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 ةماع ةمدقم

 ؟ةفاقثلا عم لماعتن فيك

 نأ هفيرعت ىلع رّدقملا نم ودبي كلذ عمو ء«مادختسالا عئاش ةفاقثلا موهفم

 قيصل لكشب هروهظ طبترا لاوحألا ةفاك ي نكل .ديدحتلا نع اديعب لظي
 امه :نايكيرمأ ايجولوبورتنأ املاع ماق 1952 ماع يفف .ناسنإلا مولع روطت عم

 نمض «010ع 1! ا!نعاطمطم نوكولك ديالكو 4156و 120656: ربيرك درفملأ

 - ةفاقثلا موهفم فيرعتل ةفلتخم تالواحم عمجي باتك عبطب ءيحيضوت دهج

 مل .164 نم لقي الام اهنم ادجو :ةيعامتجالا مولعلا # -ةبيرقلا ميهافملا وأ

 ةفيظولاو ىوتحملا لالخ نم) هجاوملا فيرعتلا ةعيبطب طقف اطبترم اهعونت نكي
 اعبتو ء:ةملكلل ام دح ىلإ ةعساولا تامادختسالاب اضيأ امنإ :.«صئاصخلاو

 ةفسلف نم ثوروملا «لوألا «لقآلا ىلع ناثثا اهنم دجوي «نوكولكو ربيركل
 يذلا مدقلا ذنم مكارتملا يبدألا ثرإلا ىلع "ةفاقث' ةيمست قلطي ءراونألا

 ةيجولويورتنأ رثكأ «يناثلا .اهتراضح هيلع تسسأ اهنأ ةيبرغلا ممألا دكؤت

 نوضلاو تادقتعلاو فراعلا لمجم ىلع ةفاقث ريبعت قلطيو ء0صاخ لكشب
 ناسنإلا اهبستكا يتلا تاداعلاو تاردقلا ةفاكو فارع لاو نيناوقلاو ميقلاو

 ؛عنام عماج هنأ ىلع هيلإ رظني يذلا «فيرعتلل اعبت عمتجم ا ف اوضع هتفصب
 .1871 ماع روليات دراودإ همدق يذلاو



 يص هوصخم ار يوكلا نيب

 ربع قفتا امفيك نيشياعتم ةفاقثلا ةملكل ناينعملا ناذه رمتسا

 ملع عورشم لكْشَت نأ ذنمو :19نرقلا ةيادب 4# نكل .ةيمويلا انتامادختسا

 مهف يهو :طوغضلا تاذ عورشملا اذه ءبع اولمحت نيذلا ضرعت ؛ناسنإلا

 اناكم ةفاقثلا موهفم لتحي انهو .دحاو نآ © هعونتو يرشبلا سنجلا ٍةدحو

 يسايسلا وأ . حورلا"ل ينيدلا موهفملا يملعلا لقحلا جراخ ادعبتسم « اديازتم

 ةيعامتجالا مولعلا ةكرح تعاطتسا اذهب ."قرملا"ل يعيبطلا وأ نةمألا"ل

 ةفاقثلا موهفم #4 مدقتلا ةكرح يراجت نأ ءاهتالاجم نمض .ةيناسنإلاو

 .ريسفتلا # ةصاخلا هقئارط كلتمي لقتسم نايكو ةفرعم عوضومك

 راكفألا ضعب ءادج نرم هنأ نم مغرلا ىلع «ةفاقثلا موهفم نمضتي
 وه ام لكف .ةعيبطلا عم ضراعتت ةفاقثلا نأ يه ىلوألا .ةيساسألا ةقبسملا

 ةحيصفلا ةفللا لثم :هدقتفت ىرخألا تانئاكلا نأ ودبي ناسنإلا 4 تاقث

 ؛ناسنالل ةيصوصخ تاءافكلا هذه تلكش ام اذإ .مهفلاو ةيزمرلا ةردقلاو

 ىرخأ قرطل اعبت لقتنت اهنأل اضيأ لب :؛ناويحلا نع بيفغت اهنأل طقف سيل كلذف

 يه يتلا ءايشألا لك يأ ؛ةاكاحملاو ةفللاو ملعتلا قيرط نع :ةثارولا ريغ

 ةرفيشلاو ةيجولويبلا ةثارولا هيلع يه امم ةيسوكعو ةيلدبتو ةشاشه رثكأ

 .ةينيجلا
 مم هم

 قرعلا دض ةفاقثلا

 ةفصض.ىذ اه بانك نوع مئاشلا نم ناك نينسلا تارشع ذنُم

 ةسمفح ناككاابا ةاموفتحل عفااهيلي ىلا ديئاقتو مئابط ةفيبصم »:طارغوتا
 لوح ثحب" بتكن نآلا امأ .اهلمكأب ةراق وأ ام لب بعش وأ ةينثإ وأ ةرمز
 هتنورم نم مغرلا ىلعو .افيفط اعيونت هنوك نع ديزي ام اذه و ...لا ةفاقث

 قع ."نيلاعتلا" و[ 'عانبطلا "ليغ ىرخأ تالالو لمعلا محي ةفاقتلا ةوهفم نإ
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 رم ىلع هاوتحم عونتي ركفلل عوضومك طقف سيل موهفملا َدَيسَت ايجولوبورتنألا
 ةعزنلا دض مث ؛ةيقرعلا تايرظنلا دض ءدبلا # :ةيدقن ةادأك امنإو «نمزلا

 ٌّلَك) ةيعيمجت ةغيصب ةفاقثلا فيرعت 1871 ماع روليات حرط امدنع .ةيروطتلا

 لكو ديلاقتلاو نيناوقلاو قالخألاو نونفلاو تادقتعلاو فراعم ا نمضتي دقعم
 نإف ؛عمتجم ا ذ وضع هتفصب ناسنإلا لبق نم ةبستكلمل ا تاداعلا وا تاردقلا
 2 ةعئاشلا ةرظنلا كلت ضفر كلذب ."ةبستكملا" تناك ةمابلا ةملكلا

 ةيشحولا بوعشلا "فارعأو عابط"' جرختست تناك يتلا ؛ةيقرعلا تافيصوتلا

 هنأ ضرتفملا مهغامد ةينب نم وأ مهيلع خانملا ريثأت نمو يقيزيفلا مهبيكرت نم

 دنع قمعب سرفنملا نكل ضماغلا ؛ُمزالتلا ثدحأ دقل ةلصحملاب .ةطاسب رثكأ

 ىرخأ ةهج نمو .'عابطلا"و "قرعلا" نيب ام ةعيطق ؛ "نييقيزيفلا" نييجولوبورتنألا

 ملاعلا ميسقت يغلي ؛ةظحالملا عيضوم بوعشلا لكل ام 'ةفاقث' وزع درجم ناك

 عضو دقل «ةطاسيب .ىرخأ ةهج نم "ةيعيبط"و ةهج نم "ةرضحتم" بوعش ىلإ
 .ةيرشبلا لكل ةكرتشم ةمهاسمك ةفاقثلا لوانتت ايجولويورتنأ ةدمعأ روليات

 نيلئاقلا نم ؛:هدهع ل نيريثك رارغ ىلع ؛روليات ناك كلذ عمو

 خيرات اياقبل [اغولاتاك] افّنصم هل ةبسنلاب تافاقثلا عونت ناك :ةيروطتلاب

 2 نذإ 'تاراضحلا" لك نكت مل .ةثيدحلا ةراضحلا ىلإ دوقي روطتلا نم ليوط

 يول تريورو [1.60715 7101832 ناغروم سيول ؛هيرصاعمل ةبسنلاب :روطلا تاذ
 مل ."نيرضحتملاو 'ةرباربلاو "نييئادبلا" تاراضح كانه تناك ؛ 80061 آه16

 زواجتي «ليوط قيرط ميسقتلا اذبل ناكو :خيراتلا مامأ ةيواستم نذإ نكت
 ىتح ءاقبلاب "يئادبلا عمتجملا' موهفم يظح دقف :هنسسأ يتلا ةيلمأتلا تايرظنلا

 .ينوكلا مدقتلا ةيمانيد ريغ رخآ ناكم  هنزاوت ةفاقثلا موهفم دجو نأ دعب

 ساوب زنارف 1896 ماع ضقنا امنيح ةفاقثلل روصتلا اذه ةيمهأ تززعت دقو

 تاهجوتلا ىلع ؛ةيدنهوكيرمألا تاممتجملاب صصختملا ؛ 780353 895

 ملس ىلع تافاقثلا عضو فسعتلا نم هل ادب .ةيروطتلاب نيلئاقلل ةيتانراقملا

11 



 يصوصخ او يوكلا نيب

 لك ىلإ رظنلا بجي ناك هل ةبسنلاب .ضعبلا اهضعبي اهتنراقمو لب ءةراضحلل

 الإ نوكتت نأ هتفاقثل نكمي ال يلاتلابو ءتحبلا هريصم نمض «هتاذل عمتجم

 ةيراقم :ةماع ةيرظن لك هاجت رذحلا «ساوب سّسأ كلذ عمو .هتيصوصخ نم
 بتكن امك وأ ؛:ةيرشب ةعامج ةيأ ةيصوصخ لكشت تناك ول امك ةفاقثلل

 ىلإ رشابم لكشب «تعرفت ةيقيريبمألا ةرظنلا هذه نعو .اهّتيوه :مايألا هذه
 ةيكيرمألا 'ةيفاقثلا ةعزنلا' :تافاقثلا ةساردل يدصتلل ناتقيرط ءام دح

 .ةيناطيربلا "ةيفيظولا ةعزنلا"و

 !ةفاقثلا ملع ,ناسنإلا ملع

 يذلا تقولا تاذ ل ؛«لعفلابو .نآلا ىتح قلغُي مل لدج 1871 ماع 4 أدب

 «ماع لكشب ةيرشبلا ةفاقثلل ؛ ايفنكم نكل ءاعساو افيرعت روليات هيف حرط

 حضوأ : 10 1065011007106 © 6 ةاسنإلا دعب ناك نيوراد لراش عبط

 ةفوفتم ةيلمأت تاردق نم ديفتسي نأ عاطتسا عونك ناسنإلا نأ ديكأتلاب هيف

 هذه رابتعا نكمي .ةياهنلا 4و :حضاو لكشب تاناويحلا تاردف ىلع

 2 تباسنا يتلا «ةطسبملا ةجحلا تحاتأ .يعيبطلا ءاقتنالا دوهجل ةرش ةءافكلا

 ةعزنلا دض تافسلفل اناكم .'قارعألا عارص" وأ "تاقبطلا عارص" بلاق

 كشلا نم لالظب تقلأو «ناسنإلا مولع عم ركذت ةقالع ابل سيل «ةيناسنإلا

 يسنإلا سنج نيب ةيرارمتسالا زفل نكل ."ةيعامتجالا ةينيورادلا" ىمسي ام ىلع
 يرشبلا نئاكلل يجولويبلا بيكرتلا نيب «ةيحلا تانئاكلا ةيقبو 0

 هذه ايئاقلت عضولا اذه قفارتي .احوتفم كلذ عم يقب .ةقوفتملا ةيلقعلا هفئاظوو

 .يرشبلا كولسلا لاكشأل ةيفاقثلا تابراقملا عم فاك لكشبو مايألا

 اذه ؟يعيبطلا ءاقتنالا نع ةمجان نيدلاو بحلاو ةطلسلاو قالخألا له

 نأ بعصلا نم :(28ص) ابلاقم 4 وييغ كينيمود هصحفتتس يذلا لاؤسلا
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 ةعيبطلا نيب كاكتحالا نم ةرذح ةطقن بيصي هنإ .لابم ريغ عمتسملا كرتي

 ةيناويحلا" نيب «يضاملا نرقلا 2 بتكُي نأ نكمي ناك امك وأ ؛ةفاقثلاو
 هب تعرش يذلا دهجلا نم هب سأب ال امسق نأ ريغ ."ةيناسنإلا"و "ةهنسص 16

 عفدل ةلواحمك فصوي نأ نكمي «راونألا رصع ثاريم 4 «ناسنإلا مولع

 تربتعا «نذإ اهمظعم يو .نكمم دح دعبأ ىلإ ناسنإلا © ةعيبطلا دودح
 دعي مل ةيفاقث تاردق نم ناسنإلا همكار ام نأ ةطاسبب ةيعامتجالا مولعلا

 تدهش 20نرقلا ةيادب ذنم .ةيعيبطلا عاونألل يتلا اهتاذ نيناوقلل عوضخ درجم

 ديكأت ءايجولوبورتنألا كي امك امامت ايجولوكيسلا ع راكفألا ةكرح
 ةريبك ةيرحب عتمتت ناسنإلل ةيعامتجالاو ةيزمرلا تاردقلا نإ ةلئاقلا ةركفلا

 سفنلا ملع اهلقني يتلا ؛:ةركفلا نإ .هطيحمو هتيوضع طوغض لايح

 :ةيلاخ نوكت داكت ةيواح وه ريفصلا ناسنإلا غامد نإ ةلئاقلاو ءيكولسلا
 يرشبلا نئاكلا لكشت  يلاقثلا لقنلا ىلع ةردقلل ربكأ ةيمهأ تطعأ دق

 ةيفاقثلا تاجتنملا ثودحبو عونتب مهعانتقا مغرو مهنأ ريغ .يعامتجالاو

 نوعلولا نوصصختملا نكمتي مل «ساوب يجولوبورتنألا لاح وه امك .ةيرشبلا
 نم ةيرشب تاعمتجم كانه نكت مل اذإ :تارارفإلا ضعب بنجت نم تانراقملاب

 اهيتأي نيأ نم ءسوقط نودو ةينيد تادقتعم نودو يسنجلا كولسلل ريباعم نود
 لكشب ةيرشب ٍةكلَم وأ ام ٍةجاح نم مأ ةعيبطلا نم ؟كرتشملا ثاريملا اذه

 6؟صاخ

 ةيسفن تاجاحل ٌتاباجتسا يه تافاقثلا نإ لئاقلاو يفيظولا ٌُباوجلا

 لوألا :نيلصفنم نيهاجتال تاينيسمخلا دقع لالخ ناكملا أيه ءةيداصتقاو

 بابسألا ةساردل تفتلي يناثلاو ءتاجاحلا هذبل يزمرلا لصألا ىلع بحني

 ايجولويبويسوسلا ءصوصخلا هجو ىلع اثيدحو ؛كلامثلا ةكيبلا ملع نإ

 ىلإ ناتقيقد ناتلواحم :(لوألا ثحبلا) وييغ تنيب امك «يروطتلا سفنلا ملعو
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 طوغضلا ملاع 4 ةيرشبلا [ايجولومسوكلا] تاينوكلا عضو ةداعإل ءام دح

 ...خلإ «باصعألا ملع رطأ .هضرع لاكشأب ينيورادلا ءاقتنالا :ةيعيبطلا

 اددع ةيفاك جئاتن ةديدجلا تاصصختلا هذه حيتت ال ؛ديدج راعشإ ىنحو

 امف ؛قيمع لكشب ناسنإلا دنع ةعيبطلاو ةفاقثلا دودح ليدبت لجأ نم ةقدو
 يقطنم لكشب ةظحللا هذه ىتح ةمدختسملا) تافاقثلا عونت مهف لجأ نم كلاب

 تابستكملا ةلءاسم ىلإ امبر يضفت ةلئسأ حرطت اهنكل .(هنم ليلقتلل

 .20نرقلا ايجولوبورتنأل ةيكيسالكلا

 هتازاجنإل «يناسنإلا نئاكلل ياقثلا نوكتلاب ريكفتلا نوكي فيك
 ؟كلذل دودحلا مدقت ةعيبطل نرتقملا دوجولا ضارتفا نود نم ؛هتاسسؤمو

 20نرقلا #4 ةفاقثلا تايرظن تنبت «قرعلا تاطوغض نم تصلخت ام درجمب

 ىوس تسيل ةفاقثلا نأ ىري يذلا «ديورف دنومجيس اهنع رَّبع يتلا رظنلا ةهجو

 هلالخ نمو « ةيناويحلا اهفورظ قوف ةيرشبلا ةايحلا ْتَمَس هلالخ نم ام لك
 هلكشتو ةزيرغفلا هدوقت يذلا ناويحلا نذإ كانه .'مئاهبلا ةايح نع زيامتت

 دمتعيو دصاقملا هدوقت يذلا ناسنإلا ىرخألا ةهجلا نم كانهو ؛ةهج نم ةثارولا

 رظح نم اءدب ءايجولوبورتنألا عطتست مل .ةغللا ةطساوب لقتني كاقث ثاريم ىلع
 2 ةينوك تامس دوجو ظحالت نأ الإ «ةينيدلا تادقتعملا ىتحو ىبرقلا حافس

 اذه ىلع 5تامسلا هذه ىمتنت نيقطنملا نيذه نم يأ ىلإف .ةيرشبلا تاعمتجملا

 سفنلا ٌملعو ٌةيرشبلا 52140ه:ه1وهذه تايلابلاو تاناويحلا ٌةظحالم مدقت لاؤسلا .
 .دودحلا طلخت اهنأ «لقألا ىلع «ودبت ةباجإ ّرصانع .مايألا هذه 4 يكاردإلا

 نأ ينعي اذهف :«ةفاقث كلتمت «يزنابماشلاك «تاناويحلا ضعب تناك اذإ هنأل

 ينعي اذهف ؛كلذك رمألا ناك اذإو .كلذل ايمازلإ اطرش تسيل ةحيصفلا ةغللا

 تادقتعملا # ىتح اهنع اريبعت دجن ءايلع ةيلقع ةايح ةفللا ةهج نم دجوي هنأ
 .(يياوب لاكساب لاقم عجار) اديقعت رثكأ ودبت يتلا ةيرشبلا
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 دقعم موهفمل ةطيسبلا تامادختسالا

 نأ ةملكلا لواحتو . اديازتم احاجن ةفاقثلا موهفم فرع دوقع ةعضب ذنم))

 « "ةيلقعلا' لثم ؛:قبس اميف ةرثكب ةمدختسم تناك ىرخ أر يباعت لحم لحت

 شوك زيند هتبتك ام اذه .((ايجولويديألا' ىتحو "ديلاقتلا"' « "ةينهذلا"

 مهفن نأ .ةفاقثلا موهفمل ةيعامتجالا تامادختسالا لوح ليوط لمعل ةمدقمك

 نم دكأت اضيأوه :هب ةقلعتملا اياضقلا ةراقإو ةفاقثلا موهفم تامادختسا

 يأ نادقفب ةددهم «ةددعتملا تامادختسالا ةرثكل .؛ودبت ةملكل رهابلا حاجنلا

 ول امك 'نيسدنهملا ةفاقث' نع مالكلا لعفلاب نكمملا نم له .ددحم ىنعم

 ؟"يحاوضلا ةفاقث' وأ "بوبلا ةفاقث' وأ ." ؟'”نولاولا ةفاقث" نع ملكتن انك

 عوتنلا لاكشأ لك نأب رارقإلا ايلاح نكمي :ةعقاو مكاه كلذ عمو

 ةيقيسوملا تاليضفتلا) ةيحطس رثكألا نم :ةيفاقثلا تافالتخالا ريباعتب رسفت

 (ةغللاو تايسنجلاو تانايدلا) ةيلومش رثكألا ىتحو (غارفلا تاقوأو بايثلاو

 عونتلا لاكشأ ةفاكو .(نوقاعملاو ةيسنجلا لويملا) ةئتراط ىرخأب ارورم

 ؟ةيوفل ةضوم درجم دوصقملا له ."تافاقث' جاتنإل ةحشرم ايعامتجا ةظحالملا

 نأ نكمي :ةقدلا مدع نم رادقم عم ةفاقثلا موهفمل عساولا راشتنالا اذه قفارتي

 2 امك) دارفألا تاليضفتو قاوذأو بيلاسأ ىلإ ةراشإلا وه دوصقملا نوكي

 ةيتايلاج تاريبعت ىلإ امك امامت :«("ةيسيلوبلا ةفاقثلا" ك وأ "ةيبعشلا ةفاقثلا"

 .('ةيسنجلا ةيلثملا ةفاقث" وأ 'ىحاوضلا ةفاقث' كي امك) ايعامتجا ةددحم

 سيلف «بلاغلا 4 ةيحطس تامادختسا وه دوصقملا نأ نم مغرلا ىلعو
 مولعلا قايس :اهتدالو دهش يذلا قايسنا نع لماكلاب اهلصف ناكمإلاب
 نيب ةرهاظلا تافالتخالا نأب مكحلا ىلإ ديازتم لكشب ةعوفدملا ةيعامتجالا

 ةملك "ةفاقثلا" تناك امير .ةيدام ريغ ةعيبط نم يه ةيرشبلا تاعمجتلا

 مجرتم .اكيجلب بونج # اينولاو اذ شيعي ؛ةيسنرفلا ملكتي يكيجلب بعش ال/ةلامدق ؟'7
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 لك ام فاقت در نامت اهو يضم سرج زا كتمالا يك بوضفالا اينكورم

 وأ ؛:ةيزمرلا اهتميق ببسب هّباجُت يتلا رهاوظلا نم ةعومجم ىلإ ةيولوأاك

 ةوكمو «لاقنالل اعونضوم :لكشم«لحفلا هجون قتاريباعا نس ةَعومجَم

 ةلاحلا هذه و .ةموميدلل ةلباق يهف انه نمو ءام دح ىلإ ةكسامتم ةعومجمل

 ايجولوبورتنألا) ةيلصألا هترؤب نم عئاشلا مادختسالا ريعتسي ءاصوصخ ةريخألا

 ةيرشب رمز نع ةرظن :ةنيعم "ملاعلا نع ةرظن" اند دمت :يلكج ب( ةفاقلا

 : لتضمن |يلاع ف و كوشت يحي ةفاشا [هتين جيف هيف افلا :تافورشلا نوكف

 .ةيفاقثلا تاقورفلا هذه ددصب عارص 4 لخدت نأل ةيلباقلا اهيدل يلاتلاب

 ثادحألا ناديم ىلإ الثم انرظن اذإ ؟موهفملا اذه حاجن رسفن فيك

 ايريسفت الماع حبصت نأل ليمت "ةفاقث كالتما" ةيثيح نأ ظحالن «ةيسايسلا

 «فرعي دعي مل ملاع ك «2ةقيقحلا 4و .ةرصاعملا تاعارصلا ليلحت 4 انميهم

 ؛(ةيلاربيللا لباقم ةيعويشلا) اماه ايجولويديأ اماسقنا «ةدودعم تاونس ذنم

 (ممألا -لودلا) يسايسلا دوجولا لاكشأ رارقتساو ةدحو دحأتت ثيح

 (ةينثإلا وأ ةينيدلا اضيأ وأ) ةيفاقثلا عفاودلا نإف «ممعم يرضح لوحت دكأتيو

 اذكمهو .ةيسايسلا تاعازنلاو ةيبرحلا تاعارصلا دهشم ةمدقم ىلإ تعفذ دق

 ليوماص اهعضو يتلا (457ص عجار) "تاراضحلا مادص“ ةحورطأ نإ

 ةثوروملا ءنهارلا ملاعلا 4 ةيفاقثلا تافالتخالا رارمتسا ىلإ دنتست نوتفنتنه

 برغلا نيب لبقتسملا 2 ةريبك تاهباجم نالعإ لجأ نم ديعب ضام نم

 شاقنلل ةلباق اهنأ نم مغرلا ىلعو .ةيمالسإلا وأ ةيسويشوفنوكلا ةراضحلاو

 نهار يسايس ثدحل ىدص نوكت نأل ليمت ةحورطألا هذه نأ ودبي ءادج

 ةيلبقلا رزاجملا ىتحو كالسوغويلا يموقلا -ينثإلا عارصلا نم اءدب ؛يواسأمو

 هيمسي ام قاطنل عباتلا ءطسوألا قرشلاب ارورم «ءىربكلا تاريحبلا ايقيرفأ شل

 ةمواقلا نع تراهلفنإ لييناد هظحال ام نإ كلذ عمو ."ةيوبلا عارص" نوصصختتملا
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 يص هوصخم او نوكلا نيب

 ديدحتلاب ميقلا هذه نأ ةركف ىلإ ةرورضلاب يدؤي ال ' ةيديلقتلا ميقلل ةلهذم ا

 .اهنع اعافد تاعارصلا موقت نأ بجي يتلا ميقلا ىه

 لصألاب ةيتآ اهتاذ يه «ةيمويلا انتايح رمت ىرخأ ةيفاقث تاميت كانه
 نأ نكمي .قالخألا ةفسلف وأ بدآلا وأ نونفلا ويصاصتخا اهمدق تالمأت نم

 بقاوع نإ .تافاقثلا ددعتم عمتجملا موهفمو ةيسالخلا موهفم امه :نيلاثم نخأن

 ددعتو 20نرقلا لالخ تلصح يتلا تارجبلاو يبرفلا يرامعتسالا عسوتلا

 ةيلمعل تاقالعك انايحأ رّسفت «(ريوصتو ىقيسومو بادآ) ةيفاقثلا تالدابملا

 تاقثلا ٌفالتخالا حرطي نأ نم الدب ةرملا هذهو .تافاقثلل ةماع "نيجهت'

 ,ديدحتلاب نكمي ءاهتانيجهتو ةفاقثلا هذه ربع :الح مدقي دق هنإف ؛:ةلكشم

 نوكتسو .ةيتايلاجلا تاعارصلا ةلككشم زواجت ؛« ديعصلا ناك ايأو

 يذ ِكاقث ديحوت روظنم نع اليدب ؛هتعباتم بجي فدهك ةروصتملا ؛ةيسالخلا

 ةيفاقث رصانعل رواجتو ةفاضإ نع امنإ ءءاصقإ نع ردصت ال اهنأل ءيبرغ لصأ

 ناجل اعبت نكل .ةينيد تاسراممو تادقتعمو تاداعو ةغل :تاذلاب دارفألا لخاد

 دكحؤن فيك :ةقرافم ىلع لمتشت اهتاذ روظنملا اذه ريباعت نإ ءلسمأول
 يه تافاقثلا هذه نأ ةركفل قبسم حرط نود نم تافاقثلا جزم ةيحاحلإ

 2 "قارعألا" تناك املثم ءاهنيب اميف ةسناجتم ريغو ةمواقم تانايك

 اهنأل «ةللضم اهنوك دعبتسُت نأ تاذلاب ةيسالخلا ةميت ىلع ءاذبل 519نرقلا

 دجوت نكت مل اذإ .ةيخيراتلا تاساردلا هضفرت تافاقثلل روصت ىلإ دنتست

 هل سيل ؛ءصاخ فدهك ةيسالخلا ديكأت نإف «ءدبلا #4 "ةنيجه" ريغ ةفاقث
 .ةيساسألا ةقيقحلا هذه ءافخإ ىوس رخآ رثأ نم

 نأ نايسن انناكمإب سيل ؛«ةظحالملا هذه ةمءاوم نم مغرلا ىلعو

 ةمواقم «ةقوثوم قئاقمحك رهظمتت ؛اهنوسرامي نم رظن ةهجو نم «تافاقثلا

 نم يتلا ةيلمعلا نإ نييجولوبورتنألل ةبسنلاب .ةقدلا ةحضاو دودح تاذو رييغتلل
 «ةيرصحلا ةيفاقثلا تامسلا نم ريغص ددع ىلع اهتيوه تايلاجلا دّيشت اهلالخ
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ةبسنلاب نكل .ةيسايس وأ ةيداصتقا تاياغ لجأ نم ةفاقثلا ٍةَّنودأل لاكش يه

 امرادقمي :ةيعامتجالا ةلادعلا ةرورضي رمألا قلعتي دق :ةثادحلا ةفسالفل

 قلعتي اميف دارفألا ةاواسم اهجمانرب 3 ةيطارقوميدلا تاموكحلا تعضو

 تاسرامملا 4 ةاواسملا جمانرب تلمهأ ام رادقمب «ةيعامتجالاو ةيندملا قوقحلاب

 .ةيفاقثلا تايلفألاب ةصاخلا تالافتحالا ةمانزورو ةيوغللا ديلاقتلاو ةينيدلا

 لراش لثم ةفسالف اهنع عفادي ىتلا '"تافاقثلا ددعتم عمتجملا" ةركف نإ

 لخاد «مجسنملا شياعتلا نم لاكشأ داجيإ ضرتفت : اكيلميك ليو وأ روليات
 نع اهتدحاو ادج ةدعابتملا لوصألا تاذ ةيفاقثلا تايلاجلا نيب «ةينطولا رطألا

 دق ؛اكيرمأ #4 غيص يذلا "كلاقثلا ددعتلا" موهفم نإ .نايحألا ضعب كي ىرخألا

 ءاوس) تايلاجلل كلقثلا دوجولا قح ىلع ةظفاحملا ىلإ يرهوج لكشب ىدأ

 ةفاقثلا موهفم نإو .(ىرخأ ةعيبط ةيأ نم وأ ةرجاهم وأ ةيلحم تناكأ

  رصتخُي وهف :'يخيراتلا ثوروملا" وأ "ديلاقتلا" موهفم نع لقتسم ؛مدختسملا

 وأ ةيقالخألا تايصوصخلا ضعب 4 رمثتست ةيوه كالتما ىلإ دارفألا يعو

 ككشي ال هنأ 4 "ةيسالخلا' روظنم نع نذإ فلتخي .ةكرتشملا تاداعلا

 هذه نإ «لاحلاو ."اهتافاقث“ل يرصحلا ىوتحملاب الو ءتاعامجلا نيب دودحلاب

 مه . 'ةفاقثلا" سيلو «ةيلاجلا هذه ًءاضعأ ةيلاربيللا ةخسنلا بسحب وأ ؛ةيلاجلا

 يسايس لاجم "ةيفاقثلا ةيددعتلا نإ .لقنلابو ريبعتلابو دوجولاب قحلا باحصأ

 ةئشنتلا نأ يأ ؛"ةيفاقثلا ةعزنلا" تايضرف ىلإ هنم ماه مسق 2 دنتسي يقالخأو

 حبصت .هيف اهلعف سرامت ثيح ةفاقثلا ىلع ةدشب دمتعت ام درفل ةيعامتجالا

 نإ ببسلا اذبلو .هتيوه نع ةلصفنم ريغو ءصخشلاب ةجم دنم نذإ ةفاقثلا

 ةعزنلا ةيفاقث ةرظن روهظب قيصل لكشب ةطبترم اههجوأو ةيوبلا موهفم
 ةفاقثلل موهفم مادختساب ةرشابم طبترم ديازتملا اهمادختسا نإو .تاعمتجملل

 .تادقتعمللو قوذللو كولسلل ةزيامتملا رهاظملا ةفاك مهفت لجأ نم



 يص وصخ او يوكلا نيب

 تافاّقثلا مهوو ةيعامتجالا مولعلا

 ؛نذإ ةفاقثلا لوح ةرصاعملا راكفألا روهظ مستا ةنس20 يلاوح ذنم

 ليلحتلا لقح 4 «يسايسلاو يميظنتلا ديكأتلا 1 :ةجودزم ةكرحب
 -2 .تاعارصلاو لب تافالتخالل ردصمك ِلقثلا لماعلا ةيمهأل «يعامتجالا

 يرهوجو «ءنمزلاعم يذأتي ال كسامتم نايكح ةفاقثلا موهفم كيكفت

 .دارفألاو تاعامجلا ةيوبل يساسأ لكشب

 مدآ يجولوبورتنألا بسحب امهنكل «ناضقانتم نيديكأتلا نيذه نأ ودبي

 نأ ىرت «ةعزنلا ةيفاقث تايضرف لبقت #4 ةكرحلا سفنب نامهاسي «ربوك
 ؛هتاذ لجأ نم هتسارد ءرملل نكمي نكل ءديكأتلاب يدام ريغ "ءيش' ةفاقثلا

 تايلاجلا ىلع ةطغاضلا ىرخألا فورظلاو لماوعلا نع لقتسم لكشب
 قالتخالل ايلاح ةحونمملا ةيمهألا يدوت :ربوكل اعبت اذكهو :ةيرشبلا
 ةدحولا نع توكسلا ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ ش تايلقألاب دسجتملا ياقثلا

 .ةيداصتقالا -ةيعامتجالا مهفورظلو ةايحلا © مهقرطل ةريبكلا

 ىدم ىلع تاعارص ددصب عسوأ لكشب لاؤسلا حرطي نأ اضيأ نكميو
 جاتنب رمألا قلعتي له :"تاراضحلا مادص" موهفم اهيلإ ريشي ؛:ةماحض رثكأ

 اذإو ؟ةهباشتم اهلك ةردان رداصم ىلع سضانتب مأ ؛«تافاقثلا ءاقتلا نع مجان

 ىلع «صلختسن نأ امبر انيلع بجوتي «قوفت دقريخألا ليلحتلا اذه نأ رهظ

 عيطتسي نأ نم ريثكب اكابرإ رثكأ ٌروصت ةفاقثلا نأ ؛ دروفيلك سميج رارغ
 .هنم ةدافتسالا ءرملا



 يصوصخ او ينوكلا نبي

 ؟ةفاقثلا ةدئاف ام

 يذلا ىنعملا كانه ؛"ةفاقث' ةملك هل تعضخ يذلا ىنعملل ةددعتملا تاعيوتتلا نيب نم

 ةيبدألا فراعملا ناقتإ ينعي 20نرقلا 2 ريبعتلا اذه ناكو ."611© ©0116 فقثم" ريبعت هلمحي

 نيلع نوكت نق لب طف ةفرعم ةفاقثلا ويل قرشا تاقارش قد نكت ةيفلنلاو ةينقلاو

 نع ارخأتم لوصولا نأ" ىلع ديكأتلا لاح 4 امك ءرسفم ريغ اكولس :؛لماكلاب سكملا
 نم امسق نمضتت ةفاقث ةيأ تناك ولو ىتح ؛راصتخاي ."ةينيتاللا ةفاقثلل ةمس وه ديعاوملا

 اهرود يدؤت اهنأب ؛عاو ام دح ىلإ ءداقتعال ٌعوضوم ةفرعملا هذه نأل ديدحتلاب اذهف «ةفرعملا

 ,1ظ0)' 04201806 داردناد يور يجولوبورتنألا ريشي امكو .لعفلا ددحتو ؛'ةفاقثأ' ك

 ليبس ىلعو .ةفاقثلا هذه ىوتحم لوح ةفرعم باستكاك ءيشلا تاذ سيل ةفاقث كالتما

 اءزج قالطلا نوكي نأ نود نم "هتجوز قلط" ةلمج ينعت اذام فرعي نأ يبوروأل نكمي «لاثملا
 «نمضتت اهنإ :ةفرعم ةلص درجم تسيل هتفاقثو صخش نيب ةلصلا ءرخآ لكشب .هتفاقث نم

 سيل قالطلا ءىرخأ ةهج نمو ."قالطلا" نم فقوملل «شيعملل ؛مييقتلل امسف ؛فرظلل اعبت
 نم ةعومجمب ةفلغم ةسسؤملا هذه .بابلا ىلع هتجوز يمري نأ لجرل حمست يتلا ةدعاقلا طقف

 طلتخي ال ءراصتخاب .يروكذلا سنجلا ةنميهو ؛نيجوزلا نيب تالصلا صخت يتلا تالثمتلا
 يمتنن ام رادقمبو .صاخشألا نم ام ةرمز دنع ةكرتشملا فراعملا لمجم عم ةفاقثلا موهفم

 فئاظو ةدع نذإ ةفاقثلل .لعفنو اهب ركفن يتلا ةقيرطلا ىلع اريثأت كلتمت ةفاقثلا نإف ءاهيلإ

 :انه اهليصفت ركذن

 فراعملا نم ةماه ةعومجم لمحت ةفاقث لك :116216561213110112611© ةيلّئمتلا ةفيظولا -

 .لدبتيو لمعي اهب يتلا ةقيرطلاو ءانب طيحي يذلا ملاعلا لوح تادقتعملاو

 دوقنلاو جاوزلا لثم تاسسؤم دوجو ىلع ةفاقثلا لمعت :(2015111161117© ةيدييشتلا ةفيظولا

 .اهنع ةمجانلا بقاوعلا (لبقن ال وأ) لبقن نحنو ؛ةغللاو نوناقلاو

 .كولسلا ريياعم عابتال اهناطبتسا قيرط نع ةفاقثلا انعفدت :1560117)1© ةيهيجوتلا ةقيظولا -

 .ةيعامتجالاو ةيقالخألاو ةيصخشلا :تازيزعتلا نم طامنأ ةدعب ةطبترم ةاعارملا هذهو

 ريعنو ؛«رعاشم ربتخن انتفاقث انلعجت ثداوحلا ةهجاوم 3 :0021011'119/© ةيئاحيإلا ةفيظولا

 رعاشملا هذه نوكت دق .تارثؤمل لماح نذإ ةفاقثلا نم رصنع لكف اذكهو .ففاوم نع
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 يصوصخم او ىوكلا نيب

 عم ةطبترم (اهراهظإ وأ اهئافخإ لالخ نم) اهب شيعن يتلا ةقيرطلاو ؛ ديكأتلاب ةيعيبط
 .انتفاقثب كلذ

 نأ ةجيتن ءاهيلإ ىزعي نأ نكمي ام لكلو ةفاقثلا فيرعتل ادج ةعهساولا ةلواحملا هذهل

 تالّئمت نم لب ؛زومر نمو ءايشأ نم طقف سيل فلأتت :ةيدام اهنم رثكأ ةيلقع ةقيقح ةفاقثلا
 نم ةعومجم لب ؛"كرادم' درجم وه دوصقملا سيل كلذ عمو .ةيرشبلا انسوؤر 4 ةتبثم

 «لعفلا ىتحو ءاكذلا نم :'لماكلاب ةيسفنلا ةايحلا" داردناد بتك امك رينتست :«تالثمتلا

 .ةفطاعلا ىتحو ةججاحملا نم

 هينعن يذلا ام فصو ابلالخ نم نكمي ,ةعورشم اهلك اياوز ةدع دوجو كلذ جئاتن نم

 نم اءدب وأ ء(خلإ ءتادقتعم ؛ءفراعم :تازاجنإ) اهيوتحت يتلا عيضاوملا نم اءدب :ةفاقثلاب

 .اهيلع رطيست يتلا تافرصتلاو تارّدقملا نم اءدب وأ ءاهدجوت يتلا ريياعملاو تاسسؤملا
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 يص وصخ ار يوكلا نيب

 2قحلم

 ةفاقثلا تايرظن

 ةراضحلا وأ ةفاقثلا

 «ةيبدألا ةيبرتلا ىلإ لوصولا ىلإ 18نرقلا ##!ريشت "ةفاقثلا" ةملك تناك اسنرف 4

 ذفنم اهنأب ةفاقثلا 10106150[ ورديد ةعوسوم تفرع .ينوكلا مدقتلا ةركفب ةنرتقم تناكو

 .19نرقلا ىدم ىلع اسنرف 2 ىنعملا اذه رمتسيسو ؛ةراضحلا ىلإ درفلا

 ىرخا ةفسلف) 0/07 1727467 ردره ناهوج فوسليفلا نشد ,؛لباقملاب ءايناملأ كو

 رثكأ ةفاقثلل اموهفم ( 0776© ت11 م/11هدهم)1© 06 ]111017 .1774 «خيراتلل

 سيلافونو لغيلش نوف كيريديرف نارعاشلا ىضمو ."ةيموقلا ةيرقبعلاب' اهيهاميو ء:ةيصوصخ
 يه ىنعملا اذهبو .ام بعشب ةصاخلا قاوذألاو بولسألاو عابطلا يه ةفاقثلا :كلذ نم دعيبأ

 .ملعلاو لقعلا تاجاتن عم ضراعتن نأ عيطتست

 يملع فيرعت لوأ
 يتلا تاداعلا لمجم" اهنأب ةفاقثلا روليات دراودإ يناطيربلا يجولوبورتنألا فرع 1871 ماع

 ةيزمرلاو ةينقتلا تاءافكلا ةفاك نذإ اهنمضو 'عمتجم ا 4 اوضع هتفصب ناسنإلا اهبستكا

 .يروطت ملسل اعبت اهفينصت حرتقاو ؛ةيرشبلا تاعمتجملا اهتروط يتلا ةيعامتجالاو

 ةيبسنلا ةعزنلا سسؤم :ساوب زئارف
 سكعلا ىلعو .تافاقثلا ةسارد نع قارعألا ةسارد (1942 -1858) ساوب زئارف لصف

 ةفاقث لك عم لماعتي وهو .ىرخأ نم اروطت رثكأ ةفاقث نم ام هنأ دكحوي ؛ةيروطتلا نم

 «نفلاو تاداعلاو تادقتعملاو ةفللا لالخ نم اهسفن نع ربعت , ”بولسأب' ةدورم ,ةليصأ ةفيلوتك

 .ةيفاقث تاقاطن ىلإ مسقم ملاعلا .المجم الك ةلكشم
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 ةيصخشلا غوصت ةفاقثلا

 .تاضاقثلل ةيجولوكيس ةبراقم روهظ ءارو ةيفاقثلا ةعزنلا تناك ةدحتملا تايالولا ©

 فقاومو تافرصت ربع اهسفن نع ربعتو ءام عمتجم # جامدنالاب درفلل حمسي ام يه ةفاقثلاف

 فلار) ةفاقث لك عم 'ساسا ةيصخش" قفاوتت نأ نكمملا نمو .1111065[81 19/065 ةيجذومن

 الرع [071027:ءزدا كلأاةل»ءأ 1936 ةيصخشلل .اقثلا ساسألا :2]110/: 1س171/07: نوتنيل

 .(06 او معاهد

 اهفئاظوو ةفاقثلا

 نمض رصنع لكل هنإ ةلئاقلا ةركفلا (1942 -1884) يكسفونيلام والسنورب روط

 ةيرظف» ةنيعم ةيصاخل بيجتستو «يح مسج كي ام وضع ةفيظوب نراقت «؛ةفيظو ءام ةفاقث

 درفلأ فصيس .(1/716 17760716 5216711170116 04© 14 كلاال»ع 1944 «ةفاقثلل ةيملع

 3 ةفيظولاو ةينبلا» يعامتجالا رئاكتلاو كسامتلا ريباعتب تاجاحلا هذه نوارب فيلكدارب

 .(51711 اال ©1 /00ءلقم» لهد15 |4 5016165 م11!خانع5 1952 ةيئادبلا تاعمتجم ا

 ةداضملا ةفاقثلاو ةيعرفلا ةفاقثلا

 فيك .نيرجاهملاو ةيرضحلا تايلاجلا اوسرد نيذلا نويكيرمألا عامتجالا ءاملع نيب
 تافاقث وأ ةيعرف تافاقث :ةينثإلا تايلاجلاو ةيشمابلا رمزلاو ةيعامتجالا تاقبطلا روطُن
 .(1963 011514215 :ركيب دراواه) ةنميهم ةفاقث عم كاكتحا ىلع ةداضم

 ةينب اهتفصب ةفاقثلا

 ايأ ؛:ةيفاقثلا تاجاتنلا عضخت ؛(ةيوينبلا ايجولويورتنألا) سوارتش يفيل دولكل ةبسنلاب

 ةيديرجت ةفص تاذ :؛' ةينوك ةيلقع تاينب يه .ةكرتشم دييشت دعاوقل ءاهعونت ناك
 اهلك ؛تاميتلا سفن ىلع تاعيونت ةيرشبلا تافاقثلاف .(لالحإ :«لادبإ «ىئانث ضراعت»

 .(1952 .خيراتلاو قرعلا) ةينهذلا ةميقلا سقن اهلو ةيواستم

 ةديدجلا ةيروطتلا ةعزنلا :طسولاو ةفاقثلا

 «تراويتس نايلوج) ةيفاقثلا ايجولوكيإلا تلواح ؛ةديدجلا ةيروطتلا ةيرظنلاب ةرثأتم

 ةيفاقثلا طامنألا وأ تامسلل تفتلي نأ (11260153/ 01 ©11111156 ©1218© ةفاقثلا لّدبت #4 ةيرظن

 لب ؛اهلمجمب تافاقثلا رابتعاب رمألا قلعتي نأ ردانلا نم .يعيبطلا طسولا تاطوغض نم اءدب

 ةصاخ ةيسوقط تاسراممب وأ (كلامم «لئابق ءتابصع) ميظننلا لاكشأب «ةشيعملا طامنأب
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 يص هوصخم او وكلا نيب

 0011162165 61  كوللاو رشبلا موحل ةلكأ «سيراه نفرام) .(رشبلا لكأ «نيبارقلا»

1979) 

 ةيراجلا تافاقثلا :ةيدييشتلا ةعزنلا

 موهفمب رظنلا ةداعإ ىلإ :تاينيعبسلا لالخ لاقثلا لدبتلاو كاكتحالا ةسارد تدأ

 هد 07 هالزجو ©771102125]/1 © 1969 ءاهدودحو ةينثإلا رمزلا) تراب كيرديرفل اعيتو .ةفاقثلا

 .رمزلا نيب دودح مسر 2 ديفتو اهريغ عم كاكتحالاب تافاقثلا ديشتت 27 5

 ةفاقثلا رهظت .زيامتلا #4 تاودأك "ةقبطلا تافاقث' (1979 .ءزييمتلا» ويدروبرييب فصي

 «نييعامتجالا نيلعافلل (ةرورضلاب ةيعاو تسيل) ةيجيتارنسا 2 رصنعك ديازتم لكشب

 ةيوبلا موهفم ليمي يلاتلابو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعارصلا  نيطرخنم اوناك اذإ ةصاخ

 .ةفاقثلا موهقم رييفت ىلإ
 اع
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 :لوألا مسقلا

 ؟ ةينوك تافص كانه له

 ةفاقثلاو ةعيبطلا نبب :لوألا لصفلا

 تباوثلا نعاثحب :يناثلا لصفلا

 تايادبلاةلأاسم :ثلاثلا لصفلا
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 لوألا لصفلا

 ٠ ةفاقثلاو ةعيبطلا نبب

0 

 ةفاقثلاو عمتجملا ددصب ةديدجلا ةينيورادلا تايرظنلا

 رعاشملل ةيعيبطلا ةغللا

 نويشحولا لافطألا

 ؟ةفاقثلا تايادب سردن فيك





 ةفاقثلاو عمتجملا ددصب ةديدجلا ةينيورادلا تايرظنلا

 ةفاقثلا يف ةديدجلا ةينيورادلا جذامنلا "فدهت

 ...لايخملاو راكفألاو ةيعامتجالا دعاوقلا ريسفت ىلإ

 حنمت تابرظنلا هذه ضعب .روطتلا ةيرظن نم اقالطنا

 .ةعيبطلا تاطوغض هاجت ةيلالقتسا ةفاقثلا

 ,ةيعامتجالا تاقالعلاو نيدلاو بحلاو ةطلسلاو قالخألا ريسفت نكمي له

 يعيبطلا ءاقتنالا ىلإ ءوجللاب يأ «ينيورادلا روطتلا ريباعتب ؛ةفاقثلا لقنلو

 ايجولويورتنألا تناك ؛«ساسحلاو صيوعلا لاؤسلا اذه ىلع ةةثارولا تايلآو

 20نرقلا ةيادب ذنمو .يفنلاب نايحألا مظعم بيجت 19نرقلا ي# ايجولويسوسلاو

 موقت ناسنإلا ةيصوصخ نإ لوقت ةركف لامجإلاب ةيعامتجالا مولعلا أ تروطت

 ملاع ىلإ لوخدلا لجأ نم ةيعيبطلا طوغضلا نم ماه مسق نم هصلخت ىلع

 ىتحو يعامتجالا ميظنتلا ديقعتو ءاكذلاو ةينقتلاو ةفللا لضفب كلذو :ةفاقثلا

 مولعلا نيب لصاف طخ رمضم لكشب مسترا كلذبو .ىيرقلا حافس ميرحت

 .2001 لوليأ -بآ :119 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ءوييغ كينيمود 2
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 يص وصخ ار يوكلا نيب

 نيناوق دوست ثيح ؛ةهج نم ةعيبطلا نذإ كانه :عمتجملا مولعو ةيعيبطلا

 يتلا ؛ةيناسنإلا تاعمتجملاو ةفاقثلا ؛ةيناثلا ةهجلا نم كانهو ءايجولويبلا

 .ةلقتسم تايمانيد اهريدت

 ىلإ ةفاقثلا #4 ةديدجلا ةينيورادلا تايرظنلا تعس ,تاينيعبسلاذنمو

 رهاوظلا ىلع روطتلا قطنم قيبطت تحرط دقف .ميسقتلا اذهب كيكشتلا

 مهتا ام ايلاغو ؛:ةيماح تالاجس تالواحملا هذه تضرح .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ناركنبو "6لء0هدهمنورمع ط1010عاوانع ةيجولويبلا ةيلازتخالا ةعزنلا"ب نوثحابلا

 راصنأ نيب شاقنلل يلاكيدارلا عباطلا نإ .ةيرشبلا ةفاقثلل ةيلالقتسا لك

 فقاوملل ديجلا مهفلا مامأ ازجاح عنص 'كاقث لكلا و 'يجولويب لكلا"

 بورضك ةديدجلا ةينيورادلا تايرظنلا تفصوو ام اريثك اذكمو .ةهجاوتملا

 ةيمتحلا ةركف لوح يسيئر لكشب زكرمتم «سناجتم يصصخت مسجل
 ةرصاعملا تاريسفتلل كرتشملا عجرملا نم دعبأ وه اميفو «كلذ عمو .ةيثارولا

 ىلإ ءاهنمض دجن ؛ةعساو ةعومجم ةيفيصوتلا جذامنلا هذه ترهظأ «نيورادل

 ةقفاوتم ؛لماكلاب سحعلا ىلع ؛«تايرظن .ةيلازتخالا تاحورطألا بناج

 هذه نمو .تائثروملا ىلإ ةبسنلاب ةيرشبلا ةفاقثلل لماك لالقتسا ةركف لوح
 -1 :لقألا ىلع جذامنلا هذه نم طامنأ ةعبرأ صالختسا اننكمي ةعومجملا

 يتلا 08065 تاميملا" ةيرظن -2 ؛يرصحلا ىنعملاب ةيرشبلا ايجولويبويسوسلا

 -4 ؛ةفاقث/ ةقروم كراشتملا روطتلا تايرظن -3 ؛زنكواد دراشتير اهغاص

 .ةيكاردإلا مولعلا نم ةمهلتسملا ةيجولوبورتنألا تايرظنلا اريخأ

 ةيرشبلا ايجولويبويسوسلا
 فصتنم © يبرغلا كاَقثلا دهشملا نمض ةيرشبلا ايجولويبويسوسلا ترهظ

 يحيرمألا «21020108عاؤأغ تارشحلا ملاع نم ىسيئر عفدب :؛تاينيعبسلا

 .ةيناويحلا ايجولويبويسوسلل دادتماك ةيرظنلا هذه تعيضُو دقل .نوسليو دراودإ
 ةدهاشملا «ةيعامتجالا تايكولسلا ريسفت لمشتل ةينيورادلا عيسوت ىلع موقتو
 .راثيإلا لثم ؛«ءايحألا ملاع
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 يذلا ميقعلا لحنلا ينافت لثم ءرخآلا هاجت ينافتلا لظ دقل ةقيقحلا كو

 رسفن فيك :نيوراد ذنم ازفل ؛ةكلملا نع عافدلا لجأ نم هتفاط لك سركي
 ءاقيلا نم تنكمت «ةيرهاظلا ةيحانلا نم اديأ دارفألا بسانت ال تافرصت نأ

 ةيادب # نوتليماه مايليو ةثارولا ملاع حرط ؟يعيبطلا ءاقتنالا قيرط نع
 .(110 5ءاءءانم»») "بيرقلا ءاقتنا" ةيرظن ربع زغللا اذه ىلع اباوج تاينيتسلا

 متهت نأ) بيرق وضع هاجت ايراثيإ افرصت نأ «ءطسبن نحنو ؛«ةيرظنلا هذه لوقت

 2 سسؤي نأ هنكمي (ةكلملا اهتضاب يتلا تاقريلاب تالماعلا تالمنلا الثم

 «تاريغصلا اهتاقيقشب اهمامتها لالخ نمف :ايفيكت اكولس تالاحلا ضعب

 ةلماعلا ةلمنلا نمضت ؛يثارولا اهديصر عابرأ ةثالث نهعم مساقتت يتاوللا

 نع ةرشابم لساتتت اهنأ ول امك امامت ءاهتاثروم نم ماه مسق راشتنا ةميقعلا

 .يسنجلا قيرطلا

 نم ةلماك ةلسلس فلوو (1975) ايجولويبويسوسلا هباتك  نوسليو عمج
 ناويحلا دنع يعامتجالا كولسلل ةيجولويبلا سسألا ةساردب ةقلعتملا لامعألا

 وأ دوسألا دنع يعامجلا ديصلاب قلعت اميف ءاوسو ."”ناسنإلا دنع امك
 ةيلئاعلا تايكولسلاب وأ ءتاجاجدلا دنع ةيبتارتلا تاقالعلاب وأ ءبائذلا

 نكمي هنأ ىلع ناهربلاب كسمتي نوسليو نإف «تاييدثلاو رويطلا دنع ةيسنجلاو

 متهت ثانإلا نأ ةيثيح ؛الثم .ةيفيكت ريباعتب ةيعامتجالا تافرصتلا ريسفت

 ةضيوب جاتنإ نأ ىلإ دوعت ةيناويحلا عاونألا مظعم #4 روكذلا نم رثكأ اهلسنب
 ةيركذلا تايكولسلا لكشت .ةفطن جاتنإ نم مخضأ ايجولويب ارامثتسا لثمي

 كلذحكو .«نيتفلتخم نيتيفيكت نيتيجيتارتسإ تاناويحلا دنع ةيوثنألاو

 ةفعاضم 4 هاوق لماك سيركت ىلع موقت ركذلا ةيجيتارتسإ :نيتيدجم

 نم ىندألا دحلا اكلهتسم ءنكمي ام عسوأ اهرشن و ةيسنجلا ايالخلا

 هوم الام[ ومد, آه 50ء160101هعتع (ا230. ]0ع ]'ءلتامو ةط2ءععع 0ع 501501010 عزعن '1طع 3اءالب

 والم ط عدوان, 1975). آع ظ0ءطعتبر, 7
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 موقت ثانإلا ةيجيتارتسإو ءايالخلا هذه نم نيتآلا ءانبألا ومن لجأ نم ةقاطلا

 ىلإ ءاقبلاو ومنلا صرف عقر عم نكل :ةيسنجلا ايالخلا نم ليلقلا جاتنإ ىلع
 .اهومن ةليط اهب ةيانعلا لذب لالخ نم ةصاخ ءاهنم ةدحاو لكل ىلعألا دحلا

 بحس نوسليو دارأ ؛لاجسلا قلطأ يذلا وهو ؛هباتك نم ريخألا لصفلا يو
 قالخألاو جاوزلا :ةيرشبلا رهاوظلا نم لماك ٌءفص ىلإ ينيورادلا قطنملا
 2 ىري اذكهو .ةأرما/لجر لمعلا ميسقتو ةضياقملاو سوقطلاو نيدلاو
 (براقألا جاوزو ىيرقلا حافس بنجتو قالخألا دعاوق) ةيعامتجالا طباوضلا

 تاردقملا هذه .ةيرشبلا تاثروملا # ةخسار ةيجولويب تاردقم نع اريبعت

 امير :غامدلا نم وحلا زاهجلا # ساسألاب اهعقوم دجوي يتلا « ةيثارولا
 هل سلنلا وهم وم انفذلتنا دنع فيستا وك تكاك

 ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا رصتقت مل .لسانتلل اهمدقت تناك يتلا تازيملا

 تاحورطل نيداعملا نيفقثملا وأ ملعلا لاجر ىلع طقف ةيرشبلا ايجولويبويسوسلا
 ءاملع ضعب تاينيعبسلا ةيادب ننم ضفر لب ؛ناويحلا ملعب ةقلعتملا نوسليو
 .ناسنإلا ىلإ مهتاصالخ طسب ددجلا نيينيورادلا 8010[6ع15:6 ناويحلا كولس

 رهاوظلا ريسفتل ةحلاص لظت ةينيورادلا نأ اعنتقم مهنم مسق ناك كلذ عمو

 ةيمتحلل ايرذج ضراعم لكش تحت نكل «ةيرشبلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
 مهو «مهباسحل نيديعتسم .ايجولويبويسوسلا اهتحرط يتلا ةيلازتخاللا
 نيلانود: لكس: نفت: ملعب ةركفلا "كلذ هن قرازتكت هزت انين لينك :ركحك ين ركع

 نوثحابلا ءالؤه معد دقف ءازروفس يلافاك اقول لثم ةثارو ءاملع وأ لبماك

 د هةكساؤم نماكب صفشسي رولفتلا وأ ءاضتنالا ادهم نإ ةلكاقلا ةجووطألا نذإ

 يديرجت ططخمك هنم ديفتسن ام رادقمب كلذو ؛«ةيرشبلا رهاوظلا ريسفت

 .ةيفاقثلا ةيمانيدلل ةيلكشلا ةغايصلاب «لثامتلا جهنم قيرط نع ؛حمسي

 بجومب م0062[1615

 مجرتم .ةركاذلاو رعاشملا ميظنت # رود ابل «غامدلا #2 ىون ةعومجم انهداطنوادع كرحلا زاهجلا ©
 .يرجحلا رصعلا عم قفاوتنتو ,عبارلا رصعلا ةيادب  عقت ةرتق 65

32 



 يصوصخم او ينوكلا نيب

 تاثروملا لباقم 'تاميملا"

 اهحرط يتلا "تاميملا" ةيرظن يه ةرهش ةيرظنلا تادييشتلا هذه ٌرْنَكَأ

 تاينيعبسلا فصتنم 4 زنكواد ناويحلا كولس  يزيلكنإلا ثحابلا

 يفف ا لدم ينك رمد فوسليفلا صاخ لكشب ايلاح 0

 ةيرزخلا يكفلا) نأ ىلإ "زكا ويشب ' ةينانألا ةيحلا ويه ويتتتلا نادك

 ءانتش اذإ ءوأ ليدعت عم ردحت ةيلمعك روطتلا روصت 4 نمكت ةينيورادلل
 يه تاثروملا نأ يزيلكنإلا ايجولوتيإلا ملاع ددحيو عارم عم "اةيساتف

 نع امإ ءابل ةقباطم :6م11لا065 تاخيسن جاتنإ ىلع اهتردف بجومب مودت تادحو

 قيرط نع امإو ءاهلمحت تايوضعل :يسصعلا ريعر ا ىستحلا :رئاكتلا قيرط
 هذه لخاد هدلوت يذلا يعامتجالا كولسلا قيرط نع ةصاخ .ءىرخأ لئاسو

 تالآ نم رثكأ ةيجولويبلا تايوضعلا نوكت نل اذكهو .تاذلاب تايوضعلا

 ةيلمع لك ث امكو نكل .تاذلاب يه اهرئاكت لجأ نم تاثروملا اهمدختست

 تارفطلا يه :ءاطخأ تاخيسنلا هذه بوشت نأ لصحي .زنكواد فيضي .خسن

 جاتنإ ىلإ ةديدجلا تاثروملا هذه ضعب لصوتي .ةديدج تاثروم لكشت يتلا

 ةعومجم 4 ايئاصحإ ةنميهم كلذب حبصتف ؛ىرخألا نم رثكأ تاخيسن

 .ضرقنتو اهخسانت 4 لشفت انايحأو .اهبل ةسفانملا تاثروملا

 خساونلل ىرخأ ةلثمأ نم الاثم الإ لكشت ال تاثروملا نأ زنكواد فيضي

 نأ نع اديعيو ءاهجذومن ةينيورادلا تتضو امك روطتلا ةيلآ نإ هرظن يفف

 نإ .ةيفاقثلا ةيمانيدلاب اضيأ مكحتت ؛ةيجولويبلا رهاوظلاب ةروصحم نوكت

 1.1030 مور انع (0عمع ءعماذأع. 0ل11 لهعمات, 96. 9

 تردص] .1989 ماع ةحقنمو ةديزم ةعبط مث :1976 ماع ىلوألا ةيزيلكنإلا ةعبطلا ترهظ

 [مجرتم .2009 .يقاسلا راد نع ةيبرعلا هتمجرت

 .اهتاذ ةيثارولا ةداملا كك ثدحي امك هم:04:01:ه» رئاكتلل لداعم :6مانعهانمه
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 نم ةعومجمك :زنكواد بسحي فصوت نأ نكمي ةيرشب ةرمز لك ةفاقث

 راكفألا .ءام ىنعمب ءلكشت يتلا يه - "تاميم" اهيمسي نأ راتخا تادحولا

 ةينغأ وأ خبط ةفصو وأ هلإلا ةركف نوكت نأ ةميملل نكمي .ام ةفاقثل ةيلوألا

 ...تايضايرلا #4 ةيرظن وأ تراستومل ةيقيسوم ةلمج وأ بيرغلا باهر ةركف وأ

 © تاثروملا امك امامت اهخسانت لالخ نم غامد ىلإ غامد نم تاميملا لقتنت

 ءرخآلل ةاكاحم قيرط نع يسيئر لكشب انه خسانتلا متي .رئاكتلا قايس

 .ةيرشبلا تاعامجلا ةديجلا ةيفاقثلا ٌحساونلا رمعتست اذكهو .عساولا ىنعملاب

 نكل .ةيئابو ةيلمع 4 تاسوريفلا امك رخآ ىلإ غامد نم نذإ تاميملا لقتنت

 انايحأ كانه «خسانتلاب كلذك لقتنت ىتلا تاثروملل ةبسنلاب رمألا وه امك

 لثم :ةرفاط ةخيسن جاتنإب يهتنت ةلدعملا ةخسنلا هذهو .خسنلا ةيلمع 4 ءاطخأ

 وأ ءاميدقف اباتك خسني وهو ةرقف لدع وأ يسن ىطسولا روصعلا كي بهار

 ريبامتب : اهنع تاخيسن جاتنإ ىلإ ةرفاطلا تاميملا لصوتت ال بلاغلا #4 .سايللا

 نمض رشتنت :تالاحلا ضعب #4 نحكل .اهيكاحي صخش نمام «ىرخأ

 « -تاضوملا يه مكلت- يقبيز لكشب رخآ ىلإ غامد نم زفقت يهو ةعامجلا

 نإف ىنعملا اذهبو .الثم هلإلا ةميم ت2 امح- مئاد لكشب ىرخأ نايحأ 4و

 نم راشتنالا ك4 اهتصرف نسحت نأ تاميملا ةعاطتساب هنأ زنكواد فيضي

 نأل ةلباق ةلماكتم تادقعم كلذب ةلككشم ؛ضعبلا اهضعب عم اهكراشت لالخ

 يتركف نإف ؛ اذكمو .ةلصفنم تناك اذإ امم ةيلامعف رثكأ لكشب خسانتت

 ناديزتو نيتم لكشب ىرخألا امهتدحاو يوقت «ناقفارتت امدنع هلإلاو منهج ران

 مكحتت يهو تاثروملا امك امامت :راشتنالا 2ث امهنم لح لامتحا نم

 .سحلا ءاضعأو يعملاو ةدعملاو كفلاو نانسألل كسامتملا بيترتلاب
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 دع نهتم ل كسنس ةولقفل ارتح ةيوشبلا ةفاعثلا وسن ةفاستملا ةيولكت

 ,ةيطامثلا خساونلل اضيأ نكمي .ريثكب هنم ةعرس رثكأو يجولويبلا روطتلا

 «ىنعملا اذهبو .تاثروملا عم ضراعت ش اهسفن دجت نأ ,ةيبوزعملا ةركف كب امك

 ةيمتحلا لاكشأ نم لكش لك عم زنكواد اهحرط يتلا ةيرظنلا ضراعتت

 .ةيفاقثلا رهاوظلا ريسفت © ةيلازتخالا وأ ةيئارولا

 ةفاقث/ةثروم كراشتملاروطتلا

 اهحاجن تايرظنلا هذه هيف تققح يذلا ناديملا ايجولوبورتنألا تناك

 هعضو يذلا ةيفاقثلا تامسلا لاقتنا جذومن لالخ نم ةصاخ :نآلا ىتح ربكألا

 يذلا ةيفاقثلا تايوضعلا روطت جذومنو «نامدلف سوكرامو ازروفس يلافاك

 ةيرظنلا تالمأتلا تهجوت ناديملا اذه #2 .نوسرشيررتيبو ديوب تربور هحرط
 سيسأت وحن اًئيشف ائيش «ةيفاقثلا خساونلاو تاثروملا نيب لئامتلا ىلع ةمئاقلا

 2 نايمظعأ ناهجوت مستري .روطتلا ييوتسم جمدت ؛ةفاقثلل ةيلامجإ ةيرظن
 .ةفاقث/ ةثروم كراشتملا روطتلل ةجذمنلا تالواحم

 نع اليلق تاينينامثلا لالخ دعتبا يذلا نوسليو همدق لوألا هجوتلا

 ثيح نم «ةفاقثلا روصتت دعت مل ةيرظن نع عافدلا لجأ نم ايجولويبويسوسلا

 بيترتك لب «ةيجولويب تاردقم نع طيسبلا ريبعتلا اهنأ ىلع «لقألا ىلع أدبملا

 .كراشتم روطت ةيلمع نمض تاثروملا عم ريثأتلا لدابتت ءايبسن ةلقتسم رهاوظل

 دصقي امك .ةفاقث/ةثروم كراشتملا روطتلل ةماعلا ةركفلا صيخلت نكمي

 ضعبل ةلماحلا تاثروملا قيرط نع «يعيبطلا ءاقتنالا ذبحي :يلي امك :نوسليو

 ناقتإ «تاودأ عادتبا «ملعتلا ةيلباق) ةيفاقت تايكولس باستكا .تايلباقلا

 اءدب روطتت يتلا ةيرشبلا تافاقثلا نإف لباقملاب .(خلإ ءةيعامتجا فقاوم «ةفغللا

 ةلماحلا تاثروملا لاقتنا ىلع رثؤت :؛(ايثارو ةجمربملا) تايلباقلا هذه ةزايح نم
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 راهبنالاو يعافألا نم فوخلا :كلذ ىلع الاثم نوسليو مدقي . ”تايكولسلا هذبل

 لاقتنا متي رشبلا دنع .تاييدثلا مظعم دنع ةيرطغ ةزيرغ نع ايئزج نامجني اهب

 دقل :ةزيرغلا قيرط نع وه ام رادقمب ةفاقثلا قيرط نع نابعثلا نم فوخلا

 هذه ينبت نإ .رشلل لثممك نابعثلا لوح ٌريطاسأ ةديدع تاعمتجم تغاص

 نم بربلا نذإ معدي (ىعفألا نم فوخلاكح) "01511:6ععمم6 ةفاقثروملا"لا

 لضفأ لكشب اهلقنتو "تافاقثروملا" هذه ىنبتت يتلا تاعمتجملا نإو «نيباعثلا

 عمو .ةفاقث/ةثروم كراشتم روطت نذإ كانه .ةانه016 ايقبلا # رفوأ اظح كلتمت

 سسؤت اهنإف «تايلباقلا ءاقتنا ةيلمع ُش انه ةفاقثلا تلخدت ولو ىتح ءكلذ

 و .يقيقحلا هكرحم نم الدب ؛هعرسم وأ روطتلا قيرط يئاهن لكشب

 مكحت تحت اضيأ «ةفاقثلا يأ ءتادقتعملاو تافرصتلا لظت ؛ريخألا ليلحتلا

 .نوسليو لوقي امك ' ةفاقثلا مامز ىلع ضبقت تاثروملاف :تاثروملا

 ةيلالقتسا نوفضي مهو ؛نودهتجي نييجولوبورتنأ عمجي يناثلا هجوتلا
 نيب ةنكمملا تاقالعلل 00010816 بيوبت ةماقإ 2 «2كباقثلا روطتلا ىلع ةيقيقح

 زربت ةيقيريبمأ تاسارد نوحرطيو -تاميملا وأ ةيفاقثلا تادحولاو تاثروملا

 نيتلاح صاخ لكشب ماهرود مايليو يكيرمألا زيمي .اهؤاشنإ مت يتلا جذامنلا

 رثؤي يتلا ةفاقث/ةثروم ةقالعلا طامنأ ؛:ةهج نم :”تاهجولا نم نيتريبك

 ,هعم لعافتيو رخآلا ىلع امهدحاو كثاَقثلا روطتلاو يجولويبلا روطتلا اهنمض

 ةيبلغأ كانه) نيفلابلا دنع [بيلحلا ركسأ زوتكاللا صاصتما ةلاح 4 امك

 ةزراب ةباصإلا هذهو «بيلحلا مضه ىلع غولبلا نس  ةرداق ريغ ةيرشب

 نمو ؛(بيلحلا تاجتنم كالهتسا اهديلاقت نم سيل يتلا نادلبلا #4 اصوصخ

 25 0.1 .طانطمكلعم, 2.0.11/115هنر, عءمعذ, 11120, ةصس4 (نن]طنتع, 1ع 06901116108245 6 5ر

 1[ةطندعل آلمل7ءمو16/ 2:عوور 1

 9 117 .81.آنانك قتلت, 00690101011, 06265, ءالأذنكع 320 طاتصقم 01725157, 51221010 []21761515/
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ريثأت تحت يئدبم لكشب اهنمض ةفاقثلا لدبتت يتلا تالاحلا ءىرخأ ةهج

 .ةتحبلا اهتيمانيد

 ةيعرفلا ةعومجملا هذه نمض تاللاح ثالث زييمت ؛«ماهرود بسحب ؛بجي

 ابلاثمو- ةيثارولا ةيمانيدلا قيرط نع ةيفاقثلا ةيمانيدلا "ةيوقت' ىلوألا :ةيناثلا

 يجلوبورتنألا رظن ْ# ىبرقلا حافس وباتل كثاقثلا روطتلا وه لضفألا
 اهتظحالم نكمي يتلا- "ةضراعملا" اريخأو .'"ةيدايحلا" مث « -يكيرمألا

 لكأ تاسرامم نإ .ةديدجلا اينيغ © 170165 روفلا ةعامج دنع صاخ لكشب

 رمزلا #4 :«تدأ دق تناك امبر «روفلا عمتجم ايفاقث اهنمثي يتلا ءرشبلا موحل

 وه- تيمم يفيظو يبصع ضرم راشتنا ىلإ ءعمتجملا اذه اهنم فلأتي يتلا

 مظتنم لكشب دابأ يذلا -رقبلا نونج ضرم نم ميدق برض اكان: وروكلا

 .بعشلا نم امسق

 جردني ءرخآ ينيوراد رايت ايجولوبورتنألا #2 مسترا تاينينامثلا ةيادب ذنمو
 مولعلا راطإ نمض ترهظ ىتلا ةيجولوكيسلا تاحورطألل دادتماك

 ولثمم ريتعي ءروطتلا يرظنم مظعمو تاميملا يرظنم رارغ ىلعو .ةيكاردإلا

 عضخي تاقثلا روطتلا نأ «يبريبس ناد يجولوبورتنألا ةصاخو «رايتلا اذه

 راكفألا رشتنت يبريبس رظن يفف .ةئبوألا راشتناب ركذي يذلا راشتنالا قطنمل
 ىودع :هباتك ناونع انه نمو ؛ىودع لكش ىلع رخآ ىلإ غامد نم تالثمتلاو

 حيرص لكشب نوددحي انه نيينعملا نييجولويورتنألا نإف كلذ عمو .""راكفألا
 ةركف ىلإ رخآب وأ لكشب ةدنتسملا جذامنلا فلتخم نع مهلصفت يتلا ةفاسملا

 ىلإ يبريبس تفل اديدحتو .تاداقتنالا نم ديدعلا ابل نوهجويو «ةيفاقثلا خساونلا

 راكفألا لدبتت ذإ .قباطم خسانتك اردان الإ متي ال ةيفاقثلا تادحولا راشتنا نأ

 روصت عنمي اذهك القلقت نإ .رخآ ىلإ غامد نم رمت يهو نايحألا مظعم 4

 00 10.5 عراطعتر آه تمائ138ع102 0عق 10ععور 00116 12عماطرو 6.
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 سيلو لدبتلا نإ ءريشي امك .2ةقيقحلا كو .خساونك ةيفاقثلا تالثمتلا

 .كلاقثلا لاقتنالل ماعلا نوناقلا لكشي يذلا وه :خسانتلا

 ؛بابتتسالا ضعب ةنيعم ةيفاقث ثالثمت تكلتما اذإ ؛ءيبريبس بسحبو

 عضخت ءالثم ةريغصلا ءارمحلا ةعبقلا ةصقف ." ةيفاقث بذاوج' دوجو لضفب اذهف

 نم وأ باتك ىلإ درف نم وأ ءرخآ ىلإ درف نم رمت يهو ةرمتسم تالدبت ىلإ
 اهضعب قوف فاضقت يتلا تالدبتلا هذه يدؤت ال كلذ عمو ؛ درف ىلإ باتك

 ةمودعم تالاقتنا ةدع دعب ةلصاحلا ةخسنلا لمعجت ثيحب تالدبت ىلإ ضعبلا

 ةفلتخملا خسنلا ظفاحت ذإ :ءسكفعلا ىلع ءيش لك .ةيلوألا ةخسنلا عم ةلصلا

 .ادبأ ةقباطتم كلذ عم نوكت نأ نود ءيطسو يرايعم ىوتحم لوح اهسفن ىلع
 ةفص لالخ نم «يبريبس بسحب .ةيفاقثلا تالثمتلا #4 بابتتسالا اذه رسمي

 .ةيطسولا خسنلا هذبل "ةيبذاجلا"

 ةركفلا هذه ذخأت اذامل ؟تالثمتلا هذبل ةباذجلا ةردقلا يتأت نيأ نم نكل

 ةطقنلا هذه لوح ةربكأ ةلوهسب خسانتتو ؛«تايرخألا نم رثكأ ةيمهأ كلت وأ

 مولعلا اهتحوتسا يتلا يروطتلا سفنلا ملع تاحورطأ يبريبس ديعتسي

 .!!سديمسوك اديلو يبوت نود لامعأ ةصاخو ؛ةيكاردإلا

 ةنيابتم ةعومجم

 جذامنلا نإف «ةيكاردإلا ايجولويورتنألا ىتحو تاميملا ةيرظن نم «ةفاقث/ةثروم

 2 ىتح .ادج ةعونتم ةيعامتجالا مولعلا 4 نيوراد زلراشت نم نآلا ىحوتست يتلا

 2و ؛اهتاصالخو اهئدابم ش ضعبلا اهضعب نيب ةضراعتم نوكت نايحألا ضعب

11 : : 00 5 . 
 ]2هءالعت, "00 ءوا-عع نابع 12 موزلعطم10عاع ءلم]ن 10151 ع7, 5ءاعممع آ!ان208ل2عق5, : اديدحت رظنا 0

 8 119, ةالأ-5 عما عام أت
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 يلازتخالا ديحولا جذومنلا ىلع رصتقت نأ نع ادج ةديعب اهنإ لاوحألا ةفاك

 «تاغايص ةداعإك ىرحألاب تايرظنلا هذه رهظت .ةيرشبلا ايجولويبويسوسلل

 .ىربكلا ةيديلقتلا ةيجولويسوسلا جذامنلا ضعبل «ةايحلا مولع ةغل 4

 سفن اهلك كلمت ال «ةديدجلا ةينيورادلل ةفلتخملا جذامنلا هذه نمض

 ةيجولويديإ ةنحش تاذو ةزجوم تالمأت نع فشكي اهضعب .ةيملعلا ةءافحلا

 بدألا ملاعم مسرت يتلا تاساردلا نم ديدعلا ةلاح يه مكلتو «ةيوق

 لكشت ؛ماهرود ةساردك ءاهضعبو .' ”ناسنإلل سركملا يجولويبويسوسلا
 لوح شفي ال نأ اههباشت وأ تاحلطصملا عويش ىلع بجي .ةدقعمو ةنقتم جذامن

 2 «2ةدح ىلع اهنم ةدحاو لك ليلحت مهملا نمو .ةفلتخملا جذامنلا هذه ةعيبط

 ةيرظن ةغايص ةداعإ لايح انك اذإ اميف ؛ةلاح لك ب لؤاستلاو . اهتيصوصخ

 فدهي «يمجعم ٍءاسك درجم ةهجاومب وأ ءاهتشقانمل يفكي امب ةبلصو ةليصأ

 .ةميقع تارظن ىلإ ملعلا رهظم ءاطعإ

 2 ب عطب آب ثنت111131 220131, 7/11213101, 5.
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 يصوصخم ار يوكلا نيب

 1قحلم

 نابرقلا بابسأ 001
 ليلحت ناك.رخآ ءيش ةيببس ةميق هيلإ وزعن نأو ؛ءيش تافاقثلا عونت ريسفتب ةبغرلا

 نيركسعم نيب تالداجمل ةدام «تاينيعبسلا ذنم :نيميدقلا كيتزآلا دنع يرشبلا نابرقلا

 نيخرؤملل اعبت ."نييداملا"و 'نييفاقثلا" مساب ةدحتملا تايالولا 2 افرع «نييجولوبورتنألا نم
 رزاجم ىلع انايحأ موقتو ءابل ليثم ال كيتزآلا دنع نايرقلا ةسرامم تناك لوينابسإلا

 .ةيعامج

 ىلع ادمتعم «"ةيفاقثلا ةيداملا ةعزنلا" سسؤم .؛سيراه نفرام مدق 1974 ماع ل

 مل كلذل اريسفت «ةثيبلا #2 نيرخآ نييصاصتخاو 2066ه:4 0ةصوأ,» ورينراك تريبور لامعأ

 رشبلا ماهتلا نم لكشل قبسملا سقطلا ىوس يرشبلا نابرقلا نكي مل :اعقونم نكي
 ةئيب 4 ةيناويحلا تانيتوربلاب رقفلا ىلع باوجك رّسفُيو ؛:ةريبك دادعأب ةماطعممهمطقونأ

 تاداقتناب «'”هجان باتك لالخ نم ترشتنا يتلا «ةحورطألا تمدطصا .اكيرمأ طسو

 اذهب ةسرامم عاجرإ نكمي فيك ؛طخسب ''”زنلاس لاشرام لءاست ."كاقثلا" ركسعملا
 ةمخض دباعم ءانب ك ءانعلا نودبكتي كيتزآلا ناك اذامل 5ةطاسبلا هذهب ةجح ىلإ «ديقهتلا

 مهنونيزي مث ءصقرلاو ءانغلا مهنوملعيو تاجوزلا مبل نونمؤيو مهنومعطيو تاّملا نونجسيو
 ةبسنلاب حضاولا نم ناك 5طقف ماعطلاب اقلعتم رمألا ناك اذإ «مهب ةيحضتلا لبق ةبلآاك

 :.هلهاجت نكحمي ال «ةعيظفلا ةسرامملا هذبل يزمرلا دعبلا نأ «ةنهملا ءانبأ مظعلو ءزنلاسل

 ةيجراخ طوغض نمض سيلو ؛كيتزآلا ةفاقث نمض يرشبلا نابرقلا نع ثحبلا بجاولا نمو

 .ةموعزم

 00 83/1.11ةصتق, (ةصصاطة] ع5 ءأ طمطقتلانع5. قو21 ةانغ 1ع5 هءاواصع5 لع 12 ءنلطتغعر !1ةطتق1011

 10ظ1719

 04 84.5دطاتسك, "نلطتتع ةك ميماعام ه0 م2021", 1طع 2>لعجب الولع 1عاباعاا 05 200لك, 3

 1201 ءامطتعوم 8.
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 يصوصخل او نوكلا نيب

 ا .ءاناةانعة11566 ةعزنلا كاقث تافاقثلل ملع لك نوكي ال هنأ ذيج ةلداجملا هذه صخلت

 ةيعيبط بابسأو ةينوك ةيلمع للع نم اءدب تافاقثلا ىوتحم عونت ريسفتل يعسلا نكمي
 ىتحو ةيروطتلاو ةيكولسلاو ةيداملا سرادملا ةفاح هب تماق ام اذه :ةعونتم

 ال :ىنعمب ةدوزم تاموظنم ةباثمب تافاقثلا ربتعت ةيفاقثلا ةعزنلاف .ةيجولويبويسوسلا
 ةعيبطب ؛كلذو .نيلعافلا دنع اهتلالد نع لزعمب مهفُت نأ اهتاسرامملو اهريياعمل نكمي

 هنكل .اليلف ريباعتلا هذهب حورطملا لدجلا زواجت مت دقل .ةنيعم ةيبسن ةعزن لباقم «لاحلا

 .ىرخأ لاكشأ تحت رارمتساي روهظلا دواعي

 هنروج الوكين
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 يصوصخم او يوكلا نب

 2قحلم

 خبطلارانوبحلا
 .اموسحم نوكي نأ نع ديعب يرشبلا نئاكلا لبق نم ماعطلا يهط ينبت خيرأت نإ

 نم نيثحاب ةعبرأ نأ ريغ .انمايأ لبق ةنس فلأ300 -200 ننم ةدوجوم ةرشايم تانيب كانه

 تانيعلا روهظ عم قفاوتت ةرتف يهو ءةنس نويلم1.9 ىلإ ثدحلا اذه اوعجري نأ اوأر درافراه

 رشابم رثأ يأ اهب قلعتي اميف كلتمن ال يتلاو (لماعلا يسنإلا) بصتنملا ىسنإلا نم ىلوألا

 ,ةيمهأ لقأ انّثست :نيتماه امهنوري نيتيصاخ يدبي لماعلا يسنإلا نكل .رانلا مادختسال

 ةجيتنلا ؛:ننستلل ةبسنلاب .لاجرلاو ءاسنلا نيب ةيندبلا ةلتكلا قراف ش احضاو اصقنو

 بلطتي ةلتكلا # قراوفلا صقن نكل .لقأ افضم بلطتي انيل رثكألا ماعطلا :ةطيسب

 لواطت ىلإ يدؤي ةيذغألا خبط نأ «نوثحابلا ءالؤه ىري .رصتخم يريسفت ويرانيس روصت
 هذه نوكت «نمزلا نم ةرتفلا هذه لالخو .اهلوانت نيبو اهيلع لوصحلا نيب لصافلا نمزلا

 نروط ءاسنلا نوكت دق كلذ بنجتلو .روكذلا يأ ,ىوقألا دارفألا تامجبل ةضرُع ةمعطألا

 ؛«نيرضاحلا روكذلا نيب نم ماعطلل ةامح ءارغإب مايقلا : ديدج عون نم ةسفانم نهنيب اميف
 روكذلا نيب ةسفانملا نألو «ةجيتنلابو .اناتلف رثكألا قبشلا ةسراممب مايقلا «كلذ قيقحتلو

 دارفألا رئاكتل ةيتاوملا لماوعلا تفقوت دقف ء؛ةدراو دعت مل ءاسنلا ىلإ لوصولا لجأ نم

 يأرب ؛ةصقلا هذبل .ثانإلاو روكذلا نيب قرافلا صقن انه نمو .لخدتلا نع ىوقألاو لوطألا

 كلذل ةفاضإ لب ؛خوبطملا ماعطلا ينبت خيرأتب حمست اهنأ طقف سيل .تانسح ةدع ءانيثحاب

 هابشأ ىشنأل ةيسنجلا ةايحلا دعت مل اذامل رسفت ءالثم :اديج لحت مل زاغلأ عضب لحت

 «نمقي ءاسنلا نوك ببس كلذكو «ةريصق تارود ىلع ةرصتقم طموتند1:046 نييمدآلا

 .ىل اوتت تاداقتنالا نأ ركذ يرورضلا نم سيل .خبطلاب ؛ماع لكشب

 1117.11 مروز عت ها تأ. , "1ع ممن هدو 1ع ىداماعو . ءقماعتع 710 17 هعمامورن نإ 1

 هز عررو" , مويدج عردا ا ماطج ممماه ورب ,دبوأ. 40 ,ردذ , لعععربط»ع [ 999
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 رعاشملل ةيعيبطلا ةغللا

 '”نامكا لوب عم ةلباقم

 ةساردب اوماق نيذلا لئاوألا سفنلا ءاملع نم دحاو كش الب متنأ :س

 ؟كلذب مامتهالا ببس وه امف .ةفلتخم تافاقث نيب تالاعفتالل ةنراقم

 سفنلا ملع 4 ًاليهأت تيقلت يننأ وه لوألا ببسلا .ناببس كانه :نامكإ
 ًاصوصخو ؛يسفنلا جالعلاب ًامامتها يلوأ تاينيسمخلا لالخ تنكو .يريرسلا

 نع رمت ال ءايشألا نم اريثك نأ يبراجت لالخ نم تظحالو .يعامجلا جالعلا
 2 نكن مل .هجولا ريباعتو فقاوملاو تاراشإلا قيرط نع امنإ تاملكلا قيرط
 بجي ةادأ مامأ اننأ يلابب رطخو .ءايشألا هذه مييقتل ةليسو ةيأ كلمن ةرتفلا كلت

 يننأ وه يناثلا ببسلاو .جالعلل انتسرامم نيسحت انل حيتي ام ءيش ءاهريوطت

 ملاعك يتنهم سرامأ زئتقو تنكو ؛يئوضلا ريوصتلاب امئاد متهم تنك
 .ريوصتلا سرامأ تنك ام رادقمب سفن

 .هجولل ةيلاعفنالا ريباعتلاب مامتهالا ىلإ يب ادح يذلا ببسلا راصتخاب اذه

 أدب نينس رشع ذنم نكلو ؛ةريبك ةيلمع جئاتن كلذل نكي مل «ةيادبلا

 .1999 زومت :96 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .هنروج الوكين اهارجأ ')
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 يصوصخ او يوكلا لوب

 ءاهتددعأ يتلا هجولا ريباعت ةءارق ةقيرط مادختساب نييسفنلا نيجلاعملا ضعب
 متهأ تقولا رورم عم ترصو .لاجملا اذه  هيدؤأ نأ يلع بجي ام اذإ تيدأف

 ةيضّرملا تايكولسلا ةسارد دعت ملو .ريبك دح ىلإ ةيساسأ ةيرهرج اياضقب
 .ريثكب ًاعاستا رثكأ ةنراقم ثاحبأ وحن تهجتاف «يفكت

 ف هومتزجنا يذلا وه هب مترهتشا يذلا لمعلا نإ ؛عقاولا 4. :س
 له .هجولل ةيلاعفتنالار يباعتلا ىلع فرعتلل ةينوكلا ةفصلا لوح تاينيتسلا
 ؟ةمكل ةبسنلاب ةماه ةلأسم ا هذه تناك

 امدنع يننكلو .ايجولوبورتنألا 2 ليهأت ىندأ كلمأ نكأ مل :نامكإ

 ناك تسلا ل حا ند ودم اكاد ناعكالا نوب هلع هضاردت كهرش
 كانكرحلا ةعمارد سدح لوشتلا دج نكح [نيسوقو هدحتلا رسام: #ل ندعم

 نافليس عم ةرتفلا كلت 2 تلمع يننكلو ءادج دقعم هجولا نأل «[ةيئاحيإلا]
 ناكو .هجولا حيرشت ةءارق ملعت ك اذه سفنلا ملاع يندعاس دقو ءزنيكموت
 ريباعل يساكمنالا اشنملا لوح نيوراد ةيضرفل ديحولا ريضنلا ملاعلا اذه

 هنكبلو. ةيفاعتلاب لقاقلا ةئاسلا نايتلا نم ضيفتلا ىلع ةمقوش ناكو ةحولا
 نيهاربلا كحم ىلع عضوي نأ يرح ليمج لدج كلذ نأ تركفو .ًامهم يل ادب
 يننكلو ؛زنيكموت نافليس أطخ ىلع نهربأ يننأ نظأ تنك .ةسوسحملا
 ليهأتلا نأل ةجيتنلا هذه عقوتأ رمألا ةقيقح #4 نكأ مل .باوص ىلع هنأ تدجو

 امك ؛لوقت يتلا ةيكولسلا ةيرظنلاب ًاريثك برشت دق ناك هتيقلت يذلا
 ام اذه .تافاقثلل اعبت ريغتت يلاتلاب يهو «بستكم انتافرصت ٌَرهوج نأب ؛ملعت

 ريغأ ينتلعج يتلا يه اهيلإ تلصوت يتلا يجئاتنو .هيلع نهربأ يننأ نظأ تنك
 نأ ىلع نيدهاج نولمعي ءاملعلا مظعمف ءًايبسن هثودح ردني ام اذهو «ييأر

 ءاملع لبق نم دقنلل تضرعت كلذ دعبو .هنحصب نودقتعي ام ىلع اونهربي

 لكس مايعلا تلوحت ىلا كاداوشتل كالا نع هلع اودخاو ايهونوتؤفا
 .براجتلا هذه
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 يصوصخم او يوكلا نيي

 يتلا تاعمتجم ا نا اونّيب دق ايجولوبورتنألا ءاملع ضعب ناو ًاصوصخ :س
 ةيحانلا نم اذإ يهف ءايديم ار يثآتل اهلك عضخت ام دح ىلإ تناك اهومتسرد

 ؟دقنلا اذه ىلع كدر ناك اذام .ةيواستم ةيفاقثلا

 انينيغ نإ باهذتلا ثم هفحمت نقم «اريمخت اطح تيس ا ناسا

 لك عبقي ؛نيلزعنم نوشيعي نولازي ام تاينيتسلا © سانلا ناك .ةديدجلا

 ريفتي ءيش ال .امنيسلا ىلإ نوبهذي اوراص تاونس ثالث دعبو .هتيواز أ مهنم

 تصلختسا «ةيناثلا يتلحر دعبو .ةيعامتجالا طاسوألا هذه نم ربكأ ةعرسب

 متي ناك .لقألا ىلع ةيساسألا تالاعفنالا نم عاونأ ةتس صخي اميف :يجئاتن

 مغرلاب ءاهانرز يتلا تاعمتجملا عيمج ي ةدحاو ةقيرطب ريباعتلا ىلع فرعتلا

 جئاتنلا نأل ةريثم ةظحالم تناك كلت .ياقثلا ديعصلا ىلع اهفالتخا ةدش نم

 لامعألا ضعب يدنع لازامو .ًامساح يل ةبسنلاب كلذ ناكو .ًادج ةحضاو تدب
 ال انأ .ملألا نع ريبعتلا لوح ةساردب تمق دقف ؛ةرتفلا كلت نع اهرشنأ مل يتلا

 .اينوك ودبي ملألا ريبعت نأ تدجو يننكلو .تالاعفنالا نم وه ملألا نأ دصقأ

 .ىحنملا اذه 4 ريسي هنأ ودبي ءيش لك ناك

 أريسفت تالاهفنالار يسفت ىلإ لاقتنالا ىلإ كلذ دعب مكب ادح يذلا ام :س

 ؟ًأايبصع
 ةيرظنلا مسا هذه يتيرظن ىلع تقلطأو 1969 ةنس كلذ ناك :نامكإ

 ىلع دحاو نآ #4 زيكرتلا تدرأ .تالاعفنالل ”مءان:0ءان] 6611« ةيفاقثلا ةيبصعلا"

 ىلإ ؛هنع ريبعتلل ينوكلا عباطلا نيبت ؛لاعفنا لكب ةصاخ ةيبصع ٍةراد دوجو
 لوقت سلا اهتاذرظنلا ةهجو نيورادل ناكو:.ةطيصضي ىذلا ةياقتلا نيفاتلاةبناج
 كولس ملعت نكمي هنأ تالاقملا ىدحإ #2 تبتك .بستكمملاو يرطفلا ةيلاصتاب
 عقاولا 4 قبطني ال كلذ نكلو ءام عون دارفأ ةفاك لبق نم ةدحاو ةقيرطب ام

 ىحنملا لظو .كلذ ميمعت ليحتسملا نم كلذل «تالاعفنالا نم نيعون ىلع الإ

 .مئالملا هاجتالا ًاذإ يبصعلا
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نيب 20 اهياشت انظحال املو .م113165 تاسيئرلاب ةصصختم عم تلمع

 .يجولويبلا طمنلا نم ريسفتب ميلستلا لهسلا نم حبصأ ؛يزنابمشلاو ناسنإلا
 لعفب انيف تسرغنا ةيداب اهلعجت يتلا ريباعتلاو تالاعفنالا نأ اذإ دقتعأ انأف

 لكشب وه يعامتجالا طيحملا نع هانذخأ ام نإ .ةفاقثلا لعفب سيلو روطتلا
 .تالاعفنالا نم انفقاوم يأ ؛ريباعتلا ىلع ةرطيسلا يساسأ

 اينيغ ي دارفألا نم ةعومجم ىلإ تبلط :كلذ ىلع ًالاثم مكل برضأ
 نوعفري مهعيمج اوناكف .ءادتعالا قبست يتلا بضغلا ةروث اولثمي نأ ةديدجلا

 .مههافش ًاريثك نوّمزي اوناكو ؛ًاسأف نورهشي مهنأ ول امك ءارولا ىلإ مهيديأ

 نولعفي اوناكف .ءادتعالاب ةين نود نم بضفغلاب اورهاظتي نأ مهنم تبلط مث

 سفن تلعفو .حيرص يعامتجا لعف وه مالكلا .مالكلل نوأيهتي مهنأ ول امك
 ول امك اورهاظت" :مبل لوقأ تنك .ىطسولا ةئفلا نم نييكيرمأ عم ءيشلا

 مههاوفأ نوحتفي اوناكف . 'اهيلع ةرطيسلا نوعيطتست ال بضغ ةلاح 4 متنك

 متنك ول امك اورهاظت' : مبل لوقأ كلذ دعب مث «مئاتش ظفلي نأ ديري نمك

 ةقلفغم مههاوفأ نوقبي اوناكف :"سفنلا طبض عم نكلو بضغ ةلاح 4
 رمألا عقاو ي يه هذهو .مالكلا بنجتي نأ ديري نمك ةمومزم مههافشو
 :نانسلا 3 ايح افلا نسامتلا قر نسحب اهيفءاما :ةنويفح ةيف افك ع اه الاكتلا

 تالاعفنالا ريبعت # دجوي .روطتلا جاتن اهنأل ناكم لك  ةدحاو يهف (ةهبجلا

 لب ةفرص تاسكحعنم تسيل يهو «ةفاقثلاو ةعيبطلا نيب فلآت ناسنإلا دنع

 ام ءيش نم فوخلا ملعتن ال نحن .افلس ةدوجوم اهنإ ءادبأ اهملعتن ال ءايشأ

 فوخلا لفطلا ملعن نأ اننكمي ءسكملا ىلع .انتيؤر لاجم نمض فنعب لخدي
 . اهيقمت نشأ ةريكك ع اوشا نم

 نكل .ةيوفع تاساكترا يه اهب سحن يتلا تالاعفنالا نأم لسفل :س

 اهمدختسن اننا دحأى لع ىضخي الو «ةيلصاوت ةليسو أضيا وه اهنع ريبعتلا
 نم برقتلل ةماستبالا لاثم ا ليبس ىلع مدختسن .ضرفلا اذبل أيعاو ًامادختسا
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 يص هوصخ او يوكلا نيب

 متقفو فيكف .ةيباجيإ ةفطاعب ههاجت سحن مل اننأ ول ىتح «ةمهم ةيصخش
 ؟نيتقيقحلا نيتاه نيب

 تالاعفنالاف .فاك لكشب ةحيرص ةيرظن نأشلا اذه #2 يدنع :نامكإ

 ءانرظن ذ ةمساح فقاوم هاجت تاباجتسا ريضحت اهرهوج 4 يه ةيساسألا

 ىلع ناسنإلل يروطتلا يضاملا ذ ؛ًايفيكت ًارود تاباجتسالا هذه تبعل دقو
 امبر ؛بضغ ةروث #2 نوكأ امدنعف :ًادج ًاديعب يضاملا اذه نوكي دقو .لقألا
 لبق ام  نوطاقللا نودايصلا اهمدختسي ناك ىتلا تاسكعنملا سفن مدختسأ

 ودبأ يكل رصانعلا هذه مادختسا ملعتأ نأ اضيأ عيطتسأ يننكل .خيراتلا

 .ايضاغ

 ريياعم ةدع كانه ؟فيزملا لاعفنالا نع يقيقحلا لاعفنالا زيمي يذلا ام

 لالخ لصحي يقيقحلا لاعفنالا :بواجتلا 2 ةعرسلا ًالوأ .اهيلإ هبتنن نأ بجي
 متي مل كلذ نكلو «1967 ةنس تالاقملا دحأ 4 كلذ تبتك .ةيناثلا نم ءازجأ
 نساضخرالا# :تاينمشتلا قدم نوال ةيرجتلا لؤلئك وتس هيلط ةتهرتلا
 تاريغت ثدحت هذه ةيبصعلا لعفلا ةدر نإ ًايناث .هل انكاردإ لبق عقي يلاعفنالا
 :نئاسيزيف ريت ةناك لافنالاب سحح»:ناستنإلا مسام ةيحولويزف
 نيشلا وهه تدلاكلا نايعلا: اما: «ةدورسلاو ضوقلاو ةرارخلاب ضاسهالاكت

 رويقلا يلع لاما هع ايزو ةاهيه رانج نقلا ةعرتنلاب بستن همخي ؛ميزسلا
 ولثمم عيطتسيو .ناوث ىوس قرفتسي ال اذهو (..طابحإلاو حرفلاك) ىرخأ ةلاحل

 نيرمت مهنم بلطتي كلذ نكلو « ةعيرسلا تاريفتلا هذه لثم راهظإ ملعت حرسملا
 ةنكمم تسيل ةعيرسلا تارييفتلا هذه نإف ءىرخأ ةهج نم .يبصعلا مهزاهج
 . ايقيمخب قامسألا اصح اذإهلإ"سيداملا وباكلا ندع

 ىلع اركح تسيل تالاعفنالا :ًالوأ .لدجلل ناتلياق ناتجح كانه تيقب

 ناك ام اذه .اهايإ هرطاشت يتلا ةيناويحلا عاونألا ضعب كانه ءهدحو ناسنإلا

 حلفن مل اننأ وه انه هينعأ ام نإ .ناهرب ىلإ جاتحي سكعلاو ءهب دقتعي نيوراد
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 هيدل نمف :كشلل ًالاجم عدي ال امب ناسنإلا هب صتخي لاعفنا لزع ف نآلا ىتح
 انبانمحا بفدلابايسايدعت ناطر معه كانا روعملا ةلكه مرا فانك ملك بورك
 نط تالاعتنالا نقبت نأ ضبي ال قريخألا ةفصلا :قاستإلا ساسحتإل الكاسم

 ىلإ عزني لاعفنا لكف .ام ةقيرطب اهتاذ نع ربعت نأ اهتعيبط نمف .نامتكلا

 نمف .ةيعضولاب مأ توصلاب مأ تاراشإلاب مأ هجولا ىلع ءاوس ؛هتاذ نع ريبعتلا

 يلج اذهو .ةيفيكت ةمس وه ايداب بضفلا لعجي ام نإ ةيروطتلا رظنلا ةهجو
 : ةيساسأ ةيلئصاوت لفاسو مهدت تالافثنآلا قوص نيدلا لافطألا ته ادج

 اضرلا ىلع ةمالعع ةيأ لافطألا نم اوقلتي نأ اوعيطتسي مل اذإ لهألا لعفي اذام

 يهتنتس ةهجاوم لك نكت ملأ 5دوجو نم ةقادصلل له ؟نزحلا وأ ضاعتمالا وأ

 .ةفوكلاو ببسملا قلص ةزظيفلا ليسوع ناك ول ءانمدلا ةفازإ خدع

 طبض انبستكا ةراضحلا نم نينسلا فالآ دعب اننأ ليختن نأ عيطتسن

 ةيلمع تلاز ام تالاعفنالا ىلع ةرطيسلاف .كلذك سيل رمألا نكلو .انتالاعفنا

 ةيدارإاللا تامالعلا نم ةلسلس كانه نأل ثيدحلا رصعلا ناسنإ دنع ةيعص

 هانعم اذهف ؛تامالعلا هذه لثم مدعنت امدنعو .لاعفنا لكل جمانربب ةطبترم

 .دصقلاو لقعلا لاجم وه ؛«رخآ لاجم خي اننأ
 ,هنع يدصقلار يبعتلا نيبو ؛يعيبط لجتك لاعفنالا نيب زيمن فيك :س

 ؟ًارزاك نوكي دق يذلا

 انميك نوصلا ىلع :ردشلا لتس نيفالف لالخ كلذ كسرت ىنقل :نامكإ
 نع ةفوامتملا ةنقللا :روطتب اقيفو اطايقزا ةطيكرش تالاعفنإلاو قاكفألا نضلفي

 نأ مالكلا عيطتسي يكل ناسنإلا ىلع .تالثمتلا يعدتست ةغللاف .ناسنإلا

 نأ عيطتسن اننأ وه كلذ جئاتن نمو :تالثفتلا هذهب مكحتلا ىلع ارداق نوكي

 بدكير هربلا مركب لوا وكل: يدك نا مبا قا لونفت
 دكؤن نأ انل حيتت ةقيرط نزيرف سالو عم تعرتخا .هندبب بذكي نأ نم هناسلب
 يفق .ةيلاعفنالا هتلاح صوصخب ال مأ بذكي مهدحأ ناك نإ مات هبش نيقيب
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 3 كانه نكلو .ناحمب ةطاسبلا نم كلذ نأل رهاظملاب عدخنن نايحألا بلاغ

 لاعفنالا ناك نإ ددحن نأ انلومسك ادع ةميفد ةحيولا كولا حرم فاول

 دنع هتهبج 2 ناسنإلا دنع حيتافملا هده مظعم نحول هذاك مأ داك

 دعتت لب ؛طقف تاللاعفنالا نع ريبعتلا # ديفت ال هجولا ةيقب .نيبجاحلا ىوتسم

 ةقطنم نإف لباقملاب .قاصبلاو ليبقتلاو سفنتلاو ماعطلاو مالكلا ىلإ كلذ

 تحت تيقب دقف «فئاظولا هذه لبف نم ادج لالففتسالا ةليلق سبجاحلاو ةهبجلا

 تاكرحل ةهبجلا بيجتست .انب يشت يهف كلذل «ةيلاعفنالا تالاحلا ةرطيس

 ليقف ال اهنا اوك ةلكتن اهدنع اريك توك ال اهتاليصع نأل ةيوقع

 .ةينهذ تالثمتب

 تالاعفنالل ةيفرعم ةبراقم ريوطتب سفن ءاملع ماق مكلامعا نم اءدب :س

 0 دوجو ةييمح وط [ضوضخ ليكرتلا عجب
 ةينهذ فئاظو رفنتست تالاعضنالا نا نوري مهنإف ءراصتخاب .ًايلاعفنا ةباجتسالاو

 .ةطيسبلا ةيساكعنالا تارادلا نم ىلعأ

 ةهجوو مهرظن تاهجو نيب يساسأ ضفانت عقاولا + دجوي ال :نامكإ
 ةعيرس تاباجتسا نوكت دق تالاعفنالا نأ لوح يثاحبأ تزكرت دقل .يرظن

 هذه نأ ىلع ءوضلا اوطلس مهيلإ حملت نيذلا سفنلا ءاملع نإ .ةجرح فقاومل

 لعف ةدر نأ 00 ام اذهو «قبسم ميوقت ىلإ انضنأ يدؤت دف تاياجتسالا

 .حرفم ربخ نع نالعإللا مامأ وأ ةناهإلا مامأ ةدحاو تسيل سانلا

 #2 لخدت يتلا ةيفرعملا تايلمعلا ةسارد ىلإ جاتحن اننأ هيف كش الامم

 انتردقم #2 كشأ يننكلو .ةيدرفلا تافالتخالا حرش ىلإو «تالاعفنالا نيوكت

 دارغفألا نم بلطلا يأ ءاهنوعبتي يتلا ةقيرطلا انعبتا اذإ كلذ ىلإ لوصولا ىلع

 ةلاح وأ بضفغلا ةلاح 4 اوناك ةظحل هب نوركفي اوناك ام امحال اوحرشي نأ

 يتلا ةيعاولا ريغ ةمكاحملا ةيلمع نع ةركف ةيأ كلمن ال اننأ يهدبلا نم .حرفلا

 ريسفت ميدقتل أباطخ عرتخن نأ عيطتسن .نيعم لاعفناب انروعش ةظحل ًارود بعلت
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ريكفت لوح يوفعلا سفنلا ملع نم عون ىوس دلوي ال كلذ نكلو ؛كلذل
 ةديج ةادأ مويلا ىتح دجوت ال .لاعفنالا دنع مهسوؤر # يرجي اميف دارفألا

 نوكن نأ يغبني .لاعفنالا ليكشت 2 لخدت يتلا ةمكاحملا ةصح ةساردل

 0طوعتت 201025 [سيلتلا ةلاح عل ففقوملا نيح ةبقارملاب مايقلا ىلع نيرداف

 نأ ىلع ءةيروفلا تاقيلعتلا وأ تافرصتلا ىلإ ًادانتسا :؛ليلدتلاو ء ن0

 هذه نأ كلذ ىلإ فضأ .فقوملل مهريدقتو قفتي لاعفناب اوسحأ دق دارفألا

 فوس اننأ يريدقت كو .رهاوظلل يبصعلا بناجلاب ةتبلا ًامامتها يلوت ال قرطلا

 .ةطيسبلا قرطلا هذه لثم نم ملعتن امم رثكأ باصعألا مولع نم ملعتن

 رعاشم ا ةعومجم تعاطتسا ىدم يأ ىلإ نويجولونإلا راشأ م هتهج نم :س
 ةيمهأ نم ليلقتلا ىلإ كلذ يدؤي الأ .تافاقثلل اعبت ةفلتخم نوكحت نأ ةرهاظتم ا

 ؟؛هكتايرظن

 اهنع ربعملا رعاشملا يسيئر لكشب نويجولويورتنألا سرد دقل :نامكيإ

 اعبت فلتخت تافرصتلا هذه نأ حيحصلا نمو .[يحالطصا] يقافتا فرصتب

 تافاقثلا ةفاك نأل :؛اراشتنا ةيعامتجالا ةعنقألا رثكأ نم ةماستبالا .تافاقثلل

 عبطلاب .ةيباجيإلا تالاعفنالا راهظإو ةيبلسلا تالاعفنالا تبكل ليملا سفن يدبت

 سفن 4 امامت [مكحتلا] طبضلا سفن ةسرامم تاعمتجملا ةفاك بلطت ال

 تالاعفنالا نع ريبعتلا ذبحت تاعمتجمل ةردانلا ةلثمألا ضعب كانه لب :«تالاحلا

 رمألا نكي مل نيح ْ ازازئمشا وأ ابضغ ودبي ام لعفلاب دهوش :ةيبلسلا
 .كلذك

 ةرم .ةيماظتنالا ديدش تاساردلا نم عونلا اذه نكي مل ظحلا ءوسل

 ىلإ ءوجللا بجي .ةيعامتجالا رهاوظلا هذبل ةديج ةيراقم انزوعت ءىرخأ
 ل عمجت اهنأل :ةنراقملا 2 ادج ةديفم جاوزلا سوقط ءالثم .ةيليصفت تادهاشم

 .خلإ «فظوملاو ءاقدصألاو براقألاو ةجوزلاو جوزلا :رصانعلا سفن ناكم لك

 سيلو «ءاكبلاب سورعلا لهأ موقي نأ شاهدنا نود ةدحتملا تايالولا كي نولبقي
 ؟اذامل ..سيرعلا لهأ
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 هانا رب وصلا فعالا هسا وتسويق( ةمودحت كاك ةالسنتلا اننيتإ

 نوقبادي سفنلا ءاملعف :مظتنم لكشب كلذب مايقلل يسارد ناديم دجوي

 ةميف امنود نكل ؛ةمخض تانيع ىلع لوصحلاب مبل حمست ؛«ةقحال تانايبتسا

 ثحبلا نم عونلا وه اذه .مهتادهاشم راركتب نويجولوتإلا موقي الو ءركذت

 .ةددعتم تادهاشمو ويديف روص عم ؛ةيناديم تايرحت ىلإ دنتسي نأ بجي يذلا

 ؟هكلامعأ ىلإ هوفيضت نأ م كتعاطتساب يذلا ام :س

 .نييعيبطلا دارفألا نيب اهنع فشكن يتلا تاعيونتلاب ايلاح متهأ :نامكيإ

 مهضعبو ؛مهريغ نم ةدش رثكأ ةيلاعفنا تاباجتسا دارفألا ضعب يدبي ءالثم

 «نيدعبلا نيذه نيب ةلص كانه له «مهريغ نم ةعرس رثكأ تاباجتسا يدبي
 مايقلل لئاسو دوجو ببسب ءاهلح دوأ يتلا لئاسملا عون وه اذه 5ةعرسلاو ةدشلا

 هذه بابسأ يه امع لؤاستلا اننكمي ءافورعم كلذ حبصي ام درجمبو .كلذب

 نكمتن مث .ةيرطفلا تاقورفلا بناجو ملعتلا بناج وه ام ؛ةيدرفلا تاعيونتلا

 اذهو .ريثأتلا نم عونلا اذه «ةيبرتلا نمض ؛عنصي يذلا ام ةسارد نم اضيأ

 هذه ةسارد نأ دقتعأ ...اهشيعأ تاونس نم يل يقب امم رثكأ ةلئسألا نم حرطي

 طبضلا لاكشأ ةيببسو ةيفيك لوح اريثك انملعتس ةيدرفلا تاعيونتلا

 لاعفنالا نع اقح ايصخش اروصت اعيمج كلمن اننأل ءرشبلا دنع ينادجولا

 نظأس ءهيدبأ يذلا لاعفنالا تاذب يعم تقاوتم لكشبربعت مل اذإ .حيحصلا

 ليم انيدل .كدنع ماريام ىلع سيل ام اًئيش نأ وأ ءيلثم تسل كنأ نئنيح

 ءاهسفن ةظحللا  انلثم رعاشملا سفنب اورعشي نأ مهيلع نيرخآلا نأب ريكفتلل

 نم عونلا اذه انيدل نوكي نأ ادج بيرغلا نمو ؛كلذك سيل رمألا نحل
 ؟انل ابسانم نوكي اذامب .داقتعالا
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 يصوصخ ار يوكلا نيب

 1قحلم

 ريباعتلا ايجرتوكي ظ

 ةعماجب ةيبطلا ةسردملا ش ايجولوكيسلل اذاتسأ لمعيو :1934 ماع نامكيإ لوب دلو

 2 هترهش ءارو تناك يتلا لامعألا تماق .1968 ذنم وكس يسنارف ناسب اينروفيلاك

 ةفصلا ىلإ تصلخو «ةفلتخم تافاقث 4 رعاشملا نع ريبعتلا ةسارد ىلع تاينيتسلا رخاوأ

 سالاو ةبحصب :؛نامكيإ روط كلذ دعبو .ةيرشبلا ةيهجولا تادرفملا سوماقل ةينوكلا

 تماقو .سفنلا ءاملع اهمدختسي يك (1805) هجولا ريبامت ليلحتل ةمراص ةادأ ءنزيرف

 .نيفلابلاو لافطألا دنع بذكلا حضفت يتلا تامالعلا ىلع تاينينامثلا لالخ هلامعأ

 ريبعتلا جردت يهو ءاهروطو رعاشملل ةيفاقث ةيبصع ةيرظن نع نامكيإ عفاد «يزاوتلابو
 اهراشتنا ىذعت بتك ةدع رشن .ناسنإلل يعيبطلا روطتلا ةيمانيد نمض فطاوعلا نع

 يرشبلا هجولا يل رعاشملا .(1980) ناسنإلا هجو :عساو لكشب ىملعلا طسولا دودح

 .(1992) بيذاكألا نوربخيو لافطألا بذكي اذامل ؛(1982)

 ل
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 2 قحلم
 ماستبالا يف ةينيورادلا ةيرظنلا

 هباتك 4 1872 ماع نيوراد اهعضو يتلا ةحورطألل ثيدح دادتما نامكيإ لامعأ نإ

 ةفصلا ىلع ةعيبطلا ملاع دكأ هيفو : ©ناويحلاو ناسنإلا دنع رعاشملا نع ريبعتلا
 نزيرفو نامكيإ زجنأ :1972 ىتحو 1969 ماع ذنمو .ةيرشبلا ريباعتلا ضعبل ةيئاقلتلا

 ةتس عم قفاوتي يذلا هجولا ريبعت نأ تتبثأ ءروصلا ةدعاسمب «تارابتخالا نم ةلسلس

 دنع افورعم اضيأ ناك (ةتفبلا «نزحلا «فوخلا «بضغلا «حرفلا «قوذتلا) ساسأ رعاشم

 ناكس دنع وأ نييليشتلاو نيينابايلا دنع امك امامت ىطسولا ةقبطلا نم ناكيرمألا
 .ةديدجلا اينيغو 80260 وينروب

 نم ةطيسب ةفطاع نع ربعت هجولل ةروص قيسنت ءالثم «نيريخألا ءالؤه نم ابلط دقف

 رايخلل اهباشم مهرايخ ناك تالاحلا مظعم 4 .ةفطاع ىلع لدي ريصق ويرانيس لالخ
 ةيهجولا مهريباعت روص اضرع مث «تالاعفنالا هذهب رهاظتلا مهنم ابلط كلذ دعبو .يبوروألا

 ةفطاعلا ديدحت #2 ةبوعص ةيأ اودجي مل ءالؤهو ءاهيلع فرعتلل نييكيرمأ بالط ىلع
 «لقألا ىلع ةطيسبلا رعاشملا هذه صوصخب هنأ صالختسا كلذ نم اعاطتسا .ةدوصقملا

 .اينوك اسوماق ةيرشيلا ريباعتلا لكشت

 ةلودج عم قفاوتت ةفطاع لك نأ تابثإ ىلع نزيرفو نامكيإ بكنا كلذ دعبو

 ةلضعلا ضبقت ؛بجاوحلا ضفخ وأ عفر «نيبجلا نيضفت :هجولا # ةيلضعلا تاكرحلل

 لك عم هنإ لوقت ةركف صاخ لكشب نامكيإ عضوو .خلإ نيعلل 0:61ءاناد1:6 ةيجاجحلا
 .ةيرشبلا ةيغامدلا ةيبصعلا ةلمجلا 4 قمعب سرفنم يلضع جمانرب قفاوتي رعاشملا نم طمن

 رعاشملل يرايعملا رييعتلا :روطتلا ىوس ىرخأ تاريسفت نم ةيثيحلا هذبل سيل .هل اعبتو

 هتميق بيسب روطتلا قايس ْي يرشبلا يجولويبلا ديصرلا ش عضوت دق ناك امبر ةطيسبلا
 .ةيئاقتنا ةزيمك

 | ةنروج الوكين 1

 ةمظنملا نه ةيناثلاو ءرضم 4 ةمجرتلل يموقلا ندلجملا نع نلوألا :باتكلل ناتمجرت ترهظ ©
 .2010 .توريب .ةمجرتلل ةيبرعلا
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 :نويشحولا لافطألا

 ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ةلئسأ

 امامتها نييشحو لافطأ روهظ ضرح '”املاط
 زواحتي اميفو .ملعلا لاحر دنعو ةماعلا دنع اريبك
 نإف .[ءاطقلا نيروجهم لافطأ نع ةبيرغلا تاياكحلا

 ومن يف ةفاقثلاو ةعيبطلا نأش نع وه حورطملا لاؤسلا
 .يرشبلا نئاكلا

 الفط نوريفأ #4 نوكال تاباغ #4 نودايص كسمأ 1799 ماع نم زومت 4
 هؤملعو ةونسنلا قبح ةيرقلا ىلإ هؤورضحأ :اووقنو انسركاو انراع“ « ةننس123 ندعي

 مث اهمشي ناكف ةيذغألا ةيقب امأ «(ةئين اهلكأي ناك يتلا) اطاطبلا لكأ

 فظنم هيلع رثع ذإ «ليوط نمزل سيل نكل .؛برم مايأ ةينامث دعبو .اهضفري
 هعفد يذلا وه دربلا نأب كش نم ام .رانلا مامأ اسلاج نانرس -ناس نم بايث

 .ةيشحولا هتايح نع يلختلل

 .1997 لولبا -بآ :75 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم «ترب يدولك '')

55 



 اهسسأ يتلا رشبلا يبقارم ةيعمج هتبلط ءاميظع ارثأ هفاشتكا ثدحأ

 نم «ملعلا ةدئافل كلذو ..خلإ ةفسالفو ةعيبط ءاملعو ءابطأو نوفقثم 1799 ماع

 ومن عم امامت ضراعتي «طيقللا ناسنإلا طرش ناك اذإ اميف ةفرعم لجأ

 اهئاضعأ نم ةثالث ةيعمجلا تفلك «بآ8 © سيراب ىلإ هلوصو دعبو ." ءاكذلا

 ل ثحب هباتك ناك يذلا لنيب بيليف بيبطلا مهنيب نم ناك هب مامتهالاب

 ثدحأو اثيدح رهظ دق 72616 ىال» !هد :هه1هل41وك 7”:ءهداداعك ةيلقعلا ضارمألا

 كولسو يشحولا كولس نيب اهظحال يتلا تاهباشتلا نع نلعأ .ةرييك ةجض

 ىتفلا اذه فينصت بجي هنأ رهشأ 6 دعب كلذ نم صلختساو ءراغصلا نيهوتعملا

 .04:22© يلقعلا فلختلابو 1كذهاذ:7:© ةهالبلاب نيباصل ا لافطألا نيب

 هنا نم مغرلا ىلعو «راتيإ كرام ناج وه ؛باش بيبط هيعمتسم نيب ناك

 دق لفطلا اذه نوكي نأف .يأرلا هقفاوي مل هنإف ؛هب بجعمو لنيبل ذيملت

 اذهف :"هسنج ينب نع امامت الوزعم' شاع دق نوكحي نأو " ةيبرت ةيأ نم مرُح
 «عمتجملل ةئوانم ٌتاداع" تناك اذإ .ةرهاظلا هتهالب ريسفتل هيأر 2 يفكي

 ببسب ' ضراع لكشب هيدل تضّرحت دق ' ةكهنم ةيساسحو « دينع دورشو

 لمألا نكمملا نمو ؛' ةفرص ةيضَّرَم ةلاح حبصيس هعضو' نإفف «ةيربلا ةايحلا

 2 اهقبطي ناك يتلا تاجلاعملا طمن نم 700181 ىبيذهت جالع قيرط نع هئافشب

 .نيلتخملا ىلع لنيب بيليفو لوريكسإ كينيمود نيتيإ ناج ةيقحلا كلت

 لفطلا نأش راتيإ ىلوت ؛مكبلاو مصلا دهعم 4 ابيبط هنييعت دعبو

 لفطلا ىلع قلطأ يذلا وه ناكو .ناريغ ةديسلا ىلإ ةدعاسملاب دهعو ؛يشحولا

 يويرتلا جمانربلا ىرحألاب لوقنو :'يييذهتلا جالعلا ناك .روتكيف مسا

 نيتيإ تايرظن ايحوتسم «ساوحلا ومنب ةيولوأك اقلعتم ءهب عرش يذلا يسفنلا

 نأ ..خلإ ةيؤرلاو عمسلاو سمللا ةساح #4 نسحتلا ىلع ناكو .كايدنوكو ونوب
 1801 لوليأ # راتيإ عبط .يقالخألا يعولاو ركفهلاو ةفللا ومن 2 ةادأك ديفي

 عبط مث .ةيزيلكنإلا ةفللا ىلإ روفلا ىلع مجرت ؛هترهش ءارو ناك اريرقت
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةياهن ىلإ ريشت ؛ةلماك ةليصح عبط 1806 ماع ف مث ءادقف نيرخآ نيريرقت
 :ةثالث تالاجم 4 اهيلع لصح يتلا جئاتنلاو هتقالطنا اهيف عمج ؛رابتخالا

 اريرقت عضو دقل ."' ةيلاعفنالا تاكللأو " ةينهذلا فئاظولا و ' ساوحلا فئاظو

 (عمسلا ادع ام) هساوح تحبصأ :هذيملت اهزرحأ ىتلا مدقتلا تاجرد لوح

 حبصأ ؛ءازجألاو لكلا نيب قرفلا لثم ةدرجم تاروصت مهفي حبصأ ؛ةفد رثكأ

 هذه مدقتلا لاكشأ نأ ريغ ...ةلادعلا ىنعم بستكاو هب نومتهي نيذلاب اقلعتم

 ال هلاح ىلع روتكيف لازام :ايثالث اقافخإ راتيإ لّبقتو 'ةقاشو ةئيطب تناك

 فنع تاعزت هدنع ةقهارملا تكرحو 'ر هوجلا ثيح نم اينانأل ظ'و « ملكتي

 .فطاوع اهبحاصت نأ نود نكت .:"طرغفم

 مدقتي نل باشلا اذه نأب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريدقتلو 1810 ماع كو

 ناريغ مادم دنع رقتساف «مكبلاو مصلا دهعم كرتي نأ اوبلط «كلذ نم دعبأ

 يتأيس يذلا لزنملا نم تاوطخ دعب ىلع نيتنايوف عراش نمض قيرط

 1828 ماع تام كانهو ...يلاتلا ماعلا #2 هنكسيل تاونس9 رمعب وجيه روتكيف
 2 ةفيسلا نع اشم

 ةيفملف ةلداجم

 نإ ةلئاقلا ةينيدلا رظنلا ةهجو لياقمف .ناسنإلا ةعيبط لوح ثحبلا راطإ وهو
 مهترظن 18نرقلا 4 رارحألا نوركفملا ضرع . "هتروص ىلع ناسنإلا قلخ هللا"

4 1 1 : 1 2 
 607 نامعواعر, ال1 ءام» لع ]' ةح ءعررجمو. آجءطصتعوع ءرلقمأا 531197286. 8ءعوطلع» ءقكقملأا [0ال, [112عاأعر
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 تالاقمو راتيإ يريرقت :ةلاحلا هذه لوح ةفورعملا قئاثولا لماكد ىلع باتكلا اذه يوتحي

 .خلإ .ملعلا لاجر تاركذمو ةرتفلا كلت ف فحصلا
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 نع هزيمي يذلا ام نكل .ىرخأ تانئاك نيب نم يح نئاكحك ناسنإلا نع

 نم ةمصب ةيأل عضخي ال امدنع 'ةعيبطلا ةلاحلا" 4 نوكي فيك 5تاناويحلا

 هزئارغل كرت اذإ ناسنإلا نأ ءوسور كاج ناج عم ؛ءضعبلا دقتعي ؟ةراضحلا

 رارغ ىلع «نورخآ دقتعيو .عمتجملا وهف هداسفإب موقي يذلا امأ ءابيط نوكي
 نمو « ةيرظن تالمأت مكلت .ةظف ةماخ نوكي هنأ ءزبوه ساموت يزيلكنإلا

 «"ةيشحولا" بوعشلا بوص ةيادبلا 2 ةفسالفلا تفتلا .قئاثوب اهمعد لضفهملا

 , ادلدشتر ثكألا نييشحولا موقلا نمض' هسفن راتيإ بتكي امكو نكل

 لبق نم ةرورضلاب ىبرت هنوكلو «نوكي نأ هل ديرأ ام ىوس سيل ناسنإلا
 ةلاح يه اعانقإ رثكألا ةلاحلا ."تاجاحلاو تاداعلا مهنع ذخأ دقف «ههابشأ

 ريثأتل اوعضخي مل مهنأل "نويشحو" لعفلاب مهنإ :نيلزعنم اوشاع نيذلا لافطألا

 اعون ينيل نوف لراك يديوسلا ةعيبطلا ملاع مهنم لعج دقل .عمتجم يأ
 ىوس عونلا اذه نم دجي مل هنكل « "70710 5 يشحولا يسنإلا وه الصفنم

 لفط اهحرطي يتلا ةيمهألا انه نمو .رصتخم لكشب تفصُو ةلثمأ ةعست
 ناسنإلا طرشل ةيملعلا ةبقارملاب مايقلا ناكمإلاب حبصيس اريخأ :نوريفأ
 يتلا عومجلاف ؛كلذ 4 انسفنأ عدخن نأ بجي ال .رصاعم درف دنع 'طيقللا

 لفط هاجت يفطاع مامتها ببسب كرحتت مل ءيشحولا اذه قيرط 4 عفادتت

 مامتها قيرط نع امنإ :1801 ماع 60000 ب نوردقيو «رثك ءالؤهو  طيقل

 .ةيرشبلا ةعيبطلا لوح لدجلاب فوغفش

 ب مهنم 52 ”نوسلام نايسول ىصحأ ؟نويشحولا لافطألا ءالؤه مه نم
 :تاّتفد ىلع مهعزوو :1964 ماع

 ةبيدلا كلذكح .بائذلا ةصاخو :«تاناويحلا دنع اوّبرت نيذلا لافطألا -

 نيتللا ؛الاماكو الامأ نيتيدنبلا ةلاح يه حضوألا ةلاحلاو ...ريزانخلاو دوهفلاو

 ©[. 1/اةل هدب [ مو ظوقمأق ةةا118 عمق, 10/18, 1964.
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 ىلوتو «بائذلا طسو 1920 ماع 676:50 5108ط غنس رقوملا امهيلع رثع

 اهعبط يتلا هتايموي # هتاظحالم نيودتب ماق دقو .همتيم ف امهتييرت
 .ةنز تربور يجولوبورتنألا

 يلصألا جزومنلا رو تكيف ربتعيو :381565[5011 نولزعنملا لافطألا -

 ةاتفلا وأ 2ءا6+ 0ع 11ة1مءاذ» نلماه ود رتيب لثم نيرخآ فرعن نكل « 7:00م

 .ينابماش كك 50عاإل ىينوس نم

 ءايسفن ىضرم وأ ةاسق ءابآ مهزجتحا نيذلا 56ءاانو نوزجتحملا لافطألا -

 رظنلا ةهجو نم ةيمهأ رثكألا نكل ءرزواه رابساغ وه ةرهش مهرثكأ
 .06216 ينج ةلاح «ةرصاعم ةلاح ىه ةيملعلا

 ليمت نم يعامتجالا مسقلا ىلإ ةأرما ترضح 1970 يناثلا نيرشت يفف

 لفت انف نكت. -ءايمع هبش تناكح ةدعاسلا بلطت [ينروعيلاك : ضيس
 :كلذ:نلإ اهسيئررظن تكفلط ءابل ةقفارملا ةاتفلل ةبيرغلا ةئيبلا ناك ةفظوملا

 تناك ذنم تشاع .تاونس 7 وأ 6 رمعب ودبت اهنكل «ةنس13 رمعب ينج تناك

 يذلا ءايسفن ضيرملا اهدلاو رمأ ىلع ءانب راهن ليل ةديقم ةسيبح ارهش20 رمعب
 دس ندم انه ينيج لغجشب نددت هن بكتاب عدوان ان اذإ: اهيزدصي ةاكك

 روتكيف نيب بيرغ هباشت كانه .مالكلا عمست نكت مل يهو اهبطاخي ناك
 ةلاح" ةساردل جمانرب عضو ةيغب نيثحابلا عامتجال ةررقملا ةظحللا يو .ينجو

 لفطلا وفورت اوسنارف مليفل لوآلا ضرعلا ةرواجم امنيس © ىرج "ينج
 !هتدهاشمل نيرمتؤملا لك بهذ يذلا 'يشحولا

 6 ةامعر آه طمع عد متعطع. آنع ل" عماقمأ اهانو 2 (0ةكمدت [1ةدنكعو. (ن0ه13ماعععر, 980

 .رزواه رابساغ لوح خايرويف ةطوطخمل لماكلا صنلا ىلع اضيأ باتكلا اذه يوتحي
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 ينج ىلإ ينوريفألا روتكيف نم

 :لساكلاب هادو تاس اكتر اويفوردم نسر ناك رودي نارام ىلع
 حبصتس' :ماعلا يأرلا دنع امك ملعلا لاجر دنع اريبك امامتها تراثأ هلثمو

 سفنلا بيبط هبتك ام اذه 7” خيراتلا ذ رابتخالل ةضرع رثكألا لفطلا ينج

 مسك قل :نعاسملل ةيساتملا ةظحللا ثناخ.«روتكيف رارغ ىلعو :تلنيج ئريبت

 هنو ايل ةينيشلاب ةيوعللا ةعيبظلاو :نودكيفا ةيرشبلا ةعيبطلا ! ماه ضلع لدج
 موحاستل ةيوحنلا سلسلا تاككح رسول 1957 مانع اتدالول انقاذ ةكسنلا
 ةحورطأ- ةيوحنلا دعاوقلل ةيزيرغلا ةحورطألا نع عفادي يذلا : ”يكسموشت

 2 نوري نيذلا -هجايب ناج عابتأ امك رنيكس سوريب عابتأ ةدشب اهمجاه
 نيب رحت ةركف' نوع ألا قيال ةيلمتلا 7| ةنهو يصل :ىنله تكس املزق قلنا
 ماع [.عممع25658 غربننإ كيريإ يبصعلا سفنلا ملاع اهردف امك ةنس12 -2

 ىلع سيتروك نازوس تايوفللا ةبلاط تبكنا ...ةنس13 ينج رمع نأ ريغ .7
 ريرقتلا ناك .روتكيف ةصقل ةهباشم يهف ةصقلا ةيقب امأ .ينج ةفل ةسارد
 اهتنبا ينج ةدلاو تعزتنا اريخأو ءالؤافت لقأ ناكف يناثلا امأ ءالكافتم لوآلا

 نم ضيفل اهتنبا اوهضخأ مهنأب مكاحملا مامأ مهتمهتا نيذلا نيثحابلا نم
 21986 ءاغاتتم اهزكا دقفو ."ةؤسقلاو نسسنقلا نط قاس قمتض' تارابسخالا

 .”ايلقع نيفلختملل ةسسؤم 4 شيعت اهنأ هفرعن ام لكو

 دوجو ةصاخو :«نييشحو لافطأ دوجو ةركف ىلع اديدحت ضارتعا لصح

 وهو ؛ةيرخس ىلإ زنافيإ نجرب ابلوح اذكهو .تاناويحلا طسو اوبرت لافطأ

 5 ١ 5 1 1 ا
 0 01 صعوأع, "نءدتع", مصتقأل عد لع !' الصلا/ عموأزأع مممان]1ةلعع لان 1012-510 عنع, 94

 60 ؟صلعطبسمو ةوصتفعتونعق. 5ءانتلب 1979 (1< هل. 1957)
 08 [يرصعت, 0عمصتع: طتقأمزوع لئنمع ءوكفمأ لاعاستع لع دهم ممتع ءأ لع 12 ةهعممع. آ 20

1993 
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 نم .دحلا تزواجت دق نوزلام اهدجو ةبير يهو .””الاماكو الامأ ةلاح مجاهي

 نويعلا لثم :ةلوبقم نكت مل غنس رقوملا اهمدق يتلا ليصافتلا ضعب نأ دكوؤملا
 يتلا "ةحطسمل ا ةليوطلا ناذآلا و «" اببرغ قرزأ اقيرب مالظلا #2 عشت تناك يتلا

 اروصم ناك رقوملا نأ زنافيإ عم ملسن ...جايللا ةلاح  اهنول رّيفت تناك
 خ اهتاذ ءاطخألا نكل .ةميقلا ميدع ايملع اظحالمو ءائيس ايفارغوتوف
 عم اومن] اونويحت لافطأل ىرخألا تافيصوتلا عم ةكرتشملا طاقنلاو «هتياكح

 :ابلاغ اهلوانت مت روتكيف ددصب ىرخأ ةجح كانه .ةيقادصم اذ هتلعج [ناويحلا

 مهنأ ببسب مهنع يلختلا مت امنإ «مهنع يلختلا ببسب لافطألا ءالؤه رقهقتي مل

 ناهوجو لاغود فيزوج زنارف ةحورطأ يه مكلتو) نيفلختم امإ اوناك

 يفيل دولكو يند اهداعتساو :«لوريك سدو لئيبو مياهزربس رابساك

 ”هياهلتب ونورب ةيضرف يهو) [نييئاوطنا] نيدحوتم اوناك مهنأ وأ ؛(سوارتش
 6 ويرف اتوأو

 هانا دما سانا بسور يونان هع ووو ةوؤلاسو: ناكمإ كوكس

 امدقت ابيرقت مهعيمج اوزرحأو .ملعتلل اشطعو الوضف رابساغو ينجو روتكيفو

 ؛ةاأ5ز0© [ءاوطنالا] دحوتلا صخي اميفو .نييقيقحلا نيفلختملا دنع لجسي مل

 لوقي .ينجو رابساغ نع هدعبتستو ؛'' ”روتكفل صيخشتلا اذهب ثيرف ظفتحت
 2 «2ةنس يتئام دعب ءاوطنالا صيخشت ضفري وهف ؛ةغلابم كلذ # نأ تسنيج
 :مظاقتلا ليف لفطلا :انح نع انيش:ةفرعتال ننح

 6 8 8اومكر آ]15(م15ع ههطنت ءالع لعد 50115ع5. طامصب 1

 4 8. 8ءماعاطعأمو آه 1 هزاعزءووع /10ع, ©ةللنطصقتل, 9.

 00 آل. طماط آن طصت عمم لع !' ةتيااقتمعو 00116 ]2عمطر 1989.
1 5 5 : 1 

 01 1. دطقهضفبعأعب 1 طع 1هعطنللعم طمع عماب اطغ دامك 01 0/110 60إ' 0[ ةكتعزعممب الا/ ةطاطسعأملت

 م1655. 0

 01:3 روتكيف لوح يكيسالك رخآ باتك فلؤم نيل دراوه ججح ةطقن ةطقن ة

 .1976 درافراه ةعماج ةعيطم ٠2110 60ز' 01 4ءاه

 ةضحاد 212
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 ءالؤه ةسارد لالخ نمف ؛صاخ لكشب يجولوكيس مايألا هذه لدجلا
 «مهتئيب تانامرح اهيلإ تدأ يتلا بقاوعلا يه ام ديدحت نع ثحبن ؛لافطألا

 تادهاشملا نإف «تانامرحلا صخي اميفو ." ”سكملل ةلباق يه ىدم يأ ىلإو

 امأ «فارطأ4 ىلع نونويحتملا لافطألا لقتني : ةيكرح تاذوذش كانه .هباشتت

 .(افيشولوك امأوت «ينج ءانآ) ام دح ىلإ ءيس لكشب نوشميف نورخآلا
 انآو «.مصأ روتكيف نأ ةيادبلا ي دقتعن :ةيسحلا تالبقتسملا #2 تاذوذشو

 لكو ؛ليللا لالخ ديج لكشب نايري الاماكو رابساغ نأ ؛ءايمعو ءامص

 رحلل نيساسح ريغ اوناك «ينجو روتكيف ىلإ ةفاضإ «"نينويحتملا لافطألا"
 تيسخي«,اكذبلا انما ةفلث لماك ةيشوأا لَساك نابع ايه وسخ كربلا

 رثكأ يظفللا ءاكذلا نكل ءارثأتم ماودلا ىلع ناك دقف ءسوكس ديفيد

 .يناكملا ءاكذلا نم ةباصإ

 لافطألا ءالؤه عجارتي ءيرشب سامت يأ نم مهنامرح ببسب .اذكهو

 رثؤت له نكل .تاناويحلاك نوفرصتيو لب ؛ةهالبلاب نيباصم نودبي مهنأ ىتح
 مل نيذلا لافطألا نأل معن ...نكلو «معن :وه باوجلا ؟نيهاجتالا 2 ةنورملا هذه

 ةأتف :داكت وأ ةمات ةداعتسا تالاح كانه نيح #4 ءادج نوردان امدقت اوزرحي

 مظعم 4 نكل .سوكس اهسرد 9 لصأ نم تالاح 6و ءرابساغ «يينوس

 ءوتسم طخ مث ؛عيرس مدقت :تباث ططخمل اعبت «يئزج عجارت لصحي نايحألا
 .يوغللا ليصحتلا ف ةصاخو

 نيب نم .ةيتاوملا لماوعلاو ةيتاوملا ريغ لماوعلا ديدحت سوكس لواحي ؟اذامل
 ؛(انآو يتج) اديدمو اركبم ناك اذإ اصوصخ «ةيذغتلا ءوس ركذي ىلوألا

 نمو .تانامرحلا هذه ةحادف -احوضو لقأ لكشب نكل- كش نود كلذك

 ناذللا نامأوتلاو يينوس ةاتف :امات لزعلا نوكي ال نأ ةيتاوملا لماوعلا نيب

 ل كلوبكعر "طاباععمم لعمماهمص 1ص ءومازلت ءطئالطمول", لهانصنقأ 04 مكزلعطم1هعلب ةطل

 موزعطاقامكل, 701. 25 04, 4
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 هجو ىلع غلاب صخشب قيثو قلعت لكشتي نأو .سوكس امهركذ
 .لزعلا فقوتي نأ ذنم "صوصخلا

 نويشحولا لافطألا هايإ انملعي يذلا ام

 دعب ةدودحم ملعتلا تايناكمإ له :اهسفن ضرفت ةيسيئر ةلككشم كانه
 لقألا ىلع اذهو «نكمملا نم 5"ةساسحلا ةرتفلا" راصنأ دقتعي املثم نيعم رمع

 :اعجشم دحاو ماع دعب اهتغل نع مدقملا ريرقتلا ناك .ينج ةلاح هب يحوت ام

 ؛طباوضل اعبت المج ئشنت تحبصأو «ةيوحنلا دعاوقلا ميهافم تبستكا دقل

 ...ةقرغتسملا غريبننل تاحورطأ قدصن .ةفللا ءاملع دنع ةيسيئر ةملك هذهو

 مل ينج ةغل نإف .؛ءايوسألا لافطألا دنع يه املثم ءرجفنت نأ نم الدب !فسألل

 مث .حيحص لكشب ةلئسأ ةغايص ىلإ ادبأ لصت نل الثم .ديدش ءطبب الإ مدقتت
 ةركلا فصن نأ وه :افاشتكا سيتروك مدق .؛ةيبصع تارابتخال اهعاضخإب

 ناك ول امك :مادختسالا ليلف ناك «ةفللاب ةداع مكحتي يذلا رسيألا ةيخملا

 ناك اذإ :ةغللا ءاملع اهمدقي يتلا ةيضرفلا انه نمو .يناثلا نم لقأ هومن

 نع ضيرحت بايغ لاح يفف «حيحص سكعلاف ؛ةغللا ينبي يذلا وه غامدلا

 ميلعتلا حبصيو ؛ةبسانم تاينب غامدلا يّمني ال «ةبسانملا ةرتفلا ع ةغللا قيرط

 ىلع براجتب ةيضرفلا هذبل امعد داهشتسالا نكمي .اليحتسم ةغلل يوسلا
 تأشن يتلا ناذرجلا دنع يغامدلا رشقلا نأ ىلع ''7ناهربلا مت ذإ ؛تاناويحلا

 كلتمتو ءىرخألا دنع هنم ةكامس رثكأو انزو لقثأ ناك «ةينغ ةئيب نمض

 ةمخض ةركاذل ةجاح اهيدل يتلاو ءاتشلا لجأ نم ءاذغلا ئبخت يتلا ريفاصعلا

000 5 1 1 . 14 
 00000 0[1وءدجاتعأاع ءأ هل, "ظعفتم ءطقضص8عع5 ]2 22وممم5ع 10 ©7021 عمعع", ذزعصأت1 1ع

 رل1516110311, 226, 12 72.
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5-8 :15 

 دس انه نيضحاا خلا سس ةينناق 7 "يرضع ىو ةنغ انإك هنو وكت كح
 هئبخت نم ت 5 اذإ (16)

 ميمعتلا نإو « ناسنإلا ىلع براجتلا ءارجإ رظحي نكل .نذإ اذكه

 نيعي نيذخآ «هب دتعي الرمأ ءاهدحو نييشحولا لافطألا ةظحالم نم اءدب

 يدبي :ةدحاو اهنم ىشخن .تايطعملا ناصقنو تالاحلا # ةيعونتلا رابتعالا

 دكأت دقو :ةلهذم :ثوزازوموو أ [رادترالل ةيلباق] ةنودل نويشحولا لافطألا

017 

 ضعب عفدي اذهو ءدعب اميف مهينبت مت نيذلا لافطألا ةسارد لالخ نم كلذ

 :ةريهشلا ةيهدبلا ىلع '' ”اضرتعي نأ ىلإ ©1ة:0 كرالك نيثحابلا لثم نيثحابلا

 .'"تاونس6 نس لبق [متي] هتبعل بعلي ءيش لك"

15 1 
 مجرتم.ةركاذلا © رود ابل ةيبصع ةاون 81مم0ءة20م6ع نيصحلا 0

 ل1. لكي ءطق عا هل. "1طع ءعمامعزإل 07 طع دااقم طءولمتن 1000 ةامرأم5 12612013 220 اطع

 طلصم0عوصم انك". [طلؤر 2138, 6. ف

 ترج دقف :ةريبك ةميق ةيناسنإلا ةايحلل نكي مل ةرتف #4 براجتلا هذه ةلواحم تمت ''

 ةغللا" يصقت لمأ ىلع :مهيلإ مالكلاب هجوتلا عنم عم نيديلو لافطأ لزعل ةثالث تالواحم

 ... ناسنالل ةيعيبطلا

 لاضنلا ىلع لافطألا ضعب ةردق كلذ #2 15.7162: رنريو يكيرمألا سفنلا ملاع ىري

 نوشيعيو نيفيلأو نيحتفنم نورهظي مهنأ ةقرافملا نمو .ةبعصلا ةيلئاعلا تالاحلا ةدش دض

 :رظنا «[دادترالا] ةنودللاب قلعتي اميف ...ةلوهسب
 8.ترسصتامتلكب نط دعت ءئاامس 842]طعتع 00116 لوعمط, 1999: ل,آمعمدتاع, درا/ ةطاقأعملقعا, آلع

 طمدصطعاتع ءوأ (0]0ان5 مم551ط1عر 8308: 0.
19 

 ١ 0 ءا( ىرادرظ, (ناةيعاع, ظقمأاإل هعمءمقعمععت اخقزاط ةتل ءالالعدعع, (0معاط 20هاك, 6.

)16( 

08 
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 ؟!ةفاقثلا تايادب سردن فيك

 ىلوألا تايمدآلا "ةفاقث" مّهفتن نأ لوقعملا ''' نم

 ىلع موعت يتلا تاساردلاوه ليدب قيرط نع

 .تاودألل يزنابمشلا مادختسا

 رثكأ وه ام كانه له «مساحو خسار كلذ عمو :ءيدام ريغ وه ام نيب نم

 ام 5ةيرشبلا تاعامجلا نيب ةمحل لكشي ام عنص هجوأ نم فيصوتلل ةبوعص

 اهنإ 5ابلالخ نمو اهنمض شيعن يتلا ةيفاقثلا طامنألا نم «ءانبلا ىلع ردقأ وه
 ؛اهمييقت 4 افلّتخمو ؛ ةزيامتم تناك امهمو .اهيلإ راشي اذكه ."تافاقثلا"

 نحن .ةيرشبلا تانئاكلا لك ىلإ ءانهابشأ عيمج ىلإ مايألا هذه اهبسنن نحنف

 ةيزييمت نئارق نيب نم ةنيرقك "ةفاقثلا ب لب ءطقف 'تافاقثلا ب سيل ركفن

 اذإ «نييلاحلا سانلا ةيصاخ « "ناسنإلا ةيصاخ يه ةفاقثلا' :انعون صخت

 تائم ذنم اوروطت دق ةيرشبلا تاجتنملاو رشبلا ناك ول ىتح هنأل .لوقلا نكمأ

 تايادب ىلع اريثك بحكني مل ثحبلا نإف «نينسلا نييالم ذنم وأ فالآ

 رهوج عم ضقانت 4 لخد يخيراتلا روطتلا اذه نأ ببسب ؛ةيفاقثلا ةرهاظلا

 .هتاذ كلاقثلا ةيناسنإلا

 .20002 2نوناك/2001 1نوناك «35 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ؛هنروج الوكين
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 تقرطت املق الاؤس ؛يثحب عوضومك «ةفاقثلا لصأ لكشي ةقيقحلا

 رشبلا دنع "ةفاقثلا" حلطصمو .ةيجولويبلا وأ ةيناسنإلا مولعلاو ةيناسنإلا هيلإ

 سنن طفي ليه ل7 ناسنإلا أيش دوا ةويبلا رشا ةلست ينوولع كنه
 بلص فقوم ذاختا وأ فيرعت رايتخاو ةيادبلا ننم ةلكشملا حرط بجي ؟ةقيقحلا

 .شيوشت ىلع شيوشت ةفاضإ نم افوخ
 !ةميدقلا تافاقثلا نع اذام

 2.6 لاوح ىلإ اهفرعن يتلا امدق رثكألا ةيرشبلا ةيرجحلا تاعانصلا دوعت

 لوأو «ةيفاقثلا دهاوشلا لوأ اهنأ ىلع ماع لكشب اهيلإ رظنيو ؛ةنس نويلم
 مت دقل .اهب مكحتلا رادقمو اهتيدصق تناك ايأ «ةيفّرِح ةيرشب ىلع ثارشوملا

 لاب ههيبش رانا رغتلاب بيدهم قكارطلا كنق هذه ةزانعحلا تاودأ عاشنإ
 تاينقتلا هذه لكشت .انيلإ برقأ دوهع 4 خيراتلا لبق ام رشب اهمدختسا

 طاقسإ ىلإ تدأ -لسلستلا موهفمب ةعداخ- عينصتلا تايلمع 4 ةيلاصتا

 (ة0نييمدآلا هابشأ ىلع ةلوهسب لقاعلا يسنإلا م[6166]0 [يسفنلا ىنعم اب]

 ٍةيرشبل تامهاسملا نم نيعم ددعب نيريخألا ءالؤه صيصخت ىلإو نيميدقلا
 اذهلو «ةيوبلا هذبل يسيئرلا رصنعلا ةفاقثلا لكشت . 26عمم0:6116 ةيدبأ"

 :نارمكتسألا

 مجارب ىلع فارطأ ةعبرأ ىلع يشمت ؛مجحلا ةريبك دورق ةهاطتهم01065 ناسنإلا هابشأ 7

 ناتوأ جناروألا يهو :ةريبك ةمجمج ابلو «ليذ نود نم «نيمدقلا يصمخأ ىلعو نيديلا

 ..اليروغلاو نوبيجلاو يزنابماشلاو
 اليروغلاو ناسنإلا اهيلإ يمتني يتلا تاسيئرلا ةلئاع لثمت طوهن01065 نييمدآلا هابشأ

 «ةنس نويلم7 ذنم تاسيئرلا ترهظ ؛روطتلا رظن ةهجو نم .؛ةيلاحلا يزئابماشلاو
 «يزئابمشلاو اليروغلا اهنم ىتأ يتلا 165 م8165 :نيتلئاع تحت ىلإ ذئدعب تمسقناو

 هايشأ مسا قلطيو .يسنإلا مث يبونجلا درقلا اهيلإ يمتني يتلا 165 طمصتنه65 تايمدآلاو

 ىلع قلعتلا ىلع ةرداقلاو مجحلا ةريبك تاسيئرلا ةلئاع قوق ىلع طه 501065 تايمدآلا

 .ناسنإلاو يزنابمشلاو اليروغلاو ناتوأ جناروألاو نوبيجلا ىلع لمتشتو ؛راجشألا

(3 
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 يصوصخل او نىنوكلا نيب

 نونيلمد وأ 3:5 نإ نودوعي يذلا نومذألا مابشا ءالوح نتن لوقت اذاس نكت
 مآ ,رهام ا يسنإلا وه له :تاودألا زجنأ طبضلاب مهنم نم فرعن ال نيذلاو ةنس

 ؟ورمردا]7 موانع هطالعاالك سوتسيور درقلار يظن مآ « ةيقيرفألا ةيبونجلا ةدرقلا

 نويفرحلا ناك نم لهجن اننأ ةجرد «كلذ ةباتك ردانلا نمو ءضومفغلا غلبي

 ىلع سيل نينطرتتملا ييفرسلا نيددحم ةلودنمللا ةراهتسلا هذه نويقيدحلا
 انفشتكا اننأ ول امك .8عءمتع سنجلا ىوتسم ىلع لب 65م6ه6 عونلا ىوتسم

 ليك رتشم قزذاسشتو | موف ىرتاسش نع سلا !انلءابسو ناك اق كاودإ مويا
 نمر شبلا هابشأ نم ةدرق) ماع يزنابمش نع وأ (©70761/4.0076/10) اليروغ نع

 عناص ناك اهُيأ (لقاع يسنإ) ناسنإ وأ (1ه» 170 210كزناعك [فوهكلا ناكس

 ةيلقعو ةيندب تاردق كلتمت تايمدآلا هذه تناك كلذ ىلإ ةفاضإ !تاودألا هذه

 كيف اع اضذامنا تاروك نع وأ اكازده نع ادج ةنطكت عئاصب بيز عاشو
 لكأتو «ىرخأ تاناويح داطصت تايمدآلا هذه تناك .ادهع برقألا خيراتلا
 يوفللا لصاوتلا ناك .ةيحيرشتلا اهتينبل ارظنو ؛"ةخسمُتملا فيجلا" ابلاغ

 ةبسنلاب حجرألا ىلع اليحتسم ؛(نيثيدحلا رشبلا دنع هفرعن يذلا لكشلاب)

 نم يه له ؟ةيفاقثلا ةرهاظلا هيلع لدت يذلا ام ؛ اذهك روصت نمضو .ابل
 رشبلا دنع وأ نييلاحلا رشبلا دنع اهدصرن ىتلا ةرهاظلا ةيمهأو ةعيبط سفن

 ةفرعم امنإ «يفنلاب باوجلا نوكي دق 5(ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا نم

 يلاوح ذنم اهب موقأ ىتلا ثاحبألل ىنعم يطعي ام مكلذ ءاذاملل فيك

1 

 ىلإ مسقي (ةنس8000 -ىتح 35000 - نم) 2216هان(طاوانع ةانمةأءان# ىلعألا ميدقلا يرجحلا 8

 حبصأو لاتردناينلا ىفتخا ةيقحلا هده 2و .ةيرجحلا ةعانصلل اعبت ةيفاقث روصع ةدع

 .يرشبلا عونلل ديحولا لثمملا (لفاعلا لقاع) ثيدحلا ناسنإلا

 65 لمان 1130, 021 علمع لع 13 كناطتععر 011ع10ع لعد 1هعاطقل 0065. 1065 20112065 ءأ ه5

 هل معاوم ءعاتحتع, 8دالهضل, 03.

 .ةمدقملا نم ةيسيئرلا راكفأل لاقملا اذه لوانتي
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 : جذامنو تاينقت

 نم «ةميدقلا تايمدآلا دنع ةفاقثلاو تاينقتلا تالالدب ةقلعتملا لئاسملا ربتعت

 صصختلا ةيداحأ تابراقملا مظعم تقفخأ دقو ؛حرطلل ةبوعص رثكألا ةلئسألا

 لبق ام ملعو ”ةيجولوبورتنألا تايلابلا نإ ةقيقحلا يو .اهتجلاعم 4 نآلا ىتح
 ةيجولوبورتنأ تايطعم ىلع نالمعي ناذللا نايسيئرلا ناناديملا امهو «خيراتلا
 نم ةيرجحلا تاعينصلاو ةهج نم مظاعملا نأ « ةليلق تاونس ىتح اربتعا «ةميدق

 .رشابم لكشب رسفت نأ نكميو اصاخ اطبارت كلتمت تناك ءىرخأ ةهج

 ضارغأ ىلع اعبط لماكلا دامتعالاب ءيئزج لكشب احيحص ودبي يذلا رمألا
 موقن ام وهو ؛ضارغألا هذه ترصتقا ام اذإ .اننيعأ بصن اهعضن يتلا ةفرعملا

 نامزلا 2 اهتعضوم ىلعو تافاقثلاب فارتعالا ىلع ؛خيراتلا لبق ام ةداع هب

 تابراقملا نإف ءينقت ومن راوطأ وأ تايداصتقا فيصوت ىلع وأ :ناكملاو
 انيلع كلذ عمو .ةيعرش نوكت ماع لكشب ةمدختسملا ةيجولونكتلاو ةيبيوبتلا

 رشابم لوانت ىلع موقت جذامن ىلإ ليلحتلا #4 قئارطلا هذه دنتست .عدخنن ال نأ

 ؛ةيعوضومو ةنيب اهلعج انكمم نكي مل ولو ىتح اذه .يضاملا عئاقو ةءارقل

 لع «رحا لومي: ماعلا نسحلا" ىلع ةمذاس فران ىلع هس اك: بيست
 ؛ "8 ءمانم5©6 عطقت اهنأ #2 ديفت نيكسلا".عمجأ ملاعلا #4 امساقت لقألا ءيشلا

 اذإ ليلضتلا ديدش ودبي دق يذلا ماعلا سحلا قطنمل يدايتعالا ريبعتلا وه اذه

 لاكشأ ىلع يأ ؛ةنس نويلم2 ىلإ دوعت يتلا ةيرجحلا اياظشلا ىلع قبط ام

 نيكسلا' ءوجيس اوسنارف يجولوشإلا دكؤي كلذ عمو .ةيرايعملاو تابثلا ةليلق
 ىلع نهربي كلذب وهو ."68 «0انم4[35 عيطقتلا ةيلمع #2 لب عطقت اهنأ 4 ديفت ال

 :تايلمعلل ىمظعلا ةيمهألاو تاودألا فئاظول حيحصلا ريسفتلا مامأ انزجع

 اهتمجرت انحرتفاف «يلابلا وأ ميدقلا ينعت م2160 ةثدابلا ثيح : 60ساعه 6.0

 مجرتم .فافشلا حلطصملا موهفم ىلع ادامتعا "تايلابلا"ب
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ةييضاوما نم عوضومب الإ قييناالا [ضنبأ انهت: "اذا نكعتمالا هسوأل وش لوفي

 لئاسم نع انتلءاست اذإ نكل .«ةادأل ةيعفنلا ةفيظولا وه «ةيرصح رثخكألا

 نإف ءةيفاقثلا ةرهاظلا تايادبل ةعونتملا تالالدلا ةيضق لثم ؛اعاستا رثكأ

 .دارطضاب مظاعتيس ةنكمملا تاريسفتلا #4 ةقدلا مدع

 [قطنم] :يلخادلا قطنملا اذه نمض ىقبن نأ امإ 5ىنبتن فقوم يأ

 يذلاو ةتحبلا اهصئاصخ نم اءدب اهضومغ كف لواحن يتلا ةميدقلا تايطعملا

 اماه امسق ؛ريبكلا يصصختلا هليم قيرط نع ءدّمجي هنأ [قطنملا] هنع فرعن

 لاكشأو كولسلاو تاودألا تالالد مهفت نع ثحبن نأ وأ .يلاحلا ثحبلا نم

 اند رش طامن ا: لكما ندا: اةهزير نوكتس نار كغ اظحتم هايف كوع ءاكذلا

 :ةفلتخم ةيرظنو ةيجهنم لكاشم حرطُت ذئنيحو .ةينعملا رهاوظلا فافشتسا 4

 ,ةفلطخملا عاوتألا ةثراقمي ةظبقر

 سفنلا ملعك .ةيملعلا ةفرعملا نم ىرخأ تاعاطق ىلع حاتفنالا نإ

 ام تاريسفت عم يركف عارص خب ًانايحأ انلخدي «ةلاحلا هذه  ايجولونثإلاو

 فرعي خيراتلا لبق ام ناك نيح # «لعفلاب بيرق تقو ىتحف .خيراتلا لبق

 ءاكذلا عضي ناكو :؛ءبوهومو عئاص ناسنإ :50120 19866: مساب ناسنإلا

 ؛هتنسنأ ساسأو ناويحلا ملاع نع هزييمت ساسأ يريخألا اذبل ينقتلا

 تاناويح ليصفتلاب تفصوو [ةيناويحلا تايكولسلا] ايجولوتيإلا تفشُتكا
 مهف #4 ةلهذملا اهتاردق ناويحلا سفن ملع اضيأ رهظأ وأ :«تاودألا مدختست

 نيح 4 «تاينينامثلا لالخو ءاخراص ضراعتلا ناك .اهسنج ءانبأو اهتاتيب

7 : 1 : 
 02 51831نأ, "ال12 01016قلل 26 5ع مهك 3 كمالمعت 10315 كل ءماتم 2121". [0ة25 (00116ع(00ه, 25 ةقك

 5 ل' ةانلعد (ععطصم]1هعاوانعد ء2مءةطتعأملععر انقق-|عو-طظتمم (ءما1هوانعزر لل ظ(خب

 © 7: 1هدتاتقم. "1. "طمسصتصتكةأ هم أ 65 51218عق5: الهع مهععرلأع "ءممأع 236112", 101082 2180

1967 
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 نم ةدافتسالاب تكسمت .عوضوملا لوح ةدوجوم لامعألا نم ةليلق ةلق تناك

 ملاع تاياغل اهمادختسايو م:010816[1218 تاسيئرلا ملع نع تايطعملا نم مسق

 .ايجولوبورتنأ ملاعو راثآ

 نع نييملعلا نيثحابلل ينالقعاللا يصقتلا ءانه) ةروطسألا ةبقع ىلإ

 ونامهارب وأ :1[21:35 يتساملأ وأ [جلثلا ناسنإ] ال6 يتجإ :"ةيحلا تاثاحتسملا'

 2 نايحألا مظعم فاضت (..ةقالمعلا لجرألا تايئانث نم اهريغ وأ 1201

 :؛بتكملا 4 يثحبلا فيلأتلاو [ةيناديملا ريغ] ةرشابملا ريغ لامعألا ةبقع اسنرف
 ةيفاقثلا تايثيحلا ديقعتو ةفد ريدقت 4 ةءافكلا ليلف نكل هتاميمعتب ءيرجلا

 يتلا ةيناديملا ايجولوتيإلا اهدحو :«كلذ عم .يعيبطلاو يعامتجالا اهفايس نمض

 نم كلذ لبقتت اهلعجو «ةيعيبطلا اهتئيب نمض اليوط تاناويحلا ةعباتم بلطتت

 ةيفخلا تايكولسلا فصوب حمست ءاهجاعزإ نود بثك نع اهتظحالم لجأ

 تاعيونتب رمألا قلعتي امدنع ةريبكلا ةلالدلا تاذ نكل ؛«نايحألا ضعب 4 ادج

 .تاعامجلا نيب ام

 ةعيبطلا نمض يزنابمش تاعامج
 © ه:066 بموغ #4 يزنابمشلا نع اديشين اديشوتو لادوغ نيج لامعأ نإ

 ايقيرفأ قرش #2 تاعومجم ةدع نع ورغ كام ليب لامعأ مث 812531« لاهام كو

 ا اهب موقأ يتلا لامعألا يلاحلا تقولا # وأ ؛لافنسلاو ايقيرفأ طسوو
 نتياو ويردنأ اهفلو يتلا لامعألا وأ جاعلا لحاس نم ةفلتخم تاعومجم

 نأ نكمي ايرهوج اساسأ مدقت ؛«'”رشتين ةلجم 2 ةبيرق ةرتف ذننم هودعاسمو
 نم تاعامج7 دنع نوريخألا ءالؤه حضوأ دقو .هذه ةفاقثلا لئاسم هيلع حرطت

0 

 دا ال طلغعم ءأ هل. " 0طتسمةمخعع ءانلطلق عد", [ةطلعع, 2 399, 9.
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 دوجو ؛عوضوملا لوح تزجنأ دق تايطعم ةدعاف ربكأ نم اءدبو يزنابمشلا

 نع اهريسفت نكمي ال ('يعيبط' ريغ ؛يعينص) "ايعينص"و ايكولس ابرضت9

 ناويحلا كولس ءاملع سرد دقل :« ديكأتلاب .ةيئيبلا وأ ةيثارولا لماوعلا قيرط
 ةسزح نكت +تايتيسمتلا ةحم فاضتلا ةرق.نتغ يووضتا ةةنه نويفانادلا

 ام ةعامج لوح ةبراقملا َرّيغت نإ .جيردتلاب الإ رهظت مل تالؤاستلاو تايطعملا
 قئارطل اعبت نيثحاب قيرط نع امنإ) تاعامجلا نيب مث ؛«(عوضوملا ةديحو ةسارد)

 حمسي «قئارطلا سفنبو ضارغألا سفنل امنإ ةفلتخم رمز نيب ايلاحو «(ةفلتخم

 زحكرنلو ؛هنأل ."[سّبلتلا] ةيعقاولا اهتلاح كش" ةيكولسلا تاعيونتلل يدصتتلاب
 سيل مهي ام :كاردإلا صوصخب امك ةفاقثلا صوصخب ؛ةطقنلا هذه ىلع

 نمض ام عمتجمل اهنيح 4 ءادألا لاكشأ امنإ ؛ناويحلل ةيتاذلا تاءافكلا

 موقت ناويحلا كولس ءاملع نم ىمظعلا ةيبلاغلا .ةيئيبلاو ةيعامتجالا هرطأ

 نمض طبضلا ةلهسو ةقيفد لئاسم ىلع نيزكرم) ةسوبحملا تاناويحلا فصوب

 بلطتلا ليلق ناك امهم ىنعم رثؤن نأ ام نكل .(...لقن ؛ديلقت :رطألا هذه لثم
 ةلوصفم نوكت نأ عيطتست ال ةيديلقتلا تاعيونتلا ثيح يأ- ةفاقثلل اماعو

 وأ دورف) نيلعافلا لجأ نم اهيوتحت يتلا ةيعامجلا تالالدلا نع ىرعلا

 رخا كتف زا: سرللا ةلاه تك ةتودملا قئامولا [سنحو هناا ت07 (يشللا

 عنصت نأ نكمي .ةيئيبلاو ةيعامتجالا اهتافايس نمض ةروطتملا تاناويحلا دنع

 .ىنعم
 «كرتشملا يزئابمشلا عون ناك صاخ لكشب ينففوتسا يذلا عونلا

 ديدش هنإ .هئادأ لاكشأ وأ هتاءافك ةهجو نم ءاوس رشبلا ىلإ برقألا

 :رظنا حضاو فيرعت لجأ نم ' ”' 10 5 . 1
 1,ل0ان1130, "1ءععطقتوانعد لال هماص5 ءأ 520166005 ءطتططمدم 21625", 1 ةسولم, 34[78. 2000
 131,0000عان عج, "نوبعأ ]ع5 هنلطتععو ممانع نانعأا5 م1112126ع5, 061101110م 131516 هاد 0611 دلاله 1021 لع
 13 هنلطن5ع7" له25 ىةيا)ا16505, لو 10116105, 1, زهان1132 (0155), آه ءاناطتتع ءةا-عا1ع مهطتتعلاأ)

 [115(مأءعر راك 622010 عأع ءا ةمما 1 ءهخ1 همك 16ءعاعور ظالم عع, 1998.
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 يزنابمشلا مدقي :ةيكولسلاو ةيلقعلا هتردق لضفبو «تاودألل مادختسالا

 امنإ ءريسفتلل وأ ليوأتلل اجذومن سيل .ةميدقلا تايطعملا مهفتل اميق اجذومن

 اضيأ وه ناك يزنئابمشلا نأ رهظ ؛ةيادبلا ذنم اذهو :ةقيقحلا 4 .مهفلل

 جذامنلا لحم ةطاسبب لحي نأ بجي الو نيمدقألا رشبلا نع ايبسن املتخم

 2 يزنابمشلا انل مدقي .ماع لكشب ةمدختسملا ةيفارغونثإلا وأ 281/5 ةجذاسلا

 موقي لوألا .ةيملعلا عيراشملاو ريكفتلا نم طامنأ ةدع ريوطت ةيناكمإ عقاولا

 تايمدآلا دنع ةدوجوملا تاودألا ضعب مادختسا لثم ةصاخلا تايكولسلا ىلع

 لجأ نم ةراجح) هذه رشبلا هابشأ ةدرقلا نم ةيلاحلا رمزلا ضعب دنعو ةميدقلا

 هده لكم كن: [تيرورغلا] "'' سينألا ل منلا نار ظتمال نتوعتو ةونلا رنستككت
 ةاطم- ةيجولويكرألا -ةيكولسلاب هذه ةقالطنالا فصوت نأ نكمي «ةلاحلا

 ةيلاحلا يزنابمشلا ةرمز نع ةعمجتملا ةمولعملا نأ باب نم :. 010816

 ةيح قئاثو نم فراعم نذإ بحستو نراقت اهنإ .ةيجولويكرأ ةيلاكشإب ةددحم

 بعصلا نمو ةيمومع رثكأ وهو «يناثلا .تارفث تاذو ةميدق ىرخأ ىلإ ةينغو

 مهف تاياغل ةهباشمو اعاستا رثكأ فراعمل قئاثو ةهجاوم ىلع موقي «هضفر

 .ةميدقلا تايمدآلا دنعو يزنابمشلا دنع ةينعملا رهاوظلا سفن

 ريشت نأ اهنكمي اذام ىلإ 5يزنابمشلا دنع ةينقتلا ديلاقتلا موقت اذام ىلع

 اميمعت رثكألا تاروظنملا هذه حمست ؟يجولوبورتنأ وأ يجولويكرأ قايس نمض
 .ميدقلا خيراتلا لبق امل ةيؤرلا يداحأو يفيظولا راطإلا نم ءامامت ؛جورخلاب

 ةيلاكشإ لوألا :هيهاجتا #4 قلطنملا اذه فيصوت نكململا نم ءراصتخاب

 ىلع قبطم (يدرق) يكولس طمن رخآلا ءدورقلا ىلع ةقبطم ةيجولوبورتنأ
 .رشبلا لبقامو رشبلا

 ِ 125 هنا ةب "0معامع لع !' طمرسع" '1[عصتاعو ءا نطتسمةمم6و" آه [1ععطعتءطعرب 2 347,
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 يصوصخم او وكلا نيب :

 ؛؟ةيناسنإلا لباقم ةيناويحلا

 نيعم ددع عم ىفالتي «ثلاث روظنم نييملعلا نيروظنملا نيذه ىلإ فاضي
 اجذومن قبطن نأ ذنم اهريوطت بسانملا نم يتلا ةفشاكلا تانيمضتلا نم

 ىلع ؛يبطلا ثحبلا #2 يناويحلا جذومنلا غوسي .ةيرشب تايكولس ىلع ايناويح
 ايفو وسلا وكم هانم نقل ا نوصغلا نمو نبك ةيضولوبب ندمت
 نذإ حمسيو :؛ دحاو نآ #4 يكاردإو ٍكثاقثو يعامتجاو يجولويب وهو ءايلكو
 ديدشلا زييمتلا صوصخب ةقبسملا راكحفألا نم ريبك ددع طاقسإب

 ىلع تازييمتلا هذه سسأتت .ةيناسنإلا مولعلا كك امود رثؤملا ؛:ناويح/ناسنإ

 عم ضراعتلاب ءلاصفنالاب اهسفن نع ربعت ةيناسنإلا ىري يئانث يبرغ ركف
 نكمي ىتح .ةيبعش وأ ةملاع تناكأ ءاوس :ةفلتخم تالثمت نمض ناويحلا

 20نرقلا لاوط اعقوم ماه مسق #4 تذختا ةيفاقثلا ايجولوبورتنألا نإ لوقلا
 ةضوفرملا ىربكلا ةمسقلا هذه .ةعيبطلا عمو ناويحلا عم ضراعتلا اذه نمض

 وأ ةايحلا يه امع انتالؤاستل ساسأك لازتامو كلذ عم تمدخ دق مايألا هذه

 ينيابتلا ركفلا اذه دّيش دقل .ةفاقثلا وأ ةعيبطلا وأ ناسنإلا وأ ناويحلا

 نكل .ةبصخ تاريسفتبو تافاشتكاب حمسو خيراتلا لبق ام باهسإب [يزييمتلا]

 ازجاع هسفن دجيو اهناكم حوارت ةوطخ ىلإ ريشي حبصأ ةنس نيثالث يلاوح ذنم
 .خيراتلا لبق امل ةقيقدلا تايطعملا وأ ناويحلا كولس ملع تادهاشم مهف نع

 تابيطفملا عم انففاوتت: مل ام ةيجولوطتا ةركمو ةيئاثلا تناك اًذإ

 ددع ىلع ناسسأتت امهنآل اذهف «لئادب دجن نأ بسانملا نم ثيح ةيكولسلا
 :سكفعلا ىلع :«لواحن .ةيناسنإلا نع اقيسم ةذوخأم ةيفسلفلا تاروصتلا نم

 نم سيلو يروطت «قايسلاب طبترم روظنم نمض ةيفاقثلا ةرهاظلا مهفن نأ

 ةيعيبطلا مولعلل 23176 ةجذاسلا ايجولوطنألا نإ .ةيدايتعا ةيجولوطنأ رظن ةهجو
 حبصت نأ يرظن 2 مهملا نم .مايألا هذه ةفيكتم ريغ (خيراتلا لبق ام اهيف امب)

 ةيفاقثلا عئاقولا يه مك ةءارق دامت نأو ءام دح ىلإ ةفرطتم فقاوملا
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 يصوصخم ار يوكلا نيب

 دح يأ ىلإ لوقت نأو «ةيجولويبو ةتباث ريغ «ةيخيرات «ةلديتم ةيعامتجالاو

 ةيجولويبلا مولعلاو ةيكاردإلا مولعلا نيب ايلاح دهاشملا بيرغلا ؤطاوتلا دننسي

 وه ام ةيرظن بايغ نم ديفتست يتلا ةيلازتخالا ةعزنلا نم لاكشأ ىلإ

 نأ امهيلع ناك ناذللا ايجولوبورتنآلاو خيراتلا لبق ام ملعف .هروطتو يعامتجا

 ,لاقثلاو يعامتجالا ديقعتلاو روطتلا ةلأسم ىلع ةباجإلل نيلهؤملا لوأ انوكي
 مالكلاب ردابي نم مه نييجولوكيسلا وأ نييجولويبلا نإ .ناسكنم مويلا امه
 ةراذإ رجلا ةمالع ئرا امك [ذهو :"”يىربكلا تافيلوتلا هيدقت لواحيو
 ةدقعملا رهاوظلاو ةيضارتعالا تاعوضوملاو كتاحيألاو ةيضصضختلا نيذانملا

 انلعجت ةيدقن ايجولومتسبإ طخ :نيلصفنم نيطخ ىلع متي اذه عم لماعتلاو
 ءانلق امك ؛لّضفي طخو ؛مولعلا نيب ام ةنكمملا لقنلا لاكشأ فيرعت ديعن

 الك لّمكي ؛عوضوملا لوح ةيقيريبمألاو ةيعيبطلا [ةعزنلا تاذإ لامعألا

 .ةينعملا مولعلل ةيملعلا زّرطلا لوح لمعب هتاذ تقولا ع ضعبلا امهضعب نيطخلا

 ةمواقملل طمنك خيراتلا نع

 ماع ذنم اهتعمج يتلا ةيجولويكرألاو ةيناويحلا ةيكولسلا تايطعملا نإ

 ةيعونت رثكألا اياوزلا لالخ نم اهيلإ رظني ةيقرشلا ايقيرغأ تاباغ نم 8
 ةيحانلا نم دصقأ ءبلصو حضاو فقوم ىلإ اضيأ كلذ عم دنتست اهنكل
 تاروريصلا ةسارد نابسحلاب نخأي فقوم « م562010267010810106 ةيتارهاوظلا

 اعمتجم نإ .تاغمتجملا خيراتل ةيداملا تاجتنملا ةسارد ذخأي ام رادقمب ةطشنألاو
 اهنرادقمب ةيلهاول اد افاين اني ةلمحتم وه 1 اكن ويح فآ انردكم ناك ءاوس هاه

 عم اهددحي يتلا عجارلا لوعفملا تاذ تاريثأتلاو تاقالعلا لمجم ةلصحم وه

 02 []طاوهصممل, آع 1ءمزوزؤدع (نطلتصمفمج6. 855و] وال15 1'ة7ه1ناتم3 ءأ 1" ة87متع طاتقتقلل

.0 ,01101320 
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 وأ ةيئارولا) ةيلازتخالا تاعزنلا ةمواقم نإ .هنمض روطتي يذلا طيحملا

 تاريسفتلا لاكشأ ىلع قبسملا مكحلا مدع ينعت (ةيفاقثلا وأ ةيكاردإلا

 .اهديقعت ىلعو ةدهاشملا رهاوظلا ىنغ ىلع ناكمإلا ردق ةظفاحملاو ةنكمملا

 هنأ ينعي اذهف «ةفاقثلا ىلع تاونس ذنم يلمع تزكر ام اذإ «ةياهنلا يو

 ةيجولويبلا تاهويرانيسلا ةنميه نوكت «لاؤسلا اذهل ةيلخادلا ةيمهألا نع ادع
 تايثيحلا ءاطعإ ةداعإ نذإ مهملا نم .ةماع هبش يرشبلا روطتلل ةيروطسألاو

 ءايشأ اهتفصب سيل رخآ لكشب لوقن ءابل يذلا ناكملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 تايمانيد اهتفصب امنإ «ةيوناث رهاوظ وأ «ةيئيبلا وأ ةيجولويبلا تايمتحلل ةيوناث
 ريدت يتلا تايرظنلاو جذامنلا نم ةيمك ةيناسنإلا مولعلا تروط اهلجأ نم

 تاودأ) تايطعملا ةعيبطل صاخ اهابتنا نإ ؛كلذ عمو .ديقعتلا نم ايلع تابترم

 ةيرورض (...ةيزمر تالثمت :ةيكولس تاميونت «ةيدرق وأ خيراتلا لبق ام نم

 ضومغلا ةلازإب مايقلا نإ .يفسعت ميمعت لكو ؛طلخ يأل ابنجت يمازلإ لكشب

 بعصلا نم ودبي «ةنزاوملاب مايقلا اريخأو اهتعيبط مييقتو ؛تايطعملا هذه نع

 ةيخيراتلا لبق امو [ةيناويحلا] ةيكولسلا تايثيحلا نراقت نأ ذنم هبنجت

 . اهللحن يتلا تاعوضوملا انيلع سبتلت ال نأ اضيأ بسانملا نم .ةيجولوبورتنآلاو
 ”ةفاقثلا" ىلع عبطلاب لمعن ال نحت .ةحورطملا تاميمعتلا وأ ليلحتلا دعصو

 صئاصخ ىلع وأ (..ةيموسر ؛ةيعامتجا «ةيدام) تامس ىلع لب رشابم لكشب
 .(...ةيرايعم «لقنلل ةيلباق «ماظن كي جاردنالا) ةيفاقث

 نم اءدب رّسفُتو مهفُّتو طبنتسُت اهنإ «ملعل دييشت لوألا ليلحتلا 4 ةفاقثلا
 اهتعيبط ةهج نم تاينقتلاو تاعينصلا امأ .سايقلا لبقت ءايشأو تايكولس
 باوجتسا هلالخ نم متي يذلا لضفملا لخدملا ةقيقحلا # لثمت اهنإف «ةميدتسملا

 ةطبترم ةماه تافارحنا ىلإ يدؤت اهنإ .ةفاقثلل ةيروطتلاو ةيفيظولا تالالدلا

 اديقعت رثكأ ةلئسأ حرطب اضيأ حمست امنإ ءاهتيدامب ءاهتاذ تايطعملا ةعيبطب

 نمض ءاذهو « ديلاقتلل (صوصخلا هجو ىلع ةيدرقلا) ةيلخادلا تالالدلا لوح
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 يصوصخ ار يوكلا نيب

 تاعمتجم تاكيب) ةيرشبلا تاعمتجملا تائيب نع ةدشب ةنيابتم ةيعامتجا تائيب

 .©"2(ةيوفلاللاو ةيزمراللا تاسيئرلا

 1375 هلم (0وصسعللا 1ع نطتسمةط26 3 لةعمطغ 12 هكنلذبتع) 8ةلاقمسلل..

 تعمج :2001 ناريزح 4 تدقعنا «ةريدتسم ةرئاد ةلصحم [روهظلا ديق] باتكلا اذه

 تمظُن ؛عامتجالا ملعو خيراتلا لبقامو سفنلا ملعو ايجولوتيإلا  نييناديم نييصاصتخا
 تاسسؤم لبق نم :؛ثحبلا ةرازول '60عمنا1نان6 يكاردإ" هنأ ىلع قفتملا لمعلا ةردابمب

 ءرشبلا هابشأ دنع تالالدلاو ةفاقثلا" ةميت لوح 581155 و 2ءا3:2 تراولدو آ1انئ06 وجيه

 ."نييلاحلا رشبلاو «خيراتلا لبق اميذ سانلاو
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 يناثلا لصفلا

 تباوثلا نع ثحبلا

 ؟كاردإلا ايجولوبورتنأ يه ام :ةفاقثلا ىلإ غامدلا نم

 حابشأو حاورأو ةهلآ

 ينوك ميرحت :ىبرقلا حافس
 لوحتلا سوقط :(1873-1957) بنج ناف دلونرأ

 كلملا ريطاسأو يبهذلا نصغلا :1854-1941رزيرف جروج سميج
 سدقملا

 يفيل دولكل اعبت ريطاسألل يوينب ليلعت :؟ىنعم ريطاسألل له
 سوارتش

77 





 ؟كاردإلا ايجولوبورتنا يه ام

 ,يفاقثلا فالتخالا ملع ةباثمب ابلاغ ايجولوبورتنألا ''”رهظت
 .سفنلا ملع نع لماكلاب ةديعب ةليوط ةرتف تيقب دقف انه نمو
 نع اديعب نكي مل ةيكاردإلا مولعلا يف ثيدحلا مدقتلا نمكل
 تافاقثلا نأ نوري نيذلا نويجولوبورتنألا هزرحأ يذلا مدقتلا

 تايلمع ةعومجم ىلع اهلك دمتعت ءاهعونت زواجتي اميف ,ةيرشبلا
 .ةدحاو ةيلقع

 ؛ةفاقثلا وه يسيئرلا مهتسارد عوضوم نأ نييجولوبورتنألا مظعم ربتعي
 عمو «"ةيفاقثلا" ب ةليوط ةرتفلو ةدحتملا تايالولا #2 تبقل ايجولوبورتنألا نأ ىتح

 اهمدختسي يتلا ةفرعم ا يه ةفاقثلا :طمن نم ضماغلا لوقلاب ماع لكشب

 نيب عمجي هيلع قفتملا لوقلا اذه نكل ."هترمز دارفأع م مهافتلا لجأ نم درفلا

 ينهذدلا مهثورومل اعبتو .ةعامجلاو درفلا :امهنيب قيفوتلا بعصلا نم نيموهفم

 .كاذل وأ موهفملا اذبل ةيلضفأ نويجولوبورتنألا حنم دقف

 .1999 يناثلا نوناك -1998 لوألا نوناك ,23 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم شولب سيروم ')
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 رمأ ءيش لك لبق ةفاقثلا نأ ربتعي ءزتريج دروفيلك لثم «ضعبلا

 نع مهتيؤر نيدرفم نونبي ال سانلا نأ ىلإ ءقح نع «نوريشي مهو ؛يعامج
 .ةرورضلاب كلذ اوعي نأ نود نيرخآلا نم مهيتأت اراكفأ نوكلتمي امنإ «ملاعلا

 ىلع دارفألا ةغمدأ ىوتحم نم ءزج لك صّحفتب ةفاقثلا ةسارد نذإ نكمي ال

 ةبتتسم راحفألا نم تاعومجم لكشت تافاقثلا نأ اذه ىنمي الو .ةدح

 ديكأتلا نع نويجولوبورتنألا فقوتي مل ءسكعلا ىلعو .ماع لكشب ةددحمو

 ام عمتجم 4 ةنميهملا راكفألا نيب نوحواري بلاغلا © سانلا نأ ةيثيح ىلع

 تاموظنم تافاقثلا نأ (مهيلع قلطي امك) "هانانن:665[2115 ةيفاقثلا ةعزنلا"

 هذه نم ةموظنم لك .مهنيب اميف لصاوتلا لجأ نم سانلا اهمدختسي زومرلل

 نأ روصتلا اذه راصنأ ربتعي .ةيطيحملا وأ ةيداصتقالا طوغضلا ضعبل -ةلاحلل

 ؛ٌجاتن درفلا نأ نوري مهو «مهعورشمل ةديفم ريغ يدرفلا سفنلا ملع ةسارد

 دراودإ ىلإ بسنت ؛اذكهو .امهعم لماعتي نيتللا ةفاقثللو ةفلل ءاردصم سيلو

 ةركف ؛نايكيرمأ نايوفلو نايجولوبورتنأ امهو ءفروو يل نيماينبو ريباس
 نيملكتملا دنع ضّرحت ةفلتخملا تاغللا نإ لوقت (ادبأ اهتغايصب اموقي مل امبر)

 نأ ةركف عم رمضم لكشب ةطبترم ةفاقثلاب نيلئاقلا تاروصت نإ

 اذه موقي «مبل اعبتو .تاناويحلا ةيقب نع ايرذج فلتخت ةيناسنإلا تانئاكلا

 لماوح ةيقيو ةفللا ةظساوي لوجت رشبلا دنع انهنأ نبح 3 :تائروملا قيرط

 سانلا نم هملعتي ام بسحب لدبتي ناسنإلا غامد ىوتحم نإف «ةيجولويبلا ةثارولل
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةرهاظ رشبلا دنع ةفاقثلا نأ ةركف ضّرحي يرهوجلا فالتخالا اذه .نيرخآلا

 نيلئاقلا دنع حضاولا مامتهالا انه نمو .ينوكو يعيبط طغض لك نم ةررحتم

 .تافاقثلا نيب تافالتخالا ةساردب ةفاقثلاب

 تايرظنلا نم نيرخآ نيعون ضفر نم كلذك ةيفاقثلا ةسردملا ىذغنت

 ةعزنلا عم رهاظلا #2 ضراعتت ةيرظن ىلوألا ءايجولوبورتنألا ناديم ِ ةرتاوتملا

 صوصخب دارفألا ةدارإو نهذلا لالقتسا ىلع دكؤت اهنأ ىنعمب :«ةيفاقثلا

 اههمكدعانهصمقلاواع '”ةيدقاعتلا ةسردملا حرطلا اذه نع عفادت .خيراتلا تاريثأت

 نإ لوقي أدبم نم قلطنت يهف «؛ثراب كريديرف يجيورنلا اهيلإ يمتني يتلا
 2 ةبغرلا سفنب ةعوفدم اهنأو «قمعلا 4 هباشتت ةفاك ةيرشبلا تانئاكلا

 ةلقتنملا «.ةصاخلا ةفاقثلا نإف ةجيتنلابو ءعابشإلا نم ىلعألا دحلا ىلع لوصحلا

 ىلع يوناث عفو ىوس ابل سيل :؛تانئاكلا هذه اهيف حبست يتلاو ءايعامتجا

 ةيررحت ةعزن بلاغلا ث عضولا اذه يفخي .ريكفتلا بيو ةنونيكلا © مهتقيرط

 ديدشتلا همهي يذلا ءيكسفونيلام والسينورب دنع لاحلا وه امك ءةرمضم

 تاتاموتوأ درجم ادبأ اوسيل مهنأ 4و دارفألا دنع رايتخالا ةيرح ىلع

 .ةقباسلا لايجألا هتمكار يزمر ءبع  ءانجس .[تالاسنإ]

 دق ناك ةضراعمب «ةيدرفلا ديدش ءروصتلا اذه مدطصا املاط :؛كلذ مغر

 نم ."”يعامتجالا جهنم ا دعاوق باتك 2 1895 ماع مياكرود ليمإ اهب ماق

 نوبغري ام ىلع لوصحلل دارفألا دهتجي ملاعلا #2 ناكم لك خ هنأ حيحصلا

 ؛مهتفاقث لالخ نم مهتابغر أشنت «ةيفاقثلا ةعزنلا ةاعد لوقي امك .هنأ الإ «هب

 2 ودبي ةيدقاعتلاب نيلئاقلا دنع درفلا .ةقباسلا ةيرظنلا ىلإ انديعي يذلا رمألا

 سلجملا .ةيسايسلا تاقفصلا ماربإ ةيرظن :يلي امك 'ناسنإلا مولع ةعوسوم" اهتمجرت 5
 تاعمتجملا نوكتت" اهبسحبو .1998 .61 ؛ةمجرتلل يموقلا عوورشملا ؛ةفاقثلل ىلعألا

 مجرتم.' ةيئانث ةيدقاعت طباور لالخ نم ةداقلاب نوطبتري عابتأ نم ةيلوألا ةيسايسلا
 6 1 واعد هع اه 7261]ه0ع :هءنمامعاوتلع. 1 1“ 60. طدك 2002. (عل. 0:1 عنصهل ةلعقممب 1895).
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 قفتملا زومرلل يقلتملا ءاعولا هنإ :ةفاقثلاب نيلئاقلا دنع درفلاب ادج اهيبش ةياهنلا

 .اهيلع

 نييجولويبويسوسلا ةيؤر وه ءقبس امع فلتخملا «ةيؤرلل ثلاثلا لكشلا
 ىلع اماه اريثتأت تسرام دقو «نوسليو دراودإل ىلوألا لامعألا عم تأدب يتلا

 .رشبلا نيب لاصتالا تاريثأت نم ةيرظنلا هذه للقت .نييجولوبورتنألا ضعب

 ؛هباشت نم تافاقثلا نيب ام ىلع ةريبك ةيمهأ ايجولويبويسوسلا راصنأ يفضيو

 نم اهتازيم ءاقتنا ّمت يتلا ءايثارو ةجمربملا تاقفدلل رشابملا ريثأتلا اهيف نوريو
 لالخ نم الثم ةيئاذغلا [تاروظحملا] تاوباتلا نورسفي مهف ءروطتلا رظن ةهجو
 لئاسوك ةبارقلا تامازتلا نورسفيو :ةنماكلا ةروطخلا تاذ ةيذغألا بنجت

 ةيؤرلا 4 ةقيرطلا هذه .ريثك لسن ىلع لوصحلل ظوظحلا ةفعاضم لجأ نم

 قيرط دوجو ببسب ةرادلا جراخ ةعوضوم .؛ةلمهم ةعطف يرشبلا غامدلا ربتعت
 يسيئرلا ٌدقنلا موقي .ةيفاقثلا تافرصتلاو تاثروملا نيب مئاق رشابم طبار

 ةبارقلاب قلعتي اميف هنأ ريكذتلا ىلع اهيلإ نويفاقثلا ههجوي يذلا بيرألاو
 ةيعاولا ةاعارملا نيب طلخلا ليحتسملا نم هنأو :تافاقثلا نيب تانيابت دجوت

 .كفنأ كحت امدنع سطعت كنأ ةيثيح نيبو ةيعامتجالا دعاوقلل

 اقوم ادعت نأ ةفاقثلا ةتغزدلل تمس ةلوهدس (رلعكا كان متكملا هدمه

 كورتملا ليئضلا ناكمللا ودبي «كلذ عمو .ةرصاعملا ايجولوبورتنألا ش انميهم

 ةيرظن عضو لواحي ٌدحأ موادلا ىلع كانه ناك ثيحب لامتحالا َليلق درفلل
 يذلا يرشبلا غامدلا نابسحلاب اضيأ ذخأتو :«ةفاقثلا موهفم ىلع ظفاحت

 ايجولوبورتنألا جراخ نم هعمو ؛ءالؤه نم دحاو سوارتش يضيل دولك .اهجتني

 يلقعلا طاشنلا رود لظي كلذ عمو .هجايب ناج هلبق نمو ويدروب رييب اهتاذ
 نود مهنأل ؛كلاكلا لكشلاب قيقدّريغو اضماغ نيفلؤملا ءالؤه دنع يرشبلا
 يرشبلا غامدلا ةسارد 4 ةثيدحلا تاروطتلا يلدت نأ لبق مهتايرظن اوأشنأ كش

 2 ةيكحاردإلا ةبراقم لا صخي اميف اداور مهرابتعا بجي كلذ عمو .اهولدب

 .مهدقن #2 نويلاحلا مهراصنأ رصقي مل ولو ىتح ايجولوبورتنآلا
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 ديدج يجولوبورتنأ ٌرايت قايسلا اذه نمض رهظ تاينينامثلا دقع نم ًاءدبو
 قيرط ندع ةدحتملا تايالولا 2 شعتنا دقل ."«معدنان/ يكاردإلا" رايتلاوه

 ايدولحو نيك يموعنو نوكال جروجو ديردناد يورو فيل نيج لثم نيثحاب

 يبريبس نادب رايتلا اذه لثمتي اسنرف و .مهريغو دليفشره سنارولو سوارتش

 دوقعلا لالخ زرحأ يذلا مابلا مدقتلا ىلإ ةبراقملا هذه دنتست .يياوب لاكسابو

 اندنع ريكفتلا ةلآ نأ ةركف ىلع موقتو ؛يرشبلا غامدلا لمع مهف 4 ةريخألا

 ةيمك ةجلاعم ىلع ةرداق ؛«لايخلا بصخو ةردقلا قئاف بوساحك فرصتت

 .اذحمو .ةتحبلا اهتعييط دودح نمض امود نكل .تامولعملا نم ةدودحم ريغ

 ةفاقثلا لاقتنا نأب ؛ةيفاقثلا ةعزنلا باحصأ عم ؛فارتعالا انيلع ناك ول ىتح

 هذه نأ ةيثيح نابسحلاب نخأن نأ انيلع بجي هنإف «ةثارولا نم ةيمهأ رثكأ

 .ديدم يجولويب روطت ةلصحم هسفن وه «يرشب غامد لبق نم ةجلاعم ةمولعملا

 امك دسجلا نع ديعبلا ّرسلا ةفاقثلا دعت مل ءيرشب ناويح جاتن اهتفصبو
 ديدجلا "يجولويبلا ءافضإلا" اذه سيل :؛كلذ عمو .نييفاقثلا تاباتك © تناك

 ةيلقعلا تاكلملا عضي هنأل «نييجولويبويسوسلل ةيلازتخالا تايرظنلا ىلإ ةدوع

 .هتامامتها زكرم © ةيرشبلا

 ملعتلاو ةفاقثلا

 لقعلا نأ ةظحالم نم ةثيدحلا كاردإلا مولع قلطنت «ملعتلاب قلعتي اميف
 ىلإ لصوتي يتلا تامولعملا نم ةمخض ةيمك باستكا ىلع ارداق سيل يرشبلا
 هذه مدق دقل .ةعيبطلا قيرط نع اقبسم كلذل دعتسا دق نكي مل اذإ اهرّبدت

 نل لافطألا نأ يكس موشت ىري .يكسموشت موعن ىلوألا ةرملل ةظحالملا
 نم "اقبسم مهتجمرب تمت" دق نكت مل اذإ ةيرشب ةغلب قطنلا ملعت ىلإ اولصوتي
 يه ةيرشبلا تاغللا لك نأ ىلع «هيلع يوطني ام نيب نم كلذ يوطني .كلذ لجأ
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 نيب الثم يه امك ةحيرص تافالتخا دوجو مغر :هسفن طمنلا نم ساسألا 2

 .ةينيصلاو ةيزيلكنإلا نيتغللا ةينب

 ىمسي ام عومجم ىلع اهتاذ ةجاحملا كاردإلا ويجولوبورتنأ قبط دقل

 «كاردإلا سسأل عيرسلا لافطألا باستكا ىلإ مامتهاب اورظن دقف ."ةفاقثلا"

 ةيحلا تانئاكلا ةيصوصخو داوملل ةيقيزيفلا ةعيبطلاو نمزلاو ةيببسلا لثم

 ةثيدحلا ةيبيرجتلا لامعألا ببسب سدحلا اذه ززعت دقل .ةيعامتجالا تاقالعلاو

 مهنكمي رهشأ ةدع رمعب الافطأ نأ تنيب يتلا ,يكاردإلا سفنلا ملع 4

 .مهطيحم نم اهوملعت دق اونوكي نأ لبق ىتح ميهافملا هذه ضعب ىلإ لوصولا

 - تايهدبلا نم ددعب ككشُت يهف ءادج ةماه تاظحالملا هذه جئاتن

 ةركفلا الثم ذخ .تافاقثلا © نيابتلا لوح -ناديملا اذه 4 ايلاح ةلوادتملا

 اهروصت ةقيرط 2 ايرهوج فلتخنت بوعشلا نإ ةلئاقلاو عئاش لكشب ةلوبقملا

 اهب رظنلا داعي نأ قحتست ةركف يه «.قراخللو ةعيبطللو لسانتللو نمزلل
 .ظوحلم لكشب ةشه ةلوادتملا تايهدبلا تدب :كلذ مت ةرم لك لو .ايرذج

 تاعيونت نم رثكأ تسيل اهنكل ؛كش نود ةدوجوم تافاقثلا نيب ٌقورفلاف

 .ةيدوك يه يتلا اهسفن ملعتلا ةيلمع نع ةرداص

 لوح انتفرعم ىلع ٍةمئاقو اليصفت رثكأ تاظحالم قيرط نع ؛«من كلذك

 [سدحلل ةفلاخم] ةيسدحدض" ةامسملا تادقتعملا ةلاح صحف ,يكاردإلا ومنلا

 دنع ةدارإلا ةوقب مسج عفر ةيناكمإب الثم داقتعالاك (يعمصاعع ماك

 نم ةيداعلا ءايزيفلا ضراعت تانئاك يهف ؛حابشألا دوجوب وأ ؛تبيتلا نابهر

 عفترت اهنكل لقث تاذ هذهف :[سدحلل] ةهادبلل ةفلاخملا اهصئاصخ لالخ

 نم سكحعلا ىلعو .خلإ ؛اهب ةصاخ ةكرح كلمت اهنكل ةتيم كلنو ءاهدحول

 ,ملاعلا ةيؤرل ةفلتخم الاحكشأ طقف تادقتعملا هذه تسيل «ةرشتنم ةرظن

 ىقبتو ؛كرتشملا سحلل ةيماظتنا تاكاهتنا «؛ةقد رثكأ لكشب اهنكل

 «ةيدبألا ةايحلاب داقتعالا نإ كلذح .اهنومعدي نيذلل ةبسنلاب ىتح تاقّرافم
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 فروض انا رستم ناكل ةيمتلاو سرق :قامدألا نيمنتيذكلا قت وسوم
 ةءمأ- ةيضارتفا هبش"' ةركف امود لظي هنإ :«نينمؤملا دنع ىتح «ةايحلل

 اذه ريسفت ليبس و .تاليوأت ةدع ضيرحت ىلع ةرداق يأ 514 ههضعأا

 لبقي يك جمربم يرشبلا غامدلا نأ ةيضرف يبريبس قلطأ :راكفألا نم طمنلا

 ةفانثلا ىوتحم: نأ ىري ويه انهريغ نم رثكا ةتيفم تالكفت لضم أ لكشب
 زاششلا نه ةضكمو» ةيجراخو ةياخباو لم اوعاويب فيلوت نع مدحي ةيرتكتلا
 نبع اهلظمت كب اهمدحو نقلا ةثوهنبلا ل[ ىتبانبا لكشب ىرع زيطاطألا نفي
 كش عرعر + ىراجفلا فرغم كالثمت راشتتا نأ قيجالح يمربلا غامولا لبق
 .عارتخالل ينقتلا حاجنلا ىلإ يساسأ

 ةفاقثلا تسيل ةفللا

 نع انقفرغم هؤرحت انا ىلع انكتب | ديمتعت ةفاقثلا, ودهم ىصسعفت ةداهإا نإ
 نويل توركنألا ليم: موش وسم ءاننلا 2 تالكنعلا ةوظعو نيرتكت ظاسنا

 ذراودإ لكم: نيريهش نيكحاب نإف اذكهو «ةنللاب ةقاعثلا ماخدإ ىلإ نويطاعثلا
 حامسلل يفكي .ام ةغل #2 تاملكلل اديج اديدحت نأ نونظي « دراشتيرب زئافيإ

 تاروصتلا نأ مويلا حضاولا نم نكل .مهيثدحمل ةتحبلا تاروصتلا ىلإ روبعلاب
 ميظنت ىلع ةرداق ميهافم مادختسا اننكمي ذإ ؛ةفلتخم قئاقح يه تاملكلاو

 3: لفطلا نتع كلذ تهاشي :اهعم قفاوتت تاملك كتمت نأ نود نم انكولس
 ةحيرص ادودح كلتمت تاروصتلا نأ ودبي ال كلذ ىلإ ةفاضإ .يوغللا لبق روطلا
 ؛ةيجذومن طامنأ قيرط نع ابلاغ تاروصتلا ددحتت .مجعملا تاملك ةحارص

 دقف اذكمهو .كاذوأ دحلا اذه ىلإ ةبيرف نوكت نأ ةينعملا اهتاعوضومل نكمي

 نييكيرمألا دنع ايئاقلت لثمتي روفصع روصت نأ شور رونايلإ سفنلا ةملاع تنّيب
 نيرخآ نيثحاب نكل .:80:8-00186أ ءانحلاوبأ وه يكدبلا اهلعمت «ةفولأم عاونأب

 نم ةلسلس ىلإ لضفأ لكشب ككفتت تاروصتلا ضعب نأ براجتلاب اورهظأ
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 نإف اذكهو .ام دح ىلإ ضعبلا اهضعب نع ةلقتسم ةرّمضملا ةريغصلا تايرظنلا

 اهنم ققحتلا ناكمإلاب نوكي اال دف تاضارتفا ةعومجمب يحوي ناويح روصت
 ؛يسنج لاصتا دعب دلوتو دبكب ةدوزم تانئاك اهنإ :تاناويحلا ةفاك دنع

 حمسي وهف ؛ماه يبيرجتلا سفنلا ملع 4 ةلصاحلا جئاتنلا نم طمنلا اذه .خلإ

 نأ مهيلع ؛ةيرشبلا تافاقثلا ىوتحم ةسارد نويجولوبورتنألا دارأ اذإ هنأ مهفب

 هديري يذلا لكشلاب ةمظنم تسيل هذهف «ةفرعملا ينينت فيك مهفب اوأدبي

 دنع جذامنلل ساسأك ةليوط ةرتف لالخ لمعتسا يذلا «ماعلا سحلا

 .نييجولوبورتنألا

 نابسحلاب اوذخأي نأ نييجولوبورتنألا ىلع بجي :يهو ةيناث ةيسيئر ةطقن
 ةفصارتملا تامولعملا نم ةلسلس اهرابتعا نكمي ال ملاعلاب انتفرعم نأ ةيثيح

 نع انفراعم ىلإ لوصولا انيلع ءانطيحم عم فيكتن يكلو .ةيقبلا عم اهتدحاو
 نإ :الثم ءكلذب ركفن نأ نود متت ةدقعملا ةيلمعلا هذهو .ةلئاه ةعرسب ملاعلا

 «تامولعملا نم اريبك اددع دحاو نآ أ يقتنن نأ بجوتسي نزخم ىلإ لوخدلا

 ةطيترملا ريغ ةيئاهناللا تاريثملاب اهنع وهسن انسفنأ عدن نأ نود كلذ لك

 نأ انيلع كلذ غولبلو ءانمادقأ تحت ضرألاب الثم ساسحإلاك «عوضوملاب
 ,دوصقملا نزخملا طمن لوح رصانعلا نم اريبك اددع ةركاذلا ي يعدتسن

 ةيلقعلا تايلمعلا هذه ةفاك متت .ةلاحلل اعبت انقرصت طبضن نحنو كلذ لك

 ةزجعملا هذه مهفل جذامن ةدع كاردإلا مولع # نوثحابلا روط .نيع ةفرطب

 يه جذامنلا هذه نم اهصالختسا نكمي يتلا ةكرتشملا ةمولعملا نإ .ةريغصلا

 نأ «ةفاقثلا لكشت يتلا تامولعملا ميظنت ىلع يمازلإ لكشب بجي :ةيلاتلا

 نأ # ليلق لامتحالا نإ «يلاتلابو «ةيلمعلا هذه تابلطتم عم اقفاوتم نوكي

 انيلع بجي كلذك .ةيعيبط ةفلب تاحورط لكش تحت ةمولعملا هذه نزتخت

 هجتني يذلا يلحملا باطخلا نسم ةقلطنملا [تانايبلا] فاصوألا نأ لوبق

 اهنأ معزت يتلا رهاوظلا نع ءاهتعيبط لالخ نم ءادج ةديعب :نويجولوبورتنألا
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 يصوصخم او يوكلا نبي

 دج هاا ييسر رتوردن الاعظم هةقللاو ركادلا ياك ةهوكاشا فراقلاو
 مل اذإ [ةمولعملا يلقان] نيربخملا باطخ ىلع اهيفضن ةيقادصم ةيأ .ةماخض دشأ

 اعيمج فرعن ؟ملاعلل اهلئمتل اقيقد اساكعنا تاملكلا رابتعا نكمملا نم دعي

 ضعب فصو لجأ نم ةطوبضملا تاملكلا داجيإ ليبس 4 اهدجن يتلا ةبوعصلا
 تادرفملاو اهب سحن يتلا تالاعفنالا نيب دوجوم هسفن قرافلا .ةدقعملا حئاورلا

 ةصاخلا تالاعفنالا ةسارد نذإ نكمملا نم سيل .اهنع مالكلل اهمدختسن يتلا

 ثيدحلا #2 سانلا اهمدختسي يتلا تاملكلا ىلإ دانتسالا لالخ نم ام ةفاقثب

 ةفاقثلا نأ ودبي ماع لكشبو .رتاوتم لكشب نوثحابلا هفرتقي أطخ اذهو ءاهنع

 ىلإ اهنع هب نوثدحتي يذلا لكشلا نع ادج ةفلتخم سانلا اهنمض شيعي يتلا
 نآلا نم نييجولوبورتنألا ءالؤه ىلع بجوتي كلذ ىلع ءانبو .نييجولوبورتنألا

 "[ايجولومسوك] تاينوك" نع اهنوغوصي يتلا تاياكحلا نم رذحلا ادعاصف
 تامالع نم اءدب اهدييشتب كلذ ناكأ ءاوس « 'ملاعلل مهتيؤر' نع وأ «سانلا

 .ابيكرت رثكأ تاثداحم ةطساوب وأ «يتأت املثم ةلجسمو «ةبيرغ

 امب يعولا نأ ىسنن ال نأ انيلع نكل «ةيبلس ةصالخلا هذه لثم ودبت دق
 يعولا ناك امير ؛كلذ ىلإ ةفاضإ .هتاذب امدقت لكشي هلهجن اذاملو هلهجن

 ةديدج تابراقم ردصم ءاهنع ليق دق امو فراعملا ميظنت نيب قرافلا اذه دوجوب
 .يضاملا ءاطخأ حالصإ ىلع ةرداق

 ىرجم ىلع البقتسم رئؤت نأ نذإ كاردإلا مولع ىلع نوكيس امير
 فراعملا مدقت نأل ءالوأ :لقألا ىلع نيببسل كلذو ءايجولوبورتنألا ث راكفألا

 ةيبسنلا نم رذحلا ىلع نييجولوبورتنألا ضرحي نأ بجي بيردتلا ةيلمع لوح

 ىتح ؛[صصختم] ينهم مسق معدب ايلاح ىظحت يتلا ةيلاكيدارلا ةيفاقثلا

 مهنأ حضاولا نم هنأل ءايناثو ."ةثادحدعباملا“ ةيمست فلخ اليلف ىفختت نيح

 ىلع نهذلا #2 تباث لكشب اوظفاح اذإ لضفأ لكشب مدقتلا نوعيطتسي
 ال يذلا ,يناسنإلا ناويحلا غامد زاجنإ يه اهسردن يتلا تايثيحلا نأ ةركف

 .ديازتت هب انتفرعم ينت
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 قحلم

 ؟نويتراكيد شفلملا لافطألا له

 ةبراقملا ةدئاف نايبتب ءباطخ نم لضفأ لكشب حمسي دق حيرص لاثم اذه

 2 ةارغوشإك يلمع نم اريبك امسق تيرجأ دقل .ايجولوبورتنألا ؤ ةيكاردإلا

 نيرخآ نييجولوبورتنأ رارغ ىلعو .ةبارقلا طباورب صاخ لكشب تممتها دقو ءرقشغدم
 لقأ ةيمهأب ةيشفلملا ةفاقثلا ف ىظحي يجولويبلا لصألا نأ دكؤأ ؛ ةقطنملا كلت #2 نولمعي

 .هطيحم لالخ نم رمتسم َقْلَخ ىلع ربتعُي يرشبلا صخشلا نأل ءابوروأ كي اهب ىظحي امم
 ةلالولا كليات ىنلعو قورقكملا يل هلوقي ناك ام ىلع ديكأتلا اذه تسسأ .؛ يئالمز لثمو

 يتاجاتنتسا تابثإ «:ةيكاردإلا ةيراقملا ريثأت تحت ؛تدرأ كلذ عمو .ةايحلا ةرود سوقط

 فدبلا اذبلو .مهسردأ نيذلا صاخشألل ةنلعملا تاحيرصتلاب رورملا نود ةيشغلملا ةفاقثلا لوح

 نع اهتسارد تماق يتلا ء:نطسوب نم يراك نازوس سفنلا ةملاع براجت رابتخا تدعأ
 ىلع لب «مهتابآ عم مهتاقالع نع لافطألا هلوقي ام ىلع سيل :ناكيرمألا لافطألا

 رخآ لكشبو .ةينايع تالاح فصت صصق نم اءدب اهنومدقي اوناك يتلا تالالدتسالا

 ؛«ةيوتلم لبس مادختساب ءانبآلاو ءابآلا نيب طباورلا نع شفلملا فراعم ىلإ لوصولا ثلواح
 نم طمن مهدنع شفلملا نأ عقاولا # ودبي .ةمدصلل ةاعدم ةساردلا هذه جئاتن تناكو

 امك ءيش لكف .ةنلعملا مهتاحيرصت نم هصالختسا نكمي امع امامت فلتخم ركملا

 نابشلا شفلملا زيمي ذإ ءيراك لبق نم ةسوردملا ىطسولا ةقبطلا نم ناكيرمألا دنع وه

 يتأت يتلا ةينهذلا تازيملاو ءنييجولويبلا هيوبأ نم ٍةثوروملا ءام صخشل ةيندبلا تازيملا نيب
 هوعدن ام ىلإ نظن امم ايرق رثكأ يناسنإلا صخشلا نع ةرمضملا مهتيرظن نإ .ملعتلا نم
 ال اددع نألو .نهذلا صئاصخو ندبلا صئاصخ نيب ضراعت يتلا "ةيتراكيدلا ةيئانثلا"

 ةيطمن ةيئانثلا هذه نأ ء«ضرتفي ةطاسبب وأ «معدي نييجولوبورتنألا لامعأ نم هب سأب
 2 ةيديلقتلا جهانملاب كيحشتلا ىلإ وعدي ام كانه دجن اننإف «يبرغلا ركفلل

 .ةيناديملا ايجولوبورتنألا

 شولب سيروم
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 ةلئاع سوبل :حابشأو حاورأو ةهلآ

 ىف ةيرحسلاو ةينيدلا تادقتعملا نأب نظي (”ناك
 سفنلا ملع نكلو هل ةياهن ال دح ىبلإ ةعونتم ملاعلا
 سفن ىلعودي امك ةينبم اهنأب انملعي يكاردإلا

 .عقوتملا ٍريغو عقوتملا نم جيزم :ططخملا

 ةياهن ال دح ىلإ ةعونتم ةيرشبلا تادقتعملا نأب عابطنا نيوكت لهسلا نم

 نكحمي ,ةيهدب وأ ةيعيبط  انل ودبت يتلا تاروصتلا بناج ىلإف .هل

 ملاعلا روصت اهيف متي تافاقث لصفم لكشب اوفصي نأ نييجولوبورتنألل

 نأ ودبي .انتقيرط نع ةفلتخم َدَج ةقيرطب يعيبطلا قوفو يعامتجالاو يعيبطلا
 ابلإ دجمي اهنم ضعبلاف ؛عونتلا اذهل احضاو الاثم مدقت ةينيدلا تالّئمتلا

 ضعب 4و .ائيش دجمي ال رخآلا ضعبلاو ةبلآ ةدع دجمي يناثلا ضعبلاو ءادحاو

 .ةعيبطلا حاورأ عم ءاهريغ كو ؛ىتوملا عم نولصتي مهنأ نودكؤي تاعمتجملا
 ةيرحسلا اهصئاصخ ىلعو ءايشألا ىلع ةمئاقلا تادقتعملا عونت نأ ودبي

 .يهتني ال «ةموعزملا اهتلالد ىلعو عاونألا لك نم ةعيبطلل ةقراخلا اهرهاظمو

 ةيفاقثلا تالّئمتلا نأو ء«مهو عونتلا اذه نأ نايبت نكململا نم ةقيقحلا 4

 05 لوليأ -بآ 253 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم يياو لاكساب 04
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 اهنأل ةيجولوطنوأ/ اهيمسن تادقتعم عضب ذخأنل .ادج ةدودحم ةلودَج لكشت

 كودوألا ةعامجف .ةقراخلا تانايكلا صئاصخ ىلعو هتاذ دوجولا ىلع موقت

 يذلا ميدجنتلا نسراست ”نسيح ىدتيو انربحُي ايك-«نادوسلا اهي انهن

 فاّرعلا موقي مث .ءاملا #2 اهءاقلإو 608056 سونبألا بشخ ناصغأ قرح نمضتي

 لوح تامولعم اهنم صلختسيو لئاسلا حطس ىلع رهظت يتلا عمبلا ريسفتب

 عطق ضعب نأب ةسرامملا هذه نورسفي مهو .ةهوبشملا نيبنذملا دارفألا تاكرح

 برقلاب تمت يتلا تاثداحملا ركذت ىلعو عامتسالا ىلع ةرداق سونبألا بشخ

 دنع :رخآ لاثم .ةرحسلا سئاسد ليجست ىلع الثم ةرداق اهنإف هيلعو ءاهنم

 ةدعل ةدام لابجلا لكشت ُةؤنت23:23 065 ُى2065 زدنآلا ك اراميإ ةعامج

 مسج هل ؛يح نئاكك فصوي لبجلا نأ ©نايتساب فيزوج انربخي .تادقتعم

 ماع لكشب ةجاحب وهو ءانايحأ فزنيو سفنتيو ايحيو (عذج -فرطو سأر)

 اوعضي نأب ماع لكشب نوفلكم نوصصختم دجويو «نيبارقلاب ىذفتي نأ ىلإ

 ءوسل ةبقاعك رّسفت ةجعزملا ثادحألا نم ريثك كانهو .لبجلا 'مف" #4 اماعط

 دقو .داوم ىلإ ةيرشبلا تاردقلا ىزعت ؛ءىرخأ تافاقث 4و .لبجلا ماعطإ ل

 ينغي :اماناب ع 088 انوك ةعامج دنع ايجذومن اسقط يرفيس ولراك فصو

 اهضعب لباقم ةعوضوم ا ةريغصلا ليثامتلا نم نيفص مامأ 1187:8]5 ناماشلا

 ,ةدعاسم ٌحاورأ ةريغصلا ٌليثامتلاو .ضيرم ا هيف عضُو قلعم ريرس برق «ءضعبلا
 ةهجو نمو .ضارمألا ءافش ىلع ةرداق كلذ ببسب حبصتو غبتلا ناخد صتمت

 ودرخلا ةفافك هيو" و يقصتلا نوتامتلا راق" ندعي ناماشلا قاف ةعامجلا نر ظن

 ن7 لوصعو, 1ع [تواعدتصع 8طوصإلا ةكورقل همس ءلععب ءءاتعتمو ةصق مددنعع ةسصممع طف انلالع
 01 دانلقم, (013:عملمم 2ععووؤر 988.

 07.13©2/. 8وواتعم, 8لهانصخفتم 01 طع ءمصلم». ةلكعاممطم#» عمل كطهل ذم ةصلعدم ةينالس 17/6وغ
 طنطانعطتل مع (00.

 20 0 بعل “1 جالكتمك ةطمانأ دمائنا: طع معهعممقألع مكأمنعأتمل 01 طعدمتتع أط (نتقد ءاطنقل

 13028ان2 عع”. لفمك ©. 80انلعع (هل.), (00عمتأالا ع 25مععاق 01 ؟ءاذ عامالك 1510]2250)5, 221101
 آل. 2عءوور 3.
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 هنأ عم «ملاعلا 4 راشتنالا ليلق دقتعمل الكش 'حابشألا" لّئمت ةيتيابلا 601

 ةيجولوطنأ ةيضرف ابل ىطعي يذلا ُفصولا نمضتي .ةيبلاغلا لبق نم فورعم
 ءاهتوم نم عيمجلا دكأت ةيرشبلا تانئاكلا نم ةقبط دجوت هنأ يهو «ةيسيئر

 هبش ةلاح #2 يعنصلا اهئاقب ىلع ةظفاحملا ةيناكمإ كلتمي ةرحسلا دحأ نكل

 .نيعيدو اديبع اهنم لعجيو ؛ةيعاو

 دقتعم وه :ملاعلا #4 اراشتنا رثكألا دقتعملا هنأ حجري ام ىلإ اريخأ رشنل

 مهفن نأ انيلعو ءسمت ال ؛ةروظنم ريغ حابشأ وأ فالسأ وأ ةبلآ وأ حاورأ دوجو

 ةيعيبطلا ثادحألا ىلع اماه اريثأت سرامت اهنأل [اهدصاقم] اهعزاون

 دقتعم يه دقتعملا اذه نع انيلإ ةبسنلاب ةفلإ رثكألا ةخسنلاو .ةيعامتجالاو

 يلك .يئرم ريغ :ةقدب ةددحم ةيقيزيف صئاصخ يدبي وهف .يحيسملا هلإلا

 .ةظحل لك + لخدتي نأ هنكميو ملاعلا © ثدحي ام كردي ءدوجولا

 يدايتعالاو بيرفلا نم طيلخ

 رظنلل ةتفال ةكرتشم تامس «ايرهاظ ةعونتملا ؛تادقتعملا هذه كلتمت

 كانه :امهنيب زّيمن نينثا نيحلطصم جاردإ ءدبلا كك انيلع كلذ مهفلو .المف

 .[|سدحلل ةفلاخم] ةيسدح دض ىرخأو « ةيسدح فاصوأ وأ تايضرف وأ راكفأ

 نأ نكمي قيقد ىوتحم يأو «نيحلطصملا نيذه لصأ وه ام دعب اميف ىرنسو

 تالّثمت دجوت هنأ ىلع نآلا قفاوتنل .ةيجولوبورتنألا رظنلا ةهجو نم امبل هيطعن

 عمسن امدنع ثدحي ام اذهو «نهذلا ىلإ -انثئش اذإ - ايئاقلت يتأت ملاعلل

 ةقيرطلابو ءيروف لكشب اهانعم طاقتلا نع عنتمت نأ نود انتغل نم ةلمج

 رظنن نأ اننكمي ال ءاهراسم عقوت نود طقست تاودأ ةيؤر اننكمي ال ءاهسفن

8 : 17 5 
 (1958 ماع ىلوألا ةعبطلا تردص) ىة. 846(هد«, آ.ع 772نلهان طقتاتعم, (021!ذطتقعلم 7. 5
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 فاصوألا هذهو .[دصاقم] عزاون اهيلإ بسنن نأ نود ىرخأ ةيناسنإ تانئاك ىلإ

 لكشبو اعيرس لمعت ةيكاردإ تارّدقم نع ةمجان اهنإ ."ةيسدح" اهوعدن ام يه

 نع جتني يسدح وه ام .[ةريصبلا] يسحلا كاردإلا تايطعم نم اءدب يئاقلت

 نإ لباقملاب .ةيرصب وأ ةيعمس تامولعم درجم ىدعتي ام نمضتي يروعشال طاشن

 ادعقم فصن امدنعف ؛ يسدحدض" ىمسي ةيئاقلتلا فاصوألا ضراعي الّثمت

 تالثمت كلذ لك ؛نيفاش اصاخشأ وأ يفتخت داوم وأ سطعي البج وأ ملكتي

 اميف اهنم ةلثمأ اندروأ يتلا «ةينيدلا تادقتعملا ةفاك نمضتت ."ةيسدح دض"

 صاوخ تانئاكلا ىلإو ءايشألا ىلإ وزعت اهنإ .رثكأ وأ ايسدحدض ابناج «قبس

 دنع ةسوساجلا -راجشألا ؛الثم .نئاكح اهتئف ىلإ يئاقلت لكشب يمتت ال

 لب ةيناويحلا ةردقلا اهيلإ بسنت نكل .ةعيبطلا ي دجوت تاتابن يه كودوألا

 انوكلا دنع ةريغصلا ليثامتلاو .همهف ىلعو رشبلا هلوقي ام زييمت ىلع ةيناسنإلاو

 .اهيلع ريثأتلاو حاورألا 2 رفسلا عيطتست اهنأ نودقتعي ؛ ةعونصم داوم يه

 دنع حاورألاو .ةيوضع فئاظو اهيلإ بسنت ةيح ريغ ةدام اراميإلا دنع لبجلاو

 ..خلإ ءايقيزيف !ادسج كلتمت ال اهنكل اصاخشأ ربتعت 1308 غنافلا

 ريبك لكشب فلتخت يسدح وهام ةنيرق نأ لوبقل دادعتسا ابلاغ انيدل

 يسدحدض ءيش كانه نوكي نلف كلذ انلبق اذإ .ىرخأو ةيرشب ةرمز نيب

 ل كودوألل ةبسنلاب وأ مضه ةيلمعب موقي لبج فصو ْ اراميإلا موقل ةبسنلاب

 وهام ماع لكشب ةيضرفلا هذه طلخت ةقيقحلا 4 .ليجست ةلآ- ةرجش روصت

 ةفولأم ديكأتلاب ةينيدلا تادقتعملاف .ايعقاو ربتعيو فولأم وهام عم يسدح

 اهنأ ول امك اضيأربتعتو ءاهنوسرامي نيذلا رمزلاو صاخشألل ةبسنلاب ادج

 امامت يعقاو هللا دوجو نإ «نييحيسملل ةبسنلاب :امامت ةيعقاو تالاح نع رّبعُت
 ةرحسلا مكحت ربتعي نييتيابلا نم ريثكل ةبسنلابو .ةيمويلا ثادحألا يه امك

 .ضرملاو سؤبلاك امامت اسوملمو انزحم حابشألاب
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 ترهظأ دقف .ةيسدح ام ةركف لعجل نايفكي ال عقاولاو ةفلإلا نكل

 اهتفلإ ةجرد تناك امهمو .ةينيدلا راكفألا نأ سفنلا ملع ل ثاحبأ

 كلذك نّيبتو .اهنوئبتي نيذلا ءالؤبل ”ةيئاقلتلا تامقوتلا عم ضراعتت ءاهتيعقاوو

 .ام ةفاقث ميلعت لالخ نم لدبتلل ةلباق ادبأ تسيل تاعقوتلا هذه نأ

 يذلا وه عفاولاو يسدحدضلا ةفص نيب  اديدحت  فالتئإلا نأ ىرن نحن
 .ملاعلا #2 ريطتلاو ةينيدلا تادقتعملا ىلع ىفضت يتلا ةقئافلا ةيمهألا رسفي

 لمحت اضيأ اهنإ « ةيسدح دض تايضرف نم ةلومعم طقف تسيل داقتعالا داومف

 .ةيسدح ئدابم نم ةرشابم قتشُت تايضرف نم ةفلؤم ةيفلخ امود

 يذلا رمألا) ةيترم ريغ اهنأب امود ةبلآلاو حاورألا فصوت «لاثملا ليبس ىلع

 نم نكل .(ةيئايزيفلا ةيحانلا نم يسدحدض .ءايحألا صاخشألل ةبسنلاب وه

 نأ ةركف نم اءدب ءابلاعفأ راثآ يلاتلابو ءابلاعفأ ريسفت متي ىرخأ ةهج
 ةبسنلاب امامت يسدح رمأ وهو ؛[عزاون تاذ] ةيدصق تانئاك وه دوصقملا

 اهنإ ؛[ةزجنم] ريبعتلا ةيداب ماع لكشب راحفألا هذه تسيل .صاخشألل
 ددصب اهب مايقلا نكمي يتلا '"7تالالدتسالا خ ةظحل لك طقف لخدتت

 الو ةيببس ال «مهفن ال اننإف رابتعالا نيعب كلذ ذخأ متي مل اذإو .تانايكلا

 حضتي .ةبلآلا ءالؤهو حاورألا هذه لوح ىورت يتلا ريطاسألاو صصقلا ةيفيك

 ةروكذملا بناوجلا ضعب كة الإ ةيسدحدض تسيل ةينيدلا تالتمتلا نأ نذإ

 اسعاد: ةريفصتلا ليغ اهتم اورالا هن احفحا :هوجس م كيفن

 نم ةيمك جاتنإب حمست 695 [ةرمضملا] ةنونكملا ئدابملا نم ةيمك نإ ؛ءكلذل

 .داقتعالا ةدام لكشت يتلا تانايكلا هذه فصت يتلا تالالدتسالاو تاجاحملا

 عضن ىتلا ةّئفلا نم ايسدح ىتأي ثدح وأ ةيصاخ :665[2 5008185665 ةيئاقلتلا تاعقوتلا 5

 نمو ملكتي نأ صخشلا نم عقوتن .(ةعونصم ةدام وأ اناويح وأ اصخش) ام انئاك اهنمض
 .خلإ :«'عناص" ابل نوكي نأ ةعونصملا ةداملا نمو كرحتي نأ ناويحلا

 .ةحيحص ربتعت ىرخأ تاحورطب هتقالع لضفب لوبقم حرط :151616:6006 لالدتسالا "59
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 وأ ؛:ناخدلا صتمت اهنأ ىنعمب "ةيرحس'" ةريغصلا انوكلا ليثامت نإف اذكهو

 لبق نم ةعونصم تاودأ :هيلع يه ام ماه مسق 4 ىقبت اهنكل ..غلإ ءرفاست

 .خلإ ؛لاعتشالل ةلباق امبرو :ةدماج ؛«يناكم زيح 4 ةدوجوم ؛ناسنإلا
 رحاسلل "ةيسفنلا" ةردقلا) ةيسفنلا ةيحانلا نم "ةذاش" تناك ول ىتح حابشألاو

 ىتوملا نأل) ةيقيزيفلا ةيحانلا نم "ةيعيبط"' يهف ؛(اهتايح ىلع ظفاحت يتلا يه

 .(نييئرم ريغ

 ةيقلخ ةيسفن تاردقم
 ةيدايتعالا صئاصخلا هذه ىلع اقبسم زيكرتلا 2814 ةجاذسلا نم ودبي دق

 تامسلا هذهب ماع لكشب نومتهي ال نونمؤملاو نوبقارملاف ءداقتعالا داومل

 ودبي ام نإ .ادج ةماه يهف :؛يكاردإلا سفنلا ملع رظن ةهجو نم امأ .ةيداعلا

 2 ازيح لتحت ةيقيزيفلا داوملا نأ روصت لثم ؛ةيمويلا ةايحلا كش ادج ايدايتعا انل

 ..خلإ «مهتادقتعم نولككشيو مهب طيحملا ملاعلا نوكردي صاخشألاو ؛ ءاضفلا

 «ةدقعم تارّدقم قيرط نع زَجنُت ةيلقعلا تايلمعلا نأل ايهدب انل ودبي كلذ لك
 اهنم كردن ؛ةيعاو تاءارجإ وه دوصقملا .دهج نودبو ةعرسب ايئاقلت ةرفتتسم
 ةيبيرجتلا ثاحبألا اهدحو «فورظلا هذه 4و .تايلمعلا سيلو طقف اهراثآ

 قلعتي رمألا نأ نايبت ىلإ ايلاح ثاحبألا هذه ليمت .اهدوجو ضارتفاب حمست

 دنم ىدبتتو «يرشبلا يثارولا ديصرلاب اديج ةموكحم .؛ةيقلخ تاردقمب

 يروطتلا سفنلا ملع زرحأ اماع نيرشع ذنم .ناسنإلا دنع ةركابلا ةلوفطلا

 يتلا ةيكاردإلا ىنبلا نيبو ةبستكملا ةفاقثلا رصانع نيب نزاوتلاف ءاماه امدقت

 ةيسدحلا ئدابملا ةسارد تطعأ دقل .لدبتلل ضَّرعت يرشبلا نهذلا ٌومن ُهجوت

 ةداملاو 'يحلا نئاكلا"و 'صخشلا"ب ةصاخلا تالوقملاب ةطبترملا لفطلا دنع

 صخت يتلا ةريبكلا تالوقملا هذه تناك .ةماه ّجئاتن ..خلإ ةعونصملا

 الإ رثأتت ال اهنأ تايثإ ابلالخ نم نكمأ «ةيئاقلت تايرظن عوضوم تانئاكلا
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 يصوصخم او ينوكلا يي

 ئدابملا نإ ةقيقحلا كو .ةطيحملا ةفاقثلابو لفطلل ةيدرفلا ةربخلاب ايئزج
 تايرظنلا تاماعد مدقت يتلا يه ىلوألا تاونسلا ذنم ةدوجوملا ةنونكملا

 نم ريغص ددع صالختسا اضيأ نكمأ .لفطلل ةيلبقتسملا 2231765 ةجذاسلا

 "بقي "35 بدلا نشتلا علظو ةيسدخلا ايحولويبلاو ةيسدحلا ءايزيفلا ئدايم
 ,عزاونلاو تادقتعملا ريباعتب ةيحلا تانئاكلا ةكرح الثم يسدحلا سفنلا ملع

 ."2ةيمهأ رثكألا تالاجملا الإ ركذن ال يك

 ةيرشبلا تافاقثلا زواجتي اميف
 نم اءدب ءاهومن مظَن كلذكو ,ئدابملا هذه لك ريسفت نحمي ال

 هذه نأ لوبقملا نم لب .ةيعامتجالا تارثآتلا نمو ةربخلا نمو رشابملا بيردتلا
 ضعبب امامتها ىلوي نأل أيهم لفطلا غامد نأ ةيثيح ىلع دمتعت ةيسدحلا ئدابملا

 كاَقث باستكا لك نأ حضتي .تايثيحلا هذه نيب تاليصوت ةماقإبو تايثيحلا

 لقنل ؛ةيسدحلا ئدابملا نم نيعم ددعل قبسم دوجو نود اليحتسم نوكيس

 ناكم ب ةدوجوم انطيحم © ةبلصلا داوملا نأ يئاقلت لكشب ربتعن :ةيسدحلا ءايزيفلا 5

 ىلإ يدؤي اهسامت نأو ؛ةرمتسم اهتكرح نأو ءيفتخت ال اهنأو ,تقولا سفن 4 دحاو
 2 مظتنت صئاصخلا هذه ةفاك .خلإ ؛ةيبذاجلل ةعضاخ اهنأو ؛جامدنا ىلإ سيلو مادطصا

 اهنأ ايلاح فرعنو ؛(ةيملعلا ءايزيفلا ىلإ اهلك يمتنت ال يتلا) ةرمضملا ئدابملا نم ةلسلس

 هده نع لوألا ريهشألا ذنم لفطلا لبق نم مدختست

 نورهظي مهرامعأ نم ىلوألا رهشألا ننم لاضطألا نأ ايلاح نيبَت :ةيسدحلا ايجولويبلا
 زييمتلا اذه نأو «مهطيحم # ةيحلا ريغو ةيحلا تانئاكلا نيب قرفلل ةصاخ ةيساسح

 .ةهجوملا تاكرحلاو ةيئاقلتلا تاكرحلا نيب زييمتلا ةظحالم ىلع موقي

 .نيرخآلل رعاشمو تادقتعمو دصاقم بسنن ؛هظحالن امم اءدب :يسدحلا سقنلا ملع

 يرشبلا كولسلا نأ ددحت يتلا يه ةرمضم ئدابم ىلع رفوتن اننأل الإ انكمم سيل اذهو

 لالخ ادج اركاب ّئدابملا هذه رهظت .دصاقمو تادقتعم «ةيدام ريغ تانايك نع ما

 .رهوجلا ثيح نم كلذ دعب لدبتت ال نكل ءدعب اميف ىنتغت .لفطلا ومن

 012 آه. 8اروءط1عا]ل, 5, 0ءاطصاقم (علقز, 713ممأنقع اطغع متصل: هطقلم 5مععا1 عاطل ام ءانلأطنتع ةك

 ءموعمت اهات, (نهتصط7 10 عع آل. طءعووؤر 994
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 يص هوصخساو نينوكلا نيب

 ىلعألا نم طقست ماسجألا نأو اهب ةصاخ تاكرح كلتمت تاناويحلا نأ الثم

 نإف «ةيسدحلا ئدابملا هذه روهظ رّسفت ةربخلا نكت مل اذإ ..خلإ لفسألا ىلإ
 ةفاك 4و . اهلككشت ريسفت لجأ نم ةمءالم لقأ كلذك ةيفاقثلا تاعونتلا

 داوملا نيب تاقورفلا نأ نيبت اذكمو .سفنلا ءاملع هحرتقي ام اذه لاوحألا

 ابوروي لافطأ دنع ةقيرطلا سفنب عزوتتو رهظت ةيحلا تانئاكلاو ةعونصملا

 تركت فانتا نا دينا” نييكيزسالاو:| انروشتت تر ف وتسسرت] اقرا

 ةظحللا #2 رهظت «حورلا نع اّسيرظنو «ةيكاقلتلا انتيجولوكيس مكحت يتلا
 ئدابم نأ ودبي اريخأ ."'”نييتاطيربلاو ةقراطألا مازقفألا لافطألا دنع اهتاذ
 تافقالاتخالا تناك امهم ةلئامتم 5837806-200 ةملاعلا ريغ ايجولويبلا

 لج نم دج ةعوطم !"١ تازوعم :نيكتاتلاب كيرالا قالا دقي :ضاقتلا

 نكمي يتلا ومنلا ةظحل كلذكو ةزفحتملا ئدابملا نأ امامت ودبي نكل «ومنلا

 نمكي هنأ نع ادع .يرشبلا عونلل ةماع ةيكاردإ ةيصاخ يه ء.اهيف زفحتت نأ

 ؛اهطيحم نم اريثك ملعتت نأ اهيلع يتلا تايوضعلا نإ .روطتلل ماع ليم انه

 بجي «ملعتلا لجأ نمف : ادج اينغ قلطنملا #2 ايكاردإ ازيهجت ةرورضلاب كلتمت

 امعو ةمولعملا اهب دجوت نأ نكمي يتلا قطانملا نع ةقبسم ماكحأ ةزايح
 نأ ةيرشبلا تانئاكلا ىلع بجي امكو .ةمولعملا هذه نم هصالختسا نكمي

 202 5. ا ةالععع, "اج عب عامممعادعما ءطقمععد اه اطغع ؟عم7عدعماقألم» 01 ا/00-معةللل 8: ©1055-

 ءياكنعمأ ؟1مهل1م3*', 8ءاامط ]هانصهأ 01 ]0 ءانعامممعرطعتا 2وزالعطماه عال, 2 62,1991

 ١ 1 ماو, 2, [1ةضاور "8عا1 مال لعوأزع ؟ءهدكماتلل ع 212028 8دلم ءطلا]لنعمت ءنالعمعع 10 2

 ايما ءعنومأ مصععمألمم هأ متصل”, (نطلا]ل 12ع7ءامممعطعلا, 162, 1

 09 5 ممم هعمل [هنصلهأ1 موك 01 هقطلاه] طتوامصت. !'هدقعلك هع ةصائق50م0]ص8عاأع 01

 وةعاعمعع, (نهلط710عع آل. ءعووب 1990 8

 طيحملا © صاوخلا وأ تداوحلا ضعب كلتمت ءام ةيوضع ومن لالخ :060160ا:ءانات زفحم

 عم رثآتلا :لاثم .جمانربلا اذه ىوتحم ىلع رثؤت ال نكل ؛ومن جمانرب قالطإ 4 اريثأن
 ىلع اهميظنت الو اهاوتحم دمتعي ال ؛ةيسدح ايجولوكيس نيوكت لفطلا دنع قاطي رشبلا
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 نأ اهيلع ءاهتربخ نمو كلاَقثلا دراولا ةمولعم نم ةمخض ةيمك صلختست
 هذه جاتحت كلذلو ءاهتجلاعمو ةمولعملا هذه ىلع فرعتلل ةأيهم نوكت

 نم اءدب ومنت يتلا ةيسدحلا ايجولوطنوألا .ةدقعم ةيجولوطنوأ ئدابمل تانئاكلا

 ىلع ةمئاقلا ةيعونلا تاعقوتلا ىمسي ام لفطلا دنع ٍجِتنُت ىلوألا تاونسلا

 «صاخشأ ؛داوم) ملاعلا ك# ةدوجوملا تانئاكلاب ةقلعتملا ىربكلا تالوقملا

 لجأ نم طقف سيل ؛ةيساسأ نذإ ىلوألا ئدابملا هذه .اهصئاصخبو (تاناويح

 ثالكمتلا نهر لكحشت معلا نقيا قي خلابلا نرع قحتالا وتستلا وينلا ديف
 .ةيفاقثلا

 تادقتعملا لكشت

 تدب بيرق تقو ىتح .تادقتعملا نع انتزوحب يذلا فّيصملا ىلإ نذإ دعنل

 نأ نكمي كرتشم أدبم نم ام نأ ةجردل عونتلا نم ردق ىلع راكفألا هذه
 تافاضإلا هذه نم ىأرم ىلع نكل .اهلككشت ددحي طغض يأ الو ءاهيلع قبطي

 راكفألا نأ ودبي .كلذك رمألا دعي مل «يكاردإلا سفنلا ملع  ةثيدحلا

 :تالكمتلا نه نهطعت لكمت ةيرحسلا وأ ةيتيلا

 تاعقوتلا ضعب سكع يضمت ؛ ةيسدحدض ةحيرص تايضرف -

 هذهف .لثمتلل ءباذجلا ءزرابلا بناجلا لكشت اهنإ «:ةيعونلا
 لفطلا دنع ةدوجوملا ةيساسألا ةيجولوطنوألا ئدابملا ضراعت تايضرفلا

 .ةركبملا هّنس دنم

 ةدع جاتنإب ٌعمست :ةيعونلا تامقوتلا عم ةقفاوتم «ةنونكم ٌتايضرف -
 ةياور يلاتلابو) داقتعالا ةدام يه يتلا تانايكلا لوح تالالدتسا

 رشابم قيبطت نع ةنونكملا تايضرفلا هذه مجنت .(اهدارفأل صصقلا

 يأ تأي مل اذإ :لاثم) داقتعإلل ةحيرص ةمس اهضراعت ال يتلا ئدابملل
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 يعم ملكتلا نوعيطتسي نيذلا ىتوملا نأ لبقأس ؛ءكلذ ضراعي ءيش

 .(ينوسملي نأ اضيأ نوعيطتسي

 .ملاعلا # ةقيرطلا سفنب داشت نأ نذإ ةينيدلا تادقتعملا داوم ناكمإب

 نيابتتو «هابتنالا رّئبُت نأ ةيصاخ كلتمت ءامود ةرضاحلا ةيسدحدضلا بناوجلاف

 نم ةيمك اضيأ دجوت نكل .ةيسدحلا تاعقوتلا نم ةيفلخ عم [رفانتت]
 هّجوت يتلا ةيسدحلا تايجولوطنوألا نم ةرشابم ةدمتسم ةنونكملا تايضرفلا
 ناكح امو .ةعيبطلل ةقراخلا لماوعلا ددصب دارفألا تالالدتساو تاعفقوت

 رصانع ىلع فاك لكشب لمتشت ملول ةبستكم نوكت نأ ةينيدلا تادقتعملل
 اضيأ نكل .يكاردإلا رامثتسالل ةدام نوكت نأ لجأ نم ةيسدحدض ةحيرص

 تسرك يقل ابل موق ملول, ةلوغتمو ةريسكم وكف نأ تكا طعبلاب ناك اك
 «:لفما اكاردإ فش نود لشن اهنإ :ةضسملا تالكل د يالاو تافقوتلا ىلع ةردقلا

 فّيصم نأ يه ةّجاحملا هذه جئاتن ىدحإ .تادقتعملا ةعومجم هوحن ليمت

 ىلعو .("”ادج ادودحم نوكي نأ بجي ملاعلا # ةينيدلا تادقتعملا لاكشأ
 الإ غاصت نأ نكمي ال يهف «ةيسدحدضلا تالّئمتلل يرهاظلا عونتلا نم مغرلا

 تامقوتلا لقنب امإو ؛ةئفلل ةيعونلا تاعقوتلا نم ةدحاو يفنب امإ :نيتقيرطب

 حاورألاو ةبلآلا روصت متي :لاثم .ةئفلا هذه ىلإ ىرخأ تائفب ةصاخلا ةيعونلا

 ملاعلا عم لعافتلا ةيصاخل ناركن انه :'نييدام ريغ" نكل «صاخشأك

 انهو :نيرخآ ريثأت تحت نكل «ءصاخشأ اضيأ مه حابشألا .دسج ةطاسوب

 اميفو .ةتحبلا هعزاون ةطساوب صخش داقُي هبسحب يذلا يعونلا عقوتلل كاهتنا

 نكل .ةعونصم داومك فصوت يهف انوكلا دنع ةريغصلا ليثامتلاب قلعتي

 تاوصألا طاقتلا ىلع ةردقلاك ؛ءصاخشألاب ةصاخ ةيعون تاعقوت اهيلإ تلق

 .عزاون كالتماو

5 1 7 
 0 010 8مزبععب 1[طع مهطتتقلمعد5د 01 ,ءاذوأمانك 10عوو: 2 كمعوتألالع اطعمصب 0 عءاتوزملر آل. 05

 ل11 هرمزت 2ععوور 4
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 ةهج نم ءاهنأ ةيثيحب فصتت ةينيدلا تادقتعملا داوم نأ ودبي اذكهو

 ةيعيبط ةدام وأ تابن وأ ناويح 0 ةيسدح ةكف ىلإ امومع ىمتنت «ىلوأ

 ئدابم نم رثكأ وأ ادحاو كهتنت اهنأ ةيثيحب ىرخأ ةهج نمو ؛(ةعونصم وأ
 هذهب ةصاخلا يسدحلا سفنلا ملع وأ اا ايجولويبلا وأ ةيسدحلا ءايزيفلا

 سّسؤملا اهأدبم نإف ءاعوتتمو [ايصقإ] ابيرغ تادقتعملا ملاع ادب امهم .ةئفلا
 .رصانعلا هذه نيب ةنكمملا تافالتئإلا ةعومجم ىلع رصتقي

 مولعلا نكل .الك عبطلاب ؟تافاقثلا #4 تاعيونتلا لامهإ كلذ ينعي له

 ,ملاعلا 2 ةدوجوملا تافالتخالاب ةدرج ةماقإب يفنكت نأ اهنكمي ال ةيناسنإلا

 نأ ةغللا ءاملع فرعي .رخآلل انتفرعم 4 ةديفم ةساردلا هذه تناك ولو ىتح

 هذه مرتحت ال يتلا ةغللاو .خلإ وحنلا [دعاوق] انع يفخي رهاظلا تافللا عونت

 ةفاك 4 اهليدعت متيسو اهملعت ةيناسنإلا تانئاكلا ناكمإب نوكي نل ئدابملا

 تتح اعلا ةيعونتلا هذه نإ كلذكو . © كلذ عم قفاوتت د يك لاوحألا

 تايلآلا قيفقد لكشب فصو اذإ اهفشتكي نأ ءرملل نكمي يتلا ةماعلا ّئدابملا

 .ةيفاقثلا تالّئمتلا باستكاب حمست يتلا ةيكاردإلا

 018 م. طاصلععم !' [مكاتصعأ لين 1[ة858قععر 0. 18عماط, 9.
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ينوك ميرعت :ىبرقلا حافس

 اعوضوم ىببرقلا حافس ٌرظح ناك 19نرقلا ' 'ذنم

 فوخ مأ ؛يئاقلت روفن وه له ,ةديدع ريسفت تالواحمل

 ينوك ساسأ مأ ؛«براقألا جاوزل ةيبلسلا تاريثأتلا نم

 ؟ يعامتحا دقعل

 لبقتست تناك ةباش ةأرما نأ ةيكيرمألا ةراقلا 4 ةرشتنم ةفارخ يورت

 تسمل يلايللا ىدحإ يو ؛هتيوه فرعت ال لجر نم مظتنم لكشب ةيليل ةرايز

 أجتلا ءرخآلا قيقش هنأ امهنم لك ظحال حابصلا يو «نيتخستملا اهيديب ههجو

 ثولملا ههجو راهظإ ش رمتسا كانه نمو ؛ءامسلا ىلإ ءلجخلا نم اتيم «باشلا

 ىلع وهو « ةينوك ةرهاظ ىيرقلا حافس ميرحت ناك امبر .رمقلا هنإ «داوسلاب

 رئاعشلاو جاوزلاو بسّنلا رارغ ىلع «نويجولوبورتنألا هفثص موهفم لاح لك
 فاك نمت: ىرشبلا ظرشلا تانوكتم نوي نه.« ةنكاحلا ةنيبسؤمو ةيزكانجتا
 قوما وأ ةييكادلا « ةيستسلا تنانازتفألا:نصتشت نعاوف ةقيقحلا ق:تاتممكحملا

 نيب نارتقالا ىلع قداصت امبرو عنمت وأ نجهتست «ةليلق تاءاشتسا عم ؛اهلكو

 ةجردلا هذه زواجتي اميفو «همأو نبالا نيب ءهتخأو خألا نيب «هتنباو بألا

 وأ مرحملا صخت يتلا دعاوقلا 2 اريبك اعونت تاعمتجملا هذه ضرفت «ةبيرقلا

 .1998 يناثلا نوناك :79 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ينروج الوكين '')
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 يص .وصخم او نيوكلا نيب

 ةسينكلل يسيئرلا نوناقلا ضفر اسنرف ك .تانارقلا نم نسحتسملا وأ حومسملا

 ةجردلا ىتح ةلوؤخلا وأ ةمومعلا ءانبأ نارتقا 1215 ماع ىتح ةيكيلوثاكلا

 نوناقلا لازيامو .(ةوخإ نم نيتآ ةمومع ءانبأ نم نيتآ ةمومع ءانبأ) ةعبارلا

 .[ةل]لاخلا وأ [ةلمعلا نم وأ [ت]خألا نبا وأ [ت]خألا ةنبا نم جاوزلا عنمي يسنرفلا

 ةجرد تسيل ؛ اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ ْشث ةيديلقتلا تاعمتجملا نم ددع و
 جاوزلا بسانملا نم كانهف :ةقالعلا ةعيبط يه ام رادقمب ةبستحملا يه ةبارقلا

 تانب ضعب حيبي نم كانهو .[ة] معلا ةنبا سيلو ّحللا [ة]لاخلا ةنبا نم الثم
 ... ذكهو «مألا تخأ سيلو بألا تخأ «تايرخأ سيلو تخألا

 ةيكيسالكلا تاربسفتلا

 لجأ نم 19نرقلا ةياهن ذنم نويجولوبورتنألا اهمدق يتلا تايرظنلا عزوتت

 .ةيعامتجا ةيفاقثو ةيجولويبو ةيسفن :عاونأ ةثالث ىلإ ىبرقلا حافس رظح ريسفت

 :ةدعاق لكش ىلع «ةداعتسا وه ىبرقلا حافس ضفر نأ ىلوألا حرتقت

 يجولوشإلا عضو دقل .نيددحم ءاكرش هاجت ناسنإلا دنع يئاقلت روفنل

 21906 ماع سيلإ كولفاه يناطيربلا مث «1891 ماع كرامرتسيو دراودإ يدنلنفلا

 دقل .ةبغرلا دمخُت اهسفن ةرسألا دارغأ نيب ةديدملا ةشياعملا نإ ةلئاقلا ةركفلا

 يعدتست يتلا ةرورضلا ام ذإ :ساسألا أ تاضارتعاب ةيرظنلا هذه تمدطصا

 فيك .اينوك روفنلا ناك اذإ ؟اقبسم ةعيبطلا هضفرت ام ىلإ عنم ةفاضإ

 ؟تاءانثتسالل يبسنلا رتاوتلا ريسفت نكمي

 ةيجولويبلا بقاوعلا ىلإ رظنت تاريسفتلا نم ةيناثلا ىربكلا ةعومجملا

 نيقيصل ءايرقأ نيب تانارقلاف «ةيومدلا تابارقلا ةلاح #4 باجنإلا نم ةنكمملا

 نم ةيذؤم ةيثارو بقاوع ىلإ يدؤت دف تاتابنلا ضعبو ناويحلاو ناسنإلا دنع

 2 'ةبارقلا رايهنا" ةرهاظ ىلإ اضيأو «ةيثارولا تاهاعلا رتاوت ةدايز ىلإ :نيعون
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 حورطملا ببسلا وه اذهو ؛"لالحنالا" اضيأ ىمستو «لايجأ ةدعل راركتلا لاح

 ىزعت نأ هلك ملاعلا #2 ةيبعشلا تادقتعملا #2 عئاشلا نم .ةيبرغلا نادلبلا 4

 ؟ةرهاظلا لصأ ريسفت ىلع انه اندي عضن اننأ لوقلا نكمي له نكل « ةضرتفم

 «ليئض ةديدشلا تامهاعلا تالاح ديازتف « ديكحأتلا نع نوكي ام دعبأ رمألا

 سيل .تالجس نودو ةباتك نود نم كلذ يعت بوعشلا نأ روصت بعصلا نمو

 عاونألا نم ديدعلا كانهو ؛«ةينوك ةعقاو الو ةيعيبط ةرهاظ "ةبارقلا رايهنا"

 .يذأت نود ةيومدلا ةبارقلا ل شيعت ةشحوتملا ةيناويحلا

 ىلع وأ ةيعامتجا بابسأ ىلإ تاريسفتلا نم ةثلاثلا ةعومجملا دنتست .اريخأ

 الاثم 1897 ماع مياكرود ليمإ هعبط يذلا ثحبلا ربتعُي .ةيعامج تالّثمت

 مد وه يذلا «مطوطلا ةلحرمب ترم تاعمتجملا ةفاك نأ دكؤي وهف .©احضاو

 ةرطاخم ىوس ىبيرقلا حافس فارتقا امو ءدرفلا اهيلإ يمتني يتلا ءابآلا ةرمز

 رثؤي يذلا يقيقحلا وباتلا نمكي انهو ؛يمطوطلا مدلا اذه عم سامتب لوخدلا

 سيل ,رايتعالا نيعب ذخأت يهف :ةدئاق تاذ مياكرود ةركف نإ .لعفلا اذه ىلع

 ةيمطوطلاف :فيدض اهدنس نكل .اهجراخ وه امو براقألا ةرمز لخاد وهام

 ةفاك هو ءاهيلإ هبسني يذلا لكشلا تحت ةدوجوم امود نكت مل ديحأتلاب

 عم ةيرورض ةلص مدلا نم فوخلل سيلو .؛ةينوك ةميق ابل سيل لاوحألا
 عابطلا ةيزمرو تادقتعملا لوح ثاحبألا نأ كلذ عم ىرنس .ةيسنجلا تاقالعلا

 .عوضوملل ةثيدحلا تاروطتلا ميمص 2 يه

 62 آ2 طرمطت طز مط لع 1'[صععوأع ءأ 5ع5و همام ع5, فخممغع 5؟001010عاوانع, 701. 1. 7.
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 يعامتجالا دقعلاو سوارتش يفيل دولك

 سوارتش يفيل دولك 1947 ماع اهحرتقا يتلا يه الامتكا رثكألا ةيرظنلا

  اقتربع ريسفت لوأ اهنإ .”ةبارقلل ةيلوألا تاينبلا لوح هتحورطأ ةيحاتتفا ذب
 نإ :يلاتلاك قلطنملا ةجح تناك .ةرهاظلل عنقم ىعامتجاو 5116

 نيسحتل :لمتحم ريغ ءاباسح سيلو «ةيزيرغ ةعفاو سيل ىبرقلا حافس رظح

 هنكل ءرخآلا سنجلاب نرتقي نأ هيلع ءلسانتي يك «ناسنإلا نأ وهو يعيبط

 ياقثلا عباطلا نإ .رخآلا ضعبلا عم اهضرفيو تابارقلا ضعب نم هسفن عنمي
 عم ىشامتي اذهو .ةنكمأللو ةنمزألل اعبت عونتت يهف ءحضاو دعاوقلا هذبل

 نولكأيو سانلا برشي ملاعلا 4 ناكم لك يفف :تالاجملا نم ريثك
 اعبت متت اهنأل «ةيفاقث عئاقو اضيأ يهو ؛ةيعيبط عئاقو يه مكلت ؛نومانيو

 نم وهف :ةيدايتعا ةدعاف سيل ىبرقلا حافس رظح نإ ؛«كلذ عمو .ةفلتخم ريياعمل

 يفيل دولكل اعبت ؛ةقيقحلا 4 .ةيسيسأت ةفص وذ ةيرشبلا تاعمتجملا رظن ةهجو

 عانتمالا لجأ نم ناسنإلل هجوم زاعيإ وه ام رادقمب ارظح رمألا سيل ؛سوارتش
 ؟ريفلل نهكرت لجأ نم كلذ نكي مل نإ نهنع عانتمالا اذامل .هتاوخأو هتانب نع

 لدابت طباور ءانب هنإ :يباجيإلا مازلإلل يبلسلا هجولا وه ىبرقلا حافس رظح
 قالخألل اينوناق ادنب سيل .رمزلا نيب :؛يلاتلابو ؛تالتاعلا نيب (ءاسنلا)

 ةرمزلا دودح رسكي يذلا ؛يعامتجالا دقعلل لوألا دنبلا وه لب ةيسنجلا
 « دقحللو فوخللو لهجلل ةسيرف ءامود اهسفن كرتت يتلآ ةقلفملا ةيلئاعلا

 روبعلل ةيقطنملا ةظحللا اهنإ «يموهفم ديعص ىلعو .” هيدافت نكمي ال لكشب
 رظح نإ .يناسنإلا طرشلا ىلإ يناويحلا طرشلا نم ؛ةفاقثلا ىلإ ةعيبطلا نم

 0 اعد دان عانت ع5 ن1 ندعم 2115 0ع 12 مهععمأغ, 8401105, 1948. (2600 1995)

 04 انعم 18 عودنا اما عمفغ, ظامص, 3.
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 ءاسنلا لدابت ةدعاقك ضرفت يتلا ىلوألا ةسسؤملا وه ةلصحملاب ىيرقلا حافس

 حافس رظح“ 1958 ماع حرص دقف اذكهو .رشبلا نيب 'تاكلتمم او مالكلاو
8 0-7 000 5 
 . ”عمتجم اوه ءام ىنعمبو «يرشبلا عمتجم ا سسأى برقلا

 هقيرط يف رباثي دحاو لك
 ةجردل ءاغلاب اريثأت ؛اهناديم نم دعبأ ىتح «سوارتش يفيل ةيرظن تسرام

 :ايجولويورتنألا 322 سدقملا باتكلا نم اعون اماع30 لالخ تدسج اهنأ

 هرايتعاب :ةلأسملا لوح ةيديوركف تايرظن عم ددصلا اذهب اهتبراقم نكميو

 هسفقن صضرفي ىبرقلا حافس ميرحت نإف 2 "ةيسيسأت ةدعاق' وأ "ىألا نوناق"

 تابراقملا تظفتحا كلذ عمو .ةيفاقثلا ةيثيحلل 201060056 يلصأ طمنك اديدحت

 .اهنع نيعفادمب «ةيسفنلا وأ ةيكولسلا وأ ةيجولويبلا ءىرخألا

 نم هب سأب ال اددع نأ ىلع مويلا نوزكري الثم ناويحلا كولس ملع
 تّبت دقو .ىبرقلا جافس بنجت «ةيشحولا ةلاحلا #2 ,ءسرامي عاونألا

 هند كف دف :نوطقلا طن ةنوهو نم ةيمطتم كن [ةريصتلا ذه نأ انكيو لوي ويسوسلا

 ينافنال يردنأ ظحالي امك نكل .ةخسار ةعقاو اهنأ ىلع انايحأ ةحورطألا

 ”ناويحلا ملاح: ةعومجم ف: ةدصاق تسيل تايلآلا هده لثمن" وناكن يسورو

 متي فيك" ةلأسم اضيأ تيقب .ساسألا اذه ىلع صالختسالاب نذإ ءرملا ددرتيف

 فرعتلا ىلع نيرداق ملع لاجر دنع الإ ةقيقحلا ش تايلآلا هذه دجوت ال ."5كلذ

 دنع ال دراو ريغ رمأ وهو , "«0ء/5ءزومأ 06 «مدكةضعاناط 116 ةبارقلا لماعم" ىلع

 طعمه 0 ةامانعألتعأ1ع 2, طا!مص, 1973,

 1958 ماع تردص دق ىلوألا ةعبطلا تناكو ؛1999 ماع بيجلا ةعبط تردص

 90000300 مهمعمأم ءا م2هطتطأالم2. لقص قة. آنانع205, 31. 2ةم0م11 (0155), آ2 102211052 5

 5ءزعور انآ 5.
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 يص هوصخم ار يوكلا نيب

 الإ نذإ ىبرقلا حافس بنجت امو .ةعيبطلل نييبعشلا نيبقارملا دنع الو تاناويحلا

 :,(خأ «بأ :«ءانبأ) ةيلوأ رثكألا تاجردلا ىلع هادم رصتقي يذلا رمألا ؛ةزيرغ

 .(قحلملا رظنا) ةيرشبلا ةسرامملا مهفب ماودلا ىلع حمسي الو

 ةفلتخم لامعأ تمت ذإ .يرحتلل كلذك يسنجلا روفنلا ةحورطأ تعضخ

 ريغ صاخشأ نيب وأ ؛جاوزلل نيلباق نيميمح ءابرقأ نيب ةيسنجلا ةيبذاجلا لوح

 ماع نوملات انينوي فصو .ةيباجيإ جئاتن تطعأو ءاعم اوبرت تابارقب نيطبترم
 لافطأ دنع يوفعلا 4:06671 ّيصقلا جاوز 71983 ماع رفيش فيزوجو 4

 جاوزلل اعيجشت اوقل مهنأ نم مغرلا ىلع :اعم اوأشن تازتوبيكلا 4 نييليئارسإ
 كلذ ناثحابلا رسفي .ايجراخ اكيرش اولضف ءانثتسا نود مهنإف «ةرمزلا نمض

 ضعب اهنراقي ةرهاظ يهو ءاعم اوأشن نيذلا نيقهارملا دنع ةبغرلا دماختب
 ةضراعم وكسور لوب ميقي .يداحألا جاوزلا 2 جاوزألا روتف عم كولسلا ءاملع

 دوست يتلا ةينادجولا تاقالعلا نيبو ةيسنجلا تاقالعلا 4 ةيناودعلا ةفبصلا نيب

 هذه لك نإف «اهتراثإ ةدش تناك ًاّيأو .”تالئاعلا ذخ (دوست نأ اهيلع وأ)

 نأ نذإ بجوتي ؛:تبك نع مالكلا لجأ نم :ةيقطنم ةلأسم ىلإ فدهت ثاحبألا

 .نويسفنلا نوللحملا كلذ معدي امك ؛ةياوغ ام دح ىلإ ىبرقلا حافس نوكي

 ديدحتلاب قّبطت ىيرقلا حافس رظحل ةيسفنلاو ةيجولويبلا تابراقملا نأ ودبي

 ضعبلا مهضعب ءابرقألا فرعي ثيح .ةيلوألا ةيلخلا الإ نمضتي ال افيرعت
 قيضلا ىنعملاب ىيرقلا حافس ضفر نيب زييمتلا بجي اهتعباتملو .دكؤم لكشب

 ؛«يسنجلا كولسلاو جاوزلا دعاوق ىلإ ةجاحلا نيبو -يئاقلت ضفر عوضوم-

 عم لماعتلا متي ال كلذ عمو .[ةيقافتا] ةيحالطصا رثكأ يرشب دييشن يه يتلا

 نم ةلثمأ كانه .ةحنجك الو ىتح سندك ناكم لك © ىبرقلا حافس

 00 "1 جانممم, 85120 5ء]1ةءاتمم اذ «م116عءأالا6ع 5ءام] صعمأاك. ةتصعتت ولت 50ع1010م1م2] 1 عالا علال 2

 5 29, 1964. ]. ةطعمطعتر, 120ءوأن 2 510506191 الاعالل, ع2ل3لل6 2عووؤر 83

 6 110560 ةتمتتاول 320 388735108: 2 ةزرصطم]1ع اطعمتزن هأ اصععموأ. ا/لآهتتم 2 29, 14
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 يصوصخل او يىنوكلا نيب

 عئاش ودبي اميف ةحللا تخألا عم جاوزلا ناك ثيح م.ق 2نرقلا ل خيراتلا

 ةيبرغلا نادلبلا 4 كلذحك .ةيقيرغإلا ةرمعتسملا ةيردنكسإلا 4 ةسرامملا

 ةديدش هتخأو خألا نيب وأ هتنباو بألا نيب ةيسنجلا تاقالعلا تسيل ءايلاح

 ةيئاصحإل اعبت كلذب تاينعم ءاسنلا نم 724 لقألا ىلع كانه) ةردنلا

 ةيحانلا نمو .نايحألا مظعم 4 اهتيرس ىلع ةلئاعلا ظفاحتو :؛(ةيكيرمأ

 0 ةيردسوم ايهج هده ييرعلا حافس تالاح تسيل «ةينوناقلا

 ازكمشا ال .كلذك ةلاحلا نوكت امدنع ءرصقلا تكلا كيلا ناوتع

 0 ا ,يرايعملا دعبلا وه نيأ لءاستن :رارقإ الو

 نيناوق #4 كلذكو ؛تاسرامملا هذه لثم حضف هيلإ يدؤي يذلا [ألملا ىلع]
 .ةيعامتجا ةدعاقب نذإ قلعتي رمألا .جاوزلا

 حافسل ةيفاقثلا ةيعامتجالا تايراقملا تروطت :؛تاينيتسلا دقع نم اءدبو

 .كيكفنلاو زيزعتلا :نيهاجتا ب ىبرقلا

 دقل .عونمملل ةيفاقثلا ربع بناوجلا يصقتب ةلاحلا هذه 2 زيزعتلا موقي

 1 يناثلا طمنلا نم ىبرقلا حافس" اعنا ام الثم ييتريه اوسنارف لامعأ ترهظأ

 نم مث ةأرما نم يلاتتلا ىلع جاوزلا نم لجرلا عنمُي نأ (يجدوم حجب وهو

 كانه .(9)هيخأ نم مث لجر نم يلاتتلا ىلع جاوزلا نم ةأرملا عنمُت وأ ءاهتنبا

 طالخألا] ةجزمألا سمالت نم فوخلا ىلإ ؛ييريه بسحب . دنتست غيص

 سوارتش يفيل ةركف ىلع لمتشت ةيلقع ةينب انه دوصقملا .ةلثامتملا [من 65

 .سيسؤملا رظحلا نع

 :جدربماك نم يجولوبورتنألا كلذ ىلإ ةفاضإ هلعف ام وهف ؛كيكفتلا امأ

 حافس هاجت تاساكترالل ةلئابلا ةيعونتلا صحف امدنع 1971 ماع ماهديب يندور

 .ةمكاحم نود مادعإلاو ضمافلا ناجهتسالا نيب حوارتت يتلا «ملاعلا 2 ىبرقلا

 17 جمب آمد وادع 5تانكد أ هان ةمغتعب 00116 لقعماط, 1994. (2664 1997).
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 ةدع 2 ىيرقلا حافس ىلإ ريشي يذلا حلطصملا ىوتحم اضيأ ّنَراَف هنأ امك

 وأ "نونج" وأ "”شحف" ب هتمجرت تالاحلا نم ريثك 2 نكمي هنأ ظحالو «تاغل

 , دوجوم ريغ «: ةينوك ةلوقمك «:ىيرقلا حافس نأ كلذ نم صلختساو ,"ىنز

 ةيرظن ةيأ دجوت نأ نكمي ال فيضي ةجيتنلابو .بقارملا نم دييشت هنأ ىريو

 ةيقيريبمألا كش نود هتضّرح ديكأت هنإ .(10)'ىبرقلا حافس نع ةماع

 نم ةحفص لوأ 4 مياكرود اهبتك يتلا ةظحالملل ديعي نكل «.ةيناطيربلا

 تاعمتجملا مظعم ترظح اذامل ةفرعم لوح لاؤسلا" :اهتينهار 1897 ماع هشحب

 ,ماودلا ىلع ريثأ دف : اذوذش رثكألا تاسرامملا نيب هتعضوو لب ىبرقلا حافس

 ."ادبأ هسفن باوج يأ ضرفي نأ نود

 00١ ل ءءلطقمتب آه طوععمأم عم 01016511082. 5ءاناأ, 77
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 ةفاقثلاو ةعيبطلا

 وهف «ىبرقلا حافس رظحل يجولويب ساسأ نع ثحبلا نويجولوبورتنألا ضفر املاط

 فيرعت ىلع نويجولويبلا لمعي .ةيفاقثلا رهاوظلا مهل ءيضي نأ ىلع ارداق ةقيقحلا #2 سيل

 .نيضرتفم وأ نييقيقح براقأ عم نارتقالا هنإ :ىبرقلا حافسل يعوضوم

 تانارقلا رتاوت صاقنإ ىلإ يدؤت يتلا ؛تاناويحلا تافرصتب مويلا تاسارد ٌهدع متهت

 درطُي .نوبيجلاو سرع نباو باجنسلاو لوقحلا رأف دنعف ؛ةيومدلا ةبارقلا لاح
 نوكت ميرحلا تاذ عاونألا نم ديدعلا 4و .غولبلا نيح ةلئاعلا ةرمز نم نابشلا روكذلا

 ,عاونأ ةدع كش ءاريخأو .ادج ردان ةنبا -بأ نارق نأ ةجردل ةريصق ركذلا ةرطيس

 ْ براقألا نيب يسنج ضفر ففاوم دجوت 15 تفرفلا دورقو نيداعسلاو جرملا بالكك

 .نيميمصلا

 ىلع سفانتلاك :بابسألا سفن ىلإ امئاد ليحت ال ناويحلا كولس ءاملع تاريسفتو

 لوبقملا نمو .يسنجلا يهنلا طقف تالاحلا ضعب 4و ؛روكذلا نيب سفانتلاو «ءاذغلا

 .تافرصتلا هذه رايتخا رسفت ةيئاقتنا ةزيم مدقي يصقإلا جاوزلا نأ يلامجإ لكشب

 ارود ثانإلل نوزعي نيذلا نييجولويبويسوسلا فيلوت وه كش نود اديقعت رثكألا فيلوتلا

 وه روكذلل ةبسنلاب مهملا نأ نيح # «لسنلا ةيعونل ةيلضفألا نوكت «نبل ةبسنلاب :ايسيئر
 .ددعلا

 هذه بلقت لهف ؛ءكلذ دض ثانإلاو ىيرقلا حافس يبكترم نذإ روكذلا نوكي
 :ةيخيرات رظن ةهجو نم .5"كلاقث' اهرظح نأو "يعيبط" ىبرقلا حافس نأ ةركف تادهاشملا

 لبق اهتوخإ قانع نع عانتمالا حضاو لكشب طهر»زه1ل66 ةيمدآلا هبش ىثشنأ تعاطتسا :معن

 لجرلا ىلع عنمي اسنرف يو .(ةيزمر ةردق ؛ةفل) انه هدصقن يذلا ىنعملاب ةفاقث ذوحتست نأ

 نم يتآلا قباسلا كيرشلا نبا عم نوكي نأ (لمرت وأ قالط دعب) يناثلا جاوزلا 2 ةأرملا وأ
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 ىلعو .مودعم نيكيرشلا نيب ةيومدلا ةبارقلا ىوتسم نأ عم «ينبتلاب وأ لوألا شارفلا

 تاعمتجملا نم ريثكو .ةقيقشلا ةلوؤخلا وأ ةمومعلا ةنبا جوزتي نأ درفلل نكمي ؛سكعلا
 ءانبأ نيب تاجيزلا عنمت لباقملابو '' ''ةبلاصتم ةمومع ءانبأ نيب تاجيزلا عجشت ةيديلقتلا
 قافطألا نب ةبارقلا تالماعم: نأ ةيتوروألا ةفاقثلا تقارم مهعيس, '"ةيواوتم ةمومغ
 هنأ رتاوتملا نم :كلذ نم رثكأ نكل .ريثم رمأ اذهو « ةئتفاكتم نينارقلا نيذه نم نيتآلا

 ةبارقلا لماعم نوكي ةرملا هذهو «هتخأ ةنبا عم لجر جاوزب حمسي تاعمتجملا سفن

 اهطبرت ةبارقلا تاجردو جاوزلا [تاسرامم] فارعأ نأ ةجردل ؛حيرص لكشب ىلعأ ةيومدلا
 :نضعبلا ايضا ةقالع

 فلتخم قيقش نم تآ ةلوؤخ وأ ةمومع نبا :«مالوز25 0501565 ةبلاصتم ةمومع ءانبأ (11)

 .(مألا خأ ةنبا وأ نبا ءبألا تخأ ةنبا وأ نبا :لاثم) ؛مألا وأ بألا نع ةسونجلا

 قفاوتم قيقش نم تآ ةلوؤخ وأ ةمومع نبا :«مادوهدك م23:8118165 ةيزاوتم ةمومع ءانبأ (12)

 .(مألا تخأ ةنبا وأ نبا ؛بألا خأ ةنبا وأ نبا :لاثم) مألا وأ بألا عم ةسونجلا
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 :(1873-1957) بنج ناف كلونرأ

 لوحتلا سوقط

 يف ةديدجلا ةنسلا لافتحا نيب كرتشملا )ام
 يف لوخدلاو ءامدقلا نييحيسملا دنع ديمعتلاو نيصلا

 سوقط اهلك !ىلفسلا وغنوكلا يف 711128 ايميكن ةدابع

 .ةيحور وأ ةيعامتجا ؛ةيزمر ةبتع زايتجا نع حصفت

 هباتك نم ىلوألا ةعبطلا روهظ ةنس :1909 ماع بِنِج ناف دلونرأ ناك

 هلمع نع ىلخت دق ناكو ءرقتسم ريغ اريغفص افظوم :لوحتلا سوقط
 تارمتؤمو تالاقم :هملق نم شيعي نأ لجأ نم ةعارزلا ةارزو 4 مجرتمك
 2] 530هذ6 اوفاس ةقطنمو ايفارغوتشإلا :نافغفش هكلمتي ناك .تامجرتو

 همأب قحلو ءايناملأ ذك دلو .ةلضفملا هضرأ هتايح ىدم ىلع لظتس يتلا ء[اسنرف
 ىلع اهزاتجا يتلاوزنيل لاشن ةقطنم © هتايح نم امسق ىضمأو اسنرف
 .ةيمدق

 .2001 يناثلا نوناك :112 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم هنروج الوكين
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 1897 ماع نم اءدبو .ايلعلا نيملعملا ةسردم ْ ايجولونثإ ملاعك هليهأت مت

 تالص دقعو « ةيتيركسنسلا ش 4210106 2461116 يليم ناوطنأ سورد عيات

 عرفل اعجشم حيصيس يذلا ءريبوأ يرنوأو سوم ليسرام عم صاخ لكشب

 نم نذإ بيرق بنج ناف دلونرأ .ةيسنرفلا عامتجالا ملع ةسردم 4 ايجولونتثإلا

 ليمإ هيمسيس ام ىلع لمعلا اهسجاوه دحأ ناك يتلا ؛ مطوط -وبات ةعامج"
 .ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا 1912 ماع مياكرود

 رقشغ دم 4 ةيمطوطلا نالوانتي بِنِج نافل نيباتك لوأ نإف اذكهو

 ىلع ايناث ًالوانت نالمعلا ناذه ناك .(1906) ةيلارتسوألاريطاسألاو (1903)

 اهعمجي مل] ةيفارغوتثإ تايبدأ نم اءدب ازجنأ دقف ؛مايألا كلت يسنرفلا طمنلا

 تتأ ءاحومط دشأ يفيلوت # هسفن قلطأ لوحتلا سوقط باتك عمو .[هسفنب
 «نويجولوتنإلا متها دقل "11/110110 ةقارشإ' نم «بتك امك .هتركف

 درجب «ةنراقملا تايسوقطلا اعدتبا نيذللا رزيارف سميجو روليت دراودإ ذنم
 ةلايملا' سوقطلا نيب ةضراعم اوماقأ اذكهو .ةيقطنملا اهتايلآو ابلاكشأ

 "00214281050 65[515 ةيراسلا" سوقطلا نيبو (لثامتلا قيرط نع) 16

 أجلت يتلا) "ةرشابملا ريغ" لباقم (ةيرحسلا) "ةرشابملا' سوقطلا نيب ؛«ىودعلاب)

 لباقم ([اهب حصني يتلا] ةحومسملا) "ةيباجيإلا" سوقطلا نيب ؛««تايهولألا ىلإ
 نأ ةيثيح ىلإ ةيمهألا ضعب تلوأ نيجولونثإلا نم ةلق نكل .(ةعونمملا) 'ةيبلسلا

 نأ عم «نيعم بيترتل اعبت سّرامت «ةميدقلاو ةثيدحلا «؛ةيرحسلاو ةينيدلا لاعفألا

 ةفئاط بنج ناف زيمي هذه رظنلا ةهجو نمو .اهاوتحم رادقمب ماه اهلسلست

 عضولا ةلاح يِو ناكل ا ةلاح هي لدبت لك بحاصت يتلآأ سوقطلا نم ةنيعم

 .لوحتلا سوقط يه مكحلت : رمعلا فو يعامتجالا

 , ارضحتملا هيش' وأ يئادبلا «ميدقلا ملاعلا #2 ناكم لك ا هنأ حضوي

 ناك ذإ :ةسدقم ةفص كلتمت ضرألا دودحو موختلاو ندملا باوبأ تناك

 برحلا ىلإ بهاذ وهو ةطرابسإ كلم ناك .ريذاحملا عاونأ ةفاك يضتقي اهروبع
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 ىلإ لخدي ناك طقف كلذ دعبو «نيبارقلا مدقي يك ةنيدملا دودح دنع فقوتي

 .كراعملا رودت تناك ثيح 0 71275 14 [نئشيجلا نيبإ ةلصافلا ضرألا

 ىلع نوفقوتي كراعملا نم مهتدوع نيح اوناك نامورلا ةداقلاب قلعتي اميفو

 ىلع ادامتعا .108[6822(612 جامدنالا ةداعإ سوّمط كانه اوسرامي يك دودحلا

 هل حمستس يتلا ةروصلا بنج ناف أشنأ -ةبتع زايتجا- يناكملا عفادلا اذه

 نود نم ةداعلا ل ربتعت تناك يتلا ءسوقطلا نم ريبك ددع نيب نراقي نأب
 تالافتحاو ؛يونسلا ميوقتلا دايعأو ءبصخلا سوقط :ضعبلا اهضعب نيب ةلص

 2 ةفيظو ىلإ لوصولا تالافتحاو ؛ءريهطتلا سوقطو «ناتخلاو ديمعتلاو جاوزلا

 أهن028[112 سيركت وأ ؛ةيفلس وأ ةيمطوط ةدابع ىلإو «ينيد وأ يبرح عمتجم

 لك نأ بنج ناف حضوي .يثالث ططخم نم ةروصلا هذه فلأتت .خلإ «يناماش

 ا"صنمهتمع رباعلاو «م:61!:مصتصقتتء [ةبتعلا لبق] رئابلا :ةنمزأ ةثالث نمضتي سقط

 ىرخأ رظن ةهجو نمو :مه11(5م1م8أ56 [ةبتعلا دعب] رئاصلاو :("ةبتعلا ىلع" يأ)

 ناكملا وأ عضولا نع) لاصفنالا :اهتيمست نكمي -لاقملا بتاكل يتلاك-

 هباتك ةيقبو .(ديدج عضو ىلإ) مامضنالاو ««نيعضو نيب) شمابلا ؛(قباسلا

 نم ةذوخأملا سوقطلا جذامن نم ريبك ددع ىلع ططخملا اذبل قيبطت لماكلاب

 .ةبتعلا زايتجا زاجم ىلإ دوعت يتلاو «ميدقلا خيراتلا نمو ةسمخلا تاراقلا

 رارغ ىلع امسقم ماع عمتجم لك ربتعن نأ اننكمي هنأ بِنِج ناف ىري

 ىرخأ عم كاكتحاب لوخدلاو ةرمز نم جورخلا :'تارممو تارجح يذ لزنم

 ٍةءاحيإ لالخ نم الإ كلذ نوكي نلو «ءسوقطلا امهيلع تيفضأ نالعف امه

 نويئاساملا هليقتسي (ضييأ) بيرفل لاثم هنإ :هرظن تفل لاثم كانه .ةقايل

 خسريو ةزنعب ةيحضتلل ميعزلا نم دفوم يتأي دودحلا ىلع . اينيك شي 135581

 .ناويحلا دلج نم ةعطق فصن عبصإب هل رضحي وهو رفاسملا عم ةقادصلا

 .ةرمزلا ب جامدنالا سقط يجذومن لكشب انه نمكي
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 ةماقإ لَّبقُت ال :ىرخأ ةلثمأ #2 اروطت رثكأ ودفي ريصقلا دهشملا اذه نكل
 هذه نبب ام نإ :ةرصتخم تاملكب .ةرمزلا فارطأ ىلع نكامأ 4 الإ بيرغلا

 ؛ةيعامتجا ةرمزب قلعتم جورخ وأ لوخد لك نأ ىلإ ريشي ؛لئامت نم سوقطلا
 اناكم حيتت نيتلاحلا اتلك :يناكملا زّيحلا دودح زايتجا نيح متي امل لئامم

 .لوحتلا سوقطل

 توملاو جاوزلاو سيركتلاو ةدالولاو لمحلا

 هيلع قلطي ام وه بنج ناف ضرع ميمص لكشي يذلا سقطلا عون نإ

 ةدالولاو لمحلا سوقط اهؤلمت لوصف ةسمخ  هجلاعيو ء«ةلاحلا لديت
 ةصاخلا ضارغألا تناك امهم هنأ بنج ناف حضوي .توملاو جاوزلاو سيركتلاو

 نم ديدع #4 اذكهو .هسأرب لطي وأ رضاح يثالثلا دهشملا نإف ؛ءسقطلل

 لاحلا وه امك ءانايحأ اهيلع ضرفُي لب ؛لماحلا ةأرملا نوبنجتي تاعمتجملا
 ةلوزعم نوكت ىرخأ و .ايلعف نكسلا ليدبت «دنبلا © 70035 سادوت دنع
 بسحب :تاءارجألا هده لك .ءاسكلا: وأ ءادفلا ف تاغوتمملا زاركحاب ةمؤتلمو

 ةعرسب يتأت كلذ دعب .ةيشماه ةلاح 4 اهعضت لاصفنا سوقط ؛بِنج ناف

 ضعي 2 :(ءامضتتالا) :ةيفيبظلا ايلا ىلإ ةدوتعلا سوفظو ةدالولا ةلوقعم
 دعي بيبصخمم ةازما نأ كابقإ هناكمإب نأ بنح ناف نلعي لقألا نل تالاحلا

 القتسم اسمط دهشملا عومجم نم لعجي يذلا رمألا ؛,اديدج انايك «ةدالولا

 يذلا وه بنج ناف همدقي يذلا اعانقإ رثكألا ضرعلا نإ ؛كلذ عمو .لماكلاب

 و ايقيرفأ 2 غولبلاب ةطبترملا ةيرحس وأ ةيجالع ةامسملا سوقطلا ىلع موقي
 سوقطب قلعتي ال رمألا نأ تيثي نأ اديج ثحابلا دصقي .امهريغو اكيرمأ

 سوقطب نراقت تالافتحاب امنإ «غولبلا نسب ةطبترم ةيرحس وأ ةيجالع
 فده :ةينيدلا [تايعمجلا] تايوخألاو ةينطابلا تاعمتجملا 2 سيركتلا
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 دنع .نيغلابلا عمتجم ىلإ لافطألا عمتجم نم ٌرفلا روبع نيمأت وه سقطلا
 مهرع.ش .ةلحي مث ءىرقلا #2 ةليوط تالحرب مايقلاب نايبصلا أدبي ؛نييئاساملا

 ةباغلا 2 خاوحأ © مايأ ةدع مهزاجتحا متيو ؛نونتخي مث ؛(رئابلا روطلا)

 :مهرعش ومني ىتح فيرلا 24 نوشيعيو « ديدج نم مبل قلحي مث .(رباعلا روطلا)

 .(رئاصلا روطلا) براحملا نايك ىلع نولصحيو ؛ةريفض مبل لمعُت

 ىلإ نوداقيو «:نهاك رماوأل نوحشرملا عضخي ؛116ان515 زيزويلإ دبعم 4

 هذه ىمسيو «يرحب ئطاش ىلع ايرج نوداقي مث .اورهطتي يك دبعملا ةريظح

 نم زارتحالا مهيلع بجوتيو «ريزنخ عم امامح رارغألا ذخأي ."داعبإ" يرجلا
 دقو دبعملا ذ# مهلوبق متي اهدعبو ؛ءفاوطب ةكراشملاو ةيساق ةيئاذغ تاعونمم

 .ةيويندلا ةايحلا ىلإ فاوطلاو يناغألا مهديعت اريخأو .توملا رارسأ مهل تنيبت

 ةرودب ةقلعتملا سوقطلا ةيقب عيضخُي بنج ناف نإف ؛كلذ ءانب مت نأ درجمبو
 اهددصبو ؛توملا سوقط اصوصخو «جاوزلاو ةبوطخلا :اهتاذ ةجلاعملل ةايحلا

 سرامت يتلا تاعمتجملا نم ديدعلا #2 ؛ىتوملا نأ نايبت نم ةلوهسب نكمت
 «, (هماعسءامعاا ةيجستلا) ءايحألا نع جيردتلاب مهلصف متي ؛لحارم ىلع مسارملا

 كو .:ءانوادع ةافر لكش تحت مهجمد داعي اريخأو :"شمابلا ىلع" نوكرتُي مث

 نم ةذوخأم «عونتلا ةديدش سوقط :هدعوب ىفوأ هنأ بنج نافربتعي ؛هتصالخ

 هجاونس .يثالثلا هططخم دكؤت اهنأ ودبي «ملاعلا نم ةفلتخم نكامأ ةدع

 هنأ هنأشب ثحابلا ددحي .ايلوأ ايسوقط الكش .؛لوحتلا سوقط عم «نذإ

 . 60 مان155ة8806 ةوقلاب دوجو' درجمب وأ ةحيرص ةقيرطب رهظمتي نأ نكمي

 يدؤت ةلاحلا # تالدبتلا لك سيل نأ ةقدب اددحم هحرط اليلق ديقي اريخأو

 2 دجوت صاخ لكشب اهنأو :؛تاعمتجملا ةفاك # لوحت سوقط ىلإ

 دعم ينك ةيعانسملالا كاكنلا نيك! اه ادعت ةضعتما هيدكا كاييعشللا

 .تارجح ىلإ
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 يص ءوصخم او ينوكلا نيب

 سدقملل يعامتجا روصت

 عم ةثراعم ةرارح لكا لابعتسا ىلع ةميقحلا 82 بنج نآف: تانك لضح
 همال امكو .ثحابلا ةيجيتارتساب اقلعتم ببسلا ناك دقو .اهمدق يتلا ةركفلا

 :(1910) ]. '4ببر:6ع 50ع0|10عانوالع ةيجولويسوسلا ةيلوحلا ىلإ هريرقن ث# سوم

 عطق نم افلؤم ' ايفارغونثإلاو خيراتلار بع ةلوج لوحتلا سوقط باتك ناك
 ايلسلست اطمن فاك لكشب حضوت ؛ةقيقحلاب اهنم ةلق ءءازجأو
 ىلع اريجم بلافلا #4 ثحابلا ناك :لوحتلا سقطل 606012126106 111-©

 .اهليوأت وأ اهضارتفا بجي ناكو ؛ةصقان لحارملا ضعب نأب حيرصتتلا
 باتك هنم رثكأ 010873010801006 يجمانرب باتك وه دوصقملا ءراصتخايب

 لايفتسالا ءاَرَج ةييعي كحال ةلاضإ ببسوبعوتلاو هيكل لفكتشلاب ضرع
 مل هذه لمألا ةبيخ نكل .مامألا ىلإ هثحب ادبأ عفدي مل هنإف فش ود درانلا

 2 عئاش مادختسا اذ ايثدب اطمن حبصي نأ نم ادبأ لوحتلا سقط عنمت
 ةرابع تلقُن :ماع ىنعم تاذ ةلوقم حبصي «كلذ دعبو «ةينيدلا ايجولوبورتنألا

 :ةيزيلكنإلاب لاقي ذإ ءيه امك ةيزيلكنإلا ةفللا ىلإ ةيسنرفلا لوحتلا سقط
 . "م11 0ع ممكدهعع“

 ةروص نم لوحتلا سقط ةركف قلطتت ؛ءدبلا #2 ؟حاجنلا اذه رئسفي نيك

 رصنعلا اذه يفكي بلاغلا يو ءاهزايتجا متي ةبتع ةروص اهنإ :ةربعمو ةطيسب
 ةقباس ةلاح ةداعتسا ىلإ فدهت يتلا كلت نع رييفتلا سوقط نيب زييمتلل هدحو

 ةسردملا ريثأتب ريكذتلا بجي ءىرخأ ةهج نمو .(الثم ةيجالعلا سوقطلاك)

 نمض .ةيملاعلا ىلإ اهنمو ةيناطيربلا ةيعامتجالا ايجولوبورتنألا ىلع ةيمياكرودلا
 يسوقطلل ةيجولوطنوألاو ةيجولومزوكلاو ةيرحسلا تاليوأتلل ةفلاخملا ةقوجلا

 دحأ بنج ناف جذومن ناك :؛20نرقلا ةيادب 2ك نييجولونثإلا لغشي ناك يذلا
 "ةفاحلا" ؛"لصفلا' ميهافم نإ :يجولويسوس دعب ميدقتل ةردانلا جذامنلا

 قيزيفاتيملا نيدايم ىلإ سيلو ؛يعامتجالا كارحلا ناديم ىلإ يمتنت جامدنالا"و
 .قراخلا وأ
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ديزي «بِنج ناف هلقن امك «لوحتلا سقط موهفم نكي مل ,ءكلذ عمو

 يأ ىلإ ليحي نكي مل صاخ لكشب وهف :ةنراقملا تايلكشلل ةادأ نع اريثك
 تاينيتسلا دقع راظتنا ةقيقحلا يأ بجوتو .يفيظولا طمنلا نم ةيرظن وأ ريسفت

 ةينيدلا ةيزمرلا ةعزنلا ليلحت ىلإ ةدوع ارتلكنإ 24 تثدح نيح 20نرقلا نم
 ماق 1962 ماع يفخ .ةديدج تاروطت بنج ناف هكرت يذلا لمعلا دهش نيحو

 هيلإ فانضاو بيج نافل ةيدقن :ءارقي هركسشتم 5 ذاتتبا :ناكولغ نيكحاف

 ةيقب نأش اهنأش لوحتلا سوقط نأ وه «بنج هري مل يذلا رمألا :ةيفيظو ةيمهأ

 لكل ةمزالملا تارتوتلا لقألا ىلع وأ ءلكاشملا لح ل ةمهم ابل ءسوقطلا
 .ةاهطنأا مئاقلا نايكلا ىلع وأ ةيعامتجالا رمزلا ىلع سسؤم يعامتجا ميظنت

 اذه عفدب ءايقيرفأب صصختمو نامكولغ ذيملت «رنروت روتكف ماق
 ىلإ دنتست تارضاحملا نم ةلسلس 1969 ماع عبط دقف .كلذ نم دعبأ ليلحتلا

 ةلأسم لوانت لجأ نم وفنوكلا ث 710عمطان ويمدت سوقطب ةلصفم ةفرعم

 ناف هفصو امك رباعلا" يزكرملا روطلاب صاخ لكشب متهاو .لوحتلا سوقط

 اذه مستي :سيركتلاو ةماقإلاو باجنإلا سوقط ضعب 4 هنأ ظحال دقو .بينج
 ىلعألا سيئرلا ىلع بجي وبمدن دنع اذكهو .سقطلل نيعضاخلا لالذإب روطلا

 دارغأ لبق نم ءوسب لماعيو دّدهيو «ةدشب مّتْشُيو ءىرعي نأب لبقي نأ مداقلا

 :روكذلل ناتخلا مسارم لالخ :؛كلذكو .بيهملا مهديس حبصي نأ لبق هتيعر

 ؛ةيحوملا تاكرحلا هذه .ديبعلاك نولماعيو لغدلا ىلإ نولسريو رارغألا ىرعي

 لبق نم] نيدجتسملا جاعزإ) سيركتلا سوقط نم ديدعلا نيب ةكرتشملا
 :نايكلا جراخ وه نم عضو :رباعلا ةلاحل ةيفصو (اهنم ةلاح [مدقألا بالطلا

 .ةبترملاو ةبارقلاو رامعألا تاتف نم صلختي وهو
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 يص هوصخم او ينوكلا نيب

 ةينبلا لباقم ةفلاملا
 يه ةفلأم ا :(207:هل»ؤ[هك ةفلأل ا موهفم عم عضولا اذه نارتقا رنروت حرتقي

 نأ نكميو ؛:ةيصخش نيب طباور ىلع ةسسؤمو ةيواستمو ةسناجتم ةيلاج

 ىتلا ةتوافتملاو ةسناجتملا ريغ يأ 4 /ةيكربا/ يشل فمع اهلباقت

 «لوحتلا سوط أ .ءىرخأ ةهج نمو .ةيدايتعالا ةنمزألا #2 عمتجملا صخت
 تالماعملا نم دوصقملا نأل ةاذامل .تالالذإ عم ابلاغ ةملأم ا # صوفلا قفارتي

 ال هتطلس نأب مداقلا سيئرلا فيرعت وه وبمدن ميعز ابل ضرعتي يتلا ةئيسلا

 نأ هذه لوحتلا سوقطل نكمي اذكمو .هتيعر دارفأ هل اهحنم امنإ ؛هيلإ دوعت

 ثيح «ةيبتارتلا تاعمتجملا ضعب 4 رودلا بالقنا سوقط يهو :ىرخأب ركذت

 تابسانم 4 مهمدخل ةعاطلا ٌدايسألا يدؤيو ؛«ديبعلا ةمدخب نوكلاملا موقي

 ةفيظو .هعقوم ىلإ لك دوعي لافتحالا يهتني نأ درجمب هنأ قراف عم ءةنيعم
 ةيدييشتلا ةفصلا راهظإ اهنم دوصقملا :ةحضاو رئروت بسحب هذه رودلا بالقنا

 رباعلا روطلل هؤاطعإ نكمي يذلا ىنعملا وه اذه .ةيعامتجالا بتارملل ةيبسنلاو

 نم رنروت لصي اذكمو .ةيعامتجا ةينب دوجو راهظإ روط :لوحتلا سوقط

 ةفاك كلذب نوكت :يعامتجالا كارحلا نم ريثكب عسوأ ريسفت ىلإ كلذ
 سيل حضتت ةضراعملا هذهو .ةداضم ةينبو ةينب نيب ضراعت ىلع ةديشم تاعمتجملا

 و :(حرسملا جرهم لثم) تاسسوؤملا م امنإ ءسوقطلا تاسرامم ْث طقف

 ذ امك) ةينيدلا تاكرحلا 4و «(نييبيبلا لثم) ةيعامتجالا تاكرحلا

 كو « (معووأدهتوتمع لع ائتوطصه انشيرك ةيناحيسم وأ اوسنارف ناس ةينابهر

 بلف سوقطل .يوتسولوت نويلو يدناغو اذوب ةيصخشك ةماه تايصخش

 ةيعامتجالا تايبتارملا لعجت اهنإ :ةفشاك اهنأ مويلا اهنع لوقن ةفيظو راودألا

 رودس يق اقشنالا تاك رسلا [مويكات نيس تادلاب انته قصو « ةليئرس

 ؛يعامتجالا بتارتلل اهضفر لالخ نمو ءاهنامرح لالخ نم يهف :ةيلعاف رثكأ

 اهنأ درجم سيل هدسجت يذلا نكل .فعضلا ةيعضو 4ث ايرهاظ اهسفن عضت
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 اعبت «ةينبلا ةمهم نأل ءابل لمكم وه لب ؛ةيعامتجالا ةينبلل ةداضملا ةحورطألا

 جيزمك نذإ بتتسملا عمتجملا ودبي .' اهيلع ةظفاحلم او ةفلأملا زاجنإ يه ءرنروتل

 مهنكمي ('ءايوقألا" يأ) ةيبتارت عقاوم نولتحي نيذلا ءالؤه .ةينب نمو ةفلأم نم

 3 ءافعضلا رود نمكي انهو : ةملأم ا ىلع كلذب نودتعيو اهلالفغتسا ءوس

 .' ءافعضلا ةطلس نمكت رنروت رسفي امك انهو .ةفلأل ا هذه دوجوب مهريكذت

 ةلود لاجر حبصت نأ «يدناغ لثم «ةعضاوتم تايصخشل نكمي ببسلا اذبلو

 نم اًئيش تدقف اهنإف «:ةديدج تالالد لوحتلا سوقط تبستكا امكو .ءايوقأ

 نيب نم الكش امنإ 2ى1 ع976715 ةديرف ةيزمر ةردقم ودبت دعت مل :اهتيصوصخ

 تاعمتجملا 24 ةيسيئرلا تارتوتلا نع ريبعتلا هذختي نأ نكمي ىرخأ لاكشأ

 تاهجو كلذك يسوقطلا تابراقم تذخأ ثيح ءاضيأ مويلا ًاجافن نل .ةيرشبلا

 ؛ اريثك لوحتلا سوقط موهفم مادختسا لق اذإ «(ةيتامغارب وأ ةيماظتنا) ىرخأ

 : اهعون نم ةيبيتوتورب رثكألا لاعفألا ىلإ ةراشإلا لجأ نم يفصو لكشب الإ

 ...ةنيعم رمز ىلإ لوحتلا سوقط ؛نيدجتسملا كيرزت «سيركت
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 يص «وصخم او يوكلا نيي

 0 يمسرلا نايكلا جراخ يجرلونثإ
 دعبو .ةيدنلوه مأو يناملأ بأل 1873 ماع جريبمتروو نم ؛غروبسغيودول كش بنج ناف دلو

 نيملعملا ةسردم ىلإ 1897 ماع لخد .هتسارد متأ ثيح اسنرف 4 همأ عم شاع امهقالط

 تاونس دعبو .ةيئادبلا تانايدلاو ةفللا هقفو ةميدقلا ةيبرعلا ةفللاب اسورد عباتو ايلعلا

 اهعبطو رقشغدم 4 ةيمطوطلا لوح هتلاسر مّدق «ةيسنرفلا ملع ثيح «ينولوب # اهاضمأ
 لالخو .(1906) ايلارتسأ 4 تافارخلاو ريطاسألا لوح ايليلحت اباتك فلأ مث :؛1904 ماع

 .ةعارزلا ةرازو 4 مجرتمك هلمع نم شيعي ناك تاونسلا هذه

 ةيفارغونثإلا تاساردلا ةلجم 2 طشني هيف ناك يذلا تقولا كو 21909 ماع

 .سنارف ود جيلوكلا 4# بصنمل حشر :«لوحتلا سوط هباتك هيف عبطو ةيجولويسوسلاو

 سيراب كرتف ؛ةيسنرفلا ةعماجلا نم ضفر هنأب سحأو ؛ةقباسملا نم هداعبتسا من ام ناعرس
 فحتمل دعاسملا ريدملا حبصأو لتاشوين ةعماج #4 ملع 1912 ماع .ارسيوس ىلإ مث اسنرولف ىلإ

 .1915 ماع اسنرف ىلإ داع مث ءاهسفن ةنيدملا 2 ايفارغونتإلا

 كلذ دعب بكناو ؛تاونس عبس لالخ ةيجراخلا ةرازو 2 مجرتمك لمع كانهو
 ةصاخو ءايقيرفأ لامش وحن نيحلا كلذ ذنم تهجتا يتلا ؛:ةيصخشلا هلامعأ ىلع لماكلاب

 ام مث ؛ةيسنرفلا تاعطاقملا نع بتكم 6 عبط .ةيسنرفلا تاعطاقل ا * ديلاقتلاو ايفارغونثإلا

 .رصاعم ا يسنرفلا رولكولوفلا 4 لوادتم ا ملعم ا باتك عبط هتومو 1937 ماع نيب

 ايجولونثإلل اسسؤم ضعبلا هربتعيو لقألا ىلع نييعجرم نيباتك فلؤم بنج ناف

 | .سردم وأ ثحاب ةفيظو هيلع ضرعي نم ادبأ اهيف دجي مل كلذ عمو ءاسنرف 4 ةيفيرلا |
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 1854-1941 رزيرف جروج سميج

 سدقملا كلملا ريطاسأو يبهذلا نصغلا

 يف بستك يذلا .يبهدلا نصسلا باتك نإ

 تائم نيب رزيرف اهيف نراقي ةلماش ةحول ؛,20نرقلا علطم
 هيف ثحابلا نارأ .تاراقلا ةفاك نم رئاعشلاو ريطاسألا

 لالخ نمو ,"سدقملا كلملا" لتق رس نع ماثللا ةطامإ
 دنع يرحسلا ركفلا حاتفم ىلع رثع هنأ نظ .ءكلذ

 ."ةيشحولا" بوعشلا

 .زغل لكش ىلع ةياكحب رزيرف سميج ريسلل يبهذلا نصغلا باتك أدبي

 ةفض ىلع شيعي ناك .ةميدقلا امورل دوعت ةبيرغ ةروطسأ نم ةياكح اهنإ

 أدب امدنعو .آ81ة26 نايد ةبلإلل سركم كلم -نهاك 116101 يمين ةريحب

 بجي :جفو بيرغ سقطل اعبت لزتعي نأ ةنكمألا كلت ميعز ىلع ناك «مرهي

 اذه نكل .ةلونان؟ [قبيزلاك] قبآ دبع وهو ءشرعلل حشرملا دي ىلع كلملا لتق
 ةسدقملا ةرجشلا نم انصغ عزتني نأ دعب الإ هتميرج فارتقا عيطتسي الر يخألا

 .2000 زومت ؛107 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ييتود اوسنارف ناج 7
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 يصوصخم او ىوكلا نيب

 عمطي دحاو يأ .دبعم ا نوناق ناك اذكم" .كلم لا -نهاكلا اهبرق شيعي ىتلا

 دقو امأ ؛هيديب هفلس لتقي نأ دعب الإ ماهملا لغش عيطتسي ال يمين ةيتونهك

 ءرخآ اهيف يتأي يتلا ةعاسلا ىتح ةمهملل اكلتمم لظي وهف ءلتقلا بكترا

 0” هرودب اعيرص هيقلي :هنم اسأب رثكدأو ءاكذ دشأ

 ؟كلملا لتقف بجوتي اذال

 ةرضحتملا امور أ ىورت تيقب يتلا ةروطسألا هذه ةلالد نع رزيرف لءاستي

 2 بجي اذاملو 5هاوق روخت نأ دعب كلملا لتق بجي اذامل .دعب اميف ةليوط ةرتف

 ؟نيمثلا نصفلا اذه طاقتلا ةيادبلا

 نصفلا دادتما ىلع اهتمحل رودت ةصق ةكبح نالاؤسلا ناذه لكشي

 دعبو .نيريبك نيدلجمب 1890 ماع ةيادبلا 2ث عبط دّقف .مخض باتكلا .يبهذلا

 هعوضوم ءانغإ نع ءهرشلا يعوسوملاو هدرفمب لماعلا ءرزيرف ففوتي مل ؛كلذ
 هنأل !ادلجم 12 نع لقت 1915 و 1911 نيب ةثلاثلا ةعبطلا نكحت مل ذإ «هريوطتو

 بوعشلا ريطاسأل اعساو ايصقت فلؤملا انيلع حرتقي ؛هتياكح عباتن يكلو

 نصغلا"زغل مث ؛"تاباغلا كلم زغل نوكيس .ةيئادبلا تاعمتجمللو ةميدقلا

 سوقطلا رس فشكي يكو يئادبلا ركفلا مهفي يك رزيرف ةعيرذ « يبهذلا
 .ةيرحسلا

 . يكاد ةقيدكلا فن رحاسلا كلملا' يق لوهتتل راني ةساروب باتكلا دس

 ةيقيرفإلا كلامملا ىتحو نيبرصملا ةنعارفلا نم ؛تاعمتجملا نم ديدعلا ىفف

 اناس اضم نيش وسرك ةمنيو ةنوم ا اننقنا ورع الا | نود ةيشدقلا

 ةدوع نمؤي ىدلا وهف .ةيرحس تاردف ىلع ذوحتسي هلإ فصن لب :ةيقبلاح

 ©0116 2قطعقال 0'هزب 1. آ, ؟مطونت آهكهق, 1998 (6. هع. 1890)
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 كلم وأ بهار كلمكو .ليصاحملاب متهيو ةيعارزلا مسارملا ىلع فرشيو رطملا

 نمؤيو «ةعيبطلا ىوقو ةعامجلا دسجي سدقملا كلملا ناك ءرحاس كلم وأ هلإ

 اذهلو .ددجتت نأب ةعيبطلل حمسيو ءاهايقُبو ةرمزلا ةدحو ةيويحلا هاوق لالخ نم

 .هرقوت يتلا تاعمتجملا رظن  نيمث ردق ىلع هتحصو هتايح نوكت ببسلا

 كلذل ءام موي يي نوتوميس ؛ةبلآلا ةبترم نم اوبرتقا ولو ىتح :؛كولملا نكل

 .ةعامجلل ةبسنلاب امساح اروط ماودلا ىلع ديسلا توم ربتعي

 ةطبترملا سوقطلاو ريطاسألا رزيرف صحفتي «هلإلا لتق ؛يلاتلا دلجملا ل
 ئجافملا توملا وأ ضرملا وه يذلا رطخلا ةهباجم ليبس يضف .كلملا ءافتخاب

 يهو ؛ةدحاو ةقيرط الإ دجوت ال ؛ةعامجلا ءاخر ددهي يذلا رمألا ؛كلملل

 كلذو ؛هدسج 4 نهولا تامالع رهظت املاح كلملا -هلإلا لتق :ةيرذج ةقيرط

 هتدالوو هلإلا توم ةميت رزيرف نرقي .يوق هل رْمَلَخ ىلإ حور" لقن ةيغب
 ةديدع بوعش دنع لافتحالا متي ةنس لك .ةعيبطلا تارودل ةيعارزلا سوقطلاب

 .اكيمس ادلجم رزيرف هل صصخي يذلا عوضوملا وهو 'تاباغلاو حمقلا حاورأب

 وأ هلإ لتقب مايقلا يأ :"ءادفلا شبك" ةميتب رزيرف متهي رخآ دلجم © «مث
 ىذألا نم عمتجملا صيلخت ىلإ سمطلا اذه فدهي .(شبكلا) سدقم ناويح

 ردلاب ةيفانيدنكسالا ةياكحلاب يبهذلا نصغلا يهتني اريخأو .هدصرتي يذلا

 لاؤسلا ىلع ةباجإلا ىلإ ةروطسألا هذه فدهتو .50/467 © 1/1287:1771/ عئارلا

 -نهاكلا نايكب عماطلا ىلع بجي اذامل :باتكلا ةيادب ع حرط يذلا يناثلا

 ؟هعقوم # كلملا لتق لبق يبهذلا نصغلا طاقتلا ةيادبلا كي كلملا

 عئارلاردلاب توم

 ؛0لذ» نيدوأ نبا ؛عئارلاب بقلملا ردلاب نإ ةيلامشلا ةروطسألا لوقت

 وهف «دحاو نآ 4 ةمكح رثكألاو الامج رثكألا وه «ةبلآلل ىلعألا سيئرلاو
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 همأ تحجن ءرطخ يأ نع هداعبإو هتيامح لجأ نمو .ةبلآلا نيب لضقفألا

 هحرجت دف يتلا داوملا ةفاك هاجت اعينم ردلاب نوكيس :زايتما ىلع لوصحلاب

 نولستي هتاوخأو هتوخإ ذخأ دقف «حورجلا هقرتخت ال حبصأ هنوكلو .هلتقت وأ

 .ءيش نم يناعي نأ نود ماهسلاو ةراجحلاب هفذقب

 لك دض اعّنمم سيل ردلاب نأ ملع ءريرش هلإ وهو ء1011 يكول نأريغ
 بهذ .اهنم هتيامح متت مل «[طولبلا ىلع شراع] عانذ لادبلا ةتبن كانه .ءيش

 ىمعأ هلإ وهو 1101021 رثوه ىلإ ادوع اهنم ىطعأو لادبلا عيمجتل نذإ يكول

 طقس يذلا ءردلاب ىلع هسوق نم هب فذقو لادبلا نصغ رثوه ذخأ .ادج يوقو
 ىلإ ردلاب نامثج لقُنو ءرشبلاو ةبلآلا نيب موجولاو رعذلا ثدح .روفلا ىلع اتيم

 سأيلا نم تّنِج يتلا هتجوز نأ ةروطسألا انربخت .هقارحإ مت ثيح رحبلا ئطاش
 .بطحلا ةموك ببل ب اهسفنب تقلأ ءاهجوز نامثج ىرت يهو

 عطقملا اذه رزيرف نرقي .لاده نصغ ةطساوب الوتقم ردلاب هلإلا نذإ تام

 ؛ةروطسألا هذه ةلالد مهف يدؤيسو ؛يبهذلا نصفلا ططخم عم ةروطسألا نم

 .سدقملا نصغلا اذه دوجو تارربم نع ماثللا ةطامإ ىلإ

 ردلاب تام دقل :يلاتلا وه ةروطسألا هذبل رزيرف همدقي يذلا ريسفتلا نإ

 لاقل او ةيسقم وجبت يصنع اوه نيصقلا ذي نكلا «ةرجش ندصخ ةظيساؤت

 ةيادبلا #4 بجي ٠5686: طولبلا "حور" لثمي لادبلا نأ يأ ."ةيجراخلا اهحور" الإ

 لثامملا ءردلاب توم لكشي .ةطولبلا لتق ةيلمع لبق حورلا هذه عزن نذإ
 يرورضلا نابرقلا ءبطح ةموك ىلع ةثجلل قرح ةيلمع نم هالت امو ؛ةطولبلل
 ةيونسلا سوقطلا رربتو ةروطسألا هذه معدت .ةعامجلاو ةعيبطلا دّدجت لجأ نم

 ىلإ وعدت اهنإ .ةيعارزلا تاعمتجملا #2 ابيرقت ناكم لك 2 موقت يتلا ءرافلل

 عيمجت سوقطب نرتقت نأ نذإ ردلاب ةروطسأ ىلع نوكيو .ةعيبطلا ىلإ ةدوعلا
 .رانلا مسسارمبو لادبلا

 ةءاحيإ وه ُسقطلاو ءاسقط بحاصت ةياكح ةروطسألا نأ رزيرف ىري
 ىلإ نذإ لصوت .اهريدت يتلا ىوقلا ىلعو ةعيبطلا ىلع ريثأتلل ةممصم ةيرحس
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 لولحلاو كلملا لتف بجي .يبهذلا نصفلا زغلو كلملا لتف زغل :جودزملا زغللا لح

 هذه لماح يبهذلا نصفلاو .ةسدقملا حورلا ضوقتت نأ بنجت لجأ نم هلحم

 لصف ىلإ لصف نمو ؛رشبلا دنع ليج ىلإ ليج نم لقتني يويح ٌردصمو «حورلا
 يأ كلملا -نهاكلا بقلب عماطلا نوكي نأ نكمي ال اذامل مكاه .ةعيبطلا 4

 ىلع زاح دق نوكي نأو :؛ ةيويح ةوق ىلع ذوحتسي نأ ةيادبلا 2 هيلع .درمتم
 .عولخملا كلملا لحم لحي نأ لبق ةسادقلا

 رحسلا نعرزيرف ةيرظن
 ناسنإلا اهرقوي ىوقبو حاورأب ةموكحم يرحسلا ركفلا  ةعيبطلا

 لالخ نم اددجم ةعيبطلا دلوت ةنس لك خ .اهتاضارم نع ثحبيو 'يئادبلا"
 ةسدقملا سوقطلا فدهو .تاتابنلا ملاع قلخ ديعي يذلا رحاسلا -كلملا لخدت

 رطملا لاطهتسا ىلإو تاعورزملا ىلإ ةايحلا حنم وه كلملا اذه اهسرامي ىتلا

 , ةزرسمةاطتع لاّيملا" ًادبملل اعبت رحسلا لمعي ءرزيرفل ةبسنلاب .ضارمألا درطو

 يتلا مويغلاب ركذي رانلا قوف ولعي يذلا ناخدلا ءالثم .ديلقتلاو هّبشتلا ىنعمب
 سينوزلا دنع بجي ءرطملاو دعرلاو مويغلا مدقتسن يكلو .ءسمشلا يطغت
 .ةيمسارم ران ةماقإ (كيسكموين دونه) 15

 ليثملاب جالعلا ىمسملا ؛ةلئامملا نوناق ىلإ ةيرحسلا ةيببسلا دنتست

 نإف اذكهو .؛مويفلا هبشي ناخدلاو ءسمشلا هبشت رانلا 300831011

 وه ءرخآ نوناق ىلإ اضيأ ةيرحسلا ةيببسلا دنتست .' هيبشلا يع دتسي هيبشلا

 سامت ىلع تناك يتلا ءايشألا نإ لئاقلا ,500138102 [ىودعلا] ةيارّسلا نوناق

 ىلع رحاسلا كلملا عضو بجي ال ؛هيلعو .دعب نع ريثآتلاب رمتست اهضعب عم
 نم ددع #4 اذكهو ....فلتيسو «ءدسفيس هنإف الإو ءضرألا عم سامت

 «نابايلا روطاربمإ ىتحو ةنعارفلا نم ؛ةبلآلا -كولملا مكحي ثيح تاعمتجملا
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 يص هوصخم او وكلا نيب

 .ضرألا عم سامتلاب هاوق فلتت ال ىتح ّضرألا كلملا سمالي نأ ةيانعب نوبنجتي
 قدير: ةسدق تدق واحس لهاا ةيمدح فاتحتا قلع فلللا لفشح بيس وه ادهو

 نم عمتجملا ةيامح لجأ نمو ؛ءلوصحملا ءاخر نيمأتو ةعيبطلا ىلع ريثأتلا ليبس

 انعيت + نينعللا'نأل 1 ةنيفتعملا 'سوقلملا نم ةلستليس "ةنمر اهم حذإ كذلك نم وككلا
 سفن سقطلا عم ةروطسألا ميقت .ةروطسألل ةيقيبطتلا ةحسنلا وه ءرزيرفل

 لحم نيدلا لحيس «رزيرفل اعبت ءائيشف اًئيشو .ةينقتلاو ملعلا نيب يتلا ةلصلا
 ملاع نع ًازيمتم ةبلآلل ًأملاع كانه نأ سانلا مهفي نيح) يرحسلا ركفلا

 روصعل يروطتلا روصتلا اذه .ريخألا اذه لحم ملعلا لحيس مث ؛(ةعيبطلا

 لعفي ملو ؛ةرتفلا كلت اهئاش ناك -ملعلاو نيدلاو رحسلا- ةثالثلا ركفلا

 اذه غوصي هنكل .هيقباس راكفأ ةداعتسا ىوس ةطقنلا هذه لوح رزيرف

 ...هنع نولختي اهيف نويجولوبورتنألا ناك يتلا اهتاذ ةظحللا 4 يروطتلا روصتلا

 نصفغلل ةقحالتملا تاعبطلا دجتسو .يداع ريغ ىدصب رزيرف لمع يظح

 تسرك يتلا «رزيرف ةجوز طاشن لضفب اديدحت كلذو ءارهاب احاجن يبهذلا

 نييسفن نيللحم يبهذلا ْنصغلا مبلأ دقل .هتمجرتبو اهجوز لمعب فيرعتلل اهتايح
 دنواب ارزع لثم) ًاباتكو : 0628 هطهذ» مياهور ازيجو ديورف دنومجيس لثم

 ناك كلذ نم سكعلا ىلعو .(تويلإ ساموتو سنرول ديفيدو سيوج سميجو

 لالخ هعورشم رزيرف أدب ةقيقحلا يفف .ادراب نييجولوبورتنألا دنع هلابقتسا
 ةرظنلا ريثأت تحت ةعقاو ايجولويورتنألا اهيف تناك ةرتف كش .1880 تاونس

 .لضفملا هقيدص راص يذلا هذاتسأ ؛ءثيمس نوتسريبورب ةوقب رثأت دفل .ةيروطتلا

 لالخ هلمع متأ امدنع نكل .هب هل نيدم يلقعلا هنيوكت نم اماه امسق نإو

 تأدب مث ؛تاحلطصملا سفنب ججاحت ايجولوبورتنألا دعت مل «تاينيرشعلا دقع

 ةيرزيرفلا ةيرظنلا سوم ليسرام دقتنا 1902 ماع ذنمف .مكارتلاب تاداقتنالا

 انأاوضتقلانونسنع نوف ةيزوطتلا ةهاتلا اذ ةّمويشم نفعنا و لانبملا زصشلا نع

 نيب ةيطابتعا تالص هجسنل رزيرف ىلإ موللا هجو دقف بنج ناف دلونرأ
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 يصوصخ او ىنوكلا نيب

 تاعومجم كلذب اقلاخ «ةفلتخم ةنمزأ نمو نكامأ نم ةيتآلا ريطاسألا

 :ينهذلا هدييشتلو رزيرفل ةيساق تاملك يول تريبور هجوو .ةعنطصم ةيروطسأ

 دقف :عذاللا دقنلا اومّدَق نم مه نييناطيربلا نكل ." اركفم سيلو علطم هنإ

 لمعلاب "ذوخامو قراغ" هنأ ءدب يذ ئداب يكسفونيلام والسينورب نلعأ
 نصفغلا 4 ةجذاسلا تايرظنلا ضعب هاجت ةفاسم ذختي نأ لبق .«يرزيرفلا

 2 ملاعك «ةيناسنإ ةعزن يذو عالطالا عساوك شيل دنومدإ همّدقو .'يبهذلا

 [هريغ عيمجت نم] اهردصم وه نكي مل تادنتسم فيتست ىوس لعفي مل ةفرغ
 «قمعلا #4 فاضأ ثبخبو .روهمجلا ءاوغإل ازهاج ايبدأ الكش اهايإ ايطعم

 قذاح لكشب هرش تابتكم راف ىلإ ةلزتخم اهسفن رزيرف ُتاردق ثّدجو

 عجارملا ةمئاق لجأ نم رزيرف لمع ىلإ ةدوعلا نكممي هنأب فيضي مث ."طيشنو
 7" ر ابغلا سيدكحتل وهف يقابلا امأ :هيف ةروكذملا

 ةبيرغ ةيرذ
 «ضيرعلا روهمجلا ىدل يبهذلا نصفلا هب يظح يذلا دجملا نأ نذإ ودبي

 .نيصصختملا طاسوأ #2 «2دودحم ريدقت ادع اميف ؛هلثامي ام هل نكي مل

 ةميتلا ترمتسا دقف .يأرلا اذه عم نوقفتي ال نييجولوبورتنألا ضعب نكل

 ضعب مامتها بذجب ؛"”سدقملا كلملا يهو ؛يبهذلا نصفلا # ةيسيئرلا

 مكلتو .ةطلسلل ةيزمرلا سسألا نوسردي نيذلا كتلوأ اديدحتو ,ءنيصصختملا

 هنأب هسفن فصي يذلا «ءشويه ود كول يكيجلبلا يجولوبورتنألا ةلاح يه

 تاعامجل ٍكلاقثلا بناجلاب صصختملا وهو شويه ود مهلتسا ." ديدج يرزيرق

 ةقلعتملا ركفلا ةمظنأ رسفي ىك ةيرزيرفلا تاحورطألا ءىطسولا وفنوكلا

 4 ع [ معان, آنآتمتا6 لع !"طمصصمع. 84 ةنياكوق ةقكةتكب لل تصقعلب 1982 (660. 1994)
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 يصوصخل او قىوكلا نيب

 لتقلا نأل .ىطسولا ايقيرفأ # نورق ىدم ىلع ةدوجوملا ةسدقملا كلامملاب

 ةرتف ذنمف .ةميدق ةينامور ةروطسأ طقف نكحي مل ىمين ةريحب كلمل 'يسوقطلا

 امك ءايقيرفأ كلامم ضعب 4 كلملل يسوقطلا لتقلاب مامتهالا مت «ةزيجو

 سدقم كلم كانه شيعي ناك .اينازنت كب 2/ا/31ال158 ازويكاين ةعامج دنع

 ةشتنملا ةوقلا قيرط نع دلبلا ءاخر نمؤي هنأ ضرتفملا نم ناكو ء وزنم لكشب

 طاقسإ ىلع ةردقلا كلتمي ناك .هدسج 4 نمكت يتلا [ةبصخلا روذبلا تاذ]

 قنشُي ناك" ببسلا اذبل .لافطألابو بيلحلابو ؛«ءاذغلاب دوزتلا ىلعو رطملا

 00" لاضع ضرعب باصي امنيح ايح نفدُيو أ ايسوقط

 سوقطلاو ءادفلا شبك سوقطو «ةيكولملا تاوباتلاو ,ةطلسلا ةيزمر نإ

 عباتت «رزيرف اهفشتكا يتلا ةيروطسألا ملاعملا نم اريثكو ...ةيعارزلا

 ركفلاو ةروطسألاو رحسلا لوح ريطاسألا ءاملع ضعب ريكفتل اهضيرحت
 ربع ةلهذم ةلحر امود يبهذلا نصفلا لظيس ءروهمجلل ةبسنلاب امأ .يئادبلا

 .هبتاك فده ناك اذكمهو .ةيناسنإلا ريطاسأ

 65 آي. لع 8عتكعطر آع 101 0ع 1؟هدقم ءأ 165 140051565 5386165, 0311111310, 0
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 يصوصخم او وكلا نيب

 ؟ىنعم ريطاسألل له

 سوارتش يفيل دولكل اعبت ريطاسألل يوينب ليلعت

 56 4 ٠ 6 - 4 1 و

 ةينسلالا جهانم لقني وهو ءسوارتش يفيل © 'حتف

 قيرطلا ,ريطاسألا ةءارق لقح ىلإ اهميهافمو ةيوينبلا

 .هتيطابتعاو ىنعملا نادقف :نيتبقع نيب عَقَو ليلحت ىلإ

 ةيحطسلا نيب الإ نذإ رايخلا انل سيلآ «ةروطسألا ىه ام مهفن ىك

 -هلاقم 1955 ماع سوارتش يفيل اهب مّدَق يتلا تاملكلا هذه 5 ةطسفسلاو

 ةفاك نيتفصب حسم دقف .ةداح تاملك .ريطاسألا ليلحت لوح جمانربلا

 لثم :هيقباس ضعب تمبلأ ىتلا نراقملا نيدلا نمو ةفسلفلا نم ةيتآلا تاثوروملا

 تراكوم رثرأو غنوي لراكو رزيارف سميجو روليت دراودإو رللوم سكام
 تاياكححلا اوحنم مهنأ «لامج اللاب ؟مهيلع هذخأي يذلا ام .ادهع برقأ نيرخآو

 ناكم نم ةدمتسم تالالد .اهريغ وأ ةيقرشلا وأ ةيقيرغإلا تاثوروملا نم ةيتآلا

 دعيت «نودملا قيم ةفوسلا «ةيوهشلا ندم و علام نساكيسالا ةرخأ

 .2002 لوألا نوناك ؛133 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم هنروج الوكين 7
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 يص .وصخم او نوكلا نيب

 وأ ةيوفش ةياكح وه «ماع لكشب . "ةروطسأ" ىعدُي ام نإ :رذع مهيدل .هيدافت
 نم همدقت ام نكل ءاهنولقني نيذلا لبق نم ةيقيقح اهنأ ىلع تذخأ ةبوتكم
 ىلإ ءامتنالاب ابل حمست ال ةجردل ؛:ةضماغو ةقراخو لامتحالا ةليلق يه تايثيح

 لك نم نيرسفملا ىلع بجوت اذكمهو .لمتحم ملاع فصوب ىتح لب «خيراتلا

 .ابل ىنعم اوقلتخي نأ بوصو بدح

 ةيادبلا يفق .امامت سكمعلا وه هلمع بجي ام نإ سوارتش يفيلل ةبسنلاب
 ئدابم لقن مث .لكشلا ةيماظتنا ىلع قيقدلا فرعتلاو صوصنلاب ءافتكالا بجي

 نكل .كلذب دوصقملا ام دعب اميف ىرنسو .درسلا ىوتسم ىلإ يوينبلا ليلحتلا
 ةديدج ةينب ةملك نكت مل :20نرقلا نم تاينيسمخلا دقع لالخ .اليلق ٌورتنل
 ليميإل ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا تاينبلا :تارادصإ ةدع ابل فرعث تناك .امامت

 يفيلل ةبارقلا تاينبو ,2نوارب -فيلكدار ديرفلأل يتلا كلتو : ؟"هياكرود

 ةنراقملا تايروطسألا صوصخب «ليزِمود جروج ضرع 1935 ماع كو - سوارك

 سيلو تاموظنم ؛تاعومجم ةهباجمب امود رمألا قلعتي :ةهيبش ئدابم ءاديدحت
 .عئاقولا عونت فلخ ةأبخم ةلثامتم تاقالع كانه نأ راهظإو ءرصانع

 يوينبلا ليلحتلا ئدابم

 تايتوصلا ىلإ سوارتش يفيل دنتسي ؛«ةديدج ةبراقم ميدقت لجأ نم

 ريشي ام نيبو توصلا نيب ةلص دجوت ال) ةراشإلا ةيطابتعا :ةيوينيلا 00181

 لمعتو ددعلا ةدودحم ةيتوصلا رصانعلا) ةموظنملا موهفمو ؛(توصلا اذه هيلإ

 نم سيلو ؛هيورت ام لالخ نم ةماه ريطاسألا نكل .(نيابت نم اهنيب ام بسح

 2 )16و ظهرصعم ة1ةصعماقهتتعك لع اه نع رعات عاعاندع, 1912 (660. 2000).

 0 صئ عالم عأ ؟مطعاتم 088 12و طااط111765, 1950
7 : 3 

 165 ةمنعطسسعد نلةصعماهتععد لع 2 مدععماأغر, 810نغمم, 1948 (2660. ططعوور 1995)
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 يصوصخل او ينوكلا نيب

 ةنكمأو ثادحأو لامفأو تايصخش اهرصانع :ةيتوصلا اهتدام لالخ

 سوارتش يفيل اهيمسي تادحو ىلع نذإ ليلحتلا موقيس .خلإ ,تاعوضومو

 وأ لعفو صخش :"ةلمج" ب اههّيشيو "[ةروطسألا رصانع] زنا 65”6 تاريطس'

 وركاانايك لطبلا ." سويال هابأ ل تقي بيدوأ رارغ ىلع ؛هب ةطبترم ةيصاخ

 ."برحلا نم رفم ال وأ ؛' ناويح نم رتو هتمحُل اسوق مدختسي

 تكردح لكشت انهنأ ف: لي :ايظبارت دك تشتيلا تاريظشالا هذه ةندكاف

 نم انمدصت ام ابلاغ ريطاسألا نإف سوارتش يفيل ريشي امكو .:6م6:0أ1ع

 تاءارجإو ءاهسفن فقاوملا طامنأ جاتنإ ديعت يهو .اهثادحأ راركت بناج

 يأ مهفو ءابل ةدئاعلا "ةفللا" مهف ةلواحم ءيش لك لبقو نذإ بجي .اهسفن لعفلا

 ةفغللا" هذبل ةيصاخ ةيأب .ةياكحلا ايزاتناف فلخ ىفختي قطنملا نم عون

 هيف امب ةسوملم ىلوألا :لقألا ىلع ناتنثا كانه ؟مامتهالا متي فوس 'ةيروطسألا

 ضعيل اعبت اهتانوكم فّنصُم ؛:ةياكحلا ىلاوتت ام درجمب «ةيافكلا

 ةياكح ل :طيسب لاثم .تاضراعم ةلسلس 4 مظتنت مث ؛:ةسوسحملا اهصئاصخ

 ةنايخل ضرعتيو 2065001066 رفصأ َءاْغَبِب لطبلا لباقي نأ «يلاتتلاب ءاهيف ثدحي

 هنإف ؛ناضيف نم تلفي مث «ةباغلا ب اران لعشيو ء10انعةم نافوط لبف نم
 ,مث .(ناضيف/ةباغلا ران «:ناقوط/ءافبب) جاوزأ #2 تاحلطصملا عيمجت نكمي

 ناويح وه ؛ةروطسألا هذه اهب طبترت يتلا ةفاقثلا ك ءاغببلا نأ رابتعا ىلع

 سفن نامجرتي نيجوزلا نيذه نأ ءرملا حرطيس ءرطملاب رذنم نافوطلاو ءيسمش

 لالخ نمو ."ضرألا نم"و 'ءامسلا نم" يلاتتلا ىلعو «ءاملاو رانلا نيب ةضراعملا

 تاضراعم ىلع لصحن .؛ريطاسألا نم ريبك ددع عم لكشلا اذهب فرصتلا

 ,خوبطم/ ءين :ةعارز/ ديص) ريثكب عسوأ ميمعت ىلع دتمت ؛ةرركتم

 :رصنع لك نأل «ةيروطسأ تاحلطصم ةمئاق عضو سيل فدبلا .(قلغم/حوتفم

 نم ديدعلا هل نوكي نأ نكململا نم ذإ :ةتفال ةلالد كلتمي ال ءهدحول اذوخأم

 نيب ةضراعملا موقت ؛ىرخأ ةياكح  .هيف رهظي يذلا قايسلل اعبت تالالدلا
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 يصوصخم ار ينوكلا نيب

 اذبل ."يليللا"و ”يراهنلا" نيب ةضراعم مجرتي امم ؛ «طمانعا6 ةموبلاو ءاغببلا

 زومرك سيل ريطاسألل ةلككشملا تادحولا سوارتش يفيل جلاعي ببسلا

 ىلإ ةلاحإلا ىلع ةرداق تامالعك .:"تاقالعلا نم ةمزحك' لب ؛ ةيقافتا

 كلتمت نأ نود نكل ؛هنمض حجردنت يذلا قايسلل اعبت كلذو ؛ةددعتم تالولدم

 .صوصخم لكشب اهنم ةدحاو ةيأ

 دوصقملاو .دحاو نآ #2 ةيروص رثكأو حومط يوينبلا ليلحتلل يناثلا فدبلا

 انلق امك ريطاسألا .ريطاسألا جاتنإ مكحت يتلا ةيقطنملا دعاوقلا دييشت وه

 يفيل مهي ام اذهو .بلاغلا #2 خسن ةدع اهنم دجوت . ةقيلط تاياكح يه

 اءدب يتلا ؛ةقيفدلا تافالتخالا ردصم وه اذه نأل ؛ةقدلا هجو ىلع سوارتش

 تالوحتب امنإ ءيوضوف لكشب ةديشم ريغ ريطاسألا نأ راهظإ اننكمي اهنم

 .رصانعلا نم ريبك ددع ىلع دعاوقلا نم ريغص ددع قيبطت لالخ نم تمت

 لالخحإ «م62204800008 لادبإ) عضوم دعاوق :ادج ةماع دعاوقلا هذه

 00051100 ضقانت «6نوادز"0216«معع ؤفاكت «يلوأ قطنم دعاوفو 0

 ىلع ةصاخو ءرصانعلا ىلع قبطت اهنإ .(أالزكأ) 0001:3116 سكاعمتو (بأ)

 .رصانعلا نيب تاقالعلا

 ريطاسألا ىلع يرصح هبش لكشب جهنملا اذه سوارتش قبطي

 ءرانلا ضرأ ىلإ اكسالأ نم دتمملا قصالتملا ناديملا اذه 4 .ةيدنهركيرمألا

 رثكألا تانراقملاب ,تاياكحلا نم تائم ةدع عبات نأ دعب سوارتش يفيل عرش

 ةفلتخم تاياكح نيب وأ ؛:ةروطسألا سفن تاميونت نيب ءاوس عقوتلا نع ادمب

 هذه دوقي فده كانه .ىرخألا نع اهتدحاو انايحأ ةديعب تاعمتجم ىلإ يمتنت

 .ضعبلا اهضعب نيب تالوحت يه ةيروطسألا تاياكحلا نأ راهظإ وهو :ةسرامملا

 2« (ب) ةركفلل ةضفقانم (أ) ةركفلا ةينوزامأ ةروطسأ 4 .الثم ءاندجو اذإف

 سفن اندجو اذإو ««فافجلا مسوم/راطمألا مسوم) يمسوم دوكل اعبت

 بيرق) ةيعامتجا ةرفيشل اعبت نكل .؛:ةيدنك ةروطسأ 4 (1) ةرحفملا
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 لوحت يه يتلا (ب) ةركف ةياكحلا هذه بث نذإ دجنس ؛ (ديعب بيرق/ميمح

 (ب) ىرخأ 4و «(ب)ل ةضقانم (أ) :ةياكح ب اندجو اذإ ءاضيأ وأ .(ب) نم

 ناتضقانم (ج) و (أ) اهيف نوكت ةياكح ديكأتلاب كانهف :(ج) ل ةضقانم

 ؛ةديدع تاطيطخت سوارتش يفيل يعدتسي «قايسلا و .(د) وه عبار ريبعتل

 مسقلا اليلق ئبختو «ناهربلا ةمارص خيسرت اهفده ,ةدقعم انايحأو ةعونتم
 نم دودحم ددع دارفتسا ىلع اديدحت ةزكترمو ؛ليلحتلل يسدحلا

 .يكيرمأودنبلا ركفلا 2 ةعئاشلا ("5088:065 تاطيطخلا'وأ) "تادوكلا"

 ماع يفق .ةصاخ ةميق ذخأت نأ اضيأ ةيروصلا ةعزنلا هذبل نكمي نكل

 ةغايصلا هذه سوارتش يفيل حرط ؛ريطاسألا لوح هلمع ةيادب كك يأ .5

 :ةيربجلا

 آد (ه) : وب (6) - طوع (ط) : ظهح1 ()

 ةميقل ةبسنلاب يه 2 يواست »* امدنع 7(») عباتلا ةميف :لكشلا اذهب أرقتو

 5 يواست « امدنع !(>) عباتلا ةميق يه امك م١ يواست ال امدنع 1( عباتل

 يضيل حضوي امك «ةلداعملا هذه .(8 بولقم) 1-8 دنع 7( عباتلا ةميقل ةبسنلاب

 لزتخت نأ ريطاسألا ةفاكل نكمي '[نوناقلاك] ةيسومان ةقالع" «سوارتش

 ,زومر' امه 6 و 2 نأو ءلعف وأ ةيصاخ وه 'عباتلا" نأ مولعملا نم هنأ عمو .اهيلإ

 نكمي يذلا قيبطتلاو ؛«ةقيفدلا اهتلالد لوح ةليوط ةرتف لؤاستلا رمتسا دقف

 «كلذ ىلإ ةفاضإ ةيأ اماع نيثالث لالخ سوارتش يفيل فضي مل .اهنم هب مايقلا

 3 1985 ماع اهشبن هنكل .ام دح ىلإ ةيسنم ةيضرف تناك اهنأول امك

 لكشب اتفال امادختسا اهمدختساو 261:66 زوهامالكع ةرويغلا ةفازخلا هباتك

 تايروطسألا نم ام ناكم  «أبنتي نأب ةغايصلا هذه هل حمست :صاخ

 تاياكح ةدع  هدجو يذلا زمرلل بولقم زمر دوجوب ؛ةيكيرمأودنبلا
 دجوو .اشع عنصي ال رويغ روفصع : ( 11122 انروكيتو 4016 يرويأ) ةينوزامأ
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 «ناهربلا .اليلق رويغو "فاّرخ" روفصع :نيتنجرألا 3 7062 ابوتلا دنع كلذ

 ةردق كلتمي يروطسألا ربجلا ملع نأب ضرتفي ءانه هضرع بعصي ةجردل دقعملا

 .هتيملع نمضت ةيؤبنت

 ؟ةفيظو ريطاسألل له
 ال هنأل :هقيرط لضي نأ لكشلا اذهب روصتملا يوينبلا ليلحتلل نكمي

 ةروطسألا سنجب قلعتي اميقو .ريطاسألا ىلإ ىنعم بسني نأب اقبسم متهي

 ةيرايعم ةميق هيلإ بسني نأ لاذتبالا نم نأ سوارتش يفيل ربتعي «ماع لكشب

 سيل ؛ىري امكو .هنأل .(رهاوظلا ىلإ ببس وزع) ةيريسفت وأ « (لعفلا هيجوت)
 .حوضولا اذهب تاياغ لجأ نم ةيزاتنافلا تاياكحلا هذه لثم دشح قطنملا نم

 لمعت اهنإ :ةينهذ رثكأ ةبترم نم نكل ؛ىنعم ريطاسألا كلتمت كلذ عمو
 ريطاسأ ةدع نأ ىلإ الثم سوارتش يفيل ريشي ." 7:60 هلذمرود تاطاسو ك

 "لماع لاتحلا :مءهوودت2عء-الوأ اطمن -ةيصخش نمضتت ةيكيرمأودنه

 نالتحي بئذلاو بارفلا نأل 5اذامل .ريغص بئذ وأ بارغ بلاغلا 4 لطبلا اذه نأو

 نيب ىطسو ةلزنم :«م:100[603 فيجلا ةلكآ تاناويحلا ملس ث :امهالك

 .توملاو ةايحلا نيب «ميمعتلابو .63603551655 محاوللاو 6117065 بشعلا تالكآ

 ةطاسوب نذإ موقت «لاتحملل ةحجان ةرثأم مدقت يهو ةيروطسألا ةياكحلاف

 ىنعملا اذهب .ةقفخم ةطاسو ىلع لدت لشف ةياكحو «توملاو ةايحلا نيب ةقفوم

 .ىرخأ نم لضفأ لولح ىلإ ريشت نأ ريطاسألل نكمي

 ةعومجم لوح راكفأ يه لب «قالخألا #4 اسورد تسيل كلذ عمو
 نوحكلا نإ .ملاعلا أ ركفلا اهجردي ىتلا تاضراعتملا نيب ةنكمملا تاحلاصملا

 ةلئسألا نوك اضيأ هنإ :قفتا امفيك سيل تاحلاصملا هذه هيلإ ىمتنت يذلا

 :هرظحو ىبرقلا حافسك «ءهسفن ىلع سوارتش يفيل اهحرطي يتلا ةيساسآلا
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 «ةايحلاو «مقعلاو «ةبوصخلاو ؛نيسنج ىلإ ميسقتلاو ,برحلاو «ةضياقملاو
 نم ضعبلا لهُد دقل ؟ةفداصم اذه لمه .ةفاقثلاو ةعيبطلا ديكأتلابو :«توملاو

 ىلإ دوعي قافتالا اذه نأ ةيثيح الو «قفاوتلا اذه ركني ال سوارتش يفيل .كلذ

 ىنُبلا تناك اذإ :عقوتم ريغ اسرد كلذ نم صلختسي هنكل .وه هماقأ ,دييشت

 نأل اذهف ؛ديعب بقارم اهديشي يتلا تاينبلا عم ةقفاوتم اهسفن دجت ةيروطسألا
 نهذلا 4 ةينوكلا تالوقملاو دعاوقلا ىلع ناموقت تاينبلا نم نيتعومجملا الك
 .يرشبلا

 الابقتسا ريطاسألل يوينبلا ليلحتلا #2 سوارتش يفيل لامعأ تلبقّتسا دقل

 خيراتلا ءاملعو نييجولونثإلا ةسرامم ىلع ةليوط ةدم اهريثأت تكرتو ءارهاب

 تايروطسألا لوح نييتد ليسرام ءايقيرفأ ش شوه يد كول) ميدقلا
 داوملا ىلإ ابل دع ال تالاقتنا تضرح دقف ءاينقت ارادتقا اهتفصبو .(ةيقيرغإلا

 ةدتاف انهنماوضلخششي نأ لمآ نلف كاراقلا ةفاك ة: ةيسوفطلا وأ ةيضوضتلا

 عامتجالا ملع وأ يسفنلا ليلحتلا لثم ىرخأ ةيريسفت رداصم ءاعدتسا لالخ نم

 دصقلا ظحي مل ءاسنرف جراخ ةصاخ :ءنكل .يسكراملا وأ يمياكرودلا

 ءعامجإلاب "محزم طم عمد مطت دنع يفصولا يروطسألا' سوارتش يفيل لمعل يريظنتلا

 ويقعا «تاينتسلا تاؤشنس ةنمو :كلوؤك ةفاغايص ةنلاكتشإ: ةءازق ةلوهنست الو

 ةباثمب تاغايصلا هذه نأ ءشيل دنومدإ يجولوبورتنألا لثم «نيثحابلا ضعب
 ةدع #2 سوارتش يفيل دكحؤي .اهدوجو ةقيقحلا 4 بيرفغلا نمو ءدئاوز

 دوك ىلإ اهتمجرت نكمي ال «ىقيسوملا امك امامتريطاسألا نأب تابسانم
 «ةيتايضاير «ةيقطنم) ةددعتم تاديوكتل اههضخي هنكل .اهدوك ريغ رخآ

 يفيل دكأ امدنع لاحلا وه امك .أبخم ىنعم ررحت نأب يهتنت (ةيسدنه

 فا ةوءهامواودع ؟'يوجلا دوكلا ةيمهأ ىلع 1991 ماع سوارتش

 ول امك متي ءيش لك .اكيرمأ قرش لامش 4 تاياكحلل يجولومسوكلاو

 ع 5 5 1

 مجرتم .ةروطسألال رهوجك سقطلاو ةعيبطلا لماوع رابتعا ''
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نإ لوقي لوألا :نيضقانتم نيديكأت نيب اذوخأم ناح يوينبلا ليلحتلا نأ

 ؛(يناعملا ةفاك يوتحت اهنأل) الضفم ىنعم يلاتلاب كلمت الو ٠ "قل" ريظاسسألا

 كدت تكافيرط نم اعباتت يأ ؛"اباطخ" اهيف فشكي هنإ لوقي يناشلاو

 اهشيعيو :ةلكشملا هذبل امامت عاو سوارتش يفيل نإ .الضفم ىنعم ةرورضلاب
 ىتلا ةلالدلا تناك اذإ اميف ةفرعم ادبأ نكمي ال :هزواجت نكمي ال رتوتك

 : انهي تيس لذ اهنق وازن لدك م هده تناك يطأ هوم ديم ايبصتتكيت

 يفف .الوبقم ضومفغلا اذه سيل ؛يبريبس ناد لثم نيددشتم داقنل ةبسنلابو
 21974 ماع رهظ يذلا اع ىرن»اوأذد7:© و عم76:هأ ماع لكشب ةيزمرلا باتك

 هيأرب صقنلا اذه يتأيو .يطابتعا دييشت هنأ يوينبلا ليلحتلا ىلع يبريبس ذخأي
 اذإو .ابل ةأيهم ريغ داوم ىلع 5601010106 ةيتاميسلا ةيرظنلل ئطاخ قيبطت نم

 ةددعتملا اهيناعمو ام ٍةريطس نبب ةقالعلا نأ دحأ دق نيوارتبك فبل ناح

 نكل .جذومنلا ةيلوؤسم ةيوفللا ةمالعلا ةيرظن لمح هنأل اذهف :ةيظاقفا

 لب :تاملك تسيلو اتاوصأ تسيل تاريطسلاف ؛أطخ اذه يبريبسل ةبسنلاب

 ىلإ ليحت نأ اهنكمي الو «تادقتعم ىلإ دنتست ؛ةهجوم تامالع يأ ؛زومر يه

 دّيش هنأل هسفن سوارتش يفيل نادأ ءسكعلا ىلع هديكأتبو .ناك عجرم يأ
 .يزمرلا اهاوتحم نم اهارع يتلا تاباطخلا ىنعم هسفنب

 ةبراقم لوصوب «ةيسنرفلا ايجولوبورتنآلا لقح 4 ؛يرذجلا دقنلا اذه نذآ

 ىلإ امإ دنتست يك يوفللا جذومنلا بنجتتس ؛ يشحولا ركفلا ل ةليدب

 ءاسنرف 4 مويلا دوجوم دقنلا اذهف .يكاردإلا سفنلا ملع ىلإ وأ «ةيتامغاربلا

 اسوه لقأ ابلاغو ايح لازيام يذلا يوينبلا ثوروملا هاجت ءايندلا دودحلاب ولو

 رشع يلاوح ذنم دهشن «كلذ نم مغرلا ىلعو .[ةيربجلا] تاغايصلا ءاشنإب

 ةيروصلا ةدعلا ريوطت انايحأو حيضوتو رابتخا لجأ نم ةديدج ادوهج تاونس

 البوكس نايسول صوصخلا اذهب عجار) سوارتش يفيل هحرتفا يذلا ليلحتلل

 .(ناريب ليشيمو وفيد ليونامإو
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 1قحلم

 ىقيسوملا ىلإ ةينسلألا نم
 :ريطاسألا ليلحتل يسيئر لكشب هسفن سوارتش يفيل سرك 1971و 1964 نيب ام

 زنيمك# حطم 2000 لس ترقي انو تاولجم4 نم ةفلوللا "”تايروطتسألا نه هصك ةلسلتك
 تاطيطخ عضب نم اءدب ةيدنهوكيرمألا تايروطسألا رخآلا فرطلا ىلإ ةراقلا فرط نم

 خيراتو ةرويفلا ةفاّرخلا :هتاذ لاونملا ىلع نيباتك 1991و 1985 يماع اهيلإ فاضأ .ةيساسأ

 سوارتش يفيل يقب زاجنإلا اذه دادتما ىلعو .ةصالخ لكش ىلع انال»» [قشولا] سوألا

 "اة هافوزع ةتيعابر' ةياذو كن اشيا اثه فيكي هنكل ,ةينسلالا نم نحوتسملا هجونل ايكو
 ةيئانغأو "نودع عباتت'و 50816 اتانوس' اهلوصف ضعب ىمست :ايقيسوم الثامت ءاهتياهنو
 رمألا نكل .ةيقيسوملا لاكشألا هذه دوجو نم تبثتلا متي مل .خلإ "ةينوفمسأو "1

 تاياكحلا دوك كف بجي ال :سوارتش يفيلل ةبسنلاب يساسأ وه لثامتب ةركذت

 روصت متي ثيح « ارتسكروأ م3:11400 عيزوت ةقيرط ىلع امنإ ؛ءيطخ لكشب ةيروطسألا

 اهنكل «ةروص هنوك رمألا ودعي ال امبر .تاينومراه زاجنإ لجأ نم ةبكارتملا طوطخلا
 ةفلتخملا تايلاتتلا اهيلع ظفاحت يتلا ةأبخملا 'تانومرابلا" راهظإ :هديري ام امامت مجرتت

 اضيأ يقيسوملا لثامتلا نمضتي .اهدييشت دعاوق ىلإ ةفاضإ ريطاسأ ةدعل وأ ةروطسأل

 دوك ةدعاسمب ىنعم اهئاطعإ لدب ريطاسألا ىلإ 'عامتسالا" ىلإ ةوعدلا لثم ءىرخأ حمالم
 ةديشمو «تاوصأ نم ةعونصم .ةغللا رارغ ىلع 2531073316 ةميلاعلا ىقيسوملا .اهجراخ نم

 هدوقي ببسلا اذبلو .ةيلامجلا ىوس ىرخأ ةياغ نم قمعلا 2 اهل سيل نكل ؛ةمراص ةقيرطب

 اجاتن يروطسألا صنلا رابتعا ىلإ «ةمارص نم هيف ام لكبو «قمعلا # «يوينبلا ليلحتلا
 نأ ىلإ اضيأ هداق ام اذهو .ملاعلا نع ةيرظن وأ ايرايعم وأ ايريسفت اباطخ هنم رثكأ اينف

 نع ريبعتلا ىوس لعفت ال امبر ريطاسألا نأب يراعلا لجرلا هباتك ةياهن ث# صلختسي

 .رباعلا هدوجو بيس ريسفت نع هزجعو «ناسنإلا ةيدودحم

 هنروج الوكين

 ا 1١ آنع ندب عا 1ع كلتا, طاهد, 1964 : 84انائ010 عاوانعو 2. آمان 211 ةانال 6201و

 طامضصب 1967 : كالا 3.2 ]0ك عانمع 065 طقق16ع5و 0ع هطاعبي 21همب
 1968 1415010 عاوانعد 4. آ ط1 هروصتع طل 210م, 171
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 2قحلم

 يوينبلا ليلحتلل لاثم

 بيدوأ ةدقع

 ىلع هقبط :ليلحتلل اطيسب الاثم سوارتش يفيل حرطي :؛هتقيرطب هضرعي يكل
 .ةعونتم رداصم نم اءدب ططخمل اهعضخأ امك :«بيدوأ ةصق اهنإ :انيدل ةفولأم ةياكح

 ذخؤت مل :"تاريطس" ىلإ تكحكفت دقو ةياكحلا نأ دجن لباقملا لودجلا 4
 .ةدمعأ ةعبرأ ىلع اهرصانع تعزوت لب «بيترتلاب

 (مأ ءتخأ) نيميمح براقأ عم ادج ةبيرق تالص كلتمت تايصخش نمضتي :1 دومعلا

 .ديكأتلاب بيدوأ مهنمو

 تالص ريدقت نم سخبت" يلاتلاب يهو «براقألا لتقت تايصخش نمضتي :2 دومعلا
 1 ١ ."ةبارقلا

 ميحجلا" نم أشنت شوحولا نإ لاحلاو .شوحولا لتقت تايصخش نمضتي :3 دومعلا
 ىنعملاب مهفُي امك . "ةاناموطامهأع يضرألا أشنملا ضفر" نذإ دوصقملا _.655 يضرألا

 «ضرألا نطاب نم لصألا # تدلو دق ةيناسنإلا نإ ةلئاقلا ةركفلا ضفر يأ) يروطسألا

 .(سسؤم حوز نم دلوت ملو

 ام ابلاغ ةمس كلتو ."يوسلا ريسلا ةبوعص "ب نوحوي لاطبأ ءامسأ نمضتي :4 دومعلا
 7 .يضرألا أشنملا عم قفارتت

 ةبارق نيب ناضراعي نيروحمل اعبت فنصت نأ نكمي نابسحلاب ةذوخأملا ثادحألا ةفاك
 كلذ دعب حرطي .هينبتو يضرألا أشنملا ضفر نيب «ةسخب ةميق تاذ ةبارقو ةيلاع ةميق تاذ
 ةميق سخبل ةبسنلاب ةيومدلا ةبارقلل ةيلاعلا ةميقلا" لثمت :نالثامتم نيضراعتلا نيذه نأ
 ."كانه حاجنلا ةلاحتسا ىلإ ةبسنلاب ةيضرألا نم رارفلا لجأ نم دهجلا هلثمي ام ةبارقلا هذه

 دوكو (ةيضرألا لباقم ةيضرألا ضفر) يجولومزوك دوك نيب ةلص ميقي ءانه نمو
 .(ةسخب ةميق تاذ ةبارق لباقم ةيلاع ةميق تاذ ةبارف) يعامتجا

 2 «سوارتش يفيلل اعبت «بيدوأ ةروطسأ ةميت نمكت ؟كلذ نم صلختسملا قيلعتلا ام
 هذه لالخ نم :روبعلا ليحتسي :ناسنإلا ةيضرأب داقتعالا نلعي عمتجم دجوي ثيحأ" هنأ
 ."ةأرما عم لجر داحتا نم ةقيقحلا 4 دلو انم دحاو لك نأ ةيثيحب فارتعالا ىلإ «ةيرظنلا

 تاياغل طقف «ةلوزعم ةياكحل ةلالد اهيف وزعي يتلا ةردانلا تابسانملا ىدحإ اهنإ

 .ناهريلا صخت
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 ةميق تاذ ةبارق

 ةيلاع

 نع ثحبي سومدق |

 يتلا ابوروأ هتقيقش |

 سويز اهفطتخلا |

 نوديبي نويطرابسإلا

 هابأ لتقي بيدوأ

 سويال

 وبأ لتقي بيدوأ
 50111176 لوبلا

 هاخأ لتقي لوكيتيإ

 سيئنيلوب

 كهتنا يذلا سينيلوب |
 روظحملا ْ
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 يص هوصخم او يوكلا نيب

 بأ) سوكادبال

 " جرعأ" -(سويال

 ْ -(بيدوأ بأ) سويال

 قاس" -بيدوأ

 همرونم





 ةفاقثلا لوصأ يف ٠

 ؟يزمرلا ركفلا رهظ ىتم ٠

 ركفلل قالطنا ةادأ :ةباتكلا ٠
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 ةفاقثلا لوصأ يف

 ىتم !ةيلقعلا لئاوألا رشبلا تاردق يه م

 ةيقب نع لقاعلا ناسنإلا لصفي يذلا ام ؟ةغللا ترهظ
 نآلا نم نكمملا نم حبصأ دقل ؟011102165 تاسيئرلا

 عضو :ةثيدحلا تاساردلا نم ديدعلا لضفب ؛ادعاصف
 .رشبلا دنع ةفاقثلا روهظل وبرانيس

 تام ىلإ اهيف ثدحلا دوعي يتلا :'”يىدلاو ٌتلكأ اذائ سيول يور ةياور

 - كا 1 5 5 5 5-7 - 3 .٠ 2 2 .٠

 تحن مدقتلا لجأ نم لاضنلابو ةديدج تاينقت فاشتكاب الوفش (”هيدقلا

 .2000 رايأ ,«105 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ييترود اوسنارف ناج ''
 10]/ اي عاتتاكر 2010101101 ] ' 21 12121186 101013 م65. 1512 ع2قمكل, 2002. (شعاعو 5-0

 رصعلا نيب :بقح ةدع ىلإ خيراتلا لبقام ميسقت 1865 ماع لهده آنناطهءلع كوبول نوج حرط ©
 ةراجحلا ثيح) ثيدحلا يرجحلا رصعلاو :2816011651وان© [يلابلا] ميدقلا يرجحلا

 :تارتف ثالث ىلإ ميدقلا يرجحلا رصعلا ميسقت كلذ دعب متو .01[84011ا0 (ةلوقصملا

 نيب) طسوألاو (ةنس فلأ100 - ىتحو ةنمس نويلم2 - نيب) لفسألا ميدقلا يرجحلا رصعلا

 دعب اميف متو .(ةنس فلأ1أ2 - و فلأ35 - نيب) ىلعألاو (ةنمسس فلأ35 - و فلأ100 -

 .ثيدحلا يرجحلا رصعلا لبق 01[1065011وان2 طسوألا يرجحلا ؛ةطيسو ةرتف جاردإ

143 



 يص وصخ او نىوكلا نيب

 .هريذحتب ؛يعجرلاو ظفاحملاو فيرشلا :م663215056(1 ةواج ناسنإ ءايناف

 رانلا تازيم ىلع دراودإ ددش دقف .نيلجرلا نيب قيمع فالخ كانه ناك

 تاناويحلا دض عافدلاو ضوعبلا داعبإو ةئفدتلاو محللا خبط اهب نكممي :ةددعتملا

 وه اصوصخ ربكألا رطخلاو «قورحلا :رطاخملا نيب دقف ايناف امآ .ةيراضلا

 قالطإل ةرماغم ؛هيأرب ءرانلا ىلع ةرطيسلاب ةبغرلا نإ .اهلمكأب ةباغلا لاعتشا
 نم دعبأي ضمن ال انعد «نيلقاع نكنل" الئاق هريذحت قلطأف .همقمق نم دراملا

 [ناسنإ ىلإ لوحتلا] ةنسنألا © ةعرسلا ديدش مدقتلا مامأو ؛"لوقصم ار جحلا

 مامأو :دراودإ امأ ."8ه01 10 116 »همك راجشألا ىلإ دعنل :هرمأ نع عفادي ىضم

 امود بجي اذامل ؛رجحلا لقصب يفتحكن ال اذامل هولأس نيذلا نيراتحملا هلافطأ

 باجا «ةلنألا كيددقلا نع فحبت نأ « امدك ىصينأ «عرتكم نأ ملت نا

 ."النهنا 210 562 اورظناو اورظتنا :عومسم توصب مايألا دحأ

 تايادب ةلضعم اهنإ :ىربك ةيملع ةلضعمل افيرط اباوج سيول باتك مدقي

 تاباغ 4 شيعت يتلا تاسيئرلا نم دحاو عرش اذاملو فيكو ىتم .ناسنإلا
 نيناوقلاو تانايدلاو نفلا مث مالكلاو تاودألا عارتخابو ريكفتلاب ايقيرفأ

 تافيشرألا لضفبو نآلا ؟ةيصوصخلا ديدش اعون حبصأو ةيعامتجالا

 دقوملا راثآو ةتوحنملا ةيرجحلا تاودألاو ةثاحتسملا ماظعلاك- ةيجولويكرألا

 نكململا نم حبصأ «ةّقد دادزي يذلا اهخيرأتو -روخصلا تاموسرو ؛نفادملاو
 اميف قحلل ار ظن# ةنسنألا ثق بسنلا ةرجشل ىربكلا طوطخلا ءاشنإ ةداعإ

 .( لعب

 ناسنإل ةيلقعلا تاردقلاب قلعتي اميف ليلقلا انل ءيضت تايطعملا هذه نكل

 ةوجف دجوت ءالثم . اذامل ؟هتالّثمت نم ؛هتفاقث نم نحن نيأ .خيراتلا لبقام

 ىتمو ؟ىلوألا ةينفلا ملاعملا نيبو ىلوألا تاودألا نيب لقألا ىلع ةنس ينويلم

 ؟يزمرلا ريكفتلاو ؛ةفللا ترهظ
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 يكاد اهون و بكرألا ف: +: ةنيوحلا فلا ويذاش تفكك لقت

 ةغايصب حمست -ةيبصعلا مولعلاو ناويحلا كولس ملعو يروطتلا سفنلا ملعو

 ؛ةيبونجلاةدرقلا يهام

 قالك اف ةيرشلاب ةيسنلاو هكر الا لكم اتي رش فرص ةضيرعلا ظوطخلابب
 نم طمن وهو : 51010/:4مؤ1/© ل5 يبونجلا درقلا كانه ناك ةيادبلا #2 :ةنمزأ

 ندكت مف هند زولما لإ 40 وج اهكيرف [ ةن هاع ندزألا اقر يبكم درك
 دهش دقل .ةنس ينويلم نم رثكأ ذنم رهظ يذلا 1707: يسنإلا يناثلا لصفلا

 بكنا دقو «(ةنس نويلم لالخ تارم3د همجح فعاضت ذإ) اتفال اومن هغامد

 ةئام ذنم 500165-1/0710 لقاعلا يسنإلا رهظ اريخأو .تاودألا ةعانص ىلع

 كاَقثلا راجفنالا ةنس فلأ نيعيرأ ذنم لصح هعمو « ابيرقت ةنس فلأ نيسمخو

 :ةسدتلا نوعاسلاو وقاسملاو نملاو ةانييككلا تلك قالخغ نم :كللذو نوييككلا
 .اهتيادب نم ةصقلا ذخأنل ؛ثدح يذلا ام لضفأ لكشب مهفن يك نكل

 كلذو ةنم نييؤلمو 4 تتم ايقيرفأ قن نذإ 'ذييمدآلا هانا ةيضقت كاذب

 ةسارد ىلإ (تايرفحلا وأ) ايجولويكرألا نم عرفلا اذه فدهي :ة:0طغماهوأؤ ءهعمتالاأ 0

 وه هجهنم .(...ةنايدو نفو تاينقت) خيراتلا لبقام نع ناسنإلا تالثمتو «ةيلقعلا لاعفألا

 اضيأ ةريبكلا ةدرقلل يعامتجالا ءاكذلا عم ةنراقملا تذخأ دقو .ةجذمنلاو تارابتخالا

 .نابسحلاب
 هابشأ ةلئاع لمتشت : 20:00 يسنإلاو طمرسنهنه65 تايمدآلاو طوردن0 1045 نييمدآلا هابشأ

 .(سوبيونوبلاو يزنابماشلاو اليروفلا) ةريبكلا ةدرقلا لثم مهفالسأو ءًرشبلا نييمدآلا
 ةدرقلا مهفالسأو رشبلا نمضتت نييمدآلا هابشأ نم ةلئاع تحت ىلإ تايمدآلا موهفم ريشيو
 .”مس600 ىتح غامدلا مجح © ةدايزبو «لجرألا ةيئانثب فصتيف يسنإلا سنج امأ .ةيبونجلا

 تايلابلا ءاملع نيب مييقت ةداعإو تالادجل اعوضوم كلذ عم تاميسقتلا هذهريبتعت

(2 

 .ةيجولوبورتنألا
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 يص «وصخم او يوكلا نيب

 خيراتلا لبقام 2 ملاع ىلإ اهفاشتكا ش لضفلا دوعي .ةيبونجلا ةدرقلا روهظ عم

 ايقيرفأ 4 ةثاحتسم 1928 ماع فشتكا يذلا (1988 -1893) تراد دنومير

 يتلا ؛ ”1ةانه8 غنوت لفط' ةمجمج اهنإ .ادج ةصاخ ةئيه يذ لفطل ةيبونجلا

 ةقلحلا" اهنأ ودبي ناك .رشبلا ةمجمجو تاسيئرلا ةمجمج دحاو نآ كي هبشت
 قولخملا اذه تراد دمع .ةريبكلا ةدرقلا فالسأو ناسنإلا فالسأ نيب "ةدوقفملا

 .يبونجلا درقلا مساب

 حيحص لكشب اهتايح طمنو ةيبونجلا ةدرقلا خيرات ةفرعم أدبت مل نكل
 ةفطنم 2ث يكيل نيجوزلا تابيقنثت عم كلذو ؛تاينيتسلا دقع نم اءدب الإ

 زنبوك فيإ قيرف فاشتكا عم مث :؛يقيرفإلا قرشلا 2 ىربكلا تاريحبلا

 .1974 ماع "لنانول يسول“ ل نوسنوج دلانودو بلاك نوجو بيط سيرومو

 #2 ةيبونجلا ةدرقلل ةديدجلا طامنألا ىلإ ثيدحت نم فيضأ ام عم اريخأو
 .تاينيعستلا دقع فصتنم ذنم ايبويثإو داشتو ةيبونجلا ايقيرفأ

 مسك شل ةرييكلا ةؤرتقلا ةييوتتلا :درتقلا ةيشت: ةيحراشلا ةيخانلا خم
 3مسل00 (يسول لثم) 4/2751: ةيرافعلا ةيبونجلا ةدرقلا دنع ةمجمجلا

 ةيوفقلا ةبقثلاف ؛ةفلتخم اهتينب نكل ؛(يزنابماشلا نم ربكأ داكلاب)

 اذهو ءلفسألا وحن حتفنت (يرقفلا دومعلا أدبي ثيح) ه00فمزاها [ةيلاذقلا]

 اذه .م1.15 ثانإلاو م1.40 يلاوح روكذلا لوط غلبيو .لجرألا ةيئانث ىلع رشؤم

 ركذلا نيب مسجلا 4 ريبكلا قرافلا) نيسنجلا نيب يلكشلا ماسقنالا

 قفارتي ةقيقحلا 4 .ةيسنجلا امهعابطل ماه رشؤم كلذ ىلإ ةفاضإ وه (ىثنألاو
 عم 8310320785 ناوبابلا وأ اليروغلا لثم تاسيئرلا دنع يلكشلا ماسقنالا

 اهنيب ةوق دشألاو :لاتتقالا ىلع روكذلا بكنت ثيح ؛ميرحلا تاسرامم

 اديدحتو «ةيرشبلا ةلالسلا روطت سردي ٌملع م0010:[316035عذأ ةيجولويورتنألا تايلابلا

 تايلابلا نيب عطاقتلا 4 ناديملا اذه عقي .(مظاعملاو تاودألا) تاثاحتسملا فيشرأر بع
 .ايجولويورتنألاو (ةايحلل ةميدقلا لاكشألا تاسارد» 011
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 وأ «نوبيجلا لثم جاوزلا ةديحو عاونألا دنع «لباقملابو .ثانإلا نم ةرمز كلتمي
 نوكي .يزنابماشلا لثم ءيسنجلا طالتخالا اهيلع ميخي ىتلا عاونألا دنع

 .ازورب لقأ يلكشلا ماسقنالا

 ةريبكلا ةدرقلا رارغ ىلع :«شيعت تناك ةيبونجلا ةدرقلا نإ روصتن
 دق تناك امير .ةددحم اضرأ لتحت دارفألا تارشع نم ةريفص رمز كب «ةيلاحلا

 تاريحبلا برق ةرجشملا انافاسلا 3 شيعلا لجأ نم ةيئاوتسالا تاباغلا تكرت

 :ةفلتخملا تاتابنلاو رامثلا طاقتلا نيب عزوتي يئاذغلا اهماظن ناك .راهنألاو

 اهتاردق نع نحن هفرعن يذلا ام نكل .ةريغصلا تاييدثلا ديص انايحأو

 كلتمي امهالك .يزئابماشلا تاردف عم اهتنراقم ايلاح لوبقملا نم ؟ةيكاردإلا
 نويلم لقألا ىلع يأ ؛ةنس نييالم7 -5 نم رثكأ ذنم شاع اكرتشم افلس

 .ةيبونجلا ةدرقلا روهظ لبق ةنس

 ةظحالمب عرش نم لئاوأ نِم لادوغ نيج ةريهشلا تاسيئرلا ةملاع تناك

 سيول خيراتلا لبقام ملاع ناكو .ةينازناتلا ةباغلا #2 ةقيلطلا يزنابماشلا

 هيلع تناك امل لضفأ مهف لجأ نم اهثاحبأب مايقلا ىلع اههجش نم وه يكيل
 نأ ءاهتعبات يتلا قرفلا ةفاكو لادوغ لضفب .نآلا ملعن .ةيبونجلا ةدرقلا

 لبق ناصغألا نم اريرس عنصي وهف «ينقتلا ءاكذلا ضعب مدختسي يزنابماشلا

 نم 16501165 ضيبألا لمنلا ديص لجأ نم ةريغص اناديع مدختسيو «مونلا

 نيب .نادنسك ةيناثلاو ةقرطمك ةدحاو «نيترجحب زوجلا رسكيو ءاهراكوأ

 تاشرو دجوت هنأ ىرخأ ةهج نم يزنابماشلا ةفاقثب صتخملا نايلوج كريديرف

 وأ نيسمخو ةئام ننم دوجوم اهضعب «يزنابماشلا دنع زوجلا رسكل ةيقيقح
 :ةينقتب مكحتلا بجي .ةاصحب ةزوج رسك لجأ نم .ةقيقحلاب .!ةنس يتئام

 ودبي ''....ةزوجلا صوفت ةنيل ضرأ ىلع اهبرضا ؛ةزوجلا رسكنتت ةوقب برضا

. 5 550 : 1 
 0 لمنال 3م, ]2 نققك1551025 0ع 13 «ءانلانعع» كطعم !'ةماضتقار 2هنع 13 5ءلعمععب 2 254

 لغءعمداطرع 1998 : .١ 10يلتقمر 1 ءعاطصتلان4 لان 2017م5 ءأ 1520161025 ءلق220م21126565, 1652231, 2
.0 10335 ,34 
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 ةريخألا هذهو ءفرصتت فيك اهراغص ملعت ةغلابلا ىثنألا يزنابماشلا نأ اديج

 اهدحوت قرئصع نإ نيف تقود نخأت

 دوجو (1999 ناريزحو9) 7/9116 رشقتين ةلجم ش2 ترشن ةسارد ترهظأ

 ب يزنابماشلا فرصتت ال ءلمنلا طاقتلا لجأ نمف :ةيلحم ةيفاقث ديلاقت

 ىلإ وعدي كلذ لك .ادنغوأو جاعلا لحاس  يزنابماشلا ةقيرط سفنب اينازنات
 رهظ كلذك .ليج ىلإ ليج نم تلقتناو اهملعت مت دق ديلاقتلا هذه نأب داقتعالا

 ىلع ةرداق ةيجيتارتسا تاناويحك يهف ؛يزنابماشلا دنع يعامتجالا ءاكذلا

 يلوتستو قيرفلا هابتنا لوحت يك راذنإ ةحيص قالطإ لالخ نم الثم ؛عادخلا
 ىلعو ؛«(اهضرأ نع) ةيلقع تالّنمت ىلع ردتقت ال اهنأ اريخأ ملعنو .ءاذغلا ىلع

 وأ هاوس لثفت لحج ا نه ةازاشإب ةرواكلا خلع رداف اهناو ةضادتا نوهشلا

 .(0لاعفأ

 ال ؛تاييدثلا ةيقب رارغ ىلع يزنابماشلا نأ تاظحالملا هذه لمجم دكؤي

 :هملعت مت ادق اهكولتس نه امسك نإ لب :اقهتزيرفل اعبت فقرصتلاب يفتك
 نمو بعللا لالخ نم ةيعامتجالا ةبعللا دعاوق ريغصلا يزنابماشلا فشتكي
 نم هشارف عنصي وأ لكأي نأ كلذك ملعتي ؛ديلقتلا لالخ نمو ةربخلا لالخ
 قبسي يذلا ان 2655 عفيلا" نمزل ,ىرخأ ةهج نمو .ليللا لجأ نم ناصغألا

 نم ةلالد -ماوعأ ةرشع يأ ؛ةايحلا ةرتف ثلث يزنابماشلا دنع غولبلا رمع

 ىشامتيو .ةدرف حبصت لب ؛ةدرق دلوت ال اهنإ ةلصحملابو .ملعتلا ةدم لوط ةهج

 ةدرقلا "ةفاقث" نع مالكلا انيلع بجي له .ةيبونجلا ةدرقلا عم كش نود كلذ

 ةسكيو نيودقلا وهو كلذ نه حوبستتل | ناك 31 5ةييوتسلا ةدرقلاو ةريبضلا

 ةرتمرلا نمد سسايفلاب ةةلفانلاو ةتلفتملا ةيعامتحالا تافرثطتل او كولستلا

 .حضاو لكشب يديكأت باوجلاف

 1 5 : : : : ١
 08 1 طلع, آنا ماعأا1 1 ععمعع 501216 لعد ةززقععقر 0هانع 13 5عاعقععر 2 254, ل6ءعضنطتع 8
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 نييلاحلا رشبلاو ةيبونجلا ةدرقلا نيب دجوت ال هنأ لوبق ىلإ كلذ دوقي له
 .نييصاصتخالا مظعم ةصالخ سيل كلذ عم رمألا ؟ةجردلا © تاقورف ىوس

 تهتناو ءاهعنصي ال هنكل تاودأ ؛ةيبونجلا ةدرقلاك ؛يزنابماشلا مدختسي

 .رجحلا نم تاودأ ةعانص يزنابماشلا ميلعت تالواحم لك لشفلا ىلإ

 لصوتي .ادودح ابل نأ تاراشإلا ةغل هميلعت تالواحم ترهظأ كلذك

 كرشي نأ هنكميو ؛ةيورب اهمدختسيو ابيرقت ةملكك 200 ظفح ىلإ يزنابماشلا

 ىلإ ادبأ لصوتي ال نكل .بلط ةغايص لجأ نم (ةثالث اردانو) اهنم نيتملك
 «ةلالدلا تاذ ةيثيحلاو .ةيقيقح لمج ةغايص ىلإو ةيلوألا ةكراشملا هذه زواجت

 وشاو) بلطلا 2 ادج صاخ قايس 4 ةينينجلا ةفللا هذه امود مدختسي هنأ

 نأ وشاو ىثنألا عيطتست ءام ةدام نول نع لأسُت امدنع) باوجلا 4 وأ ("زوم

 عنص وأ «ةلئسأ حرط لجأ نم ادبأ كلذ مدختست الو .« قرزأ نولاب :بيجت

 دوي انيك اريك !رهسف تاور لجأ نيف'كلاي انه «ةيئاعتت تاراشفلإ

 ظحلن ال «كرويوين #4 يعيبطلا خيراتلا فحتم ريدم لاسرتت ناي يجولوبورتنألا

 ىلع 'عيراشم' معدي طاشن زاجنإ ىلع دهشت تافرصت يزنابماشلا فقاوم

 عم نّراقي يذلا) ةيبونجلا ةدرقلا ءاكذ نيب ةوجف نذإ دجوت .”"ليوطلا ىدملا
 ضرألا قوف هرودب رهظيس يذلا يسنإلا اهثيرو ءاكذو (يزنابماشلا ءاحذ

 .ةيقيرفإلا

 آن. [.عواعا, ظو2016 لع ةزمعع5, آه 1آ26ءمانا/عرمأع, 1995 8. 1*مالاكر ]1. :صوصخلا اذهب رظنا 0

 60ه6هلهأ, 5. آنلعا-5!3411, آب. *ظعماع لعد ءطتطتم ةقغك, ل همت -(ن 1310 آه هع, 08

 20 ” 1. 1ة((عوهألب آن طع ععدعع 0ع 1'"طمطصتصستمتع. 8551 وانت 1' كتمان م» لع !؟نصلعلاع طلقتقلمعر

 02 1!!صقتل, 9.
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 تاودألا ةعانصو يسنإلا

 .ةنس ينويلم يلاوح ذنم ايقيرفأ أ ترهظ يسنإلا سنج صخت تانيع لوأ
 ىلع ةرصتقم «لقاعلا يسنإلا تقبس يتلا يسنإلا ةلئثاع دعت مل بيرق دهع ذنمو
 تاونسلا لالخ تحبصأ لب ؛ بصتنم ا يسنإلاو رهام ا يسنإلا : نيريبك نيطمن

 ,فلودور يسن)) ةديدج طامنأ نم ةبكوك فاشتكا عم ةدقعم ةريخألا
 كانهو 115507 روسيستنأ ي سنإو جريبلديه يسنإ 6782516 لماعلا يسنإلا

 العف روصتن دعن مل اننأ ثيحب ؛لوطتس ةمئاقلا نأب ةنهارملا ىلإ وعدي ام

 ادجاوت دهش كباشتم ططخمك امنإ ءيطخ روحم لكش ىلع يرشبلا روطتلا
 ."”يسنإلا نم ةفلتخم طامنأل اتقاوتم

 عيطقت لجأ نمف «ىلوألا تاودألا ةعانص وه يسنالل مظعألا ديدجتلا

 ناك ةراجحلا نم اعطِق َمدختسا ؛ةريبكلا تاناويحلا ماظع ميطحتو محللا
 :يوست انه: دس نإ ةفقمل [نيع نل وألا ةكنقتلا مده يطاق اهم لمحل اه ردبككي
 2 010183 4كودلوأ عقوم مسا نم 773/6 ةينافودلوألا ةعانصلا"

 لجأ نم ةيرورضلا ةيلقعلا تاردقلا نع ةريثك تالؤاست تحرط دقل .اينازنت

 موهفم ناروغ -اورل هردنأ خيراتلا لبقام ملاع جردأ دقو «تاودألا هذه زاجنإ

 ةنمضتملا تايلمعلا بقاعت ىلإ ةراشالل "0016 101©:076 ةيتايلمعلا ةلسلسلا

 ةعانصلا نأ نارغلب كاج هليمز حرتفا ؛هذه رظنلا ةهجو نمو .اهتعانص

 ولو ىتح ؛هزاجنإ عمزملا فدهلل لّثمت ىلع حضاو لكشب يوطنت ةينافودلوألا
 .فاك دح ىلإ انشخ ناك اهبيذشت نأ ذإ ءاليلق يدجملا لمعلا رادقم ناك

 ةدام ا مهو دقتني وهف .ريسفتلا اذه ودارولوك ةعماج نم نيو ساموت ضراعي
 ةينافودلوألا تاودألا ضرتفت ال هل ةبسنلاب ."61]00 /7»هاذ:6 فدبل ةعضاخلا

 . ”يبكلا :درقلا ءاكذ نمف ىلهأ ءاضع

1 
 6521 "13615311, ل. 314136ع2لعور ثلتاتع1015, 20115 2 661025 م25 5ءانأكر 20انع 13 501عمععر 8 269ر

.0 111255 3 

 060 1من 01. 65 (لتعو), مسلط ههأع هز [طبسصمم ةزصتطمأتع هما هلم, 9000
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 ةيناوصلا قئاقرلا روهظ هلككش يذلا ينقتلا ديدجتلا نإ .سكعلابو
 رجحلا نم تاودأ يه ةيناوصلا ٌقئاقرلاف .دحأ اهركني ال ةيلقع ةلحرم مجرتي

 «ةعطاق فاوح تاذ ةريبك زول ةرمث هبشت يهف ؛ةزيمم لاكشأ تاذ

 نمو مامألا نم ىرُت ثيحب ؛ةرظانتمو ءام دح ىلإ ةحطسم اهنأ اهتيصوصخو

 ملعتلا ّنمزو ؛ةقدلا ىدم ةيبيرجتلا ايجولويكرألا تارابتخا يدبت .بناجلا

 اًيلج ودبي .ةليمج ةيناوص قئاقر تحنل لصوتلا لجأ نم مزاللا ايبسن ليوطلا

 امبرو "سأرلا 2 ةركف" دوجوب يأ ءيدصق لكشب تعنص اهنأ صاخ لكشب

 عم «؛ططخملا لعفلا لاجم ىلإ ديكأتلاب لوحتن اهعمو .يلامج سح دوجوب
 .ام ةدام ىلع ةيلقع ةروص طاقسإ عمو «ةينيب فادهألو لاعفأل لاتتم بقاعت

 هيلع يوطنت يذلا ءاكذلا نمكي لمه :لاؤس قثبني نيحلا كلذ ذنمو

 مأ -؟ةيعامتجالا ةايحلا وأ ةفللاك- ىرخأ تالاجم ف تالآلا هذه ةعانص

 .حوتفم لاؤسلا ؟ةينقتلا عاطق ي ةروصحم لظت ةصصختم ةيلباقب رمألا قلعتي

 (!”ةيلوشألا ناوصلا قئاقر ترهظ دقل .ةرتفلا كلت زغل لوح لؤاستلل ةوعد هنإ
 لك هلو «ةنس نويلم نم رثكأ دادتما ىلع اهدجنو ءفصنو ةنس نويلم ذنم

 نكل «نمزلا رم ىلع ةينقتلا تروطت .ابوروأو ايسآو ايقيرفأ ك ابيرقت ناكم
 ةينقتل رخآ رثأ يأ دجن ال :سكعلا ىلعو .هلاح ىلع يقب ينهذلا ططخملا

 دعب اميف زيميس امم ؛ةوسكل وأ ةيزئانج سوقطل وأ نفل وأ ادادعإ رثكأ
 ةرطيسلا وه ةرتفلا كلت ف ديحولاو يناثلا ريبكلا عارتخالاو ...لقاعلا يسنإلا

 .لفسألا ميدقلا يرجحلا رصعلا نم يسنإلا باسحل لجسي نأ بجي ؛رانلا ىلع

 ةنس نويلم1.8 ذنم ةدوجوم .ةيناوصلا قئافرلل ةريهشلا ةعانصلا يه :ةعطءانإةءم ةيلوشأ 9

 تاودألا لوأ تفشتكا .(لماعلاو بصتنملا) يسنألا سنجل ةبحاصم ؛ةنس فلأ300 لالخو

 اهتعانص تاءارجإ تروطت .1872 ماع لوشأ ناس 4 80انء65 06 265:65 لبق نم ةيناوصلا

 .(حامر) ةحلسأكو (280565 سوؤف) تاودأك ةيناوصلا تاودألا تدافأ .نمزلا عم اريثك

 .نمزلا رم ىلع تعونت يتلا ايجولونكتلا لك ساسأ تناكو
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 ةيبونجلا ةدرقلا ةفاقث نم عفرأ يهو- ميدقلا يسنإلا ةفاقث ضومغ نإ

 ىلإ نيثحابلا ضعب عفد -لقاعلا يسنإلا ةفاقث نم لفأ نكل ؛حيرص لكشب

 يكيرمألا سفنلا ملاع معد 0 .ةطيسو م0[10ءانأ نع ةفاقث رداوب دوجو روصت

 لئارألا نييستالا نإ :ركش ثيدحلا نهذلا لوصأ هباتك ذي دلانود نلرام

 ىلع ةمكئاف « ةطأ2160110ا1© ةأكاحملا ةفاقث :ةفاقثلا نم ايها مطل اوعرتخا

 ىلإ مّلعتلا دنتسيو :ةاكاحملا ىلإ اهيف لاصتالا دنتسي .يحوملا يكرحلا لئمتلا

 ىلإ جولولاب «دلانودل اعبت ؛«ةلحرملا هذه حمست ."نيعرتخملاو رابكلا ديلقت

 لّثمتلاو (راذنإ ةخرص ءديدهت ةيعضو) ةطيسب ةراشإ نيب ٍطسو «لثمتلل لكش

 .(ةغللاب طونملا) يزمرلا

 روصتن انوعد :ءهذه ةاكاحملا ةفاقث هبشي نأ نكمي يذلا ام مهفلو

 ةغل لهجي امهالك ءالثم يبوروأ يناثلاو 8056188 ناميشوب لوألا «نيصخش

 ًءايشألا فرط لك دلقيس ءاموهفم نوكي يكلو .لصاوتلا نالواحيو رخآلا

 بوص هدي عفري نأ نكمي 'ماعطلا" لوقي يكلف .اهلتمت دوي يتلا تاكرحلاو

 هذهب .نيحانجلا َقفخ نيديلاب يكاحي هنإف «روفصع ىلإ ريشي يكلو ءهمف
 دكصلا ميلف نحنا نق نهنشملا بغل نكمل نم ةقيرطلا

 ؟ةفللا نقتي يسنإلا ناك له

 نع ريبمتلابو : (' اريبك هنإ) تارارفإبو 2(" ةحافت نع ثحبا) ةطيسب رماوأ

 .('ةرجشلا ىلع نابعث كانه") ةلاح فصوبو .(' ؟ةريغصلا تنبلا نيأ) تالؤاست

 ميهافم ةغايص ليحتسملا نم لعجيو ءادج دودحم اذه لّثمتلا ملاع نكل

 0 3/. آجهدلقمل, آ.ع5 0معلنمع5و لع !'عومققأ 7200ءعمطع. 12015 2مع5 لهمك 1* هماسألم» 0ع 2

 هناطتعع ءهغ لع 13 معملأالمن, آ[نع 8ظوععاع الداتا عوز, 1991 (620. عةصعدلتع 1999)
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 وأ ؛(يح' موهفمب كلاب امف ؛ "ناويح" سيلو بلك فصو نكمي) ةدرجم
 يل لاق يذلا ومع تيأر' .' انم لقأ ارمع روهزلا شيعت ) ةدقعم راكفأ ةغايص

 وأريطاسألا لثم ؛:ةريضحم صصق ةغايص كلاب امف :(' انيلإ جاتحي هنأب

 .تاياكحلا

 «يلمعلا لعفلا لوح ةروحمتملا -دنالود بسحب - هذه ةاكاحملا ةفاقثف

 نم ء(ديصلا دهشم) ةيلبقتسم تالاح ىلإو «ةبئاغ داوم ىلإ ةراشإلاب نذإ حمست

 تاذ دنالود ةحورطأ نإ .ةيلاع ةيزيمرت ةجرد ىلإ ,ءكلذ عم ؛ءلوصولا نود

 نوكي هل ًاعبتو ؛مساح يجولويكرأ ىطعم يأ ىلإ دنتست ال اهنكل «ةيبذاج
 3 لضفلا هتيرظنل نكل .ةفاقثلا هذبل ةرصاعم اياقب سوقطلا ضعبو صقرلا
 لؤاستلا ىلإ اديدحت يدؤت اهنإ .ادج يئادب ةفاقثلل لكش ٌروصت لواحت اهنأ
 .يسنالل ةتحبلا ةيوفللا تاردقلا يه :ةجرح ةطقن لوح

 ةطقنلا ذه لوح ةيحيزشتلا نكارقلا ودبت ةةفللا نقتي يسنألا ناك لف
 هنأ «رهاملا يسنإلا يفشتكم دحأ وهو «سايبوت بيليف دقتعي .ةضقانتم

 ءانبو «ةغللاب ةطبترم قطانم لكشت ةيادب دوجو ةمجمجلا بلاق #2 فشتسا

 نحكل ."”(ةنس نويلم2 -) يلاوح لبق لصح ةغللا روهظ نأ رّدقي كلذ ىلع
 ةرجنحلا لكشت) مئالم (126اا05 ١0621 يتوص ليبس بايغ لثم «ءىرخأ نئارق

 نأ لقاعلا يسنإلا فالسأ ىلع ليحتسملا نم ناك هنأب ريكفتلل وعدي :(18290>

 ةفللا ةدالو نأ لاسرتات رّدقي كلذل ةجيتنو .مالكلل ةيرورضلا تاوصألا اوظفلي

 لقاع يسنإلا لئاوأ عم تلصح اهنأ ول امك كلذ نم دعبأ ةرتف 2 تلصح

 -و نويلم2 - نيخيراتلا نيذه نيب امو .(ةنس فلأ50 -) يلاوح ننم «لقاعلا

 نيتيضرفلا نيب ةوهلا هذه مدر ليبس يو ءاريثك تاريدقتلا توافتت ةنس فلأ0

 .ةينيب تاهويرانيس ضعبلا روصتي ؛«نيتيفرطلا

 )0 .82.1٠7 1 0هط135, آن 670106100 011 601م5 طاتق71311 آه 11661262016, 35 329, 22355
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 ,ءاونألاو ةفللا هباتك يضف .نوتركيب كرد ةفللا ملاع ةلاح يه مكلت

 دق «بصتتنملا يسنإلا اهقطني 00 نعل رداوب دوجو ةيناكمإ حرطي

 يزنابماشلا اهملعتي يتلا ةفللا نمو نيتنس رمعب لافطألا ةفل نم ةبيرق نوكت
 اهيف دجن «ةطيسب ةغل رداوب هذه .(3قحلم 4 راطإلا رظنا) لعتفم لكشب

 نيتملك كارتشا نم غاصم ىنعم تاذ عطاقملا ضعبو ؛المج -تاملك

 ترهظ دق نوكت نأ نكمي ؛نوتركيبل ةبسنلابو .('منت ال' وأ "ةيناث برشإ9
 يذلا :ةايواق»6 لمجلا ءانبو ةيديرجتلا زومرلا روهظ عم طقف ةيزمرلا ةفاقثلا

 حاتفم يه ةّدَّعملا ةغللا نإف ءططخملا اذه بسحبو .ةدقعم دهاشم دييشتب حمسي

 يسنإلل ةريبكلا ةيفاقثلا ةزفقلا رسفيس اذهو «يرشبلل ةيسفنلا ةيرحلا

 .لقاعلا

 روطتلل ويرانيس ءنطسوب ةعماج ش# ثحابلا «نوكيد سنريت مدقي

 هعم ةلباقملا رظنا) يزمرلا ركفملاو ةفللاو غامدلا نيب ©067011108 كراشتملا

 يفيكتلا روطتلا نأ ةركف معدي ةيزمرلا عاونألا هباتك يفخ .(دعب اميف
 .يزمرلا ركملا ةدالو قفار يذلا وه ةغللاو غامدلل ه303-0م6)184 كراشتملا

 نوكلتمي (خلإ ءلماعلاو بصتنل لئاوألا نويسنإلا ناك ؛ةصالخلاو

 ةدع ريوطتب مبل تحمس .ةيبونجلا ةدرقلل يتلا كلت نم ازيهجت رثكأ ةفاقث

 اننكمي .ياقثلا روطتلا # يساسأ دهشم هنإ .رانلا ىلع ةرطيسلابو «تاودأ

 رداوب دودح مسرن نأ ؛نوكيدو نوتركيبو دلانود تاحورطأ عيمجت لالخ نم
 .هذه ةفاقثلا

 نيب ةرشابملا تاساكترالا ملاع ؛ةيروفلا ملاع # رشبلا شيعي دعي مل

 ىلع ةطشنأل طيطختلا نكمملا نم حبصأ لب .ةعيبطلاو رشبلا نيب وأ ءدارفألا

 ةدفمالا ميظنت ىلطوبيذلل دكر هيت لماما وووصت ىلعو طولا قدخلا

5 : 5 5 : 1 
 20 2. 81 122811386 320 5م6عا1عور [021176151397 01 0116380 2:عووؤر 190.
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نع ريبعتلا درجم زواجتي الاصتا ءادادعإ رثكأ الاصتا نإ ...رمز نمض

 حرش لالخ نم) تامولعملا لقنب حمسي وهف ءاحورطم ارمأ حبصي .ءرعاشملا

 طباوض ساسأ ىلع ةيعامتجا ةايح ميظنتبو ؛«(الثم ام ةقطنم 4 ءاذغ .دوجو

 ةايحلا تلدبت ةرتفلا كلت لالخ .رمزلا نيب تالدابم امبرو تايقافتاو تاعونممو

 يرجحلا رصعلا نم ةرتفلا كلت نأ كلذ عم يقبو .كش نود اريثك ةيعامتجالا

 يأ وأ ةينيدلا تادقتعمللو سوقطللو نفلل رثأ يأ حملن انعدت ال لفسألا ميدقلا

 لقاعلا يسنإلا راظتنا بجي «كلذ ليبس شو .ايجولونكتلا لاكشأ 4 عونت

 .ديدج رصع ل لخدن ىتح

 لدج لاجم ؛ةنس فلأ150 يلاوح ذنم ؛لقاعلا يسنإلا روهظ فورظ لظت

 قيرط نع) "لماوعلا ددعت" ىمسي لوألا :ةضراعتم تاهويرانيس ةثالث كانه .يوق

 ؛(لقاعلا يسنإلا وحن ابوروأو ايسآو ايقيرغفأ يأ بصتنملا يسنإلل زاوتم روطت

 رشكتا مف ايعترفا ا: رفط هيسحب لفاجلا يسنالا) "ةيقيرهإلا هاوخ“ وه يناثلا
 ."كباشتم ويرانيس ىمسيو ؛نينثإلا نم جيزم ثلاثلاو ؛:(بكوكلا ىلع

 يفاقثلا راجفنالاو لقاعلا يسنإلا

 اورهظ لقاعلا يسنإلا سنج نم لئاوألا دارفألا نأ وه ًايلاح ديحولا نيقيلا

 .نويناموركو لاتردناين :نيفلتخم نيطمن نم اوناكو .ةنس فلأ نيسمخ ذنم
 لست فارقت نأ وذ قس قل نيقؤلف» هدو تخل بكلام ونا وه اق و هنا

 .رشابملا انفلس وهف نوينامورك امأ
 نكت مل تاسرامم اوعدقبا ىتح اليوط ددجلا رشبلا ءالؤه ثبليمل

 عرش دق لاتردناين يسنإ ناك نيح ؛(ةنس فلأ 40 -) ذنمف .لبق نم ةفورعم

 تارامأ نمو «نوينامورك يسنإ عم ”يقيقح ِياقث راجفنا رهظ ؛ءافتخالاب

 مجرتم .باتكلا اذه نم "يزمرلا ركفلا رهظ ىتم' ثحب 4 ةركفلا هذبل ةعجارم 550
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 تابالكو ماهس) اهديقعتو تاودألا عونت :ةمزالتملا ثادحألا نم ديدعلا كلذ

 ليثامتلا لوأو يرخصلا نفلا ةيادبو تادالقلاو خاوكألاو سابللا روهظو «(ربإو
 نم هلمحت امب :هفوش كو وكسال # ةعئارلا تارافملا ربتعت .خلإ ةريغصلا

 ديكأتلاب ةرهش رثكألا زمرلا ؛[فيتافينلا] ةّدوسملا اهيدايأو تاناويحال ضورع
 ةعامج ناك اهتاذ ةرتفلا كيو .(17000 -و 32000 - نيب) ةرتفلا هذبل

 ىلع كشلا لبقي ال امب دهشت سوقطل أاعبت مهاتوم نوربقي نويناموركلا
 3 501128عالأ1 ريغنوس ك هيلع رثع ربق كانهو .ةرخآلا 2ك ةايح دوجوب داقتعالا

 ريبك لجرو نايبص كانه نفد دقت .كلذ ىلع ًازورب رثكألا دهاشلا وه ايسور
 ةنيزم بايثب مهنفد مت «ةنس فلأ28 يلاوح ذنم اماع نيتس يلاوح هرمع غلبي

 اوناكو .لقألا ىلع لمع ةعاس ةزرخ لك تبلطت ؛جاعلا نم ةزرخ 3000ب

 ىلع مهتلابق رثعو .فادصألا نم رواسأو ادوقع مصعملاو قنعلا لوح نولمحي

 امهعقن لالخ نم) نيتميقتسم نيتاصعك ”امهبيصنت" مت تومامل نيليوط نيبان

 لثم .ةريغص ليثامت ىلعو ةيمظع تاودأ ىلع ربقلا يوتحي .(كش نود يلفغملا ءاملاب

 ةايحلا لجأ نم نيزهجمو نيستكم اوناك مهنأ لدج الب ضرتفي لمعلا اذه
 ةيفاقثلا رهاظملا هذه لك «,ينيد ٌدقتعمو ةدقعم ةيتاودأ ةدعو ْنْفوربف .ةرخآلا

 لك نيب طبرلا نود لوحي ام ةمث سيلو «نينسلا نم فالآ ةدع لالخ ترهظ
 هباتك 4و ؟ركفلل ديدج لكش نع اريبعت تسيلأ مث نمو ءرهاوظلا هذه
 راجفنالا نثيم نفيس يزيلكنإلا راثآلا ملاع رسفي ؛ خيراتلا لبقام 2 لفعلا

 تاءافك ةدع بصتتنملا يسنإلا رّوط دقل :يلاتلا وحنلا ىلع افلا
 طيطخت ىلع يوطني :تاودألا ةعانصب اطبترم اينقت ءاكذ روط ؛:ةصصختم

 كلتمي ناك دقل .هزاجنإ لجأ نم عوضومل ةيلقعلا ةروصلا طاقسإ ىلعو ةطشنألا
 مّلعت .زيمرتلل ةيادبو رخآلا دصاقمل ًامهف ضرتفي امم ءايلصاوتو ايعامتجا ءاكذ

 20 5. حخطعم, طع مدعطتكأاممب ه1 طع متمل. 1طع ءمعمتألالع هرتوأطك 01 ثمار 8عانعامل, 34

 هعاعمععر '!طعوتعد ةمل [طآنلدهموب
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 اهملعو «تاناويحلاو تاتابنلا «يعيبطلا ملاعلا لوح ءايشألا نم اددع اضيأ

 لاكشألا هذه لقاعلا يسنإلا عم :ءنثيم ىري اميف ؛« "تجمدنا" دقو .هراغصل

 م6اه- يلئمتاتيم' وأ ماع ءاكذ لكش تحت ؛تاءافكلل ةفلتخملا

 .(ةنس فلأ3) -و فلأ60 -) نيب ماعلا ءاكذلا اذه رهظ ما 6

 ركبأ رهظ امبير يزمرلا ركفلا نأ ضارتفال وعدت ةديدج تافاشتكا كانهو
 .(يلاتلا لاقملا رظنا) ايقيرفأ #2 كلذ نم

 اهنإ .ةيطوقلا ةيئاردتاكلا وهو «زاجم نم أاءدب هجذومن نثيم فصي
 حانجب ةطبترم نكل (ةصصختم تاءافك) 6186118 بيف ةدع لوح ةمظتنم

 تدلو هذه يلقعلا ميظنتلا ةداعإ نمو .(ماعلا ءاكذلا) يزكرم 264 ةسينك

 ةصصختملا ةطشنألا ةفاك تدجو لباقملابو «(نيدلاو نفلا) ةيحورلا تالاجملا

 .اهميظنت ديعأ دقو اهسفن

 .ةنسنألا لوح تايضرفو ثاحبأ فيلوت ي لضف اذه ركفلا غوزب ويرانيسل

 نيذدلا نيبو يروطتلا سفنلا ملع تايرظن نيب لماكتلا شب اديدحت ثحبي هنإ

 نثيم همدق يذلا جذومنلا نإف كلذ عمو .ماع يزمر ءاكذ ةركف نع نوعفادي

 ني تالسعلا لوضع: تعم ةلتسا ةسافلا:تانولطنلا فاكر ان لظلا زف: كرك

 لالخو .ةفللا تاجرد نيبو :«يعامتجالا وأ ينقتلا ءاكذلل ةفلتخملا لاكشألا

 كلذ عمو .(”تاريسفتو ثاحبأ ةدع عيضاوملا هذه لوح ترهظ ةريخألا تاونسلا

 2 ايرذج ةديدج ةلحرم لقاعلا يسنإلا روهظ رابتعا ىلع جذامنلا مظعم قفتت
 .كاقثلا روطتلا

1 
 3.0. 0هنطهلاتك, ذ.ط.(0. طعم (للم5) 1طع 1آ0ءعووومغ 01 مل20: :صاخ لكشب رظنا"

 مقالعطم]هعاعمأا معركمععاتالعد هد طمصتقلل ةلماطبغمم, 021010 [ل2197عدوزأإل 8ععوور 1999: >1
 (016دهرضب 1. 128010 (لتعو) 1همأ5ك. آمهعاتق عع لص طسصقلا املا المل, (ندتطقل عع اندنا عونا
 طرعوور 1993 8. 210(ل0, 20011161092 111 12120, اق عانتلا 22عوور 1997 هع اآمعأكب 0.11. 2ءاعد
 (ل115), هم. كأن
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 اقثلا قاطنلا ملاع :ديدج ملاع ل ةيرشبلا تلخد ؛ةلحرملا هذه عمو

 زومر جاتنإل ةيلباق هنأب يزمرلا ركفلا اذه لاسرتات فّرعي .يزمرلا ركفلاو
 تاذلاب ساسألا اذه ىلعو .ةديدج تافالتتإل اعبت اهعم لماعتللو « ةدقعم ةيلقع

 ىلع ناك .ءاهعون نم ةديحولا ةردقلا هذه نمو «راكتبالاو ليختلا نم
 ,يعقاولا ملاعلا ف هقلخ ديعتو اهنهذ ف اى اع قلخت نأ ةيرشبلا تانئاكلا

 ىتح اليوط ناسنإلا ثبلي نل .ديدج رصع حِيّتفا نئذنمو ."'” تاذلاب يه اهجراخ
 2 .هسفنب اهقلخ يتلا نيناوقلاو ةبلآلاو حاورألا «ةتحبلا هتاقولخم نيجس حبصي

 سنت ال :عرتخملا هاخأ ؛يبونجلا ُدرقلا ءايناف لاخلا رذح ؛«يدلاو تلكأ اذا

 رجحلا لجأ نم ناسنإلا سيلو ناسنإلا لجأ نم توحنل ار جحلا :لوقلا اذه

 ."توحنلا

: 1 
 20 1 1مل 02. 01
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 1 قحلم
 ةيبونجلا ةدرقلا

 3مس3500 ةمجمجلا مجح ؛(ةنس نويلم] - ىتح 4 -) ذنم ايقيرفأ #4 تشاع :اهيلع فرعتلا

 .م0 زواجتي ال اهنم ةدحاولا لوطو ؛(انتمجمج مجح ثلث)

 سوديمار سوكيتيبيدرأ يه اهمدقأ ؛لقألا ىلع طامنأ ةينامث ايلاح زيمن :طامنألا

 ةدرقلا «ةيرافعلا ةيبونجلا ةدرقلا « 4. 203102612515سيسنيمانأ ةيبونجلا ةدرقلا ؛ 101م1[ عءانإأف 115

 دقف ادهع برقألا امأ .ث. 03561832811 ةيلازغلارحب ةيبونجلا ةدرقلا :381638115 ةيقيرفألا ةيبونجلا

 اضيأ ىمست يهو .نويسنإلا اهب شاع ىتلا اهتاذ ةرتفلا #2 ؛(ةنس نويلمإ -و 2 -) نيب ام تشاع

 ريظن ؛ 260010م10ال5 يبويثإلا درقلا ريظن «501561 شحوتملا درقلا ريظن) 570[23:30مان5 درقلا ريظن

 .(15[106105 سوتسبور درقلا

 راجشألا نكست ام دح ىلإو لجرألا ةيئانث تناك ءطقف ايقيرفأ 4 ةدوجوم :راشتنالا

 .[ضراع لكشب] انايحأ ديصلا سرامتو 098301197016 ءاذغلا ةعونتم .ة8:طوءءماع

 ةيكاردإلا اهتاردق ةنراقم نكمي ثيحب .تاودألاب قلعتت ةيلاجسو ةردان نئارق كانه :ةفاقثلا

 .ةيلاحلا ةريبحلا ةدرقلا تاردقب

 يسنإلا سنج
 نييسنإلا 3مس1300 و رهاملا يسنإلا دنع 3مس600 نيب غامدلا مجح حوارتي :هيلع فرعتلا

 .لماعلا يسنالل م1.80ىتحو رهاملا يسنإلل م1.40 نم :رخآل طمن نم لوطلا فلتخي .ادهع برقألا

 2.5 نيبام ايقيرفأ #4 ةدوجوم :لماعلا يسنإلا ءرهاملا يسنإلا ءفلودور يسنإ :طامنألا

 نيب ام ابوروأ 4 روسيسيتنأ يسنإو جريبلديه يسنإ ءايسآ # دوجوم بصتنملا يسنإلا .ةنس نويلم1.8و
 فلأ200 - ىلاوح ننم رهظ (نويناموركو لاتردناين) لقاعلا ىسنإلا .(ةنس نويلم 0.3 - و1 -)

 .لفألا ىلع ةنس نويلم ذنم ابوروأو ايسآ نطوتساو ايقيرغأ نم يسنإلا جرخ :راشتنالا

 .ةنس فلأ40 ذنم رانلا ىلع رطيس .(توحنملا رجحلا ةعانص) ةينقتلا عرتخم يسنإلا :ةفاقثلا

 .ةغل رداوب دوجو لوح لؤاست كانهو
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 7 لقاعلا يسنإلا
 يلاوح لبق ىفتخاو فلأ200 - يلاوح ذنم رهظ) لاتردناين يسنإ -1 :ناعرق كانه :طامنألا

 .((فلأ30 -

 .يلاحلا ناسنإلا يأ :؛لقاعلا لقاع يسنإل رشابملا فلسلا :نوينامورك يسنإ -2

 يئاملاو يربلا ديصلا سرام ؛ملاعلا نم نكامأ ةدع 4 دجُو ؛نيرقتسم هبشو لَحُر :ةايحلا طمن
 نم .لاتق راثآ دجوت ال .ةريفص تاعمجت 24 شيعي ناكو ةعارزلا سرامي مل نكل .رامثلا ينجو
 .هتدلج ءانبأ محلل يسوقط عباط يذ لكأ دوجو لمتحملا

 رثكأ ةيرجحلا تاودألا تحبصأ لقاعلا يسنإلا عمو .هاتوم نفدي لاتردناين يسنإ ناك :ةفاقثلا

 نم بالك ىلع ريئاز فك رثع .(يريتسوملا طمنلا نم تاذحشمو تانسم تدجو ءفلأ100 -) اناقتإ
 رصعلا 2 لاقثلا راجفنالا ةنس فلأ40 -نم اءدب ثدح مث .ةنس فلأ900 ىلإ هرمع دوعي مظعلا

 .ىلعألا ميدقلا يرجحلا

 2 قحلم

 .ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا 2 هلاقثلا راجفنالا :ةنس فلأ40 لبق

 تابالكو ماهس) تاودألا 2ب عونت :هرهاظم "ايفاقث اراجفنا" ظحالن فلأ40 -نم اءدب

 راغلا قرو' لكش ىلع ةلوقصم ةراجحو ليمازأو ماهسو «مظعلا نم ربإو دلجلا نم سابلو
 .(غلإ

 كش نود ةطبترم (...ةريغص ليثامتو ةنيزم فوهك) هل ريضحتلا مت يذلا نفلا روهظ

 .ةينيد سوقطب

 ةيعضو) نايحألا ضعب 4 سوقط عم [ماظنل عضاخ] يماظتنا لكشب ىتوملا نفد

 ا .(نايحألا ضعب # تيملا بناوج ىلع تانيبزتو تايجاح دوجوو «نامثجلا
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 يصوصخم او وكلا نيب

 3قحلم
 !ةفل رداوب ملكتي بصتنملا يسنإلا ناك له

 أدبي نيح رمعلا نم نيتنسلا يلاوح 2 .."فيطل بلك" ؛"اضيأ ْبرشأ" ؛'مونلا ديرأ ال'

 ناموقت نيتقفارتم نيتملك نم رثكأب كلذ نوكي ال ؛ىلوألا مهلمجب نومثعلتي لافطألا
 تاءافكلا عم اليلق قفاوتت ؛:ةمظنم دعاوق نود نم .ريباعتلا هذه .ةريغص ةلمج ةفيظوب

 ىتلا ءوشاو ىشنألا يزنابماشلا نإف اذكهو .زومرلا ةفل هنيقلت مت يذلا يزنابماشلل ةيوفللا

 اليروغلا ءوكوك امأ ."زوم وشاو' رارغ ىلع لمج ةغايص ىلع ةرداق « رندراغ ةلئاع اهتبر

 .'ماعط يفكي' وأ "ريرس (ىلإ) بهذا" لوقت نأ فرعت تناكف نوسرتاب نيسئارف اهتبر يتلا

 نيب ةطيسو ةفل نم اعون لكشت ةيئادبلا ةغللا هذه نأ نوتركيب كرد ةفللا ملاع ىري
 .لكشتلا ةلمتكم ةفللا نيبو (دورقلا دنع راذنإلا تاخرص) يظفللا ريغ طيسبلا لصاوتلا

 تاودألل يقيقح لّثمت نذإ كانه .تاملك -زومر مادختساب حمست هذه ةغللا رداوب

 .ةعيبطلا #2 ناويح يأ هلعفي ال ام اذهو «ةبئافلا تاودألا ىلإ ةراشإلاب حمست يتلا لاعفأللو

 نع ريبعتلا ىلع ةردقلا دقفت كلذلو :512:886 وحنلا ىلع يوتحت ال ؛سكعلا ىلع اهنكل

 «بلط ةغايص : ددحم قايس نمض هذه ةغللا رداوب جردنت ؛ كلذ نم رثكأو .ةدقعم تالّئمت

 ةياورب وأ ؛:ةدقعم عاضوأ ةمجرتب وأ كلذ نم دعبأ يضملاب حمست ال اهنكل و.لعف ضرع
 ةادأ دوجو نكمملا نم ؛هيلع وه يذلا لكشلابو .ةدرجم راكفأ نع ريبهتلابوأ صصق

 .ةغللا غوزب نوتركيب اهيف ىري ؛ةدكؤم ةزيم نمؤت بصتنملا يسنإلا دنع ةيلصاوت

 ةغللا رداوب نع ةلثمأ

 ًاوشاو' يزنابماشل
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 يص .وصخم او ينوكلا نبي

 4قحلم
 نوكيد سنارت عم ةلباقم :غامدلاو ةفلل قفارتملا ررطتلا
 .نطسوب ةعماج ل ةيروطتلا ايجولويورتنألاو ةيبصعلا مولعلا ّي# ثحاب نوكيد سنارت

 نوترون .غامدلاو ةفلل قفارتم ار وطتلا .17© ى5ر:7:011ع 5ع2ع1ء5 ةيزمرلا عاونألا باتك فلؤم

7 

 ؟ةفللاو غامدلاب هنودصقت يذلا ام :ررحملا

 قيرط نع ءطيب غامدلا روطت .بفلتخم مظنب دحاو لك اروطت غامدلاو ةفللا :نوكيد

 .اباستكا لهسأو ةدئاف رثكأ حبصت يك ةيعامتجا ةيلمع ربع ةعرسب تروطت دقف تاغللا

 ةيفاقث ةيفيظو ةئيب قلخ ايعامتجا اديدجت يزمرلا لصاوتلا نم لوألا لكشلا ناك
 تايلطتمل بيجتست يك غامدلا ةينب تلدبت مث .حاجنب اهعم تايمدآلا هابشأ تملقأت «ةديدج

 عم نمزلا رم ىلع 1 © 5 1 بداصتلا تسلقاب ايكح اهاننت) ةيكاردأإلا ةفيبلا هذه

 تافللا روطت نكمملا نم لعج اذهو .مادختسالا كو باستكالا ة ةلوهس رثكأ ةغللا اهلعجب

 ؛,ةبوهص رثكأ فادهأ عم ملقأتلا ىلع ةغمدألا تربجأ اهرودب يه اديقعت رثكأ لاكشأ وحن

 .كيلاود اذكمو

 ..تالئثمتر داوب وأ «ةفاقث رداوب وأ «ةيزمر ةغل رداوب لثم اًيش نأ نونظت له -س

 ؟يرشبلا روطتلا يضام 4 دخول نا تعاطتسا |

 3 2 5 1 .6 - - - 5 5 # .٠

 اهفافض ىلع رفحيو «تاريحبلاو راهنألا لوح شيعي ءضراوقلا نم يتابن ييدت ناويح '
 رايت نوكي ال امدنعو .ضرألا تحت هرجح  ىناثلاو هايملا © نيفرطلا دحأ حتفني ءزيلاهد

 هيف رفحيو ءناصغألاو ضرألا نم اعفترم ءاملا ش ينبي «مادختسالل ةحلاص فافضلا

 مجرتمهرحج
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 يصوصخ او يوكلا يب

 قيسف نأ «اضنل نم ةظاشيرككا ةنل كش كنت: :تاشللا:نداوب ىلع ناض ع

 ةيتاميسلاو ةيتوصلا ةيحانلا نم :؛ةطاسب رثكأ نوكت نأ اهيلع ناك .ةيلاحلا لاكشألا

 نأ اهيلع ناكو . 116111 [لمجلا ءانب] ةيوحنلاو 561538419ا3670624 [ةيلالدلا]

 يئثدبلا صصختلا فعض رابتعالا نيعب نيذخآ «لماعتلاو باستكالا 4 ةبوعص رثكأ نوكت

 .ةمهملا هذه لجأ نم نييمدآلا هابشأ دنع غامدلل

 ؟ءاع يزمر ءاكذل ًأرصنع وأ «ةيلقع ةءافك ةفللا نورت له -س

 :(كاذ وأ اذه) يمازلإ ليدب ىلع يوطني كلاؤسف .كاذ الو اذه ال مث ...اعم نانثإلا -ج

 يرشبلا غامدلا َجيْدمّنَت .ةيوفللا ةءافكلا رسل امهف لقألا بناوجلا دحأ سكمي يذلارمألا

 لثم ةيقلخ ةءافك تسيل ةغللا ةفرعم نأ نم مغرلا ىلع اذه «ةفللا قيرط نع ّلاد لكشب

 ملت قرطب الإ ةنكمم تسيل ةيزمرلا تاءاضكلا .رويطلا دنع شاشعألا دييشت وأ كحضلا

 ةيبصع قرط ثالث كانه .قوفتم ماع ءاكذ نع ةطاسبب مجنت ال يهو ءصصختلا ةيلاع

 قيرط نع ةعفترم ملعت تاردق) زومرلا ملعت قرط :ةفللا عوضوم  يرشبلا صصختلل ةيثدبم

 ىلع ةرطيسلا لقن مث ؛ةدقعم [دهاشم] تايلاتت جاتنإو يئاقلت ليلحتل ةديازتم ةيلهأو ؛(ديلقتلا

 .[غامدلا] ةرشقل يكرحلا زاهجلا ىلإ 7150658] يوشحلا زاهجلا نم ؛:ةرجنحلا تاكرح

 (لاكشألا ليلحت ِ ةيلامجلا ةعتملا الثم) ةينادجولا تايلباقلا ل تالدبت ىلع يوطنت ىرخأو
 .ةفللا باستكال كلذك سسؤوت يتلا ةاكاحملل اهب غلابملا لويملاو
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 يص وبخار نوكلا نيب

 5قحلم

 ١ ![ةلجعلا] بالودلا كيتزألا عرتخي مل اذامل

 لوح نيصصختملا ةفاك قفتيو ءافاشتكا وأ اراكتبا هنوك زواجتي «ديدجت يأ نإ
 ىتحو .تايلقعلا يو عمتجملا  ةقيمع تالوحتل ةلماح ةيلمع وه ديدجتلاف ؛ةطقنلا هذه
 .ديدجت ىلإ ةرورضلاب يضفي ال هنإف ؛كلذل اطرش فاشتكالا وأ راكتبالا ناك ول

 هذه نوفرعي كيتزألا نإ ذإ :ةلجعلا يه -ىرخأ ةلثمأ نيب نم - كلذ ىلع دهاشلاو
 لمحلا لجأ نم ادبأ مدختسُت نأ نود بعللا تاسرامم 4 طقف اهنومدختسي مهو ؛ةينقتلا
 !لقنلا وأ

 نأب ييتريه اوسنارف يسنرفلا يجولوبورتنألا ركذي ءام ديدجت حاجن طورش نيب نم
 ةدئار ءنيصلا ةلاحو .امسح رثكألا اهنأ ودبي ال تاينقتلاو مولعلا مدقتل ةديجلا ةلاحلا

 .ينهذلا دادعتسالا هنأ ودبي امسح رثكألاف .كلذب ريكذتلل انه يه ؛هرشنو قرولا عارتخا
 الباق نيكي يكلو : ًأديدجت ٌفاشتكالا وأي نقتلا ٌعارتخالا ضّرحي نأ ل جأن مق

 الباق نوكي نأ بجي (..) انكمم نوكحي نأ ي فكي ال :ءلاكشألا نم لكش زاجنإلل

 ةدعب '' ”ييتريه دهشتسي ."مهيلع حرطُي نيذلا نهذ نم الوبقم نوكي نأى نعمب ءريكفتلل
 رظتنت مل كلذك .ناريطلا تاصاهرإل اقباس ناك يذلا 10316 راكيإ ملح لثم «ةلثمأ
 ذنم) لافطأ ىلع لوصحلل ءاودلا ةدعاسمب ّلمحلا ؛تاميقعلا وأ سأيلا نس دعب ءاسنلا

 روظنملا اذه نم .([رئظلا محرلا] محرلا ةراعتسا مظنت تاسسؤملا تناك ؛ةميدقلا دوهعلا

 سيلو ةثيدحلا تاعمتجملل ةتحب ةيصاخ ديدجتلا سيل ؛يخيراتلاو يجولوبورتنألا :يكانلا
 تاعارتخالا ديدجت يه ةيقيقحلاو ىربكلا تاديدجتلا" .هتاذ دح #4 ماودلا ىلع اديج

 كلذو : ايرذج ابلدبتو ناكم لك 4 ملاعلا نع سانلا ةرظن #2 رثؤت يتلا تافاشتكالاو
 ىصحت تناك اذإ اذه ىنعمو ."اهمدقي يتلا ةرفولا وأ رسّيلاو :يداملا مدقتلا زواجتي اميف

 .ةدحاولا ديلا عباصأ ىلع

 00 11نءلالعك, « ]ه201ة11023, 1هكع211013, 06ء0انا عماع »ر, 1 عواتكتوا اهاعتم أن همهأ1 لع جغمععه مطلع

 06-1016-52121و- 1١705 ععو, لات 4 ه1 7 061051ع 2001
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 يص هوصنخم او يوكلا نيب

 !يزمرلا ركفلا رهظ ىتم

 ةيزمرلا تالّئمتلا نأب ةليوط ٌةرتف ناقتعالا '”رمتسا
 كانه نكل .ةنس فلأ35 ذنم ابوروأ يف ترهظ ىبوألا

 اهنأ ضارتفاب حمست تتاب يتلا تارشؤملا نم ديدعلا

 .ةيقيرفألا ضرألا قوف ريثكب دعبأ نمز لنم تدجو

 و ءايقيرفأ بونج #4 :63م باكلا ةنيدم نع ةرايسلاب نيتعاس دعب ىلع
 سويمولب فهك دجوي «يدنبلا طيحملا ةفض ىلعو ,ةلوهأم ريغ ةقطنم

 «ةدتمملا ئطاوشلاو طيحملا كانه :سودرفلا ضاير نم ةعطق ناكملاا 5

 ةهدحتا اذه ناكيرك ا ةنرفو ةريصخو «ةقرولا ةمكاد ةانسو ةنلمزلا قاشكلاو

 دوولشنمه رفوتسيرك راثآلا ملاع هدوقي قيرق ةيبيرف ةرتف ذنم ماق يمحملا

 هنأ دقتعُي ناك تاديكأتلا نم دحاو بلقب ددهي فاشتكا .ىسيئر فاشتكاب

 .ناسنإلا خيرات لبقام لوح اعانقإ ّدشألا

 .2002 ناسين :126 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ييترود اوسنارف ناج 0

 مجرتم.ام ةئيب # تاناويحلا عومجم :داده6 ةنوف 7
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 يصوصخم ار يوكلا نيب

 نم ناريغص ناحول :راهبنالا ىلإ وعدي ءيش نم ام ةيرهاظلا ةيحانلا نم

 ايييلط عشق تا ويهتم نعمه لودظي هه م5 [لاهكلضلا] ءازمعحلاو ربما

 فلأ77 نع ديزي رمع ىلع شوقنلا هذه خيرأت لد .طوطخلا نم ةيزاوتم لسالس

 #2 رهظ يذلا لاقملا نإف ببسلا اذبلو .ةيمهأ رثكألا ةمولعملا نمكت انهو .ةنس

 «تاعاس لالخ ملاعلا لاج دق :فاشتكالا اذه لوح 5616706 سئنيس ةلجم

 3 نييفحصلا نم ةريبك ةيمك بذتجاو نيصصختملا ةفاك مامتها ظقيأو

 ناك ةحورطأ لوح لؤاستلا ةداعإ ضرتفي زوبمولب فهك شوقن فاشتكا نأل

 لصح هنأ نظي ناك 'يزمرو ينف راجفنآ ةحورطأ يهو :ةموسحم اهنأب دقتعي

 .ةنسس فلأ 40 -35 ننم

 2 ابوروأ نم تقثبنا دق "ةيزمرلا تافاقثلا" نأ ةلئاقلا ةركفلا تناك

 2 ةوقب ترذجت دق (ةنس35000 - نم اءدب يأ) ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا

 ةريهشلا فوهكلا دوجو ىلإ ةيرظنلا هذه دنتست .خيراتلا لبقام ءاملع نهذ

 اذه "فوهكلا نف" رهظ .هفوشو اريماتلاو وكسال :ابوروأ بونج 4 ةنيزملا

 ةيفاقث تاديدجت ةلسلس روهظل اهسفن ةرتفلا #2 ؛خيراتلا لبقام ةلحرم لالخ

 ؛ليمازأ ؛ماهس :تابالك ؛ةريصق حامر) ةديدج تاودأ لثم :””ىرخأ ةينقتو
 عادتباو «يئاملا ديصلا روهظو ؛تانؤولملا مادختساو ؛(ةيمظع تاودأ ءلاصن

 ريبك يلاقث راجفنا" ىلع لدت تارامأ يه مكلت ...بشخلا نم ليثامتو دوقع

 .ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا ل ابوروأ كي ثدح ”818-طقهو كتل أ

3 
 ١ 03000000 ه1 مملعرت طسصقتتل 6عاهتلامع: 15110016 ذامدع ةذوع موووتلامع طوتص 50ةنأط

 ماكو, 50162عر ]213/167 2002

 اطوطخ) ةيديرجت تامالع :تاناويحلل ةماهلا روصلا بناج ىلإ تاراغملا هذه دجن'

 . هانتذنع02ءاءدصع ةيساينيروألا" ةفاقثلل ةيجذومن ىه 9

4 
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ىوس اوموقي مل "نيثيدحلا رشبلا" نإف «يديلقتلا ططخملا اذهب انمزتلا اذإو

 نكاسلملا دييشتو ةيرجحلا تاودألا ىلع ةزكرتم ؛«ةيدام ةفاقث ريوطتب

 ميدقلا يرجحلا رصعلا نم ةقحال ةلحرم ْ# كلذ دعبو .رانلا ىلع ةرطيسلاو

 نمضو .ةحيصفلا ةفللاب فصتملا «ةيزمرلا ةفاقثلا ملاع نمض اولخد «ىلعألا

 تاسرامملاو سوقطلا نمض عبطلابو :ءةينفلا ةطشنألاو ةينيدلا تادقتعملا

 نيثيدحلا رشبلا لوصو عم قفاوتت ' ةيزمرلا ةيعامتجالا ةروثلا هذهو ...ةيرحسلا

 اذه ناك دقل .لاتردناين ناسنإ لحم لحي نوينامورك ناسنإ :ابوروأ ىلإ لئاوألا

 بابسأل اهدعب يفتخي فوسو ةنس فلأ100 ب كلذ لبق ابوروأ 2 ادوجوم ريخألا

 ؟اوؤاج نيأ نم ."نيثيدحلا"ب نيبقلملا رشبلا ءالؤه لوصو نيح .؛ةلوهجم لازت ام

 ةنس فلأ 200 ىتحو فلأ 150 ننم اورهظ مهنأ خيراتلا لبقام ءاملع مظعم لبقي

 نيب قراف كانه نوكيس .ديكأتلاب ىندألا قرشلا # وأ ايقيرفأ # ابيرقت
 ةثادحلا نيبو ؛ةنس فلأ150 يلاوح ذنم تلصح يتلا «[ندبللا ةيحيرشتلا ةثادحلا

 .ابوروأ ىلإ مهلوصو ةرتف «ةنس فلأ35 يلاوح ذنم ترهظ يتلا ةيفاقثلا

 فاشتكا انل نيبي ذإ .لقلقم عضو 4 ةيخيراتلا ةيرظنلا هذه نكل

 3 تدجو دق "ةثيدحلا ةفاقثلل" ةيعون رصانع ةدع نأ ةقيقحلا 4 دوولشنه

 #2 اهروهظ نم نينسلا فالآ تارشع لبق سوبمولب فهك © ءايقيرفأ بونج

 اسوؤر سوبمولب #4 نوثحابلا فشتكا ةريخألا تاونسلا هذه لالخو .ابوروأ

 تاغمدو :«(26[هانءامأ# خادرب اهنيب نم) مظعلا نم تاودأو لكشلاا ةيقرو ةببدم

 خيرات دوعي .ةريصق حامرل الاصنو «ةيئاملا تاييدثلا وأ رويطلا ماظع ىلع ةتوحنم

 نم نيفعضب مدقأ نذإ يهف :ةنس فلأ80 نم برقي ام ىلإ رصانعلا هذه لك

 .©ابوروأ ذي تدجو يتلا كلت

 2.5. [[«موطلا 064, 7. :رظنا ؛ايرصب ضرحملا قلأتلا ءارجإ ىلع ادامتعا خيرأتلا مت دقل ©
 ل طستعم, نها 5 1. ة11ةدعدتسمم 1. 34110, 1. 231م5, ل0121 01 ط1نتتتقل 29011011011 2 41
.2001 
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 اوشاع نيذلا رشبلا نأ ىلإ مظعلا ىلع ةيرجحلا ةعانصلا هذه دوجو ريشي

 اقيرف صرتفي اذهو .تاعامج نمض يئاملاو يربلا ديصلا نوسرامب اوناح كانه

 نوكلتمي اوناك مهنأ كلذ ىتعم له :ةططخمو ةمظنم ةيغامتجلا ةايحنو ايهم

 ةةيزمر ةفاقث 5ةغل

 ...ةشوقنملا ةرغملا نم عطف عضب

 ةنولملا عطقلا فالآ نيب نم .امساح سوبمولب فاشتكا ربتعي اديدحت انه

 نم نانثاو ءاشوقنم ناك اهنم ضعبلا نأ نوثحابلا ظحال ءءارمحلا ةرغملا نم
 .ةصاخ ةيمهأ امبل تاشوقنملا هذه

 ريضحت مث ةرغملا نم تاحيول :ةهباشتم لماوح ىلع ناشقنلا ناذه مت

 «ةيزاوتم ةلئام طوطخ نم فلؤملا «هتاذ فرخزلا دجنو ءطشكلاب اهفاوح

 اننأب داقتعالا ىلإ وعدي ءيش لك" .نيزيامتم نيريغص نيحول ىلع ارركتم

 لبقام دهعم # ثحابلا ءوكيريد وكسيسنارف لوقي امك .؛'"يزمر دوك مامأ
 : 1816م06 سنلات 4 [ناسنإلا رهظ ثيح] عبارلا رصعلا ايجولويجو خيراتلا

 ةلجترم فراخزلا هذه تناك ول ؛ةقيقحلا 4 .تابيقنتلا © كراش دق ناكو

 .فراخزلا سفنل راركت الو لماحلل ريضحت ال كانه ناك امل ء [ميمصت نود]

 .ةصاخ ةلالدل ةلماح ء«زومرب قلعتي رمألا نأب داقتعالا ىلإ وعدي كلذ لح

 فراخزلا نم ددعب ركذت :تابلاصتو طوطخ لكش ىلع شوقنلا هذه
 ملاعلا 4 خيراتلا لبقام نف ْشث ذإ .ىرخأ نكامأ 4 اهدجن يتلا ةيديرجتلا

 «تاعيرم ءطوطخ- تاطيطختلا وأ ةيديرحتلا تامالعلا هذه لثم نإف ؛هلك

 ىلإ ءرخصلا ىلع ةشوقنم انايحأ نوكت ؛ةيسدنه موسر ءرئاود ؛تابلاصت
 ةلالدو .ةيبشخلا تاودألا وأ ماظعلا ىلع اهدجن انايحأو «تاناويحلا موسر بناج

 مأ ؟باسحلل ةقيرط مأ 5ةباتكلل لكش لوأ يه له ءانع بيفت تامالعلا هذه
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ."ةيزمر ةفاقث" مامأ نحن :«لاوحألا ةفاك و .كلذ لهجن اننإ ؟فّرعت ةم

 ىلعألا ميدقلا يرجحلا رصعلا © ةيبوروألا ةيزمرلا ةروثلا ةحورطأ نإف اذكهو

 تاصالخ نوكتس كلذ عمو .يقيقح قزأم © اهسفن دجت (ةنس فلأ35 -)

 ةثادحلا ةحورطأ خسرتت يكلو .ةلوزعم تيقب ام اذإ ةشه زوبمولب فهك

 اهدضعت نأ بجي ؛ءبلص لكشب لئاوألا نييقيرفألا ؟هم5»©:5 نيلقاعلل ةيفاقثلا

 .ىرخأ نيهارب

 ثدحن مل يتلا ةروثلا

 لمع هتابثإ وحن هجتا ام لاح لك ىلع اذهو .كلذك رمألا ناك امبير

 نم كورب نوسيلأ- ناتيكيرمأ ناتيجولوبورتنأ هب تماق «فيلوتلا نم لئاه

 مسف نم يتريرب كام يلاسو ,نوطنشاو جروج ةعماج ل ايجولويورتنألا مسق
 ةلجم ب رهظو 2  -00860ا1 نانا تكيتكينوك ةمعماج 2 ايجولويورتنألا

 .72000 ماع يرشبلار وطتلا

 يتلا ةيجولويكرألا ثاحبألا ةفاك ةعجارمب يتريرب كامو كورب تماق

 فلأ300 - نيب) طسوألا يرجحلا رصعلا ةرتف تلمش ىتلاو ايقيرفأ ذك تمت

 نم تائم ةدع ةعجارمب اتماق دقف .الئاه امهلمع ناك .(ةنس فلأ3) - و ةنس

 وه نيثحابلل ةبسنلاب دوصقملا !عجرم 1000 ةساردلا عجارم ددع غلبو ثاحبألا

 فلأ40 لبق ثيدح كولسل نيهارب ةيقيرخألا ةراقلا # كانه ناك اذإ ام ةفرعم

 نم ةلسلس وه " ثيدح ىناسنإ كولس' رييعتب ناتثحابلا ناتاه هدصقت امو .ةنس

 ةيبشخو ةيمظع تاودأو قئاقرلا ىلع ةعانص روهظو تاودألا عونت لثم «نئارقلا

 ...رمزلا نيب تالدابملا ىلع ناهربلاو ةينف لاكشأل تانييزت دوجوو

 0 1طع 1[عمابأامم اطقأ وكم: 32 معلب اماعيمرعاهمو» 012 طع هدتعلم 01 2200ععم طنصقم

 طعاطقتامر, ل0اتطتتقأ 01 [1انطنق .0 ,141.2001.239 ,8١0110110
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 مل ةروثلا :يتريرب كاملو كوربل ةبسنلاب هيف بير ال هصالختسا مت ام لك
 ةيضارتفالا ةيبوروألا ةيفاقثلا ةروثلا امو «(امهتسارد ناونع وه اذهو) 'ثدحت

 تقبس « ةثيدح تايكولسل ارثأ ةيقيرفألا ضرألا ىلع دجن اننإ .ةروطسأ ىوس

 .ابوروأ أ اهدوجو ديعب دح ىلإ

 ءامهيدل تعمجت يتلا تايطعملا ةفاك لمش يماظتنا فينصت لالخ نمو

 ةيقيرفألا ةيفاقثلا ةروثلا 4 تافطعنم ةثالث ملاعم عضو ىلإ ناتتحابلا تلصوت

 طسوألا يرجحلا رصعلا) ةنس فلأ30 - و فلأ300 - نيبام ةرتفلا لالخ

 .(يقيرفألا

 ةرتفلا يف ,ةنس فلأ 280 -وأ فلأ 300 - نيب ام ثدح لوألا ماهلا بالقنالا -1

 .0/652/م/ 6/115 لقاملا لبق اهيف رهظ يتلا

 نيحاوطو لاصنو تارفش- ةديدج تاودأ روهظ عم ةرتفلا كلت قفاوتت
 .رجحلا نم ةيقيقح نيكاكس يه تارفشلا .تانؤولملا مادختسا عمو -ةيرجح

 .ةصاخ عيطقت ةينقت ضرتفت اهنإف « ةيناوصلا قئافرلا نم ةدح رثكأ اهنوكلو

 ناك هنكل «فلأ75 - يلاوح ننم ايقيرفأ ف تارفشلا جاتنإ رهظ دقل

 ل ةنس فلأ200 - و ؛ةيبونجلا ايقيرفأ # ةنس فلأ!20 - يلاوح ذنم ادوجوم

 2 ؟همدهانمم 1؟ةماطتنتم يجولويجلا نيروتباك لكشت  َنّيبتو ,لينلا يداو

 نسجنو !ةنسستاة 80+ 3 ىلا نونت كتازرفنك ووسو ككل هيل انين. انينيكم

 فلأ230 - ل دوعت (مظع نم وأ ناوص نم) الاصن ةديدع نكامأ 4 كلذك

 .مهس نع امير وأ ةيرح وأ فوذقم نع ملكتي لصن نع ملكتي نم نإ مث .ةنس

 نأ روصتن نأ انلو .حالس ليكشت ةيغب قاس فرط ىلع ةتبثم لاصنلا هذه نأآل

 نإ .ريبك ريضحنت ىلإ جاتحت ايجولونكت وه ةبشخ فرط # ببدم رجح تيت

 ناويحل يبقرلا يرقفلا دومعلا 4 اسرفنم 1998 ماع فشتكا يذلا لصنلا
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ةسرامم تبثي ءطسوألا ميدقلا يرجحلا رصعلا ىلإ دوعيو ريبك 6010106 يرقب

 ,ةبقحلا كلت  يربلا ديصلا

 غابص دوجو هدكؤي يذلا :«تانولملا مادختسا وه ءرخآ ماه رصنع كانه

 .يرشبلا دجاوتلا نكامأ 4 ءارمح ةرفم عطقو

 "”يزمرلا" مادختسالا ىلع اوضرتعا ؛ ”زراليم لوب لثم :نيثحاب نكل
 ىوس ابل نكي مل امبر ءارمحلا ةرفملا نأ ةركف نومعدي مهف ؛«تانولملل

 سيل .اينييزت سيلو (دولجلا نيولت «سمشلا نم دلجلا ةيامح) يميدخت مادختسا

 .يزمرلا اهمادختسا تانولملل يفيظولا ُمادختسالا قبسي نأ ليحتسملا نم

 ,لّفاعلا يسنإلا ةعومجم ترهظ نيح اهملاعم ديدعت نكمي ةيناثلا ةيفاقثلا ةلقنلا -2

 .ابيرقت ةنس فلا 100 - يلاوح

 لاصن ؛«مظعلا نم تاودأ :يلاقثلا روطتلل ةديدج نئارق ذئنيح تثدح

 2 اهيلع رثع يتلا ايجولونكتلا طمن وه اذهو .تاراحملا ىلع فراخز ؛:ةكئاش

 .اديج اهدادعإ مت ةراهم ضرتفت ةريصق حامرل لاصن ةعانص نإ .زوبمولب فهك

 ةاربم ٌرفوت بجي «ملقلا يربن امك بشخلا نم وأ مظعلا نم سأر يرب لجأ نمف
 ةدوجوملا حامرلا لاصن تلقص دقل .ةينقتلا ةثادحلا عم ةقفارتم ةادأ اهرودب يه

 قلع .اعامل اهفرط لعج ام اذهو ءادج معان لمر ىلع وأ دلج ىلع سوبمولب 4

 نم ردقلا اذهب حامرلا سوؤر لقص 2 ةدارإلا هذه :الئاق كلذ ىلع وكيريد

 تاعمتجم ةفاك 4 .هنأ ىري وهف ."ةيفرحلا ةيحانلا نم ةهفات تسيل ةيانعلا

 هنإ لب ءطقف ايعفن اطاشن يربلا ديصلا نكي مل ءاهفرعن يتلا نيدايصلا

 2 قحلا نوكلتمي نوسركملا لاجرلا مهدحوو «ةيوف ةيزمر ةنحش نمضتي

 .ايقيرفأ 2 يبوروألا طسوألا ميدقلا يرجحلا رصعلل ةلداعم ةبقح ©
 طوبا مه. 14ءالهعد. 1طع 21عمقملعمما [عووعإلب 2صصععأمم الهلا 651ج 21عوو. 06 م
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 يصوصخم ار يوكلا نيب

 نوعنصي اوناك ببسلا اذبلو «حالسلا نوسملي ال لافطألاو ءاسنلاف .هتسرامم

 .ةسدقم ةميق كلتمي هنإ :ةيانعلا هذه لثمب حالسلا

 .لدابتلا تاكبش روهظ شي نمكت ثيدحلا لاَقثلا كولسلل ىرخأ ةنيرف

 ىلع يوتحت طسوألا ميدقلا يرجحلا رصعلا عقاوم نم 215 كانه ابوروأ يفف

 مك 100و 80 نيب ام حوارتي دعُب ىلع ةعضوتم ةيندعم تاقبط نم ةيتآ ةراجح

 نولقني اوناك مهنأ لوقلا ىلإ عفدي اذهو .ةنيمث وأ ةردان راجحأ بلاغلا 2 يهو

 ءايقيرفأ 4 ظحالن كلذك .كش نود مهنيب اميف ةنيمثلا داوملا ضعب نولدابتيو

 :ةديعب رداصم نم تتأ (ءادوسلا ةيجاجزلا ةراجحلاك) داوم ؛عقفاوم ةدع كو

 طانلم راوكم ودُب) مكا90 انايحأو «(ايبويثإ #2 02664 دباغ عقوم) مكك0

 ١. ( اينيك 2 11

 ارهظم لكشت يتلا (دوقعو تازرخ لكش ىلع) تانييزتلا اضيأ كانه

 - وحن ذنم ابوروأ ل كلذ ثدح نيح يفف .ةيزمرلا ةيصاخلا رهاظم نم رخآ
 - ىلإ اهخيرات دوعي تانييزت 41652138 نايرتأ عقوم #4 دجن اننإف ؛«ةنس فلأل0

 ثوروم ا نأ نآلا حضاولا نم كوربو يتريربل اعبتو .ةنس فلأ0 - و فلأ 0

 ."نينسملا فالآت ارشعب يبوروألا ثوروم ا قبس ندبلا نييزت 4 يقيرفألا

 يفاقثلا يديدجتلا روطلا ةنس فلا30 -و 50 - نيب ام ايقيرفأ يف عفو ءاريخأ -3

 .ثلاثلا

 ةيرخصلا موسرلا ءابوروأ # امك امامت ءايقيرفأ #2 ترهظ ةرتفلا هذه 4
 مانع تدنيو كيرإ فشتكأ + 11ولوبأ بهك 4 «ايبيمات بونج يفق ."ناوألا

 لمحت ءابيرقت ةنس فلأ30 - ىلإ اهخيرات دوعي ةموسرم تاطالب ةدع 9

 دقتعي امك «سيل روخصلا ىلع مسرلا نإف يلاتلابو .تاناويحلل ةليمج اموسر

 .ريخألا يرجحلا رصعلا ىلإ ميدقلا يرجحلا رصعلا نم لاقتنالا عم اذه قفاوتي 7
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 يصوصخ او ٍنوكلا نيب ببي سس بس 7 7

 فلأ30 - يلاوح ءاهتاذ ةبقحلا شي رهظ دقف ءايبوروأ اعارتخا :ماع لكشب

 ...ايريبيسو اينازناتو ايلارتسوأ 2 :ملاملا نم نكامأ ةدع # «ءةنس

 ةددعتم لحارم ىلع جردتم روطت

 ذنم متت ملو «ةيقيرفأ لب ؛«ةيبوروأ ةرهاظ تسيل ' ةيزمرلا ةروثلا ف «يتريرب
 انيلع حرطُي ام نإ .نينسلا نم فولألا تارشعب كلذ لبق تأدب لب «ةنس فلأ5

 .كاقثلا روطتلل ديدج ويرانيس وه

 "ةيفاقث ةروث" ثدحت مل ءيتريرب كاملو كوربل اعبتو ءكلذ ىلإ ةفاضإ

 اهضعب .ةددعتم لحارم ىلع ّققحت «جردتم روطت لصح لب ؛«قيفدلا ىنعملاب

 ك امك ءرخآلا اهضعبو «لئاوألا 53مزول5 نيلقاعلل ةيحيرشت تارفطب طبترم

 نوحي دف ؛ىجولويب وأ يحيرشت ديدجت يأ عم عطاقتي ال يذلا 23 روطلا

 .لفقُي نأ نع ديعب «كلذ #4 كش نم امو ؛لدجلا .اتحب ايفاقث
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ركفلل قالطنا ةادأ :ةباتكلا

 امكءاهنإ .مالكلا نيودت ىلع ةباتكلا '”رصنقتال

 ميخضتب حمست ةينهذ ةادأ ءاهتايادب خيرات يدبي
 ةداعإب"و ,دقعمو يديرجت ريكفت ءانب عيجشتبو ؛ةركاذلا
 ."ركفلا ءانب

 اوناك ماع فلأب كلذ دعبو «م.ق ةنس3400 ذنم ةباتكلا نويرموسلا عرتخا

 ةروطسألا عقت .ةروطسأ اهلحم اولحأو مهعارتخال ةقيقدلا لوصألا اوسن دق

 ءرموس ةمصاع كوروأ :نيتنيدم نيب فالخ نع ملكتت ةمحلم قاطن نمض

 نيب ةسفانم اضيأ نيتنيدملا نيب ةسفانملا تناك .ةيفارخلاو ةديعبلا 45:28 اتارأو

 راكحرمنإ لسرأ ."اتارأ ديس“ دض كوروأ كلم 52176118: راكرمنإ :نيلجر

 قِفرُي ناكو .ءعوضخلا هنم بلطي اتارأ ديس ىلإ تابسانم ةدع ْ الوسر

 راكحرمنإ لسرأ «ةيدجم ريغ تاللواحم ةهدع دعبو .يرمر عوضخ عضوم هسفن

 .ةياتكلا عارتخا مث ةيحوملا ةكرحلا اذهيو «بشخ ةعطق ىلع ةيوتكم ةلاسر

 .2000 لوألا نيرشن :«109 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ييترود اوسنارف ناج 0
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 كف عيطتسي نكي مل هنكل هيديب ةلاسرلا مالتساب امزلم اتارأ ديس ناك
 .ةبانكلا رسب ظفتحي يذلا ديحولا وه راكرمنإ :حعضاو بيسل كلذو ؛ اهزومر

 تلسرأ يتلا ةيدبلا ملست دقو هنأ ذإ ءاتارأ ديس ىلع ةليحلا تلطنا اذكهو

 .اهميعزو كوروأ ةضبق ْ اتارأ تحبصأو .ءالولا كص كلذب مّدَق ءهيلإ

 لبق نم ةقولخم تسيلو ةيرموسلا ةروطسألا بسحب يرشب عارتخا نذإ ةباتكلا
 نيب لماعتلا قاطن #2 مدختست يهف .كوروأ كلم راكرمنإ عارتخا اهنإ :ةبلآلا

 اهركني ال سورد مكامه ..اهكلتمي نمل ةردقلا حنمتو «ملاعلا اذه ءايوقأ

 روهظ ةنكمأو خيراوت نإ .ةباتكلل ةيقيقحلا لوصألا ةساردب نوينعملا نوخرؤملا
 2 ىلوألا تاباتكلا ىلع روثعلا مت دقف :ديج لكشب ةددحم ىلوألا ةباتكلا

 بونج 4 عقتو ايلاح ءاقرولا) نيرهنلا نيب ام # ةلودلا -ةنيدملا كوروأ راثآ
 نذإ نيرهنلا نيب ام دالب تنضتحا .م.ق ةنس3400 ىلإ اهخيرات دوعيو «(قارعلا

 .نويرموسلاو نويداكآلا مهنم «ماوقأ ةدع اهيف تمهاس ةرهدزم ةراضح

 نييرموسلا ىلإ دوعت ةينقت
 ىلع نويرموسلا اهرفح يتلا ةيراجتلا دوقعلا وه فورعم بوتكم رثأ لو

 ىلإ ةباتكلا هذه تروطت كلذ دعيو .راخفلا حاولا ىلعو ””ةفلغأ -تارك"
 اذهب يعد دفو ؛ءان06110126 يرامسملا لكشلا وه : 8:3ما11016 يطوطخ طمن

 فصت .راخفلا ىلع ةشوقنم ريماسم لكش ىلع يتلا هتافص ببسب مسالا

 تيز) ةيذغأو (جاجدو رقب) تاناويح بلاغلا #- ةضياقم داوم ىلوألا تاباتكلا

 هذه تناك .ةلدابملاب نيمئاقلا صاخشألا ءامسأو اهتايمكو . -(ريعشو حمقو

 ددع لّثمت) ]ن1م8 ةيندعم عطقب نوظفتحي نيرهنلا نيبام ناكس ناك :ان607610-1125ممعو 65

 عطقلا ددع ةركلا ىلع نوبتكي اوناك .ةفوجم تارك ب (لاثملا ليبس ىلغ تاناويحلا
 .اهيوتحت يتلا ةيندعملا
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 :اهاوتحم قيثوتب ةفلكم تناكو راجتلل ةنوحشملا تالومحلا بحاصت حاولألا

 .ام ىنعمي لقنلا [فوشكأ] حئاول

 تفيضأ «ةيراجتو ةيباسح فئاظول ةباجتسا نذإ ةباتكلا تايادب تناك
 تالاحو تاعارتخا حاولألا ىلع أرقن نأ نكمي :ةيسايسو ةيرادإ تامامتها اهيلإ

 رابك فئاظوو باقلأ اضيأ نوخاسنلا شقن .صاخشأب ةطبترم ثيراومو

 - يلاوح ذنم ؛كلذ دعبو .ةبلآلا ىلإ اهومدق يتلا نيبارقلاو نيفظوملا
 تالالسلاو نيدفنتملا ةايح :تاياكحلا درس وحن ةباتكلا تروطت «ةننسس 0

 ةطبترم ةباتكلا نألو .تاحالصاإللاو ةريبكلا تاشرولاو تافلاحتلاو بورحلاو

 يذلا صخشلا ديجمت ىلإ ةروكذملا عئاقولا فدهت «ةياعد ةادأ يهف ؛ةطلسلاب

 لبقام اكيرمأ 4 كيتزألا وأ اياملا تاباتك تناك .ةياكحلا بلط

 .يقيقحلا خيراتلا فصو ي اهنم رثكأ ةياعدلا ف اضيأ ديفت سوبمولوك
 لبقام اكيرمأ 4و رصم 4و نيصلا 4 ىلوألا تاباتكلا تناك

 2 ةباتكلا تقمثبنا دقف :«ةهباشتم تاقايس ش رشتنت ءهرموس كو سوبمولوك

 روهظ نإ .ةلئاه ةيرادإو ةيسايس تايلآ موقت ثيح « ةينيدم تاراضح ميمص
 :ىربكلا تايروطاربماإللو ؛«ةدقعملا تاعمتجملل رصاعم ةبوتكملا قئاثولا

 .ةيزكرملا تاطلسللو ؛ةمخضلا ةيرامعملا حورصللو

 نرف نم برقي ام لالخ نوصتخلملا قفتا ؟تاباتكلا هذه تروطت فيك

 (اعوضوم لثمي مسر) تاريوصت نم جردتم لاقتنا وهو 9 يلامجإ ويرانيس ىلع
 فانه ”ةيدحبا مك ةيفطقم لاككشأ وجت علك, لثمت ةنالعأل تاؤئيمرك وأ

 اهضيرما افي :تانكلا ةسظنا ل0 . .ةاقمال# نيوكراس :كتلذ رتيظاأ انمكا7
 8/4ءدمدصعس عقم الا/طعاتمو 5زك( عدت. 220مةعمملق, ةظ4التط م0 11156060 12 105 ىطسولا

 ةمعاعما ككل ]153 1همقر ظءمعامم الم1 عونا 2ععوور 992

 .5©انا 1994 .ةيدجبألا ىتحو ةيرامسملا نم .ةباتكلا ةأشن ءىعامج فيلأت
 دوعي ةباتك :ةيدحبأ .ةرنااة06 اعطقم ةمالع لك اهيف لثمت ةباتك :ةزاا1251وان65 يعطقم

 .(7/0زنعااغ هان همهكمهمع كرحتم وأ تماص) دحاو توص ىلإ فرح لك اهيف
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 تاريوصتلا نوربتعي «ورِتوب ناج لثم ؛نيثحابلا ضعب :ويرانيسلا اذهل تاعيوتت

 تادنتدإ :نافيك شب ةيرك نودع رك لاظلو "ا نبروكم ةنالع لأ

 ةمالع ىلإ مسرلا اذه روطت مث «ةرقب سأر مسرب ةطاسبي لكب اهتباتك

 ىلع «ةلأسملاب نسصصختملا رايك دحأ «بلح جاينإ ضرتعاو .ةدرجم ةيرامسم

 عقوم 4 تافاشتكالا ترهظأ دقف .ةباتكلل يرصحلا ”يريوصتلا لصألا

 اهعيمجت مت ةمالع 900 نيب نم ةليلق ةلق نأ :20نرقلا تانيثالث لالخ كوروأ

 يهف ؛ ©ةيزيمرت نذإ ىلوألا تامالعلا تناك ؛بلجل اعبتو .تاريوصت تناك

 ةماعلا ةركفلاف «رمألا ناك ايأو .ءايشألا لثمت امم رثكأ تاملكلا لثمت

 تالواحملا نم ةلسلسب رصتخُي ةباتكلا خيرات نأ يه ةليوط ةرتف تداس يتلا

 ةطيسب ةليسو يه يتلا «ةيدجبألا ةغايصلا ىلإ لصت نأ لبق ةجردتملاو ةرثعتملا
 .”هالكلا نيودتل ةلاعفو

 6 لإ 8واععم, 5650ممادتماع. ]ظعضضتكع عد ]5 :ةتكمم ءأ اعد لتعد (تالطسممتلا 1987: 2

 1210ع طفصم]زرتع 3 !1'ةءلطسءع, لهضصك مثل. (نطمكأسع (للك), علل 005
 106مععدمطت نانع5 ءأ م:10(3ا4ع ءالم1255197ع5, 1عاج, 1982, 1" ةولطنتع عأ 13 10121108 0ع

 از داعا 1 ععمعع عمد 11650مماهسلع ةمعاعممعر آنع 10عطقأر 262, 201ر5: ع-لغءعودطتع 0

 ةركف وأ ةدام لثمت موسرب يأ «تاريوصتب متت ةباتك :م1010822مطأوانع ةيريوصتلا ةباتكلا 4

 .(مجن ىلإ ةراشإلا لجأ نم ةمجنو ؛رمقلا ليثمت لجأ نم ةرئاد الثم)
 ةفغللا 2 تامالعلا يأ اعد 10805 نم) تازيمرتب متت ةباتك :1080عءهمطنوادع ةيزيمرتلا ةبانكل

 لاثم .هظفل ىلع وأ هتروص ىلع عجرم هل سيل موهفم ىلإ ليحت تامالع يه يتلا (ةعئاشلا

 "دئاز" ىلإ ةراشإلل "+" كلذ

 لصأ نإ لوقت 106ط156 5ءاطتات823553524-3501 اراسب - دنامش زيند اهنع تعفاد ىرخأ ةيضرف 5

 .دعلا ىلإ امنإ مالكلا لقن ىلإ فدهت نكت مل يأ .دادعتلل ناك ءدبلا 4 ةبانكلا

١ 5 

1/8 



 قطبا ار روق زوران كج تنصح ف بوي حجل

 راكفألا [ضرع ةداعإ] لّثمت ماظن

 .20نرقلا نم تاينينامثلا دقع ذنم ماعلا ططخملا هذهب رظنلا ديعأ

 «سيراه يور يزيلكنإلا ناك ةحورطألا هذه ىلع نيضرتعملا لئاوأ دحأ

 موقي يذلا "ر وطتلاب لوقلا مهو هامسأ ام دقتنا :''”ةياتكلا لص هباتك يفض

 .هيدافت نكمي ال «؛مالكلا لثمت وحن جردتم راسمك ةباتكلا خيرات ةيؤر ىلع

 لئمتل ماظن يه لب ؛'مالكلل ايريوصت ىدص" ةباتكلا تسيل «سيرابل ةبسنلاب

 ةباتكلا رارغ ىلع «ةيرامسملا ةباتكلا .ةصاخلا هتيلالقتسا كلتمي راكفألا

 مكلتو .مالكلا نع القتسم تامالع ماظن ةيادبلا ذنم لكشت «ةيفيلغورييبلا

 ةيلمعلاف .(- ,. :«+ ,9 ,5) ةيديرجت زومرب ةيتايضايرلا ةباتكلا ةلاح مويلا يه

 ءةيسنرفلاب ةعبيرأ دئاز ةسمخ") ةفلتخم ريباعتب أرقت نأ نكمي 9 5

 202108 تامالع مسرل نكمي .([ةيبرعلاو] ةيزيلكنإلاب "ةعبرأو ةسمخ" وأ

 .ةيكحملا ةفللا نم ةملك لمت نع القتسم ىنعم لمحي نأ ةيريوصت

 ةباتكلاب يصاصتخالا ءرنسالغ كاج ناج ضفر دقف هرودبو

 ةيرامسملا ةباتكلا .مالكلل ةلماح اهرابتعاب ةباتكلا ةحورطأ :© ةيرموسلا

 اهتيادب ذنم دنتست اهنإ .ةتحبلا هتيمانيد كلتمي 'تامالع ماظن ءدب ىذ ئداب يه

 ,ةأرملا ىلإ ريشي ةناعلا ثلثمف :216100إ5016 لسرملا زاجملاو زاجملا أديم ىلإ

 ةرقبلا سأرو ءاضيأ ناريطلا لعف لب طقف روفصعلا لثمت ال روفصعلا ةروصو

 .خلإ «تاناويحلا ةفاك لب ال ؛ماع لكشب تاييدثلا اضيأو «ةرقبلا ابلاغ لثمي

 ءدبلا ذنم نذإ ريعتست هيلإ ريشت يذلا ءيشلاو ةبوتكم ةمالع نيب ةفالعلاف

 .مالكلل يتلا كلت نع ةلقتسم اقرط

 1ع هءتوتم 01 الا/ءاانمع انانعألت ممطر 6 0

 01 ل.ل. (01ةمودعت, عوام 2 كالت. ]1276261012 لا 10116110112, 5انأ1, 00.

1/9 



 يص وصخ او ىنوكلا نيب

 نوقلتي نوخاسنلا ناك ءاذه تاماآلعلا ماظن عم لماعتلا ملعت لييس هو

 وهألا تلطت :تالكلا حميع ضوشنلا ةلازإ[ حا نيش ةيوط ادادخغإ

 ةمئاق ءاشنإ ناك .تامالعلا نم طمنلا اذه ميظنت ةداعإو ةمساح تاراكتبا

 :؛تايجاحلل اديوكت طقف سيل بلطتي «ىلوألا حاولألا ىلع اهدجن يتلا درجلا

 لوح اريكفت يفينصتلا لمعلا اذه ضرتفي .نيعم بيترتل اعبت اهفينصت لب
 كلذ نمو .ملاعلا لمع عم خسانلل يرادإلا لمعلا رفاضت كلذبو ؛تائفلا فيصوت

 3 مهاستو بضني الى نعم ا ف اضئاف دلوت ةباتكلا نأ رنسالغ صلختسي
 قرر اةككيجتت

 :سكعلا ىلع :ءيه لهف :مالكلل لماح درجم نذإ ةباتكلا تسيل

 رصع ىلإ يرشبلا ركفلا لقنب تماق ةينهذ ايجولونكت :ميظع ينهذ راكتبا
 ؟ديدج

 هتايح نم اماه امسق يدوغ كاج يزيلكنإلا يجولوبورتنألا سرك دقل
 هداق يذلاو .ةيهافشلاو ةيباتكلا ةفاقثلا نيب ةقيقدلا تالصلا ةساردل هينهملا

 برحلا لالخ ناك دقف .ةيصخش ةبرجت ناك عوضوملا اذهب مامتهالا ىلإ
 نوكي نأ نود لاقتعالا نهر رهشأ ةدعل يقبو ايلاطيإ 4 اريسأ ةيناثلا ةيملاعلا

 هبش زجعلا ناك « ذئنيح باش فقثمك هل ةبسنلاب .دحاو باتك ىوس هتزوحب
 نيبت دقف اذه ىلعو .ينهذرتب ةيلمع لثمي ةباتكلا نعو ةءارقلا نع لماكلا

 تاور نين فاشل محا زفو راكم عمجي نأو ء«ركفي نأ ةبوعص

 ةيرجتلا نم ىناع دف ناك يذلا .«تاو ناي عم ىقتلا برحلا دعبو .ةباتكلا

 ,عوضوملا لوح لاقم عبطب 1959 ماع نانثإلا ماقو .يناباي ركسعم 4 اهسفن
 ةباتكلا نأ هيف احرتقاو ؛ 1ع همهوءوانعمعع 01 ]11 ع13عإل 12 :باتكلا ةبقاع"

 [يطوطخلا]يباتكلا لقعلا باتك بو .ةيرشبلا خيرات 2 ةينهذ ةزفقب تحمس

 .ةباتكلا ناقتإو ةبوتكملا ةفاقثلا ىلإ ةراشإلا لجأ نم مدختسي حلطصملا اذه:اناعمهمإب 5
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 فراعملا نيزخت ةيناكم) نإ .هتيرظن يدوغ روطيس ''” ةباتكلا قطنم باتك مث
 ةمئاق ءاشنإ امو «ةيهافشلا تاغفاقثلا عم ةنراقم لاب بسكم لوأ ديكأتلاب يه

 يهف ءركذتلل ةليسو ىوس ىلوألا حاولألا © اهدجن يتلا تادوجوملاب «داوملاب
 حمست كلذ ىلإ ةفاضإ ءيرظنلا ريكفتلا ىلإ يلاتلابو فينصتلا ىلإ عفدت

 ةنراقمب اهنمض مايقلابو [مظُن خ جردتت] ةيماظتنا فراعم دييشتب ةباتكلا

 دودح يطختب ة ةركفلل حمسي بوتكملاف «ةفلتخم رداصم نم ةيثآلا تايطعملا

 اهنأ ةيصاخ ءاضيأ يدوغ ريشي امك .ةباتكلا كلتمت اريخأ .ناكملاو نامزلا

 ىلع رطيسن نأ اصن بتكن نحنو اننكمي ::68616 [نئممتلا] يورتلا حيتت

 وه يذلا رمألا ءراكحفألا ةغايص ديعن نأو ' ةلمجلا ةباتك ديعن نأو تاملكلا

 او ل ارح نوار يلا لا مدح دمت .ةهافشلا © ةيوعصلا ديدش

 ةباتكلا نأ ةركف معد 2 5 ثيدحلا نهذلا لوص/ هباتك يفض «يدوغ ججحب

 ةباثمب يه ةباتكلا .هروطت لالخ ةديدج ةلحرم زايتجاب يرشبلا نهذلل تحمس
 ةباتكلا ةيلمعو ءًدحُت ال نيزختلا ىلع ةردق تاذ ؛«ةيعامج :"ةيجراخ ةركاذ"

 .رمتسم ناقتإبو راكفألا ةغايص ةداعإب حمست اهتاذ دحب

 ةغايصبو «تاملؤمو بتكو تالاقم ءاشنإب ةءارقلاو ةباتكلا حمست

 ريكفتلا نأ نيح 4 «نيوراد زلراشت ريبعت بسحب ركفلا نم ةليوط لسالس
 .دودحم يهافشلاو لوزعملا

 "ركفلا ءانب ةداعإب ةباتكلا حمست ,"'””ةنوأرتلاو يكيرمألل اعبتو
 نم عازتنالاو ةيدقنلا ةهجاوملاو ديرجتلاو ركذتلا ىلع ةردقلا لالخ نم كلذو

 ءارو 'تاملكلا ايجولونكت تناك امبير «ةصالخلاو .0600(ء>618108 قايسلا

 .ركفلا خيرات 4 مامألا ىلإ ةيقيقح ةزفق

 3 ١] نوملزبب 1م هتكمم عقمط تودع 8اتصسأب 1979: اه امونونع 06 !'ةءتطسعب ةصدقمل هاذ
1286 

 209 7ع 80ءعاع ال1116 00

 118.7. 0ع, 012116 كغ ط1 عردعإل. 1'طع 1 ععطضصم10ع121828 01 طع 78/0110, [0ا011608ع, 015
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 يص وصخ او ىينوكلا نيب

 جرعتمو ليوط خيرات
 يدوغ عتنتما .ةيلقعلا ةروثلا هذبل ةقيقدلا طامنألاو لحارملا فرعن نأ يقب

 هذهف :ةيهافشلا ةفاقثلاو ةيباتكلا ةفاقثلا نيب 'ىربكلا ةمسقلا ءارجإ نع

 نم عون يصقت ىلع موقت .ةيعامتجالا مولعلا 2 ةيكيسالكلا ؛ةمسقلا

 نمف ؛اهنم ةمورحملا كلتو ةباتكلاب ةدوزملا تاعمتجملا نيب ةيفاقثلا دودحلا

 ملاع ىرخألا ةهجلا نمو ءريطاسألاو تافارخلاو درسلا ملاع ميخي ىلوألا ةهجلا

 خيراتلا لبقام نيب ادودح نوخرؤملا ئشني ملأ .ةفسلفلاو مولعلاو ةينالقعلا

 ؟ةباتكلا عارتخا عم خيراتلاو

 ايجولوكيس باتك ة ؛«لوك ليئاخيمو رنبركس ايفليس ناثحابلا ماف

 نيب هتّدحب ْغّلابملا 1050:0516 يئانثلا ماسقنالا ةميق أك قيقدتلاب : ©” ةباتكلا

 ةمظنأل اعيت تافينصتلاو ديرجتلا ىلع ةردقلاف .ةيباتكلاو ةيهافشلا نيتفاقثلا

 .ةيهافشلا تافاقثلا نع ةبيرغ تسيل :ينالقعلا ركفلا

 ةينانويلا ةزجعملا نم اريبك امسق نأ مويلا لوبقملا نم ءساسألا اذه ىلعو

 ةيهافش ةفاقث راطإ نمض زجنأ دق «خيراتلاو ةفسلفلاو ملعلا روهظ تدهش يتلا

 .(قحلملا عجار)

 ةلصب ٌميلستلا ثبعلا نم ؛" '” ةباتكلا م لاع" فلؤم نسلوأ ديفيد بسحبو
 #2 ةيهافشلا تافاقثلا ًءاقلإو ءيديرجتلا ركفلاو ةباتكلا نيب ةيكيناكيم

 ةفسلفلاو مولعلا روهظ ٌلعجو ؛"يقطنملا لبقام ركفلا" #ك وأ ةروطسألا ملاع

 نأ ىري وهو .ةباتكلا عارتخا نم رشابم لكشب ةدمتسم ينالاقعلا ركفلاو
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 1 الملا عمقا 2ععووب. 1

 00 12.1. 015هد, آ[”المزان عنو 0ع 1'ةنتأ (نهردتصعلا 12 كناطتتع ةءرلاع لمهمع 101306 2 18 م6256,

 عاج, 1998 (ةل. همتع. 1994).
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 سيل طرشلا اذه نكل «ةيرظنلا ةفاقثلاو مولعلا ومنل يرورض طرش ةباتكلا

 ةنيعانكسا قفاناكو رانك ف شيش دوتقع دلو ةباتكلا مناك ناقف :ايفاكم

 ىلع اركح تناك (رصمو رموس 4) قيحسلا يضاملا لالخف ؛ةددحم

 دعيو «:ةنهكلا ىلع اركح تناك طيسولا رصعلا لالخو «نيخاسنلا

 سكع] ميمعت ىلإ يدؤت نأ ةباتكلا تعاطتسا «نّيدتمللو يسايسلل اهعوضخ
 .ةيدقن ةقالطنا ىلإ اهنم رثكأ ركفلا :00201ن(طندنم« [قيفلتو ءاقتنا

 ايرذج ةديدج ةينهذ ةادأ ةباتكلا لعجل اهيلإ دانتسالا مت يتلا بابسألا

 ةّيورلا «:ةغايصلا ىلع ةردق «نيثحابلا نيب يدقن راوح .ةركاذلا نيزخت»

 راظتنا بّجوت .ةيخيراتلا تايلمعلا نم ليوط ىدم ىلع الإ عمتجت مل ([ةيلمأتلا]

 ىتح «ةباتكلا ةطرقمو فراعملا ةنملعو ةعبطملا عارتخا عم ؛برغلا # 16نرقلا

 ناج يرنه خرؤملا هنّيب ام اذه .يقيقح لكشب اهسفن 'ةباتكلا ةراضح" ضرفت
 0197 ئاطلسو بوتكلا ا ٌعيزات هباتك افي ناترام

 عيمج نكل .ايسيئر ارود ةباتكلا هيف تبعل دقو ؛خيرات نذإ كاردإلل

 يضمي ءايطخ سيل خيراتلا اذه :كلذ نولبقي ةباتكلاو ةءارقلاب نيصصختملا

 ىلإ (يهافشلا) درسلا نم ؛درجملا ىلإ ينايعلا نم ؛ءلقعلا ىلإ ةروطسألا نم

 انمز هذه ةيكاردإلا تاروريصلا ةصق جاتحت .(يباتكلا) ينالقعلا ريكفتلا

 .ةلمجملا تايمتحلاو ةيعطقلا تالوقملا ةسيبح لظت نلو ءزجنت يك اليوط

 18 5 ل 5 1 : ١
 م 8ك ماتم آ1150156 ءأ 20117015 لع 1'ةءرلاب خلطنص ةلاعطعأر 6
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 6"ةينانويلا ةزجعملا" ءارو ةباتكلا تناك له 1

 2 نوخرؤملاو ليوط نمز ذنم ؟نيينانويلا ةفسلفلاو ملعلا ءارو ةباتكلا تناك له

 تدهش يتلاو «م.ق 5نرقلا 4 نانويلا #4 تمت يتلا ةينهذلا ةروثلا هذه بايسأ لوح لاجس

 (خلإ ءوطسرأو نوطالفأو طارقسو :84114 ةيطلم ةسردم) ةفسلفلل تقاوتم هبش اقاثبنا

 (سوديديكوتو تودوريه) خيراتللو (سوديبرويو سويليخسإو سيلكوفوس) ايديجارتللو

 .(طارقوبأو سيلاتو سروغاثيف) مولعللو

 .ةيلقعلا ةروثلا هذه 2 امساح ارصنع تناك ةباتكلا نأ كولفاه كيرإ خرؤملا ىري

 الإ لعفلاب اهسفن ضرفت مل نكل «م.ق 8نرقلا يلاوح نانويلا # ةيدجبألا ةباتكلا ترهظ
 ...ريثم عطاقت هنإ .(نانير تسنرإ) "ةينانويلا ةزجعملا" ةرتف كش يأ :5نرقلا ©

 ةفاقثلا خيرات 4 اثدح (..) «ةينانويلا ةيدجبألا راكتبا لّئم ؛كولفابل ةبسنلاب

 بردألا : ةفرعملل نيمأوتلا نلكشلا نيذه سسأ تماق ةيضرألا هذه ىلعو .(..) ةيرشبلا
 را لاو

 تادهاشم) لوادتملا رشنلا نيودتو عيمجتب تحمس دق ةيدجبألا ةباتكلا تناك امبر

 :ةدودحملا ةركاذلاك : تاقيعم نم ةيهافشلا 4 ام كلذب ةيفلم :(..خلإ :تاياكحو

 ةياور نم لاقتنالا نكمي ةباتكلا عم .رعشلا 4 ةيعاقيإلا عطاقملاو ؛ةياكحلا لكشو
 يخيراتلا هلمع فلؤي نأ تودوريه ناكمإب ناك ام اذكهو ءئدابملا ضرع ىلإ ثادحألا

 برح هباتك فلؤي نأ سوديديكوت الو «قباسلا يهافشلا يديلقتلا راطإلا ننض

 .زيئويوليبلا

 مايليو لثم «نيخرؤملا ضعب ماق دقف .ةيرفملا ةحورطألا هذه ىلع ضرتعا نم كانه

 ينانويلا ركملا نم اريبك امسق نأ ىلإ ةيادبلا ْي رظنلا تفلب ؛«دويل يرفويجو سيراه

 ينوناقلا) يهافشلا لاجسلا نأ دويل ىري لاثملا ليبس ىلعف .يهافشلا راطإلا نمض روطت
 كلا سلفلاو يملعلا ناهربلاو ةججاحملا #2 اماه ارود ابعت ةيغالبلا ةزفقلاو (يسايسلاو

 زاجنإ رهوج جردنيو «يباتكلا راطإلا نمض امهركف ؛طارقس الو سروغاثيف روطي ملو

 . تارواحملا راطإ نمض ءابوتكم ناك ولو ىتح ؛«نوطالفأ

 كدا 112ءامعاكب خلتع هتعامعذ 0ع ]12 ءاناطنتع ةعولأع هد 0ععال عمت ا/لةشكم عله,

 60ج 11900, 143عزع, 1215023, ءأ امم ةتععر 113 تت 101, 1990
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 | كيدح قالتخا يه "ميدقلا بدألا" ةركف نأ ىدم يأ ىلإ نوبيد سنرولف تنيب

 نوكي نأ هب دوصقم ىيمحلم رعش ةقيقحلا ش وه اينانوي ابدأ" ىمسملا جاتنإلا رهوجف

 ذ ةيفاقثلا ةرفطلا رصانع دحأ تناك ةباتكلا نأ نيثحابلا مظعم لبقي «مويلاو
 ةنيصرلا تاسالخلا ىف مكنات“ كلؤ ردت اهدحو كتل نكت مل نكل «تانوتلا
 الض هركني ال ام اذهو .”"نسلوأ ديفاد وأ ””ناترام ناج يرنه اهيلإ لصوت يتلا ادج
 مق مل يهف :ركفلا أ ةروث تفدحأ دق ةباتكلا تناك اذإ :لوقلا لقي يذلا «كلولغاه
 .نورق ةدع ترمتسا ةديدم تاروريص ىدم ىلع الإ كلذب

. 5 50 5 21 
 0 انانممتلا, آ 1م عوامل لع 12 !غةئدضلتع. آ0ع آم 625م عععوانع قا 1ءرجاع اةكلمم آه

 7 106م1 عااعر 994

 م 3قوتللل, آ115أ0116 ءأ 0انانمازئ5 لع 1' عورتا, ةلطنس اة/للعطعأار, 6.
 2 ب 3 5

 ةثو 0اعموب آ”اتمتا ولو لع 1! ةوملا عاج, 1998 (64 هع. 1994)

185 





 :يناثلا مسفقلا

 نيرخآلا نسع تارظن

 تافاقثلاعونت :عبارلالصفلا

 ايجولوتثإلاراكفأ :سماخلا لصفلا
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 عبارلا لصفلا

 تافاقثلاعونت

 ددعتملاو دحاولا ©

 ةيفاقثلا ةعزنلا »©

 ةفاقثلا يف ةدوجوم ةعيبطلا لاكشأ ٠
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 ددعتملاو دحاولا

 نع فقوتت مل ءايجولوبورتنألا تدجؤو نأ "دنم
 ةدحو ىلع ةظفاحملا ةيفيك :اهتاذ ةلكشملا ةهجاوم

 ؟ةيفاقثلا هتاجاتن عونت ريسفتو ءيرشبلا سنجلا

 ريشتل -"ناسنإلا ملع" نم ةفل ةقتشملا- ايجولوبورتنألا تلصوت فيك
 ريكذتلا ىلإ ناديملا اذه وخرؤم ليمي ؟؟*”جراخلا نم ةيئرم تاعمتجم ا ملع" ىلإ
 «لاثملا ليبس ىلعف :ادج ةميدقلاو ةيئاقلتلا ماكحألا ضعب عم جزتمي هلصأ نأب

 فصو ىلع داليملا لبق 5نرقلا © بأد يذلا تودوريه يقيرغإلا خرؤملا ماكحأ

 قيرغإلا نم يأ :" بوعشلا ةيقب نم سكعلا ىلع نوفرصتي سانأك نييرصملا
 عابط "ةيشحو" زربأ نيح 5086002 نوبارتس كارفجلا مكح عم وأ «مهسفنأ

 تافالتخاب مامتهالا وحن عوزن ىلإ ةلصحملاب ايجولوبورتنألا ليمت .نيينامرجلا

 ,تاعمجتلا نيب لب ءدارفألا نيب سيل ةدوجوملا ء.دقتعملاو عابطلاو حململا

 نم ةلوهذم يهو كلذ لك .ادبأ ةهباشتملا ريغ نكل «لاحلا ةعيبطب ةرواجتملا
 .تافالتخالا هذه ةءارق ب عجرملا يه نوكت نأ ىنعمب ؛كلذ

1 
 1999 2نوناك/1998 !نوناك :23 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم :هنروج الوكين ' ”

 مجرتم .ناسنإلا ينعت 201150505 سوبورتنأ :ةيقيرغإلا ةفللاب 5

 01 "].ع 02300 طةعاقمعع هان 12 (ءماهغلمم ءاطم10عاوانع", لقمك (ت.ثااطقط عر آ0.185عر

 0. عوع]انل, ؟ءرو انصع ءاطصم1هعاع لعد 5ءعمععو لع !' ظوصصتتع, 5.
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 عورشم ءابعأ هقتاع ىلع نخأي يميداكأ نادم كتفك ووادي عجرت

 ةرتفلا كلت 2 ايجولوبورتنألا تناك .19نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىلإ ء ذهك

 ديدحتو مجامجلا سايقو دلجلا ناولأ مييقت نف ىلإ صاخ لكشب ريشت
 نم يرشبلا عونلا ىتأ له :هذه ةفرعملا بناوج ميدق ُلدج كرح دقف .قارعألا

 أشنملا) ةددعتم تامورأ نم مأ 12020861151026(5 دحاولا أشنملا) ةدحاو ةمورأ

 ,حلطصملل ثيدحلا ىنعملاب « ايجولويورتنألا تلككشت 5(م019عمم1 5106 ددعتملا

 يذلا : 811100 نوفوي ود تنوك حلاصل ناك ارارف هيف تذحتا يذلا مويلا

 ساسألاب يعيبط [سناجتال] رياغت ةركف ضفر لالخ نم اذكهو .خانملا ريثأت

 فتئصتو درفتسنت فيك :ةدحاو ةيرشبلا تناك اذإ .اهلح بجي ةلكشم

 ٌعوت مدقي يتلا ةيعامتجالاو ةينهذلاو ةيقالخألا تافالتخالا غوسن صوصخلابو

 2 مكلت ؟اهدوجو ىلع ليلدلا ءايسونايقوأ ىتحو ابوروأ نم ةايحلا طامنأ

 اهقفاوت لجأ نم اهب ريحفتلا نع ذئذنم اوفقوتي مل يتلا ةلأسملا يه ةلصحملا

 .ةيعص ةمهملا تناح ديعصلا اذه ىلعو ؛اهنلعي يذلا كاذ

 روهظل ىلوألا لحارملا نيب نم تريتخا ركفلا سرادم نم ةلثمأ ةثالت

 .كلذ نيبت نأ اهنكمي ءايجولويورتنألا

 نكت ملو ,روطتلا ةركفب هةموكحم 19نرفلا كش ةايحلا مولع تناح

 نيربتعملا ؛نيخرؤملاو نيينوناقلا مه ناك .هجوتلا اذه نع لزعمب ايجولوبورتنألا

 اهتاينقت : اهجاتنإ خيرات اضيأ لب ةيثاحتسملا اهبلاكشأ خيرات طقف سيل .اهتايادب

 .اهتاسسؤمو اهتادقتعمو اهتفلو

 وضع .ودناريج ود يرام -فيزوجل روثأملا لوقلا اوقبط كلذدب مايقللو
 ,ملاعلا #2 ةوطخب مايقلا نإ :(1805 -1799) ةتفؤملا ناسنإلا ىبفارم ةيعمج
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 موقي :ةلاحرلا تافيصوت 4 تايادبلا تافيشرأ دجوت .نرق روبع ينعي

 نوللحيو ءاهيلع ءاليتسالاب «مهناكم نم اولقتني نأ نود ءنويجولويورتنألا
 ايسآو ايسونايقوأ رزجو نيتكيرمألا ف لئاوألا ناكسلا تاداع نوفنصيو

 وه اهف :ةميدقلا رصمو نانويلا ث تاداعلا نيبو اهنيب اميف نونراقي مث .ةيئانلا

 فشتكي نانيل كام نوجو ؛ةمومألا ماظن فشتكي نفوشاب سناهوج
 يرنهو ؛6:0عهص16 ةيصقلا ةجيزلاو يئادبلا ممهتنةءانذا6 [يسنجلا] طالتخالا

 .ةيمطوطلا هرودب فشتكي رزيرف سميجو «يوبألا دادبتسالا فشتكي نيم

 اهيف اوبترو اراوطأ اوتبثو ,دهاشم مهدعب ىتأ نم وأ مهسفنأ مه اوديش دقل
 روطت 2 لحارم ثالث نيب 1877 ماع ناغروم سيول زيم اذكهو .مهتافاشتكا

 ىلوألا ناتلحرملا مسقنت «ةراضحلاو ةيريربلاو ةيشحولا :ةيرشبلا تاعمتجملا

 نم ةلحرم لك عم قفاوتتو ؛(ىلعألاو طسوألاو ىندألا) راوطأ ةثالث ىلإ ةيناثلاو

 رامثلا فطق دهش "ىندألا يشحولا روطلا" :تاسسؤمو ثاينقت لحارملا هذه

 ةعارزلا فرع دقف "ىندألا يربربلا روطلا' امأ ء[يسنجلا] طالتخالا سرامو

 ةلحرم ىتح ارج ملهو «:ةجيزلا يداحأ ناكو لئابق نمض شاعو .راخفلاو
 جمانرب نكل .انتراضح يأ ؛ةباتكلاو ندملا ةراضح «لودلا ةراضح ؛ةراضحلا

 روطتلا نيناوق عضو وه دوصقملا لب ءفصولا ىلع رصتتقي ال روطتلاب نيلئاقلا
 ضعب تيقب اذامل ريسفتو ءرخآ ىلإ روط نم روبعلا مت فيك مهفتو ؛كلاقثلا

 ؛قح نع :؛تمصؤُو ام ابلاغو .ضعبلا بسحب ترقهقت لب ؛"فلخلا ' ممألا
 ,تافاقثلا نوبتاري مهو ؛لئاوألا نويجولوبورتنألا ماق ابلالخ نم يتلا ةقيرطلا

 عيجشت لقن مل نإ ؛"نييئادبلا" ءاردزا ضيرحتو ؛يرامعتسالا عورشملا غيوستب
 "روطتلا" نإ : ”ةيقرعلا تسيل ةيرصنعلا نكل .عساو لكشب ةيرصنعلا ةعزنلا
 يذلا نيوراد زلراشت دنع روطتلا ىلإ ةيهاو ةلصب تمي نييجولوبورتنألا دنع

 نع -يرصنعلا زييمتلاو لزعلا ىلإ دوقي لاجم- :ة0زو:26 ةيرصنعلا فييغات هردنأ رييب زيمي 7
 ملاعلا ةلاح رسفت ىتلا ةيملعلا فادهألا تاذ تايرظنلا ةعومجم ىهو :12018115:06 ةيقرعلا

 .قارعألا دوجو نم اءدب
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 يصوصخم ار ينوكلا نيب

 ةبسنلاب امك ؛ناغرومل ةبسنلاب .ةيناويحلا عاونألا #2 يمانتملا زيامتلا فصي

 ال امهف «ديعب زاجم نم رثكأ يجولويبلا روطتلا سيل «دعب اميف مياكرودل

 اريصمو لب ءاكرتشم الصأ طقف سيل ؛نوكلمي رشبلا لك نأب ناكشي

 نذإ ملست ايجولوبورتنألا © ةيروطتلا ةعزنلا نإ .مدقتلا وهو :اضيأ اكرتشم
 ةبسنلاب لاحلا وه امك ةيملعلا ةيقرعلل بايغبو ؛ةيناسنإ ةينوك :روريصب
 .خاسمنا نع فشكت ىوصقلا تافالتخالا ضعب نأ ىرت امدق رثكأ تافسلفل

 يناعيس اعوضوم ةيروطتلا ايجولونثإلا تديش «؛حيحص اذهو «هتاذ تقولا 4و

 ىلإ يمتني ال ام لك عضوب حمسي يذلا «'يئادبلا عمتجملا' وه :بعاصم نم
 ىلإ ملاعلل ةمسق ناديملا © ترقتسا اذكهو .ةدحاو ةناخ يك رضحتملا ملاعلا

 ('نحن) ىلوألا ةئفلا ىلع هنألو ؛ 'نويئادبلاو "نورضحتملا" :نيتيعوضوم نيتقبط
 نيتقبطلا نيتاه نإف «ةفلتخم ('نورخآلا”) ةيناثلا ةّئفلا تناك اذاملريسفت

 تردص «219نرقلا ةياهن برقو .ملاعلل ةرظانتم ريغ ةرظن اضيأ نامجرتت
 :مهريغ نمض نييجولوبورتنألا نع يروطتلا جهنملا دض ةهجوملا تاداقتنالا

 زنارف مهرهشأ نمو .نييناديم نيثحاب ؛ذئنيح ردان رمأ وهو ءاوناك نيذلا
 ةلجمتملا ةفصلا دض 1892 ماع لاقم 4 جتحا يذلا ,(1942 -1858) ساوب

 ناك يتلا ةقيرطلا اضيأ دقتنا دقل .هذه يرشبلا خيراتلا تادييشتل ةينظلاو

 نم ةريغص حئارش ىلإ "ةيئادبلا" تاعمتجملا ؛:تابتكملا ويجولوبورتنأ اهيف عطتي
 ةعزنلا تلخأ دقف «هداقتنا رمثيس ةنس نيرشع دعبو .اهنيب اميف ةنراقملا لجأ

 ةيراشتنالا :تايرظنلا نم ىرخأ طامنألو ىرخأ جهانمل ناكملا ةيروطتلا

 .ةيفيظولاو ةيفاقثلاو

 كسامن نع ثحبلا

 نم تاينيسمخلا دقع ىتح ةرطيسم تيقب يتلا 'ةيفيظولا ةعزنلا" ريشت
 نم ةريغص ةعومجم ىلإ ,(اسنرف شي لقأ لكشبو) ارتلكنإ 2 20نرقلا

 ىجولونفتإلا نإ ,الوأ .اهيلع تئثعبو ءةديدج تاسرامم عم تقفارت :راكفألا
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 :لكشأ قيس لككشب حرظم ال ونوف «هفالتسا نيم ارد: رفكا تم ىفيظؤلا

 يتلا ةعامجلا عقوم 4 رهشأ ةدع يضمي وهف :يناديم لجر هنإ ءايناثو .ةماع

 حبصي ام ناعرس .هيقباسل افالخو ؛«ليوأتلا #2 قلطني نأ لبق اهسردي

 عوضوم ىلع بكنملا ثحبلا لجر هنإ راصتخاب .ةقطنمب وأ موقب اصصختم

 .ةدودحم تانراقم ىلعو قيقد دحاو

 ,سوم ليسرامو مياكرود هنلعأ خسار داقتعا عم تاسرامملا هذه قفارتت

 تاسسؤملا نإ وهو ءيكسفونيلام والسينورب لبق نم اصوصخ موعدملاو

 اهظحالن يتلا تامسلاو .اكسامتم الك لكشت ام ةعامجل ةعباتلا ةفاقثلاو

 رود اهل تاردقم امنإ « "ةانا/11782065 ةيح ايقب' الو ”هدقت' تاجرد تسيل كانه

 .ةيبتارت نم هنع مجني امو يخيراتلا َدعبلا ابناج ةيفيظولا ةعزنلا يَحنُت .هب موقت

 يتلا عئاقولا نيب اميف لدابتملا دامتعالا ظحلي يك يجولوقإلا ربجت اهنإ

 نيدلا ىلع اقباس رحسلا ناك اذإ اميف وه "بسانملا" لاؤسلا دعي ملو .اهسردي

 عمتجم 2 وأ ايزيناليم ك# 12هطاد وبودلا عمتجم ش# كلذ ىودج ام امنإ .؛ال مأ

 .نادوسلا كش دنازألا

 يه ءدب يذ ئداب ؟ةيجولوبورتنأ ةيرظن ةيفيظولا ةعزنلا لعجي يذلاام

 نع يفيظولا رايتلا ربعيس .ةيرشبلا تاعمتجملا لكل ةحلاص تاحورط ةعومجم

 ؛زنوسراب توكلاتو نوتريم تريبور عم عامتجالا ملع شب دعب اميف هسفن

 نم الإ مهتاسراممو سانلا راكفأ رّسسفت ال :ةفاقثلا قوف عمتجملا عضت ةيفيظولاف

 كلذ نم دعبأ يكسفونيلام ىضمو .يعامتجا ماظن #4 مهجاردنا لالخ

 تاعمتجملا نأ حرطي ؛ةيعامتجالا طوغضلا نم دعبأ وه اميفق .ةيببس نع ثحبلا

 ةفاقثلا نأو «(ةيامح «باجنإ ءءاذغ) ةيجولويبلا تاجاحلا سفن نم تلبج دق

 .ىرخأ قلخت يهو [تاجاحلا هذه] عابشإ ىلع اهتردق قيرط نع رّسسفت
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 يفف .تايصوصخلاب املع ةيفيظولا ايجولوبورتنألا تيقب هتاذ تقولا كو
 ”يرحسلا لحلا' ناك ءالثم ءاذامل لءاستت نأ اضيأ اهيلع ناك ةقيقحلا

 تابيوبتلا نإ ."ينيدلا لحلا" ىلع 10طانة55 ناويودلا ةعامج دنع الضفم

 مهف :ةيلوأ تاباجإ غيص ىلإ يضفت نويفيظولا اهأشنأ يتلا ةديدجلا 3685

 ةبارقلا تاموظنمو ةيسايسلا تاموظنملا نيب لب تامسلا نيب نونراقي اودوعي مل
 تاموظنملا' موهفم رهظ اذكمو :«ركفلا تاموظنمو سوقطلا تاموظنمو

 امهتيصوصخ نمكت يتلا "”ةيوبصيلا تاموظنملا"و ”””[ةرواجتملا] ةيفّدشلا
 تاذ تاعمتجملل [ةدضنملا] ةبكارتملا تاموظنملل امهتضراعم 4 ةكرتشملا

 اذامل :لاؤسلا قمعب قلعتي اميفو .انتاعمتجم يأ ؛تاموكحلا تاذو تاقبطلا

 نع نكي مل نإ ءباوج ريغ نم ديعب دح ىلإ ىقبيس ؟كلت سيلو ةموظنملا هذه
 .يعيبطلا طيحملا تاطوغض نم عاود عضب قيرط

 -عجارلا روظنملاب- ىمسي ام ءوشنل قيرطلا دهم ةيروطتلل رخآلا مصخلا
 نم تاينيثالثلا دقع لالخ تشالتو تربكو تدلو دقل ."”ةيفاقثلا ةعزنلا"

 ةفسلفلا #4 دجوي لوألا اهماهلتسا نأ مغر ؛«ةدحتملا تايالولا © 20نرقلا

 وه ادئار ةيفاقثلا ةعزنلل نأ ماع لكشب ردقن نحنو .نيتيناملألا ايجولوبورتنألاو
 لبقو ساوب ناك :(1960 -19876) ربيرك درفلأ وه سسؤم بأ ابلو «ساوب

 لوقت هتيرظن تناكو ؛وميكسأإلاو دونبلا تافاقث أ لكي ال اثحاب ءيش لك

 يه ةفاقث لك نأ ىري وهف «تايرظن عضو نع عانتمالا نييجولوبورتنألا ىلع هنأ

 قيرط نع ماظنلا ىلع ةظفاحملا متت ال اهيفو والك( ؤفمدعد ءعم عطا ع5 ةيفدشلا تاموظنملا 2

 قيرط نع امنإ «ةنميهم ةقبط دوجو وأ (ةموكح .كلم ؛ءسيئر) ةيزكرم ةطلس دوجو

 .ةبارقلا طباور مدق ىلع دمتعت يتلا عمجتلا دعاوق
 باعلأ ىلإ دقست «ةماعز نود نم ةيسايس قاسنأ يهو 18010828115665 ةيوبصعلا تاموظنملا 5

 .لسانتلا نع لقتسم لكشب ةلكشتملا ةعزانتملا تابصعلا نيب نزاوتلا
 .لصفلا اذه # "ةيفاقثلا ةعزنلا" لوح ييترود لاقم اضيأ رظنا
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 الإ ساو رقم تايامع طعم ةبنإ "وشلل نيناؤق" ههوق الا نضزاغ خيزاف نادت
 يصوصخلا ةلعزتلا نإ: قش انمنيك ونجل نكن: ةيكرتهتتلا ةعزدلل ويضت
 ميقلاو ةيفرحلا تايعجرملاو تافرصتلا عومجم ىنعمب :ةفاقثلاب ةقلعتملا
 انهو ةكمساح ضايظكم كاسهنولا الوةتقللا ةلؤء قردغلا نوتقنيالا :ةكرخشمللا

 2 ةيدنهوكيرمألا تاعمتجملا فينصت وه كلذ نم ربيرك هذيملت هصلختسي
 تاسسؤملا نأ «ةيفيظولا ةركفلا نم سحوعلا ىلع ءايحوم ؛ةيفاقث تاقاطن

 ةيفاقثلا تاعونتلا نإ :سكمعلا لب ءاهمئالت يتلا ةفاقثلا جتنت يتلا يه تسيل

 .تاعمتجملا زيمت يتلا ىه

 ندم اييباختلا نزله مرق اننا ارك سني ةيفاعنلا ةعزنلا تفرع
 (1948 -1887) تكيدنب ثور تراهتسا دقف ؛:ةيصخشلا ىلع ةفاقثلا تاريثأت

 ديم تيرغرامو (1953 -1893) نوتنيل فلارو (1981 -1891) رنيدراك ماربإو

 يطمنلا بناجلا يصقت لجأ نم سفنلا ملع نم تاودأ (1978 -1901)
 شبارأو اوماسو ناوبدو ليتويكوك ةفاقث عم ةقفاوتملا تايصخشلل م0111

 .خلإ ءروموغودنومو

 ةثيدحلا ميقلل دقن
 نم ام ىلوألا ةلهولل ؟ةيجولوبورتنأ ةيرظن ةيفاقثلا ةعزنلا لعجي يذلا ام

 ساسأ ىلع ةيدنهوكيرمألا تافاقثلا ةنراقم نع عّتتمت ال الثم تكيدنب

 ديم ميقتو 2 0102/518016 ةيسويزينويدلا" وأ "2مهآ]ذهنه» ةينولوبألا" اهتفص

 ةيوبرت حئاصن مدقتو 'نيظفلا" روموغودنوملاو نيعيدولا" شيبارألا نيب ةضراعم
 ةفاقثلاب نيلئاقلا نإف ةدكؤم ةيبسن ةعزن نم مغرلا ىلعو .نييكيرمألا ءابآلل
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 .تاعمتجملا ضعب اهدسجت يتلا ميقلل مهليضفت ءافخإ © ةبوعص نودجي
 دقل .اكارعو اناودع ببست يتلا كلت ىلع ةلضفم ةنزاوتملاو ةمغانتملا طامنألاف

 006 نوكولك ديالك دهتجاو «يعامتجالا كولسلا ءوسل ابيوبت نوتنيل روط

 نإف :ءايشألا بلقب ءاريخأ .ةمساقتم ةينوك ميق دوجو نايبت 4 1«ادلعطمطم

 اهفصو مت ام ابلاغ (يرست دعت مل ةملك يهو) "ةيئادبلا" ةيعامتجالا ةفلألا

 ام ابلاغ اذكمهو .ثيدحلا ملاعلا #2 اهنم اررحت رثكأو احتفت رثكأ اهنأ ىلع

 "ةطاسب رثكأ" تاراضح نم ةذوخأملا مهتانيع نم ةفاقثلاب نولئاقلا ديفتسي

 «تافاقثلا نودتري مهو «سانلا نإ لوقلل ةقيرط هذهو .ثيدحلا ملاعلا اودقتنيل

 اودّلخيل ةقيرط اضيأ اهنكل ءضعبلا مهضعب نم اوملعتي نأ نوعيطتسي
 ."نيرخآلا" نع افلتخم انايك لكشن "اننأب' ةلئاقلا :ركفلا

 تارايتلل ةلثمأ ةثالث ىوس ةيفاقثلاو ةيفيظولاو ةيروطتلا تاعزنلا تسيل

 :دعب اميف تتأ ىرخأ طامنأ ةفاضإ بجاولا نمو ؛ ايجولوبورتنألل ةسسوملا

 ةيفاقثلا ةيداملاو ةيسحكراملاو ةيفيظولا -ةيوينبلاو ةديدجلا ةيروطتلا

 ايجولوبورتنألا نأ اهليلحت نّيبي يتلا ...ةديدجلا ةيفاقثلاو ةيرثآتلاو ةيقيريبمألاو
 ةفاكل وأ تاعمتجملا ةفاكل كرتشم ساسأ نع ثحبت اهنوك نع فقوتت مل

 .غوستو فّنصتو درفّتسُت نأ تافالتخالل نكمي هنم اءدب «ةيرشبلا تافاقثلا

 يذلا سوارتش يفيل دولكف .كلذ ىلع لاثم اسنرف #4 ترهظ امك ةيوينبلاو

 عونت رابتعالا نيعب ذخأت ةيعامتجالا فئاظولا نأب ةفيعض هتعانف تناك

 ,"ةيزمرلا ةيفيظولا" وهو :رخآ ديعص ىلإ اهتنراقم ساسأ َّلَقن «تافاقتثلا
 ةلثامم ةينوك ةرّدقمب سّئسؤملا تامالملا قسن وه تاسرامملاو ةفاقثلا ساسأف

 تانئاكلا فينصت 4 ةادأاك ةسوسحملا تافالتخالا لالغتسا :تافللا قسنل

 جتني ؛:عمتجم لكل اعبت فلتخي يذلا © يروعلا حافس نإف اذكمو .ءايشألاو

 .باتكلا اذه نم يناثلا لصفلا #2 "ينوك ميرحت :ىبرقلا حافس" ينروج لافم عجار ''
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 يص هوصخم او نينوكلا نيب

 زييمتلا :بلطتلا سفنب ةنوكسم اهلك اهنكل «نيابتلا ةديدش ةبارق تاموظنم
 تربتعا يتلا ةيمطوطلاو .متت ال نيذلا كئلوأ عم مهتلدابم متت نيذلا ءالؤه نيب

 ةثيدح ًاخسن هنم دجن «ةيتابن وأ ةيناويح ةئفل اعبت ةيرشبلا رمزلا فنصت ءانيد
 عم نذإ قفاوتت ةفاقث لك ؛ ”(ةرهز ءروفصع ؛بيد :لثم) تاينكلا سوماق

 .ةيقطنملا ةادألا سفنب ةدّيشملا زومرلا نم ةصاخ ةكف

 حملم يه تايصوصخلا ليلحتلو ةينوك تاحورطل ةتقاوتملا ةجاحلا نإ
 ةلاطإ ىوس لعفت ال ةنهارلا تالداجملا نم ريثكو .ايجولوبورتنألا تايرظنل تباث
 نم ناك ولو ىتح .نيحململاب ةطونملا ةيمهألا ىلع ةّبصنملا ةميدقلا كراعملا
 لقح نإ لوقلا اننكمي ؛ةطسبم ةرظن نم رثكأ كلذ نم هؤاطعإ بعصلا
 ةعزن ةدوعب شعتنا لوألا .لقألا ىلع نيمسق ىلإ موسقم مويلا ايجولوبورتنألا
 2 نوري نيذلا نيب ةضراعم ميقت ؛«ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيلاكيدار ةيفاقث

 ىلع رحلا ليوأتلل انيرمت :تافاقث ىمسي امل سناجتلا مدع مساب ء ايجولوبورتنألا
 مولعلا نم ةيلصلا طامنألا ىلإ نودنتسي مهو «نودهتجي نيذلا نيبو ءرثكألا

 ملع ءداصتقا ءايجولوكيإ ءايجولونكت ءايجولويب) ةيعامتجالا وأ ةيعيبطلا
 .ياقثربُع امادختسا اهومدختسي يك (ةفللا ؛لاصتالا ؛:يكاردإلا سفنلا

 نيبو ةيزمرلا تايلمعلا ةيلالقتسا نع نيعفادملا نيب ةضراعم ميقي يناثلاو

 ماع لكشبو « ةيببس تاريسفت نع ثحبيلا وحن ليمت ايجولوبورتنأل نيرصانملا

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا رهاوظلل «ةيعيبط

 ةييرعلا ةلثمألا نحن اندروأو 21868350, 1.0156ةا0, 12ا01686 يه بتاكلا اهاطعأ يتلا ةلثمألا 59

 مجرتم.ىرخأ نيب نم ةلثمأ يه ام ردقب ةمجرتك سيل
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 رسكذي تاعمتجملا لزع
 مدعو ؛ةينطولا ديلاقتلا عونتب ةموسوم تناك ولو ىتح ءايجولوبورتألا

 عطق نم ةعونصم تسيل ؛ىرخأ مولع باذتجابو «تايرظنلاو جهانملا سناجت

 .(ةيئادبلا تاعمتجملا) عوضوم وأ ةنهم دوجو لالخ نم ةكسامتم فقشو

 نأ «ةيروطتلا ةعزنلاب ةلصلا قيثو «ةيئادبلا تاعمتجملا موهفم ىلع ناك

 اذإو .تاذلاب ةيرظنلا هذه ءافتخا تقو نييجولوبورتنألل يلقعلا ملاعلا نم يفتخي

 مادختسالا نم تفتخا ةملكلا اهدحو) لماك لكشب كلذ مت دف نكي مل

 ةرتفلا كلت #2 «اوراز نييجولوبورتنألا نأل اذهف (نيلالهب تطيحأ وأ «ينهملا

 دقل .ةينوزامألا وأ ةيزينيلوبلا وأ ةيقيرفإلا ”لئابقلا" «قباس تقو ْك اهنم رثكأ

 ريغ" وأ 'ةيديلقت' وأ "ةطيسب تاعمتجم' لثم تاملك مهسفنأب اومدختسا

 نيح اًئطخم يدوغ كاج نكي ملو ."خيرات نود نم" وأ "!؟ةيلح" وأ 'ةيعانص

 ملاع نيب ةعيطقلا نم لكش يه .؛ "ىربك ةمسق' تدبأت لكشلا اذهب هنأ لاق

 ام ةصاخو ؛ىرخأ نيناوقل عضخي ناك وأ ءارضحت لقأ ناك رخآو '"رضحتم
 تاملكلا مادختسا :ةماه ةريخألا ةمولعملا هذه .اهنم هتاعارم بسانملا نم ناك

 سوارتش يفيل بتك نيح .سوسحم لكشب اهاوتحم ددحن اننأ ىلإ ريشي ال
 ملاعلا ناك ام ىدم ىلع ديدشتلا فدهب كلذ ناك « "يشحولا ركفلا" لوح

 .يلقعلا انملاع نم يرهوج لكشب ابيرق هسردي يذلا يدنهوكيرمألا يلقعلا

 دح ىلإو ايفارغوتإلا نإو ءاهمدختسي يذلا فقوم مجرتت نأ تاملكلل نكمي

 نييجولونإلا نم ةليلق ةلق .سكاعملا هاجتالاب قيرطلا نآلا ىتح كلست مل ريبك

 رظانتاللا اذه .نييسنرفلا تاداع ةظحالم لجأ نم ةيديلقت تاعمتجم نم نوتأي

 ةراشإلل آمانأ5 1011100264 نوميد يول قيرط نع اسنرف لخد يناطيرب حلطصم :طهاذ56 يلك 0

 "لك" نمض هعقوم قيرط نع لب ءًادرف هتفصب صخشلا اهيف ددحتي ال يتلا تاعمتجملا ىلإ
 .((0انأ لك ينعت ةينانويلاب 80105) عمتجملا
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نيب ظوحلملا قرافلاو ءهرسكني تاعمتجملا لزع نأل ؛مايألا هذه رثعتي مئادلا

 ةدافتسالا ىلع موقي نييجولوبورتنألا دوجو رربم ناك اذإ .لقي ”نيرخآلا"و ”نحن"

 ددهم نذإ مهناديم ايقُب نإف ؛:ةيرهوج تافالتخا ةدع نم وأ ءيمظعأ قراف نم

 نوستاب يروجيرج بتك دقف :كلذ ضرفي ديلقت نم ام نكل .لعفلاب

 يريت ليونامإو سوارتش يفيلو نوميد يول انيلإ برقألاو ,.ديمو تكيدنبو

 .ةديعبلا مهيضارأ ريغ ةريثك ىرخأ ءايشأ لوح ءيجوأ كرامو

 يك اطخلا ناكلا 4 عضو كمسلا نأب نوكولك ةظحالم تحص اذإو

 ناكم نيمأتل ايرظن يفكت ناعطرسلل ةطيسب ةزفق نإف ؛'ءام ا دوجو فشتكي

 ."ان"ملاع نوظحالي نيذلا بناج ىلإ نييجولونتإلل
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 يص -وصخم او يوكلا نيب

 ةيصخشلا غوصت ةفاقثلا :ةيفاقثلا ةعزنلا

 مضي يذلاو ,ةفاقثلاب لئاقلا رايتلا نميه «دقل

 تكيدنب ثورو ديم تيرغرام لثم نيروهشم نيثحاب

 ايجولوبورتنألا ىلع ,رنيدراك ماربأو نودنيل فلارو
 نم تاينيتسلاو تاينيثالثلا يدقع نيب ةي ةيكيرمألا

 .20نرقلا

 220نرقلا ةيادب 2 ايجولوبورتنألا ىلع (1942 -1858) ساوب زنارف نميه

 ةعومجمك تافاقثلا ةسارد هفده ناك ."ةيفاقث" ايجولويورتنألا تحبصأ هعمو

 ملع هنوكلو ؛عمتجم لكل اصاخ الك ةلكحيشم ةاَيح قرطو تادابعو كاذاَع

 ةيكرويوينلا ةعماجلا #4 1939و 1898 نيب اماع40 نم برقيام لالخ

 .نييجولوبورتنألا نم لايجأ ةدع ساوب لهأ دقف ءايبمولوكب

 ارايت كلذب نيئشنم هذيمالت نم هدم يحد تايحرتتللا تاونس نم اءديو

 ليكشت ب اماه ارود نابعلتس ناتأرما مهنيب نم .””ةيفاقثلا ةعزنلا وه : ايركف
 .ديم تيرغرامو تكيدنب ثور :رايتلا اذه

 .2000 لوليأ :30 ددع قحلم .ةيتاسنإلا مولعلا ةلجم ءييترود اوسنارف ناج ؟''
 نكمي :ةفاقثلاو ةيصخشلا نيب تالصلا ةسارد يه رايتلا اذه # ةنميهملا ةميتلا نوكل ©

 ."ةفاقثلاو ةيصخشلا" ةكرح نع اضيأ ملكتلا
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 نآ مساب) ةرعاشو ةصقار ام ةرتفل (1948 -1887) تكيدنب تناك

 ةسردملا 4 ةيجولوبورتنألا تاساردلاب عرشت نأ لبق (ةهه6 510816608 نوتلغنس

 اهداق .1923 ماع ساوب ةدعاسم حبصتل :؛كرويوينب يعامتجالا ثحبلل ةديدجلا

 دونه ةصاخو . ةيدنهوكيرمأ لئابف ةدع ةساردل انوزيرأ ىلإ يناديملا اهلمع
 اهتمدص كانهو .يبرفلا بونجلا ث 8نعانام ولبيوب ةعامجو 2108 اميب

 رشعملا ينسح ولبيوبلا ناك ام رادقمبف «نيبعشلا نيذه نيب كولسلا تافالتخا

 اهفيرعت 4و .الاعفناو ةيناودعو انايلغ رثكأ اميبلا ناك ام رادقمب «نيملاسمو

 ةبسن] ينولوبألا" نييسفنلا نيطمنلا نيذبل نيتفص هشتين كيرديرف نم تراعتسا

 اءوده رثكأ لوألا طمنلا ."[سويزينويدل ةبسن] يسويزينويدلا'و "[ولوبأل
 انميِي دونه دنع ههاشملا ئسؤيزيئويدلا طمتنلاو :ظفانتمو ٌنَزاوكَمو

 ةبسنلاب حضاولا نم ناك .فينعو سمحتم يراجفنا ؛ليتويكوكلاو
 دعبو «ةملتخم "تافاقث' نع ريبعت ةيصخشلا 4 فالتخالا اذه نأ تكيدنبل

 كار اص نم تاديهب "ةهاقتا كتبنا كانك في فزويسرتتت لإ انيقووف
 جذومنل :(م31650) زارطل اعبت مظتنت ةفاقث لك .اهتيرظن هلالخ نم تضرع

 ةيجذومن ةيصخش غوصي كلاَمثلا جذومنلا اذهو .ةزراب تامس عضبب موسوم صاخ

 ةيصخشلا ىلع ةيفاقثلا جذامنلل اهليلحت تقبط برحلا دعبو .هئاضعأل ةبسنلاب

 .7ناوحقألاو فيسلا :اهباتك خب ةينابايلا

 -1901) ديم.م يه ساوبل ىرخأ ةذيملت عم ايبمولوك 2 تكيدنب تقتلا
 ايجولوبورتنألا 2 ' ذوفنلا ةبحاصو"و ةيفاقثلا ةعزنلا ةهجاو حبصتس يتلا (8

 اوماس رزج بوعش سردتل ديم تبهذ نيح ةنس24 رمعب تناك .ةيكيرمألا
 2 غولبلا نس لوألا اهباتك ةلحرلا هذه نم تصلختساو ءايسونايقوأ # 83

 3 مهل عمم 01 كناطسع. 1/111 1ة5 (نهردمقمإل 4

 40 ]6 كوطرم هغل6 ككصفدماطغسمع. 8 .8ذونتعمب 1987 (عهعل. 1999, هل. هدام 1946)
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 يصوصخم او وكلا نيب

 ةرتف اهنأ ىلع تايتفلا ةقّهارم هيف تفصو .ةريبك ةجض ثدحأ يذلا ”اوماس

 تايتفلل ةيرطضملا ةقهارملا نع ادج فلتخت «ةيلخاد ةمزأ نودو عارص نود

 ثيح) ,8811 يلاب 4 «يدابلا طيحملا رزجل ةيلات تالحر دعبو .تايكيرمألا

 طامنألا ةساردب تعرش ؛(نوستاب يروجيرج يناثلا اهجوزب 1933 ماع تقتلا

 تزيم «ةديدجلا اينيغ ث تاعمتجم ةدع ةنراقمبقف .ةيبرتلا بسحب ةيصخشلا

 «ةسرشلاو ةظفلا روموغودنوملا ةيصخش نع «ةعداولا ةئدابلا شيبارألا ةيصخش

 تايرل عوضخلابو ةيفطاعلاو ةفاطللاب لاجرلا فصتي هاطةهاناناذ يلوبماشلا دنعو

 .تاطيشن ءاسن تيب

 تالدبتلابو ةيموقلا تافصلا ةنراقمب ديازتم لكشب ديم تمتها دعب اميفو
 سنجلاو معانلا سنجلا :1949 ماع تعبطو «ةيعانصلا نادلبلا # ةيعامتجالا

 رودلا رشابم لكشب تنراف هيفو © همتجملا 2 ةأرملاو لجرلا راودأ :نشخلا

 تفرع .يدابلا طيحملا تاعمتجم يو اكيرمأ #4 ءاسنلابو لاجرلاب طونملا

 دقل .ارهاب احاجن ؛ةينهملا ةغللا نع اديعبو يح لكشب ةبوتكملا .اهبتك
 لماكلاب ضراعتت يتلا ةحماستملاو ةملاسملا ةيسونايقوألا تاعمتجملا اهيف تفصو

 ....قدصي ال ابلامج داكي تاعمتجم يه كش نود .يكيرمألا عمتجملا عم

 .(راطإلا عجار)

0 5 : ُ 5 
 صن 01 ةعع زص كه2003. ذل موالءطم]1هعزعونأ ةذنلإل ه4 معاملالا ع المالأط 101 17ءواعمم

 ءككاتاتحمنلمور ةظلكهدعمج, 1928 (2ععل.1988)

 8/10ءاتكذ ءم ناونع تحت ده: ةسل 1 ءممءوهصعتلا أه مراطللا076 50تاعأإلا 1937: عم اكرتشم مجرت .

 0 ءغةمنع. ط1هورب 6

 © آلم ءأ ]1 ةانانع 5ه2ع. 00م1, 6
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ساسألا ةيصخشلا

 هذه متت فيك فرعن نأ يقب ؛ةيصخشلا غوصت ةفاقثلا تناك اذإ

 ةيصخشلا ةعامج نم ناروهشم نارخآ ناهجو طبتريس لاؤسلا اذهبو ؛"ةغايصلا'

 .(1953 -1893) نوتنيل فلارو (1981 -1891) رنيدراك ماربأ :ةفاقثلاو

 تاينيرشعلا ةيادب شل انييف ش رنيدراك يكرويوينلا سفنلا بيبط ماقأ

 ةقلح حتتفا ةدحتملا تايالولا ىلإ هتدوع دعبو ء«ديورف دنومغيس ىقتلا كانهو

 تكحراش .ايجولوبورتنالا عم يسفنلا ليلحتلا نارتقال يعسلا اهتياغ ةيسارد

 ةرادإ كي ساوب فلخ يذلا :«نوتنيل امك امامت هذه ةساردلا ةقلحب تكيدنب

 اعم نوتنيلو رنيدراك أشنأ دعب اميفو .ايبمولوك ةعماج 4 ايجولوبورتنالا مسق

 وهو "776 ىل«كرب ه] معنا '”ناسنإلا ةسارد" و ."ساسألا ةيصخشلا" موهفم

 لاقتنالا ةركف ىلع نوتنيل زكر :1936 ماع عبطو بالطلا ىلإ هجوم بيتك

 ةفاقث ةيأ ميمص أ دجوي .' ةيعامتجالا ةثارولا يه ةفاقثلا :بتكف .ُثلقثلا

 2 فرصتي نأ درفلا ىلع اهب نيعتي يتلا ةيفيكلا ددحت يتلا راودألل ةلودج
 ةئشنتلا نم لحارم ةدع 4 ةيعامتجالا راودألا لماكت متيو .عمتجملا

 ةيصخشلا نوتنيلو رنيدراك هوعديام ةيادبلا 43 كانه .ةيعامتجالا

 متيو .هايإ عمتجملا ءاضعأ ةفاك صخت ةفصل تامس ةعومجم يهو ؛”ساسألا
 نمؤت يتلا «نيدلاو ةسردملاو ةلئاعلاك "ةيلوألا تاسسؤملا" ةطاسو ربع ابلاقتنا

 كلذ دعب لكشتت ساسألا ةيصخشلا هذه ىلعو «درفلل ةيعامتجالا ةئشنتلا

 .درف لكب ةصاخلا تافصلا

7 
 2ع 1'طمرسعر ةلاتصانأا, 1968. ةيسنرفلا ةمجرتلا

 م. 1م لتمعتو [طع 1هلن010ن21 هل طلو 50عزعطل, (0هاطسصصطأف اندلا عاوناجا 2:5وعر, 9. 28

 عبط يذلا «'عمتجملل ةيجولوكيسلا دودحلا" باتك © موهفملا نالجرلا روطيس
 يذلا :"ةيصخشلل ةيفاقثلا سسألا" 4و ؛(ايبمولوك ةعماج ةعبطم) 1945 ماع كارتشالاب

 .اهتاذ ةنسلا 2 نوتنيل هعبط
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 ةيلاضنلا ةعزنلا ىلإ ايجولوبورتنالا نم
 عساو راشتناب « ديمو تكيدنب ةصاخو «ةفاقثلاب نيلئاقلا تابانتك تيظح

 ناك تاينيتسلاو تاينيسمخلا يدقع خانم نإ لوقلا بجيو .روهمجلا ىدل

 تاحكرحلا عم ذئنيح اهاتلمح يتلا راكفألا تنرتفا .امهتحورطأ لبقتل اعهجشم

 .ةيسنجلا ةيرحلا لجأ نمو ةيرصنمعلل ةيداعملاو ةيوسنلا ةكرحلاك :ةيعامتجالا

 ةليط نيتقيدص اتيقب ناتللا ناتيجولوبورتنألا ناتأرملا ناتاه تكراش دقو

 .طشان لكشب كراعملا هذه 4 .ءامهتايح
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 يصوصخم او ينوكلا ني

 قحلم

 ؛ةيجولوبورتنأ ةروطسأ يه له ءاوماس يف تاررحتملا تاقهارملا

 ثيح «لزفلل ايلاثم اوماسلا نم اعمتجم ديم تفصو "اوماس 4 غولبلا نأ اهباتك ذي
 ررحتلا نم عساو خانم نمض تاحتفتمو تاديعس .عارص نود قه تايتفلا شيعت

 .يسنجلا

 عبط دقف «ةقعاصلا تثدح !983 ماعلا كو !لامجلا ةطرفم ةروصلا تناك

 ةيجولوبورتنأ ةروطسأ ةعانص ءاوماسلاو ديم تيرغرام- باتك ناميرف كرد يجولوبورتنألا
 نم «٠ 77 71ه/ 1ع 0:10 11710/1ع هز هرج هدتلط» همماهعنعوأ جارنا لاعب عمت ءا !لعول اهميطحتو

 ةليلق رداصم نم اءدب ةيملع ةروطسأ تغاص اهنأ ديم امهتم -درافراه ةعماج تاعوبطم

 هترجأ يذلا قيقحتلا ديعي يك اوماسلا ىلإ ناميرف داع .ةيئزج ةقيرطب ةّلوؤمو ةيقادصملا

 ةريبك تالاجس ةيضقلا تراثأ .ادج ةفلتخم ةنياعم ىلإ لصوتو اهيثدحم عم ىقتلاو ؛ديم
 دقف :كراشت نأ اهناكمإب نكي مل ديم نكل .نييكيرمألا نييجولوبورتنألا طاسوأ 4
 .ماوعأ ةسمخب كلذ لبق تيفوت

 ييترود اوسنارف ناج
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 يصوصخل او نوكلا نيب

 ةفاقثلا يف ةدوجوم ةعيبطلا لاكشأ

 ةردق لوح لؤاستلا نع ايجولونثإلا فقوتت ''”مل
 هذه نكل .ةيرشبلا تافاقثلا ريسفت ىلع ةيعيبطلا مولعلا

 ةهجو يه :ةصاخ رظن ةهجو ىلع دمتعت اهتاذ مولعلا
 ةسارد نإ .اهطيحم صوصخب ةثيدحلا تاعمتحملا رظن

 ةفلتخملا قئارطلا نيب ةنراقم اضيأ يه يرشبلا طيحملا

 .اهتعيبط اهب تافاقثلا دّيشت يتلا

 لضمفلاب سوارتش يضيل فرتعي ءوسور كاج ناج نع ريهشلا هعافد 4

 حرط نيح ايجولوتثإلا لقح هسيسأت ببسب ؛ توافتلا لصأ لوح باطخ فلؤمل

 لامعا نك اة. ةلاسملا هده رشحت 3ةفافقلاو كيلا نيب تالبملا :ةلكتشم

 لصوأ امم ؛هتايادب ذنم ناديملا روهظ اضيأ قفارت اهنكل ؛سوارتش يفيل

 خذ ةماعلا ةلككشلا بتكف ؛ةيزييمتلا هتمالع اهيف ىري نأ ىلإ وكوف ليشيم
 ةعيبطلا نيب (لاصفنالاو لاصتالا) تالصلا ةلككشم يه ايجولوشإ لك

1 
 .1999 2نوناك/ 1998 1نوناك ؛23 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم : الوكيد بيليف ''

2 
 5 (0.[عالا- 51131155, "لعوصدل ةعوالع 1011556210, 1020غءانك 065 5ءلعمعع5 0ع !' ططصطصصصع", ععوانطأاع

 لهم 4717 هعماه واع ىادنعاال» هاء لآ, 21ه,
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 يص وصخ ار ينوكلا نيي

 ننغاديوقكلا كلذ نصي ةسألاو تايكلا باتكت قلوس ناك." ةفاقثلاو

 ةبيرقلا فراعملا نم ةقطنم ىلإ دانتسالا 4 ايجولونثإلا هل عضخت يذلا طغضلا

 .تافاقثلا نيب اميف ةنراقملا لجأ نم تايناسللا نمو داصتقالا نمو ايجولويبلا نم

 ةياهن 4 عضو يذلا :؛ةفاقثلا مولعو ةعيبطلا مولع نيب يجهنملا زييمتلا نإ
 .هيف رشتنت نأ ايجولوششإلا تعاطتسا يذلا لقحلا ةقيقحلا #2 ددحي :19نرقلا

 يداملا طيحملا باعيتسا عيطتست ال نأ اهتايادب ننم اهيلع مكح هنكل

 مولعلا ددحت يذلا ةيعامتجالا ةايحلل يجراخلا راطإلا هتفصب الإ [يقيزيفلا]

 تابراقمل اعبت ةفاقثلاو ةعيبطلا نيب تالصلا تهبوج كلذ عمو .هريياعم ةيعيبطلا

 تالدبتلاو مولعلا ماسقنا ثرإ دحاو نآ 2 سكعت ءادج ةعونتم ةيجولوبورتنأ

 ليمت ةيكيرمألا ايجولوبورتنألا تناك .ةينطولا ديلاقتلا فلتخمل ةيرظنلا

 2ب «ةعيبطلل ةيفاقثلا تاكاردإلا 1مءم7:26مقانك2 1116 ةسياقم عانتما حيجرتل

 ةفسلف حومط نم ابرق رثكألا ةيناطيربلاو ةيسنرفلا ناتسردملا تناك نيح

 ةماع تايرظن حرط نع ناثحبت ءسكعلا ىلع ؛ةينوكلاب ةلئاقلا راونألا

 .ةيعامتجالا تاددحملاو ةيعيبطلا تاددحملا نيب قيفوتلل

 حرطت ةعيبطلا نع تاروصتلل 126620016056116 ةيفاقث نيبلا ةساردلا نإ

 تناك  املاط يتلا ةثيدحلا لبقام بوعشلا ليمت ةقيقحلا يفف .ةماه ةلككشم

 ةايحلا صئاصخ ةيعيبطلا ءايشألا ىلإ وزعت نأ ىلإ ءايجولونثإلل ةيسيئر ةدام

 ةلاحرلا اركاب اهظحال يتلا تاناويحلاو تاتابنلا ةنسنأ نإ .ةيعامتجالا

 تمهاس دقل .ةيملعلا ةينالقعلا 080005 سيماون فلاخت تناك نورشبلملاو

 لاكشأ ريسفتل ةلواحمك .يجولونثإلا عورشملا غوزب شي كش نود اريثك

 لبقن فيك .جار دق ةعيبطلاو ةفاقثلا نيب لصفلا نكي مل ثيح يزغللا ركفملا
 نكحي مل ام لمقلا وأ ءاغببلا وأ بدلا وه مهفلس نأ نم سانلا هدكؤي ام لعفلاب

 ةدرب( عسنعمسسلاب آع5 34005 ءأ 1ع5و (نطموع5. انوع ة2ءاطعم10عزعأ لع 5ءلعمععو طاتصتقتمع5. 15

 1966 (مععل. 1990).
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 يسونمللاو لكلا زور جحا بح تب و تحتم

 لوح يهتنت ال تالاجس تدلو انه نمو ؟ةيلوقعملا ليلق داقتعا باب نم كلذ

 دراودإ نم ناديملا اذه زي رابكلا نوسسؤملا زرب ثيح ”ةيئادبلا ةيمطوطلا"
 نكل .بنج ناف دلونرأو مياكرود ليمإب ارورم ءرزيرف سميج ىتحو روليات

 .ةعيبطلاب ةقيصل لكش يأب الو تسيل 'ةيعيبطلاب' تفصو املاط يتلا بوعشلا

 نم ريثكل لثتمت اهطيحم نطقت يتلا تانئاكلاو ءايشألا نإف سكعلا ىلعو
 يهو «قلخيو رعاشمب ةدوزم انل اهيدبت ةيروطسألا تاياكحلاف .عمتجملا دعاوق
 نإ ةعحبم اسوقلك ميقتو ةببطتو ملكتتو تايطعأ ىقلتتو تالئاع لكشت

 ديكأتلاب دعت مل ؛:ةيرشبلا تافصلا مظعمب لكشلا اذه ىلع ةدوزم ةعيبط

 ليللاو راهنلا بقاعتو موجنلا ةكرحو رمقلاو سمشلا تناك اذإو ."ةعيبط"

 بوعشلل ةبسنلاب كلذك تسيل يهف «بابسأب رادت ؛ةيقيزيف رهاوظ انل ةبسنلاب
 ةءاحيإ رارغ ىلع :اهفالسأل يضاملا لعفلا ىلإ رصانعلا هذه فّرصت وزعت يتلا

 ال انك اذإو ...ةروظحم ةيسنج ةقالع ؛«ناويح لتق ؛ءيس وأ ديج لكشب تمت
 «ةيرشبلا ضارمألا مظعمل ؛يعيبطلا يأ :يبالقتسالا وأ يناتنإلا لصألاب كشن

 ضيرملا اهبكترا ةئيس لاعفأل بقاوع ىوس كلذ  ىرت ال بوعشلا نم مكف
 2 ناكم لك ل ؛تسيل ؛ضارمألا تاببسم الو موجنلا ال ؟رخآ صخش وأ

 .رشبلا عمتجم نع ةيجراخ تانئاك «ملاعلا

 ريكفتلل حلاص ناكم

 عومجم ىلإ ةراشإلل برغلا 2 ًائيشف ًائيش لكشت موهفم عقاولا 4 ةعيبطلا
 اهكالتما ببسب يرشبلا لعفلا ءاضف نع زيمتت يتلا رهاوظلاو تانئاكلا

 2 يه ةعيبطلل ةيجولوبورتنأ ةبراقم لك 4 ةقرافملا .اهب ةصاخ ومن نيناوقل

 نع هب ركفم ناكمحك الإ اهروصت متي ال :ةدوجوم ريغ ةعيبطلا نأ راهظإ

 ةيضرف روكيردوأ جروج -هردنأ حرط امكو .ثيدحلا يبرغلا روصتلا توه
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 يص هوصخم او ننوكلا نيب

 عم لماعتلاو ةعيبطلا عم لماعتلا نيب عطاقت دجوي ؛"اماع نيثالث ننم اهب قلعتت
 اهتفسلفو يعيبطلا ملاعلا هاجت ام ةفاقث فقوم نيب قيثو لدابتم دامتعا ءرخآلا

 :ةيعامتجالا

 ءاهي ةطيحملا اهتائيبو تافاقثلا نيب تالصلا ةساردل يدصتلا لجأ نمو

 ةعيبطلا نأ امإ :طيسب رايخ نع نيريبعت نم دحاو ليضفت ىلإ ايجولوتإلا تلام
 جماربو تالاكشإلا نإ .ةعيبطلا ىلع ىنعم يفضت ةفاقثلا امإو «ةفاقثلا ددحت

 سرادملاف .عبطلاب ةضراعتم نيليدبلا نيذه نم ريبعت لك نع مجنت يتلا ثحبلا
 اضيأ ةيرشبلا ايجولويزيفلا وأ يقيزيفلا طيحملا نأ ربتعت ايجولوبورتنألل ةيداملا
 ريسفتلا جذامن ةعيبطلا مولع نم ريعتستو .ةيعامتجالا ةايحلا تاكرحم يه

 .ناسنإلا مولعل ةبالص رثكأ اسسأ مدقي نأ هيلع «لمأت امك ءيذلا يببسلا

 فصوي نأ بجي «ةيفاقثلا ايجولوكيإلا نع نيعفادملل ةبسنلاب اذكمهو

 تافيكتك ةيعامجلا تالثمتلاو اهرهوجو تاسسؤملا لكشو يرشبلا كولسلا

 رنراه لياكيم لثم نيثحابل ةبسنلابو .يئيبلا ماظنلا ك ةدودحم لماوع عم
 دنع ةيتابنلا ةعزنلاو كيتزألا دنع يرشبلا نابرقلا سوقط نإف سيراه نافرامو
 ةيبسنلا ةردنلا يهو :ةلكشملا سفنل نافلتخم نالح امه ةيدنبلا ايلعلا تاقبطلا

 تامّتحملا نإ «ةيعامتجالا ايجولويبلا راصنأل ةبسنلاب .””ةيناويحلا تانيتوربلل
 .يلئاعلا راثيإلا وأ تاجوزلا ددعت الثم رسفت نأ اهيلعو لعفت يتلا يه ةيثارولا
 ريبعتلا نإف «:ةيسكراملا ايجولوبورتنألا نع نيعفادملا ضعبل ةبسنلاب ءاريخأو
 غوصي يذلا وه رداصملا ضعب رامثتسا لالخ نم ةدلوتملا تاطوغضلا نع

 :ةيرشبلا تاسنؤملا

4 1 3-0 : : 
 ١ )34.0 11211010 "10072656162108 0ع5 ةمتطتحال ءهاتلاتعقع 065 م132165 أ 211م

 َء ل 'ةلتاتلا", 1 11هاطتتتع, 11, 2

 ١ 1/1[ 00و, طاعدر ا787ةهع5د هصل الا/ 1 ءطعو: '1[طع 10100145 01 ننلطنعع, [[قصل مدن آ1آ0هه15ع, 74.
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 روصتت يتلا ةفلتخملا قرطلا ةسارد عساو لكشب تابراقملا هذه تلمهأ دقل

 م12 ةقباسلاب ةفودسشف اهلهح ءاضكساب «انيطيتحم ةكيوشلا ريغ تاعمتجملا اهب

 ظاطصماط1هامعنأ يجولويبونشإو ظاطصداهاههذوان6 كيناتوب ونثإ لثم) ””ءاطصد ونثإ"
 «يلحملا اهنايك ىلإ اديج ةراشإلا ضرفب ( 8002020010816 يجولوزونثإو

 ضعب تاعمتجملا هذه نم اقبسم عطتقت «كلذب مايقللو .يملعلا سيلو يبسنلا
 نع ةييرغلا فرامملا عم ةقفاوتم اهلعجي لكشب ةسرامملاو ةفرعملا لوقح
 نم ىرخأ بوعش تنكمت يتلا ئدابملا مهفب مامتهالا # ةفلابملا نود «ةعيبطلا

 .ملاعلا ىلع ماظن ءافضإل اهمادختسا

 يفيل دي ىلع الثم تروطت يتلا ةيزمرلا ايجولوبورتنألا نإف سكعلا ىلعو
 د سالغود يريم وأ رنروت روتكيف وأ شيل دنومدإ وأ اسنرف ش سوارتش
 حاضيإ 4 ةادأك ةفاقثلاو ةعيبطلا نيب ةضراعملا نم تدافتسا دق ءارتلكنإ

 بناوجو صخشلاو دسجلا تاروصتو تافينصتلاو سوقطلاو ريطاسألا ةلالد

 ىلع ةينغ ةبراقملا هذه لثم جئاتن تناك .ةيعامتجالا ةايحلا ذه ةريثك ىرخأ
 ماكحأ نم ماودلا ىلع ةيلاخ نكت مل اهنكل «ارغوشإلا ريسفتلا ديعص
 هذه اهيلع تقبط يتلا تافاقثلا تناك امهمو هنأل «ةينثإ -ةيزكرم ةقبسم

 ابلاغ عجري «ةفاقثلاو ةعيبطلا «نيروصتلا نومضم نإف ؛ةيليوأتلا ةءارقلا
 .ثيدحلا برغلا ْي ميهافملا هذه اهيطفت يتلا نيدايملا ىلإ رمضم لكشبو
 ينك تاناويسلاوفاكالا فسهت زبك ' نيداغوو تريلكا امكن نكختهو
 ةعامج لتقي امدنع كلذ عمو .يبرغلل ةبسنلاب ايهيدب ارمأ ةعيبطلا تانئاك

 دح ىلإ ةهباشم تاعونممب نوديقتي مهنإف ةماعن ةديدجلا اينيغ كي ؟ةندنم مرك
 هذه يمتنت .رخآ صخش دض َفِرُّتَقا لتق ببسم اهل عضخي يتلا تاعونمملل ام

 ملعو ينثإلا ايجولويبلا ملعو ينثإلا تابنلا ملع :لوقنف :"ينثإ" ةقحاللا :ةيبرعلاب حبصت '”
 : مجرتم .ينثإلا ناويحلا

 ١ 2.1011 8135 11260121 كزحصطماو. ظاو] 02210 18 00552010 عإت, ظامعبتم 80هاكر, 3
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 ىرخألا تاناويحلا نيب طيسو نئاك سنج ىلإ مرك ةعامج ةفاقث #2 رويطلا
 .ةرهاصملاب ءايرقألا ىلع قبطت يتلا ةيوفللا دعاوقلا سفنل اعبت لماعتو ءرشبلاو

 يه امك مرك ةعامجل ةبسنلاب يرشبلا ريغو يرشبلا نيب دودحلا نذإ عقت ال
 ةيزمر ايجولوكيإ روهظ نإ .نييجولوبورتنألا دنع يلاتلابو ؛نييبرغلا دنع

 2 تاقالعلا تاموظنم ءةساردلل يسيئر عوضومك ذختن نأ بلطتي ةيقيقح

 ؛لاحلاو .ةشيدحلا ريغ تاعمتجملا اهئشنت يتلا يعيبطلاو يعامتجالا طيحملا

 نم 'يشحولا ركفلل" ةبسنلاب قرطلا نم دودحم ددع دوجو اهتنراقم ترهظأ

 .يعامتجالا لقحلا عم ةيلاصتا ىلع ةعيبطلا روصت لجأ

 تافينصتلا قطنم يهو ؛سوارتش يفيل اهددح .«ىلوألا ةقيرطلا

 تادحو ةعومجم اهيف نرتقت ةرم لك © "يمطوط فينصت" كانه .ةيمطوطلا
 عاونأ :ةيعيبطلا ءايشألا نم ياو -تابصع «لئابق ءذاخفأ- ةيعامتجا

 تالاصفنالا ةيمطوطلا ةقيرطلا مدقتسك د .خلإ رصانع ؛ةيندعم «ةيتابن « ةيناويح

 لكشب مظنت نأ لجأ نم .؛ةيعيبطلا عاونألا نيب ايقيريبمأ ةظحالملا لبقت يتلا

 تاناويحلاو تاتابنلا مدقت : ”ةيعامسحلالا كاوحولا فودحب مسري اماظن يروصت

 بيسو فعلا لايخلا ةنيدييلطلا ىعاوبلا لكشتستو رصختلل ناشسلا هظفت

 يتلا (...نكسلا ؛عابطلا «ناولألا .ءلاكشألا) ةضقانتملا ةسوسحملا تافصلا

 ىلع صاخ لكشب ةرداف تامالع حبصت اهنإف ءيوفع لكشب نايعلل اهيدبت

 تسيل .يريشعلا ميظنتلا ةموميدل ةيرورضلا ةيلخادلا تالاصفنالا نع ريبعتلا

 تانئاكلا فينصت © يرشبلا دادعتسالل ةصاخ ةلاح ىوس نذإ 'ةيمطوطلا"

 وأ عاونألا ىلع ناسناإلل ريثأت يأ ضرتفت ال صوصخلا ىلع يهو .تاقالعلاو

 وحنت سوقط وأ ثادقتعم زاوم لكشب تّدجو ولو ىتح «ناسنإلا ىلع عاونألل

 لامعتسا ةبترم سفن نم يهف «ةنراقملا ليبس ىلعو .دوجولا نم ىحنملا اذه

 80 1 نبأ الك آع 101 ءموتكتمع ةانز هانكل 'طانن, ظانآكر 1962. (2ععل. 2002).
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 يصوصخل او ينوكلا ني

 اضيأو :ةيركسعلا تادحولا 4 تايارلاو «ةليبنلا تالئاعلا # بسنلا تاراعش

 .ةيرشبلا تاعومجملا نيب تاقورفلا راهظإ وه لوألا اهببس يتلا ؛«ةينطولا مالعألا

 وأ روطتلاب وأ سفنلا ملعب ةمّعطملا تاريسفتلا ىلع مويلا قوفتي ريسفتلا اذه

 اهيف نوري 20نرقلا ويجولوبورتنأ ناك امنيح ةيمطوطلل تمَّدُق يتلا ةيعفنلاب
 نع اريبعت «ةيفيظولا ةعزنلا عم كلذ دعب وأ «نيدلل ايئادب الكش ديدحتلاب
 ءاقب ناكم لك و كلذ عم عدت اهنكل .عاونألا ضعبل ةصاخ ةيئاذغ ةدئاف

 افوخو لضفأ حلطصم بايغل ءاهتيمست بجي ؛هنأ يهو ؛«ةماه ةيليلحت ةصالخ

 .ةهلصتتقتع ةيحاورألا ةعزنلا « ديدجتلاب علولاب عوقولا نم

 رشبلا ريغ عمتجم
 تانئاكلا نأب داقتعالا ءىرخأ ءايشأ نيب نم «يه [ةداملا ةيويح] ةيئايحإلا

 نم تالص ةماقإ رشبلل نكمي يلاتلابو ءصاخ يحور أدبمب ةدوزم ةيعيبطلا
 «ةياوغ «ةيامح :يدرف مومعلا هجو ىلع وه :؛تانئاكلا هذه عم نيعم طمن

 ,ةيدنهوكيرمألا ةيناماشلا نمض اذكهو .تامدخ لدابت وأ ء«فلاحت ءةوادع

 تانايك «قرفتسملا ناماشلا 'ضوافي" نأ عئاشلا نم ءادحاو الاثم ذخأن يك

 ْ .لاجرلا اهداطصيس يتلا ةديرطلا لوح ةعيبطلا

 اذهب ةفرعملا ةيئايحإلا لايح ةدشب ةظفحتم ةثيدحلا ايجولوبورتنألا تلظ

 اينالقعال ودبي بناج لوح هابتنالا تفل نم ةرمضم ةيشخ ءارج امبر ؛ءلكشلا

 ةفرعمل طمن اضيأ ةيئايحإلا نإف «كلذ مغر .ةثيدح لبقلا تاعمتجملا ةايح نم
 نايك يأ- ةيرشب تاردقم طقف سيل ةيعيبطلا تانئاكلا حنمي ؛ةعيبطلا

 تافص اضيأ لب -رعاشمو فطاوع كلتميو مالكلاب ابلاغ بوهوم صخش

 ريياعم ضعب مارتحا «ةبارقلا ىلع ةمئاق تافرصت .عقاوملا ةيبتارت :ةيعامتجا

 :ةيمطوطلا تافينصتلل ةسوكعم ةيرظانت ةيئايحإلا تاموظنملا سسسؤت .كولسلا

 ىلع لب «يعامتجالا ماظنلاب ريكفتلل ةيعيبطلا عاونألا مدختست ال يهف
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 نيب تالص «ةبارق) ةيعامتجالا ةسرامملل ةيلوألا تالوقملا نم ديفتسن سكعلا

 .ةيعيبطلا عاونألا عم رشبلا ةلصب ريكفتلل (رامعألا تائف نيب :نيسنجلا

 اقباس مهنع انملكت نيذلا نييدنهوكيرمألا ناماشلا ةعامج نإف اذكهو

 ءابرقأ ىلإ نوهجوتي اوناك ول امك ةصاخ ةيناويح هوجو ىلإ مهباطخب نوهجوتي

 لماعي ةيمطوطلا تاموظنملا يفف .ىرخأ عاونأ "تاهمأ"و 'ءابآ' مهنأل ('دودج”)

 .ةفالع #2 بفرطك نولماعي ةيئايحإلا تاموظنملا 4و «تامالعك رشبلا ريغ

 ةطسوتم «يرشبلا ريغو يرشبلا نيب تاعطاقت ءاشنإل ةثلاث ةقيرط دجوت

 2 تاناويحلا ضعب صئاصخ نأ ةركف ىلإ دنتست .ةيئايحإلاو ةيمطوطلا نيب

 ءالؤه فرصتب رثأتت اهنأ وأ ءرشبلا ريصم ىلع دعب نع اريثأت سرامت ملاعلا
 ل عئاش دقتعملا اذهو : 123281181151526 ةيونيصلا وه كلذل بسانملا ليثمتلا ءرشبلا

 0هانطاغ اونص اناويح كلتمي صخش لك هبسحيو ؛«ىطسولا اكيرمأ لك

 ناك ام اذإ ؛همالآ نإف «502 238108] هونصب ادبأ كتحي ال هنأ مغرو .ة01581

 ةأرملا وأ لجرلا مسج رشابم لكشب بيصت نأ عيطتست ءالثم اضيرم وأ احيرج
 نوكلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا ماظن ةئفلا هذه #2 اضيأ لخدي .وزّتلا 2 كيرشلا

 ةفارعلاو لمرلاب برضلا ساسأ لكشي يذلا ربكألا نوكلاو رغصألا

 ةيعامتجالا تابارطضالا ضعب نأب ايقيرفأ 4 ةعئاشلا ةركفلا وأ «ةينيصلا

 ,"ةذودهتادمعت '”ءيقاوتلا" ةيرظن انم ادهع برقألاو .ةيخانم تراوك رج عيطتست

 «ةيعيبطلا ءايشألاو داوملا ضعب نيب ةنيعم تاهباشت ىلع زكحترت يتلا ةيبطلا

 ضارمألا لصأ ديدحت لجأ نم ناسنإلا دسج نم ماسقأ وأ ضارعأ نيبو

 ببسب حافللا رذج مدختسي يقب ابوروأ 4 16نرقلا ىتح .اذكهو .اهجالعو
 ناكو :؛ةيسنجلا تابارطضالا جالمل :؛ةيوثنألا ةيسنجلا ءاضعألا عم ههباشت

 رامثلا ىلع غامدلا عيقوت نأ ازاجم نيربتعم ءحاطصملل ةيدايتعالا ةمجرتلا ىلع انظفاح ©
 ...ءايلوصافلا ةبح لكش ذخأي ةيلكلا عيفوت نأو ,زوجلا ةرمث لكش دخأي
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 :بلئافتلا" ةينفست قلظن نأ نيكس "*"ةاهدنا ةفانضإ عالنت فتضوي زوجا

 ةءورقملا تاعطاقتلاو تالاصفنالاب ريكفتلا 4 ةقيرطلا هذه ىلع 10 عأؤاتع

 ربتعي يتلاو ؛:ةضهنلا رصع ىتح ابوروأ ع ةنميهم تيقب يتلا «ملاعلا هجو ىلع

 .انهتم ةيقي بص امملا ميجتقلا ملغ

 ضخ نيو ةركت ايم هقؤلغ مبا هعيفامكلا ينطتت اذ) :ةتفايعولت اهواك
 #2 قفاوت دجوي نأ كلذ عم بلطتت اهنكل ءرشبلا ريغو رشبلا نيب ء.صخشو

 2 ةدوجوم ريغ «يدارإ ريغ بواجت وأ ديعب ْلعف وأ ؛مهنيب اميف تاريثأتلا
 :ةيمطوطلا

 ؛لكشلا اذهب اهمهفب ؛ةيلثامتلاو ةيمطوطلاو ةيئايحإلا تاعزنلا لكشُن
 تاذَنلا نيب 'هودسلا سر قئازط“ىا ٠ "تايوبلا نييعت' قرط .ةتيمست كمي ام

 ريغو رشا عم لماعلاو تاروصعلا كش ههه زوفستلا تو ابكت ريفلاو
 ةعزنلا بهو «تايزبلا نييف هي ةصاخلا اققيرظ ع فلق انهثإ ' ةرشبلا

 ,ةدوجوم ةميبطلا نأب داقتعالا يه ةطاسبب ةيعيبطلا ةعزنلاف .ةيعيبطلا

 اهدوجوب نيدت ؛ةدماجلا وأ ةيحلا ءاوس تانايكلا ضعب نأب رخآ لكشبو
 .ةيرشبلا ةدارإلا تاريثأت نع امك امامت ةفداصملا نع بيرغ أدبم ىلإ اهومنبو

 ةيكيناكيملا ةروثلا ذنم ةيبرغلا تاينوكلل ةيجذومنلا «ةيعيبطلا ةعزنلا تجتنأ
 ببس نود هيف أرطي ءيش نم ام «ةرورض نمو ماظن نم الاجم ؛17نرقلا
 امرادقمبو .ملاعلل تياحم هنأ وأ ةفرافم ةظلست ادئاع بتسلا اذه ناك ءاوس

 لفلفتت يلاتلابو انب ةصاخلا تاينوكلل هّجوملا ادبملا يه ةيعيبطلا ةعزتلا نوكت
 انل ةيسنلاب بصخ ام ادتقعي, :ةيملعلا انكسرامم ذ اننك فقرعشتلا انتمحا

 تاكربلا قييفتوبل اردن كارب صاح لكسب سن: ةينيبط" اه دعب: ةوضوت

10 5 
 د.4اتنمم, "هملعصعماك لع !'طتقامتعع مقهطميتعااع, آئ0100م5ك همم عع 6. 0

 0 ام طووعماوب "0هدماصيعأتمع قطن عوز: 5كزممطهانع نعما1معإل 200 50131 مئ3عا1 مع", لققق 065018

 0.طةلكمات (للتك), !طلقطتعع ةنل 5هءازعال: كماطعممو10علعفأا 2ءتووععأتا عقر 1996
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 يص -وصخم او يوكلا ني

 وأ ةيئايحإلا وأ ةيمطوطلا نإف ةيعيبطلا ةعزنلا روظنم نم اهيلإ رظنلابو .ىرخألا
 فيح نم ةكطاخ نكن: يدها ةيحاتلا نه ةفاه تالكيككم: انل وىنت : ةيلكامتلا

 اهوعدن يتلا هذه رهاوظلا ةعومجمل ةطيسب ةيزمر تامالعك ؛ساسألا

 ةداعإ ربع رمت اهطيحمو تاعمتجملا نيب تالصلا لوح تاساردلا ديدجت نإ
 ةلاحلاو .ةيعامتجالا تانئاكلاو ةيعيبطلا ءايشألا نيب قبسملا زييمتلاب رظنلا

 نيب ةلصاف زجاوح ةماقإ ةيلوقعم نأل الوأ ءكلذ ىلإ انوعدت ةفرعملل ةنهارلا

 ملعو روطتلا ةيرظن انل يدبت ذإ :اًئيشف اًئيش لقت ىرخألا ةيحلا عاونألاو ناسنإلا
 لك انل مدقي يذلا ينقتلا عراستلا ببسب اضيأ نكل .ةدوجوم ريغ اهنأ ةثارولا

 نوزوألا بقثف .يرشبلا ريغو يرشبلا نيب خسارلا لدابتملا دامتعالا نع جذامن موي

 أم ا/ذا0 [ربتخملا] جاجزلا #2 بيصختلاو ءبكوكلل ةيلامجإلا ةرارحلا دايدزاو

 'راصنأ" ىلإ انتاعمتجم مسقت يهو :222"نئاجه' اهلك ةيناربيسلا تالآلاو
 ةيناسنإلا تالاح نم ارادقم دسجتو ءاهعجشن ام رادقمب انب رثؤتو « "ءادعأو
 تاتابنلا عم ةنراقملا لبقت بناوج ةدع نمو يهف .ءايشألا تالاح رادقمب

 نإ .ةفلتخم طباور اهعم جسنت نأ بوعشلا فالآ تفرع يتلا :تاناويحلاو

 دق «ملاعلا نع انترظن ةيقوف ضارتفا نود طباورلا هذه صئاصخ مهف ةلواحم

 عم ديدج 71005 :٠1:60 .شياعت قائيم ةمافإ ىلع انتدعاسم كش نود عيطتست

 ميمص كب مئاد لكشب اورقتسا مهنأ اديج ىرن نيذلا ءالؤه ءرشبلا ريغ لك
 .يعامتجالا اندوجو

7 : 1 : 5 12 
 2208 1 3[هانك, ![0انك 16 لدصقل5 ءاع 7200ءععمع5. 8وودل 0" ةصاغطتمم010هعأع ةزتممعاتوالعو ]8

 1آ0ةعماناعماع, 1991 (ععلم 1997).

 نكن مل" ناونعب :2000 ماع «ءقشمدب ىدملا راد نع باتكلل اذبل انتمجرت تردص دقو

 مجرتم ."ادبأ نييثادح
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 ايجولوشإلا راكفأ

 يشحولا ركفلا ىلإ ةيئادبلا ةيلقعلا نم
 يملع مهو خيرات : ايجولونثإلا ملاعو مطوطلا
 !نيرخآلا تالاعفنا ةسارد نكمي له

 'يفرشلا ركفلا" لوح ةلئسأ
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 يصوصخم او نيوكلا نيب

 يشحولا ركفلا ىلإ ةيئادبلا ةيلقعلا نم

 (1857-1939) لورب  يفيل نايسول

 ةيلقعلا" موهفم هب ّرم بيرغ ريصم نم 'هلاي
 داكيو ؛يمملعلا أطخلل ازمر ةملكلا تيقب دقل :"ةيئادبلا

 دكؤي لورب -يفيل نايسول ناك .ايسنم نوكي نأ اهعضاو
 متو «يبقطنم ريغ ركف ىلإ دنتست ةيرحسلا تادقتعملا نأ

 .ةتبلا احيحص سيل كلذ نأ ىلع ناهربلا دئدعب

 تاعمتجم ا ف ةيلقعلا فئاظولا باتك لورب -يفيل نايسول رشن امدنع
 :ةيضاقثلا ايجولوبورتنألا # دئاسلا رايتلا يه ةيروطتلا ةعزنلا تناك :”2/يندلا

 زب ركفلا ةداسل اعبتف ؛ينهذلا روطتلا لحارم ريباعتب ءيش لك أرقُي ناك
 تناك ء.رزيرف جروج سميجو روليت.ب دراودإ نييزيلكنإلاك «؛ةبقحلا كلت
 يتلا «ةيشحولا وأ ةميدقلا بوعشلا دنع تاجاحملاو تاداعلاو ةبيرغلا تادقتعملا

 ام اذإف .ةفاقثلا نم "ةيئادب' ةلحرم نع فشكت ؛ينثإلا فصولا ءاملع اهدروأ

 .1997 ناسين .71 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم هنروج الوكين
7 0 2 

 16و هدوعاتموك عمأق1 هد لومد 165 ةوعزعأع مكون عدتد. ةلعوه. 0 660. 1947)
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 يصوصخل او ىنوكلا نيب

 فرط غضمي نأ درجمب ةأرما ءاوغإ ءرملا ناكمإب نأ 20ان1وان5 ولوزلا دكأ

 ةيلوفط مهتجاحمو قيمع مهلهج نأ ينعي اذهف ؛(اهبلق نيلت اهنأ ضرفي) ةبشخ

 ةيلقعلا موهفم نإ .ليدعتلل لباق هنكل .ءايشألاو راكفألا نيب طلخلاب ةئيلمو

 انل ودبي ءريزغ ٍءاطع دادتما ىلع لورب -يفيل نايسول هفصو يذلا « ةيئادبلا

 16لانءا73065 [ةيطيسبتلا] ةيلازتخالا تارظنلا نم اءزج لكشي هنأ مويلا

 رظني ال :عونلا اذه نم هعورشم نكي مل ,كلذ عمو .اهسفن ةينثإلا ةيزكرملاو

 ليمإ نم ريعتسي هنإ .نيفلتتخمك لب «نيفلختمك نييئادبلا ىلإ لوري -يفيل

 ام رادقمب ةطيسب نوكت ام رادقمب تاعمتجملا نإ ةلئاقلا ةركفلا مياكرود

 نم وه عمتجملا ىلع نميهي ام نإ :ًاريبك اهيف ةيعامجلا تالّتمتلا ذوفن نوكي
 .ةينالقع سيلو "ةيرحس' ةبترم

 ةموكحم ةرضحتملا ريغ بوعشلا تادقتعم نإ ةيسيئرلا هتركف لوقت

 طوغضلاب طيترم لا « "مو! عج 2110 ك1 1 يرحسلا ةكراشل / ًأديمب

 هاجت ةالابماللا ضعب ضرتفي أدبملا اذه نأ يه ةيناثلا ةركفلا .ةيعامتجالا

 اذكهو .ةيسفنلا ةايحلل فلتخم ميظنت ىلع لدي امم «ةيقطنملا تاضقانتلا

 نآ 2 مهنأ جرح امنود اوعّدي نأ ليزاربلا #2 770:81 نييئامورتلا ةعاطتساب

 ةدناليزوين كو .هدلاو هلكأي امب رثأتي نأ دولوملل نكميو .كمسورشب دحاو
 يجشلا توصلا يذ روفصعلا محل لكأ نم يتأت ةحاصفلا نأب داقتعالا نكمي

 راطمتسالا ةيناكمإ ىلع نودكؤي :«كلذ نع ادعو .10:12310 وكاميروك

 يتلا تاليلحتلا لورب -يفيل ديعتسي «هنمو .ةيحضألا وأ صقرلا قيرط نع

 [ىودعلا] ةيارّسلا ًأدبمو روليتل 1502)5م010[2ا06 لايملا رحسلا :هوقباس اهمدق

 وأ ةجاحملا 2 أطخ ةجيتن تسيل ' ةكراشلا :اههيجوت ديعي هنكل .خلإ «رزيرفل

 لبق هيلع قلطي ؛نهذلل "رياغم' لمع طمن يه امنإ ءروطتلا صقان ءاكذ ةجيتن

 نودقاف دارفألا نأ ىلع لديال حلطصملا اذه نإف يلاتلابو ٠ 'م:610عزو2 لع ىقطنم

 نولهجي ال نييئادبلا نإ لئاقلا ناهربلا 1922 ماع لورب -يفيل عضو .قطنملل
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 هب نسما سل قم قانشلا كوفي امد :نامربلا وه ادعو ةييسنلا أديم ادنأ

 رمألا ناك اذإو «ناويحلا ىلإ سيلو رحاس ىلإ ىزعي ببسلا نإف ءايقيرفأ
 بابسألاب ةليلق نومتوي غهنأ عي اذه. :لوزب فيل عضوي امك ؛كلذك
 اذاملا 'ةيلوألا بابسألاب اريثكو :؛(ناسنإلا اذه تام فيك) عئاقولل ' ةيوناثلا

 لسك ىلإ رزيرف حرتقي امك رحسلا دنتسي ال يلاتلابو «(«كاذ سيلو اذه

 لوبق ضفر ىلإ ء«كلذ نم رثكأو ءريسفتلل ديدش عفاد ىلإ امنإ ءينهذ
 :ةفارض اهنإ ةلصحملابو :ةفداضملا

 ةيبسن ةلصحملاب يه يتلا ءريكفتلا ملاعل ةيؤرلا هذه ىلإ رظنُي اذامل

 ادجي مل ناذللا ءرزيرف الو روليت فرعي مل 5يملع أطخل طمن اهنأ ىلع ءامامت

 تناك له .ريصملا سفن :ينهذلا ملسلا لفسأ 4 "نييئادبلا عضو ب اجرح
 دنتسن .كلذ ودبي ال ؟ةعجاه ةيجولويب ةيرظن ىلإ لورب -يفيل راكفأ دنتست
 راكفأ هتفداص يذلا لابقتسالا :رصانع ةثالث ىلإ ؛لاؤسلا اذه ىلع درلل انه

 نع مجن امو ؛دعب اميف هيلع بكنا يذلا يئاهنلا يتاذلا دقنلاو ءلورب -يفيل
 .'نييئادبلا" نع نييجولوبورتنألا ةرظن #4 لوحت نم كلذ

 ,*" ةيئادبلا ةيلقعلا :1922 ماع عوبطملا يناثلا لورب -يفيل باتك يظح

 نم امأ «نورييب لثم سفن ءاملعو ةفسالفو فقثم روهمج لبق نم ريبك حاجنب

 ضفر دقف .فينعلا دقنلا ىلإ برقأ رمألا ناك دقف نييجولوبورتنألا ةهج
 ةيلقعلا نع هتركف حوضوب (لورب -يفيل نم ابرقم ناك يذلا) سوم ليسرام
 نم ددع رهظأو .هجهنم ءاردزا نع عنتمي ملو ؛'ضقانفتلا لبقت ال" يتلا

 زرضير مايلوو يكسفونيلام وليسنورب لثم نيعماللا نييناديملا نييجولونتإلا
 نيب قرافلا ريدقت # هتفلابم ىلع لورب -يفيل اومال دقل ,مهبجش ساوب زئارفو
 انتاعمتجم 4 تادقتعم دوجول هلهاجت ىلعو ءانتفاقثو 'ةيئادبلا تافاقثلا"

 0 ]ع 84ءماقللاع مالسلا] 7ع. ماعم. 1922 (ممن6ل. طادكو 1998).
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 يص هوصخم ار يوكلا نيب

 تلا بوعشلل ةينعتلا تاءافكلا لهاجت اظنو ةيئالقغ ويغ اهوودي ىله؛ةكيدحلا
 لسا ليفت الة يع ةسوبل اون | يتانفاشلا تهدي ل سنار اين كنتم
 ىلإ ؛تاداقتنالا هذه رابتعالا نيعب اذخآ ء1935 ماع دعب لورب -يفيل دوعيس

 نص طلق ةيئازب ةيلدم وجو ةيئعو نحب نل |( مرظف ةيدوا ف رظلا ةداكفإ
 دحأ بيجتسي نأ ردانلا نم .'هنع عافدلا نكممي ال يذلا رمألاب" انتيلقع

 نكمي ةجيتنلا نإف ؛اريدج قلطنملا ناك نإو ىتح .هداقتنا بابسأل نيصتخملا

 ةيلقعلا تمّدق دقل ؟هسفنب ابل ركّتت ةيرظن نع ًاعافد يضميس نم :اهب ؤبتتلا
 ليج تاداقتنال لماكلاب ةممصم "ةيرخسلل ةدام" لورب -يفيلل ' ةيقطنم لبقلا

 .نييجولونثإلا نم ديدج

 نويقطنم ةرحس
 ةعقر عاستا ىدأ دف .روظنملا #4 يرذج لدبت لصح تاينيثالثلا نم اءدب

 يلختلا ىلإ ؛:ةيعضولاو ةيفاقثلا ةيروطتلا ةعزنلا نع يلختلاو ةسوردملا يضارألا

 نافيإ دراودإ ةسارد ربتعُت ."ينالقعاللا ركفلا"و "يئادبلا" يتلوقم مادختسا نع

 ماع ةعوبطملا نادوسلا ش نييحورلا مهئاطسوو نييدنازألا رحس نع دراشتيرب

 ملاع ضرع ذإ .ةيؤرلا #و لمعلا # ةديدجلا ةقيرطلا هذبل اديج اجذومن 7

 ةفارعلا نم اطمن نوسرامي نويدنازألا ناك فيك جديربماك ب ايجولوتتإلا

 وأ ناويحلا تؤم نم يتآي باوجلا ناكو ؛زوفصع ىلإ مس ءاطعإ لالخ نم
 ءدب لبق ؛نومتهي اوناك لعفلاب نيمئاقلا نأ ةيلمعلا فصو نّيبي .ايح هايقُب
 ةفاكل ةهباشتم تاباجإ مّدقي نل مسلا نأب ديفت براجت ةدعب مايقلاب « دهشملا
 ةهج نمو .نيديج ملع لاجرك نوفرصتي اوناك بناجلا اذه نمو «ةلئسألا
 :قراخلا ناميإلا نم عون يأ ىلع يوطنت ال ةسرامملا هذه نأ نع فك ىرخأ

 نادلبلا 3 سانلاريشتسي املثم ةسرامملا ةذه ىلإ نوؤجلي كانه سانلا ناك

 .نوفرصتي فيك ةفرعم لجأ نم ازجوم اباتك وأ امجعم ةملعتملا
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 تادقتعملا لصف ايرورض ناك دح يأ ىلإ دراشتيرب نافيإ نيب اذكهو

 .فرصتي وأ ركفي نيح درفلا اهيرجي ناك يتلا ةيلقعلا تايلمعلا نع ةيعامجلا

 ام رادقمب ؛ةروسج يدنازألا يحورلا طيسولل ةيؤبنتلا ةميقلا تناك ام رادقمب

 لكشب ةحيحص ودبت اهنم نوديفتسي اوناك نيذلا سانلا تاجاحم تناك

 يفتخيس ؟ةينالقع ريغ ةيلقع نع مالكلا كلذ دعب نكمي فيك .يمطق

 تافاقثل "ةينالقعلا" نم سايقم وزع ٌعورشم ايجولوبورتنألا لقح نم لماكلاب
 .ةلوادتملا عجارملا نم لورب -يفيل لامعأ يفتختسو ءام ةراضح راوطأل وأ

 اذهب اثاحبأ ,.مهحلاصم نم عفادي ؛«نوعباتيس سفنلا ءاملع ضعب مهدحو
 رمزلا #4 ©] ءاكذلا لِماعُم عزوت لوح تاساردلا لاثملا ليبس ىلع) هاجتالا

 .(ةيرشبلا

 انهو ."انملع" نيبو "مهتافاقث" نيب تالصلا ةلككشم ةيوست متت مل كلذ عمو

 ؛عوضوملا 1962 ماع سوارتش -يفيل دولك حرط نيح روظنملا لدبت اضيأ

 :اهتافالتخا راهظإ سجاه نم رثكأ تافاقثلا نم بارتقالا سجاهب كلذ ناكو
 ودبت "120188865 [ةيلحملا] ةيلهألا" تافينصتلا نأ "يشحولا ركملا 2 نيب دقف

 امك رحسلاو ملعلاف .نيثيدحلا ءاملعلل ةيموهفملا تاينبلا لثم ةيماظتنا اضيأ

 حجن ديكأتلاب امهدحأو «نايزاوتم لب نيبقاعتم ةفرعملل نيطمن اسيل ؛:حضوي

 يذلا يلقعلا لمعلا عون باب نم نافلتخي ال امهنإ "يناثلا نم لضفألكشب

 لماعتي رحاسلا .اهيلع امهقيبطت متي يتلا ةرهاظلا طمن باب نم لب ؛ هناضرتفي

 رغصأ رصانع ىلإ اهككفي ملعلا لجرو «ءايشألل ةسوسحملا صئاصخلا عم

 ةدعاسمب لمعي يناثلاك لوألا نكل .تاروصت نمض اهعيمجت ةداعإ لجأ نم

 راهظإب حمسي يذلا يوينبلا ليلحتلا نأ ىلإ ةرم نم رثكأ ةراشإلا تمت

 ًابناج ٌعدي رخآ بناج نم هنإ .مهسفنأ نيينعملا ةفرعم ىلإ يمتني ال ءايشألا هذه
 هذه عنقت مل اضيأ .ةيرحسلا تاسرامملاو تادقتعملا لكشك طمت ةلككشم
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 ةركف ةعيبط مهدنع ساقت ال نيذلا كئلوأ ”يشحولا ركفلل' ةيفصولا ةرظنلا

 .عمتجملا و دارفألا لالخ نم زّجنتو لقتنتو اهب ٍجّتنُت يتلا ةقيرطلاب ام

 نيبور لثم يجولويبورتنأ مايألا هذه هزربي ةلأسملا لوح 'طسو' عقوم كانه
 ركفلاو ”ثيدحلا ملعلا" نيب تالصلا لوح لامعأ ةدع بتك يذلا ؛نوتروه

 نع بيغت نأ نكمي ينالقعلا ركفلا ةكلم نأ ادبأ ضرتفي ال وهف .يقيرفإلا
 فراعمو ةينالقع فراعم نيب حضاو زييمت ىلع ظفاحي امنإ «ةنيعم ةيرشب ةرمز
 :ةيبوكسم ىلع نهذلا عانقإ عزمي كيش ظاطتا نيتك: اههنكي ةئإ ةيديلقت

 نم ترك نكشم ةيماسو ةكاج له هلع علنا نيل ةفووم اد
 ةفرعم يهف .صاخشألاو رهاوظلا نيب ةيبيرقتو ةطيسب ةيببس طباور ةماقإ لجأ

 -لبق) ةيساسأ تالوقم عضب الإ مدختست ال نكل ؛ ةريزغ نوكت نأ نكمي
 ساسأ وه اذهو .ملاعلا #2 شيعلا لجأ نم ةيرورض (خلإ صخش -ءيش «دعب

 اننوؤش رّبدن نأ انل حمسي يذلا ريكفتلاو ءيمويلا كولسلاو ءريطاسألا

 .ةيناسنإلا

 يكو ةيجهنم رثكأ لكشب ملاعلا رسفت يك دهتجت ةيوناث ةفرعم -
 ناديم وه مكلذ .ةيفختم بابسأ ءاعدتسا لالخ نم ابلاغو ؛ؤبنتلل الباف هلعجت
 :ايفاقث اعقوم ايلاح ةفرعملا هذه لتحت .ةيرحسلا تادقتعملا ناديم وه امك ملعلا

 نأ نكمي ىوتسملا اذه و .ةنكمأللو روصعلل اعبت اهاوتحم ا عونتت اهنإ
 بسحب ,ةيديلقتلا فراعملا فصتت .ثيدحلاو ميدقلا نيب ضرامت لخدتي

 دوجوب ةينالقعلا فراعملا فصتتو ؛«ةظفاحملا ىلإو عامجإلا ىلإ اهليمب ؛نوتروه

 رخآ ىلإ عظوم نم روبعلا نكل :ةديدج كارابتخاب مايقلل ليمو يرظن سقانت
 هللا ىلإ رجسلا نم لاقتنالا في ةروث: دجوتالو (جزدتم

 " ةيقطنم ليقلا ةيلقملل ناكم داجيإ :دهشملا اذه ف: ءابجوتم ناك اذإ
 ىلإ دحوم لكشب بسني هنأ ىرن يذلا .'ةيلوألا ةفرعلا ناكم نوكيسف

 اهنم لعجنل ةيقطنم لبقلا ةيلقعلل نذإ ْدَعَب ناكم نم ام .يرشبلا سنجلا لمجم
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 دعت مل مويلاو .ةفارخلاب نينمؤملاو نييمألاو نيشحوتملا صخت ةيعون ةيصاخ

 امور وأ سيراب 4 عراشلا لجر نأ فيك تبثي ام ىلإ رقتفت سفنلا ملع ثاحبأ
 :اييويثإ ف ةاعرلا دحأ اًهلجي امم لضفأ ةيعامتجا ةلكشم لحي ال
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 يصوصخ او نوكلا نيب

 1 قحلم

 (1939 -1857لورب -يفيل نايسول
 جيرخ .هنم ركفلا خيرات هب ظفتحا امم ريثكب ىلعأ ةعمسو ةناكم هتايح 4 لتحا

 ل سردم :عمال لكشب ذاتسأ ةنهم سرام «1879 ماع ةفسلفلا 4 زّربمو ايلعلا نيملعملا راد

 وضعو 1904 ماع نوبروسلا # ذاتسأ اريخأو 1895 ماع نيملعملا راد # مث دنارغول يول ةيوناث

 ةيادب 4 متها :ينالقعو يروهمج :لدتعملا راسيلا نم لورب -يفيل .1917 ماع دهعملا
 .ةيفسلفلا راكفألل يملع خيرات عضوب كلذك متمها .ةسايسلاو قالخألا لئاسمب هتاونس

 ةفسالفلا ةمجرت ةبوعصب مدطصا امدنع 'ةيلقعلا" تافالتخالا ةلكشم هيدل تّدبت

 يبرغلا ركفلا ضيقن هل ادب ام لوح سّتلا ليوط ,ثحبب 1910 ماع عرش .مهمهفو نيينيصلا
 ةيصقلا بوعشلل ةيسوقطلا تاسرامملاو ملاعلا نع تارظنلا ؛:تادقتعملا:ينالقعلا

 «بتك ةتس ردصأ لمأتلا اذه نمو .ليصفتلاب ايفارغوتثإلا ءاملع اهفصو يتلا «ء«هانوانع

 لكشب نويجولوشإلا هشقان يذلا "ةيئادبلا ةيلقعلا" موهفمل هب فرتعملا رظنملا هنم تلعج
 ىلخت نأب ىهتنا لورب -يفيل نأ فشتكن 1949 ماع هتافو دعب ةروشنملا هرتافد 2 .ريبك

 لورب -يفيل مهاس ؛مياكرود ليمإ عم ةيؤرلا ك قارتفالا ضعب مغرو .هتيضرف رهوج نع

 .هفير لوبو سوم ليسرام لمع ثيح 1925 ماع ايجولونثإلا دهعم ءوشنب رشابم لكشب
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 2 قحلم

 ؟مل1:21:25 ارارأ مه 001:05 وروروبلا له
 ىلإ لصوت هنكل ؛كلذ قدصي نأ نينياتش نو نوف لراك يناملألا يارغوشإلا أشي مل

 ددعتم ريبك ءاغبب) ارارأ مهنأب (ليزاربلا طسو ناكس») وروروبلا ىهابتي امدنع :هلوبق

 نوديري الو ءاضيأ ارعش نوبتكي الو .نوحزمي ال مهف ؛('38 ارأ" اسنرف ّي ىمسي «ناولألا

 بتك دقف ءالك .مهتوم دعب ارويط نوحبصيس مهنأ وأ ءيضاملا #2 اوناك مهنأ اولوقي نأ
 .' ارارأ ةيلاحلا ةظحللا ف مهنأ نودكؤي مهنإ 21897 ماع فيثتكملا اذه

 لضفأ ةلكشم وأ ؛ماهلا سحلا نم لاخ حرطل لضفأ لاثم ىلع روثعلا ناكمإلاب له
 ليسرامو مياكرود ليميإ اهب دهشتسا ةينوزامألا ةشيلكلا هذه ؟ةهادبلل فلاخم دقتعمل

 هفصو نكمي قيرطب مولعلاو بادآلا ملاع ي تّرمو «لورب يفيل نايسول اهدامتساو ءسوم

 يوبرتلا سفنلا ملاع دعب اميف اهيلع قلع .(كش نود كلذ كي رود عجسلل ناك) يئاثثتسالاب

 زتريج دروفيلك ايجولوقإلا ءاملع مث رريساك تسنرإ فوسليفلاو ياكستوغوف فل

 .اهتاذ تاص الخلا ىلإ مهتاقيلعت لصوتت مل عبطلاب .يبريبس نادو ركورك رفوتسيركو
 ةيؤرل ةدوعلا اهنم ةدحاو نمضتت .اذهك حرط لوانتل قئارطلا نم ىصحي ال ددع كانه

 مكامو .نيقباسلا نيقلعملل افالخ :ركورك هب ماق ام اذهو «هب نوثبشتي نيذلا ءالؤه

 :1977 ماع اهمدق يتلا هيرحت ةجيتن

 . ارارأ نحن" نولوقي لاجرلا مهدحو وروروبلا نيب نم "*

 .ةنجدم ارارأ ييرت ءاسنلا *

 نذإ :هتجوز تيب # شيعلل بهذي جوزلاو «ةيطخ ةيمومأ ةلالسلا ؛عمتجملا كلذ ك4
 .ارارألا لثم ...ءاسنلا ىلع نيدمتعم لاجرلا شيعي

 مهعضو ةيرخس' وروروبلا لاجر صخلي ؛ءركورك لوقي ,ةبضتقملا ةرابعلا هذهب *

 نأ نكمي .كلذ # ةعيبطلا نع جراخ وأ يقطنم ريغ ءيش نم ام «راصتخاب ."يروكذلا
 نيب ةءوبخم ءاضيأ رظتنت تائملا كانه :زغللا هذه لحل ةمزال تناك ةنس80 نأ نم بجعتن

 .ءاملعلا بتك تاحفص

 هنروج الوكين
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 :ايجولونثإلا ملاعو مطوطلا

 يملع مهو خيرات

 ةمسؤملا نايك نفك ةنيتطوطتلاةضونلا "تف

 ىلإ ءايجولونثإلا ءاملع رابك بسحب «نايدألل ةيسيسأتلا

 .ةربع وذ خبرات هنإ .يملع مهو درجم نايك

 ىلعو (...ايلعلا ةريحبلا :1105052 نوريه ةريحب) ىمظعلا تاريحبلا ةقطنم 4

 اوبيجوألا دونبل ةيديلقتلا ضرألا عقت ادنكو ةدحتملا تايالولا نيب دودحلا

 عم تالص اودقع دق نورفاسمو راجتو نورشبم ناك 18نرقلا يفف . 35

 نم مهضعبو ؛[ريشبتلا] مهتياده لجأ نم مهضعب ؛نيصانقلاو نيدايصلا لئابق

 ءالؤه دحأ .فشكتسملا لوضف عفادب نورخآلاو ءورف نم مهدنع ام ءارش لجأ

 ةقيرط لوح هتاظحالم عدوأ «؛غنول نوج يزيلكنإلا وهو نيرفاسملاو راجتلا
 مجرتم رافسأو تالحر:1791 ماع رهظ ةلحرلا نع باتك © اوبيجوألا ةايح

 .0هرنموعك ه1 7 هنءأك 0 هند 17:ه1ه72 71717277217 070 1700ء» ر جاتو ىدنه

 دق 5-2601 اجور وبإ رمحلا دولجلا ةعامج نأ غنول حرشي هتياور لالخو

 .2002 رايأ .127 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ييترود اوسنارف ناج ©"

231 



 يص وصخ ار يوكلا نيب

 اهنم ةدحاو لك لمحت رئاشع ىلإ ةمسقنم اهرودب هذهو :؛لئابق نمض اومظتنا

 ءاملا بلعثو يكركلا رئاطو كمسلا ةريشعو بدلا ةريشع كانه .ناويح مسا

 ةقادص طباورب ةريشع لك ءاضعأ كسمتي ...خلإ باجنسلاو نومولسلاو

 هتريشع نم اوضع بدلا ةريشع نم وضع لبقتسي امدنع هنأ ثيحب «ةبارقو

 '' (يمطوط) يتريشع نم تنأ ءقيدصلا اهيأ ل خدأ :ةرابعلا هذهب هبطاخي هنإف

 ءالؤه رقوي ىرخأ ةهج نم ."بدلا ةريشع يه (انمطوط) انتريشع نإ هذهب وأ
 يتلا (...نوزيب «ىوآ نبا ؛بد) ةيناويح هوجو لكش ىلع ةيماح احاورأ دونبلا
  ةنيجه تانئاك نع مهتافارخو مهتاياكح ملكتت ءاريخأ .ملحلا 4 مهبل رهظت

 تطغ نك فتاك انهو نيد قصت رش فص وأ فافحلس اهديكتو نيش اهفضت

 ةغل نقتي نكي مل يذلا ؛«غنول صلختسا دقل .ىضم اميف ضرألا حطس

 حور عم قفاوتي ام ةريشعل مطوطلا -ناويحلا نأ ء.ديج لكشب اوبيجوألا

 ناكم لك  رهظي مطوطلا نوكلو .اهسوقط © هب يفتحت يذلا ناويحلا

 نم ناك -يدسج مشو لكش ىلعو نكسللا يو ةحلسألا ىلع- ابيرقت

 ؛لطااصتاغ ةناغاقنكع [سراحلا هلإلا] يبلإلا نماضلا نم الكش هرابتعا نكمملاا

 تاظحالم تمدق 19نرقلا دادتما ىلعو .ةريشع لكل ةيامحلا نمؤت احور

 مكحلا متيس هنأ ىتح .خلإ ايقيرفأو وريبلاو ايلارتسأ #4 ةهباشم تايثيح ىرخأ

 بوعشلا دنع ةقورعملا تاسرامملا ريبك دح ىلإ هبشت مطوطلا ةسسؤم نأب
 .تاناويح -احاورأ اضيأ نولجبي اوناك نيذلا .الثم نييتلسلاك .ةميدقلا

 ايجولونثإلا يف ةيمطوطلا ةضوملا
 لمطص 80ء].عدصقم نانيل كام نوج يدنلتكسالا ايجولوشإلا ملاع بتك

 ةركف نانيل كام معدي .اعجرم حبصي نأ هل ردق « 017015
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 تاعمتجملا ةفاك اهلالخ نم ترم ةينوك ةلحرم يه ةيمطوطلا ةعزنلا نأ

 قطانملا نم ديدعلا كل اهتظحالم تمت هنأ ةيثيح كلذ ىلع لدت امك «ةيناسنإلا

 .ةينيدلاو ةيعامتجالا ةرهاظلا لصأ :ءركفي امك «يلاتلاب يهو «ملاعلا 4

 رظح وهو :يسنج رظح عم قفارتت مطوطلا ةسسؤم نأ اضيأ نانيل كام ظحالي
 امك عّنقم مازلإ كانه وباتلا اذه فلخو .اهتاذ ةريشعلا دارفأ دحأ نم جاوزلا

 حلطصم) "00867: يىصقلا جاوزلا ةدعاق عيجشت وه :ثحابلا ركفي

 .(ةريشعلا جراخ نم كيرش نع ثحبلا بوجو ىلع لديو ءوه هعضو يجولونثإ
 لكشب بارفلا ةريشع ءاضعأ جوزتي نييلصألا ايلارتسأ ناكس دنع اذكهو

 ديدحت نكمي ىرخأ ةهج نمو .(سكعلابو) رسنلا ةريشع دارفأ عم يمازلإ

 هلكأو ناويحلا اذه لتق عنمُي :يمطوطلا ناويحلاب ةطبترم ةيئاذغ تاعونمم
 يعامتجالا ميظنتلا نيب ةكراشملا هذه مامأ سيل .فلسب وأ خأب قلعتي رمألا نأل

 جاوزلا) يسنجلا رظحلاو (ناويحلا -حورلا سقط) ينيدلاو (يريشعلا)

 ىصقأ ىلإ لئاوألا ايجولوتثإلا ءاملع لوضف ريثت نأ الإ يئاذغلا وباتلاو (يصقإلا

 ىدحإ ةيمطوطلا ةعزنلا تحبصأ 1880 ماع نم اءدب ؛ةقيقحلا 4و .دح

 .ةديلولا ايجولونثإلل ةلضفملا ىربكلا تاعوضوملا

 «روليت دراودإ ءرسنبس تريره- ناديملا اذه ث ةريبكلا ءامسألا ةفاك

 ليمإو ؛بنج ناف دلونرأو ءرزيرف جروج سميجو «كوبول نوج «ثيمس ميلو
 بالاك .نيثحابلا ضعب حرتفا .ةساردلل ةدام ةيمطوطلا تذختا -مياكرود

 نأ ءكلذل ةفاضإ :(1932 -1858) خانيار نومولاس وأ (1961 -1877) يورب

 اريبعت نوكت دق خيراتلا لبقام فوهك 4 تفشتكا يتلا تاناويحلا روص

 عيمجلا ناك «.ريسفنتلا © مهتافالتخا زواجتي اميفو .ةيخيرات لبف ةيمطوطل

 .نيدلا ردصم تناك امبر ةيئادب ةسسؤم اهيف اوري نأ ىلع نيقفاوتم

 نم لوألا دقعلا ةيادب 4 عوضوملا لوح ىربك بتك ةثالث تردص دقل

 يىصقإلا جاوزلاو ةيمطوطلا 2.1910 ماع عوبطملا رزيرف باتك ابلوأ :«20نرقلا
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 يص وصخ اور يوكلا نيب

 تايطعملا لك عمجي تادلجم4 #4 مخض لمع وهو ؛ 7016711511 4710 17080171

 ماع ي مث .اعجرم حبصيس ام ناعرسو ؛عوضوملا لوح دهعلا كلذ  ةفورعملا
 باتكلا ناك .”وباتلاو مطوطلا (1939 -1856) ديورف دنومغيس عبط 2

 لتقف نوكيو .بألا لتق ةميت لوح ينبم ؛«لوصألل يليخت -ويرانيس لكش ىلع
 اهتاذ ةنسلا كيو .(قفرملا راطإلا رظنا) قالخألاو نيدلا ساسأ ديورفل اعبت بألا

 انعم ]ه5 ةينيدلا ةايحلل ةيلوألا لاكشألا ريبكلا هباتك مياكرود ردصأ

 2 يمطوطلا ماظنلا يوناث ناونعبو : 616: ءداوق# عك 4ع طه د1 هاذ عاءالكم

 0” ايلارتسوأ

 ةيمطوطلا ةرهاظلا ادبأ (رزيرفو ديورف نأش هنأش) مياكرود نياعي مل

 ةيعجرم رداصم ةدع © ثحبي «ةفرغ © ايوزنم اركفم ناك دقف «هتاذب

 لمعلا ميسقت عم امامت قفاوتي اذهو «هتيرظن ريبدت لجأ نم ةصصختم

 ,ةيناديملا تايطعملا عيمجت مه يارغونثإلا ثحابلا ىلع :همهفي يذلا لكشلاب
 داجنا ليبس + اهليلحتو اهفيتصخو تانكيكلا يينرد منع ءاسجالا ملاغ ىلعو
 تايرحتلا كانه ؛«مياكرود اهمدختسا يتلا رداصملا نيب نمو .ابل ماع ريسفت

 رسنبس نيودلابو (1912 -1856) نلليج سيسنارف اهب ماق يتلا ةحجانلا

 .ايلارتسوأ ك ةيمطوطلا لوح (1929 -1860)

 قربلا ةرئادب لمع ثيح ايلارتسأ ىلإ رجاه دق نلليج يدنلريإلا ناك
 تاونس لالخ عمجو نييلصألا ناكسلاب يماصعلا اذه متها دقو ؛[فارغلتلا]

 ةعيبطلا ملاع ءرستبس.ب عم هؤاقل ناكو «مهتايح طمن لوح هتادهاشم ةدع

 ماطةوءماو:»6 يبارجلا ناويحلا ورف نع ثحبلا ةقطنم © ؛نروبلم ل ذاتسأو

 اعم ارشنو :نييلصألا ناكسلا ةسارد لجأ نم انواعتي نأ نالجرلا ررق .امساح

 .2001 هزنهأ 2 هعبط ديعأ 7
 .2000 ان 4 هفبط ديعأ
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 يص هوصخ او ينوكلا نيب

 تفصو اهيفو :اهلهاجت نكمي ال عجارم حبصت نأ اهل رَّدُق تاسارد ةدع

 .اهلامشو ايلارتسوأ بونج لئابق سوقطو تادقتعمو عابط قيفد لكشب

 نييلصألا ناكسلا دنع

 ءاصخش 20 -10 :دارفأ ةعضب نم تاعمجت 4 نويلصألا ناكسلا شيعي

 (تاجيزلا وددعتم مهف) امهتاجوز عم ناوَخأ الثم :نيتلئاع وأ ةلئاع ىلع نوعزوتي

 [ريغص رغنك هبشي] بلولا «ةماعنلا ءرغنكلا) ديصلاب لاجرلا متهي .امبلافطأو
 ضعب نمو ةليبنلا ةطشنألا نم ءاسنلا عنمُتو ,(خلإ..ثمعال ومآلا رئاط : ج13“

 ةياظعلاو ضيبلاو رامثلا) ماعطلا عمجب ءاسنلا متهت .ةيسيئرلا ةينيدلا سوقطلا

 ضرألا سفن  ةلحرتملا ةريغصلا رمزلا هذه طبترتو .رانلابو «(خلإ تارشحلاو

 17/21مز,1 يريبلاولا لئابف رارغ ىلع ؛ةليبف لكو ؛ةيرئاشع طباورب اهنيب اميف

 .ةفلتخم ًءامسأ لمحت رئاشع8 وأ 4 وأ نيتريشع ىلإ ةمسقنم ؛ 40518 اتنورألا وأ

 ةليبقلا تناك اذإف ءرئاشعلا هذه نيب جاوزلا نيناوف ددحت ةقيفد دعاوف كانهو

 نأ (أ) ةريشعلا ءاضعأ ىلع بجيف (طسبألا ةلاحلا يهو) نيتريشع ىلإ ةمسقنم

 نوكت امدنعو ؛سكعلابو «(ب) ةريشعلا نم اكيرش يمازلإ لكشب اودجي
 ذو .”ديقعتلا ةديدش جاوزلا دعاوق حبصت ؛لئاصف ةدع ىلإ ةمسقنم ةليبقلا

 رمتست ةمخض تايلافتحا 2 رئاشع ةدع ءاضعأ عمتجي ةنسلا نم ةددحم تارتف

 نوصقريو اهيف نونفي سوقطل الاجم ةريبكلا تالافتحالا هذه حسفت .مايأ ةدع

 مهو تاللافتحالا هذه نولغتسي .مهتريشع ٍةراشب يلطم مهدسجو .؛تاعاس لالخ

 04 1 طع طاونللع 1رنطعد ه1 هعداتمأ] خيسكاكتلا2 (1899). 1غ 8لورتاطعمت [1ضطعو 01 ءءقاكتأ كنك

.(1904) 

 نأ عم ؛«نليج عم 156 ةحتصأف, 2 500 06 2 ةامهع ثوهع 5ءوماع (2701), 1927 ماع رسنبس عبط

 نيماع دعبو .ىجذومت ىملع نواعت ىركرذل ءافو .ةنس15ب كلذ لبق تام دف ناك ريخألا اذه

 .5 اذ20 رانلا ضرأ ك4 تامو «نيوراد ىطخ ىلع ملاعلا لوح ةلحر ش رسنبس رفاس

 6 8. (01052ءولوأل, آنا 1ع7ء 2 12 101 ءطعد 1ع5 20021عغمعقر انك 101
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 يصوصخ او نوكلا ني

 ال روص ةدع ةيرخصلا ناردجلا ىلع وأ روشقلا ىلعو ضرألا ىلع نومسري
 :روطتسا ةريشع نكح كلمت كلذ نع اذنعو مهتم نوسركللا الإ: اهاتعم فرعي

 شيعت ثيح ةرخآلا نم عون وهو (0:63510136) ملحلا نمز ىلإ ليحت ةدقعم

 لمحت ةريثك حاورأ كانه حاورألا هذه نيب نم .ملاعلا !شعنت] ييحت يتلا حاورألا

 هبتنا ..خلإ مجنلا ملحو ةياظعلا ملحو دّلِخلا ملح :تاتابن وأ تاناويح ءامسأ

 يهو « ن!انكم88 اغنروشلا لثم ةسدقم داوم دوجو ىلإ كلذك رسنبسو نلليج
 اهضعبلو :ءفلسلا حورل ةماقإ ناكمك ديفت رجحلا وأ بشخلا نم ةدام

 .رهاظ لكشب يمطوط مادختسا

 هابتنا رسنبسو نليج اهركذ يتلا ةيعامجلا تالافتحالا هذه تتفل

 «ةيلارتسألا ةنايدلا سسأ دحأ اهيف ىري ناكو .؛ريبك لكشب مياكرود

 نييحولوخأل ةيستلاب امكن ةيسنلاب ةيمطوطلا لكوت ةيفطوطلا يناشلابو
 رزيرفو روليت لثم نيثحاب تاحورطأ ضفري هنكل «ةنايدلل لكش لوأ ؛نيرخآ
 ملع لالخ نم نيدلا ةدالو نورسفي نيذلا (1900 -1823) رللوم سكامو

 ظحالي .اهنم ةيامحلا ىلإ وأ ةعيبطلا رارسأ ريسفت ىلإ ةجاحلا :يدرفلا سفنلا
 مطوط -حورلاف :ةيعامج ةرهاظ ءيش لك لبق يه ةيمطوطلا نأ مياكرود
 نذإ مياكرودل ةيسيئرلا ةحورطألا لوقت .اهملع لكش نوكتو ةرمزلا اهسّدقت
 سيدقت لالخ نمو ؛مهنيب اميف عمتجملا ءاضعأ طبر ةيمطوطلا ةنايدلا ةفيظو نإ
 يذلا طبارلا سيدقتب الإ سانلا موقي ال ءيعامج مطوطب ةلثمتملا ةيهولألا سفن
 :"عمتجم ا وه هللا .مهعمتجمل يلاثملا ساكعنالا ىوس سيل مطوطلاف « مهعمجي

 وأ تاناويح لاكشأب ةصمقتملا تايهولألا امو «مياكرود صلختسي امك

 تسيل ؛ةلصحملا و .ةرمزلل ةيصمقتلا ةروصلا ىوس رخآ ئيش ةيمطوط تاتابن
 امدنعو .7”:ه7© انام ا :هييحت يتلا ةوقلل دّيعت لب 200131516 ناويح ةدابع ةيمطوطلا

 نوعجري مهنإف «حزق سوق نابعثلا وأ ىوآ نبا حور نويلصألا ناكسلا يعدتسي
 .هايإ ناويحلا ىلإ سيلو (..ةوقلا ءحورلا :«ةردقلا) انام لا وأ "حورلا" ءةيفخ ةوق ىلإ
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 اديج اهفصو يتلا ةيعامجلا ىربكلا مهتاعمجت نم اءدب :مياكرود ىري

 هذهبو .اهتاذل ايعو بستكت ةرمزلا نأ ءصقرلاو ءانفلاب ةزيمملاو رسنبسو نليج

 :ةيناويح لاكشأ) ةيزمر موسر ربع اهتدحول اليثمت ةرمزلا جتنت «ةبسانملا
 اميف هئاضعأ طبرب كلذو ؛«عمتجملا هرودب يعامجلا ُلئمتلا اذه جتنُيو «(ةيتابن

 ةيسفن ةوق اهتلككش 'ةيقالخ/ ةيلاج" نذإ ةيمطوطلا .كرتشم مَّلَع لوح مهنيب
 رسنلاو رقصلا :رمزلل اعبت ةفلتخم لاكشأ  ةصمقتم (انام) ةيئرم ريغ

 ..لالبلا انايحأو نابعثلاو ةياظعلاو

 كيكفتو تاداقتنا : ةنس30 دعب

 يزكرملا رودلا لوح هذه رظنلا ةهجو نييجولوتإلا ةفاك مساقتي ال نكل

 .ةرهاظلا ةدحوب كشلا ىتح لب ,حلطصملا ضومغ فشكحبي

 ايجولوبورتنألا 4 ريبك مسا وهو (1942 -1858) ساوب زنارف ظحال

 نيب دقل .امامت ةفلتخم قئاقح فصو 4ث مدختست مطوط ةملك نأ .؛ةيكيرمألا

 ةلسلس نأ .(1940 -1880) رزياو -ندلوغ ردنسكلأ ؛هبالط نم دحاو

 قفاوتلا بايغ لئابقلا نم ديدعلا 4 رهظُت 1:01015 نييكورإلا لوح تاساردلا

 ناويحلا اذه هاجن سقط دوجو نيبو ناويح مساب اهتريشع ةيمست رمأ نيب

 يئاذغلا وأ يسنجلا وياتلاو ةيمطوطلا نيب ةكراشملا نأ دجو كلذكو .تاذلاب

 ىلإ راشي ناك اذإ :نييكورإلا دنع اذكهو .دحاو ماظن أ جردقت نأ نم دعبأ

 60 [. انماعر اهتاغ لع 5001010 عأع مماصلاا عر 27:01, 1936 .

 1930 ماع ىلوألا ةعبطلا ترهظ

237 



 يصوصخم او ينوكلا نيب

 فورعملا) يرئاشعلا ميظنتلا دحاو ماظن 4 عمج نيح ًائطاخ ءرزياو -ندلوغ
 .جاوزلا ّدعاوقو حاورألا ةدابعو (ناويح مساب

 .ةيمطوطلا موهفم ميطحت #4 كلذك ةيزينيلوبلا ةلاحلا ةسارد تمهاس

 دوجو تبثأ هنأ (1922 -1864) زفير مايليو سفنلا ملاع دقتعا 1914 ماع يفغ

 ةهارم اوه يع همت كحل." ةريهصتلا 1116015 انييوكحيت ةريزخت ف. ةرتطولق

 زفير اهنع ملكتي يتلا ةيمطوطلا نأ نيبو فلملا تريف دنومير يزيلكنإلا
 ةقالعلاو ؛:ةهج نم ةريشعلا ميظنت :ةلصفنم تاسسؤم عم ايلعض قفاوتت

 نيب عطاقت دجوي ال .ىرخأ ةهج نم ناويحلاو ناسنإلا نيب ةينيدلا -ةيرحسلا

 ىمستأ يلاغلا كيدلا ناك اذإ الإ ء.هسيدقت ةيثيحو ناويح مساب مسولا ةيثيح

 ينعي ال ةيضايرلا تارهاظتلا ضعب # مّلَعلا لثمي يذلا [لافلا دالب اسنرف

 نوضفريو مهل افلس هنوربتعي وأ ؛كيدلا ةدابع نوسرامي نييسنرفلا نأ ىوس
 !هلكأ

 ةرتفلا كلت ىتح تناك يتلا ةيمطوطلا تعرش 20نرقلا تاينيثالث نم اءدب

 لثم «نيثحابلا ضعب ماق .ككفتلاب ؛ةيجولويورتنألا ةساردلا سسأ دحأ

 ايسونايقوأ 4 ةنراقم تايرحت نم نيقلطنم :(1979 -1891) نيكلإ سوفلودأ

 ةيسنجو ةيدرف تايمطوط نيب زييمتلا لالخ نم موهفملا اذه ربسب ؛«06نةمنع

 تافرصت ىلإ اهنم ةدحاو لك ليحت يتلاو ؛ةددعتمو ةيلحمو ةيرئاشعو

 حبصأو ؛موهفملا ضفر ىلإ نورخآ لصوت .ةيافكلا هيف امب ةنيابتم ةيعامتجا
 نيفورعم نييجولوشإ ةرظن يه هذهو ؛لعتفم هنأ ىلع ديازتم لكشب هيلإ رظني
 (1955 -1881) نوارب -فيلكدار ديرفلأو (1957 -1883) يول تريبور لثم

 .(1973 -1902) دراشتيرب -زنافيإ دراودإو

 ول .11. 11و, [طع 1! وامن 01 1/1 ءاقطعواقق 5001 مازن ((001 1910

 52105208 ناميلس رزج ىلإ ىمتنتو 1726ا1301 وتاوناف لامش هل ايبوكيت ةريزج عقت
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 ةماع ةقالع اهنأ ىلع اهنوفّرعي اهنع مالكلاب اورمتسا نيذلا نوثحابلا حبصأو

 .ناويح مساو ةيرشب ةرمز نيب عمجت ادج

 ةيمطوطلاب ربكفتلا ىلإ ةدوع :سوارتش -يفيل دولك

 ردق اريغص ا 1462 ماع سوارتش -ىفيل داعتسا كلذ عمو

 فدي ماش كلا نس ا :ةيهألا نر يبكن نوكي:نأ هل

 نيبو ةريشعلا ا ع نك يدرج نق ؛هيقباس تاداقتنا رهوجلا

 درجم نم رثكأ وه ام كانه نكل .يصقإلا جاوزلا ةدعاقو ينيدلا دقتعملا

 رداك نمض ةيمطوطلا ةرهاظلاب ريكفتلا ةداعإ :رخآ اليبس حرطيو ؛ءضفر

 .ديدج ىريسفت

 الإ ةيمطوط يمس امم ظفتحن ال نأ ةركف يسنرفلا يجولوبورتنألا حرطي

 ىلع ال ةيعيبط ةرهاظ وأ تابن وأ ناويح مساب ةريشعلا ةيمست :دحاو رصنعب
 -يفيلل ةبسنلاب ةقالعلا هذه تسيل .(خلإ..ةقعاص «ةرجش ءروفصع) نييعتلا

 لجأ نم ةرمزلل ةقيرط يأ : 20111221158608 ةينامسإلا نم لكش ىوس سوارتش

 ةتراقم ةريشملا نيدعت لحنا م ةقيوط اين ةقورككأ ككقتو: كيك نفسك

 دنع اقباس ةدوجوم ةركف انه سوارتش -يفيل ديعتسي .ىرخألا رئاشعلا عم

 نمق .اهممعيو نوارب فيلكدارو (1941 -1859) نوسغرب يرنهو مياكرود

 دونجت انهنإ:: اهكانطعا داكن ةيوه دنس ةومزلا نضخوتال "لدح" اينيوت لالخ

 .ةرواجملا رئاشعلا عم زييمت ةقالع ءيش لك لبق

 .2002 طانك شي هعبط ديعأ 1.6 10161512 ©ا/زوزيرنوإ 'ريبز 9
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 يصوصخم و نوكلا نيب

 لاغ ليفون #4 2ةءاذ28 غنلراد رهن ىلع ةيلارتسألا لئابقلا انل مدقت

 فصن :نيفصن ىلإ لئابقلا هذه مسقنت .اديج الاثم ةيبونجلا 7101176أ1 5و 65

 تاتقت] ةحراجلا رويطلا نم امهالك غازلاو رقصلا ؛[بارغ] غاز فصنو رقص
 يناثلاو داطصي لوألا :ناضراهتي رخآ ديعص ىلع نكل 6, 75 [موحللا

 انه نم «ةيناث ةهج نم ناضراعتمو ةهج نم ناهباشتم امهف «فيجلا تاسقي

 ىلع حمست ةنراقملا هذه .سوارتش -يفيل نظي امك «ةيمطوطلا ةرهاظلا دجوت

 سفن ىلإ نايمتنت امهف «نيتريشعلا نيب تاقالعلا ةمجرتب يزمرلا ديعصلا

 يناثلاو داطصي لوألا) ةيضراعت ةقالع ىلع امهنكل :؛(ةحراج رويط) سنجلا

 نيب ازيمت نأ نيتريشعلل حمست ضراعتلا/هباشتلا نم ةقالعلا هذه ؛(هءاذغ بهني

 تقو 24 نيضراعتمو نيطبترم نيهجوك غازلاو رقصلا لباقتي .ضعبلا امهضعب

 .رحلاو دربلا ءسمشلاو رمملا «غنايلاو نيلا وه امك .دحاو

 نم اءدب ملاعلاب ريكفتلل ةقيرط سوارتش -يفيلل ةبسنلاب نذإ ةيمطوطلا
 لعفي ال .تاضراعتلاو تاقفاوتلا ئدابمل اعبت ملاعلل ميسقت يه .ةزيامتم تالوقم

 بوعشلا ركف  اقباس ةمدختسم ةيرظن قيبطت ىوس سوارتش -يفيل

 ىوس موضي ال ةيمطوط رئاشع ىلإ عمتجملا ميسقت نإ .ةيمطوطلا ىلع ةيئادبلا

 لالخ نم .ملاعلاب ريكفتلا :ةيرشبلا حورلل ةينوك ةيصوصخ نع ريبعتلاب

 ةيفو نذإ سوارتش -يفيل ةبراقم لظت .ةيقطنم تالوقم ةدعاسمب :هفينصت

 متي ال هل ةبسنلاب .ةبارقلا تاقالع ىلعو ريطاسألا ىلع اهقبط يتلا ةيوينبلا حورل

 ةحلاص ريغ وأ ةحلاص اهنوكل اعبت ةريشعلا لبق نم ةيعيبطلا عاونألا ءاقتنا

 لك نم ةيمطوطلا نذإ درج دقل .ريكفتلل ةحلاص" اهنوكل امنإ ءلكألل

 يتلا تايراقملا هذه .راكفألل اماظن اهنم لعجيل ةيعامتجا ةينادجو ةيصاخ

 سوقطلاب الو مطوطلل ةيعامتجالا فئاظولاب ال متهت ال يدام وهامم درجتت

 .ةيحاصملا
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 موهفم توم

 بجي .كلذ دعب اليوط ةيمطوطلل ةيوينبلا ةبراقملا مدت مل ءاهتيمهأ مغر
 اًئيشف ائيش تدقف :20نرقلا تاينيتس لالخ ةنميهملا «ةيوينبلا نإ لوقلا

 ةحورطأ نمو .ةيناسنإلا مولعلا أ لمشأ لكشبو ؛نيييجولونثإلا دنع اهتيبذاج

 مهولا عورشم ميطحت ىركذب اديدحت ظافتحالا متيس سوارتش -يفيل
 .ميدقلا "يمطوطلا

 فرع دقل .ايجولوبورتنألا يشاوح 2 ةيمطوطلا ةلأسم تعاض ءايلاحو

 ةثايذ ةّيادبلا ف مظوطلا ربتغا نقف + ارّبعمو الئيوط اهيرات"كلذ عم موهفملا اذَه

 .ةنايدلا عبانمل ةينوك ةسسؤمو «ةيرشبلا خيرات # ايسيئر ارود بعلت ةيريشع
 ةريشعلا نإ .ةنيابتم قئاقح عقاولا #4 عمجت ةملكلا نأ انكردأ كلذ دعبو

 ديدعلا 4 ةدوجوم ةيئاذغلا تاوباتلاو ةيسنجلا تاروظحملاو يناويحلا سقطلاو

 .اعم ةعمتجم رصانعلا هذه لك دوجو ردانلا نم نكل .ةيئادبلا تاعمتجملا نم

 الإ اهنومدختسي اودوعي مل مهف :نييجولونتثإلا دنع ةملكلا تطقس اريخأ

 ملاعلا فينصت ْ أدبم اهنوربتعي لاوحألا لضفأ و .يهتنت ال ريذاحمب

 .ةينيدلا اهتيصاخ نم اهنوصلخي مهو ,يعامتجالا

 ماهوأ فص  ةيمطوطلا تعردوأ ءريبكلا رودلا اذه لثمب اهظافتحا دعبو

 .مهريطاسأو مهتادقتعم اضيأ مبل نييجولونقإلا نأ نّيبي يملع مهو «يضاملا
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 يصوصخ او نيوكلا نيب

 قحلم

 ديورف دنومغيس دنع وباتلاو مطوطلا
 نأ 1913 -1912 ماع نيمسق 4 ديورف هعبط يذلا وباتلاو مطوطلا باتك حمطي

 لايخلا نم ةريثم ةصق هثحب #24 ضرع دقل ."قالخألاو نيدلا لوصأ فشكل ةلواحم" نوكي
 ةيادبلا #2 ديورف نخأي .جاوزللو تانايدلل سسؤم لعفك بألل يئادبلا لتقلا ةيرظن :يملعلا

 ةموكحم اماوقأ تناك ناسنإلا هابشأ نم ىلوألا رمزلا نإ ةلئاقلا نيوراد زلراشت ةحورطأ

 ناك .نابشلا روكذلا لك نهنع دعبيو ةرمزلا ءاسن لك كلتمي ةردقلا يلك ركذب
 درطيو هسفنل ءاسنلا لكب ظفتحي ؛رويغو ساق بأب' نذإ اممكحم تايادبلا 4 عمتجملا

 ."غولبلا نس ىلإ نولصي نيذلا هئانبأ ةفاك
 .بألا لتق يهو 'ةيسيئرلا اماردلا" كلت ىلإ ءديورف بسحب .ةنميبلا هذه يدؤتس

 ماق ؛«مهلعف اومتأ نأ درجمبو «مث «بألا لتق لجأ نم مهنيب اميف روكذلا نابشلا فلاحت

 .هتوق كالتما لجأ نم هماهتلاب ؛حرفلا نم نولمث مهو ء«ءانبألا

 ىبرقلا حافس ميرحتن رداصم يف
 نأ امو .ءانبألا ىلع يلوتسيس بينأتب ليقث ساسحإل ردصم ديورف بسحب بألا لتق نإ

 نيدلل كرتشملا لصألا مكاه .دبعت عوضوم حبصيسو ؛فلسلا :بألا اذه هلؤيس :هلتق مت
 «مهسفنأ ءادتفا اولواحي يكلو .(بينأتلاب ساسحإلا) قالخألاو (سدقم فلس دبعت)

 «ةرمزلا ءاسن ىلع اولصحي يك بألا اولتق مهنألف ؛ءارظح مهسفنأ ىلع ةوخإلا ضرفيس

 .ىيرقلا حافس ميرحت ةركف نذإ عبنت انه نمو ؛:نهعم ةيسنج ةفالع لك اديدحت نوعنميس
 عقت .ةيرشبلا خيراتو يدرفلا يسفنلا خيراتلا نيب عطاقت نذإ كانه ءديورفل ةبسنلاب

 يفق .ليلحتلا ميمص  ؛ةأرملا ىلإ قيرطلا حتفي بألا لتق نأب ةموهفملا ؛بيدوأ ةدقع

 نمضتت يتلا ةيمطوطلا ةبجولا امو .ايشتف اناويح مطوطلا لثمي «"ةيئادب' ةامسملا تاعمتجملا

 يلصلا ويرانيسلا اذبل راركت ىوس «ةرمزلل لثمم ناوبحب ةيحضتلا

 قيلت ءةيفارخ ايديجارتل ّصَق وه يماردلا ديعصلا ىلعف ؛لهذم صن وباتلاو مطوطلا
 نع مجن يذلا بينأتلاب ساسحإلاو «بألا لتق «ةطلسلا ىلع ءانبألا ءاليتسا :رييسكشب

 كانه ناك نإو «نييجولوبورتنألا نم دحأ نم ام هنأ يقب ...ةديدج ةكلمم سيسأتو ؛كلذ

 .ةصقلا هذبل ةيخيرات ةيعقاو ةيأب فارتعالا ىلع نوقفتي «مهسفنأ نييسفنلا نيللحملا نم ةلق
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 قير و ئرزكلا قس يب ب ب سب عي ععتمبب

 ؟نيرخآلا تالاعفنا ةسارد نكمي له

 نم فوخلا"و "ةلاطبلا نم فوخلا" ردصي "لم
 اهب يتلا ةقيرطلا نإ ؟هايإ ساسحإلا نم "فالسألا

 ءاهنوردقيو اهنومهفيو اهنوربتخيو مهتالاعفنا سانلا روصتي

 عيطتسي نم .اهيلإ نومتني يتلا ةفاقثلل اعبت فلتخت
 .؟ىرخأ تافاقث يف تالاعفنالا دودح عقت نيأ لوقلا

 ةدئافلا دكؤم ثحب عوضوم سيل ءام ةفاقث 4 تالاعفنالا رود مهف نإ

 فصتنم يفف .اديدحت ايجولوبورتنآلا صخت ةيلاكشإ اضيأ وه لب ءبسحف

 «عمتجملاو درفلا نيب ءايجولوكيسلاو ايجولويبلا نيب «حورلاو ندبلا نيب ةفاسملا

 و ءام عمتجم بولسأل ازورب رثكألا بناوجلا نم ابناج تالاعفنالا لكشُم
 تلضف كلذ عمو .ةيناسنإلا مولعلا #2 يرظنلا ءانبلا لجأ نم ايدحت هسفن تقولا

 نويجولوبورتنألا ىأر ذإ .كلذب مامتهالا تقولا مظعم بنجتت نأ ايجولوبورتنألا

 لب «ةيبابض ةلوقم يه وأ ؛ءسفنلا ملع ناديمب قلعتت تالاعفنالا نأ ماع لكشب

 .هفصو ليحتسي عوضوم

 2 .2اعّنقم ناك نإو ءازراب اناكم ةينادجولا تالاحلا لتحت كلذ عمو

 ءدعب) 'فقاوملا ةموظنم" كك الثم ةدوجوم يهف :ةيعامتجالا ايجولوبورتنألا خيرات

 .1999 طابش -يناثلا نوناك :23 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم زلاروس ردنسكلا ©
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 يبقارمل (ةوادع «ةقث) 'ءالولا روهش' ل وأ «ةبارقلا ويجولونثإ اهسردي يتلا (ةفلإ
 اهتاذب تالاعفنالا تحبصأ طقف 20نرقلا نم تاينينامثلا دقع لالخو .ةينثإلا

 مايألا هذه عتمتت يهو ؛ةدحتملا تايالولا ف ةصاخو ؛ثحبلل ةيملع عيضاوم

 ددع دنع كيكشتلاو لب ةريحلا كلذكو :؛لوضفلا يكزتو «ديازتم مامتهاب

 ريفلا رعاشم ةسارد نكمي فيك نولءاستي مهف :نييجولوبورتنألا نم ديازتم

 5سوملم لكشب

 مولع تايادب جزتمت ذإ .ةقرافملل وعدي تارثؤملا ملاع هببسي يذلا كابترالاف

 ةقيقحلا كو ؛ثيدحلا ركفلا #4 "فطاوعلا" ةسارد روهظ عم ايخيرات ناسنإلا

 ذو اذه تالاعفنالا ملاع فينصت 4 17نرقلا نم اءدب ةفسالفلا ضعب دهتجا

 مهتاليلحت قلطنت مل .لقعلا ملاع عم ريبك دح ىلإ اضراعتم مهل ادبو «هليلحت
 زبوه ساموتو مويه ديفيدو ازونيبسل ةبسنلاب اذكهو .اهسفن تانياعملا نم

 قسنت «ةيعامتجا رهاوظ لب ةميمح رعاشم تالاعفنالا تسيل ءصاخ لكشب
 هذه نكل ءاضيأ ندبلل تالاح ديحأتلاب اهنإ .رشبلل ةكرتشملا لاهعفألا

 بوص زبوبل اعبت تالاعفنالا هجتت .952001017265)5 ضارعأ ىوس تسيل تالاحلا

 هينير غاص «سكعلا ىلعو .ناجهتسالا وأ ناسحتسالا نع حصفت اهنإ :فده

 , ةطاسب رثكأ ةيرظن (1649) سفنلا تالاعفنا 4 ةسارد باتك + تراكيد

 اهنأب تالاعفنالا فّرعي وهف .ةمداقلا نورقلا لالخ مولعلا #2 ةنميهم حبصتس

 :اهبلا صاخ لكشي بنستت نسففلل كاالاشفلا و أر غاشمو ١ ةيسح تاكحاردإ

 نأ تراكيد ىري 7” حاورألل ام ةكرح لالخ نم ناصتو مودتو م جنت يهو

 قيرط نع اهتموميد ققحتت نكل سفنلا صخت ةيسفن رهاوظ تالاعفنالا
 رثكألاو ةايح دشألا ءازجألا" ىلإ ريشت «لوقي امك «”حاورألا" نأل ؛ندبلا

 .ةيجولويزيف ةرهاظ نذإ يطغتو مدلل ةعارب

 010 آخ. 12ءوعورتعو, 12116 ع5 مهق5ؤ1مم5ك لع !*ةصع, ةعاتعاع 27, طدصصقكتمم, 2001 (60. 021

.(1872 
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 تايرظنلا نيب ضراعي لوألا :نالدج ىقبي يفسلفلا يضاملا اذه نم

 نيب ضراعي يناثلاو «ةيجولويزيفلاو ةينوكلا تايرظنلا نيبو ةيبسنلا ةيعامتجالا
 ؛مقالعطنكمتع ةيسفنلا ةايحلل ىرخألا تالاجملا نيبو تالاعفنالل يسحلا كاردإلا

 هذه نم تالاعفنالا ايجولويورتنأ تردحت دقل .ةينهذلا تاكلملا ةصاخو

 .ديدجلا صصختلا اذه لخاد تارايت ةدع دوجو كلذ نييي امك تالاجسلا

 دئارلا باتكلا دعب «تالاعفنالا تَربّتعا يتلا ةسردملا يه ىلوألا ةسردملا

 [ةماع] ةينوك ةيدسج تاباجتسا ساسألا ثيح نم :« ”نيوراد زلراشتل

 ضعب نأ نم تبثتلا ىلع كلذ نايبت لئاسو ىدحإ موقت .ةلئامتم تالاحل
 د ةفورعم (نرحلاو بضنلاو حرفلاك) "ةيساسا' ةامسكا ةطيشنلا تالاعفتالا

 .ضعبلا اهضعب عم سامت ىلع ؛دقتعُي امك ءادبأ نكت مل ةنيابتم تافاقث
 ةثاحتاأ تماق نقف :لاجلا اذه كش ةريش كك 1225 ىك ]| لوب تاسارو رقت

 نع اهتدحاو ةديعب تافاقث ىلإ نومتني صاخشأل هجولا ريباعتل روص ميدقت ىلع
 ةصاخ ةفطاع سكعي هنأب رّسفي يذلا يهجولا ريبعتلا نأ ظحالو .ىرخألا

 اهتاذ ةقيرطلاب رّسفي «ةنيعم ةفاقث #4 دارفألا ةيبلاغ لبِق نم (الثم ةشهدلاح)

 ةجرد كانه نأ كلذك نامكإ دكؤي .ىرخأ تافاقث 4ث دارفألا مظعم لبق نم

 لخاد ىتح تايرحتلا هذه تمت دقل .اهنيعب ةفاقث ءاضعأ نيب قفاوتلا نم ةديدش

 نم كلذو ؛«10:6 روفلا ةعامج يه «؛ةديدجلا اينيغ ج ام دح ىلإ ةلوزعم ةرمز

 دانسإ اوملعتي نأ نيربتخملا دارفألل نكمأ امبر هنأ لئاقلا ضارتعالا يدافت لجأ

 لصي يتلا ةصالخلا .ايديملا ريثأت تحت تالاعفنالل يهجولا ريبعتلل ةماع ةلالد

 016 ادوصامر, آ' طاعون عووزمم لعك 6000م5 ءطغعد ]1 'طمصممع ءأ 1ع5ذ ةقلطتقاللب 11728عع5 5ءانتآر

 60(2001. هم ع. 1872).

 ل طاصقمم [!طع !'ةعع هأ )/ةمر ءتم2عوو102 01 انق11/61531 220110255 ]23 26م1 عانت ع2, 0مل

 512131 22عوور [ 0

 عم ةلباقملا اضيأ رظنا .1.8 86ءطع:ءطع, » 117. 1980 ةلجم ك ةيسنرفلا ىلإ امجرتم رهظو

 .باتكلا اذه نم لوألا لصملا 2 نامكيإ
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 يصوصخم او وكلا نيب

 يهجولا ريبعتلا ناك اذإ :ةطيسب ةليوطلا تادهاشملا هذه نم نامكإ اهيلإ

 دنع يبصعلا زاهجلا 4 جمانرب دوجو هانعم اذهف «ملاعلا ش ادحوم تالاعفنالل

 .ةهباشتم ةيهجو ةيلضع تاكرح ىلإ ةهباشتم ةيفطاع تالاح لقني «ناسنإلا

 بصي قمعلا 4 .ايفاقث ةنيابتم رهاوظ تالاعفنالا تسيل «كلذ عم ادارطتساو

 نإ ةلئاقلا ةينيورادلا ةحورطألا [معدت اججح مدقي يأ] ةنوحاط 4 ءاملا نامكإ

 تايلباق اهنأل ؛ءيضاملا نم ةثوروم ةيوفع تافرصت يمه اهتاريبعتو تالاعفنالا

 .روطتلاب ةبختنم لعفلل

 لاعفنالا موهفم نأل الوأ ءتاحورطألا هذه ةفاك داقتنا مت كلذ عمو

 اولصوتي مل عوضوملا اذهب نوصصختملا سفنلا ءاملعف ءاحضاو سيل ”ساسألا'

 وأ ةرشع وأ 5 وأ 4 :اهددع ىلعو ةمئاقلا تادرفم ىلع مهنيب اميف قافتا ىلإ ادبأ

 ام ديدحت  اهنوفالي يتلا ةبوعصلا ىلع صاخ لكشب لدي ددرتلا اذه ؟نورشع

 نم ةملك ؛لهفلل ةيلباق ءيهجوو حوم كولس «ةيجولويزيف ةلاح :لاعفنالا وه
 نع ريبعتلا ىلع الإ مقت مل نامكإ تاسارد نأ فورعملا نم مث ؟تاملك ةعومجم

 فوخلاو بضغلاو نزحلاو حرفلا :ةيساسألا تالاعفنالا هذه نم ادج دودحم ددع

 حمست يتلا ةيسنرفلا ةفللاب ريباعتلا تائم عم اهتنراقمبو .ةشهدلاو زازئمشالاو

 عضو نكمي له .اليئض ددعلا نوكي ةفلتخملا ةيلاعفنالا تالاحلا نيب زييمتلاب

 3 "سمن ناجيبلا' و "انكءانت ظيفلا"و 5886 قنحلا"و 1201عم2000 طخسلا'

  عوشتلا اذه لثم ريربت متي فيك ؛«معنب باوجلا لاح 25"بضغلا" ةناخ

 ؟ةيظفل ْباعلأ يه مأ ؛ةفلتخم تالاح عم قفاوتت له ؟ةقيقدلا تاقورفلا

 لامعأ نم ىقتسملا جمانربلا يوطني «ةيجولوبورتنألا رظنلا ةهجو نم

 2 :قبسم لكشب اتبثم تالاعفنالل افنصم حرطي هنأل «ةقرافم ىلع نامكإ
 يقيقحلا عوضوملا لكشي نأ بجي ام وه اديدحت فنصملا اذه ءاشنإ نأ نيح

 ارغوشإلا قلطنملا درجو ءاهزواجت بعصي تابقعب اعيرس مدطصا دقل .ثحبلل
 .هتدئاف نم اريثك
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 رثكأ تالاعفنالل ةبراقم حررط «ناث رايت رهظ تاينيعبسلا دقع لالخ
 ىرخأ ةقيقح نم ابل سيل تالاعفنالا نأ يه ةيساسألا هتيضرف .ريثكب ةيبسن

 لخاد اهيلع قيلعتلاو اهنييعتو اهتيمستو اهروصت اهب متي يتلا ةقيرطلا ىوس

 دروفيلك ديلقت ءيكيرمألا ياقثلا ديلقتلا خ هجوتلا اذه جردني .ام ةفاقث

 اهعضو لالخ نم 82110315 نيينيلابلا ةيلاعفنا 1973 ماع فصو يذلا ءزتريج

 فرخلا لامعا كاسم" *هتيزجلا ةضاقلا اه: ندكتسلا موفق عم ةلمع ىنع

 ةعامج نع 1980 ماع رهظ يذلا ودلازور لشيم باتك لثم :ةيسيسأت
 ىلإ ةفاضإ «نيبيليفلا # اقباس سوؤرلا يدايص ةعامج نم مهو ''”توفنولإ
 ةدالولا امأ .7””2يفيل دنومير هررح 1983 ماع رهظ سوتيإ/ ةلجم نم صاخ ددع

 نييفاقثلا نييجولوبورتنألا ههي صصختك 'تالاعفنالا ايجولويورتنا "ل ةيمسرلا

 اذه تحت ؛تياو يرفويج عم زتول نيرتاك تعبط امدنع 1986 ماع ناك دقف

 تعيبات ليلقب كلذ دعبيو . 1-11 يوب -الاقم «ناونعلا

 ةيلاعفنالا لوح افطعنم تثدحأ ةسارد 1988 ماع زتول تعبط ذإ :ايفارغونتالا

 ."”ايزينوركيم نم بعش وهو 0(1ااناع كولافيإلا موق دنع
 :لاعفنالا ةيرهوجب لوقي ال روصت نم ايفارغوتشإلا هذه  زتول تقلطنا

 فيصوت لجأ نم صاخشألا اهمدختسي لاصتالل لماوحك تالاعفنالا ددحتت

 ةيعامتجا فقاومب ةطبترم كلذب يهف .ريغلا عانقإو مبلاعفأ ريربتو يهقوم
 ةسرامم ف اديدحت ةجردنم اهنإ .اهنع اهلصف نكمي ال ةيفاقثو ةيسايسو

 013١ 0. 0ععراجر '1طع اضاع معاه 102 01 ءان]اتك عر 83516 8001 قر, 3

 0 83/1. 1053106, اكد016ه0ل8ع ةص0 2ةعوزمات, 1102801 2011085 01 5عا؟ ةصل 5هءأهأ 111, (نةسطقل لمع

 آلرل1 قولا 2عوؤر 0

 0028 1عالاإلا 121500111102: 5611 320 2201105, 111305, 701. 11, 23,1980

 © 0. ادا, 0.1801. ال17طئاعر طع ةصهاطعمملأ0 عون 01 ءممائم, ثممتنفأ 1[ءالاع هغ قمتم م0101

7 15, 6. 

 200 6 1تناع, اتومهاتكقأ 1106 طاءعضتلمإ 5ءداسصعماك هه 2 381تىمدهتكتقم ثغعماألا, اطعاع

 0نطقل | ءعدمع 16 ؟؟ءواعرس 1طعمصب, اللا ءوتاوت 01 (0طلع280 21ةوؤر 8.
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 يصوصخ او وكلا يب

 يتلا 2 'ةفيثكلا ةلالدلا تاذ' تاجتنملا هذه ةمجرت ث ةلكشملا نمكت .ةطلسلا

 يذلا يجولوبورتنألا ٍةفاقث ىلإ يأ ءىرخأ ٍةفاقث ىلإ ءام ةفاقث # تالاعفنالا يه

 اهقلطنم موقي اذكهو .' ةيكيرمألا ةيتنتستوربلا ىطسولا ةقبطلا ىلإ يمتني
 :نييكيرمألل يتلا نيبو كولافيالل ةيلاعفنالا ةدرفملا نيب ةازاوملا ىلع

 للحت .نيعمتجملا نم عمتجم لك ب امهتلالدو ءصخشلا موهفم # امهجاردناو
 ثيح ةفلتخم تالاح نم اءدب /5ع0 وغاف ةملكل يلاعفنالا موهفملا ءالثم ءزتول

 تاقالع .ءايتسالا ؛ةدعاسملا ءرايتخالا ءءاذغلا مساقت :كولافيإلا دنع رهظت

 نمو .ةماعلا ةحصلا ماظن عمو ةدايسلا عم تاقالعلا ؛ءاقشألا نيب نماضتلا

 نأ صلختست ةيكيرمألا ةفاقثلا 4 اهتالداعم عم تالاحلا هذه ةنراقم لالخ

 ةقفشلا : ةيزيلكنإلاب تاحلطصم ةثالث ىلإ دوعت نأ نكمي كولافيإلا دنع /0

 نكمي ال هنأ تنيب اذكهو .(560655) نزحلاو (1مانع) بحلاو (عم:موعكو10)

 ةدئاعلا ةلودجلا ىلإ كولافألا دنع ةلودجلا نم اذوخأم الاعفنا ةرشابم مجرتن نأ

 لالخ نم رورملا بجي بيرقت ىلع لوصحلا لجأ نمو .طسولا يكيرمألل
 اهنأل ءاهربع ميهافملا هذه رهظت يتلا ةيقالخألاو ةيعامتجالا تاقايسلا ةنراقم

 .لماك لكشب اهب ةطبترم

 روظنملا اذه نم نورظني نيذلا نييجولوبورتنأللو زتولل نكمي ال كلذ عمو
 مهقف .ينوك لكشب ةدوجوم عيضاومك تالاعفنالا" لزع اوبنجتي نأ يبسنلا

 الو لاعفنالا" حلطصم نوبنجتي ال ؛كيكفتلا 4 مهدوهج نم مغرلا ىلع
 ىلع ابلاغ نوثحابلا ءالؤه قفتي نكل .(..جازملاو ةفطاعلاو ةاناعملا) هتآفاكم

 موهفم ىلإ ةراشإلا لجأ نم ملاعلا تاغل مظعم #4 ماع حلطصم يأ بايغب لوقلا
 ناك اذإ :ةيبسنلا ةبراقملا فهض ةطقن ةلكشملا هذه لظت .هتاذ ”لاعفنالا"'

 اموكحم سيلأ ؛هثحب عوضوم دّيشي يذلا وه «زتريج ريشي امك كي اارغوشإلا
 اذكمهو ةرخآلا ةفاقث ىلإ ادبأ لصي نأ نود ؛هنع ثحبي ام امود دجي نأب هيلع
 اهب مدطصت يتلا ةيجهنملا ةبوعصلا نع فشكت ةروريص يه «ةياهن ال ام ىلإ
 .تافاقثلا ةسياقمال : ةيبسن ةبراقم لك
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 يص وصخ او قوكلا نيب

 اهزواجت مت ةيئانث
 ةيراقملا امك امامت ةينوكلا ةيراقملا ضرتعت ةدحاوو ةديحو ةلككشم كانه

 ةيلباقك ةيلاعفنالا نيب زييمتلاب حمسي ريكفت بايغ :تالاعفنالل ةيبسنلا

 اهدييشت متي يتلا تانايكلا يأ :تالاعفنالاو ؛يناسنإلا نئاكلا دنع ةينوك

 ريبك دح ىلإ لوؤسم 'لقعلا'و "لاعفنالا" نيب يكيسالكلا لصفلا نإ .ايفاقث

 ول امك لدج نود لصفلا اذه ايجولويورتنألا تلبق دقف «فورظلا هذه نع

 : ادكؤم نوكي نأ نع ديعب اذهو «ةيسفنلا ةايحلل ةينوك ةمسِق لكشي ناك
 ؛ناك امنيأ ةحيرص اهدجن الو «برغلاب صاخ ينهذ خيرات ٌجاتن ةمسقلا هذهف

 نأ انضيأ كشلا اذه زرعيو .ةيفامثتوبلا ةنراقملا ف .نيفت نأ هيف كوكشملا نمو

 ؛ةفاقثلاب رثأتلل ةيلباق لقأ اهنأب ةفورعمو ءىرخأ ةيملع نيدايم نم ةيتآلا ءارآلا

 «ساسأ هل سيل ةفطاعلاو لقعلا نيب ةيسفنلا ةايحلل ميسقتلا اذه نأ ىلإ ريشت

 .يجولويب ساسأ هل سيل لاوحألا ةفاك يو

 «ميسقتلا اذبل ةيطابتعالا ةفصلا ىلع باصعألا ءاملع ضعب زكري مويلاو

 دعب ريبك دح ىلإ ةعنقم تادهاشم صاخ لكشب ويساماد وينوطنأ مدق دقو

 صخش ةلاح نم اديدحت هلمع ك قلطنا دقف .تاونس ةدع رمتسا يعامج ثحب

 امسف كلذ رثإ دقفو ؛غامدلا ش مرول ةحجان ةيلمع ىرجأ دف ناك تويلإ ىعدي
 ىلع اظفاحم يقب هنأ نم مغرلا ىلعو «ةيلاعفنالا هتيساسح نم اريبك

 ,ةينالقع تارارق ذاختا ىلع ارداق دعي مل هنإف «ةيعيبطلا ةينهذلا فئاظولا

 نأ ل متحم ا نم" هنأ ويساماد حضوي .ةينهملاو ةيفطاعلا هتايحب قلعتي اميف ةصاخو

 سورت نم اءزج لكشت ء.اهب ساسحإلا ىلعو تالاعفنالا نع ريبعتلا ىلع ةردقلا

 117" ةينالقعلا تافرصتلاز اجنإل يرورض" لاعفنالا نأ فيضيو ."لقعلا [تالا]

 ةججاحملا ةكّلم طبري روحم يفيظولاو يحيرشتلا ديعصلا ىلع دجوي امبرو
 .دسجلا عمو تالاعفنالل يسحلا كاردإلا عم ةيلقعلا

18 
 مم 103513510, آ.' طا ءانع لع 12عوعورتاعو, 00116 ]دعمط, 1995 (2660. 2000).
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 نم ريثك © يدبت ايفارغوتإلا ىلإ ةعيرس ةرظن نإ ءكلذ نع ادع
 تاكئفو ةهج نم "ةيلاعفنا" تاّئف 4 ةبوبم تسيل ةيتازلا رهاوظلا نأ تاعمتجملا

 .ىرخأ ةهج نم "ةيلقع"

 يديي .ودلازور اهسرد يتلا نيبيليفلا #4 توفنولإ ةعامج ةلاح ذخأنل

 نيب يموهفم قراف يأ وفنولإلل ةبسنلاب دجوي ال هنأ ءظفحتلا ضعب عم ؛«ثحابلا
 ىقيزيفلا وضعلا ىلإ مهتفل 4 ريشي (بلقلا) 7176 انيرلاف .ةخفرعملاو ةاناعملا

 يفق .ةيويحلاو ةدارإلا عقوم ىلإ امك امامت ءريمضلاو لعفلا أدبم ىلإ كلذكو

 لمتشيو .مصفنت ال ةقالع 4 ةيندبلا ةحارلاو ساسحإلاو ركفلا لخدي بلقلا

 سفنلاو ةايحلا عم ةقفارتم تاروصت ىلع انيرلل [يلالدلا] يتاميسلا لقحلا

 ساس ةصاخو تالايدنالا 5( تكتناهكيا بنعلا ةفرتتاو*يكحفلا» ةكمحلاو

 ال ."ةاناعملا" وأ ةفاطلا" وأ "ةنيغضلا" ىلإ همجرتن نأ نكمي يذلا /!161 ىمسي

 سيل .كاردإلاو تارثؤملا نيب ازييمت نذإ ةيرهاظلا ةيحانلا نم توفنولإلا ميقي

 لامش ث# 5300051 يشودناك ةعامجل ةيسنلابفغ ءديحولا لثملاوه 2

 ببسب بلقلا ربتعي ؛ليوط يارغونتإ م ثيح «كةيوريبلا نوزامألا

 - صخشلا حارشنا ةجرد ىلع ةمالع ,ةيقيزيفلا هتيمهأ اديدحتو هصئاصخ

 ةينادجولا «ةيسفنلا ةطشنألا ةفاك ناكم بلقلا ٠ -صخشلا تازيم ددحي

 ليحتسملا نم نوكي .ةيلحملا تائفلا ىلع انرصتقا ام اذإف :ةينهذلاو اهنم

 تاكلملا نوكت داحت يشودناكلا دنع .تاقاطنلا هذبل ميسقتب عورشلا

 مهناريج دنعو .ةضرعملاو ةفطاعلا يئاديم نيب ةمسقنم امود ةيلحملا تالاحلاو

 بلقلا اضيأ وه ةيدصقلا تالاعفنالاو ركفلا عقوم نإ ؛لامشلا 4. راوشألا

 ةبارقلا تاذ تاملكلا نم ةبكوك رذج وه حلطصملا اذه نإ ذإ قسد

 اضيأو رذح انأو 'ىلإ نحأو نم تمئسأو "ةدوم نكأ" ب اهتمجرت نكمي
 19 .خلإ "ب ريكفتلا لالخ نم فرصتأو 'ب ركفأ"

 092 2. 12هوعم13, آنعذ آاق26ع5 لي 026م1050ا016, 2108, 1993 (266. 2هعاععأاب 2000)
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 يصوصخل او يوكلا نيب

 "ساسحإلا يف اهلاجم ةفاقث لكل

 ةانطز ءءانالا 6 ةيتاذلل ةبراقم اهدارفأ ىدل ىرخأ ةينوزامأ تاعامج كانه

 يماموناي ةعامجف .جراخلا 4 اهناكم نوعضي اوناك نإو ىتح «ةهباشم
 «نوزامألاو 01650وانع كونيروأ نيب ايلعلا يضارألا نونطقي نيذلا 7 32هطدةطنأ

 561 ) 'هجولا" موهفم لوح ةزكرمتم تناك نإو «ةهيبش ةيؤر نع مهتغلب نوربعي

 بسحبو ."رظنلاب ىدبتي امك هجولار يبعث وه حلطصملا اذهل لوألا ىنعملا .(11:
 ةفاك نإ .تالاعفنالا أدبمو يتاذلا يعاولا ركفلا اضيأ وه « ”ريبلأ سورب
 ةينبم روعشلا تالاح وأ ةيسفنلا ةطشنألا فصت يتلا يمامونايلا دنع لاعفألا

 وأ بضاغ" :"ددرت' ؛'ركذت' ؛"يعولا دقف' ؛'ريكفت' :617: رذج ىلع

 ناكم اضيأ 56: 51/8: لاو ."قلقلا وأ لاغشنالا" ,"نينحلل ةسيرف" ؛"يناودع

 ةبسنلاب 'ركفلا" ناك اذإ .اهسفن ةصالخلا ىلإ ةلثمألا هذه ةفاك دوقت .ةدارإلا

 "”ساسحإلا" عم هتضراعم نكمي ال يماموناي وأ يراوشأ وأ يشودناك درفل
 لاعفنالا لاجم أدبي نيأ لوقلا عيطتسي نم «رثأتلا وأ فسألا وأ قلقلا رعاشمب

 ةعومجمب ادوزم لصي نأ «ةلاحلا هذه 2 :يجولونثإلا ديفي اذام ؟يهتني نيأو

 ؟اهسردي يك (..خلإ ةشهد ؛حرف .ءفوخ) تالاعفنالا

 لقعلا نيب زييمتلل يدقنلا ليلحتلا لكشي مل اذإ اميف لؤاستلا نذإ بجي
 اوسركي نأ 'تالاعفنالا' ايجولوبورتنأ ءاملع ىلع بجوتي فده لوأ ؛ةفطاعلاو

 نيب ميقع لدج نم هريثي امو لاعفنالا موهفم نع مجانلا كابترالاف .هل مهسفنأ

 ةيتاذلا رهاوظلا مهف مامأ قئاوع نالظي «ةيبسنلاب نيلئاقلاو ةينوكلاب نيلئاقلا
 الوأ ماع لكشب ةيرشبلا ةيتاذلا ةسارد رمت نأ بجي .ةفلتخملا تافاقثلا ربع

 تافاقثلا ةفاك ةيرظن تسيل ةيسفنلا ةايحلل ةيلاحلا انتيرظن نأب فارتعالاب

 هيف تناك يذلا نمزلا ىلو دقل .اهيلع اوبكني نأ نييجولوبورتنألا ىلع يتلا

20 
 08 م1طءكار 1 ءاممد لع ةد28, اعيتم5 لع هعل5ع5ر اطغوعر انطلا/ ءعوون16 لع 22م5 -طاةصط عر 5.



 يصوصخ او يوكلا نيب

 هدب انوزقةسيتالقنلا وعش ندصمف من قبلا «تانضتمالا يدين يعي ةوروركتألا
 زييمتلا نم اهعنمي يقطنم لبق ركفل ةعضاخ «ةينالقع ٌريغ اهنأ ىلع ءةفصلا
 نم 'زاجملا" وأ 'ناميإلا" ميهافم مادختسا نمز نإو .”'”بوغرملاو حيحصلا نيب
 ايلاح بلطتي عورشملا اذه .ىضم دق اضيأ يشحولا ركفلا تاريبعت ريسفت لجأ

 ةموظنملا موهفمو لالدتسالا) ةيجولومتسيإلا اهتاقحلملو ةينالقعلل ادقن

 نم "روعشلا" برقي يرظن راطإ ليكشتل يرورض دادعإك (خلإ...ةيببسلاو
 :ةيلخادلا تالاحلا تالّنمتب ةيفاقثلا ةيعونتلا قحب فارتعالا متي اذهب ."ةفرعملا"

 يلكلا ملعلل اناكم سيلو ؛ءىرخأ لاكشأ نيب اناكم ةينالقعلا لتحت اهيفو

. 011516 

 اذه ف "يشحولا ركفلا ىلإ ةيئادبلا ةيلقعلا نم" هنروج الوكين ةلاقم كلذك رظنا ©
 .مسقلا
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 -يقرشلا ركفلا“ لوح ةلئسأ

 بلاغلا يف يقرشلا ركفلا ىلإ '”رظنُي

 ةمكحلا لوح ةزكرمتم ,ةيفلس ةيناحور هفصوب

 صاخلا ,ينالقعلا ركفلل ةضقانمو سفنلا ةفرعمو

 ؟رمألا ةقيقح يه ام .برغلاب

 ميظنت مت «(ةدحتملا تايالولا) شتيب تروبوين #4 1989 لوألا نيرشت 5 شل

 ءاملعو سفن ءاملعو ةفسالف) نييبرغ نيثحاب نيبو امال يالادلا ةسادف نيب ءاقل

 ربخأ ةسلجلا ًأدبت نأ لبقو .©حورلا مولع [ةعوضوم] ةميت لوح (باصعأ
 ةمئادلا هتماستباو هفطلبو .اوت هل تحنُمم دق مالسلل لبون ةزئاج نأب امال يالادلا

 ءاقللا ليجأتب امال يالادلا بغري مل «ةيجراخ ةراثإ لك نم يرهاظلا هررحتو

 سفنلاو ةركاذلاو يعولا ةعيبط لوح مويلا كلذ تالاجسلا تراث .بقترملا

 ءاريثم ءاقللا اذه جارخإ ناك دقف ؛ىوتحملا انزواجت اذإو .يملعلا جهنملاو

 .لقعلل نيملاع ء:ركفلل نيديلقت «ملاعلا نع نيروصت روضح ضرتفا

 :2001 قومت +118 ددع .ةيئاسثإلا هولعلا ةلجم ىيترود اوسئارف ناج 7
2500 : : 1 : 2 

 00 21ةن-آقسصق آل ممانكمأ1 لع 1* عرمرم. صا عأ] علك 3766 0و 560165611101065, 12/220, 0.
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 يص ءوصخم او نوكلا ني

  نويدام مه ؛ةفسالفلاو ءاملعلاب الثمتم ؛ةهج نم يبرغلا ملعلا انه

 .ةيغامدلا فئاظولاو تاينبلا تاحلطصمب سفنلا نع نوئدحتي ؛:مهمظعم

 تالاح نعو سفنلا نع ملكتي :؛ةيقرشلا ةيناحورلا لثمم ءامال يالادلا كانهو

 بيرجتلاو ملعلاو لقعلا انه .ةيلخادلا تاويحلا ةيرجت نعو ةفلتخملا يعولا

 .يعولا تالاحل ةشاعملا ةبرجتلاو لمأتلاو ةمكحلا كانهو .ةيملعلا نيهاربلاو

 هتفصب يأ «يقرشلا ركفلا ىلإ اورظني نأ نويبرغلا بحي وحنلا اذه ىلع

 روطي قرشلاف .01-10665:ععءو [ةركؤم] ىوق -راحفأ عضب لوح مظتنت ةيؤر

 اعبتو .مولعلا وأ تافسلفلا نم رثكأ (ةيسودنبلاو ةيذوبلاك) ةمكححلا نيدايم

 2 روطتو نانويلا م دلو دف ينالقعلا ركفلا نوكي ؛رجديهو لرسوهو لجيبل

 نوكي كلذبو .قرشلا # روطتي نأ هل ناك امو راونألا نرق لالخ ابوروأ

 تايناحورلا حلاصل تاينقتلاو مولعلاو ةيفسلفلا مظُنلا لمهأ دق يقرشلا ركفلا

 .ةيلخادلا ةايحلا ىلع ةسسؤملا

 عم ةفرجعلا هيف طلتخت فقوم مجني لكشلا اذهب قرشلا ميدقت لالخ نم

 هاجت ناتتفاو .لقعلا رصع غولبب حلفيس ناك ام قرشلا نأل ةفرجع .ناتتفالا

 ار راس فور اا وح يرهتسلا تايياكلاو:ةييحورلا تانينققلا

 .يلخادلا نزاوتلاو ءافصلاو ماجسنالاب دوعولا نم رادقم ٠ -.خلإ

3 5 5 
 2 لماكلا اهريبقت تدجوو (30'06) نيصلا #4 ترهظ «ةيذوبلا سرادم نم ةدحاو :268 نز '

 ىلإ فدهت ةيندبو ةيلقع تاينقت ىلع نزلا دنتست .!2نرقلا نم اءدب ةيعاطقإلا نابايلا
 مسرلا ءسوقلا يمر) لمعلاو ركفملا نيب قيقدلا مؤالتلا لالخ نم (5305) ةيلخاد ةفارشإ

 .(ةقيدحلا ةسدنه وأ

 ةيندب ةسراممب اطبترم ايرظن اهجو نمضتت .ةدحولا ينعت ةينيركسنس ةملك :ال082 اغوي 9

 .ةيحورو ةيمسج ةينقت لب ءاسقط الو ةدابع تسيل اغويلا .(هسفن مسالاب)

 .[مالآلا] ةاناعملا يفتنت ثيح ةظقيلا ىلإ لوصولا ةطقن «ةيذوبلا #2 :7/15858 انافرين (7)
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 اوحرطي يك 20نرقلا نم يناثلا فصنلا ةفسلفلاو مولعلا وخرؤم رظتنا

 -ةقذاحو ةبيهم- ةيفسلف ةنودمب ةينغ طقف تسيل ايسآ .ءايشألل ةديدج ةيؤر

 اناكم تاينقتلاو ُمولعلا تلتحا اضيأ لب «ةيديلقتلا ةمكحلا نيدايم ىلإ ةفاضإ

 .يقرشلا ركفلا روذج ىلإ دعنل نكل .اهيف اماه

 ؟ىربكلا ةيقرشلا تايناحورلا يهام

 ةهج #2 دجوي ام لك ىلإ «مدقلا ذنمو نييبرغلا دنع 'قرشلا" ةملك ريشت
 طسوألا قرشلاو ىصقألا قرشلا ةيفارغجلا ةيحانلا نم لمشي اذهو «قرشلا

 ةيبدأ دحاو نآ #2 يه ةكرح ىلإ '"قارشتسا' ةملك ريشتو ءىطسولا ايسآو
 .يمالسإلا ملاعلاب اساسأ متهت ؛ةيفرخزو

 ةعزنلا تذختا «لباقملاب ةيناسنإلا مولعلاو راكفألا خيرات ناديم يو

 .اهتافاقثو ايسآ تاغل ةسارد ىلإ ريشت يهف :امامت رخآ اهاجتا ةيفارشتسالا

 دهاعملاو يقارشتسالا يملعلا صصختلا ناديم سسأت ساسألا اذه ىلعو

 ىلإ بيرق دهع ذنم ريشي 'يقرشلا ركفلا" حلطصم حبصأ اريخأو .هب ةطبترملا

 ةيسويشوفنوكلاو ةيذوبلاو ةيسودنبلا :ايسآ شي تدلو يتلا تايناحورلا
 .ةديدعلا اهتاعرفتو 5181015106 ةيوتنشلاو 1201510 ةيواضلاو

 .ةيذوبلاو ةيسودنبلا :نيريبك نيينيد -نييفسلف نيماظن دهم دنبلا تناك
 ىدم ىلع دتمت يتلا تادقتعملاو صوصنلا نم ةعساو ةنودم عم ةيسودنبلا قفاوتت

 يسودنه" ةملك نوملسملا عدتبا دقل .اهلمكأب ةراق دادتما ىلعو ةنس فالآ3

 76١لنذز06 ةيديفلا ىلإ ةراشالل 19نرقلا 2 نويبرغلا مهنع اهذخأ مث "طله 0ان

 يهف ةيذوبلا امأ .ةينياجلاو :ة046و:»6 ةيرتناتلاو 8:هطسدهنومد6 ةيمهاربلاو
 افالخو «م.ق 5نرقلا #2 دنبلا #2 تدلو ىتلا ةيناثلا ىربكلا ةيناحورلا

 انامادراف ىلإ حنم بقل ؛«(رصتنملا) ]108 انيج نم اهمسا تذخأ ةيدنه ةنايد :1ةنهل5516 ةينياجلا(6)

 .اذوبل ارصاعم مق سداسلا نرقلا #2 شاع ؛(ميظعلا لطبلا وأ اريقاهام اضيأ ىمسي)
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 يصوصخل او يوكلا نيب

 ايسآ #2 ةيذوبلا ترشتنا دقف . اهداليم ضرأ ةسيبح تلظ يتلا ةيسودنهلل
 6ط1ءان1 مذ ركفلا تالماح ةيذوب :ةددعتم افيص تذخأ كامي :ءاهلمكحأب

 .خلإ«ةينابايلا نزلاو «(ةيئاماللا) ةيتبيتلاو «ةيرتناتلا ةيذوبلاو «؛ةريبكلاو ةريغصلا

 نيتيناحور نيتعزنل ادهم «ةراضحلل رخآلا ضوحلا يهو «ءنيصلا تناك

 ترهظ امهاتلكو ؛ةيواضلاو ةيسويشوفنوكلا :اضيأ نيتينيد -نيتيفسلف
 امه ركفلل نيّملعم ظعو نم ناتصلختسسُم امهو ؛م.ق 5نرقلا يلاوح اضيأ

 .(كش نود نم يروطسأ ريخألا اذه دوجو) هستوالو سويشوفنوك

 (نيصلا # اهرّدجت دعب) ةيذوبلاو ةيواضلاو ةيسويشوفنوكلا تكش
 دقف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةينيصلا ةيناحورلل "ةثالثلا قرطلا" ةيلاتلا نورقلا لالخ

 ةيدوفلا تنفس ا نقل ةةتياجلل اوددو تتش اك قرشا هي ضرك تايناحؤور تدلو

 دادتما ىلع ترشتنا ةديدع تارايت ىلإ اهنم لك ةيواضلاو ةيسويشرفنوكلاو
 ةيفسلف ةمظنأ تعرزنا ةفلتخملا ةينيدلا -ةيفوصلا لوصألا هذه ىلعو «خيراتلا

 .ةيسدقملا صوصنلا ىلع تاقيلعت نم ةفلؤم « ةقذاح

 ةينيدلا تادقتعملاو ةمكحلا اهيف جزتمت بهاذم نم ةفلؤملا ةعومجملا هذه

 .يقرشلا ركفلا ماع لكشب ىمست يتلا يه ؛ةفسلفلاو ةروطسألاو

 ؟دنهلا دقتعت اذامب
 يتلا ,"”/ديفلا صوصن ةنايد دجوت ةيسودنبلا نويبرفلا هيمسي ام لوصأ

 هده تزغ دمك .م-ق 1200 -0 ىماع نيب ةيبوروأودنبلا بوعشلا اهتدروتسا

 ماظن تضرفو ةيلاتتم تاجومب دنبلا لامش 25 وأ ةيرآودنبلا بوعشلا

 .ةيديفلا ةنايدلاو ةيتيركحسنسلا ةغللاو ةقملغملا تاقيطلا

 ةيسودنبلا ةنايدلل (ديشانأ ءتاولص «ةيميزعت غيص) صوصن ةعومجم :1[ مهو 8 اديف“”)

 .مدقألا
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 يصوصخل او يىوكلا نيب

 صوصنلا نم تاعومجم عبرأ ىلإ ةيديفلا ةنايدلا مسا أ لضملا دوعي
 .ةيماسلا ةياردلا" وأ 'ةفرعملا" ينهت ةملك يهو /اديفلا صوصن : ةيسوقطلا

 تادوليملا وأ ةينابرقلا غيصلاو تاولصلاو ليتارتلا فالآل عيمجت اديفلا

 نم ةبلآلل ةمدقملا تايحضألاو ةديدعلا نيبارقلا بحاصت تناكو «ةيرئاعشلا

 ةهجوم «نيبارق ةنايد يه عقاولا 4 ةيديفلا ةنايدلا .اهتمحر ىلع لوصحلا لجأ
 .ةيناويح -حاورأ لكش ابلاغ ذخأت ٍةبلآب ةدوشحمو ؛ةعيبطلا ىوق سيدقت وحن

 وأ) الصدمة: »04 داشينايوألا صوصن زربت ةيديفلل ىرخألا صوصنلا نيب نم

 ىلع يوتحتو ؛(م.ق 5نرقلا نم اءدب تفلأ) اليلق ةرخأتم ىهو :(تابراقملا

 ةيكيسالكلا ةيسودنبلا ىلإ تروطت كلذ دعبو .ةيقيزيفاتيمو ةيفسلف تاجلاعم

 .م.ق 3و 5نرقلا نيب (ةيمهاربلا وأ)

 ةديدقلا ةيسوتلل !ىهوصتتلا ته انودهتما لوألا قووتقلا نس اءدع
 هذه لكشت .ةيلمأتو ةيديرجت رثكأ ةيليوأت تاريسفتو تاقيلعت ةدعل اناحم

 2 ةلوهجم تلظ املاط يتلا :ةيكيسالكلا ةيدنبلا ةفسلفلا ةدعاق تاقيلعتلا

 0 الا داما هدا ل كششت :تسنفا يدكل نرفلا

 اتبوغ ةيروطاربمإ نمز ش هتاظحل مهأ نم ةدحاو يدنبلا ركفلا دهش دقو
 تعضو ذإ :ةيكيسالكلا دنبلا # 'راونألا نرق" هنإ .(م.ق 5نرقلا 4#) 8

 لكو «ملاعلا نع "رظنلا تاهجو"' وأ 5«4875/74 ةتسلا ٌُتاناشرادلا تنّئتْقو هيف

 لثمت اذكمو .اضيأ يرظن صصخت عمو ةيبهذم ةسردم عم قفاوتت اهنم ةدحاو
 يهف 164/0 اتناديف امأ .ةيلقعلا ةجاحملاو قطنملاب متهي الاجم 1اريفرد# اياين

 وه ةرهش رثكألا هلثممو :8:ةطصت8 امهاربلا ةعيبط ىلع موقي يبهذم روطت

 ربكأ ربتعيو ءانرصع نم 8نرقلا 2ث شيعي ناك يذلا 563712: اراكناش

 .اغويلا اضيأ رهظت ةتسلا رظنلا تاهجو نيب نمو .دنبلا ةفسالق

 0 0. 8اعهانلا. ]1206 معموع-ا-عءا1 عنو 1.8. طرمزك 1. ”0انطأل لع آ*طآصلعر انكر 1998 2. (نطعطعأب

 آه ططع]1هوممطتع ال1 ءطصع, كعصدقمل (0هانم, 8
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 يص »وصخ او قوكلا نيب

 لهس  م.ق 5نرقلا 4 تدلو دقف ءاذوب مالك نم ةصلختسملا ةيذوبلا امأ
 ايسآ لك # ترشتناو ةددعتم الاكشأ اضيأ يه تذختا دقل .0388© جناغلا

 هيا ابلاو ةيظينلاو ةينيرهلل | ةيدوبلاو ةوردلاتلا :اهتاطاسعناو نلوجت الح نب
 ةقايدلا نهد فلكي لاكتسا ةعت اضنأ تونشكتا د نمكلا نسوادملل امن

 اقناشر دط ةيخورالا ات انسرامملا ىلإ: ةسرذلا اهركادتتو امهتاها رخو ةيعاالا
 ...روعشلاو نمزلا لوح ةيفسلفلا تالمأتلاب ارورم «نييفوصلا

 ؟ةينيصلا ةفسلفلا يهام

 لوقي امك) ةيسيئر 'ميلاعت' ةثالثب موسوم مويلا ينيصلا ركفلا
 .(]' هبه عنايلاو !1» نيلا ةيرظن اهيف امب) زن1-[1:ع عنك -يي ةميلعت (نوينيصلا

 يلاوح ذنم عضو ينطاب باتك عنك -يي نإ .ةيسويشوفنوكلاو ةيواضلاو

 نآدبملا امهو «غنايلاو نيلا - نوكلل يئانثلا روصتلا َعَيِص هيفو ءانرق نيثالث

 [ناشياعتملا] كرتشملا رهوجلا امهو :نالماحتملاو ناضراعتملا نايسيترلا

 .ءيش لكل 5215

 ةيسادس) ةيسدنبلا موسرلا نم ةلسلسب يئانثلا روصتلا اذه لثمتي

 ةبيكرتو .غنايلا وأ نيلا لثمت طوطخ نم لسالس نم ةفلؤم م35

 اهنم لعجي هوجولا هذه عم لماعتلاو ؛نوكلا هوجو نم ادحاو لثمن هجو لك

 عسوتلابو ءلبجلا نم سمشملا بناجلا ىلإ لصألا 2 غنايلار يشي .ؤبنتلل ةادأ

 .ركذم أدبم وهف «يوقو يلوجرو يوامسو راحو ءيضم وه ام لك ىلإ ريشي

 ام لك ىلإ اضيأ ريشي ثنؤم أدبم هنإ .لبجلا نم لباقملا بناجلا وهف نيلا امأ

 امهنكل ناضراعتم نآدبملا ناذه .يليلو يضرأو يبلاسو ضفخنمو درابوه
 انارتقا ضرتفي (لافطألا ةدالوك) ملاعلا اذه شث جتني ام لك نأل :نالماكتم

 تاريفتلا نم ةلسلس نايطعيو «مئاد لكشب ناريخألا ناذه لخادتي .نيأدبمل
 :نوصحلل هى دمحلا :ززيسصلا خلوق
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 وزت -وال ماق يذلا دقتعملا وهو «ةيواضلا 4 كلذ دعب غنك -ييلا جردنا

 لادتعالا وحن تهجوت اقالخأ يأ ؛ةمكح ةيادبلا 2ك ةيواضلا تناك .هميلعتب

 لوح قحلملا رظنا) ةيويندلا عتمللو فشقتلل :جودزملا ضفرلاو تاوهشلا 4

 .(واضلا

 يتلا ةرتفلا يل م.ق 5نرقلا © «ةيسويشوفنوكلا بأ ؛سويشوفنوك شاع
 "مهلكتت ال ءامسلا) يرّدأالو يناملع دقتعم ىلإ هميلاعت دنتستو ءاذوب اهيف شاع

 ف ةايحلا ميظنتل هجوملا «يقالخألا دقتعملا اذه .(سويشوفنوك حرصي اذكه

 عم ةمحرلاك ةسيئر لئاضفب ةموسوم 'ةايحلل قالخأ" ىلإ دنتسي ؛عمتجملا

 .ةهازنلاو ةلادعلاو ءانبألا

 ربيف سكام عامتجالا ملاع هيمسي ام ةيسويشوفنوكلاو ةيواضلا لكشت

 اميفو .عمتجملا ذ# كولسلا دعاوقبو دهزلاب اديدحت زيمتتو ؛" ةايحلا تاهجو

 ةيقسلف تاروصت كلذكو (420/180) ةينيد تادقتعمو تاسرامم تلكشت .دعب

 .ةمكحلا نيدايم ةيادبلا ث ناك اميف (400716)

 غنك -ييلا «ةثالثلا ”ميلاعتلا' ىلع ينيصلا ركفلا رصتقي

 نايك اميس ريبكلا ينيصلا خرؤملا ماق دقف ؛«ةيواضلاو ةيسويشوفنوكلاو

 تس نمض ينيصلا ركفملا فينصتب ميدقلا ذنم (86 - :145 -) 5ز38 0زةص

 غناي -نيلا ةثالثلا سرادملا بناج ىلإف .(10) ةريبك سرادم

 «ملاسم ىبن يزوم) :14021 يزوم ةسردم ترهظ (ةيواضلاو ةيسويشوفنوكلاو

 ؛(سويشوفنوك دنع ةاواسماللا ئدابم ضفريو ينوك بح ىلإ وعدي ناك
 نيينامسالا ةسردم كلذك ىمست :14: زم ايجنيم) ءامسألا ةسردمو

 .(1هرزنت#) نيناوقلا ةسردمومو م 5

 بناج ىلإف ؛سناجتلا نع نوكي ام دعبأ ينيصلا ركفلا نأ ىرن اذكهو
 امدنعو ...نوينامساو نويوضوف"'و ةقدانز نيصلا ُش# كانه ناك نييفوصلا
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 يصوصخ ار وكلا نيب

 نود اريبك سزادملاو نيركفلا 8# نع فاعتكت ؛©دلبلا اذه خيرات ف نُمْمَن

 ؟ةفسلف مأ ةمكح مأ ةنايد

 ةيواضلاو ةيسودنبلاو ةيذوبلا :ةيقرشلا "تايناحورلا" فصن فيك
 مأ ؟ةفسلف نع مأ ةمكح نع مأ ةنايد نع ملكتلا بجي له ؟ةيسويشوفنوكلاو

 .باوجلا رصانع ميدقتب حمست ةيخيراتلاو ةنراقملا ةرظنلا نإ ةاهم كلذ لك نع

 2 اهجاردإ نكمي « ةهباشتم تاروطتب ىربكلا ةيناحورلا تارايتلا ترم دقل

 .راوطأ ةثالث

 ةينابايلا ةيوتنشلاو ةيدنبلا ةيسودنبلا ةيادبلا ّي# تحضتتا :لوألا روطلا
 تناك .ةنس فالآ3 نم رثكأ ذنم ةميدقلا روصعلا # ةينيصلا غنك -ييلاو

 ةيميزمت سوقط نم ةفلؤم ءريبك دح ىلإ ةيئادب ةينيدلا تادقتعملا هذه

 يتلا تايهولألا نم بورض ىلإ ةهجومو ؛ةهفاشم ةلوقنم «ةينطاب تاغايصو

 .عون لك نم ريطاسأو تافارخب ةبوحصمو ؛ةعيبطلا ىوقل تالّتمت ابلاغ تناك

 يلاوح ةينياجلاو ةيسويشوفنوكلاو ةيواضلاو ةيذوبلا ترهظ :يناثلا روطلا
 بهاذملا هذه نيب ةكرتشملا طاقنلا .ام دح ىلإ نمازتم لكشبو م.ق 5نرقلا

 (480 - ,560 -) اذوب :لسرلا مالك نم تصلختسا دقف ءرظنلل ةتفال

 - ,551 -) سويشوفنوكو (ثوروملا بسحب 604 - ماع دلو)وزت -والو
 عم اهنمازت ةظحالم نكمي .«ةينياجلا سسؤم) 131217152 اريفاهامو (9

 دقل «ةيناملع لب ةينيد لسرلا ءالؤه ةلاسر نكت مل .نانويلا ي ةفسلفلا روهظ

 ةاناعملا ةهباجم ةيفيك ؟عمتجملا 4 شيملا ةيفيك :ةايحلل اقالخأ اوحرط

 65+ نطغعمور 11151011 لع 15 معمم6ع ءطلصماقعر 5عانتأا, 7.
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةلئسألا هذه ىلع لسرلا بيجي 5"ة061 ةظقيلا" غولب ةيفيك ةةايحلا ل مالآلاو

 مل .ةزغلم ابلاغو ةرصتخم لاوقأو 65 [تابضتقم] ةيتاردش غيصب

 :ىريكلا ةيظيلفلا مظنلا ةفونع' نم ثذخ ا دك عيميلاق عكنت

 بلق #4 ركفلل ةليصأ سرادم ةيلاتلا نورقلا © ترهظ :ثلاثلا روطلا

 نرقلا ذنمو نيصلا يفف .نيينيصلا نيفقثملا نيب وأ ؛ةيواضلاو ةيذوبلا دباعملا
 ب نايك اميس ميدقلا خرؤملا اهعمج يتلا ةيفسلفلا تارايتلا ترئاكت م.ق لوألا

 تارايت ةتس اضيأ ترولبت يحيسملا دهعلا ةيادب عم دنبلا و .سرادم تس"

 ينامهاربلا ركفلل هريسفت رايت لك مدقي .(رظن تاهجو' وأ ركفلل
 صوصنلل احورش ةيفسلفلا مظنلا هذه ودبت .(ةيكيسالكلا ةيسودنبلا)

 دقل .لاثمألاو تاياكحلاو تاغايصلل أبخملا ىنعملا فشحك اهتياغ «"ةسدقملا"

 ةسيئرلا صوصنلا نأ نيح يفف «ةيئامغودلا غيصلا ىلع يلمأتلا ركفلا ىفط
 :(ةيفارخ تاياكحو :«تارذش «ةيميزعت افيص) ةيرس اصوصن تناك ثارتلل

 لب سفنلا ملعو وحنلاو قطنملاو اقيزيفاتيملا ىحنم ةقحاللا تاروطتلا تذختا

 .ةفرعملا ةفسلفو

 لاكشألا فتخت مل ؛ةيفسلف تادقتعم هيف تأشن يذلا تقولا تاذ ذو

 ةبكرم ةيدقتعم ةعومجم ةيناحور ةكرح لك تبجنأ دقل .ركفلل ىرخألا
 ؛(قالخألا دعاوق 4و كولسلا #4 طامنأ نم ابل امب) ةايحلا قالخأ اهيف جزتمت

 ةيحور تاينقت نم هيف امب) قاتعنالل قيرطو ؛(نوكلل لثمت) ينوك ملعو

 تاولصو تافارخو سوقطو رولكلوف نم هيف امب) يبعش نيدو «(ةيدسجو

 تاريوطتو شاوحو تاحورش نم هيف امب) يفسلف حبو ؛(ةبلآ دباعمو
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 يصوصخ او ىنوكلا نيب

 ؟ضعبلا اهضعب نع برفلاو قرشلا تافاقث فلتخت اذامب

 يبرغلا ركفلا نيبو يقرشلا ركفلا نيب ةضراعم ةماقإ ىلع ةداعلا ترج

 يقفرشلاو ينالقعو يليلحت يبرغلا ركملاف :ىربك صئاصخ عضب نم اقالطنا

 ةفرعمب قرشلاو ةعيبطلا ىلع ةرطيسلاب لوغشم برفلا ءيسدحو يبيكرت

 يداني برفلا «يلمأت قرشلاو يسويثيمورب برغلا ءاهب مكحتلاو سفنلا
 ...يحور قرشلاو يدام برفلا «يبتارت قرشلاو ةاواسملاب

 لالخ نم .ةلمجملا تاضراعملا هذه ضفري نأ يصاصتخالا ىلع لهسلا نم

 قمعلا # تسيل (ةيروقيبألا :ةيقاورلا) ةيقيرغإلا ةمكحلا نيدايم نأ نايبت

 مل يقرشلا ركفلا نأ لالخ نم كلذك وأ :؛قرشلا ةمكح نع نيابتلا ةديدش

 029 ةينالقعلاو ةيداملا راكفألا أدبأ لهجي

 ركف نيب ةقيمعلا ةدحولا ةحورطأ الو يرذجلا فالتخالا ةحورطأ ال

 نيماظن نيب نراقن امدنع نحنف .لعفلاب نيتعنقم اتسيل برفلا ركفو قرشلا
 ىرحألاب لاؤسلا .ابل ةياهن ال تافالتخاو ةكرتشم تامس امود دجن «نييفاقث

 نايكاردإ "نابولسأ" «"ةيلامجإ تاهجوت' دجوت تناك اذإ اميف ةفرعم وه

 نوكلمي نمم نيثحابلا نم ةلق كانه نأل هيلع ةباجإلا بعصت لاؤس .نافلتخم
 .يبرغلاو يقرشلا «نيينهذلا نيملاعلل نراقملا روطتلا نع ةلماش ةرظن

 -1893) غنموش غنايل ينيصلا فوسليفلا ىأر 20نرقلا تاينيرشع لالخ

 نسا هاجت ايزاغو ايسويثيم ورب نقوم توولط: دق ةيبرفلا ةفاقثلا نإ (18

 ضخر يه يتلا) ةيطارقوميدلاو ملاعلا فاشكتساو ملعلا #2 فقوملا اذه رهظي

 ذذ لادتعاو ةئداه حورب ةينيصلا ةفاقثلا فصتت ءسكعلا ىلعو ؛«ةيدوبعلل

 قرشلا هباتك  ةينالقعلا نع ٍبيرغ يقرشلا ركفلا نإ ةلئاقلا ةحورظألا يدوغ ضفري 7
 .1999 5ءنأآ .برقلاو

1 1 1 : 11 
 0 داطاتملل 8ع, آع5 (ناناطنععو 0”0ءاعمأ ءأ 0”0ععزلعمأ ءأ 1علكك مطل1050مطنعت رز (عءاع5 ن5

 رقع آ.. مهم 0عج 11ععروعطر, ظانكو 2000.
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 يص ءوصخ او يوكلا نيي

 ملعلاو لمعلاو ةسايسلاو ةعيبطلا هاجت ةايحلا ش فقاوم زربت انه نم ."تابغرلا

 .ماع لكشب ومنلاو

 مل برغلاو قرشلا يتفاقث نيب تانراقملا نأ ىلإ اضيأ غنموش ريشي كلذ عمو
 لو دوست ةنيرقلا»:تملعلا ةهاقثلاه نهسنفت ةيككيراعلا تارففلا ناسا ىلع مق
 مظعم دوعن «يقرشلا ركفلا نع ملكتن امدنع اننأ نيح 17, نرقلا ىلإ
 تاضراعملا نوكت نأ نكململا نم .تاونسلا فالآ ىلإ دوعي توروم ىلإ تقولا

 لعفت ال ثيح ؛'ركملا روصع" هيمسي امع لعفلاب ةمجان نيتفاقثلا ىلإ ةبوسنملا

 سكعت نأ ىوس برفلاو قرشلا نيب ةيكيسالكلا تاضراعملا ضعب
 .ةتيدح تاعمتجمو ةيديلقت تاعمتجم نيب ةدوجوملا تاضراعملا

 م

 !يقرش ملع كانه له
 ايسآ تناك دقف :تايناحورلاو ةمكحلا 4 ابئاذ سيل يقرشلا ركفلا

 ؛برغلا 4 اهراهدزا تقبس ام ابلاغ يتلا تاينقتللو مولعلل ليصأ راهدزا ناكم
 ْ .ةيساسأ قاس دكا تقتوو لب

 ميدقلا رصعلا 2 تغلب يتلا « ةينيصلاو ةيدنبلا تايضايرلا لاح يه مكلت
 2101106526108 0ع يسدنبلا ميفرتلاو يرشعلا ماظنلاف .روطتلا نم ةيلاع ةجرد

 ةمدختسم تناك ةيربجلا تالداعملل ىلوألا لولحلاو رفصلا مادختساو 110

 ءاملعلا ةطاسو ربع برغلا ىلإ اهلاخدإ نم نورق ةدع لبق دنبلا و نيصلا 4
 ةقيقحلا #2 تدروتسا دق مويلا برغلا #2 مدختسُي يتلا "ةيبرعلا ماقرألا"و .برعلا

 ديدجلا ميقرتلا اذه لاخدإ ناك دقو «برعلا ءاملعلا ةطاسو ربع دنبلا نم

 ملعلا راهدزا # امساح ارصنع (ةينامورلا ماقرألا لحم برغلا ش لح يذلا)

 رضاحلا دهعلا ىتح هسفن ىلع يدنبلا يتايضايرلا ثوروملا ظفاح دقل .يبرغلا

 ,2!نييتايضايرلا نم ةريبك ةلالس لالخ نم

: . 1 .: 12 
 06ج 15ةللر 1115016 065 انصأ7625ع116م لعد طلعو, [هددع 11, [10طعرأ آهن, 1994: دنع اه

 تاطلمعر 1. الوطانالاا, ال2 2156015 ع5 222156122101165 هلق 015عور, 81112, 200.
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 -1950 نم اءدب ينفلا ينقتلاو يملعلا ثوروملا فاشتكا مت نيصلا

 (1995 -1900) ماهدين فيزوجل ةيخيراتلا تاحبألا لضفب اديدحتو 0

 ٌعيرات لكشي نيحلا كلذ ذنمو :"'””نيصلا  ةراضحلاو ملعلا ؛مابلا هباتكو
 .بصخلا ديدش ثحبلل القح ةينيصلا مولعلا

 اونودو اوعمجو نوينيصلا ءاملعلا ململ ؛:تايضايرلا #4 مهفراعم نع الضفو
 فالآ ةدعل تاروصم اوعضو دق اوناك كلفلا ملع 4 :نيدايم ةدع #4 فراعم

 آذ 5ط1- نز -يش يل لثم ملاع فلأ تابنلا ملع يو .م.ق 4نرقلا ذنم موجنلا نم

 فصي ىذلا 05706 م0: هءعممصغء ريبكلا ةلديصلا رومسد 16نرقلا هب عطعم

 ايملع افينصت اضيأ حرتقا امنإ ءاهصئاصخ عم تاتابنلا تائم طقف سيل

 .فراعملا نم ديدعلا اومكار ايفارغجلاو نداعملا ملعو ايجولويجلا كو .ايقيقح

 2 :تابستكملا رثكأ اديدحت ةينقتلا لاجم 4 اومدق نيينيصلا نكل
 تاخضم عارتخا) ةعانصلا يو (سرفلا ةدعو ثارحملا ةدعاق) ةعارزلا

 بطلا يو (روسجلا دييشت) ةيندملا ةسدنبلا يلو (ةيراخب تالآو ةيكيلورديه

 ..خلإ «لاتقلا نف يو تاعاسلا ملع و (ةيودألا ملعو ربإلاب زخولا)

 يه- ةيسيئر تاديدجت ةثالث نأ ىلإ راشأ دق 83002 نوكاب دروللا ناك

 ,«برغلا خيرات تبلفو نيصلا نم تتأ دق -عفدملا دورابو ةعابطلاو ةلصوبلا
 ةحالملا ةلصويو ةفدلا لاخدإب اضيأ نيينيصلل نونيدم اننأ ملعن نيحلا كلذ ذنمو

 ىربكلا فاشكتسالا تالحر نأ ل متحم ا نم اهالول يتلا ةددعتملا يراوصلاو

 07 نرا هقنا ابر ناكاام

 01301 )ل مطعما 50 عممع ةصل جت ندهن ص عطنصق. (ةصطع لع انهت كتاوت 8وعمور لع 1954 2 1974,
 نم ةنس فقالا ةثالث .نيصلا ةيرقبع ناونع تحتدهل صخلم عضوب 1 ءرصم]ع لبمت ماقو

 باتك ماهدينل أرقي نأ نكمي ةيسنرفلابو .2000 2طئانممع ط1ءوانتء: .راكتبالاو تافاشتكالا

0 1 5 (14) 
 1. 1ةصجاع , هم. كأن
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 ومنلا شي ىربكلا ةرصاعملا هتروث برغلا فرع 17و 16نينرقلا نم اءدبو
 كلذ ذنم دب ال ناك .ةثادحلا روهظ :الومش رثكألا يعامتجالاو يداصتقالا

 ةنيدم يه امنإ ءأشنملا ةيلخاد نكت مل ةيملعلا ةروثلا هذه نأ لوبق نم نيحلا

 .ةينيصلا ايجولونكتلا ىلإو ةيدنبلا تايضايرلا ىلإ اديدحتو ءايسآ ىلإ ريثكلاب
 اهتاذ ءايزيفلا تحبصأ 20نرقلا نم اءدبو ؛«ملعلا ومن ممعت كلذ دعبو

 مهسأو ءاسنرف شو نابايلا #2 .؛اكيرمأ و نيصلا 2 قّبطت اهتاذ ءايميكلاو
 2 هتاذ هاوتسمب ملعلا ومن شح نويروكلاو نويدنبلاو نوينيصلاو نوينابايلا

 ثاحبأ ىلإ لوصولا نم مهعنمي 'مهتفاقث" © ءيش نم ام .ىرخألا تاعمتجملا

 اديدحت كلذ ىلع دهشيو «ةيتامولعملاو ايجولويبلاو ءايزيفلا نيدايم  ةدئار

 ىلإ غباونلا نييروكلاو نيينابايلاو نيينيصلا بالطلا دوقت يتلا "ةغمدألا ةرجه"
 .ةيكيرمألا تاعماجلا ربكأ

 !مويلا نويويسآلا ركفي اذامب
 ُتاَقت بالقنا زاجنا ىلع 18نرقلا ذنم ايسآ شك برغلاب قرشلا ءاقتلا ضرح

 ىلإ يبرفلا ّركفلا 18نرقلا نم اءدب ةيعوسيلا تاثعبلا تلمح نيح ريبك

 نع لوحتو ةينيصلا ةفقثملا ةيخنلا نم مسق رهبنا نيحلا كلذ ذنمو ءايسآ

 ىلإ اديدحت دوعت ةيثيدحتلا ةكرحلا نكل .ذئنيح ةنميهملا ةيسويشوفنوكلا

 #2 ةساردلل نييدنبلاو نيينيصلا نيفقثملا نم ددع ىتأ نيح :20نرقلا ةيادب

 ةياهن يفف .نييبرغلا نيركفملا رابك لامعأل فيثك ّلقن نذإ أدبو «برفلا
 تربرهو ثيمس مادآو يلسكمه ساموت ةمجرتب ل60 70 وف ني ماق 19نرقلا

 ,مويه ديفيدو كول نوجو زبوه ساموت مجرُت مث ءليم تراويتس نوجو رسنبس

 يرنهو لاكساب زيلبو ويكيستنومو تراكيد ينير) نويسنرفلا ةفسالفلا مث

 يظح يذلا ةشتين كريديرفو رواهنبوش رثرآو تناك ليونامإ) ناملآلاو (نوسغرب
 يرنهو لسر دنارتربو يويد نوج لثم نوفلؤم يقلو .(نيصلا رهاب حاجنب

 .نيبرحلا نيب ام ةرتف ب ًاريبك ىدص نوسغرب
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 دودر نم نيطمن عم قفارت دقل : الماك ركفلا بيرغت نكي مل كلذعمو
 تاساكترالاو :ةهج نم كيلوتلا تالواحم :تافاقثلا:ءاغتلاب ةضاخلا لِعفلا

 .ىرخأ ةهج نم ةديدجلا ةيديلقتلا

 يبرفلا ركفلا نيب جمدلا نم عونب مايقلا نيفقثملا ضعب لواح ةيادبلا
 يقرشلا ركفلا نيب فيلوتلل دنبلا #2 حضاو لاثم كانه .صاخلا مهئارتو
 8ءدودا1 دطع ةسكمطأهلم ودنبوروأ يرش يلاغنب ةلواحم وه يبرغلا ركفلاو

 تاعماجلا © هتسارد دعب ؛هدلب ىلإ هتدوع نيح عرش دقف .(1950 -1872)

 نيبو (اغويلاو اتناديفلاو اديفلا) ةيسودنبلا نيب يقيفلت جمدب :ةيزيلكنإلا

 لا نم ةاحوتسملا ةيروطتلا ةفلفلا

 :ةيديلفتلا تاساكمرألا انكي ةثيرفلا راكمألا داروشتما نضرس كلذك

 لواح امدنع ؛نيبرحلا نيب ام ةرتف لالخ نيصلا 4 اهنع الاثم دجنو «ةديدجلا
 خذ كلذك .(يذوبلاو يسويشوفنوكلا نيركفلا ديدجت اومعدي نأ نوفلؤملا
 كلذ عم تسيل ةرهاظلا هذهو .ةهباشم تاساكترا ظحالن ءدنبلا يو نابايلا

 .امنيسلا 4 وأ بدألا ش اضيأ اهدجن :؛ةفسلفلا ىلع اركح

 تافاقثلا لل ةديدجلا ةيديلقتلا تاساكترالاو نيجهتلاو بيرفتلا فرع دقل

 2 امك «نوشيعي وتويك وأ نيكب وأ يبلدوين ك سانلاف .ملاعلا # ىرخألا
 تينرتنإلا :ةديدع تارثؤم اهيف جزتمتو رواجتت ملاوع نمض «ضرألا ءاحنأ ةيقب
 ةظحللا 4 هنأ يه رمألا 4 ةقرافملا .ةيسودنه وأ ةيذوب لويمو ةثيدحلا ءايزيفلاو

 اهخيرات 4 تابالقنالا ربكأ نم دحاول ةيقرشلا راكفألا اهيف ضرعتت يتلا

 ...نمزلا 4 دماج يلزأ يقرش ركف فاشتكا ةداعإ برفلا # ضعبلا بغري
 .ادبأ لصحي مل اذه نأرمألا ةقيقحو

 015 0. 8انعدسلا, آم مطئامدهمطتع 1مللءعومع ههصاعمم0 121 5ع, لهقم ال. 8عاهكتول (كتع), طلقاماكع لع

 1 15 مطتا1هوممانع 111, ؟0أ. 11, (2ةاانصتقتلب 09.

 205 5. [ةهدقمع, 13 مات1مذهمطتع لع 15 تطتصع مملعردع, لقهك ال. 8ءاقتقل (كت؟.), هم. كأن
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 1قحلم

 ىربكلا 02(71311211181:8 اتاراهباهام همحلم
 م.ق 5نرقلا 4 اهفيلأت َءدب ةمحلم اهنإ .يسودنبلا بدألا 4 ميظع صن اتاراهباهام

 صصقلا تائم نيب كباشت نع اهلكش فشكي ./ره55 ازايف وه دحاو بتاك ىلإ بستتو
 برحلا لوح لكلا مظتني .ةياورلا سفن # تعمجت يتلا «ةيفسلفلا صوصنلاو تافارخلاو
 ةسمخلا 2300308 افادناب ةوخألا امه : 853:808 اتاراهب ةليبق نم نيتريشع نيب تبشن ىتلا

 .آ؟تةالت208 افاروكلا مهمع ءانبأ د

 ةبعلب ةارابم هيلع اوحرتقاو افادناب نم ربكألا ّخألا افاروكلا ىدحت مايألا دحأ #!

 طوش:.دعب اظوش رسحو ريدنألا انه ليق :امكض اهيف ناهرلا ناكو ةشوشفم تناك درنلا
 يدابورد هتجوز : دحاو ءيش الإ هل قبي مل اريخأو «:ةصاخلا هتيرحو هتكلممو هكالمأ لك

 .اهنونيهي افارركلا يديأ نيب يدابورد يهاهو « ديدج نم رسخو اهيلع بعل .2م21

 ثيح «ثادحأ ةلسلس كلذ يلي .يفنلاب ؛يدابورد ةدامتسا دعب ءافادناب ىلع مكح

 ىلإ ةدوعلا نم اريخأ افادنابلا نكمت .ءافعضلا ةمدخب اوعرشو قطانم ةدع 4 ناسرفلا هات
 2 ةرهش رثكألا ثدحلا لصي انهو .برحلا بنجت رذمتملا نم ناك ةرملا هذهو «مهضرأ

 دحأ :ةتانضد انوجرأ نكل «لاتقلل ءادعألا ءابسنألا أيهتي ةكرعملا ضرأ 4 ء.اتاراهباهام

 ؟هتلئاع سفن نم سان دض «معلا ءانبأ دض لاتقلا ةلصاوم بجي له :ددرتي ؛:ةسمخلا ةوخإلا

 .الاؤطعات ونشيف هلإلا خسانت ؛1ىندطمد انشيرك ىوس سيل وهو ِهّيذوح يأر ذئنيح بلط

 ."ديعسلا ةينغأ" وأ ('”اتيج دافاغابلل ميظعلا باطخلا انشيرك نلعيو لمعلا قيلعت متي
 .بقاوعلا تناك امهم هقيرط عابتا بجي يذلا ؛ 2 امرادلا وهام انوجرأل انشيرك فشك

 ذختا يذلا انشيرك هلإلا .اتاراهباهاملا نم ةرهش رثكألا تاراتخملا :8831720-2 0

 .تابجاولا ةهجاومو ةايحلا نف لوح تاميلعت مدق ؛ انوجرأ براحملا ةمدخ لل يذوح لكش
 يذلا نوناقلا اضيأ وهو ."يعيبطلا نوناقلا" ءينوكلا ماظنلا وه ةيسودنبلا 4 - 8

 ماظنلا دمتعي يدرفلا امرادلا مارتحا ىلع هنأل ."هتلاحل" اعبت هعم ملقأتي نأ دحاو لك ىلع

 .ينوكلا

)18( 
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 اولصوت افادنابلا نكل .ابيهر عارصلا ناكو ناشيجلا براحت ...ةكرعملا نذإ تثدح

 نيجانلا ضعب لخد ليللا ىتأ نأ دعبو .ةكرعملا نم نيرصتنم اوجرخو قوفتلا :دامتسا ىلإ

 نذإ برحلا تهتنا .ةيشحو ةرزجم اوبكتراو نيمئانلا نيرصتنملا ركسعم ىلإ افاروكلا نم
 .نيشيجلا مظعم كاله بيبسب ..ملسلا بتتساو :مدلا نم ةكرب قوف

 ةمصاع علتبا انافوط نأ فشتكا كانهو .هتيب ىلإ داعو هءاقدصأ انشيرك كرت

 .هلتقي دايصل هسفن ملسأ نأ دعب تام .هتكلمم

 اودجو كانهو .ءامسلا ىلإ مهرودب افادنايلا فص ؛ةكراط ثادحأ ةدع دعبو

 لكشب اوفرصت نيذلا افاروكلا نكمت فيك .مهنم يزخلاب اورعشو ءادعألا مهءابسنأ

 اولمعي مل افاروكلاو .ةلادعلا الإ انه دجوت ال هنأ 0 تباجأ .؟ةنجلا اولخدي نأ ءيس

 .(5ةلدصق) "[لاحلا ىضتقم] ماعلا مهيجاو" اوهبتا نأ ىوس

 عيمجلا .[كعضو] كتلاح هب رمأت ام لعفا :يسودنبلا روظنملا نم ريخلا موهفم وه اذه

 .ةصقلل ىربكلا ةربعلا هذه .ةنجلا قحتسي دحاو لك ىنعملا اذهبو «كلذ اولعف
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 2 قحلم

 طسولا قيرط :واضلا

 امُدُق ريسلاو يشملا لعف اضيأ ينعت يهو ؛”ليبسلا" وأ قيرطلا" واض ةملك ينعت
 وأ (جهنملا ىنعمب) "36مقعءانأ [جهنلا] ةقيرطلا" ةملكل لباقملا ام دح ىلإ اهنإ .[يعسلا]
 نحكل .ةينيصلا تافسلفلا ةفاك ىلإ واضلا يمتني ادج عساولا ىنعملا اذهب ."/ه16 قيرطلا"

 (آمما2أ يزتوال) وأ 650-120 وستوال هملع يذلا دقتعملا ىلإ ليحت قيضلا ىنعملاب ةيواضلا
 وأ) 1ءطماندم8 غناوشت امه نيريبك نيملعم ىلإو 2,120 6 ال8 ةة هتواض فلؤم

 .آنء21 يزيل وه يناثلاو .(2طددهم8 21 يز غناوز وأ) 1.156 وست غناوشت فلؤم (2طادةهق غناوز

 ةوزت -وال وه نم

 ملعملا" ينعت يهو ؛ثوروملا نم تينب «؛حجرألا ىلع ةيفارخ ةيصخشل ةيمست وزتوال
 راهطإ نإ دهب نيدأ ءادتبا الإ وهام رمألا نكل :نيويشوموك ننهي: نامي حبش
 نقود ا روجع ميصي نا دمي وردرال رماشيم نيرتيكلا نيييدلا نيدجمملا نيب تاقورفلا
 .يفتخي نأ لبق غنك هت وواضلا فلؤي وهو ةسوماج رهظ ىلع برغلا وحن «ةفارخلا بسحب

 ةيواضلا ةفسلفلا

 رمتم ةيدحلا كتب بروز قو ردكر نصت هنديملا نوه هيادنلا هتاواسلا
 ءرملا نإف ةيويحلا هتردق لوح زكرمتم واضلا فده نألو .حورلابو دسجلاب ةيحص ةيانع
 ةيقنت ةقيرط اهنإ .ةيئايميخو ةيندب ةقايلو ةيسنجو ةيسفنتو ةيتابن نيدايم لالخ نم عسوتي
 باستكا لجأ ن م ؛«(سيدقلا مامأ ةزجاع ةسرتفم ا مئاهبلاو رانلاو ءام ا) اعينم هلعجل ندبلا

 شيش يعات لعت وسو ايه طسلا تالخولا نع نوكلا 2 نخب عارصلا ىلع ةرذقلا
 20" ينل نإ درفلا

 150 6 وأ لد00ءأدع و آهماعأ بتكي 06566 هنرج «رخآل بتاك نم ةباتكلا فلتخت 19(

 .[.. وأ وستوال وأ يستوال هينكي نم دجن ةييرعلا #] 8
 607 عصمت آم زلهدلم طتممتك, ةعصصقصل هاته, 1972 (ع664. 1999),
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 هقلقو عمتجملا لزتعي نأ ءرملا ىلع بجي هبسحب ةايحلل الاثم لجبي يواضلا ركفملا

 واضلا فدهي ال .ةعيبطلا عم طيسبو ديعس مغانتب شيعي نأ لجأ نم «هتاحومطو يثبعلا
 :ةنجلا «ينوكلا بحلاو ةداعسلا :ةقلطملا ةفرعملا «ةقيقحلا وه يذلا ىمسألا ريخلا غولب

 لالخ نم يلخادلا نزاوتلا داجيإو تابغرلا نم صلختلا .غارفلا دجمي هنإ سكعلا ىلع لب
 "زاركأع ددئاذءان قحلا طسولا" قيرط وه اذه .ةيعرملا ةيئيبلا ةعزنلا طمن

 ةينيد ةدابع روهظ ءارو تناك دقل :ةددعتم لاكشأ تحت ةيواضلا تروطت مش

 ايجواض) حيرص يقيزيفاتيم دقتعم ىلإ اضيأ تروطتو .(180]130 وايجواض) لماكلاب

 صوصنلا نم عساو لكشب ةاحوتسم [تاينوك] ايجولومزوك دحاو نآ ش# نمضتي (28
 .غنك يي لثم ةمدقتملا

 ةيواضلا ةسدقملا بتكلا

 داكلاب) مكح ةدع نمضتي بيتك وه "ةليضفلا ىلإ ليبسلا باتك" جنك هت وواض

 .م.ق 4نرقلا #2 كش نود عضو .(باتك انحفص

 .مق 300 - و 370 - نيبام شاع وست غناوشت هفلؤم 'غناوشت ملعملا" وست غناوشت

 ريطعلا ها ياو طك هتك وشف ةناي لإ بسن راكمألل يمجت وه ورك ين
 .ىحيسملا
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 اذوبل ةيماسلا عبرألا قئاقحلا

 اذويب بقلملا اماتوغ اتراهديس فشحك م.ق 560 ماع يلاوح 863:65 سيرانيب نم

 :عبرألا ةليبنلا قئاقحلا ءةسمخلا هباحصأل (606'1أ114 ظيقيلا)

 ملأ ةايح لك

 ةعبشم ريغ ةبغر نع مجان ملألا اذه

 انافرينلا غولب يلاتلابو ملألل دح عضو نكمملا نم

 ركفلا قيرط :ةينامثلا قرطلا يذ '”ميقتسملا طارصلل ةليبنلا ةقيقحلا" عابتا بجي

 قحلا زيكرتلاو ةقحلا دوجولا لبسو قحلا مهفلاو قحلا لعفلاو قحلا مالكلاو قحلا
 .ةعبارلا ةقيقحلا ةلاسر يه مكلت .قحلا هابتنالاو قحلا دوهجملاو

 ؟ةيذوبلا يهام

 ىنعملاب ةنايد تسيلو «لمأتلا تاسراممب طبترم يفسلفو يقالخأ دقتعم ةيذوبلا
 سيل اذوب .يحو الو ةرخآلا ةايحلا صخت تامغود الو هلإ ال اهيف دجوي ال هنأل .فرصلا

 ملعلا لاقتنا ىلع لب ءسدقم صن ىلإ ةيذوبلا ميلاعت دنتست ال .يناحور ملعم امنإ هلإلا لثمم

 وأ ةقلطملا ةداعسلا غولب ةيذوبلا فدهتست ال يقالخألا ديعصلا ىلعو .ذيملتلا ىلإ ملعملا نم

 «ةبغرلا ءانفإب ةطبترملا (انافرين) [ءافصلا] ةنيكسلا نم ةلاح ىلإ لوصولا امنإ ءصالخلا

 نسمتلا ةفرعم ايف ديه ةيلمات :يلقع تان ان لإ ةنؤوبلا دقيم:طاشالاو ةننامتلا وَديَسَم

 .اهؤافشو اهؤانبو

 ةفلتخملا سرادملا

 :نيتخسن ىلإ ةيادبلا © تمسقنا .تاعرفتو ةددمتم سرادم ةيذوبلا تفرع

 اهنأل "طعمم7202 ادافاريت وأ ريغصلا لماحلا" ب ةيرخسلا باب نم تيمس ىلوألا -

 لكشب ةدوجوم يهو ءاذوب ملاع نم صلختلابو 5312066 سدقملا لاثملاب اقلعتم اقيرط تيقب

 .؟امروب يو اكناليريس # صاخ
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 وه ىيتايحلا هلاثم .زربألا روطتلا ريبكلا لماحلا" وأ اناياهاملا رايت فرعو -

 «ةملأتملا ةيرشبلل هسفن سركي نأ فطاعتلا باب نم دارأ يذلا 000طذوةام/ افتاسيدوب

 دقو م.ق 5نرقلا 4 دنبلا 4 اناياهام ةيذوب ترهظ .يدرفلا هصالخ لكشلا اذهب ًارخؤم

 نابايلاو ايروكو ايدوبمكو دنالياتو نيصلا) ىصقألا قرشلا نم نادلب ةدع 4 ترشتن

 .20نرقلا لالخ برغلا 4 مث (ايسينودنأو

 مكح لالخ يقيقح لكشب تروطتو م.ق لوألا نرقلا ي نيصلا ىلإ ةيذوبلا تلخد
 ةجوو اهدباعم تلم يتلا ةيتئاماللا ترهظ تبيتلا كو .(907 -618) 1همه غنات ةلالس

 ايروك ربع ةيذوبلا تلخد نابايلا 2 .تاذلاب ةيذوبلا روص برفغلل ةبسنلاب امال يالادلا
 نوغنشو 160031 يادنت) فئاوط ةدع ترشتنا .انرصع نم 7نرقلا نم اءدب ترشتناو

 .نز سرادم ةصاخو (...5-1003طن» نش ادوجو 1003 ادوجو 5طنم عمد
 ا
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 4قحلم
 ةليضفك قالخألا , سويشوفنوك

 امدنع قزأم مامأ نوكتس .ديعبلا لبقتسملل كركف نم اضعب سركت مل اذإ'

 ام ءيش هيدل ةرورضلاب صخش مهنيب نوكيس ءاعم صاخشأ ةثالث يشمي امدنع"

 1 . هنم هملعتأ

 سويشوفنوك تارواحم ش اهدجن [ملكلا عماوج] تابضتقملل ناجذومن ناذه
 ةايح نع اليلق اًئيش ملعن .ةيسويشوفنوكلل لوألا يعجرملا صنلا يهو 0016ان5

 هانعمو !0528ان2أ يزويفغنوك وأ 1002821 يزفنوك همسا .(499 - 550 -) سويشوفنوك

 لكحش ىلع ينيتاللا ظفللاب نيرشبملا نييعوسيلا لبق نم برغلا ىلإ مجرُت '"نوك ملعملا'

 تاطلس ىدل هتمهم سرام ءايبرمو ريمألل اراشتسمو افظومو املعتم ناك .سويشوفنوك
 ريمأ نع اثحب ؛طابترا نود ةسردم سيئر ةايح تناك هتايح ةياهن نكل .تامطاقملا
 ؛قيرطلا 2 ءايشألا عضأ دحاو ماع يفف ؛هدنع لمعأ ادّيس دجأ ينتيل' :هلابقتسا عيطتسي

 .جئاتنلا ىلع لصحن تاونس ثالث دعبو

 هاب وش ةلالس نم كولملا ةطلس هيف تفعض برطضم رصع 2 سويشوفنوك شاع
 ,اددهم يعامتجالا ماظنلا ناك .تازايتمالاو ميلاقألا ىلع نويلحملا ءارمألا هيف سفانتو

 ىلع سسؤمو ءاقسانتمو ارارقتسا رثكأ يبهذ رصع ةداعتساب ملحي سويشوفنوك ناكو
 .مارتحالاو ديلاقتلا

 باوج ناك ؟بارطضالل ةياهن عضو لجأ نم هعبتأ يذلا قيرطلا ام" :لاؤس ىلعو
 درفلا ىلعو بألا هاجت نبالا ىلع بجاولا مارتحالا :ثوروملا ىلإ ءوجللاب سويشوفنوك
 .قمعب اظفاحم هبهذم ناك ىنعملا اذهب .هدايسأ هاجت

 :ةماعلا ةايحلا ىلع قالخألا ءافضإ ديري ناك هنأ باب نم احلصُم اضيأ ناك هنكل

 نأ بجي «مهريمأ اومرتحي نأ دارفألا ىلع بجوت اذإ) ةيطلستلا ةعزنلا ةيادبلا #4 ضراع

  قالخألا بايغ اضيأ ضراعو .(هتجوز ٌجوزلاو هءانبأ ْبألاو ..هتيعر دارفأ ريمألا مرتحي
 لجرلاو ؛ةلادعلا رظن ةهجو نم ءايشألا فيرشلا ٌلجرلا هباجي' :ةصاخلا وأ ةماعلا نوؤشلا

 لجرلاو ؛هسفن هاجت بلطتم فيرشلا لجرلا" :اضيأو ."هحلاصم رظن ةهجو نم عيضولا
 | ."ريغلا هاجت بلطتم عيضولا
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 :تلاثلا مسقلا

 ةرصاعملا تايوهلاو تافاقثلا

 تافاقثلا دييشت :سداسلالصفلا

 تاضوملاو رمزلاو تاقبطلا :عباسلا لصفلا
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 :سداسلا لصفلا

 تافاقثلا دييشت

 ةفاقثلا ىلإ ةديدج تارظن «٠

 ةيفاقثلا ةيوهلا ٠

 ديلاقتلاو ةفاقثلا «

 ةيبوروألا ممألل يفاقثلا عانطصالا ٠

 ةينوتربلا ةفللاب ملكتلا ينعي اذام »

 ايقيرفأ قالتخا ةداعإ وأ ,ليزاربلا يف ةيلبمودناكلا ©

 خيراتلا ةآرم يف ةيدوهيلا ةيوهلا ٠
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 :ةفاقثلا ىلإ ةديدج تارظن

 ايجولوبورتنألا يف موهفم روطت

 نوبسني بيرق تقو ىتح نويجولونثإلا ('”لظ
 اليلد اهنوربتعبو ةميدقلا ديلاقتلل سراح رود ةفاقثلا ىلإ
 اذه ضحد مت دقف نآلا امأ .بوعشلا نيب تاقورفلا ىع
 لالخ نم ابلاغ تافاقثلا لكشتت ذإ :ثوروملا موهفملا
 .نيرخآلا عم كاكتحالا

 نوغودلا بعشل ةليصألاو ةينغلا ةفاقثلا نع امالك عمسي مل انم نم

 مهتايروطسأ نإ 5يلام ي 8320138358 اراغايدناب لابج نكسي يذلا 2

 ةروهشم تراص يتلا ملاعلا ىلإ ةصاخلا مهترظنو مهنونفو مهتينبأو مهسوقطو
 ةيفاقث ٍةحايسل افده مويلا تحبصأ :343:061 ©1181016 لويرغ ليسرام ببسب

 2 ىضم نرق ذنم الوهجم لازي ام "نوغود" ىعدي ام ناك كلذ عمو .ةمظنم

 لابجلا هذه ناكس نأ دجن ؛خيراتلا 4ك انعجر اذإو «ينثإلا فصولا تايبدأ

 هذه انمايأ يو .1556[1 سبيك وأ 708050 وبموت وأ 118666 باه نومسي اوناك

 .1997 يناثلا نيرشت :77 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ءشوك ينو <
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 #2 كانه كرتي هنإف ءاهيف ايحي يك لوهسلا ىلإ نوغودلا دحأ لزني امدنع
 1997 ماع # نوغودلا مظعم حبصأ ؛هيلعو .هسوقطو هدباعمو هفالسأ تاعفترملا

 دجوي امنيح الإ نوغودلا ةفاقث" نوسرامي اودوعي ملو لهسلا # نوشيعي

 فلؤم : 1230ونلانع-(نط0[115مطع آآانعأ تيو فوتسيرك ناج نإف اذكهو .فويض

 تدجو اذإ اميف لءاست نيح قح ىلع ناك .اراغايدناب ىرق نع ةثيدح ةسارد

 امبير نوغودلا ةينثإ' نأ ىري وهف .ةينوغود ةفاقث كلتمت ةينوغود ةيشإ ام اموي
 مث , 140551 نييسوملا ملظ نم ةبراه تاعامجل ةيلاتتم تاجوم نم تلكشت

 ةيلحم تاعيونت كلذ عم ابلو «ةينوغودلا ةايحلا طمن .نيدبعتسملا 2615 نييلّبلا

 اناصم اديلقت هنم رثكأ 'ةيلبجلا ةايحلا طمن' عم افيكت نوكي دق ؛ةماه

 تارظنلاب اقلعتم ةلصحملاب نوغودلا ةفاقث" لكشت نوكيو .زيرح زرحك

 .نييلبجلا نيرجاهملا ءالؤه نع ؛نويجولوشإلا مث «ناريجلا اهلمح يتلا ةبفاعتملا
 يتلا تالؤاستلا ضعب ؛ةحوتفم اهتياهن لظت يتلا ,ةصقلا هذه اديج مجرتت

 ةرتفلو هب انيأر دقل .هتعيبطو هانعم لوحو ةفاقثلا موهفم مادختسا لوح حرطُت

 :تايجاحلاب قلعتملا ثرإلاو ديصرلا ىلإ ةراشإلل ةمتئالملا ةليسولا «ةليوط
 : اهئاضعألو ةيرشب ةرمزل ةيوبلا حنمت يتلا تافرصتلاو ركفلا طامنأبو

 ايليبق وأ 20مهاد اوباب وأ ايزيلكنإ ءرملا نم لعجي ام يه ةفاقثلا نوكتف

 كلذك تسيل ىتلا ديلاقتلاف ؛الوبقم دييقتلا اذه دعي مل نآلاو .آ؟ةطالاع

 نأ ىلإ عفدت ةينالع رهظت يتلا تاطالتخالاو دّيشُت وأ راهنت يتلا تافالتخالاو

 «ةيعامجلا ةيوبلا ببس نوكت نأ نم الدبف .اديدج ىنعم ةفاقثلا ةركف ذخأت

 اديلاقت تسيلو اقلغم اماظن تسيل يهذ ءاهجاتنإ نمو ابل ةلصحم ةفاقثلا حبصت

 ىدحإ نمكتو ؛ ددجتلا مئاد يعامتجا دييشت يه لب ءاهيلع ةظفاحملا نكمي
 .نيعم بعش دودح ىلع ةرمتسملا ةظفاحملا #2 هفئاظو
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 ةيفاقثلا ةعزنلا ربثات

 يأ) يملعلا موهفملا ؛(1871) نرق نم رثكأ ذنم روليات دراودإ ددح نأ ذنم

 عوضخلا نع ادبأ موهفملا اذه فقوتي مل «ةفاقثلل (يرايعملا سيلو يفصولا

 دقف ايجولونثإلا لقح 4 اصوصخ همادختسا بسسبو .قيقدتو صحفت ةداعإل

 اعضاخ صاخ لكشب ناك دقل .ةبقحلا كلت 4 خيراتلا تابلقت عم نرتقا

 لظ يتلا «"ةيئادب' ةامسملا تاعمتجملا هب هباجت ايجولونثإلا تناك يذلا لكشلل

 ىلع ةظفاحملا 2 يوق ٍهَجوتل الإ اهايقبب نيدت ال اهنأب ةليوط ةرتف داقتعالا

 ةفسلفلا نع ثوروملا ءيكيرمألا لاقثلا رايتلا كرت دقل .ةيلحملا ةياغ ل ديلاقت

 ةليوط ةرتف هريثأت ؛ةيصوصخلاب لئاقلا اهموهفم نعو ةيناملألا ةيكيتنامورلا
 ماع عوبطم لاقم 4 ربيرك درفلأ يجولوشإلا فّرع .ةفاقث ةملك مادختسا ىلع

 تاقالعلا نعو صاخشألا نع لقتسم ؛"قئاف ميظنت' اهنأ ىلع ةفاقثلا ,7

 يذلا يقوفلا عقاولا نم ٌعون «مهنيب اميف ضراعت وأ مهدحوت يتلا ةيعامتجالا
 لكشب ةرشتنم تناك يتلا ءرظنلا 4 ةقيرطلا هذه .دارفألا فرصت ددحي

 نم اعون اهتفصب ةفاقثلا مدقُت «20نرقلا نم تاينيثالثلا دقع لالخ عساو

 تالدبت نم يناعت نأ نود «ءليج ىلإ ليج نم يثارو لكشب لقتنملا ديصرلا
 ةثارولا ةقيرط ىلع ةيفاقثلا ةثارولا هذهب نايحألا ضعب ريكفتلا مت .ركذُت

 ."ةيناث ةعيبط' تناك ول امك ةفاقثلا نع مالكلا ىرجو «[ةيجولويبلا] ةينيجلا
 تالغإلا هناكمإب دعي مل درفلا نأ يه تاروصتلا هذه نيب ةكرتشملا ةركفلا

 هتعيبط نم تالغإلا ىلع هتردق نم رثكأ 'ةيفاقثلا هتعيبط' تايمتح نم

 فيطلت درجم اهنوك ةفاقث ةملك ودعت ال ءروصتلا اذه نمض .ةيجولويبلا

 باطخلل يجولويديألا ىدملا هيومت لجأ نم ادج ةديفمو ؛« قرع“ ةملكل
 كولسلا #4 ةيرصنعلا تايرظنلا يملعلا ٌدَقنلا ضفر نأ دعب [يقرعلا] يرصنعلا

 ىلإ ةضماغ نوكت نأ ةئيرب رهاظم تحت تاريبعتلا ضعبل نكمي ذإ ءيرشبلا
 امك «فرصتلاب هتقيرط ددصي ءام صخش نع انلق اذإ :الثم :رييك دح
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 اذهف : "كلذ لايح ءيش لعف نكمي ال" :ىنعمب ,'هتفاقث يه هذه" :ابلاغ عمسن

 لماح درجم هرابتعا ىلإو «[ةلعاف] اتاذ درفلا نوكي نأ ناركن ىلإ يدؤي

 ةماعلا ةقيرطلا ىلع هلقثب يمري نييجولوشإلا نم ثوروم رخآ ٌلّثمَت كانه

 .ةنيب دودحب ةيقبلا نع لصفنم نايك اهنأ ىلع ام ةفاقث روصت اهب متي يتلا

 هفرستلا] اهرارقتسا كني: ةليصفتم نحو لك ةطامن نك نأ ارفك دورتي

 ريكعت ىلع ٌرداق تافاقثلا ءاقتلا هدحو .اهريغ نع زّيمتتو ةلوهسب [اهيلع

 قفارتيو ءراشتنالا عساو ءططخملا اذه .ةصاخ ةفاقث لكل ليصألا ءافصلا

 ةباثمب اهيلإ رظنُي يتلا ءفقاثتلا تايلمع نع ةمئاشتم ةرظن عم ماع لكشب

 ريبك لكشب موهفملا اذه 4 ببسلا دوعي ةقيقحلا 4و .ةليصأ ةفاقثل بيرخت

 كمهنم :يناديم ثحاب يجولوتشإلاف «نويجولوتثإلا اهمدختسي يتلا جمهانملا ىلإ
 ام ةفاقثل ةلّئمم ربتعُت «بلاغلا #4 ةروصحم .ةصاخ ةعامجل ةبيرقلا ةظحالملاب

 نييناتربلا وأ 51028 غنومه وأ 50هنملك6 يكنينوس وأ 110810 ورافيج ةفاقثك)

 ةفاقثلا ةلاصأ 4 ةفغلابملا ىلإ الايم ثحابلا نوكي نأ يعيبطلا نم 6.95

 سفن 4 نمضت ةدكؤملا ةلاصألا هذه نأ باب نم ءاهتساردب موقي يتلا ةصاخلا

 دق ءأدبملا ثيح نم ةموعزملا «:ةلاصألا نكل .ةصاخلا هثاحبأ ةلاصأ تقولا

 تافاقثلا نوكت ةركف يهو « 'ةيجولوطنألا ةيبسنلا ةعزنلا" ىمسي ام ىلإ يدؤت

 .ضعبلا اهضعب نيب ةسياقملا لبقت ال ءاهنيب اميف ةنراقملا لبقت ال قئاقح اهبسحب

 عوضومب ةرشابم اورثأت دق هذه رظنلا ةهجو اودناس نيذلا نييجولوشإلا نأ ودبي

 لك ليمت ذإ ءًايم اع ةكرتشم ةمس ةينثإلا ةيزكرملا ةعزنلا نوكل :مهتسارد
 ةلاصألا هذهو .قيمع لكشب ةليصأ اهنأ ىلع اهتفاقث ىلإ رظنلا ىلإ ةيرشب ةرمز

 ةجردلا هذه ىلإ نوكسم .ًالثم يسنرف لك .اهتيوه نع ريبعتلا يه ةموعزملا

 لكشب "[نييسنرفلا نحن] انصخي" مامتها وه ماعطلا قوذت نأ ةركفب كلت وأ
 ةرهاظ وه ساحترالا اذه .'ملاعلا © لوألا“ وه يسنرفلا خبطملا نأو ءيعون
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 سفنلا ملع يثحاب دنع اديج ةفورعم ةيعامج ةيعافد ةيلآ «ةيعيبط ةيعامتجا

 نأ ليلحتلا ىوتسم عم شيعملا عقاولا ىوتسم جزمل نكمي كلذ عمو .يعامتجالا

 امب :6[017:ءم(89115506 ةيزيامتلا ةعزنلا رارغ ىلع ةيجولويديأ تالاح ىلإ دوقي

 فارتعاو :«تالاحلا لضفأ ْ اقلطم هرابتعاب كاقثلا فالتخالل جذاس حيدم يه

 لكشلا اذه رارغ ىلع :«ىرخأ لاكشأ نمض فالتخالاب فرجعتم

 كرذعأ انأو «ينع امامت فلتخم تنأ :ميهور ازيج هظحال يذلا يساكترالا

 « انع نوفلتخم متنا :فالتخالا ىلإ ةرعدك ,فرطتملا هلككشب ىتح لب ؛"كلذل

 35 كدودح اونزلا :كلذ نتممو. مثلا اهضاوقلا

 ةلئاقلا] ل11515ههل5ا6 ةيراشتنالا ايجولوقثإلا هيف تطرخنا رخآ قيرط

 لكشب [اهومنو ىرخألا نطاوملا ىلإ يزكرم نطوم نم ةراضحلا راشتناب

 ءايشألا لمح :ةيعامتجاو ةيزمرو ةينقت تامس ىلإ تافاقثلا كيكفت وه صاخ

 ةيزمر ةكراشم] دافوكلا سقط ءاهقرح دعب ضرألا  ةعارزلا ءسأرلا ىلع

 ةنبا نم جاوزلا وأ لمارألاب ةيحضتلا ءديحوتلا 260107206 [ةدالولا ةيلمعب جوزلل

 ؛:نظُي امك «حمسي .الماش نوكي ام ردقب ةيفاقثلا تامسلا مكارتف .لاخلا

 دقل .جردتم لكشب قيرطلا اذه نع يلختلا مت كلذ عمو .ةصاخ ةفاقث ديدحتب

 يه امنإ «ةرواجتم رصانع عومجم تسيل ةفاقثلا نأ ىلإ نويجولوبورتنألا هّبنت

 ةبيسنلاب نذإ ةيولوألا .ضعبلا اهضعب ىلع ةفلتخملا هتانوكم دمتعت ماظن

 رصانعلا طيري ام رهظي نأ رخآ لكشبو «ماظنلا قطنم رهظي نأ يه «ثحابلل

 هنإ ءالثم تكيدِنب ثور ريباعتك ؛ىرخأ ريباعتبو .رخآلا ضعبلاب اهضعب
 لك  عومجملا مظني يذلا "م6477" زارطلا نع ءرهظملا نع ثحبلا
 قليلا دونهلا ةيعامتجالا ةايحلا متت :هكرونبل اميت ءادكسو ."”كسامتم

 2 1 : ؛ :
 00 0. جمطعتسب طوونءطقمولالكع ءا طمستطعمموا1هعاعر (©ةلا1 تصقعل, 1967 (60. عد ةطقاأقن5 1950).

 © عج 8ءمعلتعاب ظءطقمتتلامم لع كحيتلتكهك أ هدك, ©ةلانسصقتلم 1950 (ذ 0218. عم 2281215 1934).
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 يصوصخم او وكلا نيب

 لكشي يذلا ؛ءطبضنملا ساسحإلاب «ةيراجلا ةايحلا رهاظم ةفاك كك ءظادعااو

 بولسألا امأ .اهتاضعأ نم دحاو لك فرصت مظنيو ةفاقثلا هذبل اصاخ ابولسأ

 «ةيلامشلا اكيرمأ نم يبرغلا ئطاشلا كي !7ةلكأاناا لتويكاوكلاب صاخلا

 نم «مئالم سدح ىدأ اضيأ انهو .فنعلاب ةداع فصتي «.سكنلا يلعري#

 ةركف نمف .ةشقانملل لبافو مراص يرظن عضو ىلإ .؛امستم ناك ام ةرثك

 ودانييورب حب سا لات ا م ءانيعم اكسامت يدبي يذلا لكلا

 .رقتسم نزاوت ل ةموظنم يه ةفاقث لك نأ ةركف ىلإ -يكسفونيلام
 ٌريكذتلا «2814 ةيوفعلا ةيفيظولا ةعزنلا ىلإ هّجَو نأ قبس يذلا دقنلا نمضتي

 ةفاقث شي رصنع لكل ناك اذإ :لصاح ليصحت ىلإ يدؤي ضارتفالا اذه نأب

 موقت ؛فيرعتلاب «؛ةفاقث لك نإف ءام ةرورض ىلإ بيجتسيو ,"ةفيظو ام

 ىزعث ٍةرظن مهول ةيحض تناك ةيفيظولا ايجولوبورتنألا نأ ودبي .اديج ةفيظولاب
 ناك ول ىتح «ةقيقحلا # .يناديملا لمعلا فورظ ىلإ اضيأ ةلاحلا هذه

 ةرتفلا نإف ؛ةظحالملل ةعضاخلا ةرمزلا طسو مئاد لكشب ميقي يجولونثإلا

 مل .ةرمزلا هذه هتشاع يذلا خيراتلا نمزب تنروف اذإ ةيشماه لظت ةيناديملا

 تالدبتلل ةرشابملا ةبقارملا ةيناكمإ تقولا مظعم # يجولوتثإلا ىدل نكي

 مغر كلذ ظحال ام اذإو ءالثم ةكلمم روهظ ةلاح 4 امك .؛ةمابلا ةيفاقثلا

 :جراخلا عم تاكاكتحالا ىلإ ماع لكشب هوزعي ناك دقف ؛ءيش لك

 قرفتسملا بقارملا نكي مل .هديلاقت ىلع ةظفاحملل ليمي بعش لك نأ ضارتفاب

 اذه نأ نم امود ققحتي ءاهسردي يتلا ةفاقثلل ضرتفم جذومن' نع ثحبلاب

 ىلإ هنم ريثكب رثكأ ؛«ةتحبلا هتاليلحت ىلإ الإ هكسامت دوعي ال جذومنلا
 .ةسوردملا ةرمزلا ةفاقثب ةصاخلا يعاودلا

 0 8. 1411م6 551ل, المع 1طغمرتع دءاعوأل وانع لع 12 تتافتعع, 8435ممئ0, 1968 (60. هلع د

 ةمعادتك 1944).
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 يصوصخ او وكلا نيب

 درجم موهفم
 ديرفلأ يزيلكنإلا يجولوبورتنألا لبق نم داقتنال تاروصتلا هذه تضرعت

 ةقيقحلا © تسيل ةفاقثلاف .©” رجم ا ءييشت ب اهفصو دقل :نوارب فيلكدار

 تانئاك لب :تافاقث سيل دجوي ام نأ فيلكدارب حضويو ءاينايع اعقاو
 تاقالعلا نم ةدودحم ريغ ةلسلس لالخ نم ضعبلا اهضعبب ةطبترم ةيئاسنإ
 دارفألا نإ :دارغألا لخاد قبسم لكشب تافاقثلا دجوت ال ؛هيلعو .ةيعامتجالا

 .يزمر لكشب مهدوجو نومظني نيذلا مه ؛«يعامج لكشب اهنوجتني نيذلا مه

 ةقلعتم تارفطلو لب تالدبتلو تاروطتل عضخي يخيرات جاتنإ يه ام ةفاقث نإ

 ةلكاقلا وكفلا انني" يع تيرغت اف تجول يورتمألا تيتكو دقو لم اوه دق

 اعبت كلذو اهيلإ يمتني يتلا ةرمزلا هيلإ هلقنت يذلا "جذومنلا لوؤي' درف لك نإ
 اريثك فلتخت ال يتلا «ةيدرفلا تاليوأتلا هذه ؛هتيصخشلو يدرفلا هخيراتل

 تثدخأ اذإ انهنفوف فيك بقص تاهيوق وكم“ ايرهاظ:نضعبلا اهضعب نع
 ةفاقثلل مئاد هبش بيترت ةداعإ دلوت اهتلصحم نكل ءاهدرفمب ةدحاو لك

 ةحيحص يه ؛ةثيدحلا تاعمتجملا 4# ةيهدب ودبت يتلا ةيضرفلا هذه .ةيعامجلا
 .ةظفاحم ّدشأ اهنأ ايرهاظ ودبت يتلا تافاقثلل ةبسنلاب كلذك

 زكري «.ةيفاقثلا ايجولوبورتنألا كش رخآ ثحاب وهو «نوتنيل فلار ناك

 رمعلابو 5656 ةسونجلاب ةطبترم ةزيامتم نكامأ دجوت عمتجم لك هنأ ىلع
 ةفاقثلا ُدارفألا لّوؤي اضيأ تادّدحملا هذه لالخ نم نذإ .يعامتجالا ماقملابو

 ةرظن ىوس كلمي ال ؛كلذل ايعاو نكي مل ولو ىتح ء درف لك ال ةمدقملا

 قبم اعدم الإ اهي ةظاشإلا تضر لو: ةمستحلا ةنلامحالا ةفاشلا نبع هدو دسم

 © مه عمق عازم هومر 08 5هعاقل 5صيعذس#, لماصتقا هع طع عموما ةهتطمممداهعأف
 1ر51, 701. 70, 0

 60 151ءدلر, 1510ءر5 عا دعزنن2116 عل (0ءةدصتعر ظامم, 1963. (60. هع. عد ققعاةل5 1935).

 0 1. اتمام»و, آنع هملعمرعلا ءنااطتتعأ 0ع 13 معم5مدم 1116, انانصمل, 1959: (7660. 1999. 0

 ه2 8. ءم ةمعاقتك 1945).
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 يص وصخ ار يوكلا نيب

 ةيددعت لوبق ىلع نذإ ةفاقثلا فصو يوطني .هماقم لالخ نم هلتحي يذلا عقوملا

 .اهتاذ عئاقولا لوح رظنلا تاهجو

 !ام ةفاقث داشت فيك

 ةيزمرلا [ةيلعافتلا] ةيرثآتلا ةعزنلل يرظنلا رايتلا مهسأ دقل

 ةعماج © عامتجالا ءاملع اهروط ىتلا :1ه673ءالمهصت520ع كات 011ه

 دقن 4 ةريبك ةمهاسم :20نرقلا نم تاينيثالثلا دقع نم اءدب وغاكيش

 مهحنميو دارفألا تاسرامم 4 دوجوم ثرإ ُلئم اهلئم ةفاقثلا نإ ةلئاقلا ةركفلا
 تاسراممللو تالثمتلل قيفد فصوب مهقلعت لالخ نمف .قبسم لكشب ىنعم

 ءايحألا ع نابشلا نيحناجلا) ةفرحنملا لقن مل نإ «ةيشمابلا تايلاجلا دنع

 اوميق دقف «(صقارملا ييقيسوم «نييعرشلا ريغ لامعلا ؛نيرجاهملا «ةريقفلا

 ؛ ةنيعم ةيعامتجا ةقالع نم دلوت نأ ةديدج ةفاقثل نكمي ةهج نم :نيتركف

 لالخ نم يموي لكشب ريضحتلا ديف ةفاقثلا هذه نوكت ىرخأ ةهج نمو
 ارود يدؤت ىمُد لثم نذإ دارغألا رابتعا نكمي ال .ةيدرفلاو ةيعامجلا تارثآتلا

 ةعامج 1963 ماع 110723: 8ءاكع6: ركب دراوه فصو .قبسم لكشب ادعم

 نوقلخي نييعامتجا نيلعاف دجن اهيفف ءوغاكيش #4 صفرلا ييقيسوم
 مهدوجو مظنت يتلا تالّثمتلاو فارعألاو دعاوقلا ءرثآتلا لالخ نم «مهسفنب

 اهب رظنلا ةداعإ ءاهنوقلخي مهو اضيأ نوعيطتسي «ىنعم هحنمتو يعامتجالا

 تارثآتلا .يلاقثلا لدبتلا ريبك دح ىلإ غوسي يذلا رمألا ءاهليوحتو اهريوطتو
 ايجولوبورتنألا مادختسا مت .ةيعامتجا تاقالع ميمص 4 متت اهنكل ةيدرف

 نايبت لجأ نم ؛ ”ييدنالاب جروج وأ شيل نومدإ دنع :4إ>3:م1516 ةيمانيدلا
 ةطلسلا تاناهرب طبترم يعامج خيرات ىلع تافاقثلا دوجو دمتعي ناك فيك

 0 1 آانعوعطب ن1 لع ]ع ةصئطخم7010علع, انك, 1968 (60. 0218. ءات ةظقق1215 1967).

 0 0. 8ةلقم ل1 عقر 5ع ءأ مالث5582ععر انكر 1971 (660. 1986).
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 نمض ءام ةفاقث هب عتمتت يذلا يبسنلا كسامتلا سيل .ةيعامتجالا تاعارصلابو

 سرامت يتلا ىوقملا عومجمل ,ةنيعم ةظحل 42 ."ةلصحم" ىوس ,روظنملا اذه

 لمتكم ريغ ءارباع ابيترت ةيفاقث ةموظنم لك رابتعا نكمي .عمتجملا لخاد

 ىلإ بيترتلا ٌعطِق دوعت ال يأ) ينمزلا توافتلا ضعبب اموسوم ءادبأ سناجتلا

 ةيطارقتسرألا ةفلتخملا "تاقبطلا" الثم نهذلا ىلإ دري انهو .(ةبقحلا تادذ

 طيلخب اضيأ ركفنو ,"ةيناطيربلا ةفاقثلا" وه اجيزم لكشت يتلا ةيلاربيللاو

 اذه .خلإ «نيينابايلا زيمي يذلا ينقتلا ديدجتلا عم ةظفاحملا ةيعامتجالا ةعزنلا

 ةنورم اضيأ يفضي هنكل «ةفاقث لك ىلع ةيلاكشاإ ةفص يفضي اموه

 ال هنأ املثمو .ىرخأ جئاتن تافاقثلا ةجلاعم # ةديدجلا ةقيرطلا هذبل .ةيقيقح

 لكشب ةينبم دودح دجوت ال كلذك «تاعمتجملا نيب "ةيعيبط" دودح دجوت
 يول ناجومه , ايقيرفأب صصختم يجولوتتإ حرتفا اذكمهو .تافاقثلا نيب حضاو

 دعلا < لطشلا |: لوشت يتلا نراك لع لصقل اب ل وقت ةيراقم «لسفأ

 عم اهتدحاو ةلصتم يهو ضعبلا اهضعب ىلع دامتعالا ةقيثو تافاقثلا نأ

 عم اهتاقالع خيرات مييقتو ءانب ةداعإ ىلع ةنيعم ةفاقث ليلحت يوطني .ىرخألا

 ةعئام تافاقثلا نيب دودحلا نأ مهفن ءلكشلا اذهبو ءاهب ةطيحملا تافاقثلا

 باوج نم ام 5كلتوأ ةصاخلا ةفاقثلا هذه فقوتن نيأو أدبت نيأ .ةكرحتمو

 نم انيعم اعمجت نإ «سوارتش يفيل ريشي امكو .لاؤسلا اذه ىلع سوسحم

 ةينهمو ةيلئاعو ء.خلإ « ةيلحمو ةينوك :ةيفاقث قاسنأ ةدع نع يئاقلت لكشب

 11 ايي

 ١ ”.خلإ «ةيسايسو ةيبهذمو

 00 لآ ةصععااعر آم عاوادعو 26015565. ةعاطعممه1معنع لع !”1لعصأتاغ هن 4ىكاوانع ءأ ةأ1[ءالككر

 7 طوزنمأ, 1990 (2660. 1999)

 ك6 ]نال كا 21055, فماطعمم01هعأع ةاصنعانت 216, 210هو, 1958 (5660. هءاععأاب 1999).
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 رمتسملا فقاثتلا

 امك .اندوقي اذهف ؛لخادتتو لصاوتت تافاقثلا ةفاك نأب انلبق ام اذإ

 ينبت - فقاثتلا .ففاثتلا ةلأسمب ريكفتلا ةداعإ ىلإ « ديتساب يجور ضرتفي

 2 ةثيدح الو «ةيوناث :ةيفرظ ةرهاظ سيل -ةفلتخم ةفاقث نم رصانعل ام ةرمز

 دجوت ال ؛هيلعو .تافاقثلل ةنوكمو ةينوك ةرهاظ هنإ .ةيرشبلا تاعمتجملا خيرات

 .'طالتخالا" نم تاجرد ىلع اهلك .ةنيجه ىرخأ لباقم "ةيقن" تافاقث ةهج نم

 تالاح نيب دجوت امم رثكأ ديدم سامت ىلع نيتفاقث نيب ةيلاصتا ابلاغ كانه

 نع مجني .يخيراتلا هروطت نم ةتوافتم تارتفب نخأ اذإ هنيعب اقث ماظنل ةفلتخم
 :نانكتملا تعافم نامزلا فن[ هوومر فضا كنق. نوذ ةوف اعلا ةيلانصفنالا آكل

 موابسيوه كيرإ خرؤملا هب ماق يذلا لمعلا ةصاخو ؛تاساردلا نم ريثك يدبت

 بيجتستو دييشت ةيلمعل بلافلا اذ ةعضاخ ديلاقتلا ةقارع نأ :' ”ابوروأ لوح

 نأ اوفرع اذإ زيلكنإلا مظعم أجافتيس اذكهو .ةنهار ةيجولويديأ حلاصمل
 دعاوق مظعم نأو :1932 ماع تدمّتعا دق مهدلب ش ةيكلملا داليملا ديع يناهت

 نوكي ال ؛ةعيطقلا تارتف 4 .19نرقلا ةياهن نم دعبأ ىلإ دوعت ال ةيكلملا ةهبألا

 ةظحالم لا حضون يكلو ."'*” ةيضيوعت ايجولويديأ ىوس ةيلاصتالا باطخ
 لكشب ثعبت يتلا ؛ةينيدلاو ةيفاقثلا تايلوصألا ىلإ ةراشإلا اننكمي .ةريخألا

 اذهب ةدوجوم نكت مل اهنأ وأ نامزلا اهيلع افع ؛تاسراممو تادقتعم مظتنم

 ةيزمرلا تاسرامملا ددع ركذن نأ اضيأ اننكمي .مايألا نم موي #4 لكشلا

 نيذلاو ةيلصألا ةيورقلا مهتيلاج نع نيديعبلا «نييورقلا نيرجاهملا رمزل ةزيمملا

 ؛مهفقوم نم ائيش لدبي مل ىفنملا نأ ىلإ تاسرامملا هذه ربع ةراشإلا نوديري

 نودكؤي «ةيورقلا ةيلاجلا عم يعامتجالا طابرلا ىلع ةظفاحملا لجأ نمف

5 5 1 7 12 
 209 8. 110 طا ءوطو جم (ءل.ز, 1 طع [مكتعماتمم 01 120110, (نةطصط7108ع انطلا/ ءرواأإل 2:عوور 3

 ١ 7 1.8350, (مداتمان11غ ءأ ل15ءمطاتانلا6 لع5و 50ءه1عاغ5 هأ لعد هيبأذلقعو 61-3150 165ر

201.0[ ,13-14 8 ,835101303 
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 رجاهملا كولس ب الثم لاحلا وه امك :ةيفاقثلا ةيلاصتالا يزمر لكشب
 هيز نع ىلختي «هتازاجإ لالخ ةيرقلا ىلإ اهيف دوعي ةرم لك يفف «يليبقلا

 نيناجلا مح هد راياخي ف ةقابازقو ةينشانلا مهطقو ةفايح انيرتسوورناو «ينيدملا
 ب نييلافتربلا نييورقلا نيرجاهملا دنع اضيأ ةلالد وذ رخآ لاثم ."”دجسملا يو
 #2 مهارق نم ةيمويلا مهتيذغأ نم اماه امسق نوبلجي نيذلا سيراب ةقطنم

 + امك لكأي نأف .ةيعوبسأ ةيكوكم تانحاشب اهب اوطبترا يتلا «لافتربلا
 د نيك رفسم يش لكنا نلع كاتم" فدي تاجتنم لكي ناز: ىدتي
 نمكي انهو !اطاطبلا نوبلجي مهنأ ىتح ؛بارتغالا نم مغرلا ىلع «قباسلا

 .29اقثلا ءافولا نع ريبعتو ؛ةيلصألا ةيذغملا "”ضرألاب طابترالل يوق زمر
 :ةيعقاو اهنم رثكأ ةيزمر ؛انه ةروكذملا تالاحلا # ةيلاصتالا نإف كلذ عمو

 ذأ ءاهقايس نع ةجزاخلا ةيزمزلا تاسرامملا نضعبل ةبسنلاب الإ ةتككمم تسيل
 لكشب ؛لوحتل نيرجاهملل ةيفاقثلا ةموظنملا لمجم هيف عضخي يذلا تقولا
 .فيضملا عمتجملا عم كاكتحالا لالخ نم قيمع لكشبو سوسحم ريغ

 لبق نم مامتهالا سفنو هابتنالا سفن قحتست تافاقثلا لك تناك اذإ

 نم ةجردلا سفن اهعيمج كلتمت اهنأ هنم صلختسن نأ حمسي ال اذهف «بقارملا
 ةيبسن ةعزن نم لاقتنالا يقطنملا ريغ نم نوكيس اضيأ .يعامتجالا فارتعالا

 تاقالعلا نع ةلقتسم تسيل تافاقثلاف .ةيبسنلاب لوقي ةميق مكح ىلإ ةيجهنم
 ال هنأ لاح و .ةيواستم ريغ تاقالع امود نوكت داكت يتلا ؛«ةيعامتجالا

0 : 00 1 14 
 0 م.533920, آ.ع5ذ اكم15 3معد لع !' نصت عموم 21عمئلعممع هل طءةصععر ةهعاع5و لع 12 ءععطعتءطع ءد

 وعام2عع5 500131ة5, 215, 7. 7
 بتاكلا قيلعت رسفي اذهو :(ضرألا حافت) ممةدصتأ لع [6مع ةيسنرفلاب اطاطبلا ىمست 4(ل5ر

 2 ةيبعشو ةعئاش ةيئاذغ ةدام اطاطبلا نأ ملعلا عم .ضرألاب نييلافتربلا طابترا لوح

 مجرتم .اسنرف

 5 يآ 8ءوجج ههعطق ةءاملق04, 5ةهدعطتع :هءاهلع أ ةسناتقلع 0” هءاوامع لقمم !' ثمان عون مط

 2101 2هدانعد], ظاطصم10عأع 5326315ع, 711, 03, 7
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 يص هوصخ ار يوكلا نيب

 عقاوم نولتحي نيذلا رمزلا وأ دارفألا اهجتنأ يتلا كلت الإ ةيقيقح تافاقث دجوت

 ةيعضو هب كاذأوأ نحلا هذه نإ نوكنت ةفلتحما نشزلا تافاقفث نإكةةوافتم

 ذخأي نأ نذإ ليلحتلا ىلع بجي .ىرخألا عم ةنراقملاب اهتدحاو (فعض وأ) ةوق
 نع مجني يذلاو تافاقثلا نيب له 88010 عقاولا مكحب دوجوملا بتارتلا نابسحلاب

 مغرو .يعامتجالا ءاضفلا سفن ىلإ يمتنت يتلا ةيعامتجالا رمزلا نيب بتارتلا
 ل ةطرفملا تاليوأتلا بنجتي نأ ليلحتلا نم عونلا اذه ىلع بجي ؛ءكلذ

 ايعامتجا ىوقألا ةرمزلا نأ الثم ضرتفي يذلا ليوأتلا ي امك .اهتيلازتخا
 ةنميبلا تاقالع .فعضألا ةرمزلا ىلع (كلاقثلا) اهماظن ضرف امئاد عيطتست

 ليلحتلا لبقت ال :”نورساب دولك ناجو نوينيرغ دولك نيب امك .ةيفاقثلا
 ةفاقث نأ ىلإ يدؤي يذلا رمألا .ةيعامتجالا ةنميبلا تاقالعل يتلا ةقيرطلا سفنب

 ايعامتجا ةعباتلا رمزلا نأ باب نم «ةبلتسم ةفاقث ةرورضلاب تسيل ةعضاخ
 نودجي ال افعض رثكألا ىتحو .اهب ةصاخ ةيفاقث رداصم نم ةمورحم تسيل

 لماوعلا ذخأ نإ .ةيفاقثلا مهتهباجم لالخ لماكلاب الرع ادبأ مهسفنأ

 تازشلا لذلك دا «ناتغالا تعب ةيفاقثلا تاسوظتملا لكشتاوب ةيعامتجالا

 .ةفاقثلا موهفم صحفت ةداعإ ىلإ ةريخألا نيرشعلا

 ىلإ ةكسامتم ؛ةيمانيد ةعومجمك مهفُت نيحلا كلذ ننم ةفاقثلا تحبصأ

 يتلا رصانعلاف .(ناقتإلا ىهتنمب كلذ نوكي نأ نود) كاذ وأ دحلا اذه

 ادبأ تسيل :ناكملاو نامزلا # ةفلتخم رداصم نم يتأت اهنأ ببسبو ؛اهلكشت
 ب "زود ةبعل" كانه ءرخآ ىنعمب .لماك لكشب ىرخألا عم اهتدحاو ةجمدنم
 لجأ نم دارفألاو رمزلا ةيرح اهيف قلزنت يتلا ةوجفلا يه ةبعللا هذه ؛ ةموظنملا

 : ةينوكسلا طرفم موهفم ىلإ ءوجللا نم الدب :كلذك .ةفاقثلا عم لماعتلا

 امك .نكمي «ةيفاقث ةموظنم ليلحت لجأ نم ؛سوارتش يفيل لعفي امك

 0126 تراوممال, ل.(0. 2ةووءرممر آنع 5352م1 ءأ 1ع 20مان]ةلتع, (6-1223:0/1!021 5ءانت1, 9.
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 ةقيقحلا 4 ةفاقثلا .ةموظنملا ةيمانيد نابسحلاب ذخأت يتلا :'ءافبلا ةداعإو

 .09ةفالثلا تاكرحلا هذه ربع ةظحل لك دادعإلا ديق دييشت ةيلمع

 تافاقثلا لدبتت فيك

 وه ىرخأللا رمزلا نع زّيمتلا لجأ نم ةرمز لك هلذبت يذلا دهجلا نإ

 لظي لاقم #2 ثراب كريديرف رهظأ .كلاقثلا لدبتلا كي ةمابلا لماوعلا دحأ اضيأ

 ةدح ةدايز ىلإ ءايفاقثو ايفارغج ةبيرق ؛ةرواجتم رمز ليمت فيك :«”اريهش
 هنأ رومألا ةقرافم نمو ." ةينثالا اهدودح" ةيوقت لجأ نم ةيفاقثلا تافالتخالا

 ام رادقمب ءضعبلا امهضعب نيب اراوج برقأ ناتينثإ ناترمز نوكت ام رادقمب

 سكع «ببسلا اذبلو .امهنيب قرفت يتلا ةيفاقثلا تامسلا 4 ةفلابملا ىلإ نالصت

 لب ؛ِكلاَقث ديحوت ىلإ ةرورضلاب تاكاكتحالا يدؤت ال ءانايحأ لوبقم وه ام

 ةفاقثلا مدختسُت .تافالتخالا 4 امقافت ضرحت بلاغلا ي اهنإ :سكعلا ىلع

 نع عفادت يهو ام ةرمز ددرتت ال .ةيإلا ةيوبلا ىلع ديكأتلا لجأ نم نذإ

 لكشب ةليصأ ودبت ثيحب "ديلاقتلاب' فرصتت نأ © ؛ديدهتلل ةضرعملا اهتيوه
 ةيفاقثلا تافالتخالا نأ ةركفب رظنلا ةداعإ ىلإ تاظحالملا هذه دوقت .قلطم

 بعلتو ءاسوكعم ارثأ نايحألا مظعم 4 دهاشن ذإ «ةيعامجلا تايوبلا جتنث

 ةرمز ةيوه ددحتت ال كلذك .يلاقثلا زيامتلل ءارجإ رود ةيعونلا تاسرامملا ضعب

 يتلا رصانعلا لالخ نم لب .اهتفاقث 4 رصانعلا لمجم لالخ نم ةينثإ

 .هتنايصو ام يفالتخا تيبثت لجأ نم اهؤاضعأ اهمدختسي

18 1 077 56 1 0 1 ١ 
 8 506101081011ةماتلعب آه هقيددألا6 تكءاعرسع عا 19 هقانكةللاع زصاعمع لقصك | ء>ما1عدألممو 2202

 . 2216(توطل عك ماعد 210016 0ع 5021010 8علعر

 >5 8وضطب ]ع5 عامانمع5 ءاطمتواتع5د ءأ اعانتذ ؟هما1غنع5 (20. طهصع. 60. هلع عل 2ع

 1969), لقصك 2. هديانومهأ, ل. 5عالأ! ءمقتأا, '1طقمر1 عد لع 1*ءاطصلءااغ, انآ, 1995
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 ةيلخادلا ةيعامتجالا تالصلا لالخ نم فقوت نود زَحجت ةفاقث لك

 ىلإ ةراشإلل 'لصألا ةفاقث' موهفم مادختسا ضفر ينعي اذه لوبقو .ةيجراخلاو
 نإ .يه امك ىقبت نأ ةلقتنم ةفاقث ةيأل نكمي ال ةقيقحلا و .نيرجاهملا ةفاقث

 نوناقلا اذه تابثإل سركم .اكيرمأ دوس تافاقثب صصختملا « ديتساب لمع
 ليدب نم :نيتكيرمألا ىلإ ديبعك نيلوقنملا ةفرافألا مامأ نكي مل .يعامتجالا

 سوقطلاف :دحاو نآ 2 ةليصأو ةيقيفلت يه «ةديدج ةيفاقث طامنأ راكتبا ريغ
 همدومننا6غ ةيلبمودناكلاو ءايوك ة العن#: ةيمويكوللا ىقيسوملاو

 اهنأ ىلع ظ تربتعا ليزاربلا 2 501:41: ةيكوتابلاو 7:0201:ه ةيبموكالم او

 ةدوعلاب «18نرقلا ذنم اوررحت نأ درجمب ديبعلا ضعب عرش دقل .ةليصأ ةيقيرفأ

 ةفاقث" عم مهطابترا ةداعإ نم اونكمتي مل مهنكل .ةيقيرفألا ضرألا ىلإ
 لقن نم اونكمتي مل مهنأ املثم «ءيش ثدح دق نكي مل ول امك 'لصألا

 ةلاحلا هذه # .ةطاسببو ءاقنب يقيرفألا مهطسو ىلإ ةيليزارب ورفألا مهتفاقث

 'نييليزاربلاب' نآلا ىتح ايقيرفأ #4 نوبقلي نيذلا ءالؤه جتنأ جيردتلابو ؛ةديدجلا
 ةغللاب ةرقب) طهذ ةامسملا تالافتحالا 4 الثم هريبعت دجي ؛اديدج ايفاقث اجيزم

 نم ةقتشملا ؛يموهاد 4 (ناتألا) طابت هو ءايريجين 2 ماقت يتلا (ةيلاغتربلا

 روطت لالخ و 611 0ه-1ءالطم) ليزاربلا ثة  اديج ةفورعم تاصقر

 ؛امساح ارود فيضملا دلبلا ٌرداك بعلي «ةرجاهملا تاعامجلل ةيفاقثلا قاسنألا

 لكشب ةفلتخم ةيفاقث تاروطت ىلإ ةدحاو ةقطنم نم نوتآ نورجاهم عضخي ذإ

 نيذلا نييلاطيإلا نأ ربانش كينيمود ترهظأ .فيضملا دلبلل اعبت سوسحم

 يفق .توافتم لكشب اوروطت دق ةدحتملا تايالولا ىلإو اسنرف ىلإ اورجاه
 :ةموكحلا اهتضرف يتلا ةيفاقثلا ةيزكرملا ةعزنلا نابسحلاب نيذخآ ءاسنرف

 يلختلا ىلع نيربجم نويلاطيإلا ناك .ةينثإ تايلاج لكشتل ةلقرعملا ةسايسلاو

 20 8ةم(00عر, آنا ماءعجهأنلمم لعد 8عمولل ل عمك ل ملكأوسنع, 825001358, 14-213, زهق لانا 00



 يص هوصخ او يوكلا نيب

 ةنيعم ةيفاقث ةيصوصخ ديكأت اوعيطتسي ملو ؛ةيلاجلاب ةصاخلا مهريياعم نع

 لالخ نم اهوبستكا ءروطت 4 هسفن وه يذلا ؛صاخلا يلتاعلا قاطنلا الإ

 ىلعف ةدحتملا تايالولا 4 امأ .ءاسنلاو لاجرلا صخت يتلا راودألا عيزوت ةداعإ

 ,ةيفاقث تايلاج ليكشتب "ةيفاقثلا ةيلاردفلل' ينطولا جذومنلا حمس ءسكعلا

 ةينبلاف .ءايحألا # ةعمجتم ؛ءيسايس فارتعاب ىظحت نأ ىلع ىتح ةرداق

 -ولاطيإ ؛ةكرتشم ةفاقث نع ينلعلا ريبعتلا ذبحت ةيمويلا ةايحلل ةيتايلاجلا

 ؛ةيسابل «ةيلافتحا «ةينيد ةيتايلاج تاسرامم ربع طبضلاب «:ةيكيرمأ

 تاسرامملا نم رثكأ ايعامتجا بستحُي يذلا رمألا :خلإ ؛ةيكالهتسا

 .©!!ةيلئاعلا

 دحاو لك نأ جاتنتساب حمسي ال ءىطعُم سيلو ادييشت ةفاقثلا رابتعا نإ
 يعامج دييشت يه ةفاقث لك .بلطلا بسح ةفاقث هسفنل عرتخي نأ رح
 نع لقتسم لكشب .اهيف طرخني يتلا ةسوسحملا ةيعامتجالا عاضوألاب طبترم

 ؛ةيقئالع ةرهاظ وه ةفاقث لك جاتنإ نإ .اهيلإ نودنتسي نيذلا ءالؤه ,«مهتدارإ

 لعافك ةرورضلاب كراشي هنأ ولو ىتح درفلاو .ةيعاو ريغ ريبك مسق كو

 ءاضرإ اهليدبت # الو هتفاقث رايتخا ْ# ارح سيل .ةفاقثلا زيهجت #2 يعامتجا

 نكمي حالس ةدع نم عون ىوس نوكت ال نأ ىلإ ةفاقثلا لازتخا نإ .هجازمل
 عم تافاقثلا نوطلخي نيذلا نوثحابلا هلعفل ليمي امك .اهعلخ وأ اهؤادترا

 موهفملل لئاه راقفإ وه :(5061056165 ةيعامتجا بيلاسأ" وأ) ةايحلا بيلاسأ

 ديدحت 4 ةمساحلا ةيمهألا لهجب فصتت كاقثلا ليلحتلا نم ةلاح ىلإ ليحُيو

 .ةيعامتجالا تالصلا

5200 5 . : 21 
 60 5ءطصقممءع, نعمان ما زرمع ءاأ 120ةئهلتدددع هناطنععأو: آع5و ةصتوعمو 1اهللقمق هل 2عهتعع ءأ

 جدتع ظاماك-الهتك, ةمهمهأ عد ط5 .(., ةعصأن 1974:
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 :ةيفاقثلا ةيوهلا

 ...جئانو ماهوا

 يرذج دقن ىلإ ينثإلا ينقل تاتا انفو
 ةلجم نأ نيح يف .زيامتلاب لوقت يتلا تايجولويديألل
 بلاطملا ىلع ثيدح باوج نع ثحبت ردنربموك

 .تايلقألل ةيفاقثلا

 تداع اهنأ وه «ةيوه «ةفاقت «ةمأ «ةينثإ :تاحلطصملا هذه نيب عمجي ام نإ

 لضفب :تماق دقل .ةريخألا تاونسلا لالخ ةيسايسلا تادرفملا ىلإ ةوقب

 نآ 4 يه ةلئسأ ليعفتب ءاهفصت تاباتكو بورح َةدعو «ةيعامتجا تاكرح

 نع ةبيرغ اهنأ دقتعملا نم ناك ةيفسلفو ةيسايسو ةيجولويسوس دحاو
 تايلاجلا نيب لصفت يتلا دودحلل ةيفاقثلا ةعيبطلا لوح ةلئسأ :ةثادحلا

 :ةيرشبلا

1 5 
 .2001 راذآ ؛114 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .هنروج الوكين ' '

 2 02111550(, 3/1. 1كتناهمت, لل [181ءتهر آآةطصطع0معأأ ءاطنقتلانع 612 0126[0112 12015 ءكعنور 233/0,

 2001, 117. يحصل ءاعقر, 5. 14ءوانتع (ل115) آع5 10ءطا1165 كلان ع]1 هور ؟عكانع (ن0ه132161105و 121
 طرنكو 000
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 يصوصخل او يوكلا نيب

 يناليك رذنمو وسيلاغ هنير دوهج ترفاضت ؛ينثإلا طيلخلا باتك 4

 يعامتجالا فصولا تاحلطصم ةمئاق يصقت لجأ نم ارهير ايراماثأو

 ايويرت عورشملا ناك .ةيفاقثلا ةيوبلا ةلئسأ هتراثأ يذلا رصاعملا 506نوه2مطأع

 :ةيكيسالكلا ايجولويورتنألاو ةيسايسلا مولعلا نيب كرتشملا لقحلا ىصقتيو
 ةيطمنلا فاصوألاو ةيقرعلاو ةينتإلاو ةفاقثلاو ةيوبلاو ةيموقلاو ةنطاوملا

 عورشملا رهظأ يعوسوملا رهظملا اذه تحت ...يوفللا بصمعتلاو 5

 ةنرتقملا ةكرتشملا ماهوألا كيكفت :صاخ سجاهب نوكسم هنأ انايحأ

 ةراشإلا #2 ديفت نأ نكمي اهنأب داقتعالا مهو ةصاخو «ريباعتلا هذه مادختساب

 نيدايملا هذه  خيراتلا نم ليلق .اهيلع فرعتلا لهسيو ةنكاس تاعوضوم ىلإ
 يتايديملاو يملعلا حاجنلا ىقال دق ةفاقثلا موهفم ناك اذإ .اريثك ءيضي

 20نرقلا ةيادب ي حمس هنأل الوأ اذهف ؛مويلا هنع هفرعن يذلا [يمالعإلا]

 بوعشلا تعضو يتلا ؛نييجولوبورتنألل ةميدقلا ةيقرعلا ةيرظنلا لاشفإب
 : اريفير ريشي امك ؛نكل .مدقت انه لصح .ةدودحم ريغ ةنميه تحت ةرّمعتسملا

 تايلقألا نع اعافد همادختسا نكمأ اذإ :اضماغ رصاعملا همادختسا ناك

 ؛قرعلا ةركف نع ةديعب تسيل ةيزيامت ةعزن ديبأت كي اضيأ مدخيسف ؛ةعومقلملا

 .ةينثإلا ةيزكرملاو بيرفلا ايبوفو ةيموقلا تاعزنلا ةفاك معدي نأ نكمميو

 سميج اهركنتسا يتلا هذه ةفاقثلا ةبقع زواجت ىلإ نذإ ارير انوعدي
 تافاقثلا :موهفملا ةيرهوج ىلع موقي مادختسا لك نع يلختلا ىلإو :دروفيلك

 يهو «خيراتلا لَبِق نم ةديشم تالّئمت يه لب ؛تايلقع تسيلو اديلاقت تسيل

 ىلإ ٌءوجللا نوكي يلاحلا قايسلا نمض .فورظلل اعبت طشنتتو ةموميدلا ةليلق

 رمز ةهج نم ةيعافد ةيتايوه ,تايجيتارتسا ةلاصألا ةغالب ىلإو تاقاقثلا
 داضم  -ةنهارلا ةينهملا ةفللاب نذإ عضولا ."ةذوبنم وأ ةعضاخ ةيعامتجا

 نم ريثك كانه دعي مل هنأب يحويو ء:حضاو لكشب 'ةهانهانأةد5ةاذداع ةفاقثلل

 نع ةيعامتجالا عئاقولا ريسفت ةلواحمل ءساسأ يأ لقن مل نإ ؛ةمئالملا سسألا

 .(ةيحيسم -ةيدوهي وأ ةيمالسإ -ةيبرع) ةيفاقث ديلاقت دوجو قيرط
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 مهل حمسي امم ءامات نوكي داكي نيثحابلا دنع رظنلا تاهجو براقت نإ
 :[باتكلا باويأ] لخادملا ةفاك لوح دحاو نومضم يذ دقن ىلإ لوصولاب

 مهرظن #2 يه ةبارقلاو قرعلاو ةيموقلاو ةفللاو ةيلاجلاو ةينثإلا ميهافم
 ؛ضارتعا وأ «جاتنإ وحن ةتفتلم ةيزمر ملاوع دييشت 4 ةديفم تاديرجت

 عيطتسي ال .ةدوجوملا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا

 .ببسك سيلو ةجيتنك الإ ةلالد ةيأ اهءاطعإ يجولوبورتنألا الو يجولويسوسلا

 :اهمادختسا مدع لضفألا نم فاظملا ةياهن ب نوكيس ميهاقم اهنإ::راضتخاب
 مغر ءاعجان ينثإلا طيلخلا وفلؤم هارجأ يذلا دقنلا ادب ىلوألا ةبراقملا

 مادختسالا جراخ «مويلا عفادي نم :بناوجلا ضعب نم اليلق هزواجت دق نمزلا نأ
 نمو ؟ةينثإلاو ةظاقثلاو ديلاقتلا ةيرهوجب لوقي روصت نع :ماعلا مهفلل عّرستملا
 ذخأي ال ةعداخلا تايجولويديألا ءاضف ىلإ ميهافملا هذه عاجرإ نإ ءىرخأ ةهج

 نوم ال نق ةيئايس كي اوك ا كسم الو ةفيبستلا اهنرت ناحقكلاك
 نإو «يثبع بصعت نم رثكأ ؛كاذ وأ دحلا اذه ىلإ ةريبكلا :تاغللا ةءافك

 ؛ اهناركن نكمي ال ةرهاظ وه "اهتفلب كلت وأ ةيموقلا ةيلاجلا هذه قلعت

 .ةيدجح كحك اهبلإ ساشا تاطلتبلا نظتتو
 ةيسايسلا ةفسلفلا تالادج كي دعبأ يضملا لجأ نمو ءببسلا اذبل

 دقف ؛ردنإربموك ةلجم نم 1ددعلا ىلإ اديفم عوجرلا نوكيس ءةرصامملا
 ةيددعتلاب صصختملاو يدنكلا فوسليفلا ءاكيلميك ليو فارشإب ؛تمدق

 ةيورلا تاقرافم ناونعب باتك ةفلؤمو عامتجالا ةملاع ء«روزيم يفليسو ,ةيفاقثلا

 تايوبلا ةلأسم لوح ريكفتلل ةزاتمم ةلاح تمدق :1999 ماع ةيطارقوميدلا

 ناك دقو -نيفلؤملا تارظن هيف ددعتت الح لاجس مامأ انه نحن .ةيفاقثلا

 ةيفاقثلا تايوبلاب فارتعالا ربتعي دح يأ ىلإ :يلاتلا وه يزحرملا لاؤسلا

 .2002 ةيناث ةعبط :نويرامالف 1658م6 ونير عم كارتشالاب ©
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 ةثيدحلا تاعمتجملا ئدابم يه يتلا ةيرحلاو ةاواسملا ئدابم عم اقفاوتم

 ؟ةيطارقوميدلاو

 يرظن قايسب افلس دوزم ؛اكليميك ركذي امك «يئدبملا شاقنلا اذه

 ىلع ؛لوقلا نكمي .'نييتايلاجلاو "نييلاربيللا نيب ةدحتملا تايالولا ْي ضراعي
 ةيولوأ ىلع دكوؤت ةيناثلاو ءدرفلا ةيرح نع عفادت ىلوألا ةّئفلا نأ ءطسبم وحن

 ةيفاقثلا بلاطملل ةسوململا تاروطتلل اهتهباجم لالخ نمو ؛كلذ عمو «ةيلاجلا
 :تاونس رشع ذنم لوحتل ةلجاسملا تعضخ دقف :ةيكيرمألا تايلقألاب ةصاخلا

 ةيطارقوميدلا لُثملا ءكلاقثلا اهجامدنا مساب ءضفرت ةيلقأ ايلمع دجوي ال
 ةيفاقثلا ةيلهألا ىوتسم :رخآ ىوتسم ىلإ نذإ ةلجاسملا لقتنت .ةيلاربيللاو
 ءاوس :؛تايلقألا تافاقثل هحنم بجي يذلا يمومعلا فارتعالا ٍةجردو ةموكحلل

 .(..نايمع هءاشن) ةيوئف وأ ةرخاهم وأ ةيلحم' اوناك

 ةماه ميقلل ةيبسن ةعزن مساب هباجتت نأو لب ففاوملا عوتتت نأ نكمي انهو

 لكشب .ديدجلا ةيعامجلا قوقحلا ٌروظنم حرطَي نأ نود نكل ءام دح ىلإ

 ليشيم حضوي امكو .درفلل ةبسنلاب ةريصاحملاو ةقلغملا تايلاجلا ةدوع ءرشابم
 اخيرات ةيلاربيللا ةعزنلاو ةيموهملا ةعزنلا كلتمت :841ءطعأ 56900015 روميس

 لبقت نأ ةيلاربيللا نكمتت ال اذامل فرعن الو ؛ةهجاوملا نع امهب ىأني اكرتشم

 ةدوع عم ةماه ةقالع نم ابل سيل «ةيفاقثلا ةفلكتلا نم ةديدج الاكشأ

 .' ةيمثإلا ديلاقتلا

 ةموهفم ةلأسم ءلكشلا اذهب ةحورطملا ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزن حبصت

 2 يهامم رثكأ) ةمآلا -ةلودلا رهظت ثيح ءابروروأ أ لضفأ لكشب
 ودبت ةيصوصخلا ةعزنلا ثيحو «ةيدرفلا ةيرحلل نماضحك (ةدحتملا تايالولا

 .كاقثلا عجارتلا 4 الماعو ماسقنالل اببس

 تايوبلا ضعب قفاوت لوح لاؤس :تامهاسملا لمجم ىلع نميهت ةلئسأ ةثالث

 ؛ةلودلا ةيدايح لوح لاؤسو ؛ةثادحلا عم :ةيديلقت اهنأب ةفورعملا ,«ةيفاقثلا
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 نأ ةيفاقثلا تافالتخالاب فارتعالل نكمي يتلا قوقحلا ةعيبط لوح لاؤسو
 .بابلا اهل حتفي

 طيلخلا يفلؤمب كلذب ةقحتلم) لوألا لاؤسلا ددصب تاليلحتلا قرتفت

 اكول بسحب «ةمجانلا ةيقيرفألا "15"7هاذو»:6© ةيليبقلا ةعزنلا نم :(ينثإلا

 ؛ةيلاينولوك تانايكب ةثيدحلا ةينطولا ميعطت نع « 10185 50506 يوسوس

 رافاخورسوخ داهرف بسحب يحاوضلا © مالسالل 'يثيدحتلا رودلا ىتحو
 ,ةقيدحلا ريغ تافاقثلل نكمم روهظ ةركف دّعبتسُت ؛ 73:30 2101

 يول ناج اهليلحتب ماق يتلا ' ةيرذجلا ةيويسألا ةعزنلا ةلاح كي امبير الإ
 ناج بيليف عافد نإ «:ةطاسب رثكأ لكشبو .1620-آهانزو 812:8عه115 نالوجرام

 ديلاقك لدب " اكيسروك ل تم ةفاقث نع 2طثانممء-] عهده ©ةاتصعات يشنيتاك

 ةيقطانملا ةعزنلل ةضرتفملا مّدِققلا ةلأسم لوح ةديفم ةءاضإ مدقي ' ةيكيسروك

 .ةيسنرفلا

 بجي له :تافالتخا دجوت :؛«ةلودلا ةيدايحب ةقلعتملا ةيئاثلا ةطقنلا لوحو

 ريضحتلاو ةئطاخلا ةركفلا هذه نع ؛روميس كلذ ىلإ وعدي امك .يلختلا

 ذ ايعامج اقح :كبيوك ب امك «نمضت تايموقلا ةديدع تاموكح دييشتل
 لويقلا بجي «ربانش كينيمودل اعبت «هنأوأ 5ينيدلاو يوفللاو كلاقثلا فالتخالا

 لوصو نامض لجأ نم هعفد بجوتملا نمثلا وه ةكرتشم ةفاقث ضرف نأ ةركفب
 ؟ثيدح دلب رداصم ىلإ واستم

 بقاوعلا نأ ءنوثحابلا كلذ رعشتسا امك .تالؤاستلا هذه فلخ نمكي

 ةفاقثل ناعذإلا بجي له :رابتخالا ديف يتلا يه ةيبوروألا ةدحولل ةمداقلا

 ةعيبطب ةفلتخملا ؛:تايموقلا ءاسفيسف ىلع كاَقث ددعت ماظن قيبطت وأ ةكرتشم

 ؛ 1/11هطع] 1هانءدع# يشوف ليشيم دقتعي ال ؟ايلاح ةدوجوملا تايموقلا نع لاحلا

 تانايك لكشت ال يتلا [ميلاقألا] قطانملا تاذ ابوروأب لاح يأ ىلع ؛لارفجلا

 .(اهسأر ىلع اينولاتاك) اديج ةفورعم تالاحلا نم ةلق 4 الإ ةيفاقث
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 ةيفاقثلا قوقحلا ةعيبط لوح ؛قباسلا لاؤسلاب طبترم لاؤس انهجاوي اريخأ
 ام .فارتعالا ةسايس قيرط نع [ةدودحم ريغ] ةحوتفم نوكتت نأ نكممي يتلا
 له ؟ةفللاو ينيدلا ريبعتلاو ةلئاعلاو قالخألاو لوصألا صوصخب اهدودح يه

 لمعلا ةمظنأو ثاريملاو ةيكلملا نوكت نأ لوبقل ادعتسم درفلا نوكيس
 ةقبطملا تابوقعلاو جاوزلا ةمظنأو لافطألاو ءاسنلا عم يصوصخلا ٌلماعتلاو

 ؟اهيلإ يمتني يتلا ةيفاقثلا ةيلاجلل اعبت ةفلتخم
 نيفلؤملا ةفاك نإف «ملاعلا 4 ةدوجوم تالاحلا هذه نأ نم مغرلا ىلع

 ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا راكنإ نوكي نأ ةركف داعبتسا ىلع نوقفتم
 «ةدابملا دتعتس ىلع كتذ ىتعمو ةيفاقثلا تافالتحالا ليفة: اروبه :ظاومللو

 لكشب حنمُت نأ نكمي ال (ةفاقثلاب ةقلعتملا وأ) ةفاقثلاب قوقحلا كالتما نأ

 نأ ؛كلاَقث ددعت تاذ ةلود #4 ؛ دحاو لكل نكمي .يدرف لكشب لب ؛يعامج

 وأ اهلافطأ ربجت نأ ةيلاج ةيأل نكممي ال نكل ؛هتغل ملعت قح ىلع لصحي
 اذكمهو ...ةينعملا ةيلاجلا # اوضع ءاقبلا ىلع ىتح الو ؛كلذ ىلع اهناريج
 انيشتسا اذإ- ةيعامجلا تاسسؤملا ةطلس رصقي هنأ ودبي يذلا رمآلا ؛كيلاود

 نم لعجي لكشلا اذهب فرصتلا نأل .فاك مسق ىلع -ةيانعلاو حماستلا

 ىلعأ عّمجت اهنأب فارتعالا ىلإ امإ ةداقنم نييعتلا ىلع ال ةلود ةيأ ةيؤر لهسلا
 اهسفن ىلع قحلا اذه ضرف عنم ىلإ امإو ءاهنم فلأتت يتلا تاعمجتلا نم

 يتلا ةددعتملا تاقرافملا نم ةدحاو هذه .(ةفاقثلا نم لكش ةياهنلا #2 وه يذلا)

 نودوب نومير اهركنتسا يتلا 'ميقلل ةيبسنلا ةعزنلا" اهيلإ لصت نأ نكمي
 نم هب كيكشتلا نذإ نكمي ال ؛:ةميف حماستلا ناك اذإ : 1 ةزددهمل هم

 .(بصعتلا هاجت حماستلا نوكتس يتلا) ةتحبلا هتبقاع لالخ
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 ةيحيضوت طاقفن

 ديلاقتلاو ةفاقثلا

 قباطم جاتنإ ةداعإ ةيلمع هنأ ديلاقت وأ نيد وأ ام ةفاقث ٌلقن ينعي ام ابلاغ

 ,ةلالدلا منيه ةيسلعم م وأ هفالسأ نم درفلا هيلع لصح دق ناحالمل

 ىلع الإ زوحت ال «ثاريملا ىلع ةظفاحملا لوحو جذدومنلل ءافولا لوح ةزكرمتلملا

 .ةيرشيلا تاعمتجملا ش# ةدهاشملا رهاوظلا نم مسق

 ةلدبتم ةيمتح : ةفاقثلا

 «نييجولوبورتنألا ضعب ةصاخو «ةيناسنإلا مولعلا تلمع 20نرقلا لالخ

 ةلئاقلاو ةيرصنعلا تايرظنلا نم مغرلا ىلع لاقثلا لاقتنالا تاريثأت عيسوت ىلع

 ديم تيرغرام لامعأ عم تاينيثالثلا لالخ ةكرحلا هذه تشعتنا .ةعيبطلاب

 لكشتلا ىلإ اتيسن نيتللا :(1948 -1887) تكيدِيب ثورو (1978 -1901)

 جذومن عم ةقفاوتم تايصخش ةغايص ىلع ةردقلا ؛لافطألل ركبملا يعامتجالا

 2 ةدوجوملا تاقالتخالا تسيل .الثم .عمتجم لكب صاخ .نيعم تثاقث

 .ايفاقث ةرثأتم لب « ةينوك ةفص تاذ نيسنجلا نيب تافرصتلا
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 تاذ «يسفنلا ليلحتلا نم صاخ لكشب ةاحوتسملا ةيرظنلا هذه تناك

 تادّدحملا ىلإ ةاطعملا ةدعاصتملا ةيمهألا ىلع ةيبرغلا تاعمتجملا 4 ريثأت

 ال ةفاقثلا نأ ةيثيح نابسحلاب ذخأت نكت مل اهنكل .ةيلئاعلاو ةيسردملا

 .تاراعتسالو تاديدجتلو تاضراعمل ضرعتت اهنأو :لماكلاب نطبتسُ

 لاقتنا نم نيبناج نيب زييمتلا ىلإ (1981 -1891) رنيدراك ماربأ لصوت

 طباوضو ةلئاعلا) "ةيلوألا تاسسؤملا" قيرط نع لصحي يذلا لاقتنالا :ةفاقثلا

 قيرط نع لصحي يذلا لاقتنالاو ؛ركبم لكشب بستكلملاو (ةيساسألا ةيبرتلا
 رنيدراكل اعبت .""اقحال ضرمُي يذلاو (..نوناقلاو نيدلا) "ةيوناثلا تاسسؤملا'
 ةيسفنلا تارّدقملا يأ ."ساسألا ةيصخشلا" غوصت يتلا يه ةيلوألا تاسسؤملا نإ

 «عمتجملا ايجولويديأ ام لكشب ةيوناثلا تاسسؤملا لّثمتو .ام عمتجمب ةصاخلا

 هذه لقتنت دق كلذ عمو .اهعم ىشامتت يتلا "ةيصخشلا" عم قفاوتت يتلا

 ليقاملا ةفسلفلاب املع طاحن نأ انناكمإب :اهناطبتسا متي نأ نود ايجولويديألا

 .سماخلا نرقلا نم اميرغإ حبصن نأ نود ةيطارقس

 نم رصانعلا ضعب نأ ةقيقح رابتعالا نيعب ذخأت ةيبسنلا ةيلالقتسالا هذه

 2 اهنم لدبت نأ نود ءىرخأ تافاقث عم جمدنت نأو «لوجت نأ عيطتست ةفاقثلا
 .فاطملا ةياهن

 !ديلاقتلا يهام

 ىلإ ليج نم ةرتاوتم ءيضاملا نم ةثوروم ةفرعم وأ ةسرامم ينعت ديلاقتلا

 دقل .ىوتحملا 4 ٌرارقتساو فالسألا نم ّلصأ ديلاقتلا ىلإ ىزعي ام ابلاغ .ليج

 ةثيدح ةيبعشلا وأ ةينطولا َديلاقتلا نأ ىلع 1938 ماع موابسبُه كيرإ خرؤملا ددش
 .©ةماه تالدبتل عضخ اهاوتحم نأ رهظأو «(نينسلا تارشع ةدع) ابلاغ دهعلا

 و 1[بيجلتمعت, آراصلل171لا1 لوقت 53 50ءاعام, 969
: 7 2 

 68 11066عواةتخملب 181762161 065 520111085 1ءالاتع ططلانعأع, 22, 10055167 «053865 0ع 2

 طهلن (لهو», 1995
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 ةيزمر بابسأل هيلع ةظفاحملا تمت امهم اءزج نذإ ديلاقتلا موهفم نمضتي
 قفتا امفيك ةينيتور تاداع ديدحتلاب ديلاقتلا تسيل ةقيقحلا شو .ةيرايعمو

 ةميقل ةلماح لاعفأو فراعم يه امنإ ؛(ءاسم مونلاو احابص ظاقيتسالاك)

 .ةصاخ ةيرشب ةرمز صخد ةلالدلو

 وأ مسارم وأ تاياكح وأ نونف وأ ءايشأ ىلع قلطت يتلا "ةيديلقت" ةفص نإ
 لدست نأ ىلع ةردقلا كلتمت «خبطملا تافصو وأ تادقتعملا وأ ةسايكلا بادآ

 .اهتيوه اهنم ذخأت] اهعم ىهامتت زومرك اهسيمأمُت نأو اهيضام ىلع اباجح
 نم ثاريمك ديلاقتلا عم لماعتلا بجي ال هنأ نييجولوبورتنألا ضعب ىري
 فرتعن هتطساوب يذلا اذه راتخن" ابلالخ نم ؛ةنهار ةسراممك لب ؛«يضاملا

 يه ديلاقتلاف .1هق35 2هانثااو» نوّيوب ناج حرصي امك ."انعضو ددحي هنأب

 ."رضاحلا ساقم ىلع اهبيذشت ّمت يضاملا نم ةعطق" ؛دولكنل رارج بسحب

 . نهار رايتخاب مايقلا نايحألا مظعم 4 وه ام ديلاقت لاقتنا

 يباتكلا لاقتنالا ,يهافشلا لاقتنالا
 تاراضح كانهو .ةهفاشم الإ اهتفاقت لقتنت ال تاعمتجم مايألا هذه دجوت

 ةركف 1977 ماع ننم يدوغ كاج يجولوبورتنألا ٌروط .ةباتك نود نم تروطت

 اطامنأ ناضرحت لب ؛«ةفلل لماوح طقف اتسيل ةيباتكلاو ةيهافشلا نإ لوقت

 3 تكنفلا نق ةنلكدو لا كتك | اميزو ةفرعللا نم ةفلكخت

 نأ نكمي ذإ :"ةيسايق ةخسن" عم قفاوتي ال ةيهافش ةفاقث نم ام رصنعف

 باعيتسا نإ ءىرخأ ةهج نمو .زاجنإ لك © ةسوسحم ريغ ثالدبت لخدتت

 00 1ممعاسا, «0ان' هام وانع ]15 نه0تاةدد», كفصك 11, 9فانعممع (ةتعك), 1دهععفمع 1
 1 ردهزلا 010 عزعق, خلاطنس اةلنعطعاب 4

 2007 600/130 عممطتوانعر 81 طتنتأا, 79.
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 .تانايبلا نم ةماه ةلمج ىلع ةتقاوتم ةرظنب حمسي ال ينآلا ةيرشبلا ةركاذلا

 :ىرخأ تانكمم ىلإ ةباتكلا دوقت ؛سكمعلا ىلعو

 .ةريخألا هذه ريرحتو ةركاذلا جراخ تامولعملا ةفشرأ ةيناكمإ -

 يلاتلابو :هيلإ فاضت يتلا تالدبتلا كاردإو ام ىوتحم تيبثت ةيناكمإ -

 .[يشاوحلا] هيلع "قيلعتلا" نع "يلصأ صن" زييمت
 ام فاشكتساو رخآ لكشب اهبيترتو ؛ةفرعملا ميظنت ةداعإ ةيناكمإ -

 .ةيقطنم تاعاطقنا نم اهيف

 مادختساب حمسي امم ؛هلئاف نعو هقايس نع لوقلا لزع ةيناكمإ -
 .ةفلل ةيديرجت رثكأ

 روهظل المتحم الماع ناك يباتكلا لاقتنالا نأ ةيضرف يدوغ معد دقل
 :ةدحاوةملكب- ةيعوضوملل عضختو ةدقعم «ةيديرجت ؛ةينالقع رثكأ فراعم

 .ةثيدحلا تاعمتجملا #2 [يطارقوريب] ينيواود بيترتل كلذكو ٠« -ةيملع

 ا/1ءالة6ا لوك لياكيم ضفر .تاماهسإو تاداقتنا ةيضرفلا هذه تضرح

 ةباتكلا نأ ةركف :؛سفن املاع :511213 5نط06: رنبيركس ايفليسو 016

 تدئاسو .ةيهافشلا نع ةفلتخم ةينهذ تاءافك (ىلإ يدؤت وأ) ىلع ضرحت

 يورتلا ناك ةيهافشلا تافاقثلا ك هنأ ةركف 02:01 7ءالمدةه نامدلف لوراح

 8اندهطءاط آ.. نياتشنزيأ تيبازيلإ ترصحو .ةلثامم ةدوجب صوصنلا ىلع سّرامي

 .يعامتجالا طبضلاو نيزختلا ةفيظو 4 ةباتكلل ةنكمملا تاريثأتلا 5156مكاءز

 [مطعتخ 5ءاطماعد زلوش ريبورو 2616/7 1آ0ءالإل ىندرتيو ل ديفادامأ

 : اهنوققدي مهو يدوغ ةحورطأ نع اوعفاد دقف 28:عم02 17/1115 سيليو ادنربو

 «يؤورتلاو "قايسلا نم عازتنالا" «ةباتكلا صئاصخ مهتاظحالم معدت انكم

 .يدوغ اهيلإ راشأ يتلا ىرخألا تاريثأتلا 2 نوكشي مهنكل

 0 آن. 015هدب آن انو119715 0ع 1* عملا 1[ عامر 1998.
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 ةيبوروألا ممألل يفاقثلا عانطصالا

 ماق دقلف .يخيرات دييشت ةرمث ةيبوروألا 9 ممألا

 لاطبألاو زومرلا ةغايصب 20و 19نينرقلاوفقثم

 ةماعلا حورصلاو ةيخيراتلا تاياورلا تنّمّضو .ثادحألاو

 .كلذ جيورت ميلعتلا فحاتمو ةينوكلا ضراعملاو

 ديج لكشب خيراتلا فرع دف «تايموقلا نرق ابوروأ #2 19نرقلا ناك

 نم لاقتنالا نكل ....كراعملاو عمقلاو تاروثلاو 'بوعشلا عيبر' لثم اريباعت

 تاعمتجملاو تادرمتلا نأش طقف نكي مل ممألا ابوروأ ىلإ ءارمألا ابوروأ

 ةروث عم قفارتو اضيأ هل ريضحتلا مت لب :؛ةيجيتارتسالا تافلاحتلاو ةيرسلا

 بوعشلل تانايكك ممألا اهبلالخ نم تسسأت «ةيفاقثو ةيجولويديأ ىربك

 نم صلختلا لجأ نم يضاملا نرقلا  ممألا 'ظقينست' مل .نييسايس نيلعافكو

 .اقباس ةدوجوم نكت مل اهنإ :دادبتسالا

 ماع لكشب يه «ةيرشب ةرمز' اهنأ ىلع عئاش لكشب نآلا ممألا فّرعُت
 ةيعامتجالاو ةيخيراتلا) اهتدحوب يعو دوجوب زاتمنو « ةيافكلا هيف امب ةعساو

 ةعبط ريبور يتب سوماق نم ذوخأم) 'كرتشم ا شيعلل ةدارإ دوجوبو (ةيفاقثلاو
 .(1996 ةنس

 .2000 يناثلا نيرشت :110 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .سييت يرام نآ ©
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 ةيادبلا ي بجوت ءاهسفن نع كرتشملا شيعلا ةدارإ رّبهت نأ لجأ نم نكل
 اهنأل .اضيأ هدييشت امنإ ؛«ةدحولا هذهب يعولا داجيإ طقف سيل ؛ةمأ لك ىلع

 عم لماك نيابت ىلع يه .؛ةملسم ىلع الإ ْدعَب موقت نكت مل 18نرنلا ةياهن 4

 يتلا "” ةلّيّجتملا تايلاجلا هذه أشنت يكلف .احوضو دشألا ةيعامتجالا عئاقولا

 اعورشم ناك دقل .ةكرتشم ةفاقثو ةغلو اخيرات اهؤاطعإ مزل ؛ممألا يه

 .نينانفو اباتكو ًءاملع دقع لالخ دشح يذلا كاذ اقالمع

 اهليعفت متو 19نرقلا ةياهن 2 تفيص ةعئاش ةركفل اعبت ؟ةمألا يهام

 دقو ؛يسنرفلا وهو :يتاذلا موهفملا :ةمألل ناضراعتم ناموهفم كانه ءاددجم

 ينالقعلا رايخلا نع اريبعت يموملا ءامتنالا نم لعجي وهف ,ةروثلا نيم ىتتأ

 قلعتم :«يناملألاب فصويو ؛يعوضوملا موهفملاو .ةيلاج ىلإ ءامتنالل يدقاعتلاو

 ديدشتلا متولو ىتح ءايلخاد ناطبترم يناثلاو لوألا نأل ,ةعداخ ةضراعملا هده

 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاقايسلل اعبت توافتم لكشب امهنم لك ىلع

 ديسلا بعشلل ديسجن ,ةمألا

 ةيعرش تلقن يتلاو «18نرقلا ةياهن # تأدب يتلا ىربكلا ةيجولويديألا ةروثلا
 افالخو .ةزيامتم بتارم ىلإ يعامتجالا ماسقنالا تضفرو بعشلا ىلإ ةدايسلا

 اهريمأ قبست اهنإ :يركسعلاو [ماكحلل] يلالسلا خيراتلا نع ةلقتسم اهتفصب

 «مسقنت وأ دهطضُت نأ ,خيراتلا فورصل اعيت ؛ نكمبي .هدعب ىقبتو دوجولاب

 «ةدالولاب ةيلاج ةمألا تربتعا دقل .اهتيرح لجأ نم لاضنلا وه اهبجاو نكل

 068 مت 0617508, ]12013811121156 22410121: 2611ةزعل09 ةانك 1'هكعاطع أ 65501'1 لان 2726102211522, آس

 106ءمان؟ عراع, 1996 (2600. 2002: (60. هع. ]123ع1260 (201مصتتنلا 2116165, 7عءطكم, 1983).
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 ودبت امك :ركفلا .اهئاضعأ نيب ةوخأللو ةاواسملل أدبملا ثيح نم سسؤت

 نسم ةو.ف دشألا نيب ؛ةيموقلا رظنلا ةهجو نم ءاؤفاكت حرطت «ةيبالقنا
 ةنمن اتم نوكحت نأ بحي انضيأ :نيحداكلا نم اوقف دشألاو نييطارقتس ةيرألا|

 ةيوبلا ذختت نأ بجي كلذ لجأ نم .يسايسو يعامتجا لوحت ةوق حبصت يك
 تاسراممو تايعجرم نم اءدب ؛حمسي الكش ةمألا ءاضعأل :ةيفامعجلا

 .ةيوبلا هذه ىلإ ءامتنالاب زوعش ىمانتي نأب ؛:ةكرتشم

 ناك : رنلج تسنرإ راشأ امكو .ةيادبلا كي احضاو فدبلا نكي مل
  تارامإلاو كلامملاو تايروطاربمإلا ي ةدعاقلا وه يلاَقثلا سناجتلا مدع

 قيرط نع ةددحم دارفألل ةيوبلا تايعجرم تناكو .يموقلا لبق ام رصملا

 ةينغو ام دح ىلإ ةقيض ةيلحم ةيلاج ىلإ مهئامتناو مهنيدو يعامتجالا مهماقم

 ًافيرش قّرفي ناك 18نرقلا ذ ابيرقت ءيش لك .عون لك نم تايصوصخلاب
 «[ايناملأ برغ بونج] يودابلا عرازملا نع [ايناملأ قرش لامش] تروفكنارف نم

 «[ايلاطيإ بونج] يربلكلا يعارلا نع [ايلاطيإ لامش] وناليم © يزاوجربلاو

 بونج] يسنافوربلا كرحلا نع [اسنرف برغ لامش] ناور نم لدعلا بتاكو
 ال ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاو ةيناملألا ةيموقلا تايوبلا تناك اذإو .[اسنرف قرش

 ليبس  زجنأ الئاه ادهج نأ وه ببسلاف «مايألا هذه ادبأ كشلا ىلع ثعبت

 نينرق ذنم ةيموقلل ميلعتو ةيوه قلخ

 اكرتشم ايعامج اثاريم كلتمي درفلا نأل ؟كرتشملا شيعلا ي ةبغرلا اذامل

 نانير تسنرإ ريشي امك ةيموقلا ةركف ساسأ وه اذه .هب فرصتلا زوجي الو
 ًأدبمو «حور ةمألا" ::7؟ةمألا يه ام :ناونعب اهاقلأ يتلا ةريهشلا هترضاحم ذب

 65 نءالمعتر 21261025 ءأ 22001121152365, 2/0 9.

 0 اك. [عدقمر (لا1 'ءوأ-عع نات 'انقع 221027, 20216:206ع لهضه6ع 2 12 5ذهءطممصع 1ع 11 قع 82

 1660. 376غ موغ5ءما1 2108 ءأ 2065 مه ل. [مهدصقم, 20ءاععأ, 1992 (0660. 1999).

 [يماش نسح ديب .2003 «34ددع .ىوزن ةلجم # ةيبرعلا اهتمجرت ترهظ]
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 كلذو حورلا كلت نالكشي « دحاو ءيش ىوس ةقيقحلا 2 اسيل ,نائيش .ينهذ

 , تاراكذتلا نم ينغ ثاريه كرتشم كالتما وه لوألا (..) ينهذلا أدبم ا

 نم ءالعإلا ةعباتم #2 ةدارإلا ءاعم شيعلا 2 ةبغرلا ءنهارلا ىضرلا و ه يناثلاو

 دييشت ةيموقلا تايوبلا لكشك نمضت دقل . اعيمج هانملست يذلا ثاريم ا نأش

 ةيموقلا تايوبلا ةفاك .لهذم هباشت نع عقاولا #2 فشكي يذلا ثاريملا اذه

 .اهتاذ تالوقملل اعبت عونتت اهنكل «ةزيامتم

 «ارمتسمو لايجأ ىدم ىلع اخيرات ةقيقحلا © كلتمت ٍةفورعم ةيموق لك

 ةيفاقث احورصو الاطبأو ةفلو ءرضاحلاو نيسسؤملا فالسألا نيب اطبار ميقي

 حلصت ةيعيبط رظانمو ةيبعش ديلاقتو ةركاذلل نكامأو ةيخيرات احورصو
 ثاريملا اذه هنم فلأتي يذلا ام ملعت ةيئادتبالا ةسردملا .راهشك وأ زمرك

 تامالع نم اءدب ؛ةمألا تالّنمت ةفاك تينم مويلا لكشي يذلا يعامجلا

 2 رهوجلا ثيح نم اهدادعإ مت دقل .ةيمسرلا مسارملا ىتحو كنبلا قاروأ

 .19نرقلا

 ةيموقلا تافللا لكشت

 اهتيوه ةمأ لك دجت نأ يعيبطلا نم انل ودبي .خلإ «ةيرافلبلا راغلبلاو «ةينولوبلا

 راونألا رصع ابوروأ أ يوقللا دهشملا نكي مل كلذ عمو .اهب ةصاخ ةغل

 .ةيوغللا دودحلا عم ةيموقلا موختلا قفاوتت ثيح «يلاحلا دهشملا ءيش كي هبشي

 مهئايك ىلع دمتعت ددحم قاطن بو دارفألا اهمدختسي يتلا ةغللا تناك

 تاجبل ملكتت يفيرلا بعشلا ةرهمج تناك .«لاصتالا قايس ىلعو يعامتجالا

 ةغل) اعم ةبوتكم تاغل ةدع شياعتت تناك هنأ نيح 4 ؛طقف يهافش لكشب

 .(طالبلا ةغلو ةرادإلا ةغلو ةدابعلا
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 كيرديرف ةرادإ تحت ةيسنرفلا ةفللاب نيلرب ةيميداك/ م يسارم تفيص

 ىلع ذخأي ردريه ديرغتوغ ناهوج فوسليفلا ناكو ءايسورب 4 يناثلا
 مهتاناويحو مبلويخ عم الإ ةيناملألا نوملكتي ال مهنأ ناملألا نييطارقتسرألا

 ,ةضاقثلا ةغلو طالبلا ةغل ايروروأ نم ماه مسق 4 ةيسنرفلا ةفللا تناك .ةفيلألا

 ؛ اهنوملكتي اونوكي مل ةيسنرفلا ةكلمملا ناكس نم اريثك نأ نيح 4
 ةكلمملل ةيزاذآلا ةفللا ةيسترفلا نم لوألا اوستارف دهع اذ: ةيكللا تلمحو

 اهعاعشإ ىلعو اهتواقن ىلع رهسلاب ةفلكم ةيميداكأ دعب اميف تئشنأو
 .كاقثلا

 تاجبل) ريبك يوفل طيلخب فصتت كلذ عم ةيسنرفلا ةكلمملا تناك

 لغشني نأ نود (...ةيدنامالفلاو ةيكسابلاو ةيناتيربلاو 011 يوو ه0 ' ”يكوأ

 لك لدبت ةيسنرفلا ةروثلا عمو .هاياعرل ةيوفللا تامادختسالا ديحوتب ادبأ كلملا

 لصألاو يعامتجالا ماقملا ىلع ةمالع 'كيلملا ةفل' مادختسا ناك .؛ءيش
 ريشي هنأل نينطاوملا عيمج ىلع ابجاو ةيموقلا ةفللا مادختسا حبصأو ؛كلارغجلا

 تريتعا .ادعاصف نآلا نم ةدايسلا نمكت ثيح بعشلا ىلإ مهئامتنا ىلإ

 ةروثلل قباسلا] ميدقلا ماظنلا اياقب نم نيحلا كلذ ننم ”م31015 ةيلحملا تاجهللا"

 .ابلاصئتسا بجوت هيلعو «[ةيسنرفلا

 ةدحوك ةمألا قيقحتل ايرورض ابوروأ لمجم ث يوفللا سناجتلا ادب
 ةدوجوم ةغفل مادختسا ميمعتب انايحأ قلعتي رمألا ناك .ةيفاقثو ةيعامتجا

 .(ايناملأ ةلاحك) ةبخنلا ميمص ك4. وأ (اسنرف ةلاحك) بعشلا دنع امإ ءاقباس

 دقف :ةكرتشملا ةغللا ريضحتب ءدبلا بجوتي ناك .«نايحألا مظعم ي نكل

 نم ديدعلل ةحلاص ريغو «ةميدق اهنكل :ةبوتكم ةغل انايحأ دجوت تناك

 اعبت .راول بونج #2. 01/ يو ىمست ىرخأ تاجبل لباقم ءاسنرف طسو # ةينامور تاجبل 7
 ١ مجرتنا . مق ميلوك ةقيرطل
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 تافل ةذعو ةيلاظيألا ةعللا ةلاحك) [ينيرحتو اهقاتغا نذإ يحي ةكاعا وش ةوبالا

 تان دهعسا لق ةرهمعمم ةيودكنإلا قتلا تتاح فرخ اقوا 1 (ةيفاللنللب
 ندع ةمدختسلا تاعيذلا نلغ نيعساكلا يهب ةناكلا هةه لكم هو :ةيفاقك
 .(ةيناقلبلا ةيفالسلا تاغللاو ةينوتسإلاو ةيدنلنفلا ةغللا ةلاح) بعشلا

 رييصعحت لجأ ننال 8نرقلا ةياينا وم: دب امقحتت المع ةقللا ءانلع كك

 :اهعيجشت بجاولا نم ناكو .دعاوقلابو سيماوقلاب اهطبضو ةيموقلا تافغللا
 دئارجلاو بتكلا ةعابط ليومت لجأ نم حفاكت طباور ةياغلا هذبل تئشنأ

 يوغللا ديحوتلا مت .اهميلعت لجأ نم سرادم تحتتفاو :ةديدجلا ةيموقلا تاغللاب
 .يداصتقالا ومنلا تايوتسملو ةيسردملا تاسايسلل اعبت ةتوافتم ةعرسب

 عباتتت ةيموقلا بلاطملا روهظب ةطبترملا ؛.هذه يوغللا قلخلا ةيلمع تلازام

 ةقباسلا ايفال سوغوي نم ةيتآلا ةديدجلا لودلا ْ# اديدحت ةمكاق يهو ؛مويلا
 ءاملعلا 19نرقلا 4 امهأشنأ نيتللا ةيتاوركلاو ةيبرصلا ةغفللا نيب زييمتلا)

 نع ةلصفنم ةيموق ةفلك ةينودقملا نالعإو :«نيتيدجبأب ةبوتكم ةدحاو ةفلك

 نّلعملا ءضرأ نود [ابوروأ رجغ نم] :ه» امور ةمأب فارتعالا بلط نإ .(ةيرافلبلا
 نم اءدب ةدحوم ٍةغل زومر عضو عورشم عم قفارت دق 2000 زومت ل غارب 4

 .ابوروأ # رجفلاو امورلا نم ديدعلا اهملكتي تاجبل

 ةيموق ريطاسأو خيراوت
 دوقعلا #2 طقف ثدحو ءاخيرات 19نرقلا علطم أ كلتمت ممألا نكت مل

 تانئاكلا هذه دوجو تصقت يتلا ىلوألا خيراوتلا ةباتك تمت نأ تلت يتلا

 خيراوتلا زيمتت .نويموقو نويلاربيل نوفقثم اهب ماق «لايجألا ربع ةيعامجلا

 يضارأ ىلع ادبأ يلوتست ال ام ةمأف :ةيكلملا خيراوتلا نع ساسألاب ةيموقلا

 ,وزغلاو ةنميبلا ةمواقم ىوس نورقلا رم ىلع لعفت نكت مل يهف ءاهناريج
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 ابل اهفقوأ يتلا ضرألا نع :تاّقشملاو تامداصملاب عفادت تناك ةوارضبو

 :اعضاوت رثكألا اهيف امب ؛عمتجملا تاقبط ةفاك ىلإ اهلاطبأ يمتني .فالسألا

 .نيدبتسملاو ودعلا دض ةوارضب نوفقي نيذلا (تاحالفلا اردانو») نوحالفلا

 نآدبملا امه ؛«يموقلا نئاكلل نمزلا ربع ةيرارمتسالاو ةيلصألا ةدحولاف

 وأ ةيقطانملا خيراوتلا عونت ةجيتنلاب يفخُت يتلا ؛ةيموقلا خيراوتلل نايسيئرلا
 ةدحولا تارتف ةفاك نأش نم ةوقب ىلعُي ناك لباقملابو .ةمألا ءاقرف نيب كراعملا

 «يسنرفلا ينطولا خيراتلا #2 فرعنو .ةرباع تناك ولو ىتح «ةيجيتارتسالا

 !ينامورلا شيجلا دض نييلاغ ءامعز عضب نيب فلاحتلا اهب يظح يتلا ةوظحلا

 تامولعم اضيأ يه «ةيجذومن تايصخشو اثادحأ يموقلا خيراتلا صلختسي

 رشتنتس ةيعامج ةركاذ قلخي هنإ «ةمداقلا كراعملا لجأ نم ىذتحُت ةلثمأو

 دقل .ةينفو ةيبدأ تاعادبإ ةلمج لالخ نم اضيأو «ميلعتلا لالخ نم عبطلاب

 ةليسو :19نرقلا ةيادب كي توكسرتلاو اهنشد دقو «ةيخيراتلا ةياورلا تناك
 خيراتلاب ينادجولا ساسحإلا «بعشلا 4 عساو لكشب رشتني نأ لجأ نم ةلاعف
 (!!!كاعبنالا ةرتف تاياور نإف كلذك .هلاطبأ ىلع فرعتللو ؛ينطولا
 دض لاضنلاتييحأ يتلا :1830 تاونس لالخ ةيلاطيإلا 0

 18 آناعنع 102009:06 ةيدرابموللا ةطبارلا سيسأت تّيح يتلاو ءابرغلا ”نيدبتسملا'

 ةيوبلاب روعش سيسأت ل اماه ارود تبعل دق «ءسوريراب كيرديرف دض
 ْ .ةدحولا ىلع قباس ؛ةيلاطيإلا

 دقل :هتاذ رودلا 19نرقلا # ةموسرملا ةديدعلا ةيخيراتلا تاحولل ناك

 تايجاح وأ تاشوقنم ىلع دودحم ريغ لكشب اهديلقت وأ اهجاتنإ ديعأ
 روهظ عمو .ةصاخلا ةايحلل يلئاعلا روكيدلا ينطولا خيراتلا نم تلعجف ؛ةيلزنم

 لالقتساب تمهتنا يتلاو ؛19نرقلا فصتنمو 18نرقلا فصتنم نيب ام ةينطولا ةكرحلا ©

 مجرتم اهتدحوو ايلاطيإ
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 ةيدايتعا تانييزت ءامظعلا لاجرلا ليثامت تحبصأ «ثيدحلا يرضحلا لوحتلا

 نادجو عم فلآتيو رثأتي اربوألاو حرسملا 4 عمتسملا ناكو .ةماعلا تاحاسلا كل

 يتلا ىربكلا ةيئايحإلا تالافتحالا تروط يماظتنا لكشبو .يعامجلا هخيرات

 .نرقلا ربع ةيلاجلا ىركذل ءايحإلا اذه نرقلا دادتما ىلع ترئاكت

 وهو :يعامجلا ثوروملا نم ديدج عون دلو ينطولا خيراتلا روهظ عمو

 اذه ىلإ ةميدق ةينبأ ىوس كانه نكي مل ةرتفلا كلت ىتحف «ةيخيراتلا بصُنلا
 نأ اهيكلام ناكمإب ناكو «؛اهمادختسا لالخ نم فّرعُت ءكاذ وأ دحلا

 اوناك :تايناكمإلا نوكلتمي اوناك اذإف ءابسانم هنوري اوناك ام اهب اولعفي

 وأ ةينامورلا سئانكلا تناك دقل .نهارلا قوذلا ىلع نوكتل اهنوثدحي

 ىلإ باجعإب رظُن دقو ؛ةديدجلا ةضوملل اعبت مظتنم لكشب 'ممرُث"' ةيطوقلا

 .|يكيسالك ريغ] يكوراب حبذم ىلإ 13نرقلا نم ةسينك حانج ليوحت

 ليوحتل ياكلا تقولا ؛هتاينتقم ةنلقع ىلع صيرحلا وأ ريقفلا كلاملل ناكو

 .ةراجحلل علقم ىلإ يعاطقإ رصق وأ ميدق قاور

 ىمسأ اقح حرط يذلا يموقلا أدبملا روهظ عم ءيش لك لدبت اضيأ انهو

 نم سيل .ةيموق بصنك اهمييقت ديعأ يتلا حورصلا ضعب ىلع بعشلا عومجمل
 ةروثلا جئاتن نم لاجملا اذه ش ىلوألا تايلمعلا نوكت نأ ةفداصملا ليبق

 ةعزن' حلطصم ةبسانملا هذبل ركتبا دق راوفيرغ بألا نوكي نأو ةيسنرفلا
 يذؤي نأ عيطتسي ةمأآلا نع بيرفلا :يريربلا هدحو : "73503115576 راثآلا ريمدت

 .ثاريملا اذه نع فشكتي يذلا ام ديدحت اضيأ بجي .كرتشملا ثاريملا

 يتلا ةينبألا زييمت ىلع :نوماسرو باتكو نوفراع نذإ كلذ دعب بكنا

 صالخإ ٌعضوم نوكت نأ بجي يتلاو ءيموقلا خيراتلا صاخ لكشب زربت

 ةيخيرات ةياور سيراب ع تعبط 1531 ماع 2 .اذكهو .ةعامجلا دنع نافتم
 نورقلا خيرات ذ ارد هءارق مادرتوت بدخا فلوم حتم دفع« ةيئاردتاك اهتلطب

 رامعملا لوح اسرد اضيأ مبل مدق :"سئابل" ةريبك ةيمهأ هيف ىلوأ ىطسولا
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 حرصي .تفقولا كلذ 4 ديج لكشب ةفورعم هتميف نكت مل يذلا ؛يطوقلا

 رامعم ا ةبحمب ةمألا ىلإ حونلو « ةينطولا حورصلاب ظفتحنل : وجيه روتكيف

 .' (يموقلا] ينطولا
 تلّمحت «ةيخيراتلا بصثلل ةنجل ايمسر تلكشت تاونس ةدعب كلذ دعب

 2و .ميمرتلاو ةظفاحملا تاءارجإل اعوضوم نوكتس ةينبألاب درج عضو ءبع

 ضعب اهتقلطأ ةريبك ةيضق لوح ةيناملألا ةيزاوجربلا ترفنتسا ةرتفلا سفن
 حبصأ يذلا ينولوك ةيئاردتاك ميمرت :1668305 نيارلا ةقطنم 4 ملاعملا

 .ةيناملألا ةدحولا دييشتل ازاجم

 راعشك يعيبطلا رظنملا : ةينطولا ةعيبطلا
 ةيماظتنا "02000811580100 ةَّثموق" كلذ ىلع ًالضف 19نرقلا دادتما ىلع مت

 لامعألا فينصت ديعأ :ةقياسلا دوهعلا كك ةيفاقثلا تاجاتنلا لك تلاط ةقحال

 ابلاغ تناك يتلا ؛«ةيموقلا تافصاوملل اعبت ةقباسلا نورقلا  ةينفلاو ةيبدألا

 ةمألا كاردإ راص اذكهو .اهيف تعبأ يتلا ةرتفلاب طبترملا ىنعملا نم ةدرجم

 ةنامألا بجاو ةرضاحلا لايجألا ىلع ضرفي ءايوق " افلس ةدوجوم يه ثيح نم
 .لاقتنالاو

 اهضرعي يتلا ةهجلا نّمخن نأ ءيحايس قصلم ىلإ رظنن نحنو مويلا ملعن
 المع نأل اذهف « دلبب ارظنم نرقن نأ ددرت نود عيطتسن انك اذإ نكل .انيلع

 نوماسر كانه .19نرقلا ش من دق ةيموف ريباعتب ةعيبطلا زيمرت نم افيثك

 ةيزمرلا ةيعيبطلا رظانملا هذه ىلع ةرهشو ًابولسأ اوفضأ دق نويئاورو ءارعشو
 تاكلتمملا ريزو ضرتعا تاونس عضب ذننم .اهحور دسجت اهنأ ضرتفملا «ةمألل
 دض .يزمرلا اهدهشمو ةمألا نيب يهامتلا اذه ببسب .ةيلاطيإلا ةيفاقثلا

 لالتلا ىلع اهتاليدوم رخآ رهظُت ةيديوس تارايس ةكحرامل ةيئاعد ةخطل
 هذه .زيامتلا نم طمن ىلع ابلاغ يموقلا رظنملا ديدحت لمع دقل .ةيناكسوتلا
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 تدسجت «ةيبلألا اهنايدو نمو اسمنلا نم يرذج لكشب اهبطش دعب ءايراغنه
 نم عونك ءارعشلاو نوماسرلا همدقي يذلا (ريبكلا لهسلا) 2105218 انشوبلا 4

 ءارسيوس تأتنو .ةيرب ةيرحل زمركو «حايرلا هحسمت [يّربلا] يراقلا رحبلا

 ةةدسسملا [كيسعي ةءايوخألا يارس ةنراقم وضم را ىلع ةفئاقلا

 اهباصتنا نيايتي «ةقيض ناجلخ ىلع يجيورنلا يموقلا رظنملا مافو .اهديلجبو

 ؛مدقألا دلبلا كلام دنع ءارضخلا جورملا عم [ضيبألا] يجلثلا [يدومعلا]

 .ديوسلا ءريخألا كلاملا دنع ةرضخ لقت ال يتلا تاباغلا عمو «كرامنادلا

 طهاناءةنغ [ردنس] ةلوتبلا :ةزرابلا ملاعملا ةقدب ددحي تاتابنلا ديدحت نإ كلذك

 .يلاطيإلا ورسلاو «ةيناملألا تاطولبلا «ةيدنلنفلا تاربونصلا «ةيسورلا

 نم ةلسلس يساسأ لكشب وهف ؛ادقعم يسنرفلا يموقلا رظنلا ودبي
 «ةقيقحلا #4 19نرقلا 4 .اديج ةعونتملا نكل ةقدب ةددحملا ةيقطانملا رظانملا

 دق :دلبلل ةيعيبطلا رداصملا عونت ىلع سسؤم ةيسنرفلا ةيصوصخلل روصت رهظ

 :ةيعيبط ةمزال ةركفلا هذبل .ابوروأل يلاثملا صيخلتلا نم اعون اسنرف نوكت

 ةمجرتلابو .زايتماب لادتعالا ضرأ يه :تاضقانتملل مغانتملا فيلحلا ءاسنرف

 ةمئاغ ءامس تحت ؛ةلدتعم تاخانمب جومتم بشوشعم ريغصر.داو :ةيدهشملا

 ةئداه ةوق .ةيئان ةيرقو «:ةباغ سيلو ةمجأ لكشت راجشأو « فيفخ لكشب

 ...تافيلوتلا ةفاحل

 تاجيورتل اعوضوم ةيزمرلا رظانملا تناك «ةيخيراتلا بصنلا رارغ ىلعو

 ةيئوضلا روصلا قيرط نع عساو لكشب ذئدعب اهميمعت مت «ةيبدأو ةينوقيأ
 لجأ نم تايعمجو ةكبعت تالمح تقلطناو .تاقصللملاو ةيديربلا تاقاطبلاو

 ةيراقعلا تاكلتمملا #4 ةعامجلل ايلعلا قوقحلا أدبم حرط اضيأ انه .اهتيامح

 ىلوألا تارارقلا تناك .مهبساني ليدعتب مايقلا اهيكلام ةعاطتساب دعي مل يتلا

 ةباغ كل مت ذإ :1861 ماع اسنرف 4 تذختا دق ةماعلا نكامألا ةيامح صوصخب

 .ةيعيبطلا ةلاحلاب اهيلع ةظفاحملل قطانم ٌديدحت ولب نيتنوف
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 ديلاقتلا عادتباو رولكلوفلا
 نيحالفلا ةايح تراصو .زايتماب ايموق انئاك 19نرقلا ل ٌعرازملا حبصأ

 ىلع اهديلاقت لضفب تظفاح اهئوك ةيموقلا لوصألل يح فحتم نم اعون
 عم ةميمح ةلص ىلع اهنأ اضيأ ضرتفا .ءامظعلا فالسألا عم رشابم طيخ

 تاعيمجتلاو تايرحتلا نئنيح رئثاكتت نأ نذإ بيرغلا نم سيل .ةيموقلا ضرألا
 تافاقثلل ةليصألا سسألا نع فشكلا حيرصلا اهفده ناك يتلا ةيفارغوشإلا

 .ةيموقلا

 كشوت :راذنإ ةحيص 18نرقلا ةياهن # عيمجتلاب اوماق نم لئاوأ قلطأ
 عمو .ّحلُم ينطو ْبجاو اهعيمجت نإف يلاتلابو ؛يئاهنلا ضارقنالا ىلع ديلاقتلا
 لئاوألا نوبقارملا ناك نيح لو .ينتغفي يموقلا رولكلوفلا ناك نمزلا رورم

 ةدام نينسلا تارشع دعب مهفالخأ دجو دقف «نيرخأتم لوصولا نم نوكتشي
 ةرثكب تفصو يتلا ؛ةيديلقتلا ءايزألا ةلاح يه اديدحت مكلت :فصولل ةريزغ

 ةفيصل اعبت ءديلاقتلا عادتبا نأ اديج ودبي .1830 تاونس نم اءدب ترهتشاو

 هن نام ات اضتم نيش ننق:# اهنيسست ' لاودعألا فاك هنأ د "وين

 .19نرقلا ي عونتملا يموقلا رولكلوفلا

 عينصتلا 24 يضمت ةيبوروألا ممألا تناك ام رادقمب «لاوحألا ةفاك و

 .يفيرلا ملاعلاو ةقارعلا عجرم تحت اهتيوه رفحت تناك ام رادقمب «نيدمتلاو

 ماع نم اءدب «ةيملاعلا ضراعملاب ةلثمتملا ةيوهلل مئاعدلا هذه ميدقت لالخ نمو

 ةيموقلا ةيبعشلا ديلاقتلا ضراعم عم تالآلل ىربكلا تالاصلا ترواجن ؛1

 ماع لكشب ةدّيشملا "ةيديلقتلا" تويبلا نم ةفلؤملا يهو ."ةيفارغونثإلا ىرقلا"و

 دق «يزمرلا يموقلا رظنملاب ركذي روكيد نمض انايحأو ؛ةبسانملا لجأ نم

 12 5 1 : ١
 نم [1هطعوطقخم, 1. قم ععم, 1طع ]مال عتأ107 01 152010100, (220501108ع آ219/15185]1/ 25ءع5ور

1983 
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 بلح ىلع نوبكني مهو صاخلا مهيز ب نيعرازملاب باجعإلا ىلإ راوزلا تعفد

 .جماربلا © ةنلعم تاعاسب دايعألاب نولفتحيو راقبألا

 احاجن سيراب 4 1878 ماع يملاعلا ضرعملا نم يديوسلا مسقلا ىقال

 مصاوعلا ةفاك 4 ةيفارغوتتإلا فحاتملا حاتتفال امساح اعفد ىطعأو اريبك

 نكامأو يموق ميلعت نكامأك فحاتملا هذه ميدقت مت دقل .ىربكلا ةيبوروألا

 دق هميمعتو يموقلا أدبملا روهظ نإ ."ليصأ لكشب ةيموق" ةفاقثل ماهلتسا

 تاروثلا عم [اقافتاو] دراوتلابو :ةينقتو ةيداصتقا تارفط عم بير نود اطبترا

 .ةفيدحلا ةيلافسارلاو ةيغاتنصلا

 نيذلا مه نونانفلاو نوفقثملا مهنإ 2" ”ثيمس ينوتنأ راشأ امكو نكل
 الكش اهحنم لالخ نم يداملاو يزمرلا ثاريملا اودّيشو «ةمألا ةفل اورضح

 ىودج تاذ تناك ةيفاقثلا تاراكتبالا هذه نأ تبث دقو :ةيشييجن ةوقو

 ةبيعامتجلا تاعيظنتل هموم تاذ:لا كبش ا نويح اتي عسا نبع ةريبك

 تجرخ يتلا لودلاو ؛ءكبيوك) ةنهار ةلثمأ ةدع ديج لكشب يدبُت .ةيسايسو

 2 "[ةيوركيملا] ىرغصلا ةيموقلا تاعزنلا"و «قباسلا يتييفوسلا داحتالا نم

 .ةيموقلا تاوعدلا ل ايسيئر ارود بعلي يعامج كلاقث ثاريم دييشت نأ («برفغلا

 تدوم ةصتاطب اقختمصقل 1فعمانارل, 2ءمهدتس 80لككر 1991
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ةينوتربلا ةغللاب ملكتلا ىنعم

 دكؤي يتلا ةديدعلا ةرصاعملا قئارطلا نيب ' ”نم
 [281ءا2عمع يناترب ةعطاقم ناكس] نوتربلا اهلالخ نم

 اهعسوت دودحو ينوتربلا عمتجملا ميمص يف اهلامعتسا
 ةفاك نيب لاجسل عوضوم .ةيسنرفلا ةغللا عم اهتقالعو

 .يتايوهلا ديدجتلا اذه يف نيلعافلا

 ةفللاب] 20نرقلا ةيادب كك 1عدم-113:36 2ء06 وريب يرام ناج بألا لاق

 ةغللا لاثم ريشي ."ةينوترب ةغل نود نم نوترب كانه نوكي نل' :[ةينوتيربلا

 نين حوت ىلا: امها ةهاولاو ةيروطسألا تالبعلا نإ: شفدم لكتب ةينوكزتلا
 ديكأتلا اذه نيب دعبلا نع ديج لكشب 7نوميس ناج رييب رّبعيو .ةمأو ةغل
 نم لعجت يتلا ةقيقحلا نيبو ؛ةعامجل ةيساسألا ةمسلا ةغللا نم لعجي يذلا

 .ةيبسن ينوترب يوغل رهوج ةركف

 .2000 يناثلا نيرشت :110 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .شولل جريس
 هرم طلسم آه 8:ةامدصلاغ. المع ءاطصت ءاا6 مع001ةددهأ1لانع, 2عووع انمأان ءوولاهتتع لع 1[ عطضقعكر

.1999 
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 ةظوفحم مويلا ىتح تناك اذإ ةينوتربلا ةفللا نأ ىلع ةقيقحلا 4 حلي وهف

 ذنم تفتخا ثيح ىطسولا يناترب #2 كلذك سيل رمألاف «ىلفسلا يناترب 4

 متي ملف ءرجوفو هرتيفو تنانو نر نيب ةعقاولا ءايلعلا يناترب 4 امأ .ةليوط ةدم

 ام ىتح :يعامتجا خرش اضيأ هنكل «نذإ تارغج خرش هنإ .ادبأ اهب ملكتلا
 تاقبطلاو ةينوتربلا ةيطارقتسرألا تلخت «1532 ماع اسنرف ىلإ ينانرب مض لبق

 ةينوتربلا تناك .ةيسنرفلا ةغللا حلاصل ةينوتربلا ةغللا نع ائيشف ائيش ةنميهملا

 .ةمألا ةغل اهنم رثكأ ديصلا ئناومو فايرألاو ةيبعشلا تاقبطلا ةفل نورق دنم

 ةيسنرفلا ةموكحلا راكنإ عم ةينوتربلا ةفللا ةَرطسأ تعطاقت اماط كلذ عمو

 ول نانور حلطصم مدختسن يك ”راعلاب اهمصو وأ ءاهعمق عم لباال ءابل
 يتلا تاراوحلا نم ديدعلا لالخ نمف .ةينوتربلا ةيوبلا نع هتسارد # كيدوك

 ال 'يوفللا لالذإلا اذه تايركذ تدب .هثحب ءانغإ لجأ نم نوتربلا عم اهارجأ

 يتلا ةيدسجلا ُتابوقعلاو ةسردملا هتبعل يذلا يعمقلا رودلا ىلإ ريشت اهنإ .ىحمت
 عم ؛ناتأرما تحرش دقل .ةينوتربلا ةفللاب نورّبعي اوناك نيح بالطلا ابل ضرعت
 مهطسو هاجت راعلاب اساسحإ ةسردملا تذغ فيك «برحلا دعب اتدلو امهنأ

 .هؤافخإ امود بجي يذلا رمألا ؛ 'ةيناتربلا لويملا يذ' يلئاعلا

 نيمثتلا ىلإ راعلا نم
 ودبي «تاداهشلا هذه بسحب امود «ةينوتربلا ةفللاب ملكتلا نم راعلا ناك

 اميف ةينوتربلا نوملكتي نيذلا ءابآلا ناك ام رادقمب يوق لكشب انطبتسم
 .اهمادختسا نم مهءانبأ نوعنمي مهنيب

 اهشاع يتلا ةيوغللا ةيوبلا هذه ىلع ةباجتسالا تناك ؛كيدوكل ةبسنلاب

 دشأ ةقالطنا لكش ىلع «ةميقلا ةميدعو ةيبلس اهنأ ىلع مهسفنأ نوتربلا

0 5 0 5 3 
 0 003016, ]1 10ع1116 ططءامزتتعر 22عووع انللا/ عاو11211م لع [[عاتتتعور 98.
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نوبغري نيلضانم قيرط نع دوقع3 ذنم ةقالطنالا هذه تمن .ةيباجيإو ةيديكأت
 ام ىلع ةصاخو «"نوتربلل' ةمزالملا ةيطمنلا فاصوألا لمجم ىلع ضاضقتنالاب

 ةفللا ةثادحل مواقم ميدق روجهم مالك ىلإ ةينوتربلا ةغللا عاجرإب قلعتي
 وأ 1977اع طوغتفق ناويذ ةيفيج تتسلا قركفلا وهيل عضو .ةيسكرفلا
 هذه كو .كلذ دعي ةسردم 26 تحتتفاف تعبات مث « ةينوتربلا ةفللا ميلعتل ةسردم

 ىلع ٌرصي] نتربتم يوغل ملاع نمض لماكلاب نيقراغ لافطألا حبصأ سرادملا
 .ةيسنرفلا ةغللا ريثأتل يدصت ةقيرطك .[ةينوتربلا ملكت

 وأ ةماع ءاوس :«ةديدع سرادم تقلطنا :«تاردابملا هذبل زاوم لكشبو

 نم رثكأ ايلاح كانه .ةغللا ةيئانث ةيميلعت تارود ءاشنإ 4 ؛ ةيكيلوثاك

 تاساردلا انغضأ اذإ ؛ةينوتربلا ةفللاب ميلعتلا نم نوديفتسي نيملت 0

 لالخ نوتربلا نيلضانملا لضفب تمت يتلا «ةينوتربلا ةفلل ةصصخملا ةيعماجلا

 1 .920نرقلا نم تاينينامثلا تاونس

 مدقت نم لصح ام ىلإ ةفاضإ «ةينوتربلا ةغلل ديدجلا قلخلا وأ ةضهنلا هذه

 ةقيرطب انملكت اذإ ء.اذكهو .ةيؤرلل ديازتم حوضوب ايلاح مجرتي ءاهميلعت 4

 قرطلا تاحول كلذ دعب تحبصأ دقف :؛[تالالدلا ظحلت] 517221018606 ةيضّرع

 اروطت ظحالن نأ اصوصخ نكميو «يناترب نم ريبك مسق  ةفللا ةيئانث

 .ةينوتربلا ةغللاب [مالعإلا طئاسو] ايديملا #2 اظوحلم
 ةميق ترهظأ اهنأ 4 كيدوك اهب ماق يتلا تارواحملا ةيمهأ نمكت

 ةغلل ةيلاوملا] ةينوفونوتيربلا ةكرحلا 4 ةيلخادلا تارتوتلاو تالاجسلاددعت

 ل اديعب يضملا رطخ ىلإ ضعبلا ريشي .يلخادلا اهعونت رخآ لوقيو «[ةينوتربلا
 .اسنرفل يداعملا فارجنالاو يتايلاجلا قالغنالا رطخ عم «ةينوتربلا ةفللا ور

 نورخآو .ةسوكوعم ]300010155026 ةيبفاعي ةعزن نم ةيشخ كانه راصتخاب

 0 1. آ.ع 00201, 1ع
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 يصوصخل او ىنوكلا نيب

 ايفاقث اخرش ةميتلا هذه رولبت .ايديملا ْ ةينوتربلا ةفلل ناكم لوح نولداجي
 :نيعيلض نم وأ نيصصختم بالط نم ؛ةلضانم ةيلقأ كانه ةهج نم :انماك

 نع ادج اديعب ءىرخأ ةهج نمو ؛"ةثيدح" «ةدّدجم ةينوترب ةغل نأش نم نولعُي
 .يضفير لصأ نم ابلاغ «نتربتملا بعشلا كانه د علا ةوفعتملا تام امتشا

 ...عقاولاو ةروطسألا نيب «يناعملا نم ىنعمب «ةينونربلا ةغللا
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 يص هوصن او يوكلا نيب

 ايقيرفأ قالتخا ةداعإ وأ ,ليزاربلا يف ةيلبمودناكلا

 ءاقتلا نم ىتأ ىقيفلت نيد (!7ةيلبمودناكلا

 ناك دقل .ليزاربلا ىف ةيكيلوثاكلاو ةيقيرفألا نيتدابعلا

 ةبغر عوضوم مويلا وهو ,ةطلسلل اناهر هراكتبا ننم

 .ةيقيرفألا عبانملا ىلإ ةدوعلاب

 نأ ربتعت «ةيبتارت ةينب ىلع ةيرامعتسالا ةرتفلا لالخ ليزاربلا © عمتجملا ماق

 ثيحب «يلآ لكشب ضيبأ حبصي يعامتجالا ملسلا يقتري امدنع يسالخلا

 نم «بناجألا ةلاحرلا هنع ىكح يذلا "يعامتجالا ضييبتلا" اذه حبصأ

 ةيجراخلا تامالعلا ةيمهأ تناكو .يليزاربلا عمتجملل ةيساسألا صئاصخلا

 ءرملا نأ نايبت بجاولا نم ناك :ادج ةريبك ءاضيبلا ةفاقثلا ىلإ ءامتنالل

 .يعامتجالا ههضو نيسحت نم نكمتلا لجأ نم ةنميهملا ةفاقثلا زومر بعوتسي

 امود نكل ؛بيحرت عضوم نذإ ةيقرعلا ةيسالخلاو تافاقثلا طالتخا ناك

 فلؤملا ماقو .2000 يناثلا نيرشت «110 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم :نوباك اينافتس
 .02 بآ ث هحيقنتو صنلا ةعجارمب
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 يص هوصخم او يوكلا نيب

 كلت #4 ءدوسلل ةيفاقثلا ةعنامملل ٌفدارم مويلا يهو « ةيلبمودناكلا تدلو

 « ةيدنهوكيرمألاو ةيبوروألاو ةيقيرفألا تافاقثلل لدابتملا قارتخالا نم ةرتفلا

 مهو ةينيدلا مهديلاقت ىلع ظافحلاب مهلسنلو ةقرافألا ديبعلل حمس يذلا

 ةرشابملا ةربخلا ىلع سّسؤم نيدك يهو .ةنكمملا تادجتسملا عم اهنوفييكي
 اسكيروأ ىلإ سركملا لوحت ىلإ يدؤي امم يهولألا كلمتلا لضفبو ٠ يلاعتلل

 تاسرامملا ظوحلم لكشب ةيلبمودناكلا تلدب دقف ,«(ةيهولأ يأ) 4

 !ءر هزم وريريت) ناكملا سفن شب تمظتنا دق هذه تناكو .ةفلتخملا ةيقيرفألا

 امدنع .ىرخأ ةيفاقث قافآ نم ةيتآ رصانع اهيف تجمدناو (دبعملا -تيبلا وأ

 ينيدلا مهميلعت رصتقاو «ةعرسب مهديمعت من :يكيرمألا ّربلا © ديبعلا طح

 ددشت تناك يتلا ؛ةيكيلوثاكلا ةينيدلا ئدابملل يحطس ضرع ىلع

 دقل .حلاص يحيسم لك دنع مالستسالاو عوضخلا لئاضف ىلع اصوصخ

 ثيح :«ركسلا نيحاوط و تاعارزلا # لمعلل نيرخسم ديبعلا مظعم ناك

 .ينابرلا سادقلا ىلع ليجنإلاب ريشبتلا رصتقا

 قرش لامش 4 ركسلا بصق ةعارز عجارت عمو «18نرقلا ةياهن يلاوح

 ةيمويلا ةايحلا أ اروضح رثكأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تحبصأ «ليزاربلا

 ©02560565 تايوخأ ءالؤه دجوأ .ندملا 2 نيعمجتملا نيقوتعمللو ةقرافألا ديبعلل

 يهو ؛ريسور ود مادرتون ةيوخأ لثم ءءارذعلا وأ نيسيدقلا دحأ لوح ءادوس

 ديبعلل نيلضفملا نيسيدقلا نم دحاو ءروم ول اونب ناس ةيوخأ وأ «ءادوس ءارذع
 .نيقوتعملا دوسلا عمجت تناك يتلا ءدوسلا سانلا ةيوخأ اضيأ وأ «ةقرافألا

 تماقو «ضرتفم كرتشم ينثإ لصأ ىلإ مهديعت «ماوقأ 4 ديبعلا عّمجت

 نم لكشلا اذبل جهنمم عيجشتب «يرامعتسالا خيراتلا دادتما ىلع تاطلسلا

 مايقلا مهيلع بعصلا نم حبصيو ديبعلا نيب تافالتخالا ىوقتت يك «ميظنتلا

 اضيأ اطبترم موق لك ناك .1791 ماع يتياه # لصح يذلاب هيبش درمتب

 نم ةدحاو .دحاو ىقيرفأ أشنمب نوعدي نيذلا دوسلا نم ةفلؤم ةينيد ةيوخأب
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ناك .,1ه:ةز:6 2 8813 ايهاب 4 ريزور كش يثولاثلا سلجملا «تايوخألا مدقأ

 2 (10ه نوفلا) ]ه6 يجيج دوس دحتا .نييلوغنأ دوس نم يرصح لكشب افلؤم

 ةيوخأ 2 (الهنط2 نوييورويلا) 7جمود وغافلا دوسو «نيزوعملل وزيج نوب ةيوخأ

 ناموقت ناتيكيلوثاكلا ناتيوخألا ناتاه تناك .تروم نوب ال ود مادرتون

 ام نيزومملا ديبعلا ءاطغإ لالخ نم ؛ةرزاؤملل ةيقيقح تاعمتجمك امهتميظوب
 .مهتيرح ءارش نم مهنكمي

 ةدابعلا تويب هيلع نوكتس ام ساسأ تايعمجلا هده تعضو

 امد وتيك ةدابع ؛ماوقأ ىلإ ميسقتلا سفن ىلع رثعن ثيح ؛ةيلبمودناكلل
 الوفنأو 7002-2880 ندوف -وغانو 6408 نوفإو يجيجو 116:8 اسكيجإو

 ريثأتلا رهظي ثيح 5860010 ولككوباك يلبمود ناكو ءوفنوكو

 اهتالالد ةيلبمودناكلا نم ماوقألا هذه تدقف نآلاو .اصوصخ يدنهوكيرمألا

 ةينيد تايوه ىلإ امنإ «يقيقحلا يقيرفألا اهلصأ ىلإ ليحت دعت مل يهف ؛ةينثإلا

 اهنأ ضرتفُي ؛تادابع نيب ةعزوملا يهو ءاهلك ترثأت دقل .ام دح ىلإ ةتوافتم

 .ةيكيلوثاكلا ةيقيرفألا ةينيدلا تاسرامملاب «كاذ وأ دحلا اذه ىلإ ةيديلقت

 ام رادقمب كلذو ؛ديبعلا نيد عم جازتمالاب ندملا #4 دايسألا نيد نذإ أدب

 قيفلت ءوشن ىلإ كلذ ىدأ دقل .نيينيدلا نيملاعلا نيذه نبب تاعطاقت دجوت تناك

 مغدناو ؛قلخلا هلإ :0:812 الازكوأ عم حيسملا ىهامت ذإ :يكيلوئاك -ورفأ

 ,ماهسلاب ءيلملا «نايتسابيس ناس عم 131016 يردجلا ضرم هلإ 010010 ولوموأ

 حيرلا ةبلإ 297885808 ناسناي تطبتراو ؛حارجلاب ءيلملا ءرازال ناس عم وأ

 .براب ناس عم «ةبيراحملا فصاوعلاو

 2 يلبمودناك [ةدابع تيب] وريريت لوأ سسأت «يوفشلا ثوروملل اعبت
 ءاضعأ ةقرافأ ةثالث دي ىلع :19نرقلا نم لوألا فصنلا 4 ء.ايهوب رودافلس

 نسرامل كيلون اكلنا خييعلا سطر كورتني نوي الود ءاززتول ةيركلاب
 ةياهن 2ك ّرفلا ىلع ناكو ءادج ايوق 20نرقلا تانينامث ىتح ةيلبمودناكلا
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 امو .يروخلا ةكرابم ىقلتيو يكيلوئاك سادقب كراشي نأ نيقلتلا ةيلمع

 ةفاقثلل ازومر تحبصأ اسوقط نوقبطي ايلاح نويلبمودناكلا نوسركملا لازي
 2 ىهامت دقل .رودافلس 4 802118 مافنوب ةسينك  ملسلا لسغ : ةينايهابلا

 هؤديم موقي يذلا ,الزحوأ عم («تروم نوي الود) مافنوب عوسي ةقيقحلا

 .ةسدقملا هايملاب دباعملا ريهطت ىلع يرئاعشلا

 ةيكيلوثاك -ورفألا ةيقيفلتلا دض عارصلا

 ييكتيلوتاكلا تانفراتماو :كقيرهألا#تاتيراملا قزي ةلضلا :ايلاح يشتت
 2« "0ف59061نان5ة[108 قيفلتلا نم صلختلا" ىمست ةكرح لالخ نمرظن ةداعإل

 حمسي امم يكيلوثاك ريثأت لك نم ةيلبمودناكلا صيلخت ىلإ فدهت يتلا
 دقع ةيادي ش ةكرحلا هذه تدلو دقل .ةيقيرفألا ابلوصأل ديدج ءايحإب

 507110-06-71065 وقئاس ود سيام ا نم قيرف عّقو امدنع :20نرقلا نم تاينينامثلا

 ةمئاقلا ةيقيفلتلاب اددنم انايب (يلبمودناك [وريريت] دبعم ث تاسيئر تانهاك)

 ةثوروملا ؛كيلوثاكلا نيسيدقلا نيبو ةيقيرفألا [تاسكيروألا] تايهولوألا نيب
 روص فلخ مهتبلا ءافخإ ىلع نيربجم ديبعلا ناك ثيح يرامعتسالا دهعلا نم

 يجورل 'عانقلا ةيرظن ديج لكشب رمألا اذه صخلي .كيلوثاكلا نيسيدقلا

 لاكشأ نم لكشك نييينايهابلا دوسلا دنع ةيقيفلتلا رسف يذلا :« ”ديتساب
 ملالس لسغو «نيقلتلا دعب سادقلا ىلإ باهذلاف .ةنميهملا ةفاقثلا هاجت ةمواقملا

 نيسيدقلا ىلإ تاس كيروألل ةصصخملا تاولصلا هيجوتو :ةسينكلا

 -ورفألا ىلع حبصأو .ةدئكاب ةرتف ىلع تامالع اهلك تناك كيلوثاكلا

 عم هطابترا ديعي نأ «:ةيقيرفألا هتيوهب بلاطيو هديب هريصم دوقي نأ يليزارب
 نه لبق فا وفتتلا تافريصتلا نس كتتاك ةةييقحلا 2: لاشلاو ةووذح

 © © 8ةوانقعب آعو 1[ ءالنورممك مةككتعدامعك ه0 8ىغوزا. (نهدامنتطانانمص 2 2ع 50ء1010علع لعد

 ماعم نضعه 0م لع ككل ]1دهأ1 هدر انك, 1960 (660. 2001
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 يصوصخم او قنوكلا نيب

 هسفن يليزارب -ورفألا ديلقتلا ساسأ 2 يلبمودناكلا ةداق نم دودحم

 .ايهاب رودافلس خ سروم يذلا لكشلاب

 دقل .ةينايهابلا ةدابعلا تويب 4 ةليلق ءايشأ تلدعت «ةنس نيرشع دعبو
 اهددقتتاو ةةيكرد تاكلا تاحمرامكاو ةيقيرفألا تانعيراعلا ب ةلبضتا كفهأ

 بتكم ةّيمحب اهعجش نكل .ةيقيرفألا ديلاقتلا ةواقن نع نوعفادملا ةوارضب
 ةسينكل 'يديلقتلا" لسفلا لافتحا مظني بتكملا اذهف ؛يلحملا ةحايسلا

 -ورفألا ديلقتلا :هيلع روثعلا بجي ديلقت يأ وه نآلا لاؤسلاو .”هافنوب
 ,ةيكيرمأودنبلاو ةيبوروألاو ةيقيرفألا تافاقثلا طالتخا نع لصاحلا «يليزارب

 ؟دوصقملا يقيرفألا ديلقتلا وه ام ؛ةريخألا ةلاحلا يو ؟"يقيرفألا ديلقتلا" مأ

 ابوروي ةفاقث نيمثت

 لصألا بوص صاخ مامتها هجتا «ةيليزارب -ورفألا تاساردلا ةيادب عم

 نييعت وه لعفلاب دوصقملا ناك .ةفلتخملا "ةيقيرفألا" ةينيدلا تاسرامملل ُكاقثلا

 ناكم لالتحا ىلع هتردق ديدحت لجأ نم ةفلتخملا يليزاربلا بعشلا تانوكم

 نع عفادت 9!1نرقلا ةياهن © ةيروطتلا تايرظنلا تناكو .يملاعلا حرسملا # ماه

 ربّتعا اذكهو .ةفلتخملا بوعشلا نيب ةيسفنو ةيقالخأو ةيفاقث ةيبتارت دوجو

 ةقوفتم ابوروي ةعامج يه امك .نييلافتربلا ىلع نيقوفتم نوسكاسرلكنآلا
 رخآ لتحت تناك يتلا «8321010 وتنابلا ةعامج ةصاخو «نيرخآلا ةقرافألا ىلع

 لالحنا لوح لدج ىلإ ةيسالخلا ةيمتح لوح لدجلا ىدأ .روطتلا ملس 4 ةجرد
 . ىندأ ربتعت قارعأ نم فلؤملا «يليزاربلا بعشلل موتحم

 تمظن دقف .اسنرف ىلإ ترّدّص اهنأ ىتح "ةيديلقتلا" نم ةجرد ىلع مسارملا هذه تحبصأ (3)

 ةسينكل السغ «ةشلاثلا ةنسلل 2000 زومت9 4 اسنرف 4 نيميقملا نييليزاربلا نم ةرمز

 نودتري مهو ةريهشلا رترامنوم ةسينك ملالس اولسغ دقل .[سدقألا بلقلا] روك ركاس

 013215 توقايلاب نيحلسمو ءاملاب ةئيلم ةينآب نيدوزمو اضيبأ انول
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 ىلع ء؛وفيردور انين ودنومير «ةيليزارب -ورفألا تاساردلا  دئارلا ّرصأ
 ةحورطألا ضخر دقف اذكمو .نيينايهابلا دوسلا نيب نييبورويلا قوفت راهظإ

 كلذ عم اهيلع دهشت يتلا «وتنابلا ةفاقث ةنميه نع ماع لكشب اهنيح ةلوبقملا

 دجوت هنأ ىلع ناهربلا لجأ نم ثحبلا # دجو .رولكلوفلاو ةيوغللا تامهاسملا

 وغانلا وأ ءابورويلا نم ةفلؤم «نييقيرفألا ديبعلا ميمص  ءادوس "ةيطارقتسرأ"

 سومار رشرآ لثم هعبت نمو وفيردور نّشد .””ليزاربلا # نومسي امك همم
 ايرايعم حبصيس افلاحت : 501558 0220610 ورينراك نوسيدإو ةءانانع 65

 تويب ىلإ ةيديلقت ةراش يفضي «يلبمودناكلا يسراممو نييجولوشإلا نيب

 يتلا «رودافلسلل ةدابعلا تويب ىلإ صاخ لكشبو ةيوغانلا [تاروريتلا] ةدابعلا

 8ممعءمط» وليف ونيجنألا :ابيرقت يلمودناكلا 4. نيثحابلا ةفاك اهيلإ داقنا

 5300 00 2]810 اجنوفأ وبوأ هسكألاو 6204هزو5 وتنافلاو «ءاطم

 هسفن نع نييبورويلا نيمثت رّبع ؛20نرقلا نم تاينيثالثلا دقع نم ًاءدبو
 ديلاقتلا نع نيديعبلا ءىندأ مهنأ ضرتفملا «نييوتنابلل مهتضراعم لالخ نم
 تاباتك 4 ادج ةرركتملا ؛ةيطمنلا فاصوألا نإ .ةذوهشلل نيسرامملاو ةينيدلا

 نمو «؛هديلاقتب اكسمتمو ىلعأ ابعش ابورويلا نم تلعج يتلا ؛«نييجولوشإلا

 عم حبصت «'ةيقيفلت رثكأو ةيجراخلا تاريثأتلل البقت رثكأ ابعش وتنابلا

 .ةيديلقتلا ةيلبمودناكلا 2 ةيبورويلا ةينيدلا ةنميهلل اناهرب ديتساب

 ةدحاولا ايقيرفأ ةعزن عمو «20نرقلا نم تاينيعبسلا تاونس نم اءدب

 ليمج دوسألا - ةيقرعلا ءايربكلا فاشتكا ةداعإ عمو م81 ةصنق3

 لصألا .ةيقيرفألا اهروذج ديكأت لجأ نم تقولا ىتأ « -"81ةءاع 15 5طءةستتاللا

 1 الزم1-2خهلعأ عدعدر (05 مد 05 20 8عدكتلا, 8للأهعد !]ةعامطدقار

 0609 ومو آم 00عاع لع !' كظلوانع لقمع 1ع ءقملمططط]ع. هرينمتع ءكأ 2011108 هلل 87عقأأب

 1[فماطقاق, 1999, "طوصع الوصبطو عا ظدمأمالا !'ةصك]ال626ع 065 65606[5/م65 78131072 0225 5
 ءاتلع5 3206216-350 312635", (نهطن عتتت 0' ططب0لعو 351ءق1 معو, 701. زلم, 2 1, 0
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 يتلا :(0#70) ابورويلا ةفاقث وه نئنيح ةمدقملا #4 عيضو يذلا يقيرفألا كاقثلا

 .ةينايهابلا تاياورلاو يناغألا كو :نييجولوتثإلا تاباتك #4 تمخضت

 ةحئاج :ةيرصنعلا ةروطسألل نوكملا رصنعلا تناك يتلا ةيقيفلتلا تحبصأو

 ةفاقثلا لويف كش ددرت يذلا ؛«مواقملا ديحولا دوسألا وه يبورويلا .اهتيراحم بجي

 .ةيقيرفألا هديلاقت ٍلضفأ ةيامح لجأ نم ءاضيبلا

 162111211526102 ايقيرفأ ءايحإ ةكرح

 حبصي ءدوسلا ةبلآلا ىلع عوضوم ضيبأ عانق ىوس ةيقيفلتلا نكت مل اذإ

 ديلاقتلا "ةواقن' ىلع روثعلا ء«فقاثتلل ضهانم دهج نمض .نذإ نكمملا نم
 نه تاينايهابلا وتناس ود سيام ا نأ انقدص اذإ كلذ لجأ نم يفكي .ةيقيرفألا

 ايقيرفأ خيراتو ةيبورويلا ةفللا ةسارد ؛ةيقيفلتلل ةضمهانملا ةكرحلا ءارو

 تانهاحكلا ءالؤه نأ ريغ .ةيكيلوثاكلا عم جزم يأ نع ىلختلاو ؛ةيبرغلا

 روذجلا ىلإ ةدوعلا ىلع ءاضيأ يه ءضحت ةكرح هاجت كلذك ادج ثارذح

 .ليزاربلا بونج #4 رشتنت يتلا ءايقيرفأ ءايحإ ةكرح :ةيقيرفألا

 نم رودافلسلا 4 ةيديلقتلا [تاوريريتلا] ةدابعلا تويب دامتعا نم نيزئمشم

 ولواب ناس 4 وتناس ود سيام او (مهن5) ةنهكلا ىعس «مهنيد نايك ةيعرش لجأ

 مسارم ةماقإ لالخ نم كلذو «لئوملا دلبلا عم طابترالا ةدوعل وريناج يد وير وأ

 كانه نم اوداع .ايقيرفأ ىلإ ةلحرلاب عورشلا لالخ نم وأ نييبورويلا ةنهكلا عم

 'يقن' يقيرفأ ديلقت نع ثحبلا حمس .[ةناكم] '”هاجبو ةيرخف باقلأب نيلمحم
 عوشتسلا كاين اودي نام ةدعلا ني يكينللا ةيقيفلتلا تاباملا لاقت
 ميمص 2 نميهملا اهعقوم نأ اذهب ىرت يتلا «ةينايهابلا دبعتلا تويبل يسوقطلا

 ضرا اهتفيمي يتناك ةخرفؤملا ةيليزازب ىرهألا تاهاقثلا ميدل ف :ايقنرفأ نع ملكتن موده"

 .ايريجينو نانيي نيب ةمّسقملا ءايورويلا دلب ىلإ امود ليحن ؛ءلوصألا

307 



 يصوصخ او يوكلا نيب

 © مئادلا سجابلا انه نم .ريطخ لكشب ددهم يليزارب -ورفألا ينيدلا ناديملا

 ةدابعلا تويب ىلع ةيكيلوثاك -ورفألا ةيقيفلتلا ريثأت رصتققي نأ
 .ةينايهابلا ةيلبمودناكلا

 ةيملاع تارمتؤم ءارو ةيقيرفألا روذجلا ىلإ ةدوعلا #4 ةكرحلا هذه تناك

 ةيكيرمأ -ورفأ تادابع ةدع عابتأ بناج ىلإ ةيلبمودناكلا يسركم تعمج
 -ورطألا تادابعلا نيب كرتشم ثاريم ةماقإ ىلإ تارمتؤملا هذه تفده .ىرخأ

 قالخأو ميقب ةفصتملاو "تاسكيروألا نيد" مسا تحت ايلاح ةدحتملا ؛ ةيكيرمأ

 ىلع ؛ناميإلا ُماظن لكشي :ةمواقملا يه ميقلا هذه ىلوأ .ةكرتشم ةيلامجو
 لك ساسأ :تاسكيروألا نيدل قطانملا بسحب ةفلتخملا تافيكتلا ةدعاق

 2 نييقيرفألا نم ةردحتملا تايلاجلا ميمص يل ةيسوقط ةموافم ةكرح

 رصانعلا نيب نم «يتايلاجلا مازتلالاو ةيسايسلا ةمواقملا كلذب نوكت .اكيرمأ
 .تاسكيروألا نيدب ةصاخ قالخأل ةسسؤملا

 ةدايق رودل يلبمودناكلا دقتعم ءاسؤر نم ٌددع ايلاح علطتي ليزاربلا
 دوسلا تايلاجلا حلاصل يسايس مازتلا فاشتكا ةداعإ نيابتت كلذك .ةيلاجلا

 ضيب نم عيمجلل ةنايد ليوط نمز ذنم يه يتلا «ةيلبمودناكلا ميمعت ةيلمع عم

 .نييناباي نيردحتم نم لب دوس وأ

 ةيقرعلا ةيطارقوميدلا ةروطسأ ةياهن
 ةهادب نم مغرلا ىلع ءابورويلا ةفاقث نيمثتو ايقيرفأ ءايحإ ةكرح نأ ودبي

 ةروطسأب ككشت «ىلبومودناكلا © ةدوجوملا ةيفاقثلا تامهاسملا ةيددعت

 هذه تدجو هسا, فئاك املاط ىتلا «ةيليزاربلا ةيقرعلا ةيطارقوميدلا

 نأ ىأر يذلا م رابح تاباتك احاجن رثكألا اهدادعإ ةروطسألا

 0 0. مموجع, [81ةنامع5د ءأ وعادت عد. اه 1مهدصهأتمو لع 18 50ءا1غاغ طءةوزا[عدصع, 02! !خطنقتل, 2
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 .زييمتلا ةسايس تعنم دق تناك امبر ديبعلاو ةداسلا نيب تاقالعلا 4 ةقّرلا

 مويلا تغلب ؛تافاقثلا نمو قارعألا نم ريهشلا طيلخلا «هذه ليزاربلا ةروص

 ةيرصنعلا حضفت ينت ال يتلا ءادوسلا ةكرحلا لعف لضفب اديدحت ءاهادم

 .نويزفلتلا 4 دوسلا ميدقت مدع ربع الثم «ةيفختملا

 ةفاك نم نيسركم .ةيلبمودناكلا ةدابعلا تويب ميمص ل اندجو ام اذإ

 2 ةلقتسم ةيفاقثلا ةيوبلا ."ةقرافأك" ضعبلا مهضعب نوفرعي ءالؤهف «ناولألا

 سيركتلا هنإ .يلعفلا 'يقرعلا" وأ 'ينثإلا" ءامتنالا نع لماكلاب ةقيقحلا

 ابوروي- ةيقيرفألا ةديدجلا ةيوبلا هذه باستكاب حمسي يذلاوه ينيدلا

 لكشب يليزارب نيد يهو ؛ةيلبمودناكلا .ديلاقتلا ىلإ ةدوعلا ةاعدل ةبسنلاب

 ,ةيكريمأ ودنهو ةيبوروأو ةيقيرفأ ةيفاقث تامهاسم نم لكششت هنأل يجذومن

 ريثأتلل نكممي .ادبأ ةدوجوم نكت مل ةواقن مهلتسي 'يقيرفأ" نيدك مويلا مّدقي

 يجامدنالا باطخلا نم ترم يتلا «ةيليزاربلا ءادوسلا ةكرحلل امود يوقلا

 نأ :20نرقلا تانيعبس لالخ يلاصفنالا باطخلا ىلإ تاينيثالثلا دقع لالخ

 ةدايعلا تويب ميمص 4 لقألا ىلع «نيدلا اذه كاردإ  الدبت لبقتسملا شي ددحي

 نم مهزومر دوسلا نولضانملا دمتسي .ايقيرفأ ءايحإ ةكرحب اطابترا رثكألا
 ةينيدلا مهديلاقتو ابورويلا طبري يذلا ةمواقملا نم ليختم نمو ؛يلبمودناكلا
 .0111101:05 وبموليكلا «نيبرابلا ديبعلا تايلاج عم

 ل1 هرنه 87ه5زا «نييليزاربلا دوسلل ةصصخم ةلجم لوأ 1996 ماع تردص

 وأ ةضوملا نع ةتباث اباوبأ كلذكو «ةيمويلا ةيرصنعلا حضفت تالاقم رشنت يهو

 ءادوسلا ةقبطلل اهتيعجرمل اديكأتو .(#8/40 دوسألا) بعشلا تاعالطتسا

 هلإ ظد» وسكإ :جاربألا زومر لحم يلبمودناكلا تاسكيروأ تلحأ ؛ةطسوتملا

 رحبلا ةبلإ 77:66 اجنامي وأ « براطع لبق نم هجوم ؛ءازوجلا لحم لسرلا
 فاصوألاو اسكيروأ لك صئاصخ ةداعتسا نكمي اذكهو .توحلا لحم

 لجأ نم :”يجريف رييب لامعأ ذ ةفوصوملا " ةيروطسألا ةيصخشلل ةيطمنلا

 0 2. 7تكوعرر 0ركطق. ]عدو لتعاتت 8ئملئ062 كد فكتوارع ءا لهمك 1ع !!0اكعمتن 1/10هلعر 1/1تاهنانفر,
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 يص :وصخم او يوكلا نيب

 ةيليزارب -ورفألا ةينيدلا ملاوعلا ىلإ تالاحإلا نإ .ةيرشبلا تافرصتلاب اهطبر
 .ليزاربلا 2ك دوجولا ةديازتم ءاهمادختسأ نع مجانلا زايتمالاو

 ةيقيفلتلل ساق دقن عم اضيأ ةيقيرفألا "ةواقنلا" نع ثحبلا اذه قفارت

 مايألا هذه ةيليزاربلا ءادوسلا ةكرحلا بلاطت .ةيقرعلا ةيطارقوميدلا ةقيقحلو

 تايالولا © قبطي املثم نييليزارب -ورفألا لجأ نم [باصنلا] اتوكلا ماظنب
 مغاضملا:ءاقتلالا ةفارخ هركم يذلا «ىرضتفلا زييمعلا نص: لتظاقو.:ةلحشملا
 © ةيليزاربلا ةمألل ةسيسؤللا ةروطسألا ؛(دونهو دوسو نضيب) ةثالثلا قارعألا نيب

 زييمتلل الح نوكت نأ نكمي ةيسالخلا نأ مهو ةليوط ةرتف ٌدوسلا لبق

 ."قرعلا نيسحت' يتلا تاجيزلا ربع نولل اهحيتفت لالخ نم كلذو ؛ءيرصشلا
 ملسلا #4 دعصن ام رادقمب :يعامتجالا عضولاب اضيأ طبترم قرعلا نكل

 .اضيب حبصن ام رادقمب «يعامتجالا

 ضيبلاو دوسلا عاطتسا ةيقيرفأ ةيوهب مهتبلاطم لالخ نم .مويلاو

 يعامتجالا مهنايك نيسحت ؛يلبمودناكلا أ نوسركملا «نويسالخلاو

 رمألا قلعتي امدنع .ايقيرفأ ءايحإ ةيلمع نع لصاحلا زايتمالا لضفب «ينيدلاو
 نيب ةقزمم نذإ تافاقثلا ةديدع ةيليزاربلا ةنجلا ودبت «ةيليزارب -ورفأ تادابعب
 "زواقنلاب' ككشت ةمهاسم لك عضو نيبو ءاهتاتوكم ددعتو ءارثب فارتعالا
 «كمايأ كب ةوشتلاو وؤظتسألا «ةيرقأ ةحبمما :نيسسرف نشب ةيقيرفألا

 2 نيسركملا ضيبلا دنع امك دوسلا دنع ةديحولا ةنعرشملا ىوعدلا

 .اضيبأ حبصي نأب ملحي ناك يسالخ دلبل ىوصق ةقرافم .يلبمودناكلا

 نيردحتملا' صوصخب ةصصاحم ماظن ةيليزاربلا ةموكحلا تدجوأ ؛2002 ةنس ةيادب ذنم (©)

 نع نوناقلا اذه قيبطت فقوتي مل .ةيلاردفلا تاعماجلاو ةماعلا ةمدخلا #2 "ايقيرفأ نم

 يسالخ دلب # "ايقيرفأ نم ردحتم" لثم موهفم ةيحالص ىلع موقي يذلا لاجسلا ضيرحت
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 خيراتلا ةآرم يف ةيدوهيلا ةيوهلا

 ىنبت دقف .ليوط خيراتل ثرإ ةيدوهيلا /' ”ةفاقثلا
 تايحيتارتسا نآلا ىتحو ('!!تاتشلا تايادب ذنم دوهيلا

 مهديلاقت ىلع ةظفاحملا يف ةبغرلا نيب عمجت ,ةفلتخم

 .دوهيلا ريغ مهن اريج عم لعافتلا ةرورض نيبو ؛ةميلس

 ميدف بعش ةقرافم يه ( ةريبك ةقرافمب يدوهيلا خيراتلا راصتخا نكمي

 ةطلسو ضرأ بايغب «دوهيلا ديش دقل !ةدحولاب هساسحإ نم ثتشتلا فعضُي مل

 ةيقيقح مئاعد يه ؛ةطيسبلا ميهافملا ضعب لوح ةيعامجلا مهتيوه ؛ةيزكرم
 :تاتشلا نم تجرخ ةصاخ ةئفامثل

 .2000 يناثلا نيرشت ؛110 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .ايرزأ نيجر (10)

 ةريبك ةيلاج لك ىلإ عسوتلاب ريشيو «ميدقلا ملاعلا ربع دوهيلا عزوت 8# تاتشلا 011

 ملاعلا ىلإ تاعامجلا ةرجه نع الوأ يدوهيلا تاتشلا مجن .أشنملا اهدلب جراخ شيعت

 نينرقلا لالخ :يناكسلا ماحدزالا ببسب وأ «بورحلا بيسب امإ كلذ دعبو «يتسنلبلا

 عمقلا لالخ ل6 زان166ع ادوهي بعش نم مسف يفن كلذ ىلإ فاضي .م.ق ثلاثلاو عبارلا

 ريمدتب ىهتنا يذلاو :100558 ابشوك راب نوميس هداف يذلا درمتلل 135 ماع ينامورلا

 .ميلشروأ
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 نيب اهزاجنإ ةمهم مهيلع ناك يتلا ةركدفلا ءراتخملا بعشلا موهفم -
 اوناك يتلا ةفيضملا بوعشلا ميمص  مهفالتخا ىلع ةظفاحملاو «ممألا

 .فالسألا ضرأ ىلإ ةدوعلا راظتناب ء اهينارهظ نيب نوشيعي
 ةايحلا دعاوق مارتحا ىلإ ؛كلذب مايقلا لجأ نم «مهرارطضا ةركفو -

 ةيناكملا فورظلا عم فيكتلا نونسحي مهو كلذ لك ديلاقتلا اهب مهمزلت يتلا

 .ةينامزلاو

 امهنكل .لزنُم مالك نم اءاج ؛تاسرامم نم هناعبتتسي امو نآدبملا ناذه

 (12 ]كيبلا ريمدت قبس يذلا ؛ةيلقألا فرظل ةيعقاو ةيرجت ىلع اضيأ اسسأت

 .رصعلا اذه نم 70 ماع ةينامورلا شويجلا لّيِف نم ميلشروأ وزغ لالخ يناثلا
 نيذه ةفسالفلا مث ''”يناحورلا ملعلل ةفلتخملا تارايتلاو "' ”ثوملتلا ربتخا دقل
 فدهب ؛امهيلع هدي ثيدحلا يدقنلا ركفلا عضي نأ ليق ةليوط ةرتف نيأدبملا

 .560ال12215عم ةيويندلا ةغيصلاب امهفغبص

 زمري ءفلاحتلا سوق 2:06: ةيامح لجأ نم م.ق سماخلا نرقلا 4 ينب :76ت:ما: لكيبلا 2

 ىلإ هّللا نم ةدوعوملا ضرألا ف شيعلل هتوعدو يدوهيلا بعشلا ةدحول ناميلس لكيه
 مث دوريه هيلع دازو ءنرق فصن دعب هؤانب ديعأو م.ق 586 ماع رصن ذخوبن هرمد .ىسوم
 :يبرغلا رادجلا يناثلا لكيبلا نم يقب .ينامورلا شيجلا ةروث لالخ 70 ماع قيرحب رمدت
 ةيسكوذوثروألا ةيدوهيلا نم ةفئاطل ينايسملا لمألا .ةيدوهيلا ةسدقملا نكامألا دحأ وهو

 .ثلاث لكيم ءانب راظتناب ىدبتي
 .رابكلا تاماخاحلل ةيتوهالو ةيفالخأ ميلاعت ةعومجم :'181000 دوملتلا

 تاريسفت ىلع اهبابكناب ةيدوهيلا سرادملا :3/ز5:فوان# لاننا## يدوهيلا يناحورلا ملعلا 7
 -1534) ايرول قحسإ يلابقلا باتك .ةمخض ةيناحور ةنودم تديش ةسدقملا صوصنلا
 يماع يضيزت ياتاباس ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دض اهداق يتلا ةينايسيملا ةروثلا وأ ©؛,2
 .اهتيمهأ زربت 1666 -615

13 
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 فيكتلا ةكلمو ةينيدلا ديلاقتلا

 ةينهذو ةينيد ديئاقت دوهيلا قلتخا ءتاتشلا نم نورقلا رم ىلع اذكهو
 نم ةيمهكتلا «فيحفلا ف ميتضمام حرفاشت دعت ةايحلا طفت ةيقداكأ

 عم ملقأتلا ىلع مهثردقو «رايتخالا لالخ نم اهنم رثكأ رارطضالا لالخ
 .ةلماك ةفاقث ىلع ةظفاحملاب ةبغرلا عم ترفاضت ؛مهيلع تضرف يتلا فورظلا

 نع تفّشكت «.دحاو نآ © ةيتاراهمو ةيفرعم تايوتحم ىلع ةريخألا هذه لمتشت

 «ةبيرغ طاسوأ نمض ةسيبح ةيلقأ ةرمزك يعامجلا مهايقبل يرهوج رصنع

 مهو قلغم هبش ءاعو 4 شيعلا 4 ةقرافملا هذه ىلع اوظفاح دق دوهيلا نأ ببسب
 .هتاذ تقولا 4 ملاعلا عم مئاد كاكتحا ىلع

 يدوهي دوجو ةسراممب مبل حامسلا ىلإ جراخلا هاجت قالفغنالا ىدأ

 ناك -ضورفم وه ام رادقمب يدارإلا- قالفنالا اذه نأ عم ؛لماكلاب
 لقنتلاو تالدابملا ىلع ةمئاق ةايح يهو ؛ةايحلا تابلطتم ببسب ةجعزم ةموميد

 نوكت نأ لدب «ةقيرطلا هذه لثمب ؛ دوهيلا ةفاقث نأ ىتح .جراخلاو لخادلا نيب

 نع عقاولا ذ تفشكت «هانمتي نأ دحأل ناك ام يذلارمألا وهو ؛ةرصحنم

 .ةيجراخلا تاماهسإلل اهلبقت ببسب ريبك طيلخ اهنأ

 اهولبقي نأ لدبو .تاماهسإلا هذه هاجت نييبلس دوهيلا قبي مل :كلذ ىلعو

 ةيجراخلا تاريثأتلا نم مهسفنأ ةيامح ىلع مهصرح طرفلو رّدَقُم ردقك
 ال املو هلوبف نكحممي امل قيقد زرمب مايقلا 2 اودهتجا دقف :«مهبيودت ح اهراثآو
 ماعطلا نف نأ دجن اذكهو .ةراعتسملا رصانعلا ديوهتو ءاقتنا 4و ؛نكمي

 مالكلا 4 دوهيلا ةقيرطو ةيدوهيلا تاياكحلاو ةيدوهيلا ىقيسوملاو يدوهيلا

 ةيدوهيلا تاداعلاو [تافارخلاب ناميإلا] تاريطتلاو ناكملا ش كرحتلاو سابللاو

 [رايغألا] .""'”7نيينثولا" تافاقثبو ةفيضملا نادلبلاب ترثأت دق

 ريغ ىلع عسوتلاب مث .رافكلا ىلع لئاوألا نويحيسملاو دوهيلا هقلطأ مسا :ع081115 نوينثولا ''”
 .(80الا انآ مويوغ ةيربعلاب) دوهيلا
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 رامعم ةسدنبل ةبسنلاب ناكأ ءاوس .نونفلا ةسرامم عم هتاذ رمألا ىشامتيو

 نونفلل وأ «:ةيسوقطلا داوملا ىلع ةقبطملا ةينييزتلا نونفلل وأ «تاغوغانيسلا

 4112010 ينايليدوم ويدامأ :2818:ع 003831 لاغاش كرام عم) ةليمجلا

 يلكشلاو يلامجلا ريثأتلل نيعضاخ امود دوهيلا ناك :(...!001عاذةمن

 هتاذ تقولا 4 نكل جذامنلا هذهب نيضّرحم .دوهيلا جتنأ دقل .ةطيحملا تافاقثلل

 نكامأ 4 اوجتنأ ,مهيلع تضرف يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا مهدويقب نيربجم

 سيساحألا ةيرارمتسا :نيرتوتلا نيذه نم اديدحت اهتلاصأ يتأت الامعأ مهتماقإ

 بيلاسألاو لاكشألا نم برض # ةباسنملا «ةيراوملا وأ ةحيرصلا ؛ةيدوهيلا
 .ريبعتلا #2 مهتيرح عاستاو مهتاتش عاستا عساو

 فقاثتلا #4 يدايتعا ءارجإ ىوس ادبأ وهام ةجلاعملا ةداعإ ىلإ يعسلا اذه

 اهتيوه ىلع ةظفاحملا اهسجاه :؛بيرغ طيحم ْ ةقراغ ةيلفأ ةرمز لك هتفرع
 نيملاع نيب يرورض هنكل شه نزاوت .طيحملا اذه عم جامدنالا هتاذ تقفولا كو

 .ناجزتمي ال نكل «نالخادتيو نارواجتي

 جامدنالاب ةبغرلاروهظ

 ةيزاوجربلا لكشتت تناك نيح و «هلالخو راونألا رصع دوعص عم

 عيمجلا نكي مل «ةفيضملا اهتاعمتجم # جامدنالاب اهتبغر يدبتو ةيدوهيلا
 نم اءدبو .مهتلزعو مهفالتخاب مامتهالا # سجابلا اذه ةرورضلاب نومساقتي
 مهتايح ترادأو تطاحأو «مهب امود تدحوت يتلا ةفاقثلا هذه تناك ؛18نرقلا

 ةيحورلا رداصملل ديحولا دوزملا نوكت نأ نع فقوتت نآل اهقيرط ل «ةيمويلا
 ةوبلا قمع فقوتي مل تقولا كلذ ننمو .دوهيلل ةيلامجلاو ةيقالخألاو ةينهذلاو

 هقيرط 2 ءيش لك لبق جامدنالا ناك ثيح ءاسنرفل افالخو .مهنيبو اهنيب
 ب جامدنالا نوكيس «ةنطاوملاو قاتعإلا ربع رم يذلاو «:ةيسايس ةيضق نوكيل
 .ةيادبلا 4 ةيفاقث ةيضق ءابوروأ طسو نادلب
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 18 نينرتعلا لذلك ىعاتسلاو ىلا اولا ينحل ةماتيذ' هند ويلا كرابق
 ةيدوهي ةيزاوجرب سسأتت تأدب :ءنمزب ''وتيفلل يمسرلا حاتتفالا لبقو .19و

 .27يلاربيللا رّيغتلا ةاراجم اونسحأ نولواقمو كونب باحصأ ةدع اهيلع نميهي
 نيو ةينيدلا ةيمحلا زاسحتلا نم نيد سكنمم: ةفاقكلا ةضرلكب قت وومنلا كنان
 ةديدجلا ةقبطلا هذه ءاضعأل نكي مل ؛ءلصح يذلا يبسنلا حماستلا خانم

 نيلرب #2 عمتجملا تانولاص # لوبقلاب اوظحي نأ ىوس رخآ حومط نم نيفقثملا

 ف «بادآلاو نودفلا:ملاص اه العا نينموش: دوهيلا نيك كلذ .كيفُيو :انيبطو
 ليشارو زتراه اتييرنهو ؛ انييف # نياتشنرأ نوف يناغ) تايئانثتسا ءاسن نأ نيح

 مهربتعت تناك نم نعمجو ةيبدألا نهتانولاص نحتف (...نيلرب # نغاهنراف
 اذه نكي مل .(”ةيسايسلاو ةيفاقثلا اهبخن نيب نم ازّيمت رثكألا ابوروأ
 لب ؛ةنيعم ةيدوهي ةيرقبعل ءيشب نيدي نورق ةدع ىدم ىلع مت يذلا دوعصلا

 .راونألا دوعصو [ةيسنرفلا ةروثلل قباسلا] ميدقلا ماظنلا عمتجم 4 هبابسأ دجي

 ءاطنلا عضم هب يدوي مولا نوكيا :سوسحت كش :ساذاو
 ءاضقلاو ةعارزلا لثم تاعاطق ىلإ لوصولا نأ ؛هينعي ام نيب نم ينعي ؟ميدقلا
 نام هيوم سك ازظل :رودصخللا خيهلاو كيمو ةئياسسلاو ةنفماملاو ةراذألاو

  ايسينيف دوهيل ةيرسقلا ةماقإلا يح ىلإ يلاطيإ لصأ نم ةملكلا هذه ريشت :ع0680 وتيغ 7
 ناك تاتشلا نم اهريغو ايقيرفأ لامشو اسنرف بونج و ةيفرشلا ابوروأ 2 .15نرقلا
 ىرق وأ ؛ندملا بلق  (دحاو عراش  انايحأ) ةنيعم ءايحأ 4 نيعمجتم دوهيلا شيعي
 تارتف 4 (ايمسر تاوتيغلا حتف) قاتعنالا ثدح .(ةيشيديلاب 6(6(58) ةيبلغألا اهيف نولككشي

 ماع ايسور # ىهتناو 1770 ماع غروبسباه ةيروطاربمأ أدب «ةينعملا نادلبلل اعبت ةفلتخم
 يرابجإلا عمجتلا نكامأ ينعي وتيغلا حبصأ ثيدحلا رصعلا 4 .ةيفشلبلا ةروثلا عم 7

 ”ايفوسراف وتيغ لاثم) مهتدابإل اديهمت نييزانلا لبق نم دوهيلل
 دك طامور آنع مدعمصتعع لعد 8ماطععطتلا. 81كءعزلعع ىةسصمعطعأا ؟ههلهاعاتم لع 13 لالمقكألعر

 ا و ملا , 1. 8دعطتءت, اممم عع ءأ م0110. آم 09903516 ع5 2هابآل, آ/1]11-
 206 51615 ةهمل (مانمر, 1991 : 11.0. 5160388 ]؟, ]ع5 ل0115 065 83250انكع. 1670-

 1918, انك, 6.

 م 1ايام, 1025 لب عطعألم. 1[ ”ةصدفمعام 26101 05 لال115 تا ظانعممعأر 1870-1770, 173ءطعأأءر

1984 
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ناكم 4 مهدوجول لبسلا داجيإ ىلع دوهيلا ربجأ يذلا رمألا هيلع اعونمم

 بعش بناج ىلإ ؛نيذوبنمك مهفرظب ةطبترم ةيببس ةلسلس قيرط نع .رخآ

 ددع طرخنا ءدوهيلا نيبارملاو «نيلاوجلا ةعابلاو «نييفرحلا نم حداك ريغص

 نأ وأ هحلاصل ةيبلغألا بعش اهزجتحي مل لامعأ 4 دوهيلا نم ديازتم

 ضرألاب طابترالا بجوتست ال ةطشنأ نمض ءاهتسرامم نم مهعنمت مل ةسينكلا
 .ينيدلا ءامتنالاب الو ةدالولاب ال اهتسرامم طبترت الو

 دانسإبو ءازايتماو اماقم حنمت يتلا تاعاطقلا جراخ دوهيلا ءاقبإ لالخ نمو

 لكش يأ تحت دوقنلا ضارقإ لثم) مهيلإ ةيحيسملا قالخألا اهنجهتست ةطشنأ

 رامثتسالا ىلإ مهب ةثيدحلا تاعمتجملا تعفد «(..نامتئإ «:ةضياقم ؛ابر :ناك

 لوحت ءاهتعارزو ضرألا كالتما ةلاحتسا بيسبو .ةثادحلا دلوتت ثيح كانه

 تاعانصلا بوص ةبهوم دشألاو ىنغ رثكألا تفتلاو ؛:ندملاوحت دوهيلا

 لوقب «نونفلاو بادآلا ةياعرو نفلاو رشنلاو ةفاحصلاو ملعلاو ةريبكلا ةراجتلاو
 ةلماح دحاو نآ # تناك يتلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالا ةطشنألا بوص رخآ

 غانم لامسأر باستكا بص[ :ةيمانيدلا هذه نع اريبعتو ثيدحفلا ةيمانيدل

 جامدنالا كش الماع ءاهنم رثكأ امبرو ؛دوقنلا ىلإ اهاضم :(ةيناملألاب 8:14118)

 هسفن يصخشلا قامحتسالا ضرفي ثيح ملاع 2 يعامتجالا فارتعالا كو

 تاعاطق ةفاك 4 عزوتلا نم الدب ءاذكهو .أشنملا ةهجاوم 4 اًئيشف ائيش

 جذومنلا ؛ةينيدملا ةيزاوجربلاب قاحتلالا ءيش لك لبق دوهيلا فدهتسا ؛عمتجملا

 .مهيلع هسفن ضرف يذلا ديحولا

 .ةيلصألا ةفاقثلا باسح ىلع اهيف لوخدلاو ةنميهملا ةفاقثلا باسنكا مت

 عم ةقفارتم تناك ام رادقمب ةلوهسلا نم ةفاقثلا هذه نع دوهيلا لوحت ناك

 اوغوس لاوحألا ةفاك 4 اذكهو .وتيفلا ملاع وهو :«هذبن نع اوفكي مل ملاع

 حبصأو ؛ةيدوهيلا تافللا نع مهيلخت ىلإ ةفاضإ ءاهيلإ هب نورظني يذلا ءاردزالا

 ائيش اولمهأو .ةيدوهيلا ةينيدلا ةيحانلا نم نيلهاج نوفقثملاو نورونتملا دوهيلا
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 نأ باهذلا ل بير نمار هيذألا هلارملا ةندااعتل ىصوضتلا «تيئارو اكيقَف
 .فحتملاو ىقيسوملا ةلاصو حرسملا ىلإ باهذلا اولضف ؛ةساردلا تيبو غوغانيسلا

 قحل وأ قيساو| ةيدوهتلا ةيزاوجربلل ةيهافثلا تناسراملكنيدجتلا هفتوتلا قفار. دقت
 نكس اورامخلا ؛ سانللا 3: هيقيرط هروزلا هنط اوكا ذب اهظامنأ لدعم
 بعلت ةيسوقطلا تاعونمملا دعت ملو ءدوهيلا ريفل مهباوبأ اوحتفو ؛وتيغلا جراخ
 .ةطلتخم تاجيز َدْقَع اندهاشو ؛ماغدنالا قوعت تناك اهنأل ارود

 56ءام6(132152م-ةعءان]نعه005 فقاثتلاو يويندلا [لوحتلا نيب نارتقالا] اذه

 نم نيطمن جتنأ «مهتفاقثب ةطاحإلا نع مهيلخت ىلإ افاضم ءدوهيلا دنع

 !/ةددعمكءطهرا 225 ) وأ زدلةتوردع ةيدوهيلا ملع لوألا .ةيوبلا #2 تازفقلا

 راطإ نمض لخدي يناثلا نأ نيح ل .راونألا ةرمغ يل جردنا يذلا 5

 .ةيموقملا ةظقيلا تاكرح

 ةيوهلا يف تازفقلا نم ناطمن

 ثحبيلا جهانمل اعيت مهدادعإ مت نيذلا دوهيلا نيفقثملا لمع وه ةيدوهيلا ملع

 ايملع ءاجودزم افده هسسأ ءاسرإ لالخ نم مهسفنأل اومسرو «يعماجلا

 ملعلا اذه دارأ «1820 -1810 ةرتف 4 ايناملأ خ لكشتي أدب امدنعو .ايلاضنو

 ىلعو :؛نيفقثملا دوهيلا طاسوأل عيرسلا ماغدنالا ىلع اباوج نوكي نأ هسفنل

 اضيأ هسفن حرط امك .اهب ريطخلا مهلهج ىلعو ؛ةيدوهيلل ديازتملا مهلهاجت
 ةايحلا ىلإ دوهيلا لوخد تقفار يتلا دوهيلل ةيداعملا ةياعدلا ىلع لعف درك

 ءايحإلا لمع نوُمِتُي مهو «نوثحابلا ءالؤه ىغتبا دقل .ةيركفلاو ةيفاقثلاو ةيلاملا

 ةروصل رابتعالا ةداعإ «ةميدق قئاثول يدقنلا رشنلاو ةمجرتلاو رابغلا ضفنو
 .نيينثولاو دوهيلا نويع ث كلاقثلا هثاريملو يدوهيلا

 ةيفرشلا ابوروأ دوهي فرع ؛نينسلا تارشع دعبو مك ةئم يلاوح دعب ىلع
 «ينولوبلا يسورلا عمتجملا ي اقارتخا اوهنصي نأ لدب مهف .ةفلتخم رئاصم
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 مهتاطلس باسح ىلع «مهتايلاج بلق ب مهتيويند اوزجني نأ مهيلع ناك
 .ةيموق ةيلقأك مهنايكب فارتعالا لجأ نم اولضاني نأو ؛ةيديلقتلا

 دوهي روط دمك «لوألا ماقملا 2< ارود ةيخنلاو تافاقثلا تبعل ءاضيأ انهو

 2(! ”يشيدي ريبعت تاذ ةملاعو ةيبعش ةفاقث ءتضم نورق ذنم «ةيقرشلا ابوروأ

 تايلاجلا باصأ يذلا يسايسلا ناروفلاو ةيويندلا ةعفدلا تنّمأ اذكهو

 ةيدوهيلا ةيلاجلا مساب ايمسر اقطان ُبدألا حبصأ :ةفاقثلا هذبل ارود «ةيدوهيلا

 فافتك تمافقو ,حرسملا اوه نابش نولثممو نوفلؤم بذتجا دقف ؛ةريغصلا

 روهمجلا ىلع اهسفن ضرفت ىلوألا ةيدوهيلا بهاوملا تأدبو ؛يأرلا دشحب ةعذال

 كررح ىذلا كاقثلا ناروفلا اذه .ةيريوصتلاو ةيليكشتلا نونفلا 3 ضيرعلا

 اهتنش يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعارصلل ةيفلخك مدخ ةيدوهيلا ةايحلا

 يسع ةهبلاطم نازيإ لجأ نم ةيدوهيلا تاوخألاو تاباقنلا

 كاقثلا لمجملا ىأ) رن5]00]/ءأ1 تيكش ي ديلا ةفاقث رهوج ىفنخيس

 عم 20نرقلا تابارطضا لالخ اهلمحت يتلا ةيحلا ىوقلاو (يشيديلا ريبعتلاب

 .ينيلاتسلا عمقلاو 50088 ةقرحملا

 لكشب همسر ديعأ ايدوهي ايفاقث ادهشم تمدق نرقلا اذه ةياهن نأ ىتح

 يتلا ةديدجلا ةيؤرلا ةيناكمإو ليئارسإ ةلود قالتخاو «ةقرحملا قيرط نع عساو
 يذلا تقولا يو .رامعتسالا لاوز ديعب اك افسلا ةتيزوهيلا اهتيستكا

 ةيقرشلا ابوروأ نم اهلصأ :ةيزانكشألا تايلاجلل ةبوتكمو ةيكحم ةغل :91001ؤ56 شيدي 7
 .اهي كاكتحا ىلع ةفلتخم تاغلل تامصب نمو ,ةيناملألاو ةيربعلا نم تتحت ءايناملأو

 مهر . 1؟ةملعا عد, 22همطععإل ةصل م011163. 50121152, 2261083115523, 320 1طع 111551211 ] ك5, 1562-

 1917. (نهسصطملعع المل ءووأأ ءعوور 1981 ل. 8قتض عة عقر, آنع آلل0ل15طي ظنك, "006 5315-
 عر, 1990 (2660. 2001

 ةلطملا ريغ ةيبوروألا لودلا دوهي ينعت زانكشأ : 855160326/5615:306 ةيدرافس/ةيزانكشأ

 نيذلا دوهيلا دارافس ينعتو .يحيسملا يبرغلا طيحملاب اهتفاقث ترئثأت «طسوتملا رحبلا ىلع

 ىتح اينابسإ 4 ةصاخو :؛مالسإلا عم كاكتحا ىلع يطسوتملا قايسلا 2 مهتفاقث تتحن

 .15نرقلا 2 ةيريبيإلا ةريزجلا هبش نم مهدرط
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 كاقثلا لقحلا ىرخأ ةرم حبصي «ةديدجلا ةلودلا #2 ةيدوهي ةفاقث هيف لكشتت

 .اروبسايدلا ةيدوهي قرتخت يتلا تارتوتلا ةآرم

 ايوئوأ اسجاه مهتماقإ نادلب نمض جامدنالا دعي مل ءنيحلا كلذ ذنمو

 وه ضعبلا هاشخي ام ؛سكعلا ىلعو .ابستكم ارمأ ودبي وهف ؛دوهيلل
 #2 اديج نيجمدنم ادوهي ؛مهحاجنل اياحض مهو :؛كلذب نونوكيس .ماغدنالا

 ام رادقمب اهنع َءايفوأ نيرّبعمو نيلعاف نوحبصي ام رادقمبو ؛ةفيضملا تافاقثلا
 ءاوس ؛ةيلاجلا نع نيلوؤسملا نم ددعل ةبسنلاب اضيأ .مهحور اودقف دق نونوكي
 ةداعإ وه لبقتسلملا يش ريبكلا يدحتلا نوكيس .نييناملعلا وأ نيينيدلا

 .اهقلخ ةداعإو لب اهمييقت ةداعإو ةيدوهيلا ةفاقثلا فاشتكا

 اسنرف يف ةيدوهيلا ةفاقثلا رضاح

 معزي امم ابارخ لقأ هنأ ولو ؛نهارلا يدوهيلا خاقثلا دهشملا يدبي
 ُتاقثلا ءاطعلا نأ عمف .ابل اجذومن اسنرف مدقت «ةضقانتم حمالم ؛ءضعبلا

 اسنرف 4 دوهيلا دعي) اكيرمأ ل هريظن عم ةنراقم لبقي ال اسنرف كي يدوهيلا

 اهجوم ناك ام ءاوس ءاسنرف 4 ريبك وهف ؛(نييالم6 اكيرمأ كو افلأ0

 ؛ةعيفرلا ةيدوهيلا ةفاقثلا تلخد .عئاشلا كالهتسالل احورطم وأ ةبخنلل

 اهناكم تذنختا دقل .ةماعلا ةيفاقثلا سسألا نمض «ةفرعملا فص 4 ةعوضوملا

 2 بدألا ماسقأ) ةصاخلاو ةماعلا ثاحبألاو يلاعلا ميلعتلا تآشنم نمض

 مولعلل ايلعلا تاساردلا ةسردم ءايلعلا تاساردلل ةيقيبطتلا ةسردملا ؛تاعماجلا

 ٌبتكلا عساو لكشب ترفوت كلذك .(ةيكيلوثاكلا دهاعملا «ةيعامتجالا

 ددع يصحن نأ نود «ةيراجتلاو ةيعجرملا تابتكملا كل ةيدوهيلا تاميتلا تاذ

 ةانق «روتلك سنارف ةطحم) نويزفلتلاو ةعاذإلا 4 جماربلاو تارمتؤملاو تاودنلا

 مدقي فراعملا نم نوزخملا اذه .ةيدوهيلا ةفاقثلا وأ خيراتلاب ةقلعتملا (..ثناع

 «,يدوهيلا ريغو يدوهيلا .فقتثملا ينو فوكنارفلا روهمجلا ىلإ ةجيتنلاب
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 يصوصخ او نوكلا 3

 تايصخشلاو لامعألا ىلع فرعتلل ةديدع اقرط «صصختملا ريغ وأ صصختملا

 وأ/و ةيدوهيلا ةفاقثلا ىلع اهتمصب تكررت يتلا «ةميدقلا وأ ةرصاعملا «ةيدوهيلا

 تاماهسإلا نأ ىلإ ريشأو ءنوسلدنم سيومو نوميم نبا لامعأ تمجرُت .ةيملاعلا
 انايحأ ؛ءثور بيليفو ديورف دنومفيسو ازونيبس خورابل ةيملعلا وأ ةيفاقثلا

 .يدوهي ياقث ٍقايس ةليلس تناك ٠ ضماغ لكشب
 ةنس 15 يلاوح ذنمف «:ةصاخ ةيبعش ةيدوهي ةفاقث ىلع اهتاذ ةظحالملا حصت

 ذيع :ةليدب ةيفاقث تاكميك ميَقُي اذاز تانيلغألا تافافك تحب | انبيرقت

 يتلا تاسرامملاو فراعملا لقن # ايديملاو ضورعلا ةعانصو «قوسلا داصتقا حلفأ

 .عئاشلا كالهتسالل تاجتنم ىلإ ؛:ةصاخ رمز ىلع اركح ىضم اميف تناك

 ةجمدم صارقأ عبرتت «ريبكلا عيزوتلا ريياعم ىلع اهطبض مت نأ دعب اذكهو

 بناج ىلإ ةعساو تاحاسم © فوفر ىلع ةيدوهيلا ةيديلقتلاو ةيبعشلا ىقيسوملل
 حصفلا زبخ رواجتي ءاهنم راتمأ ةعضب دعب ىلع نيح #4 2«ىرخأ ةجئار تاجتنم

 امنيسلا ةنهمو ايديملا لاجم لو .ةيذغألا حانج #2 يويسآلا زرلا رئاطف عم

 نونغمو نولثممو نويزفلت وعيذمو نويفحص لمع 612-55077 [ضورعلا]

 نم هوررحو ايداع يدوهيلا عفاولا لعجل دوهي ويرانيس باتكو ”ءافرظو
 انهمكخ اذإ «بنوقلا فنكا ىلع سيف ةئدوهبلا ةفاقثلا نأ ودبي ذل هقيفاوذ

 2 اهيفلغتو [مالعإلا لئاسو 4 اهروضحأ] اهيَتّيدمو اهدادتما لالخ نم اهيلع
 ةيرهوج ةلأسم نأل ةرذح نوكت نأ بجي كلذ عم ةلصحملا .هلمجمب عمتجملا

 ملكنا درو اةانجل ا تتاح ند ريق كلازإك

 5 : 5 َء 22
 كاج لثم تاعونم ويرطمو « 34161 80هانزءههط اًنِجوب ليشيم وأ 20ممءاع كيوب لثم ءافرظ ' ١

 اهتمدق اذإ ةقيقحلا لثم مالفأو :27ة00لع 8ددعا ليورب كيرتابو 130065 60101082 نامدلوغ

13 762116 51 [6 5 
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 ةيتايوه تايجيتارتسا ىلإ ءوجللا
 تاقالعلل ىوصقلا ةلويسلا دعت مل ءانيأر امكو .ديفم اسنرف لاثم انه

 لاجم نمض اهسفن نع ريبعتلاب تايلقألا تاسراممل حمست تالدابملاو ةيعامتجالا

 ةرازغ ثيح حوتفمو رح عمتجم 4 كلذ نم ةيعيبط رثكأ وه ام دجوي ال .قلغم
 ددعت ةهجاوم 2 هنأ ىقبي .ةيدرفلا تارايخلا تتشّنو تتفُت كاقثلا ءاطعلا

 ةيدوهيلا #2 نيلوؤسملا دنع اقلق دجن «ماغدنالا ةيلمع عراستو ةطلتخملا تاجيزلا

 نمو .ةيلاجلا ىلإ ءامتنالاب روعشلا ٌةيوقت ّحلملا نم هنأ نودقتعي مهف ؛ةمظنملا
 ةساردلاو غوغانيسلا قيرط عابتال نيدعتسم اوسيل دوهيلا مظعم نأ مهيعو لالخ

 عقاولا نم ىرخأ بناوجل يوقف رافتتسا ىلع ةنهارملا ىلإ اولصوت .ةيديلقتلا
 عم نماضتلاو ةقرحملا ةركاذو ةيماسلا ةاداعم تحبصأ :رصاعملا يدوهيلا

 تاباطخو تاكرح عوضوم تراصو «مازتلاللو ةكراشملل عفاود «ليئارسإ

 هذه نأ نوفرعي نيلوؤسملا ءالؤه نأ الإ ..تاعربتلا عمجو تارهاظملل تاوعدو

 تاسرامم ىلإ الإ وعدت الو ةيدوهيلا ةشيعملا ةيرجتلا نع ايئزج ةيجراخ تالاحإلا

 مطتنت ةيدوهيلا ةايحلا نإف :ينيدلا عاطقلا انينثتسا اذإ .ةعطقتمو ةددحم

 .ةثالثلا باطقألا هذه لوح يسيئر لكشب

 نرقلا 4 ناك امع مويلا ةيدوهيلا ةيفاقثلا ةايحلا زّيمي ام نإ اذكهو
 اهضارغأب ةنراقم لقأ وه ءاهيلعاف ددعتو اههوجو عونت لالخ نم .قباسلا

 شو 19نرقلا ةياهن انييف يفف .اهل نوريخألا ءالؤه اهصصخي يتلا تاهجوتلاو
 دوهيلا لبق نم ةفاقثلا روصت مت «نيبرحلا نيب ام اكيرمأ وأ رميف ايناملأ
 لبقتسملا ىلع حاتفناك كلذكو ؛يعامتجالا فارتعالاو جامدنالل لماحك

 ةيفاقثلا ةايحلا 2 ةيدوهيلا ايسنجلتنألا ةكراشم تناك دقل .ملاعلا ىلعو

 2 ةنيعم ةيدوهي ةيشماه ءاقب ىلعو دوهيلل حجانلا جامدنالا ىلع ادهاش كانه

 ةاعرو نينانفو نيررحمو داقنو نييفحصك مهلمع لالخ نمو .دحاو تقو

 23 0. كءطضاعر طاصلع-ةزذعاع لاعدممف 2هاناتعك ةقل (ننلطتكع, ظقممس لهن آ1هانقع, 1980 ر خل 113):تقر ' 1ع

 مءزئعمعع هأ طع 010 عووسدع, آ!قملمسد [1هاندعر 1980: 71.0. 11ةعاض عم ل-1, 00. كأن
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 يص «وصخ او يوكلا نيب

 © ةبوعص امنود دوهيلا ءالؤه رقتسا دقف مهنمز 4 ةيعيلطلل داورو نفو بدأ

 تناك نها نكي اهوكرجيل الا ادهاامو ةزاذخلا هينا ةيعنع
 ربما فانه قلخف نا كوت ةيدوينلا ةحفاقلا ةنبكتلا

 لهسلا نم ناك .نيسفانمو راكفألل نيكرحمو فارعألل نيداضم ءدوهي

 ُياقث نايلغ ةلاح 4 عمتجملا ٌعضوو امدق ْيضملا مهريغ نم رثكأ مهيلع
 .تاذلاب هسفن لوح لؤاستو

 .اهسفن عفاودلا ايلاح ةيدوهيلا ةيفاقثلا ةايحلا كي نيلعافلا ىدل دعي مل

 رّبعت مهرفنتست يتلا عيراشملاو تاميتلا نإف «ةحتفنمو ةددجم نوكتت نأ لدبو
 ةظفاحملا #2 مهسجاه نأ ودبي .لبقتسملا  مدقتلا ةلاحتساو قالفنالاب ةدارإ نع

 ةيؤر نم مهقلق نأو .قلغم ملاع نيجس هيقبي هنأ وأ مبلايخ طبثي ةركاذلا ىلع
 تاءاتثتسا الخ اميفو .ةيراكتبالا مهتردق مجلي ؛ءبوذت يهو ةيدرهيلا ةيوبلا

 يدوهيلا رمتؤملا هاعري يذلا) ةيسنرفلا ةغلل دوهيلا نيفقثملا يدان لثم «ةليلق

 ةيدوهيلا تاساردلا دهعم لثم ةقومرم ةيفاقث ىرخأ تاسسؤم عضبو «(يملاعلا

 دوهيلا نأ ايلاح داقتعالا نكمي «ةيملاعلا ةيليئارسإلا ةطبارلا ىلع دمتعي يذلا

 ةيدوهيلا ةايحلا تاينب جراخ الإ مهدنع ام لضفأ ميدقتل نيدعتسم اوسيل

 اها قنيو ةوطنلا نفت نوهشا درا نورك فلاته“ ةسفت ققولا امو: ةمظملا

 نورباشي ام رادقمب «مبلوصأل نيئاسسن اضيأو ايجلاتسونلا نع نيديعب نونوكي

 .نيددجم اونوكحي نأ مهتدارإب

 مهنأل ديدحتلابو

 طوب 81511 (ءلزر ظعواتس 14ءاتمم0م]115. ]ع5 ةمل اطع معان ءناطنعع 1918-1890, 81عاتب المولع

 3 لعاتتتوا كانك ءانكن, 1999

 0600 [مدرجب, 16ل عمم هم ءأ ان(ممأع. اع 10021 5دع [!طغعماقتمع عد طظابتعممع هعصةأعر انك 1988.
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 :عباسلا لصفلا

 تاصوملاو رمزلاو تافبطلا

 الامسأر اهتفصب ةفاقثلا

 :ريهامجلا ةفاقث

 ...بوبلا ةفاقث ةدالو

 ةيعرفلا تافاقثلاو تافاقثلا

 ؟نرقلا ةياهن ةضوم يه له ,ةثادحدعبلا

 ؟ةيبعشلا نونفلاو ,عراشلا نونف نع اذام
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 الامسأر اهتفصب ةفاقثلا

 ,"يفاقث لامسأر" موهفمل هتغايص لالخ ؟'نم 1 5 5 0 » 5 - 0

 يذلا رودلا ةفاقثلا ىلإ ويدروب ربيب عامتجالا ملاع بسن
 سيسأت وهو :يسكراملا دقنلا يف ةصاخلا ةيكلملا هبعلت

 .ةيقبلا ىلع نارفألا ضعب ةطلس

 ؛ةريخألا برحلا ةياهن ذنم هنأ ىلإ نيرصاعملا نييداصتقالا نم ديدعلا راشأ

 تاءافكلا ىتحو ةيملعلا فراعملا نم اءدب «ةيدام لاريغ ميقلا ضعب تيظح
 جردنت روظنملا اذه نمضو .ةيعانصلا تاعمتجملا 4 ةديازتم ةيمهأب «ةيرادإلا

 نإو ىتح «مايألا هذه ةفولأملا ؛"لاصتالا عمتجم" وأ "ةفرعملا عمتجم" ميهافم

 ةيكلملا رابتعا ىلإ انوعدتو يلؤافتلا بناجلا هنم لثمت يهف .ةيلبقتسم تناك

 #2 «2ةيلامسأر ةامسملا تاعمتجملا ميمص #4 ىتح ءاهنمؤت يتلا ةطلسلاو ةصاخلا

 ,ةمولعملا :الانم لهسأو ةردن لقأ ميق ةعومجم ىلإ اهناكم يلخت نآل اهقيرط
 ةقيقحلا # ةيدام دعب ةامسملا ميقلا هذه ىلإ رظنُي ام ابلاغو .ةءافكلا .ةفرعملا

 سيسأت # كلذب مهاستو ؛ةيناجملاو ءدودحملا ريغ لوصولاو «ةمسقلا ةيواز نم

1 
 .روشنم ريغ لاقم .هنروج الوكين ' '
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 يصوصحخ او يوكلا نيب

 يكب ةلطفزملا ةبغامحجالا تاق وافتلا فتحت يمه باتل رمق هكر ةوكغت
 ةفرعملا ةْطَرَمَمَدل ةلئابلا ةيلباقلا تاذ تاردقلا مامأ يحمنتس ةصاخلا

 ؛ةيمازلإو ةيناجم ةيميلعتلا ةمظنألا ثيح ءصاخ هجوب ابوروأ يفف .تاءافكلاو
 ثيح نم «همامأ دارفألا ةفاك نوكي ردصم ةفرعملا نأب ريكفتلل ليمن

 لوصولا ىلع ةردقلا ةلاح ذب. لقألا ىلعف «ةاواسم ةلاح ذي نكي مل نإ ؛قلطنملا
 ,ةفاقثلا ىلإ ةبسنلاب حيحص اذه نأ ىرحألاو .ةيطارقوميد ةميق نذإ اهنإ .هيلإ
 نع انيلإ لقتني ام لك ءاوتحال ليمي يذلا يداملا ريغ عساولا عدوتسملا اذه

 هذه يه العف ةفاقثلا له نكل .نيرخآلا ىلع ددرتلاو بيردتلاو ةيبرتلا قيرط

 ثرإلا اذه وأ :ةعامجلا ي وضع لكل حاتملا ديصرلا اذه ؛ةكرتشملا ةورثلا

 لالخ نم اهينطاوم نيب هميسقت نع تاموكحلا ثحبت يذلا يمازلإلا هبش
 تالاصو حراسملا ىلع ددرتلاو فحاتملا ةرايز ىلعو ةءارقلا ىلع مهضيرحت
 * ولا

 نم وهف .ويدروب عامتجالا ملاع اهنع اهمدقي يتلا ةرظنلا يه هذه تسيل
 ريغ ميقلا هذه ةيمهأ ىلع عقاولاب دكأ 'كاقث لامسأر' موهفمل هتغايص لالخ

 ىلإ اضيأ وزعيو .دوقنلا ةطلس نع ةزيمتملا «:ةرصاعملا قوسلا تاعمتجم كة ةيداملا

 جاتنإ ةداعإ وهو :تاورشلل ةصاخلا ةيكلملا رودل اًئفاكم ارودميقلا هذه

 ةفاقثلا نأ ويدروب ىري .ىنفلاو ةطلسلا عقاوم ىلإ لوصولا #2 توافتلا

 هيلإ لوصولاو ؛توافتم لكشب هعيزوت داعي يلاتلابو «ردان ردصم ؛لامسأرك

 ب ويدروب لواح ؟”كلاقث لامسأر' نم هدصقي يذلا ام نكل .صرحب يمحم
 ىلع ادكؤم موهفملا اذه ىوتحمب بثك نع طيحي نأ ©1979 ماع رهظ لاقم

 .ةثالث اهنم زيميو ءاهب ىدبتي يتلا لاكشألا

 ةيفاقثلا تاردقملا لمجم يأ ؛ةيجامدنالا ةلاحلا هيمسي ام كانه ةيادبلا

 ءاضافضف فيرعتلا ودبي .يعامتجالا [هتوشن] لالخ درفلا اهبستكي يتلا

 2« انمز5 ةادأك لحت ءقمتاهأ كتاطتخعأ", 4ةعاعد لع 12 13عءطعععطع عم 5ءكعمعع5 5013165, 230,

1279 
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ام دح ىلإ طبضلل ةعضاخلا تامالعلا هذه ةفاك ىلإ عقاولا 4 هجوتي هنكل

 طسو ىلإ درفلا ءامتنا ىلإ ءايسدح ءريشت يتلا ؛نايعلل يوفع لكشب ةيدابلاو
 بادآ ءرعشلا ةحيرست «سبللملا «مالكلا ةقيرط ؛تاذلا ميدقت :ام يلاقث

 ْ ىتح «هنأش نم ام لك .يئامنيسلاو يبدألاو يقيسوملا قوذتلا ؛كولسلا

 الصأ صخش لكل بسني نأ نم ءرملا نكمي نأ ءرخآ رشؤم يأ بايغ
 , (ردان ويدروبل ةبسنلاب اذهو ءأطخلا لامتحا عم) بيرقتلا هجو ىلع ايعامتجا

 ماه بناج اذه .مهتنكل لالخ نم بناجألا نع اهب ىرحتن يتلا ةقيرطلا سفنب
 ءامتنا ىلع دهشيو انعم لقتنيو "اندلج ىلع قصتلي"' هنأل ؛ءيعامتجالا لامسأرلل
 ىلإ جاتحي جمدنملا لامسأرلا اذه باستكا نإ .ئطخي نأ بعصلا نم يقبط

 نإف ؛ويدروب بتكي امك '[جازنوربلا] دلجلا رارمسال هباشم لكشب' :نمز

 حبصي نأ لبق ديدم لكشب هسفن ىلع درفلا لغش وه كلاقثلا لامسأرلا مكارت

 يميلعتلا دهجلا ىلع اضيأ ددشي ىرخأ ةهج نمو .صخشلا نم أزجتي ال اءزج
 لجأ نم :هذه "كولسلا بادآ" باستكا اهضرتفي يتلا طورشلا ىلعو ءابآلل

 هتيبرت اوليطي نأو اركاب كلذ اوؤدبي نأ ءابآلا ىلع بجي «لفطلل ةميلس ةئشنت

 اذه نأب ةعانق لب ؛يلاملا رسيلا نم ىندأ ادح ضرتفي ام اذهو .نكمي ام لوطأ

 هنأ جمدنملا لامسأرلا اذبل ةمابلا بناوجلا دحأ .ديفمو يرورض رامثتسالا

 لكش ىلع هتلماعم نكمي ام رادقمب صخشلا 4 اديج جمدني ام رادقمب

 اذيملت نوميقي امنيح نوملعملا هب موقي ام ويدروب بسحب اذهو .ةيعيبط ةيصاخ

 هافرلا :يسردملا ميلعتلا نع ىتأتيال ام ءاديدحت «هيف نوردقيو ء« "بوهوم" هنأب
 ةءافكلا هذبل ةبستكملا ةفصلا نإف اذكهو ."ةعيفر ةفل" مادختساو بولسألاو

 ىلع لصحي ؛ةيصخش "002 ةبهوم'  ءاطغ تحتو ءامامت ةلهاجتم ةيفاقثلا

 2 طارخنالاو جاوزلا ربع «ةيعامتجاو ةينهم لب ؛ةيسردم طقف تسيل دئاوف
 ام يأ ؛يعامتجالا لامسأرلا ىلإ اذفنم حيتي يلاقثلا لامسأرلا .الثم ةفقثم ةئيب

 ."تاقالع كالتما" ةيداعلا ةغللاب هوعدن
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 تامولبدلاو ءايشألا
 صاخ يأ :يئيش لامسأر لكش ىلع كلذك ِياقثلا لامسأرلا ىدبتي

 ةمخف بايثو مخف تيب :فرصتلا تحت ةحاتم اهنأ درجم وأ ةكلتمملا ءايشألاب

 لهس وه يذلا "ثاريملا" اذهف .خلا «:ةدقعم ةزهجأو ةينف تاينتقمو بتكو

 يفكي ال هنأل «قباسلا ىلع اضيأ دمتعم ؛يدقن لامسأر ىلإ لوحتلاو لاقتنالا

 .كلذ ملعت يلاتلابو ءاهنم ةدافتسالا ةفرعم اضيأ بجي :تاحول وأ بتك كاالتما

 نود امسح رثكألا وهو ياَقثلا لامسأرلا نم ثلاثلا بناجلا ًاريخأ يقب

 بقللا ىلع ايرهوج يوطنت يتلا "هتسّسأم' ةلاح يأ :ويدروب رظن كش
 ةبوعص كانه هنود نم ؛لقألا ىلع اسنرف © «ةمساح ةنيرق مولبدلا .يساردلا

 :ةجردلا عيفر ناك اذإ ةصاخ «هلضفب نكميو ؛ايعامتجا تاذلا ديكأتل ام

 راسم نوكي ام رادقمب .ىنغلا نمو ةطلسلا نم نيعم ىوتسم ىلإ ةرشابم جولولا
 معزا ىلع اهلكرم بوغرملا نايتعألا فرتسم وكي احادي ىققم ليصعلا
 ةادأ ويدروب بسحب يساردلا بقللا نإف ءهب ةطيحملا ةاواسملا ةيجولويديأ نم
 ةيجولويديألا هديرت ام سكمع ؛يذلا ءزييمتلل ةيوق ةعفارو ءبخنلل ءاقتنا

 ىلع دحوؤي ام رادقمب دحاو لكل هتصرف حنم 2 ديفي ال ؛ةيطارقوميدلا
 :ةذوهولا#ةايقارتلا

 تاليلحت ة ةيمهألا هذهب اناكم يساردلا بقللا لتحي ببسلا اذبل

 ءاسنرف ش "”يساردلا حاجنلا" لوح ىلوألا هتاسارد دعب ؛ءكلذ نع ادعو ؛ويدروب

 يه امك عيزوتلا ةلداع ريغو ةتوافتم ةورث تناك امير ةفاقثلا نأ :ركف هنتأ

 :ةيداملاو ةيدعتلا ةضاشلا ةيكلما

 دكؤي :؛ةفاقثلاو بالطلا لوح هزجنأ يذلا ثحبلا : ”ةْئَرَولا باتك يفض
 تالئاعع نم نوتآلا بالطلا لصحي ءواستم يداصتقا ىوتسم 4 ءهنأ ىلع

 3 2 5 ١
 0 عع ل.0.2ةموععموب 1عو غرز ءاور 1ع5 ءاتلتقمأق ءأ 15 كتاكنتعر ا/لتمتلاا, ]| 4
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 يص هوصخأ او نوكلا ني

 ةازاومبو :ةفاقثلا نأ نذإ حضتي .نيرخآلا نم لضفأ تامولبد ىلع ةفقثم

 تقولا 4و ءاهتاذ ةسردملا ميمص  ءاقتنا ةادأ تناك ؛ةيداصتقالا ةيكلملا

 لصألا نأ ةظحالم ناكمإلاب ناك هنأل يعامتجالا جاتنإلا ةداعإ [ةادأ] هسفن

 .مهحاجن 4 اريثك بستحي بالاطلل يلئاعلا

 ةيلاملا ةيكلملا نيب يوغللا لباقتلاب ويدروب ىلإ يتاسسؤملا بناجلا اذه ىحوأ
 ؟اذامل ."لامسأر" وه دوصقملا «ةيناثلا ك امك ىلوألا ةلاحلا يف :لاقثلا ثاريملاو

 ةباثمب وه ةفاقثلا قوسل ةبسنلاب ءويدروب حضوي امك «يساردلا بقللا نأل
 باقلألا .ةميق سايقم :لامكلاو مامتلاب قوسلل ةبسنلاب ةيفرصملا تادنسلا
 دف تاز ابختلاو فزاعملا نه فاك فسم كالقنا ىهازادعم موف ال يشاونلا

 .ةسردملا جراخ نم اهنم ماه مسق ْ ةثوروم ؛ةفاقثلا نم ةررقم ةيمك كالتما

 «ءايبسن ددحي الو سملي ال رمأ يهو «ةفاقثلا حبصت «يساردلا بقللا لالخ نم

 لحم لولحلل نيلباق بقللا سفن ىلع نيزئاحلا لك لعجنو ميمكتلا لبقت ةدام
 ةدّحوم ا قوسلا أشنأ يذلا وه يساردلا بقللا نإ :بتكيو ؛ضعبلا مهضعب

 ةنومضمو ؛ةيروصو ؛ةيقافتا ةميق اهيلع ايفضم ." ةيفاقثلا تاردقلا لكل
 رمثتسُي ام ىدم ىلع اهمييقت سسأتي ؛'ةيلحم ا دودحلا زواجتت يلاتلابو « اينوناق
 ردن اميف الإ انتداع نم سيل يتلا ةفاقثلا حبصت اذكهو .ةقاطلاو نمزلا نم

 سيلو ؛ةكرتشملا ةورثلا نم الكش اهرابتعا لضفن يتلاو ؛ةقدب اهميمكت

 لدابتلل ةلباقو مكارتلل ةلباق :لامسأرلل الكش ء.ويدروب ملقب حبصت ؛ةعاضب
 ؟دوصقملا وه حيرلا نم عون يأ نكل .حيرلل اردصمو ليوحتلاو

 !يفاقثلا لامسأرلا نم ةدئافلا ام

 يسحكراملا ليلحتلاب عيرص ريكذت :لامسأرك ةفاقثلا عم لماعتلا نإ

 عمتجملا شي ةيقبطلا ةنميهلل ةعفارك جاتنإلا لئاسول صاخلا مكارتلل

 ةيلآلا ءويدروبل ةبسنلاب 5كلاقثلا لامسأرلا مكارت ديفي اذامب نكل .يزاوجربلا
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 وه ةفاقثلل يسيئرلا يعامتجالا مادختسالا :يداصتقالا لامسأرلا ةيلآل ةلئامم

 ظافتحالابو عمتجملا ش ةطلس عقاوم ىلإ لوصولاب اهيلع نوزوحي نيذلل حامسلا

 معدوه -ةيسردملا ريغ وأ ةيسردملا- ةفاقثلا رود نإ ويدروبل ةبسنلاب .اهب
 «ةفاقثلا ةمودعم وأ ةفاقث لقألا تاقبطلاو "ةفقثملا تاقبطلا" نيب دوجوملا قرافلل

 سيل ةنميه ةادأك ةفاقثلل مادختسالا اذه ."نيعضاخلاو "نينميهملا" نيب

 املس يلو اهتاذل ةفاقثلا مّيقت ماع لكشب :ةيعاو ةيجيتارتسا عوضوم ةرورضلاب

 صخشل اهبسنن امدنع لاحلا وه امك ءاهرود لهاجت ىتح نكمي .اهنع مجني

 ويدروب نّيب '”زيامتلا هباتك ذو .كلاقثلا هثوروم نم عقاولاب ةيتآ تاءافك يذ
 :ةردنلا نع ثحبلاب (.خلإ «يبدألا «ينفلا) قوذتلا مكح نّولت فيك كلذك

 هنأل ؛"ةردان' اقاوذأ كلتمي ام رادقمب ةفاقثلا ديعص ىلع ءرملا يقتري ام رادقمب

 قوذلا «مهل ةبسنلاب .ةيثيحلا هذه نولعافلا لهجي دق .ةماعلا نع زيامتي انه نم

 هيمسي ام نذإ كانه .اهتاذب ةميق ةفاقثلل نأ امك امامت ؛هتاذب دوجوم ديجلا

 زييمتلا لعجي لهجلا اذهو ءهلعف ىنعمل لعافلا "2602021558206 لهج" ويدروب

 تاقثلا لامسأرلا لمعي ىنعملا اذهبو .نوعضاخلا هلبقي قوذلا مكح نأل ءايدجم

 ةبوجحم هتقيقح :امامت [يداصتقالا] لامسأرلا اهب لمعي يتلا ةقيرطلا تاذب

 .ةيفسعتلاو ةدّيشملا ةفصلا هنم يفخت ةيجولويديأب

 ةفاقثلا كلظنت:أل ويدووبل ةبسسنلاب ذ]'دسلا اذنه ندع قوتي هباشتلا نآ لإ
 ةلوهس لقأ كاقثلا لامسأرلا .امامت صئاصخلا تاذ ةيلاملا تايناكمإلاو

 ادهج بلطتي هنأل ءيداصتقالا لامسأرلاب ةنراقم لاقتناللو لوحتللو مكارتلل

 عيقوتلا درجمب رخآ ىلإ صخش نم هلقن نكمي ال .اقاشو اديدم ليصحتلل

 لامسأرلا قوس نم احاتفنا رثكأ ةفاقثلا نوكت نأ ثبعلا نمو .ةقيثو لفسأ
 ىلع ءاريخأ .جامدنالل ادوهج بلطتت اهنأل ءادج ةيئاقتنا يهف ءيداصتقالا

50 : : 0 0000 4 
 261ه آ015112ءا1013, 01110116 50121 لان زان عع2طعلار ة1ةلماناا, 9.
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 ؛ ('ءيش لك ىسنن امدنع ىقبي ام يه" لئاقلا ريبعتلا هدكؤي امم سكعلا

 ءاننأر ايكو هده انمانا قع ةةضاخو انكايز اليصخت :ريافتلا ةعاقثلا خيسيل

 تاعمتجملا 4 .ةددهم ةردنلا هذهو «هتردن ث كاقثلا لامسأرلا ةميف نمكت

 ةورشلا نإ ؛لاحلاو .ميمعتلاو عيزوتلا تاعانص لاكشأ ةفاكب ؛ةثيدحلا

 ريالا اهدزدش فهو روان لتحت علا ابشتنالا ةمشاو نوصت ةريص ةيفاقتلا

 تاورث بوص هجتت نأو اهفاوذأ ديدجت ىلإ ةوعدم ةفقثملا تاقبطلا نإف يلاتلابو
 ةرهاظ انه نمو «تيسن دق تناك اهنأل وأ اهتدج ببسب امإ «ةردن دشأ ىرخأ

 ةيزاوجربلا لبق نم رذحب اهلابقتساو ؛ءىقيسوملاو بدألاو نفلا #2 "ةعيلطلا"
 .ةفقثملا ةريغصلا

 نذإ هيلع ٌةظفاحملاو يلاملا ىوتسملا يذ ؤياقثلا لامسأرلا ٌمكارت بلطتي

 لامسأر ىلإ هليوحت لجأ نم اهب اوموقي نأ نيينعملل نكمي «ةينضم ادوهج
 نأ ردانلا نم :لانملا لهس سيل نكل .لقأ ادوهج بلطتي يذلا رمألا «يداصتقا

 2 مهعقوم نأل ءايلام نييلامسأر اوحبصأ دقو نينانفلا وأ نييعماجلا ظحالن

 .يداصتقا لامسأر ىلإ لوحتلا لهس سيل يعامتجالا طسولا وأ ةموكحلا بلق

 يداصتقالا لامسأرلا يكلامو ةفقثملا تاقبطلا ويدروب فصي ببسلا اذبلو

 ام 4 عقاوملا لالتحا لجأ نم ناهباجتت سفانت لاح 2 نيتيعرف نيتقبطك
 .دوقنلا ةطلس ةنميه تحت رمألا ةياهن 4ك "لقحلا" اذهو ."ةطلسلا لقح" هيمسي

 يزمر ةطلسلا َرهوج نأ نوري ال مهنأ نييسكراملا ىلع ذخأي ويدروب نكل
 «سفانت 4 تاعامجلاو دارغفألا نوكي هددصب يذلا اذهو .يدام وه ام رادقمب

 ىعدي ءدحاو نآ ي درجمو سوسحم سامتلا عوضوم ؛«ويدروب بسحب ءوه

 نوكت نأ نود ءاهيلإ لوصولا قرط نم ةدحاو يه ةفاقثلا ."ةيزمرلا ةنميبلا"
 ليلحتل هلامعأ مخضأ ويدروب سرك اذامل رسفي اذهو .كلذل ةيساسألا ةعفارلا

 ءةعماجلا «بدألا ءنفلا) ةيفاقثلا ةنميبلا تاقالع اهيف سّرامت يتلا نيدايملا

 .(ةفاحصلا
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ماه ؛:يكيرمألا ايلاحو ؛«يبوروألاو يسنرفلا عامتجالا ملع ىلع هريثأت نإ
 يناعم ىلع قافتالا ناك امهم نكل .هل ةهجوملا تاداقتنالا كلذكو .ادج

 لبقتست مل «يعامتجا زييمتو ةنميه ةادأاك ةفاقثلل هترظن نإف «تاملكلا

 .عامتجالا ملع لقح جراخ يه امك

 ةلقافلا يضوفلا ةفسالملاو سيحوت يوركألاو نيكولا منلع تهد كفل

 دوزم :راكفألاو تاملكلا نم ملاع يه لب «ةادأ طقف تسيل ةفاقثلا نإ

 هب موقي يذلا مادختسالا نمضو .؛كلذ ىلإ ةفاضإ .ةصاخ ةيمانيديو ىنعمب

 نم ؛ينوك ىطعم لب «ةردان ةورث ةفاقثلا تسيل «موهفملا اذبل نويجولوبورتنألا
 سيل .الامف نوكي يعامتجا طبار نم امو «ةنكمم ةيعامتجا ةفلأ نم ام هنود

 نكمي الو «ةفاقث لقأ وأ رثكأ اوناك اذإ اميف رشبلا فينصت نذإ نكمملا نم

 ةبسنلاب ةفاقثلاف :مهمسقت نأ يه ةدييحو ةمهم ةفاقثلا ىلإ وزمن نأ

 اذهف ؛ةنميه تاقالع دوجو لاح و ؛طبارلا قلخي ام يه يجولوبورتنألل

 ؛ دكؤملا نم سيلو .ةفاقثلا سفن نومساقتي نيعضاخلاو نينميهملا نأل اديدحت

 سفن نويجولوبورتنأو عامتجا ءاملع مساقتي نأ ؛عئاشلا حلطصملا زواجتي اميف
 .ةقاقثلا زغل «ةثادح لقألا وأ ةثيدحلا تاعمتجملا #4 ؛فلؤي ام لوح ىؤرلا
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 اهريخاسأو اهروص :ربهامجلا ةفاقث

1 2 1 
 ةفاقث ةروص لكشت ةيعانصلا تاعمتجملا ' ”تدهش

 تاعمتجملا هذه وبقارم اهعفر يتلا ةآرملا يف كالهتسالا

 .نويدقنلا

 ةيملاعلا برحلا نم ةكّهنُم ةجراخلا ءايوروأ تفرع تاينيسمخلا ةيادب ل
 ضايستالا اذه :لضاوأ ةيذاصتقا نماخ لكشب تاض ديد ةقالطنا + ةيفاكلا

 فق نيقالكللا لالخ هسفت لطرف كايعم'ةونقلا نان ازكس ظح يينساك: نا
 تفعاضت) كِلهتسم نطاوم لج كمت .كالهتسالا عمتجم وه :©ةرهدزملا

 تايجاحلا نم فيط ىلإ لوصولا نم (1968 -1950 نيب ام ةيتارشلا هتردق

 تمدقو .اهتقالطنا تانايبتسالا تأدبو .ةياعد حبصأو نالعإلا روطت .ةرئاولا

 تنمو 1957: ءاعو ترحللا ليك ا تافاغنص نإ ةيومو ةةلكيش تاكرانلا
 ,ر تتسم ا عانقإلا باتك 4 دراكاب سناف يكيرمألا يفحصلاو يماحملا

 ملع ىتحو يسفنلا ليلحتلا نم «ناسنإلا مولع اهب تلمعُتسا يتلا ةقيرطلا

 .2000 لوليأ :30 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .ييلدرال لاكساب 5

 ومنب تزيمت ىتلا 1975 -1945نيب ام ةهقاولا ةرتفلا ىهو 165 1هونه 165

 مج ريم .٠ .ريبيح يداصتفا

 هةر معوواتقمامم ءكممسلعداتمع, (2ةلطصقسم-آعاإلا 8.
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةيقيقح ةفاقث ةرتفلا كلت #2 ترهظو .تاياعدلا صخي اميف «يعامتجالا سفنلا

 ةموظنم" تضرح ."اهريطاسأ"و لب اهزومرو اهتاحلطصمو اهعجارمب كالهتسالل

 ناروم راغدإو تراب نالور :نيرظنملا نم ددعل يليلحتلا لوضفلا هذه "تايجاحلا
 دقل .رايردوب ناج ؛ةرخأتم ةلحرم # مث «فونزاك ناجو ونينيب جروجو
 :كرح نايل) بابشلاب ةقلعتلا ءامتنالا ومرو:امتسلاو ةيضولاو ةناغدلا تلكش

 : (ناك ناجرهم لثم) ةيتايديملا سوقطلاو تاباطخلاو : (ز/6-6 "يي يي
 كالهتسالا عمتجمو ريهامجلا ةفاقث نم اولعجو ...ةيليلحتلا ةيضرألا مبل تلككش

 دجي عمتجملا اذه هجتني ام نأل .اهريغ لثم اهلثم ةيقار تاساردل ٍتاعوضوم

 .ليلحتلا قحتسيو ىنعملاب اعبشم هسفن

 ةثيدح تايروطسأ

 نم ةلسلس ربع تراب قلعي « 271957 ماع عوبطملا تايروطسا هباتك

 دهاشملا وأ ىربكلا فحصلا هتمدق امك ثيدحلا ملاعلا دهشم ىلع عئاقولا

 (...مالفأ ءرابخأ ءرذه :تاياعد) ةينويزفلتلا

 .ىريضملا يعشقك نيطادنألا لقت فتان ران هلم ملام نيكس
 نم ةديدجلا ملاعلا لامج ةكلم وأ «ةيسنرف ٍةباش نم ودنارب نولرام جاوزف
 يتلا ةريثملا ةيروطسألا تاياكحلل الكش ناك «ةلوفطلا قيدص ؛بآرم لماع

 د ةرجوف ىروطسألا ملاعلا اذنه ايطار :ريثمألا وأ يغار رسب ألا هه عوزدي
 « نيتيطمت نيتيصخش نيب ايمحلم اعارص فصت يتلا ةرحلا ةعراصملا كراعم

 عراصم وه يذلا '”مصخلا" عم ىرابتيو ةلادعلا دسجي «"ضيبألا كالملا' وه لطب

 همصخ عاقيإ لجأ نم مكحلا دورش نم ديفتسي «عّنقم ابلاغ «رادغ «ركام

 مجزتم :تاينيتسلا لالخ نابشلا ناضشأو ءايزآو ىقيسوم ىلع نابكلا اهقلظأ ةيمست 7
 25 معالاا, تعلم. 0.
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 يص ءوصخم او ينوكلا نيب

 ةنلوظيلا ةكرفما ةريصز:سفك ىلع انايحا ةافظنلا ْلَجآ نع ةياعدلا عقل: :انكوأ

 ةضيبملا داوملا يأ ءريخلل دسجملا لطبلا ىوقو (خاسوألا) رشلا ىوق نيب

 , دوسأو ليزه ودع ٌحَّسولا «0710 وموأ فظنلا ضرع ' .(ةواقنلا «ضايبلا)

 . وموأ مكح ديدهت تحت طقف « ةيقنلا ةليمجلا تاضايبلا نم دبألا ىلإ برهي

 دّوسأ اباش اهيف ىرن 1956 ماع شتام يراب ةلجم #2 ترهظ ةروص ليلحت نإ
 ةروصلا .ةروطسألل ةقيمعلا ةعيبطلا ليلحتب ترابل حمس ؛يسنرفلا ملعلا ييحي
 ام نكل .ملعلا ةيحت © "يجنز" «ةيوفع ةيثيح خسن ةداعإ ىوس لعفت ال اهتاذب
 لبق نم ةلوبقمو ةيوق ةيسنرفلا ةيرامعتسالا ةيروطاربمألا نأ وه هب يحوت
 2 ةنماكلا ةرمضملا ةركفلا وه انه بستحي يذلاو .[نييلصألا] يلامألا

 نيب ريسوسود نانيدرف هارجأ يذلا زييمتلا ديعتسي وهو تراب ناك .ةلاسرلا
 يداملا رظنملا .نييوتسم # لمعي امالك ةروطسألا #4 ىري «لولدملاو لادلا

 هذه نكل .(ملعلا ييحي يجنز) ةلاسر ىلإ ليحي ؛ةروصلا وه يذلا (لادلا)

 ةيرامعتسالا ةيروطاربمألا ةوق : ةيمومع رثكأ ةركفهب اهرودب يحوت ةلاسرلا
 ةهرشلا

 ىلع لماكلاب "يروطسألا ثحابلا" لمع موقي ؛هسفن تراب فرعي امكو
 زومرلاو ميقلا نع ءالجب اهيف فشكي نأ لجأ نم ايديملا تاباطخ زومر كف
 .ةيفكملا لئاسرلاو

 نيباتك ناهولكام لاشرام يدّتكلا عبط تاينيتسلاو تاينيسمخلا لالخو

 امهيف سرد .؟”ايديم ا مهف ليبس و ءغربنتوغ ةرجم :لئاه لوبقب نايظحيس
 نويزفلتلاو ويدارلا اهيف لصو ةرتف ش# ءايديملا هتبعل يذلا حاَمثلا -يسفنلا رودلا

 يه ةلاسرلا لثم ناهولكام تاراعش ضعب نأ ىتح .ةيريهامج ايديم نايك ىلإ

 نيب ةضراعملا اضيأو "يبكوكلا ناديملاو "ةيبكوكلا ةيرقلا" ةميتو "طيسولا

 © دوسي 1967. 5هنتأ 1968 (ن60. ةللتسمتلب 1977)
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 يص .وصخم او ينوكلا نيب

 ةليلق ةرتف دعبو .ضيرعلا روهمجلا ىدل جورتس "ةدرابلا ايديملا"و "ةراحلا ايديملا'

 حضاو لكشب ةيلاجس رثكأ مابلإ 0 انال 266050 روبيد يغ حض (1967)

 لص يش انلائرب هك: ديلا هذه نمت لا ١ تنرتشلا يقع

 ايجولويديأل يرذجلا دقنلا
 ةفاقثو كالهتسالا عمتجم لوح ةزكرتملا تاساردلا تذخأ لمجملاب

 عمتجم نم لكشل يرذجلا يخيراتلا دقنلا ريق :تاينتسلا لالخ ريفانبجلا

 ًاريضحت ذفني ماظنب قثن : فيك . ايجولويديألا ةفص كالهتسالا ىلع يفضي ناك

 بارتغا' هاجتاب ةيضام عمتجملا اذه ٌةيئاغو :تايجاحلا ىقتيرط نع تابغرلل اممعم
 ءانع دزلكاغإ» © 065 هز ءاك تايجاحلا ماظن :قحالتم لكشب رايردوب عبط ؟"رصاعم

 يسايسلا داصتق الا دقن ل مث لس 50161 0ع همردك0:1::ه11ه» كالهتس الا عمتجم

 .يكالهتسالا دهشملا ليلحت ىلع اهيف بكنا ؛ ؟ةمالعلل

 لالخ ريهامجلا ةفاقث ةساردل نوسركم مهو «نوثحابلا مهسأ دقل
 ةيسايسو ةيرظن ٍةيعوت 2. ؛«تاينيعبسلاو تاينيتسلا مث تاينيتسلاو تاينيسمخلا
 ؛"ىنعملاب مهفغش" «تايجاحلا ةفاكو تاضوملا ةفاك ىلع نيفضم ءرّدقُت ال
 .ةريخألا اهلقاعم ىلإ ةلالداللا دودح نوعفدي مهو كلذ لك

 لاصتالا عضو ىلع اضيأ اولمع مهنأ «؛ثورألا دادع #2 ؛ىسنن ال نأ انيلع

 ةروصلا :يصصخت ناديمك هغوزب ىلع نيعجشم «ةيمويلا مهتامامتها نمض

 تايلمع دقعت قيرط نع ةللحملا ةعومسملاو ةبوتكملا ةفللا ؛اهبلاكشأ لكب

 :اهلتحمي فايدتلا فابالحكلاو كتانينقللا اهنا «نالعألا :ةسحاجلا

 ...ةرصاعملا تايروطسألا

 7 58 : ١
 (0) ]0 50616 كنب دمءءامعإء. اظلتافمصك طقفسصوو انطوعو (مغل ©ةلانسقعل, 1996)

 1904 .ةرهاقلا .تايقرش راد .ناسح دمحأ ة ةمجرت .ةجرفلا عمتجم :رظنا .ةييرعلا ىلإ هتمجرت تردص

 6 ”موريرم © نالاوالع 0ع | ' ةءمممرستع مما 11 ينبع هي ىةعدع. (نهلاتسقمكل, 1968. نهلاتسقمل, 1970,

 0 ةا ا صقعلم 2
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 يصوصخم او وكلا نيب

 ...بوبلا ةفاقث ةدالو

 "بوبلا ةفاقث" طبرت ةيعوضوم لماوع ' ”كانه
 تاسرامم عم .«تاينيتسلا دقع لالخ تدلو يتلا
 دالبلا ايلاح زيمت يتلا ريهامجلا ةفاقث عمو كالهتسالا

 .ةروطتملا ةيعانصلا

 حاجن ربكأب تيظح يتلا تاحلطصملا نم "208 بوب ةملك تناك امبر

 ريشت يك .تاينيعبسلاو تاينيتسلا لالخ ينوسكس -ولفنألا ملاعلا

 .(مم ,هيدفغع بوبلا ىقيسوم) نابشلا اهعمسي يتلا ىقيسوملا ىلإ يسيئر لكشب

 رثكأ قئاقح يفخت نأ بجي ال عطقملا ةديحو ةطاسب نم بوبلا هب فصتي ام نإ

 بوبلا نكي مل .ةرفولا عمتجم قايس ِث ريهامجلا ةفاقث تالوحت يه ءاديقعت

 نق :امهنيب طبار امنود نيسنج ىلع الإ عقاولا #2 قبطني تاينيتسلا ةيادب ل

 ىقيسوملاو ؛كرويوينو ندنل 4 تدلو ةيعيلط ةينف ةكرح يهو ”2هم 4+ بوبلا
 .(صاخ لكشب 17 -14) مهرمع نم يناثلا دقعلا # نابش اهيلإ عمتسي يتلا

 آ3231ءطعع 1107 يولأ سنرول يزيلكنإلا دقانلا ىلإ "بوبلا نف" ريبعت بسني

 عضب ىلع كلذ لبق ترهظ دق تناك بوب ةملك نكل ؛1958 -1956 يلاوح

 1997 23 نيرشت:77 ند :ةيناسنألا عولطلا ةلجم».نينؤلل نازترب
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 8لوهتلم 9يزولواب ودراودإ يسوكيإلا -يلاطيإلا قصلم :تاقصلم

 دراشتير يزيلكنإلا ممصملل قصلمو :(1947) ينغ لجر ةبعل تنك 3010223

 ةفلتخم مايألا هذه تايناوج لعجي يذلا ام ؛181ءطهت4 آكهسنااه» 'نوتلماه

 ذ هب ماق ريكفت ىهتنم نوتلماه قصلم ناك .(1956) ؟ردقلا اذهب ةيرغمو

 ةلقتسم ا ةقرفلا يه «ندنلب رصاعملا نفلا دهعم © ةريغص ةعامج ميمص

 ,امنيسلا :ريهامجلا ةفاقث تايديم مظعم لمعلا اذه مدق .17027670621 07ه1نص

 :ةكرحتملا موسرلا ؛يراجتلا نالعإلا ؛ليجستلا ةلآ ؛ءنوفلتلا ءنويزفلتلا

 نم ؛ةيرايعم كالهتسا داوم عضب اضيأ عمج .ةلجم ؛يملعلا لايخلل اروكيد
 «يسارك) يفيظولا ثاثألا :تاينيسمخلا تاونس ةياعد اهتمظع يتلا

 هذه زكرم © ترهظ .ةرايسلا ؛ءطافشلا «(ةئطاو تالواط :ءتايابنح

 ٍنف ىوتحمو ةيلامج نآ ' اهدحول صخلت يتلا "بوب" ةملك ابيرقت ةبيكرتلا
 .يريهامجلا كالهتسالا بوص هجتا عمتجمل الثمم نوكي نأ ديري

 ال يبعشلا ةفصل ('"ريغصتلا اذبل ةيمكهتلا ةميقلا نإ ؛نوتلمابن ةبسنلاب
 ةفاقثلا يردزت ةينفلا ةبخنلا نأ اضيأ ينعي ال اذه نكل «كشلا ىلع ثعبت

 ةديدجلا هريطاسأ ربعو :كالهتسالا عمتجم نإ ؛امامت سكعلا ىلع ؛ةيبعشلا

 ثحبي نفلا دعي مل .ماهلإلل بضني ال اردصم حبصأ «هتايديمو ةديدجلا ههوجوو
 نع لب .اهنع داعتبالا -ديرجتلا 4# امك - وأ ةماعلا قاوذأ عم قفاوتلا نع

 نكمي .كلذ 4و .نالعإلاو ريهامجلا ايديم لبق نم ةضورفملا ريياعملا عابتا

 ةفيحص وأ ةينغأ وأ ةيئاعد ةلاسرك امامت يرو هباعيتسا نأل « ايبعش هرابتعا
 وأ ةداملا حنمت ةديعب ةرظن بوبلا نف ةقالطنا تضرف كلذ عمو .راشتنالا ةعساو

 هجو ل نطاوملا ىلإ ؛يناعملا نم ىنعمب ءاهتيرح حنمتو ؛«ةديدج ةلالد ةروصلا

2 
 060 1 وأ | عل, 5.

 0 "1 21ع 0211 عضل, 75.
4 َ 
 مجرتم .هماياو» ةملكلر يغصت هه نأ حضاو' 1
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 يص هوصخم او يوكلا نيب

 وكريبما هوهديا اس لالتخ نيم الإ ايبمش سيل بوبلا نه:ةياعدلا باحضاو راجتلا
 ةيلدجلا ةكرحلا هذه ." 1116721101 64 © لدجلا لماكتلا وكيإ

 لمعب الثم وكيإ دهشتسي .ةرخاسلا هتنحش بوبلل مدقت اهنأل ةيساسأ

 متي « ةيثالث ةكرحب ربعملا «20إ/ آن10ط[ءهمقاءعأم نياتشنتخيل يور يكيرمألا

 :10رمالاه» يبعشلاو 10ه بوبلا نيب 561121016 يتاميسلا جمدلا اهيف

 .رابكلل ةكرحتملا موسرلا :ماهلتسا ةكرح -

 ةكرحتملا موسرلاب حرسم ةبشخ نياتشتتخيل مسر ؛ٍقلْخ ةكرح -
 .ينفلا "فارحنالا" دقنلا نسحتساو

 انكتهو: نيمهتشلاو نيف انولا لبق نم نياك ككنلا هن[ كضم : كروج د

 ىنعملاب ”ينف لمعك" ةفّرشملا اهزكارم ىلع ةكرحتملا موسرلا تزاح
 .ريبعتلل يميداكألا

 لجأ نم تاينيسمخلاو تاينيعبرألا لالخ اضيأ بوب ةملك تمدختسا

 لور دنأ كورلا عم تاينيسمخلا ةياهن أ ترشتناو «ةيبعشلا تاعيونتلا فيصوت

 ةلجملا #4 1949 ماع "بوبلا ىقيسوم ةملك دجن .ةيكيرمألا 706+ مها

 تقلطأ 1955 ماعو .14ءاهكر» 7:41: ركيم يدوليم ةيزيلكنإلا ةيقيسوملا

 :(15]28 !طلامكاع» و المأءء ديس ُثوص) "20م 111/17" ةيصرقلا ةراشلا 15111 ةكرش

 بوبلا يناغ/ 0هانه 171ءاهمعو نكام نلوك يئاورلا بتك 1958 ماعو

 نيب 8620165 زلتيبلا حاجن ىدأ دقل ."20و» 5085 6:4 16668275 نوقهارم او

 اهعمسي يتلا ىقيسوملل ةقفارملا بوب ةملكل يئاهن عويش ىلإ 1965 -3

 يقيسوم قيرف لوأ 770 وه يزيلكنإلا قيرفلا حبصأ 1965 ماع و .بابشلا

 .بوبلا نف تاميت نم ةاحوتسم بايث ةضوم قالطإ لضفب كلذو ؛"بوبلا نفل

 لوهراو يدنآض يرحتب ةصاخو ء«ريثأتلا بوبلا نفو بوبلا ىقيسوم تلدابت
 .[هن0امروب مهسدبم7|مندع ةلمع ةي 4:1 17هعمأ

5 ِ : 
 ]ع 80ان1 معلا ممزتز تىةصصتتملأب 1975 كي انروطءم06 عم وكيإ وتربمأ عم ةلباقم 9
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 "بوبلا" ةفاقث

 ل رشتنا دقف ءارخأتم رهظ ريبعت "بوب'ةملك عم ةفاقث ةملك قافرإ نإ

 :ةيلامج اضيأ لب طقف تاعونم ىقيسوم بوبلا دعت مل نيح تاينيتسلا طساوأ
 نفلل خرؤملاو دقانلا ماهنَب رنيار ددح 1963 ماع .ةايحلا ي ةقيرط ءاكولس

 «ةفاقثلا نع دعب دحأ ملكتي نأ نود «بوبلل ىبكوحكلا دعبلا ؛يناطيربلا

 يداب ايلاح بوبلآ :»هر» 07 11 ةايحلا ةقيرطل ينوسكسولكنألا ىنعملاب

 ايقيسوم :؛ ةكرتشم ا ةفللا حبصأ [هنأ ثيحب] (..) «ةايحلاب انتقيرط 2 حوضولا

 نيذلا ءالؤبل نكمي هلالخ نم يذلاو ء(ايبدأ ديازتم لكشبو) ايئرمو

 عم اولصاوتي نأ ةيبرفلا نادلبلا ل نيينقتلاو ةيرضحلا ةفاقثلا ف نوكراشي
 9" ةلالد رثكألاو ةيويح رثكدألاو ةرشابم رثكألا لكشلاب ضعبلا مهضعب
 ,يلامعلا يناطيربلا ءارزولا سيئر ؛نوسلو دلوراه ىقلأ 1966 ناريزح و
 أدب يذلا يدانلا حاتتفا ةداعإ ةبسانمب (اهنع ابئان ناك ىتلا) لويرفيل 4 اباطخ

 ةفاحصلا هتذنخأ يذلا :”بوبلا ةفاقث"ريبعت ظمفلو .ةينهملا مهتايح زلتيبلا هيف

 .يناثلا مويلا 4 ةيبعشلا

 رمثتساو ؛باطخلا  عساو لكشب 'بوبلا ةفاقث"ريبعت رشتنا كلذ دعبو
 :باشلا روهمجلل عيبلا لجأ نم يئاعد ضرعك ؛يراجت لقح :لوقح ةعيرأ
 نود يفحص زجومك يتايديم لمحو ؛صرقلل يموقلا ددعتلا ةهج نم ةصاخو

 ؛«ينف لمح مث ؛بايثلاو ىقيسوملاو بابشلا نسب ةلص ىلعو ؛« ةقدب ددحم ىوتحم

 «بوب صارقأ) بوبلا ايديملاو (رعش ءىقيسوم «مسر) بوبلا لامعألا ربع

 "ةيعرف ةفاقث' لكش ىلع يعامتجا لمحو ؛(بوب جمارب ؛«بوب تاكيتوب
 لقحلل اعبت عبطلاب ةفاقثلا هذه فيرعت فلتخي .ةصاخلا اهتاسرامم عم ةقهارم

 6 1[. 8ةمطقتمب 1 طع 4اهلاذرد 01 طع دطمتا آ015اةصعع اللما-(ز/ءأ15غ (1963)

 1.59 ةععر 81.1 ءاوطت, طع ظهطعم 8هولع 064 طهور 2ةهطعع ةه4 7ةطء2, 1995 :نم ةذوخأم ةصالخ
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 يص وصخ لاو قنوكلا نيب

 .ةيرظن اهل مدقي نأ نوتلماه ممصملا لواح 1957 يناثلا نوناك #2 نكل .ربتعملا

 سفنلار يصق « (نيعمتسم ار وهمج لجأن م هروصت مث) يبعش' هل ةبسنلاب بوبلا
 ةقارطول رايشلا لإ هجوم: كاروكي قس مرنتلا ضيخز' 7 ةلوؤتشت ينفر
 "طز [:ىف» هدد عساولا يراجتلا لمعلاب طبترم «باذج ءلياحتم « ايسنج ريثم

 يصقتب حمسي تاينيتسلا ةيادب ع يفقيسوملا جاتنإلا نم ذوخأم لاثم مكاهو

 2 لوألا ريبكلا مهحاجن زلتيبلا فرع 1963 ماع يفخ .فيرعتلا اذه ساسأ

 نئارقلل اقبطو :'طاءودو ماءهكع 6 ينحماس كوجرأ مهتينغأب ارتلكنإ

 ويدارلا لضفب ؛عساو روهمج لعفلاب ابل) ةيبعش ةينغألا نإف ؛ةقباسلا

 ىلع عيباسأ ةعضب لالخ تلظ) تيسن ام ناعرسو ةتقؤم ؛«(صرقلاو نويزفلتلاو
 ةصيخر يهو ,؛(ىرخأ ةينغأ اهلحم تلح مث ط1(-م3:206 ةحجانلا ضورعلا سأر

 ةيحطسو ؛((خسنلا نييالم) تايمكب ةجتنمو «(ةرود 45لا معد ربع) نمثلا

 نوريثمو ءافرظ «بابش نوبرطم اهلقن ؛(طيسب ينومراه ؛ةعضاوتم صوصن)

 :راجتلاب اريخأ ةظفرمو : (كاينيكسلا ةيااني ف كلذ لك ردطيبلا ناك كوباذحو
 .(81/11 صرقملل يموقلا ددعتلا)

 .ةعانص ةيادبلا # هنإ ؛ةدحاو ةعفد ةفاقثك هسفن بوبلا مدقي مل

 تاقبطلا نم نيقهارملا ةجاحل يسيئر لكشبو ؛ةيداصتقا ةجاحل بيجتست
 لدابتل ندنل ريدم « 4.01ة25 زماربأ كرام عبط 1959 ماع يفق .ةيبعشلا

 -تاءاتفتسالاو تانايبتسالل دهعم وهوح ' [,مربوم» ,ءوو هدءعاتهرنوم تاعوبطم ا

 باتكب 1961 ماع هعبتأو 776 1267086 07151116 قهارل ا كلهتسم ا باتك

 ,زماربأل ةبسنلاب .776 1267026 00715111127 0:©57أ:ه5 قهارم ا كلهتسم ا تاقفن

 تاجتنم ىلع ةنسلا 4 اينيلرتسا اهينج نويلم830 زيلكنإلا "نابشلا" قفني
 ءالؤهو .ةينطولا تاقفنلا نم 75و بعشلا كالهتسا تاقفن نم /10 يأ ءوهللا

 :ردصملا .. ه4 ى. 5مناط (زةه716ع 1975). :ىلإ ةلاسر نم 7
 يممدزال0مر "2هداجبوع ظملاحتس ةهمهل طع 4عواطعأاتعد 01 طاوصضل", 1(نخ (آمضل2عو), 12ر1 عن - خا

1990 
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نوقابلا ؛20لاو «ةايحلا ةعمعم 4 نيلخادلا بابشلا نم 780 4 مه نوقفنملا

 بيجلا فورصم 4 نذإ نودمتعيو «مهتسارد نوعباتي وأ ةنس15 نم لقأ رمعب
 دجي .نولمعي نييالم4 كانه «ةنس 21 -15 رمعب نويلم5 نيب نمو .مهلهأ ىلع

 تاشرو 4 نيبردتمك امإ ؛ةسردملا نم مهجورخ نيح ةلوهسب المع نابشلا
 ؛ ايراتركس .كونب تاوح) الخد رثكأ ايلاغ ةيتامدخ نهم ك4. وأ «؛لماعمو

 "نابشلل اقوس' تادئاعلا هذه يذغتس .(عئاضب غيرفت «عيب ؛ةبساحم قيدانص

 قوسلا ودبت .اماه اناكم اهيف غارفلا تاقوأ لتحت ؛(بمالإ/ 71716) ةيقيقح

 الل07| 1ع ءامدد ةلماعلا ةقبطلا بابش نأ ثيح نم ؛١ادج صاخ لكشب ةيبعش

 فصتنم ىتح لقألا ىلع ةدشب ةيروكذ اضيأ يه .ةساردلا نوعباتي ام اردان

 ةفونا ةنافزل نهطحي (ةتسا7 15 فن ةنضاخ) تايتفلا تناك: تاضكسلا

 تايرايم) "عراوشلا ةفاقث" نع تايصقم ماه مسق 4 نكو «ةمارص رثكأ

 ريغو ةيرانلا تاجاردلا ىلع تاهزنلا ءصقرلا :يهاقملا دايترا ؛مدقلا ةرك

 :نيضمي نكو ءادج ماه يلزنمو يلئاع رود اضيأ نبل ناكو (.خلإ «ةيرانلا
 رهثلا تيقضقو قيدزتلا ف ليدل (ذهو «ةكهاتحالا هاءانصقتتيالا تسعي

 رمأ ةيادبلا كش "زنمالا# كااال»© ةيبابشلا ةفاقثلا .ةبحاصملا تابسانم ريضحتلاو

 هنوك نع فشك .ىربكلا ايديملا همعدت داصتفا اهنإ .يداصتقا يعامتجا

 ءرهظملاو ةحسفلاو وهللا ةعانص .عونتلا ةديازتم نيدايم # دودرم تاذ ةعانص

 مل تايرحلو عتمل اضيأ نيمهنلا «قافنإلا رمع ةئف دارغأ تايجاح نم اددع عبشت

 سابللاو صقرلا- مهرمع لثم + مهدادجأو مهؤابآ ردن اميفاالإ اهفرعي
 ..خلإ ةيرانلا تاجاردلا بوكرو ىهقملاو امنيسلا ىلإ باهذلاو قيوزتلاو فلاخملا

 تاعقوت ةفاك زواجت احاجن بوبلا ةفاقث تفرع تاينيتسلا فصتنم 4و

 مدقتلل اعرسم لقن مل نإ انوكم دحاو نآ 4 تحبصأ .صارقألا ةعانص

 ؛ةيموقلا ةددعتم ةيوق ةعانصو ؛طئاسولا ةددعتم ةفاقثو ءيجولونكتلا

 .يملاعلا ديعصلا ىلع ةديدج ٍةايح ةقيرطو
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 يص وصخ او ىنوكلا نيب

 ىلع ايلك دمتعت بوبلا ىقيسومف .اعم ناتطبترم ةيناثلاو ىلوألا ناتطقنلا

 ةهج نمو ؛صارقألا ةعانصو ,جاتنإلا تاينقتو ليجستلا تاهويدوتساو ؛توصلا

 ئراقو نويزفلتلاو ويدارلا 2 ةروصلاو توصلا ثبت يتلا ايديملا ربع ىرخأ

 زلتيبلاف .(توصلا ميسجت «ةرود33و ةرود45 ةديدجلا ماجحألا) تاناوطسإلا

 اديدج الكش لب .ءايديم نكت مل ةلجسملا ىقيسوملا نأ اديج اومهق الثم

 فدهتسي ال اذهو . -هغولب نود- ينقتلا ناقتإلا يخوتب صرقلا حمسي .عادبإلل
 تايجولونكتلا ربع هب مكحتلا فدهتسي ام رادقمب توصلل 'ةنيمألا' ةداعتسالا

 .ةقيفدلا

 درمن يف تاضفانتلا

 جتنم ةمدخ 2 ةثيدحلا لاصتالا لئاسو ةفاك نيب لدابتملا دامتعالا نإ

 قرف تحبصأ .ريهامجلا ةفاقثل ىربكلا تالوحتلا نم دحاو اضيأ وه بوبلا

 و امنيسلاو ةقفاحصلا 4 رهظت :ايديملا ةددعتم اقرف 1964 ذنم بوبلا

 ةفاك © لاح نسحأب ودبتو تاقصلملا ىلعو نويزفلتلاو ويدارلاو تابتكملا

 ؛ليلقب كلذ لبق وأ برحلا ةياهن #2 نيدولوملا نابشلا نم ليجلا اذه .فورظلا

 ىتح) لاصتالل ةثيدحلا تاودألاب ابيرقت يعيبط لكشب مكحتلا 4 لوألا وه
 بوبلا ةفاقث نأ ءرمألا 4 ةقرافملاو .(ةردان تالاح # الإ اهطبضي نكي مل نإو

 ءايديملاو ايجولونكتلا يدارإ لكشب ضفرت -اهصوصنو اهفقاوم

 ييرغلا ملاعلا #2 ةدوجوملا ةينقتلا ةمظنألا عم اهلخادت نأ الإ .1966 دعب ةصاخو

  نويبيبلاف .ةعيطقلا وأ نواعتلا امإ ءليدب يأ اهحنمي ال يلامسأرلا

 21968 -1967 ماع ارتلكنإ ىلإ مهراكفأ ترشتنا نيذلا ءاينروفيلاك

 رثكألا هوضراعمو ينقتلا عمتجملا ءانبأ دحاو نآ 4 مهنإ :ةعيطقلا اوراتخا

 ةقاطلا :يقيسوملا لاجملا # بتاريثأت ةيأ ىلإ ةينقتلا دقن ٌدؤي مل كلذ عمو .ةيرذج
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 قرفلا ةهج نم ىتح «يّسأ لكشب كلهتست ءابرهكلا :كورلل ةيساسألا
 ذنم تاطاولا فالآ) ميخضتلا ةقئاف ةيقيسوملا تالفحلا نإ .ةيلاكيدار رثكألا

 وأ 0[1/0005ءاع كوتس دوو تالافتحا لثم «بوبلا تالافتحا 4 1970 -8

 زصهاارملا ليغشت 4 تمهاس دق «ةيئوضلا باعلألاو «(7771ع56 تياو ةريزج

 كلذ مدصي نأ نود ؛(نييبيبلا ةفاك اهيردزي يتلا) ةيوونلاو (ةثّولملا) ةيرارحلا

 يداصتقا دعُب هنإ :ءابرهك نود كور نم ام .[رئامضلا] يعولا العف

 .انايحأ هتميق تسخُب يجولونكتو

 ىوا :دقعلا كاذل بوبلا زاجنإلا دلويس ضقانتلاب ةفصتملا ةبراقملا هذه نم

 ناريزح ب موبلألا صرقلا رهظ) زلتيبلل 25ءموع» 5 طمد1ءارب [ءوماع (نا[دط 8و

 اذه غلب .ياقث ضراعم جتنمو يجولونكت جّتنم دحاو نآ كك وهو «7

 جراخلاو «هتايادب # ةفاقثلل داضملا «بوبلا ريغ دقل .يلامجلا هجوأ انه سنجلا

 نابشلا نويقيسوملا .تاونس رشع لالخ هتعيبط نم ؛«حورلا لدب دسجلا نم

 ذنم مهتنراقم متت ملأ :ةرهشلاو فارتعالا ةبعل مهتذخأ لوبرفيل نم نويماصع
 ليثمت ريخ :عا 6ع02066/ صرقل بيجلا ةرشنف 513421567 رلامو رازوم عم 3

 ةروصلا عمجت :بخنلا ةفاقثو ريهامجلا ةفاقث نيب زجاوحلا رسكت بوب ةقاقثل

 ,ةظحللا كلت ىتح نيتلصفنملا نيتئفلا نيتاه ىلإ ىمتنت ةيصخشو ارصنع 7

 .2ءاعم 8|ةلع كيلب رتيب وه هب فرتعم يزيلكنإ نانف ىلإ ميمصتلاب دهع دفو

 ةيماع ةرهاظ
 ناكس راطإ عساو لكشب زواجتت ةيريهامج ةرهاظ بوبلا ةملوع ربتعت

 تايعجرم نوكلمي نابشلا نم نييالملا تارشع كانه .ةدحتملا ةكلمملا ةريزج

 .ةسردملا #2 اهيقلت مت يتلا "ةيموقلا" ةفاقثلاو دودحلا زواجتي اميف ء:ةكرتشم

 ةينب لك نم قرفلا تدافتسا ولو ىتح «قيوستلا #4 لوحت طقف دوصقملا سيل

 ةزهجأو صارقألل دحاو نآ 4 ةجِتنملا «81741 لثم ةمخضلا تاكرشلل ةيتحت
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 ثدحلا مهف بجي .ةيموقلا ةددعتم عيزوت ةكبش نم ةديفتسملاو ءاهليغشت

 .ريهامجلا ةفاقثل يبكوك ٌلوحت وه يذلا ,لارغجلاو يخيراتلا هدعب لماكب
 تاونس لالخ نوقتلي اوأدب نيذلا «ناملألاو زيلكنإلاو نويسنرفلا نابشلاف
 ةرورض اوري مل :تامأوتلاو تالسارملاو ةيوغللا تالحرلا لالخ نم تاينيتسلا

 ةثداحملل نكمي :هتوغو رييلومو ريبسكش نيب ةكرتشملا طاقنلا نع ثحبلا
 نم كلذ هضرتفي ام لك عم «زلتيبلل صرق رخآ لوح يميبط لكشب متت نأ
 تاسلج ابلاغو تابعادملاو فطاوعلاو تاينغألاو تاراتيغلا) ةفاضتسالا

 صارقألا ربع 7011128 560065 نوتس غنلورلا قيرفو زلتيبلا حبصي مل .(شيشحتلا

 ةالاصتالا ةلوهو ةيقسولا تالقسلاو ةفاححلاو اهتيشلاو ويدارلاو ةويوفلتلاو

 ثلاثلا ملاعلا ل اضيأ لب ءروطتملا يبرغلا ملاعلا # اموجن طقف :تالدابملاو

 اوعمُسو ؛ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ # ةرهشلاب اوظحو ءالينام ب. زلتيبلا رهظ)

 قرتخا ثيح «ةيبوروألا ةيعويشلا نادلبلا كو :(يمسرلا يبوكلا ويدارلا 4
 تحرط «نادلبلا نم ديدعلا 2 اهراشتنا ببسبو .يديدحلا ّرجاحلا مهزيثأت

 نييبرغلا نابشلل نكمي «ةايحلل اطمن اهيدوبعمو اهموجن لالخ نم بوبلا ةفاقث

 ديدحتب نيرخآلا موجنلاو زلتيبلا "ةايح طمن' حمس .هيف مهسفنأ اوفشتكي نأ
 ةحومسملا دودحلا جراخ براجتلا نم اورثكُيو ءاعيرس اوشيعي نأ :"بوب كولس'
 اوقبيو ةضوملا ىلع امود اونوكي نأو ؛(اديدحت تاردخملا مادختسا لالخ نم)

 ةغلابملا نود ءيش لك لوح مهيأر اودبيو نيقالخ اورمتسيو دهشملا ةمدقم
 .بوب ةغل نم طمن يه ىرحآلاب وأ مهب ةصاخ ةغلب ءدجلا ذخأم مهسفن ذخأ 4

 :اهلاطبأ بوبلا ةفاقث تراتخا 135165 16380 نيد سميج يكيرمألا لثمملا ذنم

 .قيرب نود ةخوخيشلا لدب .هنادقفب نيرطاخم مهبابش نوقرحي نيذلا كئلوأ
 كلذ عم .1965 ماع ١770 وبلا ةقرف تنغ اذكه 'خيشأ نأ ل بق تومأ نأ ل ضفأ

 نويقيسوملا فلأ دقل .(1970 -1955) ةنس 15 الإ يلصألا كورلا درمت مدي مل
 ةرهدزم ةيفاقت ةعانص تاينيعبسلا تاونس نم اءدب كورلا حبصأ .رجاتلا ماظنب

 روهمج ىلع رثؤتو ةلئاه ةيراجت بساكم ينجت :؛ينوسكسولكنألا ملاعلا
 نيكي اغاستا رككمأ
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ةفاقث تالوحت عراست  ةلالد تاذ ةيناطيربلا بوبلا ةفاقث ةقالطنا نإ

 ناو غاربسلا تافوأ ىلإ ةئاشلا لايجألا لوصر:نالخي نمو .ةكيدحلا ريماسجلا
 ليف مدريرلك نقنلا) فايد و قوه مجلاا:قوفحلا نفاولظ ناك: لتس فاؤاهتسا
 ذئذنم سمالت تحبصأو تفثكت دق (تاينيثالثلاو تاينيرشعلا لالخ كلذ

 لماحلا ربصو ةيريلكلالا عيلان بع ةلاقك ةدرعلا تعبت ا :ناكتسلا عوفجم
 دارأ يذلا يبعشلا "وتيغلا" نمض ءاقبلا نع اديعبو .”كورللو بوبلل يقيسوملا
 ,ةبخنلا ةفاقث عم ةيريهامجلا بوبلا ةفاقث ىقالتتس «هيف اهعضو ضعبلا

 4 ةتقؤم ةعلسك يهف .ةميدقلا ةيفاقثلا تاروصتلا لكشلا اذهب شوشتسو

 «تاينيتسلا ةياهن #2 ةفاقثلل ضراعملا ءاضفلاب بوبلا ىقيسوم ترثأت «ةيادبلا

 اهتميف رسخت مل كلذ عمو ."ةعيفرلا ةفاقثلل' ةينفلا ريياعملا نم اهاوتحم برتقاو

 انمايأ ىتح راهدزالابو روهظلاب ابل حمس يذلا يلامسأرلا قايسلا نمض ةيراجتلا

 لك طقف مهدحو اودسج ؛لماك ليج لاطبأو تاينيتسلا لاطبأ زلتيبلاف .هذه
 يداصتقالا خيراتلا # ابختنم اناكم نوقحتسي :كلذ يو .تالوحتلا هذه
 .ةرهدزملا ةنس نيثالثلا ةرتفل كاقثلاو يعامتجالاو

 لاكيشألا مظعم تصوت "نوي" ةسرك نك تايتيفيستلا ةنيادب ال "كور" ملك كلع 7
 .1955 ذنم لور دنأ كورلا نم ةقتشملا ةيقيسوملا
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 5 ةيعرفلا تافاقثلاو تافاقثلا
 نم ماوقأ] 8ةهن1ناغ5 ةكليماب وأ ةيناطيرب وأ ةينيتال تافاقث دوجو ددرت نود لبقن

 وأ ايفارغج ةدودحملا تامسلا لمجم ىلإ ةراشإلا عم اديج قفاوتم موهفملا نأل ؛[نوريماكلا

 5"بار" ؛"بوب"' : "كور" تافاقث زييمت عورشملا نم له نكل .ايخيرات ةددحملا

 رئاكتت نأل ليمت ةلقتسم ةينقتو ةيزمر رصانع ةعومجم دوجوب ةفاقثلا موهفم يحوي
 عم اضيأ وأ ؛ةرباعلا تاسرامملا فصو عم امامت قفاوتي ال هنأ ودبيو .اهل تاقباطم ةجتنم

 .ثيدحلا رصعلا شك هتيؤر عئاش وه امك ام عمتجم تاعاطق ضعبل ةصاخلا تامادختسالا

 ةراشإلل "ةيعرف ةفاقث"ريبعت 1940 ماع 21. 006008 نودروغ يكيرمألا عامتجالا ملاع حرتقا

 .ةنيعم رمزي ةطبترم بورض ىلإ ةيموقلا ةفاقثلا تاعيرفت ىلإ

 نكل ءعسوأ ةعومجم نم نيعتلا ىلع ال ٌمسق ةيعرفلا ةفاقثلا نإ ؛ةيرظنلا ةيحانلا نم

 ةيشماه وأ (لامعلا) ايند ةينهم ةيعامتجا رمز ددصب اصوصخ ريبعتلا مدختسا «عقاولا 4

 رامعألا تائف وأ ء(ايسنج نييلثم «نينمدم ؛نيحناج) ةفرحنم رمز وأ ؛(نيقيسوملا)

 ةنميهم ةفاقث نيب ةدوجوملا دامتعالا ةقالع ىلإ ريشي هنإ :ايدايح همادختسا سيل ."نيقهارم'

 "ىربكلا ةفاقثلا" نيب ةيعقاو ةيبتارت لخدُتو ةفاسم ذختت نأ ىلإ ىعست ةرمز ةفاقثو

 ."ةيعرفلا ةفاقثلا"و

 ةفاقث" دوجو ضرتفت يتلا "ةيبعشلا ةفاقثلا" موهفم ددصب دوجوم شاقنلا تاذ

 ةبقاعتملا ةيقيسوملا تاضوملا تناك .لاثملا ليبس ىلع .اهب ةطونم يهو ءاهلباقت "ةيميداكأ

 اهنم نوعقوتي اوناك نيذلا لبق نم "ةفاقثلا دضاب فصوت «بوبلا ىقيسوم دعب تتأ يتلا
 «عجارلا روظنملابو ."ةيبعشلا تافاقثلا" 2 ديدجتلا ةردق نوتمثي اوناكو ؛ةماه تارييغت
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 يص »وصخ او نيوكلا نيب

 درجم ؛تاضوملا دعُب ىلإ نيرخآ نيبقارم قيرط نع تعجرأ دق اهتاذ تاديدجتلا هذه
 زواجتي موهفم :(تامالعلل عيرسلا كالهتسالا ىلع ةسسؤملا) 'ريهامجلا ةفاقث'ل بناوج

 .'ةيميداكأ ةفاقثأو "ةيبعش ةفاقث نيب ضراعتلا

 ,'فقوم' «"ةيلقع" لثم ريباعت لحم ابلولحب) "ةفاقث' ةملكل ديازتملا مادختسالا نإ

 هنكل .ةيوفل ةقيرط درجم ديكأتلاب ربتعي نأ نكمي ('ايجولويديأ" ؛"”ديلاقت" ,"ةينهذ"
 :راكفأ ةعومجمل كاذ وأ دحلا اذه ىلإ يعاولا راشتنالا مجرتي

 .ريبك لكشب لاقث سناجت مدع وحن ةثيدحلا تاعمتجملا ريست 0

 .ةفاقثلا 2 تايوتسملا فلتخم نيب بتارت دجوي ال»0

 .مهتفاقث ىلإ ىزعت دارفألا نيب كولسلا تافالتخا 0

 | هتروج الوكين
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 ؟نرقلا ةياهن ةضوم يه له .ةثادحدعبلا

 ةياهن يف دلو يذلا ,يثادحدعبلا رايتلا 0

 ,ةقيقحلا ءلقعلا) ةثادحلا لَم كييكفت نم :20نرقلا

 تافاقثلا عونتو تافالتخالا نيمثت لجأ نم (...مدقتلا

 .ةايحلا بيلاسأ يفو رظنلا تاهجو يف

 ةنييدقلا ةروذ 331 نتن نملحستا لذات هدم قتلا تسجل ريضيختاكإ
 يه ءدنب0ئ14 صادقا ”ةيملاع اقيسوم قلخو ؛لينفلا نم ةعونصملا لور نآ كورلل

 رولكلفلاو ندملا بار نم ءرصاعملا زاجلاو ةيقيرفألا روذجلا نم طيلخ
 ؛ءاسم '”سكم سكتلاو ارهظ ئدنبلا مامطلا لوانتل باهدَلاو ؛يتلسلا

 دي لمحو !دودشم يدلج بوث ىلع ةيريمشك ةفمد ئذ يبيه ميدق لاش ءادثزاو
 نكسلا ٌعيصرتو ةميدق تاراكذت ٌعيمجتو ؛يحيسم بيلص عم ةمطاف

 .2000 لوليأ ,30 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .يينروق نيترام '''
 1110501:© 8معدماه© نع .هديلاقتو ييرفلا ملاعلا جراخ لودلاب ترثأت وأ ء:نم تتأ ىقيسوم (9
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 يصوصخل ار يوكلا نيب

 تامالعلا نم ٌرادقم كلذ لك ؛ميلسلا قوذلا دعاوف ىدحتت ةلمهم ءايشأب

 أارقت نأ كلذ عم نكمي ء.ردنتلل ةدام لب ةميق نود نم ودبت يتلا ةريغصلا

 .ةطيحملا ةيثادحدعبلا ةعزنلا رهاظمح

 ةايح بيلاسأو طامنأ

 «لبماك نوك .كيراه ديفيد) نوسكسولفنأ عامتجا ءاملع ةدعل ةبسنلاب
 اناكم كالهتسالا نم ةديدجلا لاكشألا لتحت (ترامس يراب «ناموب تنومفيز

 ةعونتم بيلاسأ ش# ىدبتت ةريخألا هذهو .ةيثادحدعبلا ةفاقثلا 4ث ايزكرم

 ةديحو ريهامجلا ةفامثل صوصخلاب ةضراعمو «ةرباع ابلاغ «ةيئاقتنا «ةايحلل
 .ةيسايق ةثادح اهتجتنأ يتلا لكشلا

 لوقلا نم ةثادحدعبلا ىلإ برقأ اذهو) نوينامسات عامتجا ءاملع ةثالث ماق

 فصوب ؛زرتوو موكلامو يكسلوكاب ناجو كورك نفيتس «(نييلارتسأ
 لامسأرلا "كيكفت'"ل ةجيتن هنأ ىلع ةمدقتملا تاعمتجملا © يعامتجالا لدبتلا

 "ةيزكرم عزنل او ؛:ةيعامتجالا تاقبطلا "06- 20102م051108 تيتفت"لو «لمعلاو

 ةميلاعلا ةفاقثلا نيب "0166-06:ءمعام» زيامتلا لاطبإ"لو ؛ةيموكحلا ةطلسلا

 ةيدروفلا لحم لمعلا ميظنت نم ىرخأ طامنأ تلح دقل .ةيبعهشلا ةقفاقثلاو

 ةيعامتجا تاقبط ىلإ ميسقتلا لحم ةطسوتملا تاقبطلا طيلخ لح 6

 ..حيرص لكشب ةزيامتم

 فصوب 1.6 79م5 005 !”ل5 لئابقلا نمز باتك هب يلوسفام ليشبم متها

 دهشن ءاذه عامتجالا ملاعل ةبسنلاب .ةيعامتجالا طباورلا تباصأ يتلا تالدبتلا

 نمو .صارتم عمجت ىلإ ءامتنالا نع دارفألا هيف فقوتي يعامتجا "ظشت" لوصح
 ةيدقاعتلا طباورلا ءرعاشملاو قاوذألا مساقت نوكيس ادعاصفزنآلا

 اميفو .ةكرحتمو ةعئام ةديدج 'لئابق سسؤي ام يه «ةيضارتفالا تاكبشلاو

 نع ريبعتلا © امدقت يلوسفام ىري «ةثادحلا اهتدلو يتلا ةيدرفلا ةعزنلا زواجتي
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 ينوب از وكلا لري و 2 ب ب ب ع

 حيصتس له .سناجت مدع نم كلذ نع مجنيامو دحاو لك دنع ةيرحلا

 تامل: لا ,تاكبشلاو ريثأتلا لدابتو لئابهملاو ةايحلا بيلاسأ :تاملكحك

 ةةرصاعملا تاعمتجملا فيرعت لجأ نم ةيسيئرلا

 كيكفتو كش
 تكراش دقل .ايزاغ كشلا هيف حبصأ يذلا رصعلا اضيأ يه «ةثادحدعبلا

 ةبتتسملا ميقلا زازتها 4 عساو لكشب تاينيتسلا لالخ جاجتحالا تاكرح

 طورشملا ريغ ناعذإلا وأ يداصتقالا ومنلا لئاضف وأ ةييرغلا ةفاقثلا قوفت لثم

 دوقعلا لالخ اندهاش دقل .كرتشم يخيرات ضام ىلإ وأ ملعلا ىلإو لقعلا ىلإ

 ةيفاقثلا تاساردلا شب اراجفنا .ةدحتملا تايالولا 2 يسيئر لكشبو ةريخألا

 ءءاسنلا ءدونبلا ءدوسلا) ةيلاج لك اهيف تحرط يتلا ءانيإ1/ مه 5ك

 ذب غلابت اهنأ اهيلع مكُح يتلا ةيعماجلا جماربلل ةعجارم (..نويسنجلا نويلثملا
 «ضيبأ:يأ 27/850» لاب ةدسجتملا) ةنميهملا ةفاقثلا ىلإ امهزايحنا

 تدمتساو .(11711 4:18ام-ؤهنم5 17 01هكادناا يتناتستورب «ينوسكسولفنأ

 لذاخ ناضخو :اهرداصع ابهقم ةيتانلاجلا ةحعزنلاو ةفدانتلا ةنتمتلا ةهؤت

 ةعزنلا موهفم رمثتسا نأ ةينوس كسملفنألا دالبلا 4 ةصاخو .تاينينامثلا

 لب :(ايجولوبورتنألا ءعامتجالا ملع) ةيعامتجالا مولعلا لقح ةيثادحدعبلا
 .ةيفاقثلا تاساردلا امك امامت ؛ةيبدألا تاساردلاو ةفسلفلا ماسقأ اصوصخو

 ةينالقعلا ةثادحلا دقتنت ةيفسلف تارايت ةدعع نم عقاولا 2 موهفملا اذه ىذغت

 اميف نيبقلملا ؛نييسنرفلا ةفسالفلا ةعومجم نم صاخ لكشبو «ةينوكلاو
 ليجو ءاديريد كاج ءراتويل اوسنارف ناج :كيكفتلا ةفسالفب يسلطألا ءارو

 .ةثيدحلا تاعمتجملل ةيدقنلا هتاليلحتو وكوف ليشيم مهلبقو ءزولود
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةعزنلا 1979 ماع راتويل فرع ”يثادحدعبلا عضولا هباتك ب

 حور نم اءدب ترهظ يتلا ةيمدقتلا لّكملا زواجتل يعس اهنأ ىلع ةيئادحدعبلا
 .هنع تمجن يتلا ةيملعلا ةعزنلاو ةينالقعلا ةعزنلاب كيكشتو «راونألا رصع

 دقعنا يتلا ةيثادحلا ةعزنلل ىربكلا ٌميقلا «ةروثلاو مدقتلاو ةقيقحلا تناك

 ةئاظقف نتعب ءاكيلع فيفي مل «ناتويل تسحيو :ةذاعسلاو ةنرخلا غولبم لمألا هيلع
 تايجولويديألا نمو ملعلا نم عقوتن نأ ؛«(ةيعويشلا ةمظنألاو بورحلا) 20نرقلا
 نيكئاشم نذإ ةيلومتشتا ةفلقتألا رانيينا ارض "نوه الا فكس ةيفايستلا

 .يثادحدعبلا ركفلل

 نأ دحاو لك ىلع «راتويل اضيأ حضوي امك «يثادحدعبلا ملاعلا 4
 :رانفحا اكو اح يهزم |كين ا معوت نوو ركود ةيفافتلا هناقررملا نفك
 ١ .ةديرف

 ,ةثادحدعبلا موهفم عضو #4 نوسكسولغنأ ةفسالف ةدع اضيأ مهاس

 نأ أدبم نم قلطني ءزرابلا ههجو يرتور راشتير لكشي يذلا يتامجاربلا رايتلاف

 تدلو دقل .ةصاخ رظن ةهجو نم امود قثبني ءايشألا ةقيقح لوح ريبعت لك
 .يعولا اذه نم ةيثادحدعبلا ةعزنلا

 عئاشلا مجعملا # حلطصملا رم دقل 5اذه نرقلا ةياهن رايت نم يقب يذلاام

 ءايشألا نم ةلق انايحأ كلتمت ىتلا رهاوظلا لاكشأ ةفاك ىلإ ةراشإلا لجأ نم

 :ةركفل ناكاامأ ,ةيثادحدعبلا تاليلحتلا قققخت' ةيناسنإلا مولعلا > .ةكرتشملا

 6ةرباع ةضوم نم رثكأ نوكت نأ ةثادحدعبلا

 راد .يثادحلا دعب ام عضولا ءناسح دمحأ ةيبرعلا ىلإ همجرت اه 110 6 89

 مجرتم.1994 ةرهاقلا .تايفرش
  7ند 0 " ١

 يسنرفلل ةرابع يهو « 125 16:471ه175 و1/1 ه]00©/1071/ درفت يتلا دفلا مايأ لصألا كة 7
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 ؟ةيبعشلا نوئفلاو ,عراشلا نوئف نع اذام

 دحاو نآ ىف نوكت نأ ةفاقثلل نكمي (!”له

 عراشلا نونف يدبت لاوحألا ةفاك يف ؟ةيبعشو ةيمسر
 تارتوت عضب نع فشكي جودزملا حومطلا اذه نأ
 .ةيساسأ

 رئاكت ندملا #4 ناردجلاو ةفصرألاو عراوشلا تدهش ةنس30 يلاوح ذنم

 لقألا ةياوبلا اهيف ترواجت .ةيتاسسؤمو ةيوفع ءفنص لك نم ةينفلا ةطشنألا
 .ءانيألا وأ يسملا وأ كريستلا كورس ال ددكا نقكألا ةنيفرجلاو:اتاقثإ

 , بوه بيبلا وصقار وأ كيسالك نويقيسوم ؛ ”تاغاتلا وأ تايرادجلاو
 .ندملا نيب انتالقنتل اعبت ءال مأ ةيغرب ؛كلذ ىلع نيدهاش انلك انك

 2002 ةومت) هناريرتس +39 دوغ قسم ةيئاسلألا مولفلا ةلحم :يتعورت قيس
3 2 

 .اه8866 غاتلا نانف ىمسيو .....وأ ةرايس وأ طئاح ىلع نييزتلا دصقب ةيموسر تاراش 85 92

0 
 .مسرو صقرو ءانغ نم ةعونتم ةينف لاكشأب رهاظتت ةيكيرمأ ةيفاقث ةكرح طنو-طمو '”

 مجرنم
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 وأ ةلاوجلا حراسملاف .ةدجتسم ةرهاظ ديكأتلاب ةطشنألا هذه تسيل

 وماسرو قاوبألا ةقوج كلذك «,نورق ذنم ةدوجوم ةيرانلا باعلألا ضورع

 ديازتو ليعفت ةداعإ نأ ريغ .ةديدع دوقع ذنم [سيرابب] رترامنوم يح ب هوجولا
 عم ةلئسأ «ةئجافم انايحأو ةديدج ريباعتب «حرطت عراشلا © ةينفلا ةطشنألا هذه

 نونفلاب اهتفالع نع ءالثم ةيبعشلا نونفلا نايكو ىنعم نع :ةميدق كلذ

 نونف ديدجت نإ .روهمجلاو مهيلوممو نينانفلا نيب ةقالعلا نع اضيأو «ةفقثملا
 ةطشنألا عم ةرصاعملا تاعمتجملا اهميقت يتلا تاقالعلا ديقعت ىلع دهشي عراشلا

 2 ابل زجتحا يذلا نايكلا ضومغ نع فشكتو ؛عونتلا ةديازتم ةينفلا

 :ةئيدملا

 قايس 4 ؛وروفيد وغاس كينيمودو وتروباد انيلإ «ناثحابلا ىصحأ دقل
 حلاصل تقولا لماك نولمعي اصخش 4000 -3500 :عراشلا نونف نع ثحب

 ةقلعتملا هذه 28145 مجحلا ةطسوتمو ةريغص تآشنملا نإ ."عراشلا تاكرش"

 ىلع عزوتت يهو .وروي نويلم53 ةبترم نم يونس لمع مقر زرحت «عراشلا نونفب
 227(2) كريسلا نونف «(247) صقرلاو حرسملا :ةطشنألا نم طامنأ ةعبرأ

 نيروهشملا نينانفلا ةطشنأ نإ عبطلاب .(/7) ةيليكشتلا نونفلا «2718) ىقيسوملا

 ويربلاس تايزادع زا" دييمرفت ةيطغا لقفز ةيمنز تابئلطت ةناعتيس اك

4 : 5 : 
 1.1232مممز110, آ0.5380(-آ)انا/ةانكماتت, آنع5 ثعاك لع 13 نع, 202231[ 660101101016 لانه 5ةعاعانك ف

 نق ماعتمع ءااعتب وععدععر آه 100ءانئ216221211011 152203156, 000. :

 مجرتم .5ءاناه5 ءا 76هزيعمهسع5 1هاطءممدعو نم ىلوألا فرحألا 7

 روصتلل اجذومن هلامعأ ربتعت «1935 ماع دلو :ءيراغلب لصأ نم يكيرمأ نانف 0طنواو 7

 ءاسكإ لالخ نم ةعيبطلا ىلع لخدتي «ضرألا لامعأب فورعم لا لكشللو نفال ثيدحلا
 تالظملا هلامعأ نم .هكولسو روهمجلا ةرظن ليدبت لجأ نم ةعيبطلاو بصنلاو ءايشألا

  (فون نوب) ديدجلا رسجلا ةيطفتو :1991 اع اينروفيلاك بو نابايلا  ةقالمعلا
 مجرتم.1985 ماغ نسا
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 يصوصخ او وكلا نيب

 قيرطنسوأ «قييعرشتا روق غاعلا قئاس ةلظفنا'ءييكملا ىنعبوا 2( نفاذا
 عراشلا نونه نيم زج ىهه كلذ عمو ءاضخإلا اذه 4 اهباستحا مكي مل ءورثملا

 طم ةعتلا نسف كر فاباسسحلا دله لإ نذإ فاضح« اهروصش انك
 ىلع نازكريو .68 ثادحأ بقع عراشلا نونف ع ديدجتلا اذه لصأ ناثحابلا

 سلع انيتفاوف ببشع ةنبط اخو 1981 اع ةطلستلا لإ راعشلا ةذونع ة يدها
 ؛نفلا حلاتصل ةماعلا ةسايسلا

 68 ناك ءدبلا يف

 ةيلاكشإلل ةيسيئرلا ريباعتلا حرط #2 لضفلا ءاهل ام نيب نم «ةبراقملا هذبل

 كادحا ىع عراشلا ةونفلة رم اعلا كترخنا وشن مضاد نيسان كتي
 يعولابو ةينفلا تاسرامملا هذبل ماًدبلا دعبلاب دحاو نآ 4 ريكذت وه 8

 ناز اهنرزككب ني اتا نوفاسلا ابلاغ هجعاب ىنتلا استحال ن(سلايشلا
 هتساعتلا رودلا راهظإ وه ةظليملا ىلإ نايسلا ةدرفل ةقاجلا ريفاتلا ىلع كيويفتلا
 ذ يلاتلابو تاسرامملا هذه روهظ # ؛ةيلحملا وأ ةينطولا ؛ةماعلا تاسايسلل

 مظعم 4 يمومع وه يذلا اهليومتو ام دح ىلإ ماّدبلا اهدعب نيب موتحملا رتوتلا
 ىقيسوملاو صقرلاو كريسلاو حرسملا عضي عساو فينصت حرط نإو .نايحألا

 يتلا دودحلل نيعم وحم ىلع ةقداصم وه « دحاو ىوتسم 4 ةيليكشتلا نونفلاو
 ريهامج مامأو ةزيامتم نكامأ نمض ةينفلا ةطشنألا هذه نيب ةداع لصفت

 لالخ جاجتحالا ةكرح راثآ تدب ؛روفلا ىلع نكل .نذإ 68 ناك ءدبلا

 رايت زييمت ءدبلا ي نكمي .ةضقانتمو لب ةدقعم عراشلا نونف ىلع تاينيتسلا
 ,نايحألا ضعي ا نيسركلملاو افلس نيفورغملا «نيفرتحملا نيثاشفلا رائيت «لؤأ

 مجرتم .1935 ماع ينولوب 4 دلو «يلاطيإ يرخز ماسر 771610 ةلهسن 7”
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 يص وصخ او وكلا نيب

 يذلا نيكشونم نايرأل سمشلا حرسم رارغ ىلعو .عراشلا ىلإ اولزن نيذلا

 ةروثلا ليثمت ةداعإ كانه حرطيل 7/12667265 نسناف # تاعقرفملا عنصم فظو

 ةيعوضوم فادهأ ةثالث ءام ىنعمب «نوعباتي نونانفلا ءالؤه ناك «.ةيسنرفلا

 ثحبلاو ؛'”ةيسايسلا ةياعدلاو ضيرحتلا مهلتسا لضانم يسايس لمف :ةتقاوتم
 نم عسوأ ريهامج سامتلاو ؛مهنف ريبعت رييغت لجأ نم ةديدج نكامأ نع
 رهوج ذئنيح لكشت تناك يتلا ؛ةفقثملا ايلعلاو ىطسولا تاقبطلا

 ثادحألا ءقطنملا اذه نمض حردنتو .ةفاقثلل نييدايتعالا نيكلهتسملا

 كريسلا وأ وتسيرك ةيطغأو نييليكشتلا نينانفلل ةددهتملا 5

 نونانفلا ءالؤه لواح .يرافاس موريجل 013:0 1138أء (نا2ءانذ ريبكلا يرحسلا

 نآ ب ايسايسو ايلامج هيلع ريثأتلل رثكأ يبعش روهمج ىلإ لوصولا نوفرتحملا

 لاكشألاف :ةملكلل قيقدلا ىنعم لاب يبعش نفب قلعتي ال رمألا نكل .دحاو

 نيفرتحم لالخ نم ةفصلا هذهب تناك ةرتفلا كلت :# تدلو يتلا ةديدجلا ةينفلا

 ةاحوتسم ةرورضلاب نكت ملو ؛تاسسؤملا # نيدعم وأ ايناسسؤم نيروهشم

 .ةييهشلا ةينملا تاسرافلا نم

 اضيأ تاينيعبسلاو تاينيتسلا #2 ةيجاجتحالا ةكرحلا تماق «لباقملابو

 اندهاش ذئنيح .ةلاوجلا ديلاقتلا نم ةيتآلا ةيبعشلا نونفلا ةسرامم ليعفت ةداعإب

 نيجرهملا روهظ ةدوع (سيراب  ورتملا تارمم حو) ندملا نم ديدعلا عراوش ل

 تاغروألا مهقفارت نيبرطمو تاناويحلا يضورمو رانلا يقصابو نييناولهبلاو

 .راتيغلا وفزاع وأ تانويدوروكألا وأ ةيربربلا

 ابأ سرامت يتلا ءلدنامريف ةلئاع لاثمب وروفيد -وغاسو وتروباد دهشتسي

 ةلئاعلا دارغأ ناك .عراوشلا ييقيسومك ةيرجفلا ةنهملا 1877 نم دج نع

 ةعيبط نم 88103108 أ م[20م388206 ةيسايس ةياعدو ضيرحتل راصتخا !'2عأ4-مممو لصألاب 68

 مجرتم .ريبور يتب سوماقف .ةيسكرام
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 ىعدا .كرحلا ديلقتلاو لاوجلا ديلقتلا نيب نيجوازم «مهسفنأب تالآلا نوعنصي

 تاونس عضب لالخو ءاذه عراشلا برطم ثاريم هتايادب 4 ونير برطملا

 نم ديدج ليجل ايقيقح امئاد ادهشم سيراب #4 لابلا ةحاس تحبصأ
 ديدشلا مهقلعت ةلاصأ ماع لكشب نوعّدي ءالؤه عراشلا ونانف .نييضارعتسالا

 نيروهشملا نينانفلل قباسلا طمنلل ضراعم لكشب انايحأو :ءيبعشلا ديلقتلاب
 نيذلا :نيريخألا ءالؤه نم سكعلا ىلعو .يمومعلا ءاضفلا نورمثتسي نيذلا

 ةيدلبلا تاسايسلا معد نمو «ةقحال ةيتحت ةينب نم مهتطشنأ ديفتست ام ابلاغ

 لكشب لاوجلا ديلقتلا نم نوتآلا عراشلا ونانف لعفلاب عضخ دقف «ديازتملا
 لوصولا بعصي ءاضف مبل ةبسنلاب عراشلا :يبعشلا فرظلا طوغضل رشابم
 .لوستلل ةداضم تارارقو بلطتلا ةريثك ريبادت نيب راحبإلا مهيلع بجيو ءهيلإ

 ام ىنعمب لكشي :؛68لا ةكرح بقاوعل هوزعن نأ نكمي ءريخأ ىحنم ةمث
 نيذلا «نابشلا نونانفلا مه اساسأ دوصقملا .نيقباسلا نييحنملا فيلوتل ةلواحم

 دعب عراشلا ىلإ اولزن نيذلا نيفرتحملا نينانفلل ةمادبلا ةلواحملا دحاو نآ  اوثرو

 .نولاوجلا نونانفلا همدقي يذلا وه ليصأ يبعش ديلقتب طابترالاب ةبغرلاو «8

 عم هنوكراشيو ؛كريسلا ديلقت نم ءالؤه ددجلا عراشلا ونانف سبتقي
 12 ' ناك 1980 ماع يفف .الثم ةيليكشت وأ ةيحرسم ,ءىرخأ ةينف تاسرامم

 يذلا :نابسيرك ليشيم يرضحلا روصملا هيلع برد يذلا 1818156 065 015

 نآ #4 اسّسؤمو ادحوم اثدح ناك «عراش نانف 350 1058 اروجلا ةقطنم 4 عمج

 -ضورعلا نم طمنلا اذه يمانت نع نلعأو ءديدجلا رايتلا اذبل دحاو
 .تاينيعستلاو تاينينامثلا لالخ ديازتم لكشب تايدلبلا اهتردق يتلا ؛ثادحألا

 ةفقوتم ربع ةيحرسم ةظشنأ نم: ةدهيدجلا قرشلا هذ تنلخد سقل

 ش بوه بيه صقر تاشروو ؛ةيلافنرك تاريسم لكش ىلع ؛ةضرحمو
 لايور لثم اقرخ نإ .ةينيدملا ةيفاقثلا انتاداع نمض «ةددجتم كريس ضورع

 فلؤت .ءوكسيموردرييلوف وأ ورافنيز لثم تاكريسو «يبوتوليإ وأ سكوليد
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 ةطشنألا نم ديدجلا فنصلا اذبل احاجن رثكألاو ةرهش رثكألا لاحشألا

 .ةينفلا

 اهزاربإ ىلع انيتأ يتلا عراشلا نونفل ةثالثلا لاكشألا 50010816 بيوبت نإ

 صئاصخلا نم ةدحاو .عبطلاب يلازتخا هنكل ءليلحتلا ديكأتلاب لهسي

 ريبعتلا طامتنأ نيب ةيديلقتلا دودحلا وحم طبضلاب يه عراشلا نونفل ةنميهملا

 امك امامت يكيسالكلا حرسملا نم اهماهلتسا دمتست اهنأل «ةفلتخملا ةينفلا

 صصقلا وأ ع,341515 طلم-طمإ [ةينفلا|] بوه بيبلا تاتيفارغ نم :«كريسلا نم

 دجن نأب كلذ عم بيوبتلا اذه حمسي .ثيدحلا مسرلا نم امك امامت ةروصملا

 تاحلطصم ؛لكشلا اذهب ةفنصملا عراشلا نونفل ةفلتخملا لاكشألا فلخ

 نيكسمتملا ركسعم :يديلقت لكشب نيركسمعملا نيب ضراعي يذلا لاجسلا

 نفلا يكّرحم ركسعمو «ةيفاقثلا طاسوألا هب فرتعت يذلا يعرشلا نفلاب
 .يبعشلا

 ةيبعشلا نونفلا ةيعرش
 نوفقثملا اهانبت يتلا فقاوملا ضومغ اهيف دجن :ةفد رثكأ لكشب

 نيفرتحملا نينانفلا طاشن نإ ةقيقحلا يو .يبعشلا نفلا هاجت ةفقثملا طاسوألاو

 الماح ؛لصألاب ناك ام ابلاغ اهيلع قفتملا ريغ تاءاضفلا ب. وأ عراشلا 4

 ةيبعشلا نونفلا ةيعرشب فرتعت ؛«دحاو نآ © ةيسايسو ةيلامج «ةيوبرت ةبغرل

 فوسليفلا ريبعت انه ديعتسنو :ةيقيقح 'ةيلامج ةيقادصم اهحنمت ال نكل

 ويدروب رييب ركف اديدحت ريخألا اذه دقتني « ”نامرتسوش دراشتير يكيرمألا

 00 51كم "هنلطتتع مممان]ةتتع أ ءلتع200م", لقصك ]ثكأ 0021617201317. 5

 ةتالكأ1لالعور 01[هع5ر 1عععورألم, ةعاعد لات كما110لانع "آل ةع كانك 12 مادعع", آن 11 ةقاتقأاقلاب 1

 آب ثكأ ءا 1' عامأ الأ, آ3 06256 721880012010106 ءأ 1' عواطعأت 0ا1ع ص0ما11315ع باتك فلؤم نامرتسوش

 .![10111عر 3111نئ15 1992 همجرت
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 يصوصخم او وكلا نيب

 ,ةيلامجلا اهصقاون الإ ةيبعشلا نونفلا #4 ىري ال هبسحب يذلا (2002 -1930)

 يتلا رظنلا ةهجو نم يبعشلا نفلاف .عمتجملا 4 عضاخلا اهعضو نع ريبعت يه

 سيل :نينانفلاو نيفقثملا نم ديدعلا ءكاذ وأ دحلا اذه ىلإ يعو نع اهمساقتي

 ةروص ىلع «لاقثلا دعبلا بايغبو راركتلاب موسوم «ءصقان نف نم رثكأ

 ةيردزملا ةرظنلا هذه نامرتسوش دقتنا ."”لافش ديربلا يعاسل ينفلا طاشنلا

 ةروطسألاب هباجع] نأ ويدروب ىلع ذخأي وهف «يبعشلا نفلل ام لكشب ةسئابلاو

 ."ةيبعشلا ةيلامجلل ةيعرش لقأب فرتعي نأن م ٌدشأ اهضومغ ليزي يتلا
 ىلع يكيرمألا فوسليفلا دكؤي «ةيوبخنلاب مهتملا ؛.عضولا اذه لباقمو

 ةيلخادلا ةيلامجلا ةميقلا ةيعفاو ىلع :58م بارلا لوح لمأت نم اءدب ءسكعلا
 عامتجا ملاع ةيضرألا هذه ىلع هب قحتلي .ةيبعشلا ةفاقثلا هجتنت ام ضعبل

 ربتعُي يتلا بوه بيبلا ةكرح برق نع سرد دق ناكو ؛«نازاب غويه «يسنرف
 :يليحشتتلا اهريبعت تافارغلاو تاغاتلاو ءيقيسوملا اهّريبعت بارلا

 بيبلا ربتعت .“ ”ةرهش رثكألا يعاقيإلا اهريبعت ' ”كيربلا وأ '''”فرومسلاو
 ةمواقملل ليصأ لعف © ةخسرتم ةلماش ةيفاقث ةكرح نازاب دنع بوه
 ةعومجم درمتلا اذه نم اءدب جتنت نأ تفرع اهنكل «ةينثإلاو ةيعامتجالا

 .اينوك ادعب اهيلع يفضت ةيعامتجاو ةيزمرو ةيلامج ةميف تاذ ةينف تاسرامم

 ديرب يعاس :(1924 -1836) 086031 (864:0200) لافش نانيدرف همساو ءامنع طعمها 7
 2« 11210671765 فيرتوا 2 1912 -1879 يماع نيب هذفنو ؛ 'يلاثم رصق" ءانبب ملح ؛ءيفير

 ىلعو .© 1!ةءطمالع آنا76, 1998 نع .!'ه مقتكجذاسلا وأ ي :رطفلا نفلا 4 ازاجنإ ربتعي

 مجرتم .ةمسجم ةعوسوم هلعجو «ملح دعب ةركفلا هتتأ «نانبل كي ىسوم ةعلق رارغ
 ةلوهاملا تاكرحلاب فيس نسهر ةكرحتلا موسرلا نم ةيصخش فوركس نم هج

 مجرتم.يئاميإلا صقرلا وأ توبورلا ةكرحب يحوت ةجومتملاو

 ىلع ةعرسب صقارلا هيف رودي «بارلا يناغأ ىلع (يناولهب) يتابوركأ صقر 8:01 7
 مجرتم.هرهظب وأ هفتكب وأ هسأرب ضرألا

 1آ11.8هحامي ]2 (ناناطتع طقمداطمم, آ2ءوعاعع لع 8201 1 03
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 يص وصخ او ىنوكلا نيب

 وأ غاتلا ينانفل ينقتلا ناقتإلا يو ةيعونلا شك ددشتلا ىلإ اديدحتريشيو

 دعبب ادادعإ لضفألا مهصوصن ضعب تيظح نيذلا :«بارلا وأ فرومسلا

 (...) ةلئاه ةفل ةيسنرفلا (..) ةريبك ةميق مالكلل يسنرفلا بارلا 4" .يرعاش

 ام اذه :."بارلا همدقي يذلا عوضوم ا مارتحا عم ياوق داجيإ لواحن نحنو

 نيح 21010[ 51102716126286 نمليمس وت ةفرق نم «باش بار يدؤم «بيليف هدكؤي

 .1993 ماع نازاب هبوجتسا

 بيبلا ةكرح نأ ؛هعوضومل ايلج هسامح ودبي يذلا «عامتجالا ملاع ردقي

 ,اهتايرادجل يليكشتلا ىنغلاو ؛قرفلل ةفالخلا ةيكرحلا لالخ نم ؛بوه

 ءاضفلا كلمت ةداعإ نم رثكأ لمعتس تناك .اهصوصنل يرعاشلا دعبلاو

 :ةعضاخلا ةينثإلاو ةيعامتجالا قرفلل ةيفاقث ةيوه ءاعداو يحاوضلل يرضحلا

 اذهب تناكو ؛ ديدج "بيهم ءاضق قلخ «ءيرضحلا اهرعيث ربع ديعتس تناك
 سيل عيطلاب لدجلا .فيدح د مبلا عمتجملا 2: ”نضصلغم ودب موقت افيو ىتفملا

 ىليكشتلا نانفلا ؟ا1* نيتروفال يكاج حرط لاشملا ليبس ىلعف .اقلغم
 نتقنلا ذك: اهنه نلقي كاف رعللوبكاغ افلا ةيكميرب الاكم ذك اوف «يعماجلاو

 اهدروتسا دق ةيموسرلا ةسرامملا هذه نأ هريكذت لالخ نم يعامتجالا

 كرويوين نيب نوئيجيو نوبهذي مهو ةروسيم ا طاسوألا نم نويسيراب نوقهارم

 لكش نمض .قمارملا درمتلل يدبألا دوعلا ةطاسبب اهيف ىري .سيرابو

 ةصرق حنمت اهدحو ناردجلا ثيح «يرضحلا ملاعلا تاطوغض عم فيكتم

 هنكل «فارفللو غاتلل ةيموسرلا ةميقلاب فرتعي هنإ .هفالتخاو هتيوه راهظإ

 نورصحي غاتلا ينافف مظعم نإ :فرعلاب ةديقتملا ةيلامجلا اهتعزنب ركذي

 لكشب مهليلحتب اصوصخ موقي وهو ."يعوريغ نم «تاريطأت نمض مهسفنأ

14 
 )ا 00010010 "1ةعيعت... ءأ عمه 011", لهم 1 ءاعردنلل, 5-20:5عه2لغ "طه ءكلآال5ع 201025 © 2

 عمت", ]30م1

 .1993 «ةنماثلا سيراب «ةعماجلا ي ةيقالخألا ةعزنلا“ فلؤم وه نيتروفال
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 يصوصخل او وكلا نيي

 يأل ةبسنلاب امك .هتياغ ءيسيركت سقطك «ةيسوقط ةسراممك يرهوج
 :ةديدج ريباعم ضرفي وهو نيغلابلا ملاع كش الوبقم هسفن لعجي نأ ؛«ديدج ليج

 ناضفو .فارغلاب تفرتعا ءغاتلار يقحت لالخ نم يهف .ةبعللا تبعل تايدلب ةدع))

 لب «جيععزمو لوؤسم ريغ غات ناضك لماعي دعي مل « ذئذنم لوبقم ا فارغلا

 رابتخالا نم عونلا اذه ةياهن نذإ اهنإ .هعم دقع ماربإو هترواحم نكمي ”دناك

 نافف عقاولا 2 .غلابلا «ههيبش ةهجاوم 4 ايلاح فارفلا نافف (...) .يسيركتلا

 ْ .(«(غلاب هتاذ فارفلا

 ؟'يفاقثلا ومنلا فظوم' ىلإ نانفلا نم

 نفل ةيسيئرلا ضومفلا لاكشأ دحأ حيضوت ْي# لضفلا هذه رظنلا ةهجول

 نونفك لصألاب تسروم دقو «يهف :ماع لكشب عراشلا نونفلو بوه بيبلا
 ةيدلبلا وأ ةيقطانملا ؛ةينطولا تاسايسلا شك دعب اميف تجمدنا ؛ايعامتجا ةماده

 ةسسأملا هذه ذك ' ”يدوج رييب يرنه عامتجالا ملاع ىري .يلاقثلا ءايحإلل

 لوحتلا نم ةحيرص تاياغل '"يلامج ىلإ يعامتجالا ففعلا لوحت ةجّردتملا

 . ياقثلا و منلا 4 فظوم ىلإ نانفلا لوحت نم اديدهتو «يعامتجالا يملسلا

 نأ ةيبرجت فارغلا ينافنف نم ددع فرعي :ةيجاودزالا هذه ىلع اضيأ نازاب ددشي

 ىلعو «ةماع ةيانب طئاحل روكيد لمع لجأ نم ةيدلب لبق نم اراهن مهتوع د متت
 . مهطاشن نم ةسرامم ا سفن اليل ءافخلاب نولمعي «:ناكلل ا اذه نم ةبيرق ةفاسم

 عاجرتسا"ك ةغالبلا لالخ نم ىضم اميف أرقُث تناك يتلا ؛ةيجاودزالا هذه

 نينانفلا دنع ةدوجوم تناك .ىنعملا ةجودزم ةقيقحلا شي يه : 3

 ىلإ لوصولا ةبوعص ءافخإ لجأ نم عراشلا نوتف مهضعب مدختسي نيذلا

 نم وه امك امامت ًافاكي نأ لجأ نمو ينفلا ريبعتلل ةيتاسسؤملا لاكشألا

 ةماعلا ]ع5 1153عع5و 50ءزقمنتغ 06 ]1'ةماب نان ععو 9.
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 نيذلا «نييتاسسؤملا دنع اضيأ ةدوجوم اهنكل .لضانم مازتلا راهظإ لجأ

 تاياغفل اهمادختسا مث ؛ريبعتلا نم لاكشألا هذه عدر 5 نآ 2 نوعيطتسي

 ىلع مويلا وه احلطصم ديعتسن يك «'جامدنالا"و يعامتجالا يملسلا لوحتلا

 ؛يتلا [سيراب #4 لقنلا ةرادإ] 2818 لا ةسايس نازاب مصو اذكمو .ةضوملا

 تددرت «يسيرابلا ورتملا © فارغلاو غاتلا ةسرامم عم ىلوألا ةرملل تهباجت نيح

 يذلا عنملاو :1984 ماع 'ع34505 1ه1كءاق' ةلمح لالخ نم ؛عاجرتسالا نيب

 لا نأب نازاب هبيوجتسا دق ناك فارغ نانف دكؤي .يئاهن لكشب هتراتخا

 ةيحانلا نم الامتكا رثكألا تافارغلا نم «ةيولوأاك «تصلخت دق 67

 ...ةعنامملا #2 اهتلمح غيوست يلاتلابو «ءاقرخلا ةشبرخلا جيورت لجأ نم ةيلامجلا

 نأ ذنم نفلا نايك ب ةقرافملا هذه كش نود هدحول © ©ةنال كاج دسجي

 جراخ مابلإ نع اثحب بهذ نأ ذنم وأ ءرثأت دق ناك ثيح نكامألا نم جرخ
 2 1963 ماع ةيسايسلا هتنهم أدب دق ناك ةقيقحلا يو .فقثملا ملاعلا دودح

 يسايسلاو يلامجلا ىنعملاب مادبلا «يعماجلا حرسملا ناجرهمل سسؤمك يسنئان
 تاموكحلا 4 نفلل ةماع ةسايس عناص حبصأ ءاريزو حبصأ دقو نكل .ريبعتلل

 يزمرلا هجولا حبصأو «ةيروثلا اهتاحومط تيسن رخآو تقو نيب تناك يتلا
 .ديدج لافت سيسأتل

 هذه 4 ةددمتملا تاقّرافملاو ضومفلا لاكشأ زواجتي اميف هنأ ىقب

 د يرد كك سك دم كر ست دلع اهنا و دع ف يدا ةيقفلا تاسراتلا
 ةماديلا تاحومطلا صالخإب كشلا ديكأتلاب نكمي .ةرصاعملا تاعمتجملا

 2 ددحي يذلا نأ الثم وروفيد وغاسو وتروباد ظحالي .نينانفلا نم ديدعلل

  ءاهضورع عيبل ةجاحلا وه :عراشلا نف تالمح مظعم جاتنإ ريخألا ليلحتلا

 ىلإ حوضوب رشؤي ام اذهو .ةيلحملا تاعمجتلا مه نييسيئرلا نيرتشملا نأ نيح
 .ةينفلا تاسرامملا هذبل لمتحملا مادهلا ىدملا دودح

 هجرتم ةطوزؤملا ىنرفلا يكتازدشالا يساوشلا "9
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 تاسرامملا ديدجت تداعأ دق هذه عراشلا نونف نأ راكنإ اننكمي ال نكل

 تايعجرملل يماظتنالا نيجهتلا ربع ةصاخ ءقيمع لكشب ةيعرشلا ةيفاقثلا

 ةفاقثو ةيبعشلا نونفلا نيب لدابتلا ةكرح ةعباتمبو .اهتمبلأ يتلا تاينقتلاو
 لا يدقع 4 ةيقيسوملا تارايتلا اهب تعرش يتلا ,"ةفقثملا" ةفاقثلاو ريهامجلا

 بتكي امك ء.دهعلا كلذ ذنم هنأ تتبثأ دقف «(خلإ ءبوب :«كور) 60 -0

 لقح ىلع ةًّفكنم بيرغ لكشب "ةفقثلا" ةفاقثلا ترهظ)) زياس رييب ناج

 اهتسسأمل نكحمي .( 7 ((ةرصاعم ا ةيعامتجالا ةبرجتلل ةبسن لخلختلا ديازتم
 ةّبودأ وأ يعامتجالا لقعلا نع ناففلا بارتغا ريباعتب أرقت نأ عبطلاب ةيبسنلا

 عم ام ىنعمب نرتقت ةينف لاكشأ قتفت اذه  ىرن نأ اضيأ نكمي .(7”نفلا
 .ةرصاعملا ةيطارفوميدلا تاعمتحملل ُكلاَمثلا عونتلا

 تاعمتجملل نئذنم ددعتملا دعبلا نع فشحكي عراشلا نونف غوزب نإ

 نئارقل اعبت بتارم # ةينفلا تاجتنملل اهجاردإ اًئيشف اًئيش لقي يتلا «ةييرغلا

 تاجاح عونتل اعبت اهمكارُت امنإ «ةينيد وأ ةيسايس :«يطابتعا لكشب ةددحم

 .اهتوفصو اهينطاوم تاعقوت وأ تابغر وأ

 .اقيباس روك ذم 1.31 ةانع 18 ما306 رمتؤم لامعأ ةمدقم 0
 18 537 5 5 1 : 5 00 ٠

 2097 8-841111ءاسصق لةطلنر "0320 1" ةنغ 622085(12ء 1' عةمدعع مالمأ12", 03115 آب 3 0111

 تطقسمو5 31510116. (6(2ع5ر 16 ععمأ1مهلب 02. 1
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 :عبارلا مسقلا

 ةئادحلازواحجتي اميف

 ةاشنملاو ةفاقثلا :نماثلا لصفلا

 ةثادحدعبلاو ةفاقثلا :عساتلا لصفلا
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 :نماثلا لصفلا

 ةأشنل او ةفاقثلا

 ةملوعلل يفاقثلا يدحتلا ٠

 ةأشنملاو ةفاقثلا ه

 !ةيلامسأأرلل نوئيهم نويقرشلا له ٠
 :يرادإلارببدتلا ٠
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 ةملوعلل يفاقثلا يدحتلا

 باستكال ديازتم لكشب تآشنملا لوحت نإ
 ىلإ ةداقلا مفدي ,"اهتملوع" ىرحألاب وأ ؛ةيلودلا ةفصلا

 ةيصوصخلا رابتعالا نيعب ذخأت رارقلل تاءارجإ عضو
 ةرادإلل ريضحتلا متي فيك .ءاكرشللو قاوسألل ةيفاقثلا

 ؟ةيملاعلا

 ةقلعتملا تاعوبطملا و تاباطخلا 4 ةضوملا ىلع "ةملوع" ةملك تراص

 اذامو 5هلماكب ملاعلا 4 تآشنملل ةبسنلاب هينعت يذلا امف :؛لامعألا ملاعب

 ةجرد ىلع باوجلا دمتعي ؟تآشنملا هذه ف نيلماعلل ةبسنلاب "ةملوعلا" لثمت
 .اهباستكا تعاطتسا يتلا ةربخلا ىلعو ةأشنم لكل [ةئلودلا] ةيلودلا ةفصلا

 ةينطولا- نيفنص 4 تآشنملا ةفاك فينصت طيسبتلاو عادخلا نم نوكيس
 اذه © ىرنس .تقو عرسأب ةيملاع حبصت نأب ابل حصنلا ميدقتو -ةيلودلاو
 ةصاخ جئاتن هل اهنم روط لك «ةّئلودلا نم راوطأ4 زيمن نأ ةرورض لاقملا

 اهفادهأ غولب 4 تآشنملا ةردق نوكلو .ةيفاقثلا تافالتخالا ةرادإل ةبسنلاب

 ءاريخأ .سانلا نم ةملوعلا تابلطتم نيبن فوسض ءاهيف نيلماعلا تاردقب ةطبترم

 .1998 ناسين -راذآ :20 ددع قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .لاتنأ ناوتري نايرأ ''
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 «ىلوألا ةجردلا نم ةيلودلا تآشنملا لبق نم ةشيعم براجت ةسارد لالخ نم
 .نيلماعلا ةسايس صخت حئاصن حرطنس

 ةتلودلل عبرألا تاجردلا
 نم تائف عبرأ ؛ ادنكب ليج كام ةعماج 4 ةذاتسألا رلدأ يسنئانزيمت

 .©اهتيملاع ةجردل اعبت تآشنملا

 نكل «ةيلخادلا اهقفاوسأ فدهتست يتلا 5361008165 ةينطولا تآشنملا -1

 ةزكرم ىلإ ليمت يهو .ىرخأ نادلب ىلإ اهتاجتنم ردصت نأ ابل قفتني

 نم عقوتتو ةيلصألا اهنادلب ميق يه اهميق .ةتحب تاءافك لوح اهميظنت

 .اهعم اوملقأتي نأ ءابرغلا اهنئابز

 ةفلتخم نادلب ةدع شل لمعت ماانت1031002165 تايموقلا ةرشك تآشنملا -2

 رادت نأ ةرورضلو .ةيلحملا ةجاحلل بيجتست يتلا اهعلس عيبتو اهيف جتنت

 نم طمنلا اذه نإف ءلصفنم لكشب قاوسألا هذه نم قوس لك
 يزحكرملا رقملا 2 دهعيو .ايبسن يزكرم ريغ لكشب لمعي تآشنملا

 نأ تآشنملا هذه ىلع بجي .صاخ قيرف ىلإ ةيلودلا نوؤشلا ةرادإب
 لك لماعت نأ اهيلع هنأل ةيفاقثلا تافالتخالا هاجت ةساسح نوكت

 .لصفنم لكشب قوس
 ةدع كك ةيتحت ىنب كلتمت 201111281002165 تايموقلا ةددعتم تآشنملا -3

 لجأ نمو ةعساو تاداصتقا قيقحت لجأ نم اهمدختست .ةفلتخم نادلب

 :ركرم ةيجيتارتسالا هذه بيلطتت :ةيلاقلا قاوشألا كاحاشل ةباجتنمالا

 نع اهثحب أ تآشنملا هذه ليمتو .يلودلا ىوتسملا ىلع اميظنتو ةيوف
 .ةيفامثلا قورتفلا نم ليلقتلا ىلإ عساولا دابصتقالا

0 7 
 017 خا همرص ممر عررعلأا هدعممل ه0 مصصعل) اننع ةمم2معطغع ماناطبعانلانتعا]ن, 1عاومدل

 011غ, 4
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 قوس اهل ةبسنلاب ملاعلا :[8050261002165 تايموقلل ةرباعلا تآشنملا -4

 .اهعزوتو تامدخلاو عئاضبلا جتنتو ءاهراكفأ اهيف رشنت ةعساو

 اهمامتها لالخ نم ؛ًريهامجلا عم فيكتلا" ىلإ لوصولا وه اهضرغ

 دراوملا سأر ىلع اهدوجوو 2ةيقطانملا وأ ةيلحملا ةيعونلا تاجاحلاب
 وه جودزملا يساسألا اهؤدبم .دحاو نآ 4 يملاعلا ىوتسملا ىلع جاتنإلاو

 . ايلحم فرصتتلاو ايملاع ريكفتلا ؛ايملاع فرصتلاو ءايلحم ريكفتلا"

 رثكأ هلماكب ملاعلا #2 ةعزوم تاءافكلاو .دقعم يوينبلا طغضلا نإ

 اهيلع :؛(ةيموقلا ددعتم روطلا 4 امك) ْرقملا 2 ةزكرمتم اهنوك نم

 لكشب ةرادم نوكت نأ نم رثكأ رزآتلا تاياغ عم ةقستم نوكت نأ

 قورفلا هاجت ةيساسحلاف .(ةيموقلا ريثك روطلا 2 امك) لصفنم

 .طمنلا اذه نم تآشنم حاجنل يرهوج رمأ ةيفاقثلا

 11« يزنك كام ةيراشتسالا ةأشنملا سيئر ءاموأ يشينيك مدختسي

 يربلوم ةلاح نخأي .ةلثمأب هحضويو ءاهباشم اميسقت «نابايلا كي 1هكإل

 ةضوملا [تاراوسسكا] تافلكلو بايثلل قرفملاب يزيلكنإ عئاب : 81565

 ءايجيردت «تأدب يتلاو ءريدصتلا وحن تلوحت يتلا ةينطولا ةكرشلل لاثمك

 عناص نإ .يملاعلا عيزوتلل اماظن ميقت نأ لجأ نم جراخلا 4 ابل عورف سيسأتب

 ةيلودلا اهتاطاشن تروط دف تناك ةكرشل لاثم وه سوارتش يفيل زنيجلا

 ةوقب ايزكرم اطبض سرامت اهنكل «جراخلا 4 جاتنإ ىلع لمتشت ثيحب

 حلطصم اموأ يشينيك تح دقل .عيزوتلاو جاتنإلا ريغ ىرخأ فئاظوب ظفتحتو

 ةيسنرفلاب هلدامعم نوكيو) 0 [يسلحلا]يلخادلا لوحتلا

 , الوروتوم وأ وسكالغ لثم تاكرش ىعسم فصو لجأ نم 10

 .ةيلحملا تاجاحلل ةباجتسالا لجأ نم جراخلا 4 ةلقتسم تادحو اتدجوأ نيتللا

 © 1ع 0طسب رك 8070621 موو 71/0210, 1"هطاغ333,
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 يصوصخم او يوكلا نيي

 جذومنلا «تايموقلا ةديدع «ةينابايلا 508 ينوس ةكرش ل اموأ ىري اريخأو

 ليش شتود لايور ب نورخآ نوبفارم دهشتسا ام ابلاغو .ةيملاعلا ةكرشلل لاثملا

 جذامنك (يرفوي نواري نايسآ) 488 و 1211676: رفيلينويو 1041 آ>ننعط 5طعا]

 تاينبلا نيب ةيرزآت تاقالع قلخل ادهج لذبت يتلا ةيملاعلا تآشنملل

 .ةيلحملاو ةيملاعلا تايجيتارتسالاو

 جذامن ىلإ لوحتت ةيحيضوتلا تائفلا هذه ىرن نأ ةديدشلا ةرطاخملا نمو

 رفوتسيرك لثم : 0010005 يركفلا ذوفنلا يوذ ضعب ريثأت نإ .اهعابتا بجي

 ةداق ىلع :؛50ه:2ة0152 0055221 لاشوغ ارتئاموسو (0ط1150م061 82311اأ6ع تيلراب

 مرتحت ةيملاع ةكرش ةيأل 'ايسايس حيحصلا نم" حبصأ هنأ ىلإ ىدأ «عيراشملا

 اذه نم ةدئافلا «عقاولا #4 ."تايموقلل ةرباع“ حبصت نأ ىلإ علطتت نأ ءاهسفن

 2 تآشنملا دعاسي هنإ .صيخشتلل ةادأك هتفيظو 4 رثكأ نمكت بيوبتلا

 هذه .ةيرورضلا ةيفاقثلاو ةيوينبلا تالدبتلا ديدحتو اهتايجيتارتسا طيطخت

 .قيقحتلا ةبعصو ةماه نايحألا مظعم #2 يه تاليوحتلا

 رقملا نيب تارتوتلا نع ىلوألا ةجردلا نم ةيسنرف ةأشنم لخاد الثم انيرحت
 تناك «.ةيجذومنلا ةيموقلا ةريثك .ةأشنملا هذه .ةيجراخلا عورفلاو يزكرملا

 تآشنم ءانتقابو ةديدج عورف ةماقإب :نيتقيرطب يلودلا اهعسوت تزجنأ دق

 ةلصفنم ةرادإ كو ةديدج نادلب قارتخا # نذإ تعربو .ةفلتخم نادلب ل ةيلحم

 نكن هم دعت هناك + ةعساو تاداصتفاةاعنإ كده قتيش كنا ايفا ءاتكنالا

 يتلا «رارقلا ىلع تاردقلاو تايلوؤسملا نم هب سأب ال ددع ةزكرمل تقولا
 نم مهوفظومو ةداقلا ءالؤه ىشخي .ءايوقأ نوينطو ءاردم نآلا ىتح اهب ظفتحي
 يسيئرلا رقملا يفف .ةعبشمو ةموهفم كلذ دعب ةيلحملا تاجاحلا نوكت ال نأ

 فارتعالا متي نأ بلطت ةيجراخلا عورفلا هذه ةيؤر نم اجاعزإ ةداقلا يناعي
 نأ يه ةلكشملا .ةدعاقلل جعزم ءانثتساك ودبي اهنم دحاو لك .اهتافالتخاب

 نم .ةيسنرفلا قوسلا ساسأ ىلع نويسنرفلا ةداقلا اهثس دق ةدعاقلا هذه
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 رادقمب ةديدجلا ىنبلا هذه عم حجنتس ةكرشلا تناك اذإ اميف ؤبنتلا بعصلا

 .ةميدقلا عم اهحاجن

 اهنأ وديت ءاهعم انلمع دق انك ةيناملأ ةيئود ةأشنم كانه : سكعلا ىلعو

 لالخ نم تايموقلل رباعلا ىلإ يموملا ددعتلا نم ابلاقتنا شي حاجنلا قيرط ىلع

 دقل .تارارقلا ىلع ريثأتلل ةديدج تايناكمإ جراخلا 4 ءاردملا ءالؤه اهحنم

 ءالؤه ابلالخ ناك تابسانم ةدع تاينينامثلا ةياهن 4# ةكرشلا هذه تفرع

 تلصوت .اهنوقبطي اونوكي مل وأ ٌرقملا تاسايس حيرص لكشب نوضفري ءاردملا

 اهريكفت لماك كرتب اهسفنل حمست نأ عيطتست دعت مل اهنأ ىلإ ذئنيح ةرادإلا

 كراشي نأ ىلع نذإ تمزعو ءايناملأ ك ناملألا لبق نم داقي يجيتارتسالا

 تايرتشملا اهنم «نيدايم ةّدع 4 ةأشنملا ةسايس ةغايص #4 جراخلا 4 اهؤاردم

 ارداق ناك ةرادإلا سلجم نأ ىلوألا براجتلا ترهظأ .قيوستلاو نيلماعلا ةرادإو

 يناملألا لحلا نع ةفلتخم تناك ىتلا تاحرتقملا هلوبق لالخ نم ريوطتلا ىلع

 ةيلحملا تارادالل ةبيطلا ةدارإلا زاربإ ىلإ كلذك تدأ .اهتاذ ةلككشملل "يداعلا"

 ديدحت © لوؤسم لكشب كراشت يهو ةيملاع ريباعتب ريكفتلا ىلع اهتردقو

 ىلع ناك .هريغ 4 اضيأ لب ءاهدلب ش طقف سيل .؛ةقبطملا تايجيتارتسالا

 .نيلرب ف يلمأ دق "ليجنإلا" نأ عامسل يعيبطلا مهليم اوزواجتي نأ اهئاردم
 ناك .نالألا ءاردملا عم طقف سيلو «كئلوأ عم ءالؤه ةرواحم اوملعتي نأ اضيأو

 يكل ةنويللا نم ردق ىلع تاهيجوت ديدحت ملعتت نأ ةلصحملاب ةأشنملا ىلع

 .فورظلا عم اهفييكت عورفلا ةداف نكمتي

 تايموقلا ةددعتم ةيرسيوس ةأشنم كانه .ةريخألا ةركفملا هذه زاربإلو

 طخلا :تاقرطلا ىلع طوطخلا جذومن تنبت دق تناك ؛لثامم لاقتناب ةمزتلم

 ناطخلاو ءعمجأ ملاعلل ةبسنلاب احضاو اهاجتا مدقي طسولا #2 ضيبألا

 نإ .ةيلحملا قاوسألا عم فيكتلل ةحومسملا ةيرحلا ةجرد ىلإ ناريشي نايبناجلا

 يرورض ءيموهفملا حاتتفالا نم عونل ةلالد تاذ ةيرسيوسلا ةكرشلا هذه ةبرجت
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 يص وصخ ار يوكلا نيب

 د :تانيموقلا ةدحكم ا تايموقلا نيكك نيدبلا' قوس فرتمس ال قنا تاشلل
 لكلا ةركرمو لكلا ةرياعم امإ :نيرايخ ىوس ةأشنملا مامأ نكي مل ةيادبلا

 ثحبلا تاعلح ىدحإ قو: ةنضاخلا ةتسايسءاتبب مامكهألاب دلب لك فيلكت وأ
 ةينواعتلا ةرادإلا ةرحف ىلإ رمملا 2 ءاردملا عمتسا امدنع ,اهريدأ تنك يتلا

 :تارايخلا نم ادج رييك ددع ىلع نوردتقي مهنأ نم ةأجف اوققحت :«لكاشملل

 ةعسنلا تانيراقلا نم للم لكك نم ةدكاف ىلع لوصعلا ميناكتمإب ناك

 .جراخلا م مهعورف عم مهتافالع نمض

 يلودلا يرادإلا ريبدتلل ةديدجلا حينافملا

 ال "مقصسقععع امنع ان ممقل يلود ريدم" فيصوت نإ : ةيكيسالك ةقيرطب

 حبصأ ايلاحو .رثكأ وأ نيتنس ةدمل جراخلا 4 نيديعبلا ءاردملا ىلع الإ قّبطُي

 نم ةعساولا ةليكشتلل هبتني ال وهف .هب غلابم لكشب اديقم فيرعتلا اذه

 ةجرد تناك ايأ «ةيلاحلا تآشنملا © ةيلود تايلوؤسم نمضتت يتلا فئاظولا

 اقيقحت تاينينامثلا طساوأ 1136 تايف ةيلاطيإلا دييشتلا ةأشنم ترجأ .اهتَئلوَد

 ةفاك رابتعالا نيعب اندذخأ ام اذإ هنأ رهظأ ءايلعلا اهرداوك لوح اماه

 بناجألا نئابزلا عم «ةيجراخلا عورفلا عم تاكاكتحا نمضتت يتلا فئاظولا

 ناكو «ةيلود ةطشنأب نوموقي ةأشنملا يفظوم نم 7240 نإف «بناجألا نيدروملاو
 .ةرادإلا هليختت تناك امم ريثكب رثكأ كلذ

 ةرادإلا ةعماج نم ءالمز دي ىلع تاونس عضب ذنم تيرجأ ىرخأ ةسارد #و

 اظوحلم اعسوت تفرع ةيلودلا ةطشنألا نأ نيبت ءايناطيربب وطعم ل86 جديرشآ شل

 تديازت دق ةيلودلا مهتطشنأ نأب «رداوكلا نم “75 فرتعا دقل .تآشنملا شك

 # ةديحو ايلعلا ُرداوكلا نكت مل «كلذ نع ادعو .ةريخألا تاونسلا لالخ

 وأ نيفظوملا عم تالدابمب نوموقي نيلماعلا نم ديدعلاف :ةيلود تايلوؤسم لمحت
 تالحرل رضحي يذلا ريتركسلا نم اءدب «ةأشنملل بناجألا نيدروملا وأ نئايزلا
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ىلع نوكي نم لوأ مهو «لابقتسالا يفظومو نيقئاسلا ىتحو ءلمعلا بر

 .ةديعب عفاوم #4 نولخدتي نيذلا نيينقتلاب ارورم «بناجألا نيوعدملا عم سامت

 اورهظي نأ نيلماعلا ةهج نم يعدتسي «ةطشنألا ةنلودل ليملا اذه نإ

 نأ «كتافزافملا نمو لمعلا تاهالخ ف: ةيفافشلا قؤرتفلا اجت رثفثكأ ةيسانمح

 ةقيرطلا ىلإو «ميق نم مهصخي ام ىلإ اوهبنتي نأ وه مهنم بولطملا لوألا دّدشتلا
 رارقلا ذاختابو ةأشنملا ةرادإب قلعتي اميف مهتاعقوت ميقلا هذه اهب غوصت يتلا

 سوفا درو ندياته لرش لكم :ءاربخلا تاجبا كرها ةرخألا مم كوليسلانو
 لاكشأ ةيؤر نم ديازتم رطخ كانه ءهذه تاذلا ةفرعم بايغب هنأ «رانيبمورت

 نوكت نأ بقاوعلل نكمي .”لصاوتلا #2 لكاشم نمو ءأشنت ةيبلس ةيطمن
 نم لتماسعلا كن: قاقحإ قل يدوس نأ تنئاتم ريغ فولسلا لوو نك :ةفركم
 ردقي ال «ةرمثم ريغ يلود عورشم لوح ةريدتسم ةلواط لعجي وأ «يبنجأ نويز
 :كئلوا عم: مالوه لمع ةقيرط الو ميعلا ال هيف ءاكرتشلا

 تآشنملا لسرت نأ الثم يرورضلا نم له ة5رطاخملا هذه بنجت متي فيك

 4 عيباسأ ةدع لالخ ةكراشملل وأ جراخلا  تاونس ةدع لممعلل اهمقاط

 نأ ربتعي رداكلا نم هب سأب ال اددع نإ .ةرورضلاب سيل ؟ةيفاقثنيب ثحب تاقلح
 يه هذه لاوحألا ةفاك و .لضفملا لحلا يه ةيلود قرف ميمص ب ةيلمع ةربخ

 ل ثحبلا ريشي .يلودلا يرادإلا ريبدتلل تايلباقلا ريوطت لجأ نم ةّدع لضفأ

 راطإلا ىلع ماه مسق #4 دمتعي هذه قرفلا لامعأ حاجن نأ ىلإ لاجملا اذه
 ةجم دنم ةرصتخم تاشرو لاخدإ الثم نكمي .نوكراشملا هاقلتي يذلا طيحملا

 :ةلمتحلا تاقوافلا لوضا ديدحت 2غ نكراشملا دعاست «تاغافتجالا غب

 تاقالعلاب نيلهؤم نييردم ىلإ وأ نيراشتسم ىلإ ءوجللا اضيأ نكمي
 اليهأت رثكألا تاكرشلا نأ ىرن نأ هابتنالا يعرتسي اممو .ةيفاقثنيبلا

 0 ت.الدسصملعم- ايعنعت, 1 .1:هرمم ءمممتك, 1نلتمو اطع ا1ة0عو ه2 نناطسع, ؟لالعطماوك 8ععدلعإل

1907 
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 تمهف يتلا تاكرشلا يه :« 488 لثم ؛«ةيرهاظلا ةيحانلا نم ةيلودلا تالدابملاب

 نم نايحألا مظعم 4 رظتنت لازت ام ىرخأللاو .تارامتتسالا هذه لثم ةميق

 بسانملا ميدقلا جهنملا قيبطت لالخ نم ةيلود تالهؤم اوبستكي نأ ابهلامع

 ."تمت وأ شما"
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ةأشنملاو ةفاقثلا

 روهظ ةدوعل رصاعم "ةأشنملا ةفاقث" ةركف حاجن نإ

 دنع ةيفاقثلا ةميتلل - لاح يأ ىلع اسنرف يف- ةجردتم

 دعبلا ذخأ مت ءكلذ عمو .تامظنملا ييجولويسوس

 .ةفلتخم تابراقمل اعبت رابتعالا نيعب يفاقثلا

 ؟ةاشنملا ةفاقث يهام

 موهفملا ءوشن
 581106 1506 كاج تويلإ ىلإ "ةأشنملا ةفاقث" ةغايص لصأ ىزعي ام ابلاغ

 ةأشنملا ةفاقث 1952 ماع فرع دقف .ندنل # 1317150001 كوتسيفات دهعم سسؤم

 اذه ىلإ اهيلع قفتم' :"يدايتعالا لعفلا و ريكفتلا # اهتقيرط" اهنأ ىلع

 يعيبطلا ريسلا 4 هنأ يه ةركفلا ."اهلوبقو اهملعت بجي يتلا"و "كاذ وأ دحلا

 دح ىلإ ةيعاولاو ةينالقعلا تاداعلا نم مسق لخدي .؛ةأشنم 4 لمعلا تاقالعل

 .ةفدب ددحم ريغ اهلصأ يتلاو ءام

 لوح ةيكيرمألا تاساردلا تزكر تاينيتسلاو تاينيسمخلا لالخ مث

 .ةفلتخم نادلب يي تآشنملا رييست ةقيرط 4 تاعيونتلاب اهمامتها ةنراقملا ةرادإلا
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 تاع كت روسنا مودع ا اهاملا هند انقل دنس وتس نيك وم
 نافتو نماضت نم ةيديلقتلا ميقلا عارزنا ىلع تسسأت ةثيدحلا تاعانصلا

 نطفيدم يذلا ىتعما وب ىقاتابلا ناقل مهلطست :ةاتنملا اف ةنيضارفللا مارفكتاو
 ىلإ مجرت يذلا "0[م013[ هاناذنتع ةيفرحلا ةفئاطلا ةفاقث* موهفم ىلإ نئذنم

 تاونس لالخ ضرعت دقل ."ةيميظنتلا ةفاقثلا" اضيأو :«"ةأشنملا ةفاقث"ب ةيسنرفلا

 عرس ةيرشبلا ودانصألا هز اداع ولقب اميق رماح «دكوعتم ولعت تاييافثلا
 فاشسلا يواشتم»ةدوعلا قم تال رميا تاق ةراذآلا كاريخ ةوَبهَو
 :ةفلتخم لماوع ربع كيكشت ىلإ مايألا هده ضرمتي وهو ...تآشنملا خيرات

 ةيحطس ؛موهفملا لاذتبا ءفئاظولا لقلقت ؛:تآشنملا تادئاعغ ناصقتن

 .ةيرادإلا هتامادختسا

 تافيرعتلا
 دقع لالخ يرادإلا ناديملا ف ارهاب احاجن ةأشنملا ةفاقث موهفم فرع

 اهلك قلطنت انيدكت':لوئيمللو نيزادنلل انهيت تاقيرعتلا:قلَخك ."!تايئينامكلا

 تاداعلاو دعاوقلا زارفإ ىلع رداف يعامتجا نايك يه ةأشنملا نإ لوقي أدبم نم
 نيريدملا ءاهئاضعأ نيب ةمساقتم اهنوكتلو .هب ةصاخلا تادقتعملاو تايلضفألاو

 .ديجلا هليغشت طرشو ميظنتلا "تنمسإ" يهف «نيلماعلاو

 اعبت ؛ةيافكلا هيف امب ةعونتم ةأشنملا ةفاقثل ةينايعلا تايّدبتلا نإ
 زومرلا ىلع رخآلا ضعبلاو ؛تافرصتلاو ميقلا ىلع ددشي ضعبلاف :نيثحابلل
 يتسوأ سنرولفو تروفكنارف لبازيإ زيمي .ةكرتشملا تاءافكلاو تالثمتلاو
 :تانوكم فالك ©رئاوا:كرامو قيلوفاس وتنرو

 00 1.1. 2ءاععر 1.11. 11ةاعرصمم, آنع ظءلجرع لع 1' عععاأ [عمععر 1[ماعر8010650ق, 1983 (660. طنانتتم0)ز

 5 117.0. 0انعطن, 1طغمضع 2, !صاعن لل هطك, 1982 (2660. 1989).

 20 ]هو 11ه 5هءلقان 6 1 ءماع عم وعر آ0ءعوعاذع لع 8رمانا عار 5
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 يصوصخم او يوكلا ليي

 .ةغللاو سبلملا تادوكو زومرلاو سوقطلا ب

 .يمهولا وأ شاعملا خيراتلا نع ةمجانلا «:ةيعامجلا ةركاذلا -

 .ةمساقتملا فقاوملا -

 اهيلإ دنتست يتلا ةكرتشملا فراعملا ىوتحم ىلع ىرخأ ةهج نم نوزكريو
 تاداعلا نم امسف لكشي ام لك نإ ةقيقحلا 4# و .ةيعانصلا ةكرشلا ةفاقث

 اهنم اضعب نأ ءاتثتساب «ةأشنملا ةفاقت باسح 2 بصي نأ نكمي ةكرتشملا

 .(ةينطولا ةفاقثلا

 ىلإ نيحونمملا ةيلالقتسالاو رثأتلا تاجردل اعبت كلذك تارييفغتلا عونتت

 ممملفاق ةاذآ اصوصخ كلؤ ا ”ضسبلا ئزي."ةيفرجلا ةفئاطظلا"لا ةقاقث
 ساسأ ةقاقثلا نم لمجيرخآلا ضعبلاو .يداصتقالاو يعامتجاللا طيحملا

 يذلا ءيشوأ مايليو ةلاح يه مكلت :يسيئرلا هحاجن لماعو ؛تاذلاب ميظنتلا

 ىلع ددشت ىتلا ناغروم ثيراغ وأ ؛60:6م1156-ه1» ةليبقلا -ةأشنملا نع عفادي

 تاسرامملا نم نيطمنل اناحم ثاحبألا هذه تحاتأ دقف «لمعلا تاحلطصم

 :ةيعونلا

 ةيوبل ةدسجملا '”ميقلاو زومرلاو تامالعلا" ل «:: »1:0 مدعلا نم جاتنإلا -

 تاقاطلا دشح يه اهتفيظو .اهب مازتلالا ءاضعألا نم بلطُي ىتلاو ؛ةأشنملا

 .ةكرتشملا فادهألا لثمتو

 ,ةيعانصلا ةكرشلاب ةصاخ ةسسؤم ريطاسأو ديلاقت نع ثحبلا -

 رصاانعلا ةقيرط سفنب ةمدختسم هرصانع يذلا ةأشنملا خيرات يعدتست

 .©ةقباسلا

 6 0. 8هملإل, آ 01321ممع لع5 2238ععا5, 60. 0 01عدم] 530085, 1986: ]), 0181765, 1

 تنل طنععر ذأ 2تقمأأل 5 72عوذر 86.

 20 وزع 1. 8:0انكأقتلا, 5 ءمامعرلذعو همدان عا] عد طعومتم لئبصع طلواماعع# طورت عموم عو ءأ طققامأ1 عر

21,0 
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 تاميظنتلل ةيفاقثلا تابراقملا

 «يفاقثلا 0011611186112 ضراعلا"

 ةيجراخلا ةيفاقثلا تاطوغضلل ةسركملا تاساردلا ةفاك ىلإ كلذب راشي

 وأ ةينهم وأ ةيخيرات لماوع دوصقملا نوكي دق .تاميظنتلا ةايح ىلع رثؤت يتلا

 قيقحتلا :ةلثمألا نمو .ةيوبرتلا تاموظنملاب ةطبترم اضيأ وأ ؛ةينطو وأ ةيلحم
 تاذ تايموقلا ةددعتم تاكرش عورف #2 1980 ماع دنتسفوه تريغ هب ماق يذلا

 «ةفزاجملاب قلعتي اميف نادلبلل اعبت ةفلتخم "تايلقع' رهظأ ؛ءلماع فلأ0

 ثحبلا اذه بقعو .نيسنجلا نيب تافالتخالا هاجت فقاوملاب ؛ةطلسلا نع دعبلاب

 يكيرمألاو + انيدنكسلا جذومنلا لثم ةينطولا جذامنلا نع مالكلا مت

 .ينابايلاو

 ةينب خوسر ىلإ 1989 ماع ”7نرابيريد بيليف راشأ ءرثكأ يخيرات قمعبو
 ةروثلا لبق] ميدقلا ماظنلا نم ةثوروملا «يهف :ةيسنرفلا ةأشنملا 4 ةينهملا ديلاقتلا

 .البن لقأو ةليبن لامعأ ىلإ فئاظولل اميسقت دّبؤت «[ةيسنرفلا

 ةيعمتجملا ةبراقملا
 ناد ار اعلا لوكس تاشنا اعلا ريهام بح [1ةييقنت يحك [ هلل ينط

"6 
 وزعي «  رتسفليس كاج ناجو ييليس اوسنارفو سيروم كرامل يعمتجملا جذومنلا
 ةياقتلا تاو اهلا ةيررغلا تايثب قب ةرفاكملا تارا اهيساخت ان اكتب

 مجنيو .ةأشنملا # لمعلا تاقالع ىلع :؛ةيسايسلا تاينبلاو لمعلا مفاط تالثمتو

 ةطيترملا تآشنملا بيلاسأ لب « "ةينطولا تافاقثلا" صخت ال تافالتخا كلذ نع

 .طيحملا عمتجملاب

 6 آ2 10عاوانع لع 1' طصصصعانك, 5عانأا (2660. 1998)

 © طهلئاتوبع لع ]'ةلاتعما هم ءأ هءعدمت5 3000 ا2لانكاعمءاأع ند طصصعع كك ند فلا صم عمعر انكر 2
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نهملاو لمعلا قرف ايجولويسوس
 تاق" ةيقيد قوت وسيصتسا ةدفيب انتا زك اساودللا رشا كك فلاشه

 لب ,ةينهم تافاقث رهظأ (بتاكم وفظوم «تاشرو) ةيرصح رثكأ لمع

 :ةلثمأ .ةيعون تانماضتل لماوع ىه «ةيلحم 111010ءان][ان165 ةيوركيم تافاقث

 : : عا (7)-
 تاشرو لوح «ويل ليشيم وأ «' ”ةيديدحلا ككسلا لامع لوح «يبير جروج

,25 
 5 نداعملا

 ةأشنملاو ةيلامعلا ةفاقثلا

 تاققلا نإ ةيفتح له سادسا "خول نسوا ف: كاع ودنا يضف كؤوش
 نوج ابحب اليت ةيونفلا علاتحتلا ع ءاهدلا لوح لظفح ةزئاق تسل ةئيلامملا
 تآشنملا ك عازنلا ةرتف كي هنأ فيك ترهظأ ”يبيرت زيرام :لاثم ؛ةأشنملا
 تاراكيتعا يلف تلا نم ةأشتلا ةوم تكمل 83/15 ةطيمسرتلاو ةزيفنصلا
 .ةيباقتلا ةدحولا اديدحتو ءىرخأ

 ةيتاسسؤملا ةبراقملا

 يكف نيم ةفا مولا ةيزاعلا قاطع «ناتسرعيس دو قيتوتمتاش اهرولع
 ىلع ةرداقلا ميقللو تايوهللو ةيعامتجالا ةفلالل ةجتنم «ةينب يه امب ةأشنملا نأ

 دعبلا نإف كلذ عمو ؛طيحملا عمتجملا ىلع لب ؛اهئاضعأ ىلع طقف سيلريثأتلا
 تايوتسم دجوت امنإ ؛ةيجامدنالا ةيزمرلا ىلع رصتقي ال ةأشنملل كلاقثلا

 ن1 فيلا ةةطسؤولا ا «ىدرفلا :تراثابكتا لك ىو علقكم

5 7 
 2216و نط عدت 015, آ2 1060و اننا ع, 4

8 1 3 0 000 
 5 مومو عطع 501م[ ععطمتوانع لعد 05عقضت 221 هضكر 60. 0" 0عقصل 5261025, 2

9 . : : : 
 2© نلطمع هايكت فمع ءأ كنلطتع ل' مام ءوتقعر, 501010 عنع لان [27ةن1, 223, 6

 10 : 7 : : : 5 : 1 ١
 00 51 مكذانا1ءكانر آ0. 5ءوعععوأتل, ا/عم5 انصع 607 501010 عاوانع 0ع 1' ءهاتعمر 5ع, 0610/0عأع كال

 ةمدوأأ, "3, 6
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 يص هوصخ او يوكلا نيب

 !ةيلامسأرلل نوايهم نويقرشلا له

 نيتروطتم 17نرقلا يف نيصلاو دنهلا '”تناك

 ؟!هسفن يداصتقالا ومنلا افرعت مل اذامل .ابوروأ ىوتسمب

 «برغلل ةيفاقث ةيصوصخ كانه «نيثحابلا ضعبل ةبسنلاب
 نم قطانملا هذه نأ رخآلا ضعبلا ىرب نيح يف

 .ةينالقعللو ةثادحلل ةلماح تاراضحلا

 ةيرحب ةلحر لوأ 20688 116ه يه غنز لاريمألا داق 1405 ماع ل

 نيصلا رحب  ىرخأ تالحر تس نرق فصن لالخ تبقاعت هدعبو : ةيفاشكتسا
 نيب دحاو نآ # جوازت ةينيصلا تالحرلا تناك .ايقيرفأ ىتح يدنبلا طيحملا كو
 :ةيراجتلا تامهملاو (ةغباتلا تاموكحلا نم بئارضلا ةيابج)' ةيسامولبدلا تانهملا

 خذ ليثم ابل سيل ةيرحب ةناسرت ىلع ذوحتست نيصلا تناك ةبقحلا كلت
 رتم ةئم يلاوح سيقت ةريبك انفس نونبي كانه اوناك 11نرقلا ذنمو .برغلا

 تناك نيح © .©ةيراص12 ىتح لمحت نأ عيطتست ءاضرع نيسمخو الوط

 ناك ١ارتم79 لوطب كلذ نم نرق دعب سبمولوك فوتسيرك نفس ربكأ

 ,2001 زومت «118ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .نالابرُب وناور دولك ناج
 6 17. ءأ آم 8115عل1ل, آه (01711152610م لع 12 (نطتمع ء]135510ا16, فثقاطقا 0, 9.
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ةوقلا يه ةلود لثمي (لجر فلأ28ل عستيو ةنيفس317) يه غنز لاريمألا لوطسأ

 نراقي ال امب ىلعأ يداصتقالاو يملعلا اهومذ ناكو .ايسآ 2 ةيسيئرلا ةيسايسلا

 .دنبلا ومن اضيأ كلذ ىلإ فضأ ؛ةرتفلا كلت ي ابوروأ ومن نم
 ملو .9ةراضحلا تاءاضف مدقلا ذنم دّحوت ةيوق ةيراجت طياور تناك

 ةهج نمو .طيسولا رصعلا 4# برغلا قرغ امدنع ةفيثكلا تاقفدتلا هذه فقوتت

 ىلع سسأت دق 15و 13نينرقلا 4 ةيلاطيإلا لودلا -ندملا قالطنا ناك ىرخأ

 رداصم عم سامت ىلع امود مه اوناك نيذلا ؛«برعلاو نييفرشملا عم ةراجتلا

 'صوصللا راجتلا" لوصو عمو .©2”نيصلاو دنبلا نم ةيتآلا ةنيمثلا عئاضبلا

 ةراجتلا نفس ذئنيح امهرخمت لاغنبلا جيلخو يدنبلا طيحملا ناك «نييبوروألا
 ةشمقألا لقنت تناك .قرشملاو ةيبرعلا ةريزجلاو دنبلاو نيصلانم ةيتآلا

 :عاونألا ةفاك نم ةيودألاو ريقاقعلاو «دنبلا بونج نم تاراهبلاو ةينطقلا

 ةرتفلا كلت #4 دنبلاو نيصلا تناك .ةيعانصلاو ةيندعملا تاجتنملا ىلإ ةفاضإ

 ,ةيعانص ةيادبل نييسيئرلا نيبطقلا اضيأ اتناكو .يملاعلا بلطلل نيتلومم

 .نيصلا # نالسروبلاو ندعملاو ريرحلاو (دنبلا ©) جيسنلا ةعانص اديدحتو

 ؟قرشلا افغ اذامل

 تدحر ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو دنبلاو نيصلا نأ نذإ ثدح فيك
 ديفيد يكيرمألا خرؤملا انقفاو اذإ كلذ لبق وأ ؛17نرقلا نم اءدب ايداصتقا

 يتلا يه ءايسآ نم ام ةقطنم سيلو ءابوروأ تناك نأ ثدح فيك ؟©زدنال

 0 ل.!لععلطقم, 5كعومع ع نحوه هم عم (نطنصع. [نمع اص ملت ءاتمطب عل. 8طتاتممع 1مل عكر 5

 فلا لل. 80 طعم [2ع ظهددع 2 13 (نطتصع. ذاتك 1ع5 :هالأاع5و 0ع 13 50هأع 200 (عملم5 (نءوونقر, آنع5و 2ءالعق

 آعاا7عور 3

 060م 1. عمر (لتط), 1115أمزنع عمته ت1 الع كلان 22020عر, اهندع]آر آه 00من ع لاق 12020عر 217-1171

 وعاععاعب, ثصمقفمسل (نهاتقر, 7.

 5 ال.آ[مملعوؤر 11عطعووع ءأ مهللانأعع لعد 2361005. 20دنكوانمن) ع5 ؟ككعطعو عا لعد مهلتعدل ملطام

 8كنءطعأار, 99
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 عيضاومب انه رمألا قلعتي ؟يلامسأرلا يداصتقالا ومنلاو ةيعانصلا ةروثلا تفرع

 ةحورطأ ىقبت .نينرق ىدم ىلع يعامتجالاو يداصتقالا ريكفتلل ةيساسأ

 زوكألا 20جرفلا علظم هيععبط قلاو ةيناعشارلا قوهظ لوخ نيش نيك
 هباتك 4 ربيفل ةسنلاب .نيديدعلا ةيبوروألا ةثادحلا يللحم لبق نم اداهشتسا

 راشتنار يسفث ب رمألا طبتري « ةيلامسأرلا حورلاو ةيتنتستوربلا قالخألا ريهشلا
 7 نرفلا ف: ةيتسسلا ةينالقفلا قرطنا ددعت نم غد فادح او قرط

 2 ناك يتنتستوربلا حالصإلا نأ ردقيو «نيدلا رودل ةيمهأ ربيف يلوي

 ؛روهظلل ةليسو نع اثحب لمعي ال يذلا ؛ناسنإلا نم اصاخ اطمن دلويل هقيرط
 دنع رمألا ناك .هل اعبتو .عومجملا ةمدخ 2 هسفن عضي «:سكعلا ىلع لب

 اقلعتم (ةمراصلا قالخألا باحصأ نيينفلاكلا) نييلامسأرلا نيسلواقملا لئاوأ

 نم ددعل الاجم مويلا مدقت ةيربيفلا ةرظنلا تناك ولو ىتح .للك نود لمعلاب

 .20نرقلا ةيادب # اهتعابط تقو ةديدج نكت مل اهنإف «تاضارتعالاو تاءارقلا

 اوناك نيذلا نوخرؤملاو نويداصتقالا هيف طرخني ديلقت نمض جردنت تناك
 ةثادحلاو ةيلامسأرلا روهظل امامت ةيئانثتتسالا صئاصخلا ىلإ نوريشي مهعيمج

 .ابوروأ

 لالخ ربيف ىرجأ ؛' ةيلامسأرلا حورلاو ةيتنتستوربلا قالخألا ةعابط دعب
 -ةيعامتجالا اهتائيبو نايدألا نيب تاقالعلا لوح تاسارد تاوئس ةدع

 فالتخالا ةحورطأ ىلع دكؤي :« 2 ةيواضلاو ةيسويشوفنوكلا يفف .ةيداصتقالا

 21910) ةرصاعم ا ةرتفلا ىتح" :برغلاو نيصلا نيب ينيدلاو يتاسسؤملا يرذجلا

 ندم 4 ةرهدزم ا ةيزاوجربلا اهتقلخ يتلا ةزيمتلا تاسسؤم ا تناك (2017

 افلتخم ارهظم لثمت تناك اهنأو أ ءلماكلاب ةبئاغ برغلا 4 ىطسولا نورقلا
 سسألا كلذنكو ةينوناقلا لاكشألا دقتفت نصلا تناك .انيب افالتخا

 وسهل 501015 عاع5د لع 12 220لععملاع, 0311[! 2250, 9.

 رع بعمق, (نمهكنعاقستكتتع ءأ 1301 ةطدع, (0ةأاةطقتلب 00.
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 , داصتقالل ينالقعلا يعضولا قايسلا 4 ؛ةيلامسأرلا ةأشنملل ةبعامتجالا

 ندملل يراجتلا نوناقلا 2 اهيلع فرعتلا نكمي يتلا هريكاوب فداصن يذلاو

 ترهظ يتلا ةمهاسملا تاكرشلا نوناق بايغ  ىري ربيف ناك .' ةيلاطيإلا

 وأ ةيلئاعلا لاكشألا 4 اضيأو ءايلاطيإ نم اءدب برغلا ي صاخ لكشب

 .ينيصلا دوكرلل ىمظع ابابسأ ؛ةكرتشملا ةيسايسلا

 عضو .ةفلتخم تاججاحم 20نرقلا نم نورخآ نويبرغ نوركفم مدق
 يهو :تاراضحلل موتحملا روهدتلا ةمدقملا # يبنيوت دلونرأو رلغنبش دلاوزأ

 ءالثم 1963 ماع يفف «ليدورب نانرف يسنرفلا خرؤملا اهداعتسا يتلا ةحورطألا

 هنأ" ىلع ريخألا اذه دكأ :؛ تاراضحلا دعاوق هناونع يسردم باتك نمضو

 .ررقت دق ءيش لك ناك :ىلوألا تاراضحلا ر جف ذنمو «ءكش نود خيراتلا لبق

 اجضن اركاب غليتس تناك تاعومجمك ىصقاألا قرشلا تاراضح ودبت

 تَنَج دقل .رقتسم هبش ةيساسألا اهتاينب ضعب لعج راطإ نمض نكل ءالهذم

 لوحتلا ف ىوصق ةبوعص اضيأ ن كل .نيلهذم اكسامتو ةدحو كلذ نم
 لكشب عقشمت تناك ول امك ءروطتلا ىلع ةردقلاو ةبغرلا شو , اهسفنب
 لراك اهيف عبط يتلا ةرتفلا اضيأ كلت تناك .””مدقتلاو لدبتلا نع يماظتنا

 نيب ةفيلوت اهيف مدق .(1957) يفرشلا دادبتسالا لوح ةريهشلا هتسارد لغوفتيو

 يذلا رييف تامهاسمو ؛(يويسآ جاتنإ طمن دوجو) سكرام لراك تامهاسم

 .ةينوناقلا رطألاو ةينيدلا بناوجلا ىلع ةيمهأ يفضي ناك

 اهلك ثيمس مدآل اهرقفو ممألا ىفغ بابسأ/ل ةددعتملا تاءارقلا قفتت

 ةيلخادلا لماوعلا نأ ىلع ءيش لك لبف دكؤت يهف ؛ةكرتشم ةطقن لوح

 "ةيلقع" دوجوو ؛ةيعماجلا وأ ةيسايسلا تاسسؤملاو نيدلاك ةينعملا تاعمتجملل
 ننم- قرشلا دالب نإ .يداصتقالا ومنلا 2 ايسيئر ارود بعلت يتلا يه ؛:ةصاخ

 00 عن 0 ةطاتنقلل ع ع5 كالا جه مطكر 06.
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 ةربتعملا ةيبوروألا ممألا عم مظتنم لكشب ةنراقمو ضرامعت ىلع -نورق3

 لوح (ةيلاجسو) ةنمها وفكمألا ةكيرحلا كاقيت ثلا مشو 17 نست [تنايقن

 ىلع اناهرب مدقت فيك تفرع ابوروأ نأب زدنال د ءعوضوملا اذه

 ةيملعلا تافاشتكالا اينقت رمثتست فيك تفرع اهنأو «ةمكئادلا ةيتامغاربلا

 تاقيبطتلا ىردزا يذلا «قرشلا # ةلاحلا يه ؛لوقي امك ؛نكت ملو .ةدرطملا

 ةرادإلا ببسب تاديدجتلا رامثتسا متي مل الثم نيصلا © .ةيعانصلا

 تاينب دوجو نإ .عيراشملاب مايقلا ةيرحل ةقيعملا ةفلختملاو ةليقثلا د

 لقألا ىلع) ميخت تناك 0 ,ومنلا عنم عم ةيزكرم ةيروطاربم

 لوقي .ةحتفنم ةينوناقف رطأو فانتم (ةنع ةيتنتستوربلا ةيبلغألا 0 لا

 اوناك نيينيصلا نأ نيح 4 «نيزفحتم «نيرماغم اوناك نييبوروألا نأب زدنال
 © راشأ امك "ةربارب' عيمجلاف ,ءايرفلا هاجت نيفرجمتم «مهسفنأب نيرتفم

 . 1310 26176116 تيفريب نالآ يسنرفلا ةسايسلا لجرو بتاكلا هتالمأت

 20121116 الك تسيل ةفاقثلا

 يجولوبورتنألا مايألا هذه ةدشب هفلاخ دق 'يربيفدعّبلا" روصتلا اذه

 تاروصتلا لكل ايعطق ابيذكت هجوي نأ دارأ دقف .يدوغ كاج يزيلكنإلا

 ىلع ةسسؤملا ؛«ةيبوروألا ةيصوصخلا ةعزنلا ىلإ زاحنت يتلا 'اينثإ ةزكرمتملا'

 ضفري :(7برغلا ف قرشلا ناونعب باتك يفف .ةينيدلا لاكشألاو ةفاقثلا

 قيقد صحفتب كلذو «هعبت نمو ربيف اهغاص يتلا تايضرفلا ةفاك ةطقن ةطقن
 حيتافم نم نيحاتفم الثم سرد دمل .دنهلل اصوصخو نيصلل يخيراتلا روطتلل

 دويقلا #4 ةبساحملا :طيسولا رصعلا ةياهن ذنم ةيبوروألا ةريبكلا ةراجتلا روطت

 010 ماا ةعانط معمم ةيلعك ةيسوموعمعو أ مماصعألع بتكامم لي همصقعب هيصاتعما هوك 0ع
 501طمصتتع, 94

 01 1.0004لإل, آب 021621 عل 060010ءطأر 5عانأل. 9.
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 نييبرفلل "ناتينقتلا" ناتاه تحمس .ةمهاسملا تاكرشلا نوناقو ةجودزملا

 مث ةيراجتلا تالحرلا حابرأ عيزوت ةداعإبو ةلئاه لاومأ سوؤر رامثتساب
 اضيأ تحمس دق ةطيسبلا دويقلا لاكشأ نأ ردقي يدوغ نأ ريغ .تاعانصلا

 نأ ظحالي كلذك .الثم يدنبلا قرشلا انظحال اذإ «ةريبك تآشنم ومنب

 مل «يلامسأرلا ومنلا مجلت اهنأ ربيق ضرتفا يتلا «يلئاعلا طمنلا نم تآشنملا

 كلذك يدوغ نّيبي .20نرقلا #4 ايسآ قرش ومن طقف اندهاش ام اذإ « ادبأ هقعُت

 ملل ةيستلاب ةنرشلل" ركبح [نوكت ن1: نم سبأ ةيورفلا ةقزتلاو ةيتالقملا نأ

 يسيئرلا أطخلا يتأي «نيرصاعملا نييجولوبورتنألا نم ددعل ةبسنلاب امك
 # روصق نم يداصتتقالا خيراتلا 4 وأ عامتجالا ملع  ةيربيفلا تاحورطألل

 نية ةفالع نع نوثحبي نيذلا نييصاصتخالا لك .ةفاقثلا ىه ام مهف

 ةفاقثلل ؛ايلك ءايلامجإ اروصت" نوكلمي ومنلاو ةفاقثلاو ريكفتلا طمنو نيدلا
 نمر يبك ددع ىلع ةماه ةيبذاج تسرام يتلا (ةيعامتجالا ةينبللو/)

 نابسح 4 زجع نع تفشكحت يتلاو « ةيعامتجالا مولعلا 2 نييصاصتخالا
 010150116611 ميسقت امامت ذخأت ال (تايرظنلا هذه) .يعامتجالا لدبتلا

 ف ةرورضلاب دجوت ال دحألا موي ف تافرصتلا :رابتعالا نيعب ةيرشبلا سفنلا

 اذوبب وأو اضلاب ناميإلا نوعيطتسي ةيتامولعم ا ءاربخو :ىرخألا مايألا #2 كولسلا
 . يلاعتم ا لمأتلاب وأ يحيسم ا ثولاثلاب وأ

 (3ايساروأ تاراضح نأل :يدوغ لوقي امك ؛يبوروأ ءانثتسا دجوي ال

 رصعلا ع رارقتسالا ىلإ اهلصأ دوعي ةكرتشم ةعومجم نم اءزج لكشت
 :كباشتم لكشب ثدحت ماودلا ىلع ةيمنتلا تناك ذئذنمو .ثيدحلا يرجحلا

 لالخ مدقت زارحإ نم نكمت دق ايساروأ نم كاذ وأ مسقلا اذه ناك ولو ىقح
 ةيروطاربمألا رايهنا دعب ةنس فلأ نم رثكأ لالخ ثدح ام اذهو .ام نمز

 - 12( _. ١
 مجرتم ايسآو ابوروأ يتملك جمد 8ظسمومزع 2
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 يصوصخ او ينوكلا نيب

 نم اروطت رثكأ طسوألا قرشلاو نيصلاو دنبلا تناك نيح ذب .ةينامورلا
 تحمس يتلا «ةيعانصلا ةروثلا عم 18نرقلا ننم ثدح ام عقاولا 4 اذه .ابوروأ

 ىلع ميمعتلا روط #2 يداصتقالا ومنلا نأ ايلاح ودبي .ةمدقملا لالتحاب برغلل
 نم اديكأت يدوغ فقوم يقل .ةراضحلل رابكلا نييخيراتلا باطقألا عومجم

 يداصتقا قوفت يأ فشك انكمم ناك ام !8نرقلا ىتحف :نييداصتقالا لبق

 فلتخمل 27/8 ماخلا ينطولا جتانلا تاباسح هدكؤت ام اذهو «برفلاب صاخ

 ىلع ءانب لجسن نأ ةلالد هل اممو .”شوريب لوب اهفلو يتلاو ملاعلا # قطانملا
 ىلع قفاوتي ال «ةروطتملا ريغ كلتو ةروطتملا نادلبلا نيب نيابتلا نأ ةريخألا هذه
 دوكرو ىلوألا نادلبلل 41.5 -0.5 هرادقم يونس مدقت عم الإ نينرق ىدم

 لكشتل ةيبوروأ -برفلا ةيعانصلا ةروثلا تناك ام ايساروأ خيرات ك .ةيناثلل

 دقم ايوروأل ةمياخلا ةيعيقحللا ةزيملا نإ :قينره وأ نرق لالخ الإ امساح ازايثفا
 هيف كش ال يذلا يركسعلا اهقوفت 4 ىرحألاب نمكت طيسولا رصعلا ةياهن
 انفكع دقل .ادبأ اهراكنإ متي مل يعسوتلا فنعلاو بهنلا ىلع ةردقب انرتقم

 ةنيدلاب ذل م[ روشان اضم[ اميره فرع لح ا نفد امهقسألا ىلع ةرشكتب
 ناك هنأ «زدنالل ديدجلا لمعلا ةصاخ ؛نيخرؤملا ةءارق نم ايهدب ودبي .برغلل

 .قرشلل ةبسنلاب ايثراك
 2 نييناطيربلل ةرمعتسم :تاعطاقم :دع ىلإ ةمسقملا «دنبلا تناك

 اتباث ارقهقت «17نرقلا ىتح ةيعسوتلا «ةينامثعلا ةيروطاربمألا تفرعو .18نرقلا
 «17نرقلا كج امهيسفن ىلع نابايلاو نيصلا تافكناو .1918 ماع اهئافتخا ىتح

 تحت حزرت نأ نيصلا ىلع ناكو .نييبرغلا ةرباربلا عم سامت يأ نيتضفار

 تناكف .19نرقلا ةياهن ©# نيييوروألل يركسعلا قوفتلا تحتو ففعلا

 برسسلا نإ 20ةرقلا ف ايتلطضوا ةيسايس ىضوقلا نبهت: ظسبولا#ةنيروطاربما

1 
 013 2م .8جلعمعا الزلاطعو ءأ م4:800:ع5 لع ]1' طتقامأتع هعممم10انعر آه 10ععمالان عالعب 4.
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 يص هءوصخ او يوكلا نيب

 :يبرغ أشنم نم نيتيجولويديأ ىلع تسسأت يتلا بازحألا عارص ىلإو ةيلهألا

 تحبصأو .ةيبرفلا جهانملا نابايلا تنبت نمزلا اذه لالخو .ةيعويشلاو ةيموقلا
 ممألا ةقوج نمض دحاو نآ 4 ةطرخنم ؛ةيمهأ تاذ ةيداصتقاو ةيركسع ةوق

 تعسو «ديدج رامعتساكو .ةرتفلا كلتل ةيملاعلا ةراجتلا رايت نمضو ةبهانلا

 اهعنمت ملو .1945 ماع ىتح اهلماكب ةيفرشلا ايسآ ىلإ اهريثأت قاطن نابايلا

 فصنلا 4 ةيسيئرلا ةيداصتقالا ةزجعملا لكشت نأ نم ةيركسملا اهتراسخ

 .ملاعلا 4 ةيناثلا ةيداصتقالا ةوقلا حبصت نأ نمو 20نرقلا نم يناثلا

 ؟هاوقل قرشلا ةداعتسا نع اذام

 انعبت اذإ ؟نيصلا وأ دنبلا سيلو 19نرقلا ةياهن ك نابايلا تروطت اذامل

 ةبسنلاب تناك اهنأ ةيعانصلا لبق نابايلا نع لوقلا اننكمي ءزدنال ةحورطأ

 ايداصتقا اهاع ةقيقحلا 2 نابايلا تناك ' :" ةينفلاكلا ارتلكنإ“ نم اعون ايسآل

 ديزل ا ىلع لصحت نأ ديرت اهلك تناك .ةمأ 250 نم رثك نم افلؤم ايسفانت

 ذحشي دوقنلا صقن نم لضفأ ءيش نم امو ءزوع نم يئاعي اهنم ريثك ناكو

 كلتل ةلثئامم ةينابايلا ةيمانيدلا زفاوح تناك :هذهك ةرظن لالخ نمو ."نهذلا

 نآ 2 بجاولا قالخأو 'ةيعاطقإلا" ةيسايسلا ةئزجتلا كانه يأ ءابوروأ ْشث يتلا

 ,ةيقيقح تامسلا هذه تناك اذإو .راخدالا ىلعو لمعلا ىلع ةقبطم ء«دحاو

 يسايسلا دعُبلا ةصاخو ام رصع ليلحتل يلودلا عقاولا داعبتسا ىلإ ليمت اهنإف
 اهسفن نظت ةقيقحلا 4 نابايلا تناك .يداصتقالا روطتلا امود قفاري يذلا

 ةياهن © نميهملا ينابايلا يسايسلا دقتعملا بلقنا .نيصلل روطتم ريغ قحلمك
 ابل" نابايلا نإ ةلئاقلا ةركفلا تلكشت جيردتلابو ؛20نرقلا ةيادبو 19نرقلا

 تناك ام نيصلل ٌدرت نأ) مّركلا نم الكش طقف تسيل ءايسآ  ةلاسر اضيأ

 اهتحلصل ليوطلا ىدم ا ىلع اقيمع امهفت لب « (ميدقلا ذنم ابل نيصلا هتطعأ
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 كاسيسومو تايقتمم) ةيسايسلاو ةيدانصخقالا لماوعلا نسايكتف نإ 17"ةينطولا

 قوفو .20نرقلا 2 ينابايلا عسوتلا نم نيتجومب حمس دق (ةيموكحو ةيروطاربمإ

 رامعتسالل ضرعتت مل اهنأ ؛نابايلا روطت لجأ نم ايسيئر ناك رمأ وهو ؛كلذ
 ,يوتحت نكت ملو ادج ةيئان تناك دقف ؛18و 17 نينرقلا ذ يبرفلا

 لاوس لكنت ىقل: ةيلاعلا ةراهتلا وانما تاورك ىله كتل وأ ايسيئو هناك

 قالطنالا تقو ةحبار ةقرو «ةيرامعتسالا ةرتفلا لالخ اهنم ةدئافلا ةلقو نابايلا
 دنبلا نم سكعلا ىلعو .20نرقلا كو 19نرقلا ةياهن ذك يداصتقالاو يسايسلا

 ةياصو تحت ال نابايلا نكت مل :155”2نان46 دنالوسنألا وأ ةينيصلا دنبلا وأ
 نم ام نأ 1905 ماع نابايلا مامأ سورلا ةميزه ترهظأ دقل .ايركسع ةلتحم الو

 لمجم ب ةيسايسلا اهتاحومط رشن ذئذنم عيطتست اهنأو ءاهعضخُت ةيبوروأ ةوق
 .هلعف نع عروتت مل ام اذهو ءايسآ

 نيصلا يحاوض تفرع «نابايلا دعبو :20نرقلا نم يناثلا فصنلا

 عضت فيك .اروفاغنسو ناوياتو ةيبونجلا ايروكو غنوك غنوه ؛ءىمظعلا
 ةيسويشوفنوكلا تناك ثيح كانه .يداصتقالا روطتلا قيرط ىلع اهمدق

 اها قئاعك: ىئرث :ةيفسلفو ةيعامتجا قالختأ يه ام زادقمب انيد تسيل ىلا
 :ةيبتارملا ىلإ امهبسنت تناك نيذللا قوفتللو درفلل اهتوادع ببسب ومنلا
 نأ يلع ةنتمك0 نتن ناهربلا هك ادح دع كشر عساك ةيلانتنارلا نأ ظحالت

 لجأ نم ةيرورض اهدحو تسيل ةيبوروألا ةينوناقلا وأ ةيلئاعلا ةيفاقثلا رطألا

 + امك «برحلا دعبام نابايلا روطت ب ايسيئر ارود الثم ةلودلا تبعل .روطتلا
 مكارتلا ةيناكمإ نامضو ةبكاوم لالخ نم "ةيويسآلا نينانتلا" ةقالطنا

 :نابايلا ىلإ ريدصت) يئاضتنا لكشب رداصملا صيصخت لالخ نم :يلامسارلا
 ايسآ قرش روطت عسوت كلذ دعبو (..خلإ «ةيبونجلا ايروك 4 دادعإو ميلعت

5 1 14 
 0 31.71, آنع 13مم ءأ 1ع 51020ع هان اء 516«ءاعر 7135502,

 00 ل ا ا ف ل ا 8 . ىلا للك
 .نيبيليفلاو ايسينودنأ ىلع لمتشتو ايلارتسوأو ايسآ بونج نيب لصت تاليبخرأو رزج '”
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 يص :وصخم او ىنوكلا نيب

 ايزيلام ىلإ ايسينودنإ نم «ةفلتخم تافاقثو تاراضح تاذ قطانم ىلإ جيردتلاب

 ناكو .يداصتتقالا ومنلا 4 اضيأ يه نيصلا تلخد ةنس20 ذنمو .نيييليفلا وأ

 ل ظحالن ."'©ةفاقثلاو داصتقالا صوصخب ةرهاب جئاتن يراجتلا حاتفنالل

 يناعت اهنكل ءاهتقالطنا زع  ةيداصتقالا ةينالقعلا نأ اهجراخ امك نيصلا

 .ةينعملا نادليلل ةيتاسسؤلا وأ ةنهافثلا ردانصملا تشخ نم

 اومن تفرع يتلا «دنبلا لاثم هيدبي ام اذهو ءيفكت ال ةنيالقعلا نكل

 ةيملاعلا تالدابملا نم 70.5 ىوس لثمي ال هنأ ريغ ءةنس15 يلاوح ذنم اماه

 ذو تاينورتكلإلا + ديدشلا ومنلا نم مغرلا ىلعو .(1947 ماع 1/2 لباقم»)

 ةنايدلا لقث ببسب ةلاحلا هذه رّسفت له «عجارت 4 دنبلا لظت :«تامدخلا

 هذه نأ لمتحملا نم 5ىرخأ ةيفاقث ةمس ببسب وأ ةقلغملا تاقبطلا رارمتساو

 فوتسيرك ةسايسلا ملاع نمخي امك ءاهريغ ىلإ ةفاضإ نكل «رثؤت لماوعلا
 سفن نم ديفتست ال اهنكل ؛«نيصلا عم هباشت هجوأ دنبلا يدبت ءولرفاج

 ةريجب عتمتت مل اهنإ .اضيأ ةلاعف اروبسايد : اهتباوب ىلع غنوك غنوه : تالهؤم ا
 ذنم دنبلا روطتت .””لدابتم ا بذجلا تاريثأت ضرحت ادج ةرهدزم ا نادلبلا نم
 ولرفاج ىري .ططخملا داصتقالا عم ةعيطق اوثدحأ اهتداق نأل تاينينامثلا دقع

 ةعزنلا ةحورطأ نإ .ارصح ايفاقت سيلو ايسايس ناك امبر مساحلا لماعلا نأ

 ىلع ةلوبقم دعت مل ةيتفلا ةيبوروألا ممألا # ةيمانيدلا لباقم قرشلل ةيدومجلا
 لظي روطتلا طورش ليلحت نكل .ايسآ قرش روطت اهلطبأ نأ دعب ءاهنهاوع
 ايأ :ناكم لك  ةينالقعلا دجن اننإ ,دكؤم ءيش كانه .اضقانتمو ادقعم

 دحاو قيرط نم ام هنأ انملعي خيراتلاو .ةيعامتجالا وأ ةينيدلا لاكشألا تناك

 .ومنلل

 06 ل.-(. ااتقملم 8هرءطقلقم, "آه (نطتمع 5' بعال1 ع", 5عاعمعع [ططادتتقل عوج 2107: 2تق13 00.

 07 (215],0ءامار آ[ 1ملع «مهاعستم عل 5عر 2"1:ة:0, 6
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةيسايسلا تافاقثلا نأش :يرادإلا ريبدتلا

 "نرابيريد بيليف عم راوح

 ةيسايسلا تافاقثلاب قمعب تاشنملا رييست رثأتي

 ةينطو طامنأ دوجو نرابيريد بيليف حضوأ .ةيلحملا
 قلعتي اميف ةيعون تاروصت ىلع موقت :«يرادإلا ريبدتلل
 ةماركلاو ةبرحلاو يعاصمتجالا ةبترم نموهامب
 ١ ...خلإ ؛ةاواسملاو

 16 فرشلا قطنم :مكترهش ءارو فقي يذلا باتكلا نإ :ةيناسنإلا مولعلا

 مل ةرتف ف «يرادإلار يبدتلل ةينطو جذامن دوجو رهظأ ءارعأو106 42 110711”

 هذه ليلحت ىلإ مكداق يذلا ام .ةفاقثنيبلا وأ ةلوعلا نع دعب اهيف ملكتن نكن

 ؟ةرهاظلا

 ميدعلا لاؤسلا وه ؛ةيداصتفا ةعيبط يذ لؤاست نم تقلطنا :نرابيريد

 ,يداصتقالا ومنلا ىلع ةفاقثلا تاريثأت نع :؛ربيف سكام هصخل يذلا

 ةيحور لوح ةزكرمتم تاسارد قيرطلا اذه 2 ترمتسا تاينيتسلا لالخف

 .2000 2نيرشت :110 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .ناباك بيليف هارجأ
2 

 , 3/1.17 ءعت, آن ظاطتواتع 2201 عواقماأع ءأ ]' عدمعأ لان ءةمتأة]!5ةلعر 2[عوو 20علاعاب,
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 2 رثؤت ةفاقثلا تناك فيك ةيؤرل باهذلا يه يتركف تناك .ةأشنملا

 باحصأ ةيمانيد طقف سيلو :؛يعامجلا لمعلا هجوأ ىلع ةيمويلا تاسرامملا

 نع ٌلقتسم دودرملا ىلع ام ةفاقثل ٌريثأت دجوي ال هنأ وه رهظ يذلاو .عيراشملا

 عم فيكتلا نإ لباقملابو ءاهتازيمت نم ديفتست ةرادإلا لعجت يتلا ةقيرطلا

 تافالتخا «نادلبلل اعبت ءظحالن نأ ىلإ يدؤي «نذإ يرورض وه يذلا قايسلا

 نم ددع عم كسامتب رييستلا تاسرامم لخدت :يرادإلا ريبدتلا ِث ةديدش

 «ةيرحلاب ؛ةطلسلاب) يعامجلا شيعلل ةبسانم ةقيرط وه امب ةطبترملا تالثمتلا

 .(..خلإ ةماركلاب

 ؟لمعلا اذبل ةيساسألا تاصالخلا تناك اذام -

 ةثالث 4 (56هاطنههإن ينيشب) ةيعانصلا ةرمزلا سفنل عقاوم ةثالث ثظحال -

 ناك يتلا ةقيرطلا تسردو .اسنرفو ةضفخنملا دالبلاو ةدحتملا تايالولا :نادلب

 © ةصاخلا اهتقيرط ةسسؤم لكل ناك .هيلعو .اهب نونواعتيو نولمعي سانلا

 لمعي ناك يكيرمألا عنصملا .دلبلل ةيسايسلا ةفاقثلا سكعت .لمعلا ميظنت

 مارتحا ىلع اماه ايقالخأ ادعب اقلعم ءدقعلا ىلإ وأ «ةدعاقلا ىلإ عوجرلاب

 هبلطتي مهافت نع ثحبلا قيرط نع ةرادم تناك ةيدنلريإوينلا ةسسؤملا .دوقعلا

 امب ركفي نأ 4 ارح درف لك ناك ولو ىتح «ةيوست داجيإ ليبس © لمعلا

 ىضتقم' هتيمسأ امل ايزكرم اعقوم حنمت تناك يسنرفلا عنصملا ةايح .ديري

 "ةبترملاب' «تابجاولاب «تايلضفألاب اقلعتم ناك دحاو لك ثيح نم ؛'لاحلا

 يتلا ةركفلا نع عافدلا ثيح نمو .هتفيظوب اهنرقي لامعتسالا ناك يتلا

 .هتنهم ةلابن نع اهنوكي ناك

 تاعومجلا ىلإ عوجرلا نم الدب «ينطولا راطإلا نمض نوججاحت اذائ -

 ,ينيتال ءاضف عم ينوسكسولفنأ ءاضف ةضراعم الثم نكملم ا نم ؟ةءسوألا

 .يكيلوثاك ملاع عم يتنتستورب ملاع
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 يص وصخ او نوكلا نيب

 انهو : "تاراضحلا"' دودحب تاعيمجتب مايقلا ناكمإلاب هنأ حيحص -

 :الثم ينوسكسولفنألا ملاعلا ميمص يفق :ةماه تافالتخا ظحلن ام ناعرس

 نولبقي نيذلا نييناطيربلا قلعت نم ةنلعملا دعاوقلاب اقلعت رثكأ نويكيرمألا
 كلذ نع ادع كانه .عءمأ1 ءمتعد 3ع2ءءاضءلأ لاجرلا مالكو «ةيمسراللا رثكأ

 سفنب نولمعي ال نويسازلآلاو كسابلاو نويكيسروحكلا :ةيقطانم تايصوصخ
 .امامت ةقيرطلا

 لاكشأ نإف ةيسايسلا تافاقثلا ىلإ نوعجري مهنأ ببسب ءساسألا يو

 نوشيعي سانلا لعج ىلع يرادإلا ريبدتلا موي .ينطو راطإ نمض جردنت رييستلا

 اعم اولمعي نأ ىلإ سانلا لصي يكلو .يسايس طاشن هنإ :كرتشم عورشم لوح
 ةلادعلا يه امع ةيساسألا تاروصتلا ضعب ىلع قافتالا مهيلع بجي ءايموي

 ب 2هيلعو ..خلإ يعامتجالا ماظنلاو ةيرحلاو ةاواسملاو ةيناسنإلا ةماركلاو

 -ةلودلا راطإ نمض مئاد لكشب ةسّسؤملا تارظنلا هذه ينبنت نايحألا مظعم

 نولاولل ناك اذإ «ىرن نأ انتطتسا ةيكيجلب ةأشنم ك4 ثحب لالخ اضيأ .ةمألا

 اروصت نومساقتي فيك «. ةفلتخم تايوه 5 © تمالفللو 272115

 .يعامتجالا ميظنتللو ةكرتشملا ةايحلل الثامتم

 بناوجل تالثمتلاو تاسرامم ا ٌددعت ,مكلامعأ ةءارق نيح ءانلهذأ دقل -

 يداصتقالا ملاعلا ةبكوك ةركف دض هذهك ةظحالم بهذت الأ .رييستلا

 ؟هديحوتو

 2 نكمي .ةفاقثلا حلطصمل تاروصت]3 زييمت بجي «ةملوعلا تاريثأت مهفل -

 2 ...خبطملاو نفلاو ىقيسوملا :"”رولكلوفلا" نم يتأي ام لك ىلإ ريشي نأ ةيادبلا

 ضعب #4 تامواقم تلصح ولو ىتح ءادّحوم ارثأ ةملوعلا كلتمت ةلاحلا هذه

 يه ةبقاع انه ةملوعلل .ةيوبلا موهفم ىلإ ةفاقثلا ليحت ؛ناث ىنعم و .نادلبلا

 مجرتم .ةيغنملفلاو ةيسنرفلا ةغللا يلاوتلا ىلع نوملكتي كيجلب ©
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 .ديازت #2 يهو ةيقطانملا تاماقتنالاو تايوبلا عارص ربع هحملن يذلا «مقافتلا

 «كرتشملا شيعلا دعاوقل ةكرتشم ةرظن نع اريبعت ةفاقثلا انربتعا اذإ ءاريخأ

 .رمتسي ةيسايسلا تافاقثلا نيابت نإو «ريثأتلا ةليلق ةملوعلا نأ يل ودبي هنإف

 ذو .تافاقثلا ءاقتلا :ةبقاعك كلذ عم هل تآشنلم ا طاشن ةلوع نإ -

 ةايحلا تاروصت نوكحت ؛ ةيفاقثنيبلا تالاحلا ف هنأ نورهظت ةيناديم ا مكلامعأ

 دعاوق وأ ةيوغللا تابوهصلا نم ريثكب رثكأ « هباجتت يتلا يه عمتجم

 ؟الثم انؤاطعإ ناكمإلاب له .بادآلا

 نيتعومجم نيب قفخملا جمدلا عورشم لالخ نواعتلا تسرد دقل -
 تالكشملا نم ماه ٌمسق ّنمك .ةيديوس ىرخأو ةيسنرف ةدحاو ؛نيتيعانص
 ةركفلا نوكلمي اونوكي مل نييديوسلاو نييسنرفلا نأ ةيثيح  ةفداصملا

 نمض ةحارتسا لمع وه رارف ذاختا «نييسنرفلل ةبسنلاب .رارقلا وه امع اهتاذ

 ماربإ هنإ :هفقوم ةوقب دكؤي نأ دحاو لك ىلع اهلالخ بجي ةيباطخ ةرظانم
 ,«لعفلابو .ايناودع فرصتلا اذه نوري اوناك نويديوسلا .ةنداهملا نم لكش

 دعب لح ىلإ لوصولا أ دحاو لك ةدارإ نع ريبعت وه ديوسلا  رارقلا ذاختا

 نيروصت ىلإ تارظنلا هذه ليحت .ةعامجلا بلف ب قفاوتلا نم ةددعتم دوهج

 ؛«كراشي يذلا وه رحلا ناسنإلا ؛«ةيديوسلا 'ديلاقتلا" # .رحلا ناسنإلا وه امع

 عوضخلا اذه .ةعامجلل ذئدعب عضخي مث «ةيعامجلا ةايحلا ةماقإ 4 ؛هنارقأ عم

 و .اهتادأو هتيرح طرش وه ديفتسملا ءزجلا اهنم درفلا لكشُي يتلا ةعامجلل
 هيلع بجوتي ال نم ىرحألاب وه ءرحلا ناسنإلا «لباقملاب ؛:ةيسنرفلا ديلاقتلا

 ةينالقعلل صلخم وهو يسنرفلا سدنهملاف .اريبك هربتعي نمل الإ ٌعوضخلا
 ةركف نوكتس لباقملابو ؛هسفن ربك دق هنأب اعابطنا كلميس .؛ةينقتلا

 ىدحإ .0010010111155102 يناوتلا ةركفب ةنرتقم هل ةبسنلاب 6012010015 ةيوسنلا

 4 و 1 5 * 0 ل

 66م4 121 طدرمعر, "(هرمصلعللا 5' 26ع0م0ع2: نقع ؟ع26مماع 153260 م5010015ع", لقمك (نان]لتعو5 أ

 م2012115310مب 5عاانار 1998.
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 تارارقلاب كيكشتلل نييسنرفلا ليم تناك عورشملا ميمص 24 فالتخالا داوم

 نإف :«ةعامجلا ةسادق نع ربعي «نييديوسلل ةبسنلاب «رارقلا ناك اذإف .ةذختملا

 عورشملا نم نوكي ريخأآلا اذه مسابو .لقعلا وه نييسنرفلل ةبسنلاب سدقملا

 نيب ةهباجم انه انيدل .ةلوادملا نم ةليوط ةيلمع ةرمث يه تارارف نع عجارتلا

 نع ةمجانلا لكاشملا زواجت نإف ؛كلذل نيعاو ريغ نولعافلا مادامو .نيسدقم

 .بيذهتلا غيص ملعت نم ريثكب بعصأ كلذ

 تافاقثلا "ةمواقم“ز واجت ىلإ لصوتت تايموقلا ةددعتم تاشنم دجوت له -

 ؟ةيلحل ا

 ليغشت بولسأ جاتنإ #4 تآشنملا اهيف حجنت تالاح ةقيقحلا 4 كانه -

 اهنوكلررمألا دوعي الو «يرادإلا ريبدتلل ةيلحملا لاكشألا نع ادج فلتخم

 ورم سوسان وكم طرف انينأل لبا هيلع |" ةتفاقكلا يل سمعا "وز تيطخت

 .ةفاقثلا هذبل ةقيمع تاينب ىلإ ةقالخ

 هذه :«هتساردب تمق يذلا ءاضيبلا رادلا #2 11101508-585 عنصم صخلي

 مايقلا لكش ىلع ءايرذج ايميظنت ارييغت ةسسؤملا هذه تفرع .”ةيجيتارتسإلا
 ؛لكاشملا لح ٌقِرِف :ةينابايلا قئارطلا نم ةاحوتسم ةلماش ةيعون ةقالطناب

 ءاضرإ ةهج نم امك ناقتإلا ةهج نم حجان ٌلوحت ؛خلإ ؛يتاذلا طبضلا
 دوجولا يلك يقالخألا باطخلاف .ميعطتلا اذه لثم حاجنب أجافن دق .نيلماعلا

 (دضاعتلا «ةعاطلا :«ةيفافشلا) ةيعونلا -ةفالطنالاب طيحي يذلا 1181651

 رابكلا هوجولا ةقيرط ىلع فرصت ةأشنملا نع لوؤسملا نأل «ةيقادصم اذ ناك

 رييغتلا حجن دقن .ةيشحكارملا ةفاقثلا نوميسي نيذلا "نيحتافلا نيسيدقلل'

 ىلع «ةيلحملا ةفاقثلا تالوقم نمض ء.هليوأت عاطتسا لمعلا مقاط نأل يهيلذنتلا

 .رفوم ءىش هنأ

5 
 00 حنا و أ 15105:01211531هدر كعاتنا, 8.
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 يص ءوصخ او ينوكلا نيب

 اعيرس عقن «تاداعب اهانلثم ام اذإ .ةفاقثلا يه ام لوح عدختن ال نأ بجي

 هد (نومز اهيالانع قل اعط انه نياكلا اون ىئلغإ ةيهيمتلا يناوقلا نهم

 ةفاقثلا أديح اننأر:|5] ءنيكمفلا ىنلغو :ةكنلا رييقتلا تافالظنا |ديهح لظحلت

 .ءالجب فرصتلا اننكمي :ىنعم ءاطعإل قئارطو ملاعم ةعومجمك
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 :عساتلا لصفلا

 ةئادح دعبلاو ةفاقثلا

 ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا

 تافاقثلا مهو

 ةفاقثلا ربع يبكوكلا لاصتالا

 خخفم موهفم :نيجهتلا

 تافاقثلاو ميقلا
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 ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزن

 ةرهاظ يه امب ,ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزن '”فدهت

 يفاقثلا فالتخالا ليوحت ىلإ ءدحاو نآ يف جمانربو

 .ينوك قح ىلإ

 ريبعتلا اذهب ناتدوصقملا ةرهاظلا الو ةسرامملا نكت ملول ىتح

 ةراقلا  "ةفاقثلا ددعتم عمتجم"“ ةغايص روهظ عاجرإ عيطتسن اننإف «نيتديدج
 فده نمضو «ةرتفلا كلت  .تاينيتسلا فصتنم ىلإ ةيلامشلا ةيكيرمألا

 تاطلسلا تميطا نش رفلاو.ةنرو كالا قييدوونللا تاعاربملل لحب ميت
 ةفاقثلا ةددعتم ةعيبطلاب فارتعالاب" اهتين ةماعلا ىلع اواتوأ # ةيلاردفلا

 ذل نختا يذلا :©جمانربلا اذهب ودورت تويلإ رييب مزتلا دقو ."يدنكلا عمتجملل
 ةجيتنو ةدحتملا تايالولا كو اهتاذ ةرتفلا ْكِو .1982 ماع ايروتسد ادعب ةياهنلا

 نيفقثملا طاسوأ #4 تروطت «ةيندملا قوقحلا لجأ نم دوسلا تاعارص

 تناك ةيسنجلا ىتحو ةينيدلاو ةينثإلاو ةيوغللا تايلقألا نأ ةركف ؛نيلضانملاو
 يتلا اهتاذ فارتعالا ةجردب ىظحت نكت مل اهتفاقث نأ باب نم «ملظلل ةيحض

 .2000 زومت :107ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .هنروج الوكين ')
 مجرتم .ذئنيح ادنك ءارزو سيئر 51110-21656 1من ءهنن ©
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 يص وصخ او نوكلا نيي

 . ةيتناتستوربلا «ةينوفولفنألا ءءاضيبلا" ةيبلغألا ةفاقث اهب ىظحت تناك

 نيب شياعت ةماقإل لئاسولا ديدحتو ملاظملا ةلازإو فارتعالا اذه ىلع لوصحلا

 «ملاسمو رح يطارقوميد عمتجم ميمص #4 لكلا «ةفلتخملا تافاقثلا هذه

 دقتعم ىنعمب ةموهفملا «ةيفاقثلا ةيددعتلا كرحت يتلا ةيلاثملا ئدابملا يه مكلت

 .ةيلامشلا اكيرمأل صاخلا عضولا ايلاح زواجتي

 نم لقأ- دوجولا نع ادبأ فقوتت مل تافاقثلا ةريثك تاعمتجملا نأ عمو

 ددعتلا ةركف نإف ٠ -ايفاقث ةسناجتم اهرابتعا نكمي ملاعلا نادلب نم 0

 ذنمف .ممألا -لودلا ش تاسايسلا صوصخب هجوتلا # ارييغت لثمت كلاَقتلا
 ماغدناو ةيفاقثلا تافالتخالا ليلقت بوص اهدوهج لعفلاب تلوحت «19نرقلا

 .ةليخدلا تاعامجلا

 ةيادب ننم :ةظحالمب ةيادبلا # بابسألا قلعتت ؟لدبتلا اذه لثم اذامل

 تايطارقوميدلا #4 «ةيوفللاو ةينثإلاو ةيقرعلا ةيوبلا لئاسم تناك تاينيعبسلا

 تاعارصل ةديازتم رداصم .ةقباسلا ةيتييفوسلا ةلتكلا 4 امك ةيبرغلا

 ةيوغل وأ ةينيد تايلقأو ةيلحم تاعامج يدبت ملاعلا ءاحنأ ةفاك و .تابلاطملو

 اهتفاقث ىرت نأ © كاذ وأ دحلا اذه ىلإ ةيرذجلا اهتبغر «نيرجاهم تاعامجو
 لدعلا ةلككشم حرطي ةيفاقث ةيلقأ دوجو نإف ءىرخأ ةهج نمو .اهب افرتعم
 ثيح نم ةرح ةيوغللا وأ ةينيدلا ةسرامملا نوكت يطارقميد دلب يفف :يعامتجالا

 ةسردملا ربع ايواستم امعد اهنم ةدحاو لك حنمت نأ لوقعملا نم له نكل .أدبملا
 ةيسايسلا تالاجملا لمجم ىلإ ةيقفاقثلا ةيددعتلا ريشت ؟ةماعلا تادعاسملاو

 تافاقثلا نأ ةركف «حماستلاو ةيعامتجالا ةلادعلا سفّتب «معدت يتلا ةيفسلفلاو

 .اهب فارتعالا ةجرد ىلإ لصت نأ اهيلع ءام ةيعامتجا ةرمزب ةصاخلا

 ال ةينطولا ةمحللا نإ ةلئاقلا ةركفلل ليدبك نذإ ةيفاقثلا ةيددعتلا حرطت

 نم رايتلا اذه .ةيمسر وأ ةنميهم ةفاقث ىلإ عيمجلا ءامتناب الإ لصحت نأ نكمي

 نأو ديج رمأ يئلاَمتلا عونتلا نأ ىلع دكؤي ةيسايسلا تاسرامملا نمو ريكفنلا
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 يص هوصخ او ينوكلا نيب

 ىلختت نأ ةيلقألا ىلع سيل هنأو :مارتحالا ثيح نم ةيواستم تافاقثلا ةفاك

 قح وم اهتفاقثب اهظافتحا نإ اريخأو ءاهتاداعبو اهتفلب يمومعلا ريبعتلا نع

 .يأرلا #2 هتيرح امك امامت ءدرفلل

 !اهريثت يتلا كراعملا يهام
 اعوتكوم «تافاقثلا هدعتل لح نع تلا ناك تاينيئامألا ةيادب نقم

 ةسايسلا ءاملعو عامتجالا ءاملعو ةفسالفلا نيب تالجاسملاو تالمأتلا نم ددعل

 2 :ادج عساو لوبقب ةيفاقثلا ةيددعتلا ةلأسم اهيف تيظح .نيينوسكسولفنألا

 ديلاقتلا نم ةيتأتم تالاجسلا هذهب ةينعملا تايلقألا نكت مل ةدحتملا تايالولا

 ء.مص) رخآ فالتخا يأل ةلماح وأ ةيسنج تايلقأ نوكت نأ نكمي لب «طقف

 لكُل تافاقثلا ددعتم عمتجم ةيلباق لئاسم يه ةيزكرملا لئاسملاف .(.خلإ ؛ءيمع
 .ةيطارقوميدلل سسؤت يتلا حماستلاو ةاواسملاو ةيدرفلا ةيرحلا

 "نييلاربيللا" نيب ةهباجم لكش ةيفاقثلا ةيددعتلا لوح لاجسلا ذختا
 ربراي نيماينبو مولب نالأ) ىلوألا ةئفلا ىرت ."811675[001210121810 نييتايلاجلا"و

 بجيو «صاخلا ءاضفلا © رصحتت نأ ةيفاقثلا قورفلا ىلع نأ (ازوسد شييدو
 ةصاخ ةدعاق ةيأ عضو بجي ال .بادآلل ةكرتشم ميف ىلإ لوصولا ىلع ديدشتلا

 لدناس ليئاكيم) ةيناثلا ةئفلا ىرنو .ةكرتشملا ميقلا هذه قوف ام ةيلقأب

 روصتلا قافخإ ةظحالم بجي هنأ (ينويزتإ ياتيمأو رياتنإ كام ريدسالأو
 ىلعو ءدرفلا ينبي يذلا وه ام ةفاقث ىلإ ءامتنالا نإ :يلاربيللا ينادرفلا
 ىرت نأ نذإ (ةينثإ وأ ةينيد ةعومجم وأ ةلئاع) كاقثلا ىوتحملا تاذ تايلاجلا

 لماشلا عمتجملا ينبني نأ بجيو ءلضفأ لكشب اهب فارتعالا مت دقو اهقوقح
 .تافاقثلا نيب راوحلا ىلعو تاقورفلاب فارتعالا ىلع

 ةبسن اطسو اعقوم ءاريثأت دشألا ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا وركفم لتحي

 عقوم نم نايحألا مظعم ابيرق ناك ولو ىتح «نيتيفرطلا نيتئفلا نيتابل
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 ربتعت ءاكيلميك لبيوو رزلاو ليئاكيمو روليات زلراشتل ةبسنلاب .نييتايلاجلا
 ىلعو 5213156 06 م00ءممتاغ ةثادحلا رسع" ىلع اباوج ةيفاقثلا ةيددعتلا

 لثم ىرخأ ميق كانه «ةاواسملاو ةيرحلا بناج ىلإف .ةيلاربيللا ةعزنلا تاروصق
 ةصاخلا قئاقحلا ىلع ةيواستم ةميق ءافضإ عبتتسي اهب فارتعالا نإو ؛ةلاصألا

 الثامتم الماعت نمضتت يتلا ةاواسملا ىلع بجي الثم رولياتل ةبسنلاب .ةفاقث لكب

 نيعب نخأي يذلا :4ونذ[6 فاصنإلل ناكملا يلخت نأ «دارفألا ةفاك عم

 نضوفنلا ف. ةيلاج ركل: دعاس نا فاقت ومفملا نمد عهاخ تالاج رالبتعألا

 ضرتفي فاصنإلا نكل .رطخ  اهعضي يولقألا اهعضو نأ باب نم ءاهتفاقثب
 حنم ناكمب ةبوعصلا نم ؛يأ :رخآلا يذؤي ال «دحاول حونمملا عفنلا نأ كلذ عم

 تناك اذإ «مهديلاقت هلبقت نيذلا نيرجاهملا نم ةعامج ىلإ تاجيزلا ددعت قح

 .نيسنجلا دحأ قوقح نم سكعلا ىلع يشمت ةسرامملا هذه

 لُثُملل اقيبطت عقاولا #4 لثمت ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا نأ رزلاو ىريو
 عم ئفاكتملا ريغ لماعتلا حيحصت ىلإ تايوبلاب ةبلاطملا فدهت :ةيطارقميدلا

 نمض هبعلت ًارود تاعامجلا هذبل نأ لوبقو مبل ناكم داجيإ بجي .تايلقألا
 دوقت اهنأب ابوروأ  ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا مهتت ام ابلاغو .ةينطولا ةعامجلا
 رطاخم لثمي تاقث فالتخا ىلع ديكأتلا نأ حيحص .ممألا -لودلا تيتفت ىلإ

 نأ نكس :لالعتمنالاب اه لاه اطل سانا وكب نأ نكي ةيمايس
 اهناور كب تايلاجلا نتيرواجملا انك ةينارجإ تايانل اضيا رسب

 2 ةسرامملا ةيموقلا تايسنجلا ةسايس نوكت دق .نيقلعملا ضعب بسحو
 قداتعتلا ف قا يبوفوتلا لاضصقتألا تورتش هن ةناظروفمس ةيعومشتلا :بككملا

 ىلع لدي ال ادنك 4 (16 ةلانهة0014 توفانونلا) ”تيونإلا ةموكحل ثيدحلا

 ينعيو ؛مهسفنأ ىلع وميكسإلا هقلطأ دقو ءيدنكلا لامشلل نويلصألا ناكسلا ةهاننإ 7

 مجرتم .نوسده جيلخ لامش عقيو
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 يصوصخل او ينوكلا نيب

 امدنع ةصاخو :ةيفاقثلا ةيددعتلا نأ يدبي امنإ «حوضولا ةيداب ةيلاصفنا ةعزن

 لالقتسالا ةلأسم بّنجتت نأ اهنكمي ال ؛ةليصأ ةيلحم تايلاجب رمألا قلعتي
 يضمت «نيروت نالأ ركذي امك ةيلاصفنالا ةعزنلا نإ كلذ عمو .ةيضارألا

 اذإ الإ ىنعم نم ابل سيل" ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا نأل ءبولطملا فدبلا سكع

 ."ةنيعم ضرأ ىلع ةيفاقث ةيددعتو ةيعامتجا ةدحو نيب فيلوتك تفرع

 ؟ملاعلا ىلع اهريثاتوه ام

 هتفصب تاينينامثلا لالخ ايوروأ #4 كلاقثلا ددعتلا أدبم لبقتسادقل

 لويملابو ةراقلا هذه رامعإ طمنب ةطبترم ؛«ةيلامش ةيكيرمأ ةيصوصخ

 :تايلقألا هاجت ةيباجيإلا زييمتلا تاسايس نإ «عقاولا كو .اهعمتجمل ةيتايلاجلا

 راهصتنالا دلب ةركفب ةنراقم ةديدج اضيأ تناك «ئءاقثلا فارتعالا ةصاخو

 يسنرفل ةبسنلاب تاسايسلا هذه اهنوكت نأ نكمي يتلا 6/1” ع-صد: [ةقتوبلا]

 ىلع ةيفاقثلا ةيددعتلا ةعزنلا ريثأت نإ .ةيروهمجلا ةيماغدنالا ةعزنلاب قلعتم

 ينبت قيرط نع مجرُت دقل .مويلا هناركن نكمي ال ةيسايسلا راكفألا ملاع

 ةيبونجلا ايقيرفأو ايلارتسأو ادنك :ةفاقثلا ةددعتم تانيوكت تاذ نادلب ةدع

 ءاديدحت :؛يلودلا ديعصلا ىلع ةسوسحم اضيأ يهو .ياوغارابو ايبمولوكو

 قوقح ةعرش صنت :نوناقلاب ةيمحم ةليضف نوكت دف ةفاقثلا نأ ةركفربع

 دييشتلا ودبييو .هتفاقث نمض" ةيبرتلاب قحلا لفط لكل نأ ىلع لفطلا

 :نكل .تافاقثلا ةديدع ةيسايس ةيلاج لكشت ةهجاومل ةصرف هتاذ يبوروألا

 ةيموق تايلقأ ددصب ةيفاقثلا ةيددعتلا أدبم راثي ءاضيأ نايحألا مظعم

 .ام دح ىلإ ةديدش ةمواقمب ؛ةلاحلا بسح .مدطصيو

 ال ةكرح مايألا هذه ةيفاقثلا ةيددعتلا رابتعا بجي ال هنأ ةظحالم مهملا نم

 .ماودلا ىلع ىذتحت نكت ملو «تميفو تاسايسلا ضعب تربتخا دقل :اهنم رفم
 دينجتلا" دعاوق نع 1997 ماع اينروفيلاك ةموكح تلخت اذكمهو
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 هتاذ ءيشلا ةئطاولا دالبلا تلعفو .ةيلصألا تاغلل يماظتنالا ميلعتلا نعو«"ينثإلا

 راثآلا ةكشم يه ابلاغ ةحورطملا ةلككشملا .1990 ماع اهيلإ نيرجاهملا عم

 اهتغلب ظافتحالا ىلع ام ةيلقأ ةدعاسم نإ :ةيفاقثلا تاسايسلل ةئيسلا

 ىلع اهتردق الو يداصتقالا اهفرظ ةرورضلاب نسحت ال «ةيفاقثلا اهتاسراممو

 تايالولا 4 مويلا دجوي «ةيبلسلا براجتلا نم اديفتسم .ةيرثكألا عم راوحلا

 «[يلاربيل ارتلأ] دئاز يلاربيل ماهلتسا وذ «ةيفاقثلا ةيددعتلل داعم رايت ةدحتملا

 تايلقألا حلاصل ةطشنلا ةيباجيإلا جماربلل يقالخألا فيطلتلاو ىودجلا دقتني

 .ةيفاقثلا

 ؟اسنرف يفو .٠

 نيعب نيرجاهملل ياَقثلا فالتخالا ذخأل ائيطب اروطت اسنرف دهشت

 ةيوبلا ىلع ظافحلل ةينيدلاو ةيفاقثلا تايعمجلا تيظح 1981 ماع ذنمف :رابتعالا

 زييمتلا :ركف نكل .ةراطقلاب تافللا ضعب ميلعت حنُمو ءيعرشلا نايكلاب
 جمدلا ةفيظو باطخ وه دئاسلا باطخلا لازام :ةدعبتسم تيقب اهتاذ يباجيإلا

 فارتعالاف «ةيقطانملا تايوبلا ديعص ىلع تارتوتلا تاذ دجوتو .ةموكحلا دنع

 دوجوب مدطصي ءابوروأ عم طارخنالا قيرط نع هضرف مغر «ةيقطانملا تاغللاب

 .يمسر نايك ىلإ هلوصو عنمت ةيروتسد صوصن

 ترهظأ :؛(ةفسالفلاو ةسايسلاو عامتجالا ءاملع) ءاربخلا ةهج نمو

 ديلاقت لك نأ «يمالسإلا باجحلا لثم اياضق ددصب تماق يتلا تالاجسلا

 تاركملا هغور هينطا لاو ةنافلعلا ممفافتي م ازظساألا ةضرتم ةييموصخ

 ةددعتم ةسايسل [ةلمتحملا] ةيروظنملا ةيؤرلا نإ .ةيفاقثلا ةيددعتلا ةهقاوب ديازتملا

 ىلإ يضفت اهنأ ببسب ؛ةروطخلاب فصوت ام ابلاغ ءطشن لكشب ةفاقثلا

 تايلاج ىلع قبطملا :يباجيإلا زييمتلاو .ةلصفنم تايلاج ىلإ عمتجملا يظشت

 ةركف نم رثكأ سيل .؛ماع لكشب لبقي مل ةينثإ وأ ةيقطانم وأ ةيوغل
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 يسيئر لكشب تاشقانملا موقت .ةينوناق تاوذك ةيفاقثلا تايلاجلاب فارتعالا

 ةينيدلاو ةيفاقثلا تافالتخالا هب ىظحتس يذلا يمومعلا فارتعالا ةجرد لوح

 عمتجملاب هرصحل نيرصانم اولظ ءربانش كينيمود لثم نيثحابلا ضعب .ةيوفللاو

 يك تاموكحلا وعدي . اكرويفييف ليشيم لثم ءنيرخآ نأ نيح 4 :؛يندملا
 .فارتعالا اذه 4 العاف ارود بعلت
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 يص ءوصخم او يوكلا نيي

 :تافاقثلا مهو

 ربوك مدأ عم ”راوح

 فيك ءايجولوبورتنألا خرؤم ,ربوك مدآ انل رسفي
 ىوتحم لك نم صلختي وهو «ةفاقثلا موهفم حبصأ
 ةيعامتجالا عاضوألا ليلحتل مئالم ريغ ءسوسحم

 .ةرصاعملا ةسايسلاو

 ةفاقثلا موهفم اهب مدختسُي يتلا ةقيرطلا ريخألا مكباتك صحفتي :لاؤس

 لئاقلا رايتلا نيب ةلص ئشني هنإ .ةددعتم ةيرايعمو ةيريسفت تاياغل مايألا هذه

 اكيرمأ 2 نييجولوبورتنألا دنع ميدق ركف ديلاقت نم وه يذلا «ةفاقثلاب
 يسايس ناديم دحاو تقو 4 يه يتلا ءةيفاقثلا ةيددعتلا نيبو ؛ةيلامشلا

 صحفت وه له :مكضرغ ناك اذام .هروطت جوأ 2 يلاكيدارو يلاربيل
 ؟يسايس ناديم هاجت لعف در مأ ةفاقثلا موهفمل ةيملعلا تامادختسالا

 نأ نم تمدصو لب :تبرطضا يننأ نم يدقن يتأي .اعم نانثالا :باوج

 ليمت كلذكو .ابوروأ 4 ةيعامتجالا مولعلا لمح وزغ ىلإ ليمت ةفاقثلا ةجح

 :2001 طابش 113 دع :ةيئاسنإلا مولعلا ةلجم :هنروج الوكين هارجأ

429 



 يصوصخم او يوكلا نيب

 مل يننأ امبو .ةيمومعلا تالداجملا لاكشأ ةفاك 4 ةجحك مدختست نأ ىلإ

 نكل «ةرهاظلا هذه ىلع ةيخيرات ةرظن يقلأ نأ تدرأ «كلذ بيس مهفأ نكأ

 .ايسايس ةريطخ ةركف وه دوصقملا نأب شوشم ساسحإ اضيأ يدنع ناك

 ايقيرغأ بونج 4 تدلو : ةيصخشلا يتريسمو يتايادب عم ةقالع كلذل ناك

 عانق ىوس «ةبيرق ةرتف ىتح ؛لاقثلا فالتخالا لوح باطخلا نكب مل ثيح
 ريثأتلا نكي مل ايقيرفأ بونج يفق .اهبتارتو قارعألا فالتخا لوح باطخل
 [ايقيرغأ بونج ضيب] نييناكيرفألا ىلع ةصاخو ءايوق يناملألا يركفلا

 نأ يرصنعلا زييمتلل نورصانملا نوثدحملا نوركفملا لواح دقو 16

 خو .ةلاقثلا فالتخالا نع مالكلا لالخ نم يرصنعلا باطخلا اوررمي

 ةطيرخ عم امامت عطاقتت مهيأر 4 ةيفاقثلا تافالتخالا ةطيرخ تناك ةقيقحلا

 ةيحانلا نم ارذح نوكأ نأ ىلإ تلصوت دق صاخ لكشبو نذإ تنك .قارعألا
 .ةفاقثلاب لئاقلا باطخلا هاجت ةيسايسلا

 ةداعإ 4 ةيسايسلا ةدنجألاو نيثحابلا باطخ أدب ابوروأ # هنأ تيأر امدنع

 كلتمت ؛ةيجولويديأ نأب روعش يدل نّوكت ؛ةدحتملا تايالولا  متام جاتنإ
 يبوروألا ركفلا ءاضف قارتخال اهقيرط #2 تناك ؛يسلطألا فلخ اهكسامت

 ناكو ؛:حيحص لكشب ةيسايسلا اهبقاوعو اهراكفأ بعوتست نأ نود نم
 ؟ةفاقثلا موهفم فلخ هعضو بجي يذلا ام :لوألا لاؤسلا

 نم لوقح ةثالث لقألا ىلع يطغي موهفملا اذه نأب ءيثحب أدبأ انأو تكردأ

 وه لوألا .اهنيب اميف جزتمت نأ ىلإ تلصوت دق تناك :لماكلاب ةفلتخم ةلالدلا

 يه ةراضحلا :ةراضحلا لوح 18نرقلل يسنرفلا يكيسالكلا باطخلا لقح

 يه ةراضحلا ةاون نإو :تاناويحلا نع يرشبلا نئاكلا زيمت ةينوك ةروريص
 .ةعيبطلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةرداقلا ةينقتلا اهتاقيبطت عم «مولعلل جتنملا لقعلا
 ةعزنلا روهظ ءارو دعب اميف ناكو :؛لماكلاب كسامتم ؛مدقتلا باطخ هنإ
 .ةيكارتشالا ةيسكراملا مث ؛18نرقلا #4 ةيروطتلا
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ةفاقثلا لوح «هعم ضراعت ىلع باطخ كانه باطخلا اذه بناج ىلإ

 لك :هريغ نع افلتخم بعش يأ لعجي ام يه ةفاقثلا .ابوروأ طسوو ةيناملألا

 ةيحورو ةيوفل امنإ «ةيملع الو ةينالقع تسيل يتلا ؛ةصاخلا هتفاقث كلتمي بعش

 يه «صاخ لكشب اهنم ةيحالفلاو «ةيبعشلا ديلاقتلا ث اهرذج نمكي .ةينفو
 .ةلاصألا ابل نمضت يتلا

 :يجذومن لكشب يناطيرب وهو ةفاقث ةملكل ثلاث مادختسا كانه اريخأ

 ثارتلا تازاجنإ وه ءطقف اهنم امسق لب «نونفلاو مولعلا لمجم نمضتي ال

 -قيرغإلا نيمدقألا ةفاقث :«"ةعيفرلا ةفاقثلا" وه ىجذومنلا اهلكش .يبوروألا

 سوريموه رهظي :مدقتلا ةركف نود نم نكل .اهنم بيرق وه ام لكو نيتاللا
 عم ضراعتي «ةيوبخنلا ديدش فيرعت اذهو .يتناد امك امامت اهيف ليجرفو

 .ةيبعشلا تامادختسالا عم امك امامت «ةيداملا ةيزاوجربلا ميقلا

 ةفلتخم قئاقح ىلإ ةفاقثلل ةثالثلا تاروصتلا هذه ريشت ةقيقحلا ©

 دوصقملا ىنعملا ةقدب ددحن ال امدنع «2ةفاقث ريبعت نأ مهفنسو .لماكلاب

 نم يأ هريعتسي نأل لباق هنأل ءادج اعئامو ادج اضماغ نوكي .همادختساب

 ةدحتملا تايالولا # ةيناسنإلا مولعلا ديلاقت نإ ءىرخأ ةهج نمو .يناعملا هذه

 نم «ءهاوس نوسردي ال داصتقالا نوسردي نيذلاف :لمعلا ملاع تاميسقتل عضخت

 نأل ءزومرلاو راكفألا ملاعب الإ ةفاقثلا ويصاصتخا متهي ال كلذل .ةيقبلا نود

 نذإ ةفاقثلا لكشت .ايجولوبورتنألا ءاملع ابل هاطعأ يذلا فيرعتلا وه اذه

 ال .ةيقبلا نع لقتسم لكشب هتسارد نكمي اًئيش ءاهتاذب ةفرعملل اعوضوم

 ليميإو ربيف سكامل ةبسنلاب .لكشلا اذهب ءايشألا ةيبوروألا ديلاقتلا كي ىرن
 كانه «مهنيب لصفت يتلا تافالتخالا تناك ايأ ؛سكرام لراكو مياكرود

 .مهمهت يتلا يه ةلصلا هذهو ءراكفألاو ةيعامتجالا تاقالعلا نيب ةيوق ةلص

 و ابوروأ 4 ادج فلتخم لكشب ةيسايسلا ةيلاكيدارلا ةعزنلا تروطت
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تافالتخالا تناك ابوروأ يضف .ةدحتملا تايالولا

431 



 يصوصخم او يوكلا لوب

 نم اءدب ةدحتملا تايالولا 4و .يلاحكيدارلا يسايسلا دقنلا عوضوم

 دقنلا ضّرح يذلا وه تايلقألا ىلع ءوضلا طيلست ناك .تاينيسمخلا

 تلثمت .ايسنج نويلثملاو مُصلا كلذ دعبو ءدونبلاو ءاسنلاو دوسلا :يعامتجالا

 ةايحلل يرايعم طمن ىلإ لوصولا 4 ةاواسملاب «قوقحلا  ةاواسملاب ةلكشملا

 ىلع موقي مهبلطم نأ ىلع ديكأتلا نييلاكيدارلا باوج ناكو .ةيكيرمألا

 ميل حامسلا نذإ بسانملا نم ناكو ؛تاعامجلا هذه ةيصوصخب فارتعالا

 لمعلاو تاعماجلا :لداع لكشب يكيرمألا عمتجملا عبانم ىلإ لوصولاب

 ب ول امك تايلقألا هذه ربتعُت تناك .خلإ «شيجلا 4و تاسسؤملا 4 فئاظوو

 ةدهطضملا ةيموقلا تايلقألا ريصمب اهريصم نّراَقُي وأ ؛ةيلاينولوك ةنميه لظ
 .18نرقلا 4 ةيراغنبلا -ةيواسمنلا ةيروطاربمإلا لبق نم

 دقف ءسبتلم لكشب اهروصت مت ءابوروأ ىلإ راكفألا هذه تلصو امدنع
 نع هاهم دوت نأ ةيفاقثلا ةافالتحالا ءيطغست فيك :مهف«بعصلا نم ناك

 ةفاقث تسيل ةفاقث اوكلمي نأ سانلل نكمي فيك :ةيعامتجالا تافالتخالا

 ةيعامتجالا ةلاحلا روصت متي ءةدحتملا تايالولا كو ؟يعامتجالا مهطسو

 سيل يلاتلابو :هتفاقث نع ايبسن ةلقتسم اهنأ ىلع دحاو لكل ةيداصتقالا

 #2 دحاو لك ةكراشم ىلع بقاوع ءاهنع مجنت يتلا تاعارصللو تافالتخالل

 ل دجوي ال ةفاقثلل روصتلا اذه نكل .دلبلل يداصتقالا -يعامتجالا زاهجلا

 .ادج ريقف روصتلا اذه نأ «ةيملع رظن ةهجو نم لوقأو ءابوروأ

 تارايت نيب نم رايت ؛:ةصاخ ةظحل أدبملا ثيح نم ةيفاقثلا ةعزنلا :س

 لثم «هريغ عم مئاد سفانت ىلع ؛ةيكيرمألا ةيعامتجالا مولعلا لقح #4 ىرخأ
 ةاذامل .ةينطولا ديلاقتلا نم الكش اهنم متلعج مكنكل .ةينيورادلا ةعزنلا

 نيب نم كش نود اريثأت رثكألا وهو «زنوسراب توكلات تاباتك ذخأنل :ج
 نإ ةلئاقلا ةركفلا عضو دقل .ةيفيظولا ةسردملا نم ناكيرمألا عامتجالا ءاملع

 :ةفلتخم نيدايم ىلإ ىزعت نأ بجي تاعمتجملل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا بناوجلا

412 



 يص وصخ او نيوكلا نيب

 ىلعو :ةيداصتقالاو ةيعامتجالا رهاوظلا ةسارد عامتجالا ءاملع ىلع

 دوأام .ميقللو تالثمتلل تاموظنم اهتفصي تافاقتلا ةسارد نيجولوبورتنألا

 :نييكيرمألا نيثحابلا نم اريثك نأ وه ءهريغو لاثملا اذه لوانتي هيلع ليلدتلا

 لصف نوديري مهو ةيفاقثلا ةعزنلا قيرط اوقش دق ؛ةفاقثلا موهفمب اونعمت نمم
 دعيتسا دقل .مهتاليلحت #2 ةيفاقثلا تايثيحلا نع ةيعامتجالا رهاوظلا

 ةلماعم ىلإ مهداف يذلارمألا «مهتاسارد نم ىخيرات دعب لك نويفيظولا

 عم ةيدامتمو ةنكاسو ةقلغم تانايك اهنأ ىلع اهنودصري اوناك يتلا تايلاجلا

 لكشب ةملسملا ةيلاجلا نم ةعطق اضيأ يه ةريغص ةيبرع ةيرق نكل .اهتفاقث
 ةيعامتجالا ةايحلا مهفي نأ لواح يذلا ربيق سكام ناك بناجلا اذه نم .ماع

 .عامتجا ملاع لضفأ ؛ىربكلا ةينيدلا تادقتعملا ءوض ىلع

 اوذخأ «ةفاقثلا موهفم مادختسا اودارأ نمم نييجولوبورتنألا نم ريثك

 :يريسفت عفادك اضيأ نكل ؛ةساردلل عوضومك ةيفاقثلا تافالتخالا

 دقل .كاذ وأ لكشلا اذهب نوفرصتي رشبلا نأ رسفي ام وه َكلاَقثلا فالتخالا

 رصح نولواحي اومادام ةملكلا مادختسا #4 ةقد رثكأ اونوكي نأ ىلإ اوعفُد

 ةعومجم اهنأ ىلع ؛ةفاقثلا نع ةيلاثم رثكأف رثكأ ةرظن اوديش دقل .موهفملا

 دعي مل كلذ دعبو .تاغللا ةطساوب دعب اميفو ءزومرلا ةطساوب ةلومحم راكفأ

 نإ ةلئاقلا ةركفلا هذه ءانجس اوحبصأ دقل :كلذ نم جورخلا مهتعاطتساب

 ,نييجولوقإلا رارغ ىلع «ءسردن امدنع اصوصخو ؛«ءيش لك متحت ةفامثلا

 بوتكم خيرات الو نلعم يعامتجا ناديم ةيرهاظلا ةيحانلا نم مبل سيل اسانأ

 ةكلمم ىلإ هنولعفي ام لك لصأ ىزمي «يلاتلابو !قيفدلا ىنعملاب داصتقا الو

 -هتيادب #2 ددجلا نييروطتلا نمو يجولونتإلا- زنلاس لاشرام ىهتنا .راكفألا

 00012( كوك نتباكلا لتقم ريسفت لالخ نم «ةفاقثلل ينهذ روصت نع عفاد نآب

 ةقيرطلا هذه نأ بيرغلا نمو .مهتايروطسأ نم اءدب نييلحملا ناكسلا دي ىلع
 ءام ةقيرطب ؛:ناك دقل .1969 ماع سيرايب هرورم دعب هدنع تيوف رظنلا ©
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 يصوصخم ار ينوكلا نيب

 يفيل دولك اهب ماق يتلا ةينفلا تاجتنملاو ريطاسألا ليلحتب ؛ةيوينبلاب انوتفم

 دارأ دقل :ةيلقعلا ةينبلل اعقوتم نكي مل مادختساب ماق زنلاس نأ ريغ .سوارتش

 .مهخيرات متحت تناك ياواه ناكسل ةيلقعلا ىنبلا نأ نيبي نأ

 ةيددعتلا لوح تالجاسملا # اطروتم ينهذلا روصتلا اذه ناك اذامب:س

 ؟ةثيدحلا تاعمتجملا #2 تايلقألا قوقحو ةيفاقثلا

 مهف ْي دعاست نأ اهنكمي ابوروأ #2 ةيمهألا ةديدش ةلجاسم كانه :ج
 جامدنا لوح ةلجاسملا يه :ةيكيرمألا ةيفاقثلا ةيددعتلا رظنلا ةهجو ةيصوصخ

 كرت ىلع ةيلاربيللا رظنلا ةهجو تماق ايناملأو ايفانيدنكسا يفف .نيرجاهملا

 ظافحلا 4 مهودعاس دقل .اوجومدني ال وأ اوجمدني نأ #2 سانلل ةيرحلا لماك

 ناك .زييمتلا نم ءايئدبم ؛«مهتيامحب كلذو «مهتنايدو مهتسبلأو مهتفل ىلع

 نأ ةطيرش نيرجاهملاب ظفتحن :ماغدنالا باطخب نوكسمتي نيظفاحملا ضعب

 نم ناثثا زاحنا ايفانيدنكسا 2 .نييقيقح ناملأ وأ نييديوس اوحبصي

 تمعد ةيبلاغلا نأ نيح 4 «ماغدنالا ةركفل ةيراسي رثكألا نييجولوبورتنألا

 ءالؤه دختا .ةيفاقثلا تايوبلا نيب فالتخالا نع عافدلا مساب «ةيفاقثلا ةعزنلا

 وأ عم امإ اوناك :ةيكيرمألا ةيفاقثلا ةيددعتلا ىلإ نوعجري مهو افقوم كئلوأو
 ةيفاقثلا ةيددعتلا نأل «ىنعملا نم اريثك كلتمت ال ةجحلا هذه نكل .دض

 2 دجوت ال :ةغراف نوكت نأ داكت ةعقفوف :«ةدحتملا تايالولا #2 ةروكذملا

 دودح دوجو رمتسا ام اذإ .ةينعملا تايلقألا نيب اميف ةيفاقث تافالتخا ةقيقحلا

 دوسلا ركفي ال :يداصتقا يعامتجا زجاح ببسب كلذف «دوسلاو ضيبلا نيب

 متت هنأل لب «ةيقيرفأ ةفاقث نوكلمي اوناك مهنأل ضيبلا نع فلتخم لكشب
 امك امامت ةطيحملا ةيرصنعلا ببسب ؛ ددوسك مهطرش ىلإ ماودلا ىلع مهتداعإ

 ىعدي ام نإ ءراصتخاب .مهتيامحل اهنأ ضرتفملا ةيعامتجالا نيناوقلا ببسب
 .يظحللا يعامتجالا مهعضو نع ريبعتلا ىوس رخآ اًئيش تسيل ءادوسلا ةفاقثلا

 ىتح «٠ ديج لكشب ضعب عم مهضعب نيب نومهافتي :كاَقث زجاح نم كانه سيل

014 



 .هتاذ ةايحلا طمن مهعيمج نويلثملاو دوسلاو ءاسنلا مساقتي .اوقفتي مل نإو

 ةيسنلابو .ةيكيرمألا ةفاقثلا يه ةطاسب لكب مكلت «يبوروأ درفل ةبسنلاب

 ليمج وه ام ىلع هتاذ مكحلا اوردصي ال نأ درجم نإف يكيرمأ يجولوبورتنأل
 2 نكل .ةفلتخم تافاقث مبل وزعي نأل يفكي اذهف 0023 ديج وه ام وأ 6ءدنت

 لمفلاب عيطتست ةيفاقثلا ةيددعتلا تناك اذإ امع لؤاستلا بجي ابوروأ

 حرطت نأ يغبني الأ .لوأل ليجلا نم يكرت رجاهم ةلاحب ريكفتلا 4 انتدعاسم
 ؟الوأ زييمتلاو ميلعتلا اياضق :«يوغللاو ينيدلاو يداصتقالا فيكتلا اياضق

 ىلإ لامجإلاب يمتنت يتلا ةيعامتجالا رمزلا نأ لوبق ناكمإلاب سيلأ :س
 نودجيو ةيئزج ولو تافالتخا 4 ةكرتشملا اهرعاشم فظوت ءاهتاذ ةفاقثلا

 6ةصاخ ةيوه كلذب

 لبق تقولا ضعب ىلإ جاتحا ءادج يكيرمأ ريبعت هنإ .ماه ةيوبلا موهفم :ج

 :ملاعلا نع ةيتنتستوربلا ةرظنلاب ادج طبترم وه ؛يل ةبسنلاب .ابوروأ كي لبقي نأ

 .نحن انلخاد 4 هدجن نأ انيلعو ءانم دحاو لك ىلإ رشابم لكشب هجوتي هللا
 نظيس ام موي 4 .هسفنب هسفن دجي نأ درفلا ىلع «يتنتستوربلا ديلقتلا يفض
 ,العف وه نم فشتكي نأ هيلع ."انأ اذه ءانه" :لوقيو هيقاس ىلع افقاو هسفن

 هنظي ام سيلو ؛هنوكي نأ هنم عمتجملا بلطي ام سيل هنأ بلاغلا ذ فشكيو

 ةرظن هتيمست نكممي ام ىلإ يدؤي ةيوهلل يميمحلا روصتلا اذه .هنع نورخآلا
 ايمتنم هسفن فاشتكا لالخ نم لوحتلل ةضرع دحاو لك .ملاعلا نع ةينيددعَب

 فشتكُ نأ امو ؛ينيتال يكيرمأ انأ «ةأرما انأ ءايسنج يلثم انأ :ةيلاج ىلإ

 سانلاف :تادقتعملاو فارعألا ينبتل اوعدم دحاو لك نوكي ىتح ةيلاجلا هذه
 دوسأ تنك اذإف .يلثم "ةفاقثلا" تاذ مبل فقاوملاو راكفألا مهرطاشأ نيذلا

 .يهابشأ نوخأ انأف اهنع تيلخت ام اذإو .خلإ ء«دوسلا راكفأ لمحأ انأف

 ؛ةيلاج دحاو لكل رفوتي نأ ضرتفي ذإ :ادج اقهرم نوكي دق ناديم هنإ

 رضي دق كلذ نأل ءاهريغب سيل ديدحتلابو ءايئاقلت اهب يهامتلل يضميس
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 يص وصخ ار يوكلا نيب

 ىلع .لكشلا اذهب لكشتت مل تاعمتجملا نأ ريغ .ليصألا هنايكبو ؛هجامدناب

 لكشبو ...ةيسنجلا انلويم وأ انميلعت وأ انتيموق وأ انءابآ راتخن ال نحن مومعلا
 ام ءيش نذإ كانه .جاجتحالا الإ مهللا ءامامت رايخلا كلمن ال نحن يعوضوم

 املثم :يصخش قحل الكبش ةاعتلا ةيؤبلا نم لميت ناب ةبعزلا ل مهو
 ةحلاصم ديري هنأك ودبي ناديم هنإ .ينامسجلا هلامكب قحلا درف لكل

 هبش ةيلاجل نيكتسملا هعوضخو رحلا درفلا نأش نم ءالعإلا :نيداضتم نيفده
 .ةيئيد

 ئفاكت تافاقثلا ةفاك نإ لوقلا ىلإ ةيفاقثلا ةعزنلا يضفت اذامل:س

 كلتمت نأ لب ال ؛قوقحلا سفنب عّتمتت نأ اهيلع لقألا ىلع وأ ءضعبلا اهضعب

 ةميحو ايمن فخ

 نأ ام نكل ءاينوك ةراضحلا موهفمربتعي ؛ةيسنرفلا ديلاقتلا © -ج

 وه ذئنيح حرطي يذلا لاؤسلا حبصي ىتح ؛ةفلتخم تافاقث دوجو ةركف حرطن

 له ىرخا ةيلاج نموخا ويضع لكل ةيسثلاب اه ةيلاج ةفامث ةميقا اع ةفرعم
 لإ ديان فت انه هفاقك نأ لقي نا انه ةور لت اق نعل نق نراكمم نأ نكتب

 ليج كرش ونقل ةيببنلا ةنعزنلا لاجم هن بطن ىقحا» ةنيفح ةفاؤج نقف
 ةراضح 4 ميقلا نأ ةركف تاينيسمخلا لالخ تكيدنب ثورو ديم تيرغرام

 لبقن نأ ام «عقاولاب .ىرخأ ةراضح ىلع مكحلا #4 ديفت نأ نكمي ال ءام
 ىتح «ىرخأ ىلع مكحلا 4 ديفت ال ام ةفاقث ىلإ ةدئاعلا ميقلا نأ ةركف

 ؛ميقلا طقف اهنإ :ءايشألا نع ةيلاثملا ةديدش ةرظن نوكن نأل انقيرط 4 نوكن
 .انزيامت يتلا يه «ةيداملا ريغ قئاقحلا يأ

 ىلإ كلذك لصوتن ىتح ةمكاحملا  ةيبسنلا ةعزنلا هذه ينبت متي نأ ام

 تنأق .ملاعلا نع ةفلتخم ىؤر ضرفت ةيفاقثلا تافالتخالا نإ ةلئاقلا ةركفملا

 روصت نوكي نل «نيتفاقث نيب :عقاولا مكح ىلإ ةميقلا مكح نم ةلوهسب ربعت
 ةركف معد ىلإ لصوتتس كلذك .ادحاو امهيف يداملا ملاعلاو ناولألاو عئاقولا
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 يصوصخم او يوكلا نيب

 نأ :ركف نم ةلوهسب لقتنن ءراصتخاب .ادج بعص تافاقثلا نيب لصاوتلا نأ

 ريغ اهنأ ةركف ىلإ «ىرخألا ىلع اهتدحاو مكحت نأ عيطتست ال تافاقثلا لك

 ىلإ ةفاقث نم فلتخم ءيش لك نأو «ىرخألا اهتدحاو بعوتست نأل ةلباق

 نكمتت نل ةجيتنلابو .خلإ «ةفلتخم كرعاشمو «ملاعلا نع كترظن نأو ءىرخأ

 ةبوعصلا ىهتنمب حبصي اذبو .هعم ىيقيقحلا لصاوتلا نم الو ءرخآلا مهف نم ال

 ربتخت نأ نم ىوس نكمتت نل :"تافاقثلا ملع" هنوكي نأ نكمي ام ةهجاوم
 .نيرخآلا نع كلصفي يذلا فالتخالا اذه

 نم ديزت ام رادقمب كنأ وه فقوملا اذه هيلإ لصوت يذلا بيرغلا ساسألا

 «اهتايثإ ىلع كتردق لقت ام رادقمب :؛ةيفاقثلا ةيمتحلا ىلع ةافضملا ةيمهألا

 رارقإلا وه مكلذ .ةيفاقثلا تافالتخالا ليلحتل ةليسو ةيأ ىلع ردتقت ال كنأل

 هنأ حضوأ ببسلا اذبل .هزاربإ نع زتريغ دروفيلك لثم بتاك فقوتي مل يذلا

 يذلا ينهذلا قزأملا وه مكلذ :ةيملعلا ةججاحملا نم لكش يأ نع ىلخت

 .ةيضاقثلا ةعزنلا هيلإ يضفت
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 ةيثادحدعبلا ةعزنلل دقان

 ادد عمددهمل ك# تاسارد دعبو .1941 ماع ايقيرفأ بونج 2 ربوح مدآدلو

 # ملع اهدعبو ءاناوستوب 4 02000 وتناب نابهر دنع ايناديم اثحب ىرجأ ؛جيربماكو
 ب ملع مث ؛اكياماج ىلإ ةيرضحلا تارجبلا سرد تاينيعبسلا ةيادب ك .ادنغوأو ارتلكنإ
 حبصأ تاينينامثلا لالخ .دروفناتس كش اماع ىضمأو ؛«1981 ماع ىتح (!دنلوه) ديل ةعماج

 خرؤمك 1973 ذنم طشني .(ندنل) ليورب ةعماج 4 ةيناسنإلا مولعلا مسق سأر ىلع

 هدهو»أ ةلجم ررحم ناك ةريخألا ةرشعلا تاونسلا هذه قايس كو .ةيناطيربلا ايجولوبورتنألا

 .ةيعامتجالا ايجولوبورتنألا ءاملعل ةيبوروألا ةيعمجلا 1989 ماع سسأو ةهاعممهاهو'
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 يص وصقم او يوكلا نيب

 ةفاقثلا ربع يكوكلا لاصتالا

 ماما(

1 

 ىلإ لصوتنس لهف «تينرتنإلاو دويلوه ' ”ترصتنا
 انظحال ام اذإو ,ةبوجألا ددعتت ؟ةدحاو ةيبكوك ةفاقث

 ريغ ةيفاقثلا تانيحهتلاو ةيويحلا نإف ءام ديحوتل الكشت

 .ةقوبسم

 ةيلمع كانه له) ةملوعلا #4 نعمتلل ىربكلا تارايتلا دحأ نع ريبعتك

 لك لبق ٍتاقثلا ديحوتلا لوح ةيلاحلا تالادجلا موقت :«(5؟ال مأ ملاعلل سناجت

 امنيس) يملاعلا ديعصلا ىلع ةيكيرمألا ةيفاقثلا تاجتنملا راشتنا ىلع ءيش

 يأ ء:اسنرف © اريبك الدج ريثي ام ىلإ ةفاضإ ؛تينرتنأو ةيريهامج ايديمو

 صخلي وهو ءالثم ربراب نيماينب ةسايسلا ملاع نإ .(الركاكوحكلاو رجربمبلا

 اعفد ىقلت يهو «نآلا دلوت ةيملاع ةفاقث نأب رّدقي «لؤاستلل عساولا لوبقلا اذه

 ب ةفاقثلا هذه ودبت .ةملوعمو ةيرضح ةعيلط اهّئبتو «ةيملاهلا تاكرشلا نم

 ةلاح ىلإ ترصتخ؟/ دقو ,*/106010عزأ ويديفلا ملع" اهيمسي يتلاو ءهرظن

 حبصت [ةئيلا[ ةلطلا ثيحو ءنهاكلا يه ةوسكلا ثيح «ةيئاذفلا ةعلسلا

 .2000 2نيرشت .110ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .نالابرُب ناور دولك ناج
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 نيب طبري ؛ربراب لعفي امك ؛يمومعلا ريكفتلا ناك ام اذإو ."ايجولويديأ
 ءامنيسلا «:ةميفرلا ةيبدألا ةفاقثلا ؛«كولسلا بادآ) ةيفاقثلا بناوجلا ةفاك

 لكشب نييفارفجو عامتجا ءاملعو نييجولوبورتنأ) نيصصختملا نإف ؛(..خلإ

 .ةعساولا تاروصتلا هذه نوبنجتي (يسيئر

 ةيبكوكلا ةيرقلا
 ةيبوتويلا مالحألا ىلإ لصألا # تافاقثلا ةبكوك ةلأسم خيرات دوعي

 مدقت لك عم ةوقب ثيدحتلا اهباصأو .19و 18 نينرقلا 2 ينوكلا عمتجملل

 اريخأو «نوفلتلا ء«فارفلتلا «ديدحلا ككس) لاصتالا #4 ريبك يجولونكت

 ببسب «ةصاخلا تافاقثلا ةياهن ةلأسم نع كلذك ناسنإلا لءاست .(تينرتنالا

 تافاقثلا لوحت ةلأسم نإف كلذ عمو .ابوروأ #2 18نرقلا ذنم تالاصنالا يمانت

 تأدب نرقلا ةيادب ذنمف .20نرقلا 2ث رهظتس ءاهتنميه اديدحتو ةيلحملا
 نوكسمتملا فوختو .راشتنالاب اهتاجتنمو ةيكيرمألا ةيفاقثلا ةعانصلا

 نم «تاينيثالثلا دقع ذنم ةيملعلاو ةيقيسوملاو ةيبدألا ةعيفرلا ةيبوروألا ةفاقثلاب
 لالخو ةيناثلا برحلا دعبو .يلاقث داسفل ةلداعم اهوضرتفا يتلا 'ةكرمألا"

 راسك اع نكشو ةيضنيومألا قايتيسلا ةفانشلا وق كضرعت قاشتكلا

 الورك اكوكلاو رجربمبلا لثم ؛ةيجذومنلا ةيكيرمألا تاجتنملا ضعب

 روهظ تاينيعبسلاو تاينيتسلا لالخ يزاوتلا ىلع اندهشو « ديازتم راكنتسال
 نيه تالا صقالا ةرونوب تربه امجلا اندم راع هت نا اه وينعم نإ ناويكبت

 نكمتي :عمتجملا نم ديدج طمن مودقب ناهول كام يدنكلا عامتجالا ملاع

 نمخيو .”"ضرألا نم رخآلا فرطلا 4 يرجي يذلا ام ةقرعم نم هيف دحاو لك

 2 8 مط "تياطتتع هعمل م1101 همصاع لعموم عاع", طلممتعتع لع انماك اع ةكهدصلع

 ل1 ما هرصه أ لانع", 2ءممعو 1ع 221 ةزوءاعر 252, زان111ة1-3001 0.

 000 آم 0 هردتتنال102[2162 120110ع, 11150011ع 0عو 10ععو ءأ 0لع5 دطماتعاع5, آه

 1066011711 عر
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 ممل ىلإ يدؤيو يملاعلا رتوتلا نم ففخي فوس يريهامجلا لاصتالا ميمعت نأب

 ىري ربراب ناكو .'ةدحاو ةيل اع ةليبق 3 ىربكلا ةيرشبلا ةلئاعلا لماك لمش
 امساح ارود بعل يكيرمألا ماعلا يأرلا نأل «هحرط امل اصيخلت مانتيف برح
 .ةرم لوأ "ةرشابم ةلوقنم ا برحلا كلت

 تاعانصو ايديملا نأ ةركف لوألا فصلا نم نويكيرمأ نوركفم داعتسا

 حبصيس يذلا ؛:يكسنجيرب وينغيز رّدق .ررحتلاو ثيدحتلا لماوع يه لاصتالا
 ةدحتملا تايالولا نأب :تاينيعبسلا فطعنم لالخ ؛رتراك يميجل اراشتسم

 مكقافتي اهيفو 011011 ةينورتكلإلا ةينقتلا ةراضحلا رصع ة تلخد

 .صاخ لكشب ةيملاع دعص غوزب دهشيو ؛ةدشب يعامتجالاو 4اقثلا دقعتلا

 ى001416- ملاع -عمتجم" لوأ يه ةدحتملا تايالولا نأ ىلع يكسنجيرب ددشي

 ىلعو ةفاقث ىلع ردتقت اهنأو ءلاصتالا تاقفدت مظعم ءارو تناك اهنأل "مورو

 ةيراجتلاو ةيلاربيللا ايجولويديألا ةقيقحلا 2 تناكو .ةبكوحكلا ايجولويديأ
 ضيرحتب :«تاينينامثلا نم اءدب ؛ داصتقالل تحمس يتلا يه اكيرمأ نم ةيتآلا

 .اهديعص ةعانصلاو ةراجتلا تلدب دقل .اهلوادتلو تاورثللو ريياعملل يملاع ديحوت

 .عونتلابو عسوتلاب تاجتنملا تاليكشت ترمتساو «كالهتسالا ديازتف

 ىربكلا قاوسألا ديعص ىلع تاينيعستلاو تاينينامثلا لالخ بعالت يذلا

 2 بعالت يذلا هبشي (ةيكيفيسابلا ايسآو ابوروأو ةدحتملا تايالولا) ةثالثلا
 ةوراتعم هنا دعوت نيش ننإ 2 رضتلا و1 نول نؤلدكي ةنيشوقلا كاز يكفل

 9 ضل ةاوحلا :طانفا تانك تسع ها ضصواستلا ف انزاقتو «كاليكمألا

 اذإو .””همتجم لكب ةصاخلا تادقتعملا نع يلختلا الو ياقثلا ديحوتلا دهشن

 270 -60 تاوئس لالخ ترشتنا دق ةيلامشلا ةيكيرمألا ريياعملا تناك

 نإف ؛«(ايسآ قرش «ةيفرشلا ابوروأ) ةديدج قطانم ذئذنم تزغو ابوروأ

4 : : ' 4 
 20م 1 همر م معمرعع لعج 50ء1عاعو7" 5ءلعمعع5د ططنصقلتمع5,ر طمع ةءعملع 2514: (10(.0نعطب

 50121 (نطقممع 11 آ1/ واعتم طاتعممعر 01010 الملك عاوا1ا/ 2ععووب. 99
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 يص وصخ او نوكلا نيب

 اننأ ىلإ رالتام نامرأ ريشيو .ةقفاوتم اهرابتعا نكمي ال تاجتنملا ةبكوك

 [فيثكلا] يعومجلا جاتنإلا لاوزل ةممعم ةكرح تاينينامثلا ةيادب ذنم دهشن

 تاكيبل ةيصوصخ تاجتنم روطت ىربكلا تاكرشلاف 5-5-9

 اميف «مساقتت دارفألا نم ةريبك تاعومجم ىنعمب تايموقلل ةرباع ةكلهتسم

 قاوذألاو ميقلا تاموظنمو اهتاذ ةيتايحلا فورظلا ءةينطولا دودحلا ءارو

 03" يباع

 ةروث عم ةصاخو .؛ةيداصتفقالا ةبكوكلا عم ةرشابم ةلص ىلعو
 تاونس لالخ لهذم لكشب ياقثلا سناجتلاب ريكفتلا عراست ؛تالاصتالا

 خراصلا ريبعتلا جيلخلا برح لالخ 01/7 ةكبش تلكش دقف .تاينيعستلا

 دعبو .رمتسم لكشب رابخألو روصل ايبكوك نوكي داكي يذلا ثبلل

 تاجامدنا نم سسأت لكئاه عمجت نم اءزج ةطحملا هذه تناك تاونسإ0

 1امع-آ1ةيصعس خ01 لوأ -رنراو -ميات :ةبقاعتم

 ىربكلا تاعمجتلا راصتنا

 لالخ ىركلا ةيملاعلا تاعمجتلا قالطنا لوأ -ردراو -ميات ةصف لثمت

 ؛لباكلاب نويزفلت) قوبسملا ريغ يجولونكتلا مدقتلا ةرمث وه ءريخألا دقعلا

 هتنشد يذلا للخلا ةرمث اضيأ نكل (..ةيعانص رامقأ «ةيتامولعم «نوفلت

 راكتحا نع يىلختلا لالخ نم نادلبلا ةفاك # رمتساو ةيناجيرلا ةسايسلا

 رايلم350 ايلاح تاجامدنالا هذه يواست .ةيفاقثلا تاعانصلاو رابخألل ةلودلا

 82000و ؛تاعيبملا عومجم رالود رايلم32 ىلإ ةفاضإ «قوسلا ةصروي © رالود

: : 5 : 5 
 ©4130 ةاقعأب "طدعاعع لع "تناطتمع صممل1316" وانك ةواتسصع 5 12مممزن5 ءرامع 16 دام عت]ا أ ءأ

 1 نست عوعا", لقمك 5.0 0:لعا1 مع (لتع.), 80 1066و-101ععو ممالك ءهقا561 لقتق 1ع 301 ةزععاعر آه
 106عموالا/ عع, 0.
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 «ىقيسوم) نييفاقثلا رشنلاو جاتنإلا تاعانص ةفاك ىلع اهتطشنأ ترشتن

 تريورل ةعباتلا لاصتالا ةعومجم نإ .(تينرتنألا عبطلابو ءامنيس «نويزفلت
 2 102177 بو ةدحتملا ةكلمملا 4 51 177 ب اديدحتو نويزفلتلاب لثمتت خودرم

 برشنلا كو ا(طع (0ءمطتتال 0220'1 ب امنيسلا #2 كلذكو ةدحتملا تايالولا

 زمياتلاو ءايلارتسوأ 4 اناونع نيرشع يلاوح) ةفاحصلا و زنلوكو ربراه

 .(.خلإ ؛ ارتلكنإ أ نصلاو

 عضب ترهظ ولو ىتح يسيئر لكشب ةيكيرمأ يه لاصتالا تاعومجم نإ
 ىلطظحتو .(..1/106201 يدنفيفو 86:16ءا5ءردهصم نامزلترب) ةيبوروأ تاعومجم

 اديدحت ؛:يبكوك راشتناب ةيكيرمألا ةيقيسوملا تاجتنملاو ةيدويلوبلا امنيسلا
 ادنك كو ةدحتملا تايالولا # ةفلكلل ةداعتسا لوأ نم ةدافتسالا عيطتست اهنأل

 يخيرات حاجن ربكأب الثم كيناتيات مليف يظح دقل .(كلهتسم نويلم300)

 ءرالود رايلم1.8 هتادئاع تغلب) جراخلا #4 ةيكيرمألا ةيئامنيسلا ةعانصلل

 ل 2ىرخألا ةيدويلوبلا مالفألا نأش هنأش «حجن دقل .(جراخلا نم اهاثلث

 ةيعانصلا ةنميبلا هذه نم مغرلا ىلعو .ايم اع ضرعي نأ لبق ةدحتملا تايالولا

 نوموقيو ملاعلا 2 نودوجوم تاقثلا جاتنإلل نورخآ باطقأ كانه «ةيعادبإلاو

 نويزفلت 4 ةيليزاربلا تالسلسملا فرعنو .ةيكيرمألا تاجتنملل واضم لمعب
 يرصبلا يعمسلا جاتنإلا ثيح ايسآو رصم ةلاح اضيأ مكلتو : ©1060 وبولغ

 .هجحلا ثيح نم ةيضرألا ةركلا ىوتسم ىلع ةيمهأ رثكألا ؛لئابلا يدنبلا
 .ةييرفلا ةيفاقثلا تاعانصلل مساحلا رثألا دودح دنبلا ةلاح صخلت

 تاجتنملا ىلع لضفملا ؛يلحملا يقيسوملاو يتامنيسلا جاتنإلا نويدنبلا كلهتسي
 مليض2200 لصأ نم يدنه مليف2000 كانه ناك 1999 ماع يفف :ةيكيرمألا

 راكتحاالا ةياهن تعفد ؛«نويزفلتلاب قلعتي اميفو .دروتسم مليف 200و ؛ضورعم

 6 0.1ة1ع10غ (لل), آن 120ع هما عطتطم05212عج 223:30: 6.

 0 ل.طتعا, "آ]ه0ع. اللدطصمان /ءاذانك 813غ 100", (01015535ععر 02149, لانا11ع1-2010 2000.
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 يص هوصخم او ىوكلا نيب

 نم ليئض مسق ىوس بذجت ال يهف ءايلاح ةدوجوم ةيبنجألا ةينقألا تناك
 اهثب لجأ نم "اهتندنه" نع الضف :(صاخشألا نم نييالملا تارشع) نيعمتسملا

 لمجم مضهتو دنبلا صتمت ؛تافغللاو نايدألاو تافاقثلا نم ءاسفيسف .ةيدنبلاب
 .ةيجراخلا تارخؤملا

 ءعمهاء»«ةدد08(1153 ةيصنلا ةغايصلا ةداعإ ةرهاظ نأ نيبقارملا مظعم ظحلي

 تاعمتجملا لك ب ءارجإلا ديف يه ةيبرفلا وأ ةيكيرمألا ةيفاقثلا تاجتنملل هذه

 اعبت رخآل دلب نم ءايسآ ْ# ادج ةزرابلا «ةرهاظلا هذه فلتخت .ةييرغلا ريغ

 صاخ لكشب قلفنملا دلبلا «ةيبونجلا ايروكف .ةيلحملا تافاقثلا سسألو خيراتلل

 اظوحلم اعسوت نيحلا كلذ نذنم تفرع «تاينيعستلا ىتح ةيجراخلا تارثؤملا هاجت

 تارغجلاف .(..خلإ ةعيرسلا تابجولاو مالفألا) ةيكيرمألا تاجتنملا لاخدإ ل

 هنأ ىلإ الثم ريشي «ةيلمعلا هذه سرد يذلاو يروكلا لصألا وذ يكحيرمألا

 وه (ةنسلا 2 مليف100 يلاوح) يلحملا يئامنيسلا جاتنإلا ناك تاينيعبسلا لالخ

 فيفخت خيرات وهو :1988 ماع ةأجف ىحنملا بلقناو .ةريبك لكشب نميهملا

 ,ةزجان ةيكيرمألا ةنميبلا تحبصأ تاونس10 دعبو .06:6عنا2008 قوسلا دويق

 ةيقب نم 77و غنوك غنوه نم 38و .يكيرمأ مليف233 دروتست ايروك تحبصأو

 .امليف 49 طقف جتنتو «ملاعلا ءاحنأ

 حيرصلاو ؛ةيدويلوبلا مالفألا هاجت غنوك غنوبل يئامنيسلا جاتنإلا قافخإ

 ايسآ قرش # اضيأ ظحول «تاينيعستلا طساوأ ذنم ةيبونجلا ايروك ل ادج

 ةينابايلا جماربلا ثب ناك ثيح ةيبونجلا ايروك يفق .اهتاذ ةرتفلا لالخ

 مظعم ي لاحلا وه امك .باشلا ليجلا كلهتسي ؛بيرف دهع ىتح اعونمم

 كو ايوروأ # مالفألا تاذ تسيل اهنأ الإ «ةيدويلوه امالفأ ءةيعانصلا نادلبلا

 80 1م "ال/طمأ اذ/15' مغ ةصلعمعدمتجتمع 11 5ءمانأ", لك0اتعتمل 01 طع 1م: عمص []:6ةه

 0 ءمجومطتعمل 50ءلعال, زانت 00
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 لاطبأ اهيف لثمي يتلا ؛فنعلا مالفأ يسيئر لكشب اهنإ !ةدحتملا تايالولا

 (...رجنزتراوش دلونرأ ءهزيليو سورب «نولاتس رتسفليس) تالضعلا ولوتفم

 2 ةوظح تايديموكلا ىقلت ال لباقملابو .يروكلا روهمجلا دنع نولضفملا
 ةينيصلا ةبراحملا :47/::14 ناليم ىلع بابشلا ءاتفتسا عقو .نييروكلا نويع

 ةيزيلكنإلا بالكلا تاقافخإ هاجت ةاسف اولظ مهنكل :؛ىنزيد تلاول ةليمجلا

 .!اهتاذ كرشلل 1605(02103 15

 فيفخت نيح ةعيرس تناك ةيكيرمألا ةنميبلاف ؛ةلالد وذ يروكلا لاثملا

 يرصملا لاثملاو يدنبلا لاثملا ناك ولو ىتح) ةقيضلا ةينطولا قاوسألا دويق
 3و .(ططخملا اذه ريفتل لخدتت دق ةيراضحلا تايصوصخلا نأ ىلإ ناريشي

 .ةدروتسملا ةيفاقثلا لاكشألل قلخ ةداعإ/كلمت ةيلمع دهشن .لاوحألا ةفاك

 لاكشألا نيجهت نع مالكلا © انه نويجولوبورتنألاو نويفارغجلا قضاوتي
 .ملاعلا ءاحنأ ةفاك 2 ةيفاقثلا

 ةروصلاو نوفلتلا

 قيرط نع لاصتالا وه كش نود تاينيعستلا 4 مظعألا دجتسملا نكل

 ضيفخت ىدأ ةيادبلا يفف .ةروصلابو ةيتامولعملاب نوفلتلا نرقي يذلا .تاكبشلا
 ةينقتلا تاليدعتلا ىلإ ىزعي اذهو :؛تامولعملا رورم ليهست ىلإ ةفلكتلا

 راجفنا عم كلذ قفارت .(لتاوس :؛تاطيحملا ربع ةيرصب فايلأب تالباك)

 لوأو ؛«1956 ماع يسلطألا ربع نوفلتلل رخسم لباك لوأ بيكرت مت :تاقفدتلا

 يلاوح نّمؤي امهنم دحاو لك ناك .يلاتلا ماعلا ّي يدابلا طيحملا ربع لباك

 يسلطألا ربع لاصتا فلأ 1264 رم 1996 ماع 4و .تقاوتم لكشب لاصتا0

 لالخ نم فلأ 864 رم كلذك «لتاسلا لالخ نم فلأ 710و :ليكلا لالخ نم

 .7لتاسلا لالخ نم فلأ 234 لباقم يدابلا طيحملا لباك

 9 . ؟ 0
 ١ 0000 ءأ هل, 010ط1]2 1! تمك1 همة(, 51201010 [019]1ع1وااإ 2ععوور 9.
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 يصوصخم ار ينوكلا نيب

 ةكرح نم /75 :ةينغلا نادلبلا نيب متي هذه ةلئابلا رورملا ةكرح مظعم نإ

 انذختا ام اذإو .نابايلاو ةدحتملا تايالولاو ابوروأ نيب متت ينوفلتلا رورملا

 ةنس لالخ صخش لكل ةيملاعلا ةينوفلتلا تاملاكملا ةدم «:سايف :ةدحوك

 اهنأ ظحالن «ءاربخلل اعبت ديعصلا اذه ىلع يملاعلا جامدنالل رشؤمك .؛ةدحاو

 ايطسو ةقيقد7,8و , 19061 نادلب كي ةقيقد,6 رادقمب 1995 ماع تناك

 ىلع حصي يذلاو .ءارحصلا تحت ايقيرفأل ةقيقد نم لقأو :ءلماكلاب ملاعلل

 نويلم 544 كانه ناك 2002 ماع :تينرتنألا ىلإ ةرشابم هبحس نكمي نوفلتلا

 2 144 ءايوروأ #2 155 ؛ادنكو ةدحتملا تايالولا # مهنم180) تينرتنأ كرتشم

 .(ملاعلا ءاحنأ ةيقب كك نويلم6ذو ءايسآ

 عسوت ةصاخو :تاكبشلا 2 ةروثلا هذه اهحرطت يتلا لئاسملا ىدحإ

 نم برقي ام نأ ردقن امدنع ةصاخو .للاقثلا ديحوتلا ةلأسم يه «تينرتنالا

 ددع نأو ؛تينرتنالا داور نم مه ةيعانصلا نادلبلا © نيقهارملا نم 0

 يتلا «ينزور ود ليوجل ةبسنلاب .تاونس3 لالخ تارم3 فعاضت دق نيكرتشملا

 طمنلا نإ :ةيقيقح ةرفط مويلا دهشن ؛ناهول كام ةلالس نم تزرب

 روهمج ىلإ لسرملا نم بهذي يذلا «تامولعملا كالهتسال يكيسالحلا

 ةعنامم ىلإ رظني .ةطلسلا تاقالع لدبتت امك «لدبتلل هقيرط ة :؛نيقثلتملا

 ريثأتلا ىلع ناهربك ؛«تينرتنألا لوخدل ةدبتسملا نادلبلاو تايروتاتكدلا

 .تينرتنالل يطارقوميدلا

 اقثلا مساحلا رثآألا اذه لثم تينرتنالل نوتلوو كينيمود بسني ال

 ةصاخلا ةفاقثلا عمو ةايحلا طمن عم عطاقتي هحاجن نأ رّدقي وهف .'''يسايسلاو

10 8 5 . : 
 01 عدص]536608 0ع (000مغعه0م5 ء6 06 نييداصتفالا ومنلاو نواعتلا ةمظتمل راصتخا 09

 مجرتم ل0111 5
 11 ١ 4 ع : 5
 ١ ”0 1/010 اماعممعأ ءأ 3مم غ5ؤ7 المع (طعمرنع كىلاتوالع 065 20101721015 1120135, +10,

,1009 
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 مساحلا رثألا نم عامتجالا ءاملع للقي «ماع لكشبو .ةيبرفلا ةيرضحلا بخنلاب

 ديازتملا لاصتالا ةعس نأ (تاساردلا بايغ عم) نوضرتفيو تينرتنالل كاقثلا

 لومحملا نوفلتلا نإ .اقبسم ةدوجوملا ةيعامتجالا طباورلا نم عقاولا كي يوقت

 ةينهملا وأ ةيعامتجالا تاكبشلا عيسوتب «ودبي امك .؛ناحمسي تينرتنالاو

 .اهكاهتناب سيل نكل .درفلل

 يفاقثلاردقلا

 ؛تاينيعستلا لالخ ؛لاصتالاو ةفاقثلا وللحم نزاو ؛ديازتم حوضوبو
 ةركف تلق دقل .ةيراجلا ةيجولونكتلا ةروثلل اقثلاو يعامتجالا مساحلا رثألا
 نويزفلتلا تاونق ربع ةيكيرمألا ميقللو ةيزيلكنإلا ةفلل يبكوكلا راشتنالا

 .قطانملل اعبت اهجمارب تلّدب اهسفن 01111 ةانقف :عقاولا لالخ نم عساو لكشب
 ةيراجتلا بخنلل !ة»عدم رثهجعءعو ةطيلخ ةغل لثم لمعت ةيزيلكنإلا نأب ركذتن

 نيب ةيريهامج لاصتا ةفلك ميمهعتلا روط # تسيل اهنكل .؛ةيملعلاو
 ةيرادإلا ةينيصلا يه ىرحألاب عسوتلا ديق يه يتلا ةيلحملا تافللا .صاخشألا

 .ةروكذملا نادلبلا ةيفارغوميد ببسب ...ةينابسإلاو ةيدنبلاو 12

 ةديدجلا تايجولونكتلل نإف «يينراو رييب ناج يجولوبورتنألا انعبتا ام اذإ

 جمدلا مه نم ةيلاخل ر ههركلاو يللا .وقت ىتلا تاباطخلاز يفحت ةزيم

 يرظنم أطخ جاتنإ مويلا ديعن اننأ ىريو . كا نا ناصع ىيقعتلا

 ناج رارغ ىلع «تاينيتسلا دقعل تاراضحلا براقتو يريهامجلا كالهتسالا

 2 حطستلا بوص ليملاو ديحوتلاو «بالتسالا نوركني اوناك نيذلا ءرايردوب
 تاسرامم نع مهثحب نويجولونثإلا أدب امدنع" يينراو فيضي .كالهتسالا

 همدق يذلا نع سوملم لكشب افلتخم ادهشم اوفشتكا «ةرصاعم ا كالهتسالا

 .' نييثادح دعب نوّمسُي نيذلا نوثحابلا

 02 .-2. ا/ةصتعتم, ]2 54ه20121153105 06 15 ءانآااتكقعر آه 1آ106ءمالا//عكاع. 99
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 دارفألا ددجتل ادج ةمابلا ةردقلا ىلإ نيثحابلا مظعم ريشي ؛هرارغ ىلعو

 :عمجأ ملاعلا أ امك ةيبرغلا نادلبلا #2 دهشنو .مهتراهمو تاعامجلاو
 دارفألا رايخ لضفب تاعادبإلا هذه متت .دادزت ةلثمألاو .ةمئاد ةيفاقث تاعادبإ

 زيامتلاب دحاو تقو 4 حمست يتلا تاسرامملاو ميقلاو تاجتنملا بيترتل

 ءالؤه ةلاح يه الثم مكلتو .كلت وأ ةفاقثلا وأ ةعامجلا هذهب يهامتلابو

 لانويشان ةلجم © ةيفحصلا ؛لفنيوز الريإ مهفصت نيذلا نيينروفيلاكلا

 وأ ايقيرفأ 4 ءاسنلا هسرامت يذلا مشولا وه ءانحلاب مهمشوف ؛ كيفارغويج
 يسال 1 ييعتاوو ةيسف الوب قاديسلا كن وكمت كفرا قرشتل و[ هكلا

 لبق نم دويلوهب عساو لزنم 4 ةينابسإ ةاتف ىلع سّرامي هتأر ام ءاهدب ةيفحصلا

 نكمي ةغبصأ ةدعاسمب هموسر اذفنم :ينيموكايج لاكساب يسنرفلا نانفلا
 ىلإ عمتسي وهو ...ةيكيرمألا ةيواميكلا تاعانصلا نم ةصلختسم اهتلازإ

 رفوتلا نيب طلخن نأ بجي ال هنأب لاشثملا اذه انركذي .ةيليزاربلا ىقيسوملا
 طلخن نأ اضيأ بجي ال .اهمادختسا نيبو تامولعمللو تاجتنملل يبكوكلا

 نادلبلا #4 ةصاخو ايلمع دهشن .ةكرتشم ةفاقث دوجو عم لمتحملا اهمادختسا

 يذلا ةيفاقثلا تايعجرملاو تاسرامملاو كالهتسالا لاكشأ راجفنا ؛ةيبرغلا

 تاسسؤملاو ةيعامتجالا تائفلا اهيف فلتأت ةديدج ةيفاقث تاعادبإ ىلإ يدؤت

 ةلاحلا تناك اذكمهو .ميمصلا #4 لعفتو تادقتعملاو ميقلاو ةيلحملا ةطيسولا

 رعاشلا حاجنب ريشي امك .ةيرشبلا خيرات ث نكامألا ةفاك و ماودلا ىلع

 ةدام طلخت . اهفاقبإ نكمبي ال ةروريس :20106-1010 هثحب 3 ناسيلغ راودإ

 ةقالعلا افل همدقت ام نإ .ابلدبتو ةيلاحلا ةيرشبلا تافاقثلا نيب ام لصت « ملاعلا

 .' هشيعنل [2:6هاذعهاذه» ةيدتوم ا] جازتمالا ةيلمع انل هتمدق :هروصتنل

 03 "ن0 0نمل5ك تولع, معممأع ملع, 1لعو مع. ممل ءاناأنا تي ءطقض عع", 813010081

 0م عهومأاتع, 701.196. 3هان1 1999.
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 يص هوصخم او ىوكلا نيب

 قحلم

 ةكباشتم تالجاسم ثالث :يفاقثلا ديحوتلا
 يخيراتو يفسلف ديلقت كانه .اديدج سيل ٍكلاَقثلا ديحوتلا وأ يظشتلا لوح لمأتلا

 خيراتلا مهفت سسأ نم ادحاو ةرمتسملاو ةزيامتملا تاراضحلا دوجو نم ءالثم ؛ءلعج يوق

 راونألا رصع ىلإ دوعي ءيوق يعامتجاو يفسلف ديلقت اضيأ كانه «لباقملابو .(14)يرشبلا

 اهتامهاسمو ةييرفلا ةثادحلا نم لعج دق ربيف سكامو سكرام لراكو لجيهب اراورم

 .(15)ضرألا ىلع رشبلا ةفاك ىلإ راشتنالل ةهجوم ةينوك ةعزن
 !ةزيامتم نكح +: كتباشتم ثالحجاسم الكل ٌةيفلُخ ةيزظنلا ديلاقتلا هذه لكنشت

 :ةيعامتجالا مولعلا لغشت

 تاعانصلا ميمعتو ةيداصتقالا ةبكوكلا لقت تحت ةفاقثلل ديحوت كانه له -1

 مولعلا كو ايفارغفجلا 4 اريثك لؤاستلا اذه رهظ ؟ةيبرغلا تاجتنملا راشتناو ةيفاقثلا

 لوح « اسنرف أ صاخ لكشب يحلا :«يمومعلا لاجسلا قيرط نع ىذفتو دتماو .ةيسايسلا
 .ةئيس بقاوع نم كلذ نع مجني امو تاعمتجملا ةكرمأ

 راشتنالل ليم (..ةيدرفلاو ةيطارقوميدلاو ةيويندلا) ةثادحلا تاسراممو ميقل له -2

 اءدب .نيخرؤملاو عامتجالا ءاملع دنع ىرحألاب دوجوم شاقنلا اذه 5ضرألا نادلب لمجم

 عرش «.(..ةيقرشلا ابوروأو دنبلاو ايسآ قرش) ثيدحتلا لوح ةرصاعملا ةلثمألا عونت نم

 ةيراج تلازامو ؛ثاحبألل جمانرب رهظ دقل .ةيبوروألا ةثادحلا لصأ لوح لمأتب نوصصختلملا
 #2 هتيادب ذنمو ..تاراضحلا تاقاطن ةفاكل يعامتجالاو يداصتقالا خيراتلل مييقت ةداعإ

 جمانربلا اذه ناك .؛سدقلا ةعماج نم داتسنزيإ ليومش ةدايقب تاينيعستلا فصتن

 عم ةحضاو ةعيطق ىلإ داتسنزيإ وعدي تفال لكشبو .(16)نيروشنم نيثحبل اعوضوم

 .2000 لوليأ "ةيناسنإلا مولعلا ىلع ةنسس ةئام" 30ددعلا قحلم .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم رظنا ل

 ن0. آمءعاعععز آه 54هد>ل1211521هد كناآطنععأاع. آنعو كالتأأ 536005 2 1" ةمععانالعز انآ 20110

 0 "8ةعأزن مل عمت( عد", 10ء20ق1نك, 1هادمدقأ 01 اطلع مسسعتا عقل ثعهلعنتلإل 01 ذأ 300 6625

 ةاغ 1998. "ةلاكتمأع 72300ع2113", 1
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 يص هوصخم او يوكلا نيب

 تاينيسمخلا يدقع لالخ ةجئارلا ؛ةيبرغلا جذامنلا ديلقت مظعت يتلا ثيدحتلا تايرظن

 !نييسيئرلا اهيكرحم نم ادحاو تاذلاب وه ناك يتلا ...تاينيتسلاو

 ام ةاهتامواقم عم ةينيدلا وأ ةيسايسلا وأ ةينثإلا تايلاجلا بلاطم قفاوتت فيك -3

 اذه ةلاقثلا قالتخالاو ةددعتملا ةيتايوبلا تايجيتارتسالا غيوستو لعفلا تاقايس قطنم وه

 ةسايسلا ايجولوبورتنأ ءاملع لمأت قيرط نع لصألا ىلإ ريبك لكشب لصوت دقو «لؤاستلا

 ىلإ اوراشأ نيذلا (نوسردنأ تكيدنب «موابسبه كيرإ لثم) نيخرؤم وأ (رنلغ تسنرإ لثم)

 نيب كرتشم مويلا وه «ةيموقلا ةيسايسلا تايوبلا ةكربف 4 لايخملاو زومرلاو تادقتعملا رود
 .اهتالوحتو تافاقثلا نع لءاستت يتلا نيدايملا لمجم
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 يص ٠ وصخ او ننوكلا نيب

 خخفم موهفم :نيجهنلا

 ليسمأ ول ناج عم ةلباقم

 مغرلا ىلع !ىنعم نم يفاقثلا نيجهتلا نع مالكلل له
 فصو دق هسفن ليسمأ ول ناج يجولوبورتنألا نأ نم
 بوص نوعي هنإف «نئاجهلاب ةيقيرفألا تالاحلا ضعب

 .موهفملا اذهل ممعملا مادختسالا ريذاحم

 ؟خباقثلا نيجهتلا موهفمل هؤاطعإ نكمي فيرعت يأ :”'ةلجملا
 ةهجو نم مدلا جازتما اهنإ «18نرقلا ىلإ نيجهتلا ةركف دوعت :باوج

 ةفسالفلاو نييجولويورتنألا دنع ءارآلا تناك ةبقحلا كلت #4 .ةيقرعلا رظنلا

 نورخآو :؛(2210م1165 جازتمالا وبحم) اديؤم ناك ضعبلا :ةيهطقلا ةديدش

 ةيرصنعلا رظنم رارغ ىلع (101همطه5«5 جازتمالا وهراك) ةوارضب دضلا ىلع

 ايجولويبلا رظن # ىنعم موهفملا اذبل دعي ملف نآلا امأ .18نرقلا ةياهن كك ونيبوغ
 نع امنإ «تافصلا جازتما قيرط نع لمعت ال ةثارولا نأ ملعن اننأل «ةثارولا ملعو

 يأ ءأشنملا ددعت ةركفب ةطبترم :ةميدق ةركف نذإ يه .اهرواجت قيرط

 .2000 2نيرشت +110 ددغ .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .هنروج الوكين ةلباقملا ىرجأ'
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 وه «ةيرشبلا 50006565 تامورألا ك4 ددعت «ءدبلا ننم «دجوي هنإ ةلئاقلا ةيرظنلا

 .ةفلتخم اقارعأ ىطعأ يذلا

 بدألاو ةضوملا ملاع 4 مادختسالا ريثك ايلاح موهفملا اذه حبصأ

 جازتمالا لثم ام ءيش ىلإ ريشيو .ماع لكشب ةفاقثلاو حرسملاو نفلاو ىقيسوملاو

 لثم نيخرؤم دنع هدجن .دلجلا ناولأ جازتما ساسأ ىلع سانجألا نيب رحلا

 يركفم دنع ةيمهألا ديدش ؛ىرخأ ريباعت تحت ءوهو ©يكسينزورغ حريس

 .[باب يموه لثم ةيفاقثلا ةثادحلا دعبام

 نيذلا نورظنملاو .هتبكوك ىلإ ةرظنلاب ملاعلا ىلإ ةرظنلا هذه طبترت
 يه هذه .نيجهتلا موهفمب نومتهي نيذلا اضيأ مهسفنأ مه ةئفاقثلا ةملوع نونلعي

 يجولوبورتنألا اضيأ وأ «كلاقثلا ديقعتلاب صصختم ركفم «زرئاه فلوأ ةلاح

 نوسغرب يرنه ةركف نع ناعفادي ة.ريخألا هباتك 2 دروفيلك سميج

 ردقم «ىضم اميف ةقلغنم تناك يتلا «تاعمتجملا نإ لوقت يتلا ربوب لراكو
 اهضعب نيب كاكتحا نود ومنت ىضم اميف تاعمتجملا تناك :حتفنت نأ ابل

 .لصاوتي لكلا نآلاو ءضعبلا

 نم ءرملا قلقي ال نأ ردانلا نمو .ةنلعملا ةيلمعلا هذه هاجت ةنيابتم فقاوملا

 قلقلا اذهو .[ةصاخلا] ةليصألا تافاقثلا نادقف نمو ُثاقثلا ديحوتلا ديدهت

 اونلعأ دق اوناك :قارعألا ددصب امنإ «18نرقلا ةياهن ف كلذك ادوجوم ناك

 نم لكش تحت مهريغ نيريثك لب ال «نييكيرمألا دونبلاو نييلارتسألا ءافتخا

 6 528غ 0ن215]كل, آه 2ءدوغع 6155ه, 2220: 9.

 0 امرت ظاطفططق. 1ع [.0عدأ1100 01 نانا نقع, 1010160ععر, 4

 «ةفاقثلل ىلعألا سلجملا «بيد رئاث ةمجرت «ةفاقثلا عقوم :ناونعب باتكلا اذهل ةمجرت تردص

 مجرتم.2004 ةرهاقلا .569 ةمجرتلل يموقلا عورشملا

 04 105ناعو: 27ءا5ذ ةمل انهمكاداتمم اد اطع 12(ع عمو عأطل هعوطنتتل, 113/250 الصلال عدوزاإل 81ءوقر
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 .ةيقن قارعأ كانه دوعي نل بيرق امع هنأب نولوقي اوناكو .ممعملا نيجهتلا
 .تافامثلا ددصب امنإ ءاييرقت هسفن ءيشلا نونلعي مويلاو

 .ايقن سيل ام لك نع ةميق ةيأ راكنإ ىلإ دوقي نأ اذهك روصتل نكمي

 يروام نم انيجه نأ لوبق 4 ةريبك ةبوعص بلاغلا #2 نويجولوبورتنألا دجي

 2 ةريبك ةبوعص مهدنع كلذك .يروام ةفاقث ىلإ هسفن بسني 208

 امبر اوفتخي مل «رانلا ضرأل نييلحملا ناكسلاو نيينامساتلا نأب ريكفتلا

 هنأ #2 نمكي موهفملا اذبل خف لوأ نأ ىرأ «يتهج نم .نينيجه دوجو ببسب
 كانه نأ نوركفي اوناك املثم «ةيقن تافاقث كانه نأب ريكفتلا ىلع ربجي

 نم ةفلؤم ةيناسنإلا نأب ةقبسم ةركف ىلإ ليحي نيجهت لك .ةيقن اقارعأ
 نيجهتلا ةيرظن فلخ .ةدحوم «امبير «ةياهنلا ك اهسفن دجتس ؛ةلصفنم تالالس

 .تافاقثلا ةواقن ةيرظن نمكت

 «نيموهفملا نيذه نيب ةضراعم ةماقإ ىلإ ليم ىرحألاب كانه كلذ عم :س

 لاثم «زاتمم لاثم كانه .ةيفاقثلا ةيوبلاو نيجهتلا نيب ضقانت دجوي ال :ج

 لب «وريريه كانه 18نرقلا 2 نكي مل .ايبيمان نم 1161610 وريريه ةعامج

 شويج مهيلع تضق نرقلا ةياهن 4 .ام دح ىلإ ةلقتسم تاعامج نم ةبكوك

 انأدبو «ناملألا نينطوتسملا عم نوقابلا جزتما .ابيرقت لماكلاب ناملألا نيرمعتسملا
 ال .كاذ وأ دحلا اذه ىلإ نينيجبلا «مهلسن نيب وريريه ةيقثإ نع امالك عمسن

 اننكمي ال ثيحب ؛لوحتتو جزتمت لب :ادبأ لماكلاب ةفاقثلاو تاعامجلا يفتخت
 نكمي .ةلاصأ رثكأ لكشب اهيف تدجو دق تناك غخيراتلا #2 ةظحل تبثن نأ

 نوملكتي نيذلا :861126 زيلب #3 ©هتقد»ه انوفيراغ ةعامج ةلاح ركذ كلذك

 نوهبشي اوناك ولو ىتح ؛نييلحم مهسفنأ نوربتعيو ؛:ةيكيرمأأودنه ةغل

 هيلع لدي يذلا ام اديج ىرن ال «قايسلا اذه لثم نمض .حوضو لكب نييقيرفألا
 ةداعإ نكي مل نإ ءاهؤاعدا نكمي ةفلتخم تايوه كانه نأل «ملاعلا ديحوت

0453 



 يصوصخم او يوكلا نيب

 نأ لوقلا نكمي ال ءالثم يلاحلا رصعلا 4 .خيراتلا نم ةظحل لك  اهقلخ

 دوست يتلا تاطلسلا لبق نم ءيس لكشب تلبقتسا ةينثإلاو ةيفاقثلا بلاطملا

 ليمت (ابوروأ ءةدحتملا ممألا) ةيلودلا تامظنملاو ةيلاربيللا تاموكحلا :ملاعلا

 اذامل «نذإ .ةيغاص اناذآ هحنملو «يعامجلا ءاعدالا نم عونلا اذه عيجشتل ىرحألاب

  ادج طشان عاطق مويلا وه "ةيتايوبلا بلاطملا" ىعدي ام نإ ؟ديحوتلاب ؤبنتلا

 .نيجهتلا موهفم عم طباورلا معدت هذه راكفألا ةكرحو «ةيملاعلا ةسايسلا

 انرصع نأب ءاحيإلا وه :هنودقتنت نيجهتلا موهفمل ناث بناج كانه -ىس

 اميف تافاقثلا اهيف شيعت تناك يتلا ةلزعلا عم ةعيطق ثدحأ هنأل يئانثتسا

 ؟كلذب نوحملت اذام ىلإ .ىضم

 تاعمتجملا مظعم .لماكلاب ةديدج ةرهاظ سيل ةملوعلا ىعدي ام نإ -ج

 .اهتيناوجل ةدرفملا ةرئادلا نم اعاستا رثكأ ملاوع نمض تشاع عمجأ ملاعلا 4

 سيل اذهو .اهتيصوصخ راهظإ لجأ نم ةينوك لاود ىلإ ماودلا ىلع تأجل دقل

 ةيحيسملا راشتنا نإ :ىرخأ كانه تناك .ةيلاحلا ةبكوكلا لبق .اديدج اًئيش

 تاعمتجملا عفد دق «ديدجلا ملاعلا 4 برغلاو ءايقيرفأ 4 مالسإلاو ءابوروأ شك

 .اهزواجت ملاعل ةبسن اهسفن فّرعت نأل ةيلحملا

 ةروصحم ودبت تاعمتجم ددصب ؛قيض ديعص ىلع ءاضيأ حيحص اذه

 دوجو نم ئجوف ؛نييزيناليملا يكسفونيلام السينورب سرد امدنع .رثكأ
 .تارتموليكلا تائم ىلع دتمتو ميظنتلا ةديدش «مهدنع ةيراجت قاوطأ

 ةظحالملا قئارطب طبترم مهو ؛ةلقتسم «ةلوزعم ٍةفاقث ٌَموهفم نإ ءراصتخاب

 وأ ةريزج وأ ةيرق ىلع زيكرتلا ىلإ نوليمي نيذلا :نويجولونثإلا اهعبتي يتلا

 ةركفلا ىوقتت ؛كلذب مايقلايو .قلغملا ناكملا نم عون ةماقإ لجأ نم ةينثإ

 .ةرصاعم ةصيصخ ةيأ مهيلع ٌركنتو «مهيضامب ةقيصل تافاقثلا هذه نإ ةلئاقلا

 رمألا نأ ول امك ءزجاوحلا راجفنا ةبقحك ةيلاحلا ةبقحلا فصوت «لباقملابو

 .مهو اذه .خيراتلا # قوبسم ريغ ام ءيشب قلعتي
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 ةركف هسفنل نوكيو ؛ةواقن نئارق كلتمي عمتجم لك ؛ءكلذعم -س
 ؟نيجهتلاب ريكفتلا ف قحلا هضفر نم ةدئافلا ام .هتيصوصخ نع

 «فيرعتلا نم عونلا اذه لثم كلتمي عمتجم لك نأ دكؤملا نم -ج

 هكنيلام ةعامج ىمست .هناريج فيصوت لجأ نم اصوصخ .هنم ديفتسيو
 مهيلع اهتقلطأ ةيمست يهو "ديبعلا قتسف ةلكأ" ايقيرفأ برغ 4 انهن

 ةدضأ عكتتاتيم ةغامج سنس: :نكفلالبو «14:ةوهلو اهكتانرم ةعامج

 ليخت مت تالوقملا هذه لالخ نم اديدحتو «ةيطمن لاكشأ اهنإ ."بالحلا

 نيلعافلا باطخب انه رمألا قلعتي «ةطاسبب .ءوسلاب وأ ريخلاب ءاوس «نيجهتلا

 وئابك هجاتنإ هداعإو اًيفرحت هخال نويدولوقألا ليفي باطخ :ةهتامعم نع
 :ةيعوضوم ةعهاوب اقلمتم رمألا ناك

 ن" ةءوبنل سسؤم ؛«يقيرفأ 51852600ان؛ [كسان] طبارم راكفأ الثم تسرد

 هلاصل هكتبلام هام عزف لكم ىلا كسي نإ: نيسوتلا نم( ها ونكت
 لالعتألا ةريسح هل نيجوتلا ودين ةططشلا تاحيزلا صفرو ؛ةينوروألا ةفاقتلا
 روصت :طاشنلاو ةغللاو ةايحلا طمنو تافاقثلا نيب مغانت كانه هل اعبتو .كلاقثلا

 ابل نكي ملاوتو ىتح ناكل نيجيلا عم ضياعت ىلا ةؤاقنال ةينثإلا ديزنبش
 :تاصاهرإلا سفن نم قلطنت نيجهتلل ةيباجيإلا تايرظنلا نإف ءاهتاذ بقاوعلا
 وأ ةيرشبلا ةعامجلا هذهب ةصاخ اهلكو ئدابمو تادقتعمو عابط دجوت هنأ يهو
 ةقآ تبع لوقت ناشيلغ ناوذ] بتاضحلا ةلاح لع ودخل: [اهتناقك لكنكتو فلل

 نيذلا ليتنألا لثم هةماهو [ةدّلوملا] ةجيزملا تافاقثلا :تافاقثلا نم ناعون دجوي

 وه امك 218810065 [ةيلسأتلا] ةيردحتلا تافاقثلاو ء:نوفورعم فالسأ مبل سيل

 «فالسألا نم 2طةماطغمه ءامظعلل انفدم نوكلمي نيذلا «:نييسنرفلا دنع لاحلا

 ةلماح اهنأ ىري يتلا ةدلوملا تافاقثلل حيدملا ناسيلغ ليكي .ايعامج الصأو

 اوحبصت ال ؛مكسفنأ اودسفت ال :هتاذ ءيشلا لوقب يهتني «راصتخاب .لبقتسملل

 وه جعزملا نإف ءصوصخلابو .كلذك اونوك وأ ,نيدّلوم اوقبا «نييلّسأت
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 دجوت ال :ةيعوضوم ةلالد بستكت نأ نكمي تازييمتلا هذه نأب ريكفتلا
 ابل سيل يتلا تاعمتجملاو فالسألا تاذ تاعمتجملا نيب ةيساسأ تاقالتخا

 .اهدييشت مت روص امهاتلك .فالسأ

 يضف «تاعمتجملل اعبت ةقيرطلا سفنب ةفاقثلا رصانع لك فوت ال
 نأ ثيحب ةينيد ةيتامغارب ةعزن دجوت تناك .الئم رامعتسالا ليقام ايقيرفأ

 نوبهذي اوناك :؛ةديج ةجيتن مدقي نكي مل نيح ؛"ةيشتف" ءايرئاعش اعوضوم

 هنأ لوقي نم اوعمس مهنأل «تارتموليكلا تاكئم ةدع دعب ىلع رخآ نع اثحب

 هل سيل «لوبلا وأ هكنيلام وأ ارابماب وأ نوغود نيد نع مالكلا نإ .لضفأ
 سفنب تدمّتعا «ةيريشبتلا تانايدلا تلصو امدنع .فورظلا هذه 4 امامت ىنعم

 .ةقيرطلا

 ةيجيتارتساك لب :؛جيزمك نذإ ةسرامملا نم عونلا اذه روصت متي نكي مل

 نم .امئالم سيل نيجهتك كلذ فصو نإف ءانبغر ولو ىتح .ةيدايتعا ةينيد

 عجرمل ةجاحب نوكن امدنع :"بجاشمك' تاءارجإلا هذه فصو لضفأ يتهج

 ةبرجت سيلو «تافاقثلا دييشتل رايتو ةيدايتعا ةيلمع يه ."اهب قلعتن ءيجراخ

 2 ةبوطعم ةفاقثلا ةواقن نأ ةركف ىلإ امود ليحي نيجهتلا .نيجهتك ةشيعم

 .ام ناحم
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 تافاقثلاو ميقلا

 !نييثادحدعب حبصن نأل انقيرخ يف نحن له

 ميقلا يبلع بجوتي ,ثيدحتلا ةيرظن بسحب ٍ

 كلذ عم .دلبلا ىنغل اعبت روطتت نأ ةيفاقثلاو ةيعامتحالا

 .ةيديلقتلا ميقلل ةلهذم ةمواقم يلود ىصقت يدبي

 2 1993 ماع الاقم ءريهشلا ةسايسلا ملاع «نوتغنتنه ليوماص رشن

 ددعلا نم اءدبو ."تاراضحلا مادص" هناونع 'ةيجراخ نوؤش' ةقومرملا ةيرودلا

 عبط دعب 1996 ماع تقلطنا ؛نييسيئرلا نيصصختملا عم ةلجاسم تأدتبا يلاتلا

 معدي .ةيسنرفلا ىلإ مجرت ام ناعرس .«ناونعلا تاذ لمحي قمعم باتك

 ىلإ هداتتسابو .ةقيمع ةيفاقثلا تاقاطنلا نيب تافالتخالا نأ ةركف نوتغنتنه

 ملس «ليدورب نانرفو يبنيوت دلونرأو رلغنبش دلاوزوأ لثم نيركفم ثرإ
 ةيسايسلا ةيوبلا لكّشّتل ربكألا تاءاضفلا نوكت يتلا تاراضحلا رارمتساب

 : ةيلاكشإ ةقيققح هل اهضعب «ةيسيئر تاراضح 8 -6 ددحيو .دارفألل ةبسنلاب

 ىلإ عرفتت يتلا) ةيبرغلاو ةيمالسإلاو ةيسودنبلاو ةينيصلاو ةينابايلا تاراضحلا

 .2000 راذآ 2103 ددع .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم .نالابرُب ناور دولك ناج
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 يص «وصخم او نوكلا نيب

 هذه ددحتت .ةيقيرفألاو ةينيتاللا ةيكيرمألا تاراضحلا مث :('ةيوناث تاراضح"

 نسفاسلا ةفاض نيب نس :قيدتا قيرط ندع فاطلا ةنايناك تازاستحلا
 ...ةيمهأر ثكألا وه ماع لكشب نيدلا نإف ءام ةراضح ددحت ىتلا ةيعوضوم ا

 ةانيدألا عم خيزاقلا قادس ف: ىيتكلا تازاضنتجلا تفاقث ماض مسن فو
 ةينثإلا تاذ نم اءزج لكشت يتلا بوعشلا نإ لباقم ايو .ملاعلا ف ىربكلا
 يه املثم ؛اهنيب اميف ضراعتت دق «نيدلا تاذ سيل نكحل «ةفللا تاذ كلتمتو

 ©" ةيدفبلا ةراقلا هبش فو ةقباسلا ايفالسوغويو نانبل 4 ةلاحلا
 نتمملاب مهيدارابوا) يركف ناطإك تاراشحلا مادص ةحوزرطا روصت هت

 .ةدرابلا برحلا دعبام ملاعلا ةءارق هفده (ةيلودلا تاقالعلا ةيرظن # دوصقلملا
 يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا تايثيحلل ىنعم ءاطعإب ةسايسلا ملاعل حمست يهف

 :هذه نرقلا ةيادب أ نيريبك نييحنمل يأ ءاهريسفت ديري

 غوري بسم ايش ىلإ ترخلا نس مجراتقلل هتقيرط اف ةوقلا نواوتكا+
 .ةملسملا بوعشلل يناكسلا ديازتلاو ينيصلا داصتقالا

 يسايسلا دشحلا تاميت تايلاجلاو ةيوبلا تككش 20نرقلا ةياهن ذك -

 ةيملعلا تاروصتلا ىلع ناقوفتي يضاملا ىلإ نينحلاو نيدلا نأ ودبي ذإ .ىربكلا
 .ةيروثلا ايبوتويلا وأ مدقتلا وأ ةينالقعلا وأ

 ؟باوص ىلع نوتفنتنه ناكول اذام

 نماضتللو ةيوبلا قيقحتل راطإك تاراضحلا رارمتسا رابتعالا نيعب نيذخآ

 ايدحت نالئمي نييحنملا نيذه نإف :«ةمداقلا تاهباجمللو ةوقلل صوصخلابو

 ماع اهتغايص ذنم نوتفنتنه ةحورطأ تدلو .ةيلاحلا ةيلودلا ةموظنملل ابيهر

 2 ييلجنال رييب ناج ريشي املثم ءاسنرف ب لعفلا دودر نم اريبك اددع 3

 6 5. طاتصأتمس عام, آع (10ع 065 77191115801025, 00116 ]3عمط6, 7
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 يص وصخ او يوكلا نيب

 ةجيلوولا تاي ةلدلاب قيوم ءاز ودك ا شقسما وتنقل 17 كونوا قييم

 2, "ةيفاقث اطلاي' ةركف ىلع مهعيمج اوضرتعاو «عامتجا ءاملعو نييجولوبورتنأو
 .نيدلا ىلع ةمئاقلا تاراضحلا نيب ةوقلا نزاوت نع نوتغنتنه ةحورطأ يأ

 مادص ةحورطأ نإف ءابل تضرعت يتلا تاداقتنالا لك نم مغرلا ىلع

 ىلع ارخؤم تاضخ دقو :نورضاتم ايتو شاقتلل ةعضاخ:تلازام تاراضحلا

 تاريغتلا ليلحتب صصختملا تراهلغنإ دلانور عامتجالا ملاع نم لوهم معد
 نع ادبأ هزاجنإ مت يلود قيقحت عسوأ ريخألا اذه ىرجأ ."ميقلاو ةيفاقثلا

 .11ه14 !!هلع ىةدصمربك (آ!!"ك) ©: ميقلا لوح يم اعلا يصقتلا :ءاتفتسالا قيرط

 ةلواحم 2 ميقلا لوح يملاعلا يصقتلا مدختسي نأ ةيادبلا #2 تراهلفنإ دارأ

 يداصتقالا ثيدحتلا ناك له :يبرغلا عامتجالا ملع مدِق ميدق لاجس مسحل

 لوح نوتفغنتنه تاباتك نأ هيأرب ؟برفلل ةيفاقث ةيصوصخب اطبترم يبيرفلا

 نأ ضرتفي ديلقت لوأ نع فشكي ةيديلقتلا ميقلاو تافاقثلا رارمتسا
 , ةليوط تارتف ىدم ىلع ترمتسا ةيفاقث تامسب زيمتت ةرصاعم ا تاعمتجلا

 تاعمتجملل ةيسايسلاو ةيداصتقالا تازاجنإلا ىلع ماه ريثات تاذ ميقلا هذهو

 ال يذلا ثيدحتلا نع ةحورطأ :2 6081810 دضلاب لالدتسالاب ؛كانهو ." ةينعم ا

 معدت ؛لب ليينادو ربيف سكامل ةرظنلا هذه .ةملسملا هذه عم ايرهاظ قفاوتي

 ةيلمع عمو ةيديلقتلا ميقلل لكآت عم قفارت يداصتقالا ومنلا نإ ةلئاقلا ةركفلا

 ىلإ ةحارص تراهلقنإ دنتسا .نيدلا عجارت ىلإ ىدأ امم ؛560ان13153608 ةيويند

 ميقلا تاموظنمل كسامتملا روطتلا ىلع ددشي هنإ .ثيدحتلا نع ةيربيفلا ةيرظنلا

3 5 3 3 
 "[]ه :ناونعب "نيرشعلا نرقلل لاؤس21" دنومول ةفيحص نم ةصاخ ددع نمض لاقم # 97

 4 120206 دانك, 011 12 01550هأان10ه2 ع5 ال122 كنلكنتع]5"'.

 65228 1معاءاقتأا, "طمع لعو اا ةلتكة10مك هنن 1200عمط1ك 210ه كانلطنعءألاع لات تم20ع7", آن.ع 651

.9 ,2105 

 ربتعيو ادلب63 لوانقت :1995و 1990 نيب مت يذلا ءيصقتلا نم ةثلاثلا ةجوملا:ميقلا يصقت 65

 .نايبتسالاب تايطعملل عيمجت عسوأ
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 نادلبلا ف صاخ لكشب ايلاح خسرتي يذلا يثادحدعبلاو ينالقعلا طمنلا وحن

 :هنكل .خلإ ءريفلاب ةقثلا «درفلا نأش نم ءالعإلا «حماستلا :ةيفانيدنكسالا

 :نوتفنتنه ةحورطأ تبثت هلامعأ نأ معزي ؛كلذ عقوتي نكي مل نيح

 لكشميو ؛«يخيراتلا اهثوروم ببسب ةصارتم ا : ةيراضحلا لتكلار ارمتسأ
 مادص ةحورطأ اهيف عضخت يتلا ىلوألا ةرملا يه تناك .'ينيدلا صاخ

 ,ةقيقحلا و .ةيقادصم ىلع ايئزج لصحتو ...يقيريبمأ قيقدتل تاراضحلا

 ةيفاقثلا تالكشتلا نأ تراهلفنإ نيبي «ميقلا لوح يم اعلا ىصقتلا لضفب

 رّيفتم هاجت عمتجل يبسنلا فقوم ا ىلع انفرعت اذإ": لهذم كسامت نع فشكت

 نري اجت ىبمتلا فقري وبشلا اطسوي روكي +( نيدلا ةيمضا قكياو) ا
 نم ؛ةيداصتقالا عفاودلا ىتح ةيسايسلا فادهألا نم ءىرخألا اياضقلاو ميقلا

 ميقلا تاموظنم نيب ةنراقم تراهلغنإ زجني .' ةيسنجلار يباعم ا ىتح لافطألا ةيبرت
 2 تعمجت ةلئسألا نم ريغص ددع ىلع ةبوجأ نم اقالطنا ةفلتخم نادلب شك

 .ةينطولا تاعمتجملا ميق تاروطتو عقاوم صخلت ؛نييسيئر نيدعُب

 -ةينالقعلا ميقلا ىلإ نيدلاب ةطبترملا ةيديلقتلا ميقلا لّوحت وه لوألا دعبلا
 نم اهتجردل اعبت ةينطولا تاعمتجملا فينصت ليبس و .ةيويندلاو ةيعرشلا
 ىلع ةحورطملا ةلئسألا ةعومجم نم تراهلغنإ راتخا ء«ةيعرشلا- ةينالقعلا ميقلا

 حيرصتتلا كو ةطلسلا هاجت روعشلا #4 تاريغتلا نيبت يتلا ةلئسألا ؛نيتفتسملا

 ةيعرشلا ةطلاتشلاب فارتنغألا) قيريفتملا نيده نإ ةقيقحلا كو هللا داقتعالاب

 نالدي ناذللا امه (هّللاب داقتعالا مدع وأ داقتعالاو «ةيديلقتلا وأ ةيلئاعلا سيلو

 تناك .نيدلا ىلع ةسسأتملا ةيديلقتلا ميقلا هجو # ةشادحلا قارتخا ىلع

 مارتحاو ينطولا زازتعالاب روعشلاو قالطلا غيوستو هللا ةيمهأ لوانتت ةلئسألا
 .ةيساكسلا تافقاتملا نتازتوريشلا

 تاعمتجملاب ةطبترملا ؛ةجاحلاو [ةلقلا] زَوّعلا ميق لوحت وه يناثلا دعبلا
 ءرسيلاو ريبعتلاو 221014063115805 تاذلا قيق قيفحت ميقف ىلإ ءرمفلا دوسي ثيح
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 يصوصخ او يوكلا نيب

 اذه قفاوتي .ةيلامشلا ابوروأ 2 ىنغ رثكألا تاعمتجملا اديدحت صخت يتلا

 ايقبلا ميق) زّوملا ميقب زاتمت يتلا تاعمتجل ا" :تاعمتجملا ىنغ ةجرد عم دعبلا

 ةلاحو يتاذلا ر سيلا نم ايبسن ةفيعض تايوتسمب فصتت (1/7انآالت1 65

 (رسيلا ميق /زوعلا ميق) يناثلا دعبلا اذبل ةبسنلاب .' ايبسن ةعضاوتم ةيحص

 ةايحلاب قلعتي اميف ىضرلا صخت عامتجالا ملاع اهب ظفتحا يتلا ةلئسألا تناك

 .نيرخآلاب ةقثلا ةجردو ةيسنجلا ةيلثملا نم فقوملاو ةداعسلاب روعشلاو ةنهارلا

 «ميقلا تاسايف نم نيدعبلا نيذبل اعبت ةينطولا تاعمتجملا ةعضوم نإ

 :جذامن4 2 اهفينصتب حمسي

-1 

 ع

 ميقلاو ّنيدلا ٌدرفلا لضفي ثيح يديلقتلا جذومنلا نم تاعمتجملا

 ضفخريو ةظفاحملا لضفيو ؛دارفألا ةديدع تالئاعلا ذبحيو «ةيلئاعلا

 لثم ؛يمالسإلا قاطنلا ث نادلبلا ةلاح اديدحت هذهو .خلإ ةيدرفلا

 .اناغو ايريجين لثم ةيقيرفألا نادلبلاو شيدالغنب
 ديلاوملا طبضو ةيدرفلا ةعزنلا يلوت يتلا ةينالقعلا ميقلا تاذ تاعمتجملا

 اهيمسقب ايناملأ ربتعت .ةموكحلا ةطلسب فرتعتو ةيويندلاب ترم «ةيمهأ
 .تاعمتجملا هذبل يلصألا طمنلا

 مهنأ دارفألا رعشي ال ثيح زوعلا ميقل ةيمهأ يلوت يتلا تاعمتجملا

 نيسنجلا نيب ةاواسملل ليملا وليلقو نوبصعتم ىرحألاب مهو ءءادعس

 نولضفيو ملعلا ىلع ةريبك الامآ نودقعي امنإ :نيرخآلاب ةقثلا وليلقو
 ةيعويشلا نادلبلا ماع لكشبو ايناركوأو ايفادلوم .ةيداملا ميقلا
 ةيملعلا ايجولويديألا ثيحو يوق لكشب ةيويندلاب ترم يتلا ةقباسلا
 .ميملا نم ليكشتلا اذه ب دجوت :«ةجئار تناك

 ىسلع ؛يثادحددعبلا 211065655108 يتاذلا ريبعتلا تاذ تاعمتجملا

 .ةيطارقميدو ةحماستم ىرحألاب يهو ءزّوَعلا ميق تاعمتجم عم ضراعت
 يه ,ةئطاولا دالبلاو ةينغلا ةيفانيدنكسالا نادلبلا نإف اديدحتلابو

 .ماه لكشب ليملا اذه دسجت يتلا
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 تاميسقت عم عطاقتت اهنأ ودبي تاعومجم نمض ةفلتخملا نادليلا عزوتت

 ابوروأ وأ ةيسكذوثرألا نادلبلا الثم ؛نوتفنتنه اههضو يتلا تاراضحلا

 ةيمالسإلا نادلبلا .نيصلا لثم ةيسويشوفنوكلا نادلبلا وأ ةيكيلوناكلا

 .ةيديلقت اهمظعم 4 ميقب اهناكس ٌرقيو «ةيقيرفألا نادلبلا براقت ايسآ بونجو
 اعاستا رثكأ ةعومجم نمض اقباس ةجردنملا ةيسكذوثرألا نادلبلا ةعومجمو

 ال اهنكل .ةينالقعلا ميقلا نع ىرحألاب يه عفادت ءاقباس ةيعويشلا نادلبلا نم

 لقأ نوكت نأل ةيكيلوثاكلا ابوروأ ليمتو .دارفألل يتاذلا ريبعتلاب فرتعت

 نادلبلاب ةنراقم دارفألا هاجت اضيأ احماست لقأ نحكل ؛ةيطلست

 ابوروأ ؛:ةلصفنم ةعومجم تراهلغنإ اهنم لعجي يتلا :ةينوس كسولفنألا

 نادلبلاو ءاحماست رتثحكألاو ةينالقع رثكألا ؛لامشلا 4 ةيتنتستوربلا

 نيب اهناكم دجت (ناوياتو ةيبونجلا ايروكو نابايلاو نيصلا) ةيسويشوفنوكلا

 .ةيتنتستوربلا نادلبلاو ةيكيلوثاكلا نادلبلا

 نيبيليفلا لاثم
 ىربكلا تاراضحلا "651116206 ةعنامم' ىمسي يذلا ام حيضوت لجأ نم

 ةفاقث 4 سكمعني يذلا وه هلماكب يخيراتلا ثوروم ا نأ ىلإ تراهلغنإ ريشي

 تاموظنملا ددحت :؛نادلبلا مظعمل ةبسنلاب ةينيدلا ديلاقتلا تلازامو ." امعمتجم

 ابوروأ 2 امك ابيرقت تشالت اهنأ ول امك ودبت نيح ىتح «ميقلل ةرصاعملا
 ,ةينيدلا تاسسؤملل ةميدقلا ةوقلا ىلإ نايحألا مظعم كلذ دوعي الو «ةيبرغلا

 صخلي نيبيليفلا لاثم .ةيعامتجالا ريباعملاو قالخألا اقباس ددحت تناك يتلا

 نيصللر واجم هنأ م غر همظعم د يكيلوثاك دلب هنإ .حوضوب ةججاحملا هذه

 نمو .يسويشوفنوكلا طمنلا ىلع ايخيرات عمتجم ا اذه لكشتي ملو «ناوياتلو

 اكيرمأ كلذكو ايسآ ب ونج تاعمتجم ىلإ ابرق رثكأو ه ةيفاقثلا ةيحانلا

 رامعتسالا وه ؛ اكرتشم ايخيرات ايضام نيبيليفلا اهعم كلتمت يتلا «ةينيتاللا
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 يص وصخ او ينوكلا نيب

 ام 21نرقلا رجف 4 هنأ ىلع نذإ ميقلا لوح يملاعلا يصقتلا نهربي .'ينابسإلا

 ."لهذم لكشب ةيوق ةينيدلا خورشلا لازت

 ةاعارم ؛ءسادقلا 4 ةكراشملا) ةينيدلا ةسرامملا عجارت عنمي ال ءالثم

 رعاشملا َرارمتسا لكش يأب ةمدقتملا ةيعانصلا تاعمتجملا 2 (خلإ «ءسوقطلا

 ةبترم نم) 1997 ىتحو 1981 نم اهتاذ بسنلاب (هّللاب ناميإلا نالعإ) ةينيدلا

 .(ةيعانصلا تاعمتجملا لمجمل ةيسنلاب 5

 ىوق نم مغرلا ىلع «ةيديلقتلا ميقلا رارمتسا ظحالن كلذ ىلإ ةفاضإ

 نأل ةيناكسلا ةلأسملل اديدحت ىزمي رارمتسالا اذهو .ةرابجلا ثيدحتلا

 .ةبوصخلا ةديدش ةيديلقتلا ميقلا تاذ تاعمتجملا

 !اطخ ىلع نوتفنتنه ناكول اذام

 «تايلاجلا نيب ةيفاقثو ةينيد خورش دوجو ركني مايألا هذه دحأ نم ام

 ةيفاقثلا وأ ةينيدلا تاقورفلا نأ ةركف نوبراحي نيصصختملا نم ديدعلا نكل
 نوخرؤملا همدقي يذلا ناهربلا وه مكلذو .دبألا ىلإو رم ةدّمجم

 اوسنارف ناج ردعي .يموقل ا قالتخالا رهاوظ نوسردي نيذلا نويجولوبورتنألاو

 ةسدنم" ةرمث يهو :ةثيدح تاقالتخا يه ةيسايسونثإلا تايوبلا نأب الثم راياب
 تاتماشتلا  نوكنلا ىلع وأ «تاقالتخلالا نأ ىلع نهرو." ةنونا قالعخلا

 وأ ةداق اهمدختسي امنيح الإ يوق لكشب دجوتال ةينثإلا وأ ةيوغللا وأ ةينيدلا
 ةيوبلا بعلت يذلا ؛يبرصلا ينطولا لايخملا .ةيسايس تاياغل تايلاجلا ءاضعأ

 6 مل. 11لعكدعر اه 05620600 ع5 1لعصأل 5 1]2201553ء5, ظاسعصمع 20-2111, 5عانتا, 9.

 200 ]7 8درتقماب آ'!!1بعتوص 10لعمتت اهتكمر 12982 6

 «ثلاثلا ملاعلا راد .نوسوط ميلح ةمجرت «ةيوبلا ماهوأ :ناونعب ةيبرعلا ىلإ هتمجرت تردص
 مجرتم 1998 ةرهاقلا .ثلاثلا ملاعلا باتك
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 راجفنا ةيلمع نمض اينهذ 'هقالتخا ديعأ" دق ناك .اماه ارود هيف ةينيدلا

 نافص كلا انهو :اهريزفتو «صاقتلا تايوذا قالثكا نإ هت سوغ وبلا ةاحنالا

 نا نادي «ةظاسلا رس ةتفينعلا تاعاوصنلا ةةضاقنو ةنشاتس قاتيلممل

 امامت تايوهلل نكمي نكمل .اهعادتبا ناديعي امهو :نايدألا ةصاخو «ديلاقتلا

 ةافتملا ةيروطاوبمالا :طوشتس نيج ةلادقلا تاك اين«: نيناقتلا نفر اها
 نوهتلا ةيلامكلا بوكملا تر اخخا :ةحاكن ةيطامت تاز انك دع حتاضع كررج

 نانيملا نع زوم تريخفا نإ ةيدياعتلا ههقلاو قيدلا لتباقت ييرقلا
 ضعب ليضفت وأ ؛ةينيتاللا ةيدجبألا ينبت كلذ رثأ نم ناكو «ةيروطاربمإلا
 .ىرخأ داعبتساو «ةيبدألا وأ ةيقيسوملا تاسرامملا

 تاعارنص نويل :ةريكتألا تاوتنملا نالخت نيلاعتلل ةيسايدتلا ةقورألا كنقفا)

 تاعارصلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .تايوهلل يلاكيدار لوحت ىلع ةمئاق ةديدع

 ءيش نم ام نكل :تاراضحلا مادص ةحورطأ ةيقادصمل ريثكلا تمّدق دق

 يه يتلا «ةينيدلا دودحلل اعبت دقعنت نأل ليمت ةيلحملا تاعارصلا هذه نأ تبثي

 ريكفتلا ايلاح نيثحابلا مظعم لواحي .”يصقتلا ةبعص لاوحألا ةفاك

 ةسايسلا ملاعل ةبسنلاب .ةينوكلاو ةيوبلا نيب رتوتلا لالخ نم اقثلا لبقتسملاب
 :ضوضللا لزب هناك :ةينرك رتكرألا يهاظلا دبل الكم نتاع خيي
 دجي هيت لك لبق ضفتلا مدقتلار يئات اتحتو :ثيدحتلاب ظبئرفلا «يظتشتلاو
 وأ ةيفاقثلا وأ ةينطولا وأ ةيلئاعلا دانتسالا طاقن عزتنا دقو ايلاح هسفن درفلا

 اديس نوعا هاه نمسك ةسطاقاا ةماركص تا هةنابسع خر: كرورتم «قيشذللا

 نيللحم ةدع ردقي ."”ىنعم ا وأر ارقتسالا ىلإ هتاجاحل بيجتسي نأ ن م الدبتو
 وحن ليملل ةرشابم ةجيتن ءةفينعلا ةينيدلاو ةيتايلاجلا لعفلا َدودر نأب هلثم

 08 021/10 18أ/, 540012115301011. آ.ع5 22015 ءأ 1ع5 ء2مؤعور ا ةقاطقاق, 9.

 2 2. 8ودددعت, "آه اطغ5دع لان ء2مع ع5 كالآ10115[1153 وأ انقطع 771510152 1211556 0ع ]1' طانتسقملا6", لقتك

 5. 0ه:لعازعع (للع), 80 10665 101عع5 ممانك ءمامعت لقصت 16 01 و1 6 ءا1ع. آه 10ةعوانا/عتاعر 9.
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 اهينبي ةزيامتم ةيفاقث تافقاطن رارمتسا نإ .ثيدحتلا هيلع ضرح يذلا سناجنلا

 .اهيفن نم الدب ةبكوكلا نع ريبعت ىرحألاب وه نيدلا

 درفتملاو ينوكلا نيبام

 ال ؛ميقلا لوح يملاعلا يصقتلا صحفت هتبثي يذلا "تاراضحلا" ءاقب مغر

 .نوتفتتنه اهنع عفادي يتلا تاراضحلا مادص ةحورطأ لوبق كلذ عم نكمي

 ريراب نيماينب باتك ناونع هصخلي يذلا ليدبلا ح اقلغم سيل لبقتسملاو
 عبطلاب ظحالن .ز1/64 دونك 0/16 1/14 '' 7ك رماتم ا ملاعلا دض داهجلا

 ةمواقم اضيأ ظحالن :؛يداصتقالا ثيدحتلاب ةطبترم «ةيوق يلاقث ديحوت لماوع

 .نيدلا ىلع ةسسؤملا ميقلاو ةيديلقتلا تافاقثلا ةهج نم ةيوق

 :ةيفاقث تايوه قالتخال ةمئاد ةيخيرات ةروريص اصوصخ فشتكن نكل

 تافاقثلاو ءالثم ةيلاحلا ةيتلسلا ةجوملا لالخ اهقالتخا ديعأ يتلا تافاقثلاك

 ...ةص بارلا # امك ةقلتخملا ةيرضحلا

 ناتمزالم «ناتيمانيد ناتيلمع امه اهمعد وأ ةصاخ ةفاقث قالتخا نإ

 ةيسايسلا تايجولويديألاو ةيوقلا تاسسؤملا اهدحو .ةيرشبلا تاعمتجملل

 ةيبوروألا ةمآلا -ةلودلا ةلاح يه املثم «نيتيلمعلا نيتاه حبك عيطتست

 عونلا اذه .اهضرأل كلاقثلاو يوفللا ديحوتلا ش تحجن يتلا (ةيسنرفلا ةصاخبو)

 ؛هب رمأت نأ الثم ةيزكرم ةيملاع ةموكحل نكمي يذلا 'قوف نم" ديحوتلا نم

 نأ قح نع تراهلغنإ معدي .مايألا هذه ىنعملا نم ريثك كلذ عم هل دعي مل
 حماستلا يه ثيدحتلا دعبام ةيلمعتل ةيزكرم رثكألا صئاصخلا ىدحإ"

: 5 5 : : 0 : 10 
 ١ 05-00-10 2001: 7012 2انكذأ آب طصاتعأاعل 306غ 8عمز ةتقلال 8316م, 5ءاعمععو 11165

 2102, 171م1 0.

 :ةمجرتلل كاقثلا عورشملا ءرصمب ةفاقثلل ىلعألا سلجملا نع (دومحم دمحأ ةيبرعلا ىلإ همجرت

 مجرتم .ةملوعلاو ملقأتلا نيب ةهجاوملا كام ملاع ناوتعي 2
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 , ثيدحتلا دعبام راسم ىلع مدقتن ام رادقمب «ءعقاولا 2 : ةيعونتلا هاجت ديازتم ا

 لوبق نإ .ةيعوشلل يباجيإلا مييقتلا حلاصل ةطقن ليجست نم برتقن ام رادقمب

 .ءافرلا ميق بَكرُم 4 يزكرم ٌرصنع ءىرخألا ةيشمابلا رمزلاو بناجألا
 ةيسايسلا تانيمضتلا :ةيفاقثلا هتيعونت ىلع ةظفاحم ا اديج ملاعلا عيطتسي

 .' ةردنلا تاعمتجم 4 امك يثادح دعبام ملاع ف اهتاذ تسيل

0066 



 يصوصخل او يوكلا نيب

 قحلم

 ةينياجلا عابتأ نم كلذ عمو يلام ريبخ ,مد»سوباب ٠
 «ةنميهملا ةيداصتقالا ةفاقثلا #2 جمدنا .يابموب #4 شيعي ؛ءينغ يلام براضم وباب

 ىلع نورثؤملا لامعألا لاجر اهمساقتي ريكفتلاو فرصتلا + «شيعلا # ةقيرط يهو
 بكرك ىلع ةسايسلا لاجر نم ماه مسقو نويملاعلا نوفظوملاو «تايموقلل ةرباعلا قاوسألا

 ةفاقثلا هذه هنوكراشي نييبوروأو ناكيرمأو نييويسآ نم هلاثمأ عم ةلص ىلع وباب .ضرألا

 .تايكولس نم اهبحاصي امو

 .ةيدنبلا ةفاقثلا ىلإ اومتناو ةينياجلا ةفئاطلا 4 :هتلئاعو ءوباب جمدنا ؛هتاذ تقولا 4

 ىلعو .ةينيدلا ميقلا مارتحاو تاسرامملا ةاعارم لالخ نم يسيئر لكشب ءامتنالا اذه ىلجت

 هنأ اذه لاملا لجر سحأ ؛يبرغلا طمنلا نم لامعألا ةفاقث ىلإ ةلوهسب يمتني هنأ نم مغرلا

 يمشخال ةيلإلا ةروص يه كتروص نوكحت «لامعألا ةرتف 4 نوكت نيح" :لماكلاب يدنه
 « ةورثلا ةهبلإ يه يمشخال .5ههكامهان يتاوشاراس نوكت ءىرخأ تابسانم و .اماى

 ...هللاب ركفأ نأ لع ؛حيفصلا ندم لافطأب ركفأ نيحو .ةمكحلا ةبلإ يتاوشاراسو
 ف ةلئسألا هذه ىلع ةباجإ دجأ ال ؟ديفصلا ندم ف كانه سيلو انه نوكأ اذاك :لاحلاو

 '.ةعماجلاو ةسردم ا 4 هايإ ينوملع يذلا مظنم ا ميلعتلا نمض ناكم يأ

 «لوبين دازاربجاروس راهدايديف يدنبلا بتاكلا اهعدتبا ةيلايخ ةيصخش وه وباب

 ,ليتنألا © نيرجاهم نييدنه نيوبأ نم لوبين دلو .“ ”دنبلا اهناونع ةلحر ةصق ذك ترهظو
 ,هللحو لاثملا اذه دروأ يذلا يينراو رييب ناج يجولوبورتنألا ىري .ايناطيرب هي ايلاح شيعيو
 ال ؛لاعفأ نمض اصوصخو ميقو تادقتعم نمض دسجتت يتلا «وبابل ةددعتملا تايوبلا نأب

 ىلإ عوجر نيبو ةيتايلاج ةيوه نيب بذاجت تحن عقاو وباب .يئانثتسا وه ام ىلع يوتحت
 تلازامو «نورق 4وأ3 ذنم تناك املثم «ةينالقعلا ىلع ةسسؤملا ةيثادحلا ةيبرفلا ةفاقثلا

 «دنبلا كك ةنيدملا # نسحملا ىتحو نارهط رازاب نم .ثيدحتلا هجاوت يتلا تانئاكلا ةفاك

 وهو ةيديلقتلا تافاقثلا نمض جردني ةيلامسأرلا لفلغت نإ :نوريماكلا ءاهجو ىتح وأ
- 

 .اهلوحي

 001 17.5. 8/31 مهامنا, آن 1
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 حاتفملا تاملكلا

 ةيادبلا يف مدختسا يذلا ةفاقثلا موهفم ىتأ

 ةمأل ةصاخلا "86016 ةيرقبعلا وأ ةعزنلا" موهفم ىلإ ريشيل

 ,ةيعامتجالا مولعلا روهظ عم .ةدحولا ىلإ حمطت
 ليمت يتلا ةيرشبلا تاعمجتلا لاكشأ ةفاك ىلع قبطيل

 .دحاو هاجتا يف ريغتلل وأ ءاهدوجو ةموميدل

 22ءانا د دا15د ففاثتلا

 نييجولوبورتنأ 3 قلطأ دقل .1936 ماع الإ يملعلا دهشملا ىلع رهظي مل فقاثتلا

 ةيمست « شتيفوك سريه ليفلمو نوتنيل فلارو دليفدر تريبور ءنييكيرمأ

 ةفاقث عم كاكتحا قيرط نع ام ةفاقث 4ك ةضّرحملا تالدبتلا ىلع فقاشتلا

 ةبقاعو دادتما دحاو نآ ف يه ريثأتلا لدابت 4 ةبراقملا هذه .ةنميهملا ةفاقثلا
 اميف كتحت تانايكح تافاقثلا لّماعت :(420 لاقم عجار) ةيفاقثلا ةعزنلل

 ىتح اطيشن لازام ايسارد القح حتف هنأ نم مغرلا ىلعو .رصانعلا ٌلدابتتو اهنيب
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 يصوصخ او نوكلا نيب

 قلتي اميق ةضاخ :جدححم شافت لحم ناك كقاشتلا هوهفم ناك مده انفايأ
 : ةيرامهتسالا تالابخلا ىلع بساتم لكشب قيطي ناك اذإ ايف ةفرحم ةلاتسمن

 ةفاقثلا عزن' ةيلمع ىلإ لصت دقو ؛ةوقلا قيرط نع تالدبتلا مجنت دق ثيح
 تاسارد ؛هتقيرطب لك «ييدنالاب جروجو ديتساب هجور لخدأ . 6 ءان طن

 موهفملا اذه مدختسي دعي مل مويلاو .ةيسنرفلا ايجولوبورتنألا ءاضف 2 فقاثتلا

 نيكي نهر ةاقنلا لديفلا نه "فلفت فاعف" وع مكن نب ايلف
 اعبت «:ةراشإلا لجأ نم :ءتافاقثلا 00 ةدلوم نع( ةيبسؤاخ قع

 :تازورصلا هديل ةيفالتخالا ةفضلا ىلإ ةلاحلل

 ةيعرفلا ةفاقثلاو ةفاقثلا

 دقع لالخ نييكيرمألا عامتجالا ءاملع ملقب ةيعرفلا ةفاقثلا موهفم رهظ

 ةقيرط ىلع «ةيرضحلا رمزلا ةبراقم # مهسجابل بيجتسي وهو .؛تاينيثالثلا

 رابتعالا نيعب ذخألا عم «ةيفاقثلا اهتيصوصخ نم اءدب «نييفاقثلا نييجولونثإلا
 ةيلحملا تايلاجلا ىلع موهفملا قبطني .ةعئاش ةينطو ةفاقث بلق 4 اهدوجو
 ىلعو «ةيقرعلا رمزلا ىلعو ؛«ةرجاهملا تايلقألا ىلع امك امامت (يحاوضلا)

 ةيصوصخ رثكألا رمزلا وأ :«(نابشلا) ةيرمعلا وأ (ءارقفلا) ةيعامتجالا تائفلا

 ةفاقثلا موهفم قبط تاينيتسلا لالخ .(نييقيسوملا ؛نيفرحنملا ءايسنج نييلثملا)
 ةلاجب نإ ةراتكالا لجأ نم (قييبيلا"' !كيقين) تابشلا تاكرم ىلع ةةانبعلا

 اهتفص ببسب ريباعتلا هذه تلطب تاينينامثلا ننمو .ةيبلغألا ةفاقث دض درمتلا

 ةعيبط تناك امهم ةفاقث نع مالكلا متيس :يئاردزا لكشب تمهف يتلا
 .موهفملا اذه ٌرئاكت انه نمو .ةينعملا ةيعامتجالا ةرمزلا

 ةيكيرمألا ةايحلا ىلع جاجتحاك تاينيسمخلا #4 تماق ةينف ةيبدأ ةكرح ط«ةادناكف ؟")
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 يصوصخم او نوكلا نيب

 ةقبطلا ةفاقث

 نايسحلاب ذخأي «ةيعرفلا ةفاقثلا موهفم نم ٌبرض ةقبطلا ةفاقث موهفم نإ

 تاعمتجملا ميمص 4 يعامتجالاو يداصتقالا عقوملاب ةطبترملا تاميوتنتلا

 شاوبلاه) لامعلاو نيعرازملا :تاقبطلا نم ريغص ددعب هتاقيبطت متهت .ةثيدحلا

 1979 ويدروب) نييزاوجربلاو ,.(1990 زتراوشو 1988 يريفو 1957 راجوهو ؛3

 ئشني يذلا يسكراملا ساسألا اهنم ءسسأ ةدع ىلع تاقبطلا تافاقث ليلحت

 ظفاحي ءراجوه دراشيرل اعبت :ةيفاقثلا تارايخلاو جاتنإلا تاقالع نيب ةلص

 .ةيلفاكت كالهتسا قرط ىلإ يدؤيو كاقث زجاح ىلع ريقفلا روجأملا فرظ

 ةيبسنلا ةيلالقتسالا ىلع ةيفارغوتثإلا تابراقملا تدكأ «ةبيرق ةرتف ننم نكل

 ؛نييزاوجربلا بايثبو «لامعلل ةيئاذغلا قاوذألاب مامتهالا متي :تاقبطلا تافاقثل

 رهاظم صالختسا ةلواحم لجأ نم كلذو ؛نييطارقتسرألا نكس تاسراممبو

 رييب ايجولويسوس دنتست ءاريخأ .ةيعامتجالا تائفلا هذهب ةصاخلا ميقلا

 .<< دعب اميف رظنا>> "طقطتنا0ن5 تاقبطلا تبيه"

 ةاشنملا ةفاقث

 بيلاسأ ةيعونت فيصوت لجأ نم تاينيعبسلا ةياهن # موهفملا اذه رهظ
 ىلإ عونتلا اذه ىزعي نأ نكمي .ةيعانصلا ةأشنملا ميمص  لمعلاو ةرادإلا

 ىلع ةيقطانملا وأ ةيموقلا ديلاقتلا عقو ىلإ وأ «ةأشنملاب ةصاخ ديلاقت دوجو
 اهتيمهأ ىلإ ريشأ ام درجمبو :ىرخأ يناعم ريبعتلا ذخأ كلذ دعبو .لمعلا قئارط
 ىلع لوصحلل ءاردملا لبق نم يعو نع اديشم اعوضوم 'ةأشنملا ةفاقث" تحبصأ

 سابللا بيلاسأ عضوو ؛ةأشنملا يضام سيسأت ةداعإ ءالثم .لمعلا مقاط رود

 دحاو نآ #2 يه نذإ ةأشنملا ةفاقث نإ .أشنملا ةفاقث نع نافشكت .كولسلاو
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 رظنا .ةيرشبلا تاقالعلل رييست ةادأو ءخرؤمللو عامتجالا ملاعل ةسارد عوضوم

 :نمافلا ليضفلا

 ريهامجلا ةفاقث

 ايديملا ةوق ديازت ىلإ :تاينيتسلا 2 رهظ يذلا ريهامجلا ةضاقث ريبعت ريشب
 اهنإ .ةفاقثلا لقح ف (امنيسلا) ةيفاقثلا تاعانصلاو (نويزفلتلاو ةفاحضلا)

 ةسفانمك تفصو يتلا ريهامجلا ةفاقث نإ .ريهامجلا كالهتسال كلاقثلا عاطقلا

 :ايبقاومل انعيتافلتكم لكبشم اهميته ةيلكاعلا ةفاقثلاو ةمسردلا هقافثلل

 قبب لاضتألل لماح: ةيلامسا) ةتميهت هاذ[ «يعانتجاو هان نيحوت لماع
 :فلاقو ا دحلا | نه و | يدفن ةمف يستلا كان ةلاسلل' اميقو «يوعشلاو تاقيلملا

 لماع يه :'ةيبكوكلا ةيرقلا" عامتجا ملاع :ناهولكام لاشرامل ةبسنلاب
 ترومكنارف عامتجا ءاملعل ةبسنلابو .لابضتا لماع كلدكو ةيعامتجا ةيوسن
 ناريمان ةفافتلا هانم 6 فيكم روهش يضئ ووو نونا ةووؤكم

 دح ىلإ ريبعتلا لطب .ةنميهملا تاقبطلا حلاصم سكمتو :يبعشلا [بالتسالل]
 هذهب نكت مل ايديملا تاريثأت نأ نوتبثي عامتجالا ءاملع ناك ام رادقميام

 .353 رظنا .ةعقوتملا ةيكيناكيملا

 ةيئادبلا ةفاقثلا

 كئلوأ ىلإ ةراشإلا لجأ نم 19نرقلا 4 هسفن ةيئادبلا ةفاقثلا موهفم ضرف

 يتلا روطتلا ةركف عم قفاوتي وهو .نييشحولاب ىضم اميف نوبقلي اوناك نيذلا

 نولثمي مهنأ (نوزامألا دونهو ةقرافألا ضعبو نييلارتسوألا) نييشحولا كي ىرت

 هذه ءاحمنا دعب ىتح همادخت سا رمتسا .ةراضحلا نم لوألا روطلل ايقب

 وهو :يجولوبورتنألا ىعسملا نم ارمتسم ابناج ؛عقاولا #2 «2عبششُي هنأل ؛ةيرظنلا
 لحت نأ حِرُتفا «يئادب/رضحتم ةيئانثلا لحمو ."اننيبأو 'مهنيب" فالتخالا ةسارد
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 ريغ نم/ خيرات وذ «يباتك ريغ/يباتك ,يديلقت/يثادح لثم ىرخأريباعت

 فيح ننم تقبل تافيسوتلا هده نأ ميحتسلا نم ةلود نود نم/ةلودوأ «غيزاخ
 تالواحملا هذه .هتفاقث ىلإ اديج ريشت اهنكل « 'عمتجم“ فوصوملل ةيلضفألا

 ابلاغو قيقد مادختساب الإ لمعتسُت الو ءاهدودح اهنم لك ترهظأ ةيفينصتلا

 .نيسوف نيب

 112ط15(1 تبيشلا

 رادتقا يه "تبيبلا" :ةفاقثلا "ةرذ' يه ويدروب رييب ايجولويسوس # تبيبلا

 ىلع ةيفدص يفضيو تاسرامملا ضعب جاتنإ ىلإ يدؤي ؛ايفاقث بستكم .يلخاد

 نمض وأ ةينثإ ةرمزب ةصاخ تاعومجم تبيبلا طامنأ لكشت .تالّتمتلا ضعب

 ةيزاوجرب «ةيلامع) ةصاخ ةيعامتجا ةئفب وأ ةقبطب ؛:ةثيدحلا تاعمتجملا راطإ

 ةرمزللو فراعتلاب دارفألل حمست هذه ”"ةايحلا بيلاسأ" .(ةفقثم ؛ةريغص

 بعصلا نم كلذل :ءرييك لكشب ةيعاوال تبيبلا طامنأ ."اهدوجو ةموميدب'

 هكامتنا رييغت نع ثحبي يذلا درفلا قيرط نع [ةلبانمللا بعالتلل اهضرعت
 أشنم نم تارشؤم يه تايعضولاو ؛ ةيحوملا تاكرحلاف :يعامتجاالا

 .اهيلع ةرطيسلا بعصت يعامتجا
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 نومهاسم ا

 ررحم «ندنل #2 لْيورب ةعماج :ءيجولوبورتنأ :403:0» 11م6: ريوك مادأ -

 نييجولوبورتنألل ةيبوروألا ةيعمجلا سسؤمو (0ادسعضأ ةهاطعمم010عأأ ةيرود

 .نييعامتجإلا

 #2 ثاحبأ ريدم :ةتقو20ع 185ءراطوأذص-خهأغ8] لاتنأ ناوترب نايرأ -

 .نيلرب 2 51152

 ريتخم :07115 © ثحاب : كلاهزدهلمتع ك5انمه]165 زلرن ردنسكلأ -

 :هبتك نم .سنارف ود جلوك «ةيعامتجالا ايجولوبورتنألا

 ثان ت0ع5 لان 5عمك. م11ءعاتالا 6 2 2ع(108 2 م61عءمأ1605 ءاعم 1ع5ذ (نةه00هنطت لان 1[ انخ

 مسممجم16 0101155 ءأ 1121508 065 5قعمععد لع 1'طمقصتقتع ؛ 2

 21811855 #2 012/15 #2 ثاحبأ ةريدم : ثدمء-!1026 1816556 سييت يرام نآ -

 :ابل ردص .ةيناملألا ثاحبألاو تاساردلا زكرم

 - ]ه2 060605 065 10لعما 1165 2201002145. ظنقممع( 2ا/11آ1-خ 11

 كعانلا ء 1999 (660. 2001).

 ربتخم , 021/115 #2 ثحاب «يجولوبورتنأ :22508] 80الع: يياوب لاكساب -

 :هبتك نم .ةيناثلا نويل ةعماج «ةغللا ةيمانيد
 طا 1" طمتصتمتع ه6 165 لاعاتاع. (نمهطصتت ملأ ءتم110ا161 12 ؟ءا1 عنهم 1. ه4

 2001 : آ2 1ءا1 م10 0171036 2126101116116 233102: 7

 «لاصتالاو ةيتامولعملا مولع ذاتسأ : دمعها [0ءال1 ييلذرال لاحساي -

 .هينوغروب ةعماج

 حيراتلا 4 زريم يين ارترب .حيراتلا #2 زريم : 52320 1611012161 ىينومل نارترب -
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 يصوصخم او ينوكلا نيب

 ةعماجل ةيبطلا ةسردملا © سفنلا ملع ذاتسأ :28111 8اك235 نامكإ لوب

 .وكسيسنارف ناس ب اينروفيلاك

 مولعلا ةلجم ريرحت سيئر :5300015'1-1632 1001165 ىيترود اوسنارف ناج

 ةينامنألا

 2 ةعابطلا ريدم :0-1630 ]121006 1انةص80-0ه:ةلوص نالابرب ناور دولك ناج

 .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم

 © تاساردلا ريدم :يجولوبورتنأ :1630-آ.هان5 41056116 ليسمأ بول ناج

 «ةيقيرفألا تاساردلا زكرم .ةيعامتجالا مولعلل ايلعلا تاساردلا ةسردم

 .ةيقيرفألا تاساردلا رتافد ةلجم ريرحت سيئر

 سيراب ةعماج ؛نوبروسلا ي ايجولونثإلا ربتخم :260إلو نابت 6 شوك يند
 :هلامعأ نم . 02/1125 :(0.52.16-0151615811. و ةسماخلا

 آ2 81011095 0ع ءكناآأللتع لقطتو ا1ع5و 501625 50013165 « آه 106عمالا/عاأعي 6

 ربتخم :(011115 #2 يجولويسوس :100111210ا6© «نانأ]!ه وييغ كينيمود

 51141«2)ال0 ةيفاقثلا تايمانيدلا ايجولوبورتنأو خيرات ءايجولويسوسلا

 ايليسرم 5

 نؤؤشلل تاصصختلا نيب ام تاساردلا زكرم :86عأ56 42118 ايرزأ نيجر

 : اهيتك نم .سيراب «1811855 «ةينيدلا

 آم ]110915136 ؛ ]2 آ0ععمالال عاتعب: 6.

 ريتخم :01185 #4 ثاحبألاب ةفلكم : 565018 09م0ه2© نوباك اينافتس

 نم رتنان 4 ةسماخلا سيراب ةعماج «ةنراقملا ايجولويسوسلاو ايجولونتإلا

 آ2 00عأاغ 0ع 1*ة ل1 انع. 2007011 ءأ 152011105 211 816511  ا<ةماطق12: 1999.

 .يفحص :5618© 106016]1.6 شولول جريس

006 



 يصوصخ او يوكلا نيب

 !"!ان114 كي !لدناعع 0ع همهكةرعممع : الامععاا 100867 يجنوت تنسنف

 .رينان -ةسماخلا سيراب ةعماجو ياسرفب

 ايجولوتثإلا 2 24316 لع ء0016عمعع :11606 عع 10اناذةص نايلوج كيريديرف

 ايجولوبورتنألا ربتخم #4 دعاسم ريدم 511555  ايجولوبورتنألاو
 .ةيعامتجالا

 2 00185 شك ثحب ريدم :«يداصتفا : طنا1ممع 0: 1ءنطةمصع نرابيريد بيليف

 .عمتجملاو ةرادإلا ربتخم

 ريدم «سنارف ود جلوك < ذاتسأ :2طئانممم 1650013 الوكيد بيليف

 ربتخم 2 ريدمو ةيعامتجالا مولعلل ايلعلا تاساردلا ةسردم # تاساردلا

 .ةيعامتجالا ايجولويورتنألا
 .ةيفحص :(01000126 8616 ترب نيدولك

 .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم كى ةيملع ةيفحص :11311186 !'0ان2165 يينروض نيترام

 مولعلل ندنل ةسردم 4 اجولويورتنألا ذاتسأ :240:106 810عا شولب سيروم

 :هيتك نم .ةيسايسلاو ةيداصتفقالا

 آ2 ا/1م]دمعع لاب ؟ءانواعان» 0011م 132عمال 7 ٠

 .ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ش يملع يفحص :2/100135 10117361 هنروج الوكين
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 هتهجاوم .2 ناسنإلاب اقيثو اطابترا «ةفاقثلا» تطبترا

 نم ةساردلل ةدام نرق نم رككأ نم تحبصأو ؛«ةعيبطلا» عم

 هتاباجتسا عونتلو يرشبلا سنجلا ةدحول ريسفت ميدقت لجأ
 .هتاذ تقولا # ةيفاقثلا

 ةلجم #2 ترشن تالاقم ىلع هتدام #4 باتكلا دمتعا

 اهئاقتناب ررحملا ماق ءسيراب خردصت يتلا «ةيناسنإلا مولعلا»

 .ةفاقثلا ةلأسم بناوج مظعم يطغت ثيحب اهبيوبتو

 :ةعيبطلا عم اهتقالعو .ةفاقثلا تايادب لوانتي وهو

 تاعامج صتخت فيكو .عونتتو ديشتت فيكو ءاهيف تباثلاو

 .:.كلت وأ ةيفاقثلا"تبافضلا هنهب اهنيعب

 تدب تالايدعتو تابيوصت انلخدأف :ىلوألا ةعبطلا ىلع تلي

 .جارخإلا ديعص ىلع وأ صنلا ديعص ىلع ءاوس ؛ةيرورض

 دقرفلا راد
 ايروس - فشعد - رشنلاو ةعابطلتل


