اهمسر يتلا قيرطلا كلست مل اهسفن نوسليو
 تايقافتا ىلع عيقوتلا هيف مت يذلا تقولا ةبارق يأ :1514 (ربمفون) يناثلا نيرشت رهش يف

 تاباختنالا يف يكريمألا خويشلا سلجم ىلع هترطيس دقف دق نوسليو سيئرلا بزح ناك ؛ةندهلا

 .؟8 ص ١157١(, ,داهو سيربو تروكراه :كرويوين) مالسلل ةيداصتقالا بقاوعلا ءننيك درانيام نوج )١(

 .سداسلا مسقلا نم لوألا لصفلا ىلا عوجرلا ىجري نوسليو سيئرلا بطخ ىلع عالطالل (*)

 قوق



 رايتلا ناسحتإ

 سيئرلا موصخ ىلا خويشلا سلجمل ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل يف ةيبلغألا تلقتنا اذكهو . ةيفصنلا
 نيمأت يف تالكشم هجاويس هنأ ديفي ام نوسليو سيئرلا ىقلت حاصلا رمتؤم ءدب لبقو .يكريمألا
 «ةنويللا ىلا رقتفت يتلا نوسليو سيئرلا ةعيبط نكلو .اهنأشب ضوافتيس حلصلل طورش ةيأ ماربا
 ففخت نأ اهنأش نم يتلا ةيسايسلا تاقفصلا دقع يف طرخني ىأ تالزانتلا مدقي نأ نود تلاح

 .هدالب يف ةيسايسلا تالكشملا هذه

 هكلسي نأ بجي يذلا ليبسلا يف رظنلا نعمي مل هنأ ةدحتملا تايالولا جراخ لاحلا يف حضتا دقو
 هنهذ يفو ابوروأ ىلا لصو دقل .ذيفنتلا عضوم ءاهب ىدان يتلا ةميركلاو ةيلاثملا ءىدابملا عضول
 بلطتت يتلا رومألا ةجلاعمل ةددحم تاحارتقا هعم لمحي ملو ةماعلا ةفصلا تاذ ءارآلا نم ريثكلا
 بقعأ ام ىلا اهيف راشأ :ةركاذلا نم ىحمت ال نوسليو سيئرلل ةروص زنيك مسر دقو .مسحلا
 ريدي ماع لكشب سلجملا ناك :ءءيش يأ صحمي مل سيئرلا نأ امب» :لاقف ءابوروأ ىلا هلوصو
 ىلا رقتفي ناك نوسليو سيئرلا نأ امبو ."!«ةيناطيرب وأ ةيسنرف ةدوسم ساسأ ىلع هلامعأ
 نشري انفي ال ناكف «لقرمملا نود ىلا «روقنيسنا قف ةضؤافكا قدح :لاو عساولا عالظالا
 .هترياسم لع هيلع نع ارجاع هتنيفن كقولا قا ناكر هاةتالمو ةرياتش

 نكلو ؛لخادلا يف خويشلا سلجم عمو جراخلا يف ءافلحلا عم  لهاستلاب سواه هيلع راشأ دقل
 هتلص عطق هنأ مث .اهادسأ يذلا ميمحلا قيدصلا ىداعو ,ءاردزاب ةحيصنلا ضفر نوسليو
 .ىرخأ ةرم هاري نأ 6ك ماع فصتنم ذنم ضفرو ؛سواهب

 هل
 ةيلايربمالا نم نييكريمألا ظيغ لعج ىلا فدهت ةيطسوأ قرشلا جروج ديول ةيجيتارتسا تناك
 دق يتلا تالاجملا نع يكريمألا سيئرلا هابتنا فرص ىلاو ءاسنرفو ايلاطيا بلاطم ىلع بصني
 يف ؛:حلصلا رمتؤمل يناطيربلا ريتركسلا ,ءيكناه سيروم نود دقو .ايناطيربل تابوعص اهيف قلخي
 ذخأب نوسليو سيئرلا عانقا ةلواحم ىلع مزاع» :جروج ديول نأ .رمتؤملا داقعنا لبق ,هتركفم
 رمألا ةقيقح يف كانه نكت ملو ."”«نيطسلفب وه ىظحي يكل ايقيرفأ قرش يف ةيناملألا تارمعتسملا
 اياضقلا امأ ءايلعلا ةيولوألا اهل تناك ةيبوروألا اياضقلاف :تقولا مظعم صاخ دهج ىلا ةجاح

 يف ةيفشلب تاروث ثودح نم فوخلاو ايسور ةلأسمف ءًايبسن ايندلا ةناكملا اهل تناكف ىرخألا
 امأو .ايناملا لبقتسم تناكف ىربكلا ةيضقلا امأ .حلصلا رمتؤم سجاه اناك ءابوروأ ءاحنأ رئاس
 لافت رقع روماي ذاق قزق ةيستللو ناكو ءانتدبةناكم لثحتا دقق ةيئانفعلا ةرروظاريسألا ليقتسم
 جروج ديول دعبتسا هرومألا هذه رود ءاج املف .لماكلا همامتها طسوألا قرشلا هئاطعا نود

 قرشلا يف ايناطيرب اهتلتحا يتلا قطانملاب ةقلعتملا لئاسملا رمتؤملا لامعا لودج نم هئاكذب

 .78 ص ,(1977 ننلوك :ندنل) 141721١ - 1915 :؟ دلجملا ,رارسألا لجر ,يكناه ؛ليكسور نفيتس (؟)

 فران



 مالس هدعب ام مالس

 تقولا يفو .يكريمألا سيئرلا لبق نم صيحمتلا قاطن جراخ لئاسملا هذه عضو كلذيو ءطسوألا

 ىلع بصنتل ةيلايربمالل ةيداعملا يكييمألا سيئرلا دوهج ايناطيرب ءارزو سيئر لّوح هسفن
 نمز يف اهتافيلح . طسوألا قرشلا يف ايناطيربل ةمحازملا لودلا تاحومط يف قيقدتلاو صيحمتلا
 .برحلا

(5) 
 ةيسنرفو ةيناطيرب بوعو ءاقل ةفيلحلا لودلا بناج ىلا برحلا لوخد ىلع تقفاو دق ايلاطيا تناك
 ةيروطاربمالا مساقت دنع اهلانت ةصح فاطملا ةياهن يف اهنمض نم :ةيميلقا بساكم اهئاطعاب

 ايناطيربو ايلاطيا اهيلع تعقو ةدهاعم هتدسج دق ةيكرت ضارأ اهئاطعاب دعولا ناكو .ةينامثعلا
 ةيقافتالا تصنو '١1511. ماع يف تدقع يتلا «نييروم ود ناج ناس ةيقافتا مساب تفرعو اسنرفو
 ناف ةيسورلا ةموكحلاب اوحاطأ كيفشلبلا نأ اميو .ايسور ةقفاومل ًاعضاخ اهذيفنت نوكي نأ ىلع
 ءاهب اودعو يتلا يضارألاب نويلاطيالا بلاط كلذ عم .ذيفنتلا عضوم ًاقالطا عضوت مل ةيقافتالا
 مل اذإ» نايل خويشلا سلجم ءاضعأ دحأ لاقف .مهريغ عم ةاواسملا مدق ىلع مهتلماعمبو
 . وعيش يأ بلطن نلف ءيش يأ ىلع نورخآلا لصحي

 تناك امك ىرغصلا ايسآ وأ  لوضانألا نم ًاءزج لانت نأب دعو ىلع تلصح دق ايلاطيإ تناك
 ةيلاطيا تايلاج لوضانألا يف نكت مل نكلو ءبرحلا تلخد ام اذإ  ًانايحأ ىمست لوضانألا
 .اهحلاصم ةياعر نع ةلوؤسم اهنأ ايلاطيا يعّدت ىرخأ تايلاج الو ءايلاطيا ةيامح يعدتست
 ببس نم كانه نكي مل ءنوسليو وردوو اهب ىدان يتلا ريصملا ريرقت ءىدابمل ًاقفو هنأ ةقيقحلاو

 ليوناميإ ايلاطيا ءارزو سيئر نأ ادبو .ىرغصلا ايسآ نم ءزج يأ ايلاطيا لالتحا غوسي
 راعس ةيون يف ناك يلاطيالا ماعلا يأرلا نكلو ءاهنع عفادي يتلا ةيضقلا تابوعص كردأ ودنالروأ
 .لونين ىس ينديس نورابلا ةيجراخلا ريزوب ًالثمم ءارزولا سلجمو ناملربلا نأش هئأش يموق

 ءافولاب ءافلحلا عانقإ يف قافخالا يدؤي نأ نم امهفوخ يف نيقحم ىنينوسو ىدنالروأ ناكو
 ءايلاطيإ لخاد يسايسلا امهفقوم ضيوقت ىلا ءبرحلا نمز يف ايلاطيال اهوعطق يتلا مهبوعوب
 .ام ءارجا ذاختا امهيلع نأ ارعش دقف يلاتلابو

 بونج يف لازنا جمانرب ذيفنت يف 6 (سرام) راذآ فصتنم نم ًاءدب ةيلاطيالا تاوقلا تعرش
 تفقوت اهنكلو .نفسلا ىلا ةدوعلا مث ماظنلا ةداعتسا ةجحب (ايلاتنا ًايلاح) ايلادأ دنع لوضانألا
 يف ام دح ىلا مئاد ساسأ ىلع ةيلاطيا تاوق كلانه تناك نيرهش دعبو ؛نفسلا ىلا ةدوعلا دنع

 اولزنأ نأ دعب ؛نويلاطيالا نوكي نأ ءافلحلا يشخو ."”لحاسلا ىلع سيرامرم يف مث نمو ايلادأ

 ِق ميسقت 1١919 :١97 حلصلا رمتؤم يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا :رفيس ىلإ سيراب نم ءشيرمله لوب (4)

 134 ص( يياهوا ةيالو ةعماج ةعبطم :ىياهوا «سوبمولوك)

 5١. 19 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (0)

 4غ ص ؛(هسفن عجيرملا (0)

 فيل



 رايتلا راسحنإ

 يذلا لوضانألا نم ءزجلا كلذ لماك لالتحال لخادلا ىلا اوفحزي نأ كشر ىلع ؛ ء,ربلا ىلع مهتاوق
 .هلالتحا يف ًاقح مهل نأ اوعدا

 نوسليو وردوو هجوف .ةلأسملا هذه ةجلاعمل ةمدقملا ىلا ةدحتملا تايالولا جروج ديول عفد ذئدنع
 ةيميلقالا ودنالروأ بلاطم ىلع ًافطلم ًاريثأت سرامي نأ هايا ًادشانم يلاطيالا ماعلا يأرلا ىلا ءادن
 (ليربأ) بادي ؟4 خيراتب حلصلا رمتؤم يلاطيالا دفولا رداغ اذكهو ءطسوألا قرشلاو ابوروأ يف
 ,حلصلا رمتؤم نع ايلاطيا بايغ يفو . لخادلا يف ةدناسملا ءارو ًايعس هدالب ىلا ًادئاع 5
 دقف ,ءسمألا ةفيلح تناك ايلاطيا نأ عمو .ايناطيربو اسنرفو ةدحتملا تايالولا اهيلع تبلقنا
 لاق اهيلع ءافلحلا بصعت ذإو .مالسلا ىلع ًاراطخأ قلخت ةيناودع ةيلايربما ةلود ةتغب تراص
 ."!ممألا ةبصحعل ةيادب نم اهل ايد :وصنميلك

 لاسررا ءاينأ ا 1115 (ويام) رايأ نم يناثلا يفو
 تايالولا لوخد لامتحا نع ثدحتو يكريمألا لوطسألا لاسرا ضرعف هريمزأ ىلا ةيلاطيا نفس
 رايأ نم سماخلا مويلا لولح عمو .”ناودعلاب ةميزه قاحلا لجأ نم ايلاطيا ىلع ًابرح ةدحتملا
 نييلاطيالا نأ اوعدا عئاظف نع تاياكح نوكحي هريغو نوسليو سيئرلا ناك اميفو , (ويام)
 رايأ نم عباسلا لبق رارق ذاختا ىلع اوممصف ؛ظيغلا تالاح ىصقأ يف ءافلحلا ناك ءاهوفرتقا

 اوبلطي نأ ىلع اوقفتا ءجروج ديول هب مدقت حارتقا ىلع ءانبو .يلاطيالا دفولا ةبدوع دعوم ,(ىيام)
 فدهلا نكلو ؛ماظنلا ظفح ةجحب هريمزأ يف تاوق لازنا ؛:ةحاسلا نم اهبرقل ًارظن ؛نانويلا ىلا
 .(ويام) رايأ ١١ يف ربلا ىلا ةينانويلا تاوقلا تلزن دقو .ةيلاطيالا ةيلمعلا ضاهجا ناك يقيقحلا

 نكلو :نييلاطيالا ىلا طقف ًاهجومو ًاتقوم ءارجا ةينانويلا تاوقلا لازنا نوكي نأ ءافلحلا دصق ناك
 ,يكناه سيروم داقتعا ناكو ؛ةموميد رثكأو ةفلتخم ةفص ةيادبلا ذنم ذختا ينانويلا لازنالا
 تاوقلا تلزنأ ثيح «ريمزأ بيج نا :حلصلا رمتؤم يف ةيناطيربلا رسلا ةنامأ ةعومجم سيئر

 ديول نأ ذإ ؛هدحو هيأر اذه نكي ملو .(7نانويلا ىلا همضو ايكرت نم هعاطتقا بجي ؛ةينانويلا

 هايؤر ىلا امهلامتساف :نانويلا ءارزو سيئر ءسوليزينف سويريتويلا امهرهب دق نوسليوو جروج
 .ةيخيراتلا نانويلا ةلاسرل

 نكي ملول ىتحو :ةفيلحلا لودلا ةداق هئالمز تاليخم ىلغ ةلهذم ةرطيس سوليزيتف رطيس دقل
 يوهتسي هتعيبطب هفقوم ناكو .ةفيعض تناك ايلاطيا ةجحو ةيوق تناك هتجح ناف ,كلذك رمألا
 يف سوليزينف بلاطمف .ةيناطيربلا حلاصملل جروج ديول ديا ةيكريمألا ءهادابملل نوسليو مهف

 سمزآ نأ مث ٠ .ةيخيرات ةدعاق ىلإو ةيناكس ةدعاق ىلا دنتست 3 ؛ايلاطيا بلاطمل ًاقالخ «لوضانألا

 .روصعلا مدقأ ذنم ةيقيرغالا ةراضحلل ًازكرم تناكو :ةينانوي ةنيدم تناك ,ةيلحاسلا ةمصاعلا

 .590 ص ءهسفن عجرملا (0)
 . هسفن عجيرملا )0

 ." ص ١ دلجملا ءيكئاه ,ليكسور (9)

 ك0



 مالس هدعي ام مالس

 اهناكس ددع نأ ١151١(« ماع ةعبط) كاذنآ ةلوادتملا اهتعبط يف ةيناطيربلا ةعوسوملا تركذ دقو
 ةثيدحلا ريمزأ نأ» ةيناطيربلا ةعوسوملا تفاضأو .«نوينانوي مامتلاب مهفصن» ةمسن ٠٠

 ىلا ةملسملا ايكرت نم اهيف مكحلا لقن ةركفو :«...ةيحيسم ةنيدم ةموكحلا ادع ام ءيش لك يف يه
 تيقلو «ةينليهلاو ةيحيسملا ميقلا بحاص ديول سفن يف ًاديدش ىوه تيقل ةيحيسملا نانويلا
 .ريصملا ريرقت ءىدابم بحاص نوسليو سيئرلا سفن يف ًاضيأ ىوه
 ءايلاطيال ًافالخ ءاهنكلو ؛ءافلحلا بناج ىلا ةرخآتم برحلا تلخد ءايلاطيا نأش اهنأش ؛نانويلاو
 يناطيربلا لوطسألا حبر امنيحو .ىربكلا ةبعلل ىلوألا مايألا ذنم ايناطيرب ةياعرب ىظحت تناك
 نيدلبلا نيب عمجت تناكو :نانويلا لالقتسا برح حبر دقف ,1/11/ ماع ونيرافان ةكرعم يف برحلا
 ."!ايناطيربل يعيبطلا فيلحلا نانويلا يف ىري جروج ديول ناك .ةقادص ديلاقت
 نم ةنيعم قطانم امهاتلك تفدهتسا دقف :ةضقانتم بلاطمب نانويلاو ايلاطيا ثمدقت
 نوسليو انصق ناك ةيناذويلا تاوقلا لانسر ىدلو :رضتست تناك ىثلا ةينامثعلا' ةيزؤظاريمالا
 بلاطت ىتلا اهنيع ىهو :قطانملا هذه ىلع ءاليتسالا نم ايلاطيا اوعئمي نأ ةفيلحلا لودلا ةداقو
 رثألا نكلو .قطانملا هذه اهيلإ لوؤت نأ بجي يتلا ةلودلا ددحي رارق ىلإ لصوتلا لبق «نانويلا اهب
 بناجلا يف ناكو .ينانويلا ءاعدالا دييأتو يلاطيالا ءاعدالا راكنا ناك ءارجالا اذهل يلعفلا

 ىلا جروج ديول ةرظن عم ةقباطتم تءاج اهنكلو :ةجيتنلا هذهل اوعزج نيذلا كئلوأ يناطيربلا
 .ةيناطيربلا ءىدابملاو حلاصملا
 نوسليو ىردوو هابتنا لوحي نأ عاطتسا ذإ «دحاو نآ يف ةديدع دصاقم جروج ديول ققح دقل
 ضرفل ةعيلطلا يف فقي ىكريمألا سيئرلا لعج امدنع ءايلاطيإ فادهأ ىلا ايناطيرب فادهأ نع
 ,نييلاطيالا ةداقلا عم رومألا مسح تقو فزأ املف ريمزأ ءازا ايناطيرب ةسايس ةقيقحلا يف وه ام
 ىحنم احن دقف جروج ديول امأ ."7«ةيلايربمالا مهتاحومط» ىلع ًاديدش ًابينأت نوسليو مهبنأ
 ءارزو سيئر ءىدنالروأ ىكبأ هنا دح ىلا ؛هتغالبب زاتما باطخ يف مهتلابن مهيف دشانف ,رخآ
 مهدحأ هدهاش دقو ؛هلاعفنا نع ربعي ًاجيشن جشني ذخأو ذفاونلا ىدحا ىلا هجتا يذلا ءايلاطيا
 ."'0نيكسملا خيشلا ديسلا اذهل اولعف اذام» :لأسف عراشلا ربع

 هفعضأ دقو :.1514 (ىينوي) ناريزح نم رشع عساتلا يفف .حضتا نأ ثبل ام هل هولعف يذلا
 نم ةلاقتسالل ودنالروأ رطضا ؛حلصلا رمتؤم يف ةيميلقالا ايلاطيا تاحومط قيقحت يف هقافخا
 .ايلاطيا ءارزول سيئرك هبصنم

 ذنم ايناطيربل ةفيلحك ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع برحلا نانويلا لوخد ضرع سوليزينف نأ ركذتن نأ بجي (*)
 .برحلا لوخدب ًايئاهن ًارارق ايناطيربو ايكرت تذختا نأ لبق كلذ ناك ١1514. ماع فيص

 )٠١( ص .هسقن عجيملا 6١.

 )١١( ص ,هسفن عجرملا 4١.

 فيا



 رايتلا راسحتإ

)5( 
 وه ؛ىرخأ ىلا ةهج نم نوسليو هابتنا ليوحتل جروج ديول هدعأ يذلا يناثلا عورشملا ناك
 .ةيروسب اسنرف ةبلاطم ةمواقم ىلع هضيرحت

 ةيروطاربمالاب ةصاخلا تاضوافملا يف كراشي نأب يكريمألا سيئرلل حلصلا رمتؤم حمس دقل
 طاقن نأ نم مغرلابو .ايكرت ىلع برحلا يف ةتبلا كرتشت مل ةدحتملا تايالولا نأ عم ,ةينامثعلا
 ايكرتل حمسي مل ءايناملأل ًافالخف) ةينامثعلا ةيوستلا ىلع قبطت مل ةرشع عبرألا نوسليو ىردوو
 نع ًاريبعت هذه هطاقن تناك :(اهمالستسا ىلع طاقنلا هذه نم يأ قيبطت ساسأ ىلع ملستست نأ

 نا امف ؛ةيحانلا هذه جروج ديول كردأ دقو .ةماعلا اياضقلا ةبراقم يف اهدمتعا ةيسايس ةفسلف

 ءارزو سيئر فرص ىتح ؛ةيبرعلاب ةقطانلا ةينامثعلا تايالولا عوضوم نوسليو سيئرلا لوانت
 كلذو ءاسنرف فادهأ ىلا هلّوحو ايناطيرب فادهأ نع ىكريمألا سيئرلا هابتنا هئاكذب ايناطيرب

 نوسليو طاقنو فانتي ديدهت ىهو - ةيروس لالقتسال يسنرفلا ديدهتلا ىلا ههابتنا ّدش امدنع
 .هئدابمو

 لودلا يلثمم نم هريغو يكريمألا سيئرلا مامآ رهاظتلا دح ىلا هيدامت يف يناطيربلا دفولا لصي مل

 ديعب» هنا رمتؤملا ءاضعأل هلوق يف ًاقيقد يبنللا لارنجلا ناك دقف .قدامدررخ لصيف نأب

 يناطيربلا دفولا نأ ديب .""”«اهترادإبو ةنيدملا لالتحاب لصيفل حمس ؛قشمد ىلع ءاليتسالا

 لصيف نأ نويناطيربلا ىعداو .ةيروس ريرحت يف ماه رودب اوماق هعابتأو لصيف نأب رهاظت

 ضفر ةيرح كلمي اديدحت هناو ؛ةرحلا ةيروس مكاح نوكي نأ يف قحلا بستكا كلذل ةجيتن

 جروج ديول حرط دقل .كلذ لعفي نأ راتخا اذإ نيسنرفلا نيراشتسملاو ةيسنرفلا ةروشملا
 ءارزولا سيئر هلاق امل ًاقفوو ؛فالخلا ةلأسم يه هذه نأكو ءساسألا اذه ىلع عوضوملا

 ةقيدص ايناطيرب نأ ىعداو ءوصنميلك اسنرفو لصيف ةيروس امه فالخلا يفرط ناف يناطيربلا
 .امهنم يأ ىلا زاحنت نل كلذلو نيفرطلا

 هعسي ملو .مهريصمو مهتموكح رايتخا يف نييروسلا قح دييأت ىلا لايم هتعيبطب نوسليو ناك

 عم لصيف عمتجا دقو .ةيوست قيقحت ليبس يف نواعتلل لصيف دادعتساب ًايباجيا رثأتي نأ الإ

 ماق عامتجالا دعبو :نيدنارب سيول يكريمألا ينويهصلا ميعزلل لثمم وهو ,رتروفكنارف سكيلف
 قيقحت قييقحت قيرع ىلع :ةيزعض اهرابتعاو ةمئاق دعت غل ةييرعلا ةلأسملا نأ» زيدنارب غالبإب رتروفكنارف

 ,حلصلا رمت وم يف برعلا لثمم هتفصب ءلصيف نأ يه ةقيقحلاو .""«حلصلا رمتؤم لبق انجمانرب

 لالقتسالا ةقطنم نوكت نأب بلاطي يتلا ةقطنملا نم نيطسلف دعبتسا هنا رمتؤملا ءاضعأل لاق

 ,ةيدوهيلا بلاطملا عم هلماعت يف ةرهاظلا لصيف ةينالقع نيب ًاداح نيابتلا ناك دقل .يبرعلا

 15١. ص ؟ دلجملا «(11755 ؛ليي ةعماج ةعبطم :نفاهوين) حلصلا رمتؤم نع تاركذم ؛جروج ديول ديفيد (1؟)

 وارو ربراه :كرويوين) ةيئانث ةايح ةريس :رتروفكنارفو رزيدئارب .ركيب درانويل )١19(
 .ا١ و١ ص(

 قي



 مالس هدعي ام مالس

 وصنميلك اهربتعا يتلا ةبلاطملا هذه  لالقتسالاب برعلا ةبلاطم عم هلماعت يف وصنميلك بلصتو
 .ًايناطيرب ًاقافن

 ىلع ذوفنلا ةسرراممب نييسنرفلل مهتقاط ردق حامسلل نودعتسم مهنا نويناطيربلا لاق دقل

 فرعي امك ءلصيف نأل ءقدصلا نع دعبلا لك ًاديعب ءاسنرف رظن يف ؛لوقلا اذه ناكو .لصيف
 نيدم هنأ رعشي لصيف نأ ًايلج ناكو .يسنرفلا ذوفنلا وأ يسنرفلا هيجوتلا لوبق ضفري ؛عيمجلا
 .حلصلا رمتؤم ىلا هدفو تاقفن لفكتت ايناطيرب تناكو ,مهنم لام لا ىضاقتي ناك دقف .نييناطيربلل
 دراودا ساموت «يناطيربلا طابترالا طباض هبحصي ناك حلصلا رمتؤم لالخ هجتا امثيحو
 هنأ يأ هل مجرتملا ةمهمب موقي ناك يذلاو هتقث طحمو هراشتسمو هقيدص ناك يذلا ؛ سنرول

 .هقرافي ال يذلا هقيفر ناك

 ةيروس نع لزانتلا عقاولا يف ينعي ةيروس مساب ًاقطان لصيفب لوبقلا نأ نويسنرفلا كردأ ذإو
 نينس ذنم اسنرف يف اميقم ناك ءالؤه زربأو .مهرايتخا نم نييروس ةداقب اوؤاج دقف ءايناطيرب ىلا
 ىعداو .ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ةياعر تحت اسنرف يف شيعي ناك مهضعيو :؛ةديدع
 اوسيل نويروسلاف ,برعلاو نييروسلا نيب نيدلاو ةغللا يف هبشلا هجوأ نم مغرلاب هنأ نويسنرفلا
 .اسنرف هيجوت تحت مهصخي دلبب نوريدج مهو «ًابرع

 لحب ايوروأ يف ايناملأ ةهجاوم يف اسنرف عم ايناطيرب نواعت طبر ذإ داضم موجهب جروج ديول در
 ماقأ دق ناكو ىصنميلكل ةبسنلاب ةيغاط ةيمهأ تاذ ةيناملألا ةلأسملا تناكو .ةيروس ةلأسم
 جروج ديول ىلا لصوملاو نيطسلف نع لزانت امدنع 1114 ماع ةياهن يف ةيمهألا هذه ىلع ليلدلا
 .يسنرفلا -.يزيلكنالا فلاحتلا زيزعت لجأ نم

 لبق امدنعف .ةيسايسلا ةيحانلا نم هيلا باهذلا عيطتسي دح ىصقأ ىلا لصو دق ىصنميلك ناك
 هيلا تبلط !ذإف .طوشلا لماك عطق دق ناك ؛ةيسنرفلا طورشلا هلوبق طرشب ةيروسل اميعز لصيفب
 تبلط دق نوكت ؛لماكلا يبرعلا لالقتسالاب ًاضيأ لبقي نأ لب لصيف لوبقب يفتكي الأ ايناطيرب
 نعاس ىلإ جام قرص فرك ناك كلذ: مس. سايب سفن نمدتو طمزحشلا' | 3 ير انهخ :ةنملا
 يف و . ضمم فقوم يف هعضو امناف نيتلأسملا جروج ديول نرق امدنعو «ايناملا ةهجاوم يف ايناطيرب
 تاو ظابحا نم هباصأ ام تبسي ًأظيغ اسنرف ءاززو سيكر نجفنا ام ًاريثك ءامهتاعامتجا قاطن
 .""ةزرابملل ًاحالس سدسملاو فيسلا نيب هرّيخو :ةزرابملل جروج ديول يدحت ىلا هظيغ هعفد ةرم

 دقف ..ةحارصب هفقوم طسبي مل هنأ ىلا ًادئاع سيل هيف هسفن ىصنميلك دجو يذلا عضولا اذهو

 نع يلختلاب حمسي نل اسنرف يف يسايسلا ماعلا يأرلا نا جروج ديول يراشتسم دحأل ةرم لاق

 اسنرف نكلو «ىندألا قرشلاب ةصاخ ةيانع ينعم ريغ ايصخش هناو» :ةيروس يف اسنرف بلاطم
 ءاسنرف عضو عم معالتت ةيوست عقوتي يسنرفلا ماعلا يارلا ناو ...كانه ريبك رودب ًامود تماق»
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 اذهو ةغلابم ةيآ همالك يف نكت مل ."”«طرشلا اذه يبلت ال ةيوست ةيأ لوبق ...عيطتسي ال هناو

 ءارزو سيئر ىلع ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ولوؤسم اهمظن يتلا ةيفاحصلا ةلمحلا هيلع تلد ام

 نكلو .""”نييناطيربلل ريثكلاب طّرف هنا اومعزف «(ابيد يد لانروج ول) و (ناتول) يتديرج يف مهدلب
 وصنميلك اهربتعا ام ضقن لصاوو ءتالزانتلا نم ديزم لجأ نم طغضلا عبات جروج ديول

 جروج ديول نا ؛نآلا دعب ءيش نع عجارتا نل» ئصنميلك لاق .اسنرفل ةتباث ةيناطيرب تامازتلا
 ("70ناّدغ صخش

 قرشلا نم اسنرف داعبتسا ىلع دحلا اذه ىلإ ًاممصم جروج ديول لعج يذلا ام دعب حضتي مل

 ةقطنملا يأ ءايكيليك يفو ؛ةيروس يف اسنرف بلاطم نم قلعملا جروج ديول فقوم ناك .طسوألا

 لجأ نم لالتحالا لصاوتس ةيناطيربلا تاوقلا نأ ىه ءاهل ةيذاحملاو ةيروس لامش ةعقاولا
 يداحا ًامالس ناك مالسلا اذه نكلو ."7لصيف برعو نييسنرفلا نيب مالسلا ىلع ةظفاحملا

 اهزكرم ةقيض ةيلحاس ةقطنم لالتحا ةريغص ةيسنرف ةوق تلصاو دقل .ايناطيرب هتضرف بناجلا
 ىلع ةفطاخ تاراغب مايقلا ءلصيف ةقطنم بناج نم :ةيبرعلا تادحولا تلصاوو :توريب

 لامعألا نم لصيف ةقطنمل ةيامحلا ةيناطيربلا يبنللا لارنجلا تاوق بوجو رفوو ؛نييسنرفلا

 ١ .ةيسنرفلا ةيراثلا

 نوسليو سيئرلا نأ ادبو. نييسنرفلاو برعلا نيب بشنت دق برحلا نأب يبنللا لارنجلا رذنأ دقل

 :وصنميلكو جروج ديول نم الك تغاب ًاحارتقا هلعف در ناكف دجلا لمحم ىلع راذنالا اذه لمح

 ىأر دقو .هناكس تابغر نم تبثتلل طسوألا قرشلا ىلا ةنجل لاسرا ىلا هحارتقا يف اعد دقل

 هنأ مهنم ًاداقتعا ءينايبص حارتقالا اذه نأ نومضخملا نويناطيربلاو نويسنرفلا نولوؤسملا

 جروج ديول ىلا ةبسنلاب اما .يكريمألا وأ يبوروألا موهفملاب ماع يأرل طسوألا قرشلا يف دوجو ال

 ءارزولا سيئر لواح كلذ عم .ًاليوط ًاتقو بلطتي ةنجللا لاسرا نأل ًابعرم حارتقالا ناك دقف

 اهمامتها زكرت ةنجللا لعج ةلواحمب كلذو ؛هجو لضفأ ىلع حارتقالا نم ديفتسي نأ يناطيربلا
 .مهمكحت نأ اسنرف ديرت نيذلا برعلا لبق نم بلاطملا هذه ةمواقمو  اسنرف بلاطم يف ًارصح

 نكلو ءطسوألا قرشلا يف ةمخض بلاطمب اومدقت دق ؛نييسنرفلا لثم مهلثم :نويناطيربلا ناك
 قيقحتلا ةنجل تءاج امدنعو .ةيناطيربلا بلاطملا صيحمت نود ةلوليحلا يف حلفأ جروج ديول

 دالب ىلا بهذت مل ءطسوألا قرشلا بوعش تابغر نم تبثتلل نوسليو سيئرلا اهحرتقا يتلا

 اونلعأ نيذلا ءنويناطيربلا عجش كلذكو . ًارشابم ًامكح ةيناطيربلا دنهلا تماقأ ثيح نيدفارلا

 جردت مل يلاتلابو ٠ ,مهمكحل دادتمالا اذهب يكريمألا فارتعالا نيمأت يف ةيناطيرب ةيمحم رصم

 )١١( ص ,هسفن عجرملا ١717.

 ) )11ص ,هسقن عجرملا 1514.
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 ةقطنم ىلا ًاضيأ سراف دالب تفيضأ ١515 ماع علطم يفو .حلصلا رمتّؤم لامعأ لودج يف رصم
 ةيقافتاب حلصلا رمتؤم جراخ ًاضيأ كلذ ققحتو ؛ةيمسر ريغ ةيمحم اهرابتعاب يناطيربلا ذوفنلا
 ىلع ايناطيرب ةرطيس نأ مث 151١4. (سطسغأ) بآ ١9 يف اهيلع عيقوتلا مت نيدلبلا نيب

 يف دحأ اهيف اهعزاني ملو ثحبت مل «برحلا لالخ اهميظنت ىرج يتلا «يسرافلا جيلخلا تاخيشم

 هنمض يذلا «برعلا ةريزج هبش يف زيمتملا ايناطيرب عضو نأش اضيأ اذه ناكو .سيراب رمتؤم
 نيلومشم نيمكاح فلاحتلا اذه امهنم لعج دقو ءبوعس نباو نيسحلا عم ايناطيرب فلاحت

 نم نيطسلف نوكت نأ ىلع ىصنميلكو جروج ديول نيب ًاقبسم قافتالا مت هنأ امبو .اهتيامحب
 .ةيروس ىوس ةنجللا لامعأ لودج ىلع عازن عوضوم قبي ملف ءايناطيرب بيصن

 ةييسقرفلا لاسرا_ىصتملك نضفر :ملسلا: ضتؤم قف دج[ زكر ضقت تاتساللا قناع اميقو

 ًاديعب بهذ دق نوكي نأ نم قلقلاب ةأجف جروج ديول رعشو .ةنجللا يف مهكارتشا ضرتفي نيذلا
 اذكهو .ةنجللا يف ةكراشملل نييناطيرب ءاضعأ لاسرا مدع ًاضيأ ىه ررقف ءاسنرف ةأوانم يف دج

 :نيرك زلراشتو .ىياهوأ ةيالو يف نيلرب وأ ةيلك ديمع :غنك يرنه  نييكريمألا ةنجللا يوضع ناف
 ةمهملا يف امهدحو اعرش  يطارقميدلا بزحلل لاملاب نيعربتملا دحأو وغاكيش يف لامعألا لاجر دحأ
 ١ .امهيلا ةلكوملا

 نايحألا بلغأ يف نويناطيربلا طابضلا ناك ثيح ,نيطسلفو ةيروس ىلا نيرك_ غنك ةنجل ترفاس
 هتداهشب يدي الآ بجي يذلا نمو هتداهشب يدب نآ بجي يذلا نمويرقت نم مهنكمي عضو يف
 ايناطيرب ميظنتو يناطيربلا لالغتسالا ءارج نم ابضغ نويسنرفلا طاشتسا دقو .ةنجللا مامأ
 هيف رظني مل ةنجللا ريرقت نأ ذا رمألا ةياهن يف ةيمهأ كلذل نكت مل نكلو .تاداهشلاو دوهشلل
 قيقحت داز دقل .تاونس ثالث نمرثكأ دعب الإ هصن نلعي ملو ءيمسر رود يأ هل نكي ملو ,ًاقالطا

 ًالامآ ةديدع ةيبرع تائف ىدل قلخو ءايناطيربو اسنرف نيب ءادعلا حور نم نيرك  غنك ةنجل
 ةعدخ ةنيتعتو هي لةنت طيسرألا قرشلا'نوؤش قف ةيصاصتخالا :لم وورتريج لعج امم«ةيذاك
 ديول ناك امنيب  ًادج ًاليوط أتقو ةنجللا تاقيقحت تقرغتسا .كلذ ىلع ةوالعو .""ةيمارجا
 .يفاكلا تقولا هيدل دعي مل هنا رعشي جروج

0( 
 بادتنا لوؤي نأ تحرتقا امناو ,نيطسلف ىلع يكريمأ بادتنا ةركف يف ةداج طق ايناطيرب نكت مل
 ,ةينيطنطسقلاو ءلوضانألا نم ءازجأ مكحتو لتحت يكل ةدحتملا تايالولا ىلا ممألا ةبصع
 طقف لمشتل تابادتنالا هذه تصلقت رمألا ةياهن يفو .ناقوقلاو ءاينيمرأو :ليندردلاو
 .اينيمرأو ,«ليندردلاو ,ةينيطنطسقلا

 تايالولا جز امهلوأ :تابا دتنالا هذه ةدحتملا تايالولا ىلوتت نأ يف ايناطيرب ةبغرل ناببس ةمث ناك

 .١؟9 ص .هسفن عجرملا (19)
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 طورش ةدناسم يف ةدحتملا تايالولا ةدعاسم نيمأت لجأ نم ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا يف ةدحتملا
 ةيتايفوسلا ايسورل ّنع ام اذإ ةهبجلا طوطخ ىلع ةدحتملا تايالولا طبارت نا وه يناثلاو ؛ةيوستلا
 .ايكرت مجاهت نأ

 سرغنوكلا عانقا يف ةيوعص نوهجاويس مهنا سيراب يف نييكريمألا نم هريغو نوسليو حضوأ دقو
 لطبي ام اذه يف نأ نيبتو .لواحي نأ هقتاع ىلع يكريمألا سيئرلا ذخأ كلذ عمو .تابادتنالا لوبقب
 حضتا نأ ذنم ليوط تقو رم نأ دعبو ءايناطيرب ءارزو سيئر ىلع ناك دقف .جروج ديول هل مسر ام
 لبق يتأي نل درلا نأ ادبو ؛ًايمسر ًايكريمأ أدر رظتني نأ ءنوسليو ةلواحم ريصم لشفلا نأ
 .ليوط نمز ءاضقنا

 يكريمألا سيئرلا لوصو ىلع روهش ةتس نم رثكأ ءاضقنا دعب 5 ييندي) ناريزح 79 يف
 ناك اهيفو .ةيحألا ةرغلل ةدهتلا تايالزلا للا نوهلو داع ملصلا نكؤم لحا قماموزوا ىلا

 يدسج يئزج للش ةلاح يف لخدو ءءايعالا نم راهنا ؛:ةرشابم بعشلا ىلا هتلمح هجوي نوسليو
 ياسرف ةدهاعم ماربا هنمض نمو «سيئرلا جمانرب يكريمألا خويشلا سلجم مزه دقل . يسايسو
 رثإ ةيسايس ةقامح بكتري يكريمألا سيئرلا ناك امنيب ؛ممألا ةبصعب ةدحتملا تايالولا مازتلاو
 .هتضراعم ىلا مهتدناسم يف لمأي ناك نيذلا عفد ثيحب :ىرخأ

 نم مغرلابو .ىذأت دق ًاضيأ هريكفت لعلو .همسج نم رسيألا بناجلا يف للشلاب نوسليو بيصأ
 ةافو ذنم ليوط نمز دعب  تاونسب كلذ دعب .نيرخآ ىلا هتطلس لكوي نأ هتجوزو وه ضفر :هتلع
 بصت مل يتلا ةديحولا هّتّكلم نا» :لاقف يكريمألا سيئرلا ضرم نع جروج ديول بتك  نوسليو
 ."”7«بيجعلا هدانع يه...ةياهنلا ىتح ىذأب

 ةيروطاربمالاب ةصاخلا تارارقلا عيمج تئجرأ ١114 (ربمفون) يناثلا نيرشت ىتحو زومت ذنم
 ىلع بادتنالا لوبق نم ةدحتملا تايالولا هذختتس يذلا فقوملا نيبتي امثير ةينامثعلا
 بادتنالا حرتفي رثقي مل .أايثزج قاعت نأ دعببو ؛ اردو سيئرلا نكلو . اينيمرأو ةينيطنطستقلا

 .حارتقالا اذه يكريمألا
 فرعن ىتح ةيكرتلا ةدهاعملا يف يضمن نأ عيطتسن ال اننا» :هتركفم يف: يكئاه سيروم بتك دقو

 لوضانألا يف ةثداح عوقو لامتحا ىلا هتركفم يف هبنو .("'ءايكرت يف ًابادتنا نويكريمألا لبقيس له

 فقوم يف» ءافلحلا عضو نوسليو نأ نم جروج ديول ىكتشا دقو .ةعرسب ةدهاعم دقعت دقعت مل ام

 .""!«هلوبق ليحتسي

 ءارزولا سيئر نكلو .ايلاطيإو اسنرف ةحلاصم ىلا جروج ديول عفد يكريمألا فيلحلا رايهنا نا
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 ًاريثك لقأ مهعم لماعتلا ةلوهس ءافلحلا نم ةداق عم لماعتلل ًارطضم نآلا هسفن دجو يناطيربلا

 ىلع لوصحلل ًاليم رثكأ ددجلا نويلاطيالا ةداقلا ناكو . يكريمألا فيلحلا عم لماعتلا ةلوهس نم

 ةضراعم وحن مههجوت ناك كلذلو ؛ةيميلقا تالزانت ىلع لوصحلا نم الدب ؛:ةيراجت تازايتما

 ةيجراخلا ريزو نأ اميس ال هيف ةكراشملا ىلا سيلو «جروج ديول هحرتقا يذلا ايكرت ميسقت

 .ةيكرتلا ةيموقلا عم ًافطاعتم ناك , ءازرونس ىلراك تنوكلا )1570-١1997١( ديدجلا يلاطيالا

 ةسائر نم لاقتسا كلذلو 157١: ماع يف ةسائرلا تاباختنا يف ىصنميلك قفخأ ءاسنرف يفو

 ىلا هنم بناج يف ىصنميلك قافخا جروج ديول ازع دقو .ةيسايسلا ةايحلا لزتعاو ةموكحلا

 «نارييم ردنسكلا ىدل نكي ملو .""طسوألا قرشلا يف ايناطيرب ىلا تالزانت ميدقتل هدادعتسا

 .تالزانتلا هذه ميدقت ىلا لئامم ليم ؛ةموكحلا ةسائر يف ىصنميلك فلخ يذلا

 ,ةيناطيربلا ةموكحلا ةسائررقم ؛غنينواد عراش ٠١ مقر يف رمألا ةياهن يف ءافلحلا عامتجا ىدلو

 نوزروك دروللا ثدحت ,ةينامثعلا ةدهاعملا ةغايص يف ءدبلل 157١. (رياربف) طابش ١١ خيراتب

 ةدهاعملا ىلع ضوافتلا يف ريخأتلا نا» :لاق نإ ًايصخش همسابو ايناطيرب ءارزو ٍسيئر مساب

 ىلا برقأ ناكو ."'!«ةدحتملا تايالولا رارق راظتنا ىلا ترطضا ةينعملا ىوقلا نأ ًارصح هببس

 ءافلح دض ةدحتملا تايالولا لغتسي نأ جروج ديول ةلواحم ىلا دئاع ريخأتلا نا لاق ول باوصلا

 .برحلا نمز يف ايناطيرب

(0 
 عيمجل ةفصنم اهساسأ يف هطورش نكت مل ام مودي نل مالسلا نأب بنت دق نوسليو ىردوو ناك

 ءافلحلا اهضرف يتلا طورشلا نأ ؛نيحلا كلذ ذنم نوريثك ىأرو ؛كاذنآ نوريثك ىأر دقو .تاهجلا

 يف رتروفكئارف سكيلف ركذتسا دقو .ةيحانلا هذه نم ًاعيرذ ًالشف تناك «نيموزهملا مهئادعأ ىلع

 .يتايح يف سعتألا تناك امبر سيراب يف حلصلا رمتؤم يف اهتيضمأ يتلا روهشلا نا» :دعب ام

 رعاشملا نع فلتخت مل ًالبن معفملا نوسليو مالك اهدلو يتلا ىربكلا لامآلا يف لمألا ةبيخ ديازتف

 تثدح امدنعو .ايلع بودح ىلا ملاعلا لامآ عفر دق نوسليو لعلو ."0«نيبرقألا توم اهدلوي يتلا

 يتلا ةرشع عبرألا طاقنلا ىلا موللا يكناه سيروم هجو :طسوألا قرشلا يف تاضافتنا دعب ام يف

 ."”7«هقيبطت ليحتسيو هنلعأ يذلا ريصملا ريرقت !دبم» ىلاو نوسليو وردوو اهنلعأ
 ًاطخ ةمث نأب ماع ٌروعش كانه ناك ,حلصلا رمتؤم يف تذختا ةددحم تارارق 5 ةيأ نأ ىلع ةوالعو

 لالخ نم ءافلحلا ىلع سانلا مكح ءوض يفو ماعلا موهفملابو .هنيع حلصلا رمتؤم يف ًاميسج

 ١١. ص ؛هسفن عجرملا (؟9
 .٠8؟١ ص ,هسفن عجرملا ((4

( 
( 

) 

 ل
 ١7/١. ص .رشروفكنارقو زيدئارب ,ركيب )١5(

 7١7. ص ,؟ دلجملا ,يكناه ؛لياكسور (؟1)
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 رايتلا رناسحتإ

 لكشت تارارقلا ذاختا ةقيرط تناك ءبرحلا نمز يف اهونلعأ يتلا ءىدابملاو اهوعطق يتلا بوعولا

 نود نم ذختت ءحلصلا رمتؤم يف نيكرتشملا باسحب ىتح «باسح يأب تناك تارارقلاف .ةنابخ
 هذه اهب قلعتت يتلا بوعشلاو يضارألاب مامتهالا نم ليلقلا ىأ ةفرعملا نم ليلقلا الإ رفاوت
 يف كلذ نم رثكأ قدصيو ءابوروأ يف تضرف يتلا حلصلا طورش ىلع ىتح قبطني اذهو .تارارقلا
 بقاري روفلب ناك .فولأملا ريغو ديعبلا طسوألا قرشلا ىلع نويبوروألا اهضرف يتلا طورشلا
 طقف يكناه سيروم ىلع ةربخلا ثيح نم ًادمتعم رمتؤملا يف ىصنميلكو جروج ديولو نوسليو
 روفلب نم رغصأ ناك يأ حلصلا رمتؤم دقعنا امدنع هرمع نم نيعبرألاو ةيداحلا يف ناك يذلا)
 ءايوقأ ّدج لاجر ةثالث مهنا» يه مهل روفلب اهمسر يتلا ةروصلاو - (ةنس نيثالثو سمخ ىحنب
 .""نيغص دلول ىوس دحأل ال مهتدايق اوملسأ دقو تاراق نومساقتيو رمتؤملا يف نوسلجي ةلهجو
 وأ ًادحاو نأ وه سيراب يف حلصلا رمتؤم يف ماعلا رظنملا نا» نييلاطيالا نييسامولبدلا دحأ بتك
 «؟نيعللا ...كلت وأ كلذ نيأ» :ًالئاق هسفنل متمتيو ةطيرخ مامأ فقي ملاعلا يف ةلودلا لاجر نم رخآ

 جروج ديول نإ ."”«لبق نم طق امهب عمسي مل ام رهن وأ ام ةنيدم نع هتبابسب ثحبي وه امنيب
 ريبعتلا بسح) عبسلا رتب ىلا ناد نم نيطسلف ايناطيرب مكحت نأب بلاطي ءىتف ام يذلا
 عساتلا نرقلا سلاطأ نم يتاروت سلطأ يف اهنع ثحب دقو .ناد عقت نيأ لهجي ناك (يتاروتلا
 نم نكمت هنأ هغالبا نم يبنللا لارنجلا نكمتي نأ لبق ةندهلا عيقوت ىلع ماع وحن ىضقناو ءرشع

 تبلاط دقف :نوكي نأ ءارزولا سيئر هديري ثيح سيل عقوملا اذه نأ امبو «ناد عقوم ةفرعم

 .ًالامش دعبأ دودحب ايناطيرب

 يف امك طسوألا قرشلا يف «ةينعملا فارطألا مظعم نأب ًاعابطنا حلصلا رمتؤم يف نوكراشملا قلخ

 تعمتجا :ةفيلحلا لودلا عيمج روضح نم ًالدبو ؛تالوادملا نع اهؤاصقا يرجي ءىرخأ قطانم
 ةداق :ةعبرألا سلجم اهلحم لح مث .تاضوافملا ةطخ دادعال ىلوألا ةرملا يف طقف اهنم سمخ

 ةيلخا د تابوعصو تافالخ ايلاطيإ يف تثدح دقو .ايلاطيإو ءاسنرفو ءايناطيربو ؛ةدحتملا تايالولا
 ىلع ًاضيأ ةدحتملا تايالولا تلمح ةيلخادلا ةسايسلا ناف كلذك .باحسنالا ىلع اهتلمح
 ةيجراخلا ريزو لاق ؛ةندهلا عيقوت ىلع ماع ءاضقنا دعب طسوألا قرشلا ثحب دنعو .باحسنالا

 نأ بجي نيقيرف ىوس قبي مل هنا» ؛همالك ىلع هقفاو يذلا ءيناطيربلا ةيجراخلا ريزول يسنرفلا
 .""ءاسنرفو ىمظعلا ايناطيرب امهو ءاهنيب قيفوتلا يرجي نأو ةيدج ةسارد امهحلاصم سردُت
 .ةينامثعلا تاكلتمملا نأشب تارارقلا ذاختا يف ًاعم اقلطناو

 دادزا دقو «تارارقلا هذهب اهحلاصم رثأتت يتلا ىرخألا فارطألا تارشع كانه تناك كلذ عم
 نادفو رمتؤملا يف ناك لاثملا ليبس ىلعو .اهمساب نيقطانلا ددع دايدزاب فارطألا هذه ددع
 دقل .ًالقتسم اينمرأ ًادفو نيعبرأ وحن كانه ناك امهيلا ةفاضإو ءاينمرأ نم ناسفانتم نايسيئر

 ١55. ص ١15748(: :يرم نوج :ندنل) .كحاضلا يسامولبدلا ؛هيراف لييناد (1)

 .١78١ص ,رفيس ىلإ سيراب نم ءشيرمله (؟9)



 مالس هدعبام مالس

 مهقوقحب نيبلاطملا لفاحج تزربأ دقو .حلصلا رمتؤم لجأ نم سيراب ىلا ناسنا فالآ ةرشع ءاج
 ناتموكحلا رابتعالا نيعب اهتذخأ يتلا حلاصملا مجح رغص ةيفلخلا دعاقملا ىلع نيسلاجلا
 تارارقلا ذاختال ناتيقبتملا

 ضرعل اوؤاج نيذلا كئلوأ ةعلس يه برحلا نمز يف تعطق يتلا دوعولاو ةيبدألا بلاطملا تناك
 اميس الو ءبرحلا نمز يف ءافلحلا ةداق اهعطق يتلا تادهعتلا صوصن تناك .مهاياضق
 نيثحابلا نأ ةقيقحلاو ءاهتنراقمو اهصيحمت يرجي ؛نوفلتخم نويناطيرب نويموكح نولوؤسم
 ةسناجتم اهلعجت ةقيرطب تادهعتلا كلت ةءارق نكمي له ةفرعمل ءنآلا ىتح كلذ نولعفي اولاز ام

 ةطساوب ذيفنتلا عضوم اهعضو نكمي ًاقوقح تدجوأ دق تادهعتلا كلت نأكو ءًاضعب اهضعب عم
 تالسارمو ؛.(5١15١) ندنل ةدهاعمو )١151١5(.: ةينيطنطسقلا ةيقافتا نا .ءاضقلا
 ناس ةيقافتاو ؛.(1117) ىكيب - سكياس ةيقافتاو .(1915 2 1516) نوهامكم  نيسحلا
 هجوملا نالعالاو )١1514(. تراغوه ةلاسرو «(1511/) روفلب نالعاو ؛(1917١) نايروم ود نوج
 يتلا ةرشع عبرألا طاقنلا كلذكو )١1518(« يسنرفلا يناطيربلا نالعالاو ؛(1914) ةعبسلا ىلا
 )١١ ةعبرألا هئدابمو :(1518 رياني/يناشلا نوناك 4) نوسليو ىردوو سيئرلا اهنلعأ
 سمخلا تايصوصخلاو :؛(1114١ ويلوي /زومت ) ةعبرألا فادهألاو .(1514 رياربف/طابش
 نيبلاط نوسفانتملا نوعدملا اهحرط ةريثك تانايب نمض تناك :.(1518 سبمتبس /لوليأ ”1)

 .ةينوناق دوقع وأ ةيلام كوكص اهنأكو اهب ءافولا
 ناكو ؛ةيئاضق ةيلمع يه امم رثكأ ةنواسم ةيلمغ تاضوافملا يل. يوي عروج ديول هفيد:ناك دقل

 يفو .ايناطيربل ةيدام بساكم زرحأ دقل .ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا يف هقيقحت عاطتسا امب ًاروخف
 ىلا نوسليو داع دقل ءسأب ال» :ميمح قيدصل ءارزولا سيئر لاق ''(اينسالا) ىلا هنم ةراشا
 لكشب ةيبهذ تاهينج ىبيج ءلمو تدع دقف انأ امأ .اينسالا قاروأ نم ةمزح ًالماح هدالب
 ءارزو نيكر مهش ىقل() ةقوذ بسح فرضي: لك علا «نيدفارلا اليوم ةيناالا تازممتسلا

 .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ىلا عبرم ليم ينويلم وحن ةفاضإ يف ءرمألا ةياهن يف ايناطيرب
 ةسرش تناك اهل هتاريسفت نكل ,عوضوملا يف ةيبدألا تارابتعالا نع ًايماعتم جروج ديول نكي مل
 ناد :ىعداف حلصلا تادهاعم نع ًاعفادم نينسلا نم دقع نم رثكأ دعب بتك دقف .اهزيحت يف
 ءاجو ءاهريغ نم ةموكحم تناك ممأل ينطولا ريرحتلا نم ردق ربكأ لكشت سيراب تادهاعم

 ًاصالخ تققح حلص ةيوست نم امف .بورحلا نم برح باقعأ يف ةفورعم ةيوست بجومب اهريرحت
 يذلا صالخلاك ,يبنجألا نايغطلا مكح تحت حزرت تناك يتلا تايموقلا نم ددعلا اذه لثمل
 721915 ماع ةيوست هتققح

 .ةيسنرفلا ةروثلا لالخ اسنرف يف تردص يتلا ةميقلا ةدقافلا ةيقرولا ةلمعلا يه (*)
 لانير :كرويوين) 1531-1571 :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم )٠١(

 .؟4 ص ١19114(, ,كوكشتيهو
 .غ١5 ص .,تاركذم ؛جروج ديول "1

 ا



 رايتلا راسحتإ

 ىتلا تادهعتلاب في مل هنا ةلئاقلا تاءاعدالا هعامس ىدل ةصاخ ةروصب ًابضغ طيشتسي ناك
 :لاق دقو :ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا بوعشلل تعطق

 نم دافتسا قرع نم امو .ًالماك ٌءافو تانالعالا هذه يف اهوعطق يتلا بوعولاب ءافلحلا ىفو دقل»
 لضفيو .برعلا دافتسا امم رثكأ ةروهقملا قارعألل مهدوعوب ءافولا قف ءافلحلا صالخلا

 ,اهتيروطاربماو ايناطيرب صخأ ةروصبو «ةقيلحلا ممألا اهتمدق يتلا ةميسجلا تايحضتلا
 نأ نم مغرلاب «ندرألا ربعو :ةيروسو «ةيبرعلا ةريزجلا هبشو قارعلا يف لالقتسالا برعلا بسك
 .«مهيدهطضم كارتألا بناج ىلا برحلا لاوط تلتاق ةيبرعلا سانجألا مظعم

 ."”«يكرتلا مكحلا ليبس يف اولتاق نيينيطسلفلا برعلا نا» :ةصاخ ةروصب فاضأو

 ةياهن يف اهيلا لصوت هنأ ىل ةيلعاف رثكأ ةروصب ةيطسوأ قرشلا هتيوست ضرف ىلع ردقأ ناك هلعل
 نم ًاريبك ًاردق تقرغتسا برحلا نمز يف ايناطيرب تادهعت نع عجارتلا ةلواحم نكلو .1514 ماع

 ,ًايارطضا دادزي ناك يذلا طسوألا قرشلا ىلعو :برحلا يف هئافلح ىلع هطورش ايناطيرب ءارزو

 اذهو ؛طورشلا هذه ضرفل بونجلا نم يفاكلا ددعلا نيحلا كلذ يف هدنع دعي مل ءارزولا سيئر نأل
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 تكا

 يقيقحلا ريغ ملاعلا
 حلصلا تارمتؤمل

(0) 
 يف ءيكناه سيروم ىلإ ىزعُت ةرابع «رمتؤملا قيرط نع ةيسامولبدلا»
 تراصو ."!برحلا دعب ام تاونس يف جروج ديول لامعا عئاقول هفصو

 .ايناطيرب ءارزو سيئر هيف شاع يذلا يقيقحلا ريغ ملاعلل يسايقلا فصولا لثمت ةرابعلا هذه
 ثالث نم رثكأ ىضمأو :ىرخألا هبصنم تايلوؤسم نع .هعاطتسا دح دعبأ ىلإ هسفن ىصقأ دقف

 تآأدب دقو .برحلا دعب ملاعلا لكش ديدحت اهفده ةيلود تاعامتجا روضح يف تاونس
 ديول رضح دقل .ةايح حبصتل تروطتو «ةندهلا تايقافتا عيقوت برجمب ءافلحلا نيب تاعامتجالا
 ءدب لبق ناك هنا لب .ًايلود ًارمتؤم نيثالثو ةثالث نع لقي ال ام 1977و 1414 نيب ام يف جروج

 يف نوسليو عمو وصنميلك عم اهدقع يتلاك ةيمسر ريغ تاعامتجا يف كمهنا دق «تارمتؤملا هذه
 يف سيراب يف تأدب حلصلا رمتؤمل ةيمسرلا ةيديهمتلا لامعألا نإ .1514 ماع رخاوأ يف ندنل
 وه ثحبلا عوضوم ناكو .رخآو تقو نيب ىرخأ نكامأ ىلإ تلقتناو ؛1514 (رياني) يناثلا نوناك
 ,ةينامثعلاو «ةيراغنهلا  ةيواسمنلاو :ةيناملالا تايروطاربمالا ىلع اهضرف يغبني يتلا طورشلا
 ىلع قفتا دق ةينامثعلا ةيروطاربمالاب ةقلعتملا تارارقلا نإ .تايروطاربمالا هذه ةفيلح ايراغلبو
 ١17١(, (رياربف) طابش نم ًاءدب) ندنل يف دقعنا يذلا لوألا رمتؤملا يف اهنم ربكألا بئاجلا

 ةدهاعم لكش تذختاو ١157١(. (ليربا) ناسين) ىمير ناس يلاطيالا ارييفيرلا عجتنم يف اهتيبثت متو

 1917١. (سطسغأ) بآ ٠١ يف ؛ةينكسلا سيراب يحاوض ىدحإ ,رفيس يف اهيلع عيقوتلا مت

 هذه نأ طسوألا قرشلا يف عارصلا ةيوست ىلع ضوافتلاب قلعتي ام يف ةمساحلا ةقيقحلا تناك
 تادهاعم رخآ تناك ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم ةدهاعملاو .ًاليوط ًاتقو تقرغتسا ةضوافملا

 وصنميلكو جروج ديول نيب ةيمسر ريغ تاثداحم ةيادبلا تناك .اهيلع عيقوتلا مت يتلا حلصلا

 )١( ص ,(151/؟ ننلوك :ندنل) 1515-1111 :! دلجملا ,رارسسالا لجر :يكناه ؛ليكسور نفيتس ١8١.

 قل



 مالس هدعب ام مالس

 رهشأ ةعبرأو ؛ةماهلا رومألا ىلع قافتا ىلإ لصوتلل ًارهش رشع ةتس رمألا بلطتو «ةندهلا دعب
 نيدطن و هد بلطت لحمي مالا نا يا .ةدهاجم لع: عيقوتلاو ين اولا ةيقيروم غارقلا يرخا
 ةيادبلا يف ابنت ناك جروج ديول نا عم :ةينامثعلا ةيروطاربمألا عم حلصلا ةدهاعم ىلع عيقوتلل
 ."اطقف عوبسا ىحن بلطتي رمألا نا

 نم مهأ اهنا ةياهنلا يف تبث تارارق ذاختا تضتقاو عاضوألا تروطت ليوطلا ريخأتلا ببسبو
 لبقتسم اوررق ,ومير ناس يف هولعف امب مهنا ءافلحلا ةلودلا لاجر نظ دقل .اهسفن ةدهاعملا ماكحأ
 ةقطانلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لبقتسم اوررق ءرفيس يف هولعف امب مهناو «ةيبرعلاب ةقطانلا ايسآ
 نيتقطنملا ىلع ربكأ ريثأت هل ناك 1915 ماعو ١514 ماع يف هولعفي مل ام نا تبث نكلو ؛ةيكرتلاب

 اهشيج ىلع ةياهن ال ام ىلإ يقبت نا هدالب ىلع ليحتسي هنا ةيادبلا يف جروج ديول نلعأ دقل
 نا ركذتن نا دب الو .!ةينامثعلا ةيروطاربمالا لتحي يذلاو لجر 1,١84,0٠١ نم فلؤملا
 تاوق هيدل تماد ام ةيوست ىلإ لصوتلا ىلإ ةجاحلا هل ادكأ ةماعلا ناكرألا ةئيهو لشرشت
 سلجم غالبا مت ءرهشأ ةتس وحن ءاضقنا دعب يأ ,1515 فيص لولح عم نكلو .اهذيفنتل
 890,٠٠٠ ىلإ يأ نيثلثلا نم شثكأب هددع ضفخنا لالتحالا شيج نا يناطيربلا ءارزولا
 ىهو ءارزولا سيئر ىلع ضرف ,باحسنالل ينمز لودجب هتداق مزتلإ شيجلا يشالت عمو .!لجر
 ةيلاملا دراوملا فازنتسا ًاضيأ هلعف ام اذهو :ةيئاهنلا ديعاوملا نم ةلسلس حلصلا رمتؤم يف
 .ةيناطيربلا
 ىلع اهناكم يف ةيناطيربلا تاوقلا تيقب دقف ءايسور عم زاقوقلا دودح دادتما ىلع ؛لامشلا يف امأ
 ايجروجو اينيمرأ نع عفادتل اهلحم لحت نأب اسنرف وأ ايلاطيا وأ ةدحتملا تايالولا عانقإ لمأ
 ةمجاهمل ةوقلا نم يفكي ام ايكرت وأ ايسور تداعتسا ام اذإ .ًاثيدح تلقتسا يتلا ناجيبرذأو
 امم ؛اهقتاع ىلع ةمهملا ذخأتل لاملاو لاجرلا ىلإ رقتفت تناك ايناطيرب نكلو .ةلقتسملا نادلبلا هذه
 .اهتايلوؤسم نع يلختلا ىلإ رمألا ةياهن يف اهرطضا
 ًاقباس تناك يتلا يضارألا هذه ةرداغمب ةيناطيربلا تاوقلا يناطيربلا ءارزولا سيئر رمأ امدنعو
 هتسامح لك نم مغرلاب ءلشرشت ناك دقل .ةديدشلا لشرشت نوتسنو تاضارتعا لهاجت ,ةيسور
 لاجرلا لاسبرإل ًادعتسم ناكو ؛ةيعويشلا عوضوم يف ًابغاشم ,ةيناطيربلا تاوقلا بحسل ةريخألا
 نا» نمؤي ناك يذلا يكناه سيروم ىتحو .يتايفوسلا ماظنلاب ةحاطإلل ايسور ىلإ لاملاو
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 رايتلا راسحنتإ

 سووهم هنأب» لشرشت فصو ("ءابوروأ ىلع مظعألا رطخلا ةمداقلا نينسلا يف نوكتس ةيفشلبلا
 ظافتحالا ىلع سوهلا دح ىلإ ًاممصم لشرشت ناك ."!«ةيفشلبلا ءادعأ ةدناسمل هتسامح يف
 ةيلهألا برحلا يف رمحلا ةيراحم لع ضيبلا ةدعاسمل ةيكرتلا دودحلا لامش ةيناطيربلا تاوقلاب
 ءارزولا سيئر غلبأ دقف .رخآ عون نم تناك ةيسايسلا جروج ديول فواخم نكلو .ةيسورلا
 لوحي يكل ةقباسلا ةيسورلا يضارألا نم ةيناطيربلا تاوقلا عيمج جارخا ىلع صيرح هنا يكناه
 يود ردي نا ةيروةنا كلذ ومي ناك هلحلو :«ةوفتسم نقف تاوشلا اءذك ةينقت نا "قود
 فيص يف ةيناطيربلا تاوقلا تلج هرماوأ ىلع ءانبو ."”ةيروثلا ةحشارلا ىمحلا ىودعب اهتباصا
 .ةيكرتلا - ةيسورلا دودحلا لامش ةعقاولا قطانملا نع 1415 ماع

 ايكرت دودح طخ اهيف رمي يتلا لابجلا نيبو نايدولا يف ؛ةميدقلا ةيسورلا دوذحلا يبونج اما
 ناكو :ناتسدرك مساب ةقيقد ريغ ةروصب فرعت ةقطنم دجوتف ؛نارياو قارعلاو ةيروس عم ةيلاحلا
 هذه يف مهتايمحم نم ىرخأ ةيمحم ىلع مهتياعر ضرف يف نوركفي نويناطيربلا نولوؤسملا
 كيب - سكياس ةيقافتا بجومب اسنرفل دوهوملا راطإلا نمض عقت ةقطنملا نكلو .ةقطنملا
 دجوي نأ ىلع ؛يتاذلا مكحلا تاذ ةيدركلا لودلا نم ةلسلس ءاشنإ نويناطيربلا ىأترا كلذلو

 قحب يدركلا بعشلل اورقي نا نييسنرفلا ىلإ بلطي ناو ؛نويناطيرب نويسايس نوراشتسم اهيف

 هتاقاطو ءطق دحوتي مل قيرع يلبج بعش داركألاو .نوسليو ءىدابم حورل ًاقفو ريصملا ريرقت

 ةلواحملا نع تجتن دقو .نمرألاو برعلا ًاصوصخو «ناريجلا عم ةفينع تاموصخ ىلإ تهجو

 ددجلا نيمداقلا ىلع اوراث داركألا نا ذإ ,تاضافتنا ثالث 1515 ماع يف مهميظنتل ةيناطيربلا

 .ًاضيأ ناتسدرك نم تبحسنا نا ةيناطيربلا تاوقلا تثبل امو ؛نييناطيربلا
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 لازتال ةيناطيربلا تاطلسلا تناك .ككفتلا يف يناطيربلا عضولا رمتسا دقف ءايكرت نمض امأو

 قلعتت ًارومأ جلاعت ًابيرقت اهلمجمب تناك ةبضتقملا ةندهلا ةقيثو نإ .سوردوم ةنده ىلع ةدمتعم
 اهتاوق عيمج حرست نا ةيكرتلا تاطلسلا ىلإ بلطتو ةيركسعلا نوؤشلاو ةيرحبلا حالس نوؤشب
 ةينامثعلا تاوقلا تسدك دقو .يلخادلا ماظنلا ىلع ظافحلا اهبلطتي ىتلا كلت ادع ام ةحلسملا

 اوذخأو ؛مالستسالا ىلع نويناطيرب طابض فرشأو ءضرألا يف رفح يف اهرئاخذو اهتحلسأ
 تاطلسلل حمست ةندهلا ماكحأ تناك .ةثالث وأ نينثا نم تاعومجم يف ةيفيرلا قطانملا نوبوجي

 عم ,ةيكرتلاب قطانلا ءزجلا يأ ةيروطاربمالا نم يقبتملا ءزجلا ىلع ةفرشم لظت نأب ةينامثعلا
 ةيحانلا نمو .مهنمأ ددهي عضو شن ام اذإ ةيجيتارتسا طاقن لالتحا قحب ءافلحلا ظافتحا

 ١. ص. :؟ دلجملا ءيكناه ءليكسور (5)
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 مالس هدعب ام مالس

 لاصتالا تاكبش ىلع فارشالاب ةنورقم لحاسلا ىلع يناطيربلا لوطسألا ةرطيس تّلح ةيلمعلا

 .ايكرتل يركسعلا لالتحالا لحم .لقنلاو
 دهاشت تناك ام ًاريثك ءافلحلا تاوق نا عم ,ةلتحم ريغ ةنيدم ًايرظن ةمصاعلا ةينيطنطسقلا تيقب

 يثنرف سيول يسنرفلا لارنجلا نا امك ,ةنيدملا ةلابق ًايسار يناطيربلا لوطسألا ناكو .اهيف
 ةنيدملا ىلإ لخد «ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم يبوروألا ءزجلا يف ءافلحلا تاوق دئاق ,يريبسيد

 :ضيبأ داو انكار نيرفاظلا لوكد

 ,سداسلا دمحم اهلزع ام ناعرس ةندهلا ىلع ضوافتل تفلأت ىتلا ةينامثعلا ةموكحلا نا ريغ

 .هشرعب ظفتحي نا ربكألا هّمه ناكو .151/ (وينوي) ناريزح يف ةنطلسلا شرع ىلتعا يذلا
 كارتألا نويسايسلا ذخأ امدنعو ؛ءافلحلا اضر بسكل يعسلا ةسايس عبتا ةياغلا هذهل ًاقيقحتو

 دمحم ناطلسلا ثبل امو ,موسرمب مكحي أدبو ناملربلا لح ,مهتاحرتقمو ءافلحلا بلاطم نوضراعي
 مكحلا نم ةدوعلا تلمتكا كلذبو ؛ةموكحلا ةساكرل هتخأ جوز هرهص نيع نا سداسلا

 .يدرفلا مكحلا ىلإ يروتسدلا

 ةعبات ةيركسعو ةيندم تاكبش تناك دقف .اها دحتي نم دوجو نم ملست مل ناطلسلا ةموكح نا ريغ
 _.روثأ ةيعاطقإ  ةيبرحلا ةرازو نا امك ءلوضانألا ءاحنأ رئاس يف ةطشان ةاتفلا ايكرت بزحل

 نا نيلمآ هئارزوو ديدجلا ناطلسلا ىلع اورمآت ًاعيمج ءالؤهو .(هفارشإ تحت ريبك دح ىلإ تلظ
 .حلصلل لضفأ طورش ضرع ىلع ءافلحلا اولمحي

 عطق لامعأو بلس ةروف لخادلا يف تثدح دقو .ىواهتت اهلماكب ةطلسلا تناك ةمصاعلا جراخو
 ,ءافلحلل ًاقلق ىرغصلا ايسآ ءاحنأ رئاس يف ماظنلا رايهنإ ببس دقل .ةيلهأ تاعازنو قرط
 نوملسملا كارتألا مجاه امدنعو .نييحيسملا ةمالسل تاديدهت هنع تمجن امدنع اسصوصخو

 ءارزولا سيئر ىلإ ءافلحلا بلط ءبوسألا رحبلا ىلع عقاولا نوسمص ءانيم فلخ ةينانويلا ىرقلا
 ةلاكولاب ةيلخادلا ريزو عم رواشتف ءارزولا سيئر سفن يف بعرلا بد .ءارجإ ذختي نا يكرتلا
 لاسرإ نم دب ال هناو «ةينيطنطسقلا لخاد نم عضولا ىلع ةرطيسلل ليبس ال نا هغلبأ يذلا
 ىه ؛هل قيدص مسا ةلاكولاب ةيلخادلا ريزو حرتقاو .اهعقاوم يف رومألا ةجلاعمل ناديملا ىلإ طباض
 بصانملا هملست نود رونأل هتضراعم تلاح يذلا ؛يلوبيلاغ لطب ءلامك ىفحصم لارنجلا
 ىفطصم حجنو حارتقالا ىلع ءارزولا سيئر قفاوف .برحلا لالخ اهقحتسا يتلا ىربكلا ةيدايقلا
 شيجلل ماع شتفم ةفصب ةعساو ةيئانثتسا ةيركسعو ةيندم تاطلس ىلع لوصحلا يف لامك
 .لوضانألا مظعم نع ًالوؤسم ناك يذلا عساتلا

 تالحرلا ربكأ نم ةلحر ةيادب يف نوسمص ىلإ هجوت ١914 (ويام) رايأ نم سداسلا ءاسم
 تارباخملا ريبخ  زديد ماهدنيو عراس ليللا فصتنم دنعو .نيرشعلا نرقلا يف ةيسايسلا

 س 19٠٠ ةيكرتلا ةيموقلا ةكرحلا يف يقرتلاو داحتالا ةيعمج رود :يودحولا لماعلا ءرشروز ناج كيرا (8)
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 رايتلا راسحتإ

 لامكل حامسلا نم مظعألا ردصلا رّذحيل يلاعلا بابلا ىلإ  ةينامثعلا نوؤشلا يف ةيناطيربلا
 .ناوألا تاوف دعب لصو هنأب ءىجوف هنكلو «باهذلاب

 دق نديد ماهدنيو نا ىدبي ام اذهو  هتياغو نوسمص ىلإ قلطنا دق لامك ىفطصم ناك
 اهنا تبث ام اذإ حلصلل ءافلحلا طورش ةمواقمل ايكرت ءاحنأ رئاس نم تاوق عيمجت يه  هرعشتسا
 ريغ قطانملا يف نيينامثع دونج نم فلأتت اهنم ريبك ءزج يف تاوقلا هذه تناكو .ةوسقلا ةديدش
 تاوقلا هذه سأر ىلع هسفن عضول ططخي لامك ىفطصم عرشو .اهقرشو ايكرت طسو يف ةلتحملا
 .ةلئاهلا هتاراهميو ناطلسلا نم هيلع لصح يذلا ضيوفتلاب احلستم
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 ناك دوقولاف .دربلا نم يناعتو مالظلا اهيلع ميخي ًادالب 1515 - ١1514 ةرتفلا يف ايكرت تناك

 تناك يتلا يضارألا تلخد ًاضيأ دالبلا ةيقب يفو .ءوضلا ةتفاخ تناك لوبناتسا حيباصمو ,ًاردان

 ةلاخ نمو .ىفستلا نوجولا قم ام ةلاجا ف ةضاشعلا تاكلتملا لكتشت برخلا اد دكه
 نيناوقب ةقلعتملا 1101 ماعل ياهال ةيقافتاب ةقحلملا ةمظنألا بجومب يلودلا نوناقلا اهفّرعي
 دقف ءتاكلتمملا هذه مظعم يف لالتحالا ةلود تناك ايناطيرب نا امبو .ضرألا ىلع برحلا فارعأو
 رارق ذختي امثير ينامثعلا نوناقلا لظ يف تناك امك رومألا ىلع ةظفاحملا يساسألا اهبجاو ناك

 .اهريصم نأشب يئاهن

 لودلاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا نيب حلص ةدهاعم لكش ذختي نا نم رارقلا اذهل دب ال ناكو

 نفسلا لظ يف شيعي ناك ناطلسلاف .ينامثعلا بناجلا يف ةبوعص ةيأ رهظت ملو .اهيلع ةرصتنملا

 اهعضي ةقيثو ةيأ ىلع عيقوتلل ًأدعتسم ناك امبرو .هشرع نا دقف نم فوخ يفو ةيناطيربلا ةييرحلا

 طورشلا مهنيب ام يف اوررقي نا الإ مهيلع ناك امف ءافلحلا امأ .ةيناطيربلا ةيرحبلا دئاق همامأ

 .اهضرف نوديري يتلا

 ءارزولا سيئرو نوسليو سيئرلا ررق امدنع 1914 (ويام) رايأ يف ًاريبك الدبت فقوملا لدبت

 دوصقملا ريغ رثألا ناكو .لوضانألا يف نييلاطيالاو نيينانويلا نيب عاقيالا جروج ديول يناطيربلا

 ايسآ ىلإ ةدئاع نانويلا نوكت نا نم كارتألا فواخمو نيينانويلا لامآ ةراثإ ىه رارقلا اذهل

 نييحيسملا ناكسلا يتعومجمل نيملسملا كارتألا ةيهارك نإ .اهيف ءاقبلا لجأ نم ىرغصلا
 نآلا رهظيل رثألا اذه داعو ءديدش رثأ ًامئاد اهل ناك نمرألاو نيينانويلا - مهطسو يف نيتريبكلا

 نيهجتمو نيهال ءافلحلا ةلودلا لاجر ناك امنيبو .ايكرت اهنم يناعت ىتلا كاهنالا ةلاح يف ىتح

 نوعمجتي لوضانألل ةيلخادلا قطانملا يف نوينامثعلا دونجلا ناك ءىرخأ ةيحان ىلإ مهراصبأب
 .اهيف اهوسدك يتلا نكامألا نم مهتحلسأ ىلع ءاليتسالل نودوعيو

ذيفنت نم َُلدب عمتجاو نمألا ىصع ء هنكلو ,ةينيطنطسقلا ىلإ لا
 ُخ يف .هتالمز نم ةثالثبرمألا 

 نفر



 مالس هدعبام مالس

 ىفطصم لهاجت دقل .لالقتسا نالعإ ة ةدوسم دادعإل ؛ةميدقلا ةيميلقإلا ةمصاعلا ءايزامأ ةنيدم

 :مورضرا يف نيينطولل ًايميلقا ًارمت رضحف ,ءافلحلا ةريسأ اهايإ ًاربتعم ناطلسلا ةموكح لامك

 ياللا ا ا تؤم ىلإ اعد مث ءايكرت قرش يف

 شيجلا طابض نم ددع ءالو بستكا دقو .ةرقنأو مورضرا نيب قيرطلا فصتنم يف ءلوضانألا

 يركسعلا حانجلاب نيطبترم هلثم اوناك مهنم نوريثكو ءًانس هنم رغصأ ىأ هنس لثم يف مه نمم

 رثكأ مدقم ةبترو دئار ةبتر نم طابضلا هفص ىلإ بذتجا بلغألا يفو. يقرتلاو داحتإلا ةيعمجل

 يتلا ةيركسعلاو ةيندملا ةمواقملا تاكبش ةدايق ًاضيأ ىلوت هنا ىدبيو .(!تالارنجلا بذتجا امم

 يتلا يقرتلاو داحتإلا ةيعمجب هل ةقالع ةيأ دوجو ىفن ,هتنطفب هنكلو ,ةاتفلا ايكرت بزح ءاضعأ اهمظن

 نيدلا لاجر تبثأ ءيوقلا يناملعلا لامك ىفطصم هجهوت نم مفرلابو .اهلحب يمسر رارق ردص
 .هعابتا صلخأ مهنا نوملسملا

 يذلا دينعلا ليحنلا طباضلا ءلامك ىفطصم نع ليلقلا ىوس نوفرعي ءافلحلا ةداق نكي مل
 .مهيلع ةروثلا دئاقو مهلم ناك ؛هرمع نم تاينيثالثلا رخاوأ يف وهو يذلاو ,شيعلا فظش لمحتي

 ءارزولا سيئرل ددحت نا تعاطتسا ةيناطيربلا تارباخملا الو ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو الف
 .هدض وأ ناطلسلا فص يف ناك لهو لامك ىفطصم عقوم

 اهنم ةياغلا تناك يتلا مهتارمتؤم اولصاو ءايكرت يف ثدحي امل ابوروأ يف ءافلحلا ةداق لهج عمو
 ءافلحلا ةداق لهذ ١52١ (رياربف) طابش "4 يف ندنل يف دقع رمتؤم لالخو .ايكرت ريصم ريرقت

 ةدحو مزه لامك ىفطصم ةدايقب يكرت يدنج ٠٠,٠٠١ هماوق ًاشيج نا ديفي أبن مهعامس ىدل
 مل مهتشهد نا دعب ام يف جروج ديول ىعدا دقو .لوضانألا بونج يف شارم يف ةريغص ةيسنرف
 تمجن ام ردقب (نييسنرفلا ددع ًاريثك قوفي نيمجاهملا ددع ناك دقف) ةكرعملا ةجيتن نع مجنت
 ةرم لوأ تناك كلت نا جروج ديول لاقو .لامك ىفطصم ةدايقب يماظن شيج دوجو فاشتكا نع
 ىلع هتداعك موللا ًايقلم ,هتاركذم يف ًاقحال بتك دقو .شيجلا اذه بوجوب هٌوالمزو وه اهيف عمس

 لمعب مايقلا نع ًايلك ةزجاع تناك نا ًاقالطإ ةيركسعلا انتارباخمل قبسي مل» :نيرخآلا
 ,"'!«تارباخملا

(5) 

 ةيبرعلاب قطانلا بونجلا يف ةيزاوم ةكرح تأشن ,ءلوضانألا يف لامك ىفطصم ةروث راشتنا عم

 توريب يف لحاسلا لوط ىلع يزمرلا يسنرفلا بدوجولا ناك ثيح .ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف
 ىلع نويسنرفلا نولفطتملاف .قشمد يف نيملسملا نيلضانملل ًايرغم ًافده روصو اديصو سلبارطو

 .56-55 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (5)
 87١. ص ,؟ دلجملا ,(1575 ,ليي ةعماج :نفاهوين) حلصلا رمتؤم نع تاركذم ؛جروج ديول ديفيد )٠١(

1.6 
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 ةيحيسملا ةينيدلا فئاوطلا نيب قيقدلا نزاوتلا طاقسإب نوددهي اوناك نانبلو ةيروس لحاس
 .ايكرت يف نييتانويلا دض لعفلا در نع فلتخي ال لعف در ىعدتسا امم ؛ةيمالسالاو

 ,لوضانألا نم ةيلخا دلا قطانملل تحمس املثم ,ةيروس نم ةيلخادلا قطانملل ايناطيرب تحمس
 ل ورفع كا ناك يذلا لصيف ةسائرب ًايرظن ةيروسلا ةرادإلا تناكو .يتاذلا 0

 ناتلا ةالؤمو دن امإ ل مييلع هل ةطلشال سانا :يدبأ ف تناك ًايلمع اهنكاو : علتجلا ردت

 ماع نم رثكأ ذنم مكحت ؛قشمد اهتمصاعو  ةيلخادلا ةيروس داع مهيب اج ف .دوفزاتتب ناك
 لالقتسالا معط برعلا قاذ دقو امأ .ىضوفلا نم ءيشب ولو ؛برعلا لبق نم ,ينامثعلا رقهقتلا دعب

 .هنع يلختلا يف ةبغر مهيدل نكت ملف ديدجلا

 ةيوكحلا نأب 1515 ماع ندنل يف ةيجراخلا ريزو ةيناطيربلا تارباخملا طابض رابك دحأ رذنأ دقل
 نيتكرحلا نكلو .('7فلاحت يف لوخدلل نادعتست ايكرت يف لامك ىفطصم ةكرحو قشمد يف ةيبرعلا
 ًايموق ناك لامك ىفطصم نا كلذ :هدقتع دقتعا يذلا وحنلا ىلع نيتهباشتم انوكت مل ةيكرتلاو ةيبرعلا
 تسيل اهنكلو ,ةيرصعلا ةيموقلا ةغل نآلا ثدحتي لكلاف ةيبرعلا قشمد يف امأ «ىبرغلا ىنعملاب
 يف قشمد نم مكحلا اوسرام نيذلا ةيبرعلاب نيقطانلا ةداقلا مظعمف .ةيلصألا دالبلا لهأ ةغل
 ةيموق ةيوهراصنأ 1116 ماع ىتح اوناك نا قبسي مل ةسمخ لك نم ةعبرأ امبر - 1915 ماع

 مهلو ءضرألل ةكلاملا رسألا نم مهمظعم يف اوناك مهنم نويروسلاو ."”7يبرع لالقتسا ىأ ةيبرع

 ارو ”اهنم اوؤاج يتلا ةينهملا حئارشلل ليلحت لديو .مئاقلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا يف ةحلصم

 نم اوؤاج مهنم نوريثك :نيينامثع نيفظومو دونج نم ةفلؤم اهنم ريبك ءزج يف تناك ةدايقلا
 .ايناطيرب عم برحلا لالخ ايكرتل ءالولا ىلع يقب مهمظعمو .لمع الب اوناكو ,نيطسلفو قارعلا

 نيلفاغلا نييناطيربلا فونأ تحتو «قشمد ينامثعلا شيجلا ةرداغم ذنم تضقنا يتلا ةنسلا يفو

 لالخ مهومواق نيذلا نوينامثعلا برعلا داعتسا ,نييسنرفلا ىلإ ًافعصنم مهريكفت ناك نيذلا
 سسأ ىلع نيمذرشم اوناك نيينامثعلا برعلا نا ديب .ةررحملا ةقطنملا ىلع ةرطيسلا :برحلا

 ةينويهصلا اوبجش سدقلاك ندم نم اوؤاج نيذلاف .ةنهارلا ةيسايسلا مهتامامتها يف ةيفارغج
 .نيدفارلا دالب يف نييناطيربلا نم مهاوكش تناك دادغب نم اوؤاج نيذلاو ,نيطسلف يف
 ءامعز ناك كلذ ءانثأ يفو .نانبل نمو ةيلحاسلا ةقطنملا نم نييسنرفلا درط اودارآ نويروسلاو
 نيلضانملا بابشلا عم ماصخ ىلع لصيفل ةيداعملاو ينامثعلا ىوهلا تاذ ةيديلقتلا رسألا

 تايعمجلاو ةيسايسلا بازحألا ةغالب ءاروو .يسايسلا مهلبقتسم ءارو نيعاسلا نيحومطلا
 يسايسلا عضولا ناك .ةضماغ ةيلحمو ةيلئاع تاعازن نمكت تناك ,ةايحلا ىلإ تداع يتلا ةيرسلا

 )١١( ص «يبرعلا طسوألا قرشلاو اسنرفو ايناطيرب ؛يفيكافين 5١٠١.
 ىغاكيشو انابروا) ةيبرعلا ةيموقلا لوصأ نع تالاقم :ةبورعلا ىلإ ةينامثعلا نم نود تسنرا .يس )1١(

 ١19/8. ص ,(1517/7 :يونيليا ةعماج ةعبطم :ندنلو

 ريمدت :طسوألا قرشلاو ارتلكنا ءيرودك يليا :باتك يف هتعباتم 7 قحلملا ؛.178 ص .هسفن عجرملا (16)

 ١59. ص ١91/8(( نتسفراه ةعبطم :سكسس ,ءسكوساه) 197١ 1414 ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 هه
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 ةدناسم ىوس لصيف عضول يساسأ نماض نم نكي مل عضولا اذه يفو ًاريحمو ًابرطضم ًاعضو
 نيزعلا نسدحلا "ىو ىبنللا لارتجلا نيويج ف نفاظلا قف: ةظيح تناك ةدئاسلا هذهو ةايتاظيزي
 ١ ” ,ةيرامعتسالا انسنرف :فاذهآ ايناطيرب عواقتس لصيف لضفب هنا ماعلا

 تقولا نم ةحسف اهمامأو 1914 ماعلا تلخد ايناطيرب نأ ىرن نا عيطتسن يضاملا ىلإ اندع اذإ
 ١515 فيص لولح عم نكلو .خوضرلا ىلع اهلمحو اسنرف لافغتسال رهشأ ةعست نع لقت ال
 فارتعالا ىلع ةيبرحلا ةرازوو جروج ديول يعامتجالا رارقتسالا مدعو ةيلاملا طوغضلا تهركأ
 1١115 (ريمتبس) لوليأ 4 يفو .ةيروس نم يناطيربلا باحسنالا ليجأت ناكمإلاب دعي مل هنأب
 لدير دروللا هقيدص هيف يضقي يذلا لزنملا يف دقع رمتؤم ىلإ هيراشتسم ءارزولا سيئر اعد

 .طسوألا قرشلا نأشب هلمع بجي ام يف رظنلل ءيسنرفلا يدنامرون لحاس ىلع فورت برق ؛هتزاجإ
 نم ًابضاغ ناك» جروج ديول نا هتركفم يف لدير دروللا نّود مايأ ةعضبب رمتؤملا داقعنا لبقو
 نوديري ال نييروسلا نا ءارزولا سيئر لاقو .ةيروسب قلعتملا مهفقوم ببسب نييسنرفلا

 هفقوم لدبت دقل ...ةهيرك تابا دتنا لوبق ىلع مهماغرإ ءافلحلا عيطتسي فيك لءاستو .نييسنرفلا
 ءارزو سيئر دجي مل كلذ عم ."'9«مهعشج نع ثدحتي أتفي ال هنا ...ًاريبك اآلدبت نييسنرفلا نم
 :نيسسشرفلا ةحاسلا مالخإ نم ارقم ةورابفتسمو ايتاطيوب

 نيرشت يف ثدحيس باحسنالا نا ةيناطيربلا ةموكحلا تنلعأ 1919 (ربمتبس) لوليأ ١١ خيراتب
 ناك .برعلاو اسنرفل مهتامازتلاب اوفو كلذب مهنا نويناطيربلا ةداقلا ىأر دقو .(ربمفون) يناثلا
 ىلع ةيروس ىلإ ءاج لصيف نأب اورهاظت نا نييناطيربلل قبس دقو .باوصلل ًايفانم ءاعدإ اذه
 ىلإ دنتسي ال رهاظتلا اذه نا نوملعي اوناك ةموكحلا يلوؤسم نا عم يبك يبرع شيج سأر
 ناكو .نييسنرفلا ةمحر تحت لصيف كرت هانعم ةيروس نم يناطيربلا شيجلا جورخو .نومضم
 امأ .هلجأ نم اولمع ام لكل ًانالذخ طسوألا قرشلاو ايناطيرب يف رنشتيك عابتأل ةبسنلاب اذه
 مغرلاب ,ةوضرلا ىلع مهلمحل ةعستلا رهشألا لاوط اهتلواحم ايناطيربل اورفغي ملف نويسنرفلا
 .ةلواحملا نع ايناطيرب يلخت نم

 نالعإ ناك دقف ؛ةحبسملاب هّمغ جرفي يذلاو باصعألا رتوتملا ريمألا لصيفل ةبسنلاب امأ
 نكلو .اهيف هقيرط سملتي نا لواح يتلا عادخلا ةهاتم يف ائجافم افطعنم يناطيربلا باحسنإلا
 هتداعك ناك يذلا يصنميلك نا كلذ .ظيغلا ىلع ةثعابو ةضمم ةيناكمإ ةريصق ةدمل همامأ تحتف
 ىدبأ  ًايسايس كلذ نكمأ اذإ . طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تايلضفألا لّبقتل ًادعتسم ًامئاد
 ام اذإ (ايناطيرب هديرت ام اذه ماد ام) ةيروس ىلع ًاكلم نوكي نأب لصيفل حامسلل هدادعتسا

 يف ىرخأ ةرم لخدي نا يسنرفلا ءارزولا سيئر قفاو دقل .قيرطلا فصتنم يف لصيف هلباق
 نا يأ :اسنرف طورش نم ىندألا دحلاب فارتعالا نامض فدهب يبرعلا ميعزلا عم تاضوافم
 هذه نا ريغ .اسنرفل انوبز ةلود نكلو ةلقتسم ةيروس نوكت ناو ريبكلا نانبل اسئرف مكحت

 لانير :كرويوين) 1977- 1914 :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم )١4(
 ١11 ص( ,كوكشتيهو

 عةهك
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 نولضانملا قشمد برعف .نيتمداصتم نيتوق نيب طسولا يف لصيف تعضو ةيسنرفلا طورشلا

 هل حامسلل نيدعتسم اوناك ؛هب صاخ طابترا مهل نوكي نا نود نم هنوعبتي مهنا اوعدا نيذلا
 نييسنرفلا نا نيح يف .ةيروس نع نييسنرفلا داعبإ ىلع ًارداق ماد ام مهمكاح هسفن يمسي نأب
 ةسو يف نكي هلو: ةيروس ىلإ مهلاخدا يف حجني نا طرشب مكحي نأب هل حامسلل نيدعتسم اوناك
 نا وه هلعف عيطتسي ناك ام لك .طسوتي نا ىوس ًائيش لعفي نا ةيروس ضرأ يف بيرغلا لصيف
 يف برعلا نيلضانملا نم تالزانت ىلع لوصحلا لواحي نا مث ىصنميلك نم تالزانت ىلع لصحي
 .قشمد

 دارأ دقو - يرس قافتا ىلإ ىصنميلكو لصيف لصوت ١1١ (رياني) يناثلا نوناك علطم يف
 نكمتي نا رذاحو ةيسنرفلا ةيروهمجلل ًاسيئر نوكي نأل ىعسي ناك هنأل ًايرس ىقبي نا ىصنميلك
 ةيبرعلا لصيف ةلود حنمي قافتالا ناك .ةيروس ةلأسم يف ًافعض رهظأ هنأب ءاعدالا نم هموصخ

 بادتنأ ىلإ يدؤي نا قافتالا فده ناكو .ارصح نييسنرف اهوراشتسم نوكي نا طرشب لالقتسإلا
 عيطتسي له ىريل قشمد ىلإ لصيف رداغ دحلا اذه دنع . ًانيل رثكألا عونلا نم نكلو يسنرف
 تناك هذه هتمهم نا نيبت نكلو .ًايبسن ةنيللا طورشلا هذه لوبقب اهيف ةيبرعلا ةدايقلا عانقإ

 ةسائرل هيعس يف حجني مل يذلا ىصنميلك نأل ؛ةيسايسلا ةهاتملا يف لوهجملا ىلإ رخآ ًافاطعنا
 ءارزولا ةسائر يف هفلخ دقو .(رياني) يناثلا نوناك ١7 يف ةيسايسلا ةايحلا رجه ؛ةيروهمجلا
 كلذلو ؛طسوألا قرشلا يف ايناطيرب هجو ءام ذاقنا ىلإ ليم هدنع نكي مل يذلا :نارييم ردنسكلا
 .اهشرع يلتعي نأب لصيفل حامسلا ىلإ الو ءاهلالقتسا لانت نأب ةيروسل حامسلا ىلإ ةجاح دجي مل

(( 

 تراصو .ةيروس يف اسنرف تاحومط قيرط يف فوقولا نع ايناطيرب تفك 157١ ماع ةيادب يف
 ىلع اهناضرفتس يتلا طورشلا ةغايصل نيتفيلحلا نيتلودلا مامأ ًاريخأ ةدهمم قيرطلا
 ءاؤجألا لدصف ىهف ؛كاذتآ اهيلع' اتقفثا ىتلا طورتقلا امآ .ةموزهملا ةيتانكحلا ةيروطاربنفألا
 ظفتحت نا طرشب ؛ناتيبوروألا ناتلودلا ناتاه اهمساقتتل ةيروطاريمألا قع: ةينوعلاو ةقطاقلا
 كولم اهسأر ىلعو ةلقتسم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىقبتو «نيدفارلا دالبو نيطسلفب ايناطيرب
 نا يرقرب :يبلخلا لجاسو رصم مف تاكل دق ايناطيرب تناكو ءيناطيربلا ةرفنلل نوفيضاخ
 قرش اهنمض نمو ؛نيطسلفل ًاردقم ناكو .اسنرف بيصن نم «نانبل اهنمض نمو ؛ةيروس نوكت
 قدنطي نأ ةيغلا ناك 1ذإ:نمآلا ةياينا ف لفتت نا :ىارعلاو نانبل اهنمتخ نمو: ةيردشو ةةرألا
 ءاسنرف نكلو .يضارألا هذه مهسفنأ ءافلحلا ىطعأ اهبجومب يتلا ممألا ةبصع تابادتنا ةغل
 حورب نانبلو ةيروس تبراقو نيرظانلل ةنيز درجم لالقتسالاب دهعتلا تريتعا :ةصاخ ةروصب
 معضل

 دق (ايقارت قرش) ةيبوروألا ايكرت كلذكو هجيإ ركب نؤج مظعم نإف نيناكيدودلا وؤج ءانتقسابو
 دقف ءاهندم ىربك ريمزأ تناك يتلا لوضانألا برغ ةقطنمو ريمزأ امأ .نانويلل تيطعأو تخلس
 ةقطنملا جمد ىلإ يدؤي امبر ؛ءاتفتسا يرجي مث :نينس سمخ ةدم اهترادإ نانويلا ىلوتت نا ررقت

 ؛هضا/
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 دقف ءهريثأت سرامي نا يناطيربلا لوطسألا عيطتسي ثيح «ليندردلا امأو .ةينانويلا ةكلمملا يف

 رومأ يف ايكرت كولش نسح نامضل نيتنيهر « ةينيطنطسقلاو وه حبصأو ءيلود فارشا تحت عضو
 ناتسدرك تيطعأو لالقتسالا اينيمرأ تحنُم لوضانألا قرش يفو .ةيديسملا تايلقألا ةلماعم لثم
 نمضو .ايلاطياو اسنرفو ايناطيرب فارشإ تحت ةيكرتلا ةيلاملا نوؤشلا تعضوو .يتاذلا مكحلا

 ًالقتسم ةيكرتلاب ةقطانلا لوضانألا نم ىقبت يذلا ليلقلا نوكي ؛بويقلا هذهل ًاقفوو دودحلا هذه
 .ينامثعلا ناطلسلا هسأر ىلعو اي ًايمسإ لالقتسا

 يتلاو 157١ ماع نم لوألا فصنلا يف ومير ناسو ندنل يف اهيلع قفتا يتلا طورشلا يه هذه

 بآ يف اهيلع تضرف يتلا ةدهاعملا ىلع ةهركم ةموكحلا هذه تعقوف  ناطلسلا ةبوكح ىلع تيلمأ

 ناك هيراكناوب يسنرفلا ميعزلا نا ىدبيو .ةيسنرفلا رفيس ةنيدم ةيحاض يف 152١ (سطسغأ)

 ايوروأ يونت ةدهاعم عيقوت ناكمل ةبسنلاب انوميم نكي مل رايتخالا نا ظحال يذلا ديحولا
 .رسكلا لهس شه اهقزخو «ينيصلا فزخلا يناوأ ةعانصب رفيس ترهتشا دقف .اهيلع دامتعإلا

 ةدهاعم عيقوت دنع هبصنم يف يقب يذلا نييلصألا رابكلا ةعبرألا نيب نم ديحولا جروج ديول ناك
 سلجم يف ًاوضع لظ يذلا يناطيربلا ءارزولا سلجم يف ديحولا ىضعلا ناكو ؛ةيئاهنلا حلصلا

 ديحولا يتاظيزبلا: يسايسلا ناك وهو::اهئاهتنا ىتحو بزحلا لاوطو ترخلا ةيادب ذنم:ءارؤولا
 يذلا ءافلحلا لود ءامعز نم ديحولا ميعزلا حبصيس ناكو ؛برحلا يف ةاجنلا هتفلاح يذلا

 اهنا نهربت نا ثبلت نل٠ اهب ًاروخف ناك يتلا ,ةينامثعلا ةيوستلا نكلو .ملسلا يف رمتسيس

 .هيلع ةيضاقلا
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 ١919-١91١ بعاتملا ةيادب

 ةياهن يف طبسألا قرشلا ةيناطيربلا, ةحلسملا تاوقلا ,تلتحا امدنع 1 ْ
 تناك :«تابارطضالا تأدب ام ناعرسو .ةنيكتسم ةقطنملا تناك ؛برحلا

 تلتو .1519 ماع يف بغش لامعأ اهتعبت ١5١ ماع يف لالقتسالاب تابلاطم عم.ءرصم يف اهتيادب .

 ,ناتسناغفأ يف 1919 ماع تبشن برج.  ةرهاظ ةرشابم ةلص نيرمألا نيب نوكت نا نود كلذ

 ةريزجلا هيش.يف ةيئاطيربلا. ةسايسلا .تآدب ءًابيرقت:هسفن تقولا فو .دنهلا عم ًاهبودح دنع
 قحالتت ءايشألا لعج ظح ءوس نوكي نا ىدعياال رمألا نا داقتعالا ناكمإلاب ناك .خسفتت ةيبرعلا

 امدنع داقتعالا اذه يف رمتسي نا ءرملا ناكمإب ناكو .طسبوألا قريشلا يف ايناطيربل ةبسنلاب ءوستو
 ١5١.ماع عيبر يف برعلا مآق امدنع ىأ ,ندرألا يف ىضوف ىلإ ٍتدأ .ةيلبق تابارطبضا, تثدح .

 فيص يف قارعلا يف ةروثلا بيهل لعتشا امدنع وأ ءنيطسلف برغ يف دوهيلل ةيداعم بغش لامعأب .
 : : هنا .دب الو .حضاولا ري أو مم تايتاحلا ناره :تابارطخالا ذيل ١ هنا دب الو .هيضاولا هيسقتلاو .15؟: ماع

 موصخ لعج ًاريبك ًاضافقخنا اهدارفأ ددع.,ضخفنا برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا 2.

 .اهيدحت ىلع نوؤرجتي ناكم لك يف نييلحملا ايناطيرب..

 طوغضلا ةجيتن «نييناطيربلا عضو فعض املثم طسوألا قرشلا يف نييسنرفلا عضو فعض دقو
 نييسايسلا لبق نم ًايدحت ايناطيرب لثم اوهجاوف ؛دونجلا حيرستلو تاقفنلا يف داصتقالا لجأ نم
 يف ةموزهملا ايسور نإف كلذك .ةيروس يف نييسايسلا ءالؤه ىله ًابرح اوُنش نا اوثبل امو «برعلا
 تاكرحو نيملسملا لبق نم تاروث تهجاو «ةيلهألا برحلاو تاروثلا اهتدعقأ يتلاو برحلا
 دجي نا نم الدب نكلو .طسوألا قرشلا يف ةيسورلا ةقطنملا يأ ءىطسولا ايسآ يف ةيلالقتسا

 ءطسوألا قرشلا يف اهعضو ضيوقتل اورمآت :ايناطيرم عب ةكرتشم هيض سورلاو نويسرفلا
 سيلو ايناطيربل بئاصملا نوببسي مهنا ضارتفإلا ًالوبقم راص ذإ ةريحم ةلأسملا اولعج كلذبو
 .اهبعاصم يف نوديزي طقف

 طسوألا قرشلا نم ناكم لك يف بعاتملا نم ًانمز زاتجت ايناطيرب ءرملا ىري يضاملا ىلإ ةدوعلابو

51 



 مالس هدعبام مالس

 يف ريدقت لقأ ىلع ؛لاجملا اذه يف ةبرجت ةبحاص نكت مل اهنكلو .1970و 1415 ىماع نيب
 اهنا ىلع 1915 ماع رصم يف تعقو يتلا بغشلا لامعأ ىلإ ترظن لاثملا ليبس ىلعو .ةيادبلا

 ىلإ رظنت ملو ءاهيلع ةرطيسلا تّمت ماظنلاو نوناقلا ظفحل ةلكشم يأ .ىصم يف ةروصحم ةلكشم

 ةئطوت وأ يلاتلا ماعلا عيبر يف نيطسلف يف تبشن يتلا بغشلا لامعأل ةئطوت اهرابتعاب لامعألا كلت
 لوصفلا نإف كلذلو .فيصلا ةيادبو عيبرلا لصف ةياهن دنع قارعلا يف ترشتنا يتلا ةروثلل

 اهتهجاوو  طسوألا قرشلا يف ايناطيرب اهتهجاو ىتلا ةقحالتملا تايدحتلا نع ثدحتت ةيلاتلا

 ,اهعوقو نمز بيترتب اهنع ثيدحلا نوكيسو  اهيلإ ةيروس ايناطيرب تملسأ يتلا ًاضيأ اسنرف
 .ىرخألا نلت اهتم ةعؤيحلا ىتاك تايودصلا نم ةلصفتن تاعرنمت رجم اهناكو

 ًاثدح لكشت ثيحب ةنمازتم ثدحت اهنا ىلع نيحلا كلذ يف اهيلإ رظنُي مل تابوعصلا هذه نا عمو

 ةعومجم كانه نا نييناطيربلا نيلوؤسملا نم ريبك ددع ىدل داقتعالا ناك دقف .ًاريبك الماش

 .يناطيربلا مكحلا ىلع ةقرفتملا تاروثلاو تارماؤملا ىلع تضّرح يتلا يه نيرمآتملا نم ةدحاو
 ىدحإ تناكو .نييناطيربلا نيلوؤسملا داقتعا بسح نورمآتللا ءالؤه مه نم نآلا ىرنسو
 يف يناطيربلا مكحلل يدحتلا قثبنا امدنع جروج ديول ةموكح تهباج يتلا ةسيئرلا لئاسملا
 ةفاحصلاو ماعلا يأرلا ماما ًالثام يدحتلا اذه لظو 1570و 1519 ماع يف طسوألا قرشلا
 يتلا وسام ١ را دعا نك رو اسوا ١17١ ماع ىتح ايناطيرب يف نامربلاو

 ةقرفتم لامعأ كلذ سكع ىلع اهنا مأ ةقسنمو ةططخم ًالامعأ عقاولا يف طسوألا



 /1١91-١91١9 ءاتش :رصم

 ,رصم يف ناك برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ايناطيرب عضول دحت لوأ
 يذلاو ,نينسلا نم دوقع ةدم «أتقؤم» هتمكح يذلا ةيبرعلاب قطانلا دلبلا

 مكحلا لضفت ةيبرعلاب ةقطانلا بوعشلا نأب ةيادبلا يف مهسفنأ نويناطيربلا هماكح عنقأ
 نكي ملو ؛لالقتسالاب ًاراركت رصم تدعو دق تناك ايناطيرب نكلو .رخآ مكح يأ ىلع يناطيربلا

 هنا اوضرتفي نأو ةيناطيربلا تادهعتلا نويرصملا نويسايسلا قدصي نا قطنملا نع اديعب
 رمألا ةياهن يف يدوي ءام ينمز لودج ىلع ايناطيرب قفاوتس ةحجان ةياهن برحلا ءاهتنا برجمب
 ةملك ذخأت نا نييرصملا نييسايسلا نم لقألا ىلع ةدحاو ةئف ثأر دقل .("”رصم لالقتسا ىلإ

 ىلع نيعوبسأ رورم دعب يأ 5114 (ربمفون) يناثلا نيرشت 1١ يفو .اهتالع ىلع ايناطيرب

 نييرصملا نييسايسلا نم دفو حنُم ؛نونميماغأ ةيبرحلا ةنيفسلا نتم ىلع ينامثعلا مالستسالا

 يماسلا بودنملا ,تيغنيو دلانيجير ريس عم ةلباقم ةيمسبر بصانم نولغشي اونوكي مل نيذلا
 نيتسلا وحن يف ناك يذلا يماحملا ءلولغز دعس هسأارتو دفولا لكش دقو .ةرهاقلا يف يناطيربلا

 يسجل انسيكرو :لدعألل اريدووت :ميطتلل ًاييزوو :ًايرا دإو :ًايضاق ناك نإ هل قبسو رقع نم
 دعس حضوأ .برحلا ةيادب دنع بودحم ريغ لجأ ىلإ اهوّلح دق نويناطيربلا ناك ىتلا «ةيعيرشتلا
 برحلا تماد ام ًابيرق ةيامحلاو ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإ ًاعقوتم ةلباقملا بلط هنا تيغنيول لولغز

 ثيوكسا ةموكح تنلعأ ؛1514 ماع ةياهن يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا دض برحلا ايناطيرب تلخد امدنع (#)

 تنلعأ ةيناطيربلا تاطلسلا نكلو .ةيناطيرب ةيمحم تحبصأو ةينامثعلا ةدايسلا نم تررح دق رصم نأ ًايمسر

 ."'اهلجا نم ايناطيرب لتاقت يتلا فادهألا نيب نم امه اهلالقتساو رصم ةيرح نأ ًاضيأ
 )١( ننكيوه زنوج ةعماج ةعبطم :روميتلاب) ؛ةيناثلا ةعبطلا ,رصم خيرات ؛سيتويكيتاك .ج.ب ١114١(.ص 59١

 رصمو اينالم.رب ؛نيوراد نوج :باتك ىلإو باتكلا اذه ىلإ ًاساسأ دنتست صنلا يف ةدراولا ةياورلا .اهيلي امو

 «نترام تناس ةعبطم :كرويوين) 11-1957 :برحلا باقعأ يف ةيروطاربمالا ةسايسلا :طسوألا قرشلاو
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 نأشب ضوافيل ندنل ىلإ بهذي نا ًاضيأ بلطو .حلصلا تاضوافم لالخ رصم ةملك ءافلحلا
 .ةيسايسلا رصم ةناكم يف ةدوعوملا تارييغتلا

 دجن اننإ .نييناطيربلا نيلوؤسملا ناهذأ يف ةبراو كاذنآ تناك لالقتسالا الو تاضوافملا ال نكل

 دقع يذلا عامتجالا نع ؛قحال تقو يف اهاور ءيناطيرب لوؤسم ةياور يف مهريكفت ىلإ اندشري ام
 يماسلا بودنملا ىلإ ةرايزب ماق (ربمفون) يناثلا نيرشت 11 يف» :لوؤسملا اذه لاق .لولغز عم

 اذه ضفرف «لماكلا يتاذلا مكحلل اجمانرب حرطيل ندنل ىلإ باهذلا يف ةبغرلا نع برعأو
 ."!«ديج فده يأ مدخي ال هنا رابتعاب حارتقالا

 .ةلأسملا ضرف لواحي هنيع مويلا يف ذخأ دقف ؛تيغنيو نم عيجشت يأ قلي مل لولغز نا اميو

 دفو ميظنت يف عرشف ؛داؤف دمحأ ؛ديدجلا رصم ناطلس نم يرس دييأتب لمعي ناك هلعلو

 ليثمت ىلإ حمطي ناك يتلا ةيرصملا تاقبطلاو تائفلا رئاس نم عساو دييأتب ىظحي نا عيطتسي
 ١17 يو :اهتشاتزي ىرخآ دوقو فيلات لع ةسفانم ةيسايس كايصخش لمح ام اذه ,اهحلاضم

 نييرصملا نييسايسلا نا ًالئاق ةيجراخلا ريزو ىلإ تيغنيو قربأ 1914 (ربمفون) يناثلا نيرشت
 ناطلسلا نكلو ,"7تابارطضالا ةراثإ نم مهرّذح هناو ؛«لماكلا يتاذلا مكحلل جمانربب» نوبلاطي

 ءارزو نا ةقيقحلاو .ةينطولا بلاطملا ةمواقمل يفكي امب ءايوقأ اوسيل مهنا نورعشي هءارزوو

 يأ ةسائر نوضفري مهنا اوعدا ءايناطيرب يحشرمك مهيلإ رظنلا يشاحت يف مهنم ةبغر :ناطلسلا

 حمست مل ةلاحلا هذه يف .ابوروأ ىلإ باهذلاب هئالمزو لولغزل حمسي مل اذإ ءجراخلا ىلإ دفو
 ١5314. ماع لالخ سيراب ىلإ وأ ندنل ىلإ باهذلاب دفو يأل ايناطيرب

 ,هبزحو لولغز داز ءحلصلا رمتؤم حاتتفا خيرات بارتقا عمو 21515 (رياني) يناثلا نوناك يف

 دفول حمس هنا (رياني) يناثلا نوناك ١؟ خيراتب اوملعي نا مهءاس دقو :مهطاشن نم ؛دفولا بزح

 دحأ لزنم يف يلاتلا مويلا يف دقع دفولا بزحل ماع رمتؤم يفو .حلصلا رمتؤم روضحب ةيروس نم
 ةرادإلا تعنم كلذ رثأ ىلعو .لالقتسالا ىلإ اعدو رصمل هسفن قحلاب لولغز بلاط ؛بزحلا ءاضعأ

 ىلع ةلاقتسالا نيلضفم ناطلسلا ءارزو لاقتسا اهدنعو :نلعلا يف ثدحتلا نم لولغ ةيناطيربلا

 ةيركسعلا تاطلسلا تقلآ اهدنع .مالكلا نم عونمم لولغز امنيب ايوروأ ىلإ دفو ةسائر

 مهتفن (سرام) راذآ نم عساتلا يفو ءنييسيئرلا هئالمز نم ةثالثو لولغز ىلع ضبقلا ةيناطيربلا
 .اطلام ىلإ

 تايقربلا نإ .روطتلا اذهب ةيناطيربلا تاطلسلا تئجوفف :تابارضاو تارهاظم ةجوم دالبلا ثّمع
 ناك يناطيربلا يماسلا بودنملا رقم نا ىلع لدت ؛ندنل ىلإ ةرهاقلا نم نيحلا كلذ يف تلسرأ يتلا

 ةيناثلا ةعبطلا «ةيناطيربلا ةعوسوملا ١17١. ,رسصم ىلإ رنليم دروللا ةثعب يف وضع «دور لينير سميج ريس (؟)
 .رصم :ناونع تحت ,ةرشع

 /١511. (ريوتكأ) لوألا نيرشت يف هيخأ ةافو دنع رصم ناطلس داؤف دمحأ حبصأ (#)

 .58 ص .طسوألا قرشلا .نيوراد (")
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 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 ًاينمض هيلع يوطنت امل ًاكردم نكي ملف .(”برحلا تاونس لالخ رصم يف ثدح امل مهفلا ليلق
 ةديدجلا تاقبطلا يأ :برحلا اهتثدحأ يتلا ةقيمعلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالدبتلا
 ةديدجلا نداضلاو ةددحلا ةاءايفتسألاو ةكيدجلا حلاسملاو :ةقخينا ىتلا 8 يدحلا :تاحودللاو
 20 .ةمقنلاو فالخلل

 ايناطيرب اوري نا مهدعسي ناك نييرصملا نم نيريثك نا ملعي نكي مل يماسلا بودنملا رقم نا لب
 مهلدج ضرعم يف ءاوراشأ نا امهئاكرشو نوتيالكو تيغنيول قبس دقو .ايكرت عم برحلا رسخت
 دق يتلا راطخألا ضعب ىلإ ؛:ارشابم امكح اهمكحتو رصم مضت نا بجي ايناطيرب نأب :لشافلا
 يبرعلا بتكملا مساب تراغوه بتك دقل .رصم يف رومألا مامز نييرصملا ءالؤه لثم ىلوت ام اذإ أشنت
 رصم نا اهيف ىعدا ءرصم مض نوتيالك حارتقال ًادييأت 7 (ويلوي) زومت ”1 خيرابت ةركذم
 ةيلوؤسم ايناطيرب يلوتب الإ هيدافت نكمي ال رطخلا اذه ناو ءاردع ادلب نوكت نا نكمي ًايلاح»
 (*!يرصملا عمتجملا ميظنت ةداعإ

 ,لولغز لاثمأ ةضراعملا ةداقو هؤارزوو .«ديدجلا ناطلسلا ناك ؛لحوملا ةيرصملا ةسايسلا ملاع يف
 مهنم لكو ؛ًاضعب مهضعب دض ىرخأ اناحأر اننا وضعي فاحت اذكا ؛ًاعيمج نوذاتي

 نمض ةطخاسلا ةمقانلا تائفلا فلتخم دييأت بسك لجأ نم ,ةينطولا هتاحرتقمب هتاروانم يطغي
 كاردإلا نم ليلق ىوس رهظت مل ةيناطيربلا تاطلسلا نكلو .يرصملا عمتجملاو يرصملا داصتقإلا
 لولغز ىف تاطلتسلا هذه تار دقل :ام ًاموي اهلاوزي ةددهملاو ةيمهملا ةينبل ةضوقملا تارانقلا هذهل

 ةفيظو ىلع لوصحلل ةليسو ةيسايسلا هتابلط مدختسيو بصنم ءارو ىعسي مربتم ناسنا درجم
 بغري هلعلو رمعلا يف مدقتي ذخأ» 1511 ماع يف يماسلا بودنملا رقم يأر بسح .ىهو .ةيموكح
 ةرهاقلا نم تارهاظملا ترشتنا ىتح هيفنو هلاقتعا ىلع عوبسا ضمي مل نكلو ."!«لخد نيمأت يف
 ةعساو تابارضا اهتعبتو ءفنع لامعأ ىلإ تدأو ؛لينلا اتلد ىلإ ىرخألا ندملاو ةيردنكسالاو
 ثدح كلذ نا ةيرخسلا يعاود نمو ؛ةسيئر نكامأ يف ةيديدحلا ةكسلا طوطخ ترّمدو .قاطنلا
 .ينامثع ىزغ ثودح ةلاح يف دالبلا رصاوأ عيطقتل برحلا نمز يف ايناطيرب اهتمسر ةطخل ًاقفو
 «لولغز يفن ىلع عوبسا رورم دعب يبأ ,:8 (سرام) راذآ ١5 يفو .لقنلا لامع برضأ دقو

 رصمو اتلدلا نم لكو ةرهاقلا نيب ةيقربلا تالاصتالاو ةيديدحلا ككسلا تالصاوم تعطقنا

 ةرطيسلا نكمي ال دودح ىلإ ىضوفلا بيهل رشتناو ؛ةيبنجألا تايلاجلا تاعمجت ترصوحو ءايلعلا
 .اهيلع
 مهنم ةينامث لتقب (سرام) راذآ 14 يف ةورذلا غلبو نييناطيربلا نييركسعلا ةمجاهم قاطن عستاو
 .ةرهاقلا ىلإ ناوسأ نم ًاهجتم ناك راطق نتم ىلع - نوجس شتفمو دونج ةسمخو :نيطباض -

 الا نه هسفن مجرلا(4)
 ./ .تيفنيو دلانيجير قاروأ .نادوسلا قئاثو تاظوفحم .ماهرود ةعماج .ماهرود )0(

 7 ص ,طسوألا قرشلا ؛«نيوراد 0©ل

 كه



 مالس هدعيام مالس

 ةداعتسال ةليسو ةيأ» اهيدل تسيل هنا ةصتخملا تاهجلا يماسلا بودنملا ةرادإ تغلبأ دقو

 ةياورل ًاقفوو ."«كانه نم رابخأ ةيأ ًايلمع اهلصت الو ءايلعلا رصم يف عضولا ىلع ةرطيسلا

 ةيروطاربما يف هل ريظن ال قاطن ىلع ةروث ىلإ يدّويس هنأكو ام تقو يف ناجيهلا ادب» :ةثيدح
 اهب روعشلا نكلو  ةغلابم فواخملا هذه يف تناك دقل .«دنهلا يف درمتلا ذنم ةيقرشلا ايناطيرب

 .قاطنلا عساوو ًايقيقح ًاروعش ناك

 ةيلاحلا ةكرحلا» ناو «يفشلب هجوت تاذ» تناك ةروثلا نا وه يماسلا بودنملا بتكم مدص ام نإ

 تاقبطلا عيمج فطاعتب نآلا ىظحت اهنا ذإ .ةملكلل لماكلا ىنعملاب ةينطو ةكرح يه رصم يف

 ةينيدلا دهاعملا بالطو .نيملسملا عم بنج ىلإ ًابنج نورهاظتي طابقألا ناك دقل ,("!2...بهاذملاو

 تاقبطلا نم طقف نك ناو ءءاسنلاو .ةيناملعلا سرادملا ةبلط عم بنج ىلإ ًابنج نورهاظتي اوناك

 وه ةيناطيربلا تاطلسلا ةميزع نهوأ يذلا رمألا نكلو .''0لاجرلا عم رهاظتلل نجرخ ءايلعلا

 ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا تدمتعا يتلا ةملاسملا ريهامجلا هذه  فيرلا يف نيحالفلا كارتش

 تناك ةضافتنالا نا ًاقحال اهفاشتكا ًاضيأ شاجلا ةطابر تاطلسلا هذه دقفأ اممو . 00

 هل نأ ادب دالبلا لهأ نم يسايس ةهجاوم يف اهسفن ةيناطيربلا تاطلسلا تدجو ةأجفو .ةمظنم
 .هسفن يسايسلا اذه شهدأ امبرو اهشهدأ رمألا اذهو - ينطو ىوتسم ىلع ًاعابتأ

 "5 يف ةرهاقلا ىلإ لصوف :عضولا ةجلاعمل لجع ىلع ىبنللا لارنجلا ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرأ

 نلغأ (ليربا) ناسين نم عباسلا يفو :تابارطضالل ةياهت عضو ىلع همزع نلغ[و (سرام) ناذآ
 2151١5 فيصو عيبر يف ماظنلا ةيناطيربلا تاوقلا تداعتسا ًائيشف ًائيشو .لولغز نع جارفإلا
 .ترمتسا تارهاظملاو تابارضالا نكلو

 دقف ةقالعلا هذه ةعيبط امأو ؛ءام ةديدج ةقالع اهلحم لحتل ةيامحلا ءاغلإ نم دب ال هنا اهقيقحت
 3 1 و1 تاوتنسلا لاوط نقزافتلا قيزط نع اهديدحت ايتاطيرن تلواح

 نإف | نكهو .ًاريثك ديفي نل ىرخأ ةرم لولغز يفن ناو ,طابحإلا ىلع ثعبي جهنلا اذه نا تبث دقل
 همكحت نا يف بغري طسوألا قرشلا نا يأ  طسوألا قرشلا نأشب ريبكلا يناطيربلا مهولا
 ءامعزو ناطلسلا ضفر دقف .عقاولا نم بلص رادجب مدطصا  اهتدعاسمب مكحُي نأ ىأ ايناطيرب
 لماك لالقتساب اوبلاط دقف .يمسإ لالقتساب ىتح وأ طقف يتاذ مكحب اولبقي نا نورخآلا رصم
 نولوّوسملا لواح دقل .سيوسلا ةانق ىلع ةدمتعملا ايناطيرب هحنم ضفرت ام اذهو ءنجان

 .ل" ص ؛هسفن عجيرملا (")
 .4 ص ,هسفن عجرملا (4)

 .هسفن عجرملا (1)
 )٠١( ص .رصم ؛سيتويكيتاف 715

 هل ا



 ايسأ ىلع بهت ةقصاعلا

 ايناطيرب ترطضا كلذلو ءاوقفخأف ,ةيرصملا ةماعزلا عم ام قافتا ىلإ اولصوتي نا نويناطيربلا

 نييسايسلا ةدارإ مغر رصم يف اهتنميهو يركسعلا اهدوجوب ةيلاتلا نينسلا يف ظفتحت نا

 .نييرصملا

 ناك اذإ امع يقيقح لاؤس :ناتسناغفا يف يأ ؛ءطسووألا قرشلا نم رخآلا بناجلا ىلع زرب نكلو

 .نييلحملا ةداقلا ةقفاوم نود نم اهتنميهب ظفتحت نا ايناطيرب ةعاطتساب

 عا/





 ثلاثلا لصفلا

 ١919 ماع عيبر :ناتسناغفأ

 ةيجيتارتسالا عقاوملا دحأ ؛ةيويحلا سيوسلا ةانق اهيفو ءرصم تناك

 اهتارممب «ناتسناغفا تناكو .دنهلا ىلإ ايناطيرب قيرط ىلع ةسيئرلا
 نرق لالخو .ةماهلا ةيجيتارتسالا عقاوملا هذه نم رخآ ًاعقوم ؛دنهلا لوهس ىلإ ةيدؤملا ةيلبجلا

 نم ةيداعملا ىوقلا عنم اهتلواحم يف ةيناطيربلا شويجلا نم ةريثشك ءامد تلاس نامزلا نم
 تدجو ةلأسملا نا نويناطيربلا ةلودلا لاجر دقتعاو .ةسرشلا ةيلبجلا ةكلمملا هذه ىلع ةرطيسلا

 .ةيناطيرب ةيمحم ةكلمملا عبصت نا ىلع ايسور تقفاو امدنع ١101 ماع يف مهل ًايضرم الح
 اهلالخ روان ةريصق ةدم دعبو ء.1919١ (رياربف) طابش ١9 يف ليتغا ناتسناغفا ريمأ نا ريغ
 ءًاماع نيرشعو ةتس رمعلا نم غلابلا ناخ هللا نامأ ءهئانبأ ثلاث بتك ؛هتفالخ ىلع نوسفانتملا
 نكت ملو !«ةلقتسملا ةرحلا ناتسناغفا» شرع ىلتعا هنا هغلبيل دنهلل ماعلا مكاحلا ىلإ

 ايسوور عم ايناطيرب قافتا ماكحأ بجومب لالقتسإلاو ةيرحلا ةلماك ءلاحلا ةعيبطب :ناتسناغفا
 قلطنا كلذ عم .ةيجراخلا ناتسناغفا تاقالع ةرادإ نع ةلوؤسم ايناطيرب تناك ذإ :1401 ماع
 .ءاوسلا ىلع ةيلخادلا نوؤشلاو ةيجراخلا نوؤشلا يف ماتلا هلالقتسا دكؤيل ديدجلا مكاحلا

 موجهلا نمازتي نا ىلعو  ربيخ رمم ربع  ةيناطيربلا دنهلا ةجاهمل ةطخ رسلا يف هللا نامأ مسر
 برق ةسيئرلا ةيناطيربلا ةيماحلا اهيف عقت يتلا ةنيدملا ءرواشيب يف ةيدنه ةينطو ةضافتنا عم
 ةضافتنا عبتتس دنهلا ءاحنأ رئاسل ةلماش ةيدنه ةضافتنا نا هللا نامأ دقتعاو ."!بودحلا

 .رواشيب
 ةضافتنا ميظنتل تقولا رفاوتي نا لبق يأ :ناوألا لبق موجهلا أدب هللا نامأ شيج دئاق نا ديب

 )١( ت.٠. :ةيناغفالا بورحلا ؛توكثيه ١519 14879 :يربسوا :ندنل) ١1514(: ص ١779
 ةنرصع ْف هللا ناما كلما قافخا :1914 14119 ناتسناغفا يف درمتلاو حالصالا ءادالوب .ب نويل (؟)

 ص :(151/17 ؛لينروك ةعماج ةعبطم :ندنلو اكاتيا) يلبق عمتجم 775.
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 مالس هدعب ام مالس

 (ويام) رايأ " يفف .مهددهي يذلا رطخلا ىلإ هنم يعو نود نم نييناطيربلا هّبن كلذبو ,رواشيب
 نينخ ردم همك دنع ةيئاطيربلا دنهلا ىلإ .نودحلا ناففألا :ووشحلا نم ةذضو ترجع 65

 يركسع زكرم هيلع دمتعي يذلا ءاملا برومب مكحتت خض ةطحمو ةيدودح ةيرق ىلع تلوتساو
 ًابرح نا ودبي هنا :ًالئاق ندنل ىلإ دنهلل ماعلا مكاحلا قربأ (ويام) رايأ © يفو .بيرق يدنه
 .تأدب دق_ ةثلاثلا ةيناغفالا برحلا

 .دنهلا يف تابارطضالل يناطيربلا عمقلا ىلع ًادر دودحلا ىلإ هجوتلاب هتاوق رمأ هنا هللا نامأ لاق

 مالسإلا مساب هنا لاقف «ةحبذملا اهيلإ زمرت يتلا ةسايسلا ىلإو ,*اراستيرما ةحبذم ىلإ راشأو

 ىلإ تهجتا هتاوق ناو ؛يناطيربلا مكحلا ىلع ةروثلا يف قحلا دنهلا بوعشل نا ىري ةيناسنإلاو
 .ىضوفلا راشتنا عنمتل دودحلا

 لالخ ىداك ةينالا ةيركتشم ةكعي نأ: ىف مهعلب املك هناي. نم نيدقيتم نويتاطيربلا نكيول
 نم ىمادقلا اشاب رونأ ءالمز نا ًاضيأ اودقتعاو ؛دنهلا ىزغب ةيناغفالا ةموكحلا عنقت نا برحلا

 ةموكحلا ىلع نورثؤي دق ءايسور يف ةديدجلا ةيفشلبلا ةموكحلا كلذكو «ةيناروطلا ةكرحلا راصنأ
 امدنع (ويام) رايأ رهش يف ةعزفم تامولعم ةيناطيربلا تاطلسلا تقلتو .ةرطخ قرطب ةيناغفالا
 :دحاو نآ يف تاهبج ثالث ىلع موجهل اوططخ دق ناغفألا نا ديفت دودحلا هللا نامأ تاوق تربع

 ,داهجلا ءادنل اوباجتسا .ًاينيد نيبصعتملا نم ةريفغ عومج نم ةفلؤم موجهلا اذه ةعيلط ناو
 هيف تّلش تقو يف ثدحي هلك اذهو .""ةيدودحلا لئابقلا عم قيسنتلاب نويماظن دونج مهدناسيو
 .(7دنهلا يف قاطنلا ةعساو بغش لامعأل ةجيتن ةيناطيربلا تاوقلا ةكرح
 عقاوملا اومجاهف ءيروف لمع نم دب ال هنا ةيدودحلا ةقطنملا يف نييناطيربلا طابضلا داقتعا ناك
 دقو .ةعساو ةهبج دادتما ىلع ةقرفتم طاقن يف ؛ةيئاهن ةجيتن نع رفسي مل لاتق ثدحو ,ةيناغفألا
 رومأ نم طقف دحاو ىه دالبلا لهأ نم ةحلسملا تادحولاب ةقثلا مادعنا نا نييناطيربلل نيبت

 امنيبو .ىضرلا ىلع ثعبت الو اهل ةيبعش الو ىضوفلاب مستت ةلمح لالخ اهوفشتكا ةديدع ةجعزم
 ةدايز ىلإ ةرطضم اهسفن تدجو لاملا ريبدت يف ةبوعص دجت ةيناطيربلا دنهلا ةموكح تناك
 ."دحاو رهش ةلمح فالكأ ةيطغتل هينج ١4,76٠,٠٠٠ رادقمب ةمخض ةدايز اهتينازيم

 ةياهن يف ايلعلا ديلا اهل تناكو ءدنهلا نم ةيناغفألا تاوقلا درط يف ةيناطيربلا تاوقلا تحجن دقل
 ةيناغفألا ةكلمملا ىزغ اهقتاع ىلع ذخأت ىكل ًايفاك نكي مل اهددع نكلو ؛(ويام) رايأ رهش

 لاجر زجع يتلا تارئاطلا مادختسا ىه ةيناطيربلا تاوقلل حاجنلا ققح ام نإ .اهعاضخإو

 ةنيدملا ؛:ةيدنهلا راستيرمأ ةنيدم يف ةريغص ةيناطيرب ةيركسع ةوق تحتف ١1115 (ليربأ) ناسين ١١ خيراتب (*)
 71/9 تلتقف .ًايسايس ًاعامتجا ةماع ةقيدح يف نيعمتجم اوناك سانلا نم ةعامج ىلع رانلا خيسلا دنع ةسدقملا

 .ناتسئاغفا :ناونع تحت ,ةرشع ةيناثلا ةعبطلا ؛ةيناطيربلا ةعوسوملا ()
 9/,١7. ص ,ةيناغفالا بورحلا ,توكثيه (4)
 ١١. ةيشاحلا ؛؟"8 ص ,درمتلاو حالصالا ءادالوب (5)

 ع



 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 وه ةيناغفألا ندملل يكلملا وجلا حالس فصق ناكو .ةيئادبلا مهتحلساب اهتمواقم نع لئابقلا
 نكل :حلضلا بلاي نا لع هلمحو شان ةطاير هللا ناما قفا يذلا: بسلا ضويضخلا ةجو لع
 ناففالا نا يحسم, قفاكتلا نم لضفا :تناك :ةيذاغفألا نظنلا ةيجو نم :برخلا ةليصح
 .مهدالب دودح نمض مهتيرح اودرتسا مهنكلو دنهلا نم اوبحسنا

 كاينلا نسور 15116 (نييبعلو :بآ8 عايض اهزلع حيفرتلا يت: تلا ىوتتلا وار هدف اجم نإ
 نع تلزانتو لماكلا ناتسناغفأ لالقتساب ايناطيرب تملس اهبجوميو .ةثلاثلا ةيناغفألا برحلل
 لودلا ءاصقإل هيلإ ةجاحب تناك يذلا فارشإلا اذه  ةيجراخلا ناتسناغفا تاقالع ىلع اهفارشأ
 نكلو .ماهلا يجيتارتسالا عقوملا تاذ ةيلبجلا ةكلمملا نع ءايسور اهتمدقم يفو «ةيداعملا ةيبنجألا
 اهلالقتسا نم ةدافتسالا ىلإ ناتسناغفا ةموكج تعراس ئتح يدتبلاوار ةدفاغم تدقع نا ام
 سورا تامسلا ةدهاقلا ىذه ماكنا نمنح خمر (ةقشالبلا عم ةدفاعم قلوختلل ديديعتا
 ةيناطيربلا تاطلسلا تذخآ 151 ماع لولع. عمو .ةيناغفالا ةكلمملا نَمَض اهل تايلصتق ءاشنإب
 سورلا نأ ةجحب ةفشالبلا عم مهتيقافتا رييغتب ناغفالا بلاطت ءاهشأج ةطابر تدقف يتلا
 موو لدي اذهو ؛ةعورشملا ايسبوور حلاصم قاطن نع ادَج 5 ةديحب نكامأ يف» مهتايلصنق نوميقي

 ."!«ةيدنهلا دودحلا برق يئادعلا رمآتلا ىلع ةدعاسملا لإ اهل فده ال تايلصنقلا هذه نا ىلع

 لسارم بتك دقو .يناغفألا مكحلا ماظن عم ةديدج تاضوافم ايناطيرب تلخد 1911 ماع يفو
 :لاقو .ةيخس تالزانت ميدقت بجي هنا 5١؟١ (ربمتبس) لوليأ نم لوألا خيراتب نمياتلا» ةديرج

 ةعشاولا هتفرعم تزانص يذلا «نوذروك :نوللا ةوقن: نم مغرلاب :يئاظيربلا ءارزولا شلجم إذ
 لالقتسابو ةيناغفألا ةيموقلاب فارتعالا ةرورنضب عنتقي نا بجي :«يضام ا تافلخم نم قرشلاب
 .ايناطيربل ةقادصلا راهظإل ةدعتسم لوباك ةموكح نوكتسف :؛كلذ ثدح ام اذإف «ناتسناغفأ

 تدّلو لب ةقادصلا دلوت مل ,ناتسناغفا ىلع ايناطيرب اهتضرف يتلا ةياصولا تاونس نكلو
 ناغفألا نا ىلع ناهربلا ميدقت نم يناطيربلا دفولا نكمت ١57١ ماع تاضوافم لالخو .ءايتسالا
 ةيتايفوسلا نومرلا تلح دق تناك ةيناطيزبلا تارباخملا نا. ذإ ءايناطيرب ىلع :ةرماؤم يف اوكراش
 ."!ةيناطيربلا ةيروطاربمالا دض كرتشم يسورو يناغفأ يركسع لمعب مايقلل ططخب اهنم تملعو
 ميدقت يف لوباك ماظن رمتسا ,يناطيربلا دفولا اهمدق يتلا ةيخسلا تالزانتلا نم مفرلابو

 دودحلا لئابق عم نورمآتي سورلا نم ءالمع نا نيبت ام ناعرسو ؛كيفشلبلا يلثمم ىلإ تاليهستلا
 ."ًاحاجن ق ققحي مهرمآت ناو «ةيبرحلا ةعزنلا تاذ

 يتلا ةسكنلا ناو ةبعص لكاشم قلخت ًامئاد تناك ناتستاغفا نا لاحلا ةعيبطب لوقلا نكمي

 ماع يف ةدهاعملا تمربأ اهل ًاقفو ,ناتسناغفا :ناونع تحت ةرشع ةيناثلا ةعبطلا ؛ةيئاطيربلا ةعوسوملا (1)

0 

 .5؟/8 ص «درمتلاو حالصالا ؛ادالوب ()

 .؟9 ةيشاحلا ,؟47 ص ,هسفن عجرملا (8)

 0 اسساااا-اس ب22522 ل



 مالس هدعب ام مالس

 يف ةيناطيربلا ةسايسلا نكلو .يئانثتساو لوزعم ثدح وه كانه يناطيربلا ذوفنلا اهب بيصأ

 ىدبت تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش نا عم اهل ىثري ةلاح يف تناك ًاضيأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 ةريزملا هنت: ةراسهلاد نحن ًاهمكو ةاهف اهفاطيرد تهجناو «ةكلاخلا ةيناعفألا يرعللا ءاتكا ق

 دقف ءرصم يف عضولاو امهنم يأ نيب وأ نيرمألا نيب ةرهاظ ةلص دوجو مدع نم مغرلابو .ةيبرعلا
 قرشلا ةيروطاربمال ةيبونجلاو ةيقرشلاو ةيبرغلا فارطألا يف تايوعصلا ثودح نمازت ىحوأ
 ,ةيروط اويمالا اهقافازدلا+ اههسوت قدام وك نق انناطموم ذأ ةففاطمرتلا ظضرألا

 1ع



 :ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 |[ 14 ماع عيبر

 يه طسوألا قرشلا يضارأ لك نيب نم اهنا ةيبرعلا ةريزجلا هبش تدب
 ريغ ىلع ةروظحم ةقطنم نوكت نأل اهتعيبطب ةمءالم رثكألا ةقطنملا

 نم نانثاو .اهيلع رطيسي نا يناطيربلا لوطسألا ىلع لهسي ةليوطلا اهلحاوسف .نييناطيربلا
 ةيامحب امه «قرشلاو طسولا يف بوعس نباو برغلا يف ءنيسح فيرشلا :نييسيئرلا اهتداس
 لواحت مل ١115 ماع ذنمو .ةيناطيربلا ةموكحلا نم ًامظتنمو ًاريبك ًايلام ًامعد نايقلتيو ايناطيرب

 تيقب دقل .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةيسايسلا نوؤشلا يف اهفنأ سدت نا ةسفانم ةيبوروأ ةلود ةيأ
 :ايناطيربل ةيلاخ ةعاشسلا

 فارتعإلل يناطيربلا ءارزولا سلجم رطضا ىتح يهتنت ىلوألا ةيملاعلا برحلا تداك ام نكلو
 كلم نيسحلا  ايناطيرب يفيلح نيب ةموصخلاف .تلتخا دق برعلا ةريزج هبش يف هتسايس نأب
 قافنإل رطضم هنا نم نيسحلا ىكتشا دقو .اهدشأ ىلع تناك  دجن ديس دوعس نباو زاجحلا

 تامجه نم هسفن نع عافدلا ليبس يف هاقلتي يذلا يناطيربلا معدلا نم ًايرهش هينج

 يأر ناكو ."'معدلا ليبس ىلع ًايرهش هينج 0,٠٠١ هرودب ىقلتي يذلا ءبوعس نبا هيلع اهنشي
 نيذللا نيسحلاو دوعس نبإل ايناطيرب ليومت نا نيسحلا ىوكش اولقن نيذلا ايناطيرب يلثمم
 ام نأشب ةيناطيربلا ةموكحلا لخاد ريرم عازن أشن اذكهو ."فخسلا نم عون وه نالتاقتي
 تناك دقف .رارق يأ ذختي مل يلاتلابو ,رارقلا ذاختا ةيلمع للش ىلإ ىدأ عازنلا اذهو ,هلمع يغبني
 نولوؤسملاو .ةينعملا تاهجلا ىلإ لسرت نا نود بتكت ةيئاهنلا تاراذنإلاو تاميلعتلا تادوسم

 تناكو .مهتارارق اوغلأ دق نيرخآ نيلوؤسم نا دحأ مهربخي مل تارارقلا نوذختي اوناك نيذلا
 .رخآو موي نيب لدبتت راكفألا

 2 ص(

 .هسفن عجرملا )١(
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 مالس هدعب ام مالس

 :تاحاولا ىدحإ دنع ناريغص رضحلل ناعقوم امهو :ةبارتو ةمرخ ةيكلم ىلع زكرتب عازنلا ناك

 عزانتملا لئاسملا تناك . دوعس نباو نيسحلا وفن يدقطتب نيب ةلصافلا دودحلا دنع امهناكمو

 ,ةيلبق تاءالو بسك ينعي ةبارتو ةمرخ كالتما نا ىلإ ًايئزج اذه دوعيو ءودبت امم ربكأ اهيلع
 تناك .ةينيد ةغبص اذ ناك عازنلا نا كلذ نم مهأ نكلو ؛يعارملا نم ةعساو تاحاسم يلاتلابو
 رييغت اهضوقي هتطلس نأل نيسحلا نم ىواكش ١414 ماع علطم يف ترشن دق «ةيبرعلا ةرشنلا»
 ةبارتو ةمرخب نييدوعسلا ةبلاطم نا كلذ .بوعس نبال نيلاوملا يديأ ىلع ينيدلا سانلا بهذم
 .ينيدلا بهذلملا رييغت اهؤشنم

 يف رهظ يذلا ينيدلا ميعزلا ءباهولا دبع نب دمحم ميلاعت نع ةثارولاب ًاحفانم دوعس نبا ناك
 ناكو .نيترسألا نيب جوازتلاب ١745 ماع يف دوعس لآ عم هفلاحت ززعتو رشع نماثلا نرقلا
 اهيف ىري ناك يتلا ةيريهطتلا مهتاحالصا يف نيديدش (مهموصخ مهيمسي امك) نويباهولا
 نيبصعتملا ءالؤه تاقاط نم ديفتسي فيك .هغوبنب بدوعس نبا فرع دقو . .ًابصعت مهموصخ

 .ةيسايس ضارغأل

 هبش يف ةيسايسلا رومألا ةعيبط ريغت نا اهل ردق ينيد ثاعبنا ةكرح ١1١7 ماع ةياهن يف تأدب
 مهتاكلتممو مهلامجو مهلويخ نوعيبي لئابقلا لاجر أدب دقف .دوعس نبا ةحلصمل ةيبرعلا ةريزجلا
 ةايحلا اوشيعيو ةينواعت ةيعارز تاعمجت يف اورقتسي يكل ؛قاوسألا تاذ ندملا يف ىرخألا
 دوعس نبا عضو روفلا ىلعو «ناوخالا» مساب هذه مهتكرح تفرع دقو .اهتوسقب ةيباهولا ةينيدلا
 هبش يف نيبراحملا مظعأ  نييقيقحلا ىدبلا نم ًاشيج هل ترفو يتلا (”ةكرحلا هذه سأر ىلع هسفن

 اهعم صلقتيو ناوخالا ةكرح نمض ةليبق لك خويش ةطلس صلقتت تذخأ دقو .ةيبرعلا ةريزجلا
 .دوعس نبا ةطلس ومنت تذخأ امنيب :لئابقلا نيب لاصفنالا

 ددهي ًارطخ ةرواجملا زاجحلا يف ةدواهملا ريغ ةيريهطتلا ةديقعلا هذه راشتنا يف نيسحلا ىأر دقل
 .ةسايسلاو ةديقعلا يف هءادعأ نويباهولا ناك هل ةبسنلابو ؛ ًاينس نيسحلا ناك .هتطلس ضيوقتب
 مهقرط نع عوجرلا ىلإ امهناكس وعدي يكل ةبارتو ةمرخ ىلإ ةلشاف ةلمح ولت ةلمح لسرأ دقو
 ىلع ءافلحلا راصتناب ةوشنلا ناّبِإ ١115 ماع عيبر يف ةيئاهنلا ةلمحلا تناكو .ةيباهولا
 نم لجر 5,٠٠١ اهماوقو نيسحلا نب هللا دبع ةلمحلا سأر ىلع ناك .ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 يفو .برحلا لالخ نويناطيربلا اهب هدّوز يتلا ةثيدحلا هتحلسأ هعمو بردملا يزاجحلا شيجلا

 ضايرلا نم بوعس نبا قلطنا كلذ دنعو ؛ةبارت هللادبع دونج لتحا 1914 (ويام) رايأ ١
 دقف .ًاقالطا ثدحت مل نيفرطلا الك اهل ٌدعتسا يتلا ةسرشلاو ةمساحلا ةكرعملا نكلو .مهتمجاهمل
 بوعس نبا تاوق كرحت لبق تقلطنا ةناجهلا نم لجر ١,٠٠١ اهماوق ناوخإلا نم ةوق تلصو
 ءالؤه تغاب دقل .(ويام) رايأ ؟5 ةليل هللا دبع ركسعم تمجاهف ءفاشكتسا ةيلمعب مايقلل

 تلوه :كرويوين) يبرعلا ملاعلا يف ةلالس ىوقا طوقسو ءوشن :دوعس لآ زنوج دراشتيرو ندلوه ديفيد (؟)
 روطت :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كسامت نمليه سوم نيتسيركو ل ص ,(او١41 «نوتسكوو تراهئيارو

 ١175,. ص ١154١(: ننكيوه زنوج ةعماج ةعبطم :روميتلاب) ةيسايسلا ةيوهلا

 قت



 ايسأ ىلع بهت ةفصاعلا

 يف طغي ناك يذلا يزاجحلا شيجلا ةميدقلا قدانبلاو حامرلاو فويسلاب طقف نوحلسملا ناوخإلا
 ملف هدونج امأ ؛مونلا صيمقب ًابراه هسفنب نيسحلا نب هللادبع اجنو .هيلع اوضقو مونلا
 .(!ةاجنلا اوعيطتسي

 دهع امب ,دوعس نبا نكلو ."”بوعس نبا ىلإ ةيناطيرب تاراذنا تلسرأو ءناجحلا ىلإ ةيناطيرب
 ىراصق لذبي هنا ًايعدم ايناطيرب تابغر دنع لوزنلاب رهاظتو ةهباجملا ىدافت ؛ةيسامولبد نم هنع
 لظو ًامامت ضيقنلا ىلع ناك دقف نيسحلا امأ .ةيماحلا سوؤرلا باحصأ ناوخإلا طبضل هدهج
 117١. (سطسغأ) بآ يف ةتقؤم ةنده لوبق ىلع هلمح نم ايناطيرب تنكمت ةبوعصبو ,هتدعت ىلع
 تاراصتنا ققح دوعس نبا نا ًاصوصخ ءاطخلا بناجلا اتمعد ندنلو ةرهاقلا نا ادب كلذبو
 هبش يف هيسفانم ديشرلا لآب هتحاطإبو ١7١ ماع يف ةيلبجلا ريسع ةقطنم ىلع هئاليتساب ةديدج
 نيذلا ناوخإلا اهمدقتي دوعس نبا تاوق تضم اذكهو ١157١. ماع ةياهن يف «ةيبرعلا ةريزجلا
 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهتاراصتنا ززعت 22150,٠٠٠0, ىحنب مهنم نيلتاقملا ددع ردق

 :ظسألا نزشلا ل قدياقلاو ف ديرحا نساخ لتسارم مكر ١ نينقيس) لونلا قم ةيرسعلا قف
 وهو  نيملسملا ةقيلخ نيسحلا حبصي نآب يبرعلا بتكملا هحرط يذلا ميدقلا حارشقالا نا
 نبا ناب لسارملا اينتو .ةثراك هنا تبث دق ١414 فيرخ يف رنشتيك دروللا يحو نم خارتقا
 عبرأب كلذ دعب بوعس نبا هلعف ام اذه نا ةقيقحلاو .اهيلع يلوتسوو ناجملا[ئزقي فو دوعس
 .ىفنملا ىلإ نيسحلاب عفدو «:تاونس

 ىلإ مهتجاح ببسب دوعس نبال مصاخملا فقوم يف مهنم ةبغر ريغ ىلع مهسفنأ نويناطيربلا دجو
 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسم لاقو .ايناطيرب ةبيهب قلعتي رمألا ناك .نيسحلا معد
 هذه لثمب انتعينص مزه ام اذإ قرشلا ءاحنأ رئاس يف ىقمح انلك ىدبنس» :كلذ ىلع ًاقيلعت
 يف لاحلا تناك امكو .نأشلا اذه يف ريثكلا لعفت نا ايناطيرب ةعاطتساب نكي مل نكل ."!ةلوهسلا

 مادختساب ةرهاظت ةيأ نا ادب هنا لب .ةشحوم دلبلا ضرأ ةعيبط ًاضيأ انه تناك ,ناتسناغقا

 نع يجيلخلا لحاسلا ةقطنم يف نويناطيرب نولوؤسم لئُس امدنعو .ةيلمع نوكت نل ةوقلا
 مهدر ناك «برعلا ةريزج هبش لحاس ىلع يناطيربلا لوطسألا اهفصقي نا نكمي يتلا فادهألا
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 دوعصو ايناطيري :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدالو ءرليورت يرافو ؛"١ ص .دوعس لآ ءزنوجو ندلوه (4)
 . ١537 ص ١91/5(, :ءساك كنارف :ندنل) دوعس لآ

 ةحفصلا :برعلاو دنهلاو ايناطيري ءشوب ١475 ١47. ناتحفصلا ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .ريورت (5)

 ”٠ ص .دوعس لآ ءنئوجو ندلوه .اهيلي امم 4

 .١١؟ا/ ص .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا (1)

 .؟١1 ص .برعلاو دنهلاو ايناطيرب ءشوب باتك يف سبتقم ؛ترايتسناف تربور (1)

 ./" ص .دوعس لآ .ننوجو ندلوه (4)

 قفل



 مالس هدحب ام مالس

 ىلع ةرطيسلا نع نيزجاع مهسفنأ نودجي ١115 ماع يف نويناطيربلا نولوؤسملا أدب اذكهو
 مل بابسأل ؛:ةيطسوأ قرشلا مهتيروطاربمال ةيقرشلاو ةيبرغلاو ةيبونجلا بودحلا ىلع ثادحألا
 نكمي يذلا كولسلا جهنم وه ام مهل ًاحضاو نكي ملو .اهروغ اوربسي نا ةرشابم اوعيطتسي
 .نييلحملا ناكسلا ضيورت هتطساوب

 يف هوهجاو يذلا كلذ وه نويناطيربلا نولوؤسملا ههجاو يذلا رطخألا يدحتلا ناك امبر نكلو
 .1514 ماع يف اهتقحس ايناطيرب نا ضرتفي يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا بلق  ايكرت

 عالك



 ١97١ يناثلا نوناك :ايكرت

 قرشلا ةلأسم بلص يف ناك ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ىقبت ام ريصم |
 ١97١و ١515 ماوعألا لاوط  ةفيلحلا لودلا تلصاو امنيب طسوألا

 ديول لّدِب دقو .ةيكرتلا ةغللاب قطانلا لوضانألا طسو ريصم لوح ةبخاصلا اهتالداجم - 971١و
 اهبجومب لصحت ةطخل ًاذّبحم ١915 ماع علطم يف ناك .هلمع يغبني ام نأشب هراكفأ جروج

 نم ىقبت امو ,ريمزا هزكرم بيج نانويلا ذخأتو ءاينيمرأو ةينيطنطسقلا ىلع ةدحتملا تايالولا
 روهش ةعضب دعبو .يبونجلا ءزجلا ذخأت ايلاطياو يلامشلا ءزجلا ذخأتف اسنرف همساقتت دالبلا

 ايكرت ميسقت قح ءافلحلل سيل نا» :ًانلعم هئارزو سلجم رظن ةهجوب ذخاو ًالماك ًاليدبت هيآر لدب
 ىأر يتلا ةدهاعملا تناك كلذ عم .2'!«| دنلوب ميسقت قح «قباسلا نامزلا يف ءايناملأل ناك امم رثكأ

 ةموكحلا ىلع اهماكحأ ضرف نا نيبتو ؛ةيساق ةدهاعم ةيلاتلا ةنسلا يف ناطلسلا ىلع اهضرف
 .جروج ديولل لّيُخ امم بعصأ ١47١ ماع يف ةيكرتلا

 ةندهلا دعب ام ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ رئاس يف تاباختنا ترج 1519 ماع ةياهن فو

 دقعني نا لبق ىتحو .ًاقحاس أرصن كارتألا نويموقلا زرحأف ءديدج يكرت باون سلجم باختنال
 ا هيعيو دكالبلا لكاد قمح ف (ةزقلا ًايلاح) ارزقنا لع ًاثيفح نوبكتتما بالا طاقتك :نسلملا
 نم غلابلا يموقلا لارنجلا ,لامك ىفطصم ناكو .يناطيربلا لوطسألا عفادم نعو رحبلا نع
 نايب ىلإ مهعيقاوت اوفانخإ كانهو::هتدايقل ًارقم .اروفنا نم تا قف :ًاماع نيكالخو ةينامث نمعلا

 ىلإ ينطولا قاثيملا اعد دقو ينطولا قاقيللا مسي فرعو لامك ىفطصم هعضو ةيسايس ءزئدابم
 قاديملا”اهيقل ىتلا قاليتلا ةعساولا ةباحتنسالا نإ :ةلفذسم' ةيكرت ةيمؤلسا هما هلو ءاشنإ
 لالتحا نإ» :لاق ذإ طسوتملا ضيبألا رحبلا يف يناطيربلا لوطسألا دئاق اهادبأ ةظحالم تدكأ

 :ندنل) 1519-1979 «حلصلا رمتؤمو ايناطيرب :دعاو ريغ مالس .دلوغ سالغود .جو ليركود .ل لكيام )١(

 . ١1548 ص ,(اؤ١4 «لانشيكويدا دنا كيميداكأ دروفستاب
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 ةينطو حور يأ نم ةقيقحلل ةق ةقباطم ششكأ اهلعل ةيكرت ةينطو ًاحور جاهأ نانويلا لبق نم ريمزا

 نو ستتست نا برحلا ثعاطتسا

 اا 15 00 يناثلا م ير ٍق ديدجلا | باونلا 0 دقعنا

 ودا ف يعتجم ايناعديو اخو ةاق اكاد ةقفاوملا هذه ابن اونا .يياربف) طابش ١

 هدد ف انيأر اذإ .اهلوبقل ًادعتسم ناك يتلا طورشلل كالا ادحلا هنن ا ينامثعلا
 ددلعاريعبو نأ نم و اق يرام كراك ورز تدب ايبا يعل نرقلل ةيسايسلا

 طورشلا ضرف نأب امهيدلب ءارزو يسيئر نويناطيربلاو نويسنرفلا نويركسعلا ةداقلا رذنأ دقل
 نيرشعو عبس نع لقي ال ام دوحو يع دتسي ,نيدرمتملا كارتألا ىلع ءارزولا اسيئر اهررق يتلا

 نا عمو .ناديملا يف هّجز ءافلحلا ةردق يف ناك ام ًاريثك قوفي ددعلا اذهو ."”شيجلا قرف نم ةقرف

 طورش يف رظنلا ةداعإ ىلع جروج ديول تثح ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه

 .15؟١ ماع لئاوأ يف ةيبرحلا لامعألا تأدب .كلذ لعفي نا ضفر دقف ءاهيئتري يتلا حلصلا

 تحمس يتلا (ةيروسل ةيذاحملا) ةيكرتلاب ةقطانلا ةيبونجلا ةقطنملا ءايكيليك يف لاتقلا بشنو

 تاوقلا تقحلا ؛(ليربا) ناسين رخاوأ ىتحو (رياربف) طابش ذنمو .اهلالتحاب اسنرفل ايناطيرب
 ,تاباصإلا تائم مهب تلزنأو مهعقاوم ىلع تلوتساو «نييسنرفلاب ةقحالتم مئازه ةيلامكلا

 اههجاوي يتلا طوغضلا نيب هسفن يسنرفلا ءارزولا سيئر «نارييم دجو دقو .ىرسألا فالا تذخأو
 نا يلحملا دئاقلا رمأف ؛ةيروس يف ةيسنرفلا حلاصملا ةيامحل ىرخألا طوغضلاو ,دونجلا حيرستل

 .(!كارتألا نييموقلا عم ام قافتا ىلإ لصوتلا لواحي

 تداق (سرام) راذآ فصتنم يفف .ةوقلاب ةوقلا هجاوو ,ةنداهملا ضفر دقف جروج ديول امأ
 تّلحو ةئيدملا ةفيلحلا تاوقلا تلخدف ,"!ةينيطنطسقلا ةنيدمل ًافيلح ًايركسع ًالالتحا ايناطيرب

 لقتعا روفلا ىلعو . باونلا سلجم تّلحو يركسعلا مكحلا تنلعأ مث ؛ةينامثعلا ةطرشلا لحم

 ريبك لدع مهنمض نمو ,ًاينامثع ًايندمو ًايركسع ًالوؤسم نيسمخو ةئم فيلحلا لالتحالا شيج

 (مهليبس يلخأ مث) نويرصملا هؤالمزو لولغز يفن ثيح ءاطلام ىلإ مهافنف نيبختنملا باونلا نم

 د11 نه بقت رمل (0)
 56 ص ؛ةسفن عجيملا ه)إ

 19174 1914 :يسنرفلا يروطاربمالا عسوتلا ةورذ ,شتسروف  ايناك ساو وردنا .مرفوتسيرك (؛)
 ,916 ض 1804١(: :هروفناتس ةعماج ةعبطم :هدروفئاتس)

 سكيلمو غيركو ١. ,نودروغ :يف ؛«نازول ىلإ سوردوم نم ةيكرتلا ةيسامولبدلا» ؛:نوزيفاد .ه كيردرف (5)
 184١. ص ,(1487 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) 1914 1416 ,نويسامولبدلا :تربليج

 في



 ايسنآ ىلع بهت ةفصاعلا

 تاءارجإلا هذه نا ىلإ لامك ىفطصم ةنأمط ىلإ ايلاطياو اسنرف تعراسو .(!ةقباسلا ةنسلا يف

 ."!امهتسايس ال ؛ةيناطيربلا ةسايسلا لثمت

 تدقتعا ام سكعبو .لامك ىفطصمل ًارررض ببست مل «ناطلسلا ةمصاع ,ةينيطنطسقلا لالتحا نإ

 دحأ ناك اذكهو  ناطلسلا باكر يف ريسي لامك ىفطصم دعي مل ءاهضعب وأ ةيناطيربلا تاطلسلا

 ناطلسلا ةموكحل ةيعرشو ةباهم نم ىقبت ام ريمدت ىه فيلحلا لالتحالل ةدوصقملا ريغ راثآلا
 امدنع يلاتلا رهشلا يف كلذ رهظ دقو .لامك ىفطصم مكح ماظن ىلإ ةيعرشلاو ةباهملا لاقتناو

 اوضع نيعستو ةئم ىلإ نيقيلط اولظ نيذلا باونلا سلجم ءاضعأ نم ةئم مامضنا اروغنا تدهش
 ءاشنا ىلع ةقفاوملاب مهعيمج اوعيرتقا مث .("2؟ديدج ناملرب فيلأتل ةمواقملا تاعامج نم نيرخآ

 ربتعا كلذ دعب .(لاهل ًاسيئر لامك ىفطصم بختنا يتلا ةريبكلا ةينطولا ةيعمجلا ةموكح
 ةينيطنطسقلا يف ةبوجوملا ء,ناطلسلا ةموكح تّدرف «ةلطاب هلامعأ تربتعاو ءافلحلا ريسأ ناطلسلا
 دقف ؛اروغنأ يف لامك ىفطصم ةموكح امأ .ةنايخلاب اروغنا يف نيدوجوملا ءامعزلا مصوب ةلتحملا

 .ةضماغ ناطلسلا ةموكح عم اهتقالع كرتت نا اهتنطفب تراتخا

 روهظو «يتاذلا مكحلاب نيعتمتم هبش برح دايسأ روهظ لوضانألا يف عازنلا ىلع مّيخ دقل

 ىدحإ عم فلاحتلاب ىرخأ ًانايحأو ءاهتاذل ًانايحأ لمعت ؛ءنوناقلا ىلع ةجراخ تاباصع
 .(نييسور ريغ ىأ اوناك نييسور) نييعويشلا عموأ «نانويلا عموأ ؛نييناطيربلا عموأ :نيتموكحلا
 ىعست تناك يضارألل ةكلام ةريبك رسأ تالاحلا ضعب يف اهب تماق «ةيلحم برمت لامعأ تثدحو

 سكرشلاو داركألا نم «نيئجاللاو لحرلا نم ةباوج تاعامج ًاضيأ كانه تناكو .اهحلاصم تيبثتل
 نع ريبعتك تأشن رضخألا شيجلاك ىرخأ تاعامج نا عمو .ىطسولا ايسآو مرقلا نم راتتلاو
 ."7ةباهم مهل قرط عاطق ىوتسم ىلإ تطحنا نا تثبلام اهنإف ؛:ةيسايسلا اياضقلا نم ةيضق
 تذخأ ,ةيلهألا برحلاو ىضوفلا اهتقّرم يتلا ةيكرتلاب ةقطانلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا نإف اذكهو
 يتلاو ةيرصيقلا ايسور فلؤت ًاقباس تناك يتلا يضارألا هبشي ام ىلإ ديازتم وحن ىلع لوحتت
 ,رمحلاو ضيبلا اهيف كبتشا ملاعملا ةحضاو ريغو ةعساو ةكرعم ةحاس ١4114 ماع يف تلكش

 عازن يف «دالبلا لهأ نم لالقتسالا تاكرحو ةيبنجألا شويجلاو ءبرحلا دايسأو تاباصعلاو
 ببسب ماهبالا اهاشغ دقف ؛نيتميدقلا نيتيروطاربمالا نيب بودحلا امأ .فارطألا ددعتمو ريحم
 كيفشلبلا ءاملعلا قفدتل ةجيتن ادب امنيب ,ةفلتخم ةحلسم تاعامج تاكرحتو ةيلحملا تاضافتنالا

 حالصالا ," دلجملا ,ةثيدحلا ايكرتو ةينامثعلا ةيروطاربمالا خيرات ,ىش لاروك ليزياووش .ج دروفناتس (1)
 ,(5١الا/ ؛جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) 191/60 - 188٠١ ةثيدحلا ايكرت ءوشن :ةيروهمجلاو ةروثلاو
 .768 ص

 ١8١. ص .ةيكرتلا ةيساموليدلا :نوزيفاد (7)

 .7145 ص .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءىشو وش (6)

 ١184١. ص .ةيكرتلا ةيساموليدلا ؛نوزيفاد (9)

 )٠١( ناتحفصلا ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ,ىشو وش 1767 5017.

 فيلا



 مالس هدحيام مالس

 نيتعساشلا نيتقباسلا نيتروطاربمالا نيب ةيلعفلا دودحلا نا ءلوضانألا ىلإ ةيفشلبلا ةياعدلاو

 .دوجو اهل دعي مل ؛نيتيرطضملاو

 ءايسور ىلإ ةثعب لاسرإ ىه ءاروغنا يف ةديدجلا لامك ىفطصم ةموكح هتذختا رارق لوأ ناك
 ةفشالبلاو نييلامكلا نييموقلا نيب ةقباس تاقافتال ًاقفو امبر 1957١ (ويام) رايأ يف تلصو
 اهقاثبنا ءاجو ؛تقثبنا يتلا لمعلا ةقالع مهف ةيناطيربلا تاطلسلا تءاسأ دقل ."''!نيينينيللا

 (سرام) راذآ ١١ ةدهاعم يف) ماع وحن رورم لبق دطوتت مل اهنا دح ىلإ ؛ةديدش ةبوعصب
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم يفنملا ميعزلا ءاشاب رونأ اوحنم دق سورلا ةفشالبلا ناكو ١)

 لامكو رونأ نا عم ,"'"”اروغنا ةموكح ءارو ناك رونأ نا أطخ نويناطيربلا نظو .عيجشتلاو أجلملا
 دض امهدحأ مادختسا ةركف مهتبعاد سورلل كلذ حضتا امدنعو .نيدودل نيمصخ عقاولا يف اناك

 .نينثإلا نيب رايتخالا ىلإ ةياهنلا يف اورطضا مهنكلو ,رخآلا
 اوأطخأو ؛ناطلسلا مساب ًارس لمعي ناك لامك ىفطصم نا مهداقتعا يف نويناطيربلا أطخأ دقل
 باسحل لمعي هنا مهبايترا يف اوأطخأ كلذك ,رونأ باسحل لمعي ناك هنا مهبايترا يف ًاضيأ
 نا امو ,ةيسوورلا ةيفشلبلل هتوادع يف ةداوه ال ًاودع عقاولا يف لامك ىفطصم ناك دقف .كيفشلبلا

 لتقو هتداق لتقف ايسور نم هيحو ىقلتي يذلا يكرتلا يهويشلا بزحلا عمق ىتح ,ةردقلاب رعش
 ةلماعم لامك ىفطصم ةلماعم ىلإ سورلا ةداقلا نم نوريثك لام كلذل ةجيتنو .هءالمع نجس وأ
 لخدت ةجيتن اروغنا عم لماعتلا ىلع تقفاو ايسور نأب عابطنا ىلع نويلامكلا لصح دقو .ودعلا

 نا حضاوو ."”ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو تاضارتعا نم مغرلا ىلعو نيلاتس لبق نم يوق
 ةينطولا ةيسورلا حلاصملا عضو دق ؛ةلودلا ىلع ةباقرلاو تايموقلا راسيموق ناك يذلا نيلاتس
 .نييناطيربلاب ىذألا قاحلإ عيطتسي دق لامك ىفطصم نا كردأو ؛ةيفشلبلا ةيجولويديالا قوف
 ىأ  ىعقاولا ىفشلبلا اذه نأل :ةسيئرلا نيلاتس فادهأ دحأ نييناطيربلاب ىذألا قاحلإ ناكو
 لاثاا نحنا 11كم هفنم قيقمك لييتس و لافك يفطيصم نك ديزي نال. ادفحسم ناك  قيفضلا
 لازت ال تايمكب ,ةيكرتلا  ةيسورلا دودحلا سبع قفدتت ةيتايفوسلا تادادمإلاو يتايفوسلا
 ةيركسعلا ةدعاسملا يه كلت تناك .ةيفشلبلل نيداعملا نييموقلا ةدعاسمل ءنآلا ىتح ةلوهجم

 نمض ةضراعملا نا دب ال نكلو .ةيبنجأ ةكرح ىلإ ةيتايفوسلا ايسور اهتمدق يتلا ىلوألا ةماهلا
 مامتإ نا ذإ ؛ةديدش تناك :ةيفشلبلل نيداعملا كارتألا ىلإ ةدعاسملا ءاطعإل ةيفشلبلا ةموكحلا
 تءاج امدنع 1١7١ عيبر نم ًاءدب  نمزلا نم ًاماع قرغتسا ةدعاسملا هذه لاسرإل تابيترتلا

 .معدلا بلطتل ايسور ىلإ ةيكرتلا ةثعبلا
 ةهجو تززع يتلا لماوعلا نم ؛تايفوسلا ناضحأ يف ايكرت ءامترا لامتحا ناك ءانثألا هذه يف

 ١87. ص .ةينامثعلا ةيسامولبدلا ؛نوزيفاد )١١(

 ) )1١(ةيموقلا) ايكرت :ناونع تحت ةرشع ةيناثلا ةعبطلا ؛ةيناطيربلا ةعوسوملا .
 ةيموقلا ةكرحلاو لامك ىفطصم :197 191 ,ةيكرتلا ةيساموليدلا ؛لييئوس نادسمار يحالص (1) 1١

 .10 515 تاحفصلا ١1510(, ,جاس تاروشنم :نليه يلرفيبو ندنل) ؛ةيكرتلا

 فد



 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 ميقوت لع ناطلسلا' ةموكح ءاغرا نا اودقتغا نيذلا :ةاقلخلا لود قف ةييركسفلا'يلوؤسلا رطن
 شيجلاو لوطسألا داق يار :ناك .عروج ديول تاطلغ نم ةطلغ لكشي طورشلا ةيساق ةدهاعم

 له طورش نضرفل ةمئاللا ةيريشبلا ةقالحلا نا :ءاوتس ده لعب سنرقلاو قتاطيرنلا نيناجلاف
 ءاقلخلا ةداقل سولي نيتك ىنانونلا ءاركولا سيكي لاق نقل : يدل ةرفاوتع ريغ نيرنتلا كازغألا
 ةحلسملا تاوقلا ةداق نكلو ؛ةمهملاب مايقلا ىلع ةرداق اهدحو ةينانويلا تاوقلا نا نيرخآلا
 .ةقثلا هذه هورطاشي مل ةيناطيربلا

 لإ نسا ءاطتلا ةبكدتلا نم زن لاري ناك نا تروج دير نيشعلا ءاقدسألا وهلا لاش

 نا ديري يتلا ةهجلا يه نم ررقي نا ءرملا ىلع بجي .كلذ يف يدنع كش ال» :هباجأف ,نانويلا
 نان مك :ةردحلا كيبشر ومالا ناك .نرحلا" ىف ةفيزبلا اني اوقحلي نا: اوداك كارتألا نإ :اهيعدي
 بعش عفو انواقدصا ,يناف نويثانويلا اما ظعتم قزع مونإ هيب قديوا مكس أل نلا
 لإ ةلاعف ةروصب كلذ ققحتي نا نكمي الو .ليثدردلاو ةيتيطنطسقلا نيمات نم انل دي ال .ضهان

 نويناطيربلا نويركسعلا ةداقلا اهيدبي يتلا كوكشلا ىلإ هنم ةراشإ يفو .«ةيكرتلا ةوقلا قحسب
 مهنإ امئاذ غيقتوم اك !نكش:. نينانويلا ديه لاحلا' ةكيبطظي مه ةويركسفلا» لاق تساي

 ديباتع يشقت نيظفاحتلا" ايه. ةينايببو.:قومزتلم فاحت انويركسع «كارتالا نيتلام
 ,""!«كارتألا

 نم ًاجوف ةيموقلا ةيكرتلا لامك ىفطصم تاوق تمجاه 1١7١ (وينوي) ناريزح ١4 ١6 ةليل
 ثيح ةينامثعلا ةمصاعلا تلتحا ىتلا تاوقلا كلذب ةددهم :ةينيطنطسقلا برق ةيناطيربلا تاوقلا
 رورم دعب عقو هنا اميس ال ؛عزفلا راثآ دق يكرتلا موجهلا اذه نإ .ءافلحلا ريسأ ناطلسلا ناك
 تابيترتلا مامتا نم ةنس لبق نكلو) ايسور ىلإ هتثعب لامك ىفطصم لاسرا ىلع دحاو رهش

 دئاقلا قربأ دقل .ايكيليك يف نييسنرفلاب نويموقلا اهقحلأ يتلا مئازهلا ديعبو (ةيكرتلا ةيسورلا

 رقي نا لإ ندنل يف ةيروطاربمألا تاوق ناكرأ ةئيه سيئر عسي ملو .تادجن ًابلاط يناطيربلا
 ءارزولا سلجم ىلع حرتقي ناو ةينانويلا تاوقلا يه ةدجنلل ةرفاوتملا ةديحولا تاوقلا نأب ًاهركم
 ميدقتل ًادعتسم سوليزينف ناكو .ةينيطنطسقلا نع عافدلا يف هدعاست نا ةينانوي ةقرف ىلإ بلطلا

 شيجلل حيتي نا هنأش نم اذهو .ريمزا نم مدقتت نأب نانويلل ءافلحلا حمسي نا طرشب ةقرفلا

 كلذبو .نانويلا ىلإ همض سوليزينف مزتعي يذلا ماهلا بيجلا لالتحاو ءاهيلع ءاليتسإلا ينانويلا

 .مئاد لالتحا شيج ىلإ ةتقوم ةطرش ةوق نم ةينانويلا تاوقلا ليوحت لمتكي

 نا ًارذحم هل لاقو سوليزينف عم عمتجا نا هل قبس دقو .دعتسم نم رثكأ ناكف جروج ديول امأ
 رفيس ةدهاعم ماكحأ قبطت نا نانويلا ىلإ بلطو ؛ةدعاسملا دي اودمي نل نيرخآلا ءافلحلا

 ةيوعص ريدقت يف نوغلابي نييركسعلا امهيراشتسم نا يأرلا يف سوليزينف عم قفتاو ءاهسفنب

 لانير : كرويوين) 19 77" /١91 :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم )١4(

 25١8. ص( «كوكشتيهو

 كح



 مالس هدعب ام مالس

 عم نارييم يسنرفلا ءادذولا سيئر قفتا ١ ل (وينويإ ناريزح ٠١ خيراتبو .""”كلذب مايقلا

 ىلع اويلوي) 5 زومت لئاوأ ف اولوتساف 25 ةثالث ىلع اوكف 58 ناريزح نم . نيرشعلاو
 بناجلا ىلع ؛ةينانويلا تاوقلا تقش كلذ ءانثأ فو .لوضانألا ةبضه ىتح ىرغصلا انسآ نئاس
 كلذ لبق ؛ةينيطنطسقلا مهلالتحا ىدل ءافلحلا ناك .ايقارت قرش ربع اهقيرطا ,ليندردلل رخآلا

 دعي مل» رفظلاب يشتنملا جروج ديول لاق ءلامك ىفطصم دوجو انلهاجت اذإ  ًاضيأ ةمصاعلا
 مكح يف ناك يذلا يكرتلا ناطلسلا ىلثمم عّقو 197١ (سطسغأ) بآ ٠١ يفو ."9«بوجو ايكرتل

 .رفيس ةدهاعم ىلع ؛اهل لوح ال يتلا هتموكح ىلثممو .ًايلعف ريسألا

 ب ا ا لو ا ًابيرق رهن طورشلا عيبج «نايو ا فارم تدم

 5 فالآ وتر اهونطوتسا دق نوينانويلا ناك يتلا ةيلحاسلا ىرغصلا ايسآ يضارأ

 رثكأ ةكرتشملا ةراضحلاو ةكرتشملا ةغللا ةطبار مهنيب عمجت «برعلا نأش مهنأش «نوينانويلاو

 نم يسايس معدب 15 ماع يف نانويلا هتققح ام نا يأ ,ةيسايسلا طباورلا مهنيب عمجت امم

 .ةينانويلاب ةقطانلا ايسآ يف ةيفاقثلا اهبودح ىلإ ايوروأ يف اهيضارأ دودح عيسوت ىه ايناطيرب

 نوتسدالغ ثيرو «جروج ديول ديفيد هيلع عجش «نيترفاظلا ةبحيسملاو ةينليهلل ريبكلا ملحلا هنإ
 .يسايسلا

 رفيس يف ةدهاعملا عيقوت دعب جروج ديولو سوليزينف تهجاو نا تثبل ام يتلا ةلكشملا نا ديب
 ةحلسملا تاوقلا تناك .نمزلا رورم عم ةدهاعملا ماكحأ طاقسإ نود ةلوليحلا ةيفيك يه ,ةرشابم
 .ةحلسملا تاوقلا حيرستل ريبك يلخاد يسايس طغض ًاضيأ نانويلا يف ناكو ؛تحرس دق ةيناطيربلا
 ةداعتسال لوضانألا ةبضه نم لامك 0 0 كرت ءافلحلا رداغي نا ام نكلو

 تماد ام لامك ىفطصم عابتأ نييموقلا لح قلل لالا 1000 :رخآلا ليدبلا
 ,ةقرتحملا وكسوم بئارخ طسو نويلبانل ثدح امكو .('”كلذب مايقلل ةحلسملا تاوقلا نانويلا ىدل
 ةطخ نا ةقيقحلاو . ملستسي ال هنكلو لتاقيل فقي ال ودع نم ًايدحت جروج ديولو سوليزينف هجاو

 0 ا 2 ا ا

 ,هالعفي نا ناررقيس جروج ديولو سوليزينف ناك يذلا ام نيقيلا هجو ىلع فرعن نا طق نكمي ال

 ةعبطم :كرويوين) 1977 1١919 ,ىرغصلا ايسآ ْف نانويلا :ةينويالا ايؤرلا ؛ثيمس نيليول لكيام (15)
 ١784. ص .(1917/ ,نترام تناس

 .؟9١ ص ,دعاو ريغ مالس ,دلوغو ليوركود (15(

 كد



 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 .امهيديأ نم ةلأسملا تجرخأ :ثيدحلا خيراتلا يف ةبارغ ةيسايسلا ثدا وحلا دشأ نم ةثداح نأل
 هرصق قئادح يف ىشمتي ردنسكلا باشلا نانويلا كلم ناك 15١ (ربمتبس) لوليأ ٠١ يفف
 لشرشت بتك دقو .(ربوتكأ) لوألا نيرشت - +03 تاعر ةديدق ىدحم كللا 526 برق هضعف

 اوقال ناسنا نويلم عبر نا لوقن نا ةغلابم تسيل اهلعل» :اهيف لاق ةروهشم ةرابع دعب ام يف
 مكح يف سوليزينفو ردنسكلا رمتسا ىل هنا هداقتعا ناك نإ ؛"”7«برقلا اذه ةضع ببسب مهفتح

 ايكرت ىلع اهنشت نا نانويلا تمزع يتلا برحلل ةيواسأملا ةجيتنلا يدافت ناكمإلاب ناكل :نانويلا
 .15779و 31917١ نيماعلا يف

 .ةينانويلا تاباختنالا دعوم يف ءديقعتلا ةغلاب ةلأسم ىهو .شرعلا ىلع ةفالخلا ةلأسم تزرب
 .ةيبعش اذ ناك هنا ضرتفي يذلا سوليزينف مزه ,تاعقوتلا لك سكع ىلعف .ةلهذم جئاتنلا تناك
 دق نويسنرفلاو سوليزينف ناك نيذلا ءافلحلل نوداعملا ايناملال نولاوملا ءامعزلا ةطلسلا ىلإ ذاعو
 .برحلا لالخ مهوفنو مهب اوحاطأ

 نم أكلم داع :1911 ماع يف شرعلا نع ةوقلاب حيزأ يذلا ءردنسكلا دلاو ؛لوألا نيطنطسق نإ
 دئاعلاو ,ءافلحلاو سوليزينفل بودللا ىدعلا «سيرانوغ سويرتميد ةموكحلا مامزب كسمأو .ديدج

 نكلو .ايكرت يف مدقتلا ىلإ نيقاوت هؤارزوو نيطنطسق ناك .اسنرف هيلع هتضرف يذلا ىفنملا نم
 نم هيدي ضفني نا ءافلحلا نم دارأ نم لكل ةنقتم ةبسانم رفو نانويلا يف ثدح يذلا لوحتلا
 بحسب فقوملا نم نويلاطيالاو نويسنرفلا دافتساو ,ىرغصلا ايسآ يف طروتلا تاديقعت

 ءايتساب نارعشي نادلبلا ناك .رفيس ةدهاعمل مهدييأت ًاينمض اوبحس كلذيو ؛نانويلل مهدييأت

 ةف ةديقم اهنا رعشت تناك ؛:ةصاخ ةروصب ءاسنرفو .ةرماغملا جروج ديول ةسايس نم ديازتم
 نيحلا كلذ ذنمو .مازتلالا اذه نم تاباختنالا يف هتميزه اهتلحف :سوليزينف وحن يصخش مازتلاب

 ايكرت يف ةيلبقتسملا ةيلامكلا ةموكحلا ىلإ ةديازتم ةروصب علطتت اسنرفو ايلاطيا نم لك تذخأ
 .ةيلاملا عفانملاو تازايتمالل ردصمك

 لامك ىفطصم ىلإ تالزانت ميدقت ىلإ ناوعدي ةيبرحلا ةرازوو لشرشت ناك دقف ءايناطيرب يف امأ
 لامك ىفطصم عم مالس ةماقا ىلع ٌتح لشرشت نا ةقيقحلاو .ةيفشلبلا ايسور نم هعازتنال
 ةسايسلا ىلإ ةدوعلل كلذب ًايعاد ؛«ةيسورلا تاحومطلا هجو يف زجاحلا» كلذ قلخ ةداعإل
 نإ ."”!تاحارتقالا هذه لك مواق جروج ديول نكلو .(''7ىربكلا ةبعللا لالخ ةيديلقتلا ةيناطيربلا
 ةريزجلا هبشو ,ناتسناغفأو ءرصم يف لكاشملا ىلإ ةفاضإ  ايناطيرب يف قاطنلا ةعساولا ةلاطبلا

 جتنتسا امك) جاتنتسالا ىلع جروج ديول لمحت مل- ا
 .ايكرت ىلع هاركإلا ةسراممل دراوم صيصخت ىلع ةرداق ريغ ايناطيرب نا/لش

 اك ص( ,ناليمكم :ندنل) ةيملاعلا ةمزآلل ةيلات اهنوك :ةبقاعلا ا 2

 كير
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 يف ةريدتسم ةدئام رمتؤم دقع ىلإ اوعد ءرومألا ةيوستل مهنم ةحضاو ةلواحم يف ,ءءافلحلا نا ديب
 ؟١ يف لماكلا روضحلاب هتاسلج ىلوأ رمتؤملا دقع .لامك ىفطصم لثمي دفو اهيلإ ىعُدو :ندنل

 هداقعنا لبق نكلو ,رمتؤملا روضح ىلع ةينانويلا ةموكحلا تقفاو دقو 157١. (رياربف) طابش
 نا حضاولا نمو .لامك ىفطصم تاعافد فاشكتساب ينانويلا شيجلل ايلعلا ةدايقلا ترمأ

 ؛ضوافتلا قيرط نع ةيوست ىلإ ال يركسع لمع ىلإ ًافرصنم هريكفت ناك ينانويلا ماعلا دئاقلا
 ىلع مدقتت ةينانويلا ةوقلا تناك .لخا دلا يف لامك ىفطصم طوطخ ىلإ عالطتسا ةوقب عفد كلذلو

 ىلع ةينانويلا ةوقلا تدر ةيكرت ةوقب تمدطصاو ؛يساقلا ءاتشلا ىج يف ةيوتسم ريغو ةيلاع ضرأ
 ةيرق برق ةهجاوملا تثدحو ءلامك ىفطصم ليمز ؛تمصع ةدايقب ةيكرتلا ةوقلا تناكو .اهباقعأ
 نوينانويلا امأ .ةلبقم تاراصتناب ىرشب كارتألل ةبسنلاب ةليصحلا تناك .ىنونيا ىعدت ةريغص

 تاعافدلا نا مهل نيبتو ةيلاتقلا كارتألا ةيعون اوربتخا مهنا عابطناب كابتشالا نم اوداع دقف

 .اهقارتخا نكمي ةيكرتلا

 ريصم ىلع فالخلا لحوحن ًاليئض ًامدقت زرحأ (رياربف) طابش رهش يف ندنل رمتؤم دقعنا امدنع
 اوققحي يكل برحلل نيدعتسم اوناكو ًافلس مهرمأ اومزح دق اوناك نوينانويلاف .لوضانألا

 ظفتحت نأب نانويلل اوحمسي نأل نيدعتسم ريغ اوناكف نويلامكلا كارتألا اما .ًالماك ًاراصتنا

 تابوعص اهسفنل قلخت امنإ بيجلا اذه ملست ةينانوي ةموكح ةيأ نا نيح يف يمنا بيجب
 ًاطشان لازام يذلا ءسوليزينف قباسلا نانويلا ءارزو سيئرل قبس دقو .ةيلخادو ةيسايس
 ةيروهمج ريمزا نونلعيس ةينانويلا لوضانألا يف هبزح ءامعز نا جروج ديول غلبأ نا ًايسايس
 ةلاسر يف لاقو .ريمزا نع نيطنطسق كلملا ةموكح تلخت اذإ كارتألا ىلع برحلا نونلعيو ةلقتسم

 ,ةينانويلا ةكلمملا بودح نم ًاريثك عسوأ ةوق ةينيليهلا نإ» :يناطيربلا ءارزولا سيئر ىلإ اهبتك
 نإف ءاهج ةظيحملا ةقطتملاو رضزاب ظافتحالا لع ةرداقربغ وأ ةبغارريغ ةكلمملا هذه تناكام اذإو

 قدأ ةروصبو ؛ءافلحلا نوكي نا طرشب ؛ةمهملا هذه ىلوتت نا اهسفن ايكرت يف ةينيليهلا ةعاطتساب
 ىلإ اريشم ظفحتلاب مستت تارابعب جروج ديول درو .(''«ةمهملا هذه ةدناسمل نيدعتسم ءارتلكنا
 .""«,ةدناسملا هذه ميدقت ىلإ ًالايم نوكي دق هنا

 ايلاطياو اسنرف قوتل ًارظنو .طسو لحل ًادعتسم بناج يأ نكي ملف ؛ءيش يأ ندنلرمتؤم ققحي مل
 داقتعالا ىلع هعجشي ام كلذ يف دفولا ىأر دقف ءلامك ىفطصم دفو عم نيتدرفنم ضوافتلا ىلإ

 يف ايناطيرب ءارزو سيئر ةسامح يف ينانويلا بناجلا دجو لثملايو .هبلاطم فيفختل ةجاح ال نأب

 سوليزينف نا ًاعنتقم جروج ديول ناك دقل .تنعتلا يف رارمتسإلا ىلع هعجشي ام ايكرت ةاداعم
 ءافتخا يه ةيناسنإلل ةبسنلاب ىربكلا برحلل مهألا ةجيتنلا نا» :لاق امدنعأمامت قح ىلع ناك

 .181 ص ,هسفن عجرملا (19)

 خ5



 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 ةيروطاربمألا صيلقت الو ,سجملا  اسمنلا ةيروطاربما لح سيلو ةيكرتلا ةيروطاربمألا
 .' '(«ةيناملالا 2200

 ايكرت يف امأ .يناطيربلا ءارزولا سيئر غواري لظ ةينامثعلا ةمواقملا تاوق ىلع راصتنالا نكلو

 .ءافلحلل ًاضيأ برعلا يدحت نوينامثعلا ءاهجولاو نوفظوملاو طابضلا

 ك1 سس سس ص حسا دج سس عم سس سس سم سمع م د جس سس جيس مس جسم ساس سمسم سمس تع يستمع

 كيل





 سداسلا لصفلا

 ١57١ فيصو عيبر :نائبلو ةيروس

(1) 
 داقو ةكم نم ءاج يذلا ريمألا كلذ ءلصيف وه ًايمسا ةيروس مكاح ناك

 يتلمح يف ءافلحلا شويجل نميألا حانجلا ىلع ةيراضلا ةيبرعلا ةوقلا

 ةمصاعلا نم ةيروس نوؤش ريدي نأب لصيفل حمس دق يبنللا لارنجلا ناكو .ةيروسو نيطسلف
 ؛هسفن لصيف امأ .حلصلا ةيوست ىلع ضوافتلا يرجي امثير 1114 ماع فيرخ نم ًاءدب قشمد

 ةيروس ةرادإب دهعو ؛ءافلحلا ضوافي ناك ثيح ابوروأ يف 1515 ماع نم ًاريدك ًابناج ىضمأ دقف

 .نيرخآ ىلإ
 يه تقؤملا لالقتسالاب ايناطيرب اهل تحمس يتلا ةيبرعلاب ةقطانلا قطانملا ةمصاع قشمد نإ
 ةيبرع تايصخش هيلع ترطاقت يذلا زكرملا برحلا ةياهن يف تناكو  ةقيرع ةحاو  ةنيدم
 تناك .!ةقباسلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ءاحنأ فلتخم نم تءاج ؛ةءاتسم ةيركسعو ةيسايس

 نم ةرمتسم ةلاح يف تناكو ؛:نيسفانتم صاخشأ لبق نم لصيف مساب لامهإب رادت قشمد
 عامطأ مواقت ةمكاحلا ةيديلقتلا رسألا تناك نإ ١57١و 1519 نيماعلا لاوط بارطضالا

 اوناك ةسيئرلا ةيسايسلا يداونلا ىلإ نومتنملا نولضانملا امنيب ؛نيرماغملا ددجلا نيمداقلا

 . , ةيميلقإ سسأ ىلع ديعب دح ىلإ نيمسقنم
 ناك املو ١1519. (ىينوي) ناريزح 1 يف رمتؤملا دقعناف ؛ماع يروس رمتؤم داقعنا ىلإ لصيف اعد

 دقف ؛نوسليو وردوو سيئرلا اهنلعأ يتلا ءىدابملا ًاركذتمو قشمد يف بيرغ هنا ًاكردم لصيف
 تبثيلو ءحلصلا رمتؤمل اهميدقت ىلع ًامزاع ناك ناك يتلا بلاطملا رارقإل رمتؤملا داقعنا ىلإ اعد

 ةرورض ىلإ هبنتي مل لصيف نكلو .ةيروسلا تاظفاحملا بوعش مساب يقيقحلا قطانلا هنا رمتؤملل

 ,سكوساه) 1171١ - 1114 ةينامثعلا ةيروطاربمالا ريمدت :طسوالا قرشلاو ارتلكنا ءيرودك يليا )١(

 ,157 ١١1 تاحفصلا ١191/8(: .رتسفراه ةعبطم :سكسس
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 ةعساولا تالزانتلا ىلع ةقفاوملل نيدعتسم لاجر ىلإ ماعلا يروسلا رمتؤملا ىلع فارشإلا ميلست
 .سيراب يف حلصلا رمتؤمل اهميدقت ىلإ «ةيلودلا ةسايسلا ةعيبط مكحب ءرطضيس يتلا
 مهؤالو زتهي مل نيذلا كلوا نيب ةيروس يف ميدقلا سرحلا نم ةيديلقتلا ةمكاحلا رسألا تناك
 يداونلو ءافلحللو لصيفل ةيداعم تيقب رسألا هذهو .برحلا لاوط ةينامثعلا ةيروطاربمالل
 قشمد نع رمتؤملا يف دعاقم ىلع تلصح رسألا هذه نإف كلذ عمو ؛نييموقلا برعلا نيلضانملا
 تارذرا بسك يف نييلاكيدارلا نييموقلا يداون تحجن ؛كلذ 'نم مغرلابو .بلحو ةامحو صمحو
 ضعب عم تاقفص تدقع يداونلا هذه نا ىلإ ًايثرج كلذ دوعيو ؛ماعلا يروسلا رمتؤملا ىلع
 '("لذفاحملا ميدقلا سرحلا رصانع
 شيجلا يف برعلا طابضلا ةمظنم يأ ,دهعلا يدان وه ةثالثلا ةسيئرلا نييموقلا يداون دحأ
 ناكو «نيدفارلا دالب تايالو نم اوؤاج نيذلا هئاضعأل يدانلا اذه يف ةرطيسلا تناكو ؛ينامثعلا
 هيف ةرطيسلاو يبرعلا يدانلا ىه يداونلا هذه يناشو .مهتايالو لبقتسم ىه سيئرلا مهمه
 نا اهمه ةينويهصلل ةئوانم ةمظنمك ءىشنأ دقو «ةينيطسلفلا يضارألا نم نيمداقلا هئاضعأل
 ةنجللا يف نوريثك ءاضعأ لغش دقو .ةينويهصلا هاجت همازتلا نع يلختلا ىلع لصيف لمحت
 ىلإ اورمتسا نيينيطسلفلا نا نم مغرلاب ءلصيف ةرادإ يف ةمهم زكارم يبرعلا يدانلل ةيذيفنتلا
 ىلع ًاضيأ نوينيطسلفلا لصح دقو .برحلا لاوط لصيفل نيداعمو نيينامثعلل نيلاوم ,ريبك دح
 ,ةيموقلا يداونلا زربأو ثلاث هأشنا يذلا ةعساولا ةدعاقلا يذ لالقتسالا بزح يف ةيدايق زكارم
 .ةاتفلا يدان يأ

 ىلإ اعد امدنع ,1515 ماع فصتنم يف هداقعنا درجمب ماعلا يروسلا رمتؤملا هجوت فشكنا
 ,نانبلو ؛ةيروس ًايلاح اهلغشت يتلا ةقطنملا لك لمشت يتلا ىربكلا ةيروسل مات لالقتسا
 يكريما دييأتو يناطيرب ىأ يكريما بادتنا ماظن يف لمأي لصيف ناك .ليئارساو «ندرألاو
 دب الو ؛هترطيس نم تتلفا رومألا نا هل ادب نكلو ءاسنرف بلاطم ةهجاوم يف ينويهصو يناطيربو
 نع داعتبالل ًارطضم ناك هنا ديب .""يروسلا رمتؤملا ءاولغ فيفختل» تاوطخ ذاختا نم هل
 .ايوروأ يف ىربكلا لودلا تاضوافم روضح لجأ نم حرسملا

 مهافتلا ىلإ لصوتلا يف لصيف حجن ؛1115 ماع يف ابوروأ يف ترج يتلا تاضوافملا ةياهن يف
 لصيقل بسب قافتالا كلذو .ىصنميلك يسنرفلا ءارزولا سيئر عم ًاقباس هاتفصو يذلا يرسلا
 يأر ناك ."طورشلا ةلهس ةياصو اسنرف اهيلع سرامت يتلا ةلقتسملا ةيروس ىلع اكلم نوكي نأب
 ىلع قفاوي نا هنكمي ناك رخآ يسنرف يسايس نم امف :ةيخس ًاطورش تناك كلت نا ىصنميلك

 :جديربماك) 18٠0 117١ ةيقشمدلا ةسايسلا :ةيبرعلا ةيموقلاو ندملا ءاهجو ؛يروخ .س بيليف (؟)
 .88- 41 تاحفصلا :(1587' :جديربماك 0
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 ايناطيربل يلاوملا لصيف ءاقبب لبقي نا وأ لالقتسإلا نم طسق يأب ظفتحت نأب ةيروسل حامسلا
 نم ناك ,ةطلسلا نع وصنميلك يحُت امدنعو . ةيزوتس نع اكلم نوكيا خف كعداد قشمد يف

 هذه قيبطت نود لوحت فوس .ًاثيدح بختنملا يسنرفلا ناملربلا يف ةيرامعتسالا ةلتكلا نا دكؤملا
 ام اذإ ةيرسلا ةيقافتالاب نومزلم مهنا نويسنرفلا رعشي نا يف ديحو لمأ لصيفل يقبو :طورشلا
 داع امدنع نكلو .اهب نومزلم مهنا قرر نورعشي نويروسلا برعلا ماد ام  اهدوجوب اوملع
 برعلا نييموقلا نا هل نيبت ١157١ (رياني) يناثلا نوناك ١4 يف ةيروس ىلإ ابوروأ نم لصيف
 ريذحت لصيف لواح ًاثبعو .ةيروس نوؤش هيجوت يف اسنرف هسرامت رود يأ لوبقل نيدعتسم ريغ
 برحلا ينعي وصنميلك عم هقافتا ضفر نا نم قشمد يف ةيبرعلا ةيموقلا تايعمجلا ىدحإ ةنجل
 يفو ."”«اسنرفو ةرتلكنا ىلع برحلا نالعإل نودعتسم نحن» :اهلوقب ةنجللا تدر دقف .اسنرف عم
 لدقنلا ىلإ ةعزنلا ىوذ برعلا نويموقلا ىلوت نا دعبو :(رياني) يناثلا نوناك رهش نم قحال تقو
 ةيقافتا ماكحأ طاقسإ ىلع ةقفاوملاب رمتؤملا اذه عرتقا ,ماعلا يروسلا رمتؤملا ىلع ةرطيسلا

 .وصنميلك لصيف

 ةرابعيو  اسنرف ةنداهم ىلإ ةيعادلا هتسايس عابتاب نييموقلا عانقا نع لصيف زجع دقو امأ
 نا دصقي هنأكو ثدحتي عرشو هجهن ريغ هنأكو ادب  نييموقلا ةدايق ىلوتي نا نع زجع ىرخأ
 نم يبرعلا لالقتسإلا لين نع (رياربف) طابش رهش يف ثدحت هنا هيلإ يشي ,مهوذح ىذحي
 ةسفانم فدهب ؛ةماعلا رعاشمل ةراثتسا درجم ناك همالك نا رهظ نكلو .")'«فيسلا دحب» اسنرف

 مل ,فنعلاب ةمستملا هتغالبب ءلصيف نا ذإ .يبعشلا دييأتلا باذتجا ىلإ يمارلا نييموقلا مالك
 هذهو :اسنرف ةنداهم ةسايس دييأتب اهواوغإ نكمي يتلا نأشلا تاذ ةديحولا ةوقلا 31 وهتسي

 ةديؤم تناك يتلا «لخادلا ندمو قشمد يف ةظفاحملا ةيديلقتلا رسألا ؛ىمادقلا هؤادعأ يه ةوقلا
 رسألا هذه لصيف عنقأ دقل .لصيفلو ءافلحلل ةيداعمو ةيملاعلا برحلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالل
 لالقتساب نلعلا يف يداني بزحلا اذه ذخأف  ينطولا بزحلا  ديدج يسايس بزح ءاشنإب
 دوجو لوبقو ىصنميلك - لصيف ةي ةيقافتا لوبقل ًادعتسم ناكف ءافخلا قلن انآ قريكلا ةيووس
 ًايروفو أمات ًالالقتسا ةيروس لالقتسا ىلع ًارصم نكي مل ينطولا بزحلا نا ةقيقحلاو .يسنرف

 ."!نيطسلف يف يدوهي يموق نطوب فارتعالل ًادعتسم ناكو

 لبق ءارجا ذاختاب ىنطولا بزحلا هجو يف فوقولل ةيلاضنلا ةعزنلا تاذ ةيموقلا ةيدنالا تعراس
 رمتؤملا دقعناف .داقعنالا ىلإ ةدوعلل ماعلا رمتؤملا ةيدنألا هذه تعد اذكهو .هاوق بزحلا مظني نا

 ةيروس نالعإب رارق ىلع ًاروف قفاوو 157١« (سرام) راذآ لئاوأ يف يناثلا ماعلا يروسلا

 7١١6. ص ؛هسفن عجرملا (6)
 ,نوتلا ةعبطم :ندنل) 147١ - 1914 :يبرعلا طسوالا قرشلاو اسنرفو ايناطيرب .يفيكافين اكوج (1)
0 
 قاثبنا ؛تاروب .ي باتكو ؛ةيبرعلا ةيموقلاو ندملا ءاهجو .يروخ باتك ىلإ دنتست صنلا يف ةدراولا ةياورلا (1)
 .(151/4 ءساك كنارف :ندنل) 1918 - /١91 ةينيطسلفلا  ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا
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 لصيف اهسأر ىلعو ؛نيطسلفو نانبل مضت يتلا ؛«ةيعيبطلا» اهدودح نمض أمات ًالالقتسا ةلقتسم
 رارقب يناطيربلا يركسعلا مكاحلا نيطسلف يف يبرع دفو هباج هسفن تقولا يفو .”ًايروتسد اكلم

 نم قيرف عمتجا امنيب ؛ةلقتسم ةيروس نم ًاءزج نيطسلف نوكت نأ سمتليو ةينويهصلا ضراعي
 قيقش ,'!هللا دبع نوكي نا ىلع_ دادغبو ةرصبلا  امهيتيالو لالقتسا نالعإل نيدفارلا دالب لهأ

 يدحت نم عيباسأ نوضغ يفو 157١. ماع لئاوأ يف ءاذكهو .ةلقتسملا ةلودلا ىلع ًاكلم ءلصيف
 ةيكرتلاب قطانلا ءزجلا لالقتسا هنالعإب انلع ءافلحلل ةينيطنطسقلا يف ينامثعلا باونلا سلجم

 .هنيع جهنلا جهني ةيبرعلاب قطانلا ءزجلا نا ادب ؛:ةيروطاربمالا نم
 اسئرفو ايئاطيرب تث تثبشت اذإ هنا نم ًارذحم هئاسؤرب لصتا ؛يبنللا لارنجلاب عزفلا ديتسا ذإو
 نيقيلا روعش رعشأ ءًالطاب يروسلا رمتؤملاو لصيف هذختا يذلا ءارجالا ربتعي يذلا امهفقومب

 كلذيو :مهءادعأ نييناطيربلاو نييسنرفلا برعلا ربتعيس لاتقلا بشن اذإو .ةعقاو برحلا نا
 تهجو دقو .'' ”«ًانسح ًادادعتسا اهل نيدعتسم انسلو انحلاصمل ةضقانم برح ىلإ اسنرف انرجت

 ةرازو ىلإ يسنرفلا ريفسلا نوزروك دروللا ىعدتساف ,فقوملا اذه يف اسنرف ىلإ موللا ايناطيرب
 فاطعنا نا هيأر نع حصفيلو ءاسنرف اهتبكترا يتلا ءاطخألا ىلإ ههبنيل ةيناطيربلا ةيجراخلا
 ."'!اسنرف ق قتاع ىلع اهلماكب هتيلوؤسم عقت عيرملا ثادحألا

 لصيف نويسنرفلا رذحو .رثكأ نييئاطيربلا تعزفأ لب ءنييسنرفلا قشمد تانالعا تعزفأ دقل
 ؛,لصيف نكلو . (""تانالعإلا هذه ذيفنتل ةلواحم ةيأ ىلع ةيترتملا ةميخولا بقاوعلا ةبغم نم

 لغ تانجه نش اةعابتال طقف حتسوب ملا هيلع رطيسي نا عيطتسي ال رمتؤم هرّيسي ذخا يذلا
 ًاضيأ كرحت لب .""”ةيلحاسلا ةقطنملا يف نييحيسملاو نييسنرفلا ىلع ءتاباصعلا برح رارغ
 ؛ايكيليك يف نييسنرفلاب مئازهلا قاحلا يف قيفوتلا اهفلاح يتلا ءلامك ىفطصم ايكرت ةدناسمل
 كلذب اوعطقف ء:بلح ديدح ةكس طخ اسنرف ما دختسا نود هورصانمو لصيف لاحو .دودحلا لامش
 يف ةرصاحملا مهتيماح ىلإ تادادمالا لاسرإ ىلع نييسنرفلا اومغرأو :ًارب تادجنلا لاسرإ قيرط
 ."”رحبلا قيرط نع ايكيليك
 ةدئاسملا ىلع لصيف عضوو مهعضو دامتعا ىدم كاردإ يف اوقفخأ نييروسلا نييموقلا نكلو

 5١1. ص ؛يبرعلا طسوألا قرشلاو اسنرفو ايئاطيرب ,يفيكافين )0(

 :روميتلاب) ١157١ ماع ةرهاقلا رمتؤم :يبرعلا ملاعلا يف ةيئاطيربلا ةسايسلا سسأ ,ناميلك . س نوراها (1)
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 ايسآ ىلع بهت ةقصاعلا

 نيدفارلا دالب مكحت نأب قحلا اهئاعداو ايناطيرب ىلع تلمح يتلا مهتانالعإ نإ .ةيناطيربلا
 ةدمل تداعأو ءاسنرف ناضحأ يف ديدج نم ءامترالا ىلع ًالعف ايناطيرب تمغرأ دق ءنيطسلفو

 هلعف در ناك يذلا ءجروج ديول نا ىتح .طسوألا قرشلا يف نيتيبوروألا نيتلودلا فلاحت ةريصق
 قافتا ىلإ لصوتلا نم أدب دجي مل ءاسنرف ههجاوت يذلا يدحتلا نع ءابنألاب جاهتبالا ىه لوألا
 يتلا ةيقاولا عردلا لكشت يبنللا لارنجلا تاوقو جروج ديول تاسايس تناك .نييسنرفلا عم
 امأ .باقعلا ءوس هسفن تقولا يف اونمأي ناو ةيزازفتسا ةسايس اوسرامي يك نييروسلل تحيتأ
 تار اهيف ةيرامعتسالا ةعومجملا يار بسح  ةيسنرفلا ةموكحلا نوف ؛عردلا هذه تلاز دقو
 :فرصتلا ةزح اهنا

 كلذلو .ةيلامكلا ايكرت تاوق عم رطخلا مهفلاحت نم نييروسلا عزتنت نا سيئرلا اسنرف مه ناك
 يذلاو «ةيسنرفلا ايسآ ةنجل» ةامسملا ةيرامعتسالا ةيعمجلل سيئرلا ةيعادلا ؛يكود ريبور نإف
 (ويام) رايأ ٠١ يف اروغنا ىلإ دفو سأر ىلع هجوت :ةيروس يف نييسايسلا اسنرف يلثمم ريبك حبصأ

 ,ةتقوم ةنده بيترت يف حجن دقو ؛ةنده دقع نأشب ًايصخش لامك ىفطصم عم ضوافتيل

 تاءارجإب مايقلل ةدهمم قيرطلا اسنرف تدجو ءايناطيرب عم قافتاب ةنورقم «ةندهلا هذهبو

 .ةيركسع
 دادعتسالاب ءوروغ لارنجلا ,توريب يف اهتاوق دئاق سيراب ترمأ 117١ (ويام) رايأ 7٠ خيراتب
 000 لارنجلا لسرأ 117١ ؛ليتسابلا موي يفو .لصيف دض ةكرعملا ناديم ىلإ لوزنلل
 يبرعلا ميعزلا اذه نم عقوتي مل ًاطورش ددحي لصيف ىلإ ًايئاهن ًاراذنإ ءسيراب نم كلذ ىلإ

 ل ًاحضاو ناك يذلا ,لصيف نكلو .يبرعلا شيجلا لح اهنمض نمو ءاهلبقي
 ىلع ءانيو .هدض بغش لامعأب قشمد ءاغوغ تماق كلذ رثأ ىلعو ء:ةيسنرفلا طورشلا ىلع قفاو

 أدر هنوك نم مغرلاب - لصيف هيلإ هلسرأ يذلا درلا نا ىروغ لارنجلا لاق ءسيراب نم رماوأ
 وأ ديق الب مالستسالا هيف ضرعي ؛ديدج در لاسرإل لصيف عراسو .ًايضرم نكي مل  ًالذاختم
 فحزلاب هتاوق رمأي ناو ؛ناوألا تاف دقل :ًالئاق دري نأب ًاهيجوت يكود نم ىقلت وروغ نكلو ؛طرش
 قشمد ىلع
 عم نييسنرفلا ةنده رايهنا نا امك .ًاليلق ةلمحلا هذهل نيرفاوتملا نييسنرفلا دونجلا ددع ناك

 ,قرشلا يف لصيفو «لامشلا يف لامك ىفطصم :نيبناجلا الك ىلع راطخألل مهضرع لامك ىفطصم
 اوهجاوي مل نإ ,مهدعاسظ حلا نكلو .نيتهبج ىلع ءادعأ نيب خفلا يف اوعقو دق نييسنرفلا نا ادبو

 ربع «؛نويلاغنس هدونج مظعمو ؛يسنرقلا قرشلا شيج مدقت دقو .نييروسلا نم ةرثّوم ةمواقم
 حضاو ريغ ببسل نكلو .اهيف ًانيمك هل بصني نا ءفك مصخ عيطتسي ناك يتلا ةجرعتملا ةيدوألا
 قّلح كاذ دنع ."”مهوهجاو مث ةيدوألا هذه نم نويلافنسلا جرخ ىتح لصيف ىرصانم رظتنا
 ةيأ ءادبإ نود رابدالا اولوو قشمد نع نوعفادملا رعذف ؛يسنرفلا ىجلا حالس نم برس

 7417 ص ١1575(: ,فيونك درفلا :كرويوين) 1914-١474 :طسوالا قرشلا قاثينا ,راشاس .م دراوه (15)
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 لصيف اورمأ (ويلوي) ؟1 يفو ءقشمد نويسنرفلا لتحا ١17١ (ويلوي) زومت "1 يفو ."""!ةمواقم

 ظفتحتس اسنرف نا اسنرف ءارزو سيئر نلعأ دقو .يلاتلا مويلا يف اهرداغف :ىفنملا ىلإ اهترداغمب

 .""«دبألا ىلإو اهلك» ةيروسب ًادعاصف خيراتلا كلذ ذنم

 ناك يذلا ريبكلا نانبل اهادحإ :«ةيعرف تادحو ىلإ ةيروس ميسقتب ةيسنرفلا تاطلسلا ترشاب

 خيراتب ريبكلا نانبل مايق ىروغ لارنجلا نلعأ دقو .نانبل نآلا ىعدي يذلا دلبلا ءوشنل ةمدقم

 يتلا رشابملا مكحلا ةقطنمل ًابيرقت ًاقباطم اذهريبكلا نانبل ناكو ١57١ (سطسغأ) بآ نم لوألا

 ةيفرصتم ىلإ ةفاضإ .ريبكلا نانبل لمتشا دقو .ىكيب - سكياس ةيقافتا بجومب اسنرف اهب تدعو

 اسنرف ةيامحب نولومشملا نويحيسملا ةنراوملا هيف زكرتي يذلا  يكرتلا دهعلا يف ميدقلا نانبل

 يداوو ةيلحاسلا روصو اديصو سلبارطو توريب ندم  نوردلا نويديلقتلا مهؤادعأ كلذكو
 قطانملا هذه نم ةقطنم نم امو .دالبلا لخاد نم ةريبك ةحاسم لغشي يذلا ليوطلا عاقبلا

 يه يتلا نانبل ةيفرصتم نمض ةعقاو  عاقبلاو روصو اديصو سلبارطو توريب يأ - ةيفاضإلا

 نيملسملا ناكسلا نم ًاريبك ًاددع نانبل ىلإ فاضأ قطانملا هذه مض نا لب ؛ةيحيسملا ةوقلا ةدعاق

 .ةعيشلاو ةّنسلا

 كفس نم ريثكلا ىلإ ىدأ يذلا  ىحنلا اذه ىلع نانبل عيسوت ناك له مزجن نا ناكمإلاب سيل

 يدايقلا عقوملا ةفلتخم تاعامج ةمجاهم ةجيتن نرقلا اذه نم تانينامثلاو تانيعبسلا يف ءامدلا

 ىأ ينورام يسايس طغض ةجيتن وه  نيملسملا نم هتيبلغأ ادلب حبصأ ام يف ةينوراملا ةيلقألل
 كانه نكي ملو .هرارق ذاختا ىلإ ىروغ لارنجلا تعفد ةديدع تاهج نإ .'"”يسنرف يسايس طغض

 .رارقلا اذه راطخال لماك ريدقت هنيح يف

(0 

 رابتعاب ؛ةيبرعلا ةيموقلاو لصيف تاءاعدال ةحضاف تدب قشمد لالتحا اهب مت يتلا ةلوهسلا نإ

 ناكو .ةيروسب اهتيلاطم 55 اسنرف شغت يكل ايناطيرب راكتبا نم ةعدخ تاءاعدإلا هذه

 رخآ ىلإ نيح نم تابارطضا ثدحت تناكو  ةيروس يف ةيلحم تاضافتنا تثدح املك فيط
 نويناطيربلا ناكو «نييناطيربلا ىلإ موللا نويسنرفلا هجوي نا - يسنرفلا بادتنالا ةدم لاوط
 بناج نم ةينلا نسح دقتفا يذلا جروج ديول نإ ."'نييسنرفلا ىلإ موللا نوهجوي مهرودب

 .788 ص .هسفن عجرملا (11)

 5١. ص .ةيناطيربلا ةسايسلا سسا ؛ناميلك (11)
 ,نوتسنوو تراهنيارو تلوه :كرويوين) ىرخا تاساردو ثيدحلا ملاعلا يف مالسإلا ءيرودك يليا (14)

 .اهيلي امو 46 ةحفصلا ١(

 - 1114 «برحلا باقعأ يف ةيروطاربمالا ةسايسلا :طسوألا قرشلاو رصمو ايئاطيرب نيوراد نوج (19)
 .187 ص ١114١(: ,نترام تئاس ةعبطم :كرويوين) 7
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 ايسنأ ىلع بهت ةفصاعلا

 رّيغ امدنع اهتين نسح درتسي مل ؛ةيروس ىلع لوصحلا نم اهعنمي نا هتلواحم ببسب اسنرف
 .ةيروس ىلع ءاليتسإلاب اسنرفل حمسف هتسايس
 ىلع ةرطيسلا دقف ,1514 ماع يف ةيناطيربلا تاوقلا بحس امدنع جروج ديول نا رمألا ةقيقحو
 هبش ىراحص يفو ءلوضانألا لخاد يف ثادحألا ىلع هترطيس دقف ام رادقمب ةيروس يف ثادحألا
 نا ةيروس يف ةجيتنلا تناكو .رصم يف نيحالفلا ىرق يفو «ناتسناغفا لابج ىلعو ؛برعلا ةريزج
 شرعلا ىلع لصيف اوبّصن مهنأل مهومال نويسنرفلاف .نييناطيربلا ىلإ موللا تهّجو تاهجلا لك
 .لصيف نع اولخت مهنأل مهومال برعلا ناو

 ام اذهو  ايناطيرب ءادعأ فص يف مهسفنأ قارعلاو نيطسلف يف لصيف راصنا برعلا عضو دقل
 ماعلا يأرلل ًاقباس ليق دقف .طسوألا قرشلا يف اهل أ دوجو ايناطيرب ءاقبإ ببس نع لاؤسلا حرط
 ىلإ ىعادلا امف نآلا امأ ؛ةيبرعلا لصيف ةكرح دييأت وه ايتاطيرب فادهأ دحأ نا يناطيربلا
 نيف ؛كلذ ىلع ةوالع ؟ايناطيرب ءادعأ اوحبصأ نا دعب لصيفل نيلاوملا برعلا دييأت رارمتسا
 يتلا ندرألا رهن يقرش نيطسلف يف اسنرف عم ايناطيرب تاقالع رطخلل اوضّرع دق لصيف يديؤم
 قرش وزغ ىلع اسنرف زّفحت اهنأكو مهتاطاشن تدبو .ىرخأ نكامأ ىلإ ةفاضإ ايناطيرب اهلتحت
 تاقالعلا تناك .هيف اهل ةبغر ال رطخ يلود عازن يف ايناطيرب جزي نا هنأش نم ناك اذهو ؛ندرألا
 اسنرف اهتهتشا يتلا نيطسلفب قلعتي ام يف ًاصوصخ «ةيافكلا هيف امب ةّشه اسنرفو ايناطيرب نيب
 ةعومجملل ًارذع ندرألا قرش يف لصيف راصنأ ءىيهي نا نويناطيربلا يشخف ءاهسفنل
 .دودحلا ربع تاوق لاسرإل ةيسنرفلا ةيرامعتسالا

 تذل





 ١97١ :(ندرألا ربع) نيطسلف قرش

 ىزغي رمألا هيف تردصأ يذلا هسفن تقولا يف ةيسنرفلا ةموكحلا تعرش
 نود ةلوليحلا اهفده ةيئاعدو ةيسامولبد ةلمحب ءاهلالتحاو ةيروس

 يف ةينويهصلا ىعرت تناك ايناطيرب نا امبو ."!«ةينويهص ةلود» ىلإ ةرواجملا نيطسلف ليوحت
 هشأ تناك ةيسترفلا ةمركحلا نكلو :ايفاطيربل ءادملا ةعدس ةلمصلا -تذكقا قف :قلطساف
 ضرعتت نا تيشخ دقف ,«ةيناطيرب نيطسلفل» اهتضراعم نم «ةيدوهي نيطسلفط ةضراعم
 اهاعرت يتلا ةينويهصلا دي ىلع رطخلل ةسدقملا ضرألا يف ةيتونهكلاو ةيراجتلا اسنرف حلاصم
 .ايناطيرب

 ةاداعمل بذهم بولسا نع ربعت تناك ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو اهتلمعتسا ىتلا ةغللا نإ
 .!"!ةيفاسلا 8أ داعم ف: جف بولا نع ربعت تناكف ةيسنرفلا ةفاحنصلا“ق 'ةعللا اما «ةيماسلا
 دودحلا مسرل ةيليصفت تاضوافم 117١ (وينوي) ناريزح يف اسنرفو ايناطيرب تلخد امدنع نكلو
 نيريبعت اتناك ةيروسو نيطسلف اتملك) ىرخأ ةهج نم نانبلو ةيروسو ؛ةهج نم نيطسلف نيب
 نيبت ؛(ىرخألا بودح أدبتو امهادحإ بودح يهتنت نيأ نيحلا كلذ يف ًاحضاو نكي مل ذإ نيضماغ
 .ةيتاذ ةيسئرف ةحاصم نع ربعي ناك نويسنرفلا نوضواقملا هذختا يذلا بلصتملا فقوملا نا

 اسنرف نيب دودح اهنأكو نانبلو ةيروسو نيطسلف نيب دودحلا اوروص نييسنرفلا نا كلذ

 تمهتا يتلا ةيرامعتسالا ةعومجملا نم ضيرحتب نداهم ريغ ًافقوم اوذختاو «قرشملا يف ايناطيربو
 ديدجلا سيئرلا نإ .ايسآ يف اهحلاصمو اسنرف قوقح نم ًادج ريثكلا نع يلختلاب اسنرف ةداق
 تايعمجلا ىدحإ سيئر ًاضيأ ناك يذلاو ءيسنرفلا باونلا سلجم يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل
 ةيبعشلا ةفاحصلا نم ًادادعتسا لقأ نكي مل ؛«قرشلا ةنجل» ةامسملا ةيسنرفلا ةيرامعتسالا

 لك ص( «دروفناتس ةعماج ةعبطم :بروقناتس)

 .هسفن عجرملا (1)

1 



 مالس هدعيام مالس

 نيطسلف دودح لوح تاضوافملا اهنأشب رودت تناك يتلا ةلأسملاو . ةنايخ هنأب طسو لح يأ مصول

 نا ىلع مهرارصإ يف نويسنرفلا حجن يتلاو  ةيمهألا ةغلابلا كومريلاو ندرألا يرهن عبانم يه
 .نانبل - ةيروس نمض نوكت

 قرشلا يف ةيسنرفلا ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا تاثعبلا لثمت يتلا «قرشلا سرادم ةسسؤم» نإ
 ضيوقتل زيلكنإلا اهمدختسي ةليسو درجم» هنأب يدوهيلا يموقلا نطولا ترّوص ءطسهألا
 ءارو نمكت ةيملاع ةيدوهي ةرماؤم دوجو رصبت اهنا ًاضيأ ةسسؤملا هذه تعداو "!ءانفقوم
 ىلع قفاو دقل .(7«يحيسملا ملاعلا ريمدتل اهل ةحاتملا لبسلا لكب ىعست» ةيفشلبلاو ةينويهصلا
 حور نا» ًايعدم ؛ةيروس يف ةيسايسلا اسنرف حلاصم ىلوتي ناك يذلا ,يكود ريبور يأرلا اذه
 نيمداقلا نيينويهصلا ىدل «ةيفشلبلا ىلإ تهجتا دق دوهيلا نيب ًاريثك رشتنت يتلا ةروثلاو ةءوبنلا
 ددهم نانبلو ةيروس يف مهعضو نا نويسنرفلا ىأر اذكهو .'”ةيقرشلا ايوروأ نم نيطسلف ىلإ
 سيئر ىأر دقو .ةيفشلبو ؛ةينويهص «ةيدوهي ؛ةيناطيرب دحاو نآ يف اهنا اودقتعا ةكرح لبق نم
 مايقلا يضتقت يتلا يه اهدحو ةيسنرفلا ةينطولا حلاصملا تسيل نا «قرشلا سرادم ةسسؤم»
 .ةينيدلا رعاشملا ًاضيأ كلذ يضتقت لب ,نيطسلف يف ةيدوهيلاو ةيتناتستوربلا عقاوملا دض لمعب
 .ةينوسكس  ىلغنالاو ةيدوهيلا ةقطرهلا ةسيرف «حيسملا دالب» حبصت نا ًاحومسم سيل» :لاقو

 نكمي ال ةميرجو ًاينطو ًاراع نوكيسو .ةسينكلاو اسنرفل سمت ال ةكرت دالبلا هذه ىقبت نا بجي
 ."/«انئافلحل يشحولا عشجلا نم ةسدقملا ضرألا هذه ذقنن مل اذإ اهيفالت

 ةيعمجلا ىعدي ايناطيربل ًائوانم ًايسايس ًايدان لومت ةيسنرفلا ةموكحلا تناك نيحلا كلذ يف
 يسنرفلا ديدهتلا نا ديب .ىرخأ ةينيطسلف ندمو سدقلا يف عورف يدانلا اذهل تناكو ؛ةيبدألا

 ةيناكسلا ةفاثكلا ةليلقو ةعساولا ةقطنملا يف نمكي ناك ١47١ ماع يف ةيناطيربلا حلاصملل رشابملا

 ًابيرقت ةئملاب نيعبسو ةسمخ لثمت يتلاو «ندرألا ربع» تيمس يتلاو ندرألا رهن يقرش ةعقاولا
 تيمس) ندرألا ربع ةقطنم تناكو .نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا اهلمشي يتلا ضرألا نم

 ةريزجلا هبشل ةليثم ؛ةيلبقلا ةينبلا ثيح نمو ةيلبقلا ةايحلا ثيح نم (ندرألا قرش ةيبرعلاب
 ,ةاروتلا ضرأ نم ًاءزج ناك اهنم ًاريبك ًابناج نإف ؛ةيخيراتلا ريباعتلا ثيح نم امأ .ةيبرعلا
 ذنمو .«ةيبرعلا» ةامسملا ةينامورلا ةيالولا نم ًاءزج لكشت تاقوألا نم تقو يف ًاضيأ تناكو
 ,ةموكح نودب ةيرهوجلا ةيحانلا نم تلظ :كارتألا ىبنللا لارنجلا درط امدنع :.1918 فيرخ

 نيبت دقو ءقشمد يف ةفيعضلا لصيف ةرادإ تحت اهتكرت ةيركسعلا ةيناطيربلا تاطلسلا نأل
 هءارزوو لصيف نويسنرفلا علتقا امدنع هنأل ؛ةطلغ تناك كلت نا (ايناطيرب رظن ةهجو نم) ًاقحال
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 ايسأ ىلع بهت ةفصاعلا

 هذهب ةيلاطملاب ءاعدالا هنم نوعيطتسي عضو يف مهسفنأ اوعضو دقف ءقشم ةمدل ًاماكح مهلحم اولحو

 :لضيف ةفرو مقراداعاب ةقلتلا
 لغتسي نا نويناطيربلا يشخو . :ماظنلا ىلإ رقتفت يبق عازن ةقطنم ندرألا قرش ةقطصنم تناك
 ماظنلا لالحإ لجأ نم ةقطنملا لالتحال ًارذع هنم اوذختيف ةقطنملا يف نوناقلا مادعنا نويسنرفلا
 ىلإ لصيف ةداعإل نوحفاكي مهنا نوعدملا  ةيروس يف يسنرفلا مكحلا ءادعأ ناك .ةيندملاو

 .ةيروس يف نييسنرفلا ىلع ندرألا قرش نم تاراغ نش مهتين يف ناك امبرو ءاوعمجت دق - قشمد
 .يماقتنا ىزغ نشل اغوسم نويسنرفلا اهمدختسي دق تاراغلا هذهو

 مل نكلو ,نييناطيرب دونج لاسرإ ؛ةيبرغلا نيطسلف يف اهزكرمو «ةيناطيربلا ةرادإلا تحرتقا دقو
 ةنفح لاسرإ ىه ندنل هب تحمس ام لكو .ةفزاجملا هذهل ةضراعم تناك ندنل نأل ؛كلذب اهل حمسي

 ("نييندملا نييرادالا نم

 نا هءاسؤر غلبأ :ندرألا قرش يف مدخي ناك يذلا يناطيربلا طباضلا :نوتنورب نتباكلا نإ
 نع ًايضار ودبي دحأ الو» دالبلا نم نوبحسني فوس نييناطيربلا نا نولّوقتي اوناك سانلا
 :ًالئاق هير حرشو .ةلماك ىضوف يف دالبلا قرغي دق ًاهفات ًارمأ نا هيأر ناكو .”«لالتحالا

 .ودبلاو رضحلا ناكسلا نيب داح لاصفنإ كانهف .ًاسناجتم ًايسايس ًانايك نولكشي ال انه سانلا»
 ةئفلا اهبكترت يتلا فنعلاو زازتبالا لامعأ نم ةيامحو ةرقتسم ةموكح يف نوبغري نولوألاف

 ىلع اهنوضرفي يتلا تاوخلا نم نوشيعي مهنأل ماظنلا ىلع ىضوفلا نولضفيف ىدبلا امأ .ةيناثلا
 مهنم رظتني نا ءرملل نكمي الو .مهتيشام ناعطق نم كلذكو بهنلاو بلسلا لامعأ نمو نيحالفلا

 (")«دالبلا يف ةماعلا ةحلصملل ةموكح فيلأت

 دض رعاشملا بهلي ةيمشاهلا لصيف ةرسأل لثمم دوجو ىه هقلقي ناك يذلا رشابملا رمألا نإ

 نلعأ نييمشاهلا لثمم نا هءاسؤر نوتنورب غلبأ 1515 (ربمتبس) لوليآ 4 يفو .نييسنرفلا
 نامع ةنيدم نجس نم نيمرجملا جرخيو ؛نيعوطتملا عمجيو ؛ةيروس يف نييسنرفلا ةمواقمل داهجلا
 عمجي مل نييمشاهلا لثمم نا هءاسؤر غلبأ ءادها ةجهلبو :نيموي دعبو ."' ”هتكرحب قاحتلالل

 مكح يف ةيناطيربلا ةموكحلا بولسأ نم ءاتسم لظ نوتنورب نكلو ."'”ًاعوطتم نيسمخ ىوس
 نيشحوتم موقب ًايئزج ةلوهأم دالب ىلع ةرطيسلا ةركف نا ليخي دق» :لوقي بتك دقف .ندرألا قرش

 :روميتلاب) 197١ ماع ةرهاقلا رمتؤم :يبرعلا ملاعلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا سسا ,ناميلك نوراها ()
 .,/7 ص ١17١(, زنكبوه زنوج ةعماج ةعبطم
 .س.د ١15 .س.د نوتسنورب .يد.يس قاروأ .طسوألا قرشلا زكرم ينوطنا تتاس ةيلك .دروفسكوأ ()
 .؟ ةيشاح ه4

 .هسفن عجرملا (9)
 6 ةيهاكلا هسفك هرم 11
 سفن وجرلا (11)
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 مالس هدعيام مالس

 ليبس ىلع ةباذج ةركف يه «نييناطيرب نيراشتسم ةعضبو ًايتاذ ًامكح مهحنم ةطساوب نيسرتفم
 .""«ةحجان ريغ ةيلمعلا ةيحانلا نم اهنكلو «ةبرجتلا

 هتزغ اذإ هنع عفادت نا اهتعاطتساب نكي مل «ندرألا قرش يف شيجب ظفتحت مل ايناطيرب نا امبو
 نا اميو .اهسفنل ندرألا قرشب ظفتحت يكل اسنرف زازفتسا بنجتت نا اهيلع ناك كلذلو ءاسنرف

 زفتست دق  ندرألا قرش نم تقلطنا اذإ ةيروس يف ةيسنرفلا عقاوملا ىلع ةيبرعلا تاراغلا
 اهعبتا يتلا ةسايسلاو .اهثودح عنم نم دب الف :ندرألا قرش ىزغ ىلع مدقتل اسنرف
 تاراغ نش نم ةيبرعلا لئابقلا عنمل ؛ندرألا قرش يف نييناطيربلا نيلوؤسملا دحأ ؛«تسرموس .ف

 .لئابقلا هذه نيب عاقيإلا يه ؛ةيسنرفلا ةيروس ىلع

 ندرألا قرش وزغل - ةعيرذ وأ - ببس نم اسنرف مرحت اهنإف ,تسرموس ةسايس تحجن ام اذإو
 ةياصولل ةعضاخلا ضرألا اسنرف تمجاه اذإ لمعلا ام نكلو .هنع عافدلا ىلإ رقتفي يذلا

 ,ةيسايس لئاسو :ىرخأ لئاسوب  ًاضيأ نيطسلف ةيقب لب طقف ندرألا قرش سيل  ةيناطيربلا
 برعلا نويموقلا ناك 15١ ماع يف ؟حلسملا ىزغلاب سيلو بيرختلا لئاسو ىأ ةيمالعإ لئاسو
 هاشخي ناك ام نا ؟اهنم الدب ايناطيرب اوهركي نأب اسنرف مهتعنقأ اذإ لمعلا امف ءاسنرف نوهركي
 «نيطسلف برغو ندرألا قرش مضت ىربك ةيروس مايقل ةياعد ةلمح اسنرف نشت نا وه تسرموس
 دقف .نيطسلف ءاحنأ لك يف برعلا ىدل هتيبعش ىقلي ("”ةينويهصلل ناعم جمانرب ساسأ ىلع
 نمو) نيطسلف عزتنت نأب اهل حمس اذإ ةينويودصألا أ كك مضت ناي يرغلا ادكو اضرؤ خطقت

 .اسئرف ءارو برعلا دشتحي دق جمانربلا اذه ساسأ ىلعو - ايناطيرب نم (ندرألا قرش اهنمض
 نا ءيناطيربلا يمسبرلا زاهجلا نم ريبك مسق يأرلا اذه هرطاشو ؛تسرموس يأر ناك
 نع ًانلع مهحاصقإب ةبيرلا عضوم ؛مهتيضق كلذكو ,ةيناطيربلا ةيضقلا نوعضي نيينويهصلا

 بوهيلا سرخ ىلق .عيمجلا مهمصاخي نم نحن سيلو دوهيلا مهنإ» :لوقي بتكو .ةيئاهنلا مهتاين
 يأر هل ناكف سنرول ساموت امأ ."'؟«هلك دلبلا ءارش اوعاطتسال ةفيخسلا مههاوفا اوحتفي ملو

 سمخ ىأ عبرأ نوضغ ف ًايلك لزت مل نإ لقت فوس ةينويهصلا ةمواقم نا أقثاو ناك» :رخآ
 ."7«ةلداع ةسايس ريثأت تحتو لظ يف ؛تاونس

 يف مالسلل ةركعمو ةطشانو ةبخاص ةينويهصلل ةيبرعلا ةمواقملا تناك دقف نيحلا كلذ يف امأ
 :ةيتاطيوبلا ةرطتسلل ةعيفاحلا نطسلق
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 ١47 :دوهيلاو برعلا  نيطسلف

 19117 ةدملا يف ؛كارتألا نم نيطسلف ىبنللا لارنجلا عزتنا امدنع 1
 :نيحلا كلذ ذنمو .ةيناطيرب ةيركسع ةرادا دالبلا يف اشنأ 4

 ىلع ندنل هتقلا يذلا ءبعلا ىلع ةمقنلاب يوق روعش كانه لظ ؛ةيركسعلا ةرادالا ةدم لاوطو
 يموق نطو قلخ ةسايس :اهذيفنت بعصيو اهل ةيبعش ال ةسايس قيبطت ءبع «ةرادالا هذه قتاع
 طابض ريبك ,نوتيالك تربليج ىشاحت ؛ةيادبلا ذنمو .روفلب نالعال ًاقفو نيطسلف يف يدوهي
 ةيا ءاطعا ءسدقلا مكاح هتفصب نروتس كلاتورو «يبنللا لارنجلا ةدايق يف ةيسايسلا نوؤشلا
 نأ عم :ةينويهصلاب نمّوم هنآ معزي امهالك ناكو .ةسايسلا هذه ةدئاسم ىلع امهمزع ىلا ةراشا
 ةياعر اهنأ يأ :نكمم موهفم قيضأ يف ًافيرعت اهل عضي هنأك ادب ءصوصخلا هجو ىلع نوتيالك
 ءاحنا رئاس يف دوهيلل ًايفطاعو ًايفاقث ًازكرم نوكت نأ اهتمهم نيطسلف يف ةعسوم ةيدوهي ةيلاج
 .ةيدوهي ةلود حبصت نلو .ةيناطيرب ةرادا تاذو تايموقلا ةددعتم نيطسلف نمض نكلو ,ملاعلا

 ةينويهسلا عم اوفطاختي ملق نيلطبنلا يق ةمدقتلا نودؤي نيذلا نوزشالا نويناطيرنلا طاسخلا اما
 تداكو : اهتنرب ةينويهذصلا' اوهواق ىوذلا :بوعلا ىلا اوذاحتا ليد دعا ىهقلا اذه اطا قف: ىذخ
 ةزاكال خاض تعسر ةيباس نوكت دق اهدا: ةيكويهصلا ندنل ةسباعتم ىلا ظابسشلا الوم ةرلكن
 يف شيعلاب نيمزلم ريغو ثدحلا حرسم نع نوديعب نوفظوم مه اهيركتبم نأ دب الو ءبارطضالا
 :اهتجلاغمو ةيلعملا فورظلا

 ءادعلا ىآ بذبذتملا فقوملا نأ مهل ادب .دقف :ىئرخألا ةهجلا نم :نوينويهصلا ءامعزلا امأو
 ىعداو .روفلب نالعا برعلا لوبق نامضل مهدوهج لقرعي ةيناطيربلا ةرادالا لبق نم رخاسلا
 ةالعأ نأ نورعشي :برعلا دالبلا ناك ةيناطيربلا ةرادالا تلغج ىل هنا نوينريهضلا ءاهذلا
 ًامتح ذخاتس ةسايسلا هذه ناو :ةيناطيربلا ةموكحلا اهانيتت ليدبتلل ةلباق ريغ ةسايس وه نوفلب
 نقل :ةسايسلا هذه عقاتم اولبقت دق اوناك امير لب. اوكهذأ .نق برعلا ناكل :ذيفتتلا ىلا ايقيرط
 ؛برعلا ناكسلا مم نوافتلا قف ةيعيفر ةيثويهملا ةنايقلا "ىف هؤالمزو نامزياو.ىوتكذلا دكا
 امتار: نيدؤخوملا ناكسسلا قم ىش يلا اوذغلاي نل قلجلا هؤهيلا نيرماهملا نأ لع اوديو
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 رامعتسالا نا لوقلا اورركو .ًاروب تناك يتلا يضارألا نوحلفيو نورمعتسيو نورتشيس
 .هرسأب يبرعلا طسوألا قرشلل لب ؛هلك دلبلل ةماه ةيداصتقا دئاوف بلجيس يدوهيلا

 ىلع ىتح امبرو «عيضاوملا مظعم ىلع ريبك فالخ :نيطسلف يف ةيبرعلاب نيقطانلا ناكسلا نيب ناك
 ةضمهانملا «ةيحيسملا  ةيمالسالا ةيعمجلا» هتدقع رمتّوم يف فالخلا اذه رهظ دقو .ةينويهصلا

 اهتافالخ رتس نم ,رمتؤملا اورضح نيذلا ًاطشان ًايسايس نيثالثلا ةيبلغأ تنكمت دقف .ةينويهصلل

 نكلو .ةيروس ىلع زكتريو لصيف ةسائرب يبرع يلاردف داحتا ىلا ىعدي جمانرب ىلع قافتالاب

 يلاوملا روعشلا ضعبو «ةيروس نع ةلصفنم نيطسلف داجيال ذبحم روعش ؛كلذ عم كانه ناك

 نم ةسمخ نا دح ىلا قاقشلا نم ريثكلا كلانه ناكو .اسنرفل يلاوملا روعشلا ضعبو ءايناطيربل
 يف بلقتلا نم ريثكلا رهظ دقو .ةينويهصلا ضهاني رارق ىلع اوعقوي مل نيثالثلا رمتؤملا ءاضعأ
 اوناك نيذلا نأ ذإ «نيتيلاتلا نيتنسلا لالخ مهئالمزو رمتؤملا ءاضعأل ةيسايسلا رظنلا تاهجو

 ريغ ايناطيربل ةضهانملاو ايناطيربل ةيلاوملا تائفلاو .هدض اولوحت ًاكلم لصيف بيصنتب نوداني
 زيكرت رصق ىلا ءقشمد ةنيدمل نييسنرفلا حتف ببسب ءاورطضا ىربكلا ةيروس ةاعدو ءاهفقاوم
 .نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالا اهلمشي نأ كشو ىلع تناك يتلا ضرألا ىلع مهئارآ

 نم ةريبكلا رسألا نيب ةسفانملا لالخ نم اهلكش ذختت نيطسلف لخاد ةيبرعلا ةسايسلا تناك

 ةرسأ امه نيتيسدقم نيترسأ نيب تناك يناطيربلا لالتحالا لاوط زربألا ةسفانملاو .ندملا ناكس

 ةالاوم ىلا ايناطيربل ءادعلا نم تلوحت يبيشاشنلا لآ ةسايس نا .يبيشاشنلا ةرسأو ىنيسحلا

 ةدايقلا تدقتعا ١47١ ماع تلت يتلا تاونسلا يفو 157١: ماع يف ةحلاصملا دييأتو ايناطيرب
 ماجسنا ىلا يدؤي دق ؛يبيشاشنلا لآ عم لدابتملا نواعتلل ساسا ىلا تلصوت اهنا ةينويهصلا

 نيئوانم ىلا نيديؤم نم هنيع تقولا يف اولوحت نيذلا ينيسحلا لآ نأ ديب .يدوهي - يبرع
 فطاعت لضفب ؛ةقطنملا يف برعلا ةماعز ىلع سفانتلا يف ةحجار مهتفك نأ اودجو ؛نييناطيربلل
 نويناطيربلا نولوؤسملا ناك اذإف .ةينويهصلل نيداعملا ةيضق عم ةيلحملا ةيناطيربلا ةرادالا

 ةحلاصملا ةاعد برعلا ءامعزلا عيطتسي فيكف :تالزانت اومدقي الأ بجي برعلا نأ نوري مهسفنأ

 ؟تالزانت ميدقت بوجوب مهعابتأ عانقا

 يف ةيدوهي تانطوتسم ةيودب لئابق تمجاه امدنع 6 ماع رخاوأ يف فنعلا لامعأ ترجفت

 يفو . ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيتيركسعلا نيترادالا يتقطنم نيب مارحلا ضرألا يف ؛ىلعألا ليلجلا
 عبت يذلا نارينلا لدابت يف لتقف ؛ةينويهصلا تانطوتسملا ىلا ةازغ برع لخد ١١١ ماع لئاوأ

 .رودلبمارت فزوج نتباكلا يسورلا يدوهيلا برحلا لطب مهنمض نم نينطوتسم ةدع مهلوخد

 حلفأ كلذ ىلع أدرو .ماعلا كلذ عيبر يف سدقلا يف ةلبقم فنع لامعأ نع تاعئاشلا تّمع كلذ رثإ

 يف تلتاق ةيدوهي ةبيتك مظن نأ قبس يذلا يسورلا يدوهيلا يفحصلا يكسنتوباج ريميدالف

 ةعومجم فيلأتب هل حامسلا ىلع نيرخآلا نيينويهصلا ءامعزلا ةقفاوم نيمأت يف  يبنللا شيج

 شيجلا يف يدوهيلا قليفلا دارفأ نم هلثم نيعوطتم نم ًاساسأ فلأتت ؛سفنلا نع عافد

 بلطو ؛ةعومجملا هذه فيلأت ىلع همزع يناطيربلا سدقلا مكاح يكسنتوباج غلبأ دقو .يناطيربلا

 مو



 ايسأ ىلع بهت ةفصاعلا

 نويناطيربلا ضفر املف .ًاحالس ةيناطيربلا ةرادالا اهيطعت نأو هتعومجم ىلا ضيوفت رادصا

 .ةميدقلا ةنيدملا يف ينمرأ حالس رجات نم ًاحالس عاتبا ؛هبلط

 ١157١. (ليربا) ناسين نم عبارلا مويلا يف رجفت سدقلا يف هعوقوب ضعبلا ابنت يذلا فنعلا
 رطاوخ ءابطخلا ضعب جاهأ ؛عيبرلا لصف يف نوملسملا هييحي يذلا ىسوم يبنلا مسوم لالخف
 لتقف «مايأ ةثالث ترمتسا دوهيلا دض بغش لامعأ ىلا لوحت ام ىلا اهوعفدو ةيبرعلا عومجلا
 تاوق نأل ءتاباصا ةيأ عقت ملف ةديدجلا سدقلا يف امأ ."”مهنم تائم حرجو دوهيلا نم ددع

 يتلا ةميدقلا سدقلا ةنيدم يف تعقو تاباصالا لك .اهيف ةيرودلا لامعأب موقت تناك يكسنتوباج

 .اهيلا يكسنتوباج تاوق لوخد نود يناطيربلا شيجلا تادحو تلاح

 ةموكحلا نأ» ةبغاشملا عومجلا فاته ةميدقلا ةنيدملا يف ءامدلا كفس ىلع مؤش ةغبص ىفضأ دقل

 ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا نأ وه ءهغوسي ام هل ناك فاتهلا اذه نأ رهظأ اممو ."!«!انعم

 نأ نيح يف ,مكاحملا نم ةيدج ماكحأب نيبغاشملا نم ليلق ددع ىوس بقاعي ملف :ةبوقعلا تففخ

 ىلع ةحلسألا عيزوت ةمهتب ةقلغم ةيركسع ةمكحم ىلا ةعرسب اومدق هءالمزو يكسنتوباج

 يف ًاماع رشع ةسمخ ةق ةقاشلا لاغشألا عم نجسلاب مهيلع مكحو ؛ «,سفنلا نع عافدلا ةعومجم

 نأب رمأ نادصا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا لمح ًاجاجتحا تببس تارارقلا هذه .(”اكع نجس

 .نيطسلف مكحب نييركسعلا مايق ةيفيك يف مكاحملا ىدحإ ققحت

 نولوؤسملا ىعدا تاسلجلا هذه لالخو «سدقلا يف اهتاسلج ةيموكحلا قيقحتلا ةمكحم تدقع

 ةموكحلا اومهتا دقف بوهيلا دوهشلا امأ ,نيملسملا اوزفتسا مهنأل نوبنذم بوهيلا نأ نويركسعلا

 تارباخم لا سيئر «:نغاهزترنيام دراشتير ناك .نيبغاشملا عيجشتب ةيناطيربلا ةيركسملا
 ةديؤملا ندنل ةسايس تناك اذإ امع ًاريرقت عضيل نيطسلف ىلا لسرأ دق ,ةرهاقلا يف ةيركسعلا

 لاوقأ ةحص أدكؤم قيقحتلا ةمكحم مامأ هتداهشب ىلدأ امدنعو «ذيفنتلا ديق يه ةينويهصلل

 ."!ههتداهش ةحص لوبقب ةموكحلا تمدص ءدوهيلا بوهشلا

 ىلا ةينانألا يف ًانعمم لازي ال ملاعلا ناك نا ًانقيتم تسل» :يلي ام هتركفم يف نغاهزترنيام نّود دقل

 ديدشو ةيماسلل ءادعلا ديدش ديكأتلاب ملاعلا نا .ةينويهصلا فادهألا ايازم ةميقريدقت مدع لح

 ,دوهيلا ريغ نيب «ًاديحو انه يسفن دجأ لاح ةيأ ىلعو .يدوهيلا لاملاو ةيبوهيلا ةغمدألا يف بايترالا

 رعاشملاب معفم ًاضيأ انأ يننا ذإ :هلماكب فقوملا يف ةيرخسلا نمكت انهو .ةينويهصلل يمعد يف

 )١( ؛فبونك درفلا :كرويوين) انرصع ىلإ ةينويهصلا ءوشن نم :ليئارسا خيرات .راشاس .م دراوه ١531/1(,

 ص ؟7؟١,

 ساموت :كرويوين) ىلوألا تاونسلا :يكسنتوباج ريميدالف ةصق :ةلود لجرو درمتم :نامتشيش .ب فزوج (؟)

 ."54 ص :(1557 ,فوليزدي

 .١١؟17 ص ,ليئارسا خيرات .راشاسبو اهيلي امو 759 ص .هسفن عجرملا (؟)

 ١77 - ١74. ناتحفصلا ؛ليئارسا خيرات .راشاس (4)

 هنأ
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 ىلا فطاوعلا نم اولوحت دق طابضلا هؤالمز نوكي نأ يف باترا هنأ اميو .("”«ةيماسلل ةيداعملا

 ىلا دعب ام يف هعفر ريرقت يف لاقو .نيطسلف يف هدوجو لالخ مهيلع سسجتي ذخأ دقف ؛لامعألا

 لينولوكلا نأ هقيرط نع فرعو ةيركسعلا ةرادالا لخاد ًاسوساج عرز هنا يبنللا لارنجلا
 سدقلا يتفم عم رمآتي ناك امنإ ؛ةيركسعلا ةرادالل ناكرأ سيئر لمعي ناك يذلا يناطيربلا

 .”دوهيلل ةيداعم ةديدج بغش لامعأ ىلع ضيرحتلل يبرعلا
 يف ةيركسعلا ةرادالا ندنل تلح ىتح ؛ةيموكحلا قيقحتلا ةمكحم داقعنا ىلع عيباسأ ضمت مل
 ليئوماص تربره ةرادالا هذه سأر ىلع جروج ديول نيعو .ةيندم ةرادا اهناكم تماقأو نيطسلف

 لوأ ناك ءرارحألا بزح نم نيزرابلا دحأو يدوهيلا ليئوماص نإ .ديدج ماس بودنم ةفصب

 ثدحو . ةيناطيرب ةياعرب نيطسلف يف يدوهي يموق نطو ءاشنا حرتقا ةيناطيربلا ةموكحلا يف وضع
 ءارزو سيئر نأ ىلع اليلد هنييعت ءاج دقو .ايكرت دض برحلا تأدب امدنع 4 ماع كلذ

 ةرادالا اهتعجش يتلا فنعلا لامعأ نأ ريغ .نيطسلف هاجت هتسايس يف حجرأتي ال ايناطيرب

 نا ىتح ؛يدوهيلا يموقلا نطولا دييأت يف رظنلا نوديعي ندنل يف نيرخآلا تلعج ,ةيركسعلا
 خيراتب بتك ؛ةينويهصلا دييأت يف نيسمحتملا دحأ هتايح لاوط ناك يذلا لشرشت نوتسنو

 .ًايونس نييالم ةتس انفلكي نيطسلفب ظافتحالا نا» :ًالئاق جروج ديول ىلا 147١ ناريزح ١١

 ةكرحلا نوضراعي نويسنرفلاو .برعلاب كاكتحالا رارمتسا ةينويهصلا ةكرحلا ببست فوسو
 جتنت نل نيطسلف ةرماغم نا .يقيقحلا ىدعلا اننأب برعلا اوعنقي نأ نولواحي فوسو ةينويهصلا
 ١ ."«يدام عون نم حبر يأ

 ًابيرقت هسفن تقولا يف قارعلا يف تعقو ىتلا ةريثملا تاضافتنالا ببسب كوكشلا هذه تدادزا دقل

 ناتسناغفأ يف برحلاو .رصم يف بغشلا لامعأ دعب اهئيجمب - يتلاو ءايناطيرب دراوم تفزنتساو
 ةيروس عم بعاتملاو ءايكرت يف ةيموقلا ةروثلاو :ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةينيدلا برحلاو
 قرشلا نم الماك ًاباحسنا بحسنت نأ بجي ايناطيرب نأ زيلكنالا نم نيريثكل تحوأ  ةيسنرفلا
 .طسوألا

 .(5 2 1 1١5 ضصاء؟ا دلجملا «نغاهزرنيام دراشتير تاركفم» .سواه سدور . دروفسك وأ )0(

 1517١(. نومت 4) ١47 ص .هسفن عجرملا (1)

 .ناع .485 4484 ناتحفصلا :(1517 ,نيلغيم

 ثو



 ١97١ :(قارعلا) نيدفارلا دالب

 دعب قشمد يف ةيبرعلا ةيموقلل ىلوألا ةفينعلا مايألا يف ًاحضاو راص
 وه ءبرعلا نيطشانلا فلتخم نيب ةيميلقالا قراوفلا مهأ دحأ نا ؛برحلا

 ب ةيبرعلاب قظانلا ملاعلا نم يقرشلا فتصنلا ب نيدفارلا كالب ىتيالو نم مهنم اوواج نيثلا نأ
 مساي نولمعي امنا مهنا اوعدا نيدفارلا دالب ييركسع نأ عمو .نييركسع الاجر مهمظعم ناك

 ناطلسلل مهئالو ىلع اولظ ينامثعلا ناحل الدب د زب ات رمل

 اهل ادب دقف .وحنلا اذه ىلع رومألا نيدفارلا دالب يتيالو يف ةيناطيربلا ةرادالا رت ملرمألا لوأ يف
 نوناقلا ىلع جورخلا ناو ,ربكأ تالكشم حرطت ناكسلا تائف فلتخم نيب ةرتوتملا عاضوألا نأ
 نا ةيناطيربلا ةرادالا تأر دقو .ربكأ ًاراطخأ حرطي ةيودبلا لئابقلاو داركألاك تاعامج لبق نم
 .ةمظنملا ةيموقلا يف سيلو ةداتعملا ىضوفلاو ناكسلا نيب ماصخلاو ككفتلا يف نمكي يدحتلا
 تاطلسلا لاوقأل ًاقفو) معألا بلغألا يف هردصم ناك ينطولا يتاذلا مكحلا ىلع مالكلاو
 نأ ىل ةهافتلا ىلا اوردحني نأ مهنأش نم ةبيرم عابطو حماطم يوذ نيرمآتم (ةيلحملا ةيناطيربلا
 .نوسليو ءىدابمل ةجعزملا مهتياعد نع طقف اوفك ءافلحلا ةداق

 دلونرأ (لينولوكلا دعب ام يف) نتباكلا دي يف ةتقوملا نيتيالولاةرادآ تناك برحلا ةياهن دنع
 هتدعاسم تناكو .يندملا مكاحلا بصنم ىلوت يذلاو ؛ةيناطيربلا دنهلا نم مداقلا .نوسليو

 ناك .ةيبرعلا نادلبلا نع نييناطيربلا نم بتك نم رهشأ كاذنآ يهو لب دورتريج يه ةريهشلا
 و اذاك امينكلو نشابملا مكحلا ىلإ هليم ناكف ىه اما :ةياجحلا ولسا نحت لي ىو رثزج ةجق
 مالكلا نا اهيف لوقت يتلا اهتركذم ةقفاوملا عم عفر هنأ ثيحب «يارلا يف قافو ىلع 1514 ماع

 نأ اهل قيس دقو .ىذألل ببسم مالك وه حلصلا رمتؤم يفو حلصلا رمتؤم لبق ريصملا ريرقت ىلع

 ةهد؟
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 تحت دالبلا ءاقب ربتعا ؛ةقفوملا برحلا ةياهن دهش يذلا ,نيدفارلا دالب بعش نا» :تبتك
 تاناينلا نأ تذاسملا رك اه لوب انتهار هعومجمب ناكو ؛هب ًاملسم ًارمأ يناطيربلا فارشالا
 تحتف دقف» حلصلا رمتؤم يف ينطولا ريصملا ريرقتل ًادييأت هريغو نوسليو ىردوو نع ةرداصلا
 قالا يضانخلا كيت تايناكمالا هده نكلوت:قلق ةرظت ًاييرقت د عيمجلا اهيلا رظني ىرخأ تايناكما
 ."!«يسايسلا رمآتلل أ ًاصرف .ًابصعت رثكألاو ًارارقتسا

 لقأ ىلع وأ اهب نوخأملا ةيكريمألا ءىدابملل ًاعبت ,يناطيربلا ءارزولا سلجم ردصا امدنعو
 ينفع نيف اولا بالم نوح لاش نأ نوسليو ةلوقرا ىلإ ةفافيل ندنلا لا اهني لودعلا نيذقت
 ليبس ال نأ نوسليو در ناك ؛ةقطنملا يف اهتماقا يف بوعشلا هذه بغرت يتلا تاموكحلا ىأ لودلا
 .("ءاعلا يأرلا ةفرعم نم نقيتلا ىلا

 يتلا) لصوملا ةيالو كلذكو :ءدادغبو ةرصبلا يتيالو يف مكحلا ةرادال [لفتسم ناك هنا نيح يفو

 ايكرت نامرح ىلع ًامزاع ناكو قيضتموك ةقفاوعب ةيسنرفلا ةقطنملا نم اهعزتنا دق جروج ديول ناك
 ةيمست يهو) قارعلا هل ادب دقف .اكسامتم ًانايك لكشت تايالولا هذه نا ًادقتعم نكي ملف (اهنم

 غلاب هنا (نيدفارلا دالب يضارأ ىلع ةلالدلل ديازتم وحن ىلع نويناطيربلا اهمدختسا ةيبرع
 اهلعج ةيجيتارتسالا لصوملا ةيالو ةيمهأ نا .ًاكسامتم ًانايك لكشي نأ نكمي ال ثيحب ةمذرشلا
 ةريبك ةميق تاذ طفن رابآ اهئاوتحال يوقلا لامتحالا نأ امك .قارعلا ىلا ةيرورض ةفاضا ىدبت

 دلونرأ يأر ناكو .ناتسدرك اهنا ضرتفي امم ًاءزج تناك اهنأ ريغ ءاهيف ًابوغرم ةفاضا اهلعج
 ةمسن نويلم فصن مهددعو» هترادال اوعضخأ نيذلا ةيبرحلا ةعزنلا يوذ داركألا نأ نوسليو
 ."!«ًايبرع ًامكاح ًاقالطا اولبقي نل

 نيدفارلا دالب يف ةعيشلا نيملسملا نأ يه ةيساسا ةلكشم كانه تناك ءنوسليو يأر يفو
 نكي ملف» كلذ عمو ؛ةنسلا نوملسملا اهلثمي يتلا ةيلقألا ةرطيسب اولبقي نا «نينويلموحن مهددعو
 نيتفئاطلا نيب ماصخلا ناكو ٠ !«ةينس ةرطيس ىلع يوطني ال ةموكحلل لكش يأ دعب َيَئترِ دق

 قت نأ نم ًاضيأ دب ال ناكو .'”ةسفانم ةيبرع ةينطو ةيعمج امهادحا تيجنأ املك ةدح دادزي

 ةيلاجلاو ,دادغب يف ةيراجتلا ةايحلا ىلع ةرطيسملا ةريبكلا ةيدوهيلا ةيلاجلا رابتعالا نيعب
 اوعمجت نيذلاو ايكرت نم نيئجاللا نينا دلكلا ةرطاسنلا مضت يتلا ريبكلا مجحلا تاذ ةيحيسملا

 .لصوملا ةقطنم يف

 اودوعتي مل» نويلبق قارعلا ناكس نم ةئملاب نيعبسو ةسمخ نأ ندنل يف تاطلسلا نوسليو غلبأ
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 ايسأ ىلع بهت ةفصاعلا

 باطقألا نا» :ةلئاق اهيبأ ىلإ لب دورتريج تبتك هسفن لاونملا ىلعو ."!«ةموكح ةيأ ةعاطا ًاقباس

 دوجو نوضراعي مه لب ؛ىرأ امك ,يبرع ريمأ دوجو ةمواقم ىلإ ةوقب نوهجتي ةدحتملا تايالولا يف
 نايغط ةضبق يف اوعقيل نايغط نم اوصلختي نأ نوديرب ال مهنا نولوقي مهو .ةيبرع ةموكح
 وخل

 نم ةمث ناك ,"عساو قاطن ىلع ةيبرع ةدحوب نوركفي اوناك نيذلا ءبرعلا نييموقلل ًافالخو
 اهنا ثيحب حومطلا يف ةقرغم ةلواحم يه نيدفارلا دالب تايالو ديحوت ةلواحم تسيلأ نولوقي
 دحأ اهرذح دقف :«قارعلا ديحوتل ةصاخلا اهططخ عضت تناك يتلا ؛لب دورتريج امأ .ةيلمع ريغ
 .روذجلا ةقيمع ةيخيرات عئاقو اهلمع يف لهاجتت اهنأ نم ةيكريمألا ةيريشبتلا تايلاسرالا ءاضعأ
 امنا .ًايسايس ًانايك هتيمست مث نمو قارعلا لوح طخ مسر كتلواحمب كنا» :ًالئاق اهيلا بتكو
 ًاقرشو ًابرغ ًامود علطتت تناك روشآ ةيروطاربماف .خيراتلا نم ةنس فالآ ةعبرأب نيمدطصت
 يذخأتو يلهمتت نأ كيلعو . ةلقتسم ةدحو ًاقالطا انوكت ملو .ًابونج علطتت تناكف لباب امأ ,ًالامشو
 ."),ةمألا موهفم دعب كانه سيلف .ًاجيردت متي نأ بجي اذهو ءامهجمد قيقحتل يفاكلا تقولا

 هذه تثدحت دقل .اهريذحت يف رخآ ٌيحنم تذخأ دادغب يف ىربك ةيبرع ةيسايس ةيصخش نأ ريغ
 دعب تلاز ام ايناطيرب نأ عيرقتلا ةجهلب تلاقف 197١ (ىينوي) ناريزح ١؟ يف اهيلا ةيصخشلا
 نأ نود ةلقتسم ةموكح ةماقإ نع ثدحتت «برحلا يف دادغب اهلالتحا ىلع تاونس ثالث يضم

 قشمد يف عضولاو عضولا اذه نيب ةقرافملا ىلا ةيصخشلا تراشأو .ددصلا اذه يف ًأئيش لعفت
 هذه نأ امبو .لصيف ةسائرب ةلقتسم ةرادا قشمد ىلا مهلوصو لاح نويناطيربلا ماقأ ثيح

 نيذلا نييناطيربلا نيلوؤسملا نم ةدحاو يه لب دورتريج نأ ةفرعملا مامت فرعت تناك ةيصخشلا
 لهأ نم ةموكح ميقتس اهنا اهنايب يف تلاق اهنأب اهرّكَّذ دقف ؛هدالب يف ةموكحل نوططخي اوناك
 كلذ نم مغرلاب اهنكلو ءرحلا هرايتخاو رمألاب ينعملا بعشلا ةردابم نم اهتطلس دمتست دالبلا
 وأ ًادحاو مضت نأ اهيلع لهسلا نم هنا لاقو .أدحأ ريشتست نأ نود اهتطخ مسر يف ةرمتسم
 ."'”!اهتطخ ىلا هجوملا عيرقتلا تشاحتل كلذ تلعف ولو ءاهسلاجم ىلا دالبلا ةداق نم نينثا

 تناك يذلا) نوسليو دونرأ ءاهسيئر امأ .ةيلهأ ةضافتنا مايق رطخ لب بورتريج تدعبتسا دقل

 5١١ ص لب ؛نوتسنيو (1)
 5١5. ص ءهسفن عجرملا ()
 عم ةلماعلا لصيف تاوق ةداق نم ادحاو هتفصب مدخ يذلا نيدفارلا دالب نم طباضلا ءديعسلا يرون نا (*)
 نيدفارلا دالب ويودنم امأ .(7نيدفارلا داليو ةيروسل ةدحاو ةموكح داجياب يداني ناك ؛برحلا لالخ .ءافلحلا

 نيتلصفنم نيتموكح مايقب كلذ نم الدب نوداني اوناكف ءقشمد يف ماعلا يروسلا رمتؤملاب ةقالع مهل تناك نيذلا
 .دادغبو قشمد يف
 ,نولتا ةعبطم :ندنل) 147١ - 1914 .يبرعلا طسوألا قرشلاو اسنرفو ايناطيرب ,يفيكافين اكوج (4)
 .١ا/ ص( 45

 77١. ,لب ,نوتسنيو (9)

 .؟؟؟ ص ,هسفن عجرملا )٠١(
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 هتاوق لعج دق بونجلا حيرست نأب ندنل رذنأ هنا ىتح ,رطخلا اذه دعبتسي ملف (هيلع رمآتت
 دونج نم ةفلؤم طقف ةليئض ةوق نويركسعلا رشن دقل .رطخلا دح ىلا ددعلا ةضيفخ ةحلسملا
 راشأو ."0عيرم ليم 17٠٠٠١ اهتحاسم ةقطنم يف ةيرودلا لامعأب مايقلل تايلآ نومدختسي

 نيدفارلا دالب طابض رابك نم هريغو ديعسلا يرون نأ عمو .لصيف راصنأ هلثمي يذلا رطخلا ىلا

 بيبسي مهنطو ىلا ةدوعلا نم اوعنم دق ,مافلحلاو سئرول عم زاجحلا تاوق 3 اومدخ نيذلا

 فوفص يف اومدخ مهنم نوريثكو  نيطشانلا نم ًاددع ناف ءبغشلل نيريثم مهنوك يف بايترالا
 دالب لالقتسا ىلا ةيعادلا قشمد تانايب دعب دالبلا ىلا نيدئاع اوللست دق برحلا لالخ ودعلا
 .""ةيلامكلا ايكرت مهتلسرأ ءالمع نع ثيدح كانه ناكو .نيدفارلا

 تابارطضالاو ةضماغلا تاعئاشلا ةجيتن دح ىصقأ ىلا ةبدودشم نييناطيربلا باصعأ تناك
 ةبترب بابش نييناطيرب طابض ةثالث لتق 1114 ماع فيص يفف .ةرركتملا لتقلا لامعأو ةرمتسملا
 لوألا نيرشت يف مهناكم ذخأيل ةبرجتو ةربخ اذ ًافظوم دنهلا ةموكح تلسرأف .ناتسدرك يف بيقن
 .ًاضيأ وه لتق رهش دعبو .1516 (ربوتكأ)
 دلاريج لينولوكلا ةدعاسمب دجنتسي ندنلب نوسليو دلونرأ لصتا ؛ماعلا كلذ نم داليملا ديع ينو
 ةيقرشلا ىراحصلا يف برحلاو ةرماغملاو لاحرتلا يف ةذفلا هلامعأ تحبصأ طباض وهو ؛نامشتيل
 ةتس نأ دجيل ١57١ ماع عيبر لولح لبق نيدفارلا دالب ىلا نامشتيل داع ؛ةيروطسأ ًالامعأ

 رهشلا يفف :قيرطلا ىلع ناك ديزملاو ."”هتبوعل ةقباسلا ةرشعلا مايألا يف اولتق نييناطيرب طابض
 يف اهيلع راغأ قيرف اهمجاه نييناطيربلا طابضلا نم ةعومجم ذاقنا نم نامشتيل نكمت يلاتلا
 نيتنيهرك افطتخا نييسايسلا هطابض نم نينثا ذاقنا نع فيصلا علطم يف زجع هنكلو ؛ءارحصلا
 ديحولا ليبسلا نأ نامشتيل ىأر دقو ,ةريغملا ةيبرعلا تاعومجملاب جعت ءارحصلا تناك .التق مث
 ."9«ةلمجلاب حبذلا» ليبس وه ةمقانلا لئابقلا عم لماعتلل

 ضرفت نأ ةموكحلا ةلواحم وه اهببس نأ ادب ةلماك ةروث يف (وينوي) ناريزح رهش يف لئابقلا تبه
 تناك يتلاو ءًاقباس اهسفنب ةقثاولا لب بورتريج تعدا (وينوي) ناريزح ١5 لولح عمو .بئارض
 نكلو ءاهمالك يف تغلاب دقل ."يموق باهرا مكح شيعت اهنا ؛هضيقن ىلا ضيقن نم لقتنت
 تعطقو نويناطيربلا طابضلا لتقو تحستكا تارفلا فصتنم دنع ةعقاولا زكارملا

 )١١( طسوألا قرشلا قاثبنا نايقلبلاب م دراوه ١91١4 -  1974,فوبنك درفلا :كرويوين) ١1975(, ص 7١؟.
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 تارفلا ىلا ةروثلا ترشتناو ايناطيري دض اهلك ةقطنملا تبه رخآ وأ ببسلو ."”تالاصتالا

 نلعأو .ةفلتخم ًافادهأ نيددعتملا راوثللو بابسألا نم ًاددع تاروثلل نأ عم  ًاضيأ ىندألا
 دودحلا دنعو ."”ةعيشلا نوملسملا اهسدقي يتلا ءالبرك ةنيدم يف ايناطيرب دض داهجلا

 «لصيف تاوق يف قياس طباض ةدايقب ةيادبلا يف اوناكو ؛برعلا ناسرفلا حستكا ةيبرغلا ةيلامشلا
 .اهنع نيعفادملا اوحبذو ةفرطتملا ةيئاطيربلا زكارملا

 (سطسغأ) بآ ١١ يف دادغب رداغ يذلا نامشتيل نأ كلذ :ءوسلا رابخأ نم ديزملا كانه ناك
 هسره دقني هةلكج ةعدخل ضرعت دق تارقلا نهذ لع ةطخم يي نزيابت ءافلح مه ًاعامتج ا يطعبل
 ناكو .هفيضتسي ناك يذلا ةليبقلا خيش نم رمأب لتقو فلخلا نم رانلا هيلع تقلطأ مث :حلسملا

 ةديرج يف ناونعلا امأ «يبرعلا ردغلا» لايتغالا ثداح نع «رتيور» ةلاكو هتثب يذلا أبنلا ناونع
 ديزم ىلا نامشتيل لتقم أبن ىدأ دقل ."*«نيدفارلا دالب يف اوسأ ىلا ءىيس نم» ناكف زمياتلا
 ىلإ ديدجب تانماقتنا ةقدحو .تارقلا نوت لوظ له ييناطيربلا لع ةيلبقلا :تانهاقتنالا زم

 ةقثلاب راوثلا نم ةعومجم ترعش (سطسغأ) بآ فصتنم لولح عمو . دادغب نم برغلاو لامشلا
 ."؟!ةتقؤم ةيبرع ةموكح مايق نالعا دح ىلا

 ىلا» فرعت نأ 157١: (سطسغأ) بآ / يف اهترشن ةسيئر ةلاقم يف :هنمياتلا» ةديرج تبلط دقل

 ىلع ةدقعمو ةفلكم ةرادا ضرف اهفده ةيثبع ةلواحم يف اهتميق اهل حاورأب ةيحضتلا رمتست ىتم
 يف اهترشن ةلثامم ةلاقم يف «زمياتلا» تلاقو «؟اهنوديري الو ءطق اهوبلطي مل نيذلا برعلا ناكسلا

 يف هينج نويلم ةئم غلبت دق سراف دالبو نيدفارلا دالب يف غلابم قفنن اننا» (سطسغأ) بآ
 .«هطسوألا قرشلا يف ةموكحلا اهعبتت يتلا ءاقمحلا ةسايسلاب» اهتفصو ام ةدناسمل «ماعلا اذه
 ةعرسب تمتو .ماظنلا ةداعتسا لجأ نم تادادمالاو لاجرلا نم تازيزعتب دنهلا ةموكح تعفد دقل

 ًاتفو بلطت :دقف ءقيرلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا امأ ؛ةسيئرلا :ناكسلا زكارم ىلا نمألا ةداعا
 ملو .(ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش لبق تارفلا ةقطنم يف ةعوطقملا ندملا ةثاغا ققحتت ملف .لوطأ
 تينم ايناطيرب نكلو 197١. (رياربف) طابش رهش ىتح ءام دح ىلا لماكلا ماظنلا ةداعتسا متت
 ."3اليتق 45٠ اهنمض نم ةباصا يفلأ ىحنب ةروثلا دامخا لبق

 ةثالث نمضتت ةمئاق نوسليو دلونرأ ضرع دقو .ةروثلا ردصم ةفرعم يف نويناطيربلا راح دقل

 راصنأ ةكراشم ىلع لوألا ماقملا يف ًاددشم .ةروثلا ريجفت يف تمهسأ يتلا لماوعلا نم رشع

 .1517 ص طسوألا قرشلا ؛يرودك (1)

 ءاينروفيلاك ةعماج ةعبطم :ندنلو يلكريب) 1914-197١ برعلاو دنهلاو ايناطيرب ءشوب ربوك نوتيرب (17)
 4١08. ص(
 .نامشتيل قاروا .طسوألا قرشلا زكرم .ينوطنا تناس ةيلك .دروفسكوا (1)

 .؟ا/؟ ص :طسوألا قرشلا .راشاس (15)

 )٠١( ناتحفصلا :برعلاو دنهلاو ايئاطيرب ,شوب 5١8 - ١5 5.

 ةهداأ/



 مالس هدعب ام مالس

 ةيكريمألا طفنلا ةكرش حلاصم ,هئاعدا بسح ؛مهتدناس نوكت دق نيذلا ةيلامكلا ايكرتو لصيف
 ,رمآتلا حرشت ةطيرخب دنهلا نوؤش ةرازوب قحلم تارباخم طباض مدقتو ."'!(ليوأ درادناتس)

 يقلت يف نورمتسي :طباضلا اذه دكأ امك ؛نيذلا كارتألا هنم رثكأ نيدت اهنكلو لصيف نيدتو

 ءارزولا سلجم ءاضعأ ىلع هتطيرخ تعزو دقو .('"!ارسيوسو ىوكسوم قيرط نع نيلرب نم رماوألا

 .ندنل يف يناطيربلا
 يف اهنأ عم ءاهنزاوت دنهلا يف ةيناطيربلا ةرادالا تدقفأ قارعلا يف ةضماغلا تاضافتنالا نا

 ةياهن يف يناطيربلا ءارزولا سلجم نوسليو دلونرأ ريس غلبأ دقل .ةنيصر ةرادإ ةداعلا

 نينتمم نونوكيس برعلا ناو ؛ةيبرع ةموكح يف نيدفارلا دالب يف ةيقيقح ةبغر ال» نأ ١97١ ماع
 ةكرح هنأب نيدفارلا دالب يف راجفنالا ريسفت نكمأ امل ؛كلذك رمألا ناك ىل ."”7«يناطيربلا مكحلل
 ةسيقلا امأ «يطمتلا اهنلا تفانكم :قوفلا نه هيهات ناد ةوسلنو لاق“ ةينوع لذاقتتتا

 نم لكش يأ نومواقي» :لئابقلا لاجر نإ ًاضيأ لاقو ."'«ليئض دوجو اهل وأ دوجو اهل سيلف
 :لاق (سطسغأ) بآ فصتنم يفو ."”7لاتقلا نم هنوغبي امع مهيدل ةركف الو «ةموكحلا لاكشأ

 .""«ةيوضوف اهلماكب تحبصأو يسايس هجو يأ ىضم تقو ذنم اهل دعي مل ةيروثلا ةكرحلا نا»
 قوف  اهسفن ةيقارعلا تاضافتنالا تءاج امك  ءاج هنا اميس ال ءًايضرم ًاريسفت اذه نكي مل
 «نيرقتحملا كارتألا حاجن رس امف .طسوألا قرشلا نم رخآ ناكم لك يف تثدح يتلا بعاتملا لك
 كلملا ءايناطيرب لجر قافخا ببس امو ؟ءافلحلل مهيدحت ةلصاوم يف ءلامك ىفطصم ةدايقب

 نييرصملا ضفر رارمتسا ببس امو ؟برعلا ةريزج هبش ىلع ةدايسلا لجأ نم هحافك يف ؛نيسح
 ًارساخ لصيف ناك اذاملو ؟مهدالب يف ةيناطيربلا تاوقلا ءاقب نأشب - ساسأ يأ ىلع - ضوافتلا

 نيطسلف يف بغش لامعأب برعلا موقي اذاملو ؟ايناطيرب ىلع اولمحي نأ هعابتال حمس مث اسنرف مامأ
 ةموكحلا امنيبو راهنا دق يناطيربلا داصتقالا امنيب ثدحي هلك اذهو  قارعلا يف نودرمتيو
 ؟داصتقالا شاعنال اهل ةحاتملا دراوملاو ةقاطلاو تقولا لك ىلا ةجاح يف ةيناطيربلا

 نم ريبك بناج كلانه ناك نكلو ؛طسوألا قرشلا يف ثدح ام ريسفت ىلع قافتا ندنل يف نكي مل
 ءاحنأ رئاس يف تابارطضالا نأو ةقطنملا جراخ نم صاخشأ هببس ثدح ام نأ ىري ماعلا يأرلا
 ضرعم يف ةنسلألا ىلع ددرتت ةنيعم ءامسأ كانه تلظو .رخآلا ضعبلاب اهضعب ةطبترم قرشلا
 لامك ىفطصم ءاشاب رونأ يه ؛ءامسألا هذه : تابارطضالا رداصم لوح ةيناطيربلا تانهكتلا

 .517/ ص .ةيئاطيربلا ةسايسلا سسأ :ناميلك (؟١)

 .08 ص ؛هسفن عجيرملا (1؟)
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 .كيفشلبلاو :«دوهيلا .ليوأ درا دناتس ةكرش :ناملألا ,مالسالا ةطبار ءلصيف

 اوناك نيذلا ,سورلاف .ميحص ساسأ اهل ةيناطيربلا كوكشلا نأ تبث ؛كيفشلبلاب قلعتي ام يفو
 يف ايناطيرب ىلع مهطغض ريثأت نا اوررق ءايسآ يف يناطيربلا عضولا ضيوقتل ةصرف نونيحتي
 دالب ىلع سورلا رايتخا عقو دقو .قارعلا يف درمتلل حاجنلا ةيناكما رفوي فوس ,ىرخأ نكامأ
 ةحاس تناك سراف داليو :هلالغتسا نكمي يذلا يناطيربلا فعضلا نطوم اهرابتعاب سراف
 .ىربكلا ةبعللا قايس يف ايسورو ايناطيرب اهضرأ ىلع تمداصت املاط يتلا يسايسلا لازنلا





 ١957١ :(ناريإ) سراف دالب

 يناطيربلا ءارزولا سيئر هابتنا ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا تهتنا امدنع
 ,ههابتنا نم ريثكلا سراف دالب لوي ملف ءىرخأ نكامأ ىلا هتيلكب ًافرصنم

 ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةرواجملا ملاعلا نم ةقطنملا هذهب مامتهالا ريثك نكي مل ءلاح ةيأ ىلع ءوهو
 سلجم نع ةقثبنملا «ةيقرشلا ةنجللا» سيئر :نوزروك جروج مامأ قيرطلا حتف اهل هلامهاو .ًاقرش
 .ةيلوؤسملا ىلوتي يك ؛ةيجراخلا ريزو بصنم دعب ام يف 1115 ماع ذنم لغش يذلاو «ءارزولا
 .رخآ ناكم يأب همامتها قوفي سراف دالبب نوزروك دروللا مامتها ناك ًايلمع

 ًاريبخ ناك هنأ يف بير الو ءاهيف ةربخ هل يتلا قطانملا ةيمهأب ةغلابملا ىلا ًالايم نوزروك ناك دقل
 نأ امك ماع ةفورعم نكت مل يتلا داليلا كلت ىلا هتلحر ة ةرهش تعاذ دقف . سراف دالبب

 ناك ,يلاتلابو عوضوم لا اذه يف ةيزيلكنالا ةغللاب ًاعجرم ربتعا ءةيسرافلا دا د هباتك

 لود ةلسلس» قلخ ىلا يمرت ةيجيتارتسا رشع عساتلا نرقلا نم هعم نوزروك دروللا لقن دقو
 ةيعسوتلا فادهألل ناك دقل .(”يبورلا عسوتلا نم ةيقاو ًاعرد نوكتل طسووألا قرشلا يف «ةيمالسا
 يف ىطسولا ايسآ فشكتسا امدنع هتافلؤم يفو اهنع ربع ىتلا راكفألا يف زراب روضح ةيسورلا
 دنهلا يف كلملل ًايئان حبصأ امدنع هتسايس يف زراب روضح اهل ناكو شع عساتلا نرقلا رخاوأ
 ,ةيمامألا اهعقاوم نم ايسور باحسنا ىلا ةيفشلبلا ةروثلا تدأ املف .نيرشعلا نرقلا علطم يف
 نأش نم ناكو .عقاوملا كلت لحم ةيمالسالا لودلا ةلسلس لحتل عضولا اذه مانتغا نوزروك ىأر
 نم ًاءدب طسوألا قرشلا ربع دتمي ًاطيرش فلؤت نأ رشع عسساتلا نرقلا يف ةلسلسلا هذه
 يف تارامالاو تاناخلا دالب ىلا ًالوصوو ةيسرافلا ةيروطاربمالاب ًارورم «ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 ةعبطم :دروفسكوا) 1977 191/ ةيفالتئالا جروج ديول ةموكح :ككفتلاو قافولا ,ناغروم ثينك )١(
 ١١5. ص :(1515 :نودنرالك

 هلآ



 مالس هدعب ام مالس

 لثمب طيرش نيوكت ةداعاب هل حمسي عضو يف نكي مل نوزروك نكلو .ناتسناغفاو ىطسولا ايسآ
 .لوطلا اذه

 ةيناطيربلا تاوقلا ثربجأ ءلشرشت نوتسنو اهعبتا يتلا تاقفنلل يرذجلا صيلقتلا ةسايس نإ
 دروللا ىنمت يتلا عقاوملا نع تلجدقف ييلاتلابو ءايسآ يف ابيرقت نكامألا لك نم باحسنالا ىلع
 ةاللا هذه قو :سراف وس ةيمالسالا :لودلا' ةلستس نمزويب دلق ءاهبلع ةطقاشلا نودْرَيك
 ءويغاتنوم نيودأ ظحال دقل .ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع ةديرفلا هترطيس نوزروك بروللا ىقبتسا
 ةنجللا هتدقع عامتجا مضحم ةدوسم نأ ؛ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا «ةيقرشلا ةنجللا» وضع
 بتكف .«اهسيئر يأر ترقأ ةنجللا نأ» تركذ دق ؛نوزروك ادع ام ءاضعألا رئاس هنع بيغتو
 ,اهسيئر نم ةفلؤم تناك ةنجللاف .مالكلا اذه ءاقبب حمست نل ًامتح» :ًالئاق نوزروك ىلا ىيغاتنوم

 وه اذه ناك دقل .(7«سيئرلا قفاوي امنإ ةعيبطلل ةفلاخم ريغ ةروصبو لاحلا ةعيبطب سيئرلاو
 نع ًالفاغتم هيديب اهلك ةسايسلا مامزب ًاكسمم ءسراف ٌصخي ام يف نوزروك هعبتا يذلا بولسألا
 .هتاوطخ عابتا نع ءارزولا سلجم يف هئالمز عّنمت
 ةيساسأ ةدعاقك لجست نأ بجي سراف يضارأ ةمالس نا» :بتك دق نينسلا نم نيدقع لبق ناكو

 تاءادتعالا نم ةمالسلا هذه ةيامح تلظ دقل ."!«يروطاربمالا انناميا ةديقع دعاوق نم
 .ةليئض ةليلق تناك هفرصتب يتلا لئاسولا نكلو .هتسايسل لوألا فدهلا لبقتسملا يف ةيسورلا

 قطانم عبرأ يف ةريغص تاوق اهل تيقب دقو (ةيناطيربلا دنهلاو) ايناطيرب ىفلأ برحلا ءاهتنا نا
 ةدايقب ناتريغصلا ناتيركسعلا ناتثعبلا تناك يبرغلا لامشلاو يقرشلا لامشلا يفف .سراف يف
 ىلعو .ايسوور يف امهتارماغم ةقباس تاحفص يف انعبتت دقو ؛ليفرتسند لارنجلاو نوسيلام لارنجلا
 نم ةوق كانه تناكف بونجلا يف امأ .دونهلا دونجلا نم تايماح عضب دجوت تناك جيلخلا لحاس

 تادحو» ىعدتو «نييناطيرب طابض ةدايقب يهو «برحلا لالخ اهدارفأ دينجت مت دالبلا لهأ
 لئابقلا ةروث اهتببس ؛ةندهلا لبق رارفو درمت تالاح كلانه تناك نكلو .«سراف بونجل قدانبلا
 .ةوقلا هذه ةيلعاف يف كشلا راثأ امم ؛يناطيربلا مكحلا ىلع

 كانه نكت مل ولو ىتح ,نوزروك دروللا اهيلا فده يتلا تاياغلاب فت مل اهعيمج تاوقلا هذهو
 .معدلا لاومأو دونجلا ددع يف ىرخأ تاضيفخت ءارجال دنهلا نمو ةيبرحلا ةرازو نم طوغض
 نكمتي ثيحب ؛ايناطيرب فارشاب سراف يف ديدج مكح ميظنت يف هتاقاط نوزروك دروللا زكر كلذلو
 تفتت :هألب ىلا هتسفت: لع. ماسقنالا ديدش يوضوفلا .دلنلا اذه ليوحت نم: ديدجلا مكحلا
 نع ينغتست يلاتلابو ءاهسفن نع عافدلاو اهسفن ىلع دامتعالا ىلع ةرداقو ةيلعافلاو ةءافكلاب
 ١ .ةيناطيربلا تاوقلاو معدلا لاومأ

 .174 ص.:(157 4 ؛نيلفيم نتوه :نطسوب) 1919-1979 ةريخالا ةلحرملا :نوزروك ؛نوسلوكين دلوراه (1)

 ها؟



 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 ىلع نوزروك دروللا اهضرف سرافو ايناطيرب نيب ةدهاعم يف اهل ًاديسجت ةطخلا هذه تدجو دقل
 نم رخآو ءفيعضلا باشلا اذه نا .ةلكشم هتاذ دح يف هاش دمحأ نكي مل .نيدلبلا يتموكح
 ًايلام ًامعد ىقلتي ؛لاح ةيأ ىلع :ناكو ؛هتايح ىلع فاخي ناك ,رجغلا ةلالس نم سراف شرع ىلتعا

 دروللا فارشابو .ايناطيربل لاوم ءارزو سيئر ىلع هئاقبإ ءاقل ةيناطيربلا ةموكحلا نم ًامظتنم
 ىلع هئالمز نم نينثاو يسافلا ءارزولا سيئر عم نارهط يف ايناطيرب ءارزو سيئر ضوافت نوزروك
 ,ًارس مهل عفدت هينج ١٠١٠٠١ غلبم اهعيقوت لباقم هاليمزو سراف ءارزو سيئر بلط ؛ةدهاعم
 .(؟!ةلبملا اذه ىلع اولصح دقو

 بتكو 1515 (سطسغأ) بآ 9 يف عقوملا يسرافلا - يزيلكنالا قافتالاب ًاروخف نوزروك ناك
 نويناطيرب طابض موقي نأ ىلع قافتالا ّصن دقل .0«يدحو هتققح دقو ءميظع رصن هنا» :لوقي

 ,ةيلاملا نوؤشلا ميظنت ةداعإب نويناطيرب ءاربخ موقي نأو «دالبلا يف ةيديدح ككس ةكبش ءاشناب
 ةيابج ىلع نويناطيرب نوفظوم فرشي نأو ؛عيراشملا هذه زاجنال ًاضرق ايناطيرب مدقت نأو
 .ضرقلا ديدست نامضل ةيكرمجلا موسرلا

 نيرخآلا نأ هتريصب نيعبري مل هنكلو .سراف لالقتسا زيزعت قافتالا فده ناك :نوزروك معز يف
 ءافلحلا لبق نم لعف در ثودح ةيناكمال ةطيحلا ذخأي ملو .ًارياغم ًاريسفت قافتالا نورسفيس

 ًاراكتحا ايناطيرب حنم نومواقيس نيذلاو  ةدحتملا تايالولاو اسنرف  طفنلا عوضومل نيعاولا
 نأ مهوت دقف :اهسفن سراف يف ماعلا يأرلا تارايت هاجتا ًاضيأ كردي مل هنأ ىدبيو .ًايسايس
 نأ ادب نكلو هنم ةيامحلاب نوبحريو يسورلا عسوتلا نوفاخي :ةيضاملا ةنمزألا يف امك :سرفلا
 تراصف :1117/ ماع يف ةيسورلا ةيروطاربمالا رايهنا عم لاز دق عسوتلا اذه نم يسرافلا فوخلا
 تاعامجلا هسرامت يذلا يتاذلا مكحلل ديحولا يبوروألا ديدهتلا لثمت 1915 ماع يف ايناطيرب
 هذه تناكو  ةيلبقلا تاماعزلاو تايالولا تاماعزو ةيلقملا تاماعزلا ًاصوصخو  حلاصملا تاذ

 قلعتي ام يفو .ىضوفلا اهمعت يتلا سراف يضارأ يف عبتم ىه ام قفو اهتطلس سرامت تاعامجلا

 تناك ءنيرشعو تس عومجم نم ىرخأ ةيرودو ةفيحص نيرشعو ًاسمخ ناف ؛ماعلا يأرلاب
 .©يسرافلا  يزيلكنالا قافتالاب تددن دق ؛نيحلا كلذ يف ردصت

 نعوزشتلا سدلجللا لبق نم تأ نهاعلا' عيب مارباب يضقي اضن يبرافلا وستتدلا قف نا ناريطو
 ىلا اتلدهوت ادله ناتروكطلا ةتلفغأو 1558 ماع ذم رقتلت مل" نيطخلا اذه نكلوب نمرافلا
 فق ,قافتإلا

  يزيلكنالا قافتالا : دلجملا 14171١. 1911 ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا :نادوا .ه دراشتير (؛)
 .7017 ص ,(19177 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) يتايفوسلا

 ١78. ص «نوزروك :نوسلوكين (5)

 ١١. ةيشاحلا 757 ص ,ا دلجملا ,ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا ؛ناموا (1)

 مها؟



 مالس هدعن ام مالس

 رشت سلجم عنتمي نأ ًافرشم ًارمأ سيل هنأ قلغملا ةيديلقتلا ةيسامولبدلا ملاع يف يآرلا ناك

 لح ا ا درجم ماربالا بلطم ربتعا كلذلو . ًايلوصأ ةموكحلا اهتذفن ةدهاعم ماربا نع

 ًأارمأ ناك دقف .ةيمهأ بستكا ىتح عوضوملا ريثأ نا ام نكلو .اهنع يضاغتلا نيضوافتملا ىلع

 تايالولاو اسنرف يف داقنللو ءارزولا سلجم يف هئالمزل رهظي نأ نوزروك درولل ةبسنلاب ًاماه
 الإ ققحتي نأ نكمي ال اذهو ؛ةيسرافلا ةمألا ةدارإ نع اليصا ًاريبعت ناك قافتالا نأ ةدحتملا
 ءاسؤر نأ ريغ .(بعشلل سلجملا اذه ليثمت ءوس نع رظنلا ضغب) سلجملا يف يباجيا عارتقاب

 اوؤجرأ (عيرس عباتت يف طقست تناك نارهط يف تارازولا نأل) رخآلا ىلت دحاولا ءسراف ءارزو
 نكي مل هنأ اميو .هئاضعأ طبض ىلع ةردقلا مده نم مهفوخ ببسب داقعنالا ىلا سلجملا ةوعد

 تلظو ىضوفلا ةلاح شيعت سراف تلظ دقف ؛هماربا لبق قافتالا نيفنتل ةوطخ ةيآ ناختا ناكمالاب

 ضيرحتلاو ةيفشلبلا ةياعدلا لبق نم لانملا ةلهس (نييناطيربلا نيلوؤسملا فواخم بسح)
 .يفشلبلا

 ًاضيقن لثمت تقولا لاوط تناك دقف «سراف ءازإ ةنلعملا يفشلبلا مكحلا ماظن ةسايس امأ
 نع ةيتايفوسلا ةموكحلا تلخت /١91 ماع ةيادب يفف .سراف يلاهأ ليمتسي ةيناطيربلا ةسايسلل

 ةدايسلا قوقح عم مجسنت ال اهنأ نابتعاب سراف يف ةيسورلا ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتاءاعدا
 تاءاعدالا رئاس نع ًاضيأ ةيتايفوسلا ةموكحلا تلخت 1515 ماع فيص ةيادب ذنمو .ةيسرافلا

 ءايسورل ةيسيرافلا نويدلا لك تغلأو «سراف دالب يف سورلا ىلا ىأ ايسور ىلا ةدئاعلا ةيداصتقالا
 لاقي دق .سراف يف ةيسورلا تاكلتمملا لك نع تلختو ,سبراف يف ةيسوورلا تازايتمالا لك تغلأ امك
 عيطتست نأ نم فعضأ يه قوقح ةح نع ىلختت تناك امنا ةيسورلا ةموكحلا نا لاحلا ةعيبطب

 نع اهيلخت ناف كلذ عم .ءيش يأ نع ىلختت نكت مل ىنعملا اذهب اهناو ,ذيفنتلا عضوم اهعضو
 ةديعبلا ةيداصتقالا تازايتمالا خراص لكشب زربأ ١515 ماع فيص يف ةيداصتقالا اهبلاطم

 ةيسرافلا  ةيزيلكنالا ةيقافتالا يف اهيلع لصحو ايناطيربل نوزروك دروللا اهبلط يتلا ىدملا
 ةروصب لقألا ىلع ءاوررحت مهنا سرفلا نوينطولا رعش دقو امأ .هنيع ماعلا فيص يف تعقو يتلا
 ةيبنجألا ةرطيسلا ةوسق نم مهئايتسا نع نوربعي اوذخأ دقف ءايسور نم مهفواخم نم ,ةتقؤم

 .مهتيامحل نوزروك دروللا ةطخ يف ةلثاملا

 قافتالا ماربا باسناو 15١ 1115 ءاتش ىضقنا .بلصتي ينطولا ماعلا يأرلا ذخأ اذكهو
 دهام نوزروك دروللا ةضبق نم طابحالل ببسم وحن ىلعو ًائيشف ًائيش يسرافلا - يزيلكنالا
 .ًاديدج ًافطعنم ماعلا كلذ عيبر يف ثادحألا ريس

 1118 (سطسغأ) بآ يف مظن دق يناطيربلا لوطسألا يف طباضلا سيرون ديفيد نتباكلا ناك
 اهداق يتلا ةيركسعلا ةثعبلا تلتحا امنيح ؛نيوزق رحب ىلع فارشالل ًاريغص ايناطيرب ًالوطسأ
 ةيناطيربلا ةموكحلا تملس ١515 فيص يفو .اهنم تبحسنا مثوكاب ةنيدم ليفرتسنا د لارنجلا
 برحلا يف همادختسال نيكينيد لارنجلا ةدايقب ءاضيبلا ةيسورلا تاوقلا ىلا لوطسألا اذه
 ةرشع ينامث وحن يأ ءلوطسألا اذه ةيقب تأجل نيكينيد تاوق تراهنا املف .ةيسورلا ةيلهألا

 هأآ5



 ايسأ ىلع بهت ةفصاعلا

 لوطسألا ةدعاق ىه ءانيملا اذهو «يليزنإ ءانيم ىلا «:ةيفشلبلل نيداعملا سورلا اهيحالمب ةنيفس
 تحت نفسلا هذه تعضو ءانيملا اذه يفو .نيوزق رحب ىلع سيئرلا يسرافلا ءانيملاو يناطيربلا
 نكلو .ءانيملا يف ةدوجوملا ةيدنهلاو ةيناطيربلا ةيماحلا ةيامحو سرفلا نيلوؤسملا ةيامح
 اذهب هالعفت نأ بجي ام ١57١ ماع عيبر ىتح اررقت مل ةيسرافلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا
 رحب ىلع ةرطيسلا لجأ نم عارص يأ يف ريثأتلا ىلع ًارداق هتوقو همجحب لاز ام يذلا لوطسألا
 .نيوزق

 ىلع تغابم موجهب ةيتايفوس ةيسوور ةيبرح ةنيفس ةرشع ثالث تماق 11١ (ىيام) رايأ 16 رجف
 اولزعو ؛مهنفس نم يعفدملا فصقلا نم ءاطغ تحت رحبلا ىلا تايفوسلا دونجلا لزنو .يليزنا

 دئاق يناطيربلا لارنجلا بلط دقل .ةريزجلا هبش فرط دنع اهركسعم يف ةيناطيربلا ةيماحلا
 اهالمأ يتلا طورشلاب لبقف ءاهاقلتي نأ نود نارهط يف هئاسؤر نم تاميلعت ةرصاحملا ةيماحلا
 لوطسأو ةيركسعلا اهتادادما ةيناطيربلا ةيماحلا تملس دقل :رصتنملا يتايفوسلا دئاقلا هيلع
 .يليزنأ نم تبحسنا مث كيفشلبلا ىلا نيكينيد لارنجلا

 اهيف عقي يتلا ةيالولا يهو :ناليج يف ةيسراف ةيكارتشا ةيروهمج مايق نلعأ عيباسأ نوضغ يفو
 اوماق سورلا نأ عمو .ةيروهمجلا ةدناسمل ةيالولا يف يسراف يعويش بزح سسأتو «يليزنأ ءانيم
 نا لي .كلذ راكنال اديدش ًءانع تلمحت ةيتايفوسلا ايسور نإف ؛ثادحألا هذه يف سيئر رودب

 دئاقلا هب ماق موجهلا نإ تايفوس نوقطان لاقو .يليزنأ ىلع موجهلاب ترمأ اهنا تركنأ وكسوم
 .ةصاخلا هتيلوؤسم ىلعو ةيسوورلا ةيرحبلل يلحملا

 دقف ؛دالبلا يف رطيسم يناطيرب روضحلو يسرافلا  يزيلكنالا قافتالل غّوسم يأ كانه ناك ول
 نأ اهقتاع ىلع تذخأ يتلا ايناطيربف .يليزنأ يف اهتيادب تناك يتلا ثادحألا ةلسلس هيلع تضق
 باحسنالاو .كلذ يف تقفخأ اهنا ًاحضاو ناك «ةيفشلبلاو ايسور نم اهيمحتو سراف نع عفادت
 بتكو .سراف نم ةيناطيربلا تاوقلا ةيقب باحسنا بلطت نأ ىلع ةيبرحلا ةرازو لمح يليزنأ نم
 ؛كيفشلبلا عم حلص دقع نأشب هلوق نكمي ام كانه :ًالئاق نوزروك جروج ىلا لشرشت نوتسنو
 ةسايسلا نأشب هلوق نكمي ام دجوي ال نكلو ءمهيلع برح نش نأشب هلوق نكمي ام كانهو
 ةيسرافلا  ةيزيلكنالا ةيقافتالا تحبصأ ؛ديدجلا سراف ءارزو سيئر يار بسحبو ."'ةنهارلا
 ندزدوك نا ًالئاق هتيجراخ ريزو ىلع ثدح ام يف موللا ايناطيرب ءارزو سيئر ىقلأ دقو .«ةقلعم»
 نأ اهل يغبني ناك ام سراف يف تايلوؤسم ايناطيرب ليمحت نع ًابيرقت ةلماك ةيلوؤسم لوؤسم
 .©اهقتاع ىلع اهذخأت

 هتفصب ندنل ىلا ,فينيماك فيل ءيكيفشلبلا يسورلا بودنملا ءاج ؛١157 ماع فيص ةياهن يف

 21511١ راذآ ١415 زومت» :؟ ءزجلا :؛ دلجملا ءقفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام (1)
 ”313٠١ ص

 ,5 ص( ننلوك :ندنل) :"١957 دلجملا ,رارسألا لجر :يكناه ءليكسور نفيتس (4)

 هاه



 مالس هدعنام مالس

 نمز يف نيقباسلا اهئافلحو ايسور نيب ع ازنلل ةياهن عضو ىلع ضوافتلا هتمهم ؛حلصلل دفو سيئر

 ناكو ,يتايفوسلا داحتالا ف يعويشلا بزحلل نيسيئر ةداق ةتس دحأ فينيماك ناكو .برحلا

 ندنل يف علطا فيئيماك نأ ودبيو. نينيل ىلا نييسايسلا ءالمزلا برقأ نم ًادحاو ةديدع نينس ذ كنم

 يك ةصرف اهدجوو «قارعلا تاضافتنا بيسب ةيناطيربلا ةموكحلا ىدل نزاوتلا نادقف ىدم ىلع

 تلح) ةيرس ةيقرب لسرأ دقو .قارعلا يف ايناطيرب بعاتم ةدايزل سراف يف عضولا هتموكح لغتست
 نا» :اهيف لاق ءوكسوم يف يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو ىلا ندنل نم (اهزومر ةيناطيربلا تارباخملا

 يف عباتو .«نيدفارلا دالب يف راوثلا فقوم نزعي سراف لامش يف ةيناطيربلا تاوقلا ىلع طغضلا
 قارعلا يف دادغب ىلا سراف يف يليزنأ نم يفارغج طخ دادتما ىلع ةروث مايق نا ًالئاق هتيقرب
 ءًأذإ ."”«ايسآ يف مئاقلا عضولا يهنيو ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةيويحلا حلاصملا مهأ ددهيس»

 نيذلا ناميا اهب نونمؤي نويناطيربلا نولوؤسملا ناك يتلا ءىرخأو ةضافتنا نيب ةلصلا يه اه
 دح ىلإو) اهدحو سراف لامش ثادحأ تناك ءاودقتعا ام سكع ىلع نكلو .تافارخلاب نودقتعي

 ىلوتيل ؛دياسنوريا دنومدا للجمس د يد ناطور ف دئاق ماع فيرخ يف لصو

 يغبني ام نأشب نوزروك دروللا ءارآل دج ةرياغم ءارآ هل تناكو . سراف لامش يف عضولا مامز

 هنزوو تاصوب عبرأو مادقأ ةتس هلوط ,ةثجلا 000 007 ًاصخش دباسوربا ناك .هلمع

 ةقامحلا نم نأ لشرشت يأارل ًالثامم هيأر ناك .""7هتسايس ضرف يف ددرتي ملو ,ًادنواب 6

 ناك امريخو ؛مهب ةميزهلا قاحلال ةلماش برح يف لوخدلا ًاحومسم نكي مل نا كيفشلبلا ةمواقم
 ةموكح اهناكم لحت نأ نكمأ اذإ ءامهتاوق ايسورو ايناطيرب بحست نأ ىه ؛هيأر بسح هب لمؤي

 ,ةيمهألا ضعب اهلو ام لكشب دالبلا لهأ نم طقف ةدحاو ةوق ىوس هلك سراف لامش يف نكت مل
 ايسور رصيق ناكو ,ةيسرافلا قازوقلا ةق ةرف يه ةوقلا هذه اهنم ديفتسي نأ دياسنوريإ عي بو

 ةيسور اهنا اهتلع نكلو .يسرافلا هاشلل يصخشلا سرحلا ةوق نوكتل 1614 ماع يف اهدجوأ دق
 نيذسلا ىدم ىلعو ءسور اهطابض فصو اهطابض نم ددعو اهدئاقف :ةدايقلا ةيسورو ماهلإلا
 ةموكحلا تلوت دقف :ةيسورلا تاروثلا دعب امأ .ًاريبك ًايلام ًامعد اهمعدت ةيسورلا ةموكحلا تناك

 ضفر «يكسليسوراتس يسورلا لينولوكلا :ةوقلا هذه دئاق نأ ريغ يلاملا معدلا ميدقت ةيناطيربلا
 ىلع رصأ دقف ةيفشلبلل داعم هنأ نم مغرلابو ؛ةيناطيربلا تابلطلل بيجتسي نأ 147١ ماع يف
 ."'!«ةيسوورلا حلاصملا» معد

 يسرافلا رصنعلا ناك دقل .هجمانرب قيقحتل ةليسو سرفلا قازوقلا يف دياسنوريإ لارنجلا ىأر دقل

 .4//7 ص :؟ دلجملا ؛ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا ,ناموا (5)
 .؟١8 ص ,هسفن عجيملا )٠١(
 .؟ا/8 ص .هسفن عجرملا )1١(

 هاك



 زلت 13 نيرفلا ركجلا ندع ناك :ددعلا ةليلق ةيسيورلا ةعومجملاو ؛ددعلا ريبك ةوقلا هذه يف
 ناك . هناا فص طباض 7و انقل ًاطباض 03 مهلياقي ًاطباض "17 سرفلا طابضلا

 ىلع ةيلوأ تاحاجن ققح نأ دعب هنأل فعضلا ا قا يكسليسوراتس ينورلا دئاقلا

 ليدبلا دبتسا ليبس قف لعع مث «يكسليسوراتس لزع ليبس يف يطرطتلا ىلا 20

 هاقتلا يذلا ,ةلوجر رثكألا يسرافلا» هنأب قحال تقو يف نات وول 58 دقو ٠ ةبالصلاب فصتي
 5 هتايح يف

 تاوقلا ءالج لامكا ىلا ةيمارلا ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو ططخل ًاكردم دياسنوريإ نتاكالمو

 داليلا مكح ناخ اضر ىلوتي يك تابيترتلا دعي قلطنا دقف : ١ ماع يف سراف نع ةيتاطيربلا

 تاوقلا نا ناخ اضرل دياسنوريإ لاق ١517١ (رياربف) طابش ١١ يفو .ايناطيرب اهرداغت امدنع

 ةحاطالا مدع ىلع - قفاو دقو  قفاوي نأ طرشب :بالقناب ماق ام اذإ همواقت نل ةيقبتملا ةيتاطيربلا

 .ايناطيرب نم ًايلام ًامعد ىقلتي يذلا "هاش دمحأ كلملاب

 اضر نييعتب هعانقا ىودج نود لواحو هاشلا عم دياسنوريإ عمتجا (رياربف) طابش ١ © خيراتب

 عمس امو .ةحلسملا تاوقلل ًاماع ًادئاق هسفن بصنو ةطلسلا ىلع ىلوتساو قازوقلا نم ٠
 اذه ططخم ىنأ نونظي ًاعيمج سانلا نأ لّيختا .ةديج رومألا نآلا ىتح» :لاق ءأبنلا دياسنوريإ
 ."'«كلذ تلعف يننا نظأ ,مالكلا يف ةقدلا انيخوت اذإ «بالقنالا

 نأ ىلا ًالوهجم لظو .ًامامت ًالوهجم ناك ثادحألا هذه يف دياسنوريإ رود نا رمألا ةقيقح يف
 نكي مل ثيح - ندنل يف امأ . 00 نرق فصن نم رثكأ دعب يكريمأ ثحاب هفشكو هفشتكا

 وأ سياف يف ثادحألا ىرجت لير دقف بالقنالا ٍِق دياسنوريإ ا ل 0

 قافتالا ًايمسر ةموكحلا هذه تغلأ ,ناربط يف ١ ةطلسلا ىلع ةديدجلا ا ةموكملا

 ناماوتلا ناثدحلا ناذه .ةيتايفوسلا ايسور عم (ةطلسلا اهيلوت ذنم ىلوألا يه) ةدهاعم عيقوتب

 ."الا/ ص ؛هسفن عجيرملا (1؟)

 .5815 ص ؛هسفن عجيرملا (19)

 ,سيراب يف ميقي كاذنآ ناك يذلا ,هاش دمحأ لزعف 1176 ماع يف شرعلا ىلع ناخ اضر ىلوتسا كلذ عم (*)

 .ناريإ ىلا سراف نم ةكلمملا مسا هاش اضررّيغ 1475 ماع يفو .يولهب هاش اضر مسا ًاذختم هناكم هسقن بصنو

 .؟88 ص ؛هسفنت عجيرملا )١14(

 .هالعا هب دهشتسملا لمعلا يف ,نوتسنرب ةعماج نم ؛نالوا .ه دراشتير روسفوربلا (15)
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 مالس هدعبام مالس

 ةيامحلا نم تلقتنا ذإ ءسراف فقوم يف بالقنال ًارشؤم اناك (رياربف) طابش ١1 يف اعقو ناذللا

 هنيع تقولا يف ثادحألا هذه تعقو .ايناطيرب نم ةيسورلا ةيامحلا ىلا ايسور نم ةيناطيربلا
 يئاهنلا ماربالا نم دحاو رهش لبقو ,ملسملا دلبلا ,ناتسناغفأ عم ةدهاعم ايسور تعقو امدنع
 ناتسناففأو ءسرافو ءايكرت يف ددجلا ماكحلا نأ ظحالنو .ةيلامكلا ايكرت عم ايسور ةدهاعمل
 ديزت ةدم ىربكلا ةبعللا لالخ ايسور عم عازنلا عوضوم تناك يتلا ةمساحلا ةثالثلا نادلبلا -
 .ةيجراخلا ةسايسلا يف هل ةوطخ لوأ يف ةدهاعم ىلع وكسوم مهنم لك ضواف  نامزلا نم نرق ىلع
 يتلا ةدهاعملا يه ةيمالسا ةلود عم ةيلامكلا ايكرت اهتدقع ةدهاعم لوأ تناك ؛كلذ ىلا ةفاضا

 دقو .ايسور نم عيجشتب وكسوم يف ةدهاعملا هذه ىلع ضوافتلا ىرجو :ناتسناغفأ عم اهتمربأ

 دض ءايسور ةياعر تحت .ًاثيدح مهيلع اهتيامح ايسور تغبسا نيذلا نيملسملا عيمج فتاكت
 يتلا ةغللا كرتت ملو «ةيلايربمالا دض ةهجوم تدقع يتلا تادهاعملا صوصن تناك .ايناطيرب

 ىرخأ ةرمو .ةدوصقملا يه ةيناطيربلا ةيلايربمالا نأ يف كشلل ًالاجم تادهاعملا اهب تفيص
 ايناطيرب دض قرشلا يف ةديدعلا تاروثلا نأب ساسحا نييناطيربلا نيلوؤسملا ىلع ذوحتسا

 نم رثكأ اهاشخن نأ بجي يتلا ىربكلا ةوقلا نا» :191 ماع يف لاق دق نوزروك دروللا ناك
 وه قرشلا يف يسورلا رطخلا نا» 137١: ماع يف ىعدا هنكلو ؛«اسنرف يه لبقتسملا يف اهاوس
 كلذ درمو ."”«ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ينمز يف ثدح رخآ ءيش يأ نم ةنراقملا لبقي ال امد ربكأ

 أدادعأ تدصح ةيلهألا برحلاو ؛ةروثلاو ءبرحلاف ءصاخ وحن ىلع ةيوق ايسور نوك ىلا سيل
 رظني ناك كيفشابلا نأ ىلا كلذ درم امئاو .ةيوق ايسور نا لوقلا حصي ال ثيحب سانلا نم ةريبك
 ليمز ءاشاب لامج بهذ دقل .قرشلا نم ناكم لك يف ةرطخ ىوقل ماهلا ردصم مهنأ ىلع مهيلا
 لمعيل ايسور نم عيجشتب ١47١ ماع يف ناتسناغفا ىلا .ةاتفلا ايكرت بزح ةموكح يف رونأ
 فاخت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك يذلا رمألا ىلع ءوضلا تقلأ هذه هتمهمو .ًايركسع ًاراشتسم
 ,ةميزهلا لاح يف ىتح رمتسملا ايناملا ريثأتو ءيقرتلاو داحتالا ةيعمج نا .فوخلا دشأ هنم
 ضاضقنالل بهاتت تناكو تدضاعت اهلك ىوقلا هذه  ايسورو ,ةيفشلبلاو :ةيمالسالا ةكردلاو

 .فعضلا لحارم نم ةلحرم ىصقأ يهو ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ىلع

 دقتعا فينيماك نأل كلذ اولعف دقو .ايناطيرب دض ةيسرافلا ةيموقلا نودناسي تايفوسلا ناك أذإ
 ىلع رواجملا قارعلا يف ةرئاثلا تاعامجلا دعاسي دق سراف يف يناطيربلا عضولا ىلع طغضلا نأ
 ىفطصم ةدايقب ةيكرتلا ةيموقلا تذخأ ,كلذ ءانثأ يفو .دالبلا كلت يف يناطيربلا مكحلا ةمواقم
 حلصلا ةدهاعم قيزمتب ددهت «ةاتفلا ايكرت ةكرح (نييناطيربلا داقتعا بسح) نم ماهلابو لامك
 يف برعلا نوبغاشملا لزن هنيع تقولا يف .ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع جروج ديول اهضرف يتلا

 - 1914 برحلا باقعا يف ةيروطاربمالا ةسايسلا :طسوالا قرشلاو رصمو ايئاطيرب ؛نيوراد نوج (11)
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 ايسآ ىلع بهت ةفصاعلا

 ىلا ةيروس يف لصيفو ةيبرعلاةريزجلا هبش يف دوعس نبا لزنو .عراوشلا ىلا نيطسلفو رصم

 ايناطيربل ةبسنلاب امأ .امهريصمل تاهاجتا نم ايناطيرب هتدعأ ام ةمواقمل امهشويجب لاتقلا ناديم
  ةيجراخلا تابارطضالا عم لماعتلا نع زجعلا عضو يفو ؛ًايداصتقا ضيضحلا يف تناك يتلا د

 نافتم ودع نم دصق نع تريثأ بعاتملا هذه نأ اهل اديو ؛:ةقحاس طسوألا قرشلا بعاتم تناكف

 .ةيتايفوسلا ايسور اهل ءادعلا يف

 0 لا | للا





 رشع يداحلا ءزجلا

 دوعن ايسور
 طسوألا قرشلا ىلا





 ع و مس بيا

 ةعنقألا ةلازإ

 ايناطيرب ءادعأ هوجو

(0) 
 ةيىزقلا اوضاسوبةيسناقلا ةيموقلا اوجشت تايقوسلا "ناجم

 مل سيورلا نكلو «قارعلا يف ةروثلل نوفل ميدقت ىلع اولمعو ؛ةيكرتلا

 نأب ديازتملا ايناطيرب عانتقا نا .تاكرحلا هذه نم أي  اوهجوي ملو  ماهلإ ردصم اونوكي
 قرشلا ءاحنا رئاس يف ةروثلا ترجف ىدملا ةديعب ةيلود ةرماؤم يف علض اهل ةيفشلبلا ايسور
 ريثكو «قيسنت اهنيب سيل تاضافتنا نم ةلسلس ناك ثدح يذلاف .ًاللضم ًامهو ناك امنا ؛طسوألا

 ةدافتسالا اولواح تايفوسلا نأ عمو .ةيدرف ةيلحم فورظ يف اهروذجو ءاهتعاس تنب تناك اهنم
 ةمث ناك نكلو .اهيف ماه رود مهل نكي مل كيفشلبلاو ةيفشلبلا ناف ,ةيلحملا تاكرحلا هذه نم
 ةيسورلا ةلودلا عم عازن يف تعقو ايناطيرب نأ يناطيربلا ساسحالا يف باوصلا نم بناج
 نورظني - يناطيربلا مكحلل ةيلحملا ةمواقملا لالغتسا يف مهنم ًالمأ - كيفشلبلا ناو :ةديدجلا
 .عازنلا اذهل تايلمع حرسم هرابتعاب طسوألا قرشلا ىلا

 نا «ةفيلحلا لودلا يف نيلوؤسملا نم مهريغو نييناطيربلا نيلوؤسملا نيب ماعلا داقتعالا ناك

 تناك لب ءيكيفشابلا بالقنالا راثآ نم رباع رثأ درجم نكت مل يناملألا يبرحلا دوهجملا ةدعاسم

 اوداعأو كيفشلبلا اولؤم دق اوناك ءدنافليه ردنسكلا نم ضيرحتب :ناملألاف ,ةعفادلا هتياغ يه

 نم يأ ىلا ءاسأ مأ هجمانرب قيقحت قيقحت دعاسأ ءاوس يلابيل نكي مل نينيل لعلو . مهتدايق ىلوتيل نينيل

 نينيل نأ رهظأ دق ؛يناملألا ليومتلا تبثت ةنيب دوجو نكلو .نيعراصتملا نييلامسارلا نيفلاحتلا

 كيفشلبلا ىلا نولوؤسملا كئلوأ رظني ناك كلذلو .كلذ ىلع ًامزاعو ايناملا ةدعاسم يف ًابغار ناك

 اهنا كيفشلبلا اهب نمؤي يتلا ةيعويشلا تايرظنلا نوربتعي اوناكو ,ىدعلل سيساوج. مهنأ ىلع

 ةيفشلبلا ىلا ةرظنلا هذه ناف ءيلاتلابو .عوضوملا نع ًاجراخ ًارمأ ىأ ةياعد ىأ ةيروت نزيحم

 قرشا يف مهنم ناك نم ًاصوصخو «نييناطيربلا نيلوؤسملا ىدل تنوكت يتلا بيرلا عم تمجسنا

 دمتست يتلا ةيفشلبلا تعضو يتلا بيرلا  مهدوارت تلظو ؛ليوط نمزب برحلا لبق :طسوألا

 كيا كفر



 مالس هدعب ام مالس

 .ايناملأل ةيلاوم ةيلود ةيدوهي ةرماؤم بوجوب لوقت ًانمز مدقأ ةيرظن قايس يف ءايناملا نم ماهلالا

 تابثالا رفوت ء:نيرشعلا نرقلا علطم يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف تعقو ىتلا ثادحألا نأ ادب دقل

 بزح ءاضعأ نا هتموكح غلبا سيرومزتيف دلاريج نأ ركذن نمنو .ايناملأل نيرصانم دوهيلا نوكل
 هفرعي ام اذهو .ًافئاز ناك سيرومزتيف ريرقت نأ عمو .دوهيلا يديأ يف تاودأ مه ةاتفلا ايكرت
 يقرتلاو داحتالا ةيعمج تلوت املف .حيحص هنأ هنيح يف داقتعالا ناك دقف ؛نآلا نوخرؤملا
 ةسايس يف نويناطيربلا نولوؤسملا ىأر ءايناملا كلف يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا تلقنو ةطلسلا
 .ايناملا عم يدوهيلا فلاحتلا ةيلعاف ىلع ًالاثم يقرتلاو داحتالا ةيعمج

 لاثمأ  ةرظنلا هذه يف اومهسأ نيذلا طسوألا قرشلا يف نييناطيربلا نيفظوملا ىمادق داقتعا ناكو

 ةينيطنطسقلا يف ةفيلخلا  ناطلسلا هعرشي نأ عيطتسي حالس مالسالا نأ - نوتيالكو تيغنيو

 «يلاعلا بابلا ىلع دوهي مهنا ضرتفملا ةاتفلا ايكرت بزح ءاضعأ رطيس امدنعف .هتئيشم بسح

 «ةيناروطلا ةكرحلاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا هعمو ؛مالسالا نا نويناطيربلا نويمسرلا دقتعا
 .يدوهيلا  يناملألا عمجتلا يديأ ىلا تلقتنا

 ةرماؤمل رهظم ثدحأ ةيناثلا ةيسورلا ةروثلا يف نويناطيربلا نولوؤسملا ىأر قايسلا اذه يفو
 نأ ةيناطيربلا ةموكحلا لخاد نوريثك ىأر كلذلو ؛كيفشلبلا ةداقلا نيب نيزراب دوهيلا ناك .ربكأ
 .اضيأ دوهيلا نم هيجوتب لب بسحف ناملألا يحو نم سيل لمع ةطلسلا ىلع كيفشلبلا ءاليتسا

 ريسفت نوكي نأ ىعيبطلا نم ناك ؛برحلا دعب طسوألا قرشلا يف تاضافتنالا تثدح امدنعو
 .ىمادقلا نورمآتملا همسر ريرش ططخم نم ءنج اهنا تاضافتنالا هذهل نييناطيربلا نيلوؤسملا
 :كارتألا نييموقلاو برعلا نييموقلاو ءيلودلا لاملاو ؛ةيفشلبلا ةيناطيربلا تارباخملا تروص دقل
 ناريدت نيتللا نيتكيرشلا ؛ةيسوربلا ايناملألو ةيلودلا ةيدوهيلل ءالمع مهنا ايسوورو مالسالاو
 لامك ىفطصمو رونأ لثم نيدودل ءادعأ نأ نييناطيربلا نييمسرلا نهذ يف ناكو .ىربكلا ةرماؤملا
 .ًاضيأ دوهيلاو برعلا يف مهيأر اذه ناكو ؛هسفن بناجلا يف مهتبعل نوسرامي امنا

 برعلا نيملسملا نم ةماه ًادادعأ نأ نوفرعي نويناطيربلا نولوؤسملا ناك لاحلا ةعيبطبو
 ,دوهيلل فينع ءادع رعاشم نع نوربعي ؛ينويهصلا رامعتسالا ىلع مهلعف در يف ؛نيينيطسلفلا

 :مالسالاو .ةيدوهيلا ةرطيسلل عضاخ مالسالا نأب مهيأر ةرورضلاب غلت مل ةظحالملا هذه نكلو
 هيلا نورظني يذلا ةفيلخلا اهيلع دمتعي يتلا ةوقلا ناك «نويناطيربلا هاشخي يذلا ىنعملاب
 نأ دعب ىتح يأرلا اذه ىلع اولظ مهنا رمألا يف بيرغلاو  ايناطيرب موصخ هكرحي ًاقديب هرابتعاب
 نأ .سومألا ىلا مهترظن بسح .ًايلج ناكو .ةينيطنطسقلا يف مهريسأ ةفيلخلا  ناطلسلا راص
 قرشلا ناك اذإ ام يف لاؤسلا رصحنا انه نمو ء,مهسفنأب مهسفنأ مكح ىلع نيرداق ريغ برعلا
 همكحت نأ يغبني مأ ؛كارتألا ربع «دوهيلاو ناملألا همكحي نأ يغبني ةيبرعلاب قطانلا طسوألا
 ةيبذاج امأ .ًاقداصو ًاميرك هنوك يف يه يناطيربلا مكحلا ةيبذاج نأ مهروعش ناكو .ايناطيرب
 يرجي هنأ يأرلا ناك اذكهو .ةيمالسا ةموكح ةيكرتلا ةموكحلا نوك يف يهف ايناطيرب موصخ
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 طسوالا قوشلا ىلإ دوعت ايسور

 دوهيلا لاملا لاجر نم ةبصع لبق نم سورلاو كارتألا كلذكو ةيفشلبلاو مالسالا لالفتسا
 .ايناطيربب ىذألا قاحلال نييسوربلا تالارنجلاو

 ناك دقف :ةهالبلا د ىلا ةفيختس عطاسلا حيراتلا ءوض يق ىدبق هذه ةرماؤملا ةيرظن نأ نيح قو

 بودح يف نيعلطملاو نينزتملاو نيلقاعلا نييناطيربلا نيلوؤسملا نمريبك ددع ًايئزج وأ ًايلك اهب نمؤي
 ةايح ةريس اهنا :ةيرظنلا هذه دنست ةيقيقح ةدحاو ةنيب كانه تناك ,كلذ ىلع ةوالع .لوقعملا

 .ةيسوورلا ةيروطاربمالا ريمدتلو ناملألا ةدعاسمل رمآت ًايدوهي ًالعف دنافليه ناك . دئافليه ردنسكلا
 اماه ًارود ًالعف بعلو .ةينيطنطسقلا يف ةاتفلا ايكرت بزح مكح ماظن عم ةقالعلا قيثو ًالعف ناكو

 .برحلا حبر يف ايناملأ ةدعاسم ةيغب ةيفشلب ةروث ىلع ضحلل ايسور ىلا هلاسراو نينيل رايتخا يف

 يف تناك يتلا ةروصلل ًاقباطم دنافليه ناك دقل .برحلا دعب ةيرمآتلا هكابش جسن ٌالعف عبات دقو

 .ناملألل ًايلاومو ًادسفم ءًاينغ :يدوهيلا نع تيغنيو نهذ

 برحلا تبقعأ ىتلا تاونسلا يف ةيناطيربلا تارباخملا تاميوقت هجوت ىدبي ةيفلخلا هذه ءازإ
 ,1515 (ويام) رايأ © يفف .ةيفلخلا هذه الول ىدبتس تناك امم ةينالقعلا نع ًادعب لقا ةرشابم
 دحأ عفر ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةيلاتقلا لامعألا تهنأ يتلا ةندهلا نم طقف ةنس فصن دعب
 ةضيفتسم تاثداحم ساسأ ىلع هدعأ :ىبرعلا بتكملا ىلا ًاريرقت ةيئاطيربلا تارباخملا ءالمع

 نأ ريرقتلا يف ءاج دقو .ارسيوس يف نامألا اودجو ةاتفلا ايكرت بزح ةداق نم ددع عم اهارجأ
 سكع ىلع .ايناطيرب دض ءادعألا لبق نم رعاشملا ةراثا لامعأل ًادح عضي مل ءافلحلا راصتنا
 رمتسم «برحلا نمز يف نيلرب يف ةيمالسالا ةياعدلا بتكم هسرامي ناك يذلا طاشنلا ناف ؛كلذ

 :ًاضيأ لاقو .«ةيمالسا ةروث» ىلع ضيرحتلا ىه فدهلاو ءىرخأ نكامأو سرافو ,رصمو ؛دنهلا يف
 مكحلاب ةحاطالا فدهل مهسفنأ اورذنو اودحتا دق نييقرشلا ىمظعلا ايناطيرب ءادعأ ناد
 ًالئاق ريرقتلا عباتو ."0«...سورلا كيفشلبلاو ايناملا ةدئناسم ىلع نيدمتعم «قرشلا يف ىناطيربلا

 . دئافليه ردنسكلا وه كيفشلبلاو طسوألا قرشلا راوث نيب طيسولا نا
 تارباخم ريراقت ةباتك ىعدتسا دق ءيلاتلا ماعلا يف نيدفارلا دالب يف فنعلا لامعا رجفت نا
 قحلملا ةصاخلا تارباخملا طباض ءيارب .ن دئارلا لبق نم اميس الو ؛هنيع لاونملا ىلع ىرخأ

 اهيف حرش يتلا هتطيرخ تعزو يذلا وه يارب دئارلاو .دنهلا نوؤش ةرازو يف ةيسايسلا ةرئادلاب
 .(018-45 ١7 ص عجار) ١57١ ماع فيصةةياهن يف ءارزولا سلجم ءاضعأ ىلع ةموعزملا ةرماؤملا
 نم ماهلالا نادمتست نيدفارلا دالب يف ةيمالسالا ةكرحلاو ةيموقلا ةكرحلا ناد :ىارب ىأر ناك

 ةيسنرفلاو ةيلاطيالا دئاكملاب ًاديقعت عضولا دادزيو .وكسومو ارسيوس ربع - نيلرب
 ."7«ةيفشلبلاو

 )١( م ةقيثولا .؟7 دلجملا .841 ةيجراخلا ةرازو .يبرعلا بتكملا قاروا .ماعلا لجسلا بتكم ىيك ١//5/14.
 )1( ةرهاقلا رمتؤم :يبرعلا ملاعلا يف ةيئاطيربلا ةسايسلا سسا ,ناميلك .س نوراها  147١:روميتلاب)

 ص( :ننكيوه زنوج ةعماج ةعبطم 64 .

 نكن
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 ,ةيرس ةمظنم يهو «ايبسن ةريغصلا ةيزكرملا ةمظنملا» فاشتكا ىلع ةموكحلا يارب ثح دقل
 اورثعي ملف ,دوجو ةمظنملا هذهل نكي مل هنأ اميو .""ىدملا ةديعبلا ةيلودلا ةرماؤملا زكرم يف اهناكمو
 تاروثلا نا ؛ريدقت لقأ ىلع ام ةدمل ؛ةموكحلا نمض دئاسلا يأرلا ناك ؛كلذ نم مغرلاب .طق اهيلع
 ام يف قسنت جراخلا يف ةيداعم ىوق ةجيتن يه ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب تاكلتمم يف ترجفت يتلا
 بعاتملا فلتخم ردصم نأ نوري نيلوؤسم ةدع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف ناك دقل .اهنيب
 نيلوؤسملا ءالّؤه نكلو ءاهسفن طسوألا قرشلا نادلب نمض هيلع روثعلا بجي ةيطسوأ قرشلا
 .ةيلقألا رظن ةهجو نولثمي اوناك
 يف ترجفت ىتلا فنعلا لامعأ نم لمع لكب ةلص تاذ ةيجراخ ةوق كانه تناك هنا رمألا ةقيقحو
 .نييناطيربلا نييمسرلا راصبأ اهنع تشغ يتلا ةديحولا يه ةوقلا هذه تناكو ءطسوألا قرشلا
 صاخلا مههركب اهناكس رهتشا ةيضرألا ةركلا نم ةقطنم يفف .اهسفن ايناطيرب يه ةوقلا هذه
 عقوتي نأ يحيسم يبنجأ دلبل يغبني ناك ءنيملسملا نم يه هيف ةيبلغألا ملاع يفو «بناجألل
 نييناطيربلا ماكحلا تقفار يتلا لالظلاف .ةقطنملا ىلع همكح ضرفي نأ لواح ذإ ءادعلا ةهباجم
 ١ .مهلالظ ةقيقحلا يف تناك طسوألا قرشلا يف اوبهذ امثيح
 نع ةلصفنملا تاروثلا نم اهل ةياهن ال ةلسلس ناك امبر طسوألا قرشلا يف ايناطيرب هتهجاو ام نا
 هذهو .ةيناطيربلا ةطلسلا دض اهتعاس تنبو ةيلحم تاروث تناك بلغألا يفو ءًاضعب اهضعب
 ةيناطيربلا ةيروطاربمالا نأ ىل امبر .بناجألا دض ةهجوم تناك لب بناجألا اههجوي مل تاروثلا
 دق ةقطنملا ناكس ناكل ءطسوألا قرشلا يف لجر نويلم نم فلؤملا لالتحالا شيجب تظفتحا
 ءاهشيج ايناطيرب تحرس دقو امأ .هيدحت ةلواحم ىودج مدعو يناطيربلا مكحلا ةيمتحل اونعذأ
 ةسايسلا يلثمم نأ ديب ..هب ؤبنتلا نكمي ًارمأ طسوألا قرشلا يف تاروثلا ةلسلس تحبصأ دقف
 هؤالمزو رنشتيك هجو املثم  مهبعاتم يف موللا هيجوت يف اورمتسا طسهألا قرشلا يف ةيناطيربلا
 يتلا ةاتفلا ايكرت بزح ةدايق ىلا 1١١ ماع ذنم طسوألا قرشلا يف مهتاقافخا لك يف مهللا
 يفو :ةدايقلا هذهل ةيلودلا تابعشتلا ىلاو ءيناملألا نوفنلاو ةيدوهيلا ةرطيسلل ةعضاخ اهنا اومعز
 .نينيل ىلا ًالوصو دنافليه ردنسكلأب ًارورم رونأ نم دتمي طخ يفو ؛ةيفشلبلا مث مالسالا ةمدقملا

0( 
 هذه لوصأ فشك دصقب ١57١, ماع يف ةرم لوأل ندنل يف ةراثالا دمتعي قئاقح ضرع رشن
 ىلا ةمجرت ىهو «يدوهيلا رطخلا» هناونع باتك هنمضت ضرعلا اذه .قاطنلا ةيملاعلا ةرماؤملا

 يف سيراب يف ةيسنرف ةمجرت ترشنو .«نويهص ءامكح تالوكوتورب» هناونذع باتكل ةيزيلكنالا
 ةياهن يف نوينوسامو بوهي اهدقع تاعامتجا رضحم اهنا «تالوكوتوربلا» نم مهفيو .هنيع تقولا
 امهمكح تحت ةيملاع ةلود ةماقاو ةيحيسملاو ةيلامسأرلا طاقسال اهيف اوططخو رشع عساتلا نرقلا
 .كرتشملا

 .هسفن عجرملا (؟)
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 طسيوالا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 يف مث 15١7 ماع فحصلا ىدحا يف ءايسور يف ترهظ ام لوأ ترهظ دق «تالوكوتوربلا» تناك

 .ايسور رصيق دهع يف نيلوؤسملا دحأ ءسولين يجريس وه اهفشتكم نأ معُرو ؛1505 ماع باتك
 ىلع ظحولف 15117 ماع يف ةيسورلا تاروثلا تماق نأ ىلا مامتهالا نم ليلقلا ىوس بذتجت ملو

 ام هبش اهيف ةيعويشلا ةديقعلا نأو «دوهي مه كيفشلبلا ةداقلا نم نيريشك نأ عساو قاطن
 اولبقت نم ١1٠١ ماع سيرابو ندنل يف ةمث ناك كلذلو .«تالوكوتوربلا» اهعضت يتلا ةديقعلاب

 رومأ ةلمج يف .- ترسف دق «تالوكوتوربلا» نوكت اذكهو .ةليصأ اهنا ىلع سولين تافشتكم

 .قرشلا نم ناكم لك يف ايناطيرب دض ةضماغلا تاروثلا  ىرخأ

 روهظ ىلع ةنس رورم دعب يأ ١57١ ماع فيص ىتح لاحلا هذه ىلع رمألا رمتساو

 لبق نم ةروزم «تالوكوتوربلا» هذه نأ ىلع ناهربلا ءاج ىتح  سيرابو ندنل يف «تالوكوتوربلا»
 ةطرشلا قيفلت نم اهنأ نع فشك يذلا ,ةينيطتطسقلا يف هزمياتلا» ةديزج لسارم نفيرغ بيليف
 ملع امبسح ءاهتلحتنا امناو «ةروزملا قئاثولا فيلأت ٌّنعتت مل ةطرشلا نا لب .ةيرصيقلا ةيرسلا

 همسا نع فشكي مل يذلا) فيلفولزار ليئاخيم ىعدي ضيبلا سورلا نيئجاللا دحأ نم زفيرغ
 ةسام ةجاح يف» ناك طقف هنأل ةمولعملا هذهب ىضفأ يذلا ءاذه فيلفولزارو .(1917 ماع ىتح

 وجهت ةياور نع ةروحم «تالوكوتوربلا» نم ةلماك ءازجأ نأ ىلع زفيرغ علطا ؛«لاملل ًادج
 .21/565 ماع لسكورب يف مث 18714 ماع فينج يف ترشنو يسنرف ماحم اهبتك ثلاثلا نويلوبان

 زفيرغ لسارملا فيلفولزار علطاو ؛غسن عضب ىوس اهنم قبي ملو ؛ًارومغم ًالمع ةياورلا تناك دقل
 ةديرج ترثع مث «ةيسورلا ةيرسلا ةطرشلا يف قباس لوؤسم نم اهعاتبا يتلا ةخسنلا ىلع

 ةياورلا نكت مل ىل هنأ فيلفولزار لاقو .يناطيربلا فحتملا يف ةخسن ىلع ندنل يف نمياتلا»
 نيبتو) .اهرشن روف ةلحتنم «تالوكوتوربلا» نأ ىلا هبتنا دق ام ٌدحأ ناكل :لوادتلا ةردان ةيئاجهلا

 تاياور نم ةياور اهنمض نم ءًاضيأ ىرخأ بتك نم ةقورسم «تالوكوتوربلا» يف عطاقم نأ ًاقحال

 .(ةيسنرفلا ةيئاجهلا ةياورلا هيف ترشن يذلا تقولا وحن يف ترشن لايخلا

 و

 نكي مل ,«زفياتلاو ةديرج هلثمت يذلا يناطيربلا ماعلا يارلا نم اغلا: بناجلا كلذ ةعانقل انفي

 نمياتلا» ةديرجل ًاصاخ ًالسارم نا . نويناطيربلا نويرهتسلا | مهتعيلط لوح نييناطيرب نيفظوم

 لوليأ ٠١ يف ةديرجلا اهترشن ةلاسر لسرأ ؛قارعلا تاضافتنا هتعزفا ءطسهألا قرشلا يف

 ,ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا نأ ىه ؛ةينأتم ةسارد ىلا زكترملا ينيقي» :اهيف لاقو 117١ (ربمتبس)

 يضاملا ماعلا يف مث ,نيطسلف يف «ةلتحملا ىدعلا يضارأ ةرادإ»و ,ةرهاقلا يف تاوقلل ةماعلا ةدايقلاو

 دالي يف ةيناطيربلا لاومألاو حاورألل نهارلا ديدبتلا نع ةمخض ةيلوؤسم لمحتت :ةيروس يف

 ١١ ص.1545 (سطسغا) بآ ١1 نمياتلا ةديرج (؛)

 مامخ/



 مالس هدعب ام مالس

 ةيدج راطخألا دشأ دحأ يه ةيبرعلا ةيموقلل ةيناطيربلا ةياعدلا نا» :ًامهتم لاقو .«نيدفارلا
 سيل نيذلا ةياغلل نيرطخلا نييناطيربلا نيلوؤسملاب» :ددن دقو .«يملاعلا مالسلا ددهت يتلا

 انتمهمب ًاديدش ًاناميا نونمؤي مهنكلو ءمكحلا ىلع برعلا ةردقب ريبك ناميا مهدنع
 دقو .يمسالا يبرعلا لالقتسالا نم ةهجاو فلخ ةيبرعلا نوؤشلا رييستل ؛«ةيروطاربمالا
 لالقتساب ًاقداص ًاناميا نونمؤي نيذلا نييناطيربلا نيلوؤسملا نم ةلقلا ديدنتلا اذه نم ىنثتسا
 قبطني همدق يذلا فصولا نكلو ءمهئامسأب ثراغوهو :نوتيالكو :تيفنيو ركذي مل وهو .برعلا
 .طسوألا قرشلا :ءاحنا رئاش يف :تايارطضالا بيس :كيفشلبلا سيلو :هتياوز بتسح :مفو . مهيلع

 يبرعلا بتكملا هب كسمت يذلا داقتعالاب اهيف تددن ةسيئر ةلاقم «نمياتلا» ترشن يلاتلا مويلا يفو

 :نيسح كلملا هسار ىلع طسوألا قرشلا يف يبرع يلاردفنوك داحتا مايق ناكماب .ليوط نمز ذنم
 ةهج ةيأ لاب يف نآلا دعب رطخي الأ بجي مخض يبرع يلاردف داحتاب للضملا ملحلا نا ...»
 يبرعلا بتكملا ةركف نمياتلا» تضفر 157١ (ربمتبس) لوليأ "1 يف يأ «ماع دعبو .«ةيمسرر
 ًاعوضوم «نمياتلا» ترصبأ ذإو .يمالسالا ملاعلا يف ةصاخ ةيناطيرب ةمهم دوجو نع ةميدقلا
 دقف ءيبوروألا يحيسملا مكحلا ىلع يمالسالا طسوألا قرشلا تاروث نم ديدعلا نيب ًاكرتشم
 .«...اهدرفمب ةدحاو ةيبوروأ ةلود اهجلاعت نأ نم ًاريثك ربكأ ةلكشملا نا» :اهيأر ناك

 نأ اهيأر ناكو .اهتامازتلا يف ايناطيرب يدامت يف نمكي ,«زمياتلا» هتروص امك ؛سيئرلا رطخلاو
 تناك ايناطيربف ءيداصتقا دحت وهو يلخاد دحت ىه ءدالبلا ههجاوت يذلا سيئرلا يدحتلا

 اهدوجو يف ةددهم تناكو .ًايعامتجاو ًايداصتقا اهسفن ديدجت يف اهلاومأ رامثتسا ىلا ةجاحب
 ةموكحلاب «نمياتلا» تددن دقو .ةيطسوأ قرش تارماغم ىلع لاملا ديدبت ىلا يموكحلا ليملاب هسفن

 تقفنأ امنيب» :هنا ةلئاق 157١. (ويلوي) زومت ١4 يف اهترشن ةيحاتتفا ةلاقم يف ءببسلا اذهل

 دالب يف لّحر هبش ماوقأ ىلع ةندهلا عيقوت ذنم هينج ١5١٠٠٠٠٠١ نم برقي ام ةموكحلا
 ىلا ترطضاو ةريقفلا انئايحأ خاوكأ حالصال ًايونس هينج ٠٠٠٠٠١ ىوس دصرت مل ؛نيدفارلا
 ١514«. ماعل ميلعتلا نوناق بجومب قافنالا عنم

 نويمسرلا هردصم ايناطيرب ىلع رطخلا نا لئاقلا اهيأر نع عفادت نمياتلا» تناك امنيب نكلو

 طسوألا قرشلا يف يتايفوسلا رطخلا ىلع نوزكري نييمسرلا ءالؤه نم نوريثك لظ :نويناطيربلا
 .ديدهتلا اذه ىلع درلا ةيفيك ىلعو



 يتايفوسلا يدحتلا

 طسوألا قرشلا ِق

 ةجلاعمب نوفلكملا ,ةموكحلا يف ثالثلا ىربكلا تائيهلا ءاسؤر ناك
 :ةينرحلا ةرازوو“ ةيجراشلا ةرازو  طسوألا قرتشلا ف ةسيورلا ةلاسلا

 .هيلع درلا ةيفيكو يتايفوسلا يدحتلا ةعيبط نأشب مهنيب ام يف نيفلتخم_ دنهلا نوؤش ةرازوو
 دق «ةيجراخلل ًاريزو ١915 ماع يف حبصأ يذلا ىربكلا ةبعللا ةلعش سراح ؛نوزروك دروللا نا
 شيجلا ثح دقو .ايسورل ًابسحت طسوألا قرشلا يف مدقتم يركسع يناطيرب عقوم ةماقا ىلا اعد
 نعو (ايسور نع تلصفنا يتلا) ناقوقلا ربع ةقطنم نع عافدلل عقاوم ذاختا ىلع يناطيربلا
 قباس بئان امهالكو  جنيدراه دروللا ؛ةيجراخلا ةرازول مئادلا ليكولاو وه ىعداو .سراف لامش
 «يدؤتس يسور ناودع ةجيتن طسوألا قرشلا يف ةدحاو ةقطنم ةيآ ةراسخ نا - دنهلا يف كلملل
 هذه يدؤت دقو .نيمودلا ةبعل رارغ ىلع لعافت ةيلمع يف ءاهيلت يتلا ةقطنملا ةراسخ ىلا ءاهرودب
 .")دنهلا نادقف ىلا فاطملا ةياهن يف ةيلمعلا

 ربيبان نوج كيرديرف ؛دنهلا يف كلملا بئانو .ىيغاتنوم نيودأ ءدنهلا نوؤشل ةلودلا ريزو نكلو
 نأ دروفسمليشتو ويغاتنوم داقتعا يفف ,يأرلا امهفلاخ ؛ثلاثلا دروفسمليشت نوراب ,رجيش
 يغبني هناو ءطسوألا قرشلا يف ايناطيرب عضول ًايركسع ال ًايسايس أديدهت لثمت ةيفشلبلا ايسوور
 نكلو .ةيمالسالا ايسآ ءاحنأ رئاس يف ةينطولا ىوقلا دييأت بسك ىلع ايسور سفانت نأ ايناطيربل
 ىلا ىوقلا هذه عفدل ةحارص ةموسرم نوكت دق ةسايس كلذ نم ًالدب جهنت ءامهيأر يف ءايناطيرب
 .ىوقلا هذه ريفنت يف ديزي نأ هنم رظتني دق ةيناطيربلا شويجلا بوجو ناو ءوكسوم ناضحأ

 .«دنهلاو سرراف ىلع ةفشالبلا رطخ نا» :ًالئاق نوزروك ىلا ىيغاتنوم بتك 1١7١ ماع علطم يف

 هذه فصوو ءاهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا اهعبتت يتلا تاسايسلل ةجيتن ديعب دح ىلا ىه

 )١( ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا :ناملوا دراشتير  ,.1971- 1١911يزيلكنالا قافتالا :" دلجملا -

 :نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسئرب) يتايفوسلا ١517(, .719؟85 ص
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 ةيمالسالا ةكرحلا لعجن نأ انعسوب ناك» : ًالئاق بتكو .ةيدمحملا ةنايدلل ةيداعم اهنأب تاسايسلا
 دنهلا تناك .(”«اهل ةيداعم اهانلعج» كلذ نم الدب ءاننكلو :«ىمظعلا ايناطيربل ةقادصلا رهظت

 رنشتيك دروللا ىلوت نأ ذنم ةيطسوأ قرشلا ندنل ةسايسل ةضراعم ؛لاحلا ةعيبطب «ةيناطيربلا
 عم ًاقستم ناك امنا 117١ ماع يف ىيغاتنوم هبتك امو ؛14١15١ ماع يف ةسايسلا هذه ةيلوؤسم
 :ةينويهصلل ةديؤملاو برعلل ةديؤملا هتموكح تاسايس ىلا تقولا لاوط اههجو ىتلا تاداقتنالا
 اهرّيسي ةوق مالسالا نأ ىرت تناك يتلا رنشتيك ةسردم ىلا اههجو يتلا ثاداقتنالا عم كلذكو

 .ايئاطيرب ءادعأ اههجويو

 يف ةلأسملا .15؟١ ماع ةيادب يف ىيغاتنوم ىلا اهلسررأ تايقرب يف عضو دقف ,بروفسمليشت امأ
 يف مالسالا نع نيحفانملا» 15١4 ماع ىتح اوناك نييناطيربلا نأب ًاهونم ؛يخيراتلا اهروظنم
 ىلع جروج ديول اهضرف يتلا ةيساقلا رفيس ةدهاعم ناف نآلا امأ ."!«يببورلا لوغلا ةهجاوم

 ىلع نوزروك اهضرف يتلا بناجلا ةيداحألا ةدهاعملاو ءاهل لوحاال يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ميطحت» ىلع لاثم اهنا دنهلا يملسمل امهنم لك تدب ؛ىوقلا ةرئاخلا ةيسرافلا ةيروطاربمالا
 ةغلب ثدحتي ايسور يف ديدج مكح ماظنب برحلا تءاج ,ىرخأ ةهج نم .(!«مالسالل ايناطيرب
 عافدلا» نا كلملا بئان يأر ناكو .طسوألا قرشلا يف ريدقت لقأ ىلع  ينطولا لالقتسالا
 ةماقا يف نمكي ال ءديعبلا ىدملا ىلع طسوألا قرشلا يف يسورلا يفشلبلا عسوتلا دض «يقيقحلا
 يهو ,ةقطنملا يف ةيمالسالا بوعشلا نيب «ةينطولا حورلا» ةدناسم يف لب ةمدقتم ةيركسع عقاوم

 .”"!يبورلا فحزلا ةمواقم ىلا اهبوقتس اهتينطوو «ةيفشلبلل ةيداعم ةينيدلا اهتادقتعم بوعش
 ىتح لب ؛ءطسوألا قرشلا يف يركسع دوجوب ايناطيرب تظفتحا اذإ أطخ نوكيس هنا لوقي عباتو
 ىلع يقيقحلا رطخلا نأ جاتنتسالا ىلع نييلحملا ةداقلا لمحي دق كلذ نأل ءطقف يداصتقا دوجوب
 .ندنل هردصم مهلالقتسا

 تاوقلل ًادئاق اهاضمأ ىتلا ةدملا لالخ ًايوق ًاداقتعا دقتعي دياسنوريإ دنومدا لارنج رجيملا ناك
 ةعيبط نأ ىري ناكو .يه ثيح نوكت الأ بجي هتاوق نأ ءسراف لامش يف ةيقبتملا ةيناطيربلا
 كانه دوعت الف .ًالاعف ًايعافد ًاطخ لكشت دنهلل ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا دنع ةرعولا ضرألا
 نع يمامأ عافد هبلطتي يذلا ليوطلا تالاصتالا طخ نأ نيح يف ؛دنهلا نع يمامأ عافدل ةرورض
 ."ةيلمع ريغ ةيجيتارتسالا هذه لعجي ءسراف نم دنهلا

 نوّؤش ةرازوو «ةيجراخلا ةرازو نيب ًامئاق ناك يذلا لدجلا ةيبرحلا ةرازو تهنأ ؛فاطملا ةياهن يف

 .7؟/ ص ؛هسفن عجرملا (1)

 .هسفن عجرملا (0)
 .751/ ص ؛هسفن عجيملا (1)

 نرخ



 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسيور

 ,ةيروطاربمالا تاوقل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر ,نوسليو يرنه ريس فقوملا مسمح كقف .دنهلا
 ةسايسلا ذيفنتل ةمزاللا تاوقلا هيدلرفاوتت ال هنأ ساسأ ىلع ةيجراخلا ةرازو دض فقوم ذاختاب
 يف ضرع دقو .طسوألا قرشلا يف ةمدقتملا عقاوملا ةسايس يأ ,نوزروك دروللا اهي يع تاني يتلا

 اهب ززعتل طايتحا تاوق اهلرفاوتت ال ايناطيرب نأ اهيفركذي ةقرو ءارزولا سلجم ىلع 5١ ١ ماع
 ةسايسلا نإف ؛هرظن ةهجو نمو ."7كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ام اذإ «ملاعلا نم ناكم يأ فق اهتايماح
 يف ةيركسعلا ايناطيرب تاوق زيكرتو ةرفاوتملا دراوملا مادختسا يف داصتقالا يه ةيدجملا ةديحولا
 .قطانملا هذه نيب زاقوقلا بودح الو سراف تسيلو  ةيمهأ رىشك"ي ١ قطانملا

 تاوق ترفاوتول ىتح هنا ١97١ ماع لئاوأ يف ناريطلاو ةيبرحلا ريزو لشرشت نوتمسنو يأر ناكو
 ةدناسمل ايسور ىلا نيتقطنملا نيتاه نم الدب اهلاسرا يغبنيف ءناقوقلا دودحو سراق ىلا اهلاسرال
 ماكح لشرشت ناد دقو .”ةيفشلبلا ةموكحلا طاقسال مهدهج يف يرصيقلا مكحلا تالارنج
 مل مهمظعم نأ هداقتعا يفو. نويروثو نويممأ مهنأب مهروص دقف : مههاوقأ نم ددجلا نيلمركلا

 فادهأ ءارو نوعسي ال مهنا لشرشت دقتعا كلذلو . ًادوهي اوناك ليد ًاقالطا نييسبور اونوكي
 حوضفملا هباشتلا بيس ريسفت يف قفخأ هنكلو .ةيلايربما مأ ةينطو ًافادهأ تناكآ ءاومس ؛ةيسور

 .ةرصايقلا فادهأو طسوألا قرشلا ف مهقادهأ نيب

 يذلا هنيع رطخلا 147١ ماع يف دقع يناطيربلا ءارزولا سلجم ءاضعأل عامتجا دس لا دقل
 :رضحملا يف ءاج دقف .ةيمالسالا ايسآ يف هنولكشي كيفشلبلا نأ ؛هئالمز ضعبو ليقيرفت

 نوذفني مهنا ,ناتسناغفأو ىراخب هاجتاب ءقرشلا ىحن ةعساو تاوطخب نومدقتي ايجي 7

 ناكرأ ةئيه سيئر لاقو .”«نييناطيربلا دض ىطسولا ايسآ يف ةلماشو ةيملعو ةمظتنم ةياعد ةطخ
 ... مهنكمي نيذلا ةفشالبلا يديأ يف طقسيس نيوزق رحب نا» :ءارزولا ًارذحم ةيروطاريمالا تاوق
 ةديدش نآلا ذنم يهو «ناتسناغفأ ىلا بارطضالا دتميسو «سراف لامش يف بارطمضالا ةراثا
 ةنس نيثالثلا لالخ تناك امم رطخأ ةلاح يف مويلا اهنا لاقي يتلا ًاضيأ دنهلا ىلإو ٠ بارطضالا
 نحن اذام» :هلأسي ءارزولا سيئر ىلا بتكف فواخملا هذه لشرشت نوتسنو ددر دنقو .2' :!«ةيضاملا

 رحب ىلع اورطيس اذإو ,كارتألا نييموقلا عم اومحتلاو زاقوقلا كيفشلبلا حستكا 1 نإ نولعاف
 ديدهت يف ناتسناغفأ عم اوكرتشاو ناتسكرت ىلع اورطيس اذإو «سراف لامش وزغم اوماقو نيوزق
 ."'؟لخادلا يف ةروت لاعشا نيلواحم جراخكا نم دنهلا

 ةيسورلا ةيلهألا برحلا يف ايناطيرب نم ةموعدملا ضيبلا سورلا ةلمح يف ىري ماعلا يأرلا ناك

 ,7717/- 553 ناتحفصلا ءهسفت عجرملا (0)

 .7؟6 ص ,هسقت عجرملا (6)
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 مالس هدعب ام مالس

 سورلا شويج ترثعت املف ًايصخش لشرشت برح اهنا ؛مهموصخو كيفشلبلا نيب تبشن يتلا
 ًاقافخا اهيف ماعلا يأرلا ىأر 157١ ماع لئاوأ يف ةتتشم تقرفت مث 1114 ماعرخاوأ يف ضيبلا

 ًانوكسم كنهذ تدجو دقل» :لئاق ءارزولا سيئر هيلا بتك دقو .ةفلكملا لشرشت تاقافخا نم رخآ

 كتقاطو «كتاردق نوكت الأ نم فوخلل ًاهيجو ًاببس يدل نأ ترعش ثيحب ايسور سجاهب
 لشرشت نع روهش ةعضب دعب ءارزولا سيئر ثدحتو .('''2تاقفنلا ضيفختل ةروذنم كتعاجشو

 يف ةيروطاربمالا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر بتكو .سفنلل ًاطبض لقأ ناكف ءايسورو
 .""«نونجلا نم سم هباصأ لشرشت نأ نظي» :هنا هتركفم

 اهب عتمتي يتلا ةيبلغألا ىلع دمتعيو رارحألا بزح ىلا يمتني ءارزو سيئر جروج ديول نأ امبو

 ةيبرحلا ريزول حامسلل رطضم هنا رعش دقف «مومعلا سلجم يف نيظفاحملا بزحل ينيميلا حانجلا
 سورلا راهنا امدنع نكلو .حوضوب مهلشف رهظي نأ ىلا ضيبلا سورلا دناسي نأب هتموكح يف

 فوخب رعشي مل وهو .رمحلا عم قافتا دقعل يعسلا ةيرح كلمي هنا ءارزولا سيئر رعش ؛ضيبلا
 نم ددصلا اذه يف فوخلاب رعش نأ قبسي ملو ءطسوألا قرشلا يف ةيروطاربمالا مهعامطأ نم
 .ةرصايقلا عامطأ

 ديلاقت قبطي امنا ءايسور عم ةيوست ىلا لصوتلا ةيناكماب هداقتعا يف ؛ءارزولا سيئر ناك دقل

 سيورلل نأ نادقتعي اناك «يارغو ثيوكسا «نيقباسلا هيليمز نا .هيلا يمتني يذلا رارحألا بزح
 تبيجتسا اذإو ,ةئفادلا هايملا ىلع ءانيم ىلا مهراقتفا لثم ؛طسوألا قرشلا يف ةعورشم ملاظم

 ديدهتلا نا جروج ديول لاق اهنيع حورلايو .كلذ نم رثكأ اومدقتي نلو نوعنقيس مهئاف مهملاظم

 دراوملا ىلا رقتفت ةيفشلبلا ايسور نأ هداقتعا يفو .لايخلا جسن نم وه دنهلل موعزملا يسورلا
 نل سورلا ناف ةديجلا تازيهجتلا ايسبور كلتمت امدنع» ىتحو «ديدهتلا اذه لثم لكشتل ةمزاللا
 ,ًارطخ لثمت دق دنهلا يف ةيفشلبلا ةياعدلا نأ ىلع هتقفاوم عمو .""'!«لابجلا روبع نم اونكمتي
 نم دلب ىلا لوصولا نم راطخألا عنم يركسع قوط ةطساوب عيطتسي ال ءرملا نا» :لاق دقف
 (":تادلبلا

 ةيقافتا نأشب وكسوم عم تاضوافم يف جروج ديول لخد ١7١ ماع لئاوأو 157١ ماع لالخ
 .ممألا ةرسأ ىلا ايسور ديعتو عقاولا رمألا ساسأ ىلع ًافارتعا يفشلبلا مكحلا ماظن حنمت ةيراجت

 اهلك ةيفشلبلا ةياعدلا فاقيا بوجو وه ؛ءضوافتلل لوأ طرش ىلع رصي نأ بجي هنا لدير غلبأ دقو
 ديول نا» :هتركفم يف لدير بتكو .قرشلا يف رخآ ناكم يأو ناتسناغفأو سراف يف يأ «جراخلا يف

 نتوه :نطسوب) بورضملا ملاعلا ,1477 1117 :4 دلجملا ,لشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام (1١؟)
 ترفرف ص.( 0 ,نيلفيم

 لاثير :كرويوين) "١571 111 :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم )١4(
 .1117 ص ,(19174 ,كوكشتيهو

 .هسفن عجيرملا )١8(
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 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 ةموكحلا تركذ دقف .حيحصلا ىه سكعلا نأ نيبت دقو .""«قفاويس نينيل نأ نظي جروج
 تالزانت ميدقت ىلع قفاون نأ عيطتسن ال نحن» :اهلثمم ىلا ةهجوم تاميلعت ةيقرب يف ةيتايفوسلا
 ةلثامم تالزانت ىلع لصحن نأ طرشب ؛ةرتلكنا عم هدقعن يسايس رمتؤم يف الا قرشلا يف ةددحم
 ."7«تقولا نيحي امدنع هثحبنس رمأف ؛تالزانتلا هذه يه ام امأ .ًاضيأ قرشلا يفو ةرتلكنا نم

 ريثكب ىدم دعبأ طسوألا قرشلا يف ةرمتسم ةيسور ةيروطاربما تاحومط ىلا ًاحيملت كلذ ناك دقل
 .جروج ديول نظ امم

 .هةسفن عجيرملا ةلدلا

 .1 57 ص ,ا' دلجملا ,ةيتايفوسلا  ةيزيلكنالا تاقالعلا :نائتوا ةلفإ

 1 ا





 تا

(0) 

 ةيعويشلا نيب ةقالعلا نأشب يأرلا يف نيفلتخم ايناطيرب ةداق ناك امنيب

 نوشقاني مهسفنأ ةفشالبلا ةداقلا ناك ؛ةيسورلا ةيلايربمالاو ةيفشلبلا
 :بزحلا دعي طضوألا قرتشلا يف مهكسايسل ةينفلام اهتيمادقم:لك عم ةقالغلا ذه ةعيبط

 ىلع عسوتت ةيسورلا ةيروطاربمالا تناك :ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن قبس يذلا دقعلا ىتح
 ةسورلا ةنروطارتمالا نا كاذكا تانامعلا تناك .ةليوط دلو لئاف' لدعم اهتادج ناسك
 ةكمعيرأ ىدم ىلع ًايطسو مويلا يف ًاعبرم اليم نيسمخ لدعمب اهناريج يضارأ ىلع يلوتست تناك
 لوأ رهظأ دقو .ةيبنجأ ًابوعش ًاضيأ اهيلا تمض .ةيبنجأ ضارأ ىلع ءاليتسالا عمو ."0ةنس
 ةيسورلا ةيروطاربخألا اياعز مظعم نأ ١4507 ماع. ل .يوحأ ناعشلل نملع مباظ يذ ةاضخا
 عومجم نم ةئملاب ةرشع نمرثكأ لثمت تناك اهدحو ةيكرتلاب ةقطانلا بوعشلاف . سورلا ريغ نم مه
 نأ نينيل ايسور ىلع نآلا ناكو ,ةتملابرشع ةعبرأ نع لقي ال ام نولثمي اوناك نوملسملاو ؛ناكسلا
 ريغ ىرخألا بوعشلاو ةيمالسالا بوعشلا يضارأ ىلع ديدج نم يلوتست نأ لواحت له ررقت
 ىدم ىلع نينيل هنع عفاد يذلا يآرلا ناك .مهمكحل اهوعضخأ دق ةرصايقلا ناك يتلا ةيسورلا

 ناك ةيرظنلا ةيحانلا نمو .ريصملا ريرقت قحب عتمتت نأ بجي ةيسورلا ريغ”بوعشلا نأ تاونس
 نحن» :ًالئاق 1915 ماع يف بتك دقو .«ىربكلا ايسور» ةينيفوش هامسأ امل ًامزاح ًاضراعم نينيل

 ناتسكرتو ءايلوغنوم نم انتموكح جورخ بلطن نأ انيلع بجي ىربكلا ايسور ةليغش
 0 6 سرأقو

 ,جديربماك) ةحقنم ةعبط «1971 1911 ةيموقلاو ةيعويشلا .يتايفوسلا داحتالا لكشت ءنبياب براشتير )١(
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 مالس هدعب ام مالس

 اهل نوكت نا بجي ؛ةيسورلا ةيروطاربمالا يف :ةيسوورلا ريغ بوعشلا نا نلعي رارق ىلع نوقفاوي
 .لاصفنالا ةيرح

 هسفن ىلع قلطأ نأ دعب يذلا ,ناقوقلا ربع ةقطنم نم يكيفشلبلا «يليفشاغوجر فزوج وه ليمزلا

 نعذي ايرهاظ ناك هنأ عمو .نيلاتس يبورلا مسالا هسفن ىلع قلطأ ءىرخأ ةلحتنم ءامسأ ةدع

 هنأ يه ةقيقحلاو .ءارآلا هذه هرطاشي نكي ملف «تايموقلا ةلأسم يف نينيل ءارآ ىلا نمزلا نم ةدمل
 حارتقا ناك .يتايفوسلا داحتالا روتسدو تايموقلا عوضوم لوح نينيل عم هفالتخا يف ًاسرش ناك

 - ىرخألا نادلبلا فلتخمو ايجروجو .ايناركوأو ءايسور  ةيتايفوسلا نادلبلا لك نوكت نأ نيذنيل
 .اهنيب ام يف اهدقعت تادهاعم ساسأ ىلع ةفلاحتم نا دلبك اهنيب ام يف نواعتت ناو ؛ةلقتسم ًانادلب

 ةيسورلا ةلودلل ىرخألا نادلبلا رئاسو ايجروجو ايناركوأ ءالوب يضقت تناكف نيلاتس ةطخ امأ
 سلاجمل لوألا رمتؤملا قفاو ءك1577 (ربمسيد) لوألا نوناك ٠٠١ يفو .هتطخل ةبلغلا تناكو -
 ؛يتايفوسلا داحتالا ليكشت ىلع يتايفوسلا ةيكارتشالا تايروهمجلا داحتال تايفوسلا

 .ايسورل هيف ةرطيسلاو

(0 

 ؟نيلاتسبو نينيل نيب تافالتخالل ؛ةيلمعلا ةيحانلا نم ؛ةيمهألا ىدم ام

 لالقتسالاب اهل حامسلا بجي ؛ةيسورلا ةيروطاربمالا نمض ةيبوروألا ممألا نأ ىري نينيل ناك
 ناك هنأ ةنيبلاب تبثي ام ضعب كانه نأ ديب .نيلاتس عم فالخ ىلع ,ديكأتلاب ناك اذه يفو -
 يفو - (”ًادج رخأتم تقو ىتح طسوألا قرشلا تايموق لالقتساب حامسلا مدعب ءافخلا يف دقتعي
 ىدملا ىلع نيلجرلا نكلو .ًاقالطا لقتست الأ بجي اهنأب نيلاتس داقتعا نع فلتخي ناك اذه

 نأش هنأش .هناف «يسورلا مكحلل خوضرلا ىلع سورلا ريغ هاركال ًاضراعم ناك نينيل نأ عمو

 يف ةلكشملا نأ 15١ ماع يف هغلبأ نينيل نأ (تاونس ءاضقنا دعب) ناغوت يدلاو يكز ؛ايريكشب ميعز بتك (*)

 يه ةيعويشلا ةيرظنلل ًاقفو ايراتيلوربلاو .(ةلماعلا ةقبطلا) ايراتيلوربلا ىلا رقتفت اهنأ يه ةرمعتسملا نادلبلا
 .ةدايقلا ىلوتت ةعانصلا يف ةلماع ةقبط مهدنع نكت مل قرشلا يحالف نكلو ؛بوقتو اهتدارا يلمت يتلا ةقبطلا
 .ناغوت لاوقأ بسحو .ةيرحلا يف اهقح ةسراممل ةدعتسم دعب نكت مل قرشلا بوعش نأ ينعي اذه نأ ةليصحلاو
 تارمعتسملا ءاقب نم دب ال ؛ملاعلا ءاحنأ رئاس يف ةيكارتشالا ةروثلا حجنت نأ دعب ىتح هنا هل ركذ نينيل ناف
 ."!ةعانصلا يف ةلماع ةقبط اهيف أشنت امثير نيقباسلا اهتداس ةياصو تحت ىربكلا ةيبوروألا لودلل ةقباسلا

 :كرويوين) ةيناثلا ةعبطلا ,ةينيلاتسلاو ىطسولا ايسآ كارتا :ةيتايفوسلا ةيروطاربمالا راك فالوا (؟)
 ١١١. ص :(1951/ :نترام تناس ةعبطم

 مال



 طسبوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 مكحلل خوضرلا ىلع كيفشلبلا ريغ هاركا ءازا ريمض بينأت وأ جرحت يأب رعشي مل ,نيلاتس
 نع ًاعساو ًافالتخا ةيلمعلا ةيحانلا نم ةفلتخم نينيل ةسايس ودبت ال ًاضيأ انهو - يفشلبلا
 ايسور تلوتسا دقف .ةيرظنلا ةيحانلا نم امهنيب فالتخالا ىدبي ام ردقب ؛نيلاتس ةسايس
 تضرفو ,ةقباسلا ةيسورلا ةيروطاربمالا نم ةيسيورلا ريغ ءازجألا ىلع ؛نينيل ةدايقب «ةيتايفوسلا
 ةوق تئشنأ ةلاح لك يفو .ةيلحم ةيفشلب ةيتايفوس مكح ةمظنأ ءحالسلا ةوقب ءازجألا هذه ىلع

 ,نينيل ةموكح لبق نم ؛ةيتايفوسلا ايسور يف ةيرسلا ةطرشلا نع ةهرفتم ياس هلو
 يف نينيل هلعف ام عم ًالماك ًاقافتا قفتي اذهو .يلحملا يتايفوسلا مكحلا ماظن تيبثت ىلع ةدعاسملل
 ةطلسلا يف اهسفن تتبثو ةوقلاب ةطلسلا ىلع تلوتسا ةيلقأ ماظن همكح ماظن ناك دقف :ايسور
 .ةيرسلا ةطرشلا لاجر نم نويلم عبر ىحن مادختساب

 ةيرثكألا نأ نيح يف ءسورلا نم ةفلؤم ةيفشلبلا ةيلقألا تناك دقف :ةيسوورلا ىطسولا ايسآ يف امأ

 ناك (نينيل ةسايسل ًاقفو) كيفشلبلا ريغل كيفشلبلا مكحو .دالبلا لهأ نم تناك ةيفشلبلا ريغ
 .(نيلاتس ةسايسل ًاقفو) سورلا ريغ سورلا مكحي نأ ًايلمع ينعي

(0 

 .مهتيرح اولاني نأب ىطسولا ايسآ يف دالبلا لهأ نم ناكسلا ةيفشلبلا ةموكحلا تدعو «ةيادبلا يف
 نم ءادن نويتايفوسلا ردصأ ,دارفورتيب يف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا دعب ,1911 ماع ةياهن يفو
 نأ» ْق نيملسملا ناكسلا قحب ءادنلا فرتعيو دع نينيل ىعيق ٍةوَت لمحي ؛ :مهدييأت ات لجأ

 . (',ةمات ةيرح يف ةينطولا مكتايح اومظنت

 يف رصيقلا تارمعتسم ىلع ديدج نم اولوتسي نأ ؛كلذ عم ؛كيفشلبلا ةداقلا لواحي له ءىرت
 مه له هلالخ نم فرعت ًاماه ًاليلد ندنلل رفوتس ددصلا اذه يف مهتسايس نا ؟طسوألا قرشلا

 .سور نويلايربما وأ نويعويش نويروث

 ةرصايقلا اهعزتنا ةرمعتسم ةيروطاربما يه !”ةيسورلا ناتسكرت - يسورلا طسوألا قرشلا نا

 نادوسلاو برغملاو ,رئازجلا نأش اهنأش ءهذه ناتسكرتو . ًاقباس لقتسملا يمالسالا ملاعلا نم

 ةيبوروألا ةحلتشالا ةوقب تعهضخأ دق تناك ءايسناو ايقيرفا يف ةيلبقلا قطانملا نم ئرخأ ريشعو
 نييبوروألا ةداسلا نا ءاهل ةهباشملا ىرخألا تارمعتسملا لثم اهلثم ءتدجو دقو .ةثيدحلا

 ناطيتسال ةهراك تناك :تارمعتسملا هذه نأش ًاضيأ اهنأشو .مهتعفنمل اهداصتقا نولغتسي

 ١155. ص .يتايفوسلا داحتالا لكشت زبياب (4)

 ناك يتلا دالبلا اهفصوب ينفلا اهموهقمب سيلو ضيرعلا يفارغجلا اهموهفمب انه مدختست ناتسكرت ةملك (*)

 كفي



 مالس هدعب ام مالس

 يسورلل ههرك نم رثكأ ةيكرتلاب قطانلا ملسملا ههركي ءيش نم امف .اهيف نيييوروأ نيرمعتسم
 .هضرأ كالتمال يتأي يذلا

 .يجراخلا ملاعلا ىدل ةلوهجم تلظ ةقطنم يه ءايساروأ بلق قمع يف ةعقاولا ناتسكرت نا
 ةراقلا يف ةدهتلا تايالولا يفر ةكاشم لسن نحت لداعي ايم انسيور ةمكحم ىذلا "قهلاو

 ىلع ةعقاولا ةعساشلا لابجلا لسالسو .عبرم ليم نويلم فصنو نويلم ىحن يأ .ةيكريمألا
 كلذلو ؛يداهلا طيحملا قوف نم ةمداقلا ةبوطرلاب ةعبشملا بحسلا اهنع عنمت ؛ةيقرشلا اهدودح
 ,ىلوألا ةيملاعلا برحلا نمز يفو .تاباغلا نم ةيلاخ لوهس اهرثكأو ؛ةلحاق اهيضارأ مظعم ناف

 ةمسن نييالم ةرشع ىحن مهددع غلبي نيذلا اهناكس نم ةئملاب 50و ٠١ نيب ام فينصت نكمي ناك

 يف نوشيعي اوناكف ؛ةيكرتلاب نيقطانلا نم مهتيرثكأو ,ناكسلا ةيقب امأ ءلحر هبش وأ لّكر مهنا
 .ةيصخلا تاحاولا ندم لوح تاعمجت

 ًايتزج دوعي اذهو ءىطسولا ايسآ ىلا ىضوفلاو ةلبلبلا 1111 اتروثو 1115 ماع برح تبلج دقل

 نسحأ يف ىتحو ؛ةيدودح دالب اهنا مث .نيطلتخملا اهناكسو اهضرأ ةعيبطو دالبلا عاستا ىلا
 نييلصألا دالبلا لهأ ةمواقمو ةيلبقلا تاعازنلا ةجيتن بارطضالا نم ىلخت نكت مل ةنمزألا

 ىلع ةيلبق ةروثل ةحاس تناك دقف ءبرحلا نع ناتسكرت دعب نم مغرلابو .يسورلا رامعتسالل
 تماقو .دارغورتيب ُيَتروثل ةجيتن ةموكحلا رايهنا نم تناع اهنا مث .برحلا نمز تاءارجا
 ءامعزلا ةلواحم ندملا ناكس نم ةريغصلا ةطسوتملا ةقبطلا تمواق امدنع ةيفامتحا تاعارص
 ءاياضقلا نم ديدعلاو ءامعزلا نم ديدعلا تايار تعفتراو .مهتطلس تيبثت ةداعال نييعاطقالا

 ةحلسم تاباصعو شويج ةعساشلا لوهسلاو ىراحصلا تحستكاف «ناديملا ىلا لكلا لزنو
 .رصبلا حملب تفتخا فيك الو تءاج نيأ نم دحأ يردي ال ةريغم تاعامجو

 نوثحبي نيرماغمو جورخلل ليبس نع نوثحبي نيئجال :يرشبلا امهماكر ةروثلاو برحلا تفذقو

 نم تاعامج ءرسألا نم اوقلطأ نيذلا برحلا ىرسأ تاركسعم نم تقفدتو .لوخدلل ليبس نع

 فانصأ ةمثو .ام فده نع ًاثحب ىرخأ تايموق ةدع نمو نييكيشتلاو نييراغنهلاو ناملألا دونجلا
 تابكرمو لفاوقلا نوؤلمي مهعفاودنا مهتامهم وا مهتايوه ناوغا ينم ريتمعلا خم رشبلا نم
 ىطسولا ايسآ ضرأ ةحئرتم ربعت تناك يتلاو ,ريسكت نم اهباصأ امل ةيرزملا ةيديدحلا ككسلا
 تارماؤم نأب  داقتعالا ىلع لمُح وأ  يتايفوسلا مكحلا ماظن دقتعا دقو .رجشلا نم ةيراعلا
 ةضخب قطانلا كلف نسمنك جت عرهنلا ةلجرم هادوم نمرتت فدخل ةيينحا .تاهه نم اهب كوم
 :ةيراذملا

 نييلصألا دالبلا لهأ نم ةديدج مكح ةمظنأ تنلعأ .ةروثلا تبقعأ يتلا ىضوفلا تاونس لالخو
 بلغتلا نم دب ال تايدحت اهرابتعاب اهعم وكسوم تلماعتو .ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف اهدوجو نع
 تناك ام ةمضاع :ددقوُخ يف مكح ماظت ىطسولا ايسآ وملسم ماقأ 1411 ماع ةياهن يقو ءاهيلَع
 يذلا) دنقشط تايفوس سلجم ةمواقمل ,يبرغلا ةناغرف يداو يف تاناخلا دحأ ةراما موي تاذ
 يوكحلا ماظن ناقتقا تيسيو»:| دحاو ملسم هئانتكما نيم نكي ملو سور ينطوفسم نمد قلات

 هام



 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 دنقوخ ماظن ىلع نيلاتس ركنأ دقو .قفوي ملف ءافلح نع ثحبي ذخأ دقف «حالسلاو لاملا ىلا دنقوخ
 دنقوخ ىلع رمحألا شيجلا ىلوتسا ١1114 (رياربف) طابش ١4 يفو .مكحلا ةسرامم يف هقح

 ,ميظنتلا ةفيعض ةكرح ةنيدملا بئارخ نم تقثبنا نكلو .اهناكس حبذو ةنيدملا مظعم رمدو اهبهنو
 .ةديدع تاونس سورلا عجاضم تضقأ شامساب تيعد بلسو بهن تاباصع اهماوق

 ملع دقو .رخآلا ولت دحاولا ةمواقملا زكارم ةيتايفوسلا ايسور ترمد ,ةيلاتلا تاونسلا عضب لالخو
 سهورلا نم ةدئاسم ىلع لوصحلا يف لمأ كانه نكي مل هنا 1514 ماع يف ناتسخازاك بعش
 نلعأ دق ناتسخازاك بعش ناك .نييلصألا دالبلا لهأ تاعلطت نومواقي ًاضيأ مه نيذلا ضيبلا
 دض مهسفنأ نع عافدلا يف ءكاشتلوك لاريمألا ءيرصيقلا دئاقلا ةدعاسم بلطو يتاذلا مكحلا

 .مهودع ًاضيأ وه هنا نوفشتكي مهب اذإو  كيفشلبلا
 افيخ ؛«دالبلا لهأ نم ناتلودلا» هردصم ناك ةيتايفوسلا تاحومطلل رطخألا ديدهتلا نأ ىلع

 ناتلود امهنأ اميو .ىطسولا ايسآ يف رصيقلا تايمحم نم ناتقباس ناتيمحم امهو ؛ىراخبو
 ملاعلاب لاصتالا ظح امهل ناك دقف ؛ءنيصلاو ناتسناغفاو سراف دالبل ناترواجم ناتيبودح
 .تايفوسلل ةيداعم تافلاحتل ةرؤب الكشت نأ امهنكميو «يجراخلا

 لوليأ ١١ يف رمحألا شيجلا اهيلع ىلوتساف ءافيخ يف يلخاد ماصخ ثودح وكسوم تلغتسا دقل
 ةلسلسب وكسوم ترمأ نيحلا كلذ ذنمو .تايفوسلا عم فلاحت مكح ماظن ماقأو 197١ (ربمتبس)

 .يتايفوسلا داحتالا يف ,فاطملا ةياهن يف ءافيخ جمدل قيرطلا تدهم افيخ ةماعز يف تايفصت

 ةيكرتلا ةمواقملا نوصح نم نصح رخآ عم لماعتلا يف تايفوسلل رطخ دقو .اهدحو ىراخب تيقب
 تارباخملا هتروص يذلا  ةاتفلا ايكرت بزح ميعز ءاشاب رونأ نم اوديفتسي نأ ؛ةيلهألا
 .تقولا لاوط ةيفشلبلا ةكرحلا هجوت يتلا ةرماؤملا يف وضع هنا ةيناطيربلا

 تزن
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 ةاتفلا ايكرت بزح ءامعز نأ ديفت ةيناطيربلا تارباخملا تامولعم تناك
 مكحلا ماظن ىلع ةرطيسملا ةيدوهيلاو ةيناملألا ةرماؤملا يف ءاضعأ

 اوربسي نأ 1577 ماع ىتح ١111 ماع نم نولواحي ايناطيرب ةداق ناك امنيب نكلو .يفشلبلا

 نكت مل نيذلاو - نوديرطلا ةاتفلا ايكرت بزح ءامعز مهلثم لعفي ناك ؛كيفشلبلا ةداقلا تاين روغ
 .مهنع ريثكلا ءيشلا نوفرعي الو لب ؛كيفشلبلا ىلع ةرطيس مهل
 بئارخ نم كب تعلطو اشاب لامجو اشاب رونأ بره 15١ (ربمفون) يناثلا نيرشت يف

 دعب .اسيدوأ ىلا دوسألا رحبلا ربع اورفو نيرقهقتملا ناملألا ةدعاسمب ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ىلا ةرايزب اماق 1914 فيص رخاوأ يف ؛كانهو ؛نيلرب ىلا لوصولا نم تعلطو رونأ نكمت كلذ
 ةماعلا ناكرألا ةئيه نيب ءاطسولا دحا وه كيدارو .هنجس ةنازنز يف كيدار لراك ؛كيفشلبلا لثمم

 هتنجس دقو .دنافليه يحو نم تناك يتلا كيفشلبلا بزح ليومت ةيلمع يف نينيلو ةيناملالا
 هنكلو .ايناملا يف ةيعويشلا ةضافتنالا دامخا قاطن يف 5 ماع يف ةديدجلا ةيناملألا ةموكحلا

 .هتنازنز نم ةيسايس لامعأ فيرصتب ماقو نأش يذ صخش ةلماعم لموع

 قلطني نأ وه ةاتفلا ايكرت بزح يميعز ىلع كيدار هضرع يذلا عزفملا يسايسلا حارتقالا ناك
 .ايناطيرب دض هجوم ةيكرتلا ةيموقلاو ةيسورلا ةيفشلبلا نيب قاثيم ىلع ضوافتلل وكسوم ىلا رونأ
 هنأمط كيدار نأ ريغ .كيفشلبلا عم ةقادص هعمجت الو ايسورل ًامصخ هرمع لاوط ناك رونأ نكلو
 ."!«ةيزيلكنالا ةيلايربمالا ىلع ةلمحلا دناسي نم لكب بحرت ةيتايفوسلا ايسور نأ» ىلا

 يناملألا شيجلل عماللا سسؤملا ,تكيس نوف زئاه لارنجلا وه نيلرب يف ميمح قيدص رونأل ناك

 ,؟ دلجملا ,(1517 ؛نيوغنب :ثروس دنومراه) 1117 1411 ةيفشلبلا ةروشلا ,راك تيلاه براودا )١(

 ١. ةيشاحلا ,149 ص
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 مالس هدعب ام مالس

 حمس يتلا ًاديدش ًاصيلقت ةصاقملاو ةبودحملا ةيركسعلا ةوقلا وه شيجلا اذهو  هدئاقو ديدجلا

 لكونوملاب ,تكيس نوف ناك .ياسرف ةدهاعم اهتنمضت ىتلا بويقلا بجومب اينامأل ءافلحلا اهب

 ىلا أجل يذلا ,فرتحملا يناملألا طباضلا جذومن ؛مهجلا ههجو تامسقبو .هنيع ىلع هعضي يذلا

 برحلا نم ةريخألا رهشألا لالخ هنا ةقيقحلاو .برحلا لالخ ةاتفلا ايكرت بزح ءامعز هتروشم

 .يكرتلا شيجلا ناكرأ سيئر ناك

 ابوروأ ربع وكسوم ىلا ةرطخلاو ةبعصلا ةلحرلاب مايقلا يف رونأ ةدعاسم ىلع تكيس نوف قفاو

 ,ايناوتلو ءاينوتساو ءايفتالو ءادنلوب يف ةينطولا ىوقلا تناك ذإ ,ىضوفلا اهدوست يتلا ةيقرشلا

 ةيلهألا برحلا امنيب ءسورلا كيفشلبلا وأ نييعويشلا نييروثلا دض كراعملا ضوخت ءايراغنهو

 اهرفوي يتلا تايناكمالل أديدج ًاميوقت تكيس نوف ىلا رونأ مدق .ةمدتحم لازت ام ةيسورلا

 نييركسعلل حضوأ نم لوأ ىه» :رونأ نأ دعب ام يف كيدار لراك بتكو .ءافلحلا برضل كيفشلبلا

 تناك اذإ ءاهيلع دامتعالا مهل يغبني ةدعاصو ةديدج ةيملاع ةوق ةيتايفوسلا ايسور نأ ناملألا

 دق تكيس نوف ىلإ رونأ اهلقن يتلا ءراكفألا هذه نا .7«ءافلحلا ةلتاقم يف ةيقيقح ةبغر مهيدل

 ةيركسعلا ةلآلا نيب فلاحت ةماقا وحن تكيس نوف هجتا امدنع ؛ةديدع تاونس دعب ترمثأ

 .ةيتايفوسلا ايسورو ةيناملألا

 (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف وكسوم ىلا رونا رفسل تابيترتلا تكيس نوف ناكرأ ةئيه يف طباض دعأ

 كرحم لطعت ذإ .تضهجأ تابيترتلا نكلو .تارئاطلل عنصم بحاص اهكلمي ةك 00

 ةروزم ًاقاروأ لمحي ناك رونأ نأ امبو .ايناوتل يف ًايرارطضا ًاطوبه طوبهلا ىلا ترطضاف ةرئ

 ايفتالو يه تناك يتلا - ايناوتل يف نيرهش ةدم ًانيجس لظ هنكلو ؛ةيقيقحلا 0
 نم هجورخ ىدلو .سوساج هنأب هابتشالل  ةيتايفوسلا ايسور عم برح ةلاح يف اينوتسأو

 يف نجسو لقتعا ةرملا هذه هنكلو ىوكسوم ىلا لوصولل ةيناث ةلواحم ادبو نيلرب ىلا داع نجسلا

 ىعدي هنأب مهعانقا يف حجن هنكلو ًارارم هوبوجتسا تارباخم طابض نأ دعب ام يف ىور دقو . ايفتال

 ١1١ ماع فيص يف ىكسوم ىلإ لصو ًاريخأو . ")هل ةيمهأ ال يدوهي يناملأ يعويش» هناو نامتلا

 .ىلوألا ةرملا نيلرب هترداغم نم ماع وحن دعب يأ

 ءادعلاو ةيعويشلل ءادعلا نع اهيف دعتبا يتلا رطاخملاب ةفوفحملا ةليوطلا ةيسايسلا هتلحر نا

 نأ يق تكيس نوف ىلا ىكسوم نم بتك دقف .تلمتكا اهنأكو تدب ؛:ةيسورلا حورلل

 :هنا ًايعدم تايفوسلا ةدعاسم ىلع هثحي ٠ (سطسغأ)

 عم قافتاب يداني يذلا بزحلا اذه ىلا يمتني ًأضيأ يكستورتو ؛ةيقيقح ةوق وذ بزح انه دجوي»

 بزحلا ءاضعأ ىريو ١1514. ماع تناك امك ايناملا بودحب فارتعالل ٌدعتسم بزحلا اذهو .ايناملأ

 نكمي الأ .ايكرتو ايناملا عم نواعتلا هو الأ ,ةنهارلا ةيملاعلا ىضوفلا نم جورخلل ًاديحو اليبس

0 خالل لالا
00 

 .؟11؟ ص ؛هسفن عجرملا (؟)

 .ا6١ا/ صء(5159 هرزتلس .ت :كرويوين) وكسوم ايارم نيول )9
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 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسيود

 ميدقت د :ةيضقلا بناج ىلا اهلك ةيتايفوسلا ةموكحلا بسكو بزحلا اذه فقوم نيزعت لجأ نم

 .(5؟حالسلا مهعيب ًاضيأ ناكمالاب لهو :ةيمسر ريغ ةدعاسم
 ةيسور - ةيكرت ةقادص ةدهاعم اندقع سمأ لوأ» :تكيس نوف رونأ غلبأ هسفن تقولا يف
 اوناك كيفشلبلا ةداقلا نأ حص اذإ) (”«لئاسولا لكبو ًابهذ معدلا انل سورلا مدقيس اهبجومبو
 دعب ام يف مهيأر اولدب مهناف ,ةيكرتلا ةروثلا ةدايق 00 ةدعاسم ىلع ًالعف 4 ةمزاع كاذنآ
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 يف «قرشلا بوعشل لوألا رمتؤملا» ١957١ (ربمتبس) لوليأ نم لوألا مويلا يف كيفشلبلا دقع
 ًايودنم 0 رمتؤملا ممض دقو . ًاثيدح اهيلع ىلوتسملا ةنمالتسالا ناكيييرتا ةعتصاع وكاب ةنيدج
 ةثلاكلا ةيممألا ةياعرب رمتؤملا ناكو .ًايكرت ًايودنم 71 مهنيب «ةيويسآلا بوعشلا فلتخم نم
 اونوكي مل نيبودنملا نم ةريبك ةيوئم ةبسن نكلو - يمس امك نريتنموكلا يأ - (ةيعويشلا ىأ)
 :كيدار لراك رمتؤملا يف هثم يذلا نريتنموكلا ىلع ًافيض هتفصب رمتؤملا رونأ رضح .نييعويش
 .ةيعويشلا ةيممألا دئاق فييفونيز رمتؤملا سأرتو .نوكاليب يراغنهلاو فييفوذيز يروغيرغو

 تناك دقف ,رمتؤملا يف هتياعر تحت هعضو فييفونيز نأو هلبقتسا نينيل نأ ىعدا رونأ نأ عمو
 ةيوق ةضراعم نيبودنملا نيب تناك .نمرألا لتاقو ةيلايربمالا ايناملا كيرش هنأ عسوألا هترهش
 يف رونأ مساب نايب ىلتُي نأب يضقي طسو لح ىلا لوصولا متو .ستؤملا يف ةكراشملاب هل حامسلل
 .تاجاجتحالاو راكنتسالا تافاتهب نايبلا عطوق كلذ عمو .ايصخش وه هيقلي نأ نم الدب رمتؤملا
 «سلبارطو «سنوتو ءرئازجلاو ؛برغملا يف ةيروث تامظنم داحتا» لثمي هنا هنايب يف رونأ ىعدا دقل
 نكلو ءايكرت ةدايق يلوت ىلا علطتي ناك ًايعوضوم ."!«ناتسدنهو «برعلا ةريزج هبشو .رصمو
 رونأل ىكسوم ةدناسم نا تايفوسلل اوحضوأ لامك ىفطصم نوديؤي نيذلا كارتألا نيبودنملا

 ادب دقف ؛ةيملاعلا ةروثلا ةغل ؛ةيعويشلا ةغللاب تغيص رمتؤملا ىلا ةوعدلا نأ نم مغرلابو
 يموق عارص يف اودعاسي نأ نيعمتجملا نيبودنملا دشاني هنا رمتؤملا هروضح ىدل ؛فييفونيز
 مكوعدن ؛ةوخألا اهيأ» :ًالئاق روضحلاب حاص حاتتفالا باطخ يفف .ايناطيربو ايسور نيب مئاق

 نم نوريثك ناك الو ."7«!ةيزيلكنالا ةيلايربمالا دض لوألا ماقملا يف يه ةسدقم برح ىلا مويلا

 .؟ 717 ص .ةيفشلبلا ةروثلا ءراك (4)
 .؟ ةيشاحلا ,557 ص ,هسفن عجيملا (5)
 .7717 ص ,هسفن عجرملا (1)
 .551 ص ؛هسفن عجرملا (0)

 ك0 4” و
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 رعش دقف «ةيعويشلل نيداعم لب نييعويش ريغ ةلمحلا هذه ىلا مامضنالا مهدشان نيذلا

 ةسايسلل تاودأك ةقافصب مهمدختسي هنأب ماهتالا هسفن نع عفدي نأل رطضم هنا نريتنموكلا

 ةموكحلل ةيقرشلا ةسايسلا نا» :رمتؤملا ًابطاخم كيدار لراك لاق .ةيتايفوسلا ةيجراخلا
 7 مث نمو رانلا طخ ىلا قرشلا بوعش عفد اهفده سيلو :ةيسامولبد ةروانم تسيل ةيتايفوسلا
 ..كرتشم ريصمب طبترن مكاياو نحن ...ةيتايفوسلا ةيروهمجلل دئاوف ىلع لوصحلا ةيغب اهب

 06 لقألا ىلع اذهوأ :مالكلا اذهل بيذكت ىه نريتنموكلا فيض هتفصب رونأ روضح نكلو
 .رمتؤملا داقعنا تبقعأ يتلا عيباسألا ةعضب لالخ ةيبوروألا ةيكارتشالا طاسوألا يف
 قرشلا بوعش رابتعا» ءارغال خضر دق ؛نيقباسلا نينيل ءالمز دحأ هلاق امل ًاقفو :نريتنموكلاف
 دحأ ىعداو ."7«ءافلحلا لود دض ضاخت يتلا ةيسامولبدلا برحلا يف جنرطشلا ةعقر ىلع قدايب

 ةسايس ةحلصمل ةيكارتشالا نع ىكاب يف اولخت كيفشلبلا نأ نييعامتجالا نييطارقوميدلا
 ,"”ةلودلا

 امبر ةحلسأ ءارش يف عرشو «نيلرب ىلا رونأ داع ىكاب رمت وم لاقعنا ىلع رهش رورم دعب

 ةدايق ملستيو ًابناج لامك ىفطصم يحنيل لوضانألا ىلا دوعي نأ يف لمأي ناك ذإ ؛هتحلصمل
 داحتالا ةيعمج يلضانم ىمادق نيب دييأتلاب ىظحي لازي ال رونأ ناك .ءافلحلا مواقت يتلا تاوقلا

 يف هلامآ نكت ملو .زاقوقلا ربع ةقطنم بودح ىلع اهناكم ةمظنم ىلع رطيسي ًاضيأ ناكو ؛يقرتلاو
 .عقاولا نع ةرملاب ةديعب ايكرت لخاد ةطلسلا ىلا ةدوعلا

 اذإ لامك ىفطصم ددهت نأ اهتطساوب عيطتست يتلا لئادبلا دعا رزنأل وكمووم ةوئاتسب تناك
 رونأ هب نوفلكي ام كيفشلبلا ىدل سيلف نهارلا تقولا يف امأ ؛كلذ ةرورضلا تضتقا ام
 باهذلا يه ةمهملاو  اهيف هنولسري ةمهم تايفوسلا دجي نأ لبق رميس ًاماع نأ نآلا ىرنسو
 .ةيرطضملا ناتسكرت يف ىراخب ىلا

 هتفصب ١17١ ماع لالخ وكسوم يف رقتسا ءاهب فلكي ةمهم هيلا دنست نأ رونأ راظتنا ءانثأ يف
 ةيصخش ودبي ةيسورلا ةمصاعلا عراوش يف ريسي امنيح ناك .ةيتايفوسلا ةموكحلا ىلع ًافيض

 يأر يف حبصأ دقو .ةليئضلا هتماق عم بسانتي ال يذلا ريبكلا هشوبرطب هابتنالا تفلت ةفيرط
 نم ًامجن ؛موي لك هارت تناكو ماع فصن ةدم هراوجب تشاع يتلا «تنايرب زيول ةيكريمألا ةبتاكلا
 ةحضاولا هتيزاهتنا نم مغرلاب «نتاف هنأ يف بير ال» :ةلئاق تبتك دقو .وكسوم يف عمتجملا موجن

 .55114 ص ؛هسفن عجيملا (8)

 .554 ص ؛هسفن عجيرملا (9)
 ,؟ ةيشاحلا ءهسفن عجرملا )٠١(

 ىلغو) حارتقا ىلع ًءانبو ؛١157١ ماع يفف .ًاروف هنم ةدافتسالا نكمي رونأ ليمز ءاشاب لامج نأ نيبت هنأ ديب (*)
 لاقيو .ايسور يف ناغفالا كوكش ديدبت يف دعاس ثيح ناتسناغفا ىلا لامج بهذ .ىكسوم (نم عيجشتب لاح ةيأ
 راكفألا ىلع انعلطا اشاب لامج ومس نا» :اهيف لاق ١157١ ماع ةياهن يف نينيل ىلا ةلاسر بتك ناغفألا كلم نإ
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 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسور

 نم هاقلي امم مغرلاب قياضتم هنا اهروعش ناكو .(""7«هيدل ريمضلا مادعناو ...هتوسقو «ًادج
 .("'!ليجبت

 ريبدتلاف .دوعص ىلا ناك لامك ىفطصم هسفانم مجن نأل ,وكسوم يف لوفأ ىلا رونأ مجن ناك

 ايسورل حاتأ ةيموقلا ةيكرتلا لامك ىفطصم ةموكح عم نيلمركلا هيلا لصوت يذلا يلمعلا
 ةيعويشلل فوشكملا لامك ىفطصم ءادع نا .ناجيبرذأو اينيمرأو ايجروج قحست نأ ةيتايفوسلا
 مهقارغاب كارتألا نييعويشلا ةداقلا نم رشع ةعبس نويلامكلا لتق 117١ يناثلا نوناك 78 يف -

 وكسوم نأ اديو .قافتالا قيرط يف فقي نأ نيلاتس وأ نينيل هل حمسي مل  بوسألا رحبلا يف
 سرافو ايكرت يف ةيعويشلل نيداعملا نيملسملا ةداقلا عم ةطبارتم فالحأ ةلسلس اهلوخدب

 ةحلصمل ةيروثلا فادهألا نع يلختلا :وكاب رمتؤم يف موسرملا بردلا ىلع ريست امنا :ناتسناغفاو

 ةيلامكلا ايكرت تايفوسلا عجش دقو .ىربكلا ةبعللا يف تناك امك ,ةيديلقتلا ةيسورلا فادهألا

 امك) هنم ةياغلا :ةيديلقتلا ناتسناغفأ عم ىكسوم يف ءايكرت هدقعت فلح يف لوخدلا ىلع ةيروثلا

 .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ناودعو لالغتسا ةمواقم يف دضاعتلا يه (ةيناثلا ةداملا ريشت

 شيجلا ىلع ةلهذم تاراصتنا ةلسلس يف لوألا رصنلا لامك ىفطصم حبر ١57١ ماع فيص يف

 بارتقا دادزا ماعلا كلذ فيرخ يفو ؛هتحلصمل يرجي رايتلا ناك .ايناطيرب نم موعدملا ينانويلا

 .لامك ىفطصم مامأ رسخي هنا رونأ ىأرو .هعم فلح دقع نم تايفوسلا

 ريزول رونأ دكآ دقو .زاقوقلا ىلا لقن ةليسو ؛رونأ نم بلطب ,تايفوسلا أيه 117١ ماع فيص يف

 ءاذه هدعوب ثنح هنكلو ؛لامك ىفطصم ىلع كانه بغاشي نأ مزتعي ال هنا يتايفوسلا ةيجراخلا

 دقعو ؛ةيكرتلا دودحلا ىلع ءايدجروج يف «موطاب يف رقتسا ىتح زاقوقلا ربع ةقطنم ىلا لصو نا امف

 هتزجتحا ةيتايفوسلا تاطلسلا نكلو .ايكرت ىلا بودحلا زايتجا لواح مث هراصنأل ًارمتؤم اهيف
 دقل .هودعبأ كلذلو «تايفوسلا ةداقلل جارحا ردصم ةيكرتلا بودحلا دنع رونأ بوجو راصو .ةوقلاب

 ًاراشتسم هتفصب ؛لامج نا .«..."هلماكب يقرشلا ملاعلا ريرحت نأشب ةيتايفوسلا ةيروهمجلل ةليبنلا تاينلاو
 ىلا لامج ّرسأ دقو .شيجلا ميظنت ةداعا يف كراشو ديدج روتسد ةدوسم عضو يف دعاس :ناخ هللا نامأ كلملل

 ةفاضاو .''"دنهلل يتايفوسلا ديدهتلا ةدايز يه هزيزعتو يناغفألا شيجلا ميظنت ةداعا نم هتياغ نأ ملسم ليمز
 مكحلا نم دنهلا ريرحتل ةروذنملا «ةيمالسالا ةيروثلا ةطبارلا» تيمس ةمظنم ًاضيأ سسأ شيجلا يف هلمعل

 ناجيه ةلاح يف اهئاقبا ىلع تدعاس دق برحلا ىلا ةعازنلا بودحلا لئابق عم اهكاح يتلا دئاكملا نا .يناطيربلا

 ةيدنهلا ةيروطاربمالا ىلع ةلطملا لوباك يف هتاذ دحب لامج دوجو ناك اهلك تاطاشنلا هذه ىلع ةوالعو .ايناطيرب دض
 ةسائر رقم يفو الميس يف مهلاو قلقلل ةاعدم ءنييناطيربلا بارطضا ةيصاخ هل يجيتارتسا عقوم نم ةيرطضملا
 .ةيناطيربلا ةرازولا

 )١١( ص ..هةسفن عجرملا 55١.

 ةنرصع يف هللا ناما كلملا قافخا : 191791919 ,ناتسناغفا يف :درمتلاو حالصالا ءادالوب .ب نويل )١١(

 71/4 ص ١1377(, :لينروك ةعماج ةعبطم :ندنلو اكاتيا) يلبق عمتجم

 ١55. ص ءوكسوم ايارم ؛نايارب (١؟)
 )١14( ص ,هسفقن عجيرملا ١17١.
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 .ىطسولا ايسآ يف ةمهمب ؛هنم بلطب وأ مهنم بلطب امإ ,هيلا اودهع

 دالبلا لهأ نيملسملا ناكسلا ىلع اهترطيس «ىطسولا ايسآ يف لمكتست نأ لواحت وكسوم تناك
 .كلذ يف دعاسي نأ رونأ ىلا تبلطف .ةيكرتلاب نيقطانلا

 ريرحت هفده ناك دقف : ةسايسلا يف رونأ هلثمي ام لك ضيقن يه هيلا اهب دهع يتلا ةمهملا هذه

 كيفشلبلا ناك ام ضيقن ًاضيأ ةمهملا تناكو .يسورلا مكحلا نم ةيكرتلاب ةقطصانلا بوعشلا

 ريغ بوعشلل حامسلا نوذبحي مهنا مهؤاعدا ناك دقف :ةطلسلا ىلا مهلوصو لبق هب نورشبي
 نونأل تايفوسلا تالت نا“ اهقيرط رايتخا ةيرح كلمت نا: ةيبيورلا ةيروظازبمالا:ف ةيسؤرلا
 نع فشكلا دعيو ؛ناجيبرذأو اينيمرأو ايجروجل يسورلا لالتحالا ةداعا باقعأ يف تءاج دقو
 كيفشلبلا ناك اذإ امع لؤاستلا تراثأ :ةيعويشلل نيداعملا نيملسملا ةداقلا عم وكسوم فلاحت

 .اهب اودان يتلا ةيروثلا ايلعلا لثملا نع ًايئاهن اولخت ىتحوأ اوأجرأ وأ ,ىندأ ةبترم يف اوعضو دق
 اميف كيفشلبلا هيفيضم نع اهافخأ هنكلو ,عوضوملا اذه يف هؤارآ لاحلا ةعيبطب رونأل تناكو

 .ىطسولا ايسآ يف ىراخب ىلا قالطنالل ايهتي ناك
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 ىقبت نصح رخآ - اهيلا رونأ دافيال ةقباسلا ةنسلا يأ 117١ ماع فيص يف ىراخب تناك
 نهاتت ةعاست لع كتف ت يهو .ىطسولا ايسآ يف ةيكرتلاب نيقطانلا لالقتسا نوصح نم

 ناتسكرتل ةيقرشلا ةيبونجلا ةيوازلا دنع «ءسوسكوأ رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع عبرم ليم ٠
 اهناكس ددعو ؛نيصلاو ناتسناغفال ةيذاحملا ةيقرشلاو ةيبونجلا ةيلبجلا بودحلا فلخو ؛ةيسورلا
 ام ىلا مهدالب ىوتسم عفر يف اوحجن ؛ةمسن نييالم ةثالثو نويلم فصنو نينويلم نيب حوارتي
 تناك .ناكسلا ةفاثك ةليلق قطانم يهو ,كارتأ ناكسب ةلوهأملا ةرواجملا قطانملا ىوتسم قوف
 ملاع ريم ديسلا دبع ءاهريمأ داعأو ؛:1511١/ ماع تاروث لالخ تشالت دق ءايسور ةيمحمك اهتينب
 ناك يتلا قلطملا مكحلا تاطلس تيبثتو ىراخب لالقتسا تيبثت ؛تيجنم ةلالس نمريخألا ,ناخ
 ريمألا يدحت ءارو يناطيرب قطاوت نع تاعئاش تايفوسلا ىلا تيمن دقل .هفالسأ اهسرامي
 .ةرامالا ةدعاسمل نؤملا نم ريعب ةئم ةلومح ًالعف تلسرأ ةيناطيربلا دنهلا نأ عقاولاو. مهتطلسل

 ًايمسر هدادعتو ريغصلا اهشيج نكلو ء1514١ ماع يف ىراخب ةيفشلبلا ايسور تمجاه دقو
 .ةريصقلا برحلا حبر ءلجر ٠٠٠

 ةراما ترهتشا دقو .نيومتلا ةنسحو ةيرث لازت ال ىراخب تناك ءيفشلبلا موجهلا ثدح امدنع
 زكارملا مهأ  ىراخب ًاضيأ ىعدتو - اهتمصاع تلظو اهتاحاو ةبوصخب نمزلا رم ىلع ىراخب
 بيراخن هبشتو ًالوط لايمأ ةعبس غلبت يتلا ةفوقسملا اهقاوسأ يفو .ىطسولا ايسآ يف ةيراجتلا
 تناك ."*”(ريدقت لقأ ىلع دحاو ةلاحر لا اوقأل ًاقفو) هتداعك ًارمتسم يراجتلا طاشنلا ناك :لحنلا

 )١5( ؛بيك ناثانوج :ندنل) دنقشط يف ةمهم ,يليب .م.ف لينولوك تنانتفل 1547(.
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 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسيور

 ,ةيدلجلا تاجتنملاو ءداجسلاو ,رهاوجلاو :ةنيمثلا نداعملاو ءنييفرحلا تاجتنم لدابتب جعت
 ًاكرمو ؛ةردانلا تاطوطخملا ةراجتل ًازكرم ىراخب تناكو .تالوكأملا عاونأ لكو تالمعلاو ءريرحلاو
 .ىطسولا ايسآ يف بتكلل قوس ربكأك اهتناكم ىلع تظفاحو «بتكلا رودل
 كلذب عضوف ايسور عم ةراجتلا عطق ١114 ماع يف كيفشلبلا ىلع هراصتنا دعب ءاهريمأ نكلو
 ءاس 191١ ماع لولح عمو .يرلا تاعورشم فقوأ هسفن تقولا يفو .يراجتلا ءاخرلا كلذل ةياهن
 ةيبعشلا ةمقنلا ترجفتو ."'!اهناكسل ماعطلا ريفوت ىلع ةرداق دعت ملو يداصتقالا ىراخب عضو
 لخدتلل ةضراعم تناك) «ةاتفلا ىراخب ةكرح» تيمس ةكرح تجتحا امنيب «يعامتجالا عازنلاو
 ىلع (يتايفوسلا لخدتلاب ًابحرم ناك) ةكرحلا نم أمجح رغصأ يعويش بزحو (يتايفوسلا
 ناك عقاولا يفو .دالبلا مكاح اهعبتي يتلا ىطسولا نورقلا بيلاسأو لهجلاب ةمستملا تاسايسلا
 نايلاق» لامعتسا ديعأ دقف ءىطسولا نورقلا ىلا ءيحاونلا ضعب نم ءدالبلا داعأ دق ريمألا
 نرقلا يف هالعأ نم مهب فذقي مادعالاب مهيلع موكحملا نومرجملا ناك يذلا ؛توملا جرب وأ ؛«ةرانم
 لقي ال بولسأيو هميرحو هناملغ طسو ؛هروصق نم ًاقلطم ًامكح مكحي ريمألا ناكو .رشع يناغلا
 .ةهفالسأ نم يأ بولسأ نع افسعت

 ىراخب مجاه 157١ ماع فيص يفو .لخدتلا ررقف .ريمألا ةيبعش مادعنا رمحألا شيجلا زهتنا
 تناك اميفو ءىراخب ةنيدم ءيزنورف ليئاخيم ةدايقب ةيسورلا تاوقلا تفصقو ءىرخأ ةرم
 هتارايسو هتارئاطب رمحألا شيجلا ناك ,ةنيدملا يف ةضافتناب موقت «ةاتفلا ىراخب» ةعامج
 ىطسولا نورقلا ماظن ًايهنم ,(ربمتبس) لوليأ " خيراتب ةنيدملا لخاد ىلا هقيرط قشي ةحفصملا
 ملاعلا يف ةعومجم مظعأ ىلع يوتحت تناك امبر يتلا ةبتكملا بيهللا ةنسلا تمهتلا دقو .ىراخب يف
 .ةيمالسالا تاطوطخملا نم

 ثالث ةلومحو هميرح عم برهيف ءثدحي ام ىلا ههبن ًايفتاه ًالاصتا هرصق يف ىقلت دقف ريمألا امأ
 ريمألا نا دعب ام يف تيور ةصق لوقت .هنئازخ نم اهذخأ ةميركلا ةراجحلاو بهذلا نم تابكرم
 هابتنا فرصل ؛صقرلا نوديجي نيذلا هناملغ نم ًادحاو قيرطلا ىلع طاقن دنع هءارو كرتي ناك
 ربع كانه نمو ؛ةيقرشلا لالتلا ةقطنم هفقوت طاقن ىلوأ تناكو .هل مهتدراطم ءاطباو هنع هيدراطم
 .ناتسناغفأب ًاذئال دودحلا

 ةيروهمجل قلطملا لالقتسالاب اهفارتعا تنلعأ ؛ىراخب ةنيدم ىلع ةيتايفوسلا ايسور ءاليتسا دعب
 اهيلع تضرفو دالبلا يف تيقب يزنورف تاوقف .طقف ًايلكش ًافارتعا ناك هنكلو .ةيبعشلا ىراخب
 ةيتايفوسلا ايسور يف اهجمد ىلا ًارشؤم ىراخب نوؤش يف يتايفوسلا لخدتلا ناكو .تارداصم
 تيبثت اولواحو ةيسورلا ةرطيسلا «ةاتفلا ىراخب ةكرح» ةداق مواق دقل .فاطملا ةياهن يف
 .لالقتسالا

 /١571(, ءايبمولوك ةعماج ةعبطم :كرويوين) يسورلا مكحلا نم نرق :ىطسولا ايسآ «ثروولا هراودا (13)
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 مالس هدحبام مالس

 ةقياضمب موقت ريمألل ةيلاوملا شامسابلا تاعامج تأدب ؛ىراخب قرش يف ةعقاولا لالتلا يفو
 هذه تلكش كلذ عم ءشامسابلا تاعامج فلتخم نيب ةيقيقح طباور شنت ملو ءسورلا نيحتافلا
 اذه عمق نع ١47١ ةياهن ىتح رمحألا شيجلا زجعو ,يتايفوسلا مكحلل ًايدحت تاعامجلا
 .يدحتلا

(5) 

 رودب سورلا هيلا دهع دقو «1١؟١ (ربمفون) يناثلا نيرشت 8 خيراتب ىراخب ىلا اشاب رونأ لصو
 .ناآتسكرت ةثدهت يف هيدؤي

 نئانجو بنعلا موركو خيطبلا عرازمو «ةرمثملا راجشألا نيتاسب ربع ةنيدملا ىلع ًالبقم ناك اميفو
 نمؤي يتلا ةيناروطلا ةديقعلا ندع ةنج لخدي هسفن روصت ؛غبتلاو شاخشخلا عرازمو دورولا
 ةطاحم «نورق اهرمع ةنيدم اهحتف دنع ىراخب تناك .ةيكرتلا بوعشلل يخيراتلا نطولا يأ :اهب
 دحاوو ةئمو ىدعلا ةمواقمل تاهوف اهالعأ يف ؛لايمأ ةينامث دادتما ىلع رجحلا نم .ةيلاع راوسأب

 يضاملا يف ةرامعلا نفل أديسجت تناكو ءًاباب رشع دحأ اهباوبأ ددعو ؛:ةبقارم جرب نونامثو
 اهدجاسمو ؛ىطسهلا ايسآ ندم سدقأ هيف تناك نمز رمو .اشاب رونا هدجمي يذلا يمالسالا

 نوسرامي الاجر «ةنيدملا ناكس اهيف هكراشي يتلا ةينيدلا هتديقع هل لثمت نوتسلاو ةئمثالثلا
 ةيديلقتلا ةيبقألا نودتريو نومتعي ىراخب لاجرو .باجحلا نعضي ءاسنو ةينيدلا رئاعشلا
 ةطبار نأ رعش هنكل .زارطلا ةيبوروأ ةيركسع ةزبب رونأ لصو نيح يف ءطالخ اهنومسيو ةططخملا
 .مهنيبو هنيب عمجت ةوخالا

 ىراخب بزح نكي ملف .ةديدجلا ىراخب ةموكح ىلا تدتما مهب هعمجت يتلا ىبرقلا تالص نا لب
 ةداقل ناكو .لوبناتسا يف هتداق دحا رونأ ناك يذلا ةاتفلا ايكرت بزح نع هبشلا ديعب ةاتفلا

 اهيلا هلوخد دعب ةنيدملا رونأ رداغ املو كانه عابتأ يريكشبلا ناغوط يديلو يكز لاثمأ نيحلصم
 .ةيلخادلا راسيموقو ةيبرحلا راسيموقو اهسيئر :ةموكحلا تايصخش رابك هعم ذخأ ,مايأ ةثالثب
 قرش يف لالتلا ةقطنم رطش اوممي عقاولا يف مهنكلو .ديص ةلحر يف نوبهاذ مهنا سورلل معز دقو
 بزح ةدايق ملست اذكهو .ًاماع ًادئاق هنيع ريمألا نا مث .ريمألا راصنأب رونأ لصتا ثيح ؛ىراخب

 .ايسور نع لالقتسالا لجأ نم شامسابلا

 نيب فيلأتلاب هل حمسي عضو يف «ةاتفلا ىراخب بزح ةداقو ريمألا دييأت لان نأ دعب رونأ راص
 اهديحوتل ناتسكرت ءاحنأ رئاس يف شامسابلا تاباصع ءارو ًايعس هوثوعبم قلطناو .تائفلا عيمج
 ىلع دّدش هتداعكو .ىطسولا ايسآ يف ةلقتسم ةيمالسا ةلود ءاشنا نلعملا هفده ناكو .هتيار تحت
 نيذلا :نيدلا لاجر ديبأت هتيسكا ةربنلا ةيوقلا ةيمالسالا هتلاسرو .ةيمالسالا بوعشلا ةدحو
 .ملسملا ناتسناغفأ ريمأ وه ؛ةيمهأ يذ راج دييأت هتبسكأ امك ؛هتيضقل ًامعد هلوح اوفتلا

 ءايزألل ًايواه ًالاتخم اروزغم ناك .روهظلا ىلا تداع رونا ةيصخش يف فعضلا نطاوم نأ ديب

 نادل



 طسوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسيور

 بقل متاخلا لمحو ؛ةيمسرلا قئاثولا هب متخي يبهذ متاخ عنصب رمأ دقو .باقلألاو ةمسوألاو

 هسفن بّقل نأ ثبل امو .(' "”«يبنلا لثممو ةفيلخلا رهص «مالسالا شويج رئاسل ماعلا دئاقلا»

 نع عفادي ناك يذلا ريمألا عم ةنسح تاقالع ىلا دوقي ال ًافمصت اذه ناكو ,ناتسكرت ريمأ

 عنمو .رونأ عم هتاقالع ىراخب ريمأ عطق ١171 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ام تقو يفو .هتيضق

 .هتدجن ىلا ناتسناغفا ريمأ ردابي ملو .اهيلا ةجاحلا سمأ يف ناك يتلا لاومألاو تاوقلا هنع

 تنهوأ ىراخب ةنيدم ىلع ةئيرج ةراغ نش دقف .ىلوألا تاراصتنالا ضعب رونأ ةروث تققح

 تاياورلا ضعب لوقتو .تاراصتنالا هذه ىدم ىلع فالخ كانه لازي ال نكلو .هموصخ ةميزع

 درجم ناك رونأ نأ ىرخأ تاياور لوقت امنيب ءىراخب يضارأ مظعم ىلع ةرطيسلا نم نكمت هنا
 فلأ رشع ةتسب ردقي عومجم نم) فالآ ةثالث اهددع زواجتي ال ةباصع دوقي ءامعز ةدع نم ميعز

 ريغ وأ تناك ةرثؤم هتاطاشن نأ وه حضاولا رمألاو ."(دالبلا يف نيرشتنملا شامسابلا نم لجر
 .نيلمركلل !ديدش اقلق تببس .,ةرثؤم

 تاوقلا بحست نأ اهيلإ ًابلاط ةيتايفوسلا ايسور ةموكح ىلا رونأ بتك 1577 ماع عيبر رخاوأ يف
 مالسلا كلذ ءاقل ضرعو ؛ناتسكرت يف ةيمالسالا هتلود لالقتساب فرتعت نأو ةيسورلا
 .ضرعلا تضفر وكسوم نكل .ةقادصلاو

 نطاوم تناكو ؛ةئدهت ةلمحب ؛ةيرسلا ةطرشلا هدعاست ,رمحألا شيجلا ماق 11177 ماع فيص يفو

 ,رخآلا بناجلل هللا نم ةبه يركسعلا دئاقلا رونا لظ .ةلمحلا هذه يف ًادعاسم ًالماع رونأ فعض

 مهنم نوريثكو ؛نيرخآلا شامسابلا ءامعز هنع دعبأ دقل .هنيع ردقلاب قرخآ يسايسلا رونأ لظو
 قبي ملف هعابتأ ىلع اوضق دق سورلا ناك ىتح فيصلا لصف فصتنم لح نا امو .هيلع اوبلقنا

 .دئارطلا نم ةريغص ةئف ىوس مهنم

 ةياهنلا يفو ؛ةقيضلا باعشلا يف هرثأ نوفتقي ةيسورلا تايرودلاو سورلا سيساوجلا ذخأ
 بآ نم عيارلا رجفو .هتاوق رحألا شيجلا قوط ام ناعرسو «يلبجلا هنمكم يف هيلا اودتها

 .رونأ لاجر تتشتف ؛موجهلا تايفوسلا دونجلا أدب 1177 (سطسغأ)

 0000 سهورلا نش امدنع هنا ند ًاعانقا ا كلو ا توم نع رع تاياورل

 ري: الساسوسسسل سس لااا ل

 .(15548 :بيك ناثانوج :ندنل) نورخآ ةلاحرو ارتلكنا نم صخش «نيلكام يورزتيف (1)

 ةحقنم ةعبط ,1171- 1911 ةيموقلاو ةيعوبشلا ؛يتايفوسلا داحتالا لّكشت ءزبياب دراشتير (14)

 .5908 ص ١175(: .درافراه ةعماج ةعبطم :ستسوشاسم «جديربماك

 :ندنل) :ءارو املا فلخ ىلإ :نيلكام يورزتيف ؛5548 "51 ناتحفصلا ءارثلكنا نم صخش ,نيلكام )١9(

 ىطسولا ايسآ كارتا :ةيتايفوسلا ةيروطاربمالا ,ىراك فالواو ,464-47 ناتحفصلا .(1514 :بيك ناثانوج

 ١75. - 54 تاحفصلا ١571(/ ,نترام تناس ةعبطم :كرويوين) ةيناثلا ةعبطلا ؛ةينيلاتسلا
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 مالس هدعب ام مالس

 ىلا مضو توملا اهدمج يتلا هعباصأ نيب نم فحصملا عزتنا دقو ؛ةكرعملا ضرأ ىلع ةنفعتملا

 .ةيتايفوسلا ةيرسلا ةطرشلا تالفرفحم

(0) 

 يذلا جهنلا تلمكأ ؛ىطسولا ايسآ يف ةيكرتلا لالقتسالا تاكرح رخآل ةيتايفوسلا ايسور ةيفصت
 لصفنت نأ ةيسورلا ريغ بوعشلل حامسلا دعوب ءافولا ىلع ةمزاع ريغ ةيفشلبلا تاطلسلا نأ رهظأ
 يتلا بودحلابو ةيروطاربمالاب ظافتحالا يونت تاطلسلا هذه نأ ًايلج راصو .يسورلا مكحلا نع

 .ةرصايقلا اهققح

 سلجم ؛ندنل ىلا طسوألا قرشلا نم ًاثيدح دئاعلا ءسكوك يسيب ريس غلبأ ؛١157 ماع فيص يف

 نود نكلو ؛ةميدقلا ةيسورلا ةيروطاربمالا دودحب نوظفتحيس كيفشابلا نأ ,يناطيربلا ءارزولا
 نيذلا نربأ لشرشت نوتسنو ناكو ." 7ةديدج تاحوتف ءارو ًايعس دودحلا ربع مهشويج لاسرا
 اذه يف ءوضلا نم ليلقلا تطلس نمزلا كلذ ثادحأ نكلو .سكوك يأر أطخب ندنل يف اودقتعا

 يف ةيناطيربلا ةيروطاربمالا بيرخت يف أطشان ناك نيلمركلا نأ دكؤملا نمو .رخآلا ىأ هاجتالا
 تقولا يف الو جروج ديول ةموكح نمز يف ال ؛يأرلا يف قافتا كانه ناك املق نكلو .طسوألا قرشلا
 .طاشنلا اذهب موقي ىهو نيلمركلا اهرمضي ناك يتلا ىدملا ةديعبلا تاينلا نأشب نهارلا

 نولوؤسملا اهراثأ يتلا لئاسملا نم ددع ىلع ءوضلا تقلأ برحلا دعب اشاي رونأ تارماغم نأ ديب

 يف اهنوهجاوي يتلا ةمواقملاب ةقلعتملاو ؛ةرشابم اهدعبو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ نويناطيربلا
 وذو مّوشلاب رذني صخش هنا رونأ نع نييناطيربلا نيلوؤسملا ةركف تناك دقل .طسوألا قرشلا
 ىفطصمو رونأ نأ تنيب ثادحألا نا ريغ .ءافلحلل هتمواقم يف لامك ىفطصم دناسي هئاو :ةوطس

 معدلا ىلع ذوحتسي ناك يذلا وه  رونأ سيلو لامك ىفطصم نأو «نيدودل نيودع اناك لامك
 نا .ةيتايفوسلا ايسور نم ةحلسأ ىلع لصحي نأ عاطتسا كلذلو ءايكرت لخاد ىوقألا

 نم مغرلاب نكلو «ةيناملألا ةيركسعلا ةلآلا ةعيذنص هنا أضيأ رونأ اوروص نييناطيربلا نيلوؤسملا
 دقف ءافورعم مهيلإ بلطيل تكيس نوف لثم نييصخش ءاقدصأ ىلا أجلي نأ عيطتسي ناك رونأ نأ

 رونأ ماق امدنعو .ةصاخلا هتيلوؤسم ىلع ًايلك لمعي ايسور يف اهاضمأ يتلا تاونسلا يف ناك
 عم ًارس لمعي تكيس نوف ةدايقب ديدجلا يناملألا شيجلا ناك :1577 ماع ةريخألا هتلمحب

 .رونأ عم سيلو كيفشلبلا

 ًاريخأ ردصأ املف ةيكرتلا بوعشلل ةلماش ةضافتناب ايسورو ايناطيرب ددهي تاونس رونأ لظ
 نيدلا ناك ءاهداق يتلا تاباصعلا طسو يف ىتحو .ركذت ةباجتسا قلي مل ,ةروشلا ىلا هءادن

 ) )5١راذآ 1915 زومت :؟ ءزجلا :5 دلجملا :قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو .تربليج نترام ١9171١

 ناتحفصلا :(1517/ ,نيلغيم نتوه :نطسوب) 11١570-11١5٠8.
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 طسبوألا قرشلا ىلإ دوعت ايسبور

 يتلا ةيمالسالا ةدحولا ناف كلذك .ةدحوملا ةطبارلا وه ,يكرتلا ءامتنالا رعاشم سيلو يمالسالا

 :فوجأ راعش اهنا ىراخب ةلمح ترهظأ دق «نيعزف اهنع نوبتكي نويناطيربلا نولوؤسملا لظ

 ملسم دلب يأ بهي ملو ءعسوألا تاءالولا ىلع دوعتت مل طسوألا قرشلا يف ةيرئاشعلا بوعشلاف
 ةفلتخم ءازجأ يف دالبلا لها نيملسملا نأ حيحص .رونأ ةدجنل  ةقيدصلا ناتسناغفا ىتح -

 «دوهيلا نينطوتسملا نيطسلف يف نوملسملا مواق املثم ءسورلا نينطوتسملا اومواق ناتسكرت نم

 ءاحنأ رئاس يف نوملسملا ناك :طقف يه اهتياغلو ًايلحم ناك «نيملسملا نم ةئف لك لعف در نكلو

 .لمعلا يف نيدحوم ريغ نكلو لمعلا يف نيهباشتم طسوألا قرشلا

 يف رصانع ددجلا سورلا هءاكرشو هنا ةيناطيربلا رظنلا ةهجو تناك وكسوم ىلا رونأ رفاس امدنع

 .ةدحاو ةيسايس فادهأ لجأ نم لمعت رصانعلا هذه ناو ءليوط نمز نم مئاق يسايس عمجت

 ملف رخآلا امهنم لك لغتسي نأ كيفشلبلاو رونأ لواح دقو .ةدعابتم تناك اهفادهأ نأ عقاولاو

 مهديفي دق هنا نوري ناسنا يأ طاقتلا ةعرس يف ءاربخ مهنا كيفشلبلا نهرب دقل .امهالك احجني

 هذه ترسفو رارمتساب مهفلا تءاسأ ندنل نكلو .هنم ةدئافلا ءاهتنا دعب هذبن ةعرس يفو -

 .لجألا ةليوط تاعمجت اهنا ىلع ةقافصو ةلوهسب نيلمركلا اهلخد ىتلا ةيكيتكتلا تافلاحتلا

 دي ىلع هسأرب ةحاطالا تقبس يتلا ةريخألا قئاقدلا يف ملع ىل رونأ ردص حرشي امم ناك هلعلو

 .وكسوم لجر هتربتعا ةيناطيربلا تارباخملا نا «سبورلا

 نأ اهل نيبتل ءاهنيح يف رونأ تارماغمل ةلماكلا ةصقلا تفرع ةيناطيربلا تارباخملا تناك ول

 ناك .ةيفشلبلا ايسور يف رومألا مامزب كسمي نم نأشب ةددعتملا مهئارآ يف اواطخأ نييناطيربلا

 «نيلرب يف ناملألا تالارنجلا لبق نم كيفشلبلا رومأ رييست يرجي هنا دئاسلا يناطيربلا يارلا

 عم لاصتا هل سيل يناملألا شيجلا نأ هل نيبت 1914 ماع نيلرب ىلا رونأ لصو امدنع نكلو

 هنا يناملألا شيجلل ىحوأ يذلا وه رونأ ناكو .ددجلا نيلمركلا ماكحب متهم وأ ينعم ريغو ايسور

 يف تكيس نوف عرشي ملو .سكعلا سيلو « «يفشلبلا مكحلا ماظن عم ةقالع ةماقا نم ديفتسي دق

 .15١؟١ ماع ىتح رونأ هب ىحوأ ام قيبطت

 لوألا ماقملا يف اذهو :هلامعأ لودج نوددحي نيذلا مه هءالمزو نينيل نأ وه ءرونأل نيبت ام ةقيقحب

 رماوألا نوردصي اوناك نيلمركلا يف نولوؤسملاف .هتفرعم يف ةيناطيربلا ت تزيل داق اسحا ح

 تارماؤم كاحت نأ رمألا ىضتقا امدنعو ,ريغلا تارماؤم يف تاودأ اونوكي ملو .اهن اهنوقلتي اونوكي ملو

 رومألا هذه لكل هتظحالم يف باصأ لشرشت نوتسنو نأ عمو . مهسفنأب مهتارماؤم اوكاح دقف

 . سورلل نيلاوم الو نييسيور اوسيل تايفوسلا ةداقلا نأ ءاعدالا دح ىلا باهذلاب هليلحت دسفأ دقف

 نأشب ةيناطيربلا ةيلايخلا تايرظنلا نم اهريغو يه ناهذألا نم اهفذح يغبني ناك ةيرظنلا هذه

 توم عم ةيرظنلا هذه تومت نأ يغبني ناكو ؛طسوألا قرشلا يف ايناطيرب دض لمعت يتلا ةوقلا

 .ىراخب يف اشاب رونأ

 هيف ريس ع ا ا د لوو ا ا امم تايم ا فقع





 رشع ىناثلا ءزج ا

 ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 9١؟؟ ماعل





 نو نصفال

 لشرشت نوتسنو

 ةيلوؤسملا ىلوتي

(0) 
 ايسآ يف ةيلالقتسا تاكرح روهظ برحلا دعب اهجعزأ يتلا ايسور نا
 ,تاكرحلا هذه تقحس دق ,ةيبونجلا اهبودح ىلع ةعقاولا ةيمالسالا

 ريغ بوعشلا عم اهتقالع لبقتسم مسر قيرط نع اهسفنل ًافيرعت تعضو ءاهقحست تناك اميفو
 ردق ءبوعشلا هذه عاضخا ىلع تمزع دقل .ةرصايقلا ةيروطاربما اقباس ناك ام يف ةيسورلا
 لوألا نوناك نم نيثالثلا يف ًايمسر ةسايسلا هذه ترقأو ؛ةيسورلا ةلودلا مكحل ءاهتعاطتسا
 ةيكارتشالا تايروهمجلا داحتا تايفوس سلاجمل لوألا رمتؤملا قفاو امدنع ١6355 (ربمسيد)
 .يتايفوسلا داحتالا ليكشت ىلع ةيتايفوسلا

 ىعست تناك ىتلا قطانملا يف ةيلالقتسا تاكرح روهظ برحلا دعب ًاضيأ امسنرف جمزا دقل
 تاحفصلا يف انيأر امك 17١ ماع يف اهتقحس دقو ,يمالسالا طسوألا قرشلا يف اهيلع ةرطيسلل
 امئاد ناكو ءابوروأ يف ةوق اهرابتعاب اسنرف عضو ىلع ظفاحي نأ ىصنميلك ةبغر تناك .ةقباسلا
 مهوزفب ,ةءافلخ نكلو ,رطخ فارحنا هنأب راحبلا ءارو ام يف ةيروطاربما ءارو يعسلا روصي
 .ةيعقاو لقأو ًاحومط رثكأ ميهافمب برحلا دعب امل ةيملاعلا ةسايسلا يف اسنرف رود اوددح ؛ةيروس
 اسنرف لالتحال ةيمسر ةيعرش ١977 (ويلوي) زومت "4 خيراتب ممألا ةبصع بادتنا ىطعأ دقل

 .نانبلو ةيروسل

 قرشلا اهنيب ام يف مسقت نأ ىلع ثالثلا ةفيلحلا لودلا تقفتا :ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب دنع

 ةلود لك تكلس :برحلا دعب ام تاونس يف فدهلا ةدحو نادقف دعب نكلو .برحلا دعب طسوألا
 اهنم لك تددحو .ةيمالسالا ايسآ يف برحلا دعب ام تابارطضا ىلع بلغتلل صاخلا اهقيرط
 ىلا صاخلا اهقيرط اهنم لك تكلس دقل .قيرطلا هذه كلست يهو يسايسلا اهريصمل اهتيؤر
 ايسور عضو نأش هنأش ؛طسوألا قرشلا يف اهتقطنم نمض ايناطيرب عضو نا ذا - ١571 ماع
 .ماعلا كلذ يف تردص يتلا قئاثولا ًايمسر هتدسج دق ءاسنرفو
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 ىلع ًاراشتنا تايدحتلا عسوا تهجاو يتلا يه ايناطيرب تناك ثالثلا ةفيلحلا لودلا نيب نمو

 ةمزا مضخ يف يهو تايدحتلا هذه هجاوت نأ اهيلع ناكو .برحلا دعب طسوألا قرشلا ةطيرخ

 ةيطسوأ قرشلا ةسايسلا نا .لخادلا يف قيمع يداصتقاو يسايس لدبت نمز يفو ةيداصتقا

 مهرفواو نييناطيربلا نييسايسلا نم نينثا عربأل ًايساق ًاناحتما تناك ١1177 ماع ىلا الوصو

 يتلا برحلا دعب ايناطيرب بعاتمل ةجيتن هنأ كلذ .لشرشتو جروج ديول امهو ؛ةيعادبا ًايحور

 قرشلا يف ايناطيرب ةسايس تناك «ناتسناغفا ىلا ًالوصوو رصم نم اء دب ناكم لك يف ؛ًافنآ اهانيور

 لهأ ةمواقم اهتهجاوم يف - ًامئاد لشرشت نوتسنو لاق امك ًامامت اهل ىثري ةلاح يف طسوألا

 .ةيلحملا تابارطضالاو ناكسلا نيب عازنلاو دالبلا

(0 

 قرشلا ءارزولا سيئر ةسايسل ةموكحلا لخاد أ داقتنا دشألا وه ,برحلا ءاهتنا ذنم ءلشرشت

 قافنا ضفري ناملربلا نأو ءتاوقلا اهل رفاوتت ال ملسلا نمز يف ايناطيرب نأب ًارذنم 0

 اهلبقي طورشب ىضرت نأ ايناطيربل يغبني هنأ هيأر ناك كلذلو .طسوألا قرشلا رهق ىلع لاومألا

 ريمدتب نانويلا موقث نأ نم هقلق نع حوضوب رَّبع 1914 (ربوتكأ) لوألا نيرشت ١5 يفو .كارتألا
 ىزغلا ءارج نم ىذأتي دق اسنرف عم ايناطيرب فلاحت نأ نمو .ريمزأ يف اهترماغم ببسب اهسفن

 نويلاطيالا جعزي نأ» ةيشخ ًاقلق ناكو .نييرئازجلا دونجلا نم ةلئاه دادعأب ةيروسل يسنرفلا

 مهنا نيح يف ءنيطسلف ىلا مهلاخداب اندهعت نيذلا ,بوهيلا» ءارج نم ًاقلقو ؛«يكرتلا ملاعلا

 هتجح لشرشت مدقو .«هب ًاملسم ًارمأ مهل مئالملا وحنلا ىلع نييلحملا ناكسلا داعبإ نوربتعي

 ةداعا ىلع ثحو ؛هيلع يه ام سكع نوكت نأ بجي طسوألا قرشلا يف ءافلحلا ةسايس نإ ةلئاقلا

 نع ةيبوروألا لودلا ىلختت نأ حرتقاو ,برحلا لبق اهدودح ىلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 ميسقت نم الدب انل يغبني» :لاقو .قطانملا نم امهلثام امو نيطسلفو ةيروس يف اهتاءاعدا

 يضارأ ةدحو ىلع ظافحلل أعم لمعن نأ ؛لالغتسالل ةأيهم ةلصفنم قطانم ىلا ةيروطاربمالا

 نم لكشل ةيروطاربمالا هذه عضخن نأ ىلع ؛برحلا لبق ةمئاق تناك امك ةيكرتلا ةيروطاربمالا

 (')...مراصلا يلودلا فارشالا

 ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب ةيجيتارتسا اهيلا تفده ىتلا ضارغألل ًاداح ًاكاردا كردملا لشرشت نا

 لاقو .جروج ديول ةموكح لبق نم ةلثامم ةيجيتارتسا ينبت ىلا اعد شع عساتلا نرقلا لالخ
 ١957١: (ربوتكآ) لوألا نيرشت "1 يف ءارزولا سلجم ىلا اهمدق ةركذم يف هيأر نع ًاعفادم

 فكن يكل «ايكرت عم ديج مالس ىلا لصوتن نأو لامك ىفطصم عم قافتا ىلا لصوتن نأ يغبني»
 قلخ ديعن نأ انيلع بجي كلذلو .ةيرورضو ةمئاد ىوق يهو ةيدمحملاو ةيكرتلا ىوقلا» ءافج نع

 )١( ناذآ - 1515 نومت :؟ ءزجلا ,4 دلجملا ءقفارملا دلجملا 00 .س نوتسشو ,تربليج نترام 19511١

 هى



 55١؟ ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 .""9«انل ةيمهألا غلاب ًامود ناك يذلاو ةيسورلا تاحومطلا دصي يذلا يكرتلا زجاحلا كلذ

 رطضم هنأل هئايتسا نع ءارزولا سيئر ىلا اههجو ةلاسبر يف لشرشت دكأ ريصق تقوب كلذ دعب

 يف ءطسوألا قرشلا عاضخا لجأ نم ةمخض غلابم نامربلا ىلإ بلطي نأ «ةيبرحلل ًاريزو هتفصب
 بتكو .جروج ديول ىدل «كارتألا نم ماقتنالا حور» طقف ىه قافنالا اذه بجوتسا ام نأ نيح

 عم ؛ملاعلا يف ةيفشلبلا ةطلسلل ةالاوم رثكألاو كارتألل ءادع ّدشألا انحبصأ اننا ىدبي» :لوقي

 بوعي ةموكحلا ءاقب يف لضفلا نأب هون نأ دعبو .«أمامت كلذ سكع نوكن نأ بجي :ىرأ امك ءاثنا

 نرقلا ةسايسب نوطبترم نيظفاحملا نأب ءارزولا سيئر رّكذ ءنيظفاحملا بزح دييأت ىلا طقف
 .ايسور دض ايكرت ةدناسم ةسايس .ةيديلقتلا رشع عيساتلا

 بزح نم كعابتأ نيب طابترالا جاتن امه ةيغاطلا ةيصخشلا كتطلسو هلك ريبكلا كحاجن تا»

 رارحألا نحن ديدشلا انفعض عم نآلا امأ ...ىرخأ ةهج نم نيظفاحملا بزحو ةهج نم رارحألا

 انبعاصم نم ديزن اننا دكؤملا نمف  ةيباختنالا انرئاود لخاد فالتئالا ةموكح يف نيكراشملا

 ديلاقتو تاعزن عم ًايساسأ ًاضراعت ضراعتت كيفشلبلاو كارتألا ءازا تاسايس عبتن امدنع

 .27«تنيظفاحملا

 هيدبي للعم دقن عسوأ بتكف ؛ةيجراخلا ةسايسلا ىلا ةيلخادلا ةسايسلا نم لشرشت لقتناو

 .ًاموي رشع ينثا وحن رورم دعب ءارزولا سلجم ىلا ةركذم يف ؛ةيطسوأ قرشلا ةيناطيربلا ةسايسلل

 اهعيمج عبرألا ىوقلا فطاعت نيدقاف دحاو نآ يف نوكن نأ ىلا انداق رومألا ىرجم نا» :دكاف

 ةسايسلا نا .برعلاو كارتألاو ,نانويلاو ءسورلا :طسوألا قرشلا يف ؛«ًايلحم ًارثأت سرامت ىتلا

 ضعب لاح يأ يف انل نوكي ثيحب ةيلحملا ىوقلا نيب ةقرفلا ريثن نأ» كلذ نم الدب يضتقت ةحجانلا

 تناك امدنعف .انخيرات يضام يف أمئاد هانلعف ام اذهف ,موصخلا ضعب انل ناك اذإ ءاقدصألا

 ًاقفوو .(!«ةقيدصلا ايسور تناك ةودعلا ايكرت تناك امدنعو ءانل ةقيدص ايكرت تناك انتودع ايسبور

 ايناطيرب دعاست نأ ؛نيطنطسق كلملا نانوي عيطتست الو ؛نينيل ايسوور بوت ال ءلشرشت ليلاحتل

 .برعلاو كارتألا عم فلاحتلا ىه ,هيأر يف ءديحولا يلمعلا جهنلاو .اهفادهأ قيقحت ىلع

 لاوقأل ًادييأت ؛هتركفم يف ةيروطاربمالا تاوق ناكرأ ةئيه سيئر ءنوسليو يرنه ريس بتك

 نم نوهوركم نآلا اننا اهيف ًانيبم ءارزولا سلجمل ةديج ةقرو دعأ» : :لشرشت نا ءلشرشت

 قداصن نأ انل يغبني هناو ,ةئيس ةسايس ًامتح هذهو ؛برعلاو نانويلاو كارتألاو كيفشلبلا

 لاوط يرظن ةهجو هذه تناك دقو .نيينانويلا لهاجتن نأو كيفشلبلا يداعن نأو برعلاو كارتألا

 ."«تقولا

 ة-ياااععةاااااا0ا0ا0ا0ا0ااا ااا

 .١؟85 ص ,هسفن عجرملا (؟)

 ١751١. ص ؛هسفن عجيرملا ()

 ١551. ص ؛هسفن عجرملا (5)

 ١555. ص ,هسفن عجرملا (0)
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 مايألا يف سكياس كرام ريس لعف ام رارغ ىلع) ايناطيرب لشرشت مهتا ؛يرادالا ديعصلا ىلع
 رئاودلا ددعل ًارظن ةكسامتم دعت مل ةيطسوأ قرشلا اهتسايس نأب ؛ةيملاعلا برحلل ىلوألا
 ةيلاملا ةنجلل لوقلا ررك دقو .رئاودلا ةيقب نع لزعم يف اهتايلمعو اهقطانم ريدت يتلا ةيموكحلا
 نوناك ١ يفو . تاقفتلا ضفخ وحن مدقت زارحا نم ٌدح دق اذه نا ,ءارزولا سلجم نع ةقثبنملا
 ةصتخم ةرئاد ءاشنا ءلشرشت حارتقا ىلع ءانب ءءارزولا سلجم ررق ١1١ (ربمسيد) لوألا
 ,نيتبرطضملا بادتنالا يتقطنم نع ةلوؤسم نوكتل ؛تارمعتسملا ةرازو نمض طسوألا قرشلاب

 .قارعلاو (ندرألا قرش اهنمض نمو) نيطسلف
 لمحي نأ :هتايونعم تطبهو ةيحصلا هتلاح تءاس دقو :تارمعتسملا ريزو ,رنليم دروللا قفاوي مل

 نوناك نم لوألا خيراتبو .ةموكحلا نم ةلاقتسالا ىلا ردابف :تايلوؤسملا نم ديدجلا ءبعلا اذه
 ىلع ؛ددرت دعب ؛قفاوف لشرشت ىلع تارمعتسملا ةرازو جروج ديول ضرع ١7١ (رياني) يناثلا
 : (رياربف) طابش نم عباسلا يف هفلخ ىلا رنليم بروللا نم ةرازولا لاقتنال تابيترتلا تدعأو .اهلوبق

 .طسوألا قرشلا ةرئاد نوؤشو تابيترتب لاغشنالا يف ًاروف عرش لشرشت نكل

 ةيركسع تاطلس ىلع لوصحلل ىعسو ؛ةديدجلا هترازو تاطلس عسوي نأ لاحلا يف لشرشت لواح
 كلذك .هترازو راطا يف اهلك برعلا ةريزج هبش لاخدا لواحو ,ةلماكلا ةيندملا تاطلسلا نع ٌالضف
 ,ةيجراخلا ريزو ءنوزروك دروللا ًارارم جتحا دقل .رصم لبقتسم يف ةمساح ءارآ نع ربع هناف

 نوحي نأ ديري ...نوتسنو» :نأ نم نوزروك ىكتشاو .هتاصاصتخا ىلع لشرشت تايدعت ىلع
 ىعدا دقو ."7«ةيويسآلا نوؤشلل ةيجراخ ريزو هبش نوكي نأو ةديدجلا هترازو يف ءيش لك
 ."هب ةصاخ ةيبرح ةرازو هبش» ةماقا يف ركفي لشرشت نأ ةيبرحلا ةرازو يف لوؤسم

 ريس ةسائرب تارازو ةدع لثمت ةصاخ ةنجل ءلشرشت حارتقا ىلع ءانب ءءارزولا سيئر نيع دقل
 ةساردل (لشرشت ةسائر تحت مدخ هتفيظول غرفتم فظوم ىهو) تيمس نوسرتسام سميج
 ةرازو يف ةديدجلا طسوألا قرشلا ةرئاد تاطلس  لشرشت لمأي ناك امبسح ,عيسوتو -
 .تارمعتسملا

 ىلع هيلع تناك ام ىلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةداعا نع ثدحتي دعي مل يذلا ءلشرشت لبقأ دقل
 ةموكحلا يفظوم ًأفكأ نم داشرالا ىلع لوصحلا يف ةيلج ةبغربو حتفنم نهذب ةديدجلا هتيلوؤسم
 ١ .تامازتلالا ىلع ظافحلا ةلواحم عم تاقفنلا ضفخ ىلا فدهي جمانرب يف

0 

 نم ريثأتب :ةرهاقلا رظن تاهجو ىلا تزاحنا دق دنهلا ةموكح تناك 117١ ماع لولح عم

 نتوه :نطسوب) بورضملا ملاعلا , 14-1552 دلجملا ءلشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام )١(
 . ه4 ص( ,نيلغيم

 68+ نمءةسفنا عجزا (0)

 ١ ا 1 ا 1511 كل 01 111



 ١515 ماعل ةيلمسووأ قرشلا ةيوسنتلا

 مكحلا نم الدب ةيامحلاب نمؤت تراص ؛ةرهاقلا نأش اهنأش ءدنهلا ةموكحف .دادغب يف لب دورتريج
 ةيلهأ برحل ًادح عضو ام اذهو .برعلا ةدايقل نيحشرملا نيسح كلملا ءانبأ دئاست تذخأو ءرشابملا
 نيلغتشملا نييناطيربلا ىمادق نأ لشرشت ظح نسح نم ناكو «ةيناطيربلا فوفصلا يف ةليوط
 ءارزولل ًافالخ هنأ ينعي اذهو ءدحاو توصب نوملكتي نآلا اوراص ؛طسوألا قرشلا نوؤشب

 .نييناطيربلا نيلوؤسملا نارين نم نيران نيب عقي نل ؛نيقباسلا

 عساوو نزاوتلا نسح نيفظوم زاهج ةئيهتل ىرخألا تارازولا يفظوم ةزهجأ ىلا هدي لشرشت دم
 دمتعا ناهجلا اذه عيمجت يرجي ناك اميفو .ةديدجلا ةيطسوأ قرشلا هتايلوؤسم لمحل ةربخلا
 ليكو دعاسم لزتريه رثرآ ريس اهب هدوز يتلا ينهملا هيجوتلاو ةروشملاو تامولعملا ىلع لشرشت
 .14414 ماع ذنم دنهلا نوؤش ةرازو يف مدخ فرتحم فظوم ىهو ءدنهلا نوؤشل ةلودلا ةرازو

 حشرو ؛ةديدجلا طسوألا قرشلا ةرئاد سأريل لشرشت هيلا هب مدقت يذلا ضرعلا لزتريه ضفر
 تحت لمع نأ قبس يذلا ,ىربكاش نيلفيا نوج ىه رخآ ًافرتحم ًافظوم بصنملا اذهل هنم ًالدب
 نا ًالئاق لشرشت ىلا لزتريه بتكو ١6٠١. ماع ذنم دنهلا نوؤش ةرازو يف مدخو لزتريه ةسائر
 نضي الو ًأدج قيقد «ًامئاد ءىداه ؛يأرلا ديدس لوألا زارطلا نم ةقيقحلا يف» :وه وربكاش
 ."!«دحلا نع دئازلا رذحلا ىلا هليم ةديحولا هتلع تناك امير :هدهجب

 قربكاش دغاسن نوكيل ؛ةيجراخلا ةرازو نم «غنوي بورثنيو تربويه لم لشرف نايتخا عقو
 لصيف تاوق يف تادادمالاو لقنلا نع ًالوؤسم ناكو ؛برحلا لالخ دئار ةبترب ًاطباض غنوي ناك
 ةنجللا تأرو .ىربكاش نييعتو ءهنييعت ىلع ةسامحب ثيمس نوسرتسام ةنجل تقفاو دقو .ةيبرعلا
 تدبأ ةنجللا نأ ديب ."0«ةيرهوج» غنوي تامدخ نأو بصنملا اذهل «لجر ريخ» ىربكاش نأ

 , سنرول دراودا ساموت وه حشرملا اذهو :هنييعت لشرشت حرتقا رخآ حشرم ىلع ةديدش تاظفحت
 سئرول نأ لشرشت ةرذحم ةنجللا تلاقو .ةيبرعلا نوؤشلل ًاراشتسم لشرشت هحرتقا يذلا
 ."”7«يمسر زاهج يأ عم ةلوهسب مالتي يذلا لاجرلا نم عونلا كلذ سيل»

 ىلا مهسوؤر قوف نم زفقلاو هئاسؤر نايصع ةعمس بستكا دق ناك سنرول نأ رمألا ةقيقحو

 نيدفارلا دالب برع ءازا ةيناطيربلا ةسايسلا يدقتنم ةعيلط يف اضيأ ىه ناكو .ىلعأ تاطلس
 يف قارعلا نع ًالاقم سنرول بتك دقو .لشرشت ةيلوؤسم نمض نآلا تراص ةسايس هذهو
 :هيف لاق نميات يدئاص» ةديرج يف 117١ ماع فيص

 يتئم لتقتو «يلحم دنجم فلأ رشع ةعبرأ ىلع يقبت اهنا .دئابلا يكرتلا ماظنلا نم أوسأ انتموكح»
 تارئاط عم لجر فلأ نيعستب ظفتحن اننا .ءودهلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةنسلا يف ًايطسو يبرع

 وحن فيصلا اذه ةضافتنا يف انلتق دقل .ةحفصم تاراطقو ةييرح قراوزو ةحفصم تارايسو

 .578 ص ,هسفن عجرملا (8)

 .هسفن عجيرملا )٠١(

 هوه



 مالس هدعب ام مالس

 ةفاثكلا ليلق ,ريقف دلب هنا :لدعملا اذه ىلع ظفاحن نأ انرودقم يف سيلو .ىبرع فالآ ةرشع
 20. .ةيناكسلا

 نآلا عبصأ ؛ةرهاقلا يف يبرعلا بتكملا يف ايند ةبترم نم ًافظوم موي تاذ ناك يذلا ءساموت نا

 ءىشان ضورع مدقم «ساموت ءلجرلا اذهو . ساموت ليول ىعدي يكريمأ بدوهج لضفب ريهاشملا نم

 اكريمأ يف باوبألا قرط دق نيحلا كلذ ىتح ناكو .وياهوأ نمو ؛هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف
 يف بطخلا ءاقلا ىلع ًابردم يفاضا لمع يف لغتشاو «ةرماغملاو ةورثلاو ةرهشلا نع أثحب ةيلامشلا
 ارتلكنا ىلا رفسلل يفكي لاملا نم ًاغلبم 1511 ماع ةياهن يف رفو مث ,نوتسنرب ةنيدم يف ,عومجلا
 يلحم نول تاذ ةيلايخ ةصق نع اثحب هروصم هتقفربو طسولا قرشلا يف برحلا ةهبج دصق اهنمو

 ناك ةريثم ةصق لطب هنم لعجي نا ررقف ءًايبرع ًاسابل يدتري سنرول ىقتلاو .اهقيوست هنكمي

 هذهو .ايكرت دض برحلا يف مهرودو لصيفو نيسحلا عابتأ برعلا ةصق  اهبتكي نأ كشو ىلع
 يفو - ةيهيفرتلا ميقلل ةقيقحلا اهيف عضخت - يحرسم ضرعل ساسألا نوكت نأ اهدارأ ةصقلا
 ةيروطاربمالا ترمد ةيبرع ةروث دئاقو مهلم هنأ ىلع سنرولل ةروص ساموت مدقي ضرعلا اذه
 .ةينامثعلا

 ةيبيلصلا ةلمحلا» هناونعو :ةروصلاب ةقفرم ةرضاحم نع ةرابع ساموت همدق يذلا ضرعلا ناك

 (سرام) راذآ يف ؛كرويوين يف (نرقلا حرسم) يروشنس حرسم يف ضرعلا حاتتفا ناكو «ةريخألا
 ةقيدح ىلا ضرعلا لقن عيباسأ ةعضب دعيو .ةيكرويوينلا «بولغ» ةديرج نم معدب 54

 نأ مث .اهباذتجا يف لمأي ساموت ناك يتلا عومجلل عستي حيسف ناكم يهو:(نوسيدام ناديم

 اريوألا راد :تاعاقلا ربكأ يف هميدقت ىرج ثيح «ندنل ىلا ضرعلا لقن ىلع لمع ًايزيلكنا ًادهعتم
 .(لوه تربلأ) ةعاقو (ندراغ تنفوك) يف ةيكلملا

 دقف . ضورعلا لاجم يف ًايسايق ًامقر برضو ,ةيئاعدلا ةبلجلا ثيح نم ةينف ةفحت ضرعلا ناك دقل
 فوطي ساموت ذخأ مث .ناسنا نويلم ىحن اهيف هدهاشو روهش ةتس ندنل يف هميدقت رمتسا

 نم لعجو ءًاروهشمو ًايرث باشلا ساموت ليول لعج ضرعلا اذه نا .ملاعلا لوح ضرعلاب
 ."ًايملاع الطب «برعلا سئرولو»

 )١١( ,بيك ناثانوج :ندنل) تنراغ ديفيد ةعابطلل اهدعأ ؛ سئرول .ا .ت لئاسر ١15174(, ص 715

 ,ضرعلا ةصق ىلا هيف دنتسا ؛«برعلا ةريزج هبش يف سنرول عم» ناونعب ًاباتك ساموت فلآ تاونس عضب دعب (*)
 ةارج ىلع ءانثلاب باتكلا لفح دقل .ملاعلا ءاحنا يف هضورع يدهاشم نم نييالملل اهاور يتلا ةصقلا هذه ًارركم
 «ةيبرعلا ةرشنلا» تناك .ةيزاجملا تاغلابملا ىلع ًادمتعم - حيحص ريغ هنمضت امم ريثكو - هتمدخ ءانثأ يف سنرول
 مضي لصيف شيج. ناك . ل عير ل نايت ةياتك و نيادو ل را وامل املا يرجو كيب ا وال

 ةيلمعب ساموت ليول ماق املف ؛برحلا لالخ لصيف ءاقشأ ةدايقب اولتاق فالآ ةعضب مهيلا فاضي «لجر نكمل

 ,9"2لجحر ا هماوق ًايبرع ًاشيج ةليصحلا تناك عمجلا

 نييناطيرب نيلوؤسمو غنويو «سيوجو «ينوادو ؛نوتيالكو ؛تيغنيوو هرنشتيك نم الك ساموت ليول ىقلا دقل
 - ناجحلا ةروث هدرفمب لعشأ يذلا لجيلا هرابتعاب باشلا سنرول دراودا ساموت مدقو ؛لظلا يف ةيمهأ ي ىيوذ نيرخآ

 5٠م
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 ١517 ماعل ةيطسبوأ قرشلا ةيوستلا

 لشرشت نوتسنول ًاراشتسم سنرول حبصأ امنيح ءاذكهو .ساموت ليول ةياور روهمجلا قدص
 اهنا ىلع ةيلايخلا هصصقزاجأو :هتيص عاذو .ىرخألا تانييعتلا لك ىلع هبصنم يف هنييعت ىفط
 تارمعتسملا ريزو لشرشت تازاجنا يف هسفنل ًالضف ةيلاتلا نينسلا يف سنرول ىعداو ,""7خيرات

 .قحتسي ام قوفت

 ثادحال هتياور قدص لشرشت نا نإ .ًاريبك ناك ةسايسلا ىلع رشابملا ريغ سنرول ريثأت نكلو
 مل هنأل ؛ةزوثلا ثادحا ىلع يصخش عالطا ىلا رقتفي ناك لشرشت نا اميبم ال ؛ةيبرعلا ةروثلا
 قرات سالب ةليم تيسنو 151 ماع دعك برهنلا لاله طنيقال | قرشا وزنك ق ملدشاةل نكن

 دقف ,برحلا بسك يف لصيف برع هب ماق يذلا رودلا ةياور يف جروج ديول يدعاسمو سنرول
 .هعابتآو لصيفلريثكلاب ةنيدم ايناطيرب نا ةلئاقلا سنرول ةحورطا لوبقل |ادعتسم لشرشت ناك

(5) 

 كلت يفف .ًامات ًابالقنا طسوألا قرشلا ءازا ايناطيرب ةداق نم نيريثك ءارآ تبلقنا 111 ماع ذنم

 لك ىلع ءاليتسالا اماه ارمأ ادب :ةرفظملا اهتياهن نم ىندت برحلا تناك امدنع ؛ءاجوهلا مايألا

 ١919 ماع دعب امأ .ةيجيتارتسا ةدئاف اهيف تماد ام اهب راثئتسالاو طسوألا قرشلا نم ةعقب

 ظافتحالا فلكي يتلا ةيئانلا عقاوملا هذه نم باحسنالاب ةبلاطملا يف ةفاحصلاو نالربلا جض دقف

 .(*!ةلئاط غلابم اهب

 ىلع ًاضرحم 1١9517 (رياربف) طابش يف برعلا ةريزج هبش ءارحص يف ناك سنرول نأ تماهبا باك معزي ١ اهداقو

 برعلا ةريزج هبش رازو :؛كاذنآ ةرهاقلا يف ةلواط ءارو لمع يف ًافظوم ناك سنرول نأ عم ؛!''ازاجحلا ةروث لاعشا

 , "ماعلا كلذ نم(ريوتكأ) لوألا نيرشت رهش يف ةرم لوأل

 7١8. ص ١574(,: ,ءيروشنس :ندنلو كرويوين) ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف سنرول عم ,ساموث ديول(

 ١١( ص ,هسفن عجرملا ١1١.

 .5 07 ص ,هسفن عجزملا (14)
 .71/1 ص ١15375(, «نواربو لتيل :نطسوب) سنرول ١. .ت ةايح :انبارطضا ريما ؛كام .ا نوج (15)

 بيليفو ءاذبارطضا ريما ؛كام ؛(1417/7 ءىارد ربراه :ندنلو كرويوين) سنرول ١. .ت ؛تراويتس تنومزيد (1)

 .(1975 :نوسلن ساموت :ندنل) برعلا سنرول ةايح رارسأ ,نوسبميس نيلوكو يلتي
 لوليأ 5 خيراتب طسوألا قرشلا يف حالسلا اذه دئاق ىلا يكلملا ىجلا حالس دئاق «براشنرت ييه ريس بتك دقل (#

 .انه دئاسلا ىجلا بعوتست مل كنا نم فوخلا يسفن يف ثعبت ًادج ةديدعلا كتايقرب نا» :ًالئاق 6 (ربمتبس

 اا يأب تاقفنلا يف داصتقالا :وهوىجلا اذه

 )١0( ص «قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج 485١.
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 مالس هدعب ام مالس

 219371١ ماع ةيادب يف تارمعتسملا ةرازو ىلا لقتنا املف 3١415(. ماع ةيادب يف ناريطلا ريزوو

 نا» :تارمعتسملل ًاريزو هتفصب نلعأ دقف .ىلوألا هتيولوأ تاقفنلا ضفخ نم ىرخأ ةرم لعج

 ربتخي ناكف ؛"'«تاقفنلا صيلقت ىلا سايقلاب يوناث وه طسوألا قرشلا يف ثدحي رخآ ءيش لك
 انل نيبت ةيئاهنلا ماقرألا نأ .رخآ سايقم لك قوفي يذلا سايقملا اذهب جماربلاو تاحارتقالا لك
 نم ةئملاب نيعبسو ةسمخ صقنأ دق لشرشت ناك ١1471١ لوليأ رهش لولح عمف :هحاجن رادقم

 هينج نويلم رشع دحا ىلا هينج نويلم نيعبرأو ةسمخ نم يأ :ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب تاقفن
 ."”ًايونس

 ىلا لايم ناكو  اهتضراعم ىلع بترتملا لاملا ريفوت يف ةبغر  اسنرف ةنداهمل ًاذبحم لشرشت
 ملاعلا نم ريبك بناجل نييلحم ًاماكح  نييمشاهلا وأ ,فارشألا  هئاقشأو لصيف بيصنت
 هذه نا ذإ :تاقفنلا يف داصتقاب مستت ةيجيتارتسا ايناطيربل رفوي كلذ نأل ءىبرعلا

 يف اهفادهأ قيقحتلا ةيبرع ةقطنم لع ظغضلا' ةسرامم نم هتلاله ةيركحو نكنت ةيهيتارتسالا
 نم ايناطيرب نّكمي ةرسألا دارفأ دحأ ىلا طغضلا هيجوت نأ هداقتعا ناك ."'”«ىرخا ةقطنم
 ددهت نأ ىفكي اهدنع ؛ةكلمم ةرسألا نم درف لك مكح اذإف ءءاضعألا رئاس نم تالزانت عازتنا

 ١ :ةعاطلا ىلا نومك كلاتملا وكاس لدجل ط قف: كلانملا دخلا انناطيوب

 نوناك 4 خيراتبو ءطسوألا قرشلا نم لماك وأ يئزج باحسنا يف كفي رخآ ىلا نيح نم ناك
 هذه مكح نكي مل ام هنا ًالئاق نيدفارلا دالب يف يماسلا بودنملا ىلا قربأ (رياني) يناثلا
 ,رخآ تقو فو . """!يلحاس بيج ىلا اهثم بحسنت نأ ايناطيرب ىلع ناف ءلقا ةفلكب أنكمم دالبلا

 داليو نيطسلف نع ًايلك يلختلا هرودب حرتقاف ءجروج ديول هب جرخ حارتقا هنا دقتعأ امب ذخأ

 .(""ةدحتملا تايالولا ىلا نيدفارلا

 ضفخ هنأ يه ةقيقحلاو . تاقفنلا ضيفخت ليبس يف ةداوه نود تامازتلالا ٍصيلقتب يختقي هجمانرب ناك (* (

 سيئر بتك دقو .شيجلا نوؤشل هيراشتسم ريبك بلق يف بد عزفلا نأ ىتح ًايرذج ًاضيفخت ةيركسعلا ةينازيملا

 تايماحلل ضيفخت نم فلؤم» :لشرشت جمانرب نا «يلاتلا ماعلا يف هتركفم يف ةيروطاربمالا تاوق ناكرأ ةئيه

 يف جتنتساو ٠ «صيلقتلل ًاضيأ ةعضاخ ةيقبتملا تاوقلا تناك اذإ امع ًايلك رظنلا ضغب ٠ ةيلام بابسأل ةيركسعلا

 نأ نم رثكأ لعفي مل لشرشت نا عقاولاو . (1ثيراوك ىلا ةرشابم هجتيو يبغلا نود بعلي ...نوتسنو نأ» :هتركفم
 لشرشت عضو دقل .يلاملا ريغ ىنعملاب نمثلا ناك امهم تاقفنلا ضفخ ىلع هرارصاب هنمزل يسايسلا جازملا عم مجسني
 ديحولا لاجملا  ةيفشلبلا ايسورب رمألا قلعتي امدنع الا مهللا ءىرخالا تارابتعالا لك قوف ةيلاملا تارابتعالا
 .يضاملا يف هفارساو هتازواجتب يسايسلا ملاعلا رّكذي ,هكولسبو هئارآب ءلشرشت هيف ناك يذلا
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 ضعبب رعشأ» :ًالئاق ءارزولا سيئر ىلا بتك .ءتارمعتسملا ريزو بصنم لشرشت لبق امدنعو
 يقتاع ىلع ذخآ نأ ىلع يتقفاوم ةجيتن يب قحلتس يتلا ةيسايسلا بقاوعلا صخي ام يف ذخآملا

 ,نورخآ اهأدب ةسايس قافخا ببسب مالي نأ رذاحي ناك .'"'!«نيدفارلا دالب ةطرو ةرعمو ءبع
 طغض تحت عجارتبرمأي نأ هتعيبط سكع ناك ءىرخأ ةهج نمو .ليندردلا ةلمح يف هل ثدح امك

 طيرفت وه ءاقبلا مدع نأل ,نيدفارلا دالبو نيطسلف يف ايناطيرب ىقبت نأ ههجوت ناك كلذلو ,ةوقلا
 .كلذ ريغ مأ ًاباوص تامازتلالا هذه تناكأ ءاوس ءايناطيرب اهب تدهعت تامازتلاب

 ضيرع يجيتارتسا موهفمب ةرازولا ىلا هعم ءاج ,تارمعتسملا ريزو بصنم لشرشت لغش امدنع

 حرتقا «ناريطلاو ةيبرحلل ًاريزو ناك امدنعف .ةظهاب تاقفن نود طسوألا قرشلا عاضخا ةيفيكل

 .ةحفصملا تارايسلاو "!تارئاطلاب نيدفارلا دالب مكح ةطساوب طسوألا قرشلا تاقفن ضيفخت

 يكلملا ىجلا حالس نّكمت فوس ةديج ةيامح ةيمحم ةيوج دعاوق عضب نأ نيحلا كلذ يف بتكو

 ةجاحلا نود ءرخآ وأ ناكم يف ؛:ةرطيسلا قيبطتو ةيمحملا ءازجأ نم ءزج لك يف هماهمب مايقلا نم»

 ./”«لاملاو بونجلا دفنتست ةليوط تالصاوم طوطخب ظافتحالا ىلا

 يه ةديحولا اهتياغ ناو ءىزغ نم نيدفارلا دالب يمحت نل ةيجيتارتسالا هذه نأ لشرشت رقأ دقل
 قرشلا يف ايناطيرب بعاتمل لشرشت صيخشت نأ ينعي اذهو .""7«يلخادلا نمألا ىلع ظافحلا»
 ةدئافلا ليلق يركسع عضو ينبت حرتقا امدنعو .يلحم أشنم تابارطضالا اشنم نأ ىه ءطسوألا
 هفارتعا ًانمض ينعي هحارتق ةا ناك دقف ,كارتألا ىأ مهتوق نيديعتسملا ناملألا وأ سورلا ةهجاوم يف
 ا تايعلا عده نع اهنشان نيل نيدفارلا دالب يف ايناطيرب ههجاوت يذلا ديدهتلا نأب

 00 ةرياغم ةيروطاربمال دهعلا ميدق موهفم ىلع ًاذنمض يوطنت لشرشت ةيجيتارتسا تناك
 كلت ءسنرول دراودا ساموتو :تراغوهو ءيريمياو ءسطمس نم لك ةيؤر تناك يتلا ةيلاشثملا
 ناك .ةيبرعلا ايسآ ىلع ةرطيسلل ىعست نأب ايناطيرب ىلا ءاحيالا يف رود اهل ناك يتلا ةيؤرلا
 ثلونوموكلا ىلا ًاعوط مضني رح يبرع يطسوأ قرش نوينمود ايؤرب ًاثبشتم لازي ال سنرول
 اهب دهشتسا ام ًاريثك ةراي هل تناك .نيرخآلا .ءاضعألا عم ةاواسملا مدق ىلغ ًاكيرش ىناطيربلا
 انل رمسأ نوينمود لوأ برعلا نوكي نأ يصخشلا يحومط نا» :لوقي 1515 ماع يف بتك ذإ
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 حالس ناكرأ سيئر ؛دراشنرت ىيه ريس عم نواعتلاب ١115 ماع ذنم ناريطلل ًاريزو هتفصب ؛لشرشت الإ ماق (#)
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 «دالبلا لهأ ةروث عمق ىلا ةفداهلا لشرشت ةيجيتارتسا امأ .(؟«انل ءارمس ةرمعتسم رخآ سيلو

 هذه تناكو .عانقالاب ال هاركالاب برعلا اهاياعر مكحت نأ يغبت ايناطيرب نأ ىلع لدت تناكف
 ةحلسألا عاضخا ةلوهسلو نابدوسلا يف رنشتيك ةلمح يف هبراجتل ىدص ةيجيتارتسالا

 .ةيديلقت ةحلسأب طقف نيحلسم نييلحم ًاناكس ةثيدحلا ةيبوروألا

 ضيوقت ناك ثيح «ليندردلا ةثراك يه ؛ثدحأ ةبرجتب هتيجيتارتسا ضرف يف دشرتسا دقو

 لمحتي لشرشت لعج ام اذهو .نادبملا يف هتاوق طابضو ندنل يف هيسوؤرم يديأ ىلع هتاسايس

 لدت ةطيح يهو - مهب أدبي هجمانرب نا نورعشي هترازو يف نيلوؤسملا رابك لعجل ًاديدش ءانع
 يف يماسلا بودنملاو ةيبرحلا ةرازو لبق نم ةيوقلا ةضراعملا نابسحلا يف انذخأ اذإ ؛ةنطف ىلع

 .دونجلاب تارئاطلا لادبتسال نيدفارلا دالب

 :نيدفارلا دالب يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ءسكوك يسيب ريس ىلا اههجو ةيقرب يف لشرشت لاق
 نالب ةرايزل تقولا دجلا نأ عيطتسا ال ,تايقربلا لدابتب يوست ال ةسورطملا لئاسلا نأو
 ...(سرام) راذآ نم يناثلا وأ لوألا عوبسألا يف !دبي رصم يف رمتؤم دفع حرتقا كلذل .نيدفارلا
 ,"2(2تارمعتسملا ةرازو يف طسوألا قرشلا ةرئاد يفظوم رابك ينبحصي فوس .ًاعوبسأ رنمتسيو

 هتافاومل يسرافلا جيلخلاو نيطسلف نم ةقطنملا يف نيدوجوملا هترازو يفظوم لشرشت ىعدتسا مث
 ىلا نيدفارلا دالب نأشب اهنود يتلا تاظحالملا لسرأ 117١ (رياربف) طابش ١4 يفو .رمتؤملا يف
 دالب لوح رمتؤمل لامعأ لودج دادعا ةيلوؤسم يه ةيروحم ةيلوؤسمب هيلا دهعو ءىربكاش نوج
 ,نيطسلفو نيدفارلا

(( 

 ةمئالم ريغو ًايفارغج ةمئالم ,رمتؤملا دقعل ًاناكم لشرشت رايتخا اهيلع عقو يتلا رصم تناك

 يفو .لالقتسالا لانت الأ بجي رصم نأ لشرشت روعش نوفرعي نويرصملا ناك دقف :ًايسايس
 ودبيو «يئيجم ببسب لعفنم رصم يف بعشلا نا» :هتجوز ىلا بتك ١17١ (رياربف) طابش ١

 يف ةمهم يل تسيل .ءىطاخ نظ ؛لاحلا ةعيبطب ءاذهو .مهب ةقالع يئيجمل نأ نونظي رصم يف مهنأ
 مهناف الإو ءحاضيالا مامت كلذ حضوأ نأ بجي .ةيرصم ةلأسم ةيأ ةجلاعمل يل ةطلس الو رصم
 نسا دوفولاو تارهاظملاب اننوجعزيس

 مودقل ًايمسر ًايفن ردصي مل ءرصم يف يناطيربلا يماسلا بودنملا كاذنآ ناك يذلا ؛يبنللا نأ ريغ
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 ىلا هجو دقف «ءنوزروك دروللا :ةيجراخلا ريزو امأ .ةيرصم نوؤش يف رواشتلا لجأ نم لشرشت
 لاقو .سدقلا ىلا رمتؤملا ناكم لقن ىلع اهيف هثحي (رياربف) طابش ؟4 يف ةموتكم ةلاسر لشرشت
 ةيرصملا ةموكحلاو يبنللا بوهج ىلا ةقيق ةقيقد ةظحل يف ءيسي دق ةرهاقلا يف لشرشت دوجو نا نوزروك

 1 تايسرت في نأ نبا لشرشت نإ ديت: قافتا ىلا :ليضوتلا ىلا ةيفارلا

 نيب داحلا نيابتلا رهظأ هداقعنا ناكم نكلو :ةموسرملا ةطخلا بسح ةرهاقلا رمتؤم دقعنا اذكهو
 هجو يف فوقولل ططخي لشرشت ناك :يبنللا اهب يداني يتلا كلتو لشرشت اهعبتي يتلا ةسايسلا
 سلجم يف دئاسلا يأرلا نزو نم مغرلاب ,يبنللا نا .يبنللا فقوم اذه نكي ملو ,ةيبرعلا ةيموقلا
 اهب مدقت دق ناك تايصوت عم ًاماجسناو - لشرشت تايغرو ءارزولا سيئر تابغرل ًافالخو «ءارزولا
 ةياهن عضو ةطساوب لالقتسالا نم ًاطسق رصم ءاطعال هدوهج يف رباث  رنليم بروللا ًاقباس

 .رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلل

 ام ءدحاو بناج نم ةيناطيربلا ةموكحلا تردصأف ,ةلاقتسالاب دده نأ دعب يبنللا يأر بلغت

 عم نكلو) ًايمسر رصم لالقتساب رقأ يذلا 21977 (رياربف) طابش ؟4 يف يبنللا نالعا يمس
 ةيجراخلا رصم ةسايس ىلع فارشالا نم ايناطيرب نيكمت اهنيب نم ءىدملا ةديعب تاظفحت
 ةدهاعم دقع لضفي يبنللا ناك .(ةيركسع تاكرحتب مايقلل رصم ضرأ دويق ريغب اهمادختساو
 ظفتحت ةقيثو ىلع ةقفاوملل ةدعتسم تناك ةيرصم ةموكح نم ام نكلو .بناجلا يداحأ نالعا ىلع

 .تاطلسلا نم ديدعلا اذه لثمب ايناطيربل

 ىلا ءًايمسا ًالالقتسا ناك ولو ءرصم لالقتساب يبنللا رارقا يدوي نأ يشخ لشرشت نأ رهظيو
 ةفداصمب ثدح دقو .ةيبرعلاب ةقطانلا ىرخألا نادلبلاب ظافتحالا ىلا ةيمارلا هتسايس مده
 يف هبش امهنيب ناكف ؛ةرهاقلا ةنيدم يف لشرشتو يبنللا يتسايس ليصافت تعضو نأ ةيفارغج
 ةرادا ةيفيك نأشب دحاو بناج نم ةذختم ةيناطيرب تارارق نالثمت امهاتلك اتناك نإ ء,نومضملا
 .امهنم يأ ىلع برعلا ةداقلا قفاوي ملو  يبرعلا ملاعلا

(0 

 لالخو 157١. (سرام) راذآ ١؟ تبسلا حابص سيماريمس قدنف يف ًايمسر ةرهاقلا رمتؤم دقعنا
 ثاءاصحالا دحأ بسكحيو . .ةسلج نوسمخ ىأ نوعيرأ تدقع ”ميراتلا اذه تلت يتلا مايألا

 50 ًالئاق ربكألا هيخأ ىلا سئرول دراودا ساموت بتك دقل . الوؤسم نوعبرأ يا

 . "انه دبوجوم طسوألا قرشلاي ةق

 ارلا دالب لالتحا فالكأ ضيفخت ةيفيك وه ,سمتؤملا يف - سيئرلاو - لوألا ل ناك
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 لمع ناكو ؛ةيركسع ةيناثلاو ةيسايس امهادحا ,ةلأسملا ةساردل ناتنجل رمتؤملا نع تقثبنا دقو
 مهقيرط يف مهو ةرخابلا يف هونواعمو لشرشت امهدعا لامعأ يلودج ساسأ ىلع يرجي نيتنجللا
 نأشب ةطخ دادعا لجأ نم لمعلل ىلوألا ةعبرألا امهمايأ ناتنجللا تصصخو .رمتؤملا روضحل

 .نيدفارلا دالب

 يف نولماعلا نولوؤسملا اهمدقتي يتلا ةروشملا اوعقوت دق , مهقذحب هونواعمو لشرشت ناك
 ,سكوك يسيب ريس اهسيئر عم دادغب نم تءاج يتلا ؛لب دورتريج دعب ام يف تبتك دقو .ةقطنملا

 ناكو ؛قيرطلا فصتنم يف صخش لك ةلباقمل دادعتسا متأ ىلعو ؛باجعالل ريثم لشرشت نا»

 ملو .رمتؤملا نع تعرفت يتلا ةريغصلا ناجللا هيجوت يفو ريبك يسايس ءاقل ةرادا يف ًاذاتسأ ًاضيأ

 هب انج ام نا «ددحم جمانربب انئج دقو ءانأو يسريب ريس ؛دجن نأ انل ةمءالم فورظلا لقأ نكي

 .""لشرشت هحرتقا ام عم «قافتالا مامت قفتي

 سيئر اهيف غلبأ ءيلاتلا مويلا يف ندنل ىلا تلصو ةيقرب لشرشت لسرأ (سرام) راذآ ١5 ءاسم

 اهنم ةيسايسلا ءطاقنلا عيمج نأشب قافتا ىلا تلصوت تاطلسلا عيمج نا» :ءارزولا

 .ًاميظع ًازاجنا هتاذ دح يف اذه ناك ."”«ةيركسعلاو

 ىلع نيدفارلا دالب شرع ضرعي نأ اهدحأ .رمانع ةعبرأ ةرهاقلا رمتؤم ةطخ يف ناك ساسألا يف

 نم سيلو دالبلا لهأ ناكسلا نم ءاج هنأكو ودبي ضرعلا لعجل دهج لك لذب عم ءلصيف

 اوذخأي نأ نييركسعلا يغبني ؛دالبلا يف يناطيرب دوجو ىلع ةظفاحملا لجأ نمو .ايناطيرب

 ىجلا حالس دئاق نأ امب  نكلو ءلشرشت اهحرتقا يتلا وجلا حالس دعاوق ةيجيتارتساب
 نأ ايناطيرب ىلع بجيف  ماعب ةيجيتارتسالا هذه ذيفنتل ةمزاللا ةدملا رّدق ؛دراشنرت ويه ريس
 ءاربخلا نأ عمو .ةدملا كلت لالخ دالبلا يف ءودهلا ىلع ةظفاحملا يف لصيف ىلع اهدامتعا نم ديزت

 برغ لامش يف "”ةيدركلا قطانملا باعيتسا نأشب مهنيب ام يف ديدش فالخ ىلع اوناك نييناطيربلا
 مهنيب قافتالا ناك دقف ؛ةلقتسم ناتسدرك كلذ نم الدب اهلعجوأ ةديدجلا قارعلا ةلود يف قارعلا

 دالب يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ةطلس نمض ًالصفنم ًانايك قطانملا هذه ءاقب ىلع ًاتقؤم

 حرطت تاجايتحا اهلو ةزيمتم ةيوه تاذ ىرخأ تاعامج كانه ؛داركألا ىلا ةفاضاو .نيدفارلا

 نمو ؛هدصقت ناكم اهمامأ سيل ةريغص تاعامج يبرغلا لامشلا يف ًاصوصخ كلانهف .لكاشم

 لالخ ايكرت يف مهتويب نم اودرط نيذلا (ةرطاسنلا) نويروشآلا نويحيسملا تاعامجلا هذه

 ةضران ص :؛(5148١ ,بيك ناثانوج :ندنل) لب دورتريج ,نوتسنيو .ف .ف .ه (؟؟)

 )٠١( ص «قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج 51١؟١.

 ةيسورلا اينيمرأو نارياو قارعلا دودح اهيف لخادتت يتلا لابجلاو باضهلا نطقي تشم يلبق بعش داركالا ()
 لصأ نم مهنأ دقتعيو «ةيناريالا تاغللا تاعومجم ىدحاأ يه مهتغلو ةنس نوملسم مهمظعم داركألاو .ايكرتو

 دقو .اهيلا نكري ماقرأ دجوت ال نكلو ؛:نويلم فصنو نينئويلم وحن ماع يف مهددع ناك .يبوروأ - يدنه

 يتموكحل نهار قلق ردصم مهو ؛يتاذلا مكحلا لجا نم نوحفاكي نولازي الو .نييالم ةعبس نآلا مهددع نوكي
 .ايكرتو قارعلا



 ١5575 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 نأ نوعيطتسي ال مهنأ ةرهاقلا رمتؤم ءاضعأ رعش دقو .ءافلحلا عم مهفطاعت ببسب برحلا

 .ءاقبلا لجأ نم ةحفاكملا ةدرشملا تاعامجلا هذهل ركذي ًائيش اولعفي

 تقوم ساسأ ىلع نكلو  هنيع ءيشلا لعف دقف «قارعلل ًايمشاه ًالح ةرهاقلا رمتؤم راتخا دقو امأ

 تاوق ناكرأ ةئيه سيئر يأر ناكو ءبارطضالاب ةعءويوم ندرألا قرش ةقطنم تناك .ندرألا قرشل

 ةعيبطب امهو» نييفاضا نيجوف لسرت مل اذإ ءاهيف ءاقبلا عيطتست ال ايناطيرب نأ ةيروطاربمالا
 ةعزفم ءاينأ تلصو ؛ةرهاقلا يف هتاسلج دقعي رمتؤملا ناك امدنعو .('!«نيرفاوتم ريغ لاحلا

 ًاطباض ن نوثالث هيحصي «ندرألا قرش يف نامع ةنيدم ىلا لصو ءلصيف قيقش .هللا دبع نأ اهدافم

 ءاج هنا ىعدا هللا دبع نكلو .قشمد ةمجاهمل ةيروس ىلا هقيرط يف ناك هنا رهاظلاو ؛يودب اتئمو

 .هتياور دحأ قدصي ملو .ناقريلاب بيصأ نأ دعب هتيفاع ةداعتساو ءاوهلا رييغتل نامع ىلا

 قرش يف ًابصنم هيلع ضرعي نأ :هللا دبع ةلامتسا ىه ,عقاولا يف ءلشرشت هآترا يذلا لحلا ناك

 مقتني نأ ىشخت تناك ايناطيرب نأ انهركذتن) .ةيسنرفلا ةيروس ةمجاهم نع عنتما ام اذإ ندرألا

 نم نيقلطنم ةيروس يف نييسنرفلا برعلا مجاه اذإ ةيناطيربلا نيطسلف ةمجاهمب نويسنرفلا

 مكاح بصنم وه هللا دبع ىلع هضرعي نأ لشرشت ىأر يذلا بصنملاو .(ةيناطيربلا نيطسلف ضرأ

 لالخ نم ىرخأ ًافادهأ ققحي نأ يف لمأي لشرشت ناكو .ماظنلا ةداعتساب فلكم تقوم
 رمتؤم ىلا هعم لشرشت رضحأ دقل .ندرألا قرش يف ماظنلا ةداعتسا يف هللادبع نم ةدافتسالا

 يف دوهيلاو برعلا بلاطم جلاعت يهو (رياربق) طابش ةياهن يف هونواعم اهدعأ ةركذم ةرهاقلا

 ةيفارغجلا ريباعتلل اهريسقت ناكو ءسنرولو غتويو ىربكاش دادعا نم ةركذملا تناك .نيطسلف
 لالقتسالا ةقطنم نأ ينعت اهنا 111١١ ماع نيسحلا  نوهامكم تالسارم يف ةمدختسملا

 ديدحت يأ نمضتي مل روفلب نالعا نأ امبو . ندرألا رهن دعب ام ىلا ًابرغ دتمت دتمت نل ءيبرعلا

 اهتادهعت نيب أمات ًاقيفوت قفوت أ مطبق اتاطيرب نأ لشرشت ىراشتسم جتنتسا دقف ؛يفارغج

 رهن يبرغ نيطسلف يف ًايدوهي ًايموق ًانطو تماقأ اذإ ءتادهعتلا هذهب يفت نأو ؛برحلا نمز يف

 هبيصنت لاح يف هللا دبع ناكمايو , "0 ندرألا رهن يقرش نيطسلف يف ًالصفنم ًايبرع ًانايكو ؛ندرألا

 .يبرعلا نايكلا اذه ءاشنا سأر ىلع نوكي نأ ؛ندرألا قرش يف ةطلس يذ زكرم يف

 راشأ دقف :ندرألا قرشب ةقلعتملا لشرشت ت ةطخ ىلع ةماه تاضارتعا ةدع ةرهاقلا رمتؤم يف ترهظ

 نأ ىلا نديد ماهدنيو ؛ماعلا هريتركسبو ,نيطسلف يف يماسلا بودنملا ؛ليئوماص تريره ريس

 ايناطيرب ىلع ضرعت تناك ممألا ةبصعو) نيطسلف ةقطنم يف ندرألا قرش تلخدأ ممألا ةبصع

 ندرألا قرش لصفت نأ ةدرفنم ايناطيربل ًاحومسم سيلف (ةقطنملا ىلع بادتنالا ةلود نوكت نأ

 ةيبرعلا ندرألا قرش ةقطنم مدختست نأ وه ليئئوماص هاشخي ناك ام نا .نيطسلف ضرأ ةيقب نع

 ديول برعأو ."”نيطسلف برغ يف ةينويهصلل ةيداعملا لامعألا ىلع ضيرحتلل ةدعاق ةلصفنملا

 ا ا ا 01 ا 1 اا ا ا ل

 ,.06076521؟ ناتحفصلا ءهسفن عجرملا (؟4)

 .57/8 ص :بورضملا ملاعلا :لشرشت ؛تربليج ()

 .061 5557 ناتحفصلا ؛هسفن عجيملا هرقل

 تميس سال لا ا هاب



 مالس هدعب ام مالس

 مهل ةبسنلاب لصيف ناك نيذلا - نويسنرفلا ىري نأ وه هقلقأ ام ناف ءرخآ فوخ نع جروج

 نيدفارلا دالب يف امهدحأ  نييمشاه نيقيقشل ايناطيرب ةياعر نا هيف بوغرم ريغ ًاصخش

 سيئر لسرأ دقو .ًايزازفتسا المع ةيروس ةبتع ىلع امهاتلك ناتقطنملاو ؛ندرألا قرش يف رخآلاو

 كتاحارتقا ثحب ...ءارزولا سلجم نا» :اهيف ركذ (سرام) راذآ 7" يف لشرشت ىلا ةيقرب ءارزولا

 يف نيقيقش بيصنت نأب ًاروعش كانه نا .اهيلع ةريثك ذخآم كانه تناكو ندرألا قرش نأشب
 نييسنرفلا لبق نم هيلا رظني فوس «يسنرفلا ذوفنلا ةقطنمل نيتقصالم نيتقطنم يف هسفن تقولا

 هل انططخ اننا نودقتعيسو ؛ةيروس يف مهعضو ىلع رطخ هنأب هنورسفي فوسو ةبيرلا نم ريثكب
 دقي دمع

 ال ًايبرع ًالح» حرتقي نأ لشرشت نوتسنوب تدح يتلا بابسالا مهفتي ءارزولا سيئر ناك

 لصفنم يبرع نايك ةماقال ةلواحم ةيأ يدؤت نأ فاخ هنكلو :"”ندرألا قرش ةلكشمل «ًاينيطسلف

 .ةفلكم ةديدج تاطروو تاطايترا يف ايناطيرب جز ىلا «ندرألا رهن يقرش

 ندرألا قرش يف ًاقالطا ةموكح ةيأ ةماقا نكمي ال هنا ءارزولا سلجم عانقا يف لشرشت حجن دقل

 ريغ نم هنأ ىلا راشأو .ةقطنملا ىلا ,ريدقت لقأ ىلع ةريغص ؛ةيناطيرب ةيركسع ةوق لاسرا نود نم

 يبيرجت ساسأ ىلع هنكمي هللا دبع نكلو ءروهش ةعضب نم رثكأ دلبلا يف هللا دبع ىقبي نأ عقوتملا
 .مكاحلا بصنم لغشيل دلبلا لهأ نم صخش رايتخا يف دعاسي مث « «ماظنلا تيبثت يف دعاسي نأ

 :ندرألا قرش نأشب جروج ديول اهحرطي يتلا طسولا لحلا ةركفب ذخألا ىلع لشرشت قفاو دقل

 ةقحلم اهنأ وأ ةيبرع ةظفاحم اهنأ ىلع لماعُتف ءاهتراداو ةقطنملل يبرعلا عباطلاب ظافتحالا عم»
 ”ا (نيطسلفب

 ,ةينويهصلاو اسنوفل ةيداعملا تاكرحلا طبض ىلع دعاسيس هللا دبع نا لشرشت رظن ةهجو تناك

 ىلع دعاسي يمشاهلا لحلا نأ هيأر ناك .ندرألا قرش يف اهرقم ميقتس تاكرحلا هذه ناف الإو

 هللا دبع نأ سنرول ساموت ىأر دقو .اهقلخ ىلا (داقنلا لوقي امك) يدؤي الو لكاشملا هذه لح

 نم سيلو ؛ةريبك ةطلسب عتمتي ال صخش» هنأل ةقطنملا يف ايناطيربل ًايلاثم ًاليكو نوكي نأ حلصي
 .(/”7«هبصنمب ظافتحالا يف هتلالج ةموكح ىلع دمتعي هنكلو ,ندرألا قرش لهأ

 مشاه لآب ءاقترالا اذه ءازإ :نييمشاهلل نيسفانملا بوعس لآ لعف بر يف ةريخأ ةلكشم كانه تناك

 ىلا دوعس نبال يلاملا معدلا عفر وه لشرشت هحرتقا يذلا لحلا ناكو .ًاديدج ًاميركت مهحنمو
 .(!ًايونس هينج ١٠٠٠

 1١501 -١508. ناتحفصلا :قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج ("7)

 ١15١08. ص ,هسفن عجرملا (8)
 ١1417. ص ,هسفن عجرملا ("9)
 .507 ص ؛بورضملا ملاعلا :لشرشت ,تربليج (50)

 ١4١4. ص قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج (1)



 ١555 ماعل ةيطسوا قرشلا ةيوستلا

 رداغ (سرام) راذآ "7 ليل فصتنم دنعو «(سرام) راذآ ؟؟ يف هتاسلج ةرهاقلا رمتؤم متتخا
 ىلا لصوتو هللا دبع عم تاعامتجا ةعيرأ دقع هلوصو ىدلو .نيطسلف ىلا راطقلاب ةرهاقلا لشرشت
 ًايدوو ال دتعم ناك هللا دبع فقوم نا» :ءارزولا سلجمل اهدعأ ةركذم يف لشرشت لاق .هعم قافتا
 حيحص فقوم» ةينويهصلل نيداعملا برعلا نيرهاظتملا نم هفقومو .«ةلود لجر فقومب هبشأو
 يفتس ةيناطيربلا ةهوكحلا داو هواقدصا نيئناطيربلا نأ لوقيو نيرفاطتملا تنويووف ؛قلطلاب
 .رهشأ ةتس ندرألا قرش مكحي نأ ىلع هللا دبع قفاو دقو .'' ””«ءاوسلا ىلع برعلاو بوهيلل اهدوعوب
 ,يناطيرب يلام معد عم ؛نييسايسلا طابضلا ريبك هتفصب يناطيرب طباض نم حصنلا قلتي ناد
 ةطخل ًاقفو «يتلا ةيوجلا دعاوقلا ءاشنا يف ةدعاسملا ىلع ًاضيأ قفاوو .ةيناطيرب تاوق نود نكلو

 .فاطملا ةياهن يف يناطيربلا فارشالا اهيلع زكتريس ؛لشرشت

 ىلع ةقلعملا اهلامآ نع لقت ال ,ندرألا ةئدهت يف هللا دبع ىلع ةقلعملا ةرشابملا ايئاطيرب لامآ تناك
 قيرط يف لشرشت د فقوت ثيح «ةيسنرفلا ارييفيرلا يف «ليد باك نمو .قارعلا ةئدهت يف لصيف
 ىلا ًايلك زاحنا دق هللا دبع نآ يل نيبت دقلد :ٌالئاق نوزروك دروللا ىلا بتك :نطولا ىلا ةدوعلا
 لا بيمتحو تدوم نهدتتا هذا هقنع هتان عي الا لمآ": ةيدرعلا ةلكسملا ةمئاكم لف انتا
 .("”7(سفنلا

 قرشلا بايت موكتلا نملجتو ءارؤولا سلجم نيزاح نانلا ل ةضدرغ جدل لشرتم
 ىظح دقف ,ةقطنملا يف نييناطيربلا نيفظوملا دييأت ةرهاقلا يف نمض دق ناك هنأ امبو داس
 قرشلا ىلع ديدجلا هططخم ضرفي نأ هتلواحم يف  ريدقت لقأ ىلع ًاتقوم هدلب ةدايق معدب
 «حييرم ريغ ىج» بوجو ىلا 117١ (ىينوي) ناريزح ١١ يف تراشأ «زمياتلا» ةديرج نكلو .طسوألا
 ةيكذلا هتلواحم نأ ىلا تراشأو .«اهيلا ىعسي يتلا ةينبلا يف اهلفاس اهيلاع رومألا بلق وج وه
 قيقحتل تايناكمالا هيدل رفاوتت نأ نود بلاطمل ةيعرش ءاطعاو ةبراضتملا بلاطملا نيب قيفوتلل
 تقو نيحي امدنع اهب ءافولا نكمي ال ةئراط ءابعأب ءايناطيرب مساب لوبقلا ىلا هتداق دق ؛كلذ

 .اهدأ ديس

 نودعتسي نويناطيربلا نولوؤسملا ناك ,هتياهن نم برتقي ةرهاقلا رمتؤم ناك اميفو ؛كلذ ءانثأ يف
 زيح ىلا جرخت نأ كشو ىلع تناك يتلا قارعلا ةلودل اكلم لصيف رايتخا ةيلمعل حرسملا ةرادال

 .قارعلا بوعش لبق نم ًايوفعو ًارح ًارايتخا ريتخا دق لصيف نأكو رمألا ودبي نأ ىلع ءبوجولا
 .نواعتلل دعتسم لصيف نأ ىلا مهنئمطي ام اوقلت دق نويناطيربلا نولوؤسملا ناكو

 ١578. ص ؛هسفن عجرملا (49)
 ١81717. ص .هسفن عجرملا (4؟)
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 دراودا ساموت نيب ةقيثولا ةقالعلا لغتسا :تارمعتسملا ريزو بصنم لشرشت ملستي نأ لبق

 لشرشت ريتركس غلبأ دق سنرول ناك .لصيف رظن تاهجو ىلا فرعتلا لجأ نم لصيفو سنرول
 ايناطيرب عم تاثحابم يف لوخدلل دعتسم لصيف نأ (رياني) يناثلا نوئاك فصتنم يف صاخلا

 يف هدلاو بلاطم لك نع يلختلا ىلع قفاو لصيف نأو ءاسنرف اهتلتحا يتلا ةيروسل ركذ يأ نود
 لك نأ يه :تاثحابملل اهحرتقي يتلا ةديدجلا ةيضرألا هذه ةدئاف نا» :سنرول بتكو .نيطسلف
 هعم نوؤديتسو ءةافلم نوكتس :هي انثنح انو اهنمةيءاقولا مث ام ءدوهولاو كادهعتلا :لئاتس
 .("9«اهنم ًاقالطنا ءاّنِب لمعب مايقلل لبسلا ريخو نآلا ًالعف ةمئاقلا فقاوملا لوانتي ًاديدج ًاثحب

 ةنجللا ءاضعأ نم مهريغو «لب بورتريجو ءسكوكو «٠ سنرول ّدعأ ؛ةرهاقلا رمتؤم داقعنا ءانثأ يف
 ىلا لصيف رفاسي نأب يضقت مهتطخ تناك .قارعلا شرعل لصيف حيشرتل ًاينمز ًالودج ؛ةيسايسلا
 دق هل ءاقدصأ نا هتايقرب يف لوقي نأو «قارعلا يف تايصخشلا رابك ىلا تايقرب لسري اهنمو ةكم
 ضرعي نأ ررق ؛هئاقشأو هدلاو عم رمألا يف لوادت نأ دعب هناو :قارعلا ىلا باهذلا ىلع هوثح
 .قارعلا بعش ىلع هتامدخ

 لاق ؛ندنل يف ناك يذلا ءلصيف ىلا ةلجاع ةيقرب سنرول لسبرأ ؛ةرهاقلا رمتؤم ضاضفنا سدل
 ةليسو عرسأب ةكم ىلا لاحلا يف هجوتلا وجرأ .لمأن اذك امك طبضلاب تراس رومألا» :اهيف

 :كدلاو لباقتل بهاذ كنا ىوس ًائيش لقت ال .ليصافتلا كل حرشأو قيرطلا ىلع كيقتلاس ...ةنكمم
 .(*”!«ةفاحصلل حيرصت يأ لاح ةيأب طعت الو

 رومألا هيلا لكوأ يذلا طباضلا نم ةجعزم ةلاسر سكوك يسريب ريس ملست ءًابيرقت هسفن تقولا يف
 يسايسلا ميعزلا ءبلاط ديس نا .«ًاريبك اآلدبت عضولا لدبت كليحر ذنم» :ةلاسرلا تلاق .دادغب يف
 اذه بجوميو ؛نسلا يف مدقتملا ريبكلا دادغب هيجو :بيقنلا عم قافتا ىلا لصوت ,ةرصبلا يف ريبكلا
 نوكي نأب نابلاطي» امهيلك نا . هتفالخ يف ةصرف هئاطعا ءاقل يناثلا حيشرت امهلوأ دناسي قافتالا
 بير الو «دييأتلا نم ًاريبك ًاردق ىقلي بلطملا اذه نأ ىلع لدت تارشؤم ةمثو .ًايقارع قارعلا مكاح
 عانقال دادغب ىلإ ةدوعلل سكوك عراس .('7«ةديدش ةمواقم هجاويس لصيف حيشرت نأ يف يدنع
 ضرتعملا ءبوعس نبا وه نيسفانتملا ءالؤه دحاو  ةسفانملا نم باحسنالاب نيسفانتملا نيهشرملا

 .ةيناطيربلا فورعملا عئانص كلذ ريغو لاملاب يضرتسا هنكلو ءنييمشاهلا دحأ حيشرت ىلع
 ًادكؤم ,ريهامجلا يف ًابطخ ىقلأو رئاشعلا ءامعز ىقتلاو .قارعلا يف بلاط ديس لاج كلذ ءانثأ يف

 ١411. ص .قفارملا دلجملا :لشرشت ,تربليج (40)
 :ىوميتلاب) 1971١ ماع ةرهاقلا رمتؤم :يبرعلا ملاعلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا سسا ؛ناميلك نوراها (1)
 1 ص( .ننكبوه زنوج ةعماج ةعبطم

 ماد



 0 «!نييقارعلل قارعلا» وه هراعش نا هنيع تقولا يف ًاددرمو ايناطيرب عم نواعتلا ىلا ةجاحلا

 امثيح ًاعئار ًالابقتسا» ىقلي بلاط نا عزفلاب ةمستملا ةيناطيربلا تارياخملا طابض ريراقت يف ءاجو
57 44 
 . !«بهذ

 يسيب لزنم يف ياش ةلفحل ءليوط تقو اهايأ هملست ىلع ىضم ةوعد ىقلت دق بلاط ديس ناك

 يف هدوجو مدع نع سكوك نم ًاراذتعا دجو ءهلوصو دنعو .ناسين فصتنم يف ةادقي يف سكوك
 دحأ هلقتعا ءياشلا لفح دعب لزنملا بلاط رداغ املف .فويضلاب مامتهالل هتجوز ًاكرات ,هلزنم

 .هلزنم نع بئاغلا هفيضم ؛سكوك يسييب ريس نم رمأب «سكوك لزنم ىلا هعم نييوعدملا فويضلا
 يسريب ريس نلعأ ,بلاط لاقتعال يلاتلا مويلا يف .يدنهلا طيحملا يف ناليس ةريزج ىلا بلاط يفن مث

 بلاط ديدهت ةهجاوم يف ماظنلاو نوناقلا ىلع ًاظافح يفنلا ةيلمعب رمأ هنا يمسر غالب يف سكوك

 ."!فنعلا ىلع ضيرحتلاب
 كانه تناك دقف .ىرخأ ًالاكشأ تذختا اهنكلو ءلصيف حيشرتل ةمواقملا ترمتسا كلذ نم مغرلاب

 ءاقبال ثلاثو «يكرت مكاح نييعت ىلا وعدي رخآو ؛ةيروهمج مايقل وعدي اهدحأ :ةفلتخم تاحارتقا

 يسريب ريس ةرادا تحت اهلاح ىلع رومألا ءاقبال عبارو ءدادغب ةيالو نع ةلصفنم ةرصبلا ةيالو

 .ايماس ايودنم هتفصب سكوك

 ىلا ندنل نم ؛(هبلط ىلع ءانب) نييناطيربلا هيراشتسم نم هيجوتب ءلصيف رفاس ءانثألا هذه يف

 ربلا ىلا لزنف ,ةرصبلا ىلا ايناطيرب ةقفن ىلع رداغ مث نمو ,هدلاو عم رومألا ىوس ثيح ءناجحلا
 يف ةيمسرلا ةدايقلا نا راسلا أبنلا ىقلت «بكرملا ىلع هدوجو لالخو .(وينوي) ناريزح "4 يف
 .ةمألا ىلع ًافيض هتعد دق بيقنلا ةسائرب دادغب يف ءارزولا سلجم  قارعلا

 ريغو ةدياحم اهنا يأ ؛ةيمسرلا ةيلايخلا ةصقلاب ةكسمتم ةيناطيربلا ةموكحلا ترمتسا .ًاراهج

 يبعشلا دييأتلا بسكل ةلمحب موقيو جرخي نأ لصيف ىلا بلطي سكوك ناك ؛رسلا يفو .ةزاحنم

 ."9بعشلا رارق تلبق اهنا ءاعدالا نم ايئاطيرب نكمتت يكل
 .قارعلل ًايروتسد ًاكلم لصيف نلعي رارق ىلع ءعامجالاب ءارزولا سلجم قفاو (ويلوي) زومت ١١ يف
 (سطسغأ) بآ ١4 يفو «هرايخ ىلع ةقفاوملل ءاتفتسا ءارجاب سلجملا حمس (ويلوي) زومت 17 يفو
 «معن» ب ةباجالا بلطتي يذلا ءاتفتسالا يف ًاحساك ًارصن ققح لصيف نا ةيلخادلا ةرازو تنلعأ

 ١55. ص ,هسفن عجرملا (47)

 ةبدأم بلاط ملوأ :يلي اموه ًالعف ثدح ام .ديدهت يأ بلاط ناسل ىلع درو دق نوكي نأ هيف كوكشم رمأ هنا 0

 ريغو ةفصنم ايناطيرب نكت مل اذإ هنا هانعم امي ًامالك بلاط لاق ةبدأملا لالخو ؛فارغلت يليد ةديرج لسارمل ءاشع

 ةيلعفلا هتاملك نع تاياورلاو .ىرخأ ةرم ةروثلا ىلا رئاشعلا بهت دقف ,نيسفانتملا نيحشرملا عم اهلماعت يف ةزاحنم

 .ةبدأملا ةمضاح نكت مل يتلا لب دورتريج اهردصم سكوك اهعمس يتلا ةياورلا .ةنيابتم

 ١45. ص ,هسفن عجرملا (44)

 ١55. ص ؛هسفن عجرملا (44)

 هازلا



 مالس هدحب ام مالس

 دالب» لحم «قارعلا» ةيمست تلحو :ءلصيف جيوتتب لافتحالا ناك (سطسغأ) بآ ٠١ يفو .«الد وأ

 .ةديدجلا لصيف ةكلممل «نيدفأارلا

 يمسرلا لالقتسالا ىلع هرارصاب نييناطيربلا جعزي :هجيوتت لبق ىتح أدب لصيف نأ ريغ
 قارعلا نيب تاقالعلا ديدحت حرتقاو .ةياصو ناك يذلا ؛ممألا ةبصع بادتنا ىلع هضارتعاو

 عضو رييغتل ًايعرش أقح نوكلمي ال مهنا نويناطيربلا ىعداف .نيدلبلا نيب ةدهاعمب ايناطيربو
 تماد ام ةدهاعم نأشب ضوافتلا ىلع اوقفاو مهنكل ,ممألا ةبصع نم ضيوفت نود نم قارعلا
 ىلا ةراشا ةيأ ةدهاعملا نيمضت ىلع لصيف ضرتعا دقو .بادتنالا ركذ ىلع ىتأت ةدهاعملا

 .ندثل يف ينألاو بضقغلا ةيبسم ؛ةنبس نمرثكا تاضواقلا ثرمتسا | ذكهو, نا نألا

 ةئيند ةبعل انعم بعلي لصيف نا» :ًالئاق جروج ديول ىلا لشرشت بتك 1577 ماع فيص رخاوأ يف
 اوثحبيل اوعمتجي نأ بجي ءارزولا هءالمزو هنا ءارزولا سيئرل لشرشت لاقو .('”7«ةردامغو ًادج

 لاق ؛مايأ ةعضب دعبو .قارعلا نم ايناطيرب بحسنت له وأ ءلصيف نولزعي له اوررقيو عضولا
 :ءارزولا سلجم ءاضعأل عامتجا يف لشرشت

 هنكلو بادتنالا ىلع ضرتعا دقل .قارعلا يف عضولا كبريو ةريبك تابوعص قلخي لصيف كلملا ناد
 اهل ساسأك بادتنالاب فارتعالل ًادعتسم سيل هنأ ريغ ؛ةدهاعم ىلع ةقفاوملل ًادادعتسا ىدبأ

 نيفرطتملا لامتسا ًارخؤمو ؛هعم ترمثأ ةجح نم امو .قارعلل ةخطل بادتنالا ماظن يف ىري هنأل
 .""«مهرمأ يلو نآلا هنوربتعي نيذلا

 يتلا ةمهملا .قارعلا نأشب قيمع قلقب رعشا» :ًالئاق ءارزولا سيئر ىلا لشرشت بتك ؛كلذ ديعب
 ءاوس  ةدحاو ةفيحص دجت نأ ردني» :لاقو .«ةليحتسم عقاولا يف تحبصا يقتاع ىلع اهتيقلأ
 ايناطيرب ءاقبل «رارمتساب ةيداعم ريغ « »  لامعلا مأ رارحألا مأ نيظفاحملا فحص نم تناكأ
 نأ حرتقاو ."!«قارعلا نم هديفتسن يذلا ام ىرأ ال يبلق ميمص نم» :فاضأو .قارعلا يف

 .””,لعف دالبلا كرتأس» هلبقي ممل اذإف ءلصيف ىلا ًايئاهن ًاراذنا لسرن

 يأ يف ىأ قارعلا يف ءبورهلا ةسايس دض انأ «ةماعلا ءىدابملل ًاقفو» :ًالئاق ءارزولا سيئر درو
 طفنلا نم ريبك ىطايتحا فاشتكا لامتحاب دئاسلا داقتعالا ىلا ًاضيأ راشأو .("'!...رخآ ناكم
 ًااقح نينكريمألاو ييشترقلا انملس اثثأ نيماع وا ماع. دعب دجت دقف كبلا انكرت اذإ» :ةقطخملا يف
 ."*«...ملاعلا يف طفنلا لوقح ىنغأ نم

 .15351 ص «قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج (00)

 .19717 ص ؛هسفن عجرملا (01)

 48١17. ص .بورضملا ملاعلا :لشرشت :؛تربليج (59)

 .هسفن عجرملا (019)

 8١8. ص ,هسفن عجرملا (08)
 .هسفن عجيملا )6(

 هالك



 19577 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 يف ةيكيتامارد ةيسايس تامزأ ةدع ترج نأ دعبو .تاضوافملا ىلع سكوك يسريب ريس رباث كلذلو
 نم ديدعلا تنمضت :157؟ (ريوتكأ) لوألا نيرشت ٠١ يف ,ةدهاعم دقع يف حلفأ ءاهارجم
 ةضراعملل ةجيتن نكلو ءًاماع نيرشع ةدهاعملا رمتست نأ ًاررقم ناك .بادتنالل ةماهلا ماكحألا

 عم ؛ماوعأ ةعبرأ ىلا ًاماع نيرشع نم اهتدم صاقناب اهليدعت ةنس فصن دعب ىرج «قارعلا يف
 ,ندنل يف نمياتلا» ةديرج ترمذت امنيب ءفوأ لالقتسا لجأ نم يقارعلا ناجيهلا رمتسا كلذ
 . هلمتحت نأ نم لقثأ تامازتلا ءبع اهيلع تضرف ذإ ءايناطيربل ةفصنم تسيل ةدهاعملا نأل

 .ةيمانتملا دوعس نبا ةوق نم قارعلا يمحت نأ ايناطيرب نم ةرشابم ًابولطم ناك هنأ يه ةقيقحلاو
 ترعش دقو .هللا دبع هاخآو لصيف ددهي ناك ءنييمشاهلل ةلالسلاب ىدعلا ؛يبرعلا لهاعلا اذه نا

 ىعدي ًافرم يف دقع عامتجا يفو ١1577. ماع ةياهن يفو .امهتيامحب ةمزلم اهنا ةيناطيربلا ةموكحلا
 تيوكلا عم ةيدوعسلا ةكلمملا دودح ددحت ةيقافتا بوعس نبا ىلع سكوك يسريب ريس ضرف .ريقع
 .قارعلاو
 .مهعضو تيبثتل اوطشن ,ةيناطيربلا ةيامحلا ىلا مهتجاح نم مغرلاب ؛نييقارعلا نييسايسلا نا
 لالقتسا نع يبنللا نالعا نأش اهنأش ١15177 ماعل ةيقارعلا  ةيزيلكنالا ةدهاعملا تناك دقل

 الو رصم حنمت ملف ."!يبرعلا قرشلل يسايسلا خانملا يف لدبت ليلد هسفن ماعلا يف ًايمسر رصم
 تالهؤم لكب ناعتمتي نينايك امهب ًافرتعم ناك كلذ عمو ءدودحم يتاذ مكح نم رشكأ قارعلا
 نكي ملو ءلالقتسالا لجأ نم سوفنلا نوجيهي نويسايسلا ءامعزلا ناك نيدلبلا الك يفو .ةلودلا
 .هسفن بولسألا عابتاب الا امهيبصنمب ظافتحالا ايناطيرب امهتنيع نيذللا نيكلملا عسوب

(0) 

 يف ةفشتكملا راثألا لاسرال 1977 ماع علطم يف سكوك يسريب ريس هب مدقت حارتقا نمزلا كلذ تامالع ىدحا (#)

 نم ةموكح قارعلا يف مكحلا ىلوتت نأ لبق يناطيربلا فحتملا ىلا ؛ةلجد رهن ىلع ةعقاولا ةقيرعلا ةدلبلا ءءارماس

 اعطقو اراثأ مهدالب ىلا نوذخأي نرق نم رثكأ ىدم ىلع نويبوروأ راثآ ءاملعو ةلاحرو لصانق ناك ."7بالبلا لها

 يف هتياهن ىلا لصو دق عضولا اذه نوكي نأ سكوك يشخ ةأجفو .قئاع يا نود طسوألا قرشلا يف عقاوم نم ةينف
 يف كولملا يداو يف نرقلا فاشتكا .رتراك دراوه ققح امدنع ءًابيرقت هسفن تقولا يفو ؛كلذ ةلكاش ىلعو .قارعلا

 دقف .هلعف ىلا لبق نم راثآلا ءاملع طق رطضي مل ام رتراك لعف ,نومأ خنع توت كلملا حيربض عقوم ىلع هروثعب ,رصم

 اوداعأو ,داوم نم مهل الح ام اوذخأو ًارس حيرضلا ىلا 1957 (ربمفون) يناثلا نيرشت ؟6 ةليل هئاكرش عم لخد

 ةيرصملا ةكلمملا يف تاطلسلا ةحلصمل حيرضلا ىلا لوألا مهلوخد هنا اوعدا ام ليثمتب اوماق مث حيرضلا متخ

 ةيرصملا راثآلا ةحلصم نم لوؤسم ىلوتي حبصأ (ربمفون) يناثلا نيرشت "7 ذنمو .يلاتلا مويلا يف :ةئشانلا

 ."!نوما خنع توت زنك نم ىرخأ ءازجأ اوذخأي نأ بناجألا ناكماب دعي ملف «تقولا لاوط ةسارحلا

 .؟58375- ؟4؟ ناتحفصلا «لب دورتريج ؛نوتسنيو 05١

 ةحفصلا ١151/8(/ ,سوشو نومياس :كرويوين) َورُت مل يتلا ةصقلا :نومآ خنع توت ؛غنفوه ساموت (01)

 .اهيلي امو



 مالس هدعب ام مالس

 لكاشمل يمشاهلا لحلا دمصي مل .لومخلا يف ًانعمم هللادبع ادب ,هتيلالقتسا يف انعمم لصيف
 ْ .ندرألا قرش

 نع هعدري همادختسا نأ ةلئاقلا ةجحلا ىه ءايناطيرب لبق نم هللادبع مادختسا بابسأ دحأ

 .هللا دبع فرعأ انأ» :ًالئاق لشرشت نأمط هنا دعب ام ف سنرول ىعداو .ةيسنرفلا ةيروس ةمجاهم

 ال لماخلاو بيرألا يبرعلا ريمألا اذه ناك دقل .("”7«ةدحاو ةصاصر قالطا ىلا ةجاح دجت نل

 ًاتقؤم ًامكاح هللا دبع مادختسا ىلع عيباسأ ضمت ملف .ةوق تارابتخا يف هسفن جز ىلا ةداع ليمي

 يف هتطلسل يدحتلا رهظو .مكحي نا نم فعضأ هنا نوجتنتسي نويناطيربلا نوبقارملا أدب ىتح
 هيبودنم ريصم ناكف يرئاشع فالخ يف طسوتلل هنع نييودنم لسرأ امدنع (ليربا) ناسين رهش
 دقو .اهقحسب موقي نأ يناطيربلا يماسلا بودنملا دشان ؛هسفنب ةنتفلا قحس نع ًامضوعو .لتقلا

 نأ أاملع ؛ةحفصملا تارايسلاو تارئاطلا مادختساب نذالا هئاطعاب يماسلا بودنملا باجتسا
 .ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا مادختسا ىلا ةجاحلا بنجتل ًاساسأ ناك نامع يف هللا دبع بيصنت

 ندرألا قرش يف هللادبع بوجو ىلع ًاجاجتحا ندنل يف اسنرف ريفس مدق «ًابيرقت هسفن تقولا ف

 نأ يناطيربلا درلا ناكو .ةيروس يف نييسنرفلا دض فنعلا ىلع ًاضيرحت لثمي هدوجو نا ًالئاق
 دعتسم ريغ وأ زجاع هنا رهظ ام ناعرسو .فنعلا اذه ثودح عنمي هللا دبع نإو ؛كلذ سكع رمألا

 لارنجلا لايتغا اولواحو لاجر ةعبرأ نمك (ىينوي) ناريزح رخاوأ يفف .فنعلا اذه عنمي نأل
 ياسلا بولا نم درا :ت اهاقلت يتلا تامولعملاو .ةيروس مكاحو يسنرفلا حتافلا ءيروغ يرنه
 تاطلسلا ثتمدقو .' س )«ندرألا قرش يلاهأ ىلع عقت 3 ةهيشلا نا» : : يه نيطسلف يف يناطيربلا

 جاجتحا دازو .تامجهلا هذه لثم عنم يف هللادبعو ايناطيرب قافخا ىلع ًاجاجتحا ةيسنرفلا
 .ندرألا قرش يف ةيرحب نولوجتي نوموعزملا ةلتقلا دهوش امدنع ةيسنرفلا تاطلسلا

 ىلا اذه هروعش لقنو ,هللادبع ةبرجت جئاتن ىلا ًاحاترم يناطيربلا يماسلا بودنملا نكي مل
 وه يبعشلا طخسلل ةديدعلا بابسألا دحأ نأ لشرشت غلبأف «(وينوي) ناريزح رهش يف لشرشت
 ىميدعو نورذبم مهنأ ىلع نييروسلا هللادبع ءاكرش ىلا نورظني ندرألا قرش يلاهأ نأ
 هللا دبع نا» :نيطسلفو رصم يف يناطي ,.ربلا شيجلل ماعلا دئاقلا بتك هسفن تقولا يفو ."”!ةءافكلا

 الجر هيطعن ذ نأ بجيف ًاعفان ًائيش هنم لعجن نأ انئش اذإو .. .عداخم ناسنا ىه ندرألا قرش

 تربويه لاق كلذ ديعبو ."'«همعدل ةيناطيرب تاوقو ؛هرومأ لكرييستب موقي ًايوقو اؤفك ًايزيلكنا
 ىدرت يذلا هللا دبع ىلع قافنالا يف رمتسن نأ امإ ىه ههجاون ام نأد :ىربكاش ىلا ريرقت يف غنوي

 ىلحتن نأ ىأ ؛ةاشملا نم ةريغص ةدحول ىتح اليد دعي مل يذلاو ؛ابيرقت يشالتلا دح ىلا هذوفن

 ١7١. ص ١1578(: :نارود ؛يا ىلبد :كرويوين) تراه لديل هتايح ةريس بتاك ىلإ سئرول .١.ت نم (58)
 .؟5١١ ص ,ةيئاطيربلا ةسايسلا سسا ,ناميلك (09)

 ) )1١ص ,هسفن عجرملا 1١5.

 ) )1١ص ؛هسفن عجرملا ١7؟.

 هةال4



 ١555 ماعل ةيلمسبوأ قرشلا ةيوستلا

 يم 7 ."7«...ًاتقؤم ولو . دلبلا كلذ ىلا ةريغص ةوق لسرنف ةعاجشلاب

 تالاجم :ةيلمعلا ةيحانلا نم ىري كاذنآ لظ يذلا ةيناطيربلا ةموكحلا يف ديحولا سنرول ناك
 ةفلك نع لقي هتفلك عومجم نأ» .ةتقؤم تالاجم اهنا ىلو  ندرألا قرش يف هللادبع نم ةدافالل

 :«ذفتد يذلا ىئاهقلا .لحالا نع رطتلا ىقفي +تاءاشا ةنآ انل نيسناأل هدكح ماطر دحاو جوف
 نكت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ امبو .""«ةءافكلا غلاب نوكي الأو ةريبك ةيبعشب عتمتي الآ طرشب
 و ا ا تمزح دق دعب
 هللادبع مكح ماظن نا ةلئاقلا ةركفلا ناف  ناجحلا ىلا همضب نيسح كلملل حامسلاب ىأ هتاذب
 ءاقب ىلا دنتسملا لحلا نأ سنرول ءاعدا نأ ديب .ةباذج ةركف تناك ,مسحلا ةعاس رخؤي تقوملا

 .اهريغ نمرثكأ لشرشت نوتسنو يوهتست يتلا ةجحلا لثمي ناك ؛ةفلك لقألا لحلا ىه هللا دبع
 اهرضحأ ةيمشاه  ةيزيلكنا ةدهاعم ىلع هعيقوتب ءايناطيرب ةدعاسم ىلع همزع هللا دبع رهظأ

 ,ةيحالصلا قلطملا لشرشت لثمم هتفصب سئنرول ءاج دقل .طسوألا قرشلا ىلا هعم سئرول
 نم ةياغلا تناك .ةدهاعملا ىلع عيقوتلاب نيسح كلملا عانقا ًالواحم زاجحلا يف ًاروهش ىضمأو
 مايألا ذنم برعللو هسفنل نيسحلا اهب مدقت يتلا بلاطملا لكل ةلماش ةيوست نوكت نأ ةدهاعملا
 .زاجحلل اكلم هب ايناطيرب فارتعال ًاديكأت ةدهاعملا م تنمضتو .ىلوألا ةيملاعلا برحلل ىلوألا
 بادتنالاب فارتعالا هيلإ بلطت كلذ لباقمو ؛هينج ٠٠٠٠٠١ اهرادقم ةيونس ةنوعم هل عفدتسو

 عقويس هنا ًانايحأ لوقي نيسحلا ناك .نيطسلف ىلع يناطيربلا بادتنالاو ةيروس ىلع يسنرفلا
 ىلع هتدايسب فارتعالا» :ام تقو يف بلط نيسحلا نا سنرول لوقيو .هيأر لدبي مث ,ةدهاعملا ىلع
 يف نسلا يف نعاطلا لجرلا اذه نا سنرول داقتعا ناكو . '"”'«ناكم لك يف برعلا ماكحلا رئاس

 نيعدلا خفر نكلو «هللا دبع عيد قوت ىلع سنرول لصح دقو . ًاليحتسم هعم لماعتلا حبصأ ,ةكم

 هتلواحم هللادبعل ًاركاش ناك سنرول نأ ىدبي كلذ عم .ىنعمللب اهلعج ,ةدهاعملا ىلع عيقوتلا

 .ًاعفان نوكي نأ

 ططخ نأشب هيأر ريغي هللا ديع ذخأ :ندرألا قرش 5 مكاح بصنم هيلوت ىلع روهش ةعضب يضم دعب

 «ندرألا قرش يف ةريصق ةدم ءاقبلا يوني هنأ نييناطيربلل ىحوأ دق رمألا لوأ يف ناك .لبقتسملا

 غلبأ سنرول نأ ريغ .ىرخأ نكامأ يف ةريبكلا هتاحومطل ًارظن ؛ًايبسن هل ةماه ريغ ةقطنملا نأل

 ًاحماط هللا دبع ناك دقل .ءاقبلا ىلع مزاع هللا دبع نأ ١57١ (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف هءاسؤر

 نوكت دق اسنرف نب داقتعالا ىلع هتعجش ةديدج تاروطت نأ رهاظلاو ؛ةيروس شرع ءالتعا ىلا

 نم ةبرقم ىلع ءاقبلا ىلا لام كلذلو .هفده قيقحت هل حيتت ةحلاصم ىلع ضوافتلل ةدعتسم

 .ايروس

 .1717 ص ؛هسفن عجيرملا (19)

 5١1 ص ءهسفن عجيملا (17)

 7١5. ص ءانيارطضا ريما ؛كام (14)

 هاو



 مالس هدعب ام مالس

 نوج تناس نأ كلذ .هللا دبعب ةيلاعف رثكأ مكاح لادبتسال ةحلم ةجاحلا دعت مل هسفن تقولا يف
 حبصأ - ةيبرعلا ةريزجلا هبش يفشكتسم رابك دحأو - سأب تاذ ةيناطيرب ةيصخش وهو ؛يليف
 أدب ؛كيب .ف لينولوكلا , سنرول قيدص نأ ؛كلذ نم مهأو .هللا دبعل ديدجلا يمسرلا راشتسملا

 ةدايقب ًاقحال ةوقلا هذه تحبصأو .ةيناطيرب ةدايقب نييماظن بونج نم ةيودب ةوق ليكشت يق

 ًاقفو نسحتي ماظنلاو نوناقلا عضو نأ ادبو .بوهرملا يبرعلا شيجلا  بولغ نوج ؛هفلخ

 دقتعي سنرول أدبو .لاملا نم ريبك يفاضا غلبم قافنا نود نم يأ ,سنرول اهمسر يتلا طوطخلل

 ,ةنسح ةركف:,فاطملا ةياهن قف ىف هللا ديه ءاقي نأ

 ىلع ةظفاحملاو ؛ندرألا قرشل مكاحك  برعلا ةريزج هبش نم مداقلا  هللادبع ةدناسم نكلو

 اينعي ءيموقلا مهنطو ةماقال اهيف ناطيتسالا .وهيلا عيطتسي ال ةيبرع ةيمحمك ندرألا قرش
 تناك اذإف .يدوهيلا يموقلا ناجولا عيجشتب يضقت يتلا روفلب نالعا ةسايس ىلع جورخلا
 ةووتلا عدها ةجوتيمةنادب قوكم قلق“ ا يا ول و

 هبش نم صخش ىلا ةيلحملا ةرادالا ميلست وأ دلبلا نم ةثملاب نيعبسو ةسمخ يف ناطيتسالا نم

 ممألا ةبصع بادتنا يف هل اديسجت دجو دق روفلب نالعا نا .يدوهي ىلا سيلو «برعلا ةريزج

 ضوفي يذلا  بادتنالا كص ناك 191717 147١ ةدملا يفو ءايناطيرب ىلا نيطسلفب دهع يذلا

 ةيامح عم ؛يدوهي يموق نطو ءاشنا اهتمهم لعجيو ؛نيطسلف ىلع ةيصو نوكت نأ ايناطيرب
 ناك انو .هيلع ةقفاوملل يناطيربلا نائربلا ىلا ممالا ةيصع نم هقيرط ذخأي  .رهيلا ريغ قوقح
 يف يدوهي يموق نطو ةماقا - حامسلا ىتح وأ - ىلع عيجشتلا مدع ىه تقوملا لشرشت رارق

 تديعأ كلذلو ؛بادتنالا ماكحأ ريغي نأ ررق دقف بادتنالا ماكحأ ضقاني ؛ةيقرشلا نيطسلف

 .ندرألا رهن يقرش روفلب نالعا ةسايس قيبطتب ةمزلم ريغ ايناطيرب نأ ىلع صنت ثيحب اهتغايص

 نهوي نأ هنأش نم «ةيقرشلا مهبودح صيلقت نأل :قلقلاب نوينويهصلا ءامعزلا رعش دقل

 ةهج نم نيطسلف نيب دودحلا نييعتل اسنرف عم تضوافت امدنع ايناطيرب نأ اميس ال ؛مهجمانرب
 ميياح بتك دقو .ةيلامشلا مهبودح ىلع عقت ضرأ نع تلزانت ؛ءىرخأ ةهج نم نانبلو ةيروسو
 ىلا لوصولا نم نيطسلف مرح» :اسنرف عم قافتالا نا 117١ ماع لئاوأ يف لشرشت ىلا نامزياو

 ةريحب يقرش ةبصخلا لوهسلا اهبلسيو «كومريلا رهنو ندرألا رهن يلاعأ كالتما اهمرحو :يناطيللا
 يدوهي ناطيتسال ةدعاولا نكامألا مهأ دحأ نآلا ىتح ربتعت تناك يتلا لوهسلا هذه ءايربط
 عم مودأو «باؤمو ؛داعلج لوقح نآ» : ًالئاق بتكف «ندرألا قرش ركذ ىلع ءاج مث .«قاطنلا عساو

 لوقحلا هذه ىلعو ؛نيطسلفب ًايداصتقاو ًايفارغجو ًايخيرات ةطبترم ...كوباج رهنو نونرأ رهن
 نع ةينغلا لامشلا لوهس تخلس نأ دعب يدوهيلا يموقلا نطولا حاجن ريبك دح ىلا نآلا دمتعي
 ةلاسر ةيكريمألا ةينويهصلا ميعز :زيدنارب يضاقلا لسرأ دقو ."”7«اسنرف ىلا تحنمو نيطسلف

 رهن هايم نادقفل ًايسأتمو ؛هنيع عوضوملا ىلع ًأدّدشم 157١ ماع ةياهن ليبق روفلب ىلا ةيقرب

 .588- 1586 تاحفصلا ,ةيناطيربلا ةسايسلا سسا ,ناميلك (19)

 هالك
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 .77ندرألا قرش لوهسل ةيداصتقالا ةيمهألا ىلا هابتنالا ًاتفالو (نانبل نآلا وه ام يف) يناطيللا

 مهنا كلذ .ًايرادا ندرألا قرش لصف ةضراعمل ةيوق ةلمحب نوينويهصلا ءامعزلا مقي مل كلذ عم
 ةرازو ترظن اذكهو .تقوم ءارجا درجم  ببس نود نم سيلو لصفلا اذه اوريبتعا

 زجوأ ىربكاش نأ ريغ ؛ةفلتخم نيلوؤسملا رابك رظن تاهجو تناك دقل .رمألا ىلا تارمعتسملا
 قرش ىلا لوخدلاب ةينويهصلل حامسلا مدع ررقت هنا لاقف ؛هؤالمزو وه هيلا لصوت يذلا قافتالا
 ."”«ايئاهن اههجو يف بابلا داصيا مدع عم نكلو ؛نهارلا تقولا يف ندرألا
 ةسرشلا ةينيدلا برحلا يف ايناطيرب طرويس ندرألا قرش يف هللادبع ءاقبا نا لشرشتل نيبتي مل

 نيبصعتملا «نييباهولا ناوخالا» نكلو .مشاه لآو دوعس لآ نيب برعلا ةريزج هبش يف ةمئاقلا
 ةنس ضمت امو ؛.1577 ماع يف هللا دبع ةمجاهمل ءارحصلا يف ملاعملا ةحضاولا ريغ دودحلا اوربع
 ةثالث نيب امب ردقت «ناوخالا» ةعامج نيريغملا نم ةوق تلصو دقل .ندرألا ىلا هلوصو ىلع ةدحاو

 روهظ ىلع ةدحاو ةعاس ةريسم (ندرألا ةمصاع نآلا) نامع نع دعبت ةطقن ىلا فالآ ةعبرأو فالآ
 نينسلا تاروطت تّرج دقو .("ةيناطيربلا ةحفصملا تارايسلاو تارئاطلا اهتقحسف ؛لامجلا

 ىوتنا امم ةرشابم رثكأ :ءهنع عافدلاو ندرألا قرش مكح يف رودب مايقلا ىلا ايناطيرب ةقحاللا
 ,ةلكشم هللا دبع يف نوري اوذخأ نأ نويناطيربلا نولوؤسملا ثبل امو رودلا اذه نوكي نأ لشرشت
 .ةلكشمل الحال

 ةتقوم تابيترت اهرابتعاب تارمعتسملا ةرازو اهتدعأ ىتلا تابيترتلا ةعومجم ناف كلذ نم مغرلاب
 هبش نم مداقلا ريمألا رقتسا دقو .مئاد يسايس عقاو لكش نمزلا عم تذختا ءطقف ةيرادإو
 ةدقعملا ةسايسلا يف ًامئادو ًاديدج ًالماع اوحبصأو نامع يف :ةيبنجألا هتيشاحو برعلا ةريزج
 برعلا نيب نيطسلف ميسقتب رركتي تفي ال ناك يذلا حارتقالاو .نيطسلف ىلع بادتنالا ماظنل

 ريغ ةيبرع ةرسأ ىلا يطعأ دق دالبلا نم ةئملاب نيعبسو ةسمخ نا ةلكشمب مدطصي ناك ؛بدوهيلاو
 تفرجناو «ةلقتسملا ندرألا ةلود دعب ام يف تحبصأ ةثدحملا ندرألا قرش ةقطنم نا .ةينيطسلف

 ندرألا نأ نآلا ىسنن ام ًاريثك اننا ؛ةقيقحلاو .نيطسلف ةيقب نع لصفنم نايكك دوجولا ىلا ًاجيردت
 .نيطسلف نم ًاءزج ناك

 .5715 ص ؛هسفن عجرملا (17)

 .؟917 ص ءهسفن عجرملا (19)

 ,نيتمصاختم نيتكلام نيترسا نيب ءارحصلا برع ملاع عقاولا يف تازج امنإ ,هللادبع اهتيامحب ايناطيرب نا (*)
 ىلع لدت ١1/4 ماع يف امهتيمست لازت ال ناذللا ناديحولا نادلبلاو .ةئزجتلا طخ ةيندرألا بودحلا نم تلعجو
 طخ وه لازي ال امهنيب يلودلا دحلاو .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا امه يلئاع كلم امهنا

 .نيتكلاملا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يترسا نيب ةئزجتلا





 نيطسلف 5 ةلأسمو لشرشت

(0) 
 يفو ١355591957١ نيتنسلا يف تارمعتسملل ًاريزو هتفصب لشرشت هجاو
 ةيوعمص «ندرألا رهن يبرغ نيطسلف يف ةجعزملا لكاشملا هتجلاعم ءانثأ

 ةلأسعم يه نيطسلف يف ةلأسملا تناك: .قارعلاو ندرألا قرش عم هلماعت يف هجاو امم ربكا
 ركذتتي نأ ًامئاد لهسلا نم نكي مل هنا دح ىلا «ًاديدش ًاباهلا رعاشملا تبهلا يتلا ةينويهصلا
 فرعذ امك ةحيحص ةروصيو  نيطسلف نوينويهصلا روص دقل . عقاولا يف ةلكشملا يه ام ءرملا

 اوناك نيذلا سانلا فاعضأ ةرشع وأ ةسمخ نع لقي ال ام ةشاعا ىلع رداق دلب اهنا  نآلا
 دحآ ديرشت نود بوهيلا نينطوتسملا نييالم مجودقل عستم كانه ناك كلذلو .كاذنآ اهيف نوشيعي

 .ةمسن ٠٠١٠٠١ مهددع ناك امبر نيذلا برعلا ناكسلا نم

 نكلو ءنيطسلف يف عئالطك ناطيتسالل نيدعتسم بوهيلا نم ديدعلا نكي مل تقولا كلذ يف

 اذهلو «بوهيلا نم ديدعلا كلذ ىلع مدقي نأ ءنوشخي اوناك برعلاو ؛نولمأي اوناك نييتويهصلا
 ىعدا دقل .ةينيطسلفلا ةسايسلا يف ةيزكرملا ةلأسملا ءديق نود دالبلا لوخد يف دوهيلا قح راص

 نكلو «دالبلا ينغي نأ هنكمي يبوهيلا عورشملا نأ دعب ام يف اونهربو  ةينويهصلا ءاقدصأ
 هنوكلمي يذلا ليلقلا ماستقا ىه مهيلإ بولطملا نأب ءارقفلا برعلا نيحالفلا عنقأ نم ةمث ناك

 .ءابرغلا عم

 ملمس نم ةنس لبق نيطسلف يف تثدح ,ةينويهصلل ةيداعم ةيبرع بغش لامعا نأ ًاقباس انيأر دقو
 ىلع ليوط تقو ضعي ملو 141١. (رياربف) طابش رهش يف تارمعتسملا ريزو بصنم لشرشت
 ىتح «ماعلا كلذ نم (سرام) راذآ يف ةرهاقلا رمتؤم لالخ طسوألا قرشلا لكاشم لح هتلواحم

 8 نم لوألا مويلا يف افاي يف بغش لامعأ تثدح دقف .ىرخأ ةرم نيطسلف يف عضولا رجفت

 لتنق لوألا مويلا لالخف :لتق لامعأ ىلا تروطت بهن لامعأ اهتايادب تناكو 155١ (ويام)

 رئامس ىلا لاتقلا دتما ءءامدلا هيف تقيرأ عوبسأ لالخو .ًايدوهي نيثالثو ةسمخ برعلا ءامغوغلا

 هاله
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 . لامعا تناك :ةسيئرلا ندملا جراخ ةيدوهيلا ةيعارزلا تارمعتسملا ٍبزعلا ناخب ذإ :كبلا ءاخنا
 .. نييعويشلا نم ةريغص ةئف:نلع بضغلل ًارجفت لضألا يف ىه افاي يف تادب ىتلا ةيبرعلا بغشلا
 ...ةبكا :ةعومجم لهب كماقوي مهتقبشي ةره اظش. ةسننفانلاةنيذملا طببو ىلا :ةيقيرط :اوقشر نيذلا. ميقا
 ب يف تناك اب ارظسقالا:نإب عابطنإ نييناطيزبلا ئد'كلكتشت:كلذاو دوهيلا يتيكارتسالا نم ةقلؤم
 , :نيذلا نا.,ةيركسعلا ةزادالا يف ام ةدم. مدخ يذلا «نوتنورب نتباكلا ىعدا دقو. ةيفشلب اهساسأ

 :+ يي ةزوث حمصت" دقعويلا- :تاراجنفنا»::ناةنكاوت ةفنشالبلادوهيلا». مه.بقشلا لامعإ. يف.اوببنست
 '0عدغلا

 :. ةرجلبلا:اقفاقي [:«ةيجزعلا.احامجنهلا لم («نليثوماص, ترهره ريبس نمسا ربيزاقملا :لعفر ير ناكتدقل
 .هنم يمزعلا:تفقعلا ةافاكبم نق دؤتأ نأ. نؤينويهضلا ءانغزلا:فاخف ::ًاتقؤني نيطسلف:ىلاب ةيدوهيلا
 ؛ راها دتفا: نيطننبلف لع نناطيزبلا هبا ذتنالا.نوكي نإ نىلاو :فقعلا:هدجت ناهض ىلإ ::ليئوماصي بق
 3 لافلضاع
 1.ةديرج تركذ 37257 ١ (سطسغ1).بآ ١ يفو.: غاظنلا:ةناعتسا يف :ليئوماض ةرادا:تاطابت دقل
 قنشت ادن اراغلاف . ةيلئالا هوفتولا ارئاس نو ةؤقفيف لاختشلا ا ميتنيالو امالعلا ءقلمألا | نامزموفياتلا»
 ٠ :ةدوقفم تاطلسلاب ةقثلا نا». : «نمياتلا» ةديرج لسارم ئعداو..«.:.:ندرألا قرش نم ابيرقت ايموي
 ناك ماعلا .ننألا نا .نولوقي انس نبكالا (ناكتسلا | نا».ةافانضأو ءاوتسلا ىلع زعلاو بوهيلا: دل
 :«كازتألا دهع يف ًاريثك لضفا

 مهيعش نؤينويهلطلا ءاهللزلا .للص او. .قزكتت: لق :نهنأكو» تقب ةيبؤعلإ.ةبقلشلاا لاعشعأ | نأ .عبمو
 !(81 نواظتلاو نم الثلسلا :كوذبحي , بزلعلا"مظعمأ ناب ةئفتقث نعيتفاتلاوب بززعلا ميم ةهافتلا

(2 

 ..ةيبرعلا بغشلا لامعا داما ةلواحم يف اههجاو يتلا ةريبكلا لكاشملا ىدحا نا لشرشت معز يف
 ..اهيلع دمتعي يتلا::ةيناطيربلا تاوقلا نأ يه .ةينؤيهصلل يلاوملا.:جمانربلا ذيفنت يف نارمتسالا عم

 .:نوتنورب:.يد..يس قاروا«طسؤوألا قرشلا نكرم. :ينؤطنا:تناس ةيلك .دروفسكوا )١(

 :بوهيلا نا 1515١ ماع. فيض يف ىشع يناثلا ينويهصلا رمتؤملا هخاثتفا دنع فولوكوس.موحان لاق:(*)

 نواعتلاب انمهنا لاق .نيبعشلا نيب ةيخيراتلا طباورلا دكأ .ذإو .«ةيبرعلا ةمألا-عم مالسب لمعلا ىلع: نوممصم»
 :نيتعا دقو ,«::.ةقباطتم امهحلاصم» ؛ناو :«قرشلا بوعشل لامكلا ئهتنمن. فضتت ةديدج ةايح قلخ:نع»::نازداق

 .:نوتأني ال».:بوهيلا نأ .بزعلا ناكنملل دكاو::,نيمزجملا نم ةريغص ةعامج عنض نم ةريخألاةيبرعلا بغشلا لامعأ
 :ةوكتس جاتنالل.ةديدجرداصنم:نوحتتفيس لادتغالاو مالسلاو دجلاب مهنا. :طلستلا جورب :ةسدقملا :ضرألا ىلا

 . "هلك. قرشللو مهل ةكرب

 19171١ لوليأ ؟-نمياتلا ةديرج يف همالك درو (1)

 تل



 1555 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوسنلا

 ْق برعلا شاع دقف : :نيطسلف يف نييناطيربلا ىلع همهف لهسي ًارمأ ةينويهصلل ءادعلا ةلاح تناك
 نيلوؤسملاو دونجلا نا مث .مهضرأ وأ مهتايح رييغت نوديري ال مهو ةديدع ًاروصع دالبلا
 لاحلا ةعيبطب دوهيلاو .يأرلا اذه نع مهل نوربعي ءالؤهو «برعلا طسو ًايموي نولفعي نييئاطيربلا
 ةيضق نم ًاريبك أءزج نكلو ؛ًارمع قمعأ ضرألاب مهتقالعو ,نيطسلف يف ًاضيأ نوشيعي
 ةيحان نمو «ةيخيرات ةيضق ةيحان نم يهف :لماكلاب ًاسوملم نكي مل ءاهتوق ىلع ؛ةينويهصلا
 ةشيعم ىوتسم بلجي نل يدوهيلا عورشملا نأ ىنعمب) ةيلايخ ةثلاث ةيحان نمو ؛ةيرظن ىرخا
 ىلا ًاضيأ دنتست ةينويهصلا ةيضقلا تناكو .(لبقتسملا يف الإ دالبلا ناكس عيمجل ًاريثك ىلعأ
 اوري مل نيطسلف يف ةيناطيربلا ةرادالا ءاضعأ نكلو .ادنلوبو ايسور لثم نكامأ يف بوهيلا ةاناعم

 .اهيلع نيعلطم ةرورضلاب اونوكي ملو ةاناعملا هذه طق مهتيعأب

 ,يبنللا شيج يف يدوهيلا قليفلا سسأ يذلا ينويهصلا لضانملا ءيكسنتوباج ريميدالف لوقي
 ةجلاعم ىلا فدهت ىدملا ةديعب «ةيلايخ» ةيرظن ةينويهصلا نأ اوأر نييناطيربلا نييركسعلا نا
 ةيلايخلا ططخلا هذه نأ يكسنتوباج لوقيو .ميلس ساسأ ىلع موقت ال يلاتلابو ؛ملاعلا للع
 ."”ةمكاحلا تاقبطلا ىلا يمتنملا يداعلا يزيلكنالا تاعزنل ةسكاعم تءاج .ملاعلا نيسحتل

 بتك) ءالؤهو .نيفرتحملا نيبرعتسملاب ىألم نيطسلف يف ةرادالا نا ىلا اضيأ يكسنتوباج راشأو
 ةغللا ةسارد ءانع اولمحت مهنا دح ىلا (مهناهذأ يف هوروصت امك) يبرعلا ملاعلاب نومرغم (لوقي
 ةيضمت لجأ نم ايناطيرب ةرداغمل نيدعتسم اوناكو ؛ةيندملا ةمدخلل مهسفنأ ليهأتو ةيبرعلا

 نيطسلف عباط ةيؤر يف نوبغري ال مهنا يعيبطلا نمو .يبرعلا طسوألا قرشلا يف ةينهملا مهتايح
 .ريغت دقو يبرعلا

 ةضراعملل سيئرلا ببسلا نوكي دق ام ,ديدشت نودو .ًافيفخ أسم يكسنتوباج سم دقل
 اهل تسيلف .بعاتملا ببست ةسايسلا هذه نأ ىه ببسلا :روفلب نالعا ةسايسل ةيناطيربلا
 ةرادالا ةمهم نأ نيح يف ء:ناكسلا نم ربكألا ءزجلا نولكشي نيذلا برعلا ىدل ةيبعش
 نييندملاو نييركسعلا نا مث .مهؤاضراو ناكسلا ءوده ىلع ظافحلا يه ةيناطيربلا ةيرامعتسالا
 اومعني نأ نوعيطتسي مهنأ دلل يعلو اهدا نم مهيدل ,نيطسلف يف نييناطيربلا
 ,ندنل اهتنبت يتلا ةسايسلا الول ؛ىضرلاب رعشت دالب يف مهتمدخ لالخ ةيملسو ةئينه ةايحب

 ةرادالا ضرعتو ناكسلا نيب فنعلاو رتوتلا ببست ةسايسلا هذهو ءًاروف اهمهف نكمي ال بابسأل

 .رطخلاو بعاصملل ةيناطيربلا ةيلحملا

 هناي نطخلاوةيعاسكلا * دايز ىلا ىذا نييناظيوبلا طنا قاطفشلا نا 'ةيركسلل ودي انو
 تثدح دقل . خوضرلل ةدعتسم نكت مل ندنل نأ نيح يف .يبرعلا تنعتلاو ةيبرعلا ةمواقملا عجش

 ١114(, ,نامركا درانرب :كرويوين) زتاك ليوماص ةمجرت ؛يدوهيلا قليفلا ةصق ,يكسنتوباج ريميدالف (1)

 .114-1595 ناتحفصلا

 هما



 مالس هدعب ام مالس

 ميعز رايتخا يف نيطسلف يف ةرادالا لخدت اهنا ؛ةمئاد بقاوع ىلا يدؤت نأ اهل ردق ةنيعم ةعقاو
 .نيملسملا ناكسلل ينيد

 هتمهم فظوم يتفملاو .15؟١ (سرام) راذآ ؟١ يف سدقلا يتفم ةافو تناك ةعقاولا هذه ةيادب
 ةرادالا نأ ريغ .هتقطنم يف ءاتفالا لاجر ريبك وه سدقلا يتفمو ,ةيمالسالا ةعيرشلا يف ءاتفالا
 يف نيملسملا ميعزو ربكألا يتفملا هتمس ءاهراكتبا نم هنا ىدبي بقلب هيلع تمعنأ يتلا ةيناطيربلا
 يتفملا ةموكحلا راتخت ,مهنوناق يف نويناطيربلا هجمد يذلا ,ينامثعلا نوناقلل ًاقفوو .('!نيطسلف

 .ةيمالسالا ةيباختنالا ةئيهلا مهيمست نيحشرم ةثالث نيب نم ديدجلا ربكألا

 مكح نأ قبس ءهرمع نم تانيرشعلا طساوأ يف ءبغشلل ريثم يسايس وهو ءينيسحلا نيمأ نكي مل
 تعقو يتلا بغشلا لامعأ يف يدايقلا هرود ببسب (هنع وفع ردص مث) تاونس رشع نجسلاب
 ةجيتن ديدجلا ربكألا يتفملا بصنم يف نيع كلذ عمو :ةثالثلا نيحشرملا نم ًادحاو 147١.: ماع
 بتكم يف ىضع ىهو «دنومشتر تسنرأ ىعدي ةينويهصلل هئادع يف فينع فظوم اهربد ةديكم

 .يناطيربلا يماسلا بودنملا ةيراتركس

 ًانيدم ناكو ,ةيرصملا ةماعلا لاغشألا ةرادا يف برحلا لبق مدخ يرامعم سدنهم دنومشتر

 ًادحاو ًالزنم سدقلا يف همساق يذلا ميمحلا هقيدص ءنروتس دلانور ىلا نيطسلف يف هتفيظوب
 ريبعت دح ىلع) هتمهمو :نيملسملا عم طابترا فظوم نيطسلف ةرادا يف هلمع ناك .تقولا ضعب
 يف لوؤسم لوقي ؛(”!«ةينويهصلا ةمظنملل ًاريظن ام دح ىلا نوكي نأ» (نوتيالك تربليج لارنجلا
 يتلا «ةينويهصلا ةسايسلل هتوادعب رهجي ًاودع» ناك دنومشتر نا ندنل يف تارمعتسملا ةرازو
 يف يا  تاونسب كلذ دعبو ؛:ةسايسلا هذه ىلع ةلمح نش دقو ."!ةيناطيربلا ةموكحلا اهعبتت
 يماسلا بودنملا نا :ًالئاق نيطسلف يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ىلا بتك - 1974 ماع
 ,نيطسلف يف ةينويهصلا ةنجللاو :ندنل يف تارمعتسملا ةرازو يف طسوألا قرشلا ةرئادو ؛هيفظومو
 ."7«ةريرش اهربتعا نأ الإ يننكمي ال حور ماهلاو ةرطيس تحت نوعقي امنإ» ؛ةينويهصلا مهعابتاب

 يف ينيسحلا نيمأل نيينيطسلفلا نيملسملا ةماعزو ربكألا يتفمللا بصنم دنومشتير نمض امدنع

 هجو هنا رهظأ نمزلا نكلو .ةينويهصلا ىلا ةبرض هجو هنأب دقتعي ناك هنأ دب ال .5١؟١ ماع
 برد ىلا مهدوقيس ربكألا يتفملا ناك نيذلا نيطسلف برع ىلا ًايريمدت ًارثأ قمعاو ىسقأ ةبرض
 يضارأب فزاج دق «ءيش ال وأ ءيش لك ديرب رماغم ىهو ,ربكألا يتفملاف .ءامدلاب ءيلمو دودسم

 دحأ درط وأ ريمدت بودح ىلا يدوهيلا  يبرعلا عارصلا يف ناهرلا عفر امدنع ؛مهحاورأو برعلا

 ةعبطم :ندنلو رفوناه) ةحقنم ةعبط ءىرخا ةيطسوا قرش تاساردو سواه ماثاشت ةياور ؛يرودك يليا (؟)
 .4 لصفلا ,(1544 .دنالغنا ىين يف ةعماجلا
 .16 ص .هسفن عجرملا (0)
 .هسقن عجرملا (1)
 .هسفن عجرملا (1)

 همك



 ىلاو ةيزانلا ايناملا ىلا ةياهنلا يف هتداق ربكألا يتفملا قيرط نأ .برعلا وأ دوهيلا  نيفرطلا

 ذإ - ةيبرعلا نيطسلف ىلع ةرطيسلا هل نكت مل ينيسحلا نيمأ نأ عمو .رلته فلودأ عم فلاحتلا

 ءالو ىلع سفانتلا يف ةزيم هحنم ربكألا يتفملا بصنم نإف- هتماعز ىلع نوريثك نوسفانم هل ناك

 .ًاديدش ًاماسقنا مهسفنأ ىلع نيمسقنملا نيطسلف يف برعلا ناكسلا

 تمدختسا ىل نيرخآ ءامعز نوعبتيس نيطسلف ىملسم ناك له فرعن نا ًاقالطا ناكمالاب سيل

 ةردايم هتثدحأ يذلا رثألا ىدم بودح يف نكلو . ىرخأ قرطب اهذوفنو اهتطلس ةيناطيربلا ةرادالا

 ةيضقل الو  ةيبرعلا ةيضقلل ًانوع نكت مل ةردابمل هذه نأ دجن :ةينويهصلل ةيداعملا ل

 .ةيرطضملا نيطسلف يف مدقتلا قيقحتو مالسلا لالحا امهتلواحم يف ةيناطيربلا ةموكحلاو لشرشت

 ول

 ينالقعو طيسب د جمانربب ,ةكيرملاو مياشملا ةريثملاو ةدقعملا نيظبسلف ةلاتسم ليشرشت براق أ

 نيطسلف راز :امدنغو.. عيمجلل ةديفم اهنا دق دقتعيو ةينويهصلا ةيرجتلا نايتخاب نمؤي ناك . جضاوو:

 :15151 (سرام) راذآ 7١ خيراتب ينيطسلف يبزع دفول لاق ةرهاقلا سستؤم دعب .

 نوديجتسي:يموق نطو ىأ .يموق زكرم مهل نوكي:نأ بجي نيمذرشملا .دوهيلا نأ يلج باوصاهنإ»

 ًاقيمهو ًاميمح ًاطابترا اهب اوطبترا يتلا نيطسلف يف نكي مل نا نطولا اذه نوكي نيأو ءمهتدحو هيف. .
 ريخلو.:دوهيلا ريخلو :ملاعلا ريخل نوكيس كلذ نأ ىرن نحن ؟ةنس فالآ ةثالث نم رثكألا

 نأ ىلع نومزاع نحنو «نيطسلف يف نينطاقلا بزغلا ريخل ًاضيأ هنكلو :ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ..
 ("'«ةينويهصلا نع ةمجانلا مدقتلاو ري يس اج هسجو

 دق : :ىوخأإ ةنكمأو ايسر يف. دوهيلا داهطتخا نأ رعشي ءروفلب لثم 0 «ناكو 0 لق 2

 . ةلكشملا لخي نيطسلف يف ئدوهي يموق نطو ءاشنا ناؤ ءهرسأب ملاعلل ةلكشم:قلخ

 ةايحلا يف نيكراشملا :ًايسايس نيطشانلا دوهيلا نم عاونا ةثالث كانه نأ .لشرشت يار ناكو ..
 ,ةمادهلا ةيلودلا ةيفشلبلا ةديقعو فنعلا ىلا اوهجتا نيذلاو ؛هيف اوشاع يذلا دلبلل ةيسايسلا .

 ةيسنلاب.ةلأسملا نأ :هيأز يفو . ةينويهصلا قيزط ىلغ نامزياو.ةيناج رؤتكدلا:ءارو اوراس نيذلاو
 مدق ىلع ةلماكلا.ةينطاوملا نيمورحم ءايسور لثم نادلب يف اوأشن نيذلا ءملاعلا بوهي ةيبلغأل

 :ةسامحلا .دقتم دقتم ينطو هسفن وه هنأ.امبو . ةنياهضوأ ةفشالب نونوكي له يه.« ,مهريغ عم ةاواسملا ...1

 .اهعيجشت يغبني ةيحص ةرهاظ ةيدوهيلا ةيموقلا رستعا.دقف

 1571١ َناذآ 151١5 نومت :" ءزجلا.:5 دلجملا ..قفارملا دلجملا :لئشرشت .,س نوتسنو :تربليج .نترام-(4). +:

 .157* ص.:(151/8 :نيلغيم نتوه :نطسوب)

 8417 دين
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 :لاق دقف

 ةيامحبو ندرألا رهن فافض ىلع انتايح نمز يف تئشنأ نا ءثدحي دق هنا ىرأ ام ثدح ام اذإ»
 هذه يف ًاثدح كلذ نوكيسف ؛ يدوهي نييالم ةعبرأ وأ ةثالث مضت دق ةيدوهي ةلود يناطيربلا جاتلا
 صاخ وحن ىلع نوكيسو .ًاعفان ؛هيلا انرظن امفيك ثدحلا اذه نوكيسبو ,ملاعلا خيرات نم ةلحرملا
 .)(ةيناطيربلا ةيزؤطاربمالا ملاضم حصا عم ًامجتستم

 157١. ماع لئاوأ يف  تارمعتسملا ريزو بصنم ملستي نأ لبق  لشرشت هبتك ام اذه
 نكمي هنا دقتعا هنكلو ,نيطسلف برع لبق نم ةينويهصلا ةضراعم نع ًٌالفاغ لشرشت نكي مل
 لولحلاو «ةيبيغرتلا تاءارغالاو ءساسألا يف مزحلا نيب عمجي جمانربب ةضراعملا هذه ىلع بلغتلا
 فيفختب برعلا نيينيطسلفلا روعش ءاضرتسا «تارمعتسملا ةرازو ىلوت امدنع لواح دقو .طسولا
 نيطسلف عبر يف ًالوأ ةينويهصلا رابتخا ررق ًافنآ انرشأ امكو .ةينويهصلل ايناطيرب ةدناسم
 ةثالخ ىلا ًاقحال اهدادتما نأشب كلذ ءانثأ يف رارق ذاختا مدعو ءبسحف ندرألا رهن يبرغ عقاولا
 مازتلالا فيرعت ةداعا لشرشت لواح ؛كلذ ىلع ةوالع .ندرألا قرش ىلا  ىرخألا عابرألا
 دل ل لق راكم لما دب سنام ل ع كطيو نورت قاطو كال حرتقا دقف : يناطيربلا
 لذنم يف ىرج صاخ ثيدح يف) .روفلب نالعا ةغيصب دوصقملا ىه اذه نا ىعداو .ًايدوهي ًانايك
 ًامئاد ادصق امهنا» :هل الاقو امهالك ءارزولا سيئرو روفلب هضقان ١157١: ماع فيص يف روفلب
 ."2فاطملا ةياهن يف ةيبوهي ةلود مايق روفلب نالعاب

 مهفواخم نا هراهظاب ؛برعلا ترواس يتلا بيرلا ديدبت لشرشت د لواح ؛كلذ ىلا ةفاضإ
 برعلا اوبلسي نل دوهيلا نيرجاهملا نأب ًامئاد ججاحي ناك دقف .ساسأ ىلا دنتست ال ةيداصتقالا
 دوعت ةديدج ةورثو ةديدج لمع صرف نوقلخيس سكعلا ىلع مه لب ,مهيضارأ الو مهلامعأ
 .ًاعيمج ناكسلا ىلع ةدئافلاب

 ...برعلا فيخي ام ةقيقحلا يف كانه سيل» :مومعلا سلجم يف لاق 117١ (ىوينوي) ناريزح فو
 ةديازتملا ةورثلا قيرط نع هتشيعم ريفوت نكمي يذلا ددعلا نع ةدايز يدوهي يأ مودقب حمسي نلف
 :ندنل ىلا ءاج يبرع دفول لوقلا ررك بآ رهش يفو ."'"«دلبلا تاورث ةيمنتو
 ...مهتشيعمل لئاسو نم نوئشني ام دودحب الإ دوهيلا مودقب حمسي نل هنا ةرملا ولت ةرملا مكتربخأ»
 وأ هقوقح ناسنا يأ بلس نم اونكمتي نلو .دحأ ضرأ اوذخأي نأ دوهيلا عيطتسي نلو
 ةيمنت اوؤاش اذإو ؛مهل اهعيب ريغلا دارآو ريغلا ضرأ اورتشي نأ اوؤاش اذإ امأ ...هتاكلتمم

 )٠١( ناسين : ءزجلا ,هسفن عجرملا ١17١ ص, 355 يناثلا ني كت 006 ١1.,

 ا
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 هس 3477 ماعلا ةيطسبوأ قرشلا ةيوسنلا

 .""7«(كلذ اولعفي نأ يف) ...قحلا مهلف ,ةبصخ قطانم ىلا اهليوحتوروب نآلا يه قطانم ةحالفو

 دوهيلا مامأ يتلا ةمهملاو ...ءوسب مكباصأ دحأ الو .. .عيمجلل 0 كلانه» :('"؟دفولل لاقو
 ل «نوكلمت امب اومعنت نأ الإ مكل ٌمه ال متنأف .مكتمهم نم ًاريثك بعصأ

 «مهب نوتأي نيذلا سانلا دوأ ميقي ام ,روبلا يضارألا نمو رافقلا نم اوعدبي نأ اولواحي

 سيلا ١ نضوافقتلا اوضفري نأ فاصنالا نم سيل هنا ًايكاش يبرعلا دفولل لاق اهسفن ةبسانملا يفو

 ناو ؛ًائيش يطعي الآ بجي نيبناجلا دحأ نأ هنظ يفو تاثحابم ىلا ءرملا يتأي نأ فاصنالا نم

 ةليسو تالزانتلا هذه نوكت نآل ةنامض نود ؛ةماهو ةريبك تالزانت مدقي 37 بجي رخآلا بناجلا

 .«مالسلل

(5 

 حارتقا حرط دنع ًايداع ًارمأ ناكف ؛ةيبوروألا ةيسايسلا ةفاقثلا يف ًاسمغنم هتايح لشرشت ىضمأ

 ميصخلا تاجاح اهنمض نمو ءاهتابغرو ةينعملا فارطألا عيمج تاجاح باسح بسحي نأ ءام
 داعبتسا يف 514١و ١91١5 نيماعلا يف زروتسبو نوتيالكو رنشتيك ركف امدنع ءاذكهو .مهتابغرو

 اسئرف ضوعت نأ ايناطيربل يغبني هنأ ىلا اوهبنت ءبرحلا دعب يبرعلا طسوألا قرشلا نم اسنرف
 دق اذه نأ عمو .ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف ةيميلقا بساكم ىلع اهلوصح ىلع صرحلاب كلذ نع

 بساكم ايناطيرب تققح ام اذإ هنأب ًايعقاو ًارارقا ناك دقف ءاسنرف هلبقت امل ًايعقاو ًاميوقت نوكي ال
 .اهلئانت نإ له اسئرف نضت فوشف ةيميلقا

 ,برحلا دعب ام ايكرت يف - ةيبوروأ ةينهذوذ ةلود لجر وهو - لامك ىفطصم ددح ؛كلذ رارغ ىلعو

 همهف ساسا ىلع ًاضيأ لب ءايكرت تاجاح ساسأ ىلع طقف سيل ةيكرتلا ةيموقلل ةيميلقا بلاطم
 .ايكرت ناريج هب لبقي دق امل

 ىلا ءاج يذلا يبرعلا دفولا يف هنيبتي مل هنكلو ءلشرشت هفلأ ةلودلا لجر ةكنح نم ًاعون اذه ناك

 بلاطمب ةفدهتسم ةقطنم نيطسلف تناك .هبلاطم راركت ىوس ًائيش دفولا اذه لعفي مل ذإ .ندنل
 وأ تاجاح ىأ فواخم وأ بلاطم ةيأل ًاباسح بسحي مل يبرعلا دفولا نكلو :ةبراضتمو ةدقعم
 ةيبرعلا ةيموقلا ضيوعتل اوعس نيذلا «نيينويهصلا ءامعزلل ًافالخو .هصخي ناك ام الإ مالحأ
 ةيبرع يتاذ مكح قطانم ةماقا اوأترا نيذلاو «ةيروس يف ةيسنرفلا بلاطملا دض برعلا ةدناسمب

 نوراتخي نيذلا برعلا ىلع بوعت ةيداصتقا ريغو ةيداصتقا دئاوفل ًاططخ اودعأو ,نيطسلف نمض

 .1؟5 ص ؛هسفن عجرملا (1؟)

 .هسفن عجرملا (14)

 ا ا



 مالس هدعي ام مالس

 ينامألا عم اوقفاوتي نأ برعلا ةداقلا لواحي مل ءيدوهيلا يموقلا نطولا دودح نمض شيعلا
 .ةيدوهيلا تاجاحلل ًاباسح اوبسحي نأ وأ ةيدوهيلا

 امم ريثكب ًاطابحا دشأ ىه ,سانلا ءالؤه ةلكاش ىلع نييطسوأ قرش عم لماعتلا نأ نيبت دقل
 نا .برحلا دعب طسوألا قرشلا ةرادا ةيناكما ةرم لوأل تريثأ امدنع ءبرحلا نمز يف ندنل هتليخت

 نكي ملف :اولعفي نأ نييسايسلاب ضرتفي ام اولعفي مل  لشرشت رظن يف  يبرعلا دفولا ءاضعأ
 لجأ نم ةئملاب دحاو ميدقتل مهدادعتسا مدع ًارهاظ ناكو .قافتا يأ  قافتا ىلا لصوتلا مهفده
 ميدقتل زفاح يأ رخآلا بناجلا ىلع اوضرعي مل كلذلو .ةئملاب نيعستو ةعست ىلع لوصحلا

 .ىودج نود نكلو - برعلا ةداقلا لشرشت لداج دقل .تالزانت

(0) 

 ًاعنتمم ؛ةيبرعلا ةئيهلا سيئر ,"ينيسحلا اشاب مظاك ىسوم ةسائرب ؛ندنل ىلا يبرعلا دفولا ناك

 ,لشرشت هنع بيجيو ًاَلاؤس دفولا ءاضعأ حرطي نا امف .لشرشت هلوقي ام مهف نع رهاظلا يف

 تاراما لشرشت رهظأ دقو .لشرشت در اوعمسي مل مهنأكو ىرخأ ةرم هنيع لاؤسلا اوحرطي ىتح

 ,رمألا ةياهن يف هومهفي نأ لمأ ىلع هتبوجأ رركي لظ هنكلو ءبولسألا اذه ءازا بضغلاو طابحالا
 الإ دوهيلا ىلا اضرأ برعلا عيبي نلو ؛برعلا نم ذخؤت نل ضرألا نا لوقلا ررك حورلا هذهبو

 .اهعيب اوؤاش اذإ
 نيطسلف يف ضرألا ةلأسمو .اهرهاظ يف ىدبت امك اهعقاو يف طسوألا قرشلا يف رومألا تناك ام ًاردان
 نيذلا برعلا نع همالكب لشرشت هانع ام ًالعف مهف ندنل ىلا يبرعلا دفولاف .كلذ ىلع لاثم
 ًاضرأ اوعاب نيذلا دحأ ناك هسفن ءدفولا سيئر ءاشاب مظاك ىسوم نأل ؛دوهيلل ضرأ عيب نوؤاشي
 ىلا اهب ءاج ىتلا ةيبرعلا بوفولا يف نورخآلا ءاضعألا ًاضيأ هلعف ام اذهو ."”بوهي نينطوتسمل
 .اهتقحل يتلا ماوعألا يفو 1977 19171١- نيماعلا يف ندنل

 ةردن نيطسلف يف تسيل هنا ىلع 1514 ماع يف اققتا دق نامزياو ميياح روتكدلاو لصيف ريمألا ناك
 نيبارملاو نيكالملا نم ةلق هيلع رطيست ضرألا نم ًاريبك ًاءزج نأ يه ةلكشملا امناو ءضرألا يف
 نم ةشيعملا فافك له سفتلا قشب لصحتلا كت نيحالفلا نم ةقحاسلا ةرثكلاو :'"7برشلا
 ةريبكلا تاكلتمملا نأ نيح يف :يرلا ةحيحش ,ةبرتلا ةليزه ؛لوصحملا ةليئض ضرالا يف صصح
 . .نيبئاغلا نيكالملاو ةذفنتملا ىسألا ىلا دوعت ةبصخلا يضارألا نم

 .باشلا ربكألا يتفملا هبيرق نيبو هنيب سابتلالا راذح (*)

 انيلوراك ةعماج ةعبطم :ندنلو ليه لباشت) ١91١1١7 ١1974 نيطسلف ٍِق ضرألا ةلاسم «يتس ثينك )١5(

 .51 ص ١1944(: «ةيلامشلا

 .ا2ا/ ص ؛هسفن عجيرملا (11)

 همك



 ىلع يدعتلا مدعب يضقت ١4914 ماع لصيف ىلع نامزياو اهضرع يتلا ةينويهصلا ةطخلا تناك
 ةحولفملا ريغو رفقلا يضارألا حالصتسا كلذ نم الدبو ءبرعلا نوحالفلا اهحلفي يتلا ضرألا
 برعلا نيكالملا رابك نأ نيبت هنأ ديب .اهتبوصخ ةداعتسال ةيملعلا ةيعارزلا بيلاسألا مادختساو

 .©!ادج ةريبك حابرأب  دوهيلا نينطوتسملا ىلا ًاضيأ ةبصخلا مهيضارأ عيبل نيقاوت اوناك
 ىدحا نأ دح ىلا ءأدج ةعفترم ًاراعسأ نوضرعي اوناك دوهيلا يضارألا يرتشم نا ةقيقحلاو

 راعسأب دوهي نينطوتسم ىلا ليزرج يداو يف ضرألا نم ًاعطق تعاب توريب يف ةيبرعلا تالئاعلا
 لبق نم نيربجم برعلا نكي مل .""'يلصألا ءارشلا رعس فعض نينامثو نيعبرأ نيب حوارتت
 حبصأ نأ ىلا دوهيلا ىلع ضرألا نم ريثكلا نوضرعي اوناك سكعلا ىلع لب ؛عيبلا ىلع دوهيلا
 ًايفاك الام نوكلمي دوهيلا نونطوتسملا نكي ملف :لاملا ىه ءارشلا نم ّدحي يذلا ديحولا لماعلا

 .""مهيلع برعلا اهضرع يتلا ضرألا لك ءارشل

 اهسفت ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةمعزتملا ةقبطلا نا لب ءنيينيطسلفلا ريغ برعلا ىلع رمألا رصتقي ملو
 عير نع لقي ال ام نا .نلعلا يف عيبلا اذه ركنتست اهنا عم ءيضارألا عيب يف طروتلا ةديدش تناك
 امإ ؛دوهيلا نينطوتسملل ًاضرأ اوعاب نيينيطسلفلا برعلل ةبختنملا ةيمسرلا ةدايقلا ءاضعأ
 ١ يماع نيب ةعقاولا ةدملا يف مهتالئاع دارفأ قيرط نع ىأ ةرشابم

 ةيلحملا ةضراعملا قمع مهف ءيست اهتلعجف ةينويهصلا ةدايقلا تللض دق تاقفصلا هذه لعل

 اذه مهف يف ءىطخت مل ةيناطيربلا ةموكحلا ناف ؛ىرخأ ةهج نمو .يدوهيلا ناطيتسالل ةيقيقحلا
 ةلأسم تجلاع اهنا يأ :يبرعلا درلا ةعيبط ىلع مكحلا يف ًاضيأ تاطخأ لب ءبسحف قمعلا

 يف اوأطخأ مهنا امإ هءالمزو لشرشت ناف كلذلو ؛ةروزم تسيلو ةيقيقح ةلأسم اهنأكو ضرألا
 برعلا ةمواقمف .مهفلا ةءاساب اورهاظت وأ ةينويهصلل برعلا ةمواقمل يقيقحلا ساسألا مهف

 ةعومجم يفو :بناجألا نم فوخلا يف روذج اهلو «ةينيدو ةيفطاع روذج اهل يدوهيلا ناطيتسالل

 برع ناك دقل .مهطيحمرييغت دصقب ددج نومداق قفدتي امدنع سانلا ىلع ذوحتست ىتلا رعاشملا

 نوتسنو ةلباقملل تءاج يتلا ةيبرعلا دوفولاو .رطخلاب ددهم ةايح طمن نع نوعفادي نيطسلف

 برحلا لالخ ةيندتم تايوتسم ىلا ةينيطسلفلا ةيعارزلا تاكلتمملل يداصتقالا جتانلا طبه ؛ةفلتخم بابسال (*)

 ةروف ةجيتن الا لخدلا ىوتسم ىلع ةظفاحملا نم برعلا نيكالملا ةقبط نكمتت ملو ءةرشابم اهدعبو ىلوألا ةيملاعلا

 هنولوقي امع رظنلا ضغب ؛«برعلا ءايرثألل ةصرف يدوهيلا ناطيتسالا ناك .ةمخضتم راعسأب ضرألل دوهيلا ءارش

 ةمالظ يه ةيقيقحلا ةمالظلاو .ريوزت وهف عيبلا ىلع مهومغرأ دوهيلا نأ مهؤاعدا امأو ءسانلا مامأ كلذ فالخ

 اذهلو :نيرخآلا لالغتسا نوضراعي اوناك دقف نييكارتشا دوهيلا نوعرازملا ناك الو .ءارقفلا برعلا نيحالفلا

 يف ةلماعلا ةيبرعلا يديألا تناك ةيبرع عرازم نورتشي دوهيلا ناك امدنع اذكهو .مهسفنأب نولمعي اوناك ببسلا

 .اهلمع دقفت عرازملا هذه

 )١7( ص ؛هسفن عجيرملا 195.
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 مالس ةدعب ام مالس

 ميل كلذ خم الذب تناك لب «ةيفؤيهستلا ةضراحم يقيقتلا ساتنألا اذه نع عض مل ؛لش لشرشت

 ىلع مهمالك لشرشت لبق دقو .ناكسلا نم ديزملا ةشاعا عيطتسي ال دلبلا نأ سانا ىلع اهتجح
 كانه 'نميل هنا مهل تيثيل لمعي ذخأ مث ,ةيداصتقا بابسأل نوضرتعي مهنا: مهلوق لبقو ؛هتالع

 .ةيداصتقالا مهفواخم غوسي ام

0( 

 نيل ةنناتكتفالا :كزقلا 00 نأ نوظاو مان زفا هلا ناك ازازق لشرف ذختا 1579 عامي
 رهن يداوو ةجوعلا يداو يف ةيث ام - ةيئابرهك عيراشللزايتما حنم ىلع قفاو امدنع ؛غوسم اهل

 اذه ناك دقو .ايسور نم يدوهي سدنهم وهو :غربنتور ساحنب ىلا زايتمالا حنم دك :ندرألا
 حالضتسا ناكمالاب لعجي امم ,يرلا هايمو ةقاطلا ريفوت لجأ نم ىدملا ةديعب ةطخل ًاعفادنارقلا
 ىلغ ةرابج ةوطخ لوا كلت تناك :نيرشغلا 'نرقلا سسيياقم قفو ًايداصتقا اهرامثتساو يضارألا
 نييالملاب مهددع ردقي ناكس ةشاغإ عيطتست نيطسلف نأ ينويهصلا ءاعدالا تابثال قيرطلا
 .برعلا نوقطانلا يعدي امك فولألا تائمب سيلو

 اذهو ؛يراجت ريغ ساسا ىلع هليومتو عورشملا حرط ىرج نأب ةصاخ ةروصب لشرشت بجعأ دقل
 عورشم ذيفنتل نودعتسم مه نم مهدحو نيينويهصلا ريغ سيل نأ مومعلا سلجم غلبي هلعج ام
 .اذهك ساسأ ىلع اذهك

 برع كرت ول ؟مالكلا اذه قدصي نمف .مهشفنأب عورشملا ذيفنت مهعسوب برغلا نا يل ليق»
 ءابرهكلاو يزلا هايم ريفوتل ةيلعف تاوطخ ذاختا ىلع ةنس فلا لالخ اومدقأ امل مهنأشو نيطسلف
 اهقرحت يتلا نفقلا لوهسلا يف ةماقالاب- نيفشلفتملا سائلا نم ةنفح مهو  اوفتكالو ,نيطسلف يف
 نخبلا يف تنصل اهزاجنا وذو ةبئاثن اهقفذت يف زمتنست نورألا نهن هاَيَم نيكرات ؛نسمشلا ةعشأ
 ."7(تيملا

 نسحا اوضلختسي نا مهيلغ ناب > ةيادبلا ذنم مهرذنا اًملثم - برعلا ناذنا يف لشرشترمتسا
 فيض يفو .اهتامازتلاب ءافولا ىلع لاوحألا لك يف ةمزاع ايناطيرب نأل ؛مئاقلا عضولا نم دئاوفلا
 نا» :ندنل ىلا ءاج يذلا يأرلا بلصتملا ينيطسلفلا يبرعلا دفولل لشرشت كت لاق ١57١ ماع
 مكل هتلق .ةرملا ىلت ةرملا مالكلا اذه مكل تلق دقو .روفلب نالعا قيبطت يونت ةيناطيربلا ةموكحلا
 ىلع ةمزاغ ةيناطيربلا ةموكخلا نا .نآلا مكل لوقأو :مايأ لبق مومعلا سلجم يف هتلقو .سدقلا يف
 ."7(ةلعافل اهناو :نوفلب دعو قيبطت

 ناك . كلذ ريغب داقتغالا ىلع برعلا ءامعزلا اوعجش نيطسلف يف ةيناطيربلا ةرادالا يفظوم نكلو

 : هذ 3 ناتحفصلا ؛بورضملا ملاعلا :لش :رشنت ؛تربليج ( 0 ٠"
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 515١؟ ماعل ةيطسوأ قوشلا ةيوستلا

 ةضراعمب نونوحشم نيطسلف يف يناطيربلا شيجلا نم 4٠/ نأ ردق امدنع ًابتتكم لشرشت
 ةيناطيربلا شويجلا دئاق ,فيرغنوك لارنجلا ههّجو ميمعت يف ءاج دقو ."””روفلب نالعا ةسايس
 هل نكلو «ةسايسلاب لغتشي الأ ًايمسر شيجلا يف ضرتفي» ؛دونجلا عيمج ىلا ,نيطسلفو رصم يف
 ريغ بقارملل نآلا ىتح رهظ نيذلا برعلا عم ءالجب يه هفطاوع نيطسلف ةلاح يفو» فطاوع

 ىلا فيرغنوك راشأو .«ةيناطيربلا ةموكحلا مهيلع اهتضرف ةملظ ةسايس اياحض مهنا ناحنملا
 ةموكحلا يطعت الأب» هتقث نع برعأف ءروفلب نالعإل لشرشت هاطعأ يذلا قيضلا ريسفتلا

 سيل ةيدوهي نيطسلف ءاشنا ىلا يمرت يتلا ةنياهصلا نيفرطتملا ةسايسل دييأت يأ طق ةيناطيربلا
 ىلإ ميمتلا اذه وزيكانش نوح لشن امدنعو , "ليقف هماستتلا ليبس لعالا نحو اهدف برعلا

 امهم كلذك ىقبيسوو ةينويهصلل داعم همظعم ظحلا ءوسل نيطسلف يف شيجلا نا» هغلبأ ءلشرشت
 , "يهل ليق

 سلجم ىلع لشرشت اهممع ةركذم .وربكاش بئان ءغنوي تربويه بتك ١112١ ماع فيص يف
 تمس امهم ةينويهصلل نيئوانملا نييندملا نيفظوملا عيمج لزع ىلا» :اهيف ًايعاد ءءارزولا
 ريس دوجو نأ امك .نييركسعلا نيلوؤسملا ةلكشم جلاعت مل ةركذملا هذه نكلو ."”«مهتناكم

 هجوتلا يف ريثأت رهاظلا يف هل نكي مل ةيندملا ةرادالا سأر ىلع زديد ماهدنيوو ليئوماص تربره

 .ةبترم ىندألا نيفظوملل يسايسلا

 تاطلسلا ةدئاسم ىلع لوصحلا نم طونقلا هباصأ نم ًاضيأ دوهيلا ناكسلا نمصض كانه ناك

 عافدلل نورطضم دوهيلا نا ءيدوهيلا قليفلا سسؤم ,يكسنتوباج ريميدالف لاق دقو . ةيناطيربلا
 لاق ١577 (سرام) راذآ 7 يفو .ةطرشلا الو شيجلا اهيدؤي نل ةمهملا هذهف ءمهسفنأ نع
 أطخ اوبكترا دق ًافرطت رثكالا نيينويهصلا ضعب نا» :ىندأل قرشلا يف «نمياتلا» ةديرج لسارم
 .«اناغاه ىمست ةيرس عافد ةوق نيوكتو دالبلا ىلا ةحلسأ بيرهتب ًايمارجا

 كلمت ايناطيرب تناك اذإ امع لءاستت ايناطيرب يف ذوفن تاذ تايصخش تادب :نمزلا رورم عمو

 دقل .هذيفنت ةبوعص تنيبت ينويهص جمانربل أدييأت نيطسلف لالتحا يف رارمتسالل تايناكمالا
 خيراتب) اهتفصو يتلا روفلب نالعا ةسايسل اهمعد يف ةسمحتم «نمياتلا» ةديرج تناك

 ءافلحلا اهانبتي نأ نكمي يتلا ةديحولا ةميلسلا ةسايسلا» :اهنأب ١97١( ليربأ /ناسين
 ترشن ١177 ماع عيبر يفو .تابوعصلا مكارت عم ترتف اهتسامح نكلو ؛«يدوهيلا بعشلا ءازا
 بتكملا يف مدخ نأ قبس يذلا :نفيرغ بيليف ملقب تاقلح تس يف تالاقم ةلسلس «نمياتلا» ةديرج

 دوهي ىلع ةمئاللاب ىقلأو ,نيطسلف يف ايناطيربل ةيهاركلا ديازت اهيف حرشو «برحلا لالخ يبرعلا
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 مالس هدعب ام مالس

 هفطاعت ببسب شيجلا ىلا موللا هجو امم رثكأ ,مهدض عقت يتلا بغشلا لامعأ ببسب نيطسلف
 ماعلا يأرلا نا ةقيقحلاو برحلا مئس دق يناطيربلا شيجلا نا هتجح تناكو .نيبغاشملا عم
 .ًاضيأ برحلا مس يناطيربلا
 ,زفيرغ تالاقم ةلسلس يف ةيماتخلا ةقلحلا نمضت يذلا 1977 (ليربأ) ناسين ١١ ددع يفو
 اهيف تداعأ «يناطيربلا بئارضلا عفاد» رظن ةهجو نع ربعت ةسيئر ةلاقم نمياتلا» ةديرج ترشن
 نأ ايناطيرب عيطتست له تلءاست اهنكلو ؛نيطسلف يف ةينويهصلا ةبرجتلا ةميق ةركاذلا ىلا
 انيسح له وه لاؤسلا نكلو :مامتهالل ةريثم ةبرجتل اهنا» :تلاقو .ةبرجتلا هذه دييأت يف رمتست
 .«؟فيلاكتلا

 اهسفن ايناطيرب يف اهضيوقت يرجي نيطسلف يف هتموكح ةسايس نا تارمعتسملا ريزو دجو اذكهو
 سلجم ىلا مدق 1977 (وينوي) ناريزح ١" يفو .عساو دييأتب قباسلا يف تيظح نأ دعب
 ,لوبقم ريغ (روفلب نالعا ةسايس ديسجت ىهو) نيطسلف ىلع بادتنالا نأ نلعي حارتقا تادروللا
 سلجم تارارق نأ عمو .نيرشعو ةعست لباقم ًاتوص نيتس ةيرثكأب حارتقالا ىلع سلجملا قفاوف
 يف تارمعتسملا ةرازو ةشقانم ىلع هابتنالا زيكرت ىلا ىدأ اذه هرارق ناف «ةمزلم ريغ تادروللا
 0 ءاضعأ نم ددع لمح دقل . (ويلوي) زومت 3 ءاسم ترج يتلا مومعلا سلجم

 لشرشت ىلع اولمح نمم نوريثك ناكو .ذيفنتلا عضوم روفلب نالعا عضو هتلواحمل لشرشت ىلع
 الت دقو ٠ ؛مهاو ريتأكج مهدض ةقباسلا مهلاوقأ لشرشت مدختساف ؛ ,روفلب نالعال نيقباس نيديؤم
 سلفم ا( ظافم لاقوت هرودص دنع اهباحصأ اهب ىلدأ روفلب نالعال أديؤم ًانايبرشع ينثا لشرشت
 نأ دعب مهنا هيضراعم ًابطاخم لاقو .تانايبلا هذه لثم نم ًاديزم أرقي نأ عيطتسي هنا مومعلا
 هنأل ًايصخش وه هومجاهي نأو مازتلالا ىلع اوبلقني نأ مهل قحي ال ءينطو مازتلاب مايقلا اوديأ
 ."9هازتلالا اذه قيبطت لواحي

 ءافولا ىلا ايناطيرب ةجاح نع ؛ةقباسلا تابسانملا نم ددع يف لعف امك ؛ةرارحب لشرشت ثدحت دقل
 ,تانسح نم هيف املطقف سيل» ,ردص روفلب نالعا نا :مومعلا سلجم ًابطاخم لاقو ءاهتا دهعتب
 نوكيس» يدوهيلا معدلا نأب نيحلا كلذ يف داقتعالا ببسب لب ,«ةريبك هتانسح نأ ىرأ ينا عم
 ًاوضع كاذنآ نكي مل ةنا ىلإ هابتنالا تفلو .""”برحلا بسكل ايناطيرب حافك يف «ةديكأو ةيلج ةزيم
 ,هنكلو .روفلب نالعا اهنع قثبنا يتلا تالوادملا يف رود يأ هل نكي ملو ,يبرحلا ءارزولا سلجم يف
 لمحي نأ لبق كلذلو ءيبرحلا ءارزولا سلجم ةسايس صالخاب ديأ «ناملربلا ءاضعأ نم هريغك
 ءافولا تقو ناح امدنع ايناطيرب مساب يبرحلا ءارزولا سلجم اهعطق تامازتلا زاجنا ةيلوؤسم
 .تامازتلالا هذهب

 زايتما اهنمض نمو :نوضراعملا اهيف هادحت يتلا لئاسملا ةلسلس ىلع لشرشت باطخ ءاج
 0 ا ا ا ل يي نييالم ةينامث نم نيطسلف ةرادا فالكأ ضفخ هنأب ٌدرف .ةديدش ةضراعم راثأ يذلا ءغربنتور
 .567-151 ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (؟1)
 .هسفن عجرملا (11)

 نس هج ل ب م



 ,1571 ماع يف نينويلمب ردقي غلبم ىلإو 157١ ماع يف نييالم ةعبرأ ىلا 157١ ماع يف هينج
 لاومألا ةداعتسا نم ؛ةيمنتلل غربنتور جمانربل ةجيتن ,نكمتت فوس ةيناطيربلا ةموكحلا ناو
 .""اهتقفنا ىتلا

 ١97 نيطسلف يف ةموكحلا ةسايس ىلع عارتقالا ةجيتن تناكو ًاعئار ًاحاجن لشرشت باطخ ققح
 يف عارتقالا نأ هربخيل سدقلا يف زديد ىلا لشرشت قربأف ,ًاضراعم ًاتوص ٠و ًاديؤم ًاتوص
 ةمزاع ايناطيرب ءىرخأ ةرابعب .""!«تادبروللا سلجم رارق ىلع ىشابم بالقنا» :مومعلا سلجم

 .ممألا ةبصع نم نيطسلف ىلع بادتنالا لوبق ىلع

 اهتنمض تارمعتسملا ةرازو ىلا ةيقرب ينيطسلفلا يبرعلا رمتؤملل ةيذيفنتلا ةئيهلا تلسرأ ذئدنع
 هيف ضرع يذلا يموكحلا ضيبألا باتكلل ًاضيأ اهضفرو ؛ممألا ةبصع بادتنا ماكحأل اهضفر
 ةباين ,لبق نامزياو ميياح روتكدلا نأ ريغ . ةينويهصلاب اهمازتلال ريبكلا هتموكح ضيفخت لشرشت
 ماكحألا هذه ءلوقلا اذه نع ماجحالا رادقم نع رظنلا ضغبو ؛ةينويهصلا ةمظنملا نع
 هذه ققحت مث ءنيطسلف يف ةيدوهي ةيبلغأ هنمض شنت ًاراطا رفوت نأ لمأ ىلع .ًاريثك ةضفخملا
 نسحتت نأ ًالمآ اهيلع لوصحلا هنكمأ يتلا طورشلا لضفأ نامزياو لبقو .ةيتاذ ةموكح ةيبلغألا
 اهنكمأ يتلا طورشلا لضفأ لوبق تضفر دقف ةيبرعلا ةئيهلا امأ .نمزلا رورم عم طورشلا هذه

 .اهطورش ءالما نم نمزلا رورم عم ؛نكمتت نأ ةلمآ لشرشت نم اهيلع لوصحلا

(0 

 ,يكسنتوباج ريميدالفو نويروغ نب ديفياد امه ءذوفنلا يوذ ةينويهصلا ءامعز نم نانثا نعمأ
 امهل ثدحي ناك امك) الصوتو اهيلع ةيناطيربلا لعفلا دودرو ةيبرعلا ةضراعملا ىزغم يف نلا
 .ةضقانتم تاجاتنتسا ىلا (تارملا نم ريثك يف

 عرازمك نطوتسا دقو ادنلوب ديلاوم نم ىه ؛ةينويهصلا ةيلامعلا ةكرحلا ميعز «نويروغ نب نا
 ةيملاعلا برحلا ةيادب دنع هنا عمو ؛هرمع نم نيرشعلا زواجت دق نكي ملو ؛51١15١ ماع نيطسلف يف
 ناك . يناطيربلا شيجلا يف دعب ام يف طرخنا دقف «ةينامثعلا ةيروطاربمالا يديؤم نم ناك ىلوألا
 نأو ءام دلب يف لحي نأ يف قحلا ءرملا حنمي يذلا ىه هدحو لمعلل دادعتسالا نأ ًانمؤم ًايكارتشا

 بغشلا لامعأل هريسفت ناك .نيطسلف يف لمعلاو شيعلا قح ةاواسملا مدق ىلع برعلاو دوهيلل
 ةرادالا مهتللض «جمه سانأ» لامعأ اهنا 147١ ماعو ١17١ ماع يف تعقو يتلا ةيبرعلا
 هتسايس تناك دقف ءيلامع يباقن ميعز هنأ اميو ."'لهرامث يتؤي فنعلا نأ اودقتعاف ةيناطيربلا

 1 ص هسفن عجرملا 50(

 .هسفن عجرملا (59)

 دروفسكوأ ةعماج ةعبطم :كرويوينو دروفسكوأ) نوينيطسففلا برعلاو نويروغ نب «ثيفيت ياتاباش هيجل

 ,قأ١ 86# مها غال اثا/ل 3 اه تاحفصلا ,(!ا 6
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 مالس هدعبام مالس

 ةكرتشم حلاصم دوهيلاو برعلا نيحالفلاو لامعلل نأ ًايعدم ءبرعلا لامعلا مظني نأ ةنلعملا

 .يتاذلا مكحلاب دوهيلاو برعلا ناكسلا اهيف تمتس داب اهنا طاف

 اوحضوي مل نيينويهصلا نأ ١57١ ماعو ١55١ ماع بغشلا لامعأ ترهظأ «نويروغ نب يأر يف

 لحلا نأ هتداعك ىأر كلذلو ."'ًادبأ كهتنت نل ةيندملاو ةينيدلا مهقوقح نأ ايقاك ًاهانخنا برعلل

 دوهيلا ةرجهب نولبقي ال دق برعلا نأ ةيادبلا نم ىأر هنأ عمو .لصاوتلاو فيقثتلا يف نمكي
 دقتعيو .ًالعف ثدحتس اهنا قدصي نأ أشي ملو ةيناكمالا هذه دنع فقوتي مل هناف ؛مهناطيتساو
 يبرعلا نواعتلاب نمؤي هنا معز امدنع ةحارصلا لك ًاحيرص نكي مل هنا نآلا نيخرؤملا ضعب
 نأ دقتعي يذلا عونلا نم نويروغ نب نا لوقي ًاعانقا رثكأ ًاريسفت كانه نكلو ,""يدوهيلا
 داقتعالا ىلا ليمي «ءانب ريكفت اذ» ناك .ريخ يأل ةبلجم سيل ؛باوصلا نع لضي دق امي ريكفتلا
 يدوهيلا لمعلا دئاوف نأ ًانمؤم ناك .هسفنب متهيل لبقتسملا كرتيو لمعيو عدبي نأ ءرملا ىلع نأب
 عم نواعتلا ةسايس يه هتسايس تلظو «مهبيصن نيطسلف برع اهنم لانيس يدوهيلا عادبالاو
 .ةيناطيربلا ةرادالاو برعلا

 ناك دقف ؛يبنللا شيج يف يدوهيلا قليفلا دجوأ يذلا دلوملا يسورلا يفحصلا ,يكسنتوباج امأ
 ال كلذلو ءنيطسلف يف ةيرثكأ اوحبصي نأ بوهيلل اوحمسي نلو اونيكتسي نل برعلا نأ هداقتعا
 لعجل نولمعي مه ام يف دوهيلا نينطوتسملا ةيامحل ةيركسعلا ةوقلا نم «يديدح رادج» نم دب
 هذه ريفوتل مهيلا نوكرلا نكمي ال هنأ اورهظأ نييناطيربلا نأ ًاضيأ هداقتعا يفو .ةيرثكأ دوهيلا
 اذه ناك .""”مهسفنأ ةيامحل صاخلا مهشيج دوهيلا ءىشني نأ نم يلاتلاب مانت الز را املا
 .هيأرب تذخأ يتلا ةيلقألا فاصم يف هسفن يكسنتوباج دجو دقو «سأيلا ىلع لدي ًاميوقت

 ًاشيج ءيشني نأ «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب دنع لواح يذلا نويروغ نب نأ يه ةقرافملاو
 امنيب ؛ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع دمتعي نآلا ذخأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا بناج ىلا لتاقيل ًايدوهي
 .ايناطيربب هتاميا نآلا دقف ءايناطيرب بناج ىلا تلتاق ةيدوهي ةبيتك دجوأ يذلا يكسنتوباج
 ةكرحلا نمض سيئرلا جهنلا ميعز هتفصب ةقحاللا نينسلا يف زرب نويروغ نب نأ ثدح نأ ناكو
 تانيرشعلا لاوط ةيمسرلا ةينويهصلا ةماعزلا دض ةضراعملا يكسنتوباج داق امنيب ؛ةينويهصلا
 ةيفيرحتلا ةينويهصلا هتمظنم سسأو قشنا  تانيثالثلا ةياهن يف مث ءنرقلا اذه نم
 يموقلا نطولا ضرأ نع ندرألا قرش لصفي نأ 15177 ماع يف لشرشت رارق ًاركذتسم ؛ةسفانملا
 انموي ىتح ةمئاق ةوهلا لازت الو .ندرألا رهن يبناج الك ىلع ةيدوهي ةلود ةماقاب ًابلاطمو ؛يدوهيلا

 .ال و 5و ه لوصفلا ,هسفن عجرملا (؟١1)

 .هسفن عجرملا (؟5)

 ,يكسنتوباج ريميدالف ةصق :يبذو لتاقم :نامتشيش فزروجو ,مكو . 060 ناتحفصلا هسفئ عجيرملا (؟9)

 0 ص( ,فوليزوي ساموت ؛ كرويوين) ةريخألا تاوئسلا

 هو"



 يع ديو ؛ نويروغ نب ثيرو هنأ لامعلا بزح يعدي ثيح «ليئارسا ةلودل ةيسايسلا ةايحلا يف اذه

 .يكسنتوباج ثيرو هنأ توريح بزح

ه :توريح بزرح فوفص يف اميس الو :ليئارسا يف رمتسملا رخآلا رمألاو
 ندرألا نا لئاقلا يأرلا و

 كلذ يف ىمسي ناك امك) ندرألا ربع لصف ناو :ةينيطسلف ةيبرع ةلود « نوكي نأ يغبني وأ ءىه

 .ايعرش نكي مل :بادتنالل ةعضاخلا نيطسلف ةيقب نع ١1477 ماع يف لشرشت لبق نم (نيحلا

00) 

 ملف .ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةيبرعلاب قطانلا ءزجلل يسايسلا لكشلا مسر ةداعا نآلا تمت

 دوهيلاو ةعيشلاو ةنسلاو داركألا ناكسلا عيمجت ىرج قرشلا يفو .ءزجلا اذهل ًاماكح كارتألا دعي

 يف قارعلا ادبو ءبرعلا ةريزج هبش نم ريمأ اهمكحي «قارعلا تيمس ةديدج نيدفار دالب يف ًاعم
 ىرج يذلا نانبلو ةيروس امأ .ةيناطيرب ةيمحم هتربتعا ايناطيرب نكلو ,ًالقتسم ًادلب رهاظلا

 يف و «ندرألا حبصاو ديدج يبرع نايك نيطسلف نم عطتقاو اسنرف مكح تحت اناكف ًاريثك هريبكت

 نوكي ام دعبأ مسرلا اذه ناك. .ًايدوهي موق انليو يوتحتس نيطسلف كانه تناك ندرالا رهن يبرغ

 .ةينامثعلا ةيروطاربمالاب قلعتي ام يف لشي 20

 حبصاأ امدنع طسوألا قرشلا يف هينيع بصن اهعضو يتلا ةسيئرلا فادهألا ققح لشرشت

 اهضفخ دقو ,تاقفنلا ضفخي نأ ,رخآ فده هيلع ىلعي ال يذلا قط تسلا 0

 يف يداصتقا ىحن ىلع هترادإ نكمي ًاماظن دجوأ هنا نمؤي ناك كلذ ىلع ةوالع .ًاداح ًاضيفخت

 نم هتنكم قارعلا ىلا رصم نم ةدتمملاو اهدجوأ ىتلا ةيوجلا دعاوقلا ةعومجم نا .لبقتسملا

 .تاقفنلا نم ىندأ دحب طسوألا قرشلا نادلب ىلع ةرطيسلا

 يف مامتلاب فدهلا اذه ققحي مل هنأ عمو . .اهتادهعتب تو ايناطيرب نأ نهربي نأ رخآلا هفده ناك

 « سئرول ساموت نا .نيسح كلملا ةرسأل ًاقحتسم ناك ام لك يف هققح دقف :ةينويهصلا صخي ام

 لشرشت نأب هيأر ىدبأ دق ؛ددصلا اذه يف ةموكحلل ًاداقتنا نييناطيربلا ىسقا ًاقباس ناك يذلا

 تالسارملا 1517 ماع ةياهن يف سنرول ركذتساو .رثكاو نيسحلا كلملا ةرسأ تاقاقحتسا ققح

 ًايودنم نيحلا كلذ يف ناك يذلا ,نوهامكم يرنه ريسو نيسحلا نيب برحلا نمز يف ترج يحلا

 لماك ذفن (لشرشت) هنا» :لوقي بتكف ,يبرعلا لالقتسالا بودح نأشب ,رصم يف ًايناطيرب ًايماس

 ندرألا قرشو ؛نيطسلف نأشب (ةدهاعم هومس دهعتلا اذه اوري مل نيذلا ضعب) نوهامكم دهعت

 تاحاضيا مدقأ نأ ديرأ ال ...دهعتلا ماكحا زواجت دقف نيدفارلا دالب يف امأ .برعلإ ةريزج هبشو

 نيديب ةيبرعلا ةلأسملا نم تجرخ ارتلكنا نأ يعانتقا ليجست نم يل دب ال نكل :ةضيفتسم

 ,79(نتفيظن
 ام هه

 7١70. ص ٠ ءزجلا ,5 دلجملا ,قفارملا دلجملا ,لشرشت ,تربليج (؟4)

 هو



 مالس ةدعبام مالس

 هتيلوؤسم تناك اهنا ولو ؛طسوألا قرشلا يف لوألا لشرشت مه يه ةيبرعلا ةلأسملا نكت مل نكلو

 يار ناكو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ةيكرتلاب ةقطانلا ةيقبلا وه سيئرلا همه ناك .ىلوألا
 يناطيربلا عضولا ريمدتب دّدهتو ةرطخو ةئطاخ ةقطنملا كلت يف جروج ديول ةسايس نأ لشرشت
 .طسوألا قرشلا يف هلماكب



 ثلاتلا لصفلا

 ءافلحلا قارتفا

(0) 
 ,ءارزولا سيئر اهب لابي مل ةيكرتلا جروج ديول ةسايس ىلع لشرشت ذخآم
 باوص تبثأ يذلا هلجسيو هتناكمبو هعقومب زتعملا جروج ديول نأل

 ناك دقف .هئالمز ءارآ ىلإ الاب قلي مل ءهئتطخب نولوقي هلوح نم ءاربخلا عيمج ناك امدنع .هيأر
 ,جراخلا يفو لخادلا يف ؛ةفلتخملا ةيسايسلا تاعمجتلا بعوتسي ال .ًافرجعتمو يارلا يف ًادرفتم
 .اهنم هتطلس دمتسي ناك يتلا

 هتفصبو .ةيفالتئالا تاموكحلل يسمشلا ماظنلا بكوك جروج ديول ناك ؛ةديدع نينس ىدم ىلعو
 يف ةيبلغأ دييأتب ىظحي لظ .رارحألا بزح نم هتعومجمو نيظفاحملا مضي يناملرب فالتئا سيئر

 ناك ءايناطيرب ءارزو سيئر هتفصيو .ةيفالتئا ةموكحل سيئرك هبصنم يف هتدناس مومعلا سلجم

 اهسفن مكحت يتلا نونيمودلا دالبو ةيروطاريمالا مضي رخا فالتئا ةماعز اضيأ سراميب
 يذلا فالتئالا اذه ..!دنليزوينو ءايلارتساو ءايقيرفأ بونجو ؛دنال دندافويتو ءادنك يأ ءاهسفنب
 دنعو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ابوروأ طسبو لود ةمواقمل ةيبوروألا ةراقلا يف ءافلحلا ىلا مضنا
 .ةطلسلا يف لظ يذلا برحلا نمز فلاحت ةداق نيب نم ديحولا جروج ديول ناك 197١ ماع لولح
 تناك يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تاكلتمم يف الا خسفتلا يف تافلاحتلا نم ماظنلا اذه أدبي ملو
 .عوضخلا ىلع ةيصع لازت ام

 اذه براحت تعرش مث ءبرحلا نمز فالتئا نم تبحسنا ةفيلح ةيبوروأ ةلود لوأ ايسور تناك

 ايسور ءافلح عم عازن يف برحلا ءاهتنا لبق لخد يفشلبلا مكحلا ماظن نا لب .فالتتالا
 .ىطسولا ايسآو طسوألا قرشلا يف دتمم يبونج طخ لوط ىلع نيقباسلا

 نمز يف اهتودع عم لمع فلاحت يف لوخدلاب سكاعم هاجتا ىلا ةيتايفوسلا ةموكحلا تبلقناو
 نم لك عم ةئطاوتم :ةندهلا تاقافتا عيقوت ةرشابم تبقعأ يتلا تاونسلا لالخ ءايكرت ؛برحلا

 ىلع ةدعاس امم حالسلاو لاملاي لامك ىقطصضم تثدمأ يتلا يهو «لامك ىفطصمو اشاب رونأ

 هؤه



 مالس هدعبام مالس

 نادلبلاو ايسور يف ةيتايفوسلا تاموكحلا تدقع 5١ ماع يفو .ءافلحلا دض هحافك ةلصاوم

 تأشنأو أبودح تماقأف ؛ةيكرتلا لامك ىفطصم ةموكح عم ةلماش تايقافتا ,اهكلف يف رودت يتلا

 .اهنيب ام يف لمع ةقالع

 ةودعلا لودلا نم ىرخأ ةلود عم لمع ةقالع ىلا ةيتايفوسلا ايسور تلقتنا ًامضيأ ماع يفو

 ةيرس ةقالع يف ءاشاب رونأ عم حارتقا ىلع ءانب ءاولخد ديدجلا يناملألا شيجلا ةداقف .ةقباسلا

 ًاعرف» .رونأ قيدص ؛تكيس نوف لارنجلا «شيجلا دئاق ًاشنأو . يتايفوسلا مكحلا ماظن

 «يبرحلا جاتنالا تلمش يتلا ةقالعلا هذه ةرادال ةيبرحلا ةرازو يف «(ر) عرفلا وه ًاصاخ

 ىلع اوسردي نأ ناملألا طابضلل ًاحومسم راصف .ةديدج ةحلسأ ريوطتو يركسعلا بيردتلاو

 ,"7تارئاطلاو تابابدلا اميس الو ,نورصتتملا ءافلحلا مهيلع اهمرح ةحلسأ ةيسورلا ضرألا

 ةرجفتملا فئاذقلاو ماسلا زاغلا جاتنال ايسور يف عناصم ةيناملألا ةيعانصلا تآشنملا تماقأو

 ف نرايطلاو تابابدلا حالس ةداق بيردتل تايلك يناملألا شيجلا اشنأو .ةيبرحلا تارئاطلاو

 ايناملا ىلا ًاطابض ةيتايفوسلا ايسبور تلسرأ هسفن تقولا يفو .ةيتايفوسلا ضرألا ىلع نييبرحلا

 ماكحألا يف ةيناملألا ةموكحلا اهترقأ ةيرسلا تابيترتلا هذهو .ةماعلا ناكرألا ةيلك يف بيردتلل

 :تكيس ٍنوف زئاه لارنجلا نأ ديدجلا عضولا ةلالد نمو .157١؟ ماعل ("ولابار ةدهاعمل ةيرسلا

 شيجلل ًادئاق راصو :برحلا ةياهث دنع ينامثعلا شيجلا ناكرأل ًاسيّبر لوبناتسا يف لمع يذلا

 يف يركسعلا عضولا ىلع ةيسورلا ةماعلا ناكرألا ةئيه علطي ناك ,.1515 ماع ذنم يتانلألا

 ١115 ماع يف اهيرح ذنم ايسور فقوم يف لوحتلا ىدمل ًاسايقم اذه ناك. ١571 ماع يف ليندردلا

 .ايناطيرب دض ًادحاو ًافص ثالثلا ممألا هذه تراص .ايكرتو ايناملأ دض

(0 

 تذخأ ىتح ةندهلا تعقُو نأ امف ,رخآ ىلا بناج نم تلقتنا يتلا ةيناثلا ةلودلا تناك ايلاطيا

 نيب ةيقافرلا ةقالعلا ديلقتب ترثأت اهلعلو ,ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةنحم عم ًافطاعت رهظت

 شع عساتلا نرقلا يف ينيزام يبيزيج يلاطيالا ينطولا ميلاعت نم دمتسملا ةيموقلا تاكرحلا

 ناك ,برحلا لبق ايكرت يف يلاطيالا يداصتقالا دوجولا ,عيسوتو «ىلع ةظفاحملا يف ةبغر نمو

 برحلا ءاهتنا دنع ةينيطنطسقلا يف ًايلاطيا ًايماس ًايودنم نيع يذلا ءازروفس ىلراك تنوكلا

 يف ةردابملا روفلا ىلع ذخأ دقو «ةيناسنا ةمس تاذ ءىدابمب نمؤي ًايلمعو ةلود لجر ١1514: ماع

 رثكألا ءافلحلا بلاطم ةمواقم ىلع كارتألا عيجشت يفو ءلامك ىفطصم عم لمع ةقالع ةماقا

 :كرويوين) ىشرتاب نايارب ةمجرت ؛1440 1501 :ةيناملالا ةماعلا ناكرالا ةئيه خيرات ,زتيلريوغ رتلوو (1)
 .اهيلب امو صرح ص ,(5 ,نقيارب

 تالاصتا ةماقا ىلع صن ؛1577 (ليربا) ناسين 1 يف دقع ايناملاو ايسور نيب قافتا نع ةرابع ةدهاعملا هذه (ه)

 .نيدلبلا نيب ةيلصنقو ةيسايس



 15575 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 نم ةحرتقملا حلصلا طورشل ءافلحلا سلاجم نمض مهتضراعم نويلاطيالا متكي ملو .ًافرطت
 ةدهاعم ىلع عيقوتلا كشو ىلع 157١ ماع يف ينامثعلا ناطلسلا ناك امدنعو .اسنرفو ايناطيرب

 ةيبرحلا ةرازو يف ىوتسملا عيفر لوؤسم ركذ ءاسنرفو ايناطيرب نم كلذ ىلع امغرم ءرفيس
 ىلع عيقوتلا لبقو .ةدهاعملل ضفارلا ءلامك ىفطصم ةدناسمل تكرحت ايلاطيا نأ ةيناطيربلا
 يف يلاطيالا «ءافولا مدع فقول» ازروفس تنوكلا نوزروك دروللا بنأ ,دحاو رهشب رفيس ةدهاعم
 .("”طسبوألا قرشلا

 قرشلا يف اهئافلح فادهأو ايلاطيا فادهأ نيب فالتخالا ةقش تعستا ءًادعاصف ةندهلا ذئمو

 شيجلا مهلاسرا دعب اميس ال ءافلحلا جمانرب دييأتل ركذي زفاح ايلاطيال نكي ملو .طسوألا

 ةسايس نأ ةبقاعتملا ةيلاطيالا تاموكحلل ىءارتو .اهب ايلاطيا ةبلاطم ضاهجال ريمزأ ىلا ينانويلا

 لمعلا يف اهل ةحلصم امور دجت ملو  نانويلل ةعفنم قيقحت ىلا ةسيئر ةروصب فدهت ءافلحلا
 تنوكلا حبصأ نأ دعب ًاصوصخو «نانويلا لماعت ايلاطيا تذخأ دقو .ةياغلا هذه لجأ نم
 ءاهبساكم ةاهاضم بجي ىتلا ةسفانملا ةلودلا ةلماعم 157١: ماع يف ةيجراخلل ًاريزو ازروفس

 قلت مل ءاهبلاطم ىلع ايلاطيا تدّدش امدنعو .هبلاطم ةدناسم يغبنت يذلا فيلحلا ةلماعم ال
 دّلو ءلوضانألا طسوو يف ؛ةينوق يف ةيلامكلا تاوقلا عم كابتشا ثدح دقو .ءافلحلا نم ةدعاسم

 ءايكرت نم هلتحت يذلا عاطقلا يف اهدحو كرتت فوس ايلاطيا نأب روعشلا ةيلاطيالا تاطلسلا ىدل

 ةيلاملاو ةيداصتقالا لاوحألا تءاجو .مزهُت دق اهناو  ةيلامكلا تاوقلا فحز ةدرفنم هجاوتل

 يضارألا يف اهبلاطم نع يلختلا ىلع رمألا ةياهن يف ايلاطيا تلمحف لخادلا يف ةيدرتملا ةيعامتجالاو
 ةروغنأ يف لامك ىفطصم مكح ماظن اهئفاكي نأ اهلمأ ناك :لوضانألا نع اهتاوق ءالجاو ةيكرتلا
 مهدوزت نييلامكلا عم ًايرس ًاقافتا ازروفس دقعو .ةيداصتقا تازايتما اهحنمب فرصتلا اذه ىلع

 .تازايتمالا هذه اهوحنم اذإ ةيركسعلا تادعملا نم ةريبك تانحشب ايلاطيا هبجومب

 حيقنتل ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا ىلع طغضي ,ةيجراخلا ريزو ءازروفس تنوكلا رمتساو
 ام ىكسوم عم فلاحتلا ىلا رطضت دق ةروغنأ ةموكح نأب نوزروك دروللا رذئأو ءرقفيس ةدهاعم

 عم يكرتلا فلاحتلا ةيناكما نا لاقو - لامك ىفطصم عم مهافت ىلا لصوتلا يف ءافلحلا حلفي مل

 نع قارتفالا ءبابسألا نم ددعل ؛تلصاو ةيلاطيالا ةموكحلا نا مث ."ارطخلاب ةمعفم وكسوم

 مدعل ءاهتضراعمل فوشكم كرحت يأ ىلع مدقت مل اهنكلو ,رفيس ةدهاعم اهدسجت يتلا ةسايسلا

 .ايناطيرب عم ةينلع ةهباجمب ةفزاجملا ىلع اهتارج

 يتلا ةيغاطلا ةسامحلا نا .دالبلا تاحومط قيقحتل ًاريثأت دشأ بولسأب ةبلاطم ايلاطيا يف تناك

 بتاكلا اذه ناك - ١414 ماع ايساملد يف مويق ءانيم ىلع ىيزنونا د لييرباغ ءاليتسا اهب لبقتسا

 متكاملا

 ةيموقلا ةكرحلاو لامك ىمطصم :1977- 111 ةيكرتلا ةيسامولبدلا ؛لييئوس نادسمار يحالص (؟)

 .47 ص.( «جاس تاروشنم :نليه يلرفيبو :ندنل) ةيكرتلا

 .487 ص ؛هسفن عجرملا (")

 811/2 تي ا يعمل تل



 مالس هدعب أم مالس

 فطاوعلا عيباني يه نيأ ترهظأ دق  ةدلبلا ىلع ءاليتسالل هراصنأ سأر ىلع راس دق ينطولا
 «ايلاتيد ىلوبوب» هتديرج ينيلوسوم ىتينب مدختسا دقو .اهلغتسي نم رظتنت يتلا ةقفادلا
 ناك ىضتلا ذئاوج اهنانردل ةنويغم ايلاطنا نأ نورعشي نيثلا ككلوا ذل ةرازملا لالفتسال
 نم تائفلا رئاس فقاوم ىصقأ هدييأت يف لقنتي أتفي ال ناكو رطاوخلل ًاريثم ًاصخش ينيلوسوم
 ةمهتلا قلطأف  «قرطلا لك كلسي ًارماغم» هناسل ىلع ءاج يذلا هريبعتب ناك  نيميلا ىلا ناسيلا
 نأ نلعا دقو ."اطسوألا قرشلا يف «ةمينغلا» اهبلسل اهيلع لايتحالل ضرعتت ايلاطيا نأ
 رحبلا يف ةرطيسملا ةوقلا نوكت نأ يف قحلا اهل يتلا هدالب رظتني «ًاميظع ًايروطاربما ًالبقتسم»
 ءايناطيرب يه ايلاطيا ىلع قيرطلا عطقت يتلا ىمظعلا ةوقلا نأ ىري ناكو .("طسوتملا ضيبألا
 :(كتلريإو فهلاو صم. ةدومتلا ىوقلا ةدهاسم ىلا اعذق

 ًاسيئر ,تسيشافلا مساب اوفرع نيذلا نييسايسلا هعابتأ ةدناسمب ,ينيلوسوم حبصأ امدنعو
 ةيميلقالا بلاطملا ىلع ايناطيرب عم ةيلدملا ايلاطيا تافالخ تذخا :15؟؟ ماع يف ايلاطيا ءارزول
 ينيلوسوم جمانرب ناك .مئادو معأ قارتفا ىلا روطتت طسوتملا ضيبألا رحبلا قرشو ايكرت يف
 ,هتدايقب ايلاطيا تلوحتو . "”طسوتملا'ضيبألا رحبلا نم ًايلك ايناطيرب درط ىلا عدي يسايسلا
 :ةيناطيربلا"ةيروطاربمالل ودع للا فيلحت ثم «ايسون لذه
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 سلجم ضفر نأ دعب ١919 157١ ةدملا يف ءافلحلا فالتئا نم ةدحتملا تايالولا تبحسنا
 لوبف نع تكدتنماو هعمألا ةبصع يف ةيوضعلا ضفرو ياسرف ةدهاعم يكريمألا خويشلا
 ىلع أدرو :نوسليو سيئرلا مساب ءيكريمألا ةيجراخلا ريزو ددح دقل .اينيمرأ ىلع بادتنالا
 (سرام) راذآ ؟5 اهخيرات ةركذم يف ديدجلا يكريمألا فقوملا ,يسنرفلا ريفسلا نم ةركذم

 وأ يف كراشت نلو حلصلا رمتؤم ىلا اهلثمي نم لسرت نل ةدحتملا تايالولا نا :اهيف لاققو و 54
 يف ةدهاعملا ذخأت نأ عقوتت اهنكلو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا عم حلصلا ةدهاعم ءىلع عقوت

 قرش رومأ يف نوسليو سيئرلا رظن تاهجو ىلا ةفاضاو .ةيكريمألا رظنلا تاهجو نابسحلا
 بابلا» ةسايس عابتا ىلع ةدحتملا تايالولا تّرصأ ءاهركذ ىلع ةركذملا تاج ؛ةددحم ةيطسبوأ

 ةيكريمألا قوقحلا ىلع نيظفاحملاو ,ةدهاعملا ىلع نيعقوملا ريغ ّدض زييمتلا مدعو ,"«حوتفملا
 .ةقطنملا يف ةمئاقلا

 قطانملا يف ةيكريمألا قوقحلا ًاينوناق تبثي جمانرب يف 1915 ماع ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو تعرش

 ) .77 ص ١5147(: ؛جاتنف تنك :كرويوين) ينيلوسوم ؛ثيمس كام سيئد (؛
( 
 .47 ص ؛هسفن عجرملا ١(

 .نييكريمألا لامعألا لاجر هجو يف ًامامت ةحوتفم ةقطنملا قاوسأ نوكت نأ ىرخأ ةرابعب (#)

 هوم



 1555 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 مكحت يتلا تازايتمالا تاقافتا نم ةدمتسملا قوقحلا طقف سيل اهنمض نمو «ةلتحملا ةينامثعلا

 تايلكلا ةيامحو ءليندردلا يف ةحالملا ةيرح أضيأ لب ءايكرت يف مهتازايتماو نييكريمألا قوقح
 نع بيقنتلل ةطشنأب مايقلل ةيفاك ةصرف ةدحتملا تايالولا ءاطعاو ,ةيكريمألا ةيلاسرالا ةطشنألاو
 تاكرش حلاصم يه ةدحتملا تايالولا اهيلع تددش يتلا حلاصملا زربأو .ةيراجت ةطشنأو راثآلا
 .مداصتلا ىلا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تداق يتلا يه حلاصملا هذه تناك .ةيكريمألا طفنلا

 ةكرش - كرويوين فوأ ينابموك ليوأ برادناتس) ةكرش نع ةباين ىلوألا ةرملل طفنلا ةلأسم تريثأ
 طسوألا قرشلا يف طفنلا نع بيقنتلاب موقت تناك يتلا «ينوكوس» (ةيكرويوينلا درا دناتس طفن

 يرصح صيخرت يأ  ةينامثعلا ةموكحلا نم اهيلع تلصح تازايتما بجومب برحلا لبق
 قارعلا يف تازايتما اهل نكت ملو .ةيروسو نيطسلف يف  ةنيعم قطانم يف طفنلا نع بيقنتلاب
 يف طفنلا تاجتنمل سيئرلا نومملا تناك اهنأل ءكانه تازايتما ىلع لوصحلا يف تبغر اهنكلو

 اهزاهجل دراوم ىلع لوصحلاب يضقت ةكرشلا اهقبطت يتلا قيوستلا ةيجيتارتسا تناك . ةقطنملا

 .هنم برقلاب وأ تاعيبملا ناكم يف يقيوستلا

 يف طفنلا نع بيقنتلل نييجولويج نيسدنهم ١415 ماع لوليأ رهش يف ينوكوس ةكرش تلسرأ

 ربكأ ىلا بهاذ ينا» :اهربخيل ةلاسر هتجوز ىلا لسرأف رذحلاو ةطيحلا عاري مل امهدحأ .قارعلا

 دب ال ءيش يأ لمع يغبني هنأ دح ىلا «ًادج ةريبك ةريطفلا» ناو «ملاعلا يف ةبقبتم طفن تايناكما

 ةباقرلا تضرتعا .« !«نييكريمألا نينطاوملا قوقح ًاعطق يه يتلا قوقحلا لانت» نأ لجأ نم هنم

 اهنع ةخسن تلقنو ةلاسرلا ؛ءافلحلا لبق نم ةلتحملا ةينيطنطسقلا ةنيدم يف ةيديربلا ةيناطيربلا

 بودنملا ءنوسليو دلونرأ ريس ىلا رماوأ ندنل تهجو روفلا ىلعو .ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا

 ةيجراخلا ةرازو تجتحا دقو .بيقنتلا نم نييكريمألا نييجولويجلا عنمب قارعلا يف يماسلا

 صلخت ءايناطيرب ةيجراخ ريزو «نوزروك دروللا نكلو «ينوكوس ةكرش بلطل ةباجتسا ةيكريمألا

 برحلا نمز يف ةقبطملا دويقلا نا :اهلماكب ةقداص ريغو اهرهاظ يف ةلوقعم ةياكحب نييكريمألا نم
 .حلصلا ماربا ىتح تاطاشنلا هذه رظحت تايسنجلا عيمج ىلع

 ريبك ناك .ةروصلا يف تلخد يتلا ةيناثلا (يسريج وين فوأ ينابموك ليوأ درادناتس) ةكرش تناك

 مل ةكرشلا نكلو «ةيطفن ةيناكما قارعلا يف نا 11٠١ ماع يف جت جتنتسا دق نييجولويجلا اهيسدنهم

 يف ةرادالا سلجم ىلع ةكرشلا سيئر حرتقا دقو .برحلا ءاهتنا ىتح نأشلا اذه يف ًائيش لعفت

 ةكرشلا تدفوأ رهشر ورم دعبو . قارعلا يف طفنلا نع ثحبلل دهج لذب 1519 ماع (رياربف) طابش

 .حلصلا رمتؤم ىلا يكريمألا دفولا عمرمألا يف لوادتلل سيراب ىلا يجراخلا جاتنالا مسق سيئر

 تناكو .هيسفنب نمألا ةجلاعمل ابوروأ ىلا بهذ .ةرادالا سلجم سيئر ,دروفدب أ ديسلا نا مث

 ماستقال ؛برحلا نمز يف اسنرفو ايناطيرب نيب اهنأشب ضوافتلا ىرج يتلا تابيترتلا فلتخم

 اكاتيا) 1914-1970 «يكريما ولكنالا يملاعلا ماظنلاو ايكرتو قارعلا :طفنلاو قوفتلا ,نرفياتس ميلو )١(

 ١١١. ص ١5417(: ,لينروك ةعماج ةعبطم :ندنلو
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 هذ
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 ةيكريمألا ةموكحلا نم صلختلا ىرجو - ةيرس تلظ دق «برحلا دعب طسوألا قرشلا يف طفنلا ةورث
 يه هذه تناكو  ةانثتسملا ةيكربمألا حلاصملا نأشب ءيشررقتي مل هنا اهدافم ,ةبذاك تانيمطتب
 مير ناسرمتؤم لالخ 15١: (ليربأ) ناسين ؟7 يفو .اهئاصقتسال دروقدب ءاج يتلا رومالا
 جاتنالا لماك راكتحا ىلع اهبجومب اتقفتا ةيئاهن ةيرس طفن ةقفص اسنرفو ايناطيرب تدقع
 ةملس قافتألا نم ةقني لظروفدي لدصمت دقو“ اميديب اهل اهيزالا قرخلا طفت نم لذقتسلا
 .ةيكريمألا ةرافسلا ىلا اهلاحأف «يسنرفلا دفولا ءاضعأ دحأ اهايا

 قافتا ةيكريمالا ةموكحلا تربتعا دقف ,حرتقملا يسنرفلا  يزيلكنالا راكتحالا ةماخضل ًارظنو
 تايالولا حلاصمل ًايذؤم لب «ةيكريمألا تاكرشلا نم شكأ ىأ ةكرشل طقف سيل ًايذؤم ومير ناس
 ةبسنلاب طفنلل ةيويحلا ةيمهألا ىلع ةرم لوأل هابتنالا تزكر دق برحلا تناك .ةلودك ةدحتملا
 دقو .طفنلا ةردن نم عزف ةلاحب برحلا باقعأ يف ةدحتملا تايالولا ترم مث ءلوطسألاو شيجلل
 طفنلا ىطايتحا ذافن نم فوخلا نع رّبعت ةريثك تاوصأ تعفتراو ؛ماخلا طفنلا راعسأ تعفترا
 !:ايداضحتا :يرفوح ىمأل هئاوحت ةيجراخلا ةرازول ىناصتقالا ناستسلا بنك هر. :لتفادلا
 لوطتسالا :كاخ وكن ظفحلاوراوم يحاك نفح هطفقنلا هرم ةنوهكم ةديراخ زازا لف لويمعلا
 طفنلل ملاعلا يف سيئرلا ردصملا ةدحتملا تايالولا ءاقب ةيغيو ؛يبرحلا لوطسألاو يراجتلا

 ."!ةيطفنلا تاجتنملاو
 اهناكماب راض نث دعي ةدحتملا تايالولا تجتحاف ئمير ناس ةيقافثا ترشن 159+ ماع فينصيف
 ايناطيرب نأ يناطيربلا ةيجراخلا ريزو نوزروك دروللا در ناكو .ةيقافتالاب ملع ىلع اهئآبرفت نأ
 ىلع رطيست ةدحتلا تايالولا نأ نيح يف ؛يملاعلا طفنلا جاتنا نم طقف ةئملاب ؛,5 ىلع رطيست
 تحت ةعقاولا قطانملا نم ةيكريمألا ريغ حلاصملا دعبتست ةدحتملا تايالولا نأ امك - ةئملاب نينامث
 تايالولا نأ ًالئاق يناطيربلا درلا ىلع يبلوك جديربنيب يكريمألا ةيجراخلا ديذو دنذ ٠ (")اهفارشا
 بلطلا ناو ,ملاعلا يف فورعملا طفنلا يطايتحا نم ًاءزج رشع ينثا نم طقف ًاءزج كلتمت ةدحتملا
 ةلقرع مدعب الإ طفنلا ىلا ةديازتملا ةجاحلا ةيبلتل ليبسال هناو ؛هنم ضورعملا ىلع ديزي طفنلا ىلع
 ."'!ةدوجوملا رداصملا ريوطت

 حلاصم نأ يف كشلا مهدوارف ؛ةدحتملا تايالولا اوبضغأ مهنا نويناطيربلا نولوؤسملا كردا
 كانهو .ايكرت يف ةيلامكلا ةكرحلا ءاروو قارعلا يف ايناطيرب ىلع درمتلا ءارو تناك ةيكريمألا طفنلا
 ةعتمن اورثعو درمتلا ةناق هحا للع نهيقلا اوقلا قارجلا ف نييناظيزبلا نمآلا ظابنح نأ مع قع
 يف يكريمألا لصنقلا نا نيبت ,ةيكريمألا ةيطفنلا «ليوأ درادناتس» تاكرش ىدحإ نم ةلاسر ىلع
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 اة ماعل ةيطسوا قرشلا ةيوستلا

 .0!ةسدقملا ءاليرك ةنيدم يف ةعيشلا راوثلا ىلع ةيكريمأ ًالاومأ عزوي ناك دادغب

 امأ «قارعلا يف يناطيربلا مكحلل ًاضراعم ناك دادغب يف يكريمألا لصنقلا نأ رمألا عقاوو
 ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو تناك دقف :حيحصلا وه سكعلا لب هل ةضراعم نكت ملف نطنشاو
 دا دعتسأ ىلع نكت ملطفنلا تاكرش نأ كلذ ءةقطنملا يف ةيناطيربلا ةنميهلل ةذبحم طفنلا تاكرشو
 ةرقتسم تاكرشلا اهربتعت ةمظنأ اهمكحت يتلا قطانملا يف الا جاتنالاو ريوطتلاو بيقنتلا يف لمعلل
 وه فارجلا نإ ةكيمألا ةيراشلا ةراذو هدر ةناكس ننرج ونت» كش سيئر لبا دقو ةاوزتكو
 ةموكح يف لثمتي ماظنلاو نوناقلا رارقا يف ديحولا لمألا نأو ؛ةبراحتملا رئاشعلا نم ةعومجم
 ةرازو يف ىندألا قرشلا نوؤش مسق سيئر ,سلاد نلا ناك دقل ."''ايناطيرب اهيلع رطيست ةيقارع
 استرفو ايناطيرب يلخت لامتحا ةركفل ىسألا نع اوربع نيريثك نيلورسم دحا ,ةيكريمألا ةيجراخلا
 ىلع فوخلا نع ًاضيأ اوربعو هطسوألا قرشلا يف ناتلودلا اهتحتف يتلا قطانملا ىلع فارشالا نع
 ,نامليو ياغ نأ سلاد ركذ دقو ."”!اسنرفو ايناطيرب كلذ تلعف ام اذإ ةيكريمألا حلاصملا ريصم
 نأ ىري ؛يقارعلا طفنلا ريوطت يف ةصح دشنت تناك يتلا ةيكريمألا طفنلا تاكرش يماحم
 حلاصملا عم ةكارش ىلع تضوافت اذإ لضفا عمضو يف نوكتس اهلكوم وه يتلا تاكرشلا
 1 وفل تطضوا امماةيتاظيرتلا

 نوسدنهم راشأ امدنع ١١1١١ ماع فيص يف اكريمأو ايناطيرب نيب عازنلل لح قثبني أدب
 يفو ."”7دقتعم ىه امم ىنغأ قارعلا يف طفنلا تاناكما نأب ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع نويجولويج
 ىلا ةمخض- ًالعف تحص اذإ  تاناكمالا هذه نأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو غلب هنيع تقولا
 نم دب ال كلذلو ءاهسفنب اهريوطت نم نكمتت يكل مزاللا لامسأرلا ىلا رقتفت ايناطيرب نأ دح
 :نامداك نوج ريس دف وأ ,ةيسايس بابسألو :بابسألا هذهل .(''7ةيكريمألا ةكراشملاب ةناعتسالا
 يفو .تاثداحم يف عورشلل ةدحتملا تايالولا ىلا «ةيناطيربلا طفنلا ةعانص يف ةماه ةيصخش ىهو

 فوأ ينابموك ليوأ درادناتس» ةكرش ًالثمم ؛دروفدب .أ ماق 192؟ (وينوي) ناريزح ١"

 ,ةيكريمأ طفن تاكرش عبس نع ةباين هنا اهغلبيل ةيكريمألا :ةيجراخلا ةرازو ةرايزب «يسريج وين
 يف ايناطيرب لبق نم ةكولمملا زايتمالا تاذ ةكرشلا يف ةكراشم لجأ نم تاضوافم ءارجا حرتقي
 مدع طرشب ؛كلذ ىلع ضارتعا اهيدل سيل هنا ةلئاق ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو تدرو .قارعلا

 784/8 ص ١1545(: ,بيك ناثانوج :ندنل) ةعورشملا ريغ ةرماغملا ,نوتسنيو .ف.ف.ه(١1)
 ١71. ص .طفنلاو قوفتلا نرفياتس )١9(

 .71 ةيشاحلا ؛.7١ ص ,هسفن عجرملا (19)
 )١14( ص ؛هسفن عجرملا 1؟١.
 )١5( ص ؛هسفن عجرملا 844
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 تأدب ساسألا اذه ىلعو .اهيف بغرتو ةكراشملل ةلهؤم ةيكريمأ طفن ةكرش ةيأ داعبتسا

 .("تاضوافملا

 ىلع ةييوروألا ةرطيسلا ضرف ءبع نكلو .ةدحتملا تايالولا عم اهفالخ ايناطيرب تلح اذكهو

 .دحأ نم ةدعاسم نود ءايناطيرب لهاك ىلع ىقلم اكريمأ هتكرت طسوألا قرشلا

(5) 

 ماصخلا نا .,فلحلا نم جورخلا يف ةريخألا «برقألاو ىربكلا ايناطيرب ةفيلخ ءاسنرف تناك

 لازتعا عمو .هتييرض ذخأ دق «ةيمشاهلا ةرسألل ةيسايسلا بلاطملل ايناطيرب ةياعر نأش

 بصنم لغش يذلا كنحملا يراسيلا يسايسلا ؛نايارب ديتسيرأ ىلا ةرظنلا تراص .وصنميلك

 كلذ عم .ايناطيرب عم فلاحتلل مهئالو ىلع اولظ نيذلا ميعز هنا :ةديدع تارم ءاررزولا سيئر

 يناثلا نوناك يف ءارزولا ةسائر ديدج نم ىه ىلوت امدنع نيدلبلا نيب يئاهنلا ماصفنالا ثدح

 ١1971١. (رياني)

 ايكرت يف ةيبونجلا ةيالولا ءايكيليك يف هدالب عضو ىلع ظافحلل ًاليبس ري مل نايارب نأل كلذ ثدح
 نم ةفلؤملا ةيسنرفلا لالتحالا ةوق تحبصأ دقو .اسنرف لبق نم ةلتحم لازت ال تناك يتلا

 نكي ملف ؛ءءبعلا اذه قيطت اسنرف دعت ملو ةيسنرفلا دراوملا فزنتسي ًائبع يدنج

 ناكم ايكيليك نأ تبثو .لالتحالا ةوق تاقفن عفد رارمتسا ىلع ةقفاوملل أدعتسم يسرفلا نالربلا

 كلذلو .بعاتملل ةريثملا ةيروسو نييلامكلا كارتألا نيب ةعقاو اهنا ذإ ءيسنرف لالتحا شيجل كبرم

 يرنه يسنرفلا خويشلا سلجم ىضع ١97١ ماع عيبر يف نايارب ءارزولا سيئر دفوأ

 داجيا لجأ نم ضوافتلاب ًافلكم ةمهم يف اروغنأ ىلا ءايكرت ىلا هليمب فورعملا ,نوّيوب  نالكنارف
 باونلا سلجم يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجلل قباس سيئر ىهو ؛نوّيوب  نالكنارف ناك .جرخم

 .ةفيلح ةيمالسا ةلودك ايكرت ةيمهأب ناميالا دشأ ًانمؤمو ةيرامعتسالا ةعومجملا ميعز «يسنرفلا

 ىلا لصوتلا يف ؛١157 ماع فيرخ يف ءاروغنأ يف ةيناثلا هتمهم لالخ نوّيوب - نالكنارف حجن
 ةموكح يموقلا اروغنأ ماظنب ًايلعف ًافارتعا نمضتو ءايكرتو اسنرف نيب برحلل ةياهن عضو قافتا
 دقو .ةيسامولبدلا مهتاراصتنا مظعأ كارتألا نييموقلل ةبسنلاب اروغنأ قافتا ناك .ايكرتل ةيعرش
 ةقرخ درجم» نآلا يه رفيس ةدهاعم نا «هرسأب ملاعلل نهرب دق قافتالا نا» :لامك ىفطصم لاق
 قلطأ ًادرفنم ًاحلص ناك هنأل ؛ةيسنرف ةنايخ قافتالا اوريتعا دقف نويناطيربلا امأ ."«ةيلاب

 ماع ١558

 .17١؟8 ص .ةيكرتلا ةيساموليدلا ؛ليينوس (10)



 كوكش تققحت دقو .قارعلاو نانويلا  ايناطيرب ىلع نيدمتعملا نيدلبلا ةمجاهمل كارتألا يديأ
 ناف اذكهو ."29ةيركسعلا تادادمالا نم تايمك اروغنأ ةموكح نويسنرفلا ملس ذإ ؛نييناطيربلا
 يتلا نانويلا عم برح ةلاح يف اوناك ءاسنرف نم تادادمالا هذه ىلع اولصح نيذلا كارتألا
 برحلا يف ضيقن يفرط ىلعو ةدعابتم اهسفن فلاحتلا لود تفلأ كلذبو ءايناطيرب اهمعدت
 ١1514. ماع يف ةفلاحتم لودك أعم اهتلخد دق تناك يتلا ةينامثعلا

 ابن ىلا اهيف ًاهبنم ءارزولا سلجم ىلا ةركذم لشرشت مدق 1571١ (نيوتكا) لوألا نيرشت 51 يف
 سيل هنا ىدبي» :ةركذملا يف لاق دقو .كارتألا نييلامكلل اهميدقت اسنرف مزتعت يتلا ةدعاسملا
 ةيسنرفلا ةموكحلل ةنادا بير الب نوكتس ءتحص اذإ ,يتلا ةمولعملا هذه قدصن نأ ناكمالاب

 نوكي نأ نم دب ال ."'«2(يدبو ريغ لمع) هنأ الإ ةيسامولبد غيصلا ىقرأب هفصو نكمي ال امب
 راذنا يف ةلود بغرت امدنع» :لوقي ,رومألا هذه يف عجرم ىهو ؛يسامولبدلا سوماقلا نأ ًاموهفم

 نأ ةلودلا هذه ركذت نأ داتعملا نمف «برح ىلا يدؤي دق ةنيعم لامعأب اهمايق نا ىرخأ لود
 ديدش ًاحيرصت هتركذم يف لشرشت مالك ناك كلذلو ."”72(يدو ريغ ًالمع ربتعيس) اذهك ًالمع

 .ايناطيربو اسنرف نيب برح ىلا يدؤي دق اروغنأ قافتا نأ ًانمض ينعت هتاملك نأ ذإ ؛ةجهللا
 ليزهلا لصيف مكح ماظن مجاهتل ًاقرش ةيموقلا ايكرت هجتت نأ ىشخي تقولا ضعب ذنم لشرشت ناك
 ةكس نم ايكيليك يف راما ءزجلا مدختست نأ ايكرتل اهحامسب  اسنرف نأ دقتعي ناكو ,قارعلا يف
 حضاولا نم» :لشرشت ةركذم يف ءاج امل ًاقفوو .ةوطخلا هذه لهست نأ كشو ىلع  دادغب ديدح

 ةنايص ىلا فدهت ال ةدهاعم دقعل ءنوّيوب  نالكنارف ديسلا ةطساوب :نوضوافي نييسنرفلا نأ
 ىلع ةرورضلا تضتقا امثيح حلاصملا هذه نامضل لب ءبسحف ايكرت يف ةيسنرفلا حلاصملا

 ًايداعم نانويلا عم ًالثامم ًابيترت انيدل نأ نودقتعي ,رهظي امك «مهنا .ىمظعلا ايناطيرب باسح
 شرع ىلع ايناطيرب هتسلجأ ذإ ؛««لصيف كلملا نأشب ًأدج نوبضاغ ؛لاحلا ةعيبطب ؛مهو .اسنرفل
 ةسايسلاو لصيق رايهنا ةيؤر نم اسنرف ىلا بحأ ءيش ناك ام ءلشرشت لاوقأ بسحو .("'!قارعلا
 .اهديب هتعنص امريمدت ًاضيأ ينعي اذهو ؛ةقطنملا يف ةيناطيربلا

 ةسايسلا ىلع اروغنأ قافتا ريثأت ةدش رادقم كاردا يف نايارب يسنرفلا ءارزولا سيئر قفخأ دقل ه6 هاه
 دّدجت نم اسنرف ةيامح نمضيل ايناطيرب ىلا ١97١ ماع يف نايارب هجتاو .ابوروأ يف ةيناطيربلا
 هاجتا لماك عم ةفطاعتم ريغ ساسألا يف يه ةيكريمألا ةموكحلا نأ ملع نأ دعب «يناملألا يدحتلا

 :باتك يف ؛«نازول ىلإ سوردوم نم ةيكرتلا ةيسامولبدلا» :نوزيفاد .ه كيردورو ١75. ص ؛هسفن عجرملا (14)
 ,نوتسنرب ةعماج ةعبطم :نوتسنرب) 1١94194-194 نويساموليدلا ؛تربليج سكليفو غيرك .ا١ نودروغ

 157 صن(
 يناثلا نيرشت 1437١ ناسين :؟ ءزجلا ,؛ دلجملا ,قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو .تربليج نترام )١15(
 .1551 ص :(151/8 ؛نيلغيم نوه :نطسوب) 5

 ١١5. ص.(5114١ ,دروفسكوأ ةعماج ةعبطم :كرويوين) ةثلاثلا ةعبطلا ,ةيسامولبدلا ,نوسلوكين دلوراه(١٠)

 ,1 161/1555 ناتحفصلا :قفارملا دلجملا :لشرشت ؛تربليج (؟١)

0. 



 مالس هدعب ام مالس

 ىلا نايارب مدقت ؛ةلزعلا يف اسنرف عوقو نم ًافوخو .("ايناملا ءازا برحلا دعب ةيسنرفلا ةسايسلا

 هج يف اسنرف نيمأتل اسنرفو ايناطيرب نيب يئانث فلاحت دقعل حارتقاب نوزروكو جروج ديول

 الح اسنرف دجت مل ام فلحلا اذه ءاشنا يف رظنلا اوضفر نييناطيربلا ءامعزلا نكلو .ايناملا

 .نايارب ةموكح تطقس يناطيربلا ضفرلا اذه بقعو .اروغنأ قافتا نع ةمجانلا ةموصخلل

 هيراكناوب ناك .ديدجلا اسنرف ءارزو سيئر هيراكناوب نومير قباسلا ةيروهمجلا سيئر حبصأ

 ىلا يمرت هتيسامولبد تناكو .ايناطيربل ةدوملا نم ريثكلا لمحي ملف «ناياربل ضيقنلا بطقلا لثمي

 تافلاحت ةكبش قلخ ةطساوب ىربكلا ةلودلا كلسم ةبرفنم اسنرف كلستف ايناطيرب نع ءانغتسالا

 ايفالسوغويو ءاينامورو ءادنلوب اهنمض نم اهقرشو ابوروأ طسو يف ةوق لقأ نادلب عم

 ىلا فدهت اسنرف نأ ايناطيرب ةداقل اهواحيا ءايناطيرب نيبو اهنيب دعابتلا دازو .ايكافولسوكيشتو

 ًايئاهن تلاز دقل .نويلوبان دهعو رشع عبارلا سيول دهع يف تلعف املثم ءابوروأ ةراق ىلع ةنميهلا

 ايناطيرب تفقوأ امدنع 117 (ىينوي) ناريزح يف اسنرفو ايناطيرب نيب فلاحتلا ةيناكما
 .نيدلبلا نيب فالخلا ةقش تعستا نيحلا كلذ ذنمو .تاضوافملا

(0) 

 ةيسامولبدلا ةجيتن ام دح ىلا تناك اهيف اهسفن ايناطيرب تدجو يتلا ةيسامولبدلا ةلزعلا
 .نيتفيلحلا نيب عقوت نأ اروغنأ ةموكح تدمعت دقف .لامك ىفطصم اهعبتا يتلا ةفيصحلا

 رمألا ىه ةقباسلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ىلع ًايبوروأ ًامكح ضرفت نأ ايناطيرب رارق نأ ديب

 ىرخأ لماوع دوجو ضرف ىلع لاح ةيأ ىلع ناك أ فلاحتلا خسف ىلا داق يذلا يساسألا

 عيطتسن انهو .ةرطخلا تاهاجتالا هذه يف قاقشنالا فارجنال ًاببس  فلاحتلا خسف يف تمهسأ

 اهتسايسو ١1١5 ماع لبق ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب ةسايس نيب نيابتلا ةروص حضوأب حملن نأ
 .1514 ماع دعب ةيطسوأ قرشلا

 لودلا نيب عازنلا ران مارطضا عنم يف نايحألا بلغأ يف ايناطيرب حاجن درجم رمألا نكي مل

 نع اهنم الك عدري لدابتم قافتا ىلا اهلصوت نامض ةطساوب رشع عساتلا نرقلا يف ةيبوروألا
 رارقتسالا ةنايص يف ًاضيأ ٍمهسأ كلذ قيقحت يف اهبولسأ نا لب .طسوألا قرشلا ىلع يدعتلا
 ددعتملا نواعتلاو رواشتلا ٌةداعو ؛ةيبوروألا لودلا ةعومجم ىلا لئاسملا ةلاحا راركتف .يلودلا
 ىنعملا اذهبو .ًانيدمت رثكأ ةيملاعلا ةسايسلا لعج يف ادعاس دق ؛كلذ نع تمجن يتلا فارطألا

 «نيارلا رهن ىلا ايناملا عم اسنرف دودح كيرحت ساسأ ىلع هباسح شوف لاشراملا ىنب ةرشابم ةندهلا باقعأ يف (*)

 ردع عبرألا هطاقنو نوسليو وردوو ةهجاوم يف نكلو .اسئرف هدشنت يذلا نمألا ةيعيبطلا بودحلا رفوت ثيحب

 دبا ةدهاعملا عضوت ملو .نويسيئرلا اهؤافلح اهعقوي نامض ةدهاعم لباقم بلطملا اذه نع يلختلل اسنرف ترطضا

 كلذ ىلع ةوالعو ,. 6 (ربمفون) يناثلا نيرشت ت ١1 يف اهضفر يكريمألا خويشلا سلجم نأل ؛ذيفنتلا عضوم

 .ةدناسملل ًابلط لبقتسملا يف ةدحتملا تايالولا ىلا ًايلعف اسئرف هجوت ةيناكما لئاضتت تأآدب
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 .اهيف لصأتملا يقيرفتلا عباطلا نم مغرلاب ءيلودلا مائولا يف طسوألا قرشلا ةلأسم تمهسا

 قرشلا راص ىتح ,ةيميلقالا ايسور بلاطم ىلع 1910 ماع ثيوكسا ةموكح تقفاو نا ام نكلو
 قم لاما ءزجلا لغ رطيسي نأ انيشور ضيقا نضيف ام لإ فالك ندعم ظشسوألا

 نم  رنشتيك بروللا هلاق امل ًاقفو - ايناطيربل دب ال نذإ ةيكرتلاب قطانلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 ةيروسب اسنرف ةبلاطم ةبعللا يف لخدأ كلذ ناف «يلاتلابو .ةيبرعلاب قطانلا بونجلا ىلع نميهت نأ
 يف ىدامتت ىرخألا لودلا نأ ةلود لك تدقتعاو ءرخآ بلطم ىلا بلطم لك داق اذكهو .نيطسلفو

 ,ءافلحلا نيب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةرشابم برحلا دعب تمسق ايناطيرب نأ ىل ىتحو .اهبلاطم
 عقي نأ رطخلا ضعب يقبل ,ةديدش تامواسم تبلطتو ءافلحلل اهتعطق يتلا تادهعتلا بجومب
 راص عازنلا نكلو .ةيعسوت فادهأ قيقحتل اهادحا تعس ام اذإ ةفلاحتملا لودلا نيب عازن

 رومألا تدادزاو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ءيش لك ذخأي نأ جروج ديول لواح امدنع ًاموتحم
 .هتوطخ معدل ةمزاللا براوملا هل رفاوتت نأ نود كلذ لعفي نأ لواح امدنع ًاءوس

 مهعم تلمع نيذلا ءاكرشلا دقف كلذ ىلع ةوالع .برح ةياهن دنع قاقشنالا ىلا فالحألا ليمت
 قرشلا ةلأسم نأ الإ .ةيملاعلا ةسايسلا ىلع ةرطيسلا ؛يلودلا مائولا لجأ نم برحلا لبق ايناطيرب
 :نيقباسلا اهئافلحو ايناطيرب نيب ىلوألا تامادصلا ىلا برحلا ةياهن يف تدأ يتلا يه طسوألا

 ةيطسوأ قرشلا ةسايسلا اهتدلو يتلا ةرارملا تناك .ةدحتملا تايالولاو ءاسنرفو ءايلاطياو ءايسور
 نكامأ يف نيقباسلا اهئافلح عم ةكرتشم ةيسايس ةيضرأ داجيال ايناطيرب دوهج تلقرع يتلا يه
 .فالحألا خسفت ىلا فاطملا ةياهن يف ىدأ اذهو ؛ملاعلا نم ىرخأ





(1) 
 نا ركذتي نإ نازتعالا ديدش ١17١و ١5315 نيماعلا يف جروج ديول ناك

 رطيسي نكي مل نكلو ءاهسأري ناك تافالتئاو فالحأ نم ةدمتسم هتطلس

 ىلإ لوؤت ةيجراخلا هتافلاحت تذخآ اميفو ءيضاملاب هركذي ام نآلا ثادحألا هل تأيه دقل .اهيلع
 ببسب هتموكح نمض ديازتم وحن ىلع ًالوزعم هسفن ءارزولا سيئر ىفلأ ؛١1971 ماع يف ماسقنالا
 ةحاطالا دعبو «نانويلا يف ةموكحلا تريغتو كلملا ريغت نأ دعبو .ايكرت دض ةيبرحلا هتسايس
 لهاجت نكي ملو .كارتألا عم قافتا ىلإ لصوتلا ذبحي ىل رانوب ذخأ ؛ءافلحلل ديؤملا سوليزينفب
 يف يقب ناكولو ,مومعلا سلجم يف دعاقملا ةيبلغأب عتمتي يذلا بزحلا دئاق وهف ًانكمم ىل رانوب
 هئاقب لاوط ناكو ايكرت ىلإ نوليمي هراصنأ ناك .ةسايسلا يف رييغت ضرف يف حجن ناكل ةموكحلا
 ءاتش يف ةماعلا ةايحلا لزتعا ىلرانوب نكلو ءمهرظن تاهجوب جروج ديول رّكذي أتفي ال ةموكحلا يف

 طبضي نا عيطتسي ناك ًايسايس ًاكيرش ءارزولا سيئر مرحف ؛هتحص لالتعإ ببسب ١
 دئاسلا روعشلاب سسحتلا نع ءارزولا سيئر داعتبا دابزا ةموكحلا ل رانوب كرت امدنعو . هفرصت
 ةرازوو ةيجراخلا ةرازوو :ءارزولا سلجم يف هءالمز نا ًاكردم ناك دقل .مومعلا سلجم يف

 .رابتعا يأ مهرظن تاهجو طعي مل هنكلو .ةيكرتلا  ةينانويلا هتسايسل ًاضيأ نوضراعم ؛ةيبرحلا

 نانويلاو ءافلحلا هيف قفخأ يذلا رمتؤملا - ١199١ (سرام) راذآ يف ندنل رمتؤم ىهتنا امدنع

 ربخيل جديرالك قدنف ىلإ يكناه سيروم جروج ديول لسرأ  قافتا ىلإ لصوتلا يف نويلامكلاو
 نورطضم مهنا اورعش اذإ مهقيرط يف فقي نل هنا ,قدنفلا يف نيميقملا نيينانويلا ءامعزلا
 اهل نذإ هنا :مالكلا اذه نم ةينانويلا ةموكحلا تمهفو .'!لامك ىفطصم تاوق ةمجاهمل
 يف ءاطخألا نم مغرلابو ١197١. (سرام) ىاذآ ١7 يف ًاديدج ًاموجه تئشف ؛برحلا فانئتساب

 )١( دلجملا ,رارسألا لجر ,يكناه ؛ليكسور نفيتس !: 1915-١91١ ص ,(151/7 .زنلوك :ندنل) 195.
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 .ةبضهلا ىلإ لهسلا نم ًادّْعّص ينانويلا شيجلا كرحت :ةبلصلا ةمواقملاو ناكرألا طابض لمع

 ةفصب ينانويلا شيجلا ,ةيلودلا تاقالعلا يف ناتسالاو خرؤملا «يبنيوت دلونرا بحص دقل

 تناك امنيب هنا ةفيحصلا ىلإ هلئاسر ىدحإ يف ءاجو .«نايدراغ رتسشنام» ةديرجل لسارم
 مسح قيقحتل نيينانويلا ةرماقم شماه قيض ىدم نم نقيتأ تأدب» لهسلا نم دعصت هتبكرم
 ىفطصم ىلع راصتنا قيقحتل اهيف نولمعي يتلا ةسكاعملا فورظلا ىدمو ءلوضانألا يف يركسع
 ةينانويلا تاوقلا ءلامك ىفطصم طابض دحأ ءتمصع طباضلا ّدص عوبسألا ةياهن يف ."7«لامك

 .صوكنلل اهرطضاو ىنونيا ةيرق دنع

 عمتجا (ليربا) ناسين 7 يفو نييركسعلا ةداقلا ىلع ةمئاللاب ةينانويلا ةموكحلا تحنأ

 ةيصخشلا ءساسكتيم سيئاوي عم هؤالمزو  ءارزولل ًاسيئر نآلا راص يذلا - سيرانوغ
 ساسكتيم نكل ءلوضانألا يف يلاتلا موجهلا ىه بوقي نا هيلإ اوبلطو نانويلا يف ةذفلا ةيركسعلا
 دنع أشن هنا مهل لاقو .ايكرت يف برحلا حبرت نا اهنكمي ال نانويلا نا نييسايسلل ًالئاق ضفر
 نا نوكردمو ...مهلالقتساو مهتيرح لجأ نم لاتقلا ىلع نوممصم مهو» يموق روعش كارتألا
 يأ انبلاطم يف اهيلإ دنتسن يتلا ةيخيراتلا قوقحلل سيلو .ةازغ انناو مهدالب ىرغصلا ايسآ
 مهملاف ءىرخأ ةلأسم كلتف لطاب وأ باوص مهفقوم له امأ .ةيموقلا مهرعاشم ىلع وأ مهيلع ريثأت
 ."!«مهروعش وه ام

 نع ةموكحلا ىلختت نا ةيسايسلا ةيحانلا نم اليحتسم راص هنا ساسكتيمل ةسايسلا لاجر لاق
 ةرماقملا ىلع نوربجم مهنا اورعش ءاهيلع نومدقيس يتلا ةفزاجملا نورصبي مهنا عمو :برحلا
 .فيصلا لصف هل ادعوم اوددح ءريخآو دحاو موجه يف حاجنلا ليبس يف ءيش لكب

 يف مهتطاسو اهيف نوضرعي ةينانويلا ةموكحلا ىلإ ةلاسر ءافلحلا لسرأ (وينوي) ناريزح ١" يف
 يف ةيضام موجهلا نشل تادادعتسالا نا نانويلا تلاقو .بذهم ضفرب نانويلا تدرف «برحلا
 .ًايلمع ًارمأ اهفاقيإ دعي ملو اهقيرط
 ريصم طبتراو ءامهتلمحب مايقلا رايخ ىوس ًارايخ امهمامأ سيرانوفو نيطنطسق كلملا كرتي مل
 رظتنيو بقاري نا ىوس يناطيربلا ءارزولا سيئر هلعفي ام ةمث نكي ملو .امهريصمب جروج ديول
 هتريتركس تركذ دقو .ىرغصلا ايسآ يف لخادلا لهاجم يف ناكبتشي نايبنجألا ناشيجلا امنيب
 :هنا اهتركفم يف هتقيشعو
 (لاتقلا ناديم يف سيلو ًايونعم) نيينانويلا معد لجأ نم ؛ءارزولا سلجم يف اميظع ًاحافك حفاك»
 الجو ناك هنكلو ؛دارأ ام هل ناك دقو ...سلجملا يف نيينانويلل نيديؤملا نيديحولا روفلبو وه ناكو

 ,غيتريف دراوه :كرويوين) ةيناثلا ةعبطلا ةعابط ةداعإ ءايكرتو نانويلا يف ةيبرغلا ةلاسملا ,يبنيوت دلونرا (؟)
 7107 ص(
 تناس ةعبطم :كرويوين) ١414-1477 ىرغصلا ايسآ يف نانويلا :ةينويالا ايؤرلا ,ثيمس نيليول لكيام (1)
 ,#51 ص.( «نترام



 تح ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 هتعمس نا لوقي وهو .ًائطخم ناك هنا تبثي ناو ؛ينانويلا موجهلا لشفي نا لجولا ديدش
 ناك نوينانويلا رصتنا اذإف ...ىرغصلا ايسآ يف كيدخي اهيلع.ديعب دح ىلإ فقوتت ةيسايسلا
 ةديدج ةينانوي ةيروطاربما موقتس اهدنع .يكرتلا مكحلا يهتنيو ء اهرربي أم ياسرف ةدهاعمل
 هفقوم باوصيب ةمات ةعانق هيدلو .قرشلا يف انحلاصم ىلإ ةدعاسملا ىي دمتو ايناطيربل ةقيدص
 .(7«فقوملا اذه ىلع ءيش لكم ناهرلكل دعتسم ىهو ءاذه

 دقو .رواحم ةثالث ىلع ًاعئار ًاحاجن حجان موجهب ينانويلا شيجلا ماق ١67١ (ويلوي) زومت ٠١ يف
 راذآو (رياني) يناثلا نوناك يف اهوفرتقا يتلا ءاطخألا نم نوينانويلا نويركسعلا ةداقلا ملعت
 ةيديدحلا ككسلا زكرم ءرهش يكسا ىلع ءاليتسالاب موجهلا جوُتو .ءاطخألا سىركتت ملف ؛.(سرام)
 .لوضانألا يبرغل يجيتارتسال ١ حاتفملا ربتعي يذلا

 ىلإ بتك دقو .هيضراعم ىلع ةلمحلا يف نانعلا هناسلو هتغالبل قلطأف « ًاحرف روج ديول راطتسا
 :ًالئاق هتموكح يف ةيبرحلا ريزو
 ًاعجارت عجارتي يكرتلا شيجلا ناو رهش يكسا ىلع ءاليتسالا مت هنا ةينانوي طاسوأ نم تعمس»
 ررقتيس قرشلا لبقتسم نإ .ةلأسملا ىلإ ترظن ةيواز ةيأ نم ةغلاب ةيمهأ ىذ أبن اذه نإ .ًالماك
 نا ّنعتت مل ؛ىرأ امبسح «ةيبرحلا ةرازو نإف كلذ عم ءعارصلا اذه لالخ نم ًادج ديعب دح ىلإ
 نع اهتامولعمو .ةلأسملا هذه يف ةدالبلا تالاح ىصقأ تدبأ ناكرألا ةئكيه تا ...ثدح ام فرعت

 وحن ىلع ةئطاخ تامولعم اهنا قئاقحلا يّرحت مت امدنع رهظ دق نيسشييجلا نم لك ةيعونو ةوق
 نويركسعلا مهيلإ رظني نيذلا نييسايسلا نم ةردابمب قئاقحلا يبرحت ملك دقو :لمألل بيخم
 .«راقتحاب

 مساب فرعت ةرئاد ةرازولا يف كيدل سيلأ» :همالك ةياهن ىلإ ىلثملا «هتيحت» عارزولا سيئر ىقبأو

 تاريدقت دادعا دنع ريبك مقر يف رهظت اهنإ .اهلمع وه ام فرعت نا لواح ؟تارباخملا ةرئاد

 ."«تامولعملاب رمألا قلعتي امدنعع اهل رثكأ ال نكلو ,ةينازيملا

 حازأ كاذ دنع .رقهقتلا عم ملقأتلا ىلع ,تمصع يكرتلا لارنجلا وقي مل رهمش يكسا نم برقلاب

 لصوو .«مداق اشابلا» هقافر دحأ ىلإ ًاحاترم تمصع لاقف ؛هلهاك ع ءيعلا لامك ىفطصم

 نأب لامك ىفطصم فرتعا دقو .""عجارتلا رمأ رادصا ةيلوؤسم ًايصخش ىلوتيل لامك ىفطصم
 ."اودعلل لوضانألا يبرغ نع يلختلا ىلع مزاع هنا ملعي امدنع «ةيونعم ةمدصب» رعشيس هبعش

 . 75 ص ,هسفن عجيرملا (5)

 ؛(1١١ ىروم ميلو :كرويوين) ةثيدحلا ايكرت يبأ ؛لامك ىفطصم ةايح ةريمس :كر وتقاتا ,نورنك دروللا (5)
 ىلا ص

 , 7١5 ص ءهسفن عجيرملا (1/)
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 لامك ىفطصم ءادعأ لتكت امدنع ًابخص دهش يكرتلا ينطولا سلجملا نا وه ثدح يذلاو
 نا مث .لامك ىفطصم دض نويمازهنالاو :رونأ عابتأو ءنييصخشلا هيسفانم نم ء:نويسايسلا

 نيذلا يؤم اهب عمج دق الا اذه ف نإ ٠ .ةعبتلا لماك لمحتيس إف و ًادئاق هتفصب

 ءارو اهرشنو .اروغنا 6 ل وو ا ام

 :ناكسلا رئاست نم ًانؤمو ةراومر داس تقولا نم هل رهاوق ام لالخوايراكاسزهنل ميظع جرعتم
 :ةيدلجلا تاهوتسل او :يرابللاو مامطلا نم: نسانلا نوزخم نا ةثماب نفيرأ لع هذي عضون
 تاعفترملا ىلع نصحتت نأب هتاوق ىلإ هرمأ ردصأو .ةلماش برحل هتبهأ ذخأو لويخلا رداصو

 نا امو .اروغنا وحن ةدتمم .ةييرقلا رهنلا ةف ةفض ةاذاحمب داح عافتراب بصتنت نق يتلا لالتلاو

 :رهثلا يرهس لغ ةعفتزما

 بتكم سيئر ناك .اروفنا ىلع رصنلا فحز ١17١ (سطسغأ) بآ ١4 يف ينانويلا شيجلا أدب

 ينانويلا شيجلل ليوطلا لقنلاو تالصاوملا طخ نا نم رذح دق ناكرألا ةسائر يف دادمإلا
 اوماد ام قلقلل ببس ال نا اوأر هءالمز نكل ايراكاس رهن دعب ام ىلإ شيجلا مدقت دقت اذإ عطقنيس

 اومزه دق مهنا نوينانويلا نويركسعلا ةداقلا دقتعاو ."!اريثك كلذ نم دعبأ ٍمدقتلا نووني ال

 نيذلا نييناطيربلا هاا طابض ىلإ ة ةوعد وهج ا هيلع اوزهجي نا الإ 3 قبي ملو ىدعلا

 شيجلا أدبو ا (سطسغا) بآ 7 يف ودعلا تاوقو فحازلا ينانويلا شيجلا نيب سامت لوأ ثدح

 ترطيس فاطملا ةياهن يفو .مويلا يف دحاو ليم لدعمب ضرألا ىلع مدقتت اهلالخ ةينانويلا تاوقلا
 تادادما مهنع تعطقنا دقف .اهنم تلفأ رصنلا نكل ةسيئرلا تاعفترملا ىلع ةينانويلا تاوقلا
 زجعلا ءازإو .ًاديدش ًاغلبم ءايعإلا مهنم غلبو ؛كارتألا ناسرفلا تاراغ ببسب ةريخذلاو ماعطلا
 ةدوعلا قيرط يف ايراكاس رهن تربعو تاعفترلا نم ةينانويلا تاوقلا 0 ,لاتقلا ةلصاوم نع

 0 تهتنأ اذكهو

 .579- 778 ناتحفصلا ؛ةينويالا ايؤرلا ثيمس (4)

 ةللحل



 هدحدحت ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 هيلع معنأو ريشم ةبتر ىلإ لامك ىفطصم ىقر ليمجلاب فرتعملا ينطولا سلجملا نإف اروغنا يف امأ
 .«نيدلا ليبس ف دهاجملا» ينعت ةيمالسالا ةيكرتلا ةظفللا هذهو «يزاغ» بقلب

(0 

 رفاس ةدملا هذه لالخو ,ةكرعملا ةحاس ءودهلا داس ١1577 ماع فيصو 1171 ماع فيص نيب
 ايقلي ملو ؛ءافلحلا نم نوعلا نادشني ًابرغ هتيجراخ ريزو هعمو «نانويلا ءارزو سيئر «سيرانوغ
 يف ءارفسلا راظتنإ ةعاق يف اسلج دقف ندنل يف امأ .فطاعتلا نم ليلقلا ىوس ةيبوروألا ةراقلا يف
 دقو .امهلكاشمل ام الح نوزروك دروللا دجي نا راظتناب امهيديأ يف امهاتعبقو :ةيجراخلا ةرازو
 الو .يننوضراعي يئالمز عيمج ...نكلو «نانويلل قيدص ًايصخش انأ» :جروج ديول امهل لاق
 .")«ليحتسم :ليحتسم رمأ هنا ءامكل عفن اذ نوكأ نا عيطتسأ

 تناك .لاتقلا ىلع مهضّرح كلذ عمو «نيينانويلل همدقي ام ايناطيرب ءارزو سيئر ىدل دعي مل
 ىلإ رومألا ريغتت نا لما ىلع اهجهن يف نانويلا رمتست نا (عقاولا يف يه امبسح) هتسايس
 ءاجو ًايداع ًانطاوم هتفصب ندنل روزي ناك يذلا) سوليزينفل لاق ١1477 ماع عيبر يفو .لضفألا
 ىدل نانويلا ةدناسم دواعيس ةفيلحلا نادلبلا يف ماعلا يأرلا نا (مومعلا سلجم يف هتلباقمل
 هذه يف نانويلا ىلع بجي» :هل لاقو .فاطملا ةياهن يف ثادحألا حرسم نع نيطنطسق كلملا ءافتخا
 نآلا ترباث اذإف :ةينانويلا ةمألا ناحتما نمز اذه نا» :ًافيضم ,«اهتسايسب ثبشتت نا ءانثألا

 ,روخصلا نم هفطقت نملا ىلع ىذغتت ناو ةيربلا بوجت نا نانويلا ىلع بجي ...لبقتسملا تنمض
 ًاينانوي حفاصي نل هنا» :ًاضيأ لاقو .«نهارلا نمزلل ةيساقلا ةبرجتلا ربع حفاكت نا بجيو
 ,"0.نسمزا يف هدالب فادها نع عجارتي

 دروللا ةيجراخلا ريزو ذخأف :؛هتموكح نمض ىتح .ةلزع دادزا دقو هسفن جروج ديول دجو
 دقو .ةمزألا لحل ةيناطيربلا دوهجلا ىلع يلعفلا فارشإلا ىلوتو ءهدي يف رومألا مامز نوزروك

 .ةيموقلا ايكرت عم مهافت ىلإ لصوتلا ىحن ؛ءافلحلا عم نواعتلاب ؛هجتا
 نم نيجوفو بئاتك ثالث بحسف .ءافلحلا هب ردغي نا نيطنطسق كلملا يشخ ماعلا كلذ فيص يف

 لباقم ايكرت نم ةيبوروألا ةقطنملا ءايقارت ىلإ اهلسرأو لوضانألا يف ينانويلا شيجلا
 ةياهن عضول ةينيطنطسقلا لالتحا ىلع ةمزاع نانويلا نا هتموكح تنلعأ ذئدنع .ةينيطنطسقلا
 لحل ام ءارجا ذاختا ىلع ءافلحلا ربجيس ديدهتلا اذه نا هباسح ناك طونقلا عفادبو .برحلل

 اوسأ يف ؛ءافلحلا نا بسحو هرماقي ناك .نانويلل ةمئالم ةقيرطب امبر «يكرتلا  ينانويلا عازنلا

 ةكهنملا هشويج عم محتلت يكل ةينيطنطسقلا ربع رورم لاب هتاوقل حامسلا ىلع نوقفاويس «لاوحألا

 .؟717 ص ,هسفن عجرملا (5)

 7/١. ص ؛هسفن عجرملا )٠١(
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 ىلع قيرطلا عطق فيلحلا لالتحالا شيج نا وه ثدح ام نكل .لوضانألا لحاس نع ةعفادملا
 .ةينانويلا تاوقلا

 لامك ىفطصم زفح «ءانثألا هذه يف لوضانألا لحاس نم ةينانويلا تادحولل نيطنطسق بحس نإ
 .لحاسلا كلذ ىلع دادتمالا غلابلاو نهاولا ؛كانه ينانويلا عافدلا طخ ةمجاهم يف عارسإلا ىلإ

 نيرشعلاو سداسلا رجف دنع ةيبونجلا ةهبجلا ىلع اموجه نش مث ؛ةمات ةيرس يف هتاوق دشح دقو
 نإ .ماظتنا ريغب ةينانويلا تاوقلا تعجارت يراضلا لاتقلا نم نيموي دعبو .(سطسغأ) بآ نم
 اذه) «عئاشلا لوقلا بسح نونجلا هباصأ دق» ىرغصلا ايسآ يف ينانويلا شيجلل ماعلا دئاقلا

 .«يلقع ضرم اهنأب» هتلاح جروج ديول فصو كلذ دعبو (انيثأ نم يناطيرب ريرقت يف ءاج ام
 ('"”هضولا عم لماعتلا نع ًازجاع دئاقلا اذه ناك دقف ,نكت مل مأ تاغلابم هذه تناكأ ءاوسبو

 رايهنا نكلو ؛هلحم لحيل ًاديدج ماع أدئاق ةينانويلا ةموكحلا تنّيع (ربمتبس) لوليأ ؛ يفو
 ًاماع ًادئاق هتنّيع يذلا لارنجلا نا فرعت مل ةينانويلا ةموكحلا نا دح ىلإ الماك ناك تالصاوملا

 ."9لامك ىفطصم نم هنييعت أبن عمس هنا لاقيو .كارتألا يديأ يف ًاريسأ عقو دق ناك
 ءارزولا سيئر ىقلت امدنع (ربمتبس) لوليا ١ دحألا موي جروج ديول عم ًاعمتجم لدير دروللا ناك
 :ندنل يف نانويلا ءاقدصأ نم ًالاصتا يناطيربلا

 ةلاحتسالا ًالّوطم مهل حرش .نانويلا لجأ نم ًائيش لعفي نا جروج ديول ىلإ اولسوت دقل»
 ديول لاق امك ؛يذلا نيطنطسق كلملا فرصت ىلإ ًاديدش أدقن هّجوو (لمع يأب مايقلا ةلاحتسا)

 لاقو .ةقايللاو ةءافكلا ميدع ًالارنج يع ىرخأ رومأ نيبوهف .ثدح ام ةيلوؤسم لمحتي ؛جروج
 وه :نانويلل نيديؤم صاخشا ةثالث ىوس ايناطيرب يف سيل ,ىري امردقب هنا ًاضيأ جروج ديول
 .""أئيش لعفي نا عيطتسي ال هنكلو عضولا اذهل ىسألاب رعشي هنإ .نوزروكو روفلبو
 دوشح تناك لحاسلا دادتما ىلعو ءىرغصلا ايسآ نم اهشيج ءالجإل ًالوطسا نانويلا تدشح

 ةيعامجلا ةلواحملا هذه نإ .اهيف ناكم ىلع روثعلا لمأ ىلع نفسلا ىلإ هجتت نيينانويلا دونجلا
 فحازلا يكرتلا شيجلا عم ًاقابسو ةلبقملا لوليأ راطمأ عم ًاقابسو ,نمزلا عم ًاقابس تناك ةاجنلل
 .رأثلل ًابلط

 ىلإ ريمزا ةفقاسأ سيئر بتك دقو .علهلاب ىرغصلا ايسآ يف ةقيرعلا ةينانويلا ةيلاجلا تبيصأ
 :ًالئاق (ربمتبس) لوليأ يف سوليزينف
 امو ؛ميحجلا ىلإ نآلا ردحنت اهلك ةينانويلا ةمألاو ةينانويلا ةلودلاو ءىرغصلا ايسآ يف ةينليهلا»

 ) )1١ص ؛هسفن عجيملا 71/9.
 ةيموقلا ةكرحلاو لامك ىفطصم :197- 6 ةيكرتلا ةيساموليدلا ؛ليينوس نادسمار يحالص هليل

 .10/7- ١1/9 ناتحفصلا ١151/0(: ,جاس تاروشنم :زليه يلرفيبو ندنل) ةيكرتلا
 لانير :كرويوين) 1577151 :هدعب امو حلصلا رمتؤم نع ةيصوصخلا ةديدش لدير دروللا ةركفم )١7(

 86 ص( ,كوكشتيهو
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 ادد ماعل ةيطسب وأ قرشلا ةيوستلا

 نم ؛مكيلإ ريخألا ءادنلا اذه هيجوتل ةرورض تيأر دقو ...اهذقنتو اهلشتنت نا عيطتست ةوق نم

 لاؤسل هناو ...ىرغصلا ايسآ يف ينانويلا بعشلا اهنم يناعي يتلا ةثراكلا بيهل ةنسلأ نيب
 ."',ةداهشلاو ءادفلا انردق نحنف ءهذه يتلاسر نوؤرقت امدنع ءايحا نوكنس له يقيقح

 قيس نيموي دعبو .ةنوعملا ميدقتل هل لوح ال سوليزينف ناك دقف .ىودج نود تاءادنلا تناك

 ةدع .ءاغوغلا ىلإ يلحملا يكرتلا دئاقلا هملسأ دقف :اهعقوت يتلا ةداهشلا ىلإ ةفقاسألا سيئر
 .!هولتقي نا لبق هوهّوشو ةقالح ةلاص ىلإ هوذخأف ,ىدملاب نيحلسملا نيملسملا نم تائم

 ,ىرغصلا ايسآ ندم ىربك هريمزا يف خيراتلا عم تقالت ةكلهملا ةيموقلاو ةينيدلا رتوتلا تالاح نإ
 ١١ ءاعبرألا موي ةنيدملا يف ينمرألا يحلا يف ةيهاركلا بيهل لعتشا دقل . 1 بام
 ينانويلا يحلا ىلإ  دتمت اهلعج نم ةمث ناك وأ - نارينلا تدتما نيموي دعبو .(ربمتبس) لوليأ
 يحلا امأ .ةقيرعلا ةمصاعلا هذه نم ةئملاب "5 و 5٠ نيب امب ريمدتلا لغو :يبكيوألا يحلاو
 هنا تبثو ءسانلا نم فالآلا تائم ةيحيسملا ةنيدملا يف شيعي ناك .ءوس يأب بصي ملف يكرتلا
 وغاكيش» ةديرجل لسارم ناك .ريخألا عزنلا ةلحرم يف مهنم اوتام نيذلا ددع ءاصحإ ليحتسي
 :اهيف لاقو رامدلا طسو ةلومحملا ةبتاكلا هتلآ ىلع ةيفحصلا هتلاسر عبط نم لوأ ىه «زوين يليد

 ىلإ تّلح دق اهيف تايلقألا ةلكشمو .بوجو ريمزا ةنيدمل دعي مل ,رذقلا ىكرتلا ىحلا ادع اميف»
 كارتا دونج هب ءاج رانلا سبق نا ...تلعتشا يتلا رانلا لصأ يف كش كانه دعي غلو .دبألا
 يقل يذلا ماهتإلا اذه نوركني مويلا ىتح اولازام يكرتلا ىوهلا يوذ ةثاحبلا نإ .' ”«نويماظن
 :ة1عيساو اقيدضت

 نم اهنادلب ينطاوم ءالجإب «يلاطيالاو ,يناطيربلاو ,يسنرفلاو ءيكريمألا ليطاسألا نفس تماق
 ريغ نم ًادحأ اودعاسي نا رمألا لوأ يف نويناطيربلاو نويكريمألا ضفرو .لعتشملا ءانيملا فيصر

 امأو ءاهيلإ لوصولا عاطتسا نم لك مهنفس رهظ ىلع اوذخأف نويلاطيالا امأ :مهتايسنج

 )١14( ص ةينويالا ايؤرلا ءثيمس ؟١؟.
 )*( شيجلا لوزن دنعو .برحلا تأدب نأ ذنم نييحيسملاو نيملسملا ناكسلا لبق نم ةبكترملا عئاظفلا تدعاصت

 هنأ يبنيوت دلونرا ركذو «لزعلا كارتالا نوينانويلا دونجلا حبذ ؛1515 ماع يف ةرم لوأ ريمزا يف ربلا ىلا ينانويلا

 نأ ادبو .رخآلا رثا ًادحاو تمدهتو ًادمع تقرحأ لزانملا نأ ظحال ,كارتألا اهرمد يتلا ةينانويلا ىرقلا راز امدنع

 ىعداو ."''نيينانويلا ثثج دولج خلس رخآلا بناجلا نأ نيطنطسق كلملا ىعداو .('"لمعلا اذهب اوذذلت كارتألا

 ماع ةلمح يف ًادماع درط ينانويلا شيجلا نأ يبنيوت  157١."”!ةهتويب نم اهلماكم ىزق يف نيينذملا ناكسلا

 )١5( ص ,ةيبرغلا ةلاسملا ؛يبنيوت ؟١5.

 .777؟ ص ,ةينويالا ايؤرلا ءثيمس (17)

 15١١-7١1 تاحفصلا ؛ةيبرغلا ةلأسملا ؛يبنيوت (17)

 .117 ص :(151/7 ,رباف :ندنل) ةنيدم ريمدت :1177 ريمزا :نايبسداه يروجرام (14)

 ايكرتو ةينامثعلا ةيروطاربمالا خيرات .وش لاروك ليزياو وش .ج دروفناتسو ؛١٠71 ص ؛كروتاتا .نورنك (19)

 ةعبطم :جديريمأاك) 191/6- 18١8 ةثيدحلا ايكرت ءوشن :ةيروهمجلاو ةروثلاو حالصالا :؟ دلجملا ,ةثيدحلا

 .751 ص ,(151/ا/ ؛جديربماك ةعماج
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 نكلو . ةيسنرفلا ةغللاب مالكلا اذه لوقي نا طرشب  يسنرف هنا لاق نم لك اولبق دقف نويسنرفلا
 .ةيسنجلا نع رظنلا ضغب نيئجاللا ىلإ ةدعاسملا دي اودم نا نويكريمألاو نويناطيربلا ثبلام
 لماعي نأب لامك ىفطصم ديدهت ىلع ءافلحلاو نانويلا تّدر ةقحاللا عيباسألا ةعضب لالخو
 ءالجا ةيلمع اومظنف ءبرح ىرسأ ةلماعم ةيدنجلا نس يف نيذلا نمرألاو نيينانويلا لاجرلا عيمج
 .يركسعلا اهءالج نانويلا تّمتأ امنيب «نييندملا نم ةريفغ عومجل

 كلذ يف .ايكرت نم اوبرط وأ اويره دق يتائوي 5٠٠,٠٠١ ٠ وحن ناك "١97 ماع ةياهن لولح عم

 هنا «راتس ىتنوروت» ةديرجل ابوح ًالسارم كاذنآ ناك يذلا ,"ياوغنمه تسنرأ بتك نيحلا

 قحمي نا عطتسي ملو ًاليم نيرشع وحن اهلوط غلب يتلا نيسئابلا نانويلا نيئجاللا بكاوم بقار
 :لوقي ًايكرت ًالثم ؛هنم رثكأ دهاشملا هذه تفلأ ةيتاورك لزنم ةبر هل تور دقو .هثهذ نم دهشملا

 :هلوقي نا ءرملا ىلع لهسي مالك هنإ .'' ”«ًاضيأ ةرجشلا بند لب ةدحو افلا بنذ بنذلا سيل»

 يف ةلودلا لاجر ناك امنيب ,ىرخالا ةلهسلا لاوقألا نم ددع ةقحاللا عيباسألا يف هبقعأ دقو
 ةثراكلا هذه يف موللا نا ,:ةصاخلا هتقيرطب لك ءاوفشتكيل مهرئامض يف نوشبني ةفيلحلا لودلا

 .ىرخأ ام ةهج قتاع ىلع عقي نأ بجي

 لوألا ماقملا يف نكلو ؛ةيفشلبلا ايسورو ايلاطياو اسنرف ىلإ موللا هيجوت ايناطيرب يف عئاشلا ناك
 ةيجراخلا ريزو ىلإ نطنشاو يف يناطيربلا ريفسلا همدق يذلا ريسفتلاو .ةدحتملا تايالولا ىلإ
 قرشلا ماستقا ىلع اوقفتا نا قبس ءافلحلا نا وه ؛(ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش يف يكييمألا
 ةبصع نع ةرداصلا تابادتنالا بولسأ يأ ,ًاليوط أتقو بلطتي يذلا ثيدحلا بولسألاب طسوألا
 ًايلك ًاباحسنا تبحسنا نا تثبلام يتلا ةدحتملا تايالولا ءاضرإل طقف كلذ اولعف مهناو  ممألا
 تابادتنا لوبق ىلع تقفاو نا قبس ةدحتملا تايالولا ناو ءطسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع نم

 ريفسلا ناك دقل .نيماعب كلذ دعب تصكن مث ءاينيمرأو لينبردلاو ةينيطنطسقلا ةيامحو لالتحإل
 يف اهنوؤاشي يتلا ةيوستلا عون اوضرفي نا ءافلحلا عسو يف ناك هنا ىلإ ةينمض ةروصب ريشي
 ءاضرإ لجأ نم نيتنس رظتنت نا ترطضا ايناطيرب نكلو .ةلأسملا لك اوهني ناو 1514 ماع
 تكرت دق نآلا يه اهو ,ةديدج تايلوؤسم لمح ىلإ ترطضاف ءاهنواعت نامضو ةدحتملا تايالولا
 ةركف يه يتلا تابادتنالا ةركف نع عافدلا ءبع «ليقثلا ءبعلا ةدرفنم لمحت يكل ًايلك
 ال فكرنا

 :هلوقب نويه زئافيا زلراشت يكريمألا ةيجراخلا ريزو در دقو
 هتموكح نا ةلئاقلا رظنلا ةهجو ىلع ةدحاو ةظحل قفاوي نا عيطتسي ال هنإ لوقي نا دوي هنإ

 يف ةدلاخلا صصقلا ىدحا يهو هريمزا فيصر ىلع» هتياور ةيفلخ هل ترفو ريمزا يف تبكترا يتلا عئاظفلا نا (*)
 .«ىلوألا نوعبرألاو عستلا صصقلاو سماخلا روباطلا» ىلوألا هتعومجم

 )2١( نبياركس زلراشت دالوا :كرويوين) ياوغنيمه تسنرا :يوناثلا طخلا ؛تياو ميلو ١9517(, ص 35١.

 )١؟( ءايكرت ميسقتو ةدحتملا تايالولا ةسايس .زنافيا سنرول 5  1974-191١زنوج ةعماج ةعبطم :روميتلاب)

 .الاله  ؟/4 ناتحفصلا ؛((1556١ ننكبوه
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 عاطتقال عست مل ةدحتملا تايالولاف ...ةمئاقلا عاضوألا نع لاكشألا نم لكش يأب ةلوؤسم
 يتلا ةثراكلا نع ةلوؤسم تسيلو ...ةينيطنطسقلا يف ترّيد دئاكم يف كرتشت ملو ...ذوفن قطانم
 ةدملا كلت لالخ ابوروأ ةيسامولبد نا ...ةنسلا فصنو ةنس رخآ لالخ ةينانويلا شويجلاب تّلح
 .""لأريخأ تثدح يتلا ةثراكلا نع ةلوؤسملا يه

 ثدح يذلا ةيكريمألا ةيجراخلا ةسايسلا يف سيئرلا لوحتلا لدابتملا عيرقتلا اذه ءارو ناك
 ةسيئرلا فادهألا دحأ ناك .نوسليو ىردوو سيئرلا لحم غندراه لييلاماغ نراو ّلح امدنع

 تايلكلا ةصاخيو ةيحيسملا ةنايدلا دناسي نا طسوألا قرشلا يف نوسليو سيئرلا ةسايسل
 ةرظنلا هرطاشي مل غندراه سيئرلا نكلو .ةيكريمألا ةيريشبتلا تاطاشنلاو ةيكريمألا ةيريشبتلا
 رمتؤم لثم ؛ةيكريمأ ةيسنك تاعامج تباهأ ءريمزا ىلع كارتألا فحز امدنعف .حلاصملا هذه ىلإ

 سيئرلا نكلو .نييحيسملا ةرزجم فاقيإل تاوق لسرت نا ةيكريمألا ةموكحلاب ؛ةيخيشملا ةسينكلا
 ةانألا ىلع ًاظفاحم ًامئاد لظأ نا ريسعلا نم دجأ ؛ةحارصب» :نويه هتيجراخ ريزول لاق غندراه
 لصي امدنع :مالسلا ىلإ صالخإو ةسامحب نوعدي نيذلا ةسينكلا يف نيبيطلا انئاقدصأ هاجت
 ."'«...سفانملا نيدلا ىلإ يمتنت ام ةهج عم براحتلا دح ىلإ رمألا

 ةقطنملا بوعشل نمضي نا ةيطسوأ قرشلا نوسليو ىردوو ةسايسل رخآلا سيئرلا فدهلا ناك
 هذه يف ًاكراشم غندراه سيئرلا نكي مل ىرخأ ةرمو .اهرايتخا نم تاموكح اهمكحت نا
 بلاغلا يف ينعي اذه ناكو .ةيكريمألا حلاصملا ةيامح ىلع هترادإ دوهج رّصق دقل .تامامتهالا
 حلاصم لوألا ماقملا يف تناك يتلا ةيكريمألا ةيراجتلا حلاصملا ةيامح طسوألا قرشلل ةبسنلاب
 تازايتما ةيكريمألا تاعومجملا ىدحإ حنمل ةدعتسم ايكرت يف ةيلامكلا ةموكحلا تناك دقو .ةيطفن
 امهو :ةيراجتلا لامعألل ةرقتسملا ةئيبلاو يلخادلا نمالا ريفوت نم نكمتت دق اهنأ ادبو ,ةيطفن

 يكرتلا دادعتسإلاب ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو تبّحر دقو .طفنلا تاكرش امهبلطت ناذللا نارمألا
 ىلإ ةرازولا ةرظن ىلع هرثأ كرت دق دادعتسالا اذه لعلو «ةيكريمألا تاكرشلا مامأ باوبألا حتفل
 .يلامكلا مكحلا ماظن

 (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش يف نطسوب يف هاقلأ باطخ يف يكريمألا ةيجراخلا ريزو لوانت دقل

 ءيش ال نا نيح يف» :لاقف ريمزا ريمدت باقعأ يف نييحيسملا نم مهريغو نمرألاو نيينانويلا ةنحم
 يوقت يأل نكمي الف ؛ةيجمهلا كارتألا ةوسق نم ففخي وأ ؛ةجرد ىندأب ًارذع لكشي نا نكمي

 يتلا برحلاو ءلوضانألا ىلع ينانويلا شيجلا يدعت رابتعالا نيعب ذخأي نا لإ فقوملل لداع

 قرح ثيح نم شيجلا كلذ رقهقت لالخ تعقو يتلا ةعيظفلا ثداوحلاو ؛كانه اهران تلعتشا

 دق نيبناجلا نأب يكريمألا ةيجراخلا ريزو هّون نا دعبو .«ةعيظفلا لامعألاو ماعلا ريمدتلاو ندملا
 نا ىلإ راشأو .لخدتت نا ةدحتملا تايالولا ىلع ناك هنا لئاقلا ءاعدإلا ضفر ,عئاظفلا افرتقا

 ةضفن ص :هسفن عجيرملا ةقفإ
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 ىلع اوناك نيذلا ءافلحلا ماد امو .اهيف ًافرط ةدحتملا تايالولا نكت مل برح نع جتن هلماكب عضولا
 .اكريما ةيلوؤسم سيل لخدتلا نا دكؤملا نمف «لخدتلا مدع اوراتخا دق «عضولاب ةقيثو ةلص
 ةيامح ىلع :ًامامت عيحص وحن ىلع اهدوهج ترّصق ةدحتملا تايالولا نا ًالئاق روضحلا بطاخو
 .""ايكرت يف ةيكريمألا حلاصملا
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 قيرط ىلع نيريخألاو نييلاتلا نيفدهلا  ايقارت يقرش - ةيبوروألا ايكرتو ةينيطنطسقلا تناك
 هنيب لوحي ناك ءدياحم هنا ضرتفي يذلا فيلحلا لالتحالا شيج نكلو .لامك ىفطحصم فحيز
 دقف «عزفلاب ءافلحلا بيصأ ءاهعقاوم وحن ةيموقلا ةيكرتلا شويجلا تمدقت الو .هيفده نيبو
 اهسفن يهف ؛لامك ىفطصم مجاه اذإ امأ . شويجلا هذه نع ةديعب نيحلا كلذ ىتح برحلا تناك
 .لاتقلل رطضتس يتلا

 تركذ :؛(ربمتبس تبس) لوليأ رنهش نم عبارلا يفف . هسفن ببسلل ايناطيرب يف ةعزفم ءابنألا تناك

 عجارتلا اذه ىدم نكلو ؛عجارتلل بير الب ضرعت دق ينانويلا شيجلا نإ» :«نمياتلا» ةديرج

 ةميزه» (ربمتبس) لوليأ ٠ يف ناك سيئرلا ةديرجلا ناونع نكلو .«غّوسم نود نم هيف غلابم
 رهشلا اذه فصتنم ذنمو .«رطخ عضو» سيئرلا اهناونع ناك هنم 1 يفو . «ينانويلا شيجلا

 ةمزأ» و «ىندألا قرشلا ةكلهت» لثم نيوانع عزفم ىحن ىلعو مظتنم لكشب رركتت تذخأ ًادعاصف

 حاتتفا روصو فافزلا تالفح روص لحم ةقرتحملا ريمزا روص تّلح دقو .«ىندألا قرشلا

 تاونس عبرأ دعب ةأجف مهل ليق ذإ نويناطيربلا مدّص دقل .فلوغلا ةبعل تالوطب روصو حراسملا
 اذه ناك .ةيئانلا ةينيطنطسقلا ةنيدم نع عافدلل برح ضوخ ىلإ نورطضي دق مهنا ةندهلا نم
 نم صلختلا ىحن يروف هاجتا أشنو ءهولعفي نا يف نييناطيربلا مظعم بغري ملاعلا يف ءيش رخآ
 .عضولا اذه يف مهتّجز يتلا ةموكحلا

 اهدوجول ًارظن ؛ةيقرشلا ايقارتو ؛ةحالملل ةيملاعلا امهتيمهأ ببسب ليندردلاو ةينيطنطسقلا نكلو
 ناك يذلا ءلشرشت نوتسنو نإ .نييناطيربلا ةداقلا ناهذأ يف ةصاخ ةناكم اهل عقاوم ءابوروأ يف

 لوليأ يف ءارزولا سلجم غلبأف جروج ديول ةسايس ةدجنل ىرخأ ةرم به ايكرتل ًايلاوم نآلا ىتح
 يغبنيو ةريبك ةيمهأ وذ طخ وه ابوروأ نع ايسآ لصفي يذلا ةقيمعلا هايملا طخ نا» :(ربمتبس)
 يلوبيلاَغ ةريزج هبيك كارألا نخل ا 2 ا رع يالا اذه لعجن نأ انل
 هتقفاوم نع جروج ديول رّبع دقو ('”7«...انراصتنا رامث لك انرسخ دق نوكنس ةينيطنطسقلاو

 .اا/4 _ ”5ا/” ناتحفصلا ؛هسفن عجرملا (؟8)

 يناثلا نيرشت ١117١ ناسين "٠ ءزجلا «4 دلجملا :قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ,تربليج نترام (1)

 هجم



 ١555 ماعل ةيطسبوأ قرشلا ةيوسنتلا

 كارتألل حمسن نا فورظ ةيأ تحتو لاح يأب عيطتسن ال اننإ» :ًالئاق :مالكلا اذه ىلع ةديدشلا

 دق قئاضملا قالغإف ,ملاعلا يف يجيتارتسا عقوم مهأ اهنإ .يلوبيلاغ ةريزج هبش ىلع ءاليتسالاب

 بجيو يلوبيلاغ ةريزج هبش اوكلتمي نا كارتألل حمسن نا لابلا يف رطخي الو .نيتنس برحلا لاطأ
 ."'!«كلذ نم مهعنمل لتاقن نا

 كارتألا نيب ةلصافلا ةينانويلا تاوقلا نم ىقبت ام رخآ ناك (ربمتبس ) لوليأ فصتنم لولح دنع

 ءارزولا سلجم دقعف .ًاكيشو راص دق ًارشابم ًاحلسم ًاكابتشا نا ادبو ؛ىفتخا دق ءافلحلاو

 لشرشت لاق تاسلجلا ياا (ربمتبس) لوليأ 6 نم ًاءدب ةئراط تاسلج ةلسلس يناطيربلا

 ِق اكريمأ رخأت بيسب تشالتت ءافلحلا شويج نا ىلإ ةدئاع نوكت دق ءافلحلا بئاصم» :هئالمزل

 مايقلا ةلواحم ةضراعملا لك ضراعي هنأل» ءشويجلل ةجاح ةمث نا هيأر ناكو .«اهفقوم نالعإ

 نمو ("!نوينمودلا نادلب نم ةدئاسم ىلع لوصحلا ةرورض دكأو .""«ةوقلا اهدنست ال ةعدخب

 .لامك ىفطصم شويجل ةهجاوملا ةيناطيربلا تاوقلا زيزعتل اسنرف

 ةيقرب ةدوسم دعي نا لشرشت نوتسنو ىلإ ءارزولا سلجم زعوأ 1577 (ربمتبس) لوليأ ١١ يف

 نع عافدلا تررق ايناطيرب نا اهغالبإل نوينمودلا نادلب ىلإ ةهجوم - جروج ديول اهيلع عقوي -
 ةيقربلا تلسرأ ليللا فصتنم ديعبو .ةيركسعلا اهتدعاسم اهيلا بلطتو ايكرت يف ةدياحملا ةقطنملا

 :نويقمودلا قا دلي نم دلب لكشاوزو سكر ل ىوفزلا "يولساب

 هذهلو .عضولا ةروطخ ىلع يناطيربلا ماعلا يأرلا عالطاب رخآ ًارارق ءارزولا سلجم نشكو

 مويلا ءاسم فحص يف رشن (ريمتبس) لوليأ 11 يف ًايفحص ًانايب جروج ديولو لشرشت اّيه ةياغلا

 نايبلا ىلع لشرشت و دو كيرلا ىوس عا ركولا لكم ءاضعأ نم دحأ علطي ملو .هسفن

 .ايكرت عم حلصلل رمتؤم دقم يف ةيئاطيربلا ةموكحلا ةبغر نع نايبلا ري دقل. هرشن لبق يفحصلا

 نع ًاضيأ نايبلا ربعو .ةوقلا مادختساب ايكرت تاديدهت تحت هدقع نكمي ال رمتؤملا اذه نإ لاقو

 .هسفن عجيرملا (51)

 .1988 ص ؛هسقن عجرملا (؟1)

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب نادلبلا هذه فقوم لدبت نع نوينبودلا نادلب نم ةدئاسم ىلا ةجاحلا تاشن (*)

 ءايقيرفا بونج مساب سطمس نايتسيرك ناج عجن 5 ماع سيراب يف حلصلا رمت اقم يفف .اهل ةجيتنو

 يف اهل نوكت نأ يف مهنادلب قح تيبثت يف ءايلارتسا ءارزو سيئر زويه ميلوو ءادنك ءادزو سيئر ندروب تربودو

 تضرع املف .ءافلحلا لود نم اهرقز ايناطيرب عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايس تاذ الود اهتفصب دعاقم رمتؤملا

 نم اثوب سيول ايقيرفأ بونج ءارزو سيئرو سطمس عزتنا ؛ءنامض ةدهاعم اسنرف ىلع نيحلا كلذ يف ايناطيرب

 ايناطيرب ناكماب ةيرظنلا ةيحانلا نم راص هنا نالوقي ابتكو .امهل ةمزلم ريغ ةدهاعملا هذه نأب ًافارتعا جروج ديول

 عضوم تعضو ةيرظنلا ةيناكمالا هذه نا .(*دياحم نوينمودلا نادلب نمرثكأ وأ دلب ىقبي امنيب ًابرح ضوخت نأ

 .97١؟ ماع يف ناحتمالا

 ؛(1114 «جديربماك ةعماج ةعبطم :جديربماك) 150٠ 1919 .رانلا نيدايم :سطمس ,كوكناه .كو (؟)

 .5 5 ناتحفصلا

 سن ل لا يالا
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 ,ًايبسن ةفيعضلا ةملسملا ةلودلا ءايكرت نا هل نيبت اذإ يمالسإلا ملاعلا هلعفي دق امم فوخلا
 ىلع يمالسإلا ملاعلا ةيقب عّمشي دق كلذ نا ذإ .ءافلحلاب ةريبك ةميزه قاحلإ نم تنكمت
 اسنرف عم ايناطيرب اهترجأ تارواشم ىلإ نايبلا راشأو ءيرامعتسالا مكحلا نم صلختلا
 ."*!يلامكلا ديدهتلل ًايدافت كرتشم يركسع لمعب مايقلا ةيغب نوينمودلا نادلبو ايلاطياو
 ءايناطيرب يف ماعلا يارلا تعزفأ دق اهعباطب يفحصلا نايبلا تعبط يتلا برحلا ةجهل نإ
 ."7,!ةديدجلا برحلا هذه اوفقوأ» :لوقي ًاضيرع ًاناونع لمحت «ليم يليدلا» ةديرج تردصف
 نا هل ادب نإ ؛هيراكناوب اسنرف ءارزو سيئر طاشتسا دقل .ًاضيأ جراخلا يف عزفلا نايبلا راثآو
 ةقطنملا يف ةهبجلا طخ نم ةيسنرفلا تاوقلا بحسب رمأف ؛همساب ثدحتت ةيناطيربلا ةموكحلا
 .ودعلا ةهجاومل اهدحو ةيناطيربلا تاوقلا تيقبف ؛هوذح ايلاطيا تذحو ةدياحملا
 ةعيبطب بتك يذلا - يفحصلا نايبلاف - ضاعتمالاب ًاضيأ نوينمودلا نادلب ءارزو ءاسؤر رعش
 حاتت نا لبق ادنليزوينو ايلارتسواو ادنك فحص يف رشن  ةيداعلا ةيزيلكنالا ةغللاب لاحلا
 ديولو لشرشت نا ىلع ةلالد اذه ناكو .اهوقلت يتلا تايقربلا زومر لح نادلبلا هذه ءارزو ءاسؤرل
 ايلارتسواو !دنك تضفر دقو .هيف ريكفتلا ةصرف مهئاطعإ نود ام ءيش ىلإ مهعفد نالواحي جروج
 ضفرت ةرم لوألف ؛ةيناطيربلا ةيروطاربمالا روتسد يف تثدح دق ةروث نا ؛ةوق لاسرإ امهدر يف
 تمزل دقف ايقيرفا بونج امأو .برح ىلإ مألا دلبلا ىطخ عبتت نا يناطيربلا نوينمودلا نم نادلب
 .باجيإلاب اتدر دنال دنوافويذو !دنليزوين امهدحو .ثمصلا

 ةبقارمل ةيرازو ةنجل ةسائر ىلوتي نا لشرشت ىلإ جروج ديول بلط (ربمتبس) لوليأ "؟ يف
 بصنم لغشو ؛دهنيكريب درول حبصأ يذلا .ثيمس .ف نإ ."'ايكرت يف ةيركسعلا تاكرحتلا
 هنأل لشرشت دقتني دقتني يضاملا يف ناك« ,لشرشت ءاقدصا نم عمال قيدص وهو ؛تادروللا سلجم سيئر
 جروج ديول ىلإ مضنا (ربمتبس ) لوليأ ةياهن يف هنكلو ءايكرت نم ءادعلا فقوم ىلإ هفقوم ريغ
 رهظت لا بجيو ةمارك ةلاسم يه ةلاسملا نأ هروعش ناك .ب برحلاب ةيدانملا ةئفلل ميعزك لشرشتو
 ."”ةوقلل خضرت اهنأكو ًاقالطا ايناطيرب

 هجوتو ؛ةماع جاجتحا تاعامتجا تدقعو ؛برحلا ىلع ايناطيرب يف ةفاحصلا ةلمح ترمتسا
 .ديلاب مهجاجتحا هميلستل ءارزولا سيئر رقم ىلإ لامعلا تاباقن نع نوبودنم
 يفو .ءافلحلا عم ةيجيتارتسا قيسنت لواحيل سيراب ىلإ ةيجراخلا ريزو نوزروك دروللا هّجوت
 بلاطمب ملسي كرتشم جمانرب ىلع قافتا ىلإ ازروفسو هيراكناوب عم لصوت (ربمتبس) لوليأ ”؟

 .1556 19919 تاحفصلا :قفارملا دلجملا ءلشرشت ؛تربليج (59)
 نتوه :نطسوب) ءبورضملا ملاعلا ,1577 - 1117 :4 دلجملا ,لسشرشت .س نوتسنو .تربليج نترام )١(

 .855 ص ,(1516 ,نيلغيم
 .4594 ص ؛هسفن عجرملا (؟١)
 .505 ص :(15417 بيك ناثانوج :ندنل) .لوألا ديهنيكريب لريا ,ثيمس ١. .ف ؛لبماك نوج (؟5)
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 ١515 ماعل ةيطسبوأ قرشلا ةيوستلا

 ىلع ظافحلا نكمأ اذإ  ليندردلاو ؛ةينيطنطسقلاو ةيقرشلا ايقارت  اهعيمج لامك ىىفطصم
 اذه نكي ملو .ًامالستسا سيلو ضوافتلا ربع ةيوست هنأكو ودبي نا بجي رمألا نا يأ ,رهاظملا
 تارابعل نوزروك ضرعت نا دعبف .يناطيربلا ةيجراخلا ريزول ةبسنلاب ردصلا حرشي ءاقل ءاقللا
 هينيع نم عومدلا تلاسو ةرواجم ةفرغ يف ىوزناف راهنإ هيراكناوب نم ةعذال ديدنت

 ةدلب يهو (ةعلق قنشت نآلا ىمست) قنشت يف ةيكرتلاو ةيناطيربلا تاوقلا تهباجت ءانثألا هذه يف
 ىلإ ةيحايسلا تالحرلل قالطنا ةطقن نآلا يهو :ءليندردلا نم يويسآلا بناجلا ىلع ةيلحاس

 ةدحو تفقو ءاهمايخ ىلإ تأجل دق ةيلاطيالاو ةيسنرفلا تادحولا تناك الو .ةداورط بئارخ
 يضقت اهل ةرداصلا رماوألا تناكو ؛ةكئاشلا كالسألا فلخ ةسارحلا فقوم يف ةريغص ةيناطيرب
 ىلإ كارتألا دونجلا نم ةزرفم لوأ تمدقت .رانلا قالطإل يه ضرعتت مل ام .رانلا قالطإ مدعب
 مهتنكمأ يف اوتبث مهنكلو رانلا كارتألا دونجلا قلطي ملو .(ربمتبس) لوليأ "1 يف يناطيربلا طخلا

 لوليأ ةياهن تّلح نا امو .كارتألا دونجلا نم ديزم لصو مايا ةعضب دعبو .باحسنالا اوضفرو
 ىلإ ةكئاشلا كالسألا ربع نوثدحتي يكرت يدنج 45٠١ ةدياحملا ةقطنملا يف ناك ىتح (ربمتبس)
 نيئدابلا اونوكي نل مهنا :لغ ةقلذ مامألا ىلإ ميقداتي ضمخلا اولهج دقو ,نييتاطيربلا دوتجلا
 تغلبأ (ربمتيس) لوليأ "4 يو باصعألل ةنهوم ةبيرغ ةهباجم تناك دقل .رانلا قالطإب

 مزاع ,ةيتايفوسلا ايسور نم ًاعوفدم لامك ىفطصم نا ءارزولا سلجم ةيناطيربلا تارباخملا
 ,ءارزولا سلجم هب ذخا دقف .ًابذاك ناك تارباخملا ريرقت نا عمو .يلاتلا مويلا يف موجهلا ىلع
 يناطيربلا دئاقلا هملسي مزاح راذنا ةدوسم ةيركسعلا تاوقلا ةداق دعا سلجملا اذه ةقفاومبو

 .رانلا قالطإب ديدهت هيفو ءلامك ىفطصم ىلإ يلحملا

 اهنأش نم ناك يتلاو  ندنل نم هيلإ ةرداصلا تاميلعتلا لهاجت يلحملا يناطيربلا دئاقلا نكلو

 ضوافتلل لامك ىفطصم عم قافتا ىلإ لصوت لب ءراذنإلا ملسي ملف - برح يف ايناطيرب جزت نا
 ديول هيلع مدقي دق امم فوخلا اهنم  ةديدع بابسألو .ةمزألل ةياهن عضو كلذبو  ةنده ىلع
 هجو ذاقناب حمست ةغيص لوبقل ًادادعتسا لامك ىفطصم ىدبأ  امهروهت يف لشرشتو جروج

 ىفطصم مدقا ىلف .رمألا ةياهن يف اهلتحتس يتلا قطانملا ضعبل ايكرت لالتحا ليجأتب ءافاحلا

 ًايلاتق ًاعضو نييناطيربلا ةداقلا ذاختا نا ىدبيو .تعقو دق برحلا تناكل ايوروأ ىزغ ىلع لامك

 هذه تناك دقف ءلشرشت او جروج ديول زكرم فعض عقاو نابسحلا يف انذخأ اذإو .هدص دق

 .امهل ًاعئار ًارصن لثمت ةجيتنلا

 نيرشت ١١ حابص ةيلحاسلا انيادوم ةدلب يف ةندهلا ىلع تاضوافملا تهتنا ةيتضم تامواسم دعب

 تيقبو .(ربوتكأ) لوألا نيرشت ١6 ليل فصتنم دنع ذيفنتلا زّيح لخدت نا ررقتو (ربوتكا) لوألا
 ةيرهوجلا ةيحانلا نمو .حلصلل رمتؤم داقعنا نيح ىلإ اهيف رظنلا كرت ةماهو ةيرهوج لئاسم
 ءاشنا يأ :ٍذئذنم اهب مزتلاو يموقلا قاثيملا يف اهددح يتلا طورشلا ىلع لامك ىفطصم لصح

 ايكرت تناك ىتح ليوط نمز ضمي ملو .ايقارت يقرشو لوضانالا يف ةيكرت ةمأل ةلقتسم ةلود
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 ايقارتو ليندردلاو ةينيطنطسقلا نيرداغملا ءافلحلا نم ًايلعف تداعتسا دق لامك ىفطصم ةدايقب

 .ةيقرشلا

 دمحم برهف ناطلسلا لزع يكرتلا ينطولا سلجملا ررق 1177 (ربمفون) يناشلا نيرشت يف
 ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةياهن ١1577 ماع يف تءاج اذكهو .ىفنملا ىلإ ةينيطنطسقلا نم سماخلا

 تجرخ دقف ةنس 6٠٠ ةدم طسوألا قرشلا ىلع اهتطلس تطسب يتلا ايكرت امأ .ًانورق ترّمع يتلا

 .ةيبوروأ ةلود اهسفن لعج ىلإ تهجتاو طسوألا قرشلا خيرات نم

(5 

 نا امهدحأ .ايناطيرب يف ًاصاخ ًاريثأت اثدحأ ةندهلا تاضوافمو ةمزألا بناوج نم نابناج ةمث

 بلاطملا ةمواقم ىلع كارتألا ثح ذإ ,مصخلا رودب ماق ةندهلا رمتؤم يف يسنرفلا بودنملا

 هتربتعاو ةيكرتلا ةمزألا لاوط اسنرف هتكلس جهن ةورذ لثمي فقوملا اذه ناكو .ةيناطيربلا
 ميوقت ةداعإ ىلع اسنرف تلمح ةيطسوأ قرشلا ايناطيرب ةسايس نا امكو .ردغلاب ًامسّتم ايناطيرب
 ةيروطاربمالا ةداق تلعج نآلا اسنرف ةسايس نإف ؛هخسف يلاتلابو ايناطيرب عم اهفلاحت

 سيئر بتك ريصق ثقوب كلذ دعب .ةييرلا ةرظن يه ةديدج ةرظن اسنرف ىلإ نورظني ةيناطيربلا

 ةماعز ىلإ لوعت اسنرف يه اه» : ًالئاق نيحلا كلذ يف ايناطيرب ءارزو سيئر ىلإ ايقيرفا بونج ءارزو

 نا نوديري نييسنرفلا نإ ...ةئيسلا ةميدقلا اهتاعزن لك اهيف تددجت دقو ةيبوروألا ةراقلا

 قايس يف مهو .هفيلح دض فيلح اهبعلي ةبعل رطخأ لامك ىفطصم عم اوبعل دقل .ةيملاع ةوق اونوكي

 .""”«يقبتملا ديحولا ىدعلا يه ةيناطيربلا ةيروطاربمالا نا مهل ىءارتي نا ةلاحم ال مهتاحومط

 يف ةصاخلا ةعومجملا كولس يف روهت نم رهظ ام وه ؛باصعألل نهوملا ةمزألا يف رخآلا بناجلا
 ميعزو ؛نروه تربور ريس ةيلاملا ريزوو ءلشرشتو ءدهنيكريب :جروج ديول :ءارزولا سلجم
 ىلإ لب ماعلا يأرلاو ةفاحصلل طقف سيل هوطعأ يذلا عابطنالاف .نيلربماشت نتسوا نيظفاحملا

 هنا ةيلاريمالل لوألا دروللا لاق دقف .ىرخأ برح ةراثإ ىلإ مهتعزن وه ًاضيأ نييسايسلا مهئالمز
 بشني نا ديكأتلاب نوديري نتسوا ىتحو نروهو ؛دهنيكريبو ؛:نوتسنوو ؛جروج ديول» :نا رعشي

 نيرشت ١1 خيراتب هتركفم يف ءءارزولا سلجم ريتركس ؛يكناه سيروم بتكو ."'!«لاتقلا
 .«انومجاهي مل كارتألا نأل فسآ ؛ةمات ةحارصب» ؛لشرشت نوتسنو نا ١1177 (ربوتكا) لوألا

 ."”7لشرشت عم كلذ يف قفتم جروج ديول نا يكناه داقتعا ناكو

 ؛نوروهتم مهنأب مهايإ ةفصاو ءارزولا سلجم ءاضعأ ىلع «نمياتلا» ةديرج تلمح دقل

 ا ص .سطمس .,كوكناه ءىل راثوب ىلإ سطمس نم (؟؟)

 .507/ ص .ثيمس .| .ف ؛لبماك (؟4)

 ,؟557” صيت دلجملا :يكئاه «ليكسور هيف



 1555 ماعل ةيطسيوأ قرشلا ةيوستلا

 هذه تأدب اذإ» :راذنإلا ليبس ىلع (ربوتكا) لوألا نيرشت " يف تلاقو ,«ءافكأ ريغو نوحجرأتمو
 اندوقي جهن كولسب ةيلخا د ةيسايس ةعفنم ينج ىلع فكاع :مهدحأ نا وأ «مهنا يف هبتشت دالبلا

 .«مهققوم مهل دالبلا رفغت نلف ؛برح ىلإ

 نيبو هنيب هترظن تناكو ؛نيظفاحملا بزح نم ةموكحلا ءاضعأ راغص دحأ نيودلوب يلناتس ناك
 جروج ديول نا يل نيبت هنا» :هتجوز ىلإ ٌرسأ دقو ««يناطيش» صخش هنا ءارزولا سيئر ىلإ هسفن

 نوكت يكل ايكرت عم برحلا ضوخي دلبلا اذه لعجل مسر دقو :ءبرحلا ىلإ هجتي تقولا لاوط ناك
 : ..لاحلا ف ةماع تاياختنا ىلإ ساسألا اذه ىلع ىعدي مث ٠ .«نييدمحملا» دض ؛«ةيحيسم» ًايرح

 ,سكعلا ىشخي ناكفولرانوب امأ ."'!«ىرخأ ةرم ةطلسلا ىلإ هديعتس تاباختنالا نا هباسح يفو

 هباختنا داعي نأ امف ؛تاباختنالا حبري يكل حلصلا ىلإ ءارزولا سيئر هجتي نا ىشخي ناك يأ

 ."”برحلا نش ىلإ دوعي ىتح

 سيئر هباجأف .«ةديدج ًابرح لمحتت نل دالبلا نا» :جروج ديول هقيدصل لدير دروللا لاق
 نم حالسلا ةوقب هلعفن ام رطاخ ةبيط نع دناست فوس دالبلاف ؛يأرلا يف كعم فلتخا» :ءارزولا

 دوقع دعب هتاركذم جروج ديول بتك دقل ."'"«ةوقلا مادختسا ىلإ ةجاحلا تعد اذإ قئاضملا لجأ

 اننا ًادكأتم تنكو لاتقلا يونأ ديكاتلاب تنك» :لاق قنشت ةمزأ ىلإ اهيف راشأ امدنعو نينسلا نم
 كك

(0) 

 نم يثالث اهب ماق نانويلا يف ةيركسع ةروث تثدح ءلحلا وحن هجتت قئشت ةمزأ تناك اميف
 يف ثدح .ةيرحبلا يف نتباكو لينولوك ةبترب شيجلا يف ناطباض :ناديملا يف نيلماعلا طابضلا
 لوليأ "51 يف ةموكحلا تلاقتساف .ةمواقم ةيأ ثدحت مل ةياهنلا يف نكلو ءديدش كابترا دالبلا

 ىلتعا هسفن مويلا رهظ دعيو ءيلاتلا مويلا حابص شرعلا نع نيطنطسق كلملا لزانتو .(ربمتبس)
 54 يف انيثأ ىلع ةروثلا تاوق نم ةسيئرلا ةلتكلا تفحز دقو .يناثلا جروج مساب شرعلا هنبا

 .(ربمتبس) لوليأ
 ترجو .ةقباسلا ةموكحلا ءامعز لاقتعاب روفلا ىلع رمأو ةطلسلا نيرئاثلا طابضلا يثالث ىلوت

 ١157١(2 ,دووستوبسورييا :ندنل) دنومير نوج ريرحت ءنيودلوب رصع يف نيميلاو نيودلوب ؛كيلب تريور (1)
 1 ١و ذو ناتحفصلا

 .ا١ الا ص ١517(: ءننلوك :ندنل) اميظع هطوقس ناكو :جروج ديول طوقسو طوبه :كوربرقيب دروللا 0

 .585 - 584 ناتحفصلا :ةيصوصخلا ةديدش ةركفملا ءلدير 0(

 م( «ليي ةعماج ةعبطم :رفاه ىين) حلصلا رمتؤم نع تاركذم ؛جروج ديول ديفيد (؟9)
 1١/. ص " دلجملا

51١ 
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 يناثلا نيرشت ١ يف نيقباسلا ءارزولا نم نيريثكو سيرانوغ ءارزولا سيئرل ةيركسع ةمكاحم
 تفلغو مهيلإ تهجُو يتلا ةلوطملا مهتلا امأ .ةيناطيربلا ةموكحلا تاجاجتحا نم مغرلاب (ربمفون)
 ءارزولا سيئرل ةيسايس ةنادإ مهتلا ةصالخ تناك .ةينوناق ةميق اهل نكت ملف ؛ةيقوقح ةغلب
 .ةينطو ةثراك ىلإ دالبلا اورج مهنأل هينواعمو

 ةينامثلا صاخشألاف .مكحلاب ةيركسعلا ةمكحملا سيئر قطن (ربمفون) يناثلا نيرشت ؟8 رجف
 ةندملا اما :ةايمنلا قدم نقسلاب مهتم نيتكا ني وكحو :ىمظعلا ةنايحلاب ًاعيمج اوني نوميتلا
 لالخ اوقيسو «توملاب مهيلع مكحلا ردص دقف سيرانوغ ءارزولا سيئر مهنمض نمو ؛نورخآلا
 ةريغص رفح ترفح دق تناك .سوتيميه لبج لظ يف ءانيثآ قرش يف مادعإلا ةحاس ىلإ تاعاس
 مهيلع موكحملا لاجرلا نم لك ةلابق تفقوو .ىرخألاو ةدحاولا نيب ًارتم رشع ينثا لصافب مهنفدل
 ذيفنت ىرج دقو .دونج ةسمخ نم ةفلؤم مادعا ةزرفم ؛ةوطخ ةرشع سمخ ةفاسم ىلعو «توملاب
 مهنويعو توملا اوهجاوف مهنيعأ بصعت نا هونواعمو سيرانوغ ضفر دقل .رهظلا لبق مادعإلا
 ,”!ةضمغم ريغ

(00 

 ,دعاقتملا يداحتالا نيظفاحملا بزح ميعزولرانوب وردنا بتك 1577 (ربوتكا) لوألا نيرشت 4 يف
 نع ربعي هنأ اهيف ادبو يلاتلا مويلا يف ترشن ؛««سربسكا يليدلا» و نمياتلا» يتديرج ىلإ ةلاسر
 ئرخا ةهع نمو : دنت لف ايكرت مامأأ جروج ديول ةئوكح اهتققو: يتلا ةيؤقلا ةفقوال تيا
 رزاجتم عقمو لينالردلا (قترورلا ةيرحت شم ءاهتع ةعفا دع ايتاطيرب ىديك حلا قلاسملا نآكذ
 :كلذلو ةيملاع علام يف لب اهدحو ايناطيرب ضفت كلاصح تسيل :ليقتسلا يف :ةريحيسلا
 اف دج ةرئاطيولا ةءروظاريسالا قتاعب لع مارت ةاهتا هيد مقرر نا كاومملا نم سلا
 لوددلا ؟كارإب لب ءاقذهو انلمع:لبغفي سيل ةيقيطنطتقلا قو قئاضملا يف نودوجوم اننا :ئعداو
 .«لودلا هذه نم ةدحاو اكريمأو ؛برحلا تحبر يتلا ةفيلحلا

 تايالولا نكت مل اذإ هنا اهيف لاق ءاهب داهشتسالا رثك تارابع ول رانوب ةلاسر يف تدرو دقل
 غبعلا اذه نذقتت نا افاطيرب لغ بجيف :ةيلؤؤسلا ميه عيناقتل'نيدطتسم ءافلغلاو ةدهقملا
 لاوحألا ببسب ليحتسم اذهف :ملاعلا يطرش رودب موقن نا اندحو عيطتسن ال نحن» .اهلهاك نع
 ذيفنت نع ايناطيرب يخت لامتحاب اسنرف راذنا ىلإ اعدو .«دبلا اذه يف ةيعامتجالاو ةيلاملا
 اذإ ًارصح ةينطولا اهحلاصمب مامتهالاب ةدحتملا تايالولا دلقت نا لامتحاو ءايناملا عم ةيوستلا

 ."”!ابوروأ يف ةفقولا رارغ ىلع ايسآ يف ةفقو دامتعا بوجوب اسنرف فرتعت

 )٠( تاحفصلا ,ةينويالا ايؤرلا ءثيمس 1155 778.
 رييآ :ندنل) 1477 1808 ول رانوب وردنا ةئمزاو ةايح :لوهجملا ءارزولا سيئر ؛كيلب تربود (41)
 .44غ8- 44 ا/ ناتحفصلا ١1566(, ,دووتسوبسو

 نفي



 ىتح ةموكحلا اهتعبتا يتلا ةسايسلا يف ككشت مل اهنا دجن ؛اهلمجمب ىل رانوب ةلاسر ةءارق دنع
 تدرو يتلا ةلمجلاو ةيلازعنالا اهتجهل نا ديب ءلبقتسملل حصنلا ميدقتب تفتكا لب ,نيحلا كلذ
 تباصأ دق  اهقايس جراخ اهب دهشتسا ام ًابلاغ يتلاو  ملاعلا يطرش رودب مايقلا نع اهيف
 يف دودحلا ةزواجتمو ةرطخ جروج ديول تاسايس نا اوأر نيذلا كتلوا فوفص يف ًاساسيخن ًارتو

 دعب ؛هعانقإ ناكمالاب نا ىحوأ ىنلع فقوم ذاختاب ىل رانوب لوبق نإف كلذ ىلع ةوالع .اهحومط
 نزاوت رييغتب دده يذلا رمألا  ةسايسلا رامضم ىلإ بوعي نأب ؛هتحص ةداعتسا نم رهظ ام
 .رطخلل ةيفالتئإلا ةموكحلا ضيرعتو نيظفاحملا بزح لخاد قيقدلا ىوقلا

 ةفطاع يه ًايديلقت مهتفطاع نوظفاحملاف .ةيجراخلا هتسايس رايتخا يف ًاقذاح ىل رانوب ناك دقل
 نيظفاحملا ميعز بتك دقو .نانويلل ةديؤملا ءارزولا سيئر ةلمح ءادعلا ىلإ اهتلّدب مث ءايكرتل ديب

 ناك ايكرت عم ًابيط ًامهافت نإ :ًادكؤم (ربوتكأ) لوألا نيرشت 0 ا
 دعاوق اهيف تدجو ىرخأ ةلاح هذه تناك دقل ٠ +: يرهرج مقلقتلا اذهو ةميدقلا انتسايس لثمي

 نا .(”7فاحجإ نم اهب قحلي اميو اهئدابمب فختست فالتئإلا ةموكح نا نيظفاحملا بزح
 فارتعالاو ادنلريا لالقتساب فارتعالا باقعأ يف جروج ديول اهعبتا ىتلا ايكرتل ءادعلا ةسايس

 نم هل ناك ام ءارزولا سيئر دّدب دقو .حفط يذلا ليكلا نوكت نأب رذنت تناك ؛ةيفشلبلا ايسورب
 ةقلعتملا حئاضفلاو ؛تارداصلا بوكرو .ةلاطبلا يشفتو ؛داصتقالا رايهنا امنيب كلذ لعفو ؛ةناكم
 تغلب يتلا ةيجراخلا ةسايسلا حئاضف ةلسلسو ؛نييسايسلا راصنالا ىلإ فرشلا باقلا عيبب
 نوظفاحملا رعشي دعي ملو . يباختنالا هديصر نم ليلقلا لإ هل كرتت مل «ءقنشت ةمزأ يف اهتورذ

 .تاباختنالا يف حاجنلا لجأ نم هباكر يف ريسلل نورطضم مهنأ

 شويجلا فقوأ دق قنشت يف هتموكح مزح نإ .ةفلتخم رومألا ىلإ هترظن تناكف ؛ءارزولا سيئر امأ
 نا هداقتعا يف ائطخم ناكو .لشرشتلو هل ًايصخش ًارصن كلذ يف ىأرو ءاهبودح دنع ةيكرتلا
 ىلإ ةوعدلا حرتقا :ءىطاخلا داقتعالا اذه ساسأ ىلعو .اهاري امك رومألا نوري نيبخانلا
 برحلا يف راصتنالا دعب 1516 ماع ةياهن يف لعف ام رارغ ىلع ,رصنلا ةروف يف ةلجاع تاباختنا
 .ىلوألا ةيملاعلا

 ىلإ مامضنالا ىلع ؛ةموكحلا يف نيظفاحملا اميعز «دهنيكريب دروللاو نيلربماشت نتسوا قفاو دقل
 نع نيلربماشت عفادي يكلو .يفالتئا ساسأ ىلع ىرخأ ةرم تاباختنالا ضوخ يف جروج ديول
 عامتجا ىلإ ةموكحلاو مومعلا سلجم يف نيظفاحملا ءاضعألا بزحلا ميني دعب اعد نارقلا اذه
 .نيظفاحملا ةيدنأ ربكأ ,نوتلراك يدان يف (ريوتكا) لوألا نيرشت ١5 سيمخلا حابص دقع

 ديول لحم لولحلاو ةيفالتئالا ةموكحلا طاقسإو نيلربماشت ةضراعمل عضو لضفا يف لرانوب ناك
 ةسائر يلوت ىلع هثحل ةيوق ةلمحب تماق ةفاحصلا نا لإ ءددرت هنكلو .ءارزولل ًاسيئر جروج

 :ككفتلاو قافولا ءناغروم ثينك :باتك يف سبتقم ؛نيداكسوب  تيفيرغ .د .س رونرا ؛ةعارزلا ريزو (4؟)

 ني
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 :كوزي وفيت فحتضو ةدئاحلاو ةفيحتس ةلؤحلا هذه تداقو ءارؤولا

 ةموكحلا مايق نع ريبك دح ىلإ ًالوؤسم ناكو ول رانوبل يسايس قيدص زعأ كورب رفيب دروللا ناك
 ١١ يف بتك دقو .اهطاقسإ ىلع لمعي ن نآلا وه اهو . برحلا لالخ جروج ديول طاري ادا

 :ًالئاق يكريمأ قيدص ىلإ (ربوتكأ) لوألا نيرشت

 رايهنا ةينانويلا ءارزولا سيئر ةسايس لشف نع جتن دقو .ةيسايس ةمزأ تارمغ يف نآلا نحن»

 ةلتك نيظفاحملا بزح ىقبيس له ررقيس بيرقلا لبقتسملا نإ ...نيظفاحملا ةبيهو هتبيهل مات

 يف ةريصق ةيالو لالخ نيبزح ميطحت نإ .هقشل ةيفاكلا ةوقلا كلمي ءارزولا سيئر نا مأ ةدحاو
 .("7,نيظفاحملا ريمدت يف حجن اذإ هءاعدا عيطتسي ام اذهو .ميظع زاجنإ مكحلا

 نيظفاحملا بزحل قباسلا ميعزلا اذه لمحو هول رانوب كوكش ىلع بلغتلا يف كورب رفيب عجن دقل
 عامتجالا اذه يف ىلرانوب ثدحتو .نوتلراك يدان يف هدقع ررقملا مساحلا عامتجالا روضح ىلع

 ررقو .ةمساح تناك هتلخادم نا تبث دقف ؛همالك يف ًاقفوم نكي مل هنا عمو .فالتئالا دض

 ىلع ةلبقملا تاباختنالا ضوخ .ًاتوص /1/ لباقم ًاتوص 141/ ةيبلغأ ,ةقحاس ةيبلغأب نوعمتجملا

 .ضحم يبزح ساسأ

 كارب هل انعم جروج كلملا ىلإ هتلاقتسا لاحلا يف مدق ءابنلا جروج ديول ديفيد ىقلت امدنعو

 يناثلا نيرشت ١4 يف ىرجت تاباختنا ىلإ اعبو ءارزولا سيئر بصنم ول رانوب وردنا ملست ,ريصق

 .(ربمفون)

 ينامربلا يباختنالا ماظنلا نكلو ؛ةبراقتم (ربمفون) يناثلا نيرشت ١0 يف عارتقالا جئاتن تناك
 ةيبلغا زاحو ًارصن نيظفاحملا بزح زرحأ كلذبو .ةيباختنالا ةرئادلا تاوصأ لك حبارلا يطعي

 ٍفاك ددع ثيوكسأل الو هل نكي ملف «ًاذوبنم جروج ديول راصو .ديدجلا مومعلا سلجم يف دعاقملا
 يف ًايناث ءاجو رارحألا بزح مزه لامعلا بزح نا ذإ ,:ةضراعملا ةماعزل هلهؤي نيعباتلا نم
 .تاباختنالا

 يف فالتئإلا ةموكح ةسايس ىلع ةسرش ةلمح كورب رفيب فحص تلمح ةيباختنالا ةلمحلا لالخ

 ,قارعلا :ًاثيدح اهيلع تلوتسا يتلا قطانملا نم ايناطيرب باحسناب تبلاطو ءطسوألا قرشلا
 ةموكحلا تعقوا دقف ول رانوب ةقفاومب ظحت مل كورب رفيب ةلمح نا عمو .ندرألا قرشو نيطسلفو
 تعضو اهنا امك ؛طسوألا قرشلا يف برحلا دعب ايناطيرب ةسايسل ةلماش ةماع ةنادإ يف ةديدجلا
 .ةقطنملا يف ةيدوهيلاو ةيبرعلا ينامألا دييأت رارمتساب ايناطيرب مازتلا ةلءاسملا عضوم

 هبصنم نع ىلخت يذلا) نوزروك دروللاو لشرشت نوتسنو تارمعتسملا ريزو ناك ؛كلذل ةجيتنو
 ةيضاملا تاونسلا عشب لج نأشبي ةيباختنالا ةلمحلا لالخ ماع لدجو فالخ عضوم (ىلرانوبل

 ناسنا يا نع لقيال هنا» :ًالئاق ماهتالا نوزروك دروللا ىلإ لشرشت هّحو دقو .طسوألا قرشلا يف

 .151 ص :(157/7 ,رتسوشو نومياس :كرويوين) كوريرفيب .روليت .ب .ج.ا (41)
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 ىلإ سنرول ساموت بتكو .''!«برعلاو دوهيلل تعطق يتلا دوعولا نع ةيلوؤسم «ةايحلا ديق ىلع
 تابادتنا نم انجرخ !نإ» :ًالئاق قباسلا هسيئر ًاديؤم «سربسكا يليد» ةديرج ريرحت سيئر
 ام لك هيفو ءلاجر ةتس ةعاجش هل نإ .نوتسنو ىلإ دوعي لضفلاف :نيدومحم طسوألا قرشلا
 املاطو .نيرخآلا روعش ةاعارمو سفنلاب ةقثلاو قذحلاو ثيدحلا ةوالط نم ةلودلا لجر هب ىلحتي
 .(“*”ةنامألا هيضتقت ام لعفيل ةلودلا لجر جهن ذبني هتيأر

 بتكف ؛يدناد يف ةيباختتالا هترئاد يف لشرشت مزه .رايهنا نم فالتئالا باصأ ام مضخ يفو
 ةفاحصلا ىسقت الآ يئاجر .لشرشت باصأ امل يفسأ نع عصفا نا عيطتسا ال» :الئاق سنرول
 .(7,هلاثح نم يدناد بعشل اي .هيلإ ةءاسالا يف

 هدعقمب ظفتحا ةيفالتكالا ةموكحلا يف نيكراشملا رارحألا بزح ةداق نيب نم جروج ديول هدحو
 نوتسنوو رشضنشتيك بروللا نأش هنأشو .يرازو بصنم يأ دعب نم ملستي مل هنكلو «ينالربلا
 موي تاذ ناك يذلا ريزولا اذه نإ .طسوألا قرشلا ببسب ًارمدم يسايسلا هزكرم ىأر ؛لشرشت
 ماع دعب نرق عبر ةبارق ىدم ىلع ذخأ ,ملاعلا رئاصمب ًامكحتم ,ةطلس اهينادت ال ةطلس اذ
 ةردق هثود مه نم هفاخي ؛ةيسايسلا ةلزعلاو يسايسلا زجعلا نم ةلاح يف مايألا يوطي 5
 ببسب ام دح ىلإو . ًايقلخ ةراقحلاب فصتت ةموكح سأر ىلع ناك هنأل هنوردزيو ؛هيف نوباتريو
 ,ةئدهتلا تاوئسبو .ريبكلا داسكلا تاونس تايدحت ةهجاوم يف هغوبن مادختسا ةصرف مرح ؛هبويع
 دعي ملو .يلاملاو يقلخلا هلالحناو يسايسلا هفارحنا طق سانلا سني ملو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلاو
 برحلل ايناطيرب ةراسخ نود ًادرفنم لاح يذلا لجرلا اذه نع ةيفاك تايركذب ظفتحي دحأ
 قراف دقو .ةايحلا ىدم ءارزولل ًاسيئر هب نولبقي مهنا موي تاذ هؤالمز لاق يذلاو ؛ىلوألا ةيملاعلا
 .15165 ماع يف ةايحلا

 ةديدش هتاركذم ربع ًاددجم ةميدقلا كراعملا ضوخل ةريخألا هتاونس يف هسفن جروج ديول رذن
 ةريخألا هتلمح نأ اهيف ىور دقو .قيشر بولسأب ةبوتكم اهنكلو :«قئاقحلا نع ةديعبلا ,فيرحتلا
 رارقلا نع بتكو . ًاريثك لضفاأ ًاناكم ملاعلا لعجي نا اهنم دصقلا ناك طسوألا قرشلا يف ةرساخلا
 نانويلاو اينيمرآ ريرحت اهعم راطو ةموكحلا تطقس اذكهو» :لوقي نوتلراك يدان يف ذختا يذلا
 ,("(*!ةحلاصملاب ةحلسألا لادبتسا عيراشم رئاسو ممألا ةبصع يلاتلابو ؛ةيويسالا

 1001 ل
 .؟١١7 ٠5 ص «قفارملا دلجملا :لشرشت :تربليج (54)

 75١77 ص ,هسفن عجرملا (45)
 .؟١؟5 ص .هسفن عجرملا (41)
 ىدل يسايسلا روعشلا ةاعارم يف اوقفخا مهنأل فالتئالا يف نوكراشملا نوظفاحملا هعمو جروج ديول طقس (#)
 ةمظنم نئذنم نوظفاحملا ًاشنأ قافخالا اذه راركت مدع نامض ليبس يفو .نالربلا يف ةيبزحلا دعاوقلا يلثمم
 ىتح ةمئاق ةمظنملا هذه لازت الو .مهرظن تاهجو ىلع بزحلا ةدايق عالطال نالربلا يف ةيفلخلا دعاقملا باحصأ
 1551 ماع ةنجل ىعدتو اذه انموي
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 طسوألا قرشلا ةلأسم ةيوست
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 نإ .سيوسلا يقرش خيراتلا يف أماه الصف هؤالمزو جروج ديول بتك
 ىلع ايوروأ ءاليتسا ةورذ ناك ؛طسوألا قرشلا يف ءافلحلا ةرطيس تيبثت

 ىلع ةأرجلا مهتتاو ةراحب ةياكح رطخلا ةديدش تارماغم ةياكح يف ريخألا لصفلاو ,ملاعلا ةيقب

 .اهعباتم ىتح ناهنالا يراجم اوعبتت نيفشكتسمو « لق نم نكشتست ل كاطيمم نودع
 ًامرمرع ًاشيج تلتاقف ةلوهجم تاراق لخاد ىلإ تلغوت دونجلا نم ةريغص تاعامجو

 امدنع :ةيعارشلا سوبمولوك نفس باقعأ يف نورق لبق ةفزاجملا ةيادب تناك .ةيئان تايروطاربمال

 يتلا هايملا يفو نيتيكريمألا يف اهوفشتكا يتلا يضارألا رامعتساو عاضخإلا نويبوروألا عفدنا

 ايناطيرب تمكح امدنع .رشع عساتلا نرقلا لاوط ةفزاجملا هذه ترمتساو .ًايرفو ًاقرش امهدحت

 ندقلا رجف غزب نأ امو .ةيقيرفالا ةراقلا اهنيب ام يف ىربكلا لودلا تمستقاو دنهلا ةيروطاربما
 همحتقي مل يذلا ءايسآ قرش ءانثتساب ءديحولا نصحلا طسوألا قرشلا ناك ىتح :نيرشعلا

 جروج ديول عاطتسا دقف «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن يف امأ .نييلصألا هلهأ ىلع نويبوروألا

 .نصحلا اذه تمحتقا دق هشويج نأب يهابي نا

 نا تايهيدبلا نم نا نوري نويبوروألا ناك ١51١5: ماع برحل قباس نرق نع لقي ال ام لالخو
 يذلا ريبكلا فوخلا ناكو .طسوألا قرشلا ىمظعلا لودلا نم رثكأ وأ ةلود هيف لتحت موي يتأي

 ةرمدم ًابورح ةيبوروألا لودلا ضوخ ىلإ صصحلا ىلع تافالخلا يدّؤت نأ وه ,مهيلع ذوحتسا

 .اهنيب ام يف

 جوتي ًازاجنإ ١577 ماع اهيلإ لصوتلا مت يتلا تايوستلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا تأر كلذلو

 نم ًانكمم ادب امم ًاريثك ربكأ طسوألا قرشلا يف ايناطيرب اهتزاح يتلا ةصحلاف .نيترم اهتاحاجن

 ةدعتسم تدب لودلا نا كلذ نم مهأو . (ًاريثك رغصأ ءايناطيرب ةسفانم ءايسور ةصحو) لبق

 نفي



 مالس هدعب ام مالس

 ىلإ ًاددجم ءوجللا نود نرقلا اذه نم تاينيرشعلا علطم يف تقثبنا يتلا قطانملا ميسقت لوبقل
 .حالسلا

 ةيملاعلا ةسايسلا يف ةمئاق تناك ىتلا راجفنالل ةلباقلاو ةجعزملا طسوألا قرشلا ةلأسم نإف اذكهو
 اهيلإ تلصوت يتلا برحلا دعب ام تابيترت ةطساوب حاجنب تيوس دق ءرصم ىلع تربانوب ةلمح ذنم
 دودح مسرت نيأ يه «برو ذخأ عضوم ةسيئر ةلأسم كانه تناك .157١؟ ماع لولح عم لودلا

 مسر دقف :ًالح ةلأسملا هذه تدجو 1577 ماع لولح عمو .طسوألا قرشلا يف ةيسايسلا ايسور
 ناتسناغفأف ناريا ىلإ ايكرت نم دتمت لودلا نم ةيلامش ةلسلس ةاذاحمب ةياهنلا يف يسورلا دحلا
 ىدم ىلع دمص دودحلا نم طخلا اذهو :برغلاو ايسور نع ةلقتسم لظتل ثروان نادلب يهو -
 نويلوبان نامز ذنم درو ذخأ عضوم تناك يتلا ىرخالا ةسيئرلا ةلأسملا امأ .نينسلا نم بوقع
 ءاهتناب 19377 ماع يف ًاضيأ تّلح ةلأسملا هذهو  ةينامثعلا ةيروطاربمالل يئاهنلا ريصملا يهف
 اذكه .ايناطيربو اسنرفو ايكرت لبق نم طسوألا قرشلا يف اهتاكلتمم مساقتو ةينامثعلا ةنطلسلا
 .1577 ماع ةيوست تناك

(0 

 قثبنا ًامسر تناك لب ,ةبرفنم ةقيثو وأ ةدرفنم ةيقافتا أ ًابرفنم المع 1971 ماع ةيوست نكت مل
 .ماعلا كلذ ىلإ اهمظعم خيرات بوعي ةلصفنمو ةديدع قئاثوو تايقافتاو لامعأ نم
 يتلا يتايفوسلا داحتالا روتسد ةبوسم اهتدجوأ ءطسوألا قرشلا يف ةيسيورلا ةيميلقإلا بودحلاف

 اهتعقو ىتلا تادهاعملا نم تقثبنا دقف ةيسايسلا ايسور بودح امأ ؛.1471 ماع ةياهن يف ترقأ
 ايناطيرب عم اهتعّبو يتلا ةيراجتلا ةيقافتالا نم ءام دح ىلإو ؛ناتسناغفاو سراف دالبو ايكرت عم
 157١. ماع

 نم ةيكرتلاب قطانلا ءزجلا ىلع ةرصتقم) ةيكرت ةيموق ةلود ةماقإو ينامثعلا ناطلسلا علخ نإ
 ريبكلا يكرتلا ينطولا سلجملا يف تاوصألا عامجإب عارتقا ةجيتن اناك (تلح يتلا ةيروطاربمالا
 دقف ؛ءكلذ تعبت ىتلا ايكرت بودح امأ "١157. (ريمفون) يناثلا نيرشت نم يناثلاو لوألا يموي

 ةدهاعم اهتبقعأو ١477 فيرخ يف ءافلحلا عم اهيلإ تلصوت يتلا ةندهلا ةجيتنريبك دح ىلإ تناك
 .*)يلاتلا ماعلا يف ةيرسيوسلا نازول ةنيدم يف اهيلع عيقوتلا ىرج يتلا ءافلحلا عم حلصلا

 بجهومب طسوألا قرشلا يف ةقباسلا ةينامثعلا تاكلتمملا نم ىقبت ام اسنرفو ايناطيرب تمساقتو
 ىلع بادتنالاو )١1577( ممألا ةبصع نم اسنرف هيلع تلصح يذلا نانبلو ةيروس ىلع بادتنالا
 ,(1577) ممألا ةبصع نم ايناطيرب هيلع تلصح يذلا ندرألا قرش اهنمض نمو نيطسلف

 يف الإ اهتيبثت متي مل لاثملا ليبس ىلع ؛ةيروس عم ايكرت دودحف .لح نود ةيدودحلا لئاسملا ضعب لازت ال (*)
 .نرقلا اذه نم تانيثالثلا ةياهن
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 تدحل ماعل ةيطسبوأ قرشلا ةيوسنلا

 دلبلا كلذ هبجومب مكحت بادتنال ًاتينَشَت ايناطيرب اهتدارأ يتلا قارعلا عم 157" ماع ةدهاعمو
 بوجولا زيح ىلإ ًاثيدح جرخ يذلا

 نوعي قئاثوو لامعأ بجومب طسوألا قرشلا يف اهذوفن ةقطصنم نمض اهتاهجوت ايناطيرب تددحو
 رصم تلعجو «ماعلا كلذ يف رصم شرع ىلع لوألا داؤوف تسلجأ دقف ١1577. ماع ىلإ اهمظعم
 يف ةيمحم تأشنأو ١1577: ماع رداصلا يبنللا نالعا بجومب ًانفيشلا ةلقتسم ةيناطيرب ةيمحم
 ىلع تسلجأو هتدجوأ يذلا دلبلا كلذ عم هسقن ماعلا يف اهتدقع يتلا اهتدهاعم بجومب قارعلا
 ضيبألا باتكلاو ماعل نيطسلف ىلع بادتنالا ماكحأ بجومبو .لصيف اهحشرم هشرع

 ًادوجو لكشيل قيرطلا ىلع ندرألا قرش عضو ,15١؟؟ يف نيطسلف نع لشرشت هردصأ يذلا
 اذه سأر ىلع ءايناطيرب هتنيع يذلا ,هللادبع نوكي نا ررقتو - ةيطشلف: نع الّصفتم ايسايتس
 دعو دقف ندرآلا برغ يف امأ - 1577 ماع يف ذختا رارق بجومب ةمئاد ة ةروصب ديدجلا نايكلا

 مكحلاب مهعتمت ىأ داركألا لالقتسا امأو .ةلماك قوقحب بوهيلا ريغ دعوو يموق نطوب دوهيلا

 يف لامعألا لودج نم ام لكشب ىفتخا دقف 2.١57١ ماع يف لامعألا لودج ىلع ناك يذلا يتاذلا

 يف رارق ذاختا مدع لكش ذختا ًارارق اذه ناك : ناكسيرك دجحوت مل كلذيو :5١؟؟ ماع

 تعيقأ دوعس نبا ىلع ةيبدودح تايقافتا ايناطيرب تضرف ًاضيأ هسفن ماعلا يفو :157١؟ ماع

 .كيركلاو قارعلاو ةيدوعسلا ةيبرغلا ةكلفلا' نيم دودعلا اهبجومب
 ةقطنم يف ايسورو طسوألا قرشلا يف اهذوفن ةقطنم يف اسنرف نأش اهنأش - ايناطيرب نإف اذكهو
 مظعم تلعف دقو .اهنيب ام يف ًادودح تمسرو ءاهنومكحي ًاصاخشأ تنّيعو الود تأشنأ - اهذوفن
 نميز ذنم هلعفت نا تدارأ ام اهل ناك ةيبوروألا لودلا نإ .ماعلا كلذ يلاوحوأ "١57 ماع يف كلذ

 بجومب كلذ تاعق دقو - طتيوالا قرشلا بوعشل ةيسايسلا نئابطلا اهيدياج كقناتأ نأ "ا «ليوط
 .197؟ ماع ةيوست اهتيمسا ام
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 ىنبلا ريمدت ىلإ يناطيربلا لالتحإلا ىدأ  ايسآ جراخ ناكم لك  ملاعلا نم رخآ ناكم لك يف
 ,ناتيكريمألاف .ةيبوروأ لاكشأ تاذ ةديدج ىنبب اهلادبإو نييلصألا دالبلا يلاهأل ةيسايسلا
 نم انك حادلب لإ تعسف لب :ةرليق كيسا: لع ةمسقم نعت مل انقيرفاومأ ةتليؤويقو: ايلا ركتمواو
 بجومبو يبوروأ طمن ىلع تناك ةيضرألا ةركلا مظعم يف ةيموكحلا ةرادإلاو . ابوروأ يف لاحلا

 .ةيبوروأ ميهافمل ًاقفوو ةيبوروأ نيناوق

 طسوألا قرشلا يف ثدحيس يبوروألا لالتحإلا ناك اذإ امع لؤاستلا ىلإ وعدي ام ةمث ,كلذ عمو
 طسوألا قرشلا نا طقف سيل لؤاستلا اذه شنمو .مكادو قيمع رثأ نم ىرخأ ةنكمآ يف هثدحأ ام
 نآل لب ءيظاملا نر وذجلا ةقيمع كادقتفمو :اهباحضا اهب ركب ةقيزع تارانشح ةقطتنم

 برضت نا لبق لايجأ رمت نا بجي ديول نم يه اهلاخدإ ايوروأ حرتقت يتلا تارييغتلا

 دف



 مالس هدعبام مالس

 ايوروأ تطعأ ةميدقلا امور نإ .ًاتقو بلطتت رومألا هذه نإ .ضرألا يف اهروذج تارييغتلا هذه

 قرغتسا المع اذه ناك نيتلاحلا نيتاه يفو ءامهلكش نيتيكريمألا تطعأ ةضهانلا ايوروأو ءاهلكش

 ف عرشت نأب اهل ناحمسي - اهتلاح الو ةيبرغلا ايوروأ جازم نكي مل 15؟؟ ماع يفو .ًاتورق

 . ةماخضلا هذه لثمي لمع

 .اهناوأ نع ًادج ةرخأتم تادب ءطسوألا قرشلا يف ةيبوروألا ةيروطاربمالا ةرماغملا نيف كلذلو

 .ةسامحلا تيح نمالو دكراوملا ةيافك ثيح نم ال ءاهتعباتم ىلع نيرداق نويبوروألا دعي ملو

 تناك :«برحلا لبق امئاق ناك يذلا اهمللع 418 1914 ةثراك تحستكا يتلا اهسفن ايوروأو

 تدبو ؛نورقووأ دوقع يف لبق نم اهلدبت ةعرس تقاف ةعرسب رهشأ وأ عيباسأ يف لدبتت دبتت ًاضيأ يه

 .ثيدحلا رصعلا يف اد ًارمأ نييبوروألا نم ديازتم ددع رظن يف ةيلايربمإلا

 تارمعتسم مض ىلع مزعلاب لودلا رهجت نا ًالوبقم ًارمأ لازيال ناك «ىلوألا برحلا تاونس يف

 ردص امو نينيل ايسورو نوسليو اكريمأ يدحت ةميدقلا ايوروأ تهباج نا دعب نكلو .ةديدج

 كرام ريس نإ .ةيسايسلا تادرفملاو راكفألا لدبتت تذخأ ؛ةيلايربمإلل داعم مالك نم امهنع

 ميهافملا نا 1111 يف ىأر «يأرلا تارايت تالدبتب رثأتلا ديدش ًامئاد ناك يذلا سكياس

 تناك امنإ طسوألا قرشلاب قلعتملا امهقاثيم يف ماع لبق ىكيبو وه اهب ذخأ يتلا 0

 ةيلايربمإلا نع يلاثملا عافدلا ةجح ضفر ىلإ هجتي يناطيربلا عمتجملا راص برحلا ءاهتنا عمو

 ذخأ امك .ًايلايخ عافدلا اذه ربتعيو (ةفلختم ةقطنم ىلإ ةمدقتملا ةيندملا تاريخ لقنت اهنا يأ)

 ربتعيو (اهتيروطاربما عسوت نأ ايناطيربل ديفملا نم نا يأ) يلمعلا عافدلا ةجح ضفر ىلإ هجتي

 يناطيربلا ماعلا يأرلاو ةيناطيربلا ةفاحصلا نم ربكالا ءزجلاف .عيحص ريغ عافدلا اذه

 لك رامثتسا ىلإ جاتحي عمتجمل فلكم فزن ردصم ةيلايربمالا يف ىأر يذلا يناطيربلا نامربلاو

 يف دوجوب اهسفن مزلت نا ةموكحلل حامسلا ىلع قفاو دق ؛هسفن ءانب ةداعإ يف هدراوم نم ىقبت ام

 لشرشت نوتسنو ةيجيتارتسا نا ىه ةقفاوملا هذهل ديحولا ببسلاو ءيبرعلا طسوألا قرشلا

 .ًانكمم ًارمأ ىدبت ةيلاع ةفلك نود ةقطنملا ىلع ةرطيسلا تلعج ةيكذلا

 نأب ءاهدعبو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ نييناطيربلا نيلوؤسملا نيب دئاسلا داقتعالا نإف كلذلو
 حلاصملل أقفو ةقطنملا نيوكت ةداعإل ىقبت لقألا ىلع  ىقبتل طسوألا قرشلا ىلإ تءاج ايناطيرب
 شهلا داقتعالا ىلإ دنتسي ناك امنإ  ةيبوروألا ةيسايسلا لثملاو ةيسايسلا راكفألاو ةيسايسلا
 ةيلحملا ةضراعملا مجل ىلع ةرداق ؛لشرشت اهركتبا يتلا تاحفصملاو تارئاطلا ةيجيتارتسا نأب
 يتلا طسوألا قرشلاب ةناهتسالا نع رخآ ًاريبعت داقتعالا اذه ناك كلذك .دودحم ريغ نمز ىلإ
 يارغ ىردزا امدنع ةناهتسالا هذه ترهظ دقل :تقولا لاوط اهعياطب ةيناطيربلا ةسايسلا تعبط
 ماع تيركسا رغما امدنعو 131: لع ةيئانثتلا ةيورطازبسألا عم فلامكلابىهاختلا نضرعلا
 ١911١ يف رنشتيك لسرأ امدنعو ؛لاب يذ ريغ ًارمأ برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لوخد 4

 ةفاطيزربلا ةليوكملاا "نا هه ويبلغ ليويجملا هبدجمر نتطمتس ودع ةمجاهل اهقفيرلا شوتع

 لف



 ١555 ماعل ةيطسوأ قرشلا ةيوستلا

 ةيبوروألا ةيعوتلا نم يلوبيلاغ نع ةعفادملا تاوقلا تناك اذإ يراحتنا موجه اذه نا فرعت تناك
 :ةيعردلا هذه نما نكت: مل اهكأ لثاعلا فيك داقتعا ناكو-

 يضقي يتاطيربلا عمتجملا عم, دايس طسو لح ىلإ 155+ ماع يق ةيئاطيربلا ةموكحلا تلصؤت
 ناك .ةليئض ةفلكب كلذ لعفت نا ةرداق تماد امطسوألا قرشلا ىلع اهتدايس ايناطيرب دكؤت نأب

 يف ايناطيرب اههجاوتس يتلا باعصلا اونّوه نيذلا نييناطيربلا نيلوؤسملل ةبسنلاب ينعي اذه
 نا - هيلع نومدقم مه ام ةماخض نع ةركف عقاولا يف مهيدل نكت مل نيذلاو  ةقطنملا مكح

 ًارشؤم ناك كلذ نا دجن ءارولا ىلإ انرظن اذإ نكلو .ىقبتل طسوألا قرشلا يف ثدجو ايناطيرب
 .ةقطنملل ايناطيرب ةرداغم لامتحا ىلإ ًاركبم

(5 

 يذلا نمزلا نع ديعب دح ىلإ ةفلختم ؛ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم ؛1517 ماع ةيوست تحبصا

 هتغاص يذلا جمانربلا نم ًاريبك ًابناج تدّسج ةيوستلا هذهف .ذيفنتلا عضوم هيف تعضو

 نيب (سكياس كرام ريس ةطساوب بلغألا يف) برحلا دعب طسوألا قرشلل ةيناطيربلا ةموكحلا
 ,ريغت يناطيربلا يمسرلا ريكفتلاو ,تريغت ةيناطيربلا ةموكحلا نكلو .19117و 1115 يماع

 طبضلاب سكعت مل ١177 ماع يف طسووألا قرشلا يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا تابيترتلا نيف كلذلو
 .هيف بغرت ماعلا كلذ ةموكح تناك ام

 نمو) ةيروس هبجومب مكحت ممألا ةبصع نم ًابادتنا 19717 ماع يف اسنرف حنم كلذ ىلع لاثم

 ضوافملاو يارغ دراودا ريس ةيجراخلا ريزو ناك 1917 ماعو 15١ ماع يفف .(نانبل اهنمض

 ماع يف امأ . اهي دابق دقو د ةيروسب اسنرف ةبلاطم عم نيفطاعتم سكياس كرام ريس يناطيربلا

 ذنم اوأر دق ًاعيمج اوناك ءاهيف نيلوؤسملاو اهتيجراخ ريزوو ايناطيرب ءارزو سيئر نيف 5

 .ةثراكل بالجتسا ىه ةيروس لالتحاب اسنرفل حامسلا نا تاونس
 نع ةيضار ةيناطيربلا ةموكحلا نكت مل ءطسوألا قرشلا يف يناطيربلا نوفنلا ةقطنم نمض ىتحو
 ةياعر 1117و 1514 يماع نيب هونواعمو رنشتيك دروللا راتخا دقف .197؟ ماع يف اهتاهجوت

 عمو .برحلا دعب يبرعلا طسوألا قرشلل ءامعزك  هئانبأو ةكم فيرش نيسحلا  نييمشاهلا

 يف مهّجزي هنأل ,مهيلع ًائبع نيسحلا نوربتعي نويناطيربلا نولوؤسملا ذخأ 191/ ماع لولح
 نويناطيربلا نولوؤسملاو نويسايسلا ذخأ ١577 ماع لولح عمو .دوعس نبا عم رساخ عازن

 .لاعف ريغو ايع هرابتعاب نيسحلا نب هللا دبع ىلإو ءارداغ هرابتعاب نيسحلا نب لصيف ىلإ نورظني

 تمزتلا ذإ ءايناطيرب امهتنّيع نيذللا ندرألا قرشو قارعلا يمكاح هللا دبعو لصيف ناك كلذ عمو

 .نييمشاهلا ةيضق معدب ايناطيرب
 ممألا ةبصع هايإ اهتحنم ًابادتنا ايناطيرب تلبق 157؟ ماع يف :نيطسلف ةلأسم وه رخآ لاثم

 علطم يف هل اهتسامح تدقفو - 193117 ماع يف ةسامحب هتالام ينويهص جمانرب ذيفنتل

 نفض
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 ةقحاللا نينسلا يف نويناطيربلا نولوؤسملا مكحي نا «ًأذإ بجع الف .نرقلا اذه نم تانيرشعلا
 ناكو .عانتمالاب ساسحا ريبك وأ دصقلاب ساسحا ريبك مهيدل نوكي نأ نود طسوألا قرشلا
 ىلع اوضق نا دعب «نويناطيربلا ةسايسلا ىعناصف :147١؟ ماع ةيوست ةيصاخل ةجيتن اذه
 ةحاسم نم ناكم لك يف ةيبرحلا تارئاطلاو تاحفصملاو دونجلا اورشنو ,ةقطنملا يف ميدقلا ماظنلا

 مهرثكأ دعي مل ةيوست ١17 ماع يف طسوألا قرشلا ىلع اوضرف «قارعلا ىلإ صم نم ةدتمم
 .اهب ًانمؤم

(( 

 هليكشت ديعت نا اهقتاع ىلع تذخأ ةيبوروألا لودلا نأل نآلا هيلع وه ام طسوألا قرشلا حبصأ
 ,لودلاو ؛ةمكاحلا رسألا ءاقب ةيرارمتسا نامض يف اتقفخا اسنرفو ايناطيرب نألو ؛:ةهج نم
 تضق اهدعبو ىلوألا ةيماعلا برحلا لالخف .ىرخأ ةهج نم ءاهاتدجوأ يتلا ,يسايسلا ماظنلاو
 مكحلا ناتلودلا ناتاه تمطحو ,ةقطنملا يف ميدقلا ماظنلا ىلع ًامربم ءاضق اهّوافلحو ايناطيرب
 ناكم ناتلودلا ذخأت يكلو ."!هنم صالخ ال ًاميطحت ةيبرعلاب قطانلا طسوألا قرشلل يكرتلا

 عونلا نم لود ماظن اتلخدأو ٠ ادودح اتمسررو ًاماكح اتنّيعو انا دلب اتدجوأ ءميدقلا ماظنلا

 .امهتارارقل ةماه ةيلحم ةضراعم لك ىلع ايضقت مل امهنكلو ءرخآ ناكم لك يف دوجهملا

 اهنكلو ءايوروأ يف طسوألا قرشلا ةلأسمل ةياهن ١514-1977 ثادحأ تعضو كلذل ةجيتنو
 اذه يف اهيمسن امك) ١477 ماع ةيوست نا .هسفن طسوألا قرشلا يف ةيطسوأ قرش ةلأسم تدّلو

 صخي ام يف ءتّلح دق «(ماعلا اذه ديعب وأ ليبق اهيلإ لصوتلا مت تابيترتلا ضعب نا عم ؛باتكلا
 كلذ عم .ةينامثعلا ةيروطاربمالا لحم لحي نا يغبني نم كلذكو - اذام ةلأسم نييبوروألا
 تابيترتلا هذه عم ةقفاوتم ريغ طسوألا قرشلا يف سأب تاذ ةيلحم ىوق اذه انموي ىتح لازتال
 .اهب حيطت دقو -

 نكلو «دودحلاو ماكحلا ىلع يه ؛ملاعلا نم رخآ ناكم يا يف اهدجن يتلاك ؛تافالخلا ضعب نإ
 عضال تافالخلا هذهو :نموجلاب ةلص تكا يه حرطت بلاطم ةمث نا وه طسوألا قرشلا زيمي ام

 وأ ًاروف تقثبنا نادلبل دوجولا قح ًاضيأ حرطت لب ءبسحف دودحلاو تاحاسملا ثحبلا عضوم

 ,نرقلا اذه نم تاينيرشعلا لئاوأ يف تذختا يتلا ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تارارقلا نم دعب ام يف
 نرقلا نم نمزلا اذه ىتح طسوألا قرشلا لازيال كلذلو .نانبلو نديألاو :ليئارساو «قارعلاك
 .ينطولا ءاقبلا لجأ نم ًايورح راركتلا نم ءيشب دهشت رمتست يتلا ةقطنملا ,نيرشعلا

 ىلع ةيصعتسم وىدبت اهنكلو ةدودحم لئاسم حطس تحتف ؛قمعأ روغ ىلإ بهذت تافالخلا هذهو

 ةيآ ىلع هطسوألا قرشلا يف تناك هناو ؛مهتيروطاربما ريمدت يف رود مهل ناك ًاضيأ كارتألا نأ يفني ال اذه (*)
 .رييغتلا لجأ نم لمعت ىوق ؛لاح

 ثضن
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 معا ةلأسم نمكت ,نيينيطسلفلا برعلل يسايسلا ريصملا وأ داركألل يسايسلا لبقتسملاف ؛لحلا
 يسايسلا ماظنلا كلذ ءابوروأ نع ةبيرغلا طسوألا قرشلا ةبرت يف ءاقبلا عيطتسي له :يه
 ةيناملع لود ىلإ ضرألا ميسقت هتافص نمو  ةقطنملا ىلإ هتلقنو ابوروأ هتركتبا يذلا ثيدحلا
 ةينيوقا ةيتطاوم اهتساشنا ةلقتسم

 ؛دحأ اهشقاني الف اهب ملسملا رومألا نم ملاعلا ةيقب يف ربتعت ةيبوروألا ةيسايسلا راكفألا نإ
 ةديقع ربتعي ؛ةيناملع ةيندم ةموكحب رصاعملا ناميالا وه راكفألا هذه نم لقألا ىلع ًادحاو نكلو
 لك مكحت ةينيد ةعيرشب مهناميا اودكأ ءماع فلأ ىلع ىبرت ةدلو ءاهناكس مظعم ةقطنم نع ةبيرغ
 :ةسايسلاو ةموكحلا اهتمض نمو ةادحلا بتاوج

 دوجوب ام دح ىلإو  ىلوألا ةيملاعلا برحلا نمز يف نويبوروألا ةلودلا لاجر ًالعف رقأ دقل
 ىتح :مهلود ىلإ طسوألا قرشلا مضل نوططخي ءافلحلا ةداق ادب نأ امف .اهتيمهايو ةكشملا
 متحتي يتلا ةيسايسلا ةطيرخلل ةسيئرلا ةيصاخلا يه ةقطنملا ىلع مالسإلا ةطلس نا اوكردأ
 لعج اهفده ةسايس 1414 ماع يف قش رنشتيك دروللا نا ركذن نحنو :اهوهباجي نا مهيلع
 ةوعد تعقو نا دعب  حجنت نل ةسايسلا هذه نا رهظ املف .ايناطيرب ةرطيس تحت مالسالا

 ةباعربو ليدبلا نتتقعرك ىكواعم عار تءامصا نا ذآ لعن داهجلا لإ تحزللا نوسح فيرعلا
 نا كشرو ىلع تناك نادلبل وأ ءنيسح كلملا ةرسأل وأ ,ةيبرع بوعش داحتال ءالولا) ىرخأ تاءالو

 هذا ةقيقجلاو.. ةيفالشالا ةادحولل ةسفانم كا ءالولا ده خركت ناز (ق اغلا“ ةودرلا لإ :جرخف

 .مهنيعأ

 رومألا اونّوه دقف . ًاليئض ناك مالسالل نيحلا كلذ يف ني نيسيبوروألا نيلوؤسملا مهف نا ديب

 كإ اهقيرط يف ت تناك - ةيبودمألا ة ةغبصلا ءافضإل  ةنرصعلل ةيمالسإلا ةضراعملا نا مهعانتقاب

 ْق ينيدلا هل ل ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يبامولا نفذملا ةنيمح مهتشهدأل
 ملاعلا نم امهريغو ,ةيروسو ,رصم يف نيملسملا ناوخإلا ةيويح رارمتساو ,ةيراحتملا ناتسناغفأ

 .ةيعيشلا ناريا يف ةينيمخلا ةروثلاو ءينسلا

 ةسايس زيمت يتلا ةيصاخلا انل رّسفت ءاهساسأ ىلع تماق يتلا ةيساسألا راكفأللو 7

 2 تانايكلا نأب «عيمجلا هيف كراشي ناميا ةقطنملا يف سيو - ةبعللا دعاوق ىلع قافإل

 قل عل لا ادا ماكشالا ا .قح مهلوا اهل  نادلبلا هذه
 دقتعا ام اذه نا عم ؛ةمئاد ةفصب مهبصانم يف اوبصن دق نيينامثعلا نيطالسلا اوفلخ نيذلا

 .1917:7ق 19515 يماع نيب هولعاف مهنا ءاقلحلا

 لدي
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 «قارعلاو ؛ليئارساو ؛ندرألا دوجول يأ - 1177 ماع ةيوستل تايدحتلا هيف عجارتت موي يتأي دق

 مخز رمتسا اذإ امأ .طسوألا قرشلا يف ةيموق ةيناملع تاموكح ةماقإل ىأ ,لاثملا ليبس ىلع نانبلو

 عضو يف نيرشعلا نرقلا يف هانفرع يذلا طسوألا قرشلا ام ًاموي ىرنس اننإف ؛تايدحتلا هذه

 ةيروطاربمالا ةطلس رايهنا ىقلا امدنع ,يداليملا سماخلا نرقلا يف ابوروأ عضوب هيبش

 لجأ نم لمعلا مهيلع تضرف ةراضح ةمزأ مضخ يف ةيروطاربمالا اياعر ؛برغلا يف ةينامورلا

 ةمزأ داعبأ هيلع نوكت دق ام ىلع انلدت ةيبوروألا ةيرجتلا نإ .مهعنص نم يسايس ماظن داجيا

 .ةمزألا هذهك ةيرذج ةعيبط تاذ ةيسايس ةراضح

 لاوز دعب ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتيوه ةمزا لحتل ةنس ةئمسمخو فلآ ىلإ ابوروأ تجاتحا دقل

 ةلودلا لكش ىلع يسايسلا ماظنلا رقتسي يكل ةنس فلا ىحن اهنم :ةينامورلا ةيروطاربمألا

 ةمث . لود لكشت : نأب قحلا كلمت يتلا ممألا يه نم ريرقتل ىرخأ ةنس ةئمسمخ ةبارقو ؛ةمألا

 له :لثم عارصلاو ثحبلا نم روصع لالخ نضم لمع ىلإ ابوروأ يف اهتيوست تجاتحا لئاسم

 ىأ ةسينكلل مكحلا نوكي لهو ؛ةسفانتملاو ةلتاقتملا تاباصعلا تاعارصو تاراغ نم ةيندملا كدت

 يف ةيتناتسإوربلا ىأ ةيكيلوثاكلا بوست لهو روطاربمالا ىأ ابابلا ىه مكاحلا نوكي لهو ةلودلل
 وأ ةيموقلا ةلودلل وأ تالالس اهمكحت تايروطاربمال ةعاطلاو ءالولا نوكي لهو ؛يحيسملا ملاعلا

 ىلإ وأ ةيدنغروبلا ةمألا ىلإ يمتني نوجيد ةنيدم يف نطاوملا ؛لاثملا ليبس ىلع لهو 'ندملا لودل

 ,عارصلاو ثحبلاو ينضملا لمعلا نم ًاروصع اهلح بلطت لئاسملا هذه لك . ةيسنرفلا ةمألا

 فلا اسنوفا يونج لف نييزاوجيبلالا لاثمأ  ةدابإلا نيرساخلا ريصم ناك ام ًاريثك و

 عساتلا نرقلا ةياهن يف لإ ثدحي مل اذه نكلو ,ةيبرغلا ايوروأل ةلوبقم ةطيرخ ًاريخأ تقثبن

 فلأ ىحنب ةميدقلا ةينامورلا ةطيرخلا ىلع نمزلا افع نا دعب يأ ءايلاطياو ايناملا نوهط عم زن ءرشع
 :ةكس ةكميديفخو

 لوطو قمعلا اذه لثم يف لاح ةيأب تسيل ءاننمز يف ةرمتسملا طسوألا قرشلا ةمزأ نا انل نيبت دق

 بوعش عيطتست فيك :ةروكذملا ةيبرغلا ابوروأ ةمزأ عوضوم ليثم وه اهعوضوم نكلو .نمزلا
 يروطاربما ماظن رايهنا دعب اهسفنل ةديدج ةيسايس تايوه قلخل اهسفن عيمجت ديعت نا ةعونتم

 الكش نرقلا اذه نم تاينيرشعلا علطم يف ةفيلحلا لودلا تحرتقا دقل .هيلع تداتعا دهعلا ليوط

 بوعش هلبقت له :وه ًامئاق لازيال يذلا لاؤسلاو .ةينامثعلا ةيروطاربمالا لاوز دعب ةقطنملل
 .ةقطنملا

 بورحلا بلق يف يه لب ءيضاملا ءاهمظعم يف ىأ اهلماكب ءصخت ال 17١؟ ماع ةيوست نإف كلذلو
 جروج ديولو ,رنشتيك اهراثأ يتلا لئاسملا نأل ءطسوألا قرشلا يف ةنهارلا تاسايسلاو تاعاذنلاو

 يتلا توريب عراوش يف ماع دعب ًاماع ءحالسلا ةوقب اهل يدصتلل ًافده نآلا ىتح لازتال لشرشتو

 .يتاروتلا ندرألا رهن هايم برقو ؛تارفلاو ةلجد فافض ىلعو .رامدلا اهب لح
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 نرقلا اذه نم تاينيرشعلا علطم يف ديعب ىلإ نييناطيربلا نيلوؤسملاو نييسايسلا رصب دقمي مل
 لبقتسملا ًاقبسم اوري مل مهنا لب ١1577. ماع ةيوستل لكاشملاب معفملا لبقتسملا ًاقبسم اوريل
 نوتسنو مهنمو  ةيوستلا هذهب ةيصخش ةقالع مهل تناك نيذلا كتلوأل رشابملا يسايسلا

 قثوأ اهب ةفرعم مهلو ؛ةينآ رومأ تناك هذه نا عم نيسيئرلا ةيوستلا يسدنهم دحأ ءلشرشت
 .طسوألا قرشلا ةسايسب مهتفرعم نم

 ًامطحم لشرشت ادبو .ًايسايس ىهتنا لشرشت نا يارلا يف عامجا ١977 ماع ايناطيرب يف ناك
 يناثلا نيرشت يف مومعلا سلجم يف هدعقمو (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف يرازولا هدعقم دقف نا دعب
 ًارمأ ادب دقف :نائربلا ىلإ ام تقو يف ةدوعلا ىلع رداق هنا يف كش هرماخي مل نيح يفو .(ربمفون)
 .ريبك بصنم ريدقت لقأ ىلع وأ - يموكح بصنم لغشل طق ىعدُي نا لمتحم ريغ

 لشرشت» :نا (ربمفون) يناثلا نيرشت ةياهن يف ءاشع ةبدأم ىلإ لشرشت اوبحص نيذلا دحأ ركذتي
 ىلإ لصو هملاع نا ىري ناك .ردن ام يف الإ ةيسمألا لاوط ةفش تنبب سبني ملف ةبآكلا ديدش ناك
 .")«تهتنا دق ةيلمعلا هتايح نا ييأر ناكو .يسايسلا هملاع ريدقت لقأ ىلع  ةياهنلا

 ملف هيف ًاوضع لشرشت نكي ملو ,.1577 (ربمفون) يناثلا نيرشت ؟1 يف ديدجلا نالربلا حتتفا
 ضيبالا رحبلا ىلإ (ربمسيد) لوألا نوناك ةيادب يف رحبأ دقو .ايناطيرب يف ءاقبلا ىلإ هدشي ام ري
 ىلع ؛ةيلمعلا هتايح فيص لئاوأ يف ماق نا ذنم نينسلا نم دحاو دقع ىضقنا دق ناك .طسوتملا

 ثيوكسا تيلويف ةباشلا عم طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةيحايس ةلحرب سرتناشنا ثخيلا
 ملاع يف لب  رخآ نرق يف ةيسايسلا ةيحانلا نم ء,تثدح ةيحايسلا ةلحرلا كلت نكلو .اهدلاوو
 .رخآ

 فنأتساو :ناك ةنيدم برق اهرجأتسا ةراد يف رقتسا ىتح اسنرف بونج ىلإ لشرشت لصو نا امو
 .اهنم ًاريبك ًابناج زجنا دقو .قباس تقو يف اهتباتك ادب دق ناكو  برحلا نع هتاركذم ةباتك
 .فحصلا يف ةلسلسم رشنلل ةزهاج رهش لالخ نوكتس تاركذملا نم ىلوألا ءازجألا نا دقتعاف
 .تادلجم ةدع يف هتاركذم نوكت نا ىلع ًامزاع ناك

 هل تناك ام لك يف ًاريسفت هل دجي ملو ههجاو يذلا ظحلا ءوس ىلع زّكر هتاركذم ةباتك قايس يف
 نبيوغ ةجرابلا تلعج يتلا تاطلغلاو ؛تاكابترالاو ؛ثداوحلا ركذتسا دقل .يكرتلا قرشلاب ةلص

 برحلا هذه برحلا ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمالا عفد يف مهس اهل نوكيو ةينيطنطسقلا ىلإ لصت
 ةداق هكلس يذلا قدصي ال داكي يذلا كولسلا ىلع زّكرو .ًايصخش وه هيلع اهتعبت تعقو يتلا

 نتوه :نطسوب) بورضملا ملاعلا ,.1577 1417 :4 دلجملا ءلشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام )١(
 م51 ص ,(5١ا/ه ,نيلغيم

 سو



 مالبس هدعب ام مالس

 برحلا هيف اوحبري نا ًانكمم ناك يذلا مويلا ةيشع  قئاضملا نم مهرارفب ليندردلا يف لوطسالا

 ضع ًادرق نا فيك هئارقل ىورو .درطلاو راعلا نم الدب ىصنلا ليلاكأب هيلع اودوعي ناو ةيكرتلا

 حاطأو  جروج ديول ةموكحب حاطأ امم ةيكرتلا برحلا ددجت يف ًاببس ةضعلا تناكف نانويلا كلم

 .اهعم هب
 ماع فصتنم يف ايناطيرب ىلإ داع ؛هتاركذم نم لوألا دلجملا رشنو ةباتك لشرشت متأ نا دعب

 ىرخأ ةرم هسفن حشر فيرخلا لصف رخاوأ يفو .اهنم سوؤيملا ةيسايسلا بورحلا ىلإو 157

 حشرملا همزهف ؛هقحالي لظ برحلا نمز ليندردلا يف لشفلا حبش نكلو ةينامربلا تاباختنالا يف

 نم مزهف :ىرخأ ةيباختنا ةرئاد يف نكلو ,عاتشلا لصف رخاوأ ف هسفن حشرف داعو .يلامعلا

 .نيظفاحملا بزح نم حشرم مامأ ةرملا هذه هتميزه تناكو ؛ديدج

 ذِإ يسايسلا ملاعلا لهذو ناملربلا ىلإ داع 1175 رخاوأ يفف ؛لدبتي ذخأ لشرشت عضو نكلو

 ةداع ربتعي بصنم وهو ةيلاملل ًاريزو حبصا لب ًايسايس هتني مل لشرشت ت نوتسنو نا هيلإ ىهانت

 .ءارزولا سلجم يف ةيمهألا ثيح نم يناثلا

 ًاثنهم :تربمال جروج وه نارحألا بزح باون نم قباس ليمز هيلإ بتكو «دديتت مويغلا تذخأ

 قاب نواس د : هتئنهت يف لاق دقف . ةشهدلل ةاعدم رثكا ًالبقتسم هل عقوتف «ديدجلا بصنملاب

 ."”«ءارزولل ًاسيئر كارأل شيعأس ينا نظأ . ةسايسلا يف ءىطخت ال ةساح يدنع

 ١9171 ,ةيلاملا ةرازو تاونس ١: ءزجلا 5 دلجملا ,قفارملا دلجملا :لشرشت .س نوتسنو ؛تربليج نترام (1)
 5ك ص اء( ,نيلغيم - نوه : نطسوب) ١95174

 نش



 أ

 ا لا لكل ىلا لام ىلا" 75 ايسآ

 ماك قوم ,عهاث ىدد 456١ ازال "ذك

 نط حف تش

 "دق ت04 ,4487 1١١١:""4, ىرغصلا ايسآ

 راو 4 الخ 9# 75151١14 ىطسولا ايسآ

 هو هالو هالإل مالكه 4“

 هالال 1١9 دوعس لآ

 23١51١١ دعس نب نيزعلادبع ءدوعس لآ

 "ا اله ص 011

 185014185 4١ غرويسباه لآ

 4١ نريلوزنهوه لآ
 ٠١7١ يناملالا  يكرتلا فالتئالا

 51/4 دمحم ؛باهولا دبع نبا

 ١1468 ةدوع ؛عياط وبا

 ؟17/ ينمرألا يروثلا داحتالا

 ههه يتايفوسلا داحتالا

 ١7٠ ينويهصلا داحتالا

 ؟١١/ يبرعلا يلاردفنوكلا داحتالا

 للا ل779 "31١ تح م" ,؛٠" 4١ كارتألا

 م1 478 741/ الامال لك

 هاا/ ,ه4١ ,ه ١١ يسرافلا . يزيلكنالا قافتالا

 2,37 )١9101( ةيسورلا  ةيزيلكنالا ةيقافتالا

 ١65 ١

 ليفي

 ,5"17 )١911( نييروم ود ناج ناس ةيقافتا

 لا

 ,؟1١ا/ 715 )191١5( وكيب  سكياس ةيقافتا

 هيي دريت رضفرب نقف لو ينل ني

 11514171575 /4١1 الم

 ,7 71,7١17 فونازاس- وكيب_ . سكياس ةيقافتا

 مك

 415 (1916) ةينيطنطسقلا ةيقافتا

 انيثأ ١44

 5٠١ يسنرفلا . يزيلكنالا راكتحالا
 <17 ,ا/ه , ١2 نوملسملا ناوخألا

 ١7١١/١1١9 دمحم .يسيردالا

 417١ رفوتسيرك . دنوسيدا

 165 451 ,7"هم ,؟؟"8 ©741٠ 2,5١5 ندرألا

 هدد 19١, 589 ةبيكريمألا تابلاسرالا

 454 مورضرأ

 رثلو لاو خم ل4١ “7١ هح نمرألا

 هه ,"ه سكذوثرالا نمرألا
 ٠ ه كيلوثاكلا نمرألا

 ال1 5915 اا إل ,كا"ه ١. 54 اينيمرأ

 ها5 458:44“ ,414؟ "م4

 516 : ال4 ,؛ها/ ريمزأ

 لوبناتسا 8" ١4١

 51/8 ,"94/م ايلارتسا



 مالس هدعب ام مالس

 نويلارتسالا 141 1/1 1١/١

 6178 يسورلا رامعتسالا

 ه١٠ :"7/8 يدوهيلا رامعتسالا

 584:44 759 5371١1 يبرعلا لالقتسالا

 "1 "1 ١7" يدوهيلا ناطيتسالا
 "11 د1 77387541١5154 ليئارسا

 11١5 1ه801ه516ه نوردنكسا

 761٠ ةيردنكسالا

 ؟4؟ ا|دنلتوكسا

 ١49 ,هال ,؟؟ :؟١ تيلويف ؛ثيوكسا

 ه9 توغرام ,ثيوكسا

 هه ,"ا ,"إ ,له لا تربريه ؛ثيوكسا

 لكق لالال لنك فكدأل ىك فل قا" دى

 قالا قلكأ للمال لهك لهيك لع؟ لو

 للك خد كك5ك "هو 11" كاكاو للا

 لا ا ا اا نفط

 هاله ,؟"4 21151١9 ١١1م مالسالا

 ١1/1 ةيكارتشالا
 47١ يعامتجالا حالصالا

 4145 )١1914( يسنرفلا  يناطيربلا نالعالا

 هم4 ها 499455 )/١91١1( روفلب نالعإ

 41" (1918) ةعبسلا ىلا هجوملا نالعالا

 707 8114 7:9 ايقيرفا

 ناغفالا 41١

 ل37 1917 19 ,ا؟ا/ل ,35 2١4 ناتسناغفا

 ملأ مدا قلل قدخ فكأ لكحك "5

 "18,444 ه5 646 هام فاك

 ؟؟ 4 ةيكارتشالا راكفالا

 م08 171١ يناطيربلا داصتقالا
 60”4 يرصملا داصتقالا

 40/ ةيحيسملا تايلقالا

 "1"“ ه٠ داركألا

 ايئابلا ١4

 ا لولا اك رف اال ١" ك1 ناملألا

 تاسفف

 59 ,5ا/ تك 54 5" ,.ه١ ١", ايناملا
 كلقمل الشط لل كحل يال الل لاا

 لوضع لالا كاع كوم ,الالاا خا 1م

 ماله #1" وا ارالال ىلا لزم 0

 ةاركت 1 ا

 "44 8448 ,"45 (لارنجلا) دنومدا .يبنللا
 ابا والكل لالا اكلك هأل ,ا"خهم "هذ

 ققا فالف كالا ١1 4 475١ ,"لخك "ما

 هالا* مال 4كهذ 8

 404 (ةنيدم) ايزاما
 ؛الا ؛:459 ناخ , هللا نامأ

 4/مه ٠١, ةيئاملالا ةيروطاريمالا

 ١١9:4١ ٠4", ,؟/ ةيناطيربلا ةيروطاربمالا

 سده مهام ئاله قدف "اال "ك1 ل١٠

 ١41,19 ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا

 01,48 ةيسورلا ةيروطاربمالا
 ؟؟ ةيئامورلا ةيروطاربمالا
 4١, ,"* ,"9 ,؟/ ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 لد تول نىك تن ها" هلا قل اشم س17

 لالا لول ل14 لك لة ىلال ىلا

 المال لمع لنه للا لخلل لن

 ل3دد لقرأ فلاح الالف لكخ لكا" لوو

 الق ,ا؟لل4 ,الدهخ ,لكئه ,النثل كك "1

 لقوأل "لوا "11 "ك١ "دا 535 ا

 ملك ها فا 458 .:؟/ قاه .,5دا/

 "ا لم م

 ه٠ ةيسرافلا ةيروطاربمالا

 ١1١ ةيدنهلا ةيروطاربمالا
 اطول "ا ,7م»“" لالال ,”)58 ةيلايربمالا
 تيك يرش

 ه1 ةيزيلكنالا ةيلايربمالا

 150 ةيناطيربلا ةيلايربمالا
 هاه ةيسورلا ةيلايريمالا

 574 ةيسنرفلا ةيلايربمالا
 م1“ ةيدنهلا ةيروطاربمالا
 ٠81 ةيبرعلا ةمالا

 ه١ 4 ةيسرافلا ةمالا

 هال؟ ٠6., نويكريمألا



 271 15 154 اله .154 لوضاناألا

 قمع ؛زالال قدر !؛ةال .؛ه“ 457” 4

 51١7 ه144 441*

 ه1٠/ ةيلدقلا تاضافتنالا

 817 جروج ؛سوينوطنا
 51١,51١" 5+؟ ,هؤال ةروغنا

 ه7 يكيفشلبلا بالقئالا

 ,لوأل ,7ىز“ لكم نر ىف" ,49 ,98 ارتلكنا
 خ4

 زيلكنالا ٠١١

 ءاله ءال١ ,59 ,55 54 .44 4١, اشاب رونا
 ”4/ا ف ضل ركا ش اما كلل

 مقؤأ والم ,ل"وإ# لنقل ,الم كح ,الالك

 ه4 4

 م46 ,4 4 ,"11 ,77١ه نوراها :نوسنوراهأ
 445 (1414) ةعبرالا فادهألا
 771١ ىيه ؛نريبوأ

 4" ليوناميا ؛ودئالروأ

 هر ا لل ,701* ميلو ,روغ  يبسمروا

 مو لأ لخمو ل والا اك

 مز كب ,الإل للم ىلكز لل ل416 ابوروأ
 للعم لهل ءلاثإ لالال لدخك لآ ىلا

 لب رسولا خبل لاول 1“ ال1 الا

 قل 4641 قدها ,؛"م 4584١8 ك8

 اا ه1 10

 415 "9/8 ةيقرشلا ابوروا

 "ل 19,8١8" ,1١"ا/ ةيبرغلا ابوروا

 408 ,18 17١ ىطسولا ابوروا
 ممن 11 جر ل لك 16 نويبوروألا
 ارك اكمل 0617 يل

 ياوغروألا ١4"
 ايلارتسوا 71١4

 نتسوا 517١

 ه8 , 97" ؛ ايناركوأ
 ناريإ 14 401 17861١"

 هز": ,ه15 دنومدإ ؛دياسنوريإ
 7٠" سوفور «سكازيإ

 هتيم رش ا ا را ع ب ب يع ماع سسرهف

 موج رسام مو لوح 7184 18 ايلاطيإ
 قمح قوم قال ول ولا ك1 ا"
 ليكمل كفل
 م91 ,487 نويلاطيالا
 را ل0 “14 د "11 "و ىيل .يريصيا
 هال 4117 4 ا لالا لالا 1

 ف
٠ 

 7٠١١ يرنه نوج :نوسيرتاب

 77 سوخراب
 ١957 درفلا ,ركراب

 لال" جروج ءوراب
 هازل ,4 ١مل ,710/4 "8,77 7١ سيراب

 71 ينيسينمالاب
 م01 87 ,78.91/ (دروللا) نوتسرملاب

 7177 سيروم ,غولويلاب
 الا ,19 ,"ا/ ,ا؟ا/ طسوتملا ضيبألا رحبلا

 هوم ءةالال,غ1١ "له 91ه 1621١

 78460 1171 رمحألا رحبلا
 ,_لؤو4 ل54 الا ل٠ "ال ,اا/ دوسألا رجبلا

 ه6

 411,411,149 5١ ةجيإ رحب
 ١4١ قيطليلا رحب
 هاو 41١, ,47“ ,"و6 "إل ل نيوزق رحب

 6141 ىراخب

 ؛دروفدب | 5١1
 ةرباربلا ١1١5

 مانا ,##»+ سيول ,سيدئارب
 ها ,ه؟8 .ن يارب

 ,االع ل70 ل1 زله الم 54 #7 نيلرب
 فكل

 م7 8:1 ,"ه تناتستوربلا
 517,558 ,؟1؟١ ديتسيرأ «نايرب

 مو را زلال الد 1 1767١ 15 ايناطيرب

 قا اق هاا للا كال ىككدكلن كلكادكلا

 لقد للم للأسد 1١4! فدال قال كلو



 امال لامك له" سالمأ ىلوال 1 "خخ اا

 لكك لحد .اخزخذ لذا لال ل١51 ١4

 ل اا اا لالالا ءككج كحال قدك

 لم الالم آزال ,لكأل ءلكهوذ ته ل5“

 رغد سضركا اضف ظلما كما لكل ب طل

 قدك فقدأ لح "فو ,لأا لقلت "ك5

 ق١ مقال ل١ 4ك 1١15415 مك 1< 44

 ماأآ فدال قحلذ لكشف فكشف 425 98

 هالو مالا ,هدهم مقك هاله ةهكمش ه١

 ىىلثأ ىلا تدع لدز تدا؟' ه55 فق

 نيه
 كالا ل15 114 ,84 ,؟59 5" نويناطيربلا

 ا يلا ل ف انج

 قكأل ق"14 قالك ,ا"لكأك ,"هاا ؟وز/ للقك

 دان مما مالؤ مدا" 4548 الك

 ه4 775,505,114 ةرصبلا
 445 ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا تاثعبلا
 هدو معو 775,7١5,114 دادغب
 هوا مد لا“ “هذ ١864 دورتريج «لب

 2,411 "5 ,ا"الال لهو ,؟8١ نيدفارلا دالب
 نا سس ل

 ها ,6ه١١1 ,؟5 سراف دالب

 4:5 84 اكيجلب

 ”11/ ,هؤه ١", 84 نونيمودلا نادلب
 4:5 791/141 117 ,الك ,59 5١ ايراغلب
 ,78/4 757 11/0 ١", سميج رثرأ ,روفلب
 ل ل فلا الا ار بل

 ناقلبلا ١91

 ؟؟ه قحسا يفز نب
 هؤأ ,؟ا"ه ديفيد :نويروغ نب

 ١1/١ ةيتحتلا ةينبلا
 141" نيدلا ءاهب
 هادا 5١”, 5 هيراكتاوب

 موو 1١8,٠١1 نوج ؛ناشتوب
 تسراخوب ١48

 4! كسرهلاو ةنسوبلا
 "01 م17 "1# ,الا/1 "4 ادنلوب

 مالس هدعبام مالس

"54 

 4/7 نويلبان ,ترسائوب

 17 ميلو «تيب
 ,لالو 1/1 1777 ال١17 ال14 دارغورتيب

 مالا 21[ اا"

 ١" رتلوو :توهجيب
 توريد 74٠6 18٠١

 ١4 ةيئاطيربلا ةيطارقوريبلا
 ,7171 715,718 711١ جروج اوسنارف .وكيب
 نضرفي

 0147 نوكاليب
 4١١ نامشرام كيرديرف ؛يليب

 ٠١" نيينتار ويبلا

 فل
 هب

 4١١, ,794 ,ااا/ ,7975 نلراشت ,دنسنوات
 41١

 ه74 يدوهيلا  يناملالا فلاحتلا

 2477 ,"ه5 يسنرفلا  يزيلكنالا فلاحتلا
54 

 ه7 يتايفوسلا يدحتلا

 "55 يموقلا ررحتلا

 طيطختلا ١1١
 ه4! يتايفوسلا لخدتلا
 ١١" فيزوج ,رودلبمارت
 هامه ,هالإ ,"ؤم ,7* ناتسكرت
 ىلا“ ا اللات كت" مز 117 ,"#" 1: ايكرت

 لهم للهأز ل" خل لكل ىلمهأ لاك

 قدم 4654 8"4 4٠١ ,؛ ١مل ,5ك١9او/ ,"5ك5

 14١م هه هعمل 5ا//

 15١ يركسعلا لالتحالا

 7414 11/4 يكستورت
 7586 نامرميزت

 م11 8:5 ١7م 7١8 نيتسبوأ ؛نيلربماشت
 ,ه8 ,7ه ,74 77 9١, 18 نوتسنو ,لشرشت
 همز للك الا“ لل ركأل تأ ه4 قال 8

 لما ل4 ه 2.1152 47ل141 1١ 41/ ىلال ىلا"



 قولا لالا ءكالاأ لكحل ءلتا' لهك لوو

 لدا ل11 لق كملف اكدت اما" 4/١

 قالأذ ق8 ,:73/ 456 ك١ ,"فكه الد

 ماثاإ فلق 4مل" قدا +45١. ,؛"١ قا

 مالم فكك ه"ك1؟ فكأ مقال هقق ها"

 51717 تاو 5١١ مهؤه ه514 هذا هالذ

 سنو نانو اوم

 ١١ 5,454 نليم ,ماثيشت

 ايكافولسوكيشت 1٠4
 519 (نورابلا) ثلاثلا دروفسمليشت
 ١٠١١ ينامثعلا بصعتلا

 ه/١ يبرعلا تنعتلا

 147١ يعامتجالا مدقتلا

 56 يروطاريمالا عسوتلا

 551١ ليول ,ساموت
 710 سنوت
 145 كيرتاب فيزوج ؛ومويت
 ١5/دلونرأ «يبنيوت

 ْث

 11 ةيدنلوهلا ةفاقثلا
 778 (1111) ةيسورلا تاروثلا
 4١ه نيسحلا ةروث
 451 ةيقارعلا ةروثلا
 ؟ه1 »١, 76١ ةيبرعلا ةروخلا
 47 ةيسنرفلا ةروثلا

 ع
 معاهد "اا 9٠١, ريميدالف .يكسنتوباج

 هو 257 4

 ١/١148 يرنه :نوسكاج

 04 ةيحيسملا ةيلاجلا
 رك 75١١ ١١" 6٠", ةيدوهبيلا ةيلاجلا

 نات فض

 1١5١" ةينانويلا ةيلاجلا

 ماع سرهف

54١ 

 ه١ ديواج
 ١١ ؟ زاقوقلا لابج

 7/ ايالمهلا لابج
 م١7 دوسألا لبجلا

 ؛هال زيئاكيدودلا رزج

 هال١ ناليس ةريزج
 ٠١9 1191٠١ 11١8, ةيبرعلا ةريزجلا
 715 لت خ لمهمه له5 لك: لا“ لل

 قالا 5 17 ,نىا/ "1 لثد1 "ده" لكه»٠

 هالك هاو هدم مد ؟ ,عا/ا*

 18١ 31/9 11/5 11/0 ,١/؛ يلوبيلاغ ةريزج
 اننطأ قنا لل ا ا ال

 4١14 سونميل ةريزج

 4١١ نيلينيم ةريزج
 هذ 77" 4 1948:1174 ءالذ :؛ ؛ اشاب لامج
 ,71917" ,711/ ,191/ ةيبرعلا ةيرسلا تايعمجلا
2144" 

 2448414 :41 4١١4١ يقرتلاو داحتالا ةيعمج
 451427” هل ١ ل١٠1 الملا ه ا ةه٠

 نكن

 ١45 ,149 دهعلا ةيعمج

 155195 فينج

 "5114 3117 ناك 16 (كلما) سماخلا جروج

 الخ 11/1٠١ ,ى“ له 18 ديول .جروج
 فلو" لملك لمذا - 1١8١ له5 ١5/5

 ما“ ؟اال اكشف ككألس 5584 انس لك

 نفي شل )0 طع ركل اظل 7 رخل 0 خلان

 لقفرأ لثكقأ الذم للك 41١" ,"الثل للكا

 417؟ 5:١ قام قال 4١6 ,ةدرمل ك4

 وذو ع“ه ,:#"5 4"خ١ ىو ,ع/ , 5

 4الز قك؟ ئه" قكه٠ 4554 458 5

 م41 مالا مكأا فضك هلا“ مانع قلقا

 للا 51١5 51١9 تا, 17 تكدال كتكدأي ,هةم

 لرش 4 ل

 41 (لاريمالا) وكيليج
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 زاجحلا ١7 ١74 155761

 45١ ةيكرتلا ةيسورلا دودحلا

 "1 ىلوألا ةيناغفالا برحلا

 4" ةثلاثلاةيناغفالا برحلا

 (1856- 1851) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا

 نيش درا

 ه7 ١١45١ ةيسورلا ةيلهألا برحلا

 ١6 (181417) ةيرسيوسلا ةيلهالا برحلا
 ؛7 (1511-1511) ىلوألا ةيناقلبلا برحلا

 ١1١1475514 ,7اإ/ 4١ سوبلا برح

 الا/ ةيئاملالا ةيسورلا برحلا

 111 (141//) ةيكرتلا ةيسورلا برحلا

 لال 739 18/1511" ىلوألا ةيللاعلا برحلا

 1غ" ق؟ه "ال1 “14 لحل به نأ ماب

 ١" ةتوو هوز مانو مام م١5

 ,؟لاكه قدح ملا )١11١4( ةينامثعلا برحلا

 نورك

 1172176576٠ تاباصعلا برح

 54 مرقلا برح
 نايل (ايسآ) ةيكرتلا لالقتسالا تاكرح

 ه١ ةيمالسالا ةكرحلا

 ٠١ ا/ ةيبرعلا ةكرحلا

 011 ,؟7© ةينويهصلا ةيلامعلا ةكرحلا

 774 ناقلبلا بورح

 ١4 249:4١ 28٠ ٠١7 ةاتفلا ايكرت بزح

 لل ل شل 4 يا

 47557 لامعلا بزح

 451 دفولا بزح

 ١14- 111 (فيرشلا) نيسح

 ذأ لاق لاك لقف لعق لور لاك

 قيقا شفنا لا 4 ا لا لل

 ,”ا1 1 ءكهك الهو الو“ لوم ,,لزغشب

 معاق قالو والا" مدح "وو مخل وم

 ؟ل"١ ,ةاله مدن موق

 085 اشاب مظاك ,ينيسحلا

 مالس هدعب ام مالس

"5437 

 771 انفيلب راصح
 774 :711/ ةرامعلا توك راصح

 7717 ثيمس يديل راصح
 ١46 ةيبرغلا ةراضحلا
 411١ يئاغفالا مكحلا
 77١ كرتشملا يسنرفلا  يناطيربلا مكحلا
 447 :789 يكرتلا مكحلا
 5574 يبوروألا - يحيسملا مكحلا

 فحل د6 ,ىلاآ 54 ديعس ؛ميلح

6 
 ١76 216ه "١١7, يسرافلا جيلخلا
 44 كب ليلخ
 445 (1918) سمخلا تايصوصخلا

 ل

 0117 لييرباغ ,ويزنوئاد
 75٠١ نلأ ءينواد

 1١86 يغ ءينواد

 ١84 ديول ءينواد
 ل1 ل ل 4 لا ليئثدردلا

 ,االك كاله لدا لهأ لو ل4 ل4

 714 11/١ ءالقه در لخم الحك لوم

111745 

 كيرد 7١8

 يليئارزد 27 7 ٠ 7117 3114

 750١817١ ١1165 158 19ا/ .١؟86 قشمد

 ع4 قالا الا *ها

 40314: ,845 .ل .ليفرتسند

 ١01 سيروم .نيسنوب ود
 1١5١ دئالفيلك :جدود

 ١ا/ه 7١0154 ١, نوج ؛كيبور ود

 777,7٠١ سميج ,دليشتور ود

 144١ ريبور ءيكود



 7556 /75١1, 191 ,الف ,"م ماهدنيو ندبيد

 ةاال عه

 111 ,؟1؟* نوف ناملوك نتلوغريد

 يشنرف سيول ,يريبسيد 5:5١ 4٠8 4١5:

>" 

 هاه (لارنجلا) نياكيشيد
 هما هم هم
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 1١/ا/ ةيلامسارلا
 ١١١,٠١١ يمالسالا ماعلا يارلا
 78/ يكريمألا ماعلا يأرلا

 417" يلاطيالا ماعلا يارلا

 مه11/ ١" ؟ ,١ا/ يناطيربلا ماعلا يارلا

 ١٠١ يدوهبلا ماعلا يارلا

 41/ ةيئاقلبلا ةطبارلا
 ؟١٠/1 رتلاف ؛وانيتار

 ه 141 لراك ؛كيدار

 ه1 ليئاخيم ,فيلفولزار
 ١7/4 دنارترب ءلسار

 هم١تسنرآ ,دئومشتر

 57 فزوج .يليفشاغوجر
 4145 (1414) تراغوه ةلاسر
 ه11/ (هاشلا) ناخ اضر
 ؟١17 ةياقرلا

 141/ ميلو .نوستربور

 5١9 يرفوج ,نوسنبور
 47١ دنومدإ :دليشتور

 ١4 ليسيس ,سدور

 52/4٠5 رودويت :تلفز ور
 قدق ,"ا5 اال" ,؟١9 758 ,؟" سورلا

 ملا هك مالا

 لوك لو43 كأخ ما ما ,ل"“" "ا! ايسور

 417" "1 "5م لك15 كة الاد اك

 هما موم مالم ماوه هالا/

 ؟؟ امور
 514,87 ,"؛ اينامور

 ماع سرهف

 ني

 #١4 ميلو تربريه .دنومشتير

8 
 149 ليزاب ءفوراخاز
 457-455 دعس ,لولغُر
 ه 47 ,711/يروغيرغ ,فييفونيز

 رس

 الو ,ل889 7184:181١ يجريس :فونازاس
 71717 يرويزلاس

 4١ 4١ 45: 1١05:4084 كينولاس
 ؟"ه نويرماسلا

 2,117 ,ا/5 ءاله ,58 نوف ناميلوتوا ءنردناس

 ااا اا“ اال

 ٠١ 4 تربريه ,ماثوبدياس
 ,1814 40 ,31 )1/15 15 كرام .سكياس
 لقا لكن لوك كالإ لكم ل51 لم

 دق قل تلا
 لاو لو ساق لل لو لهل لكل
 قا لا ا ص ل ضع
 41717 الم سلو

 71 يسريب ريس «سكياس

 1١957 .ج نمياس

 هاا/ ,ه١؟ يكسليسوراتس

 هاا/ فزوج :نيلاتس

 ل١١4١" .١١21؟ 3م ةة4دلانور نروتس

 لدا ا ل1 ملة ك١ 4 ض١ 75٠

 كام لاه ,,7لده كلك لأ ك9 + ك“كعح

 ,لكدقو "لها "هع لاه" "ها ,؟عو '؟4

 ةرمو ,للثلأ؟ لك

 ١٠؟:94 5١ جروج ننفيتس

 سيسنارف ,نوسنفيتس ١798 41١
 ةيدوعسلا 1١4

 ه5 ,7ا/ا/ يرون ؛ديعسلا

 7017 .ك :توكس



 مالس هدعب ام مالس

 ١١5 ةيحورلا ةطلسلا

 14 01 نايتسيرك ناج ءسطمس
 688 نوسرتسام سميج :ثيمس
 ؟9/ ةروفاغنس

 م“ 8١, ,ا/ل4 ,ءالا - 59 ملهليو :نوشتوس

 لعمل قفل قال قا فك ,,"؟ نادوسلا

164 

 لا"4 ل" ىلده ل" كذا ١١ ةبيروس

 فلا ل 7 للا للا لال للا

 قدا ,4147 45+ "ف١ ,"ال4 "كا "ع١

 1 454 مال

 نويروسلا :27١171١1 41١

 ه1 21١8:18٠١ تايفوسلا

 م14 178 "714 ٠١ موحان ؛,فولوكوس

 148 تسرموس

 415,375 (نورابلا) ينديس .ونيئوس

 ه16ه ,؟ا/4 ارسيوس

 7174 7" ا/ تريور ءليسيس

 017 (لارنجلا) تكيس
 ءائيس ٠٠١

2 
 نس

 8١١ فوأ لريإ ؛يروبستفاش

 هالا/ هاله ,.ه54 نيلفيإ نوج .وربكاش

 4 راكسروأ ءسوارتش
 ٠71/1 ايقيرفأ قرش

 لا 7821541811 ,.١"طشسوألا قرشلا

 ل1 لد 7 ىف قم لل ىلال ىلع الط ل“

 قدم لقك لح لكل لقال للكل لاح

 للم لكك ,لكأل الهو ,للدا "11

 قوأل قالا" قلخ فقدك لد" كوك كمال

 نا ل تدم هامة مها طلال

 77 سكرشلا

 517.5١ ثريوتيو غنورتسمرأ ةكرش

 ةيناثلا يسريجوين فوا ينابموك ليوا ةكرش
 50١4

 5. ,099 ه09١ ليوا درادناتس ةكرش
 71“ 1١, نركيف ةكرش

 ٠١5 امهاكرشو زتربورو جروج ديول ةكرش
 ه9 ةيكرويوينلا درادناتس طفن ةكرش
 ١٠١4 ةيقرشلا دنهلا ةكرش
 ٠76 برعلا طش
 ١١9 يرنه نييسكش
 ١5 ,ا/١ ," 4 ايقيرفا لامش

 ٠؟95 سراف لامش

 "الاب ,"ا/* (لارنجلا) ليفوش

 574 رييبان نوج كيرديرف ,رجيش
 م٠1 ه ةيفشلبلا ةيعويشلا

 ص

 راالا اثإل" ىا"ا 717١ تربريه ,ليثوماص

 هد؟

 ١١١ يبوروألا عارصلا

 ه7 يدوهيلا  يبرعلا عارصلا

 م١1 برصلا

 ةئياهصلا ١١١

 ٠١١ نويحيسملا ةنياهصلا
 مانو ,".1 47 نويهص
 ,ل"14 777 ,1ها/,١١1 147 /١١. ةينويهصلا

 هك لا ا ا ا ا للا افلا

 وايضا يال يفرش نسر ضي شفا نيش
 قلك فقر فمم لكل ,لكأ ,للكع ,"هك

 هزم مالق ةالم

 7١١ ةيسايسلا ةينويهصلا

 ايفوص /5 ١

 ّطظ

 لكك للك لى" لق ع ,"4 دمحم :تعلط

 ماب اا
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 715.١٠6 يمالسالا يبرعلا ملاعلا

 2,56 1١١ ,١ا/ (كلملا) نيسحلا نب هللادبع

 الثا مال مالو ,هالا" ,ه كال , 5

 ,مدامث عمم 46١ قلعه ,5ا" ,؟14 1١5 قارعلا

 نال مالا مالو ما

 4١١ دمحأ ,اشاب تزع

 ١517 ينيليهلا رصعلا

 هالا/ ةيعويشلا ةديقعلا

 781 ةيساموليدلا تاقالعلا

 7141 نيسحلا نب يلع

 2١ يناغفالا يركسعلا لمعلا

٠. 

3 
 ١4" يبيزيج «يدلابيراغ

 77١ سبزوم ,رتساغ
 7807 ,"71/ دلانور ؛ماهارغ
 ىلا الل كا ا" "ا ,738 دراودإ .يارغ

 ءلد*١1 ل١11 8*9 ل14 ل ١ ا/

 مث كو ال ل ل له

 ه9 21917 بيليف ,رفيرغ
 ٠/1 تربور نفيرغ
 ١7٠ ,":1/ كوبويل ؛غروينيرغ
 ١17 يبوروألا وزغلا

 78 ,". ,79 نوتسدالغ

 *4 (يصيقلا) يناثلا مويلغ
 5١ جروج زلراشت ؛نودروغ
 ه/4 447,441 (لارنجلا) وروغ
 4154 كينيمود ؛هيشوغ
 51717.08 :4417" سبويرتميد ,سيرانوغ

 ف

 ٠“ه ناكيتافلا

 ماه ,117١؟ سراف

 ماع سرهف

 158:146-٠١١/1995 فيرش دمحم :يقورافلا

 1141 ا ا

 7٠ اماغ يد وكساف

 ؟77 ملهليف ءسومساف
 اله ,الال ثق تال ل5515 نوف ,مياهنغناف

 1/4 ا ا الم

 44 4 سكليف ,رتروفكنارف
 511 507 يرنه «نوُدوب - نالكنارف

 41 سيستارف ؛كانيدرف
 د" مك مز 47 ,74 7516 15 اسئرف
 قدك لحد لال14 لهم لها ١!, "م لمح

 كلا ت4١ تا ملأ ل1 ا اك

 امال ,كالال كأ ,الكأل لثح ,7514 "هه

 ني لضم نضل اضوا نشل دشلاا وكل

 4154 4ك"١ 4ك9١ 4قا5١١ 5د9 2,505 ,"ملك

 لدأك فأقك فاق ,هكا' 198 ,5الف 6

 "اما 14

 ١١4 يسنرفلا خويشلا سلجم
 لاه 79ال 14875 ١5 1١١1939 نويسنرفلا

 قاقو الكرخي ,الالرو "كا خم اله الل

 1١14" مالا م0

 0141 ليئاخيم «,يزنورف
 ؟١ (ةكلملا) ايروتكف
 81714 ,7114 ناتيا  رييب :نادنالف

 لما 2١١ "5 71١١٠١ 21١"”#"179, نيطسلف

 تا ا كك ل5١ ل١١ ده لكك

 ملك د لو لا ثدد اك14 ا“#

 ظنا ترض تضر ضربا ضف درضحلا نشل

 قو 7" 4150٠ 416 الا اكل "لال اك

 ,قةا/4 ت١5 ,ت:0؟ 459 45١ 45١ غ6

 5154 ه9 همك هالك ,.هالك

 م47 :514ا/ نويتيطسلفلا

 14"1 دمحأ .داؤف

 40 (لاشراملا) شوف
 ,ء)ها/ ,115 ١), قال دلاوزوا ,دلاريجزتيف
 11 47 ١ ا“ لخخك 1 1

 نيلحأ



 مالس هدعب ام مالس

 7/9 توكس .ف ,دلاريجزتيف
 نن 2ع دلاربج ءسير ومزتيف

 ل55 15841494 144 ,2ال (دروللا) يشيف
 لل ل
 لهو 198,191,175 /١1, (كلملا) لصيف
 نسل ف ل شل لا ل ل
 منو فدز فدك وقال كحل طلال لكالد
 هال“ مالا ,هالا ه4

 11/4 هنير «ينايقيف
 "4 انييف
 241/1417 :141:87 سويريتويلا .سوليزينيف
 ليش تاو

 ْق
 159 يلودلا نوناقلا

 4019 ينامثعلا نوناقلا

 ؟1؟",19:/لهال,١١٠ ٠٠١ ةرهاقلا

 75 ,7"* صربق

 ه٠ا 2٠:6٠ سدقلا

 518 ,هدا/ل ::84 ١4١ (كلملا) نيطنطسق

 تأ ق4أ 484114٠ ,الال ,؟ال ةينيطنطسقلا

 ع ا فش ايلا ل لا

 ل ا ا ادا الل احا اال

 لكآ؟ لوأل لهاخ لعمهأ لئ5  ١عا/ ل4

 ل“ لحال لكك كلالحك اللد لالا ,؟ا/٠

 ,7“اؤئ5 تروح الم ,اآلالل ,؟ل/4 الاد هم

 117" ك١ غاه قا١#* .4ق١١ غ: ١مل "هو

 ؟117 تأ 1 هلال هةر ءئ؛ها" ؛

 هما" ,"ها ,؟٠١5 ةيبرعلا ةيضقلا

 ١٠ه ةيدوهبلا ةيضقلا

 77582114 1551١١١١١8 سيوسلا ةانق

 155 غ5 5 اكاد

 ؟؟5 يكرتلا  يناملالا رهقلا

 2,4٠١ ,"ةؤؤ لا 59 ,ا1"ه ,؟1"#” ناقوقلا

054454 

 4ا/١ ةيناغفالا ةيموقلا

"555 

 ,447 ,"م“ ,"بإل "ه١ ةيبرعلا ةيموقلا
 هام
 ٠١ ةيدوهيلا ةيموقلا
 484 برعلا نويموقلا
 ٠١ ةيلاربيللا ميقلا

 ك

 777 لوباك

 ١ 7٠ ىزيع نبا ؛تيارتراك
 ١5814171147 (لاريمألا) ندراك

 ؟517 2755 1١85 244 دراودا ,نوسراك

 ١ 4: 4١4:41 8ةرثرآ تسرموس ؛بورتلاك

 157151 زلراشت ؛ليولاك

 ١١ يرنه ,نامرتاب لبماك
 ؟1؟8 51١6 لوب :نويماك

 "01١/8201 فينيماك

 /1 غنيناك

 ؛ها 7814 ,79 ناتسدرك

 ١٠١8١17١١١6 (دروللا) ورك

 171؟6 , 1177 نوف سيرك ,يناتشدسيرك

 ق1 ١5 2055231961١1٠٠١ تربليج :نوتيالك

 ققن لعهق لكل لاه ١١ ؟لل١ لف

 لدم د1 ا كدا لقت لقت" لاك

 لها تك 14 7 5ال ك1+ ت4١ 7١ تح

 ككل لكل 1 "هرج ,ا"خما“ الما 15 اوه

 هزم :غ55 46 , 523٠١ "ىلا" ,*الك

 "16 ةيكريمألا ةيريشبتلا تايلكلا

 ,4 ١م ,ا"ؤدو ,"5 755 75568 وصنميلك

 ,1"ا/ ,5"“2 قالا فقام قام "4١1 قدكح

 4مل 444

 ,؟ا!ل4 468 404 551" "!١١ ىفطصم ,لامك

 ,مزفم ممك5 ه2 654 0ه؟14 ,ه١مل١

 194.5١" /.15١5تأأ تحال سلك

 "١1م8 1١4" ادنك

 ٠١", ٠01" ةيلبجنالا ةسينكلا

 7٠١١ ةيتناتستوربلا ةسيئكلا



 01 ابوك
 ١١" ينوطنأ ,ريوك

 :41/8 181 ,"9198 ل51 7 جروج :نوزروك

 فكأ ,هكم هدم مآ فاإادي.هال#" م4

 "51755 5اأ١ ,5:14 هذال

 749 19١ ناهانيك .سيلاونروك
 ةالال ,هالا م15 "47 "47 يسريب :سكوك

 ٠١ غربنيب «يبلوك
 15 سوبمولوك

 75 رثرآ ,يلونوك
 8154 ,71/ درايدور ,غنلبيك
 ملا/ ,الؤ كه ©18:١, تربريه ىيماروه ,رششتبك

 لكك كلق الدال لل قفأ قال قعد

 ه١ 15214" ١ ل لخا ا للك

 لام لك4س هال لهم لها لما لكف

 لقك لقد المال "١88 لح لالش ,لالإل

 ء”لا17 7516 ١7ه سس #7" لاق لقت لقوم

 كدا ك5 11“ ل11 4 ا ام

 فاكه قاله ,25+ "لع , "لأ لوك للود

 "114 كالا هه

 717“ بيليف ,ريك
 "91 ,ا/5 ردنسكلا ءيكسنيريك
 495145 ,40/8 ,7ا"9 ايكيلبك

 5 امور ةسينك

 ل ده حيشسحم

 "175 جروج .تريمال

 59159٠ 785 تربور :غشسنال

 4١ دراريج شوال

 55821516 تدل د5 ك7 1١ نانبل

 قفال ؛.عغوه اخ الا لاا اكول لا

 هالاث 45١ ,؛ملا/

 7١١ ةيسنرفلا ايسآ ةنجل

 5١ ةيسنرفلا ايقيرفا ةنجل
 )١15١7( ١١7 يروطاربمالا عافدلا ةنجل

 1١5١ 1517:157 ١8494 نيسنوب ود ةنجل

 ماع سرهف

 51١8 نسنوبور ةنجل
 441 نيرك  غنك ةنجل
 هه1 ثيمس نوسرتسام ةنجل
 57 (ريمألا) فوغل
 هلال 4514 7/5 7571م7 11١ ,ةا/ ندنل

 2:4 0ا/ "ه3 184 141 3 رانوب ىردنا ىل

“4 517:5 1174" 

 6٠" 1١5516 ,؟88 شيرا .فرودنيدول
 ,؟اا/ 1357:3148 11" كاودإ ساموت ,ءسفرول

 لكم "زن “عه لدك "ه5 اله 15

 قكأ" فنك 1017 للا لل "الا مالا

 هالو ,هال٠

 774 ازور - غروبمسكول
 "7 (ريمألا) سيول
 7 ةيلايكيدارلا ةيلاربيللا

 نويلاربيللا ٠١
 791 سوناهوي ,سويسبيل

 745١ رتلوو «نامبيل
 ه:5 دلاريج :نامشتيل
 الك ,_ى١٠ رثرآ ,سويميل

 ه7 ,؟1/ا/ لاله .؟ا/4 ١4 .أ ريميدالف «نينيل

 قلل مالا

 ناليجام 7٠
 515 يبيزيج ؛ينيزام
 1١ ةيئوساملا

 ه1 نوينوساملا

 47 نويلاطيالا نوينوسلملا
 ١7517 .ج ءونودكام
 ١١١,1٠١ ,948 نوجريس ؛ليوسكام

 ١16 نوتبموك ,ءيزنكام
 "هال 8٠١, سميج ,ملوكلام

 54 4 سيول ؛ثيلام

 8 ١ 7 785 ديرفلو ءنوسيلام

 ؟8 5 ريات ديرفلا .ناهام



 مالس هدعب ام مالس

 6٠١ ,"45 دراشتير :نغاهزترنيام

 ه١ 4 ةيكريمألا ءىدابملا

 41" )١1914( ةعيرألا نوسليو ءىدابم

 ١١5 (خيشلا) كرابم
 518 ,؟371/ 795 )١91( ةينمرألا رزاجملا

 ١"8” ,"ا"١ يناطيربلا عمتجملا
 450 يرصملا عمتجملا

 5١٠١, 15١" يكرتلا ينطولا سلجملا

 هالا ؛؟5 يداهلا طيحملا

 27171١57١5 199 .19/ ةيناطيربلا تارياخملا

 هما 51١ ,ه56 ,ؤوه ,"417 ,ا"ا/ا/ "3:

 ١١ه ةرونملا ةنيدملا

 ٠١7 يسكذوثرألا بهذملا

 7١" يدوهبلا بهذملا

 5١6 275١8 نيسحلا  نوهامكم تالسارم

 115 الالم لوا لو

 ؟ه؟ دلابيشرأ «يرم

 ,1"75لؤال ال 1."“١7؟١5 ©1١7١ نوملسملا

 هداك 42١

 ةيحيسملا ١58/495

 نويحيسملا 2١١*7149 1037

 ها ةيسورلا حلاصملا

 ؟١١ ةيكيلوثاكلا حلاصملا

 قال ىلا لا ل1 الا ىلا ,.؟؟ 1١5-15 رحم

 القلق لمللتال١ لدم لدن قال ىفا؟' ىح

 قكأل ,ا"ه؟ "اال خد لثدا ك5 كلهم

 ىلا فراخ فدا قرا" قكأف 455 5517"

 هةئفلا

 457 )١1915( بغشلا لامعا

 5457 1١١921١١ 5١9 يلع زيزع .يرصملا

 نيفيا

 ه1417 ةيسورلا  ةبيكرتلا ةدهاعملا

 17١ يدنبلاوار ةدهاعم

 ه1 ةيئاغفالا _ ةيسورلا ةدهاعملا

 ها١٠ 481 رقيس ةدهاعم

 ه95/ ياسرف ةدهاعم

 415 )151١5( ندنل ةدهاعم

518 

 الا/ غرينينات ةكرعم
 551 7١١ موسلا ةكرعم
 1057 ,471/ ,الالؤ ,751 77٠ يلوبيلاغ ةكرعم
 )١514( 7١١ نادرف ةكرعم

 17/١" نودجامرأ  وديجم ةكرعم
 ه4 ةيلهألا ةيكرتلا ةمواقملا
 ه١ ةيبرعلا ةمواقملا

 ٠8٠١ ةيدوهبلا ةمواقملا
 ,145 778 ,714 (ةرهاقلا) يبرعلا بتكملا

 مالم 4كم "الو سالم لدم لاه لهو

 هذ١ م14

 517 (كرويوين) ةيمومعلا ةبتكملا
 3706١ ل95 1١1ا/:6١1 948 يرنه :نوهامكم

 كأل هم لهل ل1 د د" لأ

 هو
 ةكم /1١1, ١١

 ه1 ًايبسن ةريغصلا ةيزكرملا ةمظنملا
 45٠ ةيئاطيربلا ةيلاملا دراوملا
 491 ,"ه ةنراوملا
 ه4 )157١( قرشلا بوعشل لوألا رمتؤملا

 6٠١ ةيحيسملا  ةيمالسالا ةيعمجلا رمتؤم
 عباسلا يعامتجالا يطارقميدلا رمتؤملا

 هالك (0919

 5٠١ (1410) ومير ناس رمتؤم
 48/8 14/1 (1919) ماعلا يروسلا رمتؤملا
 4/84 )197١( يناثلا ماعلا يروسلا رمتؤملا
 445 4147 (1919) حلصلا رمتؤم

 ٠:1 يملاعلا ينويهصلا رمتؤملا

 هالو ,256 1917١( :سيماريبمس) ةرهاقلا رمتؤم

 11 ةيخيشملا ةسينكلا رمتؤم
 501 (19371) ندنلرمتؤم

 م11 لوألا تايفوسلا سلاجم رمتؤم
 يلئاتس .دوم 4١", ٠1417

 517 517 دلابيشرأ ءروم

 7417 .ب .ج ؛ناغروم

 77٠0 يرنه ,واتنغروم



 76 دلابيشرأ «يروم
 ماه وكسوم
 09 /وتينب ,ينيلوسوم
 118 لصوملا
 م76 9٠, نيودأ ,ويغاتنوم
 477 برفلا ,دنوم

 مه ايلوغنوم
 "57/ سيناوي ءساسكتيم

 171 (قودلا) ليئاخيم
 لاما ل1 "#17 751714 (دروللا) ضليم
 قل ا

 4١8 سيسنارف جروج «ينليم
 ردنسكلا ,نارييم 4 1٠١, 447417/8:4414:1١8

٠ 

 ل

 7١ يبوروألا عازنلا
 -1416 :ايوروا) ةيلودلاو ةيلهالا تاعازنلا
 ١" (و1
 ٠٠6 نويحيسملا ةرطاسنلا
 41١,447 يناطيربلا نوفنلا
 ١١١ يسنرفلا نوفنلا
 ١١١ (صيقلا) يناثلا الوقن
 585,418 ,ا/١ ,ه1 ,4)/ اسمخلا

 1٠5 نويواسمنلا
 هزاز همك ,هكأل ,495 4917“ ,"الا ندرألا رهن
 74 بونادلا رهن
 51١ ايراكاس رهن
 49" كومريلا رهش
 795 (دروللا) فيلكثرون

 ه1 4 ديفيد ءسيرون
 15256 نوج ,نوسكين
 7١7 روثرا ,نوسلوكين
 51717 يجريس «سولين
 514 114 ادنليز وين

 ١871 نويدنليزوينلا
 4١١ (ليئولوكلا) بموكوين

 ماع سرهف

5146 
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 1٠" ,؛ ازلراشت ؛جنيدراه

 ١99 نيساي ءيمشاهلا
 قالك لاله لال4 ,لال١ 7١ ١, نايأ ,نوتلماه

 5١ لمه

 ,751 1707159142 14١ سيروم ءيكناه
 يلا شفر شلح دف 7 لشاب الت شنوا

 را ىدأإل قمن 4594 ,4"ل ,؛*ه

 14 :41ا/,7901 784 براودا ءسواه
 هما فلودوأ .رلته

 4ها١ 47١ سوردوم ةنده

 1١14" تسنرا ءياوغفنمه

 قليدق ,دمقا لال ىلا م5 ا" ,ىالا/ دنهلا

 لقد ف“تمك لكع لمع لك" لخكخ ىلاا/

 تكأن لانا لئ15 ل١1 لاله “5١ للك

 قكأ فا "ن5 خل“ لاا ثور دف

 مم" ها” 24 4

 ؟91/ ,780 نوف لوب .غروبندنه

 05147 61 ,4ا/ ,"4 ايرافنه

 51١ تربور :نروه
 ,"هد ,7614 7497١819١7 ديفيد ,تراغوه

 هكلأ فكم للم 3ث

 ١1١١ ,154 دلانيجير ميلو ءلوه

 7814 :"4 نامتب نوفدلابويت ,غيفلوه

 م١٠ ادنلوه
 718151 :389 1514114 يربوأ :تريريه

 ففي

 همق ,ا"١ا/ لهم ,١1ا/ رثرآ :لزتريه

 ,ه176 ,؟ا/5 ,الا/له ,؟ا/4 ردنسكلا ,دنئافليه

 هذا هاك

 71“ ةيئاطيربلا ةنميهلا

 1١" 4 زئافيا زلراشت ءنويه

 ه/1/ ليزرح يداو
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 هلم ةجوعلا يداو

 ,اللالال لللالال للثالث ا ؟ ميياح :نامزياو

 فك فلأل اكلم "خل ,لكد للما لالا

 هؤذا ؛ةما/

 ه١ ةيمالسالا ةدحولا

 ,ث١٠٠ ,؟517 ,9١ا/ يدوهبلا يموقلا نطولا

 همك

 5// روفلب دعو
 2,585 741 ,؟9 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 اللا للا الل ل*ثدل كذم كذ7؟ ؟م41ال/

 ,ىالا/ ققع 4117" 21" ,111/ "ل95 "و

 ل ا ل لا لل

 71/ يكريمألا سرفنوكلا

 ٠١7 .ج .ه نلو

 نوتفنيلو 87, 49 141١"

 ١/41١ رثرآ ,نوسليو
 ه44 ,ه8٠ دلونرأ :نوسلبو

 هوال ,ه١8 :4؟8 يرنه ءنوسلبو

 ,7586 7584 7586 ,؟89" ١, 6 وردوو :نوسلبو

 اا ولالا لكلا دال مكؤاا لذ 144

 قلك قاه قال' للف الما لثكأح كا

 "ل16 قدا" 445 4145 1175

 ه6

 ,١1؟- 44 ,48 دلانيجر سيسنرف ,تيغنيو
 لقال لحل لخل لكن لهل ل ل
 رسال ساراس لمع امو سمر لوك لوم
 قيقا
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 نابايلا ١", 44"

 ةبقاعيلا ١
 755١ الهال 1١7,1١1 ه9 ,"ه اا“ دوهبلا

 مق الإ خد اال لم “ع ك١

 لوم راو الار ا للا لاو لاا

 مكال هالك فدق ,هدال قخفح ,#*للع هال

 هذا همال مم. ,هلو

 ادوهي 7١١

 ةيدوهيلا 414 71٠١ 1:5" 155" 555

 8/١, 1١5" ,2ا/ ,؛ ايفالسغوب

 117 1398 ىلا ءالا ى ع ه١ ,؟؟ نانويلا

 قلالق ؛والل هال ؛:"خ مق“ 4غ 4/١

 نفإ ا كلف

 5٠ 488 5814:45/8١: 51١6518" نوينانويلا

 هال 1 ,7144 , 75014 ,؟ 81 تربويه .غنوب


