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 اًراصتنا ليئارسإ ىلع رصمل راصتناب ۱۹۷۳ ربوتكأ - ۱۳۹۳ ناضمر برح تهتنا

 ذوب مل امك «هقيرب ءافخإ نم ليئارسإ ننکمتت مل اًراصتنا «تاريدقتلاو تاعقوتلا لك قاذ

 نم ليلقتلا وأ هتقيقح سمط ىلإ سيوسلا ةانق برغ ةيليئارسإلا تاوقلل سئايلا روبعلا
 تال تووس ب ب اا الا تاوقلا لجسم رانا لوا ناكف قو هردنق

 .قيفوتلاو حاجنلا اهيف بتكي مل ةريرم

 عافد ةنماثلا ةقرفلل دئاقك برحلا هذه يف تكراش دقو-بجاولا نم تدجو دقل

 الجس «عيمجلا مامآ اًمضان الجس نوكي يك ءارقلل همدقأو باتكلا اذه بتكأ نأ_يوج

 اهعئاقوو برا هذه ثادحأ ءالجب حضوي الجس «ىوهلا نع دعتبيو قاب قطني
 نم ريثكلا تطلس دق تنك ناو .اهباصن يف رومألا لك اًعضاو «ةنامألاو قدصلا اًيخوتم

 امو امل اب اهلالخ وأ برا هذه لبق اهترصاع ىتلا فقاوملاو ثادحألا ىلع ءاوضألا

 وأ ءاوضألا هذه داعبإ ىلإ اًرطضم يسفن تدج وتا رابتعالا نم ريثكلا مامأ يننإف اهيلع

 اًداهج كلذ يف ىسفن تدهاج دقو ءاهضعب وأ ثادحألا نم ريثك ىلع دعب نم اهطيلست

 هذه هيف حبصت بيرق موي يتأيس هنأ هيف كشال امو .ءانعلاو تقولا نم ريثكلا مزلتسا
 اياوز لتحي نأ نكمي ال اهتاراصتناو اهبورحو ممألا خيراتف ءةئيضم ةحضاو ثادحألا

 هناحبس هللا هدارأ اك اّقح نوكي نأ بجي لب فيرحتلاو ليوأتلا هيلع ىغظي نأ «نايسنلا
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 طئاح ناك برحلا لبقف سیا نر و اا اك رودي رمل

 امأ «هخیراوص عونتو همجح ربكل اًحيلستو اًيولسأ ةزيمم ةمسو هاژراب الع خيراوصلا
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 طئاحلا اذه لازي ال لب اًديرف اثدح خيراوصلا طئاح حبصأدقف اهدعب امو برحلا لالخ

 اًراثم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لاتق يف ديرفلا هبولسأو ةذفلا هتردقو عئارلا هئادأب

 ىلع ةوالع «ةيقرشلاو ةيبرغلا ةيركسعلا رئاودلا نم ريثك ةطساوب ليلحتلاو ةساردلل

 صالختسال الإ كلذ لك امو ةصصختلا ةحلسألا تاكرش اهب موقت يتلا ةساردلا

 هجوأ يفالتل وأ ءلاتقلل ةيركسعلا دئاقعلا ريوطت ضرغب جئاتنلا طابنتساو سوردلا

 برحلا لئاسو وأ ءوج - ضرأ ةهجوملا خيراوصلا وأ تارئاطلا ةعانص يف صقتلا

 اه ةداضملا لئاسولاو ةينورتكلإلا

 ربوتكأ ۱۳۹۳ ناضمر برح لالخ خيراوصلا طئاح هادأ يذلا عئارلا ءادألا نإ

 تاوقلا مادختسا بيلاسأو يركسعلا ركفلا نيزاوم نم اًريثك بلق يذلاو ۳

 ماق رمتسم قرعو عئار دهجو «عاو ركف ةليصح ىوس نكي مل ةثيدحلا برحلا يف ةيوجلا

 .ناعجشلا مظعأو لاجرلا ريخ اوناكف مهب تلتاق نيذلا لاجرلا ءالؤه هب

 لب بسحف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل ادن اونوكي مل مهنأ لاجرلا ءالؤه تبثأ دقل

 ةكرعملا ءامس مهل تناد نأ ناكف  مهئادعأ نم ةيحضت رثکأو اًمزع دلصأو ةوق رثكأ اوناك

 ربتعت «ةيليئارسإلا ةيوحجلا تاوقلاب ةقحاس ةميزه لازنإ نم اونكمتو «ىلوألا تاعاسلا ذنم

 خيراوصلل نكمي رصن ربكأو ءرصاعملا خيراتلا يف ةيوج تاوق يأ اهب رمت ةميزه لوأ
 .نآلا ىتح هققحت نأ وج -ضرآ ةهجوملا

 ۱۹۷۰/4/۲ يف ناكرألل سيئرك يوج عافد ةنماثلا ةقرفلاب ةمدخلا فرش يلناكدقل

 هعفدل ایلاتقو اًيونعمو ايدام ليكشتلا دادعال دادعتسالا هيف يرجي ناك يذلا تقولا كلذ

 مت العفو «يمويلا ءامدإلا ةيلمع فاقيإو «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عدرل لاتقلا ةهبجل

 يدصتلا نمو ۱۹۷۰ ويلوي رهش لالخ هلاتق نم نكمتو ضرغلا كلذل ليكشتلا عفد

 قالطإ فاقيإو زرجور ةردابم لوبق ىلإ ةياهنلا يف ىدأ امم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل

 لمعأ نأ يلع ناكو «ليكشتلا اذه ةدايق تيلوت ۱۹۷۱ وينوي ينو ۱۹۷۰/۸/۷ يف رانلا

 يواعم يف يل ناك دقو «باعصلاو تابقعلا لك اًيطختم ةرظتلا برحلل هدادعإ لع
 .هيلإ فدهأ تنك ام قيقحت ىلع نوع ريخ يتدايق تحت اولمع نيذلا ةداقلاو ءاسؤرلا نم

 .كلذ ىلع ليلد حضوأ ربوتكأ /ناضمر برح تناكو

 تا



 /ناضمر برح يف ًادبت م ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم خيراوصلا طئاح ةكرعم نإ
 هعاضوأ ذختاو خيراوصلا طئاح دجو ذنم تأدب «ريثكب برا هذه تقبس لب «ربوتكأ
 باتكلا لمتشا كلذ ءوض يفو «ةرتفلا هذه لجسأ نأ لع ناك اذلو ؛ةانقلا برغ ةيلاتقلا

 صصق مظعأ نم ةصق هايانث نم عشي اًطبارتم اًجيسن اهنيب ميف فلوت ةعبس باوبأ ىلع
 .ثيدحلا رصعلا يف يركسعلا خيراتلا محالم مظعأ نم ةمحلمو «ةلوطبلا

 ةقيرطب ۱۹۱۷ وينوي ةميزه يركسعلاو ىسايسلا رثألا لوألا بابلا يف تلوانت دقل
 ىلإ خيراوصلا لاخدإ ةكرعمو فازنتسالا بر هتصصخ دقف يناثلا بابلا امأ ءةلمجم
 نم كلذ ىلع بترت امو ۰۱۹۷۰ سطسغأ يف رانلا قالطإ فقو ىتح «لادقلا ةهبج
 اجح ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل هتدرفآ دقف ثلاثلا بابلا امأ .خيراوصلا طئاح ءانب

 خيراوصلا طئاح دادعإ ىلع عبارلا بابلا ىوتحا نيح يف ءلئاسوو اًيولسأو اًبيردتو
 برحلل ريضحتلا تاءارجإ ىلع لمتشا دقف سماخلا بابلا امأ .ريوتكأ /ناضمر برحل
 ۱۰ موی لاتقلا ءدب ذنم خيراوصلا طئاح لاتق لامعأ ىلع سداسلا بابلا لمتشاو

 موی ةيليثارسالا ةيوحجلا تاوقلا عم لاتقلا ءاهتنا ىلإ ۱۹۷۳ ربوتکآ 1 - ۱۳۹۳ ناضمر

 عم برحلا ىلع قیلعت ىلع باتکلا لمتشي نأ يرورضلا نم ناکو ۹
 طئاح خيرات تيفو دق نوكأ اذبو «عباسلا بابلا ناکف ةدافتسلا سوردلا ضعب زاربإ

 .رخآ تقو ىلإ هرشنب تارابتعالا حمست ملام اًكرات هقح خیراوصلا

 «قیفوتلا يلو هللاو
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 لوألا بابلا

 ىركسعلاو ىسايسلا فقولا





 لوألا لصفلا

 ىسايسلا فقوملا

 ةتسلا مايألا برحل ىسايسلا رثألا

 خیراتلا ىف لوألا اهلکش ىف ربتعت ةيرکسع ةثراكب ةتسلا مايألا برح تهتنا

 ةيوج ةبرضب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تنكمت دقف «ثيدحلا ىركسعلا

 : تزرحأ مث نمو ءاهدعاوق ىف یهو ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا ريمدت نم ةئجافم
 اهتبرض ىف اهحاجن نم تدكأت نإ امو «سخب نمنثب ةيوجلا ةدايسلا ليئارسإ
 ىف ةدشتحملا ةيرصملا تاوقلا دض ةيموجملا اهتايلمع ىف تأدب یتح ةيوجلا
 ةدايقلا كلذ ىف ىوتسي .اهنزاوت برحلا ةرادإ نع ةلوئسلا تادايقلا دقفأ ام ءءانيس ىف
 ةفرعمب هذاختا مت ىذلا ىخيراتلا باحسنالا رارق ناكف ؛ةيركسعلا ةدايقلاو ةيسايسلا

 ىلإ ةياهنلا ىف ىدأ امم .فقوملل مهفتو رصبتو ءورت نود ةيركسعلاو ةيسايسلا ةدايقلا
 .ةثراكلا

 خيرات فو ىرصملا بعشلا ةايح ىف ءادوس ةطقن لظتس ۱۹١۷ وینوی ةميزه نإ
 نيب ددرتلا عم ىسايسلا فقوملل ةيؤرلا حوضو مدع ىدأ دقل «ةيرصملا ةيركسعلا
 هبش ىف ىدنج فلأ ةئام نم برقي ام دشح ىلإ ىركسعلا فدهلاو یسایسلا فدهلا
 ىتلا ةميزما ةيعيبطلا ةجيتنلا تناكو ءةددح ماهم ىأ مهل نوكت نأ نود «ءانيس ةريزج

 .تمع

 ةفرعمل ةلبقملا لايجألا نم لؤاستو ةشهد لحم لظتس ةميزملا هذه تناك نإو

 ةيحانلا نم ةسارد لح امئاد نوكت نأ بجي اهنإف اهيلإ تدأ ىتلا تاسبالملاو ىعاودلا
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 ةساردلا یدعتت نأ بجي |منإو «طقف ةي ةيركسعلا ةيجيتارتسالا انه دصقأ الو «ةيجيتارتسالا

 ةيجيتارتسالا «ثيدحلا رصعلا ىف ةلماشلا ةيجيتارتسالا نومضم ىلإ ةيحانلا هذه

 ىلإ لوصولل «یونعلاو ىركسعلاو ىعامتجالاو یداصتقالاو ىسايسلا اهنومضمب

 ثداوحلاو عئاقولاو اهيلإ تدأ ىتلا بابسألا ءوض ىف ةميزملا هذه ةيقيقحلا بابسألا

 .1971وينوي ۱۰ ىتح ۱۹۲۷ ويام ۱۵ ذنم تثدح ىتلا

 «نمألا سلجم هردصأ ىذلا رانلا قالطإ فقو رارقب ۱۹۲۷ و ينوي برح تهتنا

 ىذلا نمثلا ناك مهم ضرألا ريرحتل لاتقلا رارمتسا ىلع ىرصملا بعشلا ٌرصأو

 در ناك امنإو ءاهيلع ريثأتلا مت ةييعش فطاوع نم اًعبان رارقلا اذه نكي لو «هعفديس

 دتمت «قیرع بعش ةلاصأ نم اًعبان ؛ةايحلل ةيعيبطلا نيناوقلا عم اًيشامتم اًيعيبط لعف

 نم هل ضرعت ام ةرثك مغرب ام اًموي ةميزهلا لبقي / بعش «خيراتلا روذج يف هتراضح

 تاداعلا ضعب ام دح ىلإ اهتهوش «تافصو تاردق هللا هبهو بعش «ةيزاغ تاجوم

 ثيدحلا انخيرات يف انك ناو بک دح ىلإ اًيملس وه اك - لازي ال هندعم نأ ريغ ةليخدلا

 دربي اف اهیخستلاتاردقو انتیصخش حمالم ددحنو انسفن نع تخت نأ لواحن

 .ريخ لکب بعشلا اذه ىلع:

 ةميزه ايرو وسو ندرألاو رصم نم لكب تقاح يتلا ةميزحلا ةيبرعلا لودلا ت ربتعا

 ةوقلا راينا ءوض يف دادزي ىرخألا ةيبرعلا لودلا ىلع رطخلا تابو «ءاعمج ةيبرعلا ةمألل

 «ليئارسإ هجاوي يذلا لوألا طخلا ربتعت يتلا ةوقلا كلت «ةيروسلاو ةيرصلا ةيركسعلا

 ةمألا قمع وحن ليئارسإ مدقت عنمي يذلا يئاقولا قاطنلا لتحي يذلا يقاولا عردلاو

 .اًبرغ يبرعلا برغم او اًيونج ةيبرعلا ةريزجلاو اًقرش قارعلا وحن ةيبرعلا

 يتلا يربكلا ليئارسإ ةلود ءانب يف ةيملاعلا ةينويهصلا فادهأ انرابتعا يف انعضو ولو

 يذلا رطخلا ىدم انل حضتال اًبرغ لينلا ىلإ اًبونج ةرونملا ةنيدملا ىلإ اًقرش تارفلا نم دتمت

 نأ نم امل دبال ناك اذل ؛19717/ وینوی ةسكن ءارو نم ةيبرعلا ةمألا بلق ىلع اًئاج تاب

 مت كلذ ىلعو «ينويهصلا عسوتلا ةهجاوم يف ةدحاو اّدي ةرم لوأل فقتل اهرمأ عمجت

 ديدحتو يبرعلا فقولا ةساردل ةرهاقلاب سطسغأ لئاوأ يف ةيبرعلا لودلا يلثمم عامتجا

 ةمق رّتؤم لوأ دقع ىلع عامتجالا اذه ىلجناو «فقولا لايح اهذاختا بجاولا تاوطخلا

 ٠ :ةيلاتلا ةمهملا تارارقلا ىلع رمتؤملا اذه ىلجنا دقو «موطرخلا يف يبرع

 اک



 ليئارسإ عم حلص الو ةضوافم ال - أ

 ليئارسإب فارتعالا مدع - ب

 ینو-لاتقلا يف اهتاوق دادعإ ةلصاوم اهنكمي یتح هتدقف اع ةهجاوملا لود معد - ج

 ةانق نم اهيلع دومی ناك يذلا لخدلا لداسعي اب ايدام رصم معد ررقت ددصلا كلذ
 .سیوسلا

 اهب موقت تناك يتلا دوهجلا كلت ةصاخو ةيلودلا دو هما تناك هسفن تقولا يف
 دعاصتلا يف ةذخآ زایحنالا مدع لودو يكارتشالا رکسعلا لودو ءةيبرغلا ابوروأ لود
 ممألا نم رارق رادص ال كلذو «رانلا قالطإ فقو رارف رق رودص ذنم لتکتلاو ءقسانتلاو
 ةفثكملا دوهجلا ءازاو ۱۹۲۷ وینوی ۵ لبق ام طوطخ ىلإ ليئارسإ باحسناب ةدحتلا
 ريمفون ۲۲ يف ۷ /۲۵۲ مفر یسالا سلج ار رادص) نم يوقلا هاما
 :يلي ام ىلع صن يذلاو ۷

 4717١/.وينوي يف اهتلتحا يتلا يضارألا نم ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا أ

 اهقحو اهيضارأ ةدحوو ةلود لك ةدايسب فارتعالاو ةقطنملا يف برحلا ةلاح ءاهنإ ب
 .ةوقلا لامعأ وأ ديدهتلا نم ةيلاخ اهب فرتعم ةنمآ دودح لخاد مالس يف شيعلا يف

 :يلي ام قيقحت ىلإ ةجاحلا رداصلا رارقلا دكأ دقو ج

 .ةقطنملا يف ةيلودلا ةيئال | تارمملا يف ةحالملا ةيرح ناهض (۱)

 و یوم وا

eT 
 ذاختا

 اذه نأب ةعرقتم نمألا سل رارقب ازتلالا مدعو فيولا يف ليئارسإ تأدب
ELيلا ريع ع كو دلل  

 خيراوصلا طئاح ۲ م هم ۱۷ تب



 يمتني هنأ ساسأ ىلع يتيفوسلا داحتالا يف ديوسلا ريفس جنراي روتكدلا كلذل تراتخاو

 هدالبل ريفسك يسامولبدلا لمعلا يف هتربخ قباسل اًرظنو «ديوسلا وه دياحم دلب ىلإ

 نم لك مهفتل ةمزاللا ةكنحلا هيدل ترفوت دقف كلذ دعب وكسوم مش نوطنشاو يف

 ةقطنملا يف ةضراعتملا اهفادهأ نيب قيفوتلا نم نكمي اهب ةيسورلاو ةيكيرمألا ةيسامولبدلا

 لصوتلا يف لشف هنإف جنراي تادوهجل ةيسورلاو ةيكيرمألا نيتموكحلا دييأت مغربو

 لك تضفر ليئارسإ ناف جنراي دوجوب تبحر دق ةيبرعلا لودلا نأ عمو «لح يأ ىلإ

 برعلا نيبو اهنيب ةرشابلا تاضوافلاب تبلاطو ةدحتلا ممألا ثوعبم اهيلع هضرعام

 لیدعت قحب اهظافتحا عم ۱۹۷۷ ماع اهتلتحا يتلا يضارألا نم باحسنالل ساسأک

 .ةرشابلا تاضوافلا يف قافتالا هيلع متیس اك - اهنمآ تایضتقل اّقفو - اهدودح

 تابو «ةينعملا ةيبرعلا لودلاو رصم بناج نم اًمات اًضفر يليئارسإلا هاجتالا اذه ىقال

 كسمتلاو فیوستلا نأو «نمألا سلجم رارقل عاصنت نل داتعلاک ليئارسإ نأ اًحضاو

 كوا .ةدحتلا ممألا هجو يف ليئارسإ همدختستس يذلا حالسلا نوكيس نمألا ةيرظنب

 ىلختي نأ ةياهنلا يف جنراي رطضاو حاجن يأ جنراي زرحي مل تاضوافلا نم ةليوط روهش

 .قيمع تابس يف مانت يك هتمهم نع

 ةيروهمج تأدب ۱۹۹۷ راصتنا نم ةقثلا طرف نع جتانلا رارصإلاو دانعلا اذه مامأو

 لامعأ دعاصت عم يزاوتلا ىلع ۰ سرام يف فازنتسالا برح ةيبرعلا رصم

 فدما وه اهملوأ «فادهأ ةدع قيقحت ضرغب كلذو «لخادلا يف ةينيطسلفلا ةمواقملا

 یلختت نل اهنأب اهلك ماعلا لود راعشإ يغبت ةيبرعلا زصم ةيروهمج تناك دقلف «يسايسلا
 ءامامت اهصاصتما مت ۱۹۱۷ ماع اهب تلح يتلا ةمدصلا نأو ةوقلاب اهضرأ ريرحت نع

 يلودلا عمتجلا يف اهتيضق باسكإو ءاهبناج يف ماعلا يآرلا بسكل ةلواحم يف كلذو

 ناك دقف فادهألا هذه يناث امأ «حلسم عارص ىلإ ملاعلاب يدؤي دق يذلا رتوتلا ةفص

 سيوسلا ةانق ىلع ودعلا اهماقأ يتلا تاماكحتسالا ريمدت ىلإ فدهي ناکو هاّیرکسع

 هدارفآب رئاسخلا نم نكميام ريكا یا «ةديدج تاماكحتسا ةماقإ نم هعنمو

 كانه ناك اًريخأو ,ةدحتملا ممألا تارارقل عاصنیو اًبناج دانعلا كرتي ىتح هتادعمو

 «ةصاخ يرصملا بعشلا ىدل لمألا ءايحإ ىلإ لمعلا ىلإ فدهي ناكو «يونعلا فدا

 تا



 «ةوقلاب اهيضارأ ةداعتسا ىلع ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةردق يف ةماع ةيبرعلا بوعشلاو
 ةردقلا ءاهتنا نم اهفنك يف ريسي نمو ةيليئارسإلا ةياعدلا قاوبأ هددرت تناك ام ىلع اًدر
 ديق نود مالستسالا وه فقوملا لحل ديحولا قيرطلا نأو «ةليوط نينس ىلإ ةيرصملا
 كلتل وأ ةديدجلا برحلا كلتل عصنت مل-ليئارسإ نأ ريغ .ليئارسإ هيلمت امل طرش وأ
 ةنمآلا دودحلاو نمألا ةيرظن نأ ىلإ عجار كلذو ءاهئارج.نم اهب تقاح يتلا رئاسخلا
 كلذ ىلع لدأ سيلو ءاًمامت مهريكفت ىلعو نييليئارسإلا ىلع ةرطيسملا ةلكشملا تاد يه
 ندنل يف اهدوجو ءانثأ ١559 وينوي يف ليئارسإ ءارزو ةسيئر ريئام ادلوج حيرصت نم
 ىلإ يدؤتس ةيوست يأ ىلع قفاوتس ليئارسإ نأ روصتت ال امنإ» اغوقب كلذ تدكأ امدنع
 ةمهم ةجيتن ىلإ انلصو دقل «كلذ نم رثكأ ءايكذأ اننإ «ريغلا ىلع اهنمآ يف ليئارسإ دامتعا
 ليئارسإ نمأ قيقحت يف مهيلع دمتعن نأ نكمي نيذلا سانلا نأ اًماع نيرشع ةربخ دعب
 ۱ .ةهسقن ليئارسإ بعش مه

 ليئارسإ عفدت نأ ىلإ 14 سرام ىف سیوسلا ةانق ةهبج ىف فقولا دیعصت ىدأ
 ىلإ ىدأ امم ةيرصملا ةيعفدلا ةدايس دض ةيوجلا ةدايسلا هلو ةكرعملا ىف ىوجلا اهحالسب
 لح داجيإل رواشتلا ىف نایمظعلاناتوقلا تأدب مث نمو «ةقطنملا ف رتوتلا ةدح ةدايز
 لداع لح داجيإ ىف هتبغر نع ةرم لوأل ىتيفوسلا داحتالا نالعإ ناكف «ةلكشملل ىملس
 .نييمظعلا نيتوقلا نيب براقتلا ىف هرثأ هل ناك ام اهنمأو اهرارقتسا ةقطنملل نمضي
 هيأر ءادبإب هاياون نسح نع اّلعم ىتيفوسلا داحتالا ماق نأ براقتلا اذه رثأ نم ناك
 باحسنالا ةيلمع ققحي ىنمز لودج قيرط نع كلذو ۲4۲ رارقلا ذيفنت بولسأ ىف

 ةيملس ةيوست داجيإ ىف اهتبغر نعو رارقلا ذيفنت ىف اهتبغر ةينعملا فارطألا نلعت.نأ ىلع
 متي تقولا أيهتي نأ دعبو «ةيبرعلا ىضارألا نم ليئارسإ باحسنال ددحم داعيم ديدحتو
 ةبقعلا جيلخ ىف ةحالملا .دودحلا لثم ىرخألا لئاسملا ىلع ةينعملا فارطألا نيب لاصتالا
 ءازإ «نمألا سلجم ةفرعمب هناض متي نمألل ماظن نیثجاللا قوقح «سيوسلا ةانقو
 نافقي اأ ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا تعنتقأ ىتيفوسلا داحتالا اهنلعأ ىتلا ةردابملا
 اسيل اأو ."اهنم فرط ىأ مدخيال ةقطنملا ىف عازنلا نأ ىف ددحتت ةكرتشم ةيضرأ ىلع
 ةلكشملل يملسلا لحاف اذلو ؛عازنلا اذه لجأ نم امهنيب برح ىف لوخدلل دادعتسا ىلع

 .14/۱۲/۹ سكالج رمتؤم يف اکیرمآ ةيجراخ ريزو باطخ (۱)

E 



 فقوملا ديعصت مدع ةلكشملا ءازإ نايمظعلا ناتوقلا تلکس مث نمو «لثمألا قيرطلا وه

 .هدیمجت ىلع لمعلاو

 تقولا ىف ةيجراخلا ىوقلا عم ةيسايسلا ةأدابملا ليئارسإ ذفنت نأ ىلإ فقولا اذه ىدأ

 نايمظعلا ناتوقلا تعجشت انه نمو «سيوسلا ةانق ىف دادزي ىرصملا طغضلا ناك ىذلا

 نأل ارظنو «ليئارسإو ندرألاو ”ليئارسإو رصم نيب نيتدهاعمل نيتدوسم لمعب اتماقو

 ىلع ةردقلا اهدقفي ام ليئارسإ حلاص ىف نكت مل ذثتقو ةيركسعلاو ةيسايسلا تاروطتلا

 اهتاراغ فيثكتب ىركسعلا فقوملا ديعصت ىف ليئارسإ تأدب ةوقلا فقوم نم ةلاسلا

 ليئارسإلا ىوجلا حالسلا نكمتو الإ 14 ربوتكأ تأي لو سيوسلا ةانق ةهبج ىلع ةيوجلا

 بحس ىلإ ىتيفوسلا داحتالاب ادح ام سيوسلا ةانق ةهبج ىلع ةيوجلا ةدايسلا بسك نم

 ىلع طغضلا ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا ةسرام مدعل اهمدق ىتلا ةدهاعملا ةدوسم

 ميدقتب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تماق مث نمو .ةيوجلا اهتاجه فاقيإل ليئارسإ

 ندرألا ةيبرعلا رصم ةيروهمج نم لكل ۰ /۲۸ ىف اهتدهاعم ةدوسم

 ليئارسإ اهيلع قفاوت مل مك ةدوسلا هذه ىلع ةيبرعلا رصم ةيروهمج قفاوت مو ليئارسإ

 ةدحتملا تايالولا ةسايس ضفرت نأ ىف قحلا اهل ليئارسإ نأب ريئام رتسم تنلعأو

 ."'يليئارسإلا بعشلل ةيموقلا ىنامألا عم ضراعتت تناك اذإ ةيكيرمالا

 ىأ ىلع ءاضقلا نم نكمت دق ليئارسإلا ىوجلا حالسلا ناك 1٩ ربمسيد ةياهنب

 رثأتلا ىف تايونعملا تأدبو اًريثك ةيرصملا رئاسخملا تداز دقف ةانقلا برغ ةيويح ةمواقم

 ءوض ىف ةأدابملا تداعو سيوسلا ةانق ةقطنم نم نطاوم نويلم نم برقي ام ءالج مغر

 ليوحت ةيفيك ىه نييليئارسإلا ةداقلا هجاوت ىتلا ةلكشملا تحبصأو «ليئارسإ ىلإ كلذ

 :ةيتآلا تالامتحالا دحأ مهمامأ ناكو ءاّیسایس مهح اصل ىركسعلا قوفتلا اذه

 .طغضلا اذهب رصانلا دبع سيئرلا رثأت مدعل اًرظن ةيسايسلا ةمواسملا ىلإ هاجتالا (۱)

 ۰1٩ ريمسيد زميات كرويوين ةلجم (۱)

 مك ٠ ةفاسمب سيوسلا ةانق قرش ةدودحم ةيرصم ةوق دوجو ىلع صنت دهاعملا هذه (۲)
 ةدهاعملا هذه فرعتو

 .لوألا زرجور ةردابم مساب

= 



 ملاعلا عم تحنس یتلا ةيسايسلا ةصرفلا نأ ساسأ ىلع ىركسعلا طغضلا رارمتسا (ب)

 هفقوم نع ىلختلل رصانلا دبع سيئرلاب ىدؤت دق تقولا بسك نم عون ىه ىبرعلا
 .هب عتمتت تناك ىذلا ىلودلا دييأتلل ليئارسإ ةداعتسا ىلإ هيدؤي ام بناجب

 تاراغب مايقلاب ةيوجلا اهتايلمع ديعصت ىف تأدبو «ىناثلا لحلا ليئارسإ تراتخا
 ”عناصمو رطانق نم ةددعتملا ةيداصتقالا ضارغألاو ىرصملا قمعلا دض ةيجيتارتسا
 ةذيدج ةحلسأب اهدادمإل ىتيفوسلا داحتالا ىلإ أجلت ةيبرعلا رصم ةيروهمج لعج اغ
 بلط ۰ ۱ /۲۲ ىف «لیئارسالا ىوجلا حالسلا تامجه فاقيإل ىوجلا عافدلل
 موتنافلا تارثاطلا دض فوقولل ۲۵ جیم تارثاطو ةروطتم ةحلسأ رصانلا دبع سیئرلا
 بئاتك نم دیزلا بناجب ضرآ -ضرأ خیراوصلاک عدرلل رخآ حالس ىأ وأ ةيكيرمالا
 .اًدج ةضفخنلا تارثاطلا عم لماعتلا اهنکمی ىتلا ةصاخو وج _ ضرأ خیراوصلا

 ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا ىلإ أجلي نأ امإف اًبعص یتیفوسلا داحتالا مامآ رايخلا ناك
 یهو «ةبولطملا ةحلسألاب .ع.م .جديوزت وأ اهتامرجه فاقيإ ىلع ليئارسإ رابجال
 لوألا رايخلا نعامأف ءاليوط انو اهيلع بيردتلا جاتحيو ةدقعم هرظن ىف ةحلسأ
 رايخلا امأ «لیئارسال زايحنالل ربكأ ةصرف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ءاطعإ ىنعيف
 هيلع دسحت ال فقوم ىف ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا عضو ىنعي هيلع ةقفاوملا مدعف ىناثلا
 هيلع ةقفاوملا ةلاح ىفو"”ىتيفوسلا داحتاالاب یرصلا بعشلا قيض ىلإ ةياهنلا ف ىدؤيس
 ردق برست نم هيذؤيس ام بناجب تاوقلا هذه بيردتل ليوط تقو ىلإ جاتحي رمألا ناف
 قرش لودل ةبسنلاب ىتح ارس ىتيفوسلا داحتالا اهربتعي ىتلا ةيچولوتکتلا تامولعملا نم
 ددعب رصم دادمإ ىتيفوسلا داحتالا ررق نيرايخلا نيذه نيب ةنراقلا لالخ نمو ءايوروأ
 ةيويحلا ضارغألا نع عافدلل ۲۱ جاريملا تارئاطو ۳ ۰ ۲ماس خيراوصلا بئاتك نم
 يسور مقطأ ۳ ماس بئاتك ىف لمعي نأ ىلع یرصلا قمعلا يف ةدوجوملا ةيداصتقالاو
 عافدلل دعب ٩ ماس ةيسور ةدحو دجاوت بناجب اذه ةيرصملا رصانعلا بيردت مامتإ نی
 .ىلاعلا دسلا نع

 حرس اهلك تحبصأ ع.م .جانأو ىهتنا دق ىرصمملا ىوجلا عافدلا نأ ۷۰/۱/۲۵ ىف نايد ىشوم نلعآ (۱)

aa EROS 
 ..رصم نم ءاربخلاو ةيتيفوسلا

 نا ۷ ۷



 ۱۹۷۰ ليربإ ىلإ ۷۰ رياني نم ةرتفلا ىفف ةيوجلا اهتايلمع ديعصت ىف لیئارس| تأدب

 نط ۸۰۰۰ طقسأو ةرتاط ةعلط ۲۳۰۰ نم برقي اهب يليئارسإلا یوسبا حالسلا ماق

 ةيوحما تامجحا تفقوت ليربأ فصتنم بارتقابو رهشأ ةعبرأ لالخ كلذ لك لبانق

 ی یو و و مو سو

 ةيسايسلا تاثداحلا فق ةوت ىلإ 14 ربمسيد ىف لوألا زرجور ةردابم لشف ىدأو

 بناجي اهسفن نع عافدلل ةيركسع تادعمب ع.م.جدادمإ نأ الإ نييمظعلا نيتوقلا نيب

 اهتبغر يدبت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لعج ةيسورلا تاوقلا ضعبل تقؤملا دجاوتلا

 دنع ةيرصملا تاوقلا حيل ست فاقيإ وأ ليئارسإو ع.م.ج نيب يوقلا نزاوتلا ةسفانم يف

 اهبناج نم موقتس ةدحتلا تايالولا نإف كلذ ىلع ةقفاوملا مدع ةلاح ينو دحل ا اذه

 نم دعاصتملا يركسعلا فقوملا ىدأ .كلذ مت العفو اًروف حالسلاب ليئارسإ دادمإب

 ضارغألا ىلع اهتروطخو ةنيليثارسالا ةيوجلا ةرطيسلا زوربو ۷۰ ويام ىلإ 1٩ ربوتكأ

 ةديدج ةحلسأ ىلع لوصحلا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا ةدايقلا هتقال ام ىدمو ةيرصملا

 نلعي نأ ىلإ كلذ لك ىدأ يليئارسإلا يوجلا حالسلا هجو يف فوقولل يفاضإ معد وأ

 تايالولا لمعت نأل نآ دق فقوملا نأب ۱۹۷١ ويام يف لامعلا ديع يف رصانلا دبع سيئرلا

 نلعت ليئارسإ ءارزو ةسيئر لعج ام ةلكشملل يملس لح داجيإ ىلع ةيكيرمألا ةدحتلا

 تفرع دقل .ىلوألا اهلحارم يف ةرشابلا ريغ تاضوافلاو ۲1۲ رارقلل ليئارسإ لوبق

 لاخدإ يف ليئارسإ ةبغر مدع ىلوألا ةردابملا لالخ نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا .

 هسفن تقولا يف اهجعزي ناك اكيرمأ نأ اك «تاضوافملا يف كيرشك يتيفوسلا داحتالا

 .ع.م.ج يف ةيسور ةيركسع تاوق دجاوت

 ةيناثلا زرجور ةردابم

 مدع لودو ىربكلا لودلا نيب متتو ءافخلا يف يرجت يتلا ةيلودلا يعاسملل ةجيتن

 زرجور ةردابم مساب ةفورعلا ةديدجلا هتردابم اكيرمأ ةيجراخ ريزو نلعأ زايحنالا

 الك نم رانلا قالطإ فاقيإ ىلع صنت ةردابملا هذه تناكو ء 1417٠١ .ويام ۱۹ يف ةيناثلا

 نأ ىلع مالسلا تاضوافم يف ءدبلل لضفأ وج قلخل كلذو ءروهش ةئالث ةدمل نيفرطلا

 اهب الع يتيفوسلا داحتالا طيحأ دقو ۰ ۲۶۲ رارقلا ذيفنت يف ديدج نم هتمهم خيرات أدبي

 .باحسنالل ينمز لودج دوجو طرتشا هنكلو

 ۳5 لا



 نأ تأر مث نمو «نلعت نأ كشو ىلع ةيكيرمأ ةردابم كانه نأ ملعت ع.م.ج تناك

 يوجلا حالسلا ةرطيس فاقیاب الإ كلذ ىف ىتأي نلو ةوقلا فقوم نم ةردابملل اهلوبق متي
 ةهبج ىلإ يوج عافد ةيناثلا ةقرفلا ليكشت عفدب رارقلا ناكف ةانقلا ةهبج ىلع ٍليئارسإلا
 وينوي ۲۹ موي ىلإ كلذ ليجأت ىلإ تدأ فورظلا ضعب نأ الإ ١ ويام ۱۵ مويةانقلا
 تجعزأ يليئارسإلا يوجلا حالسلاب ةدودح رئاسخ لازنإ نم نكمتو لتاق ثیح ۰

 ريبك دح ىلإ نييليئارسإلا

 ةليل رانلا قالطإ فاقيإ متو «ةردابملا كلت ليئارسإو ةيبرعلا رصم ةيروهمج تلبق
 لاصتالا أدبو «ىرخأ ةرم هتمهم جنراي أدب كلذ ءوض ىفو .۱۹۷۰ سطسغأ ۷

 سلجم رارق ذيفنتو «ةلكشملل ىملس لح ىلإ لوصولل قيرطلا ديهمتل نيفرطلا الكب
 .نمألا

 ۸ ىف تفقوت نأ ثبلت مل هتمهم نأ الإ ۱۹۷۰ سطسغأ ۲۰ ىف هتمهم جنرايأدب
 رصم ةيروهمج نأ ةجحب تاثحابملا ىف كارتشالا ليئارسإ تضفر دقف ۰۱۹۷۰ ریمتبس

 ةيروهمج نأ ذإ زرجور ةردابم ىف تءاج اك .رانلا قالطإ فقو طورشب مزتلت مل ةيبرعلا
 نأ عقاولاو مامألا ىلإ لاتقلا ةهبج ىف خيراوصلا تايراطب كيرحتب تماق ةيبرعلا رصم

 «تاثحابلا نم ليئارسإ باحسناو ءزرجور ةردابم ضفرل اًيفاك ربتعي ال لماعلا اذه .
 بحستت اهلعج ام «ةيليئارسإلا ةموكحلا ىلع ةديدش ةيلخاد طوغض كانه تناك دقلف

 .اهزكرم ىلع اًظافح تاضوافملا نم

 نأ تثبل ام مث «ةموكحلل ةضراعملا بازحألا نم طوغضلا هذه تأدب دقلو
 ةنمآ دودح دجاوت ةرورض ىلإ زكترت اهلك تناكو «مكاحلا لمعلا بزح لخاد ترهظ
 بولسألا سفنب مواسي لكلاف «ىتش بهاذم ةيحانلا هذه ىف ءارآلا تبهذو «ليئارسإل
 ىري ىتلا ضرألا رادقم ىف مواسي «مدقلا ذنم نويليئارسإلا هيف عرب ىذلا یراجتلا
 .ةنمآ دودح اش حبصت ىتح ليئارسإ ىلإ اهمض

 خضرت لو ۰۱۹۷۱ ماع ءاج ىتح ةرلا ولت ةرملا رانلا قالطإ فاقيإ ةرتف دم ددجت

 ءاهز هتمهم ترمتسا ىذلا «جنراي ىلودلا ثوعبملا تادوهجمل بجتست مل لب ليئارسإ

 دما



 قالطإ دادتما ةرتف ءاهتنا لبق ۱۹۷۱ رياربف ۸ ىفو .ركذي مدقت ىأ نود تاونس ثالث

 .نيفرطلا الكل ةحضوم بلاطمب جنراي مدقت ۱۹۷۰ سطسغأ ۸ ىف أدب ىذلا رانلا

 : ةيلاتلا سسألا

 .برحلا تالاح وأ ىواعدلا عيمج ءاهتنا .أ

 .ىسايسلا اهلالقتساو اهضرأ ىلع ةيليئارسإلا ةدايسلا مارتحا .ب

 .اهب فرتعم ةنمآ دودح لخاد مالس ىف شيعلا ىف ليئارسإ قحب فارتعالا جا

 وأ ىلاهألا دض ناودع ىأ عسل اهتقاط ىف ام لك ةيبرعلا رصم ةيروهمج لذبت نأ

 .ةيرصملا ىضارألا نم متي وأ مظني ال ةيليئارسإلا تاكلتمملا

 .ةيلخادلا ليئارسإ نوئش ىف لخدتلا مدع .

 .سیزسلا ةانق كلذ ىف اب ةيئاملا تارملا ىف ةحالملا ةيرح .و

 لبق ام طوطخ ىلإ ءانيس نم باحسنالاب ىلودلا ثوعبملا بلاط دقف ليئارسإ نم امأ

/11. 

 س

 ءاهنإل اهاياون نسح حضوتل جنراي بلاطم ىلع ةيبرعلا رصم ةيروهمج تقفاو

 ةيليئارسإلا نفسلا رورم ىلع قفاوتس اهنأ تنلعأ لب ءطسوألا قرشلا ىف عازنلا ةلكشم

 الك ىلع حالسلا ةعوزنم ةقطنم دوجو ىلع تقفاو اك «سیوسلا ةانقو ةبقعلا جيلخ ىف

 ناتوقلا كرتشت نأ نم عنام الو «ةدحتملا ممألا تاوق اهب دجاوتي نأ ىلعو «دودحما ىفرط

 .تاوقلا هذه ىف نايمظعلا

 باحسنالاب صتخي ايف هيلع اهدر ناكو «جنرای بلاطم ىلع قفاوت ملف ليئارسإ امأ
 ةدهاعم ىف اهيلع قافتالا متي ءاهب فرتعم ةنمآ دودح ىلإ باحسنالا ىلع قفاوت ابن]

 ۱۹۲۷ وينوي ۵ لبق ام دودح ىلإ بحسنت نل ليئارسإ نأ اًضيأ درلا نمضت امك «مالس

 دجت ةموكحلا نأب ىلودلا ثوعبملا ىلع درلا اذه بابسأ دعب ايف ليئارسإ تللعو
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 ثوعبملا بلاطم ىلع قفاوت ال اهلعجي ام «ليئارسإلا تسينكلا لخاد ةريبك ةمواقم
 ربوتكأ بر ةيقيقحلا ةمدقملا وه ةيملسلا ةيوستلل ضفرلا كلذ ناك دقو.ىلودلا

 لوبقل ليئارسإ ىلع طغضلا لواحت مل ةدحتملا تايالولا نأ رکذلاب ريدجلاو , ۳
 اًعجار كلذ ناك دقو ءاهفقوم ىف اهديؤت عقاولا ىف تناك لب ءاهتمدق ىتلا ةردابملا

 نع اهماجحإ ببسب نوسكين ةموكحل بعشلاو سرجنوكلا ههجاو ىذلا دقنلا ىلإ
 ىف ليئارسإ ةموكح ةسيئر نأ كلذ ىلع ليلدلاو ؛ليئارسإل ةرصانم رثكأ جبن ذاختا
 ةينفلا تادعاسلاو لاتقلا تارئاطب «ليئارسإ ديوزتب دهعت ىلع تلصح ۱۹۷۱ ماع

 تاعانصلا رثكأ ربتعت ىتلا ةعانصلا یهو «ةيليئارسإلا ةحلسألا ةعانص ريوطتل

 خيراوصلا كيرحت وه كلذل ىعادلا نوكي دقو «ةيتاذ ةيافك ىلإ اهيف لوصولل اًديقعت
 دق وأ اهيلإ كرحتلا مدع زرجور ةردابم تطرتشا ىذلا نيكستلا ةقطنم ىلإ وج ضرأ
 رجنسك یرته نلعأ امك - ةقطنملا ف ىسورلا دوجولا نم صلختلا ىف ةبغرلا نوكي
 .۱۹۷۰ فيص ىف كلذ

 ةيرصملا ةيجيتارتسالا ىف لوحت

 هرانلا یا ط] فقو ةرتف دم ةيبرملا رصم ةيروهج تضفر ۱۹۷۱ سرام ۷ قو

 یتلا ضرألا ریرحتل اًقلطنم حبصت ةديدج ةيجيتارتسا عضو یرورضلا نم حبصأو
 نکمی یتح ؟اهعابتا بجاولا ةيجيتارتسالا ام نکلو ۰۱۹۱۷ ةميزه بقع تلتحا

 : امه نیضرغ ىف ۱۹1۷ وینوی برح ذنم رولبت ىذلا ضرغلا كلذ قیقحت اهقیرط نع
 ۱۹7۷ وینوی برح بقع ليئارسإ اهتلتحا یتلا ةيبرعلا ىضارألا ريرحت .أ

 بعشل ةعورشلا قوقحلا ىلع ةظفاحلاو ةينيطسلفلا ةلكشملل لداع لح داجيإ .ب

 ىتلا تاهاجتالا نم ديدعلا كانه ناك ؟ةيجيتارتسالا هذه قيقحت ىلإ ليبسل ام نكلو
 ةددعتملا تاهاجتالا هذه .ةيرصملا ةيجيتارتسالا ةمدخل اهتيلعاف ةدايزو اهيف ريسلا بجي

 :لي ایف اهصيخلت نكمي

 تب ۲۲6۵ -



 یبرعلا فصلا ةدحو - ۱

رعلا لودلا مهت ءيش لك لبقو الوآ ةلكشملا هذهو ءةيساسألا ةلكشملا ىهو
 ةيب

 نإ وأ - قيرفت ىف اًديرف اًرود ةقطنلاب هدجاوت ءانثأ ىبرغلا رامعتسالا بعل دقل ءاي

 عابتا وهو الأ هيدل فولأملا أدبملا كلذ ىف هحالس ناكو «برعلا ةملك تيتفت تلق تئش

 تارماؤملاو سئاسدلا ءاذه هراعش قيقحتل رامعتسالا مدختسا دقل دست قرف ةسايس

 ماكحلا نيب ةقثلا مدع نم اوج قلخ ام :ةهجوملا ةيسفنلا برحلاو برعلا ماكحلا نيب

 .ةينطولا تايلقألا ةيذغتو ةيفئاطلا تارعتلا ءاكذإ ىلإ ةفاضإلاب «برعلا

 یلاعلا ماعلا يأرلا باستكا -۲

 حلسملا عارصلا ىف ىويح أدبملا اذه نأ الإ برحلا ئدابم نم أدبم هنأ ولو هاجتالا اذه

 لودلا ىلإ هادعت لب طقف ةبراحتملا لودلا ىلع رثؤي ال حبصأ ىذلا عارصلا كلذ «ثيدحلا

 سيلو «لودلا نيب ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا تكباشت نأ دعب كلذو «ىرخألا

 ديؤي هلك ملاعلا فقو انیلع ىدتعملا نحنو ۰۱۹7۷ وینوی برح ىف اننأ نم هتيمهأ ىلع لدأ

 ۱۹۱۷ وينوي " موي ةيم اعلا ةفاحصلا تجرخو «برعلا اهناريج دض اماتق ىف ليئارسإ

 حضتا رمألا عقاو نمو «برعلا دض اه اتق ىف اهتنواعم ىلع اهيوعش ثحتو ليئارسإ ديؤت

 دجوأ ام هاژاتم اًيمالعإو اًيسايس اًدهج تلذب ليئارسإ نأ فقوملا كلذل انليلحت نم ۱

 دودح لخاد مالس ىف شيعت نأ ةرورض ىف ةصاخو ؛اهتابلطل ربكأ ادییأتو اًريبك اًفطاعت

 دمتعي ناك «هب ىنتعم ريغ ةميدقلا انتيجيتارتسا ىف أدبملا اذه ناك دقل .ابب فرتعمو ةنمآ

 الإ طسوألا قرشلا ةلكشمل ىكارتشالا رکسعلاو زايحنالا مدع لود دييأتو معد ىلع

 ةديؤملا لودلا ددع داز (ملكو ءاّدودحم سيلو قلطم أدبملاف «فاک ريغ هنأ حضتا كلذ نأ

 ةعيبط ىلع ريبك رثأ اذ نكمأ نإ ىداملا مث یونعلاو ىسايسلا اهمعد ناك اس ةيضقل
 علطتت تأدب ىتلا ةثيدحلا انتيجيتارتسال ةبسنلاب ثدح ام اذهو «رئادلا حلسملا عارصلا

 عارصلا نأ سساسأ ىلع طسوتلا ضيبألا رحبلا ىلع ةعقاولا ةيبرغلا ابوروأ لود ىلإ

 ةسايسب ذخألا ةيبرعلا رصم ةيروهمج تأدبف .اهيف اهحاصم ىلع رثؤي ةقطنملا ىف رئادلا

 وحن اسنرف بناج نم ريبك فطاعت ىلإ تدأو ترمثأ ىتلا ةيلوجيدلا اسنرف عم براقتلا
 باستكا نم ةياهنلا ىف اهنكم ءاكذب ةسايسلا هذه تعبات مث ءطسوألا قرشلا ةلكشم
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 ةيكيرمألا ةسايسلل فطاعت داجيإ ىف ةسايسلا هذه تحجن لب ءاهبناج ىف ةيبرغلا ابوروأ
 ةلودك اهرود اهيلع هضرفي اب رعشت أديت اكيرمأ لعج ام طسوألا قرشلا ةلكشم هاجت
 ش .ةلكشملا هذه لايح ملاعلا ىف یربک

 ةيتاذلا ةوقلا ىلع داتعالا ۳

 ةيكيرمألا ةردابلا قيرط نع طسوألا قرشلا ةلكشم لحل ىملسلا هاجتالا لشف ىدأ

 یذلاو لیئارسالا بناجلا همزتلا ىذلا فيوستلل ةجيتن زرجور ةردابم مساب ةفورعملا
 ةيركسعلاو ةيسايسلا تادايقلا ىلع رطيس ىذلا فلصلاو رورغلا نم عقاولا ىف اعبان ناك
 «ةيرصملا ةيجيتارتسالل رثكأ ديدحت ىلإ اذه ىدأ - ۱۹۷١ وينوي راصتنا بقع ليئارسإ ىف
 یتلا مالسلا تاردابم لك ءوض ىف طسوألا قرشلا ةقطنم ىف حلسملا عارصلا نأ وهو
 ءانب نأ حضاولا نم تابو «یرکسعلا لمعلا قيرط نع الإ همسح وأ هلح نكمي ال تمت

 تأدب كلذل اًعبتو ءىرورض رمأ اهن فلكتس ىتلا ماهلا ءوض ىف ةيرصملا ةيتاذلا ةوقلا
 ةيصصختلا دوفولا ةرايزب وأ نيلوئسملا تارايزب ءاوس ىتيفوسلا داحتالاب تالاصتالا
 رصم ةيروهمجل ةيتاذلا ةوقلا معدل ةمزاللا ةحلسألا نم ةددحم تايعون ىلع لوصحلل

 رصم ةيروهمج ديوزت ىف اًبيط اًدادعتسا ىدبأ دق ناك نإو ىتيفوسلا داحتالا نأ الإ ةيبرعلا
 ناعرس هنأ الإ ةلتاقملا ةفذاقلا تارئاطلا ةصاخ و ةيموجه ةحلسأ نم هيلإ جاتحت اهب ةيبرعلا

 اذهو «فورعلا هبولسأب كلذو «هب دعو اع ايم ردت اًعجارت عجارت ام- مايألا رورم عم -
 هجتنی ىذلا يجيتارتسالا طخلا ىف اًرييغت نكي مل نإو ىتيفوسلا داحتالا ةسايس ىف رييغتلا
 یذلا ىكيتكتلا بولسألا ىف اًرييغت ناك هناف ةيبرعلا رصم ةيروهمج عم هتاقالع ءدب ذنم

 اهلحم سيل ةيليلحت ةسارد ىلإ جاتحي ىذلا رييغتلا كلذ - ةيجيتارتسالا هذه ذيفنتل هعبتي
 سفن ذخأب رايغلا عطقب هدادمإ اذك عونلا ىف ددحتيو «ردني تادعلاب هدادمإ أدب دقل - انه
 ماع ذنم حالسلاب رصم دمي ىذلا ديحولا ردصملا وه ىتيفوسلا داحتالا ناك دقل .هاجتالا

 حالس نم هب دمي ناك ام نأ الإ حالسلا اذه ىلع بيردتلل نيمزاللا ءاربخلابو ۸
 تاوقلا بلاطم عم همجح بسانتي الو «ةيجولونكتلا ةيحانلا نم یوتسلا نود ناك

 لصفلا ىف ىركسعلا فقوملا درس ىف باهسإب كلذل ضرعتنسو «ةيرصملا ةحلسملا
 ربتعت تقولا كلذ ىف ةدوجوم تناك ىتلا ةحلسألا عيمج نإ لوقلا نكمي الامجإو .ىناثلا
 .ةثيدحلل ةكرعملل ةرياسم ريغ ام دح ىلإ

 اال



 ةيتاذلا ةوقلا معد ىلع لمعت ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف ةيسايسلا ةدايقلا تأدب دقل

 ىتيفوسلا داحتالاب لاصتالا ىلع تلمعف .اهسفنل اهتضترا ىتلا ةيجيتارتسالل اًقيقحت رصل

 ديروتل ديحولا ردصملا وهو «بوعشلا حافك دناست ىتلا ةقي ةقيدصلا ةلودلا هنأ ساسأ ىلع

 اهسأر ىلعو ةيموجملا ةحلسألا ةصاخو ءةنيعم ةحلسأ ىلع لوصحلا ةيفبحالسلا

 نأ كشالو .دوعولا ىلع رمألا رصتقا تمت ةلواحم لك فو «ةلتاقملا ةفذاقلا تارئاطلا

 ١6 ىف حيحصتلا ةروث مساب فرع یذلاو ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف ىسايسلا روطتلا

 اب ىتيفوسلا داحتالا ذيفنت مدع ىف رثأ هل ناك ىوقلا زكارم ىلع هئاضقو .۱۹۷۱ و يام

 رشتل ىتيفوسلا داحتالا اهيلع دمتعي ىتلا تاماعدلا یه تناك زکارلا هذه نإ ذإ هب دعو

 ىسايسلا فقوملا نأ دجي ثادحألل عبتتلا نمو «دالبلا لخاد ةيعامتجالا هتيجولويديأ

 داحتالا هربتعا حيحصتلا ةروث باقعأ ىف اًديدج الكش ذخأي أدب ىتيفوسلا داحتالا هاجت

 ضرغلا حيضوت ىف ةديدعلا ةيبرعلا رصم ةيروهمج تالواح مغرب هح اص ريغل ىتيفوسلا
 قيدصلا ىتيفوسلا داحتالا اهرابتعاو ءاهتسايسل ةحضاولا طوطنخلاو حيحصتلا ةروث نم

 ةيرصم ا ةيتاذلا ةوقلا معد ىف ىتيفوسلا داحتالا ةسايس تتاب كلذ مغرب هنأ ريغ .اهل لوألا

 .اًددشت رثكأ

 نم ةيعافد لب ةيموجه ةحلسأ ىلع لوصحلاب ةصاخلا تالواحلا عيمج تءاب دقل ۱

 قرشلا ةمزأ نأب حرصی تاداسلا سیئرلا لعج ام «لشفلاب اهلك یتیفوسلا داحتالا

 انل ةبسنلاب یه امك مهتيجيتارتسا ىف (۱) مقر ةلكشملا تسيل سورلا دنع طسوألا

 وكسوم ىف هدجاوت ءانثأ ۱۹۷۲ ليربأ ۲۹ - -۲۷ نم ةرتفلا ىف هنإف كلذب هعانتقا مغربو

 ال ايسور تناك دقف «یودج نود نكلو حالس نم ديري ام ىلع لوصحلا اخلم لواح

 مو باوبألا ىلع ایهنیب ةمقلا رمتؤم نأ ةصاخو نييمظعلا نيتلودلا نيب ةبباجم ف بغرت

 .كلذل لثمألا بولسألا وه ىملسلا لحلا نأ ىلإ تحلأو تحصن لب ءیشب فت

 قرشلا ةلكشم ءازإ ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالل ىرصملا ريدقتلا قدص مايألا تدكأ دقل

 ىلإ ىكيرمألا ىسورلا ةمقلا رمتؤمل ىماتخلا نايبلا رشي مل ۱۹۷۲ ويام ىفف .طسوألا

 نمو «رباع لكشب ةلكشملل ةراشإلا يأ نيتليئض نيترقف ىف الإ طسوألا قرشلا ةمزأ

 ىتلا ضرألا ةداعتسا ىلع اهدعاست نل وكسوم نأ ةيبرعلا رصم ةيروهمج تكردأ انه

 ۱ .ةوقلاب اهتدقف

= 



 ىلع لمعلل ةقيدص لود ةطساوب وأ اسأر امإ تلذب ىتلا ةددعتملا تالواحلا مامأو
 أدبو ةحلسألاب ةيبرعلا رصم ةيروهمج ديوزت ءازإ ىتيفوسلا داحتالا ددشت هتسايس رييغت
 رهظت تأدب ىذلا براقتلا رداوبو ىلودلا فقوملا ءوض ىف ةيسايسلا ةدايقلل حضتي
 ىضترا دق نييمظعلا نيتلودلا اتلك نإ .اكيرمأو ىتيفوسلا داحتالا نيب دعب نم هح الم
 ام وهو ءاًدمجم هيلع وه ام ىلع طسوألا قرشلا ىف فقولا ءاقبب رخآلا عنقأو عنتقاو
 .برحاللا ةلاحو ملساللا ةلاحب هيلع حلطصا

 ريرحت ىلع ةلماكلا اهتردق ىلإ ةيرصملا ةيتاذلا ةوقلاب لو صولل ىرورضلا نم ناكو
 نأ كشالو ءاهتاجايتحا دس ىلع رداق ىوق ىنطو داصتقا اهمعدي نأ نم ضرالا
 ءونت ةريبك ماقرأ ىلإ لصت اهکلهتست ىتلا ةيمويلا تاقفنلاو ةثيدحلا شويجلا بلاطم
 ةمدخل ىرصملا داصتقالا عيوطت مزلتسملا نم ىحضأ اذل ؛لودلا نم ريثك تايداصتقاب
 .ريصق دمأ ىف ةيتاذلا ةوقلا معدل «اهتابلطتم دسو ةكرعملا

 ةدودحملا ةيجيتارتسالاو ةلماشلا ةيجيتارتسالا نيب طسوألا قرشلا ةلكشم

 نم لك ةرظن ىف ىلاتلابو «ةيملاعلا ةيجيتارتسالا ىف لوحتلا ماع ۱۹۷۲ ماع لظيس
 نوسكين ىكيرمألا سيئرلا ةرايز تدأ دقلف .ةيملاعلا تالكشملل نييمظعلا نيتوقلا
 رخاوأ ذنم ایهنیب ةمئاقلا ةدرابلا برحلا ةوذج ءافطإ ىلإ ىتيفوسلا داحتالاو نيصلا ىلع
 ةيوون ةهجاوم ىف بغرت ال نيتوقلا اتلكف (ًيظع كلذ ىلع عفادلا ناك دقل .تاينيسمخلا
 حبش رشنيو اهتايداصتقا ددهب حبصأ ام ريشكلا ىموقلا ایهلخد نم فزنتست اماتلكو
 .اهدارفأ نيب ةلاطبلا

 حرسملا ىلع نيصلا روهظ ىلإ ۱۹۷۲ ریاربف ىف ىنيصلا ىكيرمألا براقتلا ىدأ دقل
 «ةلئاه ةيداصتقاو ةيرشب ةوقو «ةيويسألا ةراقلا ىف ريبك نزو اه ىربك ةلودك - ىمل اعلا
 لك «تاراقلل ةرباعلا خيراوصلاو ةينيجورديملاو ةيرذلا ةحلسالل اهكالتما ىلع ةوالع
 كلذ ىدؤي ىك ةدرابلا برحلا جولث ةباذإو اهوحن براقتلا ىلإ ىعست اكيرمأ لعج كلذ
 داحتالاو نيصلا نيب دوجوملا ءادعلل اًرظن اكيرمأ حلاصل ةيلاعلا ةوقلا نازيم ىف للخ ىلإ
 دوذحلا تالكشم هببس ناك وأ ةيجولويديألا ةرظنلا فالتخا هببس ناك ءاوس ىتيفوسلا

 ت0



 ةحلسألا نم دحلا ةدهاعم عیقوتو ىتيفوسلا داحتالا عم براقتلا امأ .نيتلودلا نيب

 قابس نأ ىلإ - ةقباسلا لماوعلا ىلإ ةفاضالاب اًمبان ناك دقف ۲ ويام ىف ةيجيتارتسالا

 ةدايسلا نأب كشلل الاج عدي ال مب حضوأ نيتقباسلا نيتنسلا لالخ نيتلودلا نيب حلستلا

 نأو ءاعقاو اًرمأ حبصأ امهنيب يجيتارتسالا نزاوتلا نأو هيف كوكشم رمأ ایل ةيبرحلا

 انهو «ىلودلا عمتجملا همزلتسي رمأ ةيلودلا نوئشلا رييست ىف (هيلكل ةيسايسلا ةيمهألا

 ٠ ةطرشلا لجر رود نع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب _ ةرم لوأل - اهرود نع اكيرمأ تلخت

 أدبو «تادهاعملا نم ديدعلا دقع مت براقتلا كلذل اًعبتو «ىمست تناك اک یلاعلا

 اًرهظم ذخأي ةدحتملا تايالولاو ىتيفوسلا داحتالا نيب عساو قاطن ىلع ىراجتلا لدابتلا

 .نيتلودلا نيب تاقالعلا ومن ىدم حضوي ايدج

 ىف ىدجلا ريكفتلا ىلإو ءابوروأ ىف رتوتلا ةدح فيفخت ىلإ براقتلا اذه یدآ دقل

 ةبغر فاعضإ ىف اًببس براقتلا اذه ناك دق - ابوروآ ىف نيفرطلا الك تاوق ضفخ

 .طسوألا قرشلا ةقطنم ىف عازنلا ءابنإل لخدتلا ىف نييمظعلا نيتوقلا

 تايالولا ةيحان نمف «نییمظعلا نيتوقلا اتلك حلاصم مدخي فقوملا اذه نأ كش الو

 «ةعورشلا قوقحلا نم ريشك عییضتو هعيبمت ىلإ فقولا ديمجت ىدؤي ةيكيرمألا ةدحنملا

 ىف ةيميلقإلا اهعایطآ ىضرتو «ليئارسإ حلاصم مدخت لبقتسملا ىف تالزانت ىلإ ىدؤيو

 اذه ةجيتن یرصلا بعشلا اهشيعي ىتلا ةيجولوكيسلا ةلاحلل ةجيتنك كلذو «ةقطنملا

 للشلاو دومجلا ءاهنإل تال زانتلا نم ديزملا لوبق ىلإ ةياهنلا ىف هب ىدؤتس ىتلاو عییمتلا

 ناف یتیفوسلا داحالا ةيحان نم امأ ۰۱۹۲۷ ةميزه دعب هدالب ىف ةايحلا باصأ یذلا

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج دراول مات یداصتقا قاهرإ ىلع ىدؤيس عضولا اذه رارمتسا

 عم اهتقالع ىف ةديدج ةحفص حتف دیدج نم لواحتو ءاهتسايس ىف رظنلا ديعت اهلعجي

 . .یتیفوسلا داح الا

 ةدايز ىلع دعاستس دالبلا يف ةروهدتم ةيداصتقا ةلاح قلخ نأ ىلإ ةفاضالاب اذه

 هاجت كرحتلا يف نيبغارلا ءيرصملا يعامتجالا ماظنلا ىلع نيمقانلا كئلوأل مئاقلا خانملا

 ٠ الماك يراسيلا هاجتالا

 ا



 ءالئاه اًددع ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا يططخم رظن ىف اوناك نيمقانلا ءالوه نأ كشالو
 بجعلا راثم نأ ريغ٠ ريبك دح ىلإ مهناخ كلذ يف مهريدقت نأ دعب ایف حضتآ هنإ الإ
 تاضقانتملا ربك مغرب ةلكشملا هذه لثم ةلكشم ىلع نايمظعلا ناتوقلا قفتت فيك
 اشياعتي نأ نيماظنلا الكل نكمي ال هنأ تارم ةدع |هتسایس نلعأ يتلاو امهنيب ةدوجوملا
 ىلع يضقي نأ امهدحأل دبالف :ةيضرألا ةركلا حطس ىلع وأ دحاو فقس تحت اعم
 ةيجولونكتلا ثاحبألاو يملعلا مدقتلا يف هدهج يراصق فرط لك لذب دقل رخاالا
 ةينيجورديهلاو ةيرذلا ةحلسألا جاتنإ يفو يجراخلا ءاضفلا ىلع ةرطيسلاب ةصاخلا
 يداصتقا قاهرإ ىلإ نيتوقلا اتلكب تدأ ةلئاط لاومأ قافنإ ىلإ یدآ امم ةيجولويرتكبلاو
 اتلک لعج ةددعتم ةيداصتقا تامزأو «دقنلا قاوس ىف اًحضاو اًروهدت دهشن انلعج

 شياعتلا وأ قافولا ةسايس وحن اهب ليميو هتيجيتارتسا يف عساو رييغت ىلع لمعت نيتوقلا
 لئاوأ يف نويسايسلاو نويركسعلا ىضترا اذبو «ةفلتخملا ةيعامتج الا ةمظنألا لظ يف
 ٠ نرقلا اذه نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا لوط هوضفر اهب تاينيعبسلا

 ةيتيفوسلا ةيجيتارتسإلا ءازإ فقو

 اًيسايس رصمةدناسم ىلع تاينيتسلا ءدب ذنم ةيتيفوسلا ةيجيتا رتسالا تبأد
 عم براقتلا ىلإ كلذ دعب اًحضاو ادب يذلا يكارتشالا رصم هاجتا ىدأو اًيركسعو

 ةيداصتقالا ةردقلا معدل مزاللا يداصتقالا نوعلا مدقي أدب يذلا ٠ يتيفوسلا داحتالا أ
 رشن ىلإ فديي نأ و «ماع دعب اًماع يداصتقالا معدلا دادزي نأ ضورفملا ناكو ءرصم يف
 فد يركسع معد يداصتقالا معدلا اذه بحاصي نأو يرصلا عمتجملا يف ءاخرلا
 فقتل مايألا عم ومنت «ةدودحم ولو ةيركسع ةيعانص ةدعاق ءاشنا لإ ىلوألا ةجردلاب
 ةيروهمج نأ مغرب امامت كلذ سكع ناك ثدح ام نأ ريغ ةاواسملا مدق ىلع ليئارسإ مامأ
 اهنزو الو ثلاثلا اعلا لود نيب اًقومرم اًركرم لثمت تناك ةيكارتشا ةلودك ةيبرعلا رصم
 .خيراتلا قامعأ ىلإ دتمت ىتلا اهتراضحو ىلودلا

 نيذلا مهو ىملعلا بولسألاب نوططخي تيفوسلا ةيجيتارتسالا وططخم ناك له
 عساتلا نرقلا رخاوأ ىف ترهظ ىتلا تايرظنلا كلت امام سكتلوبويحلا تايرظن اوسرد
 نوططخي اوناك وأ ىزيلجنإلا ردنيكام دي ىلع تشعتناو «ىناملألا رفوهزو اهدي ىلع رشع

 ااا



 عقاوو طسوتلا ضيبألا رحبلا ةقطنم ىف ىكيرمألا ذوفنلا دوجو عقاو «عقاولا بولسأب

 لود ضرأو هضرأ جراخ ىحص قاطنك ىتيفوسلا داحتالاب طيحت ىتلا فالحألا دوجو

 ؟ابوروأ قرش ىف ىكارتشالا رکسعلا

 اهسسأ عضو ىتلا ةميدقلا ةيرصيقلا ةيجيتارتسالا ىلإ ةدوع امنإو كلذ الو اذه الو

 لوصولاب كلذ ققحت اماطو «ةئفادلا راحبلا ىلإ لوصولا ةرورض یهو ءربكألا سرطب

 .تققحت ةيسورلا ةيجيتارتسالا نإ لوقلا نكمي راحبلا ىقاب ىلإ هنمو ضیبالا رحبلا ىلإ

 ىف اًريبك اًبراضت تاينيعبسلا لئاوأو تاينيتسلا رخاوأ تدهش دقل ةقيقحلا

 ناك براضتلا اذه نأ اندجول رظنلا انعمأ ول اننأ الإ «ئدابمك ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا

 داحتالا ةجاحو ءاهيناعي ىتلا تالكشملاو - ئتيفوسلا یعاتجالا ماظنلا ةعيبط نم عبني

 نأ نم افوخ «بعشلا ةشيعم ىوتسم عفرل ةمزاللا تايناكمإلا ريفوت ىلإ ىتيفوسلا

 «ةيفشلبلا ةروثلا مايق نم اًماع ۵۰ لالخ مت ام لكب بهذتف ةيلخاد تارایهنا ثدحت

 .ايسور ىف نويعويشلا هاشخي ام ىشخأ وهو ةيسكراملا ةيجولويديألا لشف ملاعلل تبثيو

 . مدعل ةجيتن تيفوسلا باتنا ىذلا بضغلا وه ءافجلا بیس نأ نم عيذأ ام نإ

 ' ىقطنم ريغ ريربت وه [نإ 21471 وينوي ىف مهيديأ ىف ىتلا ةحلسألل نیرصلا مادختسا

 تهجتا ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا نأب جرخن انلعجي هل انليلحتب ىذلاو فقولا ةعيبطل

 ةسايس تأدب كلذ ليبس ىفو رايهنالا نم هيلع اًقوخ هنطوم ىف ىسكراملا ماظنلا ميعدتل

 لو ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا بحاص ىذلا روطتلل ةيبرعلا رصم ةيروهمج تنطف

 طخلا نع دعبلل ىرهاظلا ةيبرعلا رصم ةيروهمج ليم ىه ایهنیب ةمئاقلا ةوفجلا حبصت

 ىتيفوسلا داحتالا كسمت اهببس ناك لب تقولا كلذ ىف تيفوسلا عاذأ امك «يكارتشالا

 : ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا قيقحت ليبس ىف ةيلاتلا یدابلاب

 .ةقطنملا ف برحاللاو ملساللا ةلاح ىلع ءاقبإلا .أ

 .لوألا أدبملا قيقحتل ةقطنملا ف ىوقلا نزاوتب ظافتحالا .ب

 «ةلكشملا لحل ىلثم ا ةليسولا وه طسوألا قرشلا ىف عازنلا لحل ىملسلا لحلا رابتعا .ج

 .ةمئاقلا ةلكشملا لح ديحولا ذفنلا هنأ ساسأ ىلع اًيجراخو اًيلخاد هل جیورتلاو

 ق



 قيقحتل كلذو ةريرم ةرظتنملا رئاسخلا نأو «ةياغلل ةبعص برحلا نأب رصمل حیولتلا .د
 نيلوئسملا ةداقلا نيب ةصاخو «یرکسعلا طيحملا ىف كلذ ىلع زيكرتلاو ثلاثلا أدبملا
 .ةيرصملا ةكرعملا نع

 ىرخأ ةهبج حتفل بغشلا ةراثإل ىبالطلاو ىم اعلا طسولا ىف یقبطلا ءادعلا ءاكذإ ۰
 تاوقلا تايونعم ىلع ريثأتللو «عبارلاو ثلاثلا أدبملا ةمدخ ةيسايسلا ةدايقلا مامأ
 برحلا ةلباقمل اهتمالس مدعو «ةيلخادلا ةهبجلا ف حضاولا تتفتلا راهظإب ةحلسملا
 ۱ ۱ .لوألا أدبملا مدخي ام

 اهب نيدوجوملا تييفوسلا ءاربخلا نع ءانغتسالا نم اًدب رصم دجت 1 ۱۹۷۲ ویلوی فو

 ىلإ ةياهنلا ف ىدؤت ىتلا ئدابملا قيقحتو رشن ىلع نولمعي مهتيعبت مکحب اوناك نيذلا
 «طسوألا قرشلا ةلكشم ءازإ هسفنل ىتيفوسلا داحتالا اهاضترا ىتلا ةيجيتارتسالا قيقحت
 تناك ىتلا ةيتيفوسلا ةيركسعلا ةوقلا نع ءانغتسالا مت لب كلذ ىلع رمألا رصتقي لو
 اذه نأ كش الو ۰۱۹۷۰ سرام ذنم وج ضرأ خيراوصلا تادعم ضعب ىلع لمعت
 . ىتلا تاضقانتلا ةلكشم لح هنأ ىلإ ةفاضإلاب لاومألا نم اًريبك اًردق رفو دق ءانغتسالا
 .ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا لخاد ةدوجوم تناك

 تاردقم ىلع ةرطيسلا ىف تييفوسلا نيراشتسملا ةبغرل ةجيتن تاضقانتلا تأشن دقل
 ملكتت تاواغبب درج ىلإ تايوتسملا عيمج ىلع ةداقلا ليوحتو ءةيرصملا ةحلسملا تاوقلا

 كلت .تييفوسلا نوراشتسملا اهعضي ىتلا تاططخملا لك ذفنتو «ةيبرعلا ةغللاب

 ريبك اهذفنيو اهيلع فرشيو ةيتيفوسلا ةدايقلا ىوتسم ىلع عضوت ىتلا تاططخملا
 بزحلا ىفاًئومرم اًناكم لثميو «ةيركسعو ةيسايس تاطلسب عتمتي ىذلا ءاربخلا

 .ىتيفوسلا ىعويشلا

 ةحلسملا تاوقلا ىف ةقومرملا زکارلا نم ريثك ىلع ةرطيسلا ىف تبيفوسلا حجن دقل
 .ةلتاقملا تاليكشتلا تادايق وأ ةيسيئرلا عرفألا تادايق ىف وأ ةماعلا ةدايقلا ىف ءاوس

 دقو مهتقث ىلع ذاوحتسالل ةليسولا وه ءالؤه ةلماجم نأ ةداقلا نم ريثك دقتعاو
 دودحم ردق ىلع ةداق دي ىف ةيدايقلا زکارلا نم ريثك حبصأ نأ ىلإ ةياهنلا ف كلذ ىدأ
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 تعاضو ميلسلا یرکسعلا ءانبلا سسأ تضوقت اذهبو .ةيركسعلا تاردقلا نم

 .هفادهأ

 نييرصملا ةداقلا نم ريثك ىدل ىسفنلا قلقلا نم اًديزم قلخ وجل ا اذه نأ كش الو

 طسو ىف ریست یهو مهدالب لبقتسم ىلع قلقو رشبك مهلبقتسم ىلع قلقلاو ءالصألا

 هب لمعي ناك ىذلا بولسألاو رظنملا نأ امك «هدحت دودح الو هل رخآ ال ىذلا هيتلا اذه

 راثأ ةلكشملل ةيتيفوسلا ةيجيتارتسالا اهتددح ىتلا ئدابملا قيقحت ليبس ىف نوراشتسملا

 لهج ىلإ ةفاضإلاب «لمع ىأب نيراشتسملا ءالؤه مايق مدعل كلذو طابضلا نم ريثكلا

 .ةثيدحلا لاتقلا بيلاسأب مهنم ريبك ددع

 مو ىهتنا ۱۹۷۲ ماع نآ الإ مسحلا ماع نوكيس ۱۹۷۲ ماع نأ رصم تنلعأ دقل

 .ىصقألا قرشلا ناديم ىف مت امنإو ءطسوألا قرشلا ناديم ىف ىركسع لمع ىأ هيف متي

 دنحلا برح وه ایغوآ ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ناثداح عقو ىصقألا قرشلا ىفف

 فلحلا ىف وضع یهو ناتسكابو «ىتيفوسلا داحتالا ایهمعدیو ديؤيو دنا ناتسکابو

 لود نم ةلود ةنواعملةدحتملا تايالولا لخدتت لو تهتناو برحلا تماقو «ىزكرملا

 ةمزألا ىف ةهجاولا مدعب تمزتلا اكيرمأ نأ عقاولاو «همعزتت ىذلا ىزكرملا فلحلا

 ةيجيتارتسالا ةهجولا نم برحلا هذه ليلحتو ةيركسعلا تاكرحتلا ضعب مامتإ مغرب

 وضع اهنآ مغرب ناتسكابف «ةرم لوأل اتقفتا نييمظعلا نيتوقلا نأ فيك حوضوب نيبي

 مغرب دنا نأ امك راوجلا مكحب نيصلاب ةقيثو تاقالع ىلع اهنإف ىزكرملا فلحلا ىف

 ىلع عازنلا ببسب نيصلا عم مكحتسم ءادع ىلع اهنإف ىتيفوسلا داحتالاب ةقيثولا اهتقالع

 اكيرمأ سفانت ىتلاو ءايسآ قرش ىف ةديدجلا ىمظعلا ةوقلا ىه نيصلاو «دودحلا قطانم
 داحتالا عم مكحتسم ءادع ىف وأ فالخ ىلع یه هسفن تقولا ىفو «یدافا طيحملا ىف

 كلذ ىلعو «ةيسكر املا ةيرظنلا ذيفنت ىف امهنيب ىجولويديألا فالتخالل اًرظن «ىتيفوسلا
 اهراهظإل ناتسكابلا دناست ىتلا نيصلا دض ىتيفوسلا داحتالاو اكيرمأ ةحلصم تقفتا

 دعاسف ءاهزجعل عجار كلذ نإو اهئاقدصأ ةدناسم ىلع ةرداقلا ريغ ةلودلا رهظمب

 الو ناتسكاب ةدعاسمب اكيرمأ مقت لو برحلل امامت اهدعأ لب «دنفا ىتيفوسلا داحتالا

 .برحلا ءانثأ اهتدجنب
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 عقو ىذلاو «مانتيف ىلع ىجيتا رتسالا ىوجلا موجشا ثداح وهف ىناثلا ثداحلا امأ
 حلصب اهاهنأو ةيمانتيفلا برحلل اًدح عضو ىذلا موجها كلذ ۰۱۹۷۲ ربمسيد ىف
 طورش لوبق ىلع نییمانتیفلا رابجإل تططخ اهنأ دجي برحلا هذه للحملاو .سيراب
 قولا قيدصلا وهو ىتيفوسلا داحتالا دمي و ءسيراب رمتؤم ىف ةضورعملا حلصلا
 نإ ذإ هب بسم ملع ىلع وهو ؛موجملا اذه فاقيإل ةيفاكلا ةحلسألاب اهدمي مل «مانتيفل
 ةلكشملا لح وحن هاجتالاو برحلا فاقيإ وهو ءاًحضاو ناك موجملا اذه نم ضرغلا '
 .ةيملسلا لولحلاب

 ليت تذخأ ىتيفوسلا داحتالا ةيجيتارتسا نأ فيك انل حضتي نيبرحلا نيذه نم
 تقال دقو «برحاب ديدهتلا وأ برا ةسايس ذبنو اًيملس ةيلودلا تالكشملا لح هاجت
 اهرايث ىنج ىلع تلمع نأ ناكف «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم اًبيحرت ةسايسلا هذه
 اف ىتيفوسلا داحتالاو نيصلا ىف تايوتسملا فلتخم ىلع ةداقلا عم تمت ىتلا تاءاقللاب
 .دعب

 ۰۱۹۷۱ سرام ىف اهتددح یتلا اهتیجیتارتسا معدت نأ رصم ىلع ناك كلذ ناك نم
 ۰۱۹۷۱ یماع لالخ اهتشاع یتلا ةبرجتلل ةجيتن اهیف روصقلا هجوآ التت نأو . ۲
1۹۷۲ 

 ادل رسیتم وه اهب ةيرصلا ةيتاذلا ةردقلاب لاتقلا وهو دحاو قلطنم نم لمعت نأو
 .جراخلا نم ءىش ىأ ىلع دایتعالا نود تادعمو ةحلسأ نم
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 ىناثلا لصفلا

 ىركسعلا فقوملا

 ةثراكلا شماه ىلع

 تادحولا عيمج تدقف اذإ تادعلا يف ةميسج رئاسخب ۱۹۲۷ وينوي ةثراك تهتنا
 ودعلا عم رشابلا لاتقلل ةجيتن امإ اًبيرقت اهتادعم لك ء ءانيس يف تناك يتلا تاليكشتلاو
 تقولا ريفوت مدعلو اهلقن ىلع ةردقلا مدعل ودعلا دي ين اهعوقو عنم اهريمدتل ةجيتن وأ
 ةيعفدملاك ةليقث تادعم يأ ةيرصلا ةحلسملا تاوقلا ىدل رفوتی ال حبصأ كلذل ؛مزاللا

 نم ۰ نم برقی ام ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا تدقف دقل ۰ ودعلا اهم هباجت تابابدلاو

 .برغلا هاجت يليئارسإ مدقت يأ هجو يف يئام عنامک سیوسلا ةانق تفقوو هاهتادعم

 ناك ءةيرصملا ةحلسلا تاوقلل يركسع رايهنا نم ۱۹۲۷ وینوی يف ثدح ام نإ
 E ا و ا ا ةلل ةمات ةأجافم
 .ةيليئارسإلا ةدايقلا لهذأ ةثراكلا عوقوف كلذلو «عوقولا رظتنم ثدح هنأ أ ساس ىلع
 نأ ةجردل هلايح اهعابتا بجاولا تاءارجإلاو رایبالا اذه رمأ نم ةريح يف اهلعجو
 تايلمع نإ لوقلا نكمي كلذ ىلعو مالحألا لك قاف ثدح ام نأب حرص اهتداق ضعب
 يئاوشع بولسأب تمتو ؛ةططخ ريغ تايلمع تناك قياضملا برغ ءانيس يف مدقتلا
 .ةيرصملا ةدايقلا هتردصأ يذلا شئاطلا باحسنالا رارق اهحاجن ىلع دعاسو

 ةحلسملا تاوقلا ترمد اهنآ نم لاتقلل ثلاثلا م ويلا يف ليئارسإ تدكأت دقل
 لمحت مل «لولف ةئيه يف «ةانقلا برغ ىلإ تبحسنا يتلا ةيرصملا تاوقلا نأو ,ةيرصملا
 ةيركسعلا ةدايقلا تردق كلذ ءوض ىفو «ةفيفخلا ةحلسألا ضعب الإ اهتحلسأ نم اهعم
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 لقي ال ؛نمزلا نم ليوط حدر يركسعلا اهفقوم ديعتستل اهمامأ رصم نأ ةيليئارسإلا
 عباتت ال ةيليئارسإلا تاوقلا لعج يذلا ببسلا ةلهو لوأل زربي انهو «نینس رشع نع

 ماع ذنم ةمئاقلا برحلا ةلاح ءابنإو اهتابلط لوبق ىلع رصم رابجإل «ةانقلا برغ اهمدقت

 ولو ىتح ةانقلا برغ مدقتلا ةعباتم اهرودقم يف نكي مل ليئارسإ نأ ةقيقحلاو ۸

 , عجار كلذو ذئتقو ةرفوتم نكت مل ىهو مخضلا يئاملا عناملل روبعلا تادعم اف ترفوت

 :يتالل

 ۱ ضرالاف «ةيرشبلا ليئارسإ ةقاط نم ربكأ تاوق ىلإ جاتحت ةانقلا برغ مدقتلا ةلواحم-]

 قرش ضرالا سکعب ءاهئازجأ عیمج يف تایلمعلل ةح اصو ةحوتفم ةانقلا برغ

 تاکرحتلل ةح اصلا ضرألاو ةثالثلا مدقتلا رواحمب ةددح اهیف تایلمعلاف ةانقلا

 : .افوح

 ةلهآ ةيعارز ضرأ يف لاتقلل ةيليئارسإلا تاوقلا دوقتس ةانقلا برغ مدقتلا ةلواحم -ب

 .مظنم شیج يأ اهلباقی برح رطخأ ىه هذهو «ةيئاملا عناولا نم دیدعلا اهب ناكم اب

 ةيركسعلا ةديقعلا دض اذهو «دمالا ةليوط برح هانعم ةاتقلا برغ مدقتلا ةلواحم -ج

 ۱ .ةفطاخلا برحلا بولسآ ىلع ةينبلا ةيليثارسالا

 نم ريثكلا  ذئتقو تارئاطلل ةداضلا ةيعفدلاب یمسی ام وأ_ىوجلا عافدلا دقف دقل

 تناك يتلا رادارلا ةزهجأو تارئاطلل ةداضلا ةيعفدلا تادحو مظعم اًبيرقت دقف هتادعم

 نم عطق ضعبب ضعبلا داع نيح يف تادعم نودي تادحولا نم ریثکلا داع ذإ «ءانيس يف

 ةيعفدلا تادحول یسیئرلا بصعلا یهو رادارلا ةزهجأ امأ تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا

 ماهنماجنامو «ةيوجلا ودعلا تاج ىلوألا فادهألا تناكف تارئاطلل ةداضملا

 اًيبسن ليوط تقو ىلإ اهتجاحو ةزهجألا هذه لقثل فلخلل هبحس نم تادحولا نکمتت
 ةفاضإلاب اذه تادحولل تقولا كلذ باحسنالا فورظ رسيت مو كرحتلل اهزيهجتل

 اهبحس ىلع ةردقلا مدعل ءوج - ضرأ ط /م ةهجوملا خيراوصلا تادحو نم هدقف ام ىلإ

 اهيلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تامجهل ةرشابم ةجيتنك دقف ام وأ ءانيس نم فلخلل

 .لاتقلا مايأ لالخ

 ت



 .ىوجلا عافدلا تاوق دادعإ يف ءدب دیدج نم ةيرصملا هحلسلا تاوقلا دادعإ ءدب ذنم و

 ءدب ذنم اهتضاخ يتلا كراعلاو ئوجلا عافدلا تاوق زيهجتو دادعإ نع ملکتن نأ لبقو
 ىوجلا عافدلا خيرات يف ةدلاخلا و ةيخيراتلا ربوتكأ ۱ ةكرعم یتح ۱۹۲۸ وينوي يف اهنيوكت
 ؛ىوجلا عافدلا رظن ةهجو نم اهللحنو 14717 ةميزه دنع ةريصق ةفقو فقن نأ بجي

 ةيوج ةبرض تهجو يتلا - ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا فيلح ناك حاجنلا نإ ثيح
 ۱۹۲۷ وینوپ ۵ موي (١97تعس) ىوجلا عافدلا رصانعو ةيوجلا تاوقلا ىلإ ةلماش

 يف ةيبرحلا تايلمعلا ريس يف رثألا ربكأ هل ناك ام ةيوجلا ةدايسلا زارحإ نم اهب تنكمتو
 يتلا بابسألا يه امو - ثدح فيكو -ثدح يذلا اف كلذ ىلعو .كلذ دعب ءانیس

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدلاب ىمسي ناك ام وأ - ىوجلا عافدلا ناك له .كلذ ىلإ تدأ

 نم يجولونكتلاو يملعلا روطتلل رياسم ريغ وأ «ةيددعلا ةيحانلا نم فاك ريغ ذئتقو
 ودعلا اهعبتا يتلا بيلاسألا عم قفتتال تعبتا يتلا لاتقلا بيلاسأ نأ وأ ةيعونلا ةيحانلا
 اًبابسأ كانه نأ وأ ةدوجوم تناك اهلك تاببسملا هذه نأ وأ ۱۹۱۷ و ينوي برح يف
 اهيف رصم ترسخ ةدحاو ةبرض يف ةيوجلا تاوقلاب ىدوأ يذلا روصقلا كلذل یرخآ
 .تاراطملا لخاد تارمملا ىلع ةضبار یهو ةرئاط ۱۵۰-۱۱۰ وحن

 ةدع نم نوكتي ذئتقو تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملاب ىمسي ناك ام وأ ىوجلا عافدلا ناك

 ماس عون نم وج- ضرأ خيراوص تادحو ةدعو تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا نم تادحو
 ةفلتخ ةريعأ ةدع نع ةرابع ةدوجوملا تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا عاونأ تناكو «لدعم
 مم ۱۰۰ رايع ةطسوتملا تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ىلإ مم ,٠١ ۷ تاشاشرلا نم جردتت
 ةاشملا ةبيتكلا ىوتسم نم تادحولا عيمج عم ةدوجوم تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تناكو

 ةيعانصلا قطانلاک ةيويح لا ضارغألا نع عافدلل اصصخ اهنم ريبك ءزج ناكو .ىلعأف
 ةفاضالاب-دودسلاو تانازثلا - رطانقلا - يرابكلاو ةمهملا یناولا -ىربكلا ندملا -
 «ةقدرغلاو دیعس روبو«ةيردنكسإلا يف ةيرحبلا تاوقلل ةيرحبلا دعاوقلا نع عافدلا ىلإ
 دقف خيراوصلاب عافدلا امأ .ةيوجلا تاوقلا اهمدختست يتلا تاراطملاو«ةيوجلا دعاوقلاو

 نع عافدلاب موقت لدعم ماس عون نم وج-ضرآ خیراوص ةبيتك ۳۰ يف لثمتي ناك
 .ناوسأو «ةرهاقلاو «ةانقلا ةقطنمو اتلدلا لامشو ةيردنكسإلا

- ۳۹۰ 



 اّقفو ةيبرعلا رصم ةيروهمج نع عافدلل ةعوضوملا ىوجلا عافدلا ةطخ تناكو
 تناكو «ةيلاتقلا اهعقاومل ةذختم تادحولا عيمجو «ةذفنمو ةزهاج ةرسيتملا تايناكمإلل

 متتو ةقسنمو ةعوضوم وج- ضرأ خيراوصلاو تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ةطخ

 تقولا كلذ يف ىوجلا عافدلا رصانع عيمج ىلع ةدايقلا تناكو «تالتاقملا عم نواعتلاب

 ةداضلا ةيعفدملا دوقي اذه هعضو مكحب ناكو.ىوجلا عافدلاو ةيوجلا تاوقلا دئاق ىلإ

 تيمسو ضرغلا كلذل تلكش ةدايق قيرط نع وج-ضرأ خيراوصلاو تارئاطلل
 دئاق وه ىوجلا عافدلا دئاق نأ مكحبف تالتاقملا امأ .ىوجلا عافدلا ةيعفدم ةدايق مساب

 ناكو هوجولا عيمج نم اهتايلمع ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا هل تناك دقف اذل ؛ةيوجلا تاوقلا

 ۰۱۹۵ 5 ماع ذنم بصنملا اذه ىلوتي

 يذلا رودلاب صتخي ميف 19517 برح يف تئدح يتلا روصقلا هجوأ ددعن نأ لبقو

 بورحل ا يف اهرود ىلع فرعتلل ءارولا ىلإ ةدوعلا بجم تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا هتدأ

 ١407 برح يف ةدوجوم تناك يتلا تارثاطلل ةداضلا ةيعفدملا تدأ دقل ةقباسلا

 ءاسنرفوءارتلجنإ: ةثالثلا لودلا تارئاطل يدصتلا نم اهتلق مغرب تنكمتو اًراتمت اًرود

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تادحو تدأ «ةليجع وبأو» شيرعلاو«حفر ىفف .ليئارسإو

 يف ةيربلا تاوقلا ةبالص ىلإ ىدأ حاجنب اهرود ةيربلا تاوقلا نع عفادت تناك يتلا

 عفادت تناك يتلا تادحولا تدأ اك ٠ اًضيأ مالسب ةانقلا برغ ىلإ اهباحسناو «لاتقلا

 ريمدت نم ةيداعملا ةيوجلا تاوقلا نكت لو ءرودلا سفن ةانقلا ىلع ةماقملا رباعملا نع

 ىلوتت تناك يتلا تادحولا تدأ اك ٠ ةانقلا برغ ىلإ حاجنب باحسنالا رسي ام رباعملا

 لينلا نم ودعلا نكمت لو ءرودلا سفن اهئانيمو ةيرحبلا ةيردنكسإلا ةدعاق نع عافدلا

 , دذئتقو ةفلختم یهو تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملل اعئار اًراصتنا كلذ ىنعم ناكو ءاهنم

 . «ريتسم ربوسو«ريتسمواريبماك : عاونأ نم تناکو ءاهعم تلماعت يتلا تارئاطلا نع
 ةيناطيربلا تاوقلا منم ىلإ حاجنلا اذه ىدأ لب كلذ ىلع رمألا رصتقي لو .مرئيف ىسو

 ضرغ يأ بصي لو لب ةيليعامسإلا هاجت مدقتلا نم ديعسروب يف تلزن يتلا ةيسنرفلا
 ءاهنع عافدلاب موقت تناك يتلا ةيركسعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيويحلا ضارغألا نم

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ثادحأل عبتتملا نإ .حاجنلا كلذ بابسأ ام ناهذألا ىلإ زربی انهو
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 لاجرلا ءالؤه ىلإ اًعجار حاجنلا كلذ ناك دقل كلذ بابسأ سملي نأ هنكمي رصم ىلع
 ءانثأو ءةيناثلا ةيلاعلا برحلا لالخ «تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ىلع نولمعي اوناك نيذلا

 نيذلا لاجرلا ءالؤه 1١ ١915-١956 نم ةرتفلا روحملا لود تامجهل يدصتلاب ءاهمايق

 ٠ اهنم اوملعتو اهيف اوسرقو رغاصأ ةداق برحلا هذه اورصاع

 تيتكتلا اهيف رهصنا يتلا ةقتوبلا ةباثمب مهل ةبسنلاب ةيوجلا تامجهلا هذه تناكو

 دعاوقو سس ىلإ برحلا هذه ةياهن يف اولصو مه:إ لوقلا نكمي كلذبو «كينكتلاو
 ٠ اهريوطت سسأ لب تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا مادختسا يف ةنيتم

 لالخ ركذي ائيش دزت ملف داتعو لاجر نم ةيلع ام ىلع تادحولا هذه تلظ دقل
 نم تنكمتو ۱۹۵۲ سيوسلا برح تناكو ۱۹5-۰۱۹۵۲ نيبام ةساونسلا

 هذه هيلع تينب يذلا ميلسلا ساسألا لضفب لبق نم هانحضوأ يذلا حاجنلا قيقحت
 رهظي انهو -اهدارفأ ةردق لضفبو «ةينفلا مهتاردقو اهتداق نامی لضفيو «تادحولا

 ةداضملا ةيعفدملا نم اًدودح اًردق سيوسلا برح يف كلتمن انك اننأ الاط لؤاست لوآ

 ءانندم ةياقو نم انكمتو «یئالثلا فلاحتلا لود ةردق نم دا نم اهم انكمتو .تارثاطلل

 اذإ «ةدودحم رئاسخب ءانيس نم باحسنالا نم تنكمت ىتلا ةحلسلا انتاوقو ءانيناومو
 ٠ 1471 برح يف اًمامت سكعلا ناك فيكف

 ةقتوبلا ةباثمب امل تناك دقف«ةدئاف ایآ سيوسلا برح نم ليئارسإ تدافتسا دقل

 حضتا دقل ۰۱۹۶۸ ماع اهتلود ةأشن ذنم ةيركسع ةديقع نم هتنبت ام اهيف ترهص يتلا

 ةميلس سسأ ىه ليئارسإلا عافدلا شيجل اهئانب سسأ نأ سيوسلا برح ةياهن ىف اه
 ةحلسملا تاوقلا ىلع ىعونلا قوفتلا نم ةلاح قلخ ةعرسب ريسلا وه اهنم بولطلا نأو

 نكت مل ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةسسؤملا اهتنبت يتلا ةيركسعلا ةديقعلاو “ ةيبرعلا لودلل
 ىف ءارحصلا برح هنع تضخم ال ةديلو ىه لب ةيركسعلا دئاقعلا نم ادیدج اعون

 لودلا نيب يفارغجلا ليئارسإ عقوم ةعيبط هتلمأ ام ىلإ ةفاضإلاب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةبابدلا نأ ةيبرغلا ءارحصلا كراعم تتبثأ دقل ' قمع نم امل رفوتيام ىدمو ةيبرعلا

 ینارب يديس كراعم لازت الو ءارحصلا برح يف نادئاسلا ناحالسلا اه ةرئاطلاو

 ليئارسإ تناك اذإو كلذ ىلع دهاش ريخ خلإ ۰۰ نیملعلا - میکح ربب - ةلازغلا -

 حرسم هتیبلاغ ةيبرعلا لودلا عم اه اتق حرسم نألف ءارحصلا برح یدابم تقنتعا
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 يجيتارتسالا اهعقوم مكحب یهو «ةيبرعلا رصم ةيروهمج عم ةصاخو «يوارحص

 ليئارسإ هجاوي برع مصخ ىوقأ ربتعت ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيرشبلا اهتاناكمإو
 ٠ ةقطنملا يف ةيعسوتلا اهعایطآ مامأ فقیو

 لاثمأ ةداقلا رابك اهرشن يتلاو «ةيناثلا برحلا كراعم ىلع تمت يتلا تاساردلا نإ

 رابك وأ ءرللوف لاثمأ نييركسعلا باتكلا رابك وأ ءنايردوجو لبيمورو یرمجتنوم
 ٠٠١ ليئارسإ اهتقنتعا يتلا ةقيقحلا دكؤت .تراه لديل لاثمأ نييركسعلا نیرکفلا

 ۱ ٠ ةحلسلا اهتاوق ميظنت يف ةيركسع ةديقعك
 ىلإ لازيالام وه اذهف يأرلا اذه قنتعن ل ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف انه اننإ نوک امأ

 ٠ ةشهدلا راثمو لؤاستلا لحم اذه انموي

 جاريملا ةقفص بقع ۱۹۵۸ ماع ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةديقعلل يقيقحلا ذيفنتلا رهظ

 انه انلاریذن تناكو ٠ ةرئاط ۵۰ اهددعو اسنرف عم ليئارسإ اهيلع تدقاعت يتلا ءىس ٣

 ١1- جيم تارئاطلاب اهديوزتو ةيوجلا انتاوق ريوطت يف انأدبف«ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف
 ةيعفدملاب اهديوزت متف تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ةيحان نم امأ " دعب ايف ۲۱ مث ۰۱۹ مث

 ةناكملا لتحي يعانصلا روطتلا أدب امدنع تايئيتسلا لئاوأ فو ٠مم ٠٠١ مم هال ط م

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا قحالی يذلا روطتلا ءازإو ةيبرعلا رص مةیروهج يف لوألا

 تارئاطلا دض فقتل كوه زارط نم ةهجوم خيراوص ةكبش ىلع دقاعتلا يف اهثدب دنعو

 دروملا وهو - يتيفوسلا داحتالا عم دقاعتلا يف ةيبرعلا رصم ةيروهمج تأدب - ۲۱ اجيملا

 ءوج - ضرأ خيراوصلا تادحو نم ددعب اهدادمإ ىلع - ذشتقو حالسلل ديحولا

 ذنم ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ط /م ةهجوملا خيراوصلا لا خدإأديو كلذ ىلع قفاوو
 ةيردنكسإلاك ةمهلا ندلا نع عافدلل تركذ نأ قبس اك اهعقاوم تلتحاو ۰۱۹۲۳ ماع

 ٠ ةرهاقلاو

 اهتلمج يف لداعت ةطسوتم ةيعفدم جاوفأ ةثالث ةطساوب ةرهاقلا نع عافدلا مت دقل

 اضوح تاراطملا ميج تناكو مم۸۵ - مم ٠٠١ - ۳,۷ ةفلتخم ةريعأ نم اًعفدم 1

 ط٠ م ةيعفدم جوف لدعمب اهنع اعفادم (ةرهاقلا برغ - ناولح - ةظاملأ -صاشنأ)

 ناك دقف وج - ضرأ خيراوصلاب عافدلا امأ راطم لكل فيفخ وأ طسو امإ اعفدم 6

 ةانقلا ةقطنم امأ .لدعم ۲ ماس وج ضرأ خيراوص ةبيتك ۱۱ ةوقب خيراوص يءاولب متي
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 ةدوجولا تاراطملا امأ وج - ضرأ خيراوص بئاتك 4 ةطساوب اهنع متي عافدلا ناك دقف

 « راطم لكل فيفخ ط -م جوف لدعمب اهنع متي عافدلا ناك دقف اهب

 .طسو ط .م ةيعفدم جاوفأ ٠ ةطساوب اهنع متي عافدلا ناك دقف ةيردنكسإلا امآ

 تاعافد نيب لصولا ةقلح یهو اتلدلا لامش امأ وج ضرأ خيراوص بئاتك ٤و «بفيفخو

 ضرأ خيراوص بئاتك ثالثب تاعافدلا هذه طبر مت دقف - ةانقلا ةقطنمو ةيردنكسإلا

 لكل ةفيفخ ط ٠ م ةيعفدم ةبيتك لدعمب اهب ةدوجوملا تاراطملا نع عافدلا متو وج -

2 
 -ضرأ خيراوص بئاتك ثالث ةطساوب اهنع متي عافدلا ناك دقف ناوسأ ةقطنم امإ

 يتلا تاراطملا عيمج نأ ىلع ةوالع اذه فيفخ ط ٠م ةيعفدم جوف ىلإ ةفاضإلاب وج

 ناکو «لخادلا يف وأ ءانیس يف ءاوس ی ی را نحت

asا  

 ةفيفخ بئاتك ۷ ءاًعفدم ۳۹۰ لداعيام يأ ط-م اًقيفخ اًجوف ۱۵ ءاعفدم 178 لداعی ام

 نم ط٠ م تاشاشرلا نم تائم ةدع ىلإ ةفاضإلاب اذه «عفادم ۱۰۸ لداعی ام ىأ ط ٠م

 ٠ هحيضوت قبس اك ةعزوم لدعم ۲ ماس خيراوص ةبيتك ۳۰ بناجب ٠ ةفلتخملا ةريعألا

 تارئاطلل ةداضم ةيعفدم كلتمن ۱۹۲۷ ماع يف انك اننآ حضتي قباسلا ضرعلا نمو

 نم ليئارسإ هكلتمت اه ا سايق ءاّدودحم سيلو اًريبك سيل ردقب وج - ضرأ خيراوصو

 ٠ ةيوج تاوق

 :ةيتآلا تارئاطلا نم ةنوكم ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا تناك دقل

 سال جاريم ةرئاط 0

 بيردت - رتسجام اج وف ةرثاط ۰

 روتوف ةرئاط ٥
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 ريتسم ةرئاط 0

 نيتسم ربوس ةرئاط ۰

 لقتلا تارئاط ضعبو «ناجروألا عاونأ نم ةميدقلا تارئاطلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب
 ةعرس اهتاعرس ىدعتت ال  جاريملا تارئاطلا ادع عاونألا ةذه عیجو «تالصاوم لاو

 ةدودحم رامدلا ةحلسأ لمح ىلع اهتردق نأ امك«ةدودحم ةروانملا ىلع اهبتردقو .توصلا

 ةفذاقو ةلتاقم ةرئاط ۲۰۰ وحن غلبت ىتلاو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ربك مغرو ءاَضيأ

 ةوقلا ةذهل اًبيرقت الئام اًددع كلتمت ةيبرعلا رصم ةيروهمج تناكو- ةدودحم اهتردق ناف

 مل نإ ةاواسلا مدق ىلع فقت اهلكوءا/ ىوخوسو 7161461916 جيملا تاربئاط نم

 .س جاريملا ةرئاطلا انينثتسا اذإ ذئتقو ليئارسإ ىدل رسيتم وه اك لضفأ نكت

 تناك ۱۹۲۷ ماع ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىدل ىوجلا عافدلا لئاسو نأ حضتي قبس ام

 ام اذهوءاهيلع ةقوفتم نكت مل نا اعون و اددع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل ىدصتلل ادن

 ال تاراطملا ىف ةيرصلا ةيوجلا تاوقلا ريمدتب مهحاجن قيقحت دعب ليئارسإ ةداق لعج

 ةيوجلا تاوقلا دئاق لاسرا ىلإ ةيليئارسإلا ايلعلا ةدايقلاب ادح ام.ثدح ام نوقدصي

 نأ نم دكأتلل ةيرصملا تاراطملا قوف ريطيل ذئتقو دوه ياخدرم لارنجلا ةيليئارسإلا

 ةراشإلا ءاطعإ ينعي ثدح امل هديكأت «لعتشي اماطح تحبصأ اهب تناك يتلا تارئاطلا

 .ءانيس يف ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا دض ةيربلا تايلمعلا ءدبل

 نكت مل 1477 وينوي ۵ موي حابص ليئارسإ اهتهجو يتلا ةلماشلا ةيوجلا ةبرضلا نإ
 «تاينيتسلا لئاوأ ذنم اًعقوتم اًرمأ تناك لب ءيركسعلا ركفلا ةيحان نم اًديدج اًندح

 ةعانص ءانب ىلع ةعرسب لمعتو «ةيوجلا اهتاوق ةيوقت ىلع دجتو لمعت ليئارسإ تأدب ذنم

 يف روطتلل ةرمتسملا اهتبقارم عم «ةدودحم ةيجولونكت ةربخ ىلع ةدمتعم اهيدل تارئاطلل
 .يرصملا يوجلا عافدلا لئاسو

 ملعلا يف اًئدحتسم اًيركسع انف ةيركسعلا ةيحانلا نم ةلماشلا ةيوجلا ةبرضلا نكت مل

 نييمظعلا نيتوقلا نيب بيهرلا قابسلا جاتن تناك اهنأ ذإ ءذئتقو رصاعملا يركسعلا

 ةينيجورديهو ةيرذ لبانق نم لماشلا رامدلا ةحلسأ _ كالتمال تاينيسمخلا لالخ
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 ةيرظن ترهظ بيهرلا قابسلا كلذ ءوض يفو .ةيجولويرتكبو ةيئايمك ةحلسأ ىلإ
 ىلع ةردق نم اهيدل اهب ةيوجلا ةوقلا نأ يف ذئتقو صخلتت تناك يتلاو ؛ةلماشلا برحلا
 ةيسايسلا قطانملل ةلماش ةيوج ةبرض هيجوتب اهنكمي بارخل او رامدلا لئاسو لمح
 .قطانلا ةذبب ةغلاب رئاسخ قاحلإ ةدايقلا زكارمو ةيعانصلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالاو
 نم ةحلسألا ةذه هثدحتام ىلإ ةفاضإلاب .يبرحلا دوهجملا مدخت يتلا جاتنالا ةلجع لشو
 .رخآلا فرطلا بلاطم لوبقو مالستسالا ىلع مصخلا ربجي ام ةيرشب رئاسخ

 اهيدل ناکام لکو . اهنم عون يأ ذتتقو رامدلا ةحلسأ نم ليئارسإ ىدل نكي ل ةقيقح
 ةيجيتارتسالا هذه ليئارسإ قبطت نذإ فيكف «خيراوصو لبانق نم ةيديلقتلا ةحلسالا وه
 يأ نإ ۱۹4۵ _ ۱۹4۰ ماع ءارحصلا برح سورد نم لیئارس| تملعت دقل ؟ةثيدحلا
 اهنکمی ال يبيردتلا اهاوتسم ناك ایهمو ؛ةحلسألا نم اهيدل تناك امهم ةيركسع تاوق
 ىلع تططخف ةيداعلا ةيوجلا تاوقلا نم ةياقولا اهل رسيي يوج ءاطغ نود لمعت نأ

 ةبرضب مايقلاب كلذو «ةيوجلا ةدايسلا ىلع لوصحلا ساسأ ىلع تططخ . .ساسألا اذه
 متت ثيحب ؛ةیبرعلا رصم ةيروهمجل ةيوجلا تاوقلا تاراطمو دعاوق ىلع ةلماش ةيوج
 ةيرصملا ايلعلا ةدايقلا كابرإل دعاوقلاو تاراطملا لك ىلع دحاو تقو يف ةبرضلاهذه
 ققحتي امدنعو «ةدحاو ةبرض يف تاراطملا لك ريمدتو «ةصاخ ةيوجلا تادايقلاو ةماع
 «ةيوجلا ةنواعلا راتس تحت ةلماك ةيرحب لمعت نأ ىلع ةرداق ةيربلا اهتوق حبصت حاجنلا اه
 تارجه دض يوج ءاطغ يأ امه رسیتی ال تاوق دض تاوقلا هذه اهمدقت نأ نكمي يتلا
 .ةيموجه مأ ةيعافد تناكأ ءاوس ءاهتايلمع يف ةيوجلا ةنواعملا نم عون ىأ وأ ةيوجلا ودعلا
 ليئارسإ تدكأت نأ دعب اهتايلمع ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا تأدب تركذ نأ قبس اكو
 تاوقلا ريمدت نإ. تاراطملا تارمن ىلع ةضبار یهو ةيرصملاةيوجلا تاوقلا ريمدت نم

 تاجاذسلا هيف تهتنا رصع ىف ةيركسع ةجاذس ربتعي بولسألا اذهب ةيرصملا ةيوجلا
 ةيلحملا بورحلا رصع«ةيناثلا ةيلاعلا برحلا دعب ام رصع ايجولونكتلا و ملعلا رصع ىف
 نأ دعب اًدج اًرمخؤم الإ هب فرتعن مل ىذلا رصعلا كلذ «مانتيف ىلإ ايروك نم ةدودحلا
 ىلع انلفق دقل «تاينيسمخلا لئاوأ ذنم ةتلخد ةمدقتملا لودلا نأ مغر «ةثراكلا تعقو
 لب ةلود ملعأو «ةلود ىوقأ اننأب انسفنأ انعنقأ اننأ ةجردل «ةفرعملا و ملعلا باب انسفنأ
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 هذه تناك دقل خيراتلا و ةقيقحللو «ةيداصتقالا ةيمنتلا تالدعم ىف اًمدقت لودلا رثكأ

 هذه ىقلتل تاییلعت نم مزلي ام ءاطعإ مت دق و ۰۱۹۲۷ وينوي ۷ موي ذنم ةعقوتم ةبرضلا

 رهوج نم ريغي الو ىسايس رارق وه اًنطاخ وأ حلس رارقلا ناك اًيأو.ةيوجلا ةبرضلا

 اهذاختا بجاولا تاءارجإلا نأ عقاولاو .كلذ وا اذه ىلع تاعبتلا ءاقلإ ىف اًئيش ةقيقحلا

 ؛تالتاقملا اهلك ىوجلا عافدلا لئاسوب ةبرضلا تمت دقل «متت مل ةبرضلا هذه لثم ینالتل

 .فقوملا ةروطخ عم قفتي ال دادعتسا عضو ىف ط.م ةيعفدملا و «خيراوصلا و نادارلا و

 اه رسی لاع دادعتسا ةلاح ىف ییئارسالا ىوجلا موجه ا ءدب لبق تادحولا تناك دقن

 نم كانه نأ مغر «ةفورعم ريغ بابسأل مدت مل ةلاحلا ةذه نأ حاجنب ودعلا عم لماعتلا

 ةهبجلا ىلع موجه اب موقیس ودعلا نأ دكؤي ام ۱۹١۷ وينوي ۲ موي ةرداصلا تاميلعتلا

 ًادبيس هنأ و یینوی ۵ وا 4 موي ديدحتلا ىلع لب رثكألا ىلع ةعاس 6۸-۷۲ لالخ ةيرصلا

 هذه دص وه ةحلسملا تاوقلا نم بولطملا نأو ةلماش ةيوج ةبرض هيجوتب هتايلمع

 .موجهلل كلذ دعب لاقتنالا مث ةيوجلا ةبرضلا

 عدرل اًيفاك ناك ىوجلا عافدلا تاوق دادعتسا له وه نآلا حورطلا لاوسلاو

 ؟یدتعلا

 مدعو.ةاجافلا عنمي دادعتسالاف .عقاولا انبناج دق نوکن كلذب انملس ول اننأ ةقيقحلا

 یتلا ةيوجلا دعاوقلا و تاراطملل ةياقولا نم ردق قیقحتل اًيفاك ناك ةأجافملا قيقحت

 یرایط یدل قلخي بسانلا تقولا ىف ودعلا ىلع نارينلا حتف درجمف ودعلا اهمجاه

 نيئباع ريغ ةعرسب مهماهم ذيفنت ىلع نولمعی مهلعجت عزفلا و رعذلا نم ةلاح ودعلا

 .مهفادهآ ةباصال ةمزاللا نيشنتلا ةقدب

 «هدرم نكي مل ىوجلا عافدلل ةبسنلاب ١94571 وینوی يف ثدح يذلا روصقلا نإ

 لكاوتلاو ةعدلا نم كلذ لبق ةليوط نينس ىلإ هدرم امنإو طقف دادعتسالا مدع ىلإ

 ةداضملا ةيعفدملا نكت لو «نينسلا هذه لالخ ةحضاولا تاسلا نم یهو ةالابماللاو

 ىف ةقثلا ةيعامتجالا ضارمألا هذه تدقفأ دقل .كلذ نع ىأنمب ذشتقو تارئاطلل

 تلحمضا لب «ةيلاتقلا تادحولا ةءافك ترثأت ىلاتلابو «يدايقلا بولسألا ىفو «ةداقلا

 ةجيتن الإ كلذ لك ناك امو«ضافخنالا يف ىوتسم هيناديال ىوتسم ىلإ تلصو ىتح

 ناو ب



 كلذ لك .تقولا كلذ يف ةيدايقلا ةيلوئسملا ةمق ىلع اوناك نيذلا «ةداقلا لامعأل ةرشابم
 ةيلاتقلا هتاردقو هتايناكمإو ودعلا ةوقل عئطاخلا ريدقتلا ىلع ىنبملا رورغلا ىلإ ةفاضإلاب

 ناك دقل «حاضيإلا نم هقح هيفون نأ نود هيلع رمن نأ نكمي ال يذلا رورغلا كلذ.٠
 :ةيتالا بابسألا نع امج ان رورغلا اذه

 نم برحلا هذه يف مت ام مغرب راصتنا يأ هيناديال اًراصتنا 11907 برح رابتعا .أ
 ٠ اذه انموي ىتح برحلا هذه خيرات ةباتك مدع يف اًببس تناك ةلتاق ةيركسع ءاطخآ

 اذه رارمتساو «رهاب راصتنا ىلإ برحلا هذه لوح يذلا ئطاخلا يئاعدلا هيجوتلا .ب
 تاوقلا ىدل ةقثلا نم ديزم قلخ ىلإ ىدأ امم «ةفلتخملا مالعإلا لئاسوب هيجوتلا
 .لكاوتلا ىلإ ةياهنلا يف تدأ ةحلسلا

 ملع ىلإ دنتسي ال ئطاخ قلطنم نم ۱۹۵۸ ماع ةيرصلا ةحلسلا تاوقلا ءانب .ج
 ىتلا ةدافتسملا سوردلاب طئاحلا ضرع نيبراض ةيلاتق ةربخ ىلإ الو يركسع

 تائيهلا باصأ ام ىلإ رورغلا كلذ درمو ٠ ةيبرغلا ءارحصلا كراعم اهنع تضخمت
 يذلا رورغلا اذك «ةدئاز ةقث نم ةحلسملا تاوقلا ءانب ططخ عضوب تماق يتلا
 لدأ سيلو عضو يذلا طيطختلا ةمالس يف دقتعت اهلعج اك ايلعلا ةدايقلا باصأ
 يف ريزنجلا تاذ ةبرعلا ىراجت نأ اهنكمي لجعلا تاذ ةبرعلا نأب داقتعالا كلذ ىلع
 .هئازجأ نم ريثك يف كرحتلا ةبوعصب زيمتي لب «يوارحص لاتق حرسم

 «لقألا عضوملا يف ئاد هعضوو «هتاناكمإو ودعلا تاردق ىف عئطاخلاداقتعالا .د
 ودعلا عضو ةرورض ىلع صنت يتلاو «يركسعلا ملعلا سسأ تاد نيلهاجتم
 هنأش نم للقن الأ كلذ ىنعيو «هلاتق بولسأو هتاناكمإو هتاردق عم بسانتي اب

 رورغ ىلإ مايألا رورم ىلع ىدؤي ةقثلاب اًروعش انيدل دلوي ام هلاتق بولسأ خسمنو
 ٠ مات

 ءاهتاردقل ريبكت نم ةحلسملا تاوقلا تادايق ىف نولوئسملا اهعيذي يتلا ثيداحألا .ه

 قرشلا ىف شيج ىوقأ : لثم ةيلاتقلا اهتءافك نع ةيقيقح ريغ تانايبب ءالدإلاو
 | نم كلذ لکاش امو .طسوألا قرشلا يف ةيرحب وأ ةيوج ةوق ربكأو ءطسوألا
 لثم .اهيلئاقل ةيصخشلا حلاصملا ىوس فده يأ مدخت ال تناك يتلا تاراعشلا
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 اك «دیازتلا نانئمطالاب اروعش يرصملا بعشلا ىدل تقلخ ثيداحألا هذه

 ینعلاب الاتق الو ءلاوحألا نم لاح يأب اًراصتنا نكت مل كراعلا نم اًريشك نأ مغر

 تامجهلا نأ مانتيف يف رئادلا لاتقلا ةربخ ءوض يف عقوتملا نم ناك دقل ٠ موهفلا

 -0 ۰ نيب ام ادج ةضفخنم تاعافترا ىلع متت نأ دبال ةلبقم برح يأ يف ةيوجلا

 : يتآلا قیقحتل كلذو رتم ۰

 عافدلا تادحو عضول اًدودحم اتمز رسيي ام ةجاهلا فادهألا فشک ةفاسم نم دحل اأ

 عجار كلذو «ةبسانملا دادعتسالا ةجرد يف- تالتاقم - خیراوص - عفادم - یوحبا

 ٠ فادهألا نم عونلا اذه عم لماعتلا دنع رادارلا ةزهجأ ةعيبطل

 صئاصخل اهلالغتسا دنع رادارلا ةزهجأ نم ةمجاهملا تارئاطلا ءافتخا لامتحا_ب

 ٠ ةأجافلا ودعلل ققحي ام اهقوف ناريطلل تاضفخنملل اهعابتاو ضرألا

 «بيلاسألا نم عونلا اذه دض ةيعافدلا ةحلسألا يف دوجوملا روصقلا نم ةدافتسالا ج

 رتعت ةضفختنملا تاعافترالا هذه ىلع تالتاقلاو خیراوصلا و ةيعفدملا تاردقف

 .اليثض رتعی تاعافترالا هذه ىلع تارئاطلل اهريمدت لاتحاف لاتلابو «هدودع

 ذختی مل اذإ - عفادلا ىلع مجاهملل ةلماكلا ةأجافملا ققحي ناریطلا نم عونلا اذه-د

 . .ةأجافملا هذه نم دحي ام تاءارجإلاو لئاسولا نم عفادلا

 ةيوجلا تایجما ءازإ ىوجلا اهعافد يف رهظ يذلا روصقلاو مانتیف برح ءوض یفو

 ط ٠م ةيعفدملا ةسردمب كلذو ۰۱۹۷ ماع لئاوأ يف ةلكشملا هذه ةشقانم مت ةيكيرمألا

 ةصتخلا ةدايقلا ىلإ بولسألا اذه ديعصت ةرورضب تهتناو «ذئتقو اهل ادئاق تنك يتلا

 رس جیلست نم مزلیام لامکتسا یلع لمعلاو هیلع بلختلل بیلاسآ نم مزلی ام نان

 ۰ اج ةضفخنملا تارئاطلا عم لماعتلا

 ال .باسح يأ هل لمعي لو ءابه هلك بهذ تاريذحت نم هالتامو ديعصتلا اذه نإ

 ةحلسألا مادختسا بولسأ ريوطت وأ ةريثك يهو ةديدج ةحلسأ داريتسا ةيحان نم
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 لامتحا ةبسن نم ديزي ام «رثكأ ةيلعافب اهنم ةوجرملا ةدئافلا ىلع لوصحلل ةدوجوملا
 ۵ موي حابص هموجهب ليئارسإلا ىوجلا حالسلا ماق امدنعف ٠ اذل ؛تارئاطلل اهريمدت
 لماعتلل ةدعتسم ىوجلا عافدلا تادحو دج مل بولسألا اذه اًمدختسم ۱۹۹۷ وينوي
 تناكف ةديدجلا تاكيتكتلا هذه همادختسا ساسأ ىلع «هعم لماعتلا ىلع ةرداق وأ هعم
 تدأ يتلا بابسألا نع عيمجلا نيب رودي لؤاستلا أدبو ءةئراكلا تعقوو ةياهنلل ةيادب

 بابسألا وحن هجتي شاقنلاو لدجلا أدب ةيقيقحلا بابسألا نع ثحبلا نم ال اهيلإ
 .14571/ ةميزه ىلإ تدأ يتلا ةتيمملاو ةلتاقلا ءاطخالا هيلع قلعن ادنسم اهذاختال ةيوناثلا

 ةيعفدلا نم ط١۷ نم برقي ام ىوجلا عافدلا دقف نأ ١4717 ةميزه جئاتن نم ناك دقل
 نم ةدتمملا ةقطنملا يف ةانقلا ةقطنم نع عفادت تناك يتلا خي هراوصلا بئاتك رسخ امك ءط م
 اهضعب حالصإ دعب ايف نكمأ «بئاتك ٩ اهددعو ابونج سيوسلا ىلإ الش ديعس روب

 ٠ نييرصملا نيسدنهملا ةطساوب ايناث ةمدخلا لاخدإو

 خيراوصلا طئاح ؛ م - غ4





 ىناثلا بابلا

 خيراوصلا طئاح ىلإ ةميزهلا نم





 (ثلاثلا لصفلا)

 ةهبجلل خيراوصلا ةدوع

 حالسلا ىلع لوصحلا

 تلصو «دیدج نم ةحلسملا تاوقلا ءانب ةداعإل تأدب يتلا ءانبلا ةلحرم ءوض يف
 لودلا نم اهضعبو «ىتيقوسلا داحتالا نم اهتيبلاغ ط ٠ م ةيعفدملا نم ةريبك تايمك

 عيبلل ةضورعم ط ٠م ةحلسأ يأ ءارشب ةصتخملا ناجللا تماق اك ءةقيدصلا ةيكارتشالا

 روطتلا رياسي ال اهنم ضورعلا ةيبلاغ نأ اك ءاهنم ضورعلا ردنأ امو ةيملاعلا قوسلا يف
 هعبتا ال ارظنو «ةرانملا ىلع ةريبك ةردقو ةيلاع ةعرس نم ةثيدحلا تارئاطلا يف دوجوم ا
 طاشن رصحنا ادج ةضفخنم تاعافترا ىلع موجها نم ۱۹۲۷ تايلمع لالخ ودعلا
 یه ةحلسألا هذهو «مم ۲۰ ىلإ ةصوب ۲ /۱ رايع ط ٠م ةحلسألا ءارش ىلع ناجللا هذه
 ٠ اهنم ةريبك تايمك ءارش مت دقو ط /م تاشاشرلاب اهيلع حلطصي ام

 مت اهوصوبو ٠اًعابت لصت تناك اناو ةدحاو ةرم اهيلع دقاعتلا ةحاسألا لصت مل
 حالسلا فقوم بسح ةديدج تادحو ليكشت يف ئدبو ةمئاقلا تادحولا حيلست

 طخ ىلع لمعلل لسرت تناك اهبیردت نم تادحولا هذه ءاهتنا درجميو ءرسيتملا
 «تاراطملاو ةيوجلا دعاوقلا نع عافدلل لسرت وأ ءسيوسلا ةانق ىلع ودعلا عم ةهجاوملا
 امئاق ودعلا اهمجاهب ل يتلا تادحولا ةطساوب خيراوصلاب عافدلا ناك هسفن تقولا فو
 باصأ يتلا بئاتكلا حالصإ مت نأ درجمبو «ناوسأو ةرهاقلاو ةيردنكسإلا لوح
 ةرهاقلا نع عافدلا زيزعتل اتلدلا لامش يف اهعاضوأ تذختا فلتلاب اهتادعم ضعب ودعلا
 برح هترهظأ ام مغر تادحولا هذه مادختسا بولسأ يف رييغت نود «لاهشلا هاجتا نم
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 ناك تادحولا عيزوت يف اًمدختسم ناك يذلا بولسألا اذه نأ نم ۰۱۹۲۷ وینوی

 رئاسخ نود ةلوهسب اهريمدتو اهعم لماعتلا نم ودعلا نكمت نأ يف ىساسألا لماعلا

 ۰ رکذت

 اهتیعونو اهددع يف یهو ةحلسألا نم دري ال اًعبت ةديدجلا تادحولا لیکشت رمتسا

 نم ةصصختم ناجل ةدع رصم ىلإ ترضح نأ ةرشابم ةثراکلا دعب قبس دقلو ٠ ةليزه

 ةساردلا ءوض يف تررقو «ةيرکسعلا تاردقلا نم لاع یوتسم ىلعو يتيفوسلا داحتالا

 ةحلس لا نم ةريبك تايمكب ةييرعلا رصم ةيروهج معد 19717 كراعم ىلع تيرجأ يتلا

 تالیکشتلاو تادحولل تارثاطلا دض ةيعافدلا تاردقلا ةدايزل كلذو «ةروطتملا طم

 قرشلا ةقطنم يف فقوم ا رارقتسا درجمب هنأ الإ ةلودلاب ةيويحلا ضارغألاو ةيناديلا

 وهو يتيفوسلا داحتالا هب دعو امم ليلقلا الإ لصی مل ۲۶۲ مقر رارقلا رودصو طسوألا

 فقوم يف ققدي يذلاو «لوطتس ةكرعملل دادعإلا ةرتف نأ احضاو تابو ىوتسملا نود

 ةسايس ىنبيو ادیدج اّجبن جهني أدب هنأ دجي رارقلا اذه رودص دعب يتيفوسلا داحتالا

 ناك يتلا تاحيرصتلا ضعب مغرب اًيملس الح ةيضقلا لح ىلإ ةياهنلا يف فدبت ةديدج

 ىضارألا نم ليئارسإ باحسنا ةرورضو يبرعلا قحلل دبيأت نم رخآو تقو نيب اهعيذي
 ٠ ةوقلاب مهضرأ دادرتسا يف برعلا قحو ةلتحملا

 ىوتسم عفرل رارصإو مزعب ةميدقلا وأ اهنم ةديدجلا ءاوس تادحولا بيردتأدب

 ليئارسإلا ىوجلا حالسلاف .تقو يأ يف ةكرعملا ضوخل اًدادعتسا ةيلاتقلا ابتءافک

 لك ىلع رطيسي يذلا بعرلا حالس وه حبصأ نمث لقأب 1937 برح بسك يذلا

 مهولا كلذ ءوض ىفو «ودعلا اهب موقي نأ رظتنملا تالامتحالا ريدقت دنع يركسع ريكفت

 انططخ تناك ۱۹۷۳ ربوتكأ يف حالسلا اذه ةفارخ تهتنا نأ ىلإ اليوط انمزال يذلا

 دودحملا ذيفنتلا ناكمإ نيب «ماجحإلاو مادقإلا نيب اًمئاد حجرأتت ودعلا ةميزغ ةعوضولا

 يأ ذیفنت ةيربلا تاوقلا ناكمإ مدعو «بيهرلا حالسلا اذه نم اًفوخ ءذيفنتلا ةلاحتساو

 ٠ ودعلا ناريط طغض تحت ةيلاتق ةمهم
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 تادايقلا هذه ىلع ناكو «تادایقلا يف ةريبك تارييغت ثودح ىلإ ۱۹۲۷ ةسكن تدأ
 لاتق ةربخ ءوض يف لاتقلا ىلع ةرداق تادحو قلخل داجلا لمعلا يف أدبي نأ ةديدجلا

 هجوأ ىفالت ىلع لمعتو اهبيردت يف دجت تادحولا تأدب تقولا كلذ نمو ۷ ٠

 لبق ادئاس ناك يذلا ىخارتلا لحم لحي لمعلا ين دجلا أدبو ءةيلاتقلا اهتءافك يف روصقلا
 ةديدع نينس ذنم ةرم لوأل رهظو ةالابماللا لحم لحي ةيلوئسملاب روعشلا أدب اك «كلذ

 ٠ بيردتلا يف دهج نم لذبي ام ىلع ءازجك باوثلاو باقعلا

 زيهجتل ةيدحلا بيلاسأ نم بولسأ يأ ١4717 ةسكن تقبس يتلا تاونسلا فرعت مل
 ةيركسعلا يحاونلا تابلطتم رخآ وه لاتقلل تاوقلا دادعإ ناك دقل ءلاتقلل تادحولا

 .ةيليثمت وه انإ تارابتخاو دادعإ نم بيردتلا نأشب ىرجي ام لك ناكو «مايألا كلت يف

 يذلا ىوتسملا ناكو ط ۰م ةيعفدملا تادحول رابتخا نينسب ةسكنلا لبق مت دقل

 الإ قءافكب لاتقلا ناكمإ اش رسیی ال اب «لوبقم ريغ تادحولا بلغآ ةيلع تلصحت ٠
 ذئتقو ةحلسملا تاوقلا يف اًدئاس ناك ىذلا باهرالإو فيوختلاو طغضلا بولسأ نأ
 هل ناك طابضلا لبقتسم يف اهمكحتو - اهرثكأ امو - اهب ةدوجوملا ىوقلا زكارم نم
 ةداقلا رهظمب تقولا كلذ ةداق روهظل لضفألا ىلإ بيردتلا جئاتن رييغت ىلع رثألا ربكأ
 ميلسلا قيرطلا نع ديحي اًنطاخ اًبولسأ مييقتلا بولسأ ناك دقلو «نيرداقلا ءافکالا
 ةرتفل داس ابولسأ ۰۰۰ تاليكشتلاو تادحولل ةيلاتقلا ةءافكلا مييقت يف هعابتا بجاولا
 دقل ٠٠ ةحلسملا تاوقلا ىلع ةراضلا هراثآ هل تناك ۱۹۲۷ ماع وينوي ةميزه لبق ةليوط
 اهيلإ برقتلا يف ةحلسملا تاوقلا لخاد ىوقلا زكارم ترهظ ذنم ةداقلا نم ريثك ذخأ
 لمعلا ردهأ كلذ ىلإ اًدانتساو ءاطوح نم ةدافتسالاو اهئاضر يف اًعمط قرطلا ىتشب

 فعضو تادحولا تعاض كلذ لظ ىفو «ةيركسعلا ديلاقتلا تعاضو يركسعلا

 ۰ ۱۹۲۷ ةثراك كلذل ةيمتحلا ةجيتنلا تناكو «ةيلاتقلا ةءافكلا تمدعناو بيردتلا

 ايف خيراوصلا طئاحب ىمس ام وأ) وج /د ةنماثلا ةقرفلا تماق ۱۹7۸ ماع لئاوأ ىف

 ديعس روب نم كلذو لدعم ۲ ماس خيراوص بئاتك ۷ ددعب ةانقلا ةقطنم لالتحاب (دعب

 ربتعي لكشلا اذهب اهالتحا ناكو مك ۱۹۰ وحن ةهجاوم ىلع اًيونج سيوسلا ىلإ الاش
 ٠ ةلوهسب اهريمدتو اهتمجاهم ناكمإ ودعلل رسیپ «اهتادحول اًرثعبم الالتحا
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 تارئاطلا عم كابتشا يأب تادحولا هذه مقت مل رانلا قالطإ فقو رارق ءوض ىفو

 تلصح اب تعنق ليئارسإ نإ اذإ ٠ اًدودحم ءانيس قوف اهطاشن ناك يتلا ةيليئارسإلا

 ريبك يئام عنام ىلع زكترت اهعقاوم تحبصأو ۰۱۹۲۷ ماع لالخ بساكم نم هيلع
 ءانيسل اهلالتحا نأو ءرصم عم فاطملا ةيابن وه كلذ نأ دقتعاو هماحتقا بعصي

 يأب مايقلا نم نويرصملا نكمتي نل اهريدقت بسح هنأل ,نینسلا تارشع ىلإ رمتسيس
 ةيوجلا اهتاوق روطت ليئارسإ تأدب ريدقتلا كلذ ءوض ىفو «تاونس لبق يركسع لمع
 ديوزت أدب ةيكيرمألا تارئاطلا ىلع اهحيلست يف دامتعالا يف تأدبف ةثيدح سس ىلع
 ىاكسو موتناف زارط نم ةيكيرمألا تارئاطلا عاونأ ثدحأب ليئارسإلا ىوجلا حالسلا

 تأدبف «ةيبرعلا لودلا دض ةيسفنلا برحلا ىف اذه اهحيلست ليئارسإ تلغتسا دقو «كوه

 تاردق نع ريثكلا عیذت ملاعلا ءاحنأ يف ةشبنلاو ةفلتخلا ةيئاعدلا اهلئاسو قيرط نع

 دض لمعلا وأ ضارغألا ريمدت ىلع اهتردق ةيحان نمو «كوه ىاكسو موتنافلا ةرئاطلا
 لودلا قامعأ يف فده يأ ىلإ لوصولا ىلع اهتردق وأ «ةفلتخملا ط١ م ةحلسألا عاونآ

 لماعتلا يف ىوتسملا نود هنأب رعشي هلعجو يبرعلا يأرلا ىلع طغضلل كلذو «ةيبرعلا

 «يركسع لمع يأب مايقلا مدع وه هيدل لضفألا نأو «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم
 هذهب ريمدتلا نم ةيبرعلا لودلا قامعأ يف ةدوجوملا ةددعتملا ةيويحلا هضارغأ ىلع افوخ

 ٠ لاتقلا فانتسا ةلاح يف تارئاطلا

 فازنتسالا برح

 رتبوكو یلها تارئاط مدختسي ودعلا أدبو ۱۹۱۹ سرام يف فازنتسالا برح تأدب

 خيراوصلا تادحو تماق انهو «هتیعفدم نارين حيحصتل ةظحالم طقنك لمعلل

 دقفي هلعج ام فازنتسالا برح يف ةيوجلا هتاوق ماحقإ يف أدبي ودعلا لعج امم اهريمدتب

 ويلوي ٠١ موي ناك ىتح لاونملا كلذ ىلع فقوملا رارمتساو هتارئاط نم ادودح اددع

 ديعس روب خيراوص ةبيتكب اًئدتبم خيراوصلا بئاتك ةمجاهم يف ودعلا أدب امدنع 8

 ددع ريمدت نم ودعلا نكمت 1159 ويلويا 4 موي فو «قئاقد يف اهريمدت نم نكمتو

 ةهبجلا تناك ىتح ۱۹۱۹ و یلوی رخآ تأي ملاذبو ٠ ةيقابلا خيراوصلا بئاتك نم ريبك
 تءاب ۱۹۷۰ وينوي ۳۰ ىتحو تقولا كلذ ذنمو «خيراوصلا بئاتك نم اًمامت ةيلاخ
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 اهم ةهبجلاب ىرخأ ةرم اهعقاومل خيراوصلا تادحو لالتحال تمت يتلا تالواحملا عيمج
 يأ ىلإو ؟ هضرغ قيقحت يف ودعلا حجن لهو ؟كلذ مت فيكو اذامل ۰ لشفلاب نمثلا ناك

 ۱ ؟ حاجنلا نم نكمت یدم

 ۱۹7۹ ویلوی يف ةنماثلا ةقرفلا خیراوص تادحو ريمدت يف ودعلا حاجن ناك دقل

 ممشا طیبثت ىلإ تدأ خیراوصلا لاجر نيب - اًيبسن ةريبك ربتعت رئاسخ ثودح يف اًببس
 لاؤسلا حبصأو «یومما عافدلا لاجر نيب ةريحلا نم ديزم ءاقلإو ةيونعملا حورلا ضفخو
 ةيعون لوحو كوه ىاكس ةرئاطلا عم لماعتلا ةيوعص لوح رودي ناسل لك ىلع رئادلا
 ٠ ةرئاطلا هذه عم لماعتلا ىلع اهتردق مدعو «ةدوجوملا خيراوصلا

 هترطيس ضرف ىلإ ۱۹۲۹ ويلوي يف خيراوصلا بئاتك ريمدت يف ودعلا حاجن ىدأ دقل

 ناديملا ةيعفدم تادحو ىلإ ةيوجلا هتامجه هجوي أدب مث نمو ةانقلا ةهبج ىلع ةيوجلا
 عافدلا تادحو ملست مو ءاهتاكسإ ضرغب فيلراب طخ يف هعقاوم برضب ةمئاقلا

 كلت نم تاشاشرلا ىلإ ةطسوتملا ةريعألا ط٠ م ةيعفدملا تادحو نم اهلكو - ىوجلا
 ةجاهلا ودعلا تارئاط عم لماعتلل ةرسيتملا ةديحولا ةليسولا تناك اهنإذإ .تایجما
 اهنإف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةحلسأ نم املاط ط٠ م ةيعفدملا عطق نم اريشك نأ ىريو

 ىتلا رئاسخلا لعج ام «تاوقلا ةياقو ىف اًريبك اًرود تدأو «ةردان ةعاجشو ةلاسبب تلتاق

 ناك ام ريثكب لقأ ناديملا ةيعفدم عطق ةصاخو ةهبجلا تاوقب اهقاحلإ ىلإ ودعلا فدي
 ةهبجلا يف ط۰م خيراوصلا تادحو دجاوتت نأ يرورضلا نم ناك دقل ٠ ودعلا هردقي

 : يتآلا قيقحت ضرغب تادحولا نم دودحم ددعب ولو

 دعب هب درفنا يذلا طاشنلا كلذ لاتقلا ةهبج ىلع ىوجلا ودعلا طاشن نم دما .أ

 ٠ ۱۹۱۹ ويلوي يف خيراوصلا بئاتك ريمدت

 ٠ تاوقلل ةيونعملا حورلا عفر .ب
 ةقث ةعزعزو خيراوصلا تادحول ةقثلا باسكول تارئاطلا يف رئاسخ ودعلا ديبكت .ج

 .هتاردق يف ودعلا

 يف ريكفتلا أدب ۱۹7۹ ویلوی لالخ خيراوصلا تادحوب تقحل يتلا رئاسخلل اًرظنو

 رقتسا ذختا يذلا رارقلا ءوض ىفو «نیعم زارط نم ةنصحم مقاوم يف خيراوصلا عضو
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 دض بئاتكلا مقطأو تادعملل ةلماك ةياقو ئطعت خيراوص عقاوم ٤ ءانب ىلع يأرلا

 ىلع ' كلذب ةيرصملا تالواقملا تاكرش فيلكت متو ,لطر ۵۰۰-۱۰۰۰ ةنز لبانقلا

 يف فاك ريغ تقولا اذه ناك دقلو «رثكألا ىلع رهشأ ةئالث لالخ اهنم ءاهتنالا متي نأ

 -: ةيلاتلا ةيسدنهلا لامعألا ىلإ جاتحي دحاولا عقوملا نإ ذإ ” ةبولطلا لامعألا ةيمك ءوض

 ش رفح بعكم ريق ٠

 مدر بعکم رتم ۰

 ةيداع ةناسرخ اًبعكم اًرتم ۲

 ةحلسم ةناسرخ اًبعكم ارم 6

 لخدتي مل اذل ؛هدادعإ ىرجي ام ىلإ ودعلا نطفي لو اهایعآ تاکرشلا تأدب العفو

 تلخدو ةزهاج ةعبرألا عقاولا تناكو الإ ۱۹۲۹ ربمسيد رهش لحي مو ' اهئانب يف

 عاطق يف كلذو «خیراوص يتبيتك ىدعتت ال ةدودحم ةوقب ةهبجلا ىلإ خیراوصلا تادحو

 " ودعلا تارئاط ضعب طاقسإو حاجنب ودعلا لاتق نم تنکعو " يناديلا ثلاثلا شيجلا

 . ٠ اهتاكسإو اهیلع بلغتلا نم ةياهنلا يف نكمت ودعلا نکلو

 ایعاد ۱۹۲۹ ربمسید ٥ يف خیراوصلا تادحو هتقال يذلا دودحلا حاجتلا ناك دقل

 مت كلذ لعو «ربكأ قاطن ىلع نکلو ۰ خیراوصلاب ودعلا لاتقل تایلمعلا ریوطت ىلإ
 ةعبرألا عقاولا تلتحا ۰۱۹1۹ ريمسيد ۲۵ موی ةهبجلا ىلإ خیراوص بئاتک" لاخدإ

 ناتیقابلا نابیتکلا تلتحاو - «دورجعلا «ةفينج .ناطلس وبآ ةريوص وبأ» يف ةنصحلا

 تاشاشرلاو ط٠ م ةيعفدلا نم ردق ربکآ دشح متو «ةيناديم عقاوم يف ایهفلخ ایناث اطخ

 ضعب ىلإ ةفاضإلاب .تادحولا هذه نع رشابلا عافدلا ريفوتل ةفلتخملا ةريعألا نم

 .۷ ماس فتكلا ىلع ةلومحملا خيراوصلا نم ةدودحم رصانع

 عالطتسالا ةزهجأ ةطساوب رعش نأ دعب ريمسيد ۲۵ موي حابص ين ودعلا أدب

 «يعالطتسا طاشنب مايقلا يف خيراوصلا تادحو دوجوب هيدل ةرفوتملا ةينورتكلإلا

 اهتمجاهم يف أدب ىتح اهديدحت هنكمأ نإ امو «خيراوصلا بئاتك تالحم ديدحت ضرغب
 وحن ريمدت نم تنكمت نأ دعب .تادحولا هذه تاكسإ نم تاعاس دعب نكمتو فنعب
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 تتبثأ اك” ةثلاثلا ةرملل هلشف خيراوصلاب ىطخلا عافدلا تبثأ دقو ءودعلل تارئاط ه

 ةيجراخلا رادارلا ةطحم ادع " تادعملاو دارفألا ةياقو ىلع ةماتلا اهتردق ةنصحملا عقاوملا

 يرضملا يركسعلا ركفلا لعج ام ءارعلا يف لمعت نأ دب ال اهصئاصخ مكحب يتلا
 ةطخلا دادعإ يف العف أدبو «ةنصحملا عقاولا نم ةهبجلاب خيراوصلا عقاوم ةماقإ ىلإ هجتي

 ثيحب ىرخأ ةيعون نم نصحملا عونلا نم خيراوصلل اًعقوم ٠١ ةماقإ مامتإل ةمزاللا
 اذه ةماخض روصتن نأ انلو ءاًبونج سيوسلا ىتح الاش ةرطنقلا نم لاتقلا ةهبج ىطغت

 :ةيتآلا لامعألا يف مجح ىلإ جاتحي دحاولا نصحملا عقوملاف «يسدنهلا لمعلا

 اًرفح اًبعكم ارم 65

 مدر بعكم رتم ۰

 ةيداع ةناسرخ اًبعكم ارم ۲

 ةحلسم ةناسرخ اًبعكم رم ۷

 تاکرش یربک ضرغلا كلذل دنج دقف لمعلا اذه ماقال ةبولطلا ةعرسلل ارظنو
 اهتردق بسح رثکآ وأ عقوم ةكرش لكل صختو ءاهمظعم نكي مل نإ ةيرصلا تالواقلا

 ۱ ٠ لمعلا يف ۰ ماع ىلوألا رهشألا عم تاكرشلا تأدبو ءابتءافكو

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاو ىوجلا عافدلا تادحو نيب ١474 كراعم ترهظأ دقل

 «ودعلا عم لماعتلل لثمألا بولسألا ىلإ لوصولل ةساردلاب ةميق اًسوردو ةمهم قئاقح

 :يلي ام كراعملا هذه تحضوأ دقلو

 تادحو هيف دجاوتت يذلا عافدلا نم عونلا كلذ -ىطخلا يعافدلا ماظن لشف 1

 رداق ريغ ماظنلا اذه ناك دقف «ةريبك لصاوفب اّیرقت دحاو طخ ىلع خیراوصلا

 يتلا تارثاطلا نم ةريبك ةفاثكب زیمتت يتلا ةثيدحلا ةيوحجا تایجلا عم لماعتلا ىلع

 بئاتك نيب لصاوفلا ربك ىلإ اًعبط عجار كلذو ةتضفخنم تاعافترا ىلع ريطت
 ريطت يتلا تارئاطلا دض لمعلا ىلع خيراوصلا ةردق نأ ىلإ ةفاضإلاب .خیراوصلا

 ٠ دعب ايف اذه حضونسو (ةفاسملا) یدلا يف ةدودحم ةضفخنم تاعافترا ىلع
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 ىلع تارئاطلا عم لماعتلا ىلع ط ٠م ةهجوملا خيراوصلا تادحو بيردت ةيمهأ

 ٠ ةدودحملاو ةفثكملا ةيوجلا تاجملا عمو «تاعافترالا عيمج

 اهيلع رسکنت يتلا ةرخصلا یه رمتستسو لازت الو تناك ةكرعملا يف ةيونعلا حورلا .

 ٠ نيبراحتملا ةدارإ

 نصح يسدنه زيهجت بولسأ مادختساب تادعلاو دارفألل ةياقولا ريفوت ةرورض
 ١ ط ٠م ةهجوملا خيراوصلا تادحو مئالي

 ةيكيتكتو ةينف تاردق اه اکیرمآ نم ليئارسإ اهب تدوز يتلا ةثيدحلا تارئاطلا نإ
 اهنع داعتبالا ناكمإو ط ٠م ةهجوملا خيراوصلا تادحو ةءافك ليلقت اه رسمیت

 . ١ اهمجاهت يتلا ضارغألا ريمدت ىلع ةيلاعلا اهتردق ىلإ ةفاضإلاب ةداحلا ةروانملاب

 ٠ ودعلا نع ملكتلا دنع زاجيإب كلذ حضونسو

 ىف اهل مدقي مل ةثيدحلا ايجولونكتلاو ملعلا نأ الاط "ضارفقنا ىلإ ةيعفدلا رصع نإ .

 ٠ ركذي ديدج يأ ريوطتلا لاجم

 لبانقلا دض ةياقولا رفوت (اهلكش ىلإ ةبسن) ةيليمربلا ةرفحلا وأ قيمعلا قدنخلا نإ .ز

 : .نزو يأ نم
 عافد دجاوتي نأ نكمي الف ثيدحلا ناريطلا مامأ ةحوتفم ربتعت ةلود يأ ءامس نإ .

 ىلع كلذ نوكي نأ نود تاهاجتالا عيمج نم ةلود يأ ءاوجأ دس ىلع رداق ىوج

 ٠ همدقتو بعشلا ةيهافر ىوتسم

 ةيوجلا ةرطيسلا ضرفي ودعلا

 ط ' م ةهجوملا خيراوصلا تادحو دجاوت ىهتنا 1919 ريمسيد ۲۵ مویءاهتناب

 اهأدب يتلا ةيوجلا برحلا تأدب ةياهنلا هذهيو ۰۱۹۲۷ ةميزه دعب ةيناثلا ةرملل ةهبجلاب

 حراسم هفلأت مل «هعون يف اًديدج هلکش يف اًديرف اًعباط ذخأت ۱۹۹ ويلوي ينودعلا

 تدأ يتلا بابسألا نع لؤاستلا ىلإ عونلاو لكشلا كلذ انوعدی دقو ٠ لبق نم لاتقلا

 اهلمجن بابسأ ةدع كانه نأ عقاولا «ةيوجلا برحلا نم عونلا اذه قانتعا ىلإ ليئارسإب

 : لی ايف

 لھ



 ط ٠م ةهجوملا خيراوصلا بئاتك ريمدت يف ۱۹۲۹ ماع لالخ ليئارسإ حاجن ىدأ -أ

 ةقث اهئاطعإ ىلإ رشکآ وأ ةدودحم قئاقد يف ةكرعملا نم اهجارخإو «نيترم ةهبجلاب
 ىتلا وه ىاكسو موتنافلا تارئاط ةصاخوءاهتارئاطو ابیرایط ةردق يف ةريبك

 رظتني يتلاو ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا نم ةريبك دادعأب اب دوزتت ليئارسإ تأدب
 ءوض يف ليئارسإ نكمي كلذ ىلعو ۱۹۷۰ ماع لالخ اعابت اهيلإ ديزملا لوصو

 ٠ ةريبك ةفاثكب ةانقلا ةهبج ىلع ةيوجلا اهتايلمع ريوطت اهيلإ ةديدج دادعأ لوصو

 ادوهج ةيناثلا ةرلا يف ةهبجلا يف ط٠ م ةهجولا خيراوصلا بئاتك ةكرعم تعدتسا -ب

 نأ ىفكيو «ىلوألا ةرملاب تنروق اذإ ةفعاضم تالومحو ىلوألا ةرملا نم ربكأ اًيوج
 ذإ ط ٠م ةهجوملا خيراوصلا بئاتك ىدحإ ىلع ودعلا هاقلأ اب الثم كلذل برضن

 تناك دقو لطر ۵۰۰-۱۰۰۰ نيب اهتريعأ حوارتت ةلبنق ۲۰۰ وحنب اهفصق مت
 تفعاضت دقلف «نييليئارسإلا لامآل ةبيخم ةكرعملا هذه يف ٍليئارسإلا ناريطلا رئاسخ
 ةرملا يف هريمدت مت ام فعض ةرمدملا تارئاطلا ددع غلب ذإ ىلوألا ةرملا نع مهرئاسخ
 تادعلا ىلع ةنصحملا عقاوملا هتفضأ ام ىلإ لوألا ماقملا يف اًمجار كلذ ناكو «ىلوألا
 ترعشأ اك «رمدت نأ نود ودعلا عم لاتقلا يف لوطأ ءاقب امل ترسي ةياقو نم
 ءودعلا اهمدختسي يتلا لبانقلا عاونأ عيمج دض مبیدل ةرفوتلا ةياقولا ىدمب نيلتاقملا
 ةيليئارسإلا ةدايقلا لعج يذلا رمألا ةنينأمطو نمأ يف مهلاعأ نودؤي مهلعج ام
 «ةهبجلا يف ةديدج خيراوص عقاوم يأ ءانبب ةيبرعلا رصم ةيروهمجل حامسلا مدع ررقت

 ۱ ٠ ةيوجلا اهتاوق وه كلذ يف اهحالس ناکو

 ىوجلا اهعافد معدب صتخي ايف ةيبرعلا رصم ةيروهمج اياون ىلع ليئارسإ فوقو - ج
 ةردقلاو «ةينفلا يحاونلا نم اًمدقت رثكأ رخآ عون نم ةديدج ةحلسأ اهئارشب كلذو
 ىوجلا اهقوفت دهی ام ةضفخنم تاعافترا ىلع ريطت يتلا تارئاطلا عم لماعتلا ىلع

 يف ةدوقعملا لامآلا بيخي مب ةيوجلا اهتردق راهظإ يرورضلا نم ناكو «لبقتسلا يف
 صلختسا قبس ام لكل ٠ البقتسم ةيبرعلا رصم ةيروهمج هيلع لصحت حالس يأ
 ربمسید ۲۵ ةكرعم ةيناثلا ىوجلا عافدلا ةكرعم نم ٍليئارسإلا يركسعلا ركفلا

 مزلتسيس ةنصحم عقاوم يف ةهبجلا يف خيراوصلا تادحو دوجوب حامسلا نأ 6
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 نم ديزم عم لبانقلا نم ربكأ تالومحو ربكأ اًيوج اًدوهجم ليئارسإلا ناريطلا نم
 ةديدجلا ةحلسألا لوصوب رئاسخلا هعم دادزتو دادزيس دوهجلا اذه نأو «رئاسخل ا

 ٠۹۷١ ماع ةيادب ذنم ليئارسإ تذختا اذل ؛اهب ىوجلا اهعافد معد رصم تررق يتلا

 ىلإ الامش ديعسروب نم ةهبجلا ىلع ةيوجلا ةدايسلا ضرف یهو «ةديدج ةيجيتارتسا

 . اعبتو ءاّبونج ريصقلا یتح سيوسلا جيلخ لحاس لوط ىلعو هاّبونج سيوسلا

 ٠ ثيدحلا خيراتلا ىف اهعون نم ةيوج برح لوأ تأدب كلذل

۲ - 



 عبارلا لصفلا

 تناکو ۷۰ ماع ةيادب عم اهلکش و اهعون يف ةديدجلا برحلا هذه تأدب

 :يلي ايف صخلتت اهقيقحت ىلإ ةيليئارسإلا ةدايقلا ىعست يتلا ةيجيتارتسالا ضارغألا

 .ةيرصملا ةحلسملا تاوقلل ةيونعملا حورلا ريمدت-١

 نايكلل هببست املاًرظن ءاهاودج مدعب رصم راعشإ و فازنتسالا برح فاقيإ-١
 .ءىطب ءامدإ نم يليئارسإلا

 .لاتقلا ةهبج ط /م خيراوصلل تادحو يأ لوخد نود ةلوليحلا-۳

 .تادعملا و دارفألاب رئاسخلا نم نكمي ام ريكأ لازنإ-٤

 هاجتالا وأ عقاولا رمألا لوبق و برا ىودج مدعب رصم يف ةيسايسلا ةدايقلا عانقإ-

 یه والأ ةيليئارسإلا ةيجيتارتسالا قيقحت و «ةرشابلا تاضوافلاب ةلكشملا لح ىلإ

 ليئارسإ اهيلإ جاتحت يتلا ضرألا نع تالزانت نم اهيف اهب مالستسالا ةيجيتارتسا

 .موعزملا اهنمأ يعاودل

 قالطنالاو «ةيسايسلا ةدايقلا يف اهتقث ةعزعزل ةيلخادلا ةهبجلا ىلع يونعملا ريثأتلا-1

 ءوس كلذ يف ةلغتسم اهئابنال ةليسو داجيإ و برحلا ءاهناب اهتبلاطم ىلإ كلذ نم
 ةلحرم يف يرصملا عمتجلا يف ةبراضتلا ةيعامتجالا تارايتلا و ةيداصتقالا ةلاخلا

 .هروطت و هومن
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 و ءاهعون نم ةيوج برح لوأل ذيفنتلا و طيطختلا أدب ضارغألا كلت ءوض ىف

 :ةيلاتلا ةيقبسألاب نوكتل اهفادهأ ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةسسؤملا تددح

 ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا فازنتسا - ١

 اذه نأو «ديدج نم ةيوجلا اهتاوق دادعإب ةمئاق رصم نأ ملعت ليئارسإ تناك دقل

 نأ تأرو «تارايطلا ءارش و «یمادقلا بيردتو ددحما نيرايطلا دادعإ مزلتسي دادعإلا

 ةيوج نئامک نع ةرابع كراعم ىلإ ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا بحس یه كلذل ةليسو لضفأ

 يف لوخدلا ىلع ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا رابجإ و ءضرغلا كلذل اهرايتخا متي قطانم يف

 -: ىتآلا قيقحت ضرغب اهريمدتل ةئفاكتم ريغ كراعم

 و زجاعلا رهظمب اهراهظإ و ةيوجلا هتاوق يف ةقثلا بعشلا و ةحلسملا تاوقلا داقفإ (أ )

 ۰۱۹۱۷ وينوي ةميزه دعب اهئانب ةداعإ يف ىودجلا مدع

 ىلاتلاب و ةيليئارسإلا تارئاطلا ةلباقم ىلع مهتارئاط ةردق يف ةقثلا نيرايطلا داقفإ (ب)

 اهثدب لبق اهنودقفي مهلعجي امم ةيوجلا كراعملا مهوخد دنع مهسوفن يف فونخملا ثب .

 ۱ ۱ .اهئدب درجمب وأ

 ةيليئارسإلا ةدايقلا دعاس دقل و ءاريبك اًحاجن برحلا هذه يف ليئارسإ تحجن دقل

 ىدم و ةيرصملا ةدانيقلا ةيسفنب ةماتلا هتفرعم ءامهلوأ نايساسأ نالماع كلذ ىلع .

 يناثلا لماعلا امأ «نمشلا ناك امهم اهئاوجأل یوج قارتخا يأ لوبق مدع ىلع اهرارصإ

 اهئاقب نمز ةلق و اهلمع رصق ىدم و ةيرصملا تارئاطلا صئاصخب ةماتلا اهتفرعم وهف

 نمز و ليوط لمع ىدم نم ةيليئارسإلا تارئاطلا هب زيمتت ام سكعب «ةيوجلا ةكرعملا يف

 3 .ةيوجلا ةكرعملا يف لوطأ ءاقب

 سيوسلا نم سيوسلا جيلخ ىلع ةدتمملا ةيلبجلا ةقطنملا كلذل ليئارسإ تراتعا

 الإ ريثكلا برحلا هذه ىف ال ققحت دق و ءسيوسلا جيلخ ىلع ةنارفعزلا ىتح اًبونج

 ىتلا «ةفثكمل ا ةيليئارسإلا ةياعدلا مغرب انيرايط تايونعم نم لانت نأ نم نكمتت مل ابنأ

 نم لينلل ةهجوم ةيسفن اًبرح اهتقيقح ىف تناك ىتلا و ةيوجلا كراعملا ذه مزالت تناك

 .ةصاخ
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 ةيجيتارتسا ةبرض وه |منإ ديدج نم ةيرصم ةيوج ةوق ءانب نأ ملعت ليئارسإ تناك دقل
 عارذلا كلت - هلك ملاعلا اهب رخافت يتلا ةليوطلا عارذلا ىلإ هجوت «ميمصلا ىف اهيلإ هجوت

 يأ دوجو مدع يرورضلا نم ناك اذل ؛4717١ ماع عيرسلا رصنلا نم اهتنکم يتلا

 .ط /م ةهجوملا خيراوصلا وأ تالتاقلا ءاوس اهدض لمعي حالس

 «ريرحتلا ةكرعم ضوخل ةحلسملا اهتاوق دعت رصم نأ اًمامت ملعت ليئارسإ تناك دقل

 ۰۱۹1۹۰۱۹7۸ يماع لالخ يتيفوسلا داحتالا نم ةحلسألا نم اًريثك تقلت دق اهنأ و

 ةسسؤملا ريدقت ءوض ىفو .برحلا هذهلاهتاوق بيردت ىلع اهدهج تزكرابخأو
 اًريبك اًردق رصم هيف لمكتست نأ رظتنلا ماعلا وه ۱۹۷۰ ماع ناك ةيليئارسإلا ةيركسعلا
 تايمك ءوض يف كلذ و «ةيموجه تايلمعب مايقلا ىلع اهعجشي ام ءاهتادادعتسا نم

 مججحلا ىف تاوقلل ىزاجلا دادعإلاو ءايروسو رصم نم لك لع تقفدت يتلا ةحلسألا

 .ةيعونلاو

 اهيف تدبكت يتلا و ۱۹۲۹ ماع لالخ تمت يتلا فازنتسالا برح حاجن ءوض ىفو
 ةيبرعلا لودلا هب موقت موجه يأ طابحإل ططخ ا تعضو ةريبك ةيدام رئاسخ ليئارسإ

 ا اك

 ىدوكلا مسالا تذخأ يتلا و ضرغلا كلذل ةماعلا ةيليئارسإلا ةطخلا تناكو
 ربوتکآ برح لالخ هدئاق و ذئتق و ليئارسإلا ىوجلا حالسلا دئاق بئان ىلإ ةبسن «دیلب»

 :ليايف صخلتت ۳

 كوه ىاكسو موتنافلا بارسأب دحاو تقو ىف ةيبرعلا لودلا تاراطم ةمجاهم 40

 تاراطم ةمجاهم وأ ءليئارسإو ةيبرعلا لودلا نيب برا مایق ةلاح ىف كلذو

 ,  .موجه اب ةدرفنم اهمایق ةلاح ىف طقف ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نم دشح ربکآ قیقحتلو ىلوألا برحلا لحارم ىف (ب)

 ةيربلا تاوقلل ةنواعم ىأ صخت نل طقف رصم وأ ةيبرعلا لودلا تاراطم ريمدتل
 ءرتسجام اجوفلا تارثاطلا ةمهم نم كلذ نوکیسف كلذ ثدح اذإو ءاهتايلمع ىف
 .نیرایطلا بیردتل صصخ تارثاطلا نم عونلا اذهو

 خیراوصلا طئاح هم س50



 موجهلل ىلوألا تاجوملا ف روتوفلا و كوه ىاكسو موتنافلا تارئاطلا صصخت (ج)

 .ىوجلا عافدلل جاريملا تارئاطلا غرفتت نيح ىف تاراطملا فصقل

 :یتالا ىف اًساسأ موتنافلا تارئاطلا صصخت (د )

 ندرألا دودح ىلع 513 و رصم يف ناوسأ و سانب سأر تاراطم ريمدت - ١

 هذه عيمج يف ةنصحم مشد دوجول اًرظن و «ةديعبلا ايروس تاراطمو «قارعلاو

 تارمملا برض عم حالصإلا ليطعتل ةينمزلا لبانقلا مدختست اذل تاراطملا

 .ريخألاو لوألا ثلثلا ىف

 دجاوت ةلاح يف كلذ و ناوسأ راطم ىف مشدلا لبق 116 تارئاط ريمدت متي -۲

 .ءارعلا ىف تارئاطلا

 مشدلا لخادم ىلع اهطاقسإ عم ةينمزلا لبانقلاب تارئاطلا مشد ريمدت متي -۳

 ؛تادعمو تارئاطو دارفأ نم اهلخادب ام رمدتف مشدلا لخاد جرحدتت ىتح

 .اهتايحالص مدع ىلإ ىدؤي ام مشدلا لخادم ريمدت يلع لمعلا عم

 اهضارغأل بارتقالا ءانثأ ةيوج كراعم يف لوخدلا مدع تارئاطلا ىلع بجي - ٤

 ةنواعم ىأ ميدقت رذعتي ثيح يجيتارتسالا قمعلا يف ةصاخو اه ةددحلا

 .اه ةيوج

 دعب اهميعدت متي مث ليئارسإ نع ىوجلا عافدلل جاريملا تارئاطلا ةوق صخت -
 .موتنافلا تارئاطلاب كلذ

 و «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا بارسأ ىلع ةعزوم و ةعوضوم ةطنلا هذه تناك

 . واهريوطت نأ اك اهل رماوألا رادصإ نم ةعاس ۲6 دعب اهذيفنتل ةرذنم بارسألا تناك

 وءالوأ ةيبرعلا تاوقلا عاضوأل اّفو رخآل ىلإ تقو نم متي ناك اهيلع ليدعتلا ءارجإ

 تيقوت ىلع ةطخا تظفحت دقلو ءاّيناث ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا يف درطضملا ومنلل اًقفو

 لوأ ىلإ ةيوجلا طابحإلا ةبرض لجؤت البل برحلا بوشن ةلاح يف هنأ تددحف لاتقلا ءدب

 ةهبج ذختت الأ ىلع ايل اهفادهأل ةيوجلا تاعلطلا ضعب ذفنت نيح ىف ىلاتلا مويلا ءوض

 .اهءارتقال اقيرط لاتقلا
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 وج ضرأ ةهجوملا خيراوصلا دعاوق ءانب عنم -ب
 دارفألل ةياقو نم عقاوملا هذه رفوت ام ىدم تركذ نأ قبس امك ملعت ليئارسإ تناك دقل
 تادعملا ضيرعت ىغبت عقاولا هذه ةماقإ عنل اهطیطخت يف ليئارسإ نكت مل و«تادعملا و
 دارفألا ضيرعت ىلإ فدهت تناك ام ردقب اهريمدت ةلوهس ىلاتلابو ةيوجلا اهتاوق تاج
 یه و «مهب رئاسخ ربكأ لازنإ نكمي ىتح تاجما هذه تادعملا ىلع نولمعي نيذلا

 هبلطتي ىذلا تقولاو و دهجلل ةجيتن خيراوصلا تادحو دارفأ ةيمهأ ىدم اًمدقم ملعت
 يتلا تادعلا سكعب ةياغلل اًبعص مهضاوعتسا رمأ لعجي اك لاجرلا ءالؤه لثم دادعإ

 .ةلوهسب اهضاوعتسا نكمي
 ىلع اًيرود لمعي ناكف «ةمهملا هذه هقتاع ىلع ٍليئارسإلا ىوجلا حالسلا ذخآ دقل

 ءدب نم هدکأت درجمب و اهؤاشنإ يراجلا خیراوصلا عقاوم دیدحتل ةهبجلا عالطتسا

 .اهیلع هبضغ ماج بص يف روفلا ىلع أدبي هناف عقاولا ءاشنإ ىف لمعلا
 ىف الوأ أدب دقل اهؤاشنإ يراجلا عقاوملا برضل بولسأ نم رثكأ ودعلا مدختسا دقل

 نأ دجو الو «ءانبلا داوم سيدكت و رفحلا لازعأ مامتإ درجمب يأ ءاشنإلا ءدب دنع ارض ٠

 ناك ذإ خو ًءاهد رثكأ بولسأ ىلإ أجل طقف هقوعي ان و لمعلا فقوي ال بولسألا اذه
 اهتمجاهم ىف ودعلا أدبي مث ةيناسرخلا دعاوقلا بصل اهزيهجت ءدب متي ىتح عقوملا كرتي
 اذه نأ كشال و ءاّراهنو اليل اًيناث لبانقلاب و الوأ ملابانلاب اهفصق بولسأ كلذ ىف عبتاو
 .ةماقملا ةيبشخلا مئاعدلل لاعشإ نم هببسي امل «عقاوملا ريمدتل اًيفاك ناك ب ولسألا

 رهشألا لالخ خيراوصلا عقاوم ىف لمعلا فاقيإل اًيفاك بولسألا اذه ناك دقل
 -:ةيلاتلا بابسألل كلذو اًيئاہن اهتماقإ نع رظنلا فرص لب ۰۱۹۷ ۰ةنس نم ىلوألا

 .اهيلإ ةجاحلا سمأ يف دالبلا و ءانبلا تادعم و داوم ىف ةيداملا رئاسخلا ةرثك (1)

 يف فوخلا و بعرلا ثب ىلإ ىدأ امم ءاشنإلا ةيلمعب نيمئاقلا لامعلا يف رئاسخلا ةرثك (۲)
 ودعلا حاجن رداوب تحال دقل و «لمعلا كرتي مهنم اًريبك اًددع لعج و ؛مهطاسوأ
 لعج اهيضارأ ريرحت ىف رصم قحب ناهيإلا و ةيرصلا ةينطولا نأ الإ هاجتالا اذه يف
 طغض تحت اًرابن و اليل لمعلا رارمتسا ىلإ كلذ ىدأ لب ءرئاسخلاب نولابي ال عيمجلا

 مل بولسأب ىوجلا هطغض نم داز ودعلا نأ الإ «ةبولطملا عقاوملا مامتإل ىوجلا ودعلا
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 ايف كلذ ىلإ دوعنسو .عقاوملا ءاشنإ ين اًيئاهن فقوتي لمعلا لعج ام لیثم هل قبسي

 .دعب

 : تاوقلل یدالاو يونعلا قاهرالا-ج

 ودعلا ٌدبكت دقلف «ريثكلا ۱۹۱۹ ماع لالخ فازنتسالا كراعم نم ودعلا یساق دقل
 تادحوب تمت يتلا ةفلتخلا روبعلا تایلمع نأ اك «هدارفأو هتادعم ىف ةريبك رئاسخ

 «ودعلا ةلتاقم ىلع انتاوق يف ةقثلا ثبو ءودعلل ةيونعملا حورلا ةعزعز ىلإ تدآ ةيعرف
 ربتعت تناك يتلا ةيلخادلا ةهبجلل ةيونعملا حورلا عفر لب «ةيونعملا اهحور عفرو

 دقل و ؛ودعلا درط و ءانيس ريرحتل قيرطلا ىلع رئاشب ةباثمب ةحجانلا روبعلا تايلمع
 و صاخ هجوب انتاوقو هتاوق ىلع ةدودحلاو ةحجانلا روبعلا تايلمع ريثأت ودعلا.فرع

 ةيوج اًيرح نشف «تايلمعلا كلتل اذح عضي نأ دارأف ؛ماع هجوب ةيلخادلا ةهبجا ىلع

 اًبرح «ةرم لوأل تارئاطلا ترهظ ذنم ةيوجلا بورحلا خيرات ىف اهعون نم ىلوألا ربتعت
 نم ةفيثك تاراغ «سيوسلا ةانق يف انلاتق حرسم ىوس نآلا ىتح لاتق حرسم اهدهشي مل

 رياني رهشأ لالخ مويلا ىف ةرئاط ةعلط ۷۰-۱۰۰ نيب ام اهتوق تحوارت ایموی تارئاطلا

 لالخ مويلا يف ةرئاط ةعلط ۳۰۰ - ٠٠١ نيبام ىلإ تزفق مث ۱۹۷۰ سرام و رياربف و

 لبق ىهتنت و 1,۳۰ ةعاسلا نم أدبت تامجه «ماعلا سفن نم وینویو ويام و ليربأ رهشآ
 عون نم اًبرح «ىناثلا مويلا حابص ىلإ رمتست وأ ليللا فصتنم ىلإ رمتست وأ بورغلا
 .تالضع جنشتو ةدبرع برح اهنأ هب فصوت ام لقأ ديدج

 قاحلإل تاوقلا ىلإ لاتقلا ةهبجب ةددعتم ضارغأ ىلإ هتاجه ودعلاهجودقل .

 اهفاقيإ و اهب رئاسخ لازنإل ناديملا ةيعفدم تادحو ىلإ و «اهتايونعم مده و اهب رئاسخ

 اهؤاشنإ يراجلا خيراوصلا عقاوم ىلإ هعقاوم ىلع هب موقت يذلا فصقلا تايلمع نع
 يتلا تاعاطقلا دض اهنشي ناك يتلا رأثلا تايلمع بناج ىلإ اذه اهيف لمعلا فاقيإل

 ضارغألا ىلع ودعلا اهب مؤقي يتلا ةيوحجلا ت( جملا نكت ل و «روبعلا تايلمع اهيف متي
 بولسأ ءاّمامت هل ظطخم يملع بولسأب متت ت تناك انإ و «ةيئاوشع ةقيرطب متت ةفلاسلا

 هولا يلا را توس روس لح لل نأ هند فادي
 ات یاس لمعت یی ا برئ وم

 .ةفلتخملا مالعإلا لئاسو قيرط نع ةهجوملا
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 اهيلع متت ودعلا تامجه تناك اهئاشنإ يف مدقت يأ عنم و خيراوصلا عقاوم ءازإف

 اذه لثم عابتاو «لعاشلا ءاوضأ ىلع اليل لب «,سمشلا بورغ ىتح حابصلا نم ةأزجم
 «خيراوصلا عقاوم يف لامعأ يأ ذيفنت مدع ودعلل نمضي نأل اًيفاك ناك بولسألا

 مدع ىلع اًصيرح ودعلا ناك كلذ ىلإ ةفاضإلاب تقو ىأ يف فصقلل ةضرع اهعيمجف

 اذل ؛عاد نود عقاوملا ضعبل هفصق راركت ةلاح ىف كلذ و «لبانق نم هيدل ام دافنتسا
 ىلع حابصلا تامجحل عقاوملا نم اعم اًددعع ددحي ناك ذإ ءكلذ يف لثمأ اًبولسأ عبتا

 و رهظلا دعب تایجه ىف اهمظعم وأ عقاولا يقاب لمكتسي نأ ىلع ءاهلك ةهبجلا ىوتسم
 ىدل فوخلا ريثيو «ةمئاد ةفصب ءاشنالا تايلمعل هتبقارم ودعلا نمضي بولسألا اذهب
 ناك يتلا ةينمزلا لبانقلا همادختسا بناجب اذه «لمعلا ةلواح نم ءاشنإلاب نیمئاقلا
 رئاسخلا نم نكمي ام ربكأ قاحلإ و «عقاولاب لمعلا رارمتسا من ةريبك تايمكب اهيقلي
 ةفلتخم تارتف ىلع رجفنت تناك يتلا لبانقلا كلت ءاهيف لمعلاب نيمئاقلا دارفألاب

 لعجي ام ءاهيلع دوجولا ينمزلا طبرلا بسح مايأ ةعبسو ةعاس فصت نيب حوارتت
 ةينمزلا لبانقلا راجفنا نم مجنت يتلا رئاسخلا نم افوخ اًدعبتسم ارمآ عقاولا لوخد

 .ىرخأ و ةرتف نيب

 ةلودلا هلذبت يذلا دهجلا و ةيمعألا ىدم هتارباخ قيرط نعاّمدقم ملعی ودعلا ناك دقل

 تاوقلا اهمدقت يتلا ةنوعملا ىدم ملعي ناك امك «عقاوملا هذه زاجنإل تايوتسملا عيمج ىلع
 ءاشنإلاب ةمئاقلا تاكرشلل ةنوعلا عاونأ ميدقت يف نييناديملا نيشيجلا يف ةلثمم ةحلسملا
 ` هذه ءاشنال ةداجلاو ةمئاقلا انتالواحم ىودج مدعب ان راعشإ يلإ فدهب ودعلا ناك دقل

 و «ةيوجلا ةدبرعلا كلت ءوض يف ذيفنتلا ةلاحتساب دقتعن انلعجي نأ ديري ناك دقل «عقاوملا
 عقاوملا هذه ةماقإ ةيلمع ذيفنت ةبوعصب ةيركسعلا طاسوألا يف ساسحإلا بدي أدب العف
 دعب موي دادزت عقاوملاب نيلماعلا يف رئاسخلا تأدب و .ىوجلا فصقلا اذه ةأطو تحت

 هتاردق و يرصملا ناسنإلا ةميزع نأ ريغ .نيقيلا ةجردل ساسحإلا لصو نأ ىلإ موي
 تلصوت العفو ؛همادختسا نکمیرخآ بولسأ دوجو يف ترکف و «كلذل ماستست مل
 لالخ و «ةهبجلا ىلإ خيراوصلا لاخدإ ةلحرم لالخ اهمادختسا مت بولسأ نم رثكأل
 .۱۹۷۳ ریوتکآ / ۱۳۹۳ ناضمر يف ريرحتلا ةكرعم
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 روبعلا تايلمعب موقت تناك يتلا تاوقلا دض ودعلا هعبتا يذلا رأثلا بولسأ امأ

 ةوق نع تامولعم ىلع لوصحلا دصقب ام فيلراب طخ يف ودعلا عقاوم ىلع ةدودحملا

 ماج اهيلع بصي ناكف «هنم ىرسأ ىلع لوصحلا دصقب وأ يسدنملا هزيهجتو ودعلا

 ةقطنملا نإ لوقن نأ ىفكي ةيوجلا هتدبرع ىنعم فرعت نأ لجأل و ىلاتلا مويلا يف هبضغ

 فاعضأ ةعبرأب ودعلا اهفذقي ناك الثم لطر ۵۰۰ ةنز لبانقلا نم ام ددع ىلإ جاتحت يتلا

 دارفأ عضي ىتح «ةليوط ةينمز تارتف ىلع و «لقألا ىلع نزولا سفن نم ددعلا اذه

 مايقلا يف نوركفي ال مهلعجيل ةنكم ةدم لوطأ يسفنلا و يبصعلا قاهرإلا تحت عقوملا

 ءالؤهل ةيحت .رثكأ وأ هوأر ام سفن نم مهؤازج نوكيس الا و البقتسم روبع تايلمع يأب

 ةتناجه نم مهل ودعلا ههجو ام مغرب مهتايونعم مزبت م و ةانق مهل نلت مل نيذلا لاطبألا

 .مايأ ةدعل ةرمتسم لظت تناك ةيلاتتم

 -: يلي ام اهتفصو نأ قبس اك ةيوجلا برحلل ةيعيبطلا ةجيتنلا تناك

 ةقطنم هديدحت يف ودعلا ءاكذ ىلإ عجار كلذو «ةيوجلا تاوقلاب ةريبك رئاسخ لازنإ -أ

 ىدل ةقثلا طرف ىدأ دقو هقذح و هيلع بردت يذلا لاتقلا بولسأو «یوحا لاتقلا

 .ةيمويلا رئاسخلا مغرب بولسألا اذهب ودعلا لاتق يف رارمتسالا ىلإ ةيرصلا ةدايقلا

 انصح اًعقوم ١7 ددع يف كلذ و اليلو اًراهن ایام خيراوصلا عقاوم ءانب يف فقوتلا -ب

 بناجب ۱۹۷۰/4/۱ ىتح عقاوم ةماقإ ىوس رسيتي ملو اهتماقإ اًررقم ناك

 يقاب امآ ۱۹۹ ربمسید يف اهباصأ يذلا ريمدتلا نم اهتماقإ قبس عقاوم ۳ حالصإ

 ./1* و ۱۵ نيب حوارتت اهيف لمعلا ةبسن تناكف عقاولا

 .لاتقلا ةهبج يف ةدوجوملا تاوقلاب ةيرشب و ةيدام رئاسخ لازنإ -ج

 و اهقاهرإ ىلإ ىدأ ام ةنكمم ةدم لوطأ قدانخلا لخاد ءاقبلا ىلع تا وقلا ماغرإ -د

 .سوفنلا ىلإ قرطتي سأيلا لعج ىلاتلاب و «قدانخلا ضرم یمسی اهب اهتباصإ

 ۱۹۷۰ سرام ةياهن ىلإ ۱۹۷۰ رياني لوأ نم ةرتفلا لالخ ةيوجلا برحلا جئاتن تناك

 ةيوجلا ودعلا تامجه نم تاوقلا ةياقول بولسأ دجاوت ةرورض يف ایدج ريكفتلا يف اًببس

 اًرظن هیلع توكسلا نكمي ال اًرمأ حبصأ موي دعب اًموي دارفألا يف رئاسخلا ديازت نأ ذإ
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 ةيبيردتلا ماهملا ماهتإ ةلاحتسا ىلإ ةفاضإلاب اًيونعم تاوقلا دادعإ ىلع ةئيس راثآ نم هيف امل

 ةياهنلا يف ىدؤيس امم ضرألا ريرحتل ةلصافلا ةكرعملل اهدادعإ لمتكي ىتح تاوقلل

 .ديعب دمآ ىلإ ةكرعملا هذه ريخأت ىلإ

 ةيعفدم تادحو نم تاوقلا ىدل ناك ام ءوض يف و تارابتعالا هذه ءوض ىف و

 اهمجح رغصل امإ تاوقلل ةبولطملا ةياقولا ريفوت ىلع اهتاردق مدعو تارئاطلل ةداضم
 عقاوم ءانب ىف لمعلا فقوت مغربو «ةثيدحلا تارئاطلا عم لاتقلل اهتمءالم مدعل وأ

 كانه نكي / و .بسبانلا لحل ا ىلإ لوصولل اهقيرط ريراقتلا تذخأ .اًمامت خيراوصلا

 ىف كلذ متي نأ ىلع «لاتقلا ةهبج ىلإ خيراوصلا نم دودحم ددع لاخدإ یوسم لثمأ لح

 ىلإ انفضأ ولف .فلخلا ىف اًدْيج اًدادعإ لاتقلل تادحولا هذه دادعإ متي امدعب تقو برقآ

 ةردابم ميدقتب اكيرمأ مايق لامتحا نم ةيلودلا لفاحملا يف ددرت ام و قفألا يف حال ام كلذ

 اهباحصأ ىلإ ضرألا ديعت و برحلا ةلاح ىهنت طسوألا قرشلا ةقطنم يف مالسلل ةديدج

 ةيجراخ ريزو اهمدقم ىلإ ةبسن (زرجور ةردابم) مساب دعب ایف تفرع يتلا ةردابملا كلت
 و ءذئتقو ةيسايسلا ةدايقلا ماتها ىدم ءالجب انل حضاولا و «ذئتقو ةدحتلا تايالولا

 ىلإ خيراوصلا بئاتك لاخدإ ةرورضب اهتايوتسم فلتخ ىلع ةيركسعلا تادايقلا ىلاتلاب
 اًيئزج ول و اهتماقإ ررقت يتلا ةنصحلا عقاوملا زيهجت يف لمعلا رارمتسا عم لاتقلا ةهبج
 يف رارمتسالاو زرجور ةردابم نيب ةقالعلا ام نكل .دئاسلا ىوجلا فقوملا فورظل اقفو

 .ةنصحملا خيراوصلا عقاوم زيهجت

 عفادلا نأ اكيرمأل يسايسلا كرحتلا ءوض يت رصم يف ةيسايسلا ةدايقلا تنقيأ دقل
 نم نانطألا فالآ تاشمب ليئارسإ اهيف تقلأ يتلا ةيليئارسإلا ةيوجلا برحلا ءارو

 ىلإ اهحیضوت قبس يتلا ضارغألا قيقحت دعب ةياهنلا يف لوصولا وه ةرجفتلا داوملا
 اه ققحي امم «مالسلل تاثداحم وأ تاضوافم ىأ يف ةوقلا فقوم يف ليئارسإ لعج

 ةيركسعلا لئاسولا نأل اًرظن و «ةرواجلا ةيبرعلا لودلا ىلع اهبغرت يتلا ةيوستلا صرف
 ةدايقلا تأر «حلسملا عارصلا يف مات قيسنتب اعم نالمعت ناتادأ ةيسايسلا لئاسولاو

 دعاوق ءانب يف رارمتسالاب ترمأ اذلو ؛هيغبت ام ليئارسإ ىلع عيضت نأ رصم يف ةيسايسلا

 .اهدوجوب حمسي نل ىذلا ودعلا ةلتاقمل تادحولا هذه لوخد نكمي ىتح خيراوصلا

۳ - 



 ليئارسإ هيلإ فدهت ىذلا ضرغلا ءوض يف و ةيكيرمألا ةردابلا ميدقت برقل اًرظنو
 ۱۹۷۰ ویام رهش فصتنم يف - وج / د ةنماثلا ةقرفلا - خیراوصلا تادحو لوخد ررقت

 «رابت ليل اهيف لمعلا رارمتسا و خیراوصلا دعاوق ءانب يف عارسالا كلذل اًعبت ررقت و

 نکمی یتح ةيليئارسإلا تارئاطلا تایجه دض اهيف نیلماعلل ةياقولا ريفوت ةرورض عم
 .ةهبجلل خیراوصلا لوخدل ددحلا دعولا لبق بولطلا لمعلا زاجنإ

 ضعبل اهالتحا أدب و ۰۱۹۷۰ سرام يف ةيسورلا خیراوصلا تادحو تلصو دقل

 ناكمإ ىلإو «يجيتارتسالا قمعلا ىف ةدوجولا ضارغالل ةياقولا ریفوتل قمعلا يف عقاولا

 مت العف و ؛ةهبجلل اهاسر و «قمعلا ىف ةدوجولا ط /م ةيعفدلا تادحو نع ءانختسالا

 ةريعالا فلتخ نم ط / م ةيعفدملا نم ردق ربكأ دشح ليربأ نم يناثلا فصنلا لالخ

 نم انیدل رسيت وه ام لک دشح مت هنأ ةقيقحلا و مم ۳۷ مم ۵۷ مم ۰ مما ۰۰

 ضارغألا نع عافدلا ةمهم ىف رمتسا یذلا ليلقلا ادع لاتقلا ةهبج ىف ط / م ةيعفدلا

 فلأ نم برقي ام دشح مت دقلو ءرطانقلا و دودسلاک یربکلا ةيمهألا تاذ ةيويحلا

 الاش ةرطنقلا نم ةدتملا ةهجاولا ىلع دجاوت ددعلا اذهو ةريعألا فلتخ نم عفدم

 .ابونج سیوسلا یتح

 هکر اعم أدبو ۰۱۹۷۰ لیربآ ۵ لبق تایعفدلا نم لئاما دشحلا اذه لمتکا دقل

 ةصاخو ط /م ةيعفدلا لاجر هجو ىلع ةيداب ةشهدلا تناك مكل و «ودعلا عم ةيمويلا

 صقن ىلإ عجار كلذ له اولءاست و ودعلاب اهنوثدحي یتلا رئاسخلا ةردن وأ ةلق نم مهتداق

 تارئاط نآ وأ نينثالا نيب جيزم وه وأ بيردتلا صقن ىلإ وأ تادعملل ةينفلا ةءافكلا ىف

 .؟ ةحلسألا هذه تاردق قوفي ام تاناكمإلا نم اهيدل ودعلا

 تارئاطلا عم لماعتلا ىلع ةرداق ط /م ةيعفدملا نأ تحضوأ نأ قبس اك عقاولا

 ةداحلا ةروانملاب موقت ىتلا تارئاطلا امأ «تباث هاجتا و عافترا و ةعرس ىلع ريطت یتلا

 موتنافلاك اهتمجاهم بولطملا ضارغألا ىلع داحلا سطغلا وأ نارينلا نم تالفإلل

 نم هيلع فراعتملا نم ناك دقل و «ةزجاع اهمامأ فقت ط /م ةيعفدملاف كوه ىاكسو

 نم ةقلط۷۰۰ و ءةطسوتملا ط /م ةيعفدملا نم ةقلط 4٠٠ نأ ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ةربخ
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 اًحيحص ضارتفالا وأ لوقلا اذه ناك دقل «ةرئاط طاقسإب ةليفك ةفيفخلا ط /م ةيعفدملا

 :ناك دقلف هذه انتكرعم ىفامأ «ةيناثلا ةيلاعلا برا ف تمدختسا ىتلا تارئاطلا عم

 ۲۰۰۰ برضب تادحولا ىدحإ تماق دقلق «ةياغلل اًريشم ناك لب سكعلا ىلع رمألا

 ۳۲ وحن نم ةدحاو ةرئاط طاقسإ نم نکمتت لو ةطسوتلا ةيعفدملا نم ةيعفدم ةقلط
 .اهيلع موجه لاب تماق ةرئاط

 هجوأ نأ اندجوو «ةرثؤملا لماوعلا عيمج انضرعتساو لمعلا اذه لیلحتب انمق دقل

 هيدي نأب الیفک ناك فئاذق نم قلطأ ام ددع ناف اهدوجو مغرب نكل و «ةريثك روصقلا
 ۱ .ةربخذ نم قلطأ امع هل اضوع نوکت ةدحاو ةرئاط ولو

 تایلمع حاجنا ىف ببسلا یه تسيل هیرایط ةربخو ودعلا تارثاط تاردق نإ
 ىف ۱۹۱۷ برح هتکرت يذلا يسفنلا رثألا نکلو ط / م ةيعفدملا دض ىوجلاودعلا
 حاجن مدع ىلإ ىدأ ام مهم الماع لب هرخآ الماع یرخألا ىه تناك نيلتاقملا ةيسفن
 .يليئارسالا ناریطلا ةهجاوم ىف ط / م ةيعفدلا

 ناریطلاو ط / م ةيعفدملا تادحو نيب تراد یتلا كراعلا لالخ نم ی یقحت دقل

 كلذ ىف سیلو ةعجر ريغ ىلإ لوو «ىهتنا دق ط / م ةيعفدلا رصع نأ ذئتقو ىليئارسإلا

 برحلا ءاهتنا ذنم اًديدج ناديملا اذه ىف امدقي مل ايجولونكتلا و ىملعلا ريوطتلاف «ةبارغ
 . ةيعفدملا تلظف ط / م ةهجوملا خيراوصلا هاجت ايدج ريكفتلا هجتا دقل .ةيناثلا ةيملاعلا

 تازفق تارئاطلا ةعانصب ىملعلا روطتلا زفق نيح ىف تناك اك هيلع یه ام ىلع ط /م
 ىلإ لصو «تاعرسلا ىف روطت نم موي دعب اًموي هكردن و هيف نحن ام ىلإ انتلصوآ ةعساو
 .ةروانملا ىلع ةيلاع تاردق ىلإو .توصلا ةعرس لاثمأ ةثالث

 نم هعنم وأ ةيوجلا ودعلا تارجه فاقيإ ىف ةلئاما اهدادعأب ط / م ةيعفدلا لشف ىدأ

 خيراوصلا عقاوم ءانب ف لمعلا فقوت ىلإ اهزيهجت ىراجلا ط / م خيراوصلا عقاوم فصق
 دارفألاب ةيداملا ةنواعلا ميدقت لثم تلذب ىتلا دوهجلا حلفت لو ظوحلم ءطبب همامتإ وأ
 قفألا ىف حالو ؛مامألا ىلإ لمعلا ةلجع عفد ىف ءانبلاب ةمئاقلا تاكرشلا ىلإ تادعملاوأ
 ىلع ةدوقعم تناك ىتلا لامآلا كلذل اعبت ترابناو .ةنصحملا عقاولا ءانب ىف اًمامت لشفلا

 امد



 ىتلا تارابتعالا ءوض ىف ط /م خيراوصلا تادحو لوخد ةيمعأل اًرظن هنأ الإ ءاهئابنإ

 مادختسا ىف ريكفتلا ةرورض فقوملا مزلتسا .ةيكيرمألا ةردابملا ةصاخو اهتركذ

 . وه هيلإ لصوتلا نكمأ ىذلا لا ناكو .ةهبجلا ىلإ خيراوصلا لاخدإل رخآ بولسأ

 تاليكشتلا عيمج تكراش دقف رسيتملا ريصقلا تقولل اًرظنو «ةيناديم عقاوم ةدع ءاشنإ

 خيراوصلا تادحو عقاوم نأ ريغ «عقاوملا هذه ءاشنإ ليبس ىف ةقراخ دوهجب ةيناديلا

 ةليسو ىأ-خي يراوصلل قالطإلا تادعمف «هؤافخإ نكمي ال ىذلا عونلا كلذ نم

 نم لعجي ام ءصاصخ ىسدنه زيهجت ىلإ جاتحتو «صاخ لكش ال خوراصلا قالطإ
 برغ ءامسلا ىلع ةيوجلا ةدايسلا كلتمي ودعلا ناريط ناك الو «مقولا ءافخإ بعصلا

 «یرخالا ىه اهفصق ىف أدبو «عقاولا هذه ديدحت نم هعالطتسا لئاسوب نكمت دقف ةانقلا

 اهحالصإ لهسلا نمو الو ةدودحم اهرئاسخ تناكف ةيناديم عقاوم األ اًرظن هنأ الإ

 .اًيناث

 ويام ۱۵۰۱6 ۰۱۳ ی لایل تددحت هركذ قبس ىذلا ةيسايسلا ةدايقلا رارق ءوض ىف و

 متي دادعإلا أدب و «لانقلا ةهبج ىلإ ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا تادحو لوخدل ۰

 برست هنأ يف كشال خيراتلا اذه نأ الإ «ةمات ةيرس ىف و كلذل تايوتسملا لك ىلع

 اًضارغأ و اًمجح ىوجلا ودعلا لاتق ىف یجافلا رييغتلا كلذ ىلع ليلدلاو ءودعلا ىلإ

 ىلع ىوجلا ودعلا طاشن ناك ةنودملا يتاركذم عقاو نمو «طقف نيمويلا نيذه لالخ

 نم ةرتفلا ف كلذ و مويلا يف ةرئاط /ةعلط 7٠-٠٠١ نيب حوارتي اًدودح لاتقلا ةهبج .

 هنأ الإ ةرئاط ةعلط 1۰ ىلإ لصوف ویام ۱۲ موي لالخ لق مث ۱۹۷۰ ويام ۱۱ ىلإ ويام ۸

 تناكو مک ١5 عافترا ىلع ةانقلا برغ مك ۲۰ قمعب عالطتسا ةعلطب ماق مويلا اذه ىف

 «ةيرصملا ةهبجلا نم ريبك قمع ىلإو حوضوب ضارغألا ديدحت و دعلل رسيت ةعلطلا هذه

 ىراجلا خيراوصلا عقاوم ةصاخو«ةيرصملا ةهبحجلا قمع ىف رودي ام ةفرعم ضرغلا ناكو

 .فلخلا ىف اهزيهجت

 دقلف -ةهبجلل خيراوصلا لوخد نع ودعلل تبرست ىتلا تامولعملا ءوض ىفو
 ىموي ترمتسا ةزكرم ةيوج تایجه ۱۹۷۰ ويام ۱۵۰۱6۰۱۳ مايأ ةهبجلا تدهش

 تغلب ةزكرم تامجه ةدعب ويام ۱۳ موی لالخ ودعلا ماق ذإ ةعاس 7 4 ةدل و يام ١٠4

Vé 



 ىلع اساسأ هموجه مويلا اذه لالخ ودعلا زكرو «ةرئاط / ةعلط ۱۵۰ مويلا لالخ

 شيجلا ىف ط / م ةيعفدملا تادحو ىلع ىوجلا هدوهج ازکرم .ط / م ةيعفدملا تادحو

 اهتوق ىف تغلب ةزكرم تامجه ودعلا هجو ويام ٠١ موي ىناثلا مويلا فو .ینادیلا یناثلا

 ىلإو«ةيناديملاو ةنصحلا خيراوصلا عقاوم دض اًّساسأ اههجوو «ةرئاط / ةعلط ۰

 هدوهج زكرو «عقاوملا هذه ىف ىراجل ا لمعلا ةيامحب ةمئاقلا ط / م ةيعفدملا تادحو

 ويام ۱۵ موي ىلاتلا مويلا فو .يناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق ىلع مويلا اذه لالخ ىوجلا

 ىتلا ضارغألا سفنل ةرئاط / ةعلط 17١ اهتوق ىف تغلب ةزكرم تامجه ودعلا هجو
 .اهركذ قبس

 برضل ةليسو هطاشن نم ذختا ليللا لالخ ودعلا نأ وه رظنلا تفلی ام نأ ريغ

 هل قبسي مل لمع وهو «تاكرحتلا عنم ضرغب كلذو «قرطلا ىلع ةکرحتلا تابرعلا
 هدوهج نم اًءزج ودعلا صخ دقل «ىوجلا هطاشن أدب ذنم لاتقلا ةهبج ىف لبق نم ليثم

 اهفصقب كلذو ءاليل ةكرحتم تابرع ىأ صانتقال صنق تايرود ةئيه ىف لمعلل ىوجلا

 حجن دقو ءاهيلع نيشنتلل افده ةكرحتملا تابرعلا راونأ نم اًدختم ضرأ وج خیراوصلاب .
 تابرعلا ريمدت ىف هحاجنو اذه يليللا هطاشن ىدأ دقلف ءاًريبك اًحاجن كلذ ىف ودعلا

 فقوت ىلإ ىدأ امم هراونآ نودب كرحتلا ىلع ةكرحتملا تابرعلا رابجإ ىلإ اليل ةكرحتملا
 .لاتقلا ةهبج ىف تاكرحتلا

 ۱۹۷۰ ويام ۱۵۰۱4 ۰۱۳ مايأ لالخ ةزكرملا هتابرض ءارو نم ىعسي ودعلا ناك دقل

 : ليام ىلإ

 وأ اهنم ةنصحملا ءاوس «خيراوصلا عقاوم ىف تاءاشنإلا عاونأ عيمج ىف لمعلا فاقيإ - أ

 | .اهزيهجت ىراجلا ةيناديملا

 خيراوصلا عقاوم ةياقوب ةمئاقلا ط ١م ةيعفدملا تادحوب ةريبك رئاسخ لازنإ - ب

 مرحي ىتح ةيناديملا شويجلا ىف تاوقلا ةياقوب ةمئاقلا كلت وأ اهؤاشنإ ىراجلا

 رشابلا عافدلا ريفوت ىف اهتنواعم نم لاتقلا ةهبج ىلإ اهوخد دنع خيراوصلا تادحو

 .اهنع

۵ - 



 ةديدج نكت مل بيلاسأ ط ١ م ةيعفدملا تادحو ىلع هموجه ىف ودعلا مدختسا دقل

 عجار وه ام دقب اهيلع نولمعي نيذلا لاجرلا ىلإ اعجار صقنلا نكي لو «ةيضرم نكت

 .لبق نم هحيضوت قبس اك روطتلا ةقحالم نع اهتايعون فلخ ىلإ لوألا ماقملا ىف

 تيتوأ ام لكي ودعلا تاراغ ءادشألا اهلاجرب ط | م ةيعفدملا تادحو تمواق دقل

 ترمتساو هدارفألاو تادعلا ىف اًيبسن ةريبك رئاسخ تدبكتو «شأج ةطابرو مزع نم

 نم وه نظ «رئاسخ نم ودعلا اهب هقحلأ ایب ةثباع ريغ فورظلا كلت مغرب اهبجاو ىدؤت
 . .لاتقلا ةهبج وج هل نيدي ىتح مهتميزع طيبثت ىلإ ىدؤتس اهنأ هتيحان

 عافد ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجتب لوخدلا نأ ةيسايسلا ةدايقلل حوضوب رهظ دقل
 یف ۳ ماس «لدعم ۲ ماس.ط / م ةهجوم خيراوص ةبيتك ۱۳ ددعب ددحت ىذلاو ىوج

 : ةيلاتلا بابسألل هيرايط تايناكمإو «ةيوجلا ودعلا ةوق ءوض ىف اليوط

 ىلإ ةفاضإلاب اهؤاشنإ هتني مل دارفألاو تادعملل ةياقولا رفوت ىنتلا ةنصحملا عقاوملا -أ

 .اهيف لمعلا عنمل وأ اهريمدتل امإ ايموي ملابانلاو لبانقلاب اهفصقب ودعلا مايق

 رئاسخلا ةرثك ىلإ یدویس مامألا ىف ةيناديم عقاوم ىف خيراوصلا تادحو دجاوت - ب
 ضاوعتسا رسي ام هنم دجوي ال تقولا كلذ ىف امهالكو «دارفألاو تادعملا ىف

 عيمجت رتس تحت ةيناديم عقاوم ىف خيراوصلا عیمجت دجاوت ررقت اذل ؛رئاسخلا هذه

 مو یدعلا ةهجاوم ىف مامألل كرحتي هدومص ةجردو «هتاناكمإبو ةرهاقلا خيراوص

 .كلذ ذيفنتل خيرات دعب ددحتي

 نم لقصتو ديزت ةرهاقلا ىف ةهبجلا ىلإ اشوخد ررقلا خيراوصلا تادحو ترمتسا
 ةيوجلا هبرح ىف ودعلا رمتساو «طاشن و دجب اهتادعم ةءافك عفر ىلع لمعت و ءاهبيردت

 حوارتتو «نيرايطلاب قاهرإلا لحي امدنع اًنايحأ لقت و ةدبرعلا ةجردلانايحأ دادزت ةدشب

 أدب خيراتلا كلذ ذنمو «ةرئاط / ةعلط ۳۰۰ ىلإ ةرئاط / ةعلط ۱۵۰ نيبام ةيمويلا هتاعلط

 مساب ةفورعملا و ةرطنقلا لاش ةقطنملا و ديعسروب ةنيدم ىلع ىوجلا هفصق زكري ودعلا

 تايوان



 تابرعلا برضو قرطلا ىلع تاكرحتلا ةبقارمل يليللا هطاشن رمتسا اك «شرحلا رسج
 عافد ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عیمجت لوخد هيف ررقت ىذلا دعوملا ءاج نأ ىلإ .ةكرحتملا
 ةبيتك ۳ و «لدعم ۲ ماس زارط نم خيراوص ةبيتك ۱۳ نم اّوکم ناكو «ةهبجلا ىلإ ىوج
 .ريغال طقف نيءاول ىف ةلكشم ۳ ماس خيراوص

 سطسغأ ۷ موي تفقوت ىتلا ةيوجلا برحلا ةياهن ىلإ ةيادب عمجتلا اذه لوخد ناك

 ليئارسإ و ةيبرعلا رصم ةيروهمج نم لك لوبق و رانلا قالطإ فقو لوبقب ۰
 ةيادب و «لاتقلا ةهبج ىف ىوقلا نازي ةبسنلاب ىرخأ ةيادب ىلإ ةيادب و ةيكيرمألا ةردابملل
 ةيوحا ةوقلا ريمدت نم ۱۹۷۳ ربوتكأ ف نكمت ىذلا خيراوصلا طئاح ةماقإل ةديدج
 . .ةيليئارسإلا

 :فازنتسالا برح لالخ تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا كراعم

 اهرود زربأ نأ نود تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا كرتأ نأ بسانملا ريغ نم نوكي دق
 اولمع نيذلا لاجرلا ءالؤمل ءافولا نم عونك فازنتسالا كراعم ىف هتدأ ىذلا ةريبكلا
 قبس امكف .يليئارسإلا ىوجلا حالسلا عم مهاتق ءانثأ ءامدلا نم ريثكلاب اوحضو ءاهيلع
 ويلوي ۲٤ موي وج / ضرأ ةهجاوملا خيراوصلا نم لاتقلا ةهبج تلخ دقل تركذ نأ
 ةلوئسملا ربتعت تقولا كلذ ذنم تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تادحو تأدب و ۹
 سيوسلا ىلإ الامش ديعسروب نم لاتقلا ةهبج ىف ضارغألا و تاوقلل ةياقولا ريفوت نع
 «ةيليئارسإلا تارئاطلا اًيموي لتاقت نأ اهيلع ناك ةياقولا ةمهمب اهدارفنا ءازإ و .ابونج
 .اهريمدت ىلع ةدهاج لمعت نأو ءاط یدصتت نأ و

 ىوتسم ىلعةدوجوم ىهو ةيمويلا كراعملا هذه تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تلخد
 ةددعتم تركذ نأ قبس اکو «يناديملا شیما ىلإ ةاشملا ةبيتكلا نم اهلك ةلتاقملا تادحولا
 تسيق اذإ ةفلتخم تايعون اهلكو ءمم ٠٠١ عفدملا ىلإ مم ۱۲,۷ شاشرلا نم ةريعألا
 ىدصتت نأ كلذ مغر اهيلع ناكو .ةشيدحلا تارئاطلا هيلإ تلصو يذلا مدقتلا ىدمب
 .لتاقتو ودعلل

 ةيليئارسإلا تارئاطلا عم مهلاتق ءدب ذنم تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا يلتاقمل رهظ دقل
 مهنأ 1954 ريمسيد ىلإ 1479 ويلوي نم ترمتسا يتلاو «ىلوألا فازنتسالا كراعم يف
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 ءاهنع نوعفادي يتلا ضارغألا وأ تاوقلاب رئاسخ ىأ قاحلإ نم ودعلا عنم ىلع نورداق

 عم «ناجرو لاو ريتسم ربوسلاو ريتسملا ةصاخ «تارئاطلا نم ةليئض ةبسن ريمدت عم

 نأ الإ ؛ةروانملا ىلع ةيلاع ةردق نم امل ال اًرظن ؛جاريملا تارئاطلا ريمدت يف حضاو زجع

 ريساوم ةنوخس ةلكشم اهمهأو ةحلسالا يف ةدوجوملا صئاقنلا نم ريثكل نطف ودعلا

 هموجه يف لمعي أدبو برضلا يف رارمتسالا ىلع اهتردق مدع ىلإ يدؤيامم «عفادملا

 فقوت ةلحرم ىلإ عفادملاب لوصولاو ةيحان نم رئاخذلا كالهتسال ةروانملاب عادخلا ىلع

 دح ىلإ اًحاجن بولسألا اذه هل ققح دقل .هضارغأ ةمجاهم يف أدبي مث ءاهتلق وأ نارينلا

 .هيرايط ىوتسم فعضل اًرظن ةدودحم تناك رئاسخلا نأ الإ ءام

 كوه ياكسو موتناق عاونأ نم ۱۹۷۰ ماع لئاوأ يف ةيكيرمألا تارئاطلا لوصو ىدأ

 ءاّمامت ةزجاع عاونألا عيمج تفقو اذإ .تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا مامأ فقوملا دقعت ىلإ ۱

 حاجن نم «رثأتت تارثاطلل ةيعفدلا لاجر تایونعم تتابو «ةثيدحلا عاونألا هذه مامأ

 ةداضملا ةيعفدلا لاجر أدب حاجنلا كلذ ءازإو «ةثيدحلا تارئاطلا هذه مادختساب ودعلا

 ضعب تحبصأو «تايعونلا هذه عم كابتشالا بولسأ ريوطت ىلع نولمعي تارئاطلل

 تمدختسا دقل .ودعلا ريمدتل ةمئالم تاليدعت.نم اهيلع لخدأ ایب ةميدقلا بيلاسألا

 تنكمتو «سطغلا ةيوازو ودعلا موجه بولسأل اّقفو اهليدعت دعب ةيطخلا تالالغلا

 يتلا عقاولا كلت «ط /م ةيعفدملا عقاومل ةياقولا ريفوت نم بولسالا اذهب تادحولا

 بيلاسأ ريوطتب ةيعفدملا لاجر نكمت اك .يوجلا ودعلا موجه اًيسيئر اًقده تحبصأ

 نارينلا حتف يف رارمتسالا ناكمإو عفادملا ةنوخس ةلكشم ىلع بلغتلا نم نارينلا ةرادإ

 دعب مويلاو ىرخألا ولت ةدحاولا هتایجم لشن ىلإ ىدأو ودعلا لهذأ ام ءودعلا ىلع

 .رخآلا

 رسج ةقطنم يفف - اًدودحم وأ افیعض اهنع عافدلا ناك يتلا نكامألا يف ودعلا حجن دقل

 ىلع رطيسيو ةلزنملا ةريحبو ةانقلا نيب عقيو رتم۲۰۰ نع هضرع ديزيال يذلاو شرحلا

 ةمئاقلا ط /م ةيعفدملا ةلق مغرب اًميعض ودعلا حاجن ناك ءديعسروب ةيليعامسإلا قيرط

 «تارثاطلل ةداضلا ةفيفخلا ةيعفدلاو تاشاشرلا ضعب نع ةرابع تناك يتلاو عافدلاب

 اهيلع هبص ام مغرو رهاظلا فعضلا اذه مغرو «عطق ٠ نع اهتلمج يف ديزت ال يتلاو
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 ةطقنلا حزحزتت ملف ءاّيموي ةمئاد ةفصب نازوألا فلتخ نم لبانق نم ودعلا اهيلع هبص
 كلذك «لاطبألا ءالؤه ةيحت - اهاجر ةميزع زتهت لو ءاّدحاو اّربش شرحلا رسج يف ةيوقلا
 ضارغألا كرت نم رفم نم همامأ دج لو ءاّدودحم ودعلا حاجن ناك قيفوتروب ةقطنم يف

 ةداضلا ةيعفدملا نارين نع اًديعب قيفوتروب ةنيدم ىلع هلبانق بصيل ةيركسعلا عقاولاو
 مادختسال اًرظن داكلاب الإ قيفوتروب ةقطنم ىلإ لصت ال اهنارين تناك يتلا تارئاطلل
 .ةنيدملا فصق يف ةيلاعلا تاعافترالل ودعلا

 ۰1۹۷۰ ويام ١5 ۰۱6 217“ مايأ تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا كراعم خيراتلا ىسني نل
 ةهبجلل يوج عافد ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت لوخدل تددحت يتلا مايألا كلت
 تادحو ىلع مايألا هذه لالخ هبضغ ماج بصف «ودعلا ىلإ یمن يذلا تيقوتلا كلذ
 عقاوملل ةياقولا ريفوتل اهعاض وأ تذختا دق تناك يتلا تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا
 نل مايألا هذه نأ كشال .ةهبجلل هلوخد دنع خيراوصلا عيمجتلو اهؤاشنإ يراجلا
 تناك اهنإف ؛ةرارمو ملأ نم اهيف ناکام مغربف تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا لاجر اهاسني

 ليوط قيرط وه ایناو نيا رمألاب سيل رصنلا قيرطو «رصنلا قيرط لعالمأو اًرون
 .مدلاو قرعلاب الإ هيلإ لوصولاو هزايتجا نكمي ال بعص

 مو ءامهيلع ایهیلع ودعلا اهب ماق ءاجوه تامجحل سيوسلاو ديعسروب اتنیدم تدمص دقل
 ةمئاقلا تارثاطلل ةداضلا ةيعفدملا تادحو ريمدت ىوس تایجما هذه نم هضرغ نكي
 «ةيوجلا ودعلا ةدبرع نم ريثكلا نيتنيدملا اتلك تساق دقل .ندملا هذه نع عافدلاب
 نيب زییمت نود اٌفازج هلبانق اهيلع ودعلا يقلي ناك يتلا ءسيوسلا ةنيدم صخألابو
 اهعضول اًرظن «سيوسلا نع لماكتم عافد قيقحت ةبوعص كلذ يف هدعاس هضارغأ
 ريفوت نكمأ ضيقنلا ىلعف ديعسروب امأ .ةقاتع لبجو سیوسلا جیلخ ةبسنلاب يفارغجلا
 عافدلاب ةمئاقلا ىوجلا عافدلا تادحو ىلإ هماتها ودعلا هجو اذلو ؛اهوح يوق عافد

 (۱۸۱۷ تعس ىلإ ۱۱۰۰ تعس) نم ةرتفلا يف ۱۹۷۰ ويام لوأ موي اهمجاهف ءاهنع
 ةيعفدملا عقاوم ىلإ هموجه هجوو «ةرئاط 7-8 نم لك تاعومجم يف ةرئاط ۸۲ ددعب

 تادحولا تدصتو انیتنراکلا يطوباقلا - داؤفروب يف تارئاطلل ةداضملا ةطسوتملا

 ةدودحم رئاسخب الإ تادحولا بصت لو ىرخأ تبيصأو ةرئاط هل تطقسأو ودعلل
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 اذهب اهيلع هتامجه رركي مل ودعلا لشف ءازإو ءویام ۲ موي حابص لبق اهضاوعتسا نكمأ
 یتح ۵/۳۱ موی ۰ تعس) نم موجه اب ودعلا ماق ثيح 0/۳۱ موی الا لقثلا

 تارثاط ۲-٤ نم لک تاعومج يف ةرثاط ۸۰ ةوقب مويلا سفن نم (۱۹۰۰تعس)

 ندلا يقايب ةنيدلا طبرت يتلا يرابكلاو ط /م ةيعفدملا تادحو ىلع هموجه اًركرم

 دقف ةرثکب كوه ياکسو موتنافلا تارئاط مادختساو موجهلا فنع مغرو «ةرواجملا

 اوفقو نيذلا لاجرلا ءالؤه ةيحت ةدودح تادعلاو دارفألا يف تادحولا رثاسخ تناك

 مهفقوم نع مهئانثإل مهیلع ةقراح لا خیراوصلا وأ ملابانلا ءاقلاب اولابی لو مهعفادم فلخ

 ءانبأ نم ءادهشلا حاورآ ىلع مالسو یدعلا دض لاتقلا يف هنوفقی اوناک يذلا «بلصلا

 لثم عورآ اًعيمج انل اورطسو «مهتمآ دجو ةزع لیبس يف اودهشتسا نيذلا ط /م ةيعفدملا

 .ءادفلاو ةيحضتلا يف
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 سماخلا لصفلا

 ةهبجلا ىلإ اًيناث دوعت خيراوصلا

 عقاوم ىف خيراوصلا تادحو لوخدل ۱۹۷۰ وینوی ۳۰و ۲۹و۲۸ ىلايل تددحت
 ةيرسلاو نمألا تاطایتحا عيمج تذختاو «ةرهاقلا خیراوص عيمجت ةيامح تحت ةيناديم

 ' لمتكي نأ لبق وأ ةكرحتم ىهو ودعلا اهمجاهيف تادحولا كرمت فشكني ال ىتح
 جوف ذإ ءاهنم اًيولطم ناکام تاطايتحالا هذه تققح دقو ءةكرعملا ضرأ ىف اهدوجو

 ىف مويلا اذه ناكو «ةهبجلا ىف خيراوصلا تادحو دوجوب وينوي ۳۰ موي حابص ودعلا
 ةيوجلا تاوقلاو ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت نيب ءاقل لوأ وه هسفن تقولا

 ةيليئارسإلا
 سورد نم دافتسم دیدج یکیتکت بولسأب متي ءاقل لوأ وه ءاقللا اذه ناك

 ةفداصملا ديلو نكي مل «یرصم ركف نم قثبنا یرصم بولسأ هنأ هللا دمحنو «یضاا
 تل ئتلا رئاسخلاو تاسكنلا بابسأل ةضيفتسم ةساردل ةجيتن ناك امن «ةيئاوشعلا وأ
 ام مغربو «تقولا كلذ یتح ۱۹۲۷ ماع ذنم اه اتق لالخ یوبا عافدلا تادحوب

 نم هب ىنغتي امو ليئارسإ نمأ ىلع ةرهاسلا نيعلا هتارباخم ةردق نم ودعلا هب قدشتي
 لوخد فشك ىف اتلشف نيتليسولا اتلك ناف ةليوطلا عارذلا كلت ةيوجلا هتاوق ةردق
 حاجن ىلع ةلالد وه امنإ كلذ ىف هتارباخم لشف نأ كش الف «ةهبجلا ىلإ خيراوصلا عيمجت
 كرحتل عضو ىذلا طيطختلا ةمالس یو «مهتبقارمو ودعلا تبك ىف ىرصملا انزاهج
 ىوجلا عالطتسالاب اهمايق مغرب ةيوجلا هتاوق نأ اك «ةهبجلا لوخدل خيراوصلا تادحو
 نأ ابک ءاهدوجو مغر خيراوصلا تادحو دوجو فشتكي ملف وينوي ۲۹ موی ةهبجلل

 خيراوصلا طئاح ٦ م - ۸۱ ست



 ' ملف ءائيش ودعلا نغت مل باسح فلأ اه انلمع املاط ىتلا 56709015 راعشتسالا ةزهجأ

 .تادحولا كلتل ىنورتكلإلا ثاعبنالا نم ءىش طاقتلا نم ةزهجألا هذه نكمتت

 ةعلطب اًركبم هأدب ةهبجلل ىوج عالطتساب ۱۹۷۰ وينوي ۳۰ موي حابصودعلا ماق

 مث 1٠١( تعس) ىرخأ ةعلطب اهبقعأ (۸۰۰ تعس) ةبارق كلذو «ريوصتلل عالطتسا

 ةجيتن ةهبحلا ف خيراوص تادحو كانه نأ هل دكأت امدعب ىنورتكلإ عالطتساب اهالت

 تناك ىتلا خيراوصلا تادحو عاعشإ طاقتلال ةجيتنو «ةيحان نم ريوصتلاب عالطتسالل

 ۱۲۵ غلب مويلا ف ودعلا طاشن نأ مغربو «مويلا كلذ حابص ذنم ودعلا لاتقل ةزهاج

 خيراوص عيمجت ىلإ حابصلا ذنم ههجوي مل ودعلا ناف اًيبسن ريبك ددع وهو «ةرئاط ةعلط

 عالطتسالل ةجيتن ضرألا ىلع عاضوألا ديدحت هل مت ىتح ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا

 ودعلاف «خيراوصلا عيمجت ةمجاهم طخ یو مامتإو هب ماق ىذلا ىنورتكلإلاو ىوجلا

 ودعلا زكر دقلو «تادحولا عقاومب افراع ناك اذإ الإ موجه ىأب مايقلا ىلع لبقيال

 نكي ملو ءةرطنقلاو شعلا سأر نيب ةعقاولا ةقطنلا ىلع حابصلا ذنم ةيوجلا هتامجه

 هطاشن رارمتسا وه هببس ناك انإو ةقطنملا هذه ىف ةدوجوملا تاوقلا فصق وه ضرغلا

 ناك العفو هدوجوب سحأ ىذلا ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت نع اًديعب

 جراخ ةيوجلا هتامجه هيلع ودعلا زكر ىذلا عاطقلا كلذ ةهبجلا نم ىلامشلا عاطقلا

 .ريمدتلا قطانم

 خيراوص عيمجت ىلع ودعلل موجه لوأ أدب ۱۹۷۰ وينوي ۳۰ موی 11٠١( تعس

 ودعلا أدب ةلغاشلا فادهأو لخادتلا نم ةفيثك ةراتس تحتف ى وج عافد ةنماثلا ةقرفلا

 ىاكسو موتناف ةرئاط ٠١ وحنب ةقرفلل خيراوص 40 ل رسيألا بنا ءاول ةمجاهم ىف

 بئاتك نم ةبيتك ىأ ةباصإ ىف ودعلا حجني لو «ةقيقد ٠١ ةدل ةمجملا ترمتساو كوه

 .ةدحاو ةبيتكل راذنإلا زاهج هباصإ ىوس اهمجاه ىتلا ءاوللا

 -موتناف) ةدكؤم نيترئاط ريمدت نم ةيوجلا ةمجما هذه ىف ءاوللا بئاتك تنکعو

 .انتاوق دي ف یرسآ ودعلا ىرايط نم ۳ طبهو «ةدكؤم ريغ ىرخأ ةرئاطو (كوه ىاكس

 ءاوللا ةهجاوم ىلع موجهلا زيكرت ف صخلتت ءاوللا ىلع موجهلل ودعلا ةطخخ تناك دقل

 صصخ دقو «بنجلا اذه بئاتك ريمدت ضرغب ءاولل رسيألا بنجلا ىلع زيكرتلا عم .
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 ةيلاتقلا ةءافكلا رثأتت لو ةمجم لا هذه تهتناو .تارئاط عبرأ نم ةعومجم ضرغلا كلذل

 .ءاولل

 ةقرفلل نميألا بنجلا ءاول ىلع ودعلل ةيناثلا ةمجهلا تأدب (۱۱۳۰ تعس) ىفو

 تاعومج ىف موتنافو كوه ىاكسو جاريم ةرئاط ؟ وحنب خيراوص ٩۷ ءاوللا

 اذه ةلغتسم دياف ةنيدم هاجتا ىف ىريكلا ةرملا تاريحبلا قوف تارئاطلا تبرتقاو «ةيلاتتم

 اهفشک نكمأ دقف كلذ مغربو ءادج ضفخنلا عافترالا ىلع ناريطلا ىف ىئاملا حطسلا

 الإ .تادحولل هنيح ىف اهنع غالبإلا متو «راذنالاو رادارلا تادحو ةطساوب ايرادار

 ودعلا تدعاس دق ةقيمعلا ةيدوألا نم ديدعلا اهللختي ىتلا ةعفترملا ضرألا ةعيبط نأ

 ءاوللا تادحو نكمتت نأ نود خيراوص ٩۷ ءاولل ةيمامألا بئاتكلا نم بارتقالا ىف

 اذه ىف حاجنلا نم تادحولا ةمجاهم ىف هبولسأ رييغتب ودعلا نكمت دقلو ءاهفاشتكا نم

 ةمجاهم ىف همدختسا ىذلا ديدجلا هبولسأ ىلإ اًعجار ةرملا هذه هحاجن نكي مو «عاطقلا

 نأ نود بارتقالا ىف ايازم نم ضرألا هل هتمدق ام ىدم ىف وأ طقف خيراوصلا بئاتك

 ةأدابملا مازتلا مدعو ددرتلا ردقب خيراوصلا هيجوت تاطحم ةطساوب اًيرادار هفشك متي

 ريمدتو ءاولل لوألا قسنلا بئاتك ةمجاهم نم ودعلا نكم ام .تادحولا ةداق ةطساوب

 اذه ىف هيف ودعلا حجن ىذلا موجه لا وه اذه .خيراوص ىتبيتك ىف رادارلا ةيرس مظعم
 نيتبيتكلا ىف لاتقلا مقطأ ادئاق امهو «ىمجعلاو اطش لتاقلا نم لك دهشتسا دقل «مويلا

 لاجرلا ءالؤه یصم ءانبآ لتاقم نم ددع مهعم دهشتساو موجما تقو ركذلا ىتفلاس

 ةفوشكم مقاوم ىف ودعلا نولتاقي مهو اولذاختی لو اولابی لو ءرصمل مهسفنأ اوبهو نيذلا

 راسحناب ودعلا عم لوألا مويلا لاتق ىهتنا (۱۹۰۰ تعس) ىفو.ةياقو ىأ مم رسیت ال

 ودعلا ىرايط طوبهو انتاوق نم ىأر م ىلع ةيليئارسإلا تارئاطلا ريمدت ىدأدقل "

 ةيوج ةكرعم لوأ تدهاش ىتلاو ةهبجلاب ةدوجوملا انتاوق تايونعم عفر ىلإ تالظملاب
 .ةيليئارسإلا تارئاطلاو خيراوصلا تادحو نيب

 تادعملا فو طابضلا ىف ةصاخ / دارفألا ىف ۱۹۷۰ وينوي ۳۰ موي رئاسخ تلاه

 نأ نم اًفوخاًيناث تادحولا هذه ةدوع ىف ايدج نوركفي مهلعج ام «نیلوئسلا -

 هك



 ىعم شفانتو ذئتقو ىوجلا عافدلا تايلمع ةبعش سيئر رضح العفو «رئاسخلا رركتت
 فقولا ةساردب ةحلسملا تاوقلا برح ناكرأ سيئر نم فلكم هنأ ىنمهفأو اًيصخش

 دارفألا ىف رئاسخلا اهزربأ ناك ىتلاو اهددع ىتلا لماوعلا ءوض ىفو «ةعيبطلا ىلع

 فقوملا مزلتسي ةرسيتملا تادحولا ةلق ءوض ىف ةرظتنملا رئاسخلا تالامتحاو تادعلاو

 هتمهم ىدأ ةهبجلل لسرأ ريبك نيمك الإ وهام ثدح ام ربتعيو فلخلل عيمجتلا ةدوع

 تحضوأ ةينفلأو ةيكيتكتلا هيحاون عيمج نم فقوملل قيقد ليلحت دعب انهو .اًيناث داعو
 بناجلا ىف نوكي نأو «رثاسح كانه نوكت نأ دبالف «لاتقلا ىف ىداع رمأ ثدح ام نأ هل

 ام لدب نيتبيتكب اندادمإ نأو ءرئاسخ نودب برح كانه تسيلف ءاًضيأ رئاسخ رخآلا

 تالامتحا نأو «ةلبقملا مايألا ىف ودعلا عم حجان لاتقب موقن نأ انل رسییس امههتباصإ مت

 هتردق عمجتلا تبثي ىتح نييرخأ نيتنثا وأ ةبيتك نم رثكأ نوكت نل كلذ دعب رئاسخلا
 ةباصإ نم الإ كلذ دعب ودعلا نكمتي ملف «ريدقتلا اذه حص العفو یدعلا حامج حبكيو

 .ةدودحم تناك ةرملا هذه ىف دارفألا ىف رئاسخلا نأ ريغ «نييرخأ نيتبيتك

 ىدمب سيق اذإ الشاف الاتق ودعلا رظن ةهجو نم ۱۹۷۰ وینوی ۳۰ موي لاتق ربتعی
 دحأ همامآ ناكو «ةهبجلا ىلإ خیراوصلا لوخد لبق اهضرف یتلا ةيوجلا برحلا ىف هحاجن

 وهو رئاسخلل ایشاح اًيئاهن خيراوصلا تادحو لاتق نع داعتبالا امإ : ةيتآلا لولحلا

 «ةيوجلا هتاوق ىف رئاسخ لبقتو خيراوصلا تادحو لاتق ىف رارمتسالا وأ_نينض اهيلع

 ىرخأ بيلاسأ عابتاو «رئاسخلا بابسأ ةساردل خيراوصلا تادحو ةمجاهم ىف ثيرتلا وأ

 تادحو ىلع ءاضقلا نم ودعلا نكمتي ثيحب «رثابسخ ربكأ خيراوصلا تادحوب قحلت

 دق لب ةيموجه ةيرصم اياون ىأ ىمسم ريغ لجأ ىلإ لجؤي كلذبو «ةهبجلاب خيراوصلا
 لقألا ىلع وأ «ةوقلا زكرم نم رصم عم ةرشابم تاضوافم ءدب ىلع اًرفاح كلذ نوكي
 .ةوقلا زكرم نم رانلا قالطإ فاقيإب زرجور ةردابم لوبق

 . ىذلاو «لاتقلا ةهبج ىلع ىوجلا هحالس طاشن مغربف ثلاثلا لحلا ودعلا عبتا دقل

 تادحو ريمدت قطانم ودعلا لخدي ملف «ةرئاط / ةعلط ۱۹۷۰-۱۰ ويلوي لوأ ىف غلب

 شعلا سأر نيب ةقطنملا ىف انتاوق فصقب ماقو ءاهب كابتشالا نع دعتبي ىتح خيراوصلا

 ةقطنم ىف ناديملا ةيعفدم عقاوم ةصاخو «تاريحبلا بونج ةدتملا ةقطنملاو نادرفلاو

 .ةفولشلا

 تراک



 . تلرمم ؟ ماہ شانك انك
 ۲ ماسک ۶

= 

 ۷۰۱۹۱۲ وب مرت

 ۷۰1۷1 ؟ میل سرت



 رجحب نیروفصع برضي نأ ىلإ لحل ا اذه هعابتاب اّساسآ فد هي ودعلا ناك دقل

 هتامجهب فدهب ناك خيراوصلا تادحو عم هعابتا بجي ام ةسارد ىلإ ةفاضإلابف «دحاو

 خيراوصلا تادحو دوجو مغرب هنأ تابثإ ىلإ تاوقلا ىلع ۱۹۷۰ ويلوي ١ موي ةيوجا

 ةهجوملا خيراوصلا دوجو نإو ءاّيونعمو ايدام اهقاهرإو ءاهب رئاسخلا قاحلإ ىلع رداق هنإف

 .اثیش رمألا نم ريغي نل لاتقلا ةهبج ىف وج ضرأ

 مدختسا هنأ ريغ ۱۹۷۰ ويلوي ۲ موي خيراوصلا تادحو ىلع هتامجه ودعلا دواع

 ةرئاط / ةعلط ۱۳۰ غلب مويلا كلذ لالخ ىوجلا ودعلا دوهجم نأ مغربف ءاّديدج اًبولسأ

 فصق ىف أدبو «مويلا كلذ حابص ذنم خيراوصلا تادحو ةمجاهم ىف ثيرت ودعلا ناف

 ةمجاهم ىف أدب هسفن تقولا یو «نادرفلا ىتح شعلا سأر نيب ةقطنملا ف تاوقلل عطقتم
 ةقطنمب راذنإلا رادار عقاوم ىلع ىلوألا هتایجه اًركرم ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا تادحو

 ىف ةيلكيملا خيراوصلا عقاوم ضعب ىلع موجب هالت «ةقاتعو (یلکیما عقوملا) ةنخسلا

 یهو  ىبونجلا عاطقلا ةمجاهم ىف هتالواحم لالخو «ةيماطقلا راطمل ةرواجملا ةقطنملا

 نادرفلا ةقطنم ىف تاوقلا فصق ىف ةقرفتملا هتامجه رارمتساو  ةيعادخ تایجه

 نم بارتقالاب. كوه ىاكس ٤ «موتناف ۲ «تارئاط ٦ نم ةعومجم تماق_ةرطنقلاو

 ترادتسا مث «ريبكلا لتلا ةنيدم ىتح ترمتساو «رتم ٠١١ عافترا ىلع «نادرفلا هاجتا

 ۹۵ ءاوللا نم رسيألا بنجلا ىتبيتك ىلع ضاضقناب تماقو «قرشلا هاجتا ىفاًبرغ

 رئاسخ ثادحإو «نيتبيتكلا ىدحإ فصق ىف ودعلا حجن ةأجافملل ةجيتنو خيراوص

 ةداعتسال فلخلل اهئالخإو تق رفلل لاتقلا لیکشت جراخ اهجارخ| یعدتسا ام اه

 ودعلا لايعأ انللح ولو یدعلل تارثاط ىأ ريمدت نم تادحولا نكمتت لو ءاهفقوم

 حابصلا ذنم «هایاون نع لیلضتلاو عادخلا لامعأل أجل هنأ دجن مویلا اذه لالخ ىوجلا

 نل هنأ امامت دقتعن انلعجيل ىلشلا عاطقلا ىف ةيربلا تاوقلا ىلع ةقرفتملا هتاجه ىفأدب

 رادارلا عقاوم ىلع ةقرفتم تاج مايقلا ىف ةرتف دعب أدب مث ؛خيراوصلا عيمجت مجاهب

 زكريس هدوهج نأ ىلإ رظنلا تفلي ىتح «بونجلا ىف ةيلكيملا خيزاوصلا عقاوم ضعبو
 هاجتا نم متت نأ رظتنی ليكشتلل هتمجاهم لامتحا نأو «لیکشتلل ىبونجلا عاطقلا ىلع

 نع راذنإلا نايلوتي نيذللا رادارلا ىعقوم ةمجاهم ف حضاو كلذو «ىقرشلا بوج ا
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 «ةيلكيه تادعمب ةلتحملاو ةمدقتملا خيراوصلا عقاوم هبرض ىلإ ةفاضإلاب «هاجتالا اذه

 تمجاهو ؛یقرشلا ىلشلا هاجتا نم ودعلل تارئاط ٤ تللست عادخلا كلذ لالخ

 ىلإ ىدأ امم «لبانقلاب بئاتكلا ىدحإ تفصقو (خيراوص ۹۵) ءاولل رسيألا بناجلا

 .اهتادعم ضعب ريمدت :

 رييغت ىأ ديدحتل ىنورتكلإ عالطتساب مايقلاب هطاشن ودعلا أدبو «ویلوی ۳ موي ءاج
 ودعلا أدب مث نمو «ةهبجلاب رادارلاو وج ضرأ ةهجوملا خيراوصلا تادحو عاضوأ ىف

 لواحي لو ءةانقلا برغ تاوقلا ةمجاهم ىلإ تادحولا عاضوأ ةفرعم ىلإ نأمطا نأ دعب

 مويلا كلذ ىف ودعلا طاشن نأ مغربو .هتمجاهمو خيراوصلا عيمجت نم بارتقالا ودعلا

 تحت لازت ال اهنأب اهراعشإل ةيربلا تاوقلا ىلإ اهلك اههجو هنإف ةرئاط / ةعلط ٩۰ غلب

 كرتي مل مويلا كلذ ىفو «ليئارسإ هيف تعرب ىذلا ةيسفنلا برحلا نم بولسأ  هتمحر

 نارين جاردتسا لواح ام اًريثكف ءاتيعم اًبيصن اهيلإ هجوي نأ نود ةقرفلا تادحو ودعلا

 نم ددع ريكأ كالهتسا ضرغب كلذو ءاهريمدت قطانم جراخ ةروانملاب تادحولا

 كلت نم ةدئاف دجي ل الو «ديري ام اًمامت انردق اننأل ؛هضرغ ىف لشف هنكلو «خيراوصلا

 ضعب ميطحت ایهبیصن ناكو «ةنارفعزلاو ةقاتع ىف رادارلا عقاوم فصقب ماق ةلغاشلا

 .اهحالصإ مت ام ناعرس ىتلا تايئاوهلا

 ةبيتكب اهميعدت مت دق (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تناك هئيجمبو ويلوي ۵ موي ءاج

 «خيراوص 41/ ءاوللا ليكشت نمض اهعضو مت ىكيتكتلا فقوملل اقفوو ةدحاو

 ٩۵ ءاوللا حبصأ نيح ىف ماس ۳ «لدعم ۲ ماس بئاتك © نم اًنوكم ءاوللا حبصأو

 ىف (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت نأ ىأ بئاتك 1 نم اًنوكم خيراوص

 «لدعم ۲ ماس عاونأ نم وج ضرأ خيراوص ةبيتك ١ 4 نع ةرابع ناك مويلا كلذ حابص

 داتعلاکو «خیراوص بئاتك ۳ ىلعف لاتق نيموي لاتق ىف نآلا یتح هرئاسخ تناکو ۳

 ةرئاط نم ىنورتكلإ عالطتسا هالت ءريوصتلاب اعالطتسا ىعالطتسالا هطاشن ودعلا أدب

 للعو اًبيرقت نيتعاس ةدمل اهتمهم ىف ترمتسا «زوركتارتس زارط نم ىنورتكلإ عالطتسا
 ةفرعم وهو «قباسلا ببسلا سفنل الإ كلذ لك امو «ةانقلا قرش اًرتم وليك ۱۰ قمع
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 قيرط ددحي ىلاتلابو ءاهمجاهي ىتلا تادحولا ديدحت ناكمإل اًمامت تادحولا عاضوأ

 قو ودعلا ماق دقل .اهتلومحو اهتايعونو ةمجاهملا_تارئاطلا ددعو بارتقالا عافتراو

 ودعلا هب ماق ددع ربكأ ربتعي تاعلطلا نم ددعلا اذهو «ةرئاط ةعلط ۱۷۰ ددعب مويلا اذه

 فصقب ودعلا ماق ىلوألا راهنلا تاعاس لالخ ةهبجلل خيراوصلا تادحو لوخد ذنم

 خيراوصلا عقاوم-لمعلا عقاومل هفصق ىلإ ةفاضإلاب حالبلاو ةرطنقلا ىف تاوقلا

 لك امل دشحو ىداع ريغ طاشنب اهيف لمعلا أدب ىتلاو ؛:ةعرسب اهمامتإ ىراجلا ةنصحملا
 یذلا فدملا داتعملاك ودعلا ىلع بغي لو «ةزهاج نوكت ىتح اهمامتإل ةلودلا تاقاط
 وليك ۱۸ ةفاسم عقت ىتلاو «ةنصحملا عقاوملا ءاشنإ ىف عارسالا ىرجي هئارو نم ناك

 تعس) یو تقولا كلذ ىف اعوضوم ناك ىذلا طیطختلل اًمفو ةانقلا نم اًبيرقت اًرتم

 نم تاعومجمب ةقرفلا خيراوص عيمجت ةمجاهم ودعلا أدب مويلا كلذ نم ۰

 اًمدختسم «یقرشلا لامشلا هاجتا نمو قرشلا هاجتا نم ةرئاط ۳۲ وحن تغلب تارئاطلا

 هموجه رمتسا دقو «خيراوصلا تادحو عم لماعتلا ىف ةينفلاو ةيكيتكتلا هبيلاسأ سفن

 ةرئاط هل رمدتو نارينلا بئاتك ىدحإ ريمدت نم ودعلا نكمت دقو ١11٠١( تعنس) ىتح

 نع داعتبالاب هدارفأو هطابض عیمج رمأ ىذلا «روميت لطبلا ةبيتكلا دئاق دهشتساو موتناف

 مت ىتلا خيراوصلا نادوقي هيجوتلا طباضو وه رمتساو «لبانقلاب اهفصق دعب تادعلا

 تحاطأف ام ةرواجم ةلبنق ترجفنا نأ ىلإ ءودعلا ةرئاط ريمدت ضرغب وبا ىف اهقالطا
 ءىش لك ىف ةعماللا رردلا نم ةرد روميت ناك دقو «نييضرم نییضار |بر اقالف اب

 دعبو موجشا لالخ هرودقمب ناك دقل خلإ ...ةماهشلا «ةينطولا «عادبإلا «قلخلا ملعلا

 ىدحإ عم كابتشالا ىراج ناك هنأ الإ اهنع دعتبي نأ هلوح نم ةرثانتم لبانقلا طوقس

 عيضي اهكرتو «ودعلا ةرئاطل اهقيرط ىف وا ىف ةدوجوم هخيراوصو «ودعلا تارئاط

 دعب هلمع ىهتنا ىذلا لاتقلا مقاط رمأف «حاجنب اهتمهم ققحت اهلعجيو ءاهريمدت ةصرف

 ىف خيراوصلا هيجوت رارمتسا ىف ةيقابلا ةيقبلاو وه رمتساو داعتبالاب خيراوصلا قالطإ

 .وجلا

 ال ويلوي ۵ موي ىرخأو ويلوي ۲ موي بئاتكلا ىدحإ ريمدت ىف ودعلا حاجن بیس نإ

 ىف خيراوص ٩0 ءاوللا لاتق ليكشت روصق ىلإ عجری ام ردقب ودعلا تاردق ىلإ عجري
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 ۱۹۷۰ لوي ه موي لاسفلالامعا
 كيم ؟ ماس بانک ا
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 ىلع ودعلا دايطصال نئامكك لمعلل ءاوللا نم نيتبيتك جورخ تدأ دقل .تقولا كلذ

 امهريمدت ىلإ ىدأ ام «ءاوللا ليكشتل ةبسنلاب نيتلزعنم نيتبيتك دوجو ىلإ هبارتقا قيرط

 ىلع لمعلا وه خيراوصلاب ةقطنم عافدل ةيصاخ مهأ نإ .ويلوي ۵ ۰۲ ىموي ىلاوتلا ىلع

 ءودعلا عم لماعتلا ىف عيمجتلا تاردق ىلع ظفاحي ام اًئاد عيمجتلل كسامتلا رارمتسا

 ىلإ ىدؤي كساتلا اذه ناف كلذك ودعلا عم رمتسملا كابتشالا ققحي اب هتاناكمإ ربكأ

 .ةيوجلا ودعلا تامجه دض هرصانعل ةياقولا ريفوت ىلع عيمجتلا ةردق ةدايز

 اذه یرطاخ رداغي ملو «ةيمهألا نم ريبك بناج ىلعو ايق اًسرد ربتعي سردلا اذه نإ
 .خيراوصلا طئاحل لماك رصنب ربوتكأ ةكرعم تهتنا ىتح ةيلاتلا ماوعألا لالخ أطخلا

 مجاهي نأ لواحي مل هنأ ريغ «ةرئاط ةعلط ۱۱۲ ويلوي 5 موي لالخ ودعلا طاشن غلب

 ىف تاوقلا ةمجاهمب ىفتكأو اهب ةصاخلا راذنإلا رادار عقاوم الو ةقرفلا لاتق ليكشت

 اهؤاشنإ ىراجلا عقاوملا ىتحو قيفوت روب فصق ىلإ ةفاضإلاب ةهبجلا نم یلایشلا عاطقلا

 عيمجت ةمجاهم نع داعتبالا ىف ببسلا ام نكل «ةدوجولا خيراوصلا عیمجت راتس تحت

 ويلوي ۵ موي ةنماثلا ةقرفلا لاتق ليكشت ىلع هموجه لالخ ودعلا رعش دقل.خيراوصلا

 ةباصإ ىلإ نارينلا هذه دؤت مل ةقيقح «ةعقوتم ريغ تاهاجتا نم هيلع قلطت ةئجافم نارينب

 ام «لیکشتلا بنج ىف ةزرابلا بئاتكلا ىدحإ ةمجاهم نم هعنمت مل اذک .ودعلل ةرئاط ىأ

 اهافالتيل نئامکلا بئاتك ناكم ددحي ىتح موجه لا فاقيإ ىأر هنأ ريغ .اهتباصإ ىلإ ىدأ

 .دارفنا ىلع اهعم لماعتي وأ

 ٠٠١ غلب ذإ ءويلوي 5 موی ناك اكاًدودحم ویلوی ۷ موي ىوجلا ودعلا طاشن رمتسا

 ةمجاهمب ماقو هتجاهم وأ خيراوصلا عیمجت نم بارتقالا ودعلا لواحي مو ترثاط ةعلط

 هدياف ةقطنم ىف راذنالا رادار عقوم ةمجاهمب ماق رهظلا لبقو «ىلامشلا عاطقلا ىف تاوقلا

 ريمدت مت طقف ءاهتباصإ وأ تادعلا ريمدت نم اهاقلأ ىتلا لبانقلا ةرثك مغرب نكمتي لو

 .راذنإلا ىف هتمهم ذيفنت ىف رادارلا عقوم رمتسا «یرخآ ةباصإو ةبرع
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 عافد) ةسماخلا ةقرفلا نم نييرخأ نيتبيتكب (یوج عافد )ةنماثلا ةقرفلا ميعدت مت

 خيراوص ةبيتك نم نوكتي(ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا عيمجت حبصأف ةرهاقلاب (ىوج
 .۳ ماس خيراوص بئاتك ۳ «لدعم۲ ماس

 رمتسا ىذلا دياف رادار عقوم طاشنو دياف ةقطنم ىف دوجوملا نيمكلا طاشن ىدأ دقل

 «ةشيفن ةقطنم ىف دوجوملا نيمكلا طاشن اذكو هعاعش) رارمتسا ىف تارئاطلاب هفصق دعب

 لثم دهعي مل وهف «ةانقلا نم ةبرقم ىلع لب «ةانقلا برغ ىرج اع ودعلا كوكش ةدايز ىلإ
 اناياون نع ودعلا هيلإ لصو ىذلا ريدقتلا ءوض ىفو «قطانملا اذه ىف لبق نم طاشنلا اذه

 ىلإ هموجه اًهجوم «تيربكو ريوص وبأو دياف ىف ةيمامألا تاراطملا ةمجاهمب ودعلا ماق
 دقل ءاّمامت اهرمدف_شرولاو تارئاطلا اهب دجاوتت ىتلا نكامألا كلت تارئاطلا تالظم

 ازاهن اهب خيراوصلا تادعم ءافخإ ىف نكامألا هذه مدختسن اننأ ىلإ هليلحت ىف ودعلا لصو

 وليك ه و 4 نيبام حوارتت تافاسمب ةانقلا برغ ةيمامأ عقاوم ىلإ اليل اهنم كرحتت نأ ىلع
 ةدع لالتحا ىلإ ىدؤيس هرارمتساب حایسلاو ثدح مع ىضاغتلا نأ كش الو تارتم

 قرش ىلإ ىوجلا عافدلا ةكرعم لقن ىلإ ىدؤي ام «ةانقلا برغ خيراوصلا بئاتكب عقاوم
 نأ رظتنملا رئاسخلا ءارج نم ةانقلا قرش هتاوقو ودعلا ىرايط ةقث زهم امم - سيوسلا ةانق

 قبس هنأ عقاولا ؟ريدقتلا اذه ىلإ ودعلا لصو فيك نكلو ءانیس ضرأ ىلع اهب ىنمي

 ىلإ خيراوصلا عيمجت لوخد لبق نكلو «ضرغلا كلذ لثمل نكامألا هذه مادختسا العف

 عقاولا ؟كلذ لثم ودعلا فرع فيكف «هلوخد درجمب رمألا كلذ ىهتنا مث «لاتقلا ةهبج

 ةيطنل | تالصاوملا ىلع ةثيدحلا تنصتلا لئاسو عاونأ ضعب عضو نم نكمت ودعلا نأ

 دكؤت ىتلا تامولعملا هيدل تعمجت تنصتلا كلذ ءوض ىفو .تادحولا اهمدختست ىتلا

 ةانقلا برغ لمعت خيراوص ةبيتك نم رثكأب هتأجافم دنع هلعج ام ,نكامألا هذه مادختسا

 تنصتلا ىف ودعلا حاجن ىلع ةلالدللو نكامألا هذه ةمجاهم ىف ٍناوت نود لمعي ةرشابم

 لوخد لبق عقو ىذلا ثداحلا اذه. قوس ذئتقو  ةيطخلا تالصاوملا لئاسو ىلع

 -خیراوصلا عيمجت تادايق ضعب لالتحاب رارق ردص دقلف .ةهبجلا ىلإ خيراوصلا عيمجت

 تدعأ ةديدج ةدايق زكارم - راذن رادار ةيناثلا ةبيتكلا ةدايقو «خيراوص 46 ءاوللا ةدايق

 «لالتحالا مويو ةعاس كلذل ددحتو «لالتحالا مامتإب رماوألا تردص العفو ءاّقبسم اش
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 ىف هنأ ريغ .ضرغلا كلذل (۳۰۰ تعس) تددحتو ءاليل متي نأ ضورفملا نم ناكو

 ىو ةديدجلا زكارملل ىلمعلا رابتخالا ءارجإ دنع ترهظ ىتلا بعاصملا ضعب ءوض

 موي لك ثدحي نأ نكمي «ىداع رمآ «لاقتنالا ذيفنت مدع ررقت كرحتلا ةليل سفن ءاسم

 تعس) ىتح رخآلا بناجلا ىلع ثدح ىذلا اس نكل «لاتق ةهبج وأ ليكشت ىأ ىف

 ىف ثدحي ىذلا ام ىردن ال «تادايقلا هذه لاقتنال تددح ىتلا ةليللا سفن نم 5

 نم فده فاشتكا نم راذنالا تارادار تنكمت تقولا كلذ ىف هنأ ريغ رخآلا بناجلا

 اذه لثم ىف ةيداعم تارئاط روهظ نم ىتشهد تناك مكو ءابیرقت ةت شيرعلا قوف نيترئاط

 تغلب مكر (ةقيقذ | مک ۱۳ ر ربطت ىعو اهتلهاشم نم تتعهد تداز هکر ثقولا

 ىذلا ناكملا هاجتا ىف ةرشابم برتقت تارئاطلا هذه نإ ناسللا هعم دقعني اًدح ةشهدلا

 .تناك اهكرحت ءدبل الغف ددح ىذلا تيقوتلا ىف اهاقتنا ىغلأ ىتلا ةدايقلازکارم هلتحت

 تابرعلاو دارفألا بقارت ةيناثلاو ةئيضملا لعاشملاب یقلت امهادحإ |هغاکم قوف ناترئاطلا

 نم ةريثك رصانع هيف اندقف انكل مت ول هنأل ؛كرحتلا اذه ماهتإ مدعل هلل اًدمح «ةكرحتم ا

 ةفاضإلاب ةلوهسب اهضاوعتسا بعصلا نم رصانع ءاّمامت ةبردم رصانع «نيينفلا لاجرلا

 .كلذ ريغو تادعملا نم ديدعلا ىلإ

 ام ودعلا رركو«ةرئاط ةعلط ۰ غلبف ۰ ۰/۷ /۸موی ىوجلا ودعلا طاشن دادزا

 راطمب تارثاطلا تالظمو اخابص تيربك راطم فصقب ماقف «قباسلا مویلا ف هلعف

 نأل ارظنو «هموجه نم مویلا اذه لالخ لمعلا عقاوم ملست لو اّرهظ ريرص ىبأ

 بئاتك ددع نع ودعلا عادخ ىف ةبغرو تادحو ىأ هيلع دزت مل ةقرفلل لاسقلا عیمجت

 سفن نم راذنإ رادار ةزهجأب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا دادمإ | مت هلكشو عيمجتلا

 ليسا مابا اوال تطور :یرارمل تاك ین ادب ی هزتهج لا یو

 مجحو لكش نع ودعلا عادخل ءاوملا ىف عشتو اهنم لمعتل «نيعم بولسأب هبانجأ ىلعو

 . .خيراوصلا عيمجت
 تغلبف «لقی-ویلوی ۱۷ موی یتح ۱۹۷۰ ویلوب ۱۰ موي نم اژابتعا ودعلا طاشن أدب

 مايألا هذه لالخ ودعلا زکرو .مویلا ىف ةرئاط ةعلط3۰-۸۰ نيب ام ةيمويلا هتاعلط

 ىراجلا خيراوصلا عقاومو ناديملا ةيعفدم تاعومجو ةيربلا تاوقلا ىلع هموجه

 ىف ودعلا لخدي مل اذه هموجه لالخو سيوسلا ةنيدم فصق ىلإ ةفاضإلاب اهؤاشنإ
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 جراخ ريطت ةيلاع فادهأب اهتلغاشم نم هعنمي مل كلذ نأ الإ .خیراوصلا تادحو ىدم
 ريغ تاهاجتا نم ةضفخنم فادهأب اهتمجاهم مث اهيلإ تادحولا هابتنا بذجل اهادم
 تادحولا تأدب امدنع «لشف هنأ الإ بولسألا كلذ ذيفنت ودعلا لواح العفو «ةعقوتم
 تادحو ةطساوب اهطاقتلا درجمب رارفلاب تذال ىتلا ةضفخنملا فادهألا عم لماعتلا ىف
 حبصأف ةديدج ةبيتكب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا معد مت ةرتفلا كلت ىفو خيراوصلا

 .۳ ماس بئاتك ثالث اهنم خيراوص ةبيتك ١5 نم نوكتي اهعيمجت

 ودعلا طاشن ىف ةسوملم ةدايز حابصلا ذنم حضتي أدبو ۱۹۷۰ ويلوي ۱۸ موي ءاج
 مرهظلا ىتحو «ةرئاط ةعلط ۱۰۰ نم رثكأ مويلا اذه لالخ هطاشن لصو العفو ؛ىوجلا
 اًدودحم اًءزج قبطي ودعلا أدب رهظلا دعبو «خیراوصلا عيمجت نم بارتقالا ودعلا لواحي
 برتقت تارئاط ٤ اهددعو موتنافلا تارئاط نم ةعومجم تأدبف «قباسلا هبولسأ نم
 عاونأ عيمج ةمدختسم «مك ٠١ عافترا ىلعو ةيحلاصلا هاجت ةهجتمو سيوسلا هاجتا نم
 راک را شات ۱9 فدل انه ادي فرش زا لا وین لو
 نيح ىف .(هيلإ تادحولا بذج وه ءامهاجتاو اذددع-ادج ىلاعلا فدا اذه نم ضرغلا
 تلفی ىتح م۳۰ عافترا لع كوه ىاكسو موتناف ةرث ئاط ۲۲۱ ددعب برتقي ودعلا ناك

 اًهجتم حالبلا ةريزج ءاجتا نم «قباسلا ههاجتا سفن نم كلذو .ىرادارلا فشكلا نم
 نم خيراوص ۹۵ءاوللا مجاهو اًراسي نارودلا ىف ودعلا ذخأ مث «ریبکلا لتلا ةقطنم ىلإ
 نوكت بئاتك 4 «خیراوص بئاتك (۷) عبس نم ذئتقو نوكملا عيمجتلا كلذ ,فلخلا

 ةيرجشلا ةقطنملا ف نئامکک لمعت بئاتك ۳و «ةيناديم عقاوم ىف العف ءاوللا لاتق ليكشت
 ىبأ ةقطنم ىف ريبكلا لتلا بونج ةبيتك ىلاتلا وحنلا ىلع كلذو «ءاوللا عيمجتل ةرواجملا

 ةقطنم ىف ةثلاثلا ةبيتكلاو «یزازعلا رفک ةقطنم ىفريبكلا لتلا برغ لاهش ةيناثلاو «ةقيلح
 بارتقا نع غلبأ ىذلا_ىرصبلا رادارلا اذه ءرظنلاب ةبقارلا لاجرل اًركش .ةيرفعجلا
 تقولا ىف ةمجهلا دصل هتادحو هيجوتل ءاولل رمألا ردصن انلعج ام «هنیح ىف ودعلا
 ةططخلا ةمجح ا هذه لشف ىلإ اهذيفنتو رماوألا رادصإ ىف ةعرسلا تدأ دقل ءبسانملا
 اهيلع خيرا وغلا قالطإب ةيداعلا تارئاطلا خيراوصلا بئاتك تأجاف دقل ؛ماكحإب
 اهاقلأ دقل ءاهفصق دارلا ضارغألا ىلع قيقدت نود هتالومحب یقلی ودعلا لعج اش

 ىلع لبانقلا ضعب تطقس اهئاقلإ ىف تناك ىتلا ةيئاوشعلل ةجيتن «ةيلكيملا عقاوملا ىف
 .دارفألا ىف ةفيفط رئاسخ عم ةبيتكلا تادعم ىدحإ ريمدت ىلإ ىدأ ام بئاتكلا ىدحإ
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 قبس اع امامت ةفلتخم مويلا اذه خيراوص 46 ءاوللا ةجاهل ودعلا ةطخ تناك دقل

 ةمجاهمل ةمجه لا هذه ىف ودعلا ططخ ذقل ءالثاتم بارتقالا قيرط ناك نإو ؛هعابتا هل

 نم هتمجاهمو حتفلا مث ءرسيألا ءاوللا بنج ىلع فافتلالاب كلذو «هلك ءاوللا ليكشت

 دحاو عقوم ةمجاهمل رثكأ وأ تارئاطلا نم جوز صيصخت عم نيتجوم ىف كلذو فلخلا

 ودعلا رظن ةهجو نم ررقملا نم ناك دقل اهلمحي ىتلا حيلستلا ةيمكو عون بسح «رثكأ وأ

 ةمجه ا دعب هنلعأ ام اذهو «ةيعرفلا هتادحو ريمدتب كلذو ءاّمامت ءاوللا اذه ىلع ءاضقلا

 مويلا اذه ةليصح تناك دقل هسکع نكي م نإ ءامامت كلذل املا ناك ثدح ام نكلو

 ءرخآلا ضعبلا لتقو نيرايطلا ضعب رسأو كوه ىاكس ىرخأو موتناف ةرئاط طاقسإ

 ايف نيرايطلا دحأ رسأ دنع هنأ ريغ هنيح ىف دكأتت مل یرخآ موتناف ةرئاط ةباصإ كلذك

 وجنیل اًقرش اهب هجتا اهدئاق نأو «مويلا اذه ىف تبيصأ موتناف ة رئاط كانه نأب فرتعا دعب

 تابيترتلا تذختاو راطملا هل ىلخأ زيلبلا راطم ىلإ هلوصو دنعو «برغلا ىف طوقسلا نم

 اب ترجفنا تارمملا ىلع طبهت ةرئاطلا تأدب امدنع هنأ ريغ «ةلاح ا هذه لشم ىف ةمزاللا

 نم دارفألا عيج بره ىلإ ىدأ راطملا ف رعذ ثودح ىلإ ىدأ امم ءدوقوو ةلومح نم اهيف

 ىتلا ةيليئارسإلا ةعاجشلا یه هذه «مهسفنأب ةاجنلل ةديعب تافاسمل داعتبالاو «راطملا

 N ا ویو ةاا ا نار ف حل

 ةثراك ىلإ كلذ ىدؤي نأ نم افوخ دادتمالا دنع قيرحلا فاقيإ وأ قيرحلا ءافطإل عرملا

 مهبسحت» م هيف لاعت هللا لوق قدص دقو «ةليوط ةدمل تايلمعلل حلاص ريغ راطملا لعجت

 .«نولقعی ال موق مهنأب كلذ «ىتش مهيولقو اًعيمج

 عافد )ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت لاتق ىف اًريطخ الوحت مويلا اذه لاتق ناك

 تارئاط ريمدت هينج 116,٠٠٠ اهنمث خيراوص ۸ ددعب نكمأ دقف یدعلا عم (ىوج

 ۲ ىلإ ةفاضإلاب رالود نويلم ١5 نع لقي ال مهنمث كوه ىاكس ۱«موتناف ۲ «تارئاط ۳

 لامو دهجو تقو نم مهدادعإ ىف لذب ام سيق اذإ نمثب نوردقي ال نيحالمو نيرايط
 ةيضاملا مايألا لاتق لامعأ نم ةدافتسملا سوردلا نأ عقاولا «ديهز نمثب نيمث ديص»

 وه اهلوأ ناكو «ةجيتنلا هذه ىلإ لو صولا ىف ببسلا تناك ةنورمبو اًيلمع اهقيبطتو

 مدع ىلإ ىدأ ام حاجنب ةلدابتملا ةيطغتلا قيقحت وه اهيناثو «ودعلا عم لماعتلا ىف ةعرسلا

 .ةقدب عقاوملا ةمجاهم نم ودعلا نيكمت

 تن تل



 ۱۹۷۰/۷۱۷۸ خو لاشلا عاشمأ
 2( ماس شابک اهل

 م ماس باک

 یاهدد ساز



 (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجت ةمجاهم نع رئاسخلا هذه دعب ودعلا دعتبا

 لاتقلا ةهبج لوط ىلع ینادیلا ىناثلا شيجلل ةيربلا تاوقلا ةمجاهم ىف هطاشن رصحناو

 مده ىلإ كلذ ءارو نم افداه ءىرخألا تاعاطقلا نود عاطق ىلع ةرم هموجه اًركرم

 ةعزعزل اهتيطغت ناكمإ نع اهمامأ خيراوصلا تادحو زجع راهظإو تاوقلا تايونعم

 هرابتعا ىف اعضاو كلذل اهدادعتسا ىودج مدعو برحلا نع ةلوئسملا ةدايقلاب اهتقث

 هتوقب اًيهابتم تادحولا اهيلإ لقتنتل ةيمامألا خيراوصلا عقاوم ءانب ماهتإ ةيلمع ةلقرع

 ۱۵ عافترا ىلع دواد ةمجن مسرب همايق نم كلذ ىلع لدأ سيلو «هتالضع اًضرعتسم

 ىدم جراخ اًعبطو «موبتنافلا تارئاط مداع ةطساوب ةهبجلل ةيمامألا ةقطنملا ىلع مك

 ةيطغت ىلع نآلا ىتح ةرداق ريغو فلخلا ىف لازت ال تناك ىتلا خيراوصلا تادحو

 نم مك ۵۰ ةفاسم ىلع نآلا ىتح لازت ال ةيمامألا اهبئاتك تناك دقف «ةيمامألا تاوقلا

 عيمجت نم بارتقالا ودعلا لواحي ۸ ۱۹۷۰ ویلوی رخآ ىتح مويلا كلذ ذنمو ةانقلا

 برغ ضارغألاو تاوقلا دض لمعلاب ىفتكاو هريمدت قطانم لوخد وأ خيراوصلا

 ىلع ةماقملا ةديدعلا ىرابكلا ىلع ىرخأو تاوقلا ىلع ةرات هموجه ارك رم «ةرشابم ةانقلا

 .ةيليعايس الا ةنيدم وأ ةيليعاسإلا ةعرت

 نيبام ۱۹۷۰ ويلوي رخآ ىلإ ١9 نم ةرتفلا لالخ.ىمويلا ودعلا طاشن حوارت دقل

 لقي ىوجلا ودعلا طاشن أدب ۱۹۷۰ سطسغآ رهش لولحبو ءةرئاط ةعلط ۰ ۰

 ىو ىوجلا ودعلا طاشن راسحنا ءوض قو .مویلا ىف ةرثاط ةعلط ۱۰۰ نم لقآ هأجف

 ليئارسإ نالعا مدعو زرجور ةردابم لوبق رصم نالعاو ذلتقو یسایسلا فقولا ءوض

 :یبآ ةقطنم ىف یقابلاو «ةشيفن ةقطنم ىف اهادحإ «مامألل نئاک ةعبرأ عفد ررقت اوبق

 ةسخ ذنم مجحأ ىذلا ودعلا دایطصال كلذو ةيليعاسإلا ةعرت بونجو لامش ريوص

 بص ىلإ ابو (یوج عافد).ةنماثلا ةقرفلا خیراوص عیمجت ةمجاهم نع اًبيرقت اًموي رشع

 ىلإ الاش ةرطتقلا نم ةرشابم لانقلا برغ ةزكرمتملا ةيربلا تاوقلا ىلع هبضغ ماج

 .ابونج سیوسلا
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 ءانع اهالتحا ىف تقال دقو ءةيرجشلا قطانلا ىف اهنكامأ نئامکلا تادحو تلتحا

 .لالتحالا ىف هلك ليللا تاعاسل اهضعب قارغتسا ىلإ ىدأ امم .بعاصمو اًديدش

 ثالث ددعب ويلوي ۱۸ موي هحاجن دعب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا عيمجت ميعدت مت

 ةبيتك ةرشع سخ سطسغأ لئاوأ عم اهعيمجت حبصأف .فلخلا نم (خيراوص) بئاتك
 ۲,۲ یواست ةفاثكب مك ٤٠١ ةهجاوم ىلع ودعلا لتاقت ۳ ماس بئاتك ۳ «لدعم ۲ ماس
 .ةهجاوملا نم رتم وليك لك ىف دنك

 هطاشن نأ اًحضاو حبصأو مويلا كلذ حابص ذنم اًركبم ىوجلا ودعلا طاشن أدب

 ةمحاهم یونی هنأ هبولسأو هطاشن نم اًحضاو تاب اك «ةقباسلا مايألا نم ربكأ نوكيس
 ودعلا تاوق ىف روصق ىلإ اًمجار ددرتلا اذه نكي لو «ددرت ىف نكلو ةيمامألا نئامكلا

 -: ةيتالا بابسألا ىلإ اًمجار ناك ام ردقب ةيوجلا "
 هتليسوو اهيلع هموجه حاجن نامضل امامت ةقدب بئاتكلا نكامأ ديدحت ىلإ ةنجاحلا أ

 ىرورضلا نم ناك اذل ؛ىنورتكلإلا عالطتسالا و ريوصتلاب عالطتسالا كلذ ىف

 .عالطتسالا ءارجإ متي ىتح راظتنالا

 كلذو «ظئاق فيص ىف تاعاس ةدع اهليغشتب كلذو تادعلا قاهرإ ىلع لمعلا-ب
 .قیقد ريغ هب كابتشالا لعجي امم ءاہب ءاطخأ روهظ وأ اهلطعت لمأب

 اًريبك اًردق ءايعإلا مهنم لاني ىتح اهيلع لمعت ىتلا لاتقلا مقطأ قاهرإ ىلع لمعلا _ج
 .تادحولا هذه ةمجاهم دنع هتمهم لهسی ام

 لوألا فصنلا لالخو ءةرئاط ةعلط ۱۲۰ مويلا اذه لالخ ىوجلا ودعلا طاشن غلب
 ىف لوخدلا نود هيعونب ىوجلا هعالطتسا ىوجلا ودعلا فثک سطسغأ ۳ موي راهن نم

 «نئامكلا عاضوأ نع ةقيقد تامولعم عيمجت نم نكمت نأ ىلإ «خیراوصلا ريمدت قطانم
 تارئاطلا نم نيتعومجمب نئامكلا عقاوم ةمجاهم ىف ودعلا أدب (۱۹۳۰ تعس) ةبارقو

 اًرظن ريوص ىبأ ةقطنم ىلع هموجه اًركرم جاريمو موتناف تارئاط عبرأ نم ةعومجم لك
 ةقثو شأج ةطابرب اهيلع عقو ىذلا موجحلا نئامکلا تادحو تلباق ءاهيف بئاتك دوجول
 نيمث ديص .هيرايط ضعب رسأو ةدكؤم ودعلل تارئاط ثالث ريمدت نم تنكمتو «ةيلاع

 خيراوصلا طئاح ۷ م - ۵۱ -



 زرجور ةردابمل ليئارسإ لوبق ىف رثألا ربكأ هل ناك ىذلا ديصلا كلذ .ديهز نمثب اًضيأ
 ۱۹۷۰ سطسغأ ۸/۷ ةليل فصتتم هل ددحت ىذلا فقولا كلذ رانلا قالطإ فقول

 ١ .هذفنتأ

 خيراوصلا اهيف رصتنت ةكرعم لوأ تهتنا رانلا قالطإ فقو ةيقافتا ذيفنت ءدببو

 عيمجت ىلع ودعلا بلغت دقل .ةكرعملا ضرأ ىف اهمادقأ تبتتو وج - ضرأ ةهجولا

 نوضغ ىف اهيلع بلغت اك ۰۱۹۷۷ وينوي ىف (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلل خيراوصلا

 حبصأو «فازنتسالا برح ةياهن ىف اهمادقأ تيبثت نم تنكمت اهنأ الإ فازنتسالا برح

 ضرأ ةهجوم خيراوص ةبيتك ةرشع سمن نم اًنوكم (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا عيمجت
 غلب تاعلطلا نم ريبك ددعب ودعلا ماق نأ اًموي ۳۷ لالخ لاتقلا ةجيتن تناكو ءوج

 عيمجت ةمجاهمب ودعلا اهيف ماق ءاّيموي ةرئاط ةعلط ۷۹ طسوتمب ةرثاط ةعلط 0

 بئاتك سمخ تادعم رمدي نأ هنكمأو «تارم تس (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا خيراوص

 كلذو ةدكؤم تارئاط عست ودعلل رمدي نأ عيمجتلا نكمأو ءاّيئزج اًريمدت خيراوص

 .(ةرئاط / خوراص) ۸, ۵ طسوتمب اًحوراص ۷۷ ددعب

 كرتت لو ءنآلا ىتح ۱۹۷ وینوی ذنم ىوجلا ودعلا (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تلتاق

 «ةنسلا سفن نم ربمسيد ىلإ ۱۹۲۷ وینوی نم ةرتفلا ىوس «ةدحاو ةظح ةكرعملا ضرأ

 تاحالصإلا ءارجإل فلخلل ةقرفلا خيراوص عيمجت عاجرإ اهيف مت ىتلا ةرتفلا كلت

 مل ىتلا تارتفلا لالخ ةقرفلا تلظ دقل «ةهبجلل هتداعإل هئطوت هطبضو هل ةمزاللا

 ةريعألا فلتخ نم ةيعفدملا تادحو نم اهيدل اب عفادت خيراوصلا تادحو اهيف دجاوتت

 اك ءاهتيعفدم تدأو «ةيماطقلا راطم ءءارضخلا ةريزجلا «سيوسلا «ديعس روب نع عفادت

 نم تقالو ریثکلا رئاسخلا نم هب تلزنأف ءىوجلا ودعلا دض اًديجم اًرود «هحاضيإ قبس
 ..رئاسخلا نم ريثكلا اًضيأ اهيلع هموجه ءارج

 برح لالخ اهدونجو اهطابظ نم ريثكلاب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تحض دقل

 نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ دل ا ةنج ىلإ انوقبس نيذلا ءادهشلا ءالؤه «فازنتسالا

 مه الو مهيلع فوخ الأ مهدعب نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو مہبر مهانآ اب

 .نونزحي
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 ةيوجلا تاوقلا عم ةكرعملا مسح ىف (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا حاجن ناك دقل

 ىف اًببس ۱۹۷۰ ويلوي رهش لالخ اهب ةريبك رئاسخ لازنإو اهيلع اهراصتناو ةيليئارسإلا

 اًريدقت ىركسعلا ةيروهمجلا طون ةقرفلا ملع حنمب ةيروهمجلا سيئر ديسلا لضفت نأ

 -: ليام فرشلا لجس ىف الجسم هتمدق ام لكل

 نطولا ةزع ليبس ىف اوحضو اودمص نيذلا لاطبألا ءالؤه اًئيدم لظيس انبعش نإ

 بعشلا مسابو «دونجلاو فصلاو طابضلا نم ةقرفلا دارفأ عيمجل ىتيحت .هتماركو

 ةقرفلا ىدهأ ىننإف دومصلا ةلحرم ىف ةقرفلا هذه هتدأ اب اًنافرعو اًريدقت ىمسابو

 ۱ «(یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا ملعل یرکسعلا ةيروهمحما ماسو (یوج عافد) ةنماثلا

 ۱۹۷۰/۱۱/۳۰ تاداسلا رونا

 لامعأ ةرادال ةصرفلا ىل تحيتأ دقل .ةدلا هذه لالخ انلاتق نم اًريثك تدفتسا دقل

 للحأ نأ لع ناکو .ةدرجلا نیعلاب ودعلا عم ةيراجلا تاکابتشالا تدهاش اك «لاتقلا

 روصقلا بابسأ ىلع فرعتأ نا لواحأ نأو ءلوئسم لک شقانأ نأو .راد ام لک اًيموي

 تنقيأو ءودعلا عم لمعلل لضفأ بولسأ ىلإ لوصولل اًدهاج لمعأ نأو «ةريثك تناكو

 هروصي اك الو ةيليئرسإلا ةياعدلا هروصت اك سيل ودعلا نأ ةرتفلا هذه لاتق لالخ نم

 ةكلاح مايأ نم اهالت امو ۱۹۲۷ ماع انتميزه ةجيتن انتيلقع ىلع رطيس ىذلا مهولا

 .داوسلا

 خيراوصلا عيمجت عم لماعتلل لحلا دجو هنأ ۱۹۷۰ ويلوي لاتق دعب ودعلا نقيأ دقل

 نع ثحبلا نم انل دبال ناكف نحن امأ .كلذب ةيركسعلاو ةيسايسلا هتدايق تنلعأ اك

 «ةمئاق ةكرعم انمامأف یدعلا عم رظتنم ا اناتق ىف انحاجن تالامتحا نم ديزي رثكأ وأ لح

 قحالي روطتو «باسح نودب هيلإ لصت تادادمإو سرطغتم ودعو ةلتحم ضرأ انمامأو

 دبال ناكو «قاشو ليوط قيرط انمامأ ناك ؟انيلع اًمازل ناك اذایف ةيوجلا هتاوق ىف اًروطت
 .هيلع ىتلا كاوشألا تناك امهم هكلسن نأ انل

 خيراوصلا عقاوم ءانب لامكتسا

 ء۹۷۰٠ وينوي ىف لاتقلا ةهبج ىلإ خيراوصلا تادحو لاخدإ لبق-ررقلا نم ناك
 .هئاشنإ ىف ةليوط ةدم ىلإ جاتحي ىذلا عونلا كلذ نم نيصحتلا ةلماك عقاوم ةدع ءاشنإ

 تام



 ' نم ديدعلا ءاشنإ ررقتو «رانلا قالطإ فقو بقع ريغت عم ناعرس فقوملا اذه نأ ريغ
 نمزلا لماع ناك الو ؛هريرقت قباسلا ددعلا بناجب اًعقوم ۸۸ وحن تغلب ىتلا عقاوملا

 زيهجتلا ةقباسلا عقاوملا نم عون ةماقإ ىلإ ريكفتلا هجتا اذل ؛[مساح ربتعي ةيلمعلا هذه ىف
 ةعرسلا تناك امل اًبولطم ددعلا اذه ناك دقل .اهئاشنإ ىف ليوط تقو ىلإ جاتحت ال ىتلاو

 تقأو البق تلصو یتلا ۳ ماس تادحول عقاوم ريفوت ضرغب كلذو ةبولطم همامتإ ىف
 ةيضرعلاو ةيلوطلا ةروانملا مامتإل اًضيأ ةبولطم تناك امك ىتيفوسلا داحتالاب اهبيردت
 ىلإ ةجاحلا كلذل انفضأ ولف ودعلل خيراوصلا تادحو لاتق ليكشت ةفرعمل اًعنم اهيلع
 برغ اهعقاوم لتحت ىتلا ةيربلا تاوقلا ةياقو رسبت ةانقلا نم ةبرقم ىلع ةيمامأ عقاوم
 دقل .خیراوصلا عقاوم نم ددعلا اذه ءانب ررقت اذامل انل حضول ودعلا تامجه دض ةانقلا

 دحاولا ةماقإ جاتحي ىتلا عقاوملا كلت نم نيصحتلا لماك اًعقوم ۲۱ ةماقإ اررقم ناك

 ذئتقو هينج ۱۰۰,۰۰۰ نم اهنم دحاولا فلكتي ىتلاو «رثكا وأ روهش ةتس ىلإ اهنم
 لطعم یقابلاو ءطقف اهنم عقاوم ۳ ىوس ءابنإ مت دق رانلا قالطإ فقو ىتح نكي لو
 نم ريبكلا ددعلا اذه مامتإ بعصلا نم ناكو «رمتسلا ودعلا فصق ةجيتن هيف لمعلا
 رسيتملا تقولا لماع نأ اندجول اًبناج ةيداملا فيلاكتلا انكرت اذإف بولسالا اذهب عقاوملا
 . بولسأ-ديدج لح نع ثحبلا ىرورضلا نم تاب اذلو ؛ددعلا اذه مامتإ رسيي ال

 .ةبولطملا ةياقولا ةجرد باسح ىلع ولو ديدج

 اًريثك رفوي عقاولا ةماقإل ديدج بولسأ راكتبا نم نويرصملا نوسدنهلا نكمت دقل
 «لبق نم ةعنصملا ةناسرخلا مادختسا ىلع اًينبم هتماقإ ساسأ ناكو «تاقفنلاو تقولا نم
 عقاولا نم عونلا اذه رفو دقل «عينصتلا ةقبسم عقاولا نم عرنلا اذه ىلع قلطأ كلذلو
 متيو «هينج ۲۰ , ۰۰۰ نع هفيلاكت ديزي ال دحاولا عقولاف تقولاو تاقفنلا نم اًريثك
 ةياقولا رسبي ال هنأ عونلا اذه اوممص نيذلا نوسدنهلا ىأر دقل «مايأ ةعبس ىف هؤاشنإ
 مهتاریدقت اهيلع اونب ىتلا تاباسحلا ىه ام ىردأ الو «لبانقلا نم عون ىأ دض ةيفاكلا

 «لیئارسالا ناريطلا نم ةفينع تایجش عقاوملا نم عونلا اذه دمص دقل .هذه مهتاباسحو

 ةيلمع ةبرجت ءارجإب ماق ودعلا نإ لب ءاهيلع تيقلأ ىتلا لطر ۱۰۰۰ لبانقلاب رثأتت مو
 تارئاطلا ةطساوب ةرغثلا ىف هترطيس تحت تناك ىتلا عقاوملا دحأ فصقب كلذو ءاهيلع
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 جرخو ءاهريمدت نم لطر ۱۰۰۰ لبانقلا نکمتت ملف «ةيضرأ ةمواقم ىأ نود موتناغلا

 هجو ىف ةياقولا ىلع هتاردقو هترادج تبثأ دقو ۱۹۷۳ ةكرعملا ىف عقاوملا نم عونلا اذه

 .لبانقلاب ةيوجلا تایجما

 عاطقلا ةلودلا تايناكمإ لک دشح مت رانلا قالطا ةرتف ىف عقاولا ةماقإ ءاهنإلو

 تاناسرخا زيهجت متو ؛نييركسعلا نیسدنهلا تادحو عیمج دشح مت امك هتاکر شب ماعلا

 تو ی اس ی تا ی

 ةردقلا ةياهنلا ف تعث تتبثأ «نمزلا عم ةكرعم- ةكرعم نم امای. .عقاولا ةماقإ نیسدنهلا

 لواحن مل یتلاو «خيراتلا روذج ىف دتمت یتلا ةلاصألاو ةردقلا كلت ةيرصلا ةلاصألاو

 دقل .لالتحالاو ةعدلا دوهع لالخ اهب تقحل یتلا بئاوشلا نم اهیقتنو اهنع ثحبن نأ

 اك .راطخ الا عيمج هجاوي نأ ىلع اًمامت رداق هنأ ةدشلا تقو ىف یرصلا ناسنالا تبثآ

 همد صخ رتسی اهلیبس ىف هنأو «دلاخلا رهنلا اذه اوري یتلا ةبيطلا ضرألا نبا هنأ تتبثأ

 .ءارضخلا ضرألا هذه ًءادف همدقيو

 العف اهتماقإ مت دق اهتماقإ بولطملا عقاوملا عيمجو الإ ۱۹۷۰ ربوتكأ فصتنم تأي مل

 و ل ا كسلا ل ا اا

 ىف ءاج ام بسح رانلا قالطإ فقو رارقب مازتلالا ىف لبئارسالا بناجلا ةلطامم نم

 اكيرمأ نم اهيلإ ةمدقملا تاحارتقالل ليئارسإ عايصنا مدع ىلإ ةفاضإلاب زرجور ةردابم

 ةيبرغلا ةفضلل ابرق رثكأ ةمدقتم عقاوم ةماقإل طيطختلا ادب طسولا قرشلا ةلكشم لحل

 ءانيس ىف ةلبقم تايلمع ىأ مدخت ةانقلا نم مك ٩-۸ نيب حزارتت تافاسم ىلع ةانقلل

 أدبتو لاتقلا ةعاس نيحت امدنع حاجنب اهماهم قيقحت ناكمإ ةيربلا تاوقلل لفكت ثيحب

 .ةلتحملا ضرألا ريرحتل ةيموجهلا اهتايلمع ةيرصملا تاوقلا

 عمس تحت _ ۱۹۷۱ سطسغأ ىف تهتناو ۰۱۹۷۰ رخاوأ ىف عقاوملا هذه ءانب أدب دقل

 هطاشن داز لب یدعلا أدهي ةانقلا نم ةبيرقلا عقاوملا ءاشنإ ءدب ذنمو ءودعلا رصبو

 جاربألا ةماقإ ىلإ ىضرألا عالطتسالا ىف ودعلا أجلو ءىوجلاو ىضرألا یعالطتسالا

 قيضلا ىعارزلا طيرشلا ىف ومنت ىتلا ةيرجشلا قئاوعلا ىلع بلغتلا ناكمإل ةيلاعلا

 هعالطتسا ساسأ نأ ريغ «ةيؤرلا قوعت یتلا قئاوعلا كلت «ةانقلل ةيبرغلا ةفضلل رواجملا

 .مك ۲۲ و ۱۵ نيب ام حوارتت تاعافترا نم روصلاب ىوجلا عالطتسالا ىلع زكر

 دن -



 تهتنا دق خيراوصلا عقاوم ءانب ةلحرم نأب لوقلا نكمي عقاوملا هذه ةماقإ ءاهتنابو

 نم ءاًعقوم ۷١ نيصحتلا لماك اًعقوم ۲۰ اهنم اًعقوم ٩۱ نآلا ىتح اهتلمج يف تغلبو

 ذفنتساو .تاهينجلا نم نييالملا فلكت مخضأ لمعو مخض ددع «عنصلا قبسلا عون

 ترسي ذإ «خيراوصلا طئاحل ةنكم ةمدخ ربكأ ىدأ هنأ ريغ ةلودلا تاقاط نم اًريثك

 دعب ايف خيراوصلا طئاخل عقاوملا هذه ترسيدقل ةنورلا نم ردق ربكأ عقاوملا هذه يل

 ءانثأ اًضيأ عقاوملا هذه ترسي امك هتيعونو خيراوصلا طئاح لكش نع ودعلا عادخ

 ىلع ظفاح ام ءودعلا تالامتحا عيمج ةهجاوم ةيناكمإو ةروانملا ىلع ةيلاعلا ةردقلا لاتقلا

 ريمدت ةيليئارسإلا ةيوح لا ةوقلا ريمدت ىلإ ةياهنلا يف ىدأو «خيراوصلا تادحو ةمالس

 ٠ ليئارسإ اهب تهابو تنغت املاط يتلا ةليوطلا عارذلا
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 فازنتسالا برح نم ةدافتسملا سوردلاو حئاتتلا

 سطسغأ يف اهتياهن ىلإ اهتيادب ذنم«فازنتسالا برح كراعم تناك دقل
 بقع رورغلاو فلصلا هكلمت ودع نيب الاتق ةوارضلاو فنعلاب مستيالاتق ۰

 ىلع ريبك رثأ اهتميزهل ناك يتلا ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا نيبو 477١و ينوي راصتنا

 هتبهومو هتلاصأب هتردقمو هتردقب ماعلا عامسأ المي ذخ و دع نيب ءابتايونعمو اهنادجو

 نإ لواحت یهو ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا نيبو «هريغ بعشل رفوتت ال يتلا ةيركسعلا

 سوباكو ةحضاو ريغ لبقتسلا وحن ةيؤرلاو «ليوط اهمامأ قيرطلاو ءاهتردق ديعتست

 ۱ 1 .ةظحل هقرافي ال عيمجلا ةليخمب قلاع ةميزهلا

 قدص دقلف «دیعبو ريبك رثأ ليئارسإ اهتتش يتلا ةسرشلا ةيسفنلا برحلل ناك دقل
 ةردقو «ةماع ةفصب ةيركسعلا اهتردق نم ليئارسإ هيعدت ام هبرغو هقرش هلك ملاعلا

 ةصاخ ةفصب ةليوطلا اهعارذ

 ةيعفدملا نم حيلستلا ةمات هتادحوو فازنتسالا برح كراعم ىوجلا عافدلا لخد

 مم ٠١١ عفدملا ىلإ مم ١7 ,شاشرلا نم «تارايعلا فلتخم نم تارئاطلل ةداضملا

 ثلاثلاو یناثلا : نیشیطا تاوقل ةيوبعتلاو ةيكيتكتلا تایوتسلا عيمج ىلع كلذو

 نم لك يف ایهعقاوم نالتحي «بئاتک ثالث نم لک خیراوص اءاول كلذ زز عی نييناديملا

 .دورجعلا - ةفينج ناطلس وبأ - ةضورلا -ریوص وبأ - دیعسروب

 وب ی ءاوس 39 يه وگ .اهتایعون وأ اهدادعأ ىف ءاوس ۱۹۲۷ ماع هيلع یه ام ىلع ةيوجلاو دعلا تاوق تناک و

 هم ۰ 6 تم



 دعب تلصو دق نكت ل موتنافو كوه ىاكس عاونألا نم ةديدجلا تارئاطلا نأ ذإ

 جاريملا عون نم تارئاطلا مامأ اًرجاع فقو نكلو -ر يتسم ربوس - ناج روآ -ریتسم

 ةزجاع ىرخألا ىه دعب ايف وج ضرأ ةهجوملا خيراوصلا تفقو امك تقولا كلذ يف

 .اهمامأ

 ىاكسو موتناف زارط نم ةثيدحلا ةيكيرمألا تارئاطلاب ليئارسإ دادمإ ةلب نيطلا دازو

 ۰۱۹۷۰ ماع لئاوأ كوه

 فازنتسالا كراعم نم ةدافتسملا سوردلا ثلاثلا لصفلا يف تركذ نأ قبس دقل

 روصقلا بابسأ ىلع فرعتلل ىرخأ ةرم اهيلإ ةدوع نم انل دب ال نآلاو «ماع لكشب

 ةهجوملا خيراوصلاب ةصاخلا كلتو «تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملاب ةصاخلا كلتو ةماعلا

 .اهنم ةدافتسملا سوردلا صلختسن مث راذنإلاو رادارلاب ةصاخلا ىوج- ضرأ

 ةماعلا روصقلا بابسأ

 يركسعلا طابضنالا- ١

 ةداضملا ةيعفدملا تادحول ةزيمملا ةيصاخلا وه ناك يركسعلا طابضنالا نإ

 ةمزاللا ةمسلا ىه ةيصاخلا هذه تناك نإو «تاينيعبرألا لئاوأ يف اهتأشن ذنم تارئاطلل

 ام مزلأ ربتعت ىوجلا عافدلا تادحو ىف اهنأ الإ اًريبك وأ ناك اًريغص ىركسع رصنع يأل

 .ظقيلا دادعتسالل ةيساسألا ةماعدلا اهن اك «ةحجانلا نارينلا ةرادإ بصع ىهف «نوكي

 بيردتلا ىوتسم فعض ۲

 ىلإ تادحولا هيلع تناك يذلا ىصصختلاو ىنفلا ىبيردتلا ىوتسملا فعض ىدأ

 ةدقعم اهلك ىوجلا عافدلا ةحلسأو تادعمف تا رئاطلا عم اهکابتشا دنع ةئيس جئاتن

 مزلتسي ةقيقد اهنوكو ءاهمهفتل زاتع بيردت ىلإ اهتجاح ىنعي ةدقعم اهنوكو «ةقيقدو

 .اهيلع رمتسملا بيردتلاب الإ نوكي نل ديجلا ءادألاو ءاهيلع اًديج ءادأ

 .اهئادأ ىف مكحتلاو ةدعملا طبض ىلع ةردقلا ىلإ ةياهنلا يف ىدؤي بيردتلا ىعون الكو
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 نارينلا ةرادإ دعاوقب ماملإلا مدع -۳

 ناكمإ مدع ىلإ اهقيبطت يف ةمزاللا ةنورملاو نارينلا ةرادإ دعاوقب ماملإلا مدع ىدأ
 بولسأ ذاختا ىلإ كلذ عجريو ءو دعلا تارئاط عم كابتشالا ىف ةبولطملا ةءافكلا قيقحت

 عم اهيلع تینب يتلا سسألا ةفرعم نع دعبلاو نارينلا ةرادإ دعاوق مهفتل ةليسو ظفحلا

 .نارينلا ةرادإ طابضل نوکت ام مزلأ ةيصاخ یهو ءروصتلا ىلع ةردقلا مادعنا

 تايساسأل حيحصلا مهفلاب أدبي نأ بجي نارينلا دعاوقب مالجال ميلسلا قلطنملا نإ

 ر رار

 .رخآلا

 قيرفلا حور ةيمنت مدع - 4

 لمعت تادعم ةدع نم نوكتت ىوجلا عافدلا تادحو يف ةيكيتكتلاو ةينفلا ةدحولا

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ةيرسف «ةقيقد نارين جارخإ ضرغب مات قسانت يف اهضعب عم

 ةقيقدلا نارينلا جابتنإل و «عفادم ةدع نم نوكتت نارين ةدايق ة ةزهجأ نودب لمعت يتلا

 جاتنإ يف هيدؤي يذلا مهلا هرود درف لكلف «عفدلا مقاط قيرفلا حور دوست نأ بجي

 نأ الإ مهريغ نع ةيمهأ مهراودأ دادزت دارفألا ضعب كانه ةقيقح «ةقيقدلا نارينلا

 دادزتو «فدهلل لبقتسملا لحلا ىلع ةقلطلا جورخ وه عيمجلا هيلإ فد يذلا ضرغلا
 دسی مل ولو ءبساوحو رادار نم نارين ةدايق ةزهجأ دجاوت ةلاح يف قيرفلا حور ةيمهأ

 نارين نم هجتنت ال ناك امل ةريخذلا درف ىتح ةيرسلا دئاق نم عيمجلا لمع قیرفلا حور
 ةدحولا رصانع نيب .طبارتلاد . ى* تلا ةيمنتب الإ -حورلا هذه ىتأتت نلو ركذي ريشأت ىأ

 .ةرثؤملا نارينلا جاتنإ يف درف لك رود ةيمهأ حیضوتو ةيعرفلا

 «ةيمهأ رثكأ حبصت قيرفلا حور ناف وج ضرأ ةهجولا خيراوصلا تادحو يفامآ
 سيق اذإ فاعضألا فالآ خوراصلا نمث عافترا ىلإ عجار كلذو ءاهيلإ ةجاحلا دادزتو

 عافدلا نأ ىلإ ةفاضإلاب طسوتلا رايعلا نم تارئاطلل ةداضم ةيعفدم ةقلط نمثب

 .يف ةمهملا ةيويح لا ضارغألا نع عافدلل الإ مدختسمي ال هتفلكت ربكل ارظن - خيراوصلاب

 تب ۱۷ —



 تادعم زيمتتو «ةيئايميكلا وأ ةيرذلا ةحنلسألاب موجه يأ دض اهل ةياقولا ريفوتل ةلودلا

 ةيعفدملا تادعم نم اًددع ربكأ اهاتق مقاطو ءاًديقعت رثكأ اهتأب وج ضرأ خيراوصلا

 يف هراسم ليدعت متي خوراصلا نأ ىهو ةديرف ةيصاخب زيمتت اهنأ امك «تارئاطلل ةداضملا

 ال يتلا ةيعفدملا ةقلط سكعب «هريمدت دارملا ىوجلا فدا ريس طخل اّقفو لوأب الوأ وجلا

 هلمع نوكي نأ ىلإ لمعي يذلا قيرفلا نم جاتحي كلذ لك ءاهقالطإ دعب اهيلع ناطلس

 قثوأ طبارتم عيمجلا لمع نأ يأ «رخآلا لمع ىلع دمتعي قيرفلا يف درف لكف ءالماكتم

 تادعمف «ضعبلا ىدل ءاطخألا ترهظل اما قيرفلا حور عيمجلا دسي مل ناو «طبارتلا

 فده ا ميق نم ةنيعم ةميق قيقحتل لمعي اهنم لك ةمظنأ ةدع نم بكرتت خيراوصلا

 ىنعيو الآ متي كلذ لكو «حیحصتلاو ةنراقلا متت نيتميقلا اتلك نيبو ءاًضيأ خوراصلاو
 يتلا قيرفلا حورب الإ كلذ نوكي نلو «ةحيحص ةقيرطب تادعملا لمع ةرورض كلذ

 .ءادألا لضفأ هريغلو هسفنل ققحیلو «هقاطن يف لك ةدهاج لمعت

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا فلخت -ه

 نع اًمامت ةفلختم اهتيعفدمو فازنتسالا كراعم ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا تلخد

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ةحلسأ عيمجف «ماع هجوب ناريطلا بحاص يذلا روطتلا

 تارئاطلا تناك نإ موي «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف تمدختسا يتلا كلت نم اهلك تناك

 اهمادختساف اذل ةدودح ةروانلا ىلع اهتردق تناكو «ث /م ٠١١ ىلع اهتعرس ديزتال

 ةيلاعلا ةردقلا اهيدلو ث /م١٠٠٠ يأ ؛توصلا ةعرس نم برتقت اهتعرس تارئاط دض

 .عوضوم يذ ريغ ارم ربتعي دوعصلا وأ سطغلاو فافتلالاب ءاوس ةروانملا لع

 بساوحو رادار نم اهب ةزهجلا عاونألا كلتل نازيملا ةدايق ةزهجأ يف رظنلا انعمأ ولو

 ملف اذلو «ةيناثلا برحلا جاتن نم يرخألا ىه نارينلا ةدايق ةزهجأ نأ اشیا دجن

 تادحولا اهتكرت كلذ ءازإو «تارئاطلا هذه لثم عم حجان كابتشا يأ مامتإ نم نكمتن

 ريغ ةيعفدملل رادارلا نود بساحل ا زاهجلا مادختساب وأ روطتم مادختساب تكبتشاو

 .ةفوشكم نيشنت ةزهجأب ةدوزلا
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 : يتآلا يف هديدحت نكمي تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ىف روصقلا نإ

 تادعلا نأ كلذ ىنعيو ؛ةعيرسلا فادهألا عبتت اهنكمي ال ثيحب تادعلا يف روصق -أ

 .هاهتالاو ةيوازلا يف ةيلاع رخت تال دعم ءاطعا اهنكميال

 اهنكمي الو ءاهيلع لخادتلا لهسي قيض عاعش تاذ ةيرتميتتس رادارلا ةزهجأ -ب

 .هب لمعت يذلا عاعشلا قيضل اًرظن فادهأ يأ طاقتلا

 ' عبتت ىلع ةرداق ريغ اه الإ ىلاتتملا بيرقتلا ةيرظنب لمعت اهنأ ولو ةبساحلا ةزهجألا -ج

 .اهنارود ةعرس يف روصقل ةروانلاب ةمئاقلا فادهألا وأ ةعيرسلا فادهألا

 ءاوس ةروانلا فادهألا عم كابتشالا رسبي بساحلا زاهجلا يف ماظن دوجو مدع -د

 .دوعصلا وأ سطغلاب

 ةروس ام ىلع تارتاطلل ةداضملا ةيعفدملا دمتعت ذإ «عفادملا حالس ةعانص ءوس - ه

 امل ارظن ءاهب برضلا رارمتسا مدع ىعدتسي امم طقف Jenner انص<۲ ةيلخاد

 تامجملا ةفاثك ءوض يف ةدعاقلا هذه ةفلاخم ىدأ دقو -ةيلاع ةنوخس نم اهبيصي

 ةجيتن ةروساملا رايع يف نيبلا فالتخالل كلذو .برضلا ةقد مدع ىلإ ةيوجلا

 .اهمادختسا

 فدا لوح تانادلا تتشت ةقطنم ربك ىلإ عجار كلذو «تارثاطلا ةباصإ يف روصق - و

 تالامتحا نم للقی اهمجح رغصو ءاياظشلا ریاطتل ةيبسنلا ةعرسلا فعض عم

 عم اًيسكع بسانتت تاقلطلا نم تائم ةدع برض دعب الإ ةرئاط ىأل ةباصالا

 ةداضم ةيعفدم دجاوت بجي اهمسح ةلكشملا هذه لثم .برضلا يراجلا رايعلا

 ةزهجأ وأ ةبساح ةزهجأ عم رورملا نمز ليلقتل ةيلاع ةيئادتبا ةعرس تاذ تارئاطلل

 .نارينلا نم ٍلاع لدعم تاذو اًدج ةقيقد نيشنت

 طورخ حبصأ اذلو «ةثيدحلا تارئاطلا لكايه ين رثؤت ال تاشاشرلا تاقلط عيج -ز

 .مهتمهل مهذيفنت ءانثأ نيرايطلا يف ةقثلا ةدايز ىلإ ىدأ ام «رثؤم ريغ اهنارين
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 فازنتسالا - كراعم تلخد تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا نأ دجن قبس ام لك نم

 مادختساو ةروانمو ةعرس تارئاطلا يف عيرسلا روطتلل اًعبتو ءاهتادعم يف ةفلختم

 دق تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا رصع نأب لوقلا نكمي «لكايهلا ةعانص يف ةيوقلا كئابسلا

 ةجاح يف اهخأو «ريبكلا رايعلا تاذ ةفيفخلاو اهنم ةطسوتلا ةريعألا ةصاحو ءاًمامت يهتنا

 لبقتسملا رشبي دقو «ةثيدحلا تارئاطلا ةعانص هيلإ تلصو اهب قحلتل ةديازتم ةلجع ىلإ

 "  .ىوجلا عافدلا تاجايتحاب يفت تارئاطلل ةداضم ةيعقدمب بيرقلا

 وج - ضرأ ةهجولا خيراوصلا ةلكشم - ٠
 ةهجوملا خيراوصلا تادحوب تاكابتشالا يف رهظ يذلا روصقلا بابسأ للحن نأ لبق

 اهيلإ لصوت يتلا ةادألا وه خوراصلا نأ ىهو ةعقاو ةقيقح ررقن نأ بجي وج - ضرأ
 صخألابو «تارئاطلل ةداضملا ةيعفدلا روصق ىلع بلغتلل يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا

 ةردقلا مدع وه ةباصإلا ةقد مدع ىلع يملعلا درلا ناك دقل «فادهألا ةباصإ يف روصقلا

 نكمأو خوراصلا ءاجف ءاهضرغ وحن اهقالطإ دعب عفادملا تاناد راسم يف مکحتلا ىلع

 مث نمو اًيظحل 5 ئاطلا ناكم عم هناكم ةمءاوم ققحي اهب هناريط لوط هراسم ىف مكحتلا

 تادعم مادختسا يرورضلا نم ناك كلذ ىلإ لوصوللو .ةباصإلا تالامتحا تدادزا

 ريمدت نم وج - ضرأ ةهجوملا خيراوصلا تنكمت له نكلو «ةياغلل ةقيقدو ةدقعم

 .لامآ نم اهيلع اًدوقعم ناك ام تققحو تارئاطلا

 اهعيج فازنتسالا برح كراعمو ۱۹۲۷ وینوی ةكرعمو مانتيف برح نأ عقاولا

 ريوطتلا أدب همادختساو هروهظ درجمب هنأل حالسلا اذه يف اًروصق كانه نأ تحضوأ

 ةناتم يف «ةررانملا ىلع ةردقلا ىف .تاعرسلا يف ريوطت .لضفألا وحن ريسي تارئاطلا يف

 تاکیتکت ىف ريوطت اًريخأو ءاهلوح ةرثانتلا اياظشلاب اهرثأت مدعو تارئاطلا لكايه

 .اهضارغأ ةجاهل رتم ۵۰-۱۰۰ اًدج ةضفخنملا تاعافترالا اهمادختساو تارئاطلا

 : يتآلا يف هديدحت نكمي وج -ضرآ ةهجوملا خيراوصلا يف روصقلا نإ

 اًدج ةضفخنم تاعافترا ىلع ريطت ىتلا تارئاطلا ريمدت ىلع تادعلا ةردق مدع -أ

 «ةيلاعلاو ةطسوتملا تاعافترالا ىلع كابتشالل اًساسأ ةممصم ةطسوتملا خيراوصلاف

 تا



 ضعب لاخدإ مت دقف هاذج ةضفخنملا تاعافترالا ىلع كابتشالاب اهمايق ناكمإلو

 .لقأ ريمدتلل لامتحا ةبسنب نكلو «كلذ قيقحت نم اهنكمي امب اهيلع تاليدعتلا
 عافدلا ماظن ةيحالص مدع ىلإ اًدج ةضفخنملا تاعافترالل تارئاطلا مادختسا ىدأ -ب

 لالخو ۱۹۲۷ وينوي برح لالخ عبتا ىذلا ىعافدلا بولسألا كلذ ءىطخلا
 وينوي ىف ةيناث ةرم ةهبجلل خيراوصلا لوخد لالخ هانينبت یذلاو «فازنتسالا كراعم
 .ليئارسإلا ناريطلا دض ةلحرملا هذه حاجن ىف اًببس ناكو - ۷۰

 نم وأ ةيضرألا ةقاعإلا تاطحم نم ءاوس ىباجيإلا لخادتلل ودعلا مادختسا -ج
 ۰۱۹7۷ وینوی برح لالخ هل ام ةأجافملا نم هل ناك ةيلاع ةدشبو ةمجاهملا تارئاطلا
 نم هدوجو عبتي امو هتيؤر ىلع دوعتلا مدع اذك هاّیلمع هيلع بيردتلا صقنل ناكو

 حاجن مدع ىف رثأ اهئافتخا وأ هيجوتلا تاشاش ىلع فادهألا روهظ ىف تالكشم
 .هب كابتشالا

 نع ةيمعتلل ةلماك ةليسو ربتعي يطخ عيمجت يأ يف لخادتلا مادختسا نأ كش الو
 ۰ ةقطنملا عافد يف ثدحيام سکعب كلذو حاجنب تارئاطلا ةمهم قيقحت

 امامت اًحضاو اًضرغ اهلعجم ام - نارينلا ةدحو - خیراوصلا ةبيتك تادعم مجح ربك د

 . تارثاطلاب اهتجاهم نم لهسی ام

 ىلع اهتردق ةدايزب خیراوصلا لوعفم لاطبال لعف درک تارثاطلا يف عیرسلا روطتلاه '
 ٠ خيراوصلا نم تالف لا ناکمال ثكلذو ةداحلا ةروانملا مامتإ

 ةينورتكلإلا تاثاعبنالا لكل ةيليلحتلا بساوحلاو ةديدجلا تارعشتسملا مادختسا-و

 ام اهلمع ماظنو «تادعملا اهيلع لمعت يتلا تاددرتلا ةفرعم نم نكمي غارفلا يف

 ديدحت ىلإ ةفاضإلاب ةفلتخلا لخادتلا عاونأل اهتيمعت بولسأ ديدحت نم لهسي
 ۰ ٠ ةيلاع ةقدب اهنكاما

 راذنإلاو رادارلا يف روصقلا بابسأ .

 ناك يذلا ديدجلا بولسألا ىلإ راذنإلاو رادارلا تدحو لمع يف روصقلا عجري
 ةضفخنم تاعافترا ىلع بارتقالا وهو الأ هضارغآ ةمجاهمل بارتقالل هعبتي ودعلا
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 مث «يوجلا عافدلا تادحول رسيتملا راذنإلا نمز ليلقت ضرغب كلذو ادج ةضفخنمو

 نم حبصأ بولسألا اذه ىلع بلغتللو «ةيموجملا هتايلمع يف ةبولطملا ةأجافملا ققحي
 ةجاحلا كلذ مزلتسا دقو ٠ رتم ۰ لفسألا هعاق رمتسم يرادار لقح ةماقإ يرورضلا

 ٠ تادحولا هذه اهلتحت ةديدج عقاوم زيهجتو ةديدجلا تادحولا نم ديدعلا ءاشنإ ىلإ '

 ام لقأ يييردت يوتسمب ةديدجلا تادحولا ترهظ دقف «كلذ اهب مت يتلا ةعرسلل اًرظنو

 ٠ ةجينتلا سفن ىلإ ىدأ ةزهجألا نم ةديدج عاونأ ضعب لوخد نأ امك ءبجي

 زكارم حتف مزلتسا اك رادارلا ةزهجأ نم ديدعلا يرادارلا لقحلا ءانب مزلتسا دقل

 ةريبك تايمكبو رادارلا ةزهجأ نم ىرخأ عاونأب ةدوزم تالتاقملل ةديدج هيجوت
 ةدعب ةيبرعلا رصم ةيروهمج يتيفوسلا داحتالا دوز دقلو ءاهنم حتفام ةرثك عم بسانتت

 بجي ام عم ةفلتخم نوكت دق تايعون نم اهنأ ولو ةفلتخملا رادارلا ةزهجأ نم تارشع

 ٠ نوكي نأ

 تددح يتلا لاتقلا عقاوم ىلإ اهعفدو اهليكشت ةعرسل ةجيتن رادارلا تادحو تلمحت

 رعش دقلف ءاه ودعلا ةمجاهم ءارج نم رئاسخلا نم ريثكلا اه ةياقو يأ ريفوت مدع عم اهل

 أدب مث نمو «يوج ا انلاجم يف ةدوجولا تارغثلا دس ةعرس نم ةددعتملا هلئاسوب ودعلا

 ضرغب راذنإلاو رادارلا تادحول هتامجه نم اًريثك هجوي فازنتسالا كراعم لالخ

 ءاوس رئاسخلا نم اًردق تادحولا ديبكت ىلإ ةفاضإلاب «متيام يودج مدعو هتردق تابثإ

 ٠ تادعلا وا دارفألا نم

 :ةيلاتلا روصقلا هجوأ فازنتسالا كراعم لالخ نم رهظ دقل

 اذج ةضفخنملا فادهألا طاقتلا ىلع ةردقلا يف تادحولا يوتسم فعض -أ

 ىلإ ةفاضإلاب «بیردتلا يوتسم فعض ىلإ اًعجار كلذ ناك دقو ءاّدج ةيلاعلاو

 اب صئاصخلا هذه لالغتسا ةيفيكو «تادعملل ةينفلا صئاصخلل مهفلا مدع

 .فقوملا عم یشامتی

 .اهب رئاسخ لازنإو اهتجاهم ةلوهس ىلإ ىدأ تادعملل يسدنه زيهجت دوجو مدع -ب
 ةفلختم ةحلسأي متي ناك ذإ «رادارلا عقاوم نع تارئاطلل داضلا عافدلا فعض -ج

 .ةدودحمو
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 امام اهيمعي امم «رادارلا عقاوم هتمجاهم دنع هجوملا لخادتلل ودعلا مادختسا -د

 ٠ هتوقالو موجملا ديدحت ىلع ةرداق ريغ اهلعجيو

 E AEE N و

 ٠ ةيدايقلا تایوتسلا مظعم لع هتماقإ

 فازنتسالا كراعم نم ةدافتسلا سوردلا #4

 :تارثاطلل ةداضلا ةيعفدملا -

 هيف لمعت یذلا رصعلا عم تارثاطلل ةداضلا ةيعفدلا تادعم مءاوتت نأ بجي (۱)

 جتنت یذلا رصعلا ءوض ىف ىوجلا عافدلا تاجایتحاب یفت نأ كلذ ینعیو

 كلذو «تارشاطلا ةعانص ىف رظتنلا روطتلل ةبسنلاب لبقتسلا تالاتحاو«هیف

 .تارثاطلا عبتتو طاقتلا ىلع اهتردقل ةبسنلاب

 لحلا ةلكشم لحل اهمدختست ىتلا عاونألل ةروظنلا نیشنتلا تاودآ نوكت نأ (۲)

 ةقيقد «ةفيفخ تارثاطلل ةداضم ةيعفدم مأ تاشاشر تناکآ ءاوس لبقتسلا

 لمعلا رسیتیل ةطسبمو ةرثاطلا ىلإ نوکی ام برقأو «لبقتسلا لحلا دیدحتل

 .ءاطخأ نودو ةلوهسب اهیلع

 نوکت نأ ىلع «ةداضملا ةفيفخلا ةيعفدلا ىف ةينورتکلالا ةبساحلا ةزهجألا مادختسا (۳)

 «ةيلاحلا تايعونلا نم رثكأ ةقدب لبقتسملا لحملا ةلكشم لح ىلع ةرداق اهتايرظن

 وأ ةريخذلا وأ ةيوجلا لاوحألل ءاوس تاحيحصتلا تايمك نم لالقالا عم

 .حالسلل

 ةفذاق ةوبع مادختساب كلذو - اًمومع - تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا رئاخذ ريوطت (5)

 یا ىف تانادلا رورم نمز ربك ىلع بلغتلل كلذو ىلعأ ةيئادتبا ةعرس یطعت

 .تارئاطلا ةباصإ لامتحا نم ديزي ام

 نود ةليوط ةدمل برضلا لمحتي ىذلا عونلا نم عقادلا ريساوم نوكت نأ بجي (4)

 .ركذي لكآت نودو داهجإ
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 ىف تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا بناجب وج - ضرأ خيراوصلا مادختسا لظ ىف (7)

 ىلع تارئاطلل ةداضم ةطسوتم ةيعفدم دوجول ىعاد ال ىوجلا عافدلل ماظن ىأ

 .اهلضفيو اهلحم لحي حالس ريخ وه وج - ضرأ خوراصلا ربتعيو «قالطإلا

 ةداضملا ةفيفخلا ةيعفدملا وأ تاشاشرلا ىف ءاوس «ةيدرفلا ريساوملا رصع یهتنا (۷)

 ةيعابرلا وأ ةيثالثلا وأ ةجودزملا ةحلسألا ىلإ ةسام ةجاحلا تحبصأو «تارئاطلل

 نم لاع لدعم جاتنإلو هفصتتم ىف فدهلا ىوحي ىذلا نارينلا طورخ لکشتل

 .دودحم نمز ىف ةرثاطلا ريمدت وأ ةباضإ ناكمإ رسیپ نارينلا

 اذك_ةفيفخلا تارئاطلل ةداضلا ةيعفدلا ةريعأ مظعم یودج مدعرهظ (۸)

 هتارئاط ةردق ودعلا لغتسا دقو «ةسطاغلا فادهألا عم كابتشالا ف ةطسوتملا

 «تارئاطلل ةداضملا ةيعفدلا عقاوم مجاهو كلذ ىف كوه یاکسو موتنافلا

 ةطسوتملا ةيعفدملا ةطساوب نارينلا ةلالغ تناكو «ةميسج رئاسخ اہ لزنأو

 يتلا تادحولا تنكمت اهمادختسابو كلذل لثمألا لحلا ىه تارئاطلل ةداضملا .
 ٠ ودعلا تارئاط ضعب ريمدتو اهم رئاسنمللا فاقيإ نم اهتمدختسا

 «ةيكيتكت ةدايق رادار زاهج يأ _يديلقتلا اهلكشب نارينلا ةدايق ةزهجأ نأ حضتا (9)

 دقعی- ط /م ةيعفدم ةيرس لك يف بساح زاهجو «نارين ةدايق رادار زاهجو

 انملس ولو ٠ اهم كابتشالا بولسأ دقعيو ءاهعبتتو تارئاطلا طاقتلا ةلكشم

 اهتلت يتلا ةرتفلاو ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ةياهن لالخ اًيلس ناك بولسألا نأب

 ىلع ةيلاعلا اهتردقو تارئاطلا ةعرس يف روطتلا ءوض يف بسانم ريغ حبصأ هنإف

 ٠ ةروانملا

 اهادم حوارتي يتلاو ریساولا ةددعتم ةفيفخلا تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ربتعت (۱۰)

 يف تاوقلا وأ ضارغألل ةبولطملا ةياقولا ريفوتل ةيفاك تارتموليك ٣ و ۲ نيب
 مادختسا ءوض ىف هنأ ريغ اهنع وج_ضرأ خيراوصلاب عافدلا لماكت ءوض

 ةجاحلا تحبصأ تابابدلل ةداضلا خيراوصلل ةلماحلا رتبوكويلهلا تارئاطلا

 لمعت يذلا يدلا نم ربكأ هادم تارئاطلل داضم فیفخ عفدم دجاوت ىلا ةسام

- £ - 



 ءوض ينو ٠ تابابدلل ةداضملا خيراوصلل ةلماحلا رتبوک ویلا تارئاطلا هيلع

 نأ دجن امل رظتني امو تابايدلل ةداضلا ةهجوملا خيراوصلا يف احلا روطتلا
 ٠ تارتم وليك ۵ نع لقيال هادم تارئاطلل ةداضم فيفخ عفدم وه بولطلا

 روطتلا مغر - ةضفخنملاو اًدج ةضفخنملا تاعافترالا ىلع يليللا ناريطلا لظيس )۱۱
 عافدلا لماکت ءوض يفو نيرايطلا لباقت ةلكشم - ةثيدحلا ةيحاللا لئاسولا يف
 ةفيفخلا ةيعفدلا حیلستل ةجاح كانه له : يتآلا لؤاستلا زربی تاوقلا نع يوحبا
 ةيحان نم اهفقوم دقعتو : نارين ةدايقو ةيكيتكت ةدايق ةزهجأب تارثاطلل ةداضلا
 نوكي دق ۰ طقف ةروطتم نيشنت ةزهجأب لمعت اهکرتن وأ ةينفلا ةنواعلاو بیردتلا
 ةداضلا ةيعفدلا ةمهمو رظتنلا يوجلا موجهلا بولسأ انضرعتسا ول لثمألا لحلا
 دجن نأ تاوقلا نع يخوراصلا عافدلا لماکتو رثؤملا اهادمو ةفيفخلا تارئاطلل
 زاهجب ةمعدم ةروطتم نيشنت ةزهجأب يفتكيو «ناريت ةدايق ةزهجأل يعادال هنأ
 ٠ ةقدب ةفاسملا ريدقتل رزيل

 حجان لاتق يأل ةيوازلا رجح تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا يف نارينلا ةرادإ لظتس (۱۲)
 تادعلاب ةيانعلاو روصتلاو بيردتلا نم ديزملا كلذ مزلتسيو «تارئاطلا عم
 ۰ اهئادآ ةمالسل اهطبض ةقدو

 .ةقيقدلا نارينلا حتفو ةعرسب فوخلا درط مزلتستو «ودعلا لاتق يف ةأرجلا )1۳(

 تاهاجتالا لتحت ةرواجتم ةيعفدم تاعومجم ىف تارئاطلل ةيعفدملا لمعت نأ بجي 005
 ددع حوارتيو «تاوقلل یسیئرلا دوهجملا ىطغتو «ودعلا بارتقال ةيسيئرلا

 ىتلا ةقطنملا ةحاسم بسح جاوفأ ۵ -۳ نم ةدحاولا ةعومجملا ىف جاوفألا
 ليكشتو عيمجت نوكي نأ بجي امومعو .هنع عفادت ىذلا هاجتالا ةيمهأو ءاهيطغت
 ىف كلذو ةلمتحملا تاهاجتالا نم ةدحاو ةرئاط ريمدت ىلع اًرداق ةعومجملا لاتق
 .ةدحاو نارين ةرود

 ىدؤيال ةيداعملا تارئاطلا مامأ ةعساولا تاهجاولا لفقل تادحولا تيتفت نإ (1)
 اًيراس ىوجلا عافدلا ىف ميدقلا أدبملا لازيالو .اهاودج مدعو اهفاعضإ ىلإ الإ
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 عيمج نع فيعض عافد نم لضفأ ضارغألا نم ددع نم ىوق عافد نآلا ىتح

 .ضارغألا

 ةظحللا كلت زيت تادحولا ةداق ىلعو .بسانلا تقولا ىف نارينلاب ةروانملا (15)

 ةيقيقحلا ةمجهلا فادهأ ىلإ ةعداخملا ةمجهلا فادهأ نم نارينلا لقنف «ةيانعب

 , .تاوقلل ةياقولا رفویو هموجه ودعلا ىلع دسفي

 ا ل ل ا 000

 وج /ضرآ ةهجوملا خيراوصلا - ب
 رئاودلا ةدقعم اوا تادعمف «رمتسملاو ىقارلا بيردتلا ىلإ ةجاحلا )١(

 مدع ىلإ ىدؤي تانوكملا نم ىأ ىفأطخ ىأو «مظنلا ةددعتمو «ةينورتكلإلا

 ىدؤي لب ءاطخأالا صرف نم للقي ىقارلا بيردتلاو .لاتقلل تادعلا ةيحالص

 نم ديج ىوتسم ىلعو اًئاد ةح اص ةدعم رسیی ام ءاهعوقو لبق اهفاشتكا ىلإ
 .ءادألا

 ةمجاهم ىف ودعلا حاجن صرف نم للقت ةي داعملا تارئاطلا عم لماعتلا ةعرس (۲)

 .خيراوصلا تادحو

 عقاوم ديدحتو ءاهناكم ىلع لدي غارفلا فةهجوملا خيراوصلا تادحو عاعشإ (۳)

 عادخلل ةطخ نم رثكأ عضوت نأ بجي اذل ءاهتمجاهم ودعلا ىلع لهسي خيراوصلا
 .اهعاضوأ نم كش ىف ودعلا لعجل

 ل لا 43

 ةيلكيفا عقاولا نم ريثكلا

aT (0)تارغث دسل وأ ؛عيمجتلا ةداعال  

 .اهتيمهأ ترهظ تاهاجتا نع ةياقولا ریفوتل وأ ءودعلا موجه نم تجتن

 نأ عيمجلا ملعي نأ بجيو ءاهعيمجت ىف اهنيزخت ىف خیراوصلاب ةيانعلا ىلإ ةجاحلا (1)
 ىف للخ ىأو امامت ةتبثم هئازجأ لك نو کی نأ بجي رثاط مسجك خوراصلا

 ا



 هيلإ ردصت ىتلا رماوألا ىدؤي خوراصلا لعجي تانزاوملا وأ ةحنجألا وأ تافدلا
 .نوكت نأ بجي ال اْفالخ

 نأل «عيمجتلا ىف ةزراب ةيعرف تادحو كرت مدع تادحولا عيمجت ةداعإ دنع بجي (۷)
 ودعلا حجني ام اًبلاغو «ةيداعملا تارئاطلل اًباذجرنوكي ام ةداع زوربلا كلذ لشم

 اا .ةكرعملا جراخ هجارخإ و هتمجاهم ىف
 ةيضرأ ةفاسم لقأ بسح ةيوجلا فادهألل ةيوازلا ريغتلا تالدعمب ماملإلا مدع (۸)

 «ةروانملا فادهألل ةروانملا ءدب تقو ةفرعم مدع ىلإ ىدأ ام فدا ريس طخ
 .فدهلا اهب مئاقلا ةروانملا لكشو

 مدعو ؛عبتتلا لامع ىوتسم فعضل ةجيتن «لخادتلا فادهأ عم عبتتلا ىف ةقدلا مدع ۱ )٩(

 قاهرإ نم مهبيصي ال ةجيتن اًيرود مهریغت ىلع لمعلاو «مهراصبإ ةوق نم دكأتلا
 .ىرصب

 " .ةيرادارلا ةباطلا ريجفتل ةحيحصلا بيلاسألا مادختسا مدع (۱۰)
 لك لشف ىلإ ريمدتلا ةقطنمل ديعبلا دحلا ىلع ةروانملا فدهألاب كابتشالا ىدأ )۱۱۳

 عجار كلذو «ضرألا ىلع خیراوصلا ضعب طوقس ىلإ لب ,تاکابتشالا
 .ریمدتلا ةقطنم لوخد لبق ةروانلاب اهمایقو خیراوصلاب فادهألا ساسحإل

 رادارلا ةزهجال یولعلا فقسلا ىلع ريطت یتلا ةيلاعلا فادهألا نم رذحلا بجي (۷)
 فادهألا هذه دشت ام اًبلاغو ةضفختنلا فادهألا اهتحت ىفخت ابنأ ذإ اًرتم وليك ۲
 موقت ىتلاو ةضفخنملا فادهألا نع اهنيع ضمغت اهلعجي ام .تادحولا راظنأ
 .خيراوصلا تادحو ىلع موجه اب

 عيمجت مجح ءافخإل عون ىأ نم رادار ةزهجأ مادختسا ىودج مدع حضتا 222

 هب زیمتت امل عجار كلذو «ةيعرفلا تادحولل لاتقلا ليكشت ءافخإ وأ لاتقلا
 .رادارلا ةزهجأ نم اهريغ نع اهعاعشإ ىف خيراوصلا بئاتك

 نم رثكأ ىلع ةرمدملا سوءرلاو «ىلوألا لحارلا عيزوت بجي ةينفلا بئاتکلا ف ()
 ىأ ةبيتكلا بنجت یک - ةقيمع رفح وأ ةيناسرخ نكامأ ىف عضوت نأو «ناکم
 ىف ودعلا حاجن ةلاح ىف ثدحي دق ىذلا ىرذلا راجفنالا نم برتقي راجفنا

 .اهتمجاهم
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 مک 5-8 ةفاسم ىلع ةيدرفلا خيراوصلا نم ةيعرفلا تادحولا دجاوتت نأ بجي (۱۵)

 اهتبقارم قوعي الأو .ودعلا بارتقال ةيسيئرلا تاهاجتالا فو «نارينلا بئاتك نم

 .قئاع ىأ ودعلا ىلع نارينلا حتف وأ ءاضفلل

 لعجي  اهئافخإ ىف لذبي ام مغر- ةثيدحلا برحلا ىف خيراوصلا نئامك مادختسا نإ (17)

 دق ةقيقح .اهتجاهمو اهتيعونو اهنكامأ ديدحت ةثيدحلا تارعشتسلاب لهسلا نم

 ىوجلا ودعلا نم رئاسخ اهب تثدح ول نكلو «رئاسنملا ضعب ىلإ نئامكلا ىدؤت

 .تادعملاو دارفألا ىف ةياغلل ةميسج نوكتسف

 خيراوصلا تاعيمجت باسح ىلع نئامكلا مادختسا أدبم ضفرن نأ بجي (۱۷)

 .اهفعض ةدايز ىلإ ىدؤي كلذ نأ ذإ ةدودحلا

 «خيراوصلا بئاتك ةياقو ىف تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملا ىودج مدع حضتا )1۸(

 .ةيدرفلا ةريصقلا خيراوصلاب عافدلا ريفوت وه لضفألاو

 ۱ راذنالاو رادارلا -ج

 طاقتلا بولسأ ىلع زیکرتلا عم رادارلا رصانعل رمتسلاو یقارلا بيردتلا ىلإ ةجاحلا (۱)

 ةلامإ بولسأل حیحصلا مهفلا عم «اذج ةيلاعلاو ادج ةضفخنملا فادهألا عبتتو

 .ةلاح لك ىف تايئاوملا

 ودعلا مادختسا فورظ تحت اهعبتتو فادهألا طاقتلا لع بيردتلا ةرورض (۲)

 .ةيرادارلا ةقاعإلل

 ةقاعإلا فالتل ةزهجألا ةداق ةطساوب ةيطايتحالا تاددرتلا ىلإ لاقتنالا ةعرس (۳)

 .ةيرادارلا

 مادختسا بجي اذل ؛تادعلاو دارفألا ىف رئاسخلا للقی دیبا يسدنفا زيهجتلا (4)

 ةدايز ىلإ كلذ ىدؤيسو «تادعلا ةيعون عم قفتی امب ایسدنه ةنصحلا عقاولا

 .ةيلدابتلا عقاولا ىلع كلذ قبطنی الو .ودعلا مامأ دومصلا ةردق

 تافاسم ىلع راتخت نأ ىلع رادار عقوم لكل ةيلدابت عقاوم ۳ -۲ دوجو ىلإ ةجاحلا )0(

 ىوحي نأ ىلع «ضرألا ةعيبطل اقفو اًضعب اهضعب نم مك ١١و١٠ نيب حوارتت

 .عقوم ا ىف رادارلا ةزهجأ ددع عم بسانتتةهباشتملا رفحلا نم اًددع لدابت عقوم لك
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 ةيلدابتلا عقاوملا عيج نو ءاهراوجبو ةيقيقحا عقاوملا ىف ةليكيملا تادعلا مادختسا ()

 .اهنع عافدلل ط e/ تاشاشرلا ضعب مادختساب عقاوملا هذه ىف ةايحلا راهظإ عم

 مامتإل ةليسولا ىهف «ةيمعألا نم ةريبك ةجرد ىلع رمأ رادارلا تادحول ةكرحلا ةفخ )۷(
 .ةقدبو ةعرسب رادارلا تادحو بیردت بجيو «ةعيرسلا ةروانلا

 عقاولا ىلإ عیرسلا لاقتنالا متي رادارلا عقاوم ىلع ىوجلا ودعلا موجه طابحال (۸)

 رادارلا ةزهجأ ءافخإ ىف اّژاتم ازود - ةيرجشلا قطانلا - یعیبطلا ءافخ لا ىدؤي ()

 لبق - یفاکم - یئاوه - لاسرالاب ةروانلا بجي ءافخ الا ةديجلا عقاوملا ءافخ ول ۱۰2

 مک ۰ ةفاسمب رادارلا عقاول ودعلا لوصو

 ةردق ةدايز ىلإ_تاددرتلا ةددعتم ىأ_تايعونلا ةفلتخلا ةزهجألا یدوت (۱۱)
 .ةیرادارلا ةقاعالا ةمواقم ىلع رادارلا تادحو

 ىلع بجيو «یوحا عافدلل ةرهاسلا نيعلا ىه راذنالاو رادارلا تادحو )۱۲(

 تادحولا هذه نيبو اهنيب جوازتلا قلخ ىوجلا عافدلا تادحوو تالیکشت

 قیرفلا حورو سناجتلا داجيإل ط /م ةيعفدلاو ةهجوملا خیراوصلا تادحو نيبو
 .تادحولاو تالیکشتلا لخاد
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 عباسلا لصفلا

 ةلجاعلا ماهملا

 ناكو ۰۱۹۷۰ سطسغأ ۷ /1 ةليل تحضوأ نأ قبس امك نارينلا قالطإ فاقيإ مت

 نيءاول ىف ةلكشم خيراوص ةبيتك ۱۵ (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا عيمجت بئاتك ددع

 .  یناثلاو بئاتک ینا نم لكشم لوألا .خيراوص ٩۷ ءاوللاو «خيراوص ۹۵ ءاوللا

 . ةعرت نم ةعقاولا ةقطنملا ىف هعقاوم نيءاوللا الك لتحيو «بئاتك عبس نم لكشم

 اًرتم وليك 4۰ اهردق ةهجاوم ىلع ىأ «ةيلبحلا ةقطنملل ةيبرغلا ةفاحلا ىتح ةيليعامسإلا

 ةرتفلا ىف لاتقلا ف تكرتشا ىتلا تادحولا فقوم ةداعتسا بجاولا نم ناكو .اًبيرقت

 نيمزاللا طبضلاو حالصإلا ةيلمع مامتإل فلخلا ىف شرولا ىلإ اهاسرإب كلذو ةيضالا

 اقفو ماع لكشب ىوجلا عافدلا تاوق فقوم نزاوت ةداعتسا یرورضلا نم ناك اذكو ءاه

 «ىتيفوسلا داحتالا نم ۳ ماس خيراوص تادحو لوصو دعب كلذو «ةديدجلا عاضوألل

 .ىرخأ ةيعافد قطانم ىلإ ف لخلل بئاتكلا ضعب بحس كلذ ىعدتسا دقو

 : ىتآلا ىف نارينلا قالطإ فقو دعب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا ةمهم تددحت

 .ةتجافلا ىوجلا ودعلا تایجه دصل مئادلا دادعتسالا -أ

 .تادحولل ةيلاتقلا ةءافكلا عفر ىلع رمتسملا لمعلا -ب

 .اهؤاشنإ ىراجلا عقاوملل ىسدنهلا زيحتلا مامتإ ةعرس -ج

 ةيقبسألا ىلوألا ةمهلا تلتحاو «تاميلعت نم مزلي ام رادصإ مت ةمهملا كلتل اًعبتو

 ىلإ انفضأ ولف «ديازتي لب اًدبأ ىوجلا هطاشن فقوتي ال ودعلاف ءاهادع ام ىلع لوألا
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 قتاع ىلع عقو ىذلا ءبع یدم انل حضت ال قيثاوم وأ دوعوب ديقتي الودعلا نأ كلذ

 دادعتسالاف «ىوجلا عافدلا تاليكشت نم اهريغ نود (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا

 ىتلا تادعملل ةمات ةيحالصو «دارفألل ةلماك ةظقي ینعی ام لوأف «ربشکلا ىنعي

 ةأجافم نم هعنل ىوجلا ودنعلا طاشنل ةيرصبو ةيرادار ةبقارمو ءاهيلع نولمعي

 الو «اليلو اًرابن تادعملا لمعت نأ یرورضلا نم ناك كلذل اًعبتو «ةقرفلا تادحو

 ىأو «ةياغلل ةقيقدو ةدقعم ةينورتكلإ تادعم الإ یه ام رادارلا تادعم نأ كش

 نم للقي اهليغشت تاعاس ةرثك نأ اك ءاهتمهم ىف حاجنلا اش رسيي ال اهيف أطخ
 .اهل ددحملا ىضارتفالا اهرمع نم صقني رخآ ىنعمب وأ ءاهتءافك

 كلذو «لاتقلا تاريخ عيمجت ىف أدين نأ لاتقلا فقوت دقو ىرورضلا نم ناك

 حاجنلا بايسأو فعضلا طقنو ةوقلا طقن ةفرعمل تمت ىتلا لاتقلا لامعأ ليلحتب

 ودعلا عم لماعتلل البقتسم هعابتا بجاولا بولسألا ديدحت ىلاتلابو روصقلا بابسأو

 .هيلع تادحولا بيردتو ةيناث ةرم لاتقلا أدبي نأ درجمب ىوجلا '

 نم دهجلا نم اًديزم مزلتسي لمعلا اذه ناكو ءانمامأ لمعلا نم ديزم كانه ناك
 وه اهب ماتلا كاردإلا ىلع ىنبم یت قيقد طيطخت هقبسي مل نإ بولطم لمع ىأو عيمجلا

 لمعلا قبح سم لی سما علال جحا راقت دعب رع يسيل هرز تی برم

 .بولطملا حاجنلا

 ةيلاعلا فادهألا عم لماعتلا ىلع تادحولا بردن فيك لاثملا ليبس ىلع انمامأ ناك

 ودعلا اهم انأجاف ىتلا فادهألا كلت . مک"۲۲- ۱۸ نم اذج لاع عافترا ىلع ريطت یتلا

 عاونأ ىلع تادحولا بیردت مدعل انیدل اّقلق تراثأ یتلاو ۰ ويلوي فصتنم ذنم

 فادهألا عم لماعتلا بولسأ ىلع بيردتلا انمامأ ناك .لبق نم تارئاطلا هذم ةلئامم

 ةقاعإلا نم ةديدج اًعاونأ مدختسا ودعلا نأ ةصاخو «ةينورتكلإلا ةقاعإلل ةلماخلا

 حيلست ىف موتنافلا تارئاطلا لوخد ىف ناك دقل .لبق نم ةفورعم نكت مل ةينورتكلإلا

 اهمدختسا ىتلا ةيباجيإلا ةقاعإلا عونتو ةوق ىلع ريبك رثأ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا
 ۱۹۷۰ ٠ سطسغأو ویلوی لاتق لالخ ودعلا عم كابتشالا ىلع اًريثك ترثآ یتلاو ءودعلا

 عاونآ عم كابتشالا بولسأ ىلع تادحولا بیردت ىلإ ةجاح كانه تناك كلذكو
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 فادهألا زييمت بولسأ اذكو ةطسوتملاو ةضفخدملاو ءاّدج ةضفخنملا ةفلتخملا تاجا
 عم لماعتلا ىلع بيردتلا بولسأ كلذ لك ةمق ىلعو «ةيقيقحلا فادهألا نم ةبذاكلا
 اكيرمأ هتمدق ىذلا خوراصلا كلذ ءكيارش خيراوصلا قالطإب موقت ىتلا فادهألا
 عيمجت دض اهدي ىف اًحالس فقی یک ةرشابم نارينلا قالطإ فقو دعب ليئارسإل

 نمزلاب بولطملا سيقول «مخض لمع ةانقلا ف (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا خيراوص
 ةثالثب هتدم تددحت رانلا قالطإ فاقيإف ءرسيتملا تقولا ةيافك مدع انل حضت ال رسيتملا
 ' مانددح امو انم بولطم وه ام ىهتتن نأ بجاولا نم ناك ديقلا كلذل اًعبتو رهشآ

 ةرمغ ىفو كلذ متي فيك نكلو «نمزلا عم قابس «رانلا قالطإ ةرتف ءاهتنا لبق انسبفنأل
 ىروأ اك «روطتلا ۲ ماس نم بئاتك ةديدج تادحوب ةقرفلا معد ررقت ماهملا هذه

 ليلا نم اهنأو ةروطتملا ريغ ۲ ماس اهنأ دعب امیف حضتا نكلو «ىتيفوسلا بناجلا كلذب
 هذه تناكو «تاینیتسلا فصتنم ىف ىتيفوسلا داحتالا هجتنأ ىذلا خيراوصلا نم لوألا
 عيمج ىلإ ةفاضإلاب لجع ىلع اهليكشتو اهبيردت مت دقف «یملعلا یوتسلا نود بئاتكلا

 .ىتيفوسلا داحتالا ىف اهبيردت مت یتلا ۳ ماس زارط نم خيراوصلا بئاتك

 ۱۹۷ ۰:سطسغآ لئاوأ ىف ىتيفوسلا داحتالا ىلإ تلسرأ ىتلا تادحولا تلصو دقل
 ةيامر ءارجإب هتهنأو اهبیردت تمتأ تادحولا هذه نأب الع كانه اهبيردت مامتإ دعب اًبيرقت
 اذه ىف تداع تادحولا هذه تناك ولو كانه لمع نودب تلظو ۰۱۹۷۰ ويام ىف
 ريغتل خيراوصلا بئاتك نم ترسيت ىتلا دادعألا عم لاتقلا ةهبج تلخدو خيراتلا
 مك 4۰-۵۰ ةهجاوم ىلع خيراوص ةبيتك ۱۵ ةوقب ودعلا ةلباقم نم الدبف اًمامت فقوملا

 الو مك ۷۰-۰۸۰ ةهجاوم ىلع خيراوص ةبيتك ۲۰ نم رثكأب هتلباقم نكمملا نم ناك
 ققحیس ةكرعملا ىف ةرم لوأل ةريبك دادعأب "ماس خيراوص تادحو دوجو نأ كش
 دقل - هلل اًركش نكلو - هب ةريبك رئاسخ قاحلإ ىلإ ىدؤيس ام ودعلا ىلع ةأجافملا اه
 مهبيردت امنإو مهبنذ كلذ سيلو بولطلا ىلاتقلا ىوتسملا نود تادحولا هذه تناك
 كلذ ناكأ تقولا كلذ ىتح ىردن الوءاّروف ةكرعملا لوحخدل مهلهؤت ال ةقيرطب مت
 ريفوت مدع كلذ ىلإ انفضأ ولف «هيلإ اولصي نأ بولطملا یوتسلا وه اذه ناك مأ اًدوصقم
 ۰۱۹۷۰ ويلوي ىف ةکرعلا مهوخد مدع ىلع هللا اندمحل مهنم نيريثكلل ةيلاتقلا ةربخلا

 تام



 مهو انئاقدصأ ىلع نكمملا نم ناك الأ لءاستأ ىننإف ةطقنلا هذه كرتأ نأ لبق نكلو

 راربإ تايلمعو راطخآ نم ىرصملا قمعلا هل ضرعت ام ىدمو انفقوم اًمامت نوملعي

 ناك الأ - اًليلو اًراهن ةدبرع نم لاتقلا ةهبج هل ضرعتت تناك اضو باهرإ تايلمعو

 اعسو اورخديالو ادهتجيو اودجي نأو فقولا اذه اوردقي نأ ءاقدصألا ءالؤبم ردجألا

 ءاماَت اهبيردت تمتأ دقو «ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىلإ لصت ىتح تادحولا هذه بيردت ىف

Nحضاولا نم نكلو .  

 تلصو ۱۹۷۰ سرام ذنمف «ةقطنملل ةعوضوملا مهتيجيتارتسا فلاخي ريدقتلا اذه نأ

 دعا ب زا ورم لوح اقا کا ةيسورلا "اس تاخر

 اه ططخم یتلا باهرإلا تایلمعو راربالا تایلمع نم ةيويحخ ا ضارغألاو یجیتارتسالا

 «مهتادحو ةمجاهم ىلع نویلیئارسالا ؤرجي نل هنأل ؛+اّیفاک كلذ ءاقدصألا ربتعاو .ودعلا

 تناك مهتيجيتارتسا نأ كش الف ةقطنلا ف حلسلا عارصلاو لاتقلا ةهبج ةيحان نم امآ

 .مهیلع دوعت یتلا بساکلا نم دیدعلا هرارمتسا ی نأل ؛هرارمتسا ىلع ةينبم

 ۳ ماس تادحوب (یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا میعدت ررقت ۱۹۷۰ سطسغأ رخآ ىف

 كلذو خیراوص ۱۰۷۰۱۰۲۰۱۰۵ تاءاوللا یهو خیراوص تاءاول ۳ اهرادقمو اهلك

 «نييناديملا یناثلاو ثلاثلا ,نیشیجلل یسیئرلا عیمجتلل ةبولطلا ةياقولا ریفوت ضرغب
 تادحو اه رسیت ال لاتقلا ةهبج نم تاعاطق كانه تناك تقولا كلذ یتح هنإذإ

 ناك تقولا كلذ یتحف «ةحيحصلا تایناکمالاو ةفاثكلاب ةبولطلا ةياقولا م خيراوصلا

 تادحو نم اًمامت اًيلاخ ة ةرطنقلا - ةيليعايسإلا نم دنمل ةهبجلا نم لا عاطقلا

 ىتح ىربكلا ةرملا تاريحبلا نم ةدتمملا ةهبجلا نم ىبونجلا عاطقلا نكي مو «خیراوصلا

 .هنم ظح رفوأب سيوسلا

 رعشي نأ نود اهعقاومل تادحولا لالتحال تابیترتلا عيمج ذختت نأ یهیدبلا نم ناك

 تاكرحتلا ىلع ةيرسلا نم قاطن ضرفل تابيترت ةدع تذختا كلذ ليبس فو ودعلا

 تايلمعلا ةمدخب ةديدجلا تادحولا فيلكت مدع عم ةرثكب ةيلكيم ا عقاوملا تمدختساو

 دادعتسالا عم ءةثالثلا تاءاوللا لالتحا ةطخ ذيفنت مامتإ نی اهعقاوم اهلالتحا مامتإ دعب

 قارتخاب موقت ةيداعم فادهأ ىأ عم لماعتلا وأ ءودعلل ةيداعم تامجه ىأ دصل مئادلا

 .عالطتسالا ضرغب ةهجاولا
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 «نيِتلحرم ىلع تادحولا لالتحا متي نأ ررقتو «كلذل ةمزاللا ةطخلا تعضو

 لوخد أدب العفو ۱۹۷۰ ريمتبس ۱۲ ىلإ © نم ةرتفلا ىف نيءاولب متت ىلوألا ةلحرملا
 219170/9/9 موی «خیراوص ۱۰۷ ءاوللاو ۱۹۷۰/۹/۹ موي خيراوص ٠١ 5 ءاوللا

 ردقملا نم ناك دقف خيراوص ۱۰۵ ءاوللا لالتحا لمشت تناك يتلاو ةيناثلا ةلحرملا امأ
 71/5١07٠١ /۱۹۰۱۹/۱۸ ةليل ءلايل ثالث اه ددحو یدعلا طغض تحت متت نأ اش
 نم اًعبان ناك امنإو تادحولا ددع ةرثك نم اًعبان ريدقتلا اذه نكي ملو ۰۱۹۷۰ ربمتبس
 بانجألا ىلإ ةروانم «مايألا هذه ةليط ترمتسا ىتلا ةهجاوملا لوط ىلع ةعساولا ةروانملا
 ةروانم كلذ بقعأ «ةطخلا ىف ةددحملا اهعاضوأ تادحولا تذختا یتح مامألا ىلإو
 ىلع تادحولا تحبصأ ىتح ء١۱۹۷ ١/ ٠١/ موي ىتح ترمتسا بانجألاو مامألل
 ءاًبونج سيوسلا ىلإ الایش ةرطنقلا نم ةهجاوملا لوطب ةانقلا نم مك ۱۸-۲۰ ةفاسم
 نييناديملا ىناثلاو ثلاثلا .نيشيجلا تاليكشتل العف ةياقولا ريفوتي موقت العف تحبصأو
 .ةحيحص تاناكمإو ةفاثكب ليئارسإلا ىوجلا ودعلا اهب موقي لامعأ ىأ دض ام امامت

 ماس خيراوصلا تادحو نأ اًمامت ملعي ودعلاف ءانبناج نم ىرجي ام ودعلا ىلع فخي مل
 عفدتس ىتلا تاهاجتالا بقاري وهو اوصو ذنمو ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىلإ تلصو ۳
 أدب بانجألاو مامألل (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا اهب تماق ىتلا ةروانملل اعبتو ءاهيلإ
 هعالطتسا طشنو «دحاولا مويلا ف تارم ةدع ةهجاوملا عالطتسا امام زكري ودعلا
 روصلا ةنراقم نمو .اهتيعونو ةديدجلا ىرادارلا عاعشإلا رداصم ديدحتل ىنورتكلإلا

 خيراوص لوخد نم دكأتلا نم ودعلا نكمت ىنورتكلإلا عالطتسالا تامولعم عم ةيوجلا
 تامولعلا عيمجتل ةفلتخملا هعالطتسا لئاسو طیشتت ىف أدبف «لاتقلا ةهبج ىلإ ۳ ماس
 ىتح لاتقلا ةهبج ىلع فقوملا ةبقارم ىلإ ةفاضإلاب اذه «۳ ماس تا.اعم نع ةمزاللا
 بئاتك نم ريبكلا دشحلا اذه فلأي مل ودعلا نإ ذإ «عون ىأ نم تايلمع ىأب اجافی ال
 روصلا نم ديدعلا طاقتلا نم ودعلا نكمت دقل .لبق نم وج - ضرأ ةهجوملا خيراوصلا
 ةزهجم موتنافلا عالطتسالا ترئاطف «هيدل ةرسیتلا عالطتسالا تارئاط ةطساوب ةيوجلا

 لوصحلا رسی ريوصتلا نم ريخألا عونلاو «لئاملاو ىسأرلا ريوصتلاب موقت تاريماكب
 ريس طخ نم مك ۱۰۰ ىتح لصت ةفاسم ىلع ةدوجوملا ضارغألل ةيوج روص ىلع
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 هژانبو ؛هلحارم ىدحإ ىف عيمجتلل اًروص ةيبنجألا تالجملا ىف ودعلا رشن دقلو «ةرئاطلا

 اذه حبصأو خيراوصلا طئاح ودعلا هيلع قلطأ هؤانب لمتكا نأ درجمبو دعب لمتكي مل

 ؟حالطصالا اذه ودعلا هيلع قلطأ اذان نكلو هل دئاسلا مسالا وه مسالا

 ىف لصو (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا خيراوص عيمجتف كلذ ىف اًيلاغم ودعلا نكي م

 تادحولا ضعب اهمدخي ۳ «لدعم ۲۰۲ ماس عاونآ نم خيراوص ةبيتك ۳۸ ىلإ تقولا كلذ

 اًيونج ةقاتع لبج ىتح الش ةلزنملا ةريحب نم ةدتملا ةقطنملا لتحتو ءىرمخألا ةينفلا

 ىأ رثكأ وأ مک ۲۵ قمعبو مك ۱۸ وحن ةانقلا نعاهنم لوألا قسنلا دعبي قاسنا لعو

 قمعو ةهجاوم ىطغي ثيحب هابیرقت عبرم رتموليك ۲۵۰۰ اهردق ةقطنم هتادحوب لتحي

 رتم وليك ١7٠١ اهتحاسم ةقطنم هخيراوصب ىطغيو «ىناثلاو ثلاثلا نييناديملا نيشيجلا

 عينم دسك فقي وهف «هل ةيمست برقأ ىه هيلع طئاح ةملك قالطإ نأ كش الو «عبرم

 ىناثلاو ثلاثلا نيشيجلا تاوق مجاهت نأ تلواح اذإ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا هجو ىف

 ىأ نكلو «قرشلا نم ةيسايسلا ةمصاعلا ىهو «ةرهاقلل للستلا لواحت وأ نیینادیلا

 ةملك مويلا ىركسعلا ركفلا ىف سيلف ةثيدحلا ةيملعلا لئاسولاب هيلع بلغتلا نكمي دس

 تناك دقل .موي دعب اًموي زفقی ىذلا ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلا ءوض ىف ليحتسم

 ةمجاهم ودعلل رسيت ةيعيبط تائيه ىلع زكترت اهلكو ةفوشکم خيراوصلا طئاح بانجأ
 رحبلاب لصتي ريبك ىئام حطسم «ةلزنملا ةريحب ىلع زكتري رسيألا بناجلاف «حاجنب هبانجأ
 ال عافترا ىلع خيراوصلا طئاح ةمجاهم ىف همادختسا ودعلا نكميو ءطسوتملا ضيبألا

 ىلع زكتري نميألا هبناج نأ اك «هعم كابتشالاو هفاشتکا ةيلمع اًدقعم م ۵۰ نع ديزي

 مک ۲۰ اهضرعو مک ۳۰ اضوط ضرألا نم ةحاسم لتحي ىذلا لبجلا كلذ ةقاتع لبج

 اًمامت همادختسا ودعلل نكميو «سيوسلا جيلخ ىلع لطيو ءاّرتم ۹۷۰ ىلإ عفتريو ءاّبيرقت
 موجشا بيلاسأ ىلإ ةفاضإلاب اذه «هریمدتو خيراوصلا طئاح بناج ىلع هنم سطغلاو

 نم اًساسأ عبنت ىتلاو اكيرمأ اهب هتحلس ىتلا دمخلا ةحلسأو ءودعلا اهعبتي ىتلا ةديدجلا .

 ريكفتلا نم دبال ناك قلطنملا اذه نمو «مانتيف ىف ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا لاتق ةربخ

 خيراوصلا نم نيتبيتكب خيراوصلا طئاح معد مت العفو «عيمجتلا بانجأ ةيامح ىف
 بانجأل ةياقولا ريفوت نكمأ ابو «۷ ماس خيراوص یهو «فتکلا ىلع ةلومحلا ةيدرفلا

 عطقنم حاجنب اهنم ةبولطملا ماهملا ىدؤت نأ ىلإ ءاكذب اهمادختسا ىدأ دقو «عيمجتلا
 ۰۱۹۷۳ ربوتكأ 5 - ۱۳۹۳ ناضمر نم رشاعلا برح ىف ريظنلا

 تت



 ةلجاعلا تالكشملا

 ىف اهنكامأ ةيعرفلا هتادحو تلتحا دقل اتیه اًرمأ خيراوصلا طئاح دادعإ نكي مل
 «ةانقلا برغ اهعقاول ةلتحملا ةيريلا تاوقلل ةياقولا ريفوتل اهلهؤي ىذلا لاتقلا ليكشت
 لاتقلل تادحولا هذه دادعإ أدبي نأ ةدم ذنم فقوت دق لاتقلاو ىرورضلا نم حبصأو
 عانتقالا نأل ؛دوجوم لاتحا رانلا قالطإ فقو ةيقافتا ددجت مدع لامتحاف «تقو ىأ یف
 زرجور ةردابل اهوبق نأو ءاًدوهع الو قیثاوم مرتحت ال ليئارسإ نأ ذشتقو انيدل دئاسلا
 ترمتسا ىتلا فازنتسالا برح فاقيإ اهئارو نم ىغبت ةيكيتكت ةروانم نوكي دق ذئتقو
 ۱۹۷۰ وينوي برح ىف اهرئاسخ دعب ةيوجلا اهتاوق فازنتسا فاقيإ وأ «ماع نم رشكأ
 تأدب موتناف ةرثاط ۲۵ ىوس ذئتقو ليئارسإ یدل نكي ملف ءاهريوطت ةيادب ىف یهو
 ةرئاطلا هذهب ةقثلا نادقف ىلإ ىدؤي امم كلذ یرشتسی نأ تيشخو «دادعآ اهنم طقاستت
 .ايندلا عامسأ اهب تألم ىتلا

 تالک لا هذه لوأ ناك .بعاصلا نم ريثكلا دادعإلاو ريكفتلا ىف انهجاو نكلو
 ةانق نم مک ۲ ۱۸-۰ ةفاسم ىلع ةيمامألا اهعقاوم تلتحا خيراوصلا تادحو نأ اهدقعأو
 ةضفخنملا تارئاطلا فشك ىلع اهتردقو اهيدل ةرسيتملا رادارلا ةزهجال اًقفوو ؛سیوسلا
 - 6۰ زواجتیال دودحم م ٠٠١ وأ م ۵۰ عافترا ىلع ريطت ىتلا تارشاطلا كدت ءادجج
 ۳ نع ديزيال ةيمامألا تادحولل رسيتملا راذنالا فقو نأ كلذ ىنعيو ءارتم وليك ۵
 ةيمامألا تادحولا ئجافي نأ ىلع رداق ودعلا نأ كلذ ىنعيو .لاوحألا نسحأ ىف قئاقد
 دجاوت ةرورض ةلكشملا هذه ىلع بترت دقل .هعم كابتشالا نم نکمتت نأ نود اهرمديو
 ةيلاع ةيوغم ةبسن دوجو كلذ ىنعيو «ةيلاع دادعتسا ةجرد ىف خيراوصلا طئاح تادحو
 «خیراوصلا بئاتك نم بارتقالا لواح ول ودعلا عم لماعتلل اًروف ةزهاج تادحولا نم
 عضو نأ كش الو «برغلل ةانقلا ىطخت كلذ ىنعيو «برغلا هاجتا ىف قارتخاب مايقلا وأ
 «ةيحان نم تادحولل مزاللا ىبيردتلا دادعإلا عم امام ضراعتي اذه ىلاتقلا دادعتسالا
 فقوی رخآ لح كانه ناك له نكلو «تادعملا رمع ىف ريبك كالهتسا ىلإ ىدؤيس هنأ امك
 نكلو الولح كانه نأ كش ال ؟بيردتلا نم الوقعم اًردق ققحيو تادعملا فازنتسا
 دوعي هعجرم ناكف بعاصملا هذه ىناث امأ .دعب (ميف كلذ بابسأ نيبنسو ءاهعذن مل
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 ةفلتخم تايعون نم نوكم طئاحلا كلذ «خيراوصلا طئاحل ىميظنتلا بيكرتلا سفن ىلإ

 صاخلا مادختسالا بولسأو اهصئاصخ اهنم لكلو ۳ «لدعم ۲ ماس خيراوص نم

 تايوتسم فالتخا امنإو ةبعص ةلكشم نوكيال ابر هتاذ دح ىف فالتخالا اذه - اهم

 تكبتشا ىتلا تادحولا انينثتسا اذإف ةحلملا ةلكشملا وه ناك ةيلاتقلا اهتربخو تادحولا

 نم - یبیردتلا یوتسلا نود تادحولا ىقاب نأ دجن ۰۱۹۷۰ ماع لالخ ودعلا عم

 ىلع لمعلل ةيفاك ةيلمع تاربخ امل رفوتي ال هنأ ىلع الضف «ةتحبلا ةيرظنلا ةيحانلا

 لب «هب السم اًرمأ لمعلا نع تادعلا لطعت لعج ام «ةميلس ةحيحص ةقيرطب تادعلا

 نأ انل حضتال اهدارفأل ةيلاتقلا ةربخلا رفوت مدع كلذ ىلإ انفضأ ولف «بلاغلا رمألا وه

 «ودعلا عم حاجنب كابتشالاو ةلجاع ةكرعم لوخد ىلع ةرداق ريغ تناك تادحولا هذه

 اهلباقتس ىتلا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأ اميس الو ةلهس ةسيرف تعقو الإو

 .ديرف عون نم ةيوج تاوق ربتعت

 برغ خيراوصلا طئاخل ىداملا ءانبلا مامتإ دعب انتهجاو ىتلا تالكشملا ىه هذه

 دارفألل یوتسلا عفرو دادعإلاو بيردتلاب موقن نأو ءاّمامت اههجاون انيلع ناكو ءةانقلا

 .هسفن تقولا ىف ودعلا لاتقل نيدعتسم نوكن نأو ءاّدونج وأ اوناك اًطابض

 فقو ىذلا لاتقلا دادعتسالا ةلكشم یه ترکذ اك تالكشملا ىلوأ تناك دقل

 لاتقلا فقوت دقل «تادعملا ةءافك ىلع ظافحلاو بیردتلا قيقحت ليبس ىف ةرثع رجح

 ةيوجلا تاوقلا طاشن هعم فقوتي نأ ىعيبطلا نم ناكو . ۱۹۷۰ سطسغآ ۷ /5 ةليل

 مل كلذ نكلو .طقف عالطتسالا تايلمع ىلع رصتقي وأ اهطاشن لقي وأ ةيليئارسإلا

 ىلاعلا طاشتلا ىلإ عجري ناك ام ردقب نييليئارسإلا ىلإ عجري هيف ببسلا نكي لو .ثدحي

 مث مامألل خيراوصلا طئاح لاقتنا بحاص ىذلا طاشنلا كلذ .ةانقلا ب رغ متي ىذلا

 ةعساولا ةروانملا مث اًيجيردت ۳ ماس ۰۷ ماس عاونأ نم ةديدجلا خيراوصلا تادحو لوخد

 دادعتسالا كلذ نأب الدج انملس ولو «ةهبجلا تاعاطق ىقاب ةيطغتل مامأللو بانجألل

 اذالف اًبيرقت ربوتكأ لئاوأ ف تهتنا ىتلاو مت متت ىتلا ةعساولا ةروانلا ءانثأ اًيرورض ناك

 ةيفتخ لوقأ الو ةرهاظ اًيايسأ كانه نأ عقاولاو . ۱۹۷۰ ماع ةيابن ىلإ عضولا اذه رمتسي

 عفاودلا اهئارو نم ىفخت تاراعش الإ نكت ملرمألا ةقيقح ىف نكلو «كلذ تعدتسا
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 وأ «نيلوئسملا نم دحأ اهيلإ تفتلي مل ىتلاو «ىلاعلا دادعتسالا كلذل ةيقيقحلا

 .اهنم دحلا ىلع لمعي

 هب موقت ىوج موجه ىأل ىدصتلل لماكلا دادعتسالا وه رهاظلا ببسلا نإ

 كلذو «ةروانملاب همايق ءانثأ ةصاخو «خيراوصلا طئاح ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا

 رثأ رانلا قالطإ فقو ليئارسإ تلبق دقل .هنم تادحو ةدع ريمدتب هنم لينلا ضرغب

 عقاولا .لمعلا كلذ لثمب موقت نأ اهناكمإ ىف وأ اهتين ىف ناك لهف ءزرجور ةردابل اهلوبق

 ىف سيل ودعلا نأ حضوي رانلا قالطإ فقو رارقو ةيكيرمألا ةردابملل ودعلا لوبق نأ

 ىفكي هتاناكمإ ةيحان نمف «ةديدج فازنتسا برح ءدبو رانلا قالطإ فقو رسك هتين
 تغلب ىتلاو ةيوجلا هتاوق ىف هرئاسخ دعب رانلا قالطإ فقو لبق ودعلا نأ ملعن نأ

 دحأ حيرصت ىف انلو .نینض رئاسخلا هذهب وهو - موتنافلا عون نم اهبلغأ تارئاط 4
 نكمي ل هنأب ۰۱۹۷۰ ويلوي ىف مهرئاسخ بقع هيف نلعأ ىذلاو نییلیئارسالا نیلوتسلا
 مغرب هنأ كلذ ىنعيو لكآتت تأدب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأل ؛لاتقلا ىف رارمتسالا
 مامأ ادن ةعرسلا هذبب لكآتت ىهو فقت نأ نكميال هتاناكمإ نإف ىوجلا حالسلا دوجو

 هب مت اعانق الإ تناك ام ةرهاظلا بابسألا نأ صلختسن كلذ نمو .خيراوصلا طئاح
 اذه ءارو نم ىسيئرلا فدملا ىه تناك ىتلاو «ةيفخلا بابسألا قيقحتل نيلوثسملا عانقإ

 .لمعلا

 : املوأ نيببس ىف نمكتف ةيفخلا بابسألا امأ
 هاجت ةيليئارسإلا ةيوح لا تاوقلا فقوم ةفرعمل تییفوسلا ءاربخلا ىدل ةحاجلا ةبغرلا

 عم لماعتلا ديدجلا حيلستلا اذهل نكمي فيك ةسارد رخآ ىنعمب وأ دید حيلستلا اذه

 ةدحتملا تايالولا ةنواعمب ليئارسإ موقتس ىذلا ىجولونكتلا لعفلا ةسارد اذك ودعلا

 .لاتقلا ةهبج ىلإ اكو اعون نزاوتلا ةداعإل لعف درك كلذو ةيكيرمألا

 تادعملا ليغشتل تيبثوسلا ءاربخلا ىدل ةحماجلا ةبغرلا ىف نمكيف ىناثلا ببسلا امأ

 ةفاضإلاب البقتسم اهتافالم ناكمإل اهبويع ىلع فرعتلا رسییس رمتسملا اهليغشت نا ذإ
 داز ليغشتلا تاعاس تداز املكو «رايغلا عطق كالهتسال ةليسو ربتعي اهليغشت نأ ىلإ

 تادعملا رمع ىف صقن نم ليغشتلا كلذ هببسی ام ىلإ ةفاضإلاب «رايغلا عطق كالهتسا

 ملعن نأ ىفكيو «لاتقلا ءانثأ اهتمالس مدع بيسي اهب اهئاطخأ ددعتو اشاطعآ ةرثكو

 خيراوصلا طئاح ٩ م - ۱۳۲۹



 تدعت رهشأ ةتس ةدمل ليغشتلا كلذ ءوض ىف ةديدجلا خيراوصلا بئاتك نم اًريشك نأ

 «يضارتفالا اهرمع عبر تبراق اهنأ كلذ ىنعيو ؛ةعاس ۲۰۰۰ نم رثكأ اهليغشت تاعاس

 رمألا فقي لو «تاونس عبرأ لالخ اهرمع یهتنی لدعملا اذه ىلع ترمتسا اذإ ةطاسببو

 طئاح ىلع یجافم ىوج موجهب ودعلا مايقل مهضارتفا رمتسا لب دحلا كلذ دنع مهنم

 سفنب تادعملا ليغشت ىلإ ىدأ ام «مهدوجو ةدم لوط رخآو تقو نيب اتاق خيراوصلا

 تادعلا نم ريثك تلخد نأ ىلإ كلذ ىدأ دقل . ۱۹۷۱ ماع لالخ ةعطقتم تارتف لدعملا

 كلذ ىنعيو «ىضارتفالا اهرمع ىثلث وأ فصن نمرثكأ تكلهتسا دقو ناضمر برح
 ةيوحلا تاوقلا عم اهكابتشا دنع اهققحت نأ نكمي ىتلا جئاتنلاو تادعلا ىف ةقثلا زازتها

 .لبقم لاتق ىأ ىف ةيليئارسإلا

 ءانضاعتمال تفتلي مل هناف تادعلا ليغشت بولسأل حايترا مدع نم هانيدبأ ام مغربو

 انيدتها العفو .بيردتلاب طيحي ىذلا دومجلا رسکن نأ نم دبال ناك فقولا كلذ ءازإو

 طاشن فقوتي ثيح انتالكشم ىلع بلغتلل ةحناس ةصرف ليللا ىف اندجو دقل .لح ىلإ

 لدسي نأ درجمبف همأسآ ام ىرخألا ةيحانلا نم هنأ الإ هلوطأ ام ءاتشلا ليلو یدعلا

 دجاوتي تادحولا نم ريثكلا نأ انملع اذإف ءاًديور اًديور وبا ةدورب دادزت هراتسأ لليلا

 قطانم قو رحبلا حطس نع رتم ۳۰۰ ىلإ اهضعب عافترا لصت دق ةعفترم تابضه ىلع
 ةرارحلا ةجرد تناك دقل «عقاوملا هذه ىف وجلا ةدورب ىدم انل حضت ال ةيلبج ةيوارحص

 موقت نأ تادحولا ىلع ناكو «هایلا دمجتتو «نايحنألا نم ريثك ىف رفصلا ىلإ لصت

 ولتاقم دجو دقل «لیللاب بيردتو راهنلاب دادعتسا وجل ا اذه لثم ىف ىبيردتلا اهطاشنب
 تادعلا ىلع لمعلا ناك دقل «فدلاب مهرعشأ ليللا مهلمع ىف ًءازع خيراوصلا طئاح

 نولمعي ىتلا ةينورتكلإلا تادعملا تناك ذإ ءالمتحم المع ةدوربلا سراقلا ليللا ىف

 ناك ام نأ ريغ ءاليل لمعلا نوبذعتسي مهلعج ام «مهلمع نكامأ ىف ءفدلا عشت اهيلع
 نأ مهيلع ناكو «تادعملا جراخ بيردتلا لامکتسا وه ميحج ىلإ ءفدلا اذه ليحي

 ىلإ دتمي مهبيردت ناك دقل «ةرسيتملا لئاسولا لكب بيردتلا نم عونلا اذه لالخ اورثدتی

 نم ةلجعلا رودتو «راهتلا ءاوضأ اهدعب غزبتل ةحارلا نم دودحم طسق هيلي ءاّبيرقت رجفلا
 ىلع قاهرإلا بذعأ ام .ليللا ف بيردتو تادعملل ةنايص وأ راهنلا ىف دادعتسا ديدج

 نودعي مهو هبذعأ امو «بجاولا ءادأ ىف نوسفانتي مهو هبذعأ ام «لاجرلا ءالؤه بولق

 «قاهرالا مغر «لاجرلا ءالؤه عورأ امو «دیدج لك ةفرعمل ةحوتفم رودصب مهسفنآ
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 اورأثيل ودعلا ءاقل ىف مهتبغر ىلع رارصإلا مهئثيداحأ فو مهنيعأ ىف ىرت تنك كنإف
 ةججأتملا رانلا هذه طقتلأ نأ ىلع ناكو «باسحلا هعم اوددسيلو مهتمارکو مهئادهشل

  بولسأب اهيلع ظفاحأ نأو ءاّداقتا اهتوذج ةدايز ىلع لمعأ نأو «ةيتفلا رودصلا هذه ىف

 لكشلا اذهب اهنأ اقثاو تنكو «الاعتشا نوكت ام دشأ یهو ةكرعملا اهلخدأل ميلس ىملع
 تعملو تلجتو ترهظ اذإ مهتراهمو مهتاردق نأو یه ام اًكتف دشأ مهخيراوص لعجتس

 برحلا رسخي نأ ىف أدبي انهو «ودعلا نازتا داقفإ ىلإ كلذ ىدؤيسف ىلوألا تاعاسلا ىف

 مهتاردقب لوصولا مت فيكو ؟ ةوذجلا هذه ىلع ظافحلا نكمأ فيك نكلو «ةرم لوأل .
 .دعب |يف ليصفتب هحضونس ام اذه ؟ ناعمللا ةجرد ىلإ مهتراهمو

 یهو ةكرعملا ضرأ ىلإ تلصو دقف «لغاشلا ىلغش یه ۳ ماس تادحو تناك
 ةيرثكأو ءىوتسم ىلع مهنم ةلق «ءاربضلا نم مرتح ددع اهعم لصوو «یوتسلا نود

 «مات مزحب فقوملا ةهجاوم مت دقو «تادعملا هذهل عجارم ىأ لصت لو «ىوتسملا نود

 ءرانلا قالطإ فقو تاتيقوتو قفتت لحارم ىلع مهبيردتل ةلماكتم ةطخ تعضوو

 ةرداقو ءاهتياهن ىف ةزهاج تادحولا نوكت ثیحب «هزاجن| بجي ام ةلحرم لكل عضوو

 ةءافكلا نم / ٠١ - ۵۰ نيبام حوارتي اب تقولا كلذ ىف اهتردق ةءافكب اهماهم ذيفنت ىلع

 ىف هنم رثكأ غلبت نأ نکمی ال ىذلا ىوتسملا كلذ ىف اًريخ تمشعتو «ةبولطملا ةيلاتقلا

 انك دقل اما ىنقلقي فقوملا كلذ تابو ءاهيلإ ترشآ ىتلا ةطيحملا فورظلا ءوض
 نم انيلإ ىتأت تناك ىتلا تالاتحالا ةرثك ىلإ ةفاضإلابف .تقو ىأ ىف لاتقلا نيعقوتم

 ءوض ىف ةيوجلا هتاوق حيل ست ديازتب ديازتي ىوجلا ودعلا طاشن ناك كلذب ايلعلا ةدايقلا

 ىنورتكلإلاو ىوجلا هعالطتساف .تاقفص نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم هدقع ام

 مدق ىلع ةمئاق ةانقلا ىلع ةيبارتلا رتاوسلاو تانيصحتلا ةماقإ .ةعلط نم رثكأبو اًيموي متي

 هتاوقل هحتف كلذك ؛ةفشاكلا راونألا ءوض ىلع ةريثك نايحأ ىف الیل متي تناك لب ءقاسو

 متي ةقزترملا نيرايطلا نم ةقيطل هبلجو «بيردتلل طايتحالا نيرايطلا هؤاعدتساو ةيوجلا
 املك دادعإلا ىف عارسإلا انم یعدتسی لاتقب اًرذنم فقوملا لعج كلذ لك رخآل تقو نم
 .ليبس كلذل ناك

 ىتيفوسلا بناجلا نم ةياعد لح رصم ىلإ اهوصو ةيادب ىف ۲ ماس تادحو تناك دقل

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم لضفأ الماعت اهل رسيت ىتلا اهصئاصنخو ةّيتفلا اهتردق ىلع

 اهنم انلمأو كلذ اًعيمج انقدص ءاربخلا اهب ماق ىتلا ةياعدلا نم اهبحاص امل اًعبتو «تاذلاب
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 رورمب اذه انلمأ باخ مكو ءانايإ اهوطعأ ىتلا تامولعملا نم امجان انلمأ ناك دقل ءاّريخ

 مهتبباج دقل ءةكرعم ا ءانثأ ىف ىقتاع ىلع اًئبع نوكتس اهنأ اهعم تكردأ ةجردل مايالا
 هذه ناو نوکیام لضفأ ميدقلا اذه نأ اوروأ نأ الا مهنم ناك مف «ةحارصب كلذب

 ىف هتعقوت ام حص دقل یرخآ تايعون نم اهريغب سيق اذإ صيخر اهنمث تادحولا
 .ةكرعملا لاوط ىنقرؤي اًسوباك لب ءاليقث اًئبع تناك دقل ءالعف لاتقلا

 ةلباقل دادعتسا ىلع نوكي نأ خيراوصلا طئاح ىلع بجاولا نم ناك هنأ تركذ

 ةصرفلا هل تحال ام اذإ ىذلاو «نيناوق وأ قيثاوم ىأ مرتحي ال ىذلا ودعلا كلذ ءودعلا

 امأ هلك ىلودلا عمتجملا اًعضاوو «ءىش لكب طئاح لا ضرع اًبراض ءاهكرتي ال حاجنلا
 نيب تعقو ىتلا ةيلاتتملا تاكابتشالاو بورحلا هديؤت ىذلا عقاولا وه اذه «عقاولا رمألا

 نم هلصو ام ءوض ىف موی دعب اًموي ديازتي ىوجلا ودعلا طاشن ناك دقل . ۱۹۷۰ - ۱۹:۸

 ةديدج ةقفص ىلع ةيكيرمألا ةدحتلا تایالولا عم دقاعت هنأ ةصاخو «ةديدج تارئاط

 فضأ «زرجور ةردابمل ليئارسإ لوبق باقعأ ىف كوه یاکسو موتنافلا تارئاط نم
 ودعلا مايق لامتحاب ديفت اهلكو ودعلا اياون نع تامولعم نم لصي ناك ام كلذ ىلإ

 مكو «خيراوصلا طئاح دض وأ ةيربلا تاوقلا دض امإ لاتقلا ةهبج ىلع ىئادع لمعب

 ليئارسإ ضوافتت یک ةلماش ةيوج ةبرض هجويس ودعلا نأب ديفت تاريذحتلا تءاج
 ىأ ةلباقمل دادعتسالا ةرورضو تاييلعتلاو تامولعملا هذه ةرمغ ىفو «ةوقلا زكرم نم

 ىتح «تادحولل - دودحملا ولو - تابثلا نم عون ىلإ ةّحلملا ةجاحلا ترهظ لامتحا

 ىف تناك ةديدجلا تادحولا عيمج نأ ةصاخ ءاهبيردت نم ديزتل تقولا ضعب اهل ىنستي
 .اهاوتسم عفرل بيردتلا ىلإ ةجاحلا سمأ

 اذهج دفنتساو ءاّريبك اًنقو مزلتسا ديجلا لاتقلا دادعإلا خيراوصلا طئاح دادعإ نإ ..

 ىتلا جئاتنلا قيقحت ىف ريخألاو لوألا لضفلا زاتمملا دادعإلا اذغ ناك دقو هل دودح ال

 لب هجئاتن مامأ اًروهبم فقي عمجأ ملاعلا تلعج ىتلاو «خيراوصلا طئاح اهيلإ لصوت

 خيراوصلا تاعيمجت ىلع بلغتلا اهب هنكمي بيلاسأ ىلإ لصوتلل نییاللا نم ديدعلا قفني
 تماق نأ ىلإ ۱۹۷۱ ماع لئاوأ ذنم دتما ىذلا دادعإلا لمش اذام نكلو ءوج - ضرأ

 4 .تاونس ثالث ةبارق ىأ ۱۹۷۳ ربوتکأ 1 ىف برا
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 ثلاثلا بابلا

 ةيليئارسإلا ةيؤجلا تاوقل





 نماثلا لصفلا

 اهتاناكمإو اهروطتو اهتأشن

 ةيليئارسإلا ةيوح لا تاوقلا ةأشن

 تنكقمت ذإ ؛ليئارسإ داليم لبق ام ىلإ ةيليئارسإلا ةيوجلا ةيوجلا تاوقلا ةأشن عجرت
 لبق كلذو ءرتسوأ تارئاطلا نم ددع ىلع لوصحلا نم ايناطيرب ىف ذوفن نم اه اب لئارسإ
 ويام رهش نم رشع سماخلا ىف ليئارسإ داليمو «نيطسلف ىلع ىناطيربلا بادتنالا ءاهتنا
 - رداوب روهظو ةينيطسلفلا ىضارألا نم ةريثك ءازجأ ىلع ءاليتسالا ىف اهحاجنو ۸

 ءارشل ةيبوروألا لودلا فلتخ ىلإ اهيبودنم لاسرإ ىف تأدب ءةلودلا نيوكت ىف حاجنلا
 «تقولا كلذ ىف اهرثكأ امو «ةيناثلا ةيلاعلا برحلا تافلخ نم تارئاطلا نم عاونأ ىأ

 نم ليئارسإ تنكمت العفو ءذئتقو ةحلسألا راجت ىديأ نيب تناك ىتلا تافلخملا كلت

 «جناتسومو «تديمش سم «ویتکسوم# عاونأ نم ةميدقلا تارئاطلا ضعب ىلع لوصحلا
 برحلا ف تمدختسا ام ةيحورم تارئاط اهلك تناكو «درافراهو ءاتوكادو «رتیافوبو

 ةوق ءانب ليبس ىف ةرثع رجح اهيدل نيبتفلا وأ نيرايطلا رفوت مدع فقي مو .ةيناثلا ةيملاعلا
 ةيوجلا تاوقلا ىف نولمعي اوناك نيذلا دوهيلا عیمج دينجت ىلإ تأجل ذإ ؛ةيليئارسإ ةيوج
 اه رسي امم ةيوتلملا اهلئاسوب كلذو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيكيرمألاو ةيناطيربلا
 تأي لو ءاهيلع عقي یبرع موجه ىأ دض اهنيمأت ىلع ةرداق ةدودحم ةيوج ةوق ةياهنلا ىف
 .اعون ۲۰ رثكأ نم نوكتت ةرئاط ۱۰۰ وحن ليئارسإ یدل ناک ىتح ١907 ماع

 : ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ءانب

 ىذلا ءافحلا كلذ ةيرصلا ةيسنرفلا تاقالعلا داس ىذلا ءافحلا ليئارسإ تزهتنا

 نم ذفنت یک اسنرفب اهتاقالع قيثوت ىلع تلمعف «ةيرئازجلا ةروثلل رصم دییأت ىلإ عجري
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 تززعف «تدارأ ام امل ناك دقو ءاهشيجل ةحلسأ نم هيلإ جاتحت اك ىلع لوصحلل اهئارو

 ىف ذوفن نما ام لضفب اًضيأ تنكمت امك «أ 5 ريتسملا تارئاطلا ضعبب ةيوجلا اهتاوق

 نم اهريغو عنصلا ةيناطيربلا رويتملا تارئاطلا ضعب ىلع لصحت نأ نم ةيبرغلا رئاودلا
 تامولعلا ءوض ىف ليئارسإلا ىوجلا حالسلا ةوق تغلب دقو ؛ةدوجوملا ىرخألا عاونألا

 : ١107 ربوتكأ ىف ىثالثلا ناودعلا لبق ةرسيتملا

 ةفذاق ناجروأ ةرئاط ۶ أةريتسم ةرئاط 7

 جناتسومةرئط ۹ رو تم ةرئاط 6

 درافراه ةرئاط ۱۷ ةفذاق ویتکسوم ةرئاط 15

 . راتوكاد ةرئاط 7 سلطأرون تارئاط ۳

 ىلع ةرداق نكت مل ةيوجلا ةوقلا هذه ناف «تارئاطلا نم ریبکلا ددعلا اذه مغرو

 عون نم ةيقرشلا تارئاطلاب ةحلسم تناك ىتلا ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا هجو ىف فوقولا

 صتخي اف لیئارسول اسنرفو ايناطيرب نم لك اهتمدق ىتلا تادهعتلا الولو .۱۵ جيم
 ۰۱۹۵ ماع برحلا لوخد ىلع ليئارسإ تمدقأ ام اهل مزاللا ىوجلا معدلا ريفوتب

 ليئارسإل حضتا ذإ .یلیئارس لا ىوجلا حالسلا ءانب ىف لوحت ةطقن ١16 برح تناك

 تاوقلا ىلع لخدأ ىذلا روطتلا مامأ لاح ىأب فقي نأ نكمي ال تارئاط نم اهیدل ام نأ

 نأ دعب اه حضتا اك «تاوقلا هذه ىف جيملا تارئاطلا عاونأ ضعب لاخدإب ةيرصملا ةيوجلا

 ةليجع ىبأو حفر ةقطنم ىف ةيرصملا عقاوملا ماحتقا ىف تلشفو ءانيس ضرأ ىلع تبراح
 لصت یهو اهنع بغي مو ءارحصلا برح ىف لاتق ىأ دامع امه تاعردلاو ناريطلا نأ

 تراد ىتلا اهكراعم ةصاخو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا هنع تضخمت ام ةجيتنلا هذه ىلإ

 «ةثيدحلا ةكرعملا داع امه ةبابدلاو ةرئاطلا نأ كش نود تتبثأ ىتلاو ءرصم ضرأ ىلع

 ةيوجلا تاوقلا لوصحبو .حجان لاق ىأب موقي نأ شيج ىأ نکمیال اهنودب لب
 روتوف ةفذاقلا ىلع لوصحلا نم ليئارسإ تنكمت ۲۸ نيشويلا تافذاقلا ىلع ةيرصملا

 ىف ةرادص نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا هتلتحا ىذلا ريبكلا رودلل اًرظنو ءاسنرف نم
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 اًعبتو «تاوقلا هذه معدل ةدهاج لمعت نأ ليئارسإ تأر ليئارسإ ةيجيتارتسا ذيفنت

 اهحلستو «ةديدج سسأ ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا اهتاوق ءانب ديعت ليئارسإ تأدب كلذل

 جاريملا لثم ةيسنرفلا تارئاطلا ثدحأب 14177 ماع اهديوزت متف تارئاطلا ثدحأب

 یک «ليئارسإ لخاد رتسجام اجوف ةرئاطلا عينصت قح ىلع لوصحلا نم تنكمت لب ۳

 ةرئاطلا هذه عينصت قح ىلع اهوصحبو «نآلا نم هل دعت ديعب لبقتسمل ءدب ةطقن نوكت

 .ليئارسإ ىف تارئاطلل ةعانص لوأ تأدب

 ىف ةيرصملا ةيكيرمألا تاقالعلا ىف ةوفجلا تدأ لب دحلا كلذ دنع رمألا فقی (

 «تارثاط نم هيلإ جاتحت اب ليئارسإ دادمإل بضني ال ردصم دوجو ىلإ تاينيتسلا لئاوأ

 «تارالودلا نييالم اهيلع قفني ةعانصلا هذهو ءایجولونکت مدقتم ردصم دوجو ىلإ لب

 ةيجولونكتلاو ةيكيتكتلا تاربخلا نم ريثكلا اهيف رهصنا ةقتوب مانتيف برح تناك دقل

 دقو «ةيكيرمألا تارئاطلا ةعانص ىف عونتمو عيرس روطت ىلإ ىدأ امم ءةيكيرمألا
 كوه یاکس تارئاطلاب ةيوجلا اهتاوق معدت تأدبف روطتلا كلذ نم ليئارسإ تدافتسا

 اهنشت ةديدج برحل اهدادعإ ليبس ىفو ۰۱۹۲۷ ةيابن ىف تلصو ىتلا تارئاطلا كلت

 ام ذيفنتب موقت نأ اهنكمي یک ةيوجلا اهتاؤق لامكتسا ىف عرست تأدب ةيبرعلا لودلا ىلع
 .ليئارسإ هل تططخ

 تاريدقتلا ءوض ىف ةتسلا مايألا برح ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تغلب دقل

 -: ليام ودعلا ةوقل ذئتقو ةدوجوملا

 روتوفةرئاط ٦ ۳ جاریم ةرئاط ۲

 ناجروآ ةرئاط ۲ رتسم ةرئاط ۲

 روسیتم ةرئط ۲ 5 ريتسم ةرئاط ۲

 اجوف ةرئاط ۱۰۰ ىلإ ةفاضإلاب «ةفاضم ةلتاقم ةفذاقو «ةفذاق لاتق ةرئاط ۲۹۲ ىأ

 تارشع ةدع فالخب اذه «ةيربلا تاوقلل ةبيرقلا ةيضرألا ةنواعلاو بيردتلل رتسجام

 .رتبوكويلهلاو لقنلا تارئاط نم
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 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا روطت

 نم ديزملا ءاطعإ ىلإ اًيعاد ۱۹۲۷ برح ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا حاجن ناك

 تنکم دقل.ةتسلا مايألا برح لالخ حاجن نم هترهظأ ال ارظن تاوقلا هل ةيانعلا

 «ىبيردتلا اهاوتسم عضاوتو ءاهتارئاط نم ريثكلا ةثادح مدعو ءاهتلق ىلع تاوقلا هذه

 ةيوجلا تاوقلا ريمدت نم نيتعاس نم لقأ ف تنكمت اهيف طايتحالا نيرايطلا ةرثكو

 خيراوصلا تادحو حلفت مو «ةزكرم ةيوج ةبرض یف- اهعاراطم ىف ةضبار ىهو ةيرصملا

 ةبرضلا هذه فاقيإ ىف ذئتقو ةدوجوملا تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملاو وج ضرأ ةهجوم ا

 .اهرثأ ليلقت وأ ةيوجلا

 اهتعضوو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةسسسؤملا تنبت دقل
 قيقحت اهقيرط نع اهنكمي ىتح «یلیئارسالا شيجلا ةحلسأ نيب ةرادصلا زكرم ىف
 ىركسعلا عارصلا لقنو «ةيموجملا ةيجيتارتسالا ىلع ةينبملا .ةيرکسعلا اهتيجيتارتسا

 : ىتآلا ف صخلتت ةلماش ةيجيتارتسا كلذل تعضوو «اهئادعآ ضرأ ىلإ

 ایجیردت ةميدقلا تارئاطلا نع ءانغتسالاب كلذو «ليئارسإلا ىوجلا حالسلا مد ديدحت أ

 ىف ترهظ ىتلا تارئاطلا نم اهلكو «روتوف-ناجروآ -ريتسم ربوس - ريتسم لثم
 .تايئيسمخلا فصتنم

 «تا رئاطلا نم اهتاجايتححا لعل وصحل ا ىف اًيلك اداتعا ةدحتملا تايال ولا ىلع دامتعالا_ب

 اسنرفو ارتلجنإ نم اههجو ىف حالسلا رداصم قالغإ ىلإ اًعجار أدبملا كلذ نكي لو
 تارئاطلا ةعانص قحال ىذلا روطتلا ةعرس نم عيان امنإو ۰۱۹۲۷ ناودع بقع

 اهبرح ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا طروت_اًساسأ  هببس ناك ىذلاو «ةيكيرمألا

 یجولونکتلا روطتلا ملاع ىف ةحيص ربتعت ةديدج تايعون روهظ ىلإ ىدأ امم «مانتیف ىف
 .٤ف موتنافلا ةرئاطلا لثم «تارئاطلا ةعانص ىف

 ةءافكلا قيقحت ىلع بيرقلا لبقتسلا ىف لمعت ليئارسإ ىف تارئاطلل ةعانص ءانب_ج

 ىلع-عونلاو مجحلا ةيحان نم-ةرداق ةيوج ةوقب ظافتحالا اه ققحتو ءاش ةيتاذلا

 .ليئارسإل ةيبرعلا لودلا اههجوت ةيئادع اياون ىأ طابحإ

 فلتخ نم نیینفلاو نيرايطلا نم ةريبك رداوك دوجو بجي قباسلا أدبملا نم اًقالطنا د

 اههيجوت ةبولطملا طابحإلا تابرض قيقحت ناكمإ رداوكلا هذه رسيت ىتح نهلا

 .هذيفنت بولطملا لكشلابو
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 ةقفص دقعب كلذو ءةيوج ا اهتاوق دعت ليئارسإ تأدب ةيجيتارتسالا هذه اغبتو
 ةقفص تدقع ١978 ماع فو ۰۱۹۱۷ برح دعب اكيرمأ عم كوه ىاكس تارئاطلا
 ديرت ام قيقحت ىف ةعرسللو ۰۱۹۱۸ ماع ماع رخاوأ تلصو ىتلا موتنافلا تارئاطلا

 ١174 ماع ةياهن ىفو «ةديدجلا تارئاطلا هذه ىلع بيردتلل اكيرمأ ىلإ اهيرايط تلسرأ
 امو «سيوسلا ةانق ىف لاتقلا حرسم ىلع ريطت ةديدجلا كوه ىاكس تارئاطلا تأدب
 ىلع موتنافلا تارئاطلا ترهظ امك ءاهئدب ذنم فازنتسالا برح ىف تكرتشا نأ تبل
 ماع ليئارسإ تنكمت لب «دحلا كلذ دنع رمألا فقي لو ۰۱۹۹۹ ربمسيد ىف لاتقلا حرسم
 ةوق تغلب دقل .ليئارسإ ىلإ هتلقنو ةيكيرمألا تارئاطلا عناصم دحأ ءارش نم 69
 : ليام ذئتقو ةرسيتملا تاريدقتلا بسح ۱۹۷۰ ماع لئاوأ ىف ىوجلا ودعلا

 : ةلتاقم تافذاقو تانذاق

 .4 ف مو تتاف ةرئاط۷

 ۰۱۹۷۰ فيص لئاوأ ىف اضوصو متي عالطتسالل نيزهجم تارئاط 1 فالخب اذه

 .كوه ىاكس ةرئاط ۲

 .هيلع دقاعتملا ددعلا لاكتسال اًيرهش لصت تارئاط ۳ فالخب اذه
 .أ ٤ ريتسم ةرئاط ۵

 .ريتسم ربوس ةرئاط ۵

 .روتوف ةرئاط ۰
 ."جاريم ۰

 .ناجروأ 5

 : لقنلا تارئاط

 .زورسکوتارتس تارئاط ۸

 .سلطأ رونةرئاط ۳

 .اتو كاد ةرئاط ۲

 .نولف ربوس ليه تارئاط۸
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 .یکسروکیس ليه ةرئاط ۲

 ۰۲۰۵ لب ةرئاط ۰

 برح لحارم نم ةلحرمک ةيوجلا برحلا ةلحرم تلخد ليئارسإ نأ حضتی قبس ام

 ۷ ین رانلا قالطإ فقوب تهتناو ۱۹۷۰ لئاوآ ىف تأدب یتلا برحلا كلت ,فازنتسالا

 : ىلاتلا مجحلا اهیدلو ۱۹۷۰ سطسغأ

 .(جاریم -یاکس -موتناف) ةثيدح ةلتاقم ةفذاقو ةفذاق ةرئاط 48

 «ريتسم ربوسو «ريتسم عاونآ نم ةميدق ةلتاقم ةفذاقو ةفذاق تارئاط ۵

 .روتوفو «ناجروأو

 .تادادمالاو تادعلاو دارفألا لقنل لقن ةرثاط ۳

 .ةظحاللا لامعأو تالصاولاو لقنلا ىف لمعلل ليه ةرئاط ۰

 ةداضلا ةيعفدملا تادحول ليئارسإ هتهجو یذلا مجحلا وه مجحلا اذه ناك دقل

 ةرتفلا لالخ خیراوصلا عقاوم ءاشنإ ةياقوو «ةيربلا تاوقلا ةياقوب موقت یتلا تارئاطلل

 خیراوص عیمجتل لیئارس) هتهجو ىذلا مجحلا سفن وهو ۰۱۹۷۰ وینوی ىلإ سرام نم
 ۰۱۹۷۰ وینوی رهش رخاوآ ىف ایناث ةهبجلل هتدوع دنع (یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا

 ضیوعتل ةصرف زرجور ةردابل اًقفو رانلا قالطإ فقول اضوبق ىف ليئارسإ تأر

 نمضیو ةعوضولا اهتيجيتارتسا اه ىقحي اهب ةيوجلا اهتوق ةدايز ىلع لمعلاو ءاهرئاسخ
 اًقيقحتو ءةمئاد ةفصبو ۱۹١۷ ماع اهيلع تلوتسا ىتلا ىضارألا لالتحارارمتسا اش

 اهاضتقمب تلصح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم تاتفص ةدع ليئارسإ تدقع كلذل

 زرب ینف معد ىلإ ةفاضإلاب ةثيدحلا ةينورتكلإلا ةقاعالا لئاسوو ىوجلا موجحلا ةحلسأ

 ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولاو ليئارسإ نيب ىجولونكتلاو ىنفلا نواعتلا ةيقافتا عيقوت ىف

 تدعو ام وأ هيلع تلصح ام ىلع ليئارسإ عنقت ملف كلذ منغرو ۰۱۹۷۰ رياني ۱۷ ىف

 ةوق ربكأ كلتمت ىتح مامألل اًمدق اهيف تارئاطلا ةعانص ةلجع عفد ىلإ تدمع لب «هب
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 ىلع طغضلا تلواحف «لاتق نود ةوقلا عقوم نم ةيبرعلا لودلا عدر اه رسيت ةنكمم ةيوج
 ىبرعلا براقتلا نأ الإ ءاهنأشب اهعم تدقاعت ىتلا جاريملا تارئاطلا ةقفص مامتإل اسنرف
 .كلذ مامتإ نود الئاح فقو ىسنرفلا

 جاريملا ةرثاطلل ديدجلا ميمصتلا ةقرس ىلإ ۱۹۷۱ ماع ىف ليئارسإ ءالمعب اذه عفد دقل
 تدروأ ىتلاو «قاربلاب تيمس ىتلا ةديدجلا اهترئاط جاتنا نم ليئارسإ نكم امن 4
 .اًيرهش اهنم تارئاط ۲-۳ نم حوارتي ددع جاتنإ ىلع ةردقلا ليئارسإ ىدل نأ ريراقتلا

 1۰۰ نم رثكأ هتوق غلبت ىوج حالس اهيدلو ۱۹۷۳ ربوتكأ برح ليئارسإ تلخد
 : ىتآلاك اهنايب ةرئاط

 : ةئيدح لاتق تارث

 .عالطتسا تارئاط 7 اهيف اهب ٤ف موتناف ةرئاط ۰

 .كوه ىاكس ةرئاط ۰

 .جاريم ةرئاط 0۰

 .ةلتاقم ةفذاقو ةفذاق ةرئاط ۳۹۰ ةثيدحلا تارثاطلا ددع ىلامجإ نأ ىأ

 :ةميدق لاتق تارئاط

 .ناجروأ ةرئاط ۰

 .ريتسم ربوسو أ 4 ريتسم ةرئاط ٥

 روتوف ةرئاط ۰

 .ةلتاقم ةفذاقو ةفذاق ةرئاط ۱۰۰ لاتقلا تارئاط ىلامجإ نأ ىأ

 : ةيضرألا ةنواعلاو بیردتلا تارثاط

 .رتسجام اجوف ةرئاط ۰

 : لقنلا تارئاط

 .۱۳۰ث ناترئاط

 .اتوکاد ةرئاط ۲
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 .زوركوتبارتس ةرئاط ۱

 .سلطأ رون ةرئاط ۲

 .ةرئاط ٤١ لقنلا تارئاط لامجإ نأ ىأ

 : بوک ویلا تارئاط

 ۰۲۰۵ لب ليه ةرئاط ۰

 .نولريف ربوس له ةرئاط ۱

 .یکسروکیس له ةرئاط ۲

 .تيولأ له تارثاط 0

 رتبکویله ةرئاط ۵۸ رتبوكوليهلا تارئاط ىلامجإ نأ ىأ

 : تالصاوم تارئاط

 .ةظحالملاو تالصاوملل ةرئاط ۰

 :اًيكلسال ةهجوم تارئاط

 .راكيش ةرئاط ۰

 .ىبريف ناير ةرئاط ۰

«؟رسن» تارئاط نم ليئارسإ عناصم هتجتنآ ام كلذ ىلإ انفضأ اذإف
 ةروص یهو 

«ةرئاط 5 ٠ وحنب برح ا ءدب لبق هتجتنأ ام ردقيو جاريا نم لصألا قبط
 نأ اندجول 

 : یتالاب ۷۳ ربوتكأ برح تلخد ليئارسإ

.رسنلاو ريتسم ربوسلاو ريتسملا تارئاط كلذ ىف ب ةثيدح لاق : اط 0
 

 .ةيضرأ ةنواعم ةرثاط ۰

 .ةميدق لاتق ةرثاط هه
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 .رتبوکویلهو لقن ةرئاط ۵

 .ةظحالملاو تالصاوملا تارئاط فالخب اذه

 ىتلا تاريدقتلا كلت .ناضمر برح لبق ودعللةحيحصلا تاريدقتلا یه اذه
 ةوقل انيدل ةرسيتملا تاريدقتلا نأ الإ .ملاعلا ىف ةيجيتارتسالا دهاعملا عيمج اهيلع تعمجأ
 ةرئاط ۱۳۸ وحنب كلذ نم لقأ تناك اهتاباسح عيج اهيلع تينب ىتلاو «ةيوجلا ليئارسإ

 ىأ ةوقل ةحيحصلا تاريدقتلا ىلإ لوصولا نأ ملعن نأ بجي نكلو - فيخمو ريبك قرف
 .رومألا بعصأ نم مويلا ربتعي ةيوجلا اهتاوق ىف ةصاخو ةلود

 نم مجحلا كلذ ىنعت له ؟ ةيوج ةوق ىأ ىنعت اذام لؤاستلا روشی انهو
 هيمسن ام وهو دادعألاب لاتقلا ىف ةربعلا تسيلف «ريثكلا ىنعت اهنأ عقاولا؟تارئاطلا
 ليئارسإ ةوق ريدقتل بجي اذل .فيكلاب هيمسن ام وهو «تاردقلاو عوتلاب انإو «مکلاب
 نأ بجي نکلو «ةشيدح لاتق ةرثاط 4 40 اهیدل نإ لوقت نأ ىفكي ال ةيقيقحلا ةيوجلا
 ؟اهیلع نولمعی نيذلا نیرایطلا یوتسم امو ؟اهحیلست امو ؟ تایعونلا ىأ نم لءاستن
 هذه لثم مدخت یتلا تاراطلاو دعاوقلا ددع امو ؟ ةرسیتلا ةينفلا ةمدخلا یوتسم امو
 ؟برح ىأ ىف ةيلاتقلا اهتاردق ام لاتلابو ةوقلا

 هتجتنآ ام ثدح نم ربتعت اهلك ةئيدحلا لاتقلا تارثاط نأ دجن تایعوتلا لاج یفف
 ملاع ىف ةحيص ثدحأ ربتعت عئاشلا ريبعتلا دح ىلع لبب«لاعلا ىف تارشاطلا ةعانص
 ريبك ىدم تاذ تارئاط هيدل رفوتی نأ ىلإ كلذ ءارو نم فدهب ودعلا ناكو .ناريطلا
 ىوجلا لاتقلاب موقت نأ اهنكمي یک «ةروانملا ىلع ةيلاعلا ةردقلا ايدل ءةيلاع ةعرسو

 ىضرألا فصقلا ىف اهماهم ذيفنت ىلع اهتردق ىلإ ةفاضإلاب حاجنب جيلا تارئاط عم
 .ةيعفدلاو خيراوصلا نارين نم اهتالفإ ىلع ةيلاعلا ةردقلا عم «ةريبك ةقدب ضارغألل
 قوف اهتالوجو اهتالوص تناكو «كلذ ىلع اهتردق ٤ف موتنافلا ةرئاطلا تنهرب دقلو
 ةردق اه موتنافلا ةرئاطلاف «ليصافت ف ضوخا نودو «كلذ ىلع لثم ريخ ةيلامشلا مانتيف
 ءاطلا سكعب كلذو «ةيسأرلا ةروانملا ىلع ةدودحم ةردقو «ةيقفألا ةروانملا ىلع ةيلاع
 ءةيقفألا ةروانملا ىلع اهنم ىلعأ ةردق اه ۱۷ جیم ةرئاطلا نأ الإ ءانيدل ةدوجوملا ۲۱ جیلا
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 ىف صقتلا نأ ريغ اهعم ةيوج كراعم ىف كارتشالا لبقت ال موتنافلا ةرئاطلا لعجي امم

 ةيلاع ةردق اهل رفوتي ىتلاو ءودعلا ىدل ۳ جاريملا ةرئاطلا دوجو هضوعي موتنافلا ةرئاطلا

 اهنكمي |مهيتلك نأ كلذ ىلإ انفضأ ولف «ىسأرلا ىوتسملاو ىقفألا ىوتسملا ىف ةروانملا ىلع
 ءاكذلا ىدم انل حضت ال یضرألا فصقلا ةمهمب مايقلا ناكمإ- ىوجلا لاتقلا بناجب

 مايقلا ىلع ةرداق تارئاط ىلع لوصحلل هطيطخت ىف لیئارسالا ودعلا ىف ثراوتلا یدالا

 ةفلتخملا ضارغألا ريمدت ىلع ةرداق ةفذاق ةوق دوجول اًميقحتو «حاجنب ةددعتم ضارغأب

 موتنافلا تارئاطلا عم نواعتلاب وأ ةكرعملا ضرأ قوف ةلقتسم امإ لمعت نأ اهنكمي

 ىوجلا اهحالس ليئارسإ تدوز اه ةيامح ةوقك ةلاحلا هذه ىف لمعت یتلا «جاريملاو

 .كوه ىاكس تارئاطلاب

 تارئاط اهنأ ةميدق حالطصا ىنعي الف ودعلا ىدل ةدوجوملا ةميدقلا تايعونلا امأ

 ةروانلا ىلع اهتردقو اهادمو اهتعرس تايعونلا هذه نأ ىنعي اناو «لاتقلل ةحلاص ريغ

 اهتردقل اًرظنو «جيملا زارط نم ةلتاقملا انتارثاطل اًدن تسيل ىهف كلذب «ةدودحم ةيلاعلا

 اهنع عفادملا ريغ قطانملا ىف الإ اهماهم ىدؤت نأ اهنكمي ال ىهف ةروانلا ىلع ةدودحلا

 تايلمع ىف ودعلا اهمدختسا دقو «ةدودحملا تاعافدلا تاذ وأ «ىوجل ا عافدلا رصانعب

 .ديعس روب ةمجاهم ىف ةلزعنملا رادارلا ايارس برض ىف ۱۹۷۳ ريوتكأ

 نم اًريبك اًءزج انل رسفي رتيوكوكيلهلا تارئاطو لقنلا تارئاطب ودعلا مامتها نإ

 كلذل اقفوو «ةيلخاد تالصاوم طوطخ ىلع لمعي ليئارسإلا ودعلاف هتيجيتارتسا

 اذإ دشحلا أدبم قيقحت ناكمإل ةدحاو ةهبج ىف لاتقلا ىلع ةيلاتقلا هتديقع ودعلا ىنب

 ىف ثدح اک اب ةحاطإلل ىرخألا ةهبجلل الماك هلقث لقن ةنيعم ةهبج نم ىهتنا ام

 قیقحتو.كلذ دعب ايروس مث الوأ رصم ةمجاهم ودعلا أدب ذ ۱۹۲۷ ةتسلا مايألا برح

 ةعرس وأ ىرخأ ىلإ ةهبج نم تاوقلا دشح ةعرس ىلإ جاتحي حاجنب ةيجيتارتسالا هذه

 اذإف ءاّريبك اًرود كلذ ىف رتبوکویلماو لقنلا تارئاط ىدؤتو «هاجتا ىلإ هاجتا نم اهدشح

 ةيجيتارتسالا كلت رشابلا ريغ لمعلا ةيجيتارتسال ودعلا قانتعا ىدم كلذ ىلإ انفضأ

 اهقبط ىتلاو «تالظملا تادحوب التم رم ىف هلوزنب ىثالثلا ناودعلا لالخ اهقبط ىتلا

 اهيلع فافتلالا مث شيرعلاو حفر نيب ةيرصملا تاوقلا ةمجاهمب ةتسلا مايألا برح لالخ

 هذه قيقحت دامع األ ,رتبوكويلهلاو لقنلا تارئاطب همارتها ىدم انفرعل بونجلا هاجتا ىف
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 وأ لاتقلا ةهبج فلخ ام ناكم ىف اوج تادحولا ضعب راربإ نأ كش الف ةيجيتارتسالا

 .ةريبك ةيوبعتو ةيكيتكت ايازم ودعلل ققحي اهبانجأ دحأ ىلع
 ىلع ةوالعف ةحلسألا ثدحأب ةحلسم اهلك لاتقلا تارئاطف حيلستلا ةيحان نم امأ

 نأ دجن «یضرالا فصقلا وأ ىوجل ا لاتقلا ىف اهب ةنواعملل اهب ةزهجلا رادارلا ةزهجأ
 ىف اهمادختسال ريساوملا ةددعتم تارئاطلل ةداضملا عفادملاب ةحلسم تارئاطلا عيمج

 ىلإ ةفاضإلاب اذه .ءارعلا ىف ةدوجوملا ةيضرألا ضارغألا برضل وأ ىوجلا لاتقلا
 نازوألا نم لبانقلا لمح ىلع-_ةميدقلاو ةثيدحلا_ودعلا ىدل ىتلا تارئاطلا عيمج ةردق

 ةهجاولا خيراوصلا وأ ةرحلا خيراوصلا اذك ءلطر ۱۰۰۰۵۷۵۰۵۰۰۲۵۰ ةفلتخملا

 ةهجوملا خيراوصلا وأ كيارش خوزاصلاو 101.1, 91713 بب لوب خوراصلا لثم اًيرادار

 خيراوصلا وأ ۷۵11) ىأ لوو ةقلزنم ا ةلبنقلا ءكيرفام خوراصلا لثم اًيرصبورتكلإ
 هلك ذه 15067-5:06-502770۷ ر دنیو ديسسوورابس خوراصلا لثم اًيرارح ةهجوملا

 لحم لحت نأ نكمي ىتلا «ةينورتكلإلا ةقاعإلا تاعدوتسمو «ملابانلا تاعدوتسم بناجب
 .ةقباسلا ةحلسألا عاونأ نم عون ىأ

 ءالجب نيبي اذهو «ليئارسإلا ىوجلا حالسلا حیلست عونت یدم انل حضتي قبس ام

 دنع هدشأ ىلع ءاخسلا ناك دقل لب «ليئارسإ ىلع ةيكيرمألا ةناسرتلا ءاخس ىدم

 ىف تاوقلا ةمجاهمل تعنص ىتلا لبانقلا كلت 00105165 801085 ىلبلا لبانقب اهديوزت

 ةداضلا ةلدعلا كيارش خيراوصلاب اهديوزت دعب كلذو «اهب رئاسخ ربكأ ثدحإل ءارعلا
 «كيارش خيراوصلا نم ل وألا ليجلا لشف دعب Stud ard 220 AGM - 18 رادارلل

 لالخ ةيبلسلا ةقاعإلا لئاسوب اهديوزت دنع اذك ۰۱۹۷۱ رمتبس ىف مدختسا یذلاو

 فهلت رس ام نكل.لاتقلا فقوت دعب ةيباجيإلا ةقاعإلا لئاسو نم ىرخأ عاونأو «برحلا
 ىلع اهتردق وه له «ليثم هل قبسي مل اًمهلت موتنافلا تارئاطلا ىلع لوصح لا ىلع ليئارسإ
 رمدي نأ عيطتسي ىذلا لبانقلا نم عونلا كلذ ءلطر ۲۰۰۰ اهنم لك ةنز لبانق لمح
 یه ام 4 ف موتنافلا ةرئاطلا نأ عقاولا.رخآ اّرس كانه نأ وأ .تانیصحتلا نم عون ىأ

 نم ایناو-ام اون اًريبك اهمجح ناك ناو-اهمجح ةيحان نم سيل «ةرئاط ةعلق الإ
 «یوحا اهاتق ىف ةروطسأ «ةروطسأ اهنم لعج ام اهب ةدوزملا ةفلتخملا تازيهجتلا ةيحان
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 ضرأ خيراوصلا نارينل اهتاقالم ىف ةروطسأ «ةفلتخملا ضارغألل اهفصق ةقد ىف ةروطسأ

 ` لعج ةقباسلا تالاجملا ىف اذه اهراصتنا نأ كش الو ءاهعاونأب ظ /م ةيعفدلاو ءوج-

 اتمطح ةرئاطلا هذه كابترالاو رعذلل اًريثم وأ افیخ الماع اهتيؤر وأ اهمسا ركذ درجم

 .ةيرصملا ةهبجلا ىلع ةرئاط ةئام نم رثكأ «ريثكلا ربوتكأ ىف اهنم

 لماوع ةثالث ىلإ عجري ۱۹۷۳ ربوتكأ برح لبق ةرئاطلا هذه حاجن ىف لضفلا نإ

 یدلا ةيحان نم ةرئاطلا تاردق وه اهيناثو «موتنافلا ىرايط ىوتسم اهوأ «ةيساسأ
 هاب ةزهجملا ةينورتكلإلا تازيهجتلا وه اهثلاثو «ةروانملا ىلع ةيلاعلا ةردقلاو ةعرسلاو

 موتنافلا ىرايط بيردت ىوتسم امأف ءاهحاجن ىف اًببس تناك ةعمتجم لماوعلا هذه لك
 اهنأ ىفكيف ةرئاطلا تاردق امآ «امومع نيرايطلا قوتسل ضرعتلا دنع هحضونسف

 ةينورتكلإلا تازيهجتلا امأ .مويلا ىتح ةيكيرمألا تارئاطلا ةعانص ةمق لازت الو تناك

 اهماهم ذيفنت ماهتإ نم اهنكمت ةبساح ةزهجأو «رادار ةزهجأ اهبف «ةديدع ىهف اهب ةزهجملا
 ةزهجأ ايدل كلذ بناجب ؛یضرالا فصقلا ىف وأ ىوجلا لاتقلا ىف ءاوس «حاجنب ةيلاتقلا

 ةبرتقملا ةرئاطلا عون حيضوت عم ةلتاقملا انتارئاط دض ريذحت وه ام اهنم «ةديدع ريذحت

 ةزهجألا ةيعون ديدحت عم اهل ةطقتلملا ةيضرألا رادارلا ةزهجأ حيضوتل ىرخأو ءاهنم

 ةزهجأ دض ريذحتلل ةزهجأ ىلإ ةفاضإلاب تایعونلا هذه رثكأ امو ءاهطاقتلاب ةمئاقلا

 حضوت ىتلا ةزهجألا كلت وه ةزهجألا هذه مهأ نأ الإ ءط /م ةيعفدملا نارين ةرادإ رادار

 «خيراوصلا قالطإب تماق اأ وأ «ةرئاطلل ةطقتلم خيراوصلا هيجوت ةطحم نأ رايطلل

 ءاهفلخ ريطي وأ ةرئاطلا نم برتقي خوراصلا نأ وأ «ههيجوت ىرجي خوراصلا نأ وأ
 ةرئاطلا لمحت اذه لك قوف .اهعم كابتشالاب موقت ىتلا خيراوصلا عاونأ حيضوت عم

 مساب ةفورعملا برا نم عونلا كلذب مايقلل ةيباجيإلا ةقاعإلل تاعدوتسم موتتافلا

 ةيملاعلا برحلا لئاوأ ىف رادارلا رزهظ عم أدب ةيبرحلا ةادألا ىف روطت «ةينورتكلإلا برحلا

 ارم هروطت ناكو «هذه انمايأ ىف اًبيرقت ةورذلا ىلإ لصو لب روطتو ۰۱۹6 ۲ ةبارق ةيناثلا
 عيمج ىف ةينورتكلإلا تادعملا اهمادختساو ةيبرحلا ةادألا روطت سفنل اًيحاصم اًيعيبط

 ةكرعم ىف اًمساحو اهم الماع تناكابنإ ثيح «زاجيإب دعب یف اهيلإ ريشنسو ءاهتالاجم
 برح ىف انكمت اننإف كلذ لك مغرو .ةلبقم برح ىأ ىف كلذك لظتسو ۰۱۹۷۳ ربوتکآ
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 «یرصلا لتاقملا ةردق ىلإ كلذ ىف لضفلا عجريو «ةروطسألا هذه ميطحت نم ربوتكأ
 ام عادبالاو راکتبالا ىلع ةقئافلا هتردقو «ةفلتخملا ةيملعلا بیلاسألل همهفت یدمو
 .خیراوصلا طئاح تادحو مامآ ةلهس ةسيرف حبصت ةرثاطلا هذه لعج

 تارثاطلا ةيعون انفرع نأ دعب امامت يليئارسالا ىوجلا حالسلا ةردق ىلع مکحن یکل

 یوتسم ناعمایو اًمامت ملعن نأ دبال «هیدل رفوت ىذلا حیلستلا ةيعونو ءاهكلتمي ناك یتلا
 . نیذلا نییلیئارسالا نیرایطلا یوتسم نأ هيف كش ال اهو نییلیئارس الا نیرایطلا
 نع اًمامت فلتخي ۰۱۹۷۰ ةيوجلا برحلاو ۱۹1۹ فازنتسالا برح لالخ مهانفرع

 ۱۹۷۳ ربوتكأ برح ورايط امأ ۱۹7۷ ماع لالخ مهانفرع نيذلا نيرايطلا ىوتسم
 نينسلا لاتق ةربخ ةليصح مهنأ كش الو «ءالؤه لك نع امامت فلتخي .رخآ عون مهنإف
 نود اًيموي متي ناك ىذلا ىساقلا بي يردتلا نم ةبستكملا تاراهملا اهيلإ فاضم «ةقباسلا
 ۰۱۹۷۳ ربوتکا ىف لاتقلا أدب ىتح ةداوه

 وينوي ۵ ىف ليئارسإلا یوسبا حالسلا اهب ماق ىتلا ةزكرملا ةيوجلا ةبرضلا نأ عقاولا
 اًساسأ ربتعت نأ نكمي ال ةيروسلاو ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا ريمدت نم اهيف نكتو ۷
 ططخم ةيوج ةبرض ىأك ةلماشلا ةيوجلا ةبرضلاف «نييليئارسإلا نيرايطلا ىلع مكحلا ىف

 نود نكلو .قحاسلا اهحاجن ىلإ ىدأ ىذلا وه انبناج مت ىذلا روصقلا نأ الإ ءاه
 ربتعي نييليئارسإلا نيرايطلا ىوتسم نإ لوقلا نكمي .انودع ةردق نم صاقنإ وأ ةالاغم
 كلذ ىتح ليئارسإل رفوتت تناك ىتلا تارئاطلاف ءىوتسملا طسوتم تقولا كلذ ىتح
 حالسلا حاجن ىدأ دقل .ةيحورم تارثاط اهلک -جاریلا تارئاطلا انينثتسا اذإتقولا
 حالسلا هرابتعاو «هب ةيانعلا نم ديزملا لذب ىلإ 1957 برح ىف ىليئارسإلا ىوجلا
 بورحلا ىف ثدح ام ريغ ىلع برحلا ةلاح رارمتسا كلذ ىلع دعاس «برحل ا ىف مساحلا
 ۲۲ رارقلل ليئارسإ عايصنا مدعل ةجيتن «ليئارسإو ةيبرعلا رصم ةيروهمج نيب ةقباسلا
 /١951. نمألا سلجم نم رداصلا

 «نييليئارسإلا نيرايطلا بيردت ىلع ريبك رثأ تقو ىأ ىف لاتقلا ددجت لامتحال ناک دقلو ش
 هينادي ال ىوتسم ىلإ هيرايط ةيعونب لوصولل دهج ىأ قوفي اًريبك اذهج ودعلا لذبف
 تايلمعلا رئاسخ ةلباقل نيرايطلا نم ةيطايتحا دادعأدوجو ىلإ ةفاضإلاب ءىوتسم
 ردقت ىتلاو «ءانيس ىلع ةيمويلا ودعلا تاعلطل هدصر مت ام كلذ ىلع ليلدتللو «ةرظتتملا
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 تبسلاو ةعمحلا وي اندعبتسا اذإ ةعلط ۲۵۰ و ۲۰۰ نيب ام حوارتي اًيموي طسوتلا ىف

 اذهب بيردتلا رارمتسا نأ كش الو «ودعلل ىبيردتلا ىوجلا طاشنلا امهيف مدعني نيذللا

 الإ ةدودحم رابعأ تاذ ال ؛تارئاطلا تاكرحمل لجاع كالهتسا ىلإ ىدؤي بولسألا

 همزلي ام ىلع هلوصح رسيو ةلوهس ىلع اًدمتعم .كلذب طئاخلا ضرع برض ودعلا نأ

 ةعانص نم هيدل ايف هيدل ىتلا ةيسنرفلا تارتاطلا امأ ,ةيكيرمألا تارئاطلا تاك رحم نم

 اذه ىف ىنرضحيو «حاجنب اهل ةبولطملا تارمعلا وأ تاحالصإلا لمع هل رسيت تارئاط ٠

 نأ دعبف ۱۹۷۲ ويلوي ۲۱ موي ثدح ام «بیردتلا ىف ءاخسلا ىدم ىلع ليلدتلل ماقملا

 تناك ىتلا موتنافلا تارئاط ىدحإ طاقسإ نم ماكحإب هدادعإ مت خيراوص نيمك نكمت

 انمامأ هتالضع ضارعتساب ودعلا ماق مك ٠١ ةفاسم ىلع ةانقلا قرش عالطتسالاب موقت

 الإ فقوتي لو ۷ /۲۱ موي حابص 46١( تعس) نم رمتسا ىبيردت طاشنب ماقف ءاًمامت

 ۸۷۰ اًبيردت ةعاس ۱۷ لالخ هتاعلط ددع ىلامجإ غلبو ءويلوي ۲۲ موی(۲۰۰ تعس)

 .طسوتملا ىف ةعاس / ةعلط ٠١ لدعم ىأ ؛ةرئاط ةعلط

 ةيوجلا دعاوقلاف «یملعلا ىعقاولا بولسألاب متي هيرايطل ودعلا بيردت ناك دقل

 تاشنلاو تارملا سفن اهب ءانيس ءارحص ىف امامت اهل ليثم ميقأ ةيرصملا تاراطلاو

 ةمئاقلا ةفلتخملا ىوجلا عافدلا عقاوم اهوح ميقأ اك ءاياوزلاو داعبألا سفنو «ةفلتخملا

 ةيوجلا دعاوقلا ةمجاهم ةمهم ىف مهب طونملا نيرايطلا بيردت ضرغب كلذو اهتياقوب

 لئاسو تاكسإ بولسأو «تاراطملاو دعاوقلا هذه ةمجاهم بولسأ ىلع تاراطملاو

 دوجوملا خيراوصلا طئاح نإ لب ءدحلا كلذ دنع رمألا فقي مو ءاهوح ىوجلا عافدلا

 تافاسملا سفن ىلعو داعبألا سفنب عقاوم «هيلع بيردتلل هل اًهيبش ودعلا ماقأ ةانقلا برغ

 «بشخلا نم ةعنصم ةيلكيه تادعم اهب عضوو «خيراوصلا طئاح عقاوم اهيلع یتلا

 ؛خیراوصلا طئاح ةمجاهم ىلع هيرايط بيردتل كلذو ءامامت خيراوص ةبيتك تادعم لثمت

 ضرغلا سفن ىلع رايطلا سفنل بيردتلا رارمتسابو ؛یعقاولا بيردتلا ةيحان نم اذه

 ةحضاو لبانقلاب اهفصق بولطملا ةقطنملاو هیدل افولأم هتجاهم ىراجلا ضرعلا حبصي

 ىلع بيردتلا لفغي مل ودعلا نأ دجن «ةيلمعلا ةيحانلا ىلإ انلقتنا اذإف ءاهيف سبل ال امامت
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 هيرايطل ةباصإلا تاناكمإ باسح عم ءاّيرود ةيحلا رثاخذلاب اهماقأ ىتلا ضارغألا هذه
 .ةنكمم تالامتحا ةبسن ىلعأ ىلإ لوصولل ةمئاد ةفصب تالامتحالا ةبسن عفر ىلع لمعلاو

 اًيولسأ هنوكب متي یذلاو-فشکلا بيردتلا اذه ءارو نم فدهب ودعلا ناك دقل

 ىف قلطملا مسحلا ةادأ حبصيل ليئارسإلا ىوجلا حالسلاب لوصولا ىلإ اًيلمعو اًيعقاو
 لوصحلل یعسی ناك ىتلا تارئاطلا تايعون بناجب تحضو نأ قبس اك ةكرعملا
 ام مهبيردت ىف لذبف ءاهيلع نولمعيس نيذلا نورايطلا كانه ناك اهعينصت وأ اهيلع
 دقلو .فارتحالا ةجرد ىلإ مهنم مرتحم ددعب لصو ىتح «لايخلا وأ فصولا قوفي
 كلذ ىلع ليلدتللو هلك ماعلا لب .فصوت نأ نم ربكأ اهيرايط ىف ليئارسإ ةقث تناك
 ءابنإ اكيرمأ ىلع هضرعو مانتيف ىلإ نايد لارنجلا ةلحر نع ءابنألا تالاكو هتعاذأ ام
 ةميزملا دعب ۱۹۷۳ ريمفون ىف نابيإ ابأ هلاق ام لب «یلیئارسالا یوا حالسلاب برحلا
 ليئارسإ ىف بعشلا ىطعأ ةتسلا مايألا برح ىف مساحلاو عيرسلا رصنلا نإ ةيليئارسإلا
 ليئارسإ نأ ءملاعلا ف لودلا ىقاب لثم نویلیئارسالا قدص دقو «نامألاب اًيذاك اًساسحإ
 كانه ناك دقو «ةياغلل ةيبلسلا فورظلا تهجاو ىتح ءاهتميزه وأ ارض نكميال
 «تارئاط نودب یتح ةكرعملا ىف راصتنالا نوعيطتسي انيرايط نأ ليئارسإ حراخ ساسحإ
 ابلاغ اتمث انعقد اننأو ىعقاو ريغ ماع ىف انشع تاونس تس لوط هنأ ةجيتنلا تناكو
 .ماهوألا هذه لباقم

 اب اًوهزم ناك دقف ۱۹1۷ برح ىف ناكرألا سيئر نيبار قحسإ لارنجلا امآ

 نم روصقلا بابسأ ىلإ عجري ام ردقب هيلإ لضفلا مجری الو ۰۱۹۱۷ برح ىف هققح
 لالتحا ىتح تالامتحالا عيمجل ةيركسع ططخ اهيدل ليئارسإ نأ رکذ دقلو ءانبناج
 نازيملل اليلحت ندنل ىف ةيجيتارتسالا تاساردلل ىلودلا دهعلا ركذ دقل .ىلاشلا بطقلا

 مغر ةريبك ةجردب معدت دق ليئارسإلا ىوجلا قوفتلا نأ هيف ركذ ۱۹۷۳ ماع ىركسعلا
 ليئارسإ ىدل ام عومجم نأو ءةيبرعلا لودلل تلسرآ ىتلا ةيسورلا تارئاطلا تانحش
 ليئارسإ رخف ىعاود نم نأ ركذ امك جيملا تارئاط ىلع اهبلغأ قوفتت ةفذاق ةلتاقم ۸
 دق نيرايطلا ءالؤه نأ دهعملا ركذ كلذ ىلع ليلدتللو .ملاعلا ىف نيرايطلا لضفأ ايدل نأ
 ةيوخا ةكرعملا ىف ةدحاو دض ةيروس ةرئاط ۱۳ طاقسإ نم ۱۹۷۳ ربمتبس ۱۳ ىف اونكمت

 " .ایروسب سوطرط قوف تثدح ىتلا
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 ىننإ ۱۹۷۳ وينوي ۲۰ ىف ةيبونجلا ةهبجلل هتدايق ءانثأ ىف ركذ دقف نوراش لارنجل ا ام

 كلذ ىف اب موطرخلاو دادغب نيب عقي ىندم وأ ىركسع فده ىأ كانه سيل هنأ ىرأ

 .اًرب ال اوج هوزغ كلذ ىف ىنعيو هوزغ ليئارسإلا شيلا عيطتسيو الإ ةيبيللا ىضارألا

 نكي مل عقاولاو «هب نوقدشتي نويليئارسإلا ناك اه ريثكلا نم ليلقلا تقبس دقل

 نيرايطلا نم ريفو ددع مهيدلو «ملاعلا ىف تارئاطلا عاونأ لضفأ مهيدلف ءاذه نع اًديعب

 رايط ۱,۵- ۱, ۲ نيبام حوارتی ام ودعلا یدل ناك ذإ ءىرخأ ةلود ىأل رفوتيال

 ىلإ ىدأ مهبيردت ىلع قافنإلا ىف ءاخسلاو هيرايط بيردت ىف ةيانعلا نأ امك «ةرئاط لكل

 ةيلمعب هنأ ملعن نأ ىفكي كلذ ىلع ليلدتللو «نیفرتحلا ىوتسم ىلإ مهنم ريثكب لوصولا
 نم برقي ام كلهتسي ودعلا نأ دجو ةيرهشلا بيردتلا تاعاس ددعل ةطيسب ةيباسح

 ةيوجلا هتاوق دامعو ةرئاط ىوقأ یهو  موتنافلا ىرايط بيردت نأ اك «ایرهش ةرئاط ۰
 ىلإ ةيحورملا تارئاطلا نم نوجردتي موتنافلا ىرايط نأ ملعن نأ ىفكيو ءافازج متي ال -

 ؛جاريملا بارسأ ىلع لمعلل نولقنيو مهنم نوزاتملا راتخي مث كوه ىاكس تارئاطلا
 لمعلل نولقني جاریلا تارئاط ىلع لمعلا ىف مهتاردق اه الخ نورهظي ةيبيردت ةرتف دعبو

 بيردتو نارم دعبو «موتنافلا ىرايط ىلإ لوصولل ليوط قيرط  موتنافلا تارئاط ىلع
 تقس دقل .ةلتاقملا موتنافلا بارسأ ىف هلمع أدبي هحاجن رايطلا هيف رهظي موتنافلا ىلع

 نم لوقعم ريغ ىوتسم ىلع موتنافلا ىرايط نم ةبخن هيدل ناك ودعلا نأ نيبأل كلذ
 ةداحلا ةروانلا ىلع مهتاردق ىنشهدأ مكو «خیراوصلا طئاحل دئاقک مهتربخ دقل «ةراهملا

 ةعرسب ريسي وهو رايطلا هلمتحي ىذلا 6 طغضلا رادقم روصتت نأ كلو «ةيلاع تاعرسب

 ام حوارتت ةيوازب ةداح ةروانم روانی مث «ارتم وليك 16-١1 عافترا ىلع .توصلا قوف

 اوءدب نيذلا نورايطلا مه ءالوه «خيراوصلا نارين نم تالفإلل ةجرد ۵۰ و 40 نيب

 برضو ءاهروبع دنع انتاوق برضل ربوتكأ " موی (۱4۰ تعس) نم انعم ةکرعلا

 مهرحد نم خيراوصلا طئاح نكمت نكلو «روبعلا فاقيإل اهتماقإ ىراجلا تادعلا

 دادرتسا فرشو مهريمدت فرش هل ناكو «مهماهم قيقحت نم مهنكمي مل لب ءاّمامت

 .رانلا قالطإ فاقيإب ىهتنا نأ ىلإ لاتقلا أدب ذنم ةيركسعلا ةردقلاو ةيرصملا ةماركلا

 تادعم «عيفر ىوتسم ىلع ربتعيف ليئارسإلا ىوجلا حالسلا ىف ةينفلا ةمدخلا نع امآ

 ىف مهتاردق كلذ ىلع ليلدتلل ىفكيو ءرفوتم بجاولاب روعش «ةرهم نوينف «ةرسيتم
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 هيلإ اولصو ىسايق مقر وهو «ةقيقد ۷ , ۵ ىف ۱۹۱۷ برح ىف تارئاطلا نيومت ةداعإ
 تالكشم لكل ةقيمع ةساردو «قاش بيردتو دادعإ دعب هيلإ اولصو «تقولا كلذ ىف
 نم ةيحانلا هذه ىف ديدج لك ىلع مهوصح ناكمإ كلذ ىف مهدعاسو ءةينفلا ةمدخلا
 لئاوأ هذنم هوديش ىذلا حرصلا كلذ ىلإ ةفاضالاب ءايجولونكت روطتملا ملاعلا لود

 تارثاطلا ءانبل ةمدقتم ةعانص ةماقإل -اسنرفو ةدحتملا تايالولا ةنواعمب  تاینیعبسلا

 .تارئاطلا نم عون نم رثكأ مويلا مدقي حرصلا اذه نأ ملعن نأ یفکیو «ليئارسإ ىف

 غلبت ىهف ليئارسإ ىدل ةرشتنملا طوبا ىضارأو تاراطلاو ةيوجلا دعاوقلا نع امأ

 - ريكع - ديفاد - ثامار یهو «ةلتحملا نيطسلفو ليئارسإ ىف ةيسيئر ةيوج دعاوق عبرأ
 امأ بقنلا سأر یهو ةلتحملا ءانيس ىف اهتماقإ مت ةديدج ةدعاقو «میرستاح - روستاح

 ىذلا مخضلا ددعلا اذه امو طوبه ضرأو اًراطم ٤١ غلبتف طوبهلا ىضارأو تاراطملا

 اه رسیو «ةفلتخملا ةيبرعلا تاهبجلا ىلع ةيوجلا تاوقلا حتف ىف نواعيل الإ هؤاشنإ مت
 ةردقلا نم ةكبشلا هذه هرسيت ام ىلإ ةفاضالابةعرسب ىرخأ ىلإ ةهبج نم ةروانملا ةيرح

 نم هيلإ هجوت ودعلا تاراطمو دعاوق ىلع ةلماش ةيوج ةبرض ةيأ ىفالتل راشتنالا ىلع
 .ةيبرعلا لودلا

 ءاهبلغأل ةثيدح وأ ةمدقتم ةيعونو «تارئاطلل ةيددع ةرفو نم مدقت ام ءوض ىفو

 «ةديدع تاراطمو دعاوقو «ةزاتمم ةمدخو «نييليئارسإلا نيرايطلا نم رفاو ددعو

 ودعلا ةردق یهو الأ «درسلا اذه نم اهيلإ لوصولا بجاولا ةصالخلا ىلإ ىتأن نأ بجي
 ٠ ۱۹7۷ ماع ةيوجلا هتربخ نم انناهذأ ىف قلع ام ءوض ىف ودعلا ةردق ىف ناك دقل «ةيوجلا
 تارئاط ةطساوب لاتقلل لوألا مويلا لالخ رثكأ وأ ةرئاط / ةعلط ۱۵۰۰ وحنب موقي نأ
 تاعلط ۵ لدعمب-اهانردق اهك_لاتق ةرئاط ۳۱۲ اهددعو هيدل ةرفوتملا ةثيدحلا لاتقلا

 ةرئاط ۱۰۰ اهددعو نابسحلا ىف ةميدقلا تارئاطلا عضو مدع عم .ةرئاط لكل مويلا ىف

 نم ةفينع ةمواقم نم هلباقتس ام ىدمو «ىلوألا ةيوجلا ةبرضلا ةيمهأل اًرظن ءاًبيرقت
 ضارغألا عيمجف .هتاريدقت ىف اًياسح ودعلا اهل لمعي نأ دبال .ىوجلا عافدلا لئاسو

 ءةيرصملا خيراوصلا ةكبش قاطن ىف لخدت ةيسيئرلا ةيوجلا دعاوقلاو ةلودلا ىف ةيويحلا
 .حاجنلا رداوب هل حولت ام دعب ةميدقلا تايعونلا لغتسي نأ ىلع
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 هتوقو ةردقملا ودعلا ةوق ىف قراف كانه ىفنلاب باوجلا_ ۱۹۷۳ ثدح ام اذه نكل

 هذه ءارو انیرج اذامل نکل-ةدحاو ةهبج لدب نيتهبج ىلع هتاوق مادختساو ةيقيقحلا

 ىتح هومخض ىذلا رصنلا كلذ ١4717 مهراصتنا نع هانآرق ام نأ عقاولا ؟ تاريدقتلا

 هوبتك ام ةحص ىف هلك ماعلا انعم دقتعيو دقتعن انلعج ىذلا وه .اًدبأ ةمئاق انل موقت ال

 ةعوضوم اًمومس ناك هولاق امم ريشكو «ةيوجلا مهتاوق ةربخ نع هوعاذأ ام ةحص ىفو

 ىتلا ةيضاقلا ةبرضلا كلذ ىف نيلغتسم «هوبتک امو هباوحرص ام تايط نيب ةيانعب

 رثأ ةمكالملا ةبلح ىلع ىقلملا مكالملاك حنرتن ةغلابم نودب انتلعج ىتلاو ءانيلإ اهوهجو
 «ودعلا هجو ىف فوقولل اناوق دادرتسا ةلاصأ نم انيتوأ ام لكب لواحن ةيضاق ةبرض

 ۱۹۲۷ برح تلت ىتلا نينسلا لالخ انتاريدقت انيلع تكلم ىتلا یه ةقيقحلا هذهو

 .ودعلا ىلع ةردقلاو ةأدابملا مامز انکلتماو ۱۹۷۳ ربوتكأ ىف امامت اهوحم نم انكمت نأ ىلإ

 برج بقعدوه ناخدرم لارنج ذئتقو ليئارسإلا ىوجلا حالسلا دئاق هلاق ام كيلإو

 تارئاطلا ةبسن تناك ۱۹۲۷ وینوی ۵ نينثإلا حابص نم (۷ 40 تعس) ىف لاق ۷

 «برحا عوبسأ لوط یوتسلا ىلع انظفاحو ۹٩ نم رثکآ ةمدخلل ةحلاصلا ةلتاقملا

 ةرئاط نأ ثدحي ملف نیترثاط وأ ةرئاط ىف ةرغث دسل ةعاس ىلاوح نم دبال هنأ مغرو _

 راظتنا ىف اتقو نورايطلا عاضأ نأ ثدحي لو ءانرئاسخ ءانثتساب ةلحرم ىأ ىف تلطعت

 ةيليئارسإلا تارئاطلا اهب تماق ىتلا تاعلطلا طسوتم ناك كلذل ةجيتنو .تارئاطلا

 ردقن ىكلو .تاعلط یناهث ىلاوحب ماق مهضعب نإ لب هاّیموی ةسمخ ىلاوح نورايطلاو
 مانتيف ىف ىكيرمألا ناريطلا تاعلطل ىعيبطلا لدعلا نأ ركذن نأ دبال اهردق قح هذه

 اندجول ىليئارسإلا ىوجلا حالسلا دئاق هلاق ام انعلاط ولو اًبيرقت ةعلط زواجتی ال

 نم لاحب تارئاطلا ةيحالص ةبسن نوكي نأ نكمي الف .ةحضاو اّمومس هروطس نيب

 ىف تاعلط ىناهثب موقي نأ - ةيندبلا هتقايل تناك امهم رايط ىأ نكمي الو ۸۹۹ لاوحألا

 ىف تدأ ىتلاو «نویلیئارسالا اهيف عرب ىتلا ةيسفنلا برحلا بولسأ اذه نكلو - مويلا

 قالمع عرق ىلع اوحضف ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ناك نأ ىلإ .مه ةمات ةنينامطو نمآ ىلإ ةياهنلا

 .مهباوبأ قدي
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 عساتلا لصفلا

 جرخ «ةقباسلا هسورد ىلإ اهفاضأ ةميق سوردب ۱۹۷۰ ويلوي لاتق نم ودعلا جرخ
 جاريملاو موتنافلا تارئاطلا عم لاتقلا ىلع وج - ضرأ خيراوصلا تادحو ةردق نأب
 ىلع ةرداق ةيوق ةبراض ةوق هل رفوتل نيعونلا نيذه نم رثكأ ول هتعاطتساب نأو «ةدودحم
 ربوتكأ لوأ نم اژابتعا همامأ رهظ ىذلا ىرصملا خيراوصلا طئاح عم ريثأتب لماعتلا

. 0 

 نم هل رفوتي نأ بجي امو تادعم نم هدادعإ بجي ايف اًمامت رکفی ودعلا أدب اذلو
 «ةصرفلا هل حولت امدنع خيراوصلا طئاح عم لماعتلل كلذو ءاًددعو اون تارئاط

 ىلع ءاضقلا ىف ةيلاتقلا اهماهم ذيفنت ىف ةيربلا هتاوق ةنواعمو هريمدت نم نكمتي ثيحب
 اًحيلست ةيوجلا هتاوق حیلست ىلع لمعي أدبف - مهوتي ناك اك - ةيرصملا ةيربلا تاوقلا
 ىف برحلا ىهتنت نأ ىلع ةرداق عدر ةوقك لمعت ثيحب«تاوقلا هذه تابلطتم عم قسفتي

 . ۱۹٩۷ ماع ثدح امك ةليلق تاعاس ىف نكي مل نإ ةدودحم مايأ

 ةرئاطلا ميمصت ةقرس ىلإ ارسيوس ىف اهئالمع قيرط نع ليئارسإ تدمع كلذ ءازإو

 .اًيرهش تارئاط ۲-4 لدعمب ۰۱۹۷ ۱ فصتنم ذنم اهجاتنإ ىف تأدبو ۵ جاريملا

 تایالولا نم كوه یاکسو موتنافلا تارثاطلا نم دیزلا ىلع لوصحلا ىف تأدب امك
 اذه خیراوصلا طئاح ىلع اًيددعو اًيعون اقوفت اهسفنل ققحت یتح ةيكيرمألا ةدحتلا

 ةحلس نم هیدل ابو ودعلا فتکی ملف حیلستلا ةيحان نم امأ .مجحلاو عونلا ةيحان نم

 ضرأ - وج ةرحلا خیراوصلاو «ةريعألا ةفلتخ راجفنالا ةديدش لبانقلاک ةديدع
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 نم لوصحلا ىلإ دمع امنإو «تاراطلا تارمم دض مدختست ىتلا ةيلمرفلا لبانقلاو

 اهمدختسا ىتلا ةحلسألا كلت - ةئيدحلا ةحلسألأ نم ديدعلا ىلع ةدحتملا تايالولا

 بلغتلا ضرغب اهيلع لوصحلا ىلع لمع ىتلاو ۰۱۹۷۳ ربوتكأ برح لالخ ودعلا

 ةان0م:©55أ58 دمخلا ةحلسأ اهيلع قلطت ىتلا ةحلسألا كلت «خيراوصلا طئاح ىلع

weapons . 

 هتلت ىتلا ماوعألا و ۱ ماع ىف ةحلسألا هذه ىلع ودعلا لوصح یدآ دقل

 راثآلا ةساردو ليئارسإلا يوج لا حالسلا ةداق ةفرعمب ةحلسألا هذه صئاصخ ةساردو

 سيراب حلص تقبس ىتلا ةرتفلا ىف ةصاخو مانتيف ىف ةيوحلا برحل ا اهنع تضخم ىتلا

 خيراوصلا طئاح ةلكشم نأب مساح رارق ىلإ يليئارسإلإ ىوجلا حالسلا ةداق لوصو ىلإ

 اهترطيس ضرف ىلع ةرداق ةيليئارسإلإ ةيوحما تاوقلا نأو «مهلاب قلقي ال اًرمأ تحبصأ
 نيليئارسإلا ةداقلا دحأ ىلدأ دقل لب «خيراوصلا هذه ريثأت ىأ نود برحلا ءاهنإو ةيوجلا

 : ليام هيف ءاج ۱۹۷۳ ليربأ ىف كيوزوين ةلحم ىلإ حيرصتب نيلوئسملا

 ةكبش نأب ديفت اهب قوثوم تامولعم ايلعلا ةيليئارسإلإ ةدايقلا ىدل عمجت دقل»
 اهليغشت ىلع نيرداق ريغ نييرصملا نأو ؛:ةلطاع لانقلا ةقطنمب ةيرصملا خيراوصلا

 تامولعم نم عمجت ام ىلع ءانبو «تييفوسلا ءاربخلا جورخ دعب ةحيحصلا ةقيرطلاب

 «لقأ وأ ةعاس ىف اهحسم ىلع ةرداق ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأب لوقلا نكمي

“to sweep it in one hour or Less” 

 نكمي خيراوصلا طئاح دض اهمدختسيل ودعلا اهدعأ ىتلا دمخلا ةحلسأ نإ

 : ةيلاتلا عاونألا ىلإ اهميسقت

 ٠ ينورتكلإلا دمخلاةحلسأ -أ

 .ةيرصبورتكلإلا دمخلا ةحلسأ ب

 .رادجلا ةقيقر ةلبنقلا ج

 . ةيضرألا دمخلا ةحلسأ د
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 ربوتكأ ةكرعم يف اهرود ىلع فرعتنل ةحلسألا هذه لكل زجوم حيضوت يلي اميفو
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 Electronic Suppession Weapons ينورتکل لا دمخلا ةحلسأ

 يتلا ةيسيطانغمورهكلا ةقاطلا ىلع لمعت يتلا ةحلسألا نم عونلا كلذ ىه
 ةقاطلا ربتعتو «غارفلا يف وج - ضرأ خيراوصلا تاطح وأ رادارلا ةزهجأ اهئبت

 ىدؤت ذإ «ةينورتكلإلا تادعملا يف ةطقن فعضأ ىه ءاوه لا يف ةعشملا ةيسيطانغمورهكلا

 .اهدض دمخلا ةحلسأ مادختسا ىلاتلابو اهفشك ىلإ ةقاطلا هذه

 ىتلا تاددرتلا ةفرعم ىلع ةحلسألا نم عونلا اذه مادختسا ىف حاجنلا فقوتيو
 .وج - ضرأ خيراوصلا هيجوت تاطحم وأ رادارلا ةزهجأ اهيلع لمعت

 طاقتلال لمعت ىتلا لابقتسالا ةزهجأ قيرط نع «ىلعفلا لاتقلا ءدب لبق كلذ متيو
 ىلإ لوصولل اهليلحت ىلع لمعلا مث نمو «غارفلا ىف ةعشملا ةيسيطانغمورهكلا ةقاطلا

 لئاسولا هذه دض اهذاختا بجاولا دمخلا ةحلسأ عون ديدحتل ةعشملا ةقاطلا صئاصخ
 ةقاعإلا وه لوألا نييسيئر نيمسق ىلإ ةينورتكلإلا دمخلا ةحلسأ مسقنتو «ةعشلا

 Electioniccoumter meas uens اهعاونأب ةينورتكلإلا

 Radar homing missile رال ةنيبملا ةحلسألا وه ىناثلاو

 ةينورتكلإلا ةقاعإلا

 ليلقت وأ اهتقاعإ ىراجلا تادعملا لوعفم لاطبإ ىلإ ةينورتكلإلا ةقاعإلا فدمت

 ديدعلا ىلع لمشت ذإ ءةينورتكلإ تادعم اهلك خيراوصلا طئاح تادعم نأل ارظنو

 اهتايعونب وج - ضرأ خیراوصلا هیجوت تاطحو تاددرتلا ةعونتلا رادارلا ةزهجأ نم

 اذپم مامتهالا ىلإودعلا دمعاذل «تاددرتلا هددعتم یرخالا یهو ۳ لدعم ۲ ماس

 .ةحلسالا نم عونلا
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 ۱ لباقم نودبو هیدل رفوت دقف «ةربخ اهداعتال ةربخ رایضلا كلذ ىف ودعلل رسیت دقل

 ددح ةبستکلا ةربخلا هذه ءوض ىلعو«مانتيف ىف ةيكيرمألا ةدحتلا تایالولا ةربخ

 .اذدعو اعون ةينورتکلالا ةقاعالا ةزهجآ نم هيلع لصحي نأ بجي امودعلا

 نم دیدعلا ىلع لوصحلا ناكمإ ةيكيرمألا ةدحتملا تابالولا هل ترسیدقو

 لمحت ةمجاهملا هتارثاط عيمج تناکف ءاّددعو اعون ةينورتکلالا ةقاعالا تاعدوتسم

 ةينورتکل الا ةقاعإلا زکارم هب موقت ام ىلإ ةفاضالاب ةينورتکلالا ةقاعالا تاعدوتسم

 ىف دوجولا ةقاعالا زكرم اهربکأو اهمهأو ءانیس طسو ىف ودعلا اهماقأ ىتلا ةتباثلا

 .ىدجلا رم لخدم دنع سيوسلا ةانق قرش ابیرقت مك 4۰ دعب ىلع بیشخ مأ ةقطنم

 تاددرتلا عيمج ةفرعم نم ةيكيرمألا ةربخلا نم هل رسيت ام قيرط نع ودعلا نكمت دقل

 اهبساني ام ىلع لوصحلا نم كلذب نكمت .خيراوصلا طئاح تادعم اهيلع لمعت ىتلا

 ناك ام كنهذل برقألو ءاّمامت خيراوصلا طئاح ةيمعت ىلع ةرداق تناك تادعم نم

 ءاضيب ةشاشلا حبصت ام ناعرس مث ءام ةروص اهيلعو نويزفلت ةشاش روصت ثتدح

 ةروصلا ةيؤر اهعم رذعتي ةجردب ةدوجوم تناك ىتلا ةروصلا اهفلخ ىفتخت ةجردل

 فدا لكش یه خيراوصلا هيجوت تاطحم وأ رادارلا ةزهجأل ةبسنلاب ةروصلاو ءاّماَمت

 نكلو .اًدج ريغصو دودحم لكشب رهظت تناك ناو «ةفلتخملا تانيبملا ىلع رهظي ام دنع

 نع تامولعم نم مییدل اهب اوعنتقي نأ لجأل نييليئارسإلل ةيفاك مانتيف ةربخ تناك له
 نود اًيموي خيراوصلا طئاح ودعلا كرتي مل .سکعلا لوقي عقاولا «خيراوصلا طئاح

 «ةمدخلا ماظنب ىمسي ام وأ ىمويلا هلمع بولسأو «هتاكرحتو :هعقاوم ةفرعمل عالطتسا

 .ىمويلا اهطاشنو اهناكمو هتادحو ةيعون ديدحت ضرغب كلذو

 اًبيرقت ىمويلا عالطتسالا بناجبف اًريبك اًدوهجم كلذ ليبس ىف ودعلا لذب دقل

 لدعمب ىنورتكلإلا عالطتسالا ىلإ ودعلا أجل خيراوصلا طئاح ريوصتل نيتتا وأ ةرم
 ىدحإ موقت ثيح هاّبیرقت تاعاس 4 -۲ قرغتست ةعلط لک ايعوبسأ تارم ۳-۲

 رورملاب ةانقلا قرش مك ۵۰ ةفاسم ىلع یهو ىنورتكلإلا عالطتسالل ةزهجلا هتارئاط

 ضرغب كلذو فلت تاتيقوت ىف تارم ةدع اًبونج ردس سأر ىلإ الامش ليودربلا نم

 اهصئاصخ ديدحتو اهليلحت مث «خيراوصلا هيجوت تاطحو رادارلا تادحو عاعشإ طاقتلا
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 لاتق ليكشتل ةحيحص ةروص مسرل «یرخآ ةينف تامولعم نع مزلي امو واهعئاومو

 ةمزاللا دمخلا ةحلسأ بسنأ ديدحت ضرغب كلذو «ةفلتخملا هتایعونب خیراوصلا طئاح

 نأ برحلا اهتتبثأ یتلا ةقيقحلا .هيلإ فدهب ناك ايف ودعلا حجن له نکلو .هعم لماعتلل
 طئاح عم لماعتلل ةليسو نم دجي مل هنأ كلذ ىلع لیلدلاو ءاذج اًدودحم ناك ودعلا حاجن
 طيطخت نم هب انمق ام ىلإ هحاجن مدع عجريو «تابابدلار ةيعفدملا یوس خيراوصلا

 ىف ةرظتنملا تالاتحالا عم قفتت 5 قفتت ةرکتبم بيلاسأ عضوو ودعلا عم لماعتلل قیقد یملع

 یر ا ىلع توف ام ةيطمنلا نع داعتبالاو ةكرعملا

 ملا اا

 ةيتآلا اهعاونأب ةينورتكلإلا ةقاعإلا ودعلا مدختسا دقل

 active jamming ةيباجيإلا ةقاعإلا -أ

 taiget decepetionjam mers ةيعادخلا فادهألاب ةقاعإلا -ب

 passive jamming ةيبلسلا ةقاعإلا-ج

 ةيباجيإلا ةقاعإلا
 رادارلا ةزهجأ ىلع ارطخ ةقاعإلا عاونأ دشأ وه ةقاعإلا نم عونلا اذه ربتعي

 ءافتخا ىلإ ةقاعإلا نم عونلا اذه ىدؤي ذإ ءوج - ضرأ خیراوصلا هيجوت تاطحمو

 ةقاعإلاو .ارذعتم هعم كابتشالا لعجي ام .تادعملا تانيبم ىلع نم اًيئاهبن فدهلا ةمالع
 ةقاعالاو «ةنمازتملا ريغ ةقاعإلاو ءةنمازتملا ةقاعإلا اهنمف «ةددعتم عاونأ ىلع ةيباجيإلا
 .اًعيمج عاونألا رطخأ یهو ءاضوضلاب ةلدعملا ةقاعإلاو «ةرركملا

 ىلع ةقاعإلا متت اهيفو ةيلالغ ةقاعإ امإ نيب ولسأب ةيباجيإلا ةقاعإلا مدختست ة.اعاقكو
 اما .دیدج نم ددرتلا ةيادب ىلإ ةدوعلا مث هلك ىددرتلا زيحلا لالخ حسملا ماظنب تادعملا
 لمعت ىذلا زيحلا وهو «تاددرتلا نم قيض زيح ىلع متتو ءاهرطخأ یهو ةهجوم ةقاعإ
 نم فادهألا تاراشإ عايض ىلإ ىدؤي «ةريبك لخادتلا ةدش نوكت انهو «تادعملا هيلع
 .تانيبملا ىلع
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 تاعدوتسلا نم ةهجولا ةقاعإلا بولسأ : نيبولسألا مادختسا ىلإ ودعلا أجل دقل

 ءانیس ىف ةماقملا ةقاعإلا تاطح نم ةيلالغلا ةقاعإلاو ةمجاهملا تارئاطلا اهلمحت یسلا

 امهايازم ىلع لوصحلل امهنيب عمجلل ودعلا ام دقو «هبويعو هايازم اهنم بولسأ لكلو

 زاتمت كلذل اًعبتو «قیض ىددرت زيح ىلع منت ةهجوملا ةقاعإلاف ءاّعم (هبويع ىفالتو

 .ةيوق نوكت لخادتلا ةدش نأ ىلإ ةفاضإلاب تارثاطلا ىف اهلمح ناكمإب عونلا اذه تادعم

 ةرح اهلعجي ام اهيلع لخادتلا نود ىرخألا تاددرتلا ضعب كرتت اهنإف اهبويعامأ

 عساو یددرت زيح ىلع متتف ةيلالغلا ةقاعإلا امأ .هريمدتو ءودعلا عم لماعتلا قاّمامت

 «زيحلا ةياهن ىلإ هيلع ةقاعإلاب موقت ىذلا تاددرتلا زيح لوأ نم «یددرتلا حسلا ماظنب

 ةدش ىلإ لوصوللو «ةقاعإلا ةدش لقت انهو ءاًعساو تاددرتلا زيح نوكي ام ةداعو

 .ضرغلا كلذل اًدج ةريبك ةوق رداصم مادختسا مزلي تادعلا ةيمعتل ةمزاللا ةقاعإلا

 بويع امأ ةيضرالا ةقاعإلا تاطح نم ةقاعإلا نم عونلا اذه مادختسا ءاج انه نمو

 «حسملا ةيلمع لالخ نيعم ددرت ىلع اًيظحل الإ ةقاعإلا رارمتسا مدع ىهف عونلا اذه

 .ةقاعإلا ةردق فعض عم هتقاعإ بولطملا ىددرتلا زيحلا ةدايزب ةقاعإلا ةيلعاف لقتو

 ةيعادخلا فادهألاب ةقاعإلا

 كلذو «(تارئاطلا وأ ةرئاطلا) يقيقحلا فدحا ءافخإ ىلإ ةقاعإلا نم عونلا اذه فدي

 هاجتالا ىف هنع فلتخيو هلوح دجاوتيو «ىقيقحلا فدهلل اًمامت هباشم رثكأ وأ فدم داجيإب

 موقي وأ «ىقيقحلا فدا تامولعم نع غالبإلا رادارلا لماع ىلع بعصی ام «ةيوازلا وأ

 هيجوتلا طباض ىلع بعصي اك «ةعداغ فادهأ اهتيبلاغو فادمألا عيمج نع غالبإلاب

 وأ «ةددعتملا فادهألا هذه نيب نم ىقيقحلا فدهلا باختنا خیراوصلا هيجوت ةطح ىف

 ةرسيتملا خيراوصلا لك كالهتسا ىلإ ىدؤي ام ءاهلك اهعم كابتشالاب موقيف اًمامت عدخي دق

 .خيراوصلل فازنتسا نم ودعلا هديري ام ققحي اذهو هیدل

 ةحازإب ةقاعإ هتقاعالا نم عاونأ ةثالث مدختست ةيعادخلا فادهألاب ةقاعالا فو

 ىمستو هاجتالا ىف هتحازإ وأ 132086 ع6[3 5060167 ىمستو ةفاسلا يف يعادخلا فدملا
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inverse coni calscan Repeaterفلتختو يقيقح ا فدا لوخ فادهأ ةدع نوكت وأ  

 False target 862612601 ىمستو ةفاسمو اًهاجتا هنع

 ةيبلسلا ةقاعإلا

 فادهألا ءافخإو رادارلا ةزهجأ ةيمعت ىلإ ةقاعإلا نم عونلا اذه مادختسا ىدؤي
 ةطساوب اهطاقتلا نم تالفإلا تارئاطلل رسبي ام «ةيبلسلا ةقاعإلا فادهأ نيب ةيقيقحلا
 «ةددعتم عاونأ ىلع لخادتلا نم عونلا اذهو «خيراوصلا هيج وت تاطح وأ «رادارلا ةزهجأ
 ۱۹۷۳ ربوتكأ برح لالخ عاونألا لك ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تمدختسا دقو
 قئاقر نع ةرابع وهو 104/7 هيلع قلطي ام وه عاونألا هذه لوأو .دحاو عون ادع
 اهتنزجت متي .ةيسيطانغمو رهکلا ةقاطلا سكع ىلع ةردقلا اه ةصاخ ةدام نم ةيندعم
 ىطغتو «تادعلا اهمدختست ىتلا تاجولا لاوطأ فصن عم بسانتت ةنيعم لاوطأب
 ةطساوب ةيقيقحلا تارثاطلا طاقتلا دنع ىقلتو تاعدوتسم ىف لمحتو ءاًريبك اًيددرت اقاطن
 رئانتتو حتتفت مث ءوج ا ىف تاعدوتسلا عفدنتف خيراوصلا هيجوت تاطحمو رادارلا ةزهجأ

 لخادتلا نم ةباحس ةنوكم «ةليوط ةدل ءاوها ىف ةقلعم لظتو «قئاقرلا هذه مزح اهنم ٠
 .اهريمدت متي نأ نود امام اهتمهم ءادأ ىف اهنواعيو ةيقيقحلا تارئاطلا بجحي ام ىبلسلا

 ةقلعملا فادهألا مادختساب ةقاعإلا وهف ةيبلسلا ةقاعإلا نم ىناثلا عوشلا امآ
 حطس تاذ تارثاطلا اهلمحت تانولاب نع ةيبلسلا ةقاعالا نم عونلا اذهو 05
 ةعرس بسکتف «خيراوصلا قطانم نم اهبارتقا دنع تارثاطلا نم اهفذق متیو سکاع
 زييمتلا ةعرتسلا قیرط نع نکمی الو ءاهنم ربکآ وأ ةمجاهملا تارثاطلا ةعرسل ةيواسم
 ةيداعم فادهأ بارتقاب روعشلا یطعت یهف كلذ یلعو ةيقيقحلا فادهألأ نیو اههنيب
 خيراوصلا فازنتسالو «ةيقيقحلا فادهألا نع ليلضتلل ودعلا اهمدختسي ناك ام ةداعو
 ةقلعملا تانولابلا نم اعون ودعلا مدختسا كلذ بناجب «هلباقي لاغ نمث ىأ نود ءاهيلع
 كلت «مجحلا ةريغص لاسرإ ةزهجأ ىلع اهضعب ىوتحي دق ىتلاو «سکاعلا حطسلا تاذ
 بذجتل ةقلعم ةينمز ةدم لظتف خيراوصلا ىدم جراخ اهيقلي دق ىتلا ةقلعملا تانولابلا
 ةضفخنملا تارئاطلا نع ثحبلا نع اهدعبتو ءوج - ضرأ خیراوصلا بئاتك هابتنا
 عاونأ مادختسا ىف ودعلا اهعبتا ىتلا ليحلا هذه لك مغرو «ىلعفلا موجهلاب ةمئاقلا
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 نم رثكأ ناك خيراوصلا طئاح یلتاقم ءاكذو ىرصملا لتاقملا ةنطف ناف يبلسلا لخادتلا

 فد ام فشك مت ةفلتخم ا اهعاونأب ةيبلسلا ةقاعإلا مادختسال هثدب ةظح ذنمف هعقوت

 التل تاءارجإ نم مزلی ام ةيبلسلا ةقاعالا عاونآ نم عون لك لايح ذختاو یدعلا هيلإ

 رسي دقف ةددعتم بیلاسآ عادخلا نم یملعلا مدقتلا رسي اکو ءاهعم ئطاخلا لماعتلا

 .اهعم لماعتلاو بيلاسألا فشک اهب نکمی یتلا لئاسولا هسفن تقولا ىف اًضيأ

 رادارلاب ةنيبلا خیراوصلا

 ءاضقلل ودعلا اهدعآ ىتلا ةينورتکلالا دمخلا ةحلسأ دحأ كيا رشلا خوراصلا ربتعي

 دقو ؛ایرادار ههيجوت متي ءضرأ - وج خوراص كيارشلاو «خیراوصلا طئاح ىلع

 عافدلا تاوق دض ةرم لوأل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةفرعمب كيارشلا مادختسا

 عافدلا لئاسو ةيلعاف تاكسإو «خيراوصلا بئاتك نم ديدعلا ريمدت ىلإ يمانتيفلا ىوجلا

 روطتلا اهنع قدفت يتلا دمخلا ةحلسأ لوأ ناك كيارش خوراصلاو ,ىمانتيفلا يوما

 هلم متي كيرشلاو دعب نم وج_ ضرأ ةهجولا خيراوصلا تادحو عم لماعتلل يملعلا

 لدعمب نيخوراص لمح امهنم لكل نكميو كوه ياكسو موتنافلا تارئاطلا ةطساوب

 ةطساوب ءاوملا ىف ةثعبنملا ةقاطلل هطاقتلا درجمب «رايطلا موقيو «حانج لك تحت دحاو

 ؛هب ةصاخ ةبل ءىضت نأ ىلإ اهوحن ةرئاطلا هيجوتب خيراوصلا تادحو وأ رادارلا ةزهجأ

 خوراصلا حبصي كلذبو«ءاوما ىف ةثعبنملا ةقاطلل كيارش خوراصلا طاقتلا ينعت اهتءاضإو

 ىلع ةظفاحملا خوراصلل متيو«ةقطنملا نع ةرئاطلا دعتبت هقالطإ درجمبو قالطالل اّرهاج

 ىلإ اًيتاذ هراسم لیدعتب كلذو«خيراوصلا هيجوت ةطحم ىئاوه وأ رادارلا زاهج وحن ههاجتا

 رادارلا زاهج ريمدت ىلإ اًيدؤم «خيراوصلا هيجوت ةطحم ىئاوه وأ رادارلا ىئاوبب مدطصي نأ

 .اًيئابخ اهنم يأ تاكسإ ىلإ يدؤي ام «خيراوصلا هيجوت ةطحم ىئاوه وأ

 طاقسإ بقع ىلوألا ةرملا :نيترم ةيرصملا ةهبجلا ىلع كيارشلا ودعلا مدختسا دقل

 _ هترثاط طاقسإل لعف درك اهب ماق دقو . ۱۹۷۱ ربمتبس يف ودعلل زوركوتارتس ةرئاط

 ةدعم ىأ مهدحأ بصي مل كيارش خيراوص ٠ قالطإب ودعلا ماق ةمجما هذه يفو

 ىدم حضوت «ليئارسإ لخاد ةعسوم ةيمالعإ ةلمحب كلذ رثإ مانقو «تادعملا نم

 هيدل عمجت نأ دعب ودعلا نأ ريغ .خيراوصلا طئاح ىلع ءاضقلا ىف حالسلا اذه ةيلعاف
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 ةدحتملا تايالولا ىلع حلي ذحأو «هلاب أدبي مل ةيوجلا ةمجحلا نع ةحيحصلا تامولعملا
 عونب هدادمإ مت دقو «ناک ام هل ناكف ةيلعافو ةقد رثكأ روطتم حالس ىلع لوصحلا ىف
 ءاگتف ربكأ وهو 51800270877 ىمسملا عونلا كلذو ءكيارشلا خوراصلا نم روطتم
 ةقد ىلعأو مجك غلبت 1۸ یتلاو ةرمدملا ةوبعلا ربكل اًكتف ربكأ هقباس نم ةقد رثكأ
 ءدب دنع هددح ىذلا هفده نع دیجی ال هلعجت هيلع ةدقعم ةينورتكلإ رئاود لاخدإل اًرظن

 . ىلإ هلوخد نمز لعجي ام خام” ۰۲ ىلإ لصت ىتلاو ةيلاعلا هتعرس ىلإ ةفاضإلابءهراسم
 اذه «حالسلا اهب موقي نأ نكمي ىتلا لعفلا در لامعأ ىلع بلغتي ىتح اًدج اليلق هضرغ
 ىأ ؛مك 40 ةفاسم نم هترئاط نم رايطلا هقلطي نأ نكمي كيارش خوراصلا نم عونلا
 ی رابط دادي ا حبلا خيراوصلا تادحو ريثأت ىدم جراخ
 ۰۱۹۷۳ ربوتکآ برح ىف عونلا اذه ودعلا مدختسا

 نم رثكأ خيراوصلا طئاح ىلع كيارش خيراوصلا نم ودعلا هقلطأ ام ةلمج غلبو
 مقطأ ةءافك ىلإ كلذ ىف لضفلا عجریو ؛ةياغلل ةليزه اهتباصإ ةبسن تناك هاوراص 4
 مويلا ذنم هنزاوت هتدقفأو یدعلا تلهذأ ىتلا ةءافكلا كلت یدعلا عم لماعتلا ىف لاتقلا
 .لاتقلل لوألا

 کا مسن ا و

 a ا ا

 .ةدحاو

 «ودعلا عم خيراوصلا طئاحل ءاقل لوأ ربوتكأ 5 موی ۱۳۵ ةعاسلا تناك دقلو
 .هنازتا ودعلا دقف ىف ىلوألا ةظحللا ذنم خيراوصلا طئاح حجنو

 نلعأ دقل «ربوتكأ 7 ةكرعمل هليلحت ىف ريليبوه اتم لیئارسالا لارنجلا هلاق ام كيلإو
 ةأجافملا تناكو «كلذ ىلإ نکرو برحلل ةمزاللا لولحلا دجو هنأ ىوجلا حالسلا
 لاتقلل اًدعتسم ناك لب هاتف اًصقان ىوجلا حالسلا نكي مل «هانروصت ام ربكأ ةريبك انل
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 ىلع موجحلا فاقيإ ىلع لمعت نأ ةليوطلا ليئارسإ عارذ ىلع ضورشلا ناكو ۰
 ى تثدح ىتلا ةظهابلا رئاسخلل اًرظن تباخ لامآلا هذه نأ الا ىلاتلا مويلا ىف رثكألا

 .لاکتالاو لامهإلا ىلإ عجرت ىتلاو «حالسلا اذه

 :اهنم ةددعتم بيلاسأب كيارش خوراصلا ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا تمدختسا دقل

 اًدج ضفخنم عافترا نم قالطالا

 ةبيتكل هديدحت دنعو رتم ۰-۱۰۰ نيب حوارتي عافترا ىلع رايطلا ريطي انهو

 مث عافترالاب رايطلا موقي غارفلا ىف ةشعبنلا اهتعشأ هطاقتلاب وج - ضرأ خيراوصلا

 ضافخنالا ىف أدبي مث مك ١١ نم لقأ ةفاسم ىلع كلذو «ةنيعمةيوازب خوراصلا قالطإ

 .جراخلل داعتبالاب ةروانملاو

 طسوتم عافترا نم قالطإلا

 «ةعبرأ وأ تارئاطلا نم اًجوز امإ «تارئاطلا نم اًددعو دعلا لسري ةقيرطلا هذه قو

 برقآ نم اًبيرقت مك ۵۰ ةفاسم ىلعو خيراوصلا ىدم جراخ ةلظم ةئيه ىف لمعلاب موقي

 ىلع تارئاطلا دجاوتتو «ةرئاد ىف نارودلاب اهماهم ةيروادلا لوازتو «خيراوص بئاتك

 خيراوصلا بئاتك عاعشإ اهادحإ طقتلت امدنعو ۰۱۸۰ وأ ٩۰ لصافب ةرئادلا طيحملا

 قالطإب موقتو «ةنيعم ةعرسبو هيلع هظفاحملا عم هطاقتلا مت ىذلا عاعشإلا وحن هجتت

 «خيراوصلا ةبيتك عقوم نم مک ۲-۳۲ ةفاسم نم كلذ متی ام ةداعو كيارش خوراصلا

 مدخي هنأ اذإ «لشمالا بولسألا ربتعي بولس لا اذهو «ةلظملا ىف اهعضو ىلإ دوعت مث
 بئاتك نع غلبت ىتلا «یوبا وأ ىضرألا وأ ىنورتكلإلا ءاوس عالطتسالا رصانع عیمج

 .اهعم لماعتلا ةعرس ققحي ام ةكبتشملا وج - ضرأ خيراوصلا

 لاع عافترا نم قالطإلا

 تاکابتشالا ءانثأ وأ ةزكرم كيارش ةبرضب مايقلا ءانثأ ىف بولسألا اذه مدختسي

 تاعافترا ىلع عالطتسالابودعلا مايق ءانثأ وأ «كلذ فقولا ىعدتسا ام اذإ ةيلعفلا

 ىو «كيارشلاب خيراوصلا بئاتك ةمجاهمب مايقلل هطيطخت لايح هاياون ءافخإ عم ةيلاع

 تاكد



 ةعرسب اًجاوزأ وأ ةيدرف امإ كيارش خوراصلل ةلماحلا تارئاطلا برتقت ةلاحلا هذه

 ليغشتب ةرئاطلا أدبت مك 0-54 ٠ ةفاسم ىلإ لوخدلا دنعو خام ۱, ۲۵ ىلإ لصت ةيلاع

 قالطإ ىف ةرئاطلا أدبت رادارلا ةبيتك عاعشب ةصاخ ةبمل ءیضت امدنعو «اهتالبقتسم

 ىف لوخدلا ىشاحتتل كلذو هاعتبالا مث مك ۳۰-40 نيب حوارتت ةفاسم نم خوراصلا
 .خيراوصلا ريمدت قطانم

 ةيرصبورتكلإلا دمخلا ةحلسأ

 صخلتتف خيراوصلا طئاحل ودعلا اهدعأ ىتلا ةيرصبورتکلالا دمخلا ةحلسأ امأ

 موقتو ءاّينويزفلت ههيجوت متي لبانقلا نم عونلا اذهو ۰۱۷۵1166 ىأ لوو ةلبنقلا ىف
 ةرمدملا اهتوبع نإ ذإ سبک ىريمدت رثأ تاذ ةلبنقلا هذمو«طقف موتنافلا ةرئاطلا اهلمحب

 ىأ ةرايطلا رادار زاهج طقتلي امدنعف «رايطلا ةطساوب اّيلآ اهفصق متيو «مجك ٠٤١ غلبت

 اريماكلا هيجوتب رايطلا موقي وج-ضرأ خيراوصلا هيجوت ةطحم لاسرإ رادارل عاعشإ
 «خيراوصلا هيجوت ةطحم لاسرإ رادار ىلع ةلبنقلا ةمدقم ىف ةدوجوملا ةينويزفلتلا

 نأ هل حضوت ةمالع رايطلا مامآ رهظت اهفده ىلع ةلبنقلا اريماك هيجوت مات] درجمبو

 یه موقتو ءاهقالطإ متي مث نمو «قالطإلل ةزهاجاهنأو ءتمت دق ةلبقلا نيشنت ةيلمع
 عونلا اذهو قلبتقلا لخادب ةدوجوملا مكحتلا ةزهجأ ةطساوب اهفده ىلإ اهراسم ليدعتب

 مزلتسي ناك ىلعأ ةقد ىلإ لوصولل هنأ ريغ مک۲ ۵ ةف اسم نم هقالطإ نكمي لبانقلا نم

 ربوتكأ تايلمع ىف اهمادختسا مغرو ةليلق ةفاسم نم هقالطإ نييليئارسإلا نيرايطلا نم
 توفام «خيراوصلا لاجر ءاكذ ىلإ عجار اذهو ةسوملم ريغ تناك اهجئاتن نإف ۳

 .حاجنب اهمادختسا ةصرف ودعلا ىلع

 خيراوصلا نم رخآ عون ىلع لوصحما نم ربوتكأ برح لبق نم ودعلا نكمت دقل
 یمسیو «هيجوتلا ماظن ىف ۷۷21166 ةلبنقلا لئاوي اًيرصبورتكلإ ةهجوملا ضرأ-وج

 نكمي اذبومک ۵۰ ىلإ لصي هادمف «خيراوصلا تادحوریثأت ىدم جراخ تافاسم

 ودعلا مدختسا دقلو «ةهجوملا خيراوصلا تادحو ريثأت ىدم ىف لوخدلا نود هقالطإ

 نم هفلس نم اًظح رثكأ نكي مل هنأ الإ «برحلا نم ةريخألا مايألا ف خوراصلا اذه
 .ىرخآلا دمخلا ةحلسأ
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 خوراصلا اذه ةلماحلا ةرئاطلا لصت امدنعو «ةينويزفلت اريماك لمحي خوراصلا اذهو

 شيتفتلل اهتصاخ رادارلا زاهج ليغشت ىف أدبت مک ٠١ ةفاسم ىلإ خيراوصلا بئاتك نم
 ءاهتصاخ رادارلا زاهج طقتلي ام امدنعو رادار ةزهجأوأ خيراوص بئاتك ىأ نع

 ىف رایطلا أدبي انهو كل ذ ىلع ةلالد داشرإ ةبل ءىضت ضارغألا هذه نم ضرغ ىأ

 ةذختم ضرغلا نع ثحبلا ىف أدبت ىتلاو «ةرئاطلاب ةدوجوملا ةينويزفلتلا اريماكلا ليغشت
 رايطلا أدبي ةينويزفلتلا اريماكلا ىف همامأ فدهلا رهظیامدنعو «رادارلا عاعش روم سفن

 متي مث نمو ءاًمامت ضرغلا طاقتلا ىف أدبت ىتلا «ةينويزفلتلا خوراصلا اريماك ليغشتب

 .مك٣ 4-7 ٠ ةفاسم نم قالطإلا متي ام ةداعو .خوراصلا قالطإ

 لطر 4٠٠٠ ةليقثلا ةلبنقلا

 ذخأ لبءةحلسأ نم دعأ اهب عنتقي لو «لاب ودعلل أدبي ملف ةحلسألا هذه لك مغرو

 لقأو ةفلكت لقأ بولسأ ءاهريمدتو خيراوصلا بئاتك ةمجاهل رخأ بولسأ ىف ركفي
 راجفنالا ةديدش لبانقو ةرح خيراوص نم هيدل ةرفوتملا ةحلسألا تناك الو .رئاسخ

 طئاح مامأ ةيدجم ريغ ودعلا رظن ةهجو نم ربتعت -طقف لطر ۱۰۰۰ ةنز ىتح

 ىلإ جاتحت ام هيلإ ةفاضإلاب ةيددعلا ةيحانلا نم خيراوصلا طئاح ةفاثكل اًرظن «خيراوصلا

 هتارئاط ضرعي ام تاعلط ةدعو «تارئاط ةدع ىلاتلابو «لبانق ةدع نم ةدحاولا ةبيتكلا

 ةناسرتلا هتجتنأ ام رخآ ىلع ذوحتسی نأ ىلع ودعلا دمع اذل ؛نینض اهيلع وهو ءريمدتلل

 ةلبنقلا هذهو «لطر 5 ٠٠٠ ةنز ةلبنقلا ىلع لصح نأ هل ناكف «رامد ةحلس نم ةيكيرمألا

 ربتعتو ءالطر۳۵ ۱۵ اهردق راجفنالا ةديدش ةدام لمحت «رادجلا ةقيقر ةلبنق الإ ىهام

 اهرطق فصن ةقطنم ىف ضارغأ ىأل لماك ريمدت ىلإ ىدؤت ىهف «ةرمدملا ةحلسألا نم

 ةف ف ندو اوم 4 48 رفق فت تاس قف ظسوتم رمو ارت 1
 ءطقف اهنم ةدحاو كوه ىاكس وأ موتنافلا ةرئاطلا لمحتو ءارتم 008 اهرطق فصن

 لكب حيطت راجفنا ةجوم قلخي نأب يفاك خيراوص عقوم ىلع رثكأ وأ اهنم ةدحاو ءاقلإو
 ريغ تادعملا یقاب حبصت امامت ةرواجلا تادعلا ريمدت ىلع ةوالعو تادعم نم اضوح ام

 .اًمات لمعلا نع خيراوصلا عقوم لشي ام «ةيعيبطلا ةيلاتقلا اهعاضوأ ىف ةدوجوم
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 ٠ ةيضرألا دمخلا ةحلسأ

 عنقي نأ بجاولا نم ناك «ةيلمعلا ةيحانلا نم دادعإلا كلذب ودعلا ىفتكا له نكل
 بناجب هنأ دجو همامأ ةحرتقملا لولحلا ةسارد ليبس ىف وهو ودعلا نأ الإ هتزوح ىف اب
 طئاح عم لماعتلا ىف بجاو ةيضرألا ةحلسألل نوكي نأ ىلع لمعي نأ بجي كلذ
 برح ىف اهمادختسا هل قبسو «جئاتنلا ةنومضم ةحلسألا هذه نإ ثيح «خیراوصلا
 سطسغأ ىف رانلا قالطإ فقو دعب لمع نأ ناكف «ةنسح جئاتن ىلإ تدأو «فازنتسالا
 ناكف «ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا نم ىدملا ةديعب ةيعفدمب هسفن دوزی نأ ىلع ۰
 ۱۷۵ رايع ناديم ةيعفدم تايراطب عبرأ ىلع ۱۹۷۱ ماع ىف هلوصح مت اذ «دارأ ام هل
 الو عفادم ۸ نم لك تايراطب تس ىف لمعت نأ اهنكمي اًعفدم ۱۲ نم اهنم لك ءمم
 عفادلا هذه هعضوب الوأ ودعلا ليخت دقلف «مك ۳۲,۷ غلبي عفدملا اذه ىدم ىصقأ ناك
 طئاح ريمدت  عفدملا ىدم ءوض ىلع - هتردق ىف هنأ اًبيرقت مك ۱۰ ةفاسمب هانقلا قرش
 هذه ىدم ىف لخدت خيراوصلا تادحو نم دودحم ددع كانه ناك العفو ؛خيراوصلا

 ةيعفدم ىدم ىف عقي سيوسلا یتح ة ةرطنقلا نم هلك لوألا قسنلا ناك ديدحتلابو عفادلا
 : ةيطغت مدع ىنعي خيراوصلا تادحوب فلخلل عوجر ىأ نإ ؟لحلا ام نكلو ءودعلا

 .ريبك دح ىلإ ودعلا ةمحر تحت اهلعجو «ةانقلا برغ ةدوجوملا تاوقلا

 قرش ىدملا اذه ىلع ةيعفدملا هذهل هعضوب ملعن نأ درجمب هنأ ودعلا ریدقت ناك دقل
 تادحو عوقو عنمل داضم ءارجإ ذاضتا نم دب ال -اهصاوخب اًقبسم انملع عم-ةانقلا
 نم حبصأو - كلذب ًابعت | اننکلو «لاتقلا ءدب دنع هتیعفدم ةمحر تحت خیراوصلا
 لاتقلا لمعلاو ةياقولا نورفوی فيك اورکفی نأ خیراوصلا طئاح لاجر ىلع بجاولا
 كيرحت مدع ىلع ودعلا لعف در ناك اذام .ديدجلا یض رألا یدحتلا اذه مامأ مهتادحول
 ءاشنإب ودعلا ماق دقل اًبيرغ هدر ناك «نظي وأ دقتعي ناك مک فلخلل خيراوصلا تادحو
 حوارتت تافاسم ىلع اهماقأ ةرملا هذه نكلو ءاًقرش مم ۱۷۵ ةيعفدملل ىرخأ عقاوم ةدع
 ةديدجلا هعاضوأ تناك ,فورعملا اهادمبو - ةانقلل ةيقرشلا ةفضلا نم مک ۲-۳ نيب
 نم هلك اذه يذغم ام نکلو«هلک نكي مل نإ خ خيراوصلا طئاح عیمجت ۳/۲ برض رسيت

 درجمب خيراوصلا طئاح وحم ىلع هتردقل دئاز نانئمطاو ةقث كش ال؟و دعلا رظن ةهجو
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 ام عقاو نمو .تارملا نم اًريثك هتداق هنع ثدحتو ودعلا هعاذأ ام العف اذهو «لاتقلا ءدب

 حالسلا ةردق ىلإ ةفاضإلاب «ىدملا ةديعب ناديم ةيعفدمو «ةعونتم دخ ةحلسأ نم تركذ

 طئاح ةلكشم نأ اًمامت ودعلا دقتعا .نيفرتحملا هيرايطب اهتحضوأ ىتلا يليئارسإلا ىوجلا

 اذه كرتأ نأ لبق دوأو .اًمامت كلذل نئمطم هنأو ءاّيئاهن تلح دق همامأ خيراوصلا

 ةمجاهم انه اهب ىنعأو «یرخآ الولح هباسح ىف عضي مل ودعلا نأ ىلإ ريشأ نأ لصفلا

 نكي مل لحل كلذ ىلإ هؤوجلف ۷۳ ربوتكأ برح ىف ثدح اک تابابدلاب خيراوصلا طئاح
 ةكرعم مامأ هنأ دجوو «كلذل ليحلا هتيعأ امدنع كلذ ىلإ ودعلا أجل امنإو هريدقت ىف اًدراو

 يف هرئاسخل هضاوعتسا نأو «ةقحاس ةميزهب تبيصأ ةيوجلا هتاوق نأ املاط اًمامت ةرساخ

 ىف اًظح نسحأ هلعجي نل ةدحتملا تايالولا نم ۰ موي أدب ىذلا تارئاطلا

 عيمج همامأ تمطحت دقو یاب خيراوصلا طئاح نأ ملط اهتقباس نع ةيلاتلا مايألا لاتق

 ةديقعلا ىلإ ةكرعملاب ةدوعلا ىلإ فدهي ركف ءديدج ركف نم دبال ناكف ةيوجلا تامجملا

 ةليل عقو ىذلا موجما كلذ ناكف «ةبابدلاو ةرئاطلا لاتق یهو الأ «ةيليئارسإلا ةيلاتقلا

 فدبب ناك ىذلاو راوسرفيدلا ةقطنم ىف ةانقلا روبع ىلإ ىدأ ىذلاو «ربوتكأ ۰

 ةيرح ةيوجلا تاوقلا كلتمت يك ؛تابابدلاب خيراوصلا طئاح ريمدت ىلإ فد ام لوأ

 .دعب يف حضتيسام اذه .حاجنلا ودعلل مت له نكلو  ةكرعملا ىف لاتقلا

 ماا ت



 عبارلا بابلا

 دادعتسالاو دادغإلا





 رشاعلا لصفلا

 دادعإلا ةيفلخ

 ىتلا و «ةيعافدلا ةطخلا ىوس اهب لومعم ةطخ كانه نكت مل ۱۹۷۰ ماع ةيابن ىتح

 ةهجاوملا لوط ىلع خيراوصلا طئاح تادحو عضو ناكو .۲۰ ۰ ةطخلا مساب فرعت
 ماحتقاو موجه اب همايق ةلاح ىف ةيوجلا ودعلا تامجه دض ةمات ةياقو تادحولل ققحي

 ماع لئاوأ عم لدبت ام ناعرس فقولا نأ ريغ .ةيبرغلا ةفضلا ىلإ روبعلاو سيوسلا ةانق
 هارجت طيطختلا ذخأ مث نمو ؛ةيموجه تايلمعب مايقلا وحن هجتي ريكفتلا أدبو ۱

 ذعتت مل اهلك اهنإف «تقولا كلذ يف تعضو ىتلا ططخلا تناك اّيأو «تايوتسملا عيمج ىلع
 ةدع نيب ام هضرع حوارتي ءضرألا نم قيض طيرش ىلع ءاليتسالا ىوس اهضارغأ ىف
 هذه ىلع تقلطأ ىتلا ءمسألا تناك ايأو ءاليلق رثكأ و اًرتم وليك ىلإ راتمألا نم تاثم
 «تينارج ىلإ ١91/١ ويلوي ىف ةيلاعلا نذآملا ىلإ ۰۱۹۷۱ سرام ىف ةدودحملا نم ططخلا
 تاعافد عباط نإف _ ۱۹۷۳ ماع ىف ةلدعملا تينارج ىلإ ۰۱۹۷۲ ماع ىف ۲ تينارج لاو

 عناملا كلذ «سيوسلا ةانق ماحتقا ءفشتكت ىتلا باعصلا و ةيقرشلا ةفضلا ىلع ودعلا
 ىتلا و «تاوقلا اهدبكتت نأ رظتنملا رئاسخلا و ةيوج ةوق ربكأ هجو ىف بعصلا ىئاملا
 لعج كلذ لک «حیرجو ديهش ۲۵۰۰۰ نع لقیال اب ضورفلا نسحأ ىلع تردق
 ةدايزل اًبنجت ءةياغلل ةدودحم ةيموجه ةيلمع ةيأ ضارغأ نوكت نأ ىلإ هجتي اًمئاد ريكفتلا
 ودعلا تارجه دض روبعلا ءانثأ ىف تاوقلا ةياقو ىف ريكفتلا ناكو «دارفألا ىف رئاسخلا
 طئاح ىلع لهسلا نم ناكو «خيراوصلا طئاح ىلع ططخلا هذه ىف اًساسأ دمتعي ةيوجلا
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 نم وأ ةانقلا برغ مك ۱۸ دعب ىلع هعقاوم نم ةيلاتقلا ةمهملا هذه ذيفنت خيراوصلا

 لئاوأ و ۱۹۷۰ رخاوأ لالخ مت دق ناك ذإ ءاهرثكأ امو ةانقلا نم اًيرق رشكألا هعقاوم

 نأ مغرو .ةانقلا نم اًرتم وليك ۱۲ ىلإ نيب حوارتت تافاسم ىلع عقاوم ةدع ًءانب ۱

 اهذيفنت ناكمإ ىف ةقثلا نإف دودحمو طيسب ططخلا هذه هيلإ فدهت تناك ىذلا ضرغلا

 دوست تناك ىتلا ةقثلا مدع ىلإ عجار كلذو ءاّمامت دكؤم ريغ اًرمأ ناك اهحاجن نایضو

 ىتلا ةعشبلا ةيسفنلا برحلا ىلإ ةفاضإلاب م477١ ةميزهل ناك ىتلا ةفلتخملا تادايقلا

 رومألا ىلإ رظنلاو مؤأشتلا ىف طارفإلا كلذ داجيإ ىف ريبك رثأ اهل ناك راثأ ودعلا اهنش

 .دوسأ راظنمب

 اك «ريكفت لك ىلع رطيسملا بعرلا وه ناك ليئارسإلا ىوج لا حالسلا نم فوخلا نإ

 ةعقوتملا رئاسخلا نم افوخ طيطخت ىأ ذيفنت ىلع مادقإلا مدع ىف ئساسألا لماعلا ناك

 ناكمإ مدع ىف ريكفتلا ىلإ ةقثلا مدع لماع ىدأ دقل ءاهمجح ىلإ ةراشإلا قبس ىتلاو

 نم ةيوق ةنواعم نود فيلراب طخ ىلع ءاليتسالاو ةانقلا روبعو حجان موجب مايقلا

 ءاهؤانب لمكتست ۸ ذئتقو ىهو ةكرعملا ىف اهب جزلا كلذ ىنعيو ءةيرصملا ةيوجلا تاوقلا

 نأ یرخوسو «جیم زارط نم تارئاطلا نم ةريبك دادعأ انيدل اًرفوتم ناك دقل ةقيقح

 ءانبلا ىنستي ناك دقل .ةيموجه ةكرعم ىف بولطلا ىوتسملا نود ربتعت تايعونلا هذه

 رودب موقت نأ اهنكمي ىتح ةبسانم دادعأبو ؛موتنافلا لداعت ةثيدح ةلتاقم ةفذاق دوجو

 مدع كلذ ىلإ فضأ «ةرظنتملا ةيموجحلا ةكرعملا ىف تاوقلا ةلواحمو «یضرالا فصقلا

 تایجه دض ةياقولا ريفوت ىلع خيراوصلا ةردق مدع نم ةداقلا ىدل ةدلوتملا ةقثلا

 طئاح نكت اذإ موق نم ةداقلا رابك نيب اًنلع ددرتي ناك ام «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا

 روبعلا ذيفنت اننكمي اننأ كش الف ناريطلا كلذب دصقي نابرغلا انع شهي نأ خیراوصلا

 اهنم هانيأر امو خيراوصلا ىف انتقث نأ الإ «فيلراب طخ ىف ةئيصحلا طقنلا ىلع ءاليتسالاو

 ىدؤيسو «تناک ام اًظح دعسأ نوكت نل اهنأب ىحوي فازنتسالا برح كراعم لالخ

 .اهلك ةيلمعلا لشف ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي دقو «رئاسخلا مظاعت ىلإ ةياهنلا ف كلذ

 ءانيس ريرحتل ةحجان ةيموجه ةيلمعب مايقلا ىرورضلا نم ناك قبس ام ءوض قو

 تلذب كلذ ليبس ىو «ةديدج ةلتاقم ةفذاقب ةيوجلا اهتاوق ديوزت ىلع رصم لمعت نأ
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 ةدع اهنم هیدلو ءةثيدح ةرئاط ىلع ىتيفوسلا داحتالا نم لوصحلل ةريثك تالواحم

 الإ ةلتاقم تافذاق ءاول ءاطعإب ۱۹۷۱ ماع لئاوأ ىف یتیفوسلا داحتالا دعو دقو «عاونآ

 ةلتحملا ضرألا ريرحت ةلكشم تيقب كلذ ىلعو «كلذ دعب رونلا ري مل دعولا اذه نأ

 ةياقو ىف خيراوصلا طئاح مادختسا ىوس لخلا اذه نكي مو «لح داجيإ ىلإ ةجاح ىف

 ةرفوتملا تادعملا ةيعونو كلذ متي فيك نكلو «ةيموجملا اهتايلمعب اهمايق ءانثأ تاوقلا
 اهتعباتم ناكمإ مدع عقوتملا نم ناكو ؟ ةرخأتم تايعون نمو كرحتلا ةبعص ةليقث انيدل

 ىتلا ةيطغتلا قاطن جراخ جرخت تاوقلا لعجي ام ةكرحتملا تايلمعلا ىف ةصاخو تاوقلل

 خيراوصلا نم تايعون دوجو ىلإ ةجاح لا ترهظ انه نمو «خیراوصلا طئاح اهرفوي
 ددعب اندادمإ ىلع العف قفاوو ىتيفوسلا داحتالا نم عونلا اذه بلط مت دقو ةكرحتملا

 «ىتيفوسلا داحتالا ىف بيردتلل دارفألا لاسرإ متو 7 ماس خيراوص تاءاول (۳)

 ۰۱۹۷۲ ربمسید ىف رصم ىلإ لوألا ءاوللا لصوو

 ىتلا تادحولا نم مهريغ نم لاح دعسأب اًدونجو اًطابض هدارفأ ىوتسم نكي لو
 اًيلمعو اًيرظن ةدودحم ةيارد ىلع اوناك دقل .كلذ لبق ىتيفوسلا داحتالا ىف اهبيردت مت

 كلذ مزلتساو ءاًيرورض اّرمآ رصم ىف مهبيردت رمأ ناكو «ةيلاتق ةربخ ىأ مدل تسيلو

 ماع فصتنم ىف لصو دقف ىناثلا ءاوللا امأ «بيردتلا مامتإل ءاربخلا نم ددع دوجو اًعبط

 .ةكرعملا ف كرتشي ملو «لئالق مايأب ةكرعملا لبق لصو دقف ثلاثلا امأ ۳

 تاوقلا ةياقو ىف خيراوصلا طئاح مادختسا ةركف تأدب ۱۹۷۰ ريمتبس رخاوأ ىف

 نكي مو «ةيوجلا تاعورشملا دحأ لالخ دوجولا زيح ىلإ رهظت ةيموجما ةيلمعلا ءانثأ ىف

 قالطإ فقو ةرتف ءدب ذنم اننأل ةأجاقم نكي  «اذیدج ناك ام ردقب انل اًنجافم ركفلا اذه

 ىف خيراوصلا تادحو مادختسا ناكمإ ىلإ ىلحملا ريكفتلا هبتا ۰ سطسغآ ىف رانلا

 فعضب انروعش ريكفتلا كلذ ىلإ انداق دقلو «ةرظتنملا ةيموجشا ةكرعملا ىف تاوقلا ةياقو

 ىلإ ةفاضإلاب ةلكشملا لحل ةيفاكلا دادعألابو ةديدج ةلتاقم ةفذاق ىلع لوصحلا ىف لمألا

 «رزجور ةردابمب ةفورعملا ةردابلا كلت «رثعتلا رهاوظ نم ةيكيرمألا ةردابلا بحاص ام

 .ليئارسإ باحسنا ىف لمألا لؤاضتو
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 ظفحتي ديؤم نيب ام ءارآلا تمسقناو ءانتاشقانم نم اًريبك اًءزج ريكفتلا اذه لتحا دقل

 تاعورشلا دحأ ءارجإ لالخو «طخلا لوط ىلع اًمامت ضراعم نيبو بولسألا اذه

 ىتلا ةهجاوملاف.بولسألا اذه لثم ذيفنت ناكمإ ىف تابقعلا نم ريثكلا رهظ ةيوبعتلا

 هذهو «قرطلاب ةددح ءانيس ىف اهمدقت رواحمو «ةعساو ةيناديملا شويجلا اهيلع لمعتس
 اهيلع كرحتلا بعصي ةانقلا قرش ةمعان ةيلمر ضرألاو ءاهضعب نع ةدعابتم رواحملا

 ىلع اهكيرحت بولطمو تادعلا هذه لثم ةليقث تادعمب كلاب امف ةيداعلا تابرعلل

 لاتق ليكشت ةمءالم مدع اهرخآ تابوعصلاو تالكشملا نم ريثك یضارألا هذه لثم

 ةمالس نم ال عبانلا عانتقالا كلذ ةركفلاب ىعانتقالو تمهلا ذيفنتل خيراوصلا طئاح

 ءانمامأ ىذلا ديحولا بولسألا وه اذه نأ عبان وهام ردقب ىكيتكتلا مادختسالا

 سيلو انيلإ لكوتس ىتلا ةمهلا هب ققحنس ىذلاو ءانيديأ ف ىذلا حالسلا وه اذه

 ءودهب لمعن انأدبف «هتیدج عوضولاو ةيمهأ رمألا ىطعن نأ نم دبال ناك ءرايخ انمامأ
 «ةركفلا ضراعن ةراتو ةركفلا ديؤن ةرات «عنقنو عنقن عجارنو ققدنو ططخنو بسحنو

 ادو اًتعم قفألا رهظيف اًنايحأ روشی داج شاقنو راكفألاو ءارآلا نم مطالتم رحب

 ءاربخلا طقتلا عطقنت ال ىتلا انتاشقانم لالخ نمو .ديدجلا رجفلا حمالم حضتتف اًنايحأ

 وه كلذ نأب نيرهاظتم «هب ةلوئسملا تادايقلا عانقإ ىف مه اوءدبو ركفلا كلذ سورلا

 نع ىأنمب نكت م انتدايق نأ مهتافو «ةيوحلا تاوقلا ىف صقنلا ةلكشم ىلع بلغتلل لحلا
 ةعنتقم نكت ل ةقيقح .خيراوصلا طئاح ةدايق ىف ةدئاس تناك ىتلا ةيركفلا تارايتلا كلت

 عانقإلاو ميمصتلا مامأ نكلو «لايخلا نم اًبرض كلذ ربتعت تناك لب كلذ ذيفنت ناكمإب

 ةيفلخ یه هذه .رذحلاب بوشملا عانقإلا ةجرد ىلإ لصو نأ ىلإ اًديور نيلي فقوملا ذخأ
 ةيجيتارتسا ددحت ىتلا ةيحانلا كلت ةيسايسلا ةيحانلا امأ .ةيركسعلا ةيحانلا نم دادعإلا

 «ةعقوتملا جئاتنلا - ةيلحملاو ةيلودلا تارثؤملا - اهتدم -اهتاتیقوت - اهضارغأ - ةكرعملا
 ءايركسعو اًيسايسو اًيعاتجاو اًيداصتقا برحلا نع ةمجانلا راثآلا اًرخآ سيلو اًريخأو

 امام اخضاو ناك دقل ءايلعلا ةيجيتارتسالاب ىمسي ام وه ةيجيتارتسالا نم عونلا اذه

 جرخمك ةكرعملا ىلع ميمصتلا نأ هبصنم ماهم تاداسلا رونأ دمحم سيئرلا ىلوت نأ دعب

 .هل ليدب ال رمأ دمجتملا فقوملل یئاهن
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 ةظقيلا تاوقلا نم بلطي ناك ةرم لك ىو «ةهبجلل سيئرلا تارايز ترثک دقل
 بيردت ىوتسم عفر ىلع اًئاد لمعلا ةداقلا اًبلاطم ءةكرعملل دادعتسالا لاکتساو
 ىسايسلا هيجوتلا اذهل ناك .ودعلا نيبو اننيب اًمتح متتس ةسرش ةكرعمل مهدادعإو مهتاوق
 ةسرش ةكرعم ةملك هينعت ام روصتت نأ كلو دونم او طابضلا سوفن ىف ريبكلا هرثأ
 ةمخض ةيوج ةوق كلتمي ودع مامأ فوقولا نأ كش ال .تاوقلل دادعإ نم هبلطتت امو
 ىلع ةداق بلطتي ءصاخ عون نم التاقم مزلتسي ملاعلا ىف نيرايط رهمأ هيدلو ءةشيدحو
 انليبس ناكو مهيلإ لوصولا نم هلل دمحلاو انكمت دقو ءصاخ عون نم تايوتسملا فلتخم
 انتياغ تناكو «للکلا وأ للملا فرعی ال ىذلا لمعلاو «نطولاو هللاب نامیالا كلذ ىف
 .هتاضرمو هللا هجو ىوس لمعن امیف ىغبن ال ةداهشلا وأ رصنلا اًعيمج

 ۱ ةيعون نع بتکت يف اهمومس ثفنت اهژرقن یتلا ةيبنجألا ةيملعلا تالجما تناك دقل ش
 تناكو «ليئارسإلا ىوجلا حالسلل ىدصتلا ىلع اهتردق مدعو ءاهكلتمت ىتلا خيراوصلا
 قرش بونج ىف تراد ىتلا كراعملا كلت «ءارآ نم ضرعت ام ةحص ىلع ليلدتلل قوست
 ديدعلا ةمجاهم نم ةيكيرمألا وجلا دونج تاوق تنكمت ۱۹۷۱ ماع ىفف «مانتیف ىف ایسآ
 ةيوج تالظم رتس تحت كلذو «ةيليل راربإ ةيلمع ىف اهريمدتو خيراوصلا بئاتك نم
 طئاح دض ودعلا اهعبتي نأ نكمي ىتلا لولحلا دحأ تايلمعلا هذه لثم تناكو «ةيوق
 ةيوح لا تاوقلا تماق سيراب تاشحابم ترثعت امدنع ۱۹۷۲ ربمسيد و «خیراوصلا
 ىمانتيفلا ىوبجلا عافدلا اهلالخ دمص ءايسآ قرش ىف ةيوج تايلمع ربکأب ةيكيرمألا
 اكيرمأ هيلإ فدهت تناك ىذلا ىسايسلا ضرغلا ققحتو ءاهدعب راهنا مث ةدودحم مايأل
 یه نییمانتیفلا ىدل ىتلا تايعونلا تناكو «سیراب حلص طورش ىلع نييماتيفلا عيقوتب
 .تاهجاوملا فالتخا عم ةدوجوملا ةفاثكلا سفنبو انيدل ةدوجوملا تايعونلا اهسفن

 ناكو ءاهثدب ذنم ةكرعملا مسح ةيوجلا هتاوق دعي ودعلا ناكف رخ الا بناجلا ىف امأ
 هتجتنآ ام ثدحأب ةيوجلا هتاوق ديوزتو ءاّرابنو اليل رمتسمو قاش بيردت كلذ ىف هليبس
 .ةينورتكلإ تادعمو رامدلل ةحلسأ نم ةيكيرمألا ةناسرتلا

 طئاح تارق دادعإ فتي نأ نم دب ال ناك لماوع نم هانحضوأ ام ءوض قو
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 نييناديم نيشيج ةياقولا ريفوتل ءانقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملل حضاولا ميلسلا ريدقتلا عم

 طخ نم عبنت ةيوق ةمواقم هجو ىف خيراتلا هفرع ىئام عنام ربكأ ربع موجه اب ناموقيس

 ةيكيتكتلا ةقطنملا ىف ودعلا اهدشحي ىتلا تاعردلا نم ةيوقلا تايطايتحالاو .فیلراب

 ىف ىتلا تادعملا ةلاح دادعإلل طيطختلا دنع رابتعالا ف عضن نأ دب ال ناك .اهفلخو

 لوأ هذه تسيلف ؛موجما ىف تاوقلا ةياقو ىلع ةيكيتكتلا اهتردق «ةينفلا اهتلاح ءانيديأ

 ةفاثكلا هذهب وج - ضرأ ةهجوملا خيراوصلا اهيف مدختست ىتلا بورحلا خيرات ىف ةرم

 ةهجوملا خيراوصلا اهيف مدختست بورحلا خيرات ىف ةرم لوألا اًضيأ امنإو طقف ةيلاعلا

 ودعلا ةميزهو سيوسلا ةانق ماحتقا لمشت ىربك ةيموجه ةيلمع ةياقو ىف وج - ضرأ

 ذيفنتل الصأ ةممصم تادعملا تناك اذإ اهلهسأ ام ةمهملا نأ كش الو «ءانيس ىف هريمدتو

 الصأ ةممصم انيديأ ىف ىتلا تادعلاف «كلذ نم سكعلا ىلع نكلو «بجاولا اذه لثم

 دقع ةيعانصلا قطانملا «(الثم ةرهاقلا) ةيسايسلا زكارملا لثم ةتباثلا دعاوقلا نع عافدلل "

 عضن نأ دب ال ناکو .نادیلا ىف تاوقلا نع عافدلل ممصت م اهنکلو ةمهلا تالصاولا

 «خيراتلا ىف ةينورتكلإ برحلا لوأ نوکتس ةلبقلا برحلا نأ دادعالا دنع انتيعأ مامأ

 طئاح ريمدتل لئاسولاو تادعلا نم ريثكلا ةينورتكلإلا تادعملا نم تدشح ليئارسإف

 نوروصتي اوناك اك ةثراك ىلإ ىرصملا موجما ةلاحإو «ىلوألا ةلهولا نم خيراوصلا

 .نوعيذيو

 تناك ناو «ةبعص ةيلمع ربتعت ملسلا نمز ىف برحلل ةحلسم تاوق ةيأ دادعإ نإ

 «لئاسولاو تاناكمإلا دودح هلاتقل دادعالا ىرجي ىنذلا ودعلاف «ديقعتلا نم ةيلاخ

 ةيركسع تاوق ةيأ دادعإ ناف سكعلا ىلعو «فورعم حضاو اهريوطت بولسأو

 ةقاش ةيلمع الإ ىه ام افقوتم مأ اًمدتحم ناكأ ءاوس لاتقلا فورظ تحت ةكرعملل

 «ريوطتلاو ريغتلا ةمئاد ىهف ءاهعاضوأ رقتست ال هلئاسوو ودعلا تاناكمإف ءةينضمو

 ام ءافخإ لئاسولا لكب ودعلا لواحي ذإ ءاًرخأتم الإ هتفرعم نكمي ال امههيف متي امم اًريثكو

 .ىللوألا هتبرض ىف ةأجافملا زارحال «متی

 ناف خیراوصلا طئاح ةبسنلاب امأ .ماع لکشب دادعالاب طيحت یتلا فورظلا ىه هذه

 دادعإلا متي نأ بجاولا نم ناك ذإ ةينضمو ةقاش نم رثكأ ريتعت تناك هدادعإ ةيلمع
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 رثؤي ال هبناج نم حاجن ىأو «هبناج نمتؤي الو رداغ ودعلاف «دادعتسالا رارمتسا عم
 تايونعملا كلت ةحلسلا تاوقلا تايونعم ىلع لب طقف ةيلخادلا ةهبجلا تايونعم ىلع

 خيراوصلا طئاح دادعإ مت فيك نكلو ۰۱۹۷۰ ويلوي لاتق دعب اهتداعتسا نكمأ ىتلا
 اًرئاح فقي هلك ملاعلا لعجي نأو ةكرعملا تأدب ذنم ىوقلا نيزاوم بلقي نأ هنكمأ ثيحب
 نم نييالملا تاثم دصرت ىربكلا لودلا تلعج ىتلاو ءاهيلع لصحت ىتلا جئاتنلا مامأ

 داجيإ ةلواحمو حاجنلا بابسأ ىلع فرعتلاو خيراوصلا برح جئاتن ةساردل تاهينجلا
 «لبقتسلا ف وج - ضرأ ةهجوملا خيراوصلا ىلع بلغتلل ةمزاللا ةحلسألا وأ لولحلا
 برحل هليلحت ىف نييليئارسإلا نييركسعلا ةداقلا دحأ هركذ ام كلذ ةحص ىلع ليلدتللو

 لارنجلا ركذ دقل .رزاعيلإ ديفاد لارنجلاو نايد لارج لا نم لک نایب ىلع اقیلعت نارفغلا موي
 لب «برعلاب ةلجلجم ةميزه قاحلإ ىلع ةرداق ليئارسإ نأ ةرشابم برح ا مايق بقع نايد
 ىتح وأ عيباسأ وأ روهش ةعضب بلطتي ال رصنلا نأ اًدكؤم مهماظع قحس ىلع ةرداق
 ۸ ءاسم نييفحصلا مامأ نلعأ دقف ناکرالا سيئر رزاعيلإ ديفاد لارنجلا امأ «مايأ ةعضب
 هتقحالمو ودعلا درط ىلع ةرداق ليئارسإ نأب الامجإ فقوملا ضرع نأ دعب “١41/1 ربوتكأ
 تاحيرصتلا هذه نأب كلذ ىلع ليئارسإلا ىركسعلا دئاقلا قلع دقل «هتسرطغ قحسو

 ةظل نيب فشكني نأ رظتت یهو «نينثإلا موي اهمون ىف طغت ليئارسإ تتاب نأ ىلإ تدأ
 نم تارشع تمطحت ؟ ثدح اذام نكلو .هب تدعو ىذلا لئاما رصتلا داعبأ ىرخأو

 ميج تشاطو ءدحاو رسج فذقي مل «خيراوصلا طئاح مامأ قئاقد عضب ىف تارئاطلا

 اهرطخأ و اهمهأ نكلو مهلاوقأ لكش اذه ءروسجلا ىلإ لوصولا نم نکمتت لو .تامجملا
 ةميزه لا لكشو ةاسأم ا ةقيقح تحضتا امدنع ۱۹۷۳ ربوتكأ 4 موي نايد هب حرص ام
 ىف هنأ هيف فرتعا ىذلا حيرصتلا كلذ ةصاخ «ليئارسإلا ىوجلا حالسلاب تقاح ىتلا
 نيمويلا ف ترسخ ليئارسإ نأو «ىليئارسإلا ىوجلا حالسلا دييحت مت نيلوألا نيمويلا
 ۲ ٤و موتناف ةرثاط ۳٩ اهنم ؛ةيرصملا خيراوصلا طئاح ةطساوب ةرئاط ۱۰ لاتقلل نيلوألا
 األ هيرست عنمل ةيليئارسإلا ةموكحلا تلخدت ىذسلا ثيدحلا اذه .كوه ىاكس ةرئاط
 نم ديدعل برست دقف كلذ مغرو «ملاعلا ةياهن ضعبلا هريتعي ام رشن ريثأت ىدم تكردأ
 «فيراي نوراهأ لا رثجلا ىلإ مالعالا دنسأ نأ ىف اًببس كلذ ناكو «بناجألا نيلسا رملا

 .لجألا ةليوطو ةبعص نوكتس برحلا هذه نإ لاق ىذلا
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 لاتقلا ءدبل ىلوألا ةظحللا ذنم خيراوضلا طئاح هزرحأ ىذلا حاجنلا اذه نأ كشال

 ءالؤه عیمج هب ماق لصاوتم قاش لمعو ريبك دهحجل ةجيتن ناك لب «ةفداصملا ديلو نكي مل
 ديدعلا مت دادعإلا اذه ضرعم ىفو «خيراوصلا طئاح ىف نوملعي وناك نيذلا لاجرلا

 تاوقلا ةميزه ىلإ ةياهنلا ىف تداق ىتلا تاءارجإلا و تازيهجتلاو تاساردلا نم

 ىحاونلا هيضتقت ىذلا ردقلاب دادعإلا رصانع ىلع ءوضلا ىقلنسو «ةيليئارسإلا ةيوجلا
 .نمأ و ةيرس نم ةيركسعلا

 ديدج ىركسع ركف ىأك ةيناديملا شويجلا ةياقو ىف خيراوصلا طئاح مادختسا نإ
 دعب نم قثبنا ىذلا ركفلا كلذ «خيراوصلا طئاح لاجر ركف نم عبن ام لوأ عبن امنإ

 فازنتسالا برح ةربخ اهتلقص نيذللا ةردقلاو دعبلا كلذ ءؤبنتلا ىلع ةردقلاو رظنلا

 هقيبطت لبق ديدج ىركسع ركف ىأ حاجن نایضلو .ىرصملا لتاقلاب قلطملا نايإلاو
 طقن ىلع فرعتلاو هتحص نم تيبثتلل «تاساردلا نم ديدعلا ءارجإ یرورضلا نم ناك

 تاساردلا تذخأ دقل .خيراوصلا طئاحل ةبسنلاب اًمامت ثدح ام وه اذهو «هتوقو هفعض

 ةكرعم ا ىف خيراوصلا طئاح هب موقي نأ نكمي ةياقولل بولسأ لضفأ ديدحتل اهقيرط
 .اهزربأ ناك تالكشملا نم ريثك رهظ انهو «ةرظتنملا ةيموجما

 تابرضلا هاجتاو موجم ا ةهجاوم عاستا وض ىف ضرغلا كلذل ةمزاللا تادحولا ددع-أ
 .انتاوقل ةيسيئرلا

 نأ ىلع اًرداق نوكي ىتح خيراوصلا طئاح هذختي نأ نكمي لاتقلل ليكشت بسنأ -ب

 ةيموجهلا ةيلمعلا لوط كلذو ءةانقلا ىلع رباعملا ةياقوو «تاوقلل ةياقولا ماهم ذفني
 .ةيلمعلا لالخ عيمجتلا ةداعإ تايلمع نم ديدعلا ءارجإ ىلإ ةجاحلا نود

 هنكمي تادحولا نم فاك ددع رسيتي ثيحب تاوقلا فلخ لاقتنالل بولسأ لضفأ -ج

 ىلوألا اهلحارم ىف ءاوس ةيموجملا ةيلمعلا لالخ هريمدتو ىوجلا ودعلا موجه دص

 تاعردملا قالطنا دعب ةيئاهنلا اهلحارم ىف وأ ةيمويلا ماهملا قمع رغصب مستت یتلا
 .ةيموجحا ةيلمعلا نم ةحلسلا تاوقلا ةمهم قيقحتو هيلع ءاضقلاو ودعلا ريمدتل

 ةنصحم عقاوم دوجو مدعل ارظن ةانقلا قرش هلاقتنا دنع خیراوصلا طئاح ضرعت -د

 ةياقولا ريفوت ةرورض ىلإ ةجاحاو قانقلا برغ ةدوجولا كلت نم عنصلا ةقبسم وأ
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 ىلاتلابو ءرسيتملا نمزلا ءوض ف ةنكمملا ةياقولا ةيعون ديدحتو دارفألاو تادعملل

 لکشتیو ؛نیینادیلا نيشيجلا ةهجاوم یطغی وهو خیراوصلا طئ طفاح ةدايق بولسأ -ه
 تاراطملا ةياقو نمف .ماهلا نم ريثكلا قیقحت هنم بولطمو تادحولا نم دیدعلا نم
 نيشيجلا ةياقو یهو الأ ةيساسألا ةمهلا ىلإ قانقلا ىلع رباعلا ةياقو ىلإ ةيمامألا
 انفضأ ولف ةحلسلا تاوقلا ةمهم قيقحت ىتحو «ةيموجملا ةيلمعلا لالخ نیینادیلا
 تاوق ىف ةيوبعتلا تاليكشتلا ىدحإ ربتعت (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا نأ كلذ ىلإ
 حرسم ىف اهدوجو مكحبو «ةيناديلا شويجلا عيمجت ىف لخدت الو ءىوسجلا عافدلا
 الأ ةمهم ربكأ و بعصأب موقتس اهنإ .ةيموجما ةيلمعلا ىف مهعم اهكارتش رتشاو لاتقلا
 داجيإ مزاللا نم هنأ اندجول - لیئارسالا ناربطلا تامجه دض نيشيجلا ةياقو یهو
 .نييناديملا نيشيجلاب یوبعتلا لیکشتلا اذه طبرل نيتم بولسأ و ةيوق ةقالع

 بولسأ نم رثكأ تذختاو .تبعشتو ةديدعلا تاساردلا تراد طقف رایضلا اذه قو
 «بولسالا مادختسا ىلع رارقتسالا مت 5 ةياهنلا ىف هنأ الإ ءاهيلع براجتلا ءارجإ متو
 برحلا ت تتبثأو «رارصإو دانعب هيلع تقفاوو خيراوصلا طئاح ةدايق هتعضو ىذلا

 .هتمالسو هتحص العف

 دض راذنالا بولسأ لمشي اميف كلذ لمشيو «نارينلا ةرادإل قرطلا لضفأ ةسارد -و
 اهمادختسا بولسأ ءةيعرفلا تادحولاو تادحولا ةدايق بولسأ ىوجلا ودعلا
 نم ةدافتسأ لضفأ ةدافتسالا ةيفيكو ةفلتخلا هدخ ةحلسأ دضو ودعلا دض
 لك مادختسا كلذ ىنعيو ءوج- ضرأ ةهجوملا خيراوصلا نم ةفلتخملا تايعونلا
 ةيفيكو تادحولا نيب ةلدابتملا ةياقولا بولسأ اذك اه مئالمو دع لضفأ عم ةيعون
 نيعضاو «تاوقلل ةياقولا ريفوت ءانثأ وأ ةيئاقولا هتبرضب ودعلا مايق دنع ءاوس اهقيقحت
 .رابتعالا ىف ودعلا اهعضيس ىتلا بيلاسألاو - طقنلا رابتعالا ىف

 .ةانقلا قرش ضرألا باس تلق اكو «خيراوصلا تادحو ةكرح ىلع ضرألا ريثأت -ز
 ةمعان ةيلمر ضرألاو ىرمم لمشي ىذلاو «ىبرغلا طئاحلل ةيبرغلا ةلسلسلا ىتح

 ىأل اهيلع كرحتلا نكمي ال ىتلا ةيلمرلا نابثكلا اهللختت ذإ اهيلع كرحتلا بعصي
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 كرحت قرط ةفرعمو امام ضرألا ةسارد وه بولطلا ناكو «تالمحلا نم عون

 نم دبال ناك ددصلا اذه قو «؟اق رش اهلالتحا نكمي ىتلا نكامألاو تادحولا

 نم اًردق اهل رسیب بولسأ داجيإو «رابتعالا ىف اهمجح ربكو تادعملا نزو عضو

 كلذل اًعبتو ءاهمدقت ءانثأ اهتيتاقو ريفوتو تاوقلا عم لمعلا اه رسييو «ةكرعملا ةفخ

 ماهملل اًمفو تادعملاو دارفألا ددع ديدحت هيف مت لاتقلل صاح ميظنت عضو بلطلا

 ىضارألا ىف ريسلا ىلع ةرداق تارارجلا نم عاونأب تادحولا زيهجت مت امك «ةبولطملا

 عافد) ةنماثلا ةقرفلا ىف ريزنجلا ترارجلا ددع نأ ملعت نأ ىفكيو «ةمعانلا ةيلمرلا

 نيتقرف ىف ةدوجوملا تارارجلا ددع لداعي- تارارجلا نم دحاو عون وهو -(ىوج

 .اًبيرقت نيتعردم

 ]ازین ان دوج وا کل خيراوصلا كالهتسا بولسأ -ح

 ءانثأ ىف ثدحي دقو ءاّدودحم ربتعي ةيلمعلا هذه لثم ةريبك ةيموجه ةيلمعل ةبسنلاب

 دقو «هریغ نود عاطق فو «رخآلا ضعبلا نود اهنم نيعم عون ىف صقن لاتقلا

 نم دادمإ ىأ لصي نأ رظتنلا نم سيل هنأ كلذ ىلإ انفضأ ولف ءالعف كلذ ثودح

 ةساردلا ىف انهجاو ىذلا ةاناعملا نم ردقلا ءالجب انل حضتال لاتقلا ءانثأ جارشا

 خیراوصلا مالهتسا بولسآ انداق دقو ةرظتنلا تالمتحالل ةيلدابتلا لولحلا داجمال

 «خیراوصلاب دادمإلا بولسأ وهو الأ عیرس لح نم اه دبال ناك ربكأ ةلكشم ىلإ

 نكميالو .تادحولا فلخ ةريبك تافاسم ىلع عقت دادموال ةصصخملا تادحولاو

 ةفرعم نوكتس اهنأ ذإ ءاهتزوح ىف خيراوصلا نم ريبك ددعب تادحولا ظفتحت نأ

 لماوعلل ةجيتن مايألا رورمب فلتلل ةضرع نوكتس اهنأ ءةيوج وأ ةيرب ودعلا لامعأل
 تادحولا ىلع خيراوصلا عيزوت متي نأ نكمي ال هنأ ىلإ ةفاضإلاب «ةفلتخملا ةيوجلا

 اهرودل اقفو كلذبو «ىرخألا نم فلتخي ةكرعملا ف ةدحو لك كالهتساو نواعتلاب
 «ةكرعملل قيقد روصت كانه نوكي نأ دبال ناك ليبسلا اذه ىفو «ةكرعملا نم اهتاكمو

 تاباسحلا عضو روصتلا كلذ ءوض ىلع نكمي ىتح ءاهقرش وأ ةانقلا برغ ءاوس

 رمي لاتقلل هزيهجت دنع خوراصلا نأ ملعن نأ ىيفكيو «دادمالا ةيلمعل ةقيقدلا
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 مث ءاهلك هتانوكم رابتخا ىلإ دوقولاب هئلم ىلإ ءازجألا عیمجت نم ةديدع لحارمب
 فرعن نأ بجي اک «ليلق ريغ اتمز قرغتسي كلذ لكو «خیراوصلا ةبيتك ىلإ هعفد
 اى الاجر تايونعم ضفخ ىلإ ىدؤي خيراوصلا ةبيتك ىف خيراوص دوجو مدع
 ةظحالم هنكمأ اذإ اهسارتفا هيلع لهسي «ودعلل اًعئاس اعط هسفن تقولا ىف اهلعجي
 .ببسلا كلذل هعم كابتشالا نع ایهفقوت

 ةدايق تهجاو يتلا_تالكشملا نم ريثك نم ليلق یمو-ةزرابلا تالكشملا ىه هذه
 يرتو قمعب اهتسارد ىوس تالکشلا هذه لحل ةدايقلا مامأ نكي لو ؛خيراوصلا طئاح
 برحلاو ةرطاخملا ىلإ لصوي نل رذحلا نأ رابتعالا يف نيعضاو «ةبسانملا لولخا عضوو
 .حاجنلل قرطلا لضفأ يه ةبوسحملا ةفزاجملا نأو ةرطاخت اهتعيبط ىف

 تاعورشلاب «ةكرعملا ءدب لبق تاساردلا مظعم قيبطت نم دادعإلا ةرتف انتنكم دقتل
 رمألا مزلتسا وأ ديعب دح ىلإ اهتمالس هلل دمحلاو اهلك تتبثأ دقو «ةفلتخملا ةيبيردتلا
 .اهيلع ةفيفطلا تاليدعتلا ضعب لاخدإ

 ةكرعملل هدادعإل ليكشتلا مدخت اهلكو ريشكلا تلمش دقف تازيهجتلا نع امإ
 عطقنم ءاخسب تازیهجتلا هذه ىلع قافتالا مت هنإ تلق اذإ اًيلاغم تسلو «ةرظتنلا
 «ةرطيسلاو ةدايقلا بصع یهو «ةيراشإلا تازيهجتلا تا زيهجتلا هذه مهأو ءریظنلا
 تادحولا تفصتا اذإ ةكرعملا يف حاجنلا ىلإ ةياهنلا يف دوقت تادح ولا ىلع ةحجانلا
 طئاح يف هقيقحت ىلإ ىعسنو هيلإ فدهت انك ام وه اذهو «ةيلاعلا ةيلاتقلا ةءافكلاب
 .خيراوصلا

 ةريبك دادعأو ةيطخلا تالصاولا نم ةمخض ةكبشب خيراوصلا طئاح ديوزت مت دقل
 نأ ىفكيو تاهينجلا نم نييالملا تارشع تفلكت ةفلتخملا ةيكلساللا تالصاوملا نم
 «تارتم وليكلا نم تاثم ةدع اهلاوطأ تغلب خيراوصلا طئاحل تالباك دم مت هنأ ملعت
 رثكأ لداعت خيراوصلا طئاح يف لمعت تناك يتلا ةفلتخملا ةيكلساللا ةزهجألا ددع نأو
 .يناديم شيج يف ةدوجوملا كلت فاعض نم
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 خيراوصلا ل طئاح مدخت تناك يتلا تالصاولا مجح حضوأل دادعألا هذه ترکذ دقل

 «ةکر عملل يسيئرلا بصعلا ربتعت ڌ ىوجلا عافدلا ةكرعم يف تالصاولاف «ةكرعملا ءانثأ يف

 متيو «خيراوصلاو رظنلاب ةبقارملاو رادارلا تادحو لامعأ داقت اهقيرط نع يتلا يهف

 عافدلا قرفو ةيناديملا شويجلاو ةيوجلا تاوقلا عم تامولعلا لدابت اًضيأ اهقيرط نع

 .ىرخألا ىوجلا

 «تالامتحالا أ وسأ ىتح هباسح لامتحا لكل لمعت خ خيراوصلا طئاح ةدايق تناك دقل

 ىتح اًقرشو اًبرغ اهتادحو ىلع ةرمتسلاة ةرطيسلا ضرف نم ريدقتلا اذه اهنكم دقو

 تازيهجتلا ةيمه الا يف كلذ يلي م ۱۹۷۳ ربوتكأ ۲۵ موي يلعفل ارانلا قالطإ فقو ذيفنت

 ةمزاللا اهتابلطتم لكب تادحولا ديوزت مت اهيفو «ةبعشتم حاون تاذ یهو «ةيرادإلا

 اهنيكمتل تادحولل ةكرحلا ةفخ قيقحت ليبس فو «تامهمو تانيبعتو دوقو نم ةكرعملل

 تايعونب تادحولا زيهجت مت اهتياقول تاوقلا فلخ مدقتلا وأ ةيمويلا ةروانملا مامتإ نم

 .اهمجح رغصو اهنزو ةفخب زيمتت ةيرادإلا تاجايتحالا فلتخم نم ةنيعم

 تادعلا ةياقوب رشابلا اهطابترال اًرظنو «ةيسدنهلا تازيهجتلا كلذ دعب ىتأت

 اًدوهجم تذخأو ؛مامتهالا نم اًريبك اًبناج - تازيهجتلا هذه_تلتحا دقف «دارفألاو

ISل ل  

 اهنم مهملا ىلع يتأتسف لامعلا هذه

 لق نم ترک قبس کو هاب تل اكد ورنا سا

 ۰۱۹۷۱ ماع نم لوألا فصتلاو ۰۱۹۷۰ ماع نم يناثلا فصنلا لالخ ةدع انمقأ دقلف

 ةيلمعلا ىف تاوقلا ةياقو ىف خیراوصلا طئاح مادختسا يف يركسعلا رکفلا رقتسا الو

 نم نوکت نأ ىلع هانقلل ابرق رثكأ ةمدقتم عقاوم ءانب بسانلا نم هنأ دجو ةيموجشا

 تائم ةدع نيب ام اهتافاسم تحوارتو «عقاولا هذه رايتخا مت العفو ,نصحلا عوشلا

 وليك ىلإو ةرطنقلا - نادرفلا -راوسرفدلا - ةفولشلا :لثم ةديدع قطانم ىف راتمألا نم

 رفوي ىذلا عونلا نم عقاوم «تارتم وليك ةث ةثالث نع اهداعبأ ىف دزت مل ةدودحم تارتم

 .تادعملاو دارفألل ةماتلا ةياقولا

 تدحو اهتلتحا اذإ ناضمر نم رشاعلا ةكرعم ىف اًريبك اًرود عقاولا هذه تدأ دقل

 موي حابص ىتح اًموي رشع دحأ اهب ترمتساو ۰۱۹۷۳ ربوتكأ 8/7 ةليل خيراوصلا
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 موي ىتح رخ لا ضعبلا ىف ترمتسا نيح ىف «تاعاطقلا ضعب ىف كلذ ءربوتكأ ٩
 ةياقولا مدقت نأ خيراوصلا تادحولا نكمأ عقاوملا هذه نمو ۰ ۵۰

 ءاذحب دتمي ىذلا ىضرعلا قيرطلا ىتح ةجاوملا عيمج اهخيراوصب ىطغتو مات تاوقلل
 ضيبألا رحبلا لحاس ىلع هظولاب نم ازام اهنم مک ۳۰ دعب ىلعو «قرشلا ىف ابیرقت هانقلا

 ىقرشلا لحاسلا ىلع ردس سأر ىلإ ةميسقلا ةيليعامسإلا قيرط ىلع ةساطلا ىلإ طسوتملا
 .برغلا ىف ةنخسلا نيعلا ةهجاوم ىف سيوسلا جيلخل

 ماع رخآ ىف اهنم لمعلا ىهتناو ۰۱۹۷۲ ماع لئاوأ ىف عقاولا هذهءاشنإ تأدب دقل
 ةيربلا ةرصانعب ءاوس ىعالطتسالا ودعلا طاشن أدم ل اهيف لمعلا أدب ذنمو ۲
 ظتنملا ىرصملا موجملا برقب اًريذن اههنم ءاهتنالا ناك دقلف ةيوجلا هتاوق وأ قرشلا نم
 نييرصملا نأ عقاولا هذه ىف لمعلا دنع ليئارسإ ءارزو ةسيئر ريئام ادلوج تحرص دقلو
 عقاوم نم مدل ام مهفكي لو ةرشابم ةانقلا ىلع خيراوصلل ةديدج عقاوم ءانبب نوموقي

 امهم هنأ الإ مهخيراوصل عقاوم هيف اوميقي مل ةانقلا برغ ناكم مهيدل دجوي ال هنأ ةجردل
 .ةانقلا روبع اولو اح ول ءاسملا ىف مهئاقلإ ىلع نورداق اننإف نويرصملا لعف

 طئاح عم حاجنب لماعتلا ىلع ةرداق ةحلسأ ىلع لصحت نأ ليئارسإ تلواح دقل
 تناك دقو «ةمئادلا اهتسارد لحمو لغاشلا لغشلا وه طئاحلا اذه ناك دقلف «خيراوصلا
 ريمدتل ةبسانم ةحلسأ دعت ابيردتو اًددعو اعون ةيوجلا اهتاوقل اهدادعإ بناجب ليئارسإ
 ضرآ قوف ةيوحلا ةدايسلا كلتمت ىتح ةكرعملا جراخ هجارخإو هدييحتو خيراوصلا طئاح
 خيراوصلا خيراوصلا طئاح عم لماعتلل اهتدعآ ىتلا ةحلسألا نمض نم ناكو ةکرعلا

 لطر 4۰۰۰ ةنز ةلبنقلاو كيرف امو كيارش خوراصلا لثم ضرألا ىلإ وجا نم ةهجوملا .
 نأ ةحلسألا هذهل كرتن ال نأ انيلع بجاولا نم ناكو مم 1/5 ىدملا ةديعب ةيعفدملاو
 بناجب - كانه نوكي نأ بجاولا نم ناك اذل ؛اهيف ودعلا هلمأي ىذلا رثألا ثدحت
 زیهجت - ودعلا عم لماعتلل تادحولا همدختست ىذلا ىنفلا وأ ىكيتكتلا بولسألا
 ىف ريكفتلا ةلجع تراد العفو ةحلسمألا هذه نع ةجتانلا راثآلا ليلقتل صاخ ىسدنه
 یسدنفا زيهجتلا نم صاخ بولسأ ىلإ لوصولا نم انكمتو «خيراوصلا طئاح ةدايق
 كمسب ةيبارتلا رتاوسلا مادختسا ىف اهعيج صخلتتو«حالس لك تاناكمإ عم مءالتي
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 ةدايز ىلإ ةفاضإلاب ةقدب اهباسح مت تادعملا نم ةصاخ داعبأواياوزب ماقت نأ ىلعو «نيعم

 جراخو لخادم ىف عبضوت ىتلا تايسكتلا كمس ديدحتو ةمئاقلا تايسكتلا كمس

 ىف نيعضاو ةفلتخملا هاياوز نم ءىش لك باسح مت دقل «تادعملا اهب ةدوجوملا قافنألا

 زيهجت بسنأ هديدحت مت مث نمو «هنم جتانلا رثألاو اه ودعلا مادختسا بولسأ رابتعالا

 بولسألا رسي دقل تادعلا وأ دارفألا ىلع ءاوس كلذ رثأ ليلقتل هعابتا نكمي ىسدنه

 هقيفوت یلع-یلاعتو هناحبس هللا دمحنو ءانهجاوت تناك ةلكشم لكل لح داجيإ ىملعلا

 ءاوس «ةدودح رئاسخ ىلإ ىدأ امم تعبتا ىتلا لولحلا ةحص برا ترهظأ دقف ءانل

 .تادعملا ىف مأ دارفألا ىف تناكأ

 كراعم لالخ خيراوصلا بئاتك ةمجاهم ىف ودعلا بولسأ ليلحتو ةسارد انتنکم دقل

 ةمجاهم ىف نييليئارسإلا نيرايطلا ةقد ىلع بلغتن نأ نم ۱۹۷۰ ويلوي لاتقو فازنتسالا

 عقوملا نأ نأ كلذ ىنعيو «ةلخادتملا عقاوملا بولسأ كلذ ىف عبتاو «خيراوصلا بئاتك

 ةفلتخم ةيسدنه لاكشأبو تافاسم ىلع راتخت ىرخأ عقاوم ةدع هبانجأ نيب لمعي دحاولا

 اهلكش ىف قفتت ةيلكيه تادعم اهل عضوتو «ةيوجلا ةمجهلل رظتنلا روصتلل اّمفو ماقت

 عقاوملاب ةوسأ ةيسدنه لا تازيهجتلا سفن اه ماقتو «ةيقيقحلا تادعملا عم اهمجحو

 ىلإ ىدأ امك یدعبا اهفص ىلا عقاولا ةياقو ىلإ بولسألا اذه ىدأ دقو «ةيقيقحلا
 تادحول هضرعت ةدايز ىلإ ةفاضإلاب هتريخذو ةيوجلا هتاعلط ددع نم ريثكلا فازنتسا

 اًدوهجم عقاوملا هذه لثم ةماقإ مزلتسا دقل .هريمدت نم اهنكم ام ةيقيقحلا خيراوصلا

 ىتلا - تاءاشنإلا تادحو كلذ ىف ءاوس «نييركسعلا نيسدنهملا تادحو نماخض

 ةيلكيملا تادعلا عضوب تماق یتلا ءافخ الا تادحو وأ .عقاوملا ةماقإ لامعأب تماق

 ٠ نم حبصأ یتح اهئافخإ ىف ننفتلاب كلذو «ةيعقاولاو ةقيقحلا نم اًبيشق اًبوث اهتسبلأو

 عقوملا ىف ةيلكيماو ةيقيتحلا تادعلا نيب ةقرفتلا ناكمإ برق نع اهاري نم ىلع بعصلا
 ىذلا دوهجملا ىدأ دقل .ةيلاخلا ةيلكيملا عقاوملاو ةيلاخلا ةيقيقحلا عقاولا نيب وأ دحاولا

 مهتامجه نم ريثك باهذ ىلإ ىدأ ام ءودعلا ىرايطل ةلماك ةيحضت ىلإ ةاجتالا اذه ىف لذب
 .لاتقلل ىلوألا مايألا ىف ةدئاف نود ًءابه

 لئامم دوهج كانه ناك ةيقيقحلا عقاوملا ىف مت ىذلا يسدنملا زيهجتلا اذه بناجب

 تادعم ةماقإ مت ةلتحملا ريغ عقاوملا عيمجف «یرخالا خيراوصلا عقاوم نم ريثك ىف
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 بولطلا لكشلا عم قفتت ىتح «ةسوردم ةطخل اقفو تعضوو ءاهب ةيلكيه ةيخوراص
 ةيحان نم اًمخض اًدوهجم كلذ مزلتسا دقل و تارتفلا نم ام ةرتف ىف ودعلا هفرعي نأ
 اذوهج اًضيأ مزلتسا اك ؛ةيقيقحلا تايلمعلا ةطخ نع ودعلا عادخ قيقحتل طیطختلا
 عضوف «اّرمتسم اًدوهجم ناك دوهجملا كلذ نإ لوقلا نکمی لب ءافخ لا تادحو نم
 ةبيتك ٠-١9 نيب حوارتی لدعمب رخآ ىلإ نيح نم اهب ةروانملا و ةميل.س اهيلع تادعملا
 ءاّيموي خيراوص بئاتك 5-0 ىلإ لصي و لدعملا كلذ دادزي دق لب «اّیرهش خیراوص

 ةيوحلاو ةيضرألا ةبقارملا نع اهئافخإ و ةيقيقحلا تادعملل بسانملا لكشلا اهباسكإ و
 اًرمتسمو اًريبك اًدوهجم مزلتسا كلذ لك «ةيقيقحلا عقاوملا ىف عبتملا ءافخإلا بولسأ سفنب
 هب تمهسأ ىذلا ىداعلا اهدوهجمل ناك ىتلا تادحولا كلت یافخالا تادحو نم

 یتلا و «خیراوصلا طئاح ةدايق اهتعضو یتلا ىوبعتلا عادخلا ةطخ حاجن ىف ريبك رثأ
 ىدم ىلع ليلدتللو دعب ايف هحضونس اك «حاجن امیآ تحجن اہنأ ربوتكأ برح تتبثأ
 اہ تماق ىتلا لامعألا قوسأ نيسدنهملا تادحو هب تماق ىذلا یسدنحا زيهجتلا مظع
 -: ىلإ تمت ىتلا ةيسدنهلا لامعألا مجح لصو ذإ ءلاثم ا ليبس ىلع ۱۹۷۲ ماع لالخ

 اًبعكم ارتم ۱۱۳۵۳۸ مدر و رفح لامعأ

 لمر ةراكيش ۲۸۰, ۳۰۰ رياكشلاب ةينبم ةيقاو طئاوح

 ۳ ۰۲ ماس خيراوص عقوم ۸۳ خيراوصلل ةيلكيه عقاوم ةماقإ

 ةفلتخملا عاونألا نم رادار عقوم ٠١ ۶ رادارلل ةيلكيه عقاوم ةماقإ

 نم اًعقوم ۲۰ ددعل كلذ و ءاهب ةيلكيه عقاوم ةماقإو ءةيئانث ةلخادتم عقاوم ةدع ةماقإ
 كلذو «كلذ نم رثكأ ناك ۱۹۷۳ ماع لالخ مت ام نأ كش ال و «خیراوصلا بئاتك عقاوم
 .قفألا ىف حولت تناك ىتلا ةكرعملل قاسو مدق ىلع متي ناك ىذلا دادعتسالا ءوض ىف

 لتحتس ىتلا عقاوملا كلت «ةيمامألا عقاوملا نم ىسفنب دكاتأ نأ ىرورضلا نم ناك
 دعب لتحتس یتلاو «ةرشابم ةانقلا برغ عقت ىتلا كلت و :ةيموجهلا ةيلمعلا ءدب لبق

 رورملاب كلذ و قرشلا ىف اه ةددحلا ىرابكلا سوءر نيوكتو روبعلا ىف تاوقلا حاجن
 عقاولا هذه ةدئاف نم دكأتلل تاءاوللا ةداقو نييركسعلا نيسدنهملا سيئر ىعمو اهيلع
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 ةوالع ودعلا ةيعفدم فقص تحت فقس اهنإ ثيح ءىسدنه ا اهزيهجت بولسأ ديدحتو

 رسيتي ال ىتلاو ءاهب ةدوجوملا تالكشملا ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإلاب «ىوجلا هفصق ىلع

 رورملا اذه متي نأ یرورضلا نم ناكو «اقالط) هرسيت الوأ ديهج دهج دعب الإ املالتحا

 مدختسی ىتلا عقاوملا ةصاخو ءىرخألا عقاولا ىقابو ةصاخ ةفصب عقاوملا هذه ىلع

 ۱۹۷۳ هيلوي رهش تأي مل العفو .مادختسالل ةزهاج اهنأ نم دكأتلل ةيموجملا ةصاخلا

 ةموادم نيسدنهملا تادحو بجاو نم حبصأو «تايلمعلل ةزهاج عقاوملا لك تناك الإ

 .اهل ةمزاللا ةنايصلا لامعأ مامتإل اًيرودءاهيلع رورلا

 لقأ ةفاسمل ةانقلا نم بارتقالا نم ودعلا عنم ةطخ خيراوصلا طئاح ذيفنت ىدأ دقل

 لاتقلا لامتحا ناك الو مامألل خيراوص بئاتك كرحت ىلإ عالطتسالا ضرغب مك ۱۰ نم

 ىقلتل اًدادعتسا ىسدنملا زيهجتلا ةدايز مزاللا نم تدجو اًعقوتم ارمآ حبصأ ودعلا عم

 : ليام ۱۹۷۲ ويلوي رهش لالخ مت العف ودعلا اهب موقي ةيوج ةبرض ىأ

 نم اهتياقول خيراوص ةبيتك عقوم ۱۷ مامأ رتم ۲ , ۳ عافتراب ةيبارت رتاوس لامعأ مامتإ -أ
 البقتسم هلالتحا متيس وه ام اهيفو مک ۱۵۵ مک ۱۷۵ رایت نادیلا ةيعفدم برض

 .تایلمعلا روطت وأ ةطخللاقفو

 موجه هاجتا و «ةيثالث وأ ةيئانث ىلصألا عقوملا عم ةلخادتم خیراوص عقاوم لمع - ب

 ىف كلذو «ةقيقحلل اًمامت ةباشم ةيلكيه تادعم اهب تعضووء«عقاوملل رظتنملا ودعلا

 .اعقوم ۷

 اًيفاضإ اتبع نیسدنهلا تادحو ىلع ةانقلا برض لاتقلا حرسم ةعيبط تقلأ دقل -ج

 تادعلا كرحتل حرسلا اذه ءازجآ مظع» ىف ضرألا ةيحالص مدعل اًرظنف اًديدج

 طئاح عقاوم عيمج ةيطاز وأ ةيرجح قرص ةماق| یرورضلا نم حبصآ دقف «ةليقثلا

 هذه ءاهئالخإو عقاوملا لالتحا دنع تادعملا كرحت اهيلع لهسي ىتح خيراوصلا

 .اًبيرقت ةمئاد ةفصب متت تناك ةيلمعلا

 ةريثك تناك دقف خيراوصلا طئاحل ىلاتلا دادعالا ىف تعبتا ىتلا تاءارجإلا نع امأ

 .تادعملاو لاجرلا وهو الأ «یلعفلا ةكرعم ا دوقو سمت اهنأل «نکمی ام قشأ نمو «ةبعشتمو
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 لاجرلاب اهبسك متي انإو هدحو حالسلاب اهبسك متي ال ةكرعملا نأب انداقتعا ناكو

 ءال و مامتها ربكأ هيجوت ىف اًببس داقتعالا اذه ناك .حالسلا اذه فلخ نولمعي نيذلا

 ىدل لاتقلا عفاود تناك الو .خيراوصلا طئاح تادحو ىف نولمعي نيذلا لاجرلا

 .ىرورضلا نم حبصأ برحلا ىف ةبغرلاب صتخي اهيف ةيبلسلاو ةيباجيإلا نيب حجرأتت درفلا
 للاب نامیالا وه كلذ ىف انليبس ناكو ءدارفألا ىدل ةيناودعلا عفاودلا ةيمنت ىلع لمعلا

 «كلذ ىلع نيعم ريخ يَ هلو سر ةنسو هللا باتك ىف ان ناك دقو «نطولاب ناميإلا مث
 «فوخا حبش درط ىلاتلابو «سفنلاب ةقثلا ةدايز ىلإ سوفنلا ىف نامیالا قيمعت ىدأ دقل

 نينسلا فالآ ربع ليوطلا هخيراتل ناك دقف نطولاب نامیالا امأ داهشتسالا بح مث نمو

 عفر ىلع ريبك رثأ ليؤطلا خيراتلا لالخ ةرهابلا هتاراصتناو ةميدقلا ةيركسعلا هتاردقو

 طقف اذبو ۰۱۹۱۷ ةسکنل رأثلا حور قلخو «لاتقلا ىف ةبغرلا ةوذج داقيإو ءدارفألا ةمه

 ىف قباستت «للم الو للك الب لمحت ةيونعم حور «ةيلاع ةيونعم حور ىلإ لصن نأ نكمأ
 الإ كانه دعي مو اًدونجو اًطابض دارفألا ىف لاتقلا عفاود تلمتكا مث نمو زاتملا ءادألا

 .عادبإلاو قالطنالل اهقيرط حورلا هذه دجتل ىرخأ ةرم لاتقلا ددجت نأ

 بيردت نم دبالف .برحلا لوخدل اًيفاك ربتعي ال دارفألا ىدل لاتقلا حور رفوت نإ

 نيبي ىذلاو بيردتلا بتك ىف ءاج ىذلا ةيبشتلا كلذ ىف ىنرضحيو «دارفألا ءالوم ديج

 اهحيلست ناك امهم ةيركسع ةوق ىأ نإ» :لوقي ىذلا هيبشتلا «ةكرعملل بيردتلا ةيمهأ
 ةرثك ىوس لاتقلا نم لانت نل ءاغوغلا نم ةعامج عقاولا ىف ىه انإ اًديج اهبيردت متي مو

 خيراوصلا طئاح تادحو بيردت لتحي نأ ىرورضلا نم ناك كلذ ىلعو ؛اهرئاسخ
 ةدايق دوهجمو لمعو ركف نم ذخأي نأو «ةزاتمم ةناكم تلق اذإ غلابأ ال لب :ةيساسأ ةناكم

 : ىتآلاب اهنم ابی ءقرعو دهج نم همزلتسي ام لك خيراوصلا طئاح

 بيردتلا صقن اًساسأ هعجرم ناك اینا ودعلا عم ىضاملا ف ثدح یذلا روصقلا نإ -أ

 .هلاني نأ بجاولا مامتهالا هئاطعإ مدعو

 ىلإ جاتحي خيراوصلا طئاح تادحو مادختساب ةيناديملا شويجلل ةياقولا ريفوت نإ -ب
 عم قفتي اهمادختسال ديدج ب ولسأ داجيإو دید مادختسالا اذهل تادعلا ريوطت

 .اهب فلكتي ىتلا ماهملا
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 كلذبو «ةديدج ةيكيتكت بيلاسأب لباقت نأ بجي اهحاجنل ةديدج ةكرعم ىأ نإ -ج
 ةظحللا ذنم هنازتا ودعلا دقفي ام «مادختسمالا ىف ةيكيتكتلا ةأجافملا زارحإ متي طقف

 .لاتقلل ىلوألا

 هنأ ملعي نأ وه هدعسي ام مظعأ نإو «لتاقملا ةيسفنل هيفرت لضف وه بيردتلا نإ -د.

 .اًاس اهنم جرخيو ةكرعملا لخديس

 مكحم طيطختب خيراوصلا طئاح ىف اهقيرط ذخأت بيردتلا ةلجع تأدب كلذل اًعبتو
 .ةفلتخملا اهلحارم ىف اهداعبأو ةكرعملل ىعاولا روصتلا ىلع ةينبم ةيعقاوو قيقد فارشإو

 ضرفي ةكرعملا عقوت ناكو «هزاجنإ بجي ام ريثكلا بيردتلا ىف انمامأ ناك دقل

 امك «تاوقلا نم اًنيعم ًءادأ مزلتسي دادعتسالا اذهو دادعتسالا نم انیعم اعون اهيلع

 ام فقوم لكل نومدختسيو فقولا نوبقاري مهتادعم راوجب دارفألا ءاقب مزلتسي

 بيردت عم اًمامت ضراعتت ةمهملا هذه نأ كشالو .ةينفو ةيكيتكت تاءارجإ نم مزلي

 ىتلا دادعتسالا عاضوأل اًمفو بيردتلا مامتإل رمألا ربدتن نأ انيلع ناكو .تادحولا
 ةيكيرمألا ةردابملا لوبق رثإ رانلا قالطإ فقو دعب - رمألا ةيادب ىفف «تادحولا اهيلع

 ناك كلذل اًعبتو ءرخآو موي نيب اّعقوتم لاتقلا ناك - زرجور ةدرابم مساب ةفورعملا
 ىلإ فقولا اذه رمتساو «هیف بيردتلا ىرجي اًراتس ليللا ناكو هتروذ ىف اًرابن دادعتسالا

 ةرتفلا هذه لالخ انمامأ ناكو «ةدمي رانلا قالطإ فقو ةدم ديدجتل رصم ضفر دعب ام

 : ىتآلا ف صخلتتو بولطلا دهجلا ناك اهم اهقيقحت ىلع لمعلا بجي ةلجاع ةمهم
 ىوتسم لازيال ىتلاو ۳ ماسو ۲ ماس تادحو ةصاخو تادحولا ىوتسم عفر-أ

 .ةكرعملا لوخدل اهلهؤي ىذلا ىوتسملا نود اهبيردت

 ىلع اهميمعتو ۱۹۷۰ سطسغأو ويلوي لاتق نم ةدافتسملا سوردلا صالختسا -ب

 .ءاطخألا ىفالتل تاهيلعت نم مزلي ام رادصإو «تادحولا

 ىف روصق نم رهظ ام ءوض ىف اهبجومب لمعلل ةديدج ةيكيتكت بيلاسأ مادختسا -ج
 .تمدختسا ىتلا بيلاسألا

 عافد) ةنماثلا ةقرفلا لاتق ليكشت ىلإ تم هنا یتلا ۳ ماسو ۲ ماس تادحو تناك دقل

 نمض نم اهلعجي ىذلا ىذلا ىوتسملا نود كيارشلا خيراوصلا طئاح ليكشتل (ىوج
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 نم اهيف لذبي مل رصم ىف اهبيردت مت ىتلا ۲ ماس تادحوف «ودعلا عم ةهجاولا تادحو
 وه تقولا لماع نو کی دقو بولطلا ىلاتقلا یوتسلا ىلإ اهب لوصولل مزلیام دهجلا
 «بولطملا ىلاتقلا ىوتسملاو تقولا لماع ةيمهأ نيب نراقن نأ بجي انهو .كلذ ىف ببسلا
 اهبيردت مت ىتلاو ۳ ماس تادحو امأ .ةكرعملا تالامتحا ءوض ىف نيلماعلا نيب نزاونو
 . .خيراتلل اهركذ نم دبال ىتلا صصقلا برغأ ةصق اهيلع یتیفوسلا داحتالا ىف

 ىتيفوسلا داحتالا ىلإ دونباو طابضلا ةربخ نم اهلكو ؛تادحولا هذه تلسرأ دقل
 متت نأ ررقملا نم ناكو «1979 ربمسید ةياهن ىف كلذو ۳ ماس خيراوص ىلع بيردتلل
 تادحولا هذه تمتأ العفو ۱۹۷۰ ويام ىف رصم رصم ىلإ دوعتو اهبيردت تادحولا هذه
 كلذ ىف تادحولا هذه تداع تناك ولو رصم ىلع دعت لو ۰۱۹۷۰ ويام ىف اهبيردت

 سطسغأو ويلوي لاتق ءانثأ ىف فقولا ريغتل لاع بيردت ىوتسم ىلع یهو - تيقوتلا
 ةعزوم ةثيدح ةلتاقم ةفذاق ةرئاط ١19 ذفتقو كلتمت ليئارسإ تناك دقلف . .۰
 ةردقم ىف ناكلو كوه ىاكس ةرئاط ٩۰ «جاریم ةرئاط 00 «موتناف ةرئاط ۲6 یتالاک
 ةهبج ىلإ اهاخدإ ررقت ىتلا ةميدقلا تادحولا ىلإ ةفاضإلاب ةديدجلا تادحولا هذه
 «تارئاطلا نم نكمم ددع ربكأ ريمدت وج ضرأ خيراوص ةبيتك ٠١ اهردقو لاتقلا
 هذه لاسرإ مدع ىف لؤافتلا رهظي انهو ۰۱۹۷۰ ماع ةلكشملا لح ىلإ لوصولا نكمألو

 «خيراوصلاب ةيامزلا اهئارجإو بيردتلا اهمامتإ مغر تقولا كلذ ىف رصم ىلإ تادحولا
 انهو ءاّمامت كلذب ملعأ اهبيردتب اوماق نيذلاو ءاهاوتسم فعض ىلإ عجري ببسلا لهف
 ىف عازتلا ءاهنإ ىف ةحارص بغري ال ىتيفوسلا داحتالا نأ وأ ؟ ىربكلا ةقاطلا نوكت
 مانتيف ةلكشم لح ىهو الأ دعب ایف تحضو ىتلا ةيجيتارتسا نم ءزج اذه نأو «ةقطنملا
 ؟ طسوألا قرشلا ةلكشم باسح ىلع ةدرابلا برحلا ةلكشمو

 انك دقف ۱۹۷۰ سطسغأو ويلوي لاتق لالخ ةدافتسلا سوردلا قيبطت حان نم امأ
 هبيلاسأ سفن مدختسمي مل ودعلا نأ الإ ءاهمادختسا رظتنلا ودعلا بيلاسأ اًمدقم ملعن

 تاطحمو رادارلا تاطح ىلع ةقاعإلل همادختسا بولسأ ىف ةصاخو ءاهروط لب ةميدقلا "

 همادختسا ىلإ ةفاضإلاب«خيراوصلا بئاتكل هتمجاهم بولسأو «خيراوصلا هيجؤت
 ءاهريمدت قطانم نم ةعرسب جورخلاو خيراوصلا نم تالقإلاو ةداحلا ةروانلا بولسأ
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 انل دبال ناكو ءاهفادهأل خيراوصلا نم ريثك ةباصإ مدع ىف اّببس ةريخألا تناك دقو

 ٠ تادحولا بيردتو ودعلا بيلاسأ ىلع بلغتلل رثكأ وأ ديدج بولسأ نع ثحبلا نم
 .لاتقلا ددجتي امدنع ىلاتقلا اهئادأ نيسحت ضرغب كلذو هیلع

 اًريبك اذوهجم تادحولاو تايوتسملا عيمج ىلع تادايقلا تلذب كلذ لك قيقحتلو

 مل كلذل اهذيفنت لالخ تادحولا نأ ملعن نأ دوهجملا اذه ىلع ليلدتلل ىفكيو «ةياغلل

 ذإ .تادعلا ىلع اذج ةدودحم تاعاسل متي ناك ایهیلک نأو ءاّعط ةحارلل وأ مونلا قذت

 نم انكمي ىلاتق ىوتسم ىلإ لوصولل ةيلاع ةمهبو ةعرسب لمعت نأ ىرورضلا نم ناك
 نكمتن نأ لمأب «ىرخأ ةرم لاتقلا ددجتو جنراي روتكدلا ةمهم تلشف ولو ودعلا ةاقالم

 مئاقلا ىلودلا ثوعبملا جنراي روتكدلا تابلطتل عاصنت اهلعجي اًسرد ليئارسإ نقلن نأ نم

 .ةطاسولاب

 ةلكشملا نأ تاب رانلا قالطإ فقو ةدم ديدجت مدعو ةيكيرمألا ةردابملا لشف دعب

 سيئر ديسلل ةددعتلا تاءاقللا ىف اًمامت كلذ عضوو «یرکسعلا لحلا ىلإ هجتت تأدب

 «لحلا كلذل اًمامت دعتسن نأ انيلع ناكو «لاتقلا ةهبج ىف ةلتاقملا تاوقلا عم ةيروهمجلا

 كشلا لبقي ال مات عانتقا ىلع تنك دقلف ءِتآ كشال هنإف دعب ددحتي مل هتيقوت ناك ناو

 تايلمعلل طيطختلا أدب كلذل اًعبتو «لاتقلاب الإ اذحاو اًربش حزحزتت نل ليئارسإ نأ ىف

 قو اّمامت ةكرعملا داعبأ ترهظو خيراوصلا طئاح ةمهم تددحتو هقيرط ذخأي ةيموجه لا

 لكشلا دصقأ الو تادحولا هيلع نوكت نأ بجي ىذلا لكشلا ديدحت مت كلذ ءوض

 لصن نأ یرورضلا نم ناك ذإ «هب ىلحتت نأ بجي ىذلا رهوجلا دصقأ ام ردقب ىميظنتلا
 : ىتآلاب زيمتت تادحو ىلإ

 .انيديأ ىف ىتلا تادعم ةعيبط هب حمست ام ردقب ةيلاع ةكرح ةفخ اهيدل -أ

 «میلس ىملع بولسأب ةدقعم ةينورتكلإ تادعم عم لماعتلل لاع ىنف ىوتسم تاذ -ب
 .ودعلا عم كابتشالا لشف ىلإ ىدؤي فيفط ولو أطخ ىأ نأ رابتعالا ىف نيعضاو

 وأ ىنهذلا قاهرإلا وأ بعتلا اهبيصي نأ نود ةليوط اًددم لمعلا ىلعةردقلا امل ع

 .ىندبلا
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 نكمي ىتح ةعرسبو ةقدب اهتادعمل ةنايصلا حالصإلاو طبضلا لامعأ مامتإ ىلع ةرداق -د

 .ةكرعملا لوط تادعملل ةينفلا ةءافكلا ىلع ةظفاحملا

 .تقو ىأ ىف ودعلا ةلباقمل ىلاتقلا دادعتسالا نم ةيلاع ةجرد ىلع -ه

 تارارقلا ىلإ لوصولا ىف ةعرسلا اهل رفوتي ىأ «ةعرسب قيقدلا مسحلا ىلع ةردقلا اه -و

 .اًنيلس اًقيبطت اهقيبطتو ةحيحصلا
 ىلإ ىدؤي اًرثؤم اًكابتشا ودعلا عم كابتشالا نم اهنكمي عيفر ىكيتكت ىوتسم تاذ -ز

 .عقوتیایع هرئاسخ ةبسن ةدايز

 ةبغرلاو ةعاجشلاب نوفصتي مهیسوءرل ةودق عيفر ىملع ىوتسم ىلع ةداق اهيدل -ح
 .ةميلسلا تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلاو بجاولا ءادأو ةيلوئسملا لمحت ىف

 تقولا قو «تقو ىأ ىف ودعلا ةلباقم ةيناكمإ انل ققحت بيردتلل ةنرم ةطخ عضو مت
 اما نيقي ىلع تنكو ةبولطملا ةيلاتقلا ةءافكلا ىلإ تادحولاب لوصولا ىلإ فدبت هسفن
 ىف تارغثلا نم ريثكلا دس نكمي هقيرط نعف ءانل رسيت ول انح اص ىف تقولا لماع نا
 .هتداجإ ىلع لمعلاو بيردتلا بولسأ

 لمعلل تادعملا عيوطت وه اًريبك اذهج هيلون نأو هلعفن نأ بجي ءىش لوأ ناك دقل
 ميظنت ةداعإ كلذ انم مزلتسا دقو ءاملل ةكرحلا ةفخ ريفوت ىأ «ةيناديملا شويجلا عم
 زیهجت لامعأ ىلع تادحولا بيردت مزلتسا امك ءاہب فلكت ىتلا ماهملا ءوض ىف تادحولا
 جاتحتو ةدقعم اهتيئاوهو ةمخض تادعلاف «ةلوقعم ةنمزأ ىف لاتقلل وأ كرحتلل تادعلا

 ةعوضوملا ةمزألا نأ كلذ ىلع ليلدتلل ىفكيو ءاهكفو اهبيكرتل صاخ بولسأ ىلإ

 ۱-4 نيب حوارتت ةمزأ ىلإ اهب لوصولاو اهرسك انكمأ تاعاس 7-4 ىلإ لصت كلذل
 رمتسملا بيردتلا بناجب مزلتسا دقف .الهس اًّرمأ كلذ ىلإ لوصولا نكي لو «تاعاس
 بتک ىف ةدوجوملا بيلاسألا ىلع جورخلاو تاجدعلا زيهجت بولسأ رييغت الیلو اًراهن
 .بولطلا ققحت نأ نكمي ال اهن ثيح «میلعتلا

 ديدحتب كلذو تادحولل صاخ لكش عضو مت لب ءدحلا كلذ دنع رمالا فقيل
 ديدحت اذكو «ةيرادإلا رصانعلا نم لالقإلاب كلذو «لاتقلل نييرورضلا دارفألا ددع
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 ةفخب زيمتت تادحو ىلإ لصت نأ انكمأ كلذبو «لتاقملا اهلمحي ىتلا تامهملا مجح

 ربوتكأ ةكرعم تتبثأ دقلو «ىناديملا شيجلا عم لمعلا ىلع ةردقلا اهيدلو ءامامت ةكرحلا

 ءودعلل روصت لك قاف لب ءاًمامت رمثأ دق هاجتالا اذه ىف دهج نم لذب ام نأ ۳

 ىلع اهبيردت متي نأ تادحولل ةكرحلا ةفخ لمتكت نأ لجأل ىرورضلا نم ناك دقلو

 انك دقو «ةكرعملا ىف اهلباقيس امل ةهباشم فورظ لو ءاّراهن ءاليل تادعلاب كرحتلا مامتإ

 نم نيعم عون ىلإ تادعملا ةجاحل ال تاكرحتلا هذه لثم نم نيفوختم رمألا ةيادب ىف

 ىضارألا قوف كرحتلا ىلع تادعملا ةردق فعضل امنإو ءاهريفوت مت دق هذهف تارارجلا

 جراخ وأ قرطلا ىلع ءاونس ةليوط تافاسمل كرحتلا ىلع اهتردق فعض لب ؛ةبعصلا
 ىتلا تازازتهالا نأ ذإ تادعملل ةيلخادلا تانوكملا ىلع تاكرحتلا هذه رثأو «قرطلا

 ىلإ اهتجاحو لاتقلل تادعملا ةيحالص مدع ىلع ىلإ ىدؤت كرحتلا ءانثأ تادعملل منت

 عطق رفوت مدعل حالصإلا لوطي دقو ءاهحالصإو اهاطعأ فاشتكال لوطي دق تقو

 ىدؤي ام رخآ ناكم نم اهيلع لوصحلا ىلإ ةجاحلاو ةدحولاب حالصإلل ةمزاللا رايغلا

 ال لاتقلا ىف مسحلا نأ ذإ ؛تقو ىأ ىلإ ةجاح ىف ةكرعملاو «لیلقلاب سيل تقو عايض ىلإ
 .تادحولا ءادأل ةيلاعلا ةيكيمانيدلا ةجيتن الإ ىتأتي

 فلتخ ىلع اهكرحت ءارجإب كلذو تادحولا ضعب ىلع براجتلا ءارجإ مت العفو
 براجتلا هذه نمو كرحتلا اذه ما| دعب لاتقلل اهزيهجت ءارجإ مث «یضارألاو قرطلا

 دقل .ةعونتمو ةريثك تناك مكو تادعملا كرحت نم ةمجانلا تالكشملا ىلع فرعتلا مت

 ىف ةبكرم وأ ةديدش لاطعأ دوجو اهزربأ ناك ةديدج تالكشم براجتلا هذه ترهظأ

 . انيلع ناكو ءاهحالصإل ريبك تقو ىلإ جاتحت ىتلا لاطعألا كلت ءاهكرحت دعب تادعملا

 كرحتلاو - ريبك دح ىلإ ةدهم اهنأ كش الو - ةيلبحلا تاقدلا ىلع كرحتلا نيب نراقن نأ

 نم دتمت ىتلا ضرألا كلت «ةقيمعلا راوغألا اهللختت ىتلا ةمعانلا ةيلمرلا ضرألا ىلع

 ىلإ ةجاحلا یهو ةديدج ةلكشم ترهظ انهو «ةيلبجلا تارمملا ةقطنم ىتح ةانقلا قرش

 ىلع زيكرتلا متف ءاّيلس اجالع نيتلكشملا جالع نم انكمت العفو «زاتمم عون نم نيقئاسم

 ةفلتخملا تارابتخالا ءارجإ عم اًيرظنو اًيلمع خيراوصلا تاصصخت طابض بيردت

 ربوتكأ ةكرعم لالخ تنكحت «عيفر ىوتسم ىلع ةينف رداوك مهنم دجوأ امم «مه ةددعتملاو
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 ناريطلاب تامجه نم اهيلإ ودعلا ههجو ام مغر ةميلسو ةحلاص تادعلا ىلع ءاقبولا نم
 .مم ۱۷۵ «مم ۱۵۵ رايع ىدملا ةديعب ناديملا ةيعفدمب فصق وأ

 ناكو «تادحولا ةداق نيب ةسفانملل اقيرط تادحولا كرحت ىلع بيردتلا ذخأ دقل
 «ةيبدأو ةيونعمو ةيدام نم ةديدعلا لئاسولا كلذ ىف انعبتاو «حورلا هذه ىكزن نأ انيلع

 ىلإ ةيعرفلا هتادحوب لوصولل بيردت ةرتف لالخ خيراوصلا طئاح نأ ملعن نأ ىفكيو
 بئاتك ضعب ناو ؛ةبيتك كرحت ۱۰۰۰ نم رثكأب ماق دق ةكرعملل ةبولطملا ةكرحلا ةفخ
 اليل متت تناك تاكرحتلا كلت لک نأب الع ءاكرحت 4۰ وحنب تماق دق خيراوصلا
 اًدادعتسا اهتكرح ةفخ ةدايز ىلع بولسألا اذهب رمتسملا تادحولا بيردت ناك دقل
 ةمالس ىلع كلذ ريثأت ةيواز نم خيراوصلا بئاتك ةداق نم ريثكل قلق لماع ةكرعملل
 ةفخ نأ كلذ ىنعيو .ةتباثلا دعاوقلا نع عافدلل ةممصم  الصأ تادعملاف .تادعلا

 انيأرو ؛قلقلا لماع ةلازإ نم انكمت ةيملع بيلاسأ نم ءانركتبا مب اننكلو «ةديقم اهتكرح
 طئاح مجح نع ودعلا عادخل اهمادختسا نكمي ةليسو بيردتلا نم عونلا اذه ىف
 را لس یاقوت را هه عب تراس نش زال لش ضاسا تدارصلا
 هذه تحجن دقو «بيردتلل تادحولا كرحت نم نيديفتسم و «ىوبعت عادخ ةطخ نم

 .دعب ابیف هيلع یتأنس اًريبك اخاجن ططخلا

 ىراجلا بیردتلا راوجب یکیتکتلاو ینفلا بیردتلا ريسي نأ بجاولا نم ناك دقل
 خیراوصلا تادحو هعبتت یذلا بولسألا وه بیردتلا نم عونلا اذهف «ةكرحلا ةفخ ىلع
 ةمجاتف هتبوعص امأق هازوسیم الو الهس بیردتلا نم عونلا اذه نكي مو ءودعلا لاتقل
 تاونس رسیت مو تيضرلاو ةينوراكلإلا مولعلا نم ةضيرم ا ةدغاق لإ تجاح نم
 ىلإ ةفاضالاب اذه «نيبولطملا قمعلاو ةساردلا نم هقحتست ام اهءاطعإ فازنتسالا برح
 لامع - هیجوتلا طابض لثم ةريطخ ماهمب نوموقی نیذلا ءالوه ةصاخو هدارف الا ةجاح
 ةمئاد ةفصب مهبیردت متي نأ ىلإ - اًينورتكلأ مأ اًينويزفيلت مأ اًروظنم ناكأ ءاوس عبتتلا
 .ةكرعملا مويل هيلع ظافحلاو بولطلا ىوتسملا ىلإ مهب م لوصولل

 مدع امأو ۱۹۷۳ ربوتكأ برح ىف ودعلل ىربكلا ةأجافملا مه ءالؤم ناک دقل

 «نيتيسيئر نيتبقع نم اًعبان ناكف هيلع فراعتملا مظتنملا بولسألاب بيردتلا رسيت
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 ليغشتلا كلذ رثأو تادعملا ليغشت ىلإ بيردتلا نم عونلا اذه ةجاح امه الوأ

 «ريثكب امل ددح وه ام تزواج دق تناك ىتتلا رامعألا كلت «تادعملا راعأ ىلع

 نأو ءزارقتسا ىأب مستت ال اهتانوكم نأ ةيخوراصلا ةدعملل رمعلا ةزواجم ىنعتو
 عضو ىلإ دوعتف ةيناثلا ةبقعلا امأ .ةدودحم هتقد تحبصأ خيراوصلل اههيجوت

 رثكأ امو .ودعلل ةلمتحملا اياونلا عم قفتت «ةيلاع دادعتسا عاضوأ ىف تادحولا

 «بيردتلاب تادحولا مايق عم ضراعتی ام ودعلا اياون ريدقت ىف ةالاغم نم متام
 ىدؤي بيردتلاو ءاهئادأ ةقدو تادعملا ةيحالص مزلتسي لاتقلل تادحولا دادعتساف

 .ءادألا ةقدب ءالخإ ىلإ

 انكمت ةيلاع ةيلاتق ةءافك ىلإ لو صولل بيردتلا ىلإ ةجاحلا نيب نزاون نأ انيلع ناكو

 «ليغشتلا تاعاس ددعو امهيلك نيب «تادحولا دادعتسا نيبو ةلبقملا ةكرعملا لوخد نم

 نراقن نأ انيلع بجي اك «ةينفلا اهتءافكل اهدقفو تادعلا رابعأ ىلع تاعاسلا هذه رثأو
 ةينورتكلإلا ءازجألا كلت ءانيدل رسيتملا رايغلا عطق فقومو ةيحان نم هلك كلذ نيب

 «جرحلاب رذني ۱۹۷۱ ماع ةياهن ذنم رايغلا عطق فقوم ناك دقل ةفلتخلا رئاودلل ةنوكملا

 ةبيهز ةلداعم . ۱۹۷۳ ربوتكأ برح تماق ىتح مايألا رورمب جرحلا اذه دادزا دقو

 كانه ناك لب «تباث لح كانه نكي لو «لح ىلإ لوصولل ريكفتلا نم ريثكلا تمزلتسا
 عورأ ناك اًعئار الح كانه نأ الإ .فقولا هضرف ام عم اهنم لك بسانتي «ةديدع لولح

 ةلداعملا هذه ىلع بلغتلل خيراوصلا طئاح اهيلع دمتعا ىتلا ةزيكرلا ناك لب «لولحل ا

 ال ام اولمحت دقل «ةيلوئسملا لمحت ىلع مهتردقو لاجرلا ةءافك وه لحلا اذه «ةبيهرلا

 كلذ ىلع ليلدتلل ىفكيو «مهيلإ سانلا برقأ انأو ةحارص كلذ لوقأو رشب هلمحتي

 ام رثكأ ةيحصلا مهتلاحو مهباصعأ اهتلمحت مهدادعتسا عاضوأ نم اًريثك نإ لوقأ نأ

 ةيوفلا ودعلا ةاقالم ةيلوئسم اولمحتو مهتادعم ليغشتب اونض دقل ,مهتادعم اهتلمحت

 جاتنتسالاو رمتسلا ليلحتلاو ميلسلا ريكفتلاو ةمئادلا ةظقيلا تمزتلا ىتلا .مشوقعب

 تارتموليكلا نم تارشع دعب ىلع مهمامأ ودعلاف میلسلا رارقلا ةياهنلا فو «ىقطنملا

 .ًادهيال

 نود ودع ةلباقم نکمی ال ذإ ةضيفتسم ةسارد ودعلا ةسارد یرورضلا نم ناك

 ودعلا نع انل رسيتي مل ذإ .كلذ ةحص /١951 و ينوي ةميزه تتبثأ دقو «هل ةيعاو ةسارد

 ت



 ةينورتكلإلا ةقاعالا بيلاسأ امأ .هتارئاط ددع نع تامولعم ىوس ۱۹۲۷ وينوي لبقو
 ةرسيتملا حيلستلا تايعونو ةفلتخلا ضارغألل هتمجاهم بولسأ وأ ءاهمادختسا ةقيرطو
 تناك ام ةيوجلا هتبرض تققح اذل ؛اهنع ةيشماه تامولعم یوس انيدل نكي ملف هيدل

 ناكو «یونعم رثأ نم كلذ هثدحأ امو .تادحولاو تادايقلل ةأجافم نم هيلإ فدبت
 ىل كلذ ىلعو «هثودح قبس ام رركتي ال ىتح قرطلا لكب لمعن نأ انيلع بجاولا نم
 رخاوأ ىف اهنش ىتلا ةيوجلا برحلا لالخ وأ فازنتسالا برح لالخ ودعلا طاشن كرتن

 ةمجاهم ىف هبولسأ ىلإ اًيموي متي ناك ليلحت «عاو ليلحت نود رمي فازنتسالا برح ةرتف
 اهنم نوكتت ىتلا تاجولا ددع كلذ لمشيو «ةيوجلا ةمجه لا لكش «ةفلتخملا ضارغالا
 . عافترالا .تایجشا نيبو تاجوملا نيب لصاوفلا هجوم لك ىف تارئاطلا ددع ةمجما

 كرتن لو «ةفلتخملا ضارغألا ىلع موجهلاب هنم موقي ىذلا عافترالاو هيلع برتقي ىذلا
 حرسلا اذه ةقيقح ءةيعاو ةسارد نود رمت مانتيف ىف لاتقلا حرسم نم ةدافتسلا سوردلا
 ةيوجلا تاوقلا مادختسا مكحت ىتلا ئدابملا نأ الإ ءانيس ىف لاتقلا حرسم نع فلتخت

 ةناسرتلا جاتنإ نم اًبيرقت هلك اهحیلستف «كلذ ىف ليئارسإ انتقبس دقلو ءاّبيرقت ةتباث
 ةدوجوملا كلتل ةلثام لا ةيتيفوسلا ةحلسألا لتاقت تناك ىتلا ةناسرتلا كلت ءةيكيرمألا
 اتلك هلمح اب ةرذحو ةداج ودعلل انتسارد تناك دقل «نويمانتيفلا اهب لتاقي ىتلا ءانيدل
 نكمي ىتح هفعض طقن صخألاب ؛هنع ءىش لك ةفرعم ىف ةداج «ینعم نم نيتملكلا
 نإ اهفاعضإ وأ اهنم دحلل ةليفكلا لئاسولا داجيإل هتوق طقن «هنم لينلل اهيلع زيكرتلا
 اًريثك ليزن نأ بجاولا نم ناكو «هتاردق وأ ودعلا ةوق ىف ةالاغلا مدعل هرذحو .نکمآ
 .ةيوجلا برحلاو فازنتسالا برح لالخ ناهذألاب تقلع ىتلا تالايخلا وأ ماهوألا نم

 فرعتلل قيقد ليلحت نود رمي ىمويلا ودعلا طاشن خیراوصلا طئاح ةدايق كرتت

 كرتت مل اك «هلک كلذ ىف ىلعألا تادايقلل اًمجرم تناكو «هبيردت بولسأو هاياون ىلع
 دنع ودعلا بولسأ ىلع فرعتلاو اهتادحو بيردت ىف هنم ديفتست نأ نود طاشنلا اذه
 بيلاسأب ودعلا عم لماعتلاب رمأت تادحولا تناك دقلف هعم خيراوصلا تادحو لماعت
 بولسألا اذه ةساردل كلذو .بولسأ لك ءازإو ودعلا فرصت ةفرعمل ةفلتخم ةيعادخ
 .هل بسانملا لا عضوو

 خيراوصلا طئاح ۱۳ م دم ۳ تب



 خيراوصلا تادحو دض لمعل ودعلا اهمدختست ىتلا دمخا ةحلسأ تناكدقل

 دقو ءاهمادختسا بولسأو اهصئاصخ ىلع فرعتلا انبجاو ناكو «لغاشلا انلغش ىه

 مكحلل «پفاک ريغ ةيوجلا برحلاو فازنتسالا برح ىف اهعاونأ ضعبل انتفرعم تناك
 نع ةيفاك تامولعم ىلع لوصحلا عباتن نأ انيلع ناكو «ةحلسألا هذه ريث أت ىلع حيحصلا

 وأ ؛:ةصصختملا ةيملاعلا تالجلا ىف بتكي ام قيرط نع كلذ اننكمأ دقو ءةحلسألا هذه

 ةساردلا قيرط نع وأ «ىمانتيفلا حرسلا نم اهيلع لوصحلا نكمأ ىتلا ةربخلا قيرط نع
 ةفاضإلاب رصاعلا ىجولونكتلا روطتلاو حالسلا هلجأ نم دجو ىذلا ضرغلل ةيعاولا

 ىف كيارشلا ةمجم ودعلا مادختسا نم ىرصملا لاتقلا حرسم ىف ةيلمعلا ةربخلا ىلإ

 ۰۱۹۷۱ ريمتبس

 قرطلا ذاختا نكمأ ىلاتلابو دملا ةحلسأ نع عاو ركف نيوكت نكمأ اذه لك نم
 ءاهيلع رمتسلا بيردتلا ناكو اهتيلعاف ليلقتو ةحلسألا هذه ىلع بلغتلاب ةليفكلا

 ىغبن انکو ءاهحاجنل اًيرورض ازمآ اهقيبطت نولوتيس نيذلا ناهذأ ىف اهبولسأ خيسرتو
 ىوس قرطلا هذه حاجن ىدم رابتخال ةليسو نم كانه نكي لو .اًيئزج اًحاجنام

 طئاح رمدتي ال ىتح «یئزج حاجن اه بتكي نأ انينامأ ىصقأ تناك دقو «ىلعفلا لاتتلا

 ىف هتابث نأ اًدقتعم تنكو «كلذ ودعلا نلعأ اك ةكرعملل ىلوألا قئاقدلا ىف خیراوصلا

 حاجن ربوتكأ برح تتبثأ دقو .ودعلا عم ةكرعملا بسك ىلإ ىدؤيس ىلوألا تاعاسلا

 ةساردلا قيرط نع نكمأ دقل ءودعلا اهعبتا ىتلا دمخلا لئاسو عيمج لشفو انلئاسو

 ام .دمخلا ةحلسأ رثأ ىشالت اهب نكمأ «ةياغلل ةطيسب قرط طابنتسا ةيعاولا ةيلمعلا

 .نآلا ىتح مت ام ةريح ىف ودعلا لعج

 بئاتكل ةيسيئرلا دمعلا مهو - هيجوتلا طابض ملي نأ ىرورضلا نم ناك دقل

 مث «ةروانملا ءدب ىلع فرعتلا نكمي فيكو «ةروانملا ف ودعلا بولسأب - خيراوصلا

 اًريثك كلذ مزلتسا دقو یدعلا عم كابتشالل بسانملا تقولا ديدحتو اههاجتا ديدحت

 بئاتكلا ةداق ماقو كلذل ىملع بولسأ عضوب اًريخأ اهمسح مت تاداهتجالا نم

 نكي ۸ نإ - ربكألا لضفلا بولسألا كلذل ناك دقل .هب ةصاخلا تاباسحلا لمعب لك

 مهعم فلتخا دقلف جاوفألاو تاءاوللا ةداق امآ .اًمامت ودعلا ريمدت ىف - هلك لضفلا
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 تیر ةدح ىلع لك عم تيرجأ ىتلا ةديدعلا تاشقانملاو تاساردلا دعبف ءامامت فقوملا

 ديحوت ضرغب كلذو «ةلبقملا ةكرعملا ىف مهداهتجاو مهركف هيلإ لصو ام ىدم ىأر نأ
 ةداقو تاءاوللا ةداق نم تبلط كلذل ؛ةلبقملا انتكرعل بولسألاو موهفملاو ركفلا

 : لی ام عضوت مهنم لك رظن ةهجو نم ةطخ ميدقت تارمتؤملا دحأ ىف جاوفألا
 .ةمجح لا هذه دص ةيفيكو جوفلا وأ ءاوللا ىلع ةرظتنملا ةيوجلا ةمجما لكش -

 ىف نيعضاو ءاولل بانجألا بئاتك وأ ةيمامألا بئات ودعلا ةمجاهم بولسأ -ب

 .رسيتملا ىوجلا راذنإلا قمعو «ضرالا ةعيبط رابتعالا

 ددحم تيقوت جوف وأ ءاول لكل ددحتو .راوجلا عم نواعتلاو نارينلا ةرادإ بولسأ -ج
 اهتسارد متو اهئارآب جاوفألاو تاءاوللا تمدقت العفو «هنم بولطلا ميدقتل

 ريدقتلا عفتراو «ىتادحو ىف ةقثلاب لماك ساسحإ ىدل دلوت انه نمو ءاهتشقانمو
 خيراوصلا طئاح نم اًيولطم ناك دقل .ىرظن ىف ودعلا ىف رئاسخلل هردقأ تنك ىذلا
 2۰۰ ىلع ديزي خيراوصلا نم ددع ىلامجإب ودعلا تارئاط نم ةرئاط ۳۳ طقسي نأ
 تايلمع ةدع لصاح ةبسنلا ذه تناكو ۰۳ «لدعم ۲ ۰۲ ماس زارط نم خوراص

 اهيلع ةمئاقلا تالماعلا ددحن نأ انيلع ناكو «تالامتحالا ةيرظن ىلع ةينبم ةيباسح
 هكلتمت ىذلا لثمألا بولسألاب لكو «ةدح ىلع لك اهتاردق نم ديزنو ءاهروطنو

 مظعم رمدت نأ ناكو حإجنلا انل بتك بولسألا اذهبو «ىملعلا بولسألا وهو
 .مويلا ىلإ هسفن ىف هتقث تزتها لب ليئارسإلا ىوجلا حالسلا
 ىلع تادايقلاو ةداقلا بيردت نم دبال ناك «ةكرعملل تادحولا بيردتل الاكتساو

 ىف ىمظعلا ةيمهألا خيراوصلا بئاتك ةداق بيردت لتحاو ةكرعملا ف رظنتملا مهررد
 لاتقلاب ةصاخلا رماوألل العف نوذفنملا مهف ؛هلك ءبعلا عقيس مهيلع نأل ةداقلا بيردت
 یوتسلا ىلإ عوجرلا نود ودعلا عم مهلماعت متي ةريثك نايحأ ىف لب «ودعلا تارئاط عم
 «ةيعرفلا تادحولا ةداق روصت ىلع فقأ نأ ىرورضلا نم ناك دقل .ىلعألا ىدايقلا
 بولطلا لعفلا در روصت نكمي روصتلا اذه ردق ىلعف «ةلبقملا ةكرعملا نع بئاتكلا ةداق
 دقل ودعلا ريمدتل مزاللا نواعتلا و لماعتلا بولسأ ديدحت ىلاتلابو «ةداقلا بناج نم
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 «مهعقاوم ىف بئاتكلا ةداق عم تاءاقللا نم ديدعلا مزلتساو ءاًريثك ًآدهج اذه مزلتسا

 ةداقلا روصت ىلع فرعتلاو الماش اًضارعتسا فققولا ضارعتسا متي ةرم لك فو

 مهولا درط ىرورضلا نم ناك دقل «یملعلا بولسألاب روصتلا اذه ةشقانمو مهتكرعمل

 الإ فازنتسالا برح مهنم ليلق رضح دقل «مهنم نيريثكلا حور ىف ودعلا هلخدأ ىذلا

 هعاذأ امو ةدودحلا ريغ ليئارسإلا ىوجلا حالسلا تاردق نع ةنسلألا هتلقانت ام نأ

 زوينو كيو نيشيفأ ةلجم لثم هعم ةفطاعتملا ةيملاعلا فحصلا ضعب هتبتك امو ودعلا

 ةکرعملل مهروصت ىلع رثأ كلذ لك News week 0۳02/25 Week كيو

 اًناكمإو اًجح حيحصلا هناكم ودعلا عضوو روصتلا اذه حيحصت ىرورضلا نم ناكو

 ذختتو رومألا ميقست نأ ءىش لكل یقطنلا ليلحتلاب نكمتأ دقلو «تاردقو اًيولسأو

 ا .ميلسلا اهارجم

 نأ الإ ءاهحيضوت قبس ةصاخ تافص مهيف رفوتت ةداق ىلإ لصن نأ بولطملا ناك

 ميلس ريغ عيرس رارقف «رارقلا ذاختا ىف ةعرسلا ةفص یه اهئاكذإ ىلع لمعن انك ةفص مهأ

 «دهجلا نم ريثكلا تمزلتسا ةفصلا هذهو ءاّمامت ميلس هنكلو ءیطب رارق نم لضفأ اًمامت

 «راهنلا علطم یتح متت تناك ىتلا تاشقانملاو ةيصخشلا تاساردلا ىلع تدمتعاو

 عم ةداقلا نم ددع عمتجي ناك ذإ «ملعلا تاقلحب اههيبشت نكمي ىتلا تاساردلا كلت

 ةياهنلا ىف ىهتنيو حرشو شاقن ىلإ لوحتي ىملع راوح روديو خيراوصلا طئاح ةدايق

 نم ديدعلا دجاوت بولسألا اذه رسي دقل .هعابتا ةداقلا ىلع بجاولا بولسألا ديدحتب

 لكب مهل لجسي خيراتلا لعج اًدلاخ اًيلوطب اًرود اودأ نيذلاو «نيزاتمملا بئاتکلا ةداق

 .ةديجملا ربوتكأ برح خيرات ىف ةحفص فرشأو مظعأ رخف
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 رشع ىداحلا لصفلا

 دادعتسالا

 دادعتسالا ىلإ ةجاحلا

 ىن رانلا قالطإ فقو لوبق دعب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا عيمجت رقتسي دكي مل

 ةلاحلا كلت .دادعتسالا تالاح ىلعأ هيلع ضرف ىتح هعقاوم ىف ۱۹۷۰ سطسغأ ۸
 نأ ةرتف دعب تشبل ام مث ءالوأ تادحولا تادعم نم / ٠٠١ ليغشت تمزلتسا ىتلا
 ىف ذخأ ىذلا عيمجتلا كلذ (ىوج عافد) ةنماثلا ةئرفلا عيمجت نم ۰ ىلإ تضفخنا
 .خيراوصلا طئاح نوكي حبصأ ىتح تحضوأ نأ قبس اك ةدايزلا

 ةفورعملا ةيكيرمألا ةردابملل اًمفو رانلا قالطإ فقو ةرتف ىف تقولا كلذ ىفانكدقل

 ىلع ىوج موجهب ودعلا مايق لامتحاو «قفألا ف حولي لشفلا عقوت ناكو ءزرجور مساب
 كلت «تقولا كلذ ىف متت ىتلا تاريدقتلا هروصت تناك اك «مئاق رمأ خيراوصلا طئاح
 ةينآلا تاضارتفالا ءارو یرجت تناك ىتلا تاريدقتلا

 نأ ىف ودعلا ةبغرو ءةيربلا تاوقلا ىمحي طئاخلا اذه لثم دوجول ليئارسإ لوبق مدع -أ
 .ءاشي تقو ىأ ینو ءاشي |مفيك اهنم لاني هتمحر تحت تاوقلا هذه ىقبت

 ام حوارتی ناك ذإ ةقباسلا هتالدعم نع هتدايز لب «ىوحلا ودعلا طاشن رارمتسا -ب

 .مويلا ىف ةرئاط ةعلط ۱۳۰-۱۸۰ نيب

N as 

 دق ناك ىوجلا اهحالس نأل ءانل اًمزال ناك ام رثكأ ليئارسإل اًمزال اًرمأ ناك رانلا قالطإ
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 لمعلل اه ةنيمث ةصرف رانلا فقوت نأ كش الو «كلذب اهولوئسم حرص اك لكآتلا ىفأدب

 دقل ةليوطکو ةريرم فازنتسا برح دعب ةيلاتقلا اهتردق ةداعتساو اهحارج ماثتلا ىلع

 ودعلا طاشن رارمتسا امأ ءالعف اهسافنأ طاقتلا ىلإ ةجاح ىفو ةدهجم ليئارسإ تناك

 : ةيتآلا تارابتعالل ىرورض رمأف «هتالدعم ىلع دئازلا ىوجلا

 .هيلإ تلصو ىتلاو ةديدجلا تارئاطلا ىلع ىمادقلا نيرايطلا بيردت ىوتسملا عفر -أ

 ىاكسو موتنافلا تارئاطلا ةقفص ةاقالمل نيبردملا طايتحالا نيرايطلا نم ةقبط داجيإ -ب

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم اهيلع لوصحلا رظتنملا ةديدجلا كوه

 ءوض ىف زتهت نأ نم ةيكيتكتلا ةقطنملل ةلتحملا هتاوقل ةيونعملا حورلا ىلع ظافحلا -ج

 لاتق لالخ ىوجلا عافدلا ةكرعم نم وأ فازنتسالا برح نم اهتباصآ یتلا رئاسخل ا

 . ۱۹۷۰ ویلوی

 ليغشت تاعاس ةدايز ىلإ ةيلاعلا دادعتسالا تالاح ىف تادحولا عضو ىدأ دقل

 ىوجلا حالسلا نأ لقعي فيك ذإ كلذ ءارو ةيفخلا بابسألا ىلإ نطفت لو .تادعلا

 نم هيف ثدحو ۰۱۹۷۰ ويلوي كراعم ىف طقف خيراوص ةبيتك ٠١ هجاو دقو ليئارسإلا

 ةدايقلا حمست ةروصلا هذه ىلع فقوملاو فيكف - هيلع نوکابتی مهلعج ام رئاسخلا

 تغلب تادحو مامأ ةكرعملا ف ىرخأ ةرم هجزب ةيركسعلاو ةيسايسلا ةيليئارسإلا
 فلخ نورج اوناك تاريدقتلا باحصأ نأ كش الو 141١. ويلوي ىف ناك ام فاعضأ

 رايغلا عطقو تادعملل كالهتسا نم كلذ ءارو ةيفخلا بابسألا مهتافو .سوكعم قطنم

 داوجلاب ةطبترم ةلجعلا رمتستلو «یرصلا داصتقالل ىداملا فازنتسالا ةيلمع رمتستل

 .اهمامز كلمي ىذلا

 موتنافلا تارئاطب ىوجلا عالطتسالاب ودعلا مايق ةرثك ةرتفلا هذه زيمي ام مهأ نإ

 ىلع ةعادس /مك ۱۲۰۰-۱8۰۰ نیب حوارتت ةعرسب ريطتو ءاًجاوزأ لمعت تناك ىتلا

 نأ لواحت ىعالطتسالا اهناريط ىف تارئاطلا هذه تناكو مک ۱۵- ۱۲ نم عافترا

 اعدام اًماظن انعبتا نأ ناكو «تاريحبلا بونج ةقطنلا ف ةصاخو ةانقلا نم رثكأ برتقت

 تقولا كلذ ذنمو «ةعرسب تالفالاو داعتبالاب روانت اهلعجي ناك ام ءاهعم كابتشالل
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 نارين نم تالفإلل موتنافلا تارئاطلا اهب موقت ىتلا ةروانملا بيلاسأ ىلع فرعتلا ىف انأدب

 تاروطت نم اهيلعو ودعلا هلخدي ام ةفرعل رخآ دعب اًموي اهبيبالتب انذخأو خيراوصلا

 .هيرايط ىوتسم عافترال ةجيتن

 ىدج لكشب اهبيردت سرامت نأ تادحولا ىلع بعصلا نم ناك «ةرتفلا هذه ىف

 ةكرعملاف .داهجإلاو بعتلاب طئاحلا ضرع نيبراض «هصانتقا نود اتقو كرتن لانك ناو
 فعض ةرتفلا هذه لالخ انظحال دقل ءاّدودحم اهئدب دنع ىلعفلا اهنمث عفدي نأ نم دبال

 تادحولا ةرثك ىلإ كلذ درم ناكو «خیراوصلا طئاح ق انتادحو ىدل دادعتسالا بولسأ

 تناك دقلو دادعتسالا بولسأ ةيمهال اهمهف مدعو لاتقلا ىلع سرمتت مل ىتلا ةديدجلا

 ةدع ريمدت ىلإ تدأ ىتلا ةبرضلا هذه جئاتنو مانتيف ىف ةيكيرمألا ةيوجلا ةبرضلا رابخأ

 ةشهد راثم ىوجلا راربإلا تادحوو ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا ةطساوب خيراوص بئاتك

 انل ببسي ريدقتلا اذه ناكو بولسالا سفنب خيراوصلا طئاح ىلع متت نأ عقوتن ناكو

 لكب ةيادبلا نم بولطملا بولسألا ضرفن نأ انيلع بجاولا نم ناكو .اًريك اًقلقو اًعزف

 ءاهقرافت ال ةليصأ ةداع لاتقلل دادعتسالا حبصأ دقو تادحولا بشت ىتح لئاسولا
 : ىتآلا ىلإ تادحولاب لصن نأ ىغبن انكو ءاّمامت ةهتيمهأ عوضولا اذه انيلوأ العفو

 .دادعتسالا بولسأ ذيفنت ىف ةعرسلا -أ

 تادحول ةميق ال ذإ «تادعلا ةلماعم بواسأ نم كلذ همزلتسي امو ذيفنتلا ىف ةقدلا -ب

 .هب حومسملا أطخلا دودح جراخ وأ ةلطاع اهتادعمو لاتقلل دادعتسا عضو ذختت

 وأ ىخارتلا كرت كلذ ىنعيو ةيدجلا ذخأم دادعتسألا ةلاح عفرب رمألا ذختي نأ -ج

 ةعوضولا ةنمزألا ىف ءذيفنتو بيردتلا ضارغأل ناك ولو رمألا اذه ذيفنت ىف لكاوتلا

 .لقأ نكي مل نإ كلذل

 ىلع لوصحلا ةرورض نم اهتامزلتسمو دادعتسالا عاضوأ ذيفنت دنع ةظقيلا -د

 ريدقتل ةفلتخملا تاحوللا ىلع اهراهظإو ءاهل ةددحلا رداصملا نم ةقيقد تامولعم

 ول ىلعألا ىوتسملا ىلإ عوجرلا نود نارينلا حتفل دادعتسالاو ةرمتسم ةفصب فقوملا

 .كلذ رمألا مزلتسا

 ی ۷



 ؛نیلماع ىلإ عجري انا اًراهنو اليل اهيل بيردتلإ ذيفنتو دادعتسالا انمامتها ناك دقل
 ةلق امهيناثو .ةئجافملا ةيوجلا ةبرضلاب مايقلا ةرورض ىلع ةينبملا ودعلا ةيجيتارتسا امهوأ
 ةرتفلا هذه ىف بيردتلا لالخ نم انكمت دقل «خیراوصلا تادحول راذنإلل رسيتملا تقولا

 ىف رانلا قالطإ فقو ةرتف هتنت لو .حيحصلا هبولسأب ىلاتقلا دادعتسالا ىعو سرغ نم

 .ضارغأ نم هيلإ فده انك ام اًمامت تققح دق تادحولاو الإ ۱۹۷۱ سرام

 رانلا قالطإ فقو ةرتف دم ىلع رصم ةقفاوم مدع خيرات وهو ۱۹۷۱ سرام ۸ ذنمو

 بولسأ ديو «برحاللاو ملساللا ةلاحب اهيلع حلطصا دوكرلا نم ةلاح فقوملا داس

 نكمملا نم ناك له نكل «ةلاخ ا هذه عم قفتي بمب موي دعب اًموي رخآ اقيرط ذختي لمعلا

 «موي دعب اًموي ةيوجلا هتوق دادزت ودعلاو خيراوصلا طئاح عم بولسألا اذه سفن عابتا

 نأ ىه ودعلا اهب ملحي ىتلا ىنامألا ىصقأف هانکع كلذ نكي مل ءأدہ ال ىمويلا هطاشنو

 موقي وأ ةئجافم ةبرض ىف هتامجهب امأ ودعلا موقي مث نمو «هتظقي خيراوصلا طئاح دقني
 اتیعم دادعتسالا نم اًبولسأ عبتن نأ انیلع ناكو «قرشلا هاجتا نم قمعلل قيمع قارتخاب

 ىتلا هضارغأ نم ىأ ذيفنتب ودعلل حمسي الو بيردتلا قوعی الو تادعملا قهريال

 .اهيلإ فدهي

 دحأ كيارش خوراصلا ىلع ١91/١ ماع نم لوألا فضنلا لالخ ودعلا لصح دقل

 ةيوج ةمجهب ودعلا مايق ةلاح ىف انريدقت ناكو ءاكيرمأ اهب هتدوز ىتلا دمخلا ةحلسأ

 كيارش خيراوصب ىلوألا ةمجملا نم ىلوألا ةجولا أدبت نأ وه خيراوصلا طئاح ىلع

 ىلوألا ةمجهلل ةيناثلا ةجوملا م وقت نأ ىلع «بئاتکلا نم نكمم ددع ربكأ تاکسال

 ةنكمم رئاسخ ربكأ ثادحإو ددع ربكأ ريمدتل «ةيديلقتلا ةحلسألاب بئاتكلا ةمجاهمب

 ةانقلا قرش ةعقاولا ةقطنملا ىف «ذيفنتو ديازتملا ودعلا طاشن ناكو «تادعملاو دارفألاب

 راثم «ةانقلا قرش مك ۱۰ نم رثكأ ىطغت نكت مل ىتلا .خیراوصلا ريمدت قطانم جراخ

 دادعتسا ةلاح نيب نزاون نأ انيلع ناكو «ةثجاقم ةيوج ةبرضب همايق لامتحا نم فوخ

 اًروف ودعلا ةلباقل ةزهاج نوكت نأ بجي ىتلا تادحولا ددع ىأ - خيراوصلا طئاح

 لاتقلل اًدادعتسا بيردتلا ىلإ تادحولا ةجاحو «تادعلا ليغشت تاعاس ددعو -

 انلمح نزاوتلا اذه قيقحت ليبس قو «ضرألا دادرتسال ةديحولا ةليسولا هنأب انمآ ىذلا
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 اك خيراوصلا بئاتك ةداق ىلع ليمحتلا اذه رصتقي لو ءاهتقاط نم رثكأ باصعألا

 فلتخم ىلع ةدايقلا زكارم لمحت ةرطاخملا مدع ناضل ىرورضلا نم ناك لب و تركذ

 نم دكأتلاو ءودعلا ةبقارم ةيلوئسم ةقرفلا ةدايق زكرمو ةيولألا ةدايق زكارمو تايوتسملا

 وأ دادعتسالا ةلاح عفرو «ةمئاد ةفصب ودعلا طاشن ليلحتو - ةمدخا تادحو ةمالس

 املك .أدبم عم اًيشامت كلذو «كلذ فقوملا بلطت اذإ تادحولا نم ربكأ ددع ليغشت

 ربكأ عم كابتشالا نكمأ ةريبك ىوجلا ودعلا عم كابتشالا ىلع ةرداقلا تادحولا تناك
 .كلذل اًعبت ريمدتلا تالاتحا تداز «هتارئاط نم نكمم ددع

 دادعتسالا ىف راذنإلاو رادارلا تادحو رود

 نم تالفإلا ةصرف ودعلل كرتن ال نأ دادعتسالا ةلاح انضفخ اننأ الاط انيلع ناك
 ودعلا نع هيلإ لصت تامولعم ىلع دمتعي لكلاف ؛هتركذام مغرو ءانتأجافمو هل انتبقارم

 : ىتآلاك تقولا كلذ ىف ىوجلا ودعلل انريدقت ناكو «راذنإلاو رادارلا تادحو نم

 یه هذهف ناودع یاب یدابلا نوكيس هنإو «هیدی نم ةأدابملا كرتي نل ودعلا نإ -أ

 .دجو ذنم اهيلع ريسي ىتلا هتيجيتارتسا

 الإ كلذ متي نلو هب موقي ىوج موجه ىأ ىف ةأجافملا ققحي نأ دبال ودعلا نإ -ب
 الإ اًيرادار هفشك متيال ىتح .رتم ۵۰-۱۰۰ اًدج ضفخنم عافترا ىلع ناريطلاب
 .ةانقلا برق

 ميرستاح - روستاح - ريكع- ليئارسإ ىف ةيسيئرلا ةيوجلا دعاوقلا مادختسا نإ -ج

 بيردتلا رتس تحت ودعلا موقي نأ رظتني كلذ ىلعو كلذ قيقحت نم ودعلا نكمت نل

 ق لوألا ةمجهلل ىلوألا تاجوملا تارئاط دشح نم اًيموي هيرجي ىذلا فيثكلا
 راذنإ نمز رسيي ال اهبلغأ نأ ذإ ءبقنلا سأر - ادا - زيلملا - شیرم :ا تاراطم
 تاراطم نم موجما ىف ةيلاتلا تاجوم اب عفدي نأ ىلع قئاقد ٤ نم رثكأ تادحولل
 .ليئارسإ

 ىلع فرعتلل ءاّيرورض ارم ودعلل ةيمامألا تاراطلا ةبقارم تحبصأ كلذل اغبت

 تاراطملا ىف ظفتحي ودعلا نأ انيدل افورعم ناك دقل .اهب ىتلا تارئاطلا ددع ىف رييغت ىأ

 دم



 تاشيرفلا - بيشخ مأ - ةساطلا - ةظولاب ىهو  ءانيس ىف ةمدقتملا طوبه لا ىضارأو

 دعاوقلا امأ «ةئيطبلا تارئاطلا نم دودحم ددعو رتیکویلما تارئاط ضعبب -ردس -

 دجوت تناك دقف «ىنارصن سأرو بقنلا سأرو ادامتوزيلملاو شيرعلاك ةيمامألا

 نم ةيلاع ةجرد ىلعو «ةرئاط ۸-۱۲ نيب ام اهتوق حوارتت ةلتاقم ةفذاق تارئاط اهم

 ةانقلا قرش دجاوتلا ىلع زيلملا راطم نم «ةرداق تناك اهن ملعت نأ ىفكيو «دادعتسمالا

 نم اهبارتقا درجمب ةيوجلا انتاوق اهم موقت ةيرصم عالطتسا ةعلط ىأ ضارتعال ٌةرشابم
 .هانقلا

 ةبقارمو ودعلا ةبقارمب - ربظنلاب ةبقارلاو راذنالاو رادارلا تادحو تماق دقل

 . ةمئادلا ةقيقدلا ةيرادارلا ةبقارلاب راذنالاو رادارلا تادحو تماقف -ةمیلسو ةداج

 عاضوآ ىف ريغتلا ةفرعمو ودعلا طاشن رصح نم اهقيرط نع انكمتو یدعلل اًراهنو اليل
 نع انكمأ «تامولعلا نم ةقيقد ةليصح انیدل ترفوت كلذبو «ةيمامألا تاراطلا زكرمت

 اهتقتلت نأ نکمی ىتلا تارثاطلل ةبسنلاب اذه قرظتنلا ودعلا ایاون ىلع فرعتلا اهقیرط

 دق یتلاو .اذج ةضفخنملا تارثاطلا كلت امآ ءاهصئاصخل اّتفو راذنالاو رادارلا تادحو

 یرصبلا رادارلا وأ رظنلاب ةبقارلا تادحو تماق دقف راذنالاو رادارلا تادحو نم تلفت

 یتح ودعلا ةبقارم اهتعاطتسا ىف ناك اهتاردقل اّقفوو ةرشابم ةانقلا قرش ودعلا ةبقارمب

 كلذ نم لقأو عافترالا ةطسوتم تارثاطلل ةبسنلاب كلذو «ةانقلا قرش مک ۱۵ ةفاسم

 رادارلا تادحو تمعد دقف ودعلا ةبقارم ةيمهال ارظنو .تارثاطلا هذه عافترا لق املك

 اذج ةضفخنم تاعافترا ىلع ودعلا طاقتلا رسیت «ديدج عون نم رادار ةزهجأب راذنإلاو

 عافترا ىلع خیراوصلا طئاح مامآ ىوجلا ءاضفلا ةبقارم لفکی اب مک 1۰ ةفاسم ىلع

 ىف لاعف رود نم اش ال ةصاخ ةيمهأ رظنلاب ةبقارلا تادحو انيلوأ اك ؛الج ضفخنم

 عضو درج نكي لو «لقأف رتم ۱۰۰ عافترا ىلع ريطت یتلاو ءاّدج ةضفخنملا فادهألا

 «بولطلا قیقحتل اًيفاك بولطم وه ام عم قفتت ةيلاع دادعتسا ةلاح ىف تادحولا هذه

 بيلاسأ تعضو العفو .نویعلا هذه ةمالس نم دکأتلل ةقيقد ةمزاح ةباقر نم دبالف

 اهیلع یجافلا رورلا وأ ةدايقلا زکارم نم تادحولا ىلع ةرطيسلا نيب تحوارت ةفلتخم

 اليل اهیلع قفتم تامولعم ةعاذاب ءودعلل طاشن دوجو مدع تیقوت ىف ىتح اهمايق وأ
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 ةحصو ةقد تناكو تامولعلا هذه طقتلت نأ خيراوصلا تادحو ىلع ناكو ءاّرابنو

 ةدحولا ةظقي هيلع موقت ىذلا ساسألا وه ةدحو لك اهملستت ىتلا تامولعلا ملست

 .ةيلاع ةظقي ةجرد ىف تادحولاب ظافتحالا نم انكمت بولسألا اذبمو

 ۱ ةانقلا نع ودعلا داعبآ و نئاکلا

 عالطتسالاب همايق دنع اًصيرح رانلا قالطإ تقو ذنم لیئارسالا ىوجلا حالسلا لظ

 نکلو مک ۱۵-۲۰ ةفاسل ةانقلا نم بارتقالا مدع ىف ةانقلا قرش هتاوق بيردت وأ
 نم رثكأ ةيليثارسالا تارثاطلا بارتقا ۱۹۷۱ سطسغأو ویلوی یرهش لالخ ظحالت
 ذاختا یرورضلا نم تابو ةانقلا نم مک ٤ ةفاسم ىلإ اهعالطتسا ىف تلصو یتح ةانقلا

 نإ ذإ ةانقلا برغ انتاوق عاضوآ ةفرعم نم نکمتت ال یتح ةانقلا نع اهداعبإل ام ءارجإ
 تاعافترا ىلعو ةانقلا نم ةفاسلا كلت ىلع ريطت ىهو ةيداعلا عالطتسالا تارئاط ةردق

 ةقطنم ىلإ ةقدب انتاوق فقوم ةفرعم اهنکمی اًرتم وليك ۱۹ و ٠١ نيب ام حوارتت ةيلاع

 .ةانقلا برغ مک 1۰ نم رثكأ ىلإ اهقمع لصي
 كلذ ةيموجما ةيلمعلل هزيهجتو خیراوصلا طئاح عيمجت ةداعإ بقع ثدح دقل

 مايقلا لمش یذلاو ۱۹۷۱/۹/۷ ىف یهتناو ۱ /۸/۲۸ ىفأدب یذلا لمعلا
 دعب ودعلل ىوجلا عالطتسالا طاشن دادزي نأ نم خیراوص ةبيتك ۲۳ ددعب ةروانمب

 مک ۲-۸ ةفاسم ىلع تحبصأو ةانقلا نم تبرتقا دق خیراوص تادحو نأ ىأر نأ
 فرعتلا ضرغب كلذو .ینادیلا ثلاثلا شيجلا عاطق ىبونجلا عاطقلا ف كلذو ءاهنم
 ناکو ىبونجلا عاطقلا ىف ودعلل نيمك عضو یعدتسا ام بارتقالا كلذ بابسآ ىلع
 امهادحإ تماق ۰۱۹۷ ۱/۹/۱۷ نو «لدعم ۲ ماس خیراوص نيتبيتك نم اثوکم
 عالطتسالاب اهمایق دنع زورکوتارتس زارط نم ةينورتكلإ عالطتسا ةرئاط عم كابتشالاب
 اًيساسأ اًرصنع كلذب ليئارسإ ترسخو اهریمدت مت دقو ةانقلا قرش ىف ینورتکلالا
 ةرئاث كابتشالا اذه راثأ دقل .نيينفلا نم اهمقاطب ىنورتكلإلا اهعالطتسا رصانع نم
 ةهجوملا خيراوصلا ةرم لوأل اهيف ةمدختسم ةيوج ةمجه ٩/۱۹ موي تنشف ليئارسإ
 تارئاط ۱۰ نم ةنوكم ةمجهلا تناكو «خیراوصلا طئاح ىلع كيارش ضرأ - وج
 ضرغب ةيليعامسإلا لاش : ةيلاتلا تاهاجتالا ف اهموجه تهجوو اًجاوزأ تلمع
 ةيليعاسإلا بونجو هب ةدوجوملا راذنإلا رادار ةزهجأو ىلامشلا عاطقلا بئاتك برض
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 بونجو راوسرفدلاو ةيليعاسإلا نيب طسوألا عاطقلاب خيراوصلا بئاتك برض دصقب
 نم یبونجا عاطقلاب ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك برض دصقب ةفولشلاو ةرلا تاريحبلا

 .ةانَملا

 همايق دنع صاخ بولسأ ودعللف «هئدب لبق موجهلل هایاون نع ودعلا نلعآ دقل

 لاتق نم هلكش ديدحتو هيلع فرعتلا نكمأ ىذلا بولسألا كلذ «ىوج موجه ىأب

 ةرشابم موجه لا لبق ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا مايق ىف بولسألا اذه صخلتیو .

 ءانثأ هتارئاط ةياحلل صصخت ىتلا ةيوجلا تالطظلا اهنم لمحت ةنيعم قطانم لالتحاب

 لالتحاب لخادتلا ةزهجأل ةلماحلا رتبكويلهلا تارئاط مايق ىلإ ةفاضإلاب ءاهماهمب اهمايق

 نواعت ىف لمعت ىتلا تارئاطلا كلت «لخادتلاب اهب مايقلل ةيانعب ةراتخم ةنيعم قطانم

 ةجيتنلا تناك اذام نكلو بيشخ مأ ةقطنم ىف مئاقلا ةرشوشلاو ةقاعالا زكرم عم قيثو

 یئاوه ىف ةفيفط رئاسخ الإ مهللا رئاسخ ىأ زارحإ ىف اًمامت ودعلا موجه لشف دقل

 ةبيتك ىأ ةباصإ نم نكمتي لو «نيتعاس دعب اهحالصإ مت راذنالا رادار ةزهجأ دحأ
 هيلع عاضأ ىذلاو ودعلا عم خيراوصلا بئاتك هتعبتا ىذلا بولسألل اًرظن «خيراوص

 ودعلا نلعأ دقل .عقوتي ناك امك خيراوص بئاتك رشع ريمدت نم هيغبي ناك یذلا فدا

 بعشلا ىلع نلعأ لب «خيراوص بئاتك ةدع ريمدت ىف هحاجن نع موجه لا ءاهتنا دعب

 .انلاه دقو اننأ الإ .خيراوصلا طئاح عم لماعتلل ديحولا بولسألا وه اذه نأ ليئارسإلا

 ريمدت مدعو ودعلا لشف انعذأ لب «مالكلا نع كسمن ملف هيلع انلصح ىذلا حاجنلا

 هموجه جئاتن نم ققحتلل ةصاخلا هلئاسوب اًدهاج لمعي ودعلا لج ام تادحو ىأ

 تايالولا نم بلط تامولعم نم هيلإ لمتكا ام ءوض فو ودعلا نأ كلذ ىلع لیلدلاو

 ردناتس هيلع قلطي ىذلاو «لدعملا - كيارش خوراصلاب هدعت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا

 خوراصلا نم ةقد رثكأو اًريمدت دشأ ربتعي ىذلا خوراصلا standard 35353 مرآ

 ىودعلا همدختسا ىذلا وه ديدجلا خوراصلا نم عونلا اذهو هیدل ىذلا كيارش

 .خيراوصلا طئاح دض اخوراص ۲۵ نم رثكأ هنم مدختساو ۰۱۹۷۳ ربوتكأ

 ام ىلإ داعو ةانقلا نع ودعلا داعبإ ىلإ ۱۹۷۱/۹/۱۷ یف ودعلا ةرئاط ريمدت ىدأ

 «یمویلا هطاشن لقو - ةانقلا نم مك ۱۵ نم لقأ ةفاسم ىلإ بارتقالا مدع نم هيلع ناك
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 ىلوألا ىوبعتلا یوبا عادخلا ةطخ ذيفنت بقعف «الیوط مدي ل بولسألا اذه نأ الإ
 أدبو ودعلا نونج نج ١91/7 رياني ىف اهذيفنت ئدب ىتلاو «خيراوصلا طئاح ةفرعمب
 هعالطتسا ةصاخو - یعالطتسالا هطاشن نأ اك «ةانقلا نم برتقيو دادزي هطاشن

 لصت مو اًيموي متي أدب - اًيعوبسأ رثكألا ىلع نينثا وأ ةرم متي ناك ىذلا ىنورتكلإلا
 اذه انريدقت ناكو «ًءاسمو اخابص اًيموي نيترم متي دقو .تاعاس عبرأ نم رثكأ ىلإ

 نم اجاتنتسا ناكو اًمامت اندنع ىرجي اذام ةفرعم ىف ودعلا ةبغر وه یعالطتسالا سوملا

 ءرظنلاب عالطتسالا هعاونأب عالطتسالا نم ريبكلا مجحلا اذهيو طاشنلا كلذ رارمتسا

 ىدل خيراوصلا طئاح ةطيرخ وه «ىنورتكلإلا عالطتسالاو ریوصتلاب عالطتسالاو
 ةفورعم ريغ (زكرمتلا نكامأ - عونلا -ددعلا) - اهحالم تحبصأو تزتها دقو ءودعلا
 اذإ الإ ىركسع لمع ىأ ىلع مدقي ال انودعفةثراک ربتعی هل ةبسنلاب رمألا اذهو - اما
 هتمهم قيقحتلو ةيحان نم حاجنلا ناضل كلو «هنع ةبولطملا تامولعملا هيدل تلمتكا
 ىحضأو «ةليوط ةدم خيراوصلا طئاحل ىوجلا عادخلا ةطخ ذيفنت رمتسا .رئاسخ لقأب
 ىلع لوصحلل ريكفتلا هجتا نأ ناكف «ةانقلا نم هبارتقاب فزاجي حبصأ ودعلا نأ اخضاو

 فصتنم نم اًرابتعا یرخآ ةرم نيمكلا بولسأ ىلإ انأجلف «هتارئاط نم رخآ نيمث ديص
 هعبتا ىذلا ديدشلا رذحلل هتارئاط نم ءىش دايطصا نم نكمتن مل نكلو .۱۹۷۲ وينوي
 نأ انیلع ناكو ۰۱۹۷۱ ربمتبس ىف زورکوتارتس ةرئاطلا ريمدت دعب هناريط دنع ودعلا
 قى العفو ءانيديأ ىف عقي ىكل ططخن نأو «ةروانملاو رذحلا ىف ودعلا بولسأ سردن
 ىدحإ طاقسإ نم ودعلل نيمك لمعب ةمئاقلا بئاتكلا ىدحإ تنكمت 14/89
 ناك دقل «هناربط ءانثأ ديدشلا هرذح مغر كلذو «موتنافلا عون نم عالطتسالا تارئاط
 ضارتعا ةلاح ىف ىروفلا درلل اًرهاج هصانتقا ىف خيراوصلا طئاح ةبغر ءازإ ودعلا

 . تالتاقلا ضعب دوجو وه كلذ ىف هليبس ناكو «خیراوصلاب اهريمدتو وجلا ىف هتارئاط
 عالطتسالا ةرئاط ريمدت درجمبف كلذ ىلعو «ءانيس تاراطم ىف ةيلاع دادعتسا عاضوأ ىف
 ةبيتك ديدحت ةلواحل ةرمدملا ةرئاطلا ناكم ىلإ زيلملا راطم نم دادعتسالا تارئاط تجرحخ

 هعم كابتشالا مت هثحب ءانثأ فو لب «كلذ نم ودعلا نكمتي مو ءاهتمجاهمل خيراوصلا
 عقو هنأ دقتعا دقلف «رارفلاب ذولي نأ لضفي ودعلا لعج ام رمدي نود رخآ نيمك نم

 ىدؤي نأ دبال نيمكلل ناكم نع اًثحب اهب هدوجو نأو «نیمک نم رثكأ اهب ةقطنم ىف
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 دقلف «ةبيخلا لايذأ هب تقحل دقو هجاردأ دواع نأ الإ هنم ناك اف «رثكأ رئاسخ ىلإ

 اًئيمك هل انبصن هلشف رثإ ودعلا عاذأ دقل «نيمكلا ةمجاهم ىف لشفو ةرئاط هل ترمدت

 ىدحإ نأ عقاولاو «ةرئاط ىأ هل انرمد اننأ ركذي لو «ةيليع(سإلا ىف هناكم ددحو اًعراب

 عاذأ اذامل نکلو ءاهريمدت مت ةيمويلا ةيعالطتسالا اهتلحر ىف یهو موتنافلا تارئاط

 ةرئاطلا نأ عقاولا - موتنافلا ةرئاطلا ريمدت عذي مو زوركوتارتس ةرئاطلا طاقسإ ودعلا

 ددع اهب ناك اهمقاط راوجبف ءاهاياحض ددع ةرثكل اهريمدت أبن ءافخإ نكمي ال ىلوألا

 ةماخض ىلع ةوالع ءا تادعلا مجح بسح دارفأ ۷ و ٤ نيب ام حوارتي نيينفلا نم

 تمطحت اهنأ ىلع ةرتف دعب اهنالعإو اهؤافخإ نكميف ةيناثلا امأ اهم ةينورتكلإلا تادعلا

 .ىمويلا بيردتلا لالخ

 «ةرشابم ةانقلا قرشو ودعلا طاشن نم دحلا ىف عرابلا هرود نيمكلا اذه ىدأ دقل

 ۵۰ نم برقي اهب اقرش ةانقلا نع دعتباو ءانيس طسو ةقطنم ىلع ودعلا طاشن رصتقاف

 ءاندعسأ ودعلا نم هاجتالا اذه نأ كش الو .اّقرش ۳۳ لوط طخ دعتي مل ديدحتلابو مک

 رثكأ مدي مل داعتبالا اذه نأ ريغ انتاوق قمع ىف ىرجي ام ةفرعم ىلع رداق ريغ حبصأف

 ةانقلا نع داعتبالا ىلع هرابجإلو «ةميدقلا هتداعك اهدعب ودعلا داع ةدودحم روهش نم

 ودعلا مايقل رمدتي لو هنم هابتناو «تاريحبلا بونج ةقطنمب ىرخأ نومك هل بصن
 .ءانیس لخاد ىلإ ةرواتلاب

 اهلك تاعاطقلا ىف وأ دحاولا عاطقلا ىف ةفلتخم بیلاسأب نئامكلا تمدختسا دقل

 .ودعلا ةرئاط ريمدت ضرغب

 موقت نأو «ةيعادخلا بيلاسألا نم اًريثك ذختن نأ نيمكلا ىف هعقون ىتح انيلع ناكو

 فدهت ودعلا عم كابتشالل ةبسانم تاييلعت عابتاب نيمكلاب ةمئاقلا خیاروصلا بئاتك

 لوأ قالطإ نم ٍناوث ةدع دعب هعم كابتشالا ىرجت تادحو كانه نأب هراعشإ مدع ىلإ

 دارفألل ريبكلا داهجإلا ىلإ ةفاضإلاب ةباقر نود تادعملا دوجو ىلإ كيهان هیلع خوراص

 نيمكلا ىف ةدوجوملا خيراوصلا بئاتكل ةياقولا ريفوت ةرورضو تادايقلاو تادعملاو

 دنع اهتجاهم ودعلا لواح ول اهتياقو نكمي ىتح اهفلخ ةدوجوملا تادحولاب كلذو

 .تادعم او دارفألا ىلع الیقث اتبع ىقلأو اًريبك اًدهج كلذ مزلتسا دقو ءاهفشك

 داهم



 ودعلا ةسارد ىف هنم ةدافتسالا - اًبيرقت هل بولسألا اذه حبصأ دق - انيأر دقل

 لو نئامكلا تادحو اهعم لماعتت ىتلاو «ةبيرقلا ودعلا تاعلط تناك العفو هبيلاسأو

 ىف انتادحو لشفل وأ ءاهتافاسم ربك وأ «دئازلا ودعلا صرح - اهب كابتشالا نم نكمتت

 فرعتنل بصني ال اًئيعم تاعلطلا هذه تناك .اهعم كابتشالل ةحيحصلا ةظحللا ديدحت

 قمداقلا ةلوجلا اهدعي ىتلاو ةيوجلا هتاكيتكت ىلع اهثدحتسي ىتلا ودعلا بيلاسأ ىلع

 اتنکلو ,هثدحتسا ام ىلع بلغتلل اّپسانم اًبولسأ عضن انك هثدحتسي ناك ام لك ءازإو

 نيذلا نيرايطلا نأب امامت انقيأ بيلاسألا هذه انليلحت نمو «ديدجلاب أجافن ةرم لك ىف انك

 رهمأ نم لب «ةرهملا نيرايطلا نم ةوفص الإ مه ام ةهجاوملا ىلع لمعلل ودعلا مهب عفدي

 لصت ةعرسب ةداحلا ةروانلاب مايقلا ىلع مهتردق روصتت نأ كلو ءالعف ملاعلا ىف نيرايطلا

 .ةيبذاج ةلجع (6) ۸ ىلإ لصي دئاز لمح عم ةقيقد / مك ۲۵ ىلإ

 عادخلا

 مأ ريوصتلاب اعالطتسا ناكأ ءاوس لاتقلا ةهبجل عالطتسالاب مايقلا نع ودعلا أدبي مل

 اًبيرقت تتبث دق ۱۹۷۰ ربوتكأ ذنم خياروصلا طئاح عاضوأ تناكو ءاّينورتكلإ اعالطتسا

 اهلتحت ىتلا عقاوملا ف وأ تادحولا ددع ىف ءاوس «ةدودحم تارييغت ىوس اهيلع أرطي ملف

 تامولعمب هتناعتسا ىلإ ةفاضإلاب ةمدقتم لئاسو نم ودعلا ىدل امل اًرظنو ءضرألا ىلع

 اًورعم ناك خيراوصلا طئاح لكشو مجح نأ كش الف ةيكيرمألا ةيعانصلا رامقألا

 زاقألا نم اهيلع لصح ىتلا روصلا ىدحإ ۱۹۷۰ ماع لالخ ودعلا رشن دقلو .هيدل
 العفو ,ضرألا ىلع خيراوصلا طئاح لكش ىلع حضوت ىتلاو «ةيكيرمألا ةيعانصلا
 تناك اهنإ لب ةروصلا هذه تذخأ نأ موي اًمامت لاتقلا عاضوأل ةقباطم هعاضوأ تناك

 ودعلا كابتشا لشف ءوض ىفو كلذ ءازإو ءضرألا ىلع عقاوملا ديدحت ىف ةياغلل ةقيقد

 نم اندجو «هريغب وأ بولسألا سفنب موجه ا اذه راركت لاتحاو ۱۹۷۱/۹/۱۸ موی
 ىذلا ضرغلا ىف ةدودحم تناكو عادخلل ةطخ لوأ ذيفنتو عضوب مايقلا ىرورضلا
 .اهذيفنتب ةمئاقلا تادحولا ةيعونو ددع ىو هيلإ فدبت

 دودحم ددع اهيف مدخّتساو ءاًبيرقت رهش ةدلو ۰۱۹۷۱ ربوتكأ ىف ةطخلا هذه ذيفنت أدب

 , ةيلكيملا ةيخوراصلا تادعم او ةيكلساللا تادعملا نم ريبك ردقو .تادحولا نمادج
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 اهوأ .نيقسن ىف عقت ىتلا عقاوملا كلت .ةيموجما ةكرعملا عقاوم مادختسا اهيف متي لو

 هيلإ فدهت ام مهأ ناكو ءةانقلا نم مک ۱-۳ ةفاسم ىلع ىناثلاو مک 7-8 ةفاسم ىلع

 طئاح لاتق لیکشت بانجأ ىلع اًلوأ ىوق عيمجت دوجو نع ودعلا ماهيإ وه ةطخلا هذه
 امأ .خيراوصلا طئال طسوألا عاطقلا ىف اًيناثو «ةرطنقلاو ةيماطقلا ةقطنمب خيراوصلا

 لوح ىوق خيراوصلاب عافد دوجوب ودعلا ماهيإ وه ببسلا ناكف نميألا بناجلا نع
 نع امأ .تارئاطلل ةداضم ةفيفخ ةيعفدم جوف نع دزي مل ذئتقو هيلع امو ةيماطقلا راطم

 اذه زاكترال اًرظن ءادج ضقخنم عافترا ىلع ودعلا موج ضرعم هنألف رسيألا بناجلا

 ركفي ودعلا لعجي ذئتقو بانجألا هذه ىلع ىوق عيمجت دوجوو ةلزنملا ةريحب ىلع بنج ا
 عيمجت ىأ بانجأ نأ كش الف «بانجألا نم خيراوصلا طئاح هتمجاهم تارم ةدع اًمامت

 عاطقلا نع امأ .ةتمجاهمل طيطختلا دنع بنخلا هاجتا ىه نوكت خيراوصلا طئاح لثم ريبك

 ةلسلسلاو ناطلس ىبأ قيرط نيب عقي ىذلا عاطقلا كلذ - خيراوصلا طئال طسوألا

 ةرهاقلا قيرط ىتح قمعبو «یناثلاو ثلاثلا نیشیطا نيب دودحلا نوكت ىتلا ةيلبجلا
 كلذ ىف ةديدع قاسنأ ىف ىوق عيمجت دوجوب ودعلا ماهیالف «یوارحصلا ةيليعاسإلاو
 ودعلل ىسيئرلا دوهجلا هاجتا وه هاجتالا اذه ناك دقل ءهاجتالا اذه اذان نكلو هاجتالا

 عفديس ىذلا هاجتالا وه اذهف «سيوسلا ةانق روبعو ةيموجه تايلمعب همايق ةلاح ىف
 یتلا تايطايتحالا كلت ةيكيناكيملا ةاشلاو تاعردلا نم ةيوبعتلا هتايطايتحا ودعلا هيف

 .ةرهاقلا فراشم ىلإ لوصولاب ىوجلا راربإلا تاوقو ةيوجلا هتاوق عم نواعتلاب موقتس
 مقرلا تيطعأ ىتلا ةطخلا - ةيعافدلا ةطخلا اهيلع تينب ىتلا ةركفلا یه كلت تناك دقل

 تايلمع تنهرب دقلو «ةرظتنملا ودعلا لايعأل انريدقت رظن ةهجو نم كلذو ۰

 ودعلا نأ ىلع راوسرفدلا ةقطنم ىف ةانقلا برغ ىلإ ودعلا روبع دعب - ۱۹۷۳ ربوتكأ

 .ةكرعملا نع ملكتلا دنع كلذ ىرنسو «هاجتالا اذه ىف همدقت ىف اضیرح ناك

 عالطتسالا ةضاخو «ىعالطتسالا طاشنلا ةدايز كلذ ءازإ ودعلا لعف در ناك

 مادختسا ىلإ دوعن نأل اًيعاد كلذ ناكو ءانبناج ىف ىرجي ام ىلع فرعتلل ينورتكلإلا
 ليكشت بانجأ ىلع ةرملا هذه تمدختسا نكلو ۰۱۹۷۱ ربمفون ۵ ىف نئامکلا بولسأ

 قارتخا ىأب مايقلا ودعلا لواحي لو «عادخلا ةطخ ةخص ديكأتل خيراوصلا طئاح لاتق

 - و



 نع ةطيرخ مسر ةداعإل ءاهديكأتو تامولعلا عمج ىف دجي لازي ال ناك ذإءةهجاوملل
 ءازإو ۱۹۷۱ ربمسید ۲ ىفو هيلإ ترسيت تامولعم رخآل اّتفو خيراوصلا طئاح
 یرخا عافدلا تاوق ةدايق نم تایلعت تردص «دئازلا عالطتسالا ىلع ودعلا رارصإ

 هذه تناكو «اهتادعم عيمجل ءاوما ىلع اهعاعشإ خیراوصلا طئاح تادحو فقوت نأب
 اوناك اذام هدحو ملعي هللاو ءاهب نولمعي نيذلا تييفوسلا ءاربخلا ىأر ىلع ةينبم رماوألا

 طئاح ميشت ىلع اًرداق ودعلا لعجي ةلاحلا هذه ىلع عضولا ءاقب نإ ءكلذ ءارو نم نونبي
 .خوراص ىأ هبئاتك قلطت نأ لبق خيراوصلا

 تيفتكاو «هنيح ىف هتضراعم أشأ ملف اّیلاع ناك ىأرلا اذه ديؤي ىذلا دملا نأل اًرظنو

 اًبلاط عضولا كلذ ىلع بترتت تلا ةروطخلاو هذیفنت ضرتعت ىتلا تالکشتا راهظإب
 تاباسحلا لك ءارجإ مت ريصق تقو فو. .ةبولطملا ةساردلا مامتإل تقولا نم الیلق

 اذه عابتا نم ةمجانلا ةروطخلا ىدمو هانحضوأ ام ةحص تاباسحلا تتبث تتبثأو ءةمزاللا

 ۲٩ موی ىلوألا تاهيلعتلل ةداضم تاییلعت رادصإ ىلإ اًدح ةدايقلا هذبم ادح امم بولسألا
 . ۱۹۷۱ ريمسيد

 حجنأ ناك يداقتعا ىف عادخلا ب ولسأف ءةيناثلا عادخلا ةطخ دعن نأ انيلع ناك
 تادعلا صئاصخ عم ةقدب هراعشتسا ةزهجأ ةسارد ناو یدعلا عم لماعتلل بولسأ

 ل و ی ا ا
 : ىتآلا قيقحت ىلإ فدهت تناکو «ةيناثلا عادخلا ةطخ عضو مت العفو . .اندنع رودي

 .اًعونو اًمجح خيراوصلا طئاح عمجت نع ودعلا عادخ -

 .ضرألا ىلع تادحولا عاضوأ نع ودعلا عادخ -ب

 .ةيموجهلاو ةيعافدلا ةكرعملا مدخي عیمجت ىلإ لوصولا -ج -

 ةقاطلل اهعاعشإ عن عادخلا ةطخ ذيفنت ءاهتنا دعب تادحولا لمعل بولسأ نينقت -د
 ىف ةرشوشلاو ةقاعالا زكرم موقي یتلا ةقاطلا كلت ءاوهلا ىف ةيسيطانغمورهکلا

 عاعشالا عون دیدحتب ةدودعم ناو رحب ىف راعشتسا ةزهجآ نم هيف اب بيشخ مأ
 .هتاكمو
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 ةدع اهيف تكرتشاو هرهشآ ةثالث وحن ىوبعتلا عادخلل ةيناثلا ةطخملا ذيفنت مزلتسا

 تادعملا اضيأ اهيف تكرتشا ابك «تاددرتلا ةفلتخ رادار ةزهجأ ةدعو ؛خیراوص بئاتك

 ةمئاقلا تادحولل عضوو «ةفلتخملا خيراوصلاو رادارلا ةزهجأ تايعونل ةلثمملا ةيلكيملا

 نم هيطعن نأ ديرن ام هيطعنو ءودعلا عدخت یک ءاهلمعل صاخ بولسأ ةطخلا ذيفنتب

 ال ىتح ةمات ةقدب ذيفنتلا بقورو عادخلا ةطيرخ ىلع كلذ لك عيقوت متو «تامولعم
 .هانددح ام ىوس تامولعم نم ودعلل برستي

 لحارملا لالخ ۰۱۹۷۲ سرام ىف تهتناو ۰۱۹۷۲ رياني ف ةطخلا ذيفنتأدب

 هطاشن أدتباو دیدج لعف ىأب هباجي امدنع هتداعك ودعلا نونج نج اهذيفنتل ىلوألا

 ضعب ىف لصي ناك هنأ ةجردل ءرثكي ىنورتكلإلا عالطتسالا ةصاخو ىعالطتسالا

 .ايموي تاعاس ۸ نم برقي ام ىطغت «ىنورتكلإ عالطتسا تاعلط عبرأ ىلإ مايألا
 عيمجت بانجأ ىلإ هموجه هجويس لاتقلا ءدب دنع ودعلا نأ امام نيقثاو انك دقل

 تالفالاو جراخلل فافتلالا عم بانجألا برض «هبيلاسأ ىه هذهف «خيراوصلا طئاح

 ىف انيلع ناكو «خیراوصلا نارين ىلإ ةليوط ةدمل هسفن ضرعي ال ىتح ءانيس لخاد ىلإ
 تنهرب دقلو .خيراوصلا طئاح بانجأ كسامتو ةوق ىدم هل دكؤن نأ ةيناثلا ةطخلا ذيفنت

 خيراوصلا طئاح بانجأ برض ودعلا لواحي ملف «هل هانططخ ام ةحص ربوتكأ برح

 مر ناو يرام SS 5 نم اهلك لاتقلا ةرتف لالخ

 .هعقوتي ناك ام.هنم لني لو ۱۹۷۳ ربوتكأ ۱۸ موي رسيألا بناجلا

 ابیردت تادحولا بيردت متي ناك عادخلا ةطحخ هيف متت تناك ىذلا هسفن تقولا یفو

 فورظ تحت ةيليل تاكرحت نم ةيموجح لا ةكرعملا ف رظتنملا اهرود ىلع اّمامت اًيعقاو
 . عم «ةيعقاولل نوكت ام برقأ ةروصب ةكرعملاو .ليثمتب هعون ناك اّيأ ىداعملا فصقلا

 دقو ءاّدج ةضفخنم تاعافترا ىلع ةيوج تامجه دصو ءالعف ىئام عنام روبعب اهمايق

 ةلبلب ودعلا دادزيل اهذيفنت ىراجلا ةيعادخلا ةطخلا مدخيل بيردتلا اذه تيقوت ربتخا

 ىلإ عادخلاب ةمئاقلا تادحولا كرحأ نأ لواحأ مل ةطخلا هذه ىفو .هيف وهاعاطبختو

 نأل «ةانقلا نم مك ۲-۸ ةفاسم ىلع عقت ىتلا عقاوملا كلت - ةيمامألا عقاولا ضعب

 ةيعافدلا ةطخلا لازت الف .نابسحلا ىف نكي ملاذهو «كلذ دعب االتحا وه كلذ ىنعم
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 عقاوم اهب عضن نأ لواحن مل لب «ةدعم ةيموجم ةطخ كانه نأ ولو «لوعفملا ةيراسلا ىه

 .ةيموجه ا ةيلمعلل دادعإلا ىف انأدب اننأ ودعلا دقتعي ال ىتح «عون ىأ نم ةيلكيه

 عيمجت مجح مات كش ىف ودعلا لعج یرورضلا نم ناك ذإ كلذ ىلع رمألا رصتقی م
 بولطلا ىسفنلا ريثأتلا هل نوکی ىتح هريبكت ىلع لمعن نأ انررقو «خيراوصلا طئاح
 نيب عمجت ةينمز ةطخل اّقفو نيعم یبیردت بولسأب تادحولا تماق العفو ءودعلا ىلع
 اًناعمإو - اهرثكأ امو ةيلدابتلا عقاوملا اهيف تلغتساو ءاهذيفنت ىف ةيطمنلا مدعو ةيطمنلا

 تادحولاو تادايقلا نيب امه دابت متو «ةفلتخم ةيبيردت بيلاسأ اف تعضو عادفلا ىف

 متت لاوحألا ضعب یو .دويق نود ىكلساللا مادختسا ىأ ةرات ةحوتفملا بيلاسألاب
 ىفو «ةرفشلا مادختساب نكلو ءاًضيأ ىكلساللا مادختنساب اهلك وأ تادحولا ضعب
 عادخلا ىف اًناعمإو «مهبيردت ءوسو مهريصقت ىلع دارفألا ةبساح متي ىلوألا ةلاحلا
 ىتلا نكامألا هذه نأ اما ودعلا دقتعي ىتح ءاوهلا ىلع مهيلع ةعقوملا تاءازجلا عاذت

 حاجن ىلع ربوتكأ برح تلد دقلو .ةيقيقح عقاوم یه |منإ ةراعشتسا ةزهجأب اهدصري
 ىتلا خيراوصلا طئاح ةوق نأب مهلاوقأ ىف ىرسألا فرتعا دقف ءاًمامت طيطختلا اذه

 خيراوص ةبيتك ۸۰-۱۰۰ نيب هتوق حوارتت ابن مهيلإ ىطعملا نيقلتلا قيرط نع اهنوفرعي
 .ةفلتخملا عاونألا نم وج - ضرأ

 تأدبو «تمص ىف هنأكو لمعي خيراوصلا أدب ةيناثلا عادنلا ةطخ ذيفنت ءاهنإ دعب
 نع هيدل ىتلا تامولعملا نم اًريثك دقف دقلف ؛هتافرصت ىف امامت ودعلا ىلع رهظت ةريح لا
 ةثيدح تامولعم ىلع لوصحلل ديدج نم لمعي نأ ابجاو حبصأو .خیراوصلا طئاح
 ۰۱۹۷۲ رياني ذنم لاعلا هل دعم ىلع لازي ال ىذلا ىعالطتسالا هطاشنب فتكي ملف «هنع
 ةطيسبلا تارئاطلاو رتبوكيلهلا ترائاطلا ةطساوب روظنم عالطتساب مايقلا ىلإ دمع لب
 ىف العفو اّيناث .دعبن نأ ىلإ وعدي ام كانه حبصأ انهو «ةانقلا نم ةبرقم ىلع ريطت ىتلا
 ۱۹۷۲ ويلوي ۱۹ ىف هل ةرئاط طاقسإبو .نئامكلا ماظن ىلإ ةدوعلا ررقت .۱۹۷۲ وينوي

 ةفاسم ىلع ةانقلا قرش متي ىبيردتلا هطاشن حبصأو ءاًمامت عجارتو فوخلا ودعلا باتنا
 اًيعوبسأ نيترم ىلع رصتقا دقف هعالطتسا امأ.لقألا ىلع ةانقلا نم وليك ۵۰ نع لقتال
 ام حوارتت ةعرسبو «رثكأ وأ ةانقلا قرش مک ۲۵-۳۰ ةفاسم يلعو رثكألا ىلع ةثالث وأ
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 ىلع رمتساو «مک ۱۲-۱۵ نم تاعافترا ىلعو ةعاس /رتم وليك ۱۵۰۰ و ۱۳۰۰ نیب

 .ةليوط ةدم كلذ

 مايقلل اهذيفنت ىرجي ىتلا تاريضحتلا ءوض نو ۰۱۹۷۳ نم لوألا فصنلا لالخو

 : ىلإ فدهت تناكو ةثلاثلا عادخلا ةطخ ذيفنت انأدب «ةيموجهلا ةيلمعلاب

 مجحلا عم بسانتتل خيراوصلا طئاحل ةنوكم ا تاءاوللا ةدايق زكارم مجح ةدايز -أ

 اهمادختسا مت ةيلكيه ةدايقلا زكارم ءاشنإ مت كلذ ليبس ىفو ؛هطيطخت قبس ىذلا

 .ةيقيقح ةدايق زكارمك لمعتل عادخلا تاعورشم لالخ

 كلذو «ةمدخلا ماظنب ىمسي ام وهو ىمويلا خيراوصلا طئاح لمع بولسأ ءاغلإ -ب

 «ةمدخلا ةدمو هاجتالاو ددعلاو تيقوتلا فالتخا ىلع اهلك زكترت بيلاسأ عابتاب

 ةمدخ رييغت ءدب عم ىنورتكلإلا هعالطتسا زكري ناك ودعلا نأ ىلإ مجار كلذو ۱

 الو«ةينمز ةرتف لک ىف ةمدخلا تادحو نکامآ دیدحت نم هنكمي اممو «تادحولا

 - ىطمنلا انلمع بولسأ نم هفرعی ام ىلإ ةفاضالاب كلذبو ودعلا ةفرعم نأ كش

 اهتکسی یتح الوآ ةمدخلا تادحو ىلإ اههجویف ةيوجلا هتامجه طیطخت ىلع دعاسی
 .كلذ دعب لوجمو لوصیل

 یتح «یسدنما زیهجتلاو لکشلا ىف ةبباشتم  ةيلكيه وأ ةيقيقح عقاولا عيج لعج -ج
 ىدؤي ام ءاعیج امهنیب ةقرفتلا ىلع ةردقلا - اهيلإ مهیارتقا ءانثأ نورایطلا میطتسی ال

 ةدودح ةايح داجيإ عم «اهترثکل ةيلكيهلا عقاولا دض مهلاتقو مهدوهجم فازنتسا ىلإ

 .صاخ بولسآ قفو لمعت تادعمو دارفآ نم ةيلكيملا عقاولاب

 عضوب كلذو ةيلكيمل يلا عقاوملاب ةيمامألا عقاوملا لالتحا ءازإ ودعلا فرصت ةفرعم -د

 هباشت تایعون نمو مك 4 1 دعب ىلع عقت ىتلا ةكرعملا عقاوم ىف ةيلكيه تادعم

 «ذئتقو اًمامت ترولبت دق تناك ىتلا تايلمعلا ةطخ بسح البقتسم اهيف نوکیس ام

 كلذو ءالبقتسم اهلتحتس ىتلا بئاتكلا تايعون عم هباشتت راذنإ رادار ةزهجأ عفدو

 .ضرغلا كلذل عضو ةمدخ ماظنل اًمفو اهنم عاعشإلل

 ىتح ةفلتخملا هطاشن هجوأ نم ليكشتلا لخاد ىرجي امع فرعتلا نم ودعلا عنم -

 تمصلا ضرغب كلذو «ةيقطنم تاجاتنتسا ىأب مايقلا هيلع بعصلا نم لعجن
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 مادختساو ءاّيئاهن اهمادختسا رظحو ةيكلساللا تالصاوملا لئاسو ىلع لماكلا
 .اهذيفنت ىراجلا عادخلا ةطخ قيقحتل اًمزال ناك ام الإ ةيطخلا تالصاولا

 دارملا ةدايقلا زكارم وأ بئاتكلا عقاوم ىلع فرعتلاو لالدتسالا نم ودعلا عنم -و
 طقنك ودعلا اهذختي ىتلاو ءاض ةرواجملا ةريهشلا ضارغألا مدهب كلذو ءاهتمجاهم
 .اهمده رذعت ةلاح ىف اهئافخإ وأ اهملاعم ريغتت وأ ضارغأ ىلإ لوصولل داشرإ

 تاكرحت هيف ىرجي ناك ىذلا تقولا و «ةئلاثلا عادخلا ةطخ ذيفنت ءدب ىدأ
 19177 سرام لالخ مخض ىبيردت عورشمب اهمايقل ةهبجلا هاجت ةيربلا تاليكشتلل
 دقلف ءودعلا بناج نم ريبك طاشن ىلإ - ةيموجما ةيلمعلل تاريضحت نم متي ناك امو
 طاشنلا اذه لالخو اًيموي تارم ةدعل متي ناك ذإ .حضاو لكشب ىوجلا هعالطتسا طشن
 ةفاسم ىلع ريطي حبصأ ىتح قانقلا نم هبارتقاو ودعلا ةأرج ةدايز ظحول ىعالطتسالا
 كلذ نع هيلإ تلصو ىتلا تامولعلا ءازإ هنا لب «ةانقلا قرش مك ۲-۱۰ نيب حوارتت
 هتايطايتحا ءاعدتساب ودعلا ماق ةهبجلل ةكرحتملا تاليكشتلا مجحو ىبيردتلا عورشملا
 بجاولا نم حبصأ ةانقلا نم ودعلا بارتقا ءازإو - ءانيسم ىلإ اًريبك امسق اهنم عفدو

 ىوج قارتخاب ودعلا موقي نأ انيشخ دقف ءةانقلا نع اًديعب هعفد ىلع لمعلا ىرخأ ةرم

 ةرم اندع كلذ ءازإو «انبناج نم ىرخي امع ةقيقد تامولعم ىلع لوصحلا ةيغب ةهبجلل
 ىدحإب تقحل ىتلا رئاسخلا نم ناهذألا ىف قلعي ناك ال اًرظنو «نئامكلا ماظن ىلإ ىرخأ

 ىلإ ةلوكوملا ةمهلاب تميق اذإ ةبيهر رئاسخ یهو ايروس ىف ودعلل تبصن ىتلا نئامكلا
 راركت نم اًقوخو «عيمجلا نم لوبقم ريغ نئامکلا مادختسا عوضوم حبصأ - نيمكلا
 حلفت لو «نيمكلل ةياقولا ريفوت ضرغب مدختسملا بولسألا انريغ ايروس ىف ثدح ام
 ديدشلا رذحلل ودعلل ةرئاط ىأ طاقسإ ىلإ رهشأ ةثالث لالخ تعضو ىتلا نئاکلا
 امأ روبع دنع ةيتوصلا قوف تاعرسلا مادختسا ىلإو الوأ هناريط ىف ودعلا هعبتا ىذلا
 ىدحإ نأب ساسحإلا درجمب ءانيس لخاد ىلإ ةروانملاب همايق ىلإ ةفاضإلاب ءاّيناث ةانقلا
 .هعم كابتشالا ف تأدب خيراوصلا بئاتك

 تذغأو موي دعب اًموي دادزت ةيموجه لا ةيلمعلل تادادعتسالا تناك ۱۹۷۳ ويلوي ىف
 ىلع ةانقلا برغ اهؤانب مت ىتلا تابابدلا بطاصم تكشوأ دقو ءاًمامت حضتت اهحمالم
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 لمعلاو ءاهتنالا ىلع رخآلا وه كشوأ موجما ةقطنمل ىسدنهلا زيهجتلاو ءامامت ءاهتنالا

 هتباقرو ودعلا نيعأ نع اًديعب كلذ لك متي نأ یرورضلا نم ناكو ءاّرابو ایل هيف ريسي

 تادحولا نم ديدعلا عفديس - ةيموجهلا ةيلمعلل عوضوملا طيطختلل اقفو - ةصاخو

 ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا تبلط انهو «ةلبقلا ةرتفلا لالخ ةهبجلا ىلإ تاليكشتلاو

 هعنم امك مک ٠١ ةفاسمل ةانقلا قرش عالطتسالا نم ودعلا عنم ىوجلا عافدلا ةدايق نم

 ةطخلا عضول لا تاميلعتلا كلت تلسرأ دقو «قرشلا ةاجتا ىف قارتخا ىأب مايقلا نم

 كلذ قيقحتل ةمزاللا

 ا و ما ل

 نم مك ۲-۸ ةفاسم ىلع عقت ىتلا عقاوملا كلت ةيمامألا عقاولا لالتحا نأ دعب |یف

 ةانقلا لعجي ام «ءانيس لخاد ريمدتلا ىلع خيراوصلا طئاح ةردق ةدايز ىنعي انإ- ةانقلا

 ةيوجلا تاوقلا نع اًماَمت لزعمب اهلك ةبيرقلا ةيكيتكتلا تايطايتحالاو فيلراب طو

 اهلعجي ةانقلا قرش مك ۲۰ ةفاسم نم لقأ ىلإ ةيوجلا تاوقلا بارتقاف «ةيليئارسإلا

 ودعلا لباقي م اذلو ؛خيراوصلا نارينل اما اهضرعیو خیراوصلا ريمدت قطانم لخدت

 .اًمامت اذه نيردقم اتكو - حايترالاب لمعلا اذه

 : ىتآلا بولطملا قيقحتل ةطخلا عضو دنع تيأر دقل

 ايقيقح الالتحا ةطخلا عقاوم لالبتحاب كلذو «ةلبقملا ةيموجملا ةكرعملا مدخن نأ -أ

 .نآلا نم رظنملا اذه ىلع ودعلا دوعتي ىك بئاتكلاب

 اذه نأ دقتعي هلعجي امنإو «ةلبقم تايلمع' لامتحا ىأ ودعلا لمعلا اذه ىطعي الأ -ب
 كلذ لبق ةيفتخملا نئامكلا مادختسا نم الدبف «نئامكلا بيلاسأ نم ديدج لكش

 .ةفوشكملا نئاكلا مدختسن انحبصأ

 «عوقولا ةكيشو ةيموجه تايلمعل ةمدقم هنأب ودعلل لالتحالا اذه یحوی الأ -ج

 ون تو لا «عقاولا نم دودحم ردق لالتحاب كلذو

 .عقاوملا هذه مظعم
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 هترطيس ىلع رثؤيس عقاوملا هذه انلالتحا نأ ىلإ نطفي نأ ودعلا ىلع بجاولا نم ناك

 هنم رثكأ انك اننأ وأ اًنافتلا اهرعي مل ةقثلا طرفل هنكلو «فيلراب طخو ةانقلا قوف ةيوجلا

 تدأ دقلو .قالطنالاب ةنخاسلا بيلاسألل حمسن مو ةيبلس بيلاسأب هانشوانف ًءاكذ

 ال ةفاسم ىلع ريطي حبصأو «ةانقلا نع ودعلا داعتبا ىلإ انتدحول ةديدجلا عاضوألا

 انبئاتك تناك كلذ نم لقأ برتقي نأ ودعلا لواح املکو .ةانقلا قرش مك ۳۰ نع لقت

 قيقحت نع ةمالسلا اًرثؤم ءانيس لخاد ىلإ ريطي هلعجت صاخ بولسأب هلماعت ةيمامألا

 نأ لبقي ال انودعف «لوطی نل لمعلا نم بولسألا اذه نأ انريدقت ناك دقل تمهلا

 .؟ ةرظتنملا تالاتحالا ام نكلو «هئايربكو هتسرطغ نم اًئيش دحأ صقنی

 ةروص ىف لعفلا در نوكي دقو «ودعلا بناج نم لعف در كانه نأ انعقوت ناك دقل

 كلت ءةيمامألا تادحولا ةمجاهم وأ ءاهيف ىرجي ام ىلع فرعتلل لاتقلا ةهبجل قارتحا

 لعفلا در نأ انريدقت ناكو «ةانقلا قرش ىعالطتسالا هطاشن نم دحت ىتلا تادحولا

 عاضوأ نع ودعلا ىدل ةيمويلا تامولعملا سفن ىلع رثأ نم كلذ ىف امل اًريثك رخأتی نل

 هفلخو فيلراب طخ ىف ةدوجوملا هتاوق ىلع ىونعم ريثأت نم امام ىلإ ةفاضإلاب ءانتاوق
 ودعلا طاشنأدب ۱۹۷۳/۷ /۱۸ موي یفف «هانرظتنا ىذلا لعفلا در رخأتي مو «ةرشابم

 تعسو) «ةانقلا نم اًرتم وليك 8۰ ةفاسم ىلع اقرش هطاشن رصحناو ةانقلا قرش اخابص

 طسو نم تبرتقا «جاريمو موتناف تارثاط ٤ ددعب عالطتسا ةعلطب ودعلا ماق ۷
 لامشلا هاجتا ىف ةانقلا ءاذحب ترم مث ءردس سأر ىلإ ةهجتم مک ۱۳ عافترا ىلع ءانیس

 ودعلا أدب ةيمامألا تادحولا عاضوآ دیکأت دعبو لیلقب اهدجو .مک ۳۰ ةفاسم ىلع

 ىف تبرتقا تارئاط ۸ ددعب ةديدج عالطتسا ةعلطب ماقف «ةيلعفلا درلا ةطخ ذيفنت ىف

 الاش تهجتا مث .تاریحبلا ةقطنم ىلإ ءانيس طسو نم مک ۷ عافترا ىلع نیتعومج
 تافاسم ىلع ةديدع فادهأ ترهظ هسفن تقولا ىفو «ةانقلا قرش مك ٠١ ةفاسم ىلع

 ١١ نيب اهتوق حوارتت ىأ ؛ةعومجم فادهأ ۸ اهتلمج ىف تغلب مک ۲۵-۰ نيب حوارتت

 ۱ .ةرئاط ۳۲-

 ةيوجلا تالظلا روهظ نکلو .ودعلا عم ةيمامألا انتادحو كبتشت نأ نکملا نم ناك

 «ةعلطلا هذه ءارو نم ودعلا هرمضی ام ىل حضوآ ةفاثكب ةينورتکلالا ةقاعالا مادختساو

 هر -



 ٤ اهنم لك فادهألا نم ةعومجم ترهظ نأ ثبل اف ءليلق نمز دعب كلذ دكأت دقو
 ىغبي ودعلا ناك دقل ةيليع|س الا هاجت ةيلاع ةعرسب برتقت «مك ۷ عافترا ىلع تارئاط

 مامأ هرورم دنع هيلع حتفلا ىلع اهرابجإو تادحؤلا عقاوم ديكأت دعب - كلذ ءارو نم

 ةطساوب كلذو كيارش خيراوصلاب اهبرضل ةلهس ةسيرف عقت اهلعجي ام «ةيليعامسإلا
 ىلع «مك ۷ عافترا ىلع ةيلاع ةعرسب ريطت ىتلاو ءانیس طسو نم ةبرتقملا فادهألا

 «ةيمامألا انتادحو ةمجاهم ىف قرشلا ىف ةدوجولا ةديدعلا ةيوجلا تالظملا اهنواعت نأ

 هتطخ تلشف «حاجنلا ىف لمأ ىأ ودعلل حتي مل ودعلا لامعأل ميلسلا انريدقت نكلو

 اف ططخ ىتلا عدرلا وأ ماقتنالا ةطخخ تلشفو «ةرئاط ۳۹-۰۰ نيب ال صصخ ىتلا

 ال هنأ ودعلا دجو طيطختلا اذه لشفبو ۰۷/۱۸ ىلإ ۷/۱۰ نم ةرتفلا ىف محتل ودعلا

 نأ هيلع ناكو بولسألا اذه لثمب هعم كابتشالا ىلع ةيمامألا تادحولا رابجإل ليبس

 رثكأ وأ عاطق ىف لاتقلا ةهبحجل قارتخاب مايقلا ىوس همامأ نكي لو هرخآ اًبولسأ راتخي

 ةليوط ةينمز ةرتفل دجاوتي ال ىتح «دودح قمعل قارتخالا نوكي نأ ىلع ءعاطق نم

 اذج ةضفخنم تاعافترا ىلع كلذ متي نأ ىلع خیراوصلا تادحو نارين ريثأت تحت

 اندجو دقلو .كلذب ودعلل حمسن الأ انيلع ناكف ءاهيف ناريطلل ةيدوألا لالغتسا عم

 نكامأ تددح نأ ناكو ءبولسألا اذه دض فوقولل لثمألا لا ۷ ماس خيراوص.ىف

 تذحخأ ىتلا ۷ ماس تادحو ةطساوب اهلفق متو «ةهجاوملا لوط ىلع ةلمتحملا قارتخالا

 تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملاك .ىرخألا ةحلسألا عم قيثو نواعت ىف اهعاضوأ

 .وج - ضرأ خيراوصلا تادحوو

 ءازإ هنكلو .مك ۲۵ نم لقأ تافاسمل ةانقلا نم بارتقالا كلذ دعب ودعلا لواحي لو

 بارتقالا یرورضلا نم هنأ ىأر ةيموجملا ةيلمعلل تاريضحت نم ةهبجلا ىف ىرجيام

 تامولعملا كلت ءانتاوق عاضوأو طاشن ىلع فرعتي ىتح ةهبجلل ةروص ىلع لوصحلل

 .موجهلل ىبيرقتلا تيقوتلا ديدحت نم هنكمتو انتاوق اياون ةفرعمب اهالخ نم هنكمت ىتلا

 ةيلاع تاعافترا ىلع ةيعالطتسا تاعلط ذيفنتب ودعلا أدب دقل ؟ كلذ مت فيك نكلو

 رثكأ بارتقالاب ودعلل حمست تاعافترالا هذه لثمو «مك ۱٩ و ۱۷ نيب ام حوارتت اًدج

 ةيمام الا تادحولا نکمتت نأ نود ةانقلا قرش مک ۱۲ ةفاسم یتح كلذو ةانقلا نم
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 نع اهيلع لوصحلا نم ودعلا نكمت ىتلا ةينفلا تامولعملل ناك دقو «هعم كابتشالا نم

 ىلع اهريمدت ةقطنم لكشو صئاصخو «لدعم ۲ ماس خيراوصلا تادحو صئاصخ

 اذه لثم مادختسا نم ودعلا نكمتي نأ ىف رثأ - ۱۹۲۷ ةميزه رثإ ةفلتخملا تاعافترالا
 .حجانلا بولسألا

 هل رسيي ىلاعلا عافترالا ىلع عالطتسالاب همايق نأ ةقيقح بارتقالا اذه انجعزي مل

 متي ىتلا قطانملا قمع داز عافترالا داز لكف «ىلوألا نم اّقمع رثكأ قطانم ريوصت
 ۳۰-۱۵۰ اًدج ضفخنم عافترا ىلع قارتخا ىأ متي نأ ىشخن انك اننكلو - اهريوصت
 ىأ فشکل انماتها لك ىلون انك لب «عدخنن مل اننكلو «عالطتسالا اذه رتس تحت اّرتم

 لماعتلاب ةمئاق تادحو كانه تناك امكف «قارتخالاو للستلا لواحتو ودعلل تارئاط
 تادحو كانه تناك كلذب اه ةصرفلا تحنس ول اهريمدتل عالطتسالا تارئاط عم

 .اًروف هعم لماعتلل للست ىأ نع ثحبلاب موقت ىرخأ
 ىتلا تاعلطلا كلت «ةريثكلا ةيداعملا ةيعالطتسالا تاعلطلا هذه نم اندفتسا دقل

 مهناريط مغر ودعلا ىرايط نأ اهنم اندفتسا ام لضفأ ناكو «سطسغأ رهش لالخ تمت
 ۲ ماس خيراوصلا ريمدت قطاتم صئاصخب مهماملإ مغرو قهاشلا عافترالا اذه ىلع
 ةيعادخلا بيلاسألاب مهعم لماعتلا دنع امام مهباتني علها ناك ءاّمامت اهنوفرعي ىتلا لدعم
 هنازتا ودعلا دقفنل ةلبقملا انتكرعم ىف علما اذه نم ديفتسن نأ انيلع ناك دقو ؛ةفلتخملا
 لاونملا كلذ ىلع لاحلا رمتساو «هدی نم ةأدابملا عازتنا ناضل .كلذ نكمأ املك اًركبم
 «موی دعب اًموي دادزت لب ءاهقيرط ذخأت ةكرعملل تادادعتسالاو ربمتبس رهش لوط
 .لاتقلا ةهبج ىلإ ةيفلخلا اهزكرمت قطانم نم عفدت ةيموجه لا ةيلمعلل ةصصخملا تاوقلاو

 (ةكرعملا عقوم) ةيمامألا عقاوملا انتادحو ضعب تلتحا دقو انيلع بجاولا نم ناك

 ضرغب یه له تادحولا هذه ةمهم نم كش ىف هلعجنو «یرخآ ةرم ..دعلا عدخن نأ
 لاتقلا ةهبج قارتخا نم ودعلا عنم ضرغب وأ ةانقلا نم ةبرقم ىلع عالطةسالا نم هعنم
 عضو كلذ ليبس ىفو ؟ مويلا كلذل فلخلا ىف هدادعإ ىرجي ام ىلع فرعتلا ةلواحمل

 ةرظتنملا تالامتحالا عيمج اهيف ىعور «ةروانملل ةطخ ةمهملا ذيفنتب ةمئاقلا تادحولل

 نم هعنم ىف ةديدشلا انتبغر ةطخلا هذه ذيفنت لالخ نم ودعلل رهظأ ام «ةديعبلاو ةبيرقلا
 .هنع هيفخن نأ اندرأ ام وهو «قارتخالا سيلو عالطتسالا
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 نساخسا بابلا





 رشع ىناثلا لصفلا

 ۷۳ ربوتكأ ةكرعمل ريضحتلا

 ةكرعملل ريضحتلا لاکتسا

 ةيروهمج ضفر ذنم لبق نم هحيضوت قبس ىذلا خيراوصلا طئاح دادعإ ناك دقل
 زيهجتو دادعإ ةيلمع الإ وه ام ۷۳ رمتبس رهش ىتح رانلا فقو ديدجت ةيبرعلا رصم
 «هعابتا بجي ىذلا بولسألا وه كلذ نوكي نأ ىرورضلا نم ناكو «لاتقلل رمتسم
 ةرمتسم ةفصب اهمعدي ةيوق ةيوج ةوق كلتمي «صرفلل زا ءأدهي ال ودع انمامأف
 هعم لاتقلل ىعقوتف اذل ؛ملاعلا مامأ اهتاردقبو اهب ىهابتي .دادعإ مظعأ .لاتقلل اهدعيو
 عضي انالك ناك دقل . .اًيناث هتوذج دتشت ىتح اليلق أدب داكي ام «ةمئاد ةفصب ارظتنم ناك
 اندادعتسا ناك دقل . هحاجن نم دحلل هعاضوأو هطاشن ىلع فرعتلل هتبقارم تحت رخآلا

 اذه ىدأ دقل .انتظقي ىدمب هراعشإو هحاجن نمدحلل اًبولسأ الإ وه ام لاتقلل مئادلا
 نم ةعاس ۷٠٠١-٠٠٠٠١ نيب حوارتی ام غلب تادعملل ريبك كالهتسا ىلإ دادعتسالا
 .ةدعم ىأ رمع

 حبصأ ام نیش كانه نأ قفألا ىف رهظ یتح ۷۳ ربمتبس رهش فصتنم برتقی دكي م
 رماوأ ىأ رودص مدع مغرو ؛ديدشلا متكتلا مغرو «ةكرعملل ةبسنلاب عوقولا كيشو
 اًئيش كانه نأب امامت اًعنتتم تنك ینناف تقولا كلذ ىتح ةيموجشا ةيلمعلاب صتخي |ميف
 نم كرحتلاب تادحولا نم ديدعل رماوألا رودص دعب ةصاخو ثودخا بيرق ام
 ناك كلذ ءازإو ۰۷۳ ربمتبس ٠١ موي نم اًرابتعا ةيناديملا شويجلا قطانم ىلإ ةرهاقلا
 دادعتسا متأ ىلع نوكن ىتح «لاتقلل ةيرورض تاريضحت ىأ ءابنإ ىف عارسإلا تم دبال

 ااا



 ىلإ تادحولا نم ريثك كرحت نم ىرجي ام ءازإو ودعلا اهب موقي ةثجافم لامعأ ىأ ةاقالل

 نم ةيلاخ ىلاتقلا دادعتسالا ذيفنتو رماوألا رادصإ ةلحرم نوكت یتحو «لاتقلا ةهبج

 تعضو ءأدبت امدنع ةكرعملا ىلع رثألا هل نوكيس اههيلك نأ ذإ قاهرإ وأ تاديقعت ىأ

 ربمتبس ۳۰ لبق ةبولطملا لامعألا عيمج ءاهنإ ىطيطخت ىف تررقو كلذ لك ىرابتعا ىف
1۳ 

 تددحو «ىحاونلا عيمج نم خیراوصلا طئاح عاضوأ ةساردب تمق كلذ ءوض ىفو

 بجي یتلاو تاعوضولا هذه مهآ ناکو «متت نأ بجي ىتلا لایعألاو تاعوضولا

 ةرطيسلا لوقعلا كلت «ةدايقلا زکارل ةيلاعلا ةظقیلا وه ىروفلا ذيفنتلا عضوماهعضو

 ةبقارم نم جتانلا قاهر ال ارظنو «ةيعفدملاو رادارلاو خیراوصلا تادحو لمع ىلع

 مالظ لاو «ةيوهتلا ءوس بناجب تادحولل رماوألا رادصاو «ةقدب ىوجلا فقولا

 ةظني یاتلابو اًمامت اهتظقی ناضل طقف مقطألا لمعت نأ تررق زکارلا هيف لمعت یذلا

 «تقولا كلذ نم ازابتعا ةمزال تناك ةظقيلا هذه نأ كش الو ءاهدؤقت ىتلا تادحولا

 بسح ةهيجلل اهعفد أدب ةيموجملا ةيلمعلل ةصصخملا تاليكشتلاو تادحولا نأل |رظن

 ةيكيناكيم ةاشمو ةعردم تادحو هعفد مت ام نيب نمو ءاش عوضولاو ىنمزلا لودجلا

 ینالتل ةفلتخم تاتيقوت ىف اهتدايق زكارمل اهالتحا متي نأ تررف امك .خلإ ا نيسدنهمو

 .ةقيقد ةبقارم ماظنلا اذه تبقارو دادعتسالاو ةظقيلا ةلسلس ى ةفيعض ةقلح دوجو

 نم ردص اع ءىش ىأ ةقرفلا ةدايق ف دحأ فرعي ال نأ تررق ةيرسلل اًنضو

 ءاسؤرلل ىنم ردصت رماوأ ةئيه ىلعو ؛ءوده ىف ةكرعملل ريضحتلا متي نأ ىلع تاهيجوت

 دادعتسا لامکتسال اهمامتإ ضورفملا نم لامعأ اهنأ ساسأ ىلع ةرسابم نيينعملا ةداقلاو

 اهمامتإ بولطملا لامعألا ضعبب تظفتحاو «لبقتسملا ف بشنت دق تايلمع ىأل ةقرفلا

 ايس نوكت ال ىتح رخأتم تقو ىلإ زاجنإ نود ةرشابم ةيموجم ا ةطخلا مدخت ىتلاو

 لب «ةقرفلاب ءاسژرلا لكل ىرماوأ ردصأ م عادخلا ىف اًناعمإو ءاّركبم اناياون فشكل

 ىلع مهنم لكب تعمتجاو ءاسژرلا نم مهريغ نود نييساسألا ءاسؤرلا كلذل ترتخا

 تيقوت هل تددحو «هنم ةبولطملا لابعألا ءابنإ هنم تبلطو یتایلعت هتيطعأو «دارفنا

 دادعتسالا تامزلتسم نم اهنأ ىوس بابسأ ىأ ءادبإ نود كلذو.لمع لك نم ءاهتنالا
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 ىلع ةيراجلا لامعألا ذيفنت بقارأ نأ ليكشتلل دئاقك ىبجاو نم تيأر كلذ دعب .لاتقلل

 ةيعفدملا جاوفأو خيراوصلا ةيولأ تادايق ىلع رورلاب كلذ نرقأ نأو ءىسفنب ضرألا

 امو اهنم بولطم وه مب اهريكذتو «لمعلل ةيوق ةعفد اهئاطعإل رادارلا جاوفأو ط /م
 طاقنلا ضعب ديكأتل خيراوصلا بئاتك ىلع رورملا اذكو «لامعأ نم اهتاعاطق ىف متيس
 ودعلا لئاسو ىلع بلغتلا بولسأو «هب كابتشالا ةيفيكو «هبولسأو ودعلا نع ةمهملا

 ةءافكلا ىوتسم ىلع فوقولا لوألا نارمأ كلذ ىف ىنودحي ءاهركذ قبس ىتلا ةفلتخلا
 لالخ اهل ةبعصلا ماهملا دانسإ نكمي ىتلا تادحولا ةفرعم ناكمإل تادحولل ةيلاتقلا
 ودعلل ةيسفنلا برحلا دض مهنيصحتل ةيونعم ةعرج دارفألا ءاطعإل اًيتاثو ةکرعلا

 اًركذم مهسوفن ىف نطولاو هللا ليبس ىف داهشتسالا بحو لاتقلا ىلع رارصإلا ثبلو
 .قرشلا مهلبقتسمو ةيضاملا مهداجأب مهايإ

 لامعألا مهأ ةعجارم

 كلت وأ اهتحص نم دكأتلل اهتعجارم بولطملا لامعألا نم ديدعلا كانه ناك دقل
 ناكو «ةريثك ةبولطملا لامعألا تناك .ةكرعملل تادحولا زيهجتل اهزاجنإ بولطلا
 نكلو «ذیفتتلاو ةعجارملل ءاسؤرلل لامعألا نم اًريثك تكرت دقل .ادودحم رسیتلا تقولا
 نأ نم ةياهنلا ف دكأتلل ىسفنب اهعجارأ نأ بجي ىتلا تاعوضوملا ضعب كانه تناك
 نأ هنكمي ىتح مكحملا سناجتلاؤ ةيلاعلا ةيلاتقلا ةءافكلا ىوتسم ىلع هلك ليكشتلا
 .ةكرعملا ف حاجنب هماهم ققحي

 نأ قبس ىتلا ةنمزألا ىف ةروانملا مامتإ ىلع تادحولا ةردق نم دكأتلا ناك دقل
 اذل ؛هنم دكأتلاو هتعجارم بجي لمع لوأ طيطختلا مت اهساسأ ىلع ىتلاو اهتققح

 ىتشهد تناك مكلو ءاًيئاجف ةروانملاب مايقلاب بئاتكلا ضعب ىلإ ىرماوأ تردصأ
 «لبق نم اهيلإ لصو ىتلا ةيسايقلا ةنمزألا ىدعت اهنم اًريبك اًددع نأ تدجو امدنع
 ميلعتلا بتك ىف وه مب تسيق اذإ ةزاتم ربتعت ةروانملا اهيف اومتأ ىتلا ةنمزألا نأ ةقيقح
 رظتنملا تابوعصلل اًرظن بولطملا ىوتسملا نود ربتعت ةرظتتملا انتكرعم ءوض یفابنآ الا
 ةفاضإلاب ءفنع نم ةكرعملا هب مسقت نأ رظتنی ال اًرظن ءاهلمع دنع تادحولا اهلباقت نأ
 كلذ قيقحتلو «ةانقلا قرش اهلمع دنع تادحولا اهلباقت نأ رظتنلا تابوعصلا ىلإ
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 بيردتلا نم عونلا اذهو «ةروانملا ىلع تادحولا بيردتل ةينمز ةطخ عضو تأدب

 ال هيلع بيردتلاو «ةيعافدلا ةطخلا تامزلتسم نمو ةيموجهلا ةطخلا تامزلتسم نم

 تاءاوللا بيردتلا ف تكرشأ اياونلا ءافخإ ىف اًناعمإو «ةلبقملا اياونلا ةفرعم ىلإ ىدؤي

 تاءاوللا كلت «ةانقلا برغ اهعاضوأ لظتس ىتلاو «ةانقلا ىلع رباعملا ةياقول ةصصخملا

 ءودعلا طغض نع ةديعبو ةلهس قرط ىلع متتس األ :ةدودحم اهتروانم ربتعت یتلا

 عيمج هب عتمتت تناك ىذلا ىلاعلا طابضنالا ىدأ دقل ذيفنتلا ف تادحولا تأدب العفو

 تادحولا ةيبلاغ لوصو ىلإ مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسلا مظعب مهساسحإ عم تادحولا

 .ىرخأ ةرم ةروانلا ىلع بيردتلا راركت عدتسي مل ام ةعرسب ةيسايقلا ةنمزألا ىلإ

 تبلط العفو «هتعجارم بجي ىذلا ىناثلا عوضوملا ىه تايلمعلا ةطخ تناك

 عم تمقو «ةفلتخم قئاثوو طئارخ نم اهتالمتشم و ةطخلا ترضحأو تايلمعلا ةطخ

 مءالتتل اهيلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ مت العفو ءاهتعجارمب ةقرفلاب تايلمعلا سيئر

 نع دعبي ةقرفلا لاتق ليكشت ناك امدنع تعضو ةيلاحلا ةطخلاف .ةيلاحلا ةقرفلا عاضوأو

 ۰۱۹۷۳ ویلوی نم ةقرفلا اهب ةمئاقلا ةمهملل اًرظنو نآلا اهنكلو مک ۱۸ ةفاسمب ةانقلا

 «مك ۲-۸ نيب حاورتت ةفاسمب تاعاطقلا ضعب ىف ةانقلا نع دعبي اهلاتق ليكشت حبصأ

 .ةانقلا نم مك ۱۸ و ۱۲ نيبام حوارتت ةفاسمب دعبي ىرخألا تاعاطقلا ضعب فو

 ىف اًناعمإ الإ كلذ ناك امو «ةديدجلا ةطخلا لمع مامتإ نی تاليدعتلا هذهب تظفتحاو

 .دادعتسالاب هساسحإ ةلاحنىف ةيئاقو ةيوج ةبرضب ودعلا مايق لامتحا ناك الو «ةيرسلا

 ةيعافدلا ةطخلا نم ال ديكأتلا اضیآ تيأر ءاهطابحإ ضرغب كلذو ةيموجملا ةيلمعلل
 ةداعإ ةطخ كانه ناك نكلو ةذفنمو عيمجلل ةفورعم ةطخلا هذه تناك دقف ۰

 ترطخأ.اًدحأ اهيلع علطأ لو ىسفنب اهتعضوو ودعلل ةيئاقولا ةبرضلا ةلباقمل عيمجت
 لحارم ثالث لمشت انومضم ىف ةطخلا هذه تناكو «ىوجلا عافدلا تاوق ةدايق اهب

 ةنماثلا ةقرفلا عيمجت ةداعإل ةرسيتملا مايألا ددع ىلع اهنم ةلحرم لك ذيفنت فقوتيو

 .ودعلا ةلباقمل (ىوج عافد)

 : ىلإ فدهت عيمجتلا ةداعإ ةطخ تناك دقل

 .اًعم اهفصقل ضرعتلا ةجردل تادحولا زواجت عنم أ

- ۲۲۷۹۰ 



 وأ اهتماقإ ءانثأ ىف ءاوس .لبانقلاب اهمجاهو ودعلا اهتفرع ىتلا عقاوملا لالتحا عنم-ب
 .هتمهم بيعصت ضرغب اهلالتحا ءانثأ ىف وأ اهتماقإ دعب

 ىأ دص ىف ةلدابتملا ةنواعملا ناكمإل ءاهضعبو تاءاوللا نيب لضفأ كسامت قلخ .ج

 .اهادحإ ىلع ىوج موجه

 اًرداق ذئتقو ليكشتلا هيلع ىذلا عيمجتلا نوكي نأ ضورفلا : لئاس لءاستي دقو
 نأ عقاولا ؟ ىرخأ ةطخ كانه نوكت اذاملف ۰۲۰۰ ةيعافدلا ةطفلا بلاطم قيقحت ىلع
 ناف «ودعلل مت ىذلا عادخلا مغرو «ةيعافدلا ةطخلا مدخي ناك تاقوألا عيمج ىف عيمجتلا

 «فازنتسالا برح لالخ امل هتمجاهم قباس نم ودعلا اهفرعيو ةلتحم تناك عقاوم كانه
 لبانقلا لمحت ىلع ةرداق اهنأ ىأ ,نیصحتلا ةماتلا عاونألا نم عقاولا هذه تناك دقو
 ةبرجتلا لخدت مل یهف «ةدودحم عنصلا ةقبسلا عقاولا ىف انتقث تناكو ءلطر ۱۰۰۰ ةنز

 «ضرأ /وج خياروصلل ىؤس ةياقو ىطعت الأ ضورفلا ناك ةيرظنلا ةهجولا نمو ءدعب
 مهلعجي ام نيرايطلا ةمهم بيعصت ليبسم ىف ةياقولاو نيصحتلاب ترصاق ةطخلا هذهبو
 نأل  ططخت وأ رايط ىأ هديري ال ام اذمو عقاولا ةمجاهم ىف لوطأ تقو ىلإ نوجاتحي
 .هريمدت لامتحا ةدايز ىلاتلابو «نارينلل هضرعت نمز ةدايز كلذ ىنعم

 «ةياغلل اًيويح ناكو «ثلاثلا عوضوم لا وه ةقرفلل یسدنما زيهجتلا عوضوم ناك

 ةعجارم ىفو هدارفألاو تادعملل ةياقولا ريفوتو ةكرعملل عقاوملا دادعإ فقوتي هيلعف
 ىدمو لالتحالل اهيتحالص ىدم ةفرعمل اهلك ةكرعملا عقاوم ةسارد مت عوضولا اذه
 فقومو ةيلكيه لا عقاوملا فقوم ةعجارم مت امك «ةفلتخلا ودعلا لئاسو دض ةياقولا
 ديدحت مت ةعجارلا هذه ءوض ىفو «ةيلكيه وأ ةيلدابت وأ ةيقيقح ةاوملا عيمج ىف ءاطخألا

 .نييركسعلا نيسدنهملا عرف سيئر عم ةبولطملا لامعألا مجح
 كلذل اًعبتو «ةيفاك ريغ لمعلل ةرسيتملا نيسدنهملا تادحو نأ دجو ددحت ام ءوض ىفو

 نيسدنهملا تادحو ددع ءوض ىف ةبولطملا لامعألل ةيقبسأ ءاطعإ ىرورضلا نم ناك

 ربمتبس ۲۲ ىلإ ربمتبس لوأ نم ةرتفلا لالخ نيسدنهملا تادحو تماق العفو «ةدوجوملا
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 5 ايام تلمش لامعألا نم ريبك مجحب ۳

 مغل ۰ ماغلأ صر

 ۳ ۰ تاناسرخ حالصا

 تاعقرفم مجک ۰ تکلهتسا فسن لاعآ

 ةعاس / رزودلب ۰ یواست مدرو رفح لامعأ

 لمر ةراکیش ۰ تايسكت ةماقإ

 ةبولطملا لامعألا ضعب ليجأت ةيفاك نيسدنهم تادحو دوجو مدع ىلع بترت دقل

 ق ةقرفلا هب معدت ىذلا نييركسع نيسدنهم ١١ ءاوللا روضح نی ةيموجه ا ةيلمعلل
 ةيعرفلا هتادحو تعضو ۰۱۹۷۳ ربمتبس ۲١ موي ءاوللا تادحو لوصوبوو تايلمعلا

 عوضولا طيطختلل اقفو ىسدنملا زیهجتلا لاكتساب ماقو «ةقرفلا تاءاول ةدايق تحت

 ۷۳/۹/۲ موي نم ةدملا ىف تمت ىتلا لامعألا ةلمج تغلب دقو «ةدودحملا تایقبسألابو

 : ليام ۷۳/۱۰/۰ ىلإ

 غل 6 ماغلأ صر

 تاعقرفم مجک ۰ تکلهتسا فسن لابعأ

 ةعاس / رزودلب ۰ یواست مدرو رفح لابعأ

 لمر ةراکبش ۰ ۰ تایسکت ةماقإ

 نم تادعلا فقوم وه ةيمهألا نم اًريبك اّبناج لشمی یذلاو «عبارلا عوضولا ناك

 ددع ناك دقف «رايغلا عطق ةعجارمو لاتقلا ءانثآ اهتانوکم تابث نایضو اهتیحالص ةيحان

 كلذ ىلعو ؛اهلیغشت تاعاس تدعت ۳ ماس «لدعم ۲ ماس خیراوصلا بئاتک نم ریبک

 لاتقلا ءوض ىف تادعلا ةلاح نأ اندجوو «ةقرفلل نیسدنهلا ريبك عم فقولا تعجار

 نم دیدعلا مامتإ ىلإو اًيموي ةعاس ۲۰ ىلإ لصت دق ةليوط ةدل تادعملل لیغشت نم رظتنلا

 ةنايصلا متت نأ تررق اذلو ؛خیراوصلا بئاتک نم دیدعل حیرم ريغ فقوم تاروانلا

 تیلطو ءاقيقد اًطبض ققحي ب ينفلا تادعملا ةءافك عفرل هنيح ىف هانددح بولسأب ةزكرملا

 ام لك لذبب حالصإلا ىسدنهم تاعومجمل هرماوأ ىطعي نأ ةقرفلل نيسدنهملا ريبك نم

- ۲۳۸ 



 دوهجلا ىدأ دقلو .طبضلاو ءادألا ىف ىوتسم یلعآ ىلإ تادعملاب لوصولل مهتاقاط ىف

 اهرود ءادأ نم اهتنکم تادحولا نم ريبك ددعل ةيلاع ةيحالص ىلإ تادعملا ىف لذب ىذلا

 اذه «خیراوصلا نم ريثكلا لماوعلا نم اهريغ عم ترفوو ودعلا عم اهلا ىف عئارلا

 عبتا ام مغرلا ىلع ۲ ماس بئاتكل ةبسنلاب امأ «۳ ماس «لدعم ۲ ماس بئاتكل ةبسنلاب
 ىتلا ةءافكلاب ةكرعملا لالخ لمعلا ىلع اهتردق نم قثاو ريغ تنك ىننإف اهريغك اهعم

 ليطأ نأ اع بجاولا نم ناك اذلو ؛العف كلذ ةكرعملا تتبثأ دقو «ةكرعملا اهبلطتت

 روطت ءوض ىف اهمدختسال ةيلدابتلا لول ا ىف ركفأو ءاّركبم ةعوضوملا ةطخلا ىف رظنلا
 مدع نمو اهنم توكش دقلو «دئاق ىأ هلمحتی ال المح تناك دقل ةقيقح .ةرظتنملا ةكرعملا
 . 1917/7 رياني رهش لالخ ةرظتنملا ةكرعملا ىف لمعلا ىلع اهتردق

 انل اهاطعأ ةيزجم ريغ حالسلا نم ةقفص خيراوصلا بئاتك نم عونلا اذه ناك دقل
 تلذب دقلو ءودعلا لاتق ناكمإ نم اًمامت سأين انلعجتو انلهاك لقثتل ىتيفوسلا داحت الا
 مهتاقاط ىف ام لك لیبسلا اذه ىف تادحولا لاتق مقطأو حالصإلا ىسدنهم تاعومجم
 «ةكرعملا تماق نأ ىلإ مهرود اذه رمتساو «تادعملا ةءافک عفرل ةربخو ملعو دهج نم
 ` تادعملل ةينفلا ةءافكلا عوضول الا كتساو ءاهدعبو ةكرعملا لالخ مهرود مظاعت لب
 تابترملا لاكتساب ترمأو «رايغلا عطق فقوم ةساردب ةقرفلا ىسدنهم ريبك عم تمق
 ءاًئيس اهفقوم ربتعی ىتلا كلت ىأ ةجرحلا فانصألا ادع ۸۱۰۰ فانصألا عيمجل

 .اهبلطل ةبولطلا دادعالاو اهتايعون ديدحت نيسدنهملا ريبك نم تبلطو

 دمت ىتلا ةينفلا بئاتکلاف «ةريبكلا تالكشملا نم ةكرعملا ءانثأ خيراوصلاب دادمإلا ناك
 ام حوارتت تافاسمب لاتقلا ليكشت فلخ عقت ةكلهتسملا لدب خيراوصلاب لاتقلا ليكشت
 لامتحا عم ةفاسلا هذه دادزتس ةيموجا ةيلمعلا ذيفنت ىلإ لوحتلابو مک ۷۰ و ۵۰ نيب

 اهراوجب اوج ةلوقنم تاوق زاربا وأ اوج اهفصقب امإ بئاتکلا هذه ةمجاهمب ودعلا مايق
 یفو تارابتعالا كلت ءوض ىفو لمعلا نع اهفقوت ىلع لمعلا وأ بئاتکلا هذه ريمدتل
 .هعابتا بجاولا خيراوصلاب دادمإلا بولسأ تددح ةكرعملا تالامتحا ءوض

 بيردتلا ىوتسم ةعجارم وه ىنم ةعجارم ىلإ جاتحي ىذلا ريخألا عوضوملا ناك
 تعضو ىمامأ رسيتملا تقولا ءوض ىفو «ةيلاتقلا اهتاردق ىلع فرعتلل اهلك تادحاولل
 اهلمشي ىتلا تاعوضوملاو رابتخالا ةطخ ةقرفلاب ةيعفدلاو خيراوصلا سيئر عم
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 زيكرتلا بجي ىتلا طاقنلاو تارابتخالا مامتإب نیمئاقلا طابضلل تددح لب «رابتخالا

 «تارملا نم ديدعلا اهحرش ةداعإ كلذ ىعدتسا ولو اهب ماملإلا مامت نم ديكأتلاو اهيلع

 مادختسا فورظ تحت وأ ةينورتكلإلا ةقاعإلا فورظ تحت لاتقلا تاعوضوم ةصاخو

 سيئر نم تبلطو «ةروانملا فادهألا دض لاتقلا وأ ةفلتخملا دمخلا ةحلسأل ودعلا

 لصحتت ىتلا جئاتنلا نوكت ىتح اقيقدو اًيعقاو نوكي نأ ةقرفلاب ةيعفدملاو خيراوصلا

 اهيلع فقن ىتلا ضرألا ةبالص ىدم ةفرعم نكمي مث نمو ةيقيقح تادحولا اهيلع
 .ةكرعملا ءدب لبق

 ىوتسمو لب «تادحولل ةيلاتقلا ةءافكلا ىوتسم ىلإ نانئمطالا نكمأ اذه ءوض ىفو

 طابض مهو خيراوصلا ةبيتك بصع نوكت ىتلا تاصصختلا كلت ةمهملا تاصصختلا

 قاهرإلل اًرظنو «یرصبلاو ىنويزفيلتلا عبتتلاو ىنورتكلإلا عبتتلا دارفأو هیجوتلا
 تاشاشلا مامأ ةليوط تاعاس مهلمع ءارج نم عبتتلا لامع بيصي ىذلا یرصبلا

 ددعب انظفتحا وا ىف خوراصلاو ةرئاطلا ناكم ديدحتل مدختست تلا ةينورتكلإلا

 ناك لاتقلا ءانثأ زاتم ىوتسم ىلع اًدارفأ انل رفو امم «خیراوص ةبيتك لك ىف مهنم ريفو)

 هتدهاش ىذلا ةيليئارسإلا تارئاطلا نم ريبكلا ددعلا اذه ريمدت ىف لضفلا ربكأ مهلا .
 .ءانيس ضرأو ةانقلا ةقطنم

 ىلع تالكشملا نم ريثك لحو تاعوضولا نم ديدعلا زاجنإب ةقرفلا ىف ءاسؤرلا ماق

 ىرأ نأ تادحولا ىلع ىرورم دنع اًديعس تنك مكو ؛ىمويلا مهرورم لالخ ضرألا
 دهجلا نم ديزملا بلطأ مهعم يتاءاقل ىف تنك نإو رخ الا دعب اّموی مظاعتي دوهجملا
 أدب ۱۹۷۳ ربمتبس ۲۲ موي نم اًرابتعاو ءاهب نيمئاقلا لامعألا ىقاب ذيفنت ىف ةقدلاو

 .هب لومعملا طیطختلل اقفو لاتقلا ةلمح لاكتسا

 قوشو قبطم تمص ىف لمعي لكلا ءاّمامت ماري ام ىلع ريسي ءىش لك ناك اًمومعو
 بولطلا نزاوتلا ققحي ىذلا بولسألاب مامألل لمعلا ةلجع عفدل ريظنلا عطقنم

 . لي ايكشتلل

3 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 «لاتقلا تاییلعت تارادص])

 رودت ةلجعلا

 موي يفف عوقولا كيشو ام اًئيش كانه نأ حضو لیلقب ربمتبس رهش فصتنم دعب
 بلط روا اذه يفو «قرفلا ةداقل يوجلا عافدلا ةدايقب رغم دقع ۱۹۷۳ ربمتبس 4
 : ةيتالا قرفلا ةداق نم يوجلا عافدلا دئاق

 ٠ تاليكشتلا يف ةبولطلا لامعألا ءاهنال ةديازتم ةلجعب لمعلا -أ

 متي دقو ءطابحإ ةبرض وأ يوج قارتخاب همايق ةلاح يف ودعلا تالامتحا ديدحت -ب
 هتيلوئسم عاطق يف تالامتحالا هذه ةسارد ليكشت لك یلعو ءاّراهن وأ اليل كلذ

 ٠ تادحولا بيردت ىلع زيكرتلا -ج

 دض لمعللو ودعلا اهدعي ىتلا بيرختلا رصانع ددض ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا -د
 «ناكاتملاب» ىمستام يف رصانعلا هذهو «رادارلا عقاوم وا خيراوصلا بئاتك

 ٠ ةقرفلا ةداق ةطساوب يوجلا عافدلا قرف لخاد تالكشملا عيمج لح -۵

 ةحارص رشي | هنکلو «ليصافتلا نم ریثکلا تلمش يتلا تامیلعتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 انه نمو ثدحیس ام اًئيش كانه نأب يحوي هتامیلعتب ءاجام نأ الإ ةكرعملا ءدب برق ىلإ

 ٠ اليوط ضومغلا كلذ رمتسي مل نكلو ضومغلا وحن هجتي فقوملا حبصأ -
 ءاول اهمهأ (يوج عافد) ةئماثلا ةقرفلل ةمزاللا معدلا تادحو ضعب كانه ناك دقل

 يجايتحا ءازإو «ةيموجهلا ةيلمعلا ءانثأ ةقرفلا عم لمعيس يذلا نييركسعلا نيسدنهملا
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 «ءاوللا تادحو كرحت ةعرس تبلط ةكرعملل يسدنملا زيهجتلا تايلمع ضعب مامتإل

 قطانم ىلإ ءاوللا تادحو كرحت تبلط ةيعرفلا ءاوللا تادحو كرحت ءافخإ يف اًناعمإو

 مامتإ ردصلا كلذ يف تررقو «ءاوللا مادختسال ةعوضوملا ةطخلا بسح ةنيعم عمجت

 نم ةيقابلا ةدملا ءوض يف ءاوللا تادحو لوخد نأ يريدقت ناكو ءاليل تاكرحتلا عيمج

 نأ بجي يذلا جوازتلا مامتإ ىلإ ةفاضإلاب ةبولطلا لامعألا مامتإل اًيفاكر تعي ربمتبس رهش
 ٠ ةكرعملا حاجنل انهض ةيلمعلا لبق متي

 اًميجوت ةيبرحلا ريزو ىطعأ ةداقلل عسوم رمتؤم لالخو ۱۹۷۳ ربمتبس ۲۲ ينو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةفلتخملا هداعبأ نم فقوملل حرش دعبف برحلا عوقو برقب ديفي
 متذإ ؛يليئارسإلا ناريطلل ةدبعم تناك ايروس ىلع ةيوجلا ةكرعملا نأ حضوأ ةيركسعلاو

 تادحولا زيهجت انم بلطو «ةيليئارسإ تارئاط © لباقم ةيروس ةرئاط ۱۲ ريمدت اهيف

 يوبعت يجيتارتسإ عورشم ءارجإ متيس ةنأ حضوأ ةيرسلل اًناضو «ةبرض ىف لاتقلل
 ءدبل ددحملا تقولا نأب هتامیلعت متخو «لامعأ نم متيام ءافخإل اًنامض ةحلسملا تاوقلل .

 'يدأ وأ نيسوق باق تحبصأ ةكرعملا نإ لوقلا نكمي نكلو هددحي نلو بيرق برحلا

 رهش لبق متت نأ امإ «نيلامتحا دحأ ةكرعملل صاخلا يريدقت ناك هيج وتلا كلذل اًعبتو

 تارابتعال لاوحألا نم لاح ىأب ربوتكأ رهش ىدعتت الأ ىلع هلالخ وأ ةرشابم ناضمر

 عيقوت حبصأ تاهيجوتلا هذه يفو راهنلاو ليللا تاعاس ددعو ءوجل ا ةلاح اهمهأ ةديدع

 ءوض نو .تقولا كلذ نم مئاق موي ىأ يف رماوألا رودص لاهتحاو اًرظتنم ةكرعملا

 دجتسا ام ءوض يف اهليدعتو خيراوصلا طئاخ يوجلا عافدلا ةطخل ةقباسلا يتعجارم

 ةرظتنلا هبيلاسأو ةتوقو ودعلا وأ اهماهمو اهعاضوأو انتاوقل ةبسنلاب ءاوس فورظ نم

 «يرجي امم ةروصلا يف لیکشتلا يف نییساسألا ءاسؤرلا عضأ نأ يرورضلا نم تيأر

 اهل ميلس راطإ لوأ يف اهعضو مت ذنم ةيموجه لا ةطخلاب ملع ىلع اًعيمج اوناك دقل ةقيقح
 ىتح تاليدعت نم اهيلع لخدأ ام حيضوت يرورضلا نم ناك هنأ الإ ۰۱۹۷۳ رياني يف

 .مزليام هبناج نم ذختيو مت ام ةنيب ىلع عيمجلا نوكي

 دب



 لحلل اهقيرط دبت تالکشلا

 رشابلا ريغ بارتقالاأدبم هتایلمع لك يف قنتعی وهو ودعلا لايعأل يريدقت ناك

Indinect approachهمامأف ةعرسب (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا نم لاني يك ودعلا نأ  

 ةيتآلا تالامتحالا خيراوصلا بئاتك دض ةرشابلا هتايلمع راوجب

 فاقیال كلذو ءام دادمإلاو خیراوصلا زیهجت رصنع یهو ةينفلا بئاتکلا ةمجاهم -أ

 نم ودعلا مامأ نكي لو ءودعلا دي ىف ةغئاس ةمقل حبصتف «خيراوصلاب بئاتكلا دادمإ

 .ىوجلا راربإلا تاوقب اهتمجاهم وأ اًوج اهفصق ىوس كلذل بولسأ

 ةمزاللا رايغلا عطق ىلع ىوتحت ىتلا نزاخلا كلت ءرايغلا عطق نزاخم ةمجاهم وأ -ب

 ىوجلا راربالا تاوقب اهتمحاهم وه كلذ ىف هليبس ناكو - اهب تادحولا دادم ال

 ىناثلا لامتحالا ناكو ءاهريمدتل لبق نم ثدح اك تارشاطلاب اوج اهتمجاهم وأ

 ىأ اش رفوی ال ضرألا حطس قوف دحاو ناكم ىف اهدوجول ارظن ءاّعقوت اهرثكأ

 ىف اًديرف اًبولسأ تددح ىننأ تركذ نأ قبس دقف ىلوألا ةلكشملا نعامأ .ةياقو

 اليل هيلع تادحولا بيردت متو «لبق نم ىركسع ركف ىأ ىلع رطخي مل هعون
 ىلإ اًرمأ تردصأ كلذ ىلعو .دجلا ةعاس نيحت نأ ىلإ أجرم هذيفنت ناكو «ازاجنو

 رخآ اًرمأو .بولسالا اذه ذيفنتل ىسدنهلا زيهجتلا نم مزلي ام ذاختاب ءاوللا ةداق

 نوكي نأ ىلع «ةينفلا ىحاونلا نم هذيفنتل تل مزلي ام ذاختاب ةقرفلا ىسدنهم ريبك ىلإ

 . ۱۹۷۳ ربمتبس ۳۰ موي لبق اًرهاج بولسألا اذه

 دادعإ لالخ یتتضرتعا ىتلا تالكشملا ىدحإ تناك دقف ةيناثلا ةلكشملا نعامآ

 مامتإ رسيي مل فقوملا نأ الإ امامت ابتدع اه تددعأ دق تنكو «ةكرعملل خيراوصلا طئاح

 ءدبلاب نیلوئسملل رماوألا تردصأ تقولا قيضل اًرظنو «ةبولطملا دادعالا يحاون لك

 : ىلي ام نمضتت ةطخلا تناكو «ذيفنتلا يف اًروف

 ةريبك ةحاسم ىلع ةرشتنم ضرألا تحت تميقأ ةزهجم نزاخ ىف رايغلا عطق راشتنا -أ

 .ضرألا نم

 تالا



 تاءاولو نزاخملا نيب ةفاسملا لوط عم ضرألا حطس قوف ةريبك ةيمك ىقبتل اًرظن -ب

 «لجع ىلع اهنم ريبك ىطايتحا نيوكت تيأر ةرظنتملا ةكرعملا تالامتحاو ةقرفلا
 ىتلا ةيملعلا ةساردلا عقاو نم كلذو «تادحولا اهيلإ جاتحت ىتلا فانصألا ةصاخ

 ؛دوقولا ىطايتحا :لثم تايطايتحالا نم هريغ عم طانتحالا اذه عفدي نأ ىلع تيرجأ

 كلذ - ريزنجلا تارارجو تابكرملا حالصإ رايغ عطق تانیعتلا هايملا - ةريخذلا

 ةقرفلل ةفلتخملا تاعاطقلا فلخ عضوي اًنط 40٠ هنزو لامجا غلب ىذلا ىطايتحالا

 .ةكرعملا ءانثأ ةئراطلا فقاوملا ةهباجمل ةيتقو ةيرادإ ةنواعمو دادم! طقن هتباثمب نوكيل

 اهتكرعم ىف تادحولل حاجن ردصم بولسألا اذه ذاختا ف رظنلا دعب ناك دقلو

 نع طايتحالا اذه نم رايغلا عطقل اهضاوعتسا نمز ديزي نكي ملف «ىوجلا ودعلا دض
 مل ةعرسب ودعلا ةلباقمو حالصإلا مامتإ نكم ام «رايغ عطق ةعومجم ىأل ةعاس فصن

 .طسوتلا ىف ةعاس عبر ىلع هنمز دزي مل خيراوصلاب دادمإلا نأ اك .ودعلا اهعقوتي نكي

 دادعتسالا ةلاح عفر

 ةلاح عفرب ىوجلا عافدلا تاوق ةدايق نم رماوألا تردص ۷۳ ربمتبس ۲۲ موي ىف

 ةقرفلل دادعتسالا ةجرد عفر مت العفو «ىوجلا عافدلا رصانعو تاوق عيمجل دادعتسالا

 تاييلعتلل اّقفو اهذيفنت مدع تيأرو ۰۱۹۷۳ ربمتبس ۲۲ موي (۸۰۰ تعس) نم ةنماثلا

 زكارمو ةداقلا ةفرعمب العف عاضوألا عفر متي نأ ىلع تادعلا ىلع اظافح اهب ةرداصلا

 .كلذ فقوملا ىعدتسا اذإ تايوتسملا عيمج ىلع ةدايقلا

 ةيربلا تاوقلا عيمج دشح مت دقلف ددرتم نم رثكأ تنك رارقلا اذه ىذاختا دنعو

 اهعيمجت ةداعإ ةلحرم أدبت نأ كشو ىلع تحبصأ تاوقلاو ةيموجملا ةيملعلل ةصصخملا

 متي نأ كشو ىلع ىرابكلا تادحوو «ةيموجملا ةيملعلل ةيئادتبالا عاضوألا ذاختاو

 ودعلل رسيتي ال ىتح كلذ تلضف نكلو «لاتقلا ةهبج ىف اه ةددحلا اهناكمأ ىلإ اهكيرحت

 أدبيو طشني ةلعجيو ودعلا هابتنا دشي ام ةقرفلل دادعتسالا عاضوأ عفرب انمق اننأ ةفرعم

 لبق ركبملا هثحب هدوقي دقو ءاّئاد انعم هيولسأ اذه ناك دقلف .كلذ بابسآ نع ثحبلا ىف

 ةبرضب موقي انهو موجهلل ىلعف دادعإ نم ىرجي ام ةقيقح ىلع لوصولا ىلإ موجملا ءدب
 ةبقارملا رصانع ثحأ نأ رارقلا اذه تذختا دقو ىلع ناكو ءامل اًرهاج ناك ىتلا طابحإلا
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 رمتؤم دقع مت مويلا سفن ىف (۱۳۰۰ تعس) یو «ةدئازلا ةظقيلا ةموادم ىلع رظنلاب
 :ىتآلاب ديفي ام تاميلعتلا نم هيف تردص «ىوجلا عافدلا تاوق ةدايقب

 مزاللا طيطختلا یهتنی نأ ىلع ةداقلا نيقلتب حمسیو ةيموجه ةيلمعب مايقلا ررقت -أ
 ۰۹/۳۰ موي مهتفرعمب ةيلمعلل

 اذه دصل مزلي ام ذاختا قرفلا ىلعو «نآلا نم ةيوج ةمجهب ودعلا مايق لمتحملا نم -ب
 .موجشا

 ةيوجلا ةمجما دص نيمأتل اهارت ةروانم ىأ ماعتإب (یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا موقت -ج
 .ةموجما ةيلمعلا ةطخ ىلع ریثأتلا مدع عم

 لك نيبو (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا نيب نواعتلا ميظنتل تاءارجإ نم مزلي ام ذاختا -د
 .ةيموجملا تايلمعلا مهت ىتلا تاعوضوملا عيمج ىف نييناديملا نيشيجلا نم

 عقاوملل اهالتحاب صتخي |ميف (ىوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تادحو عاضوأ رارمتسا-ز
 .(۱۹۷۳ ویلوی نم ةلتحملاو) مك 5-8 ةفاسم ىلع ةدوجولا

 ةيموجهلا تاهيلعتلا رودص

 اهرادصإ متي ل هنإف ةزهاج تناك اهتاهيلعتو اهقئاثوو ةيموجهلا ةيلمعلل نأ مغر
 تناك تقولا كلذ ىتحف «ةيرسلا ىلع اًظافح ۷۳ ريمتبس ؟7 موي ىتح ةقرفلا تادحول
 بولطم لامعأ اهنأ ساسأ ىلع ةقرفلا ةدايق نم ةرشابم رماوأب متت تاريضحتلاو لامعالا
 ىو «تقولا كلذ ىف هنع نلعأ دق ناك ىذلا ىجيتارتسالا عورشملا ضارغأل اهؤابنإ
 ةيلمعلا ضارغأل عيمجتلا ةداعإ ةيلمع ذيفنت ءدبب تاییلعت ةقرفلل تردص مويلا اذه
 .تایلعتلا كلت ءوض ىفو ۷۳ ربوتكأ ” /۲ ةليل نم اًرابتعا ةيموجشا

 ءدب تيقوت امآ ۰۷۳ ربوتكأ ٦ موی وه موجه ا موي حبصأ ةعوضولا ةط >لل اًمفوو
 ائاعماو كرابلا ناضمر رهش لولحل اًرظنو «نالا ىتح فورعم ريغاّرس ناكف ةيلمعلا
 تاتيقوتلا هذه نمض نم «ناضمر .رهش ةبسانمب لمعلل تاتيقوت تددح عادخلا ىف

 كلذل ىريدقت ناكو .(۱۸۰۰ تعس ىلإ ۱۱۰۰ تعس) نيب ام اهتددح ةحارلل تاتيقوت

 ةيلمعلا أدبت نأ دب الف ةأجافملا انيدل ترفوتو ةيموجم لا ةيلمعلا انأدب اذإ اننأ ىلع اًينبم
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 نكمي ىتح راهنلا ف تاعاس عضب لاتق نم ةدافتسالا نكمي یتح (۰ ٠ تعس) لبق

 اکو ءودعلا تايطايتحا دض حجان ىليل لاتقب مايقلاو «قرشلا ىف اهمادقأ تيبثت تاوقلا

 اهب موقيس هنأ كش الف طابحإلا ةبرضب مايقلا ررقو ءاناياون ةفرعم نم نكمت ول ودعلا نأ

 لقألا ىلع اهذيفنتل فصنو ةعاس وحن ىلإ جاتحت اهن) ثيح اشیا( ۰ ٠ تعس) لبق

 .سمشلا بورغ لبق اهنم ىهتني نأ بجيو

 تاءاوللا ىوتسم ىلإ اهرادصإ «یرورضلا نم ناك ةقرفلل تایلعتلا رودص دعب

 نیقلت مت هيفو ۷۳ ربمتبس ۲۷ موي ۰ تعس) رمتؤم دقع مت كلذ ىلعو «جاوفألاو

 ىسايسلا فقوملل زجوم حرش دعبف تادحولل ةمزاللا رماوألا تيطعأو ةداقلا عيمج

 هتمهم دئاق لک تيطعأ مث نمو «هتالابتحاو ىوجلا ودعلا ليلحتب تمق «یرکسعلاو

 «تاييلعتلا نم كلذ رخآ ىلإ ةفلتخملا ةكرعملا لحارم ىف ذيفنتلا بولسأ هل تددحو

 ناك ىتلا ۰ ةطخلا عاضوأ بساني ال تاءاولل لاتقلا ليكشت نأ مش تحضوأ امك

 امدنع ودعلا اهب موقي ةيوج ةبرض ىأ ةلباقمل ةعوضولا ةطفلا كلت اهيلع نوکت نأ بجي
 كانه نأ مهترطخأو ؛ةليسوو لیبس لك اه انذختا ىتلا ةأجافملا دقفنو اناياون هل حضتت

 ةيوج ةبرضل ةدعلا دعي ودعلا نأ حضتا ول اهذيفنت متيس ۲۰۰ ةطخلا ريغ ةدعم ةطخ

 ليكشت ىلإ لوصولل خيراوص بئاتك ةدعل تالاقتنا ةدع لمشت ةطخلا تناكو «ةلماش

 .كلذب محل راطخإ لوأ اذه ناكو .دیدج

 «ةيمهألا تاذ تاعوضوملا ضعب حضوأ نأ نيقلتلا مامتإ دعب ىبجاو نم ناك

 ةحضاولا ةيؤرلاو یدعلا عم لبق نم یلعفلا لاتقلا سرابی مل ةداقلا نم اًددع نأ ةصاخو

 لمعلا بولسأ تاعوضوم نم تحضوأ اهيف ناكو ؛حاجنلا دلوت ةقثلاو «ةقثلا دلوت

 ةلبنقلا وأ كيارشلل ةلماحلا تارئاطلا دض لمعلا بولسأ و فيثكلا لخادتلا دض

 نم ةفيثكلا ودعلا تامجه دص يف تاءاوللا نيب ةلدابتملا ةنواعلا بولسأ «ةينويزفلتلا

 فادهألا عم لمعلا بولسأ «رزيللا لبانق دض لمعلا بولسأ «عاطق يأ ىلعو هاجتا يأ

 ةيرسب ظافتح الا كلذ ةيابن يف تبلطو هعم لماعتلا دنع ودعلا دايطصا بولسأ «ةروانملا

 موي مه تددحو «تاييلعتلا هذبم اوملي نأ بجي نيذلا نيسوءرملا تددحو تامولعملا

 ٠ اهيلع قيدصتلل مهتارارق ضرعل ۱۹۷۳ ربمتبس ١
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 تاءاوللا ةداق ةتيطعأ يذلا نيقلتلا ةيناديملا شويجلا تايلمع تاعومجم ةداقرضح
 تايلمعلا تاعومج هيف حتفت يذلا تقولا مه تددح نيقلتلا ءاهتنا دعبو جاوفألاو

 نواعتلا ميظنت مامتإب تمق ۱۹۷۳ ربمتبس ۲۸ موي يقو «ةيناديملا شويجلا ةدايق زكارم يف
 «يناديملا ثلاثلا شيجلا ةدايق عم نواعتلا ميظنتب تمق ۲۹ مويو «یناثلا شيجلا ةدايق عم

 لاتقلا رماوأ رادصإ مهنم تبلط جاوفألاو تاءاوللا ةداق تارارق ىلع قيدصتلا دعبو
 مهعقاومل يليصفت عالطتساب مايقلاو مهتادحو زيهجت يف ءدبلا مهنكمي ىتح بئاتكلا ةداقلا

 ريغ ىلإ اهقرطو اهتالصاومو ىسدنه لا اهزيهجت ةمالس نم دكأتلاو ةطخلا يف مش ةددحملا
 تالكشم يأ كانه نوكتال ىتح لالتحالا لبق اهنم دكأتلا بجي يتلا طاقنلا نم كلذ

 دقلف مات رسيو ةعرسب متيس عقاوملل لالتحالا نأ ىلإ انئمطم تنك دقل لالتحالا دنع
 ةداجإلا ةجرد ىلإ تادحولا تلصوو اًراهنو اليل تارملا نم ديدعلا اهيلع بيردتلا قيس

 ماهمب نييركسعلا نيسدنهملا ءاول دئاق نيقلت مت ۱۹۷۳ ربمتبس ۳۰ موي فو «كلذ يف

 نم ةيوجلا تاوقلا تايلمع ةعومجم عم لمعت يتلا ةقرفلا تايلمع ةعومجم اذكو ءاوللا

 ةدايق نيب لاصتالا ةقلح ربتعت يتلا ةعومجملا كلت ريص ىبأ يف كرتشلا ةدايقلا زكرم
 اًرظنو «ةفلتخملا اهتاراطم وأ ةددعتملا اهتادايق زكارم ءاوس ةيوحلا تاوقلا نيبو ةقرفلا

 نم مهتايونعل ًءاكذإو ةيحان نم مهنم بولطم وه اهب مهريكذت ضرغب يموي رمأك مهيلع
 ءةقباسلا نينسلا لالخ (ئاد مهعم تنك اک مهعم يننأب مهرعشأل اًريخأو «ىرخأ ةيحان

 ةرهاب تاراصتناو ةقرشم اًروص ثيدحلاو ميدقلا رصم خيرات يف يل ناك امك هشیجو

 ىلع ةداقلا نم ةملكب ةيجوتلا اذه تمتخو ٠ ام ريكذتلا نم دبال ةثيدحو ةميدق داجمآ و

 ةداقلا اأ متنأ» .اهیف مهل تلق لاتقلا ءانثأ ىف مهنيعأ بصن اهوعضيل تایوتسلا عيمج
 «مکودع لتقل ایساحو اًعيرس اًرارق اوذختاو ورتب فقوملا اوردق تايوتسملا ةفاك ىلع
 ؛مکتادحو ةياقول ةنواعملاو ةيامحلا ميدقت نعاوناوتتالو .مکضعب ةيامح يف اونواعت

 مكعدخت الف مكعادخل يوجلا هموجه يف ةبذاك اّطاینآ مدختسيس ودعلا نأ اوركذت
 نم مكيدل امو تادعم نم مكعم اهب ةبيهرو ةريبك ةوق هرظن يف مكنأ اوركذت ٠ هلامعأ
 نورثعت هاجتا لك ىف هودراطو «هب كابتشالا نسحب هورمدو هوبهرأف ىلاتق يوتسمو ةربخ
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 قيرط ميقتسملا قيرطلا ىلإ انادهو هلل رصنلا اوققحتو مكل مامزلا ماسي ىتح هيف هيلع
 .«نیعتسن هبو قفوملا هللاو رصنلا

 لاتقلل تادادعتسالل ةيئاهنلا ةلحرملا

 ودعلا عدخي خيراوصلا طئاح

 نم بارتقالاو قارتخالا نم ودعلا عنم دصقي- ةيمامألا عقاوملل انلالتحا ناك

 خيراوص بئاتك ةدع دوجو يف اًيبس_هيلإ ترشأ امك ارش مك ٠١ دودح ین ةانقلا
 رايغلا ءارجإ ناكو «ةانقلا برغ مك 7-8 نيب حوارتت ةفاسم ىلع ةكرعملا عقاومل ةلتحم

 رفوتل فلخلل ةيمامألا بئاتكلا دوعت ىتح اًيرورض ارمآ بئاتكلا نم اهريغ نيبو اهنيب

 كلذو ءاًدوصقم اّرمأ ةتباث عقاومل امالتحا مدع ناك امك «تيردتلل تقولا نم اًطسق اهل
 امدنع موجهلل اناياون ءافخ| ضرغب كلذو .لالتحالل ةفلتخم لاكشأ ىلع ودعلا ديوعتب

 يف خيراوصلا بئاتك نم ددع كانه ناك بولسألا اذه اقفوو ٠ ةكرعملل تقولا نيجي
 عقاوم ضعب دجوتو «فلخلا يف اهعاضوأ نأ نيح يف ةكرعملا عقاوم ضعب لتحتو مامألا
 .لبق نم اهالتحا قبسي ملو ةلتحم ريغو مامألا يف ةكرعملا

 ربوتكأ ۳/۲ ةليل نم اًرابتعا وج /د ةنماثلا ةقرفلل عيمجتلا ةداعإ مت كلذ ءوض يف

 «ودعلل رظنلا تفلت ال يتلا عقاوملا نم اًدج دودحم ددع لالتحاب الوأ انأدبو ۳

 ئطاخ ريدقت ىلإ ودعلا دوقت يتلا ةيكتكتلا تارابتعالا ضعب انطيطخت يف نيعضاو
 تلتحا اهنكلو «ةطخلا يف ةددحملا تادحولا ضعبب ةيمامألا تادحولا رايغ كلذ بعتأ
 قبس دقلف ءیش ىف كشي ال ودعلا لعجي امم «رخآ هاجتا ينو ةطخلل اقفو ةديدجلا اهعقاوم
 بئاتك يقاب تلتحا ةريخألا ةلحرملا يفو ءلبق نم بولسألا اذه سفن ىلع دوعتلا هل
 اًرابتعا لاتقلل ةلماك اهعاضوأ (يوج عافد) ةنماثلا قرفلا تذختاو ءاهعقاوم خيراوصلا
 ٠ ۱۹۷۳ ربوتكأ © موي ءوض لوأ نم

 طاشن نأ عقاولا ٠ ودعلل ةعدخ عيمجتلا ةداعإ يف بولسألا اذه ناك فيك نكل

 ةعلط /۲۵۲ ىلإ لاثملا ليبس ىلع ٠ ۱۹۷۳ ربوتكأ لوأ موي لصو دقلف ريغتي ملودعلا
 ربوتكأ ۲ موي يف هنأ الإ يعالطتسا طاشن يأ نم مويلا اذه يف هطاشن الخ دقلو ةرث

 «تاوقلا عاضوأ يف رييغت يأ ةفرعل ينورتكلا عالطتسا يتعلطب ودعلا ماق ۱۹۷۳

 (۱۷۰۰ تعس) یتح ةريخالا ةعلطلا ترمتساو «ط /م خیراوصلا تادحو ةصاخو
 بونج یتح ةرطنقلا لاش نم ةقطنلا ىلع ودعلا اهیف زكر و ٠ مويلا اذه ءاسم نم

 نا



 مامتإ و تاوقلا عيمجت ةداعإ ةلحرم تأدب دق تناك ةيناديملا شويجلا نأ ولو «تاريحبلا
 الإ ديفيال ىنوزتكلإلا عالطتسالا مادختسا نأ ريغ «تاوقلل ةيولطلا رايغلا تايلمع
 ةيرادارلا ةزهجألا وأ ةيكلساللا ةزهجألل ءاوس ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا طاقتلا ىف
 ىف تأدب دق (یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تادحو نكت مل هثدب تقو یتح و .ةفلتخملا

 حضوي ال كلذ ىلع و ءاهيلإ ترشأ ىتتلا عيمجتلا ةداعإ ةيلمع ءدبل اهتاكرحت ءارجإ
 ةقرفلا تأدب ودعلل ىنورتكلإلا عالطتسالا ةعلط ءاهتنابو ديدج ىأ ودعلا عالطتسا

 .ديجملا ربوتكأ برحل عیمجتلا ةداعإ ةلحرم (ىوج عافد) ةنماثلا

 عالطتسالا نم هضرغ و ودعلا لامعأ للحن نأ انيلع ىرورضلا نم ناك دقل
 ودعلا اياون ىلإ لصتل مويلا اذه ف تاعاس ٤ ءاهز رمتسا ىذلا فثکلا ىنورتكلإلا
 رذحلا نأ ريغ ءاهيف رييغت ال انعاضوأ نإ ثيح ؛اثیش ودعلا فشتكي مل ةقيقح «ةرظتتملا

 دحأب موقي نأ دبال ودعلا نأ ىلإ تهتنا العفو «ةأجافملل اًعنم ىرورض رمأ برا ىف
 : ةعمتحم اهب وأ ةيتالا تالاتحالا

 نم هيدل اهب اهتامولعم ةنراقل ةشيدح ةيوج ةروص ىلع لوصحلل ىوجلا عالطتسالا-أ
 .ط / م ةهجوملا خيراوصلا تادحو عاضوأ ةصاخو «لبق

 ةضفخنم تاعافترا ىلع دودحم قارتخاب مايقلاب كلذ و «ةوقب عالطتساب مايقلا ب
 ءهضرغ ودعلا ىلع توفی ام تاءارجإلا نم تذختا العف و «تاريحبلا ةقطنم ىف
 <۷ ماس ةيدرفلا خيراوصلا لئاصفب تاريحبلا ةقطنمب ةددعتملا ةيدوألا لفق مت دقف
 روف ودعلا عم لماعتلل دادعتسالا و ةظقيلاب ةفلتخملا ةدايقلا زکارل رما وألا تردصو

 .لمع ىأب همايق
 فشك ىلإ ىدؤي ام هيلع حتفلا ىلع تادحولا رابجإل دودحم ىوج موجب مايقلا-ج

 .اهعقاوم

 فلخلل تداع ىتلا كلت وأ مامألا ف اهعاضوأ تذختا ىتلا خيراوصلا بئاتك امأ

 عاعشإ ىأب مايقلا اهنع عنم و ءاهلك اهيف خيراوصلا تاطحم عاعشإ دييقت راص دقف
 .ودعلا عم ىلعفلا كابتشالل الإ یسیطانغمورهک

 طاشنب ودعلا ماق دقلف «سمأ هتددح ىذلا ىجاتنتسا ىلدكأت ربوتكأ ۳ موی ىفو
 ةعلط طاشنلا اذه للخت دق و «ةرئاط ةعلط ۳۷۵ غلب طاشنب ودعلا ماق دقل «ربكأ ىبيردت
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 ۲٤ ةدمل ىأ ؛۱۳4۹ ةعاسلا ىف تهتناو ۰۵ ةعاسلا ىف تأدب ىنورتكلإلا عالطتسا

 ةانقلا نم مك ۵۵-۸۱ نيب حوارتي دعب ىلع سیدر ىبأ ىلإ قفصم نم كلذ و سا ق

 نيب حوارتي عافترا ىلع موتناف عالطتسا ىترئاطب ريوصتلاب عالطتسا ةعلط ىلإ ةفاضإلاب
 انجعزي لو «تاريحبلا ةقطنم ىلع زيكرتلا عم مك 70-40 قمع ىلع و مک ۲۰-۵۶6

 ةيحان نمو «عاعشإ مدع كانه ىنورتكلإلا عالطتسالا ةيحان نمف ءاّدبأ عالطتسالا اذه

 تاماجتا ىف اهانعضو اننكلو «ةدودحملا تادحولا ضعب انل ناك ريوصتلاب عالطتسالا

 .ىرادارلا تمصلا بيلاسأ عابتا ىف رارمتسالا عم ةيوناث ةيكيتكت

 هطاشن غلبف «اذج ريبك دح ىلإ ودعلا طاشن داز ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ٤ سيمخلا موي یفو

 تمت ريوصتلاب عالطتسا ىتعلطب ودعلا مايق طاشنلا اذه للخت دق و «ةرئاط ةعلط ۲

 ليللاب دصر اك .ةانقلا نم مک ۲۰ ةفاسم ىتح ودعلا برتقا عم موتناف ىترئاطب اهنم لك
 طاشنل انجاتتتسا ناك و «شیرعلا راطم ىلإ ليئارسإ لخاد نم رتبكويله تارئاط ةكرح

 ام ةفرعم نم نكمتيس نيتنثا نيتعلطب ةمايقو ةفاسلا هذه ىلإ هبارتقاب ودعلا نأ وه ودعلا
 فصنلا و ءاهعاضوأ تذختا دق خيراوصلا بئاتك فصنف «ةيرصملا ةهبجلا ىف اًلعف ىرجي
 ءوض ىف ةيناديملا شويجلا نأ امك .۱۹۷۳ ربوتكأ © ٤/ ةليل لالخ هعاضوأ ذختيس رخآلا

 ةيلمع نم ءاهتنالا ىلع ىرخألا ىه تكشوأ دق ةيموجملا ةيلمعلا ءدب ىلع ىقابلا تقولا
 نم اّتیعم اًددع تددحو «ماتلا ىرادارلا تمصلا تررق كلذ مغرو .عيمجتلا ةداعإ

 .حاجنب اهب هعم انلماعت نأ قبس ىتلا ةفلتخملا بيلاسألاب ودعلا عم لماعتلل بئاتكلا

 تلصو ءاسملا كلذ یفق «تاريدقتلاب الفاحو لامعألاب الفاح ربوتكأ ٤ ءاسم ناك

 ىلع فرعتلل امامت اهتسارد یرورضلا نم ناك و «ةزكرملا ةيوجلا ةبرضلا تامولعم
 تارئاطلاب ىوجلا راربإلا تامولعم تلصو امك ءاهتاعافتراو اهريس طوطخو اهمجح
 تادحولل هلاسرإ و ىوجلا دوهجملا اذه تاجرختسم لمع مزاللا نم ناك و رتبكويلهلا

 .ةيرسلا ىلع اًظافح ةرداصلا تاییلعتلل اًقفو الإ حتفت الأ ىلع قلغم فورظم ىف

 بسح ةيمامألا اهعقاومل لاقتنالاب خيراوصلا بئاتك يقاب تماق هسفن تقولا ىف

 ةقرفلا تناك یتح ۱۹۷۳ ربوتكأ ۵ ةعمجلا موي ءوض لوأ تأي او ةعوضوملا ةطخلا

 ةبرض ىأ ةظحللا كلت ذنم نيعقوتم انحبصأو ءاّمامت لاتقلل ةزهاجو اهعقاوم ىف اهلك
 .ودعلا اهب موقي ةيئاقو
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 لقيام اًبلاغف هيلع اندوعت صاخ بولسأب ودعلا بناج نم ىظحي ةعمجلا موي ناك دقل
 تارثاطلل ةدودحم تاعلط ضعب ىلع هطاشن رصتقی و مویلا اذه لالخ ىوجلا هطاشن

 ةحارلا أدبت ثيح ءاّيئابن هطاشن یهتنی رهظلا ىلاوح ابلاغ و رتبکو کلا تارئاطو ةئيطبلا
 تازاجالا أدبت وأ يطمنلا ب ولسألا اذه متيس له انريكفت ناك و .تبسلا مويل اًدادعتسا

 ىلإ اًسايق ربتعي یوج طاشن هل ناك ودعلا نأ عقاولا ؟ نارفغلا ديع موي ةبسانمب اًركبم
 ةعلط ۱6۲ مويلا كلذ رهظ ىتح هطاشن غلب دقف «لدعملا نم رثكأ قباس ةعمج موي ىأ
 امإ رظتنلا نم ناك اذل سیما موي عالطتسا نم هيدل ةرفوتملا تامولعملا مغر و «ةرئاط

 ةيلمعلا طابحإل ةيوجلا هتبرضب موقي وأ ىرجي ام هققحت وأ هتبثت مدع ةلاح ىف هدكؤي نأ
 عالطتسا ةعلط ليلحت ىلع ءانب اع وت رثكألا وه ريخألا لاتحالا ناك دق و ةتيموجما
 نأ انل دكأت دقل .اهيلإ لصوتي نأ نكمملا تاجاتنتسالا و ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ؛ سيمخلا موي
 دادعتسالا ةبهأ ىلع تحبصأ مويلا اذه حابص نم اًرابتعا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا
 نم تامولعلا هذه تداز دقلو طایتحالا اهیرایط عيمج ءاعدتسا مت دق هنأ و لاتقلل

 خیراوصلا طناح ١٠م ۳۹



 ديفت تامولعم لوصو دعب اًصوصخو «رخآو تقو نيب ةيئاقولا ةيوجلا ةبرضلا عقوت

 تاعاسلا ىلعف «ةظقيلا و رذحلا انيلع اًمازل حبصأو «ليئارسإ ىف ىندملا ناريطلا فاقيإب

 .ةلبقم لايجأل دالبلا ريصم فقوتي تايلمعلا ءدب ىلع ةيقابلا ةليلقلا

 ۳ ءاعبرألا موي هل عالطتسا رخآ ىتحف هاّمام ودعلا خيراوصلا طئاح عدخ دقل

 ددع فصن نم لقأ الإ مامألل اهكرحت ررقملا تادحولا نم كرحت نكي 1۰۱۹۷۳ ربوتكأ

 ضعبلاو ةيوناث تاهاجتا ىف اهضعب و بئاتك سخ تكرحت ىتلا بئاتكلا ددعف «بئاتكلا
 تاهاجتا نم ىرخأ بئاتك اهنم الدب داغ دق لب «لبق نم اهلالتحا قبس عقاوم ىف رخآلا

 ىأ مت ىذلا عالطتسالا ىنعي ال ضرألا ىلع خيراوصلا عاضوأ ةيحان نمف «یرحآ

 .هيلع ودعلا اندوع ىذلا طمنلا نع رييغت
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 خيراوصلا تادحو دادعتسا ىنعت اذام ءانه نهذلا ىلإ زفقي ىذلا لاؤسلا و ةدم ذنم
 ؟ ةحلسملا تاوقلل ةيموجم ا ةيلمعلا اهنم نواعت ىتلا عاضوألا اهذاختاو وج - ضرأ
 ريخألا ريذنلا ريتعي ةيوجلا تاوقلاو وج - ضرأ خيراوصلا تادحو دادعتسا نأ عقاولا

 نم ءاهتنالا كشو ىلع تاوقلا تناك دقف ةيناديلا شويجلا ةيحان نم امأ ةكرعلا برقب
 نم ريثك أدب و موجشا ةقطنم لوخد ىف ةمجاهملا تاوقلا تأدبو ءاهعيمجت ةداعإ ةلحرم

 تادحو نإ لب ةيموجما ةكرعملل اهعاضوأ ذختت ناديملا ةيعفدمو تابابدلاك تادعلا
 لئاه ددع ةقطنم لكب ناكو ءاهنيوشت قطانم ىف تدجاوت - اهرثكأ ام - و يرابكلا

 ريوصتلا لثم ريوصتلل ةئيدحلا بيلاسألا نإف عبتملا ءافتخالا مغر و «تابرعلا نم ادج
 .طقف كابشلا تحت ام سيلو بارتلا تحت ام ةفرعم نم نكمت ءارمحلا نود ةعشألاب

 برق ىلع لدت ىتلا تامولعملاو و دهاوشلا نم ريثكلا كانه نأ كلذ نم صلختسي
 لوصحلا ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةدايقلا نكمأ موجه اب ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا مايق
 نكلو ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ٤ سيمخلا موي ودعلا اهيلع لصحت ىتلا ةيوجلا روصلا نم اهيلع

 رسلا نمكي انه و «لاتقلا ةهبج ىف ىرج ام لوح ميلس رارق ىلإ ودعلا لصي مل كلذ مغر
 ةحضاو ةيوج روصو ةلماك تامولعم هيدل ودع تمت ىتلا ةجيتارتسالا ةأجافملا ىف

 :تاجاتنتسالا و فقوملا تاليلحت جرخت كلذ مغرو ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ٤ موي فقوملا نع
 زاهج تامولعم ىللحم مامأ تامولعملا تناك دقل ةقيقح راج وه ام فالح اهيلع ةبترتملا '

 بابسألا ام نكل ءاهنع یماعتلاب اورهاظت وأ اهنع اوماعت مهنكل و ةيليئارسإلا تارباخملا
 انفقوم ىف هيلع لديال ةيموجهلا تايلمعلا ءدب برق نأ عقاولا ىف ؟كلذ ىلإ تداق یتلا
 ىذلا بولسألل ناك دق و «ةهبجلاب ط /م ةهجوم لا خيراوصلا تادحو دادعتسا الإ اذه

 نكمت ىذلاو .ةكرعملا عقاوم لالتحا ىف وج -ضرأ ةهجوملا خيراوصلا تادحو هتعبتا

 لمع الإ وهام ۰۱۹۷۳ ربوتکأ ؛موي هعالطتسا ةعلط لالخ هيلع فرعتلا نم ودعلا
 دشحلا مغرف كلذ ىلع و لبق نم تارم ةدع خيراوصلا تادحو هلثمب تماق نأ قبس

 یه ط /م ةهجوملا خيراوصلا تادحو نأ اًمامت ملعي هنأل «برحلا برق عقوت ىلإ ىدؤي
 خيراوصلا بئاتك تلتحا دقل هقيقح .ةعقوتم ةيموجه ةيلمع ىأ اهرتس تحت متيس ىتلا

 تاغ



 تماق ءاه هبسنلاب اًيطمن ناك لالتحالا اذه نأ الإ امل هيمامأ عقاوم وج- ضرأ ةهجولا

 مهتبكر ىتلا ءايربكلا و سفنلا ةزع كلذ ىلإ انفضأ اذإف رخآو تقو نيب هب موقت و هب

 اهالت امو ۱۹۲۷ وينوي برح ىف مهراصتنا رثإ ىلع مهباتنا ىذلا رورغلا ءارج نم

 ىلإ وأ طوطخلا فلخ ريمدت لامعأ نم اهرثكأ امو_ثداوح و تايلمع نم كلذ دعب

 تلصو ىذلا جاتنتسالا ىلإ ةياهنلا ىف انلصول خلإ ...ةيبرعلا دالبلا لخاد لتق لامعأ

 رظتنی الو ىعيبط رمأ هنإف اًدشح كانه نأ ول هنأ وه و «ةيليئارسإلا تارباخلا اهيلإ

 ىلع ةيليئارسإلا تارباخملا تناك دقل ؛ىلاحلا تقولا ىف رظتنم موجه كانه نوكي نأ

 ىوق ىوج حالس اهل رفاوت اذإ الإ برح یأب موقت نل ةيبرعلا رصم ةيروهمج نأب هقث
 ىف ةدوجولا ضارغألا برض ىلع ةرداق ةلتاقملا تافذاقلا نم ةئيدح تايعونب دوزم

 ةيليئارسإلا تارباخملا نأب فاضأ لب «كلذ تانارجأ ةنحل ريرقت دكأ دقل «ليئارسإ قمع

 نييرصملا مايق لبق يليئارسإلا عافدلا شيج راذنإ ىلع اهتردق ىف ةدئاز ةقث اهيدل تناك

 ريرقت ركذ دقل «هتاقبط عيمجب ىطايتحالل ةماعلا ةئبعتلا ما| رسبي امم يفاك تقوب

 نأ ىلإ ةياهنلا ف اولصوت نأ دعب رابكلا ةئالثلا هيدعاسمو «اریعز» لارنجلا نأ ةنجللا

 نأب تاديكأت اوطعأ و «لاتقلا ءدب دعوم ىف اوئطخآ ۱۹۷۳ ربوتكأ 5 موي ةديكأ برحلا

 كلذ لبق موجا مت نيح ىف ۰۱۹۷۳ ربوتكأ 5 موي ءاسم ١18٠٠١ هعاسلا ىف أدبتس برحلا '

 ةيجيتارتسإلا ةأجافملا تققحت دقلف مهتاليلحت تناك ايأو .ةلماك تاعاس عب رأب تقولا

 .لبق نم اهانقذ ىتلا سأكلا سفن نم ةرم لوأل ودعلا برش و هاّمام

 ىتلا تادحولا كلت ۰۱۹۷۳ ربوتكأ ۵ موي ةينورتكلإلا برحلا تادحو تلصو

 ضارغألا نع ودعلا عادخب اهمايق ىلإ هفاضإلاب ودعلا ىلع ةينورتكلإلا ةقاعإلاب موقتس

 ةقرفلا تادحول رماوألا تردصو ءاليل اهعقاوم ىلع اهعيزوت متو ءاهتمجاهم ديري ىتلا

 لضفأ ىلإ لوصولل اهنیب نواعتلا بولسأب اهتاعاطق ىف تادحولا هذه لمعتس ىتلا
 تيهتنا هنم ءاهتنالابو هب موقأ لمع رخآ وه كلذ ناكو «ةكرعملا ىف ههيلكل مادختسا
 ةلباقمل هوجولا عيج نم اًرهاج خيراوصلا طئاح حبصأو «ةكرعملل تاريضحتلا ةرتف

 .ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا
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 لک و «لاتقلل ةلماك دادعتسا ةلاح ىف ةقرفلا عيمجو . ۱۹۷۳ ربوتكأ 1 موي ءاجو
 ءدب ةعاس راظتنا ىف عيمجلا و وبا بقاري وأ هتدعم فلح وأ هناكم ىف فقي لتاقم
 قوش ىف لكلاو «ةمهب ىرجت ءةكرعملل ريضحتلا مال ةريخألا تاسمللاو ةكرعملا
 براق ىذلا اندادعتسا مغر «الیوط هانرظتنا ىذلا قوشلا كلذو .یدعلا ةلباقمل دئاز
 ام ةقيقح نم كش ىف ةكرعملا ءدبل ةقباسلا تاعاسلا ىتح ناك ةداقلا ضعب نإف ةياهنلا
 اذه نأ مغر لاتقلا ةهبج عالطتسا نود رمي ۱۹۷۳ ربوتكأ 1 موي ودعلا كرتي  .متیس
 ترهظ ٩۰۸( تعس) یفف ءاًمامت ةايحلا هيف فقوتت ىذلا نارفغلا ديع موی وه مويلا

 ىتح اًيونج تاريحبلا بونج نم ةقطنملا اهعالطتساب تطغو «ةانقلا قرش عالطتسا

 اهيلع لوصحلا نكمأ ىتلا تامولعملا ءوض ىف و ةعلطلا هذه ءوض ىف و ءالامش ةرطنقلا
 نم ازابتعا اهنم هيطايتحا ءاعدتساو ةيوجلا هتاوقل ودعلا ةثبعت نع ةفلتخملا رداصلا نم
 هتبرضب ودعلا مايق انعقوت ماهم ىأ ذيفنتل هيوجلا هتاوق دادعتساو ۳ ربوتكأ ٤ موي

 ةيقطنم تاجاتنتسا ىلع اهنم لوصحلا و تامولعملا ليلحت ةيلمع ىف روصقلل و بابسألا

 ةيمامألا تاراطملا زيزعتب ودعلا ماق «سكعلا ىلع لب ؛ةعقوتملا ةيوجلا ةبرضلا متت |

 اذج ضفخنم عافترا ىلع تراط «ةدودحم ةيوج تاليكشتب (شيرعلا ءادامت «زيلملا)

 اهيلع لالدتسالاو فرعتلا نكمأ دق و ءليئارسإ لخاد ةيساسألا زكرمتلا تاراطم نم
 .ىنورتكلإلا عالظتسالاب

 امإ الیفک ناك اًريثم اًثدح ةزكرملا ةيوجلا ةبرضلاب ةيوجلا انتاوق مايق لبق ثدح دقل

 انتبرض ءدب لبقف «قح ال تيقوت ىلإ تيقوت ريخأت وأ ةيلك ةيموجملا ةيلمعلا ءاجراب

 مادختسا عم نيفده ىلإ راشتنالا ىف فدهلا أدب مث ءىوجلا لاجملا اًقرتخم «دياف راطم هاجت
 فدم هن وأ ؟ ةقيقح فدا لهو «یمامآ ثدحيام قدصأ مل و .فيثكلا لخادتلا
 "لو اًيرادار هتدكأف فده لا ةحص قيقحت خيراوص بئاتك ةدع نم تبلطو ؟ بذاك

 ىلإ زفق و ءاًديقعت رثكأ فقولا تاب كلذ ءازاو ءاّينويزفلت وأ اًيرصب هقيقحت نم نكمتت
 هيلع ودعلا اندوع ىذلا لاتحالا كلذ ةروطخ اهرثكأو اهوآ ناك .تالامتحا ةدع ىنهذ
 ةبرضلا فادهأ ديكأتل ىوج موجه ىأب همايق لبق ىوجلا عالطتسالاب همايق نم اتاد
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 تماق ىتلا ةيناتسكابلا ةيوجلا ةبرضلا ىف ثدح ام_روفلا ىلع_تركذت انهو ,ةيوجلا

 ريمدت ىلإ تدأ ىتلا و۰۱۹۷ ۲ برح لالخ دنملا ىلع ةيناتسكابلا ةيوجلا تاوقلا اهب

 ةيوجلا اهدعاوق عيج تدجو و اهتبرض نم تداع ثيح تيناتسکابلا ةيوجلا تاوقلا

 ناكف تالامتحالا ىناث امأو هيف طوبهلل اًناكم دجت ملف «تارمملا ةرمدم اهتاراطمو

 اًعنمو هريمدتل هيلع نارينلا حتف متي لهف عالطتسالاب (ًثإقو اًحيحص فدا ناك اذإ

 دقو «ةيموجه لا ةيلمعلا ءدبل ةريخألا قئاقدلا ىف تامولعم ىأ ىلع لوصحلا نم ودعلل

 اهروف نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا بہت نيتلاحلا اتلك ىف و «متيال دقو هريمدت متي

 روهش ذنم هدادعإ ىرجي و متي ام لك فشك ىلإ ىدؤي ام «ثدح ام ىلع فرعتلل ابتداعک

 غلبت اأ رهظف فده لا ةعرس سايق تبلط براضتلا كلذ ءازإو «هكرتت وأ ةمات ةيرس ىف

 همامتإ ف ودعلا بغري عالطتسا ىأ بسانت ال ةعرسلا هذه تناك الو ءاّبيرقت تست

 «ةيوحلا انتبرض نيمأتل دادعتسالا رارمتساو فدملا ءاقلاب ترمأ دقف حوضوو هقدب ر

 ةيرتمتنسلا رادارلا تاطحمو ةيمامألا وج -ضرأ خيراوصلا بئاتكل اًرمأ تردصأ امك

 هتبرض ىف ودعلا اهب موقي نأ لمتحملا كيارشلا ةبرضل اّيفالت عاعشالا ءاقلإب هيمامألا

 .رادارلا ةزهجأو خيراوصلا بئاتك ريمدت ىلإ اهئارو نم فدي ىتلاو «ىلوألا ةيوجلا

 تاوقلا تازئاط نبات ةيزمر تایم ترد یا كلذ نم ۱۳۱۰ ةعاسلا ىف

 و «فقولا ةقيقحب عيمجلا نقيأ انه نمو «ةزكرملا ةيوحلا ةبرضلاب اهمايق دنع ةيوجلا

 ةع ارقا ينحل هل كازقلا رويغ نع تالا تملأ ا

 تبثأ ىتلا ةلوجل ا كلت «ليئارسإ و ةيبرعلا رصم ةيروهمج نيب ةعبارلا ةلوجلا تأدب اذبو
 شيج ةفارخ صاخ لكشب خيراوصلا طئاح ولتاقمو ماع لكشب ىرصملا لتاقملا اهيف
 هشاع ىذلا عئارلا ملحلا عيمجلا عاضأف «ةيليئارسإلا عارذلا رصقو ليئارسإلا عافدلا

 ىتأيو «یرکسعلا مهنایک لزلزی لازلز ىلع اوحبصیل .تس تاونس لوط نویلیئارسالا

 ةلودلا ءانب ةركف ىلع لب ةيونعلا و ةيعاتجالا و ةيداصتقالا مهتايح تاموقم ىلع

 .نویروج نب ىلإ لزتره نم ءادتبا ةلودلا وسسؤم اهليخت اك ةينويهصلا

 ازابتعا یلیئارس الا ىوجلا حالسلا عم (یوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا لاتق أدب دقل
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 موي اما فقتو میظعلا روبعلا موي ۰۱۹۷۳ ربوتكأ 5 موي (1417«تعس) نم

 ةرتف لك اهيف زيمتت لاتق لحارم عبرأ ىلإ ةرتفلا هذه ميسقت نکمیو ۹

 بولسأ و لکش و «نيبراحتملا نيفرطلا الك اهيلإ ىمري ىتلا فادهألا ىف ىرخألا نع

 .فرط لك اهيلع لصحت ىتلا جئاتنلا و مت یذلا لاتقلا
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 خیراوصلا طئاح لاتق لامعأ





 رشع عبارلا لصفلا

 ۷۳ ريوتكأ ۱۱ ىلإ ربوتكأ "نم لاتقلل ىلوألا ةلحرملا

 ۱۱ موی تهتناو ۷۳ ربوتكأ ۷ موي ةيموجملا ةيلمعلا ءدبب لاتقلل ىلوألا ةلحرملا تأدب

 ةليوطلا عارذلاو (يوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا نيب الاجس لاتقلا اهيف رمتساو ۰۷۳ ربوتكأ

 «خيراوصلا طئاحل ةلماك ةدايسو ودعلل ةمات ةميزهب ةلحرملا هذه تهتناو «ليئارسإل

 قئاقحلا عضو يف درطتسن نأ لبقو ءامامت علما هباتنا لب ةميسج رئاسخ ودعلا دبكتو

 هداعبأ ددحتو امامت حرسملا دعي ىتح «ماع لكشب تايلمعلا ططخ ىلع فرعتلا نم دبال

 .هيلع يرجتس يتلا ثادحألا ةعباتم انكميل

 : تايلمعلا ططخ

 ةينبم ماعلا اهلكش يف ةيربلا تاوقلل ةبسنلاب ةيموجما ةيلمعلل ةيرصملا ةطخلا تناك

 دعب ةانقلا ماحتقاي نیینادیلا يناثلاو ثلاثلا نيشيجلل لوألا قسنلا قرف مايق ساسأ ىلع

 نارينب ىوق ديهمت دعبو ءانيس يف هضارغأو هتاراطمو ودعلا تاوقل ةزكرم ةيوج ةبرض
 ةانقلل يقرشلا ىطاشلا ىلع يرابك سوءر ىلع ءاليتسالا ضرغب كلذو «ةيعفدملا

 ةمهملا هذه تناكو ءا ةددحملا ةمهملا قيقحتل اقرش مدقتلا ةعباتمب تاوقلا موقت اهدعب
 -۱۰ لمعي شويج يرابك سوءر نيوكتو اهقيمعتو يرابكلا سوءر عيسوتب ةددحم

 سوءر تيبثت ضرغب ةيريبعت ةفقو متت ةمهملا هذه قيقحت دعبو ءعاطق لك يف مک ۲
 ريوطتل ةيناثلا قاسنألا عفد اهلالخ نم متي ةديطو ةدعاقك لمعت يك اهميعدتو يرابكلا

 «ةيموجه لا ةيلمعلا نم ةيئاهنلا ةمهلا قيقحتل ىلوألا قاسنألا عم نواعتلاب اقرش موجشا
 . المش طسسوتلا رحبلا ىلإ ابونج سيوسلا جيلخ نم دتمي طخ ىلع ءاليتسالاب كلذو
 ريمدت لاكتسال ةيلودلا دودحلا ىلإ مدقتلل ادادعتسا اهنمؤيو قياضملا ةقطنم لمشي

 .ءانیس ريرحتو ودعلا

- ۲۵۱ - 



 ةياقولا رفوت ثيحب «(يوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا ةطخ تعضو ةطخلا هذه اعبت

 تادحو دجاوت ىلإ فدبت ماعلا اهلكش يف تناكو ءاماتق لحارم عيمج يف ةيربلا تاوقلل

 ٦-A نيب حوارتت تافاسم ىلع ةانقلا نم هبرقم لع (يوج عافد) ةنماثلا ةقرغلا خيراوص

 موجهلل ةيئاهنلا تاريضحتلا ءارجإ ءانثأ تاوقلل ةياقولا رفوت نأ اهنكمي ىتح مک

 یک ۷-۳, نم حوارتت تافاسم ىلع ةانقلا برغ ةديدج عقاوم ىلإ لقتت نأ ىلع

 دمو قیمعت ضرغب كلذو اهقيمعتو يرابكلا سوءر ىلع تاوقلا ءالیتسا دعب كلذو

 ةيئاهنلا ةمهلا قیقحتل اق رش موجما ريوطت دنعو «قرشلا يف ةدوجولا تاوقلل اهتیاقو
 «خیراوصلا نم تاءاول ةدعب ةيموي تالاقتناب موقت نأ اهیلع ناك ةحلسملا تاوقلل

 تاءاول ضعب موقت نيح يف هام ةياقولا ريفوتو تاوقلا مدقت ةعباتم نم اهنكمي بولسأب
 نع ةياقولا ريفوتب تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تادحو ضعب اهعمو ىرخألا خيراوصلا

 :یهو «ةيوجللا تاوقلا اهنم لمعت ىتلا ةيمامألا تاراطملاو ةانقلا ىلع ةماقملا رباعلا

 .ةيلاصلا - دامح وبأ - ةيماطقلا راطم

 ىلع ةروصقم ةفلتخملا اهلحارم يف ةيموجملا ةيلمعلاب ةمئاقلا تاوقلا ةياقو نكت مل

 ةلودلا نع يوجلا عافدلا تاليكشت ىدحإ يهو «(يوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تادحو

 كرتشا امنإو .ةيموجما ةيلمعلا لالخ تاوقلا ةياقو ةمهم اهلهاك ىلع عضو يتلاو

 ةدودحم تادحو نم نوكتت يتلاو «ةيناديملا شويجلا نع يوجلا عافدلا تادحو اهعم

 داضم شاشرو ةيعفدم ةعطق ٠ نم برقي ام ىلإ ةفاضإلاب 1 ماس خيراوص نم

 ءمم ۱۰۰ عفدملا ىلإ مم ٠١,۷ شاشرلا نم ءادتبا «ةفلتخملا تارايعلا نم تارئاطلل

 ةيكيتكتلاو ةيتفلا اهتاردقو اهصئاص اقفو تاوقلل ةياقولا ريفوت يف اهلك تكراش دقو

 .ةيلاتقلا اهتاناكمإو

 ىلع ةينبلا ةديقعلا كلت - ةيركسعلا مهتديقع ىلإ ادانتسا ةيليئارسإلا ةطخلا تناك

 ةيئاقو وأ ةلماش ةيوج ةبرضب مايقلا يف ماعلا اهلکش يف صخلتت - يموجما عباطلا

 لازنإو ةيموجهلا ةيلمعلا طابحال ءاهنم ءزج ربكأب وأ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لكب
 ضارغألاو تارئاطلاو ةيوجلا دعاوقلا ريمدتو «تادعملاو تاوقلاب ةنكمم رئاسخ ربكأ

 ضرغب سيوسلا ةانقل ابرغ روبعلا ةبرضلا هذه بقعي نأ ىلع «ةمهلا ةيندلاو ةيركسعلا
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 ةيخاصلا نم دتمي طخ ىلإ لوصولاو «ةيرصملا ةيربلا تاوقلل يسيئرلا عيمجتلا ريمدت
 .ابونج ديوع لبج ىلإ نيصاصقلا ىلإ الاش

 تامولعملا يللحم ركفب ردي مو «ةيموجه ةطخ ةدوجوملا ةيليئارسإلا ةطخلا تناك دقل

 ءةيموجه ةيلمعب ةيبرعلا رصم ةيروهمج مايق لامتحا - تارباخملا زاهج - ليئارسإ يف
 191/8 ماع لبق ةيموجه ةيلمعب موقت نأ اهنكمي ال رصم نأ ىلع اذه مهرکف اونب دقلو
 تاوقلل يدصتلا اهنكميل اهيدل امم لضفأ ةيعون نم ةلتاقم تافذاق اه رفوتي امدنع

 كلذل اعبتو «قمعلا يف ةدوجوملا ةيليئارسإلا ضارغألا برضو ةيليئارسإلا ةيوجلا
 هتیاهن ىلإ ققحت دق ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسالا اهيعونب ةأجافملا عقو نإ لوقلا نكمي ركفلا
 ءاليتسالا ضرغب سيوسلا ةانق ماحتقاب ةأجافملا تققحت الو .بولطلا هريثأت ثادحأو

 ةطخلا تهجتا كلذ دعب اهعيسوت متي ةدودحم يرابك سوءر نيوكتو فيلراب طخ ىلع

 : ىلإ برحلا ءدب ذنم ةيليئارسإلا

 .فيلراب طخ عقاومب كسمتلا -أ

 .قرشلا ىلإ تربع يتلا ةيرصملا تاوقلا مدقت فاقيإ -ب

 ردقت تناكو «ةانقلا قرش ةدوجوملا ةعردملا تاوقلاب ةداضملا تاج اب مايقلا - 3

 «هريمدتو يرصملا موجشا فاقیال ةيوجلا تاوقلا اهديؤت ةعردم تاءاول ۳ ددعب

 .هيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ةداعإو

 «ةيرصملا تاوقلا مدقت فاقيإ يف يساسألا بجاولاب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا موقت - د

 ديزي ال ىتح قانقلا ىلع اه رباعم يأ ةماقإ نم اهعنمو تاوقلا روبع فاقيإب كلذو

 .ةليقثلا تادعملا كرحتل تالیهست نم رباعملا همدقت ال تاوقلا قفدت لدعم

 ربوتكأ 5-١١ نم ةرتفلا لالخ ودعلا بيلاسأ نم عضو امو ةطخلا كلت ءوض يف

 يف صخلتت یتلاو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل تيطعأ يتلا ماهملاو رودلا ةرولب نكمي
 : يتآلا

 .روبعلا ءانثأ اهم رئاسخ ربكأ لازنإو ةانقلا ربع ةيرصملا تاوقلا روبع فاقيإ - أ
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 .اهنم ماقي ام ريمدتو رباعم يأ ةماقإ نم نييرصملا عنم -ب

 «ةمجاهملا ةيرصملا تاوقلا مدقت فاقيإ ىلإ فدهت يتلا ةداضلا تامجهلا ةنواعم - ج

 ضرعب كلذو هدعب امیف ةيوبعتلا مث الوآ ةيكيتكتلا تايطايتحالا ةطساوب متت يتلاو

 ناك ام ىلإ فقوملا ةداعتساو ةانقلا ىلإ لوصولاو ةانقلا قرش ةيرصملا تاوقلا ريمدت

 .هيلع

 .ليئارسإ نع يوجلا عافدلا ريفوت - د

 وأ اهليطعت ةلواحمو ةيرصملا تاراطلا برضب ةيوجلا ةدايسلا ىلع لوصحلل لاتقلا - ه

 اهيلإ جردتست يتلا يوجلا لاتقلا لامعأ لالخ نم وجلا يف ةيرصلا تارئاطلا ريمدت

 .اعم اپ وأ

 «هتيلعاف ليلقتل هب تارغث ثادحإب ةانقلا برغ يرصملا خيراوصلا طئاح ريمدت - و

 .تادعلا نم يوجلا عافدلا تايطايتحا نم ردق ربكأ فازنتسا ىلع لمعلاو

 ۱ ةلماشلا ةيوجلا ةب رضلا

 ۰6۱۶۰۰ تعس) ۱۹۷۳ ريوتكأ نم سداسلا ۱۳۹۳ ناضمر نم رشاعلا برح تأدب

 فادهآ ىلع ةلماش ةيوج ةبرضب ةيرصلا ةيوجلا تاوقلا مایق وه هب تأدب ام لوأ ناكو

 ةدودحم ةرتفل لمعلا ىلع ةردقلا اهداقفإل ءاهبتاكسإ وأ اهريمدت ضرغب ءانيس يف ودعلا

 يف ةدودحم يرابك سوءر ىلع ءالیتسالاو ةانقلا قرش ىلإ تاوقلا روبع حاجن ناضل

 طخ ىلع ءاليتسالل ودعلا ىلع موجهلاب تاوقلا اهنم موقت «ةديطو ةدعاقك لمعت قرشلا

 .اه ةددحملا ماهملا قيقحتل اقرش اهمدقت ةعباتمو هتاوق ةميزهو فيلراب

 تناكو «ةلتاقم ةفذاق ةرئاط ٠٠١ نم رثكأب ودعلا ضارغأ ىلع ةبرضلا هذه تمت

 راذنإلا زكرمو ءادامتو زیللا يراطم يه ةيوجلا ةبرضلا اهيلإ تهجو يتلا فادهألا مهأ

 ىلإ ةفاضإلاب مجرم مأ يف ءانيسب ةيوجلا تاوقلا ةدايق زكرمو .بیشخ مأ يف ةقاعالاو

 «یدلا ةديعب ناديملا ةيعفدم تايراطبو كوه زارط نم وج- ضرآ خيراوصلا بئاتك
 ودعلا ضارغأ عيمج ىلع ةفلتخلا اهتريعأب ناديملا ةيعفدمب عورم فصق كلذ بقعأ

 اهب رئاسخ ربكأ اهقاحلإو اهتاكسإ وأ اهريمدتل كلذو ةلئاه ةفاثكبو اهادم يف عفت يتلا
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 > ريذحت متيو «كلذل یزمرلا مسالا رادصإب ةيوجلا ةبرضلا تارئاط نيمأت مت

 مهتادحو ىلع ةمزاجلا ةرطيسلا ضرف جاوفألا و تاءاوللا ةداق نم تبلط و .تادحولا
 ثدحي نأ نم افوح ةقيقد ۲۰ ىلع ديزت الأ اهاردقم ناك ىتلاو «ةرتفلا هذه لالخ
 ةجيتن انتارئاط عم كابتشالا ٠١ /۲ موی ذنم تادحولا هيناعت ىذلا قاهرإلل ةجيتن
 ىلوألا ةلحرملا ىف هدشأ ىلع نوكي ىذلاو «ةداع دارفألا بحاصي یذلا ىبصعلا رتوتلل

 «ةرشابم ةانقلا قوف لمعت ةيوج تالظم ثالث تصصخ انتارئاط ةدوعل انيمأتو

 «يبونجلا عاطقلا يف ةثلاثلاو .طسوالا عاطقلا يف ةيناثلاو «يلاشلا عاطقلا يف لوألا
 وقت نأ رظتنی ىتلا ودعلا تارئاط لاتق وه تالظملا هذه دجاوت نم ضرغلا ناكو

 اهتالحم كرتت نأ ىلع ءاهتمهم ذيفنت دعب اهتدوع ءانثأ ةيوجلا ةبرضلا تارئاط ةدراطمب
 اهتارئاط ةدوعو ةيوجلا ةبرضلا مامتإ مغرو «برغلا ىلإ ةيوجلا ةبرضلا تارئاط ةدوع دعب
 تعس) يفو ءاهعاضوأ ةيوجلا تالظملا كرتت ملف - تارئاطلا ضعب ادع - اهدعاوق ىلإ
 ةانقلا هاجت ةروعذم ريطت یهو وجلا يف روهظلا ةيليئارسإلا تارئاطلا تأدب ۰

 ةيوحلا تالظملا بحس تبلط انهو «روبعلا يف تأدب يتلا ةيرصملا تاوقلا روبع فقوتل
 نكلو «ةمات ةيرحب يوجلا ودعلا موجه ةلباقمل وجل ا ءالخإل اقفتم ناك امك اهعاضوأ نم
 وج / ضرأ خيراوصلا بئاتك تغلبأ ىتح ٍناوثالإ يف امو «لاحلا يف كلذ مامتإ رسيتي مل

 تاوقلا نم ىلوألا تاجولاو اجرح فقوملا داز ام ةانقلا نم برتقت ودعلا تارئاط نأب
 مغرو ودعلا عم كابتشالا تررق كلذ ىلعو «دعب يقرشلا ئطاشلا ىلإ لصت مل ةرباعلا
 تاظحللا يف ودعلا حجن ول هنأل ءايرورض ناك رارقلا اذه نأ دقتعأو ءانتارئاط دوجو

 اهتايونعم ىلع رثألا ربكأ هل نوكيس كلذ نأ كشالف ةرباعلا تاوقلا فصق يف ىلوألا
 ارهاظ اضرغ ربتعت ةرباعلا تادحولاف هاش يعاد ال رئاسخ نم هثدحيس ام ىلإ ةفاضإلاب
 لئاسو نم ةليسو يأ ةلحرملا هذه لالخ ادل رفوتي ال هنأ ىلإ ةفاضإلاب ءودعلا يرايطل
 .يوجلا عافدلا

 «تارئاطلا ضعب ادع اهدعاوق ىلإ اهلك انتارئاط تداعو ةيوجلا ةبرضلا تمت دقلو

 هاجت ةروعذم ريطت يهو وبا يف ةيليئارسإلا تارئاطلا ترهظ (۱8۳۰ تعس) ينو
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 لوأ أدب ةظحللا كلت ذنمو .روبعلا يف تأدب يتلا ةيرصملا تاوقلا روبع فقوتل ةانقلا

 ىرنسو «ليئارسإل ةليوطلا عارذلا نيبو يرصلا خيراوصلا طئاح نيب نخاس ءاقل

 .ةيليئارسإلا تاوقلا ةميزه تققحت نأ ىلإ لاتقلا |هنیب راد فيك

 ةيوجلا هتاوقب عفدي ودعلا

 انريدقت ناكو «ةيوجلا اهتاوقب ليئارسإ تعفد ةيرصملا تاوقلا موجه ءدب درجمب

 ةأجافملا قيقحتو ةيموجه ةيلمعب انمايق ةلاح يف ةيليئارسإلا ةيوححا تاوقلا لاتق لامعأل

 يرصملا موجحلا فاقيإ ةلواحمو ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا ةنواعمل اهدوهجم هيجوت وه

 لاتقلا يف ةيوجلا اهتاوقب ليئارسإ تعفد ذإ ءانعقوت قدص دقو «ىلوألا هلحارم يف وهو

 ربوتكأ 1 موي ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دو هجم غلب دقل «ةريبك ةفاثكو لاع لدعمبو

 لالخ يقابلاو راهنلا تاعاس لالخ ةرئاط ةعلط 77١ اهنم «ةرئاط /ةعلط ۰

 «لشف هنكلو هطابحإو موجها فاقيإل هجو مخض دوهج «ليللا نم لوألا فصنلا

 لهو ؟ موجملا ىلع عيرسلا درلا نم هتأجافم مغرب ودعلا نكمت له نهذلا ىلإ ردابتي دقو
 تاوقلا نأ عقاولا ؟ يرصلا موجملا فقويل لاتقلا ةهبج ىلإ ددعلا هذه لكب ودعلا عفد

 ودعلا مايق دصر دقف «برحلا ءدب لبق امامت لاتقلل ةزهاج تناك ةيليئارسإلا ةيوجلا

 امك «برحلا ءدب نم ةعاس 54 لبق نيرايطلا نم هيطايتحا ءاعدتساو ةيوجلا هتاوق ةثبعتب
 غلبأو «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دادعتسا ةجرد عفر ربوتکآ موی ءوض لوأ دصر

 ٠١ /۵ ةعمجلا موي يليئارسإلا ناكرألا سيئر هيلإ ىهتنا ام وه اهدادعتسا ىلع ليلد

 ءدبل اعنم اهرارقإ متي مل يتلا ةبرضلا كلت «ةيئاقولا اهتبرضب ليئارسإ مايق ةرورض نم
 فاقيإل تارئاطلا نم ددعلا اذه ودعلا عفد نع امأ .كلذ اونلعأ اك مهبناج نم برحلا

 ةمجه لكف «صاخ بولسأل عضخي ةيوجلا تاوقلا مادختسا نأ ةقيقحلاف موجما

 ىلإ فدهت رصانعلا هذه عيمجو هةدودح ةمهم اهيف لكل «رصانع ةدع نم نوكتت ةيوج

 : ةيلاتلا رصانعلا نم ةمجملا نوكتت ةداعو يوللا ةمجملا نم بولظلا نشر ملا ىق

 يباجيإلا لخادتلاب مايقلل ةصصخملا تارئاطلا لمشتو : ةنواعملاو ةيامحلا ةعومجم - |

 تالطظلا قطانم يف لمعت يتلا كلت وأ ةبراضلا ةوقلل ةقفارلا ةياحلا تارئاطو ييلسلاو

 .خيراوصلا ريمدت قطانم جراخ ةيوجلا
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 خيراوصلاب ةحلسمو خيراوصلا قطانم جراخ لمعتو : خيراوصلا دامخإ ةعومجم - ب
 .كيرافامو كيارش

 تاوقلل يلعفلا فصقلا ةمهم ذيفنتب ةفلكملا ةعومجملا يهو : ةبراض ةعومجم - ج

 .اهلك ةمجما ةوق نم ۲۰-۸۳۰ نيب اهتاوق حوارتت ةعومجملا هذهو «ضارغألاو

 جورخ عنمو اهلفقل تاراطملا ةمجاهمب ةفلكملا ةعومجملا يهو : تاراطملا ةعومجم - د

 .تاراطلا ضعب ةمجاهم ىلع ةيوجلا ةمجحلا لامتشا ةلاح يف كلذو ءاهنم تارئاطلا

 ةزكرم ريغ ةقيرطب ةرباعلا تاوقلا ةمحاهمب ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا تماق دقل

 ودعلا دوهج نم زيمت دقو «ةرثؤم ريغ اهتارجه تناك اذهبو «لاوحألا بلغأ يف
 يلامشلا عاطقلا ىلع نيتزكرم نيتيوج نیتمجهب همايق ٠١ / موي راهن تاعاسلا لالخ
 «ةرئاط / ةعلط ۳۲ ةوقب ةيناثلاو «ةرئاط /ةعلط ٤٤ ةوقب ىلوألا «ةانقلل طسوألاو

 ءارو ایرج -ودعلا نأ ريغ .ودعلا طاشن ءوده روصتملا نم ناك ءوض رخآ لولحبو

 افداه «ةرثكب ةيوجلا هتاوق مدختسا -هح اصل ةعرسب ةكرعملا مسح ةرورض نم هتديقع

 ةيوجلا تاوقلا دوهجم غلب دقل «يرصلا موجه لا مدقت فاقيإ ىلإ اهمادختسا ءارو نم

 لب «لاع طاشن - ةرئاط ةعلط ۵۰۰ وحن ليللا نم لوألا فصنلا لالخ ةيليئارسإلا

 وأ تربع يتلا تاوقلل ةيجوز وأ ةيدرف تارئاط ةئيه يف ودعلا ههجو يلاعلا نم رثكأ
 تادعلا روبع يف ةنواعملل ةانقلا ىلع اهبيكرت يراجلا رباعملل وأ ءاهروبع يراجلا كلت

 ىلإ وأ ءاهزيهجت قبس يتلا تالحلا يف اهتماقإل اهزيهجت يراجلا يرابكلا وأ «ةليقثلا
 «ةيئاملا عفادملاب يبارتلا رتاسلا يف تاحتفلا حتفب نيمئاقلا نييركسعلا نيسدنهملا تادحو

 دوعي كلذ يف ببسلاو - ال ؟ هفادهأ نم فده ىأ ققحي نأ يف ودعلا حجن له نكلو

 .حيراوصلا طئاح هب ماق يذلا عئارلا رودلا ىلإ

 اهروبع ءانثأ يوجلا راربالا تاوق لقنب تماق يتلا رتبكويله ا تارئاط نيمأت مت

 التم - ردس : ةيلاتلا قطانملا نم لك يف ةفلتخملا راربإلا تايلمعب مايقلل ليكشتلا عاطق

 نم تادحولا كلذ عنمي مو .ةدوعلاو باهذلا يق - ةظولاب - ةساطلا - يدجلا -

 سوءر هاجتا يف محازتت تناك يتلا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم اهكابتشا رارمتسا
 .تاوقلا روبع فاقيإ دصقب «يرابكلا
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 «رباعملاو يرابكلا سوءر ىلع ةيليل ةمجه لوأب (۱۸4۵ تعس) ودعلا ماق دقل

 56 ۰۱۰۲ نیءاوللا نيب نواعتلاب حاجنب اهدص نكمأو «ةيليعامسإلا ءاجتا يف كلذو

 امأ «ةيليعاسإلا لامش يناثلاو «ةيليعاسمإلا بونج هعقاوم لتحم لوألا .خیراوص
 مويبارس نم دتملا عاطقلا ىلع تزكرتو (۲۰۰۰ تعس )تمت دقف «ةيناثلا ةمجملا

 يطايتحالا مایق ساسأ ىلع ةعقوتم ةمجشا هذه تناك دقلو ءالامش نادرفلا ىلإ ابونج

 ءدب نم تاعاس تس دعب ةانقلا تربع يتلا انتاوق ىلع داضملا موجه لاب ودعلل يكيتكتلا

 «ةيوجلا ةمجه لا هذه يف حاجن يأ ودعلل ققحتی مو امامت انريدقت قدص دقو .موجم ا

 «تادعلاو تاوقلا روبع فقوتي ملف .هيلإ فدهت تناك ام ققحت و اهريغك تلشفو

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تماق دقل .ةانقلا ىلإ لصت نأ لبق ةقرتحم هتارئاط تطقسو

 ةعاس نم رثكأ ترمتسا ةانقلا قرش مك ٠١ ةفاسم ىلع ينورتكلإ عالطتسا ةعلطب

 خيراوصلا طئاح دض هجوت ةيوج ةبرضب ودعلا مايق لامتحا كلذ نم انجتنتسا دقو

 ۷ موي حابص نم ارابتعا كلذو «ةيماطقلا - دام وبآ - ةيحلاصلا يف ةيمامألا تاراطلاو

 .ةبرضلا هذه ىقلتل دعتسن نأ انيلع ناكو «الا“ ربوتكأ

 ۱۰/۲ موی (۲۱۰۰ تعس) ىتح ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا يف رئاسخلا تغلب دقل

 يذلاو لاتقلا هيف مت يذلا نمزلاب تسيق اذإ ةريبك رئاسخلا هذه ربتعتو «ةرئاط ۲٤ وحن

 لالخ انعم ودعلا هلعف اب هذه ودعلا رئاسخ ينتركذ دقل «تاعاس عبس نعدزي مل

 و ۰۱۹۷۰ ویلوی يف خیراوصلا لاخدإ ةكرعم لالخو اهدعب امو فازنتسالا برح

 ىلع رهظ يذلا يرصملا لتاقلا ةيعون ريغت يذلا نکلو يه يه لب خیراوصلا ريغتت

 ةيخوراص ةحلسأب براحي ناك يذلا يرصلا لتاقلا ۰۱۳۹۳ ناضمر برح يف هتقیقح

 ةزهجأو خیراوصلا ةعانص يف ملعلا يف يجولونكت روطت رخآ لمشت ةياغلل ةدقعم

 .اش ةهجوملا رادارلا

 ةيليئارسالا ةيوح لا تاوقلاو خیراوصلا طئاح نيب ةريتولا سفن ىلع لاتقلا رمتسا

 وحن ربوتكأ ۷/۱ ةليل فصتنم دنع تلصو یتح ىرخأ دعب ةعاس دادزت اهرئاسخو

 ةحص يليئارسإلا عافدلا ريزو نايد لارنجلا دكأ دقل .ةدكؤم ةرثاط ۲۵ اهنم ةرئاط ۱

 تعس) یتح ترسخ ةيليئارسالا ةيوجلا تاوقلا نأب ۱۰ /۷ موی نلعأ امدنع هانرمد ام

 .وج - ضرأ خیراوصلاب اهریمدت مت دقو «ةرئاط ۳۱ربوتکأ ۷ موی ۰
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 ءروبعلا ةيربلا تاوقلل انرسي دقف «ةياغلل اعتمب الاتق مويلا اذه لاتق ناك دقل
 ةيربلا انتاوق اهتحت لمعت ءانخيراوصب ةيمحمو تارئاطلا نم امامت هيلاخ ًءمساندجوأو

 انخيراوصل ةسيرف ىرخألا ىه عقتف ءاه ةيوج ةيامح نودبو ودعلا تابابد ريمدتل
 لب «ةيدجم ريغ ةبيرقلا تايطايتحالاب ةداضملا ماجه حبصتو «تابابدلل ةداضملا

 ىف اًرارف اهب تقاح ىتلا رئاسخلا ءارج نم رابدألا لوت ةيليئارسإلا تاوقلا تحبصأ

 .نييليئارسإلا نيعأ اهارت ةرم لوأل ةركنم ةميزه «رحبلا قاژارفو «وجلا

 ىذلا تقولا یفف «تاقرافلا ضعب ثودح ىلإ دیرفلا ىوجلا فقولا اذه یدآ دقل

 ةانقلا برغ اهعقاوم ىلإ خیراوص بئاتک لاقتنا ینادیلا ىناثلا شيجلا دئاق هيف بلط
 .۱۰ /۷ موی لاتق لالخ شيجلا تاوقل ةياقولا ريفوت ىلع ةرداق نوکت یتح ةرشابم

 تنكمت ینادیلا یناثلا شيلا قرف نم قرف ةدع نأ دجن - بلطلا اذه ىلع قفاون لو
 امم ءةعردملا اهتاءاول لب ءاهتاوق روبع مامتإو ةلوهس و رسيب اهرباعم ةماقإ نم ۷ /1 ةليل
 تاءاوللا هذه اهتنکم ذ ۰۱۰ /۷ موی رجف غوزب عم ةمدصلا و نارينلا ةوق رفوت اش رسي

 كلذ و «ةيكيتكتلا تایطایتحالا اهب تماق یتلا ةداضلا ودعلا تایجه دص نم ةعردلا

 ىف وأ رباعلا هذه ةماقإ ةيلمع ىف لخدتلا نم ةيليثارسالا ةيوجلا تاوقلا نکمتت نأ نود
 .ةعردلا تاءاوللا روبع ىف وأ ةاشلا قرفل ةيناثلا قاسنالا روبع

 ةمجاهمب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا مايق نم ربوتکأ ۷ /1 ةليل یوکشلا ترشک
 حضاو ىوجلا فقولاف .معازلا هذه تیفن دقلو .ةرطنقلا عاطق ىف ةصاخ و یباعلا

 تاييلعت نم هيلإ ردص امو «ةظحل دعب ةظحل دیازتت ودعلا رئاسخو حوضولا مامت انمامآ
 ريخ یه ائيديأ ىف ةينورتكلالا تادعلا و «ةانقلا نع هداعتبا ىلع لیلد ربكأ هتدايق نم
 خيراوص - 1١١/ءاوللا نأ ا ءادبأ بذكت ال ىهف یدعلا لامعأ ىلع فرعتلل ةليسو
 اوناك نيذلا مه ةداق لضفأ و بئاتك لضفأو «عاطقلا اذه نع عافدلاب موقي ىذلا وه
 داصرملاب اوناك دقل .(لیادحما وبآ /مدقملا .ةفولش / دئارلا ءردب / مدقملا) رباعلا فلخ
 تاعاس لالخ ءاوللا اهيلع لصحت ىتلا جئاتنلا نأ اك عاطقلا اذه ىف ودعلل ةلواحم ىأل
 ةبسن تناك تاكابتشا ةدعب ءاوللا ماق دقلف «ةيلاع تناك ودعلا عم ىلوألا لاتقلا
 .//60 اهيف حاجنلا
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 هنازتا ودعلا داقفإ

 تاعومجم عم ةرطنقلا هاجت ىلامشلا عاطقلا ىف خيراوصلا طئاحل كابتشا لوأ أدب

 هذه تناك دقل .تاعاطقلا ىقاب كابتشا هالت ودعلا تارئاط نم «جاودزا» ةريغص

 بقنلا سأر و ردسلا و شيرعلا تاراطم ىف دادعتسالا تارئاط یه ةمجاهلا تارئاطلا

 ةبرضلا ءارج نم ادامت و زيلملا ىراطم ليطعت دعب لاتقلا ةهبحل ةحلاصلا تاراطلا برقأ

 ىف ىبونجلا عاطقلا ىلإ هتارئاط ضعبب انيلإ عفد نأ ودعلا ثبلي ملو «ةلماشلا ةيوجلا

 كابتشالا ىف ةهجوملا خيراوصلا تادحو تأدبو «تاوقلا روبع فاقيإل ةسئاي ةلواحم

 وأ ةرطنقلا عاطق ىف تكبتشا ىتلا تادحولل ءاوس ىلوألا تاكابتشالا تلشف فسأللو

 ىتلا تاكابتشالا بولسأل عيرس ليلحت نمو «ةفولشلا ةقطنم ىف تكبتشا ىتلا كلت

 عجار روصقلا ببس نأ تدجو ةيليئارسإلا تارئاطلا هب تماق ىذلا لعفلا درو تمت

 نأ تنقيأ كلذ ىلعو خيراوصلاب ةباصإلا ىنالتل ةداحلا ةروانملاب ودعلا تارث مايق ىلإ

 ودعلا داقفإ ىلع لمعن نأ انيلع امزل حبصأو ءهيرايط نم ةزاتملا ةوفصلاب عفد ودعلا

 بجي يتلا فعضلا طاقن ديدحت متف «ةيموجهلا هتايلمع ىف هنم ةأدابملا بحسو هنازتا

 تادحولا تأدب العفو «نيرايطلا نم عونلا اذه لثم عم لماعتلا بولسأو ءاهيشالت

 «ةحجانلا تاكابتشالا تلاوتو «ةحجان تاكابتشا نع غلبت (۱6 4۰ تعس) نم ارابتعا

 ءامسلا تلعتشاو «ةهجاوملا لوط ىلع ابونج سيوسلا ىلإ الاش ةرطنقلا نم تدتماو

 ىلإ كرحتي اهضعب كانه نم قلطت ىرخأو انه نم قلطت خيراوص «خيراوصلا نارینب

 اهنأك ءایسلا يف ترهظف «ةرشابم ريغ ةقيرطب كرحتي رخآلا ضعبلاو «ةرشابم هفادهأ
 يف هتيلعافو هتاردق ىدم حضوتو «يرصملا لتاقملا ةيالص دكؤتل اضعب اهضعب قناعت

 نم دشت نأ - يئابناللا غارفلا يف دجاوتتو ءاناكم نم ازتت يهو - داكتو ءاهمادختسا

 .مهتارثاط ريمدتو ودعلا يرايط رهقل ضعبلا اهضعب مزع

 ليحت نأ يف لمعلا اف ناك بيردتلا نم عيفر ىوتسم ىلع مقطأب ودعلا انهجاو دقل
 ةمئاقلا تاوقلل خيراوصلا طئاح حاجن رسي دقو «ةيادبلا نم بارس ىلإ ودعلا ينامأ

 اهنم ذافنلا نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نكمتت مل خيراوصلا نارين نم ةلظم روبعلاب

 هتايلمع ءدب دنع هتداعك - ددعب عفد دقل «خيراوصلا تادحول ةسيرف تعضوو الا
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 ؛عمجأ ملاعلا مهب يهابي ناك نيذلا نيرايطلا نم ةبخنلا ءالؤه .هیرایط ةوفص نم -
 تاوقلا روبع طابحإ ىلع مهتاردق يف ةقث هلكو مهب عفد «ىلوألا تامجم لا يف مهب عفد

 تاوقلا تلواح دقل ءدقتعيو ططخي ناك امك ءامد ىلإ لانقلا ءام ليوحتو ةيرصملا

 ام لك كلذ ين ةمدختسم تاوقلا روبع فاقیا ةروعسلا اهتامجه يف ةيليئارسإلا ةيوجلا

 نم ةيكيتكت بيلاسأ نم اهيدلام لكو «خیراوصو لبانق نم ةحلسأ نم اهتزوح يف

 شکاف رتم ۵۰۰ ةضفخنملا وأ لقأف رتم ٠١١ ادج ةضفخنملا تاعافترالا ىلع تامجه

 لمعت مك ؟-۳ ةطسوتملا تاعافترالا ىلع ىرخأ تارئاطب ةلغاشملا بيلاسأ مادختساو
 نيحت امدنع يه موقت وأ «ةانقلا نم ةبرتقملا ةضفخنملا تارئاطلا اهتحت يفخت دعب نم

 تناك نكلو ءرثكأ وأ مك ۲۵- ۲۰ ةفاسم نم كيرشلا خيراوص فصقب ةصرفلا اه
 ريمدت ناك لب «حاجنلا اه بتكي نأ ةفلتخلا هبيلاسأل نكمت مو .داصرملاب هلانتادحو

 ةيئاهنلا ةجيتنلا وه - تالظملاب اهط وبه وأ ءاهيحالمو اهيرايطب ءاوس - وجلا يف هتارئاط
 .كابتشا يأل

 ىلع ةيلاع تاردق نم اه ال - موتنافلا تارئاطب ىلوألا هتاجه يف ودعلا عفد دقل

 تارئاط اهموجه يف اهززعي «خيراوصلا نارين نم تالفإلا نم اهنكمي |ب ةروانملا
 لک دجت مل نكلو «دوعصلاو سطغلا ىلع ةيلاعلا ةردقلا تاذ «مجحلا ةريغصلا جاريملا

 ناك لب «ةدحاو ةرمولو سيوسلا ةانق ىلإ لوصولا يف حجني لو «ودعلا تالواح

 ةكرعملا نم ودعلا بحسني له .لمعلا ام نكلو ءاهيلإ لصي نأ لبق ريمدتلا هريصم
 سیل هاشم تاوقالإ يه ام ةرباعلا تاوقلاو اهتيادب يف لازتال يهو ملستسیو اهكرتيو
 اهلمح هاشملا يدنجلل نكمي يتلا معدلا ةحلسأ ضعبو ةفيفخلا اهتحلسأ ىوس اهعم

 ؟ يليئارسإلا فلملا عم كلذ قفتي فيكو «ةكرعلا نم رارفلا ينعي ةكرعملا كرتو

 تاعومج يف لمعلاب كلذو ءاثيخو امؤل رثكأ بولسأ ىلإ ودعلا هجتا كلذ ءوض يف
 رصحنیو مک ۳ عافتراو مک ۰ ةفاسم ىلع ريطت ةانقلا قرش خیراوصلا عقاوم نع ةديعب

 تاوقلا هاجت سطغلاب رثكأ وأ ةرئاط اهنم للستت اهناريط ءانثأو ءنيعم عاطق يف اهطاشن
 دنع - ةعومجملا - فده اف «هبولسأ يف ايكذ ودعلا ناك دقل ءاهتمجاهمب موقتو ةرباعلا

 يأ للستو «ةيبيرقت ةفصب الإ هتارئاط ددع ديدحت رسيتي الارادارلا تانيبم ىلع هروهظ
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 تاف له نكلو «رادارلا تانيبم ىلع فدا لكش ىلع ام دح ىلإ رثؤي ال اهنم ددع

 دق انكو امامت ودعلا بيلاسأب ةيارد ىلع انك اننأل ال خيراوصلا تادحو ىلع كلذ

 ام غلبف ءودعلا رئاسخ تدادزاو ةقيرطلا هذه حلفت ملف «هلباقي ام لاتحا لكل انعضو

 ۱۱ نم رثكأ (1770 تعس ىتح ۱8۳۰ تعس) خيراوصلا عم ةكرعملا ءدب نم طقسأ

 نم اهنأل ةصاخو رئاسخلا هتلاه دقل ءودعلا هروصتي مل رئاسخلا نم لاع لدعم «ةرئاط

 لمعي نأ ىلإ ودعلاب رئاسخلا هذه تدأ دقل «هيدل نيرايطلاو تارئاطلا عاونأ نسحأ نيب

 عيمج ىلإ ارمآ ةيليث یئارض لا ةيوحما تاوقلا ةدايق تنلعأ نأ ناكف «خیراوصلا طئاحل اباسح

 ةظحللا هذه نمو «مك ۲۵ ةفاسمل ةانقلا نم بارتقالا مدعب (۱۲۳۰ تعس ) نيرايطلا

 «هتازتا هداقفإ نم العف انكمت ةيضاملا ةليلقلا تاعاسلا ودعلا عم انلاتقب اننأ اما تنقيأ

 .امامت ةأجافملاو ةأدابملا نم همرحن ىتح كلذ يف رمتسن نأ انیلع بجيو

 اذه نأ ىلإ ةعجار تناكف ةشهدلا امأ «رذحلاو ةشهدلا ديزم ىلإ رمألا اذه ىدأ دقل

 «جرفتملا فقوم فوقولاو ةكرعملا نم يليئارسإلا يوجلا حالسلا جور هانعم ريذحتلا

 اهتدیقع تنب دق ليئارسإو ةکرعلا جراخ ليئارسإل ةليوطلا عارذلا فقت فيك نكلو
 ناكف رذحلا ام «ةبابدلاو ةرئاطلا ىلإ دبتسملا يموجما لمعلا ساسأ ىلع ةيركسعلا

 ابناج رومألا عضنف هلوقي ام قدصن نأ وه لوألا ودعلا فده نوكي نأ لامتحا نم اعبان

 تاوقلا نع اديعي لمعي ودعلا نأ املاط ةكرعملا اهب انأدب يتلا انتبالص رتفتو انمامتها لقيو

 هيلع تلوتسا ام دعتي لو «يرابكلا سوءر يف اهمادقأ تيبثتب تقولا كلذ يف موقت يتلا

 .تاهاجتالا ضعب يف رتم وليك ىلإ لصت دق راتمألا نم تائم ةدع نع

 هانددح يذلا بولسألا ىلع ودعلا فرعت لاتحا نم اضيأ ةعبان يتشهد تناك دقل

 يف ةفاسلا هذه هدیدحت نأ كشال «ةريبكلا رئاسخلا هذه ىلإ ىدأ یذلاو «هعم لماعتلل

 اذه نم ام ءىش ىلإ لصوت دق العف هنأ ىلع اءوض ىقلي ذئتقو ةيلاتقلا انعاضوأ ءوض .

 قيبطت يف تادحولا تأدب العفو .عضولا اذه نم اجر دجأ نأ مع ناکو لييقلا
 قاروأ لثم طقاستت ةيليثارسالا تارئاطلا تأدب ام ناعرسو «رخآ دیدج بولسأ

 - ودعلا عم ةفلتخملا انبيلاسأ حاجن دكؤي امم ىرسألا نيرايطلا دحأ ىلدأ دقلو .فیرخا

 خوراصلا ىلإ بذجنت هترئاط نأب ئجوف هنإف خيراوصلا قطانم نم هبارتقا مدع مغر هنأب

 نكت مل هنأ عقاولاو «تارئاطلا هيلإ بذجت ةيسيطانغم يوق خوراصلا يف نأك مطحتتو
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 اهمادختسا راج بيلاسأ ةدع كانه تناك اناو «مهوت اك ةيسيطانغم ةبذاج ةوق كانه
 .دقتعي ناك اك خيراوصلا قطانم داعبأ ديدحت ىلع رداق ريغ هلعج اع ودعلا عم

 ةداضملا ةيليئارسإلا ةيوحا ةب رضلا

 ةبرضب ودعلا مايق لاتحا نع اعابت لصت تامولعلا تأدب ۱۰/۷ موی رجف غوزبب
 همايق مدعو ةيلاتقلا ودعلا ةديقع ىلع اساس ةينبم تاریدقتلا هذه تناکو تلماش ةيوج

 «تامیلعتلا ةرثك مغرو «اعقوتم ناك امك ةرشابم انتاوق موجه ءدب دغب ةيوجلا ةبرضلا هذهب
 بابسألل ةلماش ةيوج ةبرضب موقي نل ودعلا نأ لبق نم تنك اك داقتعا ىلع تنك دقلف
 . :ةيتآلا

 .هدی يف تسيل ةأجافملاو «ةأجافملا ىلع اهحاجن يف دمتعت ةلماشلا ةيوجلا ةبرضلا -أ

 فقوم قلخ ىلإ اقرش اهدوجوو موجه لاب ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا مايق ىدأ - ب
 ىلع ررقتتس اريخأو الوأ ةكرعملا نإ ثيح ءالوأ هتهجاوم هنم مزلتسی ودعلل يوبعت

 .اهتيمهأ تناك امهم قمعلا يف ضارغأ ىلع تسيلو سيوسلا ةانق

 اببس نوکتس - لشف نم اهضرتعي ام مغر قمعلا يف ضارغأ برض ةلواحم نإ - ج
 . لالخ ملحي تاب يذلا قمعلا كلذ ؛ليئارسإلا قمعلا يف ضارغأ برض يف ارشابم

 .نمألاب لاوط ماوعأ

 يف حولت حابصلا ريشابت دكت ملف ءامامت هتعقوت ام حص ۰ /۷ موي ءوض لوآ يفو

 ترمتساو «فثكم يوج طاشنب مايقلا يف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تأدب ىتح قفألا
 / ةعلط ۸۲۲ اهنم «ةرئاط / ةعلط ۱۳۲۱ طاشنلا اذه غلب دقل .مويلا لاوط كلذ ىلع
 ةمئاقلا هتاوق ةنواعم ىلإ فثكملا يوجلا هطاشن ودعلا هجو دقل .اليل يقابلاو اراهن ةرئاط
 دعب طقست م يتلا فيلراب طخ طقن يف ةدوجوملا هتاوق ةنواعم وأ ةداضلا تایجهاب
 تاراطملاو خيراوصلا طئاح ىلإ هتجاهم ىلإ ةفاضإلاب ةانقلا ىلع ةماقملا رباعملا ىلإ وأ

 .ةيموج ا ةيلمعلا مدخت يتلا ةيمامألا

 ةزكرم ةيوج تامجه ثالثب امايق لاتقلا ةهجاوم ىلع ارا ودعلا طاشن زیمت دقل
 ٠٠٠( تعس) اهنم ىلوألا تمت «ةرئاط / ةعلط ۱۸۰-۲۲۰ نيب اهتوق يف تحوارت



 «ةرئاط / ةعلط ٤ ٩ - ۸۸ ةوقب (۱۵۳۰ تعس) ةيناثلاو «ةرئاط / ةعلط ۷۸ - 57 ةوقب

 نم يلاشلا عاطقلل اهنم هجو «ةرئاط / ةعلط ۵6 - ۳۹ ةوقب (۱۸۳۰ تعس) ةثلاثلاو

 عاطقلاو «ةرئاط / ةعلط ۷۲- 08 طسوألا عاطقلاو «ةرئاط / ةعلط ٩1 - 47 ةهبجلا

 .ةرئاط / ةعلط ۷٦ - ٩٤ يونجلا

 يف ةيمامألا خیراوصلا بئاتک ضعب برض يف یدلا ةديعب هتیعفدم ودعلا كرشأ دقل

 خیراوصلا بئاتک تادعم يف رئاسخ ثادحا ضرغب كلذو ةيليعامسإلا لاهش ةقطنملا

 هذه ٍليئارسإلا ناریطلا ةمجاهم لبق فصقلا اذه مت دقو .لمعلا نع اهلیطعت دصقب

 ىلع ىدملا يديعب نيحالسل مادختسا «ديدج بولسأ «ةليلق ةينمز ةرتفب بئاتكلا

 موجه حاجنإل ضرألا ديهمت ىلع لمعتو «ناريطلا ىدملا ةديعب ةيعفدملا نواعتل «يلاوتلا
 ىلع ةرثؤم ودعلا ةيعفدم نارين نكت ملف ةيليئارسإلا ةدايقلا ريدقت باخ نكلو «ناريطلا
 .ريثأت ىندأ نود اهلمع يف تادحولا ترمتساو قالطإلا

 : يتآلا قيقحت ةزكرملا ةيوح لا تایجشا هذه نم ةيليئارسإلا ةدايقلا فده ناك دقل

 .ةانقلا ىلع ةماقملا روبعلا لئاسو ريمدتب كلذو «ةيرصملا تاوقلا قفدت فاقيإ - أ

 ىرابك سوءر نيوكتب ةمئإقلاو روبعلا يف تحجن يتلا تاوقلا عاجرإ ةلواحم - ب
 هتاعافدو ابرغ ةدوعلا ىلع اهماغرإو اهريمدتب كلذو «عاستالاو قمعلا ةدودحم

 .اقرش

 هتاوق ةداعتسا ناكمإل «خيراوصلا طئاح ةصاخو «يوجلا عافدلا لئاسو ةمجاهم - د

 .ةدوهعلا ةيوجلا اهترطيسل ةيوجلا

 خيراوص يتبيتك ةمجءاهم نم لاتقلا ةهبج نم يلشلا عاطقلا يف ودعلا نكمت دقل

 ماس عون نم امهالكو «نادرفلاو ةيليعامسإلا نيب ةدتملا ةقطنملا يف كلذو «يلاوتلا ىلع

 لشف نكلو «هاجتالا اذه يف خيراوصلا طئاح يف ةرغث حتفل ةسئاي ةلواحم يف كلذو ۳
 ةبيتكلا ىلعف .اهيلع موجما يراجلا تادحولل ىرخألا تادحولا ةنواعم لضفب موجه ا

 دقف ةيناثلا ىلع امآ ةجاهملا تارئاطلا نم ةرئاط هل رمدتو ءاهنع اديعب هتلومح ىقلأ ىلوألا

 ذالو ةبيتكلا نم ةبرقم ىلع يلبلا لبانق تاعدوتسم ضعبو هلبانت ضعب طاقسإ نم نكمت
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 ةديدج تاعدوتسملا هذه تناك دقل .هل ىرخأ رئاط ريمدت مت نأ دعب نكلو «رارفلاب

 يف حتفي تارك ىلع يوتحي عدوتسم ءاهنم ةياقولا بولسأ وأ اهفصق بولسأ يف انيلع
 رجفنت ةبلص ضرأ سملت نأ درجمبو «تارکلا هنم رثانتتو هل ددحم عافترا ىلع وبا

 .ءارعلاب نيدوجوملا دارفألا ىلع رثؤت «مجحلا ةريغص ةديدع تارك اهنم رثانتیو تاركلا

 لطعت ىلإ اهراجفنا دنع تدأ اك .دارفألا ضعب ةباصإ يف تاركلا هذه تببست دقل

 .اهحالصإ مات اهدعب نكمأ ةدودح ةينمز ةرتفل ةبيتكلا هذه تادعم ضعب

 يف خيراوصلا طئاحو تاوقلا ةمجاهم ىلع ٠١ /۷ موي لالخ ودعلا طاشن رصتقی م

 يراطم اذك - سيلكانج - اطنط - ةروصنملا يف ةيمامألا تاراطملا مجاه لب لاتقلا ةهبج

 تاوقلا نم لاني نأ ةيئاقولا ةيوح لا هتبرض يف ىنمتي ودعلا ناك دقل .ةيحاصلاو ةيماطقلا

 دجو هنأ نلعأ نأ قبس دق ناكو - مشدلا لخاد تارئاطلا ريمدتب امإ ةيرصلا ةيوجلا

 ىتح ةنكمم ةرتف ربكأل اهليطعتل تارمملا ريمدت وأ - اهدض ليانقلا نم انيعم اعون اضالخ

 وهو اف ةيوجلا تاوقلا ةنواعم نم ةمجاهملا ةيربلا تاوقلا مرحي اذهبو ءاهحالصإ متي
 نكلو «تارئاط 1- ٤ نيب حوارتیاددع راطم لك ىلإ ودعلا هجو دقل .يرورض رمآ

 تاراطملا يه تاراطملا هذه نأ عقاولا ؟ اهريغ نود تاراطلا هذه ودعلا راتخا اذامل

 «ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا مظعم اهيف زكرمتت يتلاو «لاتقلا ةهبج مدخت يتلا ةيمامألا

 ةمهمب موقيو ۰۲۱ جيم زارط نم ةلتاقملا تاءاوللا دحأ هب زكرمتي ةروصنملا راطمف

 .يوجلا عافدلا عم نواعتلاب اتلدلا لاش ةقطنم يف ةيويح لا ضارغألا نع ةياقولا ريفوت

 ددهب رطخ ربكأ ربتعت يتلاو ةيبيلل | جاريملا تارئاط هب زكرمتي ناكف اطنط راطم امأ

 وب كراعملا يف موتنافلا هتارئاط لزانت نأ اهنكمي ةزاتمم ةلتاقم اهنأ ىلع ةوالعف ءودعلا

 «خيراوصلاو لبانقلا نم ةلوقعم ةلومح لمح ىلع ةرداق ةلتاقم ةفذاقك لمعت يهف ةربدملا

 مهألا وه اذهو ليئارسإ قمع يف ضارغأ يأ ةمجاهم ىلع ةردقلا ريبكلا اهادم اه رسييو

 راطم امأ ۰۱-ي تازارط نم تارئاطلا ضعب هبزكرمتت تناكف سيلكناج راطم امآ

 زكرمتي ةيلاصلا راطم نأ نيح يف ۰۲۱ جيملا بارسأ ضعب هب زكرمتت تناكف ةيماطقلا
 .ةيربلا تاوقلل ةنوعملا ميدقت ةمهمب موقي امهالكو ۰۱۷ جيم تارئاط نم ءاول هب
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 ةيليئارسإلا تاوقلا نأ عقاولا .تاعلطلا نم ريبكلا ددعلا اذهب ودعلا ماق اذامل نكل

 ةانقلا تربع يتلا ةيرصملا تاوقلا ىلع داضم موجه لوأب ۱۰ /۷ موي حابص ذنم تماق

 ةدايقلا ةطخ تناكو «يرصملا موجملا ميطحت لمأب ةيكيتكتلا تايطايتحالا ةمدختسم

 يف صخلتت- ربوتكأ برح هليلحت يف «ديلبوه ايتيتام» لارنجلا حرص امك - ةيليئارسإلا

 نع ةرابع تناكو «ةدوجوم ا تايطايتحالا هذه مادختساب يوق داضم موجب مايقلا

 ىلع موجه ا متي نأ ىلع «ةشالثلا ةهبجلا تاعاطق نم عاطق لك يف ابيرقت عردم ءاول

 نأ ىلع «يبونجلا روحملا مث طسوألا روحملا مث ةرطنقلا روحمب اءدب يلاوتلاب رواحملا
 ةداضملا تایجما هذه لشف ةجيتنلا تناكو هاریبک ايوج ادوهجم موجملا اذل صصخي

 يف امامت تلشف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأ ىوس كلذ يف ببسلا نكي لو ءاهلك

 تارئاط نم ةعلط لوأ تلسرأ دقل «داضلا موجماب ةمئاقلا تاوقلل ةنواعم يأ ميدقت

 دعت لو ؛مويلا اذه حابص ةرطنقلاروحم ىلع موجملاب ةمئاقلا تاعردلا ةنواعمل جاريملا

 نود موجب ةيربلا تاوقلا موقت فيك - ةثراك يأو ةثراك «ةرئاط الو ةعلطلا هذه نم

 رفوأب هبيصن نكي مو ىرخألا رواحلا ىلع موجها رركت دقل ءاهل ةيوجلا تاوقلا ةنواعم

 فقوملا حبصأو ةيوجلا تاوقلل تارئاط ةدع تطقاستو موجهملا لشفو «قبس ام ظح

 .ابيهر

 رظنلا ةهجو نم ةميلس ودعلا اهب ماق يتلا ةداضملا ةيوجلا ةبرضلا تناك له نكل

 ةرئادلا ةيربلا ةكرعملا هب نواعي يوجلا هدوهجمب ظقيتسي نأ هب ىلوألا ناك وأ ؟ ةيركسعلا

 فرعتن - نأ بجي ةحيحصلا ةباجإلا ىلع فرعتللو ؟ لوأب الوأ فقولا تاروطتل اقفو

 لاه دل .م ۱۹۷۳ ربوتكأ 1 موی ءاسم ةيليئارسإلا ةدايقلا ركف يف رودي ناك ام ىلع

 يف لشف نم اهب قح ام ةصاخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةدايقو ةماع ةيليئارسإلا ةدايقلا

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا مادختساب ءانيس ىلإ فحازلا ىرشبلا دملا اذه قفدت فاقيإ

 هنأ يليئارسإلا ناكرألا سيئر ىأر جئاتنلاو فقوملا ءوض ينو لبق نم اططخ ناك امك -

 تايراطب تاكسإ لبق اهيلع ربعت يتلا تاوقلاو رباعلا برض ين ىودج يأ دجوتال

 ی



 لوصولل تالواحملا لك لشفب كلذ ارربم وج - ضرأ خيراوصلا دعاوقو - ةيعفدملا
 ربكأو «خيراوصلا نارينل اهضرعت ببسب تارئاطلا ريمدت ىلإ ىدأ ام «يرابكلا ىلإ
 هدبا ف بلطو «ىرخأ دعب ةعاس ةمجاهملا ةيرصملا تاوقلا مجح ديازت كلذ ىلع دهاش
 ةعاس ديازتت ىتلا هرئاسخ ءوض ىف ىأر ىذلا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةداق ىأر
 متي ىذلا فازنتسالا فاقيإل لشمالا لا وه نو کی دق هاجتالا كلذ نأ ىرخأ دعب
 عافدلا ريزو ربخأ لب «ناکرألا سيئر ىأر ىلع قفاوف «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ىف
 ةهبج ةمجاهم نوکتس «م ۱۹۷۳ ربوتكأ ۷ موي ةيوجلا تاوقلا ةمهم نأب «ناید  لارنجلا
 هنأ ذإ ءةيمامألا تاراطلا و خيراوصلا دعاوق ةمجاهم ىل وألا ةيقبسألا ىف اعضاو «لاتقلا
 قانقلا ىبناج ىلع تاوقلا ةمجاهمل ةيرحب لمعلا هنكمي اهتمجاهم ىف هحاجن لالخ نم
 لك هيجوت وه هيأر ناكو طخ ا لوط ىلع كلذل افلام ناك عافدلا ريزو ىأر نأ ريغ
 موجهلا لشف ول هنأ احضوم ءانيس ربع ةيرصملا تاوقلا مدقت فاقيإل ىوجلا دوهجملا
 لوألا نیلشفب اوبيصأ نييليئارسإلا نأ كلذ ىنعمف خيراوصلا دعاوق و تاراطملا ىلع
 رارمتسا عم ةميلس خيراوصلا دعاوق و تاراطملا ءاقب ىناثلا و «ةمجاهملا مهتارئاط ميطحت
 دي ىف ىركسعلا رارقلا ناك ال و «یش مهمدقت قوعي نأ نود ءانيس ىف نييرصملا مدقت
 یه لاتقلا ىف ةربعلا نأ ذإ ايس ارارق هل ةبسنلاب ناك و هضراعی ملاذل ناكرألا سيئر
 .تارئاطلا ىف رئاسخلا ىدمب

 امك ةجيتنلا تناك و «خيراوصلا طئاح ةمجاهمب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تمماق
 موجملا نأ اك «خيراوص ةبيتك ىأ ريمدت نم نکمتت نأ نود رئاسخلا نم اديزم تفلسأ
 سیلکناج - اطنط يراطم رابتعا نكمي ال ذإ «قيفوتلا هبناجي مل ةيمامألا تاراطملا ىلع
 لزعالو رارقلا مدخي ال اهتمجاهمف كلذ ىلعو «لاوحألا نم لاح يأب ةيمامأ تاراطم -
 هذه ىلإ ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا هابتنا دش وه ضرغلا ناك اذإ الإ مهللا ةكرعملا ناديم
 ةيليئارسإلا تارئاطلا ضارتعال ةروصنملا راطم يف ةزكرمتملا اهتالتاقم بحسل تاراطملا
 .حاجنب ةروصنم ا راطم ةمجاهم اهل رسيتي ىتح تاراطلا هذه ىلإ اهارتقا دنع

 ةيوجلا تاوقلا دئاق رارقو يليئارسإلا ناكرألا سيئر رارق نأ حضتي قبس ام
 ليكي «خماشلا دوطلاك افقاو خيراوصلا طئاح رمتسا دقف «نيميلس انوكي مل ةيليئارسإلا
 .ةزيجو تارتفل تاراطملا ضعب تلطعتو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل تابرضلا
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 اهميعدتو را سوؤر برکت



 رباعملا نم بارتقالا اهب ماق يتلا ةداضملا ةيوجلا ةبرضلا لالخ ودعلا لواح دقل

 برض نم ىوكشلا تداع كلذ مغرو «لشفلاب هتالواحم عيمج تءاب نكلو اهتجاهل

 يف غلوبو .طقف يناديملا ثلاثلا شيلا عاطق يف ةرلا هذه نكلو «ةيناث روهظلا ىلإ رباعملا

 ام رماوألا نم هل ىطعأو عاطقلا اذه يمحي الماك ًءاول كانه نأ مغرو «فقولا ريوصت

 ىلإ ةفاضإلاب «يناديلا ثلاثلا شيجلا عاطق نم برتقت ةيداعم ةرئاط يأ ريمدت لفكي

 ةريصق خيراوصلاو ةيعفدلا نم لئاه دشح ىلع ةوالع اضيأ هعم ٦ ماس ءاول كانه نأ

 برض نأ حضتاف اهبابسأ يف ققدنو ثحبن انلعج ام «فقوتت مل ىوكشلا ناف «ىدملا

 ريبك زیکرتب ودعلا ةيعفدم هب موقت اناو «ایئابن ةيداعملا ةيوحما تاوقلا هب مقت مل رباعملا

 يتلا تادحولل ةمراصلا رماوألا ءاطعإ ىلإ ىوكشلا كلتو معزلا اذه ىدأ دقو .ةقديو

 ةيدأت نم اهتدوع دنعانتارئاط عم كابتشالاب ةزيخألا مايق ىلإ ىدأ امم «رباعملا نع عفادت

 .«رطخلا دلوي رذحلا» فورعملا أدبملا عم اًيشمت اهماهم

۳۷۲ - 



 يرابكلا سوءر نع ةياقولا ميعدت

 خيراوصلا طئاحب لقتني نأ ةيموجه ا ةيلمعلل عوضولا طيطختلل اقفو ررقملا نم ناك

 نيب حوارتت تافاسم ىلع ةانقلا برغ هتادحو دجاوتتل ۱۰ /۷ موي لاتق ةياهنب مامألل

 ةيناديملا شويجلا تاوق نوكت ٠١ /۷ موي ةياهتب هنأ ضورفملا نم ناكو ءمك ۳-۲
 سأر ءاشنإ يف صخلتت ىتلاو .ةعوضولا ةطخلا يف ةددحلا ةرشابلا ةمهملا تققح دق

 قمعب يناديملا يناثلا شيجلا عاطق يف رخآو «يناديملا ثلاثلا شیلبا عاطق يف شيج يربوك
 ناكو .مك ۱۰ - ۸ قمعب ةرطنقلا ةقطنم يف ةقرف يربوك سأر ءاشنإو مک ۱۲-۰
 كلذ «قفدتلاب ةيربلا تاوقلا فقوم ةفرعم لاقتنالا ةيلمع ءارجإ لبق يرورضلا نم
 تحت مهدوجو نم ديكأتلل ربوتكأ 1 موي ءاسم ذنم لوأب الوأ هعباتن انك يذلا فوم ا
 نامضل خيراوصلا طئاح عاضوأ ليدعتل تارارق نم مزلي ام ذاختا وأ خيراوصلا ةلظم
 بسح ٠١/7 موی (۱۸۰۰ تعس) ةيناديملا شويجلا فقوم ناك دقل «ةبولطملا ةياقولا
 مدقتلا اذه ناك دقو .اقرش مک ” ةفاسم ىلإ اهمدقت يف تلصو تاوقلا نأ وه انل غلبت ام

 جراخ جرختس لدعلا سفنب ۱۰ /۷ ركاب اهمدقتب اهنأ ينعي ذإ ءانسوءرريدي نأب اليفك
 اهتياقو يف دمتعتو ءادج ةضفخنلا تاعافترالا ىلع خيراوصلا طئاحل ةياقولا قاطن
 تايعفدملا ىلع - اراه فولأملا ودعلا بولسأ یهو - ادج ةضفخنملا تامجمهلا ءازإ

 لعو «ةيفاك ريغ ريتعت اهنأ كش الو ءا/ ماس فتكلا ىلع ةلومحلا ةيدرفلا خيراوصلاو
 ىلع ةيناديملا شويجلل يربلا فقوملا ىلع فرعتلا ۱۰/۷ موي حابص تبلط كلذ
 تاوقلا عاضوأ تناكو «ةروانملا ديدحت نكمي ىتح ةقدبو تاءاوللاو قرفلا ىوتسم

 : يلاتلا وحنلا ىلع ماع لكشب

 ةيناثلا ةقرفلاو اقرش مك © ةفاسم ىلع ةاشم ١ ةقرفلا يناديملا يناثلا شيجلا عاطق يف
 تاعاسلا لالخ رثكأ مدقتلا متيس هنأب الع ءاقرش مك ۸ ةفاسم ىلع ةاشم ۱۸ ةقرفلاو
 نأب شیما تايلمع عرف غلبأ دقف «يناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق يف امأ «راهنلا نم ةيقابلا
 لاقتنالا رارق تذختا ينكلو «هفلخ خيراوصلا تادحو لاقتناب حمسي ال ةماع فقولا
 .تارابتعا ةدع ءوض يف نيشيجلا نم لك فلخ

 ءةطخلل اقفو يربوكلا سأر ىلع ءاليتسالا امام رظتني يناثلا شيجلا عاطقل ةبسنلابف
 ام «هنم ةبرقم ىلع وأ ةانقلا قرش لوألا يضرعلا قیرطلا ىلإ لوصولا كلذ ىنعمو

 خيراوصلا طئاح ۱۸ م ۲۱۷۳ -



 ىلع لمعتل فلخلل اهتحازإ متي اذبو «قيرطلا - اذه مادختسا نع ودعلا ةيعفدم دعبي

 ىلإ ةظولاب نم ادتمم ةانقلا قرش بونجلل لامشلا نم دتمي يذلا يناثلا يضرعلا قيرطلا
 ةيعفدم فصق نم انبئاتكل لماك نيمأت كلذ يفو ءاقرش مک ۳۰ قمعب ابونج ةساطلا

 يأ زارحإ نم يناديملا يناثلا شيجلا تاوق نکمتت مل نإ ضورفلا أوسأ ىلعو ءودعلا
 ايئاهن يليئارسإلا ناريطلا دعبيس مامألل انلاقتناو انجورخ ناف هتزرحأ ام فالح مدقت

 «لضفأ لاتقلل افورظ شيجلا تاوقل قلخن اذبو ةانقلا نم مک ۳۰ ةفاسمل بارتقالل

 فصقلا ضعبل ضرعتنس انك نو «شيجلل ةرشابلا ةمهلا قيقحت نم ةياهنلا يف اهنكمت
 «ةينمزلا ةرتفلا ةيحان نمو «ةوقلا ةيحان نم ادودحم نوكيس هنأ الإ ودعلا ةيعفدم نم .

 ۱۰ /۸ موی حابص اهمدقت ةعباتم اهنكميس شيجلا تاوقل لضفأ فورظ قلخ نأذإ
 .انعقاوم نع ایئاهن ودعلا ةيعفدم دعتبت ىتح ةدودحم تاعاس الإ يه امو «حاجنب

 يتلا تامولعملاف ءامامت كلذ فلاخي عقاولا ءاحيحص ريدقتلا كلذ ناك له نكلو

 يه انتاريدقت تناك یلاتلابو ءامامت اهيف اغلابم تناك انتاوق عاضوأ نع انيلإ تلصو

 لوأ نم ارابتعا ودعلا ةيعفدم ةهباجم ىلإ ىدأ ام ةميلس ريغ ةيضرأ ىلع ةينبم ىرخألا
 ام ءوض يف ضورفملا نم ناك دقف «يناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق امآ ۱۰ /8موي ءوض

 ةانقلا برغ عقاوم لالتحال لاقتنالاب فقوملا حاس مدع نم شيجلا تايلمع عرف هادبأ

 : ةيتالا بابسألل اضيأ لاقتنالا يرارق ناك نكلو «هتحيصنبالمع لقتنن الأ

 برضب موقت ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأ نم ۱۰ /۷ موي لوط ىوكشلا ةرثك - أ

 خيراوصلا بئاتك لاقتناو هل يسيئرلا نايرشلا ةباثمب يهو شيجلا اهميقي يتلا رباعملا

 .دعبأو رثكأ ةياقو رسبي رباعملا فلخ

 هنأ هببس نوكي دق يناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق يف يربلا فقوملا حوضو مدع - ب

 ةنواعم ودعلا نم مزلتسي طغضلا اذه رارمتسا نأو ءودعلا نم ايرب اطغض هجاوي

 .يوجلا لخدتلا اذه مواقن نأ بجي اذل ؛ةريبك ةيوج ةنواعم هتاوق

 دعبأ ةفاسم ىلع نارينلا نم ازجاح قلخيس مامألل خيراوصلا تادحو لاقتنا نإ - ج

 نوكيس كلذ نأ كش الو دعب نم ودعلا تارئاط ريمدت ىلإ ىدؤيس و «ءانيس لخاد

 .موجهاب ةمئاقلا ةيربلا تاوقلا ىف ريبك رثأ هل
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 ءدبلا مث ,قیدصتلا لوصو راظتنا ىف و ىوجلا عافدلا تاوق ةدايقل ىرارق غالبا مت
 عقاوملا زيهجتل ةمزال ةيسدنه لامعأ يأ مامتإل نيسدنهملا تاعومجم تلسرأ ذيفنتلا ىف

 عاطقل ةبسنلاب قيدصتلا لصو (۱۱۵۵ تعس) قو «لالتحالل ةيسدنملا ةيحاتلا نم

 تادحولا تناکو «ثلاثلا شيجلا عاطقل ةبسنلاب ۰۵ تعس) و یناثلا شيجلا

 .اه ةددحلا تاتیقوتلا فو قیدصتلا لوصو درجمب ةمهلا ذيفنتل ةزهاج

 دجاوتتل ماس «۲ ماس نم خیراوص بئاتک عست لقن ىلإ فدي مامألل لاقتنالا ناك

 وليك ةثالث ىلإ تاعاطقلا ضعب ىف راتمالا نم تائم ةدع نيب ام حوارتی دعب ىلع عقاوم ىف

 شيجلا عاطق ىف رباعملا برض نم ىوكشلا ةرثكل ارظن و «ىرخأ تاعاطق ىف تارتم

 فقولا سفن هل أيبت ىتح یرخآ بئاتكب ررقم وه مع هعاطق معد ةدايز تيأر ثلاثلا
 ترمتسا رباعلا برض نم یوکشلا مدعنت و ىناثلا شيجلا هيف لمعي ىذلا ىوجلا

 ىوجلا فقولا ذخأ مث 23٠٠١ تعس) ىتح اهفنع ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تایجشا
 رباعلا و تاوقلا ىلع ةيدرف تارئاطب ةيوج تامجه مايقلا ودعلا لواح دقف «ءءودهلا ىف

 ءاوس اليل تاوقلا فصق ىف هجئاتن ناف ديج ىبيردت ىوتسم نم ودعلا هيلع ام مغرو
 ةعلطب همايق ودعلا طاشن زيمت دقو ءاقالطإ حجنت مل رادارلا ة زهجأ وأ لعاشملا مادختساب

 .ةانقلا قرش مك ۵۰ ةفاسم ىلع تمت ةعاس نم رثكأ ىنورتكلإ عالطتسا

 انتاوق نيكمت ىلإ ۱۰ /7 موي لالخ ةداضملا ةيليئارسإلا ةيوح لا ةبرضلا طابحإ ىدأ

 ةمزاللا معدلا ةحلسأ و ةعردملا تادحولا روبع مامتإ و ىرابكلا هماقإ مامتإ نم ةيربلا

 لیلدلا و «ةيليئارسإلا ةدايقلل ةبسنلاب اءوس دادزي فقوملا لعج امم .قرشلا ىف تاوقلل
 تاوقلا دئاق هنلعأ ام ىلع ءانب (۲۲۰ ۰ تعس) ةيناطيربلا هعاذإلا ةطحم هتعاذأ ام كلذ ىلع
 دجاوتلا و ةانقلا روبع نم تنكمت ةيرصم ةبابد 1۰۰ نم رثكأ نأب ءانيس ىف ةيليئارسإلا

 ةقطنمب تلخلخت دق ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل ةيوجلا ةدايسلا نأو «ةيقرشلا ةفضلا ىف
 ٠6 /۷ موي ةياهنب خيراوصلا طئاح رسي دقل .ةيرصملا خيراوصلا ةكبش لضفب ةانقلا

 ةدؤدحم ىرابك ىلع ةنواعملا ةحلسألا و تابابدلا نم تائم ةدعو ةاشم قرف سم روبع

 ادح ام «حاجن اييأ اخاجن ةتاذ دح ىف_ناكف «ىم اعلا اهلقثو اهنزو اهل ةيوج ةوق مامأ

 شيجلا روبع نإ ” هيف لاق ىذلا روهشملا هحيرصت حرصي نأ ىلإ ىكيرمألا شيجلا ريزوب

 تم ۲ ۵



 «ةثيدحلا برح لا ىف لوحت ةطقن ربتعي ٍليئارسإلا ىوجلا قوفتلا مغر ةانقلل ىرصملا

 دقل «ملاعلا ىف ةيركسعلا تايجيتارتسالا ىف ةيرذج تاريغت ثادحإ اهنأش نم نوكيس

 ةرئاط اورسخي نأ نود ىئام عنام ربكأ ثيدح ىوج حالس ةهجاوم ىف نویرصلا ربع

 .وج-ضرأ ةجولا خيراوصلا ةيامح ىف اهروبع امنإو «ةدحاو

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دييحت

 فاقيإ ىف ٠١ /۷ موی ةيليئارسإلا تاوقلا اهب تماق ىتلا ةداضملا تامجتملا تلشف

 رذني فقوملا تابو ءوجلا و ربلا ىف ةيليئارسإلا تاوقلا رئاسخ ديازت و ءىرصملا موجها

 مايقلا وه لحلا ناكو «یرصلا موجمهلا فاقیال لح نم دبال ناك و «بقاوعلا مح وأب

 نأ و «ةيربلا تاوقلا نم رسيت ام لك هل دشحي نأ ىلع ۱۰ /۸ موي ريبك داضم موجب

 .هتنواعمل نکم ىوج دوهجم ربكأ هل صصخي

 ةماعلا ةثبعتلا تنلعأ مث ۰۱0 /۵ موي اهتاوقل ةيئزجلا ةئبعتلا ليئارسإ تنلعأ دقل

 ٍليئارسإلا يطايتحالا نأ يليئارسالا ةئبعتلا بولسأل اقفو فورعملا نمو 5

 «ةعاس ۷١ - 58 نيب حوارتت ةدم يف ةئبعت متي يدنج ۲۰۰,۰۰۰ ىلع ديزي يذلاو

 ادح يذلا وه ةيرصملا ةهبجلا يلع يكيتكتلا فقولا نازتا نإ لوقلا نکمی كلذ يلعو

 تدأ دقف ۰ /۸ موي رخآ يوق داضم موجمهب مايقلا يف ريكفتلا ىلإ ةيليئارسإلا ةدايقلاب

 ٠ تابابدلا يف ةصاخو ءانيس يف اه اًيبسن ةريبك تاوق ريفوت ىلا يطايتحالا ةئبعت

 شيجلا تيبثت عم لامشلا يف يناثلا شيجلا ىلع موجه لاب یضقت ةيليئارسإلا ةطخلا تناك

 عقاوم قارتخاب ةيليئارسإلا تاوقلا موقت موجه لا حاجن ةلاح ىف و «بونجلا ىف ثلاثلا

 رودت نأ طرشب «برغلل اعهيلع روبعلاو ةيرصملا رباعلا ىلإ لوصولاو ةيرصملا تاوقلا

 .ةيبرغلا ةفضلاب ةيرصملا خيراوصلا عقاوم نع اديعب ةكرعملا

 موجها لشفو ةعوضوملا ةطخلا بسح ٠١ /۸ موي حابص ليئارسإلا موجملا أدب

 ىلع ٍليئارسإلا رارصإلا ءازإو «لشفلاب تءاب اهنكلو راهنلا لوط تامجهلا ترركتو

 موجه ا زيزعتل يناديملا ثلاثلا شيجلا ةهجاوم نم تاوقلا ضعب بحس مت حاجنلا
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 ءرثكأ فلخلل عجارتلا ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلا ترطضا لب تایجما لك تلشف نكلو

 عردم ۱۹۰ ءاوللا دئاق رسأب تمت يتلا ةددعتملا تامجهلا تهتناو اًءوس فقوملا دادزاو

 كسم نأ ةيليئارسإلا تاوقلا تلواح دقل ۰۱۰ /۸ موي اسم يروجاي فاسع ديقعلا

 اأ الإ ةداضلا تایجما ضعبب مايقلاب كلذو ۰ / 4 موي ةيناث ةرم ةأدابملا مزمزب

 اهفاقيإ ةلواح نأ تدجو امك «ةيرصملا تاوقلا مدقت فقو نع ةزجاع اهسفن تدجو

 انهو «ضرألا كرتو عجارتلا ىوس اهمامأ نكي ملاذلو ؛رئاسخلا نم ريثكلا اهتفلكت
 اهعافد ريزو اهروص يتلا ةثراكلا كلت «ليئارسإب قيحت يتلا ةثراكلا رداوب ترهظ

 .ملاعلا ةياهن اهنأب نايد ىسوم

 ربوتكأ 4 ۰۸ يموي ةداضملا هتامجه ميعدتل ةيوجلا هتاناكمإ لك ودعلا دشح دقل

 ۸ موی لاتقلا ةهبج ىلإ ةرئاط / ةعلط ۱۲۳ ؛ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تهجو دقلف

 ٩ موي تهجو نيح يف اليل ةرئاط / ةعلط 005 ءاراهن ةرئاط / ةعلط ۱۷۸ اهنم /

 تمستا دقو ءاليل يقابلاو اًراهن ةرثاط / ةعلط ۱۱۰ ه اهنم ةرثاط / ةعلط ۱۵۵۷ ربوتکأ

 ةمجاهم يف ةتيمتسلا ةبغرلاو فنعلاب نيمويلا لالخ ةيلئارس الا ةيوجلا تاوقلا تامجه
 كلذ ىلع لدأ سیلو ۱۰ / 4 موي ةصاخو ؛خیراوصلا طئاح ةمجاهمو «رباعملاو تاوقلا

 مت ام نإ .نكمي ام ربكأ ناك مويلا اذه لالخ ةيليلئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم نأ نم

 ةكرعملا لالخ مت يذلا يراهنلا طاشنلا ةورذ ربتعي ۰ / 4 موی راهن لالخ دوهجم نم

 .اهلك

 ةهجاوم ىلع ةزكرم تامجه ةعبرأب همايق ۱۰ /۸ موي ودعلا دوهجم نم زيت دقل
 دقل .ديعسروب ةنيدم ةمجاهمب ودعلا مايق ىلإ ةفاضإلاب «ةقرفتم تامجه اهتللخت لاتقلا
 ١79 نيب حوارتي ام ةزكرملا هتاجه لالخ لاتقلا ةهجاوم ىلإ ودعلا ههجو ام يلامجإ غلب

 ةرئاط / ةعلط ۱۰۲-۱۱6 نيبام اهنم يلا شلا عاطقلا صخ ةرئاط /ةعلط ۲۳6 -

 ٤٤ - ٠٠ نيب ام يبونجلا عاطقلاو «ةرئاط / ةعلط 1۸ - ۰۰ نيبام طسوألا عاطقلاو

 ضعب ىلإ ةفاضإلاب نيتيوج نيتمجيب ودعلا ماق دقف ديعسروب ىلعامأ «ةرئاط / ةعلط
 .جاوزأ وأ ةدرفم تارئاطب تامجهلا
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 دقل «ةمئاق لازت ال خيراوصلا طئاح نم ليتلا يف ۱۰ /۸ موي ودعلا لامآ تناك دقل

 خيراوصلا طئاح نم بارتقالا لواحف «ىلوألا حابصلا تاعاس ذنم كلذ ودعلا لواح

 هتامجه يف كلذ ودعلا ررك دقل .هخراوصل اغئاس اعمط ناك نكلو «هبئاتك ةمجاهمو

 بئاتك ىلع هموجه يف ودعلا دمتعا دقل .ىودج نود نكلو مويلا لوط ةيسيئرلا عبرألا

 ةصاخو اهتجاهم دارملا بئاتكلا ديدحت يف كلذو هعالطتسا لئاسو ىلع خيراوصلا

 ةدكؤم ةجيتنب كلذ لك نم جرخ ودعلا نأ رهاظلاو «ينورتكلإلا عالطتسالا تامولعم

 تناك دقف_امامت ثدح ام سكع اذهو «هعاضوأ ىلع خيراوصلا طئاح ءاقب يهو

 حابصلا تاعاس ذنم هعم كابتشالاب تماقو ةانقلا نم ةبرقم ىلع بئاتك عست كانه -

 دعتباو ثدح امل ودعلا نطف (۱۰۰۰ تعس) يلاوحو تارئاط ةدع هل ترمدو ىلوألا

 اقرش اهتياقو دمت تقولا كلذ يف يهو ةيمامألا خيراوصلا بئاتك ريمدت قطانم نع امامت

 .رثكأف مک ۲۲ ةفاسمل

 بونج) ةنخسلا نيعلا رادار عقوم ةمجاهمب ودعلا ماق رركتملا لشفلا كلذ ءوض يف

 ددعب كلذو خيراوصلاب ةيطغتلا جراخ هدوجو ةصرف - اهزتنم (مك ۳۰ وحنب سيوسلا
 نع عافدلا رصانع عم كابتشالا بنجتی ىتح مك ۲ نم ربكأ عافترا ىلع تارئاط ٤

 ىلإ ةفاضإلاب ءارعلا يف ةدوجوملا تادعملاب ةدودحم رثاسخ قاحلإ نم نكمت دقو «عقوملا

 خيراوصلا بئاتك وأ رباعملاوأ تاوقلا ىلع موجماب ءاوس هماهم مامتإ ودعلا لواح كلذ

 نم خيراوصلا تادحو هنكمت مل نكلو «ةرطاخملا مدع عم «ةحناسلا ةصرفلا بولسأب

 متي ام ىلع فرصتلا بولسأ هل دقتعت يك ةددعتم بيلاسأ هعم تمدختساو حاجنلا

 .ودعلل ىرخأ تارئاط ريمدت كلذل ةجيتنلا تناكو

 ودعلا لبقي ل ءاهنم لاني نأ نود انخيراوصل ةسيرف نوكي نأ ودعلا لبق له نكل

 مامأ ىري نأ ارم اعقاو ناك دقف ترم لوأل هاري يذلا ديدجلا عقاولا ىلإ دلخي لو كلذ

 اهب رخافي ناك يتلا تاوقلا يهو فيرخلا قاروأ یواهتت امك ىواهتت ةيوجلا هتاوق هينيع

 ةسرطغلاو يليئارسإلا فلصلا نأالإ .فصولا قوفي ام اهدادعإ يف لذبيو «عمجأ ملاعلا

 ةلشاف تالواحم يف مهتارئاطب نوعفديو كلذ نع نوماعتي مهتلعج مهيف ةثراوتملا

 ةقاعإلاو كيارش خيراوصلل مادختساو ةروانم نم ودعلا بيلاسأ مغرو «موجهلل
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 طئاح نكمت دقل .انخیراوص ةطساوب هتارئاط ريمدت نم تلفي ملف اهعاونأب ةينورتكلإلا

 .ةدكؤم ةرئاط ۲۸ اهنم «ودعلل ةرئاط ۳۳ ريمدت نم مويلا اذه لالخ خيراوصلا

 ديعسروب مجاب ودعلا

 عم دودحلا كابتشالاب ةيلاتقلااهعاضوأ مكحب ديعسروبب خيراوصلا تادحو تماق

 ءاذحب ةمدقتملا انتاوق ةمجاهم نم ودعلا تارئاط عنمل كلذو ٠ ۷ ۰1 يموي ودعلا -

 قرش ةعقاولا ودعلل ةنيصحلا ةطقنلا ىلع ءالیتسالل طسوتلا ضیبالا رحبلا لحاس

 ةفورعلا ةنيصحل ا ةطقنلا ىلع ءاليتسالل ةانقلل ةيق رشلا ةفضلا ءاذحب ةمدقتلاو داؤفروب

 ةنيدم ةمجاهم ةيليثارسالا تارثاطلا لواحت مل نيمويلا نیذه لالخو ۰۱۱ ولیکلا مساب

 وهو ۰ / ۸ موي ءاج نکلو .اهنع عافدلاب ةمئاقلا خیراوصلا تادحو الو دیعسروب

 مئاقلا خیراوصلا عیمجت ودعلا مجاه دقلف «خيراوصلا تادحول ریثکلا هتایط نيب لمحي

 ةوقب (۱۱۳۰ تعس) يلاوح ىلوألا ةمجهلا تمت .ةرم لوال كلذو دیعسروب نع عافدلاب

 (۱۵۳۰ تعس) ةيناثلا ةمجهلا تمت نيح يف ةعاس فصن وحن ترمتساو «ةرئاط ۲

 نم ودعلا نكمت دقو «ةيدرفلا تامجملا ضعب (هللخت نیتجوم ىلع ةرثاط ۲٤ ةوقب

 ضعب ریمدت نم تادحولا تنكمتو «اذه هموجه يف خیراوص بئاتک ةدع تاكسإ

 اهمجابي مو - موبلا اذه لالخ دیعسروب ودعلا مجاه اذال «يتآلا لاوسلا زفقی انهو

 ۷ ۰1 يموي ةيوجلا هتاوق يف هرئاسخ - هلاه ودعلا نأ عقاولا ؟ ۷ ۰1 يموي لالخ

 طئاح ةطساوب ةدكؤم ريغو ةدكؤم نيب ةرثاط ۵4 تغلب یتلا رئاسخلا كلت «ربوتكأ

 ىلإ تارثاطلا يف رئاسخلا هذه تدأ دقل .ةيليئارسإلا ةدايقلا لهذأ امم .طقف خيراوصلا

 ةمدصلا لوه نم لوهذلاب ودعلا باصأ ام «نيفرتحملا نيرايطلا نم ريبك ددع نادقف

 دجي ملف ثدح ام مقتني نأ دارأف ءهيدل نيرايطلا أفكأ يف رئاسخو تارئاطلا يف رئاسخ

 : يتآلا قيقحتل اهتمجاهمب موقيف ديعسروب ىوس همامأ

 .ديعسروب نع عفادت يتلا وج -ضرأ خيراوصلا تادحو ريمدت ةلواح -أ

 بارضإ ىلإ ىدأ ام ةقباسلا مايألا رئاسخ ةجيتن تراهنا يتلا هيرايط تايونعم عفر -ب
 ةمكاحمب ةيليئارسإلا ةدايقلا مايقو «ناريطلا نع كوه ياكس تارئاطلا يرايط
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 ىتح تارئاطلا يف لسالسلاب كلذ دعب مهطبرو «مهضعب مادعإو نيرايطلا ضعب
 .خيراوصلا نم ارارف تالظملاب اوطبمال

 عافدلا رارمتسا ىلع رارصالا ةلواح ةلاح يف يوجلا عافدلا لئاسو فازنتسا ةلواحم - ج

 ناكمإ نم دحي وأ للقی يلاتلابو .رسیتلا يطايتحالا كالهتسا ضرغب دیعسروب نع
 ۱ .ةيسيئرلا لاتقلا ةهجاوم ىلع همادختسا

 ۷۲ وحن ٠١ /۸ موی لاتق ءاهتناب ةيليئارسالا ةيوجلا تاوقلا رئاسخ تغلب دقل

 تاوقلا شمکتت نأ ضورفلا نم ناكو «ةيوجلا هتاوق نم / ۱۷ نم برقی ام يأ ؛ةرثاط

 ریشابت عمف «سکعلا وه ناك ثدحام نأ الإ يوجلا اهدوهج لقیو ةيليثارسالا ةيوجلا

 ىصقأ میدقتو خیراوصلا طئاح نم لينلا ىلع ودعلا میمصت حضو ۱۰/۹ مویرابن

 ددع غلب یتح ةيوجلا هتاوق نم نكمي ام لك كلذل دشحف «ةیربلا هتاوقل ةنكمب ةنواعم

 نيأ نمو تارثاطلا نم دشحلا اذه اذال نکلو .هحیضوت قبس يذلا ددعلا كلذ اهتاعلط

 تادحو دض حاجن نم هتزرحأ ام ءوض يف ةيليئارسإلا ةدايقلا تنظ دقل ؟ هريبدت نكمأ

 «خيراوصلا طئاح عم لماعتلل الح تدجو اهنأ ۱۰ /۸ موي ديعسروب يف خيراوصلا

 دح ىلإ فقوتت ةمجاهملا انتاوق دض ةداضملا ودعلا تاج حاجن نأ كلذ ىلإ انفضأ ولف

 امامت انل حضول ةقداص ةنواعم نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا همدقتام ىدم ىلع ريبك

 ربوتكأ برح لالخ ودعلا همدختسا ام ربكأ ربتعي يذلا تارئاطلا نم دشحلا اذه اذال

 يوحبا هدوهج نم اءزج بحس ودعلا نأ عقاولاف «ددعلا كلذ هل نيأ نم امأ ءاراهن اهلك

 تاوقلا تأدب دقل .ةيرصملا ةهبجلا ىلع مويلا اذه لالخ همدختسيل ةيروسلا ةهبجلا ىلع

 راهن لالخ اهلاتق نم زيمت دقو «داتعملا نع اركبم مويلا اذه اهموجه ةيليئارسإلا ةيوجلا

 دعب ( ١01١٠ تعس) امهالوأ تأدب «نيتزكرم نيتيوج نیتمجہب اهمايق ٠١/4 موی
 امأ «ةرئاط / ةعلط ٠١ اهيف ودعلا مدختس او ةعاس وحن ترمتسا مويلا كلذ رجف غوزب

 مدختسا ةعاس وحن ىرخألا يه ترمتساو (۰۷۰۰ تعس) تمت دقف ةيناثلا ةمجما

 / ةعلط ۸۰ امهنم يناديملا يناثلا شیما عاطق صخ «ةرئاط / ةعلط ۷۰ وحن اهيف ودعلا

 ١1٠١( تعس) ودعلا ماق كلذ بناجب «يناديملا ثلاثلا شيجلا عاطقل يقابلابو «ةرث

 نم ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا عنمل مهلفق ضرغب ةروصنملاو ةيماطقلا يراطم ةمجاهمب
 8 .تاوقلل اهتنواعم ميدقت

 ۲۸ تب



 ودعلا نكمتي لو اعراب الاتق مويلا اذه لالخ خيراوصلا طئاح تادحو تلتاق دقل .

 تارئاط دايطصا نم تنكمتو ديعسروب هاجتا يف الاش اهتياقو تدم لب «هماهم قيقحت نم

 اريبك اددع ودعلا رسخو ديعسروب ةنيدمل يقرشلا بونجلا هاجتا نم ب ردا

 مجحي هلعج ام «ريثكلا اهئارو نم يغبي ناك يتلا ةزكرملا ةيوجلا تامجحلا يف هتارئاط

 كلذ مغرو «هرثاسخ ديازت ةيشخ بولطملا بولسألاب هتاوقل ةيوجلا ةنواعملا 0
 رارمتسا نم كلذ ىلع لدأ سيلو. «یرخآ دعب ةعاس ديازتت ودعلا رئاسخ ترمتسا

 عالطتسالا تامولعم تدافأ ءوض رخآ يفو ءرخآلا وه اًءوس يربلا هفقوم دايدزا

 رباعملا برض ضرغب لاتقلا ةهبج ىلع ةيوج ةمجبب ودعلا مايق لامتحاب يكلساللا
 مت ام غلي دقل «رئاسخلا نم ديزملا ودعلاب انقحلأو ةمجهلا تمت العفو ةمدقتلا تاوقلاو

 .ةدكؤم ةرئاط ۲۹ اهنم ةرئاط ۳۱ مويلا اذه لالخ ودعلا تارئاط نم هريمدت

 تايونعم عفر نم هفدهتسي ناک امو ۱۰ /۸ موی ديعسروب يف ودعلا هلعف ام نإ
 ىلإ ۰ / ٩ موي ءوض لوأ نم ارابتعا هانلحأ دق رسخ مأ كلذ يف حجن ءاوس هيرايط

 همجح هتمهفأ هباوص ىلإ ةتارئاط يف ةيلاتتلا رئاسخلا هتدر دقل «ىرخأ ةرم بارس
 تلجس دقل «علهلاو رعذلا نم ةلاح يف تاوقلا ةمجاهم يف هطاشن سراي أدبف .يقيقحلا

 ىدم حضوت اهلك تائداحم نم نيرايطلا نيب رودي ناك ام ضعب انعالطتسا تادحو

 نسحأ نإ .خيراوصلا طئاح ريمدت قطانم مهوخد دنع نيرايطلا بيصي يذلا عزفلا
 ةلومحلا یمرا » هلیکشت دارفأل ةيليئارسإلا ةيوجلا تاليلكشتلا ةداق دحأ هلاقام اهيف ام

 هباوجتسا دنعو «مويلا اذه لالخ نيليئارسإلا نيرايطلا دحأ طبهو » كتايحب وجناو
 امدنع لاق ذإ «هتايح يف ةريخألا تناكو ةدحاو ةلمج ظفل ةمدصلا لوه نم قاف نأ دعب

 .6تم انأ خوراص تفش انأ» : هطوقس ببس نع لئُّس

 ةيرصلا تاوقلا مدقت فاقيإ يف ٠١ / 4 موی لالخ ةيليئارسإلا تاوقلا لشف مامأ
 وه كلذل رشابلا لعفلا در ناكو امامت ةيرصملا يف ةيليئارسإلا ةدايقلا لامآ ترانا

 . نايد لارنجلا لعج ام فقوملا روهدتب نييليئارسإلا ةداقلا نم ريثكلا تاحيرصت

 «برعلا راصتنا بابسأ اه للعيو فقوملا اه حرشيو ءارزولا ةسيئر ةلباقم ىلع لمعي
 حالسلا نم ديزملاب اهايإ ابلاطم حالسلاو ددعلا يف قوفتلا يلماع ىلإ اساسأ اهعجريو
 لب «دخا كلذ دنع رمألا فقوتي لو «رئاسخ نم متام ضاوعتسال تارئاطلا ةصاخو

 عنمو ةيملاعلا ةفاحصلا هتلقن يذلا مويلا كلذ يف فورعملا هحيرصت حرص نايد لارنجلا نإ
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 يف لمألا نأ دقتعي ليئارسإ يف بعشلا حيرصتلا اذه لعج دقل .ليئارسإ يف الماك هرشن
 نايد لارنجلا ركذ دقل .ابارس حبصأو ءادعب دادزا دق نايد هنلعأ نأ قبس يذلا رصنلا

 ةيوجلا تاوقلا دييحت مت دقلف «تهتنا دق ٍليئارسإلا قوفتلا ةلاه نآ» ركذ ام نمض نم

 نيلوألا نيمويلا يف اهيف رئاسخلا تغلب دقل «ةيرصملا خيراوصلا ةطساوب ةيليئارسإلا
 ءوض يف هنأ كوه ياكس ةرئاط ۲4 «موتناف ةرئاط 76 اهنم «ةرئاط 1۰ برحلل

 اهيلع ةلبقملا ةثراكلا رداوب متکی نأ هنكمي ال هنأو «مئاشتم مئاقلا يركسعلا فقوملا

 ."برعلا نم ىوقأ تسيل ليئارسإ نأ تتبثأ برحلا نأ «ليئارسإ

 برغلا يف يربوك سأر ةماقإل ةلواحم لوأ طابحإ

 دعب برغلل روبعلا ۱۰ /۸ مويودعلا اهب ماق يتلا داضملا موجما ةطخ تنمضت

 راربإب (۰۹۰۰ تعس) ودعلا ماق كلذ حاجنإ ليبس ينو «ةيرصملا عقاوملل قارتمخا

 عافترا ىلع اتللست رتبكويله نيترئاط ةطساوب حالقلا بونج ةيرجشلا ةقطنملا يف يوج
 ةقطنمل ةرواجملا خيراوصلا بئاتكو ةبقارملا طقن اهنع تغلبأ نأ درجمبو ادج ضفخنم

 بئاتك نم ةبرقم ىلع اهعوقول ةلواحملا هذه ىلع ءاضقلا يرورضلا نم ناك ةانقلا

 تردص روفلا ىلعو «راربإلا مت هلجأ نم يذلا ضرغلا ودعلا ىلع توفتل خيراوصلا

 ةداضملا تاشاشرلا مقطأ كيرحتب ةرواجملا خيراوصلا بئاتك ضعب ىلإ رماوألا

 ءدببو ءاطوصو درجمب ودعلا لاتقو راربالا ةقطنم ىلإ ةعردم تالقان ىلع تارئاطلل

 .ةيقرشلا ةفضلا ىلإ ادئاع رابدألا ىلو هعم اهكابتشا

 ةقطنملل ايليصفت اعالطتسا ضرغلا ناك له «ةيلمعلا هذه نم ضرغلا ام نكلو

 مهموجه حاجن ةلاح يف ةانقلا برغ يربوك سأر نیوکتل ةبسانم نكامأ ديدحتل
 بئاتك فصقب ةفيفخ ةحلسأب اهنم موقي ةدعاق ذاختا ضرغلا ناك وأ ؟ ريبكلا داضملا

 ؟ ءافتخالل اراتس ةقطنملا يف ةرشتنلا قئادحلا راجشأ نم اذختم اهريمدتو خيراوصلا

 داضلا موجهلل ةيليئارسإلا ةطخلا يف هدورو مغرب_لوألا لامتحالا نأ لديرمألا عقاوو

 ةيليئارسإلا ةدايقلا تناك فيك ءالجب حضويو «حيحصلا ريكفتلا نع ديعب لامتحا -

 لازتال ةيناديلا شويجلل ةيناثلا قاسنألاو برغلل روبع متي نأ لقعي فيكف ءهطبختت

 عقاومو «خيراوصلا عقاوم نع اديعب ةانقلا برغ دجاوتلا متي فیکو «ةانقلا برغ
 موقع يف خسر امو يليئارسإلا رورغلا هنإ ؟ اهدادتمابو ةانقلا برغ ةرشتنم خيراوصلا
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 نزاوتلا مدعو للخلا ثادحإل بولسأ بسنأ نأ نم ةقباسلا ثالثلا تالوجلا نم
 لامتحالا حبصي اذبو «تاوقلا هذه فلخ دجاوتلا وه ةيرصملا تاوقلا يف بولطملا
 .لوألا لامتحالا حاجن نكمي داضملا موجملا حاجنو هحاجن ةلاح ينو مئاقلا يناثلا

 : ايكلس ال ةهجوملا تارئاطلا مادختسا

 مامأ هلشفب سحأو رئاسخ تداز امدنع تارئاطلا نم عونلا اذه مدختسي ودعلا أدب

 دقل «لاتقلا نم ةلحرملا هذه لالخ اه مادختسا لوآ ۱۰ /۸ موي دهشو خيراوصلا طئاح

 ' عاضوألا كلت «خيراوصلا طئاح عاضوأ نع هتاريدقت تشاط نأ دعب ودعلا اهمدختسا

 ديزم ىلإ - هتاريدقتو هرذح مغر - تدأ يتلاو ۰۱۰ /۸ موي اهيلع ناك يتلا ةديدجلا

 نایر» زارط نم ةهجوملا تارئاطلا مادختسا يف أدب كلذ ىلإ نطف الو «رئاسخلا نم
 كلذو ةرشابم هقوف ناريطلاب خيراوصلا طئاح لاتق ليكشت عالطتسا ضرغب «يبريف

 اذه نرقو ىلكيه ا نم اهنم ةيقيقحلا هعاونأو هعاضوأ نع ةقيقد تامولعم ىلع لوصحلل

 روف لخادتلا اذه انفشتكا اننأ الإ يبلسلا لخادتلا عاونأ ضعب مادختساب مادختسالا
 انرطاخب ردي نكي ملف ةلكشم انل قلخ دقف «ةهجوملا تارئاطلا مادختسا امأ .همادختسا

 كلذ ىلإ مهتأجلأ يتلا يه مهرئاسخ ةرثك نكلو ءاركبم ةكرعملا يف اهعفديس ودعلا نأ

 لب رادارلا تادحو انطقتلا دقل ءاهنع تامولعملا يف براضت ىلإ اهمادختسا ىدأ دقل

 ةيوجلا رهاوظلاو تارئاطلا هذه لكش ههباشتل ارظن نكلو ءاضيأ خيراوصلا بئاتك

 لئاسولا وأ ةيرصبلا ةزهجألاب اهنم ديكأتلا يرورضلا نم ناك «رادارلا تانيبم ىلع

 لذب امو تارئاطلا نم عونلا اذه مجح رغصل ارظن نكلو ءاهتعرس ققحت عم ةينويزفلتلا
 اهتيؤر ديكأت مدعل اًرظنو ءابعص ارمأ لئاسولا هذهب هتيؤر تحبصأ ديج هيومت نم هيف
 قاسننال ىتح توصلا ةعومسم وأ ةيؤرلا ةدكؤم تناك اذإ الإ اهب كابتشالا مدع تيأر

 نم ريبك ددع فازنتسال اهعم كابتشالاب انمايق نم اطامعتسا نم ودعلا ةيغبي ام ءارو

 مهتاغالب ترثكف «ةيفلخلا قطانملا يف ةلبلب ىلإ اهمادختسا ىدأ دقل .اهءلع خيراوصلا

 عم قفتي اهضعبو «قرشلا يف اهضعبو «لاتقلا ليكشت قوف اهضعب ةريثك فادهأ نع

 فادهألا هذه تدش دقو ءايئابن دوجوم ريغ اهیلغأو «رادارلا تادحو تامولعم

 ال ينتلعج يتادحو يف يتقث نكلو «اهریمدتب تبلاط يتلاو يوجلا عافدلا ةدايق هابتنا

 يتلا ةريتولا سفنب ودعلا عم ريسي انلمع رمتساو «مامتهالا اذه لك فادهألا هذه ىلوأ

 .اهنع نولوئسلا نحنو انقانعأ يف اريخأو الوأ ةكرعملاف «لوألا مويلا ذنم اهتدح
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 : ةينورتكلإلا ةقاعإلا ةيلعاف نم ديزي ودعلا

 «ةيرصملا ةيوجلا ةبرضلا ةطساوب بيشح مأ يف ةينورتكلإلا ةقاعإلا زكرم فصق مت
 يتلا ةينورتكلإلا ةقاعإلا تناكو ءودعلا تارئاط عم كابتشالا خيراوصلا طئاحأدبو

 ةلماحلا كلت نم وأ ةمجاهملا تارئاطلا نم ابلاغ تناكو «ةدشلا ةدودحم ودعلا اهمدختسي

 دقو «ةقاعإلا تايرودل ةصصخملا نكامألا يف دجاوتتو «ةينورتكلإلا ةقاعإلا ةزهجأل

 ةيليل ةيوج ةمجه لوأ ودعلا أدب نيح ٠١ / 7 موي (۱۸۵۵) ىتح كلذ ىلع رمألا رمتسا

 فادهألا مادختسا نع غالبإلا يف ةديدع تادحو تأدب انهو «ةيليعاسإلا ةاجتا يف

 ةظقيلا نم انك نكلو ءايرادار ةريخألا فادهألا ترهظ دقلو .هسفن تقولا يف ةبذاكلا

 «مايتها يأ فادهألا هذه نعت ملف «ودعلا ليح ةيادبلا ذنم اهعم انفشتكا ةجردل

 ىدم يرطاخ ىلإ قرطت انهو ءاهمادختسا نم هيغبي ناك ام ودعلا ىلع انعيض يلاتلابو
 ةقاعإلا ةزكرم ىلع ٠١ / 7 موي رهظ دعب مت يذلا يوجلا موجملا هثدحأ يذلا رثألا

 هضعب وأ هلك ةفقوم ةداعتسا ةعرسب ودعلا مايق لامتحاو بيشخ مأ يف ودعلل يسيئرلا

 يف لخادتلل ةديدج رداصم دوجو نم ةمجه ا هذه لالخ هدصر نكمأ ام بناجب اذه

 ىلع ةقاعإلاب مايقلا يف بيشخ مآةنواعمب العف موقت ءاهديدحت قبسي مل ةديدج تاهاجتا

 .اقرش ريطت تناك يتلا لخادتلا تارئاط ىلإ ةفاضإلاب كلذ لك «خيراوصلا بئاتك

 ةدع يف ةيوق ةقاعإ دوجو ىلإ ةيليللا ةمجما ذيفنت ءانثأ لئاسولا هذه تدأدقل

 لخادتلا تارئاط ريمدت يف ةيوحلا تاوقلا ةنواعم بلط ىلإ أجلن انلعج امم تاهاجتا

 زكارملا فصق رسيتي ملاذك «:ةصاخ فورظل كلذ رسيتي مل نكلو قرشلا يف ةدوجولا

 فقولا رمتساو «فورظلا سفنل ٠١ /۷ موي حابص اهنع انغلبأ يتلا ةقاعإلل ةديدجلا

 ةينورتكلإلا ةقاعالا ةدش ةدايزب أجافن انب اذلو ٠١ / 4 موي ناك ىتح لاحلا كلذ ىلع

 نأ ةجردل ءاهرداصم تاهاجتا ددعتو لاتقلا ةهجاوم لوط ىلع خيراوصلا بئاتك ىلع

 ةدوجومل ا ةيداعملا تارئاطلا فاشتكا ىلع ةرداق ريغ اأ انتغلبأ خيراوصلا بئاتك ضعب

 دكؤت ةيناديملا شويجلا عالطتسا لئاسو نم تامولعم هيف تلصو يذلا هسفن تقولا يف

 حضتاو «ىدجلا_ارامس مأ_ةساطلا_ةظولاب يف ةديدج رادار تاطحم حتفب ودعلا مايق

 الإ يه ام اهنع غالبإلا مت يتلا ةيرادارلا تاطحملا هذه نأ تاهاجتالا هذه ةبقارم نم

 .ةديدج ةينورتكلإ ةقاعإ تاطحم
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 ٠١ /5 موي لبق تانيبملا دحأ ىلع ذت ةرئاطلا .دحاو نيبم ىلع لخادتلا ةرشوشلاب يباجيإ لخادت
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 تانيبملا دحأ يلع ةرهاظ ةرثاطلاا - عالطتسا ةرئاط نم ةرشوشلاب يباجيإ لخادت
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 رخآلا نود نيبم ىلع ةرهاظ ةرثاطلا - رتبک و یله ةرثاط نم ةرشوشلاب يباجيإ لخادت



 ۱ ةقاعالا ريثأت یدم افلس ملعت يهو يوجلا عافدلا تاوق مامأ تامولعلا ترفوت دقل

 ذاختا مهنم تبلط ةيبلس نم فقولا طاحأ ال ارصنو «خيراوصلا بئاتک ىلع ةينورتكلإلا

 فقولا رارمتسا ءازإو «اهریمدت وأ تاطحلا هذه لمع تاكسإ ىلإ فدي ءارجإ يأ

 'عيمج لهاك لقثي سوباكلاك ىحضأ يذلا ريثأتلا كلذ - تادحولا ىلع ديدشلا هريثأتو

 اعفد مهتعفد - مهرارصإو نيلتاقملا ةميزع نم كلذ لاني نأ لعافوخو «تادايقلا

 ناكف ةينورتكلإلا ةقاعإلا كلت ىلع بلغتلل ةيكيتكتو «ةينف «ةيونعم ةفلتخم بيلاسأب
 .حاجنلا مهتاكابتشا نم ديدعل رسيتو «مهدئار حاجنلا

 ودعلا أجل خيراوصلا تادحو دض ةيباجيإلا ةينورتكلإلا ةقاعإلا مادختسا لشف امل

 الإ - ركذي ريثأت هل نكي مل يبلسلا لخادتلل دودحم مادختسا ىلإ ٠١ / 8 موي نم ارابتعا

 نم ديدعلا ءاقلإب كلذو «لخادتلا اذه نم ديدج عون مادختسا ىلإ ٠١ / 4 موي داع هنأ

 الوأ ةمالسلا كلذ ءارو نم ايغاب هزيمي - نأ نود اهرتس تحت مدقتيل ةيندعم ا قئاقرلا

 كلذ نويكيرمألا مدختسا دقل ءايناث ةيقيقح ريغ فادهأ ىلع خيراوصلا فازنتساو

 يذلا ريبكلا يجيتارتسالا يوجلا موجملا لالخ مانتيف يف يبلسلا لخادتلا نم عونلا

 تاثم فازنتسا ىلإ ةقاعإلا نم عونلا اذه مادختسا ىدأ دقو ۰۱۹۷۲ ريمسيد ين مت

 انقلطأ دق انكل الإ خفلا اذه ةسيرف عقن مل ثيحب ءاكذلا نم انك اتنآ الإ خيراوصلا نم

 موی ذنم خيراوصلا عاونأ ضعب فقومو «ةتسوملم ةجيتن يأ نود ءاوه لا يف انخيراوص
 .اكئاش تاب ۸

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةميزه

 ٩۸ اهريمدتو اهدييجحت دعب ةيوجلا تاوقلا ةميزه ىلع لمعن نأ بجاولا نم ناك

 فقوتي كلذ قيقحت يف انحاجن ناكو «ةيضاملا ةعبرألا مايألا لالخ اهنم «ةدكؤم ةرئاط

 ةيلاعلا ةيلاتقلا ةءافكلا ىلع ظافتحالا عم ودعلا لاتق يف دانعلاو رارصإلا رارمتسا ىلع

 بناج نمامأ «لدعم ۲ ماس عاونأ نم خيراوصلا نم بسانلا ردقلا رفوتو تادحولل

 رارمتسا ىلع ودعلا رارصإ ىدم ىلع فقوتي فقوملا ناكف ؛ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا
 ./ ٠١ نم برقی ام اهيف هرئاسخ تلصو نأ دعب هتاوق ةنواعمل ةيوجلا هتاوقل هعفد
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 ناكأ ءاوس «ربوتكأ ٩ ۰۸ يموي يوجلا عالطتسالاب ودعلا مايق ةرثك ظحالن

 يف هتلالد عالطتسالا اذهل نأ كشالو ءاينو رتكلإ اعالطتسا مأ ريوصتلاب اعالطتسا

 دبال ناكو «خيراوصلا طئاح بئاتك عاضوأ ىلع فرعتلا ةيحان نم ودعلا هيلإ فدبب

 لالخ ةديدج ةأجافمب ماق ودعلا نأ الإ ۱۰ /۱۰ موی لاتقل ادادعتسا ام لمع نم

 ىلع موتنافلا تارئاطب نيتيعالطتسا نيتعلطب ماق ذ ۰۱۰ / 4 موی رهظ دعب تاعاس
 .طقف يناديلا يناشلا شيجلا عاطق ىلع كلذ ازکرم «مك ۲۰ - ۱۸ نيب حوارتي عافترا

 نيب خيراوصلا طئاخل يلشلا عاطقلا ةمجاهمب ودعلا مايق لامتحا وه كلذل انليلحت ناكو

 ذنم فقوتم ديعسروب نع عافدلا نأ ةصاخو «هنم لينلا ضرغب ةرطنقلاو ةيليعاسإلا

 لاتقلل هدومص نأ اك «هیف كوكشم رمأ نيموي لبق هفقوم ةداعتسا لامتحاو ٠١ /۸ موي

 مايقلا وه يرارق ناك كلذ ىلعو «فيعض لامتحا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا مامأ

 ضرغب لاتقلا ليكشت رييغتل هقمع یو خيراوصلا طئاح ةهجاوم ىلع ةعساو ةروانمب
 .ةيقيقح ريغ خيراوصلا طئاح نع ودعلا اهيلع لصحت يتلا تامولعملا لعج

 عاقدلا تاوق ةدايق اه ترطخأو «ذيفنتلل تادحولا اهب ترطخأو ةروانلا ديدحت مت

 تلضو العفو «ةديدج تاييلعت لوصول اراظتنا ذيفنتلا ءاجرإ تبلط يتلا .يوبجلا

 صخلتت تناكو ۰۱۰ / 4 موي (۱۸۰۰ تعس) تايلمعلا ةبعش يبودنم عم تاييلعتلا

 ۱ : يتآلا يف

 .ةيوج ةبرض يأ نم رئاسخلا يفالتل نیصحتلا ةماتلا عقاولا نم ردق ربكأ لالتحا - أ

 .لبق نم ةعوضوملا ةطخلل اقفو ربوتكأ ٠١ / ١١ ةليل ةانقلا قرشل روبعلا ذيفنت - ب

 ربوتكأ ٠١ موي لاتقلا ةهبج ىلإ ةيليئارسإلا ةيومبا تاوقلا هتهجو يذلا دوهجلا غلب
 دوهجملا ربك مغر ءاليل يقابلاو اراهن ةرئاط / ةعلط 805 اهنم ةرثاط / ةعلط ۳

 تادادمإ لوصو مدع عم امامت رئاسخ هتزه دق ودعلا ناف «ودعلا هب ماق يذلا يوجلا

 اهبلط مت يتلا تادادمإلا كلت .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم تقولا كلذ ىتح هيلإ

 مدع ىوس ليبس نم همامأ دج ۸ ۱۰ / ٩ موي حاحلإب بلطلا اهیلع دازو ٠١ / 8 موي

 مايقلا عم يليطعت دادترا ةكرعم يف لتاقت ةيربلا هتاوق كرتو خيراوصلا قطانم لوخد

 .ةدودحملا ةداضملا تاجشا ضعبب
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 تعضو يتلا ةطخلا بسح ةديدج عقاوم ىلإ ةروانملاب خيراوص ةبيتك ۱۲ تماق

 اهعاضوأ قفتتل ةروانلاب - ۲ ماس ةيدرفلا خيراوصلا نم لئاصف ةدع تماق اذك «كلذل

 .ةروانلا دعب خيراوصلا طئاحلا ةديدجلا عاضوألا عم

 ةوق نم ۸۳۵ وحن «ربوتكأ ٠١ موي (۷۰۰ تعس) ةزهاجلا ريغ بئاتكلا تغلب دقل

 ةياقو قامعأ مدقيو ةرشابم ودعلا هجاويو لوألا طخلا يف عقي اهضعب «خيراوصلا طئاح

 ىنعمو «يرابكلا سوءر ىلإ اضيأ ةياقولا مدقيو قمعلا يف عقي رخآلا ضعبلاو تاوقلل

 قراخ دوهج لذب نم دبال ناكو تلق دق ةهجاوملا ىطغت ىتلا نارينلا ةفاثك نأ وه كلذ

 كلذ يف تاءاوللا ضعب ةيحالص تلصو دقل .لاتقلل تادحولا دادعتسا ةبسن عفرل
 لذب دقل .تادوهجمو تاقاط نم لذب ام مغر / 40 -۳۰ نيب حوارتت ةبسن ىلإ مويلا

 نم ناكو «كرحتي ال فقوملا نكلو ءاهتاقاط ينام لك حالصالا يسدنهم تاعومجم

 كلذ انبلطو «ةرهاقلاب طايتحالا نم رصانعل ةقرفلاب حالصإلا رصانع معد يرورضلا

 ىلإ هعفد مت رصانعلا هذه نم ارسيتم ناك ام لك نأل معد يأ متي ل نكلو «ةرم نم رثكأ

 ديعسروب يف فقوملا ةداعتسا ردقملا نم ناك دقل .تادعملا حالصإ يف ةنواعملل ديعسروب

 تاناكمإ نم دشح ام مغر كلذ متي ل نكلو ۰۱۰ / 4 لالخ يأ ؛ةعاس ۲ لالخ
 عجري ۱۰ / ٠١ موي تادحولل ةينفلا ةءافكلا ضافخنا يف ببسلا نإ .ضرغلا كلذل

 . : ةيتآلا بابسألا ىلإ

 لصاوتلا مهلمعل حالصإلا يسدنهم تاعومجمبو تادح ولاب لح يذلا داهجالا - أ

 .مونلا وأ ةحارلا نم يفاك طسق نود ابیرقت ةيلاوتم مايأ ةعبرأ

 دوجولا نأ ذإ برا ةيادب نم حالصالا يسدنهم تاعومج يف ريبكلا صقتلا - ب
 .هيلإ ططخم وه ام عم قفتی ال ناك

 اهلیغشت تاعاس ة ی ی ی و ع ع

 ةقباسلا لاتقلا مايأ لالخ

 ةيقبسأ تعضو اذل ؛قزأملا اذه نم جورخلل لح داجيإ نم دبال ناك كلذ ءازإ

 تاعومجم عيزوت مت كلذل اعبتو «رخآلا ضعبلا باسح ىلع تادحولا ضعب حالصإل

 يفو «یرخآ ةدعم باسح ىلع ةدعم حالصإ تايقبسأ تعضوو حالصإلا يسدنهم
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 لاتقلل اهدادعتسا مات نع غلبت ١ ٩۰( تعس) نم ارابتعا تادحولا تأدب كلذ ءوض
 ودعلا اهالخ ماق لاتقلا يف تارتفلا جرحأ نم ةرتف ترم نأ دعب نكلو «یلاوتلا ىلع .

 ةءافكلا ىوتسم عافتراب اندعس دقل .مويلا اذه لالخ ةريخألاو ىلوألا ةزكرملا هتمجهب
 فسألل نكلو .ودعلا ناريط ءاقلل قوش يف انحبصأو ايجيردت خيراوصلا طئاح ةيلاتقلا
 لامعأ يف لخادتلا لواحي | لاتقلا ةهجاوم ىلع راهنلا لالخ حضاولا هطاشن مغر

 دقل ءانخيراوصل ةسيرف عوقولا نع ةمالسلا ارثؤم يدج لكشب ةمجاهملا تاوقلا لاتق ۱
 اهزکر «ةقيقد ۲۰ ترمتساو «ةرئاط / ةعلط ۳۲ ةزکرلا هتمجه يف ودعلا مدختسا

 تالواح ةمجه لا هذه لالخ ظحالت دقو «ةيليعاسإلا لامش عاطقلا ىلع اساسأ

 .نيملاس مهدعاوق ىلإ ةدوعلا نيرثؤم ءذعب نم تاوقلا ةمجاهم يف نييليئارسإلا نیرایطلا
 رئاسخ ةلق ببس عجريو ةدكؤم تارئاط ۵ ودعلل انطقسأ دقو ۰ / ٠١ موی یهتنا

 / ۱۰ / ۱۰ موی ناك دقل خيراوصلا ريمدت قطانم لوخد نع ماتلا هماجحإ ىلإ ودعلا
 يذلا راسحنالا كلذ «هتاوق ةنواعم نع العف ودعلا داعتباو راسحنا ةيادب وه ۳
 هب لزني نأ نم ودعلا فوخ وه هببس ناك يذلاو ۱۹۷۳ ٠١/ / ۱۶ موي ىتح رمتسا
 كشو ىلع ناك ناو «لصی مل هل ررقت يذلا يكيرمألا معدلاو «كلذ نم رثكأ رئاسخ

 - اهمادختسال ةيوجلا هتاوق دوهج نم نكمي ام ريفوت ىلإ هتجاح ىلإ ةفاضإلاب لوصولا
 .ةيروسلا ةهبجلا ىلع - دعب رهظ اك

 موي نع يوجلا دوهجملا فعض وه قبس ام ءوض يف ودعلا لامعأل يريدقت ناك
 ةليل دهوش ام مغرو ليللا لوط ينورتكلإلا عالطتسالاب همايق ةرثك مغر ١
 زيلملا تاراطمو ليئارسإ تاراطم نيب لقنلا تارئاطل يداع ريغ طاشن نم ۰
 .ردس سأرو ادامتو

 اهنم «ةرئاط / ةعلط ۸۱۸ ربوتكأ ۱۱ موي ةيليث ئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم غلب
 تاوقلا دوهجم يف فعضلا اذه حبصأ مويلا كلذ ذنمو ءارأهن ةرئاط / ةعلط ۳
 مغرو ۰ / ۱4 موی یتح تاوقلا هذه لامعال ةزیملا ةمسلا وه ةيليئارسإلا ةيوجلا
 تعس) تمت ىرخأب اهتززع اهنإف ينورتکلالا عالطتسالا تاعلط نم دیدعلاب اهمايق
 عالطتسالا كلذ لک نم ضرغلا نأ اهلبق مت امو اهنم حضتاو ۰۱۰ /۱۱ موي( ۰
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 .قرشلا ىلإ ربعت مل هتادحو نأ نم دكأتلاو «خيراوصلا طئاح عاضوأ ىلع فرعتلا وه

 «عقاوملل يسدنه زيهجت نم قرشلا يف يرجت يتلا لامعألا_كش الب_ودعلا ظحال دقل

 / ٠١ ةليل خيراوصلا تادحو روبع عقوت وه هجاتنتسا ناكو «ةيلكيه عقاوم ةماقإ ىلإ

 .ةياغلل افثکم ةليللا هذه لالخ ينورتكلإلا هعالطتسا ناك اذل ۱

 خيراوصلا طئاح ةمجاهم مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لواحت م

 رمتستس يتلاو ءاهتحضوأ نأ قبس يتلا بابسألا سفنل ركذي ريثأتب تاوقلا ةمجاهمالو
 ۰۱۰ / ١7 موي ىتح ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لاتق لامعأل ةمس

 تادحو ةمجاهم مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لاتق لامعأ نم زيت دقل

 زيكرتب ردس روح ىلع ةمدقتملا ثلاثلا شیلا تادحو اذك «ديعسروب يف خيراوصلا

 هتمجاهم دنع ودعلا دوهج نم زيمت دقل «ةيحلاصلا راطم ةمجاهم ىلإ ةفاضإلاب «ريبك

 ىلإ 8686 تعس) نم ةرتفلا يف تمت ةدحاو ةزكرم ةيوج ةمجبب همايق ةيربلا تاوقلا

 .ةرئاط / ةعلط 4۸ - 5٠ وحنب ٩۲۰( تعس

 يتلا ةزكرملا ةيوجلا ةمجحلا لالخ تاوقلا ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا موجه ناك

 حالبلا هاجتا يف اساسأ تزكرت دقف ءاهيلإ تهجو يتلا ضارغألا يف ةدودحم اهب تماق

 تالواح يف ةاشلا ةرشع ةيناثلا ةقرفلاو ةاشملا ةيناثلا ةقرفلا نم لك ىلع يأ سيوسلاو

 تءابو انتاوق تامجه دص يف هتاوق ةنواعم وأ ةدودحملا ةداضلا هتامجه حاجنال ةسئاي

 1 .لشفلاب اهلك

 ةروطخل ارظن «ةريبك ةيانع ردس روح ىلع مدقتت يتلا تادحولا ودعلا لوآ دقل

 هذه داعتبا ةصرف ودعلا زهتناو تلبقتسلاو ةرثادلا تايلمعلا ةعيبط ىلع روحلا اذه

 يف هبضغ ماج اهيلع بصي ذخأو - دقتعا امك - خيراوصلا طئاح نع تادحولا

 كلذل ودعلا نطف دقل ءائيش اهعم ط / م ةيعفدملا رصانع دجت مل ةفيثك ةقحالتم تامجه

 ناكو ءاهمدقت فاقيإ ضرغب مک 5- ٤ نيب ام تاعافترا نم تادحولا مجاهب ذخأو

 هلاتق يف انل ناك دقل «روحلا اذه ىلع ودعلا طاشن نم دحلل بولسأ داجيإ ضورفلا نم

 هذه تضراعت دقو «ةيلاع لامتحا ةبسنب هريمدت ىلإ يدؤت اهلك «ةعونتم بيلاسأ ةدع
 ناكمإ بيلاسألا ضعب يف رييغتب نكمأ نكلو «ةياقولل روحلا اذه ةجاح عم بيلاسألا
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 ىلإ ةجاحلا تدأ دقل .هجئاتن عم هتفلکت لداعتت ال فلكم نمثب ام دح ىلإ ةياقولا ريضوت

 نع يضاغتلاو «خيراوصلا ضعبب ةيحضتلا ىلإ تايونعملا ىلعو تاوقلا ىلع ةظفاحملا

 .هاجتالا اذه يف ودعلا عم لاتقلا بولسأ ةمالس

 هيلع رطيس اهبلغأ ةقرفتم ةيوج تامجهب ۱۰ /۱۱ موی يقاب لالخ ودعلا ماق

 ةيوجلا تاوقلا تناك دقل .تایجما هذه ةيلعاف نم للقت امم فوخلاو رعذلاو نبجلا

 حاجنل ناك دقف «يليئارسإلا نبجلل ةيح ةروص خيراوصلا طئاج مامأ ةيليئارسإلا

 اهجارخإو اهدييحت مث هاهنازتا اهداقفإو برحلا ءدب ذنم اهعم خيراوصلا طئاح لاتق

 «كلذ دعب اهتميزه ماهتإ مث «موی دعب اموي اهرئاسخ ةدايز يف رثأ كلذ دعب ةكرعملا نم

 ملف ١١ / ٠١ موي ةكرعملا نم ةيلك ودعلا باحسنا ىوس اهتميزه مات ىلع لدأ سيلو

 رصتقاو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا طاشن رسحنا ىتح ۱۰ /۱۱ موي ران فصتتي دكي

 تامجهلا بولسأ ىلإ اهئوبو خيراوصلا ريمدت قطانم جراخ لمعلا ىلع اهطاشن
 مويلا اذه لاتق ةياهنبو ءانل تحبصأ ةيوجلا ةدايسلا نأ دقتعن انأدبو .ةشئاطلا ةقرفتملا

 هذه ءاهتنابو «:ةدكؤم تارئاط ۵ مهنم تارئاط ۸ ريمدت نم خيراوصلا طئاح نكمت

 .ةدكؤم تارئاط ۱۰۸ مهنم ةرئاط ۱۳۱ ريمدت مت لاتقلا نم ةلحرملا

 ۰ قرشلل روبعلا ةمهم

 ٠١ /9 ةليل حطسلا ىلع ةرم لوأل ترهظ قرشلل روبعلا ةمهم نأ تحضوأ نأ قبس

 كلذ متي نأ ىلع ةعوضولا ةطخلل اقفو قرشلل لاقتنالا ذيفنت ينم بلط ثيح «ربوتكأ

 .ریوتکآ ١١/٠١ ةليل

 ططخملا نم ناك ذإ ؛ةيموجه لا ةيلمعلا ةطخ نمض ادراو قرشلل لاقتنالا ناك دقل

 (ريوطت ۲ ي / ١ ي ةليل يأ )ريوطتلا ءدب دعب قرشلا يف خيراوصلا تادحو دجاوت
 يرابكلا سوءر نأ اماط ريوطتلل ةقباسلا ةليللا يف كلذ نوكي نأ تبلط دق تنك ناو

 ريفوت يف ةبغرلا يه كلذ يف يتجح تناكو مک ۱۲ - ٠١ ةددحملا قایعالاب نوكتس
 دوجو لامتحال كلذو «ةنكمم ةفاسم دعبأل ريوطتلل لوألا مويلا يف ةميلسلا ةياقولا

 نوكيسف مويلا لوط نكي مل نإ خيراوصلاب ةياقولا ىدم جراخ ريوطتلاب ةمئاقلا تاوقلا

 ةضفخنملاو ةضفخنملا تاعافترالا ىلع ةصاخو «مویلا كلذ رهظ دعب العف اعقاو كلذ
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 ىلع خيراوصلاب ةياقولا ىدم جراخ دمتعتس تادحولا نأ ذإ.«لقأف رتم ۵۰۰ ادج

 ةمودعم نوكت داكت ةريخألا يف يتقث تناكو «ط /م ةيعفدملاو ۷ ماس ةيدرفلا خيراوصلا

 لو هيف ريتخت انلاتق حرسم يف يلمع ةكرعملا هذه تناكف ىلوألا امآ ءاهتيبلاغل ةيسنلاب

 . .بلطلا اذه ىلع قفاوي

 زكرمتلا نكامأ تددحو «هليبس ذيفنتلا ذخأي ىكل رماوألا تردصأ كلذ ءوض يف

 نم تائم ةدعب ةانقلا قرش اهضعب رايتخا مت دق و «ةيولألا تادايقو بئاتكلل ةديدجلا

 ادودحم اهقمع ناك ءاهيلع ءاليتسالا مت يتلا يرابكلا سوءر نأل كلذو «طقف راتمألا

 .ةفولشلا - ميرم لبج - ةرطنقلا ةقطنم يف صخألابو «ريبك دح ىلإ

 لازيال يرايكلا سوءرل ةبسنلاب يكيتكتلا فقوملا ناك ۱۰ /۱۰ موي حابص يف

 روبعلا ةمهم ديكأت ىلع لمعأ ينلعج امم ءاهقمع عاستا مدع ةيحان نم هيلع وه امك
 يكيتكتلا فقولا مغر روبغلا رارمتسا ىلع مئاقلا ميمصتلا یدم فرعأال «قرشلل

 تقو يضم دعبو ۰ / ۱۰ موی (۱۰۰۰ تعس) يلاوح ةمهملا ديكأت مت العفو ءدئاسلا

 .ةعاس ۲ 5 ةدمل ذيفنتلا ليجأتب ترطخأ ليلق

 «عاطق لك يف العف ةدوجولا رباعلا فقوم ءوض ىلع تبادحولا كرحت ةطخ لمع مت

 تقولا نم ديزم دوجو ىلإ روبعلا ريخأت ىدأ دقو «ةيولوألا ةدقل تاييلعتلا تلسرأو

 ةلمحلاو تادعملا ةمالس نم دكأتلاو انفقوم ةعجارم ديعتو اهسافنأ تادحولا هيف طقتلت

 ةمزاللا ةفلتخملا يحاونلا نم كلذ ىلإو «ينفلا نيمأتلا بولسأو ةيرادإلا يحاونلاو

 ءاقرش حاجنب اهماهم اهئادأ ىلع اهتاردق عم تادحولا روبع ةيلمع نيمأتو ةمالسل

 يف - كلذ ىعدتسا دقو «ةليل لك ربعتسس يتلا ةيعرفلا تادحولا ديدحت ىلإ ةفاضإلاب

 ةردقلا تاذ تادحولا ضعب كرت ىعدتسا اريبك اليدعت - ةيضالا مايألا لاتق ءوض

 عونلا عفد ىنعمف «اهتءافک مدع اهتادعم تتبثأ يتلا تادجولا كلت وأ ةدودحملا ةيلاتقلا

 عونلا عقد امأ «ودعلا ريمدت ىلع ةدودحم ةردق ينعي ةيومد ةكرعم يف اقرش لاتقلل لوألا

 ءاقلإو «تادحولل ةيلاتقلا ةردقلا صاقنإ كلذ ىنعمف - ۲ ماس عون نم وهو - يناثلا

 يف مهو رايغلا عطقب اهدادمإو اهحالصإ ةيحان نم تاءاوللا ةداق قتاع ىلع ريبك ءبع

 .لمحلا اذه نع ىنغ
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 يف ةديدجلا عقاوملا عالطتسا تادحولا عالطتسا تاعامج تقأ هسفن تقولا يف
 ءاشنإ يف تأدبو «قرطلا عالطتسا نيسدنهملا عالطتسا تاعامج ثعآ امك قرشلا

 ریراقت تحضوآ دقل .ودعلا ةيعفدم فصق تحت كلذ لک «ةيلكيلاو ةيلدابتلا عسقاوملا
 يف ةيعفدلا فصق نم هيلإ تضرعت ام یدم نیسدنهلا تادحوو عالطتسالا تاعامج
 ةداق عم رودي شاقتلا أدب تامولعملا كلت ءازإو ءاهماهم ذيفنتب اهمايق ءانثأ قرشلا

 امالتحا دنع خيراوصلا بئاتك ىلع ودعلا ةيعفدم رطخ ريدقت ىدم نع تاءاوللا

 ودعلا دتريس موجه ار يوطتب هنأ ىوس باوج نم كانه نكي ملو «قرشلا ين اهعقاومل
 روصتلا وه اذه ريبك دح ىلإ هللقي وأ ةيعفدملا رطخ دعبي امم «تارتم وليك ةدع فلخلل

 مغر نكلو «قرشلا يف دجاوتتس يتلا خيراوصلا بئاتك ىلع هتالامتحاو موجه ا ريوطتل
 ةداق ناهذأ يف ةمئاق لازتال تناك اقرش تادحولا فقوم ىلع فواخملا نإف روصتلا اذه

 ۱ .بئاتكلاو تاءاوللا

 ةيناثلا ةرملل ديعسروب ةمحاهم

 نم ديعسروب يف وج - ضرأ خيراوصلا تادحو ىلع هموجه يف ودعلا نكمت نأ دعب

 :نم ارابتعا اهقيرط ذخأت تادحولا فقوم ةداعتسا ةيلمع تأدب - بئاتك ةدع تاكسإ

 هذه اردقم ناكو هيلع ناك ام ىلإ خيراوصلاب عافدلا ةدوع ةعرسل ربوتكأ ٩/۸ ةيليل

 .رثكألا ىلع ةغاس ۲6 لالخ متت نأ تاناكمإلاو دوهجلا لك امل تدشح يتلا ةيلمعلا

 تادحو ترمتساو «تارئاطلا نم ةدودحم دادعأب ارابن كلذو ربوتكأ ٠ 24 يموي

 ءركذت ةيلعاف نود اهرود يدؤت ۷ ماس ةيدرفلا خيراوصلاو تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا

 فصق رارمتسا نم هيلإ ودعلا ىعسي ناك يذلا ضرغلا ىلع فرعتن نأ انيردجي انهو

 موي موجه بقع اهتاكسإ نم هدكأت مغر نييلاتتم نيموي ديعسروب يف خيراوصلا عقاوم
 : امل ثلاث ال نيببس يف ةرصحنم بابسألا هذه تناك دقل ۰۱۰۰4۸

 ام حالصاب ءاوس دیعسروبب ةهجولا خیراوصلا تادحو فقوم ةيلمع ةلقرع - أ

 هدیدج تادحوب اهمعد وأ اهنم هحالصا نکمی
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 كلذ ناك دقو «ديعسروب لزعل يرب دوهجم هجويس هنأ نيقيلا ةجرد ىلإ انمابيإ - ب

 خيراوصلاب اهنع عافدلا زيزعت ىلع انبناج نم لمعن ىتح نابسحلا يف ادراو لامتحالا

 خيراوصلا تادحو يف ةديدج رصانع فازنتسا ىلإ يدژيام «ىرخأ ةرم ةهجوملا

 تايلمعلا هاجتا يهو لاتقلا ةهجاوم يف ةكرعملا ريس ىلع رثؤتس اهنأ كشال «ةهجوملا

 .هقيقحت ىلإ يمري ودعلا ناك امبيأ ىلع فرعتلل نيببسلا الك شقانتلو «يسيئرلا

 ام امامت فلاخت ديعسروب تادحو فقوم ةداعتسا ةيلمع ةلقرع يف ودعلا ةبغر نإ

 جاتحت ال فقوملا ةداعتسا ةيلمعف «ةيوجلا هتاوقب ديعسروب ةمجاهم نم هيلإ يمري ناك

 حالصإ نود لوحت يتلا ةيدرفلا تاعلطلا ضعب امنإف رمتسمو ريبك يوج دوهج ىلإ

 عيمجت ناك دقل .اريبك اتقو قرغتست اهلعجو حالصإلا ةيلمع ةلقرع وأ تادعملا

 لوح عافدلاب موقت بئاتك سه نم خيراوص ءاول نم انوکم الزعنم اعيمجت ديعسروب

 هيرايط تايونعم رایهنا دعب - يرورضلا نم هنأ ودعلا دجو دقو «ديعسروب ةنيدم

 مهضعب مادعإ ىلإ هثوجلو ناريطلا نع مهعانتماو «خيراوصلا طئاح مامأ هرئاسخ ءازإ

 مش تبثي نأو هيرايط تايونعم عفر ىلع لمعي نأ - ناريطلا ءانثأ لسالسلاب مهديقتو

 خيراوصلا بئاتك ريمدت ىلع اهتردق دقفت مل اهنأو هجولا خوراصلا مامأ ةرئاطلا ةلعاف

 يف هفيلح حاجنلا ناكو «ديعسروب ىوس همامأ نكي ملف «لمعلا نع اهلشو اهفاقيإ وأ
 نأ هيلع ناكو «ديريام ققحي نأ نم ۰ / ۸ موي نيتيلاتتم نيتمجه يف نكمتف «كلذ

 ةفاضإلاب اهقوف ةيوجلا هتدايس ديكأتل ديعسروب عقاوم فصق يف هتياوه ةسرام يف رمتسي

 ديعسروب نع عافدلا ةمهمب مايقلا ىلع ةيوجلا تاوقلا هيف ربجي يوج فقوم قلخ ىلإ

 هل قبس ربدم يوج لاتق يف اهجاردتسا متي انهو ءاهنع خيراوصلاب عافدلا فقوت دعب

 ةظفتحم نآلا ىتح لازتال يهو رئاسخ اهم عقويو فازنتسالا برح لالخ هيلع سرمتلا

 فقوم ةداعتسا عنم ىلإ ايئاقلت يدؤيس فتولا كلذ لثم نأ كشالو ءابيرقت اهتاوق لكب

 ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا دايطصال اكرش ديب سروب لظتسو ةهجوملا خيراوصلا تادحو

 .اهقوف

 يرحبلا راربإلا ىلع ودعلا ةردق ناف - نابسحلا يف دراو هنأولو - يناثلا لامتحالا امأ

 نم لامتحا اهيلإ فاضي تابابد ةيرسب ةمعدم ةاشم ةبيتك ىدعتتال ديعسروب برغ

 اهراربول مخض يوج دوهج ىلإ جاتحت ةدودحم ةوق ءاوج مهراربإ متي نينثا ىلإ ةبيتك
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 ةرداق «ديعسروب نع عافدلاب ةمئاق ريبك مجح تاذ تاوق انبناج نم اهلباقي ءاهدادمإو

 لزع ىلع اًرداق ناك ودعلا نأ ةقيقح «دیعسروب ىلع ىلوتسي نأ نم ودعلا عنم ىلع

 امو كلذ ىودج ام نكلو «ةقباسلا راربإلا تايلمعب بونجلاو برغلا نم ديعسروب

 أدب عضخي تاوقلا مادختسا نأ ذإ «هیف ةرئادلا تايلمعلاو لاتقلا حرسم ىلع هريثأت

 ىلع اهرثأب ةرشابم ريغ ةقيرطب دوعت نأ بجي ةيوناث تاهاجتا يف تايلمع يأ نأ وه تباث

 : هاجتا يف تاوقلا مادختسا ررقتي رثألا اذه ردق ىلعو يسيئرلا هاجتالا يف ةرئادلا ةكرعملا

 ىتحو تاوق ىلإ جاتحي راصحلا كلذو دادمالا عنمت لزعلا ةيلمع نإ «يوناثلا دوهجلا

 عفدت مل ةماعلا ةدايقلا تايطايتحاو ةيناديملا شويجلل ةيناثلا قاسنألا تناك تقولا كلذ

 ةاشمو ةعردم نيب ام قرف ةعبرأ وحن غلبت ذإ مجحلا ةريبك تاوقلا هذه تناكو «ةكرعملل

 لازتال ةيوجلا انتاوق نأ ىلإ ةفاضإلاب ةلقتسلا ةعردلا تاءاوللا ضعب ريغ ةيكيناكيم

 نأ ودعلا نكمي الف كلذ ىلعو «ةدودح نآلا ىتح اهب تقحل ىتلا رئاسخلاف «ةيوق

 تلشف ةداضلا هتامجهف .هحلاص يف تسيل ةيربلا تايلمعلاو «ةيلمعلا هذه لثمب رطاخي

 ةميزماب ىنمو يوجلا هحالسو ءاديور اديور ىربوكلا سأر قمعت تاوقلاو ءاهلك

 دكؤي «ةفلتخملا عاونألا نم ةرئاط ۱۰۰ نم رثكأ تغلب تقولا كلذ ىتح هرئاسخف امام

 ترسخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نأ نم نوجاتتبلا يف ةيمسرلا رثاودلا هتعاذأ ام كلذ

 نم ةلتاقم ةقذاقو «ةفذاق ةرثاط ٤٤۸ تناك انفلسأ اك يهو ءابتاوق ١ /, نع لقيال ام

 .عاونألا فلتخم

 ةداعتسا عنم ءارو ایرج لوألا لامتحإلا قيقحت ىلإ فدي ناك ودعلا نأ عقاولا

 مايألا هتتبثأ ام اذهو ءاهنم لاني يوج لاتق كراعم ىلإ ةيوجلا تاوقلا بحسو «فقوملا

 ةيوبعتلا هتايطايتحاب داضملا هموجه لالخ ودعلا لواحي ملف «ناضمر برح لالخ

 ارابتعا ةيناثلا ةرملل فقوتم ديعسروب نع خيراوصلاب عافدلاو - ريوتكأ ۵ 215 موي

 فسأ لكب انتاريدقت نأ الإ ديعسروب لزعي نأ ودعلا لواحي مل- /١١موينم

 قمعلا نم ىرخأ خيراوص بئاتک ضعب تعفذ نأ ناكو «يناشلا لاهتحالا ءارو ترج

 .حيحصلا همجح ىلإ يوجلا عافدلا ةدوعو «ديعسروب فقوم ةداعتسال

 ۱ موي ةياهنب كلذو ىلصألا همجح ىلإ داعو خیراوصلاب عافدلا فقوم ةداعتسا مت

 ةيناثلا ةرملل دیعس روب ىلع هموجه ودعلا دواع ۱۰/۱۱ موی حابص فو ۰

 «یلیئارسالا ىوجلا موجها ةفاثك مغرو «ةهجولا خیراوصلا تادحو تاكسإ ضرغب

- ۹۷ - 



 رئاسخ لازنإ نم تنكمت و مويلا اذه لالخ ودعلا تلتاق ىوجلا عافدلا تادحو ناف

 تارشع ءاقلإب كلذو تادحولا ىلع هدقح بص ىف رمتسا هنإف ةرئاسخ مغرو یدعلاب

 تادحو دقفت نأ ىلإ ىدأ امم خیراوصلا عقاوم ىلع نازوألا فلتخ نم لبانقلا

 یو ال يلا هديك دال رع يااا ترد خيراوصلا

 |  .اهل ةماقملا ةيناسرخلا عقاوملا فو لب

 نيترم اهتاكسإ نم ودعلا نكمتو خيراوصلا تادحو ىف رئاسخلا مظعمل ناك دقل

 اوركذ نأ ناكو «ثدح ام ريربتل عقاولا نع اديعب اببس ضعبلا ىنبتي نأ ىلإ نيتيلاتتم
 ناك اهنإ ديعس روب ىلع لكشلا اذهب ودعلا زيكرت ءارو نمکی ىذلا ببسلا نأ اوعاذأ وأ
 قمعلا ىلإ هجاوت دق ىتلا ليوطلا ىدملا تاذ ةيرصملا خيراوصلل دعاوق ةماقإ هنم ضرغلا
 ىنعي مادختسالاب ءدبلا نأ و «نيدح وذ حالس عدرلا ةحلسأ نأ مهتافو «ليئارسإلا
 تاوقلا لواحت مل ربوتكأ برح تهتنا نأ ىلإ لب «تقولا كلذ ىتحو «لشلاب ةلماعملا

 ةمءالم مدع كلذ ىلإ انفضأ ولف «قمعلا ىف ضارغأ ىأ برض ةيليئارسالا ةيوجلا
 نكامألا نم ديدعلا دوجوو اهب ةحلسألا نم عونلا اذه لشم عفدل ةنيدمك ديعسروب

 ىلإ ةفاضإلاب ةحلسألا هذهل بولطملا ءافخالا ريسيت و كلذل ةح اصلا لاتقلا ةهبج ىف

 ىف مت ام لك ءافخإل ةليسو الإ نكي ل ريربتلا اذه نأ انل حضول اش رسیتلا ىدملا لوط
 .دیعس روب

 ةيمامألا تاراطلا دض ودعلا لامعأ

 ةيمامألا تاراطلا نع عافدلاب موقی هيلإ ةلكو لا ةمهلا مکحب خیراوصلا طئاح ناك

 تارثاطلل ةداضلا ةيعفدلا نم رصانعب كلذو ةيلاصلا دام ولبأ ءةيماطقلا ىف
 .۷ ماس ةيدرفلا خیراوصلا نمرصانعو

 هذه تناکو .وج_ضرآ ةهجولا خیراوصلا تادحوب عافدلا ىلإ ةفاضالاب

 تاوقلا بارسآ اهیف زکرمتت ىتلا تاراطلا ىه لاتقلا ةهبج نم اهيرق مکحب تاراطلا

 اهيلع ةظفاحلا یرورضلا نم ناکو «ةیربلا تاوقلل ةرشابلا ةنواعملل ةصصخلا ةيوجلا

 ىغبي ودعلا ناك ضیقنلا ىلعو «ةيربلا تاوقلا بلاطم ةيبلت ةعرس نایضل ائاد ةميلس

 ةيربلا تاوقلا مرحیل نکمآ نإ .ةکرعلا نم اهجارخإو تارثاط نم اهب ام ريمدت و اهلفق
 .ةيوحلا تاوقلا ةنواعم نم
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 يراطم ىلإ ودعلا هجو ذإ ۱۰ /۷ موي ةيمامألا تاراطلا.یلع ودعلل موجه لو ادب .

 يفف «ةداضملا ةيوجلا هتبرضب همايق ءانثأ كلذو (هيلع موجه لوأ ةيحلاصلاو ةيماطقلا

 لبق اهريمدت ضرغب اهبقعتف «قرشلا نم انتارئاط ةدوع ودعلا لغتسا ةيماطقلا راطم

 ةلاح يف طوقسلل اهضرعي ام اهوزن نود لوحيل تارمملا ريمدتو راطلا ةجاهم وأ اهوزن

 ةيعفدم ۸٤ جوفلاو «يولع ديقعلا ةدايقب خيراوص ۱۱۳ ءاوللا نكلو «دوقولا صقن

 ةيرصبلا انتارادار تغلبأ نأ درجمبف ؛ةمجهلا كلتل داصرلاب اناك قوراف مدقملا ةدايقب

 يف صخلتت ةطخ عضوب ةدايقلا زكرم ماق ودعلا بارتقاب سيوسلا جيلخ لحاس ىلع

 لوزن نكمأو ةطخلا تحجن العفو اهفلخ برتقلا ودعلل يدصتلاو انتارئاط لازنإ

 ةيعفدمو ةريصقو ةطسوتم خيراوص نم ةحلسألا عیمجب ودعلا ةلباقمو مالسب انتارئاط

 تارئاط هل ترمدتو رارفلا يلوي هلعجام هل ةأجافم كلذ ناك مكو «تارثاطلل ةداضم

 .سيوسلا جيلخ برق تطقس

 وحن خيراوصلا طئاح رسيألا بناجلاو راطملل ودعلا هجو دقف ةيح اصلا راطم امأ

 فرصمو ةلزنملا ةريحب نم ذخأو «تارئاط عبرأ نم لك «نيتعومجم يف ةرئاط / ةعلط ۸

 لبق ةمجه لا دص يف اببس موجملا هاجتال قبسملا انعقوت ناك دقو هبارتقال اقيرط رقبلا رحب
 يف بارتقالا قيرط يف ۷ ماس خيراوصلا تادحو ضعب عضو مت دقل .راطملل لوصولا

 اهعقوتي مل تاهاجتا نم ودعلا ىلع نارينلا حتفب تماق راطملل ةرواجلا ةيعارزلا قطانملا

 نع اديعب هتلومحب يقلي نأ ىلإ هب ادح ام مجاهملا ليكشتلاب كابترا لحي نأ ىلإ ىدأ امم

 .قرشلا هاجتا يف رارفلاب ذوليو هل ةرواجملا خیراوضلا بئاتكو راطملا

 ددعب (۰۷ ۱۷ تعس) كلذو ۰ / ٩ موی ةيناثلا ةرملل ةيماطقلا راطم ودعلا مجاه

 جاریلاو موتنافلا نم طیلخ (ةرئاط / ةعلط) ۸ نم لك نیتعومج يف ةرثئاط /ةعلط ١

 یتح سیوسلا جیلخ نم ةدتملا ةيلبجلا ةقطنلا ةذختم سیوسلا جیلخ « جتا نم تبرتقا

 اددحم اهاجتا برغلل - قرشلا نم اهقرتخت يتلا ةددعتلا ةيدوألا نمو «اخ ارتاس راطلا

 تادحو تماق سیوسلا جیلخ ىلع اهروهظ درجمبو «راطلا ىلإ لوصولل احضاوو

 هایم قوف لازیال وهو ودعلا نع غالبالاب جيلخلا لوط ىلع ةزکر متلا ةيرصبلا رادارلا

 تادحولل ةبيط ةصرف یطع ام هتارثاط عونو هتوق ديدحت نم تنكمت لب «جيلخلا

 لبانقلل ودعلا مادختسا مغرو ودعلا ةاقالل دادعتسالل راطلا نع عافدلاب ةمئاقلا
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 قاحلإو مشدلاو تارملا ريمدت ضرغب وج - ضر أ خيراوصلاو يلبلا لبانقو ةينمزلا

 تنكمتو لشفلاب ءاب هموجه ناف تارملا ىلع ةدوجوملا دادعتسالا تايزاطب رئاسخ

 تطقسو ودعلل تارئاط 5 ريمدت نم ةيماطقلاب (يوج عافد) ةنماثلا ةقرفلا تادحو

 متو تالظملاب اهحالمو اهرايط طبهو ةنخ سلا ةقطنمب - موتناف زارط نم - اهادحإ
 امأ «تالظلاب اهرايط طبهو سيوسلا جیلخ فصتنم يف تطقس ىرخأو ءامهرسأ

 رسأ موجه لا اذه لالخ مت دقل ةيرحبلا ةلالجلا ةبضم ةيلبجلا ةقطنملا هتتضتحا دقف يقابلا

 .ةیماطقلا ةقطنمب نيرايط ةسخ

 ةيوجلا هتمجه نمض كلذو ۱۰ /۱۰ مويودعلا همجاه دقف دام ىبأ راطم امآ

 مویلا اذه يف ودعلا مجاه دقل .اتلدلا لاش يف ةدوجولا تاراطلا ىلإ اههجو يتلا

 تارئاطلا نم ةعومجم تبرتقا دقل ءانسيوقو ةروصنملا يراطم دامح ىبأ راطم بناجب

 «راطلا تمجاهو جاريمو موتناف تارئاط ۸ وحنب ردقت طسوتلا ضيبلا رحبلا هاجتا نم

 تارمملا دحأ يف ةدودحم رارضأ ضعب نم الإ راطلا ىلع امامت ودعلا ةمجه تشاط دقو

 هدام وبأ» راطم برض مت دقل ءادج دودحم تقو يف هتلاح ىلإ هتداعإو اهحالصإ نكمأ

 دعب علقتس يتلا ةيوجلا انتاوق تاعلط ىدحإ نيمأتب هيف ةمئاق تادحولا تناك تقو يف

 دصل اًيسفن ةزهاج ريغ تادحولا هيف نوكت ام ةداع ىذلا تقولا كلذ «راطلا نم ليلق

 لخاد دادعتسالاب ةيوجلا انتاوق مايق ىلإ ريشت اهلك دهاوشلا نأ ذإ «ةيوج ةمجم يأ

 عافدلاب ةمئاقلا تادحولل ديدش رذح نم فقوم ا اذه عبتتسي امو ؛اهماهم ذيقنتل راطلا

 كلذ ناك دقلو ءاهعم كبتشتال یتح اهعالقا دنع انتارئاط ةمالس ناضل راطلا نع

 .ةضحلا ةفداصلا لیبق نم تقولا كلذ يف يموجح لا لمعلا

 موي (۰۸۰۰ تعس) ةيلاصلا راطم ةمجاهم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تدواع

 لاتق ىلإ ةيوجلا انتاوق بحس ىلإ اهیف أحل ةديدج ةقيرطب ودعلا همجاهدقو ۱
 ةفرعم ىلع ودعلا ناك دقل «ةيحاصلا راطم ةمجاهم اه الخ متي ةصرف قلخيل هعم يوج

 «ةروصنملا راطمل ةياقولا ريفوت ءوض لوأ دعب عفدت يتلا ةيوجلا تالظملا فقومب ةمات

 ايشاحتم ةلزنملا ةريحب ىلع ارام ةروصنملا راطم هاجتا يف قرشلا هاجتا نم ودعلا مدقت العفو

 لاتق رادو .هضارتعال ةروصنملا تالتاقم عفد مت كلذ ءوض ىلعو «خیراوصلا قطانم

 لالخ هنأ الإ «ةرئاط هل طقسأو ودعلا اهيف مزه ةلزنملا ةريحب قوف نينثالا نيب يوج

 "وهال



 ةلغتسم رحبلا هاجتا نم كوه ياكسو موتناف تارئاط عبرآ تبرتقا يوجلا لاتقلا اذه

 تارمملا ريمدتل ةلواحم يف ةيح اصلا راطم نم تبرتقاو «ةرئادلا ةيوجلا ةكرعملاب لاغشنالا

 تادحو ءاوس داصرملاب اهل راطملا نع يوجلا عافدلا تادحو تناك نكلو مشدلا وأ

 خيراوصلا تادحو وأ ةطسوتملا خيراوصلا تادحو وأ تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا

 رقبلا رحب فرصم ىلعو ةيعارزلا يضارألا يف اهعاضوأ لتحت تناك يتلا ۷ ماس ةيدرفلا

 ىلع اهتلومحب تقلأ نأ دعب قرشلا ءاجتا يف يقابلا داعتباو ةرئاط طوقس ىلإ ىدأ امم -

 .ةزيجو ةدم دعب هحالصإ مت نكلو «هتباصأو تارمملا دحأ

 تادعملا فقوم

 بئاتك لاقتنا دنع ةرم لوأل حطسلا ىلع رهظت تادعملا عم انیعاتم تأدب دقل

 يه خيراوصلا بئاتك نم عونل ةيسنلاب ترهظ دقو «ربوتكأ ۸ /۷ ةليل خيراوصلا
 ةلطاع عونلا اذه نم خيراوصلا بئاتك ضعب تناك دقلف ء۲ ماس خيراوصلا بئاتك

 ماق يذلا ضعبلا نأ اك ءاهحالصإ ين ةفلتخملا لئاسولا حلفت ملو برحلا ةيادب ذنم

 هل ةدودحملا تاتيقوتلا يف لاتقلل دادعتسالا نم نکمتی مل ةطخلا بسح لاقتنالاب اهنم

 ةطساوب حالصإلل تالواح نم هيف لذب ام مغرب ٠١ /۸ موي لوط ًالطاع رمتسا لب
 ؟تادعملا يف بيع وه له «لطعتلا كلذ بابسأ ام نكلو «حالصإلا يسدنهم ةعومجم

 يف انماك ناك بيعلا نأ عقاولا ؟ حالصإلا مامتإ ىلع حالصإلا ةعومجم ةردق مدع وأ

 تاقفص نمض نم ىتيفوسلا داحتالا نم انل تملسو ادج ةميدق تادعملا هذهف تادعلا

 الو «قمعلا يف ةيويحلا ضارغألا ةمجاهمب ودعلا مايق بقع انل تملس يتلا ةحلسألا
 نأل ءالتاق تلق تشش نإ لب ءافلختم احالس انميلستل هب ادح يذلا ببسلا يردن
 كشالف «هبحاص ىلإ هجوي اینأکف - ةءافكب ودعلا دض ةكرعملا يف لمعي ال يذلا حالسلا

 مظعم نأ تاقرافلا نمو «لاتقلا مقطأ ىلعريطخ يونعم ريثأت اهل هتيحالص مدع نأ

 نأ ديرت ال اهتادعمو اهتليح ام نكلو «ٍلاع يلاتق ىوتسم ىلع تناك بئاتكلا هذه مقطأ

 ةطخلا ليدعت متي مل اذال نهذلا ىلإ ردابتي دقو - طبضلاو حالصإلا تايلمعل بيجتست
 اهتايعون ةيحان نم تادحولا رواجت نأ عقاولا ءاهنم الدب مامألل ىرخأ بئاتك عفدو

 ماس خيراوص يف سفنلا نأ | ءاهتاعارم مزلتست ةيكيتكت - سيياقمو ةينف ريياعمل عضخي
 نأ ىلإ ةفاضإلاب كلذ لك مامألل اهنف لدب عفد رسيي مل ةلكشمك رهظي أدب يذلا لدعم ۲
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 . تادعلا ليغشت ىدأ خيراوصلا طئاح ةوق نم / ۲۵ وحن نوكي بئاتكلا نم عونلا اذه

 ۰۱۰ / ۹٩ موي نم ارابتعا تادعلا يف لاطعألا نم ريثك روهظ ءدب ىلإ ةرمتسم ةفصب

 لذبب مويلا اذه لالخ تادحولا لاتق رصانعو حالصإلا يسدنهم تاعومج تماقو

 تالاحلا نم ريثك يف اوقفو دقل «تادعملل ةيلاع ةيحالص ىلع ةظفاحملل مخض دوهجم

 ملع وأ هيف اورصق دهج نم اعبان كلذ نكي لو تالاحلا ضعب يف تابقعلا مهتفداصو

 نم انل لصت تناك يتلا تادعلا نم اعبان ناك امنإو هاهوسرامی مل ةربخ وأ هوسردي مل

 ام اهتانوكم ضعبل ةصقان وأ ةميلس ريغ امإ يهف ةئيس ةلاح يف تناك «ماعلا يطايتحالا
 هلذب ىلوألا ناك ءاريبك اثبع حالصإلا يسدنهم تاعومجم ىلعو ليكشتلا ةدايق ىلع ىقلأ

 ال كراعملاق دش مايأ نم ةكرعم خم الو ةدشلا تاقوأ ىلإ هب ظافتحالا وأ لاتقل يف
 فقوتلاو ةكرحلا نم جيزم «دشلاو بذجلا نم جيزم يه اینو «ةدحاو ةريتو ىلع ریست

 .فنعلاو ءودهلا نم جيزم «عرستلاو يورتلا نم جيزم «دیقعتلاو ةطاسبلا نم جيزم

 ةروانلا تدازو «ةيحالصلا مدعو ةيحالصلا نيب بذبذتي تادعملا فقوم رمتسا

 غوزبو «لاتقلل ةزهاجلا ريغ بئاتكلا ةبسن ةدايز ىلإ ةرخأتم بئاتكلا اهب تماق يتلا
 طئاج ةوق نم / 70 وحن ةزهاجلا ريغ بئاتكلا ةبسن تناك ٠١ /۱۰ موي حابص

 .خيراوصلا

 خيراوصلا فقوم

 يف زته أدب دق لدعم ۲ ماس عون نم خيراوصلا فقوم ناكو الإ ٠١ /۸ موي تأي مل

 عاطقلا اذه ىلع ةيوجلا هتامجهل ودعلا زيكرت ىلإ اعجار كلذ ناك دقو «يلامشلا عاطقلا

 نزاوتلا ةداعإ ىعدتسا ام ودعلا عم كابتشالا يف ريبك رودب لدعم ۲ ماس تادحو مايقو

 تاعاطق نم خيراوصلاب ةروانملاب كلذو عاطقلا اذه تادحوب خيراوصلا ددع يف

 نم مت ام ليلحت ءوض فو «ةرهاظلا هذه بابسأ ةسارد يرورضلا نم ناكو «ىرخأ

 اهتردق تتبثأ دق لدعم ۲ ماس تادحو نأ يف ةحضاو ةقيقح ةقيقح ىلإ تلصوت تاكابتشا

 ىلع مقطألا ةردق نم ةعبانلا ةءانفكلا كلت «ريظنلا ةعطقنم ةءافكب ودعلا ريمدت ىلع

 ماس تادحو نع اهكابتشا ىدم لوط ىلإ ةفاضإلاب اذه كابتشالا ءانثأ تادعملا ةدايس

 «ودعلا تایجه يف ةدئاسلا فادهألا يهو .ةضفخنلا فادهألل ةبسنلاب ةصاخو ۳

 تديق رخآ ىنعمبو لدعم ۲ ماس خيراوص كالهتسا نم دحلل يرماوأ تردصأ اذل

a - 



 رارمتسا ءازإو «ةيدعملا تارئاطلا عم لماعتلل اديدج ابولسأ تردصأو اهب كابتشالا

 خياروص يف رثكأ صقن ىلإ تدأ تاكابتشا نم مت ام ةرثك عم ٠١ /۸ موي لوط فقولا

 نم/ 10.6 نم برقي ام ٠١ / ۸ موي ةياهن ىتح اهنم كلهتسا ام غلب ذإ ءلدعم ۲ ماس

 حاح اب اهنم تبلطو يوجلا عافدلا ةدايقب تلصتا .برحلا ءدب لبق اهنم رسیتلا ةلمج

 تالدعم ءوض يف اهنم دوجولا نإ ثيح «لدعم ۲ ماس خيراوص نم ردقب اندمت نأ

 ىلع ودعلا دوهجم رمتسا اذإ ىرخأ مايأ ةتس نم رثكأل لاتقلا رسيي نل ةيمويلا كالهتسالا

 «دعب ايف روطتتس تايلمعلا نأ ةصاخو نومضم ريغرمألا كلذ نأ ولو «لدعملا كلذ

 مت ام ءوض يف ٩ / ٠١ موي اءوس دادزا فقوملا نأ الا عقوتم ريغارمأ ضفرلا ناكو
 ترركتو ةيدحلا ةجرد لدعم ۲ ماس خيراوصلا صقن ةلكشم تغلبو «تاكابتشا نم

 كانه نأب يحوي ام رداوبلا نم يوجلا عافدلا ةدايق رهظت مل نكلو ةيعونلا هذه نم انتابلط

 كلذ ناك مكلو ايلخاد رمألا ربدن نأ انيلع ناكو «ةلكشملا هذه لحل هذاختا متيس ام ائيش

 أدب ةيناثلا ةرملل ديعسروب يف خيراوصلاب عافدلا فقوت مت نأ ىلإ «ةكرعملا ءانثأ اليقث ائبع
 ادوهجم تفزنتسا ةئيس ةينف ةلاح يف تناك فسأللو خيراوصلا نم دودحم ددعب اندادمإ

 ,رایغلا عاطق نم اریبک اددعو حالصإلا يف اريبك

 ۱ ودعلا بیلاسآ

 ةداحلا ةروانلا اهعم لاتقلا ءدب درجمب ةيليثارسالا ةيوجلا تاوقلا تمدختسا دقل

 e تالاحلا ضعب يف تنكمت العفو «خيراوصلا نم تالفإلل

 نم ردق ربكأ فازنتسا وه كلذ نم ضرغلا ناك دقلو «اهتالواحم نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 حات انهو هم انكايتشا نم لافي م ءانيدل اهتم دوجوم وه ام لاقي یتح خیراوضل

 تمدختسا مانتيف يف ثدح امم قتشم بولسأ «خيراوصلا طئاح ريمدتل ةصرفلا امل

 هبيلاسأ دحأ اذه رمتساو «يجيتارتسالا يوجلا موجملا لالخ ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا

 تادحو مامأ ةيدجم ريغ ةروانلا تحضأ نيفرتحملا نيرايطلا يف رئاسخلا ةدايزب نكلو

 ةيباجيإلا ةقاعإلا بناجب ةيبلسلا ةقاعإلا مادختسا ىلإ أجلي ودعلا لعج ام ؛خیراوصلا

 .دهجاولا لوط ىلع اهرداصم ددعت ىلع لمعو اهتدش نم داز يتلا

 تب مو —



 وجل ا يف ةرهاظ ةيندعملا قئاقرلا - یبلس لخادت .



 خوراصلا اذه مدختسا دقل .كيارشلا خيراوصلا ودعلا مدختسا كلذ بناجب

 بئاتك دض كلذو ةيليعاسإلا لامش يلاشلا عاطقلا يف خيراوصلا طئاح دض ةرم لوأل
 طوقس ىلإ ىدأ ام ةبيتك يأ ةباصإ مدع يف رثأ ةعبتملا انبيلاسأل ناك دقو ؛عاطقلا اذه
 تناك دقل «خيراوصلا بئاتك نم رتم © 9 نيب حوارتت تافاسم ىلع خيراوصلا

 ديازت دقل «ةيليعاسإلا هاجتا يف ودعلا اهب ماق ةيليل ةمجه نمض هذه كيارشلا ةمجه
 .اهلك لاتقلا ةهجاوم تاعاطق ىلعو خيراوصلا طئاح دض كلذ دعب كيارشلا مادختسا

 خيراوصلا بئاتك دض كيارش خيراوصلل اًمثكم اقادهتسا ٠ /9 موی دهش دقل
 عالطتسالا تارئاط بولسأ يف ودعلا مدختساو ثلاثلا شيجلا عاطق يف وج ضرأ

 لخادو ةانقلا قرش مك ١١ يلإ مک ۱۲ عافترا يلع عالطتسالا تارئاط ريطت .كلذل اعط

 انهو ءاهعم كابتشالل تادحولا رابجإل ةقطنملل ديعبلا دحلا نم ةبيرق ريمدتلا ةقطنم

 تعبتاو بولسألا اذه انعدخ مل .اهخيراوص قالطإب قرشلا يف كيارشلا تايرود موقت

 قالطاب ةرات داعتبالاو رارفلا ىلإ عالطتسالا تارئاط هيف ان ريجأ اًداضم اًيولسأ هؤازإ

 جراخ عقت يتلا بئاتكلا ىدحإ نم يقيقح خوراص قالطإب ىرخأو «يلکیه خوراص
 ضرغب نكلو «هريثأت مدعب ةقبسلا انتفرعم مغر كيارشلا خوراصلاب ةباصإلا ةفاسم

 .الماك اًحاجن نيبولسألا ققح دقو «عالطتسالا تارئاط باهرإو جاعزإ

 .خيراوص ةبيتك يأ ةباصإ يف ةرتفلا هذه لالخ حجني ملو

 نع راذنإلاو ءيوجلا ءاضفلا عالطتسا ين راذنالاو رادرلا تادحو حاجن ىدأ

 ةقاعالا لئاسو عیج مادختساب ودعلا مايق مغر اناكمو اددع ةيداعملا تارئاطلا بارتقا

 ةيكلسال ةقاعإ ءارج اب ودعلا مايق ىلإ اهتيمعتل رادارلا ةزهجأ ىلع ةيباجيإلاو ةيبلسلا
 بجحل يوحا هدوهجم نع ةعاذملا تامولعملا ةقاعإ ضرغب راذنإلا تاكبش ىلع

 رسيتي مل نكلو هعاضوآ ةمالس نم كش يف مهلعجوأ اهنم نيديفتسملا نع تامولعلا
 ةعرس تدأ اك «لاتقلا يف اهرود ةافخملا تاكبشلا تدأ دقلف .حاجنلا ب ولسألا اذهل

 يف ةلماعلا ةيكلساللا تاكبشلا ءارو ثهلي ودعلا لعج ىرخأ ىلإ ةكبش نم لاقتنالا

 .اهيلع ةقاعإلاب موقيل راذنإلا

Weخیراوصلا طناح ۲۰ م  



 موي نم ارابتعا خيراوصلا بئاتك برض يف ىدملا ةديعب ةيعفدم ودعلا مدختسا دقل

 «لاح يأب ارثؤم نكي مل هنكلو «ةيليعاسإلا لاش برضلا كلذ زكرت دقو ۰ ۷
 رثكأ ةانقلا برغ هعقاول مامألا ىلإ هلاقتناب خيراوصلا طئاح ىحضأ ١ ۰/۸ موی یو

 ىدحإ ىلع اهزکرمف هبئاتك ىلإ هتیعفدم نارين هجوی ودعلا لعج ام «ودعلا ةيعفدل ابرق

 نع اهفقوت ىلإ ىدأ ام ةيليعاسإلا لاش ىرخأو ةفولشلا ةقطنمب ةدوجو لا بئاتکلا
 كلذ ذنمو اهدوهج نم اهمامآ ةمجاهملا تادح ولا اهيف تمرح تاعاس ةرتفل لاتقلا

 دیحولا حالسلا يه ودعلا ةيعفدم تحبص ۰۱۹۷۳ ربوتكأ برح تهتنا نأ ىلإو تقولا

 .وج - ضرآ ةهجولا خیراوصلا بئاتک عم لماعتلل هدي يف دوجولا

 ی



 رشع عبارلا لصفلا

 ربوتكأ ۱۲-۱۵ نم لاتقلل ةيناثلا ةلحرملا

 ةدع لاقتنا اهيف مت دقلف «خيراوصلا طئاح لاتق ىف اًريبك اًروطت ةلحرملا هذه ربتعت

 ىف تدجاوتو «ةانقلل ةيقرشلا ةفضلا ىلإ وج - ضرأ ةهجولا خيراوصلا نم بئاتك
 ضعب تنكمت ةديدجلا اهعقاوم نمو «تاوقلا اهيلع تلوتسا ىتلا ىرابكلا سوءر

 نكمتي مل نيح ىلع .دودحم ردقب قرشلا هاجتا ىف تاوقلل اهتياقو دمت نأ نم بئاتكلا
 سوءر قمع ةلق املوأ نيلماع ىلإ كلذ عجریو «هتمهم قيقحت نم رخآلا ضعبلا
 اهمدقت ناك دقو ءاهيلع ةفلتخملا ةريعألا نم هتيعفدمل ودعلا زيكرت (مهيناثو «یرابکلا
 ىتح ةيوجلا هتاجه تلشف نأ دعب اهنم ماقتنالل اًيرغم ادیصو هل ةنيمث ةصرف مامألل

 .خيراوصلا طئاح بثاتک نم ةبيتك ةيأ نم لاني نأ ىف ةلحرملا هذه

 رئاحلا ركفلا

 اهطاشن ناسحناو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةميزهب لاتقلل ىلوألا ةلحرملا تهتنا

 دقو «ةقيض دودح ىف الإ ىرابكلا سوءر ىف ةدوجوملا تاوقلا ةمجاهم نع اهداعتباو

 نكلو ءودعلا نم اًعقوتم كلذ نكي لو ۰۱۰/۱۰ موي نم اًرابتعا حوضوب كلذ رهظ
 بناجب راسحنالا كلذ ىف رثأ ىكيرمألا معدلا لوصو مدع عم ةريبكلا رئاسخلل ناك

 ةنواعم نود ةيرصملا تاوقلا عم لاتقلا ىودج مدع هادؤم ديدج ليئارسإ ركف روهظ

 ىلإ رئادلا لاتقلاب ةدوعلا ىأ «لاتقلا ىق ةلاعف ةنواعم ةيربلا تاوقلل ةيوجلا تاوقلا

 ۱ .لاتقلا ىف ةيليئارسالا ةديقعلل ةيديلقتلا ةروصلا
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 مدعب نييليئارسإلا ةداقلا عيج ىدل نيقيلا دايدزا ىلإ ةيضاملا مايألا لاق ىدأ دقل
 . نم نكي لو ,راكفألا تمحازت انهو ؛خیراوصلا طئاح ىلع ءاضقلا نود ةكرعملا ىف لمألا

 هانبت ىذلا ركفلا كلذ الإ عيمجلا هب قلعتي لمألا نم اقیرب ىطعي ركف راكفألا هذه نيب
 «خيراوصلا دعاوق ريمدتل برغلا ىلإ روبعلاب ىضقي ىذلا ركفلا كلذ «نوراش لارنجلا

 مث نمو ةیربلا ةكرعملل اهتنواعمو اهتيرح ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ديعتست مث نمو
 ىف كابترا ثادحإ لقألا ىلع وأ قرشلا ىف ةدوجوم ا ةيرصملا تاوقلا ىلع ءاضقلا متي

 نم كانه نكي م هنأل ؛ نييليئارسإلا ةداقلل ةركفلا تقار دقل ءاهمدقت فاقيإو اهفوفص

 ةيوجلا تاوقلا تلشف دقلف «ةليسولا هذه ىوس خيراوصلا طئاح عم لماعتلل ةليسو

 ءاوس ةثراك نم اهبیصیس ال اًرظن «ىوجلا راربإلا تاوق مادختسا نكمي الو ةيليئارسإلا

 مايقلل تقولاف «راظتنالا ىه عيمجلا ةحيصن تناك نكلو «لقنلا تارئاطلا وأ دارفألا ىف

 نيحت ام دنع رابتعالا ىف هعضو بجاولا نم ناك ناو اًركبم ريتعي لمعلا اذه لثمب

 .كلذل ةصرفلا

 تايلمعلا ططخ

 اًقرش موجه ا ريوطت ىلإ فدهت ةلحرملا هذه ىف ةيرصلا تاوقلل تايلمعلا ةطخ تناك

 اهنيمأتو قياضملا ةقطنم ىلع ءاليتسالاب ةحلسملا تاوقلل ةيئاهنلا ةمهلا قيقحت ضرغب

 ۱ :یتالا قيقحت ىلإ كلذ ىدؤيسو
 ةيوبعتلا هتاطايتحاو ودعلا تاوق ريمدت أ

 ضرغب ةيضاملا ةليلقلا مايألا لالخ اهماقأ ىتلا ودعلا تاعافد ىلع ءاليتسالا ب

 .یرصلا موجفا فقو

 دقلف ةيروسلا ةهبجلا ىلع طغضلا فیفخت ىلإ فد ةيرصلا ةدايقلا رکف ناك دقل

 ربوتکأ ۱۱۰۱۰ یموی لالخ یربلاو ىوجلا اهدوهجم دشح ةيلبثا رسالا تاوقلا تنكمت

 یطخت نم اهنکم ام «موجما ىلإ لوحتلاو نالوجلا ةبضه ىف یروسلا موجها ءاوتحا نم
 ىلع عسعس ةيرق ىلإ تلصو نأ ىلإ اقرش مدقتلاو ۱۹۲۷ ماع زانلا قالطإ فقو طوطخ

 تاوقلا ىلع طغضلا فیفختل ةليسو نم كانه نكي لو ءقشمد نم مک ۳۸ وحن دعي

 ام اقرش اهمدقت ةعباتمب كلذو ةيرصلا تاوقلا ةطساوب موجشا ريوطت ىوس ةيروسلا
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 ىتلا ةلكشملا تناكو - ىرصملا مدقتلا فاقيإل ةعرسب اهتاوق ليوحت ىلع ليئارسإ ربجي
 تيقوتلا كلذ موجملا ريوطتل بسانلا تيقوتلا رايتخا ىه ةيرصملا ةدايقلا ركف قرؤت
 كلذ ناكو «ةيروسلا ةهبجلا ىلع ةرثادلا تايلمعلا فقوم ءوض ىف هديدحت متي ىذلا

 دعابتل رومألا بعصأ نم هسفن تقولا فو حاجنلا لماوع لوأ هتاذ دح ىف رايتخالا

 .ةيروسلا ةهبحلا ىلع فقوملا ةعويمو نيتهبجلا اتلك

 ىرابكلا سوءرب ةسمخلا ةاشملا قرفلا كسمتت نأ ريوطتلا مامتإل ررقملا نم ناك
 هاجتا ىف ريوطتلل ةصصخملا تاليكشتلا اهالخ نم عفدنت نأ ىلع اهيلع تلوتسا ىتلا
 اهمعدی ةيكيناكيمو ةعردم تاءاول ةدع ضرغلا كلذل تصصختو اهلاشو ءانيس طسو

 ناكف ةيلمعلا هذه ىف خيراوصلا طئاح رود امأ «ةيوجلا تاوقلا ةيلمعلا ىف اهرزآ دشتو

 تابثوب كلذو خيراوص تاءاول ةعبرأب تاوقلا فلخ قرشلل لاقتنالا ف صخلتی

 - ٩ نیب ام حوارتي خيراوصلا بئاتك نم ددعل اّیموی لاقتنالا متي نأ ىلع ةنيعم ةيكيتكت

 .حاجنب اهتمهم قيقحت نم ةمجاهملا تاوقلا ءاهتنا ىتح كلذو خيراوص ةبيتك ۲

 هجوك عافدلا بولسأ ذاختا ىلإ ةيليئارسإلا ةدايقلا تأجل دقلف رخآلا بناجلا ىف امآ

 : ةيتالا بابسألل لاتقلا هجوأ نم

 ٩ - 8 ىموي تامجه لشف دعب ةيرصملا ةهبجلا ىلع ةداضملا تامجحلا ىودج مدع-أ
 .ربوتكأ

 موی دعب اًموي رئاسخلا هذه ديازتو تارئاطلا ىف ةصاخو تادعملا ىف رئاسخلا ةرثك ب

 .نآلا ىتح لصي ملررقت ىذلا ىكيرمألا معدلاو

 نكمي ال ذإ ةيروسلا ةهبجلا نم ءاهتنالا نی ةيرصملا ةهبجلا تيبثت ىلإ ةجاحلا - ج
 لا دحاو تقو ىف نيتهبجلا اتلك ىلع ةيموجه تايلمع مامتإ ةيليئارسإلا تاوقلل
 ةهبجلل لاقتنالا مث تاهبجلا ىدحإ نم ءاهتنالا ةرورض ىف ةيركسعلا مهتديقعل

 .الوأ اهنم ءاهتنالا بجي ىتلا ةهبجلا یه مهرظن ىف ايروس تناكو «ىرخألا

 ىتلا لئاسولا حجنأو قرطلا لضفأ ىف نييليئارسإلا ةداقلا نيب مئاقلا براضتلا - د

 هيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ةدوعو هرحدو ىرصملا موجملا فاقيإل اهذاختا بجي
 .نكمأ نإ
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 ريبكلا ىوجلا دوهجملا دعب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاب لح ىذلا داهجإلا - ه

 .لدعلا سفنب هيف رارمتسألا نكمي ال ىذلاو هب تماق ىذلا

 تلمع ةيعافد عقاوم ذاختا ىف ءانيس ىف ةيليئارسإلا تاوقلا تأدب كلذ ءوض ىف

 كالسألا عناومو ماغلألا لوقح مادختساب كلذو موي دعب اًموي اهزيزعتو اهتيوقت ىلع

 اهب موقت تناك ىتلا ةدودحملا تامجهلا دصب امل اتق ىف تفتكاو «تابابدلا قدانخو

 .ةيرصملا تاوقلا

 ماهملا نأ ةرتفلا هذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لاتق لامعأ لالخ نم رهظ دقل

 : لی ایف صخلتت اهيلإ تلكوأ ىتلا

 ليئا لاتقلا ليك شت بانجأ ةمجاهمب كلذو «خيراوصلاب ىوجلا عافدلا ةلخلخ 5

 ىدملا ةديعب ةيعفدلاب بانجألا هذه ةمجاهم متي حاجنلا مدع ةلاح ىو «خیراوصلا

 .لمعلا نع اهفاقیال تادعلاب ةنكمم رئاسخ ربكأ ثادحال

 ةدودحلا ةيوجلا تایجماب ةهجاولا لوط ىلع خیراوصلا طئاح فازنتسا ب

 .ضرغلا كلذ ىف ةيعفدلا اهنواعت

 تاوقلا ةمجاهمي كلذو ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلل ةدودحم ةيوج ةنواعم میدقتج

 ةعرسلا هجو ىلع ةمهملا ذيفنت ةلواح وأ خيراوصلا قطانم ىف لوخدلا نود ةيرصملا
 .خيراوصلا نم تالفإلل

 .اهنم ذافنلا ناكمإل ىرادارلا فشكلا قاطن ىف ةرغث حتف ةلواحم د

 یه ا يزاطب له لع لعل ادم

 .ةيربلا تاوقلل ةنواعملا ميدقت ناكمإو لمعلا

 ذيفتلاو ليجأتلا نيب قرشلل خيراوصلا روبع
 ةرداصلا تاميلعتلا نمض نم ناك قرشلل خيراوصلا بئاتك روبع نأ تركذ نأ قبس

 ىوبعتلا فقوملا ءوض ىفو «ربوتکآ ۱۱/۱۰ ةليل روبعلا متي نأ ىلع ربوتكأ ۱۰/۹ ةليل

 ىو «رربم نود ركبملا روبعلا ةركف تضفر ىناثلاو ثلاثلا شيلا تاوقل ىكيتكتلاو

 .ذيفنتلا ءدبل رماوألا تردصأ رارصإلا ءوض
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 ىف فقوملا ةمءالم مدع نم عبانلا يعانتقا مدع ءوض ىفو ۱۰/۱۱ موي حابص ىفو

 لبق ةمهلا ديكأت ىرورضلا نم تيأر اهب خيراوصلا بئاتك دجاوتل ىرابكلا سوءر
 ةعاس ۲ 5 روبعلا ليجأتب تغلبأ ٠١/٠١ موی (۱۰۰۰تعس) اهديكأت دنعو «ذيفنتلا

 ةمالس مدعل اًرظن متي ل «تيقوتلا كلذ ىف ذيفنتلا مت له نكلو ۱۰/۱۱ موي ىلإ ىأ

 .قرشلا ىف ىكيتكتلا فقوملا
 ةظحل نأو «قرشلل متيس خيراوصلل اًروبع كانه نأ فقوملل ىريدقت ناك دقل

 مايأ ةتس وحن ىضم دعب هنأو «قرشلا ىف ةيربلا تاوقلا فقوم ءوض ىلع ددحتس همامتإ

 ليجأتو تادحولا دادعتسا ءوض ىفو «تناح دق ةظحللا هذه نأ كش الف لاتقلا ىلع

 كلذل اًيفاش اًباوج دجأ لو ۱۰ /۱۲ موي حابص ةمهلا ديكأت تيأر ةرم نم رثكأ روبعلا
 ةليل روبعلا متي نأ ىلع ۱۰/۱۲ موی (۱۱۳۰ تعس) ذيفنتلاب تثجوف دق تنك ناو

 تادحولا دادعتسا ىلع اًمامت رثؤي اًرخأتم رمألا اذه لثم رودص نأ كش الو, ۲

 .ىلاتلا مويلا ىف لاتقلل

 ريدقتل ةميظع ةصرف-قرشلل روبعلا ليجأتل ةجيتن انل رسيت ىذلا تقولا ىف ناك
 نأ رظتني امو ىلاحلا ىكيتكتلا فقوملا ءوض ىف ناعمإو ةيورب ىنفلاو ىرادإلا فقوملا

 قطانم اهاضتقمب تحتف ةيرادإ ةطخ تعضو كلذ ءوض یو «روطت نم هيلع نوكي
 ةينفلاو ةيرادإلا ةنواعلا ميدقت ضرغب كلذو «ةثالثلا ةقرفلا تاعاطق ىف ىرادإ نيمأت

 .قرشلل ربعتس ىتلا تادحولل

 «ةيليعاسإلا بونجو «ةيليعاسإلا لاش «برغ ةرطنقلا قطانم ىف حتفلا مت دقل
 ىلع خيراوصلاب دادمإلا ادع اًينفو اًيرادإ دمتعن نأ ضورفلا نم ناك دقل «ةفولشلاو

 قطانم نع تادحولا داعتبا نم افوخ نكلو «ةيناديملا شويجلل ةيرادإلا نوئشلا قطانم
 تالدعم نم اهيف متي نأ رظتني امو «ةکرعلا ريوطتل انريدقت ىلإ ةفاضإلاب اهدادمإ

 ةكرعملا ءانثأ خيراوصلا طئاح ةيكيمانيد ىلع ظافحلا ىلإ ةجاحلا ىلاتلابو «:ةيلاع مدقت

 نم تادحولا تاجايتحا عيمج ىلع ةطقن لك توتحاو ةيرادإلا طقنلا هذه تدجاوت-

 عاونألا نم ةهجوم خيراوص «رئاخذ هایم .تادعمو تابرع ليغشت دوقو «تانييعت

 بناجي كلذ لک «تاعردملاو تابكرملا حالص ما ةكرحتم شرو ىلإ ةفاضإلاب ةفلتخلا

- ۳۱۱ 



 نم مهمزليام مهنمو ةيخوراصلا تادعملا حالصإل نيمزاللا نيسدنهملا تاعومجم

 هتلومح ام ةدحاولا ةطقنلا ىف دجاوت دقل خيراوصلا عاونأ عيمجل رايغلا عطق تاعومجم

 ةطقن لك ىف تابرعلا ددع ربكل اًرظنو «خيراوصلا ادع فانصألا فلتخم نم نانطأ ۹

 دقل ةلوهسب كلذ ةانقلا برغ ضرألا ترسي دقو اهژافتخا ىرورضلا نم ناك دقف

 الاثم ربتعاو «قرشلا ىف اهدجاوت لالخ تادحولل ةزاتمم تامدخ بولسألا اذه ىدأ

 بولسألا اذه نكم دقل هل ميلسلا طيطختلا دعب ئاد هعابتا ىلع لمعلا بجي اًبولسأو

 حاجن ناكل ثدح ام رثكأ ارش مدقتلا متي لو تادحولا تاجايتحا ةيبلت ةعرس نم
 .لثمأ بولسألا اذه

 باوبأ ىلع نحنو ليكشتلا ىلتاقم تايونعم ءاكذإ ىلع لمعلا ىرورضلا نم ناك
 ةيكيمانيدلاب زيمتت ةلحرم «ةسارشلاو فنعلاب مستت ةلحرم «لاتقلا نم ةديدج ةلحرم

 «ماهلا قیقحتل عافدناو لصاوتم لمعو ةعاجش نم ةيكيمانيدلا هذه همزلتست امو ةيلاعلا

 تاوقلاب رثاسخ نم هوقحلأ ام یدم هيف تحضوآ اًهيجوت مه تردصأ كلذ ىلعو

 عارذلا ةروطسأ اولاحأ كلذب مهنأو «ةرئاط ۱۰۰ نم رثکآ مهريمدتب ةيليئارسإلا ةيوجلا

 مزلتسی رصنلاف ةيحضتلاو دهجلا نم ديزم اب مهايإ ابلاطم «ةفارخ ىلإ ليئارسإل ةليوطلا
 بلطت یتلا ماهلا قيقحت ىف اوناوتی الو اولذبي نأ مهيلعو ءاطعلاو لذبلا نم ریثکلا

 طئاح لتاق دقلف مهمامآ ةقرفلا لتاقم عسيمج هعضو اًساربن هيجوتلا اذه ناك دقل . .مهنم

 ةيوجلا تاوقلا لتاق «هعون ىف اًديرفو «هلکش ىف اًفينع الاتق مویلا كلذ ذنم خیراوصلا

 ىف دمصو تبثو ودعلا تابابد لتاقو ءاهيلع رطاقتی أدب ىكيرمألا معدلاو ةيليثارس الا
 اهلاتقل اًبثوتم لب اذه لکب یباع ريغ تاثلاب ردقتو ودعلا تابابد موجه مامأ هعقاوم

 .ءاطعلاو لذبلا ىلإ اقوشتم

 تاعاس نم قبتي تی ل ذإ اًرخأتم ريتعي فقولا اذه لثم ىف روبعلاب تامیلعتلا رودص ناك

 ىف تادايقلا ضعبل دودحملا كابترالا ضعب ريخأتلا اذه بیس دقو «ليلقلا الإ راهنلا

 خيراوصلا بئاتك روبع ةيلمع ترادو هيلع بلغتلا مت ام ناعرس ةيرادإلا ىحاونلا
 .عوضولا طيطختلل اّفو مات ءوده ىف قرشلل

 ةياقولا ريفوت وه قرشلا ىلإ ةهجوملا خيراوصلا تادحو روبع نم ضرغلا ناك
 ىف تادحولا ىلع ةرطيسلا نامضلو ءاًقرش موجها ريوطتل اهذيفنت ءانثأ ةيربلا تاوقلل

 تاما



 ةدودحملا تاتيقوتلا فو ؛مهتادحو عم تاءاوللا ةداق كرحتي نأ تررق ىلوألا ةبثولا
 یفف . الهس اّرمأ روبعلا نكي لو ءامل ةددحلا رباعلا ىلع تادحولا تدجاوت روبعلل

 مويلا ىف اهتماقإ فداص دقلف ءاگتاش رباعلا فقوم ناك ینادیلا ثلاثلا شيجلا عاطق

 كلذ ىف رزجو دم نم اهيرتعي امو ةانقلا ةعيبط اهمهآ ءةدع تالکشم لاتقلل یناثلا

 اهلیوحتو اهیلع هايملا مادختسا رثأو عاطقلا اذه ىف ةبرتلا ةعيبط ةلكشم كلذك «عاطقلا

 فيك انل حضول هاّقرش انهجتا الك ضرألا جردت كلذ ىلإ انفضأ ولف :ةلهؤم قطانم ىلإ
 تقو نم اهفصق رارمتسا ىلإ ىدأ ام رباعملا ىلع اًمامت ةرطيسم تناك ودعلا ةيعفدم نأ

 اذه ىف رباعملا لويم تناك دقل .بجم اى روبعلا ةطخ ذيفنت مدع ىف رثأ هل ناك ام رخآ ىلإ

 نود اهروبع نم ةليقثلا ةيخوراصلا تادعملا ىلع بعصلا نم ناكو امامت ةداح عاطقلا

 «ةقرفلا ىسدنهم تادحو ىلإ ةمهملا كلت تدنسأو لويملا ةذه نيسحت مت اذل ؛ةرطاخم

 ال ةاشم ١ ةقرفلاو ةاشم ۲ ةقرفلا عاطق ىف رباعملا تناك دقلف ىناثلا شيجلا عاطق ىف امأ

 ىلع ةرطنقلا عاطق ىف ةاشم ۱۸ ةقرفلا عاطق ىف روبعلا مت نيح ىف ركذت تالكشم اهفنتكت

 ةفاضإلاب روبعلل ططخم وه اع تايدعملا ددع صقن ببس دقو ءاتط 47 ةلومح تايدعم

 عاطقلا اذه ىف تادحولا قرغتست نأ ىلإ تدأ بعاصم ىلإ تادعملا لوطو مجح ىلإ

 ريخأتلا ىدأ دقل ةعبرأ نم الدب تاعاس ۸ ىف تربعف اًردقم ناك اع روبعلا ىف اًريبك اًنقو

 دادعتسا مدع ىلإ روبعلا ف تادحولا اهتلياق ىتلا بعاصملا عم تاهيلعتلا رودص ىف

 ىلع ةمئاق رمتست تاوقلا ةياقو ءبع لعج ام ءامل ددحملا تقولا ىف لاتقلل تادحولا

 ىف ةدوجوملا بئاتكلا ةياقو نإ لب قانقلا برغ ةدوجوملا خيراوصلا تادحو قتاع

 دقو «برغلا بئاتك قتاع لع عقي اًضيأ ناك اهيلإ ةهجوملا ودعلا تایجه دض قرشلا

 ةيعفدملا فصق نم قرشلا بئاتك ضعب هل تضرعت امل ارظن نيمئاق نيبجاولا الك رمتسا

 .اهيلع رمتسملا

 تاوق دئاق ىب لصتا (۲۰۰۰ تعس) ىفو ءاهعقاوم نم اهكرحت تادحولا تأدب

 روبعب ىناثلا شيجلا ةدايق تملع (۲۲۳۰ تعس) ىفو مت اب ملعو ىوبجلا عافدلا

 ةيعفدمل ةضرع نوکتس تادحولا ناو ءركبملا روبعلا ةروطن تملع انهو .تادحولا

 ۱۰/۱۳ رکاب قرشلل ریوطتلا ةيلمع ءدب عوضوم نأ یرت شيجلا ةدايق ناو ءودعلا

۳۱۳ - 



 تامولعلا هذه ءازإو دعب نحي مل ريوطتلا ءدبل بسانملا تقولا نأو «ارذعتم ارمآ ربتعي

 نأ الاط «ودعلا ةيعفدم نم قرشلا ىف اهدجاوت دنع تادحولا ىلع ىنرواسي قلقلا أدب

 / ۵۰ نم رثكأ ناكو الإ ربوتكأ ۱۳/۱۲ ةليل فصتنم تأي لو .متت مل ريوطتلا ةيلمع

 ةعاس ١ 5 ريوطتلا ةيلمع ليجأت رارق ءوض ىف هنأ الإ ءاهروبع تمتأ دق تادحولا نم

 عاطق ىف خيراوصلا تادحو تمتأ ؛نيبف «كابترالاو كابرإلا أدب هب رظنن مل ىذلا یرخآ
 ىلإ ثلاثلا شيجلا عاطق ف تربع ىتلا تادحولا تداع اهروبع ىناثلا ثلاثلا شیما

 نم تاعاس ثالث دعب ىأ ربوتكأ ۱۳ موي (4۳۰ تعس) یو «ةيناث ةرم ةانقلا برغ

 فقوم نع اًرسفتسم ةيناث ىوجلا عافدلا دئاق ىب لصتا ؛موجما ريوطت ليجأت رارق
 كانه ناك نكلو ةيناث برغلل تادحولا ةدوع بلط فقوملا حيضوت دعبو «تادحولا

 رخآلا اهضعب نأ نيح ىف غقاول هلالتحا ىراج اهضعب نإ ثيح «كلذ ذيفنتل ةلاحتسا

 .روبعلا نم ءاهتنالا كشو نلع رخآلا ضعبلاو ؛هعقاوم ىلإ رباعملا نم هقيرط ىف

 ىتلا تادحولا عوقو یه موجما ريوطت ءدب لبف ركبملا روبعلا ةجيتن تناك دقل
 زيهجتلا فعض ىدأ دقو ۱۰ /۱۳ موي لالخ ودعلا ةيعفدمل زكرم فصق تحت تربع

 ىفف .ىاوتت تادعملاو دارفألا ىف رئاسخلا تأدب نأ ىلإ اقرش ماقلا ىناديملا ىسدنهلا

 تاعاس عبس وحن لاتقلل تادحولا دادعتسا ريخأت ىلإ فصقلا ىدأ تاعاطقلا ضعب

 مدع ىلإ ىدأ امم تادعلا ضعب ةباصإ ىلإ ىرخأ تاعاطق ىف فصقلا ىدأ نيح ىف

 ىلإ جاتحي حالصإب مايقلا وأ ةديدج تادعم ريفوت دعي الإ تادحولا دادعتسا ناكمإ

 كلذ ىلعو «ةغلاب ةيوعصب الإ ودعلا ةيعفدم فصق تحت هماهتإ رسيتي ال ليوط تقو
 نم 10۰ نع ودعلا عم لاتقلا ىلع ةرداقلا تادحولا ةبسن ديزت نأ ارظتنم نكي ل

 .قرشلا ىلإ تربع ىتلا تادحولا

 عاطق ىف روبعلاب ةددحلا تادحولل ىرخأ ةرم رماوألا تردصأ ربوتكأ ۱۳ موی ىفو

 عيمج تناك ىتح ربوتكأ ۱6 /۱۳ ةليل تأت لو «روبعلا ةدواعمب ىناديملا ثلاثلا شيجلا

 لاتق نم اهتاف ام ضیوعت ىلع ميمصتو مزع اهلكو «ةانقلا هاجتا ىف ةكرحتم تادحولا

 .هيلإ قوش ىف تناك ىذلا لاتقلا كلذ «قباسلا مويلا ىف ودعلا

 ا



 لاتقلا نع ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا ماجحإ

 / ةعلط ۸١١ ربوتكأ ۱۲ موی لاتقلا ةهبج ىلإ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تهجو

 تاوقلا هتهجو دوهجم لقأ دوهجملا اذه ربتعيو ءاّراهن ةرئاط / ةعلط ٤ ٠١ اهنم ةرئاط

 ىتح ودعلا هب ماق یرابن ىوج دوهجم لقأ ناك اک «لاتقلا ءدب ذنم ةيليئارسإلا ةيوجلا
 اّقفو ۷۳/۱۰/۲۲ ىف رانلا قالطإ فقو ىتح هب ماق ىرابخ ىوج دوهجم لقأ لب «نآلا

 یه ام نكلو ۰۷۳ /۱۰ /۲۵ موي ىلعفلا رانلا قالطإ فقو ىتحو نمألا سلجم رارقل

 اهداعتبا ىلإ ةفاضإلاب تاعلطلا ددع ىف ىبسنلا فعضلا اذه ءارو نمكت ىتلا بابسألا

 لقأ ةققحعو ةمالسلا ةرثؤم خيراوصلا قطانم ىف لوخدلا نع نيقباسلا نيمويلاك

 لانتل ةيوجلا وأ ةيربلا ءاوس انتاوق ةمحر تحت ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا ةكراتو «رئاسخلا

 ىبسنلا فعضلا بابسأ نإ ليئارسإلا وهزلاو ةسرطغلل الداع ًءازج صاصقلا اهنم
 ةيركسعلا ةديقعلا اهمهأ ةدع لماوع ىلإ عجري امنإ ةيلئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم ىف

 ىتهبج اتلك ىلع دئاسلا ىركسعلا فقوملاو «ةقباسلا مايألا لاتق جئاتنو «ةيليئارسإلا

 .نالوحلاو ةانقلا لاتقلا

 عونلا كلذ «ةفطاخلا برحلا بولسأ ليئارسإ قنتعت ةيركسعلا ةديقعلا ةيحان نمف

 «ودعلا ىف ةعرسب ذافنلاو قيوطتلاو قارتخالا ةيلمعب مايقلا ىلإ فدي ىذلا برحلا نم
 مادختسا لوألا : نييساسأ نيلماع ىلع هحاجن فقوتي برحلا نم عونلا اذه لشمو

 ىناثلا امآ «برحل ا ةادأ ةيحان نم اذه-حاجنلا نامضل ريبك دشح ىف ةبابدلاو ةرئاطلا

 ديزت ال ةدمب ليئارسإ اهتردق اكو «ةريصق ةينمز ةرتف ىف برحلا ءاهنإ ىلإ ةجاحلا وهف
 تاوقلا تزجع اهتديقع قيقحتل اهيلع دمتعت ىتلا برحلا ةادأ ةيحان نمف «عوبسأ نع

 -ليئارسإلا ىوجلا قوفتلا حبصأ حصأ ىنعمب وأ ءاهرود ءادأ نع ةيوجلا ةيليئارسإلا '

 ىلإ عجار كلذو عوضوم ىذ ريغ - ليئارسإ رظن ةهجو نم اهم السم ةقيقح ناك ىذلا
 تاعاسلا ذنم ةيليئرسإلا ةيوجلا تاوقلا دض خيراوصلا طئاح هب ماق ىذلا عئارلا لاتقلا

 ؛ةيوجلا هتاوق ىف ةقثلا هدقفو هنازتا ودعلا داقفإ ىلإ لوألا مويلا لالخ تدأ ىتلاو «ىلوألا

 نآلا ىتح تلصو ىتلاو ةيلاتلا مايألا لاتق لالخ هيلاع تالدعمب هرئاسخ ىلاوتو

 عبر نم برقي ام ريمدت وه رئاسخلا هذه ىنعم ناك دقل «ةدكؤم ةرئاط ۱۰۰ نم رثكأ

 ب #9١6



 فو اهنع اًديعب اًقرش كرحتت ودعلا تارئأطو ادامتو زيلملا يراطم مجامع ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا
 ۱۹۷۳/۱۰/۱۲ موي كلذو .ةيوجلا تاوقلا ةدايق زكرم رماوأل
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 ' رمدت دقو كلذ دعب ةيوجلا اهتاوقب ليئارسإ عفدت فيكف «ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا

 ربوتكأ ۸ موي ذنم نييليئارسإلا نیلوئسلا تاحيص تلاعت دقل ءاهعبر نم برقی ام اش
 یاکسو موتناف عاونأ نم تارثاطلا تناك دقو «موي دعب اًموي ةديازتلا مهرئاسخ ءازإ

 ةباجتسالا مدع نأ الإ ةيكيرم الا ةدحتملا تايالولا نم ةلجاعلا مهتايلط ةمق ىلع كوه

 ةدايقلا أجل رئاسخلا هذه ضاوعتس ال ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا بناج نم ةعيرسلا

 ال اًرظن نكلو «ةبولطملا ةفاثكلاب ةكرعملا ىف ةيوج ا اهتاوقب جزلا مدع ىلإ ةيليئارسإلا

 ىنب ئذلا شيجلا كلذ عافدلا شيج تايونعم ىلع رثأ نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل

 مايقلا ىلإ ىدأ ىذلا وه قراوخلاب نايتإلا ىلع نورداق هيرايط نأ ىلع هفلصو هوهز

 .ةكرعملا ىف هتاوق ةنواعمل ةدودحملا تايجملا ضعبب

 ةيروسلا ةهبجلا ىلإ ةيوجلا هتاوق دوهجم نم ريبك ءزج هيجوتب ودعلا ماق دقل ةقيقح
 ةبضه ىف ةيروسلا تاوقلا دض هب ماق ىذلا ماعلا هموجه لالخ ةيربلا هتاوق ةنواعل

 ی ةيليئرسإلا ةيوحجلا تاوقلا لاتق لامعأل عبتتملا نکلو ءنالوجلا

 رثاط مدختسی أدب ودعلا نأ دجن ةروانملا ىلع اهتاردقو هت رئاط صاوخب ماملإلا عم

 EE «مويلا كلذ نم اًرابتعا رتسجام اجوفو ريتسم عاونأ نم ةئيطب
 وه اذهو «ةحدافلا هرئاسخل اًضيوعت الإ ةيوجلا هتايلمع ىف ةفلتخم تايعون مادختسال

 ةنواعل ةيلاتلا مايألاو ۱۰ /۱۰ موي ةديدج ةروصب ةيوجلا هتاوقل هعفد مدع ىف ببسلا

 تاريدقت نأ ةصاخ «ةيليئارسإلا ةيوحا تاوقلا نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع اًظافح ةيربلا هتاوق

 برحلا ءدب عوبسأ نع ديزت ال ةينمز ةرتف ىف برحلا ءابنإب صتخم اهيف ةيليئارسإلا ةدايقلا

 سوءر عاضوأ تتبث تتبث نأ دعب ةمئاق ىرصملا خاجنلا تالاتحاو ءاهمسح متي لو

 تاثم ةدع ةانقلا قرش ىف تدجاوت نأ دعبو «ةفلتخملا ةحلسألاب اهمعد متو یرابکلا

 ىف تلثمت ىتلاو برحلا تآجافم ترهظو «نيلتاقملا نم فال الا تارشعو تابابدلا نم

 تاباسح بلق كلذ لك «تابابدلل ةداضملا خيراوصلاو وج_ضرأ ةهجولا خيراوصلا

 نم حبصأو «بقع ىلع اًسأر برحلا ءاهنإ ةرتف ةيحان نم ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةدايقلا
 ةاجافم نأ كش الو «ةمداقلا لاتقلا لحارمل اًدادعتسا تاوقلا ىف داصتقالا ىرورضلا

 تاما



 تارئاطلا نم ديدعلل اهريمدت ىف وأ اهلاتق فو اهروبع ىف ةيرصملا تاوقلا حاجن

 ليئارسإ تحبصأو ءافوج ظافلأ درجم ىلإ ليئارسإلا نمألا ةيرظن لاحأ تابابدلاو

 .اهتأشن ذنم ةرم لوأل اهءاوبأ قدي ارطح هجاوت

 تمت ةزكرم ةيوج تامجه ثالثب همايق مويلا اذه لالخ ودعلا دوهج نم زيمتدقل

 شيجلا عاطق صح «ةرئاط / ةعلط 41-۵۰ ةوقب (۷۲۰ تعس) ةبارق ىلوألا ةمجملا

 547-58 ةوقب (۱۰۲۰ تعس) ةبارق تمت دقف ةيناثلا ةمجملا امأ ءاهنم 5٠/ ثلاثلا

 عاطقو ىناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق نم لك ىلع ىواستلاب ودعلا اهعزو ةرئاط / ةعلط
 (۱۵۳۰ تعس) ةبارق تمتف ةثلاثلا ةمجما امأ «ةهبجلا نم طسوالا لاش ىناثلا شيجلا

 ىبونجلاو طسوألا عاطقلا نم لك ىلع یواستلاب ةعزوم ةرئاط / ةعلط ۳۰-۲۲ ةوقب

 ىلع ثلاثلا مويلل هيلع هموجه ودعلا زكر دقلف ذردس روح ىلإ ةبسنلاب امأ «ةهيحلا نم ٠

 .تاوقلا مدقت ىلع هريثأت داعبإل بولسألا سفن هعم عبتن نأ انيلع ناكو «ىلاوتلا

 تارئاط رشع طاقسإ نم نكمتو حاجنب مويلا اذه لالخ خيراوصلا طئاح لتاق

 كانه تناك قرشلل تادحولا هيف ربعت تناك ىذلا تقولا فو «ةدكؤم اهنم 1 ودعلل

 ةوق لاتقلا ليكشت باسكإل ةيلخادلا ةروانلاب موقت ىتلا ىرخألا تادحولا ضعب

 تاكرحت ىأل دادعتسالا عم ىرجت ىتلا تاكرحتلا نع ودعلا عادخلو «ربكأ اًكسامتو

 انك ىذلا تقولا ىف هنأ ةبيجعلا تاقرافملا نمو «فقولا اهمزلتسي دق قرشلل ةديدج

 ىلع نلعت تفولا كلذ ىف ليئارسإ ءارزو ةسيئر ریثام دلوج تناك قرشلل هيف ربعن

 .ىرصملا خيراوصلا طئاح ىلع ءاضقلا مت دق هنأب ليئارسإلا بعشلا

 ۱۳ موي نم اًرابتعا ةسوسح ةدايز دادازي ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دو هجم أدب

 ىذلا ىكيرمألا معدلا لوصو امهوأ نيلماع ىلإ اًمجار ناك كلذ نأ كش الو «ربوتكأ

 لارنجلا ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا ناكرأ سيئر هنع نلعأ ىذلاو ربوتكأ ۱۰ مویررقت

 ىلإ موتنافلا ممارئاطب اوهجوت نییکیرم ال نيرايطلا نأ نم دعب ايف نوارب جروج

 ليئارسإ ضيوعتل ىكيرمألا رارقلا نم تاعاس لالخ فقوت نودب ليئارسإ تاراطم

 تاوقلا دوهجم ةدايز ىلع ةيليئارسإلا ةدايقلا مادقإ متي نأ نكمي ال ذإ ءاهرئاسخ نع

 ىكيرمألا معدلا نم اًديزم تنمض دق تناك اذإ الإ ةانقلا ةهبج ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا
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 ىف ىوجلا ىليئارسإلا موجه لا حاجن ناف اههيناث امآ ءةعقوتم رئاسخ ىأ نع اهضوعي
 ىوجلا دوهجملا غلب دقل .ةانقلا ةهبج ىلإ هلقنو ىوجلا دوهجملا فيفخت رسي نالوجلا

 ةدايزب ىأ ةرئاط / ةعلط ۱۰۸۱ مويلا كلذ ىف لاتقلا ةهبج ىلإ ودعلا ههجو ىذلا

 ةيوجلا تاوقلا دوهجم ةدايز مغربو اراه ةرئاط / ةعلط 574 اهنم ةرئاط / ةعلط ۵

 «خيراوصلا ريمدت قطانم لوخد لواحت مل اهنإف اًيبسن اًعفترم ربتعي ىذلا ةيليئارسإلا
 خيراوصلا تادحو روبعب ىضرألاو ىوجلا عالطتسالا قيرط نع تفرع اهنأ ةصاخ

 قوف ناريطلا ةلواحمو «داتعملاك ةمالسلا ةيليئارسإلا تارئاطلا ترثآ اذل ؛قرشلا ىلإ

 .اهتايونعم عفرل اهعمجت نكامأو ةيعافدلا اهعقاوم ىف ةيليئارسإلا تاوقلا

 دق هيرايطن قاهرإلا ناكو ودعلا عم لاتقلل نماثلا مويلا وه مويلا اذه ناك دقل

 مهباصأ امل اًرظن مهنم ةبولطملا تاعلطلاب مايقلا نع نوعنتمي مهلعجو ةورذلا ىلإ لصو
 كلذ حضوي ام طاقتلا نم ةينورتكلإلا انعالطتسا تادحو تنکم دقل «قاهرإلا نم

 الإ كلذ امو ربوتكأ ١5 موي ىلإ تاعلطلا ليجأت مهبلطو ناريطلل نيرايطلا ضفر نم .

 مايألا لالخ اهب اوماق ىتلا تاعلطلا ددع ةرثك نم نيرايطلا باصأ ىذلا داهجإلل

 مامتإ ىلع نيرايطلا ةردق مدع نم ةيملاعلا ةدعاقلا عم اًيشامتم كلذ ربتعیو ةتيضالا

 نم ردق ىلع لوصحلا نود لاتقلا نم مايأ ةعبس دعب ىداعلا لدعملا نم رثكأ تاعلط

 .مهيرتعي ىذلا قاهرإلا نع مهضيوعتل ةيرابجإلا ةحارلا

 تامجه عبرأ مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم نم زيمت دقل

 ىلع ةرئاط / ةعلط ۲۰ ةوقب ةعاس عبر ةدل (۵۳۰ تعس) تبت ىلوألا : ةزكرم ةيوج

 ۲۰ ةوقب (۰۷۲۰ تعس) ةبارق تمتف ةيناثلا امأ «ىبونج لاو طسوألا عاطقلا نم لك

 تعس) ىلاوح تمتف ةثلاثلا امأ «ىلامشلاو طسوألا عاطقلا نم لك ىلع ةرئاط / ةعلط

 امإ امهنم لك ىلع تارئاطلا نم ددعلا سفنب ىبونجلاو یلاشلا عاطقلا لع ۰

 ةدملو ىلاشلا عاطقلا ىلع ( 1740 تعس) تمت دقف ةريخألاو ةزكرملا ةعبارلا ةمجفلا

 ذنم ةيليئارسإلا ةيوجلا ةيوجلا تاوقلا تطشن دقل .ةرئاط / ةعلط ۳۰ ةوقب ةعاس عبر

 تعس) ىتح حابصلا ذنم اهعالطتسا تاعلط تغلبف عالطتسالاب مايقلا ىف حابصلا

 دم.



۰ 

 ودعلل ترسي تاعلطلا هذه نأ كش الو «عالطتسا تاعلط ثالث ۰
 قطانم نع دعتبيو مجحي هلعج ام .قرشلا ىف خیراوصلا تادحو عاضوآ ةفرعم
 ىف هبولس نم ودعلا ريغي ملف ودعلل ليللا طاشنلا ةيحان نم امآ .خیراوصلا ريمدت
 ىرخألا ىه ةرثؤم ريغ تناك اذل ةدودحلا تارجه لاو ةيدرفلا تاعلطلا مادختسا
 ىف نآلا یتح نویلیئارسالا نورایطلاف «ةيراهنلا تاعلطلا هيلع تناك ام لشم
 .لاتقلل ىلوألا مايألا ف نيرمألا مهقاذأ یذلا خیراوصلا طئاح نم بعرو فوخ

 ةدودحم ةءافکب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا قرشلا ىلإ تربع یتلا تادحولا تلتاق
 اًساسأ جتانلا تادحولا دادعتسا نأ ىلإ كلذ عجریو «برغلا ىف یهو اهل اتق عم لثامتت ال

 .ىدملا ةديعب هتيعفدم ةطساوب هيلع ريثأتلا نم ودعلا نكمت تادعلا ةمالسو ةيحالص نم

 ئجافملا ىكيرمألا عالطتسالا

 ةعرسب ريطت ةيسنجلا ةلوهجم ة اط تبرتقا ۱۰/۱۳ موی (۱۳۰) تحس ىف

 برغ لامش نم كلذو «مك ۲۰ عافترا ىلعو ةقيقدلا ىف مک ۵۰ تغلب ادج ةيلاع
 نيب حوارتت ةفاسمب اّبرغ اهنع دعتبیو ةانقلا ىذاحي اهريس طخ ناکو دیعس روب

 ىلامشلا عاطقلا ف خیراوصلا طئاح تادحو نم تبرتقا نأ تئبل ام مث ءمك ۰
 ناك دقل «مك ۲۲ ىلإ هيلع ريطت ىذلا عافترالا لضو نأ ىلإ اهعافترا نم تدازو
 ىف ةأجافملا نأ الإ اهعم كابتشالا تادحولا تلواح دقل ءاًفيخمو اًبيجع فده لا اذه
 ةرئاطلا هذه ترمتسا دقل «كلذ نود لاح اهعافتراو اهتعرس ىلإ ةفاضإلاب اهبارتقا

 سيوسلا ةنيدم برغ ىلإ تلصو ىتح عافترالا كلذ ىلعو ةعرسلا هذهب اهناريط ىف
 ىلإ مث «ةرهاقلاف «یطسولا رصم ىلإ سیوسلا جيلخ ةاذاحمب يونج اهناريط تعبات مث
 قرشلا ةقطنم ءامس ىف ةرئاطلا هذه اهيف ريطت ةرم لوأ هذه تناكو «ليئارسإف «ءانيسس
 الو ۱-911 عون نم عالطتسا ةرئاط اهنآ حضتا اهصئاصخ ةسارد نمو طسوالا

 عونلا اذه لثم عم لماعتلل لثمألا بولسألا ىف رکفت انأدب ةرهاظلا هذه رارکت لامتح
 .تارئاطلا نم

 خيراوصلا طئاح ۱ م م91







 هس م7۸ نام نمت کیلا عالطتسالا اطر اسم
 ج



 موجه ا ريوطت

 ضرغب اًقرش موجه ا ريوطت ةيلمع ةيرصملا تاوقلا تأدب ربوتكأ ۱6 موي رجف عم
 ةمئاقلا تاوقلل لوألا مويلا ةمهم تناكو «قياضملا ةقطنم ىلع ءاليتسالا ةمهم قيقحت
 ردس سأر نم دتملاو ۲ مقر ىضرعلا قيرطلا ىلع ءاليتسالاب ةددحم ريوطتلا ةيلمعب

 قيرطلا كلذ ةجوعلا  ةيليعامسإلا قيرط ىلع ةساطلاب اًرام الاش ةظولاب ىتح اًبونج
 عردم ءاول : تاءاول ةدع تعفدنا كلذ ليبس فو «مك ۳۰ وحنب ةانقلا قرش دتمي ىذلا

 رخآو عردم ءاولو یدحبا قيضم هاجتا ىف ىكيناكيم ةاشم ءاولو ءالقم قيضم هاجتا ىف
 قيرطلا ىلع ةظولاب هاجتا ىف عردم ءاولو «ةجوعلا  ةيليعامسإلا قيرط هاجتا ىف یکیناکیم
 : .یاشلا

 ةدايز مولا اذه لالخ اهدوهج نم ةيليثارسالا ةيوجلا تاوقلا دیزت نأ یعقوت ناك
 ىلع لمعن نأو ءةقد لکب ىوجلا فقولا بقارن نأ عقوتلا اذه ءازإ انیلع ناکو «ةريبك
 ءامس قوف لمعلا ةيرح هل رسین الأو خیراوصلا قطانم لخدت ودعلل ةرشاط ىأ ريمدت
 تادعلاو دارفألا ىف رئاسخلا ضعب لبقت رابتعالا ىف نیعضاو «قرشلا ىف ةرئادلا ةكرعملا

 ةكرعملا ىلإ ةيوجلا هتاوقب عفدي ودعلا أدب ٠١ /۱ 6 مويرجف غوزب عمو .ودعلا ةيعفدم نم
 دقو «ودعلا عم كابتشالا ىف تادحولا تأدب كلذ ءازإو «قباسلا مويلا نم ربكأ ةفاثكب

 ىف تادحولا فقوم ىلع فرعتلا نم ثلاثلا شيجلا عاطق ف باعصلا ضعب تلاح

 «حاجنب كابتشالاب ةمئاق یناثلا شیا عاطق ىف ةدوجولا تادحولا ضعب تناك نيح

 ناك دقو كابتشا ىأب مایقلا ناكمإ نم اهیلع ودعلا ةيعفدم فصق لاح رخآلا ضعبلاو
 نکمتتل قرشلل تعفد یتلا یه خیراوصلا بئاتک ةريخف «ةريبك ةراسخ ىل ةبسنلاب كلذ

 دجاوتللو «ةيموجهلا ةيلمعلا رارمتسا عم ةديطو ةدعاقک لمعتلو ودعلا قحس نم

 لكب اهرود یدژتل ةمساحلا ةيكيتكتلا فقاوملا ف تاوقلا فلخ مامألل اهمدقت لالخ

 .ةردقو ةراسج

 زيكرت راهنلا نم ىلوألا تاعاسلا لالخ تمت ىتلا ودعلا تامجه ىف ظحول دقل

 ىلع لمعلا مزلتسا ام ءالتمو ردس ىروح ىلع موجما ريوطتب ةمئاقلا تاوقلا ىلع ودعلا
 ءاهفقوم ىلع فرعتلل ثلاثلا شيجلا عاطق ىف ةدوجوملا تادحولا ىلع ةرطيسسلا ةعرس
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 لماعتلل برغلا تادحو نم لئادبلا داجيإ وأ لثمألا بولسألاب لاتقلا ىف اهمادختساو

 بولسأ ريغتب ةانقلا برغ خيراوصلا تادحول ماهلا صيصخت مت العفو یدعلا عم

 خيراوصلا بئاتكل ةياقولا رفويو ودعلا تارئاط ريمدت ققحي اب ودعلا عم اهكابتشا

 تارئاط انرمدف انبولسأ حجن العفو ءاهيلع عقی ىوج موجه ىأ نم اًقرش ةدوجوملا
 .لمعلا نع اهنم فقوتملا ىتح خيراوص ةبيتك ةيأ نم بارتقالا نم نكمتي ملو ودعلا

 اهنم «ةرئاط / ةعلط ۱۰۹۲ مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم غلب

 نع ودعلا دوهج ىف ةسوسحم ةدايز سملن اذه نمو «راهنلا لالخ ةرئاط / ةعلط 65

 ۱۰/۱۱ مويذنم رسحنا نأ دعب ةدايزلا ىلإ داع ىراهنلا هدوهجم نأ امك «قباسلا مويلا

 قيقحتو اًقرش موجها ريوطت ةيلمع حاجن نأل ؛رظتنمو ىعيبط عضو كلذ نأ كشالو
 معدلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ىليئارسإلا شيجلا ميطحت ىلإ ىدؤي ةبستكملا ضرألا نم ديزملا
 ةميزه فاقيإل ةكرعملا ىف هعفد ام دبال ناكو «مهفي أدب ةرطقك أدب ىذلا ىكيرمألا

 همايق.١٠ ١5/ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم نم زيت ىكيرمألا شيجلا

 ىلع ةرئاط «ةعلط 7١ ةطساوب (۷۲۰ تعس) ةبارق تمت نيتزكرم نيتيوج نيتمجم

 طسوألا عاطقلاو «ةرئاط /ةعلط 77 اهنم ىلامشلا عاطقلا صخ «ةثالثلا ةلبجلا تاعاطق

 عاطقلا ىلع ةرئاط ةعلط ۳۲ اهنم «ةرئاط /ةعلط ۱۸ ىبونجلا عاطقلاو «ةرئاط /ةعلط 7

 امأ راوسرفدلا قرش ةدوجوملا ةاشم ١7 ةقرفلا تاوق ىلإ ودعلا ههجو ةوقب «يبونجلا

 مامتها ىلع ذوحتسا دقف ردس سأر هاجتا يف سيوسلا جيلخ هاجت دتملا تايلمعلا روح

 ةيليئارسإلا تاوقلل رسيألا بنجلا ضرعي هيف حاجنلا نإ ذإ ةيوبعتلا هتيمهأل اًرظن ودعلا

 لوقح دادرتسا رسبيو اهلك ءانيس بونج ريرحت ىلإ ىدؤي امك «فافتلا تايلمع ىأل
 لمعت تناك ىتلا ةيربلا تاوقلل هجويو ودعلا لعج امم سيدر ىبأو ردس ىف لورتبلا

 ودعلا نامرح نم نكمت ردان دئارلا نا الإ «مويلا اذه لالخ اًديبك اًدوهجم روحلا اذه ىلع

 .هاجتالا اذه ىلع تارئاط ةدع هل رمدو هيغبي ناك ام

 خيراوصلا طئاح ىلع ىوج موجه مايقلا ۱۰ /۱ 6 موی(۷۰۰ تعس)ودعلا لواحدقل

 ىتح خيراوصلا بئاتك نم نكمم ددع ربكأ ريمدتب خيراوصلا طئاح فازنتسا ضرغب
 ىف ىوجلا هدوهجم هجو كلذل اًقيقحتو «موجما ريوطتب ةمئاقلا تاوقلل هتياقو فقوي

 ما



 ١5 ةوقب كلذو «ةفولشلاو سيوسلا نيب ةقطنملا ىف خيراوصلا طئاح نميألا بنجلا هاجتا

 «ةرئاط ۲۰ ةوقب ةيليعاسالاو راوسرفدلا نيبام طسوألا عاطقلا هاجتا ىف اذكو «ةرئاط

 «دودحلا حاجنلا نم ودعلا نكمت العفو «ىدملا ةديعب ةيعفدملاب ىوجلا هموجه ادم

 فاقيإ نم نكمت امك «ةيعفدملا ةطساوب كلذو بئاتكلا تايئاوه ضعب ةباصإب كلذو
 ىوجلا ودعلا موجه امأ «ةدودح ةدمل كابتشالا نع قرشلا ىف ةدوجولا بئاتكلا ضعب

 وأ خيراوص ةبيتك ةيأ ةمجاهم نم ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا نکمتت مو هدص نكمأ دقلف

 لمعت ىتلا ةينورتكلإلا برحلا عقاوم دحأ ةباصإ ىف تحجن امنإو اب تاباصإ ىأ قاحلإ
 بعصلا نم تلعجو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لمع تقاعأ ىتلا رصانعلا كلت ءانعم

 ۱ .اهفادهأ ةباصإ اهیلع

 «بيلاسأ نم ديجي امو ةحلسأ نم كلتمي ام لك اذه: هموجه ىف ودعلا مدختسا دقل

 ةديدعلا ةيضرألا تاطحملل ناك دقو «داتعملاك ةدشب ةيرادارلا ةقاعإلا مدختسا دقلف

 بيشخ مأ ىف ةدوجوملا اًصوصخو ؛ةكرحتملا وأ -ةتباثلا ءاوس-ودعلا اهأشنأ ىتلا

 ريغ اك كيارشلاک دمخلا ةحلسأ ىلإ ةفاضإلاب تادحولا عيمج ىلع ريبك رثأ -قلعيو
 عبرأب ةدحاولا ةبيتكلا ةمجاهم نم الدبف خيراوصلا بئاتك ةمجاهم ىف هبولسأ نم ودعلا

 «ودعلا تالواحم دجت مل كلذ لك مغربو ددعلا اذه فاعضأ صيصختب أدب تارئاط

 نم ديدحتلابو ىلوألا حابصلا تاعاس لاتق لالخ ةدحاو ةبيتك نأ ملعن نأ ىفكيو

 هذه مغرب ودعلل تارئاط ىناث ريمدت نم تنكمت (۱۰۰۰ تعس) ىلإ (۷۰۰ تعس)

 ةبيتكلا هذه نكت مو هیجوتلا رادار تايئاوه ىف ایاظشلا ضعبب الإ بصت لو فورظلا

 ةيوجلا تاوقلل ميحج ىلإ ةحارلا لبج ةقطنم تلاحأ ىتلا ردان دئارلا ةبيتك ىوس

 .ةيليئارسإلا

 رمألا اذه ناكو ءرهظلا دعب اًمامت راسحنالا ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهج أدب

 . ىف ةيوجلا انتاوق تأدب قرشلل ريوطتلا ةكرعم تاجايتحا ءوض لو اًبيرغ هتاذ دح ىف
 اهضارغأ قوف لوجتو لوصت اهتمهمل اهئادأ ىف تناكو «ةيربلا انتاوقل اهتنواعم ميدقت

 تطعأ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةدايق نإ لب «ةيوجلا ودعلا تاوق نم ةضراعم نود

 اهايإ ةبلاطم ةمجاهملا انتارئاطل ضرعتلا مدعب ىضقي ام ءانيس قوف اهتارئاطل تایلعتلا نم

 .شيرعلا قرش دجاوتلاب
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 تاوقلا ةمحاهم ىلع رصتقاو «داتعلاک اليل ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا طاشن فعض

 دئاز طاشن ةليللا هذه لالخ ظحول هنأ الإ «لعاشملا مادختساب ةيدرف تارئاطب ةمدقتلا

 هنكلو .نوسوط قرشو تاريحبلا قرش ةعقاولا ةقطنملا ف كلذو «رتبوكويلهلا تارئاطلل

 اف حضتي أدب نكلو «ريثك لؤاست راثم طاشنلا اذه ناكو «خيراوصلا ىدم جراخ ناك

 تقولا رظتنيو هل ودعلا دعي ناك ىذلا ماعلا داضملا موجهلل دادعإ الإ كلذ نكي ملف دعب

 .ةانقلا برغ ىلإ ودعلا روبع ىلإ ةياهنلا ىف ىدأ ىذلا موجها كلذ  هذيفنتل بسانملا

 رادار زاهج ىلع هتارك رهظت يوق ىبلس لخادتو فيعض ةرشوشلاب لخادت



 یالطتسا تارئاط نمو ةيضرأ تاطح نم ةهجوم ةديدش ةيئاضوض ةقاعإ

 طقف يلاخلا عاطقلا يف الإ ىرت ال تارئاطلا



 اذه مت دقو «دئازلا ىعالطتسالا اهطاشن ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ترمتسا

 ةانقلا ةهجاوم ودعلا هب ىطغو مك ١١-١5 نيب حوارتت ةيلاع تاعافترا ىلع عالطتسالا

 هتامجه جئاتن ىلع فرعتلاو اهتامجاهم دارملا ضارغألا ديدحت ىلإ هئارو نم افداه اهلك

 هتارئاط اهتحت ىفخت وأ دمخلا ةحلسأب هتاجه هيجوت ىف هاياون ىفخي اًراتس اهدختي وأ
 مل خيراوصلا تادحو نأ الإ ءاهفادهأ ةمجاهمل اًدج ةضفخنم تاعافترا ىلع ةللستملا

 ۱۰/۱۳ موي ثدح ام ناك دقو «حاجنلا نم بيلاسألا هذه نم بولسأ ىأل نكت

 التل اهعابتا بجاولا ةيكيتكتلاو ةينفلا بيلاسألا حضون نأو هيعن نأ دبال اًسرد
 .دمخلا ةحلسأب ةباصإلا

 عيرسلا ماقتنالاو ءيرجلا عالطتسالا

 لالخ اهب تماق عالطتسا ةيلمع رطخأو مهأب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تماق

 ةهبج قمع ىلإ ىرصملا قمعلل تهجو اهنأ ىلإ اهتیمهآ عجريو ءاهلك ربوتكأ برح

 عافدلاو ةيوجلاو ةيربلا تاوقلا نم تاعيمجت نم هيف اب اهلك اتلدلا لمش كلذ لاعتلا

 عالطتسالا نم عونلا اذه لثم ىف حاجنلا ةبسن نأ ىلإ عجرتف اهتروطخ امأو «ىوجلا

 تبرتقا ١١56( تعس) ىفف .اهمامتإب ةفزاجملا ىلإ عجرتف اهيف ةأرجلا امأو ءاليئض ربتعي

 ناتهجتم ديعس روب بونج ىوجلا لاجملا تقرتخاو مك ۱۷ عافترا ىلع موتناف اترئاط

 كابتشالا شرحلا رسج ةقطنمب دوجولا انبثاتک ىدحإ تلواح امدنعو «ةيح اصلا وحن

 دقل خیراوصلا ةقطنم ىف لوخدلا یشاحت نم راعشتسا ةزهجأ نم يدل اهب اتنكمت امهعم

 اتلدلا ىف ةمئاقلا ةيروهمجلا تاراطم عيمج عالطتسا امل سي اًراسم ناترثاطلا تذختا

 اطنط  تاجيربلا ةرهاقلا تاراطم- صاشنآ -سیبلب-داج وبأ  ةيحاصلا ىف اهوحو

 لالخو اهتدعاق ىلإ نيتدئاع ةانقلا قرش ىلإ هاجتالا اتلواح ةروصنملا نمو «ةروصنملا مش

 ىف تالتاقلا الو خيراوصلا نكمتت مل ةعاس فصن نم رثكأ تقرغتسا ىتلا ناريطلا ةرتف

 هبولسأب نكمت خيراوصلا طئاح نكلو ءایهعم لماعتلا نم اهيلع ترم ىتلا قطانلا عيمج

 امامت ناقرتحت امهو ناترئاطلا تدهوش دقلو ءامهريمدتو ام كابتشالا نم هئاهدو زیمتلا

 مهيحالمو مهيرايطب ناترئاط «ديهز نمثب نيمث ديص تاظح ىف نارجفنتو ءوجلا ىف

 ةريبك ودعلا ىلع ةراسخلا تناك دقل هینج فلأ ۱۰ مهنمث خيراوص ةثالثب امهريمدت مت

 تباع





 فزاجي ناك ىتلا تامولعملا نمودعلا نامرح مت ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا ىلع ةوالعف

 ريغو رئادلا لاتقلا ىلع رشابم رثأ تاذ تامولعملا هذه تناك دقل اهيلع لوصحلل

 ليئارسإل نكمأ ىتلا تامولعملل هسقن تقولا ىف تناك امك .ةرئادلا برحلا ىلع رشابم

 ةحرفلا تمع دقل قباسلا مويلا ىف مت ىذلا ىكيرمألا عالطتسالا نم اهيلع لوصحلا

 «قطانملا عيمج ىف ةحلسألا عيمج اهيف تلخد ةارابم ىف هدحو هحاجنل ةجيتن هلك ليكشتلا

 ةرطاخم هذه تسيلأ ؟ بولسألا اذهب عالطتسالاب ودعلا ماق اذامل ىلاتلا لاؤسلا زربي انهو

 قوف ةعاس فصن نم رثكأ تقرغتسا ةلوجب ناموقت موتناف ىترئاطب ودعلا عفدي نأ امامت

 ؟ةروصنملاو اطنطو ةرهاقلا ىف خيراوصلاب اهنع عفادم قطانم ةدع قوفو تاراطملا عيمج

 هذه ةدوع ناكمإ ىف اًمامت كشي ودعلا ناك له ىنعمب ةبوسحم ةرطاخملا هذه تناك له

 ىغبي تالضع راهظإ درج لمعلا اذه ناك وأ ةميلس عالطتسالاب اهمايق دعب تارئاطلا

 اهزهو ةيضاملا مايألا لالخ هنعم انلاتق نم اهانبستكا ىتلا ةقثلا زه هئارو نم ودعلا

 ناك ودعلا نأ عقاولا ؟ تالتاقلا وأ خيراوصلاب ءاوس هعم كابتشالا نع انزجع تابثاب

 عالطتسالا اذه نأ كشال ةقثلا زه تالضعلا راهظإو عالطتسالا نيضرغلا ىغبي

 ایهیلع دمتعت نيذللا نيلماعلا امه عافترالاو ةعرسلا تناك دقل اًمامت ةيوسحم ةفزاجم ناك

 .تالتاقملاو خيراوصلاب ودعلا عم كابتشالا مامأ ةلكشم نالكشي نيذللاو ةفزاجملا

 ةظحللا ىف هيلع عاضأ ىذلا ثدحلا كلذ ءازإ ىديألا فوتکم ودعلا فقيل

 رمتساو «ةرشابم ودعلا لعف در أدب دقل «ةعلطلا هذه نم هيلإ فدبي ناك ام لك ةريخألا

 بئاتك فصق ىف ١1108( تعس) أدب دقف .ةديدع لئاسوبو راهنلا لالخ ةليوط ةرتفل

 ىذلا ءاوللا كلذ «قرش ةرطنقلا ةقطنم ىف زكرمتملا ءاوللا ةدايق زكرمو خيراوصلا

 .اهترمدو ودعلا تارئاطب هبئاتك ىدحإ تكبتشا

 تارئاط ۸ ددعب ىوج موجبب ودعلا ماقف «ماقتنالل ودعلل ةيناثلا ةلواحملا كلذ ىلت

 الإ .برغ ةرطنقلا ةقطنم ىف هبئاتك زكرتت ىذلاو خيراوصلا طئاحل رسيألا بناجلا ىلع

 نع رارفلا لضفيو كلذ رعشتسي هتلعج هعم اهکابتشا ءدبو تادحولا دادعتسا نأ

 .خيراوصلا ريمدت قطانم لوخد
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 «اقتنالل ةثلاث ةلواحم نود رمي فقوملا كرتي مو ءال «كلذب ودعلا ىفتكا له نكل
 ركفملا سأرلا ريمدت ضرغب خيراوصلا طئاح ةدايق زكرم ىلإ ةهجوم ةرملا هذه تناكو

 ودعلا ةيغبي ام قيقحت ىلإ ىدؤي ام هلش ىف نوكي یک خيراوصلا طئاح ريديو دوقي ىذلا
 نم موتناف ناترئاط تبرتقا 15١1١( تعس) ىفف «خيراوصلا طئاح دض تايلمع نم

 اتربغ هنمو (دامح وبأ) راطم هاجتا ف تهجتاو «طايمد قرش طسوتملا ضيبألا رحبلا هاجتا

 غالبإلا هيف مت ىذلا تقولا و «لبانقلاب هتمجاهم ضرغب ةدايقلا زكرم وحن (ههاجتا
 نمو انسوءر قوف رمت العف تناك ةرشابم انوحن ةهجتم اهنأو تارئاطلا هذه بارتقا نع
 ءاقلإب تماقو اهضرغ تلض اهنآ الإ اهتمهم ذيفنت ءدبل دعتست اهنأ اًحضاو ناك اهتوص

 نيتلبنقب ةرئاط لك تقلأ دقل .خیراوصلا طئاح ةدايق زكرم یه اهتنظ ةقطنم ىلع اهتلومح
 ةفاسمل قيزاقزلا ةيليعاسالا ديدح ةكس رسج عزن ىلإ امهادحإ تدأ (لطر )٠٠٠١ ةنز

 ىف ةيقابلا لبانقلا تطقس نيح ىف ةقطنم اب ءايربألا نينطاوملا ضعب ةباصإ عم اًرتم ۰
 طئاح ةدايق ترمد اهنأ كلذ دعب ةيليئارسإلا ةدايقلا تنلعأ دقل ةيعارزلا ض رألا
 .ءايحأ اًعيمج اننأ عقاولاو خيراوصلا

 فرعت بابسأ دحأ ناك اک «ةدايقلا زكرمل ديجلا ءافخإلا ىلإ هدرم حاجنلا ناك دقل
 مادختسا ىف نمألا دعاوق عابتا مدع ىلإ دوعي ةقرفلا ةدايق زكرم عقوم ىلع ودعلا
 .ةيكلساللا تالصاوملا

 ۳۳ اهنمو «ودعلل ةرئاط ۳۷ ريمدت نم مويلا اذه لالخ خيراوصلا طئاح نكمت دقل
 .ةدكؤم ةرئاط

 : ةعقوتملا ريغ ةيوجلا ةبرضلا

 ىذلا لشافلا عالطتسالاو ۱۰ /۱۳ موي مت ىذلا ىكيرمألا عالطتسالا ءوض ىف
 لامتحا ىوجلا عافدلا ةدايق تعقوت ٠١ /۱۶ موي ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا هب تماق

 اذه مهكراشأ لو .هضاهجإ دصقب خيراوصلا طئاح ىلإ هجوت ةيوج ةبرضب ودعلا مايق
 خيراوصلا طئاح عم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لخدت نأل عاد كانه سيلف «ريدقتلا
 تارم ةدع ةيضاملا مايألا لالخ تمجه دقو كش الو -اهيف ةرساخلا ىه ةكرعم ىف
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 رطاخي اذاملو «ةرئاط ١5١ نع تداز مويلا ىتح ودعلا رئاسخ نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 لامتحالا اذه ديكأت مت فسأللو «هتيعفدم وه رخآ حالس هدي فو بولسألا اذهب ودعلا

 تادحولا تدعتساو ۰۱۰ /۱۵ موي (۳۳۰ تعس) ىنورتكلإلا عالطتسالا.ةطساوب

 اهب ذإ ةيليئارس الا ةيوجلا تاوقلا موجهب تادحولا أجافت نأ نم الدبو لاتحالا كلذل

 .اهیلع ودعلا ةيعفدمل زکرم فصقب أجافت

 ظحاليو ايداع اذوهجم ۱۰ /۱۵ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم ناك

 لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهج غلب دقل «ةيناث ةرم ضافخنالل داع هنأ هيلع

 دوهجملا اذه نم زيمت دقو ءاّراهن ةرئاط / ةعلط ۵۸۸ اهنم «ةرئاط / ةعلط ۸۰۰ مويلا

 تعس) ةبارق ىلوألا تمت دقف ءابتوق ىف ةدودحم ةزكرم ةيوج تامجه ثالثب ودعلا مايق
 ىلاوح تمتف ةيناثلا امأ ةرئاط / ةعلط ۳۲ ةوقب ینادیلا ثلاثلا شيجلا عاطق لع 6

 تمت دقف ةثلاثلا ةمجما امأ «ةرئاط / ةعلط ۲۲ ةوقب عاطقلا سفن ىلع( 1٠١ تعس)

 عيمج یو «ةرئاط / ةعلط ۲ 4 ةوقب طسوألا عاطقلا ىلع تمتو (۱۷۰۰ تعس) ةبارق

 ةهبجلا تاعاطق ىقابل ةدودحم تامجه هيجوت ودعلا لفغي مل ةزكرملا ثالثلا تایجما

 ةلواحم ىف ردس روح ىلع لمعت ىتلا تاوقلل مرتحم دوهجم هيجوت ىلإ ةفاضإلاب «ةداعلاك

 لوخد ىلع رسجي ال ناك هنإف ودعلل دودحملا طاشنلا اذه مغربو ءانتاوقل مدقتلا فاقيإل

 .خيراوصلا ريمدت قطانم

 . دوهجلا اذه نأ ظحول هنإف مويلا اذه ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم ةلق مغرب

 لکشب ازکرم ناكو «مويلا اذه نم (۱۳۰۰ تعس ىلإ ۷۰۰ تعس) نم ةرتفلا ىف زكرت دق

 ١1 ةقرفلا هيف لمعت ىذلاو راوسرفدلا ىلإ ةيلم ةيليعامسإلا نم دتمملا عاطقلا هاجتا ىف حضاو

 ىربلا هموجه ءدب عم عاطقلا اذه ىلع ودعلا زيكرت أدي دقل .ةعردم 7١ ةقرفلا ةاشملا

 بئاتك ىلع نيتيوج نيتمجاهمب رهظلا دعب ىهتناو مويلا كلذ حابص هب ماق ىذلا داضلا

 حاجنلا اه بتكي | هنأ الإ ةمجم لك ىف ة رئاط ۱۲ ددعب قرشلا ىف ةدوجوملا خيراوصلا

 هؤازج ناكو «ةيكيتكتلا تادعلا ضعبب ةدودحم رارضأ ثادحإ نم الإ نکمتت لو

 امأ ةمالسلا اًرثؤمو اًديعب هتلومحب اًيقلم رخ الا ضعبلا رارفو هتارئاط ضعب ريمدت

 اليل امأو «ةيلاع تاعافترا ىلعو عاطقلا سفن ىلع زكرت دقف ىوجلا عالطتسالا طاشن

 دمع



 ةيوجلا هتاوقب لخدتلا لواحي مو ةيدرفلا تاعلطلا ضعب ىلع ودعلا طاشن رصتقا دقف

 ۱۱/۱۵ ةليل (۲۰۰ تعس) ىتح ترمتسا ىتلاو قرشلا ىف ةرئادلا ةيربلا ةكرعملا ىف

 دودح ىربوك سأر نيوكتب برغلا ىف ودعلا دجاوت ىلإ ةياهنلا ف تدأ ىتلاو ربوتكأ
 .نيلظملاو تاعردملا نم ةدودحم رصانع ةطساوب

 ىلإ هموجه لقث هجوو ىلوألا حابصلا تاعاس ذنم ماعلا داضلا هموجيب ودعلا ماق

 ىلإ لصت تناك ىتلاو ىناثلاو ثلاثلا نيشيجلا نيب ةمئاقلا ةرغثلا الغتسم ةاشم ٠١ ةقرفلا

 ١7 ةقرفلا بنجو ةهجاوم ىلع ودعلا دشح حاجنلا ليبس ىو اًرتم وليك نيثالث نم رثكأ
 ةسئاي تالواحم ىف رخآلا ولت دحاولا هتاءاولب عفدي ذخأو نيتعردم نيتقرف نم برقي ام

 ةقطنم ىف ةانقلا ىلإ ل وصولا ضرغب لامشلا هاجت ءارولا ىلإ ةقرفلل نميألا بنجلا عاجرإل
 فصقل ةقرفلا عاطق ىف خيراوصلا تادحو تضرعت موجملا اذه ءانثأ فو ءراوسرفدلا

 الإ حالصإلا تايلمع مامتإل تقولا ضعب صنتقن نأ انيلع ناكو اهيلع فينع ىعفدم
 امو حاورألا ىف رئاسخ ةيأب نيئباع ريغ حالصإلا ىرجن انلعج فصقلا رارمتسا نأ
 فنع ةدايزو لاتقلا مدقت عم هنأ الإ هيأترن ىذلا لكشلاب ةياقولا ريفوت ىف ةبغر الإ كلذ

 خيراوصلا بئاتك تناك دقلو «تادحولا هذه ىلع ینرواسی قلقلا أدب ةيعفدملا فصق

 «راصن «مدقملا ردان / دئارلا ةبيتك لثم خيراوصلا تادحو أفكأ نم قرشلا ىف ةدوجولا

 .ريثكلا نزي مهنم لک ةداقلا نم ةتس ىفطصمو «ردبو «هيزنو «تفع

 مهرثكأ امو خيراوصلا طئاح بئاتك ةداق نم اًدودحم اءزج ةداقلا ءالؤه ناك دقل

 ةيوجلا تاوقلا ةفارخ اوبنأو كلاح دوسأ ليل ىلإ ليئارسإ راه ولاحأ نيذلا ءالؤه

 اهريصم ةليوط ةكرعملاف «ةميلس مهتادعم ىلعو مهيلع ءاقبإلا نم دبال ناكو ةيليئارسإلا

 ةيوجلا تاوقلا تلواح ماعلا داضملا هموجهب ودعلا هيف موقي ناك ىذلا تقولا فو

 / ةعلط ۸ ددعب اهنم لك ةمجاهمب كلذو «خیراوصلا طئاح بانجأ ةمجاهم ةيليئارسإلا

 اهضعب فقوتو برغلا ىف ةدوجوملا ةيمامألا بئاتكلا فصق ىف هحاجنب هنإ هنم انه اّنط

 تءاب ةلواحملا هذه نأ الإ هبانجأ ىقي خيراوصلا طئاح دض حاجنلا هل رسيي لمعلا نع

 تررق تادعلا اهيلإ تلصو ىتلا ةينفلا ةلاح لاو تادعملا فقوم ءوض ىفو اًمامت لشفلاب
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 فدهأ تنك دقل «برغلاب ةدوجوملا تادحولا ىلإ ةبسنلاب عساو قاطن ىلع ةروانم ما

 انعم لماعتلا نع اًرجاع ودعلا لعج ةيلاعلا ةيكيمانيدلا تاذ تاروانملا هذه ءارو نم

 نإ " ریثام زسم هتلاق ام كلذ رثآ ىلع ليلدتللو «قيفوت اميأ كلذ ىف تقفو دقل «حاجنلاب

 ” ىرخأ ةبيتك اهلحم تتبن ةبيتك انعلتقا املك بارغلا شعب هبشأ ىرصملا خيراوصلا طئاح
 ةفاضإلاب مويلا اذه لالخ ترهظ ىتلا تارغثلا ضعب دس ىلإ فدبت ةروانملا تناك

 نوكي یک ةيلاتقلا ةردقلاو ةبالصلا نم اًديزم هئاطعإو خيراوصلا طئاح كسامت ىلإ

 رابتعالا ىف اًعضاو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا هب موقت ىوج موجه ىأ ةلباقمل العتسم
 .قرشلا ىف ةدوجوملا تاوقلل ةياقولا رارمتسا نابض

 : قرشلا نم خيراوصلا ةدوع

 ريكفتلا زيح ىلإ رهظ قرشلا ىف ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك ةدوع ىف ريكفتلا ءدب نإ
 ءاهتدوعب تلجع دق مويلا اذه ثادحأ تناك ناو ۷۳ ربوتكأ ١6 موي رجف جلبنا ذنم

 ىف ةدوجولا خيراوصلا بئاتك عقاوم فنعب فصقي مويلا اذه رجف ذنم ودعلا أدب دقلف

 اذه نم هب ماقام لك قاف لب ليثم هل قيسي ۸ لکشب برغلا ىف ةدوجوملا كلتو قرشلا

 ۱ .ةقباسلا مایالا ىف لیبقلا

 اهکرتی ملف ةقيقحلا عقاولا نم ظح رفوأب قرشلا ىف ةيلكيملا عقاولا ظح نکی او
 تنج ودعلا ةيعفدم ةقد مدع عم عقاوملا هذه نأ عقاولاو «هنارین اهيلإ هجوي نأ نود ودعلا

 تايراطب نم ديدعلل ناك دقل ءودعلا اهعقوتي ناك ىتلا ةتيملا رئاسخلا ةيقيقحلا عقاوملا

 فصقلا فنع ىف ريبك رثأ ىكيرمألا رسجلا ربع معدك ليئارسإ ىلإ تلصو ىتلا ةيعفدملا
 ىف لذب ىتلا تادعملا ضعب ىف رئاسخ ىلإ فصقلا اذه ىدأ دقل .تادحولا ىلع ىراجلا

 رفوت مدع عم رئاسخلا ديازت ءوض ىفو «ليللا لاوط رمتسا ريبك دوهجم لبق نم اهحالصإ
 ةبولطملا ةمهملا قيقحت تادحولا ناكمإ مدع ىلإ ةفاضإلاب حالصالل ةمزاللا رایغلا عطق

 عافدلا ةدايق نم ۱۰ /۱۵ موي (۷ 4۰ تعس) قرشلا ىف تدجاوت نأ ذنم لب مویلا نم

 اذه ىلع قدصت م اهنکلو ربوتكأ ۱۱/۱۵ ةليل لالخ تادحولا ةدوع ةرورض یوم ا

 .رارقلا

 كة



 ةيمامألا تاراطملا دض ودعلا لابعأ

 ةيماطقلا راطم ىلع ةدخاو ةيوج ةمجهب ۱۰/۱۵ موي (۷۰۵) تعس ودعلا ماق

 ددعل امايق ةمجاهملا ةوقلا ريك مغرو «نيتجوم ىلع ةرئاط / ةعلط ؟ 4 ددعب كلذو

 هموجه حاجنإل هطيطخت ىف ودعلا هعضو ام اذهو ءراطملا نع عافدلاب ةمئاقلا تادحولا

 . اهتعرسو اهتقد ىف تقاف ةرثؤم نارينب هرهظ تبطأف داصرملاب هل تناك انتادحو نأ الإ

 همجه ماقف عيرسلا ماقتنالا ىلإ أجلي هتلعج ةريبك رئاسخ هدبك اممو ودعلا تاريذقت لك
 ةرئاط /ةعلط ۸ ددعب (!/50) تعس لا (۷۳۰) تعس نم راطلا ىلع ىرخأ ةيوج

 مئاقلا خيراوصلا ءاول ةدايق زكرم اذك راذنإلاب ةمئاقلا رادارلا ةبيتك برض ضرغب كلذو
 ريمدت مغر نكلو ةفيفخ رئاسخب الإ تادحولا بصت مل هتمجه نأ الإ «راطملا نع عافدلاب

 «ةدكؤم تارئاط ۷ ثالثلا هتارجه ىف ودعلا رئاسخ تغلب دقل هل ىرخأ تارئاط ةدع
 ةقطنملا ىف ودعلا رثانت دقل ءودعلا ىرايط نم دودحم ددع رسأ متو ةدكؤم ريغ تارثاط ٤
 هنكلو رتبوكو يله لا تارئاط ةطساوب هيرايط ذاقنإ ودعلا لواحو راطملل ةرواجملا ةيلبخلا

 نع ةرابع ةقطنملا قوف ةيوجلا انتالظم تغلبأ ةمطحملا هتارتاط تناك دقلف هجاردآ دواع

 ٠ .اهلمحت ىتلا لبانقلا اهعمو ىف رجفت نارينلا نم ةلعتشم لتك
 دعبو خيراوصلا بئاتك ىدحإل هتمجاهم دنع هنأ ىرسألا نيرايطلا دحأ ركذ دقل

 اهجتم اوراص دهاشي هب ذإ راطملل ةرواجلا ةيلبجلا ةقطنملا قوف نم اهيلع هضاضقنا
 نقيأف ةدشب زتبت ةرئاطلاو الإ تاظحل الإ ىهامو هئجافي رخآب اذاف هافالتي نأ دارأف هيلإ
 اهيلع ةريسلا نم نكمتي مل هنا الا قرشلاهاجتا ىف اهب داعتبالا ىلع لمعف «تبيصأ ام
 .سيوسلا جيلخ ىلإ لوصولا لبق اهحالمو وه زفقف

 : خيراوصلا دض ىبهذلا حالسلا

 ه ۱۳۹۳ ناضمر برح لبق لاتقلل ططخي ناک امدنع ملحم ودعلا ناك دقل
 هنكمي ىتح «یدلا ةديعب هتيعفدم ىدم ىف خيراوصلا تادحو دجاوتت نأ ىف ۷۳ ربوتكأ

 ءانيس ىف انتاوق مدقتب نكلو حاجنلا ضعب زارحا نم نکمت لاتقلا ءدب ىفو ءاهنم لاني نأ
 لاتقلا تاعاطق نم ريثك ىف ةيعفدملا رطخ دعتباو عضولا اذه لاز اقرش ودعلا باحسناو
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 اهعوقو ىلإ ىدأ ۷۳:۱0 /۱۳ موي نم ارابتعا قرشلا ىف خيراوصلا بئاتك دجاوت نأ الإ

 اهلغتسا ودعلل ةنيمث ةصرف تناكو ءاهيلع ريثأتلا ف تأدب ىتلا «هتیعفدم ىدم ىف ةيناث

 تدجاوت ىتلا خيراوصلا بئاتكو تاءاوللا ةدايق زكارم تغلبأ دقل ءانسح الالغتسا

 ىلع رثأ ام ءاه ودعلا ةيعفدم فصق نع ۱۰/۱۶ موی وأ ٠١ /۱۳ موي ءاوس قرشلا ىف

 ف تادحولا هذه دجاوت لاوط امئاق ريثأتلا اذه رمتسا دقو «لاتقلل مئادلا اهدادعتسا

 .ةانقلا برغ تادحولا ةدوع دعب ىتح ةمئاق ةراثآ ترمتسا لب قرشلا

 تاوقلا ىودج مدع ةيضالا مايألا لالخ انعم لاتقلا سرام نأ دعب ودعلا دجو دقل

 - حالس نم هيدل نكي اذل ؛خیراوضلا طشاح عم لماعتلا ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا
 ارود لاجلا اذه ىف يكيرمألا معدلا ىدأ دقو «یدلا ةديعب هتيعفدم ىوس همدختسي

 مدعو ةيحالصلا نيب اهبدبذت ىلإ تادحولل رمتسملا ودعلا فصق ىدأ دقل - اريبك

 . ىف تادحولل ةياقولا ريفوتل برغلا ىف ةدوجوملا تادحولا ىلع اشبع ىقلأو ةيحالصلا
 مايقلا اذك تادحولا هذه ىلع ودعلا اهب موقي ةئجافم ةضفخنم تایجم ةيأ دض قرشلا
 ةمجاهملا انتاوق عم لماعتلا ةصرف نم همرحت ىتح ودعلا تارئاط ريمدت ةمهمب اساسأ

 نأ الإ لبق نم تحجن امك كلذ ف تحجن دقو ءاهتايلمع ىف لمعلا ةيرح اش ر فوتو
 فصق رصتقي مل ذإ ماعلا داضملا هموجيب ودعلا مايق دنع ٠ /۱۵ موی ریخت فقولا

 SS ل

 .اًضيأ ةانقلا برغ ةدوجولا

 شویبا تادايق نم بلطن نأ ىوس ودعلا ةيعفدم فاقيإل ةليسو نم انمامأ نكي مل
 بعصلا نم لعج هتيعفدمب ةروانملا ةعرس ىف ودعلا بولسأ نأ الإ اهتاكسإ ةيناديلا

 لاطعألا ةلازإل حالصإلا رصانع لك دشح ةرورض فقوملا كلذ ىعدتسا دقل هتاكسإ
 الا مردف ىلع لبق نم تنهب ا رصاتعلا هذه تتهرب دق ودعلا ف نم ةئشانلا

 .ةزيجو ةنمزأ ىف لاطعألا ةلازإ ىلع

 ۰ : تادعملا فقوم

 خيراوصلا بئاتك تادعم ضعبب رئاسخ قاحلإ ىف اهم اًرود ودعلا ةيعفدم تدأ

 ىرورضلا نم ناكو «لمعلا نع رخآلا ضعبلا ليطعت ىلإ تدأ اك «قرشلا ىف ةدوجولا
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 لاتقلا تابلطتم ةهجاومل ةيفاك تادعملل ةيحالص ةبسنب ظافتحالل لئاسولا لكب لمعلا
 - تادحولا دارفأ ابنواعی لاجملا كلذ ىف حالصإلا ىسدنهم تاعومجم هتلذب ام مغرو
 ١5.23٠١ /۱۳ ىموي لاوط لفسأ لاو ىلعأ ىلإ حجرمتي لظو اًريثك فقوملا كرحتي مل
 ىلا ةقفوملا دوهجلا لضفب كلذو ربوتكأ ۱۵ ٠١/ ةليل لالخ نسحت اذه نأ الإ ربوتكأ
 ةيلاعلا هتردق خيراوصلا طئاحل تداعو الإ ۱۰ /۱۵ موي ءوض لوا تأي لو عيمجلا اهذب
 تاوقلا لاتقل دعتسن امنيبو/ ١١ ةزهاجلا ريغ تادحولا ةبسن زواجتت ملف لاتقلا ىلع
 بئاتكلا مظعم ىلع هتيعفدم نارين هيجوتب ودعلا مايقب أجافن انب اذإ ةيليئارسإلا ةيوجلا
 ةيقيقحلا عقاولا ف ناخدلا رئاتس مادختساب رماز الا تردص انهو قرشلا ىف ةدوجوملا
 ىف ودعلا حاجن نإ - هنارين نم نكمي امم صاصتمالاو ودعلا ةيعفدم هيومتل ةيلكيملاو
 نستعد سرا موم ویا یو ل نا حوا
 ذنم تاذحولا اهيلع تحبصأ ىتلا تابثلا ةلاح ىلإ عجري ام دصقب یبیردتلا اهاوتسم
 حمسی مو قرشلا ىف ةعابس 4۸ نم برقی ام اهضعب ىلع ىغم دقلف .قرشلل اضوخد

 ةمهم نم دحي دیدج لاق ليكشت ذاختال ةروانم ةيا مامتإب قرشلا ىف یکیتکتلا فقولا .
 .ةقد ودعلا ةيعفدم

 : خیراوصلا فقوم

 ةصاخو خيرا وصلا ن نم ريثكلا كلالهتسا ىلإ ودعلا تا رثاط ىف تاکابتشالا رثک تدآ
 .ةجرح ةلحرم ىلإ ١6/ ٠ موی ىف رمألا لصوو «لدعم ۳ ماس خیراوص

 لیلضتال ةقلتخملا تاعاطقلا نيب خیراوصلاب ةروانلا یوس لح نم كانه نكي لو
 لالخ انتادحو تلتاق دقل .مک ۱۰۰ نم رثكأ لصتل اهتافاسم تدنما یتلا ةروانملا كلت
 یداعلا ةيعفدلا فصق مغرف اهب تطاحأ ىتلا ةفلتخملا فورظلا مغر اًقرشم الاتق مويلا
 ةدوجوم تناك یتلا خيراوصلا بئاتك ىلع راهنلا لاوط ةعطقتم ةروصب زكرت ىذلا
 ةيوجلا اهتامجمل اهفيث < را و تر درع دابر فرو تركنا ل
 .دمخلا ةحلسز ىلإ ةفاضإلاب برغلا ةمجاهم ىف تارئاطلا نم ربكأ دادعأ مادختساب

 ام مغر امامت تلتاق تادحولا نأ الإ ةريبك ةروصب اهمادختسا داز ىتلاو ةفلتخملا
 ىلع تادايقلاو تادحولا ده ناك دقل .ةتحجان تاكابتشا ةدع مامتإ نم اهيلإ هجو

 لو ةميزه ىلإ حاجن نم ودعلا هيلإ فدهي ناك ام ليوحت ىف ريبك رشأ تایوتسلا عيمج
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 نم انخيراوص ةقد ىلإ ةعجرم ىذلا ودعلا ىف هانسرغ ىذلا ةبهرلاو فوم ىسنل حمسن

 ةريغتملاو ةددعتملا انبيلاسأب انبلغت دقل دوسي هنازتا رمتساف «ةظحل ىأ ىف ةركف رداغي نأ

 ةيعفدم ىلع مهتءافکو حالصإلا ىسدنهم تاعومجمب انبلغتو ودعلا بيلاسأ ىلع

 كلذ ليبس ىف اولذب دقو ءاهفالتإ وأ تادعملا ليطعت نم هيلإ فدهت تناك امو ودعلا

 اهنكلو «ةمئاد ريغ نوكت دق ةيحالص تادحولا نم ريثكل او سی كلذبو اًعئار ادهج

 .ةياقولا ةمهم ةيدأت ف برغلا ف تادحولا ىقاب كراشت نأ اهل ترسي

 لاوط ةينييصلا ةعرزملا ةقطنم ىف قرشلا ىف ةمئاق تناك ىتلا ةيراضلا ةكرعملا تدأ

 نم برقيام ىلإ ودعلا زيكرت عم راوسرفدلا هاجتا ىف المش اهدادتماو ۱۰/۱۵ موي
 ةيخزراصلا تادعملا ضعب ةباصإ ىلإ ةاشم ۱۲ ةقرفلا بناج ىلع نيتعردم نيتقرف

 نمز ىف اهضاوعتسا بعصلا نم ةراسخ ةيادب تناكو «عاطقلا اذه ىف لمعت تناك ىتلا

 ودعلل ةرئاط ۳۱ ريمدت نم مويلا اذه لاتق لالخ خيراوصلا طئاح:نكمت دقل ءريصق

 ْش .رتبكو يله ناترئاط اهنم ةدكؤم

 تاع ع



 ربوتکآ ۱۲-۲۵نم ةرتفلا خيراوصلا طئاح لاتق لامعآ

 ةيرصملا تاوقلا نيب ةلماكلا ةهجاوملا ةلحرم لاتقلا لحارم نم ةلحرملا هذه ربتعت

 مظعم دشحب ةيروسلا ةهبجلا نم تغرف نأ دعب ليئارسإ تماق دقلف «ةيليئارسالاو

 اًقباس هيلإ ترشأ ىذلا ىليئارسإلا رکفلا قيقحت ضرغب ؛ةيرصملا ةهبجلا هاجت اهتاوق
 للخلا ثادحإل اهفلخ دجاوتلاو ایهنیب ذافنلا مث ءةيرصملا تاوقلا تبيبثت ةرورض نم

 . .قرشلا ىف اهتماقأ ىتلا ىرابكلا سوءر كرت ىلع اهرابجإل بولطلا

 ذنم اهيلع میخ دقلف «ةقباسلا لحارملا نع ةفلتخم تاهسب ةلحرلا هذه تمستا دقل

 ةعويم ىلإ ىدأ امم ةبراضتمو ةليئض ودعلا نع تامولعلا تأدبف ءةكرعملا بابض ةيادبلا
 ىلع هلك كلذ ساكعناو نايحألا ضعب ىف ةرطيسلا دقفو تاوقلا تتشتو فقوملا
 ىسايسلا كرحتلا كانه ناك دقف كلذ بناجب «ةمساح ريغو ةرخأتم تءاجف تارارقلا
 فاقيإ ضرغب ىربكلا لودلا مصاوع نيبو ةدحتلا ممألا تاهدر ىف متي ناك ىذلا

 ىف ةبغرلاو هتالاتحاو ةيسايسلا هتاهاجتا ترطيس ىذلا كرحتلا كلذ رانلا قالطإ
 .ليئارسإ ىلإ ةبسنلاب ةصاحنو ءةلحرملا هذه ىف تايلمعلا ريس ىلع هزاجنإ ةعرس

 تاعاطق مظعم تيبثت نم ةلحرملا هذه لالخ ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا تنكمت دقل

 دقأو ءاهنم ذافنلاو اهقارتخا ضرغب اهيف ةطقن فعضأ ىلع زيكرتلا مث ةيرصلا ةهبجلا
 ةينيصلا ةعرزملا نيب ةدتملا ةقطنملا ىف ةانقلا قرش ةعقاولا ةقطنملا ف كلذ نم تنكمت

 سأر نيوكتو برغلل اهروبع ناكمإ ىلإ كلذ ىف اهحاجن ىدأ دقو راوسورفيدلاو
 .هدهم ىف هيلع ءاضقلا مدعل ةجيتن عستا ام ناعرس دودحم ىربوك

 د





 ادیلا ثلاثلا شيديحلا يخ



 ةلواحم الوأ تلواح برغلل ةيليئارسإ تادحو ةدع قفدت ىلإ عاستالا اذه ىدأ

 ملف ىوارحصلا ةرهاقلا ةيليع(سإلا قيرط ىلإ لوصولا ضرغب برغلا هاجتا ىف ذافتلا

 تلشف اهنكلو ءاهيلع ءاليتسالا ضرغب ةيليعاسإلا ةنيدم هاجت اهتهجو تريغف نكمتت

 ملف سيوسلا ةنيدم هاجت ةلئاه ةدايز اهمجح داز نأ دعب اهتهجو تهجوف ىرخأ ةرم
 ةمواقملل ةجيتن الإ رثعتلاو لشفلا كلذ لک امو ۱۹۷۳/۱۰ /۲۲ موي ىتح اهيلإ لصت

 .اهب تلبوق ىتلا

 سفنب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ةلحرملا هذه لالخ خيراوصلا طئاح لتاق دقل

 ىدصت اك ةقباسلا لحارملا لالخ اهب لتاق ىتلا ةءافكلاو ةردقلاو رارصإلاو ةميزعلا

 ىف لتاق بناج لك نم اهب طاحأ لب هتادحو نيب ذافنلا نم اهنكمي مو ءودعلا تابابدل

 دمصو ةيوجلاو ةيربلا تاججح ا نم ديدعلل هتادحو تضرعتو «برغلا ىف لتاقو قرشلا

 طاحأو ةريبك رئاسخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاب لزنأو كلذ لك مامأ خماشلا دوطلاك

 ١ .مصعلاب راوسلا ةطاحإ ودعلاب

 تايلمعلا ططخ

 ge حا ىلا ل

 هاجتا ىف هتاوق مظعم كيرحتب ودعلا ماق نأ دعب كلذو قرشلا ىف ىعافد فقوم ذاختا ىلإ

 كسمتلاو اهزيزعتو ءاهعاضوأ نيسحتب تاوقلا مايق وه كلذ ینعم ناك «ءانيس ةهبج

 .اهقارتخا وأ یرابکلا سوءر ةلازإ ضرغب ودعلا اهب موقي تارجه ةيأ دصو اهب اًمامت

 تاوقل ةياقولا ريفوترارمتسا وه ةطخلا هذه ءوض ىف خيراوصلا طئاح رود ناك

 ةياقولا ريفوت رارمتسا عم قرشلاب ىرابكلا سوءر ىف نييناديملا ىناثلاو ثلاثلا شيجلا

 .برغلا ىف ةفلتخملا ةيرادإلا تآشنملاو دعاوقلاو ةيمامألا تاراطملاو رباعملل

 لوحتت تأدب ءانيس ةهبج ىف ايدل تاوقلا ريفوت ءوض ىفف «ةيليئارسإلا ةطخلا امأ

 فدبت اهتلمج ىف تناكو «ربوتكأ ٠١-١5 نم ةرتفلا عافدلاب تمزتلا نأ دعب موجملا ىلإ

 ةيوجلا تاوقلا ةمهم تحبصأ كلذ.ىلعو .اهصيلقت وأ ىرابكلا سوءر ةلازإ ىلإ

 : لي اك ةرتفلا هذه لالخ اهتايلمع نم حضو اك ةيليئارسإلا
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 .اهتايونعم عفرل تاوقلا قوف ةيلحملا ةيوجلا ةرطيسلا ةداعتسا ةلواحم -أ

 .ىوجلا لاتقلا تايلمعل ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا جاردتسال ةيوحلا فورظلا قلخ -ب

 .بانجألا نم هصيلقت ىلع لمعلا عم خيراوصلا طئاح ةمجاهم - ج

 ةنواعم نم ةيربلا تاوقلا نامرحل اهلقن ضرغب ةيمامألا تاراطملا ةمجاهم رارمتسا - د

 .ةيوجلا تاوقلا

 ىف ةيربلا تاوقلل ةلاعفلا ةنواعلا ميدقتو هعاونأب ىوجلا عالطتسالا تايلمع زيكرت - ه

 .ءالخإلاو دادمإلاو لقنلا تايلمع ف ةنواعملا و

 برغلل روبعلا ةرکف ةأشن

 برحلا ىف اهبولسأ ذيفنت ىف ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا تضرتعا ىتلا ةلكشملا تناك

 نم ةريخألا نکمتت مل ذإ ءاهتنواعم نع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ىلخت وه ةفطاخلا

 ةيكيناكيملا ةاشنلاو تاعردلا ىتأتل اههباجت ىتلا عقاوملا كدت ةبرح سأرك لمعت نأ

 تاوقلا روبع مامأ راحو ىليئارسإلا ركفلا طبخت دقل .ركذت ةمواقم نود اهقحستل

 ةديدعلا ةداضملا هتاجه تلشف نأ دعب ةصاخو ةيليئارسإلا تاوقلل اهتميزهو ةيرصملا

 عقاوم ىلع ءاضقلل برغلل ةيليئارسإلا تاوقلا روبع ىلإ ةجاحلا روهظلا ىلإ ز رب انه
 .رومألا مامزب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا كسمت مث نمو خيراوصلا

 ةيكيرمألا تاوقلا تماق دقلف «هتاذ دح ىف اًديدج اًركف ليئارسإلا ركفلا كلذ نكي م

 تاوقلا - ىوجلا راربإلا تاوق ةطساوب خيراوصلا عقاوم ةمجاهمب مانتيف برح ىف

 .ةهجوم خيزاوص بئاتك ةدع ريمدت نم تنکغ و رتبکویلما تارئاط ىف ةلومحملا

 نكي مل .لاتقلا حرسم ىف لمعلا ةيرح ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلل رفوت نأ تنكمت كلذبو

 مادختسا ناكمإ مدع ىدأ دقل «هبولسأ ىف اًديدج ناك اناو هرهوج ىف اًديدج ركفلا اذه

 ىلإ ءازجلا سفن اماني نأ نم اًفوخ ةيلمعلا هذه لثم ىف ليئارسإلا ىوجلا راربإلا تاوق
 هتدجوأ اًئراط اًركف ركفلا كلذ ناك دقل .ةيربلا تاوقلا مادختسا ىلإ ليئارسإ ءوجل
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 کا لال ٩/ موی لاتقلا فورظ

 .كلذ ذيفنت ناکم

 ناك تحضوأ نأ قبس اك خيراوصلا طئاح ىلع ءاضقلل برغلل روبعلا ةركف نإ
 مالظلا ىف نوطبختی اوتاب نأ دعب نييليئارسإلا ةداقلا مالحأ دوار ىذلا ديحولا ركفلا
 موجه لا لشف دقل «لیئارسالا عافدلا شيج اهب ماق ىتلا ةداضملا تامجحلا لشف دعب
 عقو ىذلا داضملا موجحلا لشف امك / ۷۰۱۰۸ یموی نوراش لارنجلا هب ماق ىذلا داضملا
 لارنج اف «نييليئارسإلا ةداقلا نيب مدتحي مادصلا أدب رركتملا لشفلا اذه ءازإو ٠١ /۹ موي

 فاقيإو ةيرصملا تاوقلا ءاهنإل داضملا موجحلا ىف رارمتسالا ىري ءانيس ةهبج دئاق نيتوج
 صقرلا ىوس ءىش یا ىلإ لصوي نل لمعلا كلذ نأ ىري نوراش لار او اهمدقت

 برغلا ىلإ روبعلا مث هأ ةأدابملا مامزب كاسمإلا وه لثمألا لحلا نأو نييرصملا ماغنأ ىلع

 ناكرألا سيئر نم ىأرم ىلع كلذ لك ةلازغلا مساب ةفورعملا ةميدقلا هتطخ ذيفنتو

 .اهبجش وأ اهدييأت نلعي مل ناك نإو ةركفلا هل تقار یذلا رزاعيلا لارنجلا

 نحاشتلا ىلإ ةفاضإلاب «ءانيس ةهبج ىف ةيليئارسإلا تاوقلا فقوم ءوس یدآ دقل

 ىلع فرعتيل ليئارشإلا عافدلا ريزو دجاوت ىلإ ءانيس ىف نییلیئارس ملا ةداقلا نيب مئاقلا
 لاتق ىأ نم ىودجال هنأ ىأر ىذلا نوراش لارنحجلا ىأر ىلإ عمتسا انهو هسفنب فقوملا
 ةيوجلا تاوقلل لمعلا ةيرح ريفوت نكمي ىتح خيراوصلا طئاح تاكسإ متي نأ نود

 . ثلاثلا شيجلا ةرحخؤم ىلإ لوصولاو ةانقلا روبع نم دبال كلذ ققحتيل .ةيليئارسإلا
 هذه ىف تبلا كرتو اهضفري لو ةركفلا هذه عافدلا ريزو ذبحي مل نكل «نييناديملا ىناثلاو
 ءارزولا.ةسيئرل ريرقت ميدقتل ىتأ ثيح نم داعو ناكرألا سيئر ىلإ ةيركسعلا لئاسملا

 .۸۱۹۷۳ /۱۰ /۹ موي هب لدآ ىذلاو روهشلا ةحيرصت نلعيلو

 تقولا ىف اهذيفنت ناكمإ مدعي عنتقا دق ناك نو ةركفلا زواعيلأ لارنجلا طقتلا دقل

 ربلا ىف ةيليئارسإلا تاوقلا اهب تينم ىتلا ةقحالتملا مئازهلل لعفلا در نأ الإ «ىلاحلا

 مامأ صقارتت ترمتسا لب ناکرالا سيئر ةليخم حرابتال ةركفلا هذه تلعج وجلاو

 لوألا مويلا ذنم ليئارسإلا بعشلا رزاعيلأ لارنجلا دعو دقل ءرخآ ىلإ تقو نم هينيع
 تارابع نم كلذ رخآ ىلإ ةانقلا ىف مهب یقلیس هنأو نييرصملا ماظع قحسيس هنأب برحلل
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 ليئارسإلا عافدلا شيج فقوم داز لب «كلذ نم ءىش ىأ ققحتی م الو ءافوجلا وهزلا

 ىوس جرخ نم همامأ دجي لو ةيسفنلا هتلاح ترابا كلذل اًعبتو امامت رابنا اًءوس همامأ

 سیوسلا ةانقل روبعلا ةركف ینبت

 ةيرحب لمعت یک برغلل هتاوق روبعب ملحي «ةرکفلا هذبب ملحي رزاعیلآ تاب دقل
 لمعل ةمءالم رثكأ ربتعت ةانقلا برغ ضرألا نأ اًديج ملعي تاعردم طباضك وهوةمات

 بولسأ ىف هتركفو نوراش ةردق ىلع اهلك همالحا ىنبي ناك ةانقلا قرش اهنع تاعردلا

 ةزفق ىف «ةكرحلا ةفيفخلا تاوقلا ضعب اهب موقت ةعيرس ةكرح اهنآ نم ةيلمعلا ذيفنت

 تم نوكت نأ دعب تتأ ثيح نم ةدئاع زفقت مث كانهو انه ىرجتو ةانقلا ربعت ةدحاو

 . ىف تحجن دق نوكت نأ دعبو لتقم ىف اهبيصيف دايصلا اهب قحلي نأ لبق ءاھتمھم ذيفنت
 .خيراوص بئاتك ةدع ريمدتب لاتقلا ةهج ءامس ىف ةرغث لمع

 موي ليئارسإلا عافدلا ريزو نايد لارنجلا ىلع ةركفلا ناكرألا سيئر ضرع دل

 فالتخال اًعبتو برحلا ضارغأ نم ضرغ ىأ ققحت ال األ ءاهيلع قفاوي لو ۰
  نویسایسلا نولوئسملا هرضح رمتؤم دقع مت ناكرألا سيئرو عافدلا ريزو نيب ىأرلا
 ناكرألا سيئر ةركف لوح داح شاقن هيفراد ءارزولا ةسيئر هترضحو نويركسعلاو

 برغلل روبع ىأ متي فيكف «فقولا كلذ لثم ىف بارسلاب هبشآ اهنأ عيمجلل حضوو

 ةوق ةيأ ىلع ءاضقلا ىلع ةرداق برغلا ىف ةدوجوم قرف ةدع ةيرصملا تاوقلل لازامو

 .ىف رئاسخلاو ةميزهلا نم ديزم ىوس ةرظتنم جئاتن نم كانه سيلو روبعلا ىف حجنت
 ةيرصملا ةعردملا تاوقلا روبع برق دكؤت تارباخملا تامولعم تدرو ءانثألا كلت
 فيلراب لارنجلا لخدت انهو «ىرخأ ةرم ةشقانملا راجفناب اًناذيإ كلذ ناكف «قرشلا ىلإ
 عردملا یرصلا موجه لا رسكل ةيموجه ةيلمع زيهجتب ءانيس ةهبج ةدايق موقت وقت نأ ىأرو

 ىلع كلذ دعب برغلا هاجت تاكرحت ىأ ىف رظني نأ ىلع ۷۳ ربوتكأ ١5 موي حابص رظتنلا

 ةيليئارسإلا ةدايقلا نأ حضتي كلذ نم .ىأرلا اذه ىلع عيمجلا قفاو دقو فقولا ءوض

 وه رخآ اًقده تددح لب «هتركف ىلع رزاعيلا لارنجلا قفاوت مل ةيركسعلاو ةيسايسلا

 ةريصق ةفقو فقن نأ بجي ثادحألا درس ىف لسرتست نأ لبقو ىرصملا موجهلا رسك
 ىف ةيليئارسإلا تاوقلا داق ىذلا لارنجلا كلذ نوراش لارنجلا ةيصخسش ىلع فرعتتل
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 عمطي ناكو «ءانيس ةهبجل اًدئاق ۱۹۷۳ ويلوي لبق نوراش لارنجلا ناك دقل «ةيلمعلا هذه

 هرايتخا متي مل نكلو «هتءافكل اًرظن ليئارسإلا عافدلا شيج ناكرأل اَسيئر نوكي نأ ىف

 ءادنلا یبلف نوراش لارنجلا ىعدتسا ربوتكأ برح تماق امدنع ,دعاقتلا ىلإ ليحأف

 وبصي ناکام ىلإ لصي نأ بوهوم لجر ةداقتعا ىف وهو برحلا هل رسيت نأ یسعاعرسم

 ةهبجلا دئاق نينوج لارنجلا رایهناو ءانيس ةهبج ةدايق باصأ ىذلا ككفتلا ف ىأرو هيلإ
 ةيصخش وذ وهو هتلعج ةصرف «ميلس رارق ذاختاو هتاوق ىلع ةرطيسلا ىلع هتردق مدعو
 ةلقو نينوج ةيصخش فعض كلذ ىلع هدعاس هيلع هئارآ ضرف ىف أدبي نأ نم ةيوق
 مايألا كلت ىف ةيليئارسإلا ةدايقلا تدجو دقل .اهب هتمدخ ةثادحل ءانيس ةهبجب هتربخ

 ءانيس ىف اهتداقف .ا بعلت نأ نكمي ىتلا ةحبارلا ةقرولا نوراش لارنجلا ىف ةبيصعلا

 امو كانه ةيليئارسإلا تاوقلل هتدايق قباس نأ اك مزهنمو راهنم نيب ام رلدنمو نينوج

 كلذ لک «تاربخ نم هيدل عمجت ام ةليصحو ضرألا هذه ىلع هتاوقل بيردت نم هب ماق
 ملحي نوراش لارنجلا ناك دقل ءاهءارو ىرجت نأ نود نكلو ةئارآ ىلإ عمتست هتلعج

 ةيليئارسإلا ةيموجما ةطخلا قيقحت ىف أدبي مث نمو برغلل اهروبعو ةانقلا ىلإ لوصولاب
 هتمدخ لوط ناك ىتلاو ««ةلازغلا» مساب ةفورعملاو ۱۹۷۳ ربوتكأ لبق ةمئاق تناك ىتلا

 ىف همجن أدبي انه ءكلذل تقولا نيحي امدنع اهذيفنتل اهيرديو هتاوق دعب ءانيس ىف
 بوئولا نم هيلإ ونري ام قيقحت هتیاهن فو ريبك لمألاو ةحضاو قيرطلا حمالمف دوعصلا
 ةيفلذلا یه هذه نوراش لارئجلا ءارآ تناك دقل .ليئارسإلا ناكرألا سيئر بصنم ىلإ

 .ةيليئارسإلا ةدايقلا ىلع هضرف ىذلا هركف رزاعيلا لارنجلا اهيلع ىنب ىتلا

 تلخدتو ءانيس لامر ىلع تابابدلل كراعم ربكأ تبشن ربوتكأ ١5 موي لالخ
 ةكرعملا لخدت دكت مل نكل ةعردلا اهتاوقل نوعلا دي دمتل ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا

 اذه لاتق ناك .اهبرغو ةانقلا قرش ةدوجولا انخيراوص بئاتك عم دعوم ىلع تناك ىتح

 نج انه .تارئاطلا وأ تابايدلا ىف ءاوس ودعلل ةميظع رئاسخ هتايط نيب لمحي مويلا

 ربوتكأ ۱۵ /۱ 6 ةليل الغتسي نأ ايأرف نوراش لارنجلا باوص راطو ءانيس ةدايق نونج
 .ةاشم ۱۲ ةقرفلل نميالا بناجلا ىلعو مامأ تاوقلا نم نكمي ام دشح ىف

 اهموجه ليئارسإ تأدبو «ةبابد ۶۰۰ وحن دشح نكمأ ۱۰/۱۵ موي حابص ىفو
 هيجوتو ةيوناث تایجم, اهلك لاتقلا ةهجاوم تيبثتب ىغقي ناك ىذلا موجشا كلذ ماعلا

 .ةاشم ١5 ةقرفلل نميألا بنجلا ىلإ ةيوق ةبرض
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 ةأدابلا مامزب كاسمإلا لواحي ودعلا

 ةداضملا تایجما ةرثکب ربوتكأ ۱۵ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا لاتق زيمت دقل
 ةديدعلا ودعلا تاج ةقرفلا هذه تدمص دقل .ةاشم ۱۲ ةقرفلا عاطق ىلع ةصاخ

 ١5 ءاوللا لمعي ثيح ؛نميألا اهبنج ىلع وأ اهتهجاوم ىلع تعقو ىتلا كلت ءاوس
 تاعردلا نم هيلإ تادادمإلا لوصو عم ةيحإن نم هرارصإو ودعلا حومط نأ الإ هاشم

 الودعلا لعج ۷۳ ربوتكأ ۱۳ موي نم اًرابتعا وج لا ىف اهتبقارم أدب ىتلا تارئاطلا نمو
 ةقرف نيب بيهر لاتق راد .دارفألاو تادعلا ىف هرئاسخ ةرثك مغر هضرغ نع ديجي

 رئاسخلا نم اًديزم ةيليئارسإلا تاوقلا هيف ترسخ ةاشم ١١ ةقرفلاو نوراش لارنجلا

 بنجلا ىلع موجه ا ىف نواعتل نيريب لارنجلا ةقرف عفد ىلع ةيليئارسإلا ةدايقلاربجآ اه

 ١1/1١6 ةليل ۲۰۰ تعس ةبارق بيهرلا لاتقلا اذه ىهتناو ةاشم ٠١ ةقرفلل نميالا

 راوسرفيدلا ىف ةيوقلا ةطقنلا ةقطنم ىف ةانقلا ىلإ لوصولا نم ودعلا نكمت نأ دعب ربوتكأ
 مامأ وهف نوراش لارنجلا مامأ ةيناث ةرم برغلل روبعلا ةركف تلطأ انه نمو اهلوحامو
 برغلل روبعلل اهدعي ناك ىتلا ةقطنلا كلت تاذلاب راو سرفيدلا فو ىرخأ ةرم ةانقلا
 ررقف ةرهشلا جاتو دجلا مالحأ همامأ تصقارت انهو «ةيموجه ةيلمع ةيأب همايق ةلاح ىف

 .روبعلاب ةرماغملا

 یلحلا دئاقلا هعقوت له .عقوتم ريغ وأ اًعقوتم اًرمأ اًبرغو دعلا روبع ناك له نكل
 عا ل يلا ةقرفلا دئاقل فقوملا ريرقت نأ عقاولا هعقوتی مل مأ
 نمف ةقرفلا عاطق ىف ودعلا تالامتحا ءالجب ددحي ىناثلا شيجلا ةدايقل ٠١/ ٠١ موي
 يا ا ل اا را
 :ىنآلاك فقوملا تالامتحا ةقرفلا دئاق ردق ةساطلا ةقطنم ىف ةعمجتملا وأ

 دصقب عردم ءاول ةوقب لك نميألا ةقرفلا بنجو «ةهجاوم ةمجاهمب ودعلا موقي نأ امآ -أ

 . .ةقرفلا هيلع تلوتسا ىذلا ىربوكلا سأر ىلع ءاضقلا

 ةمجاهمو هتاوقب ةروانملا مث «لقأ وأ عردم ءاول ةوقب ةقرفلا ةهجاوم تيبثتب ب موقي وأ -ب

 لا سفر نر سنا هه ىف قرت نيءارل وغ ةقرفلل نضبألا بسا
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 هلالتحاو ةانقلل ةيقرشلا ةفضلا ىلإ لوصولا دصقب ةقرفلل نميألا بنجلا عفد امأ

 ريدقتلا اذه ءوض ىف برغلل هنم بوثولل وأ لاشلا وحن دادترالا ىلع ةقرفلا رابجإل
 ىناثلا شيجلا ةدايق ىلع بجاولا نم ناك ٠١/ ٠١ موي حابص افورعم ناك ىذلا

 .اًبرغ روبعلل ودعلل ةلواحم ةيأ طابحإل مزلي ام تايطايتحالا نم ذختت نأ ینادیلا

 ودعلا نأ ۱۰ /۱6 موي ذنم ىناديملا ىناثلا شيجلا ىوتسم ىلع اًحضاو ناكدقل
 ىتلا یرابکلا سوءر ةلازإ ضرغب ماع داضم موجب مايقلل هسفن دعيو هتاوق دشحي ۰

 .۷۳ ربوتكأ ۵ موي هيلع ناك ام ىلإ فقولا ةدوع ةلواحو اهتماقإ مت

 یناثلا قسنلا عیزوت ةداعإ ىف رظنلا داعي نأ ةلاحلا هذه ىف بجاولا نم ناكو
 نكمت ام كلذ مت ولو كلذ نع اًركبم وأ تامولعلا هذه ءوض ىلع شيلا تايطايتحاو

 هنا كلذ ىنعم نأل ؛ةاشم "١ ةقرفلا بنج ةمجاهم ىف رکف الو ابرغ روبعلا نم ودعلا

 .ةيبرغلا ةفضلا نم ةيماح نارين ىلإ الجآ وأ الجاع نإ ضرعتيس

 تهتناو ةعرسب تقحالت مث «ءطبب تلاوت ماسج اًنادحأ ربوتكأ ۱۵ ةليل تدهش دقل

 تناك فقاوملا هذه لك ىفو « ربوتکآ ۲۵ طخو ۲۲ طخو ةرغثلاب فرع ام ىلإ ةياهنلا ىف

 ؛رارصاو ةحارصب الوقأ ءودعلا اهمامأ مطحت ىتلا ةرخصلا یه ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا
 اّبرغ مدقتلا وأ ضرألا لالتحا نم هنكمت مل ىتلا یهو ةرغثلا ىف ودعلا تلتاق.ىتلا ىهف

 بارت ىلع ظافحلاب الإ ءىشب ةئباع ريغ تادعملاو دارفالا ىف رئاسخلا كلذ ىف ةلمحتم

 .نمثلا ناك امهم رهاطلا رصم

 تيأر برغلا ىلإ ةدوعلاب قرشلا ىف ةدوجوملا تادحولل رماوألا تردص نأ دعب

 اذبو ةعرسب روبعلا ةيلمع ىرجت نأ نکمی ىتح روبعلا ىلع اهتنواعم ىرورضلا نم
 ىف ىنواعم لك تلسرأ كلذ ىلعو «لاتقلل ةعرسب دادعتسالاو اهعقاوم لالتحا اه رسيتي

 ةنواعمو ةبقارل عاطق ىلإ لك زصتنم ديمعلا «قيفش ديمعلا «ىركش ىلع ديمعلا ةدايقلا

 ةيوقتل ةدودحم ةروانملل ةطخ تعضو هسفن تقولا ىف .برغلل اهروبع ىف تادحولا

 .ىرخأ ةيحان نم لاتقلا عيمجت لكش رييغتلو ةيحان نم تاهاجتالا ضعب

 تادعم ضعب ريمدت نم ودعلا نكمت ةاشم ١1 ةقرفلا بنج ىلع ودعلا موجم لالخ

 ىرخألا تاعاطقلا ىف هموجه هثذحأ ام ىلإ ةفاضإلاب «هتابابدب خيراوصلا بئاتك ىدحإ

 ناك ام مغرو ىرخألا خيراوصلا بئاتك ضعب ىف هيجوتل رادار تايئاوه ةباصإ نم
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 لصي مل هتماقإ مت ىذلا ىوجلا رسجلا ربع ةلجاع تادادمإ نم ىتيفوسلا داحتالا هب موقي

 تایئاوما هذه ىف رئاسخلا نأب اما مهملع مغرو تادعلا وأ تايئاوهلا هذه نم ءىش

 ةبيتك ۳۰ نم برقی اهب برحلا ىف انرئاسخل قباسلا مهريدقت مغرو بلاغلا رمألا ىه
 ةرشابملا اهتمهم ةيربلا تاوقلا تققح دقل .ثدحي مل كلذ نأ الإ امام ةرمدم خيراوص

 تيبثت ىلإ تلوحت مث ءاقرش اهموجه ريوطتب تماقو «ةداضملا ودعلا تابرض تدصو
 نم اهجورخ ىلإ ىدؤي ام ةدحاو خيراوص ةبيتك رمدت م نآلا ىتحو یرابکلا سوءر

 هنم الدب رخآ ريبدتبو ةدحاو خيراوص ةبيتك هيجوت رادار ىئاوه رمدت طقف ةكرعملا "

 .اًروف لمعلا اهنكمي

 كاتو برغلا ىف ةروادثلاب ةمئاقلا تادحولا لع ةرطيسلاب ةدايقلا زكرم نم تمق
 ةيعفدم فصقل ةجيتن امأ اهتدوع دنع تادحو ةدع ترثعت 5 دقل .فرشلا نم ةدئاعلا

 ىلع كرحتلا ةبوعصل ةجيتن برغلا ىف اهعقاول اههیجوت دنع وأ روبعلا دنع اهیلع ودعلا
 .ذئتقو ةفيثك ةيئام ةروبش دوجول قیرطلا

 ةقثلا ةمزأو عداخلا روبعلا

 ةيبتك عقوم ىلع یعادخ موجهب لیلقب ربوتکآ ۱۱/۱۵ ةليل فصتتم لبق ودعلا ماق
 ۱ .ةنخسلا نيعلا ةقطنمب سیوسلا جیلخ لحاس ىلع ةدوجولا راذنإلا رادار

 عم كابتشالاب ةمئاق اهتأ هسفن تقولا ىف ترواو تلذب رادارلا ةبيتك تغلبأ دقل
 تردصأ كلذ ءوض ىف .سیوسلا جیلخ هاجتا نم اهیلع نارینلا حتفب موقی ىذلاودعلا
 لامتحا نا .رمألا اهمهن یتلا ةيدايقلا تايوتسملا عیمج غالبا متو مزلی ام رماوالا نم
 . یأو رابتعالا ىف اًدراو ناك هنخسلا نيعلا ةقطنم ىف یرحب وأ یوج رارباب ودعلا مايق
 رمالا اهم یتلا تایوتسلا ىلإ اهغالبإ بجي ةميقلا ةدودح ولو ودعلا نع تامولعم
 لاسرإو حلاصلا نم حلاطلا ةفرعمو تامولعلا ةيفصت مامتإ الإ ةریخالالعامو
 كانه نأ ىأ هيلع نارینلا حتفب اًنورقم عقولا غالب ناك دقل . .ةينعملا تادايقلل ةريخألا
 نم هلايح مت امو حيحص ثدحلا نأ كلذ ىنعيو ةحوتفملا نارینلا هدكؤت وت اًيئادع المع
 ةيدايقلا تايوتسملل تامولعلا غالبا نكلو ؛فقوملا مس اًدج اًيفاك ربتعی تاءارجا
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 ةهفات تناك ناو ودعلا لامعأل ةروصلا ىف اهعضو ضرغب ىرورض رمأ رمألا اهمهی ىتلا

 .ودعلا ةردقب فافختسالا ضرغب سيلو

 ةقثلا ىف طارفإلاو یسیئرلا روبعلا
 نيب ةانقلا برغ ةعقاولا رظنلاب ةيوجلا ةبقارلا طقن تأدب 5١/١٠موي ۵۵ تعس

 ىريدقت ناكو اهيلع فينع ىعفدم فصق دوجو نع غلبت ناطلس ىبأو مويبارسةيرق
 ببس وه ةاشم ۱۲ ةقرفلا بنج ىلع قرشلا ىف ةيربلا ةكرعملا فنع نأ وه كلذل ىلوألا

 ةرملا تاريحبلا یطاش ىلع ةعقاولا طقنلا ىدحإ تغلبآ ليلق تقو ىضم دعب .كلذ

 ةبرع ١ «ةبايد ۷ ددعب اهتددح ودعلل تارزنجم ةعطق ۱۳ ددعل اپتدهاشم نع ىربكلا

 .برغلل نيهجتم ىربكلا ةرملا تاريحبلا هاجتا نم نيمداق ريزنج فصن

 تايابد تدهوش ذإ «ةانقلا قرش ودعلا طاشن نع تاغالبلا ترثك تقولا رورمب

 ىف هايملا حطس قوف ةيداعم تاشنل تاوصأ ترهظو ةانقلل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ودعلا

 مغر تامولعملا نم ليسلا اذه ءوض ىف ىرورضلا نم ناك دقل .ىربكلا ةرملا ةريحبلا

 اهيلع لصحت تامولعم ةيأ نع غالبإلا رمتسي نأ - بيذكت نم اهنع انغالبا باش ام
 ىوجلا ودعلا نع غالبإلا وه ىساسألا طقنلا هذه بجاو نا .رظنلاب ةيوجلا ةبقارملا طقن

 انهو اهراوجب متت ةيلاتق لامعأ ىأ نع غالبالاب اهمايق نم عنمي ال كلذ نأ الإ اساسأ

 .یضرالا ودعلا نع تامولعملل ةيزناث ةليسو ربتعت

 دعب ةرتف دادزي برغلل هروبعو ةانقلا قرش ىف ودعلا نع تامولعملا ليس رمتسا

 ماقف ددصلا كلذ ىف رظنلاب ةيوجلاةبقارملا ةكبش طاشن ودعلا ظحال دقو یرخآ

 مويو دعلا طاشن ءوض ىف .ىودج نود نكلو ةيكلساللا ابتزهجآ ىلع شيوشتلاب
 شيجلا اهضاخ ىتلا ةيراضلا كراعملا ءوض ىفو ینادیلا ىناثلا شیما عاطق ىف 6 ٠١

 ۱۹۷۳/۱۰/۱۲ موي رجف برق ىتح هثادحأ أدهت مل ىذلاو ۱۰/۱۵ موی لاتق لالخ

 راربإ تاوق دوجو نع 4 50 تعس شيجلا ةدايق انتغلبأ تامولعم نم هيلإ عمجت امو

 تایلمعب مايقلل ودعلا اهمدختسي نأ رظتنیو زيلملا راطم ىف ةدشتحمو ودعلل ةريبك ىوج

 خيراوص بئاتك ىلع وأ فلخلا ىف ةيويح لا ضارغألا ىلع ءاوس عساو قاطن ىلع راربإ
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 تاييلعت تردصأ هتالاتحاو ودعلا طاشن نع قبس ام لك ءوض ىفو خيراوصلا طئاح
 بارتقالا نم درف ىأ عنمت نأو ابتوق لکب اهسفن نع عافدلل عاضوأ ذاختاب تادحولل

 طغضلا نم نكمت ودعلا نأ ىناديملا ىناثلا شيجلا ةدايق انتغلبأ ۰۵4۰ تعس ىق .اهنم
 دق ودعلا رصانع ضعب نوكت نأب الامتحا كانه نأو نميألا هاشم ١7 ةقرفلا بناج ىلع
 .نيللستمك ةانقلا روبع نم تنكمت

 غزبي راهنلا داك اف ١7/ ٠١ موي حابص نم اًرابتعأ اًمهمو اًريبك اًرود ردقلا بعل دقل
 نم تارشع عضب لصت داكتال ةدودحم ةيؤرلا تلعج ةليقث ةيئام ةروبش وجا داس ىتح

 اهعقاوم ىلإ خيراوصلا ببثاتک لوصو رخأت ىلا ةيئاملا ةروبشلا هذه تدأ اكو راتمالا
 نم ىلوألا تاعاسلا ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا طاشن نم ثدح دقف ةديدحلا
 تنواع دقل .ةيبرغلا ةفضلا ىف دجاوتلل ودعلل دعاسم لماع ربكأ تناك اهنآ الإ «حابصلا

 تنواع اك رظنلاب ةيوجلا ةبقارملا طقن ضعب نم الإ مهللا ةبقارم نود هروبع ناكمإ ىف
 ىتلا ةفيثكلا ةيرجشلا ةقطنملا لخاد اًمامت أبتخا ىتح ةيبرغلا ةفضلا ىف هتاكرحت ءافخإ ىف

 اليلق رثكأ وأ رتم وليك وحن ىلإ راتمألا نم تائم نيب هضرع حوارتي قيض طيرشك دمت
 ولف صاخ لكشب وجنالاو حلاوملا راجشأ نم ةهكافلا قئادح رثكت ثيح ؛ةانقلا برغ
 ءافخالا ىدم انروصتل قئادحلا هذه ةياحل ةماقملا ةيرجشلا تاجایسلا كلذ ىلإ انغضأ
 .اهيف راتتسالا لواحت تاوق ىأل ةقطنملا هذه همدقت ىذلا لئاحلا

 رذحلاو عافدنالا نيب ىربوكلا سأر ءاشنإ

 اب ىلكلا اهمجح ىف ردقت ىتلا ةعردملا هتادحو ضعب روبع مامتإ نم ودعلا نكمت
 اهب ردقت ىتلا ةصاخلا هتاوق رصانع ضعبو ةبابد 7١٠-4٠ تابابد ةبيتك نم برقي

 نم دتمي ةانقلل ىبرغلا ربلا ف ىربوك سأر نيوكت هنكمأو تالظم ةبيتك نم برقي
 الو لعفی اذام ىردي ال هب اًعباق لظو الامش رتم مک۲ ىتح اًبونج راوسرفيدلا ةقطنم
 نم اهرثكأ امو هل ةرواجملا تادحولل ضرعتلا ودعلا لواحي مل .لتاقي الو شواني
 ملعلا ىف كلذ ىمسن اذام - لمع ىأب تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملاو خيراوصلا بئاتك
 دعب اًموي ةميزهلا ىقلتيو دعو مايأ ةرشع ذنم ةرعتسم اهنارینو ةرئاد برح .ىركسعلا

 قئادح ىن أبتخم ءوده لاو تمصلا سمتليو ةانقلا برغ ىلإ دودحم روبعب موقي مث «موي
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 ءاضقلا ةلواحمو هقيمعتو ىربوكلا سأر عيسوت وه ىعيبطلا عضولا .ةفيثكلا ةهكافلا

 كلذ نم ثدحي مل ىرخأ تاوق روبعل لضفأ فورظ ةأيهتو هيف ةدوجولا تاوقلا ىلع
 ءافتخالا ةداجيإ وه هلعف ام لك «ربوتكأ ۱۲/۱۵ ةليل . ۱۳۰ تعس ودعلا ربع ذنم ءىش

 ام طرف نم هتيحض بحس دعب ةعرسب ءىبتخي ىذلا قراسلا لثم هلثم قئادحلا لخاد

 اهعقوم ىلإ اهقيرط ىف تناك انتادحو ىدحإ نأ كلذ ىلع ليلدتللو فوخ نم هب ملأ
 ضقنی مل اذامل «ريحم لاؤس زربیانهو اف ضرعتي لو ىربوكلا -سأر ىفودعلا راوجب
 اهددعو ةرشابم ةانقلا برغ لوألا طخلا خيراوص بئاتك نم اهريغ ىلعو اهيلع ودعلا

 - ةرورضب ۷۳/۱۰/۱۰ ذنم عيذي الاطو برغلا ىلإ ربع املاط ۳ ماس خيراوص اتييتك

 له .ةرئادلا ةيربلا ةكرعم ا ىلع رثؤي نأ هنكمي ىتح نمث ىأب خيراوصلا طئاح ريمدت

 ودعلا ةوق له .قدصي ال فيكف العف حجن هنأ رمالا عقاوءهحاجنل قدصم ريغ ودعلا

 تادحو ىوس همامأ نكي مل ةظحللا هذه ىف هنأ عقاولا .كرحتي ال هتلعج ةجردل ةليلق

 فوخلا نأ مأ .تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا نم ةدودحم تادحو ضعبو خيراوصلا طئاح

 دض ىركسع لمع ىأب مايقلا نع هفرص هيلع اًرطيسم لازي الو هيلع ارطیسم ناك ىذلا

 ىتح طاشن ىأب مقي مو اًمامت ودعلا عقوقت دقلف ريدقتلا ناك ايأو خيراوصلا تادحو

 ۰۱۰/۱۳ موی رهظ

 ۰۱۰/۱۳ موی ۱۰۰۰ تعس ودعلا عاضوأو لکش دیدح نم ةيربلا انتاوق تنكمت

 راوسرفندلا راطم ىف ودعلل دودحم راربإ دوجو وه-ذثتقو-فقوملل اهریدقت ناکو
 ةمهم تصصخت ريصق نمز دعب.اليل هانددح نأ قبس یتلا تابابدلا نم ددعلا سفنبو

 . نيب نم ناکو «راربالا ةقطنل ةرواجلا تادحولا ضعبل برغلا ىف ودعلا لع ءاضقلا

 رارقلا نأ عقاولا .برحلا ىف ةكراشملا ةقيدصلا ةييرعلا لودلا تاوق ضعب تاوقلا هذه

 هعاضوأ ديدحت متي مل ودعلاف «یعقاو ريغ ساس ىلع ىنب هنأ الإ هتقو ىف مت دق ناك نإو

 .ىناثلا أطخلا وه اذه ناكو برغلا ىف ةدوجولا ةيقيقحلا هتوق فرعت مل نآلا ىتح طبضلاب

 بجاولا ناكو ءاهب ةفلكملا ةمهلا ذيفنتب ودعلا ىلع ءاضقلاب ةفلكملا تاوقلا تماق

 رطيس لب ءاّمامت كلذ ثدحي مل نكلو هعم لماعتلا مث .هعاضوأو همجح ديدحت اهيلع

 ءافتخا ىلإ ىدأ ام اًيئاوشع اهنارين قالطإب تماقف ذيفنتلا ةيلمع ىلع ةعرسلا لماع
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 غلبأ ذإ هسفن تقولا ىف لتاقلاو «ثلاثلا أطخلا وه اذه ناكو ةيرجشلا قطانملا ىف ودعلا

 .ودعلا ىلع ءاضقلا مت هنأب ةمهلا ذيفنتب ةفلكملا ةوقلا دئاق

 تابابد ةبيتك براقت ٠١/ ٠١ موی حابص یربوکلا سأر ىف ودعلا ةوق تناكدقل
 تاوق ىأ اهمامآ نكي ل هنأل ؛تقؤملا حاجنلا نم تنكمت ةوقلا هذهو .تالظم ةبيتكو
 اك كانهو انه ةرشتنملا خيراوصلا طئاح بئاتك ىلإ ةفاضإلاب تادحولا تارخؤم ىوس

 اهعفد بجاولا ةميلسلا تاوقلاب نكت مل ودعلا عم لماعتلل تصصخ ىتلا تاوقلا نأ
 هذه تناك ولو ودعلا راشتنا فاقيإ ىف تلشف دقف اذل ؛هريمدتو اًبرغ ودعلا فاقیال

 ودعلا ىلع ءاضقلا نم تنكمتل اًعونو اًمجح ودعلا عم بسانتت ثيحب ةوقلا نم تاوقلا

 فعضلا نم ناك هنإف برغلا ىف ىربوكلا سأر ىلع هئاليتسا مغر ودعلا نأ عقاولاو

 ىدنج ۲۰۰-۳۰۰ وحنو ريزنج فصن ةبرعو ةبابد 4۰ ىلع دزت مل ابرغ هتوقف ناکمب
 سأر ودعلا لتحا ىربوكلا سأر تيبثت ىف هنم ةبغرو فعضلا اذه ءازإو نييلظم

 ىلا راوسرفيدلا راطم نم اًدتمم مك" ىلع هعاستا دزي ل يذلاو اًبرغ ددحلا ىربوكلا
 تاوقلا نأ ودعلا نقيأ امدنع .مك ١ ىدعتي ال قمعبو مک ۳ وحنب مویبارس ةيرق بونج

 تماق «برغلا هاجتا ىف هتبابد ضعبب ۱۲۰۰ تعس مدقت اهجاردأ تداع دق همجاهملا

 ودعلا عقوقتي نأ یرورضلا نم ناكو رئاسخلا ضعب هب تلزنأو هتمجاهمب ةيوجلا تاوقلا

 ضعبب برستو ودعلا جرخ دقف «سکعلا وه ثدح ام نأ الإ راجشألا نيب هناكم ىف
 راوسرفيدلا راطم برغ عقت تناك «خيراوص ةبيتك لوأ فصقب ماقو برغلا هاجت هتابابد

 خيراوصلا طئاح عمو ودعلل ىضرأ لماعت لوأ أدب ةظحللا هذه فو اًبيرقت مك ٤ وحنب
 لواحي مل هنإف تادعملا ضعب ريمدتو ةبيتكلا هذه تاكسإ نم نكمتو ودعلا نأ مغرو

 نع ثحبأو ئبتخا برهأ - برضأ - بيرغ بولسأ عابتا ىلإ أجل ناو اهمجاهي نأ
 ودعلا بقارن نأ انل دب ال ناك كلذ ءازإو بولسألا سفن اهعم مدختساو ىرخأ ةيرق

 ام ىلإ ةفاضإلاب كلذ ىف نوع ريخ ةينويزفلتلاو ةيرصبلا انلئاسول ناك العفو هتاكرحتو
 ال ثيحب ودعلا بولسأ عم قفتي ديدج بولسأ دوجو ةرورض نم فقوملا همزلتسا

 عضو عم هتابابد ةيعفدمب اهفصقیو ىرخأ خيراوص ةبيتك نأ ئجافي نأ نم نكمتي
 بولسألا اندجو العف ءرابتعالا ىف عاطقلا كلذ ىف قرشلا ىف تاوقلا ةياقو ىلإ ةجاحلا
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 ىتلا ةيبارتلا رتاوسلا فلخو ةيرجشلا ةقطنملا ف ىرخأ ةرم عقوقت ودعلا نأ الإ بسانملا

 .موجهلا تاريضحت ءافخإل لبق نم اهتماقأ دق انتاوق تناك

 ىف لمعلا ىلإ ههاجتاو ىلاتقلا هبولسآ ريوطتو اًبونجو الامش ودعلا راشتنا ءوض ىف
 تاوقلا تماق ناكم ىلإ ناكم نم ةعرسب هكرحتو تابابد 5-٠١ ةريغص تاعومج

 ريمدت ةمهم تددحت امك «رتبكويلهلا تارئاطلا مادختساب هديدحتو هنع ثحبلاب ةيوجلا

 كلذ ىف ىناديملا ىناثلا شيجلا طايتحا ىكيناكيم ةاشم ۲۳ ةقرفلا ىلإ برغلا ىف ودعلا

 قرشلا نيب ابتادحو دجاوتتو ىكيناكيم ءاولو عردم ءاول نم ةنوكم تناكو تقولا
 مغر ةيضرألا رداصلا نم ءاوس برستملا ودعلا نع تامولعملا ءوض ىو برغلاو

 ةرثكأب ١1٠١ تعس نم اًرابتعا ةيوجلا تاوقلا تماق «ةيوجلا تاوقلا وأ اهيراضت

 .حيحصلا مادختسالا ةيوجلا تاوقلا مدختسا بولسا عم یشامتی ال لاوحألا

 الإ هيف كش ال ام اذه ءودعلا تاوق ىف رئاسخ ىلإ مخضلا دوهجلا اذه ىدأ دقل

 نم قيفي دكي ملف ةرمتسم لازت ال تناك ىربوكلا سأر عيسوتلو ودعلا تالواحم نأ

 ةيرجشلا قطانملا جراخ كرحتلا وه لضفألا نأ هل أدب ىتح ةيوجلا تاوقلا تابرض

 كلذ قيقحتلو كانهو انه ةرشتنلا رفحلاو ضرألا ةعيبط الغتسم ضرألا ىف راثتسالاو .

 برغلا هاجتا ىف كلذو ةبابد ۲۰ وحنب ردقت ةوقب مويبارس ةيرق هاجتا ىف همدقتو ودعلا أدب

 ةيمامالا خيراوصلا بئاتك ىدحإ هاجت هتابابدو هتيعفدم نارين هجوي نأ ىلإ ودعلاب ادح

 ودعلا تابابد نارين ىلع بلغتلل هانددح ىذلا انبولسأل ناك نكلو دعب نم ىرخألا

 فقوت ىتح ۱۰/۱۲ موي ءوض رخآ تأي لو ةفيفط رئاسخب - الإ اهتباصإ مدع ىف رثأو

 .ةيرجشلا ةقطنملا لخاد ىبتخيل ىربوكلا سأرل هجاردأ داعو اًمامت ودعلا طاشن

 تامولعلا لك عم ىفانتي هنأ ذإ ةعقوتم ريغ هأجافم تفلسأ اى اًبرغ ودعلا مدقتل ناك "

 .ةيلك هريمدتب ةيوجلا انتاوق تماق وأ هعم لماعتلا ىراجو رصاحم ودعلا نأب انل ةغلبملا

 ناكو «هنیمأت ىلع لمعلاو ىربوكلا سأر عيسوتب تاعاس عبرأ لالخو ودعلا ماق دقل

 .هنم ذافنلاب هل حمسي الو هيف هراصح متي نأ بجاولا نم

 بو



 عيسوتو اًبرغ برستلاو ابهیطخت نم ودعلا عنم بجي نايعافد ناطخ كانه ناك دقل
 ىف ةانقلا نع دعبي ىذلا ىئاملا عناملا كلذ سيوسلا ةعرت طخ وه ایضوآ ىربوكلا سأر

 قيرط راوجب دتمملا یبارتلا رتاسلا كلذ وه اههيناثو «مك ١ وحنب ىربوكلا سأر ةقطنم
 زايتجا نم نكمت دق ودعلا ناك ولو ناطلس ىبأ ىلإ مويبارس نم سيوسلا ةيليعامسإلا
 بجاولا نم ناك ربوتكأ ۱۲/۱۵ ةليل روبع لالخ ةدودحلا رصانع ضعبب لوالا

 اهيلإ دانتسالا نكمي ىتلا ةيضرألا تائيحلا مدعنت كلذ دعب هنأل ؛یناثلا طخلاب كسمتلا

 ودعلا ىلع ءاضقلا ةطخ نكلو ءاّيناث هريمدت مث ءالوأ ودعلا راصحل یعافد طخ نيوكتل

 .لشفلا اهريصم ناكف ىموجم لا عباطلا تذختا

 ىربوكلا سأر تيبثت ىلع لمعي ودعلا

 ١١ ةقرفلا بنج ىلع موجملا نأ دكؤت تامولعم تلصو ۱۰/۱۲ موي ءاسم ىف

 ىف موقت ةيكيتاكيملا ةاشملاو ةقعاصلا تاوق نأو هفاقيإو هدص نكمأ دق قرشلا ىف 2

 ةربحبلا لحاسو راوسرفیدلا ىف باحسنالا لواحي یذلا ودعلا ىلع طغضلاب برغلا

 ىف هعوقو ضرخب باحسنالا نم هعنم هيلع اهطغض ىف انتاوق لواحتو یربکلا ةرلا
 لجني أدب برغلا ىف فقولا نأب ؤبنتلاو ةقثلا ةدايز ىلإ تامولعلا هذه تدآ .رسالا

 طئاح ىلإ ةبسنلاب اًئيش ىنعي ال خيراوص نيتبيتك دض مويلا ودعلا هب ماق ام نأو انح اصل

 .اًمامت فقولا ةداعتسا نكمي تادعلاو تادحولاب ةروانلاف خيراوصلا

 ىف ةيوجلا ةبقارلا ظقن تغلبأ ١7/1١7 ةليل فصتنم ةبارقف اليوط ةقثلا هذه ثبلت مل

 نهذلا ىلإ زفق انهو برغلل قرشلا نم ودعلا تابابدل ديدج روبع نع مويبارس ةقطنم
 ىلع درلل ةلازغلا هتطخ ذيفنت وأ خيراوصلا طئاح له ديدجلا روبعلا نم ودعلا ىغبي اذام

 .ربوتكأ برح تقبس ىتلا تاونسلل ةدوع نم دب ال كلذ

 ةيلمعلا كلتل اهركف ناكو .ةيموجه ةيلمعل دعت ةيليئارسإلا ةدايقلا تناك دقل .
 : ىتآلا ف صلختي

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىلإ ةلماش ةيوج ةبرض هيجوتب ةيليئارسإلا ةيوححا تاوقلا موقت

 رئاسخ ربكأ ثادحإ دصقب ةمهملا ةيركسعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ضارغألا ىلإ هجوت
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 دض ةيموجه ةيلمعب مايقلا وأ ليئارسإل ةبسانملا طورشلا لوبق ىلع اهرابجإل كلذو اهب

 لوصحلل كلذو ندرألاو ايروس ىف تاهبجلا ىقاب تيبثت ىلع ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 ناكو ءاًعقوت تالاتحالا رثكأ وه ىناثلا لامتحالا ناك دقل.ةبسانم لا طورشلا سفن ىلع

 :ةيتآلا فادهألا قيقحت ىلع هئارو نم ودعلا فدهب

 .ةحلسملا تاوقلا ريمدت -أ

 هذه قيقحتلو اتلدلا قرش ىف ةمهملا ضارغألا ضعبو ةرهاقلا ىلع ءاليتسالا -ب

 دعبو هتاوق عيمجت مايأ ةعبسب موجه لا موي لبق ودعلا أدبي نأ رظتنملا نم ناك ةركفلا

 زكارم ىوجلا عافدلا تادحو دض ةزكرم ةيوج تامجبب موقي كلذ نم یهتنی نأ

 ربكأ ثادحإ ضرغب ةيربلا تاوقلل ىسيئرلا عيمجتلا .تالصاولا دقع «ةدايقلا

 ربكأ ثادحإل ةزكرم ةيوج ةبرضب ودعلا موقي موجهلل قباسلا مويلا ىف اهب رثاسخ
 لالتحال اليل ىوجلا راربإلا تاوق عفد عم قمعلا ىف ةيويح لا ضارغألا دض رئاسخ

 لك ىف كلذو ةيعفدملا نارين راتس تحت ةانقلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ىرابكلا سوءر

 .طشلاو راوسرفيدلا «ةيليعامسإلا «نادرفا «ةرطنقلا نم

 راتس تحت (ةقرف) هتايلمع تاعومجم عفدب ودعلا موقي موجه لا موي ءوض لوأ ىف

 ىعافدلا قاطنلا قارتخا ضرغب ىوجلا راربالا عم نواعتلابو ةيعفدملاو ناريطلا

 طلا ىلإ لوصولاو مايأ ةثالث لالخ ةرشابملا ةمهملا قيقحتو ةانقلا برغ ةيرصملا تاوقلل

 ةيجيتارتسالا هتايطايتحا عفدب ودعلا موقي كلذ دعب دبيوع لبج -ریوص وبأ «ةيحلاصلا
 ةيوجلا هتاوق عم نواعتلاب اتلدلاو ةرهاقلا هاجت مدقتلل هحاجن الغتسم ءانيس طسو نم

 .ةرهاقلا فراشم ىلإ لوصولا ضرغب

 اهضرغ نأ دجن ليصافت ىف لوخدلا نود ةيليئارسإلا ةدايقلا ركف ىف رظنلا انعمأ ولو

 رواحلا برقأ اتسرد اذاو ةرهاقلا فراشم ىلإ لوصولا وه حاجتلا ةلاح ىف یئاهنلا

 ةرهاقلا - راوسرفیدلا روح وأ ةرهاقلا -ةفولشلا روح امإ اهنأ دجن ةرهاقلل ةانقلا نم

 ىدؤت الو ةيئام عناوم ىأ اهضرتعتال اأ دجن ةرهاقلل رواحلا هذه برق ىلع ةوالعف

 روحلا دجن نیروحلا نيب انراق اذإو اهیف ريرم لاتق ىف طروتلاو اتلدلا ىف لوح دلا ىلإ
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 و ودعلل نكمي ىتلا قياضملاو ةمكاحلا تائيهلا نم ريثك ةفنتكت ةرهاقلا - ةفولشلا لوألا

 روح نم اًمامت سكعلا ىلع كلذو اهنع عافدلا ىلوتت ةمواقم ةيأ ىلع بلغتلا وأ اهزایتجا
 لمعل ةيلاثمو اًمامت ةحوتفم ةانقلا برغ هضرأ ةعيبط ربتعت ىذلا ةرهاقلا -راوسرفیدلا
 ىعافد عقوم لالتحا عفادملل رسيت ةيوق ةيعيبط تائيه نأ هيلع دجوت الو تاعردلا

 ۱ .هیلع یوق

 بئاتک ضعب ريمدت ىف ودعلا رکف عم فانتي ودعلل ديدجلا روبعلا نأ حضتی قبس ام
 ةدحاو ةزفق ىفو روبعلا ىلإ فدهي كلذ ىف نوراش لارنجلا ركف ناك دقل .خيراوصلا

 .هيغبي ناك ام قّمح دقو .برغلل اهدعب دوعي خيراوص بئاتك ةدع ريمدتب موقي ةعيرس
 تادحو ريثأت نع اًديعب ةيرحب هيف لمعت ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل الاجم دجوأو

 كسمتلا ىف ۰ /۱۲ موی نوراش لارنجلا حاجن نإ لوقلا نکمی كلذ ىلعو .خیراوصلا

 تاوقروبعب بلاط اذلو ديزملا ف رکفو امامت هرکسأو هسأرب حاطأ یربوکلا سأرب

 1 .هيلإ ةديدج

 سأر ىلإ دوعي ةيرح ىف لمعي ۱۷ /۱۲ ةليل لالخ ودعلا كرت مدع بجاولا نم ناك

 یضم دقو بجاولا ناك لب برغلل ةديدج تاوق روبع نمؤيو هيف عبقيو یربوکلا
 هريمدت ىلع اًيمصتو اًصرح رثكأ نوكن نأ «هتني مل اًبرغ ودعلا عم لاتقلاو ليوط راجن
 ةكرعملا رثأتت ال ىتح رثكألا ىلع ٠١ /۱۷ موي وأ ربوتكأ 17/17 ةليل لالخ امأ ةعرسب
 سر ىف ودعلا عبق دقو ىرورضلا ىف ناك ودعلا ديل ةلماك ةأدابملا لقتنتو اًبرغو اقرش
 هسفن تقولا ىف ىنبن نأو ةصاخلا تاوقلا ةفرعمب ميحج ىلإ هليل ليحن نأ ىربوكلا
 ىف عرسن نأو لالخ ماغلأ لوقح ىلع دمتعي ةمهملا تاهاجتالا ىف اًيعافد اًماظن ةعرسبو
 ءاضقلل ةيوق ةداضم ةبرض دادعإ عم هتيبثت ىلع لمعنو ودعلا ةهجاوم ىف تاوقلا دشح
 ربوتكأ ١7/١17 ةليل لالخ ودعلا فقوم ناك دقل ٠١. /۱۷ موي حابص اًيئاهن هيلع

 فالخ رئاخذلا ىلإ ةسام ةجاح ىف هتاوقو دوقو ىلإ ةجاح ىف تناك هتابابدف ءاججرح
 لسرأف فقوملا كلذ ىلع بلغتلا ودعلا لواح دقل «یرخالا ةشاعإلا داول اهتجاح
 تررقو ةشاعإلا فانصأ فلتخو دوقولاب هتاوق دادمإل رتبكو يللا تارئاط نم ديدعلا
 ةليللا - هذه لالخ انكمت دقل «داصرلاب تادحولا هل تفقوو دادمإ ىأب هل حمسن الأ
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 رئاسخلا هذه ءازإ ودعلا لعج ام ةدكؤم تارئاط ۷ اهنم رتبكو يله تارئاط 4 ريمدت نم

 .تارئاطلاب هتاوق دادمإ نع فقوتلا ررقي ةظهابلا

 ةميسج ةرطاخم رتعی ركذلا فلاسلا فقوملا ءوض ىف برغلل ةديدج تاوق روبع نإ

 ةقرف ريغ كانهف اًقرش ةرفوتم ةريبك تاوق ودعلا یدل ناك دقل .اهادم فرعی الو

 تاوقلا ضعبو یکیناکیم ةاشم ءاولو عردم نيءاول نم نوكتت ىتلاو «نوراش لارنجلا

 دجوت ةدودحم رصانع الإ نآلا ىتح برغلل اهنم ربعي ل ىتلاو .تالظلا نم ةصاخلا

 قرش ىربكلا ةرملا تاريحبلا قرش ةعمجتمو اهتقباس لئامتو نيريب لارنجلا ةقرف اضيأ

 ردقلاب تاوقلا رفاوتو روبعلا ةصرف رفوت مغر ودعلا مجحأ اذال نکلو .ةينيصلا ةعرزملا
 عماطم ءارو ىرجلا نع تعدا اك ةيليئارسإلا ةدايقلا تمجحأ له .هركذ انفلسأ ىذلا

 .ىرخأ لماوع كانه نأ مأ هئارآو - نوراش لارنجلا

 رورغ ءارو ايرج تناك_تحضوأ امك ءاهتاذ دح ىف_اهلك ةيلمعلا نأ عقاولا
 اًرظن - روبعلا ةيلمع ىلع ةيليئارسإلا ةدايقلا قفاوت م اذلو نوراش لارنجلل ىصخش

 ةقفاوملا مدع مغر نآلا عقاولا نأ الإ .برح لا ضارغا نم ضرغ ىأ ىلإ ىدؤت ال األ

 . ةانقلا قرش ةاشم ١5 ةقرفلل نميألا بنجلا عفد نم تنكمت ةيليئارسإلا تاوقلا نأ وه

 رئاسخ قاحلإو راشتنالا نم تاوقلا تنكمت مث ءبرغلل ةدودحم تاوقب روبعلا مث نمو

 ىف تاوقلا نم ةمخض تايطايتحا ةيليئارسإلا ةدايقلا ىدلو ةانقلا برغ تادحولاب

 ۸ اذاملف نيتلماك نيتعردم نيتقرف وحن غلبت ىربوكلا سأر ةقطنم نم هبرقم ىلع قرشلا
 اهطورش ءالمإ ىف ميدقلا اهملح قیقحتل اًمامت لثام اهمامآ حاجنلاو برغلل اهتاوقب عفدت
 : اهزاربإ بجي لماوع ةدع كانه كلذ حيضوتلو ملحت تناك امک

 ` برحلا نم ضرغلا

 ةلتحملا ضرألا ريرحت وه برحلاب رصم هلجأ نم تماق ىذلا ىسايسلا ضرغلا نإ
 وه ةيرصملا ةحلسلا تاوقلل ىركسعلا ضرغلا حبصأ كلذ ءوض ىلعو ۱۹۲۷ ماع

 تاوقلل ىسيئرلا عيمجتلا اهيف رمدتو سيوسلا ةانق اهيف محتقت ةيموجه ةيلمعب مايقلا

 ليئارسإ امآ - ةيموجما ةيلمعلل تعضو یتلا لحارملل اقفو كلذو ءانيس ىف ةيليئارسإلا

= 



 ضرألل اهالتحا رارمتسا وه اًرارم هنع تنلعأ ىذلاو ىسايسلا اهضرغ ناك دقف

 وهو الأ اًعينم اًيعافد طخ ىنبت نأ اهيلع ناك كلذل اًعبتو ۱۹۱۷ برح بقع ةلتحلا

 ىو .سيوسلا ةانق وهو خيراتلا هفرع عنام ربكأ ىلع زكترا ىذلا طخلا كلذ فيلراب طخ

 ةانق ماحتقا ىف اهحاجنو ةيموجملا اهتايلمعب ةيرصملا تاوقلا مايقو نيضرغلا الك ءوض
 كراعم ىف ءاقتلالا مث ءاهميعدتو ةانقلا قرش یرابکلا سوءر ىلع اهئاليتساو سيوسلا

 ودعلا تابابد نم ديدعلا ريمدتو اهتميزهو ةيكيتكتلا ودعلا تايطايتحا عم ةيمداصت

 تغلب ىتلا اهرئاسخ ءارج نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاب تلح ىتلا ةثراكلل ةفاضإلاب
 ةرئاط ۲۰ وحنو رتبكويلهو ةلتاقم ةفذاق نيب ةدكؤم ةرئاط ۱۹۰ وحن ۱۰/۱۵ موي ىتح

 .؟ هذاختا ةيليئارسإلا ةدايقلا ىلع ىغبني ناك اذام ةدكؤم ريغ رتبكو يلهو ةلتاقم ةفذاق نيب

 ىلع لمعلا كلذ ىنعيو ىركسعلاو ىسايسلا ضرغلا ىلع ةظفاحملا بجاولا نم ناك
 ٠١ /5 موي لبق هيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ةداعإو قرشلا ىف ةيرصلا تاوقلا ةميزه

 ىف ىركسعلا صرغلا ىلع ظافحلا ةرورض ىلع صني ىذلا ىركسعلا ملعلا وه اذه
 ةدايقلا ىلع ناك كلذ ليبس ىو هقيقحتل تاقاطلاو دوهجلا عيمج دشحو تاقوألا عيمج

 ىلع اهرابجاو ةيرصملا تاوقلا ةميزط قرشلا ىف داضملا اهموجهب موقت نأ ةيليئارسإلا
 ىلع رثؤي ال هتوق تناك ايا برغلا ىلإ روبعلا ىف ودعلا حاجن نإ .قرشلا نم باحسنالا
 ىرابكلا سوءر ىف ةدوجولا تاوقلا فقوم ىلع رثؤي الو قرشلا ىف رئادلا لاتقلا ريس
 اهاتق ىف تنكمتو ةيكيناكيمو ةعردمو ةاشم قرف ةدع تقولا كلذ ىف تغلب تناك یتلاو

 اهتلتحا ىتلا ىضارألا نع اهتحزحز لعج ام ةديدعلا ةداضملا ودعلا تایجه ميطحت نم

 .لايخلا ىلإ برقأ وه ةبوعصلا غلاب ارم
 ةرئادلا ةكرعملا لكش

 بورحلا لالخ اهلقصو اهباستكا مت ةفلتخملا هتايوتسمب لاتقلا نفل ئدابم كانه
 ابو فقوملا بساني ىذلا لاتقلا هجوب فرط لك موقي نأ ىضقت یدابلا كلتو ةقباسلا

 ةحلسملا تاوقلا نأ دجن رودي ناك ام عم كلذ انقبط ولو برحلا نم ضرغلا ققحي

 مدقتلا وه ريوطتلا ىنعمو ۱۰ ١4/ موي اًقرش موجه ا ريوطتب ةمئاق تناك ةيرصملا
 طوطح ىلإ تاوقلاب لوصولاو اهريمدتو ةيسيئرلا ودعلا تاوقب ءافتلالاو مامألا ىلإ

AS 



 ىو دعب ايف تايلمعلل قالطنا طقنك اهمادختسال اًديهمت ةنمآ ةيجيتارتساو ةيكيتكت

 موجها فاقيإ وه نوكت نأ ىغبني امك ةيليئارسإلا تاوقلا ةمهم نأ دجن كلذ ءوض

 موجب مايقلل ةيليئارسإلا تاوقلل فورظلا لضفأ قلخو هريمدت مث - الوأ ىرصملا

 فلخلل اهعاجرإو ةحلسملا ةيرصملا تاوقلا ةميزه ةيوبعتلا تايطايتحالاب ىوق داضم
 كلذ كلذ مت لهف ةكرعملا هيلع ريست نأ بجي ناك ىذلا ىركسعلا قطنملا وه اذه

 نكمتت مل نكلو «یرصلا عردملا موجشا فاقيإ نم ةيليئارسإلا تاوقلا تنكمت دقل
 رئاسخلا ضعب هتدقفأ ةيوق ةداضم تامجه ةدعب تماق هريمدت ليبس ىفو هريمدت نم

 عاطق ىف انتاوق ىلع ودعلل ىددعلا قوفتلل ارظن نكلو «ةحداف رئاسخ یه تدبكتو

 ىدأ ام ةقرفلا تاءاول دحأ ىلع طغضلاو حاجنلا نم ودعلا نكمت طقف ةاشم ١7 ةقرفلا

 جابت يرد الو دقت EE EE دعب الجل كادوا لإ

 نميألا بناحا ىف دوجوملا ةاشم ١5 ءاوللا دادترا بقع ةانقلا ىلإ لوصولا ىف ودعلا

 بسانملا فرظلا ةئيبت وه بجاولا نإ لب برغلا ىلإ روبعلا ةرورض ةاشم 17 ةقرفلل

 عوضوم نإ .برحلا نم ضرغلا قيقحتل لاتقلا ةهجاوم ىلع لماش موجبب مايقلل
 نكمم رم یعافدلا عقوملل ودعلا قارتخا نأ امك هب مل سم رمأ عافدلا ىف تاوقلا دادترا

 عافدلا نايك زبي قالطنا ىلإ قارتخالا - لوحتي نأ وه هب ملسملا ريغ نكلو «هب ملسمو
 قارتخاو ودعلا نكي ملةاشم ٠١ ءاوللا مامأو ودعلا هب ماق امو ودعلا ىكف ىف هب ىقليو

 قارتخا كانه سيلف اذإ - لامشلا هاجتا یف فلخلل هعاجرإ نم نكمت طقف ءاوللا عقوم

 ةانقلا روبعب ةشامكلل رسيألا كفلا ةماقإ روصتو قالطنأ ىلإ هليوحتل ىعافدلا عقوملل

 ةميلس شيجلا رباعم لازت الو ىناديملا ىناثلا شيجلا تاليكشت فلخ دجاوتلاو برغلل
 ةيليعاسإلا ىف تاعاطقلا ىقاب ىف اهنأ الإ ودعلا روبع عاطق ىف تدده دق تناك نإو

 .رباعلا هذه لالخ نم اهتاجایتحا لكب تاوقلا ةيبلت نكميؤ ةميلس ةرطنقلاو نادرفلاو

 تاوقلا فقوم

 نيتقرف اهنم ودعلا دشح اًبيرقت 7 قرف عبرأ ةانقلا قرش ةيكيتكتلا ةقطنلا ىف ودعلل ناك

 O ا يارا ی ل تارت رت طلو

 شیخا ةهجاوم تيبئتب تيري ماكو قرف ثالث ني برقي ام ارم ی ءاولب ىنادبلا توت
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 برغلا ىف ةيرصملا ةحلسملا تاوقلل ناكو قرف 5 نم برقي ام ةهجاوم ىف نيءاولب ىناثلا

 نم بئاتك ةدع اول ادع ىكيناكيم هاشم ۲۳ ةقرفلا كانهف تاوقلا نم لئاه دشح

 لهف «برغلا ىف كلذ لك .ةعردملا ةعبارلا ةقرفلا نم عردم ءاول .تالظملاو ةقعاصلا

 تاوقلا نأ انضرف ولف .برغلل روبعلاب ودعلا فزاجي نأ ةروصلا هذبب فقوملاو لقعي

 تاوقلا تماقو لاتقلا هجوأ نم هجوك عافدلا ةذختم هفاقيإ نم تنكمت برغلا ىف ىتلا

 موجه لا فانئتساب ودعلا نم ةليزه تاوق ىوس اهمامأ دجوي الو قرشلا ىف ةدوجوملا
 .ةبستكملا ضرألا نم ديزم قيقحتو حاجنلا نم تنكمتل

 ۱ یرادالا فقولا

 دقف ةياغلل ازاتم قرشلا ىف ةيرصلا ةحلسملا تاوقلل یرادالا فقولا ناك دقل

 ةيوجلا تاوقلا ناكمإ مدعو ءاهتماقأ یتلا ةديدعلا یرابکلا لالخ نم تاوقلا تنكمت

 ىحاونلا نم ريثكلا سيدكت نم تالوقلا وأ رباعملا دض اًيئاهبن لخدتلا ةيليئارسإلا

 امل رسی اهفقوم نإ لوقلا نكمي كلذ ءوض ىو رثاخذلا ةصاخو امل ةمزاللا ةيرادإلا

 ةماقإ نم نكمتي مل برغلل هروبع ةلواحم ىف ودعلا نيب ةديدع مايأل لاتقلا ىف اهرارمتسا

 رتبکو یلما تارئاطلاب ىوجلا دادمإلا ىلا ألو هتاجايتحا سيدكت هل رسيت ىرابك ىأ

 تاوق فقوم ءاس فقولا كلذ ءازإو .ا ما اهبترمدف داصرلاب اش انخراوص تناكو

 عافدلا ةذختم راهنلا لالخ تعبق اهنإ لب ۰۱۰ /۱۷ موي برغلا ىف ةدودحلا ودعلا

 ةرلا تاريحبلا ربع اهدادمإب مایقلا ىلإ هأجلأ امم - اليل اهدادمإ ىلع ودعلا ةردق مدعل

 تناك امهم نكلو «ىلوالا حابصلا تاعاس ىف ةريغصلا تاشنللا ضعب ةطساوب ىربكلا

 ودعلا روبع ةمالس ىلع مكحلا نكمي تارابتعالا كلت لك مامأ «ةلماك ريغ ىهف اهتاقاط

 «ةرغثلا ةيادب یه هذه رظتنلا هحاجن ىدمو ةرئادلا ةكرعملل هتيمهأ ینمو برغلل

 هذه لك ءوض ىف سيوسلا هاجت ةعساو فافتلا ةكرح ىلإ دعب ىرنس امك تروطت ىتلاو
 الو اهاودجب ۱۰ /۱۷ موی الو ٠١ موی لالخ ةيليئارسإلا ةدايقلا عنتقت مل تالامتحالا

 ىلع ةعمجتمو ةريثك یهو ةيفاكلا تاوقلاب اهدادم] لواح مل اذلو حاجنلا ىلع اهتردقب
 ضعب نأ الإ اهح اص ىف سیل هلك فقولاف ءدسألا مف ىف اهب یقلت نأ نم افوخ اهنم ةبرقم

 «ىلودلا ىسايسلا طاشنلا ىلإ ةفاضإلاب ةرغثلا ىلع ءاضقلا ةيلمع تبحاص ىتلا ءاطخألا

 نع



 اناك لاتقلا فقو ضرغب اهنم ىناثلا عوبسألا لالخ هتمق غلبو برحلا عم أدب ىذلاو

 ۱۰/۲۰ موي ةريبك تاوق روبعب ةفزاجلا ىلإ ليئارسإ اعفد نيذللا نييساسألا نيلماعلا

 رخآو تقو نيب عقوتلا رانلا قالطإ فقو لوبق ضرغب الإ كلذ نكي لو كلذ دعب امو

 .ةوقلا فقوم نم

 لاتقلا ضفري ودعلا

 نم داز ىذلا لؤافتلا كلذ لؤافتلا نم اًريثك هتايط نيب ۱۰/۱۷ موي لمح دقل

 ملف نمثلا ناك اهم ةرسيتملا لئاسولا لكب ةسارشبو ودعلا عم لاتقلا ىلع رارصإلا

 ینادیلا ىناثلا شيجلا ةدايق نم ةدراولا تامولعملا نم انل دكأت ىتح حابصلا عزبي دكي

 ىكيناكيم ةاشم ١١5 ءاوللا لا تردص رماوألا نأو راوسرفيدلا ىف رصاحم ودعلا نأ

 لواح دقل .هريمدتو ودعلا راصحب ةقعاص ةبيتك هنواعت ىكيناكيم ةاشم ۲۳ ةقرفلا نم

 تاوقلا هل تدصتف - قباسلا مويلا ىف لعف اك ٠١ /۱۷ موي حابص اًبرغ راشتنالا ودعلا

 بحسناو ةمالسلا رثآ ودعلا - نأ الإ ةيوجلا تاوقلا اهنواعت هتمجاهمب ةفلكملا ةيربلا

 هالمأ ديدج أطخ ىف عقت انهو یربوکلا - سأر ىلإ اًدئاع ةكرعملا نم ۱۰۰۰ تعس
 ةدايقلا تدبأ دقل فقوملل ئطاخ ريدقت ىلع ىنب دق ناك ناو فلصلاو وهزلا لماع

 لوصالا نع داعتبالاو ىرسأك ءايحإ ودعلا تاوق ىلع ضبقلا ىف اهتبغر ةلوئسملا
 نمف ودعلا امأ انتافرصت تأدب كلذ ءازإو ودعلا ريمدت وهو ىركسعلا نفلل ةيركسعلا
 اًقفوو ۱۰/۱۲ موي لعف اك تادحولا دض لامعآ ىأب وأ تاكرحت ىأب مقي مل ةبناج

 ىف یدنع لامآلا ترشتنا ىركسعلا هفقوم ءوسو هراصحب تدرو ىتلا تامولعملل

 ةداعتسا تررق العفو .برغلل ودعلا روبع لبق هيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ةدوع ناكمإ

 اهل رسیتت یتلا بئاتكلا ىلإ ةبسنلاب كلذو اهعقاوم ىف خيراوصلا بئاتك ضعب فقوم
 نييرخآ نيتبيتكب ۱۰/۱ موي رارضأ اهتقحل ىتلا بئاتكلا لادبتسا ررقت اک تادعم

 شيجلا ةدايق تدكأ ۱۰/۱۷ موي ۱۵۲۰ تعس ىفو -۱۰/۱۷ مويانل امهلاسرإ ررقت

 هيلع ءاضقلا متيس هنأو ةقعاصلا رصانع ةطساوب اًمامت رصاحم ودعلا نأ انل ىناديملا ىناثلا

 اهنأ ميس الو ةديدجلا تادحولاب ةفزاجملا مدع ىلا انعفد ام ۱۰/۱۸ موي ءوض لوأ ىف

 ىؤراذلو خيراوصلا طئاح بئاتك بيردت ىوتسم ىف تسيلو ةيلاتق ةربخ ايدل سيل

 بعود



 ۱۰۰ عافترا ىلع ءاوس ةانقلا ىلع ةرغئلا لفقت نأ اهنم اهنكمي ةرخأتم عقاول اههلالتحا
 .كلذ نم رثكأ وأ رتم

 ىكيناكيم ةاشم ١١7 ءاوللا نم ةنوكم هرصاحتو ودعلا هجاوت ىتلا انتاوق تناك دقل
 ىلع ةدتمملا ةقطنلا حسمب فلك تالظم ءاول ىلإ ةفاضإلاب اذه ةقعاص ةبيتكب معدم

 كابتشالاو ودعلا راصحل ةيفاك ةريبك تاوق ىوارحصلا سيوسلا - ةيليعاسإلا قيرط
 ىأ تابابد فصنو ةبيتك نم برقي ام هيدل ناك ودعلاف «هريمدتل ةيفاك ريغ اهنكلو «هعم
 هماما ةدوجولا انتاوق ىلع تابابدلا ىف قوفتلا هيدل ودعلا نأ ىأ ؛ةبابد ۸۰ نم برقی ام

 تعس نم اًرابتعا تركذ امك ىربوكلا سأر ىف ودعلا عبق قوفتلا اذه مغرو برغلا ىف
 .اعجار كلذ نكي ملو ٠ /۱۷ موي ۰

 :ةيتآلا بابسألل الإ

 حاجن ىف اهتقث مدعل ةريبك تاوقل ديدج روبع ىلع ةيليئارسإلا ةدايقلا قيدصت مدع-أ

 .اهيدل تاوقلا رفوت مغر ةيلمعلا

 ءاوس كلذ ةلقرعل اهتاجايتحاب برغلاب ةدوجوملا تاوقلا دادمإ ىلع ةردقلا مدع -ب

 دادمإلل ودعلا تالواح لك ترمد ىتلا وج /ضرأ خیراوصلا وأ ةيعفدملاب

 رتيكويلطا تارئاط ةطساوب

 لاش قرشلا ىف هناكم نم ىكيناكيم هاشم ۲۳ ةقرفلا نم عردم ۲۳ ءاوللا كرحت -ج
 عالطتسالا تارئاط ةطساوب كلذ دصرو ةرغثلا هاجتا ىف برغلا ىلإ ةيليعامسإلا

 .ودعلل

 یتح برغلا ىف خیراوصلا تادحو عم لماعتلا ىف هتمهم قیقحت ىف ودعلا حاجن مدع -د

 ةانقلا برغ وأ قرش ءاوس هيف لوجتو لوصت ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل وجلا ولخي
 تاوقلل ةياقولا رفوي ةمهملا سفنب موقي رخآ اًددع كانه ناف نيتبيتك ةباصإ مغرو

  .ابرغو اقرش

 ىف رکفی ودعلا ناك دقل - برغلا ىف هدوجو ىلع ةريبك الامآ قلعي ودعلا ناك دقل
 یرصلا موجها فقوي نأ هنکمی یتح ۱۰/۱۰ موی ذنم خیراوصلا طئاح دض ام لمع

 تب ۳۱۵ -



 ىرب دوجو هل حبصآو بجاولا اذه ىف تاشف دق ةيوجلا هتاوق تناك الو ةانقلا قرش

 ناودعلا ريدقت ناكو «خیراوصلا بئاتك فصقل ةحناس صرفلا نأ دجو برغلا ىف

 هل ىلختو ةكرعملا هل كرتتس تابابدلا ةيعفدمب اهفصق درجمب خيراوصلا تادحو

 یهو ةيوجلا هتاوق ةمحر تحت قرشلا ىف انتاوق حبصتو اًمامت فقوملا ريغتي انهو ضرألا

 فنعب اهمادختسا ىف أ.ابي مث نمو ةدوهعم ريغ ةعرسب اهرئاسخ ضاوعتسا ىف تأدب دق

 /ضرأ خيراوصلاب ةياقولا نم ةيراع تحبصأ ىتلا ىرابكلا - سوءر ىف تاوقلا دض

 .اهريمدت نم نكمتي مث نمو وج

 تادحو دادترا درجمب هنأ وه ةيموجما ةيلمعلل ودعلا ركف نمض نم ناك دقل

 برغلا ىف ةيربلا هتاوق لمع معدي نأ ةيوجلا هتاوقل اًمامت وج لا ولخو فلخلل خيراوصلا

 .ىوارحصلا ةرهاقلا - ةيليعامسإلا قيرط ىلع ةرطيسلل عساو قاطن ىلع راربا ةيلمعب

 ىلع حبصي مث نمو .ةيليعامسإلا /ةرهاقلا قيرط 10 -7۰ وليكلا لوح ةقطنملا ىف
 دكؤت ١١ /5١موي 440 تعس ةرفوتملا تامولعلا تناك دقل - ةرهاقلا فراشم

 الكو شيرعلا راطم ىف نيلظم ءاولو زيلملا راطم ىف ىوج راربا ءاول دشحب ودعلا مايق
 ودعلل رسيت الأ ائيلع ناكو ءبسانملا تقولا نيجي امدنع اهمادختسال نيزهاج نيئاوللا

 تناك امهم اًقالطإ تادحولا نم ةدحو ىأ دادترا مدع تررق كلذ ءازإو فقوملا اذه

 ريفوتل ةيليئارسإلا تاوقلا عم لاتقا رارمتساو اهعقوم ىف اهفقوم ةداعتساو اهرئاسخ
 ام لكب برغلا ىف ةيربلا ودعلا رصانع لاتق ىلإ ةفاضإلاب قرشلا ىف تاوقلل ةياقول.

 ءاوس برغلل هروبع نم اهيلإ ىمري ىتلا فادهألا انمامأ نيعضاو ةحلسأ نم كلمن

 ءازإو برغلا ىلإ هروبع نم ضرغلل ةبسنلاب وأ قرشلا ىف ةدوجوملا تاوقلل ةبسنلاب
 ربكأب اندادمإ ىوجلا عافدلا تاوق ةدايق نم تبلط ودعلا لاتق ىف تابثلا ىلع ىرارصإ

 انيدل اهنم رفوتلا ليلقلا عيزوتب انمقو (ج.ب ر) تابابدلل ةداضملا فذاوقلا نم ددع

 .ودعلا هاجتا ىف عقت ىتلا وج - ضرأ خيراوصلا بئاتك ىلع

 فصق ةدايز ىلإ ىدملا ةديعب ةيعفدملا تايراطب نم ديدعلاب ىكيرمألا معدلا ىدأ

 ناكمإ مدع ءازإو ةرشابم ةانقلا برغ ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك ىلع ودعلا ةيعفدم

 ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب خيراوصلا بئاتك تادعم ةيحالص ىلع هرطخو فقولا اذه ىشاحت

۳ 



 خيراوصلا بئاتك داعبإ ةرورضب ىضقي رارق ىلإ تلصو ىرخألا ةينفلا لماوعلا نم
 اهمامتإ نكمب ةبولطملا ةياقولا نأ امل اط ىرخأ عقاوم ىلإ ةرشابم ةانقلا برغ ةدوجوملا

 بابسأ نم هتيدبأ ام مغرو رثكأ نامأب یرخآ عقاوم نم قرشلا ىف تاوقلل اهرسيتو
 ةحلم ةرورض حبصأ هنأ الإ مويلا اذه لالخ هيلع قفاوي مل ىبلط نأ الإ اغزو اه ةديدع
 نواعل ٠ /۱۷ موی هذاختا مت دق رارقلا اذه ناك ولو ىقتاع ىلع هتذختاو ۰ /۱۸ موی

 ۱۰/۱۸ موی لاتق ىف اًريثك

 ةيوجلا هتاوقب عفدی ودعلا
 نم ةيضاملا مايألا ىف ناك اك هراسحنا ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهج رمتسي مل

 كلذ ىف ببسلاو لاتقلل ىلوألا مايألا لدعم غلبو هطاشن دادزا امنإو ربوتكأ 1١-19 موي
 معدلا كلذ ةدايزلا ىف أدب ىذلا نيرايطلاو تارئاطلا نم ىكي رمألا معدلا ىلإ عجري
 دقل ٠١. /۱۶ موي هتورذ ىلإ لصوو ۱۰ /۱۳ مويوجلا ف رهظو ٠١/١١ مويأدب ىذلا

 ةرئاظ ةعلط ١١١١ هردق اًدوهجم ۷۳ /۱۰ /۱ موي ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تهجو

 داهجإلا ىلإ كلذ عجريو اليل ودعلا دوهجم ةلق ظحالت دقو ءاّراهن ةرئاط ةعلط 455 اهنم

 فحصلا تركذ دقل .نيعوطتمك ليئارسإ ىلإ اولصو نيذلا ددجلا نيرايطلا ىوتسمو

 نيذلا نم موتنافلا ىرايط نم ىكيرمأ رايط ۱۵۰ لوصو ابن ۱۰ /۱۲ موی ةينابسإلا
 .ليئارسإ ىلإ مهقيرط ىف حايسك ديردم ىلإ مانتيف برح ىف اوكرتشا

 تارجه عبرأب اهمايق مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوج لا تاوقلا دوهج نم زيمت دقل
 هجو ةرئاط ةعلط ۷١ ةوقب ۷۲۰ تعس ةبارق ىلوألا ةعلط 7١5 ةوقب تمت ةزكرم ةيوج

 ىناثلا شيلا عاطق ىلإ یقابلاو ىبونجلا عاطقلا ىلإ ةرئاط ةعلط ۵۸ اهنم ىبونجلا ودعلا
 ةعلط ٠١ اهنمو ودعلا هجو ةرئاط ةعلط ۳۶ ةوقب ۸۳۰ تعس ةبارق ةيناثلاو «ىناديملا
 ةمجما امأ «ىناديملا ىناثلا شيجلا عاطقل ىقابلاو «ینادیلا ثلاثلا شيجلا عاطقل ةرئاط
 ودعلا هجو ةرئاط ةعلط ۸۲ ةوقب ۱۲۲۰ تعس ةبارق تمت دقف اهاوقأ تناكو «ةشلاثلا
 ۱۲ و طسوألا عاطقلا ىلإ ةرئاط ةعلط ۳۲ و ىبونجلا عاطقلا ىلإ ةرئاط ةعلط ۳۸ اهنم
 73 ةوقب ۱۵۰۳۰ تعس ةبارق تمت دقف «ةعبارلا ةمجه لا امأ ىلشلا عاطقلل ةرئاط ةعلط

- ۳۲۷ - 



 عاطقلل ةرئاط ةعلط ١5 ءطسوألا عاطقلل اههجو ةرئاط ةعلط ۱۲ اهنم ةرئاط ةعلط

 ةبيتك ىأ ةمجاهم ۱۰/۱ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لواحت مل ىبونجلا

 لمعت نأ ةلطاع قرشلا نم خيراوصلا بئاتك مظعم تداع دقو انيلع ناكو «خيراوص

 كلذ ليبس ىف انتهجاو نكلو «ةيلاتقلا اهعاضوأ ىلإ ابتداعاو اهحالصإ ةعرس ىلع اًروف
 عالطتسا طشن دقل .ءانتاناكمإو انريدقت قاطن جراخ تناك ىتلا تابقعلا نم ريثكلا

 عاضوأ ديدحت ضرغب كلذو ینادیلا ىناثلا شيجلا عاطق ىف ةصاخو اًرابن ىوجلا ودعلا

 سأر نإ ثيح ؛تايطايتحالا بناجب برغلاو قرشلا ىف لوأب الوأ ةيرصملا تاوقلا
 مساح ميلس ءارجإ ىأو ناكمب فعضلا نم ناك برغلا ىف ودعلا هماقأ ىذلا ىربوكلا

 .ىوجلا لقنلا تايلمع ةرثك ظحالت دقف ليللا لالخ امأ ءاّمامت هئابنإب اليفك ناك هدض

 ةشاعإلا تابلطتمو دوقولاو ةريخذلاب ةانقلا برغ هتاوق دادمإ ىلإ فدهت تناكو

 هل انخنراوص تناك انهو هتاوق لقنو لب هالتقو هاحرج ءالخإ ىلإ ةفاضإلاب ىرخألا

 دهشتو رتبكو يله تارئاط ةدع هل ترمدو «ودعلا تال واع لكل تدصت دقلف .داصرلاب

 طئاح تادحو باصأ ام مغرو .كلذ ىلع اهقرش ضرالاو یربکلا ةرملا تاريحبلا هايم

 ةئيس ةلاح ىف قرشلل بئاتكلا مظعم ةدوع مغرو ودعلا تابابد موجه نم خيراوصلا

 طاقسإ نم خيراوصلا طئاح نكمت ةليوط ددمل نارينلا ىلع تعضو ىتلا دويقلا مغرو

 .ىبريف ناير اهادحإ ةدكؤم ةرئاط ٤ اهنم ةرئاط ۳

 ودعلا اهب ماق ىتلا ىوجلا لقنلا تايلمعل خيراوصلا تادحو ىدصت ىدأ دقل

 ۱۰۱/۱۷ موي لالخ تأدبف ةانقلا برغ ودعلا تايلمع رشعت ىلا ريوتكأ ٠١/١7 ةليل

 نأ ىوجلا هدوهجمل انعقوت ناك كلذ ىلعو لشفلاب اهيلع یضقمو ةرثعتم نوکت داکتو
 تاعاس ذنم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم انلاتق أدب العفو اًريبك نوكي نأو اًركبم أدبي

 ةحاجلا هتبغر هب ءدبلا ىلع ودعلا عجشم اتخاس الاتق ناكو ٠١ /۱۷ موي ىلوألا حابصلا

 .ةانقلا برغ ىف ةدوجوملا هتاوق دادمإ ىف

 اهنم ةرئاط ةعلط ۹۸۱ ربوتكأ ۱۷ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا اًدوهجم غلب

 سوملم ردقب قباسلا مويلا ىف مت ام لقأ ربتعي دوهجملا اذهو ؛اژاهن ةرئاط ةعلط ۹

 هتاوق ةنواعم ىلع لمعي نأ برغلا ىف دودحم دجاوت هل حبصأ دقو ودعلاب ردجألا ناكو
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 ٠ مغر ثدح ام وه سكعلا نکلو «ىوجلا هدوهج ىف ةيعيبط ةدايز ىلإ ىدؤي ام ةيوجلا

 : نيلماع ىلإ كلذ عجريو هيلع قفدتت ىتلا تادادمإلا ليس

 ناك ابك لوجتو لوصتل ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل ةصرفلا خيراوصلا طئاح رسيي مل -أ

 رثؤيو خيراوصلا طئاح ىشخي هتلعج ةديدج بيلاسأب هل تفقو لب ودعلا عقوتي
 ءاهتادعم ةباصإ ىف هحاجنو اوج هبئاتك ىدحإ ةمجاهمب همايق مغر هنع داعتبالا

 برغ ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك ىلع قرشلا ىف هتيعفدم نارين نم زکر ام مغرو
 .ةرشابم ةانقلا

 مادختسالا كلذ ةيرصملا ةيوجلا تاوقلل فثكملا مادختسالا ةجيتن فقوملا ةعويم -ب

 هل ل و پک

 .ةيليئارسإلا ةنوجلا تاوقلا لاتق ىف وأ برغلاو

 ةيوج تامجه ثالث ۱۰/۱۷ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا دوهج نم زيمت

 تعس ةبارق تمت ىلوألا لاتقلا ةهج نم ىبونجلاو طسوألا عاطقلا ىلع اهلك تمت ةزكرم
 تعس ةبارق تمت دقف ةيناثلا امأ .نيعاطقلا نيب ةفصانم ةرئاط ةعلط ۵۲ ةوقتب ۰

 ىلع ةرئاط ةعلط ۲۸ طسوألا عاطقلا ىلع ةرئاط ةعلط ١5 ةعلط ٤۲ ةوقب ۰

 اهنم هجو ةرئاط ةعلط 75 ةوقب ۱۱۰۰ تعس ةبارق تمت دقف ةثلاثلا امأ «ىبونجلا عاطقلا

 .طسوألا عاطقلا ىلع ىقابلاو - ىبونجلا عاطقلا ىلع ةرئاط ةعلط 4

 ديدج بولسأو ءاکذب ۷۱۷ تعس خيراوصلا طئاح دنض .هدوهجم ودعلا أدب دقت

 رصم قيرط بونج عقت ىتلا ةيلبجلا ةقطنملا ىف ةدوجوملا ةقيمعلا نايدولا هيف لغتسا

 بئاتكلا ىدحإ ةمجاهم نم تنكمتو روتومو موتناف تارئاط ۸ تبرتقا اذإ سيوسلا -
 هذه هبارتقا ىف اّیکذ ودعلا ناك دقل رارفلاب تذالو ةميسج رئاسخ اهب تثدحاو ةيمامألا

 ىرخأ خيراوص بئاتك هبارتقا ىف ىدعت لب اهيلإ لوصولل اليوط اّقیرط كلس ذإ ةبيتكلا
 تادحو باقع نم تلفي م هنأ الإ ءاهتمجاهم لواحي نأ نود هناريط قيرط ىف تناك

 .نيترئاط هل ترمد ىتلا ۷ ماس خيراوص

 لوأ ۱۰/۱۷ موی رهظو ةرثكب كيارش خوراصلا مادختسا ىفودعلا أدب دقل

 انيلع اًديدج رمألا اذه ناك دقو .ةضفخنملا تاعافترالا ىلع خوراصلا اذهل مادختسا
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 بئاتكلا ىدحإ هيجوت رادار ىئاوه ريمدتو هقالطإ نم كوه ىاكس ةرئاط تنكمت دقو
 ىرخأ ةبيتك نم دحاو خوراصب اهريمدت متف عيرسلا صاصقلا نم حنت مل ةرئاطلا نأ الإ

 .اش ةهياشملا ةيعادخلا لئاسولا سفنو ودعلا مادختسا كلذ بناجب اهرايط رسأو

 ةمالس ىلإ اعجار خيراوصلا ةبيتك هيجوت رادار ىئاوه ريمدت ىف ودعلا حاجن نكي مل

 لماعتلاب ةيضاملا تاييلعتلا قيبطت ىف أطخ نم اًعبان ناك ام ردقب ديدجلا بولسألا
 تارئاط عم لماعتلا ىف ةعاجل ا ةبغرلا ءازإو .كيارشلاب ةباصإلا بنجتلو ودعلا عم

 تارئاطلا - وأ كيارشلا تايرودل اعط لمعتلو ودعلا اهلسري ىتلا ىلاعلا عالطتسالا

 دقو عالطتسالا تارئاط عم كابتشالا ىف تادحولا ىلع دویق تضرف كيارشلل ةلماحلا

 اهنم دحاو لك ناك كيارشلا خيراوصلا نم تارشع ةدع انبنجت ىلإ ديدحتلا اذه ىدأ

 لمعلا نع ةبيتكلا فقوت ىلإ ىدؤي ام بئاتكلا ىدحإ هيجوت رادار ىئاوه ريمدتب اليفك
 .هنم ضاوعتسالا متي ىطايتحا دوجو مدعل دبالا ىلاو

 ةقطنم ىف ودعلا لاتقل بيط دوهجمب نيقباسلا نيمويلا لالخ ةيوجلا انتاوق تماق دقل

 ةيوجلا تاوقلا مادختسا ىلإ ىدأ دقلو قرشلا ىف هتاوق عمجت قطانم ىفو ىربوكلا سأر

 ىف نارينلل لماكلا دييقتلا بولسأ مادختسا ىلإ اهنيمأت ىف ةبغرلاو اًبرغو اًقرش ةرغشلا ىف
 رارمتساو نارينلا ةيرحب انبلط ىلع ةقفاوملا مدعو بولسألا اذه ءازإو رثكأ وأ ام عاطق

 تردصأ «قرشلا ىف ةاشم ١5 ةقرفلا عاطق قوف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا طاشن

 ةرعشلا عاطق ادع ةمات ةيرحب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم لماعتلاب تادحولل رماوألا

 سيلو عاطقلا اذه ةياقول تادحولا نم ددع زيكرت متو تادحولل ةمات ةقدب هديدحت متف

 عاطق ءاطعإ وه امنإو عاطقلا لخاد تادحولا دجاوت وه خيراوصلا تادحو ىف زيكرتلا

 .العف ثدح ام وهو تاعاطقلا نم هريغ نع هيقبتسا ام

 ىطعن ال ىتح اهنم دب ال ناك فقولا ىف ةنورم قلخ ىلإ ديدحتلا اذه ىدأدقل

 تاعلطلا نم ديدعلا جورخ نأ الإ «لخدت نود لمعلا ةيرح ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل

 . نود ناريطلا ىف اهلك لاتقلا ةهبج ةيوجلا تاوقلا مادختسال ماظنلا اذه قاع ةيوجلا

 ةحلسألاب برغلا ىف ودعلا تابابد لتاق «خيراوصلا طئاح لتاق كلذ لك مغرو دويق

 ةيوجلا تاوقلا لتاقو اهب ماق ىتلا ةعئارلا ةيضرعلاو ةيلوطلا ةروانلا وأ اهكلتمي ىتلا
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 ۱۰ /۱۷ موی ودعلا موجه دص ةرئاط تضرف ىتلا دويقلا مغر اًقرشو اًبرغ ةيليئارسإلا

 ۲۱ ريمدت نم نكمتو قرشلا ىف ةيناديلا شويجلا تاوقل ةياقولا رفوو ةيماطقلا راطم ىلع
 .رتبكويله تارئاط ٦ اهنم ودعلل رئاط

 ىف هبتاوج ةفاك نم فقوملل ضارعتسا نود رمي لاتق نم ۱۰/۱۷ موی راد ام كرتن مل

 تجرخ تاشقانم نم راد ام ءوض ىفو اًبرغو ارش ودعلا نع ةرسيتملا تامولعلا ءوض
 : ةيلاتلا تاجاتنتسالاب

 ىربوكلا سأر ىف اهقوفتو تاوقلا شامكنا دعب برغلا ىف ىيليئارسالا دوجولا نإ -أ
 هتمهم صيصخت عم لقنلا تارئاط ةطساوب هتاوق دادمإ نم ودعلا نامرح ىلإ ةفاضإلاب

 ىقطنملا جاتنتسالا ناك تالظملاو ةقعاصلا تادحوو یکیناکیم ةاشم ۲۳ ةقرفلل ودعلا
 .هيف لادج ال ىمتح رمأ برغلا ىف ىربوكلا سأر ىلع ءاضقلا نأ وه كلذل

 ناك ٠١ /۱۷ موي ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا لامعأل انريدقت ةمالس ءوض ىف - ب

 تلصو ىتلا ةلاحلا ءوض ىفو العفو - نآلا نم هل دعتسن نأ انيلع اريرم الاتق دهشيس
 رسيألا بناجلا ىلإ خيراوصلا بئاتك ةطساوب ةروانم ةيأ مامتإ رسيتي مل تادعملا اهيلإ
 ىف انمادختساو ۷ ماس تادحو نم نکم ددع ربكأ دشح مت امنإو خيراوصلا طناب

 نأ اًعئار ناك مكو ىقودنصلا ماظنلا وه اًديدج اًماظن ةرم لوأل تادحولا هذه عيزوت
 .اهلخدی ةبرجت لوأ نم ماتلا هحاجن تبثي

 ةكرعملا ىف لوحتلا ءدب

 هدعب نكمت «برغلا ف ىربوك سأر نيوكت نم ١17/16 ةليل نكمت ودعلا نأ مغر
 ههجاوت ىتلا خيراوصلا طئاح بئاتكو تربع ىتلا تاوقلا ةرخؤم عم لماعتلا نم

 دادمإب ١7/ ٠١ موي فزاجت ل ةيليئارسإلا ةدايقلا - نإف هفيلح ناك حاجنلا نأ مغرو
 . هنم اًسوئيم ناك فقوملا نأل اًرظن اهبلط ىف حاحلإلا مغر ةريبك تادادمإب ىربوكلا سأر

 رصاح هنأب تاديكأتلا مغر ۷۳ ربوتكأ ۱۸/۱۷ ةليل مخض روبعبو ودعلا ماق دقل

 عنمي قرشلا ىف ةدوجوملا تاوقلا عم نواعتلاب موقت راصحلاب ةمئاقلا تادحولا نإو

- ۳۷۱۰ 



 ۱۰/۱۸ موي ۳۰۰ ةبارق نكمت ودعلا نأ الإ برغلا ىلا قرشلا نم روبعلا نم ودعلا

 یسیئرلا ىذغملا طخ ىلإ لوصولاو ةاشم ١5 ةقرفلل نميألا بناجلل ديدج قارتخا نم

 ىو ودعلا أدب حاجنلا كلذ ءوض ىفو قرشلا ىف (سيوسلا ةانق تحت دوجوملا هايملا طخ)

 ليبس فو .تابابد نيتبيتكو یکیناکیم ءاولب ابيرقت ردقت ةوقب برغلا هاجتا ىف ديدج روبع
 خيراوصلا ضعبب ةمعدم قئاقد ۱۰ ةدمل نارين فصقب ةيعفدملا تماق روبعلا اذه فاقيإ

 ام مغر روبعلا نم ودعلا نكمت كلذ مغرو ةروبع فاقيإ ودعلا ريمدتل ضرأ - ضرأ

 ىربوكلا سأر ىف ةدوجولا هتاوق ذاقنإل ةتيمتسم ةلواحم ىف كلذو رئاسخ نم هدبکت
 ةقرفلا دشح دعب اخوضو دادزا ىذلا ريصملا كلذ سمآ ذنم اًحضاو اهريصم ناك ىتلاو

 ۰۱۰/۱۸ موي ةلصافلا ةكرعملل اًراظتنا ةرغثلا لوح ىكيناكيم هاشم ۳

 هحاجن ناكو ءودعلا حاجنب تهتناو ۱۰/۱۸ موي ۱۰۳۰ تعس ةكرعملا تأدب

 تعس ةيارق ةكرعملا ةرادإ بولسأ وأ تاوقلا ىلع ةرطيسلا ىف ءاوس هلتاق ءاطخأل اًعجار

 هاجتا ىفف ةدرفملا تابابدلا ضعبب اًبرغو اًبونجو الاش راشتنالا ىف ودعلا أدب ۰

 اًبونج امأ فيانملا ةعرت بونج ةعقاولا ةيعارزلا ةقطنملا فارطأ ىلإ ودعلا لصو لاهشلا

 ةفاسمل یربوکلا سأر قيمعت نم نكت دقف اًبرغ انيب دياف راطم برق ىلإ لصو دقف
 ىف یدلا ةديعب هتيعفدم مادختسا نع فقوتي م اذه راشتنا لالخو ةانقلا نم مک ۷

 ناك دقف ءارّيبك اًدهج هنم كلذ دفنتسا دقل .هلباقت تناك ىتلا خيراوصلا بئاتك برض

 ةيانعب ةأبخم ةلخادتمو ةدرفم ۳ ۰۲ ماس عاونأ نم ةيلكيه عقاوم ةدع ودعلا ةهجاوم ىف

 هدي ىف تعقو امدنع ودعلا ىلع بعص ةجردل ةيقيقحلا اهتليثم نع اهتقرفت بعصي ةمات
 ثدحأ ىلع هئاليتسا نع نلعأ هدي ىف اهعوقو درجمبو دعب نم ةيقيقحلا نع اهزيمي نأ

 كلذ ةيؤرل بناجألا نييفحصلا نيلسارملا ةوعدب عرسأو ةدقعملا ةينورتكلإلا تادعملا

  تادعم الا یه ام ةينورتكلإلا تادعملا ثدحأ نأب نوئجافي نييفحصلاب اذإو ثدحلا

 نم خيراوصلا بئاتك ىلإ ودعلا ههجو ام مغرو .اهيف ةايحال ندعلاو بشخلا نم ةدلقم
 باصأ ام مغر كلذ هل رسين م اننأ الإ اهعقاوم كرت ىلع اهرابجإ دصقب هتيعفدم نارين

 كرتت ملاذكو ةمئاقلا ةكرعملا ءوض ىف ةميق تاذ تسيل ريتعت رئاسخ نم تادحولا

 ةرخصلاك تفقوف ةحلسأ نم ايدل اب ودعلا لاتق ىلع تممص لب .اهعقاوم تادحولا
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 SSE NE E ال تاتي

 ىتلا تاغالبلا عيمجف اًمامت انل ةأجافم هحيضوت قبس ىذلا بولسألا اذ ودعلا راشتنا

 نإو رصاحم ودعلا نأ ودعلا نأ دكؤت ةكرعملا ةرادإ نع ةلوثسملا ةدايقلا نم ال غلبت تناك

 دب ال ناك ديدجلا فقولا ءازإو ءاّما كلذ فلاخي عقاولا نأ الإ هيلع رطيسم فقوملا

 ما انهو: ةنخاسلا تاشقانملا تراد رارقلا اذه ىلإ لوصولا ليبس ىفو عيرس رارق نم

 .ةدقعلا فقاوملا هذه لثم ىف ىعيبط

 ىف كلذ ناكو ءىش لك لبق تاوقلل ةمالسلا أدبم عابتا ىلإ ليم ءارآلا لك تناك

 لک عضأ نأ ىلع ناكو ةياقو ىأ نود قرشلا ىف ةدوجولا تاوقلا كرت هانعم ىرظن

 اًعضاو لاعفنالا نع ديعبلا صيحمتلاو ةيعاولا ةساردلاب ىمامأ تارابتعا نم ركذام

 . ىدبأ ام لكل فلاخم رارقب تجرخ نأ ناكف ىمامأ ةرئادلا ةكرعملاو برحلا نم ضرغلا

 نمثلا ناك مهم قرشلا ىف ةدوجوملا تاوقلا نع ةياقولا كرت مدع تررقو «ءارآ نم

 ثثج ىلع الإ ضرألا كرتن نل اننأب تايوتسملا لك ىلع ةداقلا تربخأ لب «هعفدنس ىذلا

 وه اذه نكلو بيرغ رارق «هراوجب اًربق هسفنل رفحي نأ لتاقم لك ىلع ناو لاجرلا

 ةرغثلا ىف ةدوجوملا بئاتكلا ضعب ءالخإ هاضتقمب مت اًرارق تذختا دقل «برحلا ىطنم

 ىرخألا ىه نوكت نأ ةليلق تاعاس دعب رظتنت ىتلا بئاتكلا ضعب ءالخإو فلخلا ىلإ

 تادحو تحبصأ كلذ ىلعو ةلوئسملا ةدايقلا ىلإ اذه ىرارق تغلبأو .ودعلاب ةددهم

 لتحتو برغلا فو ودعلا هيلع ىلوتسا ىذلا ىربوكلا سأرب طيحت خيراوصلا طئاح

 ودعلا روبع ةطقن اهزكرمو دياف ىلإ ةشيفن بونج نم دتمي ةرئاد سوق ىلع اهعقاوم
 .م١٠/19177 /۱۸ موي ءوض رخ نم اًرابتعا كلذو برغلل

 برغ ةرغثلا ىف ودعلا حاجن ىف ببسلا ربوتكأ برح نع بتك نم ضعب قصلا دقل

 نوقلي باتكلا ءالؤه لثم ؛خیراوصلا طئاح ىف ةرغث ثودح ىلإ سيوسلا ةانق

 طئاح نع نوبتكي فيكف -ةنطنطلا الإ ىركسعلا ملعلا نم نونسحي الو افازج مالكلا
 اًئيش نوفرعيال مهو خيراوصلا طئاح ةطساوب ىوجلا عافدلا بولسأ وأ خيراوصلا

 ةهجاوم ىف حيراوصلا طئاح اهضاخ ىتلا ىوجلا عافدلا ةكرعم نإ .اًيكيتكت وأ اًينف هنع

 یهو خيراتلا كراعم ثذحأو عورأ نم ربتعت اًبرغو اقرش ةيليئازسإلا ةيوجلا تاوقلا
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mRکیس سست  

 ۳ 4 نایاب 5

 ۱۷۳۱۱/۱۷۰ ۱۱ ی ود 2 املا برع یاش ارسال ا فاريخالا ۱

 بمزعلا ف خماوصلا طئاح عاضوأو



 ىفكيو ؛ةريخألا اهيف تمزهنا ىتلا ةرئاطلاو وج /ضرأ خيراوصلا نيب والا ةكرعملا

 ةقطنملا ىطغت ؟ماس زارط نم خيراوص ةبيتك نأ ةينف ليصافت ىف ضوخلا نود ملعن نأ

 نوقصلي وأ نونجتي فیکف «رتم وليك ۳۰ رطق فصنب تاهاجتالا ميج نم اهلوح

 تلصو ام ىصقأ نإ .ساسأ ىأ ىلإ دنتستال ىتلا تالبعزخلا كلت؛خيراوصلا طئاحب

 ةياقولا تابلطتل اقفوو تارتم وليك ۱۰ وحن ىلإ لصي قرشلا ىف ةاشم ۱ةقرفلا هيلإ
 قمع ىلع ةاشم ۱1ةقرفلا عاطق ىف خيراوصلا بئاتك نوكت نأ نكمملا نم ناك ةبولطملا

 موي ىتح خيراوصلا طئاح بئاتكو -انلاب مف ابرغ اًرتم وليك ۱۷-۲۰ نیبام حوارتي
 ةبيتك تادعم نمريمدت نم ودعلا هثدحأ ام نأو ةرشابم ةانقلا برغ تناك ۸

 عاطق نأ ذإ ةياقولاب ليال ۱۰ /۱ موي ىرخأ ةبيتك رادار ىئاوه ةباصإو خيراوص

 ىلع ةانقلا برغ زكرمتتو ۲ ماس ةبيتك ۲:۳ ماس ةبيتك ؟هفلخ ناك ةاشم 7١ةقرفلا

 اذه مادختسالل ةينفلا تابلطتملاو اهعون بسح اًرتم وليك ۱-۸-۱۲ نيب ام تافاسم

 ؛خيراوصلا طئاحب اْفازج باتكلا ءالؤه اهقصلأ ىتلا ةلطابلا معازلا دينفتل اًيفاك ربتعی
 ءاوس ةرغثلا ىف دوهج نم ةيوحبا تاوقلا هب تماق ام خيراوصلا طئاح ىلإ انفضأ اذإو

 تاوقلا دض ةياقولا نأ اندجول ةيربلا ود علا تاوق ةمحاهم وأ ةيوجلا ودعلا تاوق لاتق

 ىف روصقلا نم اتان نكي مل ودعلا حاجن نإ .لاح نسحأ ىف تناك ةيليثارسالا ةيوجلا

 ىلإ ىدأ ام ودعلاب ةناهتس الاب اًجتان ناك لب «ةيليئارسإلا ةيوجلا تامجحلا نم ةياقولا

 خيراوصلا طئاح عاضوأ نإ .ثدحامن ريثكب عسوأ ةقطنم لمشتل دعب امیف ةرغثلا عاستا

 ةبولطملا ةياقولا ريفوت ىلع اًرداقو ةياغلل اًيملس ربتعي ۱۰ /۱۸ موي ءاسم ىتح هعقومو

 موي تابايدلا ةكرعم ىف هحاجن دعب قالطنالل ودعلا ةلواحم نأ الإ ؛قرشلا ىف تاوقلل

 نيب نزاون انلعج امم لايخلا ىف نكي لو نابسحلا ىف نكي اًبيرغ اًمقوم قلخ ٠١
 نم ذختتو ةنكمملا ةياقولا ىدمو خيراوصلا بئاتك ىف ودعلا اهثدحي نأ عقوتملا رئاسخلا

 .فقوملا عم مءالتي ىذلا بولسألا امهنیب ةنزاوملا

 دیدج روبعب هئاوق ززعپ ودعلا

 ىلودلا كرحتلا ىلإ ةفاضالاب ٠١ /۱۸ موی تابابدلا ةكرعم ىف ودعلا حاجن یدآ دقل

 دعبف «ةيليئارسإلا ةدايقلا رکف ىف ىروف رييغت ىلإ رانلا قالطإ فقو هاجتا ىف عیرسلا
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 یذلا لشفلا نم افوخ ةديدج تاوق ةيأب برغلا ىف اهتاوق دادمإ ف ضراعت تناك نإ
 ةليل برغلا ىلإ ةديدج تاوقب عفدت نا حاجنلا ةصرف اهماما تحال دقو تأر اهرظتني

 بحس ىلع ةيرصملا ةدايقلا رابجإ لمأب برغلا ىف اهدوجو ززعت یک ربوتكأ ۸
 ضوافتلا دنع اهدناسيو اهنواعي برغلا ىف دوجو اهل نوكي -نأوأ قرشلا نم اهتاوق
 اًرابتعا ىدج لكشب هملاعم ددحتت أدب ىذلا رمألا كلذ رانلا قالطإ فقو طورش ىف

 لك ىمري فوشكملا ىلع بعلي ىذلا ماقملاك نوكت اذه اهرارقب ىهف ۱۰/۱۷ موي نم

 ۱۳۰ تعس ىفف بسکم نم هل هققحت امو همصخ قاروآ اًمامت ملعي وهو هتبعج ىفام

 ءاولب ديدج روبعب موقي ودعلا نأ رظنلاب ةيوجلا ةبقارملا طقن تغلبأ ربوتکا ۱۹/۱۸ ةليل

 دكأت دقو ةكرعملا ةرادإ نع ةلوئسملا تادايقلا غالبا متو برغلا هاجتا ىف لماك عردم

 نكمي ديدجلا روبعلا كلذ ءوض ىو اهعالطتسا رداصم ةطساوب ۳۰۰ تعس كلذ اه

 ودعلل حبصأو برغلا ىف لماكلاب ةدوجوم تحبصأ دق نوراش لارتجلا ةقرف نإ لوقلا

 .سوملم قوفت

 اًقرش ىوبعتلا فقولا ءوض ىف ودعلا أدب ۱۰/۱۹ موي ىلوألا حابصلا تاعاس عمو

 ءاليتسالل ةنيعم اًفادهأ هسفنل ددحي هزرحأ ىذلا ىكيتكتلا حاجنلا ءوض فو اّبرغو

 هتابابدب قلطنا مث ةيليعامسإلا هاجتا ىف الامش راشتنالا ىف أدبف هيلإ فديه ام قيقحتل اهيلع
 الواحم ةريغص تاعومج ةئيه ىف ةيليعامسالا ةعرتل ةرواجملا ةيعارزلا ضرألا ىف

 ىف هایلا بوسنم ضفخ ىدأ دقل هريمدتو هدص نكمأ نكلو ةيليعاسالا ةعرت روبع
 تادحو هب تماق امو اهيلع ةماقلا ةمئاعلا ىرابكلا عيمج بحسو ةيليعامسإلا ةعرت

 «ربوتكأ ۱۹ موی ودعلا اياون طابحإ ىف ريبك رثآ ودعلا دص لاتق نم تالظملاو ةقعاصلا

 أدبف ةيلبحجلا ةقطنملا فراشم ىلع ةرطيسلا ةلواحم ىفو ودعلا أدب دقف بونجلا هاجتا ىف امآ

 ۸۰۰ تعس ودعلا نكمت العفو طقلا لبجو تيواربش لبجو ءارمحلا ةزوجلا لبجب

 تحضوأ انهو .تابابد نيتيرس وحتب قطانلا هذه ىلع ءاليتسالا نم ٠ /9١موي

 ىلع كلذ رثأو قطانملا هذه ىف ودعلا دجاوت رطخ ىدم ةكرعملا ةرادإ نع نيلوئسملل

 انبلاطم تبهذ نكلو «ةقطنملا هذه ىف ودعلا ىلع ءاضقلاب مهتبلاطو خيراوصلا طئاح

 ةيلصألا هتطخ نع ديحي ودعلا لعج ىذلا ام - ىلاتلا لاؤسلا زفقي انهو .حايرلا جاردأ
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 موي نم اژابتعا برغلا ىف یوق دوجو هل حبصأ دقو ةرهاقلا فراشم ىلإ لوخدلا ىف
 لماكب طسوألا عاطقلا ىف خيراوصلا طئاح هجاوي لازي الو ودعلا نأ عقاولا ۹

 نأ كلذ ىنعيو اهضاوعتسا متو ىرخأ ليطعتو ةبيتك ريمدت نم الإ نكمتي مل وهف هتوق
 ضعب نم مهللا ةكرعملا ءدب ذنم ىه اك لازتال طسوألا عاطقلا ىف خيراوصلا طئاح ةوق

 ةطخلا ذيفنتل اًبرغ قال طناللو ىعيبط رمأ اذهو اهحالصإ ىراجلاو ةلطاعلا بئاتكلا

 خيراوصلا نم ةيلاخ اًرتم وليك ۵۰ نع لقت ال ةريبك ةرغث دوجو بجي ةلازغلا ةيلصالا

 ىلع خيراوصلا طئاح فلخ اهرارباو ىوجلا راربالا تاوق مادختسا ودعلل نكميل

 ةعردملا هتاوق قلطنت مث ,رئاسخ ىأب باصت نأ نود ةيليعاسإلا - ةرهاقلا قيرط
 لاصتالل اًيرغ لمعلا ىف ةيرحلا قلطم امل حبصأ ىتلا ةيوجلا هتاوقب ةززعم برغلا ىف
 عاطقلا كلذ ىف خيراوصلا طئاحب ةيعاولا ةروانملا نأ الا اهطاقسأ مت ىتلا راربالا تاوقب

 خيراوصلاب عافدلا ذاختاو هزيزعتل عاطقلا اذه ىلإ خيراوصلا طئاح لخاد نم ةروانملاو

 نم ةيوجلا هتاوق عنمو هيلع قانخلا قیبضت رارمتساو هئاوتحال ودعلا لوح ىوق لکش
 امامت برغلا هاجتا ىف هضرغ نع ديحي ودعلا لعجل ةرغثلا ىف هل ةيوج ةنوعم ىأ ميدقت

 ىف حاجن زارحإ نم نكمتي نأ ىسعو لعل ةيليعاسإلا وحن الامش هجتي أدب مث نمو
 ىوس مويلا كلذ ىتح اًبونج هراشتنا نم ىغبي ودعلا نكي ملف اًبونج امأ هاجتالا اذه

 ةيأ هيلع ضقنت نأ نم اًفوخ رسيألا هبنب ةيامح ةيلبحلا ةقطنملا نم ءزج ىلع ةرطيسلا
 ةبرقم ىلع اًركرمتم ناك ةعردملا تاءاوللا دحأ نأ ةصاخو هاجتالا اذه نم ةيرصم تاوق

 مدقتلا ١7/ ٠١ موی راد ىذلا لاتقلا لالخ ودعلا لواحي مل كلذل اًعبتو هاجتالا اذه نم

 قيرطلا ىلإ لوصولا ضرغب ضرألا نم ديزم باستكال اًبرغ مدقتلا وأ ةيلبجلا ةقطنلا ىف
 ةيكيتكت ةبثؤك ديبوع لبج ىلإ بيتك مأ ىلإ ناطلس ىبأ قيرط عطاقت نم دتمملا ىضرعلا
 مم ۱۷۵ مم 06 ةيعفدملاب ةيمامألا خيراوصلا بئاتك برض ىف أدب كلذ نم الدبو

 اًدج دودحم ددع لعالا اهريثأت مدع ىلإ ىدأ اهتقد مدع نأ الإ برغلا ىلإ تربع ىتلا

 خيراوصلا طئاح ةءافك ىلع ظفاح امم ةعرسبو ةيناث اهفقوم ةداعتسا نكمأ تادحولا نم

 تابابدلل ةداضملا ةهجوملا خيراوصلا نم رصانعلا ضعب انيلإ تلصو عاطقلا اذه ىف

 ةيمامالا خيراوصلا بئاتك عم لمعتل كلذو اًديدبت رثكألا عاطقلا ىلإ لاخلا ىف تلسرأو

 ريمدتو ودعلا عم كابتشالا نم رصانعلا هذه تنكمت دقو ؛ودعلا تابابد هجاوت ىتلا
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 موجه ىأ نم خيراوصلا بئاتك ةيامح ىف اهرود خيراوصلا هذه تدأ دقل هل تابابد ةدع

 مادختسا ىلإ دمعف هتابابد رئاسخ ةرثكل نطف ودعلا نأ الإ ءودعلا اهيلإ ههجوي رشابم
 ۱-۲ وحنب ذئتقو ردقت تناك یتلاو مم ١1702١55 رايع نم یدشا ةديعب هتيعفدم

 ريمدتل وأ لمعلا نع اهليطعتل خيراوصلا بئاتك فصق ىف ودعلا اهمادختسا ةيراطب

 ةعاس حضتت تأدب ىتلا ودعلا اياون ءازإ .تارئاطلاب اهتمجاهم نم الدب اهتادعم ضعب

 ودعلا تالامتحاو تادحولا وأ تادعلاب دادمالا فقومو تادعملا فقومو ىرخأ دعب

 ىلع قيدصتلا ىوجلا عافدلا ةدايق نم ۱۱۲۵ تعس تبلط خيراوصلا بئاتك دض'

 ةيفلخ عقاوم ىلإ فلخلل ودعلا تابابد هجاوت ىتلا خیراوصلا تاءاول ضعب دادترا

 ىدؤت اهنكامأ ف تادحولا یقاب لظت نأ ىلع هتابابد ةيعفدمو ودعلا ةيعفدم نم اهنيمأتل
 .ةيلاتقلا اهتمهم

 «عقوتلا نم ناکو تبلط نأ قبس ام ىلع ةقفاولاب ترطخأ ۱۱۳۰ تعس ىفو

 ةيوجلا تاوقلا دوهجم ديزي نا .برغلا ف یربوکلا سأر تیبثت نم ودعلا نكمت دقو ٠
 : ةيتالا بابسألل ثدحي مل كلذ نأ الإ ربوتكأ ۱۸ موی لالخ ةيليئارسالا

 ةلاعف ةنواعم ميدقت نع مجحي هلعج برغلا ىف هتايلمع ىودج مدعب ودعلا عانتقا -أ

 .هتاوقل

 ةربخلا ىثيدح اهيرايطو اهءانب ديعي وهو ةيوجلا هتاوقب جزلا مدع ىف ودعلا ةبغر -ب
 .نيقباسلا مهئارقأ نود ةيلاتقلا ميت ءافك ىوتسمو

 امو خيراوصلا طئاح تادحو ةربدق ىشخي لازي ال ودعلاف رثاسنلا نم فونخلا -ج
 طئاح دض ىئدبم حاجن نم برغلا ىف مت ام نأو هعم لماعتلا ىف ةءافك هب عتمتت

 .هنأش نم نيوهتلا وأ هتردق نم ليلقتلا ودعلا رظن ةهجو نم ىنعي ال خيراوصلا

 .برحلا ةرتف لوطل نيرايطلاب لح ىذلا داهجإلا -د

 ةيوجلا تاوقلاو خيراوصلا طئاح نيب اًحجانو اًفينع الاتق ۱۰ /۱۸ موي دهش دقل

 لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا طاشن نع هانعقوت ام لك حص دقلف ةيليئارسإلا

 موقيس ىتلا ضارغألا وأ موجما هاجتا وأ ىوجلا موجما ةفاثك ىف ءاوس ۱۰/۱۸ موي
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 ةعلط /5 ٤ مويلا اذه لالخ ةيليئارسالا ةيوحلا تاوقلا دوهجم ىلامجإ غلب دقل اهتمجاهمب

 ةيوجلا تاوقلا دوهجم نم زيمت دقل .اليل یقابلاو اًراهن ةرئاط ةعلط 76 ۵ اهنم ةرئاط

 تعس ةبارق تمت ىلوألا ةزكرم ةيوج تامجه عبرأب اهمايق مويلا اذه لالخ ةيليئارسالا
 ةعلط 1 «ىبونجلا عاطقلل ةرئاط ةعلط ٠١ اهنمو ودعلا هجو ةرئاط ةعلط ۸4 ةوقب ۰

 ةزكرملا ةمجهللا امأ خيراوص ۱۰۷ ءاوللا ةمجاهمل ةرئاط ةعلط ۵۲ «طسوألا عاطقلل ةرئاط
 ۱ 5 اهنم ىلشلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط ۸۸ ةوقب ٠٠٠ تعس ةبارق تمت دقف «ةيناثلا

 , امأ «ةرئاط ةعلط ۱۸ ىبونجلا عاطقلاو ةرئاط ةعلط ۵1 طسوالا عاطقلاو ةرث ئاط ةعلط
 ىلامشلا عاطقلا صح ةرث ئاط ةعلط ۳۸ ةوقب ۱۲۱۰ تعس ةبارق تمت دقف «ةثلاثلا ةمجهلا

 دقف ةعبارلا ةمجهلا امأ ةرئاط ةرئاط ةعلط ۲۲ ىبونجلا عاطقلاو ةرئاط ةعلط ٠١ اهنم

 ١7 «لامشلا عاطقلل ةعلط ۱۲ اهنم ودعلا هجو ةعلط ۲۸ ةوقب ۱6۵۰ تعس ةبارق تمت

 مویلا لالخ ودعلا طاشن رمتسا دقف .كلذ ىلإ ةفاضالاب ىبونجلا عاطقلل ةرثاط ةعلط

 هل خیراوصلا طئاح ناکو «برغلا و قرشلا ىف هتاوق ةنواعل ةقرفتم تامجه ةشيه ىف

 تقاع دقف (ةرغثلا) طسوألا عاطقلا يف امآ يبونجلا وأ يلاشلا عاطقلا يف ءاوس داصرلاب
 ةيرحلا قلطم اهئاطعإ ىلإ ةجاحلل اًرظن خیراوصلا تادحو لاتق لامعأ ةيوجلا انتاوق

 نأ اهنکمی یتح اًبونجو الاش راشتنالا يف تأدب یتلا ةيربلا ودعلا تاوق دض لمعلل
 رئاسنملا نم نکمی ام ربكأ اهب قحلت وأ اهطاشن نم دحت وأ تاوقلا هذه مدقت فقوت

 .عاطقلا اذه ىف ةحجانلا تاکابتشالا ضعب ما| نكمأ كلذ مغرو

 ىأ قاحلإ وأ ريمدت هناكمإ مدعو ۰ /۱۷ موی ودعلا ىلع ءاضقلا مدع یرآ دقل

 موي مت ال افالخ ةرغثلا ىف ةمامأ عقت 3 یتلا كلت نم ةديدج خیراوص بئاتكب رئاسخ

 ثيح 4 MIE اما

 لصي نا نم ودعلل دبال ناكو ةيليئارس الا ایاونلا هيلع رخبتت تتاب یذلا عينملا دسلا هنإ
 دقل روصت امك ةيرحب ةيوجلا هتاوق مدختست نأ نکمی یتح خیراوصلا طئاح عم لح ىلإ

 تاوقلا ةياقو ىلع رثؤي مل هنأ ولو خیراوصلا شامكنا ىلإ یدآ برغلا ىف دوجو هل حبصأ

 ودعلل دودحلا حاجنلا مغرو ٠١ /۱۷ موی یتحف ةمءالم رثكأ تحبصا ةصرفلاف اذل

 مس ا ىلإ اهب لصیل ةكرعملا ىف ةيوجلا هتاوق عفدل ةيرحلا هل رسیتت مل هنا الإ برغلا ىف
 لبقةمئاق تناك ىتلا تالامتحالا دحأ الإ هيلإ انلصوت ىذلا ريدقتلا نكي لو بولطلا

 .ربوتكأ 1 ىف لاتقلا
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 خيراوصلا طئاح ةمجاهمل ودعلا رظن ةهجو نم اًعقوت تالامتحالا رشکآ تناك دقل

 طئاح ىف ةرغث ثادحإ دصقب طسوألا عاطقلا ىلع زكرم ىوج موجب همايق ف صخلتت
 ةئزجت ضرغب عاطقلا اذه ىف عقت ىتلا خيراوصلا بئاتك ضعب ريمدتب كلذو خيراوصلا

 لماعتلا وأ هبانجأ ىطب ةدح ىلع فصن لك عم لماعتلا مث «نیفصن ىلإ خيراوصلا طئاح
 خيراوصلا طئاح ىف ةرغث حتفل ةديدعلا هتالواحم مغرو ودعلا نأ الإ هبانجأ ىطب هلك ةعم

 ىذلا مويلا كلذ ١5/ ٠ ٠6 موي حابص ىتح حاجنلا هل ردقي مل ةيوجلا ة او مادختساب

 لالخ متام مغرو .هتاعردمب خيراوصلا بئاتك دض لمعلا و برغلا ىف هدجاوت هيف أدب
 فقولا و ۱۰/۱۷ موي ءاجو قالطإلا ىلع ةرغث ثادحإ نم ودعلا نكمتي مل مويلا اذه

 هتابابدب خيراوصلا طئاح مامآ هلمأ باخ دق و ودعلا ىلع اًمازل حبصأ و ةرغثلا ىف دمجتم

 امأ نيرايخ دحأ همامأ ناكو .خیراوصلا طئاح بانجأ ىطب هتطخ ىقاب ذيفنت ىف أدبي نأ

 خيراوص ٩۷ ءاوللا بئاتك ضعبو خيراوص ٩ ٠١ ءاوللا ةلتحي ىذلا نميألا بناجلا ىط

 بناجلا مجاهب وأ الاش ةفينج لبجو اًبونج ةقاتع لبج ىلع زكتري ىذلا بناجلا كلذ

 خيراوص 44 ءاوللا بئاتك ضعب و خيراوص ۱۰۷ ءاوللا هلتحي ىذلا و ةقرفلل رسيألا
 دقو 1 راجلا واتا انقلاب هلو ابرج دا ل قار

 :ىتآلل كلذ هنم انعقوت

 لالغتساب كلذو ۲۰-۵۰ اًدج ضفخنم عافترا ىلع بنجلا اذه ىلإ بارتقالا ناكمإ
 .هعم كابتشالا و اًيرادار ودعلا فاشتكا ةلكشم دقعي ام ةلزنملا ةريحبل ىئاملا حطسملا

 لامشلا و قرشلا نم هتمجاهم نكمي ذإ «هاجتا نم رثكأ نم بنجلا اذه ةمجاهم ةيناكمإ
 .تاهاجتالا هذه ىف تاعافد دوجو مدع ىلإ عج ار كلذو لامشلاو ىقرشلا

 ضیبالا رحبلا ربع ليئارسا لخاد ةيسيئرلا تاراطملا نم هيلإ بارتقالا ناكما

 ةلزنملا ةريحب ربع ديعس روب برغ و قرش نم ءاوللا لع ضاضقنالا مث ءطسوتملا
 ىف تارئاطلا نم ريبك ددع دشح ودعلل رسيي و موجه لا تاهاجتا يف ةاجافم ققحيام

 .ءاوللا ةهجاوم

 هتاوقل ىطعي امن ىلهشلا عاطقلا نع خيراوصلاب عافدلا فاعضإ ىف ودعلا ةبغر -

 رشابم ريغ قيرطب ىدؤي و عاطقلا كلذ يف ةدوجولا ضارغألا دض لمعلا ةيرح ةيوجلا

 ةيليعامسإلا هاجت اهمدقت دنع ةيربلا هتاوق حاجن ىلإ

ANE 



 وبا ع



 ۷۳/۱۰/۱۹۱۸ اكول افلا بزعیلئ ]رسالا ثارتخإللا

 بیزلا ىف مث اوصلاطئاح عاضوأو



 رتم ٠٠١١ هعافترا غلبي ىذلا ةقاتع لبج ىلإ دنتسي خيراوصلا طئاحل نميألا بنجلا -

 ريثكب كلذ نم ىلعأ تاعافترا ىلع ودعلا ريطي نأ دبال بناجلا اذه ىلا لوصولل و ابیرقت

 امم دحاو هاجتاب هبارتقا هاجتا ددحي اک الهس ارمآ هب كابتشالا لعجي و هنع راذنالا رسييامم

 .بنجلا اذه دض ةيوجلا ةمجمهلا ةفاثك نم دحي

 دارملا عاطقلا ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل تاليهست نم ضرألا همدقت ام مغرو

 ناكو ودعلا نأ الإ تارئاطلا ىف هرئاسخ نم ريثكلل ودعلا ضاوعتسا مغرو هتمجاهم

 ةليل ۰۱۰۰ تعس مت يليل ىعفدم فصقب موجه لا كلذل دهمي نأ ىأرف هتداعك اًنابج

 ةرشابم ةانقلا برغ ةدوجوملا برغ ةدوجوملا ءاوللا بئاتك نم نيتبيتك لع ۷

 خيراوصلا نم نارين ةوق لقأب موجماب ةمايق ءانثأ لباقي نأ ىف المأ (هليطعت دصقب

 .لمعلا نع امهليطعت و نيتبيتكلا نيتاه تايئاوه تاباصإ نم هتيعفدم تنكمت العفو

 ۷۳۰ تعس ةيحلاصلا راطم ةمجاهمب ٠١ /۱۸ موي حابص ىوجلا هموجه ودعلا أدب

 خيراوص ۱۰۷ ءاوللا نكمت دق و «موتناف و كوه ىاكس عون نم ةرئاط ةعلط " ددعب

 ودعلل ةدكؤم تارئاط ٤ ريمدت نم راطملا نع عفادت ىتلا ةيدرفلا خيراوصلا رصانعو

 هاجتالا تاهاجتا ثالث نم خيراوص ۱۰۷ ءاوللا ىلع هموجه ودعلا أدب ۸۰۰ ةعاسلا فو

 ىرخأ ةعلط ؟ 4 تبرتقا ليلقب اهدعبو ةرئاط ةعلط ۲۸ ةوقب ديعس روب برغ نم لوألا

 عفد كلذ ىلإ ةفاضإلاب ديعس روب بونج شعلا سأر هاجتا نم ىقرشلا لامشلا هاجتا نم
 .ءاوللا ةهجاوم مامأ قرشلا ىف ةلغاشملا فادهأو كيارشلا تايرودب ودعلا

 ىف ودعلا هعبتا ىذلا ديدجلا بولسألا مغرو تارئاطلا نم ريبكلا دشحلا اذه مغرو

 مغرو اراهن هتمهم ليهستل اليل بئاتكلا ضعبل هليطعت مغرو ءءاوللا تادحو ةمجاهم

 اهددع غلبي ىتلاو ءاوللا عاطق ىف ةرشتنملا ةيلكيملا عقاوملا نم عقوم ىأل هتمجاهم مدع

 موجه نم ربكألا ءزحلا صاصتمال ةيانعب تیفخاو ةقدب تعضو ىتلاو ءاَعقوم ۲۰ وحن
 قيرط نع نلعأ هتداعك هنإف ودعلا لشف مغرو اًمامت لشف دق ودعلا موجه نأ الإو ودعلا

 .كلذ فالخ ةقيقحلا نأ مأ مت ام وه اذه لهف «ءاولل هريمدت نع ةيئاعدلا هلئاسو

 لاني نأ لواحيل ليكشتلا نم بنجلا اذه ىلإ هجتيس ودعلا نأ اًدكأتم تنك دقل

 تادحو فقومو ةرظتتملا ةيوجلا ةمجه لا لكشل ىروصت ؤض ىفو كلذ ءوض فو هنم

 فرطو ءاوللا نع عافدلل ةمكحم ةطخ تعضو ةمجما هذه لباقت نأ رظتني ىتلا ءاوللا
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 ناكو ةديدج تايعون انيدل ناك ظحلا نیس و ۷ ماس خيراوص ةطساوب هيلإ بارتقالا

 العفو «تارئاطلا نم ددع ريكأ ريمدت هنكمي ديدج بولسأبو ودعلا ةلباقم مزاللا نم

 .خيراوصلا هذه نم ةبولطملا دادعألا دشح مت ةيلخادلا ةروانملابو كلذل ةطخلا عضو مت

 ىف تادحولا تلخد دقلف ةدايزو اهنم ابولطم ناك ام ةعوضولا ةطخلا تدأ دقل

 نع اًيئاهن دعتبي هتلعجو عزفلاو بعرلا هب تقحلأو هتردق ودعلا تدقفأ ةيراض ةكرعم
 ةدم ةمجه لا هذه ترمتسا دقل .۱۰ /۲۲ موي حابص ىتح خيراوصلا طئاح ةمجاهم

 ىلعو ودعلل اًيوج اًراربا كانه نأ انل غلبي نأ اًعئار ناك مكو ةقيقد ۱۰-۱۵ نيب حوارتت

 نيطباملا ودعلا ىحالمو ىرايط ةرثك اینو راربا ىأب ودعلا مقي مل عقاولا فو «ةرطنقلا
 ناعرس نكلو اًيوج اًراربإ كانه نأ تاوقلل روص ةرطنقلا ةنيدم برغو قرش تالطلاب
 ةقرتحم طقاسنت یهو ودعلا تارئاط نم ديدعلل تاوقلا ةدهاشم رثأ رومالا تحضتا ام

 طقستو ودعلل تارئاط یناث هسفنب دهاش هنأ ةاشم ۱۸ ةقرفلا دئاق ركذ دقل .مهنيعأ مامأ

 تاوقلل ةياهنلا هذه ىري نا ىف ةشهدلا هتباتنا مكو قئاقد سمخ ىف قرشلا ىف هينيع مامأ

 سردلا هيف تقلت ىذلا مويلا ءاج دقل معن تلاجو تلاص املاط ىتلا ةيليئارسإلا ةيوجلا

 ودعلا رئاسخ تغلب دقل .ةقثلا ىف طارفإلاو ةسرطغلا ءازج وه كلذ امنإو اًيساق ناك ناو

 ةفيخم رئاسخ ةيوجلا ةمجهلا ةوق نم ۸۳۰ وحن ىأ ةدكؤم ةرئاط ۱۵ وحن ةمجملا هذه ىف

 .كلذ دعب خيراوصلا ةمجاهم نع دعتبي ودعلا تلعج ةبيهرو

 لسرأف «ةلزنملا ةريحب قوف اًبرغ تالظلاب اوطبه نيذلا هيرايط ذاقنإ ودعلا لواح دقل

 نا انبلطف انتادحو لمع ىدم جراخ لمعت تناكو رتبكويله تارئاط ۳ ضرغلا كلذل

 ىركسعلا قلعملا لواح دقل .انبلط ىلإ باجي مل نکلو هيلإ فده ام نيبو امهنيب لاحي
 ةيركسعلا دهاعملا دحأ ىف اهاقلأ ىتلا هترضاحم ىف جوزتره ميياح لارنجلا ىليئارسإلا

 خيراوصلا دض ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا اهيف ترصتنا ىتلا كراعلا نع هثيدح ىف

 ضرأ خيراوصلا دض اهتيلعاف تتبثأو ثالث كراعم ىف ترصتنا اأ ركذف وج - ضرأ

 ىردأ الو ةرطنقلاو ديعس روبو قشمد اهنأب كراعلا هذه ددعو كراعملا هذه ىف وج -
 ىف العف تحجن دق ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نوكت دقو ءاّمامت ةركاذلا هتناخ فيك

 تسيلأ .هرئاسخ للعي فیکف الاو ةرطنقلا ىف جنت م امنا الإ ديعس روب ىف وأ قشمد

 خيراوصلا طئاح ٠١ م - ۳۸۵ =



 نمث نم هيف عفد امو حاجن كانه نوكي فيكو «لشفلا ىلع اًحضاو اليلد رئاسخلا هذه

 مجحي هلعج ودعلاب لح عزفو بعرو ةمجاهملا تارئاطلا ىف رئاسخ 7٠/ اظهاب داكي
 ليئارسإلا فلصلا هنأ الا ۱۰/۲۲ موي حابص ىتح خيراوصلا طئاح ةمجاهم نع ایئاهن

 دقف انرئاسخ امأ .مئازه نم برعلاب هوقحلأ ام ةجيتن نرق عبر لالخ مهيلع طلست ىذلا

 ىعيبط رمأ اذهو «خيراوصلا هيجوت تايئاوهو ىوقلا تادلوم ضعب ىف ةدودحم تناك

 ىلإ هتادحو ةدوعو ءاوللا فقوم ةداعتسا ىلع لمعلا روفلا ىلع انأدب ةمجهلا ءاهتنابو

 .ةبولطلا ةيلاتقلا اهتءافك

 ةنواعملهصصخ ىذلا دوهجملا كلذ ءاوس اًدودحم ليللا لالخ ودعلا دوهجم ناك

 رئاسخ ىلامجإ غلب دقلو برغلا ىف هتاوق دادمإ ةلواحمل هصصخ ىذلا وأ قرشلا ىف هتاوق

 ۲۲ افینع اًيوجو اًيرب الاتق خيراوصلا طئاح هيف ضاخ ىذلا مويلا اذه لالخ ودعلا

 .رتبک و يله ةرئاط ۳ اهنم ةدكؤم ةرئاط

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا هتهجو ىذلا ىوجلا دوهجملا غلبو ۱٩/ ٠ موي ءاج

 زيمت دقو اليل ىقابلاو اًراهن ةرئاط ةعلط 1۹۵ اهنم ةرئاط ةعلط ۷۸۶ لاتقلا ةهبج ىلإ

 تعس ةبارق تمت ىلوألا ةزكرم ةيوج تامجه ثالثب ودعلا مايق مويلا كلذ دوهج نم
 ةعلط ١ اهنم یلامشلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط ۷۲ ةوقب اهلك لاتقلا ةهجاوم ىلع °

 ةمجملا امأ «ىبونجلا عاطقلل ةرئاط ةعلط ۰ ءطسوألا عاطقلل ةرئاط ةعلط ۱۸ قرئاط

 ةعلط ۲۵ اهنم ودعلا هجو ةرئاط ةعلط 55ةوقب ۱۱۶۰ تعس ةبارق تمت دقف ةيناثلا

 ىلع ةرئاط ةعلط ۱۸ «طسوألا عاطقلا ىلع ةرئاط ةعلط ۲۸ «یلاشلا عاطقلل ةرئاط

 ةرئاط ةعلط ۳۹ ةوقب ۱۱6۰ تعس ةبارق تمت دقف ةثلاثلا ةمجشا امأ ىبونجلا عاطقلا

 .ىواستلاب ةثالثلا تاعاطقلا ىلع ةعزوم

 ۱۰۱/۱۸ موی خيراوص ۱۰۷ ءاوللا بئاتك فقوم ةداعتسا ناكمإ مذع ىدأ دقل

 عافدلل ديدج بولسأ عضو ىلإ انتقاطو انتدارإ نع ةجراخ بابسأل هل اًططخم ناك امك
 تارئاطلل ةداضملا تاشاشرلاو ۷ ماس خيراوص نم تاعيمجت ةطساوب ءاوللا عاطق نع

 ىلع ةطسوتلا خیراوصلا نم ةدودحم تادحوب اهتيطغت متو «ةيانعب اهعاضوأ تريتخا
 طيطختلا ىف دهج نم لذب ام مغرو تادعلا فقوم نسحت ءوض ىف اًيجيردت دادزت نأ
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 دق ناك ودعلا نأ ةصاخو عاطقلا اذه ىلع ینرواسی ناك قلقلا ناف كلذل ذيفنتلاو

 ةلواحم ىف ةيليعاسإلا ةعرت لاش ةعقاولا خيراوصلا بئاتك ىلإ هتيعفدم هيجوت ادب
 اذه مجاب نأ ودعلا لواحي ملف اًمامت انفیلح ناك ظحل ا نأ هيف كش ال ام هنأ الإ اهليطعتل

 ةياقولا ريفوت نم ىلامشلا عاطقلاب خيراوصلا تادحو ىقاب تنكمتو «یرخآ ةرم عاطقلا

 الاش ةرطنقلا ىلإ اًبونج مويبارس نم قرشلا ىف دوجوملا ىناديملا یناثلا شيجلا تاوقل
 ذختا یذلا رارقلا ءوض یو ىناثلا شيجلا تاوق هيف زكرمتت ىذلا ىربوكلا سأر قمعبو
 ۱۰/۱۹ موی ءوض رخأ نم اًرابتعا تاءاوللا تأدب فلخلل تاءاوللا ضعب دادتراب

 ةغلاب تابوعص طسو اهيلإ تددح ىتلا ةديدجلا عقاوملا ىلإ دادترالا ةيلمع ذيفنتب موقت
 موی رجف غوزببو مؤاشتلاو قلطملا لؤافتلا نيب حجرمتت فقوملل تاريدقتو ديقعتلا
 لاتقل ةزهاج تحبصأ راهنلا ةيادببو ةميلس اهعقاوم ىف تادحولا عيمج تناک ۰

 .ديدج نم ودعلا

 مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم هلاتق ىف خيراوصلا طئاح نكمت دقل
 فقوم عم قفتت اهنكلو ةدودح ةليصح طقف ودعلل ةدكؤم تارثاط ۷ ريمدت نم

 كلت «ةيعرفلا اهتادحو ةيحالص ىدمو مويلا اذه لالخ ودعلا تلتاق ىتلا تادحولا

 : اهمهأ ةريثك لماوعب ٠ /۱۸ موی ذنم ترثأت ىتلا ةيحالصلا

 ةعرسلاب فلخلا نم بلطي ام ةباجتسا مدع ىلا عج جار كلذو دادمإلا ىف روصقلا - ۱

 ۲ : .ميلسلا بولسإلاب وأ ةبولطملا

 نيسدنهملا حالصإ تاعومج باصأ ىذلا قاهرإلا نع جتانلا حالصإلا ىف روصقلا -

 تايايدلا ةيعفدمو ىدملا ةديحب هتيعفدمل ودعلا مادختساو مهتيافك مدع ىلإ ةفاضإلاب

 .خيراوصلا بئاتك فصق ىف

 ناك امك ءةديدج تادحوب دادمإلا مدع ىلإ عج جار كلذو ةلاعفلا ةنواعملا ميدقت مدع -

 E عقل هال لس ل EEE «لبق نم اططخم

 نأ ملعن نأ بجي ةباجالا ىلإ لوصوللو كلذ ىف ببسلا نع لئاس لءاستی دقو

 رخآلا وه رمتسيس اهقئاقح نم ريثكف كلذ ىلعو لوهجلا ىف لاتق الإ یه ام برحلا
 .ليلحتلاو ةباتكلاب هلوانت نكمي ىتح ةنيعم ةينمز ةرتفل الو هجم
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 ةكرحلاو نوكسلا نيب ددرتلا

 ودعلا مدقت فاقيإ نم ۱۰ /۲۰ موي حابص ةيرصملا ةعردملا تاءاوللا دحأ نكمت
 ىف مدقتلل هتالواحم تءابو ةيليعاسالا هاجت لبق نم همدقت فقوت اك اًمامت برغلا هاجت
 فقوت أدب ةعرسبو همامأ دشتحت تأدب ىتلا انتاوق ةمواقم مامأ لشفلاب نيهاجتالا الك

 و ةريبك دادعأب برغلا ىف ةيوجلا هتاوق عفد ودعلا لواحي مل نيهاجتالا نيذه ىف ودعلا
 خيراوصلا بئاتك فصق ىف برغلا ىف ةدوجوملا ىدملا ةديعب هتيعفدم مادختساب ىفتكا

 هتاوقب اهعم لماعتلا ىف لشف نأ دعب اهيونج وأ ةيليعايس الا ةعرت لاش ةدوجوملا ءاوس
 ةياقو ىلع ةرداق ةيليعامسإلا ةعرت لاش اهعاضوأ نم انبئاتك تناك دقل .لبق نم ةيوجلا

 ىلإ مويبارس ىف هلك ینادیلا ىناثلا شيجلا ىربوك سأر ىف قرشلا ىف ةدوجوملا انتاوق
 نم طسوألا عاطقلا ىف ةيليعاسإلا ةعرت بونج ةدوجوملا انبثاتک تناك اک ةرطنقلا
 ودعلا مرحن نأ انكمأ اذبو سيوسلا ةانق ىتح اهمامأ ضرألا ةيطغت ىلع ةرداق ةهبجلا

 اذه لالخ ودعلا هيلع ىلوتسا ىذلا دياف راطم مادختسا نم ۱۰ /۲۰ مويراهنلا لوط
 .مويلا

 لخدم ىلع هترطيس قباسو ٠١/ ٠١ موي الا شو ابرغ مدقتلا نع ودعلا فقوت ءازإ
 لبج ءارمحلا ةزوجلا لبج «طقلا لبج لمشتو دياف ةنيدم برغ عقت ىتلا ةيلبجلا ةقطنملا
 اًراتس ةيلبجلا ةقطنملا هذه ةيدوأ نم اًدختم بونجلا هاجت برستلا ىفودعلا أدبو اربش
 هاجتالا اذه نم انتاوق هيلع ضقنت نأ نم رسيألا هبنج ةياحل كلذو هتاكرحتل اًيعيبط

 ثلاثلا شيلا فلخ عقت ىتلا ةقطنملا كلت ىف انتاوق عاضوأ ىلع فرسعتلا ىلإ ةفاضإلاب

 اهوأو ثلاثلا شيجلا عاطقب ةرهاقلا طبرت ىتلا ةيسيئرلا قرطلا اهب رمت ىتلاو «ینادیلا

 .سيوسلا - ةرهاقلا قيرط امهيناثو ةفينج - ةرهاقلا قيرط

 تادحو نم ةيلاخ ةيلبجلا ةقطنملا كرت وه فلخلل دادترالا ةطخ نمض نم ناك دقل

 ىبونجلا عاطقلا ىف خيراوصلا تادحو ىقاب كرتو تاوق ىأ نم اهولخل اًرظن خيراوصلا

 ةدوجوملا بئاتكلا ددع ناكو ءاًبرغو اًقرش ینادیلا ثلاثلا شيجلل ةبولطملا ةياقولا ريفوتل
 هاجت ودعلا تابابد برست ءدب ءازإو ءكلذ قيقحت ىلع هرداق ةءافكلاو ةيافكلا نم -

 رسيألا بناجلا ىف ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك فقوم ىلع ینرواسی قلقلا أدب بونجلا

- ۳۸۸ - 



 نع ةرسيتملا تامولعملل اًقفوو ینادیلا ثلاثلا شيجلا عاطق ىف خيراوص ۱۰۹ ءاولل

 تايئاوه فصقب ودعلا موقي ال ىتح بنجلا كلذ نيمأت لضفألا نم تدجوو ودعلا

 ام ٠١ /۲۰ موي ةياهنب برغلا ىف اهنم هل ناك ىتلاو ىدملا ةديعب هتيعفدمب هيجوتلا رادر
 ةقطنم ىف عقت ةدحاو ةبيتك ىلع قبطني رمألا اذه ناكو ةيعفدم ةيراطب ۲-۳ نيب حوارتي

 نع ةديعب نوكتل ءاوللا ليك شت فصتتنم ىلإ ةروانملاب رماوألا اه تردصأ العفو ةفينج

 تاناكمإ ةدايزل اًدعاسم الماع ةديدجلا اهعقاوم ىف تناكو ودعلا ةيعفدم فصق لوانتم

 تاريدقتلا ءوض ىلع برغلا ىف ىربلا فقوملا نأ الإ ءشيجلا عاطق فصتنم ىف نارينلا

 ةوق ىلإ كلذ عجري الو لؤافتلا لبق مؤاشتلا هيلع رطيسي أدب ةلوئسلا ةدايقلا اهتردق ىتلا

 ىرخأ ةرم لمعلا ررك مث «یفتخا برها - برضا هعبتي ىذلا بولسألا ىلإ امنإو ودعلا
 ىبونجلا عاطقلا ىف ةدوجوملا خيراوصلا بئاتكل ةبسنلاب اليبس هل دجي قلقلا أدب انه نمو
 ىلع دادزي انصرح هسفن تقولا ىف ءاهعم ةدوجوملا ۷ ماس ةيدرفلا خيراوصلا رصانعو

 ءوض ىف .برغلاو قرشلا ىف ىناديملا ثلاثلا شيجلا تاوقل ةياقولا رارمتسا ةرورض
 تاوقلا لتاقت ةيلاتقلا اهعاضوأ ىف تادحولا رارمتساب اًرارق تذختا - براضتلا كلذ

 .ودعلا ةيعفدمب ةئباع ريغ شيجلل ةبولطلا ةياقولا ةرسيم ةيليئارسإلا ةيوجلا

 ةلتاقل تاعردمو ةيكيناكيم ةاشم نم ةيربلا تادحولا نم ديدعلا دشح أدب

 هعالطتسا لئاسو قيرط نع ودعلا نكمت دقلو «بونجلا هاجت مدقتلا نم هعنمو ودعلا

 ةبوعصو ذثقو هيلع ناك ىذلا ىبسنلا هفعص ءازإو هل هدعن ام ىلع فرعتلا نمةفلتخملا

 ةقرف تربعف ديدج روبعب ربوتكأ ۲۱/۲۰ ةليل ودعلا ماق اهيف متي نأ رظنني ىتلا ةقطنملا

 ةماقإ نم ودعلا نكمت نأ دعب كلذو ىكيناكيم ءاولو نيءاول نم ةنوكملا (نيريب) لارنجلا
 ىلع هردقلا ودعلل حبصأ مث نمو راوسرفیدلا ةقطنم ىف ةانقلا ىلع ةناسرخلا نم ىربوك

 .نيتعردم نيتقرف لداعي ام اًيلاح برغلا ىف هل حبصأ ذإ ءبونجلا وحن مدقتلا ناكمإ

 هقداصلا ريغ دوعولا ةرثك عم بلطي امل ةباجتسالا مدعل ةجيتن تادعملا فقوم ءاس

 رظنلا دعب رفوت مدعو دادم الا ةيلمع بحاص ىذلا ذيفنتلا ف روصقلا ىلإ هفاضإلاب
 ىطايتحالا دافن برق كلذ لك بناجب انعضو ولف ةثيدحلا برحلا ىف لاتقلل نيمزاللا

 ىطايتحالا نم ىقابلا اذه ةيحالص مدع وآ هنم رستلا ليلقلاب ظافتحالا ىف ةبغرلاو
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 1۱/۲۲۸۲۱۸۲۰ يا هاتملا برع ىلا رس الا فانا

 ا ىو ر لا عاشو اك



 ثودح نإ لب ءاّمامت دقعتي أدب فقوملا نأ ىلإ كلذ لك ءازإانلصول تادعملا نم

 ةعاس اًرظتنم حبصأ اهعقوت لامتحا نأو اًعقوتم اًرمأ تحبصأ فقولا ىف ةريبك تادقعت

 فيك نكلو فقوملا اذه نم جورخلل ليحتسملا لك لذبن نأ انيلع ناكو یرخآ دعب

 نكي مل هيلعو حلاص ريغ لصيوأ اًرخأتم لصي وأ لصی ال هبلطن امو كلذ ىلإ ليبسلا

 ةباجي ام ةنورملا نم اهیف ةكرعملا ةرادإ بولسأو لاتقلل طيطختلا نوكي نأ ىوس ىمامأ

 تاوقلا دض قرشلا ىف لاتقلا برغلا ىف لاتقلاو قرشلا ىف لاتقلا - ةكرعملا تاجايتحا

 ةيربلا تاوقلاو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دض برغلا ىف لاتقلاو ةيليئارسإلا ةيوجلا
 لاخدإ یرورضلا نم ناك هنإف لاتقلا ةرادإ بولسأو طيطختلا ةنورم مغرو تربع ىتلا

 لثم نأ كشالو رييغتلاو ليدعتلا ىعدتسي ام رمألا ىف دجي امدنع تاليدعتلا نم ريثكلا

 ةدودحملا ةطسوتملا وج - ضرأ ةهجولا خيراوصلا تادحو لاتق ىف بولسألا اذه
 ىدؤي اك ذيفنتلا اهنم بولطملا تادحوللو تادايقلاو ةداقلل اًمهرم اًرمأ حبصي ةروانملا

 هداقتعا ىلإ عجار كلذو ةرواجلا خيراوصلا تادحو ةمجاهم ىف ودعلا حومط ةدايز ىلإ
 هفلخت ام ىلإ ةفاضإلاب - ةقباسلا هتامجه حاجنل ةجيتن الإ یه ام ةرمتسلا ةروانلا ناب

 .ةمجاهملا تارئاطلل اًباذج اذیص حبصت لاتقلا عيمجت ىف زورب دوجو نم ةروانملا

 ةفاضإلاب خيراوصلا تادعم ةءافك ةداعتسا مدع عم برغلا ىف ودعلا دوجو ىدأ دقل

 خيراوصلا تادحو نيب تارغثلا عاستاو فلخلل تادحولا نضعب دادترا هادأ ام ىلإ

 ةيربلا تاوقلا لاتق فقوم هيلإ ىهتنا ال اقفو زورب ىف تادحولا ضعب دوجوو اهضعبو

 ناكو ۱۰/۲۰ موي لاتق هيلع نوكي نأ رظتنی اميف رظنلا ليطن انلعج كلذ لك برغلا ىف

 ىلع لك خيراوصلا طئاح تاعاطق ةمجاهمل ةيوجلا هتاوق هجويس هنأ ودعلا لامعأل انريدقت

 نیصاصقلا ىلإ الاش حالبلا ىلإ ةيليعاس الا نم دتمي ىذلا ىلا شلا عاطقلاب أدتبم ةدح
 ةعرت لامش ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك فصقب موجشا كلذل دهم دق هنأ ةصاخو ابرغ

 .اهناكسإل ةلواح ىف - برغلا ىف ةدوجوملا - ىدملا ةديعب ةيعفدملا ةطساوب ةيليعامسإلا

 اهنم ةرئاط ةعلط ۷۳۵ -۱۰ /۲۰ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا دوهجم غلب

 ركذلا فلاس ودعلا دوهج نم زيمت دقو ءاليل ةرئاط ةعلط ۱۳۱ ءاّراهن ةرئاط ةعلط 4

 ۰۸۰۰ تعس ةبارق تم ىلوألا ةرئاط ةعلط 4۰ ۲ وحنب ةزكرم تایجه سمخب همايق
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 «ةرئاط ةعلط ١7 اهنم ىلاهشلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط 47 ددعب ةقيقد ۳۰ تقرغتساو

 ةبارق تم دقف ةيناثلا ةمجم لا امأ ةرئاط ةعلط ۱۲ ىبونجلاو ةرئاط ةعلط ۱ طسوألا

 ۲۲ اهنم ىلامشلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط 77 ةوقب ةقيقد ۲۰ تقرغتساو 41١ تعس

 ةمجما امأ ةرئاط ةعلط ۲۸ ىبونجلا عاطقلاو ةرئاط ةعلط ۱5 طسوألاو ةرئاط ةعلط

 صخ ةقيقد ١ تقرغتساو ةرئاط ةعلط ۹۸ ةوقب ۱۱۰۰ تعس ةبارق تمت دقف ةشلاثلا

 ةرئاط ةعلط 47 ىبونجلا عاطقلاو ةرئاط ةعلط ١5 طسوألاو ةعلط ۳۸ ىلامشلا عاطقلا

 ةعلط ٩۳ ةوقب ةقيقد ۲۵ تقرغتساو ١70١ تعس ةبارق تمت دقف «ةعبارلا ةمجهلا امأ

 4۸ ىبونجلاو ةرئاط ةعلط ۳۸ طسوألاو ةرئاط ةعلط ٠١ ىلاشلا عاطقلا صخ ةرئاط

 ةرئاط ةعلط ۱۰۰ ةوقب ١50٠ تعس ةبارق تمت دقف .ةسماخلا ةمجملا امأ ةرئاط ةعلط

 ىبونجلا عاطقلاو ةرئاط ةعلط 0۸ طسوألا عاطقلاو ةرئاط ةعلط 5 ىلامشلا عاطقلا صخ

 سوءر ىف ةدوجوملا تاوقلا ىلإ مخضلا طاشنلا اذه ودعلا هجو دقل ةرئاط ةعلط ۲

 اههجو اك لاتقلا ةهجاوم دادتما ىلع خيراوصلا طئاح بئاتك لاو قرشلا ىف ىرابكلا

 .هنع عافدلاب مئاقلا خيراوصلا عیمجتو راطملا برضل ةسئاي ةلواحم ىف ةيماطقلا راطم ىلإ

 عاتقلا ىف خيراوصلا تادحو ىلع ۱۰/۲۰ موي ۸۳۰ تعس هموجه ودعلا أدب دقل

 اهتلمج تغلب تارئاطلا نم ةيلاتتم تاعومجمب ىقرشلا بونجلا هاجتا نم لایشلا

 ضعب تبيصأو ودعلل تارئاط ۸ ريمدت نم تادحولا تنكمت دقو «ةرئاط ةعلط ۸

 ةعلط ٠١ ةوقب ةيماطقلا راطم ةمجاهم ىف ودعلا أدب ۱۰۱۰ تعس قو دارفألاو تادعلا

 عم تالظلاب نيرايط ۵ طوبهو ودعلل تارثاط ۷ ريمدت نم تادحولا تنكمتو ةرئاط
 خيراوصلا تادحو ةجاهم ودعلا لواح كلذ دعب تادعلاو دارفألا ىف ةفيفط رئاسخ

 ودعلا موجه طابحإ نم خيراوص ١١9 ءاوللا تادحو تنكمتو «ىبونجلا عاطقلا ىف

 ىف أدب ىبونجلا عاطقلا تادحو ةمجاهم ىف ودعلا لشف ءازإو ودعلل تارئاط ةدع ريمدتو

 ضرغب قرشلاو برغلا نم ىدملا ةديعب ةيعفدملاب ةيمامألاو ةيفلخلا ءاوللا بئاتك فصق
 ىلع ةلغاشملا تارئاط مادختسا ىف ودعلا أدب اذه هبولسأ زيزعتلو ءاوللا بئاتك تاكسإ

 اعط نوكتل مك 7١-50 ةفاسم ىلع قرشلا ىف ريطت ىتلا مك ١١-٠٤١ ةيلاع تاعافترا

 وحنل ودعلا فصق مغرو كيارش خيراوصلاب اهفصق متي ىتح اهعم لماعتلل انتادحول ٠

 دی ۳



 ۸ تادحولا نأ الإ ىبونجلا عاطقلا تادحو ىلع مويلا اذه لالخ كيارش خيراوص ه

 تارئاطلا مادختسا ىف ودعلا أدب عاطقلا اذه ىف ديدجلا لشفلا ءازإو ءوس یآ اهیصی

 طاقسٍ نم عاطقلا تادحو تنكمت دقو یبریف نایر زارط نم یکلساللاب ءهجولا
 .اهادحا

 یتلا هتاوق ةنواعل ةلواحم ىف طسوألا عاطقلا ىلا كلذ دعب ىوجلا ةموجه ودعلا لقن

 ودعلا لواحو اهنلا تاقوآ مظعم ودعلل ةيوجلا انتاوق برغلا هاجتا ىف مدقتلا لواحت

 ةعردلا هتاوق ةهجاوم ىف اهعقاوم لتحت یتلا خیراوصلا بئاتک ةمجاهم هتامجه ىدحإ ىف

 اذه ءازإو هتارئاط ضعب ريمدت نم تادحولا تنکغو لشف هنکلو «عاطتقلا اذه ىف

 خیراوصلا رصانع تنكمتو تابابدلاب عاطقلا ىف ةيمامألا بئاتکلا ةمجاهم ىف أدب لشفلا

 ضعب ريمدت نم هل ةهجاوملا خيراوصلا بئاتك عم ةدوجوملا تابابدلل ةداضملاةهجوملا

 دض یدلا ةديعب ةيعفدملا مادختسا نم دب همامأ نكي / لشفلا اذه ءازإو ودعلا تابابد

 اذه ىف هلاتق لالخ خيراوصلا طئاح نكمت دقل .رئاسخلا ضعب اهب قحلاو بئاتكلا هذه

 .ىبريف ناير ةدحاوو رتبكويله ۲ اهنم ةدكؤم اهنم ۱۳ «ةرئاط ۱۸ ريمدت نم مويلا

 موي برغلا ىف ودعلا ىدل تاوقلا نم دشحلا اذه رفوت نأ دعب ضورفملا نم ناك

 دحأ ودعلا مامأ ناكو «ىركسع رصن قيقحتل تاوقلا هذه مدختسي نأ ٠ ٠١

 هاجتا ىف ةعردملا هتاءاول عفدو ةلازغلا ةيلصألا ةطخلا ىلإ ةدوعلا امأ ةيتآلا تالامتحالا

 عقاولا ةيليعامسإلا ىلع ءاليتسالا وأ ةرهاقلا - ةيليعامسإلا قيرط ىلا لوصولل برغلا
 لب ةقباسلا تالامتحالا نم ىأ لواحي مل ةريبك تاوق نم هيدل رفوت ام مغر ودعلا نأ

 نم افوخ هتاوق ةياقول ةدودحم رصانع لاسرإب ایفتکم بونجلا هاجتا ىف مدقتلا لواحي ل

 مويلا اذه لالخ ودعلا نإ لوقلا كلذ ودعلا ىلعو .هاجتالا اذه نم انيلع ضقنت نأ

 ` ناكمإ مدعو .الاشو اًبرغ ههجاوت ىتلا ةمواقملا ديازت هعجرم «نوکس ةلاح ىف ناك

 برحلا هبلطتت ىذلا ىديلقتلا رودلاب مايقلا نآلا ىتح هيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا
 اهتاوق لشف نم ةيليئارسإلا ةدايقلا باصأ ىذلا ىسفنلا طابحإلا ىلإ ةفاضإلاب ةفطاخلا

 .ىركسع رصن ىأ قيقحت ىف برغلا ىف
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 تادعملا لمع تاعاس ةرثك نم همزلتسا امو ةيضاملا مايألا ةليط رمتسلا لاتقلا ىدأ

 ودعلا ةيعفدم فصتقل خيراوصلا طئاح نم ةيمامألا بئاتكلا ضرعت ىلإ ةفاضإلاب

 ذاختاو ةيلك فقوملا ةسارد ةرورض مزلتسا ام تادعلا يف رئاسخلا ةدايزل ىدملا ةديعب

 دایتعالا كلذ قيقحت ليبس يف ناكو تادعملل ةينفلا ةءافكلا يوتسم عفرل ىرذج رارق

 .دراوم نم انيدل رسيتملا ىلع داتعالاو المع انسفنأ ىلع

 مت كلذ ءوض ىفو .فلخلا نم بولطملاو رسیتلاو بولطملا رصح مت كلذ ءوض ىف

 ةطخلا ءوض ىلعو - كلذ تايقبسأو تادحولل ةيلاتقلا ةءافكلا ةداعتسا ةطخ عضو

 تعبنو ذئتقو دئاسلا ىوبعتلاو ىكيتكتلا فقوملا ءوض ىف تاوقلل ةياقولا ةمهم ذيفنتو

 لالغتساب ةديدجلا عقاوملا ف حالصإلا متي نأ تررق كلذ ىلعو ةديدج لاتق ةطخ

 ةقطنملا ىف ءاوس تاکرحتلا نم ديدعلا مامتإب رماوأ تردصأ كلذل اًعبتو ليللا تاعاس

 ةقطنم لك ىف كرحتلا بولسأ تددحو اليل رخآلاو اراج اهضعب ةيفلخلا وأ ةيمامألا

 ءاسم لولحبو - اهيلإ فدهت ىتلا ةطخلا ذيفنت نوعی وأ اناياون ودعلا فشكي ال یتح

 لصي م ىذلاو هب اندعو اه ءىشانل لصي ملف امام لامآلا - تباخ ۱۰/۲۱ موی

 دشح مت كلذ ليبس ىفو انسفنأ ىلع دمتعن نأ انیلع ناكو ۱۰/۲۲ موي رهظ دعب الإ

 ردانلا نم ناك ةزجعم اوققح دقلف اًعئار اًرود عيمجتلا اذه ىدأ دقو نيلتاقملاو حالصإلا

 ةداعتسا مت ىتح ۱۰/۲۲ موی رجف غزبي دكي ملف قرعو دهج نم هومدق اب ثدحت نأ

 اًموي ةيحالصلا دادزتورودت ةلجعلا تأدب مث نمو تادحولا نم ۸۵۰ نم رثكأ فقوم

 .موي دعب

 .هئادأ نع ةتباثلا حالصإلا تادحو تزجع اًرود ىدؤن نأ بولسألا اذهب انكمت دقل

 مغر زيجو نمز ىف ةيلاتقلا اهعاضوأ ىلإ اهتداعإو بئاتك ةدع حالصإ نم انكمت دقل

 ضرأ نع دعبلا وأ برقلاب حالصإلا رثأت ىدمو ةينفلاو ةيرشبلا تاناكمإلا ىف قورافلا
 للملا وأ للكلا فرعت ال ىتلا ىرصملا لتاقملا ةدارإ حاجنلا اذه فلخ ناك دقل .ةكرعملا

 .تصعتسا امهم الح ةلكشم لكل نأ نم اهئادأ ىف قلطنت ىتلاو
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 ةديدج تاوق لوصوو دياف ةنيدم برغ ةيلبجلا ةقطنملا ىلع ودعلا ةرطيس تدأ

 ضرعتلا مدعو هلوح نم ةيعافد عاضوأل انتاوق ذاختا عم ١١/٠١ ةليل اهروبع مت هيلا

 موی حابص ودعلا موقي نأ ىلإ ۱۰ /۲۰ موی بونجلا هاجت تبرست ىتلا ةدودحملا هرصانعل

 نمو ةقطنملا هذه ىف ةددعتملا نايدولا الغتسم بونجلا هاجت ةدودحم تاوق عفدب ۱

 نأ الإ هفينج ةرهاقلا قيرط ىلع تاكرحتلا اهيف ددهي قطانم ىلإ لوصولا نم نكمت مش
 هذه ىف ةعردلارصانعلا ضعب عفدب ۸۰ ۰ تعس ةبارق تماق ىناديملا ثلاثلا شيجلا ةدايق
 .باحسنالا ىف ىقابلا رطضا و ودعلا تاوق ضعب ىلع ءاضقلا نم تنكمت تاهاجتالا

 ىبونجلا عاطقلا ىف ةدوجوملا وج - ضرأ خيراوصلا بئاتك كرتي ل ودعلا لشف مغر
 الإ مم ۱۷۵ رايع نم یدلا ةديعب هتيعفدم اهيلإ هجو نأ ناكف اهنم لينلا لواحي نأ نود

 ىدم ىلع اهمادختسال اًرظن لاوحألا نم لاح ىأب تادحولا ىلع ةرثؤم نكت ملابخأ

 - ءادأ ف رمتست ىبونجلا عاطقلاب خيراوصلا تادحو لعج ام رثؤملا اهادم نم ربكأ

 ىدملا ةديعب هتيعفدم نارين اضيأ اهيلإ هجوي ودعلا أدب ىناثلا لشفلا اذه ءازإ و اهتمهم

 الإ فقوملا ىف ةدودحم هينمز ةلخلخ ىلإ ىدأ ناك نإو كلذ لك نأ الإ ءاضيأ قرشلا نم

 ةياقو ىف اهماهم ذيفنت ف تادحولا ترمتساو اهارج ىلإ رومألا تداع ام ناعرس هنأ

 .اًبرغو اًقرش ىناديملا ثلاثلا شیلا تاوق

 اهدوهج ناكو اًدودحم ٠١ /۲۱ موي لالخ ةيليئارسإلا ةيوحما تاوقلا عم انلاتق ناك

 دقو ءاّرابن ةرئاط / ةعلط ٠٠ 4 اهنم ةرئاط / ةعلط ۷۳۵ غلب دقف ءاًدودحم ىرخألا ىه

 تعس ةبارق تمت ىلوألا ةزكرم تامجه عبرأب اهمايق مويلا اذه لالخ اهدوهج نم زيت
 ۶ «ىلامشلا عاطقلل ةرثاط / ةعلط ۸۰ اهنم ودعلا هجو ةرئاط / ةعلط ۱7۲۰ ةوقب ٥

 ةيناثلا ةمجه لا امأ «ىبونجلا عاطقلل ةرئاط / ةعلط 4۰ ءطسوألا عاطقلل ةرئاط / ةعلط

 ۲۲ اهنم یلاشلا عاطقلا صخ ةرثاط / ةعلط ۸۸ ةوقب ۱۰ 4۵ تعس ةبارق تمت دقف

 قرثاط /ةعلط ۳۸ ىبونجلا عاطقلاو ةرثاط / ةعلط ۲۸ طسوالا عاطقلاو ةرثاط ةعلط

 ىلع تعزو ةرثاط / ةعلط ۳۲ ةوقب ۱۲۵۵ ةبارق تمت دقف ةشلاثلا ةزکر لا ةمجما امآ
 ةرثاط /ةعلط 27 ةوقب ۱۱۵۰ تعس ةبارق تمت دقف ةعبارلا امأ یواستلاب تاعاطقلا

 طسوألا عاطقلا نيب ةفصانم ههجو یقابلاو «ةرئاط / ةعلط ۲۸ ىبونجلا عاطقلا صخ

 .یامشلاو
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 انتاوق ةمجاهم ىلإ مويلا اذه لالخ اهدوهج ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تهجو

 ريفوتل ةانقلا برغ ةرغثلا ىف ةدوجوملا هتاوق ةنواعم ىلإ ىرابكلا سوءر ىف ةدوجولا
 ودعلا تاوق عم رمتسم هبش لاتق ىف تناك ىتلاو «ةيوجلا انتاوق دض ای اه ةياقولا

 ءاوللا عمجت ةمجاهمب ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تماق كلذ ىلإ ةفاضإلاب .برغلا ىف

 تال واحم مغرو ىبونجلا عاطقلا ین اًدرفنم لمعي ناك ىذلا عمجتلا كلذ خيراوص 4

 ىلإ أجل اذل ؛اهيلع رشابملا موجه لاب هبئاتك ىدحإ ريمدت ىف حلفی م هنإف ءاوللا ةجاهمل ودعلا
 ءاوللا بئاتك ىدحإ دض حاجنلا نم ودعلا نكمت دقو هدض كيارش خيراوصلا مادختسا

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا عم كابتشالل ءاوللا ترسيت ىتلا ةدودحملا تاعاسلا مغرو

 .تارئاط 4 ريمدت نم نكمت ءاوللا نإف

 ةداعتسا لامعأ تناك ىذلا تقولا ىف ةءافكب خيراوصلا طئاح تادحو یقاب تلتاق

 نم تادحولا ىقاب تنكمت دقو «قاسو مدق ىلع ىرجت تادحولا ةءافک عفرو فقوملا

 ١6 مويلا اذه لالخ ودعلل هريمدت مت ام ىلامجإ حبصی اذبو ودعلل تارئاط 1 ريمدت

 .ةدكؤم تارئاط ٠١ اهنم ةرئاط

 تادحو تادعم زيهجت ةيلمع ةقاعإ ربوتكأ ۲۲/۲۱ ةليل لالخ ودعلا لواح

 ىلإ ةيلمعلا هذه قاع ام ةيعفدملاب دعب نم اهفصقب كلذو ىبونجلا عاطقلاب خيراوصلا

 ودعلا عم لماعتلل اًرهاج ءاوللا تاب ىتح مويلا كلذ سمش غزبت دكت مل هنأ الإ ام دح

 ةقاط تأدبو «لمعلا ىف اهحالصإ متي ىتلا تادحولا تأدب دقف «ىلشلا عاطقلا ىف امأ

 ىرخأ دعب ةعاس دادزي ودعلا لاتقل ةزهاجلا بئاتكلا ددع ىلاتلابو دادزت حالصإلا

 .ودعلا هب موقي ىوج موجه ىأ ديعي نأ ىف عاطقلا ةردق ىلع ةنئمطم تحبصأ ةجردب

 :بونجلا هاجت ودعلا برست

 ET /۲۲ موي حابص هتالواحم ودعلا دواع

 بويجلا ضعب ادع عقاوملا مظعم يف هريمدتو هدص نم تنكمت انتاوق نكلو ضرألا
 لبجو ةفينج لبج ةقطنم يف ءافتخالا ةزيمو وذعلل ضرألا اهيف تمدق يتلا ةطيسبلا

 دقف يناديملا يناثلا شيجلا عاطق يف امآ «هفینج - ةرهاقلا قيرط ىلع دعب نم رطيستو ةرغ

 حبصأو اًمامت تنكس يتلاو ودعلا تاوقو انتاوق نيب تابابدلا نارينب قشارتلا رمتسا
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 ةقثلا ثب باب نم تالاحلا بلغأ تناك ناو اًيئاوشع نارينلا قالطإ ىوس امل مه ال

 عاستا ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي ان عاطقلا اذه يف اًبرغ ودعلا مدقت مدع نإ .دارفألا يف

 ىلإ لوصولا يف ةبغر بونجلا وحن هعافدنا دعبو ودعلا اهيلع لمعي ناك يتلا ةهجاولا
 .اگیشو حبصأ رانلا قالطإ فقو رارق نأ ةصاخو لضفأ فقوم

 ۷۷۰ اهنم ةرئاط ةعلط ۸4۳ مويلا اذه لالخ ةيليئارسإلا ةيوحلا تاوقلا دوهجم غلب

 رصن ىلإ لوصولا ين ودعلا ةبغر ىلإ ةدايزلا هذه يف ببسلا عجريو اراه ةرئاط ةعلط
 زيمت دقو ةيكيرمألا تادادمإلا ةدايز ىلإ ةفاضإلاب هيلع وه امم لضفأ فقوم يف هلعجم

 تعس يلاوح تمت ىلوألا ةزكرم ةيوج تامجه عبرأب اهمايق تاوقلا هذه دوهجم نم
 7 5 «ىلامشلا عاطقلل ةرئاط ةعلط ۵۲ اهنم ودعلا هجو ةرئاط ةعلط ۱۳۰ ةوقب ٥

 ةمجملا هذه تلمش دقو يبونجلا عاطقلل ةرئاط ةعلط ۵۲ طسوأالا عاطقلل ةرئاط ةعلط

 تع دقف ةيناثلا ةمجه لا امأ «ىبونجلا عاطقلاب ۱۰۹٩ ءاوللا تادحو ةمجاهمب ودعلا مايق

 ةرئاط ةعلط ۱ اهنم يلا شلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط 47 ةوقب - ۱۱۱۵ تعس يلاوح

 ةثلاثلا ةزكرملا ةيوجلا ةمجا امأ «ةرئاط ةعلط 57 يبونجلاو ةرئاط ةعلط ۳۸ طسوألاو

 ۱۲ يلامشلا عاطقلل اهنم ودعلا هجو ةرئاط ةعلط ۷٤ ةوقب ۱2۱۵ تعس ىلاوح تحت دقف

 ةعبارلا ةمجحلا امأ ةرثاط ةعلط 57 ىبونجلاو ةرئاط ةعلط ۲۰ طسوألاو ةرئاط ةعلط

 ةعلط ۲۸ اهنم ىلامشلا عاطقلا صخ ةرئاط ةعلط ۷۰ ةوقب ۱۷۱۰ تعس يلاوح تمت دقف

 . ةرئاط ةعلط ۸ طسوألاو ةرئاط

 ةلثم ةقرفلل نمیالا بنا ةمجاهمب همايق وه ودعلا تالاتحال یریدقت ناك دقل

 تادحو يف الثم ةقرفلل رسیالا بنجلا اذک ىبونجلا عاطقلا يف ۱۰۹ ءاوللا تادحو يف

 عاطقلا مجامو مالسلا رثآ ودعلا نکلو «لیکشتلا بلقب ساسلا نود ىلامشلا عاطقلا

 هيلإ فدهت تناك یذلا ضرغلا قیقحتل یوقلا يف داصتقالا أدبم عم اًيشمت طقف ىبونجلا

 .بونجلا وحن اهعافدنا نم ةيربلا ةيليئارسالا تاوقلا

 ةرثاط /ةعلاط ۳۲ ةوقب ٩۰۰ تعس خیراوص ۱۰۹ ءاوللا ىلع هموجه ودعلا أدب

 مغر ةلاسببو ودعلا موجه ةلباقم نم ءاوللا نكمت دقو ءةقيقد ۲۰ ةدمل هموجه رمتساو

 تادعاسم نم همدقت امو اهيف لتاقی یتلا ةيلبجلا ةقطنلا ةعيبط و یکیتکتلا هفقوم فعض

 ٩ تغلب ودعلل تارثاط ةدع ريمدت نم ءاوللا نكمت دقل عفادلا نعاوج مجاهملل
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 ةجيتن لمعلا نع ءاوللا تادعم فاقيإ نم ةياهنلا ىف نكمت ودعلا نأ الإ .تارثاط

 أدبي مل لمعلا نع تادعملا فقوت مغرو تادعملا راوجب تطقس ىتلا لبانقلا تارشع

 قوف ةدوجوملا تادعلا ريمدت ضرغب - هتداعك - تادحولا ةمجاهم ىف ءرمتسا لب ودعلا

 تالواحم مغرو ىوق تادلومو خيراوصو فذاوقو رادار ةزهجأ نم ضرألا حطس

 لشف لب «لومألا حاجنلا ودعلا زرحي مل مويلا لوط ترمتسا ىتلاو ةررکتلا ودعلا

 خيراوصلاو تاشاشرلا تادحو هب تماق ىذلا دودحلا ىلإ لشفلا كلذ عجريو امام

 .هعقوم ىف ءاوللا رمتساو هلمكأب ءاوللا عاطق نع عافدلا ىف ۷ ماس ةلومحملا

 رصانعو ةدودحلا رايغلا عطقو ةليدبلا تادعملا ضعب ىلإ ةجاح ىف ءاوللا ناكدقل

 لاتقلل ءاوللا ةءافك ةداعتساو تادعملا حالصإ ةيلمع مامتإل حالصإلا ىسدنهم نم ربكأ

 ۱۸۵۲ تعسم رانلا قالطإ فقو رارق ردصي نكي مل كلذ ىلعو ربوتكأ ۲۳ /۲۲ لالخ

 هزيهجتو ءاوللا فقوم ةداعتسال ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا مت دقو الإ ٠١ /۲۲ موي

 : ةينآلا لماوعلا ىلع هذيفنت ىف اًمقوتم رارقلا كلذ ناكو ٠١ /۲۳ موي حابص لاتقلل

 ةداعتسال مزلت ىتلاو ماعلا يطايتحالا ف ةدوجوملا تادعلا ريفوت یدم وه: لوألا

 كشوآ دق ماعلا يطايتحالا اذه نأ ءالجب تحضوأ دق ةيضاملا مايألا تناكو «فقولا

 لقأ الإ لمحي نكي  یتیفوسلا ىوجلا رسجلا نأو .العف بضن نكي مل نإ بوضنلا ىلع

 .بولطلا نم ليلقلا

 مارتحالا اذه ناكو رانلا قالطإ فقو رارقل ودعلا مارتحا یدم وهف : یناثلا امآ

 ودعلا دجن برحلا هذه تقبس یتلا ةثالثلا بورحلا لالخف يتيحان نم كشلا عضوم

 ناکو ءاوللا عاطق ىلإ لصوت یتلا قرطلا ىلع كرحتلا ةمالس یدم ناکف ثلاثلا امآ

 ۰۱۰/۲۱ موی امهادحإ ىلع دعب نم ةرطيسلا نم ودعلا نكمت ناتقیرط كانه

 زكر دقو .ةقاتع لبج یلعآ دوجولا راذنالا رادار عقوم ةمجاهمب مویلا ودعلا ماق

 لمعلا نع اهفاقي ال رادارلا ةزهجأ ريمدت لمأب ةيرسلا عقوم ىلع هموجه لالخ ودعلا

 كلذل صصخ ودعلا نأ مغرو سیوسلا عاطق ىف راذنالاو عالطتسالا لش یاتلابو

- ۳۹۹ - 



 نم الإ نكمتي مل هنإف تارئاطلا نم جوز نم لك تاجوم تعراست ةرئاط ۲۲ ضرغلا
 ىف ترمتساو ءىشب بصت ملف ةزهجألا یقاب امأ رادارلا ةزهجأ دحأ ىئاوه ليطعت

 اهنم ودعلل ةرئاط ٠١ طاقسإ نم مويلا اذه ىف خيراوصلا طئاح نككمت دقل .اهتمهم ءادأ

 .يكلساللاب ةهجوم ةرئاط

 ةيمامألا تاراطملا دض ودعلا لابعأ

 دصقب ةرثكب هدض ةيرصملا ةيوجلا تاوقلا مادختسا ىلإ برغلا ىف ودعلا روبع ىدأ
 هرسيت امل اًرظن اًريبك اًرود ةيمامألا تاراطملا تدأ ددصلا اذه ىفو هریمدنو همدقت فاقيإ

 لمعف كلذل ودعلا نطف دقو «تاعلطلا نم ديدعلا جارخإ نم ةيرصلا ةيوجلا تاوقلل

 لمعلا نع اهلش وأ تارئاط نم اهب ام ريمدت دصقب ةيمامألا تاراطلا ةهجاوم ىلع

 .تارمملا برضب

 ةرئاط ٠١ تبرتقاف ةيماطقلا راطم ىلع هموجه ودعلا أدب ۱۰/۱۷ موي ۸٠١ تعس

 سیوسلا هاجتا نم كلذو تارئاط عبرأ نم لك تاعومجم ىف كوه ىاكسو جاريمو موتناف

 ةلواحم ىف راطملا ىلع تضقنا مث ءاهئافخإل اًرتاسو الیلد ةيلبجلا ةقطنملا نايدو نم ةذختم

 هليطعت دصقب تارمملا ريمدتو راطملا نع عافدلاب ةمئاقلا خيراوصلا تادح و تاكسإل

 ىلإ ريدقتلا ىدأو هاّجحو اًماجتا موجملا اذه تالامتحا اًملس انردق دقل ةنكمم ةرتف لوطأ
 لباقتل ديدج بولسأو ءاكذب تعضوو راطملا نع عافدلاب ةمئاقلا ۷ ماس تادحو ةدايز

 مامأ ةبعصلاو ةلهسلا بارتقالا قرط لفقب كلذو راطملا ىلع ودعلا تامجه نم عون ىأ

 لباق هل هدادعإ مت ىذلا كرشلا ف ودعلا عقي نأ ىلإ بولسألا اذه ىدأ دقل ءودعلا

 تناك مكلو - ودعلا ۷ ماس تادحوو ةيعفدم ۸6 جوفلا هنواعي خيراوص ۱۱۳ ءاوللا

 قحلي نأ نود رارفلا ىلإ هيلع تحتف ىتلا نارينلا مامأ ودعلا رطضا ذإ - ةلهذم ةأجافملا

 .ودعلل ةرئاط ريمدت متو رارضا ىأ راطملاب

 ءاوللا ىلع هموجه ءدب لبق ۱۰ /۱۸ موی ۷۳۰ تعس ةيحلاصلا راطم ودعلا مجاه

 تنكمت نكلو ءراطلا نم كوه ىاكسو موتناف تارئاط 1 تبرتقاف خيراوص ۷

 .ةلزنملا ةريحب ىف تطقس ودعلل ةدكؤم تارئاط ٤ ريمدت نم راطملا نع عافدلا تادحو

 غ(



 .ةيوجلا ةمجهلا طابحإ ىف لخدتلا نم راطملاب ةدوجوملا تالتاقملا عنم ساسأ ىلع ءاوللا

 راطملا ةمجاهم ودعلا لواح دقلف ٠١ /۲۲ موي ةيماطقلا راطم ىلع ةمجه رخآ تعقو

 .حاجنلا اه بتكي مل ةمجهلا هذه نكلو «تارئاط ٤ ددعب

 ودعلا بيلاسأ

 نكلو خيراوصلا بئاتك لاتقل ةعبتلا ودعلا بيلاسأ ريغتت مل ةرتفلا هذه لالخ

 : ىتآلاب تزيق

 قالطإل ةصرفلا نيحنت ىتلاو .قرشلا ىف ةدوجوملا كيارشلا تایرود ةرثك -أ
 هذه تناكو هیجوتلا رادار تايئاوه ريمدت دصقب اًيرادار ةهجوملا اهخيراوص

 ىلع ةثالثلا ةهبجلا تاعاطق نم عاطق لك ىف رثكأ وأ ةيرود لدعمب تايرودلا

 .ةضفخنم وأ ةطسوتم تاعافترا

 برغلاب عالطتسالا ىف راكيش وأ ىبريف ناير «رايط نودب تارئاطلا مادختسا ةرثك -ب
 .ريمدتلا نم هتارئاط ىلع اًظافح

 نم دادمإك ةثيدح تايعون لوخدل ةجيتن تناك امع ةينورتكلإلا ةقاع الا ةدش دايدزا چ

 .ةدحتملا تايالولا

 .هسفن تقولا ىف

 .ةاقلملا ةيندعملا حئارشلا وأ ةرئاطلا تانولابلا مادختساب ةيبلسلا ةقاعإلا رارمتسا -ه

 .ةريبك ةدايز ةيوحلا تابجملا ىف ةكرتشملا تارئاطلا ددع ةدايز -و

 هعاضوأ نسحي ودعلا

 دكت ملف هتداعك رانلا قالطإ فقو رارقب ودعلا مزتلي ملف اًمامت هانعقوت ام قدص

 طاشن نع غلبت تادحولا تأدب ىتح ٠١ /۲۲ موي ۱۸۵ 7:تعس دعب ةليلق قئاقد ىضمت

 خيراوصلا طئاح 5م : عا تب



 ربوتكأ ۲۳ /۲۲ ةليل لالخ ودعلا لواح دقل كانهو انه اههيجوتب موقي نارينو ودعلل

 دادتما ىلع لمعلا اذك برغلا ىف اهيلإ برست ىتلا قطانملا ىلع هترطيس ةدايز ىلع لمعلا
 : ىتآلا قيقحت ضرغب كلذو سيوسلا ةنيدم هاجت .بونجلا هاجت ةرطيسلا هذه

 ةيسايسلا ةيحانلا نم كلذ رثأو ةانقلا ندم ىدحإك سيوسلا ىلع ءاليتسالا ةلواحم -أ

 .ایلاعو اًيلح

 كلذو ةيقرشلا ةفضلا ىف ةدوجوملا ىناديملا ثلاثلا شيجلا تاوق لزع ةلواحم -ب

 لمأب هيلع دضحت ال فقوم ىف اهلعجي امن اهدادمإ طوطخ عطقل اهفلخ دجاوتلاب

 .ةلبقملا تاضوافلا ف ةمواسملل لماعك اهفقوم مادختسا

 .تابرضلا اهب تقحالت یتلا هتاوق تایونعم نم عفری یونعم رصن ىلع لوصحلا -ج

 الاو ” ةرفثلا" برغلل روبعلا ةيلمع هب متتخي یرکسع ضرغ ىلع لوصحلا ةلواحم -د
 .عيمجلا نيعأ ىف ةيرخسو كحض راثم تناك

 نم تاعاس دعب تفقوت ام ناعرس بونجلا هاجت مدقتلا ف ودعلا تالواح نأ الإ

 اعجار نوكي ام ردقب رانلا قالطإ فقو رارقب ودعلا مازتلا ىلإ اًعجار كلذ نكي لو اهئدب

 : ىتآلا ىلإ
 برغ ةدوجوملا ةيلبجلا ىضارألا ىف اليل لمعلا ىلع ةعردلا هتادحو ةردق مدع -أ

 .ةانقلا

 تابابدلل ةداضم نئاك ىف ودعلا عوقو هعم ىشخي امن ةقطنملاب ةمكاحلا تائيملا ةرثك -ب

 .هريمدت ىلإ ىدؤت

 ىأ رایتخا ناكمإ مدع ىلاتلابو اهتائيه هباشتل اًرظن اليل ضرألا ىلع فرعتلا ةبوعص -ج
 .اهيلع مدقتلل رواحم

 ىلع تاكرحتلا ىلع ةرطيسلل ودعلا اهعفد ىتلا ةدودحملا رصانعلا انينثتسا اذإو

 تاكرحت نم اهيلع یرجی ام كابرإل ىناديملا ثلاثلا شيجلا عاطق ىف ةدوجوملا قرطلا

 ةرزنجم تابرعو تابابد ةيرس وحن نم نوکتت اهنم لك ةئالث وأ نيتزرغم تغلب ىتلاو
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 دجن - عاطقلا اذه ىف وج - ضرأ خيراوصلا تادحو عاطق فلخ دجاوتت تناك ىتلاو

 ةدودحم رصانع ضعبب الإ لصو دق نكي ل رانلا قالطإ فقو ىتح همدقت ىف ودعلا نأ

 ريغ ربتعت ةوقلا هذهو «ةفينج ةقطنم فراشم ىلإ تابابد ةبيتك براقت تابابدلا نم
 ىلإ جاتحتو كلذ دعب ضرألا حتفنت ام ناعرس ذإ ةقطنلا هذه ىف همادقأ ديطوتل ةيفاك

 هلشف ءازإ ودعلا لواح دقل .تاوق نم اهب ام تاكسإو اهيلع ةرطيسلا مامتإل ربكأ تاوق

 هتيعفدم مدختساف ةقطنلاب ةدوجولا تاوقلا تايونعم ىلع ريثأتلا هعاضوأ نيسحت ىف

 ىأ دوجو ىف دقتعي ىتلا قطانملا ضعب ىلع ىئاوشع فصق ةيلمع ىف هتابابد ةيعفدمو
 بولسألا اذه لثمو «تاوق ىأ اهنم مدقتت نأ ىشخي ىتلا قطانلا كلت ىلعو اهب تاوق

 هذه نأ كش الو ءودعلا هب ىلحتي ىذلا فوخل او نبحلا ىلع لدي امنإف ءىش ىلع لد نأ

 .هب طيح ىذلا فقوملا ءازإ هسفن ىف هتقثو هنانئمطا ةدايزل هتليسو یه

 ةنيدم هاجت بونجلا وحن عافدنالا ىف ودعلا ةبغر انل دكأتو ٠ /۲۳ موي حابص ءاج

 «ةفولشلا لبج ىف ةقطنملا ف ةدوجوملا خيراوصلا بئاتك تأدب 84 ٠ تعس ىفف .سيوسلا

 رماوألا تردصأ انهو ءاههاجتا ىف ودعلا تابابد كرحت نع غلبت طشلاو ءةفولشلا راطمو

 ودعلل رسيت الو ةيعافد ةحلسأ نم كلتمن اب ودعلل ىدصتلاب خيراوصلا بئاتك عيمجل

 ۱ .اهنم بارتقالا

 ةيعفدمب همدقت ضرتعت یتلا خیراوصلا بئاتک ةجاهم قودعلا أدب رهظلا ةبارقو

 تتبث نکلو «ميلستلا وأ اهتادعم كرت ىلع تادحولا رابجإل ةلواحم ىف تابابدلا
 نم بارتقالا نم هنكمت لو هلاتقب ةحلسأ نم ايدل ام لكب ودعلل تدصتو تادحولا

 هذه حبصت نأ نم افوخ سیوسلا هاجتا ىف همدقت ىف ثيرتي ودعلا لعج اه اهعقاوم
 تزرب حیلستلا یفاکتلا ريغ لاتقلا اذه لالخو همدقت دنع هبنج ىف ةكوش تادحولا

 مدلا صخرتسي ىذلا عونلا كلذ نم بترلا عيمج نم نيلتاقمل تالوطبو تالوطب

 .رصم ةعفرو ةزع ليبس ىف ةايحلا لذبيو

 خيراوصلا تادعل رئاسخ ىأ ثادحإ نم هتابابد ةيعفدم وأ ودعلا ةيعفدم نكمتت '

 دوقولا تانازخ ىف اهتباصإل ةجيتن فذاوقلا ىلع نم نينثا وأ خوراص رياطت الإ مهللا
 لامآلا تحالو «لاتقلا ىلإ هتداعإو ءاوللا تادعم حالصإ ىلع لمعن نأ انيلع ناكو
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 درطو قرطلا ىلع ةرطيسلا نم ٠١ /77 موي رهظ لبق ةعردملا انتاوق تنكمت امدنع

 هترطيس ةداعإ نم ةقطنملل ةديدج تاوق عفد دعب نكمت ودعلا نأ الإ ةقطنلا نم ودعلا

 ةءافكلا ةداعتسا صوصخب لبق نم اهتددح ىتلا لامآلا تشالت اذبو قرطلا ىلع
 لجر رخآل لاتقلاو اهب كسمتلاو عقاوملا ىف ءاقبلا تررق كلذ ءوض ىفو .ءاولل ةيلاتقلا

 هذهرادصإ هنم تبلطو ةحامس ديقعلا ءاوللا دئاقل كلذب ىرماوأ تردصأو ةقلط رخآو

 وه اب ودعلا تاوق لتاقنس اننأو ىرارق اذه نأ ممل دكؤيو .بناتکلا ةدايقل رماوألا

 نم هتابابد ةيعفدمب اهفصقب ىفتكا نكلو خيراوصلا بئاتك ةمجاهم ودعلا لواحي مل
 اًريهجت ةزهجمو اما ةنصحم خيراوصلا بئاتك عقاوم تناك دقل .ةعطقتم تارتف ىلع دعب

 انه نمو تادعلاو دارفألا ىف ةدودح رئاسخ الإ ودعلا نارين دؤت ملف اژاسم اًيسدنه

 نم ودعلا تاوق عئالط تنكمتو دومصلاو ودعلا لاتق ناكمإ ىفدارفألا ةقث تداز

 دحأ فصق ىف تأدبو ٠١ /۲۳ موی رهظ ةبارق سيوسلا ةنيدم فراشم ىلإ ل وصولا
 .ضفخنملا فشكلاب ةصاخلا ةزهجألا ىئاوه ريمدت ىلإ ىدأ امت راذنإلا رادار عقاوم

 ىف بئاتكلا ىدحإ فصقب سيوسلا قيرط ىلع ةمدقتملا ةيسيئرلا ودعلا تماق
 تادعلاو دارفألا ىف رئاسخ ربكأ ثادحإ ضرغب راصن مدقملا ةدايقب ةفولشلا ةقطنم

 باحسنالا ىلع مهرابجإل دارفألا نيب بولطملا یونعلا ريثأتلا ثادحأ ىلإ ةفاضإلاب

 ةحلسأ نم اهيدل ام لكب ودعلا تالواحمل تدصت ةبيتكلا هذه نأ الإ مهتادعم كرتو

 ةفيفطلا رئاسخلا مغرو ىلاعلا نارينلا لدعم تاذ تارئاطلل ةداضملا تاشاشرلا ةصاخ

 نكحمت مو اًمامت اکسایتم لظ فقولا ناف دارفألاو تابرعلا ضعب ىف فصقلا اهقحلأ ىتلا

 فصقلا اذه مغرو اهنم بارتقالا ناكمإ وأ هضرغ قيقحت نم اهتبالصب ودعلا ةبيتكلا

 فانعتسال ريصق تقول الإ جاتحت الو اًمامت ةحخ اص تلظ ةبيتكلاب خيراوصلا تادعم ناف
 اًرظن ةقطنملا هذه ىف لوجيو لوصي أدب ىذلاو ءودعلا ناريط دض ةءافکب اهب لمعلا

 .نآلا ىتح هفقوم ةداعتسا ناكمإ مدعل لاتقلا نع خيراوص ٠١7 ءاوللا فقوتل

 ىسايس ضرغك ۱۰ /۲۳ موي رهظ دعب سيوسلا ةنيدم ىلع ةرطيسلا ودعلا لواح
 اًيونج راشتنالا ىف ودعلا أدب كلذ ءوض ىفو ةنيدملا اهتدبأ ىتلا ةمواقلا مامأ لشف هنكلو

 .انتاوق ةفرعمب اهمادختسا عنمو اهيلع ءاليتسالل ةيبدألا ءانيم وحن

 سعه عا



 اکساهتم هعقاوم ىف خيراوص ٠١ 4 ءاوللا ءاقبب ودعلا عم ۱۰ /۲۳ موی لاتق ىهتنا دقل
 هتالواحم عيمج تلبوق لب هصقاوم نم عقوم ىأ ىلع ءاليتسالا نم ودعلا نكمتي م
 هروطت تالاتحاو ىربلا فقوملا روطت ءوض ىفو .داهشتسالا ىلع رارصإلاو لانقلاب

 نم رارفال حبصيو فقوملا دقعتي امدنع اهفسن متي نأ ىلع فسنلل تادعملا زيهجت تبلط

 .۷۳ ٠١/ /؟8 موي ۱۵۰۰ تعس هذاختا مت ىذلا رارقلا اذه لثم ذاختا

 نم الإ اًدرفنم هلتاقيو ودعلا هجو ىف فقوو ةرئاط نيس وحن ءاوللا اذه رمد دقل

 نم ريثكلا ملستسا ةياهنلا ىفو مايأ ةعبرأ ةدمل ةيربلا تاوقلا نم هلوح ةدودحم رصانع

 .ءافرشلا ناعجشلا هلاطبأ

 ىف سرد لوأ ودعلا نقل دقو ۷۳ ربوتكأ ٠ موی هلاتق خيراوصلا طئاح أدب دقل

 لاتقلل لوألا مويلا ىف ةرئاط ۳۱ ودعلل رمد ىذلا وهو «هنازتا هدقفأ ىذلا وهف هخيرات

 مجحلا اذه لشم لبق نم اهلتاق دقو خيراوصلا نم فلأي مل وهف اًمامت هيعو هدقفأ ام

 ودعلا لامآ اهيلع تمطحت ىتلا ةرخصلا وه خيراوصلا طئاح ناك دقل .رئاسخلا نم

 ملف ودعلل داصرم اب فقو لب هتاكرحتو هروبع نع غلبأ ىذلا وهف برغلا ىف ةرغثلا ىف
 هلعج امم ۱۰ /۱۷-۱۹ نم مايألا لالخ ضرألا نم ديزم ىأ ىلع ءاليتسالاب هل حمست

 . بونجلا ىلإ هجتي ةياهنلا فو تارم ةدع برغلل روبعلا نم ىساسألا هضرغ ريخي
 كراعم رخآ نوكت نأ اًبيرغ نكي لو «ملاعلا مامأ هب ىهابتيو هركذي رصن ىأ قيقحتل
 تکسم دقلف خيراوصلا طئاحو ودعلا نيب متت ىبونجلا عاطقلا ىف ةلصافلاو ودعلا
 نیکسمتم انك اننأ هلك ملاعلل تنهرب ىتلا یهو اهكرتت لو ضرألاب خيراوصلا تادحو

 ةيلبجلا ةقطنملاب ةدودحم تايابد ضعب ىوس ءىش ودعلل نكي لو ٠ /۲۲ موی لالخ اهب

 ىف ىبونجلا عاطقلا ىف ةعقاوم ىلع ءاليتسالا نم ودعلا عنم ىذلا وهو ةيفتخو ةللستم
 نم ديدعلا مضنا ىذلا وهو اًرابجإ وأ افوخ سيلو اًرايخ اهكرت امدنع ٠ /۲۵ موي

 مضنا دقل اهئانبأ راوجب ودعلا اولتاقيل سيوسلا ةنيدم ىلإ ۱۰ /۲۳ موي ذنم هولتاقم

 نيكرات ةنيدملا نع عافدلا ةوق ىلإ سيوسلا ةنيدم نم ةبيرقلا بئاتكلا نم دارفألا تائم

 سيوسلا ىف مهناوخ| راوجب اولتاقیل خيراوصلاب مهلاتق ىودج مدعل اًرظن مهعقاوم
 .داهشتسالا ىف ةبغرلا مهودحت ىصخشلا مهحالسب

 خيراتلا مهلثمب دوجي نأ ردني نيذلا لاجرلا ءالؤه ةطساوب لاتقلا ناك دقل ةقيقح ع

 هذيفنت ىف اندجوو نامرحلاو قاشملا نم ريثكلا هل دادعالا ىف انلباق الاتق هلل اًقح اهوقأو
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 لك لواحي ةيهش ةلكأب هبشأ خيراوصلا طئاح ةداقل ودعلا ناك دقلف «ةعتم دعب ام ةعتم
 .رخآلا لبق اهمهتلي نأ دئاق

 - اودآ دقو مهراوج ىلإ دلخلا راد ىلإ انوقبس نيذلا لاجرلا ءالؤه ىلإ اًئينهف
 رصنب مهتمأ ةماه اوللك دقو ءايحألا لاطبألا ءالؤمل اًئينهو هنسحأو ءادأ لمكأ مهتلاسر

 ۷۱۰ /۲۲ موی لا ۰ / موی نم رمتسا یذلا ودعلا عم مهاتق لالخ اونكمت دقلف دسجم

 دقل هب فرتعن اًرصن اذه سيلأ ةدكؤم ريغ ةرئاط ۵۷ و ةدكؤم ةرثاط ۲۹۸ طاقسا نم

 ةرات ةزوزهم ةروص ىف هانرهظأو ةرات هلاعم انسمط دقف نحن اما اًمامت ملاعلا هب فرتعا

 هذه لثم ىف انردجآ امو ةيرشبلا سوفنلا ألمي یذلا غارفلا نم الإ كلذ لک امو یرخا

 هسفن بتکی خیراتلا كرتن نا رونو ران نم فورحب خیراتلا اهیف بتکی یتلا تاظحللا

 .لاعتو هناحبس هللا دارآ امك

 عفو ات



 ۷۳ ربمسيد ۲۹ ىلإ ربوتكأ ۲۵ نم لاتقلل ةعبارلا ةلحرملا

 ليئارسإ مزتلت نأ ٠١ /۲۲ موي رانلا قالطإ فقو رارق ردص دقو ضورفملا نم ناك

 ةبيدألاو سيوسلا هاجت ةيربلا اهتايلمع يف ترمتساو هب مزتلت مل ليئارسإ نكلو -هب
 ۷۳/۱۰/۲۵ موی۱۸۰۰ تعس نم اژابتعاو ةيلإ فدبت تناك این امام تلشف دقو

 اًبرغو اًقرش ةيربلا اهتايلمع عيمج تفقوتو رانلا قالطإ فقو رارقب ليئارسإ تمرتلا
 تارئاط ضعب نم الإ مهللا اًمامت رسحني ٍليئارسإلا ىوجلا حالسلا طاشن أدب كلذك

 اذه ناكو «هيف طوبهلل اًناكم دياف راطم نم ةذختم ةئيطبلا عاونألا نم اهلكو دادمإلا

 خيراوصلا طئاح عاضوأ ءوض يف عافترا يأ ىلع خيراوصلا تادحو ىدم جراخ راطملا

 نأ دودحملا طاشنلا اذه ءازإ ائيلع ناكو .اًيرغ ةرغثلا يف ودعلا لوح هفافتلاو ةديدجلا

 مايقلا يرورضلا نم ناك امك خيراوصلا طئاح ليكشت ديعن يكل دهجو ةعرسب لمعن

 'ةطخلا يف كارتشالل هل ططخن نأو مزلي ام عقاولا نم هل ميقن نأو هتادعم حالصإب
 لماع ةيمهال ارظنو «ةرغثلا يف ودعلا ريمدت ضرغب تعضو يتلا ةطغلا كلت «لماش»

 . يزاوتلا ىلع لامعألا عيمج تراس دقف تقولا

 تادحولا فقوم ةداعتسا

 تاوقلا نيب كابتشا يأل رثأ كانه دعي مو .العف لاتقلا فقوت دقو .يرورضلا نم ناك

 ىلإ خيراوصلا طئاح ديعن نأو تادحولا فقوم ةداعتسا ىلع ةعرسب لمعن نأ ةيربلا

 دقل .تادعملا وأ تادحولا ضعب ريمدتل ةجيتن رئاسخ نم هب لح ام لبق هيلع ناكام

 ةرهاقلا ىلإ بئاتكلا ضعب لازنإب ۱۰/۲۲ موي ىوجلا عافدلا تاوق ةدايق رارق ردص
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 ةعرسلا هجو ىلع اهتداعإو اهطبضو اهحالصاو اها كتسا ةيلمع مامتإل اهتادعم لماكب

 يف شرولل خيراوص بئاتك ةدع لازنإ مت كلذ ءوض ىلعو .ىرخأ ةرم لاتقلا ةهبج ىلإ
 تادعم نم اهل رسيت ام بسح ىرخأ بئاتك ةدع حالصإب ةقرفلا ةدايق تلفكت ةرهاقلا

 .رايغ عطقو

 اًدهاج لمعي لكلاف «تادايقلا میم لغاشلا لغشلا وه عوضوملا اذه ناك دقل

 ةرغثلا يف ودعلا تاوبقب طيحي ىتح هتوقو هتردق لماك ىلإ خيراوصلا طئاحب لوصولل

 اًقفو ةانقلا قرش وأ ةانقلا برغ ءاوس ةيربلا تاوقلا ةياقو يف هرودب موقيل ةلماك ةطاحإ
 .تقولا كلذ يف تاوقلا عاضوأل

 حير 2 إو عيمج 1 براوصلا طئاح خت ةداعإ لا ةداعإ

 اهتابايد هب تماق ام ءوض و « رانلا قالطإ فقو ىلإ ليئارسإ عايصنا مدع ءوض يف

 موي خيراوص ٠١ 6 ءاوللا ىلع راصحلا ماكحإ ةلواحمو بونجلا هاجت قالطنالا ىف

 بئاتكلا ددع ءوض ىف خيراوصلا طئاحل عيمجتلا ةداعإ ةرورض تیأر ۰۶

 : ةيلاتلا لماوعلا يرابتعا ىف اًعضاو انيدل ةرسيتملا

 ةعاس 1-58 5 لالخ ءاهنم ءاهتنالا رظتنيو اهحالصإ ىراجلا خيراوصلا بئاتك ددع #

 .يروفلا لاتقلل ةزهاجلا خيراوصلا بئاتك ددع #

 .مم۱۵۵ مم ۱۷۵ ةدوجوملا ناديملا ةيعفدم عاضوأو ةرغثلا ىف ودعلا فقوم #

 ةرثك سيلو تاءاوللا نيب تارغث دوجو مدع هساسأ كساتم عيمجت دوجو ىلإ ةجاحلا #

 . ةدح ىلع ءاول لك ةمجاهم ودعلل رسيتي ال ىتح دحاولا ءاوللا يف بئاتكلا ددع

 قسنلا ناك ناو ةفلتخملا قاسنألا يف بئاتكلا نيب لصاوفلا ةيطمت مدع ةاعارم بجي #

 نوكت نأ بجيف نارينلا تارود نم ددع ريفوتل ةقيض لصاوف ىلإ جاتحي لوألا
 ةفرعم ودعلل رسيتي ال ىتح كلذ نم رثكأ وأ ةلئام ىرخألا قاسنالا يف لصاوفلا

 .دحاو بولسأب هتمجاهم ناكمإ الو «عمجتلا لكش

 ىدأ امو اًبرغ ةرغثلا يف ودعلا دوجو نم جئاتنلاو اًيلاح دوجوملا زوربلا ةاعارم *

 .خيراوص ١٠١5.96 ءاوللا نم لك نيب دعابت نم كلذ هيلإ

 سل ع هر



 عاطقلا تالكشم ةاعارم عم تادحولل اهزيهجت متي ةيناديم ةديدج عقاوم رایتخا #

 يف قئاع نم هلكشت امو ةب ةعفترملا ةيضرألا تائيملا ةرثكو ةهبجلا نم يبونجلا
 .ةضفخنملا ةيوجلا فادهألا فشك

 e او هزل ركاب NS ساعت بر را

 ىنغ يف يه ةيولألا تادايقل ةديدج تالكشم ةيأ قلخي الو لمعلا يف مزاللا

 ةطخ عضو مت كلذ ءوض ىف .لاتقلل زيهجتلا وهو مهأ وه ام ىلإ قرصنتل هنع

 4 /۳ نم برقي ام كلذ يف انیدل رسيتملا ناكو ليكشتلا ةداعإو عيمجتلا ةداعإ

 فدهت يتطخ تناك دقل .۷۳ ربوتكأ ٦ موي لاتقلا اهب اًملخ اهلخد يتلا بئاتكلا

 طسوألا عاطقلا لالتحاو خيراوص ةبيتك ١ ددصب يلامشلا عاطقلا لالتحا ىلإ

 لوخد مث «بئاتك 1 ىلإ ةعاس ۲-4۸ 4 لالخ دادزت خيراوص ةبيتك 5 ددعب

 ىلإ دادزت بئاتك ٤ ددعب خيراوص ۱۰۲ ءاوللا بونج خيراوص ۹۷ ءاوللا

 نم خيراوص ۱۱۳ ءاوللاب عافدلا رارمتسا عم ةعاس 74-4 لالخ بئاتك 1

 .ةيماطقلا راطم نع بئاتك سمخ

 خيراوص ۱۰ ۵ ءاوللا لخدی اهحالصإ مت يتلا كلت نم ةديدج بئاتك لوصو دزجمب #

 : آلا قيقحت نمضن بولسألا اذهبو خيراوص ۹۷ ٠١7 ءاوللا عیمجت نيب ام

 ودعلل تالواحم ةيأ رمدي نأ هنكمي ةهبسبا نم يلامشلا عاطقلا يف ىوق میمجت دوجو #

 ۱۸۰۲۰۱۲ قرف نم لكل امامت ةياقولا ريفوت ىلع هسفن تقولا يف رداق هتمجاهمل

 ىلع ريطت ةضفخنم فادهأ يأ دض ارش اهلتحت يتلا يرابكلا سوءر يف ةاشم

 دتمتو ةانقلا برغ مك" دعب ىلع اهلتحي يتلا هعقاوم نم كلذو رتم ۱۰۰ عافترا

 .عافترالا داز املك اضوحو يرابكلا سوءر مامأ هتياقو

 . خيراوصلا ريمدت ىدم,ءوض يف عافترا يأ ىلع ةرغثلا .ف ناريطلا ةيرح نم ودعلا عنم #

 .لاتقلا مايأ ناك ام ربكأ ةوقب ةيماطقلا راطل ةياقولا ريفوت رارمتسا #

 قدصي مل . تاءاوللا نيب قارتخا يأب مايقلا ناكمإ نم مهألا وه اذه ودعلا عنم -

 ةطخ عضوب ىوجلا عافدلا ةدايق تماقو ءةطخل ا كلت ىلع ىوجلا عافدلا دئاق

 : يتآلا ىلع ةينبم ةديدج
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 .يلاشلا عاطقلل بئاتكلا ددع صاقنإ #

 "٠١ ءاوللا عاطق بونج عقاومل خيراوص ٩۷۰۱۰۵۰ نيءاوللا لالتحا ةداعإ *

 . ءاول لك يف خيراوص ةبيتك ۲-۳ زواجتي ال بئاتكلا نم دودحم ددعبو خيراوص

 ىلع اًدامتعا ضرألا ةعيبط الو ةرغثلا يف ودعلا عاضوأ عم قفتت ال عاضوأ ذاخت ا *

 عمو ۱۹۷۰ ويلوي يف ودعلا عم هلاتق خيراوصلا طئاح ءدب ذنم ةميدق ةيفلخ

 ىرجي اهيف ذيفنتلا أدبو اهيلع قيدصتلا مت يتطخب ةصاخلا تاسبالملا حرش
 شرولا يف ءاوس تادعلا حالصإ ماعتإ يف ةعرسلا تدأ دقل قاسو مدق ىلع
 ءاوللا ليكشت لایکتسا ىلإ ىوج عافد ةنماثلا ةقرفلا ىوتسم ىلع وأ ةرهاقلاب

 موي هتوق لماك ىلإ لمكتسا نإ ثبلام ۷۳/۱۱/۱ موي لبق خيراوص ۷

 ۰۱۰۲ نيءاوللا نيب هزكرمت ةقطنم لخد دقف خيراوص ۱۰۵ ءاوللاامأ 5

 تلصو اذبو دعب اميف لماكت نأ ثبلي مل بئاتكلا نم دودحم ددعب خيراوص ۷

 يف نسحت عم ۷۳ ربوتكأ تايلمع ءدب لبق هتوق قباس ىلإ خيراوصلا طئاح ةوق
 عاونأ نم خيراوصلا بئاتك نم ريبك ددع دعبتسا دقلف بئاتكلا ضعب ةيعون
 تبثأ لاتقلا نأ ذإ لدعم ۲ ماس عاونأ نم اه لثامم ددعب تلدبتساو ۲ ماس

 مل نكلو .كلذ ىلإ روهشب برحلا لبق نم ترشأ دقلو ؛لوألا عونلا ةءافك مدع

 انعقومو انترظن ةحص ىلع ةكرعملا تنهرب دقو كلذل بيجتست «ةيغاص انذأ دجن

 دق .رخآ نأش ودعلا عم لاتقلا يف انل ناكل هتعلط ام ذخألا مت ناك ولو ةكرعملل

 نم ةبيتكب خيراوصلا طئاح ميعدت مت دقل ٍليئارسإلا ىوجلا حالسلا ةيابن نوكت

 زيمتيو «ةدوجولا عاونألا نم ربكأ ىدم تاذ (اجلوف) ٤ ماس عون نم ديدج عون
 .ةينورتكلإلا ةقاعإلا و لخادتلا ىلع بلغتلا ىلع اًرداق هلعجت ةديدج تازيممب

 كش ال ديدج حالس يأ نأ ذإ «ةضيرع الامآ اهيلع انقلع ةبيط ةيادب تناكف

 .لاتقلا يف هتاجافم ققحيس

 عقاوملا ءانب

 بسانتت ةيوبعتو ةيكيتكت عاضوأ ىلإ ةيربلا انتاوق ذاختاو برغلا يف ودعلا دجاوت ىدأ
 اًمامت نییلاخ يبوئجلاو طسوألا عاطقلا حبصأ نأ ىلإ اهب ةفلكملا ماهملاو ودعلا عاضوأ عم

 انهو «ريسيلا رذنلا الإ مهللا عنصلا قبسملا وأ نصحملا عونلا نم ةنصحم عقوم يأ نم

 تب ع١ =



 اهئاشنإ ةعرس يف قفتت تادحولل ةيناديم عقاوم زيهجت ىلع لمعن نأ بجاولا نم ناك

 عقاولا ةطخ مدخيل ةيناديملا عقاوملا نم رخآ ددع كلذ ىلإ اًفاضم حالصإلا ةعرس عم
 تاعومجم نم ءاشنإلا كلذ ىعدتسا دقو ةيلكيملا عقاوملا مدخي رخآ ددعو ةلدابتلا

 ام هدعوم لبق اهنم بولطم وه ام اهنم ءاهتنالا ىلإ ىدأ ءاًريبك اًدهج ةقرفلا ىمدنهم

 مامتإ كلذك اه تددح يتلا اهتاتيقوت يف اهعقاومل بئاتكلا لالتحا يف رثألا ربکآ هل ناك
 انيدل حبصأ ىتح ذيفنتلا لحم ودعلا عادخ ةيلكيملا عقاوملا ةطخ عضوو ةمزاللا ةروانملا

 .ليكشتلل يسيئرلا عيمجتلا نمض لخدت ايلكيه اًعقوم ۰

 دقو مزاللا نم ناك برغلا يف ودعلا ةيفصتب ةيضاقلا تاییلعتلا رودصل ارظنو
 اًبرغو اًقرش نیینادیلا يناشلاو ثلاثلا شيجلا تاوقل اًمامت ةبولطملا ةياقولا ترفاوت
 طئاح ةردق ةدايز ىلع لمعن نأ قرشلا يف يناديلا ثلاثلا شيلا تاوق انينثتسا اذإ

 لإ ةيئاديلا عقارملا ليوحتب ب كلذو ةيوجلا ودعلا تاج مامأ دومصلا ىلع خيراوصلا

 اذه جاتنإ عم قفتت قفتت ةطخ تعضو كلذل فیت و عنصلا قبسملا عونلا نم ةنصحم عقاوم

 الإ اهنم ءاهتنالا متي ل ذإ ريصقلاب سيل اّتقو لمعلا كلذ قرغتسا دقو عقاوملا نم عونلا

 نم ةنصحم ةديدج عقاوم ءاشنإل ةياهن انرظن ةهجو نم كلذ ناكو ۱۹۷ ٤ رياني لئاوأ يف
 ةرغثلا يف ودعلا ريمدت ةكرعم لالخ خيراوصلا طئاح لمعل اًيفاك عنصلا قبسم عونلا

 عقاوم كرتي  «لوألا كابتشالا كف رارق ءوض يف ةرغثلا نم هباحسنا دنع ودعلا نأ الإ

 دقل اهريمدتب ودعلا ماق دقل - ةميلس اهكرت نم هب دعو ام مغر يه امك خيراوصلا
 طئاح نم اًماقتنا الإ كلذ نكي لو عنصلا قبسمو نصح نيب ام اّعقوم ۵۲ ودعلا رمد

 يف ةدوجوملا تاوقلل هتياقوو مامإلل همدقت ريخأت يف ودعلا ةبغرو هتادحوو خيراوصلا

 عقاوم ةماقإ اهبقعأ ةيناديم عقاوم تلتحاو تادحولا تعفدنا ام ناعرس نكلو «قرشلا

 نم روهش ةسمخ وحن كلذ مزلتسا دقو ديدج طيطخت ءوض يف عنصلا ةقبسمو ةنصحم
 تاكرش ضعب اًضيأ هيف تكرتشا «نييركسعلا نيسدنهملا تادحو هيف تكرتشا لمعلا

 .ةيرصملا تالواقملا

 ودعلا عادخ

 ٤٠٠ وحن مامتإب خيراوصلا طئاح اهب ماق مايأ ةدع ودعلا انلتاق دقو دب الو ناك

 اقرشو اًبرغ لتاقو ةيدرفلا خيراوصلاب كابتشا ۲۰۰ وحنو ةطسوتملا خيراوصلاب كابتشا
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 هتيعفدمل ىدصتو برغلا هاجتا يف ةنم ذافنلا نم هنكمي ملف ةرغثلا يف ودعلل ىدصتو

 ودعلا عادل ديدج بولسأ قيقحت ىلع لمعن نأ «ةططخلا ةعيرسلا ةروانملاب هتابابد

 اهنظ ىتلا تادعملا ضعب ىلع ءاليتسالا نم نكمت دق برغلا ىلإ هبرستب ودعلا نأ ةصاخ

 انل دبال ناك انهو باش الا نم ةعنصم ةيلكيه تادعم اهأب ئجافي هب اذإو ةقيقح

 ةدايزل ةيبشخ تادعمب اهجاودزا نم سأبالو اساس ةيندعملا تادعلا ىلع داتعالا نم

 تامولعم نم ودعلا ةيلإ لصوت ام ىدمو ةيضاملا ةربخلا نم انل ناك دقو ودعلا تريح

 هذه يف ودعلا عادخ لثمألا بولسألا ىلإ لوصولا يف رثألا ربكأ خيراوصلا طئاح نع

 مايقلا ىلإ أجلي هتلعج يتلا ةريحلا كلت ىرخأ ةرم ةريح ىف عقی ودعلا لعج ام ةلحرملا

 انلعج ام ةانقلا برغو ةانقلا قرش راهنلا لالخ ةرم نم رثكأ فثكم ىوج عالطتساب

 عالطتسالا تارئاط ضعب ريمدتو يليئارسإلا ىوجلا حالسلا لاتقل يدصتلا يف رمتسن

 نم اًيكلسال ةهجوملا تارئاطلا مادختسا ىلإ أجلي ودعلا لعج ام اهيرايط رسأو ةيداعملا

 ىلع اهتدهاشم ةبوعصو فادهألا هذه مجح رغص مغرو راكشو ىبريف ناير زارط
 . اهريمدت نم تنكمت تادحولا نإف اهنم ةريخألا ةصاخو رادارلا ةزهجأ تانيبم

 تابو فقوملا هيلع قلغأ امدنع عالطتسالا يف راكش ةرئاطلا ودعلا مدختسا دقل

 ضفخنملا ناريطلا ىلع ةردق نم اه ال ءاّديدج (ًمسلط همامأ خيراوصلا طئاح فقوم

 .مدقتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ربتعت ريوصت تاناكمإ نم اه رفوتي امو م١٠10

 عالطتسالا تارئاط دض لاتقلا

 برغلا ين دوجوملا ودعلا ريمدتل اًيرغ قاسو مدق ىلع ىرجت تادادعتسالا تناك

 يليئارسإلا بيجلا ىلع متت ةيموجه ةيلمعل طيطختلا تادادعتسالا هذه تلمشو

 تاءاولا وحنب ردقت تناك ىتلاو هیف ةدوجوم ا ةيليئارسإلا تاوقلا مدت ضرغب

 - تابابدلا تادحو نم ديدعلا دشح أدب كلذ ليبس ىفو ؛ةعردم تاءاول ٤ مهنم
 ةفاضإلاب - تابابدلا صنق تادحو- تالظلا- ةتعاصلا - ةيكيناكيملا ةاشملا - ةاشملا

 يتلا ةيرصملا تاوقلا مجح غلب دقو ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا نم ىرخخأ تادحو ىلإ

 ةيلمعلل ريضحتلل تاءارجإلا تناكو «ةعردم تاءاول © هنم ءاول ۱۳ ةيلمعلل تصصخ

 خيراوصلا طئاح رود ناكو «ةيلمعلا يف ةكرتشملا تاوقلا نيب لماك قاستاو ةعرسب متت
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 عم ابرغ هريمدتو ودعلا راصحب موقت يتلا انتاوقل يسيئرلا عمجتلل ةياقولا ريفوت وه
 اذه قرشلا يف يناديملا ثلاثلا شيجلا تاوق ةيطغتل اقرش ةياقولا لقنل لاقتنالا ةعرس

 . اًقرش ةدوجوملا يناديملا يناثلا شيجلا تاوقل ةياقولا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب

 اذه هفقومب هنأل ؛عتمم دحاو تقو يف اًبعصو اًعتمم برغلا يف ودعلا فقوم ناك دقل

 دايدزالا يف تأدب يتلا تاوقلا كلت اًبرغو اًقرش ةيرصملا تاوقلل ىحرلا يقش نيب فقي
 تاعافد فعض كلذ ىلإ انفضأ ولف ةانقلا برغ ۱:۲ ةبسنب ةيلع ةقوفتم تحبصأو

 ةاشملا رصنع ىلع تابابدلا ةرثكو تاوقلا مجح ىلإ ةبسنلاب ةهجاوملا عاستاو ودعلا

 يف طقلا لبج ةقطنم يف بيج دوجو عم يعافد عقوم يأ يف ةيوازلا رجح ربتعت يتلا

 نع دعبت ال اهلعجي يذلا بيجلا كلذ ةيرصملا تاوقلا هلتحت ودعلا تاعافدل ماعلا طلا

 ىدأل هيف حاجنلا مت ول يذلاو «مك۷ نم رثكأب دياف يف ىربكلا ةرلا تاريحبلا لحاس

 . دارفنا ىلع اهنم لك ىلع ءاضقلاو نيمسق ىلإ برغلا ىف ةيليئارسإلا تاوقلا رطش ىلإ
 يناديملا ثلاثلا شيجلا تاوق فقوم ىلإ اًمجار كلذ ناك دقلف بعص هنأ ةيحان نم امأو

 ىلإ ودعلاب یدویس ام «خيراوصلاب ةيطغتلا قاطن جراخ اهدوجوو قرشلا يف ةدوجوملا

 اب نكمي ام ربكأ لازنإ دصقب ةيموجما ةيلمعلا لالخ اهيلع ةيوجلا هتاوق دوهجم زيكرت
  سأر صيلقت وأ ةلازإ دصقب ةيرب تايلمعب ىوجلا موجما كلذ نارتقا وأ رئاسخلا نم
 ةيطايتحالا تاوقلا نم ةيدل ناك ودعلا نإ ذإ «نکمآ نإ يناديملا ثلاثلا شيجلل ىربكلا

 لابعأل ريدقتلا اذه ءوض قو ةعردم تاءاولا“ مهنم تاءاول ۷ لداعي ام قرشلا يف

 نيموي وأ موي لالخ اهلك ةيموجملا ةيلمعلا نم ءاهتنالا يرورضلا نم ناك ءودعلا

 برغلا يف ةيرصملا تاوقلا ةيلع تناك يذلا عقاولا نأ الإ ةبوعصلا تءاج انه نمو

 ىدل ةيوقلا ةبغرلا دوجوو ةقباسلا اهتاراصتنا ةجيتن اهب ىلحتت يتلا ةيونعملا حورلاو
 ناك كلذ لك نمث يأبو برغلا ىف ةيهشلا ةبجولا هذه عالتبا ةرورض يف تادحولا

 ىلع ءاضقلا هانعم ناك ةرغثلا يف هيل ءاضقلا نأ كش الو «ودعلا ىلع ءاضقلاب اليفك

 ۵ /۱ لداعي ام وأ ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةهجاوم يف ةدشتحملاو ةدوجوملا هتاوق ثلث

 «مهفوخ «ةرغثلا يف نییلیئارسالا دونجلا رهظم ناك دقل يليئارسإلا عافدلا شيج تاوق

 مهمالستسا «مهيلع نارينلا حتف دنع مهبيصي يذلا رعذلا ىدم لاتقلا مدع يف مهتبغر
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 انه نمو ةياغلل ةمسد نوكتس ةبجولا هذه نأب ىحوي مهنم بارتقالا درجمب انتاوقل

 . ةرغئثلا يف ودعلا ريمدت ةرورض يف دارفإلا ىدل اًرفوتم ىوقلا ثعابلا ناك

 ةهجاوملا لوط ىلع ودعلل جاعزإ تايلمعب اهمايقو ةرغثلا يف انتاوق طاشن دايدزا ءازإ

 هتهجاوم يف تاوق نم هدشح متيام ءازإو . دارفألا يف رئاسخ ودعلا ديبكت ضرغب

 عم قفتت ةديدج تاوقب اهزيزعت لمعي ملف برغلا يف هتاوق فقوم ىلع اقلق ودعلا تاب

 قرشلا يف هتاوق باسح ىلع كلذ متي نأ هانعم كلذ نأل ءاهلتحي يتلا ةهجاوملا لوط

 كلذ ىلع ودعلا ضاعتساو ةعردملا تاءاوللا ضعبو ةيرصم ةاشم قرف سخ همامأو

 دجاوتل اًرظنو تارم ثالث اهلقأ اًيموي تارم ةدعل ىوجلا عالطتسالا هتاعلطب مايقلاب

 عالطتسالا يف اًديدج اًبولسأ عبتي ودعلا أدب يليئارسالا بيجلا يف برغلا ىف ودعلا تاوق

 خيراوصلا تادحو ندم جراخو لاع عافترا ىلع قرشلا نم عالطتسالاب الوأ هأدب

 ما| وه لوألا دحاو تقو يف نيضرغ قيقحت ىلإ فديي هتداعك ودعلا ناكو برغلا يف .

 اهنم ةبارتقاب خيراوصلا بئاتك مجاهيل يناثلاو ءانتاوق عقاومل لئالاو يسأرلا عالطتسالا

 قرشلا يف لمعت يتلا هتارئاط ضعبل ةصرفلا حولت انهو هعم لماعتلاب موقت اهلعجيامم
 ةبيتك نم رثكأ ىلع اهخيراوص قالطإب ةصرفلا امل حنست ثيح ؛«كيارشلا تايرود»

 مت ام ةساردبو ۷۳/۱۰ /۲۰ موي بولسألا اذه ودعلا أدب ءاهريمدت ضرغب خيراوص

 هدايطصا نم نكمتن نأ نود بئاتكلا ىدحإ داطصي نأ وهو ءودعلا فده امامت يل حضو

 الو كابتشالا دنع ىعارت نأ بجي يتلا دويقلا اهيف تددح ةددحم رماوأ تردصأ اذل

 ريطي نأ وهو عالطتسالا ىف رخآ بولسأ عابتا يف ودعلا أدب بولسألا اذه حجنی

 نمازت لمع عم ةانقلا نم مك ٠١-٠١ نيبام حوارتت ةفاسم ىلع اهقرشو ةانقلا برغ

 دوجوب حمسی اهب يلاوتلا ىلع برغلاو قرشلا يف هعم لماعتلا ىلع انربجي نيتعلطلا نيب
 بولسألا اذهل همادختسا ىدأ دقلو حاجنلا نم قرشلا ىف كيارشلا تايرود رسيب تقو

 كبتشت تناك يتلا خبراوصلا ةبيتك هيجوت يئاوه ريمدت يف ةديحولا ةرملل هحاجن ىلإ

 كيارشلا ةيرود تارئاط ىدحإ نكم اًيلس اطيطخت ةعلطلا هذه ودعلا ططخ دقل هعم

 كيارش خوراصب برغلا يف عالطتسالا ةرئاط عم ةكبتشملا ةبيتكلا فصق نم قرشلا ىف
 ةرئاط ىلإ ةبيتكلا نم قلطملا خوراصلا لصي نأ لبق هيجوتلا يئاوه ريمدت نم نكت
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 بولسألا اذه لثم راركت ةهجاوم عنم ىلع لمعن نأ نم دبال ناك انهو «عالطتسالا

 .هيجوتلا رادار تايئاوه نم يئاوه يأ ريمدتب هل حمسن الو ودعلا تارئاط رمدت نأو

 نوكتت تحبصأو «قرشلا يف كيارشلا تايرود نم ودعلا داز حاجنلا اذه ءوض يف

 ةيرودلا مک ۷ ىلإ ۵۰۰ نم تاعافترا ىلع لمعت تارئاط ٤ نم اهنم لك نيترود نم

 هسفن تقولا فو ةيليعاس الا ةقطنم هجاوت ةيناثلا ةيرودلاو حالبلا ةقطنم هجاوت ىلوألا
 مادختسا ىلإ أجلن نأ كلذ ءازإ انيلع ناكو عالطتسالا يف هتاياوه سرای ودعلا أدب

 نوکی ام برقأ مامألل خيراوصلا بئاتك نم تادحو عفدب كلذو نئابكلا بولسأ

 مت دقو اهبارتقا ةلاح يف اهريمدت وأ قرشلا يف اًديعب كيارشلا تایرود داعبال ةانقلل

 كيارشلا تايرود عفد ىلع ؤرجي ال ودعلا تلعج ةمات ةيانعب بولسألا اذه طيطختلا

 ىلإ ودعلا أجل يلاتلابو خيراوصلا بئاتك ىلع اهب رثؤت يتلا ةفاسملا ىلإ برغلا هاجتا يف
 ۱۲-۱۸ عافترا ىلعو مك ۲۰-۲۵ ةفاسم ىلع متي حبصأف «اقرش هعالطتساب داعتبالا

 يأب مايقلا ىلع ودعلا زر مو مك ۱ ةفاسم ىلع عافترالا سفن ىلع متي ناك نأ دعب مك

 قبس يتلا یهو نئامکلا فقوم نم اًمئاخ لب ءارذح ودعلا تابو ةانقلا برغ عالطتسا

 نم اوسيل نويلاحلا هورايطو لاحلا لاب مف «سورد ةدع نيفرتحملا هيرايط تقاذأ نأ
 مهتارئاط عم انخيراوص مهتبهذأ يتلاو برحلا نم ىلوألا مايألا اهتدهاش يتلا ةيعونلا

 . كانهو انه رئانتت اًماطح

 نع اًديعب قرشلا يف عالطتسالاب موقي أدب ةعوضوملا نئامکلا نم ودعلا فوخ ءازإ
 رمدي نأ ىف لشف هنأ الإ تايرود ثالث ىلإ كيارشلا تايرود فيثكتب اًيفتكم ةانقلا

 .هل ةرثاط يأ ريمدت نم نکمتن ملاننأ امك رئاسخ يأ اهب قحلي وأ انتادعم نم ةدعم يأ

 قباسلا هيولسأ سفن اًعبتم ةانقلا برغ ىوجلا عالطتسالا ىلإ ودعلا داع كلذ ءازإو

 الغتسمو هعم كابتشالاب تادحولا مايق ةلاح يف خيراوصلا بئاتك ىدحإ ريمدت ضرغب

 تارئاطلل ةداضملا تادعلا نم عون يأ يف دجاوتت يتلا فعضلا طاقن ضعب كلذ يف

 هحاجن ناكو ىلوألا هتالواحم يف ودعلا حجن دقل فيثكلا لخادتلا مادختساب كلذ انراق

 نم بئاتكلا ةداق ىلع رطیسی أدب يذلا فوخلا مهألا وهو اهلوأ لماوع ةدع ىلإ اًعجار

 هيف غلابم رذح نم كلذ مزلتسا امو كيارش خوراصلا ةطساوب مهتادعم ةباصإ لامتحا
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 لخادتلا هيدؤي امو ودعلا هيلع ريطي ناك يذلا ريسلا طخ ةعيبط ناكف يناثلا لماعلا امأ

 تناك اًثيدح تمض يتلا تادحولا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه «فدهلل ةلماك ةيمعت نم

 ىلإ لصت تاعرسبو ةيلاع تاعافترا ىلع ريطي يذلاو ودعلا عم لماعتلل ةربخلا ةليلق

 ىدأ دقلو كيارشلل ةلماحلا فادهألا عم لماعتلا ىلع ةسرمتم ريغو ةقيقدلا يف مک ۵

 هنيكمت مدع عم ودعلا ريمدتب ةبلاطم یوبا عافدلا تاوق ةدايق لخدت ىلإ فقولا كلذ

 نوكي ال ىتح كابتشالا نع فكلا وه كلذ ىنعمو - تادعملا نم ةدعم يأ ريمدت نم

 يأ دوجو مدع نم اًعبان ىوجلا عافدلا ةدايق فقوم ناك دقلو «وجلا يف عاعشإ كانه

 ةمئاق كيارشلا ةطساوب ةباصإلا لامتحاف ةيلاتقلا ةيحانلا نم امأ ءاهيدل ةيطايتحا تادعم

 نأ فقوملا كلذ ءازإ اًمازل ناكو .ودعلا عم كابتشالا لواحت ةبيتك نم رثكأ كانه نأ املاط

 كبتشت نأ تررق يتلا بئاتكلا ىدحإ لخاد يتفرعمب تاعلطلا ىدحإل فقوملا بقارأ

 تاعلطلا يدحإ لالخ تنكمت العفو مههجاوت يتلا ةبوعصلا ىدم ىرأو ودعلا عم

 دلوي رذحلاف ءرذحلا ةلكشملا تناك دقل نآلا ىتح ودعلا ريمدت مدع ةلكشم ىلع فرعتأ

 ام رارقلا ةظحلو باوصلا نع اًديعب لتاقلا لقعب بهذيو ةقثلا ىهني فوخلاو فوخلا

 تددح ةديدج ةطخ تعضو يدايق زكرم ىلإ تدع امدنع ةيلعو .ةدودعم ناو الإ يه

 دويقلا عيج تعفرو كابتشالا هيقبسأو اهكابتشا بولسأو كبتشت يتلا بئاتكلا اهيف
 تدجاوتو ۷۳/۱۱/۹ موی ءاجو كيارشلاب ةباصإلا نم رذحت تناك يتلا رماوألاو

 برغ نم موتناف نيترئاطب برتقي ودعلا أدب ۱۱ /۹ موي ٩۱۵ تعس ىفو تادحولا عم

 مک ۲۵ ىلإ ةعرسلا ةدايز عم مك ۱۲ ىلإ ةدايزلا يف تذخأ مك ٠١ عافترا ىلع ديعسروب

 اهرايط طقس ةرطنقلا برغ موتناف ةرئاط ترمدو ىلوألا ةبيتكلا تکبتشاو ةقيقدلا يف

 تايفشتسملا ىدحإ ىلإ هلقن دعب هسافنأ ظفل ثبلي مل اًياصم قهاشلا عافترالا اذه نم

 ىرخأ ةبيتك اهريمدت مت دقف ةيناثلا ةرئاطلا امأ . ماطح ىلإ ةرئاطلا ترثانت نيب ةيركسعلا

 ةاشملا ةيناثلا ةقرفلا عاطق يف ةيليعاسإلا قرش ضرألا ىلإ اهب طوبا نم اهرايط نكمتو

 اًيلس رايطلا رسأ متو اهدامخإ متو اهيف نارينلا تلعتشا ضرألاب اهماطترا درجمبو
 دادمإلا مت يتلا ةديدجلا موتنافلا تارئاط نم اهنأ حضتا تارئاطلا هذه ةنياعم نمو

 نم نوكتي اهمقاطو عالطتسالل ةصصخلاو اًثيدح ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا نم اهب

 .ميدقلا عونلا ىف امك حالم اهب دجوي الو طقف رايط
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 اًفوخ عالطتسالا نع داعتبالا ودعلا رثأو اًماَت ةانقلا برغ ودعلا عالطتسا فقوت

 مت كلذ ءازإو دعب نم ةانقلا قرش عالطتسالاب مايقلا يف أدبو هتارثاط ريمدت متي نأ نم

 خيراوصلا ريمدت قطانم هلوخد ةلاح يف قرشلا يف ودعلا دايطصال نئایک ةدع جارخإ

 3 ئاط7 ددع ةوقب عالطتساب ماق هل ةعوضوملا نئامكلا نكامأ ةفرعم يف ودعلا ةبغر ءازإو

 ريوص ىبأ هاجتا يف رتم ٠٠١ عافترا ىلع مويبارس هاجتا نم تبرتقا ۱۱/۱۸ موي جاريم

 ةرئاط طاقسإ نم تنكمتو ودعلا تارئاط عم انبئاتک ىدحإ تكبتشا انهو نادرفلا مث

 ناك دقل .حالبلا قرش ةدوجوملا ةيخبسلا ةقطنملا يف قرشلا يف تطقس ةميلس جاريم
 انك اننأ ملعي مو ءوده لا ىلإ نكر نأ دعتبا وأ يعالطتسالا طاشن عطقنا دقو لمأي ودعلا

 تردص رادارلا تادحو ةطساوب هفاشتكا درجمبو اليلو اًرابن ناكم لك يف داصرملاب هل

 .دحاو خوراصب هتارئاط يدحإ طاقسإ مت العفو هريمدتب رماوألا

 برغلا ىف ةرغثلا لوح دشتحت ىتلا انتاوق عاضوأ نع تامولعم ىلإ ودعلا ةجاحل اًرظنو

 أدبف اًدج نينض مهيلع وهو هيرايط ةمالس ةب نمضي رخآ بولسأ مادختسا يف ودعلا أدب
 هلامو دياف راطم اًمدختسم راكيش زارط نم رايط نودب ةهجوملا تارئاطلا مادختسا يف

 ناكمإ ين الوأ ودعلا حجن العفو تارئاطلا هذه هيجوت يف راطملا يف رادار ةزهجأ نم

 ةطساوب هفاشتكا لاتحا فعضو فده لا مجح رغص وه كلذ درم نكي لو عالطتسالا

 خوراص قالطإ نأ وه انهجاوت تناك يتلا ةلكشملا نكلو ناذنالاو رادارلا تادحو

 هتباصإ مدع اضيأ لمتحيو هريمدت هعم لمتحي اًدج ةريغصلا فادهألا كلت لثم ىلع

 اهطاقسإو تارئاطلا نم عونلا اذه ريمدت نم همادختسال ةيناثلا ةرملا يف انكمت اننأ الإ

 يف اّماقم ناك يذلا ضرعملا يف يرصملا بعشلل ةيده نوكتل ۷۳/۱۲/۱۳ موي ةميلس

 انتاوق عاضوأ ةفرعم ىلإ هتجاح. يف فقوتت مل عالطتسالا يف ودعلا ةبغر نكلو - ةرهاقلا

 ۷۳/۱۲/۲۸ موي أدبف - اًحلم اًرمأ ناك هريمدتل ةرغثلا يف هلوح دشتحت يتلا ةيربلا

 لبج قوف اًرام بونجلا هاجتا نم موتنافلا تارئاطلاب عالطتسالا تاعلط مادختسا يف

 اًمدختسم بولسألا سفن مادختسا ىلإ داعف هريمدت مت نكلو «لامشلا ىلإ اهجتم ةقاتع

 هريمدت نم اًضيأ انكمت نكلو ۷۳ /۱۲ /۲۹ موي ىبريف ناير زارط نم ةهجوملا تارئاطلا

 خیراوصلا طئاح تاوق ةءافك مامأ ةعونتملا هتالواحمو هططخ لك لشف ودعلل دكأت انهو

 خيراوصلا طئاح ۲۷ م ۶۱۷ -



 بلقو ةيلاتقلا هتديقع ضوق لب ءربوتكأ ةكرعم يف هلامآ ىلع ىضق يذلا طئاحلا كلذ

 عم ربوتكأ برخ ىفانلاتق ىهتنا ةجوملا فدا اذه ريمدتبو .بقع ىلع ار اهناكرأ

 ٍليئارسإلا ىوجلا حالسلا نم هريمدت مت ام ىلاجإ غلب دقو يليئارسإلا ىوجلا حالسلا

 ةرمدملا تارئاطلا ددع دادزيل . ۱۹۷۳ /۱۰ /۲۵ موي رانلا قالطإ فقوت ذنم ةرئاط ۱

 . ةدكؤم ريغ ةرئاط ۵۷ ؛ةدكؤم ةرئاط ۲۷۹ نوكيل ةدكؤملا
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 عباسلا تایلا ۱

 ةدافتسلا سوردلاو قیلعتلا





 رشع نماثلا لصفلا

 ربوتكأ / ناضمر برح ىلع ىخيراتلا قيلعتلا

 نيب ةعبارلا برا ۱۹۷۳ ربوتكأ 5- ۱۳۹۳ ناضمر نم رشاعلا برح ريتعت

 ثالث بورح دعب ليئارسإ ىلع برعلا اهيف رصتنا برح لوأ ىهو ليئارسإو برعلا
 نرق عبرلا لالخ طسوألا قرشلا ةقطنم ىف ثدح رطخأ برحلا هذه ربتعت اذلو «ةريرم
 ىف رصتقت مل ةديعب راثآو ةقيمع ىناعم نم هلمحي امل ليئارسإ ةلود دلوم ذنم ىأ «ىفاملا
 . عمجأ ملاعلا ىلإ هتدعت لب ةيبرعلا ةقطنملا لود ىلع اهداعبأ

  مقت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةكرعم لوأ ربوتكأ /ناضمر برح تناك دقل
 لاتق حرسم ىلع متت «لاتقلا ةحلسأ نم اًريبك اًردق كلتمت ةيماظن ةحا سم تاوق نيب

 تانيصحتو لئاسو نم هدادعإ نكمأ ام عفادملاو مجاهملا نم لك هيف دعأ ىوارحص
 . اهتبالص ىف نآلا ىتح خيراتلا هفرع ىئام عنام ربكأك سيوسلا ةانق ىف فقتو

 ةيرشبلا اهتاناكمإ اًريدقت تنسحأ اذإ ةيبرعلا ةمألا نأ برحلا هذه تتبثأ دقل

 ةسايسلا یرج ىلع ريثأتلا اهنكمي ءاكذب ةكرعملا ىف اهتمدختساو ةيونعملاو ةيداصتقالاو
 ىتلا ةزيمملا تافصلا نم ريبك ردقب عتمتتو ةلئاه ةيرشب ةوق كلتمت ةيبرعلا ةمألاف «ةيملاعلا
 لاومألا اذك برحلا بصع وه ىذلا لورتبلا كلتمت اك ةبيهر ةوق اهيلتاقم نم لعجت
 ىلع كلذو مويلا رصعل ةمزاللا ةدايسلاو ةوقلا تاموقم لك اهيدلف كلذ ىلعو ةلئاطلا

 . ليئارسإ نم ضیقنلا
 ملاعلا ىف ةيركسعلاو ةيسايسلا رئاودلا ماهتها نم اريبك اردق برا هذه تلتحا دقل

 رييغت نم برحلا هذه هيلع توطنا ام ىلإ عجار كلذو ةمئاق ةيمهألا هذه لظتسو «عمجأ

 . ليئارسإلا ىبرعلا عارصلا ةيضق ىلع ريثأتلاو ةيلاعلا ىوقلا نيزاوم ىف
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 ةيخيراتلا ةيحانلا نمف

 ىف ةلودلا دلوم ذنم ليئارسإ ىلع برعلا اهيف رصتني برح لوأ برحلا هذه ربتعت
 ىلإ لوألا ماقملا ىف اعجار ۱۹۸ برح ىف ليئارسإلا راصتنالا ناك دقل -۱۹6۸ ویام

 قرشلا ةقطنم ىف مئازه نم ايناطيرب باصأ ام مالغتساو ذئتقو ليئارسإ ةداق رظن دعب
 ةئيه ىلع امأ ةيركسع تاوق نيوكتب مهمايقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ طسوألا
 ىلإ ابنج ةيناطيربلا تاوقلا عم لتاقت تناك ةلماك تادحو ةئيه ىلع وأ ةحلسم تاباصع

 نهولا لماوع هباتنت . لاصوألا ككفم ذئتقو ىبرعلا ملاعلاو ىرجي ناك كلذ لك . بنج

 لمعي ذخأو دجاوت ذنم ةقطنملا ف ىناطيربلا رامعتسالا اهرذب ىتلا لماوعلا كلت دقحلاو

 .ةيبرعلا شويجلا هيلع تناك ىذلا فعضلا ىلإ ةفاضإلاب موي دعب اموي اهذيفنت ىلع

 نم یشانلا ىسايسلا فقوملا نم ديفتست نأ نم ليئارسإ تنكمت ۱۹۵ برح ینو

 اش ددح ىذلا رودلاب موقتو ءاسنرفو ايناطيرب عم اكيرش لخدتو سيوسلا ةانق ميمأت
 ربكألا ءزجلا جاردتسال ءانيس ىف ةيرصملا تاوقلا رظن هيجوت وه هنم دصقلا ناك ىذلاو

 لاتقلا ةقطنم ىف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا لوزنل بسانملا فقوملا قلخل ةئيبت . اهنم

 .تقولا كلذ ىف رصم ىلع موجب مايقلا ىلع اهدرفمب ةرداق ليئارسإ تناك ام كلذ الولو

 ةيعاتجاو ةيسايس ةريثك لماوع ىلإ اعجار اهراصتنا ناك دقلف ۱۹۲۷ برح ین امآ

 لالخ اهدعت لو ءارولا ىلإ رصمب تداع لماوع تقولا كلذ ىف رصمب تملأ ةيرکسعو

 راصتنا قيقحت نم ۱۹۲۷ وینوی برح ىف لیئارس| تنكمت دقل . مدقتلا ىلإ اهتريسم

 تلصو رصنلا اذهبو - الماك نكي مل نإو - ةينويهصلا ملح قیقحت نم هب تنكمت قحاس
 سیوسلا ةانقو اقرش ندرالا ربنو ایروس ىف نالوجلا تاعفترم ةنمآ دودح ىلإ ليئارسإ

 هنلعأ ام كلذ ىلع لیلدلاو دیرت ام لک تققح ابنآ ليئارسإ تدقتعا رصنلا اذپبو .ابونج

 مامآ نأو بورحلا لک تبنأ یتلا برحلا یه برحلا هذه نأب ۱۹۲۷ رصن بقع ابتداق

 نيلئافتملا نسحأ اهردق اك تاونس رشع نع لقي ال ام مهتوبك نم وحصي ىكل برعلا
 نم نييليئارسإلا تباتنا ىتلا ةوشنلاو وهزلا تاحيرصت بناجب اذه - نييليئارسإلا نم
 .رصنلا اذه ءارج
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 . ةداعتسا ىلع ةرصم ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ابترارمب تاونسلا رمتو مايألا ىلاوتتو

 ةحلسملا اهتاوق دادعإ ليبس ىف لباقتو ىنيطسلفلا بعشلا قوقح ةداعتساو - ضرألا

 اًيرذج ريغتت ةيملاع ةيسايس فقاوم نمف باعصلا نم ريثكلاب ضرألا ريرحتو لاتقلل
 ةيسايس فقاوم ىلإ ةيبرغلا ابوروأ لودل ةبسنلاب ثدح اك ىبرعلا قحلا دييأتب ىدانتو

 ةلكشملا لح ءازإ رظنلا تاهجو ىف فالتخا عم نكلو «یبرعلا قح ا عم فطاعتت ىرخأ
 نيب قافولاب ۱۹۷۲ ماع ىهتنا ىذلا فطاعتلا كلذ نيتمظعلا نيتوقلل ةبسنلاب ثدح اک

 ةيملسلا قرطلاب ةيملاعلا تالكشملا عيمج لحو بورحلا ذبن ىلإ ةاجتالاو مظعألا نيتوقلا

 . اًحضاو نايسنلا اياوز ىف اهعضو رمآ تابو ةلكشملا ىلع ةنكاد لالظ ءاقلإ یدآ ام

 ةيتيفوسلا ةيرصملا تاقالعلا ةلكشم كانه تناك ةيسايسلا فقاوملا هذه بناجب

 مث «تاینیتسلا فصتنم ىف تو تاينيسمخلا فصتنم ىف تأشن ىتلا ةقالعلا كلت

 باصأ مقع ىلإ فعضلا اذه لوحت نأ ثبل امو 1۷ وينوي ةميزه بقع فعضلا اهباصأ

 نم لاتقلا تامزلتسمب دادمإلا ىف ةريخألا ؤطابتل ةجيتن ةيتيفوسلا ةيرصملا ةقادصلا

 نم جتانلا ؤطابتلا كلذ تادعملل ةمزاللا رئاخذلاو رايغلا عطق وأ ةديدجلا ةحلسألا

 ال ىتح ةلكشملا لحل اًبولسأ حلسلا عارصلا قيرط كولسب یتیفوسلا داحتالا ةعانق مدع

 . نييمظعلا نيتوقلا نيب ىلودلا قافولا راهني

 نأ ليئارسإ تكردأ ةيبرعلا ةقطنملا ءمس لظت تناك ىنلا ةنكادلا مويغلا هذه لظ ىف

 برحب ةيبرعلا رصم ةيروهمج مايق لامتحا نأو ةليوط لاجآ ىلإ تدتما دق اهمالحأ هرتف
 ناف ةرماغلا هذه ىلع اهمادقإ ةلاح ىف هنأو الیحتسم نوكي داكي لب «دعبتسم رمأ ةديدج

 . اهدعب مهل مايقال ةياهن نوكتسو برعلاب لحتس ۱۹۲۷ ةميزه نم ربكأ ةقحاس ةميزه

 ناك ودعلا ىلإ ةبسنلابف قيدصلاو ودعلا عيمجلل ةمات ةأجافم ناكف ربوتكأ ءاسجو

 اوحبصأ برعلا نأب ةقباسلا هتادقتعم برحلا تلزلز دقف . اًفينع هيلع ةأجافملا عقو

 قدی یبرعلا دراملا ىلع ليئارسإ تحص بارتلاب اهترادم ىوس رظتنت ال ةدماه ةشج

 رصن ىلإ رصن نم برحلا تراسو ةيناكملا اهقامعأ لبق ةيسفنلا اهقامعأ فنعو ةوقب اهقامعأ
 ؛اليدب ةدايسلاب ىضرت ال ىتلا ةيليئارسإلا ةيسفنلا ىلع اًماليإ دشأ رصنلا كلذ عقو ناكف

 ىلإ ةبسنلاب امأ . مدل ةدئاسلا ءارآلاو تادقتعملا نم ريثكل مده راصتنالا ىنعم نأل
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 صاصقلا موي نأب ةئمؤم ةلق الإ مهترثك ىلع ءاقدصألا نيب نم كانه نكي ملف قيدصلا

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةردق مدع ءاقدصألا نم ريثكلا عقوت ناك دقل . هيف بیر ال ِتآ

 ليئارسإ مازتلا ةرورضو ةبيطلا تاينمتلا نيب حوارتي اف مهدييأت ناكو برا ىلع
 اًعبان عقوتلا كلذ نكي لو ۲4۲ مقر رارقلا ذيفنتو ةيبرعلا ىضارألا نم - باحسنالاب

 اهتاراجم نكمي ال ةردق . تاردقلا لك قوفت ةيركسع ةردق نم ريغصلا دوادل ال الإ

 امأ . نيفرطلا الك نيب ةدوجولا ةيراضحلا ةوجفلاو یجولونکتلا قوفتلا ىلإ ةفاضإلاب

 اليوط اًخِيرات نييرصملل نأ امامت ملعت تناك دقف ٍتآ صاصقلا موي نأب ةنمؤملا ةلقلا

 ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ثدح ام نأو خيراتلا قامعأ ف اهروذجب برضت ةراضحو
 اهازغ اک ليئارسإ ىنب دادجأ سوسکم ا اهازغ دقف ميدقلا اهخيرات ىف قباوس هل (نآ

 نمزلا لاط اهمو مهيلع ءاضقلاو یدتعلا ةميزه تناك كلذل ةيمتحلا ةجيتنلاو راتتلا

 ةيرصملا ةراضحلا رس وه اذهو یدحتلا لبقتو ةميزه لا لبقت ال ةيرصملا ةيسفنلا ناف

 ةفينعلا تاراصعإلا مغر مويلا ىلإ مدقلا ذنم اهئارت اهتوق ىلع تظفاح ىتلا ةميدقلا

 . ةراضحلا هذه اهم ترم ىتلا ةديدعلا نورقلا لالخ اهب تطاحأ ىتلا

 امأ . ديعبلاو بيرقلا ىدملا ىف هيلع ةبترتلا راثآلا امو رصنلا كلذ ىف ةربعلا ام نکلو ٠

 ددحيو رصنلا دلوي رصنلاو . ليئارسإ ىلع برعلل رصن لوأ وه رصنلا اذه ناف ةربعلا
 ةباثمب ربوتكأ / ناضمر برح تناك دقل . حاجنلا ىلإ ةياهنلا ف ىدؤيو قيرطلا حمالم
 قزمتلا نم تناع ام ةيبرعلا ةمألا هيف تناع ليل . سماد ليوط ليل دعب حال رجف

 برح تناك دقل. ليئارسإ ةلود ناكرأ ديطوت ىلع دعاس ام ىأرلا فالتخاو ككفتلاو

 مهسفنأب مهتقث برعلا داعتسا نأ ناكف ةيبرعلا ضارمألل اًيفاش ًءاود ربوتكأ / ناضمر

 ىلإ لاتقلا ناديم ىف تاوقلا هتققح ىذلا رصنلاو برحلا تدأ امك برحلا ىلع مهردقو

 ىلع ةقطنملا بوعش ىف رهظ ىبرعلا روعشلا هب فص وی ام لقأ ةملكو برعلا ةملك عمج

 .ذئتقو اهدادتمأ

 ىف نيلتاقملل نوع ريخ ةهجاوملا لود ءارو اًيوعشو ةداق ةيبرعلا ةمألا تفقو دقل

 اًدس مهئارو نم فقت مهلثمأ نأب مهرعشأ ىذلا یونعلا نوعلا كلذ لاتقلا ةهبج

 ىتح دييأتلا داز لب «یدالا دييأتلا ىلإ هادعت اهنإو یونعلا دييأتلا ىلع رمألا فقي م واًعينم
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 ةصاخو ىملاع رعذ ثودح ىلإ ىدأ ام لورتبلا عطقب لورتبلا لود مايقب ةورذلا لصو

 ليئارسإ بلاطتو برعلا بناجب فقت لودلا هذه لعج ام ةيبرغلا ابوروأ لود ىف
 قوقحب فارتعالاو ةلتحملا ةيبرعلا ىضارألا نم باحسنالاو نمألا سلجم رارق ذيفنتب

 ۱ .ینیطسلفلا بعشلا

 ةينويهصلا اهتبثأ اك ةيدوهبلا ةلودلا نأ ربوتكأ /ناضمر برح تحضوأ دقل

 دعبف ةينويهصلا ةانبل یرظنلا رکفلا هانبت ملح درج هنأو هقيقحت لیحتسی رمآ ةيلاعلا
 ءاوس ليئارسإ اهتقلت یتلا ةمخضلا تادعاسلا مغرو نرق عبر لالخ تمت بورح عبرآ

 وأ اهتدارإ ءالما نم ليئارسإ نکمتت مل ةينف مأ ةيركسع مأ ةيداصتقا تادعاسم تناكأ

 ريذنلا ةباثمب ثالث مئازه دعب برعلا رصن ناك دقل . ةيبرعلا لودلا ىلع اهطورش ضرف

 ىلإ لينلا نم ةدتملا ىربكلا ليئارسإ ةلود ةركف ىنبت نع داعتبالاب ليئارسإل ريخألا
 دقل اهح اصل اهتاناكمإ رخستو ةقطنملا ىلع رطيست ىتلا ىمظعلا ليئارسإ ةلود وأ تارفلا
 ىلإ لايخلا نم اهكرح ةيليئارسإلا ةيلقعلا ف یرذج رييغت ىلإ ربوتكا / ناضمر رصن ىدأ

 ىضرألا دادتمالا كلذ ىلإ دادجألاو ءابآلا ضرأ ىلإ مالحألا ضرأ نم اهعزتناو عقاولا

 .ايلاح ةلودلا هيلع عقت ىذلا

 ةوقلا قطنم نأ اًمامت ليئارسإل رهظ دقلف ةددعتمف رصنلا كلذ ىلع ةبترتلا راثآلا امأ

 اهب قاحلل مهدزاوم اورخسي نأ ىلع نورداق برعلاف «هئارو نم ىودج ال حبصأ

 نینسسل ليئارسإ ىعدت اك فيكلا ضيوعتل ایفاک ربتعي مك نم برعلا یدلام نأو
 نوكت انهو . برعلا دي ف فيكلاو مكلا حبصي اهدعب ةنس ۱6 ىلع ديزت ال ةدودحم

 فرعتلاو ةيبرعلا ةقطنملل ميدقلا خيراتلا ءارقتسا ىتحو ليئارسإ ىلع ىربكلا ةقاطلا

 اياجس نم .ةيبرعلا ةيصخشلا هب ىلحتت امو ةيداصتقالاو ةيرشبلا تاناكمإلا ىلع

 ىف ليئارسإ ءاقب لعجي كلذ لك . ةيحضتلا ىف ةبغرلاو ةعاجشلا اهمهأ ةديح تافصو
 . ةياهنلا ىف لشفلاب هيلع یضقم ارمآ ةيبرعلا لودلا ةدارإ دض وأ ةوقلا قيرط نع ةقطنملا

 دقل ىسايسلا لاجملا ىف ةردق مهنع نولقي ال برعلا نأ اضيأ ليئارسإل رهظ دقل

 ماعلا ىأرلا باستكا وهو برحلا ئدابم دحأ لامهال ةوبك . م ۱۹۲۷ ةميزه تناك

 قرشلا نيب اهتريحو ةيرصملا ةسايسلا ىف طبخت ىلإ لامهإ ىدأ ىذلا أدبملا كلذ یلاعلا
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 ىف رصمل ةيموقلا حلاصلا عايض ىلإ ىدأ امم فادهأ نودب ىرخأو فادهأب ةرات برغلاو
 ىملاعلا ىسايسلا لاجملاب كاسمإلا نأ كش الو ةلودلا ومن ةكرح رثعت ىلإو لب قيرطلا

 ذنم تلواح ىتلا ةيليئارسإلا ةسايسلل ةبرض ريتعي رصم تابلطتم عم قفتي اب هكيرحتو
 نع اديعب ةيرصملا ةسايسلاب عاقيإلل تارماؤملاو سئاسدلا كيحت نأ ليئارسإ ةلود دوجو "

 ىلإ تداق برحلا دعب ام ةرتف ىف ةيرصملا ةسايسلا حاجن نأ كش الو ةينطولا اهلاصم
 . جئاتن نم اهنم بولطم وه ام ىلإ تدأو لب ةريثك بساكم

 ةكرعملا لبق ةيسايس تاسبالم نم اهب طاحأ امو . م ۱۹۲۷ وینوی ةميزهل ناك دقل

 ةميزملا بقع ةيبرعلا رصم ةيروهمج اهب ترم ىتلا ةبيصعلا مايألا بحاص امو اهدعبو

 وحصي نأ ىلإ ةيونعم راثآو ةيداصتقا تابقعو ةيلحو ةيملاع ةيسايس تادقتعم نم
 ءاجو . ليوط سماد ليل ىف قيرطلا اًسملتم هتاذ نع ثحبلا ىف أدبيو «یرصلا بعشلا

 ةيسايسلا ةيجيتارتسالا حمالم اددحمو قيرطلا ماعم احضوم ربوتكأ / ناضمر رصن
 نأ بجي ىتلا «تاقالعلا كلت ملاعلا لود عيمج عم اهتاقالع ىف اهيلع ریست نأ بجي ىتلا
 اهرود ملاعلا بوعشل ةلدابتملا حلاصملا اهيف بعلتو «لدابتملا مارتحالاو دولا اهدوسي

 رصتقت ال اهيلإ ىعست ىتلا ةيموقلا فادهألاو لب هتمالسو هنمأ نأ ىلإ ىدتها اكرثؤملا

 اهل نوعلا مدقي نأ هنكمي نم ىلع دمتعت اینو ىرخأ نود ىمظع ةلود ىلع اهقيقحت ىف
 اهدو ةبلاط ىرخأو ةلود نيب ةقرفت نود اهلك ةيبرغلا ابوروأ لود وحن رصم هاجتا ناكف
 ةيروهمجل ىباجيإلا ةاجتالا ناك امك «یبرعلا قحلل ةديؤم لودلا هذه لك فوقو ىف اببس

 حلاصملل ةينبتملاو ةيحان نم نييمظعلا نيتوقلا ىدحإ اكيرمأ وحن ةيبرعلا رصم
 تاقالعلا ةدوع ىف ايبس ىرخأ ةيحان نم هنع ةعفادملاو ليئارسإلا نمألاو ةيليئارسإلا
 ةيموقلا فادهألا عوضومل اًطابتراو اقثوت ةقالعلا هذه دايدزاو نيتلودلا نيب ةيعيبطلا
 . اهقيقحت ىلإ ىعست ضارغأو ئدابم نم اهسفنل هتطخ ام ىلع ةيسايسلا ةيجيتارتسالا تابثو

 نأو اًدودح ىلودلا دييأتلل نأ برحلا هذه ترهظأ دقلف ليئارسإلا بناجلا ىفامأ
 ةيسايسلا بساكملا نأو هميعدت ىلع لمعي قحا ةاجتا ىف شاد ريسي ىلودلا عمتجملا

 ىتلا ةيراضلا شوحولا رهظمب برعلا راهظاب ةقباسلا نينسلا ىف اهيلع تلصح ىتلا
 تاءاعدالا نأو ليلد هدنسی ال ءارتفا ضح وه اینا رحبلا ىف اهءاقلإو اهسارتفا ديرت

 ةوقلاب ةيبرعلا ضرألا لتحت ىتلا ىه ليئارسإف سكعلا ىلع لب امل ساسأ ال ةيليئارسإلا

 نم اريثك ليئارسإ تدقف كلذ نمو برحلا قيرط نع الإ اهنم باحسنالا ديرت الو
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 ةيلود ةلزع ىلودلا لاجملا ف ىساقت تحبصأو «هب عتمتت تناك ىذلا ىلودلا ديبأتلا
 . لبق نم هفلأت ل ةيلودلا ةعومجملا نم اًضاعتماو

 دقل ليئارسإلا داصتقالا ىلع اهراثآ برحلا هذه تک رت دقلف ةيداصتقالا راثآلا نع امآ

 تارايلم ۳ نم برقي ام برحلا تاقفن ىلإ ةفاضإلاب تادعلا ىف ليئارسإ رئاسخ تغلب
 شيعي ليئارسإلا داصتقالاف . هلمحتي نأ ليئارسإلا داصتقالل نكمي ال ريبك مقر رالود
 تاماخ نم اًولخ نوكت داكت ليئارسإ نأ مولعملا نم ذإ «یکیرم الا داصتقالا ىلع الفطتم
 امأ ريسيلا رذنلا الإ ةقاطلا رداصم نم امل سيلو تافسوفلا ماخ انينثتسا ذإ ةعانصلا

 اهلك دمتعتف ليئارسإ ىف ةمئاقلا تاعانصلا امأ ءادج ةدودح ىهف ةيعارزلا اهتايناكمإ
 نوكي نأ نكمي ال لكشلا اذهب داصتقاو جراخلا نم ةدروتسلا ةعنصملاو ماخلا داوملا ىلع

 اهتايلطتمب برحلا ةلجع دم ىلع اًرداق نوكي نأ وأ ةليوط برح ىف دومصلا ىلع اًرداق
 ةدايز ىلإ ليئارسإلا داصتقألا تباصأ ىتلا رئاسخلا تدأ دقل . ةيجراخ ةنواعم نود

 نم كلذ عبت امو تارم ةدع اهتامع ضيفخت ىلإ ليئارسإ رارطضا مث نمو مخضتلا
 ةاراجل روجألا ةدانيزب بلاطي لكلا ءلامعلا وأ نيفقثملا نيب ءاوس ةيلخاد تابارطضا

 . تاجاحلاو علسلا عافترا ىلإ ىدأ ىذلا ريبكلا مخضتلا

 ميقي ىوق داصتقا ىلإ برحلا ةجاحو ليئارسإلا داصتقالا اهيف لخد ىتلا ةوبكلا نإ

 ىلع ىرخأ اًبرح نشت نأ بيرقلا لبقتسملا ىف ليئارسإ ىلع بعصلا نم لعجي اهدوأ
 هيلع ءاقبإلا ةلواغو عقاولا رمألا لوبق الإ ليئارسأ مامأ سيلف كلذ ىلعو ةيبرعلا لودلا

 اذه ةيبرعلا ةيجيتارتسالا اهل رسيتس له نكلو ءاهتوبك نم موقت یتح ةنكمم ةرتف لوطأ
 . ةقطنملا ىف مالسلا لالحإل قيرطلا اهيلع عطقتس مأ راوشملا

 برحلا نم ىلوألا تاعاسلا دعب ليئارسإلا ركفلا راهنا دقلف ةيونعلا راثآلا نع امأ
 هعم ترابنا رخآ بناج نم ةيبرعلا تاوقلا حاجنو ةيحان نم برحلا هعقوت مدع ةجيتن
 . ةيليئارسإلا ةرطيسلا مالحأ نم ريثك

 تاب تارفلا ىلإ لينلا نم ةيلاعلا ةينويهصلا اهتنبت ىتلا اهدودحب ةلودلا ءانب ملح نإ
 طغت تناك ىذلا قيمعلا تابثلا نم رصم ةوحص دعب هقيقحت بعصی اًبعص ارم هقيقحت
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 دجلا جات هيف تدقفو أو سأ ىلإ ئيس نم رصم هيف تدرت هلمكأب ىضم نرق لالخ هيف
 ديحولا ملحلا وه ملحلا اذه نكي مو ةقباسلا نورقلا لالخ هلتحت تناك ىذلا ةمظعلاو

 ىتلا مالحألا نم ريثكلا كانه ناك لب ءاّرم اًعقاو هدجتل ليئارسإ هيلع تحص ىذلا

 .اهعيمج ترابناو ىربكلا مهتلود ءانب ىف نييليئارسإلا دوارت تناك

 اولذبو كلذل اوططخ دقلف مهمالحأ دحأ . رمحألا رحبلا ىلع ةرطيسلا تناك دقل

 ةرطيسلل ةيقيرفإلا ةراقلا ىلإ ذافنلا ناك اك ىركسعلاو يمايسلا نيديعصلا ىلع ريثكلا
 هيلإ تعس رخآ املح ةيليئارسإلا عایطألا ةمدخل اهریخستو ةيداصتقالا اهدراوم ىلع
 تلفق دقلف مالحألا هذه لك مدهيل ربوتكأ / ناضمر ءاجو حاجن اییآ هيف تحجنو

 ترداب اك بددملا باب ةقطنم نم ىبونجلا هلخدم ىلع ةرطيسلاب رمحألا رحبلا رصم

 ةيبرعلا ةمألا بناجب فوقولاو ليئارسإ عم اهتقالع عطق ىلإ ةيقيرفإلا لودلا نم ريثك
 .اهرزاؤتو اهدناست

 بعشلا داسو ثدح امل ةفينع ةمدص ةلاح ىف یهو برا نم ليئارسإ تجرح دقل

 ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم ليئارسإلا عمتجملا برا تزه دقلف . باشتکالا ىليئارسإلا

 لؤاستلا أدبو «ةداقلاو ءامعزلا دنع كوكشلاو فواخلا تداعو ماكحلا ىف ةقثلا تهتناو

 مكدعب ىأ لبقتسملا اذه داعبأ امو لبقتسملا ىف ةيئاقو اًبرح نشت نأ ليئارسإ ةردق ىف له

 برعلاو ليثارسإ نيب ىمكلا قرفلا ىرن ىذلا تقولا ىف «كلذ متي نأ نكمي نينسلا نم
 عارذلاو رهقي ال ىذلا شيجلا ةروطسأ تهتنا دقل . صقانتت فيكلا ىف ةوجفلاو دادزي

 . اهنيب لوحي قئاع نود ةيبرعلا لودلا عيمج نم لانت نأ اهنكمي ىتلا ةليوطلا

 ىف خرش ثودح ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلاب تقاح ىتلا ةميزهلاو برحلا تدأ دقل
 ءادتبا ليئارسإ ىف ةايحلا ىحاون عيمج ىلع ةميزملا تسكعنا دقلف «ليئارسإلا عمتجلا

 فلصلاو ةطرفملا ةقثلا تبلقنا دقل . ليئارسإ ىف ةيسايسلا ةدايقلا ىلإ عراشلا لجر نم

 روعش ىلإ . ۱۹۱۷ برح ىف نييليئارسإلا راصتنا بقع عيمجلا باتنا ىذلا رورغلاو
 ىلإ نييليئارسإلا نم ريثكلا عجرآ اه هب اونغت املاط ىذلا نمألا رفوت مدعو فو اب

 نأ ءالؤه كردأ ةرظنلا هذه نمو . ةيعقاو ةرظنب رومألا ىلإ رظنلا ىلاتلابو .مهباوص

 اهم مهتماركلرأثلاو مهناطوأ نع عافدلاو برحلا ىف مهتاراجم ىلع نورداق برعلا

 بعشلا ىف ىسفن عدصتو رئاسخ نم هتبلج اب ربوتكأ / ناضمر برح نأو نمزلا لاط
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 ال ثيحب ةوقلا نم تسيل ليئارسإ نأ عانتقالا ىلإ نییلیئارس الا دوقت نأ بجي ليئارسإلا

 مظعأو ربكأ اهيدل نأ وأ ةقطنملا تاردقم ىلع ةرطيسلا اهنكمي ىتلا ةلودلا اهنا وأ رهقت

 نكمي عانتقالا اذه لظ ىفو . ىلامشلا بطقلا ىتح ةلود ةيأ وزغت نأ اهب نكمي ةيوج ةوق
 . مالسلا وحن اهلك ةقطنملا هجتت ىلاتلابو قوقح نم برعلل اهب ميلستلا

 ىلاتلابو ةميزه ليئارسإلا عافدلا شيجب اهيف لزني برح لوأ برحلا هذه تناك دقل

 نم ديزت تابابدلا ىف رئاسخو ةرئاط ۲۷۹ تغلب تارئاطلا ىف ةميسج رئاسخ هبيصي
 ةيرشبلا رئاسنخلا بناجب اذه - ىرخألا لاتقلا تادعم ىف رئاسخ بناجب ةبابد ۰

 دقل . نيهوشملاو ىحرجلا نم ددعلا اذه فاعضأ فاعضأو ليتق ۳۰۰۰ ىلع تداز ىتلا

 ةموكحلا تحبصأ دقلف «ةيليئارسإلا ةموكحلا ىف عدصت ثودح ىلإ رئاسخلا هذه تدأ

 نكمتت لو ليئارسإلا شيجلاب تقحل ىتلا ةحدافلا رئاسخلاو ةميزحلا نع ةلوئسلا ىه
 ليئارسإلا بعشلا باتنأ ىذلا مراعلا بضغلا مامأ فوقولا نم ةيليئارسإلا ةموكحلا

 بربعو اهككفت ىلإ ةياهنلا ىف ىدا ام ةموكح ا طوقسب ىدانت ىتلا ةبخاصلا تارهاظملاو

 نم ريثكلا هاجتا ةلب نيطلا دازو قحتسي نم ىلع ثدح ام ةيلوئسم ءاقلإو نيلوئسملا

 لمعلا بزح ةماعز تطقس ةياهنلا فو مئاتشلاو بابسلا ةغل ىلإ نييسايسلا نيلوئسملا
 أدبو «ةيليئارسإلا ةلودلا دلوم ذنم امامت نرق عبر ترمتسا ىتلا ةماعزلا كلت ليئارسإلا

 ريطخ لوحت جراخلا ىلإ نیرجاهلا ددع عفترا |منيب لخمضي ليئارسإ ىلإ ةرجما قفدت

 تناك ول یردن الو حيحصلا بولسألاب برعلا اهبرضي ةبرض لوأ نم ليئارسإ هتدهش
 رئاسخلا تدأ دقل ةجيتنلا نوكت اذام - دعب ايف ترركت وأ فنعأو لقثأ ةبرضلا هذه

 ىف ريبك قزمت ثودح ىلإ لبق نم اهل اليثم ليئارسإ دهشت مل ىتلاو «دارفألا ىف ةريبكلا
 نهدالوأ نيكبي ليئارسإ خيرات ىف ةرم لوأل تاهمألا تجرخ دقل ىليئارسإلا عمتجلا

 ءانبألا لعف كلذكو نهرظتني ىذلا ملظملا ريصملاو نهظح نبدني تاجوزلا تجرخو
 الو ءانبألا ليجب ةمحر برحلا نع فكلاب ةيسايسلا تادايقلا عيمجلا بلاط ةياهنلا ىفو

 ةحاطإلا لماوع نم اضيأ ناك ليئارسإلا عمتجلا باصأ ىذلا قزمتلا اذه نأ كش

 اهجهتنت نأ بجي ىتلا تاوطخلا ىف ارثؤم الماع نوكيس هنأ اک لمعلا بزح ةموكحب

 . لبقتسملا ىف مالسلا لايح ليئارسإ
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 ليئارسإل حضو دقلف ةديدع ىهف برحلا هذه ىلع تبترت ىتلا ةيركسعلا راثآلا امأ

 . اهمهأ ىلع ىتأت ةيبرعلا ىوقلا ةيعيبط نع ةريثك قئاقح ملاعلل حضو امك

 نايدؤي نيلماعلا الك نأو ةأجافملا قيقحتو ةردابملا ذاختا ىلع ةرداق ةيبرعلا یو قلا نإ

 ىرخألا برحلا ئدابم قيبطت نسحأ اذإ رمتسي دق ىلوألا برحلا لحارم ىف رصن ىلإ
 ليئارسإ اهذختت ىتلا تاطايتحالا عيمج مغر ةيليئارسإلا ةأجافملا تمت دقل . كلذ دعب

 تارقلا دادعتسا ىدم ىلع فرعتلل اهمدختست ىتلا ةينورتكلإلا ةزهجألا عيمج مغرو

 نم اهمدخي امو دعب نم راعشتسالا ةزهجأ نأ كلذ ىنعيو موجهلل ةيرصملا ةحلسملا

 ةيسأر روص نم ةفلتخملا ىوجلا عالطتسالا لئاسو اذك ليلحتلل ةينورتكلإ بساوح

 ليئارسإ ىدل اًرفوتم ناك كلذ لک ءارمحلا نود ةعشألابو ىرادار عالطتساو ةلئامو

 دحأ قيرط نع موجه ا ءابنأ برستت مل ولو ةيرصملا تاوقلا اياون ةفرعم نم نكمتت لو
 ی عقر هاك موجما هذي لت باجل نويتاظواوالا

 . ةبرضلا كلت نم قيفت نأ نم ليئارسإ

 عيمج رظن تفل ظوحلم لكشب ةثيدحلا ةحلسألا مادختسا داجأ دق یبرعلا ىدنجلا نإ

 تارئاطلل ةداضملا ةهجوملا خيراوصلا تادحو ىلع لمع ىذلا وهف ةيركسعلا رئاودلا

 كلذك تارئاطلا تاثم ام طقسأو ةينفلا ىحاونلا ىف اديقعت ةحلسألا رثكأ ربتعت ىتلاو

 ةطابرب اهب لتاق ىذلا وهو «تابابدلل ةداضلا ةهجوملا خيراوصلا ىلع لمع ىذلا وه

 اذه ءازإو . تایجم ةدع اهنم لشفأو تامل ا اهنم ترمدو ودعلا تابابد موجه شأج
 ىتلا ةيرفلا كلت «ىبرعلا ىدتحلا فلختب ليئارسإ همعدت ىذلا معزلا لطب مادختسالا

 ثالثلا بورحلا ىف مئازه نم هباصأ ام اهب قيدصتلا ىلع اهدعاس ليئارسإ هب اهتقصلأ

 ىتلا ءاطخألا حضويو اهيف هرود زربيو هفصني اًمصنم دجي مل ىتلاو برحلا هذه ةقباسلا
 . ةميزه لك ىلإ تدأ

 هنأو یرصلا ىدنجلل ةزيمملا ةمسلا ىه ةيبرعلا ةمألا تایس نم ةمسك ةعاجشلا نإ

 فحت ىتلا رطاخلاو نارينلاب یباع ريغ هسفنب ىحضي خيراتلاو قحللاو ضرألا ليبس ىف

 اهلكأ ىتؤتو عرعرتت ىتح ءایناو دهعت ىلإ جاتحت اهنأ الإ ةمس تناك ناو ةعاجشلاو هب
 . لاتقلا نيحي انیح
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 نم ىفخت اجهنم اهتلعج ىتلاو «ليئارسإ اهيعدت ىتلا ةنمآلا دودحلا برحلا تنبثأ

 ىلإ اهدوجو ذنم ةرم لوأل ليئارسإ تلصو دقل . ةقطنملا ىف ةيعسوتلا اهاياون هئارو

 ةأجافم ربوتكأ / ناضمر برح تناكو ءاهاتأ دق نمألا نأ اًمامت تبسحو ةنمآ دودح

 ىتلا ةيعيبطلا عناولا فقت ملو اهباوبآ قدي رامد ىلع ليئارسإ تحصف ليئارسإل ةمات

 اهيطخت نود الئاح فقت مل - ةقيقحلا ىف كلذك یهو - نیمجاهلا ىلع ةيصعتسم اهتبسح
 تقلستو «ةدودعم قئاقد ىف سيوسلا ةانق ةيرصملا تاوقلا تربع دقلف . اهريمدتو

 ةنيصحلا طقنلا ىلع ءاليتسالا مث ةلتحملا ضرالا ريرحتو اهمدقت تأدبو «ىبارتلا رتاسلا
 ۱ . ةدودحم تاعاس ىف كلذ لک .فیلراب طخ ىف

 ةجحلا ريتعت كل دعب لهف «ةنمآ دودح نم برا هذه ىف ليئارسإ تمزبنا دقل

 روطت ءوض ىف دود ا نمآ نإ . مئاق رما ةنمآ دودح دوجو ةرورض ىف ةيليئارس الا

 ىف نکمی ةحلسملا تاوقلا مادختسا قحالی ىذلا روطتلا ءوض ىو مو یلا ةحلسألا

 . لودلا دوست یتلا ةبيطلا تاقالعلاو راوجلا نسح

 تارباخلا ةزهجأ ةمق هنأب هتفصو تارباخ زاهج ىلع اهنمآ ىف لیئارسآ تدمتعا دقل

 ملاعلا اذه ىف دیعب نم وأ بيرق نم ليئارسإ سمی ءىش هنع بیخی ال هنآو ماعلا ىف

 «برحاب أجافت اهب اذإو زاها اذه ىلع اًدامتعا قيمع مون ىف طغت ليئارسإ تتابو عساولا

 حضتت امدنعو لب ىرجي اع تامولعم ىلع لوصحلا ىف تارباخملل زاهج مظعأ لشفيو .
 كلذ بناجب موجه لا تيقوت ديدحتو اهليلحت ىف لشفي لمتحملا موجه ا ةروص همامأ

 ةيأ طابحإ ىلع ةرداق ةلاعف ةيوج ةوق ىلع ىناثلا ماقملا ف دمتعي ليئارسإلا نمألا ناك

 تناك ةيليثارسالا ةيوجلا تاوقلا نأ مغرو ءاهئدب ءانثأ وأ اهئدب لبق ةيموجه تايلمع

 لب «ةرثؤم نكت مل اهنإف ةيموجحللا تايلمعلا ءدب دعب اهموجبب تماقو دادعتسالا مامت ىلع

 . ةيناثلا نمألا ةماعد ترابا اذبو «ىلوألا تاعاسلا ذنم برحلا نم تجرخ

 نم لضفأب هظح نكي ملف ليئارسإلا عافدلا شيج یهو ةثلاثلا نمألا ةماعد امآ

 ةثبعت نأو هتاوق لاکتسال طايتحالا ةئبعت ىلع دمتعي شيجلا اذه نأ مولعملا نمف هيقباس

 ةفاضإلاب كلذ ىف تلشف دقو تارباخلا هرفوت ىذلا راذنالا ىدم ىلع فقوتت طايتحالا

 دشح قيوعتل هئادأ نم ةيرصملا ةقعاصلاو نييلظملا نم ةصاخلا تاوقلا تنكمت ام ىلإ
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 ةحلسملا تاوقلا ةهجاوم ىف ةيليئارسإلا تاوقلا مجح ىلع رثأ ام ةيطايتحالا تاوقلا

 . ةيرصملا

 ىف برحلا ءاهناو ةفطاخلا برحلا ةديقعل ليئارسإ ىنبت ىهف ةعبارلا نمألا ةماعد امأ

 باخ برحلا هذه نو همسحتو فقولا ىف ةيلودلا ىوقلا لخدتت نأ لبقأتسقو رصقأ
 . فقوملا مس ىربكلا لودلا تلخدتو اموي ۱۵ نم رثكأ برحلا تدتماف اهلمأ

 ليئارسإ تمزمنا ةنمآلا دود حلا نمو ةنمآلا دودحلا ىهف ةسماخلا نمألا ةماعد امأ

 مل ليئارسإلا نمألا ةيرظن مئاعد نم اهريغ ىلإ ةفاضإلاب ةنمآلا دودحلا نأ كلذ ىنعيو

 سردلا اذه دعب انه هسفن حرطي ىذلا لاؤسلاو . ليئارسإ ةميزه نود الئاح اهلك فقت

 ةعلقلاك حالسلل ةلماح رمتستس له «لبقتسملا ىف هعبتت نأ ليئارسإ ىلع بجي اذام
 ناب ةعانق ليئارسإ ىدل لهو ةيبرعلا لودلا لع ضاضقنالل ةصرفلا نيحتتو ةحلسملا

 رئاسخلا تناك امهمو نمزلا لاط امهم ةبولسملا مهقوقح نع توكسلا مهنكمي برعلا
 حالسلاب رخذت ةعلقلا لظت نأ كلذ ىنعم لهف ءاليحتسم اذه ناك اذإو «مهبيصت ىتلا

 ريغ ناك ناو كلذ نأ كش ال . ةظقيتم نيعب فقوملا بقارتو دانزلا ىلع اهيديأ عضتو

 اذإ ةيبرعلا لودلا ةوحص دعب ةصاخو ليوط نمزل رمتسي نأ نکمی ال هنأ الإ دعبتسم

 ةلكشم لح ىلع ةداج لمعتو ةقطنملا ىف ديدجلا عقاولل ليئارسإ عضخت نأ نم صانم ال

 ىذلا مويلا ىتأيسو دبألا ىلإ حالسلا لمحت نأ اهيلعف الا الداع الح طسوألا قرشلا

 . ديعبب مويلا اذه سيلو اهباوص ىلإ دوعتو هيف ىهتنت
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 ةدافتسملا سوردلا

 ىلع ءاوس ةدافتسملا سوردلا نم ريثك نع ۷۳ ربوتكأ / ناضمر برح تضخم دقل

 ةقطنملا يف حلسلا عارصلا ةعيبطل اًرظنو «يكيتكتلا وأ يوبعتلا وأ يجيتارتسالا ىوتسملا

 ىلع ءاوس اهل ةعقوتم نكت مل ةميزه نم ليئارسإب قاح امو «نرق عبر ءاهز هدادتماو

 مادختسا نم ربوتكأ / ناضمر برح هب تزيمت ام ىلإ ةفاضإلاب يملاعلا وأ ىلحملا ديعصلا

 برحلا هذه ىلع ىفضأ كلذ لك «لاتقلا دمأ لوط عم ةروطتلا ةحلسألا نم ديدعلل
 فرعتلا ضرخب ماعلا يف ةيركسعلا رئاودلا عيمج ليلحت لاجم تحبصأ ذإ ةصاخ ةيمهأ

 ىأو جئاتن نم ةفلتخملا ةحلسألا هتققح ام ىدمو روصقلا بابسأو حاجنلا بابسأ ىلع
 يف لشفلاو حاجنلا بابسأ امو لشفلا هريصم ناك ابيأو حاجنلا لحم تناك بيلاسألا

 اهنم مئاقلا ليدعت وأ لاتقلل ةديدج بيلاسأ طابنتسا ءارو اًيرج كلذو فقوم لك

 . بورحا هذه نم ةبستكملا ةربخلا ءوض ىلع لاتقلا لئاسوو ةحلسأ ريوطت ىلإ ةفاضإلاب

 قالطإلا ىلع رود زربأ ربتعي لب برحلا هذه يف زراب رودب خيراوصلا طئاح ماق دقل
 نم ةرئاط ۲۷۹ ودعلل رمد دقلف ءاهيلع لصحت يتلا ةرهابلا جئاتنلا ىلإ عجار كلذو

 ربك ىلع برغلا يف ودعلا تاعردمل هيدصتو هجئاتنو هبولسأب زاحو عاونألا فلتخ
 دحأ ركذ دقلف هورکذ ام ريثك نم ليلق كيلإو نييركسعلا نيبقارملا باجعإ ىلإ اهمجح
 ميدقت ىلع اًرداق برحلا ةيادب يف نكي مل ليئارسإلا شيجلا نأ ةيليئارسإلا ةيرسلا ريراقتلا
 ىوجلا عافدلا ةحلسأ نم ةلئافا تايمكلا ىلإ عجار كلذو ةيربلا هتاوقل ةيوجلا ةنواعلا

 افورعم حيلستلا ماظن ناك اذإو . ۷۰۱۰۳ ۰۲ ماس عاونألا نم عئارلا كيتكتلا تاذ

 ام ةيبلسلا ةأجافملا لماوع نم الماع تناك ترهظ يتلا ةريبكلا تايمكلا نإف حوضوب
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 ةءافکب برعلا براح دقل (كول تاواوين) ةلجم ىف لاقم فركذ دقلف نام دلوج موح ان

 ناك دقلو . ةديدج ضارأ بسك اوعاطتسا مهنأ ىلع ةوالع اذه ۱۹۲۷ ىف اوناک ام ىلعأ

 507027 (زمیات ىادنص) ةلجم امأ ليئارسإلا ناريطلا ةوق ريمدت وه مهل راصتنا مهأ

 تاوقلا ةمهم تناك دقل اهوقب ربوتكأ / ناضمر برح ىلع تقلع دقلف 65

 ةماقملا ةيرصملا رباعلا ريمدت ىه ربوتكأ ۷ دحألا موي نم اًرابتعأ ةيليئارسإلا ةيوجلا

 ديدعلا لتق ىلإ تاجشا تدأ دقل . ةلشافو ةفلكم ةمهم تناك دقل . سيوسلا ةانق ىلع

 ىرابكلل هيولطملا رئاسخلا ثادحإ مت دقل . ىرابكلا رمدت مو ناعجشلا نيرايطلا نم
 .مم ۵ / مم۱۵۵ یدلا ةديعب ةيعفدلا ةطساوب

 ةهبج ىف ىوجلا عافدلا ماظن ىلع ةرطيسلا نأ ربوتكأ ۲۹ ىف ترکذ دقف میات ةلجم امأ

 رهظ اك . كلذ ىف نييرصملا فيلح ناك حاجنلا نكلو «ةياغلل اًبعص ارمآ ربتعي ةانقلا

 تلءاست مث ةقدب هذيفنت متو ةيانعب هل طيطختلا مت دق خيراوصلل ىرصملا مادختسالا

 امو «عقوتم ناك ام لضفأ مأ اش اًعقوتم ناك اك ریست ةططخملا تاكيتكتلا تناك له»

 . حالسلا اذه ىكيتكتلا مادختسالا ىف تمت ىتلا تارييغتلا

 كيوزوين ةلجم ىف رهظ ىذلا طسوألا قرشلا برح نييكيرمألا نييركسعلا ليلحت امأ

 يتلا ةحلسألا عون ديدحتو يوجلا عافدلا ةكرعمل درس دعب هيف ءاج دقف ۷۳/۱۱/۲ ىف
 اومدختسا نييرصملا نأ اهيلع اولصح ىتلا تامولعملل اًقفو اهريغ نع ريثأت ربكأ ال ناك

 ةيلعاف نع ضوع ام ةعقوتم نكت مل ةقيرطب اوداجأ مهنكلو ةريبك ةيلعافب ماس خيراوص
 . ةيتيفوسلا تارئاطلا

 تاوقلا دض هتكرعم ىف خيراوصلا طئاح حاجن ىدم حضوأل كلذ ترکذ دقل

 برغلا ىف ةيركسعلا رئاودلا لك مامتها ىلع تذوحتسا ىتلاو «ةيليئارسالا ةيوجلا

 هذه ليصافت ىلع فرعتلا ضرغب ماتهالا سفن ىلع ذوحتست لازت الو لب قرشلاو
 بيلاسأ وأ تادعملل ىكينكتلا مادختسالا وأ لاتقلا بولسأ ةيحان نم ءاوسم ةكرعملا

 ءاهيلع بلغتلل تعبتا ىتلا ةداضملا ةقاعالا لئاسو امو ةينورتكلإلا ةقاعإلا ىلع بلغتلا

 كلذك بيصن اهيف ةيكيتكتلا لئاسولل ناك مأ ةينفلا لئاسولا ىلع ةروصقم تناك لهو

 امعو فورعم وه امع ةباصإلا تالامتحا عافترا ىلإ تدأ ىتلا بابسألا ىلع فرعتلا
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 ريثك نم ليلق اذه . ىمانتيفلا حرسملا ىف وأ ىرصملا حرسملا ىف ءاوس لبق نم اًدئاس ناك

 لوصولا ىلإ اهليلحتو بورحلا خيرات ةساردب هتمهآ كلتو ةيركسعلا رئاودلا لك لمعت

 بورح تابلطتمب ىضقي اًروطتم اًحالسو اّبسانم اًبولساو اًديدج اًركف قلخي ام هیلإ
 . لبقتسملا

 یهو ىوجلا عافدلاب صخب امیف برحلا هذه نم ةدافتسملا سوردلا ىلإ نآلا دعنو
 . رخآلا ضعبلا نود ضعبلا ركذب مزتلأس ىننأ الإ ةديدع تناك نإو

 ةيحيتارتسالا ةأجافملا

 ا / ناضمر ىف برحاب ايروسو ةيبرعلا رصم ةيروهمج مايق نإ

 يف ةمئاق رمتستس ىتلاو ةيجيتارتسالا ةأجافملا تناك انه نمو . اهيلع فراعتملا نيزاوملا

 مايقلل رصم حلاص ىف تسيل اهلك ةيجيتارتسالا مئاعد تناك دقل .نییلیئا رسالا ناهذأ

 . ةيركسعلاو ةيسفنلاو ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا مئاعدلا برحب ۰

 دییأتلا باستكا ىلع لمعلا هدهاج لواحت رصم تناك ةيسايسلا ةيحاتلا نمف

 ارتلجنإو اسنرف ىم اعلا نزولاو لقثلا تاذ برغلا لود عم ةصاخو اهتيضقل یسایسلا

 ىهف ليئارسإ ىف ذوفنو زكرم نم ام الو ىمظع ةوقك لقث نم اه اب اكيرمأ مث ءايناملأو
 نم هيلإ جاتحت ام لك امل مدقتو اهدوأ ميقت ىتلا یهو ءاهتأشن ذنم ةلودلا تبنت ىتلا

 اهنكمي ال رامضملا اذه ىف یهو . ىملاع ىسايس معدو ةيذاصتقاو ةيركسع تادعاسم

 اًريثك اًماع نيرشع نم برقي ام لالخ تاعدصت تاقالع نم هيلإ ونرت ام ىلإ لصت نأ

 نع ليئارسإ ةحازإو يبرعلا قحلا دييأتل اهبسك ناكف لودلا هذه ىدل ةرارلاو دقحلا نم

 . ةبوعصلا غلابو اًدقعم اًرمأ لودلا هذه ىدل هتلتحا يذلا زاتملا زكرملا

 يكارتشالا طخلا وحن هكرحتب يرصملا داصتقالا ناك دقلف ءيداصتقالا لماعلا امأ

  يداصتقالا ماظنلاب اهيف طبترا ةديدج اًعاضوأو الكش ذخأي أدب دق تاینیتسلا لئاوأ ىف

 تهتناو «ةسفانملا حورو ةيلوئسملا تعاضو اًماَمت ةيسكراملا وحن ليمي هجتاو يتيفوسلا

 .ةيركسعلا تاقفنلا مظاعت عم ةياهنلا ىف ىدأ ام عادبإلاو قلخلا ىلع درفلا ةردق هيف
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 نمو سالفإلا ةلحرم ىلإ لصن نأ ىلإ اهدعب امو 1۷ وینوی برحو نميلا برح لالخ
 جاتحت برح يأب موقت نأ عضولا اذه ىلإ اهداصتقا لصي ةلودل نكمي ال هنأ حضاولا

 . تاهينجلا نم نييالملا تائم ىلإ

 دقل ۱۹۵۲ ةروث تلت يتلا نينسلا لالخ مایتها يأ ذوحتسي ملف ىرشبلا لماعلا امأ

 ٠ داع وه يذلا يرصملا ناسنإلا نبت مل اهنکلو «عناصملا نم ديدعلا ۵۲ ويلوي ةروث تنب
 ۱ حور الا وه ام ناسنالاو ةروثلا لبق ناك اك هيلع قبت /و ضرالا هذه ىلع حاجن لک

 هتاموقمف دسجلا امآ ةفاقثلاو ملعلا لقعلا ءاذغو نامیالا حورلا ءاذغو دسجو لقعو

 ةيحانلا لامه| ىلإ يكارتشالا طخلا ىف طبختلا - ىدأ دقل . ةضايرلاو ءاذغلاو ةيحصلا

 مزاللا ردقلا قيقحت ناكمإ مدع ىلإو میلعتلا یوتسمب طوبه لاو ةفاقثلا ءاغلإ ىلإو ةيحورلا
 نيب ةدوجوملا ةيراضحلا ةوجفلا ىلع مكحلا ناك انه نمو دسجلل ةبولطملا تاموقملا نم

 نويجيتارتسالا اهربتعي يتلاو ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف دوجوملا كلذو ليئارسإ يف درفلا

  مهفت اهنکمی ال ةيعونلا هذه نأ ذإ :ةيرصملا ةيموقلا ةيجيتارتسالل اًسكاعم الصاع

 كراعملا ةرادإو روصتلا ىلع ةردقلا اهيدل رفاوتي الو ةدقعلا ةثيدحلا تادعملا باعيتساو

 ةفلتخملا ةحلسألاو تاوقلا نم ريبكلا دشحلاو ةيلاعلا ةكرحلا ةفخب مستت يتلا ةيبرحلا

 . ةعساو تاهجاوم ىلع رودت يتلاو

 نم ةيرشبلا سفنلا ىلع قشأ سيلف رخآلا وه لامهإلا هقحل دقلف يسفنلا لماعلا امأ

 اهاطعأ يتلا ةيرصملا ةردقلا تعاض انهو قزرلا وأ سفنلا ىلع ةنمآ ريغ ةايح شيعت نأ

 ةيلوئسملا لمحتو جاتنالاو لمعلا ىلع ةردقلا| ب عشلا اذه ىلاعتو هناحبس -قلاخلا

 ماحتقا ىلع ةردقلاو سفنلاب ةقثلاو ةعاجشلا لماوع تزتها امك عادبالاو قلخلاو

 دقل . سمشلا تحت اًناكم هل دجي نأ ديري بعش ىأل ةمزال تافص اهلكو راطخألا

 اليل هيلإ هجوي ناك يذلا ئطاخلا ىمالعإلا هيجوتلا ءوض يف يرصلا بعشلا شاع

 ةميزه عقاو ىلع ةأجف ظقيتسا مث ةضيرع الامآ اهیف ينب ةديعس اًمالحأ شاع «ازاب -
 اًرمأ ةوبكلا هذه نم همايق لامتحا حبصأو اًميمع هيلع يسفنلا لعفلا در ناكف 1۷ وینوی

 . ایعص
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 ةيروهمج يتيفوسلا داحتالا هب حلس ام لك نأ ملعت نأ ىفكيف يركسعلا لماعلا امأ

 نأ اندجول اغونو اك تاوقلا ةنراقمب هنأو ةيعافد ةحلسأ اهلك تناك ةتيبرعلا رصم

 نش ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةردق مدعب مزجيو لب ليئارسإ حلاص يف ليمي ىوقلا نازيم
 رصم ةيروهمج تماق كلذ مغرو نينس ةدعب كلذ دعب الو ۷۳ ربوتكأ يف ال برح ةيأ

 . برحاب ةيبرعلا

 ةيرصملا ةراضحلا نأ ءالجب تحضوأو ةيجيتارتسالا ةأجافملا تمت كلذ لك نمو

 ريغو ةروظنملا ريغ تاجآفملاب نايتإلا ىلع ةرداق ةزيمملا ىرصملا بعشلا صئاصخو

 . اهباسح تايطعملا هذه لمعت نأ اهريغو ليئارسإ ىلع بجيو تقو ىأ ىف ةموسحملا

 ةيجيتارتسالا ةهجولا نم ةيوجلا ةبرضلا

 رصم ةيروهمج ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تماق ىتلا ةيوجلا ةبرضلا نكت م

 تابرض ةدع اهتقبس دقلف ىركسعلا خيراتلا ىف ىلوألا ۱۹۷ وينوي برح ىف ةيبرعلا

 ةيأ حاجنلو برحلا خيرات ىف ةريخألا نوكت نل كلذكو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 : ةيلاتلا لماوعلا رفاوت مزلي ةيوج ةبرض

 اهتوقو اهتميق اهدقفي اهفاشتكا نأ ذإ :ةيوجلا ةبرضلا تيقوت ىف ةماتلا ةأجافملا -أ

 . ةمجاهملا ةوقلا ريمدتو اهطابحإ ىلإ ىدؤت دق وأ ةريبك رئاسخ ةمجاهلا تاوقلاب قحليو

 ةبولطملا - ريمدتلا ةبسنو اهتمجاهم بولطملا فادهألا عم اًقفتم اهمجح نوكي نأ -ب
 . فده لكل

 . ةينمز ةرتف لقأل الإ تالتاقمو خيراوص نم ىوجلا عافدلا لئاسول ضرعتلا مدع -ج

 . فعض وأ ةوق تاهاجتا نم هب ام فاشتكال ىداعملا ىرادارلا لقحلل ةميلسلا ةساردلا -د

 فشکلا اهيف نوكي ىتلا وأ «یرادارلا فشكلاب ةاطغملا ريغ بارتقالا قرط كولس -ه

 . ىوجلا عافدلا تادحو دادعتسا رسيب ال امب دودحم ىرادارلا

 قطاتملا فالتو قمعلاب ةدوجوملا ضارغألل ةرشابملا ريغ بارتقالا قرط مادختسا -و

 . تالتاقملا تايلمع كابرإو ضرغلا ىلع ةأجافملا قيقحتلو ةيعافدلا
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 لقحلا عبشت ىلع لمعلل ىرورض رمأ - نإكمإلا ردق ىلع - ةيوجلا ةبرضلل نمازتلا -ز
 دوهجت ةرثعب ىلع لمعیو ةرطيسلاو ةدايّتلا كبريو ىوحلا فقوملا دقعي ام یرادارلا

 . تاللتاقملا

 نم تالفإلا ناكمإو تارئاطلا ىدم عم بسانتت ىتلا تاعافترالا مادختسا -ح

 ̀ .٠ ةبيرق تافاسم ىلع الإ ىرادارلا فاشتكالا

 ۱۹۱۷ برح ىف ثدح امانلو ةيوجلا ةبرضلا حاجنل لماع مهأ ةأجافملا ربتعتو

 تاوقلا دئاق بلط ىلوألا ىفف كلذ ىلع ليلد ريخ ۱۹۷۲ ماع ناتسكابلاو دنهل برحو

 مل ةيرصملا تالتاقملاب مهضارتعا مت اذإ ام ةلاح ىف ةدوعلاب هتاوق ةيليئارسإلا ةيوجلا

 ىف دنهلا تنكمت ةيناثلا فو لاتقلل ىرصملا ىوجل ا عافدلا رصانع دادعتسا نم كلذ هينعي

 ةيوجلا ةبرضلا لشف ىلإ ىدأ امم بسانم تقو ىف اهتاراطم تلخأف ناتسكابلا اياون ةفرعم

 عطتست ملاذبو ترمدت دق اهدجتف اهتاراطم ىلإ ةيناتسكابلا تارئاطلا دوعتل ةيناتسكابلا

 . وحلا ىف رمدتف طوبما

 ما ربتعي ةفلتخملا عالطتسالا لئاسو مدقت دعب ثيدحا رصعلا ىف ةأجافملا قيقحتو

 : ةيتالا تالاحلا ىف الا اًبعص

 ىف ثدح امك برا ذبنو ةشدهتلل أيهم برس ادب لبق یسایسلا وج لا نوكي نأ

 تقولا ىفف روبرام لريب ىف ىكيرمألا لوطسألا دض تئدح یتلا ةيوجلا ةبرضلا

 نیتلودلا نيب تاقالعلا نیسحتل اکیرمآ ىف ضوافتی نابایلا ةيجراخ ريزو هيف ناك یذلا

 . ةيوجلا اهتبرض نابایلا تهجو

 اذه الولف 1۷ وینوی برح ىف ثدح اک ءاخرتسا ةلاح ىف ىوجلا عافدلا نوکی نأ وأ

 ةبرضلا هذه نکمآ ال يوجلا عافدلا تالیکشتو تادایق هيلع تناك یذلا ءاخرتسالا

 لیطعت نمو ابتاراطم ىف ةيرصلا ةيوجلا تاوقلل ريمدت نم اهضارغآ لك ققحت نأ ةيوجلا
 نود وج ضرأ خيراوصلا بئاتكو رادارلا عقاوم ريمدت كلذ دعب اهالت تاراطملل

 . رکذت رئاسخ

 درللو ؟لبقتسملا ىف ةيوجلا ةبرضلا تالاهتحا ام ءنآلا هسفن حرطی یذلا لاژسلاو

 عافدلا لئاسوب اهنع عافدلا متي ةيوجلا ةبرضلا ضارغآ نأ ملعن نأ بجي لاوسلا اذه ىلع

 یوم اس



 تارئاطلل ةداضم ةيعفدمو ط /م ةهجوم خيراوصو تالتاقم نم ةفلتخملا ىوجلا

 سوردلاو ربوتكأ برح ءوض ىفو ةدودح قطانم ىلع ىجيتارتسالا اهعيزوت بناجب

 نم ريثكل ةياقولا ريفوت ىرورضلا نم حبصأ طسوألا قرشلا بورح نم ةدافتسملا
 ضرألا قوف اش ةصاخ تانيصحت ةماقإ وأ ضرألا تحت اهتماقإب ءاوس ضارغألا

 ىلإ اهيف رئاسخلا ليلقت ضرغب كلذو رادارلا عقاومو خيراوصلا دعاوقو تاراطملاك

 ىوجلا عافدلا لئاسو رفوت ءوض ىفو ةكرعملا ف دومصلا ىلع اهتردق ةدايزو ريبك دح

 نم اهل مزلي ام ةماقإب ةضرعملا ةفلتخملا ضارغالل ةياقولا رفوت عم مزاللا ردقلاب ةيباجيإلا

 ىذلا مخضلا دوهجملا عم بسانتيالو افيعض تاب رئاسخلا لامتحا نأ دجن تانيصحت

 نإ . ةبرضلا هذه تارئاط ىف متت نأ رظتنملا رئاسخلا عم لداعتي الو ةيوجلا ةبرضلل دعي

 لازنإو اهطابحإ ىلع لمعلاب ليفك تابرضلا هذه ريمدتو دصل ىوجلا عافدلا دادعتسا

 اهمامتإ ىلإ ىمظعلا لودلل ةبسنلاب ريكفتلا هجا انه نمو ةمجاهملا تارئاطلاب ةريبك رئاسخ

 . ةيوون مأ ةيديلقت اًسوءر تناكأ ءاوس ةيخوراصلا لئاسولاب

 ةأجافملا ققحي خيراوصلا طئاح

 ۱ / ناضمر برح ىف خیراوصلا طئاح ققح

 ۱ . یسفنلاو ینفلاو یکیتکتلاو

 ودعلا یغییام ءافخإ ىف اًرراب اًرود خیراوصلا طئاح بعل یوبعتلا یوتسلا لعف
 عالطتسالا كلذ ىف ةرسيتملا ودعلا لئاسو تناك دقلو . هنع تامولعم نم لوصحلا ىف

 ناك ةقباسلا لئاسولا عیمج نمو ءالمعلا هیدل ة رفوتلا راعشتسالا ةزهجأ هعاونأب ىوجلا

 ىلع اهزکرمت عاضوأو خیراوصلا طئاح اهنم نوکتی یتلا بئاتکلا ذدع ةفرعم ىلا فدي

 .ىوجلا غارفلا ىف اهعاعشإ بولسأو اهیلع لمعت یتلا تاددرتلاو اهتايعونو ضرألا

 اًردق هیطعن نآو الوأ تامولعلا هذه ىلع لوصحلا نم ةعنم ىلع لمعن نأ انیلع ناکو

 ةمئاق تناك ىتلا ةيعافدلا ةطخلا ىف ءاوس ليكشتلا ةمهم مدخيل ططخم تامولعملا نم

 : ةيتالا لئاسولا كلذل انليبس ناكو ةيموجملا ةطخلا ىف وأ
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 رهظمب اهراهظإو ةيلكيملا وأ ةيلدابتلا عقاوملا ىف ءاوس ةرثكب ةيلكيملا عقاوملا مادختسا -أ
 ديدعلا ةفاضإو اهعينصت ىف ةيندعملا داوملا مادختساب كلذو اًمامت ةيقيقحلا عقاوملا
 . اهنم ةدترملا تاعاعشإلا ةوق ةدايزل ةينكرلا سكاوعلا نم

 . نينثالا نيب قباطتلا داجيإل دحاو بولسأب ةيلدابتلاو ةيقيقحلا عقاوملا ءافخإ -ب

 اهيف ةلماك ةايح داجيإل اهنم ةيرادإلا رصانعلا ءاويإب ةيلدابتلا عقاوملا ىف ةايحلا داجيإ -ج

 ةراتو خيراوصلا تادحوب ةرات اهيلإ ةروانملاب ةينف ةيويح اهئاطعإ ىلإ ةفاضإلاب
 . كلذل صصخ رادار ةزهجأب

 ضعب ىف ةيلكيملا عقاولا ىلإ وأ ةيلدابتلا عقاولا ىلإ خیراوصلا بئاتکب ةروانملا -د
  ةلبقملا ةكرعملا تايضتقمل اقفو رادارلا ةزهجأ وأ خيراوصلا بئاتكب تاقوالا

 . ودعلل اهؤاطعإ ةبولطملا تامولعملا ةعيبطو

 ةدايقلا ةضراممب اهمايقو ةمئاقلا تادايقلا ىلع ةوالع ةديدج ةدايق زكارم قلخ -ه

 ةيقيقحلا عقاوملا راوجب ةيلدابتلا عقاوملا ضعب ىوحت «ام ددحت عقاوم ىلع ةيلعفلا
 اًمفو عيمجلا نم جيزم وأ ةيلكيملا عقاوملا ضعب راوجب ةيلدابتلا عقاوملا ضعب وأ
 هل مدقي امل ودعلا قيدصت ىف ةبغرو ودعلل هؤاطعإ بولطلا لاتقلا ليكشت لكشل
 اهتدايق ىف ىكلصاللا مدختبستو هّیلعف ةدايقلا سرامت تادايقلا هذه تناك معط نم

 . كلذل قبسم طيطختل اقفو ةقيقحلا تامولعملا نم ريثكلا لسرتو اهتادحول
 نأ ودعلل حضوي بولسأب .۷۳ویلوی - رخأتم تقو ىف ةكرعملا عنقاوم لالتحا -و

 عقاوملا رييغت عم ةانقلا نم ةبرقم ىلع ىوجلا عالطتسالا نم ودعلا عنم وه ضرغلا

 ودعلا نطفي ال ىتح ةديدج تادحوو . ىرخأ عقاومب ةينمز ةرتف لك تادحولاو

 دجاوت ثيح «ربوتكأ ۵ موي حابص ناك نإ ىلإ بولسألا هذه رمتساو رج الو
 بئاتك 4 خيراوصلا بئاتك نم هل ناكو ةيلاتقلا هعقاوم ىف خيراوصلا طئاح

 عاضوألا نع بئاتك ۳ ةدايزب ةانقلا برغ مك 7-8 نم ةفاسم ىلع عقت خيراوص

 یرجی اًموجه كانه نأ ىلإ ودعلا نطفي مل اذلو ؛۱۹۷۳ ويلوي ذنم ةدئاس تناك ىتلا

 ىأ نع متيال ايداع ءارجإ ربتعی بئاتكلا ددع ىف ةدايزلا هذه نأذإ هلدادعإلا
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 فصقل اًيواسم ناك ةكرعملل تلتحا ىتلا ةيمامألا عقاوملا ددعف موجهلل دادعتسا

 . ةانقلا نم ةفاسملا هذه ىلع ةدوجوملا ةيلكلا عقاوملا ددع

 .ودعلا اهيلع لصحت ىتلا تامولعملا كابرإ ضرغب عادخ ةطخ نم رثكأ مادختسا -ز

 ةزوزهلا ةروصلاب ظافتحالل خيراوصلا طئاح ىلع ىلكلا وأ ىئزجلا تمصلا ضرف -ح

 . ربوتکآ / ناضمر برح تماق یتح كلذ مت دقو ودعلا یدل

 قیقح ىلإ دحاو تقو ىف اهلك یدژت یتح تایلمعلا هذه لكل طیطختلا ماكحإ -ط
 .ةبولطلا ةمهلا

 مجح ودعلا ردق دقل . ةعقوتلا ةجيتنلا تناك اذام تاءارجالا هذه لك ءوض ىف

 نأو خیراوص ةبيتك ۱۰۰ وحنب ىرسألا نورایطلا ىلدأ ام بسح خیراوصلا طئاحو

 ءاول ۱۲ - ۱۰ نيب حوارتی ام كانه نأ ىأ ؛بئاتك ۸-۱۰ نم نوکتی خیراوصلا ءاول

 هسفنل ققح دق خیراوصلا طئاح نإ لوقلا نکمی كلذبو خیراوصلا طئاح ىف خیراوص

 ىلع كلذل تاساکعنا دوجو ىلإ یدآ ام مزاللا نم ربكأ همجح راهظاب ةيوبعتلا ةأجافملا

 یک ربوتكأ / ناضمر برح ىف ةيليئارسإلا ةيوجلا تایلمعلل ذیفنتلاو طیطختلا یوتسم
 ىلا ةيجيتارتساالا ةأجافلا جارخإ ىف دعاس ۷۳ ویلوی ذنم ةكرعملا عقاوم ىف هدوجو نأ

 ربدتل امه تالتاقلاو وج - ضرأ ةهجولا خیراوصلا تادادعتسا نأ ذإ دوجولا زيح

 تادحو دجاوتل ةبسنلاب ودعلا ریدقت ناك حضوت ال اقفوو موجما ءدب برقب ودعلل
 . اًيبلس اًريدقت ةكرعملا عقاوم ىف خیراوصلا

 -: ىلاتلا وحنلا ىلع ةأجافملا قيقحت نم خيراوصلا طئاح نكمت دقف ىكيتكتلا ىوتسملا ىلع امأ

 ودعلا عم ةزيمتم لاتق بيلاسأ مادختسا

 فادهألا عم كابتشالا ىف ءاوس ةديدج لاتق بيلاسا خيراوصلا طئاح مدختسا دقل

 ةساردلا نم تعبن ىتلا بيلاسألا كلت - لخادتلاب ةمئاقلا كلت وأ ةروانملا وأ ةضفخنملا

 نم ةبستكملا ةربخلا اهتمعد اهيلع بلغتلل هذاختا بجي اذامو ودعلا بيلاسأل ةرمتسملا

 ودعلا داقفإ ىف ربكألا رثألا بيلاسألا هذه ناك دقل . ىمانتيفلاو ىرصملا لاعقلا حرسم

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاب قاح امیف غلاب رثأ ال ناك اك برحلا ءدب نم تاعاس دعب هنازت

 . ةيوجلا هتاوق نم /.۵۰ نم رثكأ ىأ ؛ودعلل ةرئاط ۲۷۹ ريمدت ىلإ تلصو ةميزه نم
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 ةكرحلا ةفخ

 نأ بجي كلذ ىلعو ةثيدحلا ةكرتشملا ةحلبسألا ةكرعمل ةزيمم ةمس ةكرحلا ةفخ ربتعت

 هذه ةلئامم وأ ةيفاك ةجرد ىلع تاوقلا هذه ةياقوب ةفلكملا ىوجلا عافدلا رصانع نوكت

 ةردق عفرل ةليسولا ىه ةكرحلا ةفخو اًئاد اه ةياقولا رفوت نأ اهنكمي یتح تاوقلا

 ةكرح ةفخ ةدايز ىلع اًروصقم هاجتالا اذه ىف هيغبن ام نكي لو ةروانملا ىلع تادحولا

 ىتلا ةكرحلا ةفخل ناك نكلو «ةعرسب اهكرحت مامتإو كرحتلا ىلع اهتردق ةدايزب تادحولا

 : ىتآلا ىف لثمتت ىرخأ ناعم اهيفن

 ل - ىلع ةداق رفوت ##

 . ةقيقدو هحیحص

 یتلا تالکشلا ىف اّئاد لقعلا لامعأو راکتبالاو روصتلا ىلع ةردقلا مهیدل ةداق رفوت #

 . ريكفتلا ةعرس ىلإ ىلاتلاب ىدؤي ام مهب طيحت
 ىلإ ىدؤي دق ذيفنتلا ىف ريخأتلا نأ ذإ تادحولا اهب ةفلكملا ةمهملا ذيفنت ىف ةعرسلا #

 تاوقلل ةيونعملا ىحاونلا ىلع رثؤي وأ ربكأ حاجن ىلإ بلقنی دق ودعلل دودحم حاجن

 . لاتقلا لالخ

 ةيحان نم كلذ وج - ضرأ خيراوصلا بئاتك ةداق ةطساوب كابتشالا ذيفنت ىف ةعرسلا #

 اب خيراوصلا قالطإ ةظحل ديدحتو كابتشالا بولسأ ديدحت - فقولا ريدقت ةعرس

 . فدملا ريمدتل لامتحا لضفأ لضفأ نمضي

 تادحول ةيرادإلا تاجايتحالاف - تايوتسملا عيمج ىلع ىرادإلا ليذلا ريصقت #

 ةيمويلا ةشاعإلا هتابلطتم فلتخمو ةينف ىحاونو - خيراوص - دوقو نم خيراوصلا
 ريكفتلا هجتي نأ بجي اذل ؛ةكرحلا ةفخ نم دحي ام تابرعلا نم ديدعلا ىلإ جاتحت

 ةفيفخو ةليدب تايعون داجيإب كلذو ليذلا اذه لوط ليلقت هنأش نم ام ىلإ اد

 ةردقلا اهو ةريبك تالومح تاذ تابرعو عيزوتلا ةلهس تاوبع مادختساو نزولا

 .ىضارألا ربع ريسلا ىلع
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 تاجايتحالا لك ىوحت ةرشابم تادحولا فلخ عقت ةلمح ةيرادإ قطانمب ظافتحالا #
 تاجايتحا ريفوتل كلذو تارئاطلل ةداضلا خيراوصلا كلذ ىف اهب ةينفلاو ةيراد ملا

 . نكمم تقو لقأ ىف ةلتاقملا تادحولا

 خيراوصلا دشح

 دشح ناكمإ ىلإ ريمدتلا ةقطنم عاستا رخآ ىنعمب وأ خيراوصلا ىدم رسیدقل

 ةزكرملا تامجهلا ةلباقل ىوجلا غارفلا ىف ةدحاو خيراوص ةبيتك نم رشكأ خيراوص
 ىف ولیکلل خيراوص ةبيتك ۲-۳ تناك خيراوصلا ةفاثك انروصت اذإف ام عاطق ىلع ودعلل
 ىلع ىوجلا هموجهب موقي ودعلا نأو مك ۲۷ ىلإ لصي خيراوصلا ةبيتك ىدم نأو ةهجاوملا
 ةمجما هذه طابحال اهنارين هيجوت اهنكمي بئاتك ةدع كانه نأ اندجول مك 5 ةهجاوم
 ىلع ةمهلا ذيفنتل صصخت ىتلا بئاتكلا ديدحت فقوتيو تارئاطلا نم ددع ربكأ ريمدتو
 هتدش ةجردو لخادتلا عونو ةيربلا تاوقلا ىلع هتروطخ ىدمو هتفاسمو فدما عافترا

 حاجنب ةمهملا قيقحت ىلع ةينفلا اهتاردقو كلت وأ ةبيتكلا هذه دادعتسا ىدم اريخأو
 طابحإ ىلإ بولسألا اذه ىدأ دقل ذيفنتلا دنع حاجنلا كح ربتعي رايخلا اذه نأ كش الو
 اهيف لمعت ىتلا ةفلتخملا تاعاطقلا ىلع ودعلا اهب موقي ناك ىتلا ةزكرملا تجمل ا لك
 . ةانقلا قرش ةيربلا تاوقلا

 لب ؛لايخو روصت لك تناك دقف خيراوصلا طئاح اهققح یتلا ةينفلا ةاجافلا امآ
 ىف تبسرت یتلا جئاتتلاو تاعابطنالا هدرم كلذ ناکو الژافت مالحألا ربكأ تقافو
 برح لالخ یرصلا حرسلا وأ یمانتیفلا حرسلا ىلع ءاوس خیراوصلا لاتق نع ناهذألا
 تاعابطنالا هذه تدآ دقل .۷۰ ویلوی لاتف كلذ ىف اب فازنتسالا برحو 1۷ وينوي

 نم لقا ىف خیراوصلا طناح وح ىلع اهتردقب ليئارسإ یدل مزاج داقتعا ىلإ جناتنلاو
 : ةيتآلا لماوعلا ىلإ لوألا ماقلا ىف اًمجار كلذب اهعانتقا ناکو ةعاس

 ىف بئاثکلا ىدحإ عوقول ةجيتن خیراوصلا عاونآ ضعب صئاصخب ةماتلا ةفرعلا -
 . م1451 وينوي برح ىف ةميلس مهيديأ

 فادهألا عم لماعتلا دنع ةصاخ ةيلاتقلا خيراوصلا تاناكمإ ىف روصق دوجو -
 .ةروانملا فادهألاو اًذج ةضفخنملاو ةضفخنملا
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 داحتالا اهجتنأ ىتلا لوالا لايجألا نم ربتعت انيدل ةدوجولا خيراوصلا تادعم -

 لاطعألا ةريثك اهلعجي امم تقولا رورمب اهرمع رثأتی ةينورتكلإ دعم ىأكو ىتيفوسلا
 . ةيلاتقلا اهتءافك فاعضإ ىلإ ىلاتلاب اذه ىدؤيو لمعلا نع فقوتلاو

 اًرظن اهحالصإو تادعملا ليغشت ىلع نييرصملا ةردق مدعب ةيليئارسإلا ةدايقلا ةداقتعا -

 . نييرصملا ىدل ةينفلا ةءافكلا ضقنل

 ةقاعإ لئاسو نم ليئارسإ ةكلتمت اب خيراوصلا طئاح لش ناكمإ ىف ةماتلا ةقثلا -

 ۱ . اهتیلعاف ةدايزل ریوطتلا دي اهتقل و لبق نم اهحاجن تبثآ ةينورتكلإ

 ىلع یدص اهعقول ناکو ةينفلا ةأجافملا تعقوو اًمامت ةيسكع ةجيتنلا تناك نكلو
 ةفلتخملا ةيركسعلا رئاودلا ىلع ىدصلا سفن اه ناك امك ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا

 نم دیدعلاب تمت دقل ةينفلا ةاجأفملا تمت فيك نكلو «ليئارسإب ةقثلا ةطرفم تناك ىتلا

 :اهنم لئاسولا

 . ةميدقلا بيلاسألا ريوطتو ودعلا عم كابتشالل ةديدج ةينف بيلاسأ راكتبا -

 ىلع رداوك قلخ ةينفلا ليصافتلا ىلع زيكرتلاو ىنفلا بيردتلل ةيانعلا نم ديزملا ءاطعإ -
 اهتنايصو ةءافكب اهيلع لمعلاو تادعملا لمع قئاقد مهفت اهنكمي لاع ىنف ىوتسم

 رداوك داجيإ ىلإ هاجتالا اذه ىف لذب ىذلا دوهجلا ىدأ دقلو اهفقوت روف اهحالصإو
 . ةيدايقلا تايوتسملا عيمج ىلع عيقر ىوتسم تاذ

 . ةروانلا فادهألاو ةضفخنملا فادهألا عم لماعتلل ةينفو ةيكيتكت بيلاسأ راكتبا -

 ةيكيتكتلاو ةينفلا صئاصخلا عم بسانتي لاتق ليكشت ىف خيراوصلا بئاتك عیزوت -

 . ضعبلا اهضعب لمكت ثيحب اهنم لكل
 ددرتلا قاطن لثم ةددعتم ةينف صئاصخ دجوأ ةمدختسلا خيراوصلا تايعون ددعت 5

 لالغتسا ةيعاولا ةساردلاب نكمأ دقو «یسیطانغمورهکلا عاعشالا ةعيبط . عون لكل

 مادختسا وأ ةقاعالا لئاسو ىلع بلغتلا ىف ءاوس لالغتسا لضفأ صئاصخلا هذه

 . هريمدت دارلا فدا عم بسانتی اب خیراوصلا ىف بسانلا عونلا

-445- 



 ةزهجأ لوعفم ىلع بلغتلل فادهألا عم لماعتلل ةيعادخ ةينف بيلاسأ راکتبا -

 لمعلا ىلإ مهب ىدؤيو ةزهجألا هذه لوعفم ىف ةقثلا نيرايطلا دقفي ام راعشتسالا

 . مهایح متي اع مالظ ىف

 لب لاتقلا ىف ةمدختسملا ةيكيتكتلا وأ ةينفلا بيلاسألا ىف ةدحاو ةريتو ىلع ريسلا مدع -

 . ةزيمملا اهتمس وه مئادلا ريغتلا ناك

 ذنم ودعلا تلهذأ ىتلا ةأجافملا كلت ةيسفنلا ةأجافملا تناكف ةأجافملا عاونأ رخآ امآ

 هذه یدم فقوتی مو لاتقلا مايأ رخآ یتح هل ةمس لومذلا تلعج لب «ىلوألا تاعاسلا

 ةيركسعلا رثاودلاو بوعشلا نم ريثك ىلع اهعقو اهل ناك لب ءودعلا ىلع ةيسفنلا ةأجافملا

 : ةيتآلا لماوعلل ةيسفنلا ةأجافملا هذه عقو ىزعيو بورحلا ةساردب ةمتهملا

 ىرخألا ولت ةدحاو ةزكرملا ودعلا تایجم هيدصتو خيراوصلا طئاح ىلوطبلا ءادألا

 ىلإ ربوتكأ ۲۵ لاتقلل موي رخآ ىتح ابتوق ىف تغلب ىتلا تامجهلا كلت موي دعب اًمويو
 .ةرئاط / ةعلط ۲۱۰۰۰ نم رثكأ

 خيراوصلا بئاتك ةمجاهم ىف ةفلتخملا ودعلا تالواحم مغر لاتقلا ىلع رارصإلا

 رئاسخملاب تارثكالا مدع ىف حوضوب كلذ رهظ دقو ةيضرألا وأ ةيوجلا ةحلسألاب ءاوس

 قالطنالل ةصرفلا هئاطعإ مدعو برغلل هروبع دعب ودعلل خيراوصلا طئاح ىدصت

 ةنواعم نم ةيوجلا هتاوق عنمو . ةحلسأ نم كلتمي ام لكب هلاتقو لب «ىغبي ناك امك اّبرغ

 ۱ . برغلا ىف ةدوجوملا ةيربلا هتاوق

 ةمجاهمل ةصرفلا هئاطعإ مدعو ودعلا ریمدت ةرورض ىف عيمجلا یدل ةمحاجلا ةبغرلا
 .رمتسملا دادعتسالاو ةظقيلاب كلذو ةيربلا تاوقلا

 فورظ ىف ةبولطملا ماهملا ذيفنت دنع كلذ رهظ دقو نوريثكلا اهب ىلحت ىتلا ةعاجشلا

 . برغلا ىف ودعلا دجاوت دنع رطاخملاب ةفوفحملا ماهملا نم ديدعلا ذيفنت وأ ةبعص

 ام



 عادلا ةيمهأ

 تاللحم ديدحت اهنكمي ىتلا تادعملا نم ديدعلا دوجو ىلإ ىجولونكتلا روطتلا ىدأ

 لك امو اهلمع بولسأو اهتايعون ةفرعم ناكمإو لب ةمات هقدب ىوجلا عافدلا رصانع
 . اهتيلعاف ليلقتب ةليفكلا لئاسولا داجيإ ءارو ایرج الإ كلذ

 ةزهجأ هعشت ىذلا ینورتکلالا عاعشإلا وه ىوجلا عافدلا هجاوت ىتلا ةلكشملاو

 راعشتسالا ةزهجأ ةفرعمب هطاقتلا نكمي ىذلاو ءاضقلا ىف ةفلتخملا اهعاونأب رادارلا

 لك ةينفلا صئاصخلا لك ةفرعم نكمي ةيليلحتلا ةينورتكلإلا بساوحلا قيرط نعو
 ةيوجلا روصلاو ءارمحلا نود ةعشألاو ىرادارلا عالطتسالا همدقي ام بناجب كلذ

 نكمي ام لئاسولا هذه لك لمكيو ضرألا ىلع تادحولا عاضوأ نع تامولعم نم

 ةزهجأف ةلكشملا داعبأ حضتت انهو . ءالمعلا قيرط نع تامولعم نم هيلع لوصحلا

 نأ اك رادارلا ةزهجأ هيلع لمعت ىذلا ددرتلا قاطن ةفرعم اهمزلي ةينورتكلإلا ةقاعإلا

 ةمحاهم كلذ ىلإ انفضأ ولف تامولعملا سفن ىلإ هجاح ىف رادارلاب ةهجوملا دمخلا ةحلسأ

 رايطلا مايق ةرورض اهيلإ بارتقالا نم ةريخألا ةلحرملا ىف مزلتست خيراوصلا بئاتك

 مث هتجاهمو ضرغلل ىئاهنلا بارتقالا بولسأ ددحيل ؛درجملا نيعلاب ضرغلا ةيؤرب
 1 . هنع داعتبالا

 نم ىوجلا عافدلا رصانعل ةداضملا ةحلسألا داجيإ نكمي تامولعملا هذه رفوتبو

 ام نكلو . تارئاطلل ةداضلا ةيعفدلاو خيراوصلل رادار ةزهجأو راذنإلل رادار ةزهجأ

 ودعلاو تامولعلا هذه ىلع لوصحلا نم ودعلا نامرح اهعابتا نكمي ىتلا ةليسولا ىه
 امك تامولعملا هذه ىلع لوصحلا ىف اهانركذ ىتلا ةيباجيإلا هلئاسوب دجي رخآ بناج نم

 ةجتنلا تاكرشلا نم ءاوس تامولعملا نم نكمي ام ىلع لوصحلا ىف ةيبلسلا هلئاسوب دجي

 فاقيإ نكمي ال هنأ الاطو . اليبس هيف كلذل دجي هاجتا ىأ نم هئالمع ةطساوب وأ حالسلل

 دق ودعلا ليلضتل ةديحولا ةليسولا وه عادخلا ناك اذل ؛ةثراكلا تقو الاو عاعشإلا

 . ىكيتكتلا عادخلاو ىنفلا عادخلا ءعادخلل ةريثك بيلاسأ كلذ ىف انعبتا
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 : اهنم تاءارجلا نم ريثكلا ىنفلا عادخلا لمش دقل

 عاعشإلاب امل حامسلا مدعو اهريغ نود عقاولا ضعب ىلع یعاعشالا تمصلا ضرف -أ

 . ىلعفلا لاتقلا ةلاح ىف الإ

 عم ةيلكيملا عقاوملا ضعب ىف ةفلتخملا تاعاطقلا ىف ةلوجتملا بئاتكلا مادختسا -ب

 رادار ةزهجأب هنع ةضاعتسالاو خيراوصلا رادار ةزهجأل ةبسنلاب عاعشإلا تمص

 . تادحولا سفنل راذنإلا

 لاقتنالاو برحلل اًيرس رخآلا ضعبلاب ظافتحالاو اهب لمعلل ةنيعم تاددرت ديدحت -ج

 . لاتقلا ءدب درجمب هيلإ

 . عاطق لك ىف ةمدخلاب موقت ىتلا تادحولا تيبثت -د

 نم ءاوس ىئاوشع بولسأب ةمدخلا رييغت لب ىطمنلا ةمدخلا ماظن مادختسا مدع -ه

 مادختسا ىدأ دقو اهتياهنو ةمدخلا ءدب تقو وأ ةمدخلل نيعت ىتلا تادحولا ةيحان

 ةديدع اًمايأ رمتسا ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا ىدل عله ثودح ىلإ بولسألا اذه

 | . ةانقلا نم ةبرقم ىلع ناريطلا نع اًديدش ارذح مهنم مزلتساو

 كابتشالاو ىوجلا فقوملا عالطتسا ىف ةيرصبلاو ةيرصبورتكلالا لئاسولا مادختسا -و

 . غارفلا ىف عاعشإلل اعنم رمألا مزل اذإ هب ودعلا عم

 ةلباقم ةيناكمإ ققحي اب برا تاددرت ىلإ لاقتنالا دنع تاددرتلا عيزوت ةانعارم -ز

 خيراوصلا طئاح ةفرعمب مت ىذلا عادخلا نأ ربوتكأ / ناضمر برح تنهرب دقل
 ىتلا هيددرتلا تاقاطنلا نع ةلماك تامولعم هيدل ترفوت ودعلا نأ مغرف اًمامت حجن دق

 ةحلسأ وأ همدختسا ىذلا لخادتلا نأ الإ ةفلتخملا خيراوصلا عاونأ اهيلع لمعت تناك

 مت ىتلا تادعلا تنهرب دقل . جئاتن نم اه اًعقوتم ناك ام ققحت ملاههجو ىتلا دمخلا

 لخادتلا ةمواقم ىلع اهتردق - لخادتلا ةدهاشم درجمب - ديدج ددرت ىلإ لاقتنالا اهيف

 تحضوأ امك لخادتلا ةمواقم ىلع ةردقلا سفن ةدعابتملا تاددرتلا تنهرب اك . حاجنب
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 نع اًديعب دمخلا ةحلسأ ليوحت ىلع اهتردق دحاو هاجتا ىف لمعت ةفلتخم تاددرت ةعضب

 بولسأ وأ ىددرتلا اهتقاطن ىف ءاوس ةكرعم ا ىف ةديدج تايعون لاخدإ نأ اك ءاهضرغ
 قيفي نل ةأجافم ودعلا ةأجافم ىلإ ىدؤي اهريمدت ةقطنم ربك ىف وأ غارفلا ىف اهعاعشإ
 .ريصقلاب سيل نمز دعب الإ اهنم

 : اهنم لئاسولا نم ريثكلا لمش دقف ىكيتكتلا عادخلا امأ

 ابو اًبسانم اًيسدنه اًريهجت ةزهجم ةيثالثو هيئانثو ةيدرف ةلخادتملا عقاوملا مادختسا -

 ىف دجاوتتو ةيقيقحلا عقاوملا ف ةدوجوملا كلتل ةهباشم تادعم ةيلكيملا تادعلا نم

 بولطلا ضرغلا رمأ نم ةريح ىف مجاهلا لعج ضرغب ةلمتحملا موجملا تاهاجتا
 تادعلا ةمالس ىلع ظافحلا ىلإ ىدؤي ام ةمجه لا لقث صاصتما ىلإ ةفاضإلاب هتمجاهم

 . ةيقيقحلا

 ىدحإ ةمجاهمب ودعلا مايق دنع اهاعشإ متي ةددحم عقاوم ىف ةبهتلملا داولا مادختسا -

 موجه حاجن راهظإ ضرغب كلذ و امامت ةيلع رطيسم و ةرواجلا خيراوصلا بئاتك
 . اهلشف مغر ودعلا

 ةيمعتل ةليقث ناخد رئاتس جاتنإل ةراتخم نكامأ ىف لاعتشألا ةئيطب داوملا مادختسا -

 دنع دمخلا ةحلسأ اهيلع دمتعت ىتلا ةيرصبورتكلإلا و ةيرصبلا نيشنتلا لئاسو

 ا . خيراوصلا بئاتك دض اههيجوت

 ىلإ ىدؤي ام اه هتجاهم دنع ودعلا ةيمعتل ةيقيقحلا عقاولا ىف ةفاثكب ناخدلا مادختسا -

 ضرغي كلذ و اًضيأ ةيلدابتلا عقاولا ىف اهمادختسا ىلإ ةفاضإلاب هتمهم بعصت

 1 الا

 هيلإ لصو ام مغر ديازتي اًرود لاتقلا تادعم ءافخإ ىف ًمهم اًرود ءافخإلا ىدؤي

 كلت وأ ةيانعب اهؤافخإ متي ىتلا تادعلا ىلع فرعتلا هنكمأ روطت نم یملعلا مدنقتلا

 ديجلا ءافخإلا رهظأ دقلف «كلذ مغرو ةددحم قامعأ ىلع ضرألا نطاب ىف ةنوفدملا
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 كراعم لالخو ودعلا تایجه نم ريثك صاصتما ىف اًريبك اًرود ةيلكيهلا عقاوملل
 امك ةيلكيهلل - تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملاو رادارلا عقاوم ىلإ هبسنلاب كلذو فازنتسالا

 . وج ضرأ ههجوملا خيراوصلا ىلإ ةبسنلاب ۷۰ ويلوي كراعم ىف رودلا سفن ىدأ

 ام قيقحت ىلإ تذفن ىتلا هفلتخملا ىوبعتلا عادخلا ططخ عم ديجلا ءافخالا ىدأ دقل

 رثكأب ةردق العفو ةيلعفلا خيراوصلا طئاح ةوق نم ةريح ىف ودعلا لعج نم هيلإ انك

 ناك دقلف ءربوتكأ / ناضمر برح ىف ةيلكيملا عقاوملا رود نعامآ . ريثكب هتوق نم
 اذبو ربوتكأ ۷ موي ذنم خيراوصلا طئاح نم لينلا ىف ودعلا لشف ىلا حجار كلذو اًددحم

 ؛هيماطقلا راطم ىف لوألا ةددح فقاوم ىفالإ رابتخالا لحم تادحولا هذه حضوت مل

 خيراوصلا بئاتك دجاوت دنع ىناثلاو ودعلا موجه صاصتما ىف اهرود تدأ ثيح

 ةديعب ةيعفدملا نارين صاصتما ىف اژاتم اًرود تدأ موجما ريوطت ةلحرم ىفهانقلا قرش

 هريخألا ةلحرملا ىف امأ تادعملا ىق ريثكلا ةياقو ىلإ ىدأ امم ودعلا اههجوي ناك ىتلا ىدملا

 فرعت نأ دعب عقاوملا هذه ودعلا قالت دقلف برغلا ىف ودعلا دجاوت دعبو برحلا نم

 .اهيلع
 بئاتك ءافخإ - ترسي دقلف ءافخإلا ىف اًعئار اًرود هيعارزلا قطانملا تدأ دقل

 مغر اهعاضوآ ىلع فرعتلا نم نكمتي لو ودعلل نشاهک لمعب اهمايق دنع خيراوصلا
 .حاجنپ رادارلا ةزهجأ ءافخإ ناكمإ هدودحملا تاريجشلا ضعب ترسي امك هعم اهكابتشا

 يسدنهلا زيهجتلا

 عقاوم تتبثأ دقل . رثكأو هنم رظنتي ناك ام هعاونأ عیمجب ىسدنه ا زيهجتلا ىدأ

 لطر- ۱۰۰۰ ةنز لبانقلا لمحت ىلع اهتردق عنصلا ةقبسلاو ةنصحلا خيراوصلا

 لمحت ىلع اهتردق نيعم عافتراو كمسب لمرلا رياكش نم ةماقملا طئاوحلا تتبثأ كأ
 لوقلا نكمي كلذ لك ءوض ىو اهراوجب طقست ىتلا لبانقلا راجفناو ةرحلا خيراوصلا

 تادعلا ةياقو ىلع رداق ةحلسملا ةناسرخلا مادختسا ىلع دمتعلا ىسدنملا زيهجتلا نإ

 ةنصحملا عقاوملا ترسي دقل . لبانقلاب ةرشابملا تاباصإلا دض ةلماك ةياقو دارفألاو

 ةيوجلا تاوقلا دض ةياقولا ريفوت نم «ةيناديملا عقاوملا تنكمت اضيأ نكلو «ةياقولا

 تم 0£ ب



(e 
 معلا ۰

 د مو عقوملا فق وقشل ز لبانقلاب رثأ هنز ر ۳۵۰ 2 ضعبب هتباص] يوس أتي لو عقولا فقس

- ۶0۵۲ - 



 ىلإ لصن انه نمو دعب نم ودعلا تارئاط ريمدت ىلع هردقلاب «نارينلاب اهترفو ةيداعملا
 ردقب تانيصحتلاب تسيل ىوجلا عافدلا تادحول ةبسنلاب ةياقولا نأ ةدئار ةقيقح
 ريخألا طخلا ةباثمب ربتعت تانيصحتلا نأو نارينلاب ودعلا ريمدت ىلع ةردقلاب یه ام
 ودعلا مجاهي نأ ىلإ نارينلا فعض ىدأ ذإ ديعس روب ىف ثدح ام الثم انلو ةياقولل

 تادعلاب ةميسج رئاسخ لازنإو نارينلا فاقيإ نم نكمتف هقثو نانثمطاب ةنصحم عقاوم
 . نارينلا نع ةنصحملا عقاولا نغت مل اذبو دارفألاو

 تاوقلل ٍلاع مدقت لدعمو ةكرح ةفخ نم ةكرتشملا ةحلسألا ةكرعم هب مستت ام نإ
 رصانعل اهتجاح زربت انهو «تاومقلا هذه ةقحالم یوشا عافدلا تاوق ىلع متحي

 نم مزلیام مامتإ وأ اهلالتحا رظتنلا عقاوملل ىسدنه زيهجت نم اهمزلي ام مامتول نيسدنهملا
 ةلازإو كرحتلا قرط ديهمتب اه ةمزاللا كرحتلا ةيلمع لیهست وأ ةيلكيهو ةيلدابت عقاوم
 تادحولا هيلإ لتحت ىذلا ءافخالا بناجب كلذ لك - كرحتلا ضرتعت يتلا عقاوملا
 بسانتي خيراوصلا تادحو ىف لماكتم نيسدنهم رصنع دجاوت ةيمهأ زربت انه نمو
 اهمجحو ةمدختسملا تادعلا عون ءوض ىف هيلإ لكوتس یتلا لامعألا مجح عم همجح
 . اهاتق بولسأو

 رياعملا ةمجاهم

 ةانق ىلع ةماقملا ىرابكلاو رباعلا ريمدت نأ ربوتكأ / ناضمر برح تتبثأ دقل
 ربوتكأ ۷ موی رجف غوزب عم تأدب ىتلا ةيلاتتملا تامجملا تدأ دقل . بعص رمأ سيوسلا
 . نيفرتحملا نييليئارسإلا نيرايطلا نم ريثكلا لتقو تارئاطلا نم ديدعلا ريمدت ىلإ

 وأ نارودلا نم امأ رباعملا ىلع تعقو ىتلا ةدودحلا ةيليئارسإلا تامجهلا تمت دقل
 ةمجاهم نأ . هجيتن - ىأ ىلإ دؤت مل موجهلا بيلاسأ نم نيعونلا الكو اهيلع سطغلاب
 كلذ عجريو نيرايطل ةبسنلاب ةيراحتنا هيلمع ربتعي ىوج عافد دوجو ءوض ىف رباعملا
 تاوقلا تأجل لشفلا ءازإو ناريطلا ءانثأ هيلع نيشنتلا ةبوعصو ضرغلا مجح رغص ىلإ
 تالاح ىف تنكمت دقو ةفلتخلا ةريعألا نم ةيناديملا هيعفدملا مادختسا ىلإ ةيليئارسإلا
 . ديدج عقوم ىلإ لاقتنالا مث برضلا أدبم اهعابتا ىلإ عجار كلذو - حاجنلا نم ةريثك
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 اهمادختسا ىلإ ىدأ ام مانتيف ىف ةلكشملا سفن ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا تلباق دقل

 رتعت تالاحلا نم ريثك ىف تناك نإو رباعملا ف رئاسخ ثادحإ نكمأ او رزيللا لبانقل

 . ةعرسب اهحالصإ نكمأو هدودحم رئاسخ

 ىرابكلاو رباعملا ريمدتل ةليسو ىلإ ةيركسعلا ةجاحلا ءوض ىفو قبس ام لك ءوض ىف

 ىلإو ةلوقعم ةفلكتب كلذ ىلع هرداق ةليسو داجيإ ىلإ ايجولونكتلاو ملعلا هجتي نأ بجي
 تاوقلاب ىسأرلا ماحتقالا وأ ىدملا ةديعب ةيعفدملا رمتستس حالسلا كلذ رهظي نأ

 نع عفادملا نكمتي مل اذإ كلذو كلذل لئاسولا لضفأ امه مالظلا رتس تحت اوج ةلوقنملا

 قيمع قارتخاب مايقلاو ةأدابلا بحسو فقوملا نازتا هعرس ىلع لمعلاو مجاهملا فاقيإ
 . اهريمدتل رباعملا هذه هاجتا ىف

 تاليكشت ىلإ هبسنلاب ناكرألا لمع ةيمهأ ربوتكأ / ناضمر برح ترهظأ دقل

 ىوجلا عافدلا ىف مأ ةيربلا تاليكشتلا ىف لمعت تناكأ ءاوس ىوجلا عافدلا تادحوو

 - ىوتسملا فلتخ ىلع ناكرألا ىدل فسألل دئاسلا موهفملا نأ قمعلا ف ضارغألا نع

 ريمدتل ةمهلا صيصخت ىلإ هياهنلا ىق فدبي دودحم مصأ ركفب ةكرعملا ةرادإ وه ىدايقلا
 ىف ئطاخلا قلطنملا وه اذهو هيناثلا هیلاعلا برا بولسأ سفن «ىويح فده ىأ

 تاوقلا مادختسا بولسأو تارئاطلا تاعرس فالتحاف هثيدحلا ىوجلا عافدلا ةكرعم

 ةيدلو ةكرعملا ةرادإ ىلع اًرداق اًحتفتم اًركف بلطتي كلذ لك اهضارغأل اهتجاهمو ةيوحلا

 ةعداخملا تاجملا زييمت ىلع رداق ىوجلا هموجه نم ودعلا هيلإ فده ال ةميلسلا ةيؤرلا

 ىلع اًرداق ةلبقلا هتالامتحاو ودعلا طاشن نع عيرسلا مكحلا ىلع هردقلا هيدل ةيقيقحلا نم .

 هرطيسلا ضرف ىلع ةردقلا ميدل رفوتي بسانملا تقولا ىف ةحيحصلا ةروشملا ميدقت

 تقولا ىف ذيفنتلا ىلع مهرارصإو ماهلا ذيفنت ىلع هتنواعمو تادحولا ىلع ةمزاحلا

 . ةبولطملا ةيكيمانيدلا ىلإ ةثيدحلا ةكرعملاب لوصولل بولطلا

 ىلع تادايقلا طابض نوكي نأ ةرورض ربوتكأ / ناضمر بر ةجيتنك رهظ دقل

 ةحلسألاو تاوقلا عيمج لمعو اهليصافت لكب ةكرتشملا ةحلسألا ةكرعمب ةمات ةيارد
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 ةيئاوشع ىلإ ىدؤي هياردلا مدع.نأ ذإ ءاّروصتو ةربخو الع ةفلتخملا ةكرعملا لحارم ىف
 .ماهملا

 تامولعملا لدابت

 ديدجلا رمألاب تسيل هلامعأو ودعلا نع تاجاتنتسالاو تامولعملا لدابت عوضوم نإ

 تحضوأ نكلو «طقف عوضوملا اذه هيمهأ حضوت مل ربوتكأ / ناضمر برح نكلو
 لقعلا لامعإو ركفلا ةمالس ىلإ ةفاضإلاب ذيفنتلا دنع نيمزاللا قدصلاو ةيدجلا ىدم
 . تاجاتنتسالا هيلع نوكت نأ بجي اهيف

 تاوقلا ةهباجم ىلع اهتردق مدع نع ٠١ /4 موي ءانيس نع ودعلا ةدايق تنلعأ دقل

 لب «قياضملا قرش ىلإ باحسنالاب تادحولا ضعبل اهرماوأ تطعأو لب ؛ةيرصملا

 هذه لدابت مغرو. ءانيس نم باحسنالا ىلإ وعدت ةجاحلا نأ لیئارسالا ريزو نلعأو

 لو لب «ةيقطنم تاجاتنتسا ىلإ لوصولل اًحيحص اليلحت اهليلحت متي مل ناف تامولعملا
 هنيح ىف اذه لك مت ولو تامولعملا هذه ةحص ديكأتل تاءارجإ نم مزلي ام ذاختا متي

 لخادم ىلع ءاليتسالاو مامألا ىلإ عافدنالا نم ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا تنكمتل

 . ةيبرغلا قياضملا

 مدقت فاقيإ نم نكمتي نل هنأ ةيلاتلا مايألاو ۰ /4 موي نم اًرابتعا ودعلا عاذآ دقل

 هنأو ةيربلا هتاوقل ةنواعلا ميدقت ىلع ةرداق ريغ ةيوجلا هتاوق نأ الاط ةيرصملا تاوقلا

 مغرو هريمدتل اًبرغ هيلإ روبعلاب ولو خيراوصلا طئاح دض لح ذاختا نم دب ال كلذ ءازإ
 متي لو لب ءانل هغالبإ متي مل اًقبسم هنع نالعالاو ركفلا اذهو تامولعلا هذه ةيمهأ

 ناییالا هرودقم ىف لهو همدع نم ركفلا كلذ ةيدج ةفرعم نكميل اًيلس اليلحت هليلحت
 لصح مل هنأ نظلا بلغأ نكلو - اهعابتا بجاولا تاءارجإلا امو «لمعلا اذه لشمب

 اذه نم ءىش ىأب انرطخي ملو تايلمعلا ةبعش بودنم انيدل دجاوت دقل . ءىش كلذ نم

 قرشلل روبعلل دادعتسالاو ةنصحملا عقاوملا نم ددع ربكأ لالتحا بلط طقف ليبقلا

 نم مزلي ام انذختا انبناج نم انكل ةمولعملا كلتب انراطخإ مت لو ربوتكأ ۱۱/۱۰ ةليل

 . البقتسم وأ ذتتقو ودعلا هب موقي نأ لمتحي روبع ىأ ةلباقمل تايطايتحا
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 نيضرغ نيب ددرتلا

 تالیكشنلا ىعست ضرغ یوا عافدلا لإ ةبسلاب لاق لحم لكل نوكي نأ بي

 تاجايتحا ءوض ىف اًسوردمو اًحضاو ضرغلا نوكي نأ بجي اک هقيقحت ىلإ تادحولاو
 . اًيناث هب نيسوءرملا عانقإو الوأ هب عانتقالا نكمي ىتح تادحولا تاناكمإو ةكرعملا

 تاناكمإ قوف ضارغأ ذیدحتو ةرهشلا مالحأ ءارو ىعسلا امأ برحلا نف قطنم وه اذه

 . برحلا نف هضفري رمأف ةيراجلا لاتقلا ةلحرم عم قفتي الو تادحولا

 ال هذيفنت نإ لب «لاتقلا تابلطتم عم قفتی ال ديدج ضرغ ديدحت ىلإ ىعسلا ىدأ دقل
 تردصو هل طیطختلا مت عانتقالا مدع مغرو تادعملاو دارفألا ىف رئاسخلا ىوس ققحي

 ةماقاو ىسدنملا زيهجتلاو عالطتسالا مامتإك ذيفنتلا ةلجع رودتل ةيئادتبالا رماوألا

 ضرغلا نع لوحتب أجافن ذيفنتلا ءدب دنعو تاءارجإلا نم خلإ .. ةيلكيملا عقاولا

 عضو ىلإ ددرتلا اذه ىدأ دقل . حضوت ةديدج ةطخ ىلاتلابو رخآ ضرغ ىلإ لوالا
 ىف لتاقملل نوکی ام مزلأ وهو یسفنلا زازفتسالا مدعو ةلبلبلا نم ةلاح ىف تادحولا

 رق رز راب لاك يوب ارا! د تاب ورا وول هدرا

 . نيلتاقملل

 0 ئاطلا لبقتسم

 ءازإو ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلاب ةقحاس ةميزه لازنإ نم خيراوصلا طئاح نكمت دقل

 ىف هرئاطلار ودب صتخي ف اهتادقتعم زتبت ةيركسعلا رئاودلا نم ريثك تأدب رئاسخلا هذه
 ناضمر برح ىف خيراوصلا رود زورب مامأ ىهتنا اهرود نأ ىلإ ضعبلا بهذف لبقتسملا

 . وه اک اهرود ءاقب وه رخآلا ضعبلا ىأر ناك اهنیب ربوتكأ /

 نم دب ال نكلو قاب ةرئاطلا رود نأ ربوتكأ / ناضمر برح هتتبثأ ىذلا ععاولاو
 نكلو ةميلس ةكرعملا ىف هيوجلا تاوقلا ىلع ظافحلا نامضل مادختسالا بولسأ ىف ريغت

 . كلذ متي فيك

 ىلع ىوج عافد مامأ طابحإلل ةيوجلا ةبرضلا وأ ةلماشلا ةيوجلا ةبرضلا مامتإ نإ

 -۱۵ نيب حوارتت رثاسخ ةبرضلا هذهب لزني نأر داقل بيردتلاو دادعتسالا نم هجرد

 ةلمتحملا رئاسخلا نيب نيتلاحلا اتلك ىف ةنراقلا بجي انهو ةيوجلا ةبرضلا تارئاط نم ١

 ا



 ةفزاجملا نكمي ريدقتلا اذه ءوض لعو تارئاطلا ىف ةردقملا رئاسخلاو ضارغألا ىف

 .تابرضلا نم عون ىأ مادختساب

 تاوقلا اهب موقت ىتلا ةيديلقتلا هروصلاب ةيربلا تاوقلل ةرشابملا ةنواعملا ميدقت امأ

 فلكم رمأ رصانعلا ةعونتملا خيراوصلاب ىوجلا عافدلا مامأ تحبصأف اًنايحأ هيوجلا

 ةبرضلا ماظن مادختسا كلذ ىنعيو رمدملا ةزكرملا تامجشاب هلادبتسا بجيو هياغلل

 قيقحت نكمي طقف بولسألا اذهبو قيض عاطق ىف ةيلاتتم تاجوم ةدعب ةزكرملا ةيوجلا
 ىدملا ةديعب ناديملا ةيعفدمب اهنع ضاعتسيف الإو رئاسخ لقأب ةبولطملا ةرشابملا ةنواعملا
 ىلع بجيو . ماهملا هذه لشمب مايقلل اهعاونأو ةبولطلا ةيعفدلا مجح ريدقت بجي انهو
 ةيوحلا تاوقلا نم ةلاعف ةنواعم نودب لاتقلل طيطختلا نآلا نم ةيربلا تاليكشتلا ةداق

 . مهل ةأجافم نوكت ال ىتح نآلا نم فقاوملا كلت ىلع مهتاوق بيردتو

 ۱ ةيونعلا حورلا

 یهف زرابلا اهرود مویلا یتح مدقلا ذنم اهعيمج بورحلا ىف ةيونعلا حورلا تبعل

 عفدت یتلا ةججأتملا یوقلا یهو بعاصلاو رطاخلا زايتجال لتاقملاب عفدی یذلا دوقولا
 . ایضرم اًيضار بحر ردصب تولا لباقیل هب

 فلتختو تایوتسلا ةددعتم ىه ان|و اهسایق نکمی هتباث ةيمك تسيل ةيونعلا حورلاو

 عبتي یذلا بولسألاو ءاهعابتا ىلع لمعت یتلا لماوعلا رفوتل اًعبت ىرخأ ىلإ ةدحو نم
 حورلا نماوك ثبب ةلفاح بوعشلل ةيموقلا ىنامألا قيقحتو ةيرحلا كراعمو اهجيجأت ىف
 ودعلا تامجه مامأ خيراوصلا طئاح ىتاقمل ةيونعملا حورلا تفقو دقل اهاكشأو ةيونعلا

 لب أدبي ال ىذلا رئاثلا ناكر بلاك تناكف عطقنت مل لكشب اهرارمتساو اهفنع مغر ةيوجلا

 . هتارئاط هل ةرمدم كانهو انه اهاجر خيراوصب فذقت

 ىذلا خماشلا دوطلاك تناكف برغلا ىف ةيربلا ودعلا تاوق مامأ ةيخيراتلا اهتفقو امأ

 ةهبج نم ىبونجلاو طسوألا عاطقلا ىف خيراوصلا تادحو.تفقو دقلف «حزحزنتي ال

 دادزي ناك ىذلا ودعلا قوفت مغرو برغلل هروبع دعب ةيربلا ودعلا تاوق مامآ لاتقلا

 هذه هل حمست مل ةعردم ةقرف براقيام ىلإ ٠١/١5 موي لصو نأ ىلإ موي دعب اًموي

 اهنم بارتقالا نمو ودعلا فوخت ىلإ اهناكم ىف اهتابث ىدأ لب اهنم لاني نأب تادحولا
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 . ديعب نم هتابابد هتيعفدمو هتيعفدمب اهفصق ةلواحمو

 . ودعلا ىدحتو تابثلا ىلع هتردق دودحم حالسب ىرصملا لتاقملا تبثأ دقل

 كودع فرعا

 فرعاف كود ع ىلع رصتنت نأ تدرأ اذإ» :«وزومت نص» ینیصلا فوسليفلا لاق

 كلذبو هتاناكمإو كتاناكمإ نيب ةمكحو قمعب نزاو هسفن نع فرعی امم رثكأ هنع

 ةسامح درجم تسيل برحلاف . لاتقلا مدتحيو نارينلا علدنت نأ لبق عارصلا ريصم ررقت

 ۱ .«ةداراو ملعو ةقاط ىه ام ردقب ةيحضتلل دادعتساو

 مه رشبلاو برحلا ىه برح اف مویلل ةيقاب لازت ال نکلو نینسلا فالآ اه ةمكح
 . ودعلا ةفرعم ةيمهأ حضتت انه نمو اهدوقو هسفن تقولا ىف مهو اهنوريثي نيذلا

 یدعتی نأ بجي لب «اهکلتمی یتلا ةحلسألاو هتوق ةفرعم ىلع ودعلا ةفرعم رصتقتال

 یوتسم ةفرعم بجي هتحلسأو هتوق بناجبفو ودعلا نع ءىش لک ةفرعم ىلإ كلذ رمالا
 ةداقلا ءاهب عتمتت ىتلا ةيونعملا حورلا . هتاوقل یرادالا فقوملا . ةيلاتقلا هتءافكو هبيردت
 .هتفرعم بجي ام كلذ ريغ ىلإ ةيكيتكتلا هبيلاسأ «مهيف ةوقلاو فعضلا طقنو مهتاردقو

 اهليلحت وه اینو اهب ماملإلاو اهيلع فرعتلا درج وه ةفرعملا هذه نم ضرغلا سيلو

 اهتنراقم نكميل ةيلاتقلا هتاناكمإ ديدحتو ودعلا ف فعضلاو ةوقلا طقن ىلإ لوصولل
 .ةعقوتملا جئاتنلاو ةكرعملا لكش ةفرعمل ةلباقلا ةيلاتقلا تاناكمإلاب

 صقن ىلإ عجرت بورحلا خيرات ىف شويجلاب تقحل ىتلا مئازهلا نم اًريثك نإ

 ىتلا مئازهلا هذه فاصم ىف اهعضو نكمي 1۷ وینوی برحو ودعلا نع تامولعلا
 . ودعلا نع تامولعملا صقنب فصتت

 ناك امو اهبناوج نم ريثك ىف ةصقان تناك اهنكلو .تامولعم كانه تناكدقل

 نم اهل نكي مل ةحلسأ نم هکلتمی ام ودعلا ةوق نأ ىتح الماكو اًقيقد نكي مل فورعم
 . عقاولا نع ةديعب انبناج نم اهلك تاريدقتلا تءاج اذلو بجي ام ةقدلا

 هتاناكمإ ريدقتو هريدقت ىف ةالاغملا مدع ىأ .حيحصلا هعضو ىف ودعلا عضو نإ

 انهو ريدقتلاو ليلحتلا ةزهجأ بيصي ىذلا ءادلا وه هفعض راهظإ دصقب اهسخب وأ
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 ةميزعلا طبثیو رثكأ دراومو رثكأ تاوق ىعدتسي لوألاف رم نيرمألا الكف رطخلا نمکی

 نوكت مث ءاخر حير ىلإ رمدملا راصعإلا ليحيو ردصلا جلثي ىناثلا نيب . ةمهلا طبحيو

 اتكاس كلذل نوكرحي ال ثدحي ام لوهذلاب عيمجلا باصي امدنع لاتقلا ءدب دنع ةأجافملا

 .ثادحألا ةعباتم اهنكمي الو راصبألا ىمعتو ركفلا قلغنيو ىلقعلا للشلا مهبيصي لب

 موقي ام ةعباتمو ىرورض رمأ لئاسولا لكبو ودعلا نع تامولعم ىلع لوصحلا نإ
 مدعو هتعباتمو بجي رمأ ةيركسعلاو ةيسفنلاو ةيداصتقالاو ةيرشبلا هدراومل معد نم هب

 .تامدقم نودبو ةأجف بشنت برحلاف ةيئاوشعلا فورظلل هكرت

 ءوض ىف ةمزاللا جئاتنلا صالختساو هليلحتو مويدعب اًموي ودعلا ةسارد رارمتسا نإ

 لاخدإ وأ ةمدختسملا تايعونلا ىف رييغت وأ مجحلا ىف ةدايز نم ودعلا ةوق ىلعأر طيام

 ةيوجلا تاوقلل ىكيتكتلا مادختسالا بولسأ ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ديدج حيلست
 فعضلاو ةوقلا طقن ةفرعم ضرغب ةفلتخملا ضارغألل اهتمجاهم بولسأ وأ ةيداعلا

 ذافنلل فعضلا طقن لالغتساو ةوقلا طقن نم دحلل ةبسانملا لئاسولاو لولحلا عضوو
 وقي نأ رظتنلا ةفلتخملا تالامتحالا ىف ركفلا لامعإ عم ةيانعو ةقدب هلك اذه مت ول . اهنم

 روصتلا انل ىطعي نأ ىلع رداقل دئاسلا ىجولونكتلاو ىملعلا روطتلا ءوض ىف ودعلا اهب
 . هيلع درلل تالامتحالا لضفأ ىلاتلابو ودعلا لامعأل ميلسلا

 ةكرعملا لكشو دادعإلا

 ءوض ىف كلذو ودعلا عم لاتقلا لكش روصت ءوض ىف لاتقلل دادعإلا متي نأ بجي

 نكمي قلطنملا اذه نمو . دادعالا ةيلمع بحاصت ىتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاريغتملا

 . دادعإلا ةيحان نم ميلس ركف ىلإ لوصولا

 ءاوس ةينورتكلإ تادعم ةكرعم عقاولا ف ىه ةثيدحلا ىوجلا عافدلا ةكرعم نإ

 ىف مأ ىوجلا ءاضفلا عالطتسا ىف لمعت مأ ةرطيسلاو ةدايقلا ةقلح ىف لمعت تناكأ وأ

 هذه عيمجو . تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا نارين ة رادأ ىف وأ اهعبتتو خيراوصلا قالطإ

 روطتلا اهقحالي ىتلا لامعألا كلت . ةداضملا ةينورتكلإلا ودعلا لامعأل ةضرع تادعلملا

 816«ءطم»أ6 تامولعملا ليلحت بساوحو 56725058 راعشتسالا تادعمف «ةرمتسم ةفصب
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 اهلمع بولسأو تادعلا هيلع لمعت ىذلا ىددرتلا قاطنلا ةفرعم رسيت 6

 اهنم ةديدج عاونأ جاتنإ وأ ةينورتكلإلا - تادعملا ريوطت نم نكمي ام ىنورتكلإلا

 لمع ىف ةداضم جئاتن ىلإ ىدؤي من اًيلاح ةدوجوملا اهلمع بولسأو اهتوق ىف قوفت
 . ةكرعملا ىف اهتيلعاف نم للقيف ىوجلا عافدلا تادعم

 ودعلل نكمي دح ىأ ىلإ حضوت ودعلا ىدل راعشتسالا ةزهجأ عاونأ ةفرعم نإ

 نكمي كلذ نمو اهتايعونو ههجاوت ىتلا ىوجلا عافدلا رصانع لاتق ليكشت ىلع فرعتلا
 . ديري اع ودعلا ليلضتل اهعابتا بجاولا ءافخإلاو عادخلا بولسأ ىلإ ءادتهالا 0

 لئاسولاو بيلاسألا ةسارد نع ةيمهأ لقت ال ودعلل ةيكيتكتلا بيلاسألا ةسارد نإ
 بيلاسألا ىلإ ءادتهالا نكمي ىوجلا هموجه ىف ودعلا بيلاسأ ةسارد نمو ةينورتكلإلا

 لكش ددحي هبارتقا بولسأف هتءافك نم للقت وأ ودعلا بولسأ لشت نأ اهنكمي ىتلا

 نع عافدلا ةعيبط ددحي ةفلتخملا ضارغألل هتمجاهم بولسأو ىرادارلا لقحلا ةيلعافو
 اك عافدلاب ةمئاقلا رصانعلا مجح ددحت ةيوجلا ةمجح ا ةفاثك نأ امك هعاضوأو ضرغلا

 . راذنالا ةكبشو رادارلا تادحو ىلع لقثلا ىدم ددحي ةيمويلا تاقلطلا مجح نأ

 ديلو ناك برحلا هذه ىف خيراوصلا طئاح ىلإ ةبسنلاب هيلا لو صولا نكمأ ام نإ
 ةدعاق نم الإ قلطني نأ نكمي ال ميلسلا روصتلا اذهو رظتنلا لاتقلا لکشل روصت
 حاجنلا ناكل كلذك رمألا نكي مل ناو - قیرطلا اهل ءیضت ةيلمع ةربخو ةعساو ةيملع

 روصتلا اذه ءوض ىو . ءاكذلا ىدودحم ريصم نم كراعملا ىف رصنلاو ءاهلبلا ريصم نم

 ةدايسلا ىلإ تادحولا تلصو ىتح بيردتلاو دادعإلا هجتا لاتقلا لكشب طيحي ام لكل

 مث «یمکلا قوفتلا اه ناكف حالصإلاو ةنايصلاو مادختسالا ىف تادعملا ىلع ةماتلا

 . ةعقوتملا ريغ ةأجافملا تناك كانهو ىعونلا

 خيراوصلاب ىطخا عافدلا لشف

 امامت هلشف مح ضرأ ةهجوملا خيراوصلاب ]1064 6 یطخا عافدلا تبثأ دقل

 ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تنکع اذإ ةضفخنملاو ادج ةضفخنملا ةيوجلا تامجما ءازإ

 مت ىذلا موجه لا ف ثدح اك ةدودحم قئاقد ىف عافدلا نم لكشلا اذه ىلع ءاضقلا نم

 ربكأ لازنإو تادعملا تاكسإ مت ذإ - 19 ويلوي ىف لاتقلا ةهبجب خيراوصلا عقاوم ىلع
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 عيمجت ىلع مت ىذلا موجما ىف ء ءىشلا سفن ثدح اهنيب - تادعلاو دارفألا ىف رئاسخ
 ةضفخنلا عقاوملا نأ وه دحاو قرافب 1٩ ربمسيد ىف ةهبجلا لخدأ ىذلا خيراوصلا
 1۷ وينوي برح ىف هلشف ىطخلا عافدلا تتبثأ دقل . دارفألاو تادعملل ةياقولا ترفو
 بئاتك نيب تارغثلا تناك دقل «ةيليئارسإلا ةيوجلا ةبرضلا حاجن ىف ببسلا وه ناك لب
 لقأف رتم0 ۰۰ اًدج ةضفخنم تاعافترا ىلع مجاهملل رسيتي ثيحب ربكلا نم خيراوصلا
 هيلإ نطف ىذلا وه فعضلا اذهو . ىرخألا دعب ةدحاو اهلكأو تادحولاب دارفنالا
 . فازنتسالا كراعمو 1۷ وینوی برح ىف هلغتساو ودعلا

 ىلع هتردقو هتمالس 1006 016066 ةقطنملا عافد تبثآ كلذ نم صيقنلا ىلعو
 مل ذإ ءربوتكأ / ناضمر برح ىف مت ام كلذ ىلع ىلع ليلدلاو «ةيوجلا تایجما ةهجاوم
 نم هتهجو ام مغر خيراوصلا طئاح نم لينلا نم ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا نکمتت
 اهب لزنيو اه تابرضلا ليكي خماشلا دوطلاك اًدماص لظ دقلف «هيلإ ةديدع تامجه
 هعابتا بجاولاو لثمألا بولسألا اذه لظيس حاجنلا اذه ءوض فو «رئاسخلا حدفأ
 ةرثك وه هينعي ام نأ الإ ةيداعملا ةيوجلا تامجا دض ةيربلا تاليكشتلل ةياقولا ريفوتل

 دنع ريمدتلا ةقطنم قمع ىلع اهمجح فقوتي ىتلاو «هقيقحتل مزلت یتلا تادحولا
 . اًدج ةضفخنملاو ةضفخنملا فادهألا عم اهكابتشا

 ةيوحلا دعا وقلا نع عافدلا

 كلذو اًئاد حطسلا ىلع ولعت ةلكشم ةيوجلا دعاوقلا / تاراطملا نع عافدلا لظ

 تناكو ءةيليئارسإلا ةيوجلا ةبرضلا ءارج نم ۱۷ وینوی برح ىف ثدح ام ىلإ عجار
 ةدعاقلا / راطلا نع عافدلل ةمزاللا تادحولا ددع لوح ءا رآلا ددعت نم ةعبان ةلكشملا
 ديحولا راطلا نأ ملعن نأ ىفكيو «لدجلا كلذ ربوتكأ / ناضمر برح تمسحو ةيوجلا
 دهش ىذلا ةيماطقلا راطم ناك برحلا هذه لالخ ىوجلا هموجه ودعلا هيلع زكر ىذلا
 راطملاب ةطيحملا ضرألا همدقت ام مغر اًقالطا ءىش ىأب بصي لو ةيوج تامجه عبس
 عافدلا رصانع مامأ اًريبك اًديق فقت نيب مجاهملا حاجن تالاتحا نم ديزت تاليهست نم
 . راطلا نع ىوجلا

 بو



 رصانعو ۷ ماس خيراوص نم ددع عم ةدودحم خيراوص بئاتك ةدبع ترسی دقل

 ريمدت ىلإ ىدأ حاجنب ةياقولا ريفوت ناكمإ ةفيفخلا تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا نم ةدودحم

 تادحولا ىف ةالاغملا مدع بجي لماكلا حاجنلا قلطنم نمو ودعلا تارئاط نم ديدعلا

 : ةيتالا تارابتعالا ءوض ىف كلذو ةيوج ةدعاق / راطم ىأ نع عافدلل صصخت ىتلا

 تآشنم او تارمملا حبصت كلذ ىلعو تارئاطلل ةمات ةياقو تارئاطلا یجالم مدقت -

 . اهيلإ موجملا هيجوتل طقف ةضرعملا ىه ةمهملا ةيرادإلا

 ريغ ىوجلا - عافدلا نارين نم تالفإلا ىف ةبغرلاو ةثيدحلا تارئاطلا ةعرس ءوض ىف -

ESسفن ةطساوب اهراركت ودعلا لواحي لو اليوط انمز قرغتست  

 نم اعون اه ةهباشملا ةريثكلا تادحولا هتدأ ىذلا رودلا سفن ةدودحملا تادح 08

 . تادحولا ددعتل ةيناثلا ةلاحلا ىف رئاسخلا ةرثك وه امهنيب قرفلا ناكو «ةياقولا ةيحان

 نم فوخلاو ةمجاهملا تارئاطلا ةعرس ءوض ,ىفف اضرعت رثكألا یه تارمملا نأل اًرلظن -

 : اًميعض ةباصالا لاتحا حبصیو ةقدلا مدعنت نارينلا

 هبارتقا درجمب ودعلا موجه طابحإ ىلإ ةيوجلا ةدعاقلا / راطملا نع ظقيلا عن ید قي

 نيرايطلا سوفن ىف بعرلا ءاقلإو مجاهملا ليكشتلا قيرفت ىلإ ىدؤي نارينلا حتفف

 NAE ا وا ا

 . ةلتاق ةياصإ هقحلت نأ لبق رارفلا عيمجلا لواحيو

 ةمئادلا ةروانملا

 مامتإ مزاتست ىوجلا عافدلل ةثيدحلا ةكرعملا نا ربوتكأ / ناضمر برح تحضوأ

 كش ىف ودعلا لعجل لثمألا بولسألا ىهف ىوجلا عافدلا رصانعب ةمئادلا ةروانملا

 ىتلا تادحولا عاضوأ اذك هيلإ فدبي ىذلا ضرعلاو« هعم عبتملا لاتقلا بولسأ نع

 ةروانملا ىلإ ةجاحلا نإ . اهتجاهم لبق عاضوألا هذه ديكأتو اهيلع فرعتلل اًدهاج لمعي

 عالطتسالا اذه اف لاتقلا ليكشتل يوجلا عالطتسالاب ودعلا مايق دنع حضتت ةمئادلا

 بو



 اليل ةروانملا مامتإف كلذ ىلعو ليكشتلا ةمجاهم ططخ دادعإل عاضوألا ةفرعل ةيادب الإ

 ما لبق عاضوألا ديكأتل ىرجي ىذلا عالطتسالا لعجي ديدج ليكشتب ودعلا ةلباقمو

 ودعلا مامأ كورتملا ديحولا رايخلاو هيلع طيطختلا مت ال لكشلا ىف اًرياغم ودعلا موجه

 ريغ موجه ذيفنت وأ ىلاتلا مويلل ةديدج ةطخ لمع ىف ءدبلاو ططخملا موجملا ءاجرإ امأ

 . رئاسخلا ةرثك هريصم نوكي ططخمو

 ريثك لشف ىلإ تدأ ىتلاو «خيراوصلا طئاح اهب ماق ىتلا ةمئادلا ةروانملا ءوض ىفو

 تاعلط ةدعب مايقلا ىلإ ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلا تأجل ةيليئارسإلا ةيوح لا تامجحللا نم
 درلا ناكو خيراوصلا عاضوأ ىلع لوأب لوأ فرعتلا ضرغب دحاولا مويلا ىف.عالطتسا

 وه خيراوصلا - تاعيمجت هباجي ام رطخأ نإ . ةيليللا ةروانم اب ةيراهنلا ةرواتلا نارقإ وه
 نإف ضرألا ىف تتبث ىه نإف ةعاس 4/ نم رثكأ ةدملو ودعلا مامأ اهزكرمت عاضوأ تابث

 ..دادزت اهتجاهم ىف ودعلا حاجن ةصرف

 نطف ةيوبعت تاهاجتا معد ضرغب اًضيا نارينلابو تادحولاب ةروانلا تمدختسا دقل

 موجشا فقوت ىلإ ىدأ ام ءاهيلع ىوجلا هدوهجم زيكرت لمعت اهنع ةياقولا فعض ىلإ ودعلا
 هزرحي ىذلا حاجنلا فاقيإل نارينلاب ةروانملا اًضيأ تمدختسا اك رذحب همامتإ وأ ا هيلع
 كلتو موجها هاجتا قمع ىف ةدوجولا تادحولا هیجوتب كلذو ىوجلا ةموجه ىف ودعلا

 لالغتساب كلذو ةيلاع ةيكيمانيدب ودعلا تاعومجم عم كابتشالاب بانجألا ىلع ةدوجولا
 ضرغب هتالاتحاو فقوملا ءوض ىف كلذو لالغتسا نسحأ خيراوصلل ريبكلا ىدملا

 . لماك حاجن ىلإ یئدبلا حاجنلا لوحتيو رجفني ال یک فقوملل عيرس تابث ىلإ لوصولا
 ىجيتارتسالا ىطايتحالا

 ىذلا رودلا سفن ىوجلا عافدلا تادحو ىلإ ةبسنلاب ىجيتارتسالا ىطايتحالا ىدؤي

 ةدع نم نوكتي طايتحالا اذه نال اًرظنو ةيربلا تاوقلا ىلإ ةبسنلاب طايتحالا اذه هيدؤي
 ىلإ ةفاضإلاب تارئاطلل ةداضلا ةيعفدملاو رادارلاو وج -ضرأ خيراوصلا نم بئاتك
 ةرثؤملا لماوعلا عيمج ةاعارم هل طيطختلا دنع بجي اذل ؛ىرخألا ةينفلا تادعملا نم ديدعلا
 .ضاوعتسا ةيحان نم ءاوس ةكرعملا تابلطتم عم قفتي نأ بجي همجحف همادختسا ىلع
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 ىف هزكرمت عاضوأ وأ هناكم امأ ةمئاقلا ةياقولا ميعدتل ةديدج تادحوب معدلا وأ رئاسخلا

 فورظلا ريدقتو ةكرعملا ىلإ هعفد هقرغتسي ىذلا نمزلا اهيف ىعاري نأ بجيف هحتف ةلاح

 «ةيونعملا ةيحانلا .تقولا لماع ىلع اهريثأت ىدمو ةعفد ةيلمعب هطيحملا تاسباللاو

 تاطحم ضرعت ىدمو غيرفتلاو نحشلا تقوو ديدحلا ةكسلاو قرطلا ىلع لقنلا ةكرح

 . ةيوجلا ودعلا تایجم غيرفتلاو نحشلا

 عم ةميلس ةلاحبو ةنزخ اًمئاد اهيلع ظافحلا بجيف ةينفلا تادعملا ىطايتحا امآ

 اهتيحالص نم دكأتلل اهيلع يرود شيتفت نم مزلی ام ءارجإو اهتانوکمب ثبعلا مدع
 العف ةلهؤمو اًيلاع اًبيردت ةبردم طايتحالا اذه تادحو نوكت نأ بجي ٠ مادختسالل

 اهتءافك يف ةلئامم تادحولا هذه نوكت نأ كلذ ىنعيو ءاهعفد روف ةكرعملا لوخدل

 ىقلتل رظتنلا اهلاتق حرسم ىلإ اًيرود عفدت نأو اهمعدتس يتلا تاليكشتلل ةيلاتقلا

 تک یا ید و

 . ةكرعملل بولطلا جوازتلا

 وج - ضرآ ةهجولا خیراوصلا تادحو نیمأت
 ةفخل اًمفوو تاوقلا قمع يف وج-ضرأ ةهجولا خیراوصلا تادحو دجاوتت ةداع

 نأ یرن كلذل اًعبتو لاتقلا لالخ اهزكرمت ناکمو افاتق بولسأ ددحتی اهادمو اهتکرح

 ىلع دجاوتت ناضمر برح يف لتاقت يتلا ثلث لثم یدلا ةطسوتم ةهجولا خیراوصلا
 عفد وأ تاوقلا مدقت یدژی دقو ءانتاوقل ىمامألا طفلا نم مک ۲-۱۸ نيب حوارتت قامعأ

 داقتعالا ءارو ایرج ءاهل نيمأت نود تادحولا هذه كرت ىلإ تاليكشتلل ةيناثلا قاسنألا

 . اهسفن نيمأت نع ةلوئسم ةوق لك نأب
 يتلا ةفيفخلا ةحلسألا ىوس كلتمت ال وج -ضرآ ةهجوملا خيراوصلا تادحو نإ

 فلخ ودعلا تاعامج اهب موقت يتلا .بیرختلاو للستلا لامعأ دض اهسفن ةياقو اهل رسيت

 هتيعفدمو ودعلا تابابد ةلباقم لاوحألا نم لاح يأب ادب اهنكمي ال نكلو ءطوطخلا
 ةداضم ةحلسأ يأ اهعم دجوي ال تادحولا هذه يف ربوتكأ / ناضمر برح يف ثدح اک

 دودحملا ىدملا تاذ ةفيفخلا تايعونلا نم نوكتسف اهعم تناك ولو ىتحو تابابدلل
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 اهنم لينلا لع ةرداق ودعلا ةيعفدم نإف لوطأ ىدم تاذ تادحوب اهمعد مت ولو

 هده نيدأت يرررغلا نم حبصأ كلذ نمو .ةحلسألا هذه ىدم نم ربكأ ةفاسم نم

 دض مبتاوقن ةياقولا ريفوت نيب مهنيعأ بصن اوعضي نأ يأرلا اذه يضراعم ىلع بجيو

 ضعبب ظافتحالا نيبو ةيربلا ةكرعملا يف اه لمعلا ةيرح قالطإو ةيداعملا ةيوجلا تایجحا

 اهيف قارتخالا يف ودعلا حجني يتلا تاهاجتالا ين اهعفدل نيمأت ةوقك ٠ ةيربلا تادحولا

 .اهريمدت دصقب ةهجوملا خيراوصلا تادحو ىلإ لوصولاو

 طئاح یدصت دقلف قزجعلاب هبشأ ناك ربوتكأ / ناضمر برح يف ثدح ام نإ

 اًيلوط ةيعاولا ةروانملاب كلذو ةعردم ةقرف برقي ام اًبرغ تاوقلا عومجم لصو نأ دعب

 .ةلبقم برح ةيأ يف هثودح نكمي هنأ اًحيحص سيلف برحلا هذه

 رصنعلا یه تالتاقلا نأ وه ناضمر / ربوتكأ برح لبق دئاسلا ركفلا ناك دقل

 روطتلا ىلإ اًمجار ركفلا اذه درم ناكو .ةلود ةيأ نع یوشبا عافدلا يف يساسألا

 لشفو هب قاحللا يف تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا لشفو ةرئاطلا بحاص يذلا عيرسلا

 يف ءاوس خيراوصلا دض ناريطلا كراعم تناكو .هنم دحلا ىف ىرخألا یه خيراوصلا
 تبلقناو ربوتکأ / ناضمر برح تءاجو كلذ ىلع دهاش ريخ مانتيف وأ ةيرصلا ةهبجلا

 ريغ ميظعلا حاجنلا ءازإو يليئارسإلا یوجا السلا يف ةميسجلا رئاسخلا ءازإو نيزاوملا

 خيراوصلا رصع نأ وهو حطسلا ىلع يلاتلا لاؤسلا رهظ خيراوصلا هتققح يذلا عقوتملا

 تالتاقملا حاجن نأ عقاولا يأرلا اذه ةحص ايف ٠ ةلتاقملا ةرئاطلا رصع ىهتناوأدبدق

 ىلع رايطلا ةردق مهألاو ةيوجلا ةكرعملا ىف اهئاقب ةدمو اهحيلستو اهتاردق ىلع فشوتي
 لماوع ىلإ لوألا ماقلا ىف اًمجار ناك يضاملا ىف خيراوصلا لشف نأ اك ةمهملا قيقحت

 : اهمهأ ةديءاع

 خيراوصلا طئاح ۴۰ م - 10 -



 . خيراوصلاب عافدلا يف طيطختلل عبتلا بولسألا ةمالس مدع #

 ليطعت نم اهنكمت ةجردل ةينورتكلإلا ةقاعإلا لئاسو هتدهش يذلا عيرسلا روطتلا *

 . لمعلا نع خيراوصلا تادعم

 .لاع بيردت ىوتسم ىلإ ةجاح او خيراوصلا تادعم دقعت #

 ىلع ىفخت ال مجحلا ةريبك تادعلاف ودعلا لامعأل خيراوصلا تادعم ضرعت #

 ةرثك نم كلذ نع مجني امو اهتباصإ رسيو ةلوهس ىف نكمي ام مجاهم رايط يأ

 .رئاسخلا

ا هذه ريفوت مدعو اهيلع لمعلل نيينفلا نم ديدعلا ىلإ ةجاحلا #
 نم ريثك ىدل ةئفل

 .لودلا

ص اًرمأ مهضاوعتسا لعجي ام تادعملا ىلع نولمعي نيذلا نيينفلا ددع ةرثك #
 .اًبع

 دوجولا روطتلا مئالي اب هروطت مدعو «مادختسالا بولسأ يف ةدوجوملا دوهجلا #

 .لاتقلا ىف ةفلتخملا فقاوملا ةلباقمل ةمزاللا ةءورملا هباسكإ وأ ودعلا ِف

 ایجولونکت ةرخأتم اهلعجي ام خیراوصلا ةعانص يف ةينفلا بويعلا ضعب دوجو

 لاتق نع ةبستكملا ةربخلا ةلق ىلإ عجار كلذو هيلع نوكت نأ بجي يذلا ىوتسملا نع

 . خيراوصلا

قوفت ىلإ اًعجار ناك ةلتاقملا: ىاطلا حاجن نأ دجن لماوعلا هذه لك ء ءوض يف
 ناو اه

 ناك ربوتكأ / ناضمر برح ين ثدح ام نأو اهفلخت ىلإ اًمجار ناك خيراوصلا لن ٠

ت ىلإ خيراوصلاب ىدأ ام .فلختلا لماوع مظعم ىلع بلغتلا ىلإ اًعجار
 جئاتنلا قيقح

 كلتمت ىلوألا نيتيعونلا 'ةلكب ظافتح افتحالا نأ كش الو ءاهيلع تلصحت يتلا ةمساحلا

ب ةياهنلا يف ةردقلا اه ترفوت ةيناثلاو ءةيادبلا نم ةردقلا
 ديزي ام نيحالس ءدبلا يف لعج

جلا عافدلا ةكرعم يف قم نالمعي یوا عافدلا ةءافك نم
 نع امهدحأ ىنغتسي ال ؛ىو

 درفني نأ ىلع رداق ودعلاف كلذ ىلع الثم خيراوصلاب ةلزعنملا تاعمجتلا ینانلو ءرخآلا

 رئاسخ ىلإو لوطأ دومص ةجرد ىلإ ىدؤي ةكرعملا يف تالتاقملا دوجو نأ الإ ءاهيهنيو اهم

مهم ضرغلا ىوجلا عافدلا ققحي اذبو هضرغ نع هينثي دق ودعلا يف رثكأ
 .هت

1 



 تالتاقلاو خيراوصلا نيب نواعتلا -۱

 نیرصنعلا مادختسا ةمق ربتعی تالتاقلاو خیراوصلا نيب نواعتلا نأ كشال

 اهمادختسا یعدتسیام لاتقلا ىف ةریثکلا فقاو لا نم كانهو «ىوجلا عافدلا یف نیساسالا

 ام ىوجلا عافدلا رصانع ةطساوب تالتاقلا ةباصإ لامتخا یهو ةلكشملا زربت انهو ءاْعم

 لخا ف .ةيداعلا تارئاطلا عم اهاتق ىلإ ةبسنلاب عقوتم وه امع اهرثاسخ ةدايز ىلإ ىدؤي
 لح لکلو .ةكرعملا ین اعم ایضاخدا وأ .ةكرعملا ف نیرصنعلا جامد نع داعتبالا له

 دنع تاللتاقملا ىلع رطقلا ردصم يه خیر راوصلا لهو هتالاتحاو هبویعو هایازم هنم

 یوخجا عافدلا رصانع نم ىرخأ رصانع كانه مأ بنج ىنإ اًبنج خیراوصلا عم اهلمع
 .ريثأتلا سفن اف ةريصقلا خیراوصلاو ةيعفدلاك

 نيب نواعتلا نأ ربوتكأ / ناضمر برح نعاوبتک |یف بناجألا باتکلا نم ريثكلا ركذ

 خیراوصلا تادحو تناك دقلف هتیقح بعصلا نم ناك خیراوصلاو ةلتاقملا تافذاقلا

 ةعيبط امو فقوتلا عون اورکذی ملو . اهلمعب ةلتاقلا تافذاقلا مايق ءانثأ فقوتلا ىلع ربجت

 لوط ىلع اّتبطنم فقولا ناك لهو «فقولا كلذ ىلمأ يذلا یضرألاو ىوجلا فقولا
 نیللحملل یتعت يتلا تال ؤاستلا نم كلذ ريغ ىلإ اهنم ةدودحم تاعاطق ىلع مأ ةهجاوملا

 .نييركسعلا

 ّبنج خيراوصلاو ةيوجلا تاوقلا ا هيف تلتاق برح لوأ ىه برحلا هذه نأ عقاولا

 ىف ةددعتم تاعاطق قو دحاو عاطق ىف ةدقعم فقاوم ىفو ةلهس فقاوم ىف بنج ىلإ

 وه ماقملا اذه ىف ينينعي امو ةيلمعلا تاربخلاو سوردلاب تلفح دقف اذلو دحاو تقو

 تو نکمی يذلا نواعتلا كلذ وج -ضرأ خيراوصلاو تالتاقملا نيب نواعتلا

 :ةيتآلا لماوعلا ىلع بلغتلا نكمأول

 ةليصح فوخلا اذه نوكي ام ةداعو تالتاقملا ىف ةرظتنملا رئاسخلا ةرثك نم فونلا #

 .ايؤرلا روصق نع ةمحانلا وأ فقوملاب ةطيحملا ةيسفنلا لماوعلل

 .تالتاقملا لمع نيمأت 8-5 لسا طيسبت #

 يتلا رصانعلا لكل راذن الا اذه لوصو ناضو تالتاقلا لمع نع راذنالا ةعرس #

 .رمألا اهمه

 هم جا



 ل ل میم دیوزت #

 .هيکيتکتلا ةدحولاو نارينلا ةدحو یوتسم

 .نینئالا نيب نواعتلا ماكحإ ىلإ لوصولل دیبا بیردتلا #

 «تالکشلا هذه نم هينعي ام ىلع بلغتلا ىلع هبناج نم خیزاوصلا طئاح نكمت دقل

 يف لازت ال ةيوجللا ةلظلا تارئاطو ربوتکأ 5 موي ۱۳۹ تعس هناکابتشا لو أدب دقلف

 لباقي مل هنأ اك ةيداعم اهزیمت مت فادهأل هطاتعلا درجعب كلذو ةانقلا قوف اهعاضوأ

 ىوجلا حالسلا نأ ذإ «ةانقلا قرش اهلمعب ةفذاقلا تالتاقنا مايق دنع ةبوعص ةيأب

 اهنيمأت يف ةبوعص دجن مو اهعم كابتشالا ىلإ عربي ناك اهلمع تاعاطق يف ىليئارسإلا
 طخ نيمأت ققحي يباسح بولسأب اهنيمأت متي ناك اهناریط تاعاطق نأ (ک هتدوعو اّباهذ

 یربلا فقوملا دقعت دقلف ةرغثلا يف ودعلا دجاوت دنع ترهظ ةبوعصلا نأ الإ ءاهريس

 نيمأت نمض صاخ بولسأ ىلإ ةكرعملا لالخ ءادتهالا نكمأ كلذ مغرو اًمامت ىوجلاو

 .ودعلا يف رئاسخلا ديازت ىلإ ىدأو ةيوجلا تاوقلا

 مزتلي نأ ىلع نکم خيراوصلا قطانم لخاد تالتاقملا لمع نأ ىلإ اذه نم صلخن
 عم ةيوجلا تاوقلا لمع نأو ءاهيلع ضرفت يتلا دويقلاب خيراوصلاو تالتاقملا نم لك

 طيطختلا متو اًمامت ةقباسلا لماوعلا ىلع بلغتلا مت ول نکم اًضيأ خيراوصلا تاعمجت

 . ةيانعب نواعتلا كلذل

 خيراوصلا تاعيمجت دومص - ۳

 ةلئاملا خيراوصلا تاعمجت ةمجاهم ةبوعص ىلع ربوتکآ / ناضمر برح تنهرب دقل
 طئاخ ليئارسإلا ىرجلا حالسلا تهجو دمل «يرصملا خير رصلا طئاخ اهلكش ف

 موي حابص ةريخألا تهتناو ٠١ /7 موي حابص او تأدب تامجه ةدع خيراوصلا

 عاطق ىلع ةزكرم تایجم ةدع وأ ةزكرم ةمجه نيب ام ةدع الاكشأ تذخأآ و ۲

 تامجه وأ «يلاوتلا ىلع وأ دحاو تقو ىف تاعاطق ةدع ىلع ةزك رم تامجه وأ نيعم

 ی الا ودعلا حجني لو لشعلاب اهلك تءاب دق هلل دمحلاو .. بانجألا دحأ ىل اع ةزکرم

 دارفألا الو تادعلا باصت لو ةمجغا ةوق نم ۸۳۰ ند برقی ام اهیف رسخو اهادحآ



 نم لشفلا اذهو خيراوصلا طئاح بناج نم دومصلا اذه ناك دقل . رتاسخلا لقأب الإ '

 هنم لينلل برغلل ودعلا روبع يف رشابلا ببسلا وه ةيليئارسإلا ةيوجا تاوقلا بناج

 خيراوصلا تاعيمجت نأ . لمعلا نع هفاقيإ وأ هنم لينلا يف لشف دقلف ثدح ام مغرو

 بولسألا تدجوو .ديجلا بيردتلاو عونتلاو كساتلاب تزيمت اذإ وج -ضرأ ةهجولا
 ةكرعملا تاجایتحا عم قفتی اب ب ولسألا قيبطت يف ةنورملاو اهمادخت سا يف حيحصلا

 امدنع عفادلا لعف در فرعي ال هنأ مجاهلا ةلكشمف ءاهتمجاهم مجاهملا ىلع بعصل

 -هتمجاهمب موقيس يذلا فدفا نع ةيفاك تامولعم ةيدل ترفوت ول ىتح موجه لاب موقي

 لظيس تامولعم نم ودعلل رفوتی ام مغرف - خيراوصلا تاعيمجت دحأ ناك ول ةصاخو
 اذإ ةصاخو خيراوصلا عيمجت ةب موقيس يذلا .داضلا درلا وأ لعفلا در نم قشاو ريغ

 ةلماك ريغ تامولعم ىلع ءانب ةداع متت مجاهملا اهمدختسي يتلا تاكيتكتلا نأ انملع

 ىنعيو ةنورملاب هبولسأ يف فصتي خيراوصلا عيمجت ناك اذإف .عفادملا تاناكمإ نع

 حبصأل بيلاسأ ةدع نم هرايتخا متي مدختسي يذلا يكيتكتلا ب ولسالا نأ كلذ

 كلذ مغرو . اًبعص اًرمأ خيراوصلا عيمجت ةمجاهم يف يكيتكتلا هبول سأل مجاهملا رایتخا
 طيطختلاب نكميو مجاهلا ةابتنا دشي اًعط اهفصتنمو تاعيمجتلا هذه بانجأ لظتس

 هيجوتب كلذو تاعيمجتلا هذه ةمجاهم ناكمإ رئاسخلا نم مرتحم ردقب ةيحضتلاو ميلسلا

 ريمدتلا ةبسن ىلإ لوصولل تارئاطلا نم ةيلاتتم تاجومب اهيلإ ةزكرم ةيوج تامجه

 .ةبولطملا فقوتلاو

 تابابدلا كراعمب نوكت ام هبشأ خيراوصلا تاعيمجت دض ةيوجلا تاوقلا ةكرعم نإ

 عيمج ىفو ایهیلک وأ بانجألا دحأ يط وأ ةرغثلا عيسوتو فصتتملا يف قارتخالا امأف
 . بانجألا وأ بنجلا لكآت ةدايز وأ ةرغثلا عيسوت ىلع لمعلا تالاحا

 ةلزعنملا خيراوصلا تادحو دومص -5

 ددعلا ةدودحملا خيراوصلا نم تادحوب ةفلتخملا ةيويحلا ضارغإلا نسع عافدلا متي

 اهريمدت قطانم لحادتت وأ كباشتت دق ضعبلا اهضعب نم ضارغإلا هذه برقل اعبتو

 ءاهنم لاني نأ دارأ اذأ ود علل افده حبصت ةوقلا ةدودحملا تاعيمجتلا هذه لثمو اعم
 نكمي ؛ةعداخملا تایجشا مادختسا عم تارئاطلا نم ةريبك دادعأب اهيلع زيكرتلاب
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 نأ الإ ديعسروب عيمجت ىلإ ةبسنلاب ثدح اك ءاهريمدتو تاعيمجتلا هذه لثم ماحتقا
 دنعف ةلزعنلا تاعيمجتلا لك ءازإ ةب ميلستلل اًعلطتم نوكي نأ نكمي ال حاجنلا اذه
 : ةيتالا لماوعلا ةسارد بجي عيمجت يأ دومص ةجرد ةسارد

 - ةيركسعلا ةيحانلا نم كلذو ودعلا ىلإ ةبسنلاب هنع عفادملل ضرغلا ةيمهأ -

 .ةيمالعإلا - ةيسفنلا - ةيسايسلا

 .ةمئاقلا ةكرعملا ىلإ ةبسنلاب هرود ىهتني ىتحو عفادملا ىلإ ةبسنلاب ضرغلا رود -

 ۱ .ةیوحا ودعلا دعاوق نع ضرغلا دعب -

 .ضرغلا دض هدشح ودعلل نكمي ىذلا ىوخا دوهجملا مجح -

 وأ ةكرعملا ىلع كلذ ريثأتو دوهجملا اذه رارمتسا اهيف نكمي ىتلا ةينمزلا ةرتفلا -

 ۱ . ةرئادلا كراعلا

 ةينمزلا ةرتفلاو مجح يأبو ةيوجلا كراعلا يف ودعلا دض تالتاقلا لخدت ةيناكمإ -
 ۱ . لخدتلا رارمتسا اهیف نکمی يتلا

 نسحآ 5 تالتاقملا عم نواعتلابو ةدرفنم خيراوصلا تادحو نارين ةيناكمإ ج

 .تادحولا دومص ةجرد ىلع كلذ رثأو تالاتحالا أوسأو

 حالصإلا رصانع ةردقو ةءامكو ةيناكمإو رسيتملا تادعملا ىطايتحا مجح -

 .تادعملاو دارفألل ةياقو نم هققحي ام ىدمو نيصحتلا عون -

 . ةكرعملل هعفد نكمي ىذلا بيرقلا ىجيتارتسالا ىطايتحالا ناكم چ

 لزعنملا عيمجتلا دومص ةجرد لإ لوصولا نكمي اهليلحتو ىحاونلا هذه ةساردب

 الإو دومصلا ةجرد ىلع ىغطت تارابتعا يأ دجوت ال هنأ رابتعالا يف عضن نأ بجيو

 . كلذ ىلع لثم ريخ ديعس روب يف ثدح ام انلو دسألا مف يف ةيهش ةبجوب ىقلن اننإف

 ليقتسملا ىلع ةرظن -۰

 ئراقلل نكميربوتكأ / ناضمر برح يف خيراوصلا طئاح لجس تحضوأ نأ دعب

 نم لاتقلا ءدب نم تاعاس لالخ نكمت خيراوصلا طئاح نأ يف عيرس عابطناب جرخي نأ

 - ع۷۰ -



 حالسلا اذه دييحت نم ةيناث نككمت مايأ ةعبرأ ةدمل ىضم لاتق دعب مث «هنازتا ودعلا داقفإ

 ثودح ىلإ ىدأ ام حالسلا اذهب ةميسج رئاسج لازنإ ىلإ ةفاضإلاب ةكرعملا هجارخإو

 نکع امل رطاقت يذلا ىكيرمألا معدلا الول يذلا رایبغالا كلذ هیف يونعمو يدام رایبنا

 .ىرخأ ةرم لاتقلا يف هطاشن ديعتسي نأ نم حالسلا اذم

 عافدلا شیج ىلإ ةبسنلاب ةر رادصلا ز 6 رم لتحي ٍليئا رسإلا ىوجلا حالسلا ناك دقل

 ةبرضلاو ةفطاخلا برخا يف اهتديقع ليئارسإ تعضو حالسلا اذه ىلعف يليئارسإلا

 - ةديقعلا كلت ةحص - 1۷ وينوي - ةتسلا مايألا برح اه تتبثأ دقلو «ةيئاقولا

 ماتهالا لك حالسلا اذه ىلوت اهلعج ام - كلذ امل دكؤتل فازنتسالا كراعم تءاجو

 م 5 وتكأ / ناضم ر برح تءاجو «ينفلاو يونعملاو يداملا دهخاو

 كلذ ىف يلوطلا ديلا خيراوصلا طئاخ ناكو رهقي ال ىذلا حالسلاو ةليوطلا

 حالسلاب تقخ يتلا ةميسجلا رئاسخلاو ةقحاسلا ةميزهلاو - رهابلا حاجنلا اذه ءازاو

 رکفت هبرغو هق رش هلك ماعلا ءاحنآ فلتخ يف ةيركسعلا رثاودلا تأدب ليئارسإلا ىوجلا

 يف اهعيمج تجرخو لبقتسلا يف ىوجلا عافدلا هیدژی نأ نکمی یذلا رودلا ىدم يف

 ةيأ يف ىوجلا عافدلا رود ةيمهأ دكؤت ةحضاو ةقيقح ىلإ تامولعم نم اه رسیت ام ءوض
 ةيداعم ةيوج تاوق ةيال يدصتلا ىلع رداق یوج عافد دوجو ةيمهأ ىلإو ةلبقم برح

 .نکمآ نأ اهرحد وأ اس ةميزه لازناو

 دض ةياق و ریفوت ناكمإ يف نيريث مثکلا مامأ لامالا رب بوتكأ / ناضمر برح تيحأ دقل

 برح یتحف - ربكأ ةيلعا افو لقأ ةفلکتب ةلبقم برح ةيأ يف ةيداعلا ةيوجلا تایجما

 یوخا اهعافد يف دمتعت یرمکلا لودلا انينثتسا اذإ لودلا مظعم تناك ربوتكأ / ناضمر

 ةزهجأب لمعت یتلا ةفيفخلا تارناطلل ةداضلا ةيعفدلا عاونآ ضعبو تالتاقلا ىلع

 ةيعفدلا موقت نأ ىلع ةرئاطلا دض ةرثاطلا أدبم ءاروایرج كلذو اجودب وأ رادارلا

 حبصأو داقتعالا اذه عبن دقل ةيويحلا ضارغألل ةرشابلا ةياقولاب تارثاطلل ةداضلا

 : يالل ادئاس اًركف

 ةيناثلا ةيلاعلا برخا يف تمدختسا يتلا تارئاطلل ةداضملا ةيعفدلا یودج مدع -

 يتلاو ءاينالأ ىلإ ءافلحلا ههج و يذل! يجيتارتسالا فصقلا تایلمع فاقيإ يف

 - مالا -



 وأ ةدحاو ةنيدم دض هجوت ةرئاط / ةعلط ۱۰۰۰ نم برقي ام اهيف مدختسي ناك

 . لئالق تاعاس يف لماك بارخ ىلإ اهليحتف ةقطنم

 ىلإ ىدأ ام ةرئاطلا ءازجأ لك لمش يذلاو تارثاطلا ةعانص يف عيرسلا روطتلا -

 .نارينلا نم تاللفإلاو ةروانملا ىلع اتردغو اهتلومحو تارئاطلا ةع رس ةدايز

 عارص يأ نأ ةادؤم اًيجيتارتسا اًركف دجوأ ةينيجورديملاو ةيرذلا ةحلسألا روهظ -

 وأ ةيرذلا ةحلسألاب ةلماش ةيوج ةبرضب ريصق تقو ىف هژابن| نكمي حلسم
 ةرابجإل هتايونعم ىلع ريثأتلاو ودعلا تاردقو تاناكمإ ريمدت ضرغب اهنودب

 .:میلستلا لب

 ةدايسلا زارحإ اهنكمي ةيكيتكتلا ةيوجا ةوقلا نأب ىداني رخآ يركسع ركف روهظ -

 مامتإ ةيربلا تاوقلل نكمي ةدايسلا هذه لظ يف هنأو ةكرعملا ضرأ ىلع ةيوجلا

 لوقلا ىلإ اولصو ىتح ةتاناكمإ يف ركفلا اذه وقنتعم ىدامت دقلو .حاجنب اهتايلمع

 ذيفنتلا عضوم ناك ركفلا اذه نأ ولو - برحلا ىهنت نأ اهنكمي ةيوجلا ةوقلا نأب

 عافد ريفوت نكمأ ذإ ءاّمامت ميهافملا هذه تريغتو ربوتكأ / ناضمر برح تءاجو

 تارئاطلا يف ةميسج رئاسخو ىوجلا عافدلا بناج نم اذه لقأ ةفلكتو لاعف ىوج

 يه ام برح ةيأ نأ عقاولاو .اخیلستو اًبولسأ هريوطتل ىوجلا عافدلا يف ةديدج قافآ

 برح ةيأو ةمدختسملا ةيكيتكتلا بيلاسألاو ةحلسألا هيف ربتخت ريبك رابتخا لمع الا

 روطتلا ةنس هذهو ءاهتقباس اهيلع تراس يتلا ةريتولا سفن ىلع ریست نأ نکمی ال

 صتخي ايف ءاوس ةديدج تايرظنو سسأ برح لك نم قثبنت كلذ ىلعو ءاقترالاو

 بلغتلا ىلإ اًعيمح فدع اهعابتا بجي ىتلا «ةيكيتكتلا بيلاسألا وأ ةمدختسملا ةحلسألاب

 ةينأتملا ةيليلحتلا ةساردلابو :ةقباسلا برحلا يف تناك ىتلا بويعلا وأ صئاقنلا ىلع

 لوصوللو يكيتكتلا مادختسالا بولسأ وأ تادعملا ريوطتل مزاللا ميلسلا ركفلا عبنب

 نم ريثك ركذ فلس دقو اًبولسأو اًحيلست ىوجلا عافدلا يف رظنتملا روطتلا لكش ىلإ
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 برحلا تلجنا دقلف .ربوتكأ / برح ين تناك يتلا ةحلسألل تايبلسلاو تايباجيإلا

 ناكمإ ىلإ هجتي ركفلا أدب انهو عيمجلا عقوت ام سكع تارئاطلا دض خيراوصلل حاجنب
 .لقأ ةفلكتب لاعف ىوج عافد قيقحت

 نأ بجي لبقتسملا يف ىوجلا عافدلا رصانع هيلع نوكت ىذلا رظتنملا لكشلا ةفرعلو
 ةينورتكلإلا برحلا لكشو لبقتسملا يف حالسك ةرئاطلا ةيلع نوكتس يذلا لكشلاب ملن
 تاسارد نم ىرجي امو ربوتكأ / ناضمر برح جئاتن لالخ نمو اهتمهم يف اهنواعت يتلا

eوأ لصو دق تارئاطلا عانص يف  
 :ىلإ هجتيس تارئاطلا ةعانص يف متي ريوطت يأ نأو ةمقل | ىلإ لوصولا نم اًمامت براق

 ا

 .ناريطلا

 نمز لوطأ ةكرعملا يف ءاقبلا وأ ةديعبلا ضارغألا ديدبت ىلإ لوصولل ىدملا ةدايز -

 .نکم
 ۲ ربكأ رامد لازنإل ةلومحلا ةدايز -

 ٠ ةهجوملا خيراوصلا نارين التل ةروانملا ىلع ة ردقتلا نيسحت -

 نيشنتلاو ةحالملا لئاسو نيسحت

 ةروانلا ىلع ةردقلاو ىدملاو ةعرسلا ريوطت وه ةيحانلا هذه يف ىوجلا عافدلا م امو

 اًريثأت ىوجلا عافدلا لاتق بولسأ ىلع رثؤت يتلا يه لماوعلا هذهف ةحالملا لئاسوو
 ريغتت ال ةتباث لظتس قئاقح كانه ناف جئاتن نم ريوطتلا هيلإ لصي دق ام مغرو اًرشابم
 : ىهو الأ لئاسولا ريغتب

 دنع اهزواجت تارئاطلل نكمي ال ةعرس كانه نإف تارئاطلا ةعرس تداز امهم -
 عم نابسانتي ةباصإلا ةقدو ةعرسلا نإ لوقلا نكميو اهضارغأ ةمجاهمب اهمايق
 . .اًيسكع اًبسانت هضعب

 ةردق نيتردق ىلع فقوتي ةروانلا مامتإ ىلع رايطلا ةيناكمإ نإف ةعرسلا تداز اهم -

 نأ يأ اهلمحت نكمي يتلا ةيبذاجلا ةلجع هلمحت ىلع رايطلا ةردقو ةرئاطلا لكيه
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 ةردق رانا ناف یوق لكم ةعانص نکا ناف اهیدعت کمی ال فوق كلام

 .اهادعتی نأ نکمی ال رشبک

 قئاوعب ریثأتلا نود ادج ةضفخنلا تاج ا مامتإ نكميس ةحالملا لئاسو نيسحت نإ -

 . ةئيسلا ةيؤرلا فورظ ىف وأ اليل اهمامتإ رسييس امك ضرالا

 تارئاط ىدمءوض يف ةيويحلا فادهألا لك نع ةياقو ريفوت مزلتست ىدملا ةدايز نإ -

 . ةيويحلا فادهألا نيب ةيبسنلا ةيمهألاو ودعلا

 ىوتسم عفتراو تارئاطلا ىف نيشنتلا ةزهجأ ىلع عيونتو نيسحت نم لخدأ ايهم هنإ -

 . رايطلا ةيلوئسم نم هفصقو ضرغلا زيت رمتسيسف نيرايطلا بيردت

 انل نكمي جئاتن نم ربوتكأ / ناضمر برح هنع تلجنا ام ءوض ىفو قبس ام ءوض يف
 ىوجلا عافدلا ةحلسأ ىف رظتنملا روطتلا روصت

 راذنإلاو رادارلا

 . ةقدلا ةدايز عم مك ۵۰۰ ىلإ لصتل فادهألا فشك ةفاسم ةدايز -

 .لخادتلا ةمواقم ىلع ةيلاعلا ةردقلا اهيدل ةزهجأ مادختسا -

 . لخادتلا ةمواقمل ةزهجألا نم ةددعتم تايعون ىلإ ةجاحلا رارمتسا -

 رادار ةزهجأب ضرألا ةعيبط اهببست يتلاو فشكلا ماظن يف ةدوجولا تارغثلا لفق-

 دودحلا قطانم يف ةصاخو اًدج ةضنخنلا فادهألا فشكب ةيانعلا رارمتسا -

 . لحاوسلاو

 اًبولسأ (يرصبلا رادارلا) رظنلاب ةيوجا ةبقارلا ىلع مزاللا ريوطتلا لاخدإ -

 ۱ . اخیلستو

 نم دیدعلا ریفوتل یوحبا راذنالا تارثاط مادختسا وه هاجتالا نوكي نأ بجي-

 . تاقفنلا نم رشکلاو ةزهجألا
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 ضفخنم عافترا ىلع ريطت يتلا تارئاطلا فاشتكا ةلكشم ىلع بلغتلا ىلإ ةفاضإلاب

 .اذج

 تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا

 نع عافدلا يف تاشاشرلاو ةفيفخلا تارثئاطلل ةداضلا ةيعفدملا ىلع داتعالا -

 *اهنم ريساوملا ةددعتم لضفيو ةيويخا ضارغألا

 ناريطلا ةردقو ءاهادم ءوض يف ةبساح ةزهجأو رادار ةزهجأب اهديوزت يف رظنلا -

 .اليل لمعلا ىلع ىداعملا

 .همدع نم خيراوصلاب ضرغلا نع يوخا عافدلا رصانع لماکت ىلإ ةفاضإلاب

 وج- ضرآ ةهجوملا خيراوصلا

 البقتسم ىوجلا عافدلل ماظن يف اًريبك اًرود وج -ضرأ ةهجولا خيراوصلا ىدؤتس
 : ىلإ روطتلا كلذ هجتي ام اًبلاغو ةيانع لكب روطتلا دي اهقحالتس كلذل اعبتو

 ىدملا ةريصق خيراوصلا

 . ةددعتم ىرخأب اهلالحإو ةيدرفلا خيراوصلا نع ءانغتسالا -

 . مك ٤ ىلإ تارئاطلل اهريمدت ةفاسم ةدايز -

 . ةيواز ةيأ ىلعو هاجتا يأ ىلعو هاجتا يأ نم اهكابتشا ةرورض -

 .رزيللا - ءارمخا نود ةعشأ هيجوتلا ةفلتخم تايعون مادختسا -

 یدلا ةطسوتم خيراوصلا

 صرف قلخ ىلإ كلذ ىدؤيسو مک ۰-۷۰ ىلإ تارئاطلل اهريمدت ء اسمل ةدايز -

 ددع للقي ام ةرم نم رثكأ كابتشالا ناكمإ اذك ةروانلا فادهألا عم لضفأ كابتشا
 .ام ضرغ نع عافدلل ةبولطملا تادحولا

 ةلكشم ىلع بلغتلل ةفلتخ ةيددرت تاقاطن ىلع لمعت ةفلتخم تايعون دجاوت -

 . دمخا ةحلسأو لخادتلا
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 ةيبذاج ةلجع ۲۰-۲6 ىتح ةروانلاب مايقلا ىلع رداق طسوتم خوراص ىلإ ةجاحلا -

 . ةروانلا تارئاطلا عم ةبولطملا ةروانملا ذيفنت هنكميل 7

 تاوقلا عم لمعلل ةكرحلا فیفخ اًيبسن طسوتم ىدم ىذ خوراص دجاوت ةرورض -

 . مک ۱۵- ۱۲ نيب هادم حوارتي

 تالتاقلا

 . اذیج اخیلست ةحلسمو ةروانلا ىلع ةردق اه مجحل ا ةريغص ةلتاقم ىلإ ةجاحلا -

 . ةيوجلا تایلمعلا ةراداو تالتاقملا هیجوت يف ةيل لا هیجوتلا ةمظنأ مادختسا -

 ةيطخت وأ نکم نمز لوطأ وجل ا يف ءاقبلا اهنکمی ىتح اًيبسن ريبك یدم اه رسيتي نأ -

 . ضارغألا نم ددع ربكأ

 ةرطيسلاو ةدايقلا

 يلاخا يوديلا ماظنلا هراوجب لمعي نأ ىلع يلآلا ةرطيسلاو ةدايقلا ماظن مادختسا -

 .لوألا ماظنلا يف لطعت نم ثدحي ام ىفالتل كلذو
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 عيب دقانم
0% 

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 منادلا ضرعملا ةبنكم
 قالوب ةلمر - لينلا شينروك ۶

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ىنيم

 ةرهاقلا

۳2۱۳۱/۹۰۰ 

 ۱۹6 یلخاد ۲۹۷۷۹۲۲۸ :ت

 تا

 ىلودلا باتکلا زكرم ةبنكم
 ةرهاقلا - ويلوي ۲۱ ش ۰

 ۲۵۱۷/۸۷/۵6۸ : ت

 ويلوي ۲۲ ةبنكم
 ةرهاقلا -ويلوي ۲۱ ش ٩

 ۲۵۷۸۸۳۱ : ت

 ةرهاقلا - فیرش شالك

 ۲۳۹۳۹۲۱۱۲ : ت

 یبارع ةبتكم
 ةرهاقلا - ةيقيقوتلا - یبارع نادیم ٩

 ۲۵۷۰۰۷۵ : ت

 نیسحلا ةبتکم
 ةرهاقلا - نیسحلا - رضخألا بابلا ۲ لخدم

 ۲۵۹۱۳4۲۷ : ت

 نایدتبلا ةبتکم
 بئيز ةديسلا - نایدتبلا ش۳

 ةرهاقلا - لالهلا راد ماما

 ویام ۱۵ هبنکم

 زاهجلا ینبم فلخ ناولح - ویام ۱۵ ةنيدم

 ةزيجلا ةبتکم
 ةزيجلا - ةزيجلا نادیم - دارم ش ١

 ۳۵۷۲۱۳۱۱ : ت

 ةرهاقلا ةعماج ةبنكم

 یعماجلا مرحلاب - مالعإلا ةيلك فلخ
 ةزيجلا - ةعماجلاب

 سییودار ةبتکم
 ةريجلا - ةحاسملا ةطحم - مرهلا ش

 سییودار امنیس ینبم

 نونملا ةيميداكآ ةبتکم
 عراش نم ىناغفألا نیدلا لامج ش

 مرهلا - ةحاسلا ةطحم

 ةزيجلا - نونفلا ةيميداكا ىنبم



 ةيردنكسإلا ةبتكم
 ٩ ةيردنكسإلا - لولغز دعس ش ٠

 ت : ۰۳/۸۲۲۹۲۵

 ةيليعامسإلا ةبتکم
 ١ ةرامع - ةسماخلا ةلحرلا - كيلمتلا

 ةيليعامسا۱- ( أ ) لخدم

 ۰16/۳۲۱۰۷۸۰: ت

 سیوسلا ةانق ةعماج ةبتكم

 - ةعارزلا ةيلكب - یرادالا قحللا یتبم

 ةيليعامسالا - ةديدجلا ةعماجلا

 داوفروب ةبتکم
 ةعماجلا لخدم راوجب
 ديعسروب - ۱: ۱۱ ش ةيصان

 ناوسأ ةبتکم
 ناوسا - یحایسلا قوسلا

 ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ : ت

 طويسأ ةبتكم
 طويسأ - ةيروهمجلا ش ۰

 ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ : ت

 اينملا ةبتكم
 اینلا - بيصخ نب ش ۲

 ۰۸۱/۲۳۹۸۵ ۰: ت

 (ةعماجلا عرف) اينملا ةبتکم
 اینلا - اينملا ةعماج- بادآلا ةيلك یتیم

 1 1 هبتک

 اطنط - زیما امنیس ةرامع - ةعاسلا نادیم

 ۰4۰/۳۳۳۲۵۹6 : ت

 یربکلا ةلحملا هبتکم

 دیدحلا ةكسلا ةطحم نادیم

 ةلحلا - اقباس بئارضلا ةرامع

 روهنمد ةبتکم
 روهنمد - یلذاشلا مالسلادبع ش

 عییزوت - یموکحلا عمجلا ديرب بتکم

 ةدیدجلا روهتمد

 ةروصنم ا ةبتكم

 ةروصنملا - ةديدجلا ةكسلا ش ه

 ۰۵۰/۲۲۹۷۱۹ : ت

 فونم ةبتكم

 ةينورتکلالا ةسدنهلا ةيلك ینبم
 فونم ةعماج

 ةيقرشلا ةظفاحمب ةئيهلا لیکوت
 مالعالاو ةفاحصلل ةمالس تعلط ةبتكم

 قیزاقزلا - ریرحتلا ناديم

 ۰۱۰۳۷۱۵۳۳۷۳۳۲ - ۰6۵۵۲۳۹۲۷۱۰ : ت



 ءالسكوو تابتكم

 ةيبرعلا لودلاب عيبلا

 نانبل
 باتکلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةبتكم - ١

 -ةحودلا ةيانب - ةبطيصملا ايانديص عراش
 ٩11/۱/۷۰۲۱۲۳ :ت - توريب

 نانبل - توريب ۱۱ - ٩۱۱۳ : ب .ص

 باتکلل ةماعلا ةيرصلا ةئيهلا هبتکم - ۲

 عراش - ديدجلا عرضلا - توریب
 - توریب سار - ءارمحلا - ینادیصتلا

 ایبرام رتنس ةيانب

 ۱۱۳/۵۷۵۲ : ب .ص

 ۰۰۹۱/۱/۹۵۹۱۵۰ :سکاق

 ایروس
 - عیزوتلاور شتلاو ةفاقثلل یدلاراد

 - دادح هیجرک عراش - قشمد - ایروس

 ۷۳۹۰ :ب .ص - رایا ۲۹ عراش نم عرضتلا

 ةيروسلا ةييرعلا ةيروهمجلا -

 سسنون
 -رضص رهاطلا عراش ؛ .ةشيدحلا ةبتکلا

 . ةيسنوتلا ةيروهمجلا - ةسوس ۰

 ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا
 ضايرلا -ناكيبعلاةسسؤم -۱

 عطاقت - ۱۱۵۹۵ زمر (1۲۸۰۷ :ب .ص)

 - ةيورعلا قیرط عم دهن كلملا قیرط
 1۱1۰۰۱۸ - 1444۲4 :فتاه

 تاعوبطملل ةفرعملازوتك هکر ش - ۲

 - ةيفرشلا - ةدج - ةيباتكلا تاودالاو

 ؛ ةدج ۳۰۷۲ :ب .ص - نیتسلا عراش

 - 1۵۷۰۷۲۲ :بهصت سکس : ت

۱ -. ۰.۱۶۲۲۲ - ۰16۵۷۰۱۲۸ 

 - عییزوتلاو رشنلل دشرلا ةبتكم -۳

 - ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلملا - ضايرلا
 :ت - ۱۱2۹۶ :ضایرلا ۱۷۵۲۲ :ب .ص

۳۱۱۸۷ 

2۱+ 

 نمحرلا دبع هسسسوسد - ٤

 - فوجلا - ةيريخلا ىريدسلا

 فوجلا راد - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 :فتاه - فولجلا 19۸ :ب .ص مولعلد

 ۰۰۹1121۲۷۷۸۰ :سکاق ۰ "+ ۰

 نامع - ندرألا

 عیزوتلاو رشتلل قورشلا راد -۱
 ۶51۱۸۱۹۱ - 1۱۸۱۹۰ :ت

 ۰۰۹1۲۹2۱۱۰۰۲5 :سکاق

 عیزوتلاورشنلل ةيملعلا یروزایلا راد - ۲
 نیسح كلملا عراش - دلبلا طسو - نامع

 + ٩۲۹۶۱۲۱۲۱ ت

 + 457545114186 :سکافلت
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