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 هه دق

 ام) «بونجلا لود ىلإ يمتني يذلا :يمالعإلا ثحابلا لواحي امدنع
 لودلا يف ةيمالعإلا مظنلا ةساردل ضرعتلا ( ثلاشلا ملاعلاب ىمسي .

 اهردصتت تابوعصلا نم يهتنت ال ةلسلسب أجافي هنإف ,ةيكارتشالا

 (فحصلا) قئاثولا بايقو ةيملعلا مجارملا ةردن نع ةجتانلا ةبوعصلا

 .ةقئال ةيميداكأ ةسارد يأ زاجنإ يف اهيلع داتعالا نكمي يتلا تاطوطخملاو

 تاغللا لاجم يف ينوسكس ولجنألا ثارتلاب قلعتت يهف ةيناثلا ةبوعصلا امأ

 يفاقثلا ثارتلل يمابسأ لخدمك ءيلودجلا ملاعلا بوعش نيب هراشتناو

 نع ديزي ام ةيارق بونجلا لود بلغأ ىلع رطيس يذلا يبرغلا يراضحلاو

 ةينابسإلا مث ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا تاغللا صخألا ىلعو «نورق ةثالث

 :تاغللا ىلع 05 ملاعلا ءانبأ فرعت نود كلذ لاح .دقو . ةيلاغتربلاو

 لوألا ةغللا نوكت نأ الل ضيق يتلا ,ةيسورلا ةغللا ًاصوصخو :ىرخألا

 صخألا ىلعو ةيناملألا ةغللا اهيلت «ينينيللا يسكراملا ثارتلا مهفو ةساردل

 . مالعإلا لاجم يف

 ءددصلا اذه يف ةيكارشالا ص اهلمحتت ةكرقم ةيلوؤسم كانهو



 ىملعلا وأ ىنفلاو يبدألا ثارتلاب قلعتي ام ءاوس ءيتايفوسلا داحتالل ةيفاقثلا

 .ماههالا نم يفاكلا هبيصن ذخأي مل ةيعامجالا مولعلا لاجم نإف « يتايفوسلا
 * لاجي يف ةينيئيللا ةيسكراملا ةيرظنلل ةفلتخملا تاقيبطتلا نإ لوقلا نكميو

 تايبدألا ةمجرت لالخ نم ( دودحم راطإ يف ) روهظلا ال ققحتي من مالعإلا
 لالخ الإ ةيكارتشالا لودلا نم مهاوسو تايفوسلا نيثحابلا تاداهتجاو
 اذه رصتقا لب «ةلماشو ةمظتنم ةروصب كلذ متي ملو ؛نيريخألا نيدقعلا

 , يميداكألا هنم رثكأ يئاعدلا عباطلا تاذ تاماردلا ضعب رشن ىلع دهجلا .

 نيثحانلا قتاع ىلع ًافعاضم ًائبع ىقلأو ةديدج ةبوعص فاضأ امم

 .مالعولا لاحت ف نييميداكألا

 ةفاحصلاو مالعإلاب ضاخلا يملعلا ثارتلا عسب مايقلا تلواح امدتعو

 فلتخم يف ًايملع ةدبمتعملا تاساردلا بلغأ نأ تفشتكا .ةيكارتشالا
 يف .ءاهزاجنإ مت دق ينونجلاو .يبرغلا ملاعلا يف مالعإلا تايلكو دهاعم .

 هيلع بترت ام «ةيبرغ رداصمو ثحب تاودأو جيهانمي 'ناهروص لضفأ

 نم دمتسملا يكارتشالا روظنملا نع ًايرذج فلتخي يلرغ روظنمب اهمييقت
 . رقتفت تاساردلا هذه نم ديدنلا نأب لع اذه. ةينينيللا ةيسكراملا ةيرظنلا
 ةداضفملا ةيابعدلا نم , ريثكلا اهايانث يف لمحتو ,ةيملعلا ةيعوضوملا ىلإ
 : .هرهوج يف يكارتش ةءالا ركفلل ةيداعملاو

 ةبتكملا قاطن يف تمت يتلا « ةليلقلا تاساردلا مظعم نأ نع ًالضف اذه
 وأ ةيبرغ تاسارد :نع ًالقن ةجرتم تناك لب ةفلؤم نكت مل «ةيبرعلا
 امم قايسلل ةدقاف تافطتقمو تايئزج ىلع زكرت تناك دقو ؛ةيتايفوس
 ' يف ةيكارتشالا ةبرجتلل هيوشتلا نم هب ناهتسي ال ٍردق قاحلإ هيلع بترت
 ةبرجتلا نم ليصأ ءزجك ةلماكتم ةروصب اهحرط نم ًالدب «مالعإلا لاجم
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 .يئاقثلاو يمايسلاو ىعاتجالاو يداصتقالا لاجملا يف ةيكارتشالا

 . ىلع دمتعأ نأ تلواح ؛تابوعصلا هذه ضعب ىلع بلغتلل ًايعمو

 ةلماكلا لامعألا يف تلثمت يتلاو «ةيتايفوسلا ةبرجتلل ةيساسألا صوصنلا
 ةبرجتلا بناوج ضعب تتوانت يتلا ةماحلا تاساردلا لافغإ مدع عم نينيلل

 ةيكارتشالا ةروثلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا يف ًاصوصخ «ةفاحصلا يف ةينينيللا

 تايئزجلا نيب طبرلاو تانراقملا ءارجإ ىلع تصرح دقو . 01 ماع

 دقو ؛يعوضوم او ينمزلا قايسلا ةاعارم م ةفاحصلاب ةصاخلا ةرثانتملا

 ةردن وأ بايغ يف تلغمت ءاهعقوتأ نكأ مل ىرخأ ةبوعص ينتهجاو

 ةبرجتلا يف ىرخألا تارايتلا فقاومو لاوقأب ةصاخلا صوصنلا

 فوناخيلبو فونيترانم نم لك ءارآب قلعتي ام ًاصوصخو ؛ ةيتايفوسلا

 .ةفاحصلا يف ةيتايفوسلا ةبرجتلل ةساردلا هذه تصصخ دقو .يكستورتو

 يرظنلا اهيقشب ,يمالعإلاو يسايسلاو يجولويديإلا اهراطإ يف
 لوح تاساردلا نسم ديزمل ةحتافك اهتيمهأب ًاعانتقا كلذو .ىقيبطتلاو

 . «ةيكارتشالا نادلبلا رئاس يف ةفاحضلاو مالعإلا يف ةيكارتشالا ةبرجتلا
 ايك-«ةنيابتم ةيفاقثو ةيراضح تايفلخ ىلإ يمتنت يتلا لودلا صخألا ىلعو

 ةبرجتلا اهتمدقم يفو ةعونتم ةيداصتقاو ةيعاتجا ىتُبو تابيكرت مضت

 نع يثاحجبأ ةلسلس يف ةمداقلا ةساردلا ال صصخأ نأ. 1 يتلا , ةينيصلا

 رتشالا ةفاحعصلا

 هاجت يقنع قوطي نيدل ًءافو عضاوتملا دهجلا اذه مدقأ ةياهنلا فو

 بوقلا طوركماللا يئاطع نب تكلا تدلعت نيذلا ماظعلا قافرلا ءالؤه

 .هيحداكو هئارقف ايون يردلا
 7 «نمحرلا دبع فطاوع»
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 اهرابتعاب :ةفاحصلا نأ ىلع اهتذتاسأو ةفاحصلا وخرؤم عمجُي داكي

 اهنكلو ؛ةميدقلا رصمو نيصلا يف تأشن دق , ءورقملا لاصتالا لاكشأ مدقأ

 يف ابوروأ يف ةعبطملا روهظ دعب هلإ يريهامجلا لاصتالل ةليسو حبصت مل

 نع ريبعتلا ةصالخ ًامود دسحت ةفاحصلا تناك دقو . رثع سماخلا نرقلا

 تاقايسو رطأ يف ةنيعم ةيخيرات فورظ هتجسن ,ددحم يعمتجم عقاو
 رسفي دحاو يرظن راطإ دوجوب لوقلا نكمي ال كلذلو ؛ ةصاخ ةيراضح

 يف ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةينهملا اهتايلاكشإو ةفاحصلا عاضوأ

 ةدحاو ةيرظن دوجو ةلاحتسا ىلإ ريشي عقاولاف .ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 نم ديدعلا تجتنا «ةيملعو ةيركف سرادم ةدع دجوت لب .ةفاحصلل

 تايفلخو ةيعمتجم تايضرأ نم ء اهلمم يف تقثبنا يتلا ةيمالعإلا تايرظنلا

 ىلع دمتعت ىتلا ةيبرغلا ةسردملا .سرادملا هذه ردصتتو .ةنيابتم ةيراضح

 ثارتلا ىلع دمتعت يتلا ةيكارتشالا ةسردملاو ءيكريمأ ولجنألا ثارتلا
 تاروثلا ثارت ىلع دمتعت يتلا ينطولا ررحتلا ةسردمو «ينينيللا يسكراملا
 يتلا ةماعلا ةيرظنلا صالختتسا لجأ نمو ؛ثلاثلا ملاعلا لوذ يف ةينطولا

 ةأشنل ىلوألا روذجلا ىلإ ةدوعلا نم دب ال . عمتجم يأ يف ةفاحصلا مكحت
 نيناوقلا فاشتكال ليبسلا وه اذه نأل ؛ عمتجملا اذه يف ةفاحصلا روطتو
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 . يتلاو اهب تروطت يتلا ةروصلاب ةفاحصلا روطتو ةأشن يف تمكحت يتلا
 .اط ةماعلا ةيرظنلا ةياهنلا ف تلكش

 يف ترهظ فحصلل ىلوألا تايادبلا نأ ىلع ةفاحصلا وخرؤم عمجُي

 لود نم ديدعلا يف رشع عباسلا نرقلا ةيادبو رشع سداسلا نرقلا ةيابن

 ثارت نم تقئبنا يتلا ةثيدحلا رهاولفلا نم ةفاحصلا دعتو .ةيبرغلا ابوروأ
 ,لاصتالا لئاسو نم ديدعلا يف لثمت يذلا ,يعاتجالاو يناسنإلا لاصتالا
 نم ريذحتلل لالتلا قوف رانلا لاعشإو اقر يف لوبطلا تاقدب أءدي

 (تابيتكلاو تارشنلاو ) ةبؤتكملاو ةيوغشلا لئاسرلاب ًارورمو :ءراطخألا
 داتعملا نم ناك دقو . بطخلاو ءانغلا لثم ىهفشلا لاصتالا لاكشأ رئاسو
 تاقصلم لالخ نم ةماهلا رابخألاو تارارقلا نلعت نأ ةميدقلا امور يف

 حالطصا نإ لاقيو ءانروي مسا اهيلع قلطيو . ةماعلا نيدايملا يف قلعت

 نكلو .ةملكلا هذه فاطعأ نم جرخ دق دعب ايف:مدختسا يذلا ةفاحص
 عيمج نع ًانيرذج ًافالتخا فلتخت ةفاحصلا نأ ىلع ديكأتلا نم دب ال
 ' 2 ,ةأشنلا يف اهيلع ةقباسلا ةيمالعإلا بيلاسألا

 ءابوروأ يف ةفاحصلل ىلوألا ةأشنلا لوانتت يتلا ,تاساردلا ضعب كانه
 ىلع لصح دق ءاسنرولف نم (يلجيج ) ىعدي ًاعباط كانه نأ ىلإ ريشت
 ماع ةرشن يف يراجتلا هطاشنب ةصاخلا رابخألا عبط قح هحنمي زايتما
 ناك نإو «ينامورلا هلإلا مساب ًانميت يروكريم مسا اهيلع قلطأ ؛.١0
 هذه ةحص ديكأتل هيلإ دانتسالا نكمي ةرشنلا هذه رثأ يأ دجوي ال
 . ةمولعملا

 حيرصت ىلع لوصتلا مزلتسي ناك روشنم يأ عبط نأ فورعملا نمو
 ةأشن نأ ظحالن انه نمو ؛ةبوقعلا ىلإ رشانلا ضرعت الإو تاطلسلا نم
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 تناك ةمكاحلا تاقبطلا نأو ءاهدويق ةأشن عم ةبكاوتم تناك ةفاحصلا

 ةماخ-ضو ,ةيجولويديإلاو ةيسايسلا ةيحانلا نم ةفاحصلا ةيمهأ كردت

 . كلذلو .يجولويديإلاو يركفلا عارصلل ةادأك ماعلا يأرلا ىلع اهريثأت
 حالسك" ةفاحصلا مادختسا ىلإ ءاهتأشن دنع ةيبوروألا ةيزاوجربلا ترداب

 . نيماضم ىلع حوضوب كلذ سكعنا دقو ,عاطقإلا دض اهعارص يف:لاعف

 . عاطقالا ةيابن تدهش يتلا «ةيخيراتلا ةبقحلا كلت يف تردص يتلا فحصلا

 . ةيبوزوألا تاعمتجملا يف ةدعاص ةقبطك ةيزاوجربلا غوزبو

 يداصتقالا طاشنلا رابخأ رشنب ةبقحلا كلت يف فحصلا تمتها دقو

 ثراوكلل ًاصاخ ًاماتها تحنمو :ةيسايسلا ةايحلل يراجتلا طاشنلاو

 ءابنأو ءىسنكلا طاشنلاو ناللربلا يف يرجي امو ءضارمألاو ثداوحلاو

 .ماكحلا رماوأو ءراعسألاو:ةديدجلا علسلاو «ةيفارغجلا فوشكلا

 هذه تاجتنم جيورت يف ظوحلم رودب فحصلا تماق انه نهو

 ملو ,ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةفلتخملا اهتطشنأ لوح ماتهالا ةراثإو , ةقبطلا

 ةبسنلاب لاحلا ناك امك ًايعامجا ةقلغنم ةدودحم ةئف ىلع ًارصاق رمألا دعي

 .ةقبطلا هذه ةطشنأ رشن ىلع دويقلا ضرفت تناك تيح ءعاطقإلل

 اهنم تدافتساو ةفاحصلا ال تجور ىتلا ةفصلا ىه ةينلعلا تحبصأو

 ١ . ةيبوروألا ةيزاوجربلا

 نم ًاديزم ةفاحصلا تبستكا ةديلولا ةقبطلا هذه طاشن عاستابو

 ةيبوروآلا ةيزاوجربلل يسايسلا طاشنلا ديازت دعب اصوصخو «ةيويحلا
 يف كلذ ناك دقو «يسايسو يجولويديإ عباط تاذ فحص روهظو

 ىلاوتت تأدب مث «171؟ ماع ةيعوبسأ ةفيحص ترهظ ثيح ارتلكنإ
 ًايعانص ةمدقتملا لودلا يف يسايسلا عباطلا تاذ فحصلا نم ةلسلس
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 : ابوروأ ق ًايداصتقاو

 ينوروألا ماعلا يأرلا ماها دعاصتو ومن ةرتفلا هذه تدهشو ش
 لوأ ترهظ ثيح ,ةيمويلا فحصلا روهظ ىلع دعاس امم .فحصلاب
 ةنيدم يف ( جنوتيز دنموك نييل) ١70٠ ويلوي لوأ يف ةيموي ةفيحص
 يف ىلوألا تاردابملا نأ ظخاليو 21107 ماع ىتح ترمتساو .جزبيل
 . عياطملا باحصأ بناج نم تواج فحصلا رادصإ

 نم راكنتسالاو يلاعتلا فقوم ةيبوروألا ةيطارقتسرالا تفقو دقو
 ىلع ًارطخ هربتعتو ءاردزاب هيلإ رظنت تناكو ,طاشنلا نم عونلا اذه
 تارشنلا نم ةكبش رودص نود لحي مل كلذ ناك نإو . يعاتجالا ماظنلا

 تناك دقو ءابوروأ كولم نع تربع يتلا , دودحملا عباطلا تاذ ةيمالعإلا
 ريك ريم) تردص ثييح . 171١ ماع يف اسنرف يف ةزرابلا ةلواحملا
 ردصت تناكو , يراجتلاو يداصتقالا طاشنلا رابخأ تلمش يتلا (هيسنارف
 ةيسنرفلا ةيطارقتسرالا بناج نم ةلواحملا هذه تمت دقو . . ماع: لك ةرم
 لائيدراكلا نم حارتقا ىلع ًءانب تءاجو ,هسفن يكلملا رصقلا لخاد نمو
 ناك ,نورك ذي ارك .فيزوج بألا نأ مغ غر ءويلشير يد سيلب يد ناج
 ىنعملاب ةفيحص ةيونسلا ةرشنلا هذه رابتعا نكمي ال ًامومعو .زئقانلا وه
 ةلحرملا ثادحأ لجست تناك .ةيداصتقا ةيسايس ةرشن لب .يقيقحلا
 .تايلوحلا هبشنو

 ىلإ اهدائسا ةرورض « يقيقحلا ىتعملب ةفيحص رودص مزلتسا دقو
 : لوألا رودص ىلع فرشأ يذلا نيدلا لجر نم ًآقفأ عسوأ رخآ صخش
 رادصإب ماق يذلا صخشلا وه ودنير تسارف وين بيبطلا ناك دقو
 .ا1 ةنس تيزاجلا
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 اذه ناكو ءويلشير يد لانيدراكلا هيجوتو ةياعر تحت كلذ مت دقو

 ىلع لصح مث :تانالعإ ةلاكو حتتفاو ,يكلملا طالبلا يف لمعي بيبطلا
 رادصإب صيخرتلا رمتسي نأ ىلع قفاو :دقو .تيزاجلا رادصإب حيرصت

 اهترهش تعاذو تيزاجلا ترشتنا ًايحيردتو .هدعب نم هدالوأل ةفيحصلا

 عقوم ًاديج ماعي) هنأب حرص دقو .رصعلا كلذ يف ًاقومرم ىوتسم تغلبو
 درف نع ربعت الو , رصعلا كلذ ةلآ كولملا نع ربعت اهنأل هتفيحص ةناكمو

 يف ىرخألا فحصلل ةبسنلاب ًاعبتم ناك ارك «(نيلوهجم دارفأ ةعومج .وأ
 مضت ؛ةرشن ىوس نكت مل ةفيحضلا هذه نإف كلذ لك عمو .نيحلا كلذ

 كلملا مساب قطان ناسلو « ميسارملاو نيناوقلاو تاغالبلاو ءابنألا نم ةعومج

 هذه ةيمهأ نمكتو .ويلشير يد لانيدراكلاو رشع عبارلا سيول
 تلواح يذلاو هب تزيمت يذلا رخافلا ةعابطلا ىوتسم يف سيل . ةفيحصلا

 كاردإ ءدب ىلإ ةيمهألا هذه عجرت لب ءاحل ةرصاعملا فحصلا ةيذتمت نأ

 ةادأك فحصلا ةيمهأل ةمكاحلا ةيعاطقإلا تاقبطلا نم ةريثتسملا رصانعلا

 ش . يعاتجالاو يسايسلا عارصلل

 ثيح ءراسملا سفن اسمنلا ةيروطاربماب جربسباه لآ دارفأ عبات دقو
 نع رابخألا عمجب اهيف نيلماعلا اوفلكو .ديربلا بتاكم نم ةكبش اوسسأ

 عم بنج ىلإ ابنج لمعت بتاكملا هذه ترمتسا دقو .ةماحلا ثادحألا

 ".فئاظولاو ماهملا سفن اهعم مساقتنو ةليوط ةدمل فحصلا

 تقثبنا يتلا ةفاحصلاب هتئراقم نكمي ال طاشنلا نم عونلا اذه نكلو

 ءةدعاصلا ةديدجلا ةقبطلل ةيجولويذيإلاو ةيسايسلا تاجايتحالا ةيبلت

 .ةيزاوجربلا ةقبطلا ابب دوصقملاو

 طورشلا تلمكتسا نأ دعب دوجولا ىلإ ةفاحصلا'ترهظ دقف
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 :كلذلو « يعاتجالا عقاولا اهرابتعاب ءاهدوجول ةيعاتجالاو ةيداصتقالا
 تقو يف رهظت مل يهف ءرخآلا نع ناكم لك يف اهروهظ خيرات فلتخا
 0 هذه. يف ًادخاو ًاعباط ذخبت مل اهنأ ابك ,ةيبزروألا لّودلا يف دحاو

 :و تأشن .دق ةيبوروألا ةفاحصلا نإ لوقلا نكمي ةماع ةروصبو
 :ةيلاتلا لماوعلا ترفاوت امدتع

 ' طاشنلا نم عونلا اذه روهظ تمزلتسا يبلا ةيلامسأرلا قوسلا روهظ-١
 .مهنم ددع ربكأ بذجو نيكلهتسملا ىلع ريثأتلل , يناسنإلا
 وو يوب و وح لا 0
 يعاّتجالاو يقبطلا اهعارص يف اهبناج ىلإ هباطقتسال ماعلا 0

 .ةديدجلا 0 ىدل يفاقثلا ىوتسملا عافتراو «مللعتلا راشتنا -
 .ةفرعملا يف مهتابغرو تاقبطلا هذه تاجايتحا عابشإ ف 0

 ةيداصتقالا تاروطتلاب طبترا يذلا يجولونكتلا روطتلا - ع
 نسم ديدعلا رادصإب ةليفكلا لئاسولا قلخ ىلع دعاس امم .ةيعاتجالاو
 .قاطن عسوأ ىلع اهرشنو فحصلا

 ىتح « اهرفاوت نم دب ال ناك ةيغوضوم طورشو لماوع كانه .نذإ
 دقو ءروهلظلا نم لاصتالا لئاسو نم ةماه ةليسوك ةفاحصلا نكمتن
 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ءاوس ابوروأ يف طورشلا هذه ترفوت
 ةيراجتلا قرطلا نم ةفاحصلا اهيف ترهظ يتلا لودلا برق ) ةيفارغجلا وأ
 ٠ | .( ةيملاعلا

 ,ةيجيتارتسا عقاومي زيمتت تناك يتلا ندملا نأ الثم ظحالي

 ةيملاعلا ةراجتلا قرط اهيف يقتلتو تاورثلا اهيف عمجتت نأ اهل'حيتأو

 .ةفاحصلا روهظ تدهش يتلا يه يه ءاكريمأو ايقيرضأو ايسآ نيب
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 «لودلا كلتل عيرسلا ومنلا نيب ةقيثو ةقالع دوجو ظحالن ابك
 مزلتسا دقف .اهيف ةفاحصلا روهظ.نيبو ءايسايسو ايعاتجاو ايداصتقا

 ةيويح رثكأ ةيعاتجاو ةيسايس ةايح قلخ ةرورض ء دعاصلا يلامسأرلا راسملا
 ةيسايس تالوحت ثودح كلذ ىلع بترت دقو ءاهيلع ةقباسلا ةبقحلا نم
 تاالوحتلا هذه تبحاص يىتلا ةديدجلا راكفألا راشتناو «ةيداصتقاو

 هذه لظ يف ؛ةشيعملا بيلاسأو نفلاو ملعتلا يف اهراثآ تثدحأو ءاهتقمعو
 :.ةمخضلا تالوحتلا هذه سكعت يك رهظت ةفاحصلا تأدب «فورظلا

 «ةديدجلا | ةيروثلا تاريغتلل ةبكاوملا ةمئالملا ةادألا حبصتو ءاهيف رثؤتو

 .موي دعب موي ريهاجلا ىلع اهرثأت دادزي يتلا

 عباسلا نرقلا يف « ارتلكنا يف ةيزاوجربلا ةروثلا ىلإ ةراشإلا نكمت ائهو

 تاراقلا ىلإ دتما لب اهل ةرواجملا لودلا ىلع اهريثأت رصتقي مل يتلا ءرشع

 لثميو «يبوروألا قاطنلا ىلع ةيزاوجرب ةروث لوأ دعت يهف .ىرخألا
 . ةيبوروألا لودلا تحاتجا يتلا ةيروثلا تاقلحلا نم ةلسلس ةيادب اهحاجن

 ةراقلا جراخ تارمعتسملا ضعب ىلإ اهريثأت دتما دقو «ىرخألا دعب ةلود

 رئاس ىدل ةيعاتجالا تاقالعلا ةعيبط ىلع ترثأ ثيح .اهتاذ ةيبوروألا

 .ةيبوروأ ريغلا ثاعمتجملا يف تاقبطلاو ىوقلا

  ةيزاوجربلا ةقبطلا دوعصب اسنرف يف ةفاحصلا روهظ طبتري كلذك

 ةفاحصلا ترشتنا 21844 ماع دعبو ةيسنرفلا ةروثلا لالخ ًاصوصخو

 ةفاحصلا روهظ طبتري نأ ًابيرغ سيلو .اهجراخو ابوروأ ءاحنأ مظعم يف

 تايموقلا روهظل ةبكاوم تناك اهتأشن نأل :ةيموقلا ةركف دوعصب

 .اهدوعصو ةيبوروألا

 تاقبطلاو تايموقلا دوعص عم ةيبوروألا ةفاحصلا روهظ بكاوت دقو
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 .ةيبوروألا ةسينكلاو عاطقإلا ةرطيس ةهجاوم يف ؛ةيزاوجربلا

 ءاج دقف يروثلا عباطلاب ةيبوروألا ةفاحصلا ةأشن تمستا كلذلو
 ىوق ةهجاؤم يف «ةيزاوجربلا يه« ةيروث ةدعاص ةقبط يديأ ىلع اهدلوم
 .ناهجو ةأشنلا هذه ناك دقو ..ةينينكلاو عاطقإلا يه ؛ةرطيسم ةفلختم

 يف ءاهراكفأو اهحلاصمو ةديدجلا ةقبطلا نع عفادي .يروث مدقتم هجو
 ؛ايوروأ لخاد يف كلذو .ةسينكلا عم ةفلاحتملا ةميدقلا تاقبطلا ةهجاوم
 يف يرامعتسالا ءالعتسالاو بصعتلاو ةينيفوشلاب مستإ دقف رخآلا هجولا امأ
 نم ةيرابعتسالا ةرطيسلل تضرعت يتلا .ىرخألا تاراقلا بوعش ةهجاوم

 .ةرتفلا كلت يف ةينوروألا لودلا بناج

 :يلي ايف تامسلا كلت صيخلت نكميو

 عورشملا نم ًاءزج تحبصأ ,ةفاحصلا تأشن نأ درجمب : ًالوأ

 عورشملا نم آءزجج يأ ,ةيبوروألا ةيزاوجربلل يعاتجالاو ٍئداصتقالا

 قوسلا اهب رخزي يتلا علسلا ةمئاق يف صاخ عباط تاذ ةعلس يأ ء يلامسأرلا

 : ذاختاب ءعضولا اذه راطإ يف ةبلاطم ةفاحصلا تحبصأ دقو ؛يلامسأرلا

 ةقبطلا راكفأ لمحت نأ ٍيهو .ةيلاسأر ةعلسك اهل ةددحملا اهفئاظو

 يأ يلامسأرلا ماظنلل ةسراح حبصتو امل جورتو اهنع عفادتو ةيلاممأرلا
 . ماظنلا سارح دحأ حبصت

 يسايسلا ذوفنلا ريوطتل ةلاعف ةادأ ةفاحصلا تحبصضأ ًايحيردت :ًايناث
 .ةيلامسأرلا ةقبطلل يجولويديإلا

 ا دايدزاو «مالعإلا لئاسول نمقتلا روطتلا لظ يف :ًاثلاث

 .اهيلع ةيلامسأرلا نم ةيوقلا تاعومجملا ةضبق تذادزا . يريهامجلا
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 نيبخانلا ىلعو ,ًايداصتقا ) نيكلهتسملا ىلع ريثأتلا يف اهحلاصل اهمادختساو

 يأ «لايعلا يهو ةيلامسأرلل ةضهانملا ةديدجلا ىوقلا ةهجاوم يف . (ًايسايس
 تحبصأو  عاطقالا دض اهعارص يف ةيزاوجربلل ةادأ تناك ةفاحصلا ْنا

 دي يف ًاضيأ ةادأ تحبصأ اك «لابعلا دض اهعارص يف ةيلامسأرلل ًاضيأ ةادأ

 .ةيلاممأرلا دض مهعارص': يف لارعلا

 :ةفاحصلاو ةيبوروألا ةلماعلا ةقبطلا

 ديبع ءاقبتسا ىلع صرحي ناك يذلا ينوروألا عاطقالا سكع ىلع

 تايزاوجربلا تصرح .يناسنإو يشيعم ندتو فلخت ةلاح يف ضرألا :
 باستكاو ملعتلا صرف مه تحاتأف «لاعلا نأش عفر ىلع ةيبوروألا

 مكح ءانثأ ضرألا قيقر نم ريثكب لضفأ ؛ةيشيعمو ةيراضح تايوتسم

 . عاطقأإلا

 مهقوقحب مهيعو ةيمنتو ,مهفوفصل لامعلا عظنت ىلع كلذ دعاس دقو
 ىلع بترت دقو .مهحلاصم نع عفادت ةيفاقث طباور ليكشتو .مهحلاصمو
 يتلا ةديدعلا طوغضلاو دويقلا مغر ؛لامعلا مساب ةقطان ةفاحص روهظ كلذ

 ةيلابعلا ةفاحصلا تناك اذكهو ؛ةمكاحلا ةيلامسأرلا تاقبطلا اهتسرام

 ركفلا لاق .تناك نإو ابوروأ يف ةيلامسأرلا .تاعمتجملا روطت رامث ىدحإ

 اهل ةضيقنلا حلاصملاو

 1475 مانع نم (ةينواعتلا ةلجملا) روهظ ارتلكنإ تدهش دقو

 تربور راكفأ ًاصوصخو ( يوابوطلا يكارتشالا ركفلل ) ربنمك 6
 يفو .ابوروأ لود يقاب يف ةلثام فحص ترهظ دقو ؛ةيكارتشالا نيوأ

 هذه دعتو ,ةيموقلا نييقاشيملا ةطبار ارتلكنإ يف ترهظ ١81٠ ماع

 لي



 خيرات يف ةيوأزلا رجح« ةيساينو ةيريهاج ةطشنأ نم هب تماق امب , ةطبارلا
 يل تزدنم يلا ةيلاهقلا ةيجنلا ةفيخض :تناكو «ةيبوروألا ةيلامعلا ةكرحلا

 7  .اهمساب ةقطانلا فحصلا زربأ نم 18107 ماع زديل

 لراك سسأ 1844-1844 ماع .ةيناملألا ةيطارقميدلا ةروثلا ءانثأو

 لثمت يهو ءاينولوك يف جنوتيز نيار وين ةفيحص زلجنإ كيردرفو سكرام
 ةلماعلا ةقيطلل .اربنم تناك دقو ,ةيسكراملا ةفاحصلل ةيخيراتلا ةيادبلا

 اع يعويشلا نايبلا رودصل ًابكاوم اهروهظ ناكو .ةروثلا ءانثأ ةيناملألا

 نم «ةيلامعلا ةفاحصلا اهتراتخا ىتلا «ةيخيراتلا ةلقتلا لثمت يهو . 4
 ْ . ةيملعلا ةيكارتشالا ىلإ يلايخلا يكارتشالا ركفلا

 ءابنألا تالاكو ةأشن

 عيمج يف ةيسايسلا ةايحلل يكيسالك لكشك ةينامربلا ةيطارقميدلا تفرع
 ىوقلا ةطيرخل ًاقبط ةددعتم ًالاكشأ تذختاو ءابورؤأ يف ةيلامسأرلا لودلا

 .ةلود لك يف ةدوجوملا ةيسايسلا

 هتورذ ىلإ ةرحلا ةسفانملا ىلع مئاقلا يلامسأرلا راكتحالا لصو دقو

 تاباختنالا تبعلو , رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبسلاو تانيتسلا لالخ

 مزلتسا ْذِإ «ةيلامسأرلا ةفاحصلا' فئاظو ريوطت يف اماه آرود ةيسايسلا

 مهعيمجتو ريهاجلا مظنت ةرورض «ةيباختنالا تايلمعلا يف عسوتلا
 ةيسايسلا ىوقلا اهجرطت 2« ة دذعتم ةيباختنا جمارب لوح مهباطقتساو

 ريطخلا رودلا يف تلثمت ,ةيئانثتسا ةفيظو ةفاحصلا ىلإ فاضأ امم «ةفلتخملا

 ةيسايسلا ىوقلا ةدناس ههيجوتو ماعلا يأرلا ليكشت يف هب موقت يذلا
 .ةفلتخملا بازحألاو
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 ةفاحصلا تبعل , ةيباينلا ةزهجألا رئاسو ةيناملربلا ةايحلل ةبسنلاب كلذك
 ةشقانم يف هكارشإو « ماعلا يأرلا ىلإ ةينامربلا تايرجملا لقن يف اماه ارود
 ماظنلا نم ًاءزج ةفاقثلا تحبصأ انه نم .ناللربلا مامأ ةراثملا ةماعلا اياضقلا
 تالاكولا دوجول ةجاحلا رهظت تأدب ةلحرملا هذه فو .ماعلا يسايسلا

 ىلوألا ةرملل ةركفلا تققت دقو . يفحصلا لمعلا عورف نم عرفك ةيقربلا
 «سافاه لراش اهأشنأ دقو .سافاه ةلاكو مسا تحت .0*18 ماع يف

 امب رابخألا عيبو عمجب. اهئاشنإ لبق «تاونس رشع ةدمل موقي لظ يذلا

 ةلاكو لثم تالاكو رهظت تأدب ًايجيردتو .ةيراجتلاو ةيلاملا رابخألا اهيف
 ثيح . 18013 ماع ةيناطيربلا رتيور ةلاكو مث ء1859 ماع ةيناملألا فلو

 . ؛تالاجملا فلتخم يف ةيمالعإو ةيرابخإ تامدخ مدقتب موقت تناك

 .ىلاعلا يف ءابنألا تالاكو ةأشن تناك اذكهو

 رادصإ فيلاكت عافتراو يجولونكتلا روطتلا دايدزا نأ كش الو
 يأ دسل تانالعإلا باذتجا ةلواحم ىلإ فحصلا باحصأ عفد ,فحصلا

 ةديدج ةئف روهظ هيلع بترت امم .فحصلا رادصإ ةينازيم يف لمتحم زجع
 اهطوغضو اهريثأت سرامت تحبصأ يتلا نينلعملا ةئف يه ,ةفاحصلا ملاع يف
 نيب اصوصخو « عمتجملا يف ةعراصتملا حلاصملا ةهجاوم يف .,فحصلا ىلع

 عييزوتلا ىلع دمتعت تناك يِنلا «ةيلاعلا ةفاحصلاو ةيلامسأرلا فحصلا

 «قالطالا ىلع ,ًالخد لثمت تانالعإلا نكت ملو بسحف تاكارتشالاو
 ةيروتسدلا تايرحلا نيب عارصلا نع ةمجانلا ةلكشملا زربت ائهو . اهل ةبسنلاب

 ةئف يألو ؟نمل ةيرحلا .لؤاستلا حبصيو ,فحصلا ىلع نينلعملا ةرطيسو
 ؟ ايلمع اهئامض نكمي فيكو ؟ اذام ةيرحو ؟ ةيعاتجا

 اهلحم لحو ؛ًايجيردتت تالاكولا نيب ةرخلا ةسفانملا تفتخا دقو
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 ءابنألا .تالاكو نب ةريبك تاعومج روهظ يف لثمت يذلا ءراكتحالا

 35 ملاعلا سقت ةت'يف كراشتو لب .ةفاحصلا ىلع ًالئام ًاذوفن سرامت يتلا « ةيملاعلا

 سرا ةغايصو عيزوتو عمج ركتحتو «ةيمالعإ ذوفن قطانم ىلإ
 ْغ .ىلاعلا ىوتسم.

 يتلا ةلاكولا لالخ نم رتيور سويلوج ماا رودلا اذهب ماق دقو

 .ندنل يف 0١ معدل

 205 1 ذنم ةيناملألا فلو ةلاكوو ساقاه ةلاكو عم قيسنتلا 03

 سافاهو رتيور نم لك نيب ذوفن قطانم ىلإ ملاعلا عيزوت مت 187٠١ ماع ينو
 1 .سربدتيشوسأ اهب تقحل مث ءفلوو

 ةانبو . ملاعلل يرارعتسالا مسقتلا عم ًابكاوتمو ًاقفاوتم ميسقتلا اذه ناك
 تالاكو يف ةلثمتملا ,ةيمالعإلا تاراكتحالا تددح ميسقتلا اذه ىلع

 يف يرجي اع ةقطنم لك بوعش هفرعت نأ بجي ال امو بجي ام ,ءابنألا

 ماع ةيتايفوسلا اتيسور ةلاكو روهظب هتياهن راكتحالا اذه دهش . ملاعلا ءاحنأ

 عيمجل . يلودلا ىوتسملا ىلعو ,ًايمسر حمس 154 ماع يفو 4

 . دويق نود ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف لمعت نأ ءابنألا تالاكو

 تاعبطلا ددع ةدايزو فحصلا ددع ضافخن ا ةرتفلا هذه تدهش

 ىلع رداق ديدج يمالعإ عارتخاك ؤيدارلا روهظبو ؛(ةيسيئرلا فحصلا )
 ,اهددع صقنو فحصلا فيلاكت تدادزا .دويق نود دودحلا زايتجا

 تاعورشملا تعلتبا يتلا ةمخضلا ةيفحصلا تاسبؤملاو لسالسلا ترهظو
 .ةريغصلا

 لصت يك نورق 4 ةعوبطملا ةملكلا تق تقرت نيرا الع سافل

 عب



 نويلم 7٠٠ ؛ةيمويلا فحصلا نم ةخسن نويلم 588 لالخ نم ملاعلا ىلإ
 1٠٠ ىلإ لصي يك ًاماع 4٠ قرغتسا دق ويدارلا نإف «تالجملا نم ةخسن

 ش . عمتسم نويلم

 . « اهيسلا يف ويدارلا روهظ ءابنألا تالاكو روهظل ةيلاتلا ةرتفلا تدهش

 نويلم ٠٠٠١ ىلاوح كانه حبصأ ًاماع ٠١ ىلاوح لالخو .نويزفيلتلا م

 لك ةيعانصلا رابقألا تزواجت دقو ءملاعلا ىوتسم ىلع نويزفيلتلل زئاح
 ةيرق دغيأ-ىلإ لوصولا ىلع ةرداق تحبصأو «ةينمزلاو ةيناكملا تافاسملا

 نأ يسه .نآلا ةدكؤم تحبصأ يتلا :ةقيقحلاو .بكوكلا ىلع
 ةيفحصلا تاعورشملا ةحازإ ىلع لمعت ىربكلا ةيفحصلا تاراكتحالا

 حاسفوال كلذو « ةيقيقح ةيلاريبيل تاهجوت ىنبتت لازت ال يتلا ,ةريغصلا
 .تاراكتحالا حلاصم ةدايسو جيورتل قيرطلا

 اه تضرعت نأ قبسي م ةباقرلا نم عاونأ ضرف نع عارصلا اذه رفسأ
 ىلع فحصلا نم ريثكلا ربجأ لب ؛ لبق نم ةيلامسأرلا لودلا يف ةفاحصلا
 ةيلاممأرلا تاموكحلا حلاصل تابالقنالا ريبدتو سسجتلا لابعأ يف طروتلا

 . ةيبرغلا

 ضن





 لوألا لصفلا

 ةيكارتشالا ةفاحصلل ىرظنلا ثارتلا

 ةفاحصلاو سكرام ش

 ةيحانلا ع 55 ةفاحصلا لوي م سكرام نأ بيرغلا نم

 ريبعتلا ةيرح ةيؤاز نم اهيلإ رظنلا ىلع اهب هماتها رصتقا ذإ .ةيرظنلا
 لمعلا سرام دق سكرام نأ مغر كلذو «بسحف ةباقرلا دض لاضنلاو

 يتلا «ةديدجلا ةينانيرلا ةديرجلا ريرحت ةسائر ىلوت ثيح ءايناملا يف يفحصلا

 ١ .1444-271444 ماع اينولوك ةنئيدم يف ردصت تناك

 شقانو.: 1840 ماع سيراب يف ةيروثلا تاعابجلا طاشن يف كراش امك
 ىمتناو «(ةيسكراملا) ةديدج ةيرظن غاضو « ةفلتخملا ةيكارتشالا بهاذملا

 يعويشلا نايبلا بتكو ,نييعويشلا ةبصع يه ةياعدلل ةيرس ةيعمج ىلإ
 داصتقالاو ةفسلفلا يف ةزراب تافلؤم هلو «ىلوألا ةيمألل (لوألا ءادنلا) و
 رظني مل هنأ الإ . ريهارجلاب لاصتالا ةيمهأب حضاولا هماتها مغرو .خيراتلاو

 تسيل سكرام ىدل ريبعتلا ةيرحو . ريبعتلا ةيرح ةيواز نم الإ ةفاحصلل

 فيئنج «سارك يف ةرم لوأل عبط *  دلجملا  ةلماكلا لامعألا نينيل :رظنا )١(

 فو



 لئاسو ىلع رطيستو مكحت يتلا تاقبطلا وأ ةقبطلا ةيرح ىه لب :ةقلطم

 ةيطارقميد وأ ةصلاخ ةيرح دجوت ال يلاتلابو ,ةورثلا رداصمو جاتنإلا

 ش | | . ةصلاخ

 :1911 ربوتكأ ةروث لبق ةفاحصلاو نينيل

 يف ًايساسأ ًارود ةفاحصلل ىطعأ هنأ ظحالن نينيل تاباتك عباتن نيح

 نييكارتشالل دحاو بزح ءانبو ,(*)ايسور يف ةيروثلا تاقلحلا ديحوت

 لودلا رئاس نع ًالماك ًانرق ترخأت دق ايسور يف ةفاحصلا ةأشن نأ ظحالي ع(
 تمدختسا اهنكلو ©« ماع ايسور تلخد ةعبطملا نأ مغر ,ةيبوروألا

 رصيقلا لواحو . ءارمألاب ةصاخلا مجارتلاو ةيبطلا بتكلا ةعابط يف ةيادبلا يف

 ماع (ةفرعملا) مسا اهيلع قلطأ ةيسور ةفيحص لوأ .ردصي نأ لوألا سرطب
 ٍنرقلا دهش دقو . ةمظتنم ريغ ةروصب ردصت تناكو ء(197681778)

 ؟

 دقنلل ًاردصم تحبصأ | يتلا ,تايرودلل ًاعساو ًاراشتنا رشع نماثلا

 دقف 15 نرقلا امأ .ايسور يف كاذنآ ةدئاسلا ةيعاتجالا عاضوألل ةيرخسلاو
 تناكو 2 يرصيقلا مكحلا دض نيركفملا بناج نم لاضنلا رارمتسا دهش

 يسورلا رسعاشلا نيكشوب ةرتفلا كسلت يف رسكذيو «ةيسيئر ةادأ فحصلا
 ماعب هتافو لبق 7 هلا ( رصاعملا) ةفيحص ردصأ يذلا .فورعملا
 كلذ يف ًامدقتم ًايلاربيل ًاتوص اهرابتعاب نوخرؤملا اهيلإ رظنيو . دحاو
 فوساركين رعاشلا فارشاب ردصت ( رصاعملا) ةفيحص تلظ دقو . تقولا
 رصيقلا دض رمذتلا تاجوم فقوتت مو. .تردوص  امدنع 848 ماع ىتح

 بتكلا راهدزا ىلع ةقشانلا ةيسورلا ةيلاممأرلا تدعاس دقو ءايسور يف
 ةياهن ىتح 851١ ماع ذنم ردص دقو .اهنَم تارثعلا روهظو فحمملاو:

 يبوروألا لانروجلا اهزربأ ,ةلجبو ةفيحص ا/514 ىلاوح رشع عساتلا نرقلا
 اهردصي ناكو ٠ ءارقلا ةبتكمو .ةرافصلاو . بوكسلتلاو ءوكسوم ديربو
 .فوساركينو فيراسيبو نيردوش لاثمأ ءارعشلاو باتكلا رابك



 يفو .ةروثلابو ريهاجلاب بزحلا ةقالع قيثوت يفو .سورلا نييطارقميدلا :
 يف مث ,ةيكارتش الا 1511 ماع ةروثل ةديدجا ةطلسلا لوح ريهابجلا ةئبعت

 ماع ةفاحصلا نع هراكفأ لوأ نينيل ضرع دقو . يكارتش كالا عمتجملا ءاثب

 دئسأ دقو .(بزحلا تايبدأو يبنزحلا يظنتلا) : ناوئعب بيتك يف ١

 فحصلا نأ ىري ناك ذإ . يكارتش ثالا عمتجملا يف ءانب ًارود ةفاحصلا ىلإ

 , 9 ةفلتخملا ةيبزحلا ةزهجألا يديأ يف تاودأ حبصت نأ بجي

 ىه «ةيسيئر ةمهم زاجنإ انيلع ناك اذإو ه :ددصلا اذه يف لوقيو
 انمزلي كلذ نإف ؛عاطقالل ةيركفلاو ةيفاقثلا راثآلا نم انعمتجم ريرحت
 نكلو «ةيرحلل يلكشلا :ىنعملاب ةرح تسيل ؛ةرح ةفاحص ةماقإ 5 ةرورغب

 يدرفلا عباطلا نم ةررحتمو لاما سأر ةرطيس نم ةررحتم يأ ةرح
 ةملكلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرح تناك اذإو .ةيزاوجربلا هب زيمتت يذلا

 نأل لوقلا سفن اهيلع قبطني عمتجملا ةيرح نإف اهتئزجت نكمي ال ًامومع
 ةيرح نإ لب ,بدذكلاو ءارتفالاو خارصلا سيل ةملكلا ةيرحب دوصقملا

 ًايدام كساتم رح بزح ىلإ يمتنن ”نحلو «ةعامجلا ةيرح اهدحت درفلا

 ءىدابملةيداعم راكفأل نوجوري نيذلا ا :ليقن الو ًايركفو

 .: 29 انيزج

 عينج قخو ةباقرلا رهف ينعت ةفاحصلا ةيرح نأ نويلامسأرلا ىريو

 ال“ كلذ نأ عقاولاو .مهنع ربعت فحص .رادصإ يف: دارفألاو بازحألا

 مفعم كام 2روسم - 1.0. ممموسم 1971 - 88 - 15 - 17. 6 ]

 ظدمعام ظدتلمت ةقمفلم كا 5هداعاط ؟فتانمدع ةةهمعطندالم» - "عاب 1980. > (م)
 مرن 361 -
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 عادخ يف نييزاوجربلاو ءاينغألا ةيرح يه لب :ةقيقح ةيرح هرابتعا نكمي
 .نيلغتسملا وأ نيدهطضملاو نيحداكلاو ءارققلا

 هموصخ ىلع در ٍدِقو ؛ةفاحصلا ةعانص ممأت ةيضق نينيل ريثي انهو

 اذإ الإ ءعستتو خسرتت نل ةفاحصلا ةيرح نإ ؛:ًالئاق ددضلا اذه يف.
 ىتأتي نل اذهو ,ةيرحب اهسفن نع ربعت يك ءارآلا عيمجل ةصرفلا تحيتأ

 ةعابطلا تاودأ ىلع .,تايفوسلا سلاجم ء«(تاتيفوسلا ) ءاليتساب الإ
 حلاصمل ةلثمم اهرابتعاب ةلودلا ىلع ًالوأ ؛لدعلاب هعيزوت ةداعإو قرولاو

 عورف ىلع ًايناثو «يتايفوسلا بعشلا تائف فلتخمو نيحالقلاو لابعل
 ًايخأو «ةيمهأ لقألا بازحألا ىلع ًاثلاثو ء مماوعلا يف بزحلا تاودأو
 .؛ 9 يفاقث وأ يباقن مظنت اهمضي يتلا نينطاوملا تاعومج

 ريسغت ىلإ دنتسي ناك هنأ ,ةفاحصلا.نع نينيل تاباتك يف ظحاليو
 هلاضن لالخ :نينيل صلختسا دقف . ةفاحصلا ىلإ هترظنو خيراتلل سك رام

 ةقبطلا ةيروتاتك د ميقيو ةطلسلا ىلع ءاليتسالل ىعسي يذلا بزحلا سيسأتل
 ناك املو .ةهجوملا ةيطارقميدلا يأ ءةيطارقميدلا ةيزكرملا أدبم «ةلماعلا
 يه اهددح ابك ةفاحصلا ةفيظو نإف .ةروثلا دئاق وه نينيل دنع بزحلا

 لامعلا اهتمدقم يفو ةروثلا ريهامج مظنتو ضيرحتو ةيعوتل بزحلا ةادأ
 نينيل هدعب نمو سكرام دنع ريبعتلا ةيرح تناك :اذإو , 9 نوحالفلاو

 لالخ نيئيل' اهغاص ابك ةبيبزحلا ةفاحجصلا ةيرح نإف ةقلطم تسيل
 تناك امنإو .ةقلطم ةيرح نكت مل ءاهمايق دعبو ,ةروثلل ريضحتلا

 معومعتم 8ةللعر هزت. كلام 8.2360. 3 0 ا
 1طأل. 2. 3 : : (6)

 نأ



 يف نينيل ضرع دقو . دئاقلا بزحلا يأ ,ةيزكرملا اهمكحت ةيرح رارمتساب
 نيبو بزحلا سيسأت نيب ةقالعلا نع هتركف « ةلجاعلا انتمهم » هلاقم

 نإ » هيف لاق 8 ماع نم يناثلا فصنلا يف هبتك «بزحلا ةفيحص

 اذه ليثمت مظني ل اذإ :تابلك درج نعم دج ىلإ ىقيسن بولا سات

 ةفيحص سيسأت نينيل ربتعاو (7  ةنيعم ةفيحص يف حيحص وحن ىلع بزحلا

 ًاروف عورشلا انيلع يغبنيو اننكمي ٠ :لاقف بزحلا سيسأتل قيرطلا وه
 ىلع ايهعضوؤ  هسفن بزحلا سيسأت يلاتلابو  بزحلا ةفيحص سيسأتب
 بزل ةسايس نع ربعت نأ اهيلع يتلا ةفيحصلا ةمهم ددحو .« ةميلس سسأ

 رودقمب نكي مل نإ ءيسايسلا لاضنلاب مايقلا ليحتسملا نم هنإ ه : هلوقب
 تاهيجوتلا يطعُيو ةيسايسلا لئاسملا لك لوح هيأر يدبُي نأ لكك بزحلا

 يروقلا كيتكتلا ريوطتو ةيروثلا ىوقلا مظنت نإ .لاضنلا بناوج فلتخمل
 ةروث حاجنيو . (7 «ةيزكرم ةفيحص يف اياضقلا هذه لك ثحب نودب لاخن

 داحتالا مايقو « نينيل ةدايقب 0 ماع ايسور يف ةبكارتش ثالا ريوتكا

 مظنتلا يف نينيل ءىدابم اهرهوجو «ةينينيللا » تحبصأ .يقايفوسلا
 ةيرظن « ةينينيللا ةيسكراملا» تحبصأو .ةيسكراملا ىلإ .ةفاضإ ةفاحصلاو

 .اهدعب وأ ةطلسلا ىلإ اهوصو لبق ءاوس ء'اهتفاحصو ةيعويشلا بازحألا

 يف قايفوسلا جذومنلا ابوروأ قرش يف ةيكارتشالا لودلا عيمج تنبت دقلو
 . 19149 ماع يف ةيكارتشالا اهتروث راصتنا دعب نيصلا كلذكو .مالعإلا

 بزحلا نيب لاصتالا ةادأ ةفاحصلا لعج ىلع لودلا هذه تصرح دقف

 . بعشلاو
 ١445 ماع نم يناثلا فصنلا يف بك .نينيل ٠ ةلجاعلا انتمهم ه , لاقم رظنا 5

 - ةلماكلا لامعألا . ١0 ماع هام يخا نرخ لوألا ةرملل رششن -

 57505١ صد 4 دلجملا

 . "196 ص .قباسلا ردصملا (ا/)

 افي



 ةيعويشلا ةيممألا قيئاوم يف ةفاحصلا

 ماع سرام يف دقع يذلا ,ةيعويشلا ةيممألل لوألا رمتؤملا راشأ
 ام يف صخلتت قئاقح ةعومجم ىلإ ةفاحصلا ةيرح نع هريرقت يف ١8

 : لي

 نو ةينيقرلا تازاعفتلا رعت لكك :ةفاحمت ةيزسا '

 كلذب رقأ دقو -لامعلا فرعي .ًاضيأ انهو : ةصلاخلا 0
 الإ يه ام ةيرحلا هذه نأ - تارملا نييالم ناكم لك يف نويكارتش

 نزاخم مخضأو عباطملا ىقرأ ىلع نويلامسأرلا هيف ذوحتسي تقو يف ةعيدخ

 يهو . .ةفاحصلا ىلع نييلامسأرلا ةرطيس هيف رمتست تقو يفو « قرولا

 ةدحو ةمارص رثكأ ةقي ةقيرطب « ؛ملاعلا ءاجرأ عيمج يف اهريبعت دجت ةرطيس

 يف ابك ٠ ًاروطت رثكأ ةيروهمجلا مظنلاو ةيطارقميدلا تناك املك ءةرارمو

 ..الثم اكربمأ
 ةيطارقميدو ةاواسم قيقحت ليبس يف هلمع ىغبني ام لوأ نإ - +

 نسم لاملا سأر ديرجت وه .نيحالفلاو لابعلل , لماعلا بعشلل نيتيقيقح
 كلذ قيقحتلو ؛فحصلا ةوشرو رشنلا رودو باتكلا ريجأت ىلع هتردق

 دقل .اهتمواقم عمقو نيلغتسملاو نييلامسأرلاب ةحاطإلا نم دب ال ضرغلا

 ءايرثألا ةيرح ىنعمب ؛ ةيرحلا » حلطصم « ماودلا ىلع «نويلاّمأرلا مدختسا

 ةفاحصلا ةيرح ينعتو .ًاعوج اوتومي يكل لامعلاو ءارث رثكأ اوحبصي نأ يف
 مادختسا ةيرح , ةفاحصلا ةوشر يف ءايرثألا ةيرح يلاممأرلا حلطصملا يف

 . ماعلا يأرلاب ىعدُي ام ةغايصو فييكتل مهتورث

 مهنوك نع ؛(ةصلاخلا ةيطارقميدلا) نع نوعفادملا نهربي - ٠
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 ىلع ةرطيسلا ةيرح ءايرثألل يطعُي ءدسافو طحنم ماظن نع نوعفادي

 ةلوقعملا ظافلألاب بعشلا نوللضي مهنأ ىلع .نونهربي مهو .مالعالا لئاسو

 هتمهم نع ًاديعب بعشلا نوعفدي ءاهرهوج يف ةيذاكلاو ءاهرهاظ يف
 .ةيلامسأرلا ةيدوبع نم .ةفاحصلا ريرحت يف ةسوململا ةيخيراتلا

 ماظنلا يف نيتنومضم نانوكتس نيتيقيقحلا ةاواسملاو ةيرحلا نإ - غ

 باسح ىلع ةورثلا زانتكال ةصرفلا رفوتت نل ثيح .نويعويشلا هيئبي يذلا

 ناطلس تحت ةفاحصلا عضول ةيعوضوم فورظ هيف نوكت نلو «نيرخآلا
 وأ) لماع يأ مامأ زجاوح يأ كانه نوكت نلو ءرتتسملا وأ رفاسلا لاملا

 مادختسا يف ةيواستملا قوقحلا ةسراملل «(مهددع غلب امهم لابعلا نم .ةعومج

 .. 00 ةماعلا قرولا نزاخم وأ ةماعلا عباطملا

 ا ويلوي ١9 يف دقعنا يذلا ةيعويشلا ةيممألل يفاثلا رمتؤملا صن
 ةفاحصلا نإ » :يلي ام ىلع ١؟ مقر هرارق يف 1980 ماع سطسغا

 ةعضاخ نوكت نأ بجي ءرشنلا تاسسؤم ةفاكو ةيرودلا ريغو ؛ةيزودلا
 يغبنيو «ًاينلع وأ ًايرس بزحلا ناكأ 'ءاوس «بزحلل ةيزكرملا ةنجلل ًامامت

 اهالقتسا مادختسا ةءاسإب بزحلل ةعباتلا زشنلا تاسسؤم حامسلا مدع

 ..99) « هتسايس عم ًامات ًاقافتا قفتت ال تاسايس ةيأ جاهتناو « يتاذلا

 وكسوم يف دقع يذلا ءةيعويشلا ةيممألل ثلاثلا رمتؤملا دكأ دقو اذه

 اك « ريثأتو ةيلعاف تاذ ةيبزح فحص رادصإ ةيمهأ ىلع 1971 م ماع يف

 ةلماكلا ,لابعألا -نينيل نع ًالقن - 16415 سرام 1- 61١ ددعلا  ادفاربلا (4)

 .57331- 55٠0 ص - م دلجملا

 ل :ويلويايف شت 51١١ ص ١" دلجملا ةلماكلا لايعألا نينيل (9)
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 ريرقت يفو .بزحلل ةيزكرم ةيموي ةفيحص دوجو ةرورض ىللغ ددش
 اهلمم يف لثمت تاهجوتلا نم ةعومج تزرب ,بزحلا ةفاحص نع .رمتؤملا
 لاجم يف ةيكارتشالا بازحألا اهب تمزتلا يتلا ةماعلا ةيرظنلا نسضألا
 ةماعزب ةيتايفوسلا ةبرجتلا نم اهصالختسا مت يتلاو ؛مالعإلاو ةفاحصلا
 :ٍلي ام يف اهزاجيإ نكميو نينيل

 يفحصلا طسولا تاريثأت نم ررحتت نأ ةيبزحلا ةفيحصلا ىلع - ٠
 .ةيزاوجربلا تاسسؤملا نسع اهالقتسا زيزعت ىلع لمعتو 3 يزاوجربلا

 بازحألا مارتحا بستكت يك كلذو ,تانالعإلا لاجم ف ًاصوصخو
 7  .ةيبعشلا تاعاطقلا رئاسو ,لامعلا عومجو ةيلامعلا

 قلمتو ةراثإلا ةرئاد يف طوقسلا بنجتت نأ ةفيحصلا هذه ىلع - 5. ..
 ىلع درلا يف قاسنت الو ؛ةيزاوجربلا فحصلا مظعم لعفت الثم . ريهاججلا
 حلاصم اهنيعأ بصن عضتو .ةريغصلا ةيزاوجربلا باتك تارتاهم
 ةلماعلا ةقبطلا حلاصم ءاهنع عفادتو اهمساب ثدحتت يتلا تاقبطلا

 . ةدهطضملا ةيبعشلا تاعاطقلا رئاسو نيحالفلاو

 رئاس يف قافرلا تاربخ عمج ىلع صرحت نأ ةينزحلا فحصلا ىلع خ * 7
 اهنم ديفتسي يك عنقمو باذج بولسأب اهضرغتو .ةيتايحلا تاطاشنلا
 « ةفيحصلا عم ةعطقتم وأ ةمظتنم ةروصب نولماعتي نيذلا . ءارقلا عيمج
 نأ وهو لوألا طرشلا ققحتي انهو .اهتاباتك نوعباتيو اهوح نومظتنيف
 نكمي رودلا اذهب مايقلا لالخ نمو ءمظنملا رودب ةيروثلا ةغيحصلا موقت
 .بزحلا لخاد ةيطارقميدلا ةيزكرملا ناك رأ ءاسرا.
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 . .:ةفيحصلل ةيبزحلا ماهملا

 ءةقيحصلل ةيبزحلا ماهملا ىلع ةيمألل ثلاثلا رمتؤملا زكر دقو اذه
 ةكراشم ةرورض ىلإ ًاريشم ,بزحلل يريهابجلا طاشنلا ةدناسم يف اهرودو
 لب «بسحف ةلماكلا ةيطغتلا لالخ نم سيل «بزحلا كراعم يف ةفيحبصلا
 اهيررحن دوهجو اهتاحفص ةفاك صيصختو ءماعلا يأرلل ةتيهتلاو ديهمتلا

 .بزحلا اهضوخي يتلا ةكرعملا وأ ةلمحلا وأ ثدحلا ةمدخل

 قع ةايزحلا ةفاعضت ةصانلا ةيميظتلا ماهئازب ءأس ءرمؤملا دادحا دقو

 : يلاتلا وحنلا

 ١ - ةمظنم ةلمح راطإ يف ةفيحصلل لاعلا نم تاكارتشالا عمج متي «
 ةيعاتجا وأ ةيسايس ةلمح وأ حبجان يليع بارضإ بقع بلاغلا يف نوكيو «

 كلذ بقع تاكارت رتشالا ةلمح أدبت نأ نسحيو «لارعلل ةيباجيإ جئاتنب تنأ «

 يلاعلا ثدحلا معد يف اهرودب تماق دق فحصلا تناك اذإ ًاصوصخ «

 مئاوق عيزوت نكي ةظحللا هذه يف .ااجن وأ ًاقيفوت فداص يذلا

 وأ عناصملا يف مهلمع نكامأ ىلع كلذ زصتقي الو «لامعلا نيب تاكارتشالا
 يف تاكارتشالا طيشنت ةلمح أدبت ؛ ًانكمم كلذ ناك امثيح نكلو . تاباقنلا

 ةلج .يف رخآ ىلإ لزنم نم نولقتني قافرلا نم ةعومجم اهب موقتو « ةفيحصلا
 تاحيجتلا لخاد راشتنالا نم دب الو .اهتاذ ةفيحصلل ةياعد

 تاكارتشالا طيشنتل ةيبعشلا تالافتحالاو .

 بفحصلا اهب م وقت يتلا ةجودزملا تاسراملا حضف نم دب ال

 ءارآلا افييزتو ثادحألل ةهوشملا ةيطغتلا ف لثمتت يبلاو  ةيزاوجربلا

 سشغلا لاكشأ لك حضفو ةيرعتب كلذو «قث ةئاقحلا سمطو داسفلاءافخإو

١ 



 ةاعازم عم ةيزاوجربلاو ةيلامسأرلا ىوقلا:تاسرامم اهب رخزت ىتلا داسفلاو
 .ةيصخش وأ ةيدرف تارتاهم يف طوقسلا مدع

 بلاطملل ىرسأ اوطقسي الأ ةيكارتشالا رداوكلا ىلع بجي +

 .لايعلا يعو ريوطتل ةيادب ةطقنك اهنم قالطنالا هن 0! : ةيباقنلا
 ا ل . 5 8

 ودحم لظي ةيك ارتشالا ر او ءىدابملاب ريشبتلاو ءلهس يرظنلا 9 رول ب ع

 ظفتحت ا رداوكلا هذه ىلعو .فقاوملا يف ةكراشمو لعف ىلإ لوحتي ل اذإ
 لاكفا ىتش ىلع لاععلا نويع حستف ىلع لمعلا عمم ,ةلماك اهتلقيب

 يف مهرصح وأ مهلاضن هيوشت ىلإ فدهت يتلا .تارماؤملا وأ تافارخنالا
 .ةدودحملا ةيداصتقالا بلاطملاو يلاقنلا راطالا

 يف ةكراشملل ةمئالم ةروصب اودعتسي نأ نييكارتشالا ىلع بحي -

 رايتخا نسحو ؛تاعوضوملا دادعإ ثيح نم .ةيباقنلاو ةيلامعلا تارمتؤملا
 يف كلذكو ,ةمئالملا ةلئسألاو تاحارتقالا بيترستو . نيرضاحملا
 .نمدب ال ,ةيسايسلا تالافتحالاو تارهاظملاو ةيباختنالا تاعايتجالا
 ةياعدلا ةطخل مهتباجتسا ىدم سايقل ني رضاحلا روهج طسو مهراشتنا
 ,109 ةعوضوملا

 :ةيبزحلا ةياعدلا

 : ةيلاتلا دعاوقلا ةيممألل ثلاثلا رمتؤملا ىسرأ دقف ةياعدلا لاجم يف امأ

 نأ يأ .يروشلا عباطلاب ةيكارتشالا ةياعدلا مستت نأ تيد
 بحس ب7 _ سسسسساسا
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 ةقبطلا ةايح اهوح روحمتت يتلا لامآلاو مومملا قابعأ يف اهروذجب برضت
 فقاوم ددحت نأ اهيلع ءلكك ةيكارتشالا ةياعدلا نإف كلذل .ةلماعلا
 زاجنإ لجأ نمو .لامعلا اهحرطي يتلا ةلئسألا ىلع اهالخ نم بيجت ةحضاو
 نيلهؤملاو نيفرتحملا ىلع ىئاعدلا طاشنلا رصتقي نأ بجي ال .قدملا اذه
 . 207 بزحلا ءاضعأ عيمج هب مِلُي نأ بجي لب ءبسحف بزحلا لخاد كلذل

 :ةيلاتلا لاكشألا ىلإ ةيعويشلا ةياعدلا ممقنت - ؟

 .ةيدرفلا ةيوفشلا ةياعدلا أ

 . ىجاتنإلا طاشنلا يف .ةكراشملا تءايف

 .هتايبدأو بزحلا ةفاحص لالخ نم ةياعدلا  .ج

 ,ةقباسلا لاكشألا نم ًالكش سرامب نأ بزحلا يف وضع لك ىلعو
 رشابملا لاصتالا لالخ نم ,ةمظتنم ةروصب ةيدرفلا ةياعدلا ةسرامم بجيو
 .بزحلا طاشن ةرئاد يف عقي لزنم يأ لافغا.مدع عم , ةينكسلا ةرئادلا يف

 لالخ نم اهميظنت متي ةيئاعدلا تالمحلا نإف ءىربكلا ندملا يف امأ

 ءاضعألا هب موقي يذلا .طاشنلا كلذ ىلإ ًافاضم ءتاروشنملاو تاقصلملا

 عيزوتب ًابوحصم «جاتنالاو لمعلا زكارم يف ريهاجلا ىلع ةرشابم ةروصب
 ىلع ,تايلقأ اهيف دجوت يتلا قطانملا يفو .بزحلا تايبدأو تاريشنلا .

 بيترتو ءاهب لاصتالا مظنتب ,تايلقألا هذهل ًاصاخ ًاماتها لوي نأ بزحلا
 متي نأ ىلع :تايلقألا هذه لخاد ةيلامعلا حئارشلا لالخ نم ةيبزحلا ةياعدلا

 رداوكلاو ةزهجألا قلخ بجيو ,تايلقألا هذه اهديجت يتلا تاغللاب كلذ

 ش ش - .ةيلوؤسملا هذه مايقلا ىلع ةرداقلا

 1يميتتس, ل1: ةهئاساتمال ةتل 8:هرجوهمرتلو - طبمصلمتا, 8ةصهكل لوم 1970 - مط. (11)(
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 مل نيذلا لامعلا نم ةريبك ةيبلغأ دجوت ثيح «ةيلامسأرلا لودلا يف - م
 ًالاكشأ طبنتسي نأ بزحلا ىلع بحي انه .يروثلا يعولا ةلحرم دعب اوغلبي
 يف مهب ءاقتلالا نكمي ثيحب «لامعلا ءالؤه ةلاح عم مءالتت ةياعدلل ةديدج

 ىلعو .نييروثلا فوفص ىلإ مهمض ةيناكمإ رسيتت ىتح قيرطلا فصتنم
 ررحتلا ىلع لامعلا ءالؤم دعاست نأ اهتاراعش لالخ نم ةيعويشلا ةياعدلا

 «لامعلا لوقع يف بسرتت ت يتلاو « ةيزاوجربلل ةيلاوملا تاهاجتالا نم ًايجيردت

 ءالؤه تاحومط ريوطت بجي اك .ةيعاو ال ةروصب مهتايكولس يف رثؤتو
 ةاعدلا ىلعو ةمئالملا ةيروثلا ةلحرملا غلبت ىتح مهئارآ حيحصتو .لايعلا

 يعولا ثبب ,ةيباجيإلا بناوجلا لامعلا ءالؤه يف اوضهنتسي نأ نييكارتشالا

 .ةسوردملا ةيكذلا ةياعدلا لالخ نم ةيعامجلا مهتاحومط ةراثتساو يروثلا

 عافدلاو مهتالاضن يف مهتك راشم نم دب ال .فدهلا كلذ قيقحت لجأ نمو

 باحصأو ةيلامسأرلا ةرادإلا دض مهكراعم عيمج يف ةعورشملا مهاياضق نع
 لمعلا تاعاسو روجألا نيسحت لجأ نم مهكراعم ًاصوصخو ءعناصملا :

 كراعملا هذه لالخ نم لامعلا ملعت ةاعارم عم ,ةعوفدملا تازاجإلاو

 نم ًاديزم مهباسكإو , اهنع عافدلاو مهاياقت ضرعل لضفألا بيلاسألا

 ىلع مهعيجشتو ءمهتاسرام يف فعضلاو أطخلا بناوج حيضوتو .تاربخلا
 نيب قراوفلا قمعتت ةليسولا هذهبو .مهنيب نماضتلا حور ةيمنتو ءاهزواجت
 اهائيتت يتلا ةيحالصإلا ةياعدلاو نويكارتشالا اهسرامب يتلا ةيروثلا ةياعدلا

 .ينامربلا لاضنلاب نمؤت يتلا ىرخألا ةيكارتشالا تارايتلا

 لضفأ مغت ةطشن ةيلخك لمعت نأ ةيبزحلا ةفيحصلا ىلع - ك0

 ةباتكلا لاجم دصقأ ,لاجملا اذه يف ءاطعلا ىلع نيرداقلا نيلضانملا
 وأ ةعابطلا لامع وأ نييرادإلا وأ نييفحصلا وأ باتكلا ءاوس «مالعإلاو

 تاحفصلا ىلع اهعيزوتو اهتشقانمو ةيريرحتلا داوملا عج مهيلع «نيعزوملا

 نإ



 بجي يذلا «يعامجلا لمعلاو قيرفلا حور لالخ نم كلذ لك زاجناو
 .ةفيحصلا لخاد هسيركت

 «نيلضائملل ًايئاد ًاعردو ًادنس.نوكت نأ ةيبزحلا ةفيحصلا ىلع - ه

 فقوتي الو .يتاذلا دقنلا لالخ نم اهئادأ ريوطت نع فقوتت الو
 «ةيونعملاو ةيداملا تايحضتلا نم ديزم لالخ نم اهمعد نع نولضانملا
 رئاس يف ةيبعشلا ةكرحلا ةدناسم ىلع ةرداق ةسسؤم حبصت ىتح كلذو

 : اهتالاضن

 اهتلآض تغلب اههم) ثادحألا لك ةعباتم يرورضلا نم - 5

 لامعلا نيب تاقالعلا سمت يتلاو ؛لوقححلاو عناصملا يف عقت يتلا «( ةيرهاظلا

 قيلعتلاو اهرشنو اهتعباتمب ماتهالا بجي .كآلملاو نيحالفلاو مهئاسؤرو

 نم اهفقاومو اهتارارقو اهتاعاتجاو تاباقنلا طاشن ةعباتم كلذكو ءاهيلع

 ةيبعشلا تاعمجتلا قطانمو عراوشلا يف رودي ام ةعباتمو «ةيراجلا ثادحألا
 . رومألا هذه يلوُي نأ ةفيحصلا يف ريرحتلا سلجم ىلعو ؛اهيلع قيلعتلاو
 ءانبأب «ةفيحصلا بناج نم .ماتهالا اذه نأل ءةصاخ ةياعرو ًاماتها

 دنع :ةفيحصلل ءاتنالا حور يمني نأب قيلخ ؛ةيمويلا مهتالكشمو لامعلا

 .لامعلا

 «تاعاس عضب ديدحت ةفيحصلاب ريرحتلا سلجم ءاضعأ ىلع - ٠

 عاتسالل ؛لامعلا عم تاءاقل ءارجإل .(ةيعوبسأ وأ ةيموي ) ةيرود ةروصب

 ام رشنل اهنع ريراقت دادعإو :ةيتايحلا مهمومهو مهتالكشمو مهتابغر ىلإ
 ةيممألل ثلاثلا رمتؤملا دهشتسيو .بزحلا ىلإ يقابلا ةلاحإو ءاهنم حلصي
 ةروثلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا يف ادفاربلا ةفيحص هب تماق يذلا يروثلا رودلاب
 نم ءيلامسأرلا ماظنلا لظ يف ٠ : ريرقتلا لوقي . 1411 ماع ةيكارتشالا

 اوان



 نكلو ءاهماهمو اهتايحالص ةفاك ةيكارتشالا ةفيحصلا سرامت نأ بعصلا
 لاثم. كانهو ,ةيروث ةفيحصك اهماهم نم ىندألا دحلا زجنت نأ اهيلع
 مهاس ثيح غ19151--- ةنس نم ةرتفلا يف , دفاربلا ةفيحص .حضاو

 تاباتكلاو داوملاب اهديوزتو ءاهعيزوتو اهريرحت يف سورلا قافرلا عج
 تناك ام لضفأ ةعاذإو رشن يف اهرود ةفيحصلا تدأ كلذكو .لاومألاو

 نيب طبرلاو ءاهئارآو اهتاهيجوتب يرسلا مهاضن تززعو .مهنم هاقلتت'
 مما اهيلع قلطي نأ تقحتسا ثيحب ,ةفلتخملا قطانملا يف قافرلا

 ّْ ا , "99 ( انتفيحص )

 4. 34ه عاعقتأب 58ذ عجمان, ةلقرت هجعأأم 28 243 - 245. 2(
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 يناثلا لصفلا

 ةفاحصلا يف ةيتايفوسلا ةبرجتلا

 يف ةيكارتشالا ربوتكأ ةروث حاجن ٍدعب ,ةيكازتشالا ةفاحصلا ربتعُت

 ةيسكراملا لخاد نييسيئر نيهاجتا نيب عارصلا ةرمث 21911 ماع ايسور
 عيمج يف ء1911/ ماع ىتح ١8915 ماع نم تدتمأ يتلا تاونسلا لالخ

 ىلع زكري ناكو فونيترام لوألا هاجتالا معزتي ناك .ايسور ءاحنأ
 مسا رايتلا اذه راصنأ ىلع نينيل قلطأو «لابعلا لاضنل يداصتقالا بناجلا

 دقف يناثلا هاجتالا امأ .ةيسكراملا ىلع ًاجراخ هربتعاو .:نييداصتقالا »

 لاضنلا نيبو يداصتقالا لاضنلا نيب طبرلا نأ ىري ناكو .نينيل همعزت
 ش .ةيسكرالل حيحصلا قيبطتلا وه يمايسلا

 ةفاحصلا نم ددحم فقوم نع نيهاجتالا نيذه نيب عارصلا رفسا دقو

 مظتنت نأ ريهاجلل رسيألا نم هنأ ىري ناك لوألا هاجتالا ءايهنم لكل

 الف يلاتلابو ءالل سوسحملا ءيبثلا اهرابتعاب ؛ةيلحملا فحصلا لوح
 ديحولا قيرطلا نأ ىري ناك يناثلا هاجتالاو .ةيزكرم ةفيحصل ةرورض

  ةفلتخملا ةيسورلا ةيكارتشألا تارظنملا ديحوتو , ريهارجلل ةيسايسلا ةئيعتلل
 هذه حبصت نأ ىلع ءايسور لكل ةيزكرم ةفيحص لالخ نم متي نأ بجي

 , 22 ةيلحملا فحصلا لكل زكرملا ةباثمب ةفيحصلا
 امو ةظاومق - 11«لأم هد آن.1.8.85. طءاضءام عقر هممت 62068. 14 05عمان 01 ) ( ١

 لع آنوهعمعع لع طءععفوع ة]نيموغأ 1979 - طط 8 ١

 اني



 | ةيبزحلا ةفيحصلاو يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا

 ةيكارتشالا تايظنملا ملفعم ولثمن عمتجا 14918 ماع عسيبر يف

 ٠ يكارتشالا لامعلا بزح اولكشيل مهل رمتؤم يف ةيسورلا ةيطارقميدلا
 اياشتوبار» ةفيحص اوربتعاو ,بزحلا نايب اوردصأو . يطارقميدلا
 يف تدحوت ىتلا تارظنملا هذه نكل .بزحلل ةيمسرلا ةفيحصلا ٠ اتيزاغ
 اهضعب نع ةلصفنملا ةيلحملا ةمراملا ىلإ تداع ءايسور لكل دحاو بزح
 ةيمسرلا ةفيحصلا تداع اك ءاهتدحو ىلع دحاو ماع رمي نأ .لبق . ضعبلا
 . يلحملا عباطلا ىلإ بزحلل

 ٠ ةيفيك لوح .فالخلا رولبت ء 1844 ماع نم يناثلا. فصنلا لالخو .
 ةيطارقميدلا ةيكارتشالل نييسيئرلا نيهاجتالا نيب ,.بزحلا ةدحو ةداعإ
 «بزحلا ةدحو ةداعال ةلجاعلا ةمهملا نأ ىزري نينيل ناك انيبف .ةيسورلا

 ةيلمعلاو ةيرظنلا للكاشملا حرطت ةيزكرم ةيبزح ةفيحص سيسأت يه
 تاكيتكت عضوو ,كرتشم جسمانرب ةغايص فدهبو ,.حوضوب شاقنلل
 يأر ضراعي .راشتنالا عساولا .رخآلا هاجتالا ناك ؛بزحلل ةكرتشم
 ةيزكرم ةيبزح ةفيحص رادصإب صاخلا فدهلا قيقحت نأ ىريو «نينيل
 .ةيلحملا تابظنملا تاطاشن ريوطت ًالوأ بلطتي

 يناعدلا طاشنلا ديازتو . يداصتقالا سورلا لايعلا .لاضن عاستا عمو

 ةيكارتشالا تارظنملا فحصو تاسنايبو تاروشنم لالخ نم بزحلل
 ترتهظ ؛لارعلا بلاطمل عناصملا باحصأ خوضربو :ةيلحملا ةيطارقميدلا
 بناج ىلإف . سورلا نييطارقميدلا نيبكارتشالا فوفص يف ةديدج تاهاجتا
 « ةيسكراملا دقن هاجتاو و « يناهرالا هاجتالا » رهظ « يداصتقالا هاجتالا »

 اهيأر يف كلذ ىذأ دقو  نينيل اهددح ابك كلذو -«يباقنلا هاجتالا» و
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 هيأر يف كلذ ىدأ دنقو  نينيل اهددح كلذو  «يناقنلا هاجتالا ٠ و

 روهظ ىلإو ؛ةفلتخملا ةيكارتشالا تارظنملل ةيلحملا ةسرامملا سيركت ىلإ
 ةيزكرم ةفيحص رادصإل نيضراعملا عاستا ىلإ يللاتلابو .ةفرطتم تاراعش

 يلامعلا طاشنلا اهريثي يتلا ,ةيلمعلاو ةيرظنلا لكاشملاو اياضقلا شقانت
 ١ 1 . ديازتملا

 ينينيللا رايتلا ةفيحص اركسيالا (أ)

 ةفيحص رادصاب ًادرفنم ًارارق نينيل ذختا . 11٠٠ ماع عيبر يف

 رارسقلا اذه ذختي هتلعج يتلا ءبابسألا مهأ تناكو :؛ اركسيإلا »
 اهيتك يلا « اركسيالا ريرحت ةئيه نايبو ةدوسم يف تءاج امك .درفنملا

 1" اطول حلت

 ىلع تجرخ دق هل ةضراعملا ؛ىرخألا تاهاجتالا نإ ١ :ًالوأ
 نايبلا يف ةدراولا » ةيرهوجلا ءارآلا عم و قفتت يتلا يه هءارآ نإو ةيسك راملا

 يدا

 رمدت 0 يرظنلا ا ىلإ ةرقتفملا .ةيسورلا رق

 قحلت ابك ,ةهج نم ..ايسور يف ةيروثلا ةكرحلا نيبو ةيكارتشالا نيب ةلصلا

 ة٠٠ ماع عيبر ف نينيل اهبتك ءاركسيإلا» ريرحت ةئيه ةدوسم رظنأ (؟)
 . ةعبارلا نينيل ةعومم يف « 1976 ماع ىلوألا ةرملل ترشنو

 يف ّبتُك «ريرحتلا ةئيه مماب « اركسيإلا» ريرحت ةئيه نم حاضيإ اذكو
 . 4 دلجملا ةلماكلا لابعألا . لقتسم سارك يف رشُنو ء٠٠14 ماع ربمتبس

 '" دخلا



 ..ىرخألا ةهجلا نم لابعلل ةيوفعلا ةكرحلاب ةغلاب ًارارضأ

 باختنا ىلإ ةوعذلاب «تاظنملاو تاعومجملا ضعب هارت ام نإ .:ًاثلاث
 يتلا ٠« اتيزاغ اياشتوبار ٠ بزحلا ةديرج رادصإب اهقيلكتو ريرحتلا ةئيع
 ىلع يوطنتو ةفئاز ٠ ةطخ يه ,رودصلا نع تفقوت دق تناك

 ققحتت ال .يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا ةدحو ةداعإف ٠.. ةرطاخملا
 ةدحو ةداعإف .نيبودنملا عامجا دقعل رارقب ققحتت نأ نكمي الو .موسرمب

 نع يقيقحلا ربعملا وه ناك امو .ةيرظنلا ةدحو ساسأ ىلع الإ متت ال بزحلا

 .ةيسكراملا ىلع ةجراخ ىرخألا تاهاجتالا تناك املو ء.سكرام ةيرظن

 . ههاجتا يأ يقيقحلا يمكراملا ركفلا رشن هيلع ضرفت هتيلوؤسم نإف
 اهدعب يتأت ءىلوأ يك ركفلا ةدحو قيقحت فدبب «نييكارتشالا نيب

 ش .بزحلا ةدحو ةمهم

 يكارتشالا بزحلا يف ءاضعأ نولازي ام هءالمزو نينيل نإ :ًاعبار
 ىلع آيلك نوقفاوي مهنإو «1846 ماع عيبر يف سسأت يذلا .يطارقميدلا
 نيماع رورم دعب مهنكل .بزحلا هردصأ يذلا نايبلا يف ةدراولا راكفألا
 رادصإ معأر يف يهو «2ةلجاعلا ةمهملا لوح نوفلتخي بزحلا مايق نم

 هدعي يذلا بزحلا جمانربل ةياعدلا ىلوتت يتلا « اركسيإلا ١» ةفيحص

 تاصهاجتالا لوقت ابك ةيزكرم ةئيه باختنال ةوعذلا يف سيلو .نينيل

 .ىرخألا

 مهف «ةديدج ةمظنم سينأت مهتين يف سيل هءالمزو نينيل نإ :ًاسماخ
 ىلع رصتقت مهتمهم ناو .يمورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا يف ءاضعأ -

 نينيل هاجتا نع ربعت «ىرخأ تايبدأو ه اركسيإلا ٠ ةفيحص رادصا
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 . يقيقحلا يسكراملا هاحتالا نع ربعملا هرابتعاب

 ةيسايس ةلجم « كلذ بناج ىلإ :« اركسيإلا» ريرحت-ةئيه تردصأ دقو
 ريغ ىرخأ تايبدأو ء(الوءع سل و01) «ايراز » ىه ,ةيسكرام ةيملع

 . 9 تاروشنمو تاسارك و أبتك لمشت ةيرود

 ىلع لمعلاو ًايفاقثو ًايسايس ريهاهجلا ةيبرت ةيضقل هلك اذه فظو دقو

 . ديدج طن نم يروث بزح .ءاشنإل ةيركفلا ةدعاقلا قلخ

 ةلاقم نيس نم رثكأ ,«ايراز» و ءاركسيإلا» يف ءترشن دقو
 مهاس دقف , كلذ ىلإ ةفاضإلابو «ةيرظنلاو ةيسايسلا لئاسملا مهأ يف نينيلل
 «اركسيإلا» دادعأ لك ريرحت يف ةفيحصلا يررحم طشنأ هفصوب نينيل

 ديدعلا ةعابطلل دعأو عجارو ؛ (نيسمخلاو يناثلا ددعلا ىتح يأ) ,ةميدقلا

 ريرحتلا ةئيه ءاضعأ لك ناكو ,نيفلتخم باتكل تالاقملاو تاظحالملا نم

 ْنذإ يعيبطلا نمف ,مهرابتعا يف اهنوذخأيو «نينيل ءارآل ًاباسح نوميقي
 قلطا دقل .لكك « اركسيإلا » ةفيحصل ىنينيللا هاحتالا نع ثدحتن نأ

 هيوقت ضرعم يف ًاضيأ يكسنشبيل .ن.ب بتكو ؛نينيل ةنبا» مسا اهيلع
 ةقوج تداس دق ةدحولا تناك اذإ ... » :لوقي ةفيحصلا ريرحت ةئيه

 ٠ ةيصخش ىلإ ديعب دح .ىلإ دوعي كلذ يف لضفلاف ةميدقلا ؛ اركسيالا و

 .« يخيراتلا اههجو اركسيإلل ددح يذلا نيئيل

 ةئيهو نينيل تالسارم ءءازجأ ةئالث نم ةفلؤملا ةيقئاثولا ةعومجملا رظنأ ()
 ايسور يف ةيطارقميدلا ةيكارتشالا تاعومجملا عم :اركسيإالاو ريركت

 وكسوم .ينإشلاو ١414. وكسوم .لوألا ءزجلا) . 19.8 -1

 ةمجرت .ةفاقثلا يف :فوتوبروج .ُث.ث ./!١91( وكسوم ثلاثلاو ع8

 .توريب 1941 يلاراقلا راد .قالح فسوي

 لى



 ةيساسا ةروصب متي نينيل ناك ؟نينيل هاجحتا نع اركسيإلا تربع فيك
 ةيكارتشالل ةماعلا ماهملا نع تالاقم ةدع بتك دقو .ةيبزحلا لئاسملاب

 ريثات دض لاضنلا'ينو «ةيلخادلا بزحلا ةايحو اهجيانربو ةيطارقميدلا

 ةيسايسلا تارانتلا دقنلاب لوانت ارك 22 (نييداصتقالا ) ةيزاهتنالا
 ٠ 9 (ةيلاربيللاو ,ةيوضوفلا تالتكتلاو  ةديدجلا ةيبعشلاك ) ىرخألا

 نع بتكف .لكك ايسور يف ةيروشلا ةكرحلا نينيل لوانت دقو
 ةيحالفلا 0 نسعو .لايعلا بارضا نعو ةيسايسلا تارعاظملا

 0 يررحتلا ينطولا لاضنلا نعو « ةيبابشلاو ةيبالطلاو

 ةموكحلا ةسايس نع «ايراز »و ه اركسيإلا » ءارقل بتكي نينيل ناكو
 تااعيرشتلا ىلع ءوضلا طلسيو « ىجراخلاو ىلخادلا نيلاجملا يف ةيرصيقلا

 , "9 ةيسيلوملا تادراطملاو ةيئانثتسالا

 دلبلا يف ةيداصتقالا ةايحلا ٠ ٠ اركسيالاب ٠ هتالاقم يف للحي نينيل ناكو

 ا“ ءزجلاو 9408و "49 ص "1 ءزجلاو 45 - 479 ص 0 ج يف قباسلا ردصملا .(5)

 م ءزجلاو عوع عم 51356511١ -561 ته 618٠ #4 ص
 . 158-59 ص

 ءامص اب ءزجلاو 5ل؟ 0536 016 نص 15 ص 5 ج قباسلا ردصملا (0)
55. 

 أ ءزجلاو ١/8 الا“ ص 57 00 "6 ص 5 ج قباسلا ردصملا 3(

 2757 - ”#0 373 ص

 6 ءزجلا «4؟8 - موا 'ص 4 ج ةلماكلا تافلؤملا - نينيل قباسلا ردصملا (!/)

 -2٠8 ”"ؤ5 ص 5 ءزجلاو قأ؟ فال - م١ لال“ - ل7 ء7ا١ 7١ ص

 معو مل سلا لل" 112178 115 71 صال ءزجلاو
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 قراعملا كلا اكمل اتا لاا د طال ةنزاومو

 ةلجم يف نينيل اهرشن يتلا ةيسايسلا تاقيقحتلا يفو .« 8 ةيجراخلا

 ؟ قلطلل] مكنلتا هناي هذ اقكي عقاولا نم هدام مدعي ناكل ,«ءايرازو»

 .ةدئاسلا تاقبطلا تايقالخأو

 فشكي «توملا ىتح سيل نكلو برضا» ناونعب لوألا هقيقحت يفف

 ؛ اب حومسملا دودحلاو و سيلوبلا لاجر اهسرامي يتلا بيذعتلا لئاسو نع

 .ةيدبسجلا تابوقعلا يف

 ثدحتي .«ةنمزألا بلقت لجعتن مف » ناونعب يناثلا هقيقحت يفو
 لالغتسا» يفخي يذلا مهقافنو ,ةيقالخألا ءالبنلا ءىدابم » نع ةيرخسب

 ةقمنم لمجب ةيلالغتسالا مهحلاصم ءافخإو «ةقفش وأ ةمحر نود نيحالفلا

 . 9 طيسبلا تح لك

 ,تاعيرشت نينيل للحي ؛هةيعوضوم تايئاصحإ » ثلاثلا هقيقحت يف
 ةيلامسأرلل ةيامح اهرابتعاب ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف رصيقلا ةموكح

 ةموكحلا هتردصأ نوناق نم رخسيو .« 200 ةيلامعلا تابارطضالا» نم .

 ةدعملا تاباغلا ةحاسم ةدايز ٠ نوناق « نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ةيرصيقلا

 ةلودب ةريدج ةميظع ةيادب » هنأب ؛ هنيسحتو يروطاربمالا ديصلا ريوطتل
 ْ ن0 ةميظع

 -744 ص 7844 -!؟الا/ 41-41 ص 0 ج ةلماكلا تافلؤملا  نينيل (4)
 . 435-8 ص 7 جو 07-7511 ص جو 25960 - "غال

 5١5. ص 4 ج - ةلماكلا تافلؤملا  نينيل قباسلا ردصملا :(8)

 . 550 - 201 ص ؛ ج قباسلا ردصملا )٠١(

 . 157 ص 4 ج قباسلا ردصملا )١١1(

 قرا



 « اركسيإلاو يف اهرشن يتلا «نينيل تالاقم ضعب يف ظحالنو
 دقف .«؟ لمعلا امو هبانك هنمضت يذلاو اط يرظنلا عباطلا «« ايراز و

 ملاعت يأ ه ةيراتيلوربلا ةيجولويديإلا ىلإ : اركسيإلا » تاحفص ىلع اعد

 ةاهريوطت يف رارمتسالاو ءهيوشت يأ نم اهتيانحو ةيملعلا ةيكارتشالا
 امهم «ةيزاوجرب ايجولويديا يأ دض للك نود لضانن نأ انيلع ٠ :لوقيو
 . 0309 , ةضوملا ىلعو ًاقارب هب ايزتت يذلا يزلا ناك

 ايسور باتكب ,ءايراز» و «اركسيإلا» ماها ًاضيأ ظحالملا نم

 .ثلاثلا ددعلا ةيحاتتفا ترشن «نينيل هبتك لاقم ىفف ءاهئارعشو اهئابدأو

 يسورلا بتاكلا ةافو ىلع ًاماع 1٠١ .رورم ةيسانمب اركسيإلا» يف رشع
 ةيسسمألا ةئاقإ تسنم دق ةيسورلا تاطلسلا تناكو .فويولوريود

 ةطلسلا لثمم نإ :لوقي ..روكذملا بتاكلا ىركذل ةصصخملا

 نيذلا نم ناجهتسالا ريفصب لافتحالا لوأ يف لبوق يذلا ,ةيدادبتسالا

 ناك يذلا بتاكلا ءاهلك ةركفملاو هفقثملا ايسور ىلع زعي ابك «مهيلع زعي
 ةروث رمجلا نم رحأ ىلع رظتني ناكو ءضغبلا دشأ ذادبتسالا ضغبي
 ,(*)ةيدادبتسالا ةموكحلا ىلع يأ «نييلخادلا كارتألا ىلع بعشلا

 هبتك دق ناك لاقم صن هسفن ددعلا يف ءاركسيإلا ١ ترشنو
 نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلا يفو .هتافو لبق تاوتس ذنم فوبولوريود

 :ناونعي ةسارد «فوناغيب بتك » ريبكلا ايسور رعاش فوساركين ةافول
 لقتسم سارك يف ترشُت ,«فوساركين رعش يف نوفقثملاو بعشلا »
 ين اهبتكي يتلا تالاقملا يف «نينيل ناكو .9ءاركسيإلل ٠ قحلمك

 . 559 ص 1 ج « 551 ص « ؛ ج .ةلماكلا تافلؤملا  نينيل قباسلا ردصملا )١8(
 . 1/٠١" ص 0 ج .قباسلا ردصملا (*)

 .؟55 ص 1 ج قباسلا ردصملا )١5(
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 .فوساركين رعش نم تايبألا ضعب سبتقي .« ايراز ه و « اركسيإلا »

 ركذ دقف ٠, اركسيإلا » ةفيحص يف ًاريثك رهظي يوتسلوت مما ناكو

 يأ .:ةميدقلا اركسيإلا ١ ةفيحصلا نم ًاددع نيرشعو ةعبرأ يف همسا
 نامرح عوضوم ٠ اركسيإلا تزربأ ابك ٠ ًابيرقت اهدادعأ فصن لداعي ام

 سماخلا بتاكلا ليبويو « 150١ ماع عيبر يف ةسينكلا نم يوتسلوت
 : "9 194.8 ماع سطسغأ يف نيعبسلاو

 يقتل لرحو يوتسلوتل ةلاقم نم نيئيل سبتقي ١54٠1 رياربف فو

 ةيرس ةلاسر « اركسيإلا » ترشن .«سالفالا رداوب » ناونعب هل لاقم يف
 84١ا/ ماع ريمسيد ٠١ خيراتب ةيلخادلا ريزو ىلإ وكسوم مكاح اههجو

 يدافتل يسورلا بدألا يبحم ةيعمجل ماعلا عاتجالا ءاغلإ اهيف حرتقي
 يوتسلوت ناك يتلا ةملكلا ةبسانمب موقت دق .: اهيف بوغرم ريغ ةرهاظم »
 ةقيثولا نآلا درون :يضاملا نم ٠ :لوقي نينيل بتك ذقو .اهءاقلإ يوني
 انترادال ةفولأملا بيلامألا نيبت يتلاو اهيلع انلصح' يتلا ةريغصلا ةيرسلا
 : و ةيلخادلا

 طاشن نع رارمتساب ثدحتت تناك « اركسيإلا ه ْنأ كلذك ظحاليو
 رخاوأ يف . اهتياعد يف ةيبدألا هروص مدختستو «يكروج مسكم بتاكلا

 ءديو ناونعي الاقم هاركسيإلا » يف نينيل بستك ١1١١ ماع

 ةبسانمبو ينجين يف ربمفون نم عباسلا يف .تماق » هيف ءاج 7 تارهاظلا .

 سطسغأو ويلويو وينويو ويامو ليربأ دادعأ « اركسيإلا ٠ قباسلا :ردصملا )١54(

 ريمتبسو سطسغأو ١801 ربمسيدو سرامو ١-١4 ريمفونو ريمتبسو |
 ْ ١995. ريمفونو

 .01٠9١1؟ رياريف هاركسيالاو (16)

 19٠0١. ريمسيد ٠١ :اركسيالا» (11)
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 ةيدادهتسالا ةموكحلا نإ .ةحجان اهنكل ةريغص ةرهاظم يك روج عيدوت

 «يبوروألا ىوتسملا ىلع رهتشا ًابتاك «قحب ةرهاظملا بيطخ لاق اك ءدعبت

 0 و

 فاتبب ًاضيأ لامعلا اهيف كراش يتلا ةرهاظملا تهتن ..قيقحت وأ ةمكاحم

 .:ًايوق ءارح 0 ا صحم هلا دحأ

 داعبإ نع رابخأ ةعوجم « اركسيإلا و نم هسفن ددعلا اذه يف ترشنو

 .©"9ةذوروجفون ينجيت نع يكر وج

 نم ةليوط ةيفحص ةلاسر « اركسيالاو ترشن ٠ ماع ليريأ يفو

 رارق نع اهيف ثدحتت ؛« مولعلا ةييداكأل ةفسؤم ةثداح ٠ ناونعب ايسور

 تلاقو .ًايغال ًارمأ اهتيوضع يف يكروج باختنا رابتعا ةيميداكألا
 اوخاش نيذلا ءابكحلا سلجمل نكمي » رارقلا اذه ىلع اهقيلعت يف ةفيحصلا

 ربتعي نأ عبطلاب هنكمي «نونفلاو مولعلا ةاعر ومسلا باحصأ ةمدخ يف

 لك يأرل حقولا يدحتلا اذه ىلع مادقالل « ًايفاك ًاساسأ ةطلسلا بلط

 اريعف هيف نوريو «ةلئاملا ةيبدألا هتوق يكروج يف نولي نيذلا كتلوأ

 ىلإ ةريثك دادعأ يف ةفيحصلا تراشأو . 21 ةضيرعلا ريهابجلا نع ًايوهوم

 .رارقلا اذه

 ىلإ وكسنيلوروك .ع.ف اهلسرأ يتلا جاجتحاالا ةلامر صن ترشن .ايك

 يف أاوضع يكروج باختنا ءاغلإ ةبسانمب . يكسفوليسف .ن.أ يميداكألا

 بقل فرش نع لزانتلاب هرارق ىلع اهيف قلعي يتلاو .مولعلا ةيميداكأ

 )7!١( ٠ ربمسيد .؛ اركسيالا ١155

 )18( ١ ليربأ لوأ ءاركسيالا ؟1١9٠0.

 كت



 سلجم يف رارمتس م يذلا « يمي ب يف رارمتسالا هتعاطتسا مدع نلعيو ؛هلمحي ناك يذلا «ىميداكألا
 1 . ةييداكألا

 ميقت أرقن : ءارولا ىلإ ناتوطخ ءمامألا ىلإ ةوطخ » نينيل باتك يفو

 .لاضنلا قئاقح ةميدقلا : اركسيالا د انتملع :لوقي "9 اركسيإلل » نينيل
 « حسفاكملا ميوقلا طخلا لاح ناسل ةميدقلا اركسيإالا تناكو » . يروثلا

 نييزاهتنالا لبق نم اهفرشي ًءادع ةميدقلا « اركسيالا ١» تقحتساو»

 ىلإ ةميدقلا هاركسيإلاو تقم دقلو .:نييبرغلا نييبوروألاو سورلا

 .« اهلعف رياغت ةملكلا نكت ملو , دانعب اهفده

 ةلجيو هاركسيالاو ةفيحص زادصاب نينيل دارفنا نأ انه ظحاليو

 نم هريغ نود يسكراملا طخلا هرابتعاب ءوه ههاحتا نع ربعتل .ه ايراز »

 عضو دق - باوصلاو أطخلا نع رظنلا فرصب - هترصاع يتلا تاهاجتالا

 ةقالعلا ديدحتب تأدب يتلاو ةفاحصلا يف ةيتايفوسلا ةبرجتلل لوألا رجحلا
 . ةفيحصلاو بزحلا نيب

 ةوطخلاو انطاشن يف قالطنالا ةطقن نإ » كلذ ًاحضوم نينيل لوقي

 اذإ يذلا يسيئرلا طيخلا ءرخآ ريبعتب وأ ء دوشنملا مظنتلا قلخ وحن ىلوألا .

 وه « مظنتلا كلذ عيسوتو قيمعتو ريوطت نم ماظتناب اننكميس .هب انكسم

 هيلإ جاتحن ام يه ةفيحصلا نإ .ايسور لكل ةيسايس ةفيحص رادصإ

 ضيرحتلاو ةياعدلا كلتب مايقلا ليحتسي اهنودبف « لوألا. ةجردلاب

 ةيسيئرلا ةمهملا لكشي يذلا رمألا ءأدبملا يف نيتباثلا نيلماشلا نيمظنملا
 ة.حلملا ةمهملاو ًامومع ةيطارقميدلا ةيكارتشالا هباحت يتلا , ةمئادلاو

 ؟217 نبا اج «ةلماكلا تافلؤملا ءنينيل (19)
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 ' ةديرج رادصإ ىلع اناوق ترفاضت ام اذإو » : ًالئاق درطتسيو . "7 نآلا

 ' ًاضيأ لب .بسحف ةاعدلا رهمأ رربيو بّردي نل لمعلا اذه نإف ؛ةماع
  ةظحللا يف نيرداقلا ةبهوم يسايسلا بزحلا ةداق زربأو «نيمظنملا عربأ

 ةدايق مامز اوملستيو ,ةلصافلا ةكرعملا راعش اوعفري نأ ةبسانملا
 ٌْ , 0 « لاضنلا

 قلطي ام مساب ةقطانلا ,: وليد شتوبار ٠ ةفيحص ترشن لباقملا يفو
 يأرل ةضراعم ءارآ .:فونيترام ةماعزي ٠ يداصتقالا هاجتالا ٠ هيلع

 لب ؛بزحلا ةمظنم ءىشنت نأ عيطتست يتلا يه ةديرجلا تسيل ه لثم «نينيل
 ال ,بزجلا قؤف ةديزج « اركسيإلا ةديرج » ٠. حيحصلا وه سكعلا

 اركسيإلا» .«ةصضاخلا اهليسارم ةكبش لضفب هنع ةلقتسمو هتباقرل عضخت
 ةطخ تعضو اذإ ٠ .:حابشألا ةكلمم ىلإ ةطيشنلا انتاظتم قوست

 لامعلا بزحل رثأ لك وحم ىلإ تدأل ذيفنتلا عضوم ءاركسيإلا »
 ."نيوكتلا روط يف وه يذلا يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا

 )٠0( ماع عيبر يف نينيل اهبتك ه اركسيإلا ه ريرحت ةئيه نايب ةدوسم رظنأ 15٠٠ «
 حاضيإ » اذكو «ةعبارلا نينيل ةعومج يف 1486 ماع ىلوألا ةرملل ترشُنو
 ماع ريمتبس يف بيك .ريرحتلا ةئيه مساب :اركسيإلا» ريرحت ةئيه نم

 .نينيل 4 دلجملا ,ةلماكلا لابعألا .لقتسم سارك يف رشنو

 . 1901١ ماع ويام 5 ددعلا و اركسيإلا» و ؟أدبن نيأ نم » لاقم :نينيل (1)

 «.توريب ,يلارافلا راد رك يرخف دادعإ ,ةفاحصلا لوح :نينيل نع القن

 .؟الال ,الاأ ص لوما

 القن 1901١ ويام . ؛ ددعلا ءهاركسيالا و د ؟ أدبن نيأ نم » لاقم :نينيل (؟١)

 «توريب «ينارافلا راد ءميرك يرخف دادعإ ,ةفاحصلا لوح :نينيل : نع
 .قباس عجرم ٠1/9 91ص ١

 تل



 . نم ةريغص ةقاب » هنأب موجهلا اذه ىلع نينيل :در ةصالخ تناكو
 يذلا نيجدان ىلع هدر يفو .« ةيطارقميدلاب بعللا ٠ هنأو ٠ ليوعلاو خارصلا :

 ديحوت » نأو «بزحلا قوف تارباخم » اهنأب اركسيإلا ريرحت ةئيه فصو

 259 «فحضلا قيرط نع هغولب نكمي ال رمأ ايسوز لك يف :يلحملا لمعلا :
 ئر نم فنأي ال) ,ةيسكراملا داقن نم وهو .نيجدان نإ ه :نينيل لوقي.
 ةفيحصلا هبشيو ,قفألا قيضي.همهتيو .؛ (اهيف قصب رثب هايم نم هأيظ
 نوموقَي يذلا ىنبملا ىلإ لوصولا ىلع نيئانبلا دعاست يتلا :تالاقسلاب
 يه لب ًايعامج ًاضرحتو ةيعاد طقف تسيل ةفيحصلا لوقف 2 هدينشتب

 , 59 تقولا تاذ يف ًايعاج ًالظنم

 ةفشانملاو ةفشالبلا نيب عارصلا ةرولب يف ةفاحصلا رود

 بزحلل يناثلا رمتؤملا يف «نينيل ىلع «اركسيإلا» ريرحت ةئيه تقشن
 ل ا ا .

 .نيح يف ,ةميدقلا ءاركسيإلا» ةمايم بناج ىلإ «ةيبلغألا ١» تفقوف
 1 اخالطصا أشن انه نمو.« ضراعملا هاختإلا بناج ىلإ ؛ ةيلقألا » تمضنا :

 ' .( ةفشانملاو ةفشالبلا ) كيفشنملاو كيفشلبلا

 همهف نع ربعي اههنم لكو «ًايسايس ًافالخ نيهاجتالا نيب فالخلا ناك

 يف بتُك .0175-- 59 ص «سماخلا دلجملا ,ةلماكلا تافلؤملا :نينيل (5)

 : سرام يف لقتنم لمع يف ةرم لوأل رشنو 15 ٠؟ رياربف ١9١1١ فيرخ

 .51 ةحفص قباسلا ردصملا نع ًالقن

 تافلإملا ؟ًايعاج ًايظنم نوكت نأ ةفيحصلل نكمي له :لاقم :نيئيل (؟4)
 015 5 ص .سماخلا دلجملا ,ةلماكلا
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 يف فالخلا ناك .هايراتيلوربلا ةيروتاتكد » ةلأسم نم سكرام ةلوقمل

 ةيلاربيللا نم .فقوملا وه «يطارقميدلا يكارتشالا بزحلل يناثلا :رمتؤملا

 .« ينيديشويوفزوأ 3

 ضراعملا هاجتالا نع ةديدجلا ؛اركسيالا » ريرحت ةئيه تربع دقو

 اهتهجو ةلاسر يف «ةيسورلا ةيطارقميدلا ةيكارتشالل يناثلا رمتؤملا يف .نينيلل

 برقلا اذه لثمب ًادبأ نكت مل ايسور نإ ه : اهيف لوقت ةيبزحلا تاللقنملا ىلإ

 ىلع ريثأتلل» ةيسايس ةلمح ةطخ ريرحتلا ةئيه تحرطو ٠. روتسدلا نم
 نإ » :لوقتو ,هروتسدب نوبلاطي نيذلا نييديشويوفزوألا انييلارييل
 « ربكأ ةأرج ىلإ اهعفد ةمهمب طونم ةيلاربيللا ةيزاوجزبلا وحن انفَقوم

 ايراتيلوربلا اهتحرط يتلا وأ اهحرطتس يتلا بلاطملا يف كارتشالل اهتلاتساو
 عم ماجسنالاب كلذ لعفت» نأو ٠. ةيطارقميدلا ةيكارتشالا ةدايقب

 ٠. يدادبتسالا مكحلا دض لاضنلا راطإ نمض انج انربل ةيسيئرلا تابلطتملا .

 نينيل ناك اين «ةيلاربيللا تائفلا بسك ةيناكمإ ىري هاجتالا اذه ناك '
 ةيطارقميدلا ةيكارتشالا فادهأ عم ضراعتت ةيلاربيللا حلاصم نأ ىري

 .ةيسورلا

 ٠ «نييلاربيللا نييطارقميدلا عفد انل ىنستي فيك » : كلذ ًاحضوم لوقيو
 ' 2 ؟ةرصاقلا مهتيطارقميدل ريرملا دقنلاو تباثلا ليلحتلا نود , ربكأ ةأرج ىلإ

 لمعلا نووني (نويلاربيللا) نويزاوجربلا نويطارقميدلا ناك املاطو
 : +. "بمعشلا تاعاطق عسوأ معد نع نوثحبي ةرورضلاب مهنإف «نييطارقعدك

 72 :تاعاطق تنغستا املك : يلاتلا ضقانتلا ىلإ ةرورضلاب دوقي اذهو .ةنكمملا

 .٠ يلا «ةيراتيلوربلا همشو ةيراتيلوربلا تاتفلا ولثمم. دادزا املك هذه بعشلا

 يعاتجالاو يسايسلا ماظنلل ةلماكلا ةطرقمدلاب بئاطت
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 ' مكح لمج يف ةماه زئاكر ضيوقتب ددهتس ةلماكلا ةطرقمدلا هذهو

 نييطارقميدلا نإ - (ةيطارقوريبلاو «يلاحلا شيجلا ,ةيكلملا ) - ةيزاوجربلا
 كلذلمهو «بلاطملا هذه قيقحت نع نوزجاع مهتعيبطب نييزاوجربلا

 . يخارتلاو ددرتلاب مهيلع موكحم  اهتاذ مهتعيبط ببسب -

 عفد يف نورمتسي يخارتلا اذه مهدقنب «نويطارقميدلا نويكارتشالاو

 نم ًامسقو ءمههابشأو نييراتيلوربلا ,رثكأف رثكأ ,نوبسكيو :نييلارييللا
 ىلإ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نم مهمولوحيو ,مهفوغص ىلإ ةريغصلا ةيزاوجربلا
 دقنن نأ بجي اننأب لوقلا نكمي فيك نذإ .ةلماعلا ةقبطلا ةيطارقميد

 اهعفد ةمهمب طونم اهءازإ ائفقوم « نكلو » «ةيلاربيللا ةيزاوجربلا ىخارت

 -ةطخلا يعضاو نأ ىلع للدي حضاو طلخ اذه نإ ؟ اذامل ؟ رثكأ ةأرج ىلإ
 كلت ىلإ اودتراو « ءارولا ىلإ اوعجر دق مهنأ امإ ,ةديدجلا اركسيالا ةئيه

 بترتي ناك نيحو « ءالجب مهتقيقح ىلع نويلاربيللا اهيف زربي مل يتلا مايألا
 نوقلزني مهنأ وأ ءمههاوفأ حتفل مهليمتسنو مهضرحنو مهظقون نأ انيلع

 ىلع رثكأ ةأرج ىلإ نييلاربيللا عفدي) نأ عيطتسي ءرملا نأ ةركف ىلإ رثكأ
 .: (نييراتيلوربلا ةأرج باسح

 ,.فقومو «سورلا نييكارتشالا نييطارقميدلا ةرظن ىلإ نيئيل ريشيو .
 ةكرح ءوشن ذنم «سورلا نييلاربيللا نم ةميدقلا « اركسيإلا ٠ ةفيحص

 ةقبطلا ةكرح ءوشن ءدب ذنم عيمجلا فرعي » :لوقيف ةيسورلا ةلماعلا ةقبطلا
 نأشب نييزوثلاو ؛نييداصتقالا » نيب ىرج دق عارصلا نإ «ًايلمع ةلماعلا
 رصنعلا دوجو راكنإ دح ىلإ بهذ لوألا قيرغلاف .ًاضيأ ةلأسملا هذه

 ىلع ريثأتلا يف ايراتيلوربلا ةمهم لفغأو ءايسور يف يزاوجربلا يطارقميدلا
 ةحاسم قييضتب هنإف -هسفن تقولا يفو ,عمتجملا يف ةضراعملا تاتفلا
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 ةدايقلا رود دصق ريغب وأ دصقب كرت ءايراتيلوريلل ىسايسلا لاضنلا
 ..لاضنلا » لارعلا ىلإ بسننو ءعمتجملا يف. ةيلاربيللا رصانعلا ىلإ ةيسايسلا
 ةيطارقميدلا راصنأ اضيأ لضان دقو .« ةموكحلاو نيلغتسملا دض يداصتقالا

 لاضنلا اذه نإ .هاجتالا اذه دض.ةميدقلا اركسيإلا يف ةيروثلا ةيكارتشالا

 ةلجملا روهظ تقبس يِنلا لوألا ةرتفلا : نيتيسيئر نيترتف ىلإ هميسقت نكمي

 . «مهظاقيإ» انلواخو و ؛ اهتبقعأ لا ةرتفلاو ؛ ينيديشويوفزوأ » ةيلاربيللا

 يطارقكدلا رصنعلا دوجو وهو الأ ءهكاردإ يف اولشف يذلا عقاولا ىلع

 هيب موقت يذلا يسايسلا طاشنلا ىلإ ةجاحلا انكردأو ءايسور يف يزاوجربلا

 ىلع رث ؤت نأ بجي ايراتيلؤربلا نأ اندكأ ابك .نيدايملا عيمج يف ايراتيلوربلا

 لجأ نم ةكرعملا ةعيلط حبصت نأ بجي اهنأبو , عمتجملا تاعاطق لك

 ٠. ةيرحلا

 ةتباثلا ةرتفلا| تأدب « ينيديشويوفزوأ » روهظ ذنمو» نينيل ا

 ًاجانربو ةفيحص نويلاربيللا ردصأ امدنعف .ةميدقلا اركسيإلا لاضن ن

 ىلإ ه عمتجملا » ىلع ريثأبتلا يف ايراتيلوربلا ةمهم تضرعت مهب :ًاصاخ

 رصق ةلماعلا ةقبطلا ييطارقميد ناكمإب دعي ماف ؛ يعيبظ وحن ىلع ليدعتلا

 ةضزاعملا حور ظاقيإو. نييلاربيللا نييطارقميدلا «ةعزعز ٠ درج ىلع مهلمع :

 ًايلج ادب يذلا ددرتلل يروثلا دقنلا ىلع اودكؤي نأ مهيلع ىحضأو «مهيف

 ْ : 17 يلوا نايك تفقولا ف

 فيلات ةقرنفت يذلا يكسو زكا ن. ي لاقمب اجت امانا نكنل كر

 نم يتآلا رطخلا يأ « يلخادلا رطخلا » ناونعب ةيلاربيللا « ينيديشويوفزوأ » ا

 لوح :نيئيل رظنأ ء16 ٠ 59494 ص ال دلجملا :ةلماكلا لابعألا :نينيل )١6(
 . 1١١8- 1١١. ص قباس ردصم .ٍيرك يرخف . ةفاحصلا
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 اهعضو يتلا ةطخلا سيل «نويلارييللا هفاخي ام» :لوقي «ةفرطتملا بازحألا

 حلات نيلاربللا نم ةيلكش دويعو عارشتا ةطخ.ءاركسإلا وررخ

 بازحألل ةيروشلا ةيكارتش *الا فادهألا نم نوفاخي مهنإ .نييروثلا

 , 90. ةفرطتملا

 .رمتؤم يف رجفنا يذلاو ؛ةيسورلا ةيلاربيللا نم نافلتخملا نافقوملا ناذه :

 ' نع ناربعي اناك “٠1 ماع يفاثلا يمورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا

 . ايزاتيلوربلا ةيروتاتكد ةلأسم نم نييجولويديإ نيفقوم ْ

 ريرحت ةثيه هتدعأ يذلا «جئانربلا عورشم ةشقانم لحارم ىدحإ يفف

 ١ :.ةرابع فؤنانيب طقسأ اأو. ماع لئاوأ يف .ةميدقلا «اركسيإلا»

 ىلع هتاظحالم يف نينيل بتك ددقو.؛ًامامت : ايراتيلوربلا ةيروتاتكد . ٠

 ةراشإلا عورشملا يف تفذُح دقل ؛ :لوقي فونانيب جمانربل يناثلا عورشملا .'
 فارتعالا نإ فاضأو :«ًالصأ هيف ةدراولا ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ىلإ

 ' رتهوجب ,مصفني ال .ًاقيثو ًاطابترا طبترم ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ةرورضب

 ش ةيروشلا ةقبطلا يه اهدحو ايراتيلوربلا نإ , لئاقلا'' يعويشلا نايبلا ٠
 رجفت يطارقميدلا يكارتشالا لابعلا بزجل يناثلا رمتؤملا يفو . (5 اعف

 1 . دقن : ايرانئيلوربلا ةيروتاثكد ةلأسم ؛ةلأسلا سفن لوح ًاضيأ عازصلا

 تمدقت يذلا جمانربلا عورشم ىلع هموجه دعب ؛فوميكأ . ب.ف بلاط

 نسم ًايئاهن ابيراشيلوربلا ةيروتاتك د بلطم داعبتسا :« اركسيإلا » هب

 . .جمانربل

 .قباسلا ردصملا (؟5)
 . 784 ص 1 ج ؛ةلماكلا تافلؤملا :نينيل (؟10)
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 يكارتشالا فقوملاب هنارقأو فوميكأ فقوم نينيل فصو دقو
 مما اهيلع قلطأ راكفأو ءارآب اومدقت دقل » :رمتؤملا يف :لاقو . يحالصإلا

 .. "2 ايراتيلوربلا ةيروتاتكد راكنإ دح رمألا مهب غلب دقل .ةيزاهتنالا

 «بزحلل يدايقلا رودلل ةبسنلاب نينيل يأر ىلع ًافينع مهموجه ناكو

 نمضتي نيح «بزحلا نأ اونلعأ ذإ ءايراتيلوربلا ةيروتاتكد ماظن يف
 نسم يلاتلاب اهمرحيو ًابناج ةلماعلا ةقبطلا ىَّحنُي ةطقنلا هذه هجمانرب
 تغيص ه :لوقيف شاقنلا نم ةرقفلا هذه نينيل درويو .يقاذلا اهلالقتسا
 ةيروتاتكدب ةقلعتملا يأ) ةيسايسلا ةطلسلا ىلع غاليتسالاب ةقلعتملا ةرقفلا

 ثيحب ؛ىرخألا ةيطارقميدلا ةيكارتشالا جماربلا عم ةنراقملاب ( ايراتيلوربلا
 رود نأش نم هنأ «لعفلاب فونائيب همهف ام اذهو ءاهنم مهفي نأ نكمي
 امهلزعي نأو فلختم عقوم يف اهدوقي يتلا ةقبطلا عضي نأ دئاقلا مظنتلا
 , "9 رخآلا نع دحاولا

 طسو يف نيرصاعم 7 :نييدنوريج ه مما ءالؤه ىلع نينيل قلطأ دقو
 ىشخي يذلا ...يدبنوريجلا» نإ :لاقو ءةيطارقميدلا ةيكارتشالا

 «ةيطارقميدلا بلاطملل ةقلطملا ةميقلا ىلع فهلتيو ايراتيلوربلا ةيروتاتكد
 .« هنيعب يزاهتنالا وه امنإ

 ةضرتفم ةسسؤم » يه ايراتيلوربلا ةيروتاتكد نأ ىري يكستورت ناكو
 . ؛« بزحلا ةدايق نع ًاديعب ةيعيبط ةروصب ديعبلا يخيراتلا روظنملا يف أشنتس

 ةصاخلا ةرضاحملا ءيطارقميدلا يكارتشالا لامعلا بزل يناثلا رمتؤملا )١8(

 .١إ/4 ص ١504 وكسوم . بزحلاب

 . 711١ ص ا/ ج ,ةلماكلا تافلؤملا :نيئيل (؟9)

 . 887/٠ ص لج قياسلا ردصملا (8)
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 بزحلا لكشي نيح الإ ةنكمم حبصت نل ايراتيلوربلا ةيروتاتكد نأ : دكؤيو
 نإد :لوقيو ه:نآلا ةيرثكأ ةلماعلا ةقبطلاو يطازقميدلا يكارتشالا

 تاحالصإلا لييس يف لضانت ىيهو ققحت ءةيطارقميدلا ةيكارتشالا

 , 50و ايراتيلوربلا سف حالصإلا يأ  يباسألا اهحالصإ

 ةلأس بزحلل يدايقلا رودلا نع ءنيئيل راكفأ ترصتتا دقو

 . يناثلا رمتؤملا يف جمانربلا ةشقانم ءانثأ ءايراتيلوربلا ةيروتاتكد

 ةدايق ىلع رداق يروث يقبط بزح مظنت ةمهم ىلع جمانربلا دكأ دقف
 يسايسلاو يعاتجالا ماظنلا لك دض ايراتيلوربلا لاضن رهاظم لك
 لامعلا بزحل يناشلا رمتؤملا هرقأ يذلا ءجمانربلا دنكأ امك » رصاعملاو

 اهنم ًايعس ؛ ةيطارقميدلا ةيكارتشالا » نإ «يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا

 يف اهميظنتو ةيملاعلا ةيخيراتلا اهتلاسر ةيدأت يف ايراتيلوربلا ةدعاسم ىلإ

 دوقيو :ةيزاوجربلا بازحألا لك ةهجاوم يف فقي « لّمفم يسايس بزح
 : .« يقبطلا اهاضن رهاظم“ لك

 لبق كلذو «جماربو عيراشم ةدع دعأ دق ناك نينيل نأ ظحاليو

 راكفأ نمضت يذلاو ءبزحلل جمانرب لوأل ةميدقلا ؛ اركسيإلا » :ةشقانم
 1490 نجسلا يف اهبتك يتلا جماربلا تاعورشم يف ةيساسألا نينيل

 . ايريبيسي هافثم يف وهو نينيل دعأ 69 ماع رخاوأ ينو . ")4

 ضعب يف قرطتي ناك دقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ء ديدج "7 جمانرب عورشم

 ,انجمانرب »و «سورلا نييطارقميدلا نييكارتشالا ماهم.» لشم هبتك
 11١80 ص .قباس ردصم ,ةفاقثلا يف ءفونوبروج )١"1(

 4١ 2 1١١. ص .؟ ج .ةلماكلا تافلؤملا :نيئنيل ("؟)

 . 15١١-588 ص 5 ج .قباسلا ردصملا (")

00 



 «ةيعارزلا ةلأسملا» و «نيحالفلاو لابعلا بزح ه و ؛ةلجاعلا انتمهم »و
 يف ةيموقلا ةلأسملا»و «فيرلا ءارقف ىلإ »و «سكرام داقن »و

 «ايسور يف ةيلامسأرلا روطت » و ٠ بعشلا ءاقدصأ مه نم ه و "9 انج انرب
 فوفص يف ثدح يذلا ماسقتالا نم مغرلا ىلعو "85 ؟ لمعلا امو

 دقف «بزحلل يناثلا رمتؤملا لالخ يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا
 عون نم بزح ءاشنإ ناك رمؤملل يماسألا رودلا نأ ىري نينيل ناك
 ميدقلا ؛يوركسيإلا ه هاجتالاو «ةيفشلبلا » نيب لصاوتلاو ,ديدج

 رمتؤملا ةمهم موقت تناك ام ين » :لوقي بتكف . ةيطارقميدلا'ةيكارتش ثالل

 يتلا ةيميظنتلاو ةيئدبملا سسألا كلت ىلع يلعف بزح ءاشنإ يف ؟ ةيسيئرلا

 اذه يف هلعفي نأ رمتؤملا ىلع ناك ام.امأ .اهتغاصو ءاركسيإللا ٠ اهتحرط

 «اركسيإلا ١ طأشن همسح .لبق نم ًاموسحم ناك دقف .طيضلاب هاجتالا
 ةيبلغأ لبق نم طاشنلا اذهب فارتعالا همسحو «تاونس ثالث ىدم ىلع

 | بزحلا جمانرب احبصي نأ اههاجتاو ؛ اركسيإلا ٠ جمانرب ىلع ناك .ناجللا
 ماظن يف رذجتت نأ "9 ةيميظنتلا هاركسيإلا ٠» ظطخ ىلعو .ههاجتاو
 ش : 1 .بزحلا

 ةفشانملاو ةفشالبلا نيب عارصلا راد 11.4 - 14. يماع فو .

 نلقاك 187-145 صا 4 ءزجلا ء510 - #27 ض ؟ ج .قباسلا ردصملا (*4)
 70 118 نص ل جاء". ص ياووعلاو ءزجلا 5897 1

 : 1 لدي
 ءاما/ 01 ءا1م5 ص ءزجلا جال 0116 ص ؟ ج «قباسلا ردصملا (ه(

 لج الوم "0 ص 35ج لام كف ص 6 جلال كك اقل
 ا ل11 ول ل لك ص

 - , 198 ص ءقباسلا ردصتلا فؤتوبروج (91)
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 تأدب 19+ 4 ةياهن ذنمو ءيبزحلا مظنتلا ءىدابم لوح ةيسيئر ةروصب
 اهلكش ذخأت يهو تافالخلا هذه ١1٠0 ماع دهشو :ةيسايسلا تافالخلا

 يطارقميدلا يكارتش ثالا بزحلل ثلاثلا رمتؤملا ةفشالبلا دقعف . يثاهنلا

 مهرمتؤم ةفشانم لا دقع اهسفن ةرتفلا فو ع( ه ويام) ندنل يف يسورلا 1

 يف ءايسور جراخ يف نيهاجتالا نم لك ةفاحص تماق دقو .فينج يف
 نيب يساسألا فالخلا ناك 15٠١0 فيرخ يف . امهنيب يركفلا عارضلا ةرولب

 ةفاحص تئاكف «ىسورلانامربلا» امودلا نم فقوملا وه نيهاجتالا

 ماغ تماق يتلا ةروثلا يف رارمتسالاو :نالربلا ةغطاقم ىلإ وعدت ةقشالبلا
 9 هيف كارتش ثالا يلإ وعدت ةفشانملا ةفاحص تناك نيح يف 6

 ةرازو» راعش بناج ىلإ ةفشانملا ةفاحص تفقو اوك ماع يفو

 .ةيراعي ةيلينت ةبج .يبوكت لإ وعيب  ةفش ةفشالبلا ةفاحص تناكو ٠ امود

 ةفاحصلا تضوف 00100 .0 ماوعأ لالخو ءايسور لخاد 0

 نع تربعو . ينلعلا اهدونجو انيسور خيرات يف .ةرم لوأل ةبكارتش

 ناكو .ةغشاتملاو ةفشالبلا يأ ءَنييسْيَنرلا نيهاجتالا نم لك فقاومو 00

 ةيسورلا ةيزاوجربلا نم فقوم ديدحت لوح نيهاجت الا نيب يسايسلا فالخلا

 ةموكح) نييلارييللا نييزاوجربلا دئاست ةفشانملا ةفاحص 'تناكف . ةيلاربيللا
 نع ةكلاملا تاقبطلا نم يعجرلا حانجلا ءاصقإ مهتلواحم يف ( يكسنيك
 ىقلت ةدناسملا هذه نأ ىرت ةفشالبلا ةفاحص.تناكو «ةيسايسلا ةطلسلا

 . 2 تنناك كلذلو .ةروثلا تناخ ةيزاوجربلا نأو ةصاخ «لابعلا ةيلالقتسا
 - لأضتلا دئيعصت ىلإ رسب تاكو «ةيزاوجربلا ع ىلع زكرت

 5 قلق ساعم كب ةاقوعاسانات: علق: تمسصستععانمد 2 حاممع ةاصنوهلعب ادلتف (مب

 الويل - 114148: 1979 مو - 100 - 102. ا

00 



 , 80 « يريهايجلا

 ةيقبطلا ىوقلا ليلحت لوح ةفشانملاو ةفشالبلا نيب فالخلا رولبت دقو .

 مهعمو ةفشانملا ناك 1١.508 - 19٠019)*(. ةيسورلا ةروثلا يف ةكراشملا

 ناتيسيئر ناتوق الإ ايمور يف سيل» هنأ نوري سورلا نويلارييللا
 ىوقلا لك اهعمو ةيزاوجربلاو .قلطملا مكحلا) ناتعراصتم
 | لوقي .ةيسيئر ىوق ثالث دوجوب نولوقي ةفشالبلا ناكو .ه ( ةيطارقميدلا

 ركسعم :عراصتت لظتسو عراصتت ةيسيئر تاركسعم ةثالث ةمث و ("*) نئيل

 بذج زكرم اهفصوب ةيلاعلا ةيطارقميدلاو :يلارييللا ركسعملاو ,ةموكحلا
 .«ةماع ةيطارقميدلا ىوقلا لكل

 ةسايسلا ليباحأ نم ةلوبحأ ىطقف نيركسغم ىلإ ىروقلا ميسقت نإ
 الو .ًانايحأ ةلمانعلا ةقبطلا يديؤم ضعب فسألا عم لضث ةيلاربيللا

 عيطتست الو .ةصاخلا اهتسايس لعفلاب ريدت نأ ةلماعلا ةقبطلا عيطتست
 « يناثلا عم لوألا ركسعملا تاعازن رمثتست نأ  ةيلارييللا ةيلاعلا ةسايسلا

 نكارتلوال نك للا كاراسي ةدنلاو ةقيقدل ولو َعَدْخت نأ نودو
 تاركسعم ةث ةثالث ىلإ ىوقلا مسقت مت ةرورض تكردأ اذإ الإ ءةغرافلا

 1طالر 2. 3. ْ (8)

 راد دقو اهنيب تاضقانتلا عيمج صاخ لكشب تقولا اذه يف تزرب دقو (*)

 :ةيلاتلا لئاسملا لوح يرظنلا عارصلا

 .ايسورل يخيراتلا روطتلا ريصمو 1106-1901 ةروث مييقت -
 ىطارقميدلا ىكارتشالا لايعلا بزح رودو ةلماعلا ةقبطلا ةنميه ةيمهأ

 .ةيروثلا ةيلمعلا يف ,

 سكرام ملاعتل ةيرظنلاو ةيفسلفلا سسألا مهف -

 . ١97 ص ١ ج .ةلماكلا تافلؤملا : نينيل (عق)

 ةم



 لب «ءبسحف عادخلا بنجتت نأ ةلماعلا ةقبطلا ىلع سيل نكلو .ةيساسأ

 ةيطارقميدلل يسيئرلا دنسلا مهفصوب نيحالفلا كرتت الأ ًاضيأ اهيلع

 . ؟:7:لايعلا تارهم يه كلتو .ًاضيأ مه نوعدخي ؛ةيزاوجربلا

 ةيزاوجربلا ةروثلا » نأ ىلإ ءليلحتلا اذه ىلإ ًادنتسم .نينيل ىريو

 ةرورض ةيرورض ةيزاوجربلا ةروثلا .ةجرد ىصقأ ىلإ ايزاتيلوربلل ةديقم

 ًاعاستا رثكأ ةيزاوجربلا ةروثلا نوكت ام ردقبو . ايراتيلوربلا حلاصل ةقلطم
 ةيزاوجربلا دض ايراتيلوربلا لاضنل رثكأ تانامض رفوتت , ًاكسامتو ًامسحو
 ةروثلا نأ ىلإ ءانه نم صلخن نأ ةبسانملاب انتكميو ..ةيكارتشالا ليبس يف
 .« ةيزاوجربلل اهنم ايراتيلوربلل ام ىنعمب ديفأ ةيزاوجربلا

 ديفملا نم هنأ وهو :طبضلاب يلاتلا ىنعملاب ةديكأ ةقيقحلا هذه )
 ايراتيلوربلا عم اهعارص يف ميدقلا اياقب ضعب ىلإ دنتست نأ ةيزاوجربلل
 الأ ةيزاوجربلل ديفملا نمو . كلذ ىلإ امو مئادلا شيجلا وأ يكلملا مكحلاك

 الا يأ .اهضعب ىلع يقبت نأ لب .ميدقلا اياقب ىلع غلاب مزحجب يضقت
 نوكت الأ ,ةيئاهنلا اهتياغ ىلإ لصت الأ .ًامامت ةكساتم ةروثلا هذه نوكت
 ةيسورلا ةروثلا نأ نوري ةفشانملا ناك انيبو (؛9(ةنداهم ريغو ةمساح

 نم حبصأ هنأ نوري ةفشالبلا ناك «ةيزاوجربلا ةيروتاتكد ىلإ يدؤت

 ةيسايس ةوق ىلإ ةلماعلا ةقبطلا تلوحت دقو ءةيسورلا ةروثلا يف نكمملا

 ةيروتاتكدلا » اهنأب نينيل اهفّرع يتلا «بعشلا ةطلس ىلإ يدؤت نأ ,ةلقتسم
 ةيروتاتكدلا هذه عباطو (*9نيحالفلاو ايراتيلوربلل ةيروثلا ةيطارقميدلا

 17-538 ص ١١ ج .ةلماكلا تافلؤملا :نينيل )5٠١(

 1 . 41 ص قباسلا ردصملا.(١4)
 1١148 ص «ةفاقثلا يف .فونوبروج .ف.ن (4#؟)
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 ةقيرطو ةيكارتشالا ةيروتاتكدلا نع اهل ًازييمت ةيطارقميد « اهنأ
 . "57. اهنيوكت

: 

 1 (ةيطارقمدلا ةروثلا غةيطارقمدلا - رتشالا انططخ ) هياتك ينو

 1 ةيضق نع ايراديلوزبلا داعيإ ىلإ و نيديل ددت

 .ًايئاخ ًافقوم اذه ناكو ةرونلا

 ةفاح لإ اهعومج يف فقتي ةيزاوجربلا نإ » ؛نينيل حضوأ دقو :

 دضو ةروثلا دض «يدادبتسالا مكحلا بناج ىلإ يأ .ةداضملا ةروثلا

 , 440 , ةينانألا ةيقبطلا اهحاصمىبلت نأ درجمب «بعشلا

 مل ميرو لوما ول ٠5 ماوعأ ثادحأ جئاتن المج نينيل بتك دقو ش

 ةيشحولا هذه لثم «ةروثلا ءانثأ ملاعلا نم ناكم يأ ف ةيزاوجربلا رهظت

 اذه نلف .ةميدقلا ةطلسلا .عم قيثولا داحتالا اذه لثمو « ةيعجرلا

 غم قداصلا فطاعتلاب ديعب نم ولو يحوي دق ءيش يأ نم 6 ررحتلا ٠

 0 اندنع ترهظأ ابك «ةيناسنالا ةماركلا ىلع ظافحلاو , مدقتلاو ةفاقثلا

 لوح. « ةفشانملاو ةفشالبلا نيب «فلتخملا.يسايسلا فقوملا نأ ظحالن اذكه:

 يناثلا رمتؤملا لبق ًادوجوم ناك يذلاو .ةيسورلا: ةيلاربيللا هيزاوجربلا

 لالخ رخفناو و٠ “٠٠ ماع يف يسورلا يطارقميدلا يكازتشإلا بزحلل

 .كإ 19٠06-١5017 ةروث لالخ زوطت . بزحلا ماسقنا ىلإ ىدأو..رمتؤملا

بلا ةدايق ةركف نم ينفشلبلا هاجتالا قلطني ,ةرؤثلا نم ددحم فقوم
 ايراتيلور

 . لاعلل ةيطاربقميدلا ةيروتاتكدلا ٠ ةماقإل «نيح الفلا 3 اهداحتاو ةروثلل

 :.58 ص 17 ج ةلماكلا تافلؤملا : نينيث (:+)

 0 16 ص 15ج . ةلفاكلا تافلؤملا :نينيل (55))

ءقباس ردصم «ةفاقثلا يف .فونويروج .(:6)
 . ١ 58 نص 
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 , ةروثلل نيلاربيللا ةدايق ضرتفي وهف يفشنملا ماجتالا امأ 4« نيحالفلاو

 ١. ةيزاوجربلل ةيطارقميدلا ةيروتاتك دلا ١ ةماقإل ء ةيطارقمعدلا ةيزاوجربلا

 ةماعزب ةفشانلاو «نينيل ةماعزب ةفشالبلا نيب-فالخلا-نأ ظحاليو

 لوح ناك امنإو ءيزاوجربلا انيسور روطت لوح نكي مل «فونيترام
 ايسور روطت نإ » ىري نينيل ناك دقف . روطتلا اذه هيف ريسي يذلا قيرطلا
 : ىلع متي نأ نككمملا نم هنكل ءيمتج وهو هرمأ' مسح دق يزاوجربلا»

 ةيكلمو ةيكلملا ىلع ءاقبإلا) : سوربلا : ىمسملا لكشلا ىلع .نيلكش
 هذه ىلع ةيزاوجرب يأ « ةيوق ةيحالف ةقبط ةماقإو ءمهيضارأل نييعاطقالا

 ةيروهمجلا) « يكريمألا » ىمسملا لكشلا ىلعو (خلإ ةيخيراتلا ةيضرألا

 يأ ءعرازملا ءاشنإو «ضرألل نييعاطقالا ةيكلم ىلع ء ءاضقلاو ةيزاوجربلا

 عضول فينعلا ميطحتلا قيرط نع «ةرح ةيزاوجرب ةيحالف ةقبط ءاشنإ
 نأ ايراتيلوربلا ىلع و هنأ ىلإ ريشيف نينيل درطتسي مث ؛(49 (مئاق يخيرات:

 كني حصرا ىوق روطتل :رفوي هنأل «يناثلا قيرطلا ليبس يف لضانت

 . 007« ةعرسلاو ةيرحلا .نم ردق ربكأ ةيلامسأرلا

 | ام اذإ د هنأ ىري .«ناتيروتاتكدو هباتك يف 5 ناكو

 :.. فلختم دلب يف ةطلسلا مامز ام تقو يف كسمت اهسفن ايراتيلوربلا تدجو

 ,ةيككارتشا ةروثل ةأيهم ةيعوضوملا فورظلا هيف نوكت ال تقو يف ءام
 نم نيكمتي نل لارعلا بزح نإف «يروث رايت ةجوم ىلع ةفدصلاب ةلومع
 نوكيس هرود نإف «ببسلا ادور انراتيلورلا ةيروتاتكد ةميج عالظيفالا

 .(140 , ًاسلفم ًارود اح

 . 150 154 ص 16ج ,ةلماكلا تافلؤلل نينيل 0(

 1١5٠. ص «ةفاقثلا يف ...فونوبروج .ن.ف٠( 41)

 .014- 07" ص «2 15٠00 فينج «ناتيروتاتكد » فونيترام . س.أ (18)
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 « خيراتلل يداملا مهفلا ه هياتك يف  (ةفشانملا نم ) - يكستواك ىريو

 .ةطلسلا ىلع اهئاليتسا دعب ىتح «يلامسأرلا ملظلا نم ايراتيلوربلا ررحت ٠ نإ
 يداصتقالا عباطلا تاذ ةيرورضلا تامدقملا دجوت مل اذإ نكمم ريغ رمأ

 , 280 عرخآلا اهضعب يف يركفلا يونعملا عباطلا تاذو . صلاخلا

 .ايسور يف ةيكارتشالا ةروثلا قيقحت ةيناكمإ مدع ىري فونافوس ناكو
 «فلختلا اذهل نكمي فيك ... » لءاستي ناكو ًايفاقثو ًايداصتقا ةفلختملا

 لازهلا اذهل ءىضوفلا هذمل ء,ةيحالفلا «ةريغصلا ةيزاوجربلا ةيتبلا هذهل

 ؟ برغلا نع لزعمب عمتجملل يكارتشالا ءانبلا ةداعإ عم مءاوتي نأ غلابلا

 ةجيتنلا نأ نينيل ىريو .«؟ ةيملاعلا ةيكارتشالا ةروثلا غلبن نأ انل فيكو

 ربصب رظتننس .رومألا لجعتسن ال نأ انيلع» يه موهفملا اذهل ةيسيئرلا

 ش 20:0« اهتفاقثو ريهابجلا يعو ىوتسم عافترا

 مهن[ » ةيسورلا ةيزاوجربلا يجولويديإ نع لوقي نينيل بتك دقو
 , 00« ةيطارقميدلا راكفأ طسبأب مهل ةلص لك اوعطق

 ءادزيفز ءايانرايلوب » يتلجم يف ءاج ام ًادقتنم نينيل بتك دقو

 هتلاقم يف )١19.03( «اروتلوكو ادويوفس »و (15905-1906)

 ناك يذلا تقولا يف ٠ :لوقي ه يلابعلا بزحلا تاههمو تيداكلا راصتنا ه

 ةيركسعلا ةيسيلوبلا ةيروتاتكدلاو  وكسوم يف تفخي تاقلطلا توص هيف

 ةمئاق يعابجلا بيذعتلاو تامادعإلا تناكو , رصنلاب ءافتحا اهمئالو عقت

 19171١ دارغنيئيل -وكسوم « ؟ ج ٠« خيراتلل يداملا مهفلا ٠» يكستواك .ل (59)

 1 .686 ص

 . .51؟ ص 5 ج .ةلماكلا لابعألا «نينيل (60)
 .097 ص - ؛ج - نينيل )0١(
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 مالك ؛ ادزيفز .ايانرايلوب » يفددرت اهلك ايسور يف قاسو مدق ىلع

 بازحألل ةعباتلا بازحألا ناجل دضو ءراسيلا نم ينآلا فنعلا دض

 , 09« ةيروثلا

 «ةدييدجلا ةينانيرلا ةديرجلا ٠ يف سكرام تاباتكب نينيل دهشتسيو
 :نيتجيتن نع ترفسأ اهنأ ىري ١84/8(., ماع) ةيناملألا ةروثلا نعد
 .بعشلا ةدايسل يلعفلا زاجنالاو عمجتلا قحو .بعشلا حيلست ةهج نمف
 يأ .نامسناه -نزواهبماك ةرازوو ةيكلملا ىلع ءاقبإلا ىرخأ ةهج نمو

 .ةريبكلا ةيزاوجربلا لثمم ةموكح

 ىلإ اهتعفد.يتلا ج تا د ا دقف اذكهوو»

 تاذ تايرح بسك دقو :رصنلا بعشلا ققح دقل . يمتحلا فارخنإلا

 نكلو .هدي ىلإ لقتنت مل ةيروفلا ةطلسلا نكلو « مساح يطارقميد عباط

 حمس .دقل .لمتكت مل ةروثلا نإف راصتخابو .ةريبكلا ةيزاوجربلا دي ىلإ
 ةيزاوجربلا ولثمم رهظأ دقو ءةرازولا ليكشتب ةيزاوجربلا يلثما بعشلا

 عم فلح مهضرعب .هءارو نوعسي اوناك يذلا ام روفلا ىلع ءالؤه ةريبكلا

 , 59 « ةيطارقوريبلاو ةميدقلا ةيسوربلا ءالبنلا :ةقبط

 دري وهو  ةقباسلا سك رام تاملكب هداهشتسا دعب نينيل لوقي

 ةماعزب ةفشانملا هعفري يذلا -« ةيسيسأت ةيعمج عظنت.رارق » راعش ىلع

 لجأ نم يفكي ال يلعفلا ةيسيمأتلا ةيعمجلا داقعنا ىتح » هنأ -فونيترام

 . 5848 ص ء 1١ ج قباسلا ردصملا (68)

 نع ًالقن ء 1844 ربمتبس ١4 ءوينوي 5 .ةديدجلا ةينانيرلا ةديرجلا :رظنأ (0)
 . قباس ردصم « ميرك يرخف
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 هدي ىلإ لقتنت نم ىلع فقوتت ةلأسملا نأل .ةروثلل مساحلا رصنلا قيقحت

 لايعلا يأ بعشلا دي ىلإ مأ نامسناه - نزواهيماك دي ىلإ . ًاروف ةطلسلا

 ةزوحب ةطلسلا نوكتس ىلوألا ةلاحلا يف ؟  ةيطارقميدلا ةيزاوجربلاو

 مراعلل ًابزح ءاقبلا) ةيرحو (دقنلا ةيرح) ايراتيلوربللو , ةيزاوجربلا
 .« ةفشانملا هب بلاطيو فوناخيلب لوقي ابك - (ةفرطتملا ةيروثلا

 هانع :يذلا ام ءربكأ ةقدب ,ددحن نأ نآلا ىقبي » نينيل نينيل درطتسيو

 يللا تالا (ةيطارقميدلا ةيزاوجربلا ) و سك رام

 .« ةريبكلا ةيزاوجربلل ضيقنك هزبيمتل

 لاق نم ذوخأملا « يلاتلا عطقملا يف هدجن لاّؤسلا اذه ىلع ًاياوج نإ 8

 ' ةروثلا) 185/8 ويلوي م خيراتب «ةديدجلا ةينائيرلا ةديرجلا يف رشن

 ماع ةيسنرفلا ةروخلل ماع ماع الإ ثنسل 48١م 1 ةيناملالا

 .( ١48

 «ليتسابلاب.ةحاطإلا نم عيباسأ "٠ دعب « ١749 سطسغا يفف )
 .ةيعاطقإلا تافلخملا عيمج ىلع , دحاو مويب :يسنرفلا بعشلا رطيس .

 ترطيس «سرام سيراتم نم رهشأ ةغبرأ دغب 0184 ويلوي ١١ يفو

 .« يناملألا بعشلا ىلع ةيعاطقالا تافلخملا

 «ةيسنرفلاو ةيناملألا نيتروثلا نيب قرفلا ىلإ ًاريشم « نيتيل هع

 اهءافلح كرتت مل 217/85 ماع يف ةيسنرفلا .ةيزاوجربلا نأ ىلإ ريشيف
 اهمكح نأ كردت تناك دقف .جرح زكرم يف ,ةدحاو ةظحل «نيحالفلا

 كالملا ٍنمم نيحالف ةقبط قلخو فييرا يف ةيعاطقالا ريمدت ىلع مئاق .

 1 . رارحألا
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 ةزخو ةيأ نود «تناخ دقف ء184/ ماعل ةيناملألا ةي رع ربلا امأ
 | ءاهدبك نم ةذلفو ةيعيبط اهءافلح رثكأ اوناك نيذلا نيحالفلا ءريمض :

 نإ .ةيطارقتسرالا مامأ فوقولا نع ةزجاع تناك مهنود نم يقلاو
 ونه ,.(يمهو ) راتس تحت اهيلع ةقفاوملاو ةيعاطقإلا قوقحلا رارمتسا
 ضخمت دقل ) . ١654 ماعل ةيناملألا ةروثلا ةجيتن يه هذه - ضيوقتلا
 .(ًارأف دلوف لبجلا

 ةزجانلا ةيسنرفلا ةروثلا نع فلتخت ةصقانلا 1 ةيناملألا ةروثلا نإ - ١

 لب .ًامومع ةيطارقميدلا ةيضق ال «تناخ دق ةيناملألا ةيزاوجربلا نأ ببسب .

 . صوصخلا هجو ىلع نيحالفلا

 ةروشلا زاجنإ ساسأ وه نيحالفلا نم ةرسح ةقبط قلخ نإ - ١
 . ةيطارقميدلا

 مطحتو ةيعاطقإلا ةرخسلا ءاغلإ ينعي ةقبطلا هذه لثم قلخ نإ - ٠

 .ةيكارتشا ةروث ينعي ال هنكلو .يعاطقإلا ماظنلا

 : يأ «ةيزاوجريلل (ةيعيبط رثكألا) ء ءافلحلا مه نيحالفلا نإ - 4

 مامأ فوقولا نع ةزجاع مهنود نم يه يتلا «ةيطارقميدلا ةيزاوجربلل .

 لدبتسا يذلا قرلاو ةسوململا ةننطولا تامسلا نابسحلاب ذخألابو . ةيعجرلا

 .1500 ماع ايسور ىلع ًامامت قيطنت تايضرفلا هذه لك نإف «ةيعاطقإلاب
 'نإف ءسكرام اهحضوأ ابك ايناملأ ةبربت نم معتلاب هنأ كش كانه سيلو
 ةيروتاتكد : مساحلا ةروثلا راصتنال ديحولا راعشلا ىلإ لصن نأ انعسوب

 نأ يف كش يأ كانه سيلو .نيحالفلاو ايراتيلوربلل ةيزوث ةيطارقميد
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 |هنع.فشك ابك (بعشلل ) نايساسألا نانوكملا انه نيحالفلاو ايراتيلوربلا
 :نأ كش كانه سيلو . ةنئاخلا ةيزاوجربلاو ةدسافلا ةيعجرلا لباقم سكرام

 «نيحالفلا نونوخيسو .نوتوخي .ايسور يف. اهراصنأو.ةيلاربيللا ةيزاوجربلا
 كآلم .بنناج ىلإ .اوفقيل ةيذاك تاحالصإ ىلع نو رصتقيس مهنأ. يأ

 .لاضنلا اذه ىرجم فو .نيحالفلا نيبو .مهنيب ةمساحلا ةكرعملا. يف. ضرألا

 .ةياهنلا ىلإ نيحالفلا معد ىلع ةرداقلا يه اهدحو ايراتيلوربلاو ايراتيلوربلا

 لاضن حاجن نإف ءكلذك ايسور يف هنأب ًاريخأ كش نم كانه سيلو

 ةيطارقميد ةروثأ ينعيس «نيحالفلا ىلإ اهتمرب ضرألا لوحت يأ « نيح العلا

 يذلا ؛ كيرشتلا» وأ «ةيكازتشا ةروث ًادبأ اذه- - ينعي نأ .نود ةلماك

 نونيرونشلاو ةريغصلا ةشيزاوجرِلا ويجولوديدسيإ  هنع.ثدحتتي
 0 5 , 69 نويكارتش دضالا

 يف رولبت 'يذلاو..ةفشانملاو ةفشالبلا نيب يمايسلا فالخلا ناك .اذكه

 ماوعأ يف ”رجفناو «يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلل يناثلا رمتؤملا
 فالنخلا نع ًاريبعت ةيسورلا ةيلاربيللا نم فقوملا لوخ 7“ - 60

 .سك رام ريسفتو «يسورلا عقاولا ىلع ةيسكراملا قيبطت لوح يجول ويديإلا
 الل ل ا انه انينعي امو .خيراتلل

 ١90311 ةنس ةزوث حاجنب ءةياهنلا يف ترصتتا :يتلاو ,.تاونسي اهلبق امو

 ةفاحصلاو «بزحلاو :ةفاحصلا 'نيب ةقالعلا تددخ يتلا يه «ةيكارتشالا

 يأ“ :ةيطارقيدلا ةيزكرملا:ضاسأ ىلع موقت ةقالغ : مهو ,ةطلنسلاو,::
 : .ايراتيلؤربلا ةيروتاتكد ةطلسو ,بزحلا لبق نم ةهجوملا ةيطارقميدلا:

 لوأل عبط 10-2118 و 178 ص و دلجملا ,ةلماكلا لايعألا :نينيل 06 0
 لوح نينيل .عرك يئرطف نع الف . 31 ه ماغ فيت يف شارك يف ةرم“

 ا ا راد ةفاحصلا

 د



 ةميدقلا اركسيالا ليدب انيزاج اياشتوبار :.ةفيحص (ب )

 . نم لقأ لالخ ةيناثلا ةرملل نيني درفنا ٠ ماع ربوتكأ يف 1
 ةفشالبلا نم دييأتب ءاركسيإلا رادضإ رارق ذختا ذنم , ماوعأ ةرشع

 كن رارق ذاختاب -:فوناخيلب » ةماعزب ةفشانملا ضعبو

 نيذلا يأ :نريوختسل « مهاجا يخت عارضلا «ا1+ كراج اواو

 ١ .ةيسك راما ةينصت ىلإ توقد

 ٠ اتيزاج اياشتوبار و ةفيحص رادصإ لوح نينيل ناي يفوأ , 00

 رادصإ رارسق ذختا نيح لوألا هفقومل ًافالخ «ةحارص نينيل فرتعا
 ًايلتكت ًارهظم » ذخأتس اتيزاج اياشتوبار ةفيحص نإ ءاركسيإلا ةقيحص

 ةقفاوم ريغب تردص ةفيحصلا نا :يأ « ةفشالبلل ًايلتكت ًاعوزشم ةفصاوب

 ا ا و ا يم

 يه: نايبلا اذه يف تءاج يتلا تايشألا مهأ تناكو « ةفشالبلا : ٠

 تارظنم ككفتو ءاهب رمت ةيلارعلا ةكرحلا تناك يتلا ةقيمعلا ةمزألا - ١
 بازسطضالاو ,«بزحلا-نسم نيفقثملل يعاجلا هبش خورفلاو ( بزخلا
 *منهتالو ىلع اوقب نئيذلا نييطار قميدلا نييكارتشالا نيب: بذنبذعلاو

 ةريحلاو «ةلماعلا ةقبطلا .نم ةعساو تاعاطق ؛طنسو ةالابماللاو بائتك الاو

 نييكارتشالا نيب كانه :.:نينيل لوقي .:عضولا اذه نم جورخلا ءازإ

 .ناعالا ٍليلقو: بولقلا فاعض نهم ليلق ريغ ددغ .نييطارقميدلا

 : ,ةدئاسلا ىضؤفلا طسو مهمادقأ 'عقاوم ديدحت نم نمأيللا نيدعتسملا

 ١91٠١ ٌريمفون ف بتك ءاتيزاج اياشتوباز رادصإ لوح نايب :نيتيل رظنأ (00)
 «ادقاربلا ةقيحتص نم 17+ ددعلا يف 190 سرام 0 يف ىلؤألا ةرملل رشنو ٠
 ٠.88 ٠ ص 17ج ,ةلماكلا لامعألا ..
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 يكارتشالا لايعلا بزح .ريوطتو «بزحلا ىلع ظافحلا نم سأيلاو

 نودسعتسملا كشلوأ ؛ةيروشلا هديلاقتو هفادهأب «يسورلا .يطارقميدلا

 ىلع رصتقت ,ةقيض ةريغص تاقلح يف مهسفنأ لزعو ءاديعب فوقولل
 ..هباش امو ه يفاقثلا ٠» لمعلا

 اك ءادادبتساو ًافنع دشأ ةروصب رطيست تناك ةيطارقوتوألا نإ -

 دقو . لالغتسالا عاونأ ٍعشبأ ذختي ناك لاععلل يداصتقالا 0 نإ

 بزح ىلإ «ةيطارقوتوألل ةشحلا اهتضراعم نم ؛ةيسورلا ةيلاربيللا تلوحت

 ًايداعم ًافقوم نوذختي اوناك نيذلا «نييزاوجربلا نيفقثملل يوق ينالرب
 .ةلماعلا ةقبطللو ةيك"ارتشالل

 بيسب سيل «ةزرابلا تابوعصلا ضعب نم يناعي بزحلا ناك
 نم مدقتملا عاطقلا نأل لب ءبسحف بزحلا لخاد عارصلا ةدح دادتشا
 ةعيبط حوضولا نس يفكي امب كردي مل نيبطارقميدلا نييكارتشالا لابعلا

 . عارصلا اذه ىزغمو

 ةيروثلا ةقبطلا اهنا ةيسورلا ةلماعلا ةقبطلا ترهظأ دقو» :نينيل لوقي

 نم ىتح ءةيرحلا لجأ نم لاضنلل ديحولا دئاقلا .ةياهنلا ىتح ةديحولا

 عضو يف لمعت يهو ةلماعلا ةقبطلا نإو ه...٠ ةيزاوجربلا ةيرح لجأ
 اهبزح ليكشت ديعت نأ اهل دب ال ءآيعو رثكأو نيدحتم ءادعأ طسو ديدج
 ىلإ عيفدت اهنإ .يسورلا يطارقمئيدلا يكارتشالا لارعلا بزح . صاخلا
 ديدج طمن رهظي ايك ,نيفقثملا ةداقلا نم الدب لامعلا نيب نم ةداق ةمدقملا

 بزل تاطاشن لكب مايقلا نولوتي نيذلا «بزحلا ٍِق لامعلا ءاضعألا نم

 . انتفيحص هجوتت ديدجلا لماعلا اذه ىلإو ه ...«ةلقتسم ةروصب

 ةلحرم ىطخت دق لماعلا اذه نإ .لوألا ماقملا يف «اتيزاج اياشتوبار
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 ٠ ةجاجب هنإ .تاهمألا نيلب ىذغتي نأ وأ «ةيلوفط ةغلب بطاخي نأ يف.ةيغرلا
 ' ,مظني فيك «بزحلل ةيسايسلا فادهألا نع ءيش لك فرعي نأ ىلإ
 : ,©62 ةيلخادلا ةيبزحلا تاعارصلا

 ةيكارتشالا لخاد ,«يفوزوتوألاو يوفصتلا ه هاجتالا نإ - +

 ةيفشنملاو ةيفشلبلا ددهي ناك دقو ؛روذجلا قيمع ءةيسورلا ةيطارقميدلا .
 ءهاجتالا اذهل كرتشملا اههئادع ىلع مزقي امهنيب براقتلا ساسأ نإو ءعم

 .ةيسكراملا ةيفصت ىلإ فدهم يذلا
 «روذجلا اقيمع نآرايت ايه ةيفوزوتوألاو ةيوفصتلا نإ ٠::نينيل كوقي

 دق عقاولا يف نارايتلا ناذهف » . .« ةيفشنملاو ةيفشلبلا نَأش ةفدض ارهظي ملو
 لوألا تاونسلا لك ىلعو «ةيسورلا ةروثلا خنيرات لك ىلع اههتامصب اكرت
 نيوختلا ةيلمع جاتن عقاولا يف اره ءايسور يف ةيلارعلا ةيريهاجلا ةكرحلل'

 دلب ىلإ يعاطقإ دلب نم ايسور.اهب تلقتنا يذلا . يسايسلاو يداصتقالا
 ةيزاوجربلا تاقبطلا فلتخم اهتسرام يتلا تاريثأتلا جئاتن يهو . يزاوجرب

 , .(«ةلماعلا ةقيطلا ىلع

 نع ٍفازحنالا فشك وه..يجولويديالا ةفيحصلا فده نإ - 0:
 .فضشك وه ؛يمايسلا اهفدهو“. ةيسكراملا خيسرتو ةيطارقميذلا ةيكارتشالا
 كارقاةونس نيوكت. وه «يميظنتلا اهفدهو «ةيسورلا ةيزاوجربلا ةنايخ.

 ' 60.  يقيقح بزحل ةاون نوكت ةيطازقميد

 ةنفشالبلا .داحتا نسم 5558 ٍبزحلا ةوفص نإ » : نينيل لوقي

 . 316 785 ص 17ج ءةلماكلا لابعألا :نينيل (07)

 . اتيزاج اياشتوبار. رادصإ لوح نيئيل نايب ءقباسلا ردّصملا رظنأ ( 60)
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 نيدنيؤملا ةفشأنملاو (ةيزاوجزبلا ةفسلفلاو ةنقوزوتوألا ءاذعأ) نيتباثلا

 . لضفب سيلو رضاحلا تقولا يف ىلوتت قلاو (ةنوفصتلا ءادعأ) بزحلل
 ؛ « يطارقٍتدلا يكارتشالا لابعلا بزح يف يسيئرلا لمعلا «ىلكش فقوم

 انمض نأ دعب ءاهيسيسأتب ةفشالبلا نن موقن يتلا اتيزاج اياشتوبار-نإ ه
 معد ىلع «فوناخيلي ةماعزب» بزحلل .نيرصانملا .ةفشانملا دييأت

 ةيطارقميد ةيكارتشا ةوفص زيزعت فادهأ مدخلا فوس ,«انتاعوبطم

 اعورشم .هفصوب ًايلتكت ًارهظم ذختيس عوبطملا نأ بير الو .ةيقيقح
 , 60 , ةفشالبلل ايلتكت

 هب. تناهتسا ام نإ » : :لوقي.روهشب نإيبلا اذه رودص لبق نينيل بتك ..

 ويدقت يف تلاغبابنإ ٠0 ماع.ةروثل ةيزاوجربلا ةنانخ وه لامعلا ريهاج

 يقلا تايظنتلاي تناهتساو' ,ةيرحلا لجأ نم.حافكلا .يف ةيزاوجربلا ةوق

 .ةيضيرحتلا انضارغأل .دوسألا .يم يعجرلا امودلا ربنم مدختست نأ تلوإح

 ٍلاضنلا. نم ةصلختنملا "سوزدلا «سورلا لامعلا ريهامج نيب ءخبسرتو
 نب نييالملا .تارشع دوقين يطارقميد يكارتشا بزح قلخو .يروثلا

 !80/, ةيطارقوتوألا لم ديدج موجه و وحل سانلا

 -. اهتفيظوو ةفيجصلا . رودل ريبكلا هريدقتب نيئيل ءكسمت .انه ظحالاب .

 يذلا وهو. 15٠07 ماع ريمقوت يف اركسيإلا ريرجت ةئيه_قاقشنا دعبف

 ماع سلول 5 اتيزاج اياشتوبار رادصإ لوح نايب :نينيل رظنأ (هم)

 ةفيمتسم نما 7١؟ ددعلا نأ 15159/- ضرام ه يف ىوألا-ةرملل رشن: 1

 / .1540 7559 ص ء 17 دلجملا ,ةلماكلا لابعألا . ادقاربلا

 دلجملا «ةلماكلا لايعألا -و ويلوي ٠٠١ ددعلاو انهيز ١ ةفيحص :نينيل (0)

 ا .750 ص 1



 ةفيخحص رودنلص ىتحو ,ةفشانملاو ةفشالبلا ىلإ 14٠٠-2 ماع: اهأشنأ
 ريرحت سأرو .فحصلا نم ريبك ددع يف بتك «ء اتيزاج اياشتوبار »
 يف ةيبزح ةيطارقميد ةيكارتشا ربشن راد سسأ الل 01 رحم ىف: ٍاهضعب

 بزحلا ةيبلغأ مساب ةقطان ةفيحص ردصي ٠١ 1 ١ ريمسيد ايفو . بفينج
 ةنجلل لوألا عاتجالا يف نيعُب 15٠ 6 رياربف "1 يف .«ندويرف

 «يطارقميدلا يكارتش هلا لابعلا بزحل ثلاثلا رمتؤملا اهبختنا يتلا ؛ةيزكرمل

 . (يراتيلورب ) ةيزكرملا بزحلا ةفيحص ريرحتل ًاسيئر

 ثعبي نأ دعب .ايسور ىلإ فينج نينيل رداغي ا روكا بد د
 يف نينيل كراشي لذا 0 ريمفو يف . يراتيلورب نم 10 ودعا ةعيطملا لإ"

 . جريسرطب ناس يف (78- نم دادعألا) (نزيجايافون ) ةفيحص ريرحت

 (ايتسفزأ اديتراس) ةفيحص رئيزحت يف نينيل كزاشن- ١57 سرام يفو
 «جربسزطب ناش يف نينيل شيعي 155 ؤيلوي فو: (771 :ناددعلا)
 اك"( وبن ؛نذوتريق ءانلوف )'ةينلغلا ةيفشأبلا فحشملا زيرخت .يف ”كراشيو
 ةقينحنض“ نم' يئاثلاو لوألا“ ددعلا ريرحت "يف 1.7: ريمسيدت'يف كراش
 هدعلا ةيحاتتفا نيئيل بتكي « 15٠1 رياني يف .( كينجورو دونزليج )

 نم .اهلسري تالاقم. بتكيو «ةيفشلبلا ةيعوبسألا (ادورت ينرت) نم لوألا

 ببتكيو. ارامس يف (اكول اياكسرإس) ة ةفيحص ىلإ جربسرطب ٠ ناس

 ددعلا ةيحاتتفا بتكيو «ةيعوبسألا ( ادورت ينرت) نم يناثلا ددعلا ةيحاتتفا

 رياربف يفو .ةيفشلبلا ةيعوبسألا (شير هيتسورب ) ةفيحص نم لوألا

 قون ) ةيبدألاو .ةيسايسلا ةفيحصلا ةيحاتتفاو «(دوزتأ) يف بنكي.
 يفون ) :ةيفشلبلا فحصلا ررحيؤ .(جربسرطب نام) ةفيحصو .(خول

 «(ندويزف ) ةيلابعلا ةفيحصلا لمع ريدنو + (وخيا يثان «يراتيلورب ,خول
 يكارتش ثالا و ةيزكرملا بزحلا ةفيحص نينيل سأري ١9٠1 وينوي يف

 هي



 ةنس فقوذ دعب 18017 ربوتكأ يف , (يراتيلوزب ) يف بتكيو « يطارقميدلا
 .فصنو .

 ىلإ (يراتيلورب ) رادصإ لقنب ًارارق نينيل ذختي ١4017 ربمفون يفو ٠
 سيراب ىلإ بهذي ةئسلا ةيابث يفو «كانه ةفيحصلا ررحيو « فينج

 دير ةسائر نينيل لصاوي 1604 رياني يف . (500:كانه اهريرحت لصاويو

 . (يراتيلوري ) ةفيححص'

 ةفيحنم ةمهاسم لوح قافنالا ةدوسم نينيل عقوي 18٠ 4 را

 | رشني .١4 ويلوي يفو :(ادزيفز) ةفيحص رادصإ يف (ينراتيلورب)
 .ايفتاال يف ةيطارتيدلا ةيكارتح 00 لا مور سل

 اياشتوبار) ننم لوألا ددعلا ردصي ٠ ماع ربمفون قو

 نكي مل (اتيزاج اياشتوبار) ة ةفيحص رودذص قح هنأ ظحاليو , ( اتيزاج .

 نم ةوطخ لك عباتتو «ماظتناب ردصت ةيزكرم ةفيحص » ةفشالبلا ىدل
 ايك 001 ههجوت نع. ربعتو .. هلك بزحلا نع ةيباين ءةعومجملا تاوطخ

 : نأ مغر ,29(سئاب عضو ) يف هنأب بزحلا مالعإ نينيل فصو دقو
  ىوتسم غلبي مل سيراب يف ردصت تناك يتلا (اتيزاج اياشتوباز ) ةفيحص
  اهلبق  ةميدقلا اركسيإلا هتغلب ام ؛ةيتايفوسلا ةبرجتلا يف , اهتيمهأ

 ددعلا ءيراتيلورب 594 7448 ص.ء 18 دلجملا ؛ةلماكلا لامعألا :نينيل (10)

 1 3001 ]90م نسقولا#و ش

 .؟ة لص 06 دلجملا ,ةلماكلا لابعألا :نينيل (41)

 , "5759-311 ص 14 ج ,ةلماكلا تافلؤملا :نيئيل (76)
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 يسيئرلا طخلا عبتت وه انه انينعي ام نأ الإ ءاهدعب 1917 ماع ادقاربلاو

 عم دحتاو يفشابلا نينيل نأ ظحالي :كلذك .ةفاحصلا يف نينيل ةيرجتل

 هومسأ ام دض ء اهنيب يجولويديإلا فالتخالا مغر ؛ يفشنملا » فوناخيلب

 .نينيل دارفلا مث ءكلذ دعب ايهنيب عارصلا نأ الإ ؛؛ يوفصتلا هاهتالاو

 ١ رمتسملاو تباثلا نيئيل فقوم نع انتظحالم دكؤي ء1811 ةروثب ةطلسلاب

 ءددحملا ركفلاب مازتلالا ةرورض يف.صخلتي يذلاو ,ةفيحصلا نم

 ش . بزحلاب ةددحملا ةقالعلاو ,ةددجملا ةسايسلابو

 ةفشالبلل يركفلا رايتلا ةفيحص « ادقاربلا ٠ :(ج)

 يذلا) ينورلا يطارقميدلا يكازت زتشالا لايعلا بزحل سداسلا رمتؤملا يف

 ةيكارتشا ةففاقث ليبس يف لاضنلا ةلأسم و ه نينيل حرط (غارب يف دقع

 . , يف راشأ دق نينيل نأكو 209« ةيشيئرلا ماهملا ىدحتإ اهفصوب' ةيطارقميد

 ةثالثلا ةيسكراملا رداصم :نعو 1907 -١و.م نم ةزتفلا لالخ هتاباتك

 « يعرشلا ثيرولا ١ يه سكرام ملاعت نإ:لوقي "9 ةثالثلا اهتانوكمو
 ”ةفسلفلا ف ًالثمتم .رشع عساتلا نرقلا يف ةيناسنإلا هتعدبأ ام لضفأل

 كلذلو .« ةيسنرفلا ةيكارتشالاو يزيلكنإلا يبمايسلا داصتقالاو ةينامألا .

 . سيلو ةيدقلا ملاعتلل زارمتسا درجم سيل ةيسكراملا يف ثراوتلا : نإف

 50 ا

 يزاوجربلا عمتجملا يك تدجو يتلا ةيداملا جاتنالا ىوقل يعرشلا ثيرولا

 م ةيفاقثلاو او ةيدالا ملا لكل يضرشلا ثيرولا اهتإ لب -بسحو

 ..: ةيئاسنإلا

 .417 ص 19 وكسوم ةراتخملا لايعألا : :فولدرفس

 -'. "4 ص ةفاقثلا يف «فونوبروج .ف.ن (55(
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 ديدج يعون.ىوتسم هنإ ؛.رارمتساي قآلنلا ريوطتلا ريوطت لي ءاهراركت
 :, 040 , ةروثلا ةسرامملاو يناسنإلا ركفلا هغلبي

 يتلا ةرتفلا يف تزرب دق ةديدجلا لئانملا نم ةغومم كانه نأ عقاولاو
 ًاريغت يروثلا لاضنلا فورظ تريغت انيخ ٠ لوألا ةيسورلا ةزّوثلا تنقعأ

 طقف ةذيدجلا ةيغانجاالا رهاولظلا ةيؤر اته مهملا نم: نكي ملو - :ًايزذج

 ةلسلس يق ةيسيئرلا ةقلحلا ذيدحت فدنب ءاهيف تمت يتلا ةيضرألا نايبت امنإو

 تناك اذإ : هنأ نينيل حضؤوأ دقو .كاذنآ ةمئاقلا ةريثكلا ةيبزحلا ماهملا

 .لتحت يتلا ةمهملا نإف «ةرشابم تالوجت .ثإدحإ ةروثلا يف ةحورطملا ةمهملا

 اهمهفتو ةبرجتلا لثمت يه :ةديدجلا ةيخيراتلا فورظلا يف ةرادصلا ناكم

 ةبرتلا تحت: ام ىلإ ”ةبرجتلا هذه قافنو «شانلا“نم عسوأ تائف لبق نم

 67 ثاقبطلا فلتخم زم 'ةقلخفما تاثفلا ىلإ «زيبعتلا حض اذإ ةيجراخلا

 «ناكسلا تائف تزه دق. ةقباسلا ةرتفلا نا ؛ ًاحضوم نيني 2-6
 غلب اذه ءامل ةركتمو ةيببايسلا لئابما نع ةديعب انورقو ًالايجأ تلظ يتلا
 موقت ةداعإ» ىلإ ليم يمتحو يعيبط لكشب سانلا يف أشن نأ هفبع نم

 ةيرظنلاب ديدج ماتهاو ,ةيساسألا لئاسملل ةديدج ةسارد ىلإو «ميقلا لك

 ,نم ةأجف تظقيتسا يتلا «نييالملا نإ . .هتايدجبأ نم ذوخأم ماعلابو ,معتلابو
 .نكي مل ؛ةروطخلا ةغلاب لئاسم مامأ ةأجف اهسفن تدجوو . ليوطلا اهعزت

 نع ءانغتسالا اهعسؤب نكي ل ؛ةمقلا هذه لع ًاليوط فقت نأ اهعسوب
 نم اهنكمي ديدبج دادعإ نعو ؛ةيلوألا لئاسملا ىلإ ةدوع نع ؛ةفقو

 عم نراقي ال .امب: عسوأ :ريهاج نكمتو «اهانغ يف ةقراخ سورد «لثمت»

 . 558 ص .قباس ردصم  ةفاقثلا ف -فونوبروج (26)

 +587 ص 8١ج ةلماكلا تافلؤملا نينيل (53)



 كسامتو ةقثو و يعوبو ًاقابث رثكأ أ ىطخب أ مامألا ىلإ قالطنالا نم يضاملا
 1 5 ربكأ :

 ماع لوألا ةيسورلا ةروغل ةميزه نم رهشأ دعب نينيل حرط دقلو
 )١19١8(.

 يك «ةيفشلب ةيريهاج .ةيلارع ةفيحص رادصإ :يروزضلا نم تاب .هنإ .
 ىلعت ينإ ٠ :لاق .ًايفاقثو ًايسايس نيحداكلا ةيبرت يف يناسأ رودب موقت
 ,ةيسايس ةفيحص هل نوكت نأ نآلا بزحلا:ىلغ ًامازل راض.هنأي ةمات ةعانق
 طانطخلالا دف ًايلاضن ًاطخ ةوقو :كساّب :قبطت .ماظتناب ردصت
 ةفيحص - ةيبزح ةفيحص هل نوكت نأ هيلع ًامازل راص.اك «بائتكالاو
 , 640 ع ةمساب قطنت - ةيسايس

 عير يف ثدللو دقف . ةةفيحصلا هذه ءادنقاربلا» تحبضأ دقو

 ةكرحلل ديدجلا ضوهنلا راطإ يفو «قيمع يريضحت لمع دعب 191

 اهيف بتكي ناكو :نينيل ةردابمب ادقاربلا تئشنأ دقو .ايسور يف ةيلابعلا

 ١٠717نم رثكأ اهيف زيشن دقو ..اهريرحت .ةئيحلهتايلعت يطعيو «رإرمتساب
 :. . ةظحالمو.ةلاقم

 رشنت تناك اهنأ مغرو «ةيفاقثو ةيركف ةفيحص تناك ادفاربلا نأ مغرو

 ا قبطي ناك نيئيل نأ ظحالملاف «نييلاربيللا باتكلاو ءارعشلا ضعب تاباتك

 ”نإ : :لوقي ادقاربلا ءارقل بتك . ًامزاح ًاقيبطت ةفاحصلا يف ةيبزحلا أدبم
 .لمعلل كاذ وأ بيدألا اذه ةيحالص ىلع مكحلا يف ةيسايسلا رظنلا ةهجو

 111 ص « 1!/ ج ,ةلماكلا لابعألا : نينيل.(79)

 .7531 :75٠0 ص174 ج ءةلماكلا لابعألا : :نينيل (54)

 اف



 بتاكلا اذه بولسأ ىلإ رظتلا نم ىتأتت ال نأ بجي ,ةيلارعلا ةفاحصلا يف

 : «لكك ههاجتا نع لب «ريهاجلا نيب راكفألل جيورتلا يف هتبهومو هئاكذو

 , "9 علايعلا ريهاجج ىلإ هميلاعتب هلمجي ابعو

 يكروج مسكم نإ : نينيل هنع لاق . ًالثم ٍيكر وج ٍمسكم ىلإ ةبسنلاب

 ٠ عم هفطاعت نع رظنلا ضغب «يراتيلوربلا نفلا يف ىمظع ةيباجيإ ةميق
 ةفيحص ريرحت ةئيه ىلع حرتقي نينيل ناكو .«ةيفوزوتوألاو نييدويربيفلا |

 « يكروج نيبو اهنيب نواعت قثوأ ةماقإ ىلع صرحلا ء حاحلإب و ادقاربلا د

 ًاضيأ هيلإ لسرتو «ماظتناب « ادقاربلا» هيلإ لسرت نأو اهيلإ بلطو '

 نأ يكروج نسم نيئيل بلطو .«تاطوطخملا ضعبو ةماحلا رابخألا

 ٠ ..« داوملا ضعب ةعجارمبو هحمئاصنو هتاباتكب :'ادقاربلا و ةفيحص دعاسي

 هدر ادقاربلا ريرحت ةئيه ىلإ لقني نأ هيلإ بلطو «نينيل ىلع يكروج دزو
 . ,هفات رمأ وهف عوضوملا اذه يف مالكلل يعاد ال ٍتآفاكملا صوصخب ٠

 .« ةفيحصلا يف لمعأس'

 نأ عيطتسا نكأ مل اذإو . اهيلإ تاطوطخم لاسرإ يف بيرق امعب أدبأسو
 ةرشع يتنثا لمعأ انأف  ًادج ًالوغشم تنك ينألف ءنآلا ىتح اذه لعفأ

 9ع ٌسشكم يرهظو «, مويلا يف ةعاس

 يف تناكو ,يكروج تافلؤمل ًاريبك ًاماتها ؛ادثاربلا» تلؤأ دقو

 .:هلابعأل ًادقن رشنت تقولا تاذ

 ةمهاسم اهيف بلطي ةديدع لئاسر ادفاربلا ريرحت ةئيه ىلإ نينيل بتكو

 ١*1 ص 581ج «قباسلا ردصملا (19)

 ت”آى'؟ - ؟١7؟0 ص ةفاقثلا يف «فونويروج .ف.ف 07 (

 فول



 ,ًالكشةموهفملا ينديب دئاصق رشنو يف ىري ناك دقف :ينديب نايمد

 يدبي ناكو "0 عفن هيف رمأ :ًانومضم ةداح ةيئاجه حورب ةمعفملاو

 ةرورضب هيلع ريشيو «نييدويريبفلاو نيفاملا نم ينديب فقومب هماتها

 .ه ريرحتلا ةئيه لمع يف « ةيعابجلا ةيسكراملا ٠ قرطلا « داتعا و

 رعاشلاو ادقاربلا ريرحت ةئيه نيب تاكاكتحاو تافالخ تأشن دقو

 نايمد صوصخب و : "9 لوقي ريرحتلا ةئيه ىلإ نينيل بتكف «ينديب نايمد
 .فعضلا طاقن نأشب ءءاقدصألا اهيأ ءاوكحامت ال .هديؤأ تلز ام ينديب

 ماظتناب اهاعرن نأ انيلعو «ردان ءيش ةبهوملا .اهببسب اوتنعتت و يرشبلا

 ةيطارقميدلا مامأ ةريبك ةئيطخو « ةئيطخب مكسفنأ ىلع نولقثتس «ةيانعبو

 ,تافالخلا . هودعاستو مكبناج ىلإ ًايوهوم ًاليمز اوبذتجت مل نإ ةيلامعلا

 .« اذه يف اوركف ؛ةريبكف ةيضقلا امأ ,ةهفات ءتناك |هم

 ناك هنكل ٠ ةيضيرحتلا» اهتيمهأ ينديب لايعأ يف ىري نينيل ناكو

 هيلع انيب  ءىراقلا ءارو ريسي «ًاليلق جف ينديب نأ» هتاذ تقولا يف ىري
 , 10 ًاليلق هقبسي نأ

 . ةفيحص رودصل يلوألا ةيونسلا ىركذلا يف نيئيل بتك دقو
 ا ما ا ع :لوقي « ادقاربلا ٠

 اهقلطت نأ نكمي ةيمستلا هذهف «بسحو ةيمست درج ةيلارع ةفيحص اهنأ

 ثسيح نم ؛ةيلابع ةفيحص لعفلاب تناك لب ءاهسفن ىلع ةفيحص يأ

 . 187 ص « 58ج «ةلماكلا تافلؤملا :نينيل (/1)

 .1141 ص . نفلاو بدألا يف :نينيل (9؟)

 . 84 ص 74 ج .ةلماكلا لابعألا :نينيل (7)

 اذ



 ثيح نمو ؛لاعلا ريهاج ىلإ نيمتنملا اهئارق ثيح نمو اههجوت

 ددبع ثيح نم صاخ هجوب ةيلارع ةفيحص تناكو ؛ماع لكشب اهنومضم

 تاعومجملاو .ةماع لاعلا ةدناسم ثيح نم ًاريخأو - ةيلاعلا تالسارملا
 ني ءادقا ريلل ةصاخ .ةيلامعلا

 دادعألا يف ةيلاع ةلسارم 14+ ةيلابعلا تالسارملا ددع غلي دقو

 . اهيف ترشن ةلسارم فالآ ةسمخ يلوح لصأ نم «ىلوألا نيعستلاو ةعستلا

 ١8 (فونيغول .ت.ف ءاصخإ بسح)  ةيلابعلا تالسارملا ددع غلبد

 اذه عفتراو : اهروهظ ةيادب يف ةفيحصلا نم دحاولا ددعلا يف ةلسارم. م

 طسوتم غلب ١911 ماع يفو 191 ماع يف 0.٠ ىلإ عددعلا

 , 1" نيسخ نم رثكأ ددع لك يف ةروشنلا تالسارملا

 ةفيحص نم ىلوألا نيعستلاو ةعستلا دادعألا ةءازق نم ظحاليو

 ةفاقثلا لكشت لوح « نيتيل ءارآ نم دمتسم ٠ ماعلا اهطخ نأ و ادقاربلا »

 صخلت ءارآلا هذهو « ةيراتيلوربلا ةفاقثلا ٠ مما اهيلع قلطيو « ةيكارتش ةبالا

 :يتآلا يف

 . عمتجملا روطت يف ًايعون ةديدج ةلحرم » ةيراتيلوربلا ةفاقثلا نإ >. ١

 دض لاضنلا لالخ نم :اهدوع دتشيو  «ةيلإمسأرلا » ةفاقث ضقانت يهو
 .ةلغتسملا تاقبطلا ايجولويديإ دضو ءةيعجرلا يضاملا ةفاقث

 لاضنلا-لاكشأ لك نع لزعمب « ةيراتيلورب ١ ةفاقث ءاشنإ ليحتسي

 . 55 ص 11 ج ,ةلماكلا لابعألا : نيئيل (!4)

 وكموم :(1514- انا « ةيئينيللا ادقاربلا ءفونيغول .ت.ف (,6)

 . 388 ص ءاوألا

07 



 يسايسلا لاضنلا اهتمدقم يفو'.ةلماعلا ةقبطلا اهسرامت يتلا 'ىرخألا ئقبطلا

 هديك مزال طرش ةدايقلا هذهو ءابيزح ةدايق تحت هنب موقت يذلا

 . ىرخألا ةايحلا تالاجم يف اى ةفاقثلا لاجم يف ”اهماهم زاخنإ يف ايزاتيلوزبلا

 ةيبعش ةدعاق ىلإ دنتسي يفاقثلا ةلمأعلا ةقبطلا جمانرب قيبطت نإ -
 ديكأست ىلع ةرداقو نيمذاقلا لك ”حلاصمم :نع كلذ.يف ةربعم ةيزيسامج
 يو وفبالاو يداصتقالاو يباسلا لاشتلا نيدايم لك يف اهتنميه

 ضرتفت ءاهعيجشتو ؛ةيرايلوربلا ةفاقثلا ٠ فاشتكا 0 5 3 5

 ..ةينينيللا ةيؤرلل ًاقيبطت ةقالخلا نيمداقلا تاقاط لك ريوطت ةرورفلاب

 اهرودصلا ةمناثلا ىركذلا يف « ادقاربلا ةفيحص ترشن دقو اذه

 ةيبلغألا . .لابع باتكو لارع ءارعش انيدل رهظي أدب و :لوقي ًاربخ

 ٠ ةباتكلل ةريصقلا .مهغارف تاقوأ نوصصتخي نيذلا. ءلامعلا نم ةقح ةقحاسلا

 ناديم يق علا تاباتك عجشتو دئاستا ادقا ربا تناك و (00) , ةيبدألا

 . نفلاو بدألا

 ا و مهتاباتكب اصاخ ًماتها يدبي نينل ناك ارك

 تانيعست نم مهراعشأو لامعلاو ةبلطلا تاباتك ىلع مايتهاب علطي نينيل ناك
 ىرخألا لامعألل اريبك ًاماتها ادقاربلا تلوأ كلذك ءرشع عساتلا نرقلا

 ءروف ودنأ ادلارق تشل دقرو تحيتكو مدرك را ع رسملا يف ءاوس .لاهعلل

 نفلاو حرسملاو :مسرلا ىلإ عوزت ء.حم باو وحن ىلع لامعلا طاسوأ يف

 0 0 ةماع

5 

 1531 ليربأ 5 ءادقاربلا (د)
 .قباسلا ردصملا (ا/!/)

 هم



 باعيتسا ىلع لايعلا ةردق يف: نيككشتملا نم رخست ادقاربلا تبتكو

 نفلا ىلع نوشخي اوناك نيذلا ًابيرق ىريس ... » ةيحورلا ةفاقثلا زونك لك
 نيعدبملا لابعلا يديأ ىلع. بستكي ذخأ نفلا اذه نأ «لابعلا هرمدي نأ نم

 ٠. لماعلا سفنب قيلت ةليمج ةديدج ةوق

 كلذلو ,ةاوهلا لابعلا نونف عساو قاطن ىلع عجشت « ادقاربلا ١ تناكو

 نانفلا ىدبأ دقو » .يلامعلا حرسملا نع ًارابخأ رشنت ام ًاريثك تناك

 يف تضرع امك «لامعلا ءالؤه تاحولب هباجعإ فوتيلوب . د.ف روهشملا
 ملقب يكورك ةئامو ةحول نيس يلاوح ء141 ماع ٍمقأ يذلا ضرعملا

 , "9 .:لابعلا ءالؤه لابعأ لضفأ نم صاصرلا

 ةقبطلا تناك اذإ .« ادقاربلا» ةفيحص يف داقنلا دحأ بتك دقو
 نإف ( ةيسايسلا ةيلحلا ىلإ مهب عفدت تلاز امو ءاهيلثممب تعفد دق ةلماعلا

 رودلا نأش نم نكي امهم «يلامعلا طسولا يف ةفلتخملا ةيفاقثلا تايادبلا ةقاعإ

 «ةصلاخ ةيوابوط نوكيس - يسايسلا عارصلل ةبسنلاب هبعلت يذلا يوناثلا
 .« اهريغ نود ةنيعم رطأ يف هؤاوتحا نكمي ال يتاذلا يعولا ومن نأ كلذ

 «:خول نأ ىلإ راشأ :ادقاربلا» ريرحت ةئيه ىلإ نينيل ةلاسر يفو
 -:نييلاربيللا دوقنب حضاو : - اهتاحفص نم تداز :نييوفصتلا ةفيحص

 0 ززعن نأ بحي هنأب حضوأو «ةخسن )1١٠٠٠١( الإ عزوت ال يهو

 ققحتي نل اذهو « ادقازبلا عيسوتو « ادقاربلا ءارق ةدايزل ةلمحلا تأرم

 0 لابعلا ثحو .ةرشابم عناصملا ىلإ ادقاربلا لجأ نم لاضنلا لقنب

 ثييحب (خول) ةفيحص نم عنصم لك بسكو - رثكأ خسنب كارتشالا :

 1 يضرك ا عج ليلا ريو نع كطاوإ :تروبيلك :رظنأ (74)
 ص ١7 .

1 



 ' تاكارتشالا نم ددع ربكأ لجأ نم عناصملا نيب ةارابم كانه نوكت
 سكعلاو ادقاربلل. راصتنا وه برزحلا ءىدابم راصتنا نإف 3 ادقاريلل

 :ةلمحلا نم عونلا اذه أدبن نأ بجيو .سكعلاب

 ء(5.966 )٠...6- ىلإ )٠..6٠."( نم ادفاربلا عيزوت ديزن نإ

 يف تابث يف مدقتن نأو ء(؟...١٠) ىلإ (ه..0) نم نيكراشملا ددعو'

 , "9 ادقاربلا نسحنو عسونس ذئدنع اننإ .هاجتالا اذه

 نأ ىلإ نينيل راشأ تاباختنالا لالخ « ادقاربلا و ةفيحصل هدقن فو

 هروشنم ٠ لب .ةفيحص تسيل يهو ةيئدبم ريغ ةفيحص و (خول) ٠
 فيك نوفرعي مهنكلو ,يطارتقميدلا يكارتشالا حشرملا بيرختل

 لصاوت ؛هئتاذ تقولا يفو .نوغيلبو ةيويح نؤمعفم مهف «نولضاني
 .ال ادقاربلا نإ .ةسعان سناعب هبشأ ؛تاباختنالا ءانثأ ءاهلمع ادقاربلا

 الو تيداكلا دهطضت ال اهنإ ءمجايت ال اهنإ .لضانت فيك فرعت
 ال نأ ,ةمدقتم ةرظن تاذ ةيطارقميد ةديرجل نكمي له نكلو .نييوفصتلا
 ةدكأتم ادقاربلا نأ ضرتفنل ؟ اذهك نخاس تقو يف ةلضانم ةديرج نوكت

 لعجتل حفاكت نأ اهيلع بجي كلذ عمو .نوزوفيس نييوفصتلا نأ نم:
 يه امو ,تاباختنالا ةلمح قيعي يذلا وه نم .ةيضقلا يه ام فرغت دالبلا

 امأ ؛ةيريتسه ةسارشب حفاكت (خول ) نإ .لاضنلا يف ةحورطملا راكفألا

 ربكتلا عاونأ فلتخم عنصتتو « ةيدج ءايس و اهب ةياكن  يدترتف ادقاربلا

 . ليربأ 0 يف تبتك .535 - 586 ص ءام0 دلجملا ؛ةلماكلا لامعألا :نينيل (,5)

 يف ةرم لوأل تريشن «جربسرطب ناس ىلإ فوكارك نم تلسرأ ,
 (1916 -1911) ءءادقاربو ادزيفز ٠ ةلحرم باتك يف .19+ ماغ
 1 . ثلاثلا ءزجلا

 مل



 (20) , دبأ حفاكت الو ةسايكلاو

 جربسرطب يف تردص يقتلاو ,ةينلعلا , ادقاربلا » ةفيحص نينيل يطعيو
 ىلع تاونس رشع رورم لافتحالا لالخ ةرييك ةيمهأ 5 ماع

 اهنكلو .. كلذ ىلع تاونس رشع ىوس تضقنا امو :لوقيف اهرودص

 . 410 ماع ةئام لداعت اهنإف ءانتكر حو انلاضن تافصاومع ةيوسحم

 .ةفيحص نيبو ةميدقلا « اركسيإلا» ةفيحص نيب ةنراقم نينيل يرجيو
 :لوقي ٠ ادقاربلا »

 كلذ يف كرتشا ء٠٠15 ةنس يف ,ةميدقلا ٠ اركسيإالا » تسسأت انيح »

 رمتؤملا يف كلذب كرتشا ,ةيفشلبلا تقثبنا انيحو .نييروثلا نم ةرشع ةبارق
 نم نيعبرأ ةبارق ,15. ةنس ءندنلو لسك ورب يف دقعنملا يرسلا

 ش . « نييروثلا

 -1511 يقنس يف ةينلعلا ةيفشلبلا ء« ادقاربلا » تقئبنا انيحوو

 اوعاطتسا نيذلا «لامعلا نم فولألا :تائمو تارشع اهدناس «. 91

 ةسفانمو «ةيرصيقلا داهطضا نم لك ىلع بلغتلا ةعضاوتملا مهتاعربتب

 , 90 ع ةيكارتشالا ةنوخ ةفشانملا

 ربوتكأ 87 دعب تبتك ء 193 ص 1 دلجملا . ةلماكلا لابعألا :نينيل )4١(

 يف ةرم لوأل ترشن «جربسرطب تناس ىلإ فوكارك نم تلسرأ 7

 ردصم :ميرك يرخف نع ًالقن .0 ددعلا تسينوموك ةلجم يف
 12٠١. ص ءقباس

 « 1 ددع . ادقاريلا ءالن1 9 ص . 8 دلجملا ,ةلماكلا لامعألا :نينيل 01(

 . 1989 ويام ه

848, 



 تثلاثلا لصفلا

 ةيكارتشالا ربوتكأ ةروثو ةفاحصلا

 1911/ ةروث ءانثأ ةطلسلا لوح عارصلا يف ةفاحصلا رود -

 ماع ايسور يف ؛ةيطارقميدلا ةيزاوجربلا رياربف ةروث تحجن دقل
 ضخمتو . شرعلا نع لزانتلا ىلع يناثلا الوقين رصيقلا رابجإ يف . 307

 ةتقؤملا ةيزاوجربلا ةموكحلا. ةطلس :ايسور يف نيتطلس روهظ ةروثلا نع
 ناك يذلا «ةراحيلاو دونجلاو لامعلا باونل دارجورتب سلجم ةطلسو

 لالخ ةفاحصلا تزربو . هتيبلغأ نولكشي نويروثلا نويكارتشالاو ةفشانملا

 ىلع نينيل ةماعزب ةفشالبلا ءاليتسا ىتح ,ةروثلا عالدنا نم ىلوألا روهشلا

 بازحألا يديأ يف يسيئر حالسك ١517(., ربوتكا) ةطلسلا
 ىلإ ادفاربلا ةدوع نع نلعأ دقو ,ةطلسلا ىلع ةعراصتملا تاهاجتالاو

 يلودنمل ةيتايفوسلا سلاجملا ةأشنو , ةيرصيقلا طوقس بقع ىنلعلا رودصلا

 ه يف ال ددع لوأ رهظ ثيح ءةطلسلا ىلع مهئاليتساو نيحالفلاو لاما

 نيحالفلاو لابعلا طاسوأ يف عساو ىدص اهتدوعل ناكو 21511 سرام

 .جراخلا نم هتدوع بقع ادفاربلا ريرحت ةئيه نينيل سأرت دقو ؛دونجلاو

 ىلإ وعدت «قاطنلا ةعساو ةلمح ادفاربلا تمعزتو « 7 ليربأ م يف

 حسفف يف اهرود تلصاو ايك ؛(تاتايفوسلل ةطلسلا لك ةطلسلا حنم )
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 تيداكلا بزح عم هوبشملا مهفلاحتو «نييروثلا نييكارتشالاو ةفشانملا
 «ةتقؤملا ةموكحلا لعف در ناك دقو ..ةيلاربيللا رصانعلا ضعبو . يزاوجربلا

 مويلا يف نينيل بتكو . 1511 ماع وينوي ؟ يف ادقاربلا فاقيإو ةرداصم

 اذه نمو مالكلا قح وه انيدل ام ٠ :لوقي يراتيلوربلا ةفيحص يف «يلاتلا

 باهرإب نوددهم نآلا نحنو ؛ةعونمم اداربلا نإ ءاننؤمرحي قحلا

 نييكارتشالاو ةفشانملا ةفاحصو ةيزاوجربلا ةفاحصلا تناكو .27«مظنم

 يف شيجلا تايونعم فاعضإو «ىضوفلاو بغشلا .لامعأ بسنت نييزوثلا .
 اهوقب مهيلع درت ةفشالبلا ةفاحص تناكو .ةفشالبلاو نينيل ىلإ «ةهبجلا
 لاجب دجوي ال ءانلع اهئارآ نع ريبعتلل ةصرف ةيفشلبلل تناك انيح و

 ' « مالكلاب مهل حمسي ال اثيحو ءةفشالب كانه دجوي ال اثيحو .ىضوفلل

 اذهو ؛نيفيزملا ةفشالبلا ىلعو «تايونعملا طاطحنا ىلعو «فرطتلا ىلع رثغت

 نإ اولؤقيل ةعيرذ ىلإ ةجاحب مهنإ .انؤادغأ هءارو ىعسي ام طبضلاب وه
 ل . 9, شيجلا تايونعم نومطحي ةفشالبلا

 ًاراصتنا ء1911 ويلوي 4 ىتح رياربف ؟!/ نم ةرتفلا «نينيل ربتعا دقو >>
 تيداكلا بزح قثمم نم ةنوكم ةموكحلا تناكف .ةداضملا ةروثلل

 :نويروشلا نويكارتشالا ناكو «ةيلاربيللا رصانعلا ضعبو يزاوجربلا

 ةقلغم ؛ ادفاربلا» تناك انيبو .تايفوسلا ىلع نورطيسي ةفشانملاو ١

 فخحصلا تناك ؛نودراطيو نولاتغيو .نوجسلا يف مهب جزيي ةفشالبلاو.

 ىلإ «(ةريغصلا ةيزاوجربلا بازحأو نييكلملا) تيداكلا بزح نع ةربعملا

 0191 وينوي ل - 61/١ :ص  ؟4 دلجملا - ةلفاكلا لابعألا نينيل . (1)

 . 8مل ههتاب 51 وعل هنت دن 5 8 3 91.:نع ًالقن ايتسف ,زألا

 قياسا وابا "0
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15 لكشب ردصت .نييروثلا نييكارتشالاو ةفشانملا ةفاحص بناج
 

 : يلاتلا لاؤسلا حرط ةروث نم ةرتفلا كلت لالخو

 نويلارييللا باجأ ؟باهرإلاو ىضوفلا ةدايس نع لوؤسملا نم -
 الو كلذ نع ةلوؤسم ةموكحلا ال هنأ تيداكلا بزحو ةفشانملاو

 « تايفوسلاو ةموكحلل ةنسنلاب ًاوسأ اذه نإ 0 «نينيل باجأو : تايفوسلا

 ةيقيقحلا ةطلبسلا نإو ,ةبعل وأ ةيمد نم رثكأ سيل اههيلك نأ ينعي هنأل

 ةيركسعلا ةرمزلا يه ةلودلا ةطلبم ىلع ًالعف نميهم نم نإ .. اهيديأب تسيل
 . تئاج نم نيموعدملا طابغلاو تالارنجلا ضسعبو (يكسنزيك )

 ' نييلارييللاو نييكلملا لكو :تنيداكلا بزسح اهسأر ىلعو «ةيزاوجربلا :
 عةطلسلا هذهب ةحاطإلا يغبنيو , دوسلا ةئاملا فحص لالخ نم نيطيشنلا
 ٠ نل ةروثلل ةداضلا ئوقلا ةيراخع نع ثيدح لك نإف كلذ زجني مل امو
 . 7: بعشلل.عادخو:سفنلل عادخو تارلكلاب بعل نم رثكأ نوكي

 ةطلسلاب ةفاحصلا ةقالعو نينيل

 يف ةيساسألا ةلأسملا نأ ءةركف نينيل هيف حرط يذلا تقولا سفن يفو
 ويلوي 15 يف بتكف:. ةفاحصلا ةيرح ةيضق حرط .ةطلسلا ةلأسم يه ةروثلا

 ةلماعلا ةقبطلا نإ ٠ :لوقي - ةطلسلا ىلع ءاليتسالا هل متي نأ لبق - 7

 : نأ دعب ءةيزاوجريلا فحصلا قلغب موقتسو « ًاقلطم.ءارتفالا ىلإ أجلت نل
 .نيعفادملاو نييلامسأرلا نإ ؛يموكح موسرمب وأ ,ةحارضب نوناقلا نلعي

 ويلوي فصتنم يف بتك - 17/8 نص - 6 دلجملا - ةلماكلا لايعألا نيل 3
 1402 117 روع رسب رك يرحم نع الين اجرا

 م



 نأ ةفئاخ ءانل ةودع اهفصوب ةيزاوجربلا نإ .بعشلل ءادعأ مه مهنع

 . اهقلغ ببس نعو ه ادقاربلا » عنم نع ةحارصبو ًاتلع ةدحاو ةملك لوقت

 0 ةقبطلا نإ

 يغبني اذالو ةيزاوجربلا ةفاحصلا ةقيقح ,ةقيقحلا سانلا لكلو نيحالفلل
 ةيرح ةيضق تحرط «ةيسيسأتلا ةيعمجلا داقعنا نم نيرهش لبقو .(9 اهقلغ

 | دق (يكسنريك ) ةموكح تناكو ,ةيساسألا ةيضقلا اهفصوب ةفاحصلا

 :لوقي ١411 ربمتبس 1١0 يف نينيل بتكو .فحصلا ىلع ةباقرلا تغلأ

 نييروشلا نسم ديدعلا «لسكوأ ءابغ نع امإ «مهعبتي نييلامسأرلا نإ ه
 يذلا عضولا اهنأب (ةفاحصلا ةيرح) نوصخشي «ةفشانملاو نييكارتشالا

 عاونأ لك رادصإ بازحألا. عيمج هيف عيطتستو «ةباقرلا هيف تيغلأ
 ةيرح لب .ةفاحصلا ةيرح تسيل هذه ةقيقحلا يفو .ةيرجب فحصلا
 ريهاج نم نيلغتسملاو نيدهطضملا عادخ يف نييزاوجربلا ءاينغألا
 , 290, بعشلا

 فحص يهو وكسومو .دارجورتب فحصب ًالثم نينيل برضيو
 اهيطعي يذلا اف .ًالوادت فحصلا رثكأ لازت ام اهنإ ٠ :لوقيف ةيزاوجرب

 وكسوم يف ) تاباختنالا نأل .ًادبأ ةيبلغألا ةدارإ تسيل ؟ راشتنالا اذه
 ةيبلغأ يهو) .«نيتمصاعلا الك يف ةيبلغألا نأ تروظأ (دارجورتيو

 نييكارتشالا نيبروثلا يأ «نييطارقميدلا بناج ىلإ فقت «(كلذك ةمخض

 ةفيحص - 197 ص 856 دلجملا ةلماسكلا لابعألا نديل (؟)

 :نع ًالقن - 1911 ويلوي ١9 سماخلا ددعلا ءولييد يوكسراتيلورب ٠

 38/. 5480ءاعامع: طعللصع تأ 18 5ءعووع جعبوأانأ أول133156 تل 0 18 1ةهرنمع

 1ك0انقعم 1975.8. 11

 .قياسلا ردصملا (6)

 مك



 ىلإ عابرأ ةثالث ىلع رطيست ةئالثلا بازحألا هذهو .ةفشالبلاو ةفشانملاو

 اهردصت يتلا فحصلا لوادت زواجتي ال نيح يف .تاوصالا سامح ةعبرا

 ةيزاوجربلا ةفاحصلا لوادت لج نم ؛نننلا نم لقأ ىتحو « عبرلا
 ش امك

 عيمجلا» :ًالئاق بيجيو ؟وحنلا اذه ىلع رمألا اذامل :نينيل لءاستيو

 « حبرمو ريبك يلامسأز عورشم ةفيحص رادصإ نأل .اذال ًادج فرعي

 يف ةفاحصلا ةيرح .تالبورلا نم نييالمو نييالم ءاينغألا هيف رمثتسي

 داسفإو عادخ يف ةلصاوتملا « ةمظنملا ءاينغألا ة ةيرح ينععت يلامسأرلا عمتجملا

 , 290 بعشلا ءارقف ريهاج

 تاذ ينو «ةباقرلا ءاغلإ ٠ :وه ةفاحصلا ةيرحل ًاتقؤم الح نينيل حرتقيو
 فحصلا عباطم ( عيمج) ىلع تاتايفوسلا قيرط نع ةلودلا يلوتست .تقولا

 وحنلا ىلع (ةلداع ةروصب ) اهعيزوتب موقت مث فحصلا قرو (لك) و
 يأ  ىربكلا بازحألا مث ,لوألا ماقملا يف يتأت نأ بجي يتلا ةلودلا : يلاتلا

 « دارجورتب ) نيتمصاعلا الك يف توص فلأ يتئام وأ ةئام ىلع تلصح يتلا

 ةبترملا يف يتأتف رغصألا بازحألا امأ . ةيناثلا ةبترملا يف يتأت - (وكسوم
 وأ « ءاضعألا نم نيعم ددع اهل يتلا «نينطاوملا تاعومجم اهدعبو «ةثلاثلا

 عباطمو .فحصلا.قرو عيزوت وه اذه .تاعيقوتلا نم ًائيعم ًاددع تعج

 دوجو عم ةلوهسب ةقيبطت ناكمإلابو ًالداع نوكيس يذلاو . فحصلا

 . ©, ةطلسلا يف تاتايفوسلا

 7. ةامةماعلمعب ذطاف. 2, 112. : نع ًالقن قياسلا ردصملا (7)
 1١586. ص ٠76 دلجملا  ةلماكلا لابعألا  نيئيل  قياسلا ردصملا (1/)

 ما



 رمتؤم يف ةيبلغألا ىلع ةفشالبلا لصح .1917 ماع ريمفون 4 يفو
 قالغإ ناكو ءمهيديأ يف عمت ةيلعفلا ةطلسلا تأديؤ : :تاتايفوسلا

 فو . ةفشالبلا اهب ىدان يتلا ةيساسألا تاوطنملا نم  ةيزاوجربلا فحصلا

 ءايسور لكل ةيزكرملا ةيذيفنتلا ةنجللا عاتجا يفو 1511 ماع ريمفون ا/

 فحصلا قالغإب موقنسف ةطلسلا انذخأ اذإ انلق كلذ لبق ٠ :نينيل لاق

  ةيكارتشالا نع فكلا هانعم فحضلا هذه ءاقيب حامسلا نإ . ةيزاوجربلا

 نأ نع نوزجاع ( ةيزاوجربلا فحصلا اوحتفا) نولوقي نيذلا كئلوأو

 ' «لاح ةيأ ىلعو .ةيكارتشالا بوص ةعرسلا ىهتنمب كزحتن اننأ اًمِهَعَي

 انحطأ نآلاو  ةيرصيقلاب ةحاطإللا دعب ةيرصيقلا فحصلا تقلغأ دبتف

 نأ دعب «لفكت ةيكارتشالا تايفوسلا ةطلس نإ (ةيزاوجربلا فحصلاب )

 . اهتسرامم نأ اك ءةفاحصلل ديدج نوناق عضو . ديدجلا ماظنلا ءاسرإ متي

 ام موسرملا اذه يف ءاج دقو . « ةيعاججالاو ةينوناقلا ةيلوؤسملا زاطإ يف متتس

 : يلي
 « ةرشابم اهتبقعأ يتلا مايألاو «ةروفلا رمع نم ةريطخلا ةعاسلا يف »

 . دض ةهجوملا ريبادتلا نم ةلسلس ذاختا ىلإ ةتقؤملا ةيروثلا ةنجللا ترطضا

 ش (8 «نولو لكش لك نم ةداضملا ةروثلا ةفاححص

 كاهتنا لوح ةريبك ةجض ءروبلا ىلع ريبادتلا هذه تراثأ دقو
 اهئادتعاب كلذو , اهجاهنم يق يساسألا ًادبملل ةديدجلا ةيكارتشالا ةطلسلا .

 ردصأ 1911 ماع ربمفون 6 يأ مويلا سفن فو . . ةفاحصلا ةيرح ىلع

 نيذلا نييفحصلا ةمكاحمل : ةفاحصلل. ةيروث ةمكحم ليكشتب ًاموصوم نينيل

 19٠-191. نص قباس ردصم  ميرك يرخف :؛رظنا (4)
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 نم أدبت يتلا :تابوقعلا ديدحتب موقت يكو :ةديدجلا ةطلسلا نوضهاتي
 0 نجسلا ىلإ ؛ دالبلا جراخ يفنلا ىلإ ءةيسنجلا بحس ىلإ «خيبوتلا
 ٠ ليكشتب موسرم ردص 1911 ماع زيمفون 197 يف دحاو عويسأ دعبو

 نع يرحتلا اهتمهم «كونبلاب ةيزاوجربلا فحصلا ةلص نع ,قيقحت ةنجل
 تداع. 1911 ةنس ربمفون ١9 يفو «(' كونبلاب فحصلا هذه تاقالع .

 «1414 ويلوي رهش ذنم اهئافتخا دعب .رودصلا ىلإ اذاربلا ةفيحص

 . ةنس ةرم لوأ تردص دق (ةقيقحلا) اهانعمو ادقاربلا ةفيحص .تناكو

 ؛ةرداصملا تاءارجإل تضرعت دقو «كيفشلبلل لاح ناسلك 1

 ىتحو اهرودص ذنم « ةيرصيقلا تاطلسلا بناج نم ءةددشملا ةباقرلاو

 . .يردلا لمعلا ةلحرم ةيادب « 1414 ةنس اهئافتخا

 ىلروم زياربف ٠١ يف ف :نينيل هردصأ يذلا ثلاثلا موسرملا امأ

 مالعإلا لئاسو عيمجل ةلودلا راكتحا نالعإ ىلع صني نانك دقف

 يدبي نم لكل «؛تاونس ثالث . اهتدم ةبوقع ىلع صنيو «تاعوبطملاو

 . يذلا رارقلا ًاريخأ .يتأي مث .هذيفنت قوعي وأ :رارقلا اذه ىلع هضارتعا

 بدألل ةماعلا ةرادإلا ليكشت نمضتيو .« وينوي 7 يف نينيل هردصأ

 . «ةقبسملا ةباقرلا تاءارجال ةئيملا هذه تغرفت دقو . 07 ناومازع :رشنلاو

 ءاسرا مم كلذكو «ةيبنجألا تاعوبطملا ىلع ةباقرلا ةيلوؤسم تلوت اك

 - مرك يرخف نع ًالقن ١ مقر قحلم :ةفاحصلا لوح موسرم قحلم د زظنا (9)
 19٠0-2141 ص قبام ردصم ٠

 .ةفاحصتلل ةيروثلا ةمكحملا موسرم  رظنا )٠١(
 ) )1١انظر  .كونبلاب ةيزاوجربلا فحصلا ةلص نع قيقحت ةنجل موسرم .

 ظةصسعام 8دللع - نرد. كام 365. 7 (8؟00
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 . 19157 ماع يف ةيمالعإلا تاسسؤملل ينوناقلاو يداصتقالا ماظنلا

 نينيل دنع ةفاحصلا ةيرح

 ةيرجب صاخلا نينيل موهفم نأ ظحالن «قباسلا ضرعلا لالخ نم
 .اهدعب وأ «ةروثلا لبق ءاوس «ةيادبلا ذنم هيدل ًاحضاو ناك ءةفاحصلا

 دعبو «ةروثلا لبق ىهف .ةقلطم تسيل هدنع ةفيحصلا هو نأ ىزنق

 اكو بزحلا ةسايسب ةمزتلم ةيرح .ةطلسلا ىلع ءاليتسالا دعب يأ ءاهمايق
 عم هفالخل يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا ىلع ماسقتالا ىلإ نينيل أجل

 ”ذاختا ىلإ ءةطلسلا ىلع ءاليتسالا دعب أل ,ةفيحصلا رود ىلع هموصخ

 .«فحصلا قالغإ قيرط نع ءاؤس «ةطلسلل نيضهانملا دض ةمراص ريبادت
 بازحألا ةداقو.ءامعز عيمج ىلع ضبقلا ءاقلإ وأ ءاهعباطم ىلع ءاليتسالاو
 ىلإ هتعد يتلا بابسألا نع «ةرزثلا لبق نينيل بتك اكو ؛ ةطلسلل ةيداعملا

 رشنب حسمست الو ءطقف ههاجتا نع ربعت فحص رادصإب دارفنالا

 بابسألا حضوي .ةطلسلا ىلع هئاليتسا دعب ءبتك .ىرخألا تاهاجتالا

 امدنع ,هفقوم حضوأ دقو .هيضراعم دض ةيعمق ريبادت ذختي هتلعج يتلا

 كانه سيلف :؛ةيرورض ريبادتلا هذه » :لوقي ءادقاربلا ةفيحص يف بتك

 نم يديدحلا طابضنالاب الإ ,ةعاجملا نم الو «ةداضملا ةروثلا نم صالخ
 ربخآلا هجولا وه نينيل دنع يلاعلا طابضنالاو ؛ "9 لابعلا بناج

 «نييزاوجربلا نيلغتسملا دهطضت انتيطارقميد ه :لوقي «ةيلامعلا ةنطارقميدلل

 آيمتفاتع ةغ له 2ءعووو نع ًالقن . 4 سرام ١71 . 4ا!/ ددعلا  ادقاربلا )١(

 0م, كأنرط 7



 ةيطارقميد لايعلا يطعتو .ةيطارقميدلاو ا مهدعت ال يهو

 ةذلئا « هم ةين َ

 «(فوكينسايم .غ) نييدايقلا هئالمز ضعب عم هتاشقانم ىذحإ يفو
 ةيرحب بلاطت تنأ» :لاق ,عيمجلل «ةفاحصلا ةيرحب بلاطي ناك يذلاو

 ةرذعم نكلو !ادج ديج ..نيوضوفلا ىتح نييكلملا نم , عيمجلل ةفاحصلا

 لالخ انتروث ةبرجت يف ركفلا نعمأ لماع لك .مهلك «نويسكراملا لوقيس
 يأل ؟ضرغ يأل ؟ةفاحصلا ةيرح نم عون يأ ّنل :تاونس عبرأ

 .(ةصلاخلا ةيطارقميدلا ) نم رخسن نحنو «(قلطملاب ) نمؤن ال اننإ ؟ ةقبط
 رخاوأ يف يملاعلا ىوتسملا ىلع ًايظع (ةفاحصلا ةيرح ) راعش حبصأ دقلو

 نع ربعي ناك هنأل ؟ اذامل . رشع عساتلا نرقلا ىتحو ,ىطسولا نورقلا

 نييعاطقإلا ةسواسقلاو كولملا دض لاضنلا نع يأ ءةيمدقتلا ةيزاوجربلا

 ش .نييراقعلا كآلملاو

 , ريهامجلا ريرحت لجأ نم لعفيو لعف «ملاعلا يف دلب نم كانه :سيلو
 دقلو ,ةيتايفوسلا ايسور هتلعق ام ردق «نييراقعلا نيكالملاو ةسواسقلا نم

 ةيرح . هلك ملاعلا يف عيمجلا نم لضفأ (ةفاحصلا ةيرح ).ةمهملا هذه انّدفن

 ءارشو ىيفحصلا ءارش ةيرح يه «نويلامسأر هيف دجوي ملاع يف ةفاحصلا :

 نإ .ةيزاوجربلا حلاصل «هفييزتو هؤارشو ماعلا يأرلا ةوشرو ,باتكلا

 يف نويزاوجربلا ءادعألا اهب طيحي يتلا :ةيتايفوسلا ايسور يف ةفاحصلا ةيزح
 اهمدخلو ةيزاوجربلل ينايسلا مظنتلا ةيرح الإ تسيل ءهلك ىلعلا
 .« نويلارييللاو نويروثلا نويكارتشالاو ةفشانملا ,نيصلخملا

 15أ4 8 372. نع ًالقن . 1418 سرام !١ غم ددعلا  ادقاربلا )١4(
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 ةفاحصلا ةيرح) فوكينسايم اهنع ربع يتلا ةركفلا ىلع نينيل دريو
 ةيرح نإ» :لوقيف (اههحئاضفو ةطلسلاو بزحلا ءاطخأ نع فشكت
 دعاست نل يهو .عقاو اذهو «ةيملاعلا ةيزاوجربلا ىوق دعاستس ةفاحصلا

 نأ ذإ ,هضارمأو هفعض طاقن نم ايسور يف يعويشلا بزحلا ريهطت' ىلع

 ٌ , "9 ءانب صيرتت اهنا كلذ ديرت ال ةيملاعلا ةيزاوجربلا

 ١ ال ستوب ةففوعما شرفا نزعل ءاضعأ ةشقانم لالخو

 ةيرسح نع هموهفم نينيل دكأ «ةفاحصلا ةيرحل ماع ربوتكا

 ةفاحصلا دض ةمراص ريبادت ذاختا ىلإ هتعفد بابسألا نإو :لاقف ةفاحصلا

 هدنع ام لك مدختسا .ةيزاوجربلا يأ .(ودعلا ) نأ يه: .ةيزاوجربلا

 ١ ٍ دال دعبأل تيمكس عارف ىلإ تيدا

 هتسرأ يذلا :ةفاحسسلا ةيرح موهفم' نأ. .هيلإ .ةراثإلا ردجت امموو
 لازت الو « 1911 ةنس ةيتايفوسلا ةطلسلا رارقتسا ذئم « ةيتايفوهصلا ةبرجتلا
 نابك تقو ينو .ةرطضم هتذختادق تناك .نآلا ىح هب ةمزتلم

 . 195١, ماع نيئيل لاق اك : "9 :مهادلا رطخلا هب فصعي هتاذ اهدوجو» '
 . ةفاحصلا ةيرح نم .١1491ا/ ماع ؛ةيكارتشالا ةروثلا فقومي انملس اذإف

 «ةصاخ فورظ هتضزف .ًادج صاخب فقوم وهف ؛هيلإ ترطضا يذلاو '

 نع الق . ب نسما فوكيئسايم .غ ىلإ نينيل نم ةصاخ ةلاسر (16) :

 5 ةعملسم هال 131356 0م. كأم

 مقر" دلجملا د ةماكلا لاعألا - 1551 رمقون ؟ د ادقاربلا ةفيحص نينيل (11)

 نر

 مقر ا قوت ٠م انفال ةليختم بنل (19)
 ففي
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 نع موهفملا اذه نكل .ةصاخلا هفورظ هل دلب دودح يف كلذك لظي وهو

 ةفاك هب مزتلن ,ةيسكراملا ىلإ فاضي أدبم ىلإ لوحت ةفاحصلا ةيرح
 تجرخ دقلف . يتايفوسلا يعويشلا بزحلا طقف سيلو !ةيعؤيشلا بازحألا .

 حبصتل : ةيتايفوسلا ايسورل ةصاخ ةبرجت اهنوك نع ةفاحصلا يف نينيل ةبرجت
 . ملاعلا يف ةيعويشلا بازحألا عيمجل ةمزلم

 ؛ ةفاحصلا ةيرح لوح تاشقانملا فقوتت مل « 1458 - 1411 .ماع نيبو

 كيفشلبلا رطيس دقو .يتايقوسلا يعويشلا بزحلا لخاد ًاصوصخو

 ٠ ةصاخلا هتاءارجإ و هفقوم نينيل حضوأو ,بزحلا لخاد فقوملا ىلع ًايحيردت

 ماكل: يلوي 1 ل نقتننلل رؤم يف يملا يل .هقافو مامأ ةفاحصلاب

 - هيف لاق

 ريهاهجلا ىلع لئاحلا ريثأتلا تاذ ةادألا كلت .ةفاحصلا ةيرح نإ
 نوروخف نحنو ءاهئاغلإب انمق كلذلو :لاملا سأر حللاصل تناك ةيبعشلا.
 يديأ نم اهعازتناب ةفاحصلا ريرحت اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا اهلعلو .كلذي

 دوقن ىلإ دنتست ال ةفاحص .ةرم لوألو «نأآلا انيدل حبصأو نييلاممأر ىلا

 لاضنلل اهلماكب ةسركم ةفاحص اهنكلو «تازينويلملاو ءاينغألا نم ةئفح

 .« هضوخن نأ ًاعيمج ائيلع بجي يذلا لاضنلا اذه .لاملا سأر دض

 . يقايفوسلا ماظنلا نكمتي نأ لبق ؛لقألا ىلع ماوعأ ةسخل ترم دقو
 ٠ ؛هيلع قباسلا ماظنلا نع ايرذج فلتخيؤ .ليدب. يمالعإ ماظن ءاشنإ نم.

 يف مالعإلا لظ دقو .218 ةيجراخلا هتاهجوت وأ ةيلخادلا هتسايس يف ءاوس
 'اهددح يتلا ماهملاب ًامزتلم يارا لودلا رئاسو ء يئايفوملا داحتالا

 , ةامرل, 0. ءاع رفيع لع ااا م 1اعو طوربو 50ه اع5». (١م)

 طوتتم - امقاتإنأ ةومعمتف لع 8معموع1980١. م. : 1
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 وأ ةياعدلل ةادأ تسيل ةفيحصلا نأ ىهو ء1901 ةنس ذنم نينيل

 . يعابجلا مظنتلل ةادأ ًاضيأ لب ءبسحف يعامجلا ضيرحتلا

 فحصلا يف تانالعالاو نينيل

 تاهاجتالا نيب تاشقانملا“لالخو «ليلقب ١4311 ةروث مايق لبق

 تانالعالا نأ ىري نينيل ناك ,ةفاحصلا ةيرح لوح ةيلاربيللاو ةيكارتشالا

 ًالخد ردت يهف «ةيزاوجربلا يديأ يف ةادأ اهلعجت ةيزاوجربلا ةفاحصلا يف

 اذه نعو .نييلامسأرلا امرشانل يسيئرلا لخدلا عقاولا يف وه .ًالئاه

 يف اهراكفأو اهميق رشن لصاوتو ةيزاوجربلا فحصلا معدتت قيرطلا
 ناك ثيح .تاتايفوسلا موقت نأ نينيل يأر نم ناكو .ملاعلا ءاحنأ عيمج
 يفقي ءارجإ ذاختاب ,ةيبلغألا نولكشي نويروثلا نويكارتشالاو ةفشانملا

 رشن عنمي نأو ,ةلودلل ًاكلم ةصاخلا ةفاحصلا تانالعإ نوكت نأب
 ندملا يف تاتايفوسلا اهردصت ىتلا فحصلا ريغ ةفيحص يأ يف تانالعالا

 ربتعتو .نينيل هاحتا ضراعت «تاتايفوسلا يف ةيبلغألا تناكو .ملاقألاو

 يف ةيبلغألا ةفشالبلل حبصأ نأ دعبو .ةفاحصلا ةيرح ىلع ًءادتغا

 , 209 نالعالل ةلودلا راكتحا ةماقإب ًاموسرم نينيل ردصأ . تاتايفوسلا

 ةيتايفوسلا ةفاحصلا جارخإو ريرحت بولسأ

 ةيكارتشالا ةفيحصلا ريرحت بولسأ نع .نينيل تاباتك انعبات اذإو

 ةروث مايق ىتح /١8 ماع ذنم ءايسور يف ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا لالخ

 .هتافو ىتح يكارتشالا عمتجملا ءانبو ةطلسلا نينيل يلوت ذنمو «. 0

 ةفيحصلا ريرحت بولسأ هيلع نوكي نأ بجي امب ريبكلا هماتها ظحالن
 ال هءمداعما# 0م, كغ م. 46. , .نالعالل ةلودلا راكتحا موسرم رظنا(19)
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 ةفيحص دقني 14.0١ ماع فيرخ يف نينيل بتك دقو .اهجارخإو
 لوقن نأ دون ه :لوقي ؛ نييروثلا نييكارتشالا ٠» ناسلب ةقطانلا « ادوبوفس »

 ةديعبو «لاذتبالا نع ًادج ةديعب « ةيبعشلا » نا «ةفيحصلا هذه بتاكل

 ال هئراق نأ ًافلس ضرتفي ال ىبعشلا بتاكلا نإ .ةغرافلا نيفقثملا ةرثرث نع

 ةكرعملا لالخو .7"2, ريكفتلا يف بغري ال وأ عيطتسي ال هنأ وأ ءركفي
 جراخ نم لسري نينيل ناك ء1951؟ ماع رخاوأ ءايسور يف ةيباختنالا

 نكي مل يذلا .ةفيحصلا ريرحت بولسأل هتاداقتنا ادقاربلا ىلإ ايسور
 يفخت تناك دقف ءاهفورظو ةكرعملا روطت عم  هرظن ةهجو نم -ًاقستم
 ةيبعش تارابع ءارو ءايسور يف عضولل ليصفتلا حرشلا نع ءاهزجع
 فاشتكا ىلع لمعت نأ بجي ناك انيب .ًائيش اهنم ريهابجلا مهفت ال .ةماع

 «لب بسحف ءارقلل اهمدقت يلا ةداملا لالخ نم سيل .رارمتساب اهسفن
 .ةداملا هذه هب بتكت يذلا بولسألا لالخ نمو

 ريرحتب ةصاخلا نينيل تاظحالم حضوت يتلا ةلثمألا ضعب كانه

 :ةفيحصلل ةمزاللا ةيفحصلا تاعوضوملا نع « ١5٠0 رياني يف ةفيحصلا

 )١( ةيسورلا ةايحلا تاعاطق ضعب نع تالاقم 3٠٠٠ 184٠٠٠

 ش فرت
 نم اهتاذ عيضاوملا لوح عطاقم (؟)  7٠٠١ىلإ  7٠٠٠.فرح

 ةفاك لوح ,ةفلتخم لاوطأ تاذ بابشلاو لامعلا نم تالسارم ()

 .ةيسورلا ةايحلا روص

 يف رشن . 1901 فيرخ يف بتك  سماخلا دلجملا  ةلماكلا لابعألا :نينيل )٠١(

 - قباس ردصم ميرك ئرخف نع القث ١97 يناثلا ددعلا يفشلبلا ةلجم

 . 31207 ص
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  ةيسورلاو «ةبيلحملا ةيسورلا تاعونبطملا نع ةقيش ةقيش تاسبتقم (1)
 | . ةضاخلا

 دقو . ةيسورلا تالجملاو فحصلا اهترشن تالاقم نم تافطتقم (4)

 اهب مهبسي نأ نكمي تاماهسإلا هذه ةفاك نأ دكؤي نأ ىلع نينيل صرح

 * .بالطلا وأ ةلماعلا ةقبطلا نم بابش

 نا ا ور وم ند لسا م سطسغا يفو

 هطوطخ ددحيو :نينيل ىلع ةميدقلا هاربكسيإلا» ريرحت ةئيه قاقشنا

 نم أدبي « يبعش ضرع» قاقشنالا خيراتل زجوم ضرغ يلي ايك ةيساسألا
 ,ةمزاللا قئاثولاب دوزيو ,فونيترام ةماعزب يداصتقالا رايتلا ةيادب
 71 - سطنمغأ 7 (يفاثلإ رمتؤملا) ء1908 -1401-:تارتف ىلإ مسقيو'

 نأ طرتشيو ١5٠08 ويام ب ١5٠5 رياني ثلاثلا رمتؤملا مث 15٠095 ربمفون

 , 0. ةفثكمو . ًادج ةحضاو ه ةباتكلا نوكت

 عم عزوي (( لقتسم سارك ) لمع » «ةفشانملا ىلع درلا ف « حرتقيو

 ةرثرثلا هذنه لك حضفي «تاسابتقا عم لوصف ةدع نم «ةفيحصلا .
 يعم مع مدحت ل كيك ةيقبلاو «فونيتزام ( مدقلا نمؤملل )

 « لماكلا مجحلاب ةروص مه مسرا . ًاجذومن مهتم لعجا ...(يراتيلوربلا) .:
 .إ 9 6 مهتاباتك نم تاسيتقمب داهشتسالا قيزط نع

 18115 ماع نخاوأ انسوز اف ترج يتلا ةيباحتنالا .ةكرعملا لالخو

 'يف تبتك ةلاسر .788 - 578 ص - 54 دلجملا  ةلماكلا لامعألا :نينيل )5١(
 - ايلاطيإ ىلإ فينج نم تلسرأو ١400 سطسغا ١59 160 نم ةرتفلا

 ..نينيل تاراتخم يف 1١35 ماع ةرم لوأ ترشن

 . قياسلا ردصملا ١

 وةك



 هرشنت .تاباختنالا نع يموي باب صيصخت حرتقي نينيل بتسك
 ةديرجلا لعجن نأ بجيو «ليلق تقو الإ قبي مل» :لوقي ..« ادقاربلا

 «ةنيدملا سلجم نم اولصحت نأ بجي .اهلك ةيضقلا نع ةلوؤسم اهسفن
 ءاضعأ نم ًايمسر وأ ) «مكفراعم نم ءاصحإلا يف صصختم يأ ةطساوب

 رودلا تاياختنا لوح ,ةيئاصحالا تامولعملا لك ىلع .(ةلودلا امود
 ءنكسلا ننع) جربسرطب تايئاصحإ ًادئاز ,؛ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 ري دفاع تايقولعل هده كيدل ترفوت اذإف . (خلإ .ناكسلا

 باب رشن ةلصاوم مكنكمي «ًايموي ةنيدملا سلجم ةرايزب موقي يكذ يفحص

 , "9 تاباختنالا ريس نع ديج

 نينيل ىلإ ادثاربلا ريرحت ةئيه تلسرأ « ًاضيأ ةيباختنالا ةكرعملا لالخو

 يلإ  :لوقي نينيل اهيلع درو .هتالاقم ىدحاإل ًاراصتخا هنم بلطت

 ىندألا دحلا (؟) يوناثلا ناونعلا فذح )١( ىلع ظقف ةق ةقفاوملا عيطتسأ

 «.نكامأ ةعبرأ وأ ةثالث يف .(طقف ) ةباقرلا لجأ نم ءتاحْيحصتلا نم

 يف نكي مل اذإو . ًاقلطم كلذ ىوس ءيش الو .ةدرفم تارلك حيحصتو

 ةجاجب انأف .لاقملا اوعجرأف ادريفزاياكسفن يف وأ اداربلا يف هرشن مكعسو .

 , "9 , نييوفصتلا ىلإ ةراشإلا فذح ىلع قفاوأ نأ عيطتسأ ال انأو .هيلإ

 ,يلئنيح ةفولأم ريغ ججحو تارابع هيف تناك نينيل لاقم نأ ودبيو

 لمتشت يذلا ًادبملا ةلأسملا رهوج ءرملا كردي نأ بجي كلذ ىلع دريو

 سطسغا لبق تبتك . 1٠ - 84١ ص 8 دلجملا ةلماكلا لابعألا .نيئيل ( )

 يف ةرم لوأ ترشن ءجربسرطب نام ىلإ فوكارك. نم تلسرأ -
 . ةلماكلا لابعألل ةعبارلا ةيسورلا ةعبطلا ا

 . 407 ص ٠0 دلجملا  ةلماكلا لابعألا  نيئيل (؟1)
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 « ةفولأم ريغ » ججحو تارابع نم (ادقاربلل ةبسنلاب) فاخي الأو ءهيلع
 حور ًاديج نومهفيس مهعومجمب لاهعلا نإ .ام ًاعون « ةبسانم ريغ ١ و
 .« اهلك "2 ةلأسملا يه هذهو : عاطقنا الب » ءيشلا

 . تفذح نأ دعب نينيل لاقم ترشن دق ءادقاربلا ريرحت ةئيه تناكو

 اهيلع درو .ةيساق اهتربتعا تاملك نم تففخو «« نييوفصتلا و ءامسأ هنم '
 ةئيه تناك ام اذإ ىلع علطم ريغ .لاقم بتاك كرت يغبتي الد لزق

 دض ةديرجلا يف تاباختنالا لوانتي يذلا مسقلا هيجوت يونت ريرحتلا

 «كانه سيلو :مهدض سيل وأ , ةقدو خوضوب مهمسأ ركذب ,نييوفصتلا
 نأ بجي و لاقملا ناك اذإ . كلذ يف طسو رمأ ,.كانه نوكي نأ بجي الو

 نذإ بجي فيكف ( ريرحتلا ةئيه ريتركس بتكي ابك ) ؛لاح يأ ىلع رشني
 تنسحبصأ ىتماذنم ؟«ةرضم ةبضاغلا ةجهللا ٠ يكستيف لوق مهفأ نأ

 « « بضغ ه:نودب ةباتكلا نإ ؟ رضم رمأ ءءىبس وه ام دض ةبضاغلا ةجهللا

 ىلإ قح نعو نوريست متنأو  رجضم لكشب ةباتكلا ينعي ء راض وه ام ىلع
 ١ , 7ع ةباترلا :

 ةيويح رثكألا لاضنلا نإ » :لوقي نينيل بتك ةيباختنالا ةكرعملا نعو ”
 عم تاثداحملاو تالداجملا طشني نأ بخي يذلا وه ءةقدلا هجو ىلع

 نع بتكتو فرعت نأ بحي « ةيباختنالا تالجسلا يف مهليجستو ,نيبخانلا

 . 87 ص ؟0 دلجملا .ةلماكلا لامعألا  نينيل (76:)

 .جربسر طب ناس ىلإ فوكارك نم تلسرأ «1919 سطسغا يف تبتك )١1(

  ةلماكلا نينيل تابلؤإ ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعبطلا ١97٠ يف ةرم لوأ ترشن

 11١. ص قباس ردصم ميرك يرخف نع ًالقن

 وهما



 1 نهملاو عراوشلاو ةيباختنالا قطانملا بسح .اولجحس نيذلا نسانلا ددع

 ريرحت ةئيه ىلإ نينيل لسرأ ء1915.ماع ربوتكا نم لوألا فصنلا يفو

 (ادقارب) : ريرحتب نيفلكملا ءالمزلا كولس و ىلع جسحي ادفاربلا

 ناس يف تاباختنالا نإ » :جرح تسقو يف (ادزيفز اياكسفين)و

 . لكشت .ةنيدملا نم ةيناثلا ةقطنملا يفو  ةيلامعلا ةقطنملا لك يف «جربسرطب

 هاجتا ريرقتل ةظحل .تاونس سم لمع جئاتن قيقجتل ةظحل ءةجرح ةظحل

 0 ٍيفو » .« ةمداقلا سمخلا تاوئسلل . يحاون ةدع يف لمعلا

 ما نأ «ةلماعلا ةقبطلا يطارقميدل عةيزكرملا ةديرجلا: ىلع بجي

 ةدع نم «ًالعق يه يتلا : ادقاربلا نكلو .قيقد لكشب ةددحمو ةمزاح .

 . "8 ةسايسلا هذه لثم عبتت ال ,ةيزكرملا ةديرجلا حاون

 ىلإ ايسور جراخ نم اهلسري ناك يتلا ءنينيل تاداقتنا تناك

 .هرظن ةهجو نم . اقستم نكي مل هنأ «ةفيحصلا ريرحت بولسأل , ادقاربلا

 يليصفتلا حرشلا نع ةزجاع تناك دقف ءاهفورظو ةكرعملا روطت عم
 ىلع ةميدقلا اركسيإلا تقشنا نأ ذنم  ةفشانملاو ةفشالبلا نيب تافالخلل

 ال ةماع تارابع 01 ا ولا لصملا رخا كو تحل

 ؛ نييلارييللاو نييوفصتلا فشكو حضف مدع نعو ءًائيش اهنم ريهارجلا مهفت

 ًارينم نوكت نأ ىلع لمعت نأ بجي ناك انيب « ًايطسو ًاطخ اهذاختاو

 نم ال ؛ينزحلا اهرود دكؤتو ءاهسفن فشتكت نأو , مهتسايسو ةفشالبلل

 تلسرأ 1115 سطسغا ١ يف تبتك :0+ ص ٠6 دلجملا .ةلماكلا لابعألا (00)

 ةعبطلا يف ىلوألا ةرملل ترشن .جريسرطب ناس ىلإ (فوكارك ) نم

 .(8411) قباس ردصم . رك يرخف .ةلماكلا لايعألا نم ةعبارلا ةيسورلا
 )١4( ص - 58 دلجملا  ةلماكلا لابعألا نينيل 019
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 يذلا بولسألا لالخ نمو لب - بسحف ءارقلل اهمدقت ىلا ةداملا لالخ

 .ةداملا هذه هب بتكت

 ةروثلا دعب ةيتايفوسلا ةفيحصلا ريرحت بولسأ

 .ءيكارتشالا ءانبلا زاجنإ ءدبو ,ةيتايفوسلا ةطلسلا رارقتسا دعب
 ةيجاتنالا ةياعدلا ىه ةيساسألا ةيتايفوسلا ةفاحصلا ةفيظو تحبصأ
 ناديملا يف كاذنآ ةحورطملا ةديدجلا ماهملا حورب ريهابجلا ةيبرتو

 هعباط نع فلتخي اديدج ًاعباط ةفاحصلا بولمأ ذختاو .. يداصتقالا

 رارمتسا وأ ؛ ءارقلل مدقت يتلا ةداملا ثيح نم ءاوس  ةروثلا لبق - مدقلا

 موقي ,ةيعوضفوملا قئاقحلا ىلإ دنتسي يذلا «عنقملا طيسبلا بولسألا

 . 290 لقتسم فقوم ذاختاب هبلاطيو «ءىراقلا نهذ مرتحيو ءاهليلحتب

 يف اهريرحت بولسأو ةفيحصلا جارخإ نيب ًاريبك ًافالتخا ثحابلا دحيو '
 اهجارخإ نيبو  ةيتايفوسلا ةطلسلا رارقتسا دعب ١914 ماع ةيادب
 تاونسلا لالخ ايسور يف ةفلتخملا ةيخيراتلا لحارملا يف اهريرحت بولسأو
 ذنم .هنأ نينيل تاباتك لالخ نم ظحاليف ١9119. ةروث ىلع ةقباسلا

 ,داصتقالا ناديم يف ةفيحصلا رود ىلع زكري ناك «ةطلسلا ىلع هئاليتسا

 ,ديدجلا اهرود ةمدخ يف انوكيل اهجارخإو ةفيحصلا ريرحت بولسأو
 . ةيجاتنإللا :ةياعدلا

 تاباتكلا يف نومضملا ةيضق ىلإ نينيل راشأ ء 197٠ ماع رياربف يفف
 يسايسلا ضيرحتلل ًادج ًاريبك ًالاجم حسفن اننإ و :لوقي بتكف ةيفحصلا

 ءانبل ًادج ًاريغص ًاتاكمو ,ةيسايسلا ةرثرثلل يأ .ةيدق تاعوضوم يف

 المءمماعمأ؟ 0م. كا. مم 89 - 91. : رظنا )١9(

 و١٠



 . 0: عوضوملا اذهب ةقلعتملا قئاقحلا يأ ةديدجلا ةايحلا

 زاجيإب ةماعلا اياضقلا نع ثدحتن نأ انبجاو نم » :لوقي درطتساو

 داصتقالا سيل نكلو , داصتقالا نم ربكأ رادقم ىلإ ةجاحب نحنف . ديدش

 هبشأ امو نيفقثملا ططخو ,نيملعتملا تالاقمو « ةماعلا ١ تاشقانملا ىنعمب

 . 9 وغل درجت الإ نايحألا بلغأ يف سيل يذلا ءوغللا نم

 نسماشلا رمتؤملا اهرقأ ىتلا .ءايسور ةبرهكل ةطخ » قيبطت لالخو
 اهنأ ىرت ةديدجلا ةطلسلا تناك يتلاو غ 195٠ ماع ريمسيد يف تاتايفوسلل

 ًافينع ًادقن نينيل هجو , يكارتشالا عمتجملا ءانبل ةيساسألاو ىلوألا ةوطخلا

 مقت ملو ءاهتيمهأ حيضوتو ةطخلا نومضم درسب تفتكا يتلا فحصلل

 باتكلا ءالؤه بلاطو .ةطخلا هذه قيبطت تالواحمل ةينادم تاساردب

 دعب الإ ءامل تانيسحت وأ تاحيخصت حارتقا مدعو ,ةطخلا هذه ةساردب

 , "9 ةلصفملا ةساردلا هذهب مايقلا

 صصخت انتفاحص نإ ٠ :لوقي نيتيل بتك ١914 ماع سرام فو

 « ةيشماهو ةفينع تاعوضومب ةطبترملا ةيسايسلا ةراثإلل ًادج ةريبك ةجاسم

 تاعوضوملل ةليئض ةحاسم سصصخ انيب . ةبخاصلا ةيسايسلا ةياعدللو

 1 ٠. ديدجلا عمتجملا ءانبب ةصاخلا

 دب ال ,ةيسايسلا تاعوضوملا نم هيف للقن نأ دب ال يذلا تقولا يفو و

 بجي تاعوضوملا هذهل انلوانت نكلو ءةيداصتقالا تاعوضوملا نم ديزن نأ

 ططنخلا وأ «ةيرظنلا ةيدقنلا تالاقملا وأ ءةماعلا تاشقانملا ةقيرطب نوكي الأ

 ش :نع ًالقن . 7 دلجملا  ةلماكلا لابعألا :نيئيل (.)

 اعداسع مغ اه 0 0م. كأم مص. 205 - 9. مف (

 آذان مط 208 - 5 م(
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 نيح فسألاب رعشأ يننإف اذل ءكلذب هيبش ءاره يأ وأ :ةينهذلاو ةيركفلا
 ءاره الإ يه ام ءانفحص يف ةروشنملا ةيداصتقالا تاعوضوملا نإ لوقأ

 1 .« كلذ نم رثكأ ءىث الو

 دشحب. مب .يتلا تاعوضوملا كلت ةيداصتقالا تاعوضوملاب دصقن اننإ ٠

 ةيلاحلا عاضوألاب ةصاخلا قئاقحلا.ةساردو .ةظقيلا ةباقرلاو ىوقلا عيمجتو

 يقيقحلا حاجنلا ىدم ةيداصتقالا تاعوضوملا شقانت نأ دب ال . انتايح يف

 « ءارقفلا نيحالفلا ناجل رؤدو « ةيعارزلا تانويموكلاو عناصملا هزجنت يذلا
 شقانن نأ دب ال :ديدجلا انداصتقا ءانب يف ةيلحملا ةيداصتقالا سلاجملاو

 , "9 ؟ اهنيب ايف فلتخت لهو هتققح يذّا حاجنلا وه ام ةديدش ةقدي

 راتهتسالاو لارهإلا بناوج فشك يف ةفيحصلا رود ىلع نينيل دكؤيو

 ريسي نآلا ءيش لك نإ » :لوقي , يكارتشالا قيبطتلا لاجب يف .ىضوفلاو

 لمعلا يف نورمتسم نآلا نحنو ءانتطخ ةغايصب انمق دقو .هقيرط يف

 مث فيكف هيف كش ال ًانسحتو ًاروطت كانه نإ ,ةطخلا هذه ةيدج تبثتل .

 . ؟حاجنلا اذه ةدايز لجأ نم هلعفن نأ بجي اذامو ؟ حاجنلا اذه زاجنإ

 ترمتسا يتلا .عناصملا كلت ءامسأ مضت يتلا ؛ءادوسلا ةمئاقلا نيأ

 .؟ ممأتلا ةيلمع ذنم ةيليفطلاو نواعتلا مدعو ىضوفلل ًاجذومن

 ام عناصملا هذه لثم نأ كش ال نكلو ءناكم يأ يف اهدجن ال دق اننإ
 دض ًابرح نشن مل اذإ انبجاوب موقن نأ عيطتسن نل اننإ .ةدوجوم تلاز

 . 9« ةيلامسأرلا ديلاقتلا نوسرحي نيذلا

 معز 13( !عاعمملب ة5عععاوسب ع: 6م. ءكأميصم 130- 5
 للسما ختم 4 1طن (
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 يف ةيتايفوسلا ةفاحصلا تايلوؤسم ىلإ ًاريشم هثيدح نينيل لصاويو
 ةفاك حضفو فشك ةرورض يف لثمتت يتلاو .يكارتشالا ءانبلا.ةلحرم
 .طاموأ يفو ,مهسفنأ لابعلا فوفص لخاد ةنواهتملاو ةبرخملا رصانعلا
 , :لوقي شيجلا

 م و ب يا اننإ ٠

 تبقعت يتلا ةراهملا كلت ركذنلف ,ةيزاوجربلا ةقبطلا اهي هتضاخ يتلا

 20 ا

 عارصلا له « ًاديعب مهب ةحاطإلا اولواح فيكو .مهتميق نم ترقحو

 يذلا لكشلا ذخأ ,ةيكارتشالا ىلإ ةيلامسأرلا نم لاقتنالا ةرتف يف « يقبطلا

 تاعاطقلاو تاعومجملا نإ «ةيلقألا دض ةلماعلا ةقبطلا تاماتها هب ىمحت

 يف ترمتسا يتلاو «ةيلامسأرلا ديلاقتلا ىلإ  دلوملا مكحم  ليمت يتلا ؛ةيلامعلا

 ,ةدودحم ةءافكب نولمعي لاععلا ءالؤه ,ةيتايفوسلا ةلودلا ىلإ ةميدقلا اهترظن

 ,سيلأ . ةلودلا نم لاملا نم نكمم ردق ربكأ عمج نولواحيو , ءوسلا يف ةياغو
 شرو يف ٠ «ةعابطلا فورح ىعماج نيب ىتح داغوألا نم ديدعلا كانه

 طبضلاب لماع م ؟وفومروسو فوليستلوب لامع نيب ةيتايفوسلا ةعابطلا
 ؟مهب رهشلو مهفشكن يك ددحن نأ نكمي

 ال قالطالا ىلع اهئإف ء.كلذ تركذ ول ىتحو .ةتماص ةفاحصلا نإ

 عم مءاوتت ةقيرطب الو ؛ةيمسر ةقيرطب أ ,دئارجلا تاحفص ىلع هركذت |

 يتلا ةقبطلا , ايراتيلوربلا ةيروتاتكيد لثمت ةادأك الو «ةيروث ةفاحص

 وأ ديلاقتلا لسارم ىلع ء ديدج نم برضلا ةرورضو ةيمهأ ىلع تنهرب

 «نحن .لواحن له !برحلل ةبسنلاب ءىبشلا سفنو , ةيلامسأرلا ءىدامملا

 تاليكشتلا ةنادإب انمق له ؟ءافكألا ريغو .ءانبجلا طابفلا جاعزا
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 ةجردب رطيسن نأ انعطتسا له ؟ايسور ءاحنأ يف ةرشتنملا ةيلاحلا ةيركسعلا

 اهنم صلختن نأ بجي يتلاو « شيجلا يف ةدوجوملا ةئيسلا رصانعلا ىلع ةيفاك
 . ؟ مهتالطاممو مفامهإو مهتقايل مدع ببسب « كلذل ةريبك ةياعد عم

 ءالؤه دض ةيقيقحو ةيساقو ةلاعف ةيروث ًابرح نآلا ىتح ضخن مل اننإ
 . نيدتعملا

 نأو ءةفيحصلل ةيلكلا ةحاسملا عبر ةسايسلا لتحت نأب نينيل بلاطو
 « ةيجاتنالا ةياعدلاو ,ةدحوملا ةيداصتقالا ةطخلل رشنلا يف ةيقبسألا نوكت

 نيناوقلا نأ نم ققحتلاو «يرادالا لمعلا ىلع نيحالفلاو لابعلا بيردتو
 ءارجإو ءال مأ اهرامث يطعت ةيتايفوسلا تاسسؤملا اهرقت ىتلا تاءارجإلاو

 ىلإ طبه ال يذلا هنأب ةفيحصلا ريرحت بولسأ ددحو .ءارقلا عن راوح

 لجأ نم جردتملا طيسبلا بولسألاب نكلو ,فقثملا ريغ ءىراقلا ىوتسم

 . .هكرادم ريوطت

 .ةلوطم تالاقم.ةباتك ىلإ ةجاحب انسل اننإ » :هلوقب كلذ حضوأو

 يف روهمجلا ىلإ لصن نأ وه هجاتحن ام لك .ةميدقلا تالداجملا اهيف رركن

 اياضقلا نم رهظي ام ثدحأ زربي .يفارغلت بولسأب «روطسلا نم ددع لقأ

 . 9 ةجاسلا ىلع اهروضحو اهتميقب زيمتت يتلا ةيسايسلا

 00 لابعلا نولسارملا

 ريغ نيلسارملا نم ةعساو ةكبش قلخ ةيمهأ ىلإ نينيل راشأ دقل
 اذه يف نيئيل هلاق ام «نيلاتس دكأو .«نيحالفلاو لامعلا نم «نيفرتحملا

 : نع ًالقن 7 دلجملا ةلماكلا لابعألا نينيل : رظنا (0)

 لمصانع ءأ لو طءووقو 0م. كأ. مت 208 - 215.
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 هذه نأ ًاحضوم 21998 ويام 5+ يف اداربلا هترشن لاقم يف  ددصلا

 لالخ نم لوصولا يف بزحلا حجني يك ةيساسأ نيلسارملا نم ةكبشلا .

 .ةيحالفلاو ةيلامعلا قطانملا ةفاك ىلإ ةفيحصلا

 ؛ةلماعلا ةقبطلا ةنفاحصل ىسيئرلا بصعلا لابعلا نولسارملا ربتعي

 ثادحألا نع ةيفحصلا ريراقتلا دادعإ ىلع رصتقي ال يفحصلا مهطاشنو

 ةسايس ممر يف لمع ليلدك مهريراقت مدختست لب « .مهقطانم يف عقت يتلا

 وأ ةلاطبلا دصض وأ برحلا دض ةلمح مظنت يف بزحلا ركفي امدنعف . بزحلا

 اودعاسي نأ مهيلع اعلا نيلسارملا نإف ًالثم جيسنلا ةعانص لجأ نم

 . اهولسري يتلا ةيفحصلا ريراقتلا عقاو نم ؛ةلمحلا هذه طيطخت ىلع بزحلا

 يف نورشتني مهو .ةمئاق ةيلاعلا ةفاحصلل موقت ال نيلسارملا ءالؤه نوديو

 فحصلا ديوزت مهتمهمو «يلامعلا لمعلا ايالخ عيمجو مجانملاو عناصملا

 ةفاحصلا تناك اذإو .مهتشيعمو مهلمع عقاوم يف رودي ام لكب ةيلارعلا

 تاموكحلا عم ةضراعتملا ةيقبطلا اهحلاصم زاربإ ىلإ فدبت ةيلارعلا

 مهطاشن لالخ نم كلذ ديسجت مهيلع لامعلا نيلسارملا نإف «ةيلامسأرلا

 ةيلايسأرلا ةفاحصلاف « ( ةيفحصلا مهريراقت يف كلذ نيمضتو . يفحصلا

 نإف كلذلو .اهكلف يف نورودي نمو ةيلاممأرلا ةقبطلا ءارآو رابخأ لقنت

 تاباتك لالخ نم «ةيلامعلا فحصلا يف سكعني نأ دب ال يقبطلا زياهلا

 نيتفاحصلا نيب يسيئرلا قرافلا وه اذهو نيلسارملا ءالؤه

 اهضرعتو :ًانايحأ اهريغتو اهنيزتو قئاقحلا نولت ةيلامسأرلا فحصلاف

 لاقملاو ربخلا لالخ نم ءاهحلاصم اهب مدخت يتلا ةروصلاب ةياهنلا يف

 - 157. 17 هدطعماو اللعب امهنمد 1928 - هام / 84من عا ءمعأب هنموعاعسط, هون (مد )

 مستمتع هعننمد همن تدعم 5انيماعب 5مم 7. مم 3
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 ةلبلبلاو ةيحضتلا نم يكذ راتس ٍلادسإ ىلع لمعتو « قيلعتلاو قيقحتلاو
 .ةفاحصلاو . اهئارآو اهراكفأو ةلماعلا ةّقبطلا حلاصمب قلعتي ام لك ىلع
 ةقيقحلا لب «ةيلامسأرلا ةفاحصلا.بيلاسأ مادختسا ىلإ ةجاحب تسيل ةيلامعلا
 نم“ الدب .ريهابجلا ىلإ اهراكفأ ليصوتل ةلاعفلا ةديحولا ةليسولا يه

 . ةضرغملا ةيفحصلا تاياكحلا ىلع داتعالا

 يتلا رابخنألا ةعيبط يف نمكي وهف نيتفاحصلا نيب ثلاثلا قرفلا امأ
 يباقنلا مهحافكو لابعلا رابخأ رشنت ةيلاعلا ةفاحصلاف .اهنم لك اهرشنت

 يدؤت يتلا رابخألا نم ًاطيلخ رشنت يهف ةيلامسأرلا ةفاحصلا امأ . يبمايسلاو
 ةيقبطلا مهتالاضن نع لامعلا ماتها كرف .ريهاجلا هابتنا تيتشت ىلإ

 ةطلسلا دض مئارج اهنأ ىلع لامعلا تابارضإ ًابلاغ رشنت اهنأ ذإ «ةعورشملا
 : . ةيسايسلا

 : بئاوج ةثالث يف اهنيب قورفلا رصحنتو

 ةقبطلاو لابعلا نم لكل ةيجولويدياللا ةيؤرلا وأ رظنلا ةهجو : اهوأ

 . . ةيلاممأرلا

 لك اهيلع زكرت يتلا ةيفحصلا بيلاسألا وأ ةجلاعملا ةقيرط : اهيناث

 ا اهتم
 فحضلاو ةيلامعلا فحصلا نم. لك اهرشنت نت يتلا رابخألا .عون : : اهثلاث

 . ةيلامسأرلا

 1 ؟نويتكي اذام نع

  مهتابارضإ :لاهعلا ةامحب قلعتي ام ف 3 لابعلا نولسارملا زكري

 1طأل, 88. 154 - 5. : 7_0 30 بز

 ل



 عناصملا ,مهلمع عقاوم لخاد ةريغصلا مهكراعم  ةيفحصلا مهتالكشم

 ةاعارم عم ةيشيعملا مهبلاطم  مهئاسؤر عم مهتافالخو «مجانملا  لوقعحلا

 هرشن درجم نأل .ًاهفات وأ ًاريغص ادب :اهم ثدح يأب :ةناهتسالا مدع

 «ةفلتخملا عقاوملا يف نيرخآلا لامعلل حيتيس ذإ «ةزيبك ةيمهأ هيلع يفضيس

 «مهئالمز رابخأ ىلع عالطالاو هحرش ,تالكشملا سفن نم نوناعي نيذلا

 وه اذهو ,ةلماعلا ةقبطلا ءانبأ نيب ةكراشملاو دحوتلل ارودج قلخي امن

 ْ .ةيلابعلا فحصلل يقيقحلا رودلا

 ةيلابعلا رابخألا رداصم

 نولصاوي مهنإف كلذلو .يفحضلا لمعلا لابعلا نولسارملا فرتحي ال

 ءمطوج رودي ام ىلع مهماتفا نوزكري مهنكلو ءةيداع ةروصب مهلامعأ
 ىدل ةميق ال لهو ؟ رشنلل عئاقولا هذه حلصت له . مهسفنأ عم نولءاستيو

 اهولسريو اهوبتكي نأ مهيلع اهتيمهأب مهعانتقا روفو ؟ نيرخآلا .لارعلا
 .نم دكأتي:نأ هيلع ءةعاشإ ةيأب لماعلا عمسي امدنعو .ةفيحصلا ىلإ

 ال ىتح «كلذ بابسأو ءاهبذك وأ اهتحص ىدم نعو ةيلصألا اهرداصم

 ةطلسلا ءالمع ءاهجوريو اهرشني يتلا تاعاشإلا وأ بيذاكألا ةسيرف عقي

 . ةيلايعلا ٍطانوألا يف ءنيسدنملا :

 لماع لك لب : ةيلامعلا ةفاحصلل ةبسنلاب نوفرتحم نولسازم دجوي ألو

 ىري ءرابخأو عئاقوو ثادحأ نم هلوح رودي ام ةباتك ىلع ةردقلا هيدل

 اهررحي نأ هيلع .لاععلا نم هريغل ةبسنلاب ةيمهألا نم ردقب مستت اهنأ
 ىلإ اهلسري مث هقيدص وأ هقيقشل باطخ يف اهيوري هنأك طيسب بولسأب
 اهيف كراشي لب .ةيلمعلا هذه نوركتحي دارفأ كانه سيلف ؛ ةفيحصلا

 : يلابعلا لسارملاب دوصقملا وه اذهو « عيمج لا



 نيلسارملا ديرب

 نيوانع تحت اهفينصتب موقتو «لامعلا نيلسازملا لئاسر ةفيحصلا ىقلتت .

 كش الو .ةعبطملا ىلإ لسرت اهتعجارم دعبو .ةيبزحلا ةايحلا لثم . ةفلتخم
 وأ تاباقنلا وأ صاخشألا ءامسأ وأ تاغلابلا فذح ىلإ فدهت ةعجارملا نأ

 «ةافوتسملا ريغ تاباطخلا وأ لئاسرلا داعبتسا متيو :ةقئاللا ريغ تاغايصلا
 لمعل لسارملا ىلإ قاربإلا متي «لئاسرلا هذه يف ماه ربخ دوجو ةلاح ينو

 ةصصخلملا تاحفصلا ءالتما دعبو .ثدحلل ةمئالملا ةيفحصلا ةيطغتلا

 يتلا ةيمالعإلا داوملا نم يقابلا لجؤي مهريراقتو نيلسارملا تاباطخل
 . مداقلا عوبسألا ىلإ «(ةيلاحلا ) ةفصب مستت ال يتلاو , مهتاباطخ اهنمضتت

 ةباتكلاو ريرحتلا بيلاسأ

 ىلإ جاتحت ةيلاعلا فحصلل ةباتكلا نأ ضعبلا داقتعا مئاشلا أطخلا نم

 نع ديزت ال ةظاسبب اهنإ .بيردتو ةسارد ىلإ جاتحت وأ ,ةصاخ تاراهم

 لماعلا ىلعو « بيرق وأ قيدص ىلإ ثيدحلا نم الدب ماقلا عم ثيدح اهنوك
 وأ حرفم وأ داج وأ رخاس بولسأب دحأ عم ثدحتي هنأك بتكي نأ

 نمو ةيئالمإلا ءاطخألا ببسب قلقي نأ هيلع سيلو هل قوري امك نيزح
 ةتسلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا ًايعارم ةريضقلا لمجلاب مازتلالا لضفألا

 : اذكه ةباجإلا نكتلو ؟ اذامل فيك نم  ىتم  نيأ : اذام : ةيسيئرلا

 .بارضإ ؟ اذام

 .نطق عنصم يف ؟ نيأ

 .تبسلا موي ؟ ىتم
 .نيجاسنلا ةدحوب نوجاستلا ؟ نم

 م٠١



 .ةمارغ عفد نع هعانتما ببسي وضع داهطضا ؟اذامل

 وفعلا ةدوعي حمسي يك ريدملا ىلإ ةدحولا ءاضعأ بهذ ؟فيك

 ىلإ اوبهذو لمعلا نع بارضإلا اونلعأف مهبلط ضفر هنكلو « عنتمملا

 نأ عقوتملا نمو بارضإلا أدب .اذكهو «مهكراشت يك ىرخألا تادحولا

 .تادحولا يقاب ىلإ دتكي

 نيف لوم شمل اور ووك روب رع وتب  لقنو
 ةصقلاف باهسإلا بولطملا نم سيلو ةتسلا ةيسيئرلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا
 ءرطس فلألا تاذ ةصقلا نم ريثكب لضفأ ءرطس ةئاملا تاذ ةيربخلا

 لسماعلا ىلع رشنلا دسعبو .ةغايصلا ةحضاوو ةافوتسم نوكت نأ طرشب

 نأ ذجو اذإو ,ةفيحصلا هترشن امو هبتك ام نيب نراقي نأ لسارملا
 ,هيأرب اروف اهغلبي نأ هيلع ءهبتك ام ىلإ تءاسأ وأ تهوش ادق ةفيحصبا
 : يلي ام لارعلا نيلشارملا ىلإ ةفيحصلا تايلعت مهأ نمو

 .ةحفصلا نم دحاو بناج ىلع بتكاو «ةريصق كتارقف لعجا

 يفو .عوضوملل نيوانع عضو تاحفصلا مقرو . ًالوقعم ًاشماه كرتاو

 لمججعضب يف ثداحلا نومضمب ًاروف قربأ ,ماه ثداح عوقو ةلاح .

 ءامسأ كل ددح لب «لماكلاب كمسا ركذت نأ ًايرورض سيلو .ةريصق

 . رشنلل ةرصتخم

 نيلسارملا لمع بولسأ

 نع فحصلا ىلإ ةباتكلا درجم يف لامعلا نيلسارملا لمع رصحني ال
 «يسايس قفأب مهتاباتك مستت نأ دب ال لب مهقطانم يف يرجت يتلا عئاقولا
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 موقي نأ يلاعلا لسارملا ىلع ةمهم بعصأ يه هذهو :مهؤالمز هنم معتي

 ثادحألاو رابخألا لالخ نم «ماعلاب صاخلا طبري نأ هيلع ذإ ءابب

 ىلإ يلامعلا لسارملا فرحني نأ ةيشخ كانهو .اهنع بتكي يتلا ةريغصلا
 « ىزغملا وأ ىنعملا اهعم عيضي يتلا ؛ةريثكلا ليصافتلا وأ ,ةقاربلا تاغايصلا

 لازت ال ةيلامسأرلا ةقاحصلاف ؛ثدحلا وأ ربخلا نم هزاربإ بحي يذلا

 نع ةجراخو ةأزجم اهرشنتف قا «لاعلا رابخأآ ةينهأ نم لبلقتلا لع رمت

 ىلإ لصت الف ءاهتيتفت ىلإ يدؤت ثيحب «ةيلابعلا خلاصملل ماعلا قايسلا

 نأ ةيلامعلا ةفاحصلا ىلع بجي كلذلو .طبارتملا اهقايس يف ءازقلا ناهذأ

 طاسوألا يف عبقت يتلا ثادحألا طبر ىلع لمعتو .ةظقنلا هذه ىعارت

 .لابعلا نم اهئارق ىدل يعولا ةيمنت ىلع دعاست ىتح «ةيلامعلا

 يلودلا بناجلا وهو ؛لامعلا نيلسارملا رودب قلعتي رخآ بناج كانه
 رشنب «ةيلامعلا فحصلا لالخ نم هميظنت نكميو ؛هلارهإ مدع بجي يذلا
 ؛ ةيعاتجالاو ةيداصتقالا يحاونلا نم مهاوحأ نع لايعلا .اهيتكي ريراقت

 تاعاسو «نهروجأو تاللماعلا ءاسنلا عاضوأو ءابهتاطاشنو تاباقنلاو

 لك نم تاموكحلا فقومو ؛جالعلاو اهبابسأو ةلاطنلاو تازاجالاو لمعلا

 .مهل تاناضحلا زفوت ىدمو لافطألا عاضوا كلذكو .لّئاسملا هذه

 «ةيلامعلا تابارضالا نم تاجوزلا فقومو .مهتيبرتو مهميلعت بيلاسأو

 ةيضمت ةيفيكو مهروجأو بابشلا عاضوأو ال مأ نهج اوزأ ندناسي لهو

 ىدمو لامعلا ىلع هريثأت ىدمو نيدلاو ' مهتايظنتو .مهغارف تاقوأ

 .ةدابعلا رود ىلع مهددرت

 فحصلا ىلإ اهولسريو ةلئسألا هذه ىلع اوبيجي نأ لامعلا نيلسارملا ىلعو

 ىوتنملا ىلع ةيلاعلا تاقالعلا نم ةكبش قلخ اهلالخ نم متي ىتح «ةيلامعلا

 الملل



 تاربخلا لداسبت لالخ نسم يعولانب مهديوزت يف مهسي . يلودلا

 م , "4 تامولعملاو

 نيئبل ةافو دعب ةي ةيتايفوسلا ةفاحصلا

 داحتالا يف ةلودلاو بزحلا ءامعز لك 7 نمو .نيلاتس راش دقل

 يه ةفيحصلا نأ ء ١1451 ماع نيلاتس دكأ دقف .نينيل جهن ىلع , تايفوسلا

 قلخ ةرورض ىلع دكأو . ريهاهجلا ىلع ريثأتلا لع ةرداقلا ةديحولا ةادألا

 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا عاتجا يف كللذو :اهعم ةميمحؤ ةقيثو ةقالع
 بطاخي اهلالخ نم ةيسيئر ةادأ ةفاخصلا » :لاق ثيح يايفوسلا يعويشلا

 لئاسو كانه سيلو . ةصاخلا مهتغلب ةلماعلا ةقبطلا نم سانلا لك بزحلا

 ةقبطلاو بزحلا نيب ةيحورلا طباورلا هذه ءاشنإل «ءكلذ لثم « ىرخأ

 590, لبقتسلا يف دجؤت نأ نكمي ةياغلل ةن ةنرم ةادأ كانه سيلو « ةلماعلا

 يه ةفاحصلا هذه و : لوقي فوشورخ اتيكين فاضأ «14681 ماع فو

 .ةلماعلا ةقبطلا ءادعأ هجاوت نأ اهبجأو «يسيئرلا يجولويديإلا انحالس

 كلذل حالس نودب براحت نأ عيطتست ال :بربحلا يف لاحلا وه امك ًامامت ٠
 اذه لثم نودب حاجنب يجوئويديإ لمع يأ عنصي نأ عيطتسي ال بزحلاف

 يديأ يف ةفاحصلا عضن : نأ عيطتسن ال نحنو .ةفاحصلا وهو داحلا جدلا

 .« ًامامت ةصلخعو ةياغلل اهب قوثوم ديأ يف نوكت نأ بجي اإ .ةنيمأ ريغ

 « 1504 ريمفون 1١5 يف |هلوأ :نيحيرصتب فوشورخ ىلدأ 1408 ماع فو ٠

 لقت ىلع نورداقلا نوديحولا متنأ» :نييفحصلا عم هئاقل يف لاق ثيح

 3480ءاعومأ, 5زءوعاونط» 0م. كامو 155 - 6. .(58)
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 ماع ربمسيد يف ينأشلاو .«ةيلعافو ةنامأب ريهاجلا ىلإ بزحلا تارارق
 وأ ًاريثأت رثكأ ةادأ كلغ نأ عيطتسن ال نمت » :فوشورخ حرص

 لاجي يف انبزحل ةيجولويديالا ةادألا ىه ةفاحصلاف ,ةفاحصلا نم ةيلعاف

 ةيزكرملا ةنجلل ريرقت يف ةفاحصلا فينيجرب دينويل فصوو . (؟7 « لعفلا
 .«ةيمويلا تامولعملا يف اهيلع داّتعالا نكمي يتلا ةلصوبلا » اهنأب

 داحتالا  يناشلا ءزجلا- 1947 ملاعلا ةفاحص ) ةعوسومل ًاقفوو

 ,ءريهاججلا ملعت ؛ يه ةفاحصلل ةيساسألا ةمهملا نإف ( ١1 ص  يتايفوسلا

 عممتجملا لخاد ريهارجلا كيرحتو «ةيبزحلاو ةيموكحلا تاسايسلا حرشو

 .اهتاعدو بورحلا راجت فشكو .يتاذلا دقنلاو دقنلا ريوطتو «٠ يعويشلا

 يف ءغ1911 ربمسيد يف رداصلا .يتايفوسلا روتسدلا دكأ دقو اذه

 نينطاوملل ةفاحصلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح نم لك نامض ىلع ء ١6 ةداملا

 ةلماعلا ةقبطلا فرصت تحت تاليهستلا ةفاك عضوي كلذو ,تايفوسلا

 قرولا تادادمإو ةعابطلا تانيكام تاليهستلا هذه لمشتو ءاهتايظنمو

 , 210 قوقحلا هذه ةسرامل ةمزاللا ةيداملا تاجايتحالا نم كلذ ريغو

 روتسدلا اهيلع صن ىتلاو « ةظوحلملا ةيداملا تاليهستلا هذه تدأ دقلو

 ءاحنأ فلت# يف اهراشتناو ةيتايفوسلا ةفاحصلا راهدزا ىلإ «يتايفوسلا .

 ىربكلا فحصلا كانه حبصأف ءاهتايعون تنيابت دقو .يتايفوسلا داحتالا

 1أ4 - 2 68. 0(
 15954 ةرهاقلا  فراعملا راد  يملاعلا مالسلاو ةفاحصلا  يماهتلا راتخم (51)

 .االه ص

 ؟ ١1



 داحتاو .تاباقنلا تاداحتاو «يزكرملا ىعويشلا بزحلا اهردصي يتلا

 ةيلارديفلا ةفلتخملا تايالولاو ؛ةيموكحلا رئاودلاو ؛تايفوسلا باّتكلا
 تأشنملا اهردصت ىتلا ىرخألا فحصلا ىلع ةوالع اذه .ةلقتسملاو

 ناريطلاو شيجلاو .تاعماجلاو سرادملاو ,ةينواعتلا عرازملاو .ةيعانصلا
 يف طئاحلا فحص رشتنت شتنت ابك . ةيئاسنلاو ةيبايشلا تاداحتالاو .ةيرحبلاو

 .فالآلا تائم ًايمسر اهنم لجس دقو .ًاريبك ًاراشتنا يتايفوسلا داحتالا

 1 .طقف ةيكارت رتشالا لودلا اهب درفنت ةرهاظ يهو

 يذلا , مالعإلا ةيرحخ فينج رهثؤم يف :يتايفوملا بودنلا خرم دقو

 . يقايفوسلا داحتالا يف دجوي هنأي ء1948 ليربأ ف ةدحتملا ممألا هتدقع

 رهظت ءةخسن نويلم ١ نع يمويلا اهعيزوت ديزي عةيموي ةديرج 7١77

 يف فحصلا ددع نأب ًايلع ءةلجم .١4.٠ ىلإ ةفاضإلاب ,ةغل ١١١ ف

 مغر «ةيموي ةفيحص ١104٠ نع كاذنآ دزي مل ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 دادعت يف ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نم لك براقت

 : 1447 ماع (؛9 ةيتايفوسلا فحصلاو بتكلا نم ددعل ًاقفوو . 49 ناكسلا
 نم هرشني ام برقي ثيح ءملاعلا يف رشان ربكأ ربتعي د يتايفوسلا داحتالا نإف

 ١76 يلامجإ عيزوتب «ةفيحص نم رثكأ كانهف «ملاعلا فحص ِِ

 401 ناك ةيرصيقلا ايسور يف فحصلا ددع نأ ركذيو .ةخسن نويلم

 دعب داز فحصلا ددع نا يأ .ةخسن نويلم *؟,ا/ يلامجإ عيزوتب :

 .ةرم ٠٠١ نم رثكأ اهعيزوت دازو «ًابيرقت فاعضأ ةرشع ةروغلا

 . "الف ص  قياسلا ردصملا (5؟)

 .19217 وكسوم يناثلا ءزجلا  ملاعلا ةفحص ةعوسوم ( 5 )
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 ةيسايس ؛ةيرودو ةلجم فالآ 0 نم رثكأ يتايفوسلا داحتالا يف ردصيو
 داحتالا لخاد اهعيمج ردصت .لافطأللو ةيملعو ةيفاقثو ةيعاتجاو

 .ةخسن نويلم ٠٠٠ نم رثكأ ىلإ اهعيزوت لصيو ..يتايفوسلا

 يايفوسلا داحتالا يف تايموقلا تاغل نم ةغل 080 ب فحصلا رشنتو

 ردصي ابك (ةخسن نويلم 10.0. عيزوتب ةفيحص م١٠٠٠ نم رثكأ)
 برقي يوتسم عيزوتب «ةيبنجأ تاغل رشعب ,ةفيحص نيرشعو ةئام ىلاوح

 ش . ةحسن نويلم ٠١٠٠ نم

 ءرشنلا رود نم ريبك ددع سسأت ؛ةيتايفوسلا ةطلسلا تاونس لالخو

 - تارزتيلوي) اهربكأ «فحصو تاللجيو بتك رادصإ ىلوتت ىتلا :

 رودلا لمشي يتايفوسلا داحتالا يف رشنلا رود ماظنو .( اكوتادفاربو

 .ةصصختملا دهاعملاو قطانملاو تاعطاقملا ىوتسم ىللعو .ةيزكرملا

 بتاككملاو ثوحبلاو ةيملعلا تاسسؤملا يف رشنلل ماسقأ دجوي امك
 .ةماعلا تايظنملاو ايلعلا سرادملاو ىربكلا

 (؛!9ةيمويلا ةيتايفوسلا فحصلا مهأ

 نم .1417 عيبر يف تردص.يتلا . ادقاربلا ربتعت : ادقاربلا ةفيحص

 نيب ام اهعيزوت حوارتيو .يقايفوسلا داحتالا يف أريثأت ةيموبلا فحصلا ربكأ
 عيزوت مقر ربكأ وهو .ةخسن نييالم 5و 0

ُ 
 .يتايفدسلا يعويشلا بزحلا لاح ناسل يهو ء.ملاعلا

 يف ةيموي ةفيحص هتغلب

 فقوملا راد  يتايفوسلا داحتالا يف ةفاحصلا :هدعس ويأ ىولس :رظنا (:ع)

 9 ١6 ص .1984 .ةرهاقلا  يلرعلا



 ىلإ لصت ًانايحأو تاحفص م - 4 نيب ادقاربلا تاحفص ددع حوارتيو

 ةفيحصلا يف لمعيو .وكسوم فالخب ةئيدم ١0 يف عبطتو ءةحفص 7

 عيمج يف نيرشتنم لسارم فلأ 5٠ ىلاوح اهلساريو ءررحم ٠٠٠١ يلاوح

 بزحلا نم هئاضعأ لكو ءريرحتلا سلجمو .ةيتايفوسلا تايروهمجلا ءاحنأ
 .ةفيحصلا ةسايس عضي يذلا وهو ءيعويشلا

 بزحلا ةفيحص اهفصوب ادقاربلا نع ةيتايفوسلا فحصلا عيمج لقنتو

 ةيركفلاو ةيسايسلا لئاسملا يف بزحلا يأر نع بعت 3 ين ءاعيعاتفا ب:
 ىلع .ىلوألا ةحفصلا راسي ىلع ادقاربلا ةيحاتتفا رشنتو . ةفلتخملا ةيفاقثلاو
 . اهلك ةحفصلا لتحت 0 ا وأ دوماع

 رصن ٠ ًالثم ..ةيحاتتفالا ةراشإ يف زجوت ادقاربلل ةيسيئرلا نيوانعلاو

 رشن مزتعي يتايفوسلا داحتالا ٠. ٠ ةيلامسأرلا عم ةيملسلا ةسفانملا يف لئاه

 مولعلا ٠ :« ةفاقثلا يف ًاروصق يناعت ةيلامسأرلا لودلا : ٠. ةيووتلا ةحلسألا
 .خلإ ..« ةيلاع سرادمو لاع ميلعت » ٠. مدقتت ةيتايفوسلا

 , ادقاربلا ةفيحص يف : . ماسقألا مهأ نم . ةيجراخلا رابخألا مسق ربتعيو

 لكلو .اكريمأو ءابوروأو ءايقيرفأو ء ايسآ يف نيصصختم مغي وهو

 . اهعم نولمعي ررحم ٠٠٠ ىلاوح نيصصختملا نم ةعومج

 فحصلا نيب اهتيمهأ يف اداربلا يلت ايتسفزألاو : « ايتسفزأ» ةفيحص

 ددع حوارتيو . ىلعألا تايفوسلا سلجم ةسائر لاح ناسل يهو «ةيتايفوسلا

 عبطتو .ةحفص 11 ىلإ لصت انايحأو تاحفص + 4 نيب ام اهتاحفص

 .وكسوم زكرم ادع ةعابط زكارم + يف ةفيحصلا

 للم



 ةيتايفوسلا ةموكحلا ةقالع ميعدت ىلع طاشنب ايتسفزألا لمعتو

 مظعم اداربلا نغ لقنت اهنأ ظحاليو .ىرخألا ةيبنجألا تاموكحلاب

 عزوتو . .ىرخألا تدي ةيحاتتفالا نع ًالضف ءرابخآلا

 .ًايموي ةخسن نويلم ١,0 ةفيحصلا

 نع ردصت ةيموي ةفيحض يهو :ادقارب اياكسلوموسموك » ةفيحص

 . ةبيبشلا ةمظن

 .ًايموي ةخسن نييالم م نآلا عزوت يهو 219170 ماع تسسأت دقو
 «لئاسرلا ددع غلبيو «يقايفوسلا بابشلا ىلع عساو ريثأت ةفيحصلا هذحلو
 .ًايموي ةلاسر فلأ ٠١" .اهئارق نم ةفيحصلا اهاقلتت يتلا

 مماب قطنت :ةيموي ةفيحص يهو :« ادزيفأ ايانسارك » ةفيحص
 ةحلسملا تاوقلل ةيجولويديإلا ةيبرتلاب متهت يهو , ةيتايفوسلا عافدلا ةرازو

 دقو . ماعلا يف ةيركسعلا اياضقلل ًاصاخ ًاماتها يلوت ابك . ةيتايفوسلا
 .ًايموي ةخسن فلأ 0٠70و نويلم عزوتو 215181 ماع تسسأت

 تاباقنلا نبع ردصت ةيموي ةفيحص ىيهو : « دورت و ةفيحص
 يف نولسارم اهو ,ةخسن نييالم 0 عبطت 1411 ماع تسسأت .ةيتايقوسلا

 .ةيماعلا مصاوعلا مهأ يفو «ةيتايفوس ةنيدم 41

 نع ردصت ةيعارز ةيموي ةفيحص يهو : « نزيج اياكسليس ه ةفبحص
 عزوتو 01114 ماع تسسأت . يتايفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا

 نيحالفلا لكأشمب يماسأ لكشب ةفيحصلا تو . .ةخسن نييالم
 , 9 ةلودلا رامخأ رشنتو ةيعارزلا لئاسملاو

 . 78-54 ص - قباس ردصم :هدعم وبأ ىولس :رظنا (1:6)
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 ةيموي ةفيحص يهو :«ايرتسودنأ اياكسشتيلايشتوس » ةفيحص
 ماع تسسأتت :يقايفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا نع ردصت

 لئاسم يف ةصصختم ةفيحص يهو .ةحسن فلا ٠ مزوتو ١86

 .نيينفلا لامعلاو نيسدنهملا ىلإ هجوتتو ء عينصتلا

 نع ردصت ةيموي ةفيحص يهو :«ايسار اياياكستفوس » ةفيحص

 نييالم " اهنم عيطي . 1967 ماع تسسأت ءبزحلل ةيزكرملا ةئجللا

 داحتالا يف يداصتقالاو يعاتجالا روطتلاب يساسألا اهماتهاو .ةخسن

 ْ ش .يتايفوسلا
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 عبارلا لصفلا

 ةييكارتشالا ءابنألا تالاكو

 ةيتايفوسلا ءابنألا تالاكو

 ءابنألا ةلاكو تقلغأ :1911! ماع يف ةيكارتشالا ةروثلا حاجت .دعب

 نفارجلت جربسرطب ) مما تحت ةروثلا لبق لمعت تناك يتلا ةيسورلا
 ماع ىلإ اهتأشن عجرتو . ءابنألل ةيفارغلتلا جربسرطب ةلاكو يأ :( روتنجا

 يتلا ةيناملألا فلوو ةلاكو فارشإل ةيادبلا يف عضخت تناك ثيح . 4

 ١80١. ماع تئشنا

 ميظنت ةداعإب نينيل هعقو يذلا رارقلا ردص 01911 ربمسيد يفو

 سلجمل ًاعبات ناك يذلا يفحصلا بتكملا عم اهجامدإ ررقت ثيح .ةلاكولا

 ررقت « 1514 رياربف يف مظنتلا ةداعإ تاءارجإ لايكتسا دعبو .تايفوسلا

 تاهيجوتلاو ةيمسرلا تاغالبلا عيزوت اهتمهم تناكو .(اتسور ) اهتيمست
 تايروهمجج ليكشت نالعإ دعب ء19؟0 ويلوي ٠١ يفو .فحصلل ةيبزحلا

 داحتالا ءابنأ ةلاكو ىلإ اتسور ليوحت ررقت .ةيكارتشالا يتايفوسلا داحتالا

 نع ةموكحلا عبتت ةيمسر ةلاكو يهو «سات مساب تفرع يتلا . يتايفوسلا
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 سلجم هنيعي ماع ريدم نم اهترادإ سلجم نوكتيو .ءارزولا سلج قيرط
 يف ةيسيئرلا تسلا تارادإلا ريرخت ءاسؤرو ءهل باون عيرأو « ءارزولا

 يف ةلاكولل يسيئرلا رقملاو ,مالعإلا ىلع ةباقرلا بتكم سيئرو ءةلاكولا

 :وكسوم

 :يلاتلا وحنلا ىلع سات ةلاكو ماهم تددحت دقو

 .جراخلا نمو لخادلا نم رابخألا عمج : ًالوأ

 ىلعو «ةيتايفوسلا تالجملاو فحصلا لع رابخألا هذه عيزوت : ًايناث

 .جراخلا يف نيكرتشملا

 ةيتايفوسلا تايروهمجلا يف ةيلحملا تالاكولاو ساث نيب قيسنتلا ميو
 وأ ةيلخادلا رابخألل ءاوس «يزكرملا ىمالعإلا هيجوتلا نم ساسأ ىلع

 .يسيئرلا عزوملا رود كلذب بعلتو , ةيجراخلا

 يسيئرلا بتكملا

 ةيسيئرلا ماسقألا نم وكسومب سات ةلاكول يسيئرلا بتكملا نؤكتيو
 3 1 00 ةيلاتلا

 .ةيسايسلا تاليلحتلا مسق
 .ةيداصتقالا تامولعملا مسق

 .لاصتالل يسيئرلا مسقلاو
 ةيراجلا ةيجراخلا ثادحألا مسقو

 101: : ةكهمو كعلم أه ال.5.5.8. 8ءةهاعب مص. 13 - 33. : رظنأ 01(

 لاش



 ىلاوح هيف لمعيو ,لاصتالل يسيئرلا مسقلا وه ماسقألا هذه ربكأو

  .فارغلتلا لاع نم ريبك ددع ىلإ ةفاضإلاب .ينفو سدنهم ٠

 ةحفص فالآ ٠١ وأ ةملك نويلم ؟,0 نم رثكأ لسرتو ةلاكولا لبقتستو

 .ايموي ةعوبطم

 يف رتموليك فلأ 7.١ نم رثكأ نيهاجتالا تاذ ةلاكولا ةكبش غلبتو
 ةيقربلا روصلل تالاصتا ةلاكوللو «ةنيدم ٠٠ ىلاوح يطغتو « لخادلا

 يف ىرخأ ندم ةدعو ,يتايفوسلا داحتالا تايزوهمج مصاوع لك عم
 . لخادلا

 54 عم نيهاجتا وذ طخ ربع متتف :ةيجراخلا سات ةلاكو تالاصتا امأ
 18 و ,رتموليك ٍفلأ 16٠ نم رثكأ ةيملاعلا اهطوطخ لوط غلبيو ,ةلود
 ةعاس 00٠ لداعي امب ,تاغل تسب سات ريراقت لدابتت يعاذإ لاسرإ ةطخم

 لدابتل ةكبش الو .ةلود 09 يف مدختست ويدارلل ضان لئاجرو .ًايموي

 لودلا يف ءابنألا تالاكو عم ةيقربلا روصلا ةطساوب ةروصملا داوملا

 ..ةيكارتشالا

 تالاصتالا ربع اهيلع لوصحلا نكمي :ةيداعلاو ةنولملا ةيقربلا روصلاو

 سات ةبتكم سانلا فالآ مدختسيو . ءاضفلا زكرم نم ةيعانصلا راهقألاب .

 .ةحيرشو ةبلاس نويلم نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا . روصلل

 ةيتكم ىلإ ةفاضإلاب .فلم ينويلم ىلع يوتحي قئاثولل مسق دجويو

 ٠٠١ ىلاوح ةبتكملا ىلإ ايموي درتو .عجرم فلأ +0 نم رثكأ يوتحت

 عيطتسيو ؛ةيبنجألا تاغللاو ةيسورلا ةغللاب ةلجم 7٠٠١ و ةفيحص
 لالخ تامولعم يأ ىلع لوصحلا ؛ةلاكولا يف نولمعي نيذلا . نويفحصلا
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 . رتويبموكلا نيمدختسم نيتنثا وأ ةقيقد

 : ةيلاتلا تارادإلا سات مضتو

 تاقالعلا . ةضايرلا ع جراخلل ةهجوملا ةيلخادلا .ةيلخادلا « ةمج راخلا

 . ريوصتلا .ةيلوذلا

 «ساتوينأ» ةلاكولل يجراخلا مسقلا

 فحصلا ىلع اهعزوي مم ,ةيبنجألا لودلا نم رابخألا مسقلا اذه يقتسي
 ردصمك ًاضيأ مدختستو  ىرخألا مالعإلا ةزهجأو تالجملاو
 . يجراخلا ربخلا عم سات لماعت نأ ءانه ظحاليو .تاقيقحتلاو تاقيلعتلل
 اهلخدتو « رخألا مالعإلا ةزهجأو تالجملاو فحصلا ىلع هعيزت لبق
 امب ربخلا ىلع نيعم عباط ءافضإ ىلإ فديه ءهنم تارقف فذحو ربخلا يف

 .ةيتايفوسلا ةسايسلا مدخي

 الو ؛ نيهاجتا يذ قيرطي . ةمسيئرلا اهيتاكمو سات يب لاصتالا مير

 بتاكم اهو .نابايلاو ادتكاو اكريمأو ةيبوروألا لودلا عيص» يف نولسارم

 . ةينيتاللا اكريمأو ايستآوايقيرفأو يبرعلا لو دلا يف

 يف ةيلحملا ءابنألا تالاكو عم تايقافتا ةدعب سات ةلاكو طبترتو

 لابقتسا يف تالاكولا هذهل تاليهست ىطعت ثسيح :ةيبنجألا لودلا

 ىلع ىنيث تاقافتالا هذهو .ساتل رابخألا ثي يف كلذكو . اهرابخأ

 .ةيلحملاو ةيملاعلا تالاكولا ضعب عم لدايت تاقافتا اشو .لتملاب ةلماعملا

 ..(ا.ش.١) و (.ب.ف.أ) و سرب دتيشوسأو سرب دتينويو . رتيور لثم
- 
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 تاليهست ءاطعإو .ةيناجم ةيرابخإ تامدخ ميدقتب ًانايحأ سات موقتو
 . ددج نيكلهتسم بذج يف اهنم ةبغر .لاسرإلاو لابقتسالا

 .كرتشم فالا ٠١  ءاصحا رخآ قفو سات تامدخ يف كرتشيو

 دقو .نويزفيلت ةطحن مو ويدار ةطحم 8. و . ةفيحص مهنم

 «توريب يف ةعاذإلا تاطحبو فحصلا عم تاقافتا ًارخؤم سات تدقع

 يف اهزكرم لالخ نم تاعاذإلاو فحصلا كلت ىلع روصلا عيزوتل

 .ًاضيأ رصم عم قافتالا اذه لثم متو .توريب

 مسقت لالخ نم ,ةفلتخملا لودلا تاطاشنو رابخأ ةيطغتب سات موقت

 :يلاتلاك ةيسيئر ةيفارغج قطانم ىلإ امل :

 ارتشالا لودلا مسق - ١

 .ةيلامشلا اكريمأ مسق -؟
 .ايوروأ لامش مسق - *

 .. ىطسولا ابوروأ مسق - 5 1

 . .ةيبرعلا لودلاو طسوألا قرشلا مسق -
 .«ةلود ١6 يف بتاكم املو : ةينيتاللا اكريمأ مسق - 5

 ١ - ىصقألا قرششلا مسق .

 .ةيقيرفأ ةلود 578 يف بتاكم اهل نأ ابك

 ةسايسلا تاودأ نم ةادأ .ىملاعلا ىوتسملا ىلع ءسات دعتو اذه

 9 ةيتايفوسلا ةيجراخلا

 . 198417 ةرهاقلا بتكم .سات ةلاكو تافلم أ :رظنأ .(؟ )

 19415 رياربف  وكسوم  ةلاكولا فيشرأ -
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 « سات ينزويس » سات يف يلخادلا مسقلا ا

 تايروهمجلا يف ةيلحملا تالاكولاو سات نيب «قيسنتلا نأ ظحالي
 ةيلخادلا رابخألل ءاوس .يمالعإلا هيجوتلا نم ساسأ ىلع مي .ةيتايفوسلا
 ' ..يسيئرلا عزوملا رود كلذب بعلتو ءةيجراخلا وأ

 رابخألا عمج يف ساتل ىلخادلا مسقلا ةمهم رصحنت ساسألا اذه ىلعو

 :يسيئرلا زكرملا ىلإ اهاسرإ مث ءاهقيسنتو اهبيوبتو ةلودلا ءاجرأ ةفاك نم
 نوكي امدنع نكلو .ةيزكرم ةقيرطب اهتعاذإو اهعيزوت متيل ءوكسوم يف

 «ةئيعم ةيروهمج وأ ةقطنم عباطب ةعبطنمو ,ةصاخ ةغيص ءابنألا ضعبل
 اهعيزوت متي هنإف «يسيئرلا زكرملا مهب ال اهرشنو اهتعاذإ رمأ حبصي ثيحب
 , اذهوو «ساتل عوجرلا نود اهتعاذإ وأ «ةقطنما فحص ىلع اهرشنو

 داحتالا ءاحنأ عيمج يف يلخادلا مسقلا بتاكم رشتنتو ؛« ليتض ءاتثتسا

 هذه لثمتو ..تايروهمجلا مصاوع يف ةيسيئرلا بتاكملا دجوتو .ٍيقايفوسلا
 ءابنأ ةلاكو لثم «تايروهمجلا هذه مدخت .ةيلحم ءابنأ تالاكو بتاكملا

 دجوت «ةيسيئرلا بتاكملا ىلإ ةفاضالابو ءايناركوأ ةلاكو ءايجروج
 . , ةطيحملا قطانملا يف ءابنألا ةيطغتل ةيسيئرلا ندملا يف ةيعرف بتاكم

 بعصلا نمو .ايسور لخاد نييميلقإلا نيلسارملا نم ةعساو ةكبش اهو
 ندملا لك يف بتاكم اهل كيوي ةكييبخ «ةيلخادلا سات بتاكم ددع رصح

 ةمداقلا تامولعملاو ءابنألا لجإدلا مقبلا لبقتسيو ؛ ةيسيئرلا هبشو ةيسيئرلا

 ا” و ةيعرف ماسقأ ةثالث ربع «ةرشع سمخلا ةيتايفوسلا تايروهمجلا نم

 103: زدكوقوو - 14ءعلتنمه اه ©.81.ظخم 06ه ع5 8مل تق اق[ 60م2 عقكا جلا
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 نم ةريبك ةكيش ىلإ ةفاضإلاب ءيتايفوسلا داحتالا لخاد لاسرإ زكرم

 يفو ءةعارزلاو ةعانصلا يف نيلماعلا عم ةقيثو تاقالع مهل نيذلا .نيلسارملا

 ابك . تايوتسملا لك ىلع .«ةيداصتقالاو ةيموكحلا تادحولا ٍيفو «بزحلا

 . وكسوم نم تامولعملا نم ةريبك ةعونمج أت
 اياضق ةجلاعمو ةيطغتب ةيلخادلا ماسقألا نم مسق لك صتخيو

 ,ةيعارزلاو ؛ةيعانصلاو ةيداصتقالا اياضقلا لثم ,ةدودحم تاعوضومو
 قطانملا يف فحصلا دادمإ نع لوؤسم مسق دجويو '. مولعلاو ةيفاقثلاو

 اروصم ”"5.و لسارم ه.. كانهو .ةيمالعإلا داوملاب ندملاو

 مايقلا ىلإ ةفاضإلاب ,ةلاكولل ةيلحملا تامولعملا نودعي ,ًايفارغوتوف
 ةيلحملا تاغللاب تامولعملا هذه ثب متيو « ةيلخادلا ثادحألا ةيطغتب
 ةينهملاو ةيعانصلا تاصصختلا «تامولعملا مسقت يف ىعاريو . تايروهمجلل

 .ةفلتخملا رامعألل ًاقبطو

 :ةيلاتلا تارشنلا ةلاكولا ردصتو

 . ةيبنجألا ةينقتلا ةيملعلا تامولعملا ةرشن : تايفوسلا ءارقلل سات ةرشن

 ةروصم تالجبو تارشن دادعإب ةروصملا تامولعملا مسق موقي ابك
 يف ةيسايسلا ثادحألا ةيطغت ىلإ ةفاضإلاب .جراخلا يف نيكرتشملل

 .ةعساو ةيطغت يتايفوسلا داحتالا تايروهمج

 ,سات وتوف » ريوصتلا ممق

 ةروص نييالم ٠ يطعيو ,سات ماسقأ مهأ نم ريوصتلا مسق ريتعي
 , ءاحنألا عيمج يف ثادحألا نع ,ةيرابخإلا روصلا لاسرإ هتمهمو ءايوتس
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 فحصلا يف اهرشن متيل «ةيجراخلا ثادحألا روص لابقتساو ءجراخلا ىلإ

 تاكولا يف ةهباشملا ماسقألاو مسقلا اذه نيب تايقافتا دقعتو .ةيلحملا

 ةيراجت ةقالع تايقافتالا هذه دوستو ..اههنيب روصلا لدابت متيل «ةيبنجألا

 . ةتحب

 ىلع دمتعيو « ةيضايرلا ءابنألا مسق تالاكولا لشم . . ةيعرفلا ماسقألا

 .نييصوصنخملا نيربخملا وأ نيلسارملا

 سات رابخأ عيزوت

 ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا : يه ةفلتخم تاغل تسب سات رابخأ عيزوت يرجي
 ىلع رابخألا عزوت «لخادلا يفو .ةينابسألاو ةيسورلاو ةيبرعلاو ةيناملألاو

 يرجيو « شيجلاو ةأرملاو بابشلا فحصك .ةيعونلا فحصلا تاعوجج

 رئاس ىلع « ايتسفزألاو ادقاربلا لثم ىربكلا فحصلا تايحاتتفا عيزون

 يتلا ,ةيتايفوسلا فحصلا ددع غلبيو .ملاقألاو تايروهمجلا يف فحصلا

 .ةلجم 8٠٠" و ةفيحص 171٠٠ ىلاوح . رابخألاب سات ابيذغت

 سات يف نولماعلا

 سلجم ىلوتيو .ةلودلا يف نييمسر نيفظوم سات يف نيلماعلا عيمج ربتعي
 ةلماعم جراخلا يف نولسارملا لماعيو .هدعاسمو ماعلا ريدملا نييعت ءارزولأ

 . ةيسام هليد

 سات يف ةيرابخإلا ةجلاعملا

 ةيبرغلا تالاكولا ةرظن نع امام رابخألا ىلإ سات ةلاكو ةرظن فاتخت

 ةسايسلاو قفتي ام امنإو ,ةيولوألا هل سيل اهدنع ىفحصلا قبسلاف .امن
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 نكلو ,.ةميسج ثادحأ ثدحت دقف . ةقلطملا ةيولوألا هل ن د دب ةيتامخ سلا

 دعب الإ اهتعاذإ وأ اهلقن مدع ىلإ يدؤي دق امن ةلودلا وأ بزحملا دقن
 ماع ايلاطيإ مالستسا ربخ رشن مدع : كلذ ةلثمأ نم . مايأ ةدعب ابيع دق د

 لايخ تمصلا مازتلا دنا لالقتسا ربخ رشن مدع .ةليوط ةرتف *١54

 .198+ وينوي يف ةيقرشلا نيلرب تابا طسخا

 دعب ةماع ةفصب ربخلل يايفوسلا مالعإلا ةرظن تروطت نأ دعب ىتحو
 تلظ «ربخلا رشن بولسأ ىلع ةريثك تانيسحت لاخدإو .نيلاتس ةاف:
 الإ رابخألا نم ربخ رشنب حمسي الف :ةمئاق ةيجراخلا ا رق هيمان
 .ةموسرملا ةيمالعالا ةطخلا راطا يف ناك اذا
 كلذ لاثم

 ةرتف دعب الإ رشني مل ةدحتملا تايالولل ًاسيئر نوسكين باختن' ربخ
 ' . تاخفصلا رخآ يف 'دومع ليذ يفد

 نيموي دعب الإ رشنُي مل 141٠١ ماع يف رصانلا دبع سيئرلا ةافو ربخ
 .هعوقو نم

 يتسوفون ةلاكو

 امتأشن

 ةركف تعبن امدنع 19471١. ةنس ىلإ ىتسوفون ةلاكو ءاشنإ هج رب

 تايفوسلا نييقحصلا داحتا نع نيلثمم مهن "يذلا « ىبعشلا رمزملا 0 اهئاشنا
 داحتاو .(بتاك فالآ 0) تايفوسلا باتكلا داحتاو .« وضع فلأ ٠٠

 يتلا ةقادصلا تايعمجو .ةيفاقثلا تاقالعلاو ةقادصلل ةيتايف وسلا تايعمجلا

 لشي



 ىعديو ءًايسيسأت ًارمتؤم رمتؤملا اذه ربتعاو «ةيبنجأ ةلود ملا/ ىطغت

 .ةلاكولا نيناوق لدعي نأ هلو «لقألا ىلع تاونس 4 لك داقعنالل

 ًايريهاجج ًاراعش ةلماح غ1971 رياربف يف ىتسوفون تئشنآ اذه ىلعو
 ةئيه يهو 66 بوعشلا ريخ لجأ نمو مالسلا لجأ نم مالعإلا ٠ : وه

 .داحتالا يف ةيمسرلا مالعإلا تارادإ عم نواعتتو أمات الالقتسا ةلقتسم

 .29 اهي ةقحلم ريغ اهنكلو

 اهفادهأ

 نم ليبس لكب لمعلا ءاهئاشنإ نوناق يف ءاج اك ,يتسوفون فدهتست
 رشن قيرط نع ,«ةيلودلا ةقادصلاو ةقثلاو مهاقتلا معدو زيزعت لجأ

 فيرعتو . عساو قاطن لع يتايفوسلا داحتالا نع ةيقيقحلا تامولعملا

 ءاشنإ نم يساسألا ضرغلاو .بوعشلا نم هريغ ةايحب يتايفوسلا روهمجلا
 تازاجنإ نع يناقثلا مالعإلاو ةياعدلا وه - كلذ ىلع ءانب - ىتسوفون

 هذه يف ةيتايفوسلا ايراتيلوربلا رود زاربإ عم «يتايفوسلا عمتجملا
 بوعش ةصاخو .بوعشلا ةيقب ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضالاب ..تازاجنالا

 يايفوسلا داحتالا بوعش نيب نواعتلاو ةقادصلا معد فدهب 3 ةيمانلا لودلا

 . ملاعلا ب وعشو

 ةلاكولل يميظنتلا لكيملا

 سلجمو , نيسسؤملا سلجن نم يتسوفون ةلاكول يميظنتلا راطإلا نوكتي

 . ةيلخادلا تارادالاو .ةلاك ىلا

 . 1945 - ةرهاقلا  يتسوفون بتكم - يتسوفون ةلاكو سيسأت قاثيم : رظنأ (ع)
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 نيسسؤملا سلجم ١-

 ىلع قدصي ابك « ةلاكولا ةطشنأ ةفاك ىلع فارشإلا سلجملا اذه ىلوتي
 ماهملا سلجملا ررقيو .هيلإ عفرت يتلا ريراقتلاو .ةلاكولا سلجت تاياختنا

 . يراجتلاو يلاملا طاشنلاك « ةلاكولل ىرخألا

 ةلاكولا سلجم - ؟

 « يمويلا طاشنلا هجوأ ةرشايم ىلوتي يذلا ةرادإلا سلجج ةباثع وه

 نولوتي , بزحلا ء ءاضعأ نم ةرشع سلجملا اذه مغيو ,لاجم ,لك يف اهلثميو
 امب ةيسايسلا تاهاجتالا ةيقارمو .ةلاكولا طاشنل يجولويديإلا طيطختلا

 ايلعلا ةسايسلل ماعلا راطإلا لالخ نم , يتايف وسلا عمتجملا فادهأ مدخي
 ١ ١ .ةلودلل

 ةيلخادلا تارادالا -

 الز عقاب مانقا ةدع ىلإ مسقني 55 (2) بتكم نم نوكتتو

 .ةيبرغلا ابوروأو ءايساو ةيلامشلا اكريمأو كارت لودلل ريرحتلا

 .خلإ ...ةينيتاللا اكريمأو

 ًاراد ةلاكولل نأ امك ,نييسايسلا نيبقارملا نم ةعومجم ةلاكولا عم لمعيو
 لابعألاو ةيلخادلا ةكبشلا يلسارمل مسقو .ريوصتلل مسق اهيفو .ةعابطلل

 ادم ناسا ةلوخ 0 يف نيلسارمو ًابتكم ١ 1 ةلاكوللو :

 . ةلاكولا سيسأت قاثيم : رظنأ (غ)

 نيكل



 6 نم رثكأ عم ةمدخ تالاصتا الو .يتايفوسلا_داحتالا يف ةريبكلا ةيفاقثلاو

 تالجمو فحصو «ةيموقلاو ةيملاعلا تالاكولا اهيف امب ءرابخأ ةلاكو فالآ

 . ةيعاذإ تاهظنتو ةعابط رودو

 ةيتايفوس ةيصخش فلأ ١ نم رثكأ عم يتسوفون ةلاكو نواعتتو

 لقح يف نيلماعو «باتكو ءايلع عمو : ًايبعشو ًايسايس ةزراب ةيبنجأو

 . ةيعاجلا عرازملا يفو ةفاقثلا

 ةلاكولل يرادإلاو ينوناقلا عضولا

 لثمت يتسوفون نإف .ةلودلل يمسرلا بناجلا لثمت سات تناك اذإ
 «ةلاكولا ةطشنأ لك ةرشابم نيسسؤملا سلجم ىلوتي ..اهل يبعشلا بناجلا

 ةفاضإإلاب ,هيلإ اهعفري يتلا ريراقتلاو ةلاكولا سلجم باختنا ىلع قدصيو
 سلجم امأ ؛لقألا ىلع ةئسلا يف ةرم دقعنيو «ةيراجتلاو ةيلاملا ةطشنألل

 « يمويلا طاشنلا هجوأ ةرشابم ىلوتي يذلا ةرادإلا سلجم ةباثمب وهف ةلاكولا
 طاشنل يجولويديإلا طيطختلا نولوتي بزحلا ءاضعأ نم ٠١ ميو
 ماعلا راطإلا لالخ نم يتايفوسلا عمتجملا فادهأ مدخي امب ,ةلاكولا

 . يعويشلا بزحلا ةسايسل

 .ةيرابتعالا ةيصخشلا قوقح ةفاكب يتسوفون عتمتت

 ةطشنأ نمو ,ةيمالعإلا داوملا دئاع نم اهتاداريإ يتسوفون دمتست
 ,ةماعلا ةيتايفوسلا تاسسؤملا اهمدقت ىتلا تاناعإلا نع ًالضف .رشنلا
 .ةلاكولل بزحلا هصصخي يذلا يلاملا معدلا ىلإ ةفاضإلاب

 يف ةدوجوملا ةينطولا تالاكولا هبشت ال ةلاكولا نأ حضتي اذه نمو
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 ةينواعتلا تاداحتألا الو سات لثم ةيموكحلا تاالاكولا ةبشت الو ء ملاعلا

 .سرب دتيانوي لثم ةصاخلا تاكرشلا الو سرب دتيشوسأ لثم

 ةلاكولا طاشن .

 يف ةددعتم بتاكم الو ءوكسوم يف يتسوفونل يسيئرلا بتكملا دجوي
 .ءويكوطو ةرهاقلاو ,ةيكارتشالا لودلا يفو «يهلدوينو سيرابو ندنل
 ةيمالعإ ًالاعأ يتسوفون جتنتو ..ةلود 7١ نم رثكأ يف اهولسارم رشتنيو
 ثيداحألاو ,تاقيلعتلاو تالاقملا جاتنا نع ةلوؤسم يهف .ةددعتم
 يف ةلجم ٠" ةلاكولا رشنتو .ةروصملا داوملاو عجارملاو ,تاقيقحتلاو

 ةلاكولا ردصت [ىك ءةغل ١5 ب ردصت دنهلا يف ةلجم ١5 اهنم .جراخلا
 املو ..تامولعملاو ةيمالعإلا تارشنلا لمشت داحتالا لخاد تارشن

 ريغو ةيمويلا فحصلا اهيف كرتشت ةيضايرو ةيفاقث ناتيموي ناترشن
 | . ةيمويلا

 «٠ تايفوسلا اماروناب » لثم تامولعملل تارشن ةدع ةلاكولا ردصتو

 مولعلا ,ةفاقثلا :ينتايفوسلا داحتالا » .ه يتايفوسلا داحتالا لوح »

 .« ةينيتاللا اكريمأ اماروناب » و ؛ملاعلا رابخأ » ٠. ايجولونكتلاو

 قئاثولل ةججرت ىلع يوتحت ,ةيزيلكنإلا ةغللاب ةيموي ةلجب ردصت انك
 «بزحلاو ةلودلا يف نيلوؤسملا تاحيرصتو «ةيتايفوسلا ةموكحلل ةيمسرلا
 .بادآلاو مولعلاو داصتقالا يف تاعوضوم ىلإ ةفاضالاب ةيلود تاقيلعتو
 ةقادصلل ةيتايفوسلا تايعمجلا داحتا عم ةلاكولا تنواعت ١98٠ ماع يفو
 ريرحت ىلع فارشإلا تلوتو .ةفلتخملا لودلا عمم ةيفاقثلا تاقالعلاو

 ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ةيسورلاب ردصت يتلا .«وكسوم رابخأ » ةفيحص

 انضإ



 .ةخسن فلأ 6٠١ ىلاوح اهنم عبطُي ةيعوبسأ يهو «ءةيبرعلاو ةيئابسألاو

 ردصتو ؛وكسوم رابيخأ و تامولعم قحلم اطو .ةلود ١4٠ يف عابتو

 .ةخسن فلأ ٠٠١ ىلاوح اهنم عبطّيو «عوبسالا يف نيترم ةيزيلكنالاب ١

 ( ةيبنجأ تاغلي ةيبدأ بتك رادصاب ةلاكولل ةعباتلا رشنلا راد موقتو

 وأ .ةيعاتجالاو ةيداصتقالا يتايفوسلا بعشلا ةايح نع تامولعم نمضتت

 ردصت اهنأ اك .ىربكلا ةيلودلا لكاشملاو ةيجراخلا ةسايسلا يف ثحبت

 ١6 هعومج ام عبطتو ءةروصم فحصو «تابيتك لكش يف تاصخلم

 كينتوبس ةلجم ردصت اهنأ ابك ءةيبتجأ ةغل نيرشعو نيتنثاب ةخسن نويلم

 فحصلا اهرشنت 7 يتلا ةيمالعإلا داوملا نم تاراتخم يسهو .ةيرهشلا

 ةلجم يه ىرخأ ةلج ردصت :اهنأ انك ءةلود 14 يف عابتو ةيتايقوسلا

 0 اب ا اا الا

 ' ةلاكولل يجراخلا طاشنلا

 رودو فحصلاو تالاكولا نم ديدعلا عم تايقافتاب يتسوفون طبترت
 .تامولعملا اهعم لدابتت ثيح .نويزفيلتلا تاطخو تاعاذإلاو رشنلا

 «ةيبنجألا رشنلا رودو :ءابنألا تالاكوو فحصلل اهجاتنإ ةلاكؤلا مدقتو

 ماعلا يأرلا تاهاجتا سكعت يتلا ,ةيفحصلا داوملا دادعإ ىلوتت امك

 ةليوطلا مالفألا دعتو « ةيجراخلاو ةيلخادلا ثادحألا مهأ لوح , يتايفوسلا

 .ةلودلا تازاجنإو داحتالا يف ةفلتخملا ةايحلا يحاون نع ةريصقلاو

 ًاريبك ًارود بعلتو .يبرعلا ءىراقلاو . يبرعلا نطولاب ةلاكولا متهتو اذه
 تالاجملاو تابيتكلاو تارشنلا ردصتف «ةيتايفوسلا ةيبرعلا تاقالعلا معد ف

 مالفا يهو .ةيبرعلا ةيفاقثلا تاسسؤملا عم اهلدابتل مالفألا دعتو .ةروصملا

 ةيليجستلا مالفألا ىلإ ةفاضإلاب «يتايفوسلا يجولونكتلا قوفتلا زاربإب مميت

 نيني



 تاوقلا مدقت روصت يتلا ةيتاعدلا مالفألاو «يعويشلا بزحلا تازاجخنإ نع

 انيسلاو حرسملاو نونفلاو ةضايرلاك «ىرخألا طاشنلا هجوأو ةحلسملا
 .هيلابلاو بدألاو

 (*)ةيكارتشالا ءابنألا تالاكو ذاحتا

 تماقأ ؛ىرخألا ةيكازتشالا ءابنألا تالاكو عم نواعتلا راطإ يف ٠
 داحتا ,ةيكارتشالا تالاكولا عم كارتشالاب ,ةيتايفوسلا سات ةلاكو

 داحتالا بناجب هيف تلثمو +١56« ةئنس ةيكارتشالا لودلا :ءابنأ تإلاكو

 انناملأ ءادنلوب ءايراغلب ءايناسور ءاينابلأ :ةيلاتلا لودلا يتايفوسلا .
 ةهبج خبصتل كلذو ءايكافولسوكيشت « ةيبعشلا نيصلا.. ةيطارقميدلا
 ةيملاعلا برحلا دعب تلعتشا يت «ةدرابلا برحلا يف ةلماكتم ةيمالعإ
 . ةيناثلا

 .ةيكارتش هلا ءابنألا تالاكؤ رؤدو ةأشن ليصفتلاب لوانتنسو اذه

 ةيبوكلا ءابنألا ةلاكو نم ًالك اهيلإ فيضنس ارك .داحتالا اذهل ةيمتنملا
 1 . ةيروكلاو ةيمانتيفلاو

 ( اوخنيش ) ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج ةلاكو
 يتلا يفلاطلاعو يأ اوخنيش ءابنأ ةلاكو ةيبعشلا نيصلا يف دجوي

 .نيصلا يف ةيساسألا ةلاكولا يفو

 ذنم نيكب ىلإ تلقتنا مث «نانيب يف 19107 ماع ةلاكولا هذه تسسأت
 تدوزو «ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجل ةيمسرلا ةلاكولا حبصتل ٠1944 ماع

 1.0ل.: 8مدك - 14تكلتم أص 0 .14.ظاحخ. هانم. 8103065 - 61 (*): ْ

 1978 ط8: 62- 2. 1

 لقي



 «ءاينألل ةديدجلا نيصلا ةلاكوو . اهتعاذإو رابخألا لقت لئاسو ثدحأب
 ردصملا ةلاكولا هذه ربتعتو :تامالعتسالا ةرازو عبتت ةيموكح ةلاكو
 ةيبعشلا نيصلا فحص عيمج ىلع اهعيزوتب موقتو .رابخألل يساسألا

 جنوهو ندنلو وكسوم يف ةيسيئر بتاكم الو نيكب يف ةلاكولا زكرمو

 نم ةيمالعإلا اهداوم مظعم يقتست ىقتست ةيجراخلا رابخألل ةمدخ اهو .جنوك

 يفو .ةيزيلكنإلا ةغللاب ةرشن ندنل يف عزوتو .ةيتايفوسلا سات ةلاكو

 ةيزيلكنإلا نيتغللاب رابخألل ةيموي ةرشن ةلاكولا عزوت جنوك جنوه
 ةيسنرفلا اهنم «ىرخأ تاغل ةدعب ملاعلل رابخألا عزوت ابك ءةينيصلاو
 سات ةلاكؤب ةينيصلا ةلاكولا هذه طبترتو .اهريغو ةيبرعلاو ةيسورلاو
 ةينابلألا : ءابنألا تالاكوو «ةينابايلا ودويك ةلاكو عم رابخألا لدايتتو

 ةيدننلوبلاو ةيرجملاو ةيكيشتلاو ةيراغلملاو ةيقرشلا ةيناملألاو ةينامورلاو

 ةجوملا ىلع نيكب ويدار اهعيذي ةلاكولا هذه تامدخ عيمجو ,ةيسينودنألاو
 .ةريبكلا ةيلحملا تالاكولا نم ربتعت ةلاكولا هذهو . ةريصقلا

 ةيك ارتشالا مانتيف ةيروهمج ةلاكو

 ءابنألل ةيمانتيفلا ةلاكولا يه ءابنألل ةيموق ةلاكو ةيلامشلا مانتيف يف
 عيزوتب موقتو ؛كانه ةيمسرلا ةلاكولا يهو ء 1546 ةنس تسسأت (8.71)

 .يوناه يف يسيئرلا ةلاكولا هذه زكرمو :ةيلحملا فحصلا ىلع رابخألا

 ةلاكوو ةيزيلكنإلا رتيور ةلاكوو «ةيتايفوسلا سات ةلاكوب ةطصرم يهو

 . ةيسنرفلا ءابنألا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج ةلاكو

 يهو , نشجنوت جناي جنوشلا يه ءابنألل ةلاكو ةيلامشلا ايروك يف دجوي
 ةموكحلل ةعبات يهو «1447 ماع تسسأت كانه ةيمسرلا ةلاكولا
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 عزوتو .ةيتايفوسلا سات ةلاكوو ,ةديدجلا نيصلا ةلاكو عم ةدقاعتمو
 جنويب يف اهزكرم نم ..ةيروكلا ةغللاب مويلا يف ءابنألل نيترشن ةلاكولا
 لخادلا يف ةلاكولا ولسارم ناك «تانيتسلا ىتح اهتأشن ةيادب ذئمو «جناي
 دالبلا لخاد يف نيلسارملا نم ةعساو ةكبش ةلاكولا كلتمت نآلاو .طقف

 ٠ .اهجراخو

 ابوك ةيروهمج ةلاكو

 ماع تسسأت ةموكحلل ةعبات ةيمسر ءابنأ ةلاكو ابوك يف دجوي
 ةكبش اهلءانافاه اهزكرمو ءنيتال اسنيرب ىه ةلاكولا هذهو 46
 نم ةملك فلأ ٠ عزوتو اهجراخو دالبلا لخاد يف نيلسارملا نم ةعساو

 .. مويلا يف رابخألا

 ةنس ويلوي يف «ةينيتاللا اكريمأل ءابنألل ةيفحصلا ةلاكولا تبسسأت
 ملاعلل ةيبوكلا ةروثلا رظن ةهجو حيضوت وه اه يسيئرلا فدهلاو ع6
 تاذ يف لمعتو ؛ابوك يف يكارتشالا ءانبلا تازاجنإ زاربإو .يجراخلا
 ةينيتاللا اكريمأ بوعش نيب طباورلا ةيمنتو معدل طبر ةقلحك تقولا
 ءابنألا رشنتو .ىقلتت ةلاكوك كلذكو .ىرخألا ةيكارتشالا لودلاو
 ..بزحلاو ةموكحلا ةزهجأو ةيبوكلا مالعإلا لئاسو قيرط نع « ةيملاعلا

 اكريمأ يف ًابتكم ١١ :ملاعلا يف ًابتكم ؟ ًايلاح نيتال اسنيرب ةلاكولو
 وريبو اليوزنفو كيسكملاو ادنكو ةدحتملا ممألا يف , ديدحتلابو « ةينيتاللا

 ةينامثو ءاكيراتسوكو انبو اكياماجو روداوكإو ايبمولوكو نيتنجرألاو
 يف ديدحتلابو .ايقيرفأو ايسآو ابوروأ يف ةيكارتشا ريغ لود يف بتاكم
 نابايلاو نانبلو اسنرفو رئازجلاو لاغتربلاو ايلاطيإو ىمظعلا ايناطيرب
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  «يتايفوسلا داحتالا يف ٍئهف ةيكارتشالا لودلا يف اهبتاكم امأ ؛اهريغو

 وول كلك ير لا ايراغلبو امكافولسوكيشتو

 1 رتشالا مانتييفو ايفالسغويو

 . ةلاككو ٠6و ةلاكولا نيب كرتشملا لدابتلاو نواعتلل تايقافتا كانهو

 مدع ظحالملا نمو  ةيكارتشالا تالاكولا .عم ًاقافتا 17” اهنم ..ةيملاع

 ةيبرغ تاالاكو عم تايقافتا عست انو -.نيصلا ةلاكو .عم -ةيقافتا دوجو

 اهو  ةيكريمأ ةلاكو ةيأ نيبو اهنيب تايقافتا دجوي ال هنأ ظحالملا نمو -

  (ةيقيرفأ تايقافتا ثالث أهل دجوي ابك , ةيبرعلا لودلا عم تايقافتا ينام
 اكريمأ لود تالاكو عم ىرخألا تايقافتالا نم رخآ ددع الو

 . ةيكريمأ ةلاكو ةيأ عم لماعتت ال ابوك نأ م حضاولا نمو . .ةينيتاللا .

 «تاغللاب تامولعملل تارت تس نينال اسنيرب ةلاكو ركشتو

 ابوك ٠ مساب ةيرود ةلاكولا ردصت كلذك . ةيسورلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسألا
 . داحتالا يف ةريخألا ردصت ثيح ؛ةيسورلا ةغللابو ةينابسألا ةغللاب ؛ ةيلودلا

 ةخسن ٠٠ ةيناثلا.نمو ةخبسن ؟0,.٠٠ ىلوألا نم عزوتو .يقايفوسلا

 لك يأ) ةيلوح ةثلاثو ةينابسألاب نيعوبسا لك ةرشن ةلاكولا ردصت ابك

 تامدخ ةلاكولا رشنت ءت ابك . ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسألاب (نوهش ةثالث

 مهنا .ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسألاب زوصو تاقيقحتو .ةصاخ

 ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملاب

 لودللو ةينيتاللا اكريمأو ابوك يف ءتالاجملا نم اهريغو ةيحايسلاو
 ..اهب ةصاخلا ةيريوصتلاو ةيعبطملا اهتامدخ ةلاكوللو « ةيكارتشالا

 . ءايثألا ةلاكو يأ) طذاخذ ةدييدنج ءاينأ ةلاكو ايوك يف دجوتو

 عيزوتو رايتخاو عمج ىسيئرلا اهفده ةلاكولا هذه تلعجو < ( ةبملاعلا

 نضل



 ل فحصلل ةصاخخلا ريراقتلا دادعإو «ةيملاعلا فحصلا تاعوضوم

 "ل ةيميلقالاو ةيملاعلاو

 ةيداحتالا ةيكارتشالا ايقالسغوي ةيروهمج ءاننأ ةلاكو

 يه ةيمهألا ننم 50 ىلع ةلاكو ايفالسغوي يف دجوي

 00 ةلاكولا- يهو . (جوينات) ايفالسوجوي افون ايسنجأ .اكسفارجلتلا
 .,.دارجلب يف يبيئرلا امزكرمو ء154+ ماع ثتسسأت دقو .«كانه

 0 .ةيروهمجلا ندم مهأ يف بتاكم.ةعست اهل ناك «تانيعبسلا .ةيادب

 جراخ ًايئاد ًالسارم 51و ًابتكم ؟0 الو ءدالبلا لخاد ًالسارم. 17 اهيف

 : 20 . دالتلا

 1 رايخألا نم ةيتاوركوبرصلا ةغللاب ةملك 16 (جوينات) عزوتو 00

 1١4 اهتامدخ ىقلتتو .ةيجراخلا رابخألا نم ةملك .84,٠٠ و ,ةيلخادلا

 ٠ ىلإ ةلاكولا مدقتو .ةينويزفيلت ثاطحم و .ةعاذإ تاظحم 4و ءةفيجص':

 .ةيرابخإلا روصلاو.ةيداصتقالا رابخألاو فئارطلا رابخألا بناج

 ' ويدارلاب «مويلا يف تاعاس عبس لالخ .ةيرابخإ ةرشن 0٠ عيذتو

 ابك .ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلا نيتغللاب ءطسوألا قرشلاو ابوروأ ىلإ « رتنزبلت

 ايقيرفأو ايشآ لود:ضعب ىلإ مويلا يف عام ١1 لالخ ةيرابخإ ةرشن عيذت

 . اكريمأو

 «ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو :اهنم ةلاكو 51 عم رابخألا لدابتتو

 ايوك ةرافس ءيوكلا مالعإلاب ةصاخلا تافلملاو ريراقتلا ةعومجم :رظنأ 00( ١

 ١ ْ . 19460 ؤيام «ةرهاقلاب

 انضم



 ..رتيورو سات ةلاكوو سرب دتيشوسالاو

 لودلا ضعبل تادعاسم ميدقتب ةيكارتشالا ةلاكولا هذه تماق دقو
 تالاكولل ةينفلا تادبعاسملا نم ديدعلا جوينات ةلاكو مدقتو .ةيمانلا

 تاالاكولا هجاوتل « ًامدقت رثكأ حبصتو لقتستل « ثلاثلا ملاعلا يف ةينطولا
 ..رصمو ايبويثأو يلامو اينيغو اناغ يه لودلا هذهو .ةيرايعتسالا

 ةيبعشلا رجملا ةيروهمج ةلاكو

 ةلاكولا هذهو ظ03 تت. عز ىمست ةينطو ءابنأ ةلاكو رجملا يف دجوي

 كانه مالعإلا ةزهجأ ديوزتل يماسألا ردصملا يهو ١ ماع تسسأت
 تايقافتأ اهو .ةيلودلاو ةيلخملا رابخألاب (نويزفيلت  ةعاذإ فحص )
 .ةيمالعإلا تاعوضوملاو رابخألا لدابتل ةيكارتشالا تالاكولا عم

 (ح720 ءابنألا ةلاكو :ايكافولسوكيشت

 ءابثألا ةلاككو (رالبسناك افوكسن ايكافولسوكيشت ) ©3356 ربتعت
 يكافولسوكيشتلا نويزفيلتلاو ويدارلاو فحصلا دمت يتلاو ؛ةيموكحلا
 مويلا يف ١9414 ةنس.ربوتكأ يف تسسأت ةلاكولاو .ةيلحملاو ةيلودلا ءابنألاب
 .ةيزاوجربلا ايكافولسوكيشت ةيروهمج نالعإل يلاتلا

 لالتحالا ءانثأ ةرصاسق هتفيظو تناكو ءريغص بتكمي تأدب دقو ْ
 ةلاكو تحبصأ تح ةلاكولا تمنو تروطت مث م . ةيلحملا ءابثألا ىلع يزانلا

 رشتنيو ملاعلا يف ىربكلا ءابنألا تالاكوب مئاد لاصتا ىلع «ةثيدح ءابنأ
 عم لمع ةقالع اهل ةلاكولا هذهو .. .ملاعلا نم ةديدع لود يف اهولسارم

 . ةيبنجأ ءاينأ ةلاكو 71

18 



 (قطقو) ءاينألا ةلاكو :ةيطارقميدلا اينامأ ةيروهج

 .. 19451 ماع ثسسأت ةيمسرلا ةلاكولا يهو

 روصلاو ءابنألل ةيلود ةلاكو تحبصأ تح مط1 ءابنألا ةلاكو تمن

 ةيروهمجب ةيميلقالا مصاوعلا يف ًايفحص ًانتكم 1١4 مويلا مضتو . . ةيفحصلا

 ةمظنم يفو .ةلود يف نومئاد نوبودنم اهلساريو  ةيطارقميذلا اينامأ

 يسيئرلا ريرحتلا بتكمل تامولعملل ةيسيئرلا رداصملا ربتعت «ةدحتملا ممألا

 ١ . ةيلحملا مالعإلا ةزهجأ لكل رابخألا مدقتو «نيلرب ف

 51٠ ىلاوجب ةيطارقميدلا ايناملأ ةيزوهجج يف اهءالمع ةلاكولا دوزتو

 «تالاجملا نم اهريغو ةضايرلاو ةفاقثلاو داصتقالاو ةسايسلا يف :ًازبخ

 ءريوصتلا مقو ءًايموي ةملك 10٠٠٠ .ىلاوح ,جراخلل لسرت امك ءًايموي

 ًايموي اهنجراشو ةلودلا يف ءالمعلا دوزي ء 19407 ةنس ةلاكولاب قحلأ يذلا

 .ناولألابو دوسألاو ضيبألاب ةروص ٠ - 7١ للاوحجي

 تالاكولا عم كارتشالاب هلك ملاعلا يف اهئالمعل اهتامدخ ةلاكولا مدقتو

 ةلاكو نإف « ةجودزملا تاقافتالا ىضتقمبو .ةصاخلا رشنلا رودو «ةيبنجألا

 هجو ىلعو ؛ ملاعلا يف ءابنأ ةلاكو ٠ للاوجي مئاد لاصتا ىلع مهط)/ ءاينألا

 لودلا يف ءابنألا تالاكو عمو «ةيتايفوسلا «ساتو ةلاكو عم صوصخلا

 . 9 ةيمانلا لودلا نع ًالضف ىرخألا ةيكارتشالا

 618) ةيراغلبلا ةيقربلا ءابنألا ةلاكو ايراغلب

 ةنس ةماقملا ةيفارغلتلا ءابنألا ةلاكو رقمب ء141414 ةنس 824 تسنأت

 101: ذكدمم - ةكعلتم اه تةلاظن حوسستساعوب 0م. كأ مم. 78 - 2, 53(

 نضل



 . ايقوض اهرقمو

 ةيلخادلا ءابنألاب نويزفيلتلاو ويدارلاو فحصلا ةلاكولا دمتو
 رشتنيو ةيملاع ةيبنجأ ءابنأ ةلاكو 7 عم لاصتا ىلع يهو . ةيجراخلاو

 اهلثمي بتكم الو .جراخلا يف ًابودنم ٠ و ةلودلا ملاقأ فلتخم يف اهوبودنم

 .ًايموي جراخلا نم تامولعملا نم ةحفص 77٠٠ ةلاكولا ىقلتتو ,وكسوم يف
 ةحفص 760٠و ةلؤدلا لخاد تامولعملا نم ةحفص ٠٠+ :يزاوي ام عزوتو
 : ةايحلا يف تامولعملا رشنل ,تامولعملل يفحص بتكم اهو , اهجراخ

 بتكملا ردصيو ءايراغلب يف ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا
 ”ةيزيلكنإلاو ةيسورلا تاغللاب ءابنألل ةيعوبسأ ةرشن كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .. تالجملا نم ًاددع ةلاكولا ردصت ابك .ةينابسألاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو
 « ٍليلاراب » «1ئ11 و ايتسويو : تالجم لثم تسفوألا ةعابطب ةيعوبسألا:
 ةراجتلاو داصتقالا يف ىزرخألا تارشنلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب

 .ةلودلا لخاد مالعإلل عزوتو ةضايرلاو

 يه ماسقأ ةدع نم 854 ةلاكو ةنوكتتو ش

 .ةيلخادلا تامولعملا ممق- ١

 ' :جراخلا لإ تامولعلاو جراخلا نم تامولعللا منق - 1

 .يفحصلا ريوصتلا مسق -
 .ةيلحملا ةفاحصلا ممق - 5

 .ةيعوبسألا تاربشنلا مسق - 0

 .تامالعتسالا مسق 1

 .ويدارلا ةسدنه مسك - <

 , .تايقربلا لمعم - 8
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 .ةيلاملا نؤوشلاو طيطختلا ممق -
 .ةرادإلاو تايلمعلا مسق - ٠
 .سرب  ايفوص ءابنأ ةلاكو .ةليلق تاونس ذنم : 814 تيس يك

 ( ءابنألل ةيدنلوبلا ةلاكولا ) 288 ةلاكو ادنلوب

 .151414 ماع ةلاكولا هذه تسسأت دقو

 تالاكولا نم رابخألا ىقلتتو ءةلودلل ةيمسرلا ةلاكولا 888 ربتعت

 مويلا يف ةملك ١-7١٠٠ ب ردقي امب جراخلا يف اهيلسارم نمو .ةيبنجألا
 ىلاوح ةيسورلاو ةيزيلكنإلا ةغللاب «ةيبنجألا لودلل ًايموي .لقنتو « دحاولا
 لخادلل اهتطساوب ثبت يتلا ءابنألل لكلا مجحلاو عةملك "م.

 عم ةلاكولا نواعتت «ةيئانثلا تايقافتالا ىضتقمبو .ًايموي ةملك

 :متنوم 2411و 011 و 8154و سات ةيكارتشالا لودلا تالابكو

 .رتيور .ىربكلا ةيبرغلا تالاكولا عم كلذكو «جوينات . 6 سريريجأ»
 . كلثكحو 8طخو ان81و ك8 و ه8

 ةلاكو ٠٠١ نم رثكأ عم تامولعملاو ءابنألا لدابتت ةلاكولا نإف ًالاجإو
: 

 .جراخلل ًاصيصخ اهنم تس ؛ةعوبطم ةرشن 79 ةلاكولا ردصتو

 . ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو ةيسورلا :تاغل عبرأب رشنتو

 ةرشن هو ه رابخألا ةرششن » : لثم ةيلخادلا تارشنلا :لاثملا ليبس ىلعو

 ؛:ايجولوتكتلاو ماعلا ١ و « جراخلاو ةلودلا يف ةفاقثلا ١ و « تالسارملا

 ةلثمأ نمو «« يلامسأرلا ملاعلل ةيعاتجالا لكاشملا ٠ و «ةيركسعلا ةرشنلا و و
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 ىلإ ثامججرتب ردصتو )  ءابنألل ةيمويلا ةرشنلا » :ةيجراخلا تارشنلا

 ةيعوبسأ ةرشن هو ادنلوب يف ثادحألا ىلع قيلعتو (ةيسورلاو ةيزيلكنإلا
 ش .ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ةيسورلا ىلإ تامجرتب ردصتو

 (548) ةلاكولا نم ةيمهأ لقأ نايرخأ ناتلاكو ءادنلوب يف , دجوت امك

 ناتيمسر اههو ..اهعم نالماكتتو عهد عم نانواعتت ناتلاكولا ناتاهو

 .ًاضيأ

 ( سرب ريجأ ) ةينامورلا ةيفحصلا ءاينألا ةلاكو

 ناكو « 18406 ةئس اينامور يف ءابنألا ةلاكول ةيرابخا ةلاسر لوأ تلقن

 ناكو ءةيفحصلاو ةيموكحلاو ةيراجتلاو ةصاخلا ةيفارغلتلا لئاسرلا لاسرإو

 -فوزارب - يتالج  يسايأ  يتسولب - تسراخوب :يف ةلاكولا لمع رقم

 .ىرخأ ندمو - وزوب - اليرب

 قربلا مادختسا يف لودلا لئاوأ نم ةينامورلا ةفاحصلا رتبعتو

 . ءاينألاو تاعولعملا لقنل ةليسوك (فارغلتلا)

 ةلاكو بلط ىلع ةينامورلا ةيجراخلا ةرازو تقفاو ١ملم/ا/ ةنس يفو

 يف «ةينامورلا سافاه » ءابنأ ةلاكو ءاشنإ ىلع ««سافاه و ةيسنرفلا ءابنألا
 1 . تسراخوب

 ةينامورلا ةلاكولا تنسراخوب يف تسسأت ةعاس ١١ دعبو
 تسوي » يف اهرقم تذختاو .ةلودلا اهمعدت ةكرش يهو ؛ سمج امور »

 ,«ةينامورلا سافاه و ءابنأ ةلاكو ماهم اهقتاع ىلع تذخأو « سالاب
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 ةينامورلا ةغللاب ةيلامو ةيراهتو ةيسايسو ةيفحص تامدخ يدؤت تناكو
 - سايا :لثم ةلودلا لخاد ىربكلا ندملا يف ةيعرف بتاكم اهلو . ةيسنرفلاو
 .خلإ ....اتناتسنوك - يقالاج

 ةنس ديدحتلابو « طاشنلاو لمعلا نم ةنس نيثالثلا ىلع ديزي ام دعبو

 ةلاكولا «: رودار » ىلإ اهيف نيلماعلاو ةلاكولا تادعم تلقن ©
 ةرازو تظفتحاو ,يداصتقا عورشمك ةلودلا اهتماقأ يتلاو ,ةديدجلا
 تاكلتمم ىقابب ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلاو يموقلا كنبلاو ةيجراخلا
 1 0200101 ,ةكرشلا

 عم تايقافتالا تدقعو ,ًاييردت ترهدزاو «رودار» ةلاكو تحنو

 . لاعلا يف ىربكلا ءابنألا تالاكو

 ةلاكو تاكلتمم لك ةيجراخلا ةرازو ترتشا 19178 ةنس يفو
 لخاد يف ةيموقلا ةيمهألا تاذ ءابنألا لقنت ةلاكولا تأدبو :« رودار »
 يف ىربكلا ندملا يف ةيعرف بتاكم (ةعبس )  قيرط نع «ةينامورلا دودحلا

 ءابنألا ةلاكو ىلإ اهمسا ةلاكولا تريغ ١949 ةنس ويام ٠١ يفو .اينامور |

 ةصصختم ةسسؤمك لمعتو ٠ سرب ريجأ » اهراصتخاو ةينامورلا ةيفحصلا
 .ينامورلا ءارزولا سلجمل ةرشابملا ةطلسلا تحت

 ىوتسملا ىلع ةرهش تاذ ةسسؤم «سرب ريجأ» تحبصأ ًايجيردتو
 77٠٠٠١ ىلإ ١51/6 ةنس يف «سرب ريجأ» ةلاكو عيزوت لصوو « يلحملا

 ةحفص (م٠٠٠٠.6 ىلاوح ) ةيمويلاو ةيرودلا تارشنلا نم ةخسن

 تاغللاب نيرهش لك ردصت يتلا « اينامور ةرشن » ىلإ ةفاضإلاب ء(ةعوبطم

 ءةخسن ٠٠١/ يف ةينامألاو ةينابسألاو ةيسنرفلاو ةيسورلاو ةيزيلكنإلا
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 يتلاو ,.ةيفحصلا تاقيقحتلاو تاعوضوملاو ةيرابخإلا تارشنلا فاللجب
 /. اهنمف .(ةيفاقثو ةيملعو ةيداصتقاو - ةيسايس) تالاجنملا عيمج يطغت .

 نيرهش لك “و ,نيعوبسأ لك ةدحاوو « ةيعوبسأ ٠١ و.ءةيموي تارشن
 اهضعب انيب «ةينامؤرلا ةغللاب ردصت تارشنلا هذه مظعمو .رهش لك ١١و
 ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاك ةيملاع تاغل تسب وأ نيتغلب مجرتم رخآلا
 .ةيبرعلاو ةيسورلاو ةيناملألاو ةينابسألاو

 ةيموق ةلاكو 7٠١ نم رثكأ عم روصلا لدايت ىلع. ةلاكولا دمتعتو

 .ةيلودو

 اهلقنو ةيفحصلا ءابنألا ىلع لوصحلا تايحالص سرب ريجأ ةلاكولو

 نم نوكتي «ضرغلا اذهل صاخ ريرحت بتكم كانهو. .جراخلا ىلإو نم
 ابورؤأ يف جراخلا يف ًايقحص ًالسارم ؟غعهلو ًاصصختم ًاررح نخأ

 . ايقيرفأو :ايساو اكريمأو

 4؟ ةطساوب ةلوقنم ةيفحص تامولعمو ةابنأ ًايموي ةلاكولا لبقتستو
 .ةيملاعلا تالاكولا اهيف امب ءملاعلا لود فلتخم يف ءابنأ ةلاكو'
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 قهالملا

  1١يف ردص ةفاحصلا لوح موسرم ٠١ ريمفون /1911.

 .1911/ ربمفون ٠١ يف ردص .ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا *

 ش .كونبلاب ةيزاوجربلا فحصلا ةلص - م ٠

 ربمفون ١8 يف ردص .نالعإلل ةلودلا راكتحإ ةماقإب موسرم -

117 . 0 

 -344 ايسور يف ةرداصلا ةيكارتشالا تايرودلاو فحصلا ءامسأ

 /١1511.

 )١( مقر قحلم
 ١9119 ريمفون ٠١ يف ردص ةفاحصلا لوح موسرم

 اذه نأ ةقيقح ىلإ بعشلا راظنأ تفلت ,نيحالفلاو لابعلا ةموكح نإ

 ةيرح , عقاولا يف . ىفخأ دق انعمتجم يف يلاربيللا  ةفاحصلا ةيرح  راعشلا

 ةيغب ءاهلك ةفاحصلا يف دسألا ةصح ىلع ذاوحتسالا يف ةكلاملا تاقبطلا

 فورعملا نم.. ريهاهجلا نيب فالخلا رذبو «قئاع نودب بعشلا راكفأ ٍيمست
 . ةيزاوجربلا اهكلمت يتلا لئاسولا ىتعأ نم ةدحاو ةيزاوجربلا ةفاحصلا نأ
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 دق نيحالفلاو لامعلا ةموكح ,ةموكحلا نوكت امدنع ةبيصعلا تاقوألا ىف قو

 ديب اهتمرب ةادألا هذه كرت نكمملا ريغ نم نإف ءوتلا ىلع اهمادقأ تدّطو

 ًارطخ لقأ تسيل ةلحرملا هذه يف ةفاحصلا نأب نابسحلاب نيذخآ ودعلا

 ٠ ءارو ةنماكلا بابسألا رسفي يذلا وه اذهو .تاشاشرلاو ليانقلا نم

 يتلا .تاءازثفالاو ةراذقلا لويس فقول ةيمارلا ةيئانثتسالاو ةتقؤملا ريبادتلا

 هز رحأ يذلا راصتنالا اهب رمدتس ءارضخلاو ءارفصلا ةقاحصلا تناك

 .هوتل بعشلا
 عفرتس «ةفاحصلا ةيرح نم دحت يتلا «ةيرادإلا تاءارجإلا ةفاك نإ

 . ديدجلا ماظنلا دطوتي نأ لاح

 ءمااحملا مامأ اهتيلؤؤسم دودح نمض ةيرحلا لماك ةفاحصلا ىطعتسو

 دويقلا نسم ًاقالطناو . ةيمدقت ةفاحصلا نيناوق رثكأو عسوأل ًاقبطو

 ًادبأ زواجتت نل فوس «ةبيصعلا فورظلا يف ىتح , ةفاحصلا ىلع ةضورفملا

 :يلي ام بعشلا يرايسموق سلجم ررق دقف .ةيرورضلا دودحلا

 ةفاحصلا لوح ةماع ماكحأ

 ىلع ضرحت يتلا فحصلا كلت الإ .قلغلا ىلإ ضرعتت ال فوس - ١
 يتلا كلت يأ . اهيدحت ىلعو .نيحالفلاو لامعلا ةموكح دض ةرفاسلا ةمواقملا
 فارتقا ىلإ بعشلا وعدت يتلاو , عئاقولا هيوشت قيرط نع تافالخلا عيشت

 .تابوقعلا نوناق ةلئاط تحت عقت يلا ةحيرصلا ةيمارجالا لابعألا

 ني الا ةمئاد ةروصب وأ ًاتقؤم فحصلا قلغت ال  ؟

 .بعشلا يرامسموق
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 . ةيعاّتجالا ةايحلل ةيعيبطلا فورلقلا ةدوع دنع . صاخ

 بعسلا يرايسموق سلجم سيئر

 (نينيل ) فونايلوأ . ف

 (؟) مقر قحلم
 ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا

 1911 ربمفون ٠١ يف ردص

 (نينيل ) فونايلوأ ريميدالف بعشلا يرايسموق سلجم سيئر ردصأ

 :هنف ءاج ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا لوخ ًاموسرم

 نوكيسو «ةيروثلا ةمكحملل ةعبات ةفاحصلل ةيروث ةمكحم لكشت - ١

 يتلا ,تافلاخملاو مئارجلا يف رظنلا ةفاجصلل ةيروثلا ةمكحملا صاصتخا نم

 .ةفاحصلا مادختسا قيرط نع بعشلا دض بكترت

 مادختسا نع ةمججانلا تافلاخملاو مئارجلا دادع ين لخدي  ؟

 ةماعلا تاروطتلاب قلعتت ةهوشم وأ ةقفلم تامولعم ةيأ رشن ,ةفاحصلا

 .بعشلا حلاصمو قوقحل ًاكاهتنا لكشت لاعفألا هذه نأ املاط

 نم نوبختني , ءاضعأ ةثالث نم ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا فلأتت .- "

 ةثالث زواجتت ال ةرتفل نيحالفلاو دونجلاو لابعلا تاتايفوس يلودنم لبق

 .رهشا

 .1911/ ريمفون ٠١  ادقاربلا ةفيحص ١9/١ ددعلا )١(

 12ا/



 ةثالث نم قيقحت ةنجل فلأتت  يلوألا قيقحتلا ءارجإ ضرغل - 1 03
 تحت نوكتو ,دونجلاو نيحالفلاو لابعلا تانايفوس اهيختتت . ءاضعأ

 .ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا فارشإ
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 اهيف رظنلا ةنجللا ىلع , ىوكش وأ ريرقت يأ مالتسا دنع ل ب

 اهليحت وأ ء ىرخأ ةئيه ىلع امإ ةيضقلا ضرعتو .ةعاس 54 لالخ

 1 .ةيروثلا ةمكحملا ىلإ

 ءاقلإب ةقلعتملاو قيقحتلا ةنجل اهذختت ىتلا تارارقلا نوكت  ج

 اذإ لوعفملا ةذفان حارسلا قالطإو :ةرداصملاو شيتفتلاو ضبقلا
 وضع يأل نكمي ةلجاعلا تالاحلا يفو .قيقحتلا ةنجل نم تردص
 «قيقحتلا ةنجل تايحالص سرامي نأ قيقحتلا ةتجل ءاضعأ نم
 .ةعاس ١١ لالخ اهرارقإل ةنجللا ىلع اهضرع طرشب

 ءايشيليملاو رمحألا سرحلا لبق نم قيقحتلا ةنجل رماوأ ذفنت - د

 ش .ةيروهمجلا يف ةيذيفنتلا تائيهلاو

 ىلع قيقحتلا ةنجل رماوأ دس ةمدقملا ىواكشلا ضرعت - ه

 ةمكحملل ةيرادإلا تاعاتجالا لالخ اهيف رظنيو .ةيروثلا ةمكحملا

 :يف قحلا ال قيقحتلا ةنجلا- و
 تاطلسلاو تاتئيهلاو ءةيموكحلا تارادإلا عيمج نم بلطت نأ - 1

 'ةيراجتلا عيراشملاو ,ةيباقنلاو ةماعلا تايظنملاو . ةيئاضقلا
 : عيمج اه مدقت نأ ةماعلاو ةصاخلا ناتئالا تاسسؤمو ءةيعانصلاو
 . قيقحتلل ةلاحملا اياضقلا كلذكو ءاهبلطت يتلا قئاثولاو تامولعملا



 ' ؛مهوخت صاخشأ قيرط نع وأ اهئاضعأ قيرط نع بقارت نأ - ؟
 يف اهركذ دراولا تاطلسلاو تاسسؤملا عيمج اهرظنت يتلا اياضقلا

 .  اهجاتحت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا ضرغب .هالعا ةرقفلا

 .عافدلاو ماعلا يعدملا روضحب ةمكاحملا يرحتن 6

 هقوقجلاب نوعتمتي نيذلا نم ,نيسنجلا نم نينطاوملا عيمجل حمسي - 7
 هررقي ام قفو عافدلا يماحم وأ ماعلا ءاعدإلا لامعأب اوموقي نأ . ةيسايسلا

 ا .ةيضقلا فارطأ

 .ةلماك تاعفارملا لجستو ًانلع ةيروثلا ةمكحملا تاعاتجا دقعنت 7١

 ةلباق ريغو ةيئابن ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا تارارق نوكت - م

 لامعلا تاتايفوس يبودنمل ةعباتلا ,ةفاحصلا ةيرايسموق ذفنتو .فانئتسالل
 ةيروثلا ةمكحملا اهردصت يتلا ماكحألاو تارارقلا ,نيحالفلاو دونجلاو

 :ةيلاتلا تابوقعلا ضرف ةيحالص ةفاحصلل ةيروثلا ةمكحملا لوخت

 ١ - .ةمارغلا ْ

 اهررقت يتلا رشنلا ةليسوب مكحلا رشن قيرط نع ينلعلا خيبوتلا - ؟
 .ةمكحملا

 .ةيذاكلا تامولعملا دينفت عم ًانلع مكحلا ةعاذإ - ٠

 . اهتعاذإ مدع وأ ةيئاهن وأ ةتقؤم ةروصب ماكحألا ذيفنت فقو - 5

 ىلإ اهليوحتو فحصلاو تالجملا تاكلتممو عبطلا رود ةرداصم - م

 .ةماع ةيكلم

 نذل



 .نسيحلا

 جراخل يفنلا وأ ءةنيعم قطانم نعو «ةمصاعلا نع داعبإلا

 ١ .ةيسورلا ةيروهمجلا

 ٠.ةيسايسلا قوقحلا عيمج وأ ضعب بحس -
 . "9 ةمكاحملا تاقفن ةلودلا ليمحت -

 (؟) مقر قحلملا
 كونبلاب ةيزاوجربلا فحصلا ةلص

 نع قيقحت ةنج ليكشتب موسرم ردص ء1511/ ماع ريمفون ١07 يف
 :هيف ءاج كونبلاب ةيزاوجربلا فحصلا ةلص .

 «رشنلا يف ءاينغألا ةيرح ىنعت ةيزاوجربلل ةبسنلاب ةفاحصلا ةيرح

 نادلبلا عيمج يف دؤي مل جهنم وهو .فحصلا ىلع ةرطيسلا يف نييلامسأرلاو

 .ةدساف ةفاحص ىلإ الإ ,ةيرح اهرثكأ اهيف امب

 ريرحت ينعت «نيحالفلاو لامعلا ةموكح رظن ف .ةفاحصلا ةيرح نإ

 قرولا لماعمل ةماعلا ةيكلملا ةماقإو «يلامسأرلا لالغتسالا نم ةفاحصلا

 ش .فحصلا عباطمو
 ا

 لابعلا ريرحتل هنم دب ال يذلا فدهلا اذه قيقحت وحن ىلوأ ةوطخكو

 ةنجل نيحالفلاو لابعلل ةتقؤملا ةموكحلا تلكش ءيلامسأرلا لالغتسالا نم

 رداصم نعو . كونيلاو فحصلا نيي ةمئاقلا تاقالعلا نع يرحتلل قيقحت

 /191١1. ماع ربمفون ٠١  نيحالفلاو لامعلا ةلجم ٠" ددعلا (؟)
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 .يفحضلا لمعلا هجوأ نم هريغو ءاهل نيعربتملا ةمئاقو ءابتاداريإو اهليوم

 قئاثو ةيأ وأ تاباسح وأ تالجس قيقحتلا ةنجل نع يفخي نم لكو

 ش .ةيروث ةمكحم مامأ ماحي «ةبذاك تامولعم ةيأ مدقت وأ ,ىرخأ

 يف نيلماعلا لكو ءاهبف نيمهاسملا عيمجو ,فحصلا باحصأ عيمج ىلع

 فحصلا هذه ةقالع نع «ةبوتكم ريراقت آروف اومدقي نأ .فحصلا عيمج

 .دارجورتب ٍينلومس اهعم ىلإ كونلاب

 500 ل ةنج ف ءاضعأ مهؤامسأ ةيلاتلا صاخشألا نيعي

 ءاعدتساو ل ل الا رو رو ْ

 .خلإ .. .تاباسحلا عيج مدقت بلطو , دوهشلا

 بعشلا يرايسموق سلجم سيئر

 ( 14 ) مقر قحلم
 ' نالعإلل ةلودلا راكتحا ةماقإب موسرم

 1911 ماع ريمفون 8 يف ردص

 يف رجألا ةعوفدملا تانالعإلا عيمج حبصت موسرملا اذه بجومب ١

 تاسسؤملاو بتاكملاو (فحصلا ) كاشكألا كلذكو .«تالجملاو فحصلا

 .ةلودلل اكلم ,تانالعالاب ةصاخلا ىرخألا

 يف نيحالفلاو لابعلل ةتقؤملا ةموكحلا ةفاحص يف تانالعإلا رشنت - ؟

 نيحالفلاو دونجلاو لاملا تاتايفوس ةفاحص ف كلذكو « دارجورتي

 .نذإ نود رجألا ةعوفدم تانالعإ رشنت ىتلا فحصلا رود قلغتو « ةيلحملا
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 «نيفظوملا عيمجو «تانالعإلا بتاكمو فحصلا باحصأ ىلع +
 نأ مهيلعو .ةلودلا ىلإ تاسسؤملا هذه ليوحت نيحل مهفئاظو يف ءاقبلا

 ميلستو . مهلارعأ ةلصاومو .ماظنلا بابتتسا نع ةيلوؤسملا لماك اولمحتي

 تايوتا ةليصحو «ةيتايفوسلا فحصلا ىلإ ةصاخلا تانالعإلا عيمج

 . اهب ةصاخلا قئاثولاو اهتاباسحو رجألا ةعوفدملا

 تانالعإلا بتاكمزؤ .فحصلا تارادإ يريدم عيمج ىلع -

 تاياقن يف ًاروف قاحتلالا ءاهيف نيلماعلا نيفظوملاو لابعلاو رجألا ةعوفدملا

 ةديدج دعاوق عضو 0 لاب ءايسور تاباقن داحتا يف ُم نمو ةدلبلا

 : . تانالعإلا رشنل

 ذيفنت ليطعت اهنأش نم ًالابعأ يتأي وأ ًادوقن وأ قئاثو يفخُي نم - ه
 ثالث اهاصقأ ةدم سبحلاب بقاعي موسرملا اذه نم ةعبارلاو ةثلاثلا نيتدامل
 .هتاكلتمم عيمج ةرداصمو تاونس

 يف تانالعإ رشني نم لك بقاعي «موسرملا اذه بجومب 5
 وأ ريراقت لكش ىلع كلذ ناكأ ءاوس ءرجأ لباقم ةصاخلا تاعوبطملا

 .رخآ لكش يأب وأ تالاقم

 ٠,دعب ةلودلا اهيلع لوتست : مل يتلا تاسسؤملا يف نوفظوملاو لامعلا -

 مي قىقح مهروجأ عفد تاسسؤملا هذه باحصأ ىلعو ء مهلارعأ يف 5

 .ثاسسؤملا ىلع ءاليتسالا

 عفدتو .نالعإلا لاجم يف لمعت يتلا تاسسؤملا ةفاك ةلودلا رداصت - 4

 تاسسؤملا يف نيمهاسملا راغصو :ةريغصلا تاسسؤملا ىكلامل ًاضيوعت ةلودلا

 .تردوص يتلا
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 تانالعإلاب لمعت يتلا ,بنتاكملاو رشنلا تاسسؤم عينج ىلع - 9

 تانايبلاب نيحالفلاو دونجلاو لارعلا تاتايفوس دمت نأ ءرجألا ةعوفدملا
 اذه نم 0 ةداملا هيلع قبطت كلذب موقي ال نم لكو ءاهلمعب ةصاخلا

 ١ 1 0 موسرملا

 بعشلا يرايسموق سلجم سيئر
 (نينيل ) فونايلوأ . ف 00

 ةفاقثلا نوؤشل بعشلا رايسموق
 يكسراشتانول . ف.أ

 1431 ماع ربمفون 4

 (9 ) مقر قحلم
 ةيكارتشالا تايرودلاو فحصلا ءابسا

 144٠-1911 ايسور يف ةرداصلا

 ١ - ريقفلا ) اتونديب ( .

 يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا وكسوم يف اهتسسأ ةيمون ةفيحص

 . 1914-1511 ماع (يفشلبلا ) يسورلا

 .يتسوم ديف يقيزريب - "٠

 ١14848٠- ماعيف جريسرطب ناس يف تسسأت ةيزاوجرب ةفيحص

. 15117 

 . 1511 ريمقون 8 - لوألا ددعلا  نيحالفلاو لابعلل ةتقؤملا ةموكحلا لي (+)
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 ..(ةيلهألا نيميرب ةفيحص ) غنوتياست رمنورب ريميرب - '"
 .ناملألا نييطارقميدلا نييكارتشالا نم نييرب ةعومم لاح ناسل -

0 

 .ةيعويشلا ةيممألا

 تعبط «ةيعويشلا ةيممألل ةيذيفنتلا ةنجللا لاح ناسل . ةيرهش ةفيحص

 115 مابعيف ةئينيصلاو ةيبئالآلاو ةنيننرشلاو ةيسورلاو ةيزيلكتإلاب

 ' ةلقي

 ل ل لن هرم قت د

 ماع يف .دارغورتبو فينج يف فوناخيلب اهسسأ .ةيرود ريغ ةفيحص
 ش .5135١و915١1--060

 .(بتعشلا ةيضق ) ادورانوليد - 1

 يف ترهظ نيينيميلا نييروثلا نييكارتشالا لاح ناسل .ةيموي ةفيحص

 ل 0 و ل لا

 .(ةايحلا ةيضق ) ينزيجوليد -
 نم «جربسرطب ناس يف تسسأت .ةفشانملا نييوفصتلل ةينلع ةفيحص

 . 1911١ ماع لوألا نوناك ىتح يناثلا نوناك

 .(ىدصلا) رخيا- م

 زومتو ناريزح يف جربسرطب ناس يف تسسأت ةينلع ةيفشلب ةفيحص
 .19.05 ماع

 .. (يداصتقا) تسمونوكيا 8
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 «ةيسورلا ةيكينكتلا ةيعمجلا يف يداصتقالاو يعانصلا مسقلا ةفيحص
 .19818 و 191١ ماع يف دارغورتب يف تسسأت

 .(ةيداصتقالا ةايحلا) نيزج اياكسشتيم ونوكيا- ٠

 داحتال ىموقلا داصتقالل ىلعألا سلجملا لاح ناسل .ةيموي ةفيحص

 .هجوملا داصتقالل بعشلا ةيرايسموقو ةيتايفوسلا ةيكارتشالا تايروهمجلا
 «ةيلارلل بعشلا ةيرايسموق ناسل تناك اهرودص نم ةقحاللا ةرتفلا يف
 يف كونبلا لابع داحتال ةيزكرملا ةنجللاو «ةيلاملا تاسسؤملاو .ةلودلا كنبو
 ماع يف وكسوم يف تسسأت .ةيتايفوسلا ةيكارتشالا تايروهمجلا داحتا
 .9١ا/- 14

 .(كبوكلا ةفيحص ) اكيبوك اتيزاغ- ١

 جربسرطب تناس يف تردص .ريهشتلا ةفاحصل جذومن .ةيزاوجرب ةيموي
 .1918- 19084 ماع نم

 - نييكارتشالا تونص ) تاركميد  لايستوسم سولوج -
 . (نييطارقمعيدلا

 يف ًالوأ 111١ - 1404 ماع نم تردص . ةفشانملا نييوفصتلا ةقيحص
 . سيراب يف مث نمو فينج

 .(كستوك ريا ةملك ) وفولس يوكستوكر يا - ١
 ىلإ 151١ ماع يف تردص .ةيفشنم ةيوفصت تاعزن تاذ ةفيحص

 .511١؟

 | . (ةرارشلا ) اركسيإ -

 مومعل ىلوألا ةيريسلا ةيسكراملا ةفيحصلا  ةميدقلا ةيفشلبلا اركسيإ

106 



 .ندنل .خينويم . . غيزبيال يف تردصو . 16٠٠ ماع يف نينيل اهسسأ ايسور

 ١5٠ ءاثو ١ة٠+٠ يماع نيب فينجو

 .ةفيدجلا ةيفعتلل اركسيإ -اركسإ 16

 ١ 6 ماع ىتحن ردصت تناكو ةمشاتملا لاح ناسن تحبصأ 060

 1 .ايتسفزأ-
 نسبوتكا.ذدم) مم نمو دارفورتب يف ًالوأ تردص . ةيموي ةفيحص

 .وكسوم يف ( ٠93

 ٠ - ةيزكرملا ةيذيفنتلا ةنجللا ةرشن ) ايتسفزأ (.

 دارغورتب تايفوس ةرشن ) ةفلتخم ءامسأ تحت ترهظ ةيموي ةفيحص
 تايفوسو ؛ةيذيفنتلا ةيزكرملا ةنجللا ةرشن ) .( دونجلاو لامعلا يبودنمل
 .ىتحو .1911 طابش يف تسسأت دقو دونجلاو لابعلا يلودنمل دارغورتب

 .نييروثلا نييكارتشالاو ةفشانملا لبق نم رادت تناك ماعلا سفن يف ربوتكا

 تحبضأ 619117 ربوتكا يف ايسور مومع تاتايفوسل يناثلا رمتؤملا دعيو
 ىلإ اهرادصإ لقتنا ١514 راذآ يف :ةيتايفوسلا ةطلسلا لاح ناسل ةديرجلا

 .وكسوم

 .(سوقانلا) لوكولوك -
 نازرابلا نايسورلا نايروثلا نايطارقميدلا اهردصأ ,ةيسايس ةفيحص

 -14601 يماع نيب فينجو ندنل يف فويراغوأ .ب.نو نزرع .يأ
 . ا خكح

 ,(كوكراخن لماعإلاب يراتئلوزي كسفوكراخت ت16
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 ٠ ماع ريوتكأ يف تردص 1901.

 .سومزنويموك ٠١-
 19191 - 1١917١ ىماع يف اتيبف يف تردص :ةيعويشلا ةيمنألا ةفيحص

 000 .ايوروأ يقرش بونجل

 ١ - ءارمحلا ةيارلا) ايمانز يونيسارك (..

 -نييكارتشالا داحتا اهربصأ .نييداصتقالا لاح ناسل ةفيحص

 .150"و 19٠07 ماع فينج يف جراخلا يف سورلا نييطارقميدلا

 1 .(قفألا) روزوغورك - ؟؟

 يف تردص .يلاربين ئزاوجرب هاجتا تاذ ,ةيسايسو ةيبدأ ةفيحص

 . 1911 ماع طابشو يناثلا نوتاك يف. .جربسرطب ناس

 .(ادقارب ةساوك ) يدقارب كوتسيل - 7٠

 دحاو ددع اهنم ردص .ةينلعلا ةيفشلبلا ةيمويلا ةفيحصلا ءامسأ دحأ

 * .,1911ل ماع زومت ” يف

 .(لاععلا ةيضق ةسارك ) وليد يشتوبار كوتسيل - 4

 .جراخلا يف سورلا نييطارقميدلا نييكارتشالا داحتال ةيرود ريغ ةرشن
 19٠.٠-1901. ماع يف فينج يف تردص

 . (عاعشلا) خول - ؟6

 جربسرطب ناس يف ةفشانملا نويؤفصتلا اهأشنأ ةينلع ةيموي ةفيحص
 .191-1911؟ ماع نم
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 ' .(وكسوم ةقيثو ) يتسومو ديفايلاكسفوكسوم - 7
 1457٠-1١89٠ ماع يفو ١807 ماع يف ًالوأ تردص ةيموي ةفيحص

 .نيدلا لاجرو نيكألملا نم ةيعجر رثكألا لئاصفلا رظن ةهجو نع تربع

 ةروث دعب تقاغأ , دوسلا ةئاما فحص نم ةدحاو تناك ١104 ماع ذنمو

 . 1911 ماع ريوتكا

 . (ركفلا ) لسيم -
 ماع نم وكسوم يف تردص .ةيعاتجا ةيداصتقاو ةيفشلب ةينلع ةفيحص

 00 191١١ ماع لإ 93

 .لسيم - 4

 ماع نم سيراب يف نويروثلا نويكارتشالا اهردصأ ةيموي ةفيحص
 .1916 ماع ىلإ 6

 .(ةيشعلا يف ) نوناك - ١9
 .1515 - 1495 يماع نيب ندنل يف تردص .يندورانلا هاجتالا ةلجم

 ٠٠٠ ةيبعشلا امودلا) امود اياندوران ( .

 .1٠9١ا/ ماع ناسين يف جريسرطب ناس يف تردص .ةيفشنم ةفيحص

 ١ - انقيرط ) تب شان ( .
 . ١511 ماع لوليأو بآ يف وكسوم يف تردص ..ةينلع ةيفشلب ةفيحصأ

 .(انرجف ) ايراز اشان - +
 لاح ناسل ..ةلجم - (انتيضق) وليد شان :وأ .ةيضقلا) وليد .وأ

 151١-1515. يماع نيب جربسرطب ناس يف تردص . ةفشانملا نييوفصتلا
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 : .وليد شان م

 ماع يناثلا نيرشتو لوليأ نيب وكسوم يف تردص .ةينلع ةيفشنم ةيرهش
 565 ١.

 نيطلاو طفنلا جاتنإ ) وفيتسيايزوخ هيوفيستنالس يا ايونايتفن - "4
 .(يحفصل ل

 .15؟6 ماع ىلإ 9٠ ماع نم وكسوم يف تردص ةيكينكت ةلجم

 . (ةديدجلا ةينانيرلا ةديرجلا) غنتياز هشنيار هيون - 0
 يف نولوك يف تردصو .سلجنإو سكرام اهررح .ةيموي ةفيحص

 .1845- 1814 يماع

 . (افينلا ةمجن ) ادزيفز اياكسفين - 1
 نيرشتو .طابش نيب جربسرطب ناس يف تردص .ةينلع ةيفشلب ةفيحص .
 .1917 ماع لوألا

 .(افينلا توص) نسولوج يكفل انذي

 رايأ نيب مب جربسرطب ناس يف ةفشانملا نويوفصتلا اهأشنأ ةينلع ةفيحص

 . 7 ماع بآو

 .(ةديدجلا ةايحلا) نزيجايافون - 4

 نيرشت يف جربسرطب ناس يف تردص . لوألا ةيفشلبلا ةينلعلا ةفيحصلا

 1١9٠6. ماع لوألا نوناك «لوألا

 .(ةديدجلا لابعلا ةقيحص ) اتيزاغ اياشوبار ايافون مو

 اتيزاغ اياشوبار ايانرفسو (انلاع ةفيحص ) اتيزاغ اياشوبار اان

 يف ةفشانملا نويوفصتلا اهأشنأ ةينلع ةفيحص (نيلابثلا لابعلا ةفيحص )
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 .19515 21911 يماع يف ءجربسرطب ناس

 .(ةديدجلا ةايحلا) نزيج ايافون - ٠
 نيذلا «نييطارقميدلا  نييكارتشالا ةعومجم لاح ناسل .ةيموي ةفيحص

 يف تردص .ةفشالبلاو نييقيفوتلا نيب تبذبذت «نييممألا» مهسفنأ اومس
 .1918و 1911 يماع نيب دارغورتب

 .(ثيدحلا رصعلا) ايميرف يفون - ١

 ناس يف تردص «نييعجرلا ءالبنلاو نييطارقتسرالل ةيموي ةفيحص

 ةئاملا لاح ناسل تحبصأ ١ ماع ينو لمت ماع ذنم جربسر طي

 ش .1911/ ماع ربوتكأ يف تقلغأ . دوسلا '

 .(ديدجلا قيرطلا) تب يفون - ؟

 يطارقميدلا بزحلل يراسيلا حانجلا اهردضأ .ةيموي ةفيحص

 . 1105 ةنس يناثلا نيرشت ىلإ بآ نم ءوكسوم يق يروتسدلا

 ْ . (ةيبرتلا) اينافوزاربوأ - 6
 ناس يف تردص « ةيعاتجا :ةيسايس :ةيملع «ةيبعش «ةيبدأ ةفيحص

 . تويسكر ام اهبتك تاالاقم ترشن . 1897-11٠8 ئماع نيب جريسرطي

 . (ديدجلا ماظنلا) وفون .نيدرول - 5

 يسكارتش كالا بزحلل يراسيلا حانجلا لاح ناسل .ةيموي ةفيحص

 لاح ناسل تناك .19151-19717 ماع نم ١/1١9 يف تسسأت . يلاطيالا

 .نيروت يف تردص ايلاطيإ يف يعويشلا بزحلا

 . (ريرحتلا ) ايئييدجوبوفزوأ
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 :يماع نيب سيرابو تراغتوتش يف نويزاوجربلا .نويلاربيللا اهأشنأ ةلجم
1906-9 

 .(ةيسكراملا ةيار تحت ) امزيسكرام متيمان دوب - 1

 نم وكسوم يف تزدص «ةيعاجا -ةيداصتقاو ةيفسلف ةيرهش ةفيحص
 .1944 ماع ىلإ ١9191 ماع

 ' .(ةقيقحلا) ادقاري  ءال

 ؟؟ يف جربسرطب ناس يف ةزم لوأل تعبط . ةيفشلب ةيموي ةفيحص

 تقلغأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخو , 9+ ماع (سرام 0) نايسن

 تحت روهظلا تدواع اهنكلو ؛ةيرصيقلا ةموكحلا لبق نم ةرركتم تارم

 لاحلا ناسلك تردص 1911 ماع (14) راذآ 0 نم ةادتبا ىرخأ ءامسأ

 1 .بزحلل يزكرملا

 .(انييف ةعبط ) ادقارب - 8

 1١908- يماع نيب انييف يف ةفشانملا نويوفصتلا اهردصأ ةفيحص

 00 . يكستورت لاح ناسل «.

 .ادورت ادقارب 18

 1١917(. ماع ريوتكأ  لوليأ ) ادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا .ءامسأ دحأ

 .(نوناقلا) وفارب - ٠
 يماع نيب جربسرطب ناس يف تردص .يلاربيل هاجتا تاذ ةينلع ةلجم

 م1١١١ 448

 ١ - ةيراتيلوربلا ةقيقحلا ) ادقارب اياكسراتيلورب ( .

 1917 يناثلا نوناك نيب تعبط . ادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا ءامسأ دحأ

15١ 



 طايشو 19١5.

  - 5١(يراتيلوربلا) يراتيلورب .

 بزحلل يزكرملا لاحلا ناسل عقاولا يف يهو .ةيفشلب ةيرس ةفيحص
 19٠5 يماع نيب سيرابو .فينج .غزوبيف يف تردص .يغشلبلا

159 . 

 ,  .يراتيلورب - ه8
 بآ يف دارغورتب يف تعبط .ادقارب ةيفشإبلا ةفيحصلا ءامسأ دحأ

 ش . 19117 ماع لوليأو

 .(ةقيقحلا قيرط ) يدقارب تب - 05
 ماع ناريزحو طابش نيب تعبط . ادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا ءانمأ دحأ

45 . 

 | . (لامعلا ةفيحص ) اتيزاغ اياشتوبار - هه
 .نييطارقميدلا نييكارتشالل فييك ةعومجمل يرسلا لاخلا ناسن

 . 1881 ماع يف تردص

 , اتيزاغ اياشتوبار -

 ماع نم سيران يف ًايرس تردص .ةفشالبلل ىبعشلا لاحلا ناسل
 ْ ١91١-79 ١5١.

 .اتيزاغ اياثتوبار - ه/
 ىلإ راذآ نم دارغورتب يف تردص .كيفشنملل ةيزكرملا ةفيحصلا

 1١9117. يناثلا نيرشت

15 



 . (لامعلا ركف ) لسيم اياشتوبار - 4

 يف ءايسور يف نييداصتقالا ةعامج نم ةعومم نع تردص ,ةفيحص

 ماع ىلإ 1881 ماع نم فينجو وسراوو نيلربو جربسرطب ناس ةنيدم
. 

 .ادقارب اياشتوبار 89

 يف تسسأ ءادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا ءامسأ دحأ (ةيلارعلا ةقيقحلا)
 . 1911 ماع بآو زومت

 .(لايعلا ةيضق ) وليد يوشتوبار - ٠

 -نييكارتشالا داحتا لاح ناسل .نييداصتقالل ةيرود ريغ ةلجم

 ىلإ 18499 ماع نم فينج يف تردص «جراخلا يف سورلا نييطارقميدلا

 .0٠19؟ ماع

 ١ (لماعلا ) يشتوبار .

 جريسرطب ناس يف تردص نييطارقميدلا -نييكارتشالا لامعلا ةفيحص
 .طقف ناددع اهتم ردص . 1846 ماع يف

 .ىثتوبار ١"

 يف ةيرس ةروصب تردص .ةيطارقميد - ةيكارتشا ةيبعش ةفيحص
 . 060 ماع لوألا نيرشت ىلإ بآ نم 7

 .(يدنجلاو لماعلا) تادلوس يا يشتوبار - 8

 يسورلا يلابعلا يطارقهيدلا ئيكارتشالا بزحلل ةيزكرملا ةفيحصلا
 يتفيحص نسم ًالدب .1917 بآ يف دارغورتب يف ترهظ .(يفشلبلا )
 .ةتقؤملا ةموكحلا [هتفقوأ نيتللا ءادقارب اياكستادلوسو « ادقارب

 لوزا



 .(نيدعتلا لماع) ولاتيموب يشتويار - 8
 لوألا (نيدعتلا لامع داحتا ةلجم .انقيرط ) توب شانو .ىنيدعتلا وأ

 بزحلا لاح ناسل تحبصأ 1917 ماع ذنمو .ةيوفصت تاعزن تاذ
 .1514و 1601 ماع نيب ام جريس رطب ناس يف تردص .يفشلبلا

 .(لماعلا ) كيشتوبار - 6

 داحتا نع ,1491 ماع فينج يف تردص .يرود ريغ عوبطم
 . جراخلا يف سورلا نييطارقميدلا نييكارتشالا

 .(مالكلا ) شتير 7

 يف تردص . تنيك يول يوعرلل لاخلا نات“ ةيموي ةفيحص

 1١905-1918. يماع نيب جريسرطب ناس

 ةديرجلا) بروفيغ دنأ لدناه .كيتيلوب روف غنوتياز شينيار -
 . (ةعانصلاو ةراجتلاو ةسايسلل ةينيارلا '

 يتلاو «18415 ليربأ / ناسين ذنم سكرام اهيف مهاس يتلا ةفيحصلا

 ترشن دقو .ماعلا سفن نم ربوتكأ / لوألا نيرشت ذنم اهيف ررحي أدب
 ةدايق سكرام ىلوتت امدنع .ةفيحصلا تذختا .زلجنإل تالاقم ةعضب

 نولوك يف تردص .ةمئاد ةروصب ًاحضاو ًايطارقميد ًايروث ًاطخ ءاهريرحت
 .1 87-845982 يماع لالخ

 .(ةيسورلا ةفيحصلا ) اتيزاغ اياكسور - 8
 . يكستورت لاح نانسل

 .(ةيسورلا ليواقألا) افلوم اياكسور - 9

 يف تردص .يزاوجربلا يمدقتلا بزحلا لاح ناسل .ةيسور ةفيحص

 لدن



 .1918 1518 يماع نيب جربسرطب ناس

 .(يسورلا ركفلا ) لسيم :اياكسور ٠

 ماع نم وكسوم يف تردص .نييلاربيللا نييزاوجربلل ةيرهش ةلجم
 لاح ناسل « 39٠6-19٠1 ةروث دعب ثحبصأو 21918 كإ

 .تيداكلا بزحل ييميلا حانجلا

 .(ةرباغلا ةيسورلا دوهعلا]) انيراتس اياكسور - ١
 ما يماع نيب ام جربشرطب ناس يف تردص ةيخيرات ةلجم

 . ١95١14

 (ةيسورلا ةيرحلا) ايلوف اياكسور - 7؟

 - 1915 يماع يف دارغورتب يف تردص  ةيموي ةيزاوجرب ةفيحص
 /١911.

 .(ةيسورلا عئاقولا ) يتسومو ديفاياكسور - /7“
 يال يضارألا يكالم حلاصتم نسع ربعت ةيموي ةفيحص

 ماع يفو ء1518 -14517 يماع نيب وكسوم يف تردص .نييلاربيللا

 . يطارقميدلا  يروتسدلا نيميلا لاح ناسل تحبصأ 6

 . (ةيسورلا ةورثلا) وفتستاغوب هيوكسور . 5
 ء1918 - 1411 ماع نم جربسرطب ناس يف تردص .ةيرهش ةلجم

 .نييلاربيللا نييبعشلا لاح ناسل يضاملا نرقلا نم تانيعستلا ةيادب يف تناك

 يذ) يبعشلا يكارتشالا بزحلا لاح ناسل تحبصأ ١505 ماع ذنمو

 ْ (يتيداكلا فصن طمنلا :

 .(ةيسورلا ةملكلا ) وفولس يوكسور 0
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 يماع نيب وكسوم يف تردص «ةيلاربيل ةيزاوجرب ةيموي ةفيحص
 8060 - /!١9١.

 .(ةيلامثلا ةقيقبملا) ادقارب ايانرفلمس -
 ماع لوليأو بآ يف تردص .ادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا ءاممأ دحأ

 ْ .91١م

 .تاركميد لايستوس - زلال

 . 1901-1508 ماع نم فينج يف تردص ةيفشنم ةفيحص

 تاركميد لايستوس 8

 يلابعلا يطارقميدلا - يكارتشالا بزحلل يرسلا يزكرملا لاحلا ناسل

 0--١91١17. يماع نيب فينجو سيراب سونيلف يف تردص .يمورلا

 .تاركميد لايستوس - 8

 ةنجلل دعب ايفو .وكسوم ةنجلو وكسوم ةقطنم بتكمل ةيموي ةفيحص'
 /1١9١1-1918. يماع يف تردص .يفشلبلا بزحلل وكسوم ةعطاقم

 .(رصاعملا) كينميرقوس - م٠
 ماع نم جريسرطب ناس يف تردص «ةيسايس ةيلاربيل ةيرهش ةلجم
 نويكارتشالاو كيفشنملا نويوفصتلا افوح فتلا ء1 516-05

 . (راسيلا) ويلاربيلو نويبعشلا نويكارتشالاو .نويروثلا

 ْ . ( رصاعملا ملاعلا) ريم ينيرفوس - ١
 ذاع حرموا ناس يف ترهظ . ةيسايسو ةيملع ةيبدأ ةيرهش ةلجم

 نييكارتشالا لاح ناسل ١914 ماع ذنم تحبصأ .1918- 155

55 



 .(جريسرطي تناس لابع روشنم ) كوتسل يشتوبار - 47
 ريرحتل .ءلاضنلل جريسرطي ناس ةطبار لاح ناسل .ةيريس ةفيحص

 (رياربف ) طابش نيب ام فينجو جريسرطب ناس يف تردص .ةلماعلا ةقبطلا
 . ١8431 ماع (ريمتبس ) لوليأو

 . (ةيرحلا ) ادوبوفس - 8
 يفقثم ةعاجج نع ءه5-١ ١ ماع نم فينج يف تردص ةلجب

 .باهرالاو نييداصتقالا راكفأ حفاكت تناك ىلا . ادويوفس

 . (ةثلاثلا ةيممألا ) لانويسانرتنإ -

 يماع يف وكسوم يف تردص .نييسنرفلا نييعويشلا لاح ناسل ةفيحص
394 . 

 .(قيفرلا ) شيرافت - 0

 ناس يف تردص .تيداكلا نييراسيلا لاح ناسل . ةيزاوجرب ةفيحص

 يف نيمهاسملا نم ًاضيأ كيفشتملا ناك ء1908- 9 ”٠ ماع نم جريسرطب

 . ةفيحصلا

 .(ايسور حابص ) يسورورتوأ - 1

 ماع يف تردص .وكسوم يعانص لاح ناسل .ةيزاوجرب ةيموي ةفيحص

 09-195٠-1918. ىماع نيب امو 017

 . (رصعلا ) كيف - م

 يف وكسوم يف تردص .نييراسيلا نييروتسدلا نييطارقميدلا ةفيحص

 ش .1901/- 195 يماع

 نو



 . (ابوروأ ريشب ) يبورفي كينتسيف -

 ماع ىلإ 18557 ماع نم جربسرطي ناس يف تردص .ةيرهش ةلجب

 .سورلا نييلاربيللا نييزاوجربلا رظن تاهجول وعدت تناك ؛«

 .(ةجوملا) انلوف -

 . 15٠05 ماع يف جزيسرطب ناس يف تردص ةينلع ةيفشلب ةفيحص

 .(مامألا ىلإ ) دويوربف

 راذآو 15١4 لوألا نوناك نيب ام تردص «ةيرس ةيفشلب ةفيحص

. 06 

 ١ - دويربف :

 ناريزح ال1 عيصرط ذاع ول تردبت هيام هيل ةنينم

 ٠5 15٠. ماع

 .(ثعبلا) هينيجورزوف - 7

 يماع نيب وكسوم يف تردص .كيفشنملا نييوفصتلل ةينلع ةلجي

 19١١1904.

 .(ةدحولا ) وفتسنيدي 9

 اهردصأ , كيفشنملا نييعافدلل «ينيميلا حانجلل.ةينلع ةيموي ةفيحص

 رايأ نمو ء1514-ناريزح ىلإ راذآ نم «جربسرطب ناس يف فوناخيلب

 ش . 19117 يناثلا نيرشت ىلإ

 . ( ينونجلا لماعلا ) يشتوبار ينجوي - 5
 ينجوي ةنعومج نع تردص . ةينئلع ةيطارقميد ةيكارتش ثا ةفيحص

14 



 .1905 ماع ىلإ 11٠١ ماع نم فالسونيرتاكي ةنيدم يف يشتوبار

 .(ةقيقحلا لجأ نم ) ودفادباز - 6
 ىلإ لوألا نيرشت نم تردص .ادقارب ةيفشلبلا ةفيحصلا ءامسأ دحأ

 .1911 ماع ..لوألا نوناك

 . (ةايحلا تابلطتم ) يئزيج يسوزباز -
 نييوفصتلا نييبعشلا نييكارتشالاو نييروتسدلا نييطارقميدلل ةيرهش ةلجم

 .(رجفلا) راد

 .٠5١ا"

 .. (اياصولا ) يتيفاز -
 يف ت تردص .يروث « يكارتش تا هاحتا تاذ ةيلاربيل ةينلع ةيسايس ةلجم

 ٠1115 -1511 ماوعأ يف جريسرطب تناس

 .(لاضنلا) انهبز - 8

ارتشالا بزحلل يزكرملا لاحلا ناسل . ةفيحص
 يطارقميدلا - يك

 .دارغورتبو لسكورب . اغير ف ٠4 ٠ ماع ذنم تردص . يفتاللا

 . ايفستال يف يعويشلا بزحلا لاح ناسل 1919 ماع ذنم تحبصأو

 .(ةمجنلا ) ادزيفز- ٠

ب ناس يف تردص . ةينلع ةيفشلب ةفمصحص
 - 14٠٠ ماوعأ يف عوسرط

 .ا١و١

 ل



 .(وفتسميزلا ةسايس ) انيخ شيز 2 ١ ٠

 5| ٠ ماوعأ يف جربسرطب ناس يف تردص . دوسلا ةئاملا ةقيحص

117. 

 .(ةيحلا ةركفل) لسيم اناقيج - 3 ١

 يف تردص .نييروشلا ْنييكارتشالل يراسيلا حانجلل ةينلع ةفيحص

 .19115 ١1911 يماع يف جريسرطب ناس

 ٠١١ ةيحلا ةايحلا ). نزيج انافيج ( . 1
 يو عم رايدامو كرد كيفشنملا نييوفصتلل ةينلع ةفيحص

 0111 ماع زومت

 .(لبقتسما ) تفنوك يد - 5 ٠

 تزندعللل ينبتلا حاشا ليما . غربغوه . .ك نيلرب يف اهردصأ ٠ ةلعج

 .1 81/8 + 141/ا/ يماع يف يناملألا يطارقميدلا يكارتشالا

 ا . (ةيحلا ةملكلا ) ةقرلس هنوف 0

 1915 يماع يف دارغورتب يف تردص .دوسلا هاي ةيموي ةقحص

 . /511 ١1

 . (ةيحلا ةيضقلا ) وليد هيوفينج 24

 ناس يف تردص .كيفشنملا نييوئفصتلل ةيموي ةيتلع ةفيحنص
 . 1911 ماع ناسين ىلإ يناثلا نؤناك نم . جربسرطب

 ينارافلا راد ءيرك يرخف دادعإ  ةقاحصلا لوح .نيئيل : ردس (*)

 توريب .٠ :ىة١



 عجارملا

 ةساردلا اهيلع تدمتعا يتلا عجارملا ضعب

 .:ةيبرعلا ىلإ ةججرتم بتك

 توريب «يبارافلا راد ءميرك يرخف دادعإ ,ةفاحصلا لوح :نينئيل ١-

 .ا١و٠4

 .15571 ,وكسوم ,مدقتلا راد «ةلماكلا لابعألا :نيتيل -؟

 :ةيزيلكنإلا ةغللاب عجارم

 8نجماعمو - 1لو» طع مرصصتسمتوأ عوقد مماع. آمدهلمم, هولا ةكقلا ب

 2عوور 4 : ١

 هطلت عه م2  ةط4 كفوو دامنععاع ءقماغةلأووص - 1ه-ا ع

 طعفتملاكو - ذم قةماطماموزن ذض 2 !7هاسعو علل طرن ةعصقمسل

 84غ ءاقمأ  همف 85 51 ءةععلفتنا. ةلعس المرام 8382016

.9 ,1141110 

 121228 1ه26ل  هءعهصتكةغن هر هذ لماتصقلاوأ5, مءوونع ظ4#ووو - 0

 ةقعلنو ذذ حلاقما ءمابضاعأ عك. 8 ا08معق[. ماعم عمو

178. 

 :ةيسنرفلا ةغللاب عجارم

 12 ءدصمتق 8ةلاعت 14ءللق ع 55عام. 501 15دك 14 هدتاعطت ءانعم طوجتوب 1

1 .180 

 1و





 سرففلا

 6 ةماعلا ولأ تو ع خل ولا نع مق ع هع ومع دلل ا همدقم

 0 ا 1 ديهمتلا

 ل ةيكارتشالا ةفاحصلل ي رظنلا ثارتلا : لوألا لصفلا

 ا ةفاحصلاو سك رام

 قف ا 1١911 ربوتكا ةروث لبق ةفاحصلاو نينيل

 1و ا لا وا 58 ةيعويشلا ةيممألا ق قيثاوم يف ةفاحصلا

 0000000 ةفاحصلا يف ةيتايفوسلا ةبرجتلا : يناثلا لصفلا

 00 ةيبزحلا ةفيحصلاو يسورلا يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا

 ا ىنينيللا رايتلا ةفيحص اركسبإلا -أ

 د1/ ... ةميدقلا اركسيإلا ليدي ه اتيزاج ايشتوبار ه ةفححص - ب

 ل ةفشالبلل يركفلا رايتلا ةفيحص « ادفاربلا» - ج

 ما ةيكارتشالا ربوتكا ةروثو ةفاحصلا :ثلاثلا لصفلا

 م ١511 ةروث ءانثأ ةطلسلا لوح عارصلا يف ةفاحصلا رود

 كلا ةطلسلاب ةفاحصلا ةقالعو نينيل

 000000 نينيل دنع ةفاحصلا ةيرح

 نفي



 342 1 ا ل ا ا ال قفل نفل فحصلا يف تانالعإلاو نينيل

 5 ةيتايفوسلا ةفاحصلا جارخإو ريرحت بولسأ

 0 1000000 ]5 لاربعلا نولسارملا

 000 .."نيتيل ةافو دعب ةيتايفوسلا ةفاحصلا

 115 1 اح اما "ةيكارتشالا ءابنألا تاللاكو :عبارلا لصفلا

 ١1 وا وس وا ةيتايفوسلا ءاينألا تالاكو

 11 سات ةلاكو

 11717 2 ا ال اسم جة كل 4طن شم من ىتسوفون ةلاكو

 1 ةيكارتشالا ءاينألا تالاكو داحتا

 1000 0 00010 قحالملا

 !١11 ١6 ريمقون ٠١ يف ردص ةفاحصلا لوح موسرم : )١( قحنم

 ربمفون ٠١ يف ردص ةفادحصلل ةيروثلا ةمكحملا : :(؟) قحلم

 ا ا ل 117

 18 هي تدع يدع كلونبلاب ةعزاوسترلا كسلا ةلئعو م قلل

 يف رد نالعإلل ةلودلا راكتحا ةماقإب موسرم : (1) قحلم

 121 ١911 ريمفون م6 ْ

 يف ةرداصلا ةيكارتشالا تايرودلاو فحصلا ءامسأ :(0 ) قحلم

 انا ا 2 عا هال وا ل ف 1١848٠-1١937 ايسور:

 ا 0 001100 عجارملا

١/4 





 ةعابطلل رجفلا ةكرش
 5548841-16 :تاأ

 م/م 407 عادنلا مقر
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