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 ةمدقملا

 ًامقر اهنم لعج ًايسايس ًادوعصو ءاهل ًادوهشم ةيداصتقإ ةضهن ءايناملأ شيعت
 .ةيبوروألا ةموظنملا يف ًابعص

 ًاريبك ًاءزج لمحتي يتلا اهيسآم مغرو ءةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنإ دعب دالبلاف
 بادب ءاقترإلاو روطتلا نم تنكمت «يزانلا رلته فلودأ ةماعزب ثلاثلا خيارلا ماظن اهنم

 «يعامتجإلا امك يعانصلا يداصتقإلا مدقتلا نم عيفر ىوتسم ىلإ «نيتفال رارصإو

 نيمسقنملا اهيئزج ديحوت ةصرف اهمامأ تحال امدعب ةصاخبو اهتاردق تمانت ثيحب
 .ةيملاعلا ةدايرلاو قلأتلا وحن اهقيرط قشت ةدحاو تحبصأف ًابرغو ًاقرش

 راسم نأ ودبيو .ًاضيأ يه روطتلاب ةذخآ بوعشو ًالود برعلا عم اهتقالع نإ
 "يبرعلا عيبرلا" أجاف نأ دعب «لعافتلاو ومنلل ناحشرم «يروطتلا ءاقترإلا اذه ىوتسمو

 نم ديدعلا تاثوروم لك «ةعقوتملا ةيتاسسؤملاو ةيبعشلا هتاحاجنو هتايثيحو هتاصاهرإب

 نودهشي اهعئاقو يعبتتم نم تلعج «ةعيرس ةيرييغت ةكرحب «ةيواهتملا مظنلا هذه

 .لبقتسملا وحن ةباحرب علطتلاو اهعوبر نم داسفلاو رهقلاو دادبتسإلا لاوزو اهرايهنإ

 ريثأتلا ثيح نم ةيبرعلا - ةيناملألا تاقالعلا ةساردل ةلواحم وه باتكلا اذه

 نإ .ةيسايسلاو ةيداصتقإلاو ةيفاقثلا ىودجلاو حلاصملاو ةيناسنإلا ةكارشلا امك «ةيلاعفلاو
 ةسايسلا داعبأ فشكل ةقالعلا كلتل يخيراتلا راسملا عبتت وه ةساردلا هذه نم فدهلا

 ةيريشبت تأدتبإ يتلا ةطشنألا كلت «ةيلبقتسملا اهقافآ فارشتسإو ةقطنملا يف ةيناملألا

 .ديدجلا ةملوعلا نمز يف ةرصاعم ةيعادبإ ةيددعتب تهتنإ مث ةينيد

 ةلحرملا هذه يف برعلاو ايناملأ نع باتك دادعإو فيلأت ةمهمل يدصتلا نإ

 ام عم «ةيوناث ةلأسمب تسيل يمالسإلاو يبرعلا انخيراتو انعقاو نم ةماهلا ةيفاطعنإلا

 لتحت يهف ءًايراضحو ًايفاقثو ًايسايسو ًايداصتقإ ءةيلودو ةيبوروأ ةوق نم ايناملأ هلثمت
 ًاريثأت رثكأ تحبصأ ءاهنأ امك ؛تانيوكتلاو تاقالعلا هذه لمجم راطإ يف أماه ًاعقوم

 «مرصنملا نرقلا تاينيعست علطم يف تّدحوت اهنأ دعب هيلع تناك امع ةيلعاف دشأو
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 دوجولا نأ يف كش الو .ملاعلاو يبوروألا داحتإلا ديعص ىلع ماه رود بعلل لقتنتل

 ثيح نم تايوتسملا ىقرأ ءًانهار غلبيل ءروطتلاو يمانتلا يف ذخآ ءايناملأ يف يبرعلا

 «قايسلا اذه يف اهجهتنإ يتلا ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقإلا تاقالعلاو ةلامعلا مجح

 .دالبلا كلت عوبر يف نينطوتملاو نيلماعلا نيرجاهملا بسن عافترإ ءاّرج

 نم هنمضت امب «برعلاو ايناملأ نع باتك دادعإ ناك ءساسألا اذه ىلع
 تقحتسإ ةلأسم ؛ةيعوضومو ةثيدح اهلمجم يف تءاج «قئاقحو تاءاصحإو تامولعم

 هدوجو نم ديفتسيف ؛ةيبرعلا ةبتكملا ىلإ فاضُي ًاعوبطم ًالمع نوكتل دهجلاو قيقحتلا

 ةعونتم حئارشو لامعألا لاجرو نيسرادلاو برعلاو ناملألا نيثحابلاو نيمتهملا لمجم

 .يمالسإلاو يبرعلا انعمتجم يف
 يفارغجلا زّيحلاب ًافيرعت يناثلاو لوألا هيمسقب باتكلا نم لوألا لصفلا نّمضت

 لوألا يبرعلا يمالسإلا لاصتإلا ىلإ ةفاضإ ءيويحلاو ينيوكتلا هادمو ايناملأل

 قلطنملا اذه نم .ةقحاللا ةيناسنإلاو ةيفاقثلاو ةيراضحلاو ةيداصتقإلا تاكاكتحإلاو

 ةيسايسلا تايرظنلاو ةيناملألا ةكيتيلوبويجلا ةسردملا لكشت لوح مالكلا زرب

 .تاراسملا هذه قيبطت ةيفيك ةظحالم عم ةيلودلا ةيبوروألا ةيداصتقإلاو

 ةميدقلا برعلاب ايناملأ تاقالع عقاوو خيرات باتكلا لوانت يناثلا مسقلا يف

 ًايداصتقإ يناملألا ذوفنلا ذم لئاسوو قارشتسإلا ةفاقث ىلإ ةراشإلا تمتف .ةرصاعملاو

 .ًايفاقثو ًايسايسو

 يخيراتلا لصاوتلا روذجل ثلاثلا همسق يف باتكلا ضرعت يناثلا لصفلا يف

 يمالسإلا دوجولا عقاو ىلإ تافتلإلا عم مالسإلا عم يفاقثلاو يداصتقإلاو يسايسلاو

 .نهارلا يبرعلاو

 ةلحرم لوح مالكلا ىرجف سماخلاو عبارلا هيمسق يفو ثلاثلا لصفلا يف امأ

 يف ةينيطسلفلا ةلكشملا ريثأتو «ةدرابلا برحلا ةلحرم «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام

 ةعيبطو ناملألا نيقرشتسملا رود ددجت نع كلذك .طسوألا قرشلا ىلع عارصلا راسم

 ةيثارتلا اهتاعطاقت يف ةيناملألاو ةيبرعلا تايصخشلا رودو «ةدجتسملا ةيفاقثلا تاقالعلا

 .ةكرثشملا ةيراضحلاو

 زاجنإ دعب ةديدجلا ايناملأ لوح مالكلا زّكرت ريخألاو سماخلا لصفلا ف
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 ةلوذبملا دوهجلاو ةيبرعلا لودلا عم تاقالعلا ةيعون ...1989 ماعلا يف اهتدحو

 .(خلإ...ةفاقث «ةلامع ؛ةرجه ءداصتقإ) اهقافآ ريوطتل

 برعلا زاحني له :هدافم لاؤس ىلع درلا لوح ثيدحلا باتكلا ةياهن يف يتأيو
 ؟مهعم ًالثامت مأ نييكريمألاو نييبوروألا باسح ىلع ايناملأ عم تاقالعلا ريوطتل

 «تاقافخإلا :ناملألاب برعلا ةقالع قافآ مييقت اهلالخ مت دقف ةمتاخلا امأ

 !لامآلاو لآملا ...تاحاجنلاو بساكملا



 لوألا لصفلا
 ديهمت

 ةطقنو يمالسإلا قمعلل مدقتملا يويحلا يعارصلا لاجملا ةطنزيب تناك

 اهتانوكمو ةطنزيب نع لأسن امدنع امأ .ةيحيسملاو ةيمالسإلا نيتراضحلا نيب سامتلا

 لخد اهربع يتلا ابوروأل ةيحيسملا ةهجاولل ةاون اهقارعأو اهلئابقب يهف ةيرشبلا

 نم اهعازتنإو ةينيدلا مهتلبق سدقلا ريرحتل يبرعلا يمالسإلا قرشلا ىلإ نويبيلصلا

 روغثلا عيمج لالتحإ نم اهنكمت ىلإ ةطنزيب عم مادصلا لآو .نيملسملا مكحتو ةطلس
 م962/ه351 ةنس يف نويطنزيبلا نكمت ًاريخأو «ةيكاطنإو سوطرط اهذخأو ةينصحلا

 يطنزيبلا شيجلا رمد دقلو ؛ينادمحلا ةلودلا فيس ةمصاع «بلح ةنيدم قارتخإ نم

 نيإ انل ظفتحإ ةلصفم ةدهاعم ماربإ دعب الإ بلح اوكرتي ملو .ًاعيرم ًاريمدت ةنيدملا هذه
 جردنتو رشاعلا نرقلا قئاثو مهأ نم ةدهاعملا هذه ربتعتو .اهّصنب بلح خرؤم ميدعلا

 نم نويبيلصلا نكمت ءاهدعب .ةماه ةينيدو ةيعامتجإو ةيراجتو ةيسايس داوم تحت

 ثلاثل ًاكرم اهولعجو م1099 ةنس ويلوي/زومت 16 يف اهيلع ةرطيسلاو سدقلا حايتجإ

 .ةبترم اهالعأو مهلود

 كولم نم ابوروأ ماگح فلاحتل ًاجيوتت قرشملا ىلع ةيبيلصلا تالمحلا ربتعتو

 ...خلإ ةينامرجلاو ةينوسكسولغنإلاو ةيسنرفلا لئابقلل ءارمأو

 نييبيلصلا نيب ةنده تازتفو ةعطقتملا كراعملا نم ةليوط ةلسلس رثإو

 تابو م1187 ماعلا يف كلذو نيطح ةكرعم يف نوملسملا رصتنإ برعلا نيملسملاو

 ةلحرملا نيطح رصن ىهنأو ءرثكأ ال نمز ةيضق قرشملا يف نييبيلصلا دوجو رمأ

 يبيلصلا يطنزيبلا كابتشإلا اذه ناك .قرشملا يف مهتاحوتف خيرات لحارم نم ةثلاثلا

 نب قراط ةلمح هتدسجف لوألا كاكتحإلا امأ .يناثلا كابتشإلا وه يمالسإلا يبرعلا
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 ئطاوش وحن ريصن نب ىسوم يمالسإلا مكحلا نمز يف م1 ه/92 ماع دايز

 .(7سلدنألاب اهيلع اورطيس يتلا ةديدجلا دالبلا برعلا اعد دقو .اينابسإ بونج

 ماع اهطوقس نيح ىلإ ةينيطنطسقلا مهتمصاعو مهمكح يف نويطنزيبلا رمتسإ

 الوصو ناقلبلا نم أءدب مهبورح يف اوعسوت نيذلا اهيلع نيينامثعلا ةرطيسو م3

 .مهلفاحجب اهباوبأ اوقرط يتلا انييف ةنيدم راوسأ ىلإ

 ىلع عزوت دقو ميدق ةيحيسملا ايوروأب برعلا نيملسملا كاكتحإ نأ لوقلا ىقبي

 يببرعلا يناملألا كاكتحإلا نع ديدحتلاب اذام نكل ةتوافتمو ةديدع ةينمز لحارم

 ؟يناملألا ينامثعلا فلاحتلاو ثيدحلا يمالسإلا

 لوألا مسقلا

 ًايسايسو ًايداصتقإ يناملألا يبرعلا يمالسإلا لاصتإلا
 قيرط نع ميهاربإ هنبإو اشاب يلع دمحم ةميزهو ةيرصملا ةمزألا ثودح ىتح

 ايناطيرب نواعتبو (ةينامثعلا ةنطلسلاو ايسورب ءاسمنلا ءايسور) يلودلا يعابرلا فلاحتلا

 نم ريثكلا ةيقرشلا اياضقلا ريعت ال ايسورب تناك ؛ةمزألا هذه لح يف ايسور عم

 ."ةيبوروألا ةعومجملا" يف قومرم زكرم ىلع لوصحلا يف اهمه بّصنأ دقف .مامتهإلا

 نأ يناثلا كريديرف ايسورب كلم لواح م1763 - 1756 عبسلا تاونسلا برح لالخف

 لشفلاب تءاب تاضوافملا نكل ءايسورو اسمنلا دض هل فيلحك ةينامثعلا ةلودلا بسكي

 .!)"ةيبوروألا ةلأسملا" يف طروتلا يلاعلا بابلا يضفرل

 دقو ء/هه01 لادنفلا ةازغلا ىلإ ةبسن ۷ة» فها: عن ةظفل نم ءاج دق مسإلا اذه ناب داقتعإلا دوسي«

 ىلع نآلا قلطيو ءةيريبيإلا ةريزجلا هبش نم برعلا هلتحإ يذلا ءزجلا لمشيل مسإلا اذه لمعتسإ

 رشع ثلاثلا نرقلا نيب ام ةرتفلا :يف برعلا ةيقب .شاع ثيح اينابسإ نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا

 ءدادغب طوقس ىتحو ثعبملا لبق ام ذنم مالسإلاو برعلا خيرات باتك رظنأ) رشع سماخلاو

 .(1977 «توریب ء1ط ركفلا راد ءراكز ليهس

 ءامنإلا دهعم ءونس فوؤرلا دبع .د :م1841-1901 نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا ()

 .21 ص :م1987 ء1ط توريب «يبرعلا
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 ةقادص ةيقافتإ دقع نم م1761 سرام/راذآ 22 يف تنكمت ايسورب نأ ريغ
 كلتل ةيواسم تازايتمإ ىلع امهبجومب تلصح ةينامثعلا لودلا عم ءةيراجت ةدهاعمو
 يف ةيناملألا ةراجتلاب قلعتي ام اهمهأو ,ىرخألا ةيبوروألا لودلا اهيلع تب ا
 ةسرامم ةيرح ًاريخأو .ةناتسآلا يف يسوربلا ريزولل تازايتمإ كلذكو ةينامثعلا ةلودلا
 .ةينيدلا مهرئاعشل نييسوربلا

 ىلع ادعاست مل امهنأ الإ م1790 ماع يف نيتدهاعملا نيتاه ديدجت مغر :
 يأ ايسورب سرامت مل ليوط تقولف .نيتلودلا نيب ةيراجتلاو ةينباوسلا تاقالعلا نيتمت
 نيب ةيراجتلا تاقالعلا تلظ كلذك .ةيقرشلا ةلأسملاب قلعتي ام يف زراب يسايس رود
 ةيناملألا ةعانصلا ببسب ةفيعض ةينامثعلا ةلودلا نيبو ةهج نم ازنهلا لودو .ايشوزب
 ةيناملألا قوسلا قزمت ؛ىرخألا ةيبوروألا تاعانصلا نم اروطت لقأ تناك يتلا اهني
 ءرشع عساتلا نرقلا ةيادبو رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف يراقلا ناضل هةيلغلال
 ةيبوروألا لودلا نم ًانأش لقأ ةلود اهنأ ىلع ايسورب ىلإ ةينامثعلا لا ةرظن كلذكو
 عم ةيناملألا ةراجتلا ىلع ةئيس راثآ ةيناملأ ةيبرح ةيرحب ىلإ اهراقتفإل ناكو .ىربكل
 وأ "يرحبلا داهجلا' ةمواقم نع ةيناملألا ةيراجتلا نفسلا تری دق ءيا
 تاليود داهب موقت تناك يتلا ةيمالسإلا ةكرحلا كلت ىلع برغلا قلطي امك« ها
 تالواحملا لك تلشف رشع نماثلا نرقلا لالخف .ايقيرفأ لامش يف يبرعلا بدول
 .تاليودلا هذه عم ةيملس تاقافتإ ىلإ لوصولل ةيناملأل

 رحبلا يف ةراجتلا ةيرح نامض يف يلاعلا بابلا زجع حوضوب رهظ امك 1
 ,ذ ةيناملألا ةراجتلا ةلكشم لحل ىرخألا ةيبوروألا لودلا ثرتكت الأ يهيدبو .طسوتملا
 ءازج نم ةعفترم تانيمأتو نحش روجأ ىضاقتت ةيبوروألا لودلا تناك دقف «طسوتملا
 ابيت تناك يتلا طسوتملا رحبلا ئفارم ىلإ اهنفس نتم ىلع ةيناملالا علال ىف
 ةدعاسم يأ ميدقت ناك كلذبو .يبرعلا برغملا تاليود عم دوقع وأ ةيبرحلا نفسلا
 ملو .ةحبار ةقفص ةراسخ هانعم طسوتملا ىلإ هروبع يف يناملألا يراجتلا كولا
 اسنرف تّلتحإ امدعبو م1829 ماع ةنردأ حلص دعب الإ ةيناملألا ةراجتلا ةلكشم لحت

 .قباسلا عج شا 2

 .قباسلا عجرملا 8



 نع عانتمإلا ىلع برغلا سلبارطو سنوت نم ًالك تمغرأو م1830 ماع رئازجلا

 .ةيناملألا ةراجتلل ًانمأ رثكأ طسوتملا رحبلا لعج ام "ةنصرقلا"

 ماع يف ةيرصملا ةمزألا ءاهنإ نيبو ةنردأ حلص نيب ةدتمملا ةرتفلا لثمت

 ةلأسملا يف طاشنب ًاريخأ تكراش دقل .ةيسورلا ةسايسلا يف ةماه لوحت ةطقن م0

 ايسورب تحرط كلذ لالخو .ينامثعلا قرشملا اياضق يف ًاطروت اهداز امم ةيقرشلا

 ءاشنإ لكش دقو .نيطسلف نوؤش يف رشابملا لخدتلل ةطخ يف ايناطيرب ةكراشم

 ذوفنلا لوخدل قالطنإلا ةطقن ةكرتشم ةيزيلكنإ - ةيسورب دوهجب سدقلا ةينارطم

 لجأ نم عورشم ةماقإ ىلإ ايسورب تعسو .يبرعلا قرشملا ىلإ يناملألا يسوربلا

 دق عورشملا اذه نأ ريغ .نيطسلف يف ةسدقملا نكامألا ىلع ةيبوروأ ةيامح ضرف

 ءةكم ؛مالسإلل ةسدقملا نكامألا يماحو "ةفيلخ" هتفصب ينامثعلا ناطلسلاف .لشف

 وأ ةسدقم ةيمالسإ يضارأ عاطتقإب هل حمسُي الو عيطتسي نكي مل «سدقلاو ةنيدملا

 ناقلبلا يضارأ نع ًاهاركإ يلختلاب ةينامثعلا ةلودلا براجتف .نييحيسملل اهنع لزانتلا

 يف هراركت نكمي ال ناك ةيحيسملا لودلا ىلإ ةنطلسلل ةيلامشلا تايالولا ينفق وأ

 مكحلا نايإ م 1838 ماع يف سدقلا سلجم ضفر ءاج ىنعملا اذه يفو .نيطسلف

 نيطسلف يف يضارأ ءارش لجأ نم اشاب يلع دمحم ىلإ مف ًايدوهي ًاعورشم يرصملا

 عورشم ءازإ م1840 ماع هسفن فقوملا يلاعلا بابلا ذختإو .اهيلع ناطيتسإلاو

 .)نيطسلف يف دوهيلا نيطوتل يناطيرب

 سدقلا يف ةكرتشم ةيزيلكنإ - ةيسورب ةينارطم

 ايروس ىلإ ذافنلل ايسورب اهب تماق يتلا تالواحملاو دوهجلا هذُه لك دعب

 ةيادب يفف .حاجنلاب ةيسايسلا اهيعاسم تللكت ؛يناسنإ ءينيد راتس تحت نيطسلفو

 ررقت كلذل ًاعبتو .ةينارطملا ءاشنإ ةيقافتإ ىلع ةريخألا تاسمللا تعضُر م1 ماع

 هسفن نارطملاف .ةيزيلكنإ ةينارطم "سدقلا يف ةدحتملا ارتلكنإ ةسينك ةينارطم" نوكت نأ

 ةسينكلل ًاعبات نوكي نأ هيلع ناك نكلو .ايسوربو ايناطيرب نيب بوانتلاب نيعي نأ ررقت

 ؛قباسلا عجرملا ءونس فوؤرلا دبع .د ؛م1841-1901 نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا 0
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 هتطلس دتمت نأو 03466ادهز' يروبرتناك ةفقاسأ سيئر فارشإ تحتو ةيناكيلكنألا
 ةيناطيربلا ةيلاجلاو نييناكيلكنإلا نيدلا لاجر لك ىلع ةيسنكلا ةيقوقحلاو ةيحورلا
 «نيطسلف نم لك يف هتسينكب نيطبترملا صاخشألاو تايعمجلاو تاسسؤملا لك أضيأو
 تحت مهسوفن اوعضي نأ ةيعاوط نوديري نيذلا ؛ةشبحلاو رصم ءاينادلك ءايزويم
 بجوت هنأ الإ ؛ةينارطملا ىلإ مامضنإلاب اورّيخ دقف ناملألا نيدلا لاجر امأ .هتطلس
 ةيعبتلا لئاسم امأ .ةيناكيلكنإلا ةسينكلا نيناوقل ًاقفو مهسيركت ىلع لوصحلا مهيلع
 ايسورب كلم عرجت دقف ةينارطملل ةحجان ةقالطنإ نيمأتلو .مامتهإ يأ رعت ملف ةيموقلا
 ,(يونسلا نارطملا بتار فصن ةيطغتل هينج فلأ 20 غلبمب

 ةلودلا قطانم يف اهذوفن زيزعتل ؛نيحلا كلذ يف ءايناملأ تاحومط تاكا دما

 .ةلودلا هذه عم اهتراجت ومنو دايدزإ عم دعاصتت (نيطسلف «نانبل ءايروس) ا
 ايناملأ ةراجت تروطت امنيب ؛عجارتلاب ايكرت عم اسنرف ةراجت تذخأ «م1890 ماع ذنمف
 726اناؤطء ةيقرشملا ةيناملألا طوطخلا ةكرش ءاشنإ دعبو .امجح تدازو اهعم

Levante Linieةينامثعلا ةلودلا ىلإ غروبماه نم تارداصلا تذخأ ؛م1889 ماع  
 يذلا دادغب ديدح ةكس ءانب زايتمإ ىلع ايناملأ تلصح «م1898 ماع ذنمو .دیازتلاب

 يناملألا كنبلا نيب قافتإب عورشملا ليومت متو .ةيبوروألا لودلا يف ىربك ةجض راثأ
Deutshe Bankآ8 إم 06 ةبصق - ريمزإ ةكرشو ينامثعلا يروطاربمإلا كنبلاو  

Caرصتقي ملو .م1899 سرام/راذآ 6 يف مربأو ةيسنرفلا 55092526 -  
 دقف .شكارم ةنطلس ىلإ دتمإ امنإو ءيبرعلا قرشملا ىلع يناملألا-يسنرفلا سفانتلا

 اهبجومب تلصح م1890 وينوي/ناريزح نم لوألا يف ةيقافتإ شكارمو ايناملأ تمربأ
 تاشنأو ةئملاب 19 هاردقم ؛ةيكرمجلا موسرلا يف ضيفخت ىلع ةيناملألا عئاضبلا
 تدادزإ كلذك .(ةجنط) يف ةيشكارملا ئناوملاو ةيناملألا ئناوملا نيب ًايرحب ًاطخ ايناملأ
 يسنرفلا سفانتلا ناك دقل .(تارم ثالث) رئازجلاو سنوت نم لك ىلإ ايناملأ تارداص
 .برغملا يف هنم دشأ قرشملا يف يناملألا

 «قباسلا عجرملا ءونس فوؤرلا دبع.د «م1841-1901 نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا 1 5 4 )6
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 ةيكيتيلوبويجلا ةيرظنلا

 يف ةيسايسلا رظنلا ةهجو نم ةلودلا ةساردب ةكيتيلوبويجلا ةيرظنلا صتخت

 اقيثو اطابترا طبتري اهءاقترإو اهومنو ةلودلا روطت نأ ىرتو «يفارغجلا اهعقاو راطإ

 تاساردلا نإ ؛:ةيونعملاو ةيداملا اهتارتف اهيلإ افاضم ءةيفارغجلا لاراب

 لب «دماج موهفم ساسأ ىلع ال ةلودلاب متهت -لوموتوأ بسح- ةيكيتيلوبويجلا

 رقتفت وأ «ةيئاوشع ةكرحلا هذه نوكت نأ يغبني الو «كرحتيو ومني ايح انثاك اهرابتعاب

 ةمولعم ةيسايس دصاقمو فادهأب ةكرحلا هذه طبترت امنإ «فدهلاو ةيؤرلا رک ىلإ

 يويحلا لاجملاو «يويحلا لاجملاب فرعي ام فادهألا هذه ةمدقم يف يتأتو داخ

 ةلودلا دقتعت يذلا يفارغجلا زيحلا وأ يناكملا راطإلا وه «يكيتيلوبويجلا روصتلا 5

 .ايلعلا اهتسايس فادهأ قيقحتل ايرورض دعي ههاجتاب كرحتلا نأ

 يديوسلا لبق نم م1905 ماع ةرم لوأل كيتيلوبويج ةرابع تمدختسإ دقل

 © 0165018 غربتوغ ةعماج يف ةيسايسلا مولعلاو خيراتلا ذاتسأ «نلغيك 0 نوج

 کشا صئاصخ ةعبرأ ءةيفارغجويزيفلا اهتعيبط لالخ نم «كيتيلوبويجلل نأ 3

 طولا بعشلا عئابط ةيداصتقإلا اهتاطاشن يف نضتحت يهو ةلودو يضارأك

 ةيروتسدلا اهعئابط يف تاموكحلاو نهملاو تاقبطلا ةيعامتجإ ةعامجكو «ةيقرعلاو

 2 نم .برحلا نمز يف لضانتو مالسلا نمز يف لمعت رصانعلا هذه لك .ةيرادإلاو

 يف متيو .ةساسحلا ءازجألا ديدحت لالخ نم ةيجيتارتسإلا دانسإب موقت كيتيلوبويجلا نإف

 ليبس ىلع ةيراق ةلودك ايناملأف .عقوملاو ناكملاو لاجملا نيب ام زييمتلا لاجملا اذه

 يه .ةيرب ادودح اهيدل سيلو ةريزج يهف ايناطيرب امأ .ةيرب دودح ةينامث اهيدل لاثملا

 تالصاوملا طوطخل ةريبك ةيمهأ ًاضيأ كلانه دودحلا ناريج ىلإ ةفاضإ :ةيرخب ةلود

 حتفنملا بعشلا نأ ىريو هريكفت بلق يف ةلودلا عضي هنإف لستارل ةبسنلاب .تالاصتإلاو

 هروصل ريوطتب ماق كلذل .هيلإ ةجاحب وه يذلا يويحلا لاجملاب ًامكح طبترم يمانلاو

 ٠ .ًاقحال همدختسإف داع يذلا يويحلا لاجملا نع يلوألا

 يفو «يلودلا عازنلل اهريسفت يف ةيكيتيلوبويجلا تايرظنلا قلطنت انه نمو

عم تاعازن يف لوخدلاو عسوتلا ىلإ لودلاب عفدت يتلا بابسألا ىلع ءوضلا اهطيلست
 

 .اهريغ

 نرقلا علطم يف ةيناملألا ةسردملا زورب عم تايرظنلا هذه تيص عاذ دقو
 ملع يف ةيساسألا زئاكرلا دحأ ناملألا نوركفملا ىسرأ امدنع كلذو م9

 نم كلذو ءاهقيقحت ىلإ علطتي فادهأ هل -يح نئاكك -ةلودلا نأ يهو اكيتيلوبويجلا
 «ةيفارغج ةقيقح تسيل ةلودلاف ؛هدوجو مكحت يتلا ةيفارغجلا ةيمتحلا فيظوت لالخ
 .هرارمتساو هئاقبل ةرورض دعت ةيويح تالاجم وحن كرختي يح نئاك.يه لب ءةتباث

 ثيح ءًاريبك اًجاور ةيكيتيلوبويجلا راكفألا تفرع ةيناملألا ةسردملا نم ءادتبإو
 «يلودلا غارفلا ةلأسمل ةلئاه ةيريسفت ةردق تاذ ةيرظن بلاوق ةغايص يف نوثحابلا عدبأ
 تاعازن يف سامغنالاو عسوتلا ىلإ لودلا عافدنا ءارو ةنماكلا بابسألا حرشتو للحت
 تاهجوت تاذ ةدع سرادم نيحلا كلذ ذنم ةيميداكألا ةحاسلا تفرعو ءاهريغ عم ةداح
 ةيكيرمألا ةسردملا ءةيتايفوسلا ةسردملا «ةيزيلجنالا ةسردملا اهنم ركذن «ةفلتخم

 .ةيسنرفلا ةسردملاو

 اذه يف ةيملع ءارآ نييسنرفلا ىدل ترهظ ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو
 دودح وذ يح نئاك ةلودلا" نأ مهمعز يف ناملألا تاحورطمل ةضراعم «ملعلا
 عيطتست يكل اهتعقر عيسوتب اهسفن يوقت نأ بجي اهنأو ءةلودلا ومنب كرحتت ةيكيمانيد
 ةتباث دودح لخاد يف اهناكسب ترقتسا ام يه "ةلودلا" نأ نويسنرفلا لوقيو ٠"ءاقبلا

 ةيوغلو ةيقرع طباورب نوطبتري ثيح ةيفاقث "ةيموق ةدحو' اهناكس نيب موقتو «ةرقتسم
 لمعلا نم اهل دبال رمتستو ايحت يكل ةلودلا نأ اضيأ نوريو «ةدحاو ةيخيراتو ةينيدو
 نأ يرورضلا نم سيل ,"ةيلصألا اهتعقر جراخ اهذوفن لاجم' اهلاجم عيسوت ىلع
 .اهناريج باسح ىلع كلذ نوكي

 يف هققحت عيسوتب "ةلودلا ةيهافر' نويسنرفلا كيتيلوبويجلا ءاملع طبري الف
 ديوسلاك" ةريغص ةيبوروأ لودب كلذ اوللدو -اهدودح كيرحت - ةيلصألا اهتعقر
 لاجم اهل نوكي نأ نودو اهتعقر نم عسوت نأ نود ةريبك ءايشأ تققح "كرامنادلاو
 نأ نكمي هنأ ىلع ةلودلا ةيجيتارتسا يف مهءارآ ونب ثيحءاهدودح جراخ ريبك يسايس

 جراخ كلذ متي نأ نكميو «ناريجلاب كاكتحالا نود -اهتعقر جراخ- اهلاجم نم عسوت
 .رامعتسالا ىلإ هجوتلاب مامتهالا ناك مث نمو ءابوروأ



 ةيناملألا ةيكيتيلوبويجلا ةيركسعلا ةسردملا

 رشع عساتلا نرقلا ءاملعو ورصاعم اهفصي امك خيراتلا نيع يه ايفارغجلا

 ةمهم ريغو رشبلل ةيرورض يه ؛تالحر الو ةراجت ال ؛تاموكح ال ايفارغجلا جراخ

 وه خيراتلا امنيب ءأرقتسم ًالماع اهنوك نم اهتيمهأ ايفارغجلا دمتست .سانلا نم ديدعلل

 .ةفلتخم فورظو لئاسوب نكلو هسفن رركي دقو ريغتمو كرحتم لماع

 ىلع تلمع يتلا ةينويلوبانلا بورحلا ذنم ةينوكلا تايجيتارتسإلا ملاعلا فرع

 ربكألا نمثلا ايسورب تعفد دقو - كلاممو تارامإو تاليود ىلإ اهتيتفتو ابوروأ كيكفت

 .كلذ ءارج نم ايلاطيإ كلذكو

 يضارألا ةدحوو ةغللاو ينامرجلا قرعلاب تمتهإ ةيسوربلا ةيفارغجلا ةيميداكألا

 ًايفرصم ًادادعإ طابضلا دادعإب ةيركسعلا نيلرب ةيميداكأ تمتهإ امك .ةينامرجلا

 ملعف .امهيلع لمعلا متي يذلا طيحملا وأ لاجملا امهنوك ءةيعيبطلاو ةيسايسلا ايفارغجلاب

 ةداق اهفوفص نيب نم تجرخ دقو .برحلا ملع وه ةيميداكألا هذه يأرب ءايفارغجلا

 . "اهل نيعباتلا مهشويج تايلمع يف ًارود اوبعل نيمهم ًاطابضو

 دقو .ةيركسعلا ةسردملا هذه. يف ًاذاتسأ م1820 ماع ذنمو R6٣ رتير ناك

 2/1016 كيتلوم كلذك .ةيبرحلل ًاريزو «هتذمالت دحأ Vom Room تنوكلا حبصأ

 دعاوق ىدحإ تناك يذلا 121311511[ رتيفزوالك يناملألا برحلا ذاتسأ رصاع يذلا

 نفلاب ءاقترإلل هعم نكمي ايفارغجلل ىنعم جارختسإل بوؤدلا ثحبلا ةيساسألا هريراقت

 .يركسعلا

 هنوك ةيبوروألا شويجلا رئاس نيب هئادأ يف ًازيمم يسوربلا شيجلا ناك دقل

 ىلإ دوعي كلذ يف لضفلاو .ةيركسعلا ايفارغجلا مادختسإ ةيفيكو ةيمهأ فرعي ناك

 ءايفارغجلا .رشابم ريثأتو لعف ةدام ىلإ يبوروألا داصتقإلا ةسارد لّوح دقف .رتير

 اهارقنو اهسردن نأ انيلعو .ةفورعم ريغ ضرأ ًالوأ يه «ناملألا طابضلا ىلإ ةبسنلاب

 ةديقعلا تناك .يركسعلا لاجملا يف ةيساسألا نكل ةصاخلا لماوعلا لالخ نف

 يفرصم زكرم ربكأ نوكت نأ لجأ نم اهتسردم ةيوقتل ىعست ةيسوربلا ةيركسعلا

 .©!ىربك ةيمهأ امهيلوتو .ميظنتلاو ماظنلا ىلع ٌركرت تناكو .نمزلا كلذ يف يفارغج

Michel Koriman quand L'allemagne pensait le monde (France, paris Fayard, 1990,pq) 60 
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 1 ا ءايفارغجلاب يناملألا مامتهإلا نإ
 تدر E 0 وم مدح مهملا لماعلا
 ةيرب ةيراق ةلود يه ةيسوربلا ايناملأ نأ «موهفملا كلذ نمض نم «تبث دقل 1

 اهطيحم يف يراقلا عسوتلا ىلإ تعس دقو .ابوروأ قرشو طسو يفو 2
 ربع ؛نيصلا نم بارتقإلا نم اهعسوت يف تنكمت دقل .يوغللاو ف

 .)قطانملا كلت يف تارمعتسملا ىلع 8-2 كلذب 0 ءايساروأ
 ٹن ةعماجلا :عقاوم ةثالث لالخ نم ةيناملألا ايسورب ت 1
 0 و i ma ايفارغجلا ةيمهأ «شيجلاو ا
 تاساردلا دادعإل م1871 - 1870 بورح نم يناملألا خيارلا 5 ع
 ايفارغجلا نيب ًاضيأ خيارلا طبر دقل .1)ةيفارغجلا مولعلا ريوطت لج 1

 ةلأسم مسحو ةلودلل يتاسسؤملا عيرشتلا يف امهعقاومو امهرود ينس :
A(ناقلبلا) ابوروأ طسو ةيلاكشإو ةيناملألا ةدحولا ةيلمعز طيعت  

 يناملألا عسوتلا ىلع ناك .ةداضتملا ةيلايربمإلا تامزألا ةيراقو طسو قولا :
 ةنيدم نم ةبيرق ةيزكرم ةقطنم يفو «نيصلا يف غناي يست غناي 507 00

 يف نيدوجوملا زيلكنإلا اورواجي نأ ةيناكمإ ناملألل تحتف أفرملا اذه ةيمهأ .ي :
 .")(غنوك غنوه) نيصلا بونج
 ءايساروألا ىلع ةيسور ةسفانمب يربلا يناملألا عسوتلا اذه m2 ج 7

 -ةيناطيربلا ةيجيتارتسإلا تناكو .يمالسإلا ملاعلاو طسوألا قرشلا وحن يلا
 فافض ىلع ةرطيسلا وأ (116ةئ6 آ.ه240) ملاعلا بلق ىلإ وص ولا نم 2 عنمل ةيرحبلاو ةيربلا تارمملا قالغإل ىعست ردنيكام دروفلاه قفو 0 ١
 لمشتو .(ريرحلا برد) قيرط نع هيلإ قرطلا قالغإ ينعي اذه 0 0
 ًاءزج 21004 4568 'زاكترإلا ةقطنم'ب رمألا ئداب يف اهيلع قلط ي 2
 لامشلا نمو ءايروشنمو نيصلا قرشلا نم اهدحي ةقطنملا هذه ءايساروأ 2

 برغلا نم امأ ءايالامهلا لابجو ايسآ باضه بونجلا نمو «يلامشلا دمجتمل

 .قباسلا عجرملا 7
 14 نع خالا عجرملا )10(

 15 نم «قياشلا عجرملا )11(



 يف وه يذلا «يكيتيلوبويجلا هليلحت ةقيرط يف ردنيكام زيمت دقل .اغلوغلا رهن اهدحيف

 تالكشملل هترظنو ؛هرصانع ليلحتو ميلاقألاب همامتهإب «يجيتارتسإويج ليلحت هتقيقح

 عتمتت اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نم لعج يذلا رمألا «يملاع قاط يل ةيفارغجلا

 ىهتنإو ةيكيتيلوبويج ةيادب أدب ردنيكام نأ لوقن نأ نكمي اذل ءةيجيتارتسإ ةصاخب

 نيب ام عمجي يذلا ملاعلا - هتيرظن يف - مسقي امدنع ردنيكام ليلحت أدبيو

 ةقطنمو ؛يلخادلا لالهلا ةقطنم «بلقلا ةقطنم :قطانم ثالث ىلإ ءاملاو ةسبايلا

 سبايلا نم ةلصتملا ةقلحلا كلت يهو - ةيملاعلا ةريزجلا نأ ظحالو e لالهلا

 ىرخألا ةسبايلا لتكلا نأو «ةيلك ةسبايلا ةحاسم يثلث نّوكت ءايقيرفأ نا اوشا

 وجو ةيلامشلا اكريمأ يف ةلثمتم ةيملاعلا ةريزجلاب طيحتو يقابلا ثلا 0

 ةلصتم ةيئام ةلتك نّوكتو «ملاعلا عابرأ ةثالث تاطيحملاو راحبلا لثمت امنيب ءايلارتسأو
 "Wor1d 0e4". يملاعلا طيحملا اهيلع قلطأ

 عضولا وه ةلود لكل لضفألا يكيتيلوبويجلا عضولا نأ ىلع ردنيكام دكؤيو

 يبسن موهفم ةيزكرملا نأ يهو ءًادج ةمهم ةركف ىلع دكؤي امك «يزكرملا طسوتملا
 .ددحم يفارغج قايس لك عم لدبتت نأ اهنكميو

 ْ )م1946 - 1869( Karl Haushover: رووا لراك

 ةلجملا يف ةيكتيلوبويجلا يناملألا يجيتارتسإلا اذه تايرظنو راكفأ مهأ ترهظ

 را نع راكفألا هذه دعتبت ملو Zeit 5081146 251, 0600111101 ةيكيتيلوبويجلا

 يف ةصاخ "لاجملا' "1831053" حلطصم يفءامهيدل تزرب يتلا نيلكو لزتار تايرظن

 اهنكل «مزاللا يويحلا اهلاجم يف عسوتلا ساسأ ىلع ىمظعلا ةلودلا نيوكتب لصتي :

 ةمئاقلا تاقالعلا يف ةقيثولا ةطبارلا ةيعون ىلع هتاضارتعإ ماقأ امدنع 0 تنا

 .يويحلا لاجملاو يتاذلا ءافتكإلا «ناكسلا «ةلودلا :لثم ميهافم ةدع 4

 يذلا دحلا ىلإ ةيرظنلا هتاسارد يف ًاعساو ًازيح يويحلا لاجملا ةركف لتحتو ش

 0 "ةيرشبلا خيزات يف مكحتي يذلا لماعلا" ةباثمب يويحلا لاجملا هيف ربتعإ

 0 6-0 يعازنلا كولسلل ةرسفملا رفوهسواه راكفأ قثبنت يويحلا لاجملا ةركف

 يلمع نأ رفوهسواه ىري ثيح ةددحم قطانم يف ءاهنم ةيوقلا ةصاخ اهنيب لصاحلا
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 ,يعسوتلا - يعازنلا ةلودلا كولسل هريسفت يفو ؛ةلودلا ةوق ةدايزو ءانبل اهريخست نكمي يتلاو ؛ةيندعملا اهتاورثو ءةيعيبطلا اهدراومب ةديدجو ةينغ قطانم وحن نوكت عسوتلا
 ءافتكإلا ةركفب يويحلا لاجملاو ؛ناكسلا ددع ةدايزو عسوتلا ةركف نيب رفوهسواه طبري
 ددع يمانت نأ كلذ ؛ناكسلا ددع يف ةلصاحلا ةدايزلل ةيتاذ ةيافك نمؤت ةيندعملا اهتاورثو ةيعارزلا اهدراومب ةينغلا ةيويحلا قطانملا هاجتإب ةلودلا عسوتف «يتاذلا
 ال بلطملا اذه لثمو «ةيتاذلا ةيافكلا مهل نمؤت ةيفاضإ دراوم ىلإ ةجاحب نوكي ناكسلا
 .تابلطتملا كلت نيمأت وأ «عسوتلاب الإ متي

 )م1985 - 1888( Karl Sehid: تديمش لراك
 ةيرظن مظعألا ةيكيتيلوبويجلا ةيرظنلا ةغايص ىلإ تديمش يناملألا لصوت

 ىلع ةلودلا روظت ةيلمع ىلإ روصتلا اذه رظني ثيح Gs 11 ريبكلا لاجملا
 وه يروطاربمإلا لماكتلا أدبمو «ىدم عسوألا يناكملا مجحلا رايتخإ ىلإ حومطلا اهنأ
 اذه .ةيلومشلا وحن ةيناسنإلا حورلا كرحت لحارم عم قباطتت ةلودلل يناكملا عسوتلا لحارم نإف اذه ىلعو «بيكرتلا ىلإ يناسنإلا حومطلا نع يعيبطلاو يقطنملا ريبعتلا
 .ةيداصتقإلاو ةينقتلا تالاجملا ىلع ًاضيأ بحسني يكيتيلوبويجلا نوناقلا

 ىدل ةيناملألا تايبدألا يف درو يذلاو تديمش دنع ريبكلا لاجملا حلطصم نإ
 ةرؤب' حلطصم هبشي ةيناملألا ةيوضعلا ةساردلا عم ةقدب قباطتت يتلا نييساروألا ةيناوضع موهفملا اذه يف سكعنإ يذلاو ءأقحال ءامهنع ثدحتأس نيذللا «نيلكو لزتار
 :ناونع لمح يذلا صنلا يف بتك يكستيفاس ناكو ."يكستيفاس' ىدل "روطتلا
 يه كلت ."يفارغج حطس وأ ةيفارغج ةيصخش يف ةلماكتم ةدحو يف انل ةبسنلاب ابواذتي نأ يغبني ضرأو يسايسلا -يعامتجإلا طسولا' :ايساروألا - ايسورل يفارغجلا ضرعلا
 ىلع ةردقلا نم دب الف يرورض بيكرتلا" :ًالئاق لصاوي هسفن صنلا يفو «لماكتم لڪ يف أزجتت ال ةدحو يف يتاذلاو يعوضوملا اهيف بواذتي يتلا" روطتلا ةرؤب ةقيقح
 ."يخيراتلا - يعامتجإلا طسولاب ةحاطإلا

 نئاكلل يوضعلا ءانبلاو ةلودلل يوضعلا ءانبلا نيب الثامت كانه نأ نيليك ىري
 نئاكلا بلق ةباثمب اهتمصاعو ءدسجلا يه ةلودلل ةبسنلاب ةعقرلا وأ ضرألاف يحلا
 «نييارشلاو ةدروألا ةباثمب اعيمج يهف ءديدحلا ككسو قرطلاو راهنألا امأ «هاتئرو يحلا
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 اذهل فارطأ اهلكف ءاهومنل ةمزاللا ةيلوألا دراوملاو نداعملاب اهدمت يتلا قطانملا امأ

 لماعلا مهف ؛يحلا نئاكلا دنع ايالخلا ةباثمب مهف ةلودلا لخاد دارفألا امأ ءدسجلا

 .ةلودلل كرحملا

 يخت اهنأ ةلودلا ومن نم يئاهنلا فدهلا نأ يف لستار عم نيليك قفتا امك

 ينقتلاو يراضحلا مدقتلاب نيعتست نأ اهيلع ةوقلا قيقحتل اهيعس يف اهنأو «ةوقلا قيقحتل

 .فدهلا اذه قيقحتل هبيلاسأو

 ر )م1904 - 1844( !Fredriech Raze: لستار كيرديرف

 ةياهن يف ةدئاس تناك يتلا يجولويبلا روطتلا يف نيرواد راكفأب لستر نمآ

 ةينيورادلاب هيدل هبشأ ةلودلا ةوق ليلحتل هتغايص لستار عضو ءرشع عساتلا نرقلا

 3 0 ةلودلا تناكو ءةيسايسلا اهدودح تبثت ال ةلودلا نأ دكؤي ثيح

 و ءاهعيسوت ىلإ رطضيف «ماع دعب اًماع هسبالم هيلع قيضتف
 .اهحماطم تمظاعتو اهناكس ددع داز املك ةيسايسلا اهدودح ةحزحز ىلإ

 ةيقبئز دودح ىلإ اهيلإ رظنت نأ دبال لب ؛ءودهلاب دتعت ال نأ ةلودلا ىلعف كلذل ش
 لظتسو تلظ دودحلا هذه نإو ؛عسوتلا اهتحلصم تضتقا املك اهقرتختو اهزواجتت

 .بورحلاو تاعازنلل اردصم

 امل يرظنلا ساسألا لستار ىسرأ يح نئاكك ةلودلا ةركف نم هقالطنإبف

 نم راطإ يف عسوتلاو عارصلا زربت يتلا يهو ؛ةيوضعلا اكيتيلوبويجلاب ف

 نيب عارص الإ يه ام اهرظن ةهجو نم ةيلودلا ةيسايسلاف ,"ىوقألل اقبال

 .اهيف يوق نم الإ اهنم ءاقبلل حلصي ال تانايكو تادحو
. 

 ةلودلا نإف ءربكيو ومني يحلا نئاكلا نأ املاطو «لستار دنع يح نئاك ةلودلاف

 ةيدنلاب ةيعيبط ةرهاظ وه ومنلا نأ املاط ؛ىرخأ ةرابعب «عسوتنو ومنت ىرخألا

 ءةيفارغجلا دويقلاب ديقتت ال ةلودلاف «ةلودلا ومن ةيلمع ضارتعا زوجي الف ءيحلا يل

 .ومنلل زفحم لماع ةوقلاف ءةوقلا نم لوبقم ردق نيمأتب الإ لمتكت ال ةيلمعلا هذهو

 ىلع اهروطت لحارم لك لالخ لودلا ىلإ رظني :الئاق لستار بتكي اذه يفو

 بجي اذهلو ءاهضرأ ةبرتب اهتقالع ىلع ةرورضلا لعفب ظفاحت ةيوضع تانئاك اهنأ
 اههجوي ةيناكم رهاوظ ودبت لودلا نإف اهلو ...ةيفارغجلا رظنلا ةهجو نم سردت نأ
 يف لودلا لخدتو ءاهسايقو اهتنراقمو اهفصوب ايفارغجلا موقت نأ بجيو ناكملا اذه
 ايفارغجلا- ."رهاولتلا هذهل ايلعلا ةورذلا ودغتل ةايحلا روطت رهاوظ ةلسلس
 -ةيسايسلا

 تابلطتم اهسفنل ققحت ىتح ةرمتسم ةيكيمانيد يف كرحتت -هدنع - ةلودلاو
 نم يفتخت نأ ىلإ اهومنل امزال هارت ام ةيضرألا اهتدعاق ىلإ فيضتو ءاهدوجو
 ىوس ىقبي الو رارمتسالا وأ عارصلا ىلع ةرداقلا ريغ تادحولا ةيسايسلا ةطيرخلا
 عسوتلا يف ىربكلا لودلا هذه أدبت كلذ دعبو «ماهتلالاو ءاقبلا ىلع ةردق رثكألاو ىوقألا
 دنع- ضرألاف ؛ةدحاو ىربك ةلود ىوس اهنم ىقبت ال ىتح اهضعب باسح ىلع
 ادب يذلا موهفملا اذه رفوهسواه رّوط .ةدحاو ىمظع ةلود ىوس يفكت ال-لزتار
 ءًاقحال ءرلته فلودأ اهدمتعإ يتلا ةيناملألا حلاصملا نع عافدلا ةلأسم عم ًابسانتم
 .")ةيزانلا ةيعسوتلا هراكفأ زيزعتل ليبسك

 ةثالث نم ينيوكتلا اهراطإ ةيناملألا ةيكيتيلوبويجلا ةسردملا تددح دقل
 ىيحت وأ ومنت ال ةيلكيه نع ةرابع ةلودلا حبصت انه .ضرألاو بعشلا ءةوقلا :رصانع
 .يوضع لماعك ضرألا ىلع الإ

 نع يفتخي تومي امدنعو .هلاجم عيسوت نم دب ال لماعلا اذه ربكي امدنعو
 روعشب نودحتم رشبلا نم ةعومجم يه موهفملا اذه نمض نم ةمألا .ةطيرخلا
 دارفأ نم نوكتي بعشلا .قرعلا ىلع ًاساسأ ينبم ريغ ءامتنإلا اذهو .ءامتنإلا
 يه ضرألا نأ اهدافم ةلوقم لستار دمتعإ .ةكرتشم ضرأ ىلع نيدحتم تاعامجو
 ةيسايسلا تاميظنتلا لك زيكرتل ىربك تالواحم كانهو .ةلودلا ةدحول ديحولا رصنعلا
 نأ بجي كيتيلوبويجلا نأ هيأرل ًاعبتو ,اهتاسسؤمو ةلودلا نمض نم ضرألا هذه ىلع
 ضعب يف ؛لمهملا يفارغجلا لماعلا نأش عفر ةرورض ىلع ةلودلا لاجرو سانلا زفحي
 .(13) يفارغجلا موهفملل أقفو خيراتلا ريسفتو «نايحألا
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 لستار تايرظن ىلإ ًادانتسإ ايفارغجلا ةيناملألا ةيميداكألا طئارخ تمسر دقل

 عسوتت يك ةيناملألا حلاصملل ةمدخ ةيجيتارتسإلا ةيسايسلا طئارخلا طوطخ رفوهسواهو

 ةّيرب ةلودك ءايناملأ نإ .اهيلع ةرطيسلا لبسو دراوملا نع ًاثحب يويحلا اهلاجم نك

 يساروألا اهادم ىلإ عسوتت نأ ةيناملألا ةينوكلا ةيجيتارتسإلا نمض نم اهيلع ,ةيراق

 ةيملاعلا برحلا يف ايكرت عم فلاحتلا ءاج انه نم .طسوألا قرشلاو ناقلبلا دالب ربع

 لصوملا دنهلا قيرط ىلع ةرطيسلل اهعم عارصلاو ايناطيرب عم سفانتلا ةهباجمل ىلوألا

 زيزعت هاجتإب يناملأ ًاراسم فلاحتلا اذه قبس ناكو .(ريرحلا قيرط) قرشلا وحن

 .فدهلا اذه ىلإ ًالوصو ةينامثعلا ةلودلا عم تاقالعلا

 نيلرب ةيميداكأ راكفأل ًاقفو ؛هنيح يف ؛يجيتارتسإلا يناملألا لقعلا نإ

 يتلا دراوملا ىلإ لوصولل برحلا ةرادإ لبسو ةقوفتملا ةوقلا ةسايس دمتعإ ةيركسعلا

 نودمتعملا نونطاوملاو صوخشلا مه ةيناملألا ةمألل نومتنملا ناملألاو .دالبلا اهجاتحت

 .هشتين يناملألا فوسليفلا ةفسلفل ًاقفو اهيف

 زيزعت ةلأسم دنع ةيفسلفلاو ةيجيتارتسإلا ةيئاملألا سرادملا ةفاك تقتلا دقل

 ةديقع وه «سرادملا كلتل ًاقفو ءايناملأ ىلإ ءامتنإلا نا دجن انه نم .ةمألا حلاصم

لأسم هسفنب ناسنإلا رقي نأ يأ (يناملأ انأ «يناملأ تنأ) ًاقرع سيلو
 كل ءامتنإلا ة

 دنع ايراس لاز ام موهفملا اذه نأ ءأيلاح «ضعبلا شقانيو .هب رخافيو ةيناملألا ةلودلا

 نوطعيو تالجملاو تايرودلاو فحصلا يف هلوادت يرجيو نآلا دحل ناملألا نم ديدعلا

 ۰۹دو ىلع ةلثمأ

إلا ىوقلل ماعلا هاجتإلا نأ رهظت اهراسمو رومألا عئاقو نأ ريغ
 ةيعامتج

 تاددحم نمض نم نكل ةلودلل ءامتنإلا موهفمل ًاقفو ريسي ءأيلاح ءايناملأ يف ةيسايسلاو

 اهرورشو اهراثآب ةيفتنملا ةيخيراتلا ةلحرملا كلت تاددحمل ريبك وحن ىلع ةرياغم ةثيدح

 لودلا لك "تادنجأ" يف ةدراو ةقيقح ةيويحلا حلاصملا موهفم ىقبي ..ةفصاعلا ةيريمدتلا

 ةدئاسلا ةيداصتقإلا ةملوعلا تالتكت نمض نم «موهفملا اذه نأ ريغ .ةرصاعملا ةريبكلا

 تايادب قئاقحو تاراسمل ةهباشم تالامتحإو ليعافم لمحي ال ؛ةلصاحلا تانزاوتلاو

 .عسوتلاو تامادصلل ًادبأ ةزفحتملا ةبخاصلا هتكرحو هتانيوكتب يضقنملا نيرشعلا نرقلا
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 ةيجيتارتسإلا خينويم ةسردم

 يرخصلا ةعبرألا هتفلغأب ضرألا بكوك هلثمي يذلا يملاعلا ماظنلا نإ
 بكوكلا اذه نم ةعقب لك امنإو ؛:ةفدصلل لاجم هيف كرتي مل ؛يوجلاو يويحلاو يئاملاو
 رابكلا نيبعاللا لالخ نم عضوت ظطختلا هذهو «هعم بسانتت يتلا ةطخلا هل تعضو
 نوكي ًانايحأ رودلا اذهو ءضرألا بكوك يف يملاع رود نع نوثحبي ًامئاد نيذلا
 ددعتم حبصُي لحارملا ضعب يفو «ةيبطقلا يئانث ىرخأ ًانايحأو «ةيبطقلا يداحأ
 .باطقألا

 تاهويرانيسلا يه «ضرألا بكوكل تعضو يتلا ةيملاعلا ططخلا مهأ نمو
 تناكو ًابيرقت م1920 ماع ةيجيتارتسإلا تاساردلل خينويم ةسردم اهتدمتعا يتلا

 :يه ةيسيئر ئدابم ةثالث ىلع دمتعت ةسردملا هذه ةيجيتارتسإ
 .ةقالمعلا ةلودلا أدبم -1

 .ةيملاعلا ةريزجلا أدبم -2

 .تاراقلا ةيجاودزا أدبم -3

 ديدج يملاع ماظن عضو ىلإ خينويم ةسردم تداق ةروكذملا ةثالثلا ئدابملاو
 يأ :نوب ميلاقألا هذه زكرم نوكي نأ ىلع «ىربكلا ميلاقألا موهفم ةروص يف كاذنآ
 :يلاتلاك وه ميلاقألا عيزوتو ءةيبطقلا يداحأ ًاماظن بولطملا ناك

 .ةدحتملا تايالولا ةماعز تحت نيتيكيرمألا نم لك مضتو :ىربكلا اكيرمأ -1
 امك ءايريببس قرش ادع يتيفوسلا داحتالا مظعم مضيو :ىربكلا ايسور -2

 .ةيدنهلا ةراقلا هبشو ناتسناغفأو ناريإ مضت
 مظعمو ءابوروأ لثمي هنأل «نآلا هقيبطت بعصي ماظنلا اذهو :ايقيرفأ وروأ -3

 هل عضو ايكرتو يبرعلا ملاعلاو ؛ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا ةلظم تحت نآلا ابوروأ

 .ةيطسوأ قرشلا ويرانيس

 هيف امب «نابايلا بونج ملاعلا نم ىقبت ام لثمي وهو :ىربكلا ةيقرشلا ايسآ -4
 قطانم مظعمو ايلارتساو ايسآ قرش بونج لودو يتيفوسلا داحتالا قرشو نيصلا
 نابايلا نأل ؛نآلا هقيبطت بعصلا نم ًاضيأ روصتلا اذهو .(!7”7يداهلا طيحملا

 .96 91ص ؛م1979 ءةيبرعلا ةضهنلا راد «ضاير دمحم ءايكيتيلوبويجلاو ةيسايسلا ايفارغجلا 0
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 ةيميلقإ ةيجيتارتسإ عامطأ اهل نيصلاو «ننقم يداصتقإو ينمأ عضو اهل ةلود تحبصأ

 تحت صاخ يداصتقا عضو مهل حبصأ ايسآ قرش بونج لودو «يكارتشالا اهروصتب

 ءايسونانقوأ يف اهب صاخ يميلقإ ماظن سرامت نأ لواحت ايلارتساو «نايسآ ةلظم

 .ةدحتملا تايالولا ةرطيس تحت تحبصأ طيحملا قطانم مظعمو

 (م1914 - 1840) :ناهام درفلأ

 ةلودلا هيف دجاوتت يذلا ميلقإلا نم قلطنت ةيجيتارتساويجلا تايرظنلا تناك اذإ

 ميلقإلا نم قلطنت ةيجيتارتساويجلا تايرظنلا نإف ؛ةيسايسلا اهتكرح ىلع رثؤي يذلاو

 يوطني امب «ةكرحلا هذهل بذجو باطقتسا عضوم نوكيو ةيملاعلا ىوقلا يف رثؤي يذلا

 هذه نوكت نأ ةرورضلاب سيلو «ةيملاعلا ةرطيسلا وحن اًعلطت ايازمو صئاصخ نم هيلع

 .هيف ةدجاوتم ىوقلا

 ةيرظنلا يف ةيساسألا ليلحتلا ةدحو ةلودلا ليكشت ةيوينبلا ةيحانلا نمو

 امأ ءةيجيتارتساويجلا ةيرظنلل يركفلا ءانبلا روحم ميلقإلا لكشي نيح يف ةيكيتيلوبويجلا

 ةكرحتم ةدحوك ةلودلا ةفيظو ىلع زكرت ةيكيتيلوبويجلا ةيرظنلاف ؛ةيفيظولا ةيحانلا نم

 تالاجمو ميلاقأ ةعلتبم ءةيملاعلا ةرطيسلا وحن اهتقالطنا يف ةيتاذلا اهتيلباق نم ببسب

 ىلع ةيجيتارتساويجلا ةيرظنلا زكرت امنيب «ةيجيتارتسإلا اهصئاصخب زيمتت ةيويح

 ىوقلا ةكرح ىلع كلذ رثأو «ةيجيتارتسإلا هصئاصخو هايازم نم ببسب ميلقإلا ةفيظو

 .ةيملاعلا اهترطيس مامتإل هيلع ةرطيسلا يف

 امامتها تلوأ ةدع تايرظن ةيجيتارتساويجلا لقح يف تزرب قبس ام ىلع َءانبو

 درفلأ ءالؤه زربأو .تافصلا هذه لثم كلمت اهنأ ةربتعم اهنيعب ميلاقأل ةيمهألا غلاب

 ةطراخلا هذهب رثأت دقو .رمألا اذه لوح ةطراخ م 1884 ماعلا يف عضو يذلا ناهام

 .ةيرحب ىرخأب ةّيربلا مهتوق زيزعتل اوحمط نيذلا ناملألا مهنمو ملاعلا يجيتارتسإ مظعم

 ةعساش تاحاسم يف دتمت يتلا ةيربلا ىوقلل ةيملاعلا ةدايسلا تناك ناهام لبق

 ىوقلا نأب هبتك يف ررق ناهام نكلو «ةيسورلا ةينيصلاو ةينامورلا ةيروطاربمإلا لثم

 تاذ ةيساسأ رهاوظ ةدع ناهام ركف ىلع ترطيسو «ملاعلا دوستس يتلا يه ةيرحبلا

 تاطيحملاو راحبلا عيمج لاصتا «يهو ةيرحبلا ىوقلا رود ىلع رثؤتو ؛«يسايس ىزغم

 «يرحبلا لقنلل دحوم ماظن داجيإ يلاتلابو يملاع رحب ةروص يف اهضعبب ءةيجراخلا
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 ابوروأ يف ةيرحبلا لودلا دوجو «ضرألا بلق يف ةسوبحملا لودلا ضعب دوجو
 ىلع ةيرزج لود كانه ءةسيبحلا ايسور لوح ايسآ قرش بونج يف ةيرحبلا راطقألاو
 .نابايلاو ارتلجنإ لثم ايساروأ عولض

 لتحت ايسور نأو ؛يلامشلا ملاعلا يف ءزج مهأ يه ايساروأ نأ ناهام دكؤي
 ةيضرأ ةلتك ىقبت كلذ مغر «ةعينم ةناضح تاذ ءايسآ يف ًارطيسم ًايضرأ ًاعقوم
 قاطن اهنأب الامش 30-40 ضرعلا تاجرد نيب ةيويسآلا قطانملا فصي امك «ةسيبح

 ةيرحبلا ىوقلا يف ىري هنأ امبو «ةيرحبلا ىوقلاو ةيضرألا ىوقلا نيب عارصلاو كاكتحالا
 "اهلالتحا' اهمادختساب ةيملاعلا ةدايسلا ىلع لوصحلا 'نيفلاحتملا اكيرمأو ايناطيرب"

 .ةيضرألا ةكرحلا ىلع ةيرحبلا ةكرحلا قوفتل ارظن ايساروأب طيحت ةيركسع دعاوق

 ةرطيسلا طسب اهناكمإب ةيوق ةيرحب ةلود دوجو نأب ىري ناهام نإف يلاتلابو
 كلذل ءادج ةيوق ةيملاعلا ةرطيسلا يف اهظوظح نأ امتح كلذ ينعي ءراحبلا ىلع
 هذه تناك اذإ ةصاخ ةيرحبلا دودحلا تاذ- ةيرحبلا لودلا نإف قبس ام ىلع ءانبو

 ىوقلا عم مداصتلا لاحلا ةعيبطب بلجتسي يذلا عسوتلل اعوزن رثكأ" -ةعساو دودحلا

 ."ةيراقلا" اهنم ةيربلا اميسال ىرخألا

 متي نأ بجي يكيتيلوبويجلا اهعضوو ةلودلا فقوم ليلحت نأ ناهام ىريو

 ةيرحبلا ةوقلا نيوكتو ءانب يف مهست يتلا دونبلا سفن يهو ؛ةتس دونب ساسأ ىلع
 :يهو اهريوطت ىلع لمعتو ةلودلل

 ىلع اهب لطت يتلا تاهبجلا ددع ثيح نم :ةلودلل يفارغجلا عقوملا -
 كلذك ءضعبب اهضعبب تاهبجلا هذه لاصتال ءةلهس قرط كانه تناك اذإ امو ءرحبلا

 ديدهت ىلع اهتردقو «ةيجيتارتسإلا دعاوقلاو ةيسيئرلا ةيراجتلا قرطلا يف اهمكحت ىدم

 .اهلوطسأب ودعلا يضارأ

 ةقطنملا يف قامعألا طوطخ انه هب دصقيو :ةلودلل يعيبطلا نيوكتلا -

 ةلصتم موختلا هذه تناك املكو ءاهموخت دحا يه ةلودلل ةيرحبلا ةهبجلاف «ةيلحاسلا

 اهل ةلود كانه نأ انروصت ولف «مهريغب طالتخالا ىلإ ناكسلا ليم داز املك اهئارو امب

 الو ؛ةيرحب ةراجت اهل نوكت نل ةلودلا هذه لثمف ءافرم اهل رفوتي ال نكلو «ةيلحاس ةهبج
 فعاضتتو ؛ةوقو زع رداصم اهيف ةقيمعلا ةددعتملا ئفارملا امأ «ليطاسأ الو «نفس
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 رسيت راهنألا هذه لثم نأل ءةحالملل ةحلاص راهنأ تابصم ىلع تعقو نإ اهتميق

 ةدتمم لحاوس نم ةلودلل يعيبطلا نيوكتلا نإف امومعو ؛ةلودلا لخاد ةراجتلا ةكرح

 .ةلماشلا اهتوق تاباسح نمض ايعافد اديصو ةلودلل مدقي ةددعتم ئفارمو

 طخ فلخ عقت يتلا ةلودلا ضرأ يف لثمتيو :يراقلا ريهظلا صئاصخ -

 .ةيحالصو دراوم نم ةيداملا اهصئاصخ ثيح نم «لحاسلا

 يكيتيلوبويجلا قيبطتلا

 يضارأ ربع «دادغب - نيلرب ديدح ككس طخ ءانب عورشم ةركف نإ

 ام ءايلمع تدسجت يتلا ةيجيتارتسإلا تاقالعلل ةجيتنك تزرب ءةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 ناكو .ةيرصيقلا ايسور ةهجاومل «ةينامثعلاو ةيناملألا ةيسوربلا :نيتيروظاربمإلا نيب

 ةعرسلاب يركسعلا لقنلا تامدخ نيمأت ىلإ ىلوألا ةجردلاب فدهي اذه ديدحلا ةكس طخ

 ةراجتلا نيمأت ىلإ ًاضيأ ىعس امك .ةينامثعلا يضارألا ربعو تاهبجلا ىلإ ةدوشنملا

 .(لوبناتسإ) ةينيطنطسقلاو نيلرب نيب ام ةلوادتملا

 ءاجو ايلاطيإ يف يكرامسبلا رصعلا ةياهن نم أءدب عورشملا اذه ءانب أدب

 .ايناملأو ايكرت نيب ام ةمئاقلا ةقالعلا ةوق ىلع ًاديكأت

 هنا «ةديدش ةيبوروأ ًاطوغض ىقلتي ناك يذلا ءديمحلا دبع ناطلسلا ربتعإ دقو

 ةيلاملل ىوقلا ذوفنلا تاريثأت ةهجاوم نم نكمتيس ؛عورشملا اذهب ناملألا هفيلكتب

 Deutsche Bank يناملألا كنبلا ريدم نأ ًاملع .ىربكلا لودلا تاطوغضو ةيسنرفلا

 رطاخم هلو ةرماغم هربتعإ هنأل (م1888) عورشملا اذه يف ةكراشملا ىشخي ناك

 نع ةرداص تامولعمل رمتسم وحن ىلع هيصقت ربع «هتاطايتحإ ذختإ دقف ءاذل .ىربك

 هتعاطتسإب نأو هدض ةيسايس تاضارتعإ دوجو مدع هل دكؤت ةيناملألا ةيجراخلا رئاود

 ...لوبناتسإ يف ةيناملألا ةرافسلا معد ىلع دامتعإلا

 اهل تذختإ دق ؛م1890 ماع كرامسب ليحر رثإ «ةيناملألا ةسايسلا تناكو

 .ةيكيمانيدو ةيموجه رثكأ ًاديدج ًامييقت

 دقعو ةينيطنطسقلا ىلإ ةرايزب يناثلا مويلغ ماق ًاروطاربمإ هجيوتت باقعأ يفف

 م1898 ماع قرشلا ىلإ هل ةيناث ةرايز يفو .ينامثعلا ناطلسلا عم ةقادص تاقالع

 .هتيامح ىلع مئادلا دامتعإلا ملسم نويلم 300 ناكمإب نأ قشمد نم نلعا
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 اهنوك نم قلطنت تحبصا ةديدجلا ةيسايسلا ايناملأ ةكرح نأ ءًاحضاو ادب دقل
 لك يف اهذوفن قطانم دمل ساسألا اذه ىلع لودلا عم لماعتتو ةيرب ةيراق ةلود
 لستيار همسر امل ًايلمع ًاقيبطت ةسايسلا هذه تناكو .اهل ةمئالملا ةيويحلا تالاجملا

 حلاصم هيف دسجتت يذلا ةيناملألا يضارألل يربلا طيحملا هنإ .رفوهسواه هدعب نمو
 .(2!ةيويحلا ايناملأ

 ىناثلا مسقلا

 اتفاقث :ةيبرعلا ةيناملألا تاقالعلل رصاعملاو ميدقلا خيراتلا

 ؟اذام مأ تاقالعلا هذه روطت اتمدخ له :ريشبتلاو قارشتسإلا

 بتك انعلطتو ءةليوط نورق ىلإ ايناملأو برعلا نيب تاقالعلا خيرات عجري
 ةقالعلا نع ثدحتت ةصقلاو .برعلا دنع ناملألا ركذ اهيف دري هرم لوأ ىلع خيراتلا

 وأ ريبكلا لراك يناملألا رصيقلاب ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا طبرت تناك يتلا
 عساتلا نرقلل دوعت امهنيب ةلدابتملا ايادهلاو «برعلا هيلع قلطي امك ميظعلا ناملراش
 .يداليملا

 ءارفس لدابت تدهش دق «ناملألاو برعلا نيب ةقالعلا نوكت نا حجريو
 ءامسألا ركذ تلمها دق خيراتلا بتك نأ ءرمألا يف فسؤملا نكلو .نيثوعبمو

 نع ةرابع تناك يتلا ةيدهلا ةصق ؛كلذ نع ًاضوع تدروأو ؛ليصافتلاو نكامألاو
 اذه يف .ربكألا لراك ايناملأ رصيق طالبل ديشرلا نوراه يساّبعلا ةفيلخلا اهادهأ ةعاس

 دبعو (ريبكلا وتوأ) ايناملأ روطاربمإ نيب ىرج ءارفسلل لدابت نع ىكحي «لاجملا
 .م956 ماع سلدنألا يف رصانلا نمحرلا

 عاطقإلا ءارمأ مهنمو ةجنرفلا هب ماق امع نوثدحتي نيخرؤملا ءالوه نأ ريغ
 اوخرأ ثيح «ةيبيلصلا بورحلاب فرع ام مساب ماشلا دالب يف مهءالبنو ناملألا
 ةيعامتجإو ءةينيد ةيسايس ءةيلخاد ةيبوروأ لماوعب اهوطبرف «بورحلا هذه مايق بابسأل

(16) 
.Geopolitique de la Turquie. Revue Francaise de Geopolitique N 4-2006-p,25 عجار: 
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 رثكأ ًانايحأو تالمح عبس يف اهولعج بورحلا هذه خيرات يف اوثحب نيحو «ةيداصتقإ
 نأ كلذ «يبوروألا ثحابلل ةبسنلاب قطنملا نم ءيشلا لمعلا اذه يفو «كلذ نم

 - ةيحيسم تاوق لوأ نكت مل ماشلا دالب تلصو امدنع ةيبيلصلا عومجلاو شويجلا

 ةرملل نوفرعتي ةجنرفلا نم ريثكلا نكي مل مث ءدالبلا هذه وزغت - ينيد يساسألا اهعفاد
 ًادادعأ نأ كلذ «نيدفارلا دالب يلاعأو ماشلا فراشم عم ىرغصلا ايسآ ىلع ىلوألا

 دض اولتاقو ؛ةيظنزيبلا شويجلا يف ةقزترمك اهدارفأ مدخ دق تناك ةجنرفلا نم ةريبك

 ماشلا ءارعش رعشو «مهيدل لاتقلا نونفو «برحلا قئارط اوضرعو «قرشلا يف نيملسملا

 اهئاوتحإ يف نيخرؤملا بتك عم - هاوسو يبنتملا لثم - رشع يداحلاو رشاعلا نرقلل
 لوألا رشبملا - يناثلا نابروأ ابابلا ةبطخ يف ءاج ام مث «مهل ةحيرص تاراشإ

 الو ءاذه ةحص ىلع ليلدتلل فاك ناهرب وهل ةيلاتق حئاصن نم - ةيبيلصلا بورحلاب

 راگز ليهس .د «مالسإلاو برعلا خيرات باتك فلؤم هبتك امل ًاقفو)ريكذتلل ةجاح
 يذلا يجنرفلا' نأب (377 ص م1977 (3 ط) توريب يف ءركفلا راد نع رداصلا
 ."ةبراغملا دض لاتقلا يف هطخ لان دق ناك امبر ماسلا ةقراشم دض لاتقلا هل قبس

 عارصلا تاقلح نم ةقلح تناك اهنأ بير الف ةيبيلصلا بورحلاب قلعتي ام يف

 يبوروألاو «تاحوتفلاو مناغملاب يداصتقإ يوطلس فادهتسإو ؛ةيحيسملاو مالسإلا نيب
 يه ةيبيلصلا بورحلا ةرتفو «هداجمأو هخيرات نم ًاءزج بورحلا هذه ىقبت درجت امهم

 بورحلا لاجرو ؛دحاو كرحت ىلع ابوروأ بوعش اهيف تعمتجإ يتلا ةديحولا ةرتفلا
 ًالثم مهذاختإو مهبح ىلع أشن يذلا هلاطبأ مهو ءيبوروألا ثحابلا لاجر مه ةيبيلصلا

 مهيلع اوفضأف «نييبيلصلا لاجر ديجمتب نويبوروألا نوثحابلا ماق نأ بجع الف «ىلعأ
 فاصنأ مهنم اولعج دقل ءرشبلل ةيداعلا تافصلا قوف ةقراخ ةعاجش اهيف ىلجتت ًاروص

 ءاهتادقتعمو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ءارآل أعبت نيسيدق فاصنأو قيرغإلا قيرط ىلع ةهلآ
 ةفاقث مهاوس نم ىندأ ًارشب اوناك نويبيلصلاف ءًادبأ اذكه نكي مل لاحلا عقاو نأ عم
 ال «ماشلا دالب اولصو نيح اورصتنإ دقو «لاتقلا نونفب ةفرعمو ةعاجش ىتحو «ةراضحو

 ةجرد ىلع ناك ًامصخ اوهجاو مهنأل لب ؛يعيبطلا قوفتلا تافصب اوعتمت مهنأل
 فعضب لب مهتوقب ال ًاطبترم مهدوجو ناكو «فعضلاو لازهلاو ككفتلا نم ةميظع
 اذه نأكو ةيبيلصلا بورحلا خيرات ةسارد متت نأ أطخلا نمل هنإ .مهاوق تتشتو برعلا
 ثادحأ نأ كلذ ءأزجتي ال هنم ءزجو تحبلا يبوروألا خيراتلا نم ةعطق خيراتلا
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 .ةياهنلا يف مهقافخإ مث ؛مهخيرات لحارم عم ةيادبلا يف نييبيلصلا حاجن رارسأ ىلإ فرعتن نأ نكمي طقف قرشملا يفو «قرشملا يف تمت دق ةيبيلصلا بورحلا
 كلذ يف امب ءاهتطلس تحت برعلا جردنإ دقف :م1516 ماع ذنم اهيلع تنميدو ا لماك ىلع اهتاوق ترطيس يتلا ةينامثعلا ةنطلسلا ةبقح صتخي ام يف :١
 ٠“ ةيسايسلاو ةيداصتقإلا اهتريبعتو ةيلودلا حلاصملا عراصت ةكرحل فادهتسإلا بلق ءأيلمع ؛تلكش يتلاو 'ماشلا دالب' مسإ اهيلع قلطأ يتلا ءانيس ةريزج هبشو سوروط لابج ةلسلس نيب طسوتملا رحبلل يقرشلا لحاسلا ىلع عقاولا يفارغجلا ا

 .تالايإ عبرأ ىلإ ًايرادإ مسقت ةقطنملا هذه تناك (م1840 - 1831) ميهاربإ هنبإو اشاب يلع دمحم ةدايقب ةريصقلا ةيرصملا ةرطيسلا لالخ

 تلكش يلاتلا ماعلا يفو .ةرشابم ةناتسألا رباخت "ةيفرصتم' قوقح ىلع سدقلا تلشلا م1887 ماع لولحبو .ايروس ةيالوب تفرع يتلا قشمد ةيالوب تقحلأو انروتبن ا ةيالو تيغلأ تاونس ثالثب اهدعبو .ةرشابم يلاعلا بابلا عبتت ةيفرصتم نلعأو اديص ةيالو نع نانبل لبج خلش م1861 ماع يفو .اهيلاول ًارقم توريب تناك يتلا اديص ةلايإ ىلإ تمضو سلبارط ةلايإ تيغلأ امهيلإ ينامثعلا مكحلا ةدوعو نيطسلفو ايروس نييرصملا ءالخإ دعبو .اديصو قشمدو سلبارطو بلح :(تايالو دعب ام يف)
 ,07"سدقلا ةيفرصتم'و "نانبل لبج ةيفرصتم' امه ناتيفرصتمو «توریبو ايروسو بلح يه تايالو ثالث كانه ناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن يفو .اكع ىلإ سلبارط نم ةدتمملا ةيلحاسلا ةقطنملا نم "توريب ي
 ةثالث نم رثكأ رورم دعبف .ينامثعلا مكحلل ةعضاخلا قطانملا نم امهريغ نع ةزيمم ةدحوب عقاولا يف ناعتمتت اتلظ نيطسلفو ايروس نإف ءةينامثعلا ةيرادإلا تناك اهمساقتت ةقطنم نيطسلفو ايروس نم تلعج يتلا تامردتتتلا هذه مغرو :
 نيتقطنملا اتلك يفو .ةددعتملا تايلقألا نيب ىتح لماعتلا ةغل ةيبرعلا ةغللا تلظ ننإ ءيداليملا عباسلا نرقلا يف ةقطنملل يبرعلا حتفلا ذنم هتبستكإ يذلا يمالسإلا يبرعلا اهعباط ىلع ةقطنملا تظفاح دقف نيطسلفو ايروس ىلع ةينامثعلا ةرطيسلا ىلع نورآ
 ه2 سلا نيح يف ؛ةعيشلل ةددعتم قرف دوجو عم نكلو «ناكسلا ةيبلاغ ةنسلا نوملسملا لكش
 .62/م1961 ةرهاقلا ؛ةبيارغ ميركلا دبع «م1840-1876 رشع عساتلا نرقلا يف ايروس :عجار )7

29 



 نيطسلفو ايروس يف اولكشف نويحيسملا امأ .ناروحو نانبل بونج يف زوردلا رقتسإ

 ناك نيح يف «ةينوراملا ةيفئاطلا تداس نانبل لبج ةيفرصتم يفو .ناكسلا عبر 7

 لكشي مل .ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا نيتسينكلا عابتأ نم لبجلا جراخ نييحيسملا مظعم

 درطضم ديازت يف لظ مهددع نأ الإ ؛ةيددع ةوق ةيأ ةيادبلا ey دوهيلا

 ."ىلوألا ةيملاعلا برحلا باوبأ ىلع ًافلأ 85 وحن غلب ىتح

 ةمنلا لهأ) ةيمالسإلا ريغ فئاوطلا تعتمت دقف ميدق يمالسإ عيرشتل ًاقبطو

 الوخم ةلم لك سيئر ناك دقف .ةيلخادلا اهنوؤش ةسرامم يف يتاذ لالقتسإب (للملا وأ

 نويحيسملا بعل دقو .ةينامثعلا ةنيزخلا ىلإ اهميلستو هتّلم نم بئارضلا چب ًاضيأ

 م1840 ماعل يزيلجنإ ريرقت ركذيف .ةراجتلا لقح يف اماه ًاروف ضاخ لكشب دوهيلا

 وأ نييحيسملا يديأب اهمظعم يف تناك نيطسلفو ايروس يف ةيراجتلا تايوتا 7

 وهلا

 امهزكرم ىلإ دوعت نيطسلفو ايروس ةيمهأ تناك هانركذ ام ىلإ ةفاضإ

 يسايسلا يراجتلا امهرود ىلاو ءايقيرفأو ايسآ يتراق ىقتلم دنع ماهلا يجيتارتسإلا

 نايدألا ىقتلم امهنوك ًاريخأو ءىصقألا قرشلاو طسوتملا رحبلا نيب لاصتإ ةقلحك

 .مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا «ىربكلا ةيوامسلا

د ا نرقلا يف نيطسلفو ايروس خيرات يف ةمهملا رومألا نم
 

 ب اهنع رجعي يتلا ةبراضتملا ةيبوروألا حلاصملا ةطيرخ ىلع اتعضو

 رايهنإب تطبترإ يتلا تالكشملا عيمج ةيقرشلا ةلأسملا لمشت راصتخإبو ."ةيقرشلا

 حلاصملا براضت ًاريخأو ءاهنم ةموكحملا بوعشلا تاروثو ًايلخاد ةينامثعلا ةئطلسلا

 رايهنإلا ةيلمع يف لودلا هذه لخدتو ةينامثعلا ةلودلا عم اهكباشتو ةيبوروألا

 .ينامثعلا

 وريب ءةيمساق ةيريخ ؛م1908-1918 هادصو يبرعلا قرشلا يف ينويهصلا طاشنلا :عجار (#

 .10ص م3
John Browring, Report on the Coı 1 isti 1 

ring, mmercial Statistics of Syria Addr: ight (9 

 0 ااا
Honlerd Viscount Palmerston (Bpp, No,21) London, 
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 يناملألا ذوفنلا دمل ليبسك ينيدلا ريشبتلا

 نابإ نيطسلفو ايروسل مكح ةرتف لالخ يرصملا اشاب يلع دمحم عاطتسإ
 ةلودلا ءانبل ةنيتملا سسألا عضي نأ تاونس ينامثلا ّدعتت مل يتلا ؛ينامثعلا مكحلا
 هدهع يف ًامومع يلخادلا رارقتسإلاو ينيدلا حماستلا بذتجإ دقو .ايروس يف ةثيدحلا

 يف ركذي .نيطسلفو ايروس ةرايزل ةلاحرلاو نيدلا لاجرو نييبوروألا راجتلا نم ريثكلا
 رابتعإ ةماقإ نود نم ناكسلا نيب ةاواسملا أدبم اوقبط نييرصملا نا ؛لاجملا اذه
 ردصأ م1932 ماع يفف .م1839 ماع ةناخلك موسرم رودص لبق كلذ ناكو «نيدلل

 ةقالع ال .اناياعر.مهلك نييحيسملاو نيملسملا' :نأ ىلع هيف ددش ًارمأ اشاب ميهاربإ
 نأ :(ةينيدلا لئاسملا يف) ةيرحب عتمتي درف لكو .ةيسايسلا تارابتعإلاب نيدلا ةلأسمل
 ىلع ةطلس مهنم دحأل سيل نكلو .ًأاضيأ هتديقع يحيسملاو هتديقع ملسملا سرامي
 را

 راجتلا نم ريثكلا ًامومع يلخادلا رارقتسإلاو ينيدلا حماستلا بذتجإ دقل
 رارقتسإ ءدب عم كلذ قفاوتو .نيطسلفو ايروس ةرايزل ةلاحرلاو نيدلا لاجرو يبوروألا
 مغرو .ةسدقملا يضارألاو ايروس يف اهطاشن دايدزإو ةيحيسملا ةيريشبتلا تايلاسزإلا
 اسرامت مل امهنإف ءقرشملا يف ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا نيتسينكلا نم لك ةقارع
 ةعيرشلل ًاقبطف .نيطسلفو ايروس يف نيملسملا ناكسلا نيب ةرشابم ةيريشبت تاطاشن
 ىلع مادعإلا ةبوقع ضرفت ةيمالسإ ةفالخ اهتفصب ةينامثعلا ةلودلا تناك ةيمالسإلا
 ًاعونمم ةيمالسإلا ريغ فئاوطلا دارفأ نيب ريشبتلا ناك كلذك .مالسإلا نع نيدترملا
 .رشع نماثلا نرقلا ذنم

 تايلاسرإلا اهب تماق ةينامثعلا ةلودلا اياعر نيب يريشبت طاشن لوأ

 اهزكرمو ةيكريمألا ةيلاسرإلا فاتكأ ىلع لمح دقو ةينيتاتستوربلا ةينوسكسولجنإلا
 Prudential Committee of the Americans Board of Commissioners :نطسوب

for Foreign Mission in Boston.ةيسئانكلا ريشبتلا ةيعمجو  Church Missionary 
.Society : 

 1966 توریب «متسر دسأ .د فيلأت 1804-1841 زيزعلاو ناطلسلا نيب ريشب باتك رظنأ 2(
 .2 ط ء14 ص



 نرقلا نم يناثلا دقعلا ذنمف 0م ل١0 16505 50601650 ندنل دوهي ةيعمجو

 يف اورقتسإف نيطسلفو ايروس نوبوجي زيلكنإلاو نويكريمألا نورشبملا ذخأ رشع عساتلا

 يف نويكريمألا نورشبملاو م1833 ماع نم سدقلا يف زيلكنإلا نورشبملا :ةقطنملا

 .ةيبرعلاب ةعبطم مهل اوسسأ ثيح م1834 ماع ذنم توريب

 ةيريشبتلا مهتاطاشن نويكريمألا زكر ءدوهيلا نيب ًاساسأ اوطشن زيلكنإلا اميفو

 .نييقرشلا نييحيسملا نيب

 ةيسايسلاو ةيموقلا حلاصملاب تايعمجلل ةيريشبتلا فادهألا تطبترإ ةيادبلا ذنم

 م1838 ماع ةيناطيربلا ةموكحلا تماق ندنل دوهي ةيعمج حاحلإ لضفبو .اهلودل

 .سدقلا ةنيدم يف ةيبوروأ ةيلصنق لوأ حاتتفإب

 تحبصأ ةيتناتستوربلا تايلاسرإلا مامأ ةينيطسلفلا ةيروسلا ةقطنملا حاتفنإبو

 لودلا اهيف تروط يتلا ةيسايسلا ةينيدلا تاعارصلاو تاسفانملل ةضرعم ةقطنملا

 .ةقطنملا يف ةلماعلا اهتايعمجل اهنم ةدحاو لك دييأت ببسب ةرشابم ةيبوروألا

 ام يف قباستت ةيبوروألا لودلا تذخأ نيطسلفو ايروسل يلع دمحم ءالخإ دعبف

 ىلإ كلذ ءارو نم ةفداه ؛نييحيسملا نم ناطلسلا اياعر ىلع اهجامح لوت اهب

 تامامتهإلا تمانت فورظلا هذه تحتو .ىرخألا لودلا باسح ىلع اهذوفن ةيوقت

 لوح م1895 ماعل ةيناملألا تافلؤملا ىدحإ يفف .نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا

 ماعل ةيرصملا ةمزألا ثادحأ ىلع ًافطع فلؤملا ركذ سدقلا يف يليجنإلا ريشبتلا

 تديعاو يعابرلا فلاحتلا قيرط نع يلع دمحم ةميزه تمت دقل' :يليام م0

 ىركذ يحيسملا ملاعلا يف ثادحألا هذه تظقيأ دقل .ناطلسلا ىلإ نيطسلفو ايروس

 عازتنإل ناح 2 تقولا نأ ىرت ايناملأ يف تلع ًاتاوصأ نا قحلاو .ةيبيلصلا بورحلا

 .217ةيحيسملا ةرطيسلا ىلإ اهتداعإو نييدمحملا ةرطيس نم ةسدقملا ضرألا

 ريثكلا ةيقرشلا اياضقلا ريعت ال ايسورب تناك ةيرصملا ةمزألا ثودح ىتحو

 ةعومجملا' يف قومرم زكرم ىلع لوصحلا يف اهمه بصنإ دقف .مامتهإلا نم

 فوؤرلا دبع .د فيلات (م1841-1901) نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا باتك رظنأ (21)

 .21 ص ء1ط ؛م1987 توريب ؛يبرعلا ءامنإلا دهعم ءونس
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 ايسورب كلم لواح م1763 - 1756 عبسلا تاونسلا برح لالخف ."ةيبوروألا
 نكل ءايسورو اسمنلا دض هل فيلحك ةينامثعلا ةلودلا بسكي نأ يناثلا كيرديرف
 ىلعو ."ةيبوروألا ةلأسملا“ يف طروتلا يلاعلا بابلا ضفرل لشفلاب تعاب تاضوافملا
 دقع نم م1761 سرام/راذآ 22 يف ةينامثعلا ةلودلاو ايسورب تنكمت دقف لاح لك
 كلتل ةيواسم تازايتمإ ىلع امهبجومب ايسورب تلصح «ةيراجت ةدهاعمو ةقادص ةيقافتإ
 يف ةيناملألا ةراجتلاب قلعتي ام اهمهأو ؛ىرخألا ةيبوروألا لودلا اهيلع تلصح يتلا
 ةسرامم ةيرح ًاريخأو .ةناتسآلا يف يسوربلا ريزولل تازايتمإ كلذكو ةينامثعلا ةلودلا
 .ةينيدلا مهرئاعشل نييسوربلا

 ىلع ادعاست مل امهنأ الإ م1790 ماع يف نيتدهاعملا نيتاه ديدجت مغر
 يأ ايسورب سرامت مل ليوط تقولف .نيتلودلا نيب ةيراجتلاو ةيسايسلا تاقالعلا نيتمت
 نيب ةيراجتلا تاقالعلا تلظ كلذك .ةيقرشلا ةلأسملاب قلعتي ام يف زراب يسايس رود
 ةيناملألا ةعانصلا ببسب ةفيعض ةينامثعلا لودلا نيبو ةهج نم ازنهلا لودو ايسورب
 ةيناملألا قوسلا قزمت ؛ىرخألا ةيبوروألا تاعانصلا نم ًاروطت لقأ تناك يتلا اهسفن
 ءرشع عساتلا نرقلا ةيادبو رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف يراقلا راصحلا(«ةيلخادلا
 ةيبوروألا لودلا نم ًانأش لقأ ةلود اهنأ ىلع ايسورب ىلإ ةينامثعلا ةلودلا ةرظن كلذكو
 عم ةيناملألا ةراجتلا ىلع ةئيس راثآ هل ةيناملأ ةيبرح ةيرحب ىلإ راقتفإلا ناكو .ىربكلا
 وأ "يرحبلا داهجلا' ةمواقم نع ةيناملألا ةيراجتلا نفسلا تزجع دقف .قرشلا
 تاليود اهب موقت تناك يتلا ةيمالسإلا ةكرحلا كلت ىلع برغلا قلطي امك ؛"ةنصرقلا
 تالواحملا لك تلشف رشع نماثلا نرقلا لالخف .ايقيرفأ لامش يف يبرعلا برغملا
 .تاليودلا هذه عم ةيملس تاقافتإ ىلإ لصولل ةيناملألا

 رحبلا يف ةراجتلا ةيرح نامض يف يلاعلا بابلا زجع حوضوب رهظ امك
 .طسوتملا

 يف ةيناملألا ةراجتلا ةلكشم لحل ىرخألا ةيبوروألا لودلا ثرتكت الأ يهيدبو
 ءاّرج نم ةعفترم تانيمأتو نحش روجأ ىضاقتت ةيبوروألا لودلا تناك دقف ؛طسوتملا
 اهيمحت تناك يتلا طسوتملا رحبلا ئفارم ىلإ اهنفس نتم ىلع ةيناملألا عئاضبلا لقن
 .يبرعلا برغملا تاليود عم دوقع وأ ةيبرحلا نفسلا
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 هروبع يف يناملألا يراجتلا يرحبلا لوطسألل ةدعاسم ةيأ ميدقت ناك كلذبو

 .ةحبار ةقفص ةراسخ هانعم طسوتملا ىلإ

 امدعيو م1829 ماع ةنردأ حلص دعب الإ ةيناملألا ةراجتلا ةلكشم لحث ملو

 عانتمإلا ىلع سلبارطو سنوت نم الك تمغرأو م1830 ماع رئازجلا اسنرف تلتحإ

 .ةيناملألا ةراجتلل ًانمأ رثكأ طسوتملا رحبلا لعج امم ؛"ةنصرقلا" 5

 ماع يف ةيرصملا ةمزألا ءاهنإ نيبو ةنردأ حلص نيب ةدتمملا ةرتفلا لثمت

 لالخف .ةيقرشلا ةلأسملا نم ةيسوربلا ةسايسلا يف ةماه لوحت ةطقن م0

 لالخ نم ةينامثعلا ةلودلاو ايسور نيب ايسورب تطسوت م1829 ماع مالسلا تاضوافم

 Friedrich  ثلاثلا میلو كيرديرف ةقفاومبو Muffling غنيلفوم يسوربلا لارنجلا

Wim 111هكتلوم نوف تُمله يسورلا طباضلا م1835 ماع ةناتسآلا ىلإ لصو  

Helmut Von Moltkeتلوحت ةرايزلا هذه نكلو .روهش ةتس قرغتست ةرايز يف  

 شيجلا ميظنت ةداعإل راشتسمك هكتلوم اهاضق تاونس عبرأ ترمتسإ ةماقإ ىلإ

 نإو «ينامثعلا شيجلا يف ةمدخلل نورخآ طابض لسرأ م7 ماع يفو : اشا

 .ةصاخ ةفصب

 اياضق يف ًاطروت اهداز امب ةيقرشلا ةلأسملا يف طاشنب ايسورب تكراش ًاريخأو

 رشابملا لخدتلل ةطخ ايناطيرب ةكراشمب ايسورب تحرط كلذ لالخو .ينامثعلا قرشملا

 ةيناسنإ تادعاسم لكش ىلع ةيريشبت تاطاشن زربت تأدب «ةلحرملا كلت يف

 تك دقو .ةيتامدخ ةيعامتجإ زكارمو ةيبط تافصوتسم ءاشنإ لالخ نم

 يف ةكرتشم ةيزيلكنإ - ةيسورب ةينارطم ءاشنإ ةيفلخ ىلع تافصوتسملاو زكارملا

 .سدقلا

 ةكرتشملا ةيزيلجنإلا - ةيسوربلا سدقلا ةينارطم

 ماع ارتلكنإو ايسورب لبق نم ةيتناتستوربلا سدقلا ةينارطم ءاشنإ ربتعي

 قرشلا ةقطنم يف رشع عساتلا نرقلا لالخ ةيبوروألا ةسينكلا ملاعم مهأ دحأ 1

 ماع ةيقرشلا ةلأسملا نم تقؤملا ءاهتنإلا دعبف .ًاصوصخ نيطسلفو ًامومع ىندألا
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 ايسورو ايسوربو ايناطيربل رشابملا لخدتلا قيرط نع ةينامثعلا ةلودلا ذاقنإو م0
 نيتلثممك ةلودلا كلت يف ايسوربو ايناطيربل يفاقثلا يسنكلا ذوفنلا دتشإ ءاسمنلاو
 ةينارطملا باقعأ يف يسنكلا امهطاشنل نيتلودلا فيثكت ناكو .قرشلا يف ةيتناتستوربلل
 ةّلملاب فارتعإلا ىلإ م1850 ماع يلاعلا بابلا تعد يتلا تاوطخلا ىدحإ
 ةينارطملا تمدختسإ كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيحيسملا للملا ةيقبب ةوسأ ةيناتستوربلا
 هذه ءاشنإ ةركف تلوتسإ دقل .نيتلودلا فارشإب نيطسلفب دوهيلا نيطوت يف رسج سأرك
 .م1840 ماعلا يف شرعلا ىلتعا يذلا عبارلا ميلو كيرديرف كلملا ةليخم ىلع ةسينكلا

 ًاسمحت ديدجلا كلملا ىدل نيطسلف عاضوأب ةمتهملا ةيسوربلا رئاودلا ضعب تدجو دقو
 .كانه ةينيدلا اهعيراشمل

 هتطاحأو عبارلا ميلو كيرديرف ىلع ًاصاخ ًاذوفن تسرام يتلا تايصخشلا نم
 زتيفودار نوف ايرام فيزوجو 81061 7708861101 خال ريغ نوف ةوخإلا اهراكفأب

Maria on Radowitzةيكيلوثاك مغر أوبتو هملعو هتفاقثب رهتشإ يذلا 1056م1  

 نسنوب نوف زلراش نايتسيرك نورابلا ًاريخأو ءايسورب يف ةيركسعلا بصانملا ىلعأ
Christian Carl Josias Freicher Von Bunsenخيراتلاب ًاقمعتم ناك يذلا  

 عم شقاني ناك يذلاو «كلملا ىلإ هسفن تقولا يف ًاببحمو ىطسولا روصعلل يسنكلا
 .ةيسنامورلا هعيراشم كلملا

 .ةينارطملا ءاشنإ ةيقافتإ ىلع ةريخألا تاسمللا تعضُو م1841 ماع ةيادب يف
 .ةيزيلكنإ ةينارطم "سدقلا يف ةدحتملا ارتلكنإ ةسينك ةينارطم' نوكت نأ ررقت كلذل ًاعبتو
 نأ هيلع ناك نكلو ءايسوربو ايناطيرب نيب بوانتلاب نيعي نأ ررقت هسفن نارطملاف
 (هما6إ طع يربتناك ةفقاسأ سيئر فارشإ تحتو ةيناكيلكنإلا ةسينكلل ًاعبات نوكي
 ةيلاجلاو نييناكيلكنإلا نيدلا لاجر لك ىلع ةيسنكلا ةيقوقحلاو ةيحورلا هتطلس دتمت نأو
 لك يف هتسينكب نيطبترملا صاخشألاو تايعمجلاو تاسسؤملا ةفاك ًاضيأو ةيناطيربلا
 مهسفنأ اوعضي نأ ةيعاوط نوديري نيذلا ءةشبحلاو رصم ءاينادلك ءايروس «نيطسلف
 هنأ الإ ءةينارطملا ىلإ مامضنإلاب اورَيُخ دقف ناملألا نيدلا لاجر امأ .هتطلس تحت
 لئاسم امأ .ةيناكيلكنإلا ةسينكلا نيناوقل ًاقفو مهسيركت ىلع لوصحلا مهيلع بجوت
 غلبمب ايسورب كلم عربت ةينارطملل ةحجان ةقالطنإ نيمأتل ًارابتعإ رعت ملف ةيموقلا ةيعبتلا
 صصخت نأو ةينارطملا ىلع هفقول صاخلا هبيج نم ةينيلرتسإ هينج فلأ رشع ةسمخ
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 20 غلبمب عربت دقف يناطيربلا بناجلا امأ .يونسلا نارطملا بتار فصن ةيطغتل هدئاوف

 قافتإ ربتعي نأ ررقت امك .هينج فالآ 3 ندنل دوهي ةيعمج اهنم تعفد ؛هينج فلأ

 نوناك يف ثدح ام وهو «ةينارطملا يسركل نارطملا لالتحإب لوعفملا يراس ةينارطملا

 .2,1842 ماع رياني/يناثلا

 ةيادبلا ذنمف .اهرايهنإ تاموقم م1841 ماع يف اهئاشنإ ذنم ةينارطملا تلمح

 سرامت نأ عطتست ملو ارتلكنإ عم فيعضلا كيرشلا رود بعلت اهنأ ايسورب تفشتكإ

 ذوفن تحت عقت اهنأ ةيناملألا ةعامجلا ترعش اذلو .ةينارطملا ىلع 0 ًاذوفن

 «نيطسلف يف أطاشنو ًاومن ةيناملألا ةيريشبتلا تايعمجلا تدادزإ املكو .ىوقألا كيرشلا

 ايسورب نم تانيعبرألا يف ًالوبقم ناك امف .اهدنع ةيلاصفنإلا لويملا تدتشإ املك

 .ًايملاع ىوقلا يناملألا خيارلا لبق نم تانينامثلا يف ًاضوفرم حبصأ ءأيسايس ةفيعضلا

 ةسسؤم" ةينارطملا نم ًالدب تسسأو ةكارشلا خسفب ةيناملألا ةموكحلا تماق اذهلو

 دعب تحبصأ يتلا ةيروطاربمإلل ادن نوكت نأ عطتست مل يتلا "ةيليجنإلا سدقلا

 .ةيزيلكنإ ضحم لاصفنإلا

 نيطوتل تلذُب يتلا ةفثكملا دوهجلا لك مغر هنأ «ةرتفلا كلت يف ظحالملاو

 ًادحأ نأ الإ ؛نيطسلف يف نييلحملا دوهيلا ريصنت وأ نيطسلف يف نيرصتتملا دوهيلا

 عاضوألا وأ ًامامتهإ دوهيلا عاضوأ رعي مل نييناطيربلا وأ ناملألا نييسايسلا ن

 دالبلاب مهطابترإ ناك نيطسلف يف نوميقملا دوهيلاف .ًايدج ًارابتعإ نيطسلف 7 ةماعلا

 افقوم دوهيلا نيدترملا نم مهمظعم ناك نيذلا نيرشبملا نم اوفقو دقف اذل ءًاينيد ًاطابترإ

 تالواحمب مهتديقعو مهسنج ءانبأ مايق نم ءايتسإلاب مسّتِإ ءةيريشبتلا مهدوهجل 5

 ةافو ىتحو اهسيسأت ذنم سدقلا ةينارطم نكمتت مل بابسألا هذهلو .مهنيد نع مهدر

 تابوغ هتفيلخ ةينارطم لالخو .ًايدوهي 40 نم رثكأ ريصنت نم ردنسكلأ نارطملا

 نإف كلذلو .دارفأ 6-7 نم رثكأ ماعلا يف نيرّصنُملا دوهيلا ددع ٌدعتي مل 4

 لعفب لب ؛ةينيد عفاودب نكي مل ةيتناتستوربلا ىلإ دوهيلا رّصنت ناب دئاقلا داقتعإلا

 مظعم نأ انملع اذإ ةصاخ ءأقلطم هداعبتسإ نكمي ال ؛ةيدامو ةيداصتقإ عفاودو لماوع
 .ديدش رقف يف نوشيعي اوناك نيطسلف دوهي

The protestant Bishopric in Jerusalem, its origin and progress, London 22) 
 مك
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 الأ ءرملا ىلعف ءةسينكلا كلت سيسأتب تطاحأ يتلا ةيبلسلا يحاونلا لك مغر
 «قرشملاو نيطسلف يف ةيناملألا ةيليجنإلا تايعمجلا رارقتسإ يف ةينارطملا لضف ركني
 .نيطسلف يف يناملألا ذوفنلل ةيادبلاو قالطنإلا ةطقن تناك اهنإ لوقلا نكمي ثيحب
 دق سسألا مهأ نوكت ةيتناتستوربلا ةّلملاب فارتعإلا ىلع ةينامثعلا ةلودلا ماغرإبو
 دوهيلا نيطوت ةطخ تلشف دقف كلذ سكع ىلعو .ةنطلسلا يف يريشبتلا لمعلل تعضو
 .ةليلق تلظ نيرّصنملا دوهيلا دادعأف .مهريصنتو نيطسلف يف

 ىندألا قرشلا يف يناملألا يليجنإلا ريشبتلا داور

 ريشبتلا نع مهتاسارد يف ىندألا قرشلا يف يليجنإلا ريشبتلا وخرؤم قلطني
 كلذ عمو .رشع عساتلا نرقلا لهتسم عم تأدب يتلا «نييكريمألاو زيلكنإلا تاطاشنب
 ىلع لوصحلا مهتالواحم يف قرشلا نع نيديعب اونوكي مل ناملألا نيرشبملا نإف
 (23)ةنليه رتيب رشبملا ماق رشع عباسلا نرقلا لالخف .كانه مهتايلاسرإل مدق ئطوم

Peter Heyling02"اينوسكس يف ة :وخألا ةيعمج" و ) Brüdergemeine in 
 .ناريإو ةشبحلا ءايروس يف ةيريشبت تاطاشنب 562

 ةيعمجلا تماق (م1829 - 1821) ةينانويلا لالقتسإلا برح لالخو
 ةموعدم ءارسيوس اهزكرمو Basler Mission 586561156224: لزاب يف ةيريشبتلا

 نايتسيرك تايعمجلا هذه يف نيلماعلا نمو .نيينانويلا نيب تاطاشنب ايناملأ نم
 خيش"ب ةداع فصوي يذلا Christian Friedrich Spittler رطبش كيرديرف
 ."نيرشبملا

 يف ةنيدتملا تاعامجلا ضعبو رلتبش مامتهإ بّصنإ م1836 ماع ذنم

)23 
Kenneth Scott Latourette A History of the Expansion of’ Christianity 1800-1914 

London 24) مسإ تحت ًالصأ ةيعمجلا هذه تسسأت unitat8646م  Böhmish mãhrische 
 ءادنلوه ءادنلوب ىلإ رارفلا ىلع ةيتناتستوربلا ةكرحلا هذه ءاضعأ ربجأ 17و 16 نينرقلا لالخو

 توهنره يف اهل زكرم سيسأتب ةيعمجلا هذه ءايحإ ديعأ م1722 ماع يفو .ايناطيربو ادنلريإ
 18 نرقلا ذنمو .2ذم26300:4 فوردن زنست يف Nioاas Ludwig غيفدول الوقين فارغلا ةماعزب
 :باتك رظنأ .ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف ًايريشبت أطاشن ةيعمجلا تأدب

0 of Relation and Ethics, editor James Hastings, vol vill, N.Y 1951, PP, 
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 .ةسدقملا يضارألا يف ناملأ نينطوتسم نم ةيحيسم ةنطوتسم ءاشنإ ىلع غرنبتروف

 تربوش نوف شيرنياه يناملألا قرشتسملا ماق م1837و 1836 يماع لالخو

Heinrichvon Schubertةرورض ىلإ هتاباتك يف هابتنإلا تفلو قرشلا ىلإ ةلحرب  

 151605125 سوارتش فلودأ كيرديرف ماق كلذك .نيطسلف يف ةينيد تارمعتسم ءاشنإ

Straussىلإ تانيعبرألا يف ةلحرب «نيلرب يف يكلملا طالبلا بهار ءثشكهآمط  

 ناح دق تقولا نا دقتعإ ثيحب ءًاريبك رلتبش ىلع نيتلحرلا ريثأت ناكو .نيطسلف

 يف عساو ناطيتسإل ةاون نوكت نأ اهدارأ يتلا «سدقلا يف ةينيدلا هتنطوتسم ءاشنإل

 .يمالسإلا قرشملا

 ناطيتسإب' يدانت تناك يتلا ىرخألا ةنيدتملا ةيناملألا تاعامجلا سكع ىلعو

 «'نييلحملا ناكسلا تايدعت' نم نينطوتسملا ةيامح لجأل ةسدقملا يضارألل 'حلسم

 حلسملا ناطيتسإلا رطاخم كردأ دقف ."يملس رامعتسإ" مايق ةرورضب نمؤي رلتبش ناك

 نإ" :لوقي نابهرلا دحأ ىلإ بتك اذلو .ةيمالسإلا ةقطنملا يف يحيسملا دوجولا ىلع

 مايق ىشخأ ينأب فرتعأ ينإ .نيطسلف ىلإ ةرجهلا يف ركفت نسه يف تاعماجلا

 ال ينإف اذهلو .ةيحيسم تسيلو ةيسايس ةيضقلا هذه نإ .حلسم 500 نم ةرمعتسم

هرلا ضعب نم ةرمعتسم ةماقإ يف رصحنت يتطخف تاعامجلا هذهب يل ةقالع
 ناب
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 يسوربلا ثوعبملا «نسنوب نورابلا رلتبش غلبأ م1 ليربإ/ناسين 19 يفو

 ناكو .ناملأ نينطوتسم نم سدقلا يف ةنطوتس» ءاشنإ هتين ؛يناطيربلا طالبلا ىدل

 ةمئالملا ةيسايسلا فورظلا ىلإ ًارظن ةنطوتسملا ءاشنإب لاجعتسإلا ةرورض ىري رلتبش

 ىلإ ةقطنملا ةداعإو نيطسلفو ايروس يف يرصملا مكحلا ىلع ءاضقلا نع تجتن يتلا

 يف اطلام يف رشبمك كاذنآ لمعي ناك يذلا «تابوغ نارطملا نكلو .ةينامثعلا ةرادإلا

 نم رلتبش رذح «قرشملا يف عاضوألا كرديو "ةيسئانكلا ريشبتلا ةيعمج' ةمدخ

 نا عيطتست يك اهؤاشنإ عمزملا تانطوتسملا حيلست ةرورضب هملعأو هعورشم رطاخم

 ركذ امك «نينطوتسملا عضو نأل ؛"نييلحملا نيملسملا تاءادتعإ" نم اهسفن يمحت

 بائذلا نيب فارخلا عضوك لب ءبسحف بائذلا نيب فارخلا عضوك نوكي نل" «تابوغ

Johann Kober op. cit. 5 9 

 فاك ريغ تانطوتسملا حيلست ناب ًاعنتقم تابوغ ناكو .'نيباعثلاو دوسألاو رومنلاو
 اهب موقي يتلا تايدعتلا" دض ةبولطملا تانامضلا فاطملا ةياهن يف نددت و ي
 نأ بجي تابوغ ىأر امك اهيلع تانطوتسملا ةماقإو يضارألا E .'نوملسمل
 لودلا هنمضت ةينامثعلا ةموكحلاو بناجألا نينطوتسملا نيب يمسر ا
 دارأ ىرخأ ةرابعيو نيطسلف يف ةينيدلا ةيامحلا قحب عتمتت يتلا دير يبا
 نكلو .رخآ ءيش يأ لبق ةيسايس ةلأسم وه رامعتسإلا نأ رلتبش ماهفإ ا
 ةسايسلاب ريشبتلا ضفر «قرشلا يف عاضوألا نع ريثكلا لهجي ناك 4 ن
 .هتاريذحتو تابوغ حئاصن ًاضفار هعورشم يف أمدق راسو

 امك :؛هحاجنإل تالواحم ةدع دعب ٠ نطلق يف:يناطيتشإل نتجت عوزرشم 09 :

 ةقيرط ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي كلذ ببسو .هيلع تقلع يتلا ا لک ا
 يقيقحلا هجولا راهظإو دحاو تقو يف لمعلاو ريشبتلا يهو ؛يريشبتلا لمعلا يف رلتبش
 ةيحيسملا رشن يف ةديدجلا ةقيرطلا هذه نكلو عیب مهبضعب نیما ةنقو نا
 تاطلسلا مامتهإ بايغ يف - جاتحي ناك يذلا ينيطسلفلا عمتجملا يف ظفحتلاب 2
 تاسسؤم ىلإ - ضعبل مهضعب نييحيسملا ةبحم راهظإو ريشيتلا لبق جالا
 هلكشت امو ةيبوروأ تانطوتسم ىلإ ال ةيوبرتلاو ةيشيعملا هتالكشم لح ىلع د

 نورشبملا لمع ثيح ءايندلا اهدودح يف ةيداصتقإلا هسسأل ا ا

 قابتسإ يف هنابهرو رلتبش زجع يحاونلا هذه .عارزو نييفرحو ةريغص لاحم 6

 رلنش رشبملا حاجن نإف «ةينيدلا ةيناطيتسإلا يحاونلا يف 2 مغرد ۳
Eرلتبش جهنل ًارارمتسإ دعي ناك م1879 ماع "ملاسريب' ةنطوتسم ا . 

 نا نود نيطسلف يف ةيناملألا ةيتناتستوربلا ةعامجلا ةاون عضو رلتبش نأ ىلإ ةف 0
 نيعبات نيطسلف يف ًايناملأ ًارجات ًارشبم 13 كانه ناك م1883 ماع يفف .يردي
 1 .نيطسلف يف 10و ءانامربو توريب يف مهنم 3 :تايلاسرإلل
 نم ربكألا مسقلا كلذكو ءاوجوزتو نيطسلف يف مهنم ةعبرأ لوأ يقب دقلو ا
 ءرغيتورف ةلئاع اهنم «ءالؤه دافحأ نم تالئاع 7 نيطسلف تنطوتسإ امك 0 /
 2ءانا5ءاتع "يناملألا نيطسلف كنب" سيسأت يف م1897 ماع يف - راش ينلا

alana Baرلتبش عورشمل ةجيتن نيطسلف يف شيعت تناك دقف راصتخإبو  
 .ةلئاع 17 رشع عساتلا نرقلا ةياهن دنع
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 ةيروسلا ماتيألا راد

 م1840 ماع نيطسلفو ايروس نم اشاب ميهاربإ ةدايقب نييرصملا باحسنإ دعب

 دالبلا لصوأ ثيحب ةينانبللا تاعطاقملا يف ةيفئاطلا - ةيعامتجإلا تافالخلا تديازت

 ةيريشبتلا تايلاسرإلا تفثك برحلا هذه ةجيتنو .ةيلهألا برحلا ىلإ م1860 ماع يف

 نيرشبملا نيب نمو .نييحيسملا نيئجاللا نيب اهتاطاشن نم ةيكريمألاو ةيبوروألا

 يتناتستوربلا بهارلا ةنراوملا نيئجاللا ةدجنل "نانبل' ىلإ اودفو نيذلا نييبوروألا

 نم رضح يذلا Johann Ludwig Schneller رلنش غيفدول ناهوي يناملألا

 سدقلا ىلإ مهلقنو ةنراوملا نييحيسملا ماتيألا ضعب ىقتلإو ةقطنملا ىلإ نيطسلف

 تقولا عم تلوحت يتلا 1035 Sرإنءءط سةن «"ةيروسلا ماتيألا راد" سسؤيل

 .ايروس يف ةلماعلا ةيريشبتلا تاسسؤملا ربكأ ىلإ

 Erpfingen نغنفرأ ةيرق يف م 1820 ماع دلو يذلا رلنش تاروصت ةيادب

 يف ًاليصأ ًاذاتسأ م 1842 ماعلا يف حبصأ يذلاو جاّسنو يورق بأ نم ايناملأ بونجب

 يذلاو 0825510565 نزولسنغو Eisslingen نغنلسيرأو 8618661065 ندلفغرب

 دالوألا ذاقنإ ةسسؤم ةرايز 008818651 نغنبيوغ ةنيدم يف هدوجو لالخ هل تحيتأ

 ثدحلا كلذل ناكو رمألا اذه نم رثأتف ةيفرح ًالامعا نوملعتي دالوألا دهاش ثيح"

 قيبطتب رلنش ماق ذإ «نيطسلف يف ةيريشبتلا هتاطاشن لمجم ىلع ريبك ريثأت
 ام لك

 يف رلنش لخد م 1847 ماع يفو .نيطسلف يف هتاسسؤم يف ةينهم لاغشأ نم هدهاش

 اذيملت 20 نع لوؤسمو ملعمك لمع ثيح "انوشيرك ةوخأل جاجحلا ةيلاسرإ" ةمدخ

 ماع رلنش رضح «كاذنآ ةيلاسرإلا نيمأ «رلتبش ةوعدل ةباجتسإو .ةيعمجلا مهتمض

 زكرم حاتتفإ داعأ ثيح ؛ةيلاسرإلا ةذمالت نم ةتسو هتجوز عم سدقلا ىلإ م4

 .ةنيدملا يف ةيلاسرإلا

 روصت يأ الو ةيريشبت ةطخ ةيأ هيدل نكت مل نيطسلف يف رانش لزن امدنعو

 عم هلمع لالخ نم ىندألا قرشلا يف ةيتناتستوربلا رشن ىوس يلبقتسملا هلمعل

 'ظحلا ةسيعتلا" سدقلا ذاقنإ ةيناكمإب رلنش دقتعإ ريشبتلا قيرط نعو .انوشيرك ةيلاسرإ

 .حيسملا ةريظح ىلإ اهتداعإو نيملسملا ةرطيس تحت اهعوقول

 ماتيألا راد" حاتتفإ ًايمسر رلنش نلعأ م1860 ربمفون/يناثلا نيرشت 11 يف

 ذنمو..خبطمو سولجلل ىرخأو مون ةرجح نم فلأتي عضاوتم لزنم يف ؛"ةيروسلا
 ةيادب
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 ىبري“ ثيح ةيميلعتو ةيوبرت ةسسؤم ماتيألا راد نوكت نأ رلنش دارأ يريشبتلا هطاشن
 ناك فدهلا اذه غولبلو ."حيسملا ةسينكل نيديفم ءاضعأ اوحبصيل نوملعتيو دالوألا
 .ةيتناتستوربلا ميلاعتلا ريثأت تحت ةنكمم ةرتف لوطأ ذيمالتلا يقبتسي نأ رلنش ىلع
 ددش ًاجمانرب عضو امك .20 ىلإف 18 ىلإ 14 نس نم ذيمالتلا جرخت رلنش ددم اذلو

 ىأر «ءانثتسإ نود عيمجلا اهيف كراشي ناك يتلا ءةالصلابف ."لمعلاو ةالصلا" ىلع هيف
 ىلع تاونس ثالث رورم دعبو .ةيليجنإلا ةسينكلا ىلإ ددج عابتأ بسكل ةليسو رلنش
 تارتف يفو .حيسملا ةسينك يف رادلا ةذمالت نم ةعفد لوأ ديمعت ىرج رادلا سيسأت
 نيملسملا ضعب مهنيب نم «40 - 30 ىلإ ًايونس لصت نيدّمعملا دادعأ تناك ةقحال

 .نمرأو كيلوثاكو سكذوثرأو نيرّصنملا
 نم هريغ نم رثكأ رلنش ىدل "يحيسملا لمعلاو يحيسملا لوقلا' لكش دقل

 «نيطسلف يف ةيتناتستوربلا رشن يف رلنش ةين نأ ظحولو .أزجتت ال ةدحو نيرشبملا
 يف ًازراب ًاناكم تلتحإو ينيطسلفلا عمتجملا ريوطت يف هتبغرب ميمح لكش يف تطبترإ
 نرتقي نأ بجي ةيتناتستوربلا يف سانلا لوخد نأب ًاعنتقم رلنش ناك دقف .هتسايس
 .يحيسملا لمعلاو يحيسملا لوقلا عفن امف الإو ءاهنيسحتو ءالؤه ةشيعم ةقيرط رييغتب
 مهو ءرادلا وجيرخ عيطتسي يكل نييفاك ريغ هرظن يف اناك يسردملا ميلعتلاو نيدلاف
 ىلع رلنش رصأ اذهلو .ينيطسلفلا عمتجملا يف مهسفنأ ىلع اودمتعيو اودمصي نأ ءةلق
 ةينهملا رلنش ةسردم ةيبرعلا رداصملا دحأ حدتميو ةينهملا تاعانصلا هتذمالت ميلعت
 :تناك اهنأب

 اهنأ كش الو ةيليجنإلا سرادملا نيب دالبلا يف ةديحولا ةيعانصلا ةسردملا"
 ةيملعلا سرادملا نم رثكأ يه اهريظن سرادم ىلإ ةجاحلا نأل ًاريثك دالبلا تدافأ
 ."لهاجلا يبغلا الإ هركني ال دالبلا ىلع اهلضفو

 ةاون نوكتل نيطسلف يف ةيليجنإ ةدعاق داجيإ يف تّبص رلنش دوهج لكف ًاذإ
 ةيراجتلاو ةيفرحلاو ةيعارزلا تانطوتسملا رلنش أشنأ فدهلا اذهلو .ةيبرع ةيليجنإ ةسينك
 رلنش نوكي ناطيتسإلا عيراشم يف يبرعلا رصنعلا لاخدإبو .رادلا وجيرخ اهيف لمعيل
 اهتسايس تماق يتلاو ءنيطسلف يف ةلماعلا ةيريشبتلا تايعمجلل ًافالخ هدحو درفت دق
 ةاونلا تاذ ةمئاقلا ةيناطيتسإلا ةسايسلا هذهو .بناجألا نينطوتسملا "داريتسإ" ىلع
 تنمضو ةينامثعلا تاطلسلا عم تالكشملا نم ريثكلا رلنش ىلع ًايبسن ترفو ةيبرعلا
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 يف اهاياعر ناطيتسإ ةيلمع ءازإ ظفحتت تناك يتلا ةيناملألا تاطلسلا ةدعاسم رادلل

 لظ دق رادلل ةعبات ةعامج نيوكتو ةيبرع ةيليجنإ ةسينك ةماقإ تناك اذإو .قرشملا
 نع دعاس هنأ يف عورشملا تايباجيإ نع يضاغتلا عيطتسن ال اننإف ًاعضاوتم ًاعورشم

 .يداملا مهدوجو نيمأت ىلع نيجيرخلا فالآ يعارزلاو ينهملاو يسردملا ميلعتلا قيرط

 نيطسلف يف ترفز رزيكلأ تاسامش تاطاشن

 طبرل دوهج ايناملأ يف تأدب م1842 ماع سدقلا ةينارطم ءاشنإ باقعأ يف

 رمأ ةينارطملا ءاشنإ ماقف .كانه ناكسلل ةيتحتلا ةينبلا نيسحتب نيطسلف يف ريشبتلا

 ةماقإل ايناملأ سئانك يف تابهلاو تاعربتلا عمجب ا.يسورب كلم «عبارلا ميلو كيرديرف

 لبق ثدحت مل هاجتإلا اذه يف ةيلمع تاوطخ نكل .سدقلا يف تايفشتسملاو سرادملا

 .م1850 ماع ةيتناتستوربلا ةفئاطلاب ةينامثعلا ةنطلسلا فارتعإ

 نيسامش بيردتب تأدب دق ةيناملألا ةيليجنإلا ةسينكلا تناك اهسفن ةرتفلا لالخو
 ىلع تاسامشلل لزنم لوأ سسأت م1836 ماع يفف .ةيعامتجإلا تامدخلل تاسامشو

 Kaisers werther "نيارلا ىلع ترفز رزيكلأ تاسامش ةنبهر' نيارلا رهن

an Rhein tاDiakonissenanta12600017 رنديلف رودوتي بهارلا لبق نم  

 ةمهم تطينأ دقو 0155610014)1 فرودلسود برق ترفزرزيك ةنيدم يف

 .ترفزرزيكلأ تاسامش قتاع ىلع ايناملأ جراخ يناملأ يئاسن يريشبت طاشن ءدب

 حلاصملا ةيمنتب ةمتهملا رئاودلاب لاصتإ ىلع رنديلف ناك م1846 ماع ذنمو

 ناثحي ناذه ناكو .تابوغ نارطملاو نسنوب مهنمو «ىندألا قرشلا يف ةيتناتستوربلا

 خيراتلا كلذ ىلع تاونس عبرأ رورم دعبو .نيطسلف يف يريخ طاشن ءدب ىلع رئديلف

 يف ىضرملا نيب لمعلل نيسامش لاسرإ اهيف هنم بلطي تايوغ نم ةلاسر رنديلف ىقلت

 لاسرإ نم ًالدبو .كلذ امهنكمأ اذإ ةينارطملا ةسردم يف ميلعتلل ًاضيأو «سدقلا
 تاروصت ىدعتت تناك هتطخ نأ ودبيو .ةسمامش عبرأ لاسرإ رنديلف ررق نيتسامش
 يف ةيناملألا ةعامجلا تايتفل ةسردم تاسامشلا ريدي نأ دارأ دقف .عوضوملل تايوغ

 ناك كلذبو .ميلعتلا نم ردق ىلع لوصحلا يف نبغري يتاوللا تايبرعلا تانبللو سدقلا

 سسأ ىلع نيطسلف يف ةيحيسم ةيحص ةيوبرت ةسسؤم ةماقإ ىلإ فدهي رنديلف

 دقو .عوضوملا هعم ثحبو ايسورب كلمب رنديلف لصتإ هعورشم قيقحتلو .ةيريشبت
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 دوهيلا نيب يسيئر لكشب ةسمامشلا لمعت نأ ىنمتو كلذب عبارلا ميلو كيرديرف بحر
 .ًايدام عورشملا ليومتل هدادعتسإ نع نلعأ امك .ناملألاو نيرّصنملا

 يفو ةعبرألا ةسمامشلا ةقفارمل بهأتي رنديلف أدب م1851 ماع ةيادب يفو
 ةيناطيربلاو ةيناملألا ةيئاسنلا تايعمجلا نم ديدعلاب تالاصتإب ماق هسفن تقولا
 ةيعمج“ نيلرب يف تسسأت اذهلو .عورشملا معد يف ةمهاسملل اهايإ ًايعاد ةيسورلاو
 دهعت ًادقع تابوغو رنديلف عقو هسفن ماعلا سرام/راذآ يفو .210257/656152 "نويهص
 ًاهينج 40 هردقو ةيحصلا ةياعرلل نيتصصخملا نيسامشلا تابترم عفد هبجومب ريخألا
 تلمحتف ميلعتلاب ناتصتخملا نايرخألا ناتسامشلا امأ .ًايونس ةدحاو لكل ًايِنيلْزَتسَسإ
 قافتإلا ىلع نيرهش رورم دعبو .اهتماقإ تاقفن فرودلسود يف ترفز رزكلأ ةيعمج
 لزنم يف تانبلل ةسردمو ىفشتسم سسأو سدقلا ىلإ عبرألا تاسامشلاو رنديلف لصو
 .يسوربلا لزنلا ًاضيأ هيف دجوي ناك سدقلاب نويهص لبج ىلع

 ةنبهر لمع روطت ةعضاوتملا ةيادبلا هذه ىلع ًاماع 50 رورم دعيو
 ةيميلعت تاودن «تايفشتسم ءسرادم مضت ةيريشبت ةطحم 15 لمشيل سنيوكايدلا
 تايفشتسملا هذه تنياع دقو .ةسامش 100 نع ديزي ام اهيف لمعت ةيريخ تاسسؤمو
 ناك ديدج ىفشتسم نيشدت مت م1894 ماعلا يف .دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا تائم
 قرشلا يف تايفشتسم 4 تكلتمإ دق ترفز رزكيلأ نوكت اذكهو ءريرس 100 ل عستي
 ذنم ةرهاقلا يفو ؛م1857 ماع ذنم ةيردنكسإلاو ء1852 ماع ذنم ةناتسآلا يف :ىندألا
 يف م1867 ماع ذنم نلمعي تاسامشلا تناك كلذ ىلإ ةفاضإو .م1884 ماع
 ىضرملا ددع غلب نيرشعلا نرقلل لوألا دقعلا يفو .توريب يف يسوربلا ىفشتسملا
 يفو ضيرم 1000 وحن سدقلا يف ترفز رزيكلأ ىفشتسم يف ًايونس نيجلاعملا
 .نيملسملا نم مهفصن «فالآ 10 ىلع وبري ام ةيجراخلا ةدايعلا

 جراخ تاملسملا تايتفلا نهطاشن لمشي نأ ىلإ ةيادبلا ذنم تاسامشلا تعس
 م1867 ماع يف نهيلإ ءاينغألا كارتألا دحأ دهع امدنع كلذ نهل مت دقو .رادلا باوبأ
 نهتسردم يف نهلاغشنإ ببسبو .سدقلاب يكرتلا يحلا يف اهسسأ تانبلل ةسردم ةرادإ
 ةيوديلا لاغشألا تاملسملا تايتفلا ميلعتل رهظلا دعب ام ةرتف تاسامشلا تصصخ
 نسردي نذخأو نهرسأو تايتفلاب نهتقالع ديطوت نم نكمت ام ناعرسو .ةيلزنملاو
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 .لبقتسملا يف نهريصنت يف نلمأي نهو ةيحيسملا ةينيدلا ميلاعتلا

 ايروسو نيطسلف يف اهلمع لالخ اهسفن تدجو ةيناملألا تايلاسرإلا نأ عقاولاو
 ايناملأ لخاد اهطاشن فده اميفف .ايناملأ يف كلت نع فلتخت ًافورظو تايدحت هباجت

 يروسلا نيعمتجملا يف عضولا فلتخإ ؛ناملألا دنع يحيسملا ناميإلا معد

 ماق دقو .ةيمالسإ ةطلسل عضخيو ةينيدلا فئاوطلا امهيف رثكت ثيح «ينيطسلفلاو
 عافدلاب «ةيسكذوثرألا ةيحيسملا فئاوطلا ةصاخبو ؛نويروسلاو نوملسملا نوينيطسلفلا

 تأر اذهلو .ةيتناتستوربلا ةيريشبتلا قارتخإلا ةسايس دض ةيديلقتلا مهزكارم نع

 موهفمب لمعلاو فوشكملا ريصنتلا نع داعتبإلا ةيتناتستوربلا ةيناملألا تايلاسرإلا
 نييلحملا ناكسلل ةيتايح ةيعامتجإ تامدخ ميدقتب ةيحيسملا ةيملاعلا وأ ةيلومشلا

 يعامتجإلا لمعلا ناك اذهلو .مهبولق يف ناميإلا عرزو مهنيب نم عابتألا بسكو
 .ةيتناتستوربلا رشنو ريصنتلا حاجنإ يف ةيساسأو ةماه ةوطخ ةددعتملا هبناوجب

 سدقملا تيب ةيعمج

 ايسورب يف تميقأ ةيليجنإلا سدقلا ةينارطم ءاشنإ ىلع نيماع رورم دعب
 تاطاشنلا عيجشتو تاعربتلا عمجل ةيسوربلا ةسينكلا اهتمظن سدقلا لجأل تالافتحإ
 .نيطسلف يف ةيناملألا ةيتناتستوربلا ةيريشبتلا

 ضعبف .يسوربلا ماعلا يأرلا لبق نم روتفب لبوق ام ناعرس هجوتلا اذه نكلو

 يفو .ةماع ةيسنك ةسايس سيلو شرعلل ةديدج ةياوه كلت يف تأر ةيسوربلا رئاودلا

 يف يليجنإلا لمعلاب ةمتهملا اهدحو يه ايناملأ بونج قطانم نأك رهظ كلذ ءوض

 ناطيتسإو نيطسلف يف ًايلاسرإ أطاشن م1845 ماع تابوغ نارطملا ءدب نكلو

 لبج ىلع اهل ًازكرم ترفز رزيكلأ ةيعمج سيسأتو سدقلا يف انوشيرك ةوخإل نيرشبم
 ل اوأك Friedrich 1721656562 رئيتنلاف كيريديرف سقلا نييعتو سدقلا يف نويهص

 ًايجيردت ًامامتهإ اهعم تلمح رومأ اهلك «سدقلا يف ةيناملألا ةيليجنإلا ةعامجلل عار
 .ةسدقملا يضارألا وحن يسوربلا ماعلا يأرلل

 ظعاولا Friedrich 40016 5ةان55 سوارتش فلودأ كيردرف ماق امدنعو
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 ناملألا مامتهإ دادزإ 5131 und 66018248 "ةلجلجلاو ءانيس' هاّمس ةلحرلا لوح ابتك ةثالث ماوعأ دعب ردصأو م1844 ماع قرشملا ىلإ هتلحرب «نيلرب ةيئاردتاك يف ايوا
 عم م1853 رياني/ يناثلا نوناك 21 يف سسؤي نأ سوارتسثل حاتأ ام اذهو .نيطسلفب
 دنبلا يفو Jerusalemsverein '"سدقملا تيب ةيعمج' "سدقلا يبحم' نم ةعامج
 ةيليجنإلا تاعورشملا معد' وهو اهئاشنإ نم فدهلا ددُح ةيعمجلا ماظن نم لوألا
 ةليلق تاونس دعب روطت نا ثبل ام فدهلا اذه نأ ىلع .'...سدقلا يف تاسامشلا زكرمو «ةينارطملا ءاشنإل ةجيتنك تأشن يتلا يهو ؛نيطسلف يف اهتدايزو اهرشنو
 يف ةيناملألا تايلاسرإلا تاطاشن معد نم ءاهتاطاشن عيسوت ةيعمجلا تاأدب امدنع
 يف ناتيناملأ ناتنثإو ةيبرع ةيليجنإ تاعامج ثالث كانه تناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن يفو :اهل نيعبات نيرشبم ةطساوب رشابم يريشبت لمع ةسرامم ىلإ نيطسلف
 معد ةيغبو .ةيريخلا تاسسؤملاو سرادملا نم ديدعلا ىلإ فانا ءةيعمجلا ةياعر
 .ةيئاسن ىرخأو ةدعاسمو ةيعرف تايعمج دوجولا ىلإ ترهظ ًايدامو ًأيونعم ةيعمجلا

 يف اهتاطاشن ةرئاد عّسوت نأ تعاطتسإ سدقملا تيب ةيعمج نإ لوقلا نكمي
 تاعامج نيوكتب م1841 ماعل عبارلا ميلو كيرديرف يسوربلا كلملا عورشمل قيقحت هنأك كلذ ودبي ىلوألا ةلهوللو .اهيحاوضو محل تيب هاجتإب سدقلا ةنيدم جراخ ىلإ نيطسلف
 ةلقتسم ةيناملأ ةيتناتستورب ةينارطم دامع نوكتل ةسدقملا يضارألا يف ةيناملأ ةيليجنإ
 ترطضإ «فئاوطلا فلتخم نيب اهتادوهجم مغرو .ةيناكيلكنإلا سدقلا ةينارطم نع
 1/5116 رلوم اهسسأ يتلا ماتيألا راد يفو .لشفلاب تعاب ةيتناتست وربلا ىلإ نيملسملا ضعب بسكل اهتلواحمف .ةيسكذوثرألا ةسينكلا عاتبأ يف اهتاطاشن رصح ىلإ ةيعمجلا
 ليلخلا ةنيدم يف امأ .نيملسملا ودبلا نم نينثإ نم رثكأ بسك أنكمم نكي مل
 نع تزجع دقل .ةميقع نيملسملا ريصنتل ةيعمجلا دوهج تلظ دقف ةيمالسإلا
 هبنت ببسب اهئانبأ نيب ةيحيسملا رشنو ةنيدملا هذه يف مدق ئطوم ىلع لوصحلا
 اهتاياغو سدقملا تيب ةيعمج رود ىلإ ةيمالسإلا تادايقلاو ةينامثعلا تاطلسلا
 سئانكلا عابتأ نيب ةيعمجلل ظوحلم حاجن نع ثيدحلا نكمي الف كلذ عمو .ةيريشبتلا
 تاعامجلا ربكأ ثيح «محل تيب يفو .ًاصخش 340 نم رثكأ نيطسلفب ةيعمجلا ةياعر يف نكي مل اهطاشن هدب ىلع نرق فصن رورم دعبف .برعلا نم ىرخألا
 .ًادرف 190 ىلع ةعامجلا دارفأ ددع دزي مل ؛ةيعمجلل ةعباتلا ةيليجنإلا
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 ةياعر ةيعمجلل ةيناملألا لكيهلا ةيعمج يف ةيلخادلا تافالخلا تحاتأو

 ىلإ ةدوعلا ىلع "نيلاضلا ءانبألا" نم مهريغ عجشت يك ًايعامتجإو ًايحور نيقشنملا

 ىلإ نيدئاعلا ددع غلب يضاملا نرقلا ةياهن ليبقو ةيليجنإلا ةسينكلا ةريظح

 .ًاصخش 240 ةيتناتستوربلا

 راد سيسأت لوح رلومو ةيعمجلا نيب عازنلا وه رظنلا تفلي ام نإف ًاريخأو
 .محل تيب يف ةيليجنإلا ىوقلا ليثمت يف اهدحو اهتيقحأب ةيعمجلا تاياعدأ اتيذال

 ."رلوم ماتيأ راد وهو ءديفم يعامتجإ عورشمب ةيحضتلا نع ناوت مل كلذ ل يفو

 نيطسلف يف ىرخأ ةيناملأ ةيتناتستورب عيراشم

 Das preussische Fospiz يسورلا لزنلا -1

 Das AussatzigenasyI "Jesus Hilfe" :عوسي ةنوعم' نيموذجملا ىوأم -2

 Daskinder Kenhaus :"ةيريخلا ايرام ةسسؤم' لافطألا ىفشتسم -3

Mariemstift 

 طبترإو .سدقلا يف اهعون نم ةيليجنإ ةسسؤم لوأ يسورلا لزنلا ناك -1

 ةنيشم تافرصت نم "ةيناملألا ةعمسلا" نوص يف ايسورب كلم ةبغر :نيعفادب هؤاشنإ

 نأ يف ةيناملألا ةيتناتستوربلا ةسينكلا ةبغرو ةسدقملا يضارألا يف ناملألا لامعلل

 .ةيكيلوثاكلا تاسسؤملا يف ةماقإلا نم ًالدب سدقلا يف تيب ىلع اهعابتأ لصحي

 ىلإ راقتفإلا ببسب عاطتسإ هنكل ًاريغص ًاعورشم ناك لزنلا نأ عقاولاو
 لابقتسإل ًالصأ هسيسأت ناك ام دعبف .ةديج تامدخ مدقي نأ ؛:ةصيخرو ةلثامم ةسسؤم

 «نيدلا لاجرو ءاملعلل ًالزن حبصيل تقولا عم روطت «نيروسيملا ريغ ناملألا لامعلا

 .24مهل أطبهم نيطسلف تحبصأ امدعب

 ىفشتسمو نيموذجملا ىوأم سيسأت نإف يسورلا لزنلا سكع ىلع -2

 ىلإ نيطسلف راقتفإ ىلإ دوعت حصملا ةيمهأف .ةيدرف تاردابم ىلإ هدرم لافطألا

 .ماذجلا ضرمب مامتهإلا ىلإ يلاتلاب ةينامثعلا تاطلسلا عفد هنأ ىلاو «ةهباشم ةسسؤم

 ءامنإلا دهعم ءونس فوؤرلا دبع .د م1841-1901 نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا 9
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 مل هنكل ؛ينامثع حصم حاتتفإب ةينامثعلا تاطلسلا تماق هئاشنإ ىلع ةدع تاونس دعبف
 حصملل ةيريشبتلا فادهألا تناك ةيادبلا ذنمو .يناملألا حصملا سفاني نأ عطتسي
 نم نيموزجملا جعزي مل اذهو .يعامتجإلاو يبطلا هطاشن عم ضقانت يف يناملألا
 تاءارجإ ذختت اهلعج امم ءًاضيأ ةينامثعلا تاطلسلا لب «بسحف نيملسملا ضرملا
 .هدض

 لافطألا ىفشتسم وسسؤم كردأ دقف نيموذجملا حصم سكع ىلعو 3
 .ةفئاطلا وأ بهذملل رابتعإ يأ نود نم ناكسلل ةيبطلا ةيانعلا ةيمهأ لمعلا ةيادب ذنم
 لوح كوكش مهدوارت نأ ريغ نم ةيحيسم ةسسؤم ىلإ نوملسملا بهذي ةرم لوثلف
 مامأ ليقارعلا ةينامثعلا تاطلسلا عضت ال ةرم لوأل هنا امك ."ةبيطلا ريغ" اهاياون
 ىفشتسملا طاشن هرمثأ ام مغرو .نيملسملا ناكسلاب رشابم لاصتإ ىلع ةيبنجأ ةسسؤم
 لوصحلا نم هنكمت مدعو هيلع نويدلا مكارت ببسب لمعلا نع فقوتلا ىلإ رطضإ دقف
 .راحتنإلا ىلع يكسردناس يناملألا بيبطلا عفد ام «تباث يلام معد ىلع

 ترفز رزيكلأ ةيعمج تماق ءيعامتجإلاو يحصلا ىفشتسملا رودل اهنم ًاكاردإو
 .(277لافطألا ةجلاعمل اهافشتسم يف صاخ مسق ءاشنإب 1901 ماع يف

 نانبل يف ةيناملألا ةيتناتستوربلا تاطاشنلا

 يلاسرإلا طاشنلل نويلعفلا نولثمملا ؛ةليوط ةرتفل «نويكريمألا لظ
 يفو .نيطسلف يف مهطاشن ناملألاو زيلكنإلا زكر نيح يف ."نانبل' يف يتناتستوربلا
 نم ةيفئاطلا ثادحألا ببسب سيل «ةمزأل ةيكريمألا ةيلاسرإلا تضرعت تانيتسلا علطم
 ةيلهألا برحلل ةجيتن ةيلاملا اهدراوم صلقت ببسب لب ؛"نانبلا يف رشع عساتلا نرقلا
 ماع يفو .ةقطنملا يف مهطاشن فيثكتل كلذ ناملألاو زيلكنإلا لغتسإ دقو .ةيكريمألا
 يف ةميقملا ةيناملألاو ةيرسيوسلاو ةيسنرفلا ةيتناتستوربلا تايلاجلا تلكش م6
 ثالث تاونس رورم دعبو .يناملألا عباطلا اهيلع بلغ «ةيتناتستورب ةعامج توريب
 ددع عفترإ امك ءةصاخلا اهتسردم ةيتناتستوربلا ةعامجلا تحتتفإ «خيراتلا كلذ ىلع
 .ًاصخش 73 ىلإ اهدارفأ
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 ةيناملألا تايلاسرإلا مامأ م1860 ماع ةينانبللا ةيلهألا برحلا تحتفو

 ةنبهرو ترفز رزيكلأ تاسامش ترقتسإف ."نانبل' يف ديدج طاشن ءدبل ةصرفلا ةيريشبتلا

 هذه نكلو .اديصو توريب يف نييحيسملا نيئجاللا نيب ناطشنت اتذخأو انحوي ناسرف

 تلّوحت زوردلاو نيملسملا هاجت نييحيسملا معدل ًالصأ ةهجوم تناك يتلا ءدوهجلا

 ةيمالسإلا نيتفئاطلا اهمها ناك ؛ةيحيسم ريغ ىرخأ فئاوط لمشتل تقول عم

 .ةيزردلاو

 ةموكحلا نم معد ىلع لوصحلا تاسامشلا تلواح ةيلاملا بعاصملا ببسبو

 يتلا تاسسؤملل ىوس تادعاسم مدقت ال ةيناملألا ةيجراخلا تناك املو .تانبلا ةسردمل

 عساتلا نرقلا ةياهن يف ترفز رزيكلأ ترطضإ «ةيناملألا "ةينطولا فادهألا" عجشت

ينيد-ةيلود ةسردم نم توريب يف اهتسردم ليوحت ىلإ رشع
 تايسنج رثكت ثيح «ة

 ةيناملأ ةينطو ةسسؤم ىلإ «ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ةيتناتستوربلا تاهجوتلا طشنتو ذيمالتلا

 .يتناتستوربلا اهعباط ىلع هسفن تقولا يف ظفاحت

 تاطاشن رصحنإ "نانبل' ىلإ نهمودق ىلع ىلوألا ثالثلا تاونسلا لالخ

 :ةيلاتلا تالاجملا يف تاسامشلا

 .ماتيألل راد ءاشنإ -

 .يناجملا ءاسحلا ةسسؤمو لمارألا ةسسؤم -

 .ةيتناتستورب تايعمج عم نواعتلا -

 .اديص يف ىضرملا ةياعر -

 :ةثالث لوقح يف تاسامشلا طاشن زكرت ًاقحال

 .(م1860 ماع ذنم) توريب يف ماتيألا راد -

 ٠(م1862 ماع ذنم) يلخادلا اهعرفو ةيلاعلا تانبلا ةسردم -

 .(م1882 ماع ذنم) اًيراع ةسردم -

 جتن ترفز رزيكلأو انحوي ناسرف ةنبهر نيب نواعت ثدح م7

 ماعلا يف ةيلكب ةلثمم ةيروسلا ةيلكلا تلخد م1872 ماع يفو .يسوربلا ىفشتسملا
 سيسأت هنع
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 ةعمس ىفشتسملا ىلع ىفضأ كرتشملا نواعتلا اذه .قافتإلا يف ًاثلاث ًافرط بطلا
 يتلا ضرألا ةعطق نأ انه ركذلاب ريدجلاو .توريب يف ةفلتخم طاسوأ یدل
 ىلع ليلدل توريب يف اهيلع يسوربلا ىفشتسملا ءانب لجأل ةينامثعلا تاطلسلا اهنيك
 نكمي نكل .يحصلاو يبطلا يئامنإلا لقحلا يف ىفشتسملا رودل تاطلسلا كلت ريدقت
 توريب يف ينامثع ىفشتسم ىلإ رقتفت تناك يتلا ةينامثعلا تاطلسلا نأ ضارتفإلا

 يك 'نانبلاب اهمامتهإ ًاضيأ ةيبوروألا لودلل رهظت نأ ًاضيأ كلذ ءارو نم تدارأ
 .دعب ام يف ةقطنملا ىلع اهترطيس ةداعإ يف ةجح كلذ مدختست نأ عيطتست

 ."نانبل' يف ةيتناتستوربلا ةيناملألا تاعورشملا ثلاث ةيناملألا ةسردملا لكشتو
 يف ةيليجنإلا ةعامجلا ءانبأ مدخيل ىلوألا ةجردلا يف ءاج ةسردملا سيسأت ناكو
 يماع نيب تعاطتسإ دق ةيليجنإلا ةعامجلا تناك اذإو .مهنم ناملألا ةصاخبو «ةنيدملا

 نأ الإ ءفوفصلا نم ددع ءاشنإ نم م1887 - 1880 نمو م1868 - 9
 ىنعملاب ةمظنم ةسردم ةماقإ ةيناكمإ لطع ةقطنملا يف يناملألا دوجولا فعض
 ضفرو ةيتناتستوربلا ةعامجلا ءاضعأ نيب ةيلخادلا تافالخلا كلذ قفارو .حيحصلا
 .ةيناملألا ةيصخشلا رهظت ال ةسردم معد ةيناملألا ةيجراخلا

 نيطسلف يف ناملألا كيلوثاكلا تاطاشن

 ًاساسأ يتناتستوربلا لمعلا نع يكيلوثاكلا يلاسرإلا لمعلا ةيلكيه فلتخت

 ةيتناتستوربلا ةيلاسرإلا اميف ءاهتاذ دح يف ةيلود ةسسؤم ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نوكب
 مل ءاسمنلاو «ناكيتافلاو اسنرف نإف كلذلو .ةينطولا سئانكلا ةدعاسم ىلع شيعت تناك
 لب «بسحف ةيكيلوثاكلا ةديقعلا ةماعد اهنأ ىلع عقوتملا دحلا ىلإ نيطسلف يف طشنت
 حلاصملا هذه - ةلود لكل ةيسايسلا حلاصملا ببسب كلذو ءأضيأ ةيسايس ةسفانمك

 اذه ّلظ دقو .تايلاسرإلا تاطاشن ىلع نايحألا بلغأ يف سكعنت تناك يتلا
 يفو .ةددعتم بابسأل كلذو ةليوط ةرتفل ًافيعض قرشملا يف يلاسرإلا يناملألا لمعلا

 لظ لب «ةيناملأ ةيموق سسأ ىلع نيطسلف ي يكيلوثاكلا ريشبتلا رسي مل ىلوألا ةرتفلا
 يف م1884 ماعلا يف تأدب يتلا ةيناثلا ةرتفلا يف امأو .ةماع ةيسنك ةيريشبت ًادوهج
 Palãstinverein der ناملألا كيلوثاكلل نيطسلف ةيعمج' سيسأت باقعأ
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Kathdiken Deutsclandsةيكيلوثاكلا حلاصملا ليثمت لوألا اهفده ناك يتلا  

 يكيلوثاك يلاسرإ طاشن مايق ىلع ةدعاسملا ًاضيأو يناملأ يموق بناج نم ةيناملألا
 .احوضو رثكأ يموقلا فدهلا حبصأو رومألا تريغت دقف «نيطسلف يف لقتسم يناملأ

 ةيعمج عم 'ناملألا كيلوثاكلل نيطسلف ةيعمج" ديحوت مت م1895 ماعلا يف

 Deutscher Verein "ةسدقملا ضرألل ةيناملألا ةيعمجلا' مسإ تحت سدقملا ربقلا

Heiligenينطو يناملأ قيرفك نيطسلف يف ناملألا كيلوثاكلا رهظ ثيح هدد  

 ىرج دقو .ةسدقملا يضارألا يف لمعلا ىلإ مهتقبس يتلا ةيريشبتلا تايلاسرإلا لايح

 ةيموقلا رعاشملا تعفد يتلا ةيكرامسبلا ايناملأ ءاوجأ لظ يف 'يفاقثلا حافكلا" اذه

 .مامألا ىلإ ناملألا كيلوثاكلل

 ةيكيلوثاكلا ةعامجلا دارفأ ددع زواجتي مل ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح

 مهتاطاشن تناك دقف مهددع ةلآض مغرو .صخش 200 نم زثكأ نيطسلف يف ةيناملألا

 نم ةكبش اوميقي نأ ناملألا كيلوثاكلا عاطتسإ رشع عساتلا نرقلا ةياهن يفف .ةرثؤم

 تانطوتسم اوسسأ كلذك .ىلعألا ليلجلا يفو سدقلا لوح تاسسؤملاو سرادملاو لزنلا

 نيطوت ىلإ مهرارطضإو ةيناملأ ةيكيلوثاك رصانع نيطوت يف لشفلا مغر ةيعارز

 كيلوثاكلا عاطتسإ نيرشعلا نرقلا ةيادب يفو .تانطوتسملا كلت يف برع نييحيسم

 .سدقلا يف مهتسينكب اورخفي نأ ناملألا

 تالمحلل ًارارمتسإ يلاسرإلا مهلمع يف اوأر نيرشبملا نم مهريغكو

 نيملسملا ريصنت يف لشفلاو حاجنلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةيملس لئاسوب نكلو ةيبيلصلا

 ربجأ ضرألا ىلع عقاولا نكلو .كلذ نع ةرفوتملا ةيكيلوثاكلا رداصملا تمصتف

 نيب ةيريشبتلا مهتاطاشن رصح ىلع ناملألا تناتستوربلاب ةوسأ ناملألا كيلوثاكلا

 .ةيكيلوثاكلا ةسينكلا عابتأ

 مهتاسسؤمو مهتفاقث «ناملألا نييريشبتلا تالحر داصح

 أقحال نويكريمألاو نويبوروألا داورلا اهب ماق يتلا ةيريشبتلا تاطاشنلا دؤت مل

 ةيموكحلا ىوقلا مهئارو نمو اهيلا اوفده يتلا ةيساسألا ةياغلا يبرعلا انقرشم ىلإ

 .211 ص «قباسلا عجرملا (29

 ةدعاسملا أدبم لالخ نم ءريصتنتلا ةسايسف .مهدالب يف مهل ةمعادلا ةيلهألاو
 لصت ملو ءًاعيرذ ًالشف تلشف «ةقطنملا كلت ناكس ىلإ ةمدقملا ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا

 ءديعصلا اذه ىلع ؛مهتاطاشن اهتلجس يتلا ماقرألاف .ايندلا دودحلاب ولو اهاغتبم ىلإ

 بناج نم ةعساولا ةمجهلا كلت مجح مامأ ًادج ةعضاوتم تدب «نينسلا تارشع لاوط
 ىتشب ةيحيسملا قانتعإ ىلإ يلاهألا بذج لجأ نم اودفاوت نيذلا نيرشبملا كثلوأ
 عانقإ يف ًايصع رمألا ادب دقل .لاجملا اذه يف مهنيب ةلماعلا ةئفلا ةديقعل ًاقفو ءاهعورف
 يثارتلا يداقتعإلا ثوروملا اذه ةوق ىلإ دوعي كلذ ببسو ينيدلا مهبهذم رييغتب ءالؤه

 تاسسؤملا نأ حيحص .بوعشلا هذه تاداعو لوقعو ناهذأ يف هخوسر ىدمو مهيدل

 ةديفمو ةلاعف تدب مهتدعاسم لجأ نم تميقأ يتلا ةيعامتجإلا زكارملاو تديش يتلا

 اهنم يقبو ءاهل تأشنأ يتلا اهتافادهتسإ نم تدرج اهنأكو ترهظ اهنأ ريغ ؛مهل
 تارثؤملا هذه .تامدخلا يقلتم نم ناكسلا ةيرثكأ هتلبقت يذلا درجملا يناسنإلا اهعباط

 رهظ دقو .راطإلا اذه اهتيلاعف يف دعتت مل اهنكل مهنيب ديج ىدص اهل ناك ةيناسنإلا
 سانلا ةجاح ىدم «ةيعامتجإلا ةيتامدخلاو ةيحصلا تاسسؤملا هذه لمع قايس يف

 ترهظ ءأيثيدحت ًازايتمإ اهباحصأ حنم ام ؛لهرتم ينامثع مكح دوجو لظ يف اهيلإ
 نإ .اهروطت قايس يف ةيبوروألا بوعشلا ةضهن ءازإ هفلختو مكحلا اذه ةشاشه هعم
 ةيلهألا ةيثيدحتلا ىوقلا تاعلطت ىلع ًاباجيإ تسكعنإ تاسسؤملاو زكارملا كلت تاريثأت

 .ينيدلا ىتحو يموقلا اهنأش ءالعإ ىلإ ةفداهلا ةيبرعلا

 تكرحت يتلا ةيناملألا اهنمو ةيبوروألا ةطشنألا هذه نأ وه ءًاظوحلم ناك ام

 تاطاشن نأ ًاحضاو ناكو .ةيسايسو ةيداصتقإ تهتنإو ةيفاقث ةيريشبت تادتبإ «ةرخأتم
 اهنكل ءيمسر معدو ةينيد ةيسنك تاردابمب تأدب يفاقثلا يريشبتلا عباطلا تاذ ناملألا

 تانينامث ذنمو .يسايسلا يناملألا فيطلا تاحومطو تافادهتسإ ةديدم ةرتفل تلثم

 تاقالعلا يف ةرادصلا لتحت ةيداصتقإلاو ةيسايسلا حلاصملا تذخأ رشع عساتلا نرقلا

 ةيناملألا ةيداصتقإلا حلاصملا ةكرح ترمتسإ دقو ةينيطسلفلا ةيروسلا - ةيناملألا

 دقو .اهتمظنأو اهتاسسؤم ريطأت وحن ةيبرعلا بوعشلا ةكرح مدقت عم ًايسايس ةلعافتم
 يف رقتست رومألا تأدب ىتح ةفصاعلا تاقالعلاو تاروطتلا نم فينو ًانرق رمألا ذخأ

 نيبطقلا تاسايس لاوزو ةدرابلا برحلا ءافتنإ اهساسأ ةدجتسم عاضوأ راطإ
 اهساسأ ةديدج تاخانم ءدبو نيرشعلاو دحاولا نرقلا بطق ىلإ ًالوصو «نيرحاتتملا
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 باهرإلا ةبراحم ةرورضو هادع ام ىلع ناسنإلا قوقح أدبم رارقإو ةيداصتقإلا ةملوعلا
 .رصاعملا ملاعلا يف يساسأ رطخك

 ؟هريغ نع يناملألا قارشتسإلا ةزيم يه امو قارشتسإلا ةفاقث

 ةيداعم تاياغب همزلأ مهضعب .هتاياغو قارشتسإلا فادهأ لوح ةريثك ءارآ ةمث

 يف ههزني مل هنكل ؛مالسإلا ةاداعم ةهبش هنع دعبأ رخآ ضعبو ءةيرامعتسإو مالسإلل

 ريغ .رثك لاجملا اذه يف اوبتك نيذلا برعلا نوفلؤملاو .ةيلايربمإلاو رامعتسإلا ةهبش
 يف تعونتو ءارآلا تددعتو ةصاخ ةناكم لتحإ قارشتسإلا نع ديعس دراودإ باتك نأ

 طاشنلاب فيرعتلا وه باتكلا فده نأل هنع مالكلا لاجم يف انه انسلو .هنأش

 .رمألا اذه لوح يناملألا

 ىلع تعونتو سرادملا ترثاكت ؛ىؤرلا ددعت يف فالتخإلا اذه ىلإ ًادانتسإ
 يف تقمعتو نأشلا اذه تلوانت يتلا ءامومع يبرغلاو يكريمألاو يبوروألا ىوتسملا

 ةسردملا سرادملا هذه نمو .ةيليلحتلا هرصانعو هتانّوكمو هرداصم ىلع ةلأدلا ثاحبألا

 يفرعم رايتك قارشتسإلا نع هدروأس ام راطإ يف ءأقحال ءاهضرعأس يتلا ةيناملألا
 .مهؤارآ تنيابت نيذلا نيقرشتسملل لمع ةادأكو «هنأش يف فالخلا ىرج جهنكو

 ةيؤر "قارشتسإلا" نأ "مالعإلاو تاساردلا' ةلجم يف «لاثملا ليبس ىلع أرقن
 .قرشلاو برغلا نيب مادصلا تايفلخب خيراتلا قطنم اهلكش ةيؤر «قرشلا ملاعل ةبيرغ
 همدق امو ماكرلا كلذ لالخ نمو «ةفرعملا لاجم يف ًاماكر تطعأ ةيؤرلا كلت ةليصح

 نم حضتإ دقو .برغلاب قرشلا ةقالع تّددحت «تانراقمو تاليلحتو تاروصت نم
 ًاخيراتو ةديقعو ةغل «قرشلا ةفرعم نا «قارشتسإلا ةرهاظ تلوانت يتلا تاساردلا لالخ

 يقرشلا ملاعلا نيجدتل ؛يلايربمإلا ّدملا ةيرومأم ليهست اهفادهأ نم ناك «ةراضحو

 «برغلاو قرشلا نيب عارصلا ةرؤب لكشي مالسإلا ناك املو .هدراومو هتاقاط لالغتسإو

 حازأ مالسإلا لماع نأو ةصاخ «ةيمالسإلا ةرهاظلا ىلع فرعتلا نم دب ال ناك
 .(م1571) رشع سداسلا نرقلا ةياهن ىتح ةيحيسملا ابوروأ ددهي لظو ءامور ناطلس

 ةيدوهيلاب مالسإلا ديدحت ىلوت هنأو ؛مالسإلا رهوج وه ينآرقلا صنلا ناك املو

 ىلع فوقولا نم دب ال ناك ءضرألا يف ةيمالسإلا ةنونيكلل نكم نأ دعب «ةيحيسملاو
 ةرهاظلا ةقيقحو ؛مالسإلا ةقيقح ىلع فرعتلا نم برغلا نكمتي ىتح صنلا اذه
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 ,60)'ةيمالسإلا

 برغلا يف يمالسإلا ملاعلا ةروص :ًالوأ 'مالعإلاو تاساردلا' ةلجم فيضت
 نرقلا ةلحرم تناك :يرجهلا سماخلا نرقلا «يداليملا رشع يداحلا نرقلا لالخ
 لكشت ةيادب دهشت «ميظنتو عسوت ةلحرم «يبرغلا ملاعلل ةبسنلاب يداليملا رشع يداحلا
 .نييحالصإلا تاوبابلا مظعم اهيف شاع امك «نوزراب رابك ةداق اهيف رهظو ءةيعامتجإلاو ةينيدلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا تاسسؤملا

 «سدقلا ىلإ ايوروأ برغ نم ةيريفكتلا جحلا تالحر ترثك نرقلا اذه لالخو
 ةدايس تحت سدقلا عضو يذلا يقوجلسلا وزغلا ببسب تبرطضإ تالحرلا هذه نأ الإ
 نكت ملو .يمطافلا مكحلا تحت تناك نا دعب «(م1071/ه463) ةنس يف كارتألا
 ىلع دعاس دقو .نرقلا اذه لبق ةيبوروألا ةينهذلا يف ةحضاو يمالسإلا ملاعلا ةروص
 :لماوع نرقلا اذه لالخ ةروصلا هذه بيرقت

 يحيسملا ملاعلا ددهي يذلا ؛يسيئرلا ودعلا وه ىحضأ يمالسإلا ملاعلا نأ-1
 .يسايسلا فعضلاو مذرشتلا نم يناعي ناك يمالسإلا ملاعلا نا عم ؛يبرغلا

 ةيجولويديألا ةدحولا'ب (نوسندور ميسكم) يسنرفلا ركفملا هامس ام لوصح-2
 ةيؤر ىلإ ةدحولا هذه تدأ دقو ."ينيتاللا يحيسملا ملاعلا يف تنوكت يتلا
 .ةيبيلصلا بورحلا وحن دوهجلا رفاضت ىلإ تدأ امك ؛ودعلا ملاعمل حضوأ

 :يمالسإلا ملاعلا ىلع ثالث تاهبج حاتفنإ-3
 .م1060 ةنس نويدنمرتلا اهديعتسي ةيلقص -
 .م1086 ةنس سداسلا وسنوفلا اهلخدي ةلطيلط -
 .م1099 ماع نييبيلصلا لبق نم سدقلا ىلع ءاليتسإلا -

 - 1096/ه 690 - 489) قارشتسإلا ةيادبو ةيبيلصلا تالمحلا :ًايناث
 قرشلا نيب مادصلا يف مساح لوحت ةطقن ةيبيلصلا بورحلا تناك :(م1
 ت ا ب يي مم ناسنإلا نادجو تعبطو ؛يبوروألا برغلا خيرات بورحلا هذه تكرح دقو «برغلاو
 ص «قشمد ء1994 ربمفون/يناثلا نيرشت 18.2278 مقر ؛مالعإلاو تاساردلا ةلجم عجرملا 9

47-42 

53 



 .رشع نماثلا نرقلا ىتح يبوروألا

 ءارو يفخت نأ عطتست مل ؛يمالسإلا ملاعلا ىلع ةيبيلصلا تالمحلا كلت نإ مث

 .مالسإلل رفاسلا اهءادعو ؛ةيداصتقإلا اهتايفلخو «ةيموقلا اهتاعزن ءةينيدلا اهرهاظم

 كردأ «نينرق يلاوح تماد يتلا ةيبيلصلا بورحلا ةيادب نم نرق فصن يلاوح دعبو

 يركسعلا عارصلا نأو «ملاعلل ًاديدهت نولكشي نيملسملا نأ ينارصنلا توهاللا ةنقاهد

 ىلإ ةرورضلا تعد انه نم «هملاعم سمطو هطاقسإل ؛هدحو يفكي ال مالسإلا عم

 لامعتسإ ىلإ ءوجللا أدب اذكهو .اههيوشتو اهمدهل هتاقلطنمو مالسإلا تازكترم ةفرعم

 يمالسإلا ملاعلا يف هلوعفم دتشإ ام اذهو ؛مالسإلا روص هيوشتل ةفاقثلاو ركفلا

 .ةثادحلا باكر يف ريسي وهو رصاعملا

 نم ءادتبإ «نابهرلاو ةسواسقلا دادعإ مت هنأ دكؤت ةيحيسملا ةسينكلا خيراوتو

 .لئاسولا لكب نيملسملا ةبراحمل يداليملا رشاعلا نرقلا

 بورحلا نأو «ةريدألا يف اوبرت دق «لئاوألا نيقرشتسملا نأ ىسنن نأ يغبني الو

 هتساردل قرشلا ملاع ىلإ راظنألا تهجو يتلا ةيساسألا لماوعلا نم تناك ةيبيلصلا

 «ربمفون/278:180 مقر قشمد مالعإلاو تاساردلا ةلجم) ."هتقيقح ىلع فرعتلاو

 Rudi م3566 تيراب يدور) يناملألا قرشتسملا لوقي .. م4 يناثلا نيرشت

 قارشتسإلا ةيادب يف نيقرشتسملا دوهج نم يسيئرلا فدهلا نإ :(1973 - 0

 :هلوقب ريشبتلا فرعو .ريشبتلا وه ءهل ةيلاتلا نورقلا يفو ءرشع يناثلا نرقلا يف

 .2!!يحيسملا نيدلا ىلإ مهباذتجإو «مالسإلا نالطبب مهتغلب نيملسملا عانقإ

 ىلع نيدهاج نولمعي ابوروأ يف ىراصنلا ءاملعلا ناك م0 ماع نم ًاءدبو

 ردق حيتافم نوكلمي برعلا ناب مهعانتقإ دعب ؛مولعلاو ةفسلفلا يف ةيبرعلا بتكلا ةمجرت

 .يكيسالكلا ملاعلا ثارت نم ميظع

 تالواحم يفو .ةميدقلا تاساردلاب تنتعإ يتلا زكارملا مهأ نم ةريدألا تناكو

 سرطب ماق ءةسينكلا ةياعر تحتو ءرشع يناثلا نرقلا لالخ «مالسإلا يلع فرعتلا

 ىفطصم .د ةمجرت ء۸. 556: تيراب يدور «ةيناملألا تاعماجلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا

 .4-11 ص ء1ط ؛م1968 «يبرعلا باتكلا راد «ةرهاقلا رهام
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 نم ةعامج ليكشتب (0100ا/) ينولك ريد نابهر سيئر (م1156 ةنس يفوت) رقوملا
 نيدلاب ةقيقد ةفرعم ىلع لوصحلل ةيعامج ةروصب نولغتشي اينابسإ يف نيمجرتملا
 ةينيتاللا ةغللا ىلإ نآرقلا يناعمل ةمجرت لوأ تمت اذه سرطب نم هيجوتبو .يمالسإلا
 نيطبارملا نأش اهيف لءاضت ةلحرم يفو «م1143/ه 532 ماع اينابسإ ضرأ ىلع
 .مهلحم نولحي نودحوملا أدبو «سلدنألاو برغملا يف

 ؟نآرقلا اذامل :ةينيتاللا ىلإ نآرقلا يناعم ةمجرت :ًاثلاث

 اذامل .ركذ هيف مهل ناكو «باتكب ايندلا ىلإ اوجرخ هب «نيملسملا ةوق رس هنأل :
 يوّسلا مالكلا عضوو «ضرألا ىلع ةيرشبلا ةبرجتلل ماتخلا ةطقن عضو 5 ؟نآرقلا
 «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ جاح هنأل .مدآ ينب ىلإ ءامسلا يحو خيرات يف
 ناك اذإ .فيرحتلاب مهيديأ نيب يتلا بتكلا نآرقلا ىمرو «مهكولسو مهدئاقع حضر
 عامتجإلاو ةايحلاو نوكلاو ءةيهولإلا ىلإ رظنلا تالاجم ددحي نم وه نآرقلا اذه
 ينولك ريد سيئر مامتهإ طحم نآرقلا نوكي نأ بجع الف «مالسإلا ملاع يف يرشبلا
 ءةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتلا لاجم يف عورشم لوأ هتمجرت نوكت نأو ؛(©1ال10ل)
 اهلك ايندلا تاغل ىلإ هنومجرتي نيقرشتسملا راظنأ طحم ينآرقلا صنلا لظي نأو لب
 ١ .يهلإلا هردصمب اورقي نأ نود

 :لجبملا سرطب هسيئرو ينولك ريد :ًاعبار
 تالواحم اهنم تقلطنإ يتلا ةريدألا مهأ نم ((0]اد8]) ينولك ريد )1(

 ًارود لثمو .اسنرف يف ه298/م910 ةنس ذنم سسأت ءابوروأ يف ينيدلا حاصلا
 ةلصاوم يف ًالاعف ًارود لثم امك «ةيبيلصلا بورحلا ىلع ضيرحتلا يف ايت
 (6281056 7) عباسلا راوغيرغ ابابلا راس دقف ءاينابسإ يف نيملسملا دض بورحلا
 شيج ليكشتل اعدف «ريدلا كلذ تاهيجوت ىلع (ه466-478/م1085-1073)
 ةنس سداسلا وسنوفلا نكمت كلذبو ءايريبيإ ةريزج هبش يف ةيلوؤسملا ءابعأب ضهني
 برغملاب نيطبارملا تاحوتف نأ ريغ ؛ةلطيلط ىلع ءاليتسإلا نم هم 5
 ةنس ةقالزلا ةكرعم يف رحدنإ يذلا سداسلا وسنوفلا تعزفأ «سلدنألا دالبو ريبكلا
 ةريدألا تناكو .ةيركسعلا تادعاسملا ابوروأ دشاني وسنوفلا عرف ه49م06
 .سلدنألا يف نيملسملا دض برحلا ليهست لاجم يف أطاشن رثكألا ةينولكلا

5 te 
 ص ؛(149 ددع ةفرعملا ملاع) مساق ؛هدبع :ةيبيلصلا بورحلا ةيهام 26-25.
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 2000 ؛م13 نرقلا لالخ «ينولك ريد مكح تحت ةريدألا ددع حبصأ دقو

 زاهجلا حالصإب همايقو ءابابلاب رشابملا هلاصتإ يف لثمتت ينولك ريد ةروطخو ..ريد

 .ةيوبابلا ةدس ىلإ هنابهر نم ددع لاصيإو «دسافملا نم يوبابلا يسنكلا

 PetrusVenerabilis = 21656 Le ( رقوملا وأ لجبملا سرطبو (2)

(Venerable )م1156 - 1092). 

 ينولك ريدل سيئر راص «هرمع نم نيثالثلا يف وهو :م1122 ةنس يفو
 ىلإ ىعسو ءاينابسإو اسنرف ءارمأب ةيسايس تالاصتإ دقعف ؛(0ج6طأ لع ٤اسصإ)

 ةيدوهيلا يف لثمتت يتلا - هروصت بسح - تاقطرهلا ةهجاومل ًايركف ةسينكلا حيلست
 نم مهيلع افوخ مهناميإ تيبثتل ةميلس ججحب نييحيسملا ديوزت هتياغ تناكو «مالسإلاو
 .(لالضلا)

 يفو -م1141 ةنس ةياهن - اينابسإ يف هتينابهر ةريدأل «ةيناثلا هتلحر يفو
 مكح تحت نوشيعي نيذلا نييحيسملا يأ) كيلوثاكلا نيبرعتسملا لاوحأب همامتهإ قايس

 «يمالسإلا يملعلا ثرإلاب يركفلا مامتهإلاب ةلحرملا لاغشنإو «(اينابسإ يف نيملسملا

 ةسردم) ةلطيلط يف ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم نيمجرتملا ةسردم يف هآر ام ههابتنا راثأ
 ىلإ هعفد امم ؛مالسإلا نع هفرع امو ؛ةلطيلط فقسأ (12811:1200) ودنومير اهأشنأ

 .ةيبرعلا صوصنلا نم ةعومجم ةفرعمل ةمجارتلا نم ةعامج ليكشت

 مسإب تفرع «مهب ةصاخ ةعومجم ةمجارتلا نم قيرفلا اذه جرخأ اذكهو

 زجنأ لمع رطخأ لعلو .هسفن لجبملا سرطبل فلؤم ىلع يوتحتو «كانيلوك ةعومجم

 | نمحرلا دبع .د برغتسإو .ةينيتاللا ىلإ نآرقلا يناعم ةمجرت وه قيرفلا اذه فرط نم
 ىلإ نآرقلا ةمجرت ةطساوب ةيحيسملا مدخي نأ عيطتسي نأ سرطب نظ فيك يودب
 ©°)!ةيبرعلا نوضرعي مهو «ةينيتاللا

 ًايريونت أملعم ينولك ريد «(۸.۷. 50انا0658) نرذوس دراشتير ربتعإ دقو
 ىلإ نآرقلل ةمجرت لوأ ترهظ هتياعربف مالسإلاو ةيحيسملا نيب ةقالعلا خيرات يف
 تاساردلا لاجم يف يساسألا زرابلا ملعملا هرظن يف ةمجرتلا هذه تلكش دقو .ةينيتاللا

 ص «2 ط ؛توريب ء1989 «نييالملل ملعلا راد ءيودب نمحرلا دبع .د ؛نيقرشتسملا ةعوسوم 7
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 ةيساسألا ةزيكرلا برغلل ةينآرقلا ةمجرتلا تمدق ' :لوقي .ةيبرغلا ابوروأب ةيمالسإلا
 لقعتلا ةبقح ًاضيأ لكش اهروهظ نأ ديب ؛مالسإلا لوح ةيقيقح تاساردب ءدبلل ةنومأملاو
 .04 "!مالسإلا ةيؤر يف

 ًاناذآ جدّتسلا ةوخألا دنع ةديقعلا معدل مالسإلا سردي نأ سرطب حارتقإ قلي مل
 .ًاضيأ تباخ ةيكيلوثاكلا ةيحيسملا نساحم ىلإ نيملسملا ةياده يف هلامآو !ةيغاص
 ."ةيحيسملاو مالسإلا نيب راوحلا -ًاقحال هيلع قلطأ ام - رثعت يف مهسأ ام اذهو

 ىلإ نآرقلا ةمجرت لوح مالكلاب ًاسماخ مالعإلاو تاساردلا ةلجم متختو
 ةيفالسلاب ةيكيشتلا راثآلا يف درو هنأ يقيقعلا بيجن ركذ' كلذ نع لوقتف ةينيتاللا
 لداجو «ه236/م850 يلاوح يبرعلا قرشملاب سيليريك سيدقلا لوزن ةصق ةميدقلا
 ةمجرت امأ .ةينيتاللا ةغللا ىلإ ةينآرق تايآ ضعب مجرتو «نيملسملا ءاملع ضعب
 ودبيف ؛هنم ةياعربو «لجبملا سرطب نم هيجوتب تناك يتلا ةينيتاللا ىلإ نآرقلا يناعم
 :نم لك اهزاجنإ يف كرتشإ هنأ

(Pedro 1o1edo) ةلطيلط فقسأ )1( 

 بهار وهو (Robert de Retina = Robert of Keto( ينيتورلا تربور (2)

 .يزيلجنإ
Hermon Von Dalmatien = Herman de ) يشاملدلا نامره (3) 

  ))2 6.يناملأ بهار وهو

 هتمهم بقللا وأ ةينكلا لوهجم ,(00"دمحم' همسإ ًاملسم ًايبرع مهعم اوكرشأ (4)
 ىلإ ةيبرعلا نمض مجرتي ناو ١ ءيلصألا صنلا ىلع ةمجرتلا هتعجارم يه
 .ةيبعشلا ةينابسإلا

 ءاج يذلا سرطب ىعديو ؛صاخلا هريتركس ةعبرألا ءالؤه عم سرطب كرشأو (5)
 ثيح نم ةينيتال ةعجارم ةمجرتلا ةعجارمل (216156 6 م0101615) هيتياوب نم

 يف رشن 8. ۷. 5هداطع» دراشتير «نرذوس ءىطسولا روصعلا يف ابوروأ يف مالسإلا ةروص
 ءامنإلا دهعم ء1ط ؛(7) يبرعلا ركفلا باتك ءديسلا ناوضر .د :ميدقتو ةمجرت ؛م1936 ماعلا
 .م1984 «توريب «يبرعلا

 .1032/3 يقيقع بيجن «نوقرشتسملا (00)



 نم ديفتسا نيذلا نيمجرتملا عم تدطوت تالصلا نأ ظحولو ةينيتاللا ةغللا

 نم نايحألا ضعب يف وأ دوهيلا وأ (نيبرعتسملا) نم اوناكو مهتامدخ
 .د ظحالو .يمالسإلا ملاعلاب ةرشابمو ةعساو ةفرعم مهيف رفاوتت نيذلا نيملسملا

 عسوملا صيخلتلا ىلإ برقأ" يه ةينيتاللا ةمجرتلا هذه نأ يودب
 .ةيفرحو ةقد صنلاب مزتلت ال يهف «ةمجرتلا ىلإ اهنم 09(م:ةمطتةكع)

 -هيوشتلا نم ةروصلا كلت ىلع يهو - ةمجرتلا كلت حبصت نأ ًاقح بيرغلاو
 ةياهن ىلإ ةيبوروألا تاغللا نم ددع ىلإ تامجرتلا يف ةدمتعملا ةخسنلا يه

 .رشع عباسلا نرقلا

 م1616 ماع يفو ءةيلاطيإلا ةغللا ىلإ ةمجرتلا كلت تلقتنإ «نورق ةعبرأ دعب
 ةيسنرف تامجرت ترهظ اهدعب «ةيناملألا ىلإ ةخسنلا هذه (58618865) رغياش لقن

 رهظيو «ةيقدنبلا يف تمت يتلا كلت يه يبرعلا هصن يف نآرقلل ةعبط لوأو .ةيزيلجنإو
 .تقرحأ تعبط يتلا خسنلا عيمج نأب ًاملع م1530 ةنس وه اهعبط خيرات نأ

 ءاطخألاب ةوشحم «تالييذتلاو يشاوحلاو تامدقملاب ةعوفشم تامجرتلا تلظو

 ملحتو ؛ةسينكلا ميلاعت قيبطت يف ددشتت ةيتاذلا اهتلزع ىلإ ابوروأ تداعو .تاريوحتلاو
 مادقأ تحت نم ةراضحلا طاسب تبحسو ءامور دجم تداعتسإ دقو .امور دجم ةداعتسإب

 تلظو .ىطسولا روصعلا يف دهعلا ناك امك ءًافيخم يمالسإلا دعي ملو ؛نيملسملا
 هذه تداعو .ةيضاملا ةلحرملا تاّبسرت اهمكحت «مويلا ىتح برغلاب قرشلا ةقالع

 مهلالذإ ىلع لمعيو «نيملسملا رعاشم زفتسي لكشب حطسلا ىلإ مويلا تابسرتلا

 ."اهل قباس ال 7)ةروصب «مهنم ةيرخسلاو

 ةصاخلا "مالعإلاو تاساردلا' ةلجم يف ءاج ام ةيؤرل تضرع نأ دعب

 لالخ نم هنع ءاج ام ضرعأس «يودب نمحرلا دبع .د هبتك امو هخيراتو قارشتسإلاب

 سابع يبرعلا ثحابلا وهو ءاهداقن دحأ ناسل ىلع نآرقلل اهترظنو ةيناملألا ةسردملا
 نيسبتوب تومتراد روتكدلا عم يناملألا قارشتسإلا نع ًاراوح دروأف دوعأل «هليحرأ
 هلالخ نم فرعتن «فسوي رفاظ روتكدلا هعم هارجأ ؛لاجملا اذه يف همجن عمل يذلا

 .69 ص «قباسلا عجرملا 6(
 .302 ص «هسفن عجرملا 67

 ناوضر روتكدلا هبتك امب دهشتسأس ًاريخأ .قارشتسإلا اذه عقاوو خيرات لجم ىلع
 نع هيف ثدحت يذلا هباتك ناونع وهو ٠"هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم' لوح ديسلا
 .قارشتسإلاب ةصاخلا ةيناملألا تامجرتلا

 م1147 ماع يف ةيناثلا ةيبيلصلا ةلمحلا رثإ مالسإلا دالبب ايناملأ تلصتإ نأ ذنم مالسإلا ةراضحب ناملألا نيقرشتسملا ةيانع تأدب' هليحرأ سابع ثحابلا لوقي
 نآرقلل ةمجرت لوأ تمت امدنعف .ةيبرعلا بتكلا ةمجرتب نيدلا لاجر أدب نأ دعب ةصاخو
 يشاملدلا نامره نأ دجن ءةينيتاللا ةغللا ىلإ م1143 - 1141 يماع نيب

Alemanu5(يناملألا 11. ) تربور) نم لك بناج ىلإ ةمجرتلا هذه يف مهسأ دق 
 دعب الإ نآرقلا يناعم ىلإ ةمجرتلا هذه رشت مل نإو ؛يبرع ينابسإ بهارو (يتتيرلا
 .نورق ةعبرأ

 ةرافسلا هذه نم ةياغلا نأ ودبيو ؛م956 ماع كلذ ناكو «ءارفسلا سلدنألاب رصانلا نمحرلا دبع عم ايناملأ روطاربمإ (ريبكلا وتا) لدابت رشع يناثلا نرقلا لبقو
 يف ةيربعلاو ةيبرعلا كارتشإل ةاروتلا ةمجرت ىلع دعاست اهّلعل ةيبرعلا ةغللا ةفرعم يه
 1554) نامتسيرك بوقعي يناملألا ملاعلا عم ةيبرعلا سيردت ةلواحم تأديو .ةيماسلا
 ًاسارك عضوو ءةيبرعلا تاطوطخملا ضعبل ًازجوم ًاسرهف عضو يذلا ؛(م1613 -
 ناك يتلا ةعبطملل بشخلا نم بلاوق يف ةيبرعلا فورحلا هسفنب دعأ دقو .ةءارقلا ىلع نرمتلل ةيبرعلا ىلإ ليجنإلا نم ءازجأ مجرتو .ةيبرعلا فورحلا ةباتك ميلعتل
 ةعماج يف ًاذاتسأ نامتسيرك نيُع م1585 ماع يفو .ًاثيدح اهفشتكإ دق غربنتوغ
 ةفسلفلا لقن ةيغب اهيف ةيبرعلا تاساردلل يسرك ءاشنإ حرتقإو 1 8 غربلدياه
 .هعورشم ققحي نأ نود نامتسيرك تامو ...ةيبرعلا اهرداصم نم بطلاو

 ملعتل ادنلوه نودصقي رشع نماثلا نرقلا علطم يف ناملألا نوقرشتسملا ناكو
 بوص اولقتنا رشع عساتلا نرقلا علطم يفو .ةماعلا ةفاقثلا ناديم ىلإ ةاروتلا قاطن نم مهتاعماج نم تاساردلا اوجرخأ مهتدوع دعبو ؛ةيبرعلا اهنمض نمو ةيقرشلا تاغللا
 ذاتسأ (م1838 - 1758) 165 قع 520 يساس يد ناك ثيح اسنرف
 اورثأتو ؛ناملألا هل ذملتتف ؛ سيرابب سردُي ةيقرشلا تاغللا ةسردم يف ةيسرافلاو ةيبرعلا
 نم ادغف «(م1875 - 1803) دلافإو (م1888 - 1801) رشيالف : مهرهشأ نمو «هب
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 .ايناملأ يف ةيبرعلا تاساردلا يسسؤم

 يف رشع نماثلا نرقلا لالخ هسفن عضو يناملألا قارشتسالا نأ ظحاليو

 .يحيسملا توهاللا ةمدخ

 )م1774 - 1716( Johann Jakob Reiske هكسيار بوكاج ناهوي ناكو

 يناملأ قرشتسم لوأ وهو ءايناملأ يف ةيبرعلا تاساردلا سسأ يناملأ قرشتسم زربأ

 نأ نكمي ةيبرعلا ةغللا نأ ىأرو «ةيمالسإلا ةراضحلاو ةيبرعلا ةسارد ىلع هتايح فقر

 عساو مامتها هل ناكو .ةيبرعلا تاساردلاب متهي ٌّدحأ نكي مل ةرتف يف ءاهتاذل سرد
 اثدحتم هتايح ةمجرت يف ءاجو .يبرعلا بدألا ديهش هسفن ربتعا دقو .يبرعلا رعشلاب
 مهب ينعأو ؛بأ نودب ىماتي يدالوأ نكلو «دالوأ يدنع سيل " تاطوطخملا نع
 ."تاطوطخملا

 خيراتلا ثادحأ نم امه هنيد راصتناو دمحم (يبنلا) روهظ نأ" ئري وهو

 ةوق ريبدت ىلع ًاناهرب كلذ يف ىريو ءاهادم كاردإ يناسنإلا لقعلا عيطتسي ال يتلا

 ." ةريدق ةيهلإ

 ةسارد ىلإ اعدو توهاللا ءاملع هجاو نم لوأ هكسيار قرشتسملا لعلو
 سونيردأ يدنالوهلا قرشتسملا هعاشأ ام هجو يف فقوو ءةلقتسم ةروصب ةيبرعلا

 يف هعباتو ؛ةيربع ةجهل ةيبرعلا ةغللا نوك نم م1718 ماع يف ىفوتملا سودنّلوغ
 - 1686) Alber 5ءطاص:ء55 سنتلوش ريبلأ يدنالوهلا قرشتسملا اذه هيأر

 .(مم 0

 ,'ةيملعلا' ةفص باستكا قارشتسالا لواح ءرشع عساتلا نرقلا طساوأ ذنمو

 دقنلا ىلع مئاق ملع ىلإ لوحت امدنع «ةيبسن ةروصب ولو ؛ةيعوضوملاب ىلحتي أدبو
 نأ لواح امنإو ؛يمالسإلا يبرعلا ملاعلا ةعض ىلع ةنهربلا هتياغ دعت ملف «يخيراتلا

 ظحالو .صاخلا هركف خيرات ىلع هقبطي امك مالسإلا خيرات ىلع يدقنلا رايعملا قبطي

 دادعتسا دكأت امدنع الإ" ةيملعلا هذه هل ٌّتأتت مل هنأ "تيراب يدور" يناملألا قرشتسملا

 ؛يتاذلا ساكعنالا ناولأ نم نول لك نعو «ةقبسملا ءارآلا نع فارصنالل سانلا

 اردهتجا امدنعو ؛:ةصاخلا همظن همكحت يذلا صاخلا هنايكب قرشلا مّلاعل فارتعاللو

 ."اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام هل ةيعوضوم ةروص لقن يف
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 ةغللا يف مجاعم عضوب ةيانعو ءيبدألاو يفوصلاو يجولوليفلا بناجلاب صاخ مامتها عم .اهتسرهفو اهرشنو تاطوطخملا عمجب يناملألا قارشتسالا زيمت دقو
 لاغشنالا ناكو .ةصاخ ميدقلا يف يمالسإلا يبرعلا ركفلا. بناوجل هتساردو «ةينرعلا
 .م1772ةنس ترهظو «تروفكنرف ةعماج يف ذاتسألا ؛نلرغيم شرديرف ديفاد ةمجرت يه ةرشابم يبرعلا صنلا نع ةيناملأ ةمجرت مدقأ نأ يودب نمحرلا دبع .د ركذو .نيرخآلا نيقرشتسملا دوهج يقاب نع يناملألا دوهج هب تزيمتف ينآرقلا صنلاب

 .ميركلا نآرقلل ةمجرت نسحأ تربتعا دقو ء(م1966 ) تيراب يدور ةمجرت اهرخآ لعل ..ةمجرت نيعبرأو نيتنثا يلاوح ىلإ لصت ةيناملألا ىلإ نآرقلا يناعم تامجرت ددعو

 ةعماجب همالعأ نم ريثك روضحب زيمت يناملألا قارشتسالا نأ ظحاليو
 نامتيل ونإ - (م1933 - 1886) 5565 رسارتشغرب :ةصاخ ةرهاقلا

E Littman1902) 1096م8 565806 تخاش فيزوج - )م1958 - 1875(  - 
 نم ناك نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبرألا لئاوأو تاينيثالثلا رخاوأ يفو .(م9
 88101  سوارك لوب :ةيناملألا ةيزانلا نم نيرافلا ةرهاقلا ىلع دوهيلا نيدفاولا

Krausفوهريام سكامو - (م1944 - 1904(  Max Meyerhof1874(  - 
 .ةيمالسإلا مولعلاو ةفسلفلاب ةيانع امهل تناكو ؛(م45

 August Fisher رشيف تسغوأ -(م1918 - 1851) Hartmann نامتراه نم لك : قشمدو ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا يعمجم يف ءالؤه بناج ىلإ نيُعو
 (م1956 - 1868( Carl 182061 ءاتصةصنت ناملكورب لراكو = )م1949 = 1865)
 قرشتسملا ىلوت دقو ...(م1971- 1892( Hellmut 11661 رتير توملهو -
 بتكلا راد ةرادإ م1875 ةنس (م1883 - 1853) ۷.8 مزه اتبش مليهليف يناملألا
 .ةحفص نيعبرأ وحن يف اهتاطوطخم سرهفو ؛ةيرصملا

 :هنأ يناملألا قارشتسالا ةكرحل نيعبتتملا ضعب ظحال دقو هليحر سابع ثحابلا فيضي

 :ًالوأ
 .ةينيدلا وأ ةيرامعتسالا وأ ةيسايسلا تاياغلا نع يبسن ذايب زین اك

 اهل نكت مل ايناملأف .ةيرامعتسا ةيجولويديإ تايفلخ نم قلطني ال همومع يف وهف
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 وأ ؛ةيحيسملا رشنب َنعُث مل اهنأ امك .ةيمالسإلا وأ ةيبرعلا نادلبلا يف تارمعتسم

 ءاذه عمو .لقحلا اذه يف لمعلا ةيرح ناملألل زيلجنإلاو نويسنرفلا كرتي مل ىرحألاب

 اذهف .ةهيزنلا ةيعوضوملاو «قلطملا دايحلاب ةيناملألا ددهجلا فصو بعصي
 نم" هنأ ةيعوضومب دكؤي ,م1982 ةنس ىفوتملا تراب يدور يناملألا قرشتسملا

 نأو ؛ةقلطم اهنأ ىلع ناملألا دوهج جلاعُي نأ هناكمإ يف نأ ءرملا نظي نأ فسعتلا

 ."ةيملاعلا ةطبرألاو جاشوألاب اهطابترا نع اهلصفَي
 Karl Heinrch Bekker: خيرنيه لراك) ركب يناملألا قرشتسملا اذهف

 ةيرامعتسالا فادهألا مدخت تاساردب ماق ؛مالسإ ةلجم سسؤم «(م1933 - 7

 ةيجراخلا ةرازو يف هب نيعتسا دق هنأ يقيقعلا بيجن ركذ دقو «ةيقيرفإ يف ةيناملألا

 .اهل ًاريزو ريتخاو «(م1916)
 حورلا ةبلغو ءيبرعلا رصنعلل ةيئادعلا نم ةيلاخلا ةملاسملا هحور -ب

 نإ ثيح ؛ةيعوضومو درجتب قئاقحلا ىصقتتو «ضارغألا نع دعتبت يتلا ةيملعلا

 مهدجن ام ًاريثك لب ؛ةيبرعلا ةيمالسإلا ةراضحلا هيوشت اودمعتي مل ناملألا نيقرشتسملا
 .هب مهّباجعإ نودبُيو «يبرعلا يمالسإلا ثارتلا نوردقُي

 خيراتو يبرعلا يمالسإلا ثارتلا ةسارد ىلع زيكرتلاو ميدقلاب همامتها -ج
 زيم ام نإف ؛نيقرشتسملا مامتها بطقتسا دق مالسإلا ناك اذإو .ةيمالسإلا ةراضحلا

 ىدل ةينآرقلا تاساردلا يف ةدمعو ًاردصم حبصأ هنأ وه ًاضيأ يناملألا قارشتسالا

 .ةماع نييبوروألا نيقرشتسملا

 قارشتسإلا اذه تازيم نمو :(م1931 - 1836 ) هكدلون رودويت :ايناث

 قارشتسالا باطقأ دحأ وه هكدلون :هراثآو هتايح نع ةحمل هذهو بطقتسإ هنأ ًاضيأ

 .يناملألا قارشتسالل ةيهازلا ةبقحلا تهتنا هب «عزانم نودب ناملألا خيشو «يناملألا

 هدوهج ةليصحو .يبروألا قارشتسالل ًازكرم هتايح ةياهن يف غروبسارتس ةنيدم لعج دقو
 ؛ابروأ يف ةينآرقلا تاساردلل ًاقلطنمو ٌةدمع تحبصأ ؛ينآرقلا صنلا ةسارد لاجم يف

 ربكأ ناك دقف .ةيمالسإلا تاساردلا تالاجم يف جئاتنلا رطخأ اهيلع ينبنت تحبصأو

 .اهلك ابروأ يف نآرقلا مولع يف صصختم
 :ةيملعلا هتريسم - أ

 بصانم اهدارفأ لغش ةرسأ يف م1836 ةنس غروبراه يف هكدلون رودويث دلو
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 ىلع عساو عالطا نم نكمتو .هدلاو ىلع ةينيتاللاو ةينانويلا سرد .ةيرادإو هيلع
 ثالث نقتأف ؛م1853 ةنس 00118868 نجنتوغ ةيلك يف لجست .ةينانويلا بادآلا
 ةيكرتلاو ةيسرافلا ةغللا ملعت امك .ةيبرعلاو ءةبنايرسلاو ءةيربعلا :يه ةيماس تاغل
 ؛(م1875 - 1803) 11. 50/214 دلافإ شيريناه :ةيقرشلا تاغللا ذاتبسأ ىلع ةيتركسنسلاو
 .ًاقرشتسم حبصيل

 لصأ' اهيف لوانت ةينيتاللاب هل ةلاسرب م1856 ةنس هاروتكدلا ىلع لصحو
 هذه هتلاسر مجرت «م1860 ةنس يفو .نيرشعلا نس يف وهو "روس بيكرتو نآرقلا
 اهيف عسوت ةعبطلا هذهو "نآرقلا خيرات" ناونع اهل عضوو اهحيقنت دعب اا ىلإ
 انييفو جيزبيل ىلإ ةيملعلا هتالحر تأدب مث .يلافش هذيملت عم نواعتلاب دعب ام يف ادج
 :تاطوطخملا ىلع فوقولاو هتسارد لامكتسال كلذو ؛نيلربو نديلو

 عالطالا نم اهلالخ نكمت « (م1857 - 1856) انييف ىلإ ةرايز هل تناك
 :نييدنلوهلا نيقرشتسملا نم ريثكب لاصتا هل ناك كلذ دعبو ءةيبرعلا تاطوطخملا ىلع
 1832( Jnynbol1 لوبنويو )م1883 -1820) Reinhart 1202 يزود تراهنير
 ...(م1890-

 عضوب فّلُكو .نيلرب ةبتكمب ًادعاسم لغتشا (م1860 - 1858) نيلرببو
 .كانه ةيكرتلا تاطوطخملل تسرهف

 سورد ءاقلإب دلافإ هفّلكف نجنتوج ةعماج يف ًاديعُم نّبَع م1861 ةنس يفو
 .ةيبرعلا ةغللا وحن يف سوردو ميدقلا دهعلل ريسفتلا يف

 - 1864 ) لييك ةعماج يف ةيتيركسنسلاو ةيماسلا تاغلل يسرك ذاتسأ يمسو
 .)م1872
 م1920و 1873 نيب غروبسارتس ةعماج يف ةيقرشلا تاغلل ًاذاتسأ نيُع مث :
 ةيسنرف تحبصأ ةنيدملا نأ نم مغرلابو .ايناملأ يف ةيقرشلا تاساردلل زكرم اهلعجف
 نم لعج هنوكل ؛اهنم هدرط ىلع ؤرجي مل ًادحأ نإف ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب
 ىلإ لقتنا 1920 ةنس يفو .ةبقحلا كلت يف يبروألا قارشتسالا زكرم غروبسارتس
 يذلا هنبا دنع ةريخألا هتاونس كانه يضقو (ىلعألا نيرلا ةقطنم) هيورسلراك ةنيذم

 لوألا نوناك/ربمسيد 25 يف يفوت نأ ىلإ ؛ةيديدحلا ككسلل اريدم
 م



 :هراثآو هكدلون لامعأ - ب

 ةعبرأ نع الضف ثحب ةئامعبس يلاوح (ةنس 94) ديدملا هرمع يف كرت

 يوتحيو .هكدلون لامعأ نع الماك اسرهف :ركيب قرشتسملا عضو دقو .اباتك نيرشعو

 يتلا بابسألا مهأ نم لعلو .م1932 :مالسإلا ةلجم يف ناونع 700 نم رثكأ ىلع

 هتايح يف اهب يظح يتلا ةرهشلا كلتو ءةيملعلا ةناكملا كلت غولب نم هكدلون تنكم

 ىلع هبابكناو «ةيماسلا تاغللا يف تاطوطخملا مهأ ىلع عساولا هعالطا ؛هتامم دعبو

 هتيانعو ؛ميدقلا يبرعلا رعشلل هتسارد ىلعو تاغللا كلتل هقمعت ءوض يف نآرقلا ةسارد

 دقو' .قئاقحلا عم هلماعت ىلع ىغط مراص جهنمب همازتلا عم «نييبرعلا وحنلاو ةغللاب

 ."ليبك ةعماج ةقورأ لخاد ةجض هيلع راثأ ميدقلا دهعلا ىلع اليلحت اجهنم قبط

 يملعلا ثحبلا سسأ عضو يف هماهسإو «نآرقلا مولع يف هخوسر بناج ىلإو

 نم ةبيرق لوقح يف ةلاعف ةكراشم هل تناك دقف ؛هدعب تءاج يتلا ةينآرقلا تاساردلل

 .ميركلا نآرقلا لاجم

 : يبرعلا مجعملا لاجم يف (1)
 1788) 17561188 6. غاتيارف مجعم نم ةصاخلا هتخسن ىلع هكدلون لجس

 [م1837 - 1830 :هلاه يف هرشن ءازجأ ةعبرأ يف ينيتال مجعم وهوإ )م1861 -

 1917) 3. 172612615 رميرك غروي ماقو .ةيبرعلا صوصنلاب هلاغتشا ةجيتن ادج ةريثك ةلثمأ

 ةغلل تاداهشتسا مجعم" يف اهرشنو ؛هكدلون اهلجس يتلا داوملا ثحبب (م1961 -

 .م 1954 - 1952 "هكدلون دادعإ :ىحصفلا ةيبرعلا

 يبرعلا رعشلا لاجم يف (2)
 ةيانع هتفلث يبرعلا ثارتلل مهتاسارد يف نيقرشتسملا دوهجل عبتتملا نإ

 املو .مهخيراتو برعلا سوفن يف رعشلا كلذ ةناكمل «ميدقلا يبرعلا رعشلاب نيقرشتسملا

 ميدقلا يبرعلا ثارتلا مهف يف ةروطخ نم هل امو «ةيبرعلا ةينهذلا مهف يف ةيمهأ نم هل

 .صوصخلا هجو ىلع ميركلا نآرقلا ايافخ كاردإو «ًامومع

 «يبرعلا ملسملا بعشلا خيرات نأ يمالسإلا قرشلا ثارتب نولغتشملا كردأ دقل

 ناكرحُي «نييساسأ نيبطق ىلإ دودشم ؛ةيلبقتسملا هتاعلطتو ةيخيراتلا هتروريص يف

 .نآرقلا اذه ةغلو نآرقلا :امه ؛هريصم ناددحُيو ؛هدوجو

64 

 يبرعلا رعشلا ناويد نم ةقاب هيف عمج "يبرعلا رعشلا نم تاراتخم" هباتكو
 يناملألا قرشتسملا ركذو .سردلا ضارغأ يف اهلامعتسال ؛يومألا رصعلا ةياهن ىتح
 بالطلا هيف سردي تاعماجلا يف ًادمتعم لازي ام باتكلا نأ تراب يدور
 هدوز دقو «م1965 :1933 ةنس هعبط ديعأو «م 1890 ةنس عبط] نوصصختملا
 .[مجعمب (م1892 - 1847) Agu 101165 رّلوم تسغوأ

 رعش ةفرعمل ثاحبأ' هباتك يف اهعدوأ دقف «ميدقلا رعشلل هتاسارد ةرمث امأ
 لصفلا مجرت دقو .تامجرتو تالاقم ةدع نم فلأتي وهو ؛م1864 :"ءامدقلا برعلا
 رعشلا ةحص لوح نيقرشتسملا ةسارد' :هباتك يف يودب نمحرلا دبع .د هنم لوألا
 .'هدقنو يبرعلا رعشلا خيرات نم" :ناونع لمحي وهو ء[40 - 17ص نيب ] "يلهاجلا
 عم هلعافت نع اهيف ربع ءهابتنالاو لماأتلاب ةريدج ةرقفب لصفلا اذه هكدلون متخ دقو
 حور هيف يرستو' ؛هدودح قاطن يف اليمجو اميظع هدجو نيح يلهاجلا يبرعلا رعشلا
 يتلا ءاذختسالاو ةيدوبعلا حورب هانراق ام اذإ اجودزم ازه انزهت حور ةوقلاو ةلوجرلا
 :ىرخألا ةيويسألا بوعشلا نم ريثك يف اهدجن

 ابلاج ناك ام هلل ءاضق يلع ًابلاج فيسلاب زاعلا ينع ليمغأس
 حورلا هذه .توملا ءاقلو لاتقلا ةحاس ىلإ رحلا يبرعلا يضمي تاملكلا هذهب

 نأ اضيأ نكمُي ؛ءارحصلا ينكاس نيمدقألا بارعألا دئاصق يف ىلجتت يتلا ةيلوجرلا
 دق ناك اذإ امع لاؤسلا يناملألا بعشلا مامأ زربي نآلاو .هب نحن يذتحن ةودق نوكت
 .'ميدقلا راعلا همدب لسغي نأ ىلع مزعلا دقع

 نم ًاسمخ حرشو مجرتو «م1963 درولا نب ةورع دئاصق حرشو مجرت دقو
 .م1901 - 1899 :تاقلعملا

 :يبرعلا وحنلا لاجم يف (3)
 ترهظ يتلا ةساردلاب ةصاخ ءةميق تاساردب يبرعلا وحنلا يف هكدلون مهسأ

 ددح دقو " ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا وحن يف" :م1897 ماع انييف ةيميداكأ تاركذم يف
 يتلا صوصنلا نم ةلئاه ةعومجمب زيمت امك .اهنع ذش امو دعاوقلا عضوو ةلثمألا هيف
 .(م1963 ةنس ةساردلا عبط ديعأ ) ةيوحنلا اهتيمهأل هتاركذم يف اهتبثأو اهبختنا
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 :مالسإلا خيراتو ةيوبنلا ةريسلا لاجم يف (4)

 نم دمتسم طسبم ضرع دمحم ةايح' :باتك ةيدمحملا ةريسلا لاجم يف بتك

 ضرع هيلع نوكي نأ يغبني امل ًاجذومن باتكلا ربثعاو م1863 ةنس " رداصملا

 .ءارقلا لوانتم يفو رداصملا ىلع دمتعم يملع يخيرات

 ةعيط جارخإ دنع نييناساسلاب صاخلا ءزجلاب علطضا مالسإلا خيرات لاجم يفو

 يف برعلاو سرفلا خيرات" يه ةيناملأ ةمجرتب اهعفشأو «يربطلا خيراتل ةيجذومنلا نديل
 .م1879 ماع "نييناساسلا رصع

 :ىلا ريشيف هكدلون نع همالك هليحر سابع ثحابلا عباتي

 ينآرقلا صنلاو هكدلون :ًاثلاث

 يف ةيقرشلا تاساردلا ماسقأ زيمتت : هكدلون لبق نآرقلاب ةيانعلا )1(

 رايتخا ةصرف بلاط لكل حاتث ذإ ؛ةينآرقلا صوصنلا ةءارقب ةيناملألا تاعماجلا

 .نآرقلا نم صوصن

 :هكدلونل ةرصاعملاو ةقباسلا ةينآرقلا تاساردلا ىلإ ةراشإلا نم سأبالو

 ؛ةيناملألا ىلإ ةيزيلجنإلا نم نآرقلا ةمجرت تلقن م1746 ةنس يفو -أ

 0660186 5216 ليس جروج يزيلجنإلا قرشتسملا وه ةيزيلجنإلا ةمجرتلا بحاصو

 تجارو «ةينآرقلا تاساردلا خيرات يف ةدمع هتمجرت تراص دقو «(م1736 - 1697)

 .رشع نماثلا نرقلا لالخ اميظع اجاور

 مجرت ؛(م1866 - 1788) Friedrich Rucker تكور كيرديرف - ب

 تسغوأ يناملألا قرشتسملا هتافو دعب هعبط «ةيناملألا ىلإ ميركلا نآرقلا نم ًامسق

 نم نآرقلا ةغالب ىلإ برقأ ةمجرتلا هذه نإ : ليق دقو «م 1888 «تروفكنرف ءرّلوم

 1 .ىرخألا تامجرتلا رئاس

 ةعبط عضو ؛(م1870 - 1802) ©01ن307[5 1111861 لغولف فاتسغ - ج

 (م1885 ‹3ط ‹م1842 ء2ط - م1834 :آ.هزم218 غيزبيال) نآرقلل يبرعلا صنلل

 ميقرت يف لقألا ىلع ءمويلا ىلإ تقولا كلذ نم نيقرشتسملا دنع ةدمتعملا يه تراص

 ةروسلا مقر ركذ عم «ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفم مجعم لوأ عضو امك «نآرقلا تايآ
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 ماع غيزبيال ةنيدم يف " نآرقلا فارطأ يف ناقرفلا موجن ' هامسأو ءاهيف درت يتلا ةيآلاو
 دبع داؤف هدمتعا دقو) امومع نيثحابلل ىلج ةمدخ هلالخ نم ىدسأ دقو م4
 وه لجولفو] .(هتاف ام هيلع بقعتو ٠"ميركلا نآرقلل سرهفملا مجعملا" هباتك يف يقابلا
 يجاحل نونفلاو بتكلا ءامسأ يف نونظلا فشكو ميدنلا نبال تسرهفلا باتك رشان
 .[ةفيلخ

 ساسألا عضو (م1889 - 1808) wei Gustavا لياف فاتسوغ - د
 "هميلاعتو هتايح :دمحم يبنلا" باتك يف كلذو ءرشع عساتلا نرقلا يف مالسإلا مولعل
 الماحت بتكلا دشأ ناك اذه هباتك نأ يودب نمحرلا دبع .د ركذو ؛(م1843 رغتوتشا)

 يخيرات لخدم "هباتكو .ةيخيراتلا ةقدلاو ةيملعلا ةيعوضوملا نع ادعيو «يبنلا ىلع
 ةلحرم ىلإ ةفاضإلاب لحارم ثالث ىلإ نآرقلا هيف مسق ء(م1844) "نآرقلا ىلإ يدقن
 ىلص يبنلا نأ (ةنايدلا يدوهي وهو لياف معزو ؛( ميسقتلا اذه هكدلون ىنب دقو ) ةيندم
 .ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ناك ملسو هيلع هللا

 " نآرقلا صنلا خيرات' :هكدلون ةحورطأ (2)

 ةنس اهمدق "٠ هروس بيترتو نآرقلا لصأ ' وه هتحورطأ عوضوم ناك
 لحر ؛نآرقلا عوضوم يف بتكي ثحبل ءةزئاج نع سيراب ةيميداكأ تنلعأ املو .8
 خيرات ناونعب هتمهاسم لسرأ مث ءاهيف عسوتو «هتلاسرل رداصملا نم ديزملا بلط يف
 ةزئاجلا لانف .(سيراب يف بادآلاو تاباتكلا عمجم) ةيميداكألا كلت ةقباسم ىلإ "نآرقلا
 «(م1893 - 1813 :5م68865) رغنرب شو وه ةزئاجلا مساقت) م1858 ةنس
 نع (م1889 - 1806 (Michele Amari: يرامأ هيلكيمو يلاطيإلا قرشتسملاو
 Memoire sur la Cronologie du Coran. "نآرقلا تايآل ينمزلا بيترتلا' هثحب

 :ناونعب اهرشنو ءةيناملألا ىلإ اهمجرت «ةلاسرلا كلت يف رظنلا هكدلون داعأ نأ دعبو
 .م1960 ةنس "ينآرقلا صنلا خيرات"

 1909 ماع يف تادلجم ثالث تديز دقو باتكلا نم ةيناثلا ةعبطلا ترهظو
 يلافش قرشتسملا هذيملت نم لك زاجنإ يف مهسأ دقو .م1938و 1919و
 تام املف ء(م1919 - 1909 غزييال) نيدلجم يف ردصأ يذلا 501111411
 ."ينآرقلا صنلا خيرات' ناونعب هنم ثلاثلا ءزجلا جارخإب لستيربو رسيرتستغرب ماق
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 ىلع هيبنتلاو' نآرقلا خيرات" ميدقت دعب «ةريصق ةملكب ءالؤه هكدلون ةذمالت صخأسو

 .نيقرشتسملا ريثك راكفأ هيجوت يف رثأ نم هل ناك ام ىدم

 لصتي ام لكل لصفم يخيرات ضرع نع ةرابع" نآرقلا صنلا خيرات" باتكو

 صصخ .رشع عساتلا نرقلا يف ترهظ ةعبط رخآ ىتح يحولا لوزن ذنم نآرقلاب

 يف "لياف' هكدلون عبات يخيراتلا جهنملل ًاقيبطتو .ةيندملاو ةيكملا روسلل لوألا ءزجلا
 دنع ًاناسحتسا يقل ميسقت وهو) ةيندم ةرتفو ةيكم تارتف ثالث ىلإ اينمز روسلل هميسقت
 ثيح نم ؛ ةيندملاو ةيكملا روسلا تازيمم ءزجلا اذه يف دّدح امك ؛(نيثحابلا نم ريثك
 داعأ كلذبو .نآرقلا خيرات ةجلاعمل هصصخ دقف ثلاثلا ءزجلا امأ .نومضملاو بولسألا

 هجهتنا يذلا بيترتلا حبصأف «ةيمالسإلا ةقيرطلا ريغ ىلع اينمز نآرقلا بيترت هكدلون
 ملاع يف جئاتنلا رطخأ هيلع نوقلعُيو ءًاعيمج نيقرشتسملا ناهذأ لغشي هكدلون

 .ةينآرقلا تاساردلا

 «هلوزن تاسبالم :ينآرقلا صنلا قيثوت يف ثحب وه نآرقلا خيرات يف ثحبلاف
 .هتيرشب تابثإل ؛ماعلا هخانمب هطبر ةياغلاو ...هتاءارق «هنيودتو هعمج

 عم هلماعت عم هخيرات يف برغلا هجتنأ باتك رطخأ باتكلا اذه ربتعيو

 صصخت عرف يف ةدمع حبصأ هنأ هناكمو ةرهش باتكلا اذه يفكيو «ينآرقلا صنلا

 يأ ىلع نآرقلاب ايملع لاغتشالا ديري نم ىلعو «نيقرشتسملل اذالم حبصأ هنأو «"نآرق'
 هنأو ءةينآرقلا مولعلا يف مدقلا خسار حبصأ هنأ احج لاشيم .د ركذو .ءاحنألا نم وحن

 .هدعب نم تءاج يتلا ةينآرقلا تاساردلل يملعلا ثحبلا سسأ عضو

 ام مهأ نم "نآرقلا خيرات" هباتك يف يناجنزلا هللا دبع وبأ هربتعي هكدلون باتكو

 نوكي نأ لواحو .قيمع عّلطتب هبحاص هيف ثحب ذإ ؛نآرقلا خيرات يف جنرفإلا هفلأ
 «ةقالع نم امهنيب امو ةوبنلاو يحولا ةقيقح ثحبلا لوانت دقو .ناكمإلا ردقب ايعوضوم
 نآرقلا لوزن ةمكح لوانت امك ءاهيندمو اهيكم روسلا خيراتب ةيوبنلا ةريسلا طبر لواحو

 .تاعوضوملا نم اهريغو تايآلا لوزن بابسأو

 - 1900 يسنرفلا قرشتسملا) 28015 81401115133 ريشالب امأو

 حضون نأ ًادعاصف نآلا نم انكمم حبصأ هتسردمو هكدلون لضفب هنأ ىريف ( م3

 قلقلا ىطختيلو «ةيعوتب همهفيل ؛نآرقلا نع هفرعي نأ بجي ام علطملا ريغ ئراقلل
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 .ضومغلا هيلع بلغي صن ىلع هعالطا دنع هباتني يذلا
 هدوهج نأ كش الو ؛هترهش ءارو تناك ينآرقلا صنلاب هكدلون ةيانع نأ ودبي

 .قالطإلا ىلع نيقرشتسملا لامعأ يف ةزراب ةملعم تلظ ةينآرقلا تاساردلا لقح يف
 داوم باتك دنع هكدلون ةناكم اقح ههابتنا ريثُي ةيمالسإلا فراعملا ةرئادل ئراقلا ناو
 يف ةيناملألا تاساردلا يف زجنأ ثحب رطخأ وه 'نآرقلا خيرات“ هباتك نأ يل حضتا دقو .نآرقلا صنلا اياضقب قلعتي ام لك يف ةجحو ةدمع هنوربتعي مهارت ذإ ؛ةرئادلا
 تضرعت يتلا تاساردلا لك يف مئاد روضحو ؛عاعشإو ريثأت نم هل ناك امل ؛هباب
 .(م1858) 'هروس بيترتو نآرقلا لصأ ' ناك ؛هتحورطأ عوضوم نأ ىلإ ترشأ دقو .ينآرقلا صنلل هدعب

 عضو نم لوأ (م1870 - 1802) لجولف فاتسوغ يناملألا قربتتبسملا ناك ْ
 هامسأو .اهيف درت يتلا ةيآلا مقرو ةروسلا مقر ركذ عم نآرقلا تادرفمل ايدجبأ اسرهف
 داؤف دمحم ذاتسألا اهدمتعا ةحلاص ةاون ناك دقو) "نآرقلا فارطأ يف ناقرفلا موجن'
 هتاف ام هيلع بقعت " ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا عضو يف يقابلا دبع
 تاغللا ملع يف ةديدج تالاقم' ةعومجم يف ترشن يتلا "نآرقلا ةغل يف "هتسارد' نآرقلا صنلا خيرات هباتك ممتي اممو .(باوصلا هجو نم هيلع يفخ ام هيف كردتساو
 :ةيبرعلاو نآرقلا " :ةيتآلا عيضاوملا ةساردلا كلت تمض دقو .م1910 "ةيماسلا
 ةلمعتسم ةيبنجأ تاملك'و "نآرقلا ةغل يف لمجلا نيوكت صئاصخو ءةيبولسأ صئاصخ
 ."نآرقلا يف دمع ريغ نعو دمع نع

 ×. 77/011925 سرلوف لراك جور ام هكدلون دقن' ةيبرعلاو نآرقلا "عوضوم' يفو
 ."اميدق برعلا' دالب يف ةيبعشلا ةغللاو ةباتكلا ةغل' هباتك يف (م1909 - 15
 زاجحلا يف ةدئاس تناك تاجهللا نم ةجهلب افلؤم ناك نآرقلل يلصألا صنلا نإ لاقف
 ناسلب رمألا ئداب يف ناك نآرقلا نأ سرلوف عاذأ دقو .بارعإلا نم ةيلاخ تن

 رصع يف ىحصفلا ةغللا لوصأ بسح بذُهو لدغ دق ليسا

 امك «هودمتعا نيقرشتسملا نم ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد باتُك نأ ظحالُي انه
 نع لوقن ءةيبنجألا تاغللا ضعبب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس بانك هدمتعا
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 نأ ىفخي الو .ينآرقلا سردلا تالاجم يف ةماع نوثحابلا هنم دافتسا دقل هكدلون باتك

 «هلوزن «هتغل :نآرقلا خيرات عوضوم وه ةينآرقلا تاساردلا يف نوقرشتسملا هثحب ام مهأ

 هتلاض دجو يقارشتسالا يناخيراتلا جهنملا نأب ريكذتلا يغبنيو ...هتءارق «هنيودت

 فورظلا ءوض يف ةينآرقلا روسلا بيترت ةداعإ تالواحم يف رشع عساتلا نرقلا لالخ

 نيودت رابخأ دصري ثحبلا بهذف ...ةيمالسإلا ةوعدلا اهنم ترم يتلا تابسانملاو

 ضرألا ىلإ دودشم وهو ؛لوزنلا بابسأ يف شتفُّيو ءيحولا تاكرحت عبتتيو «نآرقلا

 .نآرقلا ةيرشب اهب دكؤُي ةرهاظ نع ثحبي

 ثدحتلل هليحر سابع ثحابلا دوعي هكدلون تاحورطأو بتك نع همالك دعب

 :اهنع لوقيف

 هكدلون ءارآ يف ماهوأو ىواعد نع :ًاعبار

 ينآرقلا صنلا ةقد ناش يف هضقانت (1)

 «بارطضاو ضقانت نم ولخي ال هفقوم نأ ظحالي «ينآرقلا صنلا قيثوت لوح

 نيح كلذو ؛'ينآرقلا صنلا خيرات' هباتك يف نآرقلا يف فيرحتلا دوجو ىلإ حمل دق وهف

 هدجن مث «'نآرقلا يف ظقحُي ملو دمحم ىلع لزن يذلا يحولا" :ناونعب الصف بتك

 ال امم هنإ' :لوقي نيح «ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب "نآرق' ةدام يف فيرحتلاب حرصُي

 فراعملا ةرئاد يف "نآرق' ةدام يفو ؛"تعاض نآرقلا يف تارقف كانه نأ هيف كش

 ."ءازجألا لماك ريغ نآرقلا نإ" :لوقيف نآرقلا يف فيرحتلا ةلأسم ررقُي ةيناطيربلا

 نأ معز يذلا "سرلوف' يناملألا قرشتسملا نم هفقوم يف ودبي هكدلون ضقانتو

 راهدزا رصع يف ىحصفلا ةغللا لوصأ بسح لدُع هنأو «شيرق ةجهلب فلؤم نآرقلا

 نم ٍراع همالك نأ ًاحضوم هيلع دري هكدلون هيلإ ىربناف ؛ةيبرعلا ةراضحلا

 .نييملعلا قيقحتلاو ةحصلا

 ركفلا يف فيرحتلا ةلأسم خيسرت يف يوق لكشب مهسأ هكدلون نأ ودبيو
 .نآرقلا فيرحت مامأ قيرطلا حتف دقف ؛يقارشتسالا

 اهلالخ نمو «نيقرشتسملا لامعأ يف ىوعدلا كلت ءادصأ ثحابلا دجيو

 ةرئاد يف "لوب' قرشتسملا هبتك اميف حضتيو .نييبروألا نم نيريثك ناهذأ ىلإ تلقتنا
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 5 وه ةركفلا هذهب لاغتشالا ىلإ نيملسملاب ادح يذلا رمألا نأو «ةبوتكم ةغيصل ارشابم ارييغت فيرحتلا "لوب ربتعا دقو .('فيرحت' ةدام) ةيناملألا يسا تلا
 ا ا

 نم مهيلإ لزنأ ام ريغتب دوهبلا ملسو هيلع هلا ىلص دمحم اهيف مهتا تايآ نم نآرقاب انمي 2
AREN.ىوطنا ةاروتلا يف تءاج يتلا عئارشلاو عئاقولل هضرع نكلو  

 ف ناكف ذاج نم ةيرخسلاو دقنلا هيلع راثأ ئطاخ كاردإ
 مهرظن يف ناكف ءدوهيلا بناج نم ةيرخسلاو 1

 راسلا ةرئاذ ةماوه يف يلوخلا نيمأ ذاتسألا هتاوفه بلغأ ىلع درلاب لضفت دقو ةلصب ةقيقحلا ةناكتسا ىلإ ناّتمَي ال فارسإو ٌفارحنا هثحب يف هبحاصو ى ىلع اهنم ةدحاو ةكص ىلع لْيدُي نأ عطتسي مل ىواعد بتاكلا راثأ دقو
 .ةيمالسإلا

 نيو نعم
 :روسلا حتاوف (2)

 روسلا لئاوأ نأ بيرغلا هؤاعدا ؛ ينآرقلا صنلا ةقد هكدلون هب ُزِمَْي اممو د
r.عم كارتشالاب ' نآرقلا خيرات ١ هباتك يف ىلوألا ةعبطلا يفف .صنلا  

 مهدنع تناك نيذلا ةباحصلا ضعب ءامسأ نم ةذوخأم ةريخأ و ىلوأ افورح ر لئاوأ يف ىرت ال ةركف - ةينآرقلا يا هوب ياو
 تقحلتسا نامزلا يضمبو ءأوهس اهعضاوم يف تكرت دقو «فحصلا هنب رکی نمل تاراشإ - هدنع -يهف .اذكهو ةريره يبأ نم ءاهلاو ءنافع نب ن . نم د ,ةريغملا نم ميملاو «صاقو يبأ نب دعس نم نيسلاف .ةنيعم ةينرق روس نم خلا
 .نارقلاب

 اهل اسّمحت دق "دليفسره'و "لب ' نيقرشتسملا نكل ءةيناثلا ةعبطلا يف دعب اميف اهركذ | لفغأو اهلمهأ يلفاش نأو ءاهنع عجرف هتركف اطخب رعش هكدلون نأ ودبيو

| 

| 

 .ميلسلا قطنملا نع اهدعُب ىدم نع نلفاغتُم اهليت ديدج نم
 -نآرقلا يف يصصقلا بولسألا ىلع هينجت -

 كذخأي ؛ًاقيمعو ًاقيقد هدجنو ؛نآرقلل ينايبلا زاجعإلاب هباجعإ يدبُي هكدلون ۰
 بيلاسأ قوذت يف هتعاضب كل ىتدبتتو ...باجعإلا ةرمغ يف تنأو «حيرجتلاو سيلدتلا | ىلإ ينا ؛رّيغتي ام ناعرس مث ؛«عساولا هعالطاو ؛هتيجهنمو هتيعوضومب باجعإل
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 ةيجهنملا ىرتو ؛هنايك يف يرجت ةنيفدلا ةيقارشتسالا مومسلاب سحتو «نآرقلا

 ارتبو اعاطقنا نآرقلا صصق يف دجو هنا كلذ نم .طقاستتو ىواهتت ةيعوضوملاو

 عبشت نم عبان فقوم وهو .ضومغلا ىلإ اهضرعيو ءاهلسلستو رابخألا بيترت نادسفي

 ءةينآرقلا ةصقلا تايصوصخب هلهج نم عبانو ءةاروتلا يف ةصقلا بولسأب هنادجو

 درف ءيسدقملا سينأ هعجار دقو.ضرألاو ءامسلا دصاقم عم يحولا بولسأ مغانتو

 فالتخال ةاروتلا يف ةصقلا بولسأب بولسألا اذه ةلباقم زوجي الو" :ًالئاق هيلع

 ثداوح «ةيحورلا ديشانألاو لاثمألاو ءايبنألا رافسأ ادع ةاروتلا يفف .امهيف ضرغلا

 ىلإ ريشي هنإف نآرقلا امأ .يداعلا حضاولا اهارجم رابخألا يرجت ةمظنم ةيخيرات

 لب ءربخلا لسلست اهب دصقي ال ةيباطخ ةيحور تالمجمو تابثوب ةيخيراتلا ثداوحلا

 ام اريثكو «مالكلا هيضتقي ام بسحب ارارم درت كلذلو .ليوهتلاو ريكذتلا ىلإ اهب دصقي

 ."فورعم وه امك ريركتلا يضتقي يباطخلا قسنلاو .حيملتلاو ةراشإلا ليبس ىلع درت

 ضعب ريركت دقتنا «نآرقلا يف يصصقلا بولسألا بارطضا هكدلون دقتنا امك

 يف نآرقلا لاقتنا ةرثك ىلإ راشأو «هيأر يف هل غوسم ال اريركت تارابعلاو ظافلألا

 نمو «باطخ ىلإ ةبيغ نمف ؛لاح ىلإ لاح نمو «ىرخأ ىلإ ةغيص نم هتاباطخ

 .حيرجتلل الاجم كلذ ربتعاو «سكعلابو ءرمضم ىلإ رهاظ

 فاصنإلا حورو قيقدتلاو نعمتلا نع اهبحاص دعبت تارغث لجرلل نأ قحلا

 ةغالبلا بورضب هسرمت مدع ىلإ - نظلا نسح عم - اذه يف هدرمو' ًافرطتم هلعجتو

 ىتمو .هلثم مسا هيلع دمحي ال يذلا سدلاو ءارهلا نيب اجيزم هئارآ يف لعلو ...ةيبرعلا

 يف ايحطس وأ «قيلعتلا يف ايشماه وأ ءريكفتلا يف ايبناج ملاعلا ناك

 ."ةجفلا ذخآملا هذه هيلع تذخأ «جاتنتسالا

 يف يتوهال وهو م1803-1875 دلافيإ خيرنهل ذملتت هكدلون نأ ىسنن ال

 | نع توهاللا قفأ عيسوت لواحو «ميدقلا دهعلا ةمجرتل ىلوألا هلامعأ سرك «هنيركت

 | دهعلا لوح ليلحتلا جهانم هبتك دحأ يف قبطو «هتيبرتب عبط هكدلونو .تاغللا قيرط

 اكدلون ىلع بيعي دلافيا نأ بيرغلاو .ةعماجلا يف ةجض تراثأ ليلاحت يهو «ميدقلا

 .يلمأتلا هجهنم

 عاضأ دقف ؛نآرقلا ةغالب مامأ تلءاضت قارشتسالا دوهج نإف لاح يأ ىلعو
ENزو ا مهاسنأ امم ؛هتيرشبب اولاق موي نآرقلا باحر ىلإ لوخدلل ةينايبلا حيتافملا  
 رع نورثعي يركلا لوسرلا ةريس يف نوثحبي اوحارف «هتينابرو يح

 تي ...نآرقلل ردصم

 «ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس ايافخ قدأ ىلإ موقلا برستب نأ بهم ا !
 واخس اهتعيلط يف «نيقرشتسملا نم ةعامج موقتو .مالسإلا خيرات ايافخ قدأ ىلإو
 ًاماه ًاعجرم دعُي يذلا ؛دعس نبال تاقبطلا باتك رشنب (م1930 - 1845) 81
 0 .يمالسإلا خيراتلا نم ىلوألا روصعلل

 :ركذأ ايناملأ يف ةمدقملا ةيعماجلا لئاسرلا نمو

 'نآرقلل يدقن يخيرات لخدم' ناونعب (م1889 - 1808) لياف فاتسوغ ةلاسر -
 ديل ؛"نآرقلا ىف ةيبنجألا تاملكلا' (م1909 - 1855) ليكنارف ةلاسر ةيبنج نارف ةلاسر -

 دهم .م8
 ءارق " ةيذاتسألل هتلاسرو ؛"نآرقلا يف يفنلا فورح ريسردسعرب ھر ا ا

 a ."مهتامجرتو نآرقلا

 :ةينآرقلا تاساردلا لاجم يف ةيناملألا دوهجلا ضعب ىلإ ةراشإلا نكميو
 يواضيبلل ليزنتلا راونأو مات «يواضيبلل ١ راونأو ليوأتلا ررسأ ققح (م1 زنتلا راون ت وق - 1788) غاتيارف -

 يف مالعألاو ءامسألا : هلامعأ نم (م روه فوزو ف : هلامعأ نم (م1931 - 1874) شتيفروه فوزوي -
 ةوبنلا - نآرق ةظفل قاقتشا - نآرقلا يف مالعألاو ءامسألا - اهتاقتشم «نآرقلا
 1 .نآرقلا يف

 نآرقلا ةفرعمل برغلل قيرطلا دّهم دق "نآرقلا خيرات" هكدلون ؛داتك نأ مهملا
 مالقأ اهتلقانت ةسردملا هذه ءارآو ءنآرقلل خيرأتلا يف ثحبلا تلصأو ردم قلخي
 يسنرفلا قرشتسملا نأ ددصلا اذه يف ظحاليو .ءاوسلا ىلع نيبرعتسملاو نيقرشتسملا
 ىلإ ترشأ دقو .اهثوحب اهجئاتن عاشأو «ةسردملا هذه ءارآ نم ًاريثك ىنبت دق ريشالب
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 حضون نأ ؛ًادعاصف نآلا نم ًانكمم حبصأ هتسردمو هكدلون لضفب هنإ ريشالب لوقلا

 ."نآرقلا نع هفرعي نأ بجي ام علطملا ريغ ئراقلل

 .رهزألا نم ةلواحم مغرلاب ةيبرعلا ىلإ مجرتُي مل باتكلا اذه نأ ظحاليو

 ةكرح ساكتنإ ةيفيكو هتذمالتب فيرعتلاب هكدلون نع همالك هليحر يهنيو

 :مهنع لوقيف قارشتسإلا

 :نآرقلاو هكدلون ةسردم : اسماخ

 ال لاثملا ليبس ىلع ركذأ ؛ناملألا نيقرشتسملا زربأ مه هكدلون ةذمالت نإ

 :رصحلا

 نيلرب ءةيقرشلا تاغللا دهعم سسؤم «(م1930 - 1836) واخس دراودإ -

 نم ةيقابلا راثآلا ققح ) ينوريبلاب برغلا فيرعت يف لضفلا هيلإ عجريو م8
 1923 غزبيال «ةيسنرف ةمجرتو «م 1879 دنل «ةيزيلجنإ ةمجرت عم ةيلاخلا نورقلا

 .(م1899 - 1808 Ferdinand 6214610[177065) دليفتتسف ةدعاسمب

 ةيبرعلا ةقالعب ينع «(م1937 - 1862 :©6601586 1300) بوقعي جروج -

 ةيلامشلا برعلا ةراجت " هتحورطأو .ةيقرشلاو ةيلامشلا ابروأ تاغلب ةراضحو ٌةغل
 تاتابنلا ءامسأ اهيف ققح يلهاجلا رعشلا لوح ةيذاتسألا ةداهش لانو " ةيقيطلبلا

 رصعلا يف اميس الو برغلا يف قرشلا رثأ هلو «(م 1892)راعشألا يف ةروكذملا
 .يلع نينسح داؤف ةيبرعلا ىلإ هلقن دقلو «(م1924) طيسولا

 يف يحولا ةلأسملو نآرقلا خيراتل ضرع (م1956 - 1868) ناملكورب -

 بناج ىلإ اومهسأ ةذمالت ركذلاب صخو ؛"يبرعلا بدألا خيرات هباتك نم لوألا ءزجلا

 عم «ينآرقلا صنلا قيثوت ىلع ةيملعلا مهدوهج اوزكرو ؛نآرقلا خيرات ءانب يف مهخيش

 لوانت نم حضوأ ناملكوربو .اهتسرهفو اهقيقحتو صوصنلا عمج نم كلذ هبلطتي ام
 نيب نراقو «يبرعلا بدألا لحارم نم ةلحرم هربتعاف ؛ةينيدلا هتسادق هنع عفرف نآرقلا

 ةينيد ةرورض هتقاس يذلا وه يكملا رجاتلا ًادمحم نكلو' :لاقف ناهكلا عجسو نآرقلا
 ...نهاكلا بيلاسأ هتوعد يف دمحم مدختساو ...هللاب هتلص نلعُي نأ ىلإ ىوقأو زعأ

 قذاص وهو «هدلخ يف رودي ام قلطُي ةينيدلا هتوعد لحارم مدقأ يف دمحم ناك
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 عجس عباط ذخأتو زاجيإلاو عطقتلا اهيلع بلغي ةرثؤم ٍلَمُج يف «ةبوبيغلاو قارغتسالا
 ."ناهكلا

 داعأو ؛هكدلون ىلع ةيقرشلا تاغللاب جرخت ء(م1919 - 1863) يلافش -
 لوح ةسارد مدقو ؛(م1919 - 1909) نيدلجم يف هكدلونل "نآرقلا خيرات " عبط
 .م1915 واخس ميركت ةبسانمب نآرقلا

 رشنل اعورشم عضو «خينويم ةعماج يف ًاذاتسأ نيُع نأ ذنمو .ةيمالسإلا تاساردلاو ةيماسلا تاغللا يف صصختم «(م1933 - 1886) ريسرتشغرب فلهتوغ -
 ايرافاب ةيميداكأ هتياعرو هيلع قافنإلا تلوت نآرقلا تاءارق يف ةيساسألا تافلؤملا
 " باتكب ةيذاتسألا ذخأو يلافش ةافو دعب ضهنو ءرشيف تسغوأ دي ىلع م4 "نآرقلا يف ماهفتسالاو يفنلا تاودأ' عوضوم يف هاروتكدلا ىلع لصح .مولعلل
 ةرشنف «هرشني نأ لبق تامو .ديدج عون ىلع باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا باتك ةداعإبو ينآرقلا صنلا خيرات“ هكدلون باتك ليدعت لامكتساب ."مهمجرتو نآرقلا ءارق مجعم
 .0160 2:ءا21 لستيرب

 اهتاعماج يف ىقلأو (م 1932 - 1931) اراز اذاتسأ َرصم رسيرتشغرب ميقو
 يف تارضاحمو ؛ برعلا وحنلا روطت يف تارضاحم ةلسلس تاينيثالثلا علطم يف
 ةنس يركبلا دمحأ .د ريخألا يف اهرشنو ءةرضاحملا هذه مهيلع تيقلأ نيذلا هذيمالت يف امهو ركاسع ليلخو يركبلا دمحأ رشنلل اهدعأ) ةيبرعلا صوصنلا رشن دعاوق
 بهذف ءروهشم ئراق نم ميركلا نآرقلا ىلإ ريسرتشغرب عمتسا ةرهاقلا يفو .(مم7
 تاءارق خيرات رشنو «م1936 ةنس "يرصبلا نسحلا ةءارق * هتالاقم نمو .(م1929) اكيمالسإ يف نآرقلا عوضوم يف ريسرتشغرب بتكو .ةتونلاب هماغنأ نودو هيلإ
 .م 1933 ةنس ينج نبال بستحملا باتك يف ةذاشلا تاءارقلا ققحو ؛م 9 نآرقلا
 ميركلا نآرقلاب ةصاخلا رداصملا عمج خينويم يف يرافابلا يملعلا عمجملا ررق نإ دعب كلذو نصا خينويم يف ًافحتم نآرقلل أشنأ دقو .لستيرب دادعإ نم سراهفب ا م1934 ةنس "تاءارقلا ذاوش رصتخم' هيولاخ نبا باتك هتافو دعب رشتو .م1832 | ةنس نيدلجم يف «ه833 يرزجلا نبال "نآرقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ"ب ينو



 يف تعمُج دقو .ةديرفلا ةمهملا هذه ريسرتشغرب ىلوتف ءاهرشنل هتاءارق طبضو «همولعو

 .ًاروصم وأ ًاطوطخم وأ ًاعوبطم ميركلا نآرقلا نم خسنلا فالآ دهعملا كلذ

 يف ةعئاشلا نآرقلا تاطوطخم رئاسل ةيسمشلا روصلا فحتملا مض اذكهو

 .ملاعلا ءاجرأ

 ةقرو تناك ولو ىتح «روصعلا عيمج نم ديلاب تاطوطخملا فالآ مض امك

 .ةدحاو

 ةبلع هنم ةيآ لكل لعجو «همولعو نآرقلا ريسفتب ةصاخلا تاعوبطملا اذكو -

 .مويلا ىلإ ةباحصلا رصع نم اهل رسفم لك ريسفت اهيف عضوي ةصاخ

 فلتخم يف ميركلا نآرقلا صوصن نيب اونراقُي نأ كلذ لك نم فدهلا ناكو

 يف ةيآ لك نيودت مت ةياغلا هذهلو ...رخآو خسانو ءرخآو دلب نيب ةطوطخملا هخسن

 اهتءارق نايبو «فحاصملا فلتخم يف اهل مسر لك ىلع رثُع ام عم صاخ حول

 .ةددعتملا اهريسافتو

 وأ دهعملا اذه ريضحت يف ةلئاط لاومأ تقفنأو «ةريبك دوهج تلذُب دقو

 ريسفتلا لوانتت يتلا ةيبرعلا عجارملا مهأ :مضي فحتملا اذه ناكو «ينآرقلا فحتملا

 عيمج نم عوضوملا اذه لوانتت يتلا تاطوطخملا نم ًاروصو نآرقلا مولعو تاءارقلاو

 فلتخم نم ميركلا نآرقلا نم ةطوطخملا خسنلا نع ًاروصو «ملاعلا يف تابتكملا

 .نيرشعلا نرقلا ىتح لوألا يرجهلا نرقلا نم ؛روصعلا

 بدتنا ؛م1933 ةنس لابجلا يف هطوقس رثإ ةركبملا ريسرتشغرب ةافو دعبو

 .عورشملا اذه لامكتسال لستيرب روكذملا عمجملا

 | ةعماج يف ةيماسلا تاغللا ذاتسأ (م1941 - 1893) لستيرب وتوأ -

 | نم حبصأو ؛سدقملا باتكلا نم ميدقلا دهعلا ملع يف ناك لوألا هصصخت ؛خينويم
 | يف وضعو «يرافابلا يملعلا عمجملا وضعو .ةيمالسإلا تاساردلا يف نيصصختملا

 أ .نآرقلا تاءارقب ةصاخلا تاساردلاب همسا طبترا دقو .نانملألا نيقرشتسملا ةنيعمج

 'ينآرقلا صنلا خيرات" نم ثلاثلا ءزجلا رشن يف ريسرتشغرب عم كرتشا هنأ انظحال

 ميمتتو ةينآرقلا ةبتكملا زاجنإ ىلإ رداب يرافابلا عمجملا هبدتنا نأ دعبو .هكدلونل

 :اهنم ؛نآرقلا مولعو ةءارقلا رداصم نم ةفئاط رشن نع ةمهملا هذه تلجناو ءاهماهم
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 ذادلا ديعس نب ورمع يبأل عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا ب تاءارقلا ىف ثلا باتك -
 وا .م1930 لوبناتسا

 .ينادلل طقنلا باتك نم راصمألا فحاصم مسر يف عنقملا باتك -

 «6) اكيمالسإ ؛يرابنألا ركب يبأل ءادتبالاو فقولا يف حاضيإلا باتك -
 :اكيمالسإ ةلجم يف اضيأ هلو .(ةيمالسإلا ةبتكملا) ةرهاقلاب عبط مث (4

 .(16 «6) روظنم نبال نآرقلا يناعم باتك -

 .)17 6) يزاريشلل عبسلا تاءارقلا ليلعت باتك -

 .(241 :6) يئاسكلل نآرقلا يف هبتشملا باتك -

 .(1934 :6) ةءارقلا ملع لوصأو -

 دب مساقلا ديبع يبأل هبادآو نآرقلا لئاضف : نيزيإ ةنواعمب رشنو -
 دسم .(243 >26(

 ادوهج ةعماجلا هل تصصخ يذلا دهعملا اذه ضرعتي نأ اقح بيرغلا نمو
 برحلا ءانثأ رمدُي نأ صنلا ةمكاحمل ةمزاللا قئاثولا عيمج هل ترفوو ؛ةيملعو ةيدام
 | .اروثنم ءابه بهذيف ةيناثلا ةيملاعلا

 قلعتي ام رشنو ميركلا نآرقلا ةساردب مامتهالا اذه رس ام لءاستن ًاريخأو
 ضرألا ءاجرأ نم فحاصملا عمجو «ينآرقلا صنلا قيثوت نم ةياغلا يه ام ؟هراثأب
 روص ىلع لوصحلاو اهيلع عالطالا ريسيتل «خسن ةدع يف ايسمش اریوصت اهريوصتو
 مدقأ نيب ًانيابتو اقورف اودجو لهف ؟اهنيودتو تاءارقلا عمجب ةيانعلا هذه اذامل ؟اهنم

 نأ كشال ؟تاءارقلاو تاطوطخملا نيب تانراقملا مهتده ءيش يأ ىلإ ؟اهثدحأو ةخسن ا
 لوق ددرتيو «تاطوطخملا ماكر نيب نم موقلا ىلع لطت رجحلا ةروس نم ةعساتلا 0
 .(نوظفاحل هل انو ركذلا انلزن نحن انإل :ىلاعت هلل

 خينويم ةعماج تينع هلجأ نم يذلا ببسلا ركذي هللا ديمح دمحم .د تدجوو ۰
 عيمج ايناملأ يسيسق رابك ضعب عمج يضاملا نرقلا يفف < ارقا:

 هلك ملاعلا نم ؛(نآرقلل ةيبرعلاك مهدنع لصألا وهو) ةينانويلاب ليجتإلا تالو
 املف ءةياورلا يف فالتخا فلأ يتئام ًابيرقت " اودجوف ءافرح افرحو ءأرطس أرطس اونراقر
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 نآرقلا خسف نوعمجي اولعجو «خينويم ةعماج يف ةينآرقلا ثوحبلا دهعم اوسسأ ءاذه اوأر
 ريوصت ةمهمب همايق ءانثأ ءةيلاوتم لايجأ ةثالثل اذهو «ملاعلا ءاحنأ عيمج نم

 تقولا اذه يف اندنع" :الئاق هربخأو «سيرابب ةيلهألا ةبتكملا يف نآرقلا تاطوطخم

 ."راج ةنراقملا لمعو «ةيئزجو ةلماك ؛نآرقلا تاطوطخم نم ًافلأ نوعبرأو نانثا

 ةافو ةنس) م1933 ةنس ايناملأ يف مكحلا تملستو ءةيزانلا تلطأو

 يف ناملألا نوقرشتسملا تتشتو ءايناملأ يف ةيقرشلا تاساردلا تسكتناو ؛(رسيرتشغرب
 ةدحتملا تايالولا ىلإو نيطسلف ىلإ رجاه يدوهي لصأ نم ناك نَم .ضرألا ءاحنأ

 دقف مهنم يقب نَم امأ «يزانلا مكحلا ىلع اجاجتحا ؛ايناملأ مهضعب كرتو «ةصاخ

 اهيف تناع يتلا برحلا يف مهضعب كله امك «يركفلا باهرإلا نم وج يف شاع

 .رامدلاو بارخلا نم ريثكلا ايناملأ

 ناك اذإف ؛:ةدوجوم لوصألا نكل ...ةيكيرمأ ةلبنقب برحلا ءانثأ دهعملا فسُتو

 ."اهسفن ةجيتنلا ىلإ هللا ءاش نإ لصيل ديدج نم اهعمج لواحيلف «قؤَشَو لام دحأ دنع

 يناملألا قارشتسإلا نع هليحر سابع يبرعلا ثحابلا هبتك ام تضرع دقل
 ام ةيمهأب هرارقإ مغر «هل هدقن يف غلاب هنأ كش الو .هكدلون مهسأر ىلعو هباطقأ ضعبو
 هفشك يف قارشتسإلا اذه ةيمهأ انل رهظيل ء«ناملألا نيقرشتسملا ضعب عم هب ماق

 نورقلا لالخ هريثأتو يمالسإلا ركفلا ةوق كلذكو هزاجعإو ينآرقلا عادبإلا نماكمل
 .ةيرشبلا روطت ىلع ةيلبقتسملا هتاريثأت قافآو سانلا ىلع ةيضاملا

 ؟هتازيمم يه امو ؟نيأ ىلإ يناملألا قارشتسإلا

 (نيستبوب تومت راه يناملألا قرشتسملا عم راوح)

 خلاب نيمتهملا نيبروشلا نيفقثنلا دخأ وهو ءفسؤي'لفاظ روتكدلا ئرجأ
 يناملألا قرشتسملا اذه عم ًاراوح «ةيناملألا تاعماجلل نيراعملا نيسردملا نمو ةغللاو
 برغملاو رصمو ايناملأ يف تارمتؤملا نم ددع يف مئاد لكشب كراش يذلا فورعملا

 يتلا ةيبرعلا ةغللا تاسارد ةلجم ريرحت يف مهاس امك قارشتسإلا لئاسم لوح نانبلو
 نم ديدعلا ميظنت يف اهلذب يتلا هدوهج ىلإ ةفاضإلاب «نغنلرإ ةعماج نع ردصت
 أبسرك لغش وهو .اهريغو ةيبرعلا تاطوطخملاو ثارتلا لوح تاناجرهملاو ضراعملا
 يف ايرافاب ةعطاقم يف عقت يتلا غربنرون - نغنلرإ ةعماج يف ةيمالسإلا مولعلل
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 يبرعلا ثارتلا ىلع عساولا هماملإب هعالطإب فورعمو ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج
 ثارتلا ءايحإ لجأ نم نوقرشتسملا اهلذب يتلا دوهجلابو ءابوروأ يف قارشتسإلا خيراتب قيمعلا هماملإبو ةيمالسإلا مولعلاو ميركلا نآرقلا لوح اهبتك يتلا ةنيصرلا تار
 0 :يلي ام راوحلا يف ءاج .هزونك رشنو يبرعلا
 تايادبلا نع انوثدحت نأ مكل له :يديلقتلا لاؤسلا حرط نم دب ال ایا يف

 ؟ةيبرعلا ةغللا نوسردت مكلعج يذلا ببسلاو
 5 .هيف لغوتلاو يبرعلا ثارتلا ىلع عالطالل 53 يساسألا قلطنملا دعب اميف تحبصأ يتلا ةيبرعلا ةغللا ملعت يف ىلوألا ةجردلاب ًارصحنم ناك يمامتها نأل < بدالاو يوغللا هيقش يف يبرعلا ثارتلا ىلع عالطا يأ ةيادبلا يف يدنع نكي مل هنأ ىلإ انه ريشأ نأ دراو ا 0 عباتلا ةيقرشلا تاساردلاو تاغللا دهعم يف اديعم تنيع ثيح ءنغنلرإ ةعم 3 ف دعبو م965 ماع يف قشمد يف ةيبرعلا ةغللا و ةيسارد ةحنم ىلع تلصحف «ىرخألا تاغللا يف اهريظن دوجو لق يتلا رداصملاو ثارتلا يف ةرازغو ةيمهأ نم ةغللا هذهل امل طقف ةيبرعلا ةغللا ةساردل غرفتأ نأ اهدعب تررق ثيح ."بويأ رفس يف ةيلعفلا ةنمزأل" وه ةحورطألا ناونعو ؛غرودنام ةعماج نم ةيماسلا تاغللا يف هاروتكدلا ىلع تلصح نأ دعب ةيبرعلا ةغللا عم ةيلعفلا يتيادب تناك دقو ؛ةيوغللا ةيحانلا نم ةصاخو ميدقلا دهعلا ةسارد ينغت يتلا ةيبرعلا ةغللا مّلعتب رزياك يذاتسأ ينحصن قلطنملا اذه نمو .ةميدقلا ةيربعلا ةغللابو ميدقلا صاخ لكشب متهأ تنكو «ةيدنهلا مولعلاو ةيتيركسنسلا ةغللا كلذكو ةنراقملا نايدألا ملعو توهاللا ةيادبلا يف تسرد ”نوكرعت هدو 0 CE 0 ؤ تسرد -نوفرعت امكو - انأف ؛معن *

 فيك ءةينآرقلا تاساردلاو توهاللا يف ةيساسأ ةروصب نيصّصختملا نم مكنأ 9
E 1وه امو ؟ةيبوروألا تاعماجلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا عقاو  

 : ١ لاجم صّصختلا ىلع ناملألا ةبلطلا لابقإ يف مكيارب
0 

 ةيبرعلا مولعلا لاجم يف

 يطعت دق يتلا تاريسفتلا نم ريثكلا لمتحيو ادج عساو حلطصملا اذه نأل ةيمالسإلا تاساردلا حلطصمب دوصقملا ىنعملا حيضوت نم دب يا 1 ر 9 . ONE E ل ةيادبلا يف *
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 ىلإ ةيادبلا ذنم ردابأ اذهل .يمالسإلا ملاعلا يف دئاس وه امل ًافلاخمو ًاسوكعم اعابطنا

 رثكأ يف امنإو بسحف ايناملأ يف ال ؛ةيمالسإلا مولعلا حلطصمب دصقي ام نأب لوقلا
 181511010816 ةغللا هقفب ىمسي ام وأ طقف ةيوغللا ةيحانلا وه «ةيبوروألا نادلبلا

 ةبيكرتلاو ةيبرعلا تاغللا اهب ينعأو ءماع لكشب ةيقرشلا تاغللا ناقتإ نأل كلذو

 سفن يف ربتعيو بثك نع يمالسإلا ثارتلا ىلع عالّطالا ىلع دعاسي ةيسرافلاو

 ةساردب قّعتي ام امأ .ةلماكتملا ةيمالسإلا ةراضحلا مهفل يساسألا حاتفملا تقولا

 نإف خلإ ...هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلاو ميركلا نآرقلاك ةفلتخملا ةيمالسإلا مولعلاو نيدلا

 .نيرشعلا نرقلا ةيادب يف الإ ةملكلل يصصختلا ىنعملاب أدبي ملو ًارختم ءاج كلذ

 ةيبوروألا تاعماجلا يف ةيبرعلا تاساردلا عقاو نإف رمألا نكي امهمو

 ادنلوه نم لك يف ةيبرعلا ةغللا ةسارد ًالثم ترهدزا دقف رخآ ىلإ دلب نم فلتخي

 ثحبلاو يراجتلا لدابتلا ةيمنت وه كلذل عفادلا ناكو رشع عباسلا نرقلا يف ارتلكنإو
 هذه يف تامامتهالا تناك دقف اسنرف يف امأ .يبرعلا قرشلا يف ةديدج قاوسأ نع

 ةيقرشلا ةسينكلا ميلاعتو يبرعلا يحيسملا ثارتلا ىلع ىلوألا ةجردلاب ةبصنم ةرتفلا

 عبط ىلع اهدوهج ترفاضت دقو «نانبلو ايروس نم لك يف اهنم ةينوراملا ةصاخو

 .كلذ فالخو ةيعدألاو ةينيدلا بتكلاو ليجانألا صوصنو سدقملا باتكلا

 ةساردب ةطبترم ةرتفلا هذه يف ةيبرعلا ةغللا ةسارد تناك دقف ايناملأ يف امأ

 ةسدقملا تاغللا هقفب هنومسي اوناك ام راطإ يف ةينايرسلاو ةميدقلا ةيربعلا ةغللا

 ىلوألا ةجردلاب مهمامتها اوبص ايناملأ يف تناتستوربلا نأل (5طئاه1 عنه 5208)

 ةينايرسلاو ةيبرعلا هنمو ةفلتخملا ةميدقلا هتامجرتو سدقملا باتكلا ةسارد ىلع

 .ةيطبقلاو

 | نأ دجن ةيبرعلا ةغللا ةسارد يف ةفلتخملا تاهاجتالا هذه ةنراقم نمو

 | مزجن نأ اننكمي الو ءرخآ ىلإ دلب نم ًامامت فلتخي ةيبرعلا ةغللا ةساردب مامتهالا

 ةيبرعلا ةغللا ةسارد يف ديحولا ببسلا يه ةيرامعتسالا تامامتهالا نأب عطاق لكشب

 ةيقرشلا تاغللا ةسارد يف ايناملأ يف ةعبتملا ةقيرطلا تناك دقو .ضعبلا دقتعي امك

 عساتلا نرقلا يف نراقملا تاغللا ملع ءاشنإ ىلإ تدأ يتلا ةيساسألا بابسألا ذحأ

0 
 .رشع

 ةقطنملا هذه يف عقت يتلا ثادحألا نأ امك «ملاعلا نم ةقطنملا هذهب يميلقإل م 3 ىلإ دوعي ييأرب ببسلا نإف لاؤسلا اذه نم يناثلا قشلا ىلإ ةبسنلاب - 1
 ىلع أرطي ديدج لك ةفرعمل ثدحت يتلا تاروطتلا ةعباتمب نومتهي ةيلطلا س
 يمالسإلا يبرعلا ثارتلا ىلع عالطالا بح ىلإ ةفاضإلاب ان ا رعلا ا
 .ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف ازيمتم ارود تبعل يتلا ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع فرعتلاو

 يف ةيبرعلا ةغللا ةسارد عقاو نيبي يلمع لاثمب دهشتسا نأ انه يل نكميو 1
 ابصنم بّالطلا هجوت ناك ةنس نيرشع لبق نغنلرإ ىلإ تمدق امدنعف «نغنلرإ ةعماج
 ا “ةيكيسالكلا' ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا رداصمب مامتهالا ىلع ىلوألا ةجردلاب
 ةغللا ةبوعص ىلإ عبطلاب دوعي اذهو ءًليلق تقولا كلذ يف ةبلطلا ددع كر ا
 ًازكرم مامتهالا حبصأو امامت رومألا تريغت دقف ةريخألا تاونسلا يف امأ .ةيبرعلا
 ؛ةثيدحلا ةيبرعلا تاجهللاو ةرصاعملا ةغللا ةساردو رصاعملا يبرعلا ا
 ةيحانلاب اهضعب متهي طسوألا قرشلاب ةصاخ زكارم ضرغلا كلذل تسأل
 7 تيقل دقلو .ةيفارغجلا ةيحانلاب وأ ةيداصتقالا ةيحانلاب رخآلا اهضعب و ا
 رطخلا ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو ءاهيف ةساردلل ةبلطلا نم اياك ااا زكارملا
 ثارتلا ةسارد ىسنن نأ وهو زكارملا هذه يف ةساردلا نع مجني دق يذلا ريبكلا
 ال ةيبرعلا دالبلاو طسوألا قرشلا يف يلاحلا عقاولا نال ميدقلا خيراتلاو يبرعل
 هتغلب ميركلا نآرقلا أرقي مل نم الثمف «خيراتلا يف ةبراضلا هروذج نع هلصف 7
 قرشلا يف ايلاح ةدئاسلا ميهافملاو تاداعلا نم ريثكلا مهفي نأ هل نكمي ال رانج
 ينغت نأ نكمي ال اهنأل ةيناملألا تامجرتلا ىلإ دوعن نأ يفكي الو ؛يبرعلا ملاعلاو
 .لوصألا ىلإ ةدوعلا نع

 نيذلا ءاملعلا مه نمو ؟ةيبرعلا ةغللا سيردتب ةيناملألا تاعماجلا ادي ىتم -
 ؟كلذ ىلع نولبقي مهلعج يذلا عفادلا وه امو ؟كلذب اوماق

 ءرشع سداسلا نرقلا يف ةيبرعلا ةغللا نسيردتب ةيناملألا يسجل تادب 0 ل
 لواح نم لوأ ناكو «ليلق لبق تركذ امك توهاللا ةساردب و ةيادبلا تن
 وه ايناملأ يف ىرخألا ةيماسلا كافل ةيقب, نع, ةلقتسم ةدامك ةيئرعلا ةغللا سردي
 بدألا ةساردب متها ثيح ءرشع نماثلا نرقلا يف "6-1744 هكسيار ناهوي

81 



 بسانملا لوبقلا قلي مل هنكلو يبنتملا راعشأ ضعب مجرتو ؛ةيبرعلا لاثمألاو يبرعلا
 ةيبرعلا تاساردلا تأدب هتافو نم ةنس نيسمخ دعب ذإ «تقولا كلذ يف روهمجلا دنع

 نوب ةنيدم يف "1788-1861" غاتيارف ملهليف نم لك يدي ىلع حيحصلا ىنعملاب

 ىلع سيراب يف اذملتت نيذللا غيزبيال ةنيدم يف "1801-888" رشيالفلا شيرنياهو

 ةرصاعملا ةيقرشلا تاشاردلا سسؤم ربتعي يذلا "1758-1838" يساس يد يدي

 ءايناملأ يف ةيبرغلا تاساردلل يقيقحلا سسؤملا رشيالف ربتعيو .اهلك ابوروأ يف
 هكدلون لاثُمأ رابكلا نيقرشتسملا نم فورعملا ليجلا هيدي ىلع“ ذملتت ثيح
 .خلإ ...و رلوم تسغوأو تراب بوقعيو ريهستدلوغو

 خيزات يف امهم ارود اوبعل نيذلا نيقرشتسملا نم رخآ ددع كانهو
 لاثملا ليبس ىلع زكذنف ؛اهثارت ءايحإو ةيبرغلا ةغللا سيردت سيركت يفو قارشتسالا
 نم ريثكلا قيقحتب ماق يذلا «نغنتوغ ةنيدم يف "1808-1899" دلفنتسوف دنانیدرف

 ماشه نبا ةريسو ينيوزقلل دالبلا بئاجعك ةيبدألاو ةيوغللا هصوصنو ثارتلا بتك

 ديرد نبال قاقتشالاو ةبيتق نبال فراعملا باتكو ناكلخ نبال نايعألا تايفوو

 ملهليف كلذكو .«خلإ ....يزكبلل مجعتسا .ام مجعمو يومحلا توقايل نادلبلا مجعمو

 تابتكم يف ةدوجوملا ةيبرعلا تاطوطخملا سرهف فلأ يذلا "1828-190" درولآ

 يبأ تايرمخ لثم ةيرعشلا نيواودلا نم ًاددع قّقحو ةريبك ءازجأ ةرشع يف نيلرب

 .رمحألا فلخ ةديصقو جاجعلا نب ةيؤر ناويدو ةتسلا نيواودلاو ساون

 نرقلا اذه يف ةيبرعلا ةغللاب نيصصختملا نيقرشتسملا مهأب .قلعتي ام امأ

 «بوقعي جروجو ءرشيف تسغوأو «ناملكوربو لراك لثم «مهنم ريبك ددع كانهف

 .مهريغو «كف ناهويو ءرسارتشغربو «نامتيلو ءفودنكرو

 تامصبلا مهأ نع ًاليلق انوثدحت نأ مكل له «ليوط خيرات يناملألا قارشتسالل -

 ؟ةيبوروألا نادلبلا نم هريغ نع يناملألا قارشتسالا اهب زّيمتي يتلا

 | ةيبوروألا نادلبلا نم هريغ نع يناملألا قارشتسالا هب زيمتي ام مهأ نإ *

 عساتلا نقلا يف ةصاخو ؛ىلؤألا ةجردلاب ةيبدألاو ةيوغللا صوصنلاب مامتهالا وه
 | ؛يبرعلا ثارتلل ةيدقنلا تاساردلاو قيقحتلا لامعأ نم ريبكلا ددعلا كلذكو ءرشع

 تاعبط رادصإب يبرعلا ثارتلا بتك رشن نم عونلا اذه يف ناملألا رهتشا ثيح
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 تقّتح دقو .باتكلل ةلماشو ةقيقد ةسرهفو ةيدقن ةسارد ءارجإ عم ًايملع ًاقيقحت ةققحم
 'هذهب هدجن ال امم ءايناملأ يف هرداصمو يبرعلا ثارتلا تاطوطخم نم ريثكلا
 يف لماكتملا يملعلا وجلا ىلإ ريشأ انهو .ىرخألا ةيبوروألا نادلبلا يف ةرازغلا
 ءةيبوررألا تاعماجلا يف نيقرشتسملاو ءاملعلا نيب قيثولا نواعتلا ىلإو ابوروأ
 ءيربطلل كولملاو لسرلا خيراتك ةمخضلا لامعألا نم ريبك ددعل ناك ام ًالثمف
 ءاّنبلا يملعلا نواعتلا نود ردصت نأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ءدعس نبا تاقبطو
 يف "1845-1930" واخاس دراودإو ةدنلوه يف "1836-1909" ييوخ يد نيب
 "1844-1918" نزواهليفو "1850-1921" يراغنهلا ريهستدلوغو ايناملأ
 .نيقرشتسملا نم مهريغو

 مامتهالاب ةيبوروألا نادلبلا نم هريغ نع أضيأ يناملألا قارشتسالا زيمتيو
 ةنراقملا لامعألاو تاساردلا نم ديدعلا كانه ثيح «ةيماسلا تاغلل ةنراقملا ةساردلاب
 مهأو .ةيئبسلاو ةيربعلاو .ةيمازآلاك ىرخألا ةيماسلا تاغللا نم اهريغو ةيبرعلا نيب
 ساسألا" دئازلا (1868-1956) ناملكورب لراك لمع وه لاجملا اذه يف لمع
 ليصفتلا اذهب نآلا ىتح هلثم بتكي مل يذلا "ةيماسلا تاغللا ةنراقم يف لماكلا
 .قيقدلا

 دح ىلإ رامعتسالاب اطبترم نكي مل يناملألا قارشتسالا نأ ىلإ ريشأ اريخأو
 ةلود ةيأ اورمعتسي مل ناملألاف ؛يدنلوهلا وأ يزيلكنالا وأ يسنرفلا قارشتسالاك ريبك
 ..ةيبرعلا نادلبلا يف عماطم مهل نكت ملو ءةيبرع

 نم ميدقلا ليجلا عم ةنراقملاب يلاحلا يناملألا قارشتسالا عقاو نوموقت فيك -
 نودجت لهو ؟رسارتشغريو هكدلونو ناملكوربو نامتيل لاثمأ رابكلا نيقرشتسملا
 ؟نيليجلا نيذه نيب ثحبلا ةقيرط يف ًاقراف

 قارشتسالا عقاو نع ًامامت فلتخي يلاحلا يناملألا قارشتسالا عقاو نإ *
 ينقتلا مدقتلا لضفب ةريغص ةيرق ملاعلا حبصأو ةايحلا فورظ تريغت دقف ءاقباس
 اذه سكعنا دقو «يتامولعملاو يمالعإلا ثبلاو لاصتالا لئاسو هتققح يذلا لئاهلا
 ةعباتمب اوؤدب ذإ ناملألا نيقرشتسملا نم ديدجلا ليجلا تامامتها ىلع مدقتلا
 رثك دقف انه نمو «ةيبرعلا دالبلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلا
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 ىلإ فضأ «ةيفارغجلاو ةيسايسلاو ةيناكسلاو ةيعامتجالا تاساردلا نم عونلا اذه

 يف فرعي امم ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلابو ثيدحلا بدألاب ديازتملا مامتهالا كلذ

 اوناك نيذلا نيقرشتسملا نم ميدقلا ليجلا نم سكعلا ىلع .ةينسلألا ملعب اذه انموي

 ةيبرعلا ةغللا مولعو خيراتلا ةساردو ةيديلقتلا ثاحبألا ىلع ةيساسأ ةروصب نوزگري

 .اههقفو

 اذه يف ةمئاد تاروطت كانه ًاعبطف ؛مويلا ثحبلا ةقيرطب قلعتي ام يف امأ

 نم ديدجلا ليجلل حيتأ دقو «ًأديدج ًافاشتكا موي لك يف ملعلا مدقيو «لاجملا
 تامادختسا اهتققح يتلا ةلئاهلا ةزفقلا نم مهثاحبأ يف اوديفتسي نأ نيقرشتسملا

 تامولعملا ىلع لوصحلا ماظنو ةروطتملا بوساحلا ةزهجأو رتويبموكلا جمارب

 .قباسلا يف نيقرشتسملل احاتم نكي مل امم ةيئاصحإلا لوادجلاو

 ةجلاعم دنع نيليجلا نيب ثحبلا ةقيرط يف حوضوب فالتخالا رهظيو
 ةفورعم نكت مل ةديدج جهانم هذه انمايأ يف تفشتكا دقف ءةيوغللا تاعوضوملا

 .اهريغو ةينسلألا ثحابم نم ريثكلاو ةيليوحتلاو ةيوينبلاك ًاقباس
 يف نراقملا لماشلا جهنملا رومض ماقملا اذه يف هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ثحبلا يف ًابلاغ مهراصتقاو ؛نيقرشتسملا نم ديدجلا ليجلا دنع ةيماسلا تاساردلا

 تانراقم ءارجإ نود بهسمو قيمع لكشب اهتسارد متت «ةدحاو ةيماس ةغل ىلع
 ددع نأ ىلإ اضيأ انه ريشأ نأ دوأو .ىرخألا ةيماسلا تاغللا ةيقب عم ةيزاوم

 «ماع لكشب ليلق يبدألا دقنلاو بدألا ةيرظن عوضوم يف نيصصختملا نيقرشتسملا

 .بيرقلا لبقتسملا يف اهزواجت متي نأ لمآ ةرغث هذهو

 ةراضحلاو ةضهنلا خيرات يف ًاريثك مكيأرب ترثأ يتلا ةيبرعلا مولعلا يه ام -

 ؟تقولا كلذ يف برعلا دنع يملعلا رّوطتلا نورّسفت اذامبو ؟ةيبوروألا

 نأل ءدشر نبا ةفسلف ةصاخو «لوألا ماقملا يف يتأت ةفسلفلا نأ دقتعأ *

 يف ريبك ريثأت دشر نبال ناكو «سلدنألا يف ةفسلفلا هذه ىلع اوفرعت نييبوروألا

 يف بطلا يتأي مث .ىطسولا نورقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيحيسملا ةفسلفلا روطت

 ةغللا ىلإ مجرت يذلا /بطلا يف نوناقلا/انيس نبا باتكل ناك دقف «ةيناثلا ةبترملا

 فاشتكا ابوروأ تداعأ هقيرط نعو «يبوروألا بطلا ىلع رشابم ريثأت ةينيتاللا
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 تامجرتلا الولو «تعاض دق ةينانويلاب اهبتك يتلا هتافلؤم رثكأ نأو ةصاخ «ميدقلا رصعلا يف بيبط مهأ ربتعي يذلا ؛ديدج نم "ةيداليم 200 وحن يفوت 'سونيلاغ
 ناك دقو .ةيبطلا هئارآو هدوهج نع ًائيش انفرع امل هلامعأل انتلصو يتلا ةيبرعلا
 تاعماجلا يف هسيردتو يبوروألا بطلا راسم ىلع ةحضاو تامصب درعا ءابطألل
 ةيمهألا ىلإ ريشأ نأ انه ينتوفي الو ؛لاثملا ليبس ىلع 11676012 نوبره ةعماجك رشع عباسلا نرقلا فصتنم ىتح ةيبرعلا بتكلا سردي اهضعب يقب يتلا ةيبوروألا
 فوسليفلاو بيبطلا يزارلا هفلؤمل يروصنملا باتكلا اهب يظح يتلا ةريبكلا
 ةبترملا لتحيل كلفلا ملع يتأي اريخأو .ىرخألا بتكلا "نم ريثكلا ىلإو تورا
 ةراضحلاو ةضهنلا خيرات يف رشابم لكشب ترا يتلا ةيبرعلا مولعلا يف ةثلاثلا
 رشع سماخلا نرقلا فصتنم ذنم يأ ابوروأ يف ةعابطلا عارتخا ذنمف .ةيبوروألا
 ةيبرعلا كلفلا بتك نم ريثكلا ةعابط مت رشع سداسلا نرقلا فصتنم ىتحو
 .ةينيتاللا تامجرتلاب

 اذه نع باوجلا نأ دقتعأف كلاؤس نم يناثلا رطشلاب قلعتي ام يف امأ
 ةايح ثيح نم ًائيهم ناك تقولا كلذ يف ماعلا وجلا نأ دقتعأو ةديدج ةراضح ءاشنإب برعلا مامتها ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي اذه نأ ييأربو ءادج بعص لاؤسلا
 نتفلاو بورحلا نع داعتبالاو عمتجملل يلخادلا كسامتلاو دالبلا يف رازقتسالا
 يتلا حاتفنالا حورو نايرسلا نيمجرتملاو ءابطألا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ءةيلخادلا
 نع داعتبالاو ىرخألا تافاقثلا ىلع عالطالل شطعتلاو «كاذنآ برعلا اهب ىلحت
 ءاشنإ يف تمهاس دق ةعمتجم بابسألا هذه نأ دقتعأو .كلذ ريغو عقوقتلاو بصعتلا
 .ةعناي رامثو ديدج غسنب يناسنإلا ركفلا تدمأ «ةزيمتم ةيبرع ةراضح

 ةسايسلا بكاوت ال اهتأ ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف رظنلا تفلي ام نكلو
 ًاراهدزاو ايبدأ ًادجم بلح يف ةريغصلا نادمح ينب ةلود تققح دقف ءًامئاد ةرقتسملا
 كلذكو .تقولا كلذ يف ةلودلا فيس همدق يذلا بسانملا خانملاو ريبكلا عيجشتلا ىلإ عبطلاب دوعي اذهو ءةيرشبلا ةراضحلا خيرات يف امهريظن دوجو لق ايفاقثو ايراضح
 اهيف داس يتلا تارتفلا رثكأ نم سلدنألا يف فئاوطلا كولم ةلحرم تناك دقف
 بدألا ديعص ىلع اهنكلو ءةلودلا ءاجرأ يف يسايسلا بارطضالاو داسفلاو فعضلا
 .ءاطعو ةبوصخو ًاراهدزا تارتفلا رثكأ نم تناك ةفاقثلاو
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 اهوحني يتلا ةيساسألا تاهاجتالا مهأ يه امو ؟ًايلاح دجوي قارشتسالل ًادهعم مك -
 ؟ًايلاح اهيلإ يناملألا قارشتسالا

 تاساردلاو قارشتسالاب ًاصاخ ًادهعم /25/ يلاوح ايناملأ يف دجوي *
 نولغشي نيذلا ةذتاسألا تامامتها بسحب ةفلتخم اهتاهاجتاو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 لك تاهاجتا ىلع بلغي يوغللا عباطلا نأب لوقلا عيطتسأو .اهيف ةيذاتسألا يسارك

 .غيزبيالو «نلوكو ؛نغنبوتو «نغنلرإ ةعماج دهاعم نم

 ىلوألا ةجردلاب اهمامتها بصتل يخيراتلا هاجتالاب دهاعملا ضعب صتختو
 ركذأو «نهارلا انتقو يف كلذكو ةفلاسلا روصعلا يف يمالسإلا ملاعلا خيرات ىلع

 .خلإ ...ليكو نيلربؤو غروبماهو غروبيارف ةعماج دهاعم لاثملا ليبس ىلع

 دهعمك ةيديلقتلا ةينيدلا تاساردلاو ةيمالسإلا ةفسلفلاب امإ ىرخأ دهاعم متهتو
 غروبرام دهعمك ةيوغللا تانراقملاو ةيماسلا تاغللاب امإو «تروفكنارفو موخوب
 مت ةريخألا تاونسلا يف هنأ ىلإ انه ريشا نأ دوأو .خلإ ...هلاهو خنويمو غربلدياهو
 عضولاب امإ متهت يتلا ةيذاتسألا يساركو ةثيدحلا دهاعملا نم ريثكلا ءاشنإ
 ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ةيداصتقالا وأ ؛ةيسايسلا ةلاحلاب وأ «يعامتجالا
 .ةيديلقتلا قارشتسالا دهاعم بناج ىلإ اعبط اذه ءماع لكشب

 تاعماجلا نيبو ةيناملألا قارشتسالا دهاعم نيب ًايلاح لصاوتلا .نودجت فيك -
 ةيبدالا تارؤطتلا نم ديدجلا ىلع ناملألا ةبلطلا عالطا متي فيكو ؟ةيبرعلا
 ؟ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ةيوغللاو

 سيل ةيبرعلا تاعماجلا نيبو ةيناملألا قارشتسالا دهاعم نيب لصاوتلا نإ *
 ةريخألا تاونسلا يف ذخأ دق هنأ دقتعأو ؛هرملا اهانمتي يتلا ةروصلاب يسوم
 724.47 يناملألا يميداكألا لدابتلا ةمّظنم قيرط نع ءيشلا ضعب نسحتلاب
 ةيبرعلا تاعماجلا نيب نيرئازلا ةذتاسألاو ةبلطلا يف لدابتلا ةيلمع مّظنت يتلا
 نيب ةيفاقثلا تاقالعلا يف ةريبكلا ةرغثلا ىلإ انه ريشأو .ةيناملألا تاعماجلاو
 تارشنلا ىلع لصحن ام ًاردان نحنف «قارشتسالا دهاعم نيبو ةيبرعلا تاعماجلا

 يف ةيملعلاو ةيفاقثلا رابخألا رخآ انيلإ لمحت يتلا ةيعماجلا ةيبرعلا تايرودلاو
 نوكت يبرع يفاقث زكرم دوجو وه ايناملأ يف انصقني ام نإ .ةيبرعلا تاعماجلا
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 ملاعلاب فيرعتلا هتمهم
 .سيراب يف دوجوملا

 ةروشنملا ةيبرعلا رداصملاو بتكلا ىلع لصحن ام ًابلاغو ..ًاريبك ًارود اهيف ظحلا بعليو ؛ةمظنم ريغ ةيدرف دوهجب بلاغلا يف متي كلذ نإف ؛ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ةيوغللاو ةيبدألا تادجتسملا رخآ ىلع ناملألا ةبلطلا عالّطا ةيفيك نع امأ
 .ةيصخش قرط نع اثيدح

 ؟ةغللا هذهل يبنجألا سرادلا اهنم يناعي يتلا تابوعصلا مكيأرب نمكت نيأ ءاهسيردتو ةيبرعلا ةسارد يف مكتبرجت لالخ نم -

 :ةيتآلا طاقنلاب اهصيخلت نكمي ؛ةريثك تابوعص نم ةيبرعلا ةغلل يبنجألا سرادلا يناعي *

 .خلإ ...ءاحلاو ..نيعلاو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا لثم ةيبوروألا تاغللا يف ةدوجوملا ريغ ةيبرعلا تاوصألا ضعب قطن يف تابؤعص :ًالوأ
 .ةذاشلا لاعفألا فيرصت باب يف ةصاخو ةيقطنملا ريغ تاءانثتسالا اهيف رثكت يتلا ةيناملألا ةغللا نم سكعلا ىلع ءًامامت هئدابم بعوتسيو هنقتي نأ يبنجألا سرادلا عيطتشيو ءًايقطنم َءانب ينبم هنأل ماع لكشب ابعص سيل يبرعلا فرصلا ملع نأ ىلإ انه ريشأ نأ دوأو .ةءارقلا يف سرمتم ريغ سرادلا ناك اذإ ةصاخ «يبنجألا ىلع ةلهس تسيل ةءارقلا ةيلمع نإف اذهلو «فورحلا ةباتكب يفتكت امنإو «تاكرحلا ةباتك ىلإ بلاغلا يف دمعت ال ةيبرعلا ةغللا نإف فورعم وه امكف :ةباتكلاو ةءارقلا ةلكشم :ًايناث

 يثارتلا وحنلا باوبأ ضعب يف ةصاخو ءدعاوقلاو وحنلا يف تابوعص :ًاثلاث
 ةريثك نايحأ يفو ؛ةفلتخم فئاظو اهل يتلا تابوصنملا نم ةديدع عاونأ كانه ًالثمف «بيكارتلل ةيوحنلا فئاظولا رسفي نأ لواحي الو لماوعلا ةيرظن دمتعي يذلا ميدقا
 اذهو ءاهنم ةيزيلكنالا ةصاخو «ةيبنجألا تاغللا وحنب زثاتم هنأ دقتعاف ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا وحن ىلإ ةبسنلاب امأ :بيكارتلاو لمجلا نيب طبرلا تاودأ ةلأسم يه يبنجألا سرادلا مامأ ةغلاب ةبوعص لكشت يتلا رومألا نمو .اهنيب زييمتلا بعصي
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 ةمجرتلا ريثأت ىلإو مالعإلا لئاسو هبعلت يذلا رودلا ىلإ ةيساسأ ةروصب دوعي
 .ةيبرعلا ىلإ ةيبنجألا بيكارتلل ةرشابملا

 ةغللا تادرفم عيمج بعوتسي ؛لماش ثيدح مجعم دوجو مدع :ًاعبار

 فورعملاف .ةيزاجملا ةيحانلا نم ةصاخو «ةملكلا اهلمتحت يتلا يناعملا: لك حرشيو

 اهمدقت يتلا حورشلا يفو ةيوغللا ةورثلا يف ادج ةينغ ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا نأ
 هجاوي ةغللا يف صصختملا ريغ ثحابلا نأ ذإ ؛لامعتسالا ةبعص اهّنكلو «ةدرفملل

 هيلإ جاتحن ام امإف ببسلا اذهلو .ةميدقلا مجاعملا كلت لامعتسا دنع ةريبك تابوعص

 جئاتنلاو دوهجلا رابتعالا نيعب ذخأي ءةيبرعلا ةغلل لماش مجعم عضو وه دب لك نم
 اهبيترتو تاملكلا جارختسا ةقيرط ثيح نم ؛ثيدحلا مجاعملا ملع اهيلإ لصو يتلا
 جارختسال ةيبرعلا مجاعملا يف دحوم ماظن كانه سيل هنأل .«ةيوغللا ةداملا يف
 .رخآلا نع فلتخت ةقيرط ذختي مجعم لكف «تاملكلا

 لهو ؟اهيف يوغللا عقاولا نودجت فيكو ؟اهومترز يتلا ةيبرعلا دالبلا يه ام -
 ةيبرعلا ةغللا دّدهي ًارظخ وحنلا اذه ىلع ةّيماعلا راشتنا يف ّنأ نودقتعت
 ؟ىحصفلا

 رئازجلاو سنوتو رصمو ندرألاو نانبلو ايروس نم الك ترز دقل *
 نارمأ يرظن تفلو ءاهيف يوغللا عقاولا ىلع بثك نع تعلطاو «برغملاو
 نيبو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نيب لصفت يتلا ةعساولا ةوهلا :امهدحأ ؛نايساسأ
 يف ريبكلا فالتخالاو عونتلا :امهيناثو .ةيبرعلا دالبلا يف ةدوجوملا ةيماعلا تاجهللا
 | تاجهللا نع ًامامت فلتخت ةجهل لك لعجي امم ءاهيف ريبعتلا قرطو ةيماعلا تاجهللا
 قرشملا برعل ىتح ةموهفم ريغ ودبت يتلا ةيبرغملا ةجهللا ةصاخو «ىرخألا
 .يبرعلا

 ّلك هب موقي يذلا رودلا نم صقتني نأ دحأل نكمي ال هنإف رمألا نكي امهمو
 مالعإلا لئاسول ةيمسرلا ةغللا اهنوك ءًامهم ًارود ىحصفلا ةغلل نأ امكف ءامهنم
 نيب طبرت يتلا ةيفاقثلا ةدحولا ةليسو اهنإ ثيح ؛تاعماجلاو سرادملا يف ميلعتلاو
 اهملكتي يتلا ةغللا يه اهنأل ءامهم ًارود تاجهلل َنإف رمألا كلذك «ةيبرعلا دالبلا

 مهفطاوع يف ةيوفع كب اهنومدختسي يتلا يهو «ةيمويلا مهتايح يف سانلا
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 هبتنت نأ ةلوؤسملا تاهجلا ىلعو «ىحصفلا ةغللا عم ةنراقملاو ليلحتلاو ةساردلاب اهقح اهيطعن نأ بجي كلذ نم سكعلا ىلع امنإو .اهرود نم لالقإلاب ةيماعلا تاجهللا ةيمهأ ركنن نأ لوقعملا نم سيل هنإف اذهل .ريكفت يأ نود مهسيساحأو
 نم ىحصفلا ةغللاب قحلي نأ نكمي ررض يأ دجأ ال عقاولا يف انأو .ميدقلا رعشلاو بدألاو ثارتلاو نآرقلا ةغل -فورعم وه امكو -يهف ؛يمسرلا لماعتلاو ةءارقلاو ةباتكلل ةيساسألا ةغللا امئاد ىقبت اهلعجي ام ةوقلا تاموقم نم اهل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا نأ نع الضف .ملاعلا تاغل لك يف ماع رمأ اذه نأل ءىحصفلا ةغللا ددهي ًارطخ ةيأحملا تاجهللا راشتنا يف نأ ادبأ ىرأ ال انأو .ةيبرعلا دالبلا يف دوجوملا عقاولا ًامامت هبشي ارسيوس يف يوغللا عضولا نأ دقتعأو ,ةيبوروألا لودلا رثكأ يف ةدئاسلا يه ثحبلا نم ةقيرطلا هذهو .اهنع تروطت يتلا ىحصفلا ةغللا ىلإ اهلوصأ يف دوعت فورعم وه امكو تاجهللا هذه نأل ءاهتاجهلو ىحصفلا ةغللا نيب ةقالعلا اهيف نيبتو «تاجهللا يف ةدوجوملا ةيوغللا رهاوظلا اهيف سردت «لاجملا اذه يف ةداج ثاحبأب موقت نأ اهل نكمي يتلا تاعماجلا ةصاخو ؛هيلع عجشتو رمألا اذهل
 .اعم نيفرطلل ةدئافو ىنغ كلذ يف نأل ءاهنع تروطت يتلا اهلوصأب اهتنراقمو ةيلحملا تاجهللا ةسارد ةرورض ىلع ددشأ ينّتكلو ؛تاجهللا
 لصي فيكو ؟يبرعلا بدألا ىلع ماع لكشب يناملألا ئراقلا عالطا ىدم وه ام -

 يقيقحلا عقاولا سكعت ةقداص ةروص يناملألا ئراقلا ءاطعإل ةيفاك ةيناملألا ةغللا ىلإ ةمجرتملا ةيبرعلا ةيبدألا لامعألا نأ نودجت لهو ؟بدألا اذه هيلإ
 ؟يبرعلا بدألل

 ةفاقثلا لئاسم لوح رودت يتلا تالاقملا ضعب ةيلحملا ةيناملألا دئارجلاو تالجملا نم ةيبدألا تاحفصلا يف رخآ ىلإ تقو نم دجن اننإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ثيدحلا يبرعلا بدألا نع تامجرتلا ةصاخو ءدادزي أدب ةيبرعلا نع ةمجرتملا لامعألا ددع نأل ءًايجيردت ريغتي ةريخألا تاونسلا يف أدب دق عضولا ن أ دقتعأو ,ىرخألا ةيملاعلا بادآلا نع تامجرتلاب ةنراقملاب ءأيبسن ةليلق ةيناملألا ىلإ ةمجرتملا لامعألا نأل ءًادج دودحم يبرعلا بدألا ىلع يناملألا ئراقلا عالطا نإ *
 .اذكهو ديز وبأ رصن عوضوم اهراثأ يتلا ةجضلا وأ «ةردج وبأ ديشر وأ «يبرغملا بدألاو نولج نبا وأ يبيبح ليمإ نع ثيدحلاك «نييبرعلا بدألاو
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 ةيناملألا ةغللا ىلإ ةمجرتملا ةيبرعلا ةيبدألا لامعألا نإف رمألا نكي امهمو

 ةيلمع نأل «يبرعلا بدألا نع ةيقيقح ةروص يناملألا ئراقلا يطعت الو ةيفاك ريغ
 ةيصخشلا ءاوهألل ةريثك نايحأ يف ةعضاخ نوكت هتمجرت دارملا يبدألا لمعلا رايتخا

 يف ةفورعم نكت مل ظوفحم بيجن ريبكلا بيدألا ةيثالث الثمف ءةيداملا تارابتعالاو
 ةيلاكشإ ةيثالثلا هذه ةمجرت نأ كلذ ىلإ فضأ «بادآلل لبون ةزئاج هحنم لبق ايناملأ
 هتايناكمإو ريبكلا بيدألا اذه نع ةعنقم ةقيقح ةركف يناملألا ئراقلا يطعت الو

 «برعلا باتكلا ةقلامع نم تسيل خيشلا نانح ةينانبللا ةبتاكلا نإف ديكأتلابو .ةيبدألا

 .ةيناملألا ةغللا ىلإ تاياور ثالث اهل تمجرت دقف كلذ عمو

 رود مامتها مدع يهو عوضوملا يف ةيساسأ ةلكشم ىلإ انه ريشأ نأ دوأو
 ثلاثلا ملاعلا يف بدألا وأ يبرعلا بدألا نع تامجرتلاب ةريبكلا ةيناملألا رشنلا

 بقاوعلا نومضم نوكي ال دقو «ةرماغملا نم عون هيف رمألا اذه نأل «ماع لكشب
 .لقألا ىلع ةيداملا ةيحانلا نم اهل ةبسنلاب

 نأل «يبدألا قوذلا فالتخا يهو ءاهيلإ ةراشإلا ردجت ىرخأ ةطقن كانهو
 اذهلو «يبنجألا ئراقلا مهت ال امبر برعلا ءابدألا ضعب اهلوانتي يتلا عيضاوملا
 قيرط نع «مهريغ نم يناملألا ئراقلا قوذ ىلإ برقأ ةبراغملا ءابدألا ناك ببسلا
 ."ةيسنرفلا تامجرتلا

 يمالسإلا يبرعلا ريثأتلاو يناملألا قارشتسإلا
 ديسلا ناوضر .د هاري امك

 يف برعلا امك نيينانبللا نيثحابلا زربا نم وهو «ديسلا ناوضر روتكدلا ىري
 | تاساردلا يخرؤم نمو «يناملألاو يبرعلا نيديعصلا ىلع قارشتسإلا تافاقثو نوؤش
 | جيرخ هنوك ىلإ ةفاضإ ءةيبرعلاو ةيناملألا نيتفاقثلا يف لدابتملا اهريثأتو ةيمالسإلا
 تايمالسإلا يلقح يف ةديدع تافلؤمو تاباتك هلو ايناملأ تاعماج نم هاروتكد ةجردب

 توريب يف اتردص نيتللا 'داهتجإلا"و 'يبرعلا ركفلا' يتلجم ريرحت سيئرو قارشتسإلاو

 ."ناملألاو برعلا نيب ةيفرعمو ةيفاقث ةلدابتم تاريثأت' كانه نأ

 ةمجرتلا قيرط نع ةقالعلا تايادب' نا ىلإ انه ةراشإلا افيرط نوكي دقو
 فرع دقو !ةيناملألا ىلإ (م1913) يمالسإلا ندمتلا خيرات :ناديز يجروج باتك نم يناثلا ءزجلا ةمجرتب نيقرشتسملا بابش دحا مايق يف تلثمت ناملألاو برعلا نيب
 لالخ نم ناملألا نيقرشتسملا لامعأ نع ةريثك ءايشأ صوصخلا ىلع نويرصملا
 نا فورعملاف .ةيملع فادهألو «ةلدابتملا تارايزلاو تالحر رلا يف ةيصخشلا تاقالعلا
 نيلجرللو ءزرللوفو اتيبش امهو ؛نييناملأ اناك ةيويدخلا بتكلا رادل نيلوألا نيريدملا
 .ةينيطسلفلاو ةيرصملا ةيبرعلا تاجهللاب صاخ مامتها

 نا ةلئاقلا ةركفلا بحاص وهو ؛يدقعلا خيراتلا يف أضيأ بتك اتيبش نكل
 ةلزتعملا ناو ؛مالسالا يف يفسلفلا ريكفتلا يف اعجارت لثم ةيرعشالا راصتنا
 اريغص يفوت يذلاو) ًاضيأ اتيبش متها دقو .ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ركفلا رارحا مه
 يف ةركفلا هذه تروطتو .اهبابسأو يمالسإلاو يبرعلا طاطحنالا ةركفب (م1883) ماع
 نرقلا تانيسمخ يف رتير تومله ىلإ الوصو رميرك نوف درفلا دي ىلع دعب ام
 .نيرشعلا

 ةركف نع نيلوؤسم ءالؤه ناملألا نيقرشتسملا رابتعا نيخرؤملا ضعب ديريو
 يف داس يذلا يثالثلا ميسقتلا ىلإ ادانتسا ؛ةيب درعلا ةراضحلا يف لوبذلاو لالحمضالا
 كلذ نكل طاطحنا وأ لوبذ راهدزا «ءوشن :ركفلا خيرات لاجم يف ةيناخيراتلا نمز
 خيشلا دنع هنم جورخلا ةرورضو «طاطحنالا» ىلإ تاراشا فرعن اننأل ءدعبتسم رمأ
 تناك دقو .يساس يد رتسفلس يسنرفلا قرشتسملا رخآلا هذاتسأ نم اهعمس امبرو «يواطهطلا عفار ةعافر هذيملت ىدل ىرخاو «(م1835) رهزالا خيش ءراطعلا نسح
 ايقتلا امدنع هدبع دمحم هذيملتو «يناغفألا نيدلا لامج ديسلا ةرئاد يف ةلوادتم ةركفلا
 .مرصنملا رشع عساتلا نرقلا نم تانينامثلا طساوأ سيرابب

 .اهاركني نأ نود ءوتوناهو كانير عم اهبابسأ يف الداجت امهنأ فورعملاو
 نم «نيقرشتسملا تارمتؤم نورضحيو ابوروا ىلإ نوبهذي نويرصملا ناك دقو

 دمحم يسايسلاو «يقوش دمحا رعاشلاو ءاشاب روميت دمحاو ءاشاب يكز دمحا لثم |
 ةيناملألا ةفرعمب نالسرا بيكش ينانبللا درفناو «ةيسنرفلا نونقتي اعيمج اوناكو «ديرف |

 أ



 لخاد نيملسملا تاوزغ نعو سلدنالا نع اثوحب مجرت دقو .ةيسنرفلا بناج ىلإ
 .ابوروا

 نع خابشأ فزوج باتك ةمجرتب نانع هللا دبع دمحم ماق ليلقب كلذ دعبو

 ىلوأ ةطقن تلكش دق ةيرصملا بتكلا راد تناك اذإو .تادلجم ةدع يف سلدنالا
 ةعماجلا ءاشنإ نإف «تاطوطخملا تاخسنتسمو تاروصم لدابتو «يقالتلل ةمهمو
 نيقرشتسم مادقتسا ىرج ذإ .ىرخأ قافآ ىلإ ةقالعلا هذهب عفد (م1908) ةيلهألا
 لثم ءالوه ناك دقو «دوقع ةثالث لاوط ةيرصملا ةعماجلا ىلإ بادآلا يف ةذتاسأو
 نوينيسامو ؛(بادآلاو ةغللا) رشيفو ء(ةفسلفلا) افونازاكو (كلفلا) ونيللن ولراك
 اهريرحتو اهحيحصت دعب عمجت مث «ةيبرعلاب مهتارضاحم نوقلي ء(ةفسلفلاو فوصتلا)
 .بتك يف

 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمب اونضع ريتخا رشيف تسغوا نا فورعملاو
 ةغللا مجعم لجا نم اهعمجي ناك يتلا تاقاطبلا قيدانص هعمو ءاجو «م1934 ماع
 .ىحصفلا ةيبرعلا

 ءزج هنم ردص يذلا ريبكلا مهمجعم ةركف غوص يف نويرصملا اهنم دافأ دقو
 نا يئتراو «هدعب هتركف تريغت دقف رشيف مجعم امأ .اماع نيعبرأب كلذ دعب دحاو
 ىلع «م1957 ماع ردصت همزالمو هؤازجأ تأدبو ؛نيل دراودإ میلو مجعمل الامكإ نوكي
 ناملوأ ديرفنام ةدهعب اماع نيشالث ذنم وهو ءرشيف ذيملت ؛رلتيبش نوطنا دي
 .نغنبوت ةعماجب

 ىلع اهؤرقي ناك امبرو «ةيناملألا نقتا دق ناديز يجروج ناك نا فرعن الو
 تاذلابو «مالسالا لبق برعلا خيرات نع ناملألا ثوحب ىلإ عجر هنأل ؛لاح يأ
 | ملاعلاو ةلاحرلا اهثوحب يف لمع يتلاو ءةيئبسلا كلامملاو ةريزجلا بونج خيرات
 تاقالع «لوقلا قبس امك «ناديزل تناكو .لموه هذيملتو رزالغ دراودا ريبكلا
 ««ندمتلا خيرات» ناك امبرو «ةيناملألا ىلإ هباتك نم ءزج ةمجرت ىلإ تدا «ناملألاب
 | خيراتلا نع ناملألا ثوحب نا ديب ءةيناملألا ىلإ مجرت ثيدح يبرع لمع لوا اذه
 يف ايناملأب ةيماسلا تاساردلاب اوصصخت نيذلا ىدل امامتها تيقل ميدقلا يب برعلا
 ةيبرعلا ىلإ اومجرت دقف .ركب بوقعي ديسلاو يمان ىيحي لثم نم تانيتسلاو تانيسمخلا
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 ةمومضم تاسارد ةعومجم نع ةرابع وهو ؛تانيسمخلا يف «ميدقلا يبرعلا خيراتلا»
 ةريزجلا نع ناملألا نيخ نؤملا/ةلاحرلاو تايماسلا ءاملع لامعأ نم تانيعبرالا يف
 .اهبونجو ةيبرعلا

 خيراتلا يف ناملألا ثوحب نم تادافإلا ربكا نكل
 خيرات يف لصفملا» بحاص يلع داوج روتكدلا دي
 .تادلجم رشع

 ىلع تمت «ميدقلا يبرعلا

 يف ««مالسالا لبق برعلا

 يف هل ركذ امنود يلع داوج باتك ربع ءاملعلا ءالوه تاسارد ىلإ نوعجري ميدقلا برعلا خيرات نع تاعماجلل ةيسردملا بتكلا نوفلؤي نيذلا لازي امو .مياهتلاو سكاناك ودورو رنفوه ايرامو لموه ىلاو رزالغو رتاهكروب نم ناملألا نيثحابلل لاقم ةئامعبرألا يلاوحو ءايناملأ اباتك نيرشعو ةتس ىلإ لجرلا عجر دقف
 .نايحألا نم ريثك

 دقعلا يلاوح ذنم اهلحم تح هذه ةميدقلا ةيناملألا ثوحبلا نا ديب
 زيكرتلا عم) ميدقلا يبرعلا خيراتلا نع (نوات جروج ةعماجب) ديهش نافرع تاباتك
 نوسرادلا اهفرعي يتلا ةيزيلكنالا ةغللابو ؛تادلجم ينامث يف (ةطنزيبب ةقالعلا ىلع
 .ابيرقت اعيمج برعلا

 ةباتكلاو خيراتلا لاجم يف يناملألا قارشتسالل ريثأت ربكا نا ىلع
 .ةمجرتلا كلت لالخ نم هنوفرعي برعلا نوسرادلا أدبو ءةيزيلكنالا ىلإ مجرتو ؛م1901 ماع باتكلا ردص .اهطوقسو ةيبرعلا ةلودلا :روهشملا نزواهلف سويلوي باتك لالخ نم ءاج ةيخيراتلا

 ؛لئاسم ةدع يف اريبك اريثأت ةيبرعلا ةيخيراتلا ةباتكلا يف رثأ دقو «شعلا فسويو يودب نمحرلا دبع دي ىلع «ماشلاو رصمب نيترم ةيبرعلا ىلإ مجرت مث
 :ىلوألا

 عارصلا هرابتعا
 هديدحتو ؛(مجعلاو برعلا
 .ةيومالا ةلودلا طوقس خيرات م750 /مه323

 نيب) ايموق اعارص ىلوالا ةيبرعلا ةلودلا يف زربألا
 نيب ام ةيمالسالا ةلودلل يبرعلا رصعلل وأ ةركبملا ةبقحلل
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 نع) مدقا رداصم نع ةلوقنملا هصوصنو يربطلا خيرات ىلإ يساسأ لكشب هدانتسا

 .ةمهم ةيجهنملا ةلأسملاو .(ةرجهلل ثلاثلا علاطمو يناثلا نينرقلا نم نييرابخإلا

 عساتلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف هتذمالتو هؤالمزو هيوغ يد هرشن يربطلا خيراتف

 هنأل ؛«ةطوطخم صنلا ءازجأ ضعب ىلع نزواهلف علطا دقو .رشع
 يف همدختسا

 رداصمل عوجرلا ىلع اوداتعإ دق نيقرشتسملا نيب نم نوخرؤملا ناكو .ةقباس تاسارد

 بناج نم امهم ناك كلذلو .الوأ تفرع اهنأل ءريثك نباو ريثالا نبا لثم ةرخأتم

 ةاور مهأ نا الثم فاشتكالا :باتكلا ةبيكرت ليلحتب مث ءردصملا مَدِقِب مامتهالا نزواهلف

 نزواهلف ككش دقو .رمع نب فيسو فنخم وبأ :امه ىربكلا وأ ىلوالا ةنتفلا رابخا

 اذاو .برعلاو نوقرشتسملا هيأر ىلع راسو «فيس ةيدايحب (اثيدح نيبت امك قح ريغب)

 نم ناك امف ؛هرداصمو يربطلا صنب ةقثلا يف هاطخ ىلع ريسلا دومحملا نم ناك

 نزواهلف ناك .لوألا يبرعلا خيراتلل «يموقلا» مهفلا يف ىمعأ لكشب هعابتا نسحتسملا

 امنيب «يكرامسبلا عورشملا راصنا نمو «ةيناملألا ةيموقلا ةدحولا يديؤم نم

 نا ديب .«ةيبرع» ةيموق ةلود نع ثيدحلا يداليملا عباسلا نرقلا يف انكمم نكي مل

 يف تاساردلا تارشع اوبتكو «ةلودلا عباطل اذه هليلحت يف هوعبات برعلا نيخرؤملا لك

 يدشارلا رصعلل ارارمتسا يومألا رصعلا نزواهلف ربتعا لوألا هليمل اعبتو .ةيبوعشلا

 سنمال يرنه لثم نم نوقرشتسم كلذ يف هرياس دقو .يبرعلا :ماعلا عباطلا ثيح نم

 هداقتعال ناك نييومألا نم يباجيالا هفقومف .ةفلتخم بابسأل نكل «يسنرفلا يعوسيلا

 ناف :برعلا امأ !نييحيسملاب مهتقالع نسح ببس اذه ناو .«نيدلا وليلق» مهنأب

 يأ) مهيلع راث مث ةيباجيالا ةرظنلا كلت نييومألا ىلإ اورظن طقف نيسمحتملا نييموقلا
 وأ ةليبقلا يف ذإ «لقألا ىلع تانيعبسلاو تانرتسلا يف نويمدقتلا (نييومألا ىلع

 رمألاو .مهدض مه نمو ؛هتيب لهأو يلع راصنأ نم مه نم كانه ناك اهسفن ةريشعلا

 | .ةعيشلا «ةيمجعأ»و «جراوخلا «ةبورع» ىلإ هباهذ نع هلوق نكمي هسفن

 بهذ امو .حاحقا برع ءًابيرقت يومألا رصعلا لاوطو «نابزحلا وأ نافرطلاف

 راكفا نيب هباشت نم - نزو اهلف تايادب ىلإ ًادانتسا - دعب ام يف يزود هيلإ

 قحتسي ال ؛ةيناث ةهج نم ةعيشلا ةالغو ءةهج نم ىمادقلا سرفلاو نييتشدارزلا

 ؛ىلوألا.ءوشنلا بقح ريثكب زواجتي نامز وهو «يرجهلا عبارلا نرقلا دعب الإ ءرابتعالا

 .يكابلا اهعباط قرفلا كلت تطعا يتلاو

 نزواهلف يتسارد ةمجرتب برعلا نم ةيناملألاب نيفراعلا نم دحا ماق امو
 .اهيف ىلوألا ةغامجلا تاميظنت نعو ءةنيدملا يف (ص) يبنلا ةايح نع

 تاميوهت زواجت يبنلا نع ةريغصلا هتسارد ءارو نم نزواهلف دارأ دقو
 يف امأ .ايدقن اهتءارقو رداصملل لماك لكشب دانتسالاب ءرغنربشولياف تاغلابمو
 نيرجاهملا نيب يبنلا دهع وأ يبنلا باتك صن سرد دقف «ىلوألا ةعامجلا»
 يف نزواهلف بولسأ ىلع عالطالا يف ةديفم تمت ول هتمجرت تناك امبرو .راصنألاو
 .(هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم رظنأ) ."اهدقنو ةينيدلا صوصنلا ةءارق

 يف ةليئض تناك ةيناملألا نع تامجرتلا" نأ ديسلا ناوضر روتكدلا ىريو
 ةليلقلا تاساردلا" نأ ظحاليو ."تاذلاب قارشتسإلا يفو «ةيناسنإلا مؤلعلا تالاجم ىتش

 لواحي .رشابم ريغ وأ رشابم .لكشبو ءنياحيأ ةعساو ًاراثآ تكرت تمجرت يتلا
 :تاصصخت ةعبرأ دحأ تحت ؛ءاوضنإلا ىلإ ءوجللاب هسفن ذاقنإ يناملألا قارشتسإلا

 اذهو ؛ةيطسوأ قرشلا تاساردلاو «نيدلا ملعو ءايجؤلويسوسلاو ءايجولوبورثنإلاو «خيراتلا
 ةيناملألا تاعماجلاب لازي امو «تانينامثلا يف نوجتني اوأدب نذلا «لوهكلا ليج لمع
 «يسيئر ذاتسأ يسركلا يفو .ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلاب ىنعت ءًاييرقت ًايسرك نورشع
 تاسارد لاجم يف نولماعلاف اذكهو .نيكراشم وأ نيدعاسم ةذتاسأ ةدعو «ناذاتسأ .وأ

 لازت امو .مويلا نيرشعلاو' ةئاملا يلاوح نوغلبي ؛ثيدحلاو ميدقلا يفو «مالسإلاو ةيبرعلا
 ميدقلا مالسإلا نع ةيميداكألا تاساردلا نع ردصيو .لمعت ةيميداكألا تالجملا

 علطم يفو .(هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم) .ماعلا يف ًاباتك نيعبرألا يلاوح ثيدخلاو
 طئارخلاب ىنعي وهو “ىندألا قرشلل نغنبوت سلطأ" نغنبوت ةعماجب ئشنأ تانيعبسلا
 مدقأ نمو :ةيناكسلاو ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا ةيخيراتلا
 طئارخلاو ءًاددع ةئاملا ىلع ىربكلا طئارخلا تداز دقو .نهارلا تقولا ىتح روصعلا

 ىهتنإ دقو .اهب ةقحلملا ةحراشلا بتكلا تارشع عم كلذ فاعضأ ةرشع غلبت ةيليصفتلا

 ىندألا نيقرشلا ةفرعم لاجم يف ًاريبك ًامدقت لكشو «تانيعستلا علطم عورشملا
 .(هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم) .:طسولاو

 هل راصو «توريب ةيقرشلا ثوحبلل يناملألا دهعملا ئشنأ م1961 .ماع يفو

 «ةققحملا ةيبرعلا صوصنلا تارشع دهعملا ردصأ دقو .لوبنطسإب عرف تانينامثلا يف
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 .ناملألا نيسرادلاو نيقرشتسملا بناج نم «ةيناملألاو ةيزيلكنإلاب ةفلؤملا بتكلا تائمو

 يبرعلا قرشملا ىلع فرعتلا قيرط نع ًايونس نابش نيثحاب ةينامث بردي هنأ امك
 .مهتاسارد ةعباتمل

 راطإ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم ئشنأ «تانيعبسلا علطم يفو

 ردصيو .ةيبرع لود ثالث نم معدبو يكز داؤف روسيفوربلا ةسائرب «تروفكنارف ةعماج
 ةيبرعلا تاطوطخملا تائم ردصأ هنا امك ؛مولعلا خيرات يف ةيملع ةلجم دهعملا

 .ةيبرعلا ةراضحلا تالاجم ىتش يف (بلاغلا يف ايكرت تابتكم نم) .ةروصملا

 خيراتل نيسرادلاو نيقرشتسملل جاتن نم دلجم فلألا يلاوح ًاضيأ ردصأو
 ىلإ ةمجرتملا ةيقارشتسإلا تاساردلا ددع ةلآض نم مغرلا ىلعو .ةيبرعلا مولعلا

 نع ميدقلا مياهنبوأ نوف نورابلا باتك تادلجم ةعبرأ يفو ءًاريخأ ردص دقف «ةيبرعلا
 رافغلا دبع روتكدلا مجرتو .ةديج ةمجرتلاو نيرشعلا نرقلا فراشم ىلع «برعلا ودبلا

 يف تردصو ءاكيرش مالسإلا" باتبش زترف قرشتسملل تالاقم ةعومجم ةرتف لبق يواكم
 رخآلاو «نانبل نم لمعي امهدحأ نارشان لمكأو .ةفورعملا ةيتيوكلا ةفرعملا ملاع ةلسلس

 ."ناتديج ناتمجرتلاو «نآرقلا خيرات" روهشملا هكدلون باتكل ةيبرع ةمجرت ءايناملأ نم
 .(قباسلا عجرملا)

 ًايسايسو ًايداصتقإ يناملألا ذوفنلا دم لئاسوو يراجتلا لدابتلل دصر
 ًايفاقثو

 نكلو .ةيعانص ةلود تحبضأ دق ايناملأ تناك رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف

 يف يداصتقإلا شاعتنإلا نم ةرتف دعبف .ةبعص تامزأ هتقفار يعانصلا ومنلا اذه

 - 1873 نم دوكر ةرتف ةيناملألا ةعانصلا تهجاو ءاسنرف عم برحلا باقعأ

 نمو م1886 ىلإ 1882 نم ةديدج ةيداصتقإ ةمزأ مث ريصق شاعتنإف ء9
 ملاعم نمو .رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف رقتسم ريغ شاعتنإف م1895 ىلإ 0

 65 ىلإ م1871 ماع يف ةمسن نويلم 41 نم ناكسلا ةدايز ةيداصتقإلا تامزألا

 3.5 تغلب يتلا ديدجلا ملاعلا ىلإ ةمخضلا ةرجهلا ًاريخأو .م1913 ماع يف ًانويلم

 قرشملا بعل تاوعدلا هذه طسوو .م1913و 1861 يماع نيب ام صخش نييالم
 .ةيناملألا تاجتنملا فيرعت تالكشم لح عيطتست ةقطنمك ازراب ًارود ينامثعلا

 نيطسلفو ايروسو يبرعلا قرشملا ناك) ةينامثعلا قاوسألا قارتخإ نأ عقاولاو
 ذنم ةينامثعلا ةيناملألا تاقالعلا ديطوت ةجيتن ءاج (ةينامثعلا ةلودلل ًامهم ًاقوس ًاديدحت
 ةثعبلا ةناتسآلا ىلإ تلسرأ م1883 ماع يفف .رشع عساتلا نرقلا نم تانينامثلا
 Colmar Friedrich Von زتلوغرد نوف راملوك لارنجلا ةسائرب ةيناملألا ةيركسعلا

Goltzديمحلا دبع ناطلسلا ةرايزب يناثلا ميلو روطاربمإلا ماق م1889 ماع يفو  
 ةيناملألا ةحالملا طوطخ' سيسأت عم كلذ قفارت دقو .ةينامثعلا ةمصاعلا يف يناثلا
 . ءانبل تازايتمإ ىلع ةيناملأ تاكرش تلصح (م1888) هسفن تقولا ةبارقو .ةيقرشلا
 .تانيعستلا لهتسم عم اهيف لمعلا أدب لوضانألا يف ةيديدحلا ككسلا طوطخ نم ددع
 .ريبك لكشب ةينامثعلا ةلودلاب ةيناملألا ةيراجتلا تاقالعلا تروطت نيحلا كلذ ذنمو

 نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا ةيراجتلا ةسايسلا
 نم تانيعبرألا دعب اهمظعم يف تسسأت يتلا ةيناملألا تايلصنقلا نأ كش ال

 نيطسلف يف ةيناملألا ةراجتلا ميعدت.يف ًاماه ًارود تبعل دق ءرشع عساتلا نرقلا
 ةرازو تحنم 1895 ماع سرام/راذآ يفو .نرقلا كلذ نم تانيعبسلا ذنم ةصاخو
 ماسو «توريب يف يناملألا لصنقلا 1 56125065 ردورش لوب ةيناملألا ةيجراخلا
 .نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا ةراجتلا جيورت يف هتامدخب اهنم ًافارتعإ ءالبنلا

 نيلثمملا وأ دارفألا لمع ىلع ةيناملألا تاجتنملا جيورت رصتقي ملو
 جيورت ةمهم تانينامثلا ذنم اهقتاع ىلع تذخأ ةيناملأ تايعمج نأ لب ؛نييراجتلا
 ةراجتلا راهدزإ يف ةيناملألا ةيريشبتلا تايلاسرإلا تمهاس امك .ةيناملألا تاجتنملا
 يف ايناملأل يفرصملا عاطقلا راهدزإ يف تمهاس كلذك ؛نيطسلف عم ةيناملألا
 8a ۷0١ 216162 نيرفيش - نتيازت نوف فارغلا سسأ م1896 ماع يفو .ةقطنملا

Schwerinةيقرشلاو ةينيطسلفلا ةكرشلا" ةينيلربلا سدقملا تيب ةيعمج سيئر  
 تناكو Deutsche palãstina-und Orient gesellschaft «ةيناملألا ةينيطسلفلا
 عيمج ةسراممو «قرشلا يفو نيطسلف يف ةيناملألا حلاصملا عيجشت :ةكرشلا فادهأ
 ةوالعو .اهتعارزو اهنيمضتو يضارألا ءارش صاخ لكشبو ءاهب ةطبترملا لامعألا
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 نيب ةراجتلا ةيمنتب قلعتي ام يف ةصاخو ءةيفرصملا لامعألا ةسرامم :كلذ ىلع

 ةيفرصملا اهتاطاشن سرامت ةكرشلا تأدب م1897 ويام/رايأ يفو .قرشلاو ايناملأ
 اهل ضرعت يتلا ةيوقلا ةسفانملا مغرو .سدقلا عرفب "يناملألا نيطسلف كنب' مسإ تحت

 كنبلاو ل آنإله 22835 يسنرفلا هينويل يديرك كنب لبق نم يناملألا نيطسلف كنب

 هسفن تبثي نأ نيطسلف كنب عاطتسإ Banque ]mperia1e 011052826 ينامثعلا

 .ةعرسب

 لامعأب ًاصصختم ًاعرف افاي ةنيدم يف كنبلا سسأ م1899 ماع يفو

 ًاعورف سسأف .رمتسم ديازت يف فرصملا لامعأ تناك ةيلاتلا تاونسلا يفو .ريدصتلا

 .سلبارط انيمو قشمدو توريب يف

 ىلإ نيطسلف نم لوحتت فرصملا تالماعم تذخا م1908 ماعلا ذنم نكلو

 قلغأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنإ دعبو .قرشلا يف ًاريثك هلامعا تعجارتو .ايناملأ
 .هعورف عيمج عم كنبلا

 ةيسنرفلا لاومألا سوؤر عومجم غلب ؛م1914 ماعلا يف هنأ ؛لوقلا ردجي
 ماعلا كلذ ىتح رشع عساتلا نرقلا فصتنم ذنم «ةينامثعلا ةلودلا يف ةرمثتسملا

 كنرف نويلم (1250)و ةلود لاومأ كنرف نويلم (4630) اهنم كنرف نويلم (5880)
 لاومألا لوح هتسارد يف ا1ها»ع#إ رغنتوه نورابلا ردق دقو .ةصاخ لاومأ
 نم اسنرف بيصن نأ م1895/11/26 يف اهمدق يتلا ةينامثعلا ةلودلا يف ةرمثتسملا

 بيصن غلب امنيب ءةيمسإلا ةميقلا ثيح نم كنرف نييالم (2107) وه لاومألا هذه
 ماعلا يف ينامثعلا يروطاربمإلا كنبلا تايئاصحإ تلدو .كنرف نويلم (439) ايناملأ
 67 يه ةينامثعلا ةلودلا يف ةرمثتسملا لاومألا نم اسنرف هتصح نأ ىلع يلاتلا
 | اسنرف فقوم باتك عجار) .ةئاملاب 17 ةيناملألا لاومألا ةبسن تغلب امنيب «ةئاملاب

 زكرم ءةظفاحم يلع روتكدلا «م1945 - 1919 ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطيإو ايناملأو

 ذنمف ؛ةراجتلا ناديم يف امأ .(22ص م1985 ء1ط توريب «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد

 ةراجت تذخأ امنيب «عجارتلاب ةينامثعلا ةلودلا عم اسنرف ةراجت تذخأ «م1895 ماع

 ةيقرشملا ةيناملألا طوطخلا ةكرش ءاشنإ دعبو .دايدزإلاو ومنلاب اهعم ايناملأ
Deutsche Levante Linieىلإ غروبماه نم تارداصلا تذخأ «م1989 ماع  
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 ديدح ةكس زايتمإ ىلع ايناملأ تلصح ؛م1898 ماع ذنمو .ديازتلاب ةينامثعلا ةلودلا
 ,(38) يبرعلا قرشملا يف زكرت نيدلبلا نيب يداصتقإلا سفانتلا نأ كلذ .اسنرفل ةيقيقح ةسفانم لكشت مل ايناملأ نا ريغ .رئازجلاو سنوتو شكارم قاوسأ ىلع ةرطيسلل دتشإو دتحإ يذلا «يبرعلا قرشملا ىلع يناملألا يسنرفلا سفانتلا نمض نم تءاج تاطاشنلا هذه لك م1899 سرام/ راذآ 6 يف مربأ ةيسنرفلا Lacie de Smyrme-Cassaba ت - ريمزإ ةكرشو ينامثعلا يروطاربمإلا كنبلاو heutsche Bank يناملألا كنبلا نيب قافتإب عورشملا ليومت متو .ةيبوروألا لودلا نيب ىربك ةجض راثأ يذلا دادغب

 .نيطسلف هاجت ةيناملألا ةسايسلا دودح حوضوب ترهظ كلذبو .ةيقرشلا ةلأسملا هاجت ةيناملألا ةسايسلل ةيسيئرلا تاماعدلا ىدحإ يه ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةدايس ىلع ةظفاحملا نأو «ناطلسلل ًاقيدص هسفن ربتعي هنأ يف كشلل ًالاجم يناثلا ميلو يناملألا روطاربمإلا عدي دل م1898 ربمفون/يناثلا نيرشت 8 يف قشمد يف هباطخ لالخف .ةيناملألا حلاصملل ةصاخ ةقطنم الو ايلعلا ةيناملألا ةسايسلا تاباسح يف ًازراب ًارود ةلحرملا كلت يف الثمت مل نيطسلفو ايروس نأ عقاولاو

 .(288 ص قباسلا عجرملا) ."نيطسلفو ايروس يف قوفتم يسايس عضو ىلع ظفاحت رضاحلا تقولا يف لازتال اسنرف نأ يه اهراكنإ نكمي ال يتلا ةقيقحلا نأ" :ةيناملأ ةفيحص تدكأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنإ ىلع .ماع دعبو .ةيسنرفلا ةموكحلا نم ًامعد ىقلتت تناك يتلا سرادملا يف ذيملت فلأ 40 لباقم «نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا سرادملا يف ذيملت 2000 كانه ناك دقف .ةيناملألا سرادملا يف نيلجسم ةيبنجألا سرادملا نوروزي يذلا سدقلا ذيمالت عبر ناك ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتحف ءًاعساو يناملألا يفاقثلا ذوفنلا نكي مل كلذك

i 9 5 )38(قباس عجرم (م1841-1901 نيطسلفو ايروس ىف ةيناملألا حلاصملا ءونس فوؤرلا دبع .د ) . 
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 ةيرلتهلا ةبقحلا لبق ام :ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاقالعلاو يراجتلا لدابتلا
 اهءانثأو

 ديهمت

 - ينامثعلا فلاحتلا لعفب كلذو ًايدامر ناملألا هاجت يبرعلا روعشلا ناك

 لاجر نم ةناتسآلا ماكح عم فلاحت ناك يناثلا مويلغ روطاربمإلا نأ كلذ .يناملألا

 ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو ؛لالقتسإلاب برعلا بلطمل نيداعملا ةاتفلا ايكرت ةيعمج
 ةيركسعلاو يناملألا شيجلل برعلا طابضلا مارتحإو ءةيبرعلا دالبلا يف ةيناملألا تاوقلا
 امك ءايناملأ عم برعلا براقت نود لاح دق ايناملأو ايكرت نيب فلاحتلا نإف ؛ةيناملألا

 فيرشلا لعج ةلقتسم ةيبرع ةلود مايقو برعلا لالقتسإ ةركفل ايناملأ ةباجتسإ مدع نأ
 هتسايسب هجتي نأ ررق يناثلا مويلغ روطاربمإلا ناكو .ايناطيرب ىلع ًايلك دمتعي نيسح
 ديمحلا دبع ينامثعلا ناطلسلا عم ةديج تاقالع ةماقإ يف همامتهإ زكرو قرشلا وحن

 «قشمدو سدقلاو لوبناتسإ نم لك ىلإ ةرايزب م1898 ماع يناثلا مويلغ ماقو «يناثلا

 كراشف اهيعارصم ىلع ةينامثعلا ةلودلاو ايناملأ نيب تاقالعلا ةرايزلا هذه تحتفو

 «ناملألا مامأ قرشلا قاوسأ تحتفو «هزيهجتو ينامثعلا شيجلا بيردت يف ناملأ طابض

 «ينامثعلا داصتقإلل يسيئرلا لومملا (8316 126ان[5056) يناملألا كنبلا حبصأو

 دم فادهأ نم ناكو .دادغبب نيلرب نيب طبرت ةيديدح ككس ءانب ىلع ايناملأ تزكرو

 «قارعلا يلامش لورتبو نطقلا اهمهأو ماخلا داوملا لالغتسإ ؛ةيديدحلا طوطخلا هذه
 برحلا بوشن دنعو .قرشلا يف اهذوفن ىلع تفاخ يتلا ايناطيرب ةظيفح راثأ ام اذهو

 ةيناطيربلا زاكترإلا طاقن ىلإ ةبرض هيجوتل ءايكرت عم ايناملأ تفلاحت ىلوألا ةيملاعلا
 سطسغأ/بآ يف سيوسلا ةانق ىلع ًاموجه أعم اتنشف ءدنهلاو ءرصم نم لك يف
 «نييناطيربلا دض ةروثلا ىلإ نييرصملا عفدل تلذب يتلا تالواحملا حجنت ملو م4

 كلملا مهفص ىلإ اوليمتسي نا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ناملألا لواح .موجهلا قفخأو
 مهنكل ةيادبلا يف حاجنلا ضعب اوزرحأ دقو نيسح فيرشلاو دوعس لآ زيزعلا دبع
 .رمألا ةياهن يف اولشف

 اسنرفو ايناطيرب راصتنإب ىلوألا ةيملاعلا برحلا تهتنإ فورعم وه امكو

 ةقطنملا لك ىلع ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا ةرطيسو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا رايهنإو
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 لاعف رثأ تاذ ةوق لكشت ايناملأ دعت ملو «يبرعلا جيلخلاو طسوتملا رحبلا نيب ةدتمملا
 ماع مهقحب ةفحجملا ياسرف ةدهاعمل أقبط ناملألا مغرأ دقف ؛يبرعلا قرشملا يف
 اهتازايتمإ ايناملأ تدقفو ءراحبلا ءارو ام يف مهتارمعتسم نع يلختلا ىلع م9
 قرشلا يف يناملألا يراجتلا مجحلا صلقتو ءايراغلبو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف اهلك
 بحسنإو ءًايلك طسوألا قرشلا ةقطنم نع يناملألا ذوفنلا رسحنإ ؛ءافلحلا ماما ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ايناملأو ةينامثعلا ةلودلا ةميزهل ةجيتنكو .دودح ىندأ ىلإ
 ماعلا ىتح ةيلودلا اياضقلا يف رود ايناملأل دعي ملو «ةيبرعلا يضارألا نم نوينامثعلا
 اهل حبصأو ؛ىربك ةيوق ةلود اهفصوب ممألا ةبصع يف اهتيوضع تلبق نيح م6
 «نيطسلفو ايروسو قارعلاب ةقلعتملا اياضقلا اهنمو ةيلودلا اياضقلا يف عومسم توص
 .ياسرف ةدهاعم اهيلع اهتضرف يتلا دويقلا نم صلختلاو يبوروألا عضولاب ةينعم تناك اهتايولوأ نأ مغرلا ىلع

 دهع يف اميس الو ًايداصتقإ ًادوكر ايناملأ تدهش ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبو
 سطسغأ/بآ يف ةطلسلا تملست يتلا (Republik) (Waimar) رامياف ةموكح
 يف اهنويد تغلب ىتح ةرمتسملا ةنادتسإلا ىلإ ةديدجلا ةموكحلا ترطضإو م9
 جئاتن تدأ كلذ نع ًالضف ءةيبهذلا تاكراملا نم ًانويلم 135 م1921 ليربإ/ناسين
 رامياف ةيروهمج تعسف ةوقلاب مهيلع تضرف يتلا ياسرف ةدهاعم يف رظنلا ةداعإل ةيجراخلا مهتسايس نوريغي مهلعج ناملألا ىدل ساق روعش ديلوت ىلإ ياسرف ةدهاعم
 نطولا مومع يف يناملألا طاشنلا ةدهاعملا هذه تلش نأ ناكف ءةرمثم نكت مل جئاتنلا نكل ةدهاعملا دويق نم ررحتلا ىلإ 9۶2 (يطارقميدلا يكارتشإلا بزحلا) ةماعزب
 - 1928 نيب ةدتمملا ةبقحلا كلت تدهش دقو «قارعلاو ايروسو رصم اميس الو «يبرعلا
 ةيناملألا تارداصلا تلصو ًالثمف «يراجتلا لدابتلا مجح يف ًافيعض ىوتسم م7
 ةيرلتهلا ايناملأ رظنأ) طقف كرام ينويلمو «نويلم نيب ام تادراولا ةبسن تلصو نيح يف ًايونس كرام نييالم 6-5 ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق نانبلو ايروس ىلإ
 فراعملا راد «نمحرلا دبع دمحأ ةمجرت «زيوزريه زاكول فيلأت ؛يبرعلا قرشملاو
 .(30ص 1968 ,ةرهاقلاب

 ةيداصتقإلا ةمزألا ءانثأ ظوحلم لكشب صلقت رصم عم لدابتلا مجح نأ امك
 يف لدابتلا اذه ذخأو لدبت ام ناعرس عضولا نأ ريغ .(م1929-1931) ةيملاعلا
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 يف ةيناثلا ةبترملا لتحت ايناملأ تحبصأ ىتح دارطضإب ىمانتي نيدلبلا نيب تانيثالثلا

 .ةيجراخلا رصم ةراجت

 ةميق دزت مل ذإ ءأفيعض ناكف نانبلو ايروسو ايناملأ نيب لدابتلا مجح امأ
 ثحوارت نيح يف ًايونس كرام نييالم ةتس نع نيرطقلا نيذه ىلإ ةيناملألا تارداصلا

 ايناملأ ىلإ ايروس تارداص ةميق تغلبو .كرام ينويلمو نويلم نيب امهنم اهتادرا
 (454373) ىلإ ةيلاتلا ةنسلا يف تضفخنإ مث ,م1929 ةنس ةر هَ )754676(
 ايناملأ ىلإ ةيروسلا تارداصلا ةميق تغلب دقف «م1931 ةنس يف اا :ةيروس ةريث

 .ةريل (2994270) ايناملأ نم اهتادراو ةميق تغلب نيح يف ةيروس ةريل )368022(

 علب نيح يف ءةريل (169822) ةيروسلا تارداصلا ةميق تغلب «م1932 ةنس يفو
 ىلإ ةيروسلا تارداصلا تناك اذكهو .ةريل (2207320) ايناملأ نم تادراولا ةميق

 تغلب ذإ .دايدزإ يف ايناملأ نم تادراولا تناك امنيب رمتسم ضافخنإ يف ايناملأ

 ةميق تغلب نيح يف م1933 ةنس ةريل (102329) ايناملأ ىلإ ةيروسلا تالرقادتملا
 . )هريل (2255419) ايناملأ نم تادراولا

 ةيمهألا تدادزإ قارعلاو يبرعلا جيلخلا لود مظعم يف لورتبلا فشتكإ امدنع

 دقو يبرعلا لورتبلا ىلع (رامياف) ةموكح تدمتعإو يبرعلا قرشملل ةيداصتقإلا

 ةيادب ذنمو .ةيبرعلا دالبلا نم اهتاجايتحإ نم 80% ةبسن ىلع ايناملأ تلصح

 رامثتسإ ىلع فراصملاو ةيناملألا تاكرشلا تمدقأ نيرشعلا نرقلا 3 تانيثالثلا

 12% ةبسنب (8.0.5) ةيناطيربلا تيزلا ةكرش يف تمهسأ ثيح قارعلا يف طفنلا

 يف قارعلا يف طفنلا نع بيقنتلا زايتمإ ىلع ةكرشلا هذه تلصحف اهمهسأ عومجم ن

 م1931 سرام/راذآ يف نكلو «قارعلا طفن ةكرش زايتمإ ةقطنم نع ةجراخلا قطانملا
 .(8.0.5) ةكرش نم ةيناملألا تاسسؤملا تبحسنإ

 س ممألا ةبصع ةيوضع يف اهلوخد نم ةدافإلا رامياف ةيروهمج لواحت مل

 ةقبر نم يناعت تناك يتلا ةيبرعلا بوعشلا عم مهافتلاو دولا نم روسج دمو «ء6

 لك تهجوو .اينابسإو ايلاطيإو اسنرفو ايناطيرب يديأ ىلع بادتنإلاو ةيامحلاو لالتحإلا

aيلع .د «م1945 - 191 ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطيإو ايناملأو اسنرف فقوم باتك رظنا «ةظفاحم 2 35  
 .321 - 320 ص م1985 ةنس «توريب 1ط ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم
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 ,400ياسرف ةدهاعم دويق نم صلختلاو ابوروأ يف ايناملأ عضو ةداعتسإ وحن اهدوهج
 , Fur Islamkunde Deutsche ةيمالسإلا فراعملل ةيناملألا ةيعمجلا تعس نيلرب يفو .ةيبرعلا دالبلا يف ثادحألا ىرجم ةعباتمو ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا روطت ةساردب ناملألا نوثحابلاو ءاملعلا متهإ دقف ,ةيقارشتسإلا تاساردلا ديعص ىلع امأ

Gesellschaftمالسإلا ملاع" اهتلجم اهرشنت يتلا ثاحبألاو تافلؤملا لالخ نم يبرعلا نط هولا نع ةيجهنمو ةمظنم تاسارد ميدقت ىلإ ' welt des Islamريامغماك روتكدلا اهسأري ناك يتلاو 216  .Kampfmeyerعجار) .لالقتسإلاو ةدحولاو ةيرحلا لجأ نم يبرعلا لاضنلا نع قئاثولا نم ديدعلا نمضتتو .م1926 ةنس 5 "قشمد' ناونع تحت اھت ةردصأ يتلا ةساردلا تاساردلا هذه زربأ لعلو .ةيبرعلا بادآلاو رصاعملا يبرعلا خيراتلاب لصتي ام لكو تاقيقحتلاو قئاثولا رشنب تنيع دقو  
 .(333 - 332 ص «توریب م5 ءةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ءةظفاحم يلع .د «م1-1945 ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطيإو ايناملأو اسنرف فقوم باتك
 دودحم رود (ةيناثلا ةيملاعلا برحلا) اهءانثأو ةيرلتهلا ةبقحلا لبق ام
 اهعارص مضخ يف ةيناملألا ةيركسعلل دييأتلا رعاشم مغر .برعلا هاجت
 (ءافلحلا) نييسنرفلاو نييناطيربلا عم
 (م1889 ليربإ/ناسين 20 - م1945 ليربإ/ناسين 30) Adolf Hitler ةطلسلا يف رلته فلودأ

 ؟بوعشو ًالود اهبيهلب تقرحأ ةيناث ةيملاع برح نارين لعشأو بارخلا ىلإ اهداقو ايناملأ هجو ريغ يذلا رماغملا راشتسملا اذه وه نم
 يكارتشإلا لامعلا بزحل ًاميعز ناكو ءاسمنلا يف يزاينملألا يسايسلا اذه دلو

 ماض د ىنبت يتلا بزحلا اذه نم قثبنإ دقو ,(41]يزانلا بزحلا مسإب فورعملاو يطارقميدلا
 .29 ص ,م1968 «ةرهاقلاب فراععلا راد «یفطصم نمحرلا دبع دمحأ ةمجرت ؛يبرعلا قرشملاو ةيرلتهلا ايناملأ ءزيوزريه زاكول باتك رظنأ

eتوريب ؛دامح يريخ ةمجرت ءرريش ميلو فيلأت ءثلاثلا خيارلا طوقسو ضوهن ًاضيأ .رلته فلودأ نع ددع ء100 مقر ددع ةيكريمألا "مياتلا" ةلجم . 
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 اهصئاصخ نم ةحماج ةيوبعش ةكرح «ةيماسلل ًايداعمو ًابصعتم ًايموق ًايعامتجإ ًاركف
 لتق ريربتو ةيعامتجإلا (نيوراد ىلإ ةبسن) ةينيورادلا ىلإ ةفاضإ «يرآلا سنجلا قوفت
 ضفرو ةقلطملا ةطلسلاب اهلك ةقفرم ءلضفألا سنجلا ةيامحو ايندلا سانجألا

 «م1920 ماع يف بزحلا اذه ىلإ رلته مضنإ .ةينيفوشلا نأش ءالعإو ةيطارقميدلا

 دعبو .هل ًاميعز م1921 ماعلا يف حبصأو «صاخشألا نم ليلق ددع نم ًافلؤم ناكو

 لصحي نأ رلته عاطتسإ ؛م1923 ماع يف اهب ماق ةلشاف ةيبالقنإ ةلواحم رثإ هنجس

 بازحألا ةاداعمو ةفرطتملا ةيموقلا راكفأل هعيجشتب ريهامجلا نم ماسقأ دييأت ىلع

 «كاذموي ؛ةدئاس تناك يتلا ةقناخلا ةيداصتقإلا ةمزألا ببسبو «ةيعويشلاو ةيكارتشإلا

 ىلع قلطأ دقو .ةياعدلاو بطخلا ءاقلإ يف اهب عتمتي يتلا (امزيراكلا) ةيبذاجلا كلذكو

 1933 ماعلا يف نكمي اذكه .ةمألاو بعشلاو بزحلل (1111519]71) دئاقلا بقل هسفن

 .ايناملأل مكاحلا راشتسملا بصنم هيلوتو ةطلسلا سأر ىلإ لوصولا نم

 ملاعلا مكح عورشم ىلإ ايناملأ مكح نم :رلته

 دالبلا يف ةضافتنإ ثودح «برحلا ايناملأ ةراسخ ىلع لعفلا تادر ىلوأ تناك

 مايقو ءسرعلا نع يناثلا ملهلف روطاربمإلا يحنتو «م1918 ربمفون/يناثلا نيرشت يف
 | لوأك «يلاتلا ماعلا نم رياربف/طابش يف (۷هذصم: Rءمااانk) رمياف ةيروهمج

 | طاشن يأ ةسرامم نع تزجع اهنكل .ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيناملأ ةيناملرب ةيطارقميد
 | تحت وأ اسنرفو ايناطيربل ةعضاخ تناك يتلا راطقألا يف وأ ابوروأ يف ءريبك يسايس

 يف بالقنإلا ءارو لماوعلا هذه تناكف .اهيف اهتارامثتسإ ةيفصت ترج امدعب ءامهبادتنإ

 | رقتسإ «م1920 وينوي/ناريزح يف ةيناملربلا تاباختنإلا دعبو .م1920 سرامإ راذآ
 .يسايسلا عضولا

 "ةتقؤملا' رمياف ةموكحو رلته (أ)

 يسايسلا-يعامتجإلا هجوتلا لوح ناملألا ةرظن تفلتخإ ءرمياف ةموكح ءانثأ
 ايسورو اسنرف ىلع حاتفنإلاو ةيطارقميدلا دامتعإ نويطارقميدلا دارأف .ةيلاتلا ةلحرملا يف
 برحلا يف خيارلا ةميزهب فارتعإلا اوضفرف «نوظفاحملا امأ .ةدحتملا تايالولاو

 وأ ءداصتقإلا مامأ ًاقئاع اهنوك تاضيوعتلا عفد ًايلات اوضفرو ءاهعالدنإ يف بنذلابو

 ًابيرغ ًائيش اهتيطارقميدو رمياف ةيروهمج اوربتعإو .نيروللاو سازلألا نع يلختلاب لوبقلا
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 .نييروهمج نود نم ةيروهمج اهلعج ام «جراخلا نم ةضورفم ةيناملألا ةايحلا نع
 نابإ ةدئاس تناك يتلا ةيرصنعلا ةيموقلا راكفألا ةدوعب حمس ام ءدوهيلاو نييعويشلاو نييكارتشإلا نييطارقميدلا يديأ ىلع نطولا ىلع ةرماؤملا ةيرظن جيورت ىرجف
 تي نيميلا ناك ."ءيش لك قوف ايناملأ' ةلوقم جاورو ءايناملأل يسنرفلا لالتحإلا
 .ةحاسلا ىلع رلته روهظب م1923 ماع ذنم ةصرفلا هذه تحالو .ابوروأب ايناملأ جمدي يطارقميد جهن يف ريسي نأ ال ءةيملاعلا اهتناكم دالبلا ىلإ ديعي ديدج دئاق ىلإ

 ماظنلا يف اهجمد يف ةيبرغلا ىوقلا لشفو ترخلا يف ايناملأ ةميزه نإ
 -1945) رلته فلدوأ روهظ مامأ لاجملا يف تحسفأ لوحت ةطقن م1923 ماع يف تلكش ءرورلا ةقطنم اسنرف لالتحإ ًارخآ سيلو ًاريخأو ءةيلخادلا تاعازنلاو «يبوروألا
 امو رمياف ةيروهمج نأ ًاربتعم ءةيدوهيلاو ةيسكراملاو ةيطارقميدلا هرك يذلا ( م9
 برحلا جئاتن ببسب «هكلمت ؛هتيواسمن مغرو .رطخ ودع ةيطارقميد ميق نم هلمحت
 ًايزاع ؛يناملألا شيجلا مالستسإل قعص ذإ «ينامرج ينطو روعش «ىلوألا ةيملاعلا
 «برحلا جئاتن نم راثت نأ ايناملأ ىلعف ؛هتديقع قفوو .ةيسايسلا ةدايقلا ىلإ ببسلا
 قيرط يف ةبقع فقت يتلا ايسور نمو «هريمدتو اسنرف يديلقتلا اهودع نم ماقتنإلاو
 تلمع اهنأب ةيرصيقلا ايناملأ دقتنإف .يويحلا هلاجم يف يناملألا بعشلا عسوت
 نأل ءابوروأ يف ةيعسوت ةسايس ذيفنت اهيلع ناك امنيب ءةهفات تارمعتسم ىلع لوصحلل
 ةيلوؤسم نم كلذ نأ ًاربتعم ؛هئاقبل ًانامض ىوقألا بعشلل اكلم نوكت نأ بجي ضرألا
 ,42)ةلودلا

 © 105128 ) ناميسيرتس فاتسوغ يلاربيللا يسايسلا دوجو نإف «لباقملا يفو
 مامأ ةبقع لكش «ةيجراخلل ريزوو ءارزولل سيئرك (م1878-1929 52
 لصحو «ةيداصتقإلا هتسايس يف ناميسيرتس حجنف .رمياف ةيروهمجب ةحاطإلل رلته
 ةيويح ةلأسم كلذ ًاربتعم ءداصتقإلا شاعنإل ؛م1925 ماع ةيكريمأ ضورق ىلع
 ةدهاعم دونب مامتإ يفو «قرشلاو برغلا عم ةيوستلا يف حجن امك .ةيروهمجلا رارمتسإل
 .يبرغلا ملاعلا يف اهجمد ىلإ ًالوصو «هدالب ةحلصم يف تبص ةيملس لئاسوب ياسرف

 ےک ےک
 «نيثحاب ةعومجم لبقتسملا رايت رادصإ ءونس فوؤرلا دبع .د نيرشعلا نرقلاو ةيورعلا :رظنأ (42

 .118-125 ص توريب م2009 ىلوأ ةعبط
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 قفو رورلا نم امهيشيج نابحسي امهلعجو اكيجلبو اسنرف عم تاقالعلا عيبطتب ماقن
 ايناملأ تمضنإو ؛يتايفوسلا داحتإلا عم ةقادص ةدهاعم مربأو م5 ماغ اا
 ةيداصتقإلا ةمزألا تايادب عم هتافو نكل .م1926 ماع ممألا ةبصع ىلإ هدهع :
 نم 30% ىلإ لمعلا نع نيلطاعلا ةبسن عافترإ ىلإ تدأ م9 ع هبي
 نكمتف ءولعت بيرغلل ءادعلاو بصعتلاو فرطتلا رهاظمل حمس ام «نيلماعلا ناكسلا

 ,(43]يزانلا هبزح حلاصل عضولا لالغتسإ نم رلته

 لامعلا بزح" سؤرتب رمياف ةيروهمجب ةحاطإلل يسايسلا هطاشن رلته أدب
 نم «م1923 ماع يف نكمتو «م1921 ماع فيص ذنم "يناملألا يكارتشإلا ينطولا

 يفو .ايرافب يف ةيماسلل نيداعملاو نيفرطتملا نييموقلا ركسعمل ةيسايس ةوق ىلإ هليوحت
 عضو ثيح «نجسو «لشافلا خينويم بالقنإ داق «م1923 ربمفون/يناثلا نيرشت 9
 ىلإ دنتست ةيفالتئإ ةموكح رخآ تراهنإ «م1930 ماع عيبر يفو ."يحافك' هباتك
 وأ ةيسائرلا ميسارملا قيرط نع مكحت تناك تاموكح تبقاعتو .ناملربلا يف ةيبلغأ

 فعضلا اذه ىدأو .يناملربلا ماظنلا فعضأ يذلا رمألا ئراوطلا نيناوق ةطساوب
 لكشب زربف .يناملربلا لمعلل ةيداعملاو ةفرطتملا ةينيميلا ىوقلا ذوفن مظاعت ىلإ يلاتلاب

 ةركفب ريشبتلل ةيباينلا ةيطارقميدلاب ةقثلا عجارت لغتسإ يذلا هبزحو رلته فلودأ قاف
 ىلإ لوحتلاو دوعصلا نم هبزح نكم ام وهو ؛تالكشملا لح ىلع رداقلا يوقلا درفلا
 1 ةع ةكرح

 :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا :رلتهل يلايربمإلا عورشملا يف ةيرصنعلاو ةيموقلا (ب)

 برض ةيلمع رلته أدب «م1933 مكحلا همالتسإ ىلع يلاتلا ماعلا يف

 ةعاذإلاو ةفاحصلا ىلع ةباقر ضرفو ءايناملأ يف نوناقلاو ةيناملربلاو ةيطارقميدلا
 .يزانلا ركفلا ئدابم عم مجسنت ةيبرت دهاعملاو تاعماجلاو سرادملا لغو ترشا

ne:نم نكمت نأ دعب «دحاولا دئاقلاو دحاولا بزحلا ةطلس ةماقإ يف حجن  

 ا شيجلا طسوو «ةيسنكلاو ةيباقنلاو ةيكارتشإلاو ةيعويشلا ةمواقملا 93 ءاضقلا

 سيئر ةيصخشو دئاقلا ةيصخش نيب هعمج ًاديدحتو ءةطلسلا ىلإ هلوصو عم .كلذك

 .118-125 ص ءقباسلا عجرملا (43)

 .قباسلا عجرملا (4

 ,(45!ىرخألا ممألا عم ةاواسملا مدق ىلع ايناملأ نوكت نأل يعسلا امنإو «هناريج ديدهت مدعب رهاظتو ءديدح نم ةضبقب دالبلا كسمأف .لخادلا يفو جراخلا يف ءادعلا دض هبرحل ًاريضحت نيتسايس عبتي رلته ذخأ «(م1847-1934) (Paul von Hindenburg) غروبندنيه نوف لواب سيئرلا ةافو بقع ءارزولا
 .م1934 ماع علطم يف اهعم عقوملا ءادتعإلا مدع قافتإ نم مغرلا ىلع «يلاتلا رهشلا يف ادنلوب يف عسوتلا يف هدي قلطأ يذلا بورتنبير-فوتولوم قافتإ ,م1939 سطسغأ/بآ يف اهعم دقعو داع هنكل .سيراب عم اهقافتإ دعب .وكسومب هتاقالع عطقو :م1934 ماع ءادتعإ مدع قافتإ ادنلوب عم دقعو ءاسنرف لزع ىلع لمعو «م1935 وينوي/ناريزح يف ايناطيرب نم (لوطسألا قافتإ) رلته دقع امك .ايراغليو ايراغنهو نابايلا مضو ؛"روحملا' فلح ىلإ روطت يذلا ؛م1936 ماع نم (1 22160) (بلصلا روحملا) "امور -نيلرب روحم' ةريخألا عم ماقأو ءايبويثإل اهوزغ يف ايلاطيإ عمو ؛نيصلا عم اهتافالخ يف نابايلا بناج ىلإ فقوو ءةيلهألا برحلا يف وكنارف لارنجلا معد ربع اينابسإ نمو :؛ناكيتافلا نم برقت امك .ةروظحملا ةيركسعلا ةمدخلا ةسايس ىلع موقي اريبك | ًاشيج ىنبو ءاهنصحو حالسلا ةعوزنملا نيارلا ةقطنم م6 سرام/راذآ يف لتحإو .م1935 ماع هيف لصح يذلا ءاتفتسإلا دعب ءايناملأ ىلإ راسلا ميلقإ داعاو ,ممألا ةبصع نم بحسنإو .هدالبل ًايرشبو ًايداصتقإ ًايويح ًالاجم اهربتعإ يتلاو «ةيناملأ تايلقأ اهيف دجاوتت يتلا ابوروأ قرش ميلاقأ يف هدالب دودح عيسوت ىلعو م5 سرام/راذآ يف اهنم لصنت يتلا «ياسرف ةدهاعم ىلع ءاضقلا فدهب يتايفوسلا داحتإلاو ايناطيرب نيب فالخلا نم ةدافتسإلا ىلع ةيجراخلا رلته ةسايس تماق

 ےہ و هتيهارك هتلعجف .ةيجولويب ةيرصنع ىلإ هلوحو ةيلاكيدإر رثكأ هلعج هنكل ءيضاملا ىلإ هروذجب دوعي يذلا «بيرغلل ءادعلا عرتخي مل وهف .نييعويشلل هتقم تقاف ؛يناملألا عمتجملا يف بيرغ مسجك دوهيلل هتيهارك نأ الإ ؛ةيعويشلا هرك هنأ حيحص .عمتجملا لخاد يف هئادعا ةبراحم ىلع ةمئاقلا هتسايس نيبو هدالبل يويح لاجم نيمأتل ابوروأ قرش ميلاقأ يف عسوتلاب ةيضاقلا ةيجراخلا هتسايس نيب رلته طبر دقل
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 ,ىرخألا بوعشلا لك ىلع يناملألا بعشلا قوفتب ةلئاقلا هتيرظنو ةيرآلا ريغ قارعألل
 رسخي يرآلا نأ ًاربتعم ءايناملأ يف شيعيو قارعألا ةددعتملا اسمنلا يف شيعلا كرتي

 هسفن ربتعإ ءانه نم .ةيفاقثلا هتاردق يلاتلابو «يقرعلا طالتخإلا لالخ نم همد ةواقن

 اهل نوكي نا بجي ال ايناملأ نا بتك ؛"يحافك' هباتك يفو .اهصلخمو ايناملأ ذقنم
 اهسأر ىلع نوكي يقرع ساسأ ىلع ةلود لب «بسحف سمشلا حطس ىلع ًاديحو ًاناكم
 حبصتو «خيارلا جراخ نينطاقلا ناملألا لك ىلع ًاذوفن اهلالخ سرامت «يروتاتكد ميعز

 .6)'نوكت ال وأ ةيملاع ةوق نوكت نأ امإ ءايناملأف' .ضرألا ةديس مايألا نم موي يف

 «ناملألاو دوهيلا نيب جاوزلا عنم «ينامرجلا مدلا ةواقن ىلع ظافحلا فدهبو

 دوهيلا لحو «يرآلا سنجلا قوفتب لوقت ةدعاق ساسأ ىلع بوعشلا فنص امدعب

 عرز ةيلوؤسم لمحتي ًاودع دوهيلا يف ىأرو «نييندتم نيزكرم يف هتحئال قفو برعلاو
 نأ هيلع نأو ؛ةلودلا لخاد ةلود اولكش مهنأ كلذ ءاهرضاحو ايناملأ يضام يف رشلا

 .ابوروأ لك يف لب ءبسحف ايناملأ يف سيل ءًايئاهن "ةيدوهيلا ةلأسملا" لحيو مهلصأتسي
 'غربنرون نيناوق' لالخ نم ًايعامتجإو ءأيداصتقإ مهتعطاقم ىلع ًالوأ لمعف

)Nurnberger Gesetze)6012861 نیناوق' اهعمو ءاهلمعتسإ يتلا ؛م1935 ماع  

 | فرشلاو مدلا ةيامح نوناقو' «(26161 657865612) "يناملألا نطاودلا 2

 Gesetz zum schutz desdeutschem Blutesundder ( "نييناملألا

»)deutschem Ehreيقن يناملأ يجولويب قرع ةيبرتو ءدوهيلا داهطضإ لجأ نم  

 ةرداغم ىلإ دوهيلا نم ددع عفد ىلإ ىلوألا اهتلحرم يف هذه هتسايس تدأو .قوفتم

 | مهتدايإ ىلع لمعلا مث نمو ؛(نيطسلف ىلإ م1933 ريفسننارتلا قافتإ) ايناملأ

 .ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا تاونس لالخ ابوروأ قرش يف ًايئاهن (قراحملا)

 يناملألا خيارلا لمع امك ءرلته لمع «برعلل رقتحملا هفقوم نم مغرلا ىلعو
 ةللهملا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح لالغتسإ ىلع ءاهلالخو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق
 هدالب حلاصم قيقحت ليبس يف «دوهيلا داهطضإو اسنرفو ايناطيرب ىلع ايناملأ برحل
 يه طسوتملا يقرش ةقطنملا نأ ىلع ايلاطيإ هتفيلح عم ًاقفاوتم ناك هنأ أملع «ةيموقلا
 ,47)هطفن ةرفول قارعلا وحن وه علطت اميف «برحلا دعب اهنيصن نم

 .قباسلا عجرملا 9

 .قباسلا عجرملا 7

 يناملألا بعشلا ىلإ تلصوو ءايندلا قارعألا تزواجت زينه ةيريصنع نكل
 ةرطيسلل هعورشم ىلع ًائبع لكشي ال «ةوقلاو ةحصلاب عتمتي ًابعش ديري ناكف ؛هسفن
 حيقلتب ىحوأ ؛ءافعضلا اهئانبأب ةينانويلا ةطربسإ هلعفت تناك امب ًارثأتم .ابوروأ ىلع
 ىلإ اعدو «باجنإلا نم اهعنميل ةيثارو ضارمأب ةباصملا ةيناملألا تائفلا ضعب
 ئلتمملا يوقلا باشلا كلذ وه يقيقحلا يناملألا نأ هترظن نم ًاقالطنإ ءاهنم صلختلا
 ءاوضرقني نأ بجيف «دوهيلاك ءاحصألا ريغ فاعضلا امأ .ةيدسجلا ةحصلاو ناوفنعلاب
 .ايحي نأ بجي يذلا يناملألا عمتجملاب نورضي مهنأل

 فيوختلاو باهرإلا ىلع موقت ةيلومش ةيروتاتكد رلته ماقأ «هفادهأ قيقحتلو
 (وباتسغ) يرسلا هسيلوب طلسف .تايرحلا عمقو بيذاكألاو عادخلاو ةياعدلاو

 نيركفملا نم ريثكلا لعج ام ءدوهيلاو نييعويشلا نم هئادعأ لك ىلع (065:20)
 تاناجرهم دعب ايناملأ نم نورفي تاباقنلا بابرأو نينانفلاو يأرلا باحصأو ءاملعلاو
 رله ىوقو ةيناملألا ةفاقثلا نم ةديدج ةبقح أدبتل ءيزانلا ركفلل (ةمادهلا) بتكلا قارحإ
 لولحبو .ةيلامعلاو ةيعامتجإلا اياضقلاو داصتقإلاب مامتهإلا ربع دالبلا لخاد هتيبعش
 لمعلا نع نيلطاعلا ددع ضفخ ىلإ ةيعامتجإلاو ةيئامنإلا هتسايس تدأ «م1938 ماع
 نم ايناملأل ذقنملا هنا هتزهجأ تجورف .ناكسلل يعامتجإلا ىوتسملا عافترإ «داح لكشب
 .يدوهيلا رطخلاو ةيعويشلا تاكرحلاو يداصتقإلا داسكلا

 ىلع ًادمتدم ملسلا نمز يف برحلل ريضحتلل حلستلا داصتقإ رلته ماقأ امك
 داصتقإلا ساسأ ةيركسعلا تاعانصلا تلكشف .ةعانصلا لاجرو فرصملا باحصأ
 «م1936 رمتبس/لوليأ يفو .م1934 ماع ذنم ًايركسع ًاداصتقإ حبصأ يذلا «يناملألا
 بلطتت اهضوخت نأ ايناملأ كشوت يتلا ةكرعملا نا ةعانصلا لاجر ماما غنيروغ حرص
 برح ةلاح يف اهنأل «ةماعلا ةئبعتلا ةبتع ىلع دالبلا ناو ,ًالئاه ًايعانص ًاجاتإ
 .)دعب قلطت مل ىلوألا ةصاصرلا نا مغر ءابيرقت

 يماع نيب يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع حورطملا لاؤسلا حبصأ ءاذكه
 هنونج يف رلته يف ةلثمتملا ةيناملألا ةيموقلا فقوي نم :يلاتلا وه م1939 - 196
 ءهعيراشمل يدصتلا ادنلوب وزغ لبق أشي مل ًادحا نأ «باوجلاو ؟ةيملاعلا ةنميهلا وحن

 .قباسلا عجرملا ()



 ةصاخو ءرمألا رخأ تكردأ ةيبوروألا لودلا نكل .ةيملاع برح يف ملاعلا طروت ةيشخ
 سيل ءاعورشم هيدل يناملألا ميعزلا نأو ءاهل دودح ال رلته تاحومط نأ ءايناطيرب
 .ملاعلا ىلع نميهت ةيروطاربمإ امنإ «ىربكلا ايناملأ ةماقإل

 نع شيجلا يف ناكرألا ةئيه مامأ ثدحتي رلته أدب ؛م1937 فيرخ يف
 نأب حرصو ءايناملأ ةعقر عيسوت ةرورض نعو ءاسنرفو ايناطيرب دض ةلبقملا برحلا

 مهأ يه برحلا نأو .. .تارملا ىدحإ يف برحلاب موقي نأ يناملأ ليج لك ىلع"
 لخاد ةعورشملا ةضراعملا ىلع ىضق «كلذ لجأ نمو ."ناملألا ةبيبشلل ةيبرت

 11 ذنم ءاسمنلا تحبصأو .شيجلل ماعلا دئاقلا هسفن نم ًالعاج ءةيركسعلا ةسسؤملا

 يف اهلتحإ نأ رلته ثبل امو .هنم رماوألا ىقلتتو هكلف يف رودت ؛م1936 ويلوي/زومت
 ةلأسم' لصح ام رابتعإو "ىربكلا ايناملأ" ءانب راعش تحت م1938 سرام/راذآ 2

 ءارزو سيئرو دئاقلا يتفصب' :اهلالتحإ ةبسانم يف انييف يف رلته نلعاو ."ةيناملأ ةيلئاع
 يف (اسمنلا) ينطو لوخد ًادعاصو نآلا نم خيراتلا مامأ نلعأ ؛خيارلاو يناملألا نمألا

 امأ ."ةديدج ةغل مود ملكتت عفادملا' :نأ ةحارص زلبوغ نلعأو ."يناملألا خيارلا

 .اسمنلا ايناملأ مض هاجت جاجتحإ فقوم ليجستب اوفتكإف ؛نويسنرفلاو زيلكنإلا

 ابوروأ يف فقوملا ديعصت نم رلته نكم يذلا وه «عفدملاب ديدهتلا نإ
 اهلها ناك يتلا «ةيكيشتلا (62[5106 866516[) "تيدوسلا" ةعطاقم ىلع ءاليتسإلاو

 خينويم رمتؤم يف هبلاطمل ىرخأ ةرم نويسنرفلاو زيلجنإلا خضرو ءةيناملألاب نوقطني
 فيعضلا فقوملاب رلته عجشتف .برح عالدنإل ًابنجت م1938 رمتبس/لوليأ 29 يف
 مغر ؛م1939 سرام/راذآ 10 يف غارب ةيكيشتلا ةمصاعلا لتحإو ؛ةيطارقميدلا لودلل

 ةيناودع اياون اهيدل سيل هدالب نأب نييكيشتلل اهعطق دق غنيروغ ناك يتلا فرشلا ةملك
 .)اهلتحت نلو غارب هاجت

 هامسأ ام ىلع ءاليتسإلا وهو نلعم فده اهل ةيجراخ ةسايس رلته جهتنإ
 قطانم ىلع ةرطيسلا هب دصقيو (آ.10]588137151:41) ةيناملألاب يويحلا لاجملاب

 ةلودلا دراوم هيجوتو يداصتقإلا اهئاخر نامضو ةيزانلا ايناملأل دوجولا نيمأتل ةنيعم
 ماع يف ادنلوب وزغب اهءانب داعأ يتلا عافدلا ةوق تماق دقو .فدهلا اذه قيقحت وحن

 .قباسلا عجرملا (*9

 تلتحإ «تاونس ثالث لالخو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنإ ىلإ ىدأ امم م9
 ءافلحلا شويج تحجن :م1945 ماع ويام/رايأ 5 يفو .ةياهنلا يف ةبلغلا اهل نوكي نأ يف ءافلحلا لود تحجن كلذ عمو .يداهلا طيحملا ىلع ةلطملا لودلاو ايسآ قرش بونجو قرش لودو ايقيرفأ نم ةريبك ءازجأو ابوروأ ةراق مظعم روحملا لودو ايناملأ
 لوخد اهبناوج عيمج نم ايناملأ حايتجإ يف (اسنرفو اكريمأ ءةيتايفوسلا ايسور ءارتلكنإ)
 قرشلا نوؤشب ةيناملألا ةيلايربمإلا ةسايسلا مامتهإ دادزإ «تركذ امك ‹1933 ماع ايناملأ يف مكحلا ىلإ رلته فلودأ يناملألا راشتسملا لوصو دعب .رلته راحتنإو نيلرب
 تهت تناك يتلا تايعمجلا طاشن يف اذه ىلجت دقو «ةيجيتارتسإلا ةيحانلا نم ؛طسوألا
 (م1907 - 1974) خاريش نوفرودلب يناملألا بابشلا سيئر ماق م7 ماع يفو (220م28ة202) ةيناملألا ةيرلتهلا ةياعدلل ًاحرسم ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا تحبصأو ايناملأ يف اوناك نيذلا برعلا ةبلطلا ميظنتب متهت ةموكحلا تذخاو «قرشلاب

Schirach)قشمد تلمش طسوألا قرشلا يف ةمهم مصاوع ةرايزب 10 » 
 رصم (6066162) (م1897 - 1945) زليوغ مالعإلا ريزو رازو «نارهطو «دادغبو
 «ةقطنملا هذه يف ًايوق ىدص ةيناملألا ةياعدلا تقالو م1939 رياربف/طابش يف
 ىلإ برعلا ةساسلا ضعب يعدو «ةريبك ةيبعشب ءدئاقلا ةيرظن اميس الو تاراعشلا ضعبو «بئاتكلاو ةفاشكلاك ةيبابشو ةيركسع هبش تاميظنتل يناملألا طمنلا يظحو
 ةيبرعلا ةغللاب ةعاذإ ثب يف ايناملأ تأدبو ؛غربمرون يف يزانلا بزحلا ناجرهم
 .م1939 ماع يف (نيلرب انه) مسإ تحت

 هتنس يذلا جهنلا ىلع تراسو .نيملسملاو برعلا ةلزاغم ىلع ةطلسلا اهمالتسإ ذنم ةيرلتهلا ةموكحلا تصرح دقف «برعلا ىلإ ةيقوفلاو ةيقرعلا نييزانلا ةرظن مغر
 اهنأ ىلع برعلل ةيزانلا ايناملأ ميدقت ىلإ ةيناملألا ةياعدلا تعسو .ةيديلقتلا ةيسامولبدلا
 اهتارمعتسم ةداعتسإ يف اهقحب ةادانملا نع كفنت مل اهنأ عم ؛رامعتسإلل ةيداعم ةلود
 هباتك يف ةيعسوتلا هعامطأ رلته فخي ملو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب اهتدقف يتلا
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 رظنأ) ."ةديدج ضرأ ىلع ءاليتسإلا الإ عوجلا رطخ نم ايناملأ ذقني نل" :يحافك
 ةيبرعلا ةينطولا تاكرحلا ةداق رظن .(45 ص ءةيلهألا ةبتكملا «توريب :يحافك باتك

 ةديدجلا ةيناملألا ةوقلا يف اوأرو .اهتوق ومن عم ديازتي ذخأ باجعإب ةيزانلا ايناملأ ىلإ
 .ةدحولاو لالقتسإلاو ةيرحلا لجأ نم مهلاضن يف هيلع دامتعإلا نكمي ًالمتحم ًافيلح

 «يركفلا ديعصلا ىلعف .ةيفطاعو ةيركف لماوع ىلإ ةيزانلا ايناملأب باجعإلا اذه دوعيو
 اهسفن ايناملأ يف امإ مهتابيردت ينامثعلا شيجلا يف برعلا طابضلا نم ديدعلا ىقلت

 ءالؤه رثأتو .ينامثعلا شيجلا يف نييركسع ءاربخك اولمع ناملأ طابض دي ىلع امإو
 حيتأو .ةصاخب يناملألا يموقلا ركفلابو ةماعب ةيناملألا ةفاقثلاو مولعلاب برعلا طابضلا

 ىلوتو .ةينامثعلا ةلودلا لالحنإ دعب مهدالب يف ةمهم ةيدايق بصانم اولتحي نا مهل
 ىلع تضرف يتلا ةيسايسلا ةئزجتلاو ةيبوروألا ةنميهلل ةمواقملا ةكرح ةدايق مهضعب
 ,5!!يبرعلا قرشملا راطقأ يف ةصاخبو ؛مهدالب

 دوقع ءارجإل ًادوهج ةيناملألا تاسسؤملا تلذب م1937 - 1938 ماع يفو

 يف ديدحلا ماخ جارختسإل زايتمإ اهحنمو يبرحلا داتعلاب اهديوزتل رصم عم ةيراجت
 .ةيئابرهك تاسسؤم ءاشنإو ةدمسألل عناصمو ةيبرح عناصم ءانبب مايقلاو «ناوسأ

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ناملألا رظب امك ؛قافخإلاب تالواحملا هذه تعابو

 | تالصاوملا لاجم يف هعقوملو هيف لوزتبلا ةعانص ومنل قارعلا وحن مامتهإب
 ,(52ةيملاعلا

 ؛ةينطولا مهفادهأ قيقحتل ايناملأب لاصتإلا مهبناج نم برعلا لواح دقو
 يتفم ماقو ءاهمسحل ايناملأ ةدناسم اوبلطف ةينيطسلفلا ةيضقلا ديعص ىلع ةصاخ

 شيرنه سدقلا يف ايناملأ لصنق ةلباقمب م1933 ماع ينيسحلا نيما جاحلا سدقلا

 يف ةيناطيربلا ةسايسلا دض ةدعاسملا ىلع لوصحلل (1 مااء )۷01۴٤ فلوف

 يلع .د فيلأت م1945 - 1919 ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطسإو ايناملأو اسنرف فقوم باتك رظنأ 6

 .325 ص «م1985 توريب /ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم «ةظفاحم

 مولعلل ةيبرعلا ةلجملا «سيمخ دمحم دولخ ءاهروطت قافآو ةيناملألا ةيقارعلا تاقالعلا :رظنأ "2

 .104 ص (13) م2007 ددعلا «توريب «ةيبرعلا تاساردلا زكرم ؛ةيسايسلا
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 عم تالاصتإلاب لفاح خيرات ايناملأل ناك اذكهو «نيطسلف
ْ 

 ۱ (53 قرشلا ةقطن
 .هالت امو ينزانلا يك ماظنلا روهظ ىتح 1 ةيناملألا ةدحولا مايق ذنم

 2 ةكرح يأ معد بنجت ىلع ةيزانلا ايناملأ تصرح
 5 ,(#5كاذنآ ةقيقحلا اهتاباسح يف برعلا لخدت مل ايناملأ نأل يرلا عم بهذو «بواجت يأ بلطلا اذه قلي مل :ةدعاسملا هنم بلطلاو نيطسلف يف ايناملأ لصنق ينيسحلا نيمأ جاحلا يتفملا ءاقل لالخو ر مينقت وأ .ةددحم ةسايس دوعو ميدُقت وأ ًايقيقح أمعد ةيبرع ةينطو

 زاغي ناك م9 ةنس ةلعتشم نيطسلف ةروث ؟ تناك امنيبو
 اهدو بسك ىلإ ايعس

 شيا
 .(5؟!ابوروأ يف هتاططخم ذيفنت نع اهاضرو

 برعلا' نأ روكذملا هباتك يف ةظفاحم يلع روتكدلا دكؤيو
 ةرتف يفو ءايناملأ تفتكإو .ًافينو تاونس ثالث لاوط ايناملأ نم يركسع وأ يلام معد يأ ىلع لصحي
 ريربتو .نيطسلف يف ةيدوهي ةلود
 يف ةيدوهي

 ءايناطيرب

 مل نيطسلف يف
 تماد يتلا ةينطولا مهتروث

 .(56'ايناملأ ىلع ًارطخ لكشيس ناكيتافلا ةلود رارغ ىلع نيطسلف ةلود مايق نأ ةضراعملا هذهل ةيناملألا ةموكحلا :١ ةماقإل اهتضراعم نع نالعإلاب «ةرخأتم
 .اهتاراعشو ةلودلا كلت ءارآ ينبت نع مهنم ديدعلا داعتبإ مغر ءةيزانلا ايناملأب لاصتإلل مهتساسو برعلا اهيلإ اجل يتلا فورظلا ركذ نم «لاجملا اذه يف دب الو
 ةينيطسلفلا ةيضقلا ءوشن نأ عقاولاف

 دو اهلوح برغلا لود فافتلإو ١ و 1
 هذهك تالاصتإ ةماقإل مهتعفد رومأ اهلك ءاهيعاسم يف مهديؤت مهل ةفيلح ىوقل ةسامل a ةدحوم ةريبك ةلود ةماقإل برعلا حومطو ءأضيأ ةلودو دوهيلل نطو 0

_ 
 ءاشنإ نم ةينيطسلفلا-ةيناملألا تاقالعلا 3(

 .د 1945-1841 ةيناثلا ةيملاعلا
 .245ص 1

 .336 ص م985 توريب /ةيبرعلا ةدحولا تاسارد .د فيلأت ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطيإو ايناملأو اسنرف فقوم باتك رظنأ 8 5 ..(54)
 .هسفن عجرملا "ل

 .333 ص ءقباسلا عجرملا ان

 توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «ةظفاحم يلع برحلا ةياهن ىتح ةيتناتستوربلا سدقلا ةينارطم

 زكرم ءةظفاحم يلع



 مهتاحومط ةيمعت نم مهراسم ةيادب يف اوعاطتسإ ءرلته ةدايقب نييزانلا نأ ةصاخب
 «ملاعلا اذه نم ءزج طسوألا قرشلاو ملاعلا ىلع ًايركسعو ًايجولويديأ ةرطيسلاب یتا

 ايناطيربو اسنرف لالتحإ نإ .مهراكفأو مهتاططخم ىلع ةلادلا مهقاروا لك فشك 15

 لالتحإلا اذه ةمواقم ىلإ لودلا كلت بوعش عفد نيطسلفو نانبلو ايروسو رصمل

 ايناملأ دييأت ناكف :مهقوقح نع عافدلا يعديو «ًايرهاظ ؛مهديؤي فيلح ىلإ ءاجتلإلا

 يف يرثكأو يوق رايت دوجو.ببس وه اذهو ."يقيدص يودع ودع" قلطنم ص 6

 .برغلا لودل اهتئوانمو اهبرح يف ايناملأ معدي ناك ةيبرعلا ةينطولا ةكرحلا راطإ

 ملاعلا) ةيبرعلا ىلإ تمجرتو ًاريخأ «ترشن ةيناملأ ةيرس قئاثو ترهظأ دقل
 ةعجارمو سرطب هللا قزر ةمجرت ؛م1941 - 1937 ةيناملأ ةيرس قئاثو يق يبرعلا

 تداعتسإ ةيرلتهلا ايناملأ نا (م2006 ندنل - قارولا راد نع ةرداصو ةوفص ةدجن

 اص دخلا ليلقب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءوشن لبق كلذو ؛يملاعلا اهرودو اهتوق

 تلخدف «ةيبرعلا لودلا ضعبل لالقتسإ هبش وأ ًالالقتسإ ةرتفلا هذه تدهش دقو .برحلا
 اهعم يراجتلا لدابتلا مجح عفترإو .ةتوافتم تاجردب اهعم تاقالع يف لودلا كلت

 نييالم ةعبس م1937 ماعلا يف ًالثم قارعلا ىلإ ايناملأ تارداص تغلب ىتح ًايجيردت

 ىعست تناك ايناملأ نأ امبو .كرام نييالم ةعست ىلإ يلاتلا .ماعلا يف كلصور كرام

 ترجو قارعلا يف يقدص ركب بالقنإ دييأتب تماق ذقف ؛ةيبنجألا ةلمعلا ىلع لوصحلل
 تحبصأف .ةيناملألا ةحلسألاب يقارعلا شيجلا ديوزتل نييبالقنإلا عم ةيرس تاضوافم

 يلكلا دييأتلاب هجوأ غلبو ًايداصتقإو ًايسايس يناملألا ذوفنلا لغلغتل ةأيهم فورظلا
 .يناليكلا يلع ديشر ةكرحل ينلعلاو

 :ماسقأ ةتس ىلإ باتكلا مسقني

 نيب ةرتفلا نع ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو قئاثو لوألا مسقلا لوانتي

 فقوملا لوانتت ةقيثو.29 .مضتو م1939 سرام/راذآو م7 عزب نازدزخ
 ميسقتلاو ؛يناطيربلا بادتنالا تحت ةيدوهي ةلود ءاشنإ نم هذاختا بجي يذلا يناملألا

 سدقلا يتفم ةسايس لوح ريرقتو ءايناطيربو دوهيلاو برعلا نيب نيطسلفل يثالثلا

 ىلإ ايناملأ نم يبنجألا عطقلا نم ةيلاملا تاليوحتلاو ؛ةيبرعلا ةينطولا ةنجللاو

 ريزو ضفرو «ةيدوعسلا ةيبرعلا عم تاقالعلا نع يزانلا بزحلا ريرقتو :نيطدنلف
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 ليعفت ةيفيكو ةيروس يف عضولا لوح ريرقتو ءةيدوعسلا حيلست يناملألا ةيجراخلا
 .ةيخيراتلا ةرتفلا هذه راسم مهفل هيلع ءانبلا نكمي ايخيرات قايس اهعومجم يف لكشت يتلا قئاثولاو ريراقتلا نم اهريغو ءاهيف ةيموقلا ةكرحلا

 . سرام/راذآ رهش نيب ةرتفلا نع قئاثو ةعبرأ نم فلأتيف يناثلا مسقلا امأ
 عم ةقيثو تاقالع ءانب مدع ببس لوانتت ريراقتلا هذهو :مم9 سطسغأ| بآ
 ثحبو رلته عم دوعس نبا لثمم ءاقلو ةيناملألا ةيدوعسلا تاثحابملاو ؛ةيدوعسلا
 وينوي/ناريزح رهش نيب ةرتفلا نع قئاثو ثلاثلا مسقلا مضيو .نيفرطلا نيب تاقالعلا
 «ةقطنملاو قارعلاو ةيروس يف عضولا نع ريراقت ةينامث مضيو م1940 سطسغأ/بآو
 يتفملا ةلاسرو «قارعلا ةرطيس تحت ةيلامش ةيبرع ةيروطاربمإ سيسأت لوح ريرقتو
 .ناملألا نم ةدعاسملا يبرعلا ملاعلا نم ةديدعلا تابلطلا لوح ريرقتو ءايناملأب هتقالعو يناليكلا يلاع ديشر فقوم لوح ريرقتو ءايكرت يف ايناملأ ريفس ىلإ ربكألا

 نم ةرتفلا نع ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو قئاشو ىلع عبارلا مسقلا يوتحي
 «ةيقارعلا طفنلا بيبانأ ريمدتب يتفملا تاحرتقمو «يناطيربلا ذوفنلا نم ررحتلا طورش لوح رودتو ةقيثو 21 نم ةفلؤم يهو م1 رياني/يناثلا نوناك -ربمتبس/لوليأ
 ةيروس لالقتسا ىلع ةدعاسملاب روحملا نم نايب رادصإب يقارعلا لدعلا ريزو بلطو
 ةيلاطيإلا ةموكحلا حيرصتو لالقتسالل برعلا ةدعاسمب يناملأ نايبو نيطسلفو قارعلاو
 «ندرألا قرشو نيطسلفو ةيروسو قارعلا لالقتساب ًابوتكم أدعو قارعلا تطعأ دق اهنأب
 زيرقتو .تييفوسلا نم ةيبرعلا لودلا فقوم لوح ناملألا ىلإ يتفملا نم يرس ريرقتو
 .دادغب نم اهلسرأ يتلا رلته ىلإ يتفملا ةلاسر صنو .ايناملأ عم تاقالعلا فانئتسا نأش يف يناليكلل ايناطيرب ديدهتو .ناملألاو برعلا نيب تالاصتالاو يتفملا ةرايز لوح

 دقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ايناملأ تاراصتنا ةورذ تلكش ةرتفلا هذهو م1 وينوي/ناريزح . رياربف/طابش نيب ةرتفلا نع ةقيثو 48 سماخلا مسقلا مضيو
 نم ةعومجملا هذه مضتو .ةدجتسملا تاروطتلاو تالوحتلا ةجيتن ريراقتلا اهيف تفثكت
 نع ًاريرقتو ؛ماغلألا ةعانصل ةدحو هميلستو قارعلا حيلست نع ريراقت قئاشولا
 نيب قيسنتلا ةيفيك نع رخآو ءيناليكلا معد بلطو ربكألا يتفملا تاضوافم
 لكاشملاو ةيبرع ةيروطاربما ليكشتل برعلل ةيرسلا دوعولاو ةيقيقحلا ةيناملألا تاهجوتلا

 هدو
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 برعلا نم ايناملأ فقوم نع ًاريرقتو «ةدوهعملا ةيروطاربمالا هذه مايق نع مجنت يتلا

Neعضولا لوح ىرخأ ريراقت أرقنو .ايناطيرب ىلع راصتنالا دعب يرل  

 حالسلا لقن ةقيرط لوح نارهط يف ةيناملألا ةرافسلا نم ًايأرو ؛قارعلا يف نن
 ةدعاسمل ةيروسلا تاراطملا مادختساو يقارعلا عضولا عم ناريإ لعافتو «قارعلا ىلإ

 ءاروف ناملألا نم يبهذ هينج 80000 ةيقارعلا ةموكحلا 9 و اير قارعلا

 يلع ديشرو ينيسحلا نيمأ جاحلا يتفملا ةبغرو ءدادغب ىلع ةيناطيربلا تاوقلا موجه

 تاذ ريراقتلاو قئاثولا نم اهريغو ءايروس يف ةماقإلا يف فرش فيرشلاو يناليكلا

 .ةقطنملا يف يناملألا يركسعلا عجارتلا ىلإ ريشت يتلا داعبألا

 - وينويإناريزح نيب ةرتفلا نع ًاريرقت 27 ريخألاو سداسلا مسقلا مضيو

 فقومو ايروس لالقتسإ لوح مهم ريرقت اهنمض نمو م1941 ربمفون/لوألا نوناك

 رارقو «لالقتسإلا اذه يف رصم رودو ؛كانه ةيسنرفلا حلاصملا نم ايناملأو ايناطي

 ء(نوردنكسإلا) ايروس لامشل ايكرت لالتحإو ناريإ يف طفنلا قطانم لالتحإ ايناطيرب

 ةدوسم صنو «شكارم يف حلاصم اهل يتلا لودلا رودو ةيناملألا ةيشكارملا تاقالعلاو

 «برعلاو نيطسلف لوح ةيناملألا ةموكحلاو نيطسلف يتفم نيب كرتشملا نالعإلا

 ريرقتو .رلته عم نايبلا صنو ةيناملألا ةيجراخلا ريزو عم يتفملا عامتجإ رضحم

 .قارعلا ءارزول ًاسيئر هب فارتعإلا بلطو يناليكلا يلع ديشر ةرايز 1

 (ايناملأ) ةيبرغلا ايوروأ عم دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا ةسايس

 عورشم ءاهنإ نم دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا نكمت نيرشعلا نرقلا ةيادب

 ور هح تر هوو ر رف رهط يحتل ةيبزملا ةكامملا ات

 حبصأو ءاهقالغنإو اهتلزع نم دالبلا جرخأف ةلودلا كلتل ًايقيقحو ًالوأ ًاسسؤم هلم
 نأشلاو ةطلسلا تاذ ايناطيرب ةصاخبو ؛ىربكلا لودلاب ةلصلا قيثو يدوعسلا ا

 يف لوخدلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا عفد يف ايناطيرب تبغرو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 ردق لواح هنكل «ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنإ دعب ةينامثعلا ةلودلا ادي 9

 ببسب كارتألل يداعملا هفقوم نم مغرلا ىلع دايحلا ىلع لظي نأ ا

 يف ةيدوعسلا ةلودلل يداعملا فقوملا ببسبو «نييديلقتلا هيسفانم ا لآل متع اشم

 .اهعيمج اهمكح لحارمو اهراودأ لحارم

 كرتشإو ؛م1930 ماع يف ابوروأ ىلإ نيتلحرب ماق يذلا ءلصيف ريمألا ناكو
 ىوتسملا ىلع رهظي هرود أدبو ةيجراخلل ًاريزو حبصأ «ةيدودحلا تاضوافملا ةيبلاغ يف
 جهن ىلع دمتعإو يصخشلا هعباطب اهعبطو هدالب تاقالعب كسمأو يلودلاو ييملقإلا
 .ةماع ةفصب ةيبوروألا-ةيبرعلا تاقالعلا خيراتو ء«ةصاخ ةفصب ةمهم الوصف تدهش يتلاو قايسلا اذه نمض ةيدوعسلا ةيناملألا تاقالعلا يتأتو «ةيدوعسلا ةلودلا ةدايس ديدهتب اهل حمسي نأ نود ةيجراخ ةوق ةيأ نم ةدافتسإلاب هل حمسي

 مهرابجإو اهنم ناملألا درط دعب ةيبرعلا دالبلا ىلع ايناطيربو اسنرف نم لك ةرطيسو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا رايهنإب اهرازوأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا تعضو امدنع
 ةيبرعلا ةريزجلا قاوسأب تمتهإ ةيناملأ ةكرش لوأ تناك ءةصاخ ةفصب ةيبرعلا ةريزجلا قاوسأو ةماع ةفصب يبرعلا قرشملا يف مهتازايتمإو ايقيرفأ يف مهتارمعتسم كرت ىلع
 ماع يف ةكلمملا قاوسأ تلخدف (4. 0. 1هتطءه) "تاناهدلل يغآ ةكرش' يه
 .ةيناملألا ةموكحلا نم عيجشتب ةيناملألا تاكرشلا نم ددع اهلخد امك م46

 اسنرف نم ّلك عم كاكتحالا بنجتو ,ياسرف ةدهاعم دويق نم صلختلا نأل «دودحم طاشنب الإ ةيبرعلا دالبلا يف ناملألا مقي مل ءرامياف ةموكح دهع يفو
 ةسايسلل لغاشلا لغشلا ناك ةيبرعلا دالبلا ىلع نارطيست اتناك نيتللا ايناطيربو
 لثم ةيرسكعو ةيدام لئاسوو تاموقم كلتمت مل ايناملأ نإف كلذ نع ًالضف .ةيناملألا
 .ةيبرعلا دالبلا يف عيراشمب مايقلا نم اهنكمت يتلا لاومألاو ليطاسألا

 ءانب معدو ؛جاجحلا باعيتسال ةدج ءانيم عيسوتو زاجحلا يف ةيداصتقالا عاضوألا نيسحت ىلإ ىعسو «يسايسلا روطتلا نم ةديدج ةلحرم 1926 ماع دعب أدبو ةيبرعلا ةريزجلا قطانم مظعم ديحوت نم نكمت دق زيزعلا دبع لحارلا كلملا ناكو
 ةيمتت فدهب ىرخألا لودلاب لاصتالا ىلإ زيزعلا دبع كلملا دمعو «ةئشانلا ةلودلا
 ةصرف ءاطعإ كلملا اهيف ىأر يتلا ايناملأ نادلبلا هذه نمو ؛اهداصتقا ريوطتو هدالب
 .زاجحلا يف ةيومنت تاعورشم رامثتسال ناملألل

 0]7/13: ) ريف دئارلا نم ةفلؤم ةثعب م1926 ماع ةيناملألا ةموكحلا تلسرأو
 ةريزجلا ىلإ" 7. Friedrich P1enzat "تاستنيلب كيرديرف روتكدلاو W( ط٣
 .ناملألا هاجت مهتاينو برعلا نع تامولعم يصقتلو ةيناملألا علسلل جيورتلل ةيبرعلا

117 



 ؛م1927 ماع ةدج يف اهل اعرف تارايسلل زنيب - سديسرم ةكرش تحتتفا كلذ رثأو

 ةيدوعسلا عم ةيسامولبد تاقالع ايناملأ مقت مل تقولا كلذ ىتح هنأ ةراشإلا عم

 نيرشت يفف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ايمسر فارتعالا مهيلع نأ ناملألا كرداف
 -1929) نامزيرتش فاتسوغ ايناملأ ةيجراخ ريزو لسرأ م1928 ربمفون/يناثلا
 ايناملأ نأ اهيف دكأ لصيف ريمألا ةيدوعسلا ةيجراخ ريزو ىلإ ةلاسر م8

 عورشم نامزيرتش لسرأو .ةيدوعسلا عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإ ىلع ةصيرح
 يسامولبدلا ةرهاقلا يف يناملألا ضوفملا عم قافتالاو اهدونب ةساردل ةدهاعم

 يف هليكو ضّرفو حارتقالا اذه ىلع زيزعلا دبع كلملا قفاوو ؛(01561[5) رروتشت
 متو .ةدهاعملا عيقوت زاجنإب (م1954-1859) قباسلا نازوف يسامولبدلا ةرهاقلا

 26 يف ةرهاقلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايناملأ نيب ةقادصلا ةدهاعم عيقوت

 .م1929 ليربإ/ناسين

 نأ دعب ةيدوعسلا عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإب يناملألا رارقلا ءاج اذكهو

 لآ زيزعلا دبع كلملل نأ تكردأو ؛كانه داصتقالاو يسايسلا عضولا ايناملأ تبعوتسإ

 ًاذخآ ؤفاكتلا أدبم ىلع ةمئاق ةيسايس ةيؤر كلميو ةطلسلا يف ًايلاع ًاساسحإ دوعس
 (؟7وحن هجتا ساسألا اذه ئلعو «ةقطنملا يف ةمئاقلا ةيسايسلا نيزاوملا نابسحلاب

 تيبثتل ةروطتم ةحلسأ تاقفصو ةيئامنإ تاعورشم ىلع اهنم لوصحلل ايناملأ

 يف فوقوللو ءنميلا لامش ىلإ هتطلس عيسوتو ءجيلخلاو يبرعلا قرشملا يف هعقوم

 .نييمشاهلا هجو

 دونب ةسمخ ىلع تلمتشا يتلا ةيدوعسلا - ةيناملألا ةقادصلا ةدهاعم تصن

 تاقالع مايق ءاسرإ يف اهتلالد دونبلا هذهو ءةمهم ةيداصتقاو ةيسايس بناوج ىلع
 لوألا ةدهاعملا فده ناكو ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايناملأ نيب ةيسايسو ةيراجت
 ثلاثلا اهيدنب يف ةدهاعملا تدكأو .نيدلبلا نيب اهريوطتو ةيراجتلا تاقالعلا عفد

 الك تاجتنمو ةعاضب مارتحاو ةيراجتلا مهتاطاشنو نيدلبلا راجت ةيامح عبارلاو
 .نيفرطلا
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 لآ زيزعلا دبع كلملا يعس ناك دقف ةدهاعملا هذه نم يسايسلا فهلا امأ
 ذوفنلا ةبحاص ةمهملا ةيبوروألا ةلودلا ايناملأ فارتعا ىلع لوصحلل دوعس
 تايلصنق ةماقإ ةدهاعملا نم يناثلا دنبلا نمضت امك «ةكلمملاب ملاعلا يف يداصتقالا
 م1900-1946) يكسفوكورك تروك ةدج يف ميقملا يناملألا نيلرب يف هيلا ةيجراخلا ةرازو تراتخاو ءامهنيب ةيراجتلا حلاصملا ةياعرل نيتلودلا نم لك ف
 ماع (لصنقلا بئان يأ) يلصنقلا لثمملا ةفيظو لغشيل ندي 0

 ةيراجتلا حلاصملل ةرمث ةيدوعسلا - ةيناملألا ةقادصلا ةدهاعم تناك اذكهو
 ةيناملألا ةيداصتقالا تاطاشنلا ميظنت تادبو م1926 ماع يف تأدب يتلا ةيناملألا
 دايحلا ةسايس ىلع هميمصت زيزعلا دبع كلملل تققحو .ةيبرعلا ةريزجلا يف
 ساسألا ةدهاعملا هذه تسرأو ؛يناطيربلا ذوفنلا نع - ام دح ىلإ - لالقتسالاو
 لبق ام ةركبملا ةلحرملا يف ةيدوعسلا - ةيناملألا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلل
 .طفنلا روهظ

 دبع كلملا تهجاو يتلا ةريبكلا تالكشملا ىدحإ ةيداصتقالا فورظلا تناك
 دعاست ةيوق ةيداصتقا ةدعاق ىلإ ةجاحب ةديدجلا ةيدوعسلا ةلودلا تناك نيح زيزعلا
 يتلا اهب ءافولا نم نكمتت ملو ةنويدم ةلودلا تناكو ءاهتدايس ميعدتو اهتيمنت ىلع
 تاكرشلل تقحتسا نويد نويدلا كلت نيب ناكو ؛ينيلرتسإ هينج فلأ 22ب تردق
 يف تمت يتلا ةيراجتلا تاقفصلل ةجيتن ينيلرتسإ هينج فالآ ةرشع تغلب ةيناملألا
 تضرعو «ةيدوعسلاو ايناملأ نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ ىلع ةمدقتملا ةلحرملا
 نع نينئادلل انضيوعت نويدلا ةميق نم 5% ىلإ لصت ةبسن ةيدوعسلا ةموكحلا
 نيب تالاصتا ترجو «ةيناملألا تاكرشلا نم ديدعلا بضغ راثأ اذه نكلو ءريخأتلا
 جئاتن مهأ نم ناكو .نويدلا كلت دادسل ةيدوعسلاو ةيناملألا ةيجراخلا يترازو
 ةيلصنقلا تقلغأو ةدج ساهود يناملألا لصنقلا ةرداغم ةيدوعسلا ةيلاملا ةمزألا

 ا تصوت اك
 روطتلا 53ص ه1420 :ضايرلا ءايناملأو زيزعلا دبع كلملا ءيرامسلا هللادبع نب دهف :رظنأ 9

Aةيناملألا قئاثولا ءوض يف نيرشعلا .نرقلا تانيثالث يف ةيدوعسلا-ةيناملألا  
 . نم
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 تاقحتسملل ةيدوعسلا (عفد مدع ببسب .م1934 ماع ةيادب يف ةدج يف ةيناملألا
 تاقالعلا تلظو :م1932 ةنس ايناملأ نم تلصو حالس ةقفص نع انهو
 .م1937 ماع ىتح ةعوطقم ةيدوعسلا - ةيناملألا

 نع بيقنتلا تاكرش لالخ نم ةديدج لخد رداصم دجت نأ ةيدوعسلا تلواح
 بيقنتلل ازايتما نيدعتلل ةيدوعسلا ةباقنلا م1934 ماع كلملا حنمف «ةيندعملا اهتاورث
 ءداصتقالا ةيمنت يف مهسي مل اذه .نكلو ءطفنلا نع ًالضف نداعملا عيمج نع
 (اينروفيلاك فوأ ليوأ دردناتس) ةكرش نم هينج فلأ 20 غلبم ةيدوعسلا تملستو
 نويدلا نم 10% هتميق ام دادس نكمأف م1935 ماع نسحتت عاضوألا تأدبو
 ,60!ةيبنجألا

 نوناك 30 يف ايناملأ يف ةطلسلا (80014 5114165) رلته فلودأ ملست امدنع
 يناملألا يكارتشالا يم وقلا لامعلا ب زحل ادئاق ناكو م1933 رياني/يناثلا
 قيقحت ىلإ ًافدهو هيلع ًاركح ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا تحبصأ (25042)

 اهيلع رثع ةيرس ةرشن تفشكو .ملاعلا ىلع ةرطيسلاب يزانلا يروتاتكيدلا هجمانرب
 ةيلبقتسملا فادهألا نأ م1940 سطسغأ/بآ 20 اهخيرات يناملألا فيشرألا يف

 نادبعو كوكرك يف لورتبلا رابآ ىلع ةرطيسلا يف لثمتت تناك ةيزانلا ةيناملأل
 امك ءاهيف لورتبلا يفاصمو افيحو سلبارط ىلإ لصت يتلا لورتبلا بيبانأو تيوكلاو
 قرشملا يف ةيرثألا بيقنتلا لامعأ ةعباتمو «ةيوجلا اهطوطخ (617نيمأت ىلإ تفده
 .يبرعلا

 نم تاينيثالثلا فصتنم ذنم ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا تامامتها تزكرتو
 لوصحلا نيمأتو ةيبرعلا دالبلا يف ةديدج قاوسأ نع ثحبلا ىلع نيرشعلا نرقلا
 ةياعدلا تطشن اذلو ؛حلستلا معدل ةبعصلا ةلمعلا ىلع لوصحلاو ماخلا داوملا ىلع
 ةيرامعتسالا ةسايسلا دض روخملا لودو ايناملأ نأ برعلا عانقإ يف ةيزانلا

 .55 ص «دمحأ دمحم «م2010 عبارلا + ثلاثلا ددعلا 26 دلجملا - قشمد ةعماج ةلجم (59)

.UWE pfullmann-Ebenda 5, 355 6% 

 + ثلاثلا ددعلا -26 دلجملا «ءقشمد ةعماج ةلجم ء111-110ص قباس عجرم ؛يرامسلا دهف (6')
 .385 ص ءدمحأ دمحم 2010 عبارلا

 .يبرعلا قرشملا اميس الو ةيملاعلا قوسلا يف اهبيصن ىلع لوصحلا لجأ نم طغضت 26 1.6 ) نبراف يغ يإ ةكرشو (۴ 010) فلوف وتوأ ةكرشو (Kp.۴م) بورك ةكرش لثم ةيناملألا ةيعانصلا تاكرشلا تادبو .لالقتسالاو ةيرحلا لجأ نم لاضنلا يف مهل يساسألا دنسلا يه ايناملأ نأبو «ةيسنرفلاو ةيناطيربلا

 حلاصم لباقملاب تر رضتو (Achsenmãchte) روحملا لود حلاصل ابوروأ يف ىوقلا نيزاوم تبلقناو «ةيملاع ةوق تحبصأو ديدج نم تضهن ذإ ايناملأ يف ةيخيرات لوحت ةطقن م1937 ماع ناكو ءايئاملأ نم حالسلا ىلع لوصحلل يدوعسلا بناجلا يعسب ةيدوعسلا - ةيناملألا تاقالعلا نم ةيناثلا ةلحرملا تطبتراو
 .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 .ةيناملأ ةيقدنب فلأ ةرشع سمخب ةكلمملا ديوزت هيلع ضرع يذلا ةحلسألا ةعانصل ةيناملألا فلوف ةكرش بودنم عم نيساي خيشلا ىقتلا ءاقللا دعبو دج يف ةيناملألا ةيلصنقلا حتفو نيدلبلا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعإو «نيطسلف يف راوثلا ةدعاسمو نيطسلف يف دوهيلل ةلود ءاشنإ نم ايناملأ فقومو «ةيدوعسلا - ةيناملألا تاقالعلا اثحبو «(لصألا يروسلا) نيهاش نيساي فسوي خيشلا دوعس لآ زيزعلا دبع كلملل صاخلا ريتركسلا عم ابورغ زتيرف روتكدلا دادغب يف يناملألا ضوفملا م1937 ربوتكأ/ لوألا نيرشت 5 يف ىقتلا دقف اذه لجأ نمو
 ىلإ زيزعلا دبع كلملا هجوت اذامل :انه انهجاوي يذلا مهملا لاؤسلا نكلو -

 ؟ايناطيرب عم ةزيمملا هتاقالع نم مغرلا ىلع ايناملأ نم ةحلسألا ءارش
 ةلود برعلا رظن يف تناك ايناملأ نأل «ةيناملألا ةحلسألا ىلع لوصحلا لالخ نم ةحلسملا هتاوق ريوطت ىلع زيزعلا دبع كلملا تامامتها تزگرت *

 تاقفص كلملا مدختسا امك «ةزاتمملا ةيع ونلا نم تادعملاو تارايسلاو ةحلسألا اميس الو اهتعاضب نأ امك ءايناطيربو اسنرفك يرامعتسا ريغ ضام تاذ ةيبوروأ
 نيرحبلاو رطقو نامعو طقسمو تيوكلا نم الك مضت تناك يتلا تاخيشملا هذه ءارمأ ةبغر تناك ْذإ .هدض ةهجوم ةوطخلا هذه نأ ىأر هنألو يبرعلا جيلخلا يف تاخيشملا ديحوتب اهتطخ نع اهعدرل ايناطيرب ىلع طغض ةليسوك ةيناملألا حالسلا
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 «تضفر .ايناطيرب نكلو ءداحتالا اذه يف ةدايقلا رود زيزعلا دبع كلملا ءاطعإ

 ةثعبلا غلبأ دق زيزعلا دبع كلملا ناك ابورغ ريفسلا اهعفر يتلا ريراقتلا بسحو
 .هنود نم ءارمألا قافخإ عقوتو داحتالا اذه يف هيأر ةدج يف ةيناملألا ةيسامولبدلا

 ماع ةيدوعسلا ةكلمملاو ةيرلتهلا ايناملأ نيب يمسر لاصتا لوأ ثدح

 (م1910 1990) ضرألا خيش تحدم كلملل صاخلا بيبطلا راز امنيح م7

 خيارلا نأب ناملألا نيلوؤسملل حضوأو «نيلرب ةيناملألا ةمصاعلا (لصألا يروس)
 «يصخشلا دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا مامتها طحم ةيوقلا ابوروأ لود نم ثلاثلا

 ناملألا يدوعسلا دفولا غلبأو «ةيناملألا ةحلسألاب ةكلمملا ديوزت عوضوم ضرعو
 علطيل م1937 مداقلا ماعلا يف ايناملأ روزيس ةيجراخلا ريزو لصيف ريمألا نأب
 .(3)ةيناملألا ةيبرحلا تاعانصلا ىلع هسفنب

 | «حالسلا لاصيإل يدوعسلا بناجلا ةبغر ىلع ءانب ىرخأ تاثداحم ترج

 عفدت نأ قفثاو «يناملأ كرام نويلمب ةيدوعسلا عم حالسلا ةقفص ةميق تردقو
 .ماوعأ ةسمخ ةدم طاسقأ ىلع غلابملا

 أ حالسلا لوصو نأ ةجحب ةيدوعسلل ةحلسألا ةقفص ذيفنتب ايناملا تلَطام
 ليجأتب ناملألا رارق ناك ةقيقحلا يفو ءيمسرلا قيرطلاب ًانكمم نكي مل ةريخذلاو
 ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تذخأو ءارتلكناو ايلاطيإ عم تاقالعلا ريثأتب حالسلا ةقفص

 ةيناطيربلاو ةيلاطيالا نيتموكحلا نم لك فقوم ريدقتلا نيعب ابورغ زتيرف ريفسلاو

 يجيول ريفسلا ايلاطيا فقوم نع حصفأ دقو .حالسلاب زيزعلا دبع كلملا زيهجت مدعب
 ماع لئاوأ يف هل لاقو ةدج يف ابورغ لباق امدنع (آءانذو1 5111181) يتيليس
 تبثأ هئإ لب ؛ةيناطيربلا ةسايسلل عضخي دوعس نبا نأب ًاحيحص سيل ) م9

 نم ررحتلا ديري وهو «هدض لئابقلا بيلأت ىلع لمعت ايناطيرب نكلو «لقتسم هنأب
 ىلع لاثمكو ايناملأو ايلاطيا ةدعاسم زيزعلا دبع كلملا لبقي فوس اذهلو (اذه

 طفنلا جارختسا قح ةيكريمألا طفنلا تاكرش ىطعأ هنأ زيزعلا دبع كلملا ةيلالقتسا

Akten Zur Deutschen Auswãrtigen politik 1918-1949 serie - (D. Bd 10 5 425 Frankfurt 62 
)1950 

 يف ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ يف (385478) مقر دادغب يف ةيناملألا ةرافسلا ريراقت رظنأ (6

 عبارلا + ثلاثلا ددعلا - 26 دلجملا - قشمد ةعماج ةلجم 1938 ويلوي/زومت 8 خيراتب نوب

 .387 ص دمحأ دمحم 0
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 دودحلل ةيذاحملا ءاسحإلا ةقطنم يف
 .ةيزيلكنالا

 تبردو ةدحاو ةبابدو عفادم ةرشعو تارئاط تس يدوعسلا كلملا تده * نب ركذ ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ىلإ هعفر ابورغ يناملألا ريفسلا دير 3 1
 .نييكيناكيم ةدع هعمو ديقع ةبترب ًاطباض ةيدوعسلا ةموكحلا فرصت تحت تعضوو ؛«نييدوعس نيراي 6

 طفنلا تاكرشل اهطعي ملو «تيوكلا عم

 .نیظسلفر قارعلل امهم ارج لشي زاجحلا ناكو ءةبقعلا يف نييناطيربلل ةيرحب ةد مهأ عقت تناك زاجحلا يفف ءادج مهم ةيدوعسلا عقوم نال «برح ثودح هلع 1 يداي دوعس نبا ءاقبإ ىلإ انضيأ اتفدهو ءيناطيربلا ذوفنلا ةمواقمل هتيوقتد حا زيزعلا دبع يدوعسلا كلملا ءاقبإ يف ةيلاطيالاو ةيناملألا حلاصملا بلو ۳

 تارم ثالث نيساي فسوي خيشلا هراشتسم لباق امك ؛نيترم كلملا لبق م9 رياربف/طابشو رياني/ يناثلا نوناك يف ةدج ىلإ ابورغ ريفسلا ةرايز ءانثأ يفد
 ىلع ظافحلل ناك ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عمو ثلاثلا خيارلا عم ةيسامإؤلل ١ تاقالعلا ةداعإ نم هفدهو زيلكنالا بحي ال دوعس نبا نأب عابطناب جرخو
 ةينامثب هدمن نأ ىنمتي وهف «ةطيسب بلاطم يهو «هبلاطم انققح اذإ هدعوب مزلتسيس هنأب كش ىندأ يدل سیلو ؛هشيج حيلستو هدلب ءانب يف انتدعاسم لباقملاب ديرب هنكلو ءةيملاع برح مايق لاح يف دايحلا انيلع ضرع زيزعلا دبع كلملا نإ لوقيل يرسلا هريرقت ابورغ عباتو .جيلخلا يف يناطيربلا ذوفنلا حبكو يلودلا نزاوتلا
 .(ةلوهسب هتابغر ققحن نأ عيطتسنو «ةريبك دادعأب 7810565 (رزوم) عون نم ةيكيشت قدانب : نحنو ؛ةلوقعم ةيلام تاليهستب ةريخذلل ريغص عنصم انبو اهتريخذ عم ةيقدنب فال

 تلصو ةيناملألا ةحلسألا نم ةعفد لوأ نأ ىلإ ةراشإلا بجت انهو
 .ىرخأ نادلب ىلإ حالسلا عيب ايناملأ ىلع رظحت تناك م1919 ياسرف ةدهاعم نأل ادنلوهو اكيجلب لثم ىرخأ لود قيرط نع م1929 ماع يف ةيدوعسلا

 م1930 ماع حالسلاب ةكلمملا ديوزت حيلستلل ةيناملألا تاكرشلا تلصاوو
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 6000 مضت ةحلسأ ةنحشب م1933 ماع يف ةكلمملا تدوزو .اينولوب قيرط نع

 دلاخ لامعألا لجر يكلملا راشتسملا قيرط نع ةطسوتملا تاشاشرلا ضعبو ةيقدنب

 ةدج يف ساه يد يناملألا لصنقلل ًاكيرش ركذلا مدقت امك اذه ناكو «ينقرقلا دوهلا
 اهيف دوزت ةرم رخآ هذه تناكو ؛م1937 ماع ةقفص لوصول دلاخ خيشلا بتر امك

 .حالسلاب ةكلمملا ايناملأ

 دادغب يف يناملألا ريفسلاب هعامتجا ءانثأ يف زيزعلا دبع كلملا صرحو

 دايحلاو ةقادصلا لباقم ةيناملألا ةحلسألا ىلع لوصحلا يف هتبغر ديكأت ىلع ابورغ
 لالخ ةا هتسوام اينما اقر اذه ناكر «هبرعلا تا 15[ ايف قلطنلا
 .ىرخألا ةيميلقإلا تاعارصلا ءانثأ يفو ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ىلإ ةبسنلاب ةعقوتملا ريغ ةظحللا تلج م1939 رياربف/طابش ةياهن يفو
 ديدحلا عنصم ريدم (1036طن32 ۸هطإ#) هدور ميخاوي نلعأ ذإ «حالسلا ةقفص
 ةرازو عم هتاثداحم يف ةيناملألا نسيا ةنيدم يف (165705:81) لاتشوريف بلصلا

 ىلإ ارظن حالسلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ديوزتل هجوتلا معدي ال هنأ ةيجراخلا
 ةيجراخلا ةرازو يف يسايسلا مسقلا سيئر للع امك ءفيعضلا يداصتقالا اهعضو

 كلملا نأل ةيدوعسلا عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإل هضفر غتنيه نوف يناملألا

 ةقفص ليومتل ايناملأ ضفر لمحو «يناطيربلا ذوفنلا ريثأت تحت عقاو يدوعسلا

 .ايناطيربل ةلامعلاب همهتاو ةزمح داؤف وهو دحاو صخشل حالسلا

 ةيجراخلا ريزو لبقتسي نأ ةيبرحلا ريزو عم قافتالاب يسايسلا مسقلا حرتقاو

 راشتسم ؛(1هةءطنمد 1نططءمهم) (م1946-1893) بورتنبير ميخاوي يناملألا
 كلملا ةبغر قيقحت ىلع لمعلل ءرلته يناملألا دئاقلا ءاقل بيترتل دوهلا دلاخ كلملا

 .ايناملأ عم يداصتقالا نواعتلاب يدوعسلا

 ةيدوعسلا نم ةيناملألا ةموكحلا هاجتا ريغت ةظحالم ناكمإلا يف حبصأو

 يفو ؛م1939 ويام/رايأ يف نيلرب ىلإ ىرخأ ةلحرب ينيقرقلا دوهلا دلاخ ماق نيح
 ةرازو يلثمم عم طقف سيل تاثداحم دوعس نبا كلملا راشتسم ىرجأ ةرملا هذه

 ؛(NS54۴) مكاحلا يزانلا بزحلاب ةيجراخلا نوؤشلا بتكمو ةيناملألا عافدلا

 ,62خيارلا ةداق رابك كلذك لباق هّنِإ لب «ةيناملألا تاكرشلاو

 M. Wolff Sohn, German, Saudi Arabien arms Deals, 1936-1939, Frankfurt 1985, و 239 6%
 391 ص 2010 عبارلا + ثلاثلا ددعلا - 26 دلجملا قشمد ةعماج ةلجم
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 ررق دق ناك هنأل نيلوؤسملا ءالؤه عم ةحلسألا ةقفص ينيقرقلا شقاني ملو 1
 «رلته يناملألا راشتسملا ىلإو يناملألا ةيجراخلا ريزو ىلإ عوضوملا لقني نأ
 .ةعرسلا هجو ىلع رلته ةلباقم بلطو

 وينوي/ناريزح 8 يف دوهلا دلاخ بورتنبير ايناملأ ةيجراخ ريزو لبقتسا
 زيزعت وه ةحلسألا ىلع لوصحلل ةكلمملا يعس بابسأ نم نأ يناملألا ريزولل دوهلا حضوأ امك ؛ةكرتشم افآدهأو طباور برعللو ايناملأل نأ هل دكأ دقو م9
 .اهريغ نم وأ ايناطيرب نم لمتحم ديدهت يأ هجو يف ةيدوعسلا عافدلا تاوق
 ١ .ةحلسألاب ةيدوعسلا ديوزت لوح تاضوافملا نم ديزملاب مايقلا غتنيه نوف يناملألا ريزولا ضوفو
 م1939 وينوي/ناريزح 7 يف رلته فلودأ يناملألا راشتسملا لبقتسا امك 1
 ثوعبملا «(اسمنلا - غروبزلاس ةظفاحم يف نآلا) 8618805 فوهغريب يف
 ةلاسرلا يف درو امك دوهلا ديلولا وبأ دلاخ) ينيقرقلا دوهلا دلاخ صاخلا يدوعسلا
 ةيناملألا ةيجراخلاب قرشلا ةرادإ ريدم غتنيه نوف نم لك ءاقللا رضحو ؛(ةيدوعسلا
 تاثحابملا تأدبو (ةيسنرفلا نقتي ناك دوهلا نأل) تديمش لواب يسنرفلا مجرتملاو
 نع رلته ربعو .رلته ىلإ زيزعلا دبع كلملا ةلاسر ميلست متو ةدوهعملا تالماجملاب
 .برعلا عم هفطاعت

 كلملا ةبغر بسح) ةكلمملا ىلإ يناملألا حالسلا ميلست ىلإ ثيدحلا قرطت مث
 ةريخذلا جاتنإل ريغص عنصم وأ ؛ةقلط نييالم 8 ةيقدنب 0 وحن ءارش يوا
 نأو (تارئاطلا دض ةفيفخ ةيعفدمو ءةحفصم «تاعردم عضبو ةكلمملا لخاد ماقي
 زاكول ءرظنأ) .(ارهش 14 - 18 نيبام ةدم يف ةكلمملا ىلإ ةحلسألا هذه لع

 تقولا يفو «يناطيرب جاعزنإو يبرع مامتهإو يملاع ىدص ءاقللا اذهل ناك

 داجيإل (راذنإ ايناطيربل مدق زيزعلا دبع كلملا ناب تاعاشإو تانيمخت ترهظ هسفن
 .ةينيطسلفلا ةيضقلل لداع لح

 ةرايز لوح ةيوقلا لعفلا دودر نم جاعزنالاب زيزعلا دبع كلملا رعشو
 لئاسو يف رهظت ال نأو ةمات ةيرس يف متت نأ لضف هنأل رلتهل صاخلا هثوعبم
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 ةيمهأ ةرايزلا هذه ريعت ال نأ ةفاحصلا نم بلطي نيلرب ىلإ ابورغ قربأو «مالعإلا

 .رشنت نأ تاضوافملل ديري ال دوعس نبا نأل ةريبك

 ال :لاقو ةيناطيربلا ةفاحصلا لاجر مامأ ربخلا يفن ىلإ دوهلا دلاخ عرسأو

 راذنإلا لوحو .حالس تاقفص لوح ةيرس ةيدوعس - ةيناملأ تاضوافم دجوت

 ميعزلل هتلباقمو هترايز امأ ...ايناطيربل نوديج ءاقدصأ نحن» لاق يدوعسلا

 .«دوعس نبال ابورغ روتكدلا اهب ماق ةرايزل درلا ليبس ىلع يهف رلته يناملألا

 ريبعتكو غتنه عم حالسلا ةقفص لوح ةيدوعسلا - ةيناملألا تاضوافملا ترمتساو

 ثدحأ نم ةيقدنب (4000) ايناملأ تلسرأ «يناملألا بناجلا نم ةبيطلا تاينلا نع

ةيدهك حالس ةعطق لك ىلإ ةريخذ ةقلط 2000 عم زارط
. 

 | ىلإ زايحنألاب اهؤارغإو ةكلمملا ةلامتسا وه ('”!ةيدهلا كلت نم فدهلا ناكو

 | ةسايس نأ ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو قئاثو لالخ نم ىرنو «يناملألا بناجلا

 | يف برعلا ةدعاسمل ايدج ًافقوم كانه نأ ةيناملألا ةيرلتهلا فقاوملا لك قايس يف تبثي مل "”

 ءايراوم أيكيتكت ؛كاذنآ «فقوملا اذه ناك دقل .ةيدوعسلل ةبسنلاب ىتح حالسلاب مهديوزتو نيطسلف

 اهفقوم ميعدت ىلع ةصيرح تناكف ةيدؤعسلا ةكلمملا امأ .ةتباث ةيجهنم ةيجراخ ةسايس نم ًاعبان

 اهتحلصمو هتعبتإ يذلا دايحلاب اهمازتلإ ةيحور نمض نم لصاحلا يلودلا عارصلا راطإ يف

 يذلا يضوافتلا قايسلا ةءارق نكمي «نيحلا كلذ يف ءةيبرعلا فحصلا ىلإ ةدوع يفو .ةينطولا

ىلع ًابيقعت ةيرهاقلا يرصملا ةفيحص تبتك دقف ءايناملا عم ةكلمملا هيلع تراس
 دوهلا دلاخ ةرايز 

 لالقتسإ ىلع ظفاحم دوعسلا نبإ كلملا نأ وه هب حرصت ام لكف «ةيدوعسلا رئاودلا امأ' لوقت

 لاح يف اهب طرفي نل هنأو ؛هتدايسو هقوقح ىلعو رمحألا رحبلا يف ةنهارلا ةلاحلا ىلعو هدالب

 ةيناطيربلا فحصلا اهتنش يتلا ةلمحلا ىلع ةيرهاقلا 'مطقملا" ةفيحص تدرو" .لاوحألا خه

 نوبأيو .ةلود ىلع ةيبوروأ ةلود اوعياشي نأ نوديري ال برعلا نإ" :ةرايزلا هذه ةبسانمب ةيسنرفلاو

 الف ؛ةيعيبطلا مهقوقح لينو مهلامآ قيقحت ىلإ هجتم مهمه. لجو .ءامدقلا مهئاقدصأ نع يلختلا

 مهتلامتسإ يف لودلا تسفانت اذإ نكلو .ةيلودلا عماطملا ةجلاوص اهفذاقتت ةرك اونوكي نأب نوملسي

 .ةقيقحلا ةيؤرل هينيع حتفي نأ ةحلصملا يذ ىلعو «مهبنذ سيل بنذلاف ءاهبرإ ءاضقل اهيلإ

 نم ايلاطيإو ايناملأو اسنرف فقوم باتك نع ًالقن م1939/6/23 ,ةرهاقلا مطقملا ةفيحص)

 توريب «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ؛ةظفاحم يلع.د .م1919-1945 ءةيبرعلا ةدحولا

 .(336ص م5
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 ٠ ةيناملأ تلسرأ ثيح ةيدجلاب فصتت تناك ةيبرعلا دالبلا هاجت ةيناملألا ةيلايربمإلا
 يذلا صاخلا دوعس نبا كلملا ثوعبم لفاح لكشب تلبقتساو «ةيدوعسلا ىلإ ابورغ
 ةسايس وه امنإو ةرماغم رمألا نكي ملو م1939 وينوي/ناريزح17 يف رلته ىقتلا
 نأ قئاثولا لالخ نم نيبتي «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا هبل ريضحتلا قاطن يف تسروم
 .برحلا ةلاح يف دايحلا ىلع فقت نأ نم رثكأب ةيدوعسلا نم لمأت نكت مل ايناملأ
 هلف ايناملأ عم حالسلا ةقفص مامتإ ىلع دوعس نب زيزعلا دبع كلملا رارصإ امأ
 ةسفانملا اميسالو هناريج هاجت ةيجراخلا هتسايس اهمهأو «ةيجراخ ةدع بابسأ
 رود ىلإ هعلطتو ةنيدملاو ةّكم يف ةسدقملا نكامالا ةيامحو ةيمشاهلا - ةيدوعسلا
 .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف يدايق

 اًمنصم ةيدوعسلا ءاطغإل دادعتسا ىلع اونوكي مل ناملألا نأ دكؤملا نمو
 يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايق قاعأو «نيطسلف يف راوثلا معد نم افوخ «ةريخذلل
 يف ةأبعمو ةزهجم تناك اهنأ عم حالسلا ةقفص ةيقب لوصو م9 ربمتبس/ لوليأ
 عانص نيب سفانتلا اذه ىلإ فاضي ةيدوعسلا ىلإ لوصولا لجأ نم اهنزاخم
 .ةقفصلا هذه مامتإ ةلقرع ىلإ يزانلا بزحلا يف ةيجراخلا ةسايسلا بتكمو ةيناملألا ةيجراخلا يف رارقلا

 ىلإ داعو ةدج يف ةيناملألا ةرافسلا حتفب ابورغ زتيرف ةينمأ ققحتت ملو
 ةلود م1945 رياربفاطابش 28 ىتح ةيدوعسلا ةيبرعلا .ةكلمملا تيقبو «نيلرب
 يف روحملا لودو ايناملأ ىلع برحلا نلعأف داع زيزعلا دبع كلملا نأ الإ «ةدياحم
 يف كرتشي مل هنأ عمو ءرمألا كلذ يف نيدلا ءاملع راشتسا نأ دعب, 1
 ةيأ نع فرعي ملو ءايناطيرب بناج ىلإ فقي عقاولا يف ناكو ؛ةيركسع لامعأ ةيأ
 تاحالصإ ءارجإ لجأ نم ةيدوعسلا ئطاوشلا يف :ةيناملألا .نفسلا اهيف تسر ةلاح
 .اهريغل وأ نفسلل ةئراط



 يناثلإ لصفلا
 ثلاثلا مسقلا

 ,ىسايسلا يخيراتلا لصاوتلا روذج ؛مالسإلاو ايناملأ

 ...ىفاقثلاو يركفلا «يداصتقإلا

 اهلصاوتو تاقالعلا روذج
 .برعلا نيملسملاب ينامرجلا يلبقلا يخيراتلا مهرذجب ناملألا ةقالع يه ةميدق

 مه نم «ةيادب «نكل .ةيسابعلا ةفالخلاو نييسابعلا نمز يف لوألا لاصتإلا ناك
 رصعلا لالخ تناك ةينامرجلا ةينثألا نأ ضرتفُي ؟مهلوصوأ يه امو نوينامرجلا
 نم .ينامورلا يديدحلا رصعلا لبق ام لالخ ريدقت دعبأ ىلع وأ «يلامشلا يزنوربلا
 نرقلا يف ًابرغو ًاقرشو ًابونج عسوتلا يف لئابقلا تأدب ءايناملأ لامشو ايفاندنكسأ بونج
 ةيقيطلبلا ةيناريإلا لئابقلا كلذكو ةيلوغلا تلكلا لئابق عم نولصتي ءداليملا لبق لوألا
 عئاقولا لالخ نم الإ ركبملا يناملألا خيراتلا نع ريثكلا فرعي ال .ابوروأ قرش يف
 ينامورلا لارنجلا ةدايق تحت .ةينامورلا ةيروطاربمإلا عم لعافتلل ةلجسملا ةيخيراتلا
 يضارألا فيرعتل نامورلا همدختسإ ريبعت وهو) اينامرج وزغ أدب رصيق سطسغأ
 ةينامرجلا لئابقلا تناك ةرتفلا هذه يفو ؛(لاروألا لابج ىلإ نيارلا نم ًابيرقت دتمت يتلا
 .مهلئابقل ةيلبقلا ةيوهلا ىلع ظافحلا عم نامورلا عراصت

 ةيروطاربمإلا جراخ تلظ «بونادلاو نيارلا نيب ام ةدتمملا ءةثيدحلا ايناملأ
 نيارلا رهن دادتمإ ىلع ةينامزجلا لئابقلا ترقتسإ ؛يداليم 100 ماعلا عم .ةينامورلا
 يداليملا ثلاثلا نرقلا دهش دقو .ةثيدحلا ايناملأ ةحاسم نم رثكأ تلتحإو «بونادلاو
 «نوتياخلا «ةجنرفلا «نويناملألا :لثم ةيبرغلا ةينامرجلا لئابقلا نم ريبك ددع روهظ
 تقرتخإ ةينامرجلا بوعشلا «م260 ماع وحنب .نويجنيروتلاو نويزيرفلا «نوينوسكسلا
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 ةيروطاربمإلا اهيلع رطيست يتلا يضارألا يف دودحلا ىلع بونادلا رهنو ميآللا
 .ةينامورلا

 سيسأتب ةينامرجلا لئابقلا نم ردحني يذلا ميظعلا لراش وأ ناملراش ماق

 .ةيداليم 800 ماع ةيبرغلا ةيروطاربمإلل رصيق لوأك اهدعب جوت .ةجنرفلا ةيروطاربمإ

 نورق ةثالث لبق غيزامألا اهيلع ىضق يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلل ءايحإ كلذ ربتعإف

 | ةيسابعلا ةلودلا :ىربك كلامم عبرأ كانه تناك ءةيداليم 800 ماعلا يف .نمزلا نم

 | ؛ناملراش ةيروطاربمإو (ةبطرق) ةرامإ (سلدنألا يف) ةيومألا ةلودلاو (دادغب) اهتمصاعو

 .ةيطنزيبلا ةلودلاو

 ىلوألا ةقالعلا

 | ريمأو ناملراش نيب ايادهلل لدابتو تالسارمو ةيدو تاقالع تطبر دقو
 أ نخآ يف ناملراش ةكلممو كانه نييسابعلا نأل كلذ ءدادغب يف ديشرلا نوراه نينمؤملا

 براقتلا اذه ناكف .سلدنألا يف نييومألا ماكح ةوق نم نوشخي اوناك (ةيلاحلا ايناملأ)

 نخآ يف ناملراش ةيروطاربمإ نأ الإ .نييومألا ةمواقمل معد هبش نخآو دادغب نيب

 رمعت مل (ًايسنرف اروطاربمإ هنربتعي نويسنرفلاو ءايناملأو اسنرف نيب دودحلا ىلع)
 ةدهاعمب فرع امب م843 يف ةكلمملا ةثالثلا هزانبأ مساقت ريخألا ةافو دعبف ءًاليوط

 يتلاو «ةيبرغلا ةجنرفلا ةكلمم امه اترمع كلامملا هذه نيب نم طقف ناتنثإ «نادرف

 مويلا فرعي ام تنوك يتلاو ؛ةيقرشلا ةجنرفلا ةكلممو ءاسنرف مسإب اهدعب تفرع

 .ايناملأب

 .يبرغ يحيسم رخآو يقرش يمالسإ فرط نيب لوألا كاكتحإلا ناك كلذو

 ةلحرم ؛يبرغلا ملاعلل ةبسنلاب تناك يتلا يداليملا رشع يداحلا نرقلا ةلحرم يف

 ةينيدو ةيداصتقإو ةيسايس تاسسؤمل ةددحم لاكشأ رهظت تأدب «ميظنتو عسوت

 تاوبابلا مظعم اهيف شاع امك «نوزراب رابك ةداق اهيف رهظ امك «ةيعامتجإو

 .نييحالصإلا

 يناثلا كاكتحإلا

 ؛سدقلا ىلإ ابوروأ برغ نم ةيريفكتلا جحلا تالحر ترثك نرقلا اذه لالخو

 تالحرلا هذه نأ الإ ءصالخلا قيرط يه جحلا تالحر نأي داقتعإلا ةسينكلا تخسرو
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RIS:يف ءًايومد ءاج يذلاو «يبرغلا يبوروألا يحيسملا يمالسإلا يناثلا كاكتحإلا 2 يك «ترفاضت ةديدع لماوع .نرقلا اذه لبق ةيبوروألا ةينهذلا يف شاو يمالسإل ملاعلا ةروص نكت ملو .يمطافلا مكحلا تحت تناك نأ دعب م7 |ه ٠ ةنس يف كارتألا ةدايس تحت سدقلا عضو يذلا يقوجلسلا وزغلا  
 نيب مالا يف مساح لوحت ةطقن ةيبيلصلا بورحلا تناك او ًانمز ا "ةيبيلصلا بورحلا“ب يمس ام بوشن ربع كلذو اهضعب يف لبو لجارملا ِظ
 ملاعلا ىلع ةيبيلصلا تالمحلا كلت نأ مث .رشع نماثلا نرقلا ىتح يدددد نا 1 نادجو تعبطو ,يبوروألا برغلا خيرات بورحلا هذه تقرع ف 0 2

aدنع مالسإلل ةيديلقتلا ةروصلا ةفرعمل) .مالسإلا دض رفاسلا اهءادعو ص ا اهتايفلخو «ةيموقلا اهتاعزن ؛ةينيدلا اهرهاظم ءارو يفخت نا عطتست مل  
 ؛"ىطسولا روصعلا يف ابوروأ يف مالسإلا ةروص (أ) باتك ةعجارم نكمي هلام

(R. W Sgpthem) Eلضف (ب) م1984 يبرعلا ءامنإلا دهعم «توريب ءيبرعلا دال 5 ١ ناوضر .د ميدقتو ةمجرت «م1936 ةنس رشن  
 .(م1976 قورشلا راد «توریب - 2ط «نيمأ دمحأ نيسح ةيبرعلا ىلإ هلقن «م1972 )M. ۷3٤0( تاو يرمغتنوم ةيبرغلا ةراضحلا 5 2
 يمالسإلا قرشلا هحرسم ناك يذلا ميدقلا ملاعلا يف خليج هيلع 5

 ىلإ ىدأ ناقلبلا لود دودحو ةيقرشلا ةهجلا نم ثلاثلا كاكتحإلا اذه ae باوبأ قرط نم ؛مهتاحوتف ربع أقحال كارتألا نوينامثعلا هيف نكمت يحيسملا بلا
 تحتو ءاهتهج نم ءايناملأ .لودلاو قطانملا ضعب يف هتابثو كانه يح /
 ايناملأ .ةرواجملا نادلبلا عم كاكتحإلا ىلإ تدأ ةيئادع لامعأب ا دج 1 ةيلايربمإلا ةعزنلا روهظل ةجيتن ىرخأ ةيبوروا لود لثمو «يناثلا مهليف ا

ESامب .ةيقيرفإلا يضارألا نم قطانم ةدع ايناملأ تكلمت دقل .ةيبوروألا ىوقل نيب رقیرفآ تمسق م1884 ماع نيلرب رمتؤم يفو .ايقيرفأ نم اهبيصنب ةبلاطملا ب نم ل يف ىرخألا ىوقلا نم ديدعلا تعمج ءاهيضارأ جراخ ىلإ 5  
 برحلا ىلإ تدأ يتلا فورظلا يف تمهاس نوكت دق يتلا ىمظعلا ىوقلا نسا ببست ايقيرفأ ىلع محازتلا .(نوريماكلا ءوغوت) يبرغلا بونجلاو قرشلا يف چ
 تطقسو لبق نم خيراتلا اهدهشي مل ةيرشب اياحض برحلا تدهش .ىلوألا ةيملا
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 ءةيبيلصلا تالمحلا ىلإ اهأشنم دوعي يتلاو ابوروأ ىلع ةنميهملاو ةمكاحلا تالالسلا

 ةسايسلا تلمع ايقيرفا وحن اههاجتإ لالخ .ابوروأل ةيسايسلا ةطراخلا رييغت متو

 قرشملا نادلب يف اهل ةديدج ةيداصتقإ قاوسأو دعاوق داجيإ ىلإ ةيناملألا ةيجراخلا

 «ةينامثعلا ةرطيسلل عضخت تناك يتلا قارعلاو نيطسلفو ايروس اميس الو (!!يبرعلا
 هجتي نأ يناثلا مويلغ يناملألا روطاربمإلا ررقو ةيناملألا تادعاسملاب اهتدمأو
 يأ Drang) 171305081ه) ةيناملألاب ىمسي راعش رهظف ؛قرشلا ىلإ هتسايسب

 د ينامثعلا ناطلسلا عم ةديج ةقالع ةماقإ يف همامتهإ زكرو قرشلا وحن عسوتلا

 ,' ”لوبنطسإ نم لك ىلإ ةرايزب «م1898 ماع يناثلا مويلغ ماقو يناثلا ديمحلا
 ىلع ةينامثعلا ةلودلاو ايناملأ نيب (7تاقالعلا ةرايزلا هذه تحتفو ءقشمدو «سدقلاو

 قاوسأ تحتفو «هزيهجتو ينامثعلا شيجلا بيردت يف ناملأ طابض كراشف اهيعارصم
 يسيئرلا لومملا (12ءاناو 8ةّلك) يناملألا كنبلا حبصأو «ناملألا مامأ قرشلا

 .دادغبب نيلرب طبرت ةيديدح ككس ءانب ىلع ايناملأ تزكرو «ينامثعلا داصتقإلل

 ىتحو ةسايسلاو ةيداصتقإلا تايوتسملا ىلع تلكش ؛هذه ككسلا طوطخ

 امهعمو يكرتلاو يناملألا نيفرطلا نيب تاقالعلا يف ةيعون ةزفقل ةقالطنإ ءةيركسعلا
 ةيبوروألا ةراجتلا راهدزإل تسسأ طوطخلا هذه نا امك .ةيمالسإلا ةيبرعلا بوعشلا

 ترسخ يتلا ايناملأ نأ ريغ .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنإ دعب قحال نمز يف ةيبرعلا

 ءةيبرعلا ةقطنملا يف اهتاقالع يف عسوتلا ةصرف اهسفن ىلع تتوف برحلا ايكرت عم

 .373 ص دمحأ دمحم ؛2010 عبارلا + ثلاثلا ددعلا - 26 - دلجملا «قشمد ةعماج ةلجم رظنأ ()

 .قباسلا عجرملا (2)

 روطاربمإلا مايق ليبق هنأ (279 ص) ونس فوؤرلا دبع.د نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا باتك فلؤم ركذي «7
 نم تامولغم نيلرب يف ةيناملألا ةيجراخلا تقلت ؛م1898 ربمتبس/لوليأ 30 يف يأ «قرشلا ىلإ هتلحرب يناثلا ميلو

 ططخ لايتغإ ةلواحمل ضرعتي دق روطاربمإلا ناب 26. 82856614 دليفزار روتكدلا ىعديو سدقلا يف ناملألا دحأ
 ءاغلإ نكل ءرصم يف ًالصأ متتس تناك لايتغإلا ةيلمع نأو 14075155013 نوسيروم ىعدي يسنرف نيد لجر اهل

 ذيفنتل ليدب حرسمك رصمب سدقلا وأ افاي نولدبتسي نورمآتملا لعج .ةدوشاف ةمزأ ببسب رصمل روطاربمإلا ةرايز
 ةطخ نا ةيردنكسإلا يف ةيناطيرب رداصم ىلإ ًادانتسإ ةيناملألا فحصلا ىدحإ تفشك ةليلق مايأ دعبو .لايتغإلا

 تذختإ ةيناملألا ةموكحلا نم ةبغر ىلع ءانبو .نيطسلف يف ذفنتسو رصم يف تكيح دق يناملألا لهاعلا لايتغإ

 نييلاطيإلا نم ةصاخ «بناجألا نم ديدعلا دعبأ امك :ءقاطنلا ةعساو نمأ تاءارجإ ةينامثعلا نمألا تاطلس

 .افيحو افايو سدقلا جراخ ىلإ نييسنرفلاو
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 اهرزاؤت ةيبعشلا رعاشملا تناكو .اهل نييسنرفلاو نييناطيربلا بسك اهنع اهضوع يتلا
 ًاطخس نوهجاوي اوناك نيذلا «ءالؤهب ةياكن كلذو ءةقطنملا بسكل اذه اهكرحت يف ًايبسن
 .ةديدع بابسأل ًايبعش

 مايقلل نوأيهتي اوناك نيسح فيرشلا مهعمو ةيمالسإلاو ةيبرعلا بخنلا نأ مغرو
 يف لالقتسإلا نم ءيش ىلع اولصحي مل مهنكل ءاهوذفنف اوداع ؛كارتألا دض ةروثب
 .(**!كارتألا دض اهمظعم يف ةبصنم مهتاداعم تناكو ناملألا اوداعي مل مهنإف «لباقملا

 ريسل ؛قرشلا ىلإ مهنيب نم ناملألاو «نييبوروألا نيقرشتسملا ءيجم نإ
 سيسأتل مهيلإ نيرشبملا مامضنإو يمالسإلا يثارتلا هنوزخمو هتفاقث فاشتكإو هراوغأ
 جزامتلا تاموقم زيفحت يف رشابملا رثألا هل ناك ؛هعوبر يف تايفشتسمو سرادم
 «هفادهاو مودقلا اذه تايفلخب كيكشتلا لماوع مغرو .نيملسملاو ناملألا نيب يراضحلا
 الخدم لكش «فيلأتو تامجرتو تالاجس نم هعبتتسإ امو يفاقثلا لاصتإلا نإف
 .هتفرعمو رخآلا فاشكتسإل

 :(م1980 - 1978 نم توريبب هتوغ دهعم ريدم) نامراه شيرلوأ لوقي
 ءافصو ةءارب لقأ م1919 ماع لبق يمالسإلا ملاعلا لوح ةيناملألا تاساردلا تناك"
 يف مالسإلا مادختسإ ططخمل سامحلا ديدش م1914 ماع يف حبصأ ىتح «ةيسايسلا تاطاشنلا يف ًاسمغنم انيقرشتسم رابك نم وهو ءركيب شيزياه لراك ناك دقف «ةين
 هفسأ نع دعب اميف برعأ دقو .نييناطيربلا هجو يف يسايس عردك دنهلاو ايقيرفأ
 .عوضوملا اذه يف هطروتل

 نأ لبق تناكو .يبرعلا اهبرغمو ايقيرفأ ىلإ لوخدلل ناملألا ةسامح تدتشإ دقل
 ةجنط ىلع ةنميهلا عورشم يف ةسمغنم نوريماكلاو وغوتلا يف اهتارمعتسم رسخت

 تاحوتفلا بناج ىلإ اهفده ناك (1795-1801) رصم ىلع نويلبان ةلمح نأ نيخرؤملا ىدل عامجإ هبش كانه
 ام وأ مهيدل ثيدحتلا ةكرح ةقالطنإ نيب ءالؤه طبر ذإ دالبلا لها ىلع اهتاساكعنإ ةلمحلا هذهل تناكو .مهتفاقثو مهفراعمو مهتانايدو مهلاوحأو نيملسملا ىلع فرعتلاو طسوتملاو يبرعلا قرشلا يف ةيمالسإلا قطانملا فاشتكإب ةبغرلا «لالتحإلار
 ميهاربإ هنبإو اشاب يلع دمحم عورشم امك ؛قرشلا وحن نويلبان ةلمح ربتعتو .ةلمحلا هذه تاريثأت نيبو «بيرغتلاب ئمس
 ..برغلا ةراضحب فيرعتلاو ثيدحتلا وحن ناليبس «مهتاحوتفو
 «تيركلا ةفرعملا ملاع «لرألا مسقلا - مالسإلا ثارت :باتك نم لوألا لصفلا ءنوسندور ميسكم :رظنا 9

 .14 ء17ص ءيملعلا ثحبلا يف نيملسملا ءاملعلا جهانم ؛لاتنزور زنارف :و :34 :35ص ء8 سطسغأ/بآ
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 فصتنم دعب ايناملأ هتفرع يذلا ةيجاتنإلا تاينبلا يف قيمعلا لوحتلا نإ .برغملاو

 يف ةيوق ةبغر تاذ ةيعانص ةلود ىلإ ةيعارز لود نم اهلوحتو ءرشع عساتلا نرقلا

 برغملل ةيسايسلاو ةيجيتارتسإلا ةيمهألا ىلإ ةفاضإلاب «ةلماعلا ديلاو ةيجراخلا قاوسألا

 ةنس برح بقع "كرامسب' يناملألا راشتسملل تفشك "ةيسنرفلا' رئازجلل رواجملا

 رارق ذاختإ ىلإ ردابي هلعج امم «برغملا عم ةيسامولبدلا تاقالعلا طبر ةيمهأ م0
 ببسب حجرأتت ةقالعلا هذه ترمتسإ .م1872 ةنس ةجنطلب ةيناملألا ةيلصنقلا حتفب

 روطاربمإلا راز ويام/رايأ يفو ,م1905 ماعلا يف .برغملا يف يسنرفلا ذوفنلا دعاصت

 نع ريبعتلا ىلإ فدهت تناك يتلا طسوتملا رحبلا يف هتلوج نابإ ةجنط يناثلا مويلغ
 ديازت عم ةصاخ كلذب ةيرامعتسإلا ىوقلا سيسحتو ةيبرغملا ةيضقلاب ايناملأ لاغشنإ

 ايناملأ تكرحت م1911 ويلوي/زومت يف .برغملا لوح ةيناطيربلاو ةيسنرفلا عامطألا
 اسنرف ىلع شيوشتلل ريداغأ ىلإ م3245656 "رثناب' ةيبرحلا اهتنيفس لاسرإب ًايركسع

 نأ دعب ايناملأ تبحسنإ ام ناعرس نكل «ماظنلاو نمألا رارقإ ىوعدب سافب تلخدت يتلا
 ىلختت قافتإ ىلإ لصوتلا مت ثيح عماطم نم هديرت تناك ام ىلع اسنرف نم تلصح

 وغنوكلا يف هيلع تلصح ضيوعت لباقم برغملاب رود يأ بعل نع ايناملأ هبجومب
 .نورماكلا يف اهتارمعتسمل يرحب ذفنم ىلع كلذب ةلصحم نوباغلاو

 قرشملا يف ةيمالسإلا قطانملاب يناملألا كاكتحإلا ناك ءساسألا اذه ىلع

 ناكو .ةيفاقثو ةيداصتقإو ةيركسع ةيسايس تاهجوت ىلإ ادانتتسإ لصحي برغملاو
 هذه اولبقتسإ برعلا نيملسملا نأ ءاهدعبو ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ءًاحضاو

 دييأتلا ضعب نأ لب ال .زيلجنإلاو نييسنرفلل مهتيءادع نم ريثكب لقأ ةيئادعب تاهجوتلا

 ةميزه دعب دييأتلا اذه دادزإ دقو .ًاركبم رهظ دق ناك «يبعشلا ىوتسملا ىلع اهل لقأ
 يسنرفلا فلاحتلا ةرطيسو هؤانبأو نيسح فيرشلا اهداق يتلا مهتروث يف برعلا

 .اهيلع بادتنإلا ضرفو قارعلاو ايروسو نانبلو نيطسلف يف دالبلا ىلع يزيلجنإلا

 زيلجنإلل مهتيساسح ىوتسمب ًادبأ رهظت مل ناملألا هاجت نيملسملا ةيساسح نإ
 فيرشلا ةدايقب ةيبرعلا ةروثلا ةميزه دعب ًاصوصخ «مهيدل تمانت دقلف .نييسنرفلاو

 هذه ترمتسإ دقو .زيلجنإلاو نييسنرفلا ةسايس دض ةيهاركلاو دقحلا عفاود «نيسح

 دعب ًاصوصخ ءرثكأف رثكأ ىوقتتو ءالؤه هاجت مهئارآو مهتايكولس يف رهظت عفاودلا
 مهدالب تمسق يتلا وكيب - سكياس ةدهاعم جئاتن زوربو ؛مهيلع لالتحإلا ضرف
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 دالب يف ًاصوصخ «برعلا ىدل ةيلالقتسإلا ةيروثلا حورلا يمانت رمألا اذن عيتتسإ ..كانه مهل نطو ةماقإب دوهيلل روفلب دعو رثإ نيطسلف يف ينويهصلا رطخلا روهظو
 تدان يتلا بازحألاو تاميظنتلاو تايعمجلا تزرب ثيح «قارعلاو نيطسلفو ماشلا
 .ةكرعملا كلت لالخ ةمطفلا فسوي هدئاق داهشتسإو نولسيم ةعقوم يف يبرعلا شيجلا ةمواقم لاجملا اذه يف ركذي .ينويهصلا رطخلاو يزيلجنإلاو يسنرفلا نيلالتحإلا 0 ةرورضب

 روطت عم فطاعتلا اذه لصاوتي نأ ةبارغ الو .يركسعلاو يسايسلا يبرعلا بناجلا لم اهتمواقم ىدمو ةقطنملا يف ةيزيلجنإلا ةيسن :رفلا تابادتنإلاو تالخدتلا مجح دايدزإ عم ادعاصتم لعافتي ناك ناملألا عم فطاعتلا نإف ؛تايطعملا هذه ىلإ ًادانتسإ
 ناك بناجلا اذهل دييأتلا مجح نأ حيحص ءءافلحلا يأ «ةرملا هذه تنكر .زيلجنإلاو نييسنرفلا دض يناملألا بناجلا ىلإ ةظوحلم ةبسنب ةزاحنم ءالامجإ «ةيبرعلا ريهامجلا تناك دقف .اهتامدقمو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةلحرم ىلإ الوصو رومألا
 برحلا يف مهتميزه دعب ًاصوصخ .ناملألا عم ةحدافو ةخراص ةيخيرات ةيرامعت ةلكشم ال نأ بخنلاو تاعامجلا هذه يأربف .ةديدجلا ةيسايسلا ةط هراخلا لش ءدن ةيرلتهلا ايناملأ ةميزه دعب ىتح دعاصتي ناملألا ىلإ يفطاعلا زايحنإلا اذه رمتسإ دقو .اهرورشو ةيزانلا رطاخم نع فرطلا نوضغي مهتلعج نيلتحم مهنوك نييكريمألاو نييبوروألا ءافلحلل ةرشابملا مهتاداعم نأ ريغ «ةيناسنإلا ىلع رلته هميعزو يزانلا ةروطخ بخنلا هذه ضعب يعو مغر ,ةيبرعلا بخنلا ةيرثكأ ىدل لمشأو عسا
 .ًابرغمو ًاقرشم نييدنلوهلاو زيلجنإلاو نييسنرفلا نييبوروألا ىلع ًامامت قبطني ال رمألا اذه نكل .مهرئاسخ ةململو مهحارج ةاوادم ىلإ نيرشعلا نرقلا علطم يف مهئافكناو ءىلوألا هيم

 .مهتنميهو مهبادتنإ ,مهلالتحإ نم ررحتلا تاوعد مههجو يف تمانتو ةيعارص تدب مهعم ةقالعلاف :

 يفاقثلا كاكتحإلا

 ناملألا مهنمو نويبوروألا نوقرشتسملا رشابي نأ لبق كاكتحإلا ادع
 ديدعلا لامعا يف ًاحضاو هتاريثأتو قرشلا رحس ناك .قرشلا نع مهتاباتكو مهتالحر
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 دابدنسلا تالحر صصقو "ةليلو ةليل فلأ' باتكو «باتكلاو نيخرؤملاو ءارعشلا نم

 ناوطنأ" يسنرفلا قرشتسملا ماق امدنعو .ريثأتلا اذه ىدم ىلع خراص ليلد يرحبلا

 ناك ؛ةيبرعلا ىلإ ةليلو ةليل فلأ تاياكح ةمجرتب «(م1715 - 1646) "نالاغ

 'هتوغ" مهنمؤ ءاهئابدأو اهئارعشو «ةيبوروألا تاعمتجملا ىلع صاخلا اهعقو هتمجرتل
 يعيبطلا ملاعلا يف لثمتملا ليصألا يبرعلا قبعلا هنم ًاسملتم «هيلإ أجل ام ًاريثك يذلا

 ادب قارشتسإلا لصح امدنعو .حوضوو ةقاشرو ةطاسب نم هيف ام لكب «دسجتملا ريغ

 ةيمالسإ ةيقرشم ةينيد ىتحو ةيبدأو ةيفسلف راكفأو بيلاسأو تارايتب ءالؤه نم ةئف رثأت
 تاعمتجملا هتفرع يذلا فيلأتو تامجرت نم يركفلا ضوهنلا نأ كلذ .ةيبرعو

 الت امو نومأملا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف ةدودحم ةينمز ةبقحل ةيبرعلا ةيمالسإلا

 هليعافم تلصو تناك «ةيفوصلا اهنمو اهتارايت ىتشب ةيفسلفلا ساردملا ترهدزإ ثيح

 نيد لاجرو نوركفمو ءارعشو ةفسالف رثأ دقو .يبوروألا ريونتلا رصع ىلإ هتاريثأتو
 يذلا مالسإلا نأ امك اذه ريونتلا رصع يركفمو باتك نم ديدعلا لامعأ يف نيملسم

 ًارثؤمو ًالعاف ادب ؛ةيخيراتلا تابقحلا كلت تاباتكو ةطشنأ لكل ًاكرحمو ًامهلم ناك
 ءارعشلاو نيركفملاو ةفسالفلا نم ديدعلا نع تردص يتلا ةقحاللا لامعألا يف «دودحب

 جالحلاو يبرع نبإك نيملسم ءارعشو نيركفمو مالسإلا تاريثأت نإ .نييبوروألا

 ديدعلاو يتنادو «هتوغو نوريابو ؛هتخيف ركف يف مهريغو ظحاجلاو عفقملا نبإو يرعملاو

 ىلع مهتيبلاغ يف داقنلاو نوخرؤملا قفتإ دقو .ةحضاوو ةيلج «ةفسالفلاو نيركفملا نم
 ًاساسأ ناكو ءًاباجيإ مأ أبلس «مالسإلاب اورثأت نيقرشتسملا نأ امك .هذهك تاريثأت دوجو

 ىلاو يمالسإلا نيدلا ىلإ ترظن اهب ساب ال ةبسن نإ .مهتافاشتكإو مهثاحبأ ةدام يف
 يف نيملسملاو برعلا فلخت نأ اوأرو ؛ءالعتسإو ءاردزإ ةرظن «يركفلا نيملسملا ثارت

 نمؤت يتلا ةقلطملا هتديقعب لكشي يذلا مالسإلا ىلإ دوعي امنإ ةراضحلاو ركفلا ناديم

 ذنم نيملسملا تقبأو روطتلاو ريغتلا لبقت ال ةدماج ةفاقث ءردقلاو ءاضقلاب أمات ًاناميإ

 دعي مل ةليقث دويقب ةدماجلا ةيركفلا مهتايح ديقت تلاز امو ؛ةبصعتم ةدماج ةمأ مهتأشن

 1697) يزيلكنإلا ليس جروج لثم «ءالوه تاسارد لخت ملو .اهنم ررحتلا نكمملا نم

 نم ريثكلاب تطخ ةمدقمب هل مدقو ةيزيلكنإلا ىلإ نآرقلا مجرت يذلا (م1736 -

 نآرقلا فلؤم (م1905 - 1819) يزيلكنإلا روم ميلوو «تاطلاغملاو تاءارتفإلا

 ةعبرأ) لوسرلا ةريس .ةيحيسملاو ةيدوهيلا بتكلا ىلع نآرقلا ةداهش .هميلاعتو

136 

 ثارت :يباتك فلؤم (م1930 - 1864) يزيلكنإلا ءدلونرأ ركلوو .خلإ ...(تادلجم
 :يباتك فلؤم )م1952 - 1867) يكيرمألا «رميوز ليئومصو «ةفالخلاو مالسإلا
 فلؤم (م1892 - 1823) يسنرفلا «ناينر تسن ذرأو «يلازغلا ءايحإ عوسيو ما
 فلؤم (م1934 - 1854) يناملألا «دليغشريه جيوترهو «نييدشرلاو دشر نیا ا
 - 1876) يناملألا ھ1 86165 ركيب لراكو «نآرقلا يف ةيدوهيلا را باتك
 ةيحيسملا رصانعلاو ةيداصتقإلا لماوعلا ريثأتو نايدألا ةساردب متهإ يذلا ( (م(3
 «يناملألا WelHelm. 1200016 فلدور مهلفو ءةيمالسإلا ةراضحلا يف ةينان ویلو
 تاساردلا هذه لخت مل :لوقأ ...مهريغو ةيحيسملاو ةيدوهيلاب نآرقلا ةلص :باتك فلؤم
 .ةيعوضوملا نع دعبلاو «تاطلاغملاو تاءارتفإلاو «زيحتلاو .بصعتلاو دقحلا نم

 مالسإلا ىلإ اورظن نيذلا نيقرشتسملا نم ديدعلا دوجو نم مغرلابو هنأ ديب
 نرقلاو رشع عساتلا نرقلا مهدهش ًارابك نيقرشتسم ةمث نأ ىرن اننإف ؛ةيبلس ةرظن
 م لاو ةيبرعلا ةبتكملا اهب اونغأو ؛مالسإلاو برعلا نع ةعفان ةيعوضوم ًاثاحبأ اوبتك «نيرشعلا

1 

 ًارود ؛نينيهصتملا نييكريمألا نييليجنإلا نم ةددحم جذامنو نيفرطتملا دوهيلاو ةنياهصلا بعلي 5
 ىلإ رجاه بصعتم يرصم يطبق «جذامنلا هذه رخآ ترار نيملسملا دض ا

 نيملسملا نم هيف رخسي (نيملسملا ةءارب) هامسأ ًايئامنيس ًامليف جتنأف ؛هذهك ءاوجأب رثأتو کریم
 مليفلا بحاص .ملاعلا يف نيملسملا عومج بضغو ةظيفح راثأ ام ل دمحم مهيبنو
 ماس مسإب فرعي وهو الوقن يليساب الوقن (2012/9/15 ريفسلا) فحصلا يف ءاج امك 5
 درقن نأ تاطلسلا تفشتكإ نأ ىلإ ءةيدوهي تامظنم نم ايلام ًامعد ىقلت يدوهي- يكريم هنأبو ليساب ماس مسإب هسفن نع فرع ام دعب مليفلا جرخم ةيوه فلي ضومغلا ناكو 2
 عفدب هيلع مكحو ةيلام مئارج باكترإب نادم الوقن نأ نيبتو .مليفلا جاتنإ ءارو فقي س 0
 تنرتنإلا وأ رتويبموكلا مادختسإ مدعب رمأ امك ءارهش 21 نجسلابو ضيوعتك نارك لأ 01
 .كولسلا بقارم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود نم تاونس سمخ ةدمل
 ةقطنم يف يرجي امع رظنلا فرصيو مالسإلا ةروص هوشي يذلا ءيضيرحتلا مليفلا ا
 نوفرطتملا اهلغتسإ يتلا بضغلا نماكم ؛نيطسلفو ايروس يف اصوصخو طسوألا قرشلا
 ام اهنمو ملاعلا يف ةيكريمألا تارافسلا ىلع موجهلل "ةدعاقلا" ميظنت ا نم نييباهرإلاو
 «مليفلا"ضرعب حامسلا نأ عقاولاو .صاخشأ ةدع هعمو كانه ريفسلا لتقمو يزاغنب يف ةيكريمألا ةرافسلا ىلع موجهلاو .ةيكريمألا حلاصملا ةرادإ ىلوتت يتلا موطرخلا يف ةيناملألا ةرافسلل ثدح
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 :ركذن نيقرشتسملا ءالؤه نمو
 س ی ی ر نط ی ی وي و ا ی فاح

 مولعلا يف ةيعوسوملا بتكلا مهأ نم وهو .يكرتو يسرافو يدرك ع قل رشع | يذلا (م1870 - 1802) يناملألا تاهم انهت لغولف نائَسوَع كا
 ةيوحنلا سرادملا“ :ًاضيأ ةمهملا لغولف تافلؤم نمد .نيثحابلل ةدئاف اهرثكأو ةيمالسإلا | نيذلا لكو .م1842 ةنس ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا ردصأ نم لوأ ناك
 E ET يتسع نع ل يذلا ؛بردعلا دلو اإ ىلإ اودتتسإ نيملسملا وأ برعلا نم اوناك ءاوس ؛نآرقلل سراهف عضوب هدعب نم اوماق
 برعلا خيرات كلذكو .مهل ةمجرتو ةسردم لك يف نييه ءامسأب تبث عم «ةيوجبلا || ١ .ءاوس دح ىلع سانلا ةماعو نيثحابلا لكل ةليلج ةمدخ دعُي هلمع نإف كابو لمع

 يبدألا خيراتلاب متهإ يذلا (م1883 - 1820) يدنلوهلا «يزرد تراهتير 2 نم ديدعلا ىدل زواجت لوصح ىلإ ىدأ ءراكفألا ضرع يف يطارقميدلا قحلاب رارقإلا مغر ...خلا برعلا فوسليفب بقلملا يدنكلاو «(تادلجم ةثالثإ | ةحال عم ؛يكرتلا ةفيلخ يجاحل ن رشم نج را ناك هنأ انك
 نم يأ ؛م1110 ةنس ىلإ 711 ةنس ذنم اينابسإ يف نيملسملل يسايسلاو يعامتج و ام اذهو .ةنتفلا ةراثإ لجا نم نوفرطتملا هلغتسإ يذلا رمألا ؛مهرعاشم يف نيملسملا نينيدتملا
 دعي ثيح (تادلجم ةعبرأ) اينابسإ يف نيملسملا خيرات :روهشملا هباتك فلأف یس e لاطت ماع يأر ةلأسم اهنأ املاطاةنفلل علمي يملاع قاثيم وأ عيرشت دوجو نم .نيطبارملا ةلود مايق ىتح سلدنألل نيملسملا حتف ةيادب | «لاجملا اذه يف دب الو .تلصح يتلا تامادصلا يف ىحرجلاو ىلتقلا نم ددع طوقسب لاف

 1 .ابنابسإ ىف مالسإلا دنع ةيخيراتلا تاعوسوملا لجأ نم مويلا ت Sa دودر ىلإ حنجي ال نا بجي ناك مليفلا اذه ضرع هراثأ يذلا بضغلا نأ

 اينابسإ يف مالس خيرا مليفلا اوجتنا نيذلا فادها مدختو «ىرخألا نايدألا لكو يمالسإلا نيدلا ميلاعت ساسألا يف
 :(م1918- 1844( Julus Vellhausen» يناملألا «نزو اهلف سويلوي 3 عقاو يف ًايعقاوو ًايخيرات ةرفاوتملا تانيابتلا ةعيبط يف ةلثامملا تايفلخلا نا ريغ ؛هوضرعو
 اي يتلا ةديفملا هلامعأ نمو .ةيمالسإلا قرفاو يمالسإلا خيا يف املاح ناك يذل كوصح ىلإ ىدأ «ثدحلا عم التل وبشملا ضيرعتا عم نيب نيملسملا نيب ةقالعلا

 بازحألا ءاهطوقسو ةيبرعلا ةيروطاربمإلا ,يبرعلا خيرات قيقحت :اهلافغإ نكمي يدرف لمع ةيلوؤسم يكريمألا بعشلا ليمحت لاح يأب نكمي الو .ةفسؤم ةفينع انف دونر

 د اة ةثداحلا هذه رهظت .ةهوبشمو ةئيند تاياغو دصاقم هءارو يفخ بنلا ةروص ىلإ ناسا

 يف ًاملاع ناك يذلا (م1942 - 1866) يدنلوهلا ,روب يد جت 4 وملسم بعلي .رهاظمو لاكشأ نم تدترإ امهم تامادصلاو نتفلا مامأ قيرطلا دسي مئادو لما جراوخلا «مالسإلا يف ةضراعملا راوح نمض نم كلذو ةيوامس نايدأك نيملسملاب نييحيسملا ويلا و .وؤشملا

 لوانتي يذلا ؛مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات :هفلؤمو .ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتو مالسإلا | فرطتلا تاعامج دينا نرخ اد سنا ةئيهت يف ًايساسأ رود ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو ايوروأ

 كلذكو ...خلا فوصتلاو .هقرفو مالكلا ملعو ,ثيدحلاو ؛هلوصأو هقفلاو ةغللا مولك | *٠ الو. مظاعتت انهار ثدحي ام يف مهتيلوؤسم نإ .ةيبيرختلا مهتاططخم لشو لعفلا نع مهئاصقإو

 )1956 - 1868) يناملألا Karl Brocklman» «ناملکورب لراك -5 نأ بجيو .كلذ برغلا نقتا دقو .رخآلا دنع اهب لبقن نا ةيرحلا يف ام بعصأو .ةيرحلا امك وهف .ًاسدقم ىقبي سدقملاف .هسدقي امل ءرملا سيدقت مرتحن نأ انيلعو .مهتتفيو فرطتلاو باهرإلا تاعامج عدري ةيمالسإلاو ةيحيسملا تامظنملاو تايعمجلا نيب قداص يلماكت قيسنت دوجو نم
 يهو (ةرصاعم ةيناملأ ةقرشتسم) 7erd oke ةكنوه ديرغيز 6 | قالننإلا لاحر سوتايقوألا يف نابدثلا لح :نيتلاحلا يف ةققحم ةيمتح يشالتلاو ؛يشالتلا : 0 نم ةاجنلا حاتفم امه ةلاصألا عم حاتفنإلا نإ .هضراعي الو ينويهصلا عورشملا فادها ققحي .(تادلجم ةعست) يبرعلا بدألا ةعوسوم فلؤم شامكنإ نم لصحيو لصح ام نإ .دهملا يف اهدأوو نتفلا عنم انيلع هنيحلو .نوملسملا هنقتي
 نونا حماستلاو ةيبرعلا قالخألاو ةيبرعلا ةراضحلاو يبرعلا بدألاب ًادج ةبجعم | ًمالسإ ءاقبلا ىلع ةردقلا وه مالسإلا مامأ يدحتلا .بصعتلا سيباوك يف يراحتنإلا صوغلاو
 فر ابوروأ يف ةيبرعلا ةراضحلا رثإ برغلا ىلع عطست برعلا سمش اهتافلؤم | ةحتفنملا ةلاصألاب كلذو رمألا اذه خف يف عوقولا يدافتو هتبراحم ىلإ برغلا جاردتسإ نود
 .اهفاشتكإ ىلإ هعلطتو رخآلا ...خلا ءةحفص ن نامثو نامثو ةئامسمخ لوضفل كلذك فغشب ةفايضملاو هملاع ىلإ فغشب ةعلطتملاو رخآلا ةفرعم يف ةبغارلا ةقرشملا

 .م1894 ةنس هردصأ يذلا ءدشر نبإو يلازغلا :هفلؤم
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 ؛مهفلا قح مالسإلا اومهف نيقرشتسم ةمث نأ ىلإ ريشن نأ ءًاريخأ ىقبيو

 /يسنرفلا قرشتسملا :ركذن ءالوه نمو .هيف اوفلأو «مهل ًانيد هوذختإف «هب اوبجعأو
 يف يمالسإلا نيدلا هقانتعإ نلعا يذلا (م1929 - 1861) هينيد نييتأ انزفلا

 نفدو .هيينيد نيدلا رصان :مسإب ىمستو ؛م1927 ةنس رئازجلا ةنيدمب ديدجلا عماجلا

 | :رصاعملا يسنرفلا قرشتسملا ًاضيأ .هتيصو ىلع ءانب رئازجلاب ةداعس وب ةدلب اف

 ةنيدملا يف ماقأو ءهللادبع نب دمحم :مسإ هسفنل ذختإو مالسإلا قنتعإ يذلا نيرغ اک

 ركذن امك .نوبروسلا سيراب ةعماج يف سردي ايلاح وهو .نيتنس ةدم ةرونملا
 | رديح يف م1926 ةنس مالسإلا قنثعأ يذلا :سياف دلوب سيلف :يواسمنلا قرشتسملا

 | ةرابضحلاو هخيراتو مالسإلا ئدابمب ًابجعم ناكو دسأ دمحم :مسإب ىمستو «دابآ

 .قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا :ناونعب روهشم فلؤم هلو ةيمالسإلا

 (Goethe) مالسإلاو ...هتوغ

 ةيبدألا هتاسارد يف «برغلا فارتعإ ىدم ىلع ًاريثك نويعوضوملا داقنلا لوعي
 يمالسإلا يبرعلا ركفلا تاماهسإ أيلاع ردقت يتلاو «ةسوكعملا ةفقاثملا ا

 ذاذفألا هصوخشو «رابكلا همالعإ يف هريثأت اميس الو «يبوروألا RE ي

 .مهمدقم يف (ohaun Wolfgang von Goethe]( هتوغ غناغفلوو ناهويو

 اذه وه نمف .نأشلا اذه نع تثدحت تردص ةديدع تافلؤمو بتك ان

 ةياور وهو «هلامعأ دحأ ةمجرتب نارطم جروج ماق يذلا ريبكلا يناملألا ركفملاو رعاشلا

 اهتمجرت تايزلا نسح دمحأ داعأ مث .ةيبرعلا ةغللا ىلإ يسنرفلا صنلا نم "رترف مالآ"

 اک .ةيبرعلا ىلإ لصألا نم "تسواف' ةمجرتب ضوع دمحم ماق امك «ىرخأ ةرم
 نيذلا برعلا باتكلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ «هنع ًاباتك عضو داقعلا دومحم سابع
 .ةساردو ةمجرت هبدأو هرعش اولوانت

 Frankfurt ةأشنلاو ةدالولا

 -28-8 يفو «نياملا رهن ىلع ةعقاولا تروفكنارفب ةيناملأ ةرسأ نمض

 3 يذلاو Johann Wolfgang 702 006176 هتوغ نوف ناهوي" دلو م9

 «”يتناد" يلاطيإلاو "سوريموه" يقيرغإلا دعب «يبرغلا بدألاو رعشلا طمظع عبار
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 هلويم نأ الإ ةاماحملا سرد ىتح ميلعتلا لحارم يف جردت ."ريبسكش" يناطيربلاو
 ةضايرلاك نونفو مولع ةسارد يف "هتوغ" رحبتف .بدألاو رعشلل تناك ةمراعلا
 فكعو .ريوصتلاو ىقيسوملاو رعشلاو مسرلاو ةسايسلاو ةسدنهلاو بطلاو تابنلاو
 يسرافلاو ينيصلا بدألاك :ىرخأ بادآو تافاقث ىلع افرعتم صوغلل ىعس امك .ةيربعلاو ةيزيلجنإلاو ءةيسنرفلاو «ةيلاطيإلاو «ةينانويلاو «ةينيتاللاك تاغل ملعت ىلع
 عاش نوكي يك هلهأ امم .ةيمالسإلا ةفاقثلاو ركفلا يف هقمعت نع ًالضف «يبرعلاو
 :تنومغياو هوغيفالكو «ةيديدحلا ديلا وذ نغنخيلرب نوف ستوغو «نوئطاوتملاو ترف باشلا مالأ :هتافلؤم نمف .ةيحرسملاو ةديصقلاو ةياورلاو رعشلا نيب ام عونتو ءامخض اًيعادبإو اًيفاقثو ايبدأ اًثرإ "هتوغ" كرت دقلو .ةفاقثلا عساو ًانكمتم "اذ
 تسواف «سويتيمورب هدئاصق ندو «وسات وتاوكروتو «سروات يف انيغيفإو ءاليتشو
 نم ديدعلل ةفاضإلاب اذه .ةراتخملا باسنألاو ؛ةيلاطيإلا ةلحرلاو «ةقيقحلاو رعشلا يتايح نم ناونعب ةيتاذ ةريسو ءةينامورلا تايثرملاو «نيأزج نم ةيرعش ةمحلم'
 رهشأ ىلع همسا قالطإ مت كلت ةيبدألا هتناكمو «'هتيزمرلا اًرظنو .ىرخألا تافلؤملا
 .'هتوغ دهعم" ملاعلا يف ةيناملألا ةفاقثلا رشنل دهعم

 اهبدأو ءاهتاقلعمو ءاهراعشأو ءةيبرعلا ةغللاب 'هتنتف'
 يف ثدح املثم طخلاو ةملكلاو حورلا نيب ماجسنالا نم ردقلا اذه ةغل يأ يف ثدحي مل امبر' :اهنع لوقي ؛ةيبرعلاو ةغللا ةعورب *هرثأتو هراهبنإ" "توغ" يدبأ

 رعشلا تاعادبإ يلع حتفنإف .'دحاو دسج لظ يف بيرغ قسانت هناو ءةيبرعلا ةغللا
 ..لامجلا ةيغاط زونك اهنإ' :تاقلعملاب ًاريثك "قلعت' ثيح ."برعلا ناويد' يبرعلا
 باحصأ اوناك نييشيرقلا نأب عابطنالا يطعي امم ؛ةيدمحملا ةلاسرلا لبق تريل
 ءارعش نم ريثكل أرق امك .'دمحم يبنلا اهنم جرخ يتلا ةليبقلا مهو ؛ةيلاع ةفاقث
 دادش نب هرتنع ءىملس يبأ نب ريهز ءدبعلا نب ةفرط «سيقلا ئرما لثم ةيلهاجلا
 ًاضيأ هتوغ أرق امك .خلا فرشلاو ةعاجشلاو ةيرحلاو ةماركلاو ةزعلا ةصاخبو يق نم يبرعلا انرعش ايانث يف ٿب ام مامأ ايلم فقوو .موثلك نب ورمع اضیأر
 نونجم'و “ةنيثب ليمج" :ءامسأ "ناويدلا' دئابصق يف ركذيف نيملسملا ءارعشلا ضعبل
 يف ًاضيأ أرق لب «يبرعلا رعشلا يف ةءارقلاب "هتوغ" بفتكي مل ."يبنتملاو «”ىلب
 دجوت هنأ ىتح «ةفرعملاو ملعلل ةشطعتم هحور تناك دقف .فرصلاو وحنلا
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 .هتايلامجو «يبرعلا طخلا ديلقتو ةاكاحم "هتوغ" اهيف لواح تاطوطخم

Johann Gottfried Herder 

 | يوغللا فوسليفلا (م1803-1744) "ردريه ديرفتوغ ناهوي' ناك

 | دشرأ نم لوأ وهو .ةدياحمو ةفصنم ةذف ةيصخش ميظعلا يناملألا قرشتسملاو

 | ةزاحنم ريغ ىؤر لمحي ناكو .ميركلا نآرقلاو يبرعلا رعشلا ىلع عالطإلل "هتوغ"
 | ةيمهأ عم «تاراضحلا نيب ةيفاقثلا قورفلا مارتحال ماه ساسأ ةغللا نأ :اهدافم -

 يف "سوريموه" هدسج امك «بوعشلا يدل "يناسنإلا رهوجلا" مهملا نع ثحبلا
 .ريبسكشل "ةيماردلا ةيرقبعلا' ىلع ناملألا ءابدألا نويع حتف دقلو .دلاخلا همحالم

 راكفأ' هباتك لالخ نم هحضوأ ام وهو مالسإلل نيفصنملا ءابدألا ربكأ نم ناك امك
 لوسرلا صخش ىلع ءارطالاب هيف ماقو ؛.(م1791) "ناسنإلا خيرات ةفسلف لوح
 | هباجعإ حضوأ امك ,'ديحوتلا ةديقعل هتسامح'و «ملسو هيلع هللا ىلص "دمحم" ميركلا
 | كلاب ًاريثأت "هتوغ" سفن يف هراكفأو ؛"ملعملا' اذه رثأ دقلو .يمالسإلا نيدلا ميلاعتب
 | ةيبرعلا راعشألا نم ةلمج ةمجرتب - "ردريه" ةدعاسمب - 'هتوغ' ماق .اقيمعو
 تاقلعملا تناكو) ةيزيلجنإو ةينيتال تامجرتب ارورم كلذو «ةيناملألا ىلإ تاقلعملاو
 1783 ماع يفو ؛(م1794-1746) "زنوج ميلو' ةرم لوأل اهمجرت دق ةيبرعلا

 هتوغب ادح امم ؛"زنوج" ةمجرتب ةقفرم «ةينيتاللاب عوبطملا يبرعلا فرحلاب تردص
 .(ةيناملألا ىلإ اهتمجرت ىلإ

 Ka۲1 702 "لبينك نوف لراك' هئاقدصأ دحأل ةلاسر يف "هتوغ" لوقي

 ؛بارغتسالاو ةشهدلل وعدت اهتلمج يف دئاصقلا هذهو' :(م1744-1834) 81

 عمتجملل اهميدقت انررق دقلو .سفنلا ىلإ ببحم اهضعب عطاقم ىلع لمتشت اهنأ امك
 ءاهتمجرت لواح يتلا دئاصقلا نمو ."اهيلع اضيأ تنأ علطت فوسف مث نمو ؛ةمجرتم

 ."سيقلا ئرما' ةقلعم

 "يلايللا رحس'

 - 1646) "نالاغ ناوطنأ' يسنرفلا قرشتسملا اهتمجرتب ماق امدعب
 ةيبوروألا تاعمتجملا ىلع صاخلا اهعقو "ةليلو ةليل فلأ' تاياكحل ناك ء(م5

 ام ًاريثك ..هل ةايحلا باتك ةليلو ةليل فلا" تناكف ."هتوغ" مهنمو ءاهئابدأو اهئارعشو
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 يلإ كداق يذلا اذه ظح يأ" :اهتنطفو اهتقابلب رثأت 'دازرهش' يف ةلثمتملا ةيقرشلا ةأرملا ةيصخشب هتوغ رثأت ."حوضوو ةقاشرو ةطاسب نم هيف ام كب ؛دسجتملا ريغ يعيبطلا ملاعلا يف لثمتملا ليصألا يبرعلا قبعلا هيف اسملتم هيلإ اجلي
 رثكأ امف «(يتيلستل) ماودا يلع بهات .ايادهلا يمسأب اقداص ادعو كتدعول ءاهاياطع ةبوصخ يف داز رهشب هبشتن نأ تعطتسأ ول ؟ةليلو ةليل فلأ نم ةرشابم ءانه
 ."تاصغنملاو بوركلا مظعأب مكايند مايأ ينيلتبت ام

 ةنيدم هترهبو ؛نورماغملا برعلاو ؛يبرملا يبرعلا يوارلا ةركف هتبذجو
 يف ةيناملألا "رمياف' ةنيدمب اهتاواسمب ماقف اهب علوو ءاهبدأو اهملعو اهتفاقثب دادغب
 رعاشلل يقرشلا ناويدلا“ / "يقرشلا يبرغلا ناويدلا" مض دقلو ."لاح ىلإ لاح نم ضيرملا لقتني ءدادغب نم قايرتلاب يتأت نأ درجمب' :هتيصو يف بتك ."ناويدلا'
 رافغلا دبع" .د ةيبرعلا هتمجرتل مدقو «م1819 ماع "هتوغ' هرشن يذلا "يبرغلا
 داهشتسالاو «نيملسملاو برعلا ةايح نع «ةدسجملا روصلا نم ريثكلا ,"يواكم
 بولسألا مدختسا امك .يفسلفلا رعشلا ىلإ رعاشلل ًاليحت ناويدلا اذه ربتعا ,"لغيه' نأ ىتح ؛يمالسإلاو يلهاجلا رعشلاو ؛ميركلا نآرقلا نم جذامنو فاصوأو لاوقأب
 نم يناثلا مسقلا نم لوألا لصفلا يف نأ امك ."ةليلو ةليل فلاب ارثأتم يصصقلا
 ."ةليلو ةليل فلا" ىلإ اهلوصأ دوعت يتلا تارثؤملا نم ريثكلا كلذك دجوي «"تسوافآ
 نم ريثكلا اضيأ هيف رهظ امنإو هتوغ رعش ىلع طقف يبرعلا رثألا هيف رهظي ملو
 دتلو .انومضمو .ةغل نآرقلا نم ريثكلا اضيأو ءةبيرغلاو ةيبرعلا تاملكلاو تاهيبشتلا
 اذه مهف يناملألا ئراقلا عيطتسي ىتح يبرعلاو يسرافلا رعشلا نع تامولعمو هتاعوضومل ةحراش تامولعم نمضتي امخض ًالصف ناويدلاب 'هتوج“ قحلأ
 .لمعلا

 ”مالسإلاو ؛'هتوغ'
 ."نيملسم تومنو ايحن نيعمجأ اننإف ؛ميلستلا هللا نأ هانعم ناك مالسإلا اذإو

 هيلع هللا ىّلص لوسرلا ةريسبو «ميركلا نآرقلاو مالسإلاب غلابلا 'هتوغ' مامتها لعل
 ."رعاشلا ةايح يف ةشهدلل ةاعدم رهاوظلا رثكأ نم ةرهاظ' (مك632-69) ملسو
 ءةدلاخلا ةنينأمطلا اهتيأ «ميركلا نآرقلا اهيأ ..بتكلا باتك" هنأب نآرقلا فصو دقف
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 الملا ىلع نلعي هارتو .هفراعم قثوأ نم - سدقملا باتكلا دعب - هب هتفرعم تناكو

 :هريكفت نع نيعبسلا نس يف

 ميركلا نآرقلا اهيف لزن يتلا ةسدقملا ةليللا كلتب ؛.عوشخ يف «لافتحالا يف"
 يذلا ميظعلا رهنلا" هنأب - رشبلل اًيداه هنوك - لوسرلا فصي وهو ."(ردقلا ةليل)

 امك ."رحبلا يلإ هقيرط يف يقاوسلاو لوادجلا هعم يرجي ءائداه اقيفر قفدتي
 يأ يف يناملأ رعاشل قبسي مل - نيميظع احيدمو َءانث "دمحم ايديجارت" تنمضت
 ةرابعلا أرقن امدنع دادزتل ةشهدلا نإ لب ."مالسإلا يبنل اهمدق نأ روصعلا نم رصع

 اهيف لاقو «(1820-1814) "يقرشلا ناويدل" رودص نع هنالعإ يف اهبتك يتلا

 مل ؛هرمع نم نيعبسلاو ةعباسلا غلب نإو هنإو ؛"ملسم هنإ هنع لاقي نأ هركي ال" :هنإ
 ”هتوغ' ةقالع تأدب ."هخوسر دتشيو مظاعتي ناك لب ءادبأ مالسإلاب هباجعإ خارتي
 جروبسارتس ةنيدمب "ردريه" عم هئاقل لالخ نم «ميركلا نآرقلا حورو يناعمب ةيوقلا
 نع تردص تافلؤم يف صوغلاب "هتوغ' ماق دقلو .م1771/م1770 ماع ءاتش

 نويبرغ نوركفمو نوقرشتسم اهب ماق ءاريسو اخيراتو ةعيرشو ةديقع ..مالسإلا
 شيرديرف ديفيد" اهزجنأ يتلا "ميركلا نآرقلل يناعمل ةيناملألا ةمجرتلا" :اهنم
 "يخيراتلا مجعملا"و «(تاظفحتو تاظحالم اهيلع هل ناكو) ؛م1771 ماع "نيلريغيم

 قرشتسملل "ةيدمحملا ةنايدلا"و ؛"وليبراد يميليترابال "ةيقرشلا ةبتكملا"و “لياب ريب"
 ثنوك يرنه" هبحاص ةافو دعب رشن يذلا "دمحم ةايح'و ,”دنالير نايدراه" يدنلوهلا
 هكاتحا ناكو ."رمياه نوف فسوي' يواسمنلا قرشتسملل' "قرشلا زونك"و ,”هييليفنلوب
 طابضلا نم ةعومجم ىلع هفرعتف .نآرقلل هتبحم ديصر ىلإ فاضأ اًرمأ نيملسملاب
 نم م1813 ربمسيد/يناثلا نيرشت يف رمياف ىلإ اومدق نيذلا ؛نيملسملا كيكشبلا
 ثيح «هأرق امل هبح نم فعاض ءايناملأ عم كاذنآ فلاحتملا يسورلا شيجلا نمض
 ."ءاّبحأ فويض مه"و ؛"ةصاخ ةبيه مهيدل' :الئاق مهفصو

 ميركلا نآرقلاب غلابلا هرثأت

 .. سابتقالا نيب ام ةيرعشلا "هتوغ" عطاقم فاصتنا "انيراتاك" ةثحابلا تظحال

 "قرشلاو برغلا ناويد" يف ايلج رهظ ام وهو ؛وه همالك نيب امو «ينآرقلا
.Westlisher Divanتاميركلا تايآلا يف "ءاعدلا" "هتوغ" هب رثأت ام رثكأ نمو : 

 نم تلخ دق لوس الإ دمحم امو' :ىلاعت هلوق لثم دمحم يبنلا ىلإ ةحارص ريشت تاميرك تايآ هدي طخب نودي هتافلؤم نم ريثك يف "هتوغ" ناكو .(28-25 :هط) “يلق اوهقفي ؛يناسل نم ةدقع للحاو ,يرمأ يل رسيو ءيردص يل حرشا بر لاق
 للا ءامسأ نضعب دروأ دقلو .(144 :نارمع لآ) "نيركاشلا هللا يزجيسو ائيش هللا رضي ناف هيبقع ىلع بلقني نمو مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نيأفأ لسرلا هلبق
 .ديحوتلا ةديقعو «يلاعت هللا 'مالستسالا'ب هتقيقحو مالسإلا رهوج "هتوغ' هابتنا تفل ام رثكأ نمو .يقرشلا ناويدلا يف ينسحلا

 ملسو هيلع هللا يلص دمحم لوسرلاب هرثأتو هباجعإ
 ..رشبلا يبرو ءايلاع ديحوتلا أدبم عفرو ؛يمالسإلا نيدلا سسأ :رومأ ةدع نيب جزم هنوكل ؛ملسو هيلع هللا يلص دمحم لوسرلاب ًاقئاف اباجعإ 'هتوغ' يدبأ

 "هتوغ' هيلإ رظن دقف اذل ."ملاعلا يف ءاخإلاو ةا واسملا حور رشنل ةديدج راكفأب ءاجو «ةيويند حافك لئاسو هتوعدو هتلاسر ليصوت يف مدختساو ءايتايحو ايحورو ايناميإ
 ءامسلا عم سيلو ايندلا عم لماعت يذلا رباصملا حفاكملا ناسنإلل ايح اجذومناك
 نع باتكلا كاذ نم تارقف مهلتست 'ءايبنالا يدحت' ناونع تحت ةديصق مظنف ؛ةيوبنلا ةريسلا نع 01556 رنسلوأ باتك يبنلا نع هتوغ أرق ام نيب نمف ."طقف
 ةيآلا ىنعم لثمتتو «شيرق يكرشم نم ميركلا لوسرلا اهاناع يتلا تاقياضملا
 معني نأ «ءاش دق هللاا نأ نم دحأ ظاتغا اذإ' :لوقي يبنلا :لاقف ؛ثيدح اهنأ -ةمجرتلا ةجيتن امبر -هتوغ نظ دقو ء(15 :جحلا) 'ظيغي ام هديك نبهذي له رظنيلف عطقيل مث ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصنيل نأ نظي ناك نم' :ةميركلا
 هتيب ةعاق يف ةضراع ىوقأب اظيلغ البح تبثيلف .ءانهلاو ةياعرلاب دمحم ىلع
 .هيفكيو هلمحي فوسف «هیف هسفن طبريلو

 امأ «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةثعب نع لوألا :نيلصف يف) "دمحم ايديجارت' ةيرعشلا هتيحرسم رعاشلا لهتسي وهو .دوعي نلو بهذ دق هظيغ نأب رعشي
 رظنمب (نيكرشملا نم هاقال امو ةلاسرلا هغيلبت ءانثأ لوسرلا ةاناعم روصف يناثلا
 يضفأ نأ يرودقمب سيل :الئاق موجنلاب ةعصرملا ءامسلا ةبق تحت فقي وهو يبنلل
 عمسلا خيصي نم .روعشلا اذهب مكرعشأ نأ يرودقم يف سيل ءساسحإلا اذهب مكيلا
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 ."؟ةلهتبملا نيعلل رظني نم .؟يتعارضل

 سرام/راذآ 22 يف "هتوغ' يفوت ..هدلوو هتجوز توم دعب اديحوو

 كربق دهاش ىلعو' :هربق دهاش ىلع بتكو 77731385 "رمياف“ يف نفدو م2

 اناس قب تنك كنإ «نسانلا آزقيس

 ؟ًاملسم هتوغ ناك له

 فالخلاو ءارمتسم لدجلا لاز ام هتوغ" ةافو ىلع ماع 177 يلاوح دعب

 ًالغاش ارئاح لظ لاؤس ؟اًملسم هتوغ ناك لهو «مالسإلاب هتوغ ةقالع" لوح اًمدتحم
 هتك يذلا ريبكلا مارتحإلاو فطاعتلاو فغشلا اذه يلع دنتسي لاؤس ؟نيريثكلا لابل

 ,ةرسآلا هتغل عم هيهامتو «هتغالبو ميركلا نآرقلاو «هتعيرشو مالسإلل "هتوغ"

 هناميإو ءاهبادآو ةيبرعللو «هتيادهو ملسو هيلع هللا يلص "دمحم" لوسرلل همارتحإو
 اذه "تايكولس' يلإ دنتسي امك .برغلاو قرشلا نيب لصو ةقلحك ةيخيراتلا هتفيظوب
 دجاسملا دحأ ىلع هددرتو «نيملسملا عم ناضمر همايص :لثم ريبكلا رعاشلا

 تايآل هظفحو «نيملسملا سورلا دونجلا ضعب عم يلصي دهوش امك هيف ةالصلل
 «نآرقلا ةوالتل ءارمالا روصق دحأ يف تاسلج هدقعو «ميركلا نآرقلا نم ةديدع

 يلع نيعبسلا نس يف وهو همزعو «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف هفاكتعاو
 ةئنهتلا هلبقتو ء(ردقلا ةليل) ميركلا نآرقلا اهيف لزن يتلا ةسدقملا ةليللا كلتب لافتحالا
 نيترم قطن هنإ ىتح «ةيحيسملا بلصلا ةركف هضفرو «ةيمالسإلا دايعألا يف
 يبنلا احدامو ادجمم اهبتك يتلا تاحفصلا فالآ بناج ىلإ «هتاباتك يف نيتداهشلاب

 نأ ىتح «مهيلإ 'هتوغ" ناملألا نوملسملا بسني امنيبو .ملسو هيلع هللا يلص ادمحم
 تقلطأ ةيناملألا "رمياف' ةنيدم ىلإ ةبسن "رمياف ةعامج" اهسفن ىلع قلطت ةعامج

 طشنت ؛ملسو هيلع هللا يلص مالسإلا لوسر مساب اًنميت "دمحم" مسا "هتوج" ىلع
 هب كيكشتلاو ء«هنع بسنلا اذه يفنل ةيناملأ ةيفاقث تايصخشو تاسسؤم لباقملاب

 .ةغلابملا نم برض وه بسنلا اذه نإ نوريو

 رعاشلا نم تاراشإلاو تايكولسلا هذهو «فقاوملا كلت نم مغرلا ىلعف

 باجعإ نإ" :لوقت اهنأ الإ هنع اهتاسارد يف "نزموم انيراتاك" اهدكؤت يتلاو «ريبكلا
 نيرخآ نأش اهنأش - يفنتو «هقنتعا هنأ ةرورضلاب ينعي ال مالسإلاب هتوغ
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Ketلوقلا يلإ يهتنتو ؛"هيلإ لوحت دق نوكي نأ ليامش يرام انآ ةيناتلألا : 
 ."ل وأ معنب هيلع ةباجإلا نكمي الهس ارمأ سيل ؟اًملسم هتوغ ناك له :لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نإ

 نيملسملاو برعلاو نييبوروألا نيب تايساسحلا قمعت ةيخيرات تاكابتشإ
 نأ نع ًاضوعو ؛ةيبرغلاو ةيمالسإلا نيتراضحلا ردق يفارغجلا راوجلا ناك ش

 اهددمتو نيتراضحلا نم يأ عسوت ناك ثيحب «عامطألا ةراثإو تاقداخلاو ر جيجأت يف ًاببس ماودلا ىلع ناك «يباجيإ لدابتو مهافت لماع راوجلاو 2 5 نوكي
 يف نيفرطلا نيب ةاواسملا كلذ ينعي ال .يوقلا رخآلا ىدل عسوتلا ةعزن ىلإ ةيبلسب رظنيو ءًافدهتسم هسفن ىري فيعضلا فرطلا ناك رارمتسابو ورا اخ ىلع متي
 يف اونوكي مل نيملسملا نأ ةيلمعلا ةبرجتلا تدكأ ثيح ,ةيقالخألا تازابتعالاو عفاودلا
 «ةيادهو ريخ ةاعدو ءةلاسر ةلمح اوناك امنإ «نييصاغ وأ نيرمعتسم مهتوق لحارم
 يف نوفصنملا اهب ٌرقأ ةتفال ةيراضح ةروص اومدقو « استلا نم اريبك اردق اورهظأر
 نم اهجورخو ابوروأ ةضهن يف لضف نم ةيمالسإلا ةراضحلل امب اودهشو كرا
 .ةروصلا نم يبلسلا بناجلا وه ةديدع لماوع ةجيتن «نييبرغلا لوقع يف خسر ام نكل «ءىطسولا روصعلا 2

 دلبتلاو طاطحنإلا ةبقح لالخ «برعلا نيملسملا نأ ىلإ ءةراشإلا نم دب ال انه :
 مهتمجاهمو مهتراضحل لوغملا حايتجإلو ةيوطلسلا تاعارصلل ةجيتنك aE يتلا
 مهتايلوؤسمو ؛مهتايكولس يف ةيديقعلا «تافارحنإلا رهاظم نم ديدعلا روهظلو «دادغبل
 ةطنناا تلخادت ةينامثعلا ةنطلسلاو يكرتلا مكحلا ةلحرم تءاج املو ...ةرحانتملا مهتاعمتجم ايانثو ةيمكحلا مهعقاوم يف ةيبلسلا تابسرتلا كلتب مهتاراسم ضعب اوعبط
 38 هرلاو تاعجارتلاو تاعارطصإلا تارايت عم مكحلاو ةرادإلا يف ينزل ةي وللا
 لوبقلا امك ةعنامملا تناكف «ةيمالسإلا ةيبرعلا راصمألاو تايالولا يف يعمتجملا
 .ةشوشملا ةيراضحلا اهنيماضم يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيصخشلا لكشتو رامتخإ ةيلمع يف ًاباجيإو ًابلس نالعافتي نيداضتم نيلماع ؛عقاولا رمألاب

 ءانثأ انتاعمتجم ىنب يف نيلصاحلا لامتكإلا مدعو هوشتلا ظحلن انه نم
 .ةقحاللا اهتاراسم يف امهئاقترإ



 ةنوآلا يف ادوعت مل ةيمالسإلاو ةيبرغلا نيتراضحلا نأ ءرومألا ديقعت يف دازو
 ةرمللف .اقباس رمألا ناك امك ايفارغج نيترواجتم نيتراضح درجم ةرصاعملا ةريخألا
 لخادتلا اذه .ةيبوروألا ةراقلا ناكس نم اهب ناهتسي ال ةبسن نوملسملا لكشي ىلوألا

 .نيفرطلا نيب ةقالعلا ىلع ديقعتلا نم ًاديدج ًادعب ىفضأ «نيتراضحلا نيب يفارغوميدلا

 نيملسملاو مالسإلا نع ةيبلس ةيبرغ تاكردم

 برغلا ىدل ةيبلسلا ةيطمنلا روصلاو تاكردملا نإ لوقلا نكمي لباقملا يف

 ملاعلا عم هتقالع يفو مهيلإ هترظن يف ةرورضلاب رثؤت يتلاو «نيملسملاو برعلا هاجت

 :ةيلاتلا تارثؤملا نع تمجن دق «يمالسإلاو يبرعلا

 ةيمالسإلا تاخوتفلا - 1

 يعو يف ةرضاح ةيمالسإلا تاحوتفلا لازت ام ءةليوط ةرتف رورم مغرف

 يف ةيبيلصلا بورحلا روضح ىدم ًاريثك قوفت ةروصب «مهتاكردم يف رثؤتو نييبرغلا
 كلتل ةيباجيإ بناوجب رارقإلاو ؛زاوتب رظنلا نع ًاضوعو .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةركاذلا
 ارربم اهنوربتعيو اهءازإ امامت ةيبلس ةركاذب نوظفتحي نييبرغلا مظعم نإف «تاحوتفلا

 يقبو «ةيبرغلا ةراضحلل مئاد ديدهت ردصمك يمالسإلا ملاعلاو مالسإلا ىلإ رظنلل
 ةرتفل ابوروأ ىلع الئاه ًارطخ لّكشت تلظ نيملسملا شويج نأ مهناهذأ يف ًاخسار

 رصمو ىرغصلا ايسآو ماشلا يف مالسإلا راشتنا ىلإ نورظني مهو .ةريصق تسيل
 كلت يف يحيسملا يبرغلا ذوفنلا باسح ىلع ناك هنأ ىلع «يقيرفإلا لامشلاو

 اورطيسو «ناقلبلا ةريزج هبش حتفب اوماق نيملسملا نأ نويبرغلا ىسني الو .قطانملا

 ىلإ مهشويج تلصوو رجملا حتفل اقلطنم لوبنطسا نم اوذختاو «ةينيطنطسقلا ىلع

 .نيترم (انييف) راوسأ

 دض ةنوحشملا ةيبرغلا رعاشملا ةيبوروأ ةيسايسو ةينيد طاسوأ تلغتسا دقل

 ريوصت ىلع اوصرحو .نيملسملاو مالسإلل ةيهاركلاو دقحلا ةيذغتل «ةيمالسإلا تاحوتفلا

 الو مهبولق يف ةمحر الو مهل قالخأ ال نيمرجمو نيينثوو نييجمهو ةلتق نيملسملا

 ناك ام نإ" :(قارشتسالا) هباتك يف لاق ديعس دراودإ لحارلا ينيطسلفلا ركفملا

 لحنلا نم برس رهظم لمحت اهنأ وه ةيمالسإلا شويجلا هاجت نويحيسملا هب رعشي
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 ".رشع يداحلا نرقلا يف ونيساك تنوم ريد يف بهارلا 806100656 هبتك ام اذه .ءيش لك رمدت ..ةليقث ديأ هل

 رطخلا ردصم ةيرظنو (ايبوفومالسإلا) -2

 ىلإ ًايئاقلت مجرتي تاب «(ايبوفومالسإلا) مالسإلا نم فوخلا نأ ةلكشملاو
 رربمب يمالسإلا ملاعلا دض برغلا اهنشي ةيقابتسا بورحو ةيئادع تاسراممو تاسايس
 .هعوقو لبق موعزملا يمالسإلا رطخلل يدصتلا

 فارطأ ةمثف .ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةيوفعب ثدحت مل (ايبوفومالسإلا) ةرهاظ
 ترشب يتلا نوتغنتنه ليومصل تاراضحلا مادص ةيرظن تءاج دقو .يتايفوسلا داحتإلا طوقس دعب ةيبرغلا ةراضحلا ددهي رضخأ يمالسإ رطخل جيورتلا يفو «ديدج ودع نع ثحبلل ريظنتلا يف نمزلا نم نيدقع وحن ذنم نويبرغ نوركفمو نويسايسو ءامعز طروت دقو ؛يمالسإلا رطخلا ردصم ةيرظن قيوست نم ةديفتسم اهنأ دجت ةديدع ةيبرغ
 .قايسلا اذه يف ,ةيمالسإلا ةراضحلا نيبو ةينوسكسولجنألا ةيبرغلا ةراضحلا نيب مداق يمتح مادصب

 تاموكح مامتها يف ةوقب ًارضاح تاب ابوروأل مالسإلا ديدهت نم فوخلا
 هلعجتو يمالسإلا ملاعلا باتنت ديدش فعض ةلاح لظ يف يتأي مالسإلا نم فيوختلا تالمح دعاصت نأ ءرمألا يف ريثملاو .ةيبرغ ةينيدو ةيركفو ةيسايس تادايقو بازحأو
 !موجه ال عافد عقوم يف

 ضعب كانه نأ حيحص .ةيروحم وأ ةداح ايناملأ يف نكت مل ةلأسملا هذه
 ةيضرأ دجت ال اهنأ ريغ «نيملسملاو برعلا دض فرطتلا ججؤت تاسرامملاو تاوصألا
 وأ ماعلا يبعشلا كاردإلا نع ةلوزعم ىقبت تارهاظلا هذه نأ عقاولاف يبعشلا ىوتسملا ىلع امأ .فرطتملا يموقلا وأ ينيدلا اهططش يف ءاهل ةيليثمتو ةيموكح ةيمسر
 ةيساسأ ةيلوؤسم ةيناملألا يضارألا ىلع نوميقملا نوملسملاو برعلا لمحتيو .ةرثؤم
 ةيراضح سسأ ىلع ةيعمتجملا تاذلا قيقحتو شيعلاو جاتنإلا يف ةاواسملاو ةلادعلاب سانلا قحو ةيناسنإلا تاروطتل ةبكاوملاو ةيناسنإلاو ةحمسلا مالسإلا ةروص حيضوت يف
 .عقاولا عم ةلعافتم



 مالسإلاب لهجلا -3

 «نيصصختملا نم ريثك نيب ةيمالسإلا ةفاقثلاو مالسإلاب حضاف لهج ةمث
 مهنم نيريثكل حتت مل امير نيذلا برغلا يف نييداعلا نينطاوملل ةبسنلاب لاحلا فيكف
 نيب ليوطلا ةقالعلا خيراتو يفارغجلا راوجلا ناك اذإو .مالسإلا ىلع فرعتلا ةصرف
 ,عالطالاو ةفرعملاو مهفلل ربكأ ًارادقم ةيبوروألا بوعشلل حاتأ ؛يمالسإلا ملاعلاو ايوروأ
 يراضحلا لصاوتلا ةرتفو «يمالسإلا ملاعلا نع ًايفارغج ةدحتملا تايالولا دعب نإف

 .ربكأ مالسإلاب نييكيرمألا لهج نوكي نأ رربت ًايبسن ةريصقلا
 يبرعلا ملاعلا داكيو ؛مالسإلا نع ليلقلا ىوس فرعي ال يكيرمألا بعشلاف

 أ نأ امك ؛ةدحتملا تايالولا يف ةيوبرتلا جماربلاو ميلعتلا مظن نع ًابئاغ نوكي يمالسإلاو
 .نيملسملاو برعلا نع تامولعملا نم دودحم ردق ىوس جتنت مل ةيكيرمألا تابتكملا
 يبرعلا ملاعلا لوانتت تاررقم ميدقتب ًارخؤم تأدب ةيكيرمألا تاعماجلا ضعب نوكت امبر
 .ةياغلل ًادودحم لازي ام كلذ نأ الإ

 روصلا ضعب رربي دق مالسإلاب لهجلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا يغبني نكل
 لاح يأب رربي ال هنأ ريغ «نيملسملاو برعلل يبرغلا نطاوملا اهلمحي يتلا ةئطاخلا
 لهج نع يمالسإلا ملاعلل اهفقاوم يف ردصت ال يتلا ةيبرغلا تاموكحلل ةيبلسلا ةرظنلا
 .تاقالعلا يف ةيئاقتنإو حلاصم نع امنإو

 رخآلاب فارتعالا مدعو ءالعتسالاو قوفتلاو زيمتلا ةعزن -4

 وأ ةفاقثلاب نوفرتعي الو ءيوامس نيدك مالسإلاب نوفرتعي ال نييبرغلا نم ريثكف
 دوجوب نوّرقي الو لب «مارتحالا قحتست ةلاسر تاذ ةيناسنإ ةراضحك ةيمالسإلا ةراضحلا
 حلاصل هئاغلإو نايكلا اذه يفن ىلع نولمعيو «نيملسملاو برعلل لقتسم يسايس نايك
 قرش' نع ثدحتت ةدحتملا تايالولاف .ةيمالسإ وأ ةيبرع ةيوه لمحت ال ةليدب تانايك
 ةلتك عم ال ةفيعضو ةأزجم ةيمالسإو ةيبرع لود عم لماعتلا ىلع رصتو «"ريبك طسوأ
 .ريبكو يوق يمالسإ وأ يبرع ملاع وأ ةدحوم

 ةعزن «ةيوهو ةفاقثك مالسإللو يهلإ نيدك مالسإلل يبرغلا راكنإلا قفارو
 ةيرصنعلا ةعزن نأ حيحص .رخآلا ىلع قوفتلاو زيمتلاب روعشلا ىلع تماق ةيئالعتسا
 مامأ نآلا اننكل ءةيشافلاو ةيزانلا تاكرحلا طوقس عم ابوروأ يف تواهت يقرعلا قوفتلاو
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 .ةيحيسمو ةيمالسإو ةيبرع ةيملاع ةيبوروأ ةكرتشم ةيلوؤسم كلتو اهل يدصتلا نم دب ال ديدج عون نم ةيرصنع حمالم
 ايوروأ يف ةيمالسإلا تايلقألا يمانت نم قلقلا -5

 رمالا اذه لكشو «مهنم ةريبك ادادعأ تلبقتسا يتلا ةياغلا هذهل ايناملأ اودصق دقو ءايروس لخاد فنعلا دايدزا رثإ ءاهيلا نييروسلا نم فالآ تائم ءوجل عم اصوصخ .ةيبرغلا تاموكحلا نم ريثكل قلق ردصم ابوروأ ىلإ يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا 6 ةرجهلا ةلأسم تحضأ ءاوجألا هذه لظ يفو .هتهجاوم يغبني ًامهاد ًايلبقتسم ًارطخ هيف نوريو «ةّحف ةيرصنعب هعم نولماعتيو ,ءايتسالا نم ريثكب نويبوروألا نوبصعتملا هيلإ رظني مقر وهو ءابوروأ يف مهنم ًانويلم 0 وحن شيعي «تايلقأك نوشيعي ملسم نويلم 432 وحن نيب نمف .زليو يف ةيمالسإلا تاساردلل ةيبوروألا ةيلكلاب ةديقعلاو هقفلا ذاتسأ كوربملا سينو ىري امك "أمهم ًامقرو ًاليصأ ًانطاوم نوكي نأل كلذ ىدعت لب ءًادصاق ًارفاسم وأ ؛ًارباع أحئاس ًادوجو' دعي مل برغلا يف يمالسإلا دوجولاف
 .ةيباجيإ ةرهاظ

 .ةيلصألا ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةضفخنم ةبوصخ بسن لباقم ؛ومنلا ةعيرس ةيمالسإلا تايلقألا دض صوصخلا هجو ىلع ضّرحتو ءابوروأ يف تايلقألا هاجت ةيئادع فقاوم يدبت يتلا ةيرصنعلا تاكرحلاو ةفرطتملا ةينيميلا ةيبرغلا بازحألا ةوق تديازت دقو
1 

 ريمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ -6

 .ةيمالسإلا ةراضحلا هاجت ةنيفدلا ءادعلا رعاشمو ةيخيراتلا داقحألا ءاعدتسالو «مهتايرظن جيورتل ةيبهذ ةصرف اهيف اوأر ثيح ؛يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا عم يراضحلا مادصلا ةيمتحو يمال رطخلا ردصم تايرظنل نيجورملا لبق نم ةروص عشبأب تلغتسا اهنأ اميس الو «نيملسملاو مالسإلل مهترظنو نييبرغلا يعو يف ًاقيمع ثادحألا هذه ترثأ دقل
1 

 ًالصفمو لوحت ةطقن تلكش ثادحألا هذه نأب لوقلا ىلإ ضعبلا بهذ دقو ٠
 مه تاريجفتلا ءارو فوقولاب نيمهتملا نأ اميس ال ءاهتايعادت زواجتو اهلهاجتو اهلافغإ لهسلا نم نوكي نل «يمالسإلا ملاعلاو برغلا نيب ةقالعلا خيرات يف امهم
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 مالسإلاب لهجلا -3

 «نيصصختملا نم ريثك نيب ةيمالسإلا ةفاقثلاو مالسإلاب حضاف لهج ةمث

 مهنم نيريثكل حتت مل امبر نيذلا برغلا يف نييداعلا نينطاوملل ةبسنلاب لاحلا فيكف
 نيب ليوطلا ةقالعلا خيراتو يفارغجلا راوجلا ناك اذإو .مالسإلا ىلع فرعتلا ةصرف

 «عالطالاو ةفرعملاو مهفلل ربكأ ًارادقم ةيبوروألا بوعشلل حاتأ ؛يمالسإلا ملاعلاو ابوروأ

 يراضحلا لصاوتلا ةرتفو ءيمالسإلا ملاعلا نع ًايفارغج ةدحتملا تايالولا دعب نإف

 .ربكأ مالسإلاب نييكيرمألا لهج نوكي نأ رربت ًايبسن ةريصقلا
 يبرعلا ملاعلا داكيو ؛مالسإلا نع ليلقلا ىوس فرعي ال يكيرمألا بعشلاف

 نأ امك ءةدحتملا تايالولا يف ةيوبرتلا جماربلاو ميلعتلا مظن نع ًابئاغ نوكي يمالسإلاو
 .نيملسملاو برعلا نع تامولعملا نم دودحم ردق ىوس جتنت مل ةيكيرمألا تابتكملا

 يبرعلا ملاعلا لوانتت تاررقم ميدقتب ًارخؤم تأدب ةيكيرمألا تاعماجلا ضعب نوكت امبر
 .ةياغلل ًادودحم لازي ام كلذ نأ الإ

 روصلا ضعب رربي دق مالسإلاب لهجلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا يغبني نكل
 لاح يأب رربي ال هنأ ريغ «نيملسملاو برعلل يبرغلا نطاوملا اهلمحي يتلا ةئطاخلا
 لهج نع يمالسإلا ملاعلل اهفقاوم يف ردصت ال يتلا ةيبرغلا تاموكحلل ةيبلسلا ةرظنلا

 .تاقالعلا يف ةيئاقتنإو حلاصم نع امنإو

 رخآلاب فارتعالا مدعو ءالعتسالاو قوفتلاو زيمتلا ةعزن -4

 وأ ةفاقثلاب نوفرتعي الو ءيوامس نيدك مالسإلاب نوفرتعي ال نييبرغلا نم ريثكف
 دوجوب نوّرقي الو لب «مارتحالا قحتست ةلاسر تاذ ةيناسنإ ةراضحك ةيمالسإلا ةراضحلا

 حلاصل هئاغلإو نايكلا اذه يفن ىلع نولمعيو «نيملسملاو برعلل لقتسم يسايس نايك
 قرش' نع ثدحتت ةدحتملا تايالولاف .ةيمالسإ وأ ةيبرع ةيوه لمحت ال ةليدب تانايك

 ةلتك عم ال ةفيعضو ةأزجم ةيمالسإو ةيبرع لود عم لماعتلا ىلع رصتو «"ريبك طسوأ

 .ريبكو يوق يمالسإ وأ يبرع ملاع وأ ةدحوم

 ةعزن «ةيوهو ةفاقثك مالسإللو يهلإ نيدك مالسإلل يبرغلا راكنإلا قفارو
 ةيرصنعلا ةعزن نأ حيحص .رخآلا ىلع قوفتلاو زيمتلاب روعشلا ىلع تماق ةيئالعتسا

 مامأ نآلا اننكل «ةيشافلاو ةيزانلا تاكرحلا طوقس عم ابوروأ يف تواهت يقرعلا قوفتلاو
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 ءةيبوروأ ةكرتشم ةيلوؤسم كلتو اهل يدصتلا نم دب ال ديدج عون نم ةيرصنع حمالم
 .ةيحيسمو ةيمالسإو ةيبرع ةيملاع

 ايوروأ يف ةيمالسإلا تايلقألا يمانت نم قلقلا -5

 ,ًادصاق ًارفاسم وأ ءًارباع ًاحئاس ًادوجو' دعي مل برغلا يف يمالسإلا دوجولاف
 ذاتسأ كوربملا سینو یری امك "أمهم ًامقرو ًاليصأ ًانطاوم نوكي نأل كلذ ىدعت لب
 432 وحن نيب نمف .زليو يف ةيمالسإلا تاساردلل ةيبوروألا ةيلكلاب ةديقعلاو هقفلا
 رظني مقر وهو ءابوروأ يف مهنم ًانويلم 50 وحن شيعي ؛تايلقأك نوشيعي ملسم نويلم
 ةرجهلا ةلأسم تحضأ ءاوجألا هذه لظ يفو .هتهجاوم يغبني مهاد ًايلبقتسم ًارطخ هيف نوريو ؛ةّجف ةيرصنعب هعم نولماعتيو «ءايتسالا نم ريثكب نويبوروألا نوبصعتملا هيلإ
 .ةيبرغلا تاموكحلا نم ريثكل قلق ردصم ايوروأ ىلإ يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا نم
 ءايروس لخاد فنعلا دايدزا رثإ ءاهيلا نييروسلا نم فالآ تائم ءوجل عم ًاصوصخ
 رمالا اذه لكشو «مهنم ةريبك ًادادعأ تلبقتسا يتلا ةياغلا هذهل ايناملأ اودصق دقو
 .ةيباجيإ ةرهاظ

 يتلا ةيرصنعلا تاكرحلاو ةفرطتملا ةينيميلا ةيبرغلا بازحألا ةوق تديازت دقو
 دض صوصخلا هجو ىلع ضّرحتو ءابوروأ يف تايلقألا هاجت ةيئادع فقاوم يدبت
 تاعمتجملا يف ةضفخنم ةبوصخ بسن لباقم ءومنلا ةعيرس ةيمالسإلا تايلقألا
 .ةيلصألا ةيبرغلا

 ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ -6

 «نيملسملاو مالسإلل مهترظنو نييبرغلا يعو يف ًاقيمع ثادحألا هذه ترثأ دقل
 رطخلا ردصم تايرظنل نيجورملا لبق نم ةروص عشبأب تلغتسا اهنأ اميس الو
 اهيف اوأر ثيح «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا عم يراضحلا مادصلا ةيمتحو يمالسإلا
 ةنيفدلا ءادعلا رعاشمو ةيخيراتلا داقحألا ءاعدتسالو «مهتايرظن جيورتل ةيبهذ ةصرف
 .ةيمالسإلا ةراضحلا هاجت

 ًالصفمو لوحت ةطقن تلكش ثادحألا هذه نأب لوقلا ىلإ ضعبلا بهذ دقو
 اهلافغإ لهسلا نم نوكي نل «يمالسإلا ملاعلاو برغلا نيب ةقالعلا خيرات يف أمهم
 مه تاريجفتلا ءارو فوقولاب نيمهتملا نأ اميس ال ءاهتايعادت زواجتو اهلهاجتو
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 ىرج نوذفنملاو «مظعألا ةيلودلا ةوقلا ىلإ نومتني اهب نيفدهتسملا نأو «نوملسم
 اهزواجت ىرج ريطخلا ثداحلا اذه تايعادت نإ .ايناملأب 'غروبماه ةيلخ' يف مهميظنت

 ىلعو .يناملألاو يبرعلا ملسملا نيبناجلا ىدل ةنكمملا رئاسخلا لقأب ايناملأ يف

 ةبراحم أدبمب فيرعتلل ةيراوحلاو ةيمالعإلا مهتاناكمإ شييجت كانه برعلاو نيملسملا

 يئدبملا حماستلاو ةلأسملا ةيناخيرات ىلإ ًادانتسإ راسمو موهفمك باهرإلل مالسإلا
 .ينيدلا

 نيقرشتسملل يبلسلا رودلا -7

 نزاوتلا نم ًالوقعم أردق اورهظأ نيقرشتسملا نم ًاددع نأ نم مغرلا ىلع
 راطإ يف اهفينصت متي قارشتسالا ةرهاظ نإف «مالسإلا نع مهتاسارد يف ةيعوضوملاو

 ةفاقثلاو مالسإلاو ةبورعلا ةروص هيوشت فدهتسا أمظنم ايبلس ايئادع المع اهفصوب

 ةيسايس تاسسؤم نيبو نيقرشتسملا نم ريثك نيب ةقيثو تالص تطبر دقو .ةيمالسإلا

 نمو .ةيرامعتسالا اهفادهأو اهبرآم قيقحتل نيقرشتسملا تمدختسا ةيبرغ ةينمأو
 يف تمهسأ نيملسملاو برعلا نع نيقرشتسملا ءالؤه ضعب تاباتك نأ فسؤملا

 لقن يف ةيبلسلا غلاب رثأ اهل ناكو «يمالسإلا ملاعلا نع ةيبرغلا تاروصتلا ةغايص

 .مالسإلا نع نييبرغلل ةيقيقح ريغ ةروص

 ءارج ءدوكرو تابس ةلاح يف شيعت ةلحرملا كلت يف ةيبرعلا تاعمتجملا تناك

 دقو .اندالب لتحإ يذلا مشاغلا مكحلا اهيلع اهضرف «شيعلا نم طامنأل اهعوضخ

 «ةيعامتجإلاو ةيناسنإلا ةيكولسلا نم ةفلختم عاونأل ؛هنيح يف ةيفاقثلا ةفرعملا تعضخ
 نم ةيندتم لب ءةهوشم قرشملاب فصعت تأدب يتلا ةثادحلا تامدص ىقلتن انلعج ام

 ةيعامتجإلاو يداصتقإلا دادمتسإلا ةيلمع تناكو .يفرعملا اهلوعفمو اهراسم ثيح

 اهنيماضم نم ةغرفم «تالولدملاو يناعملا ةرستبم انيلا لصت برغلا نم اهانسبتقإ يتلا

 ءاهل ةيباقر ةيفصتو صاصتمإ ةيلمعب اننومكحي اوناك نيذلا نوينامثعلا اهاقلت يتلا

 اهداعبأو اهتاموقم اوضفرو مهتنطلسو مهشويج ةيوقت يف مهديفي ام اهنم اوذخأف
 .ةيعمتجملا ةيريونتلا وأ ةيريوطتلا

 ناك ءانيلإ ةدفاولا ةثادحلا ةهجاوم يف ةسبتلملا ةلاحلا كلت لظ يف

 نوهامتي ةيخيراتلا ةفرعملا باستكإل اندالب ىلإ مهتارايز لالخ نويبرغلا نوقرشتسملا
 نيدعتبم «ميدقلا ثارتلا يف بيقنتلاو ثحبلا ىلإ مهفارصنإب ةدئاسلا ةيوضاملا ةلاحلا عم
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 يف مهتابغرو رامعتسإلا دض نييوضهنلا سوفن يف ةلعتشملا تاعلطتلا نماكم نع
 «نيدفاولا نيقرشتسملا نيب لعافتلا نإف «لوقلا يف فاصنإلا اندرأ اذإو .مدقتلاو رييغتلا
 ٠ .ًادج ًايندتم ناك ةيحيسمو ةيمالسإ ةيبرعلا ةيوضهنلا بخنلاو

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملل يلاحلا عقاولا -8
 يبرعلا ملاعلا ةروص هيوشتل تعس ةديدع ًافارطأ نأ حيحص .تاعمتجملا هذهل نييبرغلا نم ريثك ءاردزا يف ًاببس ناك ؛سئابلا يجولونكتلاو يداصتقالاو يسايسلا اهعقاوو ءةيبرعلا تاعمتجملا فعض نإف «ءايوقألا مرتحيو ءةوقلا سقي برغلا ناك اذإ

 ضعب حنم يمالسإلاو يبرعلا عقاولا نأ ًاضيأ حيحصلا نأ ريغ ؛يمالسإلاو
 ةجيتنو .مهليطابأو مهمعازم قيوست ةصرف مهل حاتأو نيضرحملا ىواعدل ةيقادصملا
 2 , : ا .٠ u . 5 5 تا رثؤملا

 روصلا نم ةعومج تلكشت ءرخآلا نع فرط لك تاكردمو يعو يف ارث
 تحن .ةبلاسلا ةيطمنلا

 يف ةيساسأ ةيلوؤسم ابوروأ يف نيميقملا برعلا قتاع ىلع عقت انه نمو
 براجتلا نم ربتعت ءلاجملا اذه يف ءةيناملألا ةبرجتلا نأ ودبيو .تاعمتجملا كلت يف يعوطلا جامدنإلاو اهتروص نيسحتو مهيلإ اهيف نوميقي يتلا لودلا ناكس ةرظن ريوطت
 .ةظوحلمو ةمدقتم تاوطخب روطتت يهف ءايبسن ةحجانلا

 (لآملاو روطتلا - تايادبلا) ايناملأ يف يمالسإلا دوجولا
 ناك .ظوحلم يمالسإ دوجو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبق ايناملأ يف نكي مل

 ملعتلل ةيناملألا تاعماجلا ىلإ اودفو نيذلا نيملسملا بالطلا نم نيسرادلا ضعب كانه
 ضعب نأ امك .ناكسلا عم اوجمدنإو تايناملأ نم اوجوزتف عمتجملا كلذ يف ةيناملألا عوبرلا ىلإ نيمداقلا ءالوه نم ديدعلا اهلالخ جمدنإ ةيلقأ «هنيح يف ءاولكش دقو .اهيف
 بردتلل ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ايناملأ ىلإ اودفو نيذلا نم كارتألا نيملسملا
 اورقتسإ اوناك «برحلا كلت لالخ زرب يذلا يناملألا يكرتلا فلاحتلا ىلع ءانب ءاهيف
 ْ .عمتجملا عم اوجمدنإو كانه

 هيماسملا نم هشيج يف ًاصاخ ًاقليف دنج يرلتهلا يشافلا ماظنلا نأ ريغ
 يف هجز ىرج يح هنم يقب نمو ؛هتدابإ تمت دقو .ءافكأ نوبراحم مهنأب هداقتعإل
 ايناملأ يف ءالوه ضعب رقتسإ دقو .اهنم هجورخ نيحل ءافلحلل ةعباتلا تالقتعملا
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 .اهيف اوجمدنإو

 ؛نييالم ةعبرأب مهردقي مهضعبو ملسم نويلم 3,3 ايناملأ يف ًايلاح دجوي
 عجرت .هيف سركملا ركفلاو داقتعإلا أدبم ىلإ ًادانتسإ ءالوه ةيرح روتسدلا نمضيو
 تقو يف كلذو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ءايناملأ ىلإ ىربكلا برعلا ةرجه ةيادب
 .ايناطيربو اسنرفب ةنراقم ءرخأتم

 | اورطضإ دقو ءاهتاعماج يف نيسرادلا ةبلطلا ضعب كانه دجاوت «كلذ لبق
 اهيلإ برعلا رضح .اهيف رقتسإ نم مهنمو تالصاوملا عاطقنإ ببسب اهيف ءاقبلل
 | صقنلا دسل ةلماعلا يديألا ىلإ ةجاحب تناك اهنوك ءرامعإلا ةداعإ يف ةكراشملل
 ةلصاوتم دوهج لذبب ؛كاذنآ ناملألا لمعلا بابرأ ماق ثيح «برحلا هتفلخ يذلا ديدشلا
 برعلا مهتمدقم يفو «ثلاثلا ملاعلا لود نم ةلماعلا يديألا نم ةريبك دادعأ مادقتسإل

 ةيكرت ةيقافتإ ىلع ءانب «فالآلاب اهيلإ اودفو نيذلا كارتألا بناج ىلإ نوملسملاو
 برحلا لالخ امهنيب تقثوت يتلا ةقالعلا ىلإ ًادانتسإ نيبناجلا نيب اهعيقوت ىرج ةيناملأ
 نيلماعلا كارتألا لامعلا ددع غلب دقو .يقرشلاو يبرغلا نيركسعملا نيب ةدرابلا

 .نييالم ةدع ايناملأ ىلإ نيرجاهملاو

 ايناملأ يف نوملسم كانهو .ةرجهلا تاجوم لالخ نم مالسإلا ةيمهأ تدادزإ
 عمجت ناكمو ىلصمو دجسم 2600 اهيف دجويو .ًادلب 50 نم اهيلإ اودفو اهيف نوشيعي
 فافض ىلع تميقأ دقو .ةبق اهل دجاسم نع ةرابع 100 نم رثكأ اهنمو «نيملسملل
 اياوزلا ضعب تزرب امك «ةيمالسإلا ةيفاقثلاو ةينيدلا زكارملا تارشع دجاسملا كلت
 نيئاوقلا نمض نم ةمات ةيرحب نولمعي مهو ؛نيفوصتملاو نييفلسلاب ةصاخلا ةينيدلا
 ندم يف ةدوجوم تاعمجتلاو دجاسملاو زكارملا هذه زربأو .ءارجإلا ةيعرملا ةيناملألا
 Bonn. نوب Berlin» نيلرب Hamburg» غروبماه Ache» نخآ لثم

 ةينمألا تاءارجإلاب رثأت دق اياوزلاو زكارملا هذه نم ديدعلا لمع نأ كش الو
 رومألا نا ريغ .م2001 ربمتبس/لوليأ 11 ثادحإ رثإ اهطاشن ىلع تغط يتلا

 ىلع ترطيس يتلا تاريثأتلا راسحنإ دعب اهارجمو اهتعيبط ىلإ تداع ام ناعرس
 ةلحرملا كلت يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف تعقو يتلا ةيباهرإلا تايلمعلا ببسب ءاوجألا
 .ةبيصعلا

 غلابلا رثألا ثادحألا كلت يف اهتيلوؤسمو "غروبماه ةيلخ' فاشتكإل ناك دقو
 .ةينمألا تاءارجإلا زيزعت يف

 (اهلاثمأو ةدعاقلا ةعامج) نوددشتملا نوملسملا هسرامي يذلا باهرإلا بعليو
 تدب يتلا ةيحصلا تاخانملا ريوطت نود لاح ًارود ةفرطتملا ةينيدلا ءارآلا باحصأ
 تايعمجلل مهم رود كانهو .ناملألاو نيملسملا نيب ةيناملألا ءاوجألا يف ةرهدزم
 موقي يتلا ةيباهرإلا تاطاشنلا ءارج «ناملألا نم ديدعلا ىلع رطيست يتلا تاريثأتلاو ةواشغلا ةلازإ ليبس يف هبعلت نأ اهيلع ةيمالسإلا ةيفاقثلا تاسسؤملاو تاميظنتلاو
 سانلا نيب شياعتلا يف يراضحلا مالسإلا رود ىلع زيكرتلا بجي .ءالوه اهب
 ددشتملا يناملألا نيميلا ةجوم دعاصت لظ يف هبعلت نأ بجي مهم رود تايعمجلاو زكارملاو تاسسؤملا هذهل نأ امك .مهيراشمو مهسانجأ تفلتخإ امهم بوعشلاو
 ًايبعش لوزعملا رايتلا اذه راصنأ نيب تلصح يتلا تاهجاوملاو ندملا ضعب يف
 .ايلافتسو يف نيارلا لامش ةيالو يفو نيددشتم نييفلس نييمالسإو

 حومج نكل ريثأت اذ ًاريبك ًاميظنت لثمي الو فيعض رايتلا اذه نأ حيحص
 ءددشتملا يرصنعلا يناملألا رايتلا اذه دوجو ززعتي ال يك ؛يفلسلا فرطتلل ةيمالسإ ةمواقم كانه نوكي نأ يعيبطلا نم كلذل .ًاباجيإ هتيبعش ومن يف رثؤي نييفلسلا
 نيملسملا نيرجاهملا نيب لصاحلا جامدنإلاو شياعتلا سسأ ىلع ًابلس رثؤي ام
 .ناملألاو

 (لآملاو روطتلا) جامدنإلاو راوحلا سسأ :ةرجهلا
 جردني يتلاو ايناملأ ىلإ ةدفاولا ةرجهلا ديدجلا ةرجهلا نوناق مظني م2005 ذنم

 عيسوتل ةيناملألا ةموكحلا ىعستو .دالبلا ىلإ نيملسملا نم ةعساو ةبسن لوخد اهيف
 هتاسسؤمو يناملألا بعشلاو مهمدقم يف برعلا نيملسملاو نيرجاهملا نيب راوحلا سس
 .هتموكحو

 مغرلاب - تايوتسملا فلتخم ىلع ءانثألا كلت يف ةعجشمو ةريثك براجت كانه
 نم ددع ةياعر ىلوت امك .بصنملا اذه يف هفلس ؛غوستره نامور لثم هلثم «ةملسملا تاعمتجملا عم راوحلل حضاولا همعد نع وار سناهوي ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجل قباسلا سيئرلا ربع ام اريثكو .ةنيهلا ةمهملاب سيل تافاقثلا نيب راوحلا نأ نم
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 .يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع راوحلا تاودن

 دحأ يفو ايناملأ يف لوادتلاب مظنت ةيناملألا ةموكحلاو م1997 ماع ذنمو

 رح لدابتل اربنم جمانربلا اذه سسأ دقلو .يبظ وبأو توريب نم لك يف 2004 ماع

 ةيجراخلا ةرازو تناكو .ناملألاو برعلا مالعإلا لئاسو يلثمم نيب ءارآلل حيرصو
 تاسسؤملا عم كرتشم لكشب م2001 ربمسيد/لوألا نوناك يف تررق دق ةيناملألا

 يوقت نأ ةيباهرإلا تاءادتعالا باقعأ يف ةيجراخلا ةيفاقثلا نوؤشلاب ةينعملا ةطيسولا

 نيح لك يف راوحلل تاردابم عبنت امك .تافاقثلا نيب راوحلاب ةصاخلا تاطاشنلا نم

 .ايناملأ يف ةماهلا جذامنلا نم دعي ؛(51557) مالسلاو ةيمنتلا ةسسؤم وأ

 ًايمالعإ جامدنالا موهفم خيسرتل ىعسي رمتؤم
 نم ادحاو هفصوب ءايناملأ يف جامدنالا نع تقولا لوط فحصلا ثدحتت

 دلب لعفلاب ايناملأ له :لاؤسلا لظي كلذ عمو اريثك عمتجملا لغشت يتلا رومألا
 تناك تالؤاستلا نم ىرخأ ةعومجمل ةفاضإلاب لؤاستلا اذه نع ةباجالا ؟جامدنالا

 تايالولاو ةموكحلا يضوفمل ايناملأ رمتؤم اهجلاع يتلا تاعوضوملا سأر ىلع
 .خنويم ةئيدم يف نيموي ةدمل دقمنا يذلاو «جامدنالا نوؤشل تايلحملاو

 رابتعا نكمي له ؟جامدنالا مالعإلا لئاسو ضرعت فيك رمتؤملا شقان دقف
 ىلع ضرعلا رصتقي له مأ ؟مالعإلا لئاسو يف ًاسوسحم جامدنالا تاعوضوم عونت

 ؟لعفلاب ةدوجوملا ةيمالعإلا روصلا رارتجا متي لهو ؟ةلكشم لثمت يتلا تاعومجملا
 ؟ايناملأ نورخآلا ىري فيكو كلذ ايناملأ ىرت فيك

 نوؤشل ةيناملألا ةموكحلا ةضوفمو ةلودلا ةريزو «رموب ايرام تحضوأ دقو
 كانه نأ "جامدنالا دلب ايناملأ - عقاولاو مهفلا" راعش لمح رمتؤم حاتتفا يف «جامدنالا

 أدبت"ةبسانملا هذهب اضيأ تلاقو .عقاولا كلذ نم هكاردإ متي ام نيبو عقاولا نيب ةوجف

 لاؤسلا متي اندلب يف ةرم لوألو ايناملأ يف دادعتلا ةيلمع ءرايآ /ويام 9 نينثالا «مويلا
 اذهو ؛جامدنالا دلب ايناملأ نأب حضاو فارتعا ينعي اذه .يلصألا نطولا ةيفلخ نع |

 (...)..ديج رمأ

 | عيبر يف نيتودن رخآ تناكو ."يبرعلا - يناملألا يمالعإلا راوحلا" ةيبرعلا نادلبلا

 | لاجملا اذه يف (168) ةيجراخلا تاقالعلا دهغم همظني امف ؛هسفن عمتجملا لخاد نم

5 

 تاباقنلاو لمعلا باحصأو يداحتالا

 ةينيدلا تايلاجلاو سئانكلار
 يف ةناكم يوذ صاخشأب

 .رمتؤملا تعبت تايدتنم ةسمخ يف كلذو "جاهم ةيمست ايناملأ يف دلو صخش ىلع قلطُي نأ رربملا نم له'و "؟ًيناملأ ربتعي يذلا ام :اهنم ىرخأ تاعوضوم ةفثكم ةروصب تشقون امك رمتؤملا هيلع زكرت يذلا سيئرلا عوضوملاوه 'جامدنالاو مالعإلا لئاسو' عوضوم ناك (رايأ /ويام 10و 9) نيموي ىدم ىلعو
 فالتئالاو ةيناملألا ةموكحلل ةبسنلاب لثمي نيرجاهملا جامدنا نإ رموب تدكأو

 ةدافتسالل نحن لمعن ثيدحلاب نورخآلا هيف يفتكي يذلا تقولا يف .تايولوألا ىلعأ
 ةمهم ةلاسر دعُت يهو .طاشنب انعم لمعي نم اهلذبي يتلا جامدنالا دوهجب فارتعالا متي نوناقلا اذهبو .ًأديج نيجمدنملا بناجألا بابشلل ةبسنلاب ينوناقلا ءاقبلا قح لاخدإ لالخ نم ًاضيأ كلذ حضتيو .اندلب يف ةرجاهم رسأ نم نيردحنملا صاخشألا نم
 .نيرخآلا نيرجاهملل

 هانعمب راوحلا أدبم ءاسرإو معد لجأ نم لمعي يذلاو جامدنالل يداحتالا سلجملا ءاشنإ يف جامدنالا نوؤش ةضوفمو ةلودلا ةريزو رموب ايرام تحجن دقو
 ."انضعب عم ثدحتن نكلو انضعب نع ثدحتن ال اننإ" :وهو يساسألا

 نأ ررقملا نمو.فالتئالا قافتا نم ًاقالطنا كرتشملا لمعلل اجمانرب قبطي سلجم ءاشنإل تقولا ناح هنأ تدكأ ثيح ؛سلجملا اذه زموب ةلودلا ةريزو سأرتو
 نوؤشل ةيناملألا ةموكحلا ةضوفم يتفصب يتسايس أدبم نأ دكؤي امم" .'انضعب عم ثدحتن نكلو انضعب نع ثدحتن ال اننإ' ىنعمب راوحلا أدبم ىلع سلجملا موقي هتاذ تقولا يفو.ةيناملألا ةموكحلا ىدل ًايساسأ ًاعوضوم لظيس ةيروحم ةيلبقتسم ةمهمك جامدنالا نأ ثيح اندلب يف بنج ىلإ ًابنج فتاكتلاو شياعتلا سلجملا اذه معدي
 ".هحاجن تبثأ دق جامدنالا

 .مهنييعت رموب يونت نيرجاهملاب ةينعم تامظنم نع نولثمم مهنيب نم ءانيعم ًاوضع 32 نم سلجملا فلأتيس

 لمعلا بتكمو ةحناملأ تاسسؤملاو ةيلهألا تايعمجلا نع نيلثمم مضيس امك
 ةيعوطتلا ةيعامتجالا ةياعرلاو يضايرلا عاطقلاو

 ةناعتسالا متيس امك .ثوحبلاو مولعلا لاجم نم نيلثممو
 هيلع بوانتيسف مئادلا فيضلا بصنم امأ .يناملألا عمتجملا
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 رمتؤملا ةسيئر وأ سيئرو يناملألا ناملربلل ةيلخادلا ةنجللا ةسيئر وأ سيئر نم لك
 .ةيداحتالا ةيلخادلا ةرازو نع ةلثمم وأ لثمم اذكو جامدنالل يرازولا

 يف لثمتت يتلاو جامدنالل ةيساسألا طاقنلاب متهيس سلجملا نأ رموب تفاضأو

 .لمعلا قوسو ليهأتلاو بيردتلاو ميلعتلاو ةغللا باستكا

 يف نيرجاهملا لوبق تاءارجإ ديقعت يف مهألا ببسلا جامدنإلا ةلكشم تناك

 مهنمو «ةيناملألا ةغللا نونقتي ال نيذلا نيرجاهملا فالآ دوجو عم ًاصوصخو ءايناملأ

 ىلإ ةفاضإ «هتيلاج ءانبأ ىوس مضت ال يتلا ةقلغملا "تاوتيغ'لا هبشي ام يف لزعني نم

 ةردقلا وأ رخآلا لوبق مدعو ةيئاوطنإلا ززعي يذلا ءضعبلا ىدل يفاقثلا لماعلا فعض

 يف ناملألا ةساسلا لامعأ لودج ىلع ًامئاد جامدنإلا عوضوم ناك كلذل .همهف ىلع

 راوح" :ناونعب ىدتنم لكريم اليجنأ ةيلاحلا ةراشتسملا تقلطأ ثيح «ةريخألا تاونسلا

 تاحارتقإ ميدقت رشابملا ثيدحلا وأ تنرتنإلا ربع نينطاوملل حيتي "ايناملأ لبقتسم لوح
 يأ نم ؟اهديرن يتلا شياعتلا ةروص يه ام" :يه ىربك ةلئسأ ةثالث نأشب ةراشتسملل

 ."؟ايحن نأ ديرن فيك ؟ايحن نأ ديرن ءيش

 تناكو «ةيناملأ ندم ثالث يف (نينطاوم عم ثيداحأ لكريم ترجأ دقو

 تامظنمو طباورو ةيميلقإلا تاداحتإلا يف نيطشانلا نم نينطاوملا ءالؤه ةيبلاغ

 ةسايس حاجنإ ناكمإ ىلع دهاش ةمثو .ةفاقثلاو داصتقإلا عاطقو يندملا عمتجملا

 حبصن نأ يف تحجن يتلا «يلبش نسوس ةينيطسلفلا ةاتفلا وه «ضعبلا ىدل جامدنإلا

 ةيلخاد ةرازو ىدل تافاقثلا راوح مسق ةسائر ىلوتت ةيبنجأ لوصأ نم ةأرمإ لوأ

 .نيلرب ةيالو يف ةيلحملا ةموكحلا

 ؟مهنطو يف ءابرغلا.....ايناملأ يف ملسملا بابشلا

 .ايناملأ يف ملسملا بابشلا ةايح ملاوع ىلع ءوضلا طلست ةديدج ةسارد ةمث

 مولعلا دهعم نم ناتوروف اكيان عم ةساردلا هذه جئاتن نع تثدحت "شريم اتيرب

 .21719 ددعلا ةينانبللا "رابخأل" ةفيحص ()

 ةيعامتجإلا مولعلا دهعم يف لمعت يتلا ناتروف اكيان ةروتكدلا عم راوحلا اذه ترجأ دقو ةيناملأ ةيفحص :شريم اتيرب

 ةطلتخملا ةملسملا ةيبوروألا تايوهلا جذامن لوانتي ثاحبأ عورشم ريدت ثيح «نيلرب يف تدلوبموه ةعماج يف

)1E۷۸1((م2012) ةرطنق :عقوم يف راوحلا رشن دقو .نغافسكلوف ةسسؤم هلومت يذلا . 
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 .نيلرب يف تدلوبموه ةعماج يف ةيعامتجالا

 مأ رثكأ ةيناملأ كنأ نيرعشت له ؟ايناملأ يف كلاوحأ يه فيك ؟تنأ نيأ نم
 ودبي امدنع تاباشلاو بابشلا ىلع ةلئسألا نم عونلا اذه حرطُي '؟ةيكرت
 ريثت له .ىرخأ نادلب نم مهلوصأ ردحنت ال نيذلا ناملألا نع اقلتخم مهرهظم
 , ؟تاباشلاو بابشلا ءالؤه ةظيفح ةلئسألا هذه

 نومستي مهنإ ىندألا دحلاب مهل لاقي ةلئسألا هذه ربع :ناتوروف اكيان *
 ليجل نومتنيو ايناملأ يف اًبلاغ نوشيعي تاباشلاو بابشلا ءالؤه ّنأ ديب .يبنجأ ٍءيشب
 يف ةيمويلا ةايحلا نوفرعيو ؛ةقالطب ةيناملألا نوملكتيو ؛ثلاثلا وأ يناثلا نيرجاهملا
 لالخ نم الإ مألا نطولا مهنم نوريثك فرعي ال امبر لباقملا يفو ءةفرعم قح ايناملأ
 .هنع مهل ىوري ام

 ىلإ مهيوذ ءاج نمم ءألثم ةيناريإلا لوصألا يوذ لافطألا لاح يه هذه
 ماوعألا يف ءالؤه بهذي مل ثيح «تاينينامثلا علطم يف ٍةيسايس بابسأل ايناملأ
 دق اوناك مهتاهمأو مهءابآ نأل ءاذبأ يلصألا مهدلب ىمسي ام ىلإ ةيضاملا نيثالثلا
 دعي ملو يسايسلا ءوجللا تابلطب اومدقت امدعب مهرفس تازاوج نع يلختلل اورطضا
 تاباشلا ضعب ةظيفح هذهك ٌةلئسأ ريثث اذل .مهدلب ىلإ ةيناث ةدوعلا مهتعاطتساب
 عضوم اناملأ مهسفنأ رابتعاو مهتاذب مهيعو لئاسلا عضي املاطل ذإ «لعفلاب بابشلاو
 هسفنل لّكشو ةليوط ةرتف ذنم ةلئسألا هذه ىلع داتعا رخآ لضعب ةمثو .لؤاستلاو كشلا

 .ةيقرع ٌةيوه كلذل اعبت

 ٠ ؟ةيوهلا هذه ملاعم يه ام -

 ةدع ىلإ مهئامتناب نورعشي ايناملأ يف نيرجاهملا نم ٌريثك :"تايوهلا ددعت' *
 ةلحرم لمجم اوضق دق تاباشلاو بابشلا ءالؤه نوكي ام ابلاغ :ناتوروف .تافاقث
 نوُسلي ال مهنأل ءةيلصألا مهنادلبب ٌةديج ةفرعم نوكلمي الو ءايناملأ يف مهتيوه ليكشت
 نحن اهيمسن مهب ةصاخ ةيقرع يوه ءالؤه لّكش كلذ عمو .كانه ةيمويلا ةايحلاب
 عمتجملا ةرظن عم قفاوتي قلتخم ٌديلقت يأ 10062164 52418105 "اركتبُم اذيلقت
 هيف نوشيعي يذلا ةيبلغألا عمتجم ةفاقث نيب نوعمجَي مه .بابشلا ءالؤهل يناملألا
 .مهرسأ هنم ردحنت يذلا عمتجملا ةفاقثو
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 ملاعلاو ؛هيف شيعي يذلا ملاعلا نيب عمجلا لواحي بابشلا نأ اذه ينعي له -
 ؟هدادجأ وأ هؤابآ هنم ىتأ يذلا

 نأ ىري امنإ «نيملاع نيب فقي هنأب ئشانلا ليجلا رعشي ال :ناتوروف *
 دحأ .تاذلاب يعولاب اًصاخ ًالكش رّوطي يلاتلابو ءيهيدب رمأ نيتفاقث ىلإ هءامتنا

 تاباشلاو بابشلا ءالؤه عمجي ."ثلاثلا يسركلا" حلطصمب رمألا اذه فصو ءالمزلا

 كلذ نع أشنتو مهرسأ هنم ردحنت يذلا عمتجملا ةفاقثو ةيبلغألا عمتجم ةفاقث نيب

 | نورعشي نيذلا سانلا ةيوه كلذب ينعأو ءةنيجه ٍتايوه نع انه ملكتأ .ةسيئرلا مهتيوه
 | يرجي ام اًبلاغو .دعب ميهافملا هذه خسرتت مل .ٍةديدع ةيفاقث تاءاضف ىلإ مهئامتناب

 حلطصملا ناك ْنإو ىتح - ةرجاهم ٍلوصأ نم سانأ نع وأ نيرجاهم نع ثيدحلا
 .فالخ عضوم

 رجاهم حلطصم نإ ثيح ءاٌمامت ةحيحص ةقيرطب يرجي ال همادختسا ّنأ امك

 لوصأ يوذ صاخشأ' حلطصم امأ .طقف نيرجاهملا نم لوألا ليجلا ىلع قبطني

 ثلاثلا وأ يناثلا ليجلل نومتنيو ايناملأ يف لعفلاب نوشيعي نيذلا كئلوأ ينعيف 'ةرجاهم
 امدنع صوصخلا هجو ىلع رهظي موهفملا اذه ّنأ ديب .ةيناملألا ةيسنجلا نولمحيو

 ٍةيكرت ٍلوصأ نم لاثملا ليبس ىلع يأ َةنّيعم ةرجاهم ٍلوصأ نم سانأب رمألا قلعتي

 .ةيلاكشإ اهرابتعاب اًبلاغ فّنصت هذهو «ةيمالسإو

 لازعنألا لدب جامدنالا

 ةسارد تحضوأ هروطتو ميلعتلا لاجم يف صقنلا هجوأ نم مغرلا ىلع

 نأ 'ايناملأ يف نيملسملا ةايح' ناونع تحت نيئجاللاو نيرجاهملل يداحتالا بتكملل
 ةيعامتجإلا ةثحابلا .ةيطمنلا هتروص نم ًاريثك لضفأ نيملسملل يعامتجالا جامدنالا

 .ةساردلا جئاتن صخلت ('***”7غواه اينوس

 دح ىلإ نونيدتم ايناملأ يف نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةساردلا ترهظأ

 .ةيقيرفأ نادلب نم نيردحنملا وأ ةيكرت لوصأ نم كئلوأ ةصاخ «ريبك

 -شييفش يف يلاعلا يوبرتلا دهعملاو ةيناملألا ستنيام ةعماج يف ةدعاسم ةذاتسأو ةيعامتجإ ةثحاب :غواه اينوس ””)

 يف هاروتكدلا ةبلط جمانربل ةيملعلا ةرادإلا-ةيبيرجتلا ةيعامتجإلا تاساردلا“ يثحبلا لاجملا ىلع فرشتو .دنومغ
 .(م2010) ةرطنق :عقوم يف ةساردلا هذه ترشن .نيئجاللاو نيرجاهملل يداحتإلا بتكملا"
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 ءارآ عالطتسا م2008 ماع يف مت يناملألا 'مالسإلا رمتؤم' نم فيلكتب
 عيمج تلثم ةسارد راطإ يف ةيمالسإلا نادلبلا نم ديدعلا نم نوردحني «صاخشأ
 ةساردلا دنتستو .نيئجاللاو جامدنالل يناملألا بتكملا حلاصل تيرجأو ايناملأ اا
 نيملسملا ةايح" نع تامولعم مدقت هنأ امك «صخش فلأ 17 ةبارق نع تامولعم ىلع
 ءوض يف ناكسلا نم ةعومجملا هذهل لماش مييقت ميدقت بشانملا ريغ نمو ."ايناملأ يف
 اذه نإ .ًاضيأ حاجنلا صصقو ةماقإلا ةدمو ةرجهلا عفاودو لصألا قايس فالتخا
 ةبارق نأ اهدافم ةجيتن ىلإ داق ينيدلا ءامتنالا نع رشابم لاؤس ساسأ ىلع طاقسإلا
 وحن هرادقم ًاءزج نولكشي نيملسملا نإف كلذبو .ايناملأ يف نوشيعي ملسم نييالم ةعبرأ
 ةرجاهم لوصأ نم نيردحنملا صاخشألا عبر ةبارقو ايناملأ ناكس نم ةئاملا يف ةسمخ
 نويولعلا اهيلي «ةئاملا يف 74 ةبسنب ةنسلا نم يهف مهنم ةفئاط ربكأ امأ .ايناملأ يف
 .ةئاملا يف 7 ةبسنب ةعيشلا مث نمو «ةئاملا يف 13 ةبسنب

 قئاقحو ماقرأ

 يف نوشيعي نيذلا نيملسملا نم ةئاملا يف 45 ةبارق نأ ىلإ ماقرألا ريشتو
 2.6 نم برقي امو .ةيناملألا ةيسنجلا نولمحي ةرجاهم لوصأ نم نوردحنيو ايناملأ
 قرش بونج لود نم نيردحنملا دادعت غلبي امنيب ءايكرت نم نوردحني مهنم نويلم
 ةيلاج ربكأ ثلاث امأ .صخش فلأ 550 اينابلأو ايراغلبو كسرهلاو ةنسوبلاك ابوروأ
 طسوألا قرشلا ةقطنم نادلب نم رجاهم فلأ 330 اهدادعت غلبيف ايناملأ يف ةملسم

 .ايروسو رصمو قارعلاو نانبلك

 ماقملا يف برغملا نم ءايقيرفأ لامش نادلب نم نيردحنملا نيرجاهملا ددعو
 هلكشيف يقبتملا ءزجلا امأ .ايناملأ يف شيعي ملسم فلأ 280 ىلإ لصيف «لوألا
 بونجو ناريإو ةلقتسملا لودلا ةطبار /ىطسولا ايسآ لود نم نورجاهملا نوملسملا
 .ةيقيرفألا لودلا يقابو ايسآ قرش

 ةرجاهملا لوصألا يوذ نم صاخشألا نم ريثكلا نأ حضتي كلذ ىلإ ةفاضإ
 نم ةئاملا يف 40 يمتني ال لاثملا ليبس ىلعف «نيملسملا ريغ نم مه نادلبلا هذه نم
 ةملسم ةيبلغأ اهنكست ىرخأ نادلب نمو .تانايدلا نم يأ ىلإ ناريإ نم نيرجاهملا
 لكشب لالدتسالا نكمي ال ببسلا كلذلو .ةريبك ةينيدلا تايلقألا ةرجه تناك «قارعلاك
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 .ةيلصألا مهنادلبل ةينيدلا ةبيكرتلا نم ايناملأ يف نيميقملا نيرجاهملا نيد ىلع يئاقلت
 ةيمويلا ةايحلا يف نيدلا

 ىلإ نونيدتم نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةساردلا ترهظأ نيدتلل ةبسنلاب
 نيردحنملا كئلوأ وأ ةيكرت لوصأ نم نيملسملا صاخ لكشب زيمي نيدتلاف «ريبك دح
 دايعألاب لافتحالاو ةالصلاك ةيمويلا ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يفو .ةيقيرفأ نادلب نم
 تافالتخا كانه دجوت «مايصلاو ةمعطألاب ةقلعتملا ةينيدلا ميلاعتلاب مازتلالاو ةينيدلا

| 
| 
| 

| 

 | امك .ةفئاطلا بسحبو «نوملسملا نورجاهملا اهنم ردحني يتلا ةقطنملا بسحب ةريبك
 دجسملا مرت ىلوألا «تاعومجم ثالث ىلإ نوعزوتي نيملسملا نأ ةساردلا ترهظأ
 نأ نم مغرلا ىلعو .قالطإلا ىلع هدصقت ال ةثلاثلاو ردان لكشب ةيناثلاو رركتم لكشب
 يف مهتيوضع نأ الإ «نيملسملا دنع ريبك لكشب ةحضاو ةيدابعلا تاسرامملاو نيدتلا
 .(ةئاملا يف 20) ًايبسن ةردان ةينيدلا طباورلاو تاداحتالا

 يلكيه جامدنإ
 (ةئاملا يف 80 ةبسنب) ةيمالسإ نادلب نم نيرجاهملا نم ىمظعلا ةيبلاغلاو

 نيلقتسملا يف ًادج ةيلاعلا ةبسنلا امأ .يساسأ لخدك مهب ًاصاخ ًابستكم ًالخد نوكلتمي
 رهظتف «-لصألا قايس بسحب -ةئاملا يف 34و 20 نيب حوارتت يتلا ءًايفيظو
 .مهسفنب ةيتايحلا مهتاقفن لفكتل مهدادعتسا

 تادعاسم نم نيديفتسملا نيملسملا ةبسن نوكت نأ ردانلا ريغ نم ىقبي نكلو
 بونجو بونج لود نم نيردحنملاو ءةيعامتجالا تادعاسملاو لمعلا نع نيلطاعلا
 ىلع دامتعالا نإ .ةئاملا يف 28و 32 نيب (ناتسئاغفأو ناتسكاب) ايسآ قرش
 ةضفخنملاو ةيلاعلا ميلعتلا تايوتسم يف صاخ لكشب رهظي ةيموكحلا تادعاسملا
 ةيسارد ةداهش نود نم نورجاهملا ىتح هنأ حضتي هسفن تقولا يف نكل .ًادج
 .ريبك لكشب لمعلا قوس يف نوجمدنم

 يعامتجا جامدنإ
 ةيضايرو ةيعامتجإ تالاجم يف ايناملأ يف نيملسملا جامدنإ ةساردلا ت درهظأ

 نيب وأ يقرع شيمهت مهؤارآ ةعلطتسملا نيملسملا ىدل ظحلُي مل ماع لكشبو ءةعوتتم
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 .ةيضاير ةيدنأو تاباقن اهبلغأ يف ءةيناملأ تاداحتاو طباور يف ءاضعأ نيملسملا فصن نم رثكأو .لبقتسملا عمتجملا يف جامدنالل ًادروم دعت طباورلاو تاداحتالا يف ةيوضعلا نإف كلذل .عمتجملا كسامت ساسمأ لكشت ةيعامتجالا تاقالعلا نإ .لازعنالل حيرص هاجتا دوجوب لوقلا نكمي الو .ةئاملا يف دحاو نم رثكأ لصاوتلا نم عونلا اذه نوديري ال وأ ناملألاب يموي لاصتا مهيدل سيل نيذلا كئلوأ ةبسن غلبت ال مهلوصأ فلتخم ىلع نيملسملا لك ىدلف ,نايدألا

 .ناملألاب لاصتالا نم ديزمل ًايلاع دادعتسا لصألا مهنادلب فالتخا ىلع نوملسملا رهظي امك ,ًايبسن ةعفترم يناملأ لصأ نم صاخشاأب مهؤارآ ةعلطتسملل ةيمويلا ةيعامتجالا تاقالعلا راركت نإ

 لماش جامدنإ

 .عسوأ راطإب رمثتسُي يف رمتسي نأ بجي لب «بسحف ةفدهتسملا ةينيدلا عيماجملا ىلع رصتقي نأ بجي ال ةيمالسإلا لودلا نم نيرجاهملا نم مهريغو نيملسملا جامدناف ءاهجهتنت يتلا جامدنالا ةسايس يف ةيموكحلا دوهجلا نم ديزملل عاب نوكت نأ بجي يلكيهلا جامدنالا جئاتن نإ
 .ايناملأ يف ةطلتخملا ةحابسلا صصخح يف نوكراشي نيملسملا ةبلطلا نم ةريبك ةيبلاغ

 .نيرجاهملا ميلعت يف صقنلا رارمتسا ىلإ ةيمالسإلا لودلا ضعب نم روكذلا نيرجاهملا نم يساردلا مهليصحت اومتي مل نيذلل أيبسن ةيلاعلا عفترملا لدعملا ريشي ةقحاللا لايجألا يف نيملعتملا ةبسن ةدايز يف ًامومع ظوحلملا روطتلا نم مغرلا ىلعف .ميلعتلا لالخ نم جامدنالا يف مهم بناج انه نمكي ايناملأ ءاحنأ لك يف جامدنالا تارود لالخ نم ةغللا ميلعت لاجم يف دوهجملا معد بناج ىلإ
 ميلعتلا ةيمهأ

 جراخ ىلإ ةفاضإ ؛ةيساردلا ةلحرملاو ةساردلا لبق ام ةلحرم يف مزاح لكشب نيرجاهملا ميلعت عيجشتب ةقلعتملاو ًاينلع اهتشقانم تمت يتلا بناوجلا قبطت نأ بجي انهو .جامدنالا ةسايسل يروحم لمع لقح ةقحاللا لايجألا نيب ميلعتلا ةلأسم ىقبت
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 ةغللا ملعتل ناكمإلا ردقب ةركبم ةصرف لافطألا عيمجل نوكي نأ بجيو .ةساردلا راطإ

 لوصألا يوذ نم ةيميلعتلا رداوكلا ةصح عفر متي نأ ًاضيأ يقطنملا نمو .ةيناملألا

 ءبعلا فيفخت لجأ نم ءربكأ لكشب يسردملا يعامتجالا لمعلا فيظوتو ةرجاهملا

 لكاشملا ىلع بلغتلاو ملعتلا فورظ نيسحتو ةصصختملا ةيميلعتلا رداوكلا نع

 .يساردلا لاجملا يف ذيمالتلل ةرجاهملا تايفلخلاو ةيعامتجالا ةقبطلاب ةقلعتملا

 ايناملأ يف ةيمالسإلا ةيبرتلا سيردت

 .ةرصاعم ةيؤرب مالسإلا ميدقت "قيرطلا ىلع أعم" باتك

 يتلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلا ةدامل اجاهنم نوكيل ديدج باتك حرط مت

 تايالولا ربكأ ءايلافتسيو نيارلا لامش ةيالوب ةيئادتبالا سرادملا يف اهسيردت متيس

 .هميقو هئدابمو يمالسإلا نيدلا نع قئاقح ىلإ باتكلا اذه قرطتيو .ةيناملألا

 :لوقتف باتكلا ىلع ًاءوض يقلت لموه ('**”””!هكيرلوأ

 ضعب يف يبيرجت عورشمك سردت تناك يتلا ةيساردلا ةداملا مسا رييغت مت'

 ةينيدلا ةيبرتلا" ةدام ىلإ "ةيمالسإلا تاساردلا' مساب 1999 دنم ةفورعملاو سرادملا

 ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو يف ةيئادتبالا سرادملا يف ةداملا هذه سردتسو ."ةيمالسإلا

 .ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج يف تايالولا ربكأ

 سيردتل ديدج يجهنم يسردم باتك ردص يساردلا ماعلا ءدب عم انمازتو
 رشنلا راد تنلعأو ."قيرطلا ىلع اعم' ناونع لمحي ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلا ةصح

 اضيأ امنإو طقف قئاقحلل قرطتي ال وهف «هعون نم لوألا وه يسردملا باتكلا اذه نأ

 نوؤشلا يف ثحابلا ربتعي اميف ."اقح ايجهنم اينيد اباتك هلعجي ام «ميقلاو ئدابملل

 رثكأ ال رشنلا راد نم ةيقيوست ةيجيتارتسإ هنأب حيرصتلا اذه رفيك ليئاشيم ةيمالسإلا

 .لقأ الو

 موقت ةيسردملا بتكلا نم هب سأب ال ددع نآلا انيدل' :الئاق رفيك فيضيو

 وأ 'مالسإلا نع يباتك“ لاثملا ليبس ىلع «ينيد روظنم نم يمالسإلا نيدلا حرشب

 ىتح مدختست بتكلا هذه" :لوقلاب همالك يناملألا ثحابلا لصاويو ."ليمجلا ردصملا"

 .(م2012) ةعاذإلا عقوم نع ذوخأم ثيدحلاو (0 ايناملأ ةعاذإ يف ةيفحص) لموه هكيرلوا 7
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 ةينيد قئاقح ىلع يوتحتو ةيئادتبالا سرادملاب ةيمالسإلا تاساردلا ةصح يف نآلا

 لكشب ةيحيضوتلا روصلا نم ديدعلا لمشي باتكلا اذه نأ اقح ركذلاب ريدجلا
 «يناثلا فصللو لوألا فصلل يسردم باتكل ةبسنلاب ادج مهم ءيش اذهو «فثكم
 روص .نايحألا بلاغ يف ةءارقلا نوديجي ال لوألا فصلا ذيمالت نأ كلذك اميسالو
 امه هصصق لاطبأو «لافطألا بذجي لكشب ةموسرمو ةشكرزمو ةفيطل باتكلا اذه
 شيعي ديدجلا باتكلا اذه يفو .يناثلا فصلا نم لالبو لوألا فصلا نم ةراس
 ةايح ناكمإلا ردق سكعت يتلا ةيمويلا امهتايح لالبو ةراس يسردملا هيلطب عم ذيمالتلا
 اهيلع طلُس نايدألا نيب شياعتلل ةصصخملا ةرقفلا نأ رفيك ىريو .اضيأ ذيمالتلا
 ىلع كلذك لافطألا علطُي باتكلا اذهف ءةياغلل عئار لمع" :لوقيو حاجنب ءوضلا
 ".ةيحيسملا ةنايدلاو ةيدوهيلا ةنايدلا نع ةقيقد تامولعم

 تالئاعل لافطأ امهف «ةيبنجأ لوصأ نم لالبو ةراس يسردملا باتكلا الطب
 نم لالب ادلاو ردحني امنيب ةيدوعسلا نم امهلصأ ةراس ادلاوف .ايناملأ ىلإ ترجاه
 ول تينمت' :الئاق كلذ ىلع رفيك ليئاشيم ةيمالسإلا نوؤشلا يف ثحابلا بقعُيو .ايكرت
 ةبسن لكشتو اذه ."يبنجأ نيد هنأ رظن ةهجو نم يمالسإلا نيدلا روصت متي مل
 .نيرجاهملا نم عبارلا ليجلا ىلإ نومتنيو ةيبلغألا ايناملأ يف انه اودلو نيذلا نيملسملا



 ثلاثلإ لصفلإ
 عبارلا مسقلا

 (م050ةدد) مادستوب ةدهاعم

 ةيخيرات ةحمل
 :لوألا نيمهم نيلماع ةأطو تحت «ثيدحلا اهخيرات لالخ ءايناملأ تشاع

 ةيجراخلا ةيسايسلا تاعارصلاو ءاهجئاتنو اهتامدقم ءىلوألا ةيملاعلا برحلا جئاتن
 ةيموق ىوق ءراسيلاو طسولاو نيميلا تاعارص) اهل ةببسملاو اهنع ةجتانلا ةيلخادلاو
 .(ةيكارتشإ ةيراسيو ةيلاربيل ىوقو ةيزانو ةيشاف ةفرطتم ىرخأو ةلدتعم

 عوقولاو تاميسقتو تالالتحإ نم هتببس امو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا :يناثلا
 .(ةيتايفوس ةيقرش)و (ةيبوروأ - ةيكريمأ) ةيبرغ نيترطيس تحت

 ةيسنرفلا ةروثلا عم تأدب «هتاميسقتو هتاعارصب ثيدحلا خيراتلا اذه تامدقم
 ىلع هئاضقو ةيناملألا دالبلل تربانوب نويلبان وزغ عم تاروطت نم اهالت امو
 «تقولا كلذ يف ةنيدم 80 يلاوح ةرحلا ندملا ددع غلب دقو «ةريبكلا ندملا ةيلالقتسإ
 دعبو .ةدحولل راسم ىلإ ندملا كلت عفد يف - دوصقم ريغ لكشب ولو «نويلبان مهاسو
 41 قفتإو «ةدحولا هذه ىلع ديكأتلا م1814 يف انييف رمتؤم يف ديعأ نويلبان طوقس
 هءارج تلكشتف ءاهنيب قافتإ دقع ىلع ةيناملألا ندملا هذه نيب نم ةيادبلا يف ًاوضع
 دعب اميف اوحبصأ مهنكل ءًاتقؤم اسمنلا ةرادإ تحت اهعضو متو يناملألا داحتإلا ةموظنم
 .طقف ًاوضع 3

 دقو تروفكنارف ةنيدم هزكرمو يموقلا سلجملا ىمست ةديحو ةئيه داحتإلل ناكو
 عم فالخلا .ةيناملألا - ةيناملألا برحلا ببسب م1866 يف هلح مت ىتح رمتسإ
 ةدحولاب بلاطت يتلا ةيناملألا ةيلاربيللا زورب ىلإ ًايئزج ىدأ ةيبوروألا ديدجتلا ةكرح
 .ةيرحلاو
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 لثم ءةيجراخ تاهجوتو راكفأب ةبقحلا هذه يف ناملألا نم نوريثكلا رثأت

 نيفقثملاو بابشلا طاسوأ يف ةصاخ «ةمهم ةوق تحبصأ يتلا ةيموقلاو «ةيسنرفلا ةروثلا

 رمحألاو دوسألا :ةثالثلا ناولألا - ةرم لوأل ترهظ دقو .ةدحولا ىلإ نوعسي نيذلا

 ةينطولا ناولألا ىلإ دعب اميف تلوحت يتلا ةكرحلا هذه ليثمتل تريتخإ يتلا يبهذلاو

 ًاصوصخو ايوروأ ءاحنأ فلتخم يف ةيروثلا تاكرحلاب اهرثأتل .يلاحلا ايناملأ ملعل

 ماعلا يف تبشن يتلاو ةيروهمجلا تسسأ يتلا اسنرف يف م8 ماع ةحجانلا ةروثلا

 تاباختنإو ةيلاربيل تاموكح مايق ةروثلا هذه تضرف .ةيناملألا تايالولا يف م8

 ةنيدمب م1849 ماع يف سولواب ةسينك يف روتسدلا عضو مت دقو ءيموق سلجمل

 يسوربلا رصيقلا ضفر امدعب ةروثلا اودابأ ناملألا ءالبنلا شويج نکل «تروفکنارف

 ةينيدلا هتفص نع لزانتي نأب يموقلا سلجملا بلط ايسورب كلم عبارلا مهليف شيرديرف

 .بعشلا ةدارإب مكاح نوكي نأو ايناملأل رصيقك ةيهلإلا

 ةكرحلاو ايسورب روطاربمإ لوألا مهليف يناملألا روطاربمإلا كلملا نيب عارصلا

 ماع يف ةيركسعلا تاحالصإلا ببسب علدنإ ةوق دادزت تناك يتلا ةيناملربلا ةيلاربيللا

 نش يف كرامسب حجن .ايسورب ءارزو سيئرك كرامسب نوف وتوأ كلملا نيعو م2

 يف زوفلاب ايسورب حاجن «كلذ ىلإ فيضأ مث «م1864 ماع يف كرامندلا ىلع برح

 يف ةيناملألا - ةيناملألا برحلا يف اسمنلا ةينامرجلا ىوقلا ىربك عم فينعلا عارصلا

 تهتنإ .اسمنلا داعبتسإو يلاردفنوكلا ايناملأ لامش داحتإ قيقحت نم هنكم ام م16

 يهو ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا يه «ةديدج برح أدبتل ءرشع عساتلا نرقلا بلقنم ةبقح

 1914 نيب ماوعألا لالخ ملاعلا لود يقابل تدتمإ مش ابوروأ يف تماق برح

 (ايناملأو رجملاو اسمنلا ةيروطاربمإ) روحملا تاوق لشف نم ءزجك ءايناملأ .م1918و

 رم ىلع تاعارصلا فنعأ نم ةدحاو يف ءافلحلا تاوق دض برحلا يف ةميزهلا تناع

 (ياسرف ةدهاعم) ةفحجمو ةيساق ةدهاعم ةميزهلا ءارج ءايناملأ ىلع تضرف .روصعلا

 :يتآلا تنمضت دقو

 .ةمزهنملا لودلا ىلع ةريبك ةيلام ةمارغ ضرف»

 ,يناملألا شيجلا حيلست ىلع دويق ضرف»

 .ايسآو ابوروأ يف اهتاكلتمم لك ةينامثعلا ةلودلا ؛تدقف»

 .ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا نيتيروطاربمإلا عسوت»
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 - ةيرجملا - ةيواسمنلا ةيروطاربمإلا يه :ةقيرع تايروطاربمإ عبرأ ءافتخإ©

 .ةيسورلا ةيروطاربمإلا - ةينامثعلا ةلودلا - ةيناملألا ةيروطاربمإلا

 تاوق حلاصل ةيناملألا قطانملا نم ديدعلا عاطتقإ مت «ياسرف رمتؤم دعب
 .ةرصتنملا ءافلحلا

 ةيطارقميد ةروث م1918 ربمفون/يناثلا نيرشت يف تعلدنإ م1918 ماعلا يف

 ةدلب يف ًايمسر تسسأت - رامياف ةموكح) رامياف ةروث مسإ اهيلع قلطأ ايناملأ يف
 رقأ دقو .(م1933 - 1918) تربيإ شيرديرف ايناملأ سيئر عيقوتب 77/1181 رامياف

 هذه لالخ .يموقلا سلجملا ةقفاومب روتسدلا (م1919 سطسغأ/بآ 11) اهيف

 ةيداحتإ ةلود نع ةرابع "يناملألا شيارلا" ةيمست اهيلع تقلطأ يتلا دالبلا تناك «ةرتفلا

 ةلواحملا هذه تناك ًاضيأ .ةيناملربلاو ةيسائرلا نيب عمجي مكح ماظن تاذ «ةيطارقميد

 مل يبرغلا جذومنلاو بسانتي امبسح ايناملأ يف ةيلاربيل ةيطارقميد ةلود ةماقإل ةيناثلا
 مذرشتلاو قزمتلا دعب ةطلسلا نييزانلا يلوتب ةبقحلا هذه تهتنإ دقو .حاجنلا اهل بتكي
 ةيناث ةيملاع برحف ةيروتاتكيد ىلإ رمألا ىهتنإ مث نمو .ةيروهمجلا باصأ يذلا

 الول ءةرطيسلاو مكحلا يلوت نم يرلتهلا يزانلا بزحلل نكمملا نم نكي ملو .ةرمدم

 ةيطارقميدلا لالغتسإو «ةيعويشلاو ةيطارقميدلا ةيكارتشإلا ىوقلا نيب داحلا ماسقنإلا
 .مكحلا ىلع ةنميهلل ةحاتملا ةيباختنإلا

 (20:50ة:0) مادستوب ةدهاعمو رمتؤم

 يتايفوسلا داحتإلاو ايناطيرب نم لك ءامعز هدقع عامتجإ رخآ ءاقللا اذه ناك

 يف رمتؤملا دقع .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو (ًاقباس)

 عقو دق يناثلا مهليف رصيقلا ناكو «رامياف ةيروهمج يف خيارلل سيئر تربيإ شيرديرف باختنإ ءًاضيأ «مويلا اذه يف ١
 ءاضقلا نأ تأر ةروثلا تداق يتلا بازحألا نأ ركذي .م1918 ربمفون/يناثلا نيرشت 9 يف شرعلا نع لزانتلا ةقيثو

 ءاقبإلا تررقف ءةيلها برح ةفاح ىلإ دالبلا دوقي دق ؛عولخملا رصيقلا دهع يف مكحت تناك يتلا ةبخنلا ىلع لماكلا

 تامادص بوشن ىلإ ىدأ امم «شيجلا ةداق عم ةروثلا ةداق فلاحت دقف اذكهو .اهعم ةيعيبط تاقالع ةماقإو اهيلع

 ازورو تشينبيل لراك نييعويشلا ةدايقب ةضافتنإلا هذه تناك ."سوكاترابس ةضافتنإ" مسإب تفرع ةعساو ةيومذ

 تافالخلل رارمتسإ ناك ىرج امو .نيدئاقلا نيذه لتقمو ةروثلا هذه ىلع ءاضقلا مت ام اعيرس نكل .غروبمسكول
 ليكشتو ةيناثلا ةيممألا نع قاقشنإلا ذنم نييعويشلاو نييكارتشإلا نيب ةلثام تناك يتلا ةيجولويديألا تاعارصلاو
 ."ةثلاثلا ةيممألاب تيعد مهب ةصاخ ةيممأ نييعويشلا
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 سطسغأ/بآ 2 ىتح ويلوي/زومت 17 نم ايناملأب نيلرب ةمصاعلا برق (””ءادستوب

 يناطيربلا ءارزولا سيئرو ؛نامورت يراه يكريمألا سيئرلا رمتؤملا رضح .م15

 يتايفوسلا ءارزولا سيئرو «(رمتؤملا لالخ يلتأ تنميلك هفلخ يذلا) لشرشت نوتسنو

 ؛نيلاتس يزوج

 ةيناطيرب لالتحإ قطانم ىلإ ايناملأ تمسق دق ةقباسلا تايقافتإلا تناك

 نيب قطانملا نم ديدعلا ديدج نمو ايناملأ تدقف امك .ةيكريمأو ةيتايفوسو ةيسنرفو

 ءايكافولسوكيشت ىلإ Sudeten( آمه0) تيدوسلا ميلقإ مُض م1949و 1945 تاونس

 056 ) ةيقرشلا ايسوربو ادنلوب ىلإ Pommern und) 5ءطاةوذةد) نييزليشو نرموب

(preussenةلقتسم ةلود ديدج نم اسمنلا تداع .يتايفوسلا داحتإلاو ادنلوب نيب تمسق  

 (Republik Östreich)» اسمنلا ةيروهمج مسإ تحت

تيطعأو «ةديدج دودح اهنيب تلصف ميلاقأو قطانم تئشنأ دالبلا ةيقب يف
 لكل 

 ويام/رايأ 23 موي ءافلحلا قفتإ امك .ةعساو ةيسايس تايحالص ميلقإ وأ ةقطنم

 ايناملأ ةيروهمج اهادحإ تلكش ءذوفنو قطانم ةشالث ىلإ ايناملأ ميدلت م1949

 7 ذنم تحبصأ يتلاو (Deutsche Demokratische Republik-DDR( ةيطارقميدلا

 ءاضقلا ةطخلا فده ناك .يتايفوسلا ذوفنلا تحت ةعقاو م1949 ربوتكأ/ لوألا نيرشت

 ةوهلا تداز ةدرابلا برحلا نأ الإ .ديدج نم ةيناملألا ىوقلا ديحوتل ةلواحم ةيأ ىلع

 نع (87) ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج تلصف تاونس ىدم ىلع ؛نيرطشلا نيب

 باوبألا تحتف هرايهنإو يتايفوسلا داحتإلا طوقس عم .يديدح رادجب ةيقرشلا اهتراج

 ,(”*”!نيتيناملألا نيب ةدحولا م1990 ماع كلذ دعب موقتل نيدلبلا نيب

 .نیارب نم ةيبرغلا ةيبونجلا ةقطنملا يف لفاه رهن ىلع عقت ءايناملأ يف ةيلارديفلا غروبتدنارب ةيالو ةمصاع مادستوب ( 7

 يتح ايسورب كولمل قباسلا ةماقإلا لحم اهفصوب ةفورعم مادستوب .غروبندناري/نيلربل ةيرضحلا ةقطنملا نم ءزج ف

 كامرتسلا «صاخ لكشب «ةديرفلا ةيفاقثلا ةيعيبطلا رظانملاو ةطبارتملا تاريحبلا نم ةلسلس ةنيدملا ضرعت .م8

 زكارملا ىدحإ غريبسلباب مادستوب ةقطنم دعت .ايناملأ يف ربكألا ةيملاعلا ثاريملا عقاوم يهو ءيسوسناس روصقو

 عساتلا نرقلا نم ءادتبإ ءايناملأ يف مولعلل ًازكرم حبصتل ةنيدملا تروطت .ةيبوروألا مالفألا جاتنإ يف ًاضيأ ةدئارلا

 .مادستوب يف ثحب دهعم 30 نم رثكأو ةماع تايلك 3 كانه مويلاو .رش
1 

eل ةوق تلسرأو .وتانلاو يبوروألا داحتإلا يف ًاطاشن رثكأ رودب ةلودلا هذه تعلطضإ ءايناملأ 0 ا  

 8 0 نم ءزجك برطضملا ناتسناغفأ ىلإ اهتاوق نم ةوق تلسرأو ناقلبلا ةقطنم يف رارقتسإلا نامضل مالسلا

 ثيوسهت نيحل يلخادلا لدجلا نم ًائيش ءارجإلا اذه راثأ دقو .نابلاطب ةحاطإلا دعب نمألا ريفوتل يسلطألا لامش

 .هرارقإو هيلع ناملربلا
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 دلب اهنأ ىلع ةيناملألا ءازجألا ةلماعم ىلع مادستوب يف نورمتؤملا قفتإ
 ثلث ىلع يتايفوسلا داحتإلا لصح كلذبو ةيداصتقإلا يحاونلاب قلعتي اميف «دحاو

 ..برحلا رارضأ نع ًاضيوعت ةيعانصلا تادعملا ضعبو «ةيناملألا نفسلا

 .برح مئارج باكترإ ةمهتب ناملألا ةداقلا ةاضاقم ىلع نورمتؤملا قفتإ امك

 حاجن أبن نامورت يكريمألا سيئرلا ملع ىلإ ىهانت «مادستوب يف نورمتؤملا ناك امنيبو
 دده يذلا مادستوب نالعإ رودص ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءةيرذلا ةلبنقلل رابتخإ لوأ

 .طورش نودب ملستست نأو «ءافلحلا لود عم اهبرح نع فقوتت مل ام نابايلا ريمدتب

 ناكف ءهلهاجتو ريرقتلا اذه ضفر يكوزوس ينابايلا ءارزولا سيئر نأ الإ
 .ةلبنقلا طاقسإ متي نا ًامتحم

 لكشتي ديدج يسايس ماظن

 يسايس ماظن لظ يف ءةيناثلا ةيلماعلا برحلا ديعب «ةيبرغلا ايناملأ تشاع

 وضع) روانيدأ دارنوك ةيروهمجلل راشتسم لوأ ناكو «مادستوب رمتؤم تايقافتإب ديقم

 ماع ىتح م1949 ماع نم ةموكحلا سأرت دقل .(يحيسملا يطارقميدلا بزحلا

 بعلل ايناملأ ةداعإ نم نكمت ةيبرغ لويم تاذ ةمزاح ةسايس لالخ نمو .م3

 ىلاو (وتانلا) يسلطألا لامش فلح ىلإ اهمض نمو ؛يلودلا عمتجملا يف اهرون

 عم ةحلاصملا دقع ًاضيأ ةريبكلا هلامعا نمو (8176) يبوروألا يداصتقإلا عمجتلا

 نكت مل «ىلوألا روانيدأ مكح ةرتف لالخ .يسايس يئانث فلاحت دعاوق ءاسرإو اسنرف

 دح ىلإ ةيناملألا حلاصملا تناكو ءايناملأب ةصاخ ةيجراخ ةسايس دوجول ةيناكمإ كانه

 ةيركسعلا ءطورشلا نم ةلسلسب تديق دقل .ريثأتلاو ددمتلا اهيلع عونممو ةرصاحم ديعب

 .رثؤملا يسايسلا ىنعملاب يلودلا حرسملا جراخ اهعضو اهيلع تمتح ءةيداصتقإلار

 ميظنتو ةيلخادلا اهعاضوأب مامتهإلا ةصرف اهتحنم ءةيلودلا ريثأتلا عقاوم نع اهداعتب

 ةيادبلاف كش الو ةبيصع ةرتف تناك ...برحلا هترمد ام ءانب ةداعإ لجأ نم اهرومأ

 يف «ناملألا ةساسلا زكر دقو .ًارمدمو ًامطحم ناك ءيش لك .ًابيرقت رفصلا نم تءاج

 ساسألا ءاهرابتعإب ؛ةيلخادلا ةيسايسلا ةيميظنتلا دعاوقلا ءاسرإ ىلع ؛ةلحرملا كلت

 يذلا يناملربلا سلجملا ذختإ دقو .ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ةقالطنإلل يطارقميدلا

 ررق امدنع هل ًالاثم يناطيربلا سيئرلا ةروص نم م1949 ماعلا يف روتسدلا غاص

 تايحالصلا تاذب يناطيربلا ءارزولا سيئر عتمتي ثيح «يداحتإلا راشتسملا بصنا
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 ,اظنلا يفف .راشتسملا تايحالص نع هتايحالص ديزتو لب ءراشتسملا اهب عتمتي يتلا
 مكحلا قح ةيبلغألا ماظن حنمي ثيح ءدالبلا مكحب دحاو بزح موقي يناطيربلا يناملربلا
 .ناملربلا يف ىوقألا بزحلل

 هنإف اذهلو .ةيبلغألاب دحاو بزح ةداع عتمتي الف (ناملربلا) غاتسدن وبلا يف امأ
 راشتسملا باختنإ متي نأ لجأ نم ةفلتخملا بازحألا نيب فالتئإ ليكشت نم رفم ال
 رودي انهو .ةموكحلا لكشتس يتلا بازحألا نيب تارواشم راشتسملا باختنإ قبسيو
 راشتسملا ةيمست قحب فلاحتلا اذه نم ىوقألا بزحلا عتمتيو ؛ةنيعم تارازو ءاغلإ وأ ةديدج تارازو ءاشنإ لوحو «بازحألا نيب ةيرازولا بصانملا عيزوت لوح راوحلا
 تاونسلا يف اهلمع جمانرب لوح بازحألا رواشتت كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يداحتالا
 ىمسي ام ىلع عيقوتلا لالخ نم هذه فالتئالا تارواشم ةجيتن تيبثت متيو .ةمداقلا
 ..راشتسملا باختنإ متي تاوطخلا هذه نم ءاهتنالا دعبو ."فالتئالا ةيقافتا"

 نويناملرب ءاضعأ مجحأ ثيح :ةقثلل تاراسخ ثالث كانه ناك نكلو .ةيناملربلا ةقثلا لين يف عيرذ يقيقح لشف ةيداحتالا ايناملأ خيرات يف لصح نأ قبسي ملو
 طاقسإ فدهب كلذو «تيوصتلا نع ةموكحلا نم ءاضعأ وأ ةمكاحلا بازحألا نم
 ,1982 :1972) ماوعألا يف كلذ ناكو «ةديدج ةموكح ليكشت ىلع لمعلاو ةموكحلا
 ضرف نمضت يتلا ةديحولا اهنأل ةقيرطلا هذه ىلإ ءوجللا مت دقو .. م5
 هذهو .لاحلا هذه لثم يف الإ روتسدلا اهب حمسي ال يتلا ةركبملا تاباختنالا ةيلمع
 .ينوناق فالخ عضوم يهو «لاح ةيأ ىلع ةيروهمجلا سيئر ةقفاوم بلطتت ةيلمعلا

 ىلع زيكرتلا ةصرف «ناملألا ةساسلا «يلخادلا يسايسلا رارقتسإلا حنم
 مهخيرات ءبع مهلهاك نع اوحازأ دقل .ءانبلا ةيلمع يف ةيولوألا هحنمو داصتقإلا
 مهدالوأ اوعنمو تامرحملا نم تحبصأ يتلا ةيزانلا ةيرلتهلا عم ًايئاهن ءاوعطقف قرؤملا
 ةيفاقثلاو ةيميلعتلا مهجمارب نم اهوغلأف ءاهب ءادتقإلاو اهركذت نم ةدعاصلا لايجألاو
 .ةيعامتجإو ةيناسنإ ةميق هرابتعإب درفلا ىلع زكرت جمارب اوثدحتسإو ؛ةيعامتجإلاو

 هذه قايس يف مهل ةفاسم اوعضو ءلباقملاب ؛مهنكل ...يتايفوسلا داحتإلا ةدايقب قرشلا لرد عم تأشن يتلا ةدرابلا برحلاب قلعتي ام يف برغلا ةسايس عم اوشامت دقل
 ةرلمعل غرفتلاو مامتهإلا لجأ نم ةيبرغلا لودلا كلت نع زيمتلا مهل تحاتأ «برحلا
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 .مهريغ نع ناديملا اذه يف ةديعب ًاطاوشأ مهمدقت يف "ةيداصتقإلا ةزجعملا' تناكو ةيداصتقإلا ءانبلا
 تايلقألا مامأ لاجملا ةحاتإ لجأ نمو ٠ روتسدلا اهنمض يتلا ةقيرطلاب ةيداحتالا ةلودلا ةطلس عيزوت ةيامح ىلع "ةيروتسدلا تافالخلا" هذه راطإ يف ةيروتسدلا ةا المت .تايالولا تاموكحو ةيناملربلا لتكلاو ناملربلا ءاضعأك تائيهلا هذه رصانعيو ةيداحتالا ةموكحلاو تايالولا سلجمو غاتسدنوبلاو ةيروهمجلا سيئر :ةيداحتالا تائيهلاب ةددحم يهف ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ءوجللا اهل قحي يتلا تائيهلا امأ .ئوعد "( يللم لالخ نم كلذ اهتم بلطي امدنع طقف ةيروتسدلا ةمكحملا لخدتتو .روتسدلا عم ضراعتت نيناوقلا هذه نأب عابطنالا ىلإ تلصوت ام اذإ ةيطارقميد ةقيرطب اهذاختا متي يتلا نيناوقلا ءاغلإ قح روتسدلا اهحنم دقو .برحلا دعب امل يطارقميدلا مالنا يف تاشن يتلا (*****!ةيناملألا تاسسؤملا ىدحإ ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ربتعتو ١ ۰ ١ ايسلا راسملا يف لصحي دق ططش يأل ًابساحمو ًابيقر اهوسرك يتلا تاسسؤملا ربع «نوناقلاو روتسدلا ةيامح لئاسو لك «ضرغلا اذهل وتب دقو. ماقتنإلاو عسوتلا فدهب ةلودلا ةركسع اهلآم نوكي ةيداصتقإ عيراشم وأ ءةيماقتنإ ةيركسع ةيضرأ يكل تاقلطنمو زئاكر داجيإب ريكفتلا مدعو ؛ .يميلقإار يملاعلا ملسلا ىلع صرحلا ثيح نم ؛مهتلود سيسأت تاقلطنم ىلع نينيمأ اونوكي نأ ,رومألا ديلاقم يلوت ىلع اوبقاعت يذلا :ناملألا نويسايسلا صرح دقل

 يف ًاببس دراهريإ راشتسملا نمز

 ريفسلا) ةيناملألا ةيروتسدلا ةمكحملا تحمس ءأريخأ ٠
 ةيباهرإ تاديدهت ةهجاوم يف ٠ ناملألا يضارألا ىلع
 تيباهرإ تاديدهت لوصح لاح يف «ةيناملألا يضارألا
 .يلخادلا نمألا تايلمعو شيجلل ينطولا

 ةيركسع لئاسو مادختسإب شيجلل (2012 سطسغإ/بآ 8
 عافدلا تايلمع نيب حوضوب لصفلل ؛ةطرشلا تاوقب أطونم ىلع لخدتلا ناك نآلا ىتحو .ةمراص طورشب ی

4 
 شيجلا نأ رارق يف ءاهل أرقم يهورسلراك ةنيدم نم ذختت يتلا ةيروتسدلا ةمكحملا تركذو .يزانلا ماظنلا ا ثوروم وهو «نييندملا دض شيجلا ماحقإ يف فوختلا سكعي لصفلا اذهو

 اذه نأ الإ ,"ةيثراك ةعيبط تاذ يئانثتسإ ثدح عوقو لاح يف ةيناملألا يضارألا ىلع لخدتلا عيطتسي حبش
 ةقطنم يف نويدلا ةمزأ كرادتل نييبوررالا ةيجيتارتسإ ىلع اهتقفاوم ةمكشملا هذه ر نقلل اع ج لاثم .طوبهلا ىلع ةرئاطلا رابجإل ةيريذحت تاقلط مادختسإ هنكمي هنكل 'نويباهرإ' اهفطخو نن لقت ةرئاط طاقسإ كلذك شيجلل حومسملا ريغ نمو ."رهاظتي دشح نع مجنت دق يتلا رطاخملا ينثتسي حيرصتلا
 .(41((2 ريفسلا ةفيحص) "ابوروأل عئار موي اذه" ةيفيصلا ةلطعلا دعب ىلوألا ةرودلا يف ناملألا باونلا مامأ تلاقو .لكريم اليجنأ ةراشتسملل ًايصخش ًاراصتنإ كلذب تنمأف ؛"ورويلا'
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 ,اضعأ ثلث ةقداصم يفكي هنإف ءةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ءوجلل ةيناملربلا
 | .ام نوناق دض حارتقا ىلع ناملربلا

 ؛ةيروتسد ىوكش عفر" ةيناكمإ درفلا نطاوملل حيتي روتسدلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإ
 .ةيموكح ةطلس ةيأ لبق نم ةيساسألا هقوقح ىلع ءادتعا ىأر ام اذإ

 (غاتسدنوب) يناملألا ناملربلا بازحأ

 ديدج ماظن م1990 ماعلا يف ةدحولا ةدوع ذنم يناملألا غاتسدنوبلا يف لكشت

 :ةيناملرب لتك سمخ ىلع مئاق

C/U SPDسيسأت ذنم غاتسدنوبلا بازحألا هذه لخدت ۴۴و  
 بزح .ةكرتشم ةيناملرب ةلتك 051]و ل ابزح لكشي .ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج

CSU001] بزح لخدي امنيب ء(ايرافاب) نرياب ةيالو يف تاباختنالا لخدي ) 
 . ىرخألا تايالولا ةفاك يف تاباختنالا

 ةدحولا ةدوع دعبو .ةرم لوأل ناملربلا رضخلا بزح لخد 1984 ماع يف
Eايناملأ يف ادجاوتم ناك يذلا 90 (دضاعت) سيندنوب بزح عم ا  

 .ةيقرشلا

 يعويشلا ةدحولا بزح فلخ يذلا ؛يراسيلا بزحلا نكمت 1990 ماع يفو
 ةيكارتشالا بزح ةيمست ىنبت نأ دعب ناملربلا لوخد نم) 5151) يقرشلا يناملألا)
 .(625) ةيطارقميدلا

SPD 
 يناملألا يغامتجالا يطارقميدلا بزحلا

Sigmar Gabriel بزحلا سيئر: 

 م1875/1863 :سيسأتلا
 513000 :ءاضعألا ددع

CDU 

 حيسملا يطارقميدلا داحتالا

 لكريم اليجنأ :بزحلا ةسيئر

 م1945 :سيسأتلا
 يداحتالا ىوتسملا ىلع 0
 531000 :ءاضعألا ددع

CSU 

 يعامتجالا يحيسملا داحتالا

 ربوه نيفرإ :بزحلا سيئر
 م1945 :سيسأتلا
 162000 :ءاضعألا ددع

FDP 

 رحلا يطارقميدلا بزحلا
 ةليفرتسيف وديغ :بزحلا سيئر
 م1948 :سيسأتلا
 70000 :ءاضعألا ددع

 رضخلا/90 سيندنوب
 رضخلا بزح

 رضخلا/90 سيئدنوب

 ,تور ايدوالك :بزحلا اسيئر
 ريميدزوأ ميش
 م1980 :سيسأتلا
 45000 :ءاضعألا ددع

 يراسيلا بزحلا

 يراسيلا بزحلا

 .د روسيفوربلا :بزحلا اسيئر

 نيتنوفال راكسوأ «يكسيب رتول
 يكسيب رتول :بزحلا سيئر
 م1989 :سيسأتلا

 76000 :ءاضعألا ددع



 ةيناملألا يضارألا ىلع ناتلود

 رصانلا دبع لامج ةماعز ءوض يف «نيتيناملألا نيب سفانتلاو ةيقرشلا ايناملأ عقوم
 قرشلا ىلع عارصلا راسم ىلع ةينيطسلفلا ةلكشملا ريثأتو «ةيبرعلاو ةيرصملا
 طسوألا

 تاوقلا دئاق ءرلته ةفيلخ «ستنيود لراكرمأ م1945 ويام/رايأ نم عباسلا يف
 ريغ لماكلا يناملألا مالستسإلا كص عيقوتب لدوي ديرفلا لارنجلا ةيناملألا ةيركسعلا
 تهتنإ يناملألا شيجلا مالستسإبو .اسنرفب ميار يف ءافلحلا ةدايق زكرم يف طورشملا
 عبرأ ىلإ دالبلا ميسقتب ةرصتنملا ىوقلا تماقو .ايوروأ يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 .نيلرب ىلإ ةفاضإ ذوفن قطانم

 زفاحلا تناك ةلتحملا ميلاقألا نم ةيبرغلا قطانملا يف يناملألا كراملا ينبت
 لكش ذختإ ءافلحلا لعف در .نيلرب برغ ةقطنم وحن رباعملا دسب اوماق نيذلا تايفوسلل
 ربمتبس/وليأ رهش ىتح ةيبرغلا نيلرب ناكس نيومت هلالخ نم مت "يوج رسج' ءانب
 .م149

 ايناملأ ةيروهمج روتسد رشنو ةغايص تمت م1949 ويام/رايأ 23 يف
 نييعت متو ؛يداحتإلا ناملربلل تاباختنإ لوأ ترج سطسغأ/بآ 14 يفو .ةيداحتإلا

 .ًايداحتإ ًاراشتسم (يحيسملا يطارقميدلا بزحلا نم) روانيدأ دارنوك
 يفو يتايفوسلا لالتحإلل ةعضاخلا قطانملا يف تسسأت م1949 ماعلا يفو

 تخسرت دق ةئزجتلا تناكو .(يقرشلا مسقلا) ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج نيلرب قرش
 نم اءزج تلكش يتلا «ةيطارقميدلا ايناملأ روتسد رارقإ لالخ نم برغلاو قرشلا نيب
 لوألا ةيروهمجلا سيئر .ةيتايفوسلا ةرطيسلل ةعضاخ تناك يتلا ةيقرشلا ةلتكلا لود
 ةيطارقميدلا ايناملأ تماق م1961 سطسغأ/بآ 13 يف .كيب ملهليف ناك ةلودلا هذهل

 نيب دودحلا لوط ىلع "توملا طخ" لالخ نم «ةيداصتقإ بابسأل ءاهسفن لزعب
 .ًابرغو ًاقرش ةمسقملا نيلرب راطإ يفو نيتيناملألا نيتلودلا

 ماع يف تماق دقف ؛ةبعص ًامايأ سيسأتلا دنع ةيطارقميدلا ايناملأ تشاع
 مت ةيسيئرلا ةيناملألا ندملا يف تارهاظتلا اهلالخ تمع ةيبعش ةضافتنإ م3
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 .اهطاقسإو اهتلخلخ فدهب اهتاموقم فاعضإل ؛يبرغلا فرطلا بناج نم اهيلع ًايداصتقإ زيكرتلا م1 سطسغأ/بآ يف لزاعلا رادجلا ءاشنإ ليبق «ىرج امك .يتايفوسلا شيجلاو ةيبعشلا ةطرشلا لبق نم فنعلاو ةوقلاب اهتاكسإ
 .ةيملس ةيوفع ةروث لالخ نم دالبلا يف رومألا ديلاقم ىلع ةليلق عيباسأ لالخ ةرطيسلا نم ةيقرشلا ايناملأ ونطاوم نكمت م1989 فيرخ يف

 .دالبلا ةرداغمو رفسلاب قلعتي ام يف ةيرحلا نم ديزملل ةرركتملا تابلاطملاو «تايرحلاب نيبلاطملا نم ةقومرم تايصخشل ةينلع تاجاجتحإ ىلإ ةفاضإ «غيزبيال يف ةصاخو «ةريبك تارهاظت رادجلا رايهنإ قبس امك .تقولا كلذ يف اهحتف مت دق ناك يتلا ةيواسمنلا ةيراغنهلا دودحلا قيرط نعو ءوسراو «غارب قيرط نع نييقرشلا ناملألا نينطاوملل يعامج رارف «برغلا ىلإ رارفلل نيعاسلا ناملألا نم ىلتقلا تارشع ةديدم تاونس لالخ هيف طقس يذلا ءرادجلا رايهنإ قبس دقو .ةدرابلا برحلل ًاراعشو ايناملأل ةبسنلاب ةئزجتلا زمر ناك يذلا «نيلرب رادج راهنإ ربمفونإيناشلا نيرشت نم عاقل يف ا

 .ديحوتلا دعب ايناملأل راشتسم لوأ (يحيسملا يطارقميدلا) لوك تومليه ادغو «ةدحوملا ايناملأل ةيناملرب تاباختنإ لوأ ترج م0 ربمسيد/لوألا نوناك نم يناثلا يفو .يناملألا روتسدلا نم 23 ةرقفلا ساسأ ىلع «ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج ىلإ ةيطارقميدلا ايناملأ تمضنإ م0 ربوتكأ/لوألا نيرشت نم ثلاثلا يف .ةدحولا ةيقافتإ لوح تاثحابملا نيلرب يف تأدب م1990 فيص يفو .قفألا يف حولت نيتيناملألا ةدحو تداع م1989 ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجل يملسلا رايهنإلا عم

 ناكو .ةيبرعلا ةقطنملاو ثلاثلا ملاعلا لود دو بسكل سفانتلا يف ةورذ برغلاو قرشلا نيب ةدرابلا برحلا مادتحإ زع يف ةمسقملا ايناملأ تدهشو ءًاديدش ةيسايسلا ةطراخلا نع اهئافتخإو ةيطارقميدلا ايناملأ رايهنإ ليبق نيتيناملألا نيب عارصلا ناك
 كلت ةفيلخ يه امف .ةيبرعلا لودلا نم ددع عم ًاضيأو امهنيب ةيسامولبدلا تاقالعلا عطق تبجوتسإ .م1965 ماع ةمزأ يف ترم دق رصمب ةيداحتإلا ايناملأ ةقالع تناكو .برعلا عم براقتلا ةيلمع ميزأت يف رود ةيبرغلا ةيناملألا ةيليئارسإلا تاق
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 ؟اهبوشن يف ةيطارقميدلا ايناملأو ليئارسإ رود .وه امو ةمزألا

 ةيطارقميدلا ايناملأو ليئارسإ :م1965 ماع نوبو ةرهاقلا نيب تاقالعلا ةمزأ

 ءابنأ م1964 ماع ربوتكأ/لوألا نيزشت ذنم ةيلودلا ةفاحصلا تلقانت امدنع

 اهيلع ةيرصملا ةموكحلا درو ليئارسإ ىلإ ةيداحتإلا ايناملأ نم ةحلسألا تاقفص

 سلجم سيئر ؛(1778:67 10:1654]1) تشربلوأ رتلاف لابقتسإ اهمزع نع نالعإلاب
 درفنملا اهليثمتب ةيداحتإلا ايناملأ تاءاعدإ كلذب ةبراض «ةيطارقميدلا ايناملأ يف ةلودلا

 ام ناعرس «نوبو ةرهاقلا نيب ةيسايس ةمزأ روفلا ىلع لعافتت تأدب «يناملألا بعشلل
 ةجرد ىلإ تلصو ةيداحتإلا ايناملأو ةيبرعلا لودلا نيب ام ةريبك ةمزأ ىلإ .تلوحت
 بيبأ لتب فارتعإلا ىلع ةريخألا ةلودلا مادقإ دعب كلذو ءامهنيب ةيسامولبدلا ةعيطقلا

 ةيبرع لود مايقو ؛م1965 رياربف/طابش رخاوأ رصم ىلإ تشربلوأ ةرايز ىلع أدر
 .ةيداحتإلا ايناملأب ةيسامولبدلا اهتاقالع عطقب

 دق ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاقالعلا تناك ءةمزألا كلت عالدنإ ىتحو

 .ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةينقتلاو ةيراجتلاو ةيداصتقإلا نيدايملا ةفاك يف اهتورذ ىلإ تلصو
 ىقبت نأ ةيداحتإلا ايناملأ تعاطتسإ ؛م1964و 1951 يماع نيب ام تاونسلا يفف

 يف كراشتو اهتعانص تابلطتمل حاجنب بيجتست نأو رصم ىدل ةلضفملا ةلودلا

 امك .ةيركسعلاو ةيندملا تالاجملا يف ةينفلا ةربخلاو ضورقلا اهل مدقتو ةيمنتلا عيراشم

 برغلاو رصم نم لك لواح يتلا ةباوبلا يسايسلا ديعصلا ىلع ةيداحتإلا ايناملأ تناك

 نيتلود ىلإ ايناملأ ماسقنإ نم مغرلا ىلعو .امهنيب اميف لاصتإلل ةانقك ةحوتفم اهءاقبإ
 رصم تناك دقف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ةيسايسلاو ةيعامتجإلا مظنلا يتفلتخم

 يعرشلا لثمملا اهنأ ىلع نوب ةموكح ىلإ رظنتو يناملألا بعشلا ديحوت ةداعإ معدت

 ميعز ىوقأ رصانلا دبع يف ىرت نوب ةموكح تناك ؛هسفن تقولا يفو .هل ديحولا

 لك لوخد نكل .اهيلإ هبرستو ةقطنملا عم قرشلاو برغلا تاقالع فقوتت هيلعو يبرع

 ناك ,ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاقالعلا طخ ىلع ليئارسإو ةيطارقميذلا ايناملأ نم

 .)م,1965 ماع ةريطخ ةمزأ ىلإ لوحت نأ ثبل ام «نيتلود نيب مئاد بارطضا ءارو

 فوؤرلا دبع :ةسارد نيثحاب ةعومجم «لوألا ءزجلا (م1920-1973) ىندألا قرشلاو ابوروأ (')
 .352ص «1999 توريب (45) ةينانبللا ةعماجلا تاروشنم ءونس
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 لودلاو ءةهج نم ةيداحتإلا ايناملأ نيب تاقالعلا تلظ «م1965 ماع ىتح
 ةموكح مادقإ مدع يف تلثمت قيقد نزاوت ةدعاق ىلع زكترت «ىرخأ ةهج نم ةيبرعلا
 كلذ ىلع برعلا دري نأ نم ةيشخ بيبأ لت عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإ ىلع نوب
 ةيبرعلا لودلا اهفلخ نمو رصم اشن مل «لباقملابو .ةيقرشلا نيلربب فارتعإلاب
 ةيشخ ءةيلودلا ةحاسلا ىلع نيتيناملأ نيتلود دوجوب يأ ءةيطارقميدلا ايناملأب فارتعإلا
 يذلا (مذع (Hallstein Doktrin - نياتشلاه أدبم نوب ةموكح اهيلع قبطت نأ
 ايناملأب فرتعت ال يك ثلاثلا ملاعلا لود دضو اهدض ًاهجوم ًاطوس نوكيل هتعدتبإ
 ةدقع' نكل .اهيلإ اهمدقت تناك يتلا ةيمنتلا تادعاسم يلاتلاب رسختو ةيطارقميدلا
 ."يضاملا عم ةحلاصم' ةيداحتإلا اينامأ نم امزلتسإ ءىرخأ ةهج نم ةدحتملا ممألا لوخدو برغلا يف جامدنإلا اهارقو ءةهج نم دوهيلا قحب ةيزانلا مئارج هاجت "بنذلا
 ةيرسلا ةيناجملا ةحلسألا تاقفصو ليئارسإ ىلإ ةيلاملا اهتاضيوعت تءاج انه نمو
 اهنع نالعإلاو هذه ةحلسألا تاقفص ليئارسإ تمدختسإ دقو .ةيكيرمأ طوغضب اهيلإ
 نود لوؤحلاو رصمو ةيداحتإلا ايناملأ نيب تاقالعلا ميزأتل م1964 ماع فيرخ يف
 ىلإ رصانلا دبع سيئرلا اهب موقي نأ عقوتملا نم ناك يتلا ةرايزلا لالخ نم اهنيتمت
 ؛ةهج نم نوب نيب ةعيطقلا ليئارسإ تللكو .1965 ماع عيبر لبق ةيداحتإلا ايناملأ
 تاطاشنلا يف نيلماعلا اهئاربخو اهئاملع بحس يلاتلابو اهب يسامولبدلا فارتعإلا ىلإ نوب عفدو امهنيب تاقالعلا ريتوتب «ىرخا ةهج نم رصم ةماعزب ةيبرعلا لودلاو
 .ةيرصملا ةيركسعلا

 أدبم برض ىلع وكسوم اهفلخ نمو ةيقرشلا نيلرب ةسايس تّبصنإ ءاهرودبو
 نم ةيطارقميدلا ايناملأ تلعج دقو .يداصتقإ زازتبإب ًاطبترم هتربتعإ يذلا ؛نياتشلاه
 أدبملا ميطحتل ًاناديم ءرصم اهمدقم يفو ةيبرعلا نادلبلا ًاصوصخو ؛«ثلاثلا ملاعلا لود
 ناشب ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاضقانتلا تناكو .ةيداحتإلا ايناملأ اهتسفانم بئاج ىلإ ةيناث ةيناملأ ةلودك اهب اهلود فارتعإ ىلع يلاتلاب لوصحلاو روكذملا
 نياتشلاه أدبم قارتخإل ةيقرشلا نيلربل ةليسو حجنأ ليئارسإب ةيناثلا ةلودلا تاقالع
 لك ناك م1965 ماع عيبو م1964 ماع فيرخ نيبو .يبرعلا ملاعلا يف اهسفن تيبثتو
 ةعيطق ثادحإ ىلع تعطاقت دق ةيقرشلا نيلربو بيبأ لت حلاصم نأ ىلح لدي ءيش



 .©!ةيداحتإلا ايناملأو برعلا نيب

 :تايضرف عبرأ ةساردلا هذه حرطت ؛ةمدقملا هذه دعب

 تاقفصو تاضيوعتلا ةلأسم) ليئازسإب ةيداحتإلا ايناملأ تالص نإ -1

 قاطن يف تالصلا هذه تلظ املاط ءاهب رصم تاقالع ىلع ًاتاتب رثؤت «(ةحلسألا

لع اهلوصحب رصم بناج نم ةلوبقم ةيوست دجت نوب تناك املاطو ءةيرسلا
 ى

 يف ناملألا ءاربخلاو ءاملعلا اهمادختسإو ضورقلاو ةيمنتلا تالاجم يف اهتادعاسم

 يف ليئارسإ ىلإ ةيناملألا ةحلسألا تاقفص نع نالعإلا نكل .ةيركسعلا اهتاعانص

 نمو «ةيبرعلا ريهامجلا مامأ رصانلا دبع جرحأ «م1964 فيرخ يف ةيلودلا ةفاحصلا

 اهفادهأل ةدح لك ىلع «ةيليئارسإلاو ةيقرشلاو ةيناملألا نيتيسامولبدلا تذفن انه

 .ةعيطقلا ةجرد ىلإ اهلاصيإو ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاقالعلا ريكعتل ؛ةصاخلا

 ةرهاقلا نيب تاقالعلا ريتوت يف ةيساسأ ةحلصم اهل ناك ليئارسإ نإ -2

 نيرشت يف ةيداحتإلا ايناملأ عم ةيركسعلا اهتاقالع نع فشكلا نغو «نوبو

 ةيرصملا نيتمصاعلا نيب براقتلا برض يف اهفادها مدخي ناك م4 ربوتكأ/لوألا

 ماع عير يف ةيداحتالا ايناملأ ىلإ رصانلا دبع سيئرلا ةرايز ليطعتو ةيبرغلا ةيناملألاو

 تاطاشنلا لقح يف نيلماعلا ناملألا ءالمعلل ةيناملألا ةموكحلا بحسو م5

 يبرعلا ملاعلا يف ةيداحتإلا ايناملأ ةعمسب ىذألا قاحلإ ءاريخأو .رصم ي ةيركسعلا

 .ىرخأ ةهج نم اهعم ةيسامولبدلا تاقالعلا لدابتو ةهج نم

 م1963 فيرخ ذنم ايلمع ططخت تنك ةيطارقميدلا ايناملأ نإ -3

 عقو رايخلا نأو كلذ ذيفنتل ًاتيقوت م1965 ماع نم تلعجو نياتشلاه أدبم طاقسإل
 .هنم قلطنيو أدبملا اذه اهب فرخي يتلا ةقطنملا نوكتل رصم ىلع

 ةرايزل تشربلوأ رصانلا دبع سيئرلا ةوعد ءارو يسيئرلا ببسلا نإ -4

 «ليئارسإ ىلإ ةيداحتإلا ايناملأ نم ةحلسألا اقفص ىلع ذر ةقيقحلا يف نوكي مل ءرصم

 تامزلتسمل ةيرصملا ةيلاملاو ةيداصتقإلا ةقئاضلل ةجيتن - رارقلا اذه عضخ ام ردقب

 ديعصلا ىلع ةيطارقميدلا ايناملأ ةيعرش تيبثتب ءاضقلاو ةيجراخلا ةيتايفوسلا ةسايسلا
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 .©)يلودلا

 :ليئارسإو ةيداحتإلا ايناملأ نيب تاقالعلا هاجت ةيرصملا ةسايسلا -5

 مهف عقاولا يف نكمي ال اهتايرجمو اهتيلاكشإ :بيب لتب نوب تاقالع -أ
 ةيملاعلا برحلا اهيل تدأ يتلا جئاتنلا نع لزعمب ليئارسإب ةيداحتإلا ةيناملأ تاقالع

 (ةيطارقميدلا ةيناملأو ةيداحتإلا ايناملأ) نيتسفانتم نيتلود ىلإ ايناملأ ماسقنإب ةيناثلا

 ءانبو .يتايفوسلا داحتإلو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا «نيبطقلا نم لكل ةيسايس ةيعابتو

 يغلاب نيتلسم هتسايس تايولوأف «ةيداحتإلا ايناملأ راشتسم وانيدأ دارنوك عضو «هيلع

 ىلع اهسفن هتموكح حرطو ءًيركسعو ًايداصتقإو ًايسايس برغلا يف جامدنإلا :ةيمهأل
 .يناملألا بعشلل ديحولا يعرشلا لثمملا اهنأ

 عم ةحلاصم' ءيش ي لبق ةيداحتإلا ايناملأ نم ىلوألا ةلأسملا تناك

 ةيملاعلا برحلا لالخ ةيزانلا مئارج ءارج نم "بنذلا ةدقع" نم صلختلاو "يضاملا

 عنم هنم بلطتت تناكف ءيناملألا بعشلا ليثمتب درفتلا ةلأسم امأ .دوهيلا قحب ةيناثلا

 عم ةحلاصملا نوب لاجعتسإ نإ .ًايلود اهلزعو ةيطارقميدلا ايناملأ نع ةيعرشلا ةفصلا

 ايهلإ ةيلام تاضيوعت ميدقت ىلإ تدأ تاضوافم يف كلذ لجأل اهعم لوخدلو ليئارسإ
 عقوتس تناك اهنأ ىلإ دوعي ناك «(م1952 سراماراذآ) دوهيلا قحب ةيزانلا مئارج نع

 نم يبرغلا فلاحلا ىلإ اهديعي ءافلحلا عم قافتإ ىلع هسفن ماعلا نم ويام/رايأ يف

 .(يبوروألا عافدلا ةعومجم) لالخ

 ملاعلا هاجت ةبعص ةيلاكشإ يف ةيداحتإلا ايناملأ عضت ةحلاصملا هذه تناك

 ىلع هسفن تقولا يف ظافحلاو «ليئارسإ ىلإ ةيلام تاضيوعت مدقت اهنكمي فيك .يبرعلا
 لازت ال ةينيطسلفلا ةلكشملا هيف تناك تقو يف «برعلا عم ةديجلا ةيخيراتلا اهتقالع

 اهتيوقت وأ ليئارسإب فارتعإلا ىلإ يدؤت ةوطخ ةيأ دض برعلل ًادحوم ًالماع لكشت
 يديلقت لجس يبرعلا ملاعلا يف انيدل' :لوقلاب دراهريإ ربع ةيلاكشإلا هذه لوحو

 ايناملأ نإ .ليقث ماهتإ عضوم تناك ىرخأ ةهج نم ليئارسإ عم انتاقالع نإ ...ئداهو

 يقالخأ مازتلإ كلذ ةجيتن اهيلعو سيارلا اهتبكترإ يتلا مئارجلا هاجت ةبنذم لازت الو تناك
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 ,"ريبك

 يف بيبأ لت عم نوب تعقو ؛دوهيلا هاجت "يقالخألا" مازتلإلا اذه ببسبو

 )يف تأدب مث يناملأ كرام رايلم 3,4 نم رثكأ م1963و م1952 لوليأ نم رشاعلا
 ىلع ًاريثأت ضورقلاو تاضيوعتلا هذهل ناك دقو .ةيونس ًاضورق اهل مدقت ةيلاتلا ماوعألا
 ةفاضإلابو .ةلودلا ءانب ةلحرم يف اهتهجاو يتلا ةيداصتقإلا تابوعصلا ليئارسإ يطخت

 يماع نيب ام تمدق «ليئارسإ ىلإ تاضيوعت نم ةيداحتإلا ايناملأ هتحنم ام ىلإ

 ايناملأ تناك ليئارسإ ىلإ اهمظعم يف تبهذ تاضيوعتلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 حلاصم دوجو مدع ىلعو يليئارسإلا - يبرعلا عازنلا ىلع اهدايح ىلع دكؤت ةيداحتإلا
 ةقطنملا يف ةيسايسلا ثادحألا نم فقت اهنأو ءطسوألا قرشلا يف اهل ةرشابم ةيسايس

 .هسفن تقولا يف برغلا عم فطاعتلا عم "بقارملا" فقوم

 رصم نيب تاقالعلا ىلع ديدش ريثأت تاذ تاضيوعتلا ةلأسم تناك امكو

 ىرخ ةلأسم تيبأ لت ىلإ نوب نم ةلحسألا تاميلستلا تلكش كلذك .ةيداحتإل ايناملأو

 وحن ةيداحتإلا ايناملأ عم رصم تاقالعب تعفدو لوألا ةلأسمل نم ةروطخ دشأ

 .ةيواهلا

 ةلودلا ءارش لكش ليئارسإو ةيداحتإلا ايناملأ نيب يركسعلا نواعتلا ذختإ «ةيادب
 ىلوألا ةلودلا ةيناثلا ديوزتو «ةفيفخ ةيدرف ةحلسأو ًاداتع ةيناثلا ةلودلا نم ىلوألا

 قافتإل أقفو اهل ةررقملا ةيلاملا تاضيوعتلا ةميق نم 2% ةبسنب رئاخذلاب
 يف رس ًاعم نويروغ نبو روانيدأ عمتجإ م16 سرام/راذآ 1 يفو .(""””””غروبمسكول

 .255 ص «قباسلا عجرملا (4

 .256 ص ءقباسلا عجرملا 79

 لكشلا ىلع م1965/1964 ماع ىتح ليئارسإل ةيلام تاضيوعت ايناملأ ميدقت ىلع غروبمسكول قافتإ ن
 200 لدعمب م1954 سرامإ راذآ ىتحو قافتإلا عيقوت خيرات نم ليئارسإ ىلإ طاسقأ ثالث نوب عفدت نأ :يلاتلا

 نويلم 260 ةميقب ةعفدو كرام نييالم 310 ةميقب ةدحاو لك ؛تاعفد عست كلذ بقعي .ًايونس كرام نويلم

 "ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمجو ليئارسإ" ناونعب ةركذم رظنأ .كرام
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 خيراتلا كلذ نيبو .ةيبرح ةحلسأ ةيربعلا ةلودلا ميلستب يضقي دقع ىلع اعقوو كزويوين
 4 م تابابدو تايحورمو بيردتو لقن تارئاط ليئارسإ تملست ؛م164 ماع فيصو
 ردصيو عنصلا يكريمأ ساسألا ي ةحلسألا هذه مظعم ناكو .كوه خيراوص مادختسإ لع اهطابض بيردت متو ءةسارح قراوزو تاصاوغو عفادمو تابابدلل ةداضم خيراوصو
 يف ببسلا دوعيو .ليئارسإ ىلإ ًارس اهنمو ةيداحتإلا ايناملأ ىلإ ةدحتملا تايالولا نم
 .برعلا عم هدالب تاقالع ريكعت مدع يف روانيدأ راشتسملا ةبغر ىلإ ءةيرسلا دامتعإ
 نييبرغلا ناملألا زازتبإل لئارسإ همدختست حالس ىلإ 'ةيرسلا' هذه لوحتت فوسو
 نم ديزم ىلع لوصحلا ليبس يف مهيلع طغضلا وأ «يبرعلا ملاعلا يف مهزكرم ديدهتو
 تادعاسم' ناونع رهظي أدب ء12 ماع علطم ذنمو .ةيداصتقإلا تادعاسملاو ةلحسأل
 ليئارسإ حيلستل ةصّصخم كرام نويلم 240 ةميقب ةيداحتإلا ايناملأ ةنزاوم يف "حلست
 تايحورمو ةيبرح ةرئاط 5 ليئارسإ ميلست نمؤي غلبملا اذه ناكو .تاونس سمخ ةدمل
 .(ةيناملألا ةيوجلا دعاوقلا ي نييليئارسإ طابض بيردت نع ًالضف «ةينورتكلا ةزهجأو تابابدلل ةداضم خيراوصو

 هذه ةميق تغلب «م1964 فيرخ يف ةحلسألا تاقفص نع فشكلا ىتح
 ايناملأ ةقفاوم ببس امأ .كرام نويلم 0 لصأ نم كرام نويلم 200 ةحلسألا
 ةدقعب يقالخأ روعش ىلإ دوعيف «تاقفصلا كلت يف طيسولا رود بعل ىلع ةيداحتإلا
 اذه يناملألا رودلا ناكو .يكريمألا لالتحإلل اهعوضخ ىلاو ءدوهيلا هاجت بنذلا
 مامأ رهظت ال يك ةرشابم تاقفصلا كلت نع داعتبإلا يف ةدحتملا تايالولا دعاسي
 ةحلسألا ريدصتب يلاتلاب مهتتو مهبضغ ببستو ةيربعلا ةلودلل ديؤملا رهظمب برعلا
 يهو ؛هذه نطنشاو ةسايسل رخآ ببس كانهو .طسوألا قرشلا يف رتوتلا قطانم ىلإ
 ةهجوملا طسوألا قرشلا يف فالحألا عيراشم ءارو برعلا ةلامتسإ كاذنآ لواحت اهنأ

 ةسايسلا ؛قيتع هيجو رظنأ) ؛كرام نويلم 200 ةميقب ًاضرق 1962 ماع ليئرسإل ةيداحتإلا ايناملأ تمدق امك
 :غواه اينوس(221-223ص 1990 ؛ةرهاقلا :م1965-م1952 ةيناملألا ةيرصملا تاقالعلا ايافخو ةيلودلا
 فرشتو .دنومغ-شييفش يف يلاعلا يوبرتلا دهعملاو ةيناملألا ستنيام ةعماج يف ةدعاسم ةذاتسأو ةيعامتجإ ةثحاب
 يداحتإلا بتكملا" يف هاروتكدلا ةبلط جمانربل ةيملعلا ةرادإلا-ةيبيرجتلا ةيعامتجإلا تاساردلا يثحبلا لاجملا ىلع
 .(م2010) ةرطنق :عقوم يف ةساردلا هذه ترشن .نيئجاللاو نيرجاهملل

 .257 ص «قباسلا عجرملا ©
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 ةحلسألا تاقفص لالخ نمو .مهباضغإ مدع ةرورض يلاتلاب ىرتو ةيقرشلا ةلتكلا دض

 رصم نيب يركسع "نزاوت' قيقحت ىلإ ىعست نطنشاو تناك «ليئارسإ ىلإ ةيناملألا
 فيك .ىلوألا ةلودلا ىلإ يتايفوسلا داحتإلا نم ةحلسألا تاقفص دعب «ليئارسإو

 فيكو ليئارسإ ىلإ ةحلسألا تاقفصو ةيلاملا تاضيوعتلا يتلأسم عم رصم تلماعت

 ؟بيبأ لتب اهتاقالع نع ةرهاقلا توكس نوب تنمض

 ليئارسإب ةيداحتإلا ايناملأ تاقالع نم رصم فقوم -ب

 تاضيوعتلا يتلأسم عم ةيعقاوب تلماعت دق رصم نأ ىلع لئالدلا لك ريشت

 «تاضيوعتلا ةلأسم نع عجارتلا عيطتست ال نوب نأ تكردأ دقف .ةحلسألا تاقفصو

 ينويهصلا يبولل ةلأسملا هذه يف عضخت اهنأو «م1952 ماع قافتإ تمربأ امدعب

 تناك تقو يف تاضيوعتلا قافتإ ءاج دقو .ةلتحم ةلود اهنوكو ةيكريمألا طوغضلاو

 ءةينفلاو ةيداصتقإلا اهتاردق نم ةدافتسإلاو نوبب اهتاقالع زيزعتل علطتت رصم هيف

 ةيشخلاو «ءالجلا لوح ايناطيرب عم اهتاضوافم عم تنمازت يتلا تاقالعلا هذه ريوطتو

 «ببسلا اذهلو .اهزازتبإ لجأل يرصملا نطقلا نم اهتايرتشم ندنل مدختست نا نم
 ةلودك اهنم ةدافتسإلاو اهنطق قيوستل ةيداحتإلا ايناملأ ىلع حتفنت نأ ديرت رصم تناك

 14 يف نوب يف اهل ةرافس اهحاتتفإ ءاج ءهاجتإلا اذه يفو .ايناطيرب نم ًالدب ةيعانص
 .م1952 لوألا نيرشت

 ةقفص ىلع ةيبرعلا لعفلا دودر صاصتمإ اهناكمإب نأ ةيداحتإلا ايناملأ تكردأ
 ةبسنلابو .ةيداصتقإلا اهتادعاسمب ةيبرعلا ةمظنألا "ةوشر' لالخ نم تاضيوعتلا

 تادعاسم ميدقتل اهدادعتسإ نع نالعإلا لالخ نم اهتوكس ءارش نم تنكمت ءرصمل

 هسفن تقولا يف ناوتت نأ نود «ةلأسملا هذه تزواجت ام اذإ اهيلإ ةيداصتقإلا ةيمنتلل

 قافتإ فقول فورظلا نم فرظ يأ تحت ةدعتسم ريغ اهنأب 'حوضو لكب' اهماهفإ نع
 رصم ىلإ ةيداحتإلا ايناملأ تمدق م1953 رياربف/طابش يفو .ليئارسإ ىلإ تاضيوعتلا
 ءةيعانصلا اهتاجايتحإ يف تثحب امك .كرام نويلم 400 ةميقب درت ال ةيلام ةحنم

 نوب عم نواعتلاب بيجن دمحم بحر دقو .ةينفلا تاثعبلا نم ًاليس اهيلإ تلسرأو
 روذج زهت نل اهنكلو ةيرصملا رعاشملا يذؤت دق تاضيوعتلا نإ" :لوقلاب حرصو
 ."ايناملأو رصم نيب ةقادصلا

 نيب ليئارسإو ةيداحتإلا ايناملأ نيب يرسلا يركسعلا نواعتلا فثكت امدنع
 نأ لكيه نينسح دمحم ركذيو .هب ملع ىلع رصم تناك ؛م1964و 1960 يماع
 نوب نيب يركسعلا نواعتلاب ملع ىلع م1960و 1957 يماع نيب ناك رصانلا دبع
 نوناك يف دلوشرمه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ةرم كلذ غلبأ هنأو «بيبأ لتو
 ةيداحتإلا ايناملأ راشتسم بئان هتفصب داهرأ ىلإ ىرخأ ةرمو ؛م1958 رياني/يناثلا
 .م1960 رياني/يناثلا نوناك يف رصم راز امدنع

 ايناملأ نيب يركسعلا نواعتلا حبصأ «م1963 وينوي/ناريزح 15 يفو
 نيارلا ةفيحص' ترشن امدعب «يناملألا ماعلا يأرلا لوانتم يف ليئارسإو ةيداحتإلا
 لوح عافدلا ةنجل. يف يطارقميدلا يكارتشإلا بزحلا باون دحأل ًاحيرصت 'ةديدجلا
 «كلذ يفنت ةيناملألا ةموكحلا لعج امم «ةيداحتإلا ايناملأ يف نييليئارسإ نيرايط بيردت
 قداص دمحم نأ لكيه نينسح دمحم ركذي امك .يبرع جاجتحإ يأ بايغ لباقم
 ماع علطم ةيرصملا ةموكحلا غلبأ نوبب ةيرصملا ةرافسلا يف يركسعلا قحلملا
 سيئرلا نأو يليئارسإلا-يناملألا يركسعلا نواعتلا مجح لوح لصفم ريرقتب م4
 .ةيفاكلا ةيمهألا هرعي مل رصانلا دبع

 يليئارسإلا-يناملألا يركسعلا نواعتلا لوح ةديدعلا ريراقتلا نم مغرلا ىلعو
 ىلع ةيرصملا ةموكحلا تظفاح ءاهيلإ ةيطارقميدلا ايناملأ نم ةمدقملا كلت ًاضوصخأ
 جاجتحإلاب ءافتكإلاو ءاهنع فرطلا اهضغب يضاقلاو ءةلأسملا نم قباسلا اهفقوم
 ىلإ دوعيف ءرشابملا ببسلا اما .فقوملا اذهل ةدع بابسأ كانهو .طقف يسامولبدلا
 «يبرعلا ماعلا يأرلا لوانتم نع ةديعب ةحلسألا تاقفص ءاقبإ تلضف ةيرصملا ةماعزلا

 ًافقوم هيلع ضرفيو ءةيبرعلا ريهامجلا مامأ رصانلا دبعل ًاجارحإ كلذ ببسي ال يك
 ثيح «نوبب اهتاقالع ريتوت مدع يف نمكت اهتحلصم نأ رصم تدجو امك .ًاددشتم
 يف اهنطق قيوستو ةيناملألا ةيداصتقإلا تادعاسملا نم ديفتست اهرودب يه تناك
 ايناملأ لادبتسإ هنكمي ال هنأ قحب كردي رصانلا دبع ناك .ةيداحتإلا ايناملأ قاوسأ

 كيرشك الو «ةيمنتلا ططخو ةيرصملا عيراشملل لوممك ةيداحتإلا ايناملأب ةيطارقميدلا
 ايناملأ تمدق «م1964و 1958 يماع نيبف .ةيرصملا ناطقألا يرتشي يراجت
 سيئرلا ناك دقل .كرام رايلم 1,158 ةميقب ةيلام تادعاسم رصم ىلإ ةيداحتإلا

 راطإ جراخ ةيطارقميدلا ايناملأو هدالب نيب تاقالعلا ريوطتل دادعتسإ ىلع يرصملا
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 ايناملأ ءارزو سيئر «لوفتورغ مامأ ىرخأ ةرم هدكأ ام وهو ءاهب يسامولبدلا فارتعإلا
 .م1959 ماع رياني/يناثلا نوناك علطم رصم راز امدنع «ةيطارقميدلا

 ةيملعلا ةربخلا نم ديفتست رصم تناك «ةيمنتلا تادعاسم ىلإ ةفاضإلابو

 ىلع ظحت مل يتلا تاطاشنلا هذه - اهيدل يركسعلا عينصتلا تالاجم يف ةيناملألا

 نيطشان نويبرغلا ناملألا ءاربخلا ناك م1964و 1958 يماع نيبف .تايفوسلا ىضر

 يفو .مهتموكح ةفرعمب رصم يف خيراوصلاو ةيبرحلا تارئاطلا عينصت تالاجم يف
 تاقفص ةلأسم ةيلودلا مالعإلا لئاسو لوادتت نأ لبق يأ «م1964 ويام/رايأ

 لوقي «نوب يف هئاسؤر ىلإ «ةرهاقلا يف ةيداحتإلا ايناملأ ريفس ءربيف ثعب «ةحلسألا

 بيبأ لتو نوب نيب تاقالعلل اهتضراعم مدع نع هتغلبأ ةعيفر ةيرصم تايصخش نأ
 .رصم يف اهاياعر نم خيراوصلا ءاربخ تاطاشن نع ةيناملألا ةموكحلا توكس لباقم

 ىدحإ تماق «م1964 ماع فيرخ يف اهتياهن ىلإ ةحلسألا ةقفص لوصوبو
 ابنلا اذه ناكو .ةلماك اهنع فشكلاب ربوتكأ/ لوألا نيرشت 26 يف ةيناملألا فحصلا

 رصم نيب ةعيطقلا ىلإ رمألا ةياهن يف تدأ ةيليئارسإلا تاوطخل نم ةلسلس ةيادب

 ةهج نم بيبأ لتب اهفارتعإ دعب ةيداحتإلا ايناملأ نيبو «ةهج نم ةيبرع لود ةينامثو
 تاقفص نع فشكلا ةيلوؤسم لمحتي نم ءوه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .ىرخأ
 ؟تيقوتلا اذه ريتخأ اذاملو «ةحلسألا

 نوبو ةرهاقلا نيب تاقالعلل ليئارسإ فادهتسإ -ج

 ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاقالعلا ميزأت يف ليئارسإ ةسايس أدبت ال

 ىرخأ تالواحم اهعم قفارت وأ اهقبس لب ءاهيلإ ةيناملألا ةحلسألا تاقفص نع فشكلاب
 عيطتسي ءاهتيسامولبدو ليئارسإ ةسايسل عبتتملاو .نوبب ةرهاقلا تاقالعب ىذألا قاحلإل
 ةيبرعلا تاقالعلا ميزأتل لخادم .ةعبرأ تكلس دق ةلودلا كلت نأ حوضوب ظحلي نأ

 ءاربخلاو ءاملعلا :يه لخادملا هذهو .ًاصوصخ ةيناملألا-ةيرصملاو ءًامومع ةيناملألا

 نم اهب يسامولبدلا فارتعإلا ىلع لوصحلا ءرصم يف نوطشانلا نويبرغلا ناملألا

 هترايز ليطعت ءًاريخأو «يبرعلا ملاعلا يف يرصملا سيئرلا ةعمس ىلإ ةءاسإلا نوب لبق
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 ؟هذه ةيعابرلا اهتطخ ليئارسإ تذفن فيكف :نوبل

 ةيداحتإلا ايناملأ دض ةيمالعإ ةلمح نشت ليئارسإ تأدب :؛م1962 ماع ذنم
 ءةيركسعلا تاعانصلا يف نيلماعلا رصم نم اهئاربخو اهئاملع بحس ىلع اهرابجإل
 لالخ نم كلذ ليئارسإ تلسوت دقو .صخش 500 يلاوح ىلإ مهددع لصو نيذلاو
 نم ليئارسإ تفده امك .م1962 ماع مهدض لايتغإو ةيباهرإ تايلمع ذيفنتو مهديدهت
 امدعب ءاهيلإ ةحلسألا نم اهتاميلست يف رارمتسإلل ةيناملألا ةموكحلا زازتبإ اهباهرإ ءارو
 ةيربعلا ةلودلا تذخأ «م1964و 1963 يلماع نيبو .ةلأسملا هذه يف ًاددرت ترهظأ
 ةيبرع برح ريضحت يف" ةيناملأ ةكراشم اهنأ ىلع رصم يف ءاملعلا ةلأسم ضرعت
 «ريئام ادلوغ تطبر «يبرغلاو يناملألا ماعلا نييأرلا ىلع ريثأتللو .(اه)...ريمدتل
 لماشلا رامدلا ةحلسأ رصم جاتنإ نيب تسينكلا مامأ «ليئارسإ ةيجراخ ةريزو
 سيئر نلعأ ام يف ءثلاثلا خيارلا يف ةيزانلا مئارج نيبو ءاهدالب دض اهمادختسإل

 ريمدت ىلإ ةيركسعلا هتناسرت ريوطت لالخ نم ىعسي رصانلا دبع نأ لوكشأ ءارزولا

 ناملأ ءاملع ةكراشمب اهملع اهمسإب ثدحتم ىفن دقف «نوب ةموكح ةيحان نمو
 تارئاطلا جاتنإ ىلع رضتقي رمألا نأ نلعأو «لماشلا رامدلا ةحلسأ عنص يف نييبرغ
 يركسع طاشن يأ اهرودب تفنف ؛نوب يف ةيرصملا ةرافسلا امأ .بسحف خيراوصلاو
 لمع نع نوب يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ اهل ةركذم تثدحتو «نييبرغلا ناملألا ءاملعلل
 بكرب قاحلل" ليبس يف '"ةينفلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا ..." تالاجم يف ءاملعلا ءالؤه
 ."...مدقتلا

 ايناملأل ةبسنلاب رصم يف ناملألا ءاملعلا ءاقبإ ةلأسم تحبصأ ءاذكهو
 ةاواسملا مدق ىلعو «نويو بيبأ لت نيبو اهنيب تاقالعلا ىلع ريثأتلا ةديدش ةيداحتإلا
 مايقلا روانيدأ ركف «بابسألا هذه لكلو .بيبأ لت عم يسامولبدلا لدابتلا ةلأسم عم
 ءاملعلا بحسو «ليئارسإ هاجت ةيركسعلا هدالب تامازتلا ديدجت مدع :ةجودزم ةوطخب
 يف ةيسامولبد ةلمح تنش بيبأ لت نكل .هسفن تقولا يف رصم نم نييبرغلا ناملألا
 ىلع اهمغرت نا تعاطتسإو ءرصم يف اهئاملع تاطاشنو نوب دض ةدحتملا تايالولا

 .360 ص «قباسلا عجرملا ("



 ,رصم يف ناملألا خيراوصلا ءاملع طاشنل ةبسنلاب امأ .48م تابابد ةقفص اهميلست

 أ ةفلاخم يه كلذ ىلع مهتقفاوم نود مهدالب ىلإ مهتداعإ نأ ةيناملألا ةموكحلل نيبتف
 | طغضلل تخضر اهنأب اهيلإ ماهتإلا هجوت ةيبرعلا لودلا لعجت فوسو روتسدلل
 ايناملأ نم نيرخآ ءاملع مهب لدبتسي نأل رصانلا دبع يلاتلاب عفدتو يليئارسإلا

 .ةيبرعلا ةقطنملا يف وكسومو نيلرب زكرم نم ةياهنلا يف يوقي امم ءةيقرشلا
 بصنم ىلإ دراهرأ لصو امدنع م1963 ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو

 ناملألا ءاربخلا عوضوم ضرع :لاجملا اذه يف نيتيسيئر نيتوطخب ماق «ةيراشتسملا
 بعلب هدالب رمتست نأ كلذك ضفرو «بازحألا لك مضت ةيناملرب ةنجل ىلع رصم يف
 عم ةيوست ىلإ لصوت نا دراهرا ثبل امو .ةحلسألاب ليئارسإ ديوزت يف طيسولا رود
 نأ ىلع ؛48م تابابد ةقفص هدالب مامتإ ىلع تماق ةدحتملا تايالولا ربع ليئارسإ

 .ايلاطيإ ربع لب «ليئارسإ ىلإ هدالب نم ةرشابم ملست الأو ءةريخألا نوكت
 .ةقباسلا اهتسايس ىلع ةقحاللا ةرتفلا يف ةيداحتإلا ايناملأ تظفاح اذكهو

 ىدل اهدض ةيليئارسإلا ةلمحلا ةلهاجتممرصم يف اهئاملع طاشن نع رظنلا تضغف
 1963 ماع نم ترمتسإ يتلاو «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يفو يناملألا ماعلا يأرلا

 ماع ةياهن ذنم رصم نم ناملألا ءاملعلا ةدوع ءدبب ًارورم م1965 ماع ىلإ
 تاضيوعتلا عفدو ةحلسألاب ليئارسإ دادمإب هسفن تقولا يف ترمتسإ امك ..م4

 ناملألا ءاربخلا ةلأسم تزواجت ليئارسإل ًادج ةقئاف ةيمهأ' اهرظنب الكش ثيح ءاهيلإ
 نم 52ل اهحامس نع ًالضف اذه ."ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىدل نولمعي اوناك نيذلا
 نويلم 81,5 اهميدقتو ةيليئارسإلا ةيوونلا ثاحبألا يف لمعلاب ريبخ 400و اهئاملع
 .ثاحبألا هذه معدل كرام

 رصم نم ءاملعلا بحس ىلع ةيناملألا ةموكحلا ماغرإ يف اهتالواحم لشفب
 قافتإ) 1961 ماع نيب ام تدطوت امدعب نوبو ةرهاقلا نيب تاقالعلا ميزأت يلاتلابو
 تاقالعلا روهدت ءدب خيرات) م1964 ماعو (ةيداحتإلا ايناملأ عم يداصتقإلا يدادغبلا
 ءاج انه نمو .اهبرآم ذيفنتل ىرخأ ةليسو قرطت ديدج نم ليئارسإ تأدب ؛(نيتلودلا نيب
 ربوتكأ/لوألا نيرشت 26 خيراتب ةرم لوأل اهيلإ ةيناملألا ةحلسألا تاقفص نع نالعإلا

 .©"ليئارسإل اهئالوب ةفورعملا' "واش دنور رتروفكنارف' ةفيحص ربع م4

 .362 ص «قباسلا عجرملا ©

 1964 فيص يف اهنم قبتي مل يتلا تاقفصلا نع تامولعملا ءاشفإ نكي مل
 ةيربعلا ةلودلا تلوحت امدعب ءررضلاب ةيليئارسإلا حلاصملا بيصي 09620 قوس
 لودلا ىلع 1 ىلإ 3 ةبسنب ًاقوفت اهيطعي ناك يذلا يكريمألا حالسلا ىلإ ةرشابم
 لودلاو رصم هاجت ةيداحتإلا ايناملأ ةيقادصم بيصي ناك لب ءاهب ةطيحملا ةيبرعلا
 تاونسلا رم ىلع ليئارسإ ىلإ ةيناجملا ةحلسألا اهميدقت ءارج نم كلذو «ةيبرعلا
 «نيفرطلا طرويس تاقفصلا نع فشكلا نأ نامك .ماودلا ىلع كلذ اهيفنو ةيضاملا
 ليئارسإ لامكتسإ ىلإ يدؤت ةجنشتملا فقاوملا نم ةلسلس يف «يناملألاو يرصملا
 ةرايز ليطعتب اهتطخ ليئارسإ تللكو .نوب عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةمق يف اهتطخ
 .م1965 رياربف/طابش يف نوب ىلإ يرصملا سيئرلا

 نيرشت 6 يف «نوب يف رصم ريفس روصنم لامج اهب ثعب ةلاسر يف
 ببسب ةحلسألا تاقفص نع تامولعملا ءاشفإ ءارو فقت ليئارسإ نأ هغلبأ «نوبب ةيجراخلا يف ىندألا قرشلا مسق سيئر ءرمريش نأ اهيف ركذ م1964 ربوتكأ/يناثلا
 .امهنيب نواعتلا لاكشأ لك فقوو ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب ةمزأ لاعتفإ يف اهتبغر
 فارتعإلا ىلإ نوب عفد ةمزألا لاعتفإ ءارو نم ديرت تناك ليئارسإ نأ رمريش دكأ امك
 .اهبناج نم ًاروتف قباسلا يف تدجو امدعب ءاهب يسامولبدلا

 تارابتعإ ىلإ بيبأ لت عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإ هاجت نوب "روتف' دوعي
 يف نوب ةموكح نويروغ نب ةوعد دعبف .يناملألا بعشلا ليثمت ةلأسمو طسوألا قرشلا يف عاضوألاو يقرشلاو يبرغلا نيركسعملا نيب ةدرابلا برحلا نمض لخدت ةيرهوج
 ةموكحلا تربتعإ «هدالب عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ ىلإ م1957 ويام/رايأ 5
 انيلع (ةيقرشلا نيلربب فارتعإلاب يبرعلا درلا) مئاق رطخلا اذه ..." املاط هنأ ةيناملألا
 ."ًاضيأ هلك برغلا ةحلصملو ةلأسملا ءاجرإ

 ماع فيرخ يف رصم عم اهتمزأ عالدنإ ىتح اذه اهفقوم ىلع نوب تظفاح
 فارتعإلا نأب يداحتإلا ناملربلا ماما دراهرا حرص :م3 ويام/ رايأ يفف ..م4
 يفو .برغلاو قرشلا ىلع هريثأت ىدم ةفرعمو ةقئاف ةيانعب سردي نأ بجي ليئارسإب
 ويام/رايأ ةياهن «نطنشاو يف نوب ريفس مهيف امب ؛نييبرغ ناملأ ءارفس ةينامثل عامتجإ
 ..." مهتموكح ءالؤه بلاط ءانب بيبأ لت ةموكحب فارتعإلا ةلأسم ثحبل م1964
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 ال مهرارق نأ ءاوفاضأو ."نهارلا تقولا يف ليئارسإ عم ةيسامولبد تاقالع ةماقإ ليجأتب

 برغلا ةراسخ نم ..." لب «ةيطارقميدلا ايناملأب يبرع فارتعإ نم ةيشخلا ىلإ دوعي
 ايناملأ تناك دقل .ًازراب ًارود رصم بعلت ثيح "ةيويسآ - ورفألا ةلتكلا يف هذوفن

 اهلالخ نم متيو ةيبرعلا ملاعلا ىلع برغلا اهنم لطي يتلا ةذفانلا ةيداحتإلا

 قرشلا يف يتايفوسلا داحتإلا ذوفن ةضهانم (ةيفاقثلاو ةيداصتقإلا تادعاسملا)

 ةيلايربمإلا سأر برعلا رظنب ةدحتملا تايالولا هيف تناك يذلا تقولا يف اذه ءطسوألا

 ناملأ نولوؤسم ربع امك .ميدقلا رامعتسإلا اتميعز ايناطيربو اسنرف اميف ؛ملاعلا يف

 برعلا عفدي دق امم «بيبأ لتب يسامولبدلا فارتعإلا رطاخم نع نورخآ نويبرغ

 .ةيطارقميدلا ايناملأب فارتعإلل

 «بيبأ لت عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ ىلع مادقإلا يف نوب ددرت لباقمو

 علطمو م1964 ماع ةياهن نيب صاخ لكشب ءارفسلا لدابتل اهيلع ليئارسإ حاحلإ دتشإ
 تاقفص نأشب ةيبرغلا ةيناملألا-ةيرصملا تاقالعلا روهدت عم ًانمازتم يلاتلا ماعلا

 ةموكح ةيحان نمو .لاوحألا نم لاح يأ يف ًائيرب حاحلإلا اذه نكي ملو .ةحلسألا

 ةلودلا سلجم سيئر تشربلأ ماق نأ ىلإ ةوطخلا هذه ىلع مادقإلا لجؤت تلظ دقف «نوب

 .رصم ىلإ ةيخيراتلا هترايزب ةيطارقميدلا ايناملأ يف

 تاقالعلا بيصي ةحلسألا تاقفص نع فشكلا ناك ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 هلعجيو ةيبرعلا ريهامجلا ىدل رصانلا دبع ةماعز زهيو ميمصلا يف ةيناملألا ةيرصملا
 ةداعتسإل اهتايولوأ يف ةيعادلا ةيموقلا هتاحورط نيب :اهمامأ ضقانتم فقوم يف

 غم لماعتلاب هتسايس نيبو ءاهءارو فقي نمو ليئارسإ ةهباجم يأ «ةينيطسلفلا قوقحلا
 ام ىلعو .ةيداصتقإلا هدالب حلاصم مدخت ةيسامولبدو ةيعقاوب ةحلسألا تاقفص ةلأسم

 ىلإ هعفدي فوس ةجردلا هذه ىلإ رصانلا دبع "جارحإ" نأ ليئارسإ تدقتعإ دقف ءودبي
 ةرهاقلا .نيب تاقالعلا روهدت ىلإ يدؤي هجولا ءام ظفحل نوب هاجت جنشتم فقوم ذاختإ

 نم لوألا قشلا ناك ةحلسألا تاقفص نع فشكلاف .اهحلاصم يلاتلاب مدخيو نوبو

 ةرايز ليطعتب ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب براقتلا عنم ناك ام يف ءةيليئارسإلا ةطخلا
 .اهنم يناثلا قشلا ةيناملألا ةمصاعلا ىلإ يرصملا سيئرلا

 دبع اهب موقي ةرايز نع ثيدح ةرم نم رثكأ كانه ناك «تانيسمخلا ءانثأ
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eا ذيفنتب ةيناثلا ةيسمخلا ةطخلا يف ةيداحتإلا ايناملأ كراشت نأ ةيداصتقإلاو ةيلاملا هتقئاض ءوض يف ديري رصانلا دبع ناك دقو .يرصملا سيئرلا صخب ريدقتو مارتحإ نم بعشلا اذه هنكي امل كلذو ؛هتموكحو يناملألا بعشلا سوفن يف 3 3 اهل نوكيس هنأ رابتعإو ةرايزلا هذهب هنيح يف دراهرا راشتسملا یر رعب 0 رياربف/طابش يف كلذ دعب مث «يلاتلا ماعلا عيبر لبق نوب ىلإ نيصانلا دبع ير سيئرلل ةبقترم ةرايز نع ثدحتتل ىرخأ ةرم ءابنألا تداع م4 ويام/رايأ يفو .نييبرغلا ءافلحلا ةقفاومب اهلوصح ةرورضو يناملألا -يناملألا عارصلاو ةدراب بدأ ءاوجأ يف تلطعت اهنكل .نيدلبلا نيب تاقالعلا زيزعت ىلإ يدؤت  
 .نوب عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإل اهتاططخم هسفن تقولا ف لطعت امم ءأضيأ برغلا هيبو هنيب "ةحلاصمال بابلا حتفت دق لب «بسحف ي ةيسمخلا هتطخ ذيفنت نم هنكمتو ةيداحتإلا ايناملأ یدل سيل ؛هزكرم معالم ا اهنأل ءليئارسإ جاعزنإ تلصح ول اميف نوب ىلإ يبرعلا ميعزلا ةرايز ببست نأ يعينا نم ناكو .ةضفخنم دئاوفب ديدستلا يف تاليهست ىلع اهنم لوصحلاو - يف
 23 يف ةرهاقلا يف يرصملا سيئرلا عم اهارجأ يتلا تاثداحملا نما ا ۳

Eةيطارقميدلا ايناملأب فارتعإلا مدعب ةيرصملا 'ةموكحلا دهعت اريخأو «كرام نويلم 300 دودح يف درت ال رصم ىلإ ةلجاع ةيداصتقإ ةدعاسم ا 1 ايناملأ ميدقتو «بيبأ لتو نوب نيب ةيلصنق تاقالع ىلع يرصملا سيئرلا ا ءيسلطألا فلحلا جراخ ىلإ ةحلسألا ريدصت ىلع ارظح يناملألا ناملربل رع ربع نيتلودلا نيب ةمزألا لح ةيفيك ىلع رصانلا دبع عم مهافت ىلإ را ةرايز تدأ امك .نوب ةرايزل رصانلا دبع سيئرلا ىلإ رک ور يدا ايناملأ يف ناملربلا سيئر ءريامتتسرغ نغيوأ ددج ءرصمو ب نيب 0 روهدت يفالتل ةحلسألا تاقفص نع فشكلا ديعب .م1964 . 

 رادصإ يف نوب ةموكح رخأتو «ةمزألا ةجلاعمل اهذاختإ بجي يتلا رع 8 ةيداحتإلا ايناملأ يف يلخادلا يسايسلا ماسقنإلا نكل .يعيبطلا اهراسم ىلإ ا ايناملاو رصم نيب تاقالعلا ديعي نأ رصان -ريامنتسرغ قافتإ ناكمإب 3 ٠
 ةيوستلل تالواحم ةيأ برضل عئاضلا تقولا لالغتسإ نم «دارفنإ ىلع لك «ةيطارقميدل ايناملأو ليئارسإ نكم «م1965 رياربف/طابش 12 ىتح ةحلسألا ريدصت ١ك
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 يرصملا ميعزلا اهفصو يتلاءنوب ىلإ رصان ةرايز ليئارسإ تلطع فيكف .نيتلودلا نيب

 ةيداحتإلا ايناملأ رظح ةلأسم ةيربعلا ةلودلا تلغتسإ فيكو «"ةوشرالاب دعب اميف
 وحن ةيناملألا-ةيرصملا تاقالعلاب عفدتل طسوألا قرشلا ىلإ ةحلسألا نم اهتارداص

 ؟ةيواهلا

 عم ثحبلاو هدالب ىلإ هتدوعو ةرهاقلل ريامنتسرغ ةرايز ءاهتنإ ىلع عوبسأ دعب
 ءارزو سيئر «لوكشأ نلعأ «نوب ىلإ ةبقترملا رصان ةرايزل دعوم ديدحت يف دراهرا

 وهو ؛م1965 رياربف/طابش يف دراهرا راشتسملا ءاقلو نوب ةرايز يف هتين نع «ليئارسإ
 نلعأو هل قبس دق لوكشأ ناكو .ةيداحتإلا ايناملأ ىلإ ًالصأ رصانلا دبع ةرايز دعوم
 عامتجإلا يف هتبغر نع م1964 ربمتبس/لوليأ علطمو ويلوي/زومت رخاوأ يف
 ميدقتب نوب رارمتسإ :يهو لئاسم ثالث يف هعم ثحبلاو يناملألا راشتسملاب

 ةماقإ ًاريخأو ءرصم نم ناملألا ءاملعلا بحسو «هدالب ىلإ ةيلاملا تاضيوعتلا

 .بيبأ لتو نوب نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا

 كلت يف هعم ثحبلاو ايناملأ راشتسم ءاقل ىلع همزع لوكشأ ديدجت ناك

 كابرإل فاك «ءنآ يف ةيداحتإلا ايناملأو رصم نم لكل ةبسنلاب ةساسحلا لئاسملا

 لوكشأو دراهرا نيب عمزملا ءاقللا نأب ةيبرعلا لودلا نئمطت نا تلواحف .نوب ةموكح

 اهرظن ةهجو حيضوتب طسوألا قرشلا يف اهتسايس مدخيس هنأو ءايناملأ جراخ ثدحيس

 ليئارسإ لوخد نكل .اهب فارتعإلا مدع ىلع اهلمحت يتلا بابسألا لوح ليئارسإ ىلإ
 فصتنم يف عجارتت ةيناملألا ةموكحلا لعج «نوبل يرصملا سيئرلا ةرايز طخ ىلع
 نع ثدحتتل تداع مث ءيرصملا سيئرلا ىلإ ةيمسرلا ةوعدلا هيجوت نع لوألا نوناك

 ًاقيمع ءايتسإ ببس ام وهو ؛ةبراقتم ةينمز ةرتف يف رصانلا دبع مث لوكشأ لابقتسإ
 ايناملأ يف رصانلا دبع ةيؤر لمتحت ال ىرخأ ًافارطأ كانه نأب ةيرصملا ةدايقلا ىدل

 .ةيداحتإلا

 تضفر «روهدتلا نم ديزم ىلإ تاقالعلا عفد ليبس يفو ؛هسفن تقولا يفو

 يف نوب ةموكح ةبغر نع ةيبرغلا ةيناملألا ةيسايسلا رئاودلا يف رودي ناك ام ليئارسإ
 ءاهيلإ ةيقبتملا تانحشلا لادبتسإو ملاعلا يف رتوتلا قطانم ىلإ ةحلسألا ريدصت مدع

 اهرابتعإ ليئارسإ تضفر امك .(رصم-) "ودعلل ًاراصتنإ" كلذ ةربتعم «ةيلام تاضيوعتب
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 ةموعدم ءاهرخآ ىتح تاقفصلا لامكإ ىلع ترصأف .طسوألا قرشلا يف رتوت ةقطنم
 دقل .ةيناملألا علسلا ةعطاقم ىلع تلمع ةدحتملا تايالولا يف تاكرش لبق نم كلذ يف
 نيبو اهنيب فقوملا مزأت ببسب ةحلسألا ةيقب ىلإ جاتحت اهنأ ليئارسإ ةجح تناك
 نوناق رادصإ يف نوب ةموكح رخأتف «كلذ عمو .ندرألا رهن هايم ليوحت لوح برعلا
 ايناملأ مامأ لاجملا يف حسفأ «م1965 رياربف/طابش 12 ىتح ةحلسألا ريدصت رظح
 «تشربلوأ ةرايز لالخ نم نوبو ةرهاقلا نيب تاقالعلا طخ ىلع لوخدلل ةيطارقميدلا
 .م1965 رياربف/طابش رخاوأ رصم ىلإ ءاهتلود سلجم سيئر
 بيبأ لتب نوب تاقالعل ةيطارقميدلا ايناملأ لالغتسإ

 ايناملأ ىطعأ ام وه ليئارسإب اهتالص ةيداحتإلا ايناملأ فيثكت ناك
 جهتنت اهنأ نوب ماهتإب نياتشلاه أدبم قرخ يف هلامعتسإل ًالاعف ًاحالس ةيطارقميدلا
 ةعفادملاو نيرخآلا ءالؤه ةفيلح اهسفن راهظإو «برعلل ةيداعمو ليئارسإل ةيلاوم ةسايس
 «نوبب ةيجراخلا يف ىندألا قرشلا ةرئاد سيئر ءرمريش ظحال دقو .ةيموقلا مهقوقح نع
 ةداضملا ةياعدلا يه ةيبرعلا لودلا عم (هدالب) تاقالعل ربكألا جعزملا لماعلا نأ"
 فقوملل ةديؤم ًاراركتو ًارارم اهسفن رهظت يتلا ءةيطارقميدلا ايناملأ لبق نم ليئارسإل
 ةديؤمو برعلا دض ةسايس ةسراممب ةيداحتإلا ايناملأ مهتتو «ليئارسإ دض يبرعلا
 يف تاذلاب رصم ىلع نأشلا اذه يف ةيطارقميدلا ايناملأ تزكر دقو ."ليئارسإل
 :اهعم ةيسامولبد تاقالع ةماقإل ةلهؤملا ةيبرعلا لودلا رثكأ اهنأ اهداقتعإل نيتلأسم
 نوب نم ةحلسألا تاقفصو م1952 ماع ذنم ليئارسإ ىلإ ةيناملألا تاضيوعتلا ةلأسم
 ,100بيبأ لت ىلإ

 ىلإ تاضيوعتلا نأ ةيقرشلا نيلرب ةموكح تربتعإ «ىلوألا ةلأسملل ةبسنلابو
 تاضقانتلا ةدايز يف اهتسايس مدخت نوب ةموكح لبق نم تادعاسملاب اهدمو ليئارسإ
 ىوقأ تاقالع ةماقإ ىلإ ليمت ةيبرعلا لودلا لعجتو .ةيداحتإلا ايناملأو برعلا نيب
 رهشت ةيقرشلا نيلرب تذخأ م1952 ماع تاضيوعتلا قافتإ ىلع عيقوتلا ديعبف .اهعم
 ةيداحتإلا ايناملأ نيب تاضقانتلا لالغتسإ ..." نأ ةربتعم «برعلل ةيداعملا نوب ةسايسب
 فده قيقحتل ةيرورض ةليسو يه "ليئارسإ ىلإ تاضيوعتلا نأشب ةيبرعلا لودلاو
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 ربمفون/يناثلا نيرشت 25 يفو .ةيبرعلا ةقطنملا ىلإ برستلا وهو اهل يريصم
 ةفيحص ترشن «تاضيوعتلا قافتإ عيقوت ىلع عيباسأ ةرشع يلاوح دعب يأ م2
 ناونعب ًالاقم ؛ةيطارقميدلا ايناملأ يف مكاحلا بزحلا مسإب ةقطانلا ,"ةديدجلا ايناملأ"
 ةيزانلا مئارجب ةقالع اهل تسيل تاضيوعتلا هذه نأ هيف تربتعإ ؟نمل-تاضيوعت"

 نع ريبعت وه تاضيوعتلا عفدل ضفارلا ةيقرشلا نيلرب فقوم نأو «دوهيلا قحب
 تاركذم يف تاضيوعتلل اهتنادإ ةيقرشلا نيلرب تررك دقو .ةيبرعلا بوعشلل اهتقادص
 .يبرعلا مالعإلا يف كلذل جيورتلاو ءةيبرعلا ةمقلا تارمتؤم ىلاو ءةيبرعلا لودلا ىلإ
 ليئارسإل تاضيوعت ةيأ عفدت مل اهنأب ةيبرعلا لودلا ركذت «هسفن تقولا يف تناك امك
 ترصتقإ ثيح ؛كلذ ىلإ ىعست الو اهعم ةيراجت وأ ةيسامولبد تاقالع ةيأ ميقت الو
 يعويشلا بزحلاو دحوملا يكارتشإلا بزحلا نيب تالاصتإلا ىلع امهنيب اميف تاقالعلا
 .يليئارسإلا

 ايناملأ تعضو «ليئارسإ ىلإ تاضيوعتلا ةلأسم ىلع بعللا ىلإ ةفاضإلابو

 نمض تانيتسلا علطم ةحلسألاب ليئارسإ ةيداحتإلا ايناملأ ديوزت ةيطارقميدلا
 تاراشإ كانهو .ةيداحتإلا ايناملأو برعلا نيب تاقالعلاب ىذألا قاحلإل اهتيجيتارتسإ
 لالخ بيبأ لتو نوب نيب يركسعلا نواعتلا ىلإ "ةيقرشلا" ةيناملألا قئاثولا يف ةقرفتم
 ايناملأل ةيجهنم ةسايس ةيادب م1963 ماع ربتعي ؛لاح لك ىلعو .تانيسمخلا
 ءاضقلا فدهب بيبأ لت ىلإ نوب نم ةحلسألا تاقفص ةلأسم لالغتسإل ةيطارقميدلا

 ةيقرشلا ايناملأ يف ةيجراخلا ةرازو فيشرأ قئاثو لضفبو .نياتشلاه أدبم ىلع
 «نياتشلاه أدبم قارتخإل ةلودلا كلت تالواحم عبتت نآلا انتعاطتسإب حبصأ «(ةقباسلا)
 يف ًاباجيإ بصي امك بيبأ لتو نوب نيب ةيسامولبد تاقالع ةماقإ نأ فيكو
 ,ةيبرعلا٠.لودلا نم يسامولبدلا فارتعإلا ىلع لوصحلل ةفداهلا اهتيجيتارتسإ
 .رصم نم ًاصوصخو

 "نياتشلاه أدبم' ىلع ءاضقلل ةيطارقميدلا ايناملأ يعاسم

 ذيفنتلا لقح رصم «

 نأشب ةيكريمأ ةياعرب م1962 ماع ليئارسإ عم ةيداحتإلا ايناملأ قافتإ دعب
 لودلا هابتنإ اهل ةركذم يف ةيقرشلا نيلرب تفشك «48 م تابابد اهنمو ةحلسألا ةقفص
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 مالسللو لودلا كلت نمأل ديدهت وه لصحي ام نأ ةربتعم ؛تادعاسملا كلت ىلإ ةيبرعلا
 عم قيسنتلاب ةيربعلا ةلودلا عم يركسعلا هدالب نواعت ميعدت يف ؛يبرغلا يناملألا عافدلا ريزو «سوارتش فيزوج زنارف رود ىلع ةركذملا تزكر امك .ةقطنملا يف
 اهفده ذيفنتل رصم ىلع زيكرتلا ىلإ ةيطارقميدلا ايناملأ تدمع «كلذك .وتانلا فلح
 نواعتلا لوح تامولعمب رارمتسإب اهدوزت تناك ثيح «نياتشلاه أدبم ميطحت يف
 هذه ذخأت مل «ةيرصملا ةموكحلا نكل .ليئارسإو ةيداحتإلا ايناملأ نيب يركسعلا
 .نيتيناملألا نيب ةيئاعدلا برحلا ًاعون اهتربتعإو دجلا لمحم ىلع تامولعملا

 هذه ذيفنتل ةحاس نوكتل تاذلاب رصم ىلع زيكرتلا ىرج اذامل امأ
 نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ نأ ىلإ ءركذلا ةقباسلا ةركذملا فيضت ؟تاططخملا
 دادعتسإلا امهيدل نيتللا ءًاضيأ رئازجلاو ءهرصم عفدي فوس ليئارسإو ةيداحتإلا ايناملأ
 .كلذ ىلع امدقت نأ ىلإ «ةيطارقميدلا ايناملأ عم ةيعيبط ةيسامولبد تاقالع ةماقإل
 (ةيطارقميدلا ايناملأل) ةحاتملا لئاسولا لك مادختسإو «تاجردلا .ىصقأ ىلإ (رئازجلاو رصم) نيتلودلا نيتاه عم ةيعقاولا تاقالعلا ريوطت ةرورضب' ةركذملا تبلاط ءاذهلو
 لمعلا بوجو ىلإ ةركذملا تصلخ ًاريخأ ."امهيلع زيكرتلا لجأل ةيبرعلا نادلبلا يف
 ىلإ رثكأ براقت هاجتإ يف (رصم-) ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا فقوم رييغت' ىلع
 نيب رتوتلا ةدح ةدايز ىلعو «[ةيداصتقإلا تادعاسملا لدابت سلجم] ةعومجم لود
 .011'ةيلايربمإلا لودلاو (رصم نيب) كلذكو «(ةزفاحم) ىرخأ ةيبرع لودو رصم

 جراخل ةثلاثلا ةرئادلا" فارشإب لمع قيرف لكشت «ةركذملا هذه باقعأ يفو
 يناثلا نيرشت 17 يفو ."نياتشلاه أدبم قرخ' راعش تحت لمعلا قيسنت هتمهم "ابوروأ
 ةحلسألا تاقفص نأشب ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب ةمزألا عالدنإ دعب يأ م4
 ايناملأ ةسايسل ةوقب جيورتلاو نياتشلاه أدبم ضيوفت ةدايزلا ناح دق تقولا نأ تربتعا يتلا "ةيقيرفألا ةطخلا"ب يمس ام "ةيجراخلا سلجم ةئيه" تعضو «ليئارسإ ىلإ
 ايناملأو ...ةيبرعلا لودلا نيب ةيمانتملا تاضقانتلا لالغتسإ (لالخ نم) ةيطارقميدلا
 ةيناملألا ةيلايربمإلل ةديدجلا ةيماقتنإلا ةيرامعتسإلا ةسايسلا نع ةوقب فشكلاو ةيبرغلا
 ةجيتنو «ةلودلا هذه نوكت نأ ةطخلا تظحل ءرصم ىلإ ةبسنلابو ."اهدئاكمو ةيبرغلا
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 مدع لود ىدلو يقيرفإلاو يبرعلا نيلاجملا يف اهذوفنو اهتيمهأو يلخادلا اهروطتل

 تاقالعلا ريوطت متي نأو ؛"ةيطارقميدلا ايناملأل ةيجراخلا ةسايسلل لقث زكرم" «زايحنإلا

 عيسوتو يفاقثلا نواعتلاو ةيمنتلا عيراشم يف اهيلإ ضورقلا ميدقت لالخ نم اهعم

 ىلع نيدلبلا نيب دوفولا لدابتو ةيسايسلا تاثداحملا ءارجإو ةيقرشلا نيلرب يف اهليثمت
 .ايلع تايوتسم

 010 رزتنيف وتوأ لاسرإ «نينثإ نيعوبسأب «"ةيقيرفألا ةطخلا" عضو قبسو
Wine۵۲٣4۸۸ نسكأ نامره ىلإ ًاباتک ءةيطارقميدلا ايناملأ ةيجراخ ريزو  

 مسإب ةقطانلا (Nهuو 2هااءءطاهمل) "ةديدجلا ايناملأ' ةديرج ريرحت سيئر ١×4

 ماع نوكي نأل تططخ دق هتموكح نأب هيف هغلبي )8E( "دحؤملا يكارتشإلا بزحلا"

 ةريخلا ةنوآلا يف ةيداحتإلا ايناملأ ديدشت ىلع ًادر «نياتشلاه أدبم قرخ ماع" 5

 هنأ" :ًالئاق رزتنف فاضأو ."يناملألا بعشلل درفنملا اهليثمت ةلأسم يف اهطغض نم

 نأ نسكأ نم بلطو ."1965 ماع يف نياتشلاه أدبم برض متي نا حيحصو ًادج مهم

 .فدهلا اذه قيقحت ةيفيك لوح هتاظحالم هيطعي

 يتايفوسلا رودلاو رصم ىلإ تشربلوأ ةرايز ٠

 ليكشتب ءانركذ امك :تأدب يتلا "نياتشلاه أدبم' ىلع ءاضقلا ةطخ تجوت

 حاضيتسإب ًارورم م1963 لوليأ يف ةيقرشلا نيلرب يف ةيجراخلا ةرازو يف لمعلا قيرف
 أدبملا برض ةيلآ يف هيأر نع م1964 ماع نم يناثلا نيرشت 3 يف نسكأل زنتنيف

 رتلاف ةوعدب «خيراتلا اذه ىلع نيعوبسأ دعب "ةيقيرفإلا ةطخلا" عضو مث «روكذملا
 يف نياتشلاه أدبم قارتخإ يأ «م1965 ماع علطم يف ةرهاقلا ةرايزل هسفن تشربلوأ

 سيئرلل ةيرسلا قاروألا نم جتنتسيو .نسكأ ىلإ رزنتنيف ةلاسر يف ءاج امك «ماعلا كلذ
 نأشب رصان ىلإ تشربلوأ ةلاسر نأ «لكيه نينسح دمحم اهرشن يتلا رصانلا دبع
 ىلع ُءانب م1965 رياربف/طابش رهش لالخ رصم يف ةهاقن ةرتف ءاضقب هل حامسلا
 اهتاريضحت ةيطارقميدلا ايناملأ لامكتسإ عم ةنمازتم تءاج امنإ ءءابطألا ةحيصن

 مل .ةرهاقلا ريامنتسرغ ةرداغم ىلع طقف ةليلق مايأ دعبو «نياتشلاه أدبم ىلع ءاضقلل

 ةطخ' تناك لب «ةئيرب رصم ىلإ اهب مايقلا مزتعي تشربلأ تناك يتلا ةرايزلا هذه نكت

 هيجو يرصملا خرؤملا لوق دح ىلع «نوب نيبو اهنيب عاقيإلل "ةيقرشلا ايناملأ نم ةيكذ

 .قيتع

 "ةيجراخلا سلجم ةئيه'ل مييقت فشك ءرصم ىلإ تشربلوأ ةلحر ءاهتنإ دعبو
 ىلع رصم يف اهزكرم تيبثتل تاونس ذنم ةيطارقميدلا ايناملأ هططخت تناك امع
 لوقيو ؛م1959 ماع علطن رصم ىلإ لوفتورغ ةرايزب ًاءدب ءةيداحتإلا ايناملأ باسح
 لمع ةجيتن امه (رصم ىلإ تشربلوأ ماق يتلا) ةرايزلا حاجنو ةوعدلا نإ' :ريرقتلا
 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج عم تاقالعلا ريوطت ىلإ فداه ططخم لمعو ةليوط تاونس
 ىرج دقف «لحارملا ضعب يف تاسكن نم ىناعو هقيقحت رخأت نإو (ططخملا) وهو
 ."ةيسيئرلا هفادهأ ذيفنت ىلع رارمتسإب لمعلا

 ىرخأ ةركذم تظحل ءرصم يف نياتشلاه أدبم قارتخإ ططخمل ًالامكتسإو
 ىلإ هل ةرايز نيمأت ةلواحم ءرصم ىلإ تشربلوأ ةرايز بقعي نأ ةرورض اهسفن ةئيهلل
 ظفحتو روتفب نيلرب عافدنإ تلباق ةينانبللا ةموكحلا نأ الإ .نانبلو ايروس نم لك
 ةيسامولبدلا تاقالعلا ريوطتل دعوم ديدحت وأ ةرايزلا تبنجتف ءايروس امأ ."”نيديدش
 .نيلرب عم

 ًادعب نوبو ةرهاقلا نيب ةمزألا تذختإ «تشربلوأ ةرايز ىلع رصان قفاو امدنع
 ةمصاق ةبرض' نوب اهتربتعإ ثيح «ليئارسإ ىلإ ةحلسألا تاقفص ةلأسم زواجت
 دقو ."ثلاثلا ملاعلا يف (يناملألا بعشلل) درفنملا ليثمتلا قح ضرف يف (اه)دوهجل
 باوبأ تخيربلوأل حتفت ..." امدنع هنأ ءيرصملا سيئرلا ةرهاقلا يف نوب ريفس غلبأ
 ةبسنلاب ريطخ عوضوم اذهو ةيقرشلا ايناملأل هباب حتف دق هلك ثلاثلا ملاعلا نإ ءةرهاقلا
 ًارطخ ةرم ةئام لكشت ليئارسإ نأ ربتعإف ؛يبرعلا ميعزلا امأ .(ةيداحتإلا ايناملأ-) "انل
 .(1ة)ةيبرغلا ايناملأل ةبسنلاب ةيقرشلا ايناملأ هلكشت امم يبرعلا ملاعلا ىلع

 ءاغلإ ىلع رصانلا دبع سيئرلا مدقي نأب نولمأي نولوؤسملا لظ ؛نوب يفو
 :ةةرزجلاو اصعلا' ةسايسب هل نيحولم «ةريخألا ةظحللا يف هدالب ىلإ تشربلوأ ةلحر
 «ةيقرشلا ايناملأ ميعز لابقتسإ ىلع رصأ ول اميف هنع ةيداصتقإلا تادعاسملا عطق
 ءاقلل ططخي امم رثكأ ًاطوش تعطق دق نوب ىلإ هترايزل تاريضحتلا نأب هريكذتو
 ذإ ءاهنم لموي ناك ام سكع ىلإ "ةيسامولبدل" هذه يدؤت فوسو .لوكشأ -دراهرأ
 .376 ص «قباسلا عجرملا "#

 .377 ص «قباسلا عجرملا (13)



 سيئرلا ةعاطتسإب ناك له .ةيداحتإلا ايناملأو رصم نيب تاقالعلا روهدت نم تداز

 هنوعفدي تايفوسلا هيف ناك تقو يف «تشربلوأ ةرايز يغلي نا رصانلا دبع
 (14؟اهمامتإل

 تايولوأ نم حبصأ «م1964 لوألا نيرشت فصتنم يف فيشتروخ طوقس دعب
 ينروغدوب - فينجرب - نغيسوك ثولاثلا ةدايقب ةددشتملا ةديدجلا ةيتايفوسلا ةدايقلا

 قيقحتل ًاناديم رصم نم ةلعاج «ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةيطارقميدلا ايناملأ ةيعرش تيبثت
 ةرهاقلا ىلإ رضح ءرصم ىلإ ريامنتسرغ ةرايز ىلع ةليلق عيباسأ دعبف .هذه اهتسايس
 دبع سيئرلا عم ثداحتو «يتايفوسلا داحتإلا يف ءارزولا سيئر بئان «نيبيلش ردنسكلأ
 ةيتايفوسلا ةدايقلا تناك املو .ةيطارقميدلا ايناملأ عم هدالب تاقالع ةلأسم يف رصانلا
 ةجيتن ةيداصتقإلاو ةيلاملا اهئابعأ نم اهذاقنإل رصمل تادعاسم ميدقت دوت ال ةديدجلا

 روهدتو ةيداصتقإلا رصم ةمزأ يتايفوسلا رئازلا لغتسإ «لباقم نود نميلا برحل
 يف ةدحتملا تايالولا ىلع رصانلا دبع موجه) ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم اهتاقالع

 يتايفوسلا دفولا ةرايز ءانثأ م1964 ربمسيد/لوألا نوناك 23 خيراتب ديعس روب

 .اهفواخمو (رصمل

 تأدب «ةيناملأ - ةيبرع ةيداصتقإو ةيسايس تاقالعل لدابت حمالم زورب
 ليئارسإ نم فقوملا ببسب يسايسلا ءادعلا مغر «تروطت مث ةلوجخ

 اهلآمو اهروطت «ةقالعلا كلت تايفلخو خيرات .ةينيطسلفلا ةلكشملاو

 تحت ةينيطسلفلا ةيضقلا لايح ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا جاردإ اننكمي

 ءةقرحملاب طبترملاو يليئارسإلا لماعلاب رثأتملا ينطولا ىوتسملا «لوألا :نييوتسم
 ةيفاقثلاو ةيركسعلا تادعاسملا ميدقتو ليئارسإل ايناملأ معدب ةيساسألا هحمالم طبترتو

 ةدحتملا تايالولا دعب ليئارسإل معادلا ربكألا يناثلا كيرشلا يه ايناملأف ءاهيلإ ةيداملاو

 .015!ليئارسإل اهمعد هيف نلعت الإ ًايلود ًالفحم كرتت الو

 داحتإلا ةسايس عم عطاقتيف ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل يناثلا ىوتسملا امأ

 .379 ص «قباسلا عجرملا )14(

 .381 ص ءقباسلا عجرملا 3

 ًافقوم ترولب يتلاو م1971 ماعلا ناموش ةقيثو ذنم هجوتلا اذه تأدب دقو «يبوروألا
 . 19,1967 دودح ىلإ باحسنإلاب ليئارسإ ةبلاطمو ريصملا ريرقت قح ةهجل ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت دحوم يبوروأ فقوم لوأ نع تربع اهنكل «ينيطسلفلا حومطلا بلت مل ةقيثولا هذه نأ حيحص .ةينيطسلفلا ةيضقلا لايح ًاكرتشم ًايبوروأ

 راطإلا ةدرابلا برحلا تبقعأ يتلا ةيلودلا تاقالعلا يف ةيساسألا تالوحتلا تعسو دقف ؛م1990 ماع ةدحولا ذنم ةماه تاريغت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا دهشتو
 ةمدخ لوح روحمتت ةسايسلا هذه دعت ملف :ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل يساسألا
 ةيلودلا تاعازنلا ضعب لح يف ةمهاسملل ةيسامولبدلا ةطشنألا يف طارخنالاو "باهرإلا ىلع برحلا " ىمست اميف ةرشابملا ةكراشملا لمشيل هادعت اضيأ امنإو «يلودلا ىوتسملا ىلع يسلطألا ربع فلاحتلا ريوطتو «يميلقإلا ىوتسملا ىلع يبوروألا داحتالا عيسوتو «يموقلا ىوتسملا ىلع ينطولا ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا زيزعتو
 لثم اهراشتنا نأ ساسأ ىلع ناسنإلا قوقح مارتحال ةوعدلاو ةيطارقميدلل معدو ةيرحلل عيجشتك ةيبرغلا ميقلل جيورتلا يف ةمهاسملا ةرئاد عيسوت ىلإ ةفاضإلاب «ةيميلقإلاو
 ىوتسملا ىلع ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا يف ةيمانتملا ةظوحلملا تاريغتلا نأ الإ ءايملاع ابوروأ ةناكم ززعيو ايناملأل ةيموقلا حلاصملا مدخي اهتملوع وأ ميقلا هذه
 قلعتي اميف ةصاخ ةيبرعلا ةقطنملا هاجت ىوتسملا سفنب نكت مل «يلودلاو يبوروألا
 قرشلا ةقطنمك ةبعشتم تاولاكشإو تاديقعت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا اهيف هجاوت ملاعلا يف ةيضق الو ةقطنم دجوي ال امبرف «يملاعلاو يبوروألا نمألا ىلع اهتاساكعناو ةيضقلا هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلاو يليئارسإلا - يبرعلا عارصلاب
 ايخيرات طبترت يتلاو ليئارسإب ةصاخلا ةقالعلا نيب اميف ؛ةينيطسلفلا ةيضقلاكو طسوألا
 نيينيطسلفلا نيب طسو فقوم ىتح وأ ءاقتلا ةطقن ىلع ثحبلا حبصأ ةيبرعلا لؤدلا عم ةيمانتملا ةيسايسلاو ةيداصتقالا حلاصملاو «تسوکولوهلاب هتيمست ىلع حلطصا امہ
 ةلحلحل ةيلودلا ةيناملألا ةسايسلا عانصو بخنلا ريكفت ىلع رطيسي اكيرمأو ليئارسإر
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 عالدنا بكاو يذلاو -رضخلا - يكارتشالا فالتئالا دهع يف ةصاخ عارصلا دقع

 ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت ةيناملألا ةسايسلا تيقب دقف -م2000 ماع ىصقألا ةضافتنا

 لومأملا ىتحو ءايلخاد بولطملا ىوتسملا نود يئانثلا ينطولا اهراطإ يف ةصاخ

 عنام ربكأ ربتعتو ءةهج نم ليئارسإ عم ةيوق تاقالعب عمطت ىربك ةلودل ًايجراخ

 ةجردلاب دوعي اذه لعلو ؛ىرخأ ةهج نم ةينيطسلفلا ةطلسلل يملاع ثلاثو يبوروأ

 ةقالعلا ىلإ «نيبقارملاو نيللحملا نم ريثكلا ىري امكو انه ضرتفن امك «ىلوألا

 ةصاخلا ةيناملألا ةسايسلا طارخنا ةدايز ىلإ ةيناثلا ةجردلاب مث نمو «ليئارسإب ةصاخلا

 .يبوروألا داحتالا راطإ يف ةيضقلا هذهب

 يخيراتلا قايسلاو ةيفلخلا
 ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت اهتاددحمو ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا مهف نإ

 ءةيسايسلا هذهل يخيراتلا روطتلا ةفرعم الوأ بلطتي يليئارسإلا -يبرعلا عارصلاو

 ةيناملألا ةسايسلا امهلالخ تهجاو نيتلحرم ىلإ يخيراتلا قايسلا اذه ميسقت نكميو

 دوهيلا نم صلختلا نيب قيفوتلا اهيلع ناك لوألا يف :صاخ عون نم تايلاكشإو دقع

 برعلا ءاضرإ نيبو "اهريهطتو ايناملأ فيظنتل' (يئاهنلا لحلا ةرولب لبق) ةرجهلاب

 معد نيب ةنزاوملا اهيلع ناك ةيناثلا يفو ءايناطيرب دض برحلا يف مهمعد نامضل

 ةهج نم يبرعلا ملاعلا عم ةيمانتملا اهحلاصم نيبو ؛ةهج نم قلطملا هبش ليئارسإ

 دقعلا هذه تأشن فيكو ةفلتخملا اهلحارم يف ةسايسلا هذه تروطت فيكف ؛ىرخأ

 ؟تايلاكشإلاو

 ةيناثلا برحلا ةياهن ىتحو ةدحولا نم نيطسلف يف ةيناملألا ةسايسلا

 ناكو «ةيدوهيلا ةلأسملاب ةيادبلا ذنم نيطسلف هاجت ةيناملألا ةسايسلا تطبترا

 دقو «جراخلا ىلإ ناملألا دوهيلا ريجهت ةسايس يف لثمتي لوألا :نيطبارتم نيهجو اهل

 ىلإ ةرجهلا هذه عيجشت ىلإ ةيمارلا ةينويهصلا ةكرحلا دوهج معدب هنع ريبعتلا مت

 نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط ةسايسلا هذه ريغتت ملو ؛كانه مهل يموق نطو ةماقإو نيطسلف

 ةيملاعلا برحلاب ارورم ىلوألا ةيناملألا ةدحولا عم ةأشن يتلا ةيروطاربمإلا دهع

 يكارتشالا ينطولا بزحلا دي ىلع تهتنا يتلا رمياف ةيروهمج ىتحو «ىلرألا

 رولبتت تأدب ديدجلا دهعلا اذه عمو ؛1933 ماع يزانلا بزحلاب اراصتخا فورعملا
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 .دوهيلا نم "ايناملأ فيظنت" ىلع ارارصإو احوضو رثكأ ةسايس ايجيردت

 نم ةيسايسلا هذه ىلع تانيثالثلا لالخ ةيزانلا ةموكحلا ةظفاحم نم مغرلابو

 يف مهيديحتل نييناطيربلا ءاضرإو ةينويهصلا ةكرحلا لالغتسا ىلإ يعسلا لالخ

 طقف سيل ةيدوهيلا ةلأسملا روهظب صوصخلا هجو ىلع ةرتفلا هذه تزيمت دقف «برحلا

 تعس دقو ءةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا يف ةيولوأ ةلأسمك اضيأ امنإو ءةيلخاد ةلكشمك

 «زيفحتلاو عانقإلا لئاسوب اذه هذه قيقحت ىلإ اهدهع ةيادب يف ةيناملألا ةموكحلا

 ردجت امو جراخلا ىلإ ةرجهلا عيجشتو ميظنت ةيضق يف ةينويهصلا ةكرحلا عم تنواعتف

 نيخرؤملا نم ريثكلا لبق نم حضاو لكشب هنع ثيدحلا متي ملو رظنلا انه هيلإ ةراشإلا

 «ةيجراخو ةيلخاد ةيداصتقا فادهأ قيقحتل اضيأ ةلأسملا هذه لالغتسا وه نيثحابلاو

 نيطسلفل ةيدوهيلا ةلاكولا عم اقافتا ةيزانلا ةموكحلا تعقو م1933 ماع يفف

 نيطسلف ىلإ دوهيلا ةرجهب حامسلا طبري يذلاو ءريفستلا قافتا وأ "ارافاه"ب بورعملاو

 .دوهيلا لبق نم ةيناملألا عئاضبلا ءارشب

 تحبصأ ثيح ةيداصتقالا هدئاوف يف طقف سيل قافتالا اذه ةيمهأ زربتو

 " هرود اضيأ الو ءنيطسلف ىلإ علسلل لوألا ردصملا م1937 ماع لولحب ايناملأ

 دجوأ هنأ ةقيقح يف اضيأ امنإو ءايناملأل ةيداصتقالا ةعطاقملا ضيوقت يف "لومأملا

 ةيساسألا ةهجولا يه نيطسلف نوكت نأ ىلع ةيناملألا ةموكحلا يف اعامجإ ةرم لوأل

 «عامجإلا ريغتي أدب ثيح م1936 ةروث ىتح كلذك رمألا هذه رمتساو «ناملألا دوهيلل

 .يه امك تيقب ةرجهلا عيجشت ةسايس نكلو

 ةقالع يف لثمت ةرتفلا هذه لالخ نيطسلف هاجت ةيناملألا ةسايسلل رخآلا هجولا

 ةدعاسم ىلع لوصحلل برملا ىعس م1933 ذنمف «ينيطسلفلا يبرعلا بعشلاب ايناملأ

 ' دض ةنلعملا رلته ةسايس نأب روعشلا قلطنم نم نيطسلف ىلإ دوهيلا قفدت دض ايناملأ

 ريشيو ءايناطيرب نع لالقتسالا لجأ نم برعلا لاضن يف فظوت نأ نكمي دوهيلا

 نأ ىلإ 8مامعiء1 7501486 فلوف شيرنياه نيطسلف يف ماعلا يناملألا لصنقلا

 عم نواعتلاب مهتبغر نع اربرعأو هوقتلإ نيرخآ نيد لاجرو ينيسحلا نيمأ يتفملا خيشلا

 يتلا بلاطملا يهو ءنيطسلف ىلإ ددج نيرجاهم يأ لاسرإ مدعب هوبلاطو ديدجلا ماظنلا

 نم ودبيو ةيناملألا ةيناطيربلا تاقالعلا ىلع افوخ نيلرب يف مكحلا اهعم لماعتي مل

 دوهيلا ريجهتل ةيناملأ ةيسايس نيب برحلا طبرب قلعتي اميف مهف ءوس كانه نأ قايسلا
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 :نيرمأ لوبق ىلع ساسألاب موقت تناك تانيثالثلا يف ايناملأ ةسايسف

 ةيبرعلا ةكرحلل ينلع وأ يمسر معد وأ عيجشت يأو ؛ةيناطيربلا فقاوملاو ةينويهصلا
 ايناملأ نكت مل يتلا ةلاحلا يهو ءةقطنملا يف عقاولا رمألا ةلاح رييغت ىلإ يدؤيس

 ءةجيتنكو .ابوروأ يف ةمداق برح يأ يف ايناطيرب دييحت نمضت تماد ام اهريغتل
 مل تانيثالثلا رخاوأ يف برعلا راوثلل ايناملأ اهتمدق يتلا ةحلسألا تانحش نع اديعبو

 ةروثلا ةيمهأ نم اذه للقي الو .ةسايسلا هذه رييغتل يرهوج ءيش يأ لمع متي

 ةداعإ ىلإ ناملألا ةداقلا تعفد دقف يناملألا فقوملا ريغت يف م1936 ماع ةينيطسلفلا

 ةداعإ لوح يقيقح راوح روهظ ىلع دعاس ام وهو «نيطسلف هاجت مهتسايسب ريكفتلا
 .ناملألا دوهيلا ةرجهل ةيولوأ نيطسلف رابتعا يف ريكفتلا

 لوح نيلرب يف يقيقح شاقن ثدحتل م1937 ليب ةنجل تايصوت تءاج مث

 ةسايسو ارافاه قافتا يف ايلك رظنلا ةداعإ ىلإ يدؤت تداكو «نيطسلف يف اهتسايس

 ةرجهلا رارمتسا ىلع قفاو رلته نأ ىلع ةلدأ كانه نإف كلذ عمو «برعلا هاجت ايناملأ
 ىلإ ةطخلا هذه دوقت نأ ةيلامتحا نمو ميسقتلا ةطخ نم مغرلاب نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا
 يزانلا بزحلا ةضراعم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو كانه ةلقتسم ةيدوهي ةلود مايق

 «ةيجولويديأ بابسأل ةطاسبب نكت مل ةطخلا اهيلإ تعد يتلا ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإل

 ةلود ةيأ نم "ةيماسلل ةيداعملا " رلته تاسايس لعجت نأ نم فوخلا ببسب امنإو
 مايق صرف لئاضت عمو ؛كلذ عمو ايناملأ ءادعأل افيلحو خيارلل ايعيبط اودع ةيدوهي
 دوهيلل نطوك نيطسلف ةركفل همعد ىلع ديكأتلا رلته داعأ دقف «ةلودلا هذه .لثم

 نأب روعشلا ةدايز ببسب كلذو رقشغدم لثم لئادب نع ةيدجب ثحبلا عمو .ناملألا
 عم ةصاخو ءدوهيلا نيرجاهملا نم يمانتملا ددعلا صاصتمال ةيفاك تسيل نيطسلف

 ىلإ ةرجهلا هذه دييقت ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا تربجأ يتلا ةيبرعلا ةمواقملا ةدايز

 .ىندألا اهدح

 الماع ناك ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نم رلته فقوم نأ انه حضاولا نمو
 تاينيثالثلا لالخ ةيناطيربلا ايناملأ ةسايسف «ةيدوهيلا ةلأسملا هاجت هتسايس يف امساح

 ماع لكشب برعلا هاجت يزانلا مكحلا ةسايس يف اريثأت رثكألا لماعلا نوكت داكت

 برحلا بنجتب لمأي رلته ماد امف صاخ لكشب نيطسلف يف ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلاو
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 لالتحالل ةيبرعلا ةمواقملا عيجشتو معدل امهم ائيش مدقيل نكي مل اهدييحتو ايناطيرب عم

 امدنع م1941 ماع ىتح ةيدوهيلا ةرجهلل معادلا فقوملا رمتسا دقو «نيطسلف يف

 دوجولا ءاهنإل ةمظنم ةسايسك رلته ةموكح اهتبترو "يئاهنلا لحلا' ةركف ترهل

 ةيادب عم اذه نمازت دقو «ةلماك ابوروأ يف اضيأ امنإو ءايناملأ يف طقف سيل يدوهيلا

 لوأل امبرو - رلته ةموكح تأدب ثيح نيطسلف هاجت ايناملأ ةسايس يف حضاو لوحت

 ةكرحك امنإو برحلا يف ايناطيرب دييحتل "ةليسوك' طقف سيل برعلا ىلإ رظنت -ةرم
 .اهتميزهو ةيناطيربلا ةوقلا فاعضإ ىلع دعاست نأ نكمي

 ريغتلا اذه ىلع ةمهم ةراشإ م1941 ماع نيلرب ىلإ يتفملا ةرايز تناك دقو

 يف ةينيطسلفلا ةيبرعلا قوقحلل اهمعد يف تلثمت ةديدج ةيناملأ ةسايسل احضاو انالعإو

 نكلو ؛م1945 ماع برحلا ةياهن ىتح كلذك ترمتسا يتلا ةسايسلا يهو «لالقتسالا

 .نيطسلف يف ةيناملألا ةسايسلا امامت تهتنا م1945 ماع اهلالتحاو ايناملأ ةميزه عم

 م1990 ةدحولا ىتحو م1949 ةأشنلا ذنم نيطسلف يف ةيناملألا ةسايسلا

 ترم م1990 ةدحولا ىتحو م1949 ماع ةيناثلا برحلا دعب اهءاشنإ ذنم

 لواحت امئاد تناك اهنأ وه ماع لكشب اهزيم ام نكلو «لحارم ةدعب ةيناملألا ةسايسلا

 تايالولاو بناج نم ةيبرعلا لودلاو نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب طسو فقوم يف فوقولا
 ةياهن دعب ىلوألا تاونسلا يفف ءرخآ بناج نم يتيفوسلا داحتالا وأ ايسورو ةدحتملا

 ةديدجلا ةيبرعلا ةلودلا معد ىلع ةدهاج لمعت ايناملأ تناك تانيسمخلا لالخو برحلا

 معدف ؛ةيعقاولا ةرظنلاب ام دح ىلإ ارثأتم فقوملا اذه ناك دقو .اهعم ةحلاصملا فدهب

 لالخ «برغلاو ناملألل سيئرلا فيلحلا ؛ةدحتملا تايالولا ةسايس عم قفاوتي ليئارسإ
 Konrad Adenaure راوانيدا دارنوك لوألا راشتسملا ظفاح مث «ةدرابلا برحلا

 11همصنم» ع ةيصخشلا هتريس بتاك ريشي امكو ؛ةمواقم لطب الو ايزان نكي مل يذلاو

 اهعيقوتبو «نويروغ نب كاذنآ ليئارسإ ءارزو سيئر عم ةيدو تاقالع ىلع 16
 اهتميق تاضيوعت عفدب نوب ةموكح تمزتلا م1952 ربمتبس /لوليأ غروبمسكول ةيقافتا

 مقت مل ةيبرغلا ايناملأ نأ نم مغرلا ىلعو .قراحملا نم نييجانلل يناملأ كرام نويلب 3

 عاونأ عيمج كانه ناك دقف م1965 ويام/رايأ 12 ىتح ليئارسإ عم تاقالع
 .يمسرلا ريغ ىوتسملا ىلع ةيوقلا تالاصتالا



 لثمتت تناك م1969 ىتح ةبقاعتملا ةيلاردفلا تاموكحلل ةماعلا ةعزنلا نأ الإ

 ,يليئارسإلا يبرعلا عازنلا ىلإ هردصت نايب لك يف ةراشإلا - نكمأ ام - بنجت يف

 تناك دقف حضاو لكشب يليئارسإلا رايخلا هتيمست نكمي امب مازتلالا دكؤت امنيب

 ةموكحم -ةفلتخم ةروصب نكلو عبطلاب تلاز الو -ةرتفلا هذه لالخ ةيناملألا ةيسايسلا

 داهطضا نم دوهيلا هل ضرعت امب اساسأ طبترملا يقالخألا لماعلاب ةهجوم امبر وأ
 تاضيوعتلا ميدقتك تاقحتسم نم كلذ تاعبت مث نمو ابوروأ يف "ةدابإ " امبرو

 ماع نيطسلف نم ةيقبتملا ةيبرعلا يضارألا ليئارسإ تلتحا امدنع ىتح «ليئارسإل

 زيمتي ةيناملألا ةموكحلا فقوم ناك دقف -يناملألا ماعلا يأرلا نع اديعبو م7

 ةيلخادلا ةسايسلا يف يلحملا ريغتلاف ."معانلا دايحلاب ' ةيمست نكمي امب ام دح ىلإ

 فلاحتلاف ؛ةيطسوأ قرشلا ايناملأ ةسايس يف حضاو رييغت ىلإ هرودب ىدأ ةيناملألا
 Willy Brandt and late تيمش تومليهو تدنارب يليف نيب يكارتشالا يلاربيللا

He] mut Shmidtعازنلا نم يناملألا فقوملا يف يجيردتلا لوحتلا ةيادب ناك  

 عارصلل لح نع ثحبلاب مازتلالا ىتحو مامتهالا ديازتي ادب ثيح «يليئارسإلا - يبرعلا

 قوسلا لودو ايناملأ طارخنا ريبك دح ىلإ مازتلالا اذه ىلع دعاس دقو ؛.حضوأ لكشب

 ةيجراخلا اهتاسايس قيسنتل ةقيقح دوهجب م1970 ةيادب يف 58٣ ةكرتشملا ةيبوروألا

 ةيرسلا ةقرولا نع نالعإلا عمف ءيبوروألا يسايسلا نواعتلا راطإ نمض

Document)يتلاو م1971 ويام/رايأ يف ةيبوروألا ةعومجملا لودل (؟ طنط ةقنا  

 ةلكشم لحو م1967 ماع تلتحا يتلا ةيبرعلا يضارألا نم ليئارسإ باحسناب تبلاط

 ةموكخ تأدبو ءةيطسوأ قرشلا ايناملأ ةسايس يف سوملم رييغت ثدح دقف «نيئجاللا
 اضيأ كلذ بكاوو Haste 20ءاعك26 نياتشلاه أدبم يف رظنلا ةداعإ تدنارب

 ىنبتت ايناملأ تأدب ثيح يبرعلا ملاعلا عم لماعتلا يف عبتملا جهنملا يف ريكفتلا ةداعإ

 نزاوتلا" ةسايس تلمع دقو ؛عارصلا يف ةيدايحو انزاوت رثكأ ةسايس انلع ناك نإو

 ةسايسلاو يقالخألا لماعلا نيب ةيناملألا ةسايسلا تاددحمل يجيردت ميسقت ىلإ "ةديدجلا

 ريرقت قحب فارتعالاو ؛ةهج نم دوجولا يف اهقح"و ليئارسإ نمأ :ةيملعلا ةيتامغربلا

 نم الو ؛غارف نم يتأي مل ريغتلا اذه لعلو «ىرخأ ةهج نم ينيطسلفلا بعشلل ريصملا

 ةيبرغلا لودلا نع طفنلا رظحب كبوأ رارق تاريثأت قايس يف ءاج امنإو ؛هريمض ةوحص
 هيلعو «م1973 ماع ربوتكأ /لوألا نيرشت برح باقعأ يف ةيدعتملا ةلودلل ةمعادلا
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 اهفقوم حيضوتل م1973 ربمفون/يناثلا نيرشت يف انايب ةيلاردفلا ايناملأ تردصأ قف
 سيل هيف مت يذلاو 227 ةيبوروألا ةسايسلا قايس يف طسوألا قرشلا يف عارصلا نم

 بعشلل ةعورشملا قوقحلاب رارقإلا اضيأ نكلو ؛ناموش ةقيثو أدبم ديكأت طقف
 .ينيطسلفلا

 ميدقتب E۴7 راطإ يفو ايناملأ اهيف امب ةيبوروألا ةعومجملا تماق دقف
 ةطقنلا تناكو ديفيد بماك تايقافتال ًاضراعم ءاج يذلاو مالسلل صاخلا اهعورشم

 يف ينيطسلفلا بعشلا قحب ةرم لوأل حيرص يبوروأ فارتعا يه نايبلا يف ةيسيئرلا
 يضارألا نم باحسنالاب ليئارسإ ةبلاطمو ءلماش لح ىلإ ةوعدلاو ؛هريصم ريرقت
 ءام دح ىلإ ددرتم ايناملأ فقوم ناك دقف كلذ عمو ةيقرشلا سدقلا اهيف امب ةلتحملا
 .اسنرف ةدايقب نيينيطسلفلل ةمعاد ةيبوروأ ةسايس هتربتعا ام ةضراعم ديرت تناك ثيح

 تيقب اذهلو ؛حيرصو ينلع لكشب ليئارسإو اكيرمأ ةيامح ةسايسل اهمعد نع تنلعأو
 يفني ال اذه نأ الإ ليئارسإل ةمعاد اذه نزاوتلا ناونع تحت ماع لكشب ايناملأ ةسايس

 ربكأ ابراقت رهظأ يبوروألا -يبرعلا راوحلا يف اهرودو سينيف نالعإل ايناملأ معد ن
 رثأت دقف ةجيتنكو 8587 يبوروألا ىوتسملا عم ةيطسوأ قرشلا ةيناملألا ةسايسلل
 ةيناملألا ةقالعلا ترثأت امك يجيردت لكشب عارصلا نم يناملألا يخيراتلا فقوملا

 «ريبك لكشب ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ةيوقت نم مغرلا ىلع ةيليئارسإل

 م1982 يلاتلا ماعلا فيص يف اهوزغو نانبل ىلع ةيليئارسإلا ةلمحلا نم مغرلا ىلعو
 يحيسملا فلاحتلا يلوت دعب ةصاخ :ةيليئارسإلا ةيناملألا تاقالعلا تنسحت دقف

 ديدج نم يليئارسإ عم ايناملأ ةقالع تيوقو لب ؛ةطلسلا لوك تومليه ةدايقب يلاربيلا
 .ةيطسوأ قرشلا ايناملأ ةسايسب ةطبترم ةيليئارسإلا حلاصملا تحبصأر

 ةيضقلاب ةصاخلا ةيناملألا ةسايسلا اهنمض نمو ةيبوروألا ةسايسلا تزيمتو
 يبوروألا نواعتلاف :ةيلاعفلا مدعب م1987 ىلوألا ةضافتنالا عالدنا ىتح ةينيطسلفل

 تاردابملا نيب قيفوتلل ةقرفتم دوهج يف ًابيرقت هرود رصحناو أئيش ققحي مل يسايسل
 ىلإ م1982 ربمتبس/لوليأ ناغير ةطخ نم عراستم لكشب تبقاعت يتلا ةفلتخملا

 رياربف/طابش 11 تافرع نيسحلا قافتا ىلإ ربمتبس/لوليأ 9 يف زيف تاحرتقل
 قرشلا ةيبوروألا ةيسايسلاو ةيناملألا ةسايسلا نيب ةقالعلا نإف ةجيتنلا يفو م1985

 نأ ةاتصصعدةصنت :اهنع ربع يتلا تاملكلاب اهفصو نكمي تانينامثلا يف ةيطسرأ
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 ناهجوتلا نم دحي وأ عنمي مل 8158© راطإ يف يبوروألا يتاسسؤملا جامدنالا حاجن

 ."هئاضعأل ةيجراخلا ةينطولا تاسايسلا وأ ةيدرفلا

 ىلإ ةوعدلاب ةيبوروألا ةعومجملا ةيجراخ ءارزو ماق م1987 رياربف/طابش يفو

 ةصاخ عارصلا مادتحال لعف ةدر اذه ناك دقو «ةدحتملا ممألا ةياعر تحت مالس رمتؤم

 يبرعلا - يبوروألا راوحلا م1988 فيص يف دقعنا مث ؛ىلوألا ةضافتنالا عالدنا دعب

 ديردم نايب م1989 وينوي/ناريزح يف ةيبوروألا ةعومجملا مازتلاب دعب اميف مهاس يذلاو

 ةيضقلاو .ايناملأل ةديدج ةبقح ةيادب لثميل نيلرب رادج رايهنا ءاج ماعلا سفن يفو

 .اضيأ ملاعللو ..ةقطنمللو ةينيطسلفلا

 ةطلسلا يف لكريم

 لكريم نأ ايناملأل ةراشتسم حبصت نأ لبق ىتحو ةيادبلا ذنم احضاو ناك دقل

 ىنبت ريخألاف «ردورش اهقباس نع بولسألا يف ةفلتخم ةيجراخ ةسايس ىنبتت فوس

 ةيملاعلا برحلا ذنم ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا تزيم يتلا ديلاقتلا نع افلتخم اجهن

 ررحي نأ لواحي امنيب «ةيبوروألا ةيناملألا حلاصملل ةيولوألا يطعي ناك دقف «ةيناثلا

 ةسايس ىنبتو لب «ةدحتملا تايالولا عم اهفلاحت نع ةيديلقتلا اهتامازتلا نم ايناملأ

 نأ وه ردورش دعب ثدح ام «قارعلا وزغ ةصاخ ةيكيرمألا تاسايسلل ةوقب ةضراعم

 يتلاو ءردورش لبق هيلع تناك امل ةيديلقتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلاب تداع لكريم

 ةدحتملا تايالولا عم ةنيتم تاقالعو ءابوروأ يف لاعف ايناملأ رود اهحمالم مهأ نم

 ؛ميقلا ىلع موقت يتلا كلتو حلاصملا ىلع موقت يتلا تاسايسلا نيب يبسن نزاوتو

 .ًاءوده رثكأ لماعتلا يف جهنم اريخأو

ثك اودعتبي مل ريام نياتش كنارف اهتيجراخ ريزوو لكريمف
 راسملا نع اري

 ةرتف زيم يذلا ةهجاوملاو يدحتلا جذومن نأ وه لصح امو ءودورش هأدب يذلا لقتسملا

 نكلو ةدحتملا تايالولا عم براقتلا ىلع موقي رخآ يئالقتسا جذومنب لدبتسا ردورش

 اذه رهظ دقو «ليئارسإ معد يف ةحارص رثكأ فقاوم ىنبتيو ءايبسن ةئفاكتم ةروصب

 ؛م006 فيص نانبل ىلع ليئارسإ اهتنش يتلا ةيجمهلا بورحلا يف ةصاخ لكشب

 .م2008 ءاتش ةزغ ىلعو

 طوملا يبوروألا فقوملا نأ ةقيقح ناكردي رمياتشو لكريم نم لك ناك دقل
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 نآلا ىتحو «ةقطنملا يف ذوفنلا ةسرامم نم يبوروألا داحتالا نكميس يذلا طقف وه

 ةزغ برحو نانبل ةمزأ لالخ حطسلا ىلإ رهظ يذلا داحتالا لخاد فالتخالا نإف

 قارعلا ةلاح يف رمألا ناك امك) ةيبوروألا ةيعافدلاو ةيجراخلا ةسايسلل ةشهلا ةمسلاو

 ةيبوروألا لودلاو ايناملأ لاغشنا نع كادع «ةيقيقح تارشؤم يطعت ال م3
 دوكرلا ةمزأ كلذكو ءايناركوأو ايسور نيب ةقاطلا عازنك ةيداصتقا ىرخأ لئاسمو اياضقب
 .يبوروألا داصتقالاو نمألل ةيمهألا تاذ اياضقلا نم اهريغو ةيملاعلا

 نم اهنع جتن امو نانبل ىلع برحلا دعب ةصاخ ةروهدتملا عاضوألا ءوض يف
 تحت ايناملأ تلمع «هلالغتسا برعلا نسحي مل ةيليئارسإلا ةموكحلل حضاو فعنض

 ىلإ مغانتت ةيجيتارتسإ عابتإ ىلع يبوروألا داحتالا اهتسائر لالخ نمو لكريم ةدايق
 رود بعلل ةلدتعملا ةيبرعلا لودلا ىمسي ام عيجشت يف ةيكيرمألا ةبغرلا عم حضاو دح

 ءايحإل ةرركتملا تالواحملا لشف ببسبف يليئارسإلا يبرعلا عارصلا ةيوست يف ربكأ

 يناودعلا يليئارسإلا كولسلل ةجيتن نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب ةرشابملا تاضوافملا

 نم نولواحي نييبوروألا نإف «ناطيتسالا كلذكو ينيطسلفلا بعشلا ىلع رركتملا

 ىلإ يمارلا مهرودو مهجهنم ىلع ديكأتلل ةلدتعملا لودلا موهفم ىلع زيكرتلا ل
 اهتسائر لالخ ةصاخ ايناملأ تلمع قايسلا اذه يفو ةقطنملا يف مالسلا قيقحت

 تلاز ال يتلاو داحتالا يف ءاضعألا لودلا حلاصم نيب قفاوت قيقحت ىلع داحتالا

 يضارألا يف عاضوألاو ةينيطسلفلا ةيضقلاب قلعتي اميف ةنيابتم فقاوم ذختت مويلا ىتح

 براجتلا ءوض يف ةصاخ فدهلا اذه لثم قيقحت لهسلا نم نكي ملو «ةينيطسلفلا

 ناك امكو - نكمتت مل ايناملأ اهتلذب يتلا ةيسامولبدلا دوهجلا نم مغرلا ىلعو «ةقباسلا

 بعشلا ةاناعم فيفخت ىلع دعاسي يقيقح قارتخا وأ ديدج ءيش قيقحت نم اعقوتم
 ريثأت رارمتسا ءالوأ :اهمهأ نم بابسأل كلذو ءةعورشملا هقوقح ةداعتسا وأ ينيطسلفلا

 لوصحلل يناملألا بناجلا تاروانم شماه نم دحت يتلاو ليئارسإب ةصاخلا ةقالعلا
 يبوروألا داحتالا وأ ايناملأ مايقل ةيكيرمألا ةبغرلا مدع :ايناثو ؛ةيليئارسإ تالزانت ىلع

 لود لزع ةسايس يف يبوروألا داحتالاو ايناملأ ةكراشم ببسب اثلاثو ؛رودلا اذه لثمب

 .سامحك ةيروحم ةينيطسلف فارطأو ءايروسك ةيساسأ

 برعلاو نيطسلف هاجت ةيناملألا ةسايسلا تاددحم

 لوح ماع لكشب روحمتت ةقطنملا يف ةيناملألا حلاصملا نأ لوقلا اننكمي
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 نمآلا لوصولا اهمهأ نم يتلاو ءةيداصتقالا حلاصملا لوألا :ةيلاتلا ثالثلا داعبألا

 كانه نأ انه ظحالملا نمو .ةقطنملا قاوسأ ىلإ تارداصلا ةدايزو ةقاطلا رداصم ىلإ

 لاثملا ليبس ىلع تعفترا دقف .نيفرطلا نيب تارداصلاو ةراجتلا مجح يف ديازت

 ىلإ م2001 ماع رالود رايلم 5 يلاوح نم ةيبرعلا قاوسألا ىلإ ةيناملألا تارداصلا

 ةرشابملا تارامثتسالا ةدايز ىلع تارشؤم كانهو م6 ماع رالود رايلم 2 يلاوح

 .ايبيلو جيلخلا اهنمض نم ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا يف

بنجت يف لثمتي يذلاو «نمألا وهو يناثلا دعبلاو
 نع مجنت دق رطاخم ةيأ 

 ةيناكمإ نم ةلمتحملا كلت وأ ءًاماع نيتس ىدم ىلع دتمملا يليئارسإلا يبرعلا عازنلا

 ينعي ال اذهو .ةيناريإلا ةيوونلا ةلاسملاب مامتهالا ديازت عم ةصاخو «يوونلا راشتنالا

 امئاد تناك ايناملأ نإ لب «ةقطنملا لود عم حلسم عازن يف لوخدلا نم ايناملأ فوخت

 يركسع لخدت يأ نع اهسفنب أنتو ضفرت ادبأو
 نأ ىلإ ةقطنملا يف هلكش ناك ايأ

 يف «نانبل يف "ليفنويلا" تاوق يف ةكراشملا لكريم ةدايقب ةيناملألا ةموكحلا تررق

 نع مجان قلقلا امنإو ءةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا ذنم اهعون نم ىلوألا يه ةوطخ

 «يبوروألا نمألا ىلع وأ «يناملألا لخادلا ىلع ًاريثأت انه ةمئاقلا تاعازنلل نوكي نأ

 ددشتملا مالسإلا انه هنومسي امم ديازتملا فوخلاو «ةهج نم ةيفارغجلا ةمخاتملا مكحب

 .ىرخأ ةهج نم "باهرإلا" وأ

 قلعتيو «تحب يسايس وهف ةقطنملا يف ةيناملألا حلاصملل ثلاثلا دعبلا امأ

رعلا نيب مالسلا ةيلمعب ىمسي امب صاخ لكشب
 كانه نأ حضاولا نمف .ليئارسإو ب

 صاخ مامتها ةيناملألا ةسايسلا تطعأ دقف اذهلو ؛ةيلمعلا هذه يف ايناملأل ةحلصم

 طقف طبتري ال عازنلا اذه ةيوست يف ايناملأ ةحلصمو .يليئارسإلا يبرعلا عازنلا لحل

 امنإو ءةقطنملا رارقتسا يف ةماعلا ةيبوروألا ةحلصملاب وأ «ةيناسنإلا تارابتعالاب

 ةيمانتملا تاقالعلاو ؛:ةهج نم ايخيراتو ايسايس ليئارسإب ةصاخلا ةقالعلا اضيأ سكعت

 .ىرخأ ةهج نم ايفاقثو ايملع يناملألاو يليئارسإلا نيعمتجملا نيب

 ىلع الوأ لمعي فوس يليئارسإلاو برعلا نيب عارصلا ةيوست نإف يلاتلابو

 نم ةرمتسملا ايناملأ فواخمل ًادح عضيس ايناث مث ءةيخيراتلا بنذلا ةدقع "ةلحلح"

 اهتاقالع ةيوقت يف اهتخلصمو ؛ةهج نم ليئارسإب ةصاخلا اهتقالع نيب عزانتلا

 .ىرخأ ةهج نم ىرخألا ةقطنملا لودو ةيبرعلا لودلا عم ةيداصتقالاو ةيراجتلا
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 ددحتت فيكف ءةقطنملا يف ةيناملألا حلاصملل ةيسيئرلا داعبألا يه ا

 ؟حلاصملا هذه ءوض يف ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا

 ؟ةيبرعلا ةقطنملا هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا تاددحم يه ام :ايناث

 زوربو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةينطولا ةيناملألا حلاصملا موهفم يمانت نم مغرلا ىلع

 الإ «نانبل ىلع ةيليئارسإلا برحلا دعب ةصاخ ةقطنملا يف ةديدج ةيناملأ ةسايس حمالم
 ةيضقلا وأ ةقطنملا هاجت ةلقتسم ةيناملأ ةيجراخ ةسايس دوجوب لوقلا اننكمي ال هنأ

 ديازتملا اهطارخناو ؛ةهج نم ليئارسإب ةصاخلا ايناملأ ةقالع ببسب كلذو ةينيطينلفل
 اذه نأ الإ .ىرخأ ةهج نم «قايسلا اذه يف يبوروألا داحتالا داحتالا ةسايس يف

 «ةقطنملا هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل ةصاخ تاددحم دوجو مدع ينعي ال عقاولا

 ةسايس قباسلا يف اهل نكي مل ايناملأ نأ حيحصف .داحتالل ةماعلا ةسايسلا نع ازيد

 لودل ىتحو ايناملأل حاتملا ىدملا نأ اضيأ حيحصو ؛طسوألا قرشلا هاجت ةنلعم

 دح ىلإ ادودحم ةقطنملاب قلعتي اميف ةلقتسم ةسايس ينبتل ىرخألا يبوروألا داحتالا

 ةقطنملا يف ةسايسو ةينمأو ةيداصتقا تاقالع ءانرشأو قبس امك ءايناملأل نأ الإ ءام

 لود حلاصم نع ام دح ىلإ فلتخت امنإو ؛.عم ضراسعتي ال امبر
 .تايولوألاب رمألا قلعتي امدنع لقألا ىلع ؛ىرخألا داحتالا

 :ةقطنملا هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل نينثا نيددحم مامأ نوكن انهو

 لماعلا) ليئارسإب ةصاخلا ةقالعلا يف لشمتي يذلاو «لقتسملا ددحملا وه ل ولا

 عم ةيداصتقالا حلاصملا يف لثمتملاو عباتلا لماعلا وه يناثلاو «(يقالخألا يخيراتلا

 .(يتامغربلا جهنملا) اهنم ةيطفنلا ةصاخ ةيبرعلا لودلا

 ةقطنملا يف ةيناملألا ةسايسلل يبوروألا راطإلا

 راطإلاب يليئارسإلا يبرعلا عارصلا نم اهفقوم قحلت ايديلقت ايناملأ تناك
 فقاوملا نم دحلا لقألا ىلع وأ حبك ىلع هسفن تقولا يف لمعت امنيب يبوروألا

 ارورم م1980 سنيف نالعإ ذنمف .ليئارسإل ةدقتنم اودبت يتلا ةيبوروألا تاسايسلاو

 ىوتسملا ىلع ايناملأ تمزتلا م2002 ةنولشرب نالعإب ءاهتناو م1999 نيلرب نالعإب
 يبرعلا فارتعالاو ءةينيطسلف ةلود ةماقإ ىلإ يبوروألا داحتالا ةوعدب اديدحت يسايسلا

 «م1967 وينوي/ناريزح 6 لبق ام دودح نم ليئارسإ باحسناو «ليئارسإب ينيطسلفلاو
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 ."فنعلا " فقوو «ناطيتسالا ةسايس ءاهنإو

 مدع ىلإ ةيمارلاو ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف ةلوذبملا دوهجلا تمعد امك

 داحتالا زاطإ يف تمعدف «عازنلا لحل دحوأ ليبسك تاضوافملا ىلإ .ءوجللاو ديعصتلا

 اهتامازتلا ىلع ظفاحت ايناملأ:تلاز الو .قيرطلا ةطيرخ ةطخو ةيبرعلا ةردابملا يبوروألا

 لاز ال سیراب - نيلرب روحم نإ لب ؛حضاوو يوق لكشب راطإلا اذه نمض اهتاهجوتو

 .راطإلا اذهل ىوقألا نماضلا لكشي

 ةصاخلا اهتقالع ببسبو ايناملأ نإف - ةقرافم اذه يف لعلو - كلذ عمو

 اداقتنا نايحأ نمضتت دق يتلاو ةيبوروألا تاهجوتلا نم دحت تلاز ال يليئارسإلا نايكلاب

 لخدتلا ناك امكف .ينيطسافلا بعشلا قحب ةيليئارسإلا تاسزامملاو ناودعلل احيرص

 ءاضرإ م1980 سينيف نالعإ يف ريرحتلا ةمظنم ىلإ ةراشإلا مدع يف اببس يناملألا

 نم دحلا يف ارثأ نانبل ىلع برحلا ةيضق نم يناملألا فقوملل ناك دقف «ليئارسإل

 .برحلا فقول يليئارسإلا طورشلا ينبت ىتحو «ليئارسإ داقتنال ماعلا يبوروألا هجوتلا

 اهنكمي دق ةيكيمانيد رثكأ عقومب قايسلا اذه يف ايناملأ تعتمت امبر «كلذ عم

 ةيلعافلا ىرخألا ىربكلا لودلل ةبسنلاب لاحلا وه امم:الوبقو ةيلعاف رثكأ رود بعل نم

 :ةيلاتلا بابسأللو ءةقطنملا يف

 هجاوت ال يهف «ةيبوروألا لودلا يقاب نع ايناملأ فلتخت ليئارسإل ةبسنلاب :الوأ

 .لقتسم وأ دياحم كيرشك اهيلإ رظنيو لب «يأدبم ظفحتب

 ؛ةقطنملا يف ةيرامعتسا ةلود نكت مل ايناملأ نإف ةيبرعلا لودلل ةبسنلاب :ايناث

 تاكرش عم ةيوق طباور دوجو عم ةصاخ ماهلا يداصتقالا طيرشلا يف لثمتت اهتروصو

 ةطلسلل يداصتقا معاد مهأ يه ةيناملألا ةموكحلا نأ وه ةيمهأ رثكألاو ءةيبرعلا طفنلا

 .ةينيطسلفلا

 اهزيحت لباقم نزاوتلا نما اعون ققحت نأ تاقالعلا هذه لالخ نم لواحت يهو

 .ليئارسإل يسايسلا

 ةقطنملا يف رشابملا يسايسلا طارخنالا نم يناملألا رذحلا نأكو ودبي هيلعو

 ةروص ليكشت يف تمهاس يتلا بابسألا دحأ لاعفلا طيسولا رود بعل يف ددرتلا وأ
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 لقألا ىلع وأ القتسم اكيرش ايناملأ نوكت نأ ةيناكمإ يف فارطألا ىدل ةيباجيإ رثكأ
 ةيناملألا ةسايسلا يف رييغتلا رهاظم ضعب زربت تأدب اذهلو «عازنلا يف ةيدايح رثكأ
 هاجت نزاوتم فقوم ىلإ ةجاحلا نع تربع يتلا رشف ةردابم يمس ام يف تلثمت يتلا
 مالسلا ةيلمعب ىمسي لاز ام ءايحإل يلود رمتؤم دقعو «نييليئارسإلاو نيينيطسلفلا
 اهدوقي يتلا ةموكحلل ةينيميلا تاهجوتلا نم مغرلا ىلعو ةيعابرلا ةنجللا رود ليعفتو
 يف ةيلاعف رثكأ رود وحن هجوتلا يف اعجارت كانه نأ ودبي الف ؛يحيسملا بزحلا
 ةدحتملا تايالولا عم ةيجيتارتسإلا فلاحتلا تاقالعب ساسملا نود نكلو ةقطنملا

 .ةيكيرمألا

 مالسلا ةيلمعو ةينيطسلفلا يضارألاو ايناملأ
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف مئادو لذاع مالس لالحإ لجأ نم يعسلا ربتعي

 ةطراخ ةطخ انه لكشت ثيح .ةيناملألا ةيجراخلا ةيسايسلا طاشن رواحم نم روحم
 يبوروألا داحتالا) ةيعابرلا ةنجللا اهتدعأ يتلا ةطخلا كلت ؛لمعلل ةدعاق قيرطلا
 ريسلا دوقي نأ يغبني مالس ةطخ يهو ؛(ةدحتملا ممألاو ايسورو ةدحتملا تايالولاو

 عم بنج ىلإ ًابنج شيعت ةينيطسلف ةيطارقميد ةلود «نيتلودلا لح قيقحت ىلإ اهيلع
 هرارق يف م2003 ربمفون/يناثلا نيرشت 19 يف يلودلا نمألا سلجم ماق دقو .ليئارسإ
 تاريضحت ىلإ ةطخلا صن دوعيو .هذه مالسلا ةطخ نع ًايمسر نالعإلاب 5
 دقو «يبوروألا داحتالاب ةصاخلا ةكرتشملا نمألاو ةيجراخلا ةسايس راطإ يف تمت
 .ةمساح ةكراشم تاريضحتلا هذه يف ايناملأ ةكراشم تناك

 تافرع رساي داهشتسإ دعب تاروطتلا
 نوينيطسلفلا بختنإ دقو ؛عاضوألا يف ءوده م2005 ماعلا ةيادب ذنم دوسيو

 .مهل اسيئر سابع دومحم ةيطارقميد تاباختنإ يف م2005 رياني/يناثلا نوناك 9 يف
 خيشلا مرش عجتنم يف دقع ةمق ءاقل لالخ نوينيطسلفلاو نويليئارسإلا قفتإ كلذ ىلإ
 عيمج تقفتإ امك .ةلدابتم براقت تاوطخ ىلع رياربف/طابش رهش يف يرصملا
 امك .فنعلا نع يلختلا ىلع ةرهاقلا يف سرام/راذآ رهش يف ةينيطسلفلا تاعومجملا

 ةزغ عاطق يف ةيليئارسإ ةنطوتسم 21 نم يليئارسإلا باحسنإلا بآ رهش يف ىرج
 لكاشم ةيأ باحسنإلا اذه بشي ملو «ةيبرغلا ةفضلا يف ىرخأ تانطوتسم عبرأو
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 ةرادإ ليكشت فدهب ةينيطسلفلا ةطلسلا ءاشنإ ةيادبلا ذنم ايناملأ تمعد دقل

 ءانبل ةدعاق كلذ لكشي يكل ةلودلا يف نينطاوملا ةقث ةيوقت لجأ نم ةيطارقميدو ةفافش
 يومنتلا نواعتلا تازكترم دحأ ةينيطسلفلا يضارألا ربتعتو .لبقتسملا يف ةلودلا

 ىلإ .وروي نويلم 532ب نآلا ىتح يئانثلا معدلا ةميق لمجم ردقي ثيح «يناملألا

 ةدحتملا ممألا اهذفنت يتلا ةيمنتلا جمارب يف ةعوفدملا ةيناملألا تامهاسملا يتأت كلذ
 ةصاخلا ةيمنتلا ةينازيمب 23% هتميق امب ايناملأ مهاست امك .يلودلا كنبلا كلذكو

 هايملاو هايملا تاعاطق يف ةيمنتلا جمانرب يف زيكرتلا نوكيو .ةيبوروألا ةيضوفملاب
 ليهأت ةداعإ يرجي راطإلا اذه يف .تاسسؤملا ءانبو داصتقالا معد كلذكو ةمداعلا

 كلذكو ةئيبلا ةدوج ىلع ظفاحت تايافن تابكمو ةمداعلا هايملا ةيقنت تاطحم ءانبو

 ةفلتخملا ليغشتلا جمارب مهاستو .تايدلبلا ىوتسم ىلع ةيتحتلا ةينبلا معدو سرادم
 ينهم ميلعت ماظن ءاشنإ يناملألا يومنتلا نواعتلا معدي امك .رقفلا ىلع ءاضقلاب

 ةدع ماق امك .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا دعاسيو تايدلبلا ةرادإ نيسحت كلذكو

 تاسسؤملا نم ةعومجمل ةدعاسملا ميدقتب ةيضاملا نينسلا يف ناملأ نيرانشتسم

 تاسسؤملا هذه نيب نمو «تاسسؤملا لخاد لمعلا ةقيرط نيسحت لاجم يف ةينيطسلفلا

 بناج ىلإ ةيجراخلا ةرازوو ينطولا داصتقالا ةرازو كلذكو ؛ءارزولا ةسائر ناويد
 ةيندملا ةمدخلا ةسسؤم لمعت كلذ ىلإ .ينيطسلفلا يعيرشتلا سلجملا - ناملربلا

 ليلقتلا يف ةمهاسملا فدهب ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع عم ثيثح لكشب مالسلل

 .عارصلا ةدح نم

 «نوسنفلو زميج ديسلا يلودلا كنبلل قباسلا سيئرلا رضاحلا تقولا يف لمعيو
 ةيراطإلا فورظلا عضو ىلع «ةزغ نم باحسنإلا نوؤشل ةيعابرلا ةنجللا نم فلكملا

 يف لمعتو .ةحناملأ تاهجلا نيب قيسنتلا نيمأتو ينيطسلفلا داصتقإلل مادتسم نسحتل

 .ةيناملأ ةريبخ نوسنفلو ديسلا مقاط

 ةينيطسلفلا ةلودلا ءانب معدت ايناملأ

 لح قيقحتل ًاطرش ربتعُي ةينيطسلفلا يضارألا يف ةيموكحلا لكايهلا ءانب نإ
 ةنجل تاسلج ىلوأ ءانثأ ىليفرتسف وديج ةيناملألا ةيجراخلا ريزو هدكأ ام اذه «نيتلودلا

 ءاثالثلا موي (ةكرتشملا ةيهيجوتلا ةنجللا) ةينيطسلفلا ةيناملألا ريبستلا
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 سيلو ةيلودلا ةحاسلا ىلع ًاديدج ًائيش ةنجللا هذه دعتو.م2010 رايأ/ويام1 8قفاوملا
 .نيينيطسلفلا عم ىدتنملا اذه لثم هيدل دلب يأ كانه

 يف يناملألا ماهسإلا خيسرتو قيمعت ىلع ةكرتشملا رييستلا ةنجل لمعتو
 يناملألا نابناجلا قفثا ةفثكم ةصصختم تاثداحم دعبو .ةينيطسلفلا يضارألا
 :اهنيب نم ةسوملم جئاتن ىلع ينيطسلفلاو

 .ةينيطسلفلا يضارألا يف نيجاتحملا بعشلا دارفأل ةيناسنإ

 ةيبرغلا ةفضلا يف ةطرشلا زاهج ءانب ةلصاوم

 يئانثلا ىوتسملا ىلع ةيداصتقالا تاقالعلا زيزعت

 نيينيطسلفلا ءاملعلا معد زيزعت

 "يخيرات موي' هنأب ءاقللا ضايف ينيطسلفلا ءارزولا سيئر فصو هبناج نمو
 رييستلا ةنجل يطعتو .ةنجللا اهب عتمتت يتلا ةيجذومنلا ةيصخشلا ىلع دكأو
 .مهب ةصاخلا مهتلود ءانب دنع لمألا نيينيطسلفلا

 ةرشابملا ريغ مالسلا تاثداحمب ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو بحر دقو
 داحتالا نأ ىليفرتسف لاقو .تباثو يعامج فقومب يبوروألا داحتالا اهديؤي يتلا
 ةيلآ كانه نأ نانتمالل وعدي رمأ وهو ةينيطسلفلا ةلودلا ءانب يف ةوقب مهسي يبوروألا
 ةينيطسلفلا ةطلسلا اهزرحت يتلا مدقتلا هجوأ قيثوت ىلع لمعت يبوروألا داحتالاب
 .ةلودلا ءانب ةيلمعل "قثوم" ةباثمب كلذب نوكتو ةيبوروألا ءانبلا دوهجو

 يف هراصح ءانثأ تاقيقحتلا تلد امك مسلاب ًائيطب ًالايتغإ تافرع توم دعب
 وبأ) هفلخ ةيالو راسم لوط ىلع تا ت تثدح «نييليئارسإلا لبق نم ينيطسلف ميخم
 ةكرح عم تاقالعلا يف ًاضيأو ءةينيطسلفلا ةطلسلا ةينب لخادو سابع دومحم (نزام
 لود تاراسم عم ةمجسنم ةديدملا ةرتفلا كلت لالخ ايناملأ تناك .ةزغ يف سامح
 ةلصاحلا تاضقانتلاو يليئارسإلا كولسلاو ينيطسلفلا عضولا ءازإ «يب بوروألا داحتإلا
 قرشلا ىلإ ناملألا نيلوؤسملا تارايز تناكو .ةينيطسلفلا ةلأسملاب قلعتي اميف امهنيب
 «ةلصاحلا تاروطتلاو عاضوألا ةعباتمل عطقنت ال داكت ةلتحملا يضارألاو طسوألا
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 ةيلآل «ءالؤه تاعباتم نأ امك ؛ةزغ عاطق دض ليئارسإ بورح دعبو لالخ ًاصوصخ

 عضوم تحبصأ اهيف تارازولا ءاسؤر يلوت بقاعتو ةينيطسلفلا ةطلسلا يف مكحلا

 .نيتريبك ةيانعو مامتهإ

 ابوروأ لبقتسم عوضوم لوح اكرويام يف يبوروألا داحتالا ءاقل شماه ىلع

 ةيلمع نأشب 2013/07/21 يف ىليفرتسف وديج ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 :يلي امب طسوألا قرشلا يف مالسلا

 اذهو ؛طسوألا قرشلا يف مالسلا تاثداحم فانثتسا ىلع قافتالاب بحرأ يننإ"

 .يريك نوج ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو بناج نم ةفثكملا ةطاسولا دوهجل ديج جاتن

 يذلا دومجلا دعب ةجارفنا قيقحت وحن ىلوأ ةوطخ ةباثمب كلذ نوكي نأ نكميو

 .طسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع باصأ

 ةصرفل اهنإ ثيح «ةعيرس ةروصب ًاقح تاضوافملا أدبت نأ ىنمتأ يننإو

 .ميمصتو ةعاجشب اهالغتسي نأ نيبناجلا ىلعو ةيخيرات

 اهئاكرش عم نواعتلاب تاضوافملا ةيلمع ةوقب معدتس ايناملأ نإف اهبناج نمو

 ."نييبوروألا

 نيفرطلا الك نم لئاه كرحت

 يف هيلإ لصوتلا مت يذلا قافتالا ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو فصو

 بناج نم ةطاسولا دوهج لالخ نم - نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب زومت /ويلوي 9

 ةوطخ هنأب مالسلا تاضوافم فانثتسا نأشب - يريك نوج ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو

يكيرمألا هريظن نالعإ بقع هلوق بسح ىليفرتسف ىريو .ةريبك
 ةباثمب دعي كلذ نأ 

 .ضعبلا امهضعب هاجت نيفرطلا الكل لئاه كرحت

 ماعلا نيمألاو نوتشأ نيرثاك يبوروألا داحتالل ايلعلا ةلثمملا نم لك بحر امك

 نيب ةرشابملا تاثداحملا نع نالعإلاب روفلا ىلع نوم -يك ناب ةدحتملا ممألل

 (مالعإلل يناملألا زكرملا : ريرحتلاو ةمجرتلا) .نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا

 خيراتب حرص طسوألا قرشلا لوح مالسلا تاضوافم تادب امدنعو

 نيب ةرشابملا تاثداحملا ىلوأ نطنشاو يف تيرجأ :يلي امب 1

 هذه ىلعو .طسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع فانثتسا ناشب نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا
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 نيلرب نم 2013 زومت /ويلوي 30 يف ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص ةيفلخلا

 يف نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب ةرشابملا تاثداحملا ءدبب .بحرأ يننإ" :يلي امب
 يدؤت نأ ريبك لمأ ينودحيو .تاضوافملا فنأتسُت نأ ًادج ةديج ءابنأل اهنإ .نطنشاو

 ًافده' نيتلودلا لح لظيو .نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب مالس قافتا ىلإ ةيلمعلا هذه

 لكشب تاضوافملا ريست ىتح ءيش لك لذب امهيلك نيفرطلا ىلعو .عارصلا ءاهنإل

 ءيريك نوج يكيرمألا ةيجراخلا ريزول ريبكلا يريدقت نع ربعأ نأ دوأ. ءاّنبو عيرس

 تاونس ثالثل رمتسا يذلا دومجلا ءاهنإ ىلإ لئاهلا يصخشلا هطاشن ىدأ يذلا

 كلذكو ايناملأ معدتس اهبناج نمو .ىرخأ ةرم تاضوافملا ةلواط ىلإ نيفرطلا ةدوعو

 ."ةوق لكب ضوافتلا ةيلمع يبوروألا داحتالا

 ةحلاصملا نأشب تربياز نفيتش ةيناملألا ةموكحلا مساب ثدحتملا حرص

 سيئرلا ةدايقب متت يتلا يعاسملاب ةيناملألا ةموكحلا بحرت :يلي امب ةينيطسلفلا

 نوكي دقو .تاونس نم نيمسقنملا نيينيطسلفلا نيفرطلا نيب ةحلاصملا قيقحتل سابع

 قيرط ىلع امهم اماهسإ ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نيب يسايسلا ماسقنالا زواجت

 .ةقطنملا يف نيتلودلا لح قيقحت

 ئدابمب حوضوب ؛مزتلت نأ ايلاح ةلكشملا ةينيطسلفلا ةموكحلا نم رظتنن نآلاو

 يف ليئارسا قحب فارتعالا ايناثو «فنعلا نع يلختلا الأ يأ طسوألا قرشلا يعابر

 نأ سابع سيئرلا دكأ دقو .نيفرطلا نيب ةمربملا تاقافتالا لكب فارتعالا اثلاثو دوجولا

 رايعملا يه ةقفاوملا هذه نوكتسو .اهقبطتسو ئدابملا هذه لبقتس ةدحوملا ةموكحلا

 .هتموكح مييقت يف يبوروألا داحتالا اذكو ةيناملألا ةموكحلا نم لكل

 لظيس يذلا نيتلودلا لح نأشب تاضوافملا فانئتسا ىلإ نيفرطلا وعدن اننإ

 ةموكحلا :صنلا ردصم) .نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب مئاد مالس قيقحتل ديحولا رايخلا

 .(ةيناملألا

 2014/07/27 خيراتب طسوألا قرشلا ةمزأ نأشب ةيجراخلا ءارزو ءاقل

 ءارزو ءاقل يف زومت /ويلوي 26 موي ريامنياتش ةيئاملألا ةيجراخلا ريزو كراش

 ءارزو قفتا ثيح «سيراب يف دقع يذلا طسوألا قرشلا يف ةمزألا نأشب ةيجراخلا

 ءاقللا يف كراش دقو ةيناسنإلا ةندهلا ةرتف دمب عارصلا يفرط ةبلاطم ىلع ةيجراخلا
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 ةيجراخ ءارزو يريك نوج يكيرمألا ةيجراخلا ريزو نم ةردابم ىلع ءانب ءاج يذلا

 ايكرتو رطقو ايلاطيإو ايناملأو ىمظعلا ايناطيربو اسنرفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 ران قالطإ فقو ىلإ لوصولل مدقت قيقحت تاناكمإ نأشب اورواشت ثيح «مهريغو

 .ليئارسإو ةزغل ةبسنلاب

 خيراتب ةزغ رامعإ ةداعإل يلودلا رمتؤملا ةبسانمب ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت

2014/10/12 

 دقعنملا ةزغ رامعإ ةداعإل يلودلا رمتؤملا ءانثأ يف ةيناملألا ةموكحلا تنلعأ

 يف ةكراشم وروي نويلم 50 غلبم اهميدقت نع ةرهاقلاب لوألا نيرشت /ربوتكأ 12 موي
 نيلرب يف ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص ةبسانملا هذهبو .ةزغ رامعإ ةداعإ
 :يلي امب

 ةجاحلا سمأ يف ةزغ يف سانلا حبصأ رامدلاو برحلا نم عيباسأ ةسمخ دعب"

 نم يناسنإلا انبجاوب موقن نأ نآلا انيلع بجي .عاطقلا رامعإ ةداعإل انتدعاسم ىلإ

 نوعقي ةزغ يف سانلا كرتن الأ بجي .ةيساسألا ةايحلا تابلطتم رفاوت نامض لالخ

 اهتايلوؤسمب اهمايق ةداعتسا يف ةينيطسلفلا ةطلسلا معد يف بغرن امك .سأيلل ةسيرف

 .ةزغ يف

 يف دحأ بغري ال .عقاولا رمألا ةسايس ىلإ عوجرلاب حامسلا مدع بجي امك

 قالطإل فقو ققحتي نأ بجي كلذل .ةزيجو ةرتفب كلذ دعب اهريمدت متي ةيتحت ةينب دييشت
 سامح لبق نم ةزغ لالغتساب حمسن الأ بجي :نيرمأ نمضي ةمادتسم ةروصب رانلا

 ةزغ ناكسل رفاوتي نأ بجي امك .اًددجم حالسلل نزخمك نيفرطتملا نم اهريغو
 قيقحت ىلع لمعلا نيفرطلا ىلع بجي ام اذهو .لقنتلا ةيرحو يداصتقالا لبقتسملا

 يلودلا عمتجملا موقيس طقف اهدنعو .ةرهاقلا يف امهتاثداحم لالخ نم هتاموقم

 ."هانمتن يذلا ردقلاب رامعإلا ةداعإ يف رامثتسالاب

 ىدل ابوروأ نوؤشل ةلودلا ريزو رمتؤملا يف كراشملا يناملألا دفولا سأريو

 ةرهاقلا ىلإ هلوصو بقع حرص يذلا «تور ليئاشيم /ديسلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو
 :يلي امب

 ةزغ يف ناكسلا عم يلعفلا نماضتلا ىلع ةراشإ ةباثمب مويلا رمتؤم نإ
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 انماهسإب حضون اننإ .لضفأ لبقتسمل ةسوملم ةيؤر دوجول مهينمت لاط نيذلا
 :حضاو عقوت انيدلو اًضيأ كلذب موقن اننكلو .اهدحو ةزغ كرت مدعو ةدعاسملل اندادعتسا
 ,(17 "!دبألا ىلإو نآلا حالسلا تمصي نأ بجي

 2014/11/16 خيراتب طسوألا قرشلا لجأ نم ةيكيرمأ ةردابم يف لمأي ريامنياتش

 ةردابم يف هلمأ نع ريامنياتش رتلاف -كنارف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو برعأ
 يف مئاقلا عازنلا نأشب ةيئانث تاثحابم ءارجإل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لبق نم ةديدج
 .طسوألا قرشلا

 /ربمفون 17) نينثالا مويلا ريامنياتش رتلاف-كنارف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو لاق
 يف يبوروألا داحتالا لود ةيجراخ ءارزو عامتجا شماه ىلع (2014 يناثلا نيرشت
 راشأو ."دعب ةرتوتملا عاضوألا هتنت مل نكلو ءائداه عضولا نوكي ةرم لوأل" :لسكورب
 عضولا ءوده لالغتسا ىدم ىلع ايلاح فقوتي رمألا نأ ىلإ يناملألا ةيجراخلا ريزو
 ليئارسإ نيب ةندهلا نأشب ةرهاقلا يف ترج يتلا تاثحابملا ىلإ ةدوعلا لجأ نم
 .نيينيطسلفلاو

 فانئتسا لجأ نم ىرخأ ةيكيرمأ ةردابم يف لمأي هنأ ريامنياتش فاضأو
 قرشلا ىلإ هتلحر دعب ةقطنملا يف عضولا ريامنياتش فصوو .ةيئانثلا تاثحابملا
 بارطضالا' :يناملألا ريزولا لاقو .رتوتم هنأب يضاملا عوبسألا ةياهن يف طسوألا
 يف وأ ةينيطسلفلا يضارألا يف هللا مار يف ءاوس «نيبناجلا الك لبق نم اظوحلم ناك
 .نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب ايلاح ةرتوتملا عاضوألا مقافت نم ريامنياتش رذحو ."سدقلا
 ةنهارلا ةيسايسلا تاروطتلا مخز لالغتسا :طسوألا قرشلل هتلوج لبق ريامنياتش
 2014/01/09 خيراتب

 مث ايروس ءاقدصأ ةعومجم ءاقل روضحل سيراب ىلإ دحاو مويب هترداغم ليبقو
 :يلي ام نيلرب يف ناث نوناك /رياني 11 موي ريامنياتش لاق طسوألا قرشلا ىلإ هرفس

 ضعبلا اهضعب عم ةكباشتملا ةثالثلا عالضألا تاذ ةمزألا يف كارح دجوي'

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم "”
.(almania info) 
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 يوونلا جمانربلاو نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب تاقالعلاو ايروس يف ةيلهألا برحلا يهو

 نم مغرلاب كلذو ةحورطملا تالامتحالا لوح رذحلا لؤافتلل انعفدي ام انيدلو .يناريإلا

 ام وهو تاعارصلا كلت لك يف تاروطت زارحإ مت دق هنأ ثيح «ةدوجوملا كوكشلا لك

 طقتلأ نأ دوأو .انكمم ارمأ نزاوت ثودحو ةيملس لولح ىلإ لصوتلل قيرطلا لعجي

 ةسايسلا ماهسإ ةيفيك ةرشابملا تاثداحملا لالخ نم ىرحتأ نأو كانه نم طيخلا

 .ةحناسلا ةظحللا كلت يفتخت ال ىتح ةيبوروألاو ةيناملألا ةيجراخلا

 يف يملس يضوافت لح مامأ ةيقيقح ةصرف تاونس ذنم ىلوألا ةرملل دجوتو

 معدن اننإ .يريك نوجل ريبكلا ماهسإلاو ةيكريمألا ةردابملا لضفب كلذو ءطسوألا قرشلا

 .هفلخ ايناملأو ابوروأ لقث لماكب فقن نأ مزتعنو ةوقبو كلذ

 لمحتت ايناملأ نإ .قاش قيرط يف امدقت ةيروسلا ةيواميكلا ةحلسألا ريمدت دعي

 ءاهنإب ةطيحملا فورظلا نيسحت لجأ نم يلودلا عمتجملا يف ةيلوؤسملا نم اهبيصن

 ةموكحلا نيب ةرشابم تاثداحم ءارجإ نم صانم الو .ايروس يف ةعشبلا ةيلهألا برحلا
 يلودلا ورتنوم رمتؤم يف ةلدتعملا ةضراعملا ةكراشم نإف اذل .ةضراعملاو ةيروسلا

 ,(18)ةريبك ةيمهأ لثمي ايروسب صاخلا

 ةيناسنإ تادعاسم وروي نويلم 8,5 ميدقت نع نلعي ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 2014/07/31 خيراتب ةزغل ةيفاضإ

 نأشب زومت /ويلوي 30 موي ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 ةيناسنإ تادعاسمك ةيفاضإ وروي نويلم 8,5 غلبم ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو صيصخت

 نم ريثك ةاناعمو حوزن ىلإ اذدجم يدؤي ةزغ يف فنعلا ديعصت نإ" :يلي امب ةزغل

 نوشيعي نيذلا صاخشألا كئلوأ مه نيررضتملا رثكأ نإف داتعم وه امكو .سانلا

 ةمزألا هذه يف صاخشألا ءالؤه ىسنن الأ انيلع بجي .مزأتم عضو ةأطو تحت لعفلاب

 ."ةيلاحلا

 ةيفاضإ وروي نويلم 8,5 غلبم صيصختب ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تماق

 ةعونتم ةلجاع تاءارجإ معد غلبملا اذهب متيس .ةزغ يف نيررضتملل ةيناسنإ تادعاسم

 .قباسلا عجرملا (!9

 يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةلاكو هب موقت ام اًصوصخو

 تالاجم يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا دوهج كلذكو "اورنوألا" ىندألا قرشلا

 .ةيحصلا ةياعرلا تادادمإو ةيئاذغلا تادعاسملا

 تادعاسملل ةيناملألا ةموكحلا هتصصخ يذلا غلبملا يلامجإ لصي اذهبو

 . "وروي نييالم 9 ىلإ ةمزألا ةيادب ذنم ةزغ يف ةيناسنإلا

 ةينيطسلفلا قطانملاو ليئارسإ يف تاثداحم
 اهجوتم ةيجراخلا هتلحر ريامنياتش رتلافكنارف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو لصاو

 يف ةيسايسلا ةدايقلا عم هتاثحابم زكرتت ثيح ءايناركوأ نم امداق طسوألا قرشلا ىلإ
 مالسلا ةيلمع ىلع ةينيطسلفلا قطانملاو ليئارسإ نم لك يف ةثالثلا مايألا تاذ هتلحر

 .ةفينع تاعازن دهشت يتلا ةقطنملا يف

 :يلي امب ريامنياتش حرص طسوألا قرشلا ىلإ ههجوت لبقو
 نم لماكلا مامتهالا بلطتت تاعازنو تامزأ ةقطنم طسوألاو ىندألا قرشلا"

 انتاضوافمو ءايروس يف ةيلهأ برح نم ةقطنملا يف ام لكف ؛ةيجراخلا انتسايس بناج
 طسوألا قرشلا يف عازنلا اذكو شعاد دض عارصلاو يناريإلا يوونلا جمانربلا نأشب

 ."اقيثو اطابترا ضدعبلا هضعبب طبتري

 ةديدجلا ةيليئارسإلا ةموكحلا عم تاثحابم

 ةموكحلا عم راوحلا روسج دم يف لثمتي هتلحر فده نأ ريامنياتش فاضأ

 ثيح «نييسايسلا نم هريغو وهاينتن نيماينب ءارزولا سيئر ةدايقب ةديدجلا ةيليئارسإلا

 ىلإ اريشم «ليئارسإ عم تاقالعلا هب زيمتت ام ىلع هتلحرب همايق لبق ريامنياتش ددش
 اهب لافتحالا مت يتلاو نيدلبلا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ءدبل نيسمخلا يركذلا لولح

 نيلفير نيفوؤر يليئارسإلا سيئرلا اهروضح نيب نم ناكو رايآ /ويام 12 موي يف

 :يلي امب ريامنياتش حرص ددصلا اذهبو .كواج ميخآوي يداحتالا سيئرلاو
 ءارجإ دعب نآلا بغرأ يننإ .ةقثلا ىلع ةمئاقو ةديج ليئارسإ عم انتاقالع"

 ."ةديدجلا ةيليئارسإلا ةموكحلا عم تالاصتالا فانثتسا يف كانه تاباختنالا

 .مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (!'
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 ةزغ لهأ مامأ قفألا حتف
 قطانملا يف ةيسايسلا ةدايقلا عم ريامنياتش يقتليس نينثالاو دحألا موي يف

 ثيح ؛ةصاخ ةفصب ةزغ ىلع .زيكرتلا نوكي نأ ىلع «يأرلا لدابتل ةينيطسلفلا

 :ريامنياتش فاضأو ."ديدش ديقعتب عضولا فصتي"

 لوحتت نأ زوجي الو .ةيمنتلاو ءانبلا ةداعإ يف اعيرس امدق يضمن نأ بجي"

 ."ليئارسإ ىلع موجهلل ةصنم ىلإ ىرخأ ةرم ةزغ

 طسوألا قرشلا يف مالسلا قافآ فاشكتسا

 قافآ نع ةروص نيوكت طسوألا قرشلا ىلإ ريامنياتش ةلحر فادهأ نيب نم

 يسايسلا عضولا ةيفلخ ىلع بيرقلا لبقتسملا يف طسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع

 مار يف وأ سدقلا يف ءاوس - ليئارسإ يف ةموكحلا ليكشتو تاباختنالا دعب - ديدجلا

 :ًاحضاو اديدشت يلي ام ىلع ريامنياتش ددش ثيح ءهللا

 وه امك لثميس طسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمع يف حاجنلل هجوأ قيقحت نإ"

 ."اهرسأب ةقطنملا يف ءودهلا قيقحتل ةمهملا حيتافملا دحأ امئاد لاحلا

 نم اءزج طسوألا قرشلاو ايناركوأ ىلإ ريامنياتش اهيف هجوت يتلا ةرايزلا لثمت

 موي يف ةريخألا هتطحم يف ريامنياتش لصو ثيح «مايأ ةسمخ ةدمل رمتست ةلحر

 يسنرفلا هريظن نم ةوعد ىقلت ثيح «سيراب ىلإ 2015 ناريزح/ وينوي 2 ءاثالثلا
 روهش ةعست دعب متي نأ ررقملا نمو ءشعادل ضهانملا فالتئالا ءاقلل سويباف نارول

 شعاد دض عارصلا يف ةققحتملا حاجنلا هجوأ ضارعتسا فالتئالا اذه ةطشنأ نم

 ,©0!ةمئاقلا تايدحتلاو

 ةديدج ةيليئارسإ تانطوتسم ءانب نع نالعإلا ىلع ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو قيلعت

 2015/02/01 خيراتب ةيبرغلا ةفضلا يف

 تانطوتسم ءانبل ططخ نم ارخؤم ةيليئارسإلا ةموكحلا هتنلعأ ام ىلع اقيلعتو

 31 موي يف ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ةثدحتم تحرص ةيبرغلا ةفضلا يف ةديدج

 :مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا زدم 00
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 :يلي امب نيلرب يف يناثلا نوناك /رياني

 450 .ءانب نع ديدجلا نالعإلا نم اهقلق ديدش نع ةيناملألا ةموكحلا برعت'
 ءانبل ططخ نم رشُد امم اذكو ةيبرغلا ةفضلا نم ةديدع نكامأ يف ةيناطيتسا ةدحر

 ةديدج ةبوعص لثمت تاوطخلا هذه .ةيقرشلا سدقلا يف ىرخأ ةيناطيتسا ةدحو 3
 ضوافتلا ةيلمع ةيفلخ ىلع ةئطاخ ةيسايس ةلاسرب ثعبتو نيتلودلا لح قيرط ىلع
 بناجلا ةيداحأ تاوطخ ذاختا نع فقوتلا اراركتو ارارم نيفرطلا نم انبلط دقل .ةقلعملا

 ."ةزغو سدقلا يف ةصاخو ؛ةقطنملا يف لعفلاب رتوتملا فقوملا ديعصت يف مهست دق

 نيملسملاو برعلا ىلع ةديدج ةلالطإ) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةلحرم -

 قرشلاو يكيرمألا برغلا نيب ةدرابلا برحلا تاباسح راطإ يف ةيداصتقإو ةيفاقث

 (يتايفوسلا
 ةيرلتهلا ايناملأ تمزه ثيح «ةخراصلا اهجئاتنب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تناك

 نييالملا لتقو ةيسايسلاو ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا اهلكايهو اهانب ترمدو ةميزه رش
 شيع لئاسوو ةديدج ةيلود تافافطصاو ديدج ملاع ةدالوب ًاناذيإ يناملألا بعشلا نم

 يبوروألا برغلا لودو نويكيرمألا مهو «برحلا يف ءافلحلا جرخ دقف .ةروطتمو ةفلتخم

 نم ًاساسأ ةنوكملا روحملا لود ىلع نيرصتنم «ةيقرش ةيبوروأ لود مهعمو ثايفوسلاو
 لامش فلح :ًايركسع نافلح ةديدجلا ةيلودلا ةسايسلا حطس ىلع زربو .نابايلاو ايناملأ
 .(يقرشلا) يتايفوسلا وسراو فلحو (يبرغلا يكيرمألا) يسلطألا

 نيفلحلا نم يأ ىلإ مامضنإلا نس ناملألا عنم «برحلا جئاتن نم ناك
 نم اهريغو ةروطتمو ةليقث ةحلسأ كالتمإ نم اوعنم امك «فالحألا نم امهريغر
 .ةديدج ةيملاع برح يف ببستلاب ىرخأ ةرم اوركفي نأ ةيناكمإ مهل حيتت يتلا طورشلا

 يف اهل حمس اهنا ريغ ؛م1973 ماعلا يف الإ ةدحتملا ممألا ايناملأ لخدت مل
 ىلإ تمضنا امك «(وتانلا) يسلطألا لامش فلح يف ًاوضع حبصت نأ م1955 ماعلا

 ةيبوروألا نواعتلاو نمألا ةمظنم يفو ؛(01501)) يداصتقإلا نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم

 .([۷۴) يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا يفو (05215)

 ةدحولا ةمظنمل نيسسؤملا ءاضعألا نم ةيداحتإلا ايناملأ تحبصأ ام ًاعيرسو
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 ,ذهل نيلومملا ربكأ ءاهيف مهاست يتلا ةينازيملاب ربتعت يهو ؛(51]) ةيبوروألا
 *لاشرام' عورشمل ناكو .ةنزاوملا يلامجإ نم 20% اهتمهاسم لداعت ثيح ءةمظنملا

 ةزجعملا"ب يمس ام زاجنإو يداصتقإلا اهضوهن يف هنم ايناملأ تدافتسإ يذلا

 يف قالطنإلا مث نمو ةيداصتقإلا اهتوقو اهطاشن ةداعتسإ ىلع رثألا ربكأ "ةيناملألا
 .يناسنإلا ريوطتلاو ةيمنتلا ملاع

 (ةيداصتقإلا ةزجعملا وبأ) دراهريإ - روانيدأ راشتسملا مكح ةرتف تازجنم نإ

 ؛بعاصملاو تارثعتلا مغر ءاهتامكارتب تدأ «لكريم ىلإ ًالوصو «لوك «تديمش امك

 داحتإلا لود ربكأ اهنوكل طقف سيل ءابوروأل ةيسيئر ةيداصتقإ ةرطاقك ايناملأ زورب ىلإ
 اهتناكمل ًاضيأ امنإو ةمسن نويلم 82 غلبي يذلا ناكسلا ددع ثيح نم يبوروألا

 يموقلا اهلخد غلب ثيح ملاعلا يف ةيداصتقإلا لودلا ىوقأ ثلاث دعت يهف ةيداصتقإلا

 .وروي رايلم 2302,7 يلاوح م2006 ماع يف

 تامزأ ثالث .هل ليثم ال لكشب تاريغتلا نرق «مرصنملا نيرشعلا نرقلا ناك

 ةيروثلا تاريغتلا نم ةلسلس ىلإ ةفاضإ «ةدراب برح مث ناتيملاع نابرح :ةريبك ةيلود

 اذهو .اهناولأ عونت ىلع بوعشلاو ةفلتخملا دالبلا ةايح يف ةقيمع ًاراثآ اهعيمج تكرت
 هل ناك ءابوروأ طسو يف عقاولا دلبلا اذه نأ ثيح .ايناملأ ىلع صاخ لكشب قبطني

 ىلع نيتيملاعلا نيبرحلا عالدنإ يف يسيئر رودو «ةعونتملا تاريغتلا يف يساسأ رود

 راصح) ةدرابلا برحلاك «ةفلتخملا تاروطتلاب ًارثأت دشألا ناك ًاضيأ هنأل وأ .ءاوسلا

 رخاوأ يف يبطقلا يئانثلا يملاعلا ماظنلا رايهنإ ةيادبو (اهيف رادجلا ءانبو نيلرب

 ركسعملا رايهنإ يف رثألا غلبأ ةيقرشلا ايناملأ يف مكحلا ماظن رايهنإل ناك) تانينامثلا

 .(يتايفوسلا يقرشلا
 يف مهسفنأ ناملألا دجو برحلا دعب داس يذلا يملاعلا ماظنلا رايهنإ عمو

 هذه لظ يف اودافتسإ دقو ؛ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا نم ةديدج ةلاح ةهجاوم

 ماع رخاوأ يتايفوسلا داحتإلا رايهنإب تهتنإ يتلا ةيسايسلا تاروطتلا نم فورظلا
 دلبلا يرطش نيب ةدحولا ةدوع م1990 ماعلا يف مهل بلجت مل تاروطتلا هذه .مم1

 اهتمصاع ىلوألا ةيطارقميدلا ايناملأو ةيداحتإلا ايناملأ نيتيناملأ دوجو) «بسحف قزمملا
 برقي ام اهودقتفإ يتلا ةقلطملا ةيتاذلا ةدايسلا ةدوع امنإو ء(ةيقرشلا نيلرب ةيناثلاو نوب

 .نمزلا نم نرق فصن نم

 ةدحوملا ايناملأ مث ًالوأ ةيداحتإلا ايناملأب تفصع يتلا تاروطتلا هذه لك ءازإ
 اذه ىلع ةباجإلا ؟لصح ام لك راطإ يف نيملسملاو برعلا عقوم ناك فيك ؛ًأيناث
 ةكرح لمجم ىلع ًامئاد اهلالظب يقلت تناك ةمهم ةلأسم حيضوت ءألوا بلطتت لاؤيسلا
 يفاقثلاو يسايسلا بارتقإلا ةكرح ىلع ًاضيأو ءةيبرعلا ةيناملألا تاقالعلا ريوطت
 .هتمرب يناملألا عمتجملا لبق نم يداصتقإلاو

 ةرظنلاو برعلا عم اهبورح يف ليئارسإ رودو ةينيطسلفلا ةلأسملا تناك
 ةيعيبط تاقالع مايقل عناملأ نوكملا ساسأ يف ليئارسإ عم ةقالعلا ةعيبطل ةيناملألا
 .ناملألاو برعلا نيب ةعساو

 «ليئارسإل اهعفدت نأ ايناملأ ىلع ناك يتلا ةيناملألا تاضيوعتلا تلكش دقل
 "ةقرحملا' ىلإ ةفاضإ «دوهيلل ةيرلتهلا ةبقحلا هتببس يذلا يخيراتلا ررضلا ءارج
 ةيناملألا تاموكحلاو ةيبرعلا لودلا نم ددع ني تاسايسلا راسم يف فالتخإلاو

 نيرشعلا نرقلا نم تانيعبسلا ىتحو تانيتسلاو تانيسمخلا ةلحرم يف ةبقاعتملا
 مامأ ًاقئاع تلكش اهلك ؛يسايسلا اهرودو اهبورحو ليئارسإ عم ةقالعلا هاجت.مرضنملا
 .نيراسملا يف مزالتمو يعيبط وحن ىلع ةيبرعلا ةيناملألا تاقالعلا ريوطت

 ةسايس يف ؛ةدرابلا برحلا ةلحرم يف ءةيداحتإلا ايناملأ جاردنإ نأ امك
 تاطحملا نم ددع يف تلكش ءابوروا لودو ةدحتملا تايالولا عم ةلماكتم ةينماضت
 لودلا نم ديدعلا نيب ةلماش تاقالع هجوب ةعساو ةقالطنإل احباك ةيسايسلا ةينمزلا
 هلثم امو رصانلا دبع لامج مكح نمز يف اهديؤي نمو رصم اهمدقم يفو «ةيبرعلا
 .هئافلحو برغلا تاسايسل رياغم يسايس طخ نم

 قرتخُت تناكف ؛يبعشلا ىوتسملا ىلع ةصاخبو «تاقالعلا هذه نإف «كلذ عم
 لبس ءًاموي فقوتي ملف .يبرعلا فرطلا بناج نم حضاو وحن ىلعو اهريوطت حلاصل
 يداصتقإلا لدابتلا تالدعم فقوتت مل امك ءاهعم لصاوتلاو ايناملأ ىلإ رفسلاو ةرجهلا
 .يبرعلا فرطلا لبق نم ةصاخبو «عافترإلا نم

 دقعلا لالخ اهيف ةيداصتقإلا ًاديدحتو ةيناملألا ةيبرعلا تاقالعلا تدهش دقو
 تايطعم لكب ةنراقم ًادج ًاعضاوتم لاز ام مدقتلا اذه نأ الإ ًاسوملم ًامدقت يضاملا
 يف لثمتملا ضرعلا اهنمو عقاولا ضرا ىلع نيبناجلا الكل ةزفؤتملا حاجنلا بابسأو

223 



 بلطلاو ةهج نم ةنيبرعلا قاوسألا يف ةنسح ةعمسب عتمتي يذلا يناملألا جتنملا
 ةينبلا ثيدحت تالاجم يف ةصاخو ةريبك عيراشمل قاوسألا هذه ةجاح يف لثمتملا
 يراجتلا لدابتلا مجح يف عضاوتلا اذه حضتيو .ىرخأ ةهج نم ةيعانصلاو ةيتحتلا
 دعتت مل ةعمتجم ةيبرعلا لودلا ىلإ ةيناملألا تارداصلا ةميق نأ ثيح نيفرطلا نيب

 نأ رابتعإلا نيعب انذخأ اذإ مقرلا اذه عضاوت حضتيو م2006 ماع وروي رايلم 5
 ىلع .وروي رايلم 893 ىلع ديزي ةرتفلا هذه يف ةيناملألا تارداصلل ةيلامجإلا ةميقلا
 نم ًالاح نسحأ تسيل يبرعلا ملاعلا نم ةيناملألا تادراولا ةميق نإف رخآلا بناجلا

 .وروي رايلم 734 اهردق ةيلامجإ ةميق نم وروي رايلم 12 اهتميق نأ ثيح تارداصلا

 زورب دعب «قوبسم ريغ ًاومن تدهش تاقالعلا هذه ةعيبط نأ ظحالملاو
 نمو «تاروطت نم اهالت امو ليئارسإو رصم نيب ديفيد بماك ةدهاعم عيقوت :نيلماع

 .م1994 ماع ةينيطسلفلا ةطلسلاو ليئارسإ نيب مالسلا ةيقافتإ عيقوت مث

 ءدب دعب ءريغت ام ناعرس رمألا نكل .يبلسلا هرثآ لوألا لماعلل ناك «ةيادب
 ناملألا فقومل ةبسنلاب ًاباجيإ لوحتلا نأ امك .يبرعلا فصلا لخاد تانيابتلاو لوحتلا
 :ةيبوروألا "ناموش' ةقيثو ذنم يأ ءركبم تقو ذنم ًاحضاو ادب ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا نم
 نأ حيحص :ةلأسملا هذه لايح أكرتشم ًايبوروأ ًافقوم ترولب يتلاو ايناملأ اهتعقو يتلا
 دحوم يبوروأ فقوم لوأ نع تربع اهنكل ؛ينيطسلفلا حومطلا بلت مل ةقيثولا هذه

 ىلإ باحسنإلاب ليئارسإ ةبلاطمو ريصملا ريرقت قح ةهجل ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت
 ماع ةدحولا ذنم ةماه تاريغت ةيناملألا ةيجراخلا ةحاسلا تدهشو .م1967 دودح

 برحلا تبقعأ يتلا ةيلودلا تاقالعلا يف ةيساسألا تالوحتلا تعسو دقف م0
 روحمتت ةسايسلا هذه دعت ملف «ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل يسايسلا راطإلا ةدرابلا
 ؛يموقلا ىوتسملا ىلع ينطولا ةيداصتقإلاو ةيسايسلا حلاصملا زيزعتو ةمدخ لوح
 يسلطألا ربع فلاحتلا ريوطتو «يميلقإلا ىوتسملا ىلع يبوروألا داحتإلا عيسوتو
 ىلع برحلا' ىمست اميف ةرشابملا ةكراشملا لمشيل أضيأ امنإو ؛يلودلا ىوتسملا ىلع
 ةيلودلا تاعازنلا ضعب لح يف ةمهاسملل ةيسامولبدلا ةطشنألا يف طارخنإلاو "باهرإلا
 ةيلودلا تاعازنلا ضعب لح يف ةمهاسملا ةرئاد عيسوت ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيميلقإلاو

 عيجشتك ةيبرغلا ميقلل جيورتلا يف ةمهاسملا ةرئاد عيسوت ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيميلقإلاو

 لثم راشتنإ نأ ساسأ ىلع ناسنإلا قوقح مارتحإل ةوعدلاو ةيطارقميدلا معدو ةيرحلل
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 الإ ءًايملاع ابوروأ ةناكم ززعيو ايناملأل ةيموقلا حلاصملا مدخي اهتملوع وأ ميقلا هذه
 ىوتسملا ىلع ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا يف ةيمانتملا ةظوحلملا تاريغتلا نأ

 ام يف ةصاخو ةيبرعلا ةقطنملا هاجت بولطملا ىوتسملاب نكت مل «يلودلاو يبوروألا
 هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلاو يليئارسإلا - يبرعلا عارصلاب قلعتي
 .يملاعلاو يبوروألا نمألا ىلع اهتاساكعنإو ةيضقلا

 تدهجو ايناملأ تعس دقل .نيملسملاو برعلا ىلع ةديدجلا ايناملأ ةلالطإ ىلإ ةدوع

 تالواحملا هذه تاطحم ضعب زربأسو .تاقالعلا هذه ريوطتل

 ةرايزلا يف ًايساسا ارود ةيناملألا ةيسامولبدلا تبعل :يدوعسلا ىوتسملا ىلع

 ةرايز كلذك م1959 ماع نوب ىلإ زيزعلا دبع نب دوعس لحارلا كلملا اهب ماق يتلا
 م1978 ونيوي/ناريزح يف زيزعلا دبع نب دهف نيفيرشلا نيمرحلا مداخ لحارلا كلملا

 يف ايناملأ ىلإ هترايز ًاضيأو تديمش تومليه يناملألا راشتسملاب اهلالخ ىقتلإ يتلا
 تومله يناملألا راشتسملا عم ًاضيأ تاثحابم اهلالخ ىرجأ ثيح م1979 ويام/رايأ

 زيزعلا دبع نب دلاخ.كلملا ماق م1980 وينوي/ناريزح نم رشع سداسلا يفو .تديمش
 .زنتسراك لراك يناملألا سيئرلا نم ةوعدل ةيبلت ايناملأ ىلإ ةرايزب

 نب دهف كلملا راز م1981 ربوتكأ/لوألا نيرشت نم نيرشعلاو نماثلا يفو
 ...تديمش تومليه ايناملأ راشتسم ىلإ عمتجإو نوب ءزيزعلا دبع

 دبع نب ناطلس ريمألا ماق م1989 وينوي/ناريزح نم رشع عساتلا يفو
 ماعلا شتفملاو ناريطلاو عافدلا ريزو ءارزولا سلجم سيئر بئان دهعلا يلو زيزعلا
 تديمش تومليه راشتسملا ةرايز يتأتف يناملألا بناجلا يف امأ .ايناملأل ةرايزب

 «زيزعلا دبع نب دلاخ لحارلا كلملا عم هعامتجاو م1976 ماع ةكلمملل ايناملأ راشتسم

 .م1981 ماع يف ةكلمملل تديمش تومليه راشتسملا ةرايز كلذك

 راشتسم لوك تومليه راشتسملا ماق م1983 ماع ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو

 كلملاو زيزعلا دبع نب دهف كلملاب اهلالخ ىقتلا ةكلمملل ةيمسر ةرايزب ةيداحتالا ايناملأ
 تومليه يناملألا راشتسملا ماق امك .دهعلل ًايلو ناك امدنع زيزعلا دبع نب هللا دبع

 نم ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو م1985 ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ىرخأ ةرايزب لوك

 .ةكلمملل ةرايزب ايناملأ راشتسم ردورش دراهريغ راشتسملا ماق م2003 ماع
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 م2005 ماع رياربف/طابش يف ردورش دراهريغ يناملألا راشتسملا ماق كلذك

 هتمظن يذلا يناملألا يدوعسلا يداصتقالا ىقتلملا حاتتفا اهلالخ مت ةكلمملل ةرايزب

 75 لالخ ةيناملألا ةيدوعسلا تاقالعلا ضرعمو ضايرلاب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا

 .ًاماع

 ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ةراشتسم تماق م2007 ماع رياربف/طابش يفو

 هللا دبع كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخب اهلالخ تعمتجا ةكلمملل ةرايزب لكريم اليجنأ

 ءارزولا سلجم سيئر بئان دهعلا يلو زيزعلا دبع نب ناطلس ريمألاو زيزعلا دبع نب

 .ماعلا شتفملاو ناريطلاو عافدلا ريزو

 قافآ حتفو ةمئاقلا تاقالعلا ميعدت يف ةلدابتملا تارايزلا هذه تمهسأ دقو

 .ةدوشنملا فادهألا قيقحتل تالاجملا عيمج يف نيقيدصلا نيدلبلا نيب نواعتلل ةديدج

 ايناملأ عم ةكلمملا طبترت ذإ ًاريبك ًاروطت نيدلبلا نيب يداصتقالا نواعتلا دهشو

 يدوعسلا نابناجلا ثحبو .ةمهملا ةينفلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا تايقافتالا نم ديدعلاب

 معديس نيتللا يرحبلا لقنلا ةيقافتاو يبيرضلا جاودزالا يدافت ةيقافتا ًارخؤم يناملألاو

 تاهجلا ضعب طبترت امك نيدلبلا نيب ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا امهعيقوت

 ىلإ ةينقتلا لقن معدي امم ةيناملألا تاهجلا ضعب عم ةيعاطق ةينف تايقافتاب ةيموكحلا

 عيقوتلا مت يتلا تايقافتالا هذه نمو .ةيومنتلا عيراشملا ذيفنت يف ةدعاسملاو ةكلمملا

 نواعتلا ةيقافتا م1985 ماع اهالت م1966 ماع نواعتلا ةيقافتا نيدلبلا نيب اهيلع

 ينفلا نواعتلل مهافتلا ةركذم عيقوت مت م1977 ماع يفو .نيدلبلا نيب ينفلاو يملعلا

 ةيناملألا ةيدوعسلا ةنجللا اهبجومب تلكش يتلا نيدلبلا نيب يداصتقالاو يعانصلاو

 زيزعتو خيسرت يف حضاولا رثألا ةنجللا هذهل ناكو ةيلاملا ةرازوب ةلثمم ةكرتشملا

 .نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا

 نيدلبلا نيب تارامثتسالا ةيامحو عيجشت ةيقافتا عيقوت م1997 ماع يف مت امك

 عيقوتلا نوب يف ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو رقمب مت م1998 ربمسيد/لوألا نوناك 9 يفو

 ةلدابتملا ةيامحلا عيجشت ةيقافتا ىلع قيدصتلا قئاثو لدابتب صاخلا لوكوتوربلا ىلع

 ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب لاومألا سوؤر تارامثتسال

 نايرس ءدبل ادعوم م1999 ماع رياني/يناثلا نوناك نم رشع عساتلا موي ديدحت متو

 .ةيقافتالا

 ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا تماقأ نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا ميعدتلو

 يدوعسلا راوحلا تاطاشن م2000 ربمفون/يناثلا نيرشت 17 يف ةيقرشلا ةقطنملاب

 ايناملأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم لامعأ لجر ةئم نم رثكأ هرضح يذلا يناملألا
 ةسدنهلا اهزربأ تالاجملا نم ديدعلا يف نيدلبلا نيب يداصتقالا نواعتلا لبس شقانو

 قيدانصو عيراشملا ليومت لمشت يتلا تامدخلاو ةقاطلاو نيدعتلاو ةيكيناكيملا
 تايفشتسملا ةرادإو ةيبطلا ةزهجألاو زاغلاو تايواميكورتبلاو تايواميكلاو رامثتسالا

 ايونس مظني يذلا راوحلا اذه فدهيو .ةحايسلاو ةيودألا ةعانصو اهتنايصو اهليغشتو
 ةكلمملا يف ةيناملألا تارامثتسالا ةيمنت ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايناملأ نيب

 .ةدعاسملا تامدخلا ضعب ميدقت لالخنم ةكرتشملا تاكرشلا مايق عيجشتب

 ىقتلم ةيناملألا غريبمتروف نداب ةيالو يف حتتفا م2003 وينوي/ناريزح 3 يفو
 يف لامعألا لاجر رابك نم ءًاصخش 36 نم فلؤم دفو روضحب يناملأ يدوعس
 فدهب نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا لوح ىقتلملا لامعأ ترادو ايناملأو ةكلمملا

 ةيداصتقالا مهتاقالع ةيوقتو ةكلمملا يف رامثتسالل ناملألا لامعألا لاجر عيجشت

 يف لامعألا لاجر عم اهنوعضي ططخ لالخ نم نييدوعسلا مهئارظن عم ةيعانصلاو
 .ةكلمملا

 ةنجللا نع قثبنملا يناملألا يدوعسلا لامعألا لاجر راوح ةرادإ سلجم دعيو
 نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطتل ايساسأ ًامعاد ةكرتشملا ةيناملألا ةيدوعسلا

 دبع كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةرايز لالخ نمف «ةيداصتقالا ومنلا صرف نيسحتلو
 ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجل م2001 ماع دهعلل ًايلو ناك امدنع زيزعلا دبع نب هللا

 رارمتسا ىلإ ًايعاد ةقالعلا هذه زيزعت يف سلجملا رودب داشأ سلجملا ءاضعأب هئاقلو

 تارامثتسالا عيجشتو نيدلبلا نيب ةقالعلا خيسرتو معدل اهريوطتو ةقالعلا هذه نيسحت

 رامثتسالا مجح ةدايز ىلع ىربكلا ةيناملألا تاكرشلا عيجشتو ةكلمملا يف ةيناملألا

 تارايلم ةعبرأب اهتارامثتسا ردقت ةكلمملاب ايناملأ ًاعورشم 120 دجوي ثيح ةكلمملاب
 .ةيعانصلاو ةيئايميكورتبلاو ةيلورتبلا عيراشملا يف اميسال .رالود

 يبيرضلا جاودزالا يدافت ةيقافتا لثم نيدلبلا نيب ةمهم تايقافتا كانه نأ امك

 يمرت تايلآو نيدلبلا يف ناريطلا تاكرش بئارض ىلع لدابتملا ءافعإلل ةيقافتا كلذكو
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 لماكتلا دوهج معدلو نيدلبلا نيب ةيجيتارتسإلا تاسايسلل روطتلاو مدقتلا نم ريثكلا ىلإ

 .يداصتقالا

 4.6 وحن م2005 ماع غلب ثيح يراجتلا لدابتلا مجح ىلإ ماقرألا ريشتو

 تغلب اميف وروي نويلم 837 يلاوح ايناملأل ةيدوعسلا تارداصلا تغلبو ءوروي رايلم
 .وروي رايلم 3.7 نم رثكأ ايناملأ نم ةيدوعسلا تادراولا

 دعب ةكلمملا عم ةيعانصلا ةيراجتلا تاقالعلا يف ةثلاثلا ةبترملا ايناملأ أوبتتو

 يرامثتسالا وجلا حبصأ ديدجلا يبنجألا رامثتسالا نوناق رودصبو نابايلاو اكريمأ

 كانه ةريبكلا صرفلا كلتل ةجيتنو ةيدوعسلا ةيناملألا ةكارشلا ريوطتل ًائيهم ةكلمملاب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب اهلامعأ عيسوت يف بغرت ةيناملألا تاكرشلا نم ديدعلا

 ةيدوعسلا ةكرتشملا عيراشملا تغلب نيدلبلا نيب رامثتسالاب قلعتي ام يفو

 845 يلاوح اهيف رمثتسملا لاملا سأر غلب ًاعورشم 115 وحن م2005 ماع ةيناملألا

 تاءاقللاو تاقافتالا لالخ نم ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تاقالعلا تخ رتو

 .نيقيدصلا نيدلبلا نيب تمت يتلا ضراعملاو

 ةيناملربلا ةقادصلا ةنجل نم دفو ماق م2011 ويام/رايأ 29 خيراتب -

 نوؤشلا ةنجل نم عمتجإ ثيح ايناملأ ةرايزب ىروشلا سلجم يف ةيناملألا - ةيدوعسلا

 نيب ةيدولا تاقالعلا يف اهعم ثحبو (غاتسدنوبلا) يناملألا باونلا سلجمب ةيحصلا

 .ايناملأو ةكلمملا

 ةيفاقثلاو ةيسايسلا ءةيداصتقإلا :يرصملا ىوتسملا ىلع تاقالعلا

 .يسايسلا عقاولا روطتل أقفو ًارذجو أدم ًايخيرات تاقالعلا هذه تدهش

 «تاقالعلا هذه تدرت رصانلا دبع لحارلا سيئرلاو ةدرابلا برحلا ةلحرم يفف

 «ليئارسإ عم م1967 ماع برح رثإ «ةيقرشلا ايناملأب رصم فارتعإ دعب ًاصوصخ
 ةلأسملا تناكو يناملألا نياتشلاه أدبمل ًاقفو م1965 ماع تاقالعلا عطق اهلبقو

 ؛ةيلودلاو ةيبرعلا ثادحألا حطس ىلع اهزاربإو اهريهظت زع يف اهتقو ةينيطسلفلا

 .يليئارسإلا - يبرعلا حرسملا ديعص ىلع ةينيطسلفلا ةمواقملا ةقالطنإو
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 ماع ربوتكأ/نيرشت برح رثأو «تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا مكح ةلحرم يف

 ء«رصم هاجتإ يف ةيئاملألا ةيسامولبدلا تكرحت «تاروطت نم اهالت امو م3

 يسايسلا نيديعصلا ىلع تاقالعلا ةيمنتل اهكرحت اهل تلهسو ةيرصملا ةيسامولبدلا

 .ةيحايسلاو ةيفاقثلا نيدلبلا تاقالع تروطت امك ءيداصتقإلاو

 زيمتلاب مستت ايناملأو رصم نيب ةيئانثلا تاقالعلا نأ نم مغرلا ىلعو ءيلاح

 تارامثتسالا مجحو «يراجتلا لدابتلا ةكرح نإ الإ ؛ةدعصألا ةفاك ىلع عساولا عونتلاو

 يف هنأ الإ ..نيدلبلا نيب ةحاتملا تايناكمإلا نع ناربعي ال ءرصم يف ةيناملألا

 ةيسيئرلا ايناملأ ندم يف رصم اهيف كراشت يتلا ضراعملا ددعتت كلذ نم لباقملا

 ضرعم يف ايناملأ كراشت امك "رفوناهو تراجتوتشو خينويمو تروفكنارفو نيلرب'

 .يلودلا ةرهاقلا

 يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا دوهج معدب ايناملأ مامتها نم ًاقالطناو

 حنمو ضورق لكش يف اًيونس ةيومنت تادعاسم ايناملأ مدقت ءامهتقالع راطإ يف رصم

 رواحملا نم ددع ىلع نيتلودلا نيب يموكحلا نواعتلا زكتري ثيح «ةينف تانوعمو
 ةقاطلل يميلقإلا زكرملا تاطاشنو «حايرلا تاطحم ةماقإ ليومت اهمهأ «تايلآلاو

 .ةكرتشملا ةيموكحلا ةنجللا لامعأ نع ًالضف «ةقاطلا ديشرتو ةددجتملا

 لاجم يف يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيناملألا ةربخلا نم ةدافتسالا لالخ نمو

 دوهج زيكرت ىلع ناتموكحلا تقفتا دقف ةيرصملا ةيعونلا تاجايتحالل اًقفو ةيمنتلا

 ءةيولوألاب عتمتت ثالث تاعاطق هجاوت يتلا تالكشملا ىلع بلغتلل يئانثلا نواعتلا

 .ةئيبلاو هايملا :يهو

 ةيسايسلا تاقالعلا

 حلاصملا اهمكحت سسأ ىلع ايناملأو رصم نيب ةيسايسلا تاقالعلا موقت -
 الك رودو ةناكمل مهفتو «نيبناجلا نيب نواعتلا تالاجمل عساو عوتت اهززعيو ةكرتشملا

 نأ ىلع اًمئاد يناملألا بناجلا دكؤيو «يجيتارتساويجلا امهعقوم راطإ يف نيدلبلا
 رهظي يذلاو «يبرعلا ملاعلاو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءاكرشلا مهأ نم دعت رصم

 ىلإ اهتوعدو طسوألا قرشلا ةيضق ءازإ يرصملا فقوملل يناملألا دييأتلا يف ًايلج
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 وحن اهيعس يف رصم معدت اهنأ ىلع ةوالع «ةيليئارسإلاو ةينيطسلفلا" نيتلودلا ةماقإ

 .نيينيطسلفلا ءاقرفلا نيب قافو قيقحت

 يتلا تالاجملا لايح نيدلبلا رظن تاهجو يف براقت دجوي كلذ ىلإ ةفاضإ -

 ثحبلا . ةئيبلا . ةعانصلاو ةراجتلا . يسايسلا راوحلا :ىهو «ةكرتشملا ةنجللا اهلوانتت

 .ةرجهلا . ءاضقلا . ةفاقثلا . يملعلا

 ةيفاقثلا تاقالعلا

 راطإلا وه م1959 ماع هعيقوت مت يذلاو يفاقثلا نواعتلا لوكوتورب ربتعي

 عيقوت دعب اميف مت امك «ةيناملألا ةيرصملا ةيفاقثلا تاقالعلا مظني يذلا يسيئرلا

 ددعتتو «نيتلودلا نيب يفاقثلاو يملعلا نواعتلل م1981 9 يماع نيتيفاقث نيتيقافتا

 :ةيلاتلا ةطشنألا كلذ ةمدقم ىفو نيدلبلا نيب نواعتلا هجوأ

 ةيفاقثلا ةطشنألا ةرادأ يف اًمهم ًارود بعليو ؛ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب هتوغ دهعم -

 مضيو بتكلاو مالفألا ضرعو تاودنلا دقعو ةيناملألا ةغللا ميلعت يف رصمب

 ةرهاقلاب 0445 ةيناملألا يملعلا لدابتلا ةئيه

 .ايناملأب ةساردلل نييرصملا نيثحابلل ةيساردلا حنملا نم ديدعلا ميدقتب موقت -

 ةرهاقلاب ةيناملألا ةعماجلا

 نيب نواعتلل ارسج ربتعتو 2003 ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف اهحاتتفا مت -

 ةفلتخملا مولعلا عورف يف يرصم بلاط فالآ 6 اهب سرديو نيتلودلا

 1241 :ىناملألا راثآلا دهعم

 تاساردلا ءارجأب متهيو رصم يف ةيرثألا تاساردلا ءارجأب دهعملا اذه موقيو -

 ماع يف دهعملا لفتحاو ىمالسإلاو ىنامورلاو ىنوعرفلا خيراتلا ىلع ثاحبألاو

 .هئاشنإ ىلع ماع 0 رورمب 7

 ةرهاقلاب ةيناملألا ةسردملا
1 

 ماوعألا يف تسسأتو ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب ةيناملأ سرادم ثالث دجويو -

 لوخدل نييرصملا بالطلا سرادملا هذه لهؤتو م1904 م1884 م3
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 .ةيناملألا ةيرصملا تاعماجلا

 (لبقتسملل ةكارشو سرادملا) ةردابم

 ةيجراخلا ةسايسلا فادهأ دحأك م2008 ماع يف عورشملا اذه عضو مت -
 سرادملا نيب ام ةكارشو نواعت ءاشنإل ةفاقثلاو ميلعتلا لاجم ىف ةيناملألا

 ةيرصملا سرادملاب ةيناملألا ةغللا سيردت معدلو ةيرصملا سرادملاو ةيناملألا

 عورشملا اذه نمضتيو رخألا مهف قمعي امب كرتشملا يبالطلا طاشنلا معدو

 ةيناملأ سرادم 6و ةيناملألا سرادم ةثالثلا عمجت تامولعم ةكبش ءاشنإ

 .ىرخألا ةيرصملا سرادملا نم ديدعلاو ةصاخ

 ةيرصملا - ةيناملألا ندملا ةمأوت

 نيب ةربخلاو ةفرعملا لدابتو يداصتقالاو يفاقثلا نواعتلا زيزعت ىلإ فدهت -

 ةرهاقلا يتنيدم نيب ةمأوت ةكارش دجوت لاثملا ليبس ىلعو نيتنيدملا

 .تروفكنارفو ةرهاقلا يتنيدم ًاضيأو ميهسلديهو اينملا يتنيدمو «تراجتوتشو

 ةيمالعإلا تاقالعلا

 مالعإلا ةزهجأ نيب تايقافتالا نم ديدعلا عيقوت ةيضاملا تاونسلا تدهش

 :اهنمو ةيناملألا اهتريظنو ةيرصملا

 يناملألا ةعاذإلا ةئيهو يرصملا نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتإ نيب نواعتلا قافتا -

 ةدايزل نويزفيلتلاو بابشلا نيب نواعتلا لدابتل (21)(هليف ةشتيود 0.۷ هجوملا
 .ايناملأو رصم نيب ةفلتخملا مالعإلا تالاجم يف بيردتلاو تاربخلا

 زئاه" ةسسؤمو ةيرصملا تامالعتسألل ةماعلا ةئيهلا نيب نواعتلا قافتا

 بيردتلاو ميلعتلاو مالعإلل لينلا زكارم ءاشنإو رابكلا ميلعت لوح "لدياس

 تالاجم ىفو «ةئيهلا يف ةصصختملا رداوكلاو نييمالعإلا ةداقلا دادعإو

 .ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيفاقثلا تاثوروملاو ةئيبلاو ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةيرصملا طسوألا قرشلا ءابنأ يتلاكو نيب نواعتلاو يرابخإلا لدابتلا ةيقافتا -

"MENA"5.۴.۸". ةيناملألا ءابنألا ةلاكوو " 

 .(هال/) Deutsche دهاء هلليف هشتيود (2)



 دعب لمتكت مل ةروث عم لماعتلا ةيلاكشإو ايناملأ
 ةمدص ةرتف دعب - ايناملأ تناك رياني/يناثلا نوناك 25 ةروث تعلدنإ امدنع

 اهمعد تنلعأ يتلا ىربكلا لودلا ىلوأ نيب نم -امومع برغلا تباضأ كابترإو

 ريزولا وهو هليفرتسيف وديغ يناملألا ةيجراخلا ريزو صصخو ةروثلا رصمل يسايسلا

 لوحتلا ةيلمع معدل اغلبم «ةروثلا ذنم نيترم ةرهاقلا راز يذلا ديحولا يبرغلا

 نويد طاقسإ نع لكريم اليجنأ ةراشتسملا تنلعأ امك سنوتو رصم يف يطارقوميدلا

 وروي نويلم150 ةميقب ةيناملأ تارامثتسإ يلإ ةفاضإ وروي نويلم 240 ةميقب ةيرصم

 قيرط يلع امدق رصم ريست نأ طرشب تادعاسملا نم اهريغو نيماع لالخ

 .ةيطارقوميدلا تاحالصإلا

 يف ةطلسلا لقنل حضاو ينمز لودج عضو نود تقولا رورم عم هنأ ريغ

 يفو وريبسام يف فنع ثادحأ نم كلذب طبترأ امو ةيلاقتنإلا ةرتفلا ةلاطإو رصم

 لكريم تنلعأو ةيناملألا ةجهللا تريغت دومحم دمحم عراشو ءارزولا سلجم طيحم

 ميدقت لبق رصم يف ةطلسلا لقن ةيلمع هنع رفستس ام راظتنإ نم ّرفم ال هنا ةحارص

 يركسعلا سلجملل ايجيردت ناملألا نيلوؤسملا تاداقتنإ تدادزاو يداصتقإ معد يأ

 بختنم سيئرو ةيطارقوميد ةموكحل ةطلسلا نع لزانتلا يف هتبغر يف اكيكشت نمضتتل

 تايرحلا قالطإ اياضق يلع ايناملأ يف ديدش يسايسو يمالعإ زيكرت كانه تابو

 ام ةرتف يف يناملألا مالعإلا داك ىتح نييندملل ةيركسعلا تامكاحملاو تايلقألا ةيامحو

 تغلب اريخأو .حاتفلا دبع ءالعو رينم لكيام يتيضق يف ةيرصملا ةروثلا لزتخي نأ

 شيتفت دعب اهتورذ مكاحلا يركسعلا سلجملل ةيمالعإلاو ةيمسرلا ةيناملألا تاداقتنإلا

 نم ةبيزق ةيلهأ ةيسايس ةسسؤم يهو ةرهاقلا يف ةيناملألا روانيدا دارنوك ةسسؤم رقم

 لكريم اليجنا ةراشتسملا هسأرت يذلا ايناملأ يف مكاحلا يطارقوميدلا يحيسملا بزحلا

 معد راعش تحت ةروثلا دعب تطشنو دوقع ذنم رصم يف ميدقو عساو طاشن تاذ

 ةرهاقلا يف ةسسؤملا عرف سيئر سبوكاي سايردنأل تاحيرصت يفو .ةيطارقوميدلا

 جراخ اماع 30 نم رصم يف لمعت ةسسؤملا نأ" :لاق ةيناملألا مالعإلا لئاسول

 ريغ ؛هريبعت دح يلع" حضاو ريغ ينوناق عضو يفو يمسرلا يومنتلا نواعتلا راطإ

 رقم شيتفت نإف اذل ةيضاملا تاونسلا ةليط رصم يف كلذ يلع ضرتعي مل ادحأ نأ

 يف ريبك ءايتساب ببست اهب تادنتسملاو رتويبمكلا ةزهجأ يلع ظفحتلاو ةسسؤملا
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 رصم يف يركسعلا سلجملا لعف در هنأب ثدح ام يناملألا مالعإلا رسفو .ايناملأ

 ةكئاش تافلم يلع ءوضلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم اهريغو ةسسؤملا طيلست يلع

 .*) نيرهاظتملا دض فنعلا مادختسإو طابقألا عضو لثم

 ةرظنلا نأب لوقلا نكمي ةيرصملا ةروثلا يلع رثكأو ماع رورم دعبو مويلاو

 ةرتفلا رارمتسإ لظ يف مؤاشتلا نم ريثكلا اهدوسي حبصا رصم لبقتسمل ةيناملألا
 قالطإل يناملألا مالعإلا اعد ام مويلا يلإ يركسعلا سلجملا ةدايق تحت ةيلاقتنإلا
 نولوؤسم ةدشب رمألا اذه دقتنيو .ةيرصملا ةروثلا يلع ةلمتكملا ريغ ةروثلا فصو

 يذلا يطارقوميدلا يحيسملا بزحلا ماع ريتركس ههورغ نامريه لثم نوزراب ناملأ

 لثم وأ ةيقيقح ةيطارقوميد ديرت ال اهنأب رصم يف ةيركسعلا ةسسؤملا فصو
 سلجملا نأ يري يذلا سنلوب تشربور غاتسدنوبلا يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل سيئر
 اذه عم ةيفافشب لماعتي ال هنكلو ةطلسلا نع فاطملا ةياهن يف يلختيس يركسعلا

 تانوعملا ةقرو مادختسإب رصم يلع ايلودو ايناملأ اطغض مزلتسي امم رنمألا

 .ةيداصتقإلا تادعاسملاو

 يذلا ليدبلا يف يرت ال ةيمالعإلاو ةيمسرلا ايناملأ نإف يرخأ ةيحان نم نكلو

 يوقلا يهو رصم يف ةيطارقوميدلا ةيناملربلا تاباختنإلا لعفلاب هب تتأ وأ يتأتس
 .ةدعاصلا يوقلا هذه عم لماعتلا ةيفيك يف ةيقيقح ةريح دجوتو ءانئمطم الح ةيمالسإلا

 للحملا هنع ربعو مكاحلا فالتئإلا يف نوظفاحم نويسايس هنع ربعي دئاس يأر كانهف
 ةيطارقوميدلا يوقلا مدخي مل كرابم ماظن طوقس نأب غربنياتش وديغ فورعملا يسايسلا

 اذه باحصا يري كلذل اليومتو اميظنت رثكألا نيملسملا ناوخإلا مدخ امنإو ةيلاربيللاو
 يدل رونلاو ةلادعلاو ةيرحلا يبزح زوف اهريثي يتلا فواخملاو طابحإلا ةلاح يف يأرلا

 نأب ةيبرغلا فواخملا ةحص يلع اليلد نيفقثملاو بابشلاو ةيرصملا ةيلاربيللا يوقلا

 ءةطلسلا سأر يلع يمالسإلا رايتلا دوجو لظ يف ايدّدعت نوكي نل يرصملا عمتجملا

 ةيعجرم تاذ ةموكح لظ يف ةيسايسلا ةكراشملا نم ىرخألا يوقلا داعبتسإ نأ لب

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم 7
.(almania info) 
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 ةصرفلا ةحاتإ ةرورض يلع دكؤي رخآ يأر كانه نأ ريغ .ايمتح نوكيس ةيمالسإ

 لالخ نم ةطلسلل اهلوصو نأ لب اهنم فوخلا وأ فيوختلا مدعو ةيمالسإلا يوقلل

 نأ لب ةياهنلا ىتح اهتسراممل رطضتس اهنا ينعي ةيطارقوميدلا ةبعللا دعاوقب اهلوبق

 وحن عفدلاو ريثأتلل هدالب تايناكمإ نأ يري ترمال تربرون يناملألا ناملربلا سيئر
 ىتح بختنملا يرصملا ناملربلاب ةيوق تاقالع ةماقإ لظ يف دادزتس ةيطارقوميدلا

 .ةيمالسإ ةيبلغأ اذ ناك ول

 لوحتلا لجأ نم رصم عم ةكارش
 يرصملا هريظن عم هئاقل ءانثأ يف ىليفرتسف وديغ ةيناملألا ةيجراخلا ريزو دكأ

 نيب نواعتلل ةعيفرلا ةميقلا ىلع نيلرب يف ورمع لماك دمحم ةروثلا دعب ديدجلا

 يرجت يتلا تالوحتلاب صاخ عون نم طبارتب رعشت ايناملأ نإ ىليفرتسف لاقو .نيدلبلا
 نم ةليوطلا دوقعلا هذه نإ .ةيملس ةروث تدهش دق اهتاذ ايناملأ نأ ثيح ءرصم يف

 ةرقتسم لكايه ءاشنإل اهقيرط يف رصم ريست ثيح «نآلا اهسفن تبثت ةقيثولا ةكارشلا
 .ةمادتسمو

 ذاختال هتعاجشل يرصملا بعشلاب نوبجعم ناملألا اننإ" :ىليفرتسف فاضأو

 بناج نم راحلا لابقتسالل هركش نع برعأ امك ."ةيطارقميدلا قيرط ىلع ةوطخلا هذه
 ايناملأ نإ ًالئاق هثيدح لصاو مث ءةروثلا دعب رصمل هيترايز لالخ يرصملا بعشلا
 .يطارقميدلا لوحتلا ةيلمع رامث رصم يف سانلا ينجي ىتح رصم بناج ىلإ ةفقاو

 يسيسلا يرصملا سيئرلاب ايفتاه لصتت لكريم ةيناملألا ةراشتسملا

 :يلي امب تربياز نفيتش ةيناملألا ةموكحلا مساب ثدحتملا حرص

 ًايفتاه ًالاصتا لوليأ /ربمتبس 8 يف لكريم اليجنأ ةيناملألا ةراشتسملا ترجأ"

 رصم ةيمنت ىلع امهثيدح زكرت ثيح «يسيسلا حاتفلا دبع يرصملا سيئرلا عم
 دعب ايناملأ ةرايزل يسيسلا ىلإ ةوعدلا ةيناملألا ةراشتسملا تهجوو .ةقطنملا يف عضولاو

 .25)'ةيرصملا ةيناملربلا تاباختنالا

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (*
.(almania info) 
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 نسح تاعانق ىلإ مكتحت يتارامإلا ىوتسملا ىلع ةيناملألا تاقالعر

 ةكرتشملا ةعفنملاو نواعتلا

 ةيوق ةيجيتارتسإ ةكارش ..تارامإلاو ايناملإ

 ايناملأ ةيروهمج نيب تاقالعلا روطت ةريسمل عباتم يأ ىلع لهسلا نم

 مامتهاو تاقالعلا هذه ةناتم ظحالي نأ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو ةيداحتإل

 نمضي يذلا لكشلاب رمتسم لكشب هزيزعتو امهنيب نواعتلا ىلع ةظفاحملاب نيفرطلا

 طاشنلاو يداصتقالا نواعتلا ىدم رهظيو .نيقيدصلا نيدلبلا يبعش ةعفنمو ةحلصم

 امهنيب ةمربملا ةيئانثلا تايقافتالا لالخ نم تارامإلاو ايناملأ نيب يمانتملا يرامثتسالا

 يف تايوتسملا فلتخم ىلع نيبناجلا نم نولوؤسم اهب ماق يتلا ةلدابتملا تارايزلاو

 .ةقادصلاو نواعتلا رصاوأ قيمعت يف كش الب تمهاس يتلاو ءةيضاملا تاونسلا

 ةيجيتارتسا ةكارشو ةيجذومن تاقالع

 ةلود عم اميسال «يبرعلا ملاعلا عم ةقيثو ةيداصتقا تاقالعب ايناملأ طبترت

 ميعدت نإ لب «تاقالعلا هذه ةناتم ىلع ةنهارلا ةيلاملا ةمزألا رثؤت ملو .تارامإل

 اننكمي ثيحب ءاهقيمعتو اهريوطت يف ًامود مهاسي نيدلبلا نيب قيسنتلاو نواعتلا موهفم
 .اهتمرب ةيبرعلا ةقطنملا .يف ايناملأل يداصتقا كيرش مهأ اهنأب تارامإلا فصو مويل

 نسح تاعانق ىلإ مكتحت تاقالع اهنأ ةيتارامإلا ةيناملألا تاقالعلل عباتملا كرديو

 ةديجلا ةيداصتقالا تاقالعلل ًايجذومن ًالاثم تتاب ثيحب «ةكرتشملا ةعفنملاو نواعتل

 نيبعشلا ةحلصم قيقحت ىلإ ةيعاسلا ةليبنلا اهفادهأو اهتوقو اهتيفافشل ًارظن «لودلا نيب

 «تارامإلا ةلود عم ةيسامولبد تاقالعب طبترت 1972 ماعلا ذنمو ايناملأف .نيقيدصلا

 .ةلدابتملا ةعفنملاو نواعتلا ىلع ةمئاق ةيداصتقا تاقالع اهعبت

 ةلود ةريخألا نوك نم ءايناملأ عم نواعتلا زيزعتب يتارامإلا مامتهالا يتأيو

 تاينقتو ةعساو ةربخ اهيدلو يملاعلا يداصتقالا ىوتسملا ىلع ًالقث لثمتو ةمهم

 داحتإلا يف ًايداير ًارود بعلتو ةيملاعلا تارارقلا يف ًاريبك ًاريثأت كلتمتو ةروطتم
 ةقطنم يف لمعلل هجوتلاو ةقطنملاب يناملألا مامتهالا نإف لباقملا يفو .يبوروألا

 بذجي يجيتارتسا عقوم نم هلتحت امو تارامإلا ةلود ةناكم ىلع أضيأ دمتعي جيلخلا
 يبرعلا ملاعلا ىلإ ًايراجت ًاذفنم ربتعتو أمهم ًايلام أزكرم لثمت اهنوكو نيرمثتسملا
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 مقتو ةبيط ةيملاع ةعمسبو يسايسلا رارقتسالاب تارامإلا زيمتت امك ءىصقألا قرشلاو
 هيبنجألا تاكرشلا بذج هلالخ نم تعاطتسا «ديج يرامثتسا خانمو ةزيمتم تاليهست

 لدابتلا تاموقم مهاستو .طسوألا قرشلا ةقطنم مومع يف اهنم ًاقالطنا لمعت يتلا

 ةريخألا ليوحت يف تارامإلاو ايناملأ نيب ةقالعلا هب فصتت يذلا يرامثتسالاو يراجتلا

 .ايوروأ يف جيلخلل ةباوب ايناملأ نمو يبرعلا جيلخلا يف ايناملأل ةباوب ىلإ

 ةقثلا نم أوج ناقلخي يداصتقالا طابترالاو ةراجتلا نأ مويلا ًايلج حبصأ دقلو
 اهقتاع ىلع ذخأت ةيجراخلا ةيناملألا ةسايسلا نإف كلذل «ةيلودلا تاقالعلا نامعديو

 ةيمنت ةلصاوم يف ماهسإلا ىلإ ةفاضإلاب ةيناملألا ةيداصتقالا حلاصملا عيجشت ةمهم

 قاوسأل ةيلاعلا ةءافكلا مهاستو .تباثو لداع ساسأ ىلع يملاعلا يداصتقالا نواعتلا

 نم ريثكلا يف ًامدقتم ًاناكم ايناملأ لالتحا يف ينوناقلا نيمأتلا كلذكو لاملا سأر

 ًاحماستم ادلب اهنوك نم ايناملأ هب زيمتت ام عم ًاصوصخ «ةيلودلا لامعألا عقاوم
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ريدقتلاب ىظحي هب ًاقوثوم ًاكيرشو

 ريياعملاو ةقثلاو ميلستلا نامضو يناملألا جتنملا ةدوج نأ حضاولا نمو

 ًاكيرش ايناملأ لعج يف اهعيمج تمهاس رمتسملا راكتبالاو ةدوجلا ةيلاع ةيجولونكتلا

 يف ةيتارامإلاو ةيناملألا ةموكحلا نم لك ةبغر ىلع ءانبو .تارامإلا ةلودل ًايجيتارتسا
 يف تأدب ةيجيتارتسا ةكارشب امهدوهج تللكت دقف ءامهنيب ةيداصتقالا تاقالعلا قيمعت

 ةكبش ىلع ةينبم ةيئانثلا ةيداصتقالا تاقالعلا تحبصأو .2004 ماعلا نم ليربأ

 ةيسايس تارايز ربع رارمتساب معدت امك ءاهريغو ةيداصتقالا تاودنلاو ةمدخلا يمدقم

 زيزعتل نيفرطلا نيب ةماه تارايز تثدح ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يفف ؛نأشلا ةعيفر
 ةلود ىلإ لكريم اليجنأ ةراشتسملا اهب تماق يتلا تارايزلا :اهنم ركذن «نواعتلا

 لآ دشار نب دمحم خيشلا ومس بحاص ةرايزو «2010و 2007 ماع يف تارامإلا
 2008 ماع يف ايناملأ ىلإ يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان موتكم

 يبظ وبأ دهع يلو نايهن لآ دياز نب دمحم خيشلا ومس يبظوبأ دهع يلو ةرايز كلذكو
 رديغ «ةيناملألا ةيجراخلا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا ًاضيأ كانهو .2009 ماع يف

 لآ دياز نب هللا دبع خيشلا ومس ةرايز ىلإ ةفاضإلاب «ماعلا اذه تارامإلا ىلإ «هليفرتسيف

 هريظن عم هعيقوتو نيلرب ةيناملألا ةمصاعلا ىلإ يتارامإلا ةيجراخلا ريزو نايهن

 تارشع ةرايز كلذ ىلإ فاضي .يبيرضلا جاودزالا عنم ةيقافتا ىلع ًارخؤم يناملألا
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 باحصأ ةوعدب ةيناملألا ةموكحلا مايقو ءًايونس تارامإلا ةلود ىلإ ةيناملألا دوفولإ
 تاروطتلا رخآ ثحبو ةساردل ةمظتنم ةفصب ايناملأ ىلإ تارامإلا ةلود يف رارفلا
 .ةيجولونكتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 2015 ةياهن ايناملأو تارامإلا ةراجت وروي رايلم 5

 - 27/06/2015 نايبلا
 سلجملا يف يقيوستلا معدلاو ةماعلا تاقالعلا سيئر هللادبع نب ناندع لاق

 نإ «يداصتقالا نايبلا»ل يبد يف ةراجتلاو ةعانصلل كرتشملا يتارامإلا يناملألا

 ةبسنب تارامإلاو ايناملأ نيب ةراجتلا يف عقوتم ومن ىلإ ريشت ةيناملألا تايئاصحإلا
 رايلم 15 ىلإ نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا يلامجإ عفريس امم 2015 ماعلل 0
 .2014 ماعلا ةلجسملا وروي رايلم 13.9 نم ماعلا ةياهنب وروي

 نيب 21% امن ايناملأو تارامإلا نيب يراجتلا لدابتلا نأ هللادبع نب فاضأو

 وبسكإ ضرعمب ًاريبك ًامامتها يدبت ةيناملألا تاكرشلا نإ ًاحضوم - 2014 3
 ةيبنجألا تاكرشلل ةلئاه اصرف قلخي نأ عقوتملا نم يذلاو يبد 0

 كرتشملا يتارامإلا يناملألا سلجملا ةيوضع يف ةكرش 500 نأ ىلإ راشأو
 نم رخآلا فصنلاو ةيتارامإلا تاكرشلا نم اهفصن يبد يف ةراجتلاو ةعانصلل
 تارامإلا قاوسأ يف طشنت ةيناملأ ةكرش فلأ كانه نأ ًاحضوم ةيناملألا تاكرشلا

 يف تارامإلا قاوسأ يف نوطشني نيرمثتسمو راجتو ءاربخ نيب ام يناملأ فالآ 10ر
 .تاعاطقلا ىتش

 يسنوتلا ىوتسملا ىلع ةيناملألا تاقالعلا

 ميعز لحارلا اهسيئر لبق نم داقت «ةدرابلا برحلا ةلحرم يف سنوت تناك
 «هب ًاصاخ ًاجهن «أيبرع «سيئرلا اذه جهن دقو «ةبيقروب بيبحلا ةيلالقتسإلا ةكرحلا
 نم ةدافتسإلا لاجملا هل حاتأ ام ؛ةعراصتملا ةيبرعلا رواحملا تابذاجت نع هدعب

 اذهب ناكو .هبناج نم هيلإ ةمدقملا معدلا نماكم نم بارتقإلاو برغلل هتحلاصم
 ًايسايس ًازايتمإ عقاولا اذه هحنم دقو ءاكيرمأ ءايناملأ ءاسنرف برغلل ًاقيدص ىنعمل
 اذه ريوطت نم ًايعامتجإ ةحتفنملا هتسايس ربع «نكمت ًايحايس مث نمو ًايداصتقإ
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 .مهمدقم ناملألاو نييبوروألا ةكرح ىلع يساسأ لكشب ءادمتعم همجح ريبكتو عاطقلا

 ,يلع نب نيدباعلا نيز يلوتو م7 ماع يسايسلا رييغتلا ثدح امدنعو

 ناكو .يحايسلا عاطقلا ىلع دامتعإلا ًاضيأو يبرغلا جهنلا اذه رمتسإ ءرومألا ديلاقم

 .هتارامثتسإ عيسوتو عاطقلا اذه حاجنإ يف يساسألا رودلا ناملألل

 ناقالعلا لبقتسم لوح ةودن سنوت يف تدقعنإ م18-06-2005 خيراتب

 .يبوروألا داحتإلا عسوت لظ يف ةيناملألا ةيسنوتلا

 رسألاو ةأرملا نوؤشل ةقباسلا ةريزولا تلون ايدولك ةديسلا سنوتب تّلح دقو

 يف ايدولك تفرشأو «يناملألا ناملربلاب ةيجراخلا تاقالعلا ةنجلب يلاحلا وضعلاو

 :راوحلا ةسايسو يبوروألا داحتالا عسوت» :عوضوم لوح راوح ةودن ىلع ليربأ/ناسين

 نم ةيادب ابوروأ هشيعتس يذلا ريبكلا ثدحلا عم لعافتلا راطإ يف «طسوتملا قافآ

 مكحب ايخيرات نوكيس هنإ هنع ليق يذلا مويلا وهو مداقلا م4 ويام/رايأ 1 موي

 لثمي يذلا ثدحلا وهو ةديدج لود 10 هاجت يبوروألا داحتالا هفرعيس يذلا عسوتلا

 ةيطسوتملا لودلا اهيف امب ةقطنملا لماكل اريبك ايدحت نييسايسلاو نييداصتقالا رظن يف

 نم دحلاو تابستكملا قيقحتل ةعجانلا لبسلا نع ثحبلا بلطتي يذلا رمألا وهو

 .تاريثأتلا

 نم يناملألا يسنوتلا نواعتلا فلم حرط نم ةيناملألا ةيسايسلل ةرايزلا تنكم

 يفو يبوروألا داحتالل بقترملا عسوتلا مكحب ةرظتنملا تالعافتلا لك دصرو هبناوج لك

 ناك ةيلامشلا ةيحاضلا لزن دحأ اهنضتحإ يتلا راوحلا ةودن بناج ىلإو راطإلا اذه

 اتاك يويتشلا ةديعس ةديسلا :عم اهزربأ ةماهلا تاءاقللا نم ةلمج تلون ايدولك ةديسلل

 ًايجراخلا نوؤشلاو ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل سيئر .ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو يف ةلودلا

 يروتسدلا عمجتلل دعاسملا ماعلا بتاكلا .دادحلا يناجيتلا :ديسلا باونلا سلجمب

 .يطارقميدلا

 ىدتنملا داقعنإ حاتأ م2007 ربمسيد/لوألا نوناك 6-18 خيراتبو

 يفت رزوتب تمأتلا يتلا ةعبارلا هترود يف "4 ةطقن' يناملألا يسنوتلا يداصتقالا

 ةميقلا تاذ تالاجملا يف ةرفوتملا ةكارشلا صرفو سنوت يف رامثتسالا خانم عضو

 .ةينورتكلالاو ةيكيناكيملا تاعانصلا ةصاخو «ةيلاعلا ةفاضملا
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 نب يهازلا ةبيبح ةديسلا تثداحت - تاو - م2011 ليربأ/ناسين 28 خيراتب

 ةبئانلا ثور ايدوالك ةديسلا عم ةرازولا رقم يف ةيمومعلا ةحصلا ةريزو ناضمر
 ناملربلا يف ةبئانلاب ةقفرم تناك يتلا رضخلا بزح ةسيئرو يناملألا ناملربلاب

 .رلبشول ارابراب ةديسلا يبوروألا

 لك دشحل اهدادعتسا ةدكؤم سنوت هدهشت امل اهمعد نع ثور تبرعأو

 يذلا يداصتقالاو يسايسلا راسملل لعاف معد لجأ نم اهدالب يف ةرفوتملا تاقاطلا

 رطقلا نم نيدفاولا نيئجاللا ةدئافل ةدعاسملا جمارب لمجملو سنوت هيف تطرخنا
 .يبيللا

 ماظنلا تانوكم لوح اضرع اهفويضل ناضمر نب ةبيبح ةديسلا تمدقو
 زكتري يذلاو رياني/يناثلا نوناك 14 ةروث ذنم سنوت هدمتعت يذلا ينطولا يحصلا

 .تاهجلا نيب قراوفلا نم دحلا ىلع

 نم اديزم ةيناملألا ةيسنوتلا تاقالعلا دهشت نأ يف لمألا نع ةريزولا تبرعأو
 ةيناملألا فراعملاو تاربخلا لقن ةيمهأ ىلع ةدكؤم يحصلاو يبطلا لاجملا يف معدلا

 حيتي امب ةيزكرماللا دامتعاب قلعتي ام يف ةصاخو اندالب ىلإ لاجملا اذه يف
 .ميلسلا شيعلا تاموقم ريفوت يف ربكا رودب عالطضالا ةيلحملا تاعامجلل

 ةيسنوتلا ةفرغلا ىلإ ةديدج ةسسؤم نوسمخ تمضنا م2011/06/11 خيراتب

 لصيل مرصنملا رياني/يناثلا نوناك يف ةيسنوتلا ةروثلا ذنم ةراجتلاو ةعانصلل ةيناملألا

 ةيمنت ىلإ فدهت يتلا ةفرغلا هذهل ةبستنملا تاسسؤملل يلامجإلا ددعلا ةئامتس ىلإ

 ةفرغلا تدقع دقو .يناملألاو يسنوتلا نيبناجلا نيب ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاقالعلا

 جئاتن ةساردل ةيسنوتلا ةمصاعلا يف ةماع ةسلج ةراجتلاو ةعانصلل ةيناملألا ةيسنوتلا

 نب فوؤر يسنوتلا باختنا اهلالخ مت ةيلاحلا ةنسلا تاعقوتو يضاملا ماعلا تال

 ةئاملاب 58 ناف ةسلجلا مامأ اهجئاتن تضرع تاسارد قفوو .ةفرغلل ًاديدج سيئر ةبد

 ةيسنوت ةئاملاب 17و ةيناملأ ةئاملاب 22و ةيسنوت ةفرغلل ةبستنملا تاسسؤملا نم

 ' .ىرخأ لود نم ةئاملاب 3و ةكرتشم ةيناملأ

 عافترا عقوتت ةبستنملا تاسسؤملا نم ةئاملاب 46 نأ ىلإ تاساردلا ريشتو

 23و ًاعجارت عقوتت ةئاملاب 26 لباقم يلاحلا ماعلا لالخ ريدصتلا دنع اهتالماعم ماقرأ
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 سنوت يف نمألا بايغ نأ ىلإ تتفلو .رييغت نود اهتالماعم مقر ءاقب رظتنت ةئاملاب

 نم ةئاملاب 74 يلاوحل لوألا سجاهلا ىقبي جاتنإلا عقاوم ضعب يف ًاديدحتو
 ةراجتلاو ةعانصلل ةيناملألا ةيسنوتلا ةفرغلا نأ ركذي .ةفرغلا يف ةطرخنملا تاسسؤملا

 وأ ةيناملألا تارامثتسالاب ًاساسأ اهطاشن قلعتيو أماع 30 وحن ذنم سنوت يف لمعت

 دعب سنوتل يداصتقا كيرش ثلاث ايناملأ دعتو ..سنوت يف ةيناملألا ةمهاسملا تاذ

 تسنرا ةحايسلل يناملألا ةلودلا 'ريزو ماق ةلص يذ ديعص ىلع .ايلاطيإو اسنرف

 ةيمنت فدهب ةيناملألا تاسسؤملا ءاسؤر نم ددع هقفار سنوتل لمع ةرايزب رخابروب
 .نيدلبلا نيب ةحايسلا

 ةطلسلل نييمالسإلا دوعصو مكحلا رييغت دعب ايناملأل ديدج ريفس

 نب نيدباعلا نيز قباسلا ةيروهمجلا سيئر ءاصقإ ةلأسم يف ةنرم ايناملأ تناك

 تلثمت ةيمالسإ ىوق اهتمدقم يف ؛ةطلسلا ىلإ ةديدج ىوق ءيجمو مكحلا نع يلع

 ةفاحصلل حرص سنوت ىلإ ديدجلا يناملألا ريفسلا رضح امدنعو ."ةضهنلا" بزحب
 :يتآلاب

 نم هتيقل ام دعب سنوت يف لمعلا ةرشابمب ادج ءادعس يتلئاعو تنك دقل'

 يف سانلا لك نمو ةضراعملا نمو نييسايسلا فلتخم نمو ةموكحلا نم راح لابقتسا
 ءانب نآلا نسحتسيو اهنسحتساو ةيسنوتلا ةروثلا باجعإب عبات يناملألا بعشلا .عراشلا

 يف سنوت ةقفارمل ةدعتسم ايناملأ نأ اضيأ دكؤأو .ةديدجلا سنوتل يلاقتنالا راسملا

 .©6)تالاجملا فلتخم يف اهتدعاسمب كسمتتو ةيددعتلاو ةيطارقميدلا وحن «اهتلحر»

 راذآ/سرام يف ايناملأل يلابجلا يدامح لوألا ريزولا ةرايز ىدل' :لاقو

 ةكارش ثادحا ىلع اقفتا لكريم اليجنأ ةيناملألا ةراشتسملا عم هئاقلو يضاملا

 لكو ينهملا نيوكتلا اهمهأ تايولوأ ةدغ لوح ةروحمتم نوكت نيدلبلا نيب ةيجيتارتسا
 ال ةقاطلا لاجم يف نواعتلاو نوناقلا ةلودو ةيطارقميدلا سيسأت ىلع دعاسم وه ام

 .ةليدبلا تاقاطلا اميس

 مهماظنو مهعمتجمو مهدلب ريصمو مهريصم ديدحت نييسنوتلا ىلع هنأ دقتعأ

 .قورشلا ةفيحص 9
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 لالخ نم يمودق ذنم سنوت يف هتسمل ام اذهو .ةيملاع ةدعاق يهو ؛مهسفنأب يسايسلا
 ام لالخ نمو يسيسأتلا سلجملا يف ةيباينلا لتكلا فلتخم نيب يرجت يتلا تاشاقنلا
 بعشلا يلحت ىلع لدي اذهو .يهاقملا يفو عراشلا يفو ةيمالعإلا ربانملا يف هعمسأ
 مسر نم امتح هنكمتس يتلا ةيطارقميدلا ةيلوؤسملا حوربو ةيسايسلا ةفرعملاب يسنوتلا
 ,277"هسفنب ةيسايسلا هتاهجوت ملاعم

 نيذلا ناملألا حايسلا ددع نا ينملعا يذلا ةحايسلا ريزو تلباق' :لوقلاب متخو
 براقي ام مودق انلجس مويلا .يضاملا ماعلاب ةنراقم ةئاملاب 80ب عفترا ماعلا اذه اومدق
 ةياهن عم فلا 400 زواجت رظتننو ماعلا ةيادب ذنم سنوتل يناملأ حئاس فلا 0
 يناملألا حئاسلا ةداع اهب متهي يتلا ةيفاقثلا ةحايسلا ريوطت راظتنا يف اذه لكو .ماعلا
 ةحايسلا نم عونلا اذهو ماه يخيراتو يفاقثو يثارت نوزخمب رخزت سنوت نا ةصاخ
 (25)."ةيديلقتلا ةيئطاشلا ةحايسلا ليخادم زواجتت ىربك ليخادم رفوي
 يسنوتلا روتسدلا ىلع ةقداصملا نأشب ريامنياتش يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت
 ديدجلا

 ةيبلغأب ديدجلا يسنوتلا روتسدلا ىلع يسيسأتلا سلجملا ةقداصم ةبسانمب
 نوناك /رياني 27 موي ريامنياتش رتلاف -كنارف يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص ةريبك
 :يلي امب 2014 يناثلا

 يسايس ثدحل هنإ ؛ديدجلا مهروتسد ةبسانمب نييسنوتلا ىلإ ةئنهتلاب هجوتأ"
 ىلع ديزي ام ذنم يبرعلا ملاعلا ةوحص سنوت يف تأدب. نآلا حاجنلاب للك ةلالدلا غلاب
 نأ ريغ ؛طابحإلا نم تاطحمب ةيسنوتلا لامآلا ترم خيراتلا كلذ ذنمو .تاونس ثالث
 ةيطارقميدلا هاجتا يف يقيقح مدقت قيقحت نكمملا نم هنإ ملاعلل مويلا ترهظأ سنوت
 تمسثا يتلا - ةيروتسدلا ةيلمعلا تناك دقل .ةيندملا قوقحلاو حماستلاو نوناقلا ةلودو
 نأ ةبعصلا تاساكتنالا عطتنمت مل «هب ىذتحي ًاجذومن - ةيطارقميدلابو ةيئاوتحالاب
 .ةروثلا هتعطق يذلا قيرطلا نع ديحت اهلعجت

 «نيلي ال مزعب اهيلع قفتملا قيرطلا ةطراخ ذيفنت ةلصاوم نآلا يمتحلا نمو

 . .قباسلا عجرملا 7
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 تاباختنا ميظنتو يسنوتلا يبزحلا فيطلا نع ةربعم ةيلاقتنا ةموكحل عيرس ليكشتو

 .ةديدج

 يطارقميد لبقتسم وحن اهقيرط يف سنوت اهتكيرش معد ايناملأ لصاوتسو

 يسنوتلا ءارزولا سيئر ةلاقتسا بقع ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ديزو حيرصت

 يلابجلا
 ةيجراخلا ريزو حرص هبصنم نم يلابجلا ءارزولا سيئر ةلاقتسا باقعأ يف

ف عضولا نأشب نيلرب نم 2013 طابش /رياربف 0 يف ىليفرتسف يناملألا
 امب سنوت ي

 :يلي

يألا هذه يف سنوت يف عضولا غلاب مامتهاب بقارن اننإ"
 اهب رمي يتلا ةجرحلا ما

 ةيسايسلا فارطألا نم ديدع يعاسم ىلع ةدشب ينثأ يننإو .كانه يطارقميدلا روظتلا

 ةيطارقميدلا ةيلاقتنالا ةيلمعلا مامتإ لجأ نم ءانب ًاماهسإ مدقت يتلاو سنوت يف ةلعافلا

 .حاجنب

 .يلابجلا ءارزولا سيئرل يمارتحا يدبأ قايسلا اذه يفو

 بأرو راوحلا حورب نيلحتم براقتلا ىلإ كانه ةيسايسلا ىوقلا ةفاك اوعدأ يننإو

 ,28!ًايلاح دالبلا قشي يذلا عدصلا

 ديعلب يركش يسنوتلا يسايسلا لتقم لوح ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 نع هليفرتسيف وديج يناملألا ةيجراخلا ريزو برعأ 2013/02/07 خيراتب

 لمعلا اذه افصاو صاصرلاب ىضق يذلا ديعلب يركش يسنوتلا ضراعملا لتقمل "هنزحأ

 لاقو .ةرؤثلا "ثرإ ةيامح" ىلإ نييسنوتلا نييسايسلا نيلوؤسملا اعدو :"عيظف" هنأب

 رعاشمب ديعلب يركش ضراعملا يسايسلا لتقم ربخ انرمغ" نايب يف يناملألا ريزولا

 لك وعدن «ةجرحلا :ةظحللا هذه يف' ٠ هليفرتسيف فاضأو ."نزحلاو زازئمشالا نم

 رفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم 9

.(almania info) 
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 ضغب لمعلا ىلإو ةيملسلا ةروثلا ثرا ةيامح ىلإ سنوت يف نييسايسلا نيلوؤسملا

 ,29)'دلبلا ةحلصم لجأ نم «ةيسايسلا تاءامتنالا نع رظنلا

 يروسلا ىوتسملا ىلع ةيناملألا تاقالعلا

 ةلاحلل ًاقفو كلذو رزجلاو دملا نم ًاخيرات ةيروسلا ةيناملألا تاقالعلا تفرع

 .رزجلا وأ دملا كلذ لحارم نم ةلحرم لك يف امهنيب ةمئاقلا ةسايسلا

 (م1958-1961) ايروسو رصم نيب ةدحولا نمز يفو تانيسمخلا يفف

 هتسايس ربع ءريخألا اذه أدبو .اهل رصانلا دبع ةدايق ةدهع يف ايروس تحبصأ

 عم تاقالعلا عطق ىلإ الوصو «ةيقرشلا ايناملأ عم روسجلا دم يف «برغلل ةيداعملا

 .م1967 برح رثإ «ةيقرشلا ايناملأب فارتعإلا مث نمو «نوب

 عم ًانسحت تاقالعلا تفرع (م2000 - 1970) دسألا ظفاح سيئرلا نمز يف

 مت .ةنيعم تاطحم يف ًاراهدزإ مث نمو «ًايدرت نايحألا ضعب يفو ءةيداحتإلا ايناملأ

 «تاربخو بالط لدابت ؛يفاقثلا ديعصلا ىلع تاقالعلا ةيمنت «لحارملا كلت لالخ

 .ةيداصتقإلا ةيروسلا تاعاطقلا ضعب ريرحت دعب اميس ال ءًايداصتقإ حاتفنإلا ًاضيأو

 تارامثتسإلا ةيامحو عيجشتل ةيقافتإب ةيداحتإلا ايناملأ عم ايروس تطبترإ دقو

 .م1977/08/02 خيراتب قشمدب اهعيقوت مت ةلدابتملا

 :يلي ام ةيقافتإلا كلت اهتنمضت يتلا طاقنلا مهاو

 تاكرشو اياعرل ةبسنلاب نيدلبلا نيب تارامثتسإلا عيجشت ىلع ناتموكحلا لمعت -أ

 .امهنم لك

 يف ةماتلا ةيامحلاب نيتلودلا ىدحإ تاكرشو اياعرل ةعباتلا تارامثتسالا عتمتت- ب

 .امهنم لك يضارأ

 ةحلصملا ةلاح يفو تاكرشلاو اياعرلا لاومأ سوؤر تارامثتسا ةرداصم مدع - ج

 .رحلا ليوحتلل لباقو يروفو لداع ضيوعت عفد متي ةماعلا

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (#)

.(almania info) 
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 .تارامثتسالاب ةقلعتملا غلابملا ةفاكو حابرألا ليوحت ةيرح - د

 نيتموكحلا قيرط نع اهقيبطتو ةيقافتالا ريسفت نع ةئشانلا تافالخلا ةيوست متي - ه

 .ميكحت ةئيه ىلع فالخلا اذه حرط متيف كلذ رذعت نإف

 نيدلبلا دحأ بلط اذإ الإ كلذ دعب ًايئاقلت ددمتو تاونس سمخ ةيقافتالا هذه ةدم - و

 . اهفاقيإ

 ةينبلا عيراشمو ةيجاتنإلا عيراشملا نم ددع ليومت يف ايناملأ مهاست امك

 رامعإلا ضورق ةسسؤم اهحنمت يتلا ةرسيملا ضورقلا ربع ةيروس يف ةيتحتلا

 .ةيناملألا

 .يبروألا داحتالا يف وضع ةلود ايناملأ -

 رمتسم زجع دوجو ظحالي نيدلبلا نيب يراجتلا نازيملا ةسارد لالخ نم

 ./2006/ ماع ةيروس ةريل نويلم (8800.8) ىلإ لصو ايناملأ حلاصل

 :ىلإ زجعلا بابسأ عجريو

 تاجتنملا وأ ماخلا داوملا ىلع اهدامتعاو ةيروسلا تارداصلا مجح فعض -أ

 .ةفاضم ةميق يأ قيقحت نم ةدافتسالا مدع يلاتلابو «ةيعارزلا

 .اهعونتو ةيناملألا تادروتسملا مجح عافترا - ب

 يأ ةيروس ةريل نويلم (6624.6) ايناملأ ىلإ ةيروسلا تارداصلا ةميق تغلب -

 يبوروألا داحتالا لود ىلإ ةيروسلا تارداصلا مجح نم (903.2) هتبسن ام

 .(ةعضاوتم ةبسن يهو) ةيروسلا تارداصلا يلامجإ نم (1.31%)و

 ةيروس ةريل نويلم (15425.4) ايناملأ نم ةيروسلا تادروتسملا ةميق تغلب

 داحتالا لود نم ةيروسلا تادروتسملا مجح نم (9.0%) هتبسن ام يأ

 .ةيروسلا تادروتسملا يلامجإ نم (962.9)و يبوروألا

 (22050) يلاوح /2006/ ماع لالخ نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح غلب

 ثدح ء؛م2000 ماع هدلاو ةافو دعب مكحلا ديلاقم دسألا راشب سيئرلا يلوت عم
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 ةيداصتقإلاو ةيسايسلا امهتاقالع ةيمنتب ايروسو ايناملأ هعم تأدب «يداصتقإ حاتفنإ
 دهع علطم يف ةقالعلا تضرعت) .فدهلا اذه لجأ نم ةصاخ تاودن دادعإو ةكرتشملا
 دض ةيلود فاقيإ ةركذم نيلرب يف ماعلا يعدملا رادصإ ببسب رتوت ىلإ راشب سيئرلا
 .(كامسلا لصيف ةيقرشلا ايناملأ يف قباسلا ايروس ريفس

 دعب ًامومع برغلاو ًاصوصخ ايناملأ ىلإ ةبسنلاب ايروس ةيمها تدازو
 م2001 ربمتبس/لوليأ 11 موجه دعب باهرإلل ةضهانملا برحلا ىلإ اهمامضنإ

 رديح دمحم ىعدي يروس لصأ نم ناملألا نينطاوملا دحأ لاقتعإب ايروس تماقو
 بسحب وهو .ناتسكاب نم ًامداق ناك ؛ةيروسلا يضارألا ىلإ هلوصو روف رامزلا
 يف نيسرادلا برعلا ةبلطلا دينجت يف لمعي ناك يناملألا يرسلا سيلوبلا تانايب

 ةعبات دعاوق يف بردتلل ناتسناغفأ ىلإ مهرفس ميظنتو غروبماه ةنيدمب ةينقتلا ةعماجلا
 ."ةدعاقلا" ميظنتل

 ىلوألا تناك ؛ةيسايس لمع ةشرو ميظنت ىرج م2006/11/29 خيراتب
 ...قشمد يف ةيسايسلا مولعلا ةيلكو (نيلرب) ايناملأ يف طسوألا قرشلا ىدتنم نيب
 .نواعتلا تاونق قيمعتل تاحرتقمو تايصوت تردصو

 ةيجراخلا ةسايسلل ةيجيتارتسإلا فادهألا ليلحت يف تصخلت ةودنلا رواحم

 قرشلا يف ةيسايسلا اياضقلا تاروطت نم ةسايسلاو ركفلا لاجر فقومو ,ةيناملألا
 ىلع ريثأتلا يف ةلقتسملا ةيندملا تائيهلاو تايعمجلاو ثاحبألا زكارم رودو ,طس وألا

 لجأ نم ايناملأو ةيروس نيب نواعتلل ةديدع تاونق حتف ةرورضو ,يناملألا رارقلا عنص
 طسوتملا رارقتسا ةلصحملاب ينعي يذلا رمألا ,طسوألا قرشلا يف رارقتسالا ريفوت
 .يلودلا ملسلا ةلداعم يف ةمهاسملاو ابوروأو

 ريبك ددع ةكراشمب م1996 ماع يف لكشت يذلاو ,يناملألا ىدتنملا ءاضعأ

 تالارنجو ركفو نيدو ةسايس لاجرلو نييمالعإلاو ,نيقباسلا نييسامولبدلا نم
 ىلع يليئارسإلا ناودعلل ةنادإو ديدنت تانايب رادصإ يف لاعف لكشب اومهاس نيدعاقتم
 ,ةيروس عم نواعتلاب نيبلاطم ,ةيناملألا ةموكحلل ةقيثو اومدقو 2006ويلوي/زومت نانبل
 ثودح رثإ ةصاخ ,ابوروأ يف ماعلا يأرلا ىلإ اهلاصيإو نييروسلا رظن تاهجو حرشو
 .مالسإلاو برعلاو ةيروس ىلإ ةءاسإلل فدهت ةيداعم تالمح
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 يناملألا دفولا رضح ريثأتلاو فقاوملا لدابتل ةلعاف تايلآ داجيإ لجأ نمو

 نغوي روسفربلاو ترفياز هنرأ ريفسلاو هبونك ستيناه قباسلا ريفسلا نم نوكملا

 ةيفاقثلا نوؤشلل ةيروهمجلا سيئر بئان عم ةمهم تاءاقل ىرجأو ,قشمد ىلإ تراخوش
 لصيف .د ةيجراخلا ريزو بئانو لالب نسحم .د مالعإلا ريزوو ءراطعلا حاجن .د

 مولعلا ةيلك ةرادإو قشمد ةعماج يف ةيجيتارتسالا تاساردلا زكرم ةرادإو دادقملا

 .نيثحابلا نم ةعومجمو ايلعلا تاساردلا بالطو ةيسايسلا

 لعافتلاو ديدجلاب تزيمت «نييروسلاو ناملألا نيثحابلا نيب راوحلا ةسلج

 .نيفرطلا الكل ةمهم تالخادمو لمع قاروأ تحرطو «يباجيإلا

 يوبرت يفاقث نواعت
 يف يساسألا لصفملا يه ةيروسلا-ةيناملألا ةيداصتقإلا تاقالعلا تناك

 .ةيفاقثلاو ةيبدألا تاقالعلا رود بجحي مل كلذ نكل .اهتيمهأو تاقالعلا هذه ةعيبط

 مدقي يبنجألا بدألا نم لامعأ لابقتسإ نأ ةقيقح نم تاقالعلا هذه ةيمهأ يتأتو

 لئاسوب كلذ متيو .هاياضقو هعاضواو يبنجألا بعشلا نع ةروص لبقتسملا فرطلل

 مهفقوم نيوكت يف ةيلعافب مهاستو ءًايفطاعو ًايركف بناجألا نيقلتملا يف رثؤت ةيلامج
 ءارفس يه ةيبنجألا تاغللا ىلإ ةمجرتملا ةيبدألا لامعألا نإ .يبنجألا بعشلا نم

 لاكشأ ىقرأ قحب دعي يفاقثلا لدابتلا نم عونلا اذهف ءىرخألا بوعشلا ىلإ اهبوعش

 ىلعو يبرعلا نطولا يف يناملألا بدألا لابقتسإ ىلع اذه قبطنيو .تاراضحلا راوح

 .ايناملأ يف يبرعلا بدألا لابقتسإ
 ةيناملأ ةيبدأ لامعأ نم ةيبرعلا ىلإ ايروس يف مجرت ام يف رظنلا انعمأ اذإو

 دسألا ةصحب زاف دق ةريصقلا ةصقلاو ةياورلا بدأ نأ دجن «ريخألا نرقلا فصن لالخ

 ةيحالص رشكألا يبدألا سنجلا زايتمإب يه ةياورلاف يمجرتلا لابقتسإلا كلذ نم

 متي يبدألا سنجلا اذه يقلت نأ اهنم «ةريثك بابسأل كلذو ةيبنجألا تاغللا ىلإ ةمجرتلل

 ؛هتراضحو يبنجألا عمتجملا نع ةريزغ تامولعمب يقلتملا دوزت اهناو «ةءارقلا ربع

 دق ةيئاورلا لامعألا ةماخض نأ الإ اهتيبدأ نم ريثك ىلع ةمجرتلا دنع ظفاحت اهنأو

 ىلعو اهرشن يف نوددرتي نيرشانلا لعجتو ءاهتمجرت يف نوددرتي نيمجرتملا لعجت

 قبطني اذهو ةيلودلا ةيبدألا تاقالعلا يف لوألا ناكملاب ةياورلا ظفتحت كلذ نم مغرلا
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 كلذ نم ريبك بيصن ًاضيأ ةريصقلا ةصقللو ايروس يف يناملألا بدألا لابقتسإ ىلع
 يرغت ةياورلل ًافالخ يهو ءةياورلاك «ةءارقلا ربع ًاضيأ لبقتست يهف لابقتسإلا
 ةيناكمإ اهلابقتسإ صرف يف ديزي اممو اهمجح رغصل كلذو ءاهتمجرتب نيمجرتملا
 ًاريبك ًاددع ترشن دق ةيبنجألا بادآلا ةلجم نإف لعفلابو فحصلاو تالجملا يف اهرشن

 .ةيئاملألا ةياورلل ةحاتم ريغ ةصرف كلتو ؛ةمجرتملا ةيناملألا ةريصقلا صصقلا نم

 رغصأ ةيبنجألا تاغللا ىلإ هتمجرت صرف نإف ينادجولاو يئانغلا رعشلا امأ
 صوصنلا رصق نأ حيحص ةريصقلا ةصقلاو ةياورلل حاتت يتلا صرفلا نم ريثكب

 وأ ةلجم يف اهرشن ةيناكمإ لعجيو ءاهتمجرت ىلع مادقإلاب نيمجرتملا يرغي دق ةيرعشلا
 يرعشلا صنلا اهل ضرعتي يتلا ةيلامجلاو ةيبولسألا ةراسخلا نأ الإ ءًانكمم ًارمأ ةديرج
 يف تلذب كلذ نم مغرلا ىلعو ةليئض هيقلت ةعتم لعجي امم ءأدج ةريبك ةمجرتلا دنع
 اهلذب دوهج يهو ءةيبرعلا ىلإ ايناملأ ةيرعش صوصن ةمجرتل تالواحمو دوهج ايروس
 ديسلاو دوواد انيريإ ةديسلاو هقفر داؤف روتكدلاو قلطم ركاش روتكدلاك رثك نومجرتم
 تروحمت نيذلا ناملألا ءارعشلا امأ ومحلا دمحأو رديح دمحأ ناروتكدلاو لابح ناندع

 الإ هناتنوفو ديرف شيرإو هسيهو تشيربو هنياهو نيلردلهو هكلير مهف دوهجلا هذه مهلوح

 ةمجرت ةجرد ةليلق تالاح يف الإ غلبت ملو «ةيئزجو ةدودحم تناك دوهجلا كلت نأ

 .اهلمكأب ةيرعش تاعومجم
 يف يناملألا بدألا لابقتسإ نم ديج بيصن يناملألا حرسملا بدأل ناكو

 «تشيرب تلوترب يحرسملا لوح لوألا ماقملا يف دوهجلا كلت تروحمت دقو ءايروس

 روتكدلاو يديبزلا سيق ماقو ؛هتايحرسم نم ددع بيرعتب رافح ليبن روتكدلا ماق يذلا

 هلابقتسإو هحرسم نم ريثكلا بتكو ؛ةيرظنلا هتاباتك نم بناج بيرعتب ومحلا دمحأ

 نم نيتنثإ يفطو ميهاربإ مجرتملا برع نيذلا ناملألل حرسملا ءابدأ نمو 27 ًايبرع
 صيلخت هتيحرسم رافح ليبن روتكدلا مجرتو ؛ةيضقلاو مانتيف ثيدح امه هتايحرسم

 بناجلا ىلع سياف رتيب تايحرسم لابقتسإ رصتقي ملو همالآ نم توبنيكوم ديسلا

 تاناجرهم يف ةلضفملا تايحرسملا نم تناكو ءًايجرسم تضرع لب ؛يمجرتلا
 يروسلا يحرسملا ماقو ءرامعتسإلل يداعملا اهنومضم ببسب كلذو «يبالطلا حرسملا

 ةدوشنأ ىلإ اهلوح يتلا توبنيكوم ةيحرسم يهو الأ ءاهادحإ سابتقإب سونو هللادعس
 رئياه وهو الأ ءظوحلم يمجرت قلتب هلامعأ تيظح ءرخآ يناملأ يحرسم ةمثو الوغنأ
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 ميهاربغ مجرتو «رمياهنبوأ ةيضق هتيحرسم رافح ليبن روتكدلا مجرت دقف تدراهبيك

 .نانف ةايح سترمو ةعمج ةليل يتيحرسم يفطو

 ًايدعاصت ًاراسم يميلعتلاو يفاقثلا يروسلا يناملألا نواعتلا راسم ذختإ دقل

 ةينمألا تاروطتلا زورب الول ؛ةيلاع تايوتسم وحن امهب ءاقترإلاو ريوطتلا وحن

 .هراسمو يدعاصتلا نواعتلا اذه لبس تدمج يتلا «ةيروسلا ةينسايسلاو

 ءارفسلا بحسو تاقالعلا روهدت

 مايق ءارج ؛م2011 سرام/راذآ يف ايروس يف ةيمادلا ثادحألا ءدب دعب

 تلوحت مكحلا ماظنلا دض تارهاظتو ةيجاجتحإ لامعأب ةيجراخلاو ةيلخادلا ةضا هراعملا

 ىلع روطتتو لعافتت رومألا تذخأ «نيبناجلا نيب ةحلسم تاهجاوم ىلإ ًاعيرس

 .قشمد نم اهئارفس ايناملأ اهنمو ةيبوروألا لودلا تبحسو «يلودلاو يبرعلا نييوتسملا

 .ةسائرلا ةدس نع دسألا راشب سيئرلا يحنتل ةوعدو ةعيطق ىلإ تاقالعلا تلوحتو

 ديدنتلل يروسلا ريفسلا ةيناملألا ةيجراخلا تعدتسإ م2011/04/06 خيراتب

 لامعأ" اددجم اسنرف تنادأ امك نيرهاظتملا هاجت فنعلا ةيروسلا تاطلسلا مادختساب

 نع ءايناملأ تربع دقو .ثادحألا هذه لوح “فافش قيقحت" ءارجإب تبلاطو “فنعلا

 يف يبوروألا فقوملل اهدييأت تنلعأو فنعلا فقو تبلطو ثدحي امل ديدشلا اهفسأ

 دض يروسلا ماظنلا اهسرامي يتلا فنعلا ةسايسب تددنو «ةدحتملا ممألاو نمألا سلجم

 ةةيضراعملا

 يف هليفرتسف وديغ يناملألا ةيجراخلا ريزو اعد «فنعلا لامعأ روطت عم

 راشب يروسلا سيئرلا ةلاحإ ىلإ (م202/8/12) "غنوتياست دليب' ةفيحص عم ةلباقم

 يتلا ةلباقملا هذه يف ريزولا لاقو .ياهال يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ دسألا

 يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ دسألا لثمي نأ لضفملا نم" اهنم عطاقم ترشن

 .ةدراو ىقبت ءامدلا نقحل يروسلا سيئرلل يعوطلا يفنلا ةلأسم نأ ًافيضم ."ياهال

 نإف دسألل يعوط يفن ربع ىلتقلا نم ديزم عوقو بنجت نم انكمت لاح يف" لاقو

 ."مهألا ةطقنلا اهدنع نوكت نل ةيئاضقلا تاقحالملا

 مهألا نأ الإ ءةلادعلا ىلإ يترظن عم بسانتي ال عبطلاب اذه" هليفرتسف فاضأ

 ئداهو يطارقميد لبقتسم مامأ لاجملا يف حاسفإو ىلتقلا طوقس فقو وه يل ةبسنلاب
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 ."ايروس يف

 لاقو ءايروس يف يركسعلا لخدتلا ةركف يناملألا ريزولا ضفر ةديدج ةرمو

 كانه نأل اهددع ضفخي نأ نم ًالدب لكاشملا ديزي يركسعلا لخدتلا" نإ هليفرتسف

 ."فنعلا يشفتل ًالامتحإ

 عم يلربيأ ركنيس اتيجيرب نانبل يف ايناملأ ةريفس هترجأ يفحص راوح يف

 معدت ايناملأ نإ" :ةريفسلا تلاق م2 رياربف/طابش 24) ةينانبللا "ريفسلا" ةديرج

 نأ ىنمتأو ؛هيف كراشتو هب بحرت يهو سنوت يف دقعني يذلا ايروس ءاقدصأ رمتؤم

 رمتؤملا اذه نم هعقوتن امو .ايروس يف ةيناسنإلا ةمزألل لح ةحتاف رمتؤملا اذه لكشي

 ةكراشمو نايميلقإ نابعال امهنأل ايكرت نمو ةيبرعلا لودلا ةعماج لبق نم لعاف لود

 'وتيفلا" لاطيإ وه ايروس ءاقدصأ ةعومجم' فده نإ .أدج ةمهم نييميلقإلا نيبعاللا
 لخدتلا ناكو فلتخم ايبيل يف عضولا .يركسع لخدت نود نم نکل «نمألا سلجم يف

 ثيح ايروس يف ًاهباشم سيل رمألا نأ نيح يف ؛كانه يناديملا عضولا ببسب ًانكمم
 ."لصحي نأ يركسعلا لخدتلل نكمي ال

 دجو ناكل ةضافتنإلا ةيادب يف تاحالصإلا دسألا أدب ول' هنأ ةريفسلا تأرو

 ."ًاريثك رخأت هنكل معدلا نم ريثكلا

 نييروس نييسامولبد درطت ايناملأ

 /ربمسيد 10 موي مت ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو تاميلعت ىلع ءانب

 .نيلرب يف ايروس ةرافس يف نولمعي نييروس نييسامولبد ةعبرأ درط 2012 لوأ نوناك

 :يلي امب ددصلا اذه يف ىليفرتسف حرص دقو

 لاسرإ يف مويلا نيلرب يف ةيروسلا ةرافسلا يفظوم درط لالخ نم بغرن'

 امك .نكمم دح ىندأ ىلإ دسألا ماظن عم تاقالعلا صلقن اننإ اهدافُم ةحضاو ةلاسر

 تقو عرسأ يف هتردق ىلعو كسامتلا نم ديزم ينطولا فلاحتلا باستكا ىلع لّوعن

 ".لمعلا ىلع ةرداق ةيلاقتنا ةسسؤم ءانب ىلع نكمم

 موقي نأ ىلع «يروسلا ريفسلا لامعأب ةمئاقلا مامأ مويلا رارقلا نلعأ

 .سيمخلا موي هاصقأ دعوم يف مهلمع نكامأ ةرداغمب نودورطملا نوفظوملا
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 ةيلاقتنالا ةموكحلل اًسيئر 'وتيه ناسغ" ةضراعملا باختنا نأشب ىليفرتسف

 ينطولا فالتئالا ةموكحل اًسيئر 'وتيه ناسغ" ةضراعملا باختنا ىلع اًقيلعت

 :يلي امب سنوت نم 2013 راذآ /سرام 19 موي ىليفرتسف حرص ةيلاقتنالا

 ءةيروسلا ةيلاقتنالا ةضراعملا ةموكحل اًسيئر "وتيه ناسغ" باختناب بحرأ"

 نإ .اهمئاعد تيبثتو ةيروسلا ةضراعملا ديحوت قيرط ىلع ةديدج ةوطخ هربتعأ يذلا
 رامعإ ةداعإ ةيلمع يف مدقت قيقحت صرف ززعي صصختملا لجرلا اذه باختنا
 دوهجلا ايناملأ معدت .يروسلا ماظنلا ةرطيسل ةعضاخ دعت مل يتلا ةيروسلا قطانملا

 ,60)"كانه سانلا عضو نيسحت لجأ نم ةلوذبملا

 "قيرطلا حسفي نأ دسألا ىلع"

 بحاص ادب ثيح «ديدجلا ماعلا لولح دعب ًاضيأ ًارمتسم فنعلا لازي ال

 نوناك /رياني 6 يف هعابتأ مامأ اينويزفلت لقث باطخ يف دسألا راشب يروسلا ةطلسلا

 .ةضراعملا ىوقلا عم راوحلل ًادعتسم ريغ 2013 يناثلا

 ءديدشلا هطابحإ نع ىليفرتسف وديج ةيناملألا ةيجراخلا ريزو ربع هبناج نمو

 باطخ نإ" :2013 لوألا نوناك /رياني 7 يف رشت هل يفحص راوح يف لاق ثيح
 دقتنا دق ىليفرتسف ناكو ."ةقيقحلا ءافخإ نع ًاربعم كشلل ًالاجم عدي ال امب ءاج دسألا

 ًاماهسإ كلذ نكي مل فسأللو" .ًادج ةيناودع ةيركسع ةغل عبتا دسألا نإ ًالئاق كلذ لبق

 ىتح هيلع بلغتلا متي مل هنأ مغرو ؛تتفتي ماظنلا نأ امك ".ايروس رارقتسا لجأ نم

 .ىليفرتسف لوق بسح «مامألا ىلإ ةديازتم ةعرسب وطخت يشالتلا ةيلمع نأ الإ ؛نآلا

 ةيددعتلاو ةيطارقميدلاب مستت ةديدج ةيادب ةرورض

 يفو انيدل لمألاب ثعبي أمدق ماظنلا رايهنإ يضُم نإ" :هلوقب ىليفرتسف حرص
 ةيادبلا نأو ءاهتنالا ىلع كشوأ دق دسألا نمز ناب كانه سانلا ىدل لوألا ماقملا

 ينطولا فالتئالا لكشت '.ينطولا فالتئالا ةدايق تحت ةنكمم نوكتس ةديدجلا

 امك .ةحودلا ةيرطقلا ةمصاعلا يف يناثلا نيرشت /ربمفون 11 يف ةيروسلا ةضراعملل

 ةفاك اهيف ىعدُت ةديدج ةيطارقميد ةيادبل قيرطلا حسفي نأ دسألا ىلع" :ىليفرتسف لاق

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (00
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 ايناملأ معدت ةديدجلا ةيادبلا هذه قيقحت فدهبو .لاعف لكشب ةكراشملل دالبلا يف ىوقلا

 ".ةضراعملا ىوقلل ينطولا فالتئالا

 داحتالل ةينمألاو ةيجراخلا ةسايسلل ايلعلا ةلثمملا نع لقت كلذ نع ًالضف

 ةموكحل ةطلسلا ميلستو هبصنم نع دسألا يلختب اهبلط نوتشأ نيرتاك يبوروألا
 ,61ةديدج

 يروسلا ينطولا فالتئالل ديدجلا سيئرلا باختنا لوح ىليفرتسف

 حرص ةيروسلا ةضراعملل ينطولا فالتئالل ديدجلا سيئرلا باختنا ةبسانمب

 موي ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو مساب ةيئاملألا ةيجراخلا ةرازول يمسرلا ثدحتملا

 :يلي امب 2013 زومت /ويلوي 8

 ةدايق ىلع يروسلا ينطولا فالتئالا قفاوتب ةيناملألا ةيجراخلا ريزو بحر"

 يتلا تاباختنالا يف مهحاجن ىلع هباونو ابرجلا دمحأ ديدجلا سيئرلا انهو «ةديدج
 ةيوقت يف رارمتسالا ىلع لمعلا نآلا بجي هنأ اًدكؤم ؛عوبسألا ةياهن ةلطع يف تيرجأ

 .يروسلا ينطولا فالتئالا اهيلع موقي يتلا ةدعاقلا عيسوتو ةضراعملا ةدحو

 ةراشإ ةيروسلا ةضراعملل ينطولا فالتئالل ةديدجلا ةدايقلا نم رظتنن امك

 .مالسلل فينج ةيلمع يف ةكراشملا اهدادعتسا ىلع ةحضاو

 ماظنلا بلاطن امك .يسايس لح مامأ قيرطلا حسفي نأ دسألا ماظن ىلع بجي

 ةيئاملألا ةيجراخلا ريزو بلاطو .هبعش دض ةهجوملا ةيلاتقلا لامعألا يهنُي ناب

 ٠ ةيبطلا تادعاسملا ليصوت حيتُي نأ «يروسلا ماظنلا حاحلإبو ةصاخ ةفصب ئليفرتسف

 .2* صحح ةنيدم يف نيرصاحملا نييندملا ناكسلل ةيناسنإلاو

 ايروس لوح يكيرمألا يسورلا قافتالاب بحري ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 تاوطخلا نأشب فينج ةنيدم يف يكيرمألاو يسورلا ةيجراخلا اريزو مهافت
 ريزو بقع دقو «ةيروسلا ةيئايميكلا ةحلسألا ريمدتو ةبقارمب قلعتي اميف ةلبقملا

 .مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (©')
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 :ًالئاق كلذ ىلع 2014 لوليأ /ربمتبس 4 موي ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا

 نود فشكلا ىلع ايسورو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا قافتاب بحرأ يننإ"

 نإف لاعفأ ىلإ لاوقألا نآلا تلوحت ام اذإو .ايروس يف ةيئايميكلا ةحلسألا نع ءاطبإ

 .يسايس لح ىلإ لصوتلا صرف نم ةدشب ززعي فوس كلذ

 يركسعلا لحلا لالخ نم ققحتي نل ايروس يف مئاد مالس ىلإ لصوتلا نإ

 .*يسايسلا لحلا لالخ نم نكلو

 ضراعملا يروسلا فالتئالا ةموكح سيئر لبقتسي ريامنياتش

 ءاعبرألا موي نيلرب يف ريامنياتش رتلاف كنارف يناملألا ةيجراخلا ريزو لبقتسا

 ةعباتلا ةتقؤملا ةيروسلا ةموكحلا سيئر «ةمعط دمحأ (2014 رياربف /طابش 26)

 ةرازو رقمب هل قفارملا دفولاو ةمعط ريامنياتش لبقتساو .ضراعملا يروسلا فالتئالل

 تاثداحم اهنم تاعوضوم ةدع تلوانت تاثداحم مهعم ىرجأو نيلرب يف ةيجراخلا

 رامعإ ةداعإ فلم ةمعط عم شقان امك .2 فينج رمتؤمب فرعي تاب ام وأ مالسلا

 .ةيروسلا ةضراعملا ةرطيسل عضخت يتلا قطانملا

 قطانم ناكسل يناسنإلا عضولا نيسحت لبس عامتجالا لالخ نافرطلا شقانو

 (2014 رياربف /طابش 22) تبسلا موي يلودلا نمألا سلجم رارق رودص دعب عارصلا

 .ايروس لخاد لاتقلا قطانم يف نيررضتملل تادعاسملا لوصو ليهستب يضقي يذلا

 .هقيبطتب مازتلالا مدع ةلاح يف "ةيفاضإ تاوطخ' ذاختاب رارقلا ددهيو

 ىلإ دسألا راشب يروسلا سيئرلا عامتجالا دعب ردص نايب يف ريامنياتش اعدو
 .عارصلا قطانم ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لوخدب حامسلاو رارقلا يف درو ام ذيفنت

 نأ ىلإ اريشم ةيروسلا ةضراعملا معد لصاوتس هدلب نإ يناملألا ةيجزاخلا ريزو لاقو

 .ايروس يف ةيناسنإ تاعورشم ليومتل وروي نويلم 50 ةميقب اقودنص تسسأ نيلرب

 قودنصلا اذهل وروي نييالم ةرشع ميدقتب نابايلا مايقب هتداعس نع ريامنياتش برعأو
 ةمعط راتخا دق ضراعملا يروسلا ينطولا فالتئالا ناكو .نيلربل ةمعط ةرايز ةبسانمب

 يف ماظنلا ةداعتسا ةمهمب هيلإ دهعو يضاملا ربمتبس /لوليأ يف ةتقؤم ةموكحل اسيئر
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 .(4)ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس تخت دعت مل يتلا قطانملا

 ايروس يف مدلا مامح فقوتي نأ احلم تاب :ريامنياتش

 ةيجراخلا ريزو حرص ايروس يف تاجاجتحالا عالدنال ةثلاثلا ىركذلا ةبسانمب

 :يلي امب يف 2014 راذآ /سرام 15 موي ريامنياتش ةيناملألا

 مويلا ركذتن فلأ 140 ىلع نآلا مهددع ديزي نيذلا ىلتقلا ددع ىلإ رظنلاب'

 الأ ءةيادبلا يف ثدح ام ايروس يف ةيلهألا برحلا عالدنا ىلع ماوعأ ةثالث رورم دعب

 دسألا ماظن ههجاو يذلا ةماركلاو ةيرحلا ىلع لوصحلل يملسلا نييروسلا يعس وهو

 .فنعلاب

 يهتني نأو هبعش دض فنعلا مادختسا فقوُي نأ ةدشب دسألا ماظن دشانن مويلا

 .يلودلا عمتجملا اهب موقي يتلا ةطاسولا يعاسم ليطعت نع

 رضخالا صاخلا يممألا ثوعبملا دوهجل ةصرف ءاطعإ انتدشانم نأ امك

 لخاد يف ةددشتملا ىوقلل اًضيأ اههجون ايروس يف ملسلا قيقحت لجأ نم يميهاربالا
 اًحلُم تاب .باهرإلاو فنعلا مادختسا ةيلآ ىوس نآلا ىتح دمتعت مل يتلا ؛:ةضراعملا

 ,5)"ايروس يف مدلا مامح فقوتي نأ

 نيرجهملاو نييروسلا نيئجالل وروي نييالم ةعبس صصخت ةيناملألا ةموكحلا
 ًايلخاد

 نييروسلا نم ريبك ددع ريجهت ىلإ ايروس يف ةرئادلا ةيلهألا برحلا تدأ
 ًاريبك ًائبع لكش امم ؛ىرخأ نادلب ىلإ نيئجاللا نم ةلئاه ةجوم عافدنا كلذكو ًايلخاد
 ةيضوفم ءاصحإ بسح لاثملا ليبس ىلع نانبل ىلإ هجتا ثيح ؛نادلبلا هذه ىلع
 ناكسلا ددع نأ نيح يف «ئجال نويلم نم برقي ام نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا

 قارعلا ىلإ تهجتا يتلا ىرخألا دادعألا بناج ىلإ اذه طقف نييالم 4 يلاوح كانه

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم
info)قاصقمتو ). 

 ةاصصدهنه رفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا - Aوسةاععك ٤"۸ :صنلا ردصم 1
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 .ايكرت ًاضيأو رصمو ندرألاو

 معدل يلام غلبم صيصخت ىلع ةيناملألا ةموكحلا تقفاو قايسلا اذه يفو

 نانبلو قارعلاو رصم نم لك يف نييروسلا نيئجاللاو ًايلخاد نيرجهملا نييروسلا

 ةدحتملا ممألا ةيضوفمل يلاملا غلبملا ملسيو .وروي نييالم 7 هردق ايكرتو ندرألاو

 ماع نم لوألا فصنلا يف وروي نييالم ةثالث ميلست متي نأ ىلع ؛نيئجاللا نوؤشل

 راطإ يف كلذ يتأيو .هسفن ماعلا نم يناثلا فصنلا يف وروي نييالم ةعبرأور 4

 ةيبلت فدهب نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم لبق نم حرتقملا عورشملا

 .©6!نييروسلا ءالؤهل ةيساسألا تامدخلاو تاجايتحالا

 اسير ةرحبلا يداه رايتخا ةبسانمب ةيناملألا ةيجراخلا مساب ثدحتم حيرصت

 :ةيروسلا ةضراعملاو ةروثلا ىوقل ينطولا فالتئالل

 دقل .يروسلا ينطولا فالتئالل اسيئر هباختنا ىلع ةرحبلا يداه ئنهن اننإ"

 .ريبك مارتحاب فينجب مالسلا تاثداحم يف ةضراعملل ضوافمك ةرحبلا يداه يظح

 نع ثحبلا يف ةلثمتملا ةبعصلا ةمهملا ًاددجم ةرحبلا قتاع ىلع عقت ديدجلا هرود يفو

 .ايروس يف يسايس لح داجيإل ةديدج قرط

 ينامثتسالا قودنصلا لالخ نم ينطولا فالتئالا ةيداحتالا ةموكحلا معدتو

 ةرطيسل عضخت دعت مل يتلا قطانملا يف ناكسلا ةياعر نامضل ايروسب صاخلا

 ."ماظنلا

 بالطلل ةديدج ةيسارد حنم ةمزح قلطت ايناملأ :ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 نييروسلا

 نييميداكألا نم لماك ليج نادقف رطخ كانه رئادلا عازنلا ءارج ايروس مهادُي

 ةمزح ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تقلطأ كلذلو ؛ةيلبقتسملا ةيدايقلاو ةصصختملا ىوقلاو

 حنملا ددع نوكي كلذب «نييروسلا نيسرادلا لجأ نم ةديدع ماوعأل رمتست ريبادت

 ندرألاو ايكرتو رصم لثم) ةقطنملا يفو ايناملأ يف بابشلا نييروسلل ةمدقملا ةيساردلا

 .ريبك لكشب داز دق (نانبلو
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 /ربمتبس 22 يف ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص قايسلا اذه يفو

 :يلي امب نيلرب نم لوليأ

 ةصاخ ءايروس يف رئادلا عازنلا ءارج عئاض ليج ومني نأب حمسن الأ بجي'

 اذه ةيوست دعب اهلبقتسمو ايروس رامعإ ةداعإ يف مساح رود هل يروسلا بابشلا نأو
 ؛ةيلبقتسم قافآ باشلا ليجلا اذهل نوكي نأ يف مهسن نأ ديرن اننإو .بيهرلا عارصلا

 ."نييروسلا نيسرادلل ةيساردلا حنملا نم ةديدج ةمزح قلطن اننإف كلذ ىلع ءانبر

 اهمعد نم ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو عسوت هذه ةديدجلا ةيساردلا حنملا ةمزحب
 نم ًارابتعا ةمداقلا ماوعألا يف مدقتسو «لئاه لكشب يميداكألا لاجملا يف ايرو

 ةيجراخلا ةرازو مدقت اذكهو ؛ًايونس وروي نويلم 3 ىلإ لصي ًايلام ًاغلبم 5
 .نييروسلا لبقتست يتلا راوجلا لود معدل ًاماهسإ هتاذ تقولا يف ةيناملألا

 ايناملأ يف مهتسارد ءاهنإب نييروسلا نيسرادلا نم 100 موقي نأ ررقملا نمو
 يملعلا لدابتلل ةيناملألا ةئيهلل عباتلا "ايروس لجأ نم ةدايق' ديدجلا جمانربلا لالخ نم

 جمانرب يف نوكراشيس امك ؛وروي نويلم 7:8 ىلإ هليومت يلامجإ لصي يذلا «(دادلا)
 ةيساردلا حنملا ددع ةفعاضم متيس كلذ نع ًالضف ..يفاضإ يعامتجإ يسايس

 .نييعماجلا بالطلل دادلا جمانرب حتف ىلإ ةفاضإ دادلا اهمدقي يتلا ةيدايتعالا

 نييروسلا فصن حبصأ ايروس يف حلسملا عازنلا نم ماوعأ ةثالث نم رثكأ دعب

 ةثالث نم رثكأ مهنيب نم «نييالم 9 نم رثكأ نيئجاللا ددع حبصأو .رارف ةلاح يف

 .©7!ةرواجملا نادلبلا يف ئجال نييالم
 ايروسل ةيئاذغلا تانوعملا نم ديزت ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو

 يفاضإ غلبمب ةيئاذغلا تانوعملا ةدايزب ةيناملألا ةيجراخلا. ةرازو .مايق ةبسانمب

 لوألا نوناك /ربمسيد 3 يف ريامنياتش ةيجراخلا ريزو حرص وروي نويلم 40 هردق

 :يلي امب لسكورب يف وتانلا ةيجراخ ءارزو ءاقل شماه ىلع 4

 ةرئادلا ةيومدلا برحلا نم رارفلا ىلإ اورطضا نيذلا «سانلا نم نييالم كانه"

 عم ٌةصاخو «ةايحلا ديق ىلع مهئاقب لجأ نم تانوعملا ىلع نودمتعي ءايروس يف

 .مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم 7
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 ةثاغإلا تامظنم نأل دربلاو عوجلا يناعت رسألا كرتن الأ بجيو .ءاتشلا لصف بارتقا

 خرؤملا نيلرب نالعإ يف يلودلا عمتجملا حضوأ دقو .مهتياعرل لاملا نم ًاديزم كلمت ال

 نيئجاللا كرت مدع يضتقت يتلا ةيلوؤسملاب همازتلا يناثلا نيرشت /ربوتكأ 28 يف

 .لمعلاب كلذ عبتن نأ انيلعو .جرح عضو يف مهل ةفيضملا لودلاو نييروسلا

 نم ةيفاضإ وروي نويلم 15 يملاعلا ةيذغألا جمانربل انمدق دقف كلذلو

 ةيئاذغلا تانوعملا لجأ نم كلذو :«2014 ماع ةينازيمب ةصاخلا ةريخألا تاطايتحالا

 .ايكرتو ندرألاو ايروس يف

 ةيلودلا ةنجلل ةيفاضإ وروي نويلم 25 ريفوت انررق دقف كلذ نع ًالضف
 ريبادتو لافطألا للش دض ميعطتلا تالمحو ءاتشلا تانوعم لجأ نم رمحألا بيلصلل

 .؟ةدحتملا ممألاب ةصاخلا ىرخألا ئراوطلا

 ةيناملألا - ةينانبللا تاقالعلا

 .اهيلع ةدرابلا برحلا ريثأت راسحنإ دعب ًاظوحلم ًاروطت تاقالعلا هذه تفرع
 .برحلا هذه جئاتنو عئاقوو تايطعمب ةلحرملا كلت لالخ ترثأت دقف

 ينمأو يسايس نزاوت نمض شيعي تاينيعبسلاو تاينيتسلا لالخ نانبل ناك دقل

 ةينيطسلفلا ةلأسملا تارثؤمو ؛ةعراصتملا ةيبرعلا رواحملا عئاقو هيلع هتضرف

 ام ةلحرم يف رارقتسإ ةيادب نم اهالت امو هب تفصع يتلا ةيلهألا برحلا تاصاهرإو

 ةقالع ةيداحتإلا ايناملأب ةيقرشلا ايناملأ دوجو ءانثأ نانبل ةقالع تناك .فئاطلا دعب

 ةسايسلا تمدقتف هعباطب عقاولا اذه اهعبط دقل .ةيسايس نم رثكأ ةيداصتقإ ةيراجت
 .ةلحرملا كلت راسم ىلع ةنميهم تناك يتلا لماوعلا ريثأتب كلذو داصتقإلا ىلع

 ةيلهألا برحلا لالخ نيينانبللا عم تلهاست ةيداحتإلا ايناملأ نإف «كلذ عم

 ريغ لكشب اهيضارأ ىلإ مهنم فلآ لوصو نع تضاغتو اهيلإ ةرجهلاب مهل تحمسو

 ؛ينانبل فالآ نيسمخو ةئم براقي ام ايناملأ يف نيينانبللا ددع غلبي ءًايلاح .يعرش

 ايناملأ برغ يف نوعزوم نوقابلاو «نيلرب ةمصاعلا يف مهنم ًافلأ نوسمخ زكرمتي

 ؛ترغتوتش «ندرون ءرفوناه ةقطنم يف صوصخلا هجو ىلعو «بونجلاو لامشلاو
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 ةينيدلا مهرئاعش ءالؤه سراميو .رفوناه يف زكرمتي مهنم ربكألا ددعلا نأ الإ «خينويم
 لوصأو ةيبرعلا ةغللا ميلعتل مهسرادمو مهزكارمو مهتاسسؤمو مهعماوج مهلو ةيرح لكب
 .يحيسملا امك يمالسإلا نيدلا

 هنازيم لتخإو ايناملأ نم داريتسإلل ًاديدش ًاليم نانبل رهظأ «لباقملا يف
 اهتاقالع زيزعت ىلع ايناملأ تصرح دقو .ريبك وحن ىلع اهحلاصل يداصتقإلا

 يقرشلا زكرملا ؛هتوغ) اهتماقأ تناك يتلا زكارملل اهمعد نم تفثكف نانبل عم ةيفاقثلا
 .هعوبر يف (اهريغو يناملألا

 ةعباتلا "ليفينويلا" تاوق يف ايناملأ تكراش م2006 ويلوي/زومت برح دعب
 .ةدحتملا ممألل

 داؤف قباسلا ينانبللا ءارزولا سيئر ريوه رنريف ةلودلا ريزو لبقتسإ دقو

 .نيلرب يف ناريزح / وينوي 16 موي ةروينسلا

 ةلابق ةيرحبلا ليفينويلا تاوق يف ةينامللا ةكراشملا تاثداحملا روحم ناكو

 يف هذاختا عمزملا (غاتسدنوبلا) يناملألا ناملربلا رارق ءوض يف كلذو ينانبللا لحاسلا

 عضولا لوح رظنلا تاهجو نافرطلا لدابت امك .ناريزح / وينوي 17 موي نأشلا اذه
 .ةيميلقإلا اياضقلاو طسولا قرشلا يف ملسلا ةيلمعو نانبل يف

 ديعصلا ىلع ةقباسلا ةيناملألا ةمهاسملل هركش نع ةروينسلا داؤف برعأو

 ةبغر نع ةروينسلا برعأ امك .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ليفينويلا تاوق راطإ يفو يئانثلا

 ةموكحلا دادعتسا ةلودلا ريزو ريوه دكأو .ماهسإلا كلذ رارمتسا يف ةينانبللا ةموكحلا

 .2011/06/17 نانبل ةدايسو رارقتسا زيزعت يف رارمتسإلا ةيناملألا

 طسولا قرشلا يف هترايز لهتسم يف ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو ماق امك

 ىدل نأ ىليفرتسف لاقو .يريرحلا دعس ينانبللا ءارزولا سيئر ىقتلا ثيح توريب ةرايزب

 ."ملسلاو رارقتسإلا نم خانم يف نانبل روطتي نأب ريبك مامتها' ايناملأ

 يف كلذكو ةينانبللا ةيربلاو ةيرحبلا دودحلا نيمأت دوهج يف ايناملأ كراشتو

 .نيينيطسلفلا نيئجاللا تاركسعم يف ةايحلا فورظ نيسحتو نانبل ءانب ةداعإ

 تاعوضوملا دحأ طسولا قرشلا يف ملسلا ةيلمع عوضوم ناك كلذ نع ًالضف
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 يذلا رودلا يريرحلا دعس ينانبللا ءارزولا سيئر نمث هبناج نمو .تاثداحملل ةيسايسلا

 ىدل 'ًادج ةريبك ةيقادصمب' عتمتت ايناملأ نأ لاق ثيح ؛ةقطنملا يف ايناملأ هب موقت

 يعاسم يف مهم رودب موقت نأ ةيناملألا ةموكحلل نكمي كلذلو «عازنلا فارطأ عيمج
 .طسولا قرشلا يف رارقتسالاو ملسلا قيقحت

 قيقحت اضيأ ينعي نانبل يف يملس روطت قيقحت نأ ىلع ىليفرتسف دكأ
 ملسلا قيقحت يف ماهسإ" GEO جهوي إلا

 قرشلا يف ملسلا ققحتي نأب "اصاخ ًامامتها" ايناملأ متهت كلذل ."ملاعلا ىوتسم ىلع

 سلا

 يريرحلا دعس ينانبللا ءارزولا سيئر حاجن ةقيقح نأ ًالئاق ىليفرتسف فاضأ

 .ةقطنمللو نانبلل "ةديج ةراشإ" ةباثمب ربتعت دقو ذي بارزة

 ذنم ةيلخادلا ةيسايسلا تاعارصلا نم ةرتف دعب نانبل يف رارقتسإلا ققحت دقل

 تءاج .ةيميلقإ تاعازن عطاقت ةطقن يف فقي لازي ال وهو «2008 رايأ /ويام

 يف امهنيب ترج يتلا تاثداحملل ًالامكتسإ توريب يف يريرحلاو ىليفرتسف تاثداحم

 .راذآ /سرام 15 موي نيلرب

 ةعباتلا ليفينويلا ةمهم لوح رظنلا تاهجو يريرحلاو يليفرتسف لدابت امك
 داحتإ ليكشت يف ًاريبك أماهسإ ءةمهملا ةيادب ذنم «تمدق ايناملأ تناكو .ةدحتملا ممألل

 عيمج ذختتس هتموكح نا يريرحلل يناملألا ةيجراخلا ريزو دكأ دقو .ةيرحبلا ليطاسألا

 تت ةروصب ةمهملا هذه يف ماهسإلا لبقتسمب ةقلعتملا ا كيرالا

 ."نانبل يف رارقتسإلا قيقحت ةيلمع

 ةيناملألا تادعاسملا كلذكو ليفينويلا ةمهم لمع زكرتي نا ررقملا نمو

 ةيلوؤسم لقن ىنستي ىتح «ةينانبللا ةيرحبلا تاوقلا بيردتو زيهجت نيسحت ىلع ةيئانثلا
 ةيباينلا تاباختنإلا ءارجإ ءانثأ ًايجيردت .ةينانبللا ةموكحلا ىلإ ةيرحبلا دودحلا نيمأت

 لالخ نم تاباختنإلا هذهل دادعإلا ةيلمع ايناملأ تمعد م2009 وينوي/ناريزح يف

 11 يفو «تايجمربلا نم مزحو تاعباطو تامصبلل يئوضلا حسملل ءأزاهج 12 ريفوت
 ةيروهمج ريفسل ةمئادلا ةلثمملاو دوراب دايز لدعلا ريزو عقو لوألا نوناك/ربمسيد

 ةعومجم لمشت نأ ىلع نأشلا اذه يف ًاقافتإ كنلب ينيريإ نانبل يف ةيداحتإلا ايناملأ

 ةاعارم عمو ةيلوؤسملاب' مستت
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 :يلي ام ةديدجلا تاءارجإلا

 .ريوزتلل ةلباق ريغ ةروصب تامصبلا ليجست

 .ةيفارغوتوفلا روصلل يئوضلا حسملا

 .ريوزتلل ةلباق ريغ ةروصب نينطاوملا تانايب ةعابطو ليجست

 .اهليجستو تانايبلا عمج دعب صاخ قرو ىلع تاقاطبلا رادصإ

 ةلباقلا ريغ تاقاطبلا رادصإ ةفعاضم يف يئوضلا حسملا ةزهجأ ةدعاسم

 .ًايموي 7000 ىلإ 3500 يف ريوزتلل

 ‹كرويوينب ةدحتملا ممألا يف ناميلس لاشيم ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر ذوجو لالخ
 :ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةثلاثلا ةرودلا يف هتكراشم ءانثأ

 ايناملأ ةرايز ىلإ هاعدو هتماقإ رقم يف ريمنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو هراز

 . نيدلبلا نيب تاقالعلا زيزعت راطإ يف بصت تافلم ةلسلس يف ثحبلل

 ةيلودلا تاوقلا زيهجت يف اهتمهاسم ايناملأل ناميلس سيئرلا ركش «هرودب

 ةقطنملا ىوتسم ىلع ايناملأ رودب هّونو «ةيرحبلاو ةيلودلا دودحلا ةبقارم ةجلوملا
 .ىرسألا لدابت لامعأ يف ًاصوصخ

 نانبل يف ةموكحلا ليكشت لوح ريامنياتش

 يف 2014 طابش|/ رياربف 15 موي ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 يف مالس مامت فلكُملا ءارزولا سيئر ةدايقب ةينطو ةدحو ةموكح ليكشت نأشب نيلرب
 :يلي امب نانبل

 يف نانبل تحجن ةبعص ديكأتلاب تناك فورظ يف تمت ت ةليوط تاضوافم دعب"

 ةيسايسلا تاكرحلا ةردق نإف ءتقو نم كلذ فلك امهمو. ةينطو ةدحو ةموكح ليكشت

 نيئجاللا ةمزأ ببسب مهدلب هيناعت ام مغر فدهلا ديحوتو دهجلا لذب ىلع نانبل يف

 باهرإلاو برحلا نم ةدشب يناعت ةقطنم يف لمأ ةقراب دعُي ءايروس يف ةيلهألا برحلاو
 .رارقتسالا مدعو

 نم اهدهج ىراصق لذبت نأ ةديدجلا ةموكحلا يف ةيسايسلا ىوقلا ىلع بجي
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نم هب ماق ام ىلع يتاقيم ءارزولا سيئر ركشأ امك .نانبل كسامت ىلع ظافحلا لجأ
 

 .نانبل كسامت لجأ نم هققح امو هتادوهجم نمثأو لمع

 يف يلودلا عمتجملا رارمتسا ىلإ جاتحي نانبل نإف رارقتسالا نم ديزم قيقحتلو

 اميف ةصاخ :ةفصبو «ةوق لكب نانبل معد يف رمتسنس انبناج نمو «ةدعاسملا ميدقت

 . 9" نييروسلا نيئجاللا نم ةريبكلا دادعألا ةلكشم ةهجاومب قلعتي

 ةيناملألا ةيندرألا تاقالعلا

 ةقالعلا ىلإ ًادنتسم «ةدرابلا برحلا ءانثأ ؛ثيدحلا هخيرات يف ندرألا شاع

 ناك ءايسايس ءوهف .يبوروألا برغلا لودو ةدحتملا تايالولا عم هعمجت يتلا ةزيمملا

 كلت يف امهندناس يتلا ةمظنألاو لودلاو ايروسو رصانلا دبع عم ةيروحم ةهجاوم يف

 تانوعم ىقلت دقف .ندرألا دافأ يسايسلا عقاولا اذه .(ابيل «يطارقميدلا نميلا) ةهجاوملا

 مل هنأ ىلع تلد رومألا تايرجم نكل .ايناملأ اهنمو هل ةمعادلا لودلا كلت نم ةمئاد

 ميظنت نم نكمتي ملف .ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا هتينب ريوطتل تادعاسملا كلت نم دفتسي

 .ةديدع بابسألاو .هانب ريوطت يف مهست جئاتن اهئارج ىقلتي وحن ىلع تادعاسملا كلت

 ةيلدابتلا ةيداصتقإلا تايطعملا ةءارق لالخ نم ةيلج ودبت كلذ ىلع ةلثمألاو

 .ةكرتشملا

 ةفرغلا سيئر اعد ةيندرألا ةكلمملا يناملأ يراجت يعانص دفو ةرايز لالخف

 ةسائرب ةكلمملل رئازلا يناملألا دفولاو يراجتلاو يعانصلا ناعاطقلا ةيندرألا ةي يراجتلا

 ءاقترالا ةرورض ىلإ رموب غناغفلوف روسيفوربلا ةيناملألا اينوسكس ةيالو ءارزو سيئر

 «نيقيدصلا نيدلبلا نيب ةقالعلا قمع سكعت تايوتسم ىلإ ةيناملألا ةيندرالا تاقالعلاب

 ةقاطلاو ةينفلاو ةيميلعتلاو ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تالاجملا يف اهعيسوتو

 .ةددجتملا

 تاقالعلا ىلإ ناعاطقلا راشأ «ةيندرألا "روتسدلا' ةديرجب درو امل اقفوو

 ينفلا نواعتلل ةيقافتا تعقو ثيح م1960 ماع ىلإ دوعت نيدلبلا نيب ةيراجتلا
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 ىلع مت 2007 ماع يفو ؛ةيبوروألا ةكارشلا ةيقافتاب دعب اميف تلدبتسا يداصتقالا
 ةيامحو عيجشتل ةديدج ةيقافتا ىلع عيقوتلا ايناملأ ىلإ يناثلا هللادبع كلملا ةرايز شمام

 كلذ مغربو ؛م1974 ماع ةعقوملا ةيقافتالا ناكم لحتل لاومألا سوؤرو تارامثتسالا

 تغلب ثيح ءايناملأ حلاصل ريبك للخ نم نيدلبلا نيب يراجتلا نازيملا يناعي

 تغلب اميف يضاملا ماعلا لالخ يكريما رالود رايلم ىلع ديزي ام ةيندرألا تادروتسملا

 .رالود نويلم 13 وحن تادروتسملا

 نإ" :ءاقللا هحاتتفا ىدل ةراجتلاو ةعانصلا ريزو يديدحلا رماع سدنهملا لاقو

 ةيداصتقالا تاقالعلا زيزعتو ملاعلا لود فلتخم ىلع حاتفنالل ةدهاج ىعست ةكلمملا

 . "يناثلا هللادبع كلملا تاهجوتب المع اهعم

 ةكارش قلطنم نم ندرألا يف ةيناملألا تارامثتسإلا زيزعت ىلإ يديدحلا اعدو

 ةياغلو م1996 ذنم ذنمف «تاحومطلا نود اهنأ ذإ «يبوروالا داحتالا لود عم ندرألا

 .اعورشم 18 يف رالود نويلم (30)لا زواجتت مل نآلا

 عيسوت ىلع نامع ةعانص ةفرغ يف دقع يذلا ءاقللا لالخ نابناجلا دكأو

 تاربخ نم ةدافتسالاو ةددجتملا ةقاطلا لاجم يف ةصاخبو يداصتقإلا نواعتلاو لدابتلا

 تارايلم "5" وحنبو ملاعلا يف ةيسمشلا ةقاطلا نم %16 وحن جتنت يتلا اينوسكس

 ءاشناو هايملا ةيقنتو تايافنلا ريودت ةداعاو ةيتحتلا ىنبلا تاعاطقل ةفاضإلاب رالود

 .قرطلا

 ريوطتل ةيناملألا جماربلاب يراجتلاو يعانصلا ناعاطقلاو يديدحلا داشأو

 يف عينصتلا فلك ضفخو ةقاطلاو ةئيبلا ةرادإل اميرب جمانربك ةيندرالا ةعانصلا

 نييندرالا بابشلا جيرخت ىلإ ةفداهلا ةيندرالا ةيناملألا ةعماجلل ةفاضإلاب ؛عناصملا

 .ايناملأ يف مهل ةيقيبطت تارود دقعو «ةيفرحلاو ةينفلا تالاجملا يف نيلهؤملا

 ءارزولا ةسائر راد يف يعافرلا ريمس ءارزولا سيئر ىقتلإ «ةيناث ةهج نم

 باونلا سلجم نم ءاضعاو ةيناملألا تربيا شيرديرف ةسسؤم دفو ةيجراخلا ريزو هعمو

 .ةكلمملا اوراز نيذلا يكارتشالا يطارقميدلا بزحلا نع يناملألا

 اهزيزعت ةيمهأو ايناملأو ندرألا نيب ةمئاقلا تاقالعلا قمع ءارزولا سيئر دكاو

 اهمدقت يتلا تاربخلاو تادعاسملل ندرالا ريدقت نع ابرعم «تالاجملا فلتخم يف

261 



 .ةيمدخلاو ةيومنتلا تاعورشملا نم ديدعلا ذيفنت يف مهست يتلاو ندرالل ايناملأ

 ريوطتلا تالاجم يف ةحومطلا ةموكحلا جماربو دوهج ءارزولا سيئر ضرعو

 زيفحت نمضتت جماربلا هذه نا ًاحضوم «يعامتجالاو يسايسلاو يداصتقالا حالصالاو

 .ةريقفلا حئارشلا معدو ىطسولا ةقبطلا ةدعاق عيسوتو رامثتسالاو لامعالا ةئيب

 عاضوألا لايح يناثلا هللادبع كلملا ةلالج ةدايقب ندرالا فقاوم ىلإ راشاو
 اهيف رارقتسالاو مالسلا قيقحت دوهج ةصاخبو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاروطتلاو

 دوهج معدل يبوروألا داحتالا راطا يف ايناملأ هبعلت يذلا رودلا ةيمها ىلإ اتفال«

 .ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا

 ةيندرالا تاقالعلا ىوتسمل مهريدقت نع دفولا ءاضعا ربع مهتهج نمو
 .نيقيدصلا نيبعشلاو نيدلبلا حلاصمل ةمدخ اهزيزعت ةيمها نيدكؤم «ةيناملألا

 يناثلا هللادبع كلملا ةلالج نع ابودنم «ةدوج رصان ةيجراخلا ريزو ناكو

 سلجم نم ءاضعاو ةيناملألا تربيا شيرديرف ةسسؤم دفو ةيجراخلا ةرازو يف ىقتلا
 .يناملألا باونلا

 هللادبع كلملا ةلالج ةدايقب يندرالا فقوملا ءاقللا لالخ ةيجراخلا ربزو دكاو

 وحن اسوملم امدقت ققحت ةلعافو ةداج تاضوافم قالطإ دوهج فيثكت ةرورضب يناثلا

 ينمز لودجو ةحضاو لمع ةطخ راطا يفو يلود عامجإب ىظحي يذلا نيتلودلا لح
 ىلع ةيقرشلا سدقلا اهتمصاعو ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا ةماقإ ىلإ الوصو ددحم

 .ليئارسا بناج ىلإ مالسو نمأب شيعت م1967 ماع وينوي/ناريزح نم عبارلا دودح

 عم هتلالج هب موقيو ماق يذلا فثكملا يسايسلا كارحلا ىلع دفولا ةدوج علطاو

 نيتلودلا لح ساسا ىلع ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا قيقحتل مهنادلبو ملاعلا ةداق

 ةلودلا ةماقا نمضي امب ةيبرعلا مالسلا ةردابمو اهيلع قفتملا ةيلودلا تايعجرملاو
 ققحي يميلقا قايس يفو ةيقرشلا سدقلا اهتمصاعو ةايحلل ةلباقلا ةلقتسملا ةينيطسلفلا

 .طسوالا قرشلا ةقطنم يف لماشلا مالسلا

 يفو ةيلودلاو ةحاسلا ىلع اهتناكمو ماهلا ايناملأ رود ىلع ةيجراخلا ريزو دكاو
 يف ادكؤم ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا قيقحت دوهج عفد يف يبوروالا داحتالا راطا
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 عفد يف ةيكريمالا ةدحتملا تايالولل بولطملا يدايقلا رودلا ةيمها ىلع راطالا اذه

 ضرتعت يتلا تابقعلا زواجتل دوهجلا فيثكتو ةدوشنملا اهتاياغ ىلإ دوهجلا هذه

 .تاضوافملا قالطا

 طسوألا قرشلا يف عضولا ىلع نامع نم ًابقعم ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 14 موي يف ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو بقع 15/07/2014خيراتب
 يف عضولا ىلع يندرألا هريظن عم كرتشملا يفحصلا رمتؤملا ءانثأ يف زومت /ويلوي

 :يلي امب طسوألا قرشلا

 .ةيحان نم اذه .ًاروف ليئارسإ ىلع خياروصلل سامح قالطإ فقوتي نأ دب ال"
 ةرئاد فقوت ىلإ هتياهن يف يدؤي قيرط كانه نوكي نأ بجي ىرخأ ةيحان نم نكل
 يننإو .فنعلا ةماود نم جورخلل قرط نع ثحبن نأ حلم لكشبو انيلع بجي .فنعلا

 ةظحللا يف نوكت امبر اهنع ثحبن يتلا لولحلا نأب ملع ىلع يننإف اذه لوقأ ذإ
 .ىضم ماع نم هيلع تناك امع دعبأ ةيلاحلا

 نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا مامأ ليوطلا ىدملا ىلع كانه سيل هنإف كلذ عمو

 متي نيتلودلا لحل قفأ حرط نودبو .تاضوافملا ةلواط ىلإ ةدوعلا ىوس رخآ ليدب يأ

 ال ام وهو ءايلعلا ديلا اددجم هل نوكيس فنعلا قطنم نإف ضوافتلا ربع هيلإ لصوتلا
 .اهسفن ىلع قشت الأ فقوملا اذه لثم يف ايناملأ ىلع .انحلاصم مدخي نأ نكمي

 ىصقأ غلب يذلا فقوملا اذه لثم يف ةصاخو «ةطاسولا ةمهمب مايقلل انه انسلو

 .ددمتلا يف ةذخآ ديعصتلا ةرئاد اهيف ودبت يتلا ةيلاحلا ةمزألا يف ديقعتلا تاجرد

 عم انتاثداحم لالخ نم ثحبن نأ يف لثمتي ةرايزلا هذه نم فدهلا نإف اذهلو
 نع ثحبلا يف هيلإ حمطن امب ةهيبش حلاصم قيقحت ىلإ نودشني نيذلا ءاقدصألا
 . فنعلا ةرئاد روطت فاقيإل لئاسو

 لب «يندرألا يريظن عم يأرلا يف قفتأ نأ يفكي الو الهس رمألا اذه نوكي نل
 ,"لقعلا فلاحت" ايناملأ يف هيلع تقلطأ ام وه طسوألا قرشلا يف هيلإ جاتحن ام نأ

 تاموكحلا ءاسؤرو «ءارزولا ءاسؤرو «ةيجراخلا ةيسايسلا نع نيلوئسملا بناج نم
 ."ةياهن الب ةريخألا مايألا تاروطت رمتست الأ ةيلوئسم نورعشتسي نمم
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 ةيقارعلا ةيناملألا تاقالعلا

 ىلإ نييكريمألا لوخد دعب ةديدج ةقالطنإ ةيقارعلا ةيناملألا تاقالعلا تدهش

 فلاحتلا يف ًايركسع كراشت ملو .نيسح مادص مكح طوقسو 2003 ناسين يف دادغب
 تايلمعلا ةهباجم ةلأسم يف زيمم يأر اهتموكحل ناكو .مكحلا رييغت ةمهم زجنأ يذلا

 ةرداصلا اهتارارقو ةدحتملا ممألا ةدشب تمعدو .نييباهرإلاو نيمواقملا لبق نم ةيركسعلا

 .دادغب ىلإ اهيبودنم ةكرحو

 تحت فرشأ ركسعمل نطاق 3100 نم رثكأ لقن مت 2012 ماع لالخ

 ركسعم') يلاقتنا ركسعم ىلإ )0N411( قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب فارشإ

 ةيضوفم لقنلا اذه نكمي نأ ضرتفملا نم ناك. دادغب ةمصاعلا نم بيرقلا ("ةيرحلا

 ناكسلل ءوجللا عضو ديدحت نم (آ11211101) نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا

 اهتايناكمإ ردق ايناملأ مهاست .ًاحاتم كلذ ناك امنيأ ةثلاث لود ىلإ رفسلا نم مهنيكمتو

 نوعيطتسي نيذلا ركسعملا ناكس لبقتست فوسو فرشأ ركسعم لوح عازنلا لح يف

 .()ءوجللاب لبق نم ةمئاقلا مهتبلاطم تابثإ

 فرشأ ركسعم يف ةلتاقلا فنعلا ثادحأ ركنتست ةيناملألا ةيداحتالا ةموكحلا

 ةدحتملا ممألا ةثعب تامولعم بسح كانه ناك 2013 ربمتبس/لوليأ 1موي يف

 ركسعم يف نآلا ىتح اهتاسبالم حضتت مل فنع ثادحأ ([72141/1) قارعلا ةدعاسمل

 نيعبرأ نع ديزي ام لتقم ىلإ تدأ ةيناريإلا قلخ يدهاجم ءاضعأ هنكسي يذلا فرشأ

 :يلاتلا ةيداحتالا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم نلعأ ددصلا اذه يف

 يتلا ةلتاقلا فنعلا ثادحأ حوضو لكب ةيناملألا ةيداحتالا ةموكحلا ركنتست'

 بجي .سانلا نم ريثكلا ةايحل ةحدافلا ةراسخلا هذهل فسأن .فرشأ ركسعم يف تعلدنا

 .ثادحألا هذه تاسبالم حيضوت قرطلا لكب

 قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب دوهج معدت ةيداحتالا ةموكحلا نإ

)0N4M[(ةموكحلا نالعإ ييحن امك. ثادحألا تاسبالم حيضوت لجأ نم  

 .مالعإلل يناملألا زكرملا : ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (0
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 ثادحألا ىلإ تدأ يتلا تاروطتلا ريسل ةعيرس عبتت ةداعإ نم اهنيكمت نع ةيقارعلا

 ةيفلخل لماكلا حيضوتلا يف مهاست نأ ةيقارعلا تاطلسلا نم وجرن امك .ةلئاقلا

 ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب عم نأشلا اذه يف قيثو لكشب نواعتت نأو ثادحألا

 (UNAMI)„. قارعلا
 تحت ناكسلا عيمج قوقح نامض ىلإ ةيناريإلا قلخ يدهاجم ةدايق وعدن اننإ

 ميدقتب ةيقارعلا ةيموكحلا تاهجلا بلاطت قايسلا اذه يفو .لماك لكشب اهتياعر

 نم ةيئاريإلا قلخ يدهاجم رصانع ةيامحو نيباصملل ةلجاعلا ةيبطلا ةدعاسملا
 .ىرخأ تاءادتعا

 ةصاخ قارعلا يف ماعلا عضولا لوح غلاب قلق اهرواسي ةيداحتالا ةموكحلا نإ
 حمسي نأ بجي ال .رهشألا هذه يف دلبلا تزه يتلا ةميسجلا تاءادتعالا ىلإ رظنلاب

 ةيعامتجالا ةحلاصملاب مامألا ةلجعب عفدلا نع هديحت نأ ةيباهرإلا لامعألا هذهل دلبلا

 اولمعي نأ قارعلا يف نيلوؤسملا نم وجرن قلطنملا اذه نم .ةيرورضلا ةيسايسلاو

 ".باهرإلا عبانم كلذب ففجت يكل مهدلب يف رارقتسالا ءاسرإ ىلع لوؤسمو ءانب لكشب

 قارعلا يف ينطولا راوحلا نع ديحم ال :ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو

 ءانثأ ىليفرتسف وديج يناملألا ةيجراخلا ريزو ثدحت 2013/06/01 خيراتب

 لوح يرابيز رايشوه يقارعلا ةيجراخلا ريزو عم ةيفتاه ةملاكمو لالخ ادنك يف هتماقإ

 ىليفرتسف ريزولا حرص دقو .يروسلا عارصلل يميلقإلا عسوتلا رطخو قارعلا يف عضولا
 مايألا يف قارعلا تره يتلا ةفينعلا ةيومدلا تامجهلا نإ: "ةيفتاهلا هتثداحم دعب يتآلاب

 هذهل .يغبني ال .ةيطارقميدلا ءادعأل يساقلا فّسعتلا ىدم رهظُت ةريخألا عيباسألاو

 قيرط ىقبي .اهتاياغ ققحت نأ ةوقلاب قارعلا يف ةطرقمدلا ةلجع فاقيإ ديرت يتلا ىوقلا
 ًاقيرط عمتجملا ثائف عيمج ةكراشم نمي يذلا ةقثلاب ريدجلاو قداصلا ينطولا راوحلا

 هقئاع ىلع عقت قارعلا نأ ىليفرتسف ةيجراخلا ريزو َدَكَأ ."قارعلا روطتل هنم صانم ال
 هنوك مكحب يروسلا عارصلل يميلقألا دادتمإلا دلبلا بينجت يف نمكت ةصاخ ةيلوؤسم

 عمزملا ينطولا ايروس رمتؤمل ةيزكرملا ةيمهألا ركذلاب ىليفرتسف صخو .ايروسل ًاراج
 .ةيسايسلا ةيلمعلا ىلإ لاقتنالل ةصرفك هتماقإ



 قارعلا يف "ةلاكولاب ةيميلقإ برح' نم رذحي ريامنياتش

 يناملألا ةيجراخلا ريزو رذح «ةيفحص ةلباقم يفو «2014/06/16 خيراتب

 دقتناو "ةلاكولاب ةيميلقإ برح" ىلإ لوحتي دق قارعلا يف عازنلا نأ نم ريامنياتش
 ًالخدت دعبتسا هنكل .ةينيدو ةيقرعو ةيميلقإ تاعومجم جامدإ مدعل ةيقارعلا ةموكحلا
 .ًايناملأ ًايركسع

 ناريزح /وينوي 15) ريامنياتش رتلاف كنارف يناملألا ةيجراخلا ريزو رذح
 .'ةلاكولاب ةيميلقإ برح" ىلإ ةعرسب لوحتي دق قارعلا يف يمادلا عازنلا نأ نم 4
 ةيجيلخلا لودلاو ايكرت ؛'غاتنوز مأ تليف يد' ةفيحصل ثيدح يف «ريزولا اعدو
 .قارعلا رارقتسا يف ةمهاسملل

 ةرواجم ةقطنم مايق يف ةحلصم اهيدل تسيل' لودلا هذه نإ ريامنياتش لاقو

 هنكل ."نييباهرإلاو نييمالسإلاو ةقزترملا نم تاعومجم اهيلع رطيست ىضوفلا اهمعت
 جمد يف اهقافخإل ةيقارعلا ةموكحلا دقتناو عازنلا يف ًايناملأ ًايركسع ًالخدت دعبتسا

 .ةسفانملا ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيميلقإلا تاعومجملا

 وروي نويلم 400 تحنم ايناملأ نأ ًاحضوم يناملألا ةيجراخلا ريزو فاضأو
 .ريخألا دقعلا لالخ قارعلا ةدعاسمل

 ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ىلإ نومتني نوحلسم رطيسيو
 ةظفاحم ىلع «لحنملا ثعبلا بزح نم رصانعو ىرخأ تاميظنت بناج ىلإ «"شعاد'

 ةنيدم ىلعو دادغب قرش لامش ىلايدو نيدلا حالص يتظفاحم يف قطانمو ىونين
 .دادغب برغ رتموليك 60 دعب ىلع ةعقاولا ةجولفلا

 قارعلا لامش ىلإ ةثاغإلا داومب ةلمحم ةيفاضإ ةرئاط لسرت ةيناملألا ةموكحلا

 بآ /سطسغأ 18 قفاوملا ليبرإ ىلإ تلصو «20014/08/19 خيراتب

 نيحزانلا ىلإ اهميدقتل ةثاغإلا داومب ةلمحم ةيناملألا ةموكحلل ةعبات لقن ةرئاط 4

 فلأ نيرشعل ةياعرلا ميدقتل ةيبط تادعمو ةثاغإ داوم ةرئاطلا لمحتو «قارعلا لامش يف
 هايم تايواحو ةيطغألاو مايخلا ًاضيأ ةرئاطلا لمحت امك ءرهشأ ةثالث ةدمل صخش
 تادعاسملل ةدحتملا ممألا قيسنت بتكمل ةثاغإلا داوم ملستو .ماعطلا دادعإ مزاولو
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 .عيزوتلا ةيلمع قيسنت ىلع هرودب لمعي يذلاو ةيناسنإلا

 ةسايسل ةيناملألا ةموكحلا ضوفم اهتاذ ةرئاطلا نتم ىلع ليبرإ ىلإ هجوتو
 تاجايتحالا ةشقانمل كلذو ءرسيرتش فوتسيرك ةيناسنإلا تادعاسملاو ناسنإلا قوقح

 كانه ةموكحلا نع نيلثمم عم ةيناملألا تادعاسملا نم ديزم وحن قالطنالا طاقنو

 كوهد ةظفاحم ًاضيأ رسيرتش رفاسيس امك .ةيلودلاو ةيناملألا ةثاغإلا تامظنم نعو

 .نيحزانلا نم دشح ربكأ دهشت يتلا ةظفاحملا يهو ءدالبلا لامش ىصقأ يف

 44 هردق ًاغلبم ةمزألا ةيادب ذنم ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تمدق اهبناج نمو

 ةدايز ةيناملألا ةموكحلا تررق مث «ةيناسنإلا تادعاسملا لجأ نم وروي نويلم

 يداصتقالا نواعتلل ةيداحتالا ةرازولا اهتمدق وروي نويلم 20 ةميقب ةيروفلا تادعاسملا
 ,(4!)ةيمنتلاو

 ايناملأ يف ةيباهرإلا شعاد ايشيليم رظح

 "ةيمالسإلا ةلودلا" ةيباهرإلا ةمظنملا ةطشنأ رظح مت «2014/09/15 خيراتب

 نأ نيلرب يف رييزيم يد ةيناملألا ةيلخادلا ريزو راشأو .هخيرات نم أدب ايناملأ لخاد
 لئاسو ربع ةكراشملا رارغ ىلع ةمظنملا يف ةكراشملا هجوأ ةفاك لمشي رظحلا

 وأ تاعربتلاو لاومألا عمج ىلع لمعلا اذكو تارهاظت يف وأ يعامتجالا لصاوتلا

 .نيلتاقملا دينجت

 مادختساب قلعتي اميف ايراس روفلا ىلع رظحلا حبصأ دقف كلذك" :ريزولا لاقو

 شعادل ةياعدلا ًاروظحم حبصأو ؛ماعلا لاجملا يف "ةيمالسإلا ةلودلا" صخت تامالع

 وأ ةينيعلا ءايشألا وأ لاومألا بلج لثم اهل ةديؤملا لاعفألا ةفاكو اهزومرب ةراشإلاو

 .ةميرج لاعفألا كلت رظح قرخ دعيو ".نيلتاقملا دينجت

 نمألل اديدهت دعت" ةيمالسإلا ةلودلا' ةيباهرإلا ةمظنملا نأ ريزولا .فاضأو

 ."ديدهتلا اذه مزح لكب هجاون مويلاو' :لاق امك ءايناملأ يف ماعلا

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (4!



 ةيناسنإلل ةيداعم ةياعد
 بطقتستو فدهتست ةيباهرإلا "ةيمالسإلا ةلودلا" ةمظنم نإ" :رييزيم يد .لاق

 ةغللاب تاباشلاو بابشلا بلاطت ثيح ءرفاس لكشب ةيناملألا ةغللاب اضيأ صاخشألا
 ةليوط ةرتف ذنم نوقلق نحنو .لتقلاو لاتقلا ىلإو داهجلا قطانم ىلإ لاقتنالاب ةيناملألا
 هاجتاب ايوروأو ايناملأ نم اورفاسو (نييداهج) اوفرطت تاباشو بابشل تاكرحت نأشب
 ."قارعلاو ايروس

 ةيلاتق ةربخب ةدوعلا

 نوطبحم مهنم ريثكو اوداع دق ملسأتم ةئام نم رثكأ نأ ىلإ ريزولا راشأو
 :الئاق دكأو ".اولتقيو اوهزكي نأ اوملعت دقل' :لاقو .ةيلاتق براجتب اضيأ اورم مهنكلو
 ةلودلا" ةمظنم فوفص يف ايناملأ نم ءاسنو لاجر براحي نأ بنجتن نأ انيلع"
 ."نيملسملاو نييحيسملاو نييديزيلاو داركألا دض ةيباهرإلا" ةيمالسإلا

 اركبم فرطتلا كاردإ

 ناكم انه دجوي الف «ةيعافد ةيطارقميد ةلود ايناملأ نإ" :رييزيميد لاقو
 انماظن دض اهتاهجوت نأ ثيح «"ةيمالسإلا ةلودلا" ةلكاش ىلع ةيباهرإ ةمظنمل
 ءالره فرطت بابسأل يركفلا لوانتلل اليدب سيل رظحلا نأ ىلع دكأو ".يروتسدلا
 ةدرفنم بسكت نأ اهعسوب سيل ةينمألا تاهجلا نأ ىلإ راشأو :تاباشلاو بابشلا
 ,42يمالسإلا فرطتلا دض برحلا

 شعاد دض ةكرتشم ةيجيتارتسا :قارعلا لوح سيراب رمتؤم
 رمتؤم يف ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو كراش «2014/09/16 خيراتب

 .لوليأ /ربمتبس 15 نينثالا موي قارعلا معد لوح سيراب
 ةيسايس ةيجيتارتسا ءانب' ىلإ رمتؤملا داقعنا لبق يعد دق ريامنياتش ناك

 يناسنإلا معدلا نأ ادكؤم «ةحلسملا تايشليملا تاديدهت ةهجاومل "ةقطنملا يف ةعساو

 نهارلا عضولل الح نوكي نل يركسعلا بولسألا نأ امك ءاّيفاك نوكي نل هدحو قارعلل
 .ًاضيأ

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم )

 كرحتلا ةيمهأ ىدم اًددجم سيراب يف تارواشملا ةياهن يف ريامنياتش حضوأ

 سيلو . لودلا نم نكمم ددع ربكأ كراشي نأ بجي" :لاق ثيح «شعاد دض كرتشملا

 راوج لود اًضيأ لب ؛يلودلا نمألا سلجم ءاضعأ وأ ابوروأ نم وأ برغلا نم طقف
 ".يبرعلا ملاعلا لودو قارعلا

 ريكفتلا ةيبرعلا قارعلا راوج لود عم قفاوتلاب مهملا نم هنإ ريامنياتش حرصو
 هتداعس ىدبأ امك .شعاد ببسب رارقتسالا ةعزعز نم ديزم عنمل ةمزاللا تاوطخلا يف

 .شعاد دض كرتشم لمعب مايقلا ةيبرعلا لودلا يلثمم نم ٌريثك لوبقب

 يلودلا كرحتلل ةمهملا طاقنلا نم يلودلا نمألا سلجم رارق ذيفنت دعُيو

 دقو .ةلاعف ةروصب شعاد ىلإ لاومألاو نيلتاقملا قفدت فقو لالخ نم كلذو «كرتشملا

 لوق بسح «ءأضيأ ةطقنلا هذه لوح قفاوت سيراب رمتؤم يف نيرضاحلا داس
 .ريامنياتش

 مايألا يف متيس اذهلو ."ةيئارجإ فادهأ ىلإ يمانتملا قفاوتلا' ليوحت نآلا بجي

 يف ءاقل اهنيب نم نوكيس ةيناملأ ةردابمبو . قارعلا لوح ةيلود تاءاقل ةدع دقع ةمداقلا

 ,(43]ريامنياتش لوق بسح «كرويوين

 داركألا ةكرمشبلل بيردت ةمهم لاسرإ ىلع قفاوت ةيناملألا ةموكحلا

 ةيناملألا ةموكحلا تقفاو 2014 لوألا نوناك /ربمسيد 17 ءاعبرألا موي يف

 لاسرإب نيال ريد نوف'عافدلا ةريزوو ريامنياتش ةيجراخلا ريزو نم مدقملا حارتقالا ىلع

 ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل ةيبيردت ةمهم يف ناملألا دونجلا نم 100 ىلإ لصي ددع
 ناريزولا دكأ امك .يناملألا بعشلا سلجم ةقفاوم ىقبتو «داركألا ةكرمشبلا يلئاقمو

 .يوامالسإلا شعاد ميظنت ةيجمه ةحفاكم هاجت اهتايلوؤسمب ايناملأ مازتلإ ىلع

 شعاد تايشيليم سرامت ثيح ءاّبعص ايروسو قارعلا يف عضولا لاز امو
 لامش يف اًصوصخو ناكسلا يناعيو «نيتلودلا ىلع اًريبك اًيركسع اًطغض ةيباهرإلا

 «شعاد اهسرامت يتلا ةعيظفلا فنعلا لامعأ نم فيصلا ةيادب ذنم ايروس يفو قارعلا

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (#
.(almania info) 
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 نيمتنملا نم اصوصخو «برهلا ىلع فالآلا تائم رابجإو نيريثكلا لتق مت ثيح

 .نييحيسملاو نييديزيلا لثم ةينيدلا تايلقألل

 ريزو نم مدقملا حارتقالا ىلع يداحتالا ءارزولا سلجم قفاو قايسلا اذه يفو

 نم 100 ىلإ لصي ددع لاسرإب نيال ريد نوف عافدلا ةريزوو ريامنياتش ةيجراخلا
 يف ةكرمشبلا يلتاقمو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل ةيبيردت ةمهم يف ناملألا دونجلا

 يف ريامنياتش حرص .شعاد ةهجاومل مهتيزوهج ىوتسم عفر ضرغب «قارعلا ناتسدرك
 نإف كلذلو ءةيجمهلا زمر يه شعاد نأب يناملألا ءارزولا سلجم ةسلج داقعنا باقعأ

 كلذكو دادغب يف ةيزكرملا ةيقارعلا ةموكحلا بلط ىلع ءانب موقت ةيناملألا ةموكحلا

 ميظنت ةحفاكمل ةعونتم تادعاسم ميدقتب ليبرإ يف قارعلا ناتسدركل ةيميلقإلا ةموكحلا

 .شعاد

 ةمهم رصتقت نل .ةيلاتق ةمهمب قلعتي ال رمألا نأ ىلع ريامنياتش دكأ دقو

 ةلماش نوكت نأ بجي امنإو ضرألا ىلع شعاد دض نولتاقي نم معد ىلع بيردتلا
 ريغت اذإ ةمهملا نع عجارتلا نكمي هنأ ىلع قافتالا مت امك .تارماغملا بنجتتو

 .“(...) كانه ينمألا عضولا

 فلاختلاب ةصاخلا لمعلا ةعومجم ءاقل حتتفي ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 "(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا' ميظنت دض يلودلا

 8( مويلا ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حتتفإ 2015/03/18 خيراتب
 يف رارقتسالا" لمعلا ةعومجمل لوألا ءاقللا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو يف) راذآ /سرام

 ."ةيباهرإلا (شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا تايشيليم دض يلودلا فلاحتلا راطإ

 . ةكيرش ةلود افظوم 30 نم برقي ام يأ ىوتسملا يعيفر نوفظوم رضح دقو

 كلت ةسائر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود عم كارتشالاب ىلوتت ايناملأ نأ ركذلاب ريدجلا

 .ةعومجملا

 دعب ةلعافلا ةيندملا تاءارجإلا عيرستو ليهست ىلإ لمعلا ةعومجم فدهت

 رفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (#
.(almania info) 
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 ماعلا نمألا ةداعتسا ةعرس فدهت ثيح «شعاد اهلتحت تناك يتلا قطانملا ريرحت
 .عيرس وحن ىلع ناكسلا عاضوأ نيسحت ىلإ ةيساسألا تاجايتحالاو

 سيئرلل صاخلا ضوفملا ريامنياتش ةيجراخلا ريزو لبقتسي ءاقللا لبقو
 نوج لارنجلا "(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا" ميظنت دض يلودلا فلاحتلل امابوأ يكيرمألا
 .تاثحابملا ضعب ءارجإل نلآ

 ةيناملألا ةيبيللا تاقالعلا

 اهيدل ايناملأ .ايبيلو ايناملأ نيب ةيئانثلا تاقالعلا يه ءةيبيللا ةيناملألا تاقالعلا
 يف نيدلبلا نيب تاقالعلا ترتوت دقو .نيلرب يف ةرافس اهيدل ايبيلو «سلبارط يف ةرافس
 .نيلرب يف يليل ىهلم ريجفت ثداح دعب تانينامثلا رخاوأ

 نأ دعب ايبيل ىلع ًاراصح ةدحتملا تايالولا تضرف نأ دعبو ةيخيرات ةيحان نم
 ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا فقوب م1986 ماع ناغير دلانور يكيرمألا سيئرلا رمأ

 ةدحتملا ممألا تضرف امك ,ةدحتملا تايالولا يف ةيبيللا لوصألا ديمجتو ايبيل
 فلاب ًاررض تقحلأو م2003 ةياغ ىلإ م1992 نم ترمتسا ىرخأ ةيداصتقا تابوقع
 دراوملا لالغتسا ىلع كلذ سكعنا ,يداصتقالا ديعصلا ىلع ةيبيللا تاعلطتلاب
 قوط نويبيللا برج نأ دعبو ,اهداصتقا ءانب يف ايبيل هيلإ تحمط يتلا ةيلورتبلا
 ةلودلا عفرب يلودلا كنبلا تايصوت تءاج ,دوقع ةدع رادم ىلع ةيداصتقالا ةلزعلا
 ءاملاو ةحصلاو ميلعتلا تامدخ تاعاطقك صاخلا عاطقلل هكرتو داصتقالا نع اهيا
 ةيملاعلا راعسألاب تاجايتحالا ءارش ىنستي ىتح زبخلاو ناكسإلاو زاغلاو ءابرهكلار
 ةجيتن ةيلوألا داوملا نع معدلا عفرب اينمض ةبلاطملا امبر وأ ؛ةيلحملا تابترملاو
 بسن عافتراو ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوهلا عاستاو امزأت يعامتجالا عقاولا دايدزال
 لمحتب تلبقو ايبيل تنعذأ ذئدعب ,ةلوهسب مئالملا نكسلا داجيإ ةبوعصو ةلاطبا
 تارايلمب اياحضلا يلاهأل تاضيوعت تعفدو يبركول ةرئاط ثداح نع اهتيلوؤس
 طباض تملسو ؛لماشلا رامدلا ةحلسأ جاتنإ جمارب نع اهيلخت تنلعأ مث ,تارالودلا
 هتباصإ ببسب اريخأ هحارس قلطأ يذلا يحارقملا طسابلا دبع اهيدل قباسلا تارباخملا
 ماع يف .ةفلتخملا مالعإلا لئاسوو فحصلا يف ءاج امبسح ءاتاتسوربلا ناطرس
 ماع ذنم ايبيل ىلع ةضورفملا ةيداصتقالا تابوقعلا ةدحتملا تايالولا تعفر م4
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 تلصاو ايبيل نأ تبث نأ دعب ايبيل ىلإ ةيكيرمألا طفنلا تاكرش تداعو م6
 روعولا نم ًاريثك سلبارط تقلت اهدعب ؛يلودلا عمتجملاو ةدحتملا تايالولا عم نواعتلا

 ةقطنملا يف ىربك ةيعانص ةدعاق ىلإ ايبيل ليوحتو ةيداصتقا تادعاسم تلمش يتلا

 ةيبيللا عفاودلاو حلاصملاب قلعتي ام يف امأ .ةمدقتملا ايجولونكتلا نم ةدافتسالا ةحاتإو

 تاجتنملا لوصو ةحاتإ وه ةيبوروألا - ةيبيللا تاقالعلل لماكلا عيبطتلا فده نأ دجن

 ءارو نم بساكم ايبيل تققح نأ دعب ابوروأ ىلإ كامسألا تارداصو ةيبيللا ةيعارزلا
 تاجتنملا لوخد ليهستو يبوروألا داحتالا لود عم ةكارشلا تايقافتا اهنم ةيضقلا هذه

 يبيللا حاتفنالا ّنأ رظنلل تفاللا نكل «ةحلسألا تاقفصو ةيبوروألا قاوسألل ةيبيللا

 قوقحو ريبعتلاو ةفاحصلا ةيرح نم ةماعلا تايرحلا يف حاتفنا هبكاوي مل برغلا وحن

 يبرعلا يموقلا اهسامح نع ايجيردت تلختو افلتخم اراسم تكلس ايبيل نأ امك ,ناسنإلا
 .يقارعلا ماظنلا رارغ ىلع اهطوقس ةيشخ ايقيرفإ وحن تهجتاو

 ابوروأو ةدحتملا تايالولا عم تاقالعلا عيبطتل ةعراستملا ةيبيللا تاوطخلا دعبو

 تاكرشلا مامأ قيرطلا تدهمو نيبناجلا نيب يراجتلا طاشنلا زيزعتل بابلا تحتف يتلا
 تعسو .ةحايسلاو تالاصتالاو طفنلا تاعاطق يف رامثتسالل ةيبوروألاو ةيكيرمألا

 - ةيبيللا تاقالعلاب تداشأو سلبارط ةلزاغم ىلإ ايناطيرب اهيف امب ةيبوروألا تاموكحلا
 ىلع لوصحلا ءارو ايعس ةيرامثتسالاو ةيلاملا تالاجملا ىتش يف ةزيمتملا ةيناطيربلا

 ىلع يتلا ةيناطيربلا تارامثتسالا هذه ,اهتلزع نم جرخت تذخأ يتلا ايبيل يف لامعأ

 لمأت ةيناطيرب تاكرش ةدع نيب نم "لش'و "ميلورتب شتيرب' لثم طفنلا تاكرش رارغ

 ىلإ نييسنرفلاب رمألا لصوو ,ةيبيللا ةكعكلا ماستقا دعب ةريبك حابرأ ىلع لوصحلا يف
 ةريتو تدادزاو ,ةيملسلا ضارغألا يف ةيوونلا ةقاطلا فيظوتل ئنقتلا معدلا ميدقت

 لمعلاو اسنرفل يعيبطلا زاغلاو طفنلل ةدوزملا لودلا ربكأ نم ايبيل حبصت نأل تاعقوتلا

 ةلماش ةكارشل يراطإ قافتا كلذكو .رحبلا هايم ةيلحتل يوون لعافمب ايبيل ديوزت ىلع
 داحتا ءاشنإب يزوكراس عورشم قيقحت ىلإ يعسلاو ميلعتلاو ةحصلا تاعاطق يف

 ةثالث نم رثكأ يراجتلا لدابتلا لدعم غلبو ,عورشملا اذه ايبيل دييأت نامضل يطسوتم
 اهتاربخ ريدصتل اهدادعتسا نع تبرعأ دقف ايناملأ امأ .نيدلبلا نيب رالود تارايلم

 يف ةفلتخملا تارامثتسالا يف اهتاكرش ةصح ةدايزو يمانلا يبيللا داصتقالل اهتاينقتو

 - ةيبيللا ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت ىلع لامآلا ةديدع ةيناملأ تاكرش تدقعو ايبيل
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 *لاشرتنيفاو 84۴ و ۸۷٤ لثم ةيناملأ تاكرش نأو ,زاغلاو طفنلا لاجم يف ةيناملألا
 يف تاصقانملا نم ىلوألا ةلوجلا يف حجنت ملو ةليوط ةرتف ذنم ايبيل يف لمعت يتلا
 لجأ نم ةأرج رثكأ ضورع ميدقت ةيناملألا تاكرشلا ةيبيللا تاطلسلا تدشان نيح يف ,بسنألا نكت مل اهضورع نوك زاغلاو طفنلا يعاطق يف تازايتما ىلع لوصحلا
 سيئر نلعأ دقف كلذ ىلإ ءاهنم ةيكريمألا ةصاخ ؛ىرخألا ةيبنجألا تاكرشلا ةسفانم
 45 وحنب ردقت يتلاو اهل ةقحتسملا ةيبيللا نويدلا ءاغلإ يونت هدالب نأ يراغلبلا ءارزولا
 لافطألا تالئاعل تاضيوعت ميدقتب صاخلا يزاغنب قودنص يف ةكراشملل كلذو انويلم
 .زديإلاب نيباصملا نييبيللا

 دقف .ًاعفن دجت مل تمدق يتلا تالزانتلاب ةصاخلا رومألاو تادجتسملا هذه لك
 ةرارش تناكو يفاذقلا ماظن ىلع يلخادلا يبعشلا طغضلا دادزإو ثادحألا تعراست
 «ماظنلا تريغ ةضافتنإ ءدبب ًاناذيإ “ميلس وبا نجس ةلأسم يف يزاغنب لها تارهاظت
 .ماظنلا دض اهلاحفتسإو ةروثلا يمانتو يسلطألا لامش فلح همدق يذلا معدلا لعفب

 هب فرتعاو.ينطولا يلاقتنالا سلجملا سسأت م2011 ةيبيللا ةروثلا مايق دعب
 ويلوي/زومت 24 يفو .ايبيلل ةلثمم ةطلسك ايناملأ اهنيب نمو ةيبرغلا لودلا ضعب
 يلاوح يأ وروي نويلم 100 هتميق ضرق حنم ىلع ةيناملألا ةموكحلا تقفاو م1
 ةوطخ يف «ةيناسنإو ةيندم ضارغأ يف اهمادختسال ءايبيل راوث ىلإ «رالود نويلم 144
 هسفن تقولا يفو .ايبيل قرش يف ةعساو قطانم ىلع راوثلا ةرطيس معد اهنأش نم
 رمعمل ةيلاوملا تاوقلا ىلع ةيركسعلا اهتايلمع يف وتانلا تاوق ةكراشم ايناملأ تضفر
 .ايبيل ىلع يوج رظح ةقطنم ضرفب نمألا سلجم رارق بجومب يفاذقلا
 ةطبترملا لامآلا قيقحت بجي :ايبيل لوح ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت
 نييملسلا نيرهاظتملا ةيامح كلذكو ةروثلاب

 :يلي امب 2013 يناثلا نيرشت /ربمفون 16 يف ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص نيرهاظتملا ىلع يومد موجهب ةيبيل تايشيلم مايق باقعأ يف
 ةيبيللا ةمصاعلا يف ةريخألا ةيومدلا لاتقلا لامعأ ءازإ ةمدصلاب رعشأ"

 ةراشإ لثمت ثادحألا هذه نإ .نيباصملاو ىلتقلا نم ددع اهءارو تفلخ يتلاو «سلبارط
 ةيلمع لجأ نم لمعلل ةيسايسلا ىوقلا ةفاكو ةموكحلا ةدشب وعدأ يننإ .ةرذنم ةيدج
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 .ةمئالملا ايبيل يف ةيطارقميدلاو ةيملسلاب مستت ةيلاقتنا

 ةطبترملا مهلامآ قيقحت متي نأ ءكلذ يف نوقحم مهو ءايبيل يف سانلا عقوتي

 تاجاجتحالا ةيامحو ريبعتلا ةيرح يف قحلا صاخ لكشب اهنمض يتأي يتلاو «ةروثلاب

 ,43!"ةيملسلا

 رارمتسا لوح ةيناملألأ ةيجراخلا ةرازو حيرصت

 يف ةيناملألا ةيجراخلا مساب ةثدحتم تحرص ايبيل يف رمتسملا فنعلا لوح

 :يلي امب 2014 زومت /ويلوي 3

 هجوبو ءايبيل يف فنعلا ءازإ قيمعلا اهقلق نع ةيداحتالا ةموكحلا برعت"

 .زومت /ويلوي 13 ذنم راطملا نم برقلاب تعلدنا يتلا تامادصلا صاخ

 ايبيل يف فنعلا

 نم طقف نكلو «ةوقلاب ةبراحتملا تاعامجلا نيب ةقثلا مادعنا لح نكمي ال

 نم ديدج عضو ىلع لمعلاو ديدج ناملرب باختنا نإ .ينطولا راوحلا لالخ
 تحت ًاناكم نييبيللا عيمجل رفوي ايبيل يف يملس ماظن ةماقإل ةيساسألا رومألا

 راوح يف ءدبلاو فنعلا فقو ةرورض نييبيللا عيمج ةيناملألا ةموكحلا دشانتو

 ."كلذ يف ايبيل معدل دادعتسا ىلع يلودلا عمتجملاو ايناملأ ناب ًاملع «يقيقح

 يبيللا يقوقحلا طشانلا لتق نيدي ىليفرتسف

 ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص ايبيل يف ةنهارلا تاروطتلا باقعأ يف

 دبع يقوقحلا طشانلاو يماحملا لتق نيدأ يننإ" :يلي امب 2013 زومت /ويلوي 28 موي
 لدجلل ةليسو فنعلا نوكي الأ بجي .ةنادإلا دشأ يزاغنب يف يرامسملا مالسلا

 قلقب عباتأ يننأ امك .يمادلا لمعلا اذهل لماك فشك كانه نوكي نأ دب الو ؛يسايسلا

 ةينماضتلا ةيملسلا تارهاظتلا شماه ىلع ةفينع تامادص ىلإ رمألا لوخت فيك غلاب

 ةلودلا ءانب يف ًامدق يضملا ايبيل يف ىوقلا عيمج ىلع .مهيوذو اياحضلا عم

 ."ةيسايسلا تافالتخالا نع رظنلا ضغب يملس لكشب داصتقالاو

 رفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (49)
.(almania info) 

 مالسلا دبع يبيللا يقوقحلا طشانلاو يماحملا ناك :ةيفاضإ تامولعم
 ىلع ةعمجلا ةالص بقع يزاغنب يف 3 زومت /ويلوي 26 يف لتق دق يرامسملا
 زومت /ويلوي 27 موي ديعب دح ىلإ ةيملس تناك يتلا تارهاظملا تدهشو ٠ .نيلوهجم دي
 بزح يسايسلا اهعارذو نيملسملا ناوخإلا رقم ىلع موجه دالبلا نم ةفلتخم ندم يف
 .ةيمنتلاو ءانبلا

 ةيناملألا ةيبرغملا تاقالعلا

 ثيح «م1506 ةنس تأدب تناكو .ايناملأو برغملا نيب ةيئانث تاقالع يه

 تادب م1781 ماع ذنمو .برغملاب يفسآ ءانيم يف ةيناملأ ةيراجت عورف تئشنأ
 ماعلا يفو ةيراجت ةيقافتا دقع لجأ نم ةيناملألا نميرب ةنيدمو برغملا نيب تاثداحملا
 دمحم مكح ةرتف لالخ برغملا يف ةلصنق ربكألا كيرديرف روطاربمإلا نيع م4
 نفسلا ريس ميظنتل جروبماه ةنيدمو برغملا نيب ةيقافتا لوأ ىلع عيقوتلا امأ ..ثلاثلا
 ةيقافتا ماربإ ماوعأ ةدعب اهدعب هعبت ؛م1802 ماع يف ناكف ةيبرغملا ئناوملا يف
 كلذ دعب نويميداكألا بذج يذلا قيرطلا لوأ ةراجتلا تناكو .كبول ةنيدم عم ةهباشم
 ندم ىلإ هجتت ةيبرغلا ةيحايسلاو ةيفاشكتسالا تالحرلا تأدبف ؛«ةقطنملا فاشكتسال
 فيرعتلا يف ًاريبك ًارود تالحرلا كلتل ناك .رشع عساتلا نرقلا علطم ذنم برغملا
 هذه نيب نم .تاثعبلا نم نودئاعلا هرشن ام ربع ناملألا نيب ةيبرغملا ةفاقثلاب

 يتلا ءابطألا ةلحرو م1854 ماع "اتوغ نوف ستريب سوتسوي' دهعم ةثعب ؛تالحرلا
 .برغملا ىلإ ىلوألا يتلحر هباتك م1873 ماع يف رشنو «زفلرو دراهريغ اهيف كراش
 يداصتقالاو يسايسلا مامتهالا هعم بذجيل برغملاب يميداكألا مامتهالا عستا
 ردايو .برغملاب اهل يسامولبد لثمم لاسرإ ةرورض ايناملأ تكردأ دقف «ةقطنملاب
 رارق نكل .ةجنطب ةيناملألا ةيلصنقلا حتفب رارق ذاختاب كرامسب يناملألا راشتسملا
 ةافو هفداص ؛يبرغملا يكلملا طالبلا ىدل ايناملأ ليثمت ةمهمب شيلوغ نوف نييعت
 بيصنت راظتنا يف اهلصنق لاسرإ لجأتف ءنمحرلا دبع نب دمحم ىلوملا ناطلسلا
 نيوكتل ايناملأ ةدعاسم ناطلسلا ىلع شيلوك ضرع اهدنع .لوألا نسحلا ناطلسلا
 مهت ىرخأ تاحالصإب مايقلاو يبرحلا داتعلاب هديوزتو يرصع يبرغم شيج
 يذلا ربيو رودويت هنم ًالدب ءاجو ريغت هنأ ديب «فارغلتلاو ةيديدحلا ككسلا طوطخ
 ربكألا همامتها هجوو ؛ماعلا سفن نم ربوتكأ/لوأ نيرشت رهش يف ةيبرعلا ةغللا ديجي
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 .نيدعاسمو باتكو ةديدج رطأب اهديوزتو ةجنط يف ةيناملألا ةيلصنقلا ميظنت ىلإ

 :م1878 ويام/رايأ يف ايناملأب ةيبرغم ةيلصنق ءاشنإ نسحلا ناطلسلا ررق

 داوملا ضعب ىلإ جاتحي هرودب برغملا أدبو «برغملاب ةيناملألا حلاصملا ديازتت تأدبو
 رهشأ ةيناملألا بورك ةحلسأ تناكو ؛هشيج ثيدحتل ةمزاللا ةحلسألاو ةعنصملا

 عنصم دجوي ثيح «نميرب ةنيدم ىلإ ةيلصنقلا تلقتناف «تقولا كلذ يف تايعفدملا

 ةثعب لاسرإو ايناملأ عم ةيراجت تادهاعم ماربإ ىلإ ةيبرغملا ةيلصنقلا تعسو .بورك
 مامتهالا اذه ىلع ًادرو .برغملا تاجايتحا يناملألا يراجتلا ثوعبملا ىبلو ؛ةيركسع

 يف زرابلا رودلا بحاص «خابنتات ريفسلا يناثلا ملهليف روطاربمإلا لسرأ يبرغملا

 ةيراجت ةيقافتا لوأ -ساف ةيقافتا ربع «ةيبرغملا ةيناملألا تاقالعلل ديدج دعب ءاطعإ
 ةنس خابنتات ةمهم ءاهتنا دعبو .م1890 ماع يف اهمربأ يتلا - ةيبرغم ةيناملأ

 هذه لالخ ةيناملألا ةيبرغملا تاقالعلا تجوتو .نجنيزتنام نوف مث كنش هعبت م6

 :م1905 ويام/رايأ 31 اميف ةجنطل يناثلا ملهليف يناملألا روطاربمإلا ةرايزب ةبقحلا

 نع ريبعتلا فدهب طسوتملا ضيبألا رحبلا يف اهب مايقلا مزتعي ناك يتلا ةلوجلا نابإ
 عم ةصاخ ةيرامعتسالا ىوقلل ةلاسرلا كلت ليصوتو ةيبرغملا ةيضقلاب ايناملأ لاغشنا

 اسنرف لالتحا عنمي مل اذه نكل .برغملا لوح ةيناطيربلاو ةيسنرفلا عامطألا ديازت
 .م1956 ماع ىتح رمتسا يذلا برغملل

 ةينطولا ةكرحلا عمقل ةيسنرفلا بيلاسألاب ايناملأ تددن م1937 ةنس يف

 ةبراغملا ةبلطلا بذجت نأ ايناملأ يف ةيمالسإلا تايعمجلا تعاطتسا امك «ةيبرغملا

 دمحم ةينطولا ةكرحلا ءاضعأ نيب قيسنتلاو ايناملأ يف ةساردلا دصق اهيلإ

 دمحأ برعأ ثيح ايناملأ عم اوفطاعت نيذلا ةنونب مالسلا دبعو يرصانلا دمحمو ينازولا

 ناوطت يف يناملألا لصنقلا برعأ م1942 ربمفون/يناثلا نيرشت 11 يفو

 ثيح «برغملا هاجت ايناملأ اياون نع برغملا يف ءافلحلا تاوق لازنإ نم مايأ ةثالث دعب

 نايبلا رارغ ىلع برغملا لالقتسا نأشب انايب ردصت نأ ةيناملألا ةموكحلا تضفر
 ءانثألا هذه يفو ءيبرعلا قرشملا لود لالقتسا نأشب روحملا يتلود نع ردص يذلا

 نواعتلاو فيرلا يف ناطلسلا ةفيلخ عم فلاحتلل هدادعتسا شكارم اشاب "يوالغلا" ىدبأ
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 طابض دحأب زيزعلا دبع ىلوملا عولخملا يبرغملا ناطلسلا لصتا امك ءايناملأ عم
 نم يوق فطاعتب عتمتت تحبصأ ايناملأ نأ هغلبأو ةجنط يف ةيناملألا تارابختسالا
 هبجومب فرتعت احيرصت ردصتو اهظفحت نع جورخلل اهايإ ازفحم يبرغملا بعشلا
 يناملألا لصنقلل سمتلملا سفن سيرطلا قلاخلا دبع دكأ دقو «برغملا لالقتساب
 رفسلاو ايناملأ عم نواعتلل هدادعتسا ايدبم م1942 ربمفون/يناثلا نيرشت يف ناوطت يف
 .كانه نيميقملا برعلا ءامعزلا عم نواعتت ةيبرغم ةنجل سيسأتل نيلرب ىلإ

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةلحرم

 نيب ةيئانثلا تاقالعلا تداع ام ناعرس «هلالقتسا ىلع برغملا لوصح دعب
 يسايسلا نواعتلا لمشتو يراجتلا قاطنلا نع جرختل تعسوتو «برغملاو ايناملأ
 امك ؛يفاقثلا نواعتلا اهنيب نم ةريثك بناوج يف مويلا نواعتلا لثمتي .يسامولبدلاو
 .ايناملأ يف ىيحت يتلا ةريبكلا ةيبرغملا ةيلاجلا يف أضيأ لثمتي

 ةبترتملا ةينوناقلا تايلوؤسملا لمحت ىلع ةقفاوملاب ةيداحتإلا ايناملأ مايق
 ةيبلس تاريثأت كرت ءدوهيلا هاجت ةيزانلا "ةئيطخ' نع ريفكتلا ةيغب ةيزانلا ايناملأ ىلع
 ايناملأ رايهنا رثإ تماق يتلا ةيداحتإلا ايناملأ نإف ةراشإللو .يبرعلا بناجلا ىلع ةريبك
 برحلا يف ةرصتنملا ةيبرغلا ةفيلحلا ىوقلا ةرطيس تحت تلظ م1949 ةنس ةيزانلا
 ةيداحتإلا ةيناملألا ةطلسلل ةينوناقلاو ةيسايسلا ةكرحلا ةيرح تناكو «ةيناثلا ةيملاعلا
 طبترملا ةيجراخلا ةيسايسلا نوؤشلا يف لمعلا لاجم نمض ةصاخبو ادج ةدودحم
 يف ًايداحتإ ًاراشتسم هباختنا بقع روانيدأ دارنوك ددح دقو .ةفيلحلا تاوقلاب
 نيفده ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمجل لوألا يموكحلا نايبلا يف م1949 ربمتبس/لوليأ
 .ايناملأ ديحوت ةداعإو «برغلاب جامدنالا :امهو ءامهقيقحت ىلع هتموكح لمعتس نيمهم
 تايولوألا ىدحإ تناك ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجب فارتعالا مدع ةسايس نأ امك
 أدبم كلذ لجأ نم ترقأ دقو :م1965 ماع ىتح ةيداحتإلا ايناملأل ةيسايسلا
 ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج عم ةقالع يأ ةماقإ ربتعي يذلا -1141 612[5 "نياتشلاه'
 ضرف يف قحلا ةيداحتإلا ايناملأل يطعيو يدو ريغ لمع هنأب ةثلاث ةلود يأ لبق نم
 .ةثلاثلا ةلودلا كلت عم ةيسامولبيدلا تاقالعلا عطق ىلإ لصت تابوقع

 ةرتف دعب كلذو ءاسوملم اشاعتنا لالقتسالا ةرتف لالخ تاقالعلا هده تفرع
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 ةدوع لالخ نم شاعتنالا اذه دسجتو م1919 ةنس نم اقالطنا اهتفرع يتلا دومجلا

 كلذو برغملاب يناملأ ريفس لوأ شيرد ناف ربتعيو «نيدلبلا نيب يسامولبدلا ليثمتلا
 ام تايقافتالا نم ديدعلا عيقوت ةلحرملا هذه تلجس امك «م1957 سرام/راذآ 26 يف

 5 يف ةيكلملا ةرايزلا وه ةلحرملا هذه لالخ زرابلا يسايسلا ثدحلا ناكو .نيدلبلا نيب
 ةمصاعلا ىلإ م1965 ربمفون/يناشلا نيرشت 29 قفاوملا ه 1985 نابعش
 .نوب ةيناملألا

 ةرجهلا

 ويام/رايأ 21 يف ةلماعلا ديلاب قلعتت ةيقافتا لوأ برغملا عم ايناملأ تدقع

 راطإ يف ةيناملألا ةردابملا هذه تءاج دقو «فيظوتلاو ليغشتلا لاجم لمشت م3
 نم ءادتبا ايناملأ تلمع ثيح «ةيبرغملا ةيرشبلا ةوقلا بلج ىلع اسنرف عم ةسفانملا
 ةيقافتالا هذه نم اقالطنا .ءاضيبلا رادلا يف ةمئاد ةنجل ةماقإ ىلع م1973 ةنس
 يف هبشت يهو «ةيبرغملا ةلامعلا باطقتسا وحن اساسأ ةهجوم تناك اهنأ لوقلا نكمي
 .يبروألا داحتإلا لود عم ةمربملا تايقافتالاو تادهاعملا مظعم اهنومضم

 م2010 ةنس ةيناملألا ةيبرغملا تاقالعلا

 ةيضاملا تاونسلا لالخ «تبستكا دق ةيناملألا ةيبرغملا تاقالعلا تناك اذإ
 ةريبك ةيعون ةزفق م2010 ةنس يف «تدهش اهنإف «تالاجملا ةفاك يف ةحضاو ةيويح

 ةلالجلا بحاص نيب ءربمتبس/لوليأ لالخ ؛كرويوين يف ىرج يذلا ءاقللا اهدسج
 .لكريم اليغنأ ةيناملألا ةراشتسملاو سداسلا دمحم كلملا

 شماه ىلع دقعنا يذلا ءةيناملألا ةراشتسملاو كلملا ةلالج نيب ءاقللا ءاجو

 ةيسايسلا امهتاقالعب يضملا يف نيدلبلا ةبغر دكؤيل ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا
 دوعت يتلا ءامهطباورل يخيراتلا قمعلا عم مجسنت «ىقرأ تايوتسم ىلإ ةيداصتقالاو
 ةنس برغملا ىلإ ةيناملأ ةيراجت ةثعب لوأ ةرايز) رشع عباسلا نرقلا ىلإ اهتيادب
 نيدلبلا نيب ةيراجت ةدهاعم لوأ ماربإب رشع نماثلا نرقلا يف تخّسرت يتلاو (م5
 .(م1890 ةنس)

 نواعتلل ةيويحلا تالاجملا دحأ لكشت يتلا ءةددجتملا تاقاطلا ىلإ ةفاضإو

 ريوطت ىلع اريبك اصرح م2010 ةنس نادلبلا ىدبأ «لبقتسملاو رضاحلا يف «يئانثلا
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 «فرش فيض»ك ايناملأ ةكراشم تناك مث نمو ؛يحالفلا عاطقلا يف نواعتلا تايلآ
 نم صرحلا اذه ديسجتل ةبسانم «سانكمب ةحالفلل يلودلا ىقتلملل ةريخألا ةرودلا يف
 ةمالسلا لاجم يف يئانثلا نواعتلا مهت نيبناجلا نيب ةيقافتا ىلع عيقوتلا لالخ
 ةحالفلاو ةيذغتلا ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناسل ىلع ءايناملأ تربتعاو .ةيذغألل ةيحصلا
 عاطقلا يف ايناملأل «ايزكرم اكيرش» ربتعي برغملا نأ ءرلوم دريغ ؛كلهتسملا ةيامحو
 نم ةكلمملا اهتلذب يتلا دوهجلاب اديشم ءايقيرفأ لامش ةقطنم ىوتسم ىلع يحالفلا
 نم نكمت ةريبك تالهؤم ريفوت تحاتأ يتلاو ؛يحالفلا عاطقلا ةنرصعو ثيدحت لجأ
 .ةلبقملا تاونسلا لالخ نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح نم عفرلا

 ثالث عقاوب ءءاضيبلا رادلاو نيلرب نيب نيرشابم نييوج نيطخ قالطإ لكشو
 ةنس لالخ ًازراب أثدح ءايعوبسأ نيتلحرب شكارمو خينويم نيبو «عوبسألا يف تالحر
 ىلع سكعنت نأ رظتنملا نم يتلا ةيباجيإلا تاساكعنالا ىلإ رظنلاب م0
 ىلع ةصاخ «ديعبلاو طسوتملا نّيَيَتملا ىلع تالاجملا ةفاك يف ةيئانثلا تاقالعلا
 رارصإب لبقتسملا وحن وطخي دلب فاشتكال «برغملا وحن ناملألا حايسلا قفدت ىوتسم
 .ةقثو

 ذيفنتلا زيح 'طابرلا نالعإ' لوخد - ةيبرغملا ةيناملألا تاقالعلا

 :يلي امب ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم حرص 2013/09/12 خيراتب

 تاقالعلاب صاخلا 'طابرلا نالعإ' لخدي (2013 لوليأ /ربمتبس 12) مويلا'
 ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ضوفم موقي قايسلا اذه يفو .ذيفنتلا زيح ةيبرغملا ةيناملألا
 ينامتعلا نيدلا دعس يبرغملا ةيجراخلا ريزو ميلستب طابرلا يف برغملاو طسوألا قّرشلل
 .ىليفرتسف وديج ايناملأ ةيجراخ ريزو نم ًاباطخ

 .برغملاو ايناملأ نيب تاقالعلا روطت ةلصاومل ًاروصت طابرلا نالعإ عضي
 ةدايسو ةيطارقميدلا تالاجم يف نواعتلل زيزعت ًاضيأ كلذ لمشي نأ ررقملا نمو
 .يفاقثلاو يداصتقالا لصاوتلا هجوأ يف عسوتلا بناج ىلإ ناسنإلا ةيامحو نوناقلا

 يترازو نيب يسايسلا راوحلا خيسرت ىلع هرودب نالعإلا اذه لمعيس هتاذ تقولا يفو
 .ةيئانثلا تاقالعلا راطإ يف ًارود بعلت يتلا ىرخألا تارازولاو نيدلبلا ةيجراخ

 ةبسنلاب امهم ًابلطم برغملا يف تأدب يتلا حالصإلا تاوطخ معد ربتعيو
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 دادعتسا ىلع ايناملأ نأب ًاملع ؛ةيناملألا ةموكحللو ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزول
 ناسنإلا قوقح زيزعتو ةيطارقميدلل ةيسسؤملا تاحالصإلا ةبكاوم يف اهتاربخب ماهسإلل
 .يندملا عمتجملاو

 نيب 0 هجوأ عيسوت يغبني هنأ ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو ىريو'
 .48"ًامّيق المع ةيسايسلا تاسسؤملا يدؤت صوصخلا اذه يفو .ةيندملا تاعمتجملا

 حالصإلا تاوطخ يف برغملل ايناملأ معد رارمتسا

 ىدل ةيناملربلا ةرازولا ةليكو بوك نوردوج تدكأ :«2013/12/11 خيراتب

 ايناملأ معد رارمتسا ىلع برغملا ىلإ اهترايز ماتتخإ ىدل ةيمنتلاو يلودلا نواعتلا ريزو
 ديعلا ةبسانمب برغملا ىلإ ًادحاو ًاموي ترمتسا يتلا حالصإلا تاوطخ يف برغملل
 .ةيبرغملا ةكلمملاو ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج نيب يومنتلا نواعتلل نيسمخلا

 ةيبرغملا ةيجراخلا ةرازو غم كارتشالاب طابرلا يف ةيناملألا ةرافسلا تماقو

 يدل ةلودلا ةريزو تقتلا ثيح ةرايزلا ماتخ يف .ةبسانملا هذهب ماقملا لافتحالا ميظنتب

 يتلا ةدارإلاب اهرثأت بورك نوردوج تدبأ هديعوب هكرابم ةيبرغملا ةيجراخلا ةرازو

 راطإ يف برغملا ربتعت' :ةلئاق تدكأو رارقتسالا رارمتسا لجأ نم برغملا اهترهظأ
 برغملا ثحأ يننإو .ةطيحملا دالبلل ىذتحي ًالاثمو رارقتسالل ًاجذومن يبرعلا عيبرلا
 ."يروتسدلا حالصإلاب أدب يذلا ديدجتلا قيرط يف ةميزع لكب يضملا ىلع

 وروي نويلم 670 هرادقم برغملل ًايلام ًامعد ميدقت ىلع تقفاو دق ايناملأ تناك

 صصخم ليومتلا اذه نم ربكألا ءزجلا .2013و 2012 يماعل يومنتلا نواعتلل

 ماع ىتح لوصولا يف اهفده قيقحتل برغملا ةدعاسمل كلذو «ةددجتملا تاقاطلل

 .تاقاطلا جيزم ىلامجإ نم ةددجتملا تاقاطلا نم 42% غلبت ةصح ىلإ 0

 لمشي وروي نويلم 200 ىلع ديزي غلبم ىلع مايأ ةدع لبق تردص يتلا ةقفاوملا

 :بورك نوردوج تلاقو .ةيئاملا دراوملا ةرادإو تاقاطلا تالاجمب ةصاخلا تاعورشملا

 فوسو .يناملألا معدلا لضفب وه مويلا ناكسلا ةيبلاغ ىلإ ءاملاو ةقاطلا لوصو نأ"

 ,477'برغملل اهمعد ةيناملألا ةموكحلا لصاوت

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم ©

 .ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (*7
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 برغملا لود ىلإ ريامنياتش يناملألا ةيجراخلا ريزو ةلحر
 يبرعلا برغملا ةرايزب يناملألا ةيجراخلا ريزو ماق :2015/01/25 خيراتب

 .برغملاب ةرايزلا ًالهتسم
 :ًالئاق يبرعلا برغملا لود يف هتلوج لبق يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص دقو

 يبناج ىلع نمألاو رارقتسالا اياضق يف ايناملأل امهم اكيرش ايقيرفأ لامش لود دعت'
 نأ ريامنياتش لوقيو ."ةقاطلا ةسايسو داصتقالا تالاجم يف كلذكو طسوتملا رحبلا
 برغملا يف تاعمتجملا لاح نع صاخ عابطنا ىلع لوصحلا ةرايزلا نم فدهلا
 .ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيحانلا نم نآلا رئازجلاو سنوتو
 ةيناملألا ةيتيوكلا تاقالعلا

 تيوكلا نيب تاقالعلا نأ صيغلا لصيف ايناملأ يف قباسلا تيوكلا ريفس ىري
 نواعتو ةقادص تاقالعب اطبترإ ثيح ؛تانيتسلا علطم ىلإ دوعت يهو ةقيثو ايناملأو
 ديدعلا ءازإ .ةكرتشم فقاومو تاروصتب نايقتلي نادلبلا حبصأو تالاجملا فلتخم يف
 ىلع مشاغلا يقارعلا ناودعلا ذنم هنأ صيغلا حضوأو .ةنهارلا ةيلودلا اياضقلا نم
 ثيح يسايسلا ناديملا يف اميس الو ةيئانثلا تاءاقللاو تالاصتإلا تفعاضت تيوكلا
 ةيئانثلا تاقالعلا معديل ةيلودلا ةيعرشلاو يتيوكلا قحلل ديؤملا يناملألا فقوملا ءاج
 لماكلا قيبطتلاب قارعلا بلاطت لازت ال ايناملأ نأ ىلإ هابتنإلا صيغلا تفلو .دارطإب
 بيحرت ربع كلذ ىلجتو' تيوكلا ىلع هناودعب ةلصلا تاذ ةيلودلا تارارقلا ةفاكل
 بنجتل ةريخأ ةصرف هرابتعإو 1441 مقر يلودلا نمألا سلجم رارقب ةيناملألا ةموكحلا
 ,48]يركسع لمع

 طوقس خيرات نا ىريف سيبروف ليئاشيم .د دالبلا ىدل يناملألا ريفسلا امأ
 .عارصلا يبطق دحوو ملاعلا رييغت يف مهسا دق نيلرب رادج

 قرطت ةيناملألا ةدحولا ديعب لافتحالا ةبسانمب ةيلحملا ةفاحصلل هثيدح يفو
 .تيوكلا عم ةيفاقثلا تاقالعلا ريوطت يف هدالب حومط ىلإ سيبروف

 .انوك ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو ®



 :9)راوحلا صن يلي ام يفو

 ؟ةيناملألا - ةيتيوكلا تاقالعلا نوفصت فيك -

 ,ةزاتمم نم رثكأ يه ةحارصبو ةديج ةيناملألا - ةيتيوكلا تاقالعلا نا

 ةمزألا ببسب ماقرألا تعجارت ناو ىتح «نييراجتلا تيوكلا ءاكرش مهأ نم يهف

 .ملاعلا لود عيمج تباصأ يتلاو ةيداصتقالا

 5 يكريمأ رالود نويلب نم رثكأ ةيراجتلا تالدابتلا تزواجت يضاملا ماعلا يفف

 رهش يف ايناملأ دمحألا ةحيرف ةخيشلا تراز دقف ةيمسرلا تارايزلا ىوتسم ىلع امأ

 .لبقملا ماعلا يف ايناملأ ريمألا ومس روزي نا لمأنو يضاملا ليربا

 ؟ايناملأ ةرايزل ومسلا بحاصل ةوعدلا متهجو مكنإ ينعي اذه -

 بحاص لودج بسح كلذو لبقملا ماعلا ةرايزلا هذه متت نأ لمأنو معن *

 .ومسلا

 يداصتقالا نيلاجملا يف ةديجلاب ةيناملألا - ةيتيوكلا تاقالعلا متفصو دقل -

 ؟يفاقثلا لاجملا نع اذامف «يسايسلاو

 رثكأ يسايسلاو يداصتقالا نيلاجملا يف نيدلبلا نيب تاقالعلا نا حيحص *

 نا ثيح «دوهجلا نم ريثكلا ىلإ جاتحت ةيفاقثلا تاقالعلاف فسألل نكل ةزاتمم نم

 ةبلطلا نم ًاليلق ًاددع نأ ىلإ ةفاضإ «ةيناملألا ةغللا ميلعتل زكرم ىلإ رقتفت تيوكلا

 ؛ةغللا ةلكشمل كلذك عجار كلذو اهتاعماجب ةساردلل ايناملأ ىلإ نوبهذي نييتيوكلا

 ةيساردلا حنملا جمانرب ىلإ ةيناملأ تاعماج مضب تماق يلاعلا ميلعتلا ةرازو نأ ديدجلاو

 .ديجو ليمج ءيش اذهو .ماعلا اذهل

 ؟نيدلبلا نيب يميلعتلا نواعتلا نع اذام -

 رينوي/ناريزح 4 نم ارابتعا «85۸» ةيزيلكنالا تيوكلا ةسردم تحبصأ *

 «لبقتسملا ءاكرش» :سرادملا ةردابم ىلإ مضنت جيلخلا ةقطنم يف ةسردم لوأ يضاملا

 مامتها بذج لجا نم ةكيرش ةسردم 1000 نم ةيملاع ةكبش ءانب ىلإ فدهت يتلا

 .(انوك) ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو (49

 .اهعمتجمو ةثيدحلا ايناملأب مهفيرعتو بابشلا

 ةسردم ءانب ىلإ ىعسن نحنو ةيناملألا ةيجراخلا ةرازول ناك رايتخالا اذهو

 نا لمأنو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم تاضوافم ءارجا ددصب اننا ثيح تيوكلا يف ةيناملأ

 .لبقملا ربمفون رهش لبق قافتالا عيقوت ىلإ لصوتن

 ةليكو عم «104/441)» يميداكألا لدابتلل ةيناملألا ةئيهلا نع ةباين انعقو دقل

 لوح مهافت ةركذم ىلع يضاملا رياربف يف حابصلا اشر .د ةقباسلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ةرازولا موقت فوسو نييتيوكلل ايلعلا تاساردلا ةبلطل ايناملأ يف ةيسارد حنم جمانرب

 نوكيس ثيحب ماعلا اذه اهيدل ةيمسرلا حنملا جمانرب يف ةيناملألا تاعماجلا جاردإب

 ةعماج وأ ةرحلا نيلرب ةعماج يف ةساردلل ةرازولا قيرط نع مدقتلا بالطلا ةعاطتساب

 ةبلطلا ليهأتو دادعإ ىلإ فدهت هجوتلا ةيلود ةعماج دعت يتلا ةيقيبطتلا مولعلل نخا

 ةعماجلاب بلاط 8000 نم 21 نم رثكأ دجوي ثيح ءةملوعلا تايدحت ةهجاومل

 ىلإ ةفاضإلاب ةيزيلكنالا ةغللاب نوكتس يناثلاو لوألا نيماعلا يف ةساردلاو «بناجا

 ماعلا نم ارابتعا سيردتلا ةغل ةيناملألا حبصت نا ىلع ةيناملألا ةغلل ةفثكم تارود

 ةيكيناكيملاو ةيويحلا ةيئاميكلا ةسدنهلاو ةيقيبطتلا ءايميكلا تالاجم يف ثلاثلا يساردلا

 .ةيئايزيفلاو ةيئابرهكلاو

 ثحبلا يف ةدئارلا ةيناملألا تاعماجلا نم دعت ةرحلا نيلرب ةعماج نا امك

 نويتيوكلا ةبلطلاو م1948 ماع يف اهسيسأت ذنم ةزيمتم ةيلود تاقالعب عتمتتو يملعلا

 ةجرد ىلع لوصحلل مهتسارد نولمكي مث يدادعإ جمانرب يف دحاو ماع ةدمل نوطرخنيس

 ةرطيبلا ءداصتقالاو لامعالا ةراداو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف سويرولاكبلا

 تاعماجلا يف ةساردلا فيلاكتو .ءايحألاو ةيتامولعملا «ةيويحلا ءايميكلا «ةلديصلا

 ءةيزيلكنالاو ةيكريمالا تاعماجلا نم ريثكلا عم ةنراقم ايبسن ةصيخر دعت ةيناملألا

 .ةيزيلكنالا ةغلل اهدامتعا دعب ةيبذاج رثكأ ايناملأ يف نآلا ةساردلا تحبصاو

 ؟تيوكلا يف ةيناملأ تاعماجل عورف ةماقال عيراشم كانه له -

 «تيوكلا يف تراغتوتش ةعماجل عرف ءاشنإل ةيتيوك ةردابم كانه معن *

 ينطولا ديعلا ةبسانمب تيوكلا روزي يذلا تراغتوتش ةدمع عم عوضوملا اذه شقاننسو

 دوجو نود اهدرفمب عرفلا اذه حتفب ةرافسلل حمسي ال يتيوكلا نوناقلا نا ريغ «يناملألا
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 لالخ عوضوملا اذه متيسو يتيوك رمثتسم عم قافتالا ددصب نحنو «يتيوك ليفك
 .ةلبقملا ةليلقلا مايالا

 ةكراشمب «م2009 ويدا تيوك» ضرعم يضاملا رياربف رهش يف انمقا امك

 تاعماج نع ةباينلاب يداصتقالاو يملعلا نواعتلل ةيناملألا ةيعمجلاو ةيناملأ تاعماج

 نم ضرعملا يرئاز ديوزت مت ثيح ؛غربمتروف - نداب ةيالو يف ىرخأ ةيملع تائيهو
 حنملا صرفو ايناملأ يف ةحاتملا ةيساردلا تاصصختلا نع تامولعمب بالطلا

 .ةيناملألا تاعماجلا اهمدقت يتلا ةيساردلا

 يف طسوألا قرشلا نوؤش لوؤسم «نروبنتت ردناسكلا فشك ؛ةيناث ةهج نم
 لدابتلا مجح يف ومن نع ؛تيوكلا راز يذلا ةيناملألا ايجولونكتلاو داصتقالا ةرازو
 ثيح ؛يضاملا ماعلاب ةنراقم ةئملاب 76 ىلإ تلصو ةبسنب تيوكلا ةلود عم يراجتلا

 .©0(رالود رايلم 1.4) وروي رايلملا اهتميق تزواجت
 عم تيوكلا ةعانصو ةراجت ةفرغ يف هئاقل لالخ يناملألا لوؤسملا لاقو

 يداصتقالا نواعتلا زيزعت هترايز نم فدهلا نإ «يلحملا صاخلا عاطقلا نع نيلثمم

 ةراجتلا ةرازو عم ةكرتشم ةيقافتا عيقوتب موقيس هنأ ىلإ ًاريشم «نيدلبلا نيب يراجتلاو
 .مهافتلا تاقافتا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإ «قايسلا اذه يف مويلا ةعانصلاو

 ةيرازولا ةنجلل يناثلا عامتجالا راطإ يف يتأت هترايز نإ» نروبنتت فاضأو
 ةشقانم تدهش تاعامتجالا نأ هسفن تقولا يف ًانيبم ««ةيتيوكلا ةيئاملألا ةكرتشملا

 ايجولونكتلا اميسال ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف ةحاتملا ةيداصتقالا صرفلا

 .تايافنلا ةجلاعمو ةحصلاو ةقاطلاو

 ةيناملألا ةينادوسلا تاقالعلا

 «يداصتقإلا اهبناج يف ةروطتملاب ةيناملألا ةيبرعلا تاقالعلا نومتهم فصو

 (ةفاحصلا ةديرج يف ميحرلا دبع دمحأ بتك ام عجار) يسايسلا اهبناج يف فعضلابو

 ىلإ ةفاضإلاب ءةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ايناملأ اهتنبت يتلا ةيخيراتلا فقاوملا ةجيتن

 برعلا نيبو اهنيب ةوجف ثدحأ يذلا رمألا ةيليئارسإلا تاسايسلا عم ةفطاعتملا اهفقاوم

 .قباسلا عجرملا (*0

 ايناملأ نيب ةيفاقثلا تاقالعلا ةعيبط' لوح ةودن يف ًاريشم .فقاوملا نم ريثكلا 5

 تاكرتشم دوجو ىلإ «موطرخلاب يناملألا يفاقثلا زكرملا اهمظن يتلا "يبرعلا ملاعلاو

 سكعنت نا نكمي اهنا امك «بوعشلا حلاصل روطت نا نكمي يبرعلا ملاعلاو ايناملأ نيب
 ايناملأ فقاوم ببسب عطاقتت ام اريثك يتلا ةيناملألا ةيبرعلا تاقالعلا ىلع ًاباجيإ

 .يليئارسإلاو يكيرمألا رارقلل همعادلا

 بوعشلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا ةعيبط اوضرعتسا ةودنلا يف نوثدحتملا

 ةيناملألا ةفاقثلا اهلمحت يتلا تافالتخالاو ةكرتشملا رصانعلا نايبتو ةيناملألاو ةيبرعلا

 ةريسم معد يف «هتوغ» زكرم هبعلي يذلا رودلا ةعيبط اوحضوأ امك ؛ةيبرعلا نع
 نيبعشلا طبرت نا لواحت يتلا هتايلاعفو هتطشنأ لالخ نم ةيناملألا ةينادوسلا تاقالعلا

 .نيتلودلا نيب كرتشملا لعافتلا جمارب لالخ نم ينادوسلاو يناملألا

 رئاز» ايناملأب يمالعالا ريبخلا ءوسح دمحا ثدحت ةودنلا لهتسم يف

 يبرعلا ملاعلاو ايناملأ نيب تاقالعلا ةعيبط نع «نفو ركف» ةلجم ررحمو «نادوسلل
 «ريبك يسايس دوجو اهل تسيل اهنا ىلإ راشاو ءايناملأ يف لمعلاب هتبرجت لالخ نم
 هتفرعمو يبرعلا نطولاب ةيناملألا تاجتنملل ريبكلا يداصتقالا دوجولا نم مغرلاب
 ناملألا نأب يبرعلا عمتجملا ةينهذ يف ةيطمنلا ةروصلل كلذ عجراو «ةديجلا هتاجتنمب
 نم ًاريثك نولهجيو ءاسنلا نودهطضي برعلا ناب ناملألا ىري سكعلاو «نويرصنع
 اهنكلو «نيفرطلا دنع تخسرت ةينهذلا ةروصلا هذه نا ىلإ اريشم «ةيناسنالا اياضقلا

 «ةيسامولبدلا تاثعبلا يف ًالثمم نيفرطلا نيب راوحلا حتف دعب ًايجيردت رسحنت تادب
 يبرعلا ملاعلا نيب ةكرتشملاو ةلدابتملا تايلاعفلا لالخ نم يعامتجالاو يفاقثلا لدابتلا

 نم هتقالع نا ركذو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اياضقلا يف ةصاخ ءايناملأو
 ةلجم ىلإ مامضنالا هنم بلط امدنع ًايجيردت نسحتت تادب ايناملأ يف هدجاوت لالخ
 اياضق شقانت ادادعا ردصت تأدب امنيح ءًاررحم اهب لمعلاو "2001 نفو ركف»

 تمهاس يتلاو ءربمسيد نم رشع يداحلا ثادحا دعب ةيمالسالاو ةيبرعلا تاعمتجملا

 «ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا نع ناملألا ىدل ةئطاخلا ميهافملا نم ريثك ةلازا يف

 ةيبرعلا تاروثلاب ةقلعتملا اياضقلا نم ًاددع لوانتنس ةمداقلا اندادعا يف» وسح فاضاو

 .هيف رييغتلا نم ةجوم تثدحاو يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةمظنالا تحاتجا يتلا
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 ةعماجب عونتلا تاسارد دهعم ةريدم «يردب سيقلب هروتكدلا تلاق اهتهج نم

 يف تراشاو «مدقلا ذنم ةدوجوم يناملألاو ينادوسلا نيبعشلا نيب تاقالعلا" نا «دافحالا

 ةفاقثلاب ناملألا فيرعت يف تمهاس يتلا ايناملأ يف ةينادوسلا تاثعبلا ةبرجت ىلإ كلذ

 نا ىلإ ةريشم «تاثعبلا هذه لالخ نم راكفالاو ىؤرلا لدابت لالخ نم ةينادوسلا
 ةيساردلا تاثعبلا تمهاس امك «ديعب نمز ذنم ةيناملألا تاعانصلا فرع نادوسلا

 تالاح لالخ نم اهب فيرعتلاو تاقالعلا ريوطت يف ايناملأ يف نييئادوسلا بالطلل

 نيب ةيميمح دوجو ىلإ ىدا امم «تايناملألاو نيينادوسلا بالطلا نيب تمت يتلا جوازتلا
 ةفاقثلا ةفرعم يف نيينادوسلا نم ريثك ىدل فعض كانه" تلاقو ."نيعمتجملا

 دوجو ىلإ ةريشم «نادوسلا يف يناملألا مكحلا ةبرجت قيبطت ةيناكماب تلاقو «ةيناملألا

 عمتجملا' تلاقو ."(ةحماسملا «قالخالا «فرعلا) «لثم نيبعشلا نيب ةكرتشم مساوق

 اذا" تفاضاو ؛"يناملألا بعشلاب ام دح ىلإ هباشتت يتلا ةيرصنعلا ةفص هب ينادوسلا

 ىلإ ةراشاو ؛"نادوسلا يف يملس شياعتالو ةدحو الف يرصنعلا هلاح ىلع عضولا لظ

 ةأرملا نع ملاعلا فرعن ىتح دافحالاب عونلاو زيمتلا اياضقو ردنجلا دهعم تسسا اهنا

 ريبعتلا يف اهتيرح اهل تاعومجم دجوت امك ؛ةديطضم تسيل اهناب ةينادوسلا

 مالعالا ربع راوح دوجو ةرورض ىلإ تعدو مهنادلب اياضق نم ريثك يف ةكراشملاو

 .ةقيقحلا ةفرعمو «ةيعامتجالا تاماهتالا اودعبي ىتح نادلبلاب نيفقثملاو نييفحصلاو

 ءايناملأو نادوسلا نيب نواعتلا قافآ

 «نادوسلا رابخأ ةفيحص يف ءاج

 ريفس عم ةرازولاب هبتكمب ريقدلا فسوي لالج .د يلودلا نواعتلا ريزو ثحب"

 ايناملأو نادوسلا نيب كرتشملا يئانثلا نواعتلا هجوا يل ربيا رنيار موطرخلاب ايناملأ
 ةموكحلا ةبغر' ريقدلا .د دكأو "ةفاك تالاجملا يف هزيزعتو همعذب ةليفكلا لبسلاو

 يدباو ةقثلاو لدابتملا مارتحالا ىلع ىنبت ايناملأ عم ةنيتم ةقالع سيسأت يف ةينادوسلا

 نيبناجلا نيب ةيوق دعاوق ىلع ىنبيل ايناملأ عم يسايسلا راوحلل ةموكحلا دادعتسا
 عيسوت ةرورض يلع ًانمؤم نادوسلا يف ثادحالا تايرجمل كرتشم مهف ىلإ :لوصولاو
 نيدلبلا تايناكماو تاردق نم ةدافتسالاو نادوسلاب ةيناملألا تارامثتسالا مجح ةدايزو

 خيسرت يف مهست تالاجملا نم ددع يف ةيرامثتسا تاعورشم ةماقإب ريقدلا .د يدانو
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 ةيمنتلا قيقحتل يومنتلا معدلا ميدقت يلع نما امك دالبلاب رارقتسالاو مالسلا مئاعر
 لاجرو ةيناملألا تاكرشلا عيجشتو تارايزلا لدابتو نوعلاو حنملا ةدايزو ةمادتسملا

 قلخل يناملألا صاخلا عاطقلا كيرحتو نادوسلا يف رامثتسالل ناملألا لامعال

 نادوسلل ةمعاذلا هدالب ةبغر ىلع يناملألا ريفسلا نلعأ دقو .'نيبناجلا نيب تاكارش

 نواعتلا ريزو ةرايز نع ًانلعم نيدلبلا نيب تاقالعلا ميعدتل ةلبقملا ةرتفلا لالخ يعسلاو
 نمضتي يناملألا ريزولا ةرايز جمانرب نا ىلإ ًاريشمو نادوسلل يومنتلا يداصتقال
 ابوج ةنيدم ةرايز بناجب يلودلا نواعتلاو ةيجراخلا يترازوب نيلوؤسملا نم ددعب ءاقتلال

 تاقالعلا ميعدتو نادوسلا عم راوحلا يف ةديكالا ةبغرلا نع ربعت ةرايزلا ناب' لاقو
 نا فاضأو مالسلا تاقاقحتسا لامكتسا يف ةينادوسلا ةموكحلا حاجن دعب ةكرتشملا

 نادوسلل اهعون نم ىلوالا ربتعت دالبلل يناملألا يومنتلا داصتقالاو نواعتلا ريزو ةرايز

 ىلع اهصرحو ةيناملألا ةموكحلل ًايباجيإ ًالوحت سكعي امم تضم تاونس سمخ ذنم
 عيقوت دعب تمزتلا ايناملأ نا ركذي ةمداقلا ةلحرملا يف نادوسلا عم نواعتلاو لصاوتل

 رامعالا ةداعاو مالسلا دوهجلا معدب م2005 ماعلا يف نادوسلا يف مالسلا ةيقافت

 .5')(م2005-2008) ةرتفلا لالخ رالود نويلم (13) غلبم تمدق ثيح ةيمنتلاو

 لاصفنإ لوح ىرج يذلا ءاتفتسالل مظنملا دادعإلا ةيناملألا ةموكحلا تمعد

 ىف ءدبلا ةرارش قالطإب ًايمسر ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو تماق .لامشلا نع بونجلا
 .نادوسلا بونج ةمصاع ابوج ىف ةيناملألا ةرافسلل لاصتا بتكم ءانب

 ةدحتملا ممألا ةثعبو نادوسلا ىف ةدحتملا ممألا ةثعب ىف ايناملأ ةكراشم

 .روفارد ىف يقيرفألا داحتالاو

 بونج ىف ةدحتملا ممألا ةثعب ىف م2005 ماع ذنم كراشت ايناملأ نأ ركذي

 ةبقارمب ةثعبلا موقت .ةطرشلا لاجر نم ةثالثو ًادنجم 31ب نآلا كراشتو .نادوسلا
 ةموكحلا نيب م2005 ناث نوناك/رياني ىف ىبورين ىف ةعقوملا لماشلا مالسلا ةيقافتا

 ةيناسنإ تادعاسم ةثعبلا مدقت امك .نادوسلا بونج ىف نيدرمتملا شيجو ةيزكرملا

 كلذكو ةطرشلاو نمألا تاوق ءانب ىف دعاستو ناسنإلا قوقحب مازتلالا ىرحتتو
 .ءاتفتسالا ذيفنت معد ىهو اهلقث اهل ةلأسم نآلا ةثعبلا ماهم ىلإ تفيضأ دقو .ءاضقلا

 .2011/06/15 «(انوس) ةينادوسلا ءابنالا ةلاكو (؟ل)
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 ةقطنم ىف عضولاب بونجلا ىف فقوملا بناج ىلإ ةيناملألا ةموكحلا متهتو

 :ًالئاق ةيضقلا هذه نع ىليفرتسيف ةيجراخلا ريزو ربع دقو .نادوسلا برغ روفراد

معلا ةلصاوم ىلإ ةجاح ىف ةقطنملا هذه"
زقتسا قيقحت لجأ نم فثكم وحن ىلع ل

 را

 كراشتو ةحودلا ىف مالسلا تاثداحمب ةقلعتملا تاءارجإلا معدب ايناملأ موقتو ”.مئاد

 دونج 8 نآلا كراشي ثيح «روفراد ىف ىقيرفألا داحتالاو ةدحتملا ممألا ةثعب ىف كلذك

 نيلرب ىف ىترك ىلع ىنادوسلا ةيجراخلا ريزو ماق قايسلا سفن ىفو .ايناملأ نم

 .'هبعشل ريخلا قيقحت لجأ نم ًاماهسإ" اهفصوب ةيناملألا ةكراشملل ةيحتلا هيجوتب

 نم حضتيو ةيناملألا ةموكحلا هتأدب امل ىباجيإلا همييقت نع" ىترك برعأو

 اهمازتلاو ايناملأ مامتها ىدم رهظُي روصتلا نأل اذهو .نادوسلا نأشب ديدجلا اهروصت

 ةعبرأ ىلع «هليفرتسيف ناسل ىلع ءاج امك «روصتلا موقيو .مالسلا ةيقافتا ذيفنتب

 :مئاعد

نامضل نادوسلا يف ةدحتملا ممألا ةثعب معدو ءاتفتسالا تاءارجإ معد -1
 .نمآ خانم 

 .نادوسلا بونج يف ةيموكح لكايه ءانب -2

 ممألا ةثاب معد اذكو روفراد يف مالسلا تاثداحم معدو ةيناسنإلا ةدعاسملا -3

 .روفراد يف يقيرفألا داحتالاو ةدحتملا

 .يندملا عمتجملا معدو نادوسلا بونجو لامش عم يسايسلا راوحلا -4

 :ًالئاق اذه دكؤيو «هلک نادوسلا عورشملا لومشل ةريبك ةيمهأ هليفرتسيف ىلويو

كي نل نادوسلا يف يملس لبقتسمو حجان رارقتسا قيقحت نأ حضاولا نم"
 الإ أنكمم نو

جتت انترظن نإف هيلع ءانبو .هلك نادوسلا لمش اذإ
 عيمج لمشي روطت قيقحت وحن ه

 ,(52)"دلبلا ءاحنأ

 نادوسلا ىف تاناضيفلا اياحضل ةيناسنإ تادعاسم مدقت ايناملأ

 ميدقت ىلع هليفرتسيف ىناملألا ةيجراخلا ديزو قفاو «2013/08/21 خيراتب

 ةيجراخلا ةرازو موقت .تاناضيفلاو لويسلا ةثراك ةهجاومل ةينادوسلا ةموكحلل ةدعاسم

 يلاوح غلبت تادعاسم زيهجتب ةعارزلاب لمعلل ةيناملألا ةمظنملا عم نواعتلاب ةيناملألا

 .ةثراكلا مجح ليلقتو تاجايتحالا ةيطغت فدهب وروي فلأ 0

= لل
 

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (52

 .تايسومانو هايم ليمارب «يناوأ «ةيطغأ ؛مايخ تادعاسملا لمشت

 تحاتجا تاناضيف ةجوم يف سطسغأ رهش ةيادب يف ةريزغلا راطمألا تببست

 .نادوسلا يف ءازجأ ةر

 ىتح يلاحلا ماعلا يف نادوسلل ايناملأ اهمدقت يتلا ةيناسنالا تادعاسملا ردقت

 نيلاجملا يف تادعاسملا بناج ىلإ تادعاسملا زك رت .وروي نويلم 3,1 يلاوحب نآلإ

 .؟لحرلاو لخادلا يحزان «نيئجالل ةايحلا تاموقم ريفوت ىلع يحصلاو يئاذغر

 ىحي ميرم ةينادوسلا قح يف رداصلا مادعإلا مكح نأشب ةيناملألا ةيجراخلا ديزو

 ميهاربإ
 ناريزح /وينوي 4 موي ريامنياتش رتلاف . كنارف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 مادعإلا مكح نأشب يترك يلع ينادوسلا ةيجراخلا ريزو هءاقل باقعأ يف 4

 :يلي امب ميهاربإ يحي ميرم ةينادوسلا قح يف رداصلا

 اهيلع مكُح يتلا ؛ميهاربإ ىحي ميرم ةباشلا عوضوم نع اًضيأ مويلا انثدحت دقل"

 يف ًالفط ةريصق ةرتف لبق تبجنأ يتلاو ءيمالسإلا نيدلا اهكرتل مادعإلاب نادوسلا يف

 ةمدصلاب رعشي يناملألا ماعلا يأرلا نأب ينادوسلا ةيجراخلا ريزو تغلبأ دقل .نجسلا

دلب ةروص ىلع هلالظب يقلي اذه نأو ةيضقلا هذه هاجت
 .ايناملأ يف ه

 .ميهاربإ يحي ميرم دض يناسنإلا ريغ مكحلا اذه ءاغلإ متي نأ عقوتن اننإ

 عم ةيعيبطلا اهتايح ةسرامم نم لجاعلا بيرقلا يف ةباشلا كلت نكمتت نأ ىنمتأو

 ."اهجوزو اهدالوأ

 :عوضوملا ةيفلخ
 /ويام رهش فصتنم يف نادوسلا يف ىلوألا ةجردلا مكاحم ىدحإ تردصأ

 نيدلا نم اهجورخ ببسب ميهاربإ یحی میرم قح يف مادعإلاب ًامكح 2014 رايأ

 عيمج ديكأت ينادوسلا نوناقلا بجومب بجي هنإ ثيح دعب ةيضقلا هتنت ملو ؛يمالسإلا

 ؛نادوسلا يف ةلودلا نيد وه يمالسإلا نيدلا .ايلعلا ةمكحملا لبق نم مادعإلا ماكحأ

 ةيرح اذكو ىرخألا نايدألا مارتحا ىلع صني ينادوسلا روتسدلا نإف كلذ عمو

 ,(54)وديقعلا

 .موطرخلاب ةيناملالا ةرافسلا :ريرحتلاو ةمجرتلا 3

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم 9
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 مالعإلا جذومن :ةينامعلا ةيناملألا تاقالعلا

 ىوتسملا ىلع ةقالعلا ذخأ نكميو .ايناملأب نامع ةنطلس تاقالع يه ةميدق

 ىتح ةيمالعإلا ةنطلسلا تاناكمإ «تروطت فيك لالخ نم ريهظتك جذومنك يمالعإلا

 .تاحاجن نم ايلاح هيلإ تلصو ام ىلإ تلصو

 مالعإلا ةنيدم يف ديدجلا ةرازولا ىنبم نم ءأنولم هثب ينامعلا نويزفلتلا أدب
 ادبو ؛طقسم نم ثبي ناكو (نولملا نامع نويزفلت) «ىمسي ناكو م1974 ماع مرقلاب

 ماع ةلالصو طقسم يتطحم نيب طبرلا أدبو ؛م1975 ماع يف ةلالص نم ثبلا

 تناك دقو .ديعس لآ دومحم نب دهف ديسلا ومس كاذنآ مالعإلا ريزو ناكو .م9

 ةيزيلجنإ ةكرش ريدت امنيب ءًأينف طقسم يف نويزفلتلا ريدت ةيناملألا (لبولغ) ةكرش
 ,(ك9ةطلص نويزفلت

 يندرأ رداكب ساورلا زيزعلا دبع مالعإلا ريزو ناعتسإ م1979 ماع يفو
 ناك دقو «ةيزيلجنإلاو ةيناملألا نيتكرشلا نم ًالدب ةلالصو طقسم يف نويزفلتلا ةرادإل

 قيرفلا ملستي نأ لبق نامع ةنطلس نويزفلت يف ناملألا عم انولمعي نييندرألا ضعب

 ناسحإ يمالعإلا نييندرألا نيينفلا سأر ىلع ناكو ؛نويزفلتلا يف لمعلا ةرادإ يندرألا

 نويزفلت يف ناكو «نيينفو نيجرخمك تاديبع ناسغو زيرف نب ديز هعمو مقش يزمر

 ينامعلا مالعإلا ريزو ناكو .جرخمك يديدحلا رذنمو عيذمك يلاجملا فكاع ةلالص

 ريدمو لامك دمحم يندرألا نويزفلتلا ريدم ىلإ ةوعد هجو دق ؛ساورلا زيزعلا دبع

 ناملألا لحم نويندرأ نويمالعإ لحي نا امهنم بلطو ءصخلا يضار ةسدنهلا

 لمعلا ىلع نيينامعلا نييمالعإلا بيردتو «هريوطتو نويزفلتلا ةرادإل زيلجنإلاو

 تاعاس ىلإ أيموي تاعاس سمخ نم ثبلا تاعاس ةدايز ىلع لمعلاو ؛يمالعإلا

 بيردتو نويزفلتلا ةرادإل ماتلا هدادعتسإ نع يندرألا بناجلا برعأ دقو ءرشكأ

 نم يندرألا مقاطلا نكمتو .ساورلا ريزولل تانامض يندرألا دفولا مدقو «نيينامعلا

 بناجلا نم ركشلا تقحتسإ ةرادجب يبنجألا مقاطلا نع ًاضوع نويزفلتلا ةرادإ
 فدهب نييندرألا ةدهع يف تحبصأ مث ةيناملأ تناك ةيمالعإلا ةيادبلا نذإ . ينامعلا

 .ةيبرع تايناكمإب ةناعتسإلا

 .م2010/01/09 ةينورتكلإ ةديرج ءنامع (57
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 تالاجملا ةفاك يف ًادعص ريستو دطوتت ةينامعلا ةيناملألا تاقالعلا ترمتسإ

 راز ويام/رايأ رهش ةياهن يفو ؛م2011 ماعلا لالخ .ةينقتلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا
 ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمجب ةيجراخلا نوؤشلل يداحتإلا ريزولا طقسم ةينامعلا ةمصاعلا

 .()ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج لباق دقو هليفرتسفو وديج روتكدلا

 ةيئانثلا تاقالعلا اهنم ةديدع عيضاومل هتلالج عم ءاقللا يف قرطت هنا ىلإ

 كرتشملا نواعتلا ىلإ ةفاضإلاب نيقيدصلا نيدلبلا نيب كرتشملا نواعتلا ىلع ةينبملا
 .ةددجتملا ةقاطلاو مولعلا لاجم ةصاخ تالاجملا نم ديدعلا يف

 ةطقن ةباثمب اهرابتعا نكمي ةنطلسلا ىلإ يترايز نإ " هليفرتسف يلاعم لاقو
 دعت نامع ةنطلس لثم ةسمشملا دالبلا نأ ىرأو «نيدلبلا نيب تاقالعلا يف لوحت

 يفحصلا رمتؤملا يف هيلاعم داشأو "ةددجتملا ةقاطلا يف رامثتسالل ةدعاو قطانم

 نع لوؤسملا ريزولا هللادبع نب يولع نب فسوي يلاعم عم هدقع يذلا كرتشملا
 هتدهش يذلا ريبكلا روطتلاب ةيجراخلا ةرازوب يسامولبدلا دهعملا يف ةيجراخلا نوؤشلا
 ادكؤم مظعملا ناطلسلا ةلالجل ةميكحلا ةدايقلا لظ يف ةريخالا دوقعلا لالخ ةنطلسلا

 ال يتلاو نيقيدصلا نيدلبلا نيب ةيمانتملا تاقالعلا زيزعت ىلع هدالب صرح ىلع

 يداصتقالا لاجملاك ىرخأ تالاجم لمشتل دتمت لب يسايسلا لاجملا ىلع رصتقت

 .ةيساسألا ةينبلاو ينقتلاو ينهملا ميلعتلاو

 نيدلبلا نيب اهتشقانم تمت يتلا ةيئانثلا لئاسملا نم ديدعلا اضيأ كانه" لاقو

 ةبسنلاب سكعلابو ايناملأل مهلوخد دنع نيينامعلا نينطاوملل ةحونمملا تاليهستلاك
 ."ناملألل

 نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح لماعت ةمكحب ةليفرتسف داشأو
 بحاص رارق نأ" ًالئاق ةريخألا ةنوآلا يف بابشلا اهب ماق يتلا تاماصتعالا عم ديعس

 ادج يباجيإ رارق وهل مهتالؤواست ىلع ةباجإلاو بابشلا عم راوحلا ءدبب ةلالجلا

 ."يرورضو

 نع ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجب ةيجراخلا نوؤشلل يداحتالا ريزولا ربع امك

 ةيبنجأ ةغلك ةيناملألا ةغللا ميدقت وهو ةنطلسلا هتنبت يتلا يدايرلا عورشملاب هباجعإ

 .(م2011 ويام/رايأ 30) ةينورتكلإلا ةيؤرلا ةديرج تركذو "7
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 ةعماجلا دوجو نأ ىلإ اريشم هعون نم اديرف اعورشم دعي يذلاو سرادملا يف ةيناث

 نيقيدصلا نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقالعلا يف ساسألا رجح لثمت طقسم يف ةيناملألا

 ةفاكل ةيناملألا ةموكحلا معد ىلع ادكؤم يميداكألاو يملعلا لاجملا يف ًاديدحتو

اخ نيدلبلا نيب نواعتلا رصاوأ ةيمنت لجا نم ةنطلسلا اهب موقت يتلا دوهجلا
 ناو ةص

 نيعبرألا ىركذلاب مداقلا ماعلا نولفتحي فوس ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجو ةنطلسلا

 ىلع دعاست تاردابملا هذه لثم نا" لاقو .نيقيدصلا نيدلبلا نيب تاقالعلا ةماقإل

 ةيداصتقالا تاقالعلا قيمعتل ارسج دعت يتلاو نيدلبلا نيب ةيفاقثلا تاقالعلا قيمعت

 يف تلجت يتلاو نيدلبلا نيب يفاقثلا نواعتلا هجوأ نم ريثكلا ىلإ راشأو "ةيسايسلاو

 عضوم دعت ةيبرعلا يقيسوملا نأ فيك نيبو ةنطلسلا يف اربوألا راد عيسوت عورشم

 .ناملألا بناج نم يوق مامتها

 لوؤسملا ريزولا هللادبع نب يولع نب فسوي يلاعم لاق هبناج نم
 نوؤشلا نع

 يتلاو .نيدلبلا نيب تاقالعلا قمع نع ربعت ةنطلسلل يناملألا ريزولا ةرايز نإ ةيجراخلا

 ذيفنتب ةنطلسلا تأدب نأ دعب نيقيدصلا نيدلبلا نيب كرتشملا نواعتلا راطإ يف يتأت

 ءزجك لخدت ةثيدحلا ةيناملألا ايجولونكتلا نأ ثيح ةنماثلا ةيسامخلا ةطخلا عيراشم

 .عيراشملا هذه يف مهم

 اهلذبت يتلا دوهجلا نع ةيجراخلا نوؤشلا نع لوؤسملا ريزولا يلاعم ثدحتو

 نيدلبلا نيب ةفلتخملا نواعتلا هجوأ زيزعت يف ةكرتشملا ةيناملألا ةينامعلا ةنجللا

 رصاوأ ديطوتب موقت ايجولونكتلل ةيناملألا ةعماجلا نا ىلإ هيلاعم اريشم نيقيدصلا

ن يف ريبك لبقتسم اهل نوكيس يتلاو نيدلبلا نيب ةفلتخملا نواعتلا
 ايجولونكتلا لق

 .نيقيدصلا نيدلبلا يتموكح معدب عتمتت ةعماجلا ناو ةصاخ ةنطلسلا ىلإ ةيناملألا

زام هنأ يولع نب فسوي يلاعم حضوا نميلا يف عضولا لوحو
 كانه تلا

 ىراصق لذبت نواعتلا سلجم لود نإو ةيملسلا قرطلاب نميلا يف ةمزألا لحل صرف

 نم ريثكلا نإ" لاقو ءةيملس ةقيرطب تاطلسلا يف لاقتنالا نم نميلا نيكمتل اهدهج

 نميلا يف ةضراعملا بلاطم نا " لاقو ؛"ةيجيلخلا ةردابملا ىلع تقفاو فارطألا

 ناكردي ةضراعملاو مكاحلا بزحلا نأ ىرأو «رييغتلل ىعست ةيملس قرطب متتو ةيعرش

 نيب قافتال اعيرس لصوتلا متي مل اذإ نميلاب قحلت نأ نكمي يتلا راطخألا امامت

 يداصتقالا نواعتلا زيزعت ةيمهأ ىلع امهصرح نابناجلا دكأ دقو ٠نيفرطلا
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 مجح عفرو نيدلبلا الك يف صاخلا عاطقلا عيجشتو ينقتلاو يحايسلاو يرامثتسالاو

 هذه يف ةمربملا تايقافتالا ليعفت لالخ نم امهنيب يرامثتسالاو يراجتلا لدابتلا

 ةنهارلا ةيملاعلاو ةيلودلا اياضقلاو تادجتسملا نم ددع ضارعتسا مت امك ..تالاجملا

 يلاعم ماق رخا بناج نم .اهنأش يف رظنلا تاهجو لدابتو كرتشملا مامتهالا تاز

 طقسم يف اهرقمب ايجولونكتلل ةيناملألا ةعماجلا ىلإ ةرايزب يليفرتسف وديج روتكدلا

 .ةعماجلا ةبلط نم ددعو ةيميداكألا ةئيهلاب اهلالخ ىقتلاو

 ةيناملألا - ةينميلا تاقالعلا

 تاروطتلاو تالكشملا لك مغر ةديطو ترمتسإ دقو تاقالعلا هذه يه ةميدق

 .ينميلا ىوتسملا ىلع ةلصاحلا

 نميلا يف ينطولا راوحلا ءدبب بحرت ةيناملألا ةموكحلا

 ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم حرص نميلا يف ينطولا راوحلا ءدب ةبسانمب

 :يلي امب نيلرب نم 2013 راذآ /سرام 18 يف ةيناملألا

 هرابتعاب ينميلا ينطولا راوحلا ءدبب ًاديدش ًاباحرت ةيناملألا ةموكحلا بحرت"

 نأب نآلا رمألا قلعتيو .نميلا يف ةيسايسلا ةمزألا لح قيرط ىلع ةمهم ةوطخ

 هذه ىلع تاباجإ ىلإ لصوتلا متي ىتح ءطشنو ءانب لكشب مهعيمج نوكراشملا نواعتي

 .ةلئاهلا تايدحتلا

 يداه سيئرلا اهرشابي يتلا لوحتلا ةيلمع ةيناملألا ةموكجلا معدت اهبناج نمو

 نميلا رمتؤم يف ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو دكأ قايسلا اذه يفو .ًايوق ًامعد

 رارقتسالا قيقحت لجأ نم ريبكلا اهماهسإ لصاوتس ايناملأ نأ ندنل يف دقُع يذلا _

 ".نميلا يف يسايسلا

 :ةيفاضإ تامولعم

 ةياعرب ينطولا راوحلا يف كراشم 565 يئدبم لكشب ءاعنص يف عمتجي

 لثم ءةمهم تاعوضوم ةدع لامعألا لودج مضيو .يداه روصنم هبر دبع سيئرلا

 عضولاك دالبلل يلخادلا نأشلا اهدهشي يتلا دمألا ةليوط تاعارصلاو ديدجلا روتسدلا

 .بونجلا يف



 ءاقل يف راذآ /سرام 7 يف ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو كراش دقل

بناج نم ةيفاضإ وروي نويلم 15 ميدقت نع نلعأو ندنل يف نميلا ءاقدصأ
 

 يف لعفلاب ةيناملألا ةموكحلا تمدق امك .ةحلاصملا راوح معدل ةيناملألا ةموكحلا

 وروي نويلم 120ب ردقت زامعإلاو ةيمنتلل تادعاسم 2012و 1 يماع

 2012 لوألا نيرشت /ربوتكأ يف نيلرب راز دق يداه سيئرلا نأ ركذُي

 .(57!ةيناملألا ةراشتسملا عم تاثداحم اهنيب نم «تاثداحم ةدع ىرجأو

 نميلا معد يف رارمتسالا :ىليفرتسف

 يلودلا نميلا رمتؤم مامأ هتملك يف ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 :يلي امب 2013 راذآ /سرام 7 موي ندنل يف دقعنملا

 يداه سيئرلا ماق دقل .ةمساح ةطقن ىلإ نميلا يف عاضوألا روطت لصو'

 تايدحتلا نأ الإ ءةحلاصملاو حالصإلا ةيلمع يف ةمهم مدقت هجوأ قيقحتب هتموكحو

 صاخشألا ةايحل ةيلاصفنالا ىوقلاو باهرإلا ديدهت رمتسي ثيح «ةلئاه لازت ال

 .اًمئاق ةلودلا كسامتلو

 ةيباجيإلا ةيكيمانيدلا ىلع ظافحلل هلمع نكمي ام لكب مايقلا انيلع بجي كلذل

 ١ .نميلا يف لوحتلا ةيلمع اهب مستت يتلا

 رارقتسالا قيقحت يف ًالعافو اًيوق اًماهسإ ةريخألا ماوعألا يف ايناملأ تمهسا

 .يعاسملا كلت ًالبقتسم لصاوتسو نميلا يف

 وروي نويلم 5 تمدق دق ةيناملألا ةموكحلا نأ نع نلعأ نأ مويلا يننكمي

 ,59)"ينطولا ةحلاصملا راوح معدل ةيفاضإ

 نميلا يف يملسلا لوحتلل ديدج لمأ :ريامنياتش

 نوناك /رياني 25 موي ريامنياتش رتلاف . كنارف يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 :يلي امب نميلا يف ينطولا راوحلا ماتتخا ةبسانمب 4 يناثلا

 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (؟7

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (5
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 ةيوعصلا ةديدش فورظلا مغر نوينميلا نكمت دقف «نميلل ةبسنلاب ديج موي اذه"

 .ةحجان ةياهن ىلإ ينطولا راوحلاب لوصولا نم اهوناع يتلا تاساكتنالاو

 يداه سيئرلا امهمدق يذلا يوقلا معدلاو ريبكلا ماهسإلا حوضوب نمثن نحنو
 ةيلمع فانئتسا يف اًديدج المأ انلخادب ظقوي حاجنلا اذهو .راوحلا حاجنإ لجأ نم

 .يجيلخلا نواعتلا سلجم ةردابم اهحمالم تمسر يذلا ؛نميلا يف يملسلا لوحتلا

 اذه ىلع نوطخي مهو نيينميلا اهئاكرش معد يف ايناملأ رمتستس اهبناج نمو
 ,59"بعصلا قيرطلا

 نميلل ديدج يممأ ثوعبم نييعت نأشب ريامنياتش

 2015 ناسين /ليربأ 26 موي ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حرص

 :يلي امب نميلل اًديدج اًيممأ اًثوعبم دمحأ خيشلا دلو ليعامسا نييعت ةبسانمب

 هذهب نميلل اديدج اًيممأ اًثوعبم دمحأ خيشلا دلو ليعامسا نييعتب بحرأ"

 موقت يتلا ةطاسولا ةيلمع فانئتسا متي ىتح تقولا نم ديزم عيضي الأ بجي .ةعرسلا

 .لاتقلا لامعأل يقيقح فقو ىلإ نآلا لوصولا بلطتي اذهو .ةدحتملا ممألا اهب

 ةيسايسلا ةمزألل مئاد لح ىلإ لصوتلا نكمي ال هنأ عيمجلل حضتي نأ بجي

 يسامولبد دمحأ خيشلا دلو ليعامسإ .ةلماش ةيسايس ةيلمع قيرط نع الإ ةيناسنإلاو
 .نميلا يف بعصلا عضولاب اًضوصخو ةقطنملاب ةفرعم لضفأ هيدلو مرضخم

 ."ةوق لكب هتمهم ءادأ يف همعدنسو

 نميلا يف عضولا نع يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت

 16 ريامنياتش يناملألا ةيجراخلا ريزو حرص نميلا يف عضولا ىلع ًاقيلعت

 :يلي امب ندرألل هترايز شماه ىلع 2015 رايأ / ويام

 ًاريخأ حامسلل ةحلمو ةيرورض ةصرف نميلا يف رانلا قالطإ فقو لثمي"

 يف معدلا ميدقتب ةيضاملا عيباسألا انمق .ينميلا بعشلل ةيناسنإلا تادادمإلا ريفوتب

 نيذلل ًالعف ةدعاسملا لوصوب نآلا رمألا قلعتي .هتلصاومل دادعتسا ىلعو ددصلا اذه

 .قباسلا عجرملا (:)
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 ىلع يغبنيو. ةيسايسلا تاعارصلا ةمحر تحت حبصت الو اهيلإ ةجاحلا دشأ يف مه

 .صوصخلا اذه يف ةدحتملا ممألا اهتعضو يتلا تايلآلاب مازتلالا عيمجلا

 ةيملس ةيوست لجأ نم تاثداحم يف ءدبلل ةحاتملا ةصرفلا نم ةدافتسالا نآلا بجي

 ىلإ لصو دمحأ خيشلا دلو ةدحتملا ممألل ديدجلا صاخلا ضوفملا .ةينميلا ةمزألل

 ءانثأ رمتؤم دقعل جيلخلا لود بترتو .كانه بازحألا نيب تاثداحملا ةدايقل ءاعنص

 فقو تيبثت نم نكمتلا لمآ .نميلا عوضوم ةشقانمل ضايرلا يف عوبسألا ةياهن ةلطع

 ,©70)'ةوق نم انيتوأ امم لكب دوهجلا هذه ديؤن نحنو .ىلوأ ةوطخك رانلا قالطإ

 نميلا يف مالسلا ةيلمع ةلصاومل دهجلا لذبت ةيناملألا ةموكحلا

 امب 2015 رايأ / ويام 20 يف ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم حرص

 :يلي
 ةيوستل ةمهم ةيلوأ ةوطخ ضايرلا يف سمألاب ىهتنا يذلا نميلا رمتؤم ناك"

 لك ةكراشمب لجاع وحن ىلع تاضوافملا نم ديزم ءارجإ نآلا نيعتيو .نميلا ةمزأ

 ثوعبملا دهج اهاوق لكب ةيناملألا ةموكحلا معدت .عوضوملاب ةلصلا تاذ لئاصفلا

 .ةلماش تاضوافم ةيلمع لجأ نم دمحأ خيشلا دلو ليعامسا نميلا ىلإ ديدجلا يممألا

 .عارصلا اذهل مئاد يسامولبد لح داجيإل بسانملا لفحملا يه ةدحتملا ممألا

 قالطإل دمألا ليوطو يروفلا فقولا ديدجت ةيادبلا يف ةيعقاولا مالسلا ةيلمع بلطتت

 .رانلا

 دلو صاخلا يممألا ثوعبملا دوهج حاجن يف ماهسإلل عازنلا فارطأ عيمج وعدن

 تادعاسملا لوصو نامضو «ةيلاحلا ةيئادعلا لامعألا ةيوست لجأ نمإ دمحأ خيشلا

 .؟'*ةدحتملا ممألا ةياعرب تاضوافملا ليهستو دويق نود ةيناسنإلا

 ءاعنص ةينميلا ةمصاعلا يف ةطرشلا ةيميداكأ ىلع موجهلا نيدت ةيناملألا ةموكحلا

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم («0

.(almania info) 

 رفنإ ايناملا) مالعإلل يناملألا زكرملا : ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (6!)

.(almania info) 
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 ًاقيلعت 2015/01/08 خيراتب ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ةثدحتملا تحرص

 ءاعنص ةينميلا ةمصاعلا يف ةطرشلا ةيميداكأ فدهتسا ةخخفم ةرايسب موجهلا ىلع

 :يلي امب سمألاب

 ةيميداكأ فدهتسا يذلا موجهلا ةنادإلا تارابع دشأب ةيناملألا ةموكحلا نيدت'

 ةيلمعلا ضيوقتل ةلواحم يأ نإ .ًادرف 30 ةايحب ىدوأ يذلاو ءاعنص يف ةطرشلا

 نع فشكلا بجي .ًاعطاق ًاضفر ضوفرم فنعلا قيرط نع نميلا يف ةيلاقتنالا

 دوهج معد ةيداحتالا ةموكحلا لصاوت فوس .ةعرسلا هجو ىلع موجهلا تايفلخ

 ةيلمع ةديدع تاونس ذنم ايناملأ معدت .يملس يسايس لاقتنا قيقحتل ةينميلا ةموكحلا

 ام ءانثأ ةرم لوأل ةينميلا بازحألا ءانمأ قفتا. ًايلامو ًايسايس نميلا يف ينطولا راوحلا

 ىلع 2014 لوأ نوناك /ربمسيد يف ميقأ يذلا يناثلا مادستوب رمتؤمب ىمسي

 .(52"يملسلا لاقتنالا ةيلمع ةلصاوم لجأ نم تايضو



 ىلع يغبنيو. ةيسايسلا تاعارصلا ةمحر تحت حبصت الو اهيلإ ةجاحلا دشأ يف مه

 .صوصخلا اذه يف ةدحتملا ممألا اهتعضو يتلا تايلآلاب مازتلالا عيمجلا

 ةيملس ةيوست لجأ نم تاثداحم يف ءدبلل ةحاتملا ةصرفلا نم ةدافتسالا نآلا بجي

 ىلإ لصو دمحأ خيشلا دلو ةدحتملا ممألل ديدجلا صاخلا ضوفملا .ةينميلا ةمزألل

 ءانثأ رمتؤم دقعل جيلخلا لود بترتو .كانه بازحألا نيب تاثداحملا ةدايقل ءاعنص

 فقو تيبثت نم نكمتلا لمآ .نميلا عوضوم ةشقانمل ضايرلا يف عوبسألا ةياهن ةلطع

 .60'ةوق نم انيتوأ امم لكب دوهجلا هذه ديؤن نحنو .ىلوأ ةوطخك رانلا قالطإ

 نميلا يف مالسلا ةيلمع ةلصاومل دهجلا لذبت ةيناملألا ةموكحلا

 امب 2015 رايأ / ويام 20 يف ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم حرص

 :يلي

 ةيوستل ةمهم ةيلوأ ةوطخ ضايرلا يف سمألاب ىهتنا يذلا نميلا رمتؤم ناك

 لك ةكراشمب لجاع وحن ىلع تاضوافملا نم ديزم ءارجإ نآلا نيعتيو .نميلا ةمزأ

 ثوعبملا دهج اهاوق لكب ةيناملألا ةموكحلا معدت .عوضوملاب ةلصلا تاذ لئاصفلا

 .ةلماش تاضوافم ةيلمع لجأ نم دمحأ خيشلا دلو ليعامسا نميلا ىلإ ديدجلا يممألا

 .عارصلا اذهل مئاد يسامولبد لح داجيإل بسانملا لفحملا يه ةدحتملا ممألا

 قالطإل دمألا ليوطو يروفلا فقولا ديدجت ةيادبلا يف ةيعقاولا مالسلا ةيلمع بلطتت

 .رانلا

 دلو صاخلا يممألا ثوعبملا دوهج حاجن يف ماهسإلل عازنلا فارطأ عيمج وعدن

 تادعاسملا لوصو نامضو «ةيلاحلا ةيئادعلا لامعألا ةيوست لجأ نمإ دمحأ خيشلا

 .(6!)!'ةدحتملا ممألا ةياعرب تاضوافملا ليهستو دويق نود ةيناسنإلا

 ءاعنص ةينميلا ةمصاعلا يف ةطرشلا ةيميداكأ ىلع موجهلا نيدت ةيناملألا ةموكحلا

 وفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا :ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (60

.(almania info) 

 رفنإ ايناملأ) مالعإلل يناملألا زكرملا : ريرحتلاو ةمجرتلا ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو :صنلا ردصم (61)

.(almania info) 
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 ًاقيلعت 2015/01/08 خيراتب ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو مساب ةثدحتملا تحرص
 ءاعنص ةينميلا ةمصاعلا يف ةطرشلا ةيميداكأ فدهتسا ةخخفم ةرايسب موجهلا ىلع

 :يلي امب سمألاب

 ةيميداكأ فدهتسا يذلا موجهلا ةنادإلا تارابع دشأب ةيناملألا ةموكحلا نيدت'

 ةيلمعلا ضيوقتل ةلواحم يأ نإ .ًادرف 30 ةايحب ىدوأ يذلاو ءاعنص يف ةطرشلا

 نع فشكلا بجي .ًاعطاق ًاضفر ضوفرم فنعلا قيرط نع نميلا يف ةيلاقتنالا
 دوهج معد ةيداحتالا ةموكحلا لصاوت فوس .ةعرسلا هجو ىلع موجهلا تايفلخ

 ةيلمع ةديدع تاونس ذنم ايناملأ معدت .يملس يسايس لاقتنا قيقحتل ةينميلا ةموكحلا

 ام ءانثأ ةرم لوأل ةينميلا بازحألا ءانمأ قفتا. ًايلامو ًايسايس نميلا يف ينطولا راوحلا

 ىلع 2014 لوأ نوناك /ربمسيد يف ميقأ يذلا يناثلا مادستوب رمتؤمب ىمسي

 .62"يملسلا لاقتنالا ةيلمع ةلصاوم لجأ نم تايصوت



 حبإرلإ لصفلا

 سماخلا مسقلا

 قرشلا ثارتو قارشتسإلا :ًالوأ

 ثحبلا هب دارُي لوألا :ناقالطإ هل قارشتسالا ظفل نأ ىلع نوخرؤملا حلطصإ

 .صاخ لكشب مالسإلا ثارت يف ثحبلا ىلع قلطُي يناثلاو «ةماع قرشلا ثارت يف

 قارشتسالاو .يمالسإلا قرشلاب ةقلعتملا ةيبرغلا تاساردلا قارشتسالاب داري ام ةداعو

 مادصلا ناك ذنم برغلاو قرشلا نيب ةيراضحلا ةيخيراتلا تاقالعلاب تطبترا ةرهاظ

 يحيسملا ملاعلا سحأ ةعرسب مالسإلا رشتنا امنيحف .ةيمالسإلا تاحوتفلا رثإ امهنيب

 أدبف ؛يمالسإلا رايتلا نم فوخلا دادزا ؛ةيبيلصلا بورحلا تلشف نيحو «رطخلاب

 ميدقتب هيف كيكشتلاو مالسإلا هيوشت تالواحم يف عورشلاو «رايتلا كلذ فقو يف ريكفتلا

 ةيادب يف قارشتسالا طبترا انه نمو . .ريصنتلا تايلمع يف ءدبلاو «هنع ةهيرك ةروص

 ًاعون مهلمع لئاوألا و ربتعإو «ًامومع ةيبيلصلا ةكرحلابو «ةسينكلاب هنّوكت

 .مالسإلا ةبراحم قارشتسالاب دارملا حبصأو «مالسإلاو ةبورعلا دض حافكلا نم

 (م1982 - 1901 Rudi ۴۵6۲) (!!تيراب يدور يناملألا قرشتسملا دكأو

 نورقلا يفو يداليملا رشع يناثلا نرقلا يف نيقرشتسملا دوهج نم سيئرلا فدهلا نأ

 ةيناملألا تاعماجلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا :1-1982 تيراب يدور :رظنأ )

 راد ؛ةرهاقلا 1ط - رهام ىفطصم ةمجرت 116000 016 هكدلون ذنم ناملألا نوقرشتسملا)

 هباتك يف يوابيطلا فيطللا دبع .د ركذيو .11ص ء1967 ءرشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا

 ةيبرعلا ةكلمملا «يئارماسلا مساق .د :ةمجرت «ةيزيلكنإلاب نوقطانلا نوقرشتسملا «ةيدقن ةسارد)

 .(19 ص ء1991 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ءةيدوعسلا

 ىلع لماحتلاو ءادعلا ةيمنت يف نييطنزيبلا اوقاف ءىطسولا نورقلا يف نييطنزيبلا ءافلخ نإ

 "ناطيشلا لمع نم مهل ةبسنلاب مالسإلا ناك اذكهو" .هنع ةهوشملا تامولعملا ثبو مالسإلا

 ."تافاخسلا نم ًاجيسن نآرقلا ناكو
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 ىلإ مهباذتجاو «مالسإلا نالطبب مهتغلب نيملسملا عانقإ هنأب هفّرعو ءريصنتلا وه ةيلاتلا
 .ةينارصنلا

 رارق رودصب يمسرلا اهعباط قارشتسالا ةكرح تذخأ م1412 ةنس ذنمو
 تاعماجلا نم ددع يف ةيبرعلا ةغلل يسارك ءاشنإب يضاقلا يسنكلا انييف عمجم
 .ةيبروألا

 ةينيدلا لماوعلا ةيقارشتسالا تاساردلا يف تع :رطصا ةثيدحلا روصعلا لولحبو
 كلذ غبطصاو ءةيرامعتسالا ةيداصتقالا لماوعلاب ريشبتلاو ريصنتلا ىلع ةمئاقلا
 قارشتسالا ةرهاظ تدتما اذكهو .ةيملعلا ثوحبلاب ةرثأتملا ةيسايسلا رهاظملاب هلك
 تاساردلاب ترثأت نإو يهو «ةيبرغلا تاعماجلاو دهاعملا يف «تايفلخو ًاداعبأ تذختإو
 نمو .ةثدحتسملا فراعملاب رثأتت ةيقارشتسالا تاساردلا تأدبو «ةثيدحلا تايجولويديإلا اهلحم لحتو صلقتت تأدب ةسينكلا طوغض نإف ؛ىلوألا اهلحارم يف ةيتوهاللا
 رثكأ يف يفرعملا اهروضحو اهتيلعاف ة ةارشتسالا ةرهاظلا تتبثأو .ةصاخ ةيمالسإلا فراعملا لوقح يفو ءةماع ةفرعملا لوقح يف تازجنمو تالوحت قارشتسالا فرع انه
 .ةعماج لك يف يسركب ةلثمم ةيملع ةدام قارشتسالا حبصأو ءةيبروألا نادلبلا

 ةايح يف ةوقلا ردصم وه هنأل ؛ًامومع نيقرشتسملا راظنأ طحم نآرقلا ناكو
 دنع ةايحلا ةكرحل هجوملا وهف .مالسإلا ةراضح يف ةيؤرلا عبنم وهو «نيملسملا
 ىفصتساو «ةقباسلا بتكلا ىلع نميه ذإ «ةقباسلا تانايدلاب مالسإلا ةقالع ددحُي يذلا وهو .مالسإلا ةقيقح ةفرعم يف لوألا لصألا وهو «مهيدل ريكفتلا يحانملو «نيملسملا
 ؛نآرقلا نم شيرق وكرشم فقو امكو .ضرألا لهأ ىلإ ءامسلا تالاسر يف اهدصاقم
 اومر امكو «تارم نيلوألا ريطاسأو ؛ةرم ةناهكو «یرخآ ًارحسو «ةرم ًارعش هوربتعاو
 دافتسا يتلا تاهيجوتلاو تاهجوتلا هذه نع جرخت ال قارشتسالا دوهج تناك ؛ضرألا يف ردصم نع هل اوثحبو ؛ىرخأ ةرات نونجلابو «ةرات بذكلاو ءارتفالاب ةلاسرلا بحاص
 مهضعب لازي امو ؛نيرشعلا نرقلا ةليط يبرعلا انملاع يف نييناملعلا نم ريثك اهنم
 نم ريبك ددعو ةكم وكرشم لظ راصتخابو ."ةيجهنم'و ةيركف تاقلطنم هيدل لكشت
 نأ ظحالملاو .(ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم فيلأت نم نآرقلا نوربتعي «نيقرشتسملا
 .مويلا ىلإ ةدقتم تلظ هنارين نأو ؛لوقعلا يف ابسرتم لظ مالسإلل يخيراتلا ءادعلا
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 .كلذ نم ءيش ققحتي ملو ؛رومعملا ناكس نيب هرون ئفطت نأ اهل ىنستيل هتيرشب تبثث ناو هيف يحولا ةلوقم سمطت نأ نآرقلا عوضومل اهتجلاعم يف قارشتسالا دوهج تعسو

 فاشكتسإو ةيراضحلاو ةيركفلا قرشلا قافآ قارتخإل قارشتسإلا اهمدق يتلا دوهجلا لك تقاف دق هتراضحو يبرعلا يمالسإلا ثارتلاب قارشتسإلا ةكرح ةيانع نإ
 .هتاموقمو هتوق بابسأ

 هصحفل ءةراضحلا هذه ثارت رداصم نع بيقنتلل نيقرشتسملا دوهج تقلطنإ انه نم .ةثيدحلا ةيناسنإلا ةضهنلا كرتعم يف لوخدلاو ؛يقرلا جرادم ىلإ اهعفدو ءاهتابس نم ةيبوروألا ةيلقعلا ظاقيإو ؛ضرألا بوعش ريضحت يف تمهسأ مث نمو «ثيدحلا ملاعلاب ميدقلا ملاعلا تطبر يتلا ىطسولا روصعلا ةراضح لكشت ةيمالسإلا ةراضحلا نأ ةيقارشتسإلا رئاودلا تكردأ دقل

 بطق لكشي ينآرقلا صنلا نأل «ثيدحلا لقعلا ريكفت نم ًابناج لغشت نأو «برغلار قرشلا نيب عارصلا لاجم يف ينآرقلا زاجعإلا ةيضق راثت نأ دب ال ناكو
 .هميلاعت يننقم دوجول تابثإو «يراضحلا هعاعشإو «هتيرارمتسإو ؛هتيعرشب رارقإو ؛يهلإلا هردصمب ينمض رارقإ وه نآرقلا زاجعإب رارقإلا نألو ؛ةيمالسإلا ةراضحلل ىحرلا

 رارسأ برعلا ةغل لمحتلو ءربكألا مالسإلا باتكب بدألا اذه ةلصل «يبرعلا بدألاب نيقرشتسملا مامتهإ راطإ يف ؛يلهاجلا رعشلا يف كشلا ةيضق تريثأ امك
 ةفلتخملا ابوروأ بادآ يف بدألا اذه اهكرت يتلا تارثؤملا فشك ىلإ ًايعسو ءةيبدألا هتاهاجتإ ةفرعم ىلإ لوصولا دصق يبرعلا بدألا ىلع اهدوهج ةيقارشتسإلا تاكرحلا تزكر انه نم .ةيبرعلا ةيصخشلا ةسارد يف بدألا اذه ةيمهألو ؛ينآرقلا زاجعإلا
 .رخآ بناج نم نامورلاو نانويلا بادآ اهتكرت ام بناج ىإ

 ركذن سردلاب يلهاجلا رعشلا اولوانت نيذلا قارشتسإلا نيطاسأ نمف ءيلهاجلا بنألا لاجم يف ثحبلا يف مهظوظح اوبرج نيقرشتسملا لج نأ هابتنإلا ريثي اممو
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 زيمتو ...(اديفالاد)و «(ريشالب سيجير)و ؛(ناملكورب لراك)و ؛(هكلون رودويثب)

 إ يلهاجلا رعشلا يف لاحتنإلا ةيرظن يف فرطتلاب ثويلجرم يزيلكنإلا قرشتسملا
 .ةلمج هضفر

 .ةثادحلا ىلإ علطتلاو برغلا نم دادمتسإلا :ًايناث

 يضاملا نرقلا تاينيثالث نم نيقرشتسملا رودو يناملألا قارشتسإلا روطت

 رودحب ملاعلا اهل نادف «ةريخألا ةثالثلا نورقلا لالخ رومعملا ةيبرغلا ةراضحلا تحاتجإ
 نرقلا ةياهن ذنم ءضيرملا لجرلا ةكرت «قرشلا نيجدتب تأدبو «ةتوافتمو ةدعابتم

 .نآلا ىلإ عراصيو عراصي قرشلا كلذ لظف ءرشع عساتلا

 ,مالسإلا دالب يف تزرب يتلا تالوحتلا نوبقاري يبرغلا ركفلا ةنقاهد لظو

 كلت يف يبرغلا ريثأتلا جئاتن تناكو ؛ةخسار ديلاقتو ةراضحو نيد نطوم اهرابتعإب
 دفاولا اذه حايرب قرشلا رثأت نأ عقاولاو .ركفلا كلذ ةنقاهد هبترتي ناك ام قوف دالبلا
 .نييناسنإلا يقالتلاو جذامنلا ةمس يه كلتف ًايعيبط ًارما ناك

 اهليلحت فدهب ءاهروذج اوشبنيل انتقطنم تاراضح ىلإ نوعلطتي اوحار مه
 ددحم قايس نمض نم مهفراعمو مهئارآ ثب «لباقم يف ءاهنيماضمو اهداعبأ هانتكاو
 .مهتاهجوت عم مجسني انراسمل

 ؟*)يناملألا قارشتسإلا رود وه ام

 ناملكورب لراك 'مالسإلا ايديبولكسنإو يبرعلا بدألا خيرات باتك فلؤم دكؤي
 يف ناملأ مهمظعم نوقرشتسم اهطخ يتلا تاساردلا ةيبلاغ نا )م1 868 - 1956)

 .ميركلا نآرقلاو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم لوسرلا لوح تروحمت نييضاملا نينرقلا
 تشربيل شرنياهو دليفنتسوف دنانيدرف :لثم ءامسأ ددصلا اذهب ناملكورب ركذيو

 يماع نيب .(م1860) 1.ط نآرقلاو خيراتلا باتك فلؤم «ةكلون رودويثو رشيالف
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 مويلا اذه يف باتكلا اذه لازي الو .(92-1848) August Muller رللوم تسغوأ
 ًاضيأ ناك (م1965-1881) نامتراه دراشتير نأ امك .مالسإلا نع ًايخيرات ًاعجرم
 ًاباتك 1915 ماعلا يف ردصأ دقف .برعلاو مالسإلا نع ةيخيراتلا هتاباتك يف ًاطيشن
 'مالسإلا تامزأ" ًاضيأ "632-1516 :يبرعلا مكحلا تحت نيطسلف' ناونعب
 ناونعب باتك كلذك .(م1927) 'ةرصاعملاو ةميدقلا ةنمزألا يف مالسإلا"و (م1928)
 .(م1944) ماعلا يف اهبتك ةمدقم وهو "مالسإلا نيد'

 مالسإلاب أضيأ متهإ يذلا (م1937-1862) بوقعي جروج وه رخآ بتاك

 .(م1887) "برغلاو قرشلاب اهتاقالعو ةيطسولا روصعلا" باتك هل ردصو
 180:34 واشاز دراودإ يضاملا نرقلا نم تانيرشعلا علطم يف ءالؤه الت

 ستيفوروه فيزوجو Eugen Mittwoch خوفتم نيغيوأ عم نواعتلاب 6181

Josef Horovitzيللاغش شيرديرف هعمو (م1874-1931)  > Friedrich 
yاا Schنورخآو . 

 نبإ دمحم' نع ًاباتك فلأ يذلا (م1894) ]طم ۴ں( كوف ناهويو
 يف ردص دقو "نآرقلا يف نوناقلا" باتك فلأ يذلا نيلفير .سب فيزوج اضيأ "قاحسإ
 صصق' باتك فلؤم 116105105 506/1505 سيريبس يشرينه هالت م1934 ماعلا

 رهظ م1935 ماعلا يفو «م1961 ماعلا يف هعبط ديعأ ؛م1937 "نآرقلا يف ليجنإلا
 نأ فلؤملا دارأ دقو 12351 ىلطن655 سنيرهآ راک هفلؤمل "ةنايد سسؤم دمحم" باتك

 دمتعإ هنأ لب ءبسحف ةيحيسملا نم ةيئاحيإلا هراكفأ ملستي مل ًادمحم نأ ىلع نهربي
 يف هدوجو لالخ ىرخألا تانايدلا يلثمم ىلع دمتعإ امك امامت «نييحيسملا ىلع
 .(5اةكم

 F rantz Buhls زلوب ستنارف نع تردص دمحمو نآرقلا نع ىرخأ لامعأ
 )م1932( Tor Andr-AE`s سايردنأ روت ةيناملألا ىلإ اهمجرت (دمحم ةايح)
 نع ىرخأ لامعأ تردص كلذك .(م1930) ردياش شيرنياه زناه كلذ يف هكراش
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 ,ذيملتو (1933-1886) 6013016 86585035568 رسارتش رغرب فلهتوغل نآرقلا
 .(م1941-1893) 010 26261 لزترب وتوأ

 تاياورلا ىلع اهتايوتحم تزكترإ تاعوبطملاو بتكلا نم ديدعلا كلذك ردص
 'نامتراه نترام'ل باتك اهنم ءدمحم يبنلا نمز يف عسوتلا بورح تابترتمو ةيبعشلا

 ةصق "رلليه درانربل ًاضيأ «(م1899) "لاله نيب صصق' ناونعب (1851-1918)

 باتك نراقملا يبرعلا بدألا خيرات يف رتنع ةصق ىزغم' باتكو (م1925) رتنع
 ًاضيأ .(م1924) ةيبعش ةياور اهنإ "نزي يد نبإ فيس طارص وهو "تيراب يدور'.د
 :باتك عجار) (1927) "رصاعملا يبرعلا يبعشلا بدألا يف هتاساكعنإو مالسإلا خيرات
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 ةرصاعملا ةثادحلا ةبقح يف قارشتسإلا :اثلاث

 هجوب قارشتسإلاو ناملألا نيقرشتسملا ءريبك وحن ىلع ءررضلا باصأ دقل
 يف ايناملأ يف مكحلا ديلاقم ىلع يرلتهلا يزانلا يدادبتسإلا بزحلا ةرطيس ءارج «ماع

 نودب بيقنتلاو ثحبلا يف مهتنهم نوسرامي اورمتسإ نيذلا كئلوأ ىتح .م1933 ماعلا

 ريغ عقاولا تاعبت نم ًاريثك نوناعي اوناك مهنإف ؛مههجاوت دق راطخأ يأب ساسحإلا
 .لداعلاو يناسنإلا

 دوهيلا نيثحابلا ىلإ ةبسنلاب ةيشيعملاو ةيثحبلا طورشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ديدعلا كانه نأ امك .تامكاحملا ماكحأو يفنلا اوهجاو دقلف .ًامامت ةمئالم ريغ تناك

 ؛كلذ لك ءارج «ةجيتنلا تناك .ريصملا سفن اوهجاو دوهيلا ريغ نيقرشتسملا نم

 ديعصلا ىلع نيقرشتسملاو نيثحابلا ءالوه ةيعونو لمع ىوتسم يف ًاضافخنإ سيل
 تاعمتجملا يف نيلماعلا كئلوأ ءاضيأ ضافخنإلا اذه لاط امنإو «بسحف يناملألا

 ةره رامدلاو توملا ثدحأ دقل .يزانلا يناملألا لالتحإلا ريثأت نع ةجراخلا ةرحلا

 اوسرام نيذلاو لصح ام تاريثأت نع ًاديعب اووزنإ نيذلا كئلوأ تايوتسم يف ةريبك
 .ةيساق ةيحور ةلزع يف مهتايح
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 نوكردي يناملألا بعشلاو ناملألا نوثحابلا أدب ام دعبو ؛برحلا ءاهتنإ دعب
 .مهريصم ةاقالمل اوكرت مهنأو "تاوتيغ' يف مهنأ عيمجلا رعش ؛ثدح ام ةعاظف

 ةلصاحلا تالوحتلاب نورعشي نويميداكألا نوقرشتسملا أدب م1945 ماعلا يف
 .ةيلودلا ةيميداكألا لامعألا ديعص ىلع تاروطتلا ةاقالمل اوأيهتو ثدحي ام ديدجو

 ميقن يك انيلعو .ًامامت حمست مل راثآلا نكل .مائتلإلاب تأدب حارجلا قمعأ
 تايركذ ىسنن الأ ةيناملألا (7ةيقارشتسإلا تاساردلا تباصأ يتلا ةثيدحلا تاروطتلا
 .انخيرات نم ةملؤملا ةبقحلا كلت

 تاساردلا ليلد' باتك م1959و 1953 .1952 يماع نيب ردص
 اذه فده ناكو 8614014 ؟ماںاer (1941) رلوبش دلوترب هفلؤمل "ةيقارشتسإلا
 ًاكرتشم ًالمع نا امك .ةيقارشتسإلا مظنلا لحارم فلتخمل جمربم ضرع ميدقت باتكلا
 غنلسيك جو هسفن رلوبش :نيفلؤملل "ةيمالسإلا راطقألا خيرات' رهظ دق اريبك

«J. Kisslingليش .هو  Scheelاذه روهظ عبت .. 135ءطلعع يكشيب .جو [.  
 .ي هفلؤمل ةيتيجدراقلاو يعيشلا امك ءينسلا بهذملا لوح بتك ةثالث رودص باتكلا
 نع باتك ىلإ ةفاضإ ؛م1961 ماعلا يف كلذو نامثورتش .رو ل. 0016 كيوف
 يأو سيبش وأ هفلؤمل 'يكيسالكلا يمالسإلا نوناقلا" لوح ةمدقم عم يقرشلا نوناقلا
 .E. 226501 شتيرب

 1956 يماع نيب نوسريبد .يأ' هردصأ يذلا "يمالسإلا سرهفلا نإ
 -1906 يماع نيب ةيمالسإلا تاساردلا لوح ةدع تالاقم نمضت يذلاو م1960و
 قحلملا باتكلا يف ناونع 7,200 ىلإ ةفاضإ ناونع 26,000 نم رثكاو م5
 .اذهك لمع لثمل ىربك ةجاح ءًايلمع ىطغ ء1960 ماعلا يف ردص يذلا

 لامعأل ًامظاعتم أومن ترهظأ ةبقحلا كلت يف تردص يتلا لامعألا نإ
 .ةيلودلا ةيمالسإلا قارشتسإلا ةكرح يف ًاريبك ًاماهسإو ناملألا نيقرشتسملا

 باتك :اهنيب نم .كارتأو مجعو برع نيملسم ءاملعل ريس لامعألا هذه نم
 5. غنيرديد .سو Helmeut Ritter رتير تومليه فيلأت "ناكلخ نبإ' نع
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 710564 سإ ناف فزوج لمعو ءازجأ ةعبرأب م1931 ماع ذنم ردص يذلا 8
 .عساتلا ءزجلا رادصإ ىلع 77313 ئ

 يف ةروهشملا ديلاقتلا :ناونعب "يطسوبلا نيبيه نبإ' نع باتك ردص كلذك
 )م1928( Manfred Fleischammer رماهشيالف ديرغنام هفلؤمل "ةيمالسإلا راطقألا

 ةفلؤملل "ةلزتعملا تاقبط' نع باتك ردص كلذ ىلإ ةفاضإ «م1959 ماعلا يف كلذو
 هفلؤمل "ينابزرملا هللاديبع وبأ" نع باتكو م1961 ماعلا يف رسليف - دلاغيد نازوس
 باتك ردص م1963 ماعلا يف .م1964 ماعلا يف كلذو (م1928) مياهليش فلدور
 يف برعلا' نع ءازجأ ةثالث ىلإ ةفاضإ «(1887) نامورغ فلودأ هفلؤمل "برعلا"
 ةكلمم' باتك ًاضيأ .(م1966-1963) لتيش .رو مياهثلا .ف نيفلؤملل "ميدقلا ملاعلا
 '"ىلوألا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيناهيللا ؛ةراضحلاو ةغللا نييهل'و (م1950) "نييهل

 رود' نع باتك أضيأ (م1896) 71/653658 025161 لكساكرنريف.فيلأت (م1954)

 .(م1954) "برعلا رايد يف تافاشتكإلا"و (م1953) "برعلا خيرات يف ودبلا

 ةيملاعلا برحلا دعب ام ةبقح يف ناملألا نيقرشتسملا تامهاسم يه ةريثك

 هبناوج فلتخم نم يبرعلاو يمالسإلا خيراتلا اولوانت دقف .نهارلا اننمز ىتح ةيناثلا
 مكحلاو رصم خيراتب ًاريثك اومتهإو .نييسابعلاو نييومألا نمز ذنم ةيسايسلاو ةيراضحلا
 (م1887) نامتورغ فلودأ باتك رصم خيرات نع بتكلا زربأ نمو .ينامثعلا
 رداصلا "ةطيسولا ةيرصملا روصعلا يف ةيرادإلاو ةيخيراتلا ايفارغجلا لوح تاسارد'
 .,1959 ماع

 (Fritz Steppat) تابتش ستيرف

 1923 ماعلا يف دلو يذلا يناملألا ملاعلاو يمالسإلا .قرشتسملا اذه لتحي
 تايمالسإلا ءاملع نيب ةقومرم ةناكم ءويلوي /زومت رهش يف ,2006 ماعلا يف يفوتو
 ,يمالسإلا قرشلا عم رشابملا كاكتحإلا نم نرق فصن نم رثكأ لالخف .نيرصاعملا

 دمتعت ةءاطعمو ةددجتم ةسردم سسؤي نأ عاطتسإ ءأعمتجمو ةديقعو .ةراضح
 وأ ؛هتالكشمو يمالسإلا قرشلا اياضقل اهتيؤر يف ةيملعلا سيياقملاو ةيعوضوملا
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 تابتكملا اونغأ تايمالسإلا ءاملع نم ًالايجأ جرخي نأو ,برغلا نيبو هنيب تاقالعلل
 ةيناديم ةبرجت ىلع ليصألا يملعلا تابتش جاتن لديو .ةميقلا مهتاسارد نم ريفولاب
 ةدمتعم ,قرشلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملاو ناسنإلا ةكرح ةفرعم ىلإ تهجتإ ةيعاو
 .)يضاملا ثرإو ةقبسملا ماكحألاو ةيلاصفنإلاو بصعتلا نع ةديعب ةهيزن ةيملع ةيؤر ىلع

 هلامعأو تابتش ستیرف -1

 ةيبنجألا مولعلا ةيلكب قحتلإ «(ىطلأانت) ةيناملألا ايرولاكبلا ىلع هلوصح دعب
.(Auslauds wissen schaftliche fakultat)هاروتكدلا ةداهش لانو نيلرب ةعماج يف  

 ناك يذلا ( 8:ةان556) ةنوارب رتلاف قرشتسملا دي ىلع ذملتت .1954 ماع
 1954 يماع نيب ام (0د:1 Heinrich Becker ركيب شيرنياه لراكل ًاذيملت هرودب
 ناملأ ةذتاسأ ةثعب ىلع فرشأو ,ةرهاقلا يف هتوغ دهعمل ًاريدم تابتش لمع «1955و
 ةغللا نقني نأ ةماقإلا هذه هل تحاتأو .ةيمسرلا رصم دهاعم يف ةيناملألا ةغللا تسرد
 ةباتك ىلع هدعاس امم ,رصم يف ةيسايسلاو ةيعامتجإلا ةايحلا سردي نأو ةيبرعلا
 ناكو .رصم نع ثيدحلا ميلعتلا روطت خيرات نع (Hails Chrift) ةيناثلا هتحورطأ
 ةعماج) نم ةيذاتسألا ةجرد ىلع لصح 1969 ماع يفو .1964 ماع يف كلذ
 تاساردلاو ةيبرعلا ةغلل ًاذاتسأ نيعو (616 (Unie Berlin (ةرحلا نيلرب
 1963 يماع نيبو .ةروكذملا ةعماجلا يف ةيمالسإلا مولعلا دهعمل ًاريدم مث ةيمالسإلا
 ثاحبألل يناملألا دهعملا ساريل ةيبرعلا دالبلا ىلإ ىرخأ ةرم تابتش داع «1968و
 ىلع بثك نع عالطإلا نم نانبل يف هتماقإ لالخ نكمتو .توريب يف ةيقرشلا
 قرشلا نع يملعلا يفاقثلا نوزخملا هدنع مكار امم ,ةيسايسلاو ةيعامتجإلا عاضوألا
 ,ةثيدحلا ةيكرتلاو ةينامثعلاو ةيسنرفلا نقتي وهف ,ةيبرعلا ةغللا بناج ىلاو .يمالسإلا
 .ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو ةيناملألا تاغللا نع ًالضف

 لالقتسإلا تاريغت' ناونعب ًالاقم ناك هرشنب تابتش ماق يملع جاتن لوأ نإ
 نم رثكأ لالخ يأ ء1966 ماعو خيراتلا اذه نيبو .1944 ماع يف كلذو «ينانبللا
 ب و
 :تارفلا راد ءونس فوؤرلا دبع .د فيلات ؛نيرشعلاو عساتلا نينرقلا يف مالسإلاو ايناملأ رظنأ 9
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 ةساردو ًافلؤم نيتسو ةسمخ نم رثكأ ردصأ ,نيصرلا يملعلا لمعلا نم نرق فصن
 نع ةساردو ًافلوم 30 يلاوح :ةيعمس ةيملعلا تالجملاو رشنلا رود رثكأ يف ترشن
 ,هتافلؤم يقاب امأ .ةيسايسو ةيعامتجإو ةينيد تاعوضوم تلمش «ةماع مالسإلا
 طسوألا قرشلا ةمزأو ءايكرتو نارياو ةيبرعلا نادلبلا تالكشمب قلعتت اياضق تجلاعف
 .")ةيبرعلا تاقالعلاو «ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 هتسارد يف تابتش لوقي .ًايملع ًافلؤم نيسمخ نم رثكأ دقنب تابتش ماق امك
 انحبصأ يذلا رصعلا يف انيلع بجي .."ىندألا قرشلا يف ثيدحلا رصعلا تايادب'
 هتلوقم عم ًاماجسنإو .ًاضيأ ةدحو ملاعلا خيرات ربتعن نأ «ةدحوك ملاعلا ىلإ هيف رظنن

 نيب ًارسفمو ًاطيسو نوكي يك «نرق فصن نم رثكأ لالخ تابتش ملاعلا لمع «هذه
 اهضعب نع نيتلصفنم امهربتعي نأ ضفر يتلاو «ةيمالسإلاو ةيحيسملا نيتراضحلا
 ةبرجتلاو يضاملا ثرإ نع ًاديعب ؛يحيسملا برغلا ءاطعإ ليبس يف كلذو ءأضعب
 ,قرشلا يف عباقلا هكيرش نع ةيعقاو ةقيقد ةروص «خيراتلاب نيبعالتملا ءاوهأو ةيخيراتلا
 .نيتفلتخم ةراضحو ةديقع ىلإ يمتني يذلاو

 يقب يمالسإلا قرشلا نأ ينعي ال ثيدحلا رصعلا ابوروأ لوخد نأ ىري وهو
 ؛يمالسإلا قرشلاف ةيساقو ةدماج ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ وأ ءىطسولا هروصع شيعي

 ةيادب رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا ربتعيف .تاريغتو تاروطت ماودلا ىلع شياع «هيأرب
 نأ «جراخلا نم ةعوفدم ةكرح تناك اهنأ يف اهتالاكشإ مغر «ثيدحلا قرشملا خيراتل

 .اهيف لاعف رود مهل نكي مل نيقرشتسملا

 ةلود ةماقإ هفده ناك يذلا ءيلع دمحم رصع يف رصم ةضهن ركذي امك

 تمطح ابوروأ نكلو ءامهيلع ظافحلاو يسايسو يداصتقإ نيلالقتسإ زوفلاو ةثيدح
 ,1!هعورشم

 نم يمالسإلا قرشلا خيرات ىلإ تايمالسإلا ملاع رظني نأ تابتش ضفري
 قرشلا عضي نأ هيلع نأ ىري لب «تاذلا ىلع يناملألا وأ يبوروألا زكرمتلا قلطنم

 هونس فوؤرلا دبع. د فيلات ؛تارفلا راد ؛نيرشعلاو عساتلا نينرقلا يف مالسإلاو ايناملأ :رظنأ "۳
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 نأ قرشلا يف ءاملعلا بلاطي «لباقملا يفو .هصاصتخإ لقح نمض ةرادصلا يف
 .اهتالكشم اوكردي يكل اهتراضحو ةيبرغلا ةيحيسملا اوسردي

 دنع مالسالاو ةيموقلا" هتحورطأ نع 1954 ماع هاروتكدلا ةداهش تابتش لان

 ةيموقلا يف يرصملا ميعزلا اذه عقوم صقتي نأ اهيف لواحف "لماك ىفطصم
 لالتحإلل ةيرصملا ةينطولا ةمواقملا وج يف «هيف امهنم لك ريثأتو ؛مالسإلاو
 ىلإ ةبسنلاب امأ .دلبلا ذاقنإ نع "ةيمالسإ ةفالخ' ةينامثعلا ةلودلا زجعو يناطيربلا

 نكي ملو «نيبيرغ ةراضح يلماعك امهيلإ رظني نكي ملف يمالسإلا قرشلاو مالسإلا
 ددهي ًاودع هدنع يمالسإلا قرشلا نكي مل امك ؛يرامعتسإ فده هنأ ىلع هيلإ رظني

 ابوروأل مهمو ريبك راج هنأ ىلع قرشلا ىلإ ملاعلا اذه رظن دقل .يحيسملا برغلا
 ربع كلذ لكو نواعتتو هعم شياعتتو همهف ىلإ ىعست نأ اهيلع يتلا ؛ةيحيسملا
 ىلع انددهي ال مالسإلا نأ" تابتش ىأرو .(498 ص قباسلا عجرملا) .امهنيب راوحلا
 عباتي' حيحص .نينمآ ريغو نوددهم مهنأ مهتهج نم نورعشي نيملسملا نإ .«سكعلا
 رهوج تسيل ةيناودعلا هذه نكل «ةيناودعلا ىلإ يدؤي نأ نكمي اذهك ًاروعش نأ "تابتش
 نأ لواحو ًايلاربيلو ًايعوضوم تابتش ناك .(499 ص قباسلا عجرملا) " مالسإلا
 نم لب «لوألا مالسإلا نع تأشن اهنأ ربتعي ملو .ةيمالسإلا ةيلوصألا ةكرحلا سردي
 ةيلخادلا هبابسأ هل نيملسملا باصأ يذلا طابحإلا نأو نهارلا يخيراتلا عضولا
 ."(رامعتسإلا ىلإ ًاضياو هحلاصم لثمت يتلا ةمظنألل برغلا معد) ةيجراخلاو

 لالخ نم كلذو «مالسإلل ةيملسلا تاهاجتإلا زربي نأ تابتش لواح دقل
 مادص' هل ةسارد يف ربتعإ يذلا نوتغنناه ليئومص يكريمألا ذاتسألا ةيرظن هضفر
 ةجردلا نم نوكي نل ديدجلا ملاعلا يف عارصلل يساسألا ردصملا نأ "تاراضحلا

 يف مهألا لماعلا نيدلا نوكي ثيح ءأيراضح لب ءأيداصتقإ الو ًايجولويديأ ىلوألا
 .(13)تاراضحلا فالتخإ

 يف باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةسايس تابتش جلاع "لوالا رمع" هتسارد يف
 قارعلاو ايروس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نع نييحيسملاو دوهيلا نم ةمذلا لهأ داعبإ

 .499 ص ءقباسلا عجرملا #

 .501 ص «قباسلا عجرملا (3



 دوجولل ةيمتح ةرورضك ةيبرعلا ةريزجلل ةيسايس ةينيد ةدحو راطإ يف اهتايفلخو

 مهؤاقبإ يهو «لوسرلا اهيلع راس يتلا ةسايسلل فلاخم لكشب كلذو ءاهيف يمالسإلا

 مالسإلا نيب قيرفت كانه ناك ءرمع ةفالخ لالخ هنإ «تابتش فيضيو .ةقطنملا يف

 ضعب يفو «نييحيسملا نم ةيزجلا لصحت ةيمالسإلا ةلودلا لعج ام اذهو «ةبورعلاو

 'ةيرمعلا طورشلا' ةلأسم جلاعي مث .بلغت ونب ةلاح يف امك رخآ مسإ تحت نايحألا

 ريغ تاعامجلل نيينيدلا ءامعزلا ىلإ ةيمالسالا ةلودلا اهتحنم يتلا نامألا بتكو

 .ةيحيسملا

 ةيامحلا ةيمالسالا ةلودلا اهبجومب ترفو يتلا "بتكلا' هذه نيماضم زربيف

 .(!4ةيزجلا اهعفدو اهل اهءالو لباقم ةيمالسالا ريغ تاعامجلل

 مهف ىلإ هاعدو يمالسالا رظحلا نع ثيدحلا نم برغلا تابتش رذح دقل

 يف هل ةلاقم (1995) مارتحالاو راوحلاو حاتفنالا تاقلطنم نم هعم يطاعتلاو مالسالا

 نآ ةيناملألا تايمالسإلا ةملاع اهل تضرعت يتلا ةعساولا ةلمحلا ىلع ًادر ةفيحص

 .لمش يرام

 ةعامجك ودبلا - ثيدحلا رصعلا تايادب - هللا ةفيلخ :تابتش بتك زربأ

 .يمالسالا عمتجملا يف ةشمهم

 ءةيريصملا برعلا اياضق نم تابتش تايمالسإلا ملاع هجلاع ام زربأ نأ امك

 - يبرعلا عارصلاو ةيرصملا ةروثلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا :يهو ةثالث نيوانع تحت جردنإ

 برح دعب طسوتملا قرش يف عارصلا" وه مهم باتك لاجملا اذه يف هلو .يليئارسإلا
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 قارشتسإلاو ةيبرعلل ماسقأو تابتكم ءةيعماج تاسارد زكارم

 وحنلا مولع سيردتل عورفو ماسقأ ةيناملألا تاعماجلا نم ددع يف دجوي

 "ةيمالسإلا مولعلا"و قارشتسإلا ماسقأ يف (10[413615) ةيبرعلا بادآلا سردتو ةيبرعلا

›)1slam Wissen Schaften)اذه يف ثاحبأ بتكت امك ةيعماج لئاسر عضرتر  

 تاعماجلا يف ةيبنجألا بادآلاو تافاقثلاو تاغللا ةساردف .ةثيدحو ةميدق ءرامضملا

 .503 ص «قباسلا عجرملا ('4

 .اهنم دئابلاو ميدقلاو ريغصلا ىتح ةيبنجألا بادآلاو تاغللا نم ًاريبك ًاددع لمشت ةيناملألا
 ءرابكلا ميلعت تاسسؤم يف ةيناملألا ةغللا ملعت تاعماجلا ىلإ ةفاضإلابو

 يفو ؛ةصاخلا تاغللا دهاعمو (77011552065 5ءاطاتآءه) ايلعلا ةيبعشلا سرادملاك

 اهقافآو اهعقاو ةرصاعملا ةيناملألا -ةيروسلا ةيبدألا تاقالعلا تاغلل ةيالولا ديك

(Landess prachen institut)ةيبرعلا ةغلل ًامسق يوحي يذلا «موخوب ةنيدمب  

(Arabicum)ريبك ددع هيف لمعي ًاناديم ةيبنجأ ةغلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت حبصأ دقو  

 اهتارمتؤم ميقت يتلا "ةيبرعلا يسردم ةطبار' ءاشنإ ىلع مهعجش امم «نيسردملا نم

 بدألا لابقتسإل ًامئالم ًافرظ كانه نإ :لوقلا نكمي كلذ ءوض يفو .اهتايبدأ ردصتو

 .ايناملأ يف يبرعلا

 ةيماسلا تاغللاو ةيبرعلا ةغللا ميلعتو قارشتسإلا ماسقأب ًافشك يلي ام يفو

 .ةيناملألا تاعماجلا يف ىرخأ ةثيدحو ةميدق تاغلو يمالسإلا نيدلا فراعمو

 Freie Universit ةرحلا نيلرب ةعماج

 .تايمالسإلاو نايدألاو ةيماسلا تاغللا مسق

 (!5)ةيبرعلا تاساردلا عرف ءةيقرشلا تاساردلا دهعم

 Bonn Universit نوب ةعماج

 ةيرصملا) (يكرتو يبرع) ةيقرش تاساردو تايمالسإ «ةيماسلا تاغللا مسق
 ."9(ةميدقلا

 Erlangen Universit ةيفيلغرهلا نغنلرأ ةعماج

 رانيميس ةيقرشلا تاساردلاو ةيماسلا تاغللا مسق (ةميدقلا ةيرصملا) ةيفيلغرهلا

 (Araistic seminar) (!77"كتسيبار" لوح

 Frankfurt Universit تروفكنارف ةعماج

 .(9!ةيناريإلا «ةيكرتلا ؛ةيربعلا ءةيبرعلا ةيقرشلا تاساردلا لوح "رانيميس"
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 .60-65 ص «قباسلا عجرملا 9

 .70-75 ص «قباسلا عجرملا (!7

 .20-23 ص «قباسلا عجرملا 9



Freiburg Universitat غروبيارف ةعماج 

 ,ةيكرتلا ؛ةيناريإلا) ةيقرشلا ةيمالسإلا تاساردلا - ةيماسلا تاغللا مسق
 .19)(ةيبرعلا

 Göttingen Universi نغنتوغ ةعماج

 (ةيغيلغيريهلا) ةميدقلا ةيرصملا تاساردلل مسق

 ةيكرتلا «ةيناريإلا ةيمالسإلا تاساردلا ؛ةيماسلا تاساردلل مسق

 (20)"كتسبارألا" لوح رانيميس
 ,غروبرام «زنيام ءاينولوك «ليك «غربلدياه :غروبماه :تاعماج ىلإ ةفاضإ

 تاساردلل ماسقأ تاعماجلا لك يف دجوي ثيح «نغنبوت ؛نكوربراس «رتسنوم «خينويم
 ةيبرعلا ةغللا لوح 'تارانيميس' ةماقإل عورف ضعب يف ثدحتسإو ةيقرشلا ةيمالسإلا
 .اهبادآو

 ةيسايسلا تاساردلل زكارم ةيناملألا تاعماجلا نم ددع يف ًاضيأ كانه
 .ةيبرعلا ةقطنملاو طسوألا قرشلاب ةصصختملا ةيداصتقإلاو

 ًاماسقأو بتكلا نم نييالم مضت تابتكم تاعماجو ندم ةدع يف دجوي امك
 نرياب ةقطنم يف ةيموكحلا ةبتكملا :تابتكملا هذه زربأ .ةيبرعلا ةغلل ةفاضم
 ؛(م1661-1558) يف تسسأت يتلا غروبرام ةدلب يف ايناملأ برغ ةبتكم «(خينويم)
 ؛ةيبرعو ةيقرش بتكل ًاناونع 14500 يلاوح ىلع يوتحت يتلا ةيعماجلا نغنبوت ةبتكم
 ةميدقلا ةيقرشلاو ةيبرعلا بتكلا نم ًاريبك ًاددع مضت يتلا نغنتوغ ةبتكم كلذك
 ةيقرش تاطوطخم ىلع يوتحت يتلا غزبيال ةبتكم ةماهلا تابتكملا نمو .ةثيدحلاو
 .ةميدق ةيبرعو

 ةيناملألا ةراضحلاو ركفلاو ثارتلا عم تعطاقت ةيفاقثو ةيبدأ ةيبرع تايصخش
 .اهيلإ تعلطتو

 «يداصتقإلا اهبناج يف ةروطتملاب ةيناملألا ةيبرعلا تاقالعلا نومتهم فصو
 نيب تاكرتشم كانه .يفاقثلا لقحلا يف اهتايادب يفو ءيسايسلا اهبناج يف فعضلابو

 .75-80 ص «قباسلا عجرملا ('9

 .هسفن عجرملا 20

 لماوعلا هذه ةمدقم يف ةفاقثلاو نيبعشلا حلاصل روطت نأ نكمي يبرعلا ملاعلاو ايناملأ
 ريغ ءريوطت اذكه مامأ ًاقئاع ةغللا نوكت دق .تاكرتشملا هذه ززعت نا اهناكمإب يتلا

 ًامساح ًالماع حبصأ داصتقإلا نأ املاط ءةيدج ةبقع لكشت يك ًاعنقم ًاببس تسيل اهنأ

 دق ةيفاقثلا رصاوألا ةيوقت ىلإ لخدملا نإ .بوعشلا نيب تاقالعلا ةناتم ريرقت يف

 يفاقثلا قارشتسإلا بعلي انه .كلذل ةميزعلاو ةبغرلا ترفوت اذإ داصتقإلا نوكي

 دهعم رود نإ .نأشلا اذه يف ًامهم أرود «براقتلل ةادأك ةغللا نأش ءالعإو ةمجرتلاو

 نأ ريغ ءزيمم ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا يف ةيناملألا ةموكحلا هتأشنأ يذلا 'هتوغ'

 ةملوعلا ةفاقث ميمعت ىلإ ًالوصو ءياصتقإلا لخدملا ربع رودلا اذه ليعفت وه مهملا
 .ًايسايس ىتحو أيئيب ءايعامتجإ ءأيداصتقإ دعصلا ةفاك ىلع لعافتلاو جزامتلاب ةمستقملا

 ؟اهسردن اذاملو ؟نيبعش نيب ةيفاقثلاو ةيبدألا تاقالعلا ام

 «ةمجرتلا ربع ءرخآ بعش بدأ نم بعش هلبقتسي ام عومجم راصتخإب اهنإ

 يبدألا لدابتلا تايلمع عومجم اهنأ ءاهملعتو ةيبنجألا ةغللا ميلعتو «يدقنلا طيسوتلاو

 نم لامعأ لابقتسإ نأ ةقيقح نم تاقالعلا هذه ةيمهأ يتأتو .نيبعش نيب متت يتلا
 .هاياضقو هعاضوأو يبنجألا بعشلا نع ةروص لبقتسملا فرطلل مدقي يبنجألا بدألا

 ةيلعافب مهاستو ءًايفطاعو ًايركف بناجألا نيقلتملا يف رثؤت ةيلامج لئاسوب كلذ متيو
 ةيبنجألا تاغللا ىلإ ةمجرتملا ةيبدألا لامعألا نإ .يبنجألا بعشلا نم مهفقوم نيوكت

 كئلوأ ةياعرب ةمدقتملا لودلا موقت اذهلو ؛ىرخألا بوعشلا ىلإ اهبوعش ءارفس يه
 تاغللا ىلإ اهبادآ نم لامعا ةمجرتل يداملا معدلا ريفوت ربع مهرود زيزعتو ءارفسلا

 .تاراضحلا راوح بيلاسأ ىقرأ نم قحب دعي يفاقثلا لدابتلا نم عونلا اذهف .ةيبنجألا
 يف يناملألا قارشتسإلاو ةيناملألا ةفاقثلاو يناملألا بدألا لابقتسإ ىلع اذه قبطنيو
 .ايناملأ يف مهتفاقثو برعلا بادآ لابقتسإ ىلعو يبرعلا نطولا

 ةيبدألا تاقالعلا موهفم - 1

 نع ثدحتن نأ بوعشلاو لودلا نيب تاقالعلا نع ثدحتلا دنع انفلأ دقل

 نع ءرملا ثدحتي نأ امأ ..ةيفاقثو ةيركسعو ةيداصتقا ىرخأو ةيسامولبد تاقالع

 ريثك يف فولأمو فورعم وه امل ًافالخ كلذو ءدعب هفلأن مل رمأ وهف ةيبدأ تاقالع

 نيدايم نم ًاسيئر ًاناديم "ةيلودلا ةيبدألا تاقالعلا" لكشت ثيح ؛ةيبنجألا تاعماجلا نم
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 نأ ؛ليصافتلا يف لخدن نأ نودو ءانتعاطتساب ؟تاقالعلا هذه امف .نراقملا بدألا ملع

 بوعشلا لبق نم بعش لكل يموقلا بدألا يقلت اهنأب ةيلودلا ةيبدألا تاقالعلا فّرعن
 كب يقلتلا هب ينعنف همدختسن يذلا "لابقتسالا" وأ "يقلتلا" حلطصم امأ .ىرخألا

 ناسسؤملا يف سيردتو يعادبإ رثأتو ةءارقو يريسفت يدقن طيسوتو ةمجرت نم «هلاكشأ
 ةيناملألا-ةيبرعلا ةيبدألا تاقالعلا نإ :لوقلا نكمي موهفملا اذه نم ًاقالطناو .ةيميلعتلا

 نم ًايبرع هنع بتكيو «تاعماجلا يف سّرديو «ةيبرعلا ىلإ مجرتي ام عومجم يه
 تاعماجلا يف سّرديو ؛ةيناملألا ةغللا ىلإ مجرتي ام عومجمو «ةيناملأ ةيبدأ لامعأ

 ديدش راصتخابو .ةيبرع ةيبدأ لامعأ نم ايناملأ يف ًايريسفتو ًايدقن طّسويو «ةيناملألا
 ,ةيبرعلا لودلا يف يناملألا بدألا يقلت يه ةيناملألا-ةيبرعلا ةيبدألا تاقالعلا نإف
 .ايناملأ يف يبرعلا بدألا يقلتو

 نفلاو يناملألا بدألاو ةيناملألا ةفاقثلا وحن علطتلا يف ةقابس رصم تناك
 1904 ماع (1867-1922) مياه ديرف دراودأ يناملألا مدق نأ ةفدص سيلو يناملألا

 500 غلبمو ةيردنكسإلا ةيدلبل «نييملاع نينانف عيقوتب ةينف تاحول 210 نم ةعومجم

 اناكم ةيدلبلا ميقت نأ أطرتشم (نآلا هينج نويلم فصنو انويلم يزاوي ام) ًابهذ هينج
 .تقولا كلذ يف تاحوللا ينتقم مهأ دحأ ناك هنأ ًاملع ءاهضرعل ًاقئال

 ةليوط تاونس ةنيدملا ةيدلب ةنازخ ةريسأ ةيبهذلا تاهينجلاو تاحوللا تلظ

 يرجملا يدوهيلا نورابلا بهو امدنع 1936 ماعلا ىتح اهحارس قلطي نم رظتنت
 كب مرحم يح يف اهكلمي اليف «نفلل هقشعب فورعملا ءاشنم يد يفيل كاج لصألا

 ةيدلبلا ةبتكم عم فحتملا قحالت ءًارخؤم ..ةيملاعلا نونفلل ًافحتمو ةبتكم نوكتل يقارلا
 نيقرشتسمل تاحوللا عئاور مضيو ؛"يحبص نسح فحتم' هسسؤم مسإ هيلع قلطأو

 .رابك نيماسرو

 .ةينوعرفلا ةراضحلا دهم اهنوك رصم وحن اوعلطت ناملألا نيقرشتسملا نأ امك
 نمحرلا دبع روتكدلا ةيناملألا ةفاقثلاب تكتحإ يتلا ةيرصملا ةيفاقثلا تايصخشلا نم

 رهاب .د ءيقوسدلا ميهاربإ دومحم «دمحم ضرع دمحم ؛يواكم رافغلا دبعو يودب

 ًايرصم ًاراسم هراكتبإو هجاتنإ ةرازغل ءالؤه زربأ نم يودب ربتعيو .مهريغو يرهوجلا
 .يبدألاو يفسلفلا يبوروألا ركفلل

 ةمجرتلاو فيلأتلاو نيوكتلاو ميلعتلا :ةأشنلا

 .نيتدحو وأ نيئزج يف هتايح ةريس يودب نمحرلا دبع روتكدلا لحارلا بتك
 ثحبلا يف ًاساسأ هاضق رمع نم ةرخأتم ةلحرم يف تتأ ةريسلا هذه نأ عقاولاو

 يتلا تاغللابو «لوقحلا ةفاك دادتمإ ىلع اهتيلكب هتامجرت تدمتعإف «ليهأتلاو ققحتلاو

 ةنس ةرهاقلا يف تدلو' :ةريسلا هذه يف لوقي .اهمدقم يف ةيناملألاو اهيف ترهظ

 يف «هدلاو تأطخأ يتلا ةصاصرلا ثداح ىلع ارهش نيعبرأ دعب ديدحتلابو م1917

 طبترا طسو يفو ؛ةفرعملاو ملعلا نيب عمجو ءاضقلا نهتما بأ نم رصم ىرق ىدحإ

 :ةيماسلا ميقلاو ةطاسبلا ةايح اوراتخاو «ضرألاب نوحالفلا هيف
 .م 1917 ةنس طابش /رياربف نم عبارلا يف ءارهش نيعبرأب كلذ دعب يداليم ناكو
 (2-52/ص)

 ىلإ كلذ دعب لقتنيل ءةيرقلا هذه يف يلوألا ميلعتلا يودب نمحرلا دبع برشت'
 ةغللا ىلإ «باسحلا ملعتو ةيبرعلا ةغللا نيب عمج ثيح ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ

 هيلع لد ام قفو «يوناثلاو يئادتبالا نييوتسملا يف هقوفت نع نابأ دقلو .ةيزيلكنإلا
 :ةيوناثلا وأ ةيئادتبالا ةداهشلا يف ءاوس هبيترت

 يف ةيئادتبالا ةساردلا مامتإ ةداهش ىلع م1929 رايأ /ويام يف تلصحو

 (31/ص) ."ةئمثلثلا دعب نوسمخلاو عبارلا وه يبيترت ناكو ةيئادتبالا روكسراف ةسردم

 ايرولاكابلا ىلع تلصحو «ةيديعسلا ةسردملا يف ةيوناثلا يتسارد تممتأو"'

 يف يبدألا مسقلا بالط عيمج ىلع يناثلا يبيترت ناكو نآلا ةماعلا ةيوناثلا ةداهش

 تاغللا ىلع حتفنا تاذلاب ةلحرملا هذه يف هنأ ىلع .(55/ص) "يرصملا رطقلا

 يف ةيناملألا ةغللا ملعت يف م1932 ذنمو عرش «ةيزيلجنإلا هناقتإ ىلإ ثيح «ةيبنجألا
 يذلا يفسلفلا لقحلا يف ةساردلاو ةفرعملاو ثحبلا ههجوت ديدحت متيل «تابهارلل ةسردم

 ةداهش لين لبق م1938 يف ةفسلفلا مسقل ديعمك نيعو «سناسيللا ىلع هيف لصح
 . هاروتكدلا

 نوكي م1938 يعماجلاو م1929 ,يئادتبالا ميلعتلا ءاهتنا نيب نأ ظحالملاو

 .ةنس نيرشعلا زواجي ال داكي فرظ يف لحارملا قرحأ دق يودب

 ردصأ م1939 ةنس يفو ذإ ءرشنلاو فيلأتلا تايادب ةلخرملا هذه بكاو ام نأ ىلع
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 ةظحللا كلت يف لصي هلعج اجاورو الابقإ ىقال يذلا [هشتينإ نع لوألا هباتك يودب

 :اباتك نيرشعو ةئم تغلب نأ ىلإ تارادصإلا دعب اميف تلاوتو ."ةسماخلا ةعبطلا ىلإ

 .م1939 ةنس ربوتكأ/لوأ نيرشت يف رهظ يذلا هشتين باتك وه يل جاتنإ لوأ ناكو
 يف ينانويلا ثارتلا :وهو يناثلا يباتك ردص رهشأ ةتسب هشتين يباتك روهظ دعبو

 ددحملا جهنملا ديلو فيلأتلاو رشنلا نأ عقاولاو .(150/ص) "ةيمالسإلا ةراضحلا
 افيلأت ميدقلاب لغتشا يودب ناك اذإف .زاجنإلاو لمعلل راتخملا لقحلا امك ءدمتعملاو

 اقتحت زجنملا ةميقو زاجنإلا ةءافك نإف ؛ةشقانمو اميدقتو افيرعت ثيدحلابو ءاقيقحتو

 اذه دعب يسفن ىلع انأ تيلآ دقو :اهعونت ىلع فيلآتلاو تارضاحملا ةليصح يف اعم
 هرفحأو ثيدحلا وأ ميدقلا صنلا مهف قمعتأف :تعطتسا ام نيتقيرطلا اتلك نيب عمجأ نأ

 قوعت نأب اهل حمسأ الف ءارآ نم هيف امم ررحتأ هسفن تقولا يفو ؛هقامعأ قمعأ ىتح

 اتلك نيب جوازتلا اذه يف تحلفأ ةجرد ةيأ ىلإ يردأ تسلو .لقتسملا يريكفت قالطنا

 رخف لكب لوقأ نأ عيطتسأ نيرشعلاو ةئملا يبتك تزواجت دقو نآلاو .نيتقيرطلا
 .ًالماك ًاقيقحت ةطخلا هذه تققح يننإ زازتعاو

 ىلوألا ةدحولل لامكتسا لصألا يف يهو :جراخلا ةدحو :يناثلا ءزجلا يف
 م1988 ىلإو م1967 : نم دتمتو ةريسلا هذه نم يناثلا ءزجلا يطغت تمادام

 نأ نيح يف ءرصم ةميزه ىلإ «ىفنملا وحن رصم نم جورخلا ىلوألا ةنسلا سكعتو
 ايفاو ارطش يودب اهيف ىضق يتلا اسنرفب ةريسلا هذه ةباتكو نيودت ةلحرم ولجت ةيناثلا

 سردملاو رضاحملا ةيصخش ةدحولا تعمج دقلو .ضرملاب هتباصإ ىلإ هتايح نم
 تايصخش ندل نم يودب اهاقلت ناك يتلا تاوعدلا لالخ نم رضاحملا.فلؤملاو

 كريب كاج ذاتسألا ينمدقو : ةقيقد دج تاعوضوم يف تارضاحملا ىلإ «ةزراب ةيركف

 ينم قحتسا ابهسم اباطتسم ءانث يملعلا يجاتنإ ىلع ىنثأو سنارف يد جيلوكلا يف
 .ليمجلا نافرعو ركشلا قدصأ

 ءاقلإ كفشترب ريبور ذاتسألا ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ريدم ينم بلط كلذك

 .نوبروسلاب يشوك ةعاق يف ةماع ةرضاحم

 يف ةكراشملل دتمي امنإو ءبسحف ةرضاحملا ىلع رصتقي ال رمألا نأ ىلع

 ناديم يه هاروتكدلا لئاسر تناك اذهل :اهداقتناو ةيبوروألا ةيبدألاو ةيركفلا تارايتلا
 يف ةيواينبلا ءامعز فرسأ دقو .ادج طحنم ىوتسم تاذ ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا
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 .ديدج ءيش نع تفشك امل اهيناعم تللح ول ةنانط تاناطر عارتخا

 فيلأتلا راسم يف ىربكلا ةميقلا سيرابب ةينطولا ةبتكملل فلس امك دوعيو

 ايبيلب يودب نمحرلا دبع لاقتعا فرعتس تاذلاب ةلحرملا هذه نأ ديب .قيقحتلاو ةباتكلاو

 هعوجر مث «ناريإل هترايزو م1973 رصمل ةريصق ةدوع هتدوع ىلإ ءاهيف هسيردت دعب

 يعولا ةوق نيتدحولا دادتما ىلع تفاللاو .اضيرم ىهتنا ثيح اسنرف ىلإ يئاهنلا

 ء1 ةروث لبق ام نمز نيب ةنراقملا ىلإ ماكتحالاب تققحت ةوق يهو ءركبملا يسايسلا

 نأ زرابلاو .تاداسلا رونأ دمحم لحارلا سيئرلا ةلحرم ىلإ ءاهباقعأ يفو م2
 حالفلاو فيرلا تسم دق تماد ام ةريسلا هذه لخاد دقنلا ىسقأ تلان ةروثلا ةلحرم

 .ةريسلا بحاص روصت يف تاكلتمملاو

 ةيصخشلا ةوق تالالد

 نمو .يتايح ةريس :ىربكلا ةدحولا لكشي جراخلاو لخادلا ةدحو نيب طبرلا نإ
 يودب نمحرلا دبع روتكدلا ةايح يف ساسألا تاطحملا مهأ ىلع فرعتلا متي اهلالخ

 تامسلا زربأ ىلإ ءادتهالا متي هتاذ نآلا يفو .ملكتملا ريمض ادمتعم اهل هتياور قفو

 :اهنيب نم ركذن يتلاو «:ةيصخشلا هذه اهب تدرفت يتلا تاصاخلاو

 رمثأ امم «فيلاتلاو ثحبلاو ةساردلا يف لوألا دسجتو :حاتفنالاو قوفتلا - 1

 امك . لثمتف حاتفنالا امأو .يفسلفلا ثحبلا لقح يف عجارمك مويلا ىلإ ةدمتعم اراثآ

 يف ةيلجتم نونفلاو ءةيملاعلا راعشألا ىلإ «ةيبنجألا تاغللا ىلع عالطالا يف . فلس

 .ةيبوروألا حورلا هب تدرفنا جاتنإ مظعأ ىقيسوملا دعأ ينإ :رامعملاو ىقيسوملا

 (94/ص)
 قيمعلا عالطالا ديلو سحلا اذه نإ لوقلا نكميو :دقنلاو ةنراقملا سح -2

 ةيبدأ مأ تناك ةيفسلفلا تاباتكلاو راكفألا نيب ةنراقملا لالخ نمو ذإ «ةلماشلا ةفرعملاو

 :ةدقانلاو ةلقتسملا يودب نمحرلا دبع ةيصخش تلكشت «ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاررقملا امك

 هجو عستال «بقللا اذه لين يف هل عفشي ام يركفلا جاتنإلا نم هدبع دمحمل ناك ولو

 [ديحوتلا ةلاسرإوه ريغص باتك الإ هل سيل ذإ ادج جاتنإلا ليئض ناك هنكلو ..رذعلا

 , ديحوتلا ملع يف نتم يهو ءرصم نم هجورخ دعب توريب يف اهاقلأ سورد يهو
 نيئدتبملا الإ ديفي ال طيسب لجخ ةداملا ثيح نم هنكل «بولسألا نسح ةرابعلا حضاو
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 (51/ص) .ملعلا اذه يف

 ,ةلصتم ةدحو فلؤي ال ؛ههبشأ امو ءاعبرألا ثيدح هباتك يف عمجو هبتك امو

 (57/ص) .ةريصق تاحملو ةرثانتم تاعابطنا بلاغلا يف وه لب

 هباتك يف لعلو «عادبإلا نم يودب نمحرلا دبع ةايح لخت مل :عدبملا -3

 .ىفوألا ليلدلا رونلاو روحلا هيلإ راشملا

 ءاكذإ يف ارود بعل دق قشعلاو بحلاو لامجلاب طابترالا نإ لوقلا نكميو
 وه امم ةيرعشلا دئاصقلا ىلإ ةيرثنلا ةيفصولا تاحوللا يف لثمتملا يعادبإلا سحلا

 .ةريسلا يف تبثم

 يواكم رافغلا دبع روتكدلا

 لضفأ نم ربتعي .يرصم يفسلفو يبدأ بتاكو مجرتمو ةفسلف ذاتسأ

 لامعأل ةفاضإ رغديهو تناكل لامعأ مجرت .ةيبرعلل ةيناملألا ةغللا نم نيمجرتملا
 .ةيلهقدلا ةظفاحم ؛م1930 ماع رياني/يناثلا نوناك 11 يف دلو .ةريثك ةيدقنو ةيبدأ

 ةيملعلا تالهؤملا

 .م1951 ماع ءةرهاقلا ةعماج «بادآلا ةيلك ءةفسلف سناسيل

 .م1962 ماع غروبيارف ةعماج نم ثيدحلا يناملألا بدألاو ةفسلفلا يف هاروتكدلا

 ىفيظولا جّردتلا

 .ةيرصملا بتكلا رادب ةيبنجألا سراهفلا مسقب لمع

 .م1965 ماع «ةيناملألا ةغللا مسقب سيردتلا

 .م1972 ماع «ةرهاقلا ةعماج «بادآلا ةيلك ءةفسلفلا مسقبا سيردتلا

 .م1973 ماع «ةرهاقلا ةعماج ؛بادآلا ةيلك ؛ةفسلفلا مسقب دعاسم ذاتسأ

 .م1982 ماع ىتح1978 ماع نم ةرتفلا يف نميلا ءاعنص ةعماجب سيردتلا

 .م1995 ماع ىتح 1985 ماع نم ةرتفلا يف تيوكلا ةعماجب سيردتلا

 ةيبدألا تافلؤملا

 :هنمو «يبدألا جاتنإلا نم ديدعلا هل

 .ةريصقلا ةصقلا ءرعشلا ةباتك

 .ميكحلا قيفوت نع تالاقم ةمجرت

 .يبرغلا بدألا نم تالاقملا ضعب ةمجرت

 ةلجملاو بدألاو ةفاقثلا تالجم يف ترشن يتلاو ؛هريغو تويلإ راعشأ ةمجرت

 .بادآلاو بيدألاو

 يف ترشن تاساردو تالاقم ةروص يف يفسلفلاو يبدألا هطاشن لثمت امك

 ةيحرسملاو ةيرعشلا تامجرتلا ىلإ ةفاضإلاب ءديعبلا دلبلاو ءةمكحلا ةسردم :امه نيباتك

 نييبوروألا ءارعشلا مظعمو هتوغو تشربو رنشوب) صاخ هجوب يناملألا بدألا نع

 عم رصاعملا ركفلاو ءىقح ىيحي ذاتسألا عم ةلجملا ىتلجم يف بتك .(نيرصاعملا

 لاجملا يف تاباتكلا نم ديدعلا م1970 ماع نم ءادتبا هل ردص .ايركز داؤف ذاتسألا

 :اهنم يبدألا

 :ةيصصق تاعومجم

 تومي ءرضخألا ناصحلا ؛ةرهاطلا تسلا ؛أرقا ةلسلس نمض «ناطلسلا نبا

 .م1981 «تلفسإلا عراوش ىلع

 :اهنمو دحاولا لصفلا تاذ نم تايحرسملا ضعب

 ؛م1985 ماع ءةرهاقلا ءةنجلا نم رئاز ؛م1984 ماع «ةرهاقلا «لفطلا لتق نم

 «ةيقرش ىرخأ تايحرسمو رفصألا رصيقلا ؛ء7 ماع «ةرهاقلا ءبيدوأ عومد

 نم جرخي يفاحلا رشب ؛م1992 ماع «ةرهاقلا ءىغط يذلا وه ؛م1989 ماع «ةرهاقلا

 .رمقلا حبنت بالكلا ؛شيماجلغ ةمكاحم ؛ميحجلا

 ةيبدأ تاسارد

 .م1966 ماع ءةرهاقلا «نانويلا دنع لامجلاو بحلا ةرعاش :وفاس

 .م1970 ماع ءةرهاقلا ءرضاحلا رصعلا ىلإ ريلدوب نم ثيدحلا رعشلا ةروث
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 .م1998 ء1974 «1972 ماوعأ ءةرهاقلا «تاعبط ةدع «ثيدحلا رعشلا ةروث

 .م1984 ماع «ةرهاقلا «ىريبعتلا حرسملا

 .م1997 ماع «ةرهاقلا ءركفو رعش

 .م2002 «تيوكلا «يناملألا بدألا روصع

 ةيملعلا تافلؤملا

 :اهنمو يملعلا لاجملا يف تافلؤملا نم ديدعلا هل

 .م1967 ماع «ةرهاقلا «ةمكحلا ةسردم

 .م1987 ماع ةرهاقلا ءذقنملا

 .م1990 ماع «ةرهاقلا «ةعبسلا ءامكحلا

 .م1994 ماع «تيوكلا «تروفكنارف ةسردمل ةيدقنلا ةيرظنلا

 ةثالث) ايثيلأ ةقيقحلا ةيهام ءةقيقحلا نع نوطالفأ ةيرظن ءرغدياه نترام
 .م2002 ء1998 ء1997 ماوعأ ءةرهاقلا ءةقيقحلا ءادن :ركذلا باتك نم صوصن

 ؛تيوكلا «ةفرعملا ملاع ةلسلس «ةروصو ةديصق

 «تيوكلا «ةفرعملا ملاع ةلسلس «دادبتسالا روذج

 ةمسوألاو زئاوجلا

 .م2003 ماع ءةفاقثلل ىلعألا سلجملا نم بادآلا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 تاياورلا ةمجرتب اومتهإ نيذلا ثلاثلا ليجلا يمجرتم نم وهو ؛يرهوجلا رهاب

 ناونع تحت ةنونعملا نيعفايلا ةياور مجرت ناكو .تامجرتلا نم ددع هلو ءةيبدألا
 ءاهتمجرت ىلإ هتقبس دق فارصلا تسروف ىهن ةينانبللا نأ ىلإ هبنت هنا ريغ ."وموم'
 .ةياورلا هذهل ةمجرتلا رشن مدع ىلإ هرارطضإ عم

 مهقتاع ىلع اوذخأ نيذلا زربأ نم ةقفر داؤف لحارلا رعاشلا ربتعي «نانبل يف
 نيواودلا نم ديدعلا مجرت دقف ءةيبرعلا ىلإ يناملألا يبدألاو يفاقثلا ثارتلا لقنو ةمجرت

 .ةيناملألا ةغللا ىلإ نيواودلا ضعب هل مجرت امك ءةيرعشلا
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 دئاصق ناونعب "يسه نمريه"ل باتك ةيناملألا ىلإ اهمجرت يتلا بتكلا نم

 ماعلا يف ىلوألا ةعبطلا تردصو توريبب رشنلل نسلن راد نع ردص دقو .ةراتخم

 .م9

 هذه يف ءرعشلا ىلإ انديعت هتيؤر نأل :باوجلا ؟يّسه نمريه اذامل امأ "

 يف هتغل هللا يه يتلا ةنونيكلا رّس يلوألا هعبنم ؛يلوألا هعبنم ىلإ هجتن ةدوعلا

 .ينوك ءانغ رعشلا ةينغأ ىلإ رعاشلا اهمجرتي ءةيئرملا هئايشأو نوكلا اذه رصانع

 ,1!ةقيقحلا ذقنت «هذقنتو "ثيدحلا نمزلا" رابغ نم رعشلا لشتتن يّسه نامريه ةيؤر

 ؛(م1962-1868) "ةرصاعم ةيناملأ دئاصق" وه ةيبرعلا ىلإ هلقن رخآ باتك

 نم معدب لمعلا اذه ققحت .نسلن راد نع م2008 ماع ىلوألا هتعبط تردص دقو

 .ةمجرتلل هتوغ دهعم جمانرب

 ةذبن

 فارطأ ىلع ةيروسلا نورفكلا ةيرق يف (م2011 - 1930) ةقفر داؤف دلو

 هتسارد عبات ثيح «توريب ىلإ هتلئاع عم لقتنا «ةرشاعلا غلب نيح .ىراصنلا يدار

 يف ةيكريمألا ةعماجلا ىلإ (م1949) اهدعب لقتنا .سلبارط يف ةيوناثلاو ةيليمكتلا

 لوانت ةحورطأ نع «ةيبرغلا ةفسلفلا يف ريتسجاملا لان ىتح اهيف هتسارد ّمتأو «توريب
 ةحنمب اهيعارذ هل تحتف ايناملأ نكل .ةيعضولا ةسردملا ىلإ يمتني ًايزيلكنا ًافوسليف اهيف
 دنع رعشلا ةيرظن' ناونعب ةحورطأ نع هاروتكدلا لمحيل نغنيبروت ةعماج نم ةيسارد

 ناكف ؛لمأتلاو ةعيبطلا ىلإ ليمب ةقفر داؤف رعش املاطل «نورفكلا يف ."رغدياه نترام

 اذهو .ءاملاو ءاوهلاو ضرالا ةحئار عم ًاديحو «يراربلاو نيتاسبلا يف هتقو بلاغ يضمي
 لوأ ىقلأ نيح ءةنس 13 هرمع ناك .ءاضفلا كلذب اهمسوو ةيرعشلا هتركاذ رولب ام

 نرلدلوهو لكارتو هكلير ةقفر داؤف مجرت .ةسردملا يف يحرسم ضرع ءانثا هل ةديصق

 نينح" “جيلخلا ىلع ةاسرم' ةيرعشلا هلامعأ نم .مهاوسو سيلافونو هسيه نامرهو
 ةّرج" «“رمحأ يدنه دئاصق" «“ريخألا نمزلا تامالع” ؛"”تومي يذلا بشعلا” «“ةبتعلا

 «”يفوصلا ةبرخ” “بكارملا ةدوع” «“ةيرب راهنأ" «“شيورد خيشلا ةلس" «“يرماسلا

 رئاط ةيثرم" “رديب" “تقولا دسج يف تاشبرخ" «“ةميدق راطمأ" «“تقولا نهاك"

 .2009 توريب ءرشنلل نسلن راد «ةقفر داؤف ةمجرت «ةراتخم دئاصق «يسه نامريه (2')
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 ,©2"يهتنت ال مومهو توملا ةلدحم“و ؛”وكياهلا ىلع نيرامت" «"اطقلا

euecsee 

 وهو ؛هتديصق امك ًامامت تمصب (م2011 - 1930) ةقفر داؤف رعاشلا لحر

 ,«رعش ةلجم راد» نع م1961 ماع ردص يذلا «جيلخلا ىلع ةاسرم» هناويد ذنم

 ماع «رعش» ةلجم ىلإ ىمتنا يذلا رعاشلا وهو ءدوجولا ةلأسمب ًالوغشم ناك

 ارقش يبأ يقوشو جاحلا يسنأو سينودأو لاخلا فسوي بناج ىلإ ناكف م7
 وأ هنارقأ لثم أبخاص نكي مل هسفن ردقلاب هنكل طوغاملا دمحمو ظوفحم ماصعو

 همايأ ىتح يقبف ؛«ةسردم بحاص» الو ًامجن نكي مل هنكل داورلا دحأ ناكف «هليعر
 هتلئسأ يف كمهنا هتباتك يفو ةفسلفلاب جوزمملا يناملألا رعشلاب ًالوغشم ةريخألا

 .ةيعيبطلاو ةيدوجولا هسجاوهو

 نيواودلا نم ةعومجم هءارو كرت «ةفسلفلاو رعشلا نيب جواز يذلا ةقفر داؤف
 تامالع» ««تومي يذلا بشعلا» ««ةبتعلا نينح» ««جيلخلا ىلع ةاسرم» :اهزربأ

 ,«تقولا نهاك» ؛«يفوصلا ةبرخ» ««بكارملا ةدوع» ««ةيرب راهنأ» «ريخألا نمزلا

 ال مومهو توملا ةلدحم» ؛«وكياهلا ىلع نيرامت» ««اطقلا رئاط ةيثرم» ««رديب»
 :اهيف لاقو ؛«ةراشإ» اهامسأ ةمدقم هبشب اهلهتسي يتلا «بكارملا ةدوع»و ««يهتنت

 هذه يف ««جيلخلا ىلع ةاسرم» اهناونع ةيرعش ةعومجم ترهظ م1961 ةنس»

 ىلإ فرعي نأ نود نم قفألا بوص رماغو هتاسرم رعاشلا عفر ةيركبلا ةعومجملا

 ةياهن يفو ؛ةءوطوم ريغ تاغل ملعت «ناجلخلاو ميلاقألا فرع ةرماغملا هذه يف «نيأ
 ريثكب لقأ ديص ةقزمملا هكابش ىلإ داعف ءةديعب لظت ةديعبلا موجنلا نأ كردأ فاطملا

 .ملحلا نم

 جئاتنلاف ءاهجئاتن ال ءاهتاذ ةرماغملا وه ةرماغملا هذه يف ّمهملا ّنأ نآلا فرعي

 نأ هيلع ناك ةرماغملا هذه يف هنأ نآلا فرعي كلذك ءراتلا يف سباي شيشح اهلك

 وهو ؛ريدهلا ةمئادو ةميدق دسجلا ءادنو عادبإلا نيب ةموصخلاف «ةسادقلا ةلزعلا نكسي

 مسرت امئادو ًادبأ رادقألاف ءةفداصم نكي مل ةرماغملا هذه يف هباصأ ام ّنأ نآلا فرعي
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 هيتلا نم /لاضلا كنبا اذ وه /ضرألا اهتيأ» :ةديصقب ةقفر متخو .«هاجتالاو طئارخلا

 يئفطأو /ذفاونلا يقلغأ /ريرسلا هل يدم /هاياظش يدمضف /دوعي هجو الب /ءاونألا يف

 .«قعاوصلا مغر /سمشلا تحت /راحبلا تناك ةعئار /..عومشلا

 نيب «تاذلاو ةملكلا نيب هتايلجتو ءةينيدلا هسوقطو يحورلا هنوكس ةقفر داؤف بتك

 يف سلجي هنأك وهف «ناكملاو نامزلا نيب ؛ةايحلاو ضرألا نيب «ناسنإلاو ةعيبطلا

 يداو» هيمسي ام يف افراغ ءألمأتم ءاروط ةعيبطلا ناضحأ نيبو «ةرات ةعموص
 روخبو «ةئفادلا تارابعلا جتنت يتلا سوقطلا كلت ء(هبتك دحأ ناونع) «سوقطلا

 لك نأ ىلإ اندشرت يتلا سوقظلا كلت ءرعشلا سيدادقو «تاملكلا ةالصو «ىنعملا

 .ءيش لك ةآرم يه اّضيأ يتلا ةيفيزيسلا وأ «ءءيشاللا ىلإ لصي ءيش

 نم /يندعم صفق» :ةقفر لاق ««بكارملا ةدوع» ناويد نم «قشاب» ةديصق يفو

 يف /طقسي /رثعتي /رودي هسفن لوح /رودي :رعولا ةحئار /جارحألا حملي قشاب /هبوقث
 رعاشلا له .«رعشلا باطحو وه ناقيدص /روصلا ءالشأ تحت /بيغي هشير

 نع ًاديعب نيحالفلاو ضرألاو فيرلا ءاوجأ يف ةثادحلا رعش ةقفر بتك ؟باطح

 ةنامر تحت» :ةيبرحلا ةينقتلاب ديدنتلا هبشي ام بتك لب .اهتمحزو اهلاوحأو ةنيدملا
 16 فإ /يسلطألا ربع /ةأجف /ءمالحأ الو ةركاذ ال /ءساعن /ءراهنلا رخآ /ةيفيرخ

 مامد لا طئارخ ميسرت /راخفألاو موعتلا امس يف (ظينحتلا قلك
 مهف نكمي ال املثم» «ةيفسلف ةيفلخ نود نم رعاش يأ مهف نكمي ال هنأ ةقفر ىأر
 يف ةفسالفلا ضعب نأ ىتح ...لكارتو نلردلوهو هكلير ىلع عالطالا نود نم رغدياه
 ءال مأ ةطوبضم كتيرظن فرعت نأ تدرأ اذإ .ةفسلفلا نم مهأ رعشلا نوربتعي ايناملأ

 .«رعشلا أرقإ

 ‹««رغدياه دنع لامجلا» موهفم لوح ةفسلفلا يف هاروتكدلا ةحورطأ ةقفر بتك

 «ةفسلفلا نم مهلتسي هرعشو .هلخاد يف مءاوتت ةفسلفلاو رعشلا «ةفاقثلا نأ ربتعا وهو

 ةفسلفلاب انركذت «16 فإ» هتديصقف اذه ىلعو .رعشلا نم هركف مهلتسي امك اًمامت

 «تاعوضوم)ل باحسناب بحاصي ةينقتلا راشتنا نأ ىلإ رغدياه راشأ ذإ ؛ةيرغدياهلا
 كلذ دعي مل ءًالثم «نيارلا»ف .كالهتسالل ةلباقلا ءايشألل ناكملا كرتت يتلا ةعيبطلا

 عوضوم ادغ» امنإو ؛ليمجلا رظنملا رهن «نلردلوهو ناموش رهن ؛ميظعلا رهنلا
 تاباغلا امأ.«لطعلاب ةصاخ ةعانص هفافض ىلع تماقأ رافسأ ةلاكو اهمّظنت تارايز
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 .«يكالهتسا ططخم يف ًالخاد ًانئاک يأ «ءارضخ قطانم» تحبصأف

 نأ بيرغلا نكل .«تارخدم» اهّلك ةعيبطلا تحبصأ ًاذإ ةينقتلا راشتنا عم

 ىلإ ؛كلذ نم سكعلا ىلع ءامنإو .ماودلاو ءاقبلاو تابثلا ىلإ انه ليحي ال راخدالا

 لباقلا نئاكلا وه مويلا نئاكلا نإ» رغدياه لاق اذل .لاوزلاو لاقتنالاو ةكرحلا

 بردتي /سأرلا ةباصإ ىلع /ىلعف» «تارئاطلا هتقرتخا دقف توملا ىتح .«لادبتسالل

 ةايحلا ةقفر لأس «يهتنت ال مومهو توملا ةلدحم» ةريخألا هتعومجم يفو .«رايطلا

 ةينغ ةلحر يف ةباتكلا ىلإ هعفديو هيرغي ناك يذلا ءرعشلا لأس املثم «ءارواملاو

 ءاوجأ نع ذشت ال ةريخألا ةعومجملا هذه تاخانم نأ ىرنو .تابعشتلاب ةئيلمو

 نم .«؟ةلصقملا يهتشي الأ /ةمجمجلا هنأ /توملا ىري ول» ثيح ىرخألا هتاعومجم

 ءهتوغو تشيربو ناليسو هسيهو سيلافونو هكلير ناملألا ءارعشلا لامعأ تامجرت لالخ

 ةيبرعلا ثدحتت يتلا لودلا فيرعت ىلع - كلذ يف لوألا ناك ام ًاريثكو - ةقفر لمع

 نم برغلاو قرشلل ةيركفلا ملاوعلا نيب طيسولا رود ىدأ «كلذك .يناملألا رعشلا عئاورب

 نيب ءاقتلالاو .توريب يف ةيكريمألا ةينانبللا ةعماجلا يف ةفسلفلل ًاذاتسأ هلمع لالخ

 ريثأت هل ناك ««هنايک ره لازلز» هنأب ًاموي ةقفر هفصو يذلاو ةفسلفلاو يناملألا رعشلا

 يف مهاس ةقفر داؤف نإ لوقلا نكمي ءراصتخاب .يرعشلا هجاتنإ ىلع ىتح رمتسم

علطملا ناك وهف ءرعشلاو ةفاقثلا لالخ نم يبرعلا يناملألا يقالتلا ءانغإ
 ىلع أمامت 

 رعشلا اذه ثارت فرعي ناكو «يناملألا رعشلا ىلع عالطالا عساوو رغدياهو نلردلوه

 .ناملألا ءارعشلا نم ريثكلاو

 ام لق (صمح برق) نورفكلا يف دولوملا ««لصألا يروسلا» ؛ةقفر داؤف

 . )ي نانبل رعاش هنأ ىلع فرعُي لب ءايروس نم هنأ فرعُي

 ديسلا ناوضر روتكدلا

 ىلع لصحو ؛م1949 ةنس نانبل لبج «شيشرتب يف دلو «ينانبل ركفمو بتاك

 ةداهش ىلع لصح ؛م1970 رهزالا ةعماجب نيدلا لوصأ ةيلك نم ةيلاعلا ةزاجإلا

 ذاتسأو ؛م1977 ةنس ةيداحتالا ايناملأب نغنبوت ةعماج نم ةفسلفلا يف هاروتكدلا

 داهتجالا ةلجم ريرحت سيئرو ؛م1978 ذنم ةينانبللا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلل

 .2011/5/15 «ةيتيوكلا ةديرجلا ةفيحص 2)

 ةيلوؤسم ملست كلذك .ارخؤم تفقوت يتلاو «مء1988 ذنم «قلش لضفلا عم ةيلصفلا

 ريرحت سأرتو ءيضاملا نرقلا نم تانيئامثلا ةلحرم يف يبرعلا ءامنإلا دهعم ةرادإ

 نم «تامجرتلاو تافلؤملا نم ديدعلا هل ."يبرعلا ركفلا' دهعلا نع ةرداصلا ةلجملا

 :اهزربأ

 ؛م1985 مالسإلا يف تاعامجلا ميهافم ؛م1984 ةطلسلاو ةعامجلاو ةمألا

 مالسإلا تاسايس ؛م1997 ةلودلاو عمتجملاو ةعامجلا ؛م1987 رصاعملا مالسإلا

 بتاكلل "يبنلا ةدرب' باتك ةمجرت ؛هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم ؛1997 رضاعملا

 .ةديدع ىرخأ تافلؤمو ةدحتم يور يكيرمألا

 قرشلاو ةايحلا اهزربأ تالجمو فحص يف ةيركفو ةيسايس تالاقم بتكي

 يسايسلا يمالسإلا ركفلا ديعص ىلع باتكلا زربأ نم ربتعي وهو .لبقتسملاو طسوألا

 يبرعلا ركفلا اوحرش نيذلا زربأ نم ديسلا روتكدلا ربتعي امك .يبرعلا ريودتلاو

 .ركفلا اذه يف نيقرشتسملاو قارشتسإلا نع اوبتكو ةميدقلا روصعلا يف يمالسإلا

 ككلا روتكيف .د

 ةيبرعلا ةغللا مسقل ًاسيئر لمعو «نانبل يف هميلعت ىقلت .(نانبل) هيلاع يف دلو

 .تاساردلاو ثوحبلا ةيعمج وضع .ةينانبللا ةعماجلا يف

 :هتافلؤم

 .اهريغو م1972 توريب -يلع دعسأ عم كارتشالاب -ةباتكلا ةعانص

 ريهشلا يناريإلا رعاشلا 'يزاريشلا ظفاح" هفلخ يذلا رثألا نع هعضو ثحب هل

 ميركلا نآرقلا رثأ كلذكو «هتايحو هبدأو «يملاعلا ايناملأ رعاش 'هتوغ" رعش يف ًايملاع

 هناويد ماسقأ نمض يذلا يبوروألاو يملاعلا رعاشلا اذه ةفاقث يف اهاوسو عبسلا تاقلعملاو

 .اهاوسو "امان يفاس' لثم ةيسراف نيوانعب "برغلاو قرشلا ناويد' موسوملا يرعشلا

 هتبختنا ءةيسرافلا تاساردلا يف ريبخلاو ءزرابلا ينانبللا يميداكألاو ثحابلا

 ماعلا نيمألل افلخ كلذو ؛عمجملل اماع انيمأ يبرعلا يفاقثلا عمجملل ةماعلا ةئيهلا

 .بايد دعسأ روتكدلا قباسلا ريزولاو لحارلا

 ةيبرع ةضهنل ًايعس ةيناسنإ ةيموقو ةيفاقث ةوحص داجيإ عمجملا فادهأ نم

 ءةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلاو نانبل هنطو ىوتسم ىلع فورعم يميداكأ ككلا .ةلماش
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 لثم «ةيملاع ةرهش تاذ ةيبنجأ تاعماج يف سرد دقف .يملاعلا ىوتسملا ىلع امك

 ناكو «ةفلتخم ةيبرعو ةيناريإو ةيدنك تاعماجو كرويوين ةيالو ةعماجو سيراب ةعماج

 هتفرعم ىلإ ةفاضإ ءاهنقتي يتلا ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تاغللاب هسيردت

 ةيسرافلا يف هاروتكد :تاداهش ثالث لمحي وهو ,ةيرآو ةيماس ةميدق تاغلو ةيناملألاب

 ليوط خيرات ىلإ ةفاضإ ,ةفسلفلا يفو ,اهبادآو ةيبرعلا يفو ,ةيناريإلا ةراضحلاو اهبادآو

 «نانبل يف ةيلصفلاو ةيرهشلاو ةيعوبسألاو ةيمويلا ةفاحصلا لوقح يف ككلا روتكدلل

 ,ثالث تاغلب "تايلاح" ةيلصف ريرحت ةسائرو دايصلاو م1957 ماعلا "رارحألا"ب ًاءدب

 .يعماجلا هسيردت تاونس ًايزاوم ًاماع نيسمخ نم رثكأ ىلإ كلذ دتمي ,اهاوسو "ادنكو

 بادآلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا لوح تاغللا مظعمب ةيبدأ ةيثحب ةيملع تافلؤم هل

 .ةيسايسلا مولعلاو ةنراقملا

 احج لاشيم روتكدلا

 .1930 توريب يف دلو

 ؛ةينانبللا ةعماجلا يف ًايعماج ًاذاتسأ لمعي ؛بدألا يف هاروتكدلا ةداهش لمحي

 دقنلا ةيعمج وضع ؛ةينانبللا تالجملاو فحصلا يف ىلوألا هلامعأ رشن

 .يبدألا

 :هتافلؤم

 يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا (2) ؛1981 ةسارد - نارطم ليلخ (1)

 - يجزايلا ميهاربإ (4) ؛1989 ةسارد - يناتسبلا ميلس (3) ؛1982 ةسارد - ابوروأ

 .هتافلؤم نع ةديدع تاسارد ترشن امك .1992 ةسارد

 ناوضر روتكدلا امك «برعلا نيركفملا زربأ نم احج لاشيم روتكدلا ربتعي

 .هوحرشو يناملألا قارشتسإلاب اوفرع نيذلا ءامهريغو ديسلا

 رداصلا احج فلؤملل ديدجلا باتكلا ناونع وه "ةيدقن تالاقم : باتكو بتُك'

 360 يف باتكلا عقي .توريب يف  "رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير' ةكرش نع ارخؤم

 ىلع عزوتت أباتك نيثالثو ةينامثل تاعجارمو ةمدقم مضيو طسولا عطقلا نم ةحفص

 .2009 توريب ءرشنلل نسلن راد ؛ةقفر داؤف ةمجرت ؛ةراتخم دئاصق ءيسه نامريه 9
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 .ةيبدألاو ةينفلا اهتميق زربي امب صوصنل ضرعو ةءارق يهو ءرعشلاو رثنلا

 يملعلا ىنعملاب اهدقني امنإ «صوصنلا نيماضم ضرعب فلؤملا يفتكي الو

 نم اهيف دري ام حيحصتو ليلحتلل دمعي لب «لماجي وأ يرامي الو يراجي ال ثيح

 دقنلا - رعشلا يف تافئصم باتكلا بيوبت بسح بتكلا صوصنلا لمشتو .ءاطخأ

 امب ءاهيف ام مهأ راصتخاو بتكلا هذه ىلع ةءاضإلا :فدهلا ىقبيو ةياورلا - يبدألا

 .ئراقلا ىدل يلامجلا ٌسحلاو ةيدقنلا ةقئاذلا يمنيو ةءارقلا ىلع عجشي

 يروخاف لداع

 .نانبل ءروص ؛م1939 ةنس ديلاوم نم

 نوبروسلاو (ايناملأ) غربنرون نغنلرأو غروبيارفو امور تاعماج يف هتسارد عبات
 .سفنلا ملعو تايضايرلاو ةفسلفلا يف (اسنرف)

 .اسنرف نم 1610565-65 هاروتكدو ايناملأ نم ۲۲1 هاروتكد لمحي

 «ةيعوسيلا ةعماجلا «ةينانبللا ةعماجلا :اهيف سيردتلاب ماق يتلا تاعماجلا

 .ةيتيوكلا ةعماجلا «ةيبيللا ةعماجلا «ةيندرألا ةعماجلا

 ءةيلاطيإلا ؛ةيناملألا «ةيزيلكنإلا «ةيسنرفلا «ةيبرعلا :اهنقتي يتلا تاغللا

 ...ةميدقلا ةينانويلاو «ةينيتاللا

 نهذلا ةفسلف ؛مولعلا ةفسلف ءيضايرلا قطنملا :اهسيردتب ماق يتلا داوملا

 .ءايميسلاو ةغللا ةفسلف ءيعانطصإلا ءاكذلاو

 نم برعلا قطنم ءيضايرلا قطنملا ءرتويبمك انأ نذإ رگفأ :هتافلؤم مهأ

 «ءايميسلا يف تاراّيت ؛هقفلا لوصأ يف ةّيزمرلا ةلاسرلا «ثيدحلا قطنملا رظن ةهجو

 ."'1060116 112882 ىمظعلا ةعانصلا" .برعلا دنع ةلالدلا ملع

 ًاحشرم ناكو ناكيتافلا يف ًابلاط هتايح ادب يذلا «يروخاف لداع روتكدلا ربتعي

 «يضايرلا قطنملا ملعب فيرعتلل اودصت نيذلا برعلا نيركفملا زربأ «تونهكلا لوخدل

 ليلحتلاو قطنملا ملع يف تالالطإ هلو ."ةينورتكلإلا ةديصقلا" بتك نم لوأ وهو

 .نييمالسإلاو برعلا نيركفملاب ةيخيراتلا هتقالعو يناملألا ركفلا ىلع يضايرلا

 ونس فوؤرلا دبع روتكدلا



 .ةرحلا نيلرب ةعماج - خيراتلا يف ةفسلفلا هاروتكد

 .لساك ةعماج - يلودلا ءامنإلاو يلاعلا ميلعتلا يف مولبد

 |. عونتملاو ديدعلا تجلاعو ةليوط ةبقح تطغف ةيثحبلا هتامامتهإ تعونت

 .يداصتقإلاو يعامتجإلاو نيدلاو يسايسلا خيراتلا نيب تحوار يتلا عيضاوملا
 ًايملع أعجرم تتابو ةيخيراتلا بتكلا نم ةريبك ةعومجم ونس روتكدلا ردصأ

 .هزواجت وأ هلهاجت بعصي
 لالخ ةينامثعلا ةلودلاو ايناملأ نيب تاقالعلا يف ساسألا يف صصختم وهو

 حلاصملا اهمهأ لاجملا اذه يف ةميق تاساردو ًاباتك عضو دقو .رشع عساتلا نرقلا

 ايناملأو .ةيبرعلاو ةيناملألا نيتغللاب م1841-1901 نيطسلفو ةيروس يف ةيناملألا

 .نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا لالخ مالسإلاو
 ةسارد ىلع زكر ثيح ةيثحبلا ونس ةريسم يف ةفاطعنإ م2000 ماعلا لكش

 نانبل' ناونعب ةيناملألاب ًاباتك ماعلا كلذ يف رشنف .رصاعملاو ثيدحلا نانبل خيرات
 ."مويلا

 يف عضوف ءرصاعملا نانبل خيرات يف رثكأ صوغلا نم ةيادبلا هذه هتنكم دقو
 نانبل برح لبق ام ةلحرم يف هيف يفئاوطلا شياعتلل ةلماش ةسارد م2003 ماعلا

 رهتشإ يذلا هفلؤمب نانبل نع هثاحبأ جوت تاونس سمخ دعبو .اهدعبو اهلالخو
 .ةحفص 1808 "عمتجملا عدصتو ةلودلا ككف :نانبل برح" ناونعب فورعملاو

 بقعو ةقطنملا يف يناملألا خيراتلا عم لصاوت ىلع ونس .د يقب كلذ مغر

 رشن 2009 ماعلا يف ةيناملربلا اهتاباختنإ ةبقارمل ايناملأ ىلإ ةيمسر ةلحرب همايق
 يف نراقو ةيناملألا تاباختنإلا ىلوألا يف لوانت ؛ةيناملألاو ةيبرعلاب نيتليوط نيتسارد
 .هسفن ماعلا يف ترج يتلا نانبل تاباختنإو «ةروكذملا ةيناملألا تاباختنإلا نيب ةيناثلا

 رصعلا يف طسوتملا يف ةيناملألا ةراجتلا تابقع نع ةيفاقث ةسارد ًارخؤم هل تردصو
 خيراتب قلعتت يتلا تاساردلاو تالاقملا نم ددع ونس روتكدلا رشن كلذ ىلإ «ثيدحلا
 يف حالصإلا ةكرح لوحو ءايناطيربو ايسور نم لكب اهتقالعو ةينامثعلا يلودلا
 ديمحلا دبع ناطلسلا رصع يف اهيف ةيمالسإلا تاهاجتإلا ومن بابسأو ةنطلسلا
 م2011 ماعلا يفو .ةيمالسإلا ةعماجلا ةكرح ىلع صاخ لكشب زكرو «يناثلا

 .توريب ةفاحص يف م2008 ماعل ينامثعلا روتسدلا ىدص لوح ةسارد هل تردص
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 تاقلح ثالث نم ةلوطم ةساردب افوسوك ةيضق ونس ديمعلا صخ امك

 هباتك م1998 ماعلا يف ردصأ دق ناكو .يعويشلا يفالسغويلا مكحلا تحت اهعاضوأو

 .'م1877-1881 ةينامثعلا ةلودلا يف ةينايكلا تاعزنلا"

 ةيبرع اياضق ةسارد ىلع ونس روتكدلا فكع يراجلا نرقلا علطم ذنمو

 م2006 ماعلا نانبل ىلع ةيليئارسإلا برحلاو هتبراحمو هبابسأو باهرإلاك ةرصاعم

 لوح تاساردلا نم ديدعلا ونس ديمعلا رشن م2010و 2000 نيماعلا نيبو اهتايعادتو

 نم ليومتب م2011 ماعلا ليربإ/ناسين يف اهرخآ ناك ةينانبللا-ةيدوعسلا تاقالعلا

 .ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 ةيناملألاو ةيزيلكنإلاب ىلوألا نيتسارد ونس روتكدلا ردصأ ًارخآ سيلو ًاريخأو

 ةطلس نيملسملا مادختسإ مدع اهيف دقتنإ ثيح“ ينيدلا حماستلاو ةيمالسإلا حوتفلا نع

 اهتأرجب تمستإ يتلاو ةيناثلا ةساردلا يفو .ةيخيراتلا مهبراجت دقنل ةيملع ريياعمو لقعلا

 ًالعاج ؛يبرعلا قرشملا يف نييحيسملا عاضوأ نع ونس قرطت ءاهيلع قيلعتلا ةرثكو

 نادلبلا يف نييحيسملا شيمهت ةلحرم ؛نيتلحرم نيب ًالصاف ًادح يبرعلا عيبرلا نم

 لوصو نم مهفيوخت ةلحرمو ؛ةيمالسإلا تاعمتجملاو ةرصاعملا ةمظنألا ربغ ةيبرعلا

 هيلإ تلآ ام ةيلوؤسم ةيبرعلا ةمظنألا لمحو .ةطلسلا ىلإ نيددشتملا نييمالسإلا

 ينطو ىطعمك مهيلع ظافحلاب ًابلاطم ءيبرعلا قرشملا يف نييحيسملا عاضوأ

 ًاريدقتو ةيندملا ةيطارقميدلا ةلودلا ةماقإب الإ نوكي ال كلذ نإو يداصتقإو يراضحو

 يف ًاوضع م2008 ماعلا يف نيع دقف ءةميقلاو ةليوطلا ةيثحبلا ونس روتكدلا ةريسمل

 ماعلا يف لانو .توريب يف ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملل ةيراشتسإلا ةئيهلا

 ماعلا يفو «ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج سيئر نم يناملألا قاقحتسإلا ماسو م9

 ةرازو عرد ىلعو "نانبل برح' هباتك نع باتكلل دياز خيشلا ةزئاج ىلع لصح م1

 تاهيونت نع ًالضف «ةيثحبلا هتايح نم ةليوط تاونسل ًاريدقت يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

 .ةيميداكأ تاهج نم ةيريدقت عوردو

 ةبهو ىسوم روتكدلا

 يف ةفسلفلا سرد «(نانبل) لامش راكع اباط خيشلا ةدلبب 1943 ديلاوم نم

 ةعماج يف ةداملا هذه ةسارد عبات مث ؛ةينانبللا ةعماجلل عباتلا بادآلا عرف ةيبرتلا ةيلك

329 



 .ةرحلا نيلرب ةعماج - خيراتلا يف ةفسلفلا هاروتكد

 .لساك ةعماج - يلودلا ءامنإلاو يلاعلا ميلعتلا يف مولبد

 نم عوتتملاو ديدعلا تجلاعو ةليوط ةبقح تطغف ةيثحبلا هتامامتهإ تعونت

 .يداصتقإلاو يعامتجإلاو نيدلاو يسايسلا خيراتلا نيب تحوار يتلا عيضاوملا

 ًايملع ًاعجرم تتابو ةيخيراتلا بتكلا نم ةريبك ةعومجم ونس روتكدلا ردصأ
 .هزواجت وأ هلهاجت بعصي

 لالخ ةينامثعلا ةلودلاو ايناملأ نيب تاقالعلا يف ساسألا يف صصختم وهو

 علاصملا اهمهأ لاجملا اذه يف ةميق تاساردو أباتك عضو دقو .رشع عساتلا نرقلا

 ايناملأو .ةيبرعلاو ةيناملألا نيتغللاب م1841-1901 نيطسلفو ةيروس يف ةيناملألا

 .نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا لالخ مالسإلاو
 ةسارد ىلع زكر ثيح ةيثحبلا ونس ةريسم يف ةفاطعنإ م2000 ماعلا لكش

 نانبل' ناونعب ةيناملألاب ًاباتك ماعلا كلذ يف رشنف .رصاعملاو ثيدحلا نانبل خيرات
 ."مويلا

 يف عضوف ءرصاعملا نانبل خيرات يف رثكأ صوغلا نم ةيادبلا هذه هتنكم دقو
 نانبل برح لبق ام ةلحرم يف هيف يفئاوطلا شياعتلل ةلماش ةسارد م2003 ماعلا

 رهتشإ يذلا هفلؤمب نانبل نع هثاحبأ جوت تاونس سمخ دعبو .اهدعبو اهلالخو
 .ةحفص 1808 "عمتجملا عدصتو ةلودلا ككف :نانبل برح" ناونعب فورعملاو

 بقعو ةقطنملا يف يناملألا خيراتلا عم لصاوت ىلع ونس .د يقب كلذ مغر

 رشن 2009 ماعلا يف ةيناملربلا اهتاباختنإ ةبقارمل ايناملأ ىلإ ةيمسر ةلحرب همايق

 يف نراقو ةيناملألا تاباختنإلا ىلوألا يف لوانت «ةيناملألاو ةيبرعلاب نيتليوط نيتسارد
 .هسفن ماعلا يف ترج يتلا نانبل تاباختنإو «ةروكذملا ةيناملألا تاباختنإلا نيب ةيناثلا

 رصعلا يف طسوتملا يف ةيناملألا ةراجتلا تابقع نع ةيفاقث ةسارد ًارخؤم هل تردصو
 خيراتب قلعتت يتلا تاساردلاو تالاقملا نم ددع ونس روتكدلا رشن كلذ ىلإ ؛ثيدحلا

 يف حالصإلا ةكرح لوحو ءايناطيربو ايسور نم لكب اهتقالعو ةينامثعلا يلودلا
 ديمحلا دبع ناطلسلا رصع يف اهيف ةيمالسإلا تاهاجتإلا ومن بابسأو ةنطلسلا

 م2011 ماعلا يفو .ةيمالسإلا ةعماجلا ةكرح ىلع صاخ لكشب زكرو «يناثلا
 .توريب ةفاحص يف م2008 ماعل ينامثعلا روتسدلا ىدص لوح ةسارد هل تردص
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 تاقلح ثالث نم ةلوطم ةساردب افوسوك ةيضق ونس ديمعلا صخ امك

 هباتك م1998 ماعلا يف ردصأ دق ناكو .يعويشلا يفالسغويلا مكحلا تحت تحت اهعاضوأو

 ."م1877-1881 ةينامثعلا ةلودلا يف ةينايكلا تاعزنلا"

 ةيبرع اياضق ةسارد ىلع ونس روتكدلا فكع يراجلا نرقلا علطم ذنمو

 م2006 ماعلا نانبل ىلع ةيليئارسإلا برحلاو هتبراحمو هبابسأو باهرإلاك ةرصاعم

 لوح تاساردلا نم ديدعلا ونس ديمعلا رشن م2010و 2000 نيماعلا نيبو اهتايعادتو

 نم ليومتب م2011 ماعلا ليربإ/ناسين يف اهرخآ ناك ةينانبللا-ةيدوعسلا تاقالعلا

 .ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 ةيناملألاو ةيزيلكنإلاب ىلوألا نيتسارد ونس روتكدلا ردصأ ًارخآ سيلو ًاريخأو

 ةطلس نيملسملا مادختسإ مدع اهيف دقتنإ ثيح" ينيدلا حماستلاو ةيمالسإلا حوتفلا نع

 اهتأرجب تمستإ يتلاو ةيناثلا ةساردلا يفو .ةيخيراتلا مهبراجت دقنل ةيملع ريياعمو لتعلا

 ًالعاج ؛يبرعلا قرشملا يف نييحيسملا عاضوأ نع ونس قرطت ءاهيلع قيلعتلا ةرثكو

 نادلبلا يف نييحيسملا شيمهت ةلحرم «نيتلحرم نيب ًالصاف أدح يبرعلا عيبرلا نم

 لوصو نم مهفيوخت ةلحرمو «ةيمالسإلا تاعمتجملاو ةرصاعملا ةمظنألا ربع ةيبرعلا

 هيلإ تلآ ام ةيلوؤسم ةيبرعلا ةمظنألا لمحو .ةطلسلا ىلإ نيددشتملا نييمالسإلا

 ينطو ىطعمك مهيلع ظافحلاب ًابلاطم «يبرعلا قرشملا يف نييحيسملا عاضوأ

 ًاريدقتو ةيندملا ةيطارقميدلا ةلودلا ةماقإب الإ نوكي ال كلذ نإو يداصتقإو يراضحو

 يف ًاوضغ م2008 ماعلا يف نيع دقف «ةميقلاو ةليوطلا ةيثحبلا ونس روتكدلا ةريسمل

 ماعلا يف لانو .توريب يف ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملل ةيراشتسإلا ةئيهلا

 ماعلا يفو «ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج سيئر نم يناملألا قاقحتسإلا ماسو م9

 ةرازو عرد ىلعو "نانبل برح" هباتك نع باتكلل دياز خيشلا ةزئاج ىلع لصح م1

 تاهيونت نع ًالضف «ةيثحبلا هتايح نم ةليوط تاونسل ًاريدقت يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

 .ةيميداكأ تاهج نم ةيريدقت عوردو

 ةبهو ىسوم روتكدلا

 يف ةفسلفلا سرد «(نانبل) لامش راكع اباط خيشلا ةدلبب 1943 ديلاوم نم

 ةعماج يف ةداملا هذه ةسارد عبات مث «ةينانبللا ةعماجلل عباتلا بادآلا عرف ةيبرتلا ةيلك
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 هذه سردف نانبل ىلإ داع مث ءةلود - هاروتكدلا ةداهش لان ثيح سيرابب نوبروسلا
 مهتايح يف اوزرب نيذلا بالطلا نم ددع هيدي ىلع جرختو «ةينانبللا ةعماجلا يف ةداملا
 ةيميلعتلاو ةيفاقثلا هتيمهأل ًارظن سايلطنإ يف ةيفاقثلا ةكرحلا هتمرك .ةيميلعتلاو ةيفاقثلا
 .نوركفمو بالطو ةذتاسأ هب داشأو

 ةيئانبللا تالجملاو تايرودلا نم ددع يف ةمهم تاساردو تالاقم بتك
 ةيناملألا ةغللاب ًانيعتسم "تناك دنع ضحملا ركفلا دقن" فلؤم مجرت .ةيبنجألاو ةيبرعلاو

 هذه ربتعنو .توريب يف "يموقلا ءامنإلا دهعم' نع ةمجرتلا تردص دقو .اهديجي يتلا

 ةغل ةبوعصل ًارظن «يفسلفلا ركفلا ملاع يف ًازراب ًايميداكأو ًايعوسوم ًالمع ةمجرتلا
 لقح يف ةدجتسملا ةيبرعلا تاحلطصملا نم ةلمج مجرتملا طبنتسإ دقو .ةيفسلفلا تناك

 .ةيفسلفلا ةغللا

 ةيناملألا ةغللا يف اودجو نيذلا نيمجرتملاو نيثحابلا نم ديدعلا زرب ءايروس يف
 ؛ةيلدابتلا ةيفاقثلا ةكرحلا هذه. راهدزإ يف دعاس دقو .اهيلإو اهنع اومجرتف مهذالم

 ليبق ةيقرشلا ايناملأ دوجو نمز يف ًاديدحت ايناملأ نمو ايناملأ ىلإ نيثوعبملا ددع دايدزإ
 ناكم يف تثدحت دقو .اهعم تاقالعلا ايروس تززع ثيح «ةيبرغلا ايناملأ عم اهتدحو

 دمحمو دوبع هدبع :امه ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم نيمجرتم نع باتكلا اذه نم رخآ
 هرق لداعو رافح ليبن امه لاجملا اذه يف ازرب نيرخآ نينثإ نع ثدحتأسو .ديدج
 .يلوش

 رافح ليبن روتكدلا

 هاروتكدلا ةداهش لانو اهبادآو ةيناملألا ةغللا سرد ؛م1945 ماع قشمد يف دلو

 لابقتسالا :ناونع هتحورطأ ةلمح دقو م1988 ماع نيلرب نم يناملألا بدألا يف

 .تشيرب تلوتربل يبرعلا

 ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا يف دقنلا مسق ةسائر رافحلا ليبن .د لغش

 ةايحلا ةلجم سيسأت يف سونو هللا دعس لحارلا يحرسملا عم مهاسو «ةدع تاونس

 ؛م1997 ماعلا ذنم ةدع تاونس اهريرحت ةسائر ىلوتو م1977 ماع يف ةيحرسملا

 ماقف حرسملل همامتها ىلوأ دقلو .ةيناملألا نم ةمجرتلا لقحب هلاغتشا ًاضيأ هنع فرعيو

 نم نيفورعم ناملأ باتكل ةيحرسملا لامعألا نم ديدعلا ةمجرتب تانيعبسلا لئاوأ ذنم
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 شيرديرف «سيافريتيبو تراهبيك زنياهو جينيفلميش دنلورو تشرب تلوترب مهني

 .مياه نافيتشو تامنيروي

 :هتامجرت ضعب نمو زرغيز انآل ةصوصقأ اضيأ مجرت امك

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف كيفش ؛م1975 قشمد -مألا : تشيرب تلوتربل تايحرسم

 - خلاسملا ةسيدق نراد ناج ؛م1979 توريب - لجرب لجر ؛م1975 قشمد-

 قشمد - ريغصلا يزاوجربلا سرعو م1981 توريب - ءارجإلا ؛م1981 توري

 م08
 هتمجرت م1996 ماع تردصف .ةياورلا وحن همامتها هجتا قحال تقو يفو

 ةمجرتلا هذه تيظحو ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف دنيكسوز كيرتابل "رطعلا' ةياورإ

 .ايروس يف ًارارم اهرشن ديعأ امك ريدقتلا نم ريثكلاب
 ميرغ ناوخألا ةزئاج يلع ةمجرتلا لاجم يف هتازاجنإ ءازإ رافحلا ليبن لصح

 لوح ةريثك تالاقم بتك دقف ,ةمجرتلا ىلع هرود رصتقي ملو ء1982 ماع نيمجرتملل

 تالجم ةدع ريرحت ةئيه يف ًاوضع ناك كلذ ىلع ةوالع .رصاعملا يناملألا حرسملا

 يف ةصصختملا "روسج“ ةلجمو "ةيحرسملا ةايحلا"و "ةيملاعلا بادآلا" لثم ةيروس

 .برعلا باتكلا داحتا يف ةمجرتلا ةيعمج وضع وهو ءةمجرتلا

 ءةرهاقلا هتوغ دهعم ماق يتلا ةزئاجلاب ارخؤم رافحلا ليبن روتكدلا زاف دقلو

 نع كلذو ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم ةيبدألا صوصنلا يمجرتمل اهدصرب «ىلوألا ةرملل

 .م2008 ماع ةرداصلا "ردقلا ةبرض' كيبنيبرإ ينيج ةياور نم الصف هتمجرت

 تاناجرهملا ميكحت ناجلو ةيحرسملا تاودنلا نم ديدعلا يف رافحلا مهاس

 .ةيحرسملا

 يلودلا حرسملا مويل داقنلا ةزئاج يلع لصح حرسملا لاجم يف هتازاجنإ نعو

 .م2007 ماع قشمدب

 يلوش هرق لداع

 يلوش هرق لداع ...نيعبسلا هداليم ديع يف همّركي ناملألا باّتكلا داحتا

 2006/12/12- يناملألا ىفنملا يف نطولا ىلع رثع يروس رعاش
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 ةبسانمل يلوش هرق لداع رعاشلاب «ناملألا باّتكلا داحتاو غزبيال ةنيدم تلفتحا

 يف ترشن ةلاقم جارد لصيف بتاكلا لافتحإلا اذه نع بتك دقو .نيعبسلا هغولب

 يف دلو هب ىفتحملا رعاشلا' :اهنم ءاج م2006/12/12 خيراتب ةايحلا ةفيحص

 غزييال يف ًاماع نيعبرأ نم رثكأ ذنم شيعيو «ةركاذلا لوقت امك نيمسايلا ةنيدم ءقشمد

 ةيناملألا «هتنيدم» ىلإ يلوش هرق لصو .ةرهزم ةايح هتبهوو نيمسايلا نم هتمرح يتلا

 نم أبره «توريب نم كلذ لبق أمداقو ءرخآ نمز ةغلب ءةيبرغلا نيلرب نم ًامداق ةريخألا

 تشيرب دلوترب يحرسملا مسا ّنأ عمو .هوجولا ددعتم ملح ىلإ ًاعْلطتو «يودحولا عمقلا»

 لبق ؛ةيعماجلا هتحورطأل ًاعوضوم هراتخا دقف «هنم بره يذلا دلبلا يف ًاعئاش نكي مل

 اذهو .ناملألا نم مهريغو رليشو هنياه شيرنهو هتوغ بدأ ىلإ هتّيلكب فرصني نأ

 هل حاتأو ؛هلوصو نم ةليلق تاونس دعب ؛ةيناملألاب ًارعش بتكي نأ هل حمس ءداهتجالا

 ةنيدملا ةزئاج ىلع لصحي نأو غزبيال يف ناملألا باتكلا داحتا سيئر حبصي نأ ًاقحال

 يهو ء1992 ماع ةليمجلا نونفلل ةيرافابلا ةيميداكألا ةزئاج ىلعو ؛:5 ماع ةيبدألا

 عبطت نيذلا لئالقلا نم يلوش هرقو .ةيناملألاب بتكي يبنجأ بتاكل ىطعت ةزئاج ىلعأ

 هيف عجارت نمز يف ءرتشير تومله دقانلا لوقي امك ةّرم نم رثكأ ةيرعشلا مهلامعأ

 ايجولوطنأ» باتك يف مهؤامسأ ترهظ ًارعاش نيرشع نم دحاو وهو «يرعشلا روهمجلا
 يلوش هرق راسم درسي ال .ةدحتملا تايالولا يف ًاثيدح رهظ يذلا ««يناملألا رعشلا

 ًالدقأ يكحي املإ ؛ةزهاجلا ةغالبلا لوقت امك برغلاو قرشلا نيب رمثملا ءاقللا ةياكح

 .ةديعس جئاتن ىلإ ًاموزل يضفي ال يناكملا لاقتنالا ّنأ كلذ ءةزّيمتم ةيدرف

 ىلع ؛يئاهن لكش يف «عڙوت دق يلوش هرق ناك ةيضاملا تانيعبسلا علطم يف
 يتلا ةرارملا مغر ىلعو .هيلع ربجأ لب «ىفنملا أشي مل هّنأ كلذ «ًاديحو لظو «نزنطو
 ًاقانو ًارعاش ؛هنوكي نأ دارأ ام لداع حبصأ «هيف بوذت نأ داكتو هجولا سمالت

 يتلا «نيطسلف ةيضقب أءدب «ةيبرعلا اياضقلا نع ًاعفادم «نوكيس امك «لظو ءًامجرتمو

 يدركلا اذه نأ رمألا عقاوو .قارعلا ةاسأم ىلإ مويلا ًالوصو «تومت الو شيعت ال

 يزاوي يذلا ناسنإلا ىنعمب ال ««وه ا ىلع ءأمئاد «يقب ؛ةيبرع ةفاقثب عبشملا

 نيب ءارح ءزّيمي هلخاد هعجرمب ظفتحا يذلا فقثملا ىنعمب لب ؛هب يقتلي الو نمزلا

 دصق دقف .ةيواغلا ةرهشلا ىلإ تفتلي الو عادبإلا قدص ىلإ ىريو «باوصلاو أطخلا

 حملت ؛ةلّوحتم ةفاقث ىلإ ةحماستملا هميق هتعفدو «ةيتاذلا هميق يّبلت ةيناملأ ةفاقث

332 

 .باجيإلا هصقني ال ءاضف يف بلسلا ىرتو «بلسلا نم ولخي ال عقوم يف باجيإل

 يف وأ ءرهزم ىفنم ءانب يف هناعأ ءةيقالطإلا ركنيو يبسنلا لبقي يذلا ءرّوصتلا اذهر

 هذه لعلو .ةثلاث ةنيدم ىلإ امهزواجتتو قشمدو غزبيال نيب دحوت ءةفيلأ ةبرغ دييش

 ًاضفار ؛يلوش هرق لداع انأ :لوقي هلعجت يتلا يه «هريغ ال رعاشلا اهاري يتلا «ةنيدمل
 .اعم نآ يف يناملألا رعاشلا ةفصو يبرعلا رعاشلا ةفسص

 ىرخأ ىلإ ةفاقث «سومهم لكش يف «مجرتي ام يلوش هرق عادبإ يف نوكي دق

 ةنّيعم ةفاقث ةّوق نأ ًاكردم «نيتفاقثلا نيب بعصلا بيرقتلا «ةبآك الب سيلو الواهب

 ال يذلا «يلعفلا اهرّيغت يف يأ ءاهب ةريخألا فارتعاو ةرياغم ةفاقثب اهفارتعا يف نمي
 بتكي هلعجي ام وه بعصلا بيرقتلا اذه علو .ًابعص امهنيب بيرقتلا لعجب

 نيب نراقي ال وهف كلذ عم .ةيبرعلاب بتكي امم رثكأ «ةمّقتم ةفاقث يهو «ةيناملألاب
 ءاهلوصو رظتني ءةثلاث ةغلو نيتغللا نيب نراقي لب «ةيناملألا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا

 ىلإ ىري يذلا يرعشلا دصقلا نم ةثلاثلا ةغللا قتشي ناك ول امك أعم نيتغللا زواجتت

 .مهتاغل ىلإ ال رشبلا

 ةيوفعب نيمسايلا ةحئار مشي ءوهلي يبص «نمز لبق «داركألا يح» يف ناك

 «نجشلا اهصقني ال ةديصق اهتفاضتسا «ىركذ نيمسايلا رّيص نمز راظتنا يف «ةديعس

 عرزت ال ةنيدم يف عساو يناملأ روهمج مامأ أماع نيعبس غلب يدرك رعاش اهأرتب

 ."نيمسايلا

 يف نيمجرتملاو ةمجرتلا رودو ةيناملألا - ةيروسلا ةيبدألاو ةيفاقثلا تاقالعلا

 ةيوغللا تاقالعلاب طابترالا قثوأ طبترت نيبعش نيب ةيبدألا تاقالعلا نإ

 كلت راشتناو ةيبنجأ ةغلل رخآلا فرطلا ةغل ميلعت تاقالعلا كلتب ينعنو ءامهنيب ةدئاسلا

 اوملعتي نأ نم مهل ذب ال ةيبنجألا ةيبدألا لامعألا نولقني نيذلا نومجرتملاف .ةغلا

 .اهيلإ تمجرت يتلا ةطيسولا ةغللا وأ لامعألا كلت اهب تبتك يتلا ةيبنجألا ةغلا

 نإف كلذك .ةيبنجألا بادآلا يف نوبتكي نيذلا داقنلا ىلع ًابيزج قبطني اذهو

 ةجاح نود ةرشابم ةروصب ةيبنجأ ةيبدأ لامعأ يقلت نم ءرملا نّكمت ةيبنجأ ةغل ةداجإ

 ةيمجرتلا هلاكشأب ةيبنجألا بادآلا يقلت يف رثؤت ةيبدألا تاقالعلاف .ةمجرتلا ىلإ
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 ؟ةيناملألا-ةيروسلا ةيوغللا تاقالعلا نع اذامف «ةرشابملاو ةيدقنلاو

 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سرادم يف ةيناملألا ةغللا ميلعتب قلعتي اميف

 لبق ام ميلعتلا لحارم يف رفاوتم ريغ ميلعتلا كلذ ّنأ ظحالملا نم اهتاعماجو

 ةنلل مسق ةيروس ةعماج يأ يف كانه سيلف ةيعماجلا ةلحرملا يف امأ .يعماجلا

 يناثلا ةيبوروألا ةغللا" ىعدي ررقم ىلع ةغللا كلت ميلعت رصتقيو ءاهبادآو ةيناملألا

 هنكمت ال ةطيسب ةيوغل ةفرعم بلاطلا بستكي ذإ ءاهبادآو ةيزيلكنالا ةغللا ةسارد نمض

 نع ةيبدألا ةمجرتلا سرامي نأ الو ةيلصألا اهتغلب ةيناملأ ةيبدأ لامعأ يقلت نم
 يف لثمتيف ةيروسلا تاعماجلا يف ةيناملألا ةغللا روضحل يناثلا لكشلا امأ .ةيناملألا

 ميلعت زكارمو بلح ةعماجب "ةيناملألا ةغلل يراشتسالا زكرملا' اهمدقي يتلا تارودلا

 نكلو ؛ىرخألا ةيروسلا تاعماجلا يف ةيبنجألا تاغللا دهاعم نمض ةيناملألا ةغللا

 يف يناملألا بدألا يقلت يف ريثأت هل سيلو ةيساسألا ةلحرملا ىدعتي ال ميلعتلا كلذ

 .ًايدقن وأ ًايمجرت ةيروس

 دبعم' عرف هب علطضي يذلا رودلا وهف ديعصلا اذه ىلع مهألا رودلا امأ

 ةيناملألا ةغللا ميلعت هيف سراميو م1979 ةنس هحاتتفا ديعأ يذلا «قشمدب "هتوغ

 ةيناملألا ةغللا مّلعَت نولصاوي نيذلا نييروسلا بالطلا ددع نكلو ءاهعيمج تايوتسملل

 ضعب امهيف أرقي بلاطلا نأ عمو .ًادج دودحم يلاعلاو طسوتملا نييوتسملا يف

 يناملألا بدألا يقلت يف نأش وذ ريثأت كلذل نكي مل هنإف «ةيناملألا ةيبدألا صوصنلا

 5 ةبناملألا ةغللا اوملعت نيذلا نييروسلا نيجيرخلا نم ةئف كانه نأ الإ .ايروس يف

 بنألا ىلع اوعلطاو ؛(ةيرصملاو) ةيناملألا تاعماجلا يف مهتسارد ءانثأ يف ًاديج

 لماحلا تلكش دق نيجيرخلا نم ةئفلا هذه ّنإ .هتساردب مهضعب ماقو «يناملألا

 لك جرخ اهفوفص نمو ءأيدقنو ًايمجرت ةيروس يف يناملألا بدألا يقلت ةكرحل يقيقحلا
 بألا يف اوبتك وأ ةيبرعلا ىلإ ةيناملأ ةيبدأ الامعأ اولقن نيذلا داقنلاو نيمجرتملا

 تاغللا مول) تايجولوليفلا دادع يف اهبادآو ةيناملألا ةغللا نادقف َنأ الإ .ًايدقن يناملألا

 ميلعتلا لحارم يف ةيناملألا ةغللا نادقفو «ةيروسلا تاعماجلا يف سّردت يتلا (اهبادآو

 رهف .ةيروس يف يناملألا بدألا يقلت ىلع ًايبلس سكعني رمأ وه ءيعماجلا لبق ام
 ىننألا حلا نادقف ىلإو ءةهج نم نييدقن ءاطسوو نيمجرتم روهظ مدع ىلإ يدؤي

 اهجيرخو ةيروسلا تاعماجلا بالط ىدل يناملألا بدألاب ةقلعتملا تامولعملا نم
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 يف يناملألا بدألا لوح طيسب عالطتساب ءرملا موقي نأ يفكيو .ىرخأ ةهج نم
 .يناملألا بدألاب مهلهج ىدم نيبتيل سانلا كئلوأ فوفص

 ىلع ًافكاع رخآ يبرع مجرتم نوكي نأ نم فوخ يف يروسلا مجرتملا شيعي
 لمحي نأ يهيدبلا نمو .هتمجرتب نآلا موقي يذلا هسفن يناملألا يبدألا لمعلا بيرغت

 روكذملا فوخلل نأب ًاملع «ةمجرتلا نع ماجحإلا ىلع نيمجرتملا ضعب فوخلا كلذ

 يبدأ لمع بيرعتب نامجرتم اهيف ماق ؛ةفورعم تالاح كانهف .ةيفاك ةيعقاو تاغّوسم

 دعب كلذ افشتكإ ّمث ؛يبرعلا هليمز هب موقي امب امهنم يأ فرعي نأ نود ءدحاو ينامل
 هدنإ ليئاكيم يناملألا نيعفايلا بتاك ةياور ةلاح تالاحلا كلت رهشأ نمو .ناوألا تاوف

 فورعملا يرصملا مجرتملا فشتكإ دقف .(وموم)ب ةنونعملا (84108681 5248)

 ىهن ةينانبللا هتليمز نأ ؛ةياورلا هذه بيرعت نم غرف نأ دعب ءيرهوجلا رهاب روتكدل
 اهزجنأ يتلا ةمجرتلا رشن دع ىلإ هرطضا امم «كلذ ىلإ هتقبس دق فاّرصلا - تسروف

 ةياور ةلاح يهف ةيناثلا ةريهشلا ةلاحلا امأ .تقولاو دهجلا نم ريثكلا اهيلع قفنأ نأ دعب

 'Die Blechtrommel". ةريهشلا (Günter Grass) سارغ رتنوغ يناملألا بتاكل

 نع ىلوألا :ةياورلا هذهل ناتيبرع ناتمجرت ًابيرقت دحاو تقو يف تردص دقف
 راد نع ةيناثلاو ؛ةيناملألا نع ينازوملا ناسح اهب ماق دقو ءاينولوك يف (لمجلا رادإ

 .قونشم قفوم اهزجنأ دقو «قشمدب (ديدجلا قيرطلا)

 نم ةجيتن ًاضيأ اهنكلو ءرشنلاو ةمجرتلا قوقحب ةقالع ةلاحلا هذهل نأ حيحص
 .ةرصاعملا ةيبرعلا ةمجرتلا ةكرح نمض قيسنتلا مادعنا جئاتن

 يف امب ًايمجرت ةيبنجألا بادآلا لابقتسا قيعت يتلا لماوعلا ضعب يه كلت
 تايطعم نم ولخت ال ةيروسلا ةيبدألا ةحاسلا نأ الإ .يناملألا بدألا لابقتسا كلذ

 ةمجرتلا يف ةصصختم ةلجم رفاوت تايطعملا كلت نمف .يقلتلا كلذ دعاست ةيباجيإ

 تلخد دقل .برعلا باتكلا داحتا نع ردصت يتلا "ةيبنجألا بادآلا' ةلجم يه ةيبدألا

 ربتعم بيصن يناملألا بدألل ناكو ؛نيرشعلاو سداسلا اهماع ةيلصفلا ةيرودلا هذه

 ةريصقلا صصقلا نم ريبك ددعو «هب نيصاخ نيددع يف لمت ذإ ؛هترشن امم

 ةلجملا هذه ترفو دقل .ةعّونملا دادعألا يف ترشن يتلا تالاقملاو ةيرعشلا صوصنلاو

 الإ ءيبرعلا نطولا يف هريظن ّلق ًاربنم برعلا نييبدألا نيمجرتملاو ةيبنجألا بادآلل
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 ؟ةيناملألا-ةيروسلا ةيوغللا تاقالعلا نع اذامف «ةرشابملاو ةيدقنلاو

 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سرادم يف ةيناملألا ةغللا ميلعتب قلعتي اميف
 لبق ام ميلعتلا لحارم يف رفاوتم ريغ ميلعتلا كلذ ّنأ ظحالملا نم اهتاعماجو

 ةغلل مسق ةيروس ةعماج يأ يف كانه سيلف ةيعماجلا ةلحرملا يف امأ .يعماجلا

 ”ةيناثلا ةيبوروألا ةغللا" ىعدي ررقم ىلع ةغللا كلت ميلعت رصتقيو ءاهبادآو ةيناملألا
 هنكمت ال ةطيسب ةيوغل ةفرعم بلاطلا بستكي ذإ ءاهبادآو ةيزيلكنالا ةغللا ةسارد نمض

 نع ةيبدألا ةمجرتلا سرامي نأ الو ةيلصألا اهتغلب ةيئاملأ ةيبدأ لامعأ يقلت نم
 يف لثمتيف ةيروسلا تاعماجلا يف ةيناملألا ةغللا روضحل يناثلا لكشلا امأ .ةيناملألا

 ميلعت زكارمو بلح ةعماجب "ةيناملألا ةغلل يراشتسالا زكرملا" اهمدقي يتلا تارودلا
 نكلو «ىرخألا ةيروسلا تاعماجلا يف ةيبنجألا تاغللا دهاعم نمض ةيناملألا ةغللا

 يف يناملألا بدألا يقلت يف ريثأت هل سيلو ةيساسألا ةلحرملا ىدعتي ال ميلعتلا كلذ

 .ًايدقن وأ ًايمجرت ةيروس

 دهعم' عرف هب علطضي يذلا رودلا وهف ديعصلا اذه ىلع مهألا رودلا امأ

 ةيناملألا ةغللا ميلعت هيف سراميو م1979 ةنس هحاتتفا ديعأ يذلا «قشمدب "هتوغ

 ةيناملألا ةغللا مّلعت نولصاوي نيذلا نييروسلا بالطلا ددع نكلو ءاهعيمج تايوتسملل

 ضعب امهيف أرقي بلاطلا نأ عمو .ًادج دودحم يلاعلاو طسوتملا نييوتسملا يف
 يناملألا بدألا يقلت يف نأش وذ ريثأت كلذل نكي مل هنإف ءةيناملألا ةيبدألا صوصنلا

 املعت ةيناملألا ةغللا اوملعت نيذلا نييروسلا نيجيرخلا نم ةئف كانه ّنأ الإ .ايروس يف

 بدألا ىلع اوعلطاو ؛(ةيرصملاو) ةيناملألا تاعماجلا يف مهتسارد ءانثأ يف ًاديج

 لماحلا تلكش دق نيجيرخلا نم ةئفلا هذه ّنإ .هتساردب مهضعب ماقو «يناملألا

 لك جرخ اهفوفص نمو ءأيدقنو ًايمجرت ةيروس يف يناملألا بدألا يقلت ةكرحل يقيقحلا

 بدألا يف اوبتك وأ ةيبرعلا ىلإ ةيناملأ ةيبدأ الامعأ اولقن نيذلا داقنلاو نيمجرتملا

 تاغللا مول) تايجولوليفلا دادع يف اهبادآو ةيناملألا ةغللا نادقف ّنأ الإ .ًايدقن يناملألا

 ميلعتلا لحارم يف ةيناملألا ةغللا نادقفو ءةيروسلا تاعماجلا يف سّردت يتلا (اهبادآو

 وهف .ةيروس يف يناملألا بدألا يقلت ىلع ًايبلس سكعني رمأ وه «يعماجلا لبق ام

 ىندألا ّدحلا نادقف ىلإو «ةهج نم نييدقن ءاطسوو نيمجرتم روهظ مدع ىلإ يدؤي
 اهيجيرخو ةيروسلا تاعماجلا بالط ىدل يناملألا بدألاب ةقلعتملا تامولعملا نم
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 يف يناملألا بدألا لوح طيسب عالطتساب ءرملا موقي نأ يفكيو .ىرخأ ةهج نم

 .يناملألا بدألاب مهلهج ىدم نيبتيل سانلا كئلوأ فوفص

 ىلع ًافكاع رخآ يبرع مجرتم نوكي نأ نم فوخ يف يروسلا مجرتملا شيعي
 لمحي نأ يهيدبلا نمو .هتمجرتب نآلا موقي يذلا هسفن يناملألا يبدألا لمعلا بيرعت

 روكذملا فوخلل نأب ًاملع ؛ةمجرتلا نع ماجحإلا ىلع نيمجرتملا ضعب فوخلا كلذ
 يبدأ لمع بيرعتب نامجرتم اهيف ماق «ةفورعم تالاح كانهف .ةيفاك ةيعقاو تاغّوسم

 دعب كلذ افشتكإ مث «يبرعلا هليمز هب موقي امب امهنم يأ فرعي نأ نود ءدحاو يناملأ
 هدنإ ليئاكيم يناملألا نيعفايلا بتاك ةياور ةلاح تالاحلا كلت رهشأ نمو .ناوألا تاوف

)Michea1 Ende)فورعملا يرصملا مجرتملا فشتكإ دقف .(وموم)ب ةنونعملا  

 ىهن ةينانبللا هتليمز نأ ءةياورلا هذه بيرعت نم غرف نأ دعب «يرهوجلا رهاب روتكدلا

 اهزجنأ يتلا ةمجرتلا رشن دع ىلإ هرطضا امم ؛كلذ ىلإ هتقبس دق فاّرصلا - تسروف
 ةياور ةلاح يهف ةيناثلا ةريهشلا ةلاحلا امأ .تقولاو دهجلا نم ريثكلا اهيلع قفنأ نأ دعب

 "Die Blechtrommel". ةريهشلا (Güner Grass) سارغ رتنوغ يناملألا بتاكلا

 نع ىلوألا :ةياورلا هذهل ناتيبرع ناتمجرت ًابيرقت دحاو تقو يف تردص دقف
 راد نع ةيناثلاو ءةيناملألا نع ينازوملا ناسح اهب ماق دقو ءاينولوك يف (لمجلا راد)

 .قونشم قفوم اهزجنأ دقو «قشمدب (ديدجلا قيرطلا)

 نم ةجيتن ًاضيأ اهنكلو ءرشنلاو ةمجرتلا قوقحب ةقالع ةلاحلا هذهل نأ حيحص
 .ةرصاعملا ةيبرعلا ةمجرتلا ةكرح نمض قيسنتلا مادعنا جئاتن

 يف امب ًايمجرت ةيبنجألا بادآلا لابقتسا قيعت يتلا لماوعلا ضعب يه كلت
 تايطعم نم ولخت ال ةيروسلا ةيبدألا ةحاسلا نأ الإ .يناملألا بدألا لابقتسا كلذ

 ةمجرتلا يف ةصصختم ةلجم رفاوت تايطعملا كلت نمف .يقلتلا كلذ دعاست ةيباجيإ

 تلخد دقل .برعلا باتكلا داحتا نع ردصت يتلا "ةيبنجألا بادآل" ةلجم يه ةيبدألا

 ربتعم بيصن يناملألا بدألل ناكو ؛نيرشعلاو سداسلا اهماع ةيلصفلا ةيرودلا هذه

 ةريصقلا صصقلا نم ريبك ددعو «هب نيصاخ نيددع يف لمت ذإ ؛هترشن امم

 ةلجملا هذه ترفو دقل .ةعّونملا دادعألا يف ترشن يتلا تالاقملاو ةيرعشلا صوصنلاو

 ّآلإ يبرعلا نطولا يف هريظن ّلق ًاربنم برعلا نييبدألا نيمجرتملاو ةيبنجألا بادآلل

335 



 :ةمجرتلا تآفاكم يّئدت نم يناعت ءةرصاعملا ةيروسلا تايرودلا نم اهريغك ءاهنأ

 ةايحلا يف اهريثأت لعج امم ؛ىرخأ تالكشم نمو «ةيروس جراخ عيزوتلا مادعناو

 ىلع ايباجيإ سكعنت نأ نكمي يتلا لماوعلا نمو .ًافيعض ةيبرعلاو ةيروسلا ةيفاقثلا
 كلتمت يتلا رشنلا رود نم ددع روهظ ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم ةيبدألا ةمجرتلا ةكرح

 قوقحب دّيقتتو ءافاصنإ رثكأ بولسأب نيمجرتملا عم لماعتتو ؛ةحومط ةمجرت جمارب
 سأر ىلعو .اهجراخو ةيروس لخاد لضفأ عيزوت تاناكمإب عتمتتو ءرشنلاو ةمجرتلا
 هتعد حجان جمانرب ةمجرتلا ديعص ىلع اهيدل يتلا «(ىدملا راد) يتأت رودلا كلت

 ةزئاج نيزئاحلا ءابدألا لك تافّلؤمل ةيبرع تامجرت رشن نمضتي وهو لبو ةبتكم'
 لوب شيرنياهو نام ساموت لثم «ناملألا ءابدألا نم ددع مهنيب نمو «بادآلل لبون
 راد) هتنبت يذلا ةيبدألا ةمجرتلا جمانرب رصتقي الو .ٌسارغ رتنوغو هسيه نامرهو

 بدألا عئاور“ هيمسن نأ نكمي ام لمشي لب «بادآلل لبون ةزئاج يزئاح ىلع (ىدملا
 ًاريبك اءزج تصّصخ ةيروس رشن رود ةدع ةريخألا ماوعألا يف ترهظ دقف ."يملاعلا

 يتلا (سمدق) راد امأ .(ناروح) رادو ؛(درو) رادك «ةيبدألا ةمجرتلل اهجمارب نم

 لتحت راد يهو ؛ىنم دايز روتكدلا وهو الأ «ةيناملألا تاعماجلا يجيّرخ دحأ اهريدي
 .ةيبدأ تامجرت نآلا ىلإ رشنت مل اهنإف ءاهجمانرب يف ًازراب أناكم ةيناملألا نع ةمجرتلا
 لّكشت يتلا ؛ةيروسلا "ةفاقثلا ةرازو تاروشنم' ىلإ ةراشإلا نم ذب ال قايسلا اذه يفو

 نع ةيبدأ تامجرت ةّدع اهنمض تردص دقو ءاهبتك نم ةيلاع ةبسن ةيبدألا تامجرتلا
 .ةيناملألا

 ةرصاعمو ةيخيرات ةلالطإ
 ّنِإف ءةيبلس لماوع نم ايروس يف يناملألا بدألا لابقتسا فنتكي ام لك مغر

 لئاوأ ذنم ةيروس تدهش ةمجرتلا ديعص ىلعف .ًايئارقو ًايدقنو ًايمجرت لبقتسي بدألا اذه
 - ةيروسلا ةيبدألا تاقالعلا نم ددع لقن يف لّقمت ًاظوحلم اطاشن تاينيسمخلا

 نع نإ ءةيبرعلا ىلإ ةيناملألا ةيبدألا لامعألا نم اهقافآو اهعقاو ةرصاعملا ةيناملألا

 تاينيسمخلا علطم يفف .ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاك ءةطيسو ةغل نع وأ ةرشابم ةيناملألا

 ةياورل ةديدج ةمجرت رودص يف لّدمت «يناملألا بدألاب ظوحلم يروس مامتهإ رهظ

 ةياورلا هذه ّنأ مغر «ةيسنرفلا نع تزجنأ ةمجرت يهو «"رترف مالآ" ةريهشلا هتوغ
 نيلمعل ةمجرت رودص عجري اهسفن ةرتفلا ىلإو .تاّرم ةّدع رصم يف تمجرت دق تناك
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 "لت ملھلیف' امه ؛(۴إا ٥ا٥٥ ؟cطن11e۲) رليش شيرديرف يناملألا بيدألا لامعأ نم
 تت دقو "معلا خألا نبا"و "ةيرحلا ليبس يف وأ لت مويلغ' ناونعب ترشن يتلا
 ايروس يف ردص تاينيسمخلا نم لوألا فصنلا يفو .ةيسنرفلا نع امهاتلآ ناتمجرتلا

 بدألا نم عئاور' :امهو الأ ؛يناملألا بدألاب فيرعتلا يف ريبك رود امهل ناك ناباتك
 همجرت يذلا «لوألا باتكلا نمضتي ."يناملألا بدألا نم ةراتخم صصقاو "يناملألا

 شيرنياهو ميرغ نيوخألاو رليشل صوضن ةينامث بويأ داؤف هل مّدقو ةيسنرفلا نع
 مل صوصنلا رايتخا ّنأ عمو .غيافز نافيتشو نام ساموتو نامردوز نامرهو هنياه
 يثلث صّصخي نأل مجرتملاب ثدح ةيتاذ سسأ ىلإ لب ةسوردم ريياعم ىلإ دنتسي
 نم هاوتحا امب «باتكلا اذه ّنإف ءةيلاع ريغ ةمجرتلا ةدوج نأو «غيافز نافيتشل باتكلا
 ىدأ دق ؛ناملألا باّتكلل ريسو يناملألا بدألا خيرات لوح ةمّدقمو ةمجرتم صوصن
 .يناملألا بدألا وهو الأ «لوهجم هبش ناك بدأب يروسلا ئراقلا فرع ذإ ءأديفم ًارود
 1955 ماع ردص دقو ؛'يناملألا بدألا نم ةراتخم صصق' وهف يناثلا باتكلا امأ

 نيوخألل نيصن ًانمضتم «بويأ ليهس يماحملا لبق نم ًاضيأ ةطيسو ةغل نع ًامجرتم
 عمو .ٌنامفوه .آ .ت .إو نام ساموتو غيافز نافيتشل ةيصصق صوصن ةثالثو ٌميرغ
 ميدقت نم باتكلا اذه نّكمت سسأ ىلإ دنتسي مل مجرتملا لبق نم صوصنلا رايتخا نأ
 لمكأ هنإف ءًابسانم ًاليثمت ةفلتخملا هتاهاجتاو هلحارمب يناملألا ةصقلا بدأ لّثمي ام
 كلت نأ الإ .يناملألا بدألاب فيرعتلا يأ لوألا باتكلا هب أدب يذلا ديفملا رودلا
 ددع بيرعت ىلع ترصتقا دق ايروس يف يناملألا بدألا لابقتسا خيرات نم ةلحرملا

 بدألا لابقتسا ةكرح نع ًاريثك ةفلختم تناكو ءةطيسو ةغل نع لامعألا نم ليلق
 نمحرلا دبعو دمحم ضوع دمحم ناك ثيح ءرصم وه رخآ يبرع دلب يف يناملألا
 بيرعت اوزجنأ دق نييرصملا نيمجرتملا نم مهريغو يقوتسدلا ميهاربا عومحمو يودب
 ةيبدألا لامعألا نع كيهان ؛ةرشابم ةيناملألا نع ةماهلا ةيبدألا لامعألا نم ديدعلا
 .ةطيسو ةغل نع تمجرت يتلا

 نيديعصلا ىلع ايروس يف تأدب نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبسلا لئاوأ يفو

 ةدوع رثإ كلذو ؛يناملألا بدألا لابقتسإ لحارم نم ةديدج ةلحرم يدقنلاو يمجرتلا
 تناكو .ةيرصملاو ةيناملألا تاعماجلا نم اهبادآو ةيناملألا ةغللا يسراد نم ةعومجم
 ةساردل ايناملأ ىلإ بالطلا نم ًاددع تاينيتسلا لئاوأ يف تدفوأ دق ةيروسلا ةموكحلا
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2-2 
 كلذو ءهسفن عرفلا ةساردل ةرهاقلا ةعماجب رخآ ددع قحتلاو ءاهبادآو ةيناملألا ةغللا

 ةيوناثلا سرادملا يف ةيناملألا ةغلل نيسّردم لبقتسملا يف اوحبصي نأ ضرغب

 ءالؤه ّنأ الإ .ةيبنجأ ةغلك ةيناملألا ةغللا اهيف سّردت تذخأ يتلا ؛ةيروسلا ةيدادعإلاو

 ةغللا ميلعت ءاغلإب «تاينيعبسلا لئاوأ يف نطولا ىلإ مهتدوع دعب ءاوئجوف نيجيرخلا
 ةيناملألا نم ةيبدألا ةمجرتلا ةسرامم ىلإ مهضعب فرصناف «سرادملا يف ةيناملألا

 يف يناملألا بدألا لابقتساب ضهن يذلا يدقنلاو يمجرتلا رداكلا اولكشو ؛ةيبرعلا ىلإ

 تاعماجلا يجيرخ ضعب مهيلإ ّمضنا دقو .ةريخألا ةثالثلا دوقعلا دادتما ىلع ةيروس

 ةيوغل ةءافكو ةيبدأ تامامتهإ مهيدل نيذلا ىرخألا تاصاصتخالا يوذ نم ةيناملألا

 نرقلا نم تاينيعبسلا لئاوأ ذنم ةيروسلا ةيفاقثلا ةحاسلا تدهش اذكهو .ةبسانم ةيفاقثو

 نم مغرلا ىلع كلذو «ةرشابم ةيناملألا نع ةيبدأ ةمجرت ةكرح روهظ يضاملا

 نم ددع ةريخألا ةثالثلا دوقعلا لالخ زرب دقو .ًاقباس اهيلإ انقّرطت يتلا قئاوعلا

 دعب زجنأو ؛ةرهاقلا ةعماج يف اهبادآو ةيناملألا ةغللا سرد يذلا ءديدج دمحم

 'نوجاّسنلا' ةيحرسم اهزربأو «ةماهلا ةيبدألا تامجرتلا نم ًاددع ايروس ىلإ هتدوع

 هتوغل "ةقيقحلاو رعشلا"و «غيافز نافيتشل (ناءزج) "ملاعلا ةانب'و «نامتبواه دراغريغل
 كلت ديدج دمحم زجنأ دقو .ّنام ساموتل "سوتسواف روتكدلا"و «(ءازجأ ةثالث)

 ًايفتكم ؛مالعإلا ءاوضأ نع ًادييعب عضاوتو تمصو بأدب ةماهلا تامجرتلا

 .نويروسلا نورشانلا هل اهمّدق يتلا ةديهزلا (257تآفاكملاب

 ةمجرتلا ةكرح خيرات يف .هريظن لق ًايمجرت ازاجنإ هلامعأ ربتعتو :دوبع ودبع
 قيلت ةيلاع ةدوجب اهزجنأ يتلا ةيبدألا تامجرتلا تلحت دقو .ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم

 .اهبيرعتب ماق يتلا ةميظعلا ةيبدألا لامعألاب

 ةيئاور لامعأ ةّدع .ةيبرعلا ىلإ مجرت «دقانو مجرتم وهو «متاح حالص -2

 امك ؛عبطلا تحت رخآلا اهضعب لاز امو اهضعب ردص «لوب شيرنياهل ةيصصقو

 ؛هنياه شيرنياهل ًايركف اباتكو «لاسنمفوهو اكفاكو ترشروب غناغفغلوفل ًاصصق مجرت
 ."ةريونصلاو براقلا" ناونعب نيعفايلل ًاصصقو

 .دوبع هدبع 2002 «لرألا ددعلا 18 دلجملا ءقشمد ةعماج ةلجم (27)

338 

 تاسارد مجرتو متاح حالص فلأ ةيركفلاو ةيبدألا هتامجرت ىلإ ةفاضإلابو
 .يناملألا بدألا لوح ةفلتخم ةيدقن

 دقنلا ذاتسأو (ةيحرسملا ةايحلا) ةلجم ريرحت سيئر ءرافح ليبن روتكدلا -3
 نم ًاعبرأ ةيبرعلا ىلإ مجرت دقف .ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا يف يحرسملا
 ةياورو «تدراهبيك رنياهل ةيحرسمو ؛(8616016 876614) تشيرب تلوترب تايحرسم

 ىلع رافح ليبن رود رصتقي ملو «زرغيز انأل ةصوصقأو «دنكسيز كيرتابل "رطعلا'
 .رصاعملا يناملألا حرسملا لوح ةريثك تالاقم بتاك دقف «ةمجرتلا

 ةيزيلكنإلا ةغللا مسق يف ةيناملألا ةغللا ذاتسأ ءومحلا دمحأ روتكدلا -4

 "ةليلو ةليل فلأو هتوغ" نزموم انيراتاك باتك بّرع دقو «قشمد ةعماجب اهبادآو
 دلونرأل ةصقو «تسنرإ لوابل نيتصقو «“هيلاك ونطاوم' رزياك جروج ةيحرسمو
 عم كرتشاو “حرسملا يف ريغصلا قطنملا" ريهشلا يرظنلا تشيرب فّلؤمو «جيافست

 ايناملأ ةيروهمج يف رصاعملا رعشلا نم تاراتخم' بيرعت يف رديح دمحأ روتكدلا

 ."ةيطارقوميدلا

 ةيزيلكنإلا ةغللا مسق يف ةيناملألا ةغللا ذاتسأ ءرديح دمحأ روتكدلا -5

 رتيبل "ةثيدحلا اماردلا ةيرظن' باتك ةيبرعلا ىلإ مجرت دقو ؛"نيرشت' ةعماجب اهبادآو

 رعشلا نم تاراتخم بيرعت يف مهاسو ؛"يرسيوسلا بدألا خيرات" باتكو ««يدنوز

 .ةيطارقوميدلا ايناملأ ةيروهمج يف رصاعملا

 «ةيروسلا مالعإلا ةرازو يف ةيفحص ةمجرتم تلغتشا دقو «يلبنح لاون -6
 ةريصق صصق ةّدعو ,'مولب انيراتكل عئاضلا فرشلا' لوب شيرنياه ةياور تبرعو

 ."ةيبنجألا بادآلا" ةلجم يف تردص ةرصاعم ةيناملأ

 «نوب يف ةيروسلا ةرافسلا يف ًايفحص ًامجرتم لمع دقو «يفطو ميهاربإ -7
 رنياهل نيتيحرسمو «"ةيضقلا'و "مانتيف ثيدح" سياف رتيب يتيحرسم ةيبرعلا ىلإ مجرتو

 ةكرعم' رزلاف نيترام ةيحرسمو ؛"نانف ةايح - سترم"و "ةعمج ةليل' :امه تدراهبيك

 ًاحومط ًايمجرت ًاعورشم يفطو ديسلا ذفني تامجرتلا هذه ىلإ ةفاضإلابو ."ةيلزنم
 .اكفاك زنارفل ةلماكلا راثآلا بيرعت يف لثمتي

 «ًاديدحت يناملألا رعشلاب متهي ءرعاشو بيبط وهو ءقلطم ركاش روتكدلا -8
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 اهترشن ىرخأ ةيناملأ ةيرعش ًاصوصنو هيناه شيرنياه رعش نم تاراتخم برع دقو
 ."ةيبنجألا بادآلا" ةلجم

 ةعماجب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا تسرد ةيناملأ ةديس يهو «دوواد انيريإ -9

 ةيناملأ ةيرعش صوصن ةدع ةمجرت نم اهتنگم ةيبدأو ةيوغل ةءافك تبستكاو «قشمد
 .باتك يف اهعمجب اثيدح تماق ءةيبرعلا ىلإ

 برع دقو ؛نانبل يق ميقم يروس مجرتمو رعاش وهو «ةقفر داؤف روتكدلا -0
 .ناملألا ءارعشلا نم امهريغو هكليرو نيلردله رعش نم ًاضعب

 ناونعب زرغيز انا صصق نم ةعومجم مجرت دقو «دوبع هدبع -1

 صصق لمجأ" باتكو ؛كنيه رتلافل "ايناملأ يف ةثيدحلا اماردلا" باتكو ؛"نوبرخملا'

 ترشن ةرصاعم ةيناملأ ًاصصقو «(راجتلا ةزيرف عم نواعتلاب) نيأزج يف "لافطألا
 برع امك «"ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت ءوض يف ةثيدحلا ةيناملألا ةصقلا“ هباتكل قحلم
 هلییربجو ديرف شيرإو تشرب تلتوربو هسيه نامرهو هنياه شيرنياهل ةيرعش ًاصوصن
 ماقملا يف تبصنا دق دوبع هدبع دوهج نأ الإ .ناملألا ءارعشلا نم مهريغو نامهوف

 ءًايدقن هطيسوت ىلعو يبرعلا نطولا يف يناملألا بدألا لابقتسا ةسارد ىلع لوألا
 .تالاقملاو ثاحبألا نم ريبك ددعو بتك ةثالث لالخ نم

 يناملألا بدألا لابقتسا لكش نيذلا داقنلاو نيمجرتملا ءالؤه بناج ىلإ
 ةيناملألا نع ةيبدألا ةمجرتلا اوسرام نومجرتم رهظ مهدوهج نم زربألا بناجلا
 ةيركفلا تامجرتلا ىلإ ةفاضإلاب ءزجنأ يذلا وليك ليشيم ديسلاك «ةيوناث ةروصب

 ركفملاو ثحابلاو ؛"ةريبكلا ةعاقلا" تناك نامره ةياورل ةمجرت «ةماهلا ةيفسلفلاو
 مجرت دقو «هبذأو تشيرب تلوتربب باجعإلا ديدش ناك يذلا «نيساي يلعوب فورعملا

 ءلابح ناندع نيمجرتملا ءالؤه نمو .ةيبرعلا ىلإ "ةمانزورلا صصق' ةعومجم
 يناملألا بدألا ةمجرت رامضم يف ًاثيدح طشن يذلا «فورعملا ينويزفلتلا لثمملا

 لگشت نأ نكمي يتلا ؛:ةرصاغملا صصقلا نم ًاريبك ًاددع مجرتف ءًايدقن هب فيرعتلاو
 تّلجت رعشلا ةمجرت يف ةريبك ةبهوم رهظأ امك «ةديدج ةيصصق تاراتخم ةعومجم
 .ةنياه شيرنياهو تشيرب تلوتربل ةيرعش صوصن نم ةيبرعلا ىلإ همجرت ام ربع
 «رقص نسح يروسلا صاقلا هيونتلا مهدوهج قحتست نيذلا نييروسلا نيمجرتملا نمو
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 فلودورل هشتين نع ًاباتكو "سيروات يف اينيجيفإ" هتوغ ةيحرسم ةيبرعلا ىلإ مجرت يذلا

 نيذلا نييروسلا نييبدألا نيمجرتملا نم ًايبسن ريبكلا ددعلا اذه روهظ مغر .رنياتش
 ةغل نع ةمجرتلا ةرهاظ نإف ؛ةرشابم ةيناملألا نع ةيناملألا ةيبدألا لامعألا نولقني

 نع ةلماك هتوغل (تسواف) ةيحرسم ةمجرتب بويأ ليهس ماق دقف .فتخت مل ةطيسو

 دقف .ةيلصألا اهتغل نع ةَرم نم رثكأ رصم يف تمجرت دق تناك اهنأ مغر «ةيزيلكنإلا

 كلت لقن دق يروسلا مجرتملا نأو ءةديجو ةقيقد ةمجرت ةطيسولا ةمجرتلا نأ انل نّيبتي

 ةمجرتلا نيب رظانتلا مدع ةجرد ىقبأ امم ءأديجو ًاقيقد ًالقن ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا

 نوكت نأ نكمي ةيرظنلا ةيحانلا نمف .ةدودحم يناملألا يلصألا صنلاو ةيبرعلا

 .ةدوج اهتدوج قوفت دقو «ةديج ةمجرت ةطيسو ةغل نع متت يتلا ةمجرتلا

 يه ديعصلا اذه ىلع ةلاح رهشأو .ةيلصألا ردصملا ةغل نع تمت ةمجرت

 روتكدلا اهزجنأ يتلا يكسفيوتسد يسورلا بيدألا تاياورل ةيبرعلا ةمجرتلا ةلاح
 "تسواف" ةيحرسمل ةيبرعلا ةمجرتلا نإف يناملألا بدألا ديعص ىلعو .يبوردلا يماس

 ماق يتلا ةمجرتلا نم ريثكب لضفأ ةطيسو ةغل نع بويأ ليهس مجرتملا اهزجنأ يتلا

 لامعألا ةرثك نإف رمأ نم نكي امهمو .ةيناملألا نع يودب نمحرلا دبع روتكدلا اهب

 ةبراضتم ةيلاكشإ ةرهاظ يه ةيروس يف ةطيسو ةغل نع تمجرت يتلا ةيناملألا ةيبدألا

 .تالالدلا

 ىرخأ ةرظن

 ةيناملأ ةيبدأ لامعأ نم ةيبرعلا ىلإ ةيروس يف مجرت ام يف رظنلا انعمأ اذإ

 دسألا ةصحب زاف دق ةريصقلا ةصقلاو ةياورلا بدأ نأ دجن ءريخألا نرقلا فصن لالخ

 ةيحالص رثكألا يبدألا سنجلا زايتماب يه ةياورلاف .يمجرتلا لابقتسالا كلذ نم

 متي يبدألا سنجلا اذه يقلت نأ اهنم «ةريثك بابسأل كلذو ةيبنجألا تاغللا ىلإ ةمجرتلل

 «هتراضحو يبنجألا عمتجملا نع ةريزغ تامولعمب يقلتملا دوزت اهنأو «ةءارقلا ربع

 دق ةيئاورلا لامعألا ةماخض نأ الإ .اهتّيبدأ نم ريثك ىلع ةمجرتلا دنع ظفاحت اهنأو

 ىلعو .اهرشن يف نوددرتي نيرشانلا لعجتو ءاهتمجرت يف نوددرتي نيمجرتملا لعجت

 قبطني اذهو .ةيلودلا ةيبدألا تاقالعلا يف لوألا ناكملاب ةياورلا ظفتحت كلذ نم مغرلا

 .ةيروس يف يناملألا بدألا لابقتسا ىلع

 .قباسلا عجرملا 9



دجن ةيروس يف يناملألا بدألا لابقتسا ةكرح يف رظنلا انعمأ اذإو
 كلت نأ 

 بدألا بيصن ناكو «نيرشعلا نرقلا يف يناملألا بدألا لوح تروحمت دق ةكرحلا

 كلذب ّيروسلا مامتهالا مادعنا ةرورضلاب ينعي ال كلذ ّنأ الإ .ًادودحم مدقألا يناملألا

 دق تيوكلاو نانبلو رصم نم ةمداقلا تامجرتلا نأ ىلإ هدر نكمي رمأ وه لب «بدالا

 يروس مامتهإ دوجو ىلإ ريشي ام كانه سيلو .هب ةقلعتملا ةيروسلا ةيفاقثلا ةجاحلا تَبل

 نإو ؛هسرادمو يناملألا بدألا تاهاجتإ نم نّيعم يبدأ هاجتاب وأ ةيبدأ ةسردمب رهاظ

 ّدعي نأ نكمي ناک هسيه نامرهو زرغيز انأو سياف رتيبو تشيرب بدأ لابقتسا ناك

 ةموكحلل تناك دقف .ًادحأ شهدي ال رمأ اذهو «ناملألا نييراسيلا ءابدألل ًاليضفت

 تناكو ؛ةيكارتشإلا ةيطارقوميدلا ايناملأ ةيروهمج ةموكح عم ةقيثو تاقالع ةيروسلا

 نيتموكحلا نيب ةريثك ةكرتشم ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيسايسو ةيجولويديإ مساوق كانه

 دوجو وه ًامامت حّضاولا رمألا نكلو .نيتلودلا يف باتكلا يداحتا نيب نواعت ةيقافتاو

 تلوتربو ءاكفاك زنارفو ؛هسيه نامره مهزربأ «نینیعم ءابدأب ريبك يروس مامتهإ

 ءابدألا ءالؤه لامعا ضعب مجرت دقف .ترشروب غناغفلوفو ءلوب شيرنياهو «تشیرب

 ةيفاقث ةجاح ىلإ اهعاجرإ نكمي ال ةرهاظ كلتو ءةيبرعلا ىلإ ةرم نم رثكأ ناملألا

ا ةيعبت نابسحلا يف اضيأ ذخأي نأ نم ءرملل دب ال لب طقف ةيروس
 بدالا لابقتس

 ءابدأ عتمتي ذإ ءايسورو اسنرفو اكيرمأو ايناطيرب يف هلابقتسال ةيروس يف يناملألا

 .ريبك يبدأ ذوفنب اكفاك زنارفو هسيه نامره لاثمأ نم ناملأ

 يدقنلا يقلتلا

 دوهج ةيروس يف تلذب يناملألا بدألل يمجرتلا يقلتلا عم بنج ىلإ ابنج

 «فيلأتلا قيرط نع وأ ةمجرتلا قيرط نع اّمإ «ايدقن هطيسوتو بدألا اذهب فيرعتلل

دقنو يقلتلا كلذ ءاصقتسا ديعص ىلع دوهج تلذب امك
 ريبك رود دوبع هدبعل ناك دقو .ه

 يف ةثيدحلا اماردلا" (Hinعk 62[77/21) كنيهرتلاف باتك مجرت ذإ «لاجملا اذه يف

 ادغف ءيبرعلا نطولا يف يناملألا حرسملا يقلت لوح ةمدقمب هدوزو "ايناملأ
 باتكلا اذه

 هذه بتاك فلأ امك .يناملألا حرسملا لوح ةيبرعلاب ةرفارتملا ةليلقلا عجارملا دحأ

 ةياورلا" امه ؛يبرعلا نطولا يف يناملألا بدألا لابقتسا ىلع امهفقو نيباتك روطسلا

 ءوض يف ةثيدحلا ةيناملألا ةصقلا"و "ةنراقم ةيلابقتسا ةسا ارد - ةثيدحلا ةيناملألا

 ةمجرتلا يف تاسارد - صوصنلا ةرجه" باتك نإف كلذك ."ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت

 ةدع نانمضتي "قافآو تالكشم - نراقملا بدألا" باتكو "يفاقثلا لدابتلاو ةيبدألا

 تاسارد دوبع هدبعلو .ةيناملألا - ةيبرعلا ةيوغللاو ةيبدألا تاقالعلا لوح تاسارد
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 شيرنياهك «ةيناملألاب :نيقطانلاو .ناملألا ءابدألا رابك نم ددعب اهيف فرعي «ةريثك ةيدقن

 شيرنياهو «تامنرود شيرديرفو «هنیاه شيرنياهو «زرغیز ائأو «ّنام ساموتو نام

 نم ديدعلا اهيف عجار ؛ةريثك تالاقم ىلإ ةفاضإلاب كلذو «رليش شيرديرفو «لوہ

 بدألا لابقتسا ةبكاومل ىعسم يف كلذو «ةيناملألا نع تمت يتلا ةيبدألا تامجرتلا

 نيذلا اهبادآو ةيناملألا ةغللا يف نييروسلا نيصصختملا نمو .ًايدقن مجرتملا يناملألا

 ءرديح دمحأ روتكدلا يناملألا بدألاب فيرعتلا رامضم يف ةميق ةيدقن ًادوهج اولذب

 قطانلا يرسيوسلا بدألا خيرات"و "ةثيدحلا اماردلا ةيرظن" يباتك لالخ نم كلذو

 بتاكلا مايق :هيونتلا قحتست يتلا دوهجلا نمو .ةيبرعلا ىلإ امهمجرت نيذللا ؛"ةيناملألاب

رصتخم" باتك بيرعتب داوع قيفوت ناميلس ايناملأ يف ميقملا يروسلا مجرتملاو
 خيرات 

 نإف كلذك .ةيبرعلاب هباب يف لضفألا دعي باتك وهو «تامتور تروكل "يناملألا بدألا

 هتوغو لاتنسمفوه لوح رودت «يناملألا بدألا يف ةيدقن ثاحبأ ةدع متاح حالصل

 نم هريغو تشيرب تلوترب لوح ةريثك تالاقم رافح ليبن روتكدللو .ئصاخ لكشب

 ةياورل ةيبرعلا ةمجرتلل تامولعملاب ةينغو ةليوط ةمدقم بتك دقو «ناملألا نييحرسملا

 .ةيناملألا نع ميعن ىليل ةروتكدلا اهتزجنأ يتلا "ةنوبشل ةليل" كرامير ايرام شيرإ

 اذامف ءةيروس يف يناملألا بدألا لابقتسال ةضيرعلا طوطخلا زاجيإب يه كلت

 ؟ايناملأ يف يروسلا يبرعلا بدألا لابقتسا نع

 ةيجاتنإلا نيتيحانلا نم ايناملا يف يروسلا يبرعلا بدألا لابقتسإ ءاج

 فورعملا نمو .ةيناملألاب ةقطانلا ةقطنملا يف بدألا كلذ لابقتسا نم ءزج ةيلابقتسالاو

ف يبرعلا بدألا لابقتسا ىلع أرط دق ًاريبك أانسحت نأ
 ذنم ايدقنو ايمجرت ةقطنملا كلت ي

 دقف .م1988 ةنس بادآلل لبون ةزئاجب ظوفحم بيجن يرصملا يبرعلا بيدألا زوف

 ةيبرعلا ةيبدألا لامعألا ددع دادزاو «ةيناملألا ةغللا ىلإ ةلماكلا هلامعأ تمجرت

 يبرعلا بدألاب يناملألا مامتهإلا ىمانتو ءةظ وحلم ةدايز ةغللا هذه ىلإ ةمجرتملا

 ناكو ءاهسفن ةجردلاب ةيبرعلا ةيرطقلا بادآلا بصي مل نسحتلا كلذ نأ الإ .هلمكأب

تلا ةيبزعلا بادآلا دحأ يروسلا يبرعلا بدألا
 نسحت ىوس اهلابقتسا ىلع أرطي مل ي

طساوأ ىلإ ايناملأ يف يروسلا يبرعلا بدالل يمجرتلا لابقتسالا تايادب عجرت
 

ألاب تردص امدنع «نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا
 ةيصصق تاراتخم ةعومجم ةينامل

 ىتح ناكملا يف لابقتسالا كلذ حوار مث «"عماجلا تامامح" ناونعب ةينانبلو ةيروس

 تاراتخم ةعومجم اقباس ةيطارقوميدلا ايناملأ ةيروهمج يف تردص ذإ م8 ماع
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 تاقالعلا راطإ يف كلذو ؛"ًايروس اًصاق نورشعو نانثا" اهناونع ىرخأ ةيصصق
 نيبو ءةيروسلا ةموكحلاو ةيروهمجلا كلت ةموكح نيب ةمئاق تناك يتلا ةروطتملا
 تردص اضيأ ةريصقلا ةصقلا رامضم يفو .نيتقيدصلا نيتلودلا يف باّتكلا يداحتا

 امو ؛"دامرلا يف عيبر" ةيصصقلا رمات ايركز ةعومجمل ةمجرت 1987 ماع ايناملأ يف
 رامضم يف امأ .ةيناملألاب يروس بتاكل ةديحولا ةيصصقلا ةعومجملا نآلا ىلإ تلاز
 ناّمسلا ةداغ ةيروسلا ةبتاكلا ةياورل ةيناملأ ةمجرت 1990 ةنس تردص دقف ةياورلا
 اياقب" هنيم انح ةياورل ةيناملأ ةمجرت رودص 1994 ماع يف اهبقعأو "75 توريب"
 رعشلا لابقتسا راصتقا يهو الأ ءهابتنالل ةتفال ةرهاظ ةمث رعشلا ديعص ىلعو ."روص
 نم عبرأل تامجرت ةيناملألاب تردص دقف .سينودأ رعش ىلع ًايمجرت يروسلا يبرعلا
 - ةيبدأ ةزئاج هحنمب كلذ جّوتو «ةيلاقملا هتاعومجم نم عبرأو ةيرعشلا هتاعومجم
 لابقتسا رعاشلا اذهل ققحت كلذبو ."هتوغ ةزئاج" يهو الأ 2001 ماع ةعيفر ةيناملأ
 تيظح اماردلا بدأ ديعص ىلعو .رخآ ثيدح يبرع رعاشل ققحتي مل يمجرت
 ةيناملأ ةمجرت تردص دقف .يناملألا مامتهإلا نم ءيشب سونو هللاا دعس تايحرسم

 يلوشرق انيجر ةروتكدلا تزجنأو ؛ةيعماج ةلاسر نمض "باصتغالا" ةيحرسمل
 سونو هللا دعس تايحرسمل ةيناملأ ةمجرت «يروسلا حرسملا يف ةصصختملا
 رشنلا راد نم طوطخملا لاقتنا ببسب ءدعب رشنت مل ةمجرتلا كلت نكلو «ةراتخملا

 ايناملا ةيروهمج رايهنا باقعأ يف ةيرسيوس رشن راد ىلإ ةيقرشلا ةيناملألا
 .ةيطارقميدلا

 ةيناملألاب نوبتكي نويروس
 تاقالعلا نعو ايناملأ يف يروسلا يبرعلا بدألا لابقتسا نع ثيدحلا نأ الإ

 لصألا ييروسلا ءابدألا ةرهاظ ىلإ قرطتلا نود لمتكي ال ةيناملألا - ةيروسلا ةيبدألا
 بدألا ىلإ ةيبدألا مهتاباتك ءامتنا ةلاسم نع رظنلا فرصبو .ةيناملألاب نوبتكي نيذلا
 ءالؤه ّنأ وه هلوح فالخ ال يذلا رمألا نإف ءيروسلا يبرعلا بدألا ىلإ مأ يناملألا
 كلت نإف هيلعو «ناملألا نيقلتملا ىلإ مهتاباتكب نوهجوتيو ءةيناملألاب نوبتكي باتكلا
 تالكشم نع نورّبعي باتكلا ءالؤه نأ الإ «ةيناملألاب قطانلا بدألا نم ءزج تاباتكلا

 اهنع نوربعي مهو ءايناملأ ىلإ مهترجه لبق مهسوفن يف تنوكت ؛ةيروس ةيبرع اياضقو
 نيينعم ريغ نيقلتم ىلإ كلذب نيهجوتم ؛مهيلإ ةبسنلاب ةيبنجأ ةغل لصألا يف تناك ةغلب
 ييروسلا ءابدألا ةرثك هابتنالل تفاللا نم نإف لاح يأ ىلعو .تالكشملا كلتب ةرشابم
 يذلا «يماش قيفر صاقلا وهف باتكلا ءالؤه رهشأ امأ .ةيناملألاب نوبتكي نيذلا لصألا
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 ايناملأ ىلإ رجاه هنأب املع «ةيبرعلا ةغللاب يبدأ جاتنإ يأ هل سيلو قف ةيناملألاب بتكي

 ىلع لصخ نأ دعب ءررق هنكلو «ةيعيبطلا مولعلا يف ىلوألا ةيعماجلا ةساردلا ءاهنإ دعب
 .ةيئاهن ةروصب ايناملأ يف رقتسي نأ لب «هدالب ىلإ دوعي الأ ءهصصخت يف هاروت

 ضارغأو «رابكلاو نيعفايلل ةياورلاو ةيفارخلا ةياكحلاو ةصقلا يماش قيفر بتكي

 حبصأو عساو راشتناب تاباتكلا كلت تيظح دقو .ةيروسلا ةئيبلا نم ةدمتسم هتاباتك

 ةرهاظ يماش قيفر نأ دكؤملا نمو .ةيناملأ زئاوج ةدعب زافو ؛ةريبك ةرهش اهفلؤمل
 .هلامعأل ةيركفلا نيماضملا ثيح نم وأ يبدألا لكشلا ثيح نم نإ ؛ةساردلا قحتست

 يف يناملألا ماعلا يأرلل هسفن بتاكلا اذه اهب مدقي يتلا ةقيرطلا لهاجت نكمي ال كلذك

 يلصألا هنطو يف ىناع ابتاك هسفن متقي نأ ىلع صرحي وهف .ةيمالعإلا هتاحيرصت

 اذهب ردتسي هنإ .ايناملأ ىلإ ةرجهلل هرطضا امم ينيدلاو يسايسلا داهطضالا ةيروس
 ةيبلسلا ةروصلا خيسرت يف مهاسي هنكلو «يناملألا ماعلا يأرلا فطاعت بولسألا

 ام هل سيلو «ةيقالخألا تاغّوسملا ىلإ رقتفي بولسأ اذهو ؛يأرلا كلذ يف ةيروسل

 بيدألا امأ .ةيروس يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ةيضق نع رظنلا فرصب «هرربي
 لداع روتكدلا داقنلاو رعاشلا وهف ةيناملألاب بتكي .يذلا لصألا يروسلا يناثلا

 سيئر وهو «ةيبرعلاو ةيناملألا نيتغللاب رضاحيو ةلاقملاو رعشلا بتكي وهف .يلوشرق
 روتكدلا ظفاح يماش قيفرل ًافالخ .غيزبيال ةنيدم يف ناملألا باتكلا داحتإلا عرف

 قشمد روزي وهو «ةيروس يلصألا هنطو عم ةبيطو ةقيثو ةقالع ىلع يلوشرق
 «نييروسلا نيفقثملا نم ديدعلا عم تاقادص هلو ءأريثك ةيبرعلا مصاوعلا نم اهريغو

 ىلإ ةفاضإلاب ءوهف .ةيناملألاو ةيبرعلا نيتفاقثلا نيب رسج رودب موقي نأ نم هنكم امم
 ماعلا يأرلا فيرعت رامضم يف طشان ؛ةيبرعلاو ةيناملألا نيتغللاب ةلاقملاو رعشلا ةباتك

 ناملألا ءابدألا نيب ةلامزو فراعت تاقالع جسنو رصاعملا يبرعلا بدألاب يناملألا

 يف تشيرب تلوترب حرسم لابقتسا لوح ةدئار ةسارد يلوشرق روتكدللو .برعلاو
 صاقلا وه ةيناملألاب نوبتكي نيذلا لصألا ييروسلا ءابدألا ثلاثو .يبرعلا نطولا

 ةيناملألا نيتغللاب بتكي هنإ .داوع قيفوت ناميلس يفاحصلاو مجرتملاو رعاشلاو
 .امهيتلك نيتغللا نيتاه ىلإ مجرتيو ةيبرعلاو

 نم تاراتخمو "75 توريب" نامسلا ةداغ ةياور ةيناملألا ىلإ مجرت دقف
 امك «ةيبرع ةيئاسن اصصقو «ةيبرع ةيصصق تاراتخمو ءرصاعملا يبرعلا رعشلا
 شيعي داوع قيفوت ناميلس نأ عمو .يناملألا بدألا خيرات يف زيجولا ةيبرعلا ىلإ مجرت
 يناسنإلا نييوتسملا ىلع مألا هنطوب هتالص عطقي مل هنإف ءليوط تقو ذنم ايناملأ يف
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 تاقالعلا ءةباتكلاو فيلأتلا يأ «ةملكلل عساولا ىنعملاب بدألا انذخأ اذإو .يفاقثلاو

 ءالؤه ىلإ فيضن نأ عيطتسن اهقافآو اهعقاو ةرصاعملا ةيناملألا - ةيروسلا ةيبذألا

 مسق ساري يذلا «يبيط ماّتمب روتكدلا وه لصألا يروس عبار ًابتاك ةثالثلا باتكلا

 نيثحابلا رهشأ نم وهو «نغنيتوغ ةعماجب ةيعامتجالا مولعلا ةيلك يف ةيلودلا تاقالعلا

 يبيط ماسب أدب .ايناملأ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا نوؤشلا يف نيفلؤملاو نيصصختملاو

 نيتغللاب رشنلاو ةباتكلا ىلإ لقتنا مث ءةيبرعلا ةغللاب ايعامتجا ًاركفمو ايسايس ًابتاك
 ءابعأب ةلقثملا هتقالع نإف كلذك .ةيبرعلاب ةباتكلا نع فقوتو «ةيزيلكنإلاو ةيناملألا

 موقي نأ نم هتمرحو ءاهيفقثم عم لصاوتلاو ةيروس هنطو ةرايز نم هتعنم دق يضاملا

 مل ةيروس نإف امومعو .ايناملاو ةيروس نيب ةيسايسلاو ةيفاقثلا تاقالعلا يف رودب

 ةيمسرلا ةيفاقثلا تاهجلاف .ةيناملألاب نوبتكي نيذلا اهئانبأ نم ةدافتسالا نم نكمتت
 يروسلا ماعلا يأرلا فرعي الأ اقح هل فسؤي اممو «مهب مامتهإ يدبت مل رمألاب ةينعملا

 ةروكذملا هفقاوم نم مغرلا ىلع يماش قيفرك ةيناملألاب بتكي ريهش صاق نع ًائيش
 روتكدلا لصألا يروس بتاكو رعاش ةيناملألاب هبتكي امع ريثكلا فرعي الأو ءاقباس

 بدألاب فيرعتلا يف لصألا يروس مجرتمو بتاك هب موقي امع الو ءيلوشرق لداع

 يف نوينعملا ذخأي الأو ءداوع قيفوت ناميلسك دقنلاو ةمجرتلا ربع رصاعملا يبرعلا

 ةيناملألاب بتكي لصألا يروس عمال ركفمو فلؤمو ثحاب دوجوب ًاملع ةيروس
 مهب ةينعملا ةيفاقثلا تاهجلا تمتهإ ول ؛ءالؤه عسوب ناك دقف .يبيط ماسب روتكدلاك

 ةيروسلا نيتفاقثلا نيب ايقيقح أرسج اولكشي نأ «مهب اهتالص تدطوو مهتعرو

 .©77يناملألاو يروسلا نيعمتجملا نيبو ةيناملألاو

 فيرعتلا يف ريبكلا لضفلا مهل ناك ناملأ ءابدأو نيقرشتسمو نيركفم

 يمالسإلا ثارتلاو نييبرعلا بدألاو ركفلاب ةباتكلاو ةمجرتلا ربع

 نم ةباتكلاو ةمجرتلا ةكرح .يضاملا نرقلا تاينيسمخ علطم يف ترهدزإ

 اذه يف تطشن يتلا ةيركفلاو ةيبدألا جذامنلا نم ديدعلا كانهو ةيبرعلاو ةيناملألا

 اذه يمانت يف رثألا امهل ناك نيمهم نيجذومن جذامنلا هذه نم ترتخإ دقو .لاجملا

 .شتيردناف تومتراه روتكدلاو لميش يرام انأ ةروتكدلا امهو راهدزإلا

 .قباسلا عجرملا 7

 ميلعتلاو ةأشنلا :لميش يرام انآ

 /ناسين 7) Annemarie( 5هطنصصوأ :ةيناملألا) لميش ىرام انأ

 نيقرشتسملا رهشأ نم ةدحاو يه (م2003 رياني/يناثلا نوناك 26 . م1922 ليربأ

 .يلودلا ىوتسملا ىلع ناملألا

 يف م1922 ليربأ/,ناسين 7 يف لميش يرام انآ تدلو

 اهدلاو ناك .ىطسولا ةقبطلا ىلإ يمتنت ةيتناتستورب ةلئاعل ايناملأ طسوب تروفرإ ةنيدم
 امأ .فارغلتلاو ديربلا ةمدخ يف اطسوتم الماع ناك هنكلو جيسنلا عانص نم ةلئاع نم

 نفسلا ةنطابق نم ةلئاع ىلإو لامشلا رحب نم برقلاب ريغص ناكم ىلإ بستنتف اهمأ

 .قزرلل ابلط ةرومعملا راحب نوفوطي نيذلا نيلقتسملا

 .رعشلا بحو ةايحلا ةطبغ هيلع رطيست وج يف ةديحو ةلفطك تأشن دقو

 يناحور وه ام لكب ةبجعمو قرشلاب قلعتي ام لكب ةفوغش اهتلوفط ذنم تناكو

 .ىرخألا ةيقرشلا نايدألاو مالسإلا يف يفوصو

 رشع ةسماخلا يف لازت ام تناكو م1937 ماع يف ةيبرعلا ملعت يف تادب

 .نييمالسإلا خيراتلاو نيدلا ئدابم يف اسورد ةيبرعلا بناج ىلإ تقلت دقو اهرمع نم

 .ةيدرألا كلذكو ةيكرتلاو ةيسرافلا ملعتت تناك كلذ بناج ىلإو

 ةيعماجلا اهتسارد تأدب اهيفو نيلرب ىلإ ةرسألا عم تحزن م1939 ماع يف
 ءاملع ةناكم لوح ةاروتكدلل اهتلاسر ىلع لمعلا تأدب دحاو ماع دعبو .قارشتسألل

 نيرشت يف اهنم تهتنا دقو نامتراه دراشير فارشإ تحت يكولمملا عمتجملا يف نيذلا

 يف م1943 ماع اهترشنو اهرمع نم رشع ةعساتلا يف ىهو م1941 ربمفون/يناثلا

 ىطسولا روصعلا يف رصم يف ىضاقلاو ةفيلخلا" ناونع تحت "مالسإلا ملاع" ةلجم

 ."ةرخآتملا

 يف ةيكرتلا نع ةمجرتمك تلمع م1941 ماع نم ربمفون/يناثلا نيرشت ىفو

 كيلامملا خيراتب يملعلا اهمامتها تلصاو غارفلا تقو ىفو .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو

 ليبق ء1945 سرام/راذآ ىفو .سايإ نبا خيراتل سراهف لمع نم تنکمت ىتح

 .ةرحلا ةعوسوملا ءايديبيكيو نم (2)



 م1945 ةعماج يف هاروتكدلا ةلاسر نم تهتنا «ليلقب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن

 .ةيكولمملا ةيركسعلا ةقبطلا نع نيلرب

 برحلا دعب

 ضبق ام ناعرس نكلو ةيجراخلا يفظوم ةيقب عم اهئالجإ مت ليلق دعبو

 اهنأ اهظح نسح نم ناكو .غروبرام ةنيدم ىلإ اهلاقتعا دعب تلسراو اهيلع ناكيرمألا
 اهنا ىرخأ ةيحان نمو يزانلا ماظنلا طوقس لبق ةيذاتسألا ةلاسر نم تهتنا ةيحان نم

 تاعماجلا ميظنت ديعا امدنع .ةيسايس ريغ ةايح يزانلا مكحلا ةرتف لالخ تشاع
 جروبرام ةعماج يف اهل اناكم نيرشعلاو ةثلاثلا يف تناكو تدجو برحلا دعب ةيناملألا

 .يزانلا ماظنلاب هتقالع ببسب ليقأ يذلا ةيبرعلا ذاتسأل فلخ نع ثحبت تناك يتلا

 نع مودق ةرضاحم برحلا دعب ىقلت ةديس لوأ اضيأ تناك ةذاتسأ رغصأ تناك امكو

 .م1946 عيبر يف كلذ ناكو يمالسإلا فوصتلا

 نع رليه فارشإ تحت ةيناث هاروتكد ىلع م1951 ماع يف تلصح دقو

 ءاملع ضعب بلط ىلع ءانب تمجرت مث .مالسإلا يف يفوصلا بحلا حلطصم

 ماع ةرم لوألو ايكرت تراز دقو .نودلخ نبا ةمدقم نم ةليوط عطاقم ناملألا عامتجالا
 ةرقنا ةعماج يف "تايهلإلا ةيلك يف سيردتلا تأدب م1954 ةنس يفو م2

 ىفو .ةيعماج ةفيظو نود اهسفن تدجو م1959 غروبرام ىلإ تداع امدنع

 تحبصأ يتلا نوب ىلإ تلقتناف نوب ةعماج يف ةيميداكأ ةجرد تدجو م1961 ماع

 ذنم تأدبو ةيناملألا ةيجراخلاب ىرخأ ةرم تلصتا نوب ىفو .اهتنيدم تقولا كلذ ذنم

 ركف ةلجم رادصإ ىلع فارشإلا يف 116116 هليات تربلا كراشت م1963. ماع

 .ةيناملألا ةيجراخلا اهلّومت يتلا نفو

 ىتح ترمتسا يتلاو ةلجملا هذه رادصإ يف اهتكراشم ربعو
 ركاش ردب لثم نيرصاعملا برعلا ءارعشلا بلغأل اراعشأ تمدق م1973 ماع

 ىودفو يتايبلا باهولا دبعو روبصلا دبع حالصو ةكئالملا كزانو بايسلا

 ءارعشلا نم مهريغو ىروتيفلا دمحمو شيورد دومحمو سينودأو ينابق رازنو ناقوط
 ئراقلا دمت كلذك تناكو .م1975 ماع ةيناملألا ىلإ مهراعشا ضعب تلقن نيذلا

 نم امهريغو لابقإ دمحمو يمورلا نيدلا لالج رعش نم ءيشب ددع لك يف يبرعلا
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 .برعلا ريغ نيملسملا ءارعشلا
 -قرشتسملاو رعاشلا ثارتب مامتهالا ءايحإب كلذك تمتها امك

 هتايحل ةمجرت ةباتكو هلامعأ قيقحتب تماقف 1001616 تركور شيرديرف مجرتملا
 لجأل كلذكو ءاذه لجألو .ةيناملألا ىلإ ةيقرشلا بادآلل لقان مهأك ةرهشلا هيلإ تداعإ

 يتلا تراكيور شيرديرف ةزئاجب م1965 ماع تزاف ءةيقرشلا تاغللا نع اهتامجرت
 زئاوجلل ةحتاف ةزئاجلا هذه تناكو .ايناملأ بونجب (تروفنيافش) هتنيدم اهحنمت

 .برغلاو قرشلا نم اهيلع لاهنت تأدب يتلا ةمسوألاو

 ىسرك لغشل درافراه ةعماج يف لمعلا ىلإ اهتوعد تمت م1967 ماع ىفو

 مغرو .ءاينغألا دنهلا يملسم دحأ عربت ىلع ءانب ئشنأ يذلا ةيمالسإ-ودنهلا ةفاقثلا

 طبر يذلا يسركلا ىلع تلصح اهنأ الإ لاجملا اذه يف ةصصختم نكت مل اهنأ

 ت) ىولهدلا دراد ريم ةيدردألا ارعاش راعشأ ةمجرت ةرورضب هيلع لوصحلا

 ةبراقم ةرهش ىلع الصحي نأ فدهب كلذو (م1869 ت) بلاغ هللادسأو م0

 اضيأ يسركلا اذه ىلع اهلوصح ىلع دعاسو .ةيزيلكنإلا قاطن يف مايخلا رمع ةرهشل

 ىلع ناكو !ابوروأ قرش لود ىلإ بستنت الو يراسي وأ يسكرام ضام اهل نكي مل هنأ

 دعاست يتلا تاغللابو م711 ماع ذنم دنهلا يف مالسإلا خيراتب مامتهالا مسقلا اذه

 لثم ةيلحملا تاغللا كلذكو ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ىهو رمألا اذه ةسارد ىلع
 ةصصختم ةبتكم نوكت نأ اهيلع ناك كلذكو .ةيدرألاو ةينوتشبلاو ةيباجنبلاو ةيدنسلا
 تنوك يتلا تارضاحملا ىهو يمالسإلا فوصتلا نع اهتارضاحم ىقلت تناكو .مسقلل

 ةيبرع ةمجرت دجوت) "مالسإلا يف ةيفوصلا داعبألا' باتك وهو اهبتك مهأ دحأ دعب اميف
 ملاعلا ةروص نع دعب اميف تبتك يتلا يسرافلا رعشلا نع تارضاحم كلذكو (باتكلل
 .يمالسإلا طخلا نفب اهمامتها تلصاو كلذك .لابقإو يمورلا نع تابيردت تمدقو اهيف

 ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مالسإلا خيرات ىلع ابصنم حبصأ يساسألا اهمامتها نكلو

 ةيزيلكنإلاب كلذ يف فلؤت تناكو .ةيدرألاو ةيدنسلاب كلذ لوح رودت يتلا تاساردلاو

 مجرتت تناكو .نيدرفملا ءارعشللو بدألا خيراتل اهتاسارد بناج ىلإ اذه ةيناملألاو

 .يدنسلا فيطللا دبع هاش تاياكح وأ ةيناتسكابلا تاياكحلاو بلاغ راعشأ طاشنب

 ةنس نيرشعو سمخ دعب «تداع م1992 ماع يف شاعملا ىلع اهتلاحإ دعبو

 ةيناملألاب مالسإلا نع ةباتكلا تلصاو ثيح نوب ىلإ «جدربمكو درافراه يف لمعلا نم
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 .نيتغللا نيتاه ءارق نم هبيرقتل ةيزيلكنإلاو

 ةقرشتسم لوأكو م1995 ماع يف «نيئوانملا تاشوانم مغر «تزرحا دقو

 اهملسيو ناملألا نيرشانلا داحتا اهحنمي يتلا ةيناملألا مالسلا ةزئاج مالسإلل ةسرادو

 .يناملألا ةلودلا سيئر

 ةيتاذلا اهتمجرت

 ترشنو .دنهلاو ناتسكاب ىلإ اهتالحرل افصو ترشن ةريخألا اهتاونس يف
 (-Morgenland und Abendland. Mein west ناونعب ةيتاذلا اهتمجرت

ebenاهرشنو رديح مالسلا دبع .د ةيبرعلا ىلإ اهمجرت يتلاو .(110565[85  

 - 29 برغلا يتايح :برغو قرش' ناونع تحت ةرهاقلاب ةمجرتلل يموقلا عورشملا يف

 ىلإ) اهتالحرلو ةيملعلا اهدوهج عونتل اضرع تنمضت يتلا (م2004) "ةيقرش

 ايكرتو ناتسكابلاو ايسنودنأو ةيلامشلا اكريمأو ابوروأ ربع (تارضاحملاو تارمتؤملا

 ةيتاذلا اهتمجرت ىطعتو .ايسأ طسو لودو ةيبرعلا لودلاو ناتسناغفاو ناريإو دنهلاو
 ناكو .ملاعلا ربع اهتنوك يتلا تاقادصلاو تاقالعلا ةكبش نع ةركف ايبسن ةمخضلا

 ماع اهمأ مث م1945 ماع اهدلاو ةافو دعبو اهنأل يناسنإلا بناجلا ىلع اهل ًاماه اذه

 يف اهداق ام اذه امبرو .نيرشابم براقأ نودو اهدرفمب شيعت تناك م8

 يلثمم رهشأ اهتلعج يتلا تالحرلا هذه لكب مايقلا ىلإ تانيعستلاو تانينامثلا

 نوناك نم 26 يف نوب يف اهتافو ىتح يلودلا ىوتسملا ىلع يناملألا قارشتسالا
 .م2003 رياني/يناثلا

 (Hartmut Fãhndrich) شتيردناف تومتراه

 هسامغنإل ًارظن ؛ثيدحلا يبرعلا بدألاو ةيبرعلاب اوفّرع نم مهأ نم ربتعي
 شيعي وهو .ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم ةثيدح ةيبرع تاياورو بتك ةمجرتب ؛همامتهإو

 يف ةيادبلا تناكو ةياور 60 نم رثكأ مجرت (8655) نرب ةنيدمب ارسيوس يف ًايلاح
 رحسل ةينيطسلفلا ةيبدألا لامعألا ضعب ةيرسيوس رشنرادل مجرت امدنع م1982 ماعلا

 عورشملا ءرديح مالسلا دبع .د ةمجرت ةيقرش - برغلا يتايح :برغو قرش «لميش ايرام انآ (2)
 .(2004 ةرهاقلا) ةمجرتلل يموقلا

 قوط" تناك م2012 ماعلا يف اهمجرت ةياور رخآو .ينافنك ناسغو "رابصلا" ةفيلخ |
 نع زيكرام ايسراغ لادربغ يبمولوكلا يئاورلا لئس ةرم تاذ .ملاع ءاجرل "مامحلا
 ."ةيناثلا يحور هنإ" :لاقف مجرتملا

 ينوكلا ميهاربال ظوفحم بيجنل ةيناث ًاحور نوكي نا شتيردناف تومتراه دارا
 لامجو ميهاربا هللا عضو رمات ايركزو ةفيلخ رحسو ينافنك ناسغو يناوشالا ءالعر

 ةدايز دلاخو دوواد نسحو فيعضلا ديشرو هللارصن يلماو طارخلا راوداو يناطيغلا

 «نيدلازع ةروصنمو ركب ىولسو ملاع ءاجرو سنوي ناديمح نامياو خيشلا نانحو

 .٠ مهريغو

 صنلا لقني حارو .ناسنالاو ةفاقثلاب نايقتلي برغلاو قرشلا نا شتيردناف ررق
 ءارقلل فصي همجرتأ ام» .ةعصان ةديدج ةغلب هقلخ ةداعا ًانايحاو ةفض ىلإ ةفض نم

 نيعلا يف ةيناملألا انتروص ىرن نا ليمج .لوقي ««برعلا مهناريج ملاع :نييبوروألا
 ةنامالاو ةهازنلا يف ًاضياو «ةرينتسملا ةللزعلاو مادتسملا فغشلا كلذ يفو بلقلا 3

 راد توريب يف هل ميقأ ميركت لفح لالخ هل ثيدح يف تدرو ةلمج) "ةيعوضوملاو
 ٠ (ةودنلا

 راد" ةعاق يف تميقأ ةفاقثلا ريزو ةياعربو ءرشنلل "نسلن' راد نم ةوعدبف

 تومتراه روتكدلا يناملألا مجرتملل ةيميركت ةودن «م2012 توريب سأر يف "ةودنلا

 .شتيردناف

 يليمإ نويئاورلاو «يكبلعب ىلر ةمجرتملا «قوحلت ميعن رعاشلا«ةودنلا يف كراش

 «هبايغ يف هتلاسر تئرف) دوواد نسح «(رصم) ركب ىولس ءفيعضلا ديشر «هللا رصن

 «(نسلن راد ريدم) يتخب ناميلس نسلن راد ريدم مهالت (رفسلا ئراطل

 .روضحلاب يتخب بحر «ةيادب

 ارسيوسو ايناملأ نم مركملا اهلان يتلا زئاوجلاو تاكراشملاو ةريسلا أطسابو
 ىلع يشميو برشيو لكأي لزي ملو ةياور 55 نم رثكأ مجرت ."ةيدوعسلاو رصمو

 تحت ىواهتت تحار ةلئسأ هذهف .فيكو مجرت نملو مجرت املو مجرت اذام امأ .هيمدق
 رودلل ًاريدقتو .ىرخألا ةفضلا يف ءوضلا ىلع تعلط يتلا ةيبرعلا .بتكلا كبانس

 اذه فلؤم رضح) ."ريدقتو ركشو ءافو ةيحت رشنلل نسلن عرد يتخب هل مدق دوهجملاو
 .(يتخب ديسلا ةملك لجسو ةودنلا باتكلا
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 ةعماج يف ةمجرتلا ةسردم ريدم سيوع يرنه روتكدلا نلعأ ؛ةبسانملا يفو
 ةيلاديم حنميسو ًابيرق ةعماجلا يف ًاضيأ مركُيس شتيردناف تومتراه نأ فسوي سيدقلا
 . ةمجرتلل رورعز فزوج

 قيدص' هنأب شتيردناف تفصو يتلا هللارصن يليمإ ةبيدألا ةملك تناك مث

 مجرت ثيح «تانينامثلا ذنم هب اهتفرعم تداعتساو ."ةيبرعلا ةراضحلاو يبرعلا بدألا
 ًاقداص يقبو "ره تايموي'و "ةنيهرلا' ةمجرت ىلع فرشأو ؛"نمزلا سكع عالقإلا" اهل

 .هتاقالع يفو هلمع يف ًالصاوتمو ًاصلخمو ًارباثمو ًانيمأو

 ةفارطب ىورو .يدرسلا ينادجولا عباطلا فيعضلا ديشر يئاورلا ةملك تلمحو

 ارسيوس يف امهتعمج ةريثك فقاوم ًاركذتسم ءةيصخشلا هتازيمو تومتراهب هتفرعم خيرات
 نم مجرتي اذام' :لاقف ةمجرتلاب قلعتملا يلاكشإلا لاؤسلا فيعضلا حرطو .نانبل يفو
 وأ ىنغ وأ رقف نم هيف امب بولسألا مأ ةياكحلا مأ ةصقلا يه لهو ؟انلامغأ

 / ".؟تالاحإ

 ةعماجلا يف ةمجرتلاو يزيلكنإلا بدألا ةذاتسأ) يكبلعب ىلر تثدحتو

 ةديدع ةيناديم ةلثمأ لالخ نم كلذو ءاهداعبأو اهلكاشمو ةمجرتلا موهفم نع (ةيكريمألا

 .ةيميداكألا اهتبرجت نم اهتقتسا

 ةمجرتلا تايلآ ةحراش «هريغو لقع ديعسل اهتمجرت جذامنب تدهشتساو

 .ىنعملا فطق ةيفيكو مجرتملا صنلا ىلإ لوخدلا ةيفيكو اهتاقيبطتو اهتالاكشإو

 يتلا برحلا نم ٌءزج ةمجرتلا له" :هتملك يف لأسف قوحلت ميعن رعاشلا امأ

 مجرتملا ذخأ لهو ؟تاراضحلاو تافاقثلا نيب يملسلا نواعتلل يه مأ لودلا نيب نش

 اهانعمب بوعشلا ةركاذ لجست يتلا ةيعادبإلا بتكلا ةمجرت ةردابم هنارقأو هتقالع ىلع
 راوحلا ةدام ةمجرتلا نإ" لوقلاب متخو ."؟ةدحاو ةغل ملاعلا حبصيس لهو ؟اهانبمب ال
 ".مادتحالاو عارصلا ال فراعتلاو

 وه شتيردناف تومتراه" :اهيف ءاجو «دوواد نسح يئاورلا ةلاسر تناك مث

 هنارقأ نيب ديحولا فرتحملا وه .هتفض نم انيلإ رظنلا هفكي مل يذلا نامجرتلا
 يتلا هتبتكم انارأ ةيرسيوسلا ةيحاضلا كلتب هتيب يف .ىرخألا تاغللا ىلإ نيمجرتملا

 ".اهنادلب فلتخم نم ةيبرعلا تاياورلا نم ردص ام لك اهيف عمج
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 ريغ ًامجرتم نأ نظأ ال" :رصم نم ركب ىولس ةيئاورلا ةلاسر يف ءاجو
 ةفاقثلا يف ثيدحلا يبرعلا بدألل دتمملا قفألا كلذ لك حتف شتيردناف تومتراه

 ةفاقثلا ىلع نيعلطملاو نيمجرتملا نم ديزم ىلإ جاتحي دهج ربع كلذو .ةيناملألا

 ةلحرم ىلإ قارشتسالا ةلحرم نم يبرعلا بدألا تومتراه لقن .ةرصاعملا ةيبرعلا

 ةيفارغجلاو ءةيبدألا هملاوع لالخ نم رصاعملا رخآلا ةفرعم ىلع زكترملا بارعتسالا

 صيحمتلاو ةقدلا تدمتعا يتلا هتنامأ ىلع" ًاريخأ تنثأو .لايجألاو ملاوعلاو تاهاجتالاو

 .(فلؤملا - مهتاملك يف تدرو امك لفحلا يف نيملكتملا قاروأ ىوتحم) ".لقنلا يف

 «فيرط بولسأب هتملك يف ىور دقف «شتیردناف تومتراه ؛هب ىفتحملا امأ

 ميدق يف ناك ام اي ناك"ب اهلهتساو ءرصاعملا يبرعلا بدألل ًامجرتم حبصأ فيك
 ةفاقثلا لاجم يف ةيميداكألا ةايحلا يف رهاب لبقتسم هل ًاباش ًاقرشتسم انأ تنكو نامزلا

 :بابسا ةثالثل ءيش لك ريغت ةأجفو .ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ةيادب يف رصاعملا يبرعلا ملاعلا نع ًائيش اوملعتي نأ يذيمالت دارأ -1
 .تانينامثلا

 يبرعلا ملاعلا يف دجوي ام لوح تاعماجلا جراخ ًاضيأ تالؤاست ترهظ -2

 .طفنلا رعس عافتراو ةيباهرإلا تايلمعلا ريغ

 ةيبدألا لامعألا ضعب ةمجرت ينم ابلطو نايرسيوس رشن اراد يب لصتا -3

 .ينافنك ناسغو ةفيلخ رحسل ةينيطسلفلا

 ةمجرتلا لعفلابو .ًاسمحتم مجرتملا نوكي نأ بجي' :لاق «مجرتملل ةبراقم يفو

 يذلا رفوتسيرك سيدقلا ةصق هتصق هبشت مجرتملا .يداع ريغ لغشو بيرغ رمأ

 لمحلا حبصي روبعلا يفو .ةفض ىلإ ةفض نمو ءرهنلا ربع هيفتك ىلع سانلا لمحي

 «مجرتملا لمع وه اذه .دهجو ةقشمب الإ ىرخألا ةفضلا ىلإ لصي الو «لقثأو لقثأ

 هب ىفتحملا ةملك نم ذوخأم صن) ".تلز امو هتلواح ام اذه .نيتفضلاب ريبخ وهو

 .(باتكلا اذه فلؤم هلجس امك

 هنياه نايتسبس

 ةعماج يف سرد .نغنيروت /خنزيا ةنيدم يف 1985يف هنياه نايتسبس دلو

 ةسارد» ناونع تحت ريتسجاملا ةلاسر بتك «ةينامرجلا . ودنهلا تاغللا مسق «نوب
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 نع عفاد 2010 ىلإ 2007 تاونس يفو 2007 ةنس «ةينوتشبلا ةغللا يف لاعفألا

 يف ةفسلف روتكد بقل زاحو «ةينوتشبلا ةغللا خيرات لوح» تناك يتلا «هاروتكدلا ةلاسر

 يف كراش .نوب ةعماج يف اثحاب ايلاح هنياه نايتسبس روتكدلا لمعي ..ةيوغللا مولعلا

 ريبك صتخم هنياه نايتسبس - اهجراخو ايناملأ يف ةيملعلا تارمتؤملا نم ريثكلا

 ةجهل ةفرعم نع نويتسيئاريإلا نوصتخملا زجعي امدنع «ةينامرجلا - ودنهلا تاغللاب

 كلت ةأشن نع هنياه .س نوريشتسي مهنإف ةيناريإلا - ودنهلا تاغللا تاجهل نم

 .ةجهللا

 :راوحلا صن انهو ايناملأ يف ميقم وهو شبح نسح يدركلا رعاشلا هرواح دقو

 ةغل نيثالثو اسمخ فرعت تنك رمعلا نم نيرشعلاو يناثلا يف تنك امدنع -

 ؟اهتنقتأ يتلا ةديدجلا تاغللا يهام «تاونس سمخ دعب نآلاو

 قمعأ ًادعب ذخأ هنأل «ناقتإلا» ةدرفم ددحأ نأ دبال لاؤسلا يلع ةباجإلا لبق

 هتاجاح نع ام ةغلب ءرملا اهيف ربعي يتلا ةلاحلا يلإ رظنلا بجي .يداقتعا بسح

 يبنتملا ةسارد اندرأ اذإ ةيناثلا ةلاحلا يفف .ًايناث ام ةغل ةسارد يف قمعتلاو ًالوأ ةيمويلا

 ةيبرعلا ةغللا رارسأ ةفرعمل هلك رمعلا تاونس ىلإ جاتحن امبر اننإف ًالثم ساون وبأ وأ
 امدنع 2007 ةنس يف هنأ لوقلا عيطتسأ حورطملا لاؤسلا ىلإ ةدوعلاب .ام دح ىلإ

 ةيئاريإلا تاغللا ةسارد يف قمعتلا نم ب ال ناك ريتسجاملا ةلاسر ةباتك نم تيهتنا

 لجأ نم زاقوقلا يف كلذكو ايكرتو ناريإو ناتسناغفأ يف سانلا اهب ملكتي يتلا ةديدجلا

 .2010 ماع اهنع تعفاد «.ةينوتشبلا ةغللا يف وحنلا خيرات نع» ةاروتكدلا ةحورطأ

 ةلئاع لوح نآلا يطاشن روحمتي اهملعتأو اهتملعت يتلا ةديدجلا تاغللا نع

 لالخ نم كلذو ةيكبزوألا ةساردب تأدب ريتسجاملا يف يلمع ءانثأ .ةيكرتلا تاغللا

 يف ةيكبزوألا ةيصوصخ نإ .ناتسناغفأ يف ةيكبزوألا ةجهللا يف ثحبلل يملع عورشم

 ةيكرتلا تاغللاب رثكأ ةطبترم اهنأ لوقلا يعدتست ناتسناغفأ يف ةيلامشلا تاظفاحملا

 :لثم «ةيكرتلا ةيبرغلا ةيلامشلا تاغللاب كلذكو ناتسنامكرت برغ يف ةدوجوملا

 اذه نأ اهدافم جاتنتسا ىلإ تلصوت ثحبلل ةجيتنو ةيزيغريقلاو ةيخازاكلاو ةيكاشبيقلا

 تاونسلا لالخ ينلصوأ اذه لك .ذاخأ يرحس ريثأت هل اهضعب عم يوجهللا طالتخالا

 ةينامكرتلاو .ةيرذألاو ةيكرتلا :ىربكلا ةيكرتلا تاغللا ةسارد ىلإ ةيضاملا سمخلا
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 لاجم يف ةصاخ اقمعت يتامولعم تدادزا .ةيرتتلاو ةيزيغريقلاو ةيخازاكلاو ةيروغيإلاو

 متهأ يننأل ةينامكرتلاو ةيرذألاو ةيكرتلا يف «ةيكرتلا ةلئاعلا نم ةيبرغلا ةيبونجلا تاغللا

 .عفانو ركبو ىكشأو ميدن نيواودب ةصاخو 'ينامثعلا دهعلا يف يكيسالكلا بدألاب
 ةينامرجلا-ودنهلا تاغللا ةسارد ىلإ فغشب ليمأ هالعأ ةروكذملا تاغللا هذه بناج ىلإ

 ؛ةصاخ ةيمهأ تاذ ةقطنملا هذه ربتعت يوغل ثحاب لكل .زاقوقلا يف ةينوتخوتوألاو

 درطتسيو «تاغللا لبج» زاقوقلا نإ هدهع يف سوينيلب ينامورلا خرؤملا لاق ثيح

 ةئم ىلإ جاتحي ةيراجتلا هلامعأ يف اقفوم نوكي يكرجات يأ نأ هنيح يف ًالئاق سوينيلب
 -ودنهلا تاغللا :يه انه اهسردأ يتلا تاغللا يمسأ نأ عيطتسأ .ًامجرتم نيرشعو

 .ةيجروجلاو ةيزاللاو ةيناشيشلا «ةينوتخوتوألا تاغللاو ةينتيسألاو ةينمرألا «ةينامرجلا

 ةصاخو تاغللا ضعب يمّلكتمب طالتخالا نم ايناملأ يف انه ةبوعنص دجأ ال

 ةليئض نيينتيسألاو نييناشيشلا ةبسن نكلو صخش نييالم ةعبرأ شيعي ثيح ةيكرتلا
 لوبنطسا ىلإ ًارارم ترفاس ضرغلا اذهلو «مهدوجو نكامأ ىلإ رفسلا ىلإ ينوعدي اذهو

 نوقطني فيك مهيلإ عمتسأ يكل ةفلتخملا تاركسعملا يف زاقفقلا نيرجاهملا تيقتلاو
 .ام ةغل ملعتل ةقيرط لضفأ ييأر بسح هذهو «مهتاغلب

 ايسآ تاغللا ةعومجم يه صاخ لكشب يمامتها ريثت يرخأ ةلئاع كانه

 يف ناتغل) ةيواياسيفلاو ةيغولاغاتلاو ةيسينودنإلاو ةيوالاملا تاغللا دصقأو ةيبونجلا

 عونتلا كلذ نم بجعتلا ىلإ ينوعدي تاغللا كلتل يتادرفملا ءارثلا نإ .(نيبيليفلا

 تءاج ةيتيركسنس تادرفم تاغللا كلت يف دجت .ةقطنملا كلت خيرات يف عئارلا يلامجلا

 كلذكو يمالسإلا نيدلا عم تلخد ةيسرافو ةيبرع تاملكو ةيسودنهلا ةغللا ريثأت تحت

 يحافك نايسنلا مدع عم .يرامعتسالا دهعلا عم تءاج ةيدنلوهو ةينابسا تادرفم

 حيحصو نآرقلاو يلهاجلا بدألا عم) ةينغلاو ةديرفلا «ةيبرعلا ةغللا عم رمتسملا

 .(يبنتملاو يراخبلا
 ةغل نأ ىلع تنهرب ةرشع ةسماخلا نسلا يف يأ ءةسردملا يف ذيملت تنأو -

 ؟كلذ ىلإ تلصوت فيك «ةيتيركسنسلا ةغللا نم ةبيرق سوريموه يقيرغإلا رعاشلا

 تاغللا نع صاخ مسق اهيفو ةريبك ةبتكم (هللا همحر) خرؤملا يدلاو يدل ناك

 هتفاقثو يبرغلا خيراتلاب سيل مامتهالا يلإ رغصلا ذنم يدلاو ينهجو .ةينامرجلا- ودنهلا
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 ةسارد ىلإ هجوتأ نأ رثكألا هتبغر تناك لب «بسحف (بدألاو نفلاو ىقيسوملا)
 ىلإ عجري نأ ءرملا يلع بجي -يدلاو لاق امك -ديج لكشب خيراتلا مهفأ يكل .تاغللا

 اهتاغلب رداصملا ةءارقو ةيجولوليف ةفرعم بلطتي كلذ قيقحتلو «ةيلصألا رداصملا
 فرعتلا مث نمو «ةميدقلا ةينانويلا اهدعبو ةينيتاللا ةغللا ةساردب تأدب اذكه .ةيلصألا

 ةيجولوفروملاو ةيجولونوفلا ةفرعملا نإ .ةينامرجلا -ودنهلل ةيساسألا ئدابملا يلع
 ينتلعج ةميدقلا ةينانويلاو ةينيتاللا نيتغللا يف ةيساسألا ئدابملا نيب ةنراقملاو تاغلل

 ةمحلم يف هتظحال ام اذهو ءامهضعب نم ناتبيرق ةيثارولا ةيحانلا نم امهنأ جتنتسأ
 خيرات يف .م.ق نماثلا نرقلا يف ةنودملا ىلوألا ةمحلملا «سوريموهل ةريهشلا "ةذايلإلا"

 .ةيتيركسنسلا ةغللا سردأ نأ يدلاو ينحصن اضيأ تقولا كلذ يف .ةيبوروألا بادآلا

 يف صصختملا «رلزنتس يناملألا ملاعلا نم ةيتيركسنسلل دعاوقلا باتك يل يرتشا هنإ

 اهتجيتن تناكو ةرشع ةسماخلا نسلا يف ةيتيركسنسلا ةساردب تأدب .ةيدنهلا تاغللا

 عم ةنراقملاب كلذو ةينامرجلا- ودنهلا تاغللا ةسارد يف نوب ةعماج يف يرارمتسا

 ةيدركلاو ةيسرافلاو ةينوتشبلا تاغللا ملعت ىلإ تلصوت نأ ىلإ ةيناريإلا -ودنهلا تاغللا
 ةغللا يلع فرعتلا ةصرف يل تحاتأ ةينامرجلا ودنهلا تاغللا ةسارد نإ .ةيجولبلاو

 امأ .(م.-ق ةنس 1500 يلاوح) ةيتسفألا ةغللا تايادب ةفرعم ىلإ كلذكو ةيجولبلا

 امهل ةميدق صوصن يلع لصحن مل نيذللا ينوتشبلاو يجولبلا نيبعشلا ةغلل ةبسنلاب

 ةساردب كلذو يجولوتنلبلا ملع قيرط نع امهل يوغللا ءانبلا ديعي نأ ثحابلل نكميف

 ىلإ لصوتلا مث نمو امهتارجهو امهناطيتسا نكامأو ةيضاملا ةيخيراتلا بقحلا
 .صوصخلا اذهب تاجاتنتسا

 لبق نم هيلإ رظني «قارشتسإلا ملع» لوادتملا حلطصملا اذه يلع جرعنل-

 زاجنإ هنأ ىلع هميقي ضعبلاو اهءارو ام ةمكألا ءارو نأ يأ «ةبيرم ةرظنب ضعبلا
 ؟اذاملو ليمت يأر يأ ىلإ بوعشلا تافاقث روطت يف مهاسيو مهاس ريبك يملع

 ةيبوروألا نادلبلا نيب زييمتلل لمعتسي يفارغج موهفم ماع لكشب وه قرشلا
 متهي يملع حلطصمك «قارشتسالا» .ويكوط ىلإ لوبنطسا نم ةيقيرفألاو ةيويسآلاو

 حلطصمب صصختي قدأ ينعمبو .ةيمالسإلا بوعشلا تافاقثبو تاغللاب يسيئر لكشب
 نم .ةددعتم تارايت نم حلطصمك قارشتسالا أشن .ةيمالسإلا نادلبلا تافاقثو تاغللا

 تاعارصلل ةجيتن لاجملا اذه يف تاغللا ةفرعمل ةحلملا ةجاحلا ترهظ ةيلمعلا ةيحانلا
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 مهل نوراشتسملاو نومجرتملا ناكو ةينامثعلا ةيروطاربمإلا عم ةيداصتقالاو ةيركسعلا

 نرقلا ةياهن يف اتأشنأ ةيجروسباهلا ةيروطاربمإلا كلذكو ةيقدنبلا .كلذ يف مهرود

 .ةيسرافلا مث نمو ةيبرعلاو ةيكرتلا يلوألا ةجردلاب تاغللا ميلعتل ةسردم رشع سداسلا

 يكينكت - يلمع عباط هل ناك يذلا "يبنجألا" عم يملعلا لدجلا ةيادب ىلإ يدأ اذهو

 .ضحم

 لاجم يف لوألا لاتشجروب - رماه ريهشلا يناملألا قرشتسملا ربتعي

 رجروبسباهو لوبنطسا يف «مجرتم يبصك» ةيفيظولا هتريس أدب «يناملألا قارشتسالا

 .(1799 - 1797) رصمل نويلبان وزغ ءانثأ ةيبرعلل امجرتم لمع رخأتم تقو يفو

 لاتشجروب - رماه يدل رهظ هنأ هدافم مهم ثدح يلع انه زيكرتلا بجي

 ثيح «لاجملا اذه يف ةيلمع تاوطخب ماق هنإ .ملعلل ةدامك قرشلا لعجب ديدش مامتها

 يلإ نآرقلا نم ًاروس مجرتو «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا خيرات نع تادلجملا لوأ بتك

 ناويد ةمجرت قيرط نع كلذو ابوروأ يف ةيسرافلا تاساردلل ًاسسؤم ناكو ةيناملألا
 هتوج تمهلأ يتلا اهتاذ ةمجرتلا كلت .ةيناملألا يلإ ظفاح يكيسالكلا يسرافلا رعاشلا

 أشن (1815) نويلبان بورح ءاهتنا دعب ."يقرشلا - يبرغلا ناويد" ةباتك يف

 تقو يفو اسنرف يف اهدعبو ايناملأ يف صخألابو ابوروأ يف يملع ديلقتك قارشتسالا
 .ارتلجنا يف رخأتم

 ؟اذاملو لضفملا كقرشتسم وه ام -

 يجيورنلا ملاعلا وه كش نودب كيتسيئاريإلا يف نيقرشتسملا مهأ نم دحاو

 ةيلاحلا ةيدودحلا ةقطنملا يف هثوحبب ماق يذلا (1892-1978) نياتشنغروم جروج

 ةطساوب اذه انموي ىلإ اهعون نم ةديرف هثاحبأ ةجيتن تناك .ناتسناغفأو ناتسكاب نيب

 يتلا تاغللا ىلع وأ ةتيملا تاغللا ضعب يلع فرعتلا نآلا عيطتسن ةيملعلا هدوهج

 يف انيتم اساسأ ناكو اضيأ ةيساسأ ةينوتشبلا نع هلامعأ .ضارقنالا ىلإ اهقيرط يف
 .ةاروتكدلا يتلاسر

 ليحر دعب ةصاخ ءدوكرلا نم ةلاح يناعي يناملألا قارشتسالا نأ ضعبلل ىءارتي -
 ؟رخآ يأر كل مأ ءيأرلا اذه عم قفتم تنأ له «لميش يرامانأ ةفورعملا ةقرشتسملا

 ريياعملا اوعضو نآلا يلإو رشع عساتلا نرقلا ذنم ناملألا نوقرشتسملا

 تاساردب اوؤدب مهنأ كلذ يف مهتيصوصخو ماع لكشب قارشتسالل ةيساسألا ةيملعلا
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 لاجملا اذه يف زربو «ةيخيراتلا رداصملا يلع قمعب فرعتلاو بادآلاو تاغللا

 نودب ركذن ةعماللا ءامسألا هذه نمو «ةميق تاسارد اومدقو «رابك ناملأ نوقرشتسم

 (1956 - 1868) ناملكورب لراكو (1930 -1836) يكدلون رودويت :انه كش

 ...مهريغو

 يتلا لميش يرامانأ ليحر دعب هنأ يأرلا يف كعم قفتأو كلاؤس يلع ةباجإلل

 انه ينعت ةيكيسالكلا .ةملكلا ينعم لكب يكيسالكلا قارشتسالا لحر ةقرشتسملا تناك

 ايناثو «قرشتسملا اهتسارد يلع فكعي يتلا بادآلاو تاغللاب ةقيمعلا ةفرعملا الوأ

 نم تمجرتو ةميق تاسارد لميش يرامانأ .ةفلتخم يحاون نم «ةسوردملا» فرعتلا

 تاساردلا .ةيودروألاو ةيباجنبلا نم يتحو ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا نم «تاغل عبس

 متهي .لميش ليج دهع يف تناك امك ةلماكتم تسيل رضاحلا تقولا يف ةيقارشتسالا

 بونجل يملعلا مسقلا» لثم ماسقأ مويلا دجوي .ةيفاقثلا دودحلابو نادلبلاب رثكأ نآلا

 «لاثملا ليبس ىلع) ةدع تاغل نيب ةعزوملا "ايسآ يف ميلاقألا ةسارد' وأ «ايسآ قرش

 الو ةغل نم رثكأ ًاردان فرعي نيثحابلا نم ديدجلا ليجلا (...خلاو ةيروكلاو ةيكرتلا ةغللا

 قافآ ىلإ ابلاغ يدؤي اذهو «قرشلا يف ةفلتخملا تافاقثلا نيب ةقالعلا مهفي نأ عيطتسي

 ًاملم نكي مل اذإ هسفن ضقاني ةينامثعلا ةيكرتلا تاساردلا لقح يف ثحاب يأ .ةدودحم

 .ةيبرعلاو ةيسرافلا تاغللاب اضيأ

 حبص ةيولع

 اهتياور تتفل دقو «ةيبرعلاب ةياورلا تبتك نانبل بونج نم ةينانبل ةيفحص

 ةردابمب ةيناملألا ىلإ اهتمجرت تمتو ءايناملأ يف نيمجرتملاو داقنلا راظنأ "اياكحلا ميرم'

 ءافتحإلا ىرجو ةيفاقث ةوعد ىلع ءانب ايناملأ ىلإ ترفاس دقو .رشنلا رود ىدحإ نم

 يهو نانبل يف اهب ءافتحإلا ىرج امك .ةياورلا هذه نم عطاقم روهمجلل تأرقو .اهب

 .هيف تايئاورلا زربأ نم ربتعت

 نانبل يف رعشلا ايجولوطنا

 قيسنتلابو ةينانبللا ةفاقثلا ةرازو يف قوحلت ميعن رعاشلا عم نواعتلابو ةردابمب

 نم ءارعش ةعومجم ةمجرت مت «مرك نوجرس رعاشلاب ةلثمم ايناملأ يف نوب ةعماج عم

 رعشلا ايجولوطنأ ناونع تحت ةيناملألا ةغللا ىلإ تاباشو نابش نم ينانبللا بابشلا
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 ايناملأ يف مرك نوجرس .دو هنياه نايتسبس .د ةمجرتلاب ماق "ةئجهتلل نطو' نانبل يف

 ايناملأ نخآ - ايديم ركاش راد نع باتكلا ردصو «تاريست ايلينروك قيقدتو ةعجارمو

 .ىسيع ناج ةنانفلا فالغلا تممصو .5

 يقشمدلا مهدأ «(ريخألا دولوملا) يبهو دمحأ :نيمجرتملا بابشلا ءامسأ

 «(نطو) اموص لاكساب «(ةريغص ةظحلل يمتنأ) بيطخلا سينودأ «(ةيذحألا ةنيدم)

 ام) ةردع نيسح «(ءامتنإ) اضرلا دبع ةليمج «(ةيقرولا ةبلعلا) لاعلا دبع ديرغت

 ىلإ قيرطلا) ضايف مير «(ةريخأ ةوطخ) ناعنك يمار ؛(رجحلا) بوهلش عيبر ؛(كمسإ

 راصن ادنيل ؛(بهذلاو مدعلا) ةورم ةرهز ؛(ناسنإ اياقب) يضيرعلا رهاز ؛(ناكربلا

 بوصغ مركم ؛(ةرجهلا ةركذت) نيدلا رصان دمحم ؛(نفك) انبلا ءانس «(تاعاقيإ)

 عيبرط نيدان «(ينطو) روصنم يدهم «(ملاعلا اذه نبإ انأ) يوطع رمعم «(رئاسلا)
 ينوتيز ديلو ء(ةركاذلا دعقم) مرك لعبينه ؛(راحبلا) لامك نيرسن «(سرف) شاشح

 .(يدالبإ

 ًالماك ًاعوبسأ هتفاضتسإ متو هنياه نايتسبس .د مجرتملا نانبل ىلإ ربضح دقو

 رايرهش يف ىقتلم ءاقل هل ميقأو ؛ينانبللا بابشلا ةعومجم ىلع فرعتلاب ماق «نانبل يف

 الك يف ءامتنإلاو ةيوهلا موهفمل يبدألا دصرلاو ءايناملأو نانبل نيب ةقالعلا نع ملكتو

 .نيدلبلا

 قوحلت ميعن

 ..توريب ىلإ نوبو سيرابو نيلرب نم ايناملأ يف هرعش حاجنب قلأتي

 هيّبحم تانّودم يف

 يف لتسنارت ةسسؤمو (0۷۷) ايناملأ توص ةعاذإ ,"نفو ركف' ةلجم رود

 يفاقثلا لدابتلاو برعلاب ايناملأ فيرعت

 يتلا "نفو ركف" ةلجم 415614 126116 هليات تربلأ ردصأ م1963 ماعلا يف

 ...خلا ةميدق ىقيسومو نفو رثنو رعش نم «نييبرعلا ركفلاو بدألا فيرعتب تصتخإ

 ةلجملا هذه لامعأ ةعباتم يف هليات تربلأ لمش ايرام انآ ةروتكدلا تكراش دقو

 اهرومأ يلوتو اهرادصإ نع ةيساسألا ةيلوؤسملا ةرتف دعب تحبصأ يهو .اهتاعوضومو
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 ةلجملا هذه تلوم يتلا ةيناملألا ةيجراخلاب تلصتإ كانه .نوب اهرقم ناكو .ةيريرحتلا

 كزانو بايسلا ركاش ردب لثم برعلا ءارعشلا زربأب فيرعتلاب لضفلا اهل ناك يتلا
 ربع «ةلجملا هذه نأ امك ..مهريغو ينابق رازنو روبصلا دبع حالصو ةكئالملا

 جيرختل ًاقلطنم تحبصأ ؛ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نع ةمجرتملا تافيرعتلاو تالاقملا

 .ةلجملا عم اولمع نيذلا برعلا نيمجرتملا نم ةيلاتتم لايجأ

 وشيشح يلع دمحم .د ءفسوي يدجم :ةرتفلا كلت يف اهيمجرتم زربأ نمو
 ... مهريغو

 ىلإ ةفسلفلاو ركفلاو بدألاو رعشلا نم دتمي ةمجرتلا يف ءالؤه لقح ناكو
 ءانغإ يف لضفلا ءالؤهل ناك دقل .ةيخيرات تاطوطخمو تاقلعم نم ميدقلا ثارتلا

 نم بابش نومجرتم مهيديأ ىلع ذملتتو بتكلاو تالاقملا نم ديدعلاب ةيبرعلا تابتكملا
 اهداومب ةينغ ةيلصفلا ةلجملا هذه تناك .نهارلا اننمز ىلإ ًالوصو تاينيعستلا ليج

 .اهيلإ تقرطت يتلا عيضاوملاب كلذكو ةيميداكألا اهعجارمو اهريرحتو
 .يمالسإلا ملاعلا عم راوحلل هتوغ دهعم نع ًايلاح ةلجملا ردصت

 وهو ةيمالسإلا تاساردلا يف ريبخ ةلجملا ةرادإ ىلع موقي م2001 ماع ذنم

 ردصت يتلا اهعون نم ةديحولا ةلجملا نيحلا كلذ ذنم تحبصأو رنديف نافيتس

 .ةيسرافلاب

 ةيعامتجإلاو ةيفاقثلا لئاسملا عم قمعتب ۴ند wa ۴۵۸١ ةلجم لماعتت

 يتلا اهتاشقانمب .ةيلدجلا تاعوضوملل حوتفم ىدتنمك كلذك لمعتو ةيلاحلا ةيسايسلاو

 زيمتت .ةيمالسإلا تاهجوتلا يذ لماعلل ةديرف ةليسو ةلجملا دعت «لودلا دودح ىطختت

 اهتاموسرل ةديرفلا ةيلامجلا ةدوجلاب اذكو يعوضوملا يدحتلاب مستت يتلا اهتالاقمب

 ىلإ ًابيرقت لصت ةعابطب ًايونس نيترم 1ةاكانن» wa ۴۵۸٣ ةلجم رشنت .ةعئارلا

 .ةيسرافلاو ةيزيلكنإلا «ةيبرعلا :تاغل ثالثب ةخسن 0

 0۷ اهراصتخاو 126114566 ۷ء1]1ء) هليف هشتيودلا وأ ايناملأ توص ةعاذإ

 (ةيناملألا ةجوملا يأ

 تاعاذإ تايربك نم ةدحاو يهو ؛يجراخلا ملاعلا ىلإ ايناملأل ةيلودلا ةعاذإلا يه

 ةيلصألا ةروصلا رشنو ايناملأب فيرعتلا ىلع ةعاذإلا لمعت .جراخلا ىلإ ةهجوملا ملاعلا
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 .تنرتنإلا تاكبشو ويدارلاو نويزفلتلا تاطحم ربع يفاقثلا لدابتلا معدو اهنع

 ثبلا ةيادب

 .م1953 ويام/رايأ 3 يف مظتنم لكشب اهجمارب ثب ايناملأ توص ةعاذإ تأدب

 يف نامروش ىنبم ىلإ تلقتنا ثيح م3 فيص ىتح اينولوك نم ثبت تناكو

 ثالث ةدمل اهجمارب ثب ةعاذإلا تأدب ةيبرغلا ايناملأل ةقباسلا ةمصاعلا «نوب ةنيدم

 يئازعأ ىلإ اهيف لاق سيوه رودويت يداحتإلا سيئرلا نم باطخب ًايموي تاعاس

 يزيلجنإلا ماسقألا نم لك تأدب م1954 ماع يف .ملاعلا ءاحنأ رئاس يف نيعمتسملا

 لاقتنا ببس ناك .كاذنآ قئاقد سمخ ةدمل جماربلا ثب ؛يلاغتربلاو «ينابسإلاو يسنرفلاو

 متي نوب يف .ناسنإلاب رضت يتلاو اهفرغ يف تسبسالا ةدام دوجو وه اينولوك نم ةعاذإلا

 فصتنم ذنم .نيلرب يف اهجاتنإ متيف ينويزفلتلا ثبلا جمارب امأ ءويدارلا جمارب جاتنإ

 نع القتسم اينورتكلإ اعقوم هليف هشتيود تقلطأ م2005 سرام/راذآ

 ثادحألا ةيطغتب نيررحملا نم ةعومجم ةيف موقت نويزفلتلاو ةعاذإلا جمارب

 اياضقلا نم ايناملأ رظن ةهجو صاخ لكشب عقوملا ضرعيو .ةعاسب ةعاس ةيملاعلا

 ايناملأ يف يملعلا ثحبلاو ةساردلا نع ةلماش تامولعم مدقي هنأ امك ةيبرعلا

 .اهيف ةماقإلاو لمعلا نيناوقل ضرع ىلإ ةفاضإ ايناملأ يف يملعلا ثحبلاو ةساردلا نع

 يبرعلا مسقلا

 ريغ ةغلب ثبي مسق لوأ ناكو م1959 ليربأ/ناسين 1 يف يبرعلا مسقلا سسأت

 .ةيبرعلا دالبلا يف اهيعمتسمب ةيناملألا ةعاذإلا مامتها ىدم ىلع لدي اذهو ةيبوروأ

 ايروسو رصم نم نوررحم ايناملأ توص ةعاذإ يف يبرعلا مسقلا يف لمعي

 كراشيو لاحلا ةعيبطب ايناملأ نمو نميلاو برغملاو نيطسلفو نانبلو رئازجلاو قارعلاو

 ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نيلسارملا نمو ةعطقلاب نيلماعتملا نم ددع جمانربلا يف

 .ىربكلا لودلاو ةيلودلا تامظنملا زكارمو ةيبرعلا لودلا يف نيلسارملا مهنم ةصاخبو

 ام لك عمتسملل مدقت يتلا ثادحألا عم ةيمويلا ةيرابخإلا ةلجملا وه يسيئرلا جمانربلا

 ةينآلا ثادحألا نأ يعيبطلا نمو ءاهتايفلخو ةعاسلا ثادحأ نم ةيلود ةيمهأب ىظحي

 ىلإ ةفاضإلاب ةلجملا هذه يف ًايسيئر ًاناكم لتحت ةيبرعلا ةقطنملا يف ةماهلا

 ىلع اهراثآو ةيبوروألا ةدحولاو ةيبرعلا لودلا هاجت ةصاخو ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا
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 كانه ةيسايسلا تاليلحتلاو ريراقتلا بناج ىلإ «يبرعلا ملاعلاب ايناملأو ابوروأ ةقالع

 ةيفاقثلا ثادحألا مهأ ىلع ءاوضألا يقلت يتلا ةيفاقثلا ةركفملاك ةماه ةيموي جمارب

 ةيداصتقالا ةلجملاو يلودلا ديعصلا لعو يبرعلا ملاعلاو ايناملأ يف ةينفلاو ةيركفلاو

 ةيعوبسالا جماربلا ىلإ ةفاضإلاب نيعمتسملا ديربو هثادحأو ةضايرلا ملاع ءابنأو

 سوردو بابشلاو ىقيسوملاو ّبطلاو ةئيبلاو مولعلاو ةحايسلاو ةأرملا جمانربك ةفلتخملا

 يعاذإلا ثبلا فيقوت مت م2011 ربمسيد/لوألا نوناك 1 يف .ةيناملألا ةغللا ميلعت

 .لاسرإلا نم ًاماع نيسمخ نم رثكأ دعب يبرعلا مسقلل

 ىلع م1965 ماع ذنم ايناملأ توص ةعاذإل عباتلا بيردتلا زكرم لمعي

 نمو .ثلاثلا ملاعلا نم اهبيردت ةعباتم وأ يعاذإلا لمعلا يف ةصتخم ىوق جيرخت

 .ةيمنتلل ةادأك ةعاذإلا عيسوت عوضوم بيردتلاو سيردتلا جمانرب يف ةيسيئرلا عيضاوملا

 اوحبصأ نيذلا نيقباسلا نيبردتملا كئلوأب ةصاخ زازتعالاو رخفلاب بيردتلا زكرم رعشي

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةعاذإ رود يف ءاردم وأ ماسقأ ءاسؤر مهجرخت رثإ

 ايناملأ توص نويزفلت
 رادم ىلع م1992 ماع ذنم ينويزفلتلا اهجمانرب ايناملأ توص ةعاذإ ثبت

 كانهو ةيبرعلاو ةينابسألاو ةيزيلكنإلاو ةيناملألا تاغللاب يعانصلا رمقلا ربع ةعاسلا

 جمانربلا ثبت نيتيكيرمألاو ايقيرفإو ايسآو ابوروأ يف ةينويزفلتلا تاطحملا تائم

 .ةعاذإلا عم قافتا ىلع ءانب هنم عطاقم وأ هلماكب ينويزفلتلا

 (TRANSTEL) لتسنارت ةسسؤم

 جاتنإلا تاهويدتسا ءاينولوك ةنيدم يف اهرقم عقي ةيناملأ ةسسؤم تناك

 تانيعبسلا يف ترهتشا .قباسلا ايناملأ توص ةعاذإ ىنبم يف تناك اهب ةصاخلا

 ةيميلعتلاو ةيقئاثولا ةطرشألاو مالفألل اهجاتنإب ًاضيأ تانيعستلا ةيادبو تانينامثلاو

 .ةيبرعلا ةغللا اهنمو «ةيملاعلا تاغللا نم ددعب ةروصملا

Orient-Institut-Beirut Goethe Institut (OIB) 

 دهاعمو يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف هعورفو ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملا

 هتوغ

 يف هعورف ىتشبو ةيناملألا ةفاقثلا ةرازو نم ةردابمب ماق يذلا دهعملا' اذهل ناك

 ةرشتنملا هتوغ زكارم بناج ىلإ ءريبكلا رودلا ؛خلا لوبناتسإو ةرهاقلاو نامعو توريب
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 نم ةررحم وأ ةمجرتم ةيبرعلا تافضملاو تافلؤملا رشن يف «ملاعلا ءاحنأ ةفاك ف

 ةمجرت تمتف ةيناملألاب اوبتك برع نيفلؤم يأ سكعلاو ةيبرعلا ىلإ ناملأ نيفلؤم

 .اهميمعتو مهبتك رشن دهعملا ىلوتو ةيناملألاب اوبتك مهنأ وأ «ةيناملألا ىلإ مهتاباتو

 ىتش يف رابك ناملأ ةذتاسأو نيقرشتسم ةفاضتسإ يف ريبكلا لضفلا دهعملل ناك امك

 درفأ دقو .رخآو نيح نيب تارضاحم ءاقلإل اهريغو ةيقارشتسإلا ةيفاقثلا نيدايملا

 تاعماجو تاسسؤمو زكارم نع وأ هنع ةرداصلا بتكلا ضرعل ةصاخ ةحنجأ دهعملا

 .ىرخأ رشن رودو

 نم ةيبرعلاو ةيناملألاب ةءارقلا ميمعتو راشتنإ زيزعت يف ًارود هتبتكم تبعل امك

 ةيملعلا ةرفوتملا ةفرعملا نم ةدافتسإلاو ةبتكملا يف دجاوتلاب نيكرتشملل حامسلا لالخ

 .اهنم بتكلا ةراعتسإ كلذكو

 .اهعم نواعتي زكارمو هل نيلسارم ربع هبتك عيزوت دهعملا ىلوتيو

 ةرهاقلا يف سنوستانرتنإ عم نواعتلاب رشن دق نامع يف هتوغ دهعم ناكو

 نيفلؤمل ترشن يتلا تافلؤملا لك نمضت م1998 ماعلا يف 'هلوأ غناغفلوو'ل ًاباتك

 اناء ٠ ةيناملألا ةغللاب اوبتك برع نيفلؤمل ًاضيأو «ةيبرعلا ةغللاب اوبتك نامل
Autoren ¡in arab ischer spracheهتوغ دهعم نع ردص يذلا باتكلا يف ءاجو  

 نيوانعلا ددع نأ فلؤملا اهطخ يتلا ةمدقملا يفو ةينطولا ةبتكملا ةزئاد يف عدوأو

 نيرشعلا تاونسلا لالخ ردص امك .ًاناونع 720 (م1979) ماع غلب ناك ةفنّصملا

 ربمتبس/لوليأ رهش ةعبط يف تردص كلذ ىلإ .ناونع 500 لا براقي ام تلت يتلا

 ال ًاعبط' هتمدقم يف فلؤملا لوقيو «(باتك 342 يلاوح) نيوانع م1998 ماع نم

 ةرثانتم هلوح تامولعملاو ًادج عساو ناديملاف ءلماك سرهفلا اذه نأب ءاعدإلا نكمي
 (3 ص)."ةححصمو ةلمكم تاحارتقإب ًامئاد بحرأ اذل ءأدج

 :ةرداصلا بتكلا نع جذامنب ةحئال هذهو

 1961 انهلا راد ءةرهاقلا :دارنوك ءروانيدأ -

 :ةمجرت - Der Sinn des Lebens Die In dividual مقالع010عذء :ديرفلأ ءريلدأ -

 .م1984 باتكلا راد ؛توريب «ينادرولا ماشه دمحم

 يموقلا ءامنإلا زكرم «توريب ؛ةروتك جروج ةمجرت :رودويث ءونرودأ -
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 ملعلا راد ؛توريب يضام دومحم روصنم :ةمجرت - مكحلا يف مالسإلا جاهنم :دمحم ءدسأ -

 .م1967 نييالملل

 نييالملل ملعلا راد «توريب ؛خورف رمع :ةمجرت «قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا :دمحم دسأ -
 .م1971و 6

Auslãnder Kultur: Thomas Mann und Robert- Tage bücher von - . 

 Musiا, 1983- .م1980 ةعابطلل ةيروحلا راد ءدادغب

 راد «توريب ءرهام ىفطصم ةمجرت ةثيدح ةيناملأ صصق :بهذت هنيدنوأ «جروبجنإ «نمخاب -
 .م1966 دايصلا

 راد ةيلك ؛ةرهاقلا «ناملألا نوقرشتسملا هاري امك يبنتملا بيطلا وبأ رعاشلا «رتيب نامخاب -
 (3 صا .م1968/67 ةيفاقثلا .تاروشنملا «مولعلا

 راد «توریب ؛ةقفر داؤف :بيرعت 01e Wal fart جحلا Bender, Hans :سناه ردنب

 (5س) 90-106 ص .م1967 رداص
 «توريب «نيزلا ةريمأ :ةمجرت :1868] 121, 71/816675 8٥1٤ :تخيرب رتلاف ؛نيماجنب -

 (5 ا .م1974 يملاغلا ركفلا مالعأ ةلسلس ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 Bergengrün, Werner: Die Zwillings نايسنرفلا نامأوتلا :رئريف :نيرجنجرب -

aus Frankreich؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءةرهاقلا ءيقوسدلا ميهاربإ دومحم :ةمجرت  

 (5 سل .507 ددعلا ءةيملاع تاياور

 ةمجرت Bloch, Ernst Die philosophie der Renaissance» تسيئريإ ‹خولب -

 .م1980 ةقيقحلا راد «صقرم سايلا
 :Dunkel und «Bobrowski, Johannes ءرونلا نم ليلقو مالظ :سنهوي «يکسفوربوب

 رداص راد «توريب ءرهام ىفطصم :ةمجرت «ةثيدح ةيناملأ صصق يف «Weniعاichا

 6 م6
 Borner, Peter ‹4توغ :رتيب ءرنبروب -

»Selbstzeugnissen und Bilddok umentenةسسؤملا «توريب «قوزر دعسأ :ةمجرت  

 ( س) .م1975 يملاعلا ركفلا مالعأ ةلسلس ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 Als der Kriegzu Endewar «Böll, Heinrich‘ «برحلا تهتنإ امدنع ءشيرنياه لب -

 .24-56 ص م1966 رداص راد «توريب ءرهام ىفطصم :ةمجرت ؛ةثيدح ةيناملأ صصق 1

 (7 ص

Johann Wolfgang von Goethe in 

 :ةمجرت Mein trauriges Gesicht «Böll, Heinrich ؛نيزحلا يهجو ءشيرنياه »لب -

 7 .7-73 ص 1963/2 نفو ركف ةلجم ءرهام ىفطصم

 :ةمجرت Mein trauriges Gesicht «Böll, Heinrich» ؛نيزحلا يهجر «شيرنياه ءلب -

 © سا .135-137 ص م1981 269 ددع يبرعلا «تيوكلا «بيجن يجان
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 ,Diemoderne deutsche philosophie «Bopens» 150186: ءرجيدور ءسنيوب

 ©6 س) ةفاحصلا راد ءةرهاقلا «لماك داؤف :ةمجرت

 Drauss vor der Tür «Borchert, Wolfgand» ؛بابلا مامأ »كناكفلوف ‹ترشروب

 © ها .م1962 ةايحلا ةبتكم راد «توريب ءفسوي يدجم :ةمجرت

 Bericht zur Lage der «Brandt, Willy ءةمألا ةلاح نع ريرقت ‹يليف «تنارب

 (9 ص) 1972/2/23 ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج ةموكحل مالعإلاو ةفاحصلا راد 130

 ,Bu 1251 ؛ةرطخ ةبعل ءةميدق دعاوق ءطسوألا قرشلا يف ةيلودلا ةسسايسلا «لراك «ثيارب -

 © هما .م1987 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد ءدادغب ءنيسح يداهلا دبع :ةمجرت

 Moderne «Braune, Walter ؛يلهاجلا رعشلا يف ةيرصع لكاشم «رتلاو ؛هنوارب .

¡n der altarabischen poesie emeاbهrنانبل «سليارط «يناملألا يفاقثلا دهعملا «م» 

 م1965 ء1 ددعلا

 Guevara oder der «Braun Volker ءسمشلا ةلود وأ ارافيغ ءركلوف «نوارب .

 0 ص) .م1998 ةفاقثلا ةرازو ءقشمد «يلوش هرق لداع :ةمجرت 4

 Die Ausnahme und «Brecht, Bertolt ةدعاقلاو ءانثتسإلا »تلوترب »تشرب

»dieR e1سطسغا ددع ؛"فدهلا" ةلجم ءريرحتلا راد «ةرهاقلا «يواكم رافغلا دبع :ةمجرت » 

 .م1957 ربمتبس

 ,Das Verhör des Lukullus «Brecht» 86016 ءسولوكول ةمكاحم ؛تلوترب «تشرب -

 (19 ص .م1965 ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا ءةرهاقلا «يواكم رافغلا دبع :ةمجرت

 ركب :ةمجرت Das Leben des Galilei «Brecht, Bertolt «رليلاغ ةايح «تلوترب «تشرہ -

 «توريبو 80-124 ص م6 رياربف/طابش ء26 ددعلا «حرسملا ةلجم «ةرهاقلا «يواقرشلا

 (11 ص .م1980 يبارافلا راد

 Mutter «Brecht, Bertolt ؛يتام همداخو التنب ديسلاو ةعاجشلا مألا :تلوترب «تشرب -

»Courge und ihre Kinder, Herrpuntila und ein Knecht Mattiدبع :ةمجرت  

 3 سل .م1978 (3/110) يملاعلا حرسملا نم ةلسلس «تيوكلا ءيودب نمحرلا

 .يبرعلا يفاقثلا زكرملا «توريب ءرديح ناوفص :ةمجزت 87611, 18611014 «تلوترب «تشرہ -

 (14 ص)

 «ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةيمالسإلا لودلا ءةيمالسإلا بوعشلا خيرات «لراک ؛ناملكورب
Die «Geschichte der Islamischen Völker und Staaten «Brockelmann, Carl 

»[slamischen Staaten nach dem |. Weltbriegرينم - سراف نيمأ هيبن :ةمجرت  

 17 .نييالملل ملعلا راد :توريب یک



 grockelmann, Carl ؛يناثلاو لوألا ءزجلا »يبرعلا بدألا خيرات «لراك ؛ناملكورب -

«Geschichte der Ebi Literaturراجنلا ميلحلا دبع :ةمجرت ؛.(8300 1-3) ء, 

 (17 ص) . ء1969 ثلاثلا ءزجلا م1968 ء1962 فراعملا راد ءةرهاقلا

 !qravels in Syria «Burckhardt, Johann »يبونجلا ايروس يف تدراهكروب تالحر -

»and the Holy Land(19 س) .م1969 نونفلاو ةفاقثلا راد «نامع «تافرع رونأ :ةمجرت  

 !pie Wstenfüche «Care1l, Pau„ »)يناڈلاو لوألا ءزجلا) ءءارحصلا بلاعث «لوب ؛لراك

»)Band 1 und 2((19 ص) .,1969 ملقلا راد «توريب  

 )21 س) .م1993 ةرهاقلا Der deutsche Experimental film »4غ دهعم رادصإ

 pie ‘Goethe, Johann Wolfgang 708: «رترف نازحأ ‹نوف غناغفلوف ناهوي ؛هتوغ

 سا م1919 مدقتلا ةعبطم ءةرهاقلا «ضاير دمحأ :ةمجرت Leiden 065 280 نب

 :ةمجرت Goethe, Johann Wolfgang 7052 ءرترف مالآ ‹«نوف غناغفلوف ناهوي ؛هتوغ

 (43 ص) .م1929و 1924 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل «ةرهاقلا «تايزلا نسح د

 ءزجلا) «تسواف ةاسأم :Goethe, Johann Wolfgang von» نوف غتاغفلوف ناهوي «هتوغ -

 5ك صا .,1969/1959 فراعملا ةأشنم ءةيردنكسإلا «ةرارك ميلحلا دبع دمحم :ةمجرت «(لرالا

 ءزجلا) «تسواف ةاسأم Goethe, Johann Wolfgang von» نوف غتاغفلوف ناهوي ع -

 (45س) .م1969/1959 فراعملا ةأشنم «ةيردنكسإلا «ةرارك ميلحلا دبع دمحم :ةمجرت ء(يناثلا

 ءادعسلا نينح :.(56(206, Johann 11018928 702 نوف غناغفلوف ناهوي ‹«هتوغ -

 (47 سل يقدص نمحرلا دبع :ةمجرت ء(يقرشلا ناويدلا)
 ؛يدوعس ليبن :ةمجرت De 50912 7/017 1080اع نيجسلا 6062, ء٤٣ :تروك ءستوج -

 (50 ص (هتوغ دهعم) يناملألا يفاقثلا دهعملاب ةصاخ ةعبط «مء1977 ةيردنكسإلا

 ةيردنكسإلا ءيدوعس ليبن :ةمجرت ٣ها (مداخلا) يبوت ,60٥٤2 اناا :تروك «ستوج -

 (50 ص) (هتوغ دهعم) يناملألا يفاقثلا دهعملاب ةصاخ ةعبط 4

 دلهلا راد ءةرهاقلا ؛لماك داؤف :ةمجرت ntern Rad «Hesse« رب عي 0

 Grundlagen Zur «Kant Immanuel ؛قالخألا اقيزيفاتيم سيسأت «ليوناما ؛طناك -

der 0 kاMetaphys.م1965 ةيبرعلا ةبتكملا ءةرهاقلا ءيواكم رافغلا دبع :ةمجرت . 

 يلع دمحأ :ةمجرت -10810 ,Kr ger-Mann 1201825 -رجورك وينوط :ساموت «نام

 (87 ص) .21962 ةرهاقلا «ةيملاع تاياور ءرهام

«ja؛تربريه  Die Existentheorie bei Hegel «Marcuse, Herbertةمجرت : 

 ۴7 ص) .م1990 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءةرهاقلا ءيحتف ميهاربإ
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 :ميدقتو ةمجرت ءانب صاخ وه ام Maur, George Das Unsere ؛جروج ءرروام

 003 سل م1980 توريب «يلوش هرق لذاع

laڀiر : 
01e Hamletmaschine «Müller, Heiner 

 ءداقعلا ةيطع :ةمجرت

 (94 س)
 ؛رلوم

 .م1993 ةفاقثلا ةرازو «ةرهاقلا

 ؛ةدايز يم :ةمجرت Deutsche Liebe «Muller, Max «عومدو تاماستبإ :سكام ءرللوم

 65 سا .م1964 مث 1922 مث 1913 «ةرهاقلا

 Nöldker, Theodor> «ةيماسلا تاغللا : رودويث ؛هكدلون

«Sprachenم1963 ةيبرعلا ةضهنلا ؛ةرهاقلا «باهولا دبع ناضمر :ةمجرت . 

 رداص راد «توریب ؛هقفر داؤف :ةمجرت Awa ؛11098115 تاراتخم «سلافون

 67 سل ..1 و2

Die Semi Tischen 
 ص) 67(

 ناملأ نوفلؤم
 ةيبرعلا ةغللاب

 .12. ۷٣۸ قرشملاب يلاحلا رصعلا يف لحرلا ودبلا ةلكشم -

 10۸٥۸19 .٠1 يبرعلا برغملا يف تاحاولا داصتقإو لحرلا ودبلا ةايح -

 )148 سل ع. Grotzbach ناتسناغفأ يف ندملا َرْوظَيَو رضحتلا 7“

 0148 س) ع. 1958 ناسارخو ناروط يف ةيقرشلا ةيمالسإلا ةيندملا روطتو ةأشنو ءانب

 ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةيعارزلا ةيمنتلا ىلع نيلماعلل ةتقؤملا ةرجهلا تاريثأت <

(148 

H, 

Koppص)  

 ۴. 567012 (فارطألا)و (زكارملا) ةأشن لوح -

 داؤف :ةمجرتو ريرحت «تريف نيجويأ :قيقحت «طسوألا قرشلا لوح ةيناملأ ةيفارغج تاسارد

 .م1983 توريب ءرديانش درفنام ءرتور تونرج «يريجحلا دمحم «ميهاربإ

Deutsche geographische, Forschung in Orient Ein Uberblick an hand, 
¬ 

Ausgewahlter gegen wartsbe Zagner Beitrage, Zur Geographie des Menschen Eugen Wirth (Hrg)'“ ضف 

 ةيبرعلا مولعلا
Geschichte der arabischen Wissenschaft 

 ؛مارش-نامدیرف سكير

 خيرات -
 .ديرفنام ناملوأو ساتيام

«ly «Gnostische und manichaische texteaus Agypten «Buhlig, Alexander - 

 صا رصم نم ةيونامو ةيصونغ صوصن ءردنسكلأ 46
 “47 ةعامجلا" نم فوخ :شيرنياه «لب :

Angstvor der Gruppe 47 «Boll Heinrich 

 (41 ص)

 توريب يف ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملا نع ةرداصلا بتكلا نم جذامنلا ضعب
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 يف ةيقرشلا ثاحبألل يناملألا دهعملا نع ةرداصلا ةيمالسإلا تارشنلا جذامن ضعب

 توريب

 قيقحت ؛يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ مامإلل نيلصملا فالتخإو نييمالسإلا تالاقم -

 .م2005/ه1426 ةحقنملا ةعبارلا ةعبطلا «م30-1929 ىلوألا ةعبطلا ءرتير تومله



 وتوأ هحيحصتب ينع «ينادلا ديعس نب نامثع ورمع يبأ مامإلل عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا -

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا «م1930/ه1349 ىلوألا ةعبطلا «لزترب

حيحصتب ينع «يتخبونلا ىسوم نب نسحلا دمحم يبأل «ةعيشلا قرف
 ؛رتير تومله ه

 .م1931/ھ 0

 :يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالصل تايفولاب يفاولا

ه قيقحت «نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دمحم ىلإ دمحم نب دمحم نم :1ءزج
 ةعبطلا ءرتير تومل

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا ؛م1931/ه1349 ىلوألا

«دمحم نب نسحلا نب دمحم ىلإ رمع نب ميهاربإ نب دمحم نم :2 ءزج
 ؛غنيرديد نيفس قيقحت 

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا ؛م1949/ه1368 ىلرألا ةعبظلا

 ىلوألا ةعبطلا «غنيرديد نيفس قيقحت «هللادبع نب دمحم ىلإ نيسحلا نب دمحم نم :3 ءزج

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .م1953/م 2

يفس قيقحت ءدومحم نب دمحم ىلإ هللاديبع نب دمحم نم :4 ءزج
 ىلوألا ةعبطلا «غنيرديد ن

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .م1959/م 8

 ىلوألا ةعبطلا «غنيرديد نيفس قيقحت «ناميلس نب ميهاربإ ىلإ دومحم نب دمحم نم :5 ءزج

 .م2008/ه1429 ةديدجلا.ةعبطلا .م1970/ه 9

ىلوألا ةعبطلا ؛غنيرديد نيفس قيقحت «نولوط نب دمحأ ىلإ لهس نب ميهاربإ نم :6 ءزج
 

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .ء1972/م1

ابع ناسحإ قيقحت ءةعارش نب دمحم نب دمحأ ىلإ فلخ نب بيطلا نب دمحأ نم :7 ءزج
 ؛س

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .م1969/ه1388 ىلوألا ةعبطلا

 فسوي دمحم قيقحت «لكوتملا ةيراج ةيسلدنألا قاحسإ ىلإ يقوزرملا دمحم نب دمحأ نم :8 ءزج

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبظلا .م1971/ه1390 ىلوألا ةعبطلا «مجن

 ىلوألا ةعبطلا ؛سإ ناف فسوي قيقحت «زادقدنبلا نيكديأ ىلإ ميهاربإ نب دسأ نم :9 ءزج

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .م1974/م3

قيقحت ءراسي نب ييحي نب تباث ىلإ يمجنلا يحلاصلا رمديأ نم :10 ءزج
 يلعو هلبوس نيلكاج 

 .م2008/ه1429 ةديدجلا ةعبطلا .م1980/ه1400 ىلوألا ةعبطلا «ةرامع

 فلخ نب نسحلا ىلإ يودبلا عورزم نب رماث نم :1 ءزج
 ةعبطلا «لصيف يركش قيقحت «ئرقملا

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1981/ه1401 ىلوألا
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 ةعبطلا «باوتلا دبع ناضمر قيقحت ءامن نب يلع نب نيسحلا ىلإ دواد نب نسحلا نم :12 ءزج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1979/ه1399 ىلوألا

حلا دمحم قيقحت «يعوبريلا تباث نب نيجد ىلإ مقلا نب يلع نب نيسحلا نم :3 ءزج
 «يريج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1984/ه1404 ىلوألا ةعبطلا

 ىلوألا ةعبطلا ؛غنيرديد نيفس قيقحت ؛مجعألا دايز ىلإ ةفيلخ نب ةيحد نم :14 ءزج
 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1982/م2

 ىلوألا ةعبطلا ؛ةكتار دنريب قيقحت ؛يرمضلا ةليمج نب نينس ىلإ رفصألا نب دايز نم :15 ءزج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1979/م9

 ىلوألا ةعبطلا ءيضاقلا دادو قيقحت «يفوكلا يديبزلا رثبع ىلإ هللادبع نب لهس نم :16 ءزج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1982/م2

 ةديدجلا ةعبطلا .م1982/ه1402 ىلوألا ةعبطلا «يكسلوفارك ايتورود قيقحت ««هللادبع :17 ءزج

 .م2009/م0

 داؤف نميأ قيقحت ءراكجلا فسوي نب زيزعلا دبع ىلإ رجاتلا ةيميت نبإ دحألا دبع نم :18 ءزج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1988/ه1408 ىلوألا ةعبطلا ءديس

 قيقحت «يناذمهلا هللاديبع نب ةبتع ىلإ يناودعلا عبصألا يبأ نب ميظعلا دبع نم :19 ءزج

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1993/ه1413 ىلوألا ةعبطلا ءديسلا ناوضر

ىضترملا فيرشلا نيسحلا نب يلع ىلإ يروباسينلا ةمثيخ نب ةبتع نم :0 ءزج
 دمحأ قيقحت ء

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م2007/ه1428 ىلوألا ةعبطلا ؛طيطح

 ءرصم «رسارتشجرب .ج هرشنب ينع ؛هيولاخ نبإل عيدبلا باتك نم نآرقلا ذاوش يف رصتخم

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا .م1934/ه1353 ىلوألا ةعبطلا «ةينامحرلا ةعبطملا

ع «يرزجلا نبإ دمحم نب دمحم ريخلا يبأ نيدلا سمشل «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ
 هرشنب ين

 1 :رسارتشجرب .ج

 .م1932/ه1351 «فلخ نب دمحأ نوسيع نبإ ىلإ بلغت نب نابأ نم :1 ءزج

 .م1933/ه1352 ءزرطملا دمحم سنوي نبإ ىلإ سيق نب يزاغ نم :2 ءزج

 .لزترب وتوأ دادعإ ءسراهفلا :3 ءزج

 «م1939/ه1358 ؛يطلملا دمحأ نب دمحم نيسحلا يبأل «عدبلاو ءاوهألا لها ىلع درلاو هيبنتلا -

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا



 ينع «يدرورهسلا شبح نب ىيحي نيدلا باهش تافنصم نم «ةيهلإلا ةمكحلا يف ةعومجم -

 .م1945/ه1365 «لوألا دلجملا ؛نيبروك .ه هحيحصتب

 :يلوصلا ركب يبأ ةعنص ءزتعملا نب هللادبع رعش -

 .م1950/ه1370 «نيول دراهنرب قيقحت :3 ءزج

 .م1945/ه1365 «نيول دراهنرب قيقحت :4 ءزج

 .م1956/ه1376 ءريو سناه قيقحت ءةبيرغلا رابخألاو ةبيجعلا تاياكحلا -

 ءايندلا يبأ نبإب فورعملا يدادغبلا يشرقلا ديبع نب دمحم نب هللادبع ركب يبأل قالخألا مراكم -

 :م1973/ه1393 «يملب .أ زميج قيقحت

 ءزجلا نم لوألا فصنلاو ثلاثلا ءزجلا «يرونيدلا دواد نب دمحأ ةفينح يبأل تابنلا باتك -

 ةديدجلا ةعبطلا ؛م1974/ه1394 ىلوألا ةعبطلا ؛نيول دراهنرب قيقحت «سماخلا

 .م2009/ھ0

 :يسنتلا ليلجلا دبع نب هللادبع نب دمحمل نايقعلاو ردلا مظن -

 .م1980/ه1401 ؛نادوس يرون قيقحت «مالكلا نساحم يف :4 ءزج

 :م1985/ه1405 ىلوألا ةعبطلا ؛غنوليدام درفليف قيقحت ءهللا نيدل رصانلا دمحأل ةاجنلا باتك -

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا

 ةعبطلا طيطح دمحأ قيقحت ءدادش نب ميهاربإ نب يلع نب دمحم نيدلا زعل ءرهاظلا كلملا خيرات -

 .م2009/ه1430 ةديدجلا ةعبطلا ؛م1983/ه1403 ىلوألا

 ىلوألا ةعبطلا ءرتياو ديفيدو نيرام اليونام قيقحت ؛دئاوملا عيونت يف دئاوفلا رتك -

 .م2010/ه1431 ةديدجلا ةعبطلا م2

 ةعبطلا ءزدراشتير .س دلنود قيقحت «راداودلا يروصنملا سربيبل ةرجهلا خيرات يف ةركفلا ةدبز -

 .م2010/ه1431 ةديدجلا

 ةعبطلا ؛ترابوش نوردوك قيقحت ءيسوطلا نيدلا ريصنو يونوقلا نيدلا ردص نيب تالسارملا -

 .م2011/ه1432 ةديدجلا

 :يسويلطبلا بويأ نب مصاع ركب يبأل ةيلهاجلا ةتسلا راعشألا حرش -

 .م2008/ه1429 ؛يموتلا يفطل ةعجارم ءداوع ناميلس فيصان قيقحت :1 ءزج

 .م2008/ه1429 «يموتلا يفطل قيقحت :2 ءزج
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 سماخلإ لصفلا

 ةحتفنم ةيطارقميد ةلود يهو ءابوروأ طسو يف ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج عقت

 ربكأ نم ادحاو ايناملأ كلتمت .رضاحلا ةيويحو خيراتلا ةقارع نيب عمجت «ملاعلا ىلع

 ةثادح ةيملعلا تاعاطقلا رثكأ نم دحاوب عتمتت امك «ملاعلا يف تاداصتقالا ىوقأو

 دهشم بناج ىلإ ءدالبلا يف عادبإلا داصتقا عاطق زيمتي كلذ ىلإ ةفاضإ .اراكتباو

 لود ربكأ ةمسن نويلم 82 غلابلا اهناكس ددعب ايناملأ لثمتو .عونتم طيشن يفاقث
 .ناكسلا ددع ثيح نم يبوروألا داحتالا

 ايوروأ طسو يف دلب

 357000 نم برقت ةحاسم دالبلا لغشتو .ةرواجم لود عست ايناملأب طيحت

 لابج ىتحو لامشلا يف قيطلبلا رحبو لامشلا رحب نم دتمت يهو .اعبرم ارتموليك

 بونادلاو نيارلا ءابوروأ يف راهنألا ربكأ نم ضعب اهقرتخيو «بونجلا يف بلألا

 ةيلحاس ةعيبطو عافترالا ةيلاعو ةطسوتم لابج نيب ايناملأ سيراضت عونتت .ةبلإو

 . ارتموليك 2390 يلاوح ىلإ اهلوط لصي ئطاوش ىلع ةوالع «تاباغو

 نم ديدعلاب ةفوفحم يناملربلا ماظنلاو ةيرحلاو ةيطارقميدلا وحن ايناملأ قيرط
 -1919) رامياف ةيروهمجو (م1848) سرامإ راذآ ةروث رايهنا اهزربأ نم :تاساكتنالا

 نم هنع مجن امو (يزانلا) يعامتجالا يموقلا مكحلل دالبلا عوضخ اهمهأو .(مم3
 ايناملأ ميسقت ناك دقو .(م1933-1945) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تاليوو تسوكولهلا

 تاعبت نم ةدحاو (00۸) ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجو ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ىلإ

 يف ةيملسلا ةيبعشلا ةروثلا تنكمت ىتج ميسقتلا اذه رمتسا .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 .1989 ماعلا يف نيلرب رادج رايهنا ىلإ ىدأ يذلا راصتنالا نم ةيطارقميدلا ايناملأ
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 ةيملاعلا برحلا يف ةرصتنملا ءافلحلا لود عم ةدوقعملا 2+4 ةدهاعم تدهم دقو

 .م1990 ربوتكأ/لوألا نيرشت 3 يف ةيناملألا ةدحولا ةدوع ىلإ ليبسلا ةيناثلا

 يداحتا ماظنب عتمتت يهو م1949 ذنم ملاعلا يف يطارقميد كيرش ايناملأ

 اهناملربو صاخلا اهروتسد اهنم لكل «ةيداحتا ةيالو 6 نم فلأتي «يطارقميد يناملرب

 ةلأسم ربتعتو .ةيداحتالا ةلودلا تايحالص نم يهف ايلعلا ةلودلا ةطلس امأ .اهتموكحو

 يف يسيئر لكشب ةلثمتملا «ةيداحتالا ةلودلا ةزهجأ صاصتخا نم نيناوقلا نس

 نيلثمم نم فلأتي يذلا (تايالولا سلجم) تارسدنوبلاو يناملألا (ناملربلا) غاتسدنوبلا

 ةيساسألا ةدعاقلا (يساسألا نوناقلا) يناملألا روتسدلا لثميو .تايالولا تاموكح نع

 ماظنلا راطإ نمض نيناوقلا نس ةيلمع ددحي وهو .ةلودلا يف يسايسلا ماظنلل

 روتسدلا نمض نيصاخ مامتهاو ةيولوأب ةيساسألا قوقحلا عتمتتو .يروتسدلا

 .يناملألا

 سسأ خيسرت لجأ نم يسلطألا ربعو نييبوروألا اهئاكرش عم ايناملأ لمعت

 .ملاعلا يف خانملاو ةئيبلا ةيامحو ناسنإلا قوقح ةياعرو ةيطارقميدلاو مالسلاو رارقتسالا

 نأ ثيح .ةماهلا ةيلودلاو ةيبوروألا تامظنملا ةيوضع يف ايناملأ كراشت امك

 وضع يهو ؛(اعال) يبوروألا داحتالل ةسسؤملا لودلا نم ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج

 يف يناملألا شيجلا مهاسيو .1973 ماعلا ذنم (انال) ةدحتملا ممألا ةمظنم يف لماك

 داحتالاو وتانلا راطإ نمضو «ةدحتملا ممألا نم ضيوفتب اهذيفنت متي ةيجراخ تامهم

 .يبوروألا

 داحتالا يف داصتقا ربكأ كلتمت يهو ةيملاعلا قوسلا يف زيمتم ايناملأ زكرم

 يف ةردصم ةلود ربكأ يناث ةبترم لغشت امك .ملاعلا يف داصتقا ربكأ عبارو «يبوروألا

 تاكرشلا هذه ربتعت ثيح «ةزاتمم ةيملاع ةعمسب ةيناملألا تاكرشلا عتمتتو .ملاعلا

 ةزيمتملا ةيعونلاو راكتبالاو عادبإلاب اهمسا طبتري امك ,"ايناملأ يف عنص" راعشل ةنامض

 ةعانصلا عاطق ةاون موقت «ةريبك ةيملاع تاكرش ءامسأ بناج ىلإو .ينقتلا مدقتلاو

 ةطسوتملا تاكرشلا نم ديدعلا ءامسأ ىلع ءداصتقالا ةلجع لكشي يذلا ةيناملألا

 ؛لاثملا ليبس ىلع ةمهملا تاعاطقلا نمو .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةدئارلا مجحلا

 تاينقتو ةيئايميكلا تاعانصلاو ةينورتكلإلا تاينقتلاو «تالآلا ءانبو تارايسلا ةعانص
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 يداصتقالا طاشنلل اباذج ازيمتم ازكرم ايناملأ لثمت امك .(ونان) ةقيقدلا تاينقتلاو ةئيبلا

 ءايناملأ يف اهل اعورف ملاعلا يف ةكرش 500 ربكأ ميقت ثيح .يبنجألا رامثتسالاو

 . ةكرش 45000 ىلإ دالبلا يق ةيبنجألا تاكرشلا ددع يلامجإ لصيو

 يملعلا ثحبلاو ريوطتلاو مولعلاو ميلعتلا عتمتي ثيح .راكفألا دلب ايناملأ

 دهغمو ةعماج نيب يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم 370 يلاوح ايناملأ يفف .ةريبك ةيمهأب

 دعب «ملاعلا يف بناجألا نيسرادلل اباذتجا رثكألا دلبلا ايناملأ ربتعتو «يصصخت

 ةهجل ةيبوروألا لودلا نيب ىلوألا ةبترملا ايناملأ لتحتو .ايناطيربو ةدحتملا تايالولا

 اعادبإ رثكألا لودلا ىلإ يملاعلا ىوتسملا ىلع يمتنت امك «عارتخالا تاءارب ليجست

 ةزئاج ىلع زئاح يناملأ 80 نيب نمو .نابايلاو ةدحتملا تايالولا بناج ىلإ ءاراكتباو

 .ةيقيبطتلاو ةيعيبطلا مولعلا تالاجم يف ةزئاجلا هذه اولمح 68 كانه «نآلا ىتح ليون

 ةسسؤمو «كنالب سكام ةسسؤم لثم ةيعماجلا ريغ ثاحبألا تاسسؤمو تامظنم امأ

 امل ةزيمتم ةيملاع ةعمسب عتمتت يهف ستلوهمليه ةئيهو «ستينبيال ةيعمجو «رفوهنوارف

 يملعلا ثحبلاو لمعلا ءاوجأ لضفأ حيتتو ءةروطتملا ثاحبألا زكارم تائم نم هكلتمت

 .ملاعلا ءاحنأ ىتش نم نيثحابلاو ءاملعلل

 7 ءةيبنجأ لوصأ نم نويلم 15 يلاوح كانهف عونتم يناملألا عمتجملا

 زيمتيو .ةيناملألا ةيسنجلا نولمحي نييالم 8و «ةيبنجأ تايسنج نولمحي مهنم نييالم

 ةطبترملا ةشيعملا بيلاسأ فلتخم نمضتت يتلا ةيددعتلا هذهب هرثأتب يناملألا عمتجملا

 يساسألا رصنعلا ىقبت ةرسألا نإف ةيعامتجالا تاريغتلا مغرو .يفاقثلاو يقرعلا عونتلاب

 ىوتسمو «ديج يليهأتو يميلعت ىوتسمب سانلا ةيبلاغ عتمتتو .ةيعامتجالا ةايحلا يف

 ةايحلا لكش رايتخاو ةغايص يف ةيرح ىلإ ةفاضإ ءةيملاعلا ةنراقملاب عيفر يشيعم

 .بسانملا ةيعامتجالا

 روذجف .نفوهتيبو رنغافو خابو نام ساموتو رليشو ةتوغ دالب يه ايناملأ

 ىلإ ةفاضإ «ةعيفر ةميقو ةقيرع ديلاقتب عتمتتو «دالبلا قمع يف ةبراض اهيف ةفاقثلا

 .نونفلاو ىقيسوملاو حراسملا ثيح نم ريبكلا عونتلا

 نم ةدع لاكشأ اهيف عونتتو ةثيدح دالب يهف عفترم ايناملأ يف ةشيعملا ىوتسم

 .ةيمويلا ةايحلا بيلاسأو «ةشيعملا قرط



 اهتدحو ققحت :ةديدجلا ايناملأ

 نامسقلا محتلإو «تدحوتف ايناملأ تداع ؛لاصفنإلاو ميسقتلا نم دوقع دعب

 ثيح ؛م1990 ربوتكأ/لوأ نيرشت 3 يف كلذ ناكو .ةدحاو ةلود يف يبرغلاو يقرشلا

 ةيلمعلا تفرعو ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج ىلإ ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج مض مت

 .ةيناملألا ةدحولا مسإب

 .ةنس 45 نم رثكأل اهتدقف امدعب ةيبارتلا اهتدايس ايناملأ ىلإ تداعو

 ,ًايئزج تحمس «تاينيعبسلا نم ًاءدب ؛ةيسايس تاروطت ةدحولا هذه تقبس

 براقتلا تاقالع داق دقو .رفسلاو لقنتلا يف ةيناسنإلا مهقوقح ضعب ةداعتسإب ناملألل

 يف رئاسخ نم عقاولا رمألا لوبق تنمضت يتلاو تدنارب يليف لحارلا راشتسملا هذه

 .ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجب فارتعإو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةيميلقإلا ايناملأ

 هتسايسل ًاريدقت ؛م1971 ماع يف مالسلل ليون ةزئاج ىلع تدنارب لصح دقو

 عم لدابتملا مارتحإلا ىلعو رتوتلا ةدح فيفخت ىلع موقت تناك يتلاو «قرشلا وحن

 فيفخت يف هذه هتسايس ."ةوطخ ةوطخلا ةسايس' اهيلع قلطأ يتلا ةيقرشلا ابوروأ لود

 .(652) ابوروأ يف نواعتلاو نمألا رمتؤم داقعنإ يف ًامهم ًارود تبعل رتوتلا ةدح

 طوقسو ميدقلا يتايفوسلا داحتإلا رايهنإب ةيسايسلا تاروطتلا ثودح عم

 .نيدلبلا نيب باوبألا تحتف ابوروأ يف ةيعويشلا ةمظنألا

 نيلرب رادج طوقس
 نم (!!عساتلا ةليل تزواجت دق ةيطارقميدلا ايناملأ يف سانلا دوشح تناك

 دقو .اهبرغو ايناملأ قرش نيب دودحلا هفلخ نمو نيلرب رادج ربمفون/ يناثلا نيرشت

 نم ةلسلس ؛كلذ قبس .رييغتلل مهقوتو مهطخس نع ريبعتلاب ناملألل دهشملا اذه حمس

 © يخيراتلا مويلا كلذ ىلإ ًالوصو «تلاتت «تاروطتلاو ثادحألا
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 !يديدحلا راتسلا كيكفت ويام/رايأ 2 يف رجملا تررق م1989 فيص يفف
 نييقرشلا ناملألا نم فالآلا حوزن يف ببست امم «سطسغأ/بآ 23 يف دودحلا حتفو

 ةبترتملا راثآلا تناك .رجملا ربع ةيبرغلا ايناملأ ىلإ باهذلاو ربمتبس/لوليأ 11 يف
 .ةدشاح تارهاظت عم «ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج ىلع ةرمدم ةيرجملا ثادحألا ىلع

 يف عقوتم ريغ لكشب دودحلا ىلع ةضورفملا دويقلا تففخ ةيقرشلا ةيناملألا تاطلسلا

 ام .برغلا ىلإ رفسلا نييقرشلا ناملألا نينطاوملل حمس امم «ربمفون/يناثلا نيرشت

 ةيقرشلا ايناملأ ىلع ءاقبإلا لجأ نم طغضلا فيفختل مامص نوكي نا ًادوصقم ناك

 ءةيقرشلا ايناملأ يف حالصإلا ةيلمع عيرست ىلإ عقاولا يف ىدأو دودحلا حتف «ةلودك

 .م1990 ربمتبس/لوليأ12 يف ماع رورم دعب ةعبرأ + نانثا ةدهاعم عم تمتتخا يتلا

 تلصح يتلا« عبرألا لالتحالا ىوق اهنع تلخت يتلا تايحالصلا راطإ يف مث

 ةداعإب حمس اذه .ةلماكلا اهتدايس ايناملأ تداعتسا «مالستسالا ةقيثو بجومب اهيلع

 يتلا سمخلا تايالولا مامضنا عم ء1990 ربوتكأ/لوأ نيرشت 3 يف ايناملأ ديحوت
 ايناملأ ةيرومجل ةنوكملا رشعلا تايالولل ةقباسلا ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج تسسأ

 .ةيداحتإلا

 ةدحولا مامتإ ىتح ارهش رشع دحأ رمألا قرغتسا م1989 يف رادجلا حتف دعب

 لوأ يفف .نيتيناملألا نيتلودلا اتلك يف ناملألا بلاطمل ةباجتسا تءاج يهو .ةيناملألا

 نويقرشلا ناملألا راتخا م1990 سرام/راذآ 18 يف ةرح ةيبعش تاباختنا (رخآو)

 ىلإ ةيقرشلا ايناملأل عيرس مامضناب بلاطت تناك يتلا بازحألا ىمظع ةيبلاغب

 تايقافتابو يمسر لكشب م1990 فيص يف مت يذلا رمألا .ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج

 تقولا تاذ يفو .نيدلبلا نيب ةيدقنلا ةدحولا زاجنإ لبق نم مت امك ةيناملأ - ةيناملأ

 ىلوتت تناك يتلا ةعبرألا ىوقلا عم ةيطارقميدلا ايناملأو ةيداحتالا ايناملأ تقفتا

 ايناطيربو ايسورو ةدحتملا تايالولا يهو «ماع لكشب ايناملأو نيلرب نع ةيلوؤسملا

 + نانثا" تايقافتإ لالخ نم ةيناملألا ةدحولل ةينمألاو ةيسايسلا طورشلا ىلع اسنرفو

 ."ةعبرأ

 1989/8/26 25 ء24 ةينانبللا "ريفسلا" ةفيحصأآل

 1989/9/15 ‹14 :13 :12 08/5مأوووا لغيبشرد ةلجم (')
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 ميدقلا بلطملل ةباجتسا لكش ىلع م0 يف اهلح تدجو ةيناملألا ةلأسملا

 :ناك اذكهو «ناريجلا عيمج ةقفاومب الإ انكمم اهلح نكي ملو ."ةيرحلاو ةدحولا" وحن

 .ةينولوبلا ةلأسملا يهو «نرقلا تاذ نم ىرخأ ةلأسم لحب اطبترم ناك اهلحف

 ناك ةيلودلا نيناوقلا قفو ةسيانو ردوأ يرهن دنع ةيبرغلا دودحلاب يئاهنلا فارتعإلاف

 .م1945 دودح نمض ةيناملألا ةدحولا طورش نم

 ةروطتم «تايموقلا دعب ام ةيطارقميد" اهنأ ىلع اهسفن ىرت ال ةدحوملا ايناملأ

 ماع يف رخارب شيرتيد لراك ةسايسلا ملاع فصو بسح "ةيموق لود ةدع نع

 ةثيدح ةيكيسالك ةيطارقميد ةيموق ةلود امنإو ؛"ةميدقلا" ةيداحتالا ايناملأل م196

 ؛ةيبوروألا ةدحولا هلثمت «تايموقلا زواجتي لودلا نم عمجت عم قيثو لكشب ةطبترم

 .ىرخألا لودلا عم يعامج لكشب ةيموقلا ةدايسلا بناوج ضعب ةسرامم يف متتو

 فالتئالا ةموكح اهتدقع يتلا (م1973 - 1970) قرشلا تاقافتإ نإ

 سيركت ىلع ادر ىلوألا ةجردلاب تناك ءليشو تنارب ةدايقب ةيعامتجالا - ةيلاربيللا

 تدغ نأ دعبف ..م1 سطسغأ/بآ 13 يف نيلرب رادج ءانبو ةيناملألا ةئزجتلا

 ةئزجتلا مالآ نم فيفختلا ةيلوؤسم ةيداحتالا ايناملأ ىلع ناك «لانملا ةديعب ةدحولا

 فده "درجم' ةيناملألا ةدحولا تيقبو .ةيناملألا ةمألا محالت رارمتسا نامض يلاتلابو

 اموي ةدحوم ةيموق ةيناملأ ةلود مايق يف لامآلا نكلو .ةيداحتالا ايناملأ ةلودل يمسر

 ليج نيب روعشلا اذه داسو .قرشلا تاقافتا دقع دعب رمتسم لؤاضت يف تناك ءام

 .رابكلا ليج نم رثكأ ناملألا بابشلا

 دقف .لوحتلاب أدب دق برحلا دعب داس يذلا ماظنلا نأ ادب تاينينامثلا يف هنأ الإ

 ةلقتسملا لامعلا ةباقن سيسأت عم (ةيعويشلا) ةيقرشلا ةلتكلا لود ةمزأ تأدب

 دعبو .م1981 رخاوأ يف برحلا ةلاح قيلعت اهعبت يتلا ءاينولوب يف "شنورامديلوس'

 ةدس فوشتابروغ ليئاخيم ىلتعا م5 سرام/راذآ يف «فصنو تاونس ثالث

 نلعأ يتايفوسلا يعويشلا بزحلل ديدجلا ماعلا ريتركسلا .يتايفوسلا داحتالا يف مكحلا

 ةيطارقميدلا ىلإ جاتحن نحن' :ةيروث نوكت داكت ةقيقح م1987 رياني/يناثلا نوناك يف

 لك يف ةيبعشلا تاكرحلا فقوم تمعد ةلاسرلا هذه ."سفنتلل ءاوهلا ىلإ جاتحن امك

 ناك م1989 فيرخ يفو .ة.يطارقميدلا ايناملأو ايكافولسوكيشتو ايراغنهو اينولوب نم
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 ماظنلا ذاقنإ نأ ةجرد ىلإ اريبك ةيقرشلا ايناملأ يف يريهامجلا نايلغلاو طغضلا

 نكي مل فوشتابروغ نأ الإ .يتايفوس يركسع لخدت نود نم انكمم دعي مل يسايسلا |

 مامأ نيلرب قرش يف ةيبزحلا ةدايقلا رايهنا ةجيتنلا تناكف .لخدتلا اذه لثمل ادعتسم

 ربمفون/يناثلا نيرشت نم عساتلا يف :ةيطارقميدلا ايناملأ يف ةيملسلا ةروثلا تاخرص

 رايهنا ناك امك امامت ؛ةيرحلل اراعش لكش يذلا رمألا «نيلرب رادج راهنا م9

 .م1789 يف ماع يتئم لبق سيراب يف ليتسابلا

 تاحاجنلا ضعب ققح دق اهماظن ناك يتلا ةيطارقميدلا ايناملأ رايهنإ نإ

 ةلتكلا لود ىدحإ تناك يهف .ًاموتحم يرظنلا ىوتسملا ىلع ًارمأ ادب ةيداصتقإلا

 نع وسراو فلحو يتايفوسلا داحتإلل ةيسايسلاو ةيركسعلا ةرطيسلا تحتو ةيقرشلا

 نييدايقلا ءاضعألا لبق نم ررقت اهيف ةيسايسلا ةطلسلا تناك امك .لالتحإلا قيرط

 كلت نامض مت دقو )5٤0( يناملألا يكارتشإلا ةدحولا بزحل يسايسلا بتكملا ف

 .(يزاتش) ةلودلا نمأ زاهج لبق نم ةطلسلا

 سيل ةيمهألا ريبك ًالماع ناك هنأ رهظ ءةيرحلا وهو «هدقتفت تناك ام

 .ةيريهامج ريغ ةطلس لظ يف هزواجت ناكمإلاب

 م1990 ييوروألا داحتإلا ىلإ مامضنالا

 يف ناملربلا نم هدامتعا مت يذلا نيلرب -نوب نوناق ىلإ ادانتسا

 يف «ةدحوملا ايناملأل ةمصاع تحبصأ ىرخأ ةرم نيلرب «م1994 سرام /راذ0

 بصنم وهو (811206551804 :ةيلاردف ةنيدم) بصنم' ىلع نوب تلصح نيح

 مت دقو .اهيف ةيداحتالا تارازولا ضعب ىلع يقبُيو «ةيداحتا ةنيدم» ةباثمب اهربتعي

 .م1999 يف نيلربل ةموكحلا لقن نم ءاهتنالا

 داحتالا يف اطاشن رثكأ رودب ايناملأ تعلطضا ءايناملأ ديحوت ةداعإ ذنم

 ناقلبلا ةقطنم يف رارقتسالا نامضل مالسلا ظفحل ةوق ايناملأ تلسراو .وتانلاو يبوروألا

 فلح لمع نم ءزجك برطضملا ناتسناغفأ ىلإ ةيناملألا تاوقلا نم ةوق تلسرأو

 راثم ناك تاوقلا هذه رشن .نابلاطب ةحاطالا دعب نمألا ريفوتل يسلطألا لامش

 نأ يلحملا نوناقلا بجومب هديقم ايناملأ تناك «برحلا ءاهتنا ذنم هنأ ثيح «لدجلل

 نكمي ال ةيبنجألا يضارألا يف راشتنالا نأ مهفيو .طقف عافدلل نوكي تاوقلا رشن
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 هقيدصتو ةيضقلا هذه لوح ناملربلا تيوصت نكل «عافدلا ءاطغ لالخ نم هتيطغت

 .ينوناقلا لدجلا ىهنأ مالسلا ظفح قايس يف ةكراشملل تاوقلا لاسرإ ىلع

 يماع نيب .ايناملأ يف ةراشتسم ةأرما لوأك لكريم اليجنا تبختنا م2005 يف

 يحيسملا يعامتجالا داحتالا عم عسوم فالتئا ليكشت تداق م2009 -5

 /لؤليأ 27 يف ةماعلا تاباختنالا بقعو .يطارقوميدلا يكارتشالا بزحلاو

 يطارقميدلا بزحلا عم ةيلاحلا ةيفالتئالا ةموكحلا لكريم تسسأ «م2009 ربمتبس

 .يطارقميدلا يكارتشالا بزحلا لحم رحلا

 "قرشلا ءانب' تايدحت

 ال دلبلا يف ةيجاتنإلا لدعم نأ نيبت 0615 ةيطارقميدلا ايناملأ رايهنا دعب

 ةفلكملا ةياصولا ةسسؤم نأ ثيحب ؛ةيداحتالا ايناملأ يف ةيجاتنإلا لدعم ثلث زواجتي

 ققحت نأ عقوتملا نم ناك يتلا «يكارتشالا داصتقالا يف ماعلا عاطقلا ةصخصخب

 ةياهنلا يف تققح ؛(وروي رايلم 300 يلاوح) يناملأ كرام رايلم 600 رادقمب احبر

 ليومت يف لامآلا تمطحت اذكهو .يناملأ كرام رايلم 250 ىلإ تلصو ةراسخ

 ام ةصخصخ ةليصح نم ةديدجلا تايالولا يف ةيتحتلا ةينبلل ةيرورضلا تارامثتسالا

 .يعويشلا ماظنلا يف "بعشلا كالمأ' مساب فرعي ناك

 ىتح هتعقوت امم ريثكب رثكأ عراستم لكشب ةيناملألا ةدحولا فيلاكت تروطت

 بيصن نم ةدحولل ةيعامتجالا ءابعألا تناك .ةمئاشتملا تاريدقتلاو تالامتحالا

 قتاع ىلع ةيداصتقالا ءابعألا نم ربكألا ءزجلا عقو امنيب ءقرشلا يف نينطاوملا

 يذلا ؛م1990 - 1989 ىربكلا تازجعملا ماع ىهتنا اذكه .برغلا يف نينطاوملا

 اذه يفو .ةليوط تاونس مودتس يتلا ةبعصلا تاعورشملا نم ماوعأ هتقحل ام ناعرس

 ةيباجيإلا راثآلاو تاحاجنلل حيحص لكشب هبنتلا امود لهسلا نم نكي مل مضخلا
 ."قرشلا رامعإ ةداعإ" ةيلمعل

 قطانملا ةنايصو ليهأت ةداعإ تناك "قرشلا رامعإ ةداعإ' جئاتن مهأ نم

 غيزبيالو ندسرد لثم ةيسيئر ندم ىلع كلذ رصتقي ملو «ةفلتخملا ندملا يف ةينكشاا

 تناكو ؛لامهإلا نم ةيطارقميدلا ايناملأ ةرتف لالخ يناعت تناك يتلا ؛ةلاهو ستينميكو
 يتلا ةديدجلا تايالولا يف تالاصتالا لئاسو يف ىلجتت ىرخأ ةلثمأ .رايهنالل ةضرع
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 ىلع ةدئار تاعورشم ناطيتسا ىلع ةوالع «ةسفانملا ىلع ةرداقلا ةزيمتملا تاعماجلا |

 نم ددع ءانب ىلإ ةفاضإ ءابوروأ يف ةثادح تالاصتالا تاكبش رثكأ نم ربتعت

 تلذب امك .ةيئيبلا تاينقتلاو ةيسمشلا ةقاطلا تاينقت تالاجم يف يملاعلا ىوتسملا

 ظافحلاو ةحايسلا ريوطتو ةئيبلا ةيامحو ةيتحتلا ةينبلا تاعاطق يف اضيأ ةرابج دوهج

 يف الثم ىلجتت رخآ عون نم تايدحت ةديدجلا تايالولا هجاوتو .ةيفاقثلا ملاعملا ىلع

 ةرجه نع مجانلا ناكسلا مره ببسب رامعألا طسوتم عافتراو ناكسلا ددع ضافخنا

 تدقف دق ةرجهلا هذه نأ مغر ءةيبرغلا تايالولا ىلإ صاخ لكشب نابشلا نم ريثكلا |
 نم ناكسلا ةرجه .ةدحولا دعب ىلوألا تاونسلاب ةنراقم اهتعافدنا نم ريثكلا نآلا

 يلاوحب م2009 ماعلا ىتح اهريدقت مت «برغلا نم تامدخ لاقتنا اهنع مجني قرشلا
 نم ةلوذبملا دوهجلا .(ايناملأ قرش يف ةمدقملا تامدخلا مسح دعب) وروي نويلب 6

 تناك ام «يموقلا لفاكتلاو نماضتلا ىلع اديرف الاثم ربتعت "قرشلا رامعإ ةداعإ" لجأ

 ىقبت دوهجلاو تاروطتلا لك مغرو .اهلثم عقوتتل ةددشتملا ةيموقلا ةيسايسلا راكفألا

 يتلا تاعوضوملا نم قرشلاو برغلا نيب ةشيعملا تايوتسم يف ةاواسملا قيقحت ةلأسم
 يونسلا ريرقتلا .دالبلا يف ةيلخادلا ةدحولا مامتإ عورشم نمض ةقلطم ةيولوأب ىظحت

 نع ةلماش ةرظن ماظتناب مدقي ةيناملألا ةدحولا عاضوأ لوح ةيداحتالا ةموكحلل

 .ةزجنملا تاروطتلا

 يسايسلا زكرملا نيلرب
 ايناملأ ةيروهمجل ةمصاس نيلرب نوكت نأ ىلع ةدحولا ةدهاعم تصن

 ىلع (يناملألا ناملربلا) غاتسدنوبلا توسم م1991 وينوي/ناريزح 20 يف .ةدحوملا

 ذنم ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ةمصاع - نوب نم ناملربلاو ةموكحلا تارقم لقن

 ايناملأ ىدل حبصأ م1999 ماعلا يف لاقتنالا اذه مت ذنمو .نيلرب ىلإ - م9

 .ةريبكلا ةرواجملا لودلا يف ةمهملا ةيبوروألا ندملاب هتنراقم نكمي ءديدج يسايس زكرم
 «راشتسملا بتكم بناج ىلإ «هديدجت مت يذلا غاتسشيارلا ءانب وه ةنراقملا هذه راعشو

 فواخملا تداس دقو .غروبندنارب ةباوب حتف ةداعإ لالخ نم ةنيدملا ميسقت راثآ زواجتو

 ىلإ نيلرب ىلإ يسايسلا يموكحلا زكرملا لقن ةيلمع لوحتت نأ نم لحارملا ضعب يف

 .(ايديبيكيو) ةلماشلا ةيرحلا ةيفرعملا ةعوسوملا عجارأ"
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 يداصتقالاو يسايسلا اهلقث دوقي نأ نكمي يتلا ءةيناملألا "ىربكلا ةوقل" ديدجت نم عون

 فواخملا هذه نأ تبث ام ناعرس نكلو .ابوروأ يف تابارطضالاو تالكشملا ددجت ىلإ

 ةردابم قالطنا ةرارش ةباثمب ةيئاملألا ةدحولا تناك دقف .قالطإلا ىلع اهل رربم ال

 .برغو قرش نيب ةيبوروألا ةراقلا ميسقت زواجت

 | يسايسلا جامدنالا ةهجل ايداير ارود لعفلاب ايناملأ تبعل ةيوازلا هذه نم

 ةدحولا تاودأ مهأ نم دحاو نع تلخت فدهلا اذهلو .ابوروأ يف يداصتقالاو

 تاب ام ءاسرإو «ةيبوروألا ةيدقنلا ةدحولا ليبس يف كلذو «يناملألا كراملا ءاهتاراعشو

 تماق كلذك .ةيناملألا دوهجلا الول ؛موقتل تناك ام يتلا ءورويلا ةقطنمب فرعي

 ةدحولا رومأب اهلاغشنا مغرو م0 ماعلا ذنم ةبقاعتملا ةيناملألا تاموكحلا

 عورشم ىلإ ىدأ ءاريبك اعفدو ةريبك ةيولوأ يبوروألا جامدنالا ءاطعإب ءاهمامتإو

 .ةنوبشل ةدهاعم

 اذه ىلجت دقو .ةيملاعلا ةسايسلا يف ايناملأ رود اضيأ ريغت تاينيعستلا لالخ

 اهدونجب ايناملأ ةمهاسمو تايلوؤسملا نم ديزملا لمحت لالخ نم ديدجلا رودلا

 يسايسلا راوحلا ضرعت دقو .نييلودلا رارقتسالاو مالسلا ظفح تامهم يف اهدوهجو

 يف ءاكرشلا لمأ داز ثيح .ةضافتساب ةيجراخلا ةيركسعلا تامهملا ةلأسم ىلإ يلخادلا

 عم بسانتت راودأو تايلوؤسم يلوتب ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج مايقب وتانلا فلح

 دقو .لودلا هذه اهب موقت يتلا ةكزتشملا دوهجلا يف يداصتقالاو يسايسلا اهمجح

 هتلغش يذلا رودلا بعل يف رارمتسالا ةدحوملا ايناملأل نكمي ال هنأ لامآلا هذه تنيب

 بسب «نييسايسلا نيبطقلا ةنميه ىلع مئاقلا يملاعلا ماظنلا ةرتف لالخ ةمسقملا ايناملأ

 يناملألا شيجلا دونج نيب مادطصالا رطاخم يشالت ذنمو .ةديدجلا تايطعملا

 رمتسم لكشب تمانت 001+ ةيطارقميدلا ايناملأل يبعشلا شيجلا دونجو يداحتالا

 نم ديزم لمحتو ربكأ ارود يلوتل ايناملأ ىلع ةدوقعملا ةيلودلا لامآلاو تاعقوتلا

 قبطني اذهو .ةلماشلا ةيبوروألا حلاصملا لمجم رابتعإلاب ذخألا عم .تايلوؤسملا

 دراوملاب ةريقفلا ايناملأ .ةكارشلا هذه رهوج يهو ءةقاطلا لاجم يف تاقالعلا ىلع اضيأ

 ءيعيبطلا زاغلا نم 14% ةبسنب اهتاجايتحا دس ين ايسور ىلع دمتعت ةيعيبطلا

 (تيزنارت) روبعلل دلب اضيأ ربتعت امك «يرجحلا محفلا نم 9021و طفنلا نم 35%و

 ايناملأ نيب ةقاطلا لاجم يفو هيداصتقالا تاقالعلا نأ ةقيقح نإ .ايسورل ةبسنلاب
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 ناك هنأو «ركذت تاعاطقنا ةيأ نود «ةدرابلا برحلا ةرتف ةليط ةرمتسم تناك ايسورو

 نوكت نأ حلصت ةقالعلا هذه نأ ىلع ليلد ربكأ وهل ءاضيأ اهقيمعتو اهعيسوت متي
 دحاو هاجتاب ريست ال ةعفنملا يلاتلابو ةقالعلا هذه نألو .ةقح ةيجيتارتسإ ةكارشل اساسأ

 ةرظن .نيفرطلا الكل يسايسلا ءانبلا عيسوت تاناكمإ نم ديدعلا انه دجوي هنإف ءطقف

 .ايسآ طسو لود عم ةيتفلا ةقالعلا يف نوكت نأ نكمي ةهباشم

 ةملوعلا رصع يف ةيجراخلا ةسايسلا

 ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل ركذي مهم لقتسم رود يأ روصت ناكمإلاب نكي مل

 تانامضلاب ايناملأ طابترا ناك دقف .ميدقلا يملاعلا ماظنلا طورشو تاقالع لظ يف

 ةريخألا ةنس نيرشعلا لالخ .رودلا اذه لثمب حمسي نأ نم ربكأ ةيكيرمألا ةينمألا

 ةراشتسملا وأ «م2002 يف ردروش راشتسملا ءاوس .ظوحلم لكشب رومألا تريغت

 نيهجوم يناملألا (ناملربلا) غاتسدنوبلا مامأ حوضو لكب ادكأ م2009 يف لكريم

 يف جلاعت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا يف ةيساسألا لئاسملا نأ ةدحتملا تايالولل مالكلا

 .نيلرب

 .ءاكرشلا نيب ةقالعلا ةعيبطل نيلرب يف نيينعملا روصت لوح تاراشإ هذه

 لكشب وتانلا راطإ نمض الو «ماع لكشب يسلطألا ربع ةقالعلل اضفر لكشت ال يهف

 ةلوذبم دوهج ةيأ نع عجارتلا يف ةبغرلا يف ةراشإ ةيأ نمضتت ال اهنأ امك ءصاخ

 .يركسعلا لمعلاب اهنم ةطبترملا ىتحو «ةيملاعلا ةسايسلا ديعص ىلع

 ةنوكملاو ةيداحتالا ةموكحلا .نكمملا طاشنلل دودح عضو نم انه تبرتقا ايناملأ نأ الإ

 ةفاقث' أدبم عابتا يموكحلا فالتئالا قافتا يف ترق 7588و ©051/]21] بازحأ نم

 ةيأ ىلع .ةيناملألا ةينمألاو ةيجراخلا ةسايسلا رصانع نم ايديلقت ربتعت يتلا "ظفحتلا

 «عاطقنا نود رمتسم لكشب ةظحل لك يف ةديدجلا ةيفلألا ةيادب ذنم كانه ناك لاح

 ذنم نوكراشي «ملاعلا ءاحنأ.فلتخم يف تامهم يف يناملأ يدنج 10000 ىتح

 يف ايناملأ كراشت امك .ةنصازقو نييباهرإو نيدتعم دض ةيلاتق تامهم يف م9

 يف وضعك وأ رشابم لكشب ءاوس «ةدحتملا ممألا ةيار تحت مالسلا ظفح تامهم

 يف ةيطرشلاو ةيركسعلا ةيسيئرلا تاكراشملا .وتانلا ينفو عال يبوروألا داحتالا

 (15014 ناقلبلا يف يه ةدحتملا ممألا نم ضيوفتب يبوروألا داحتالاو وتانلا تايلمع
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EULEX)ةبعصلا 184۴ ةمهم راطإ نمض ناتسناغفأ يفو 511708, 4آئ11154ر . 

 اهرابتعاب قرزلا تاعبقلا تامهم ليومت يف لاعفو ريبك لكشب ايناملأ كراشت امك
 .ةدحتملا ممألل ةعباتلا مالسلا ظفح تامهم ةنزاومل يلام كارتشا ربكأ ثلاث ةبحاص

 ةرثأتم يهو .داجلا لمعلاو ةيرارمتسالاب ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا زيمتت'
 ةيجراخلا ةسايسلا تاهاجتا امأ .حلاصملا لدابتو كرتشملا لمعلاو نواعتلا ئدابمب

 again "never again" "never alone"."Never"لٹم تاراعش لمحتف ةيناملألا

 هراكفأب مراصلا ماظنلا داس نيح «يناملألا خيراتلا نم ساق سرد نع ربعت (ةدوع ال)

 ةيركسعلا ةادألا ىودج يف قمعتم يئدبم كيكشت ىلإ ةفاضإ «ةيعسوتلا هتاسايسو
"Never Alone"يطارقميدلا يبرغلا عمتجملاب قيثولا طابترالا ينعت (درفت ال) . 

 "وتانلا" يعافدلا فلحلا يف خسارلا اهمازتلاو ؛ةدحو دادزت يتلا ابوروأ يف ايناملأ جامدنا

 تامظنملا يف ةلاعف ايناملأ نأ امك .ةيجراخلا ةسايسلا هيجوت يف ةيوازلا رجح ربتعت

 ."فارطألا ددعتم كرتشم نواعت ىلع ةمئاقلا

 ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف اهب اهتالاجم عيسوتو ناسنإلا قوقح ةيامحو مارتحا

 عم اعم .ةيداحتالا ةيناملألا ةموكحلا ةسايس يف ةيساسألا تاعوضوملا نم يه

 قيثوتو ميعدت لجأ نم تارارقلا ذختتو دوهجلا لذبت يبوروألا داحتالا يف ءاكرشلا

 عم قيثولا نواعتلا راطإ نمض متي اذه لك .رارمتساب اهريوطتو ناسنإلا قوقح مئاعد
 .فينج يف ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةضوفملا بتكم ةصاخوتدحتملا ممألا تاسسؤم

 ضرعت يأ نم سانلا ةيامح :اددحم امازتلا عبتت ةيناملألا ناسنإلا قوقح ةسايس

 ءاضقلا لجأ نم ةبسانملا رطألا قلخو ؛ةيساسألا مهتايرح نم صاقتنا وأ مهقوقحل

 ةداملا يفف :يناملألا روتسدلا نم قتشم أدبم .لالغتسالاو داهطضالاو ملظلا ىلع

 يف ةاواسملاو مالسلل اساسأو ؛يرشب عمجت يأ ءانبل اساسأ ناسنإلا قوقح ربتعت دحاو

 .ملاعلا

 «مهلودو ةيناملألا يضارألا ىلع نيميقملا برعلا عم ةدجتسم ةيعون تاقالع

 .(ميلعتو ةفاقث :ةلامع «ةرجه ءداصتقإ) قافآلا :اهريوطتل ةلوذبم دوهجو

 نمز يف ةدجتسملا ةيجراخلا اهتسايس سسأل ًاقفوو ؛ةدحولا دعب ايناملأ تطتخا

 ةظوحلم ًادوهج لذبت يهو ؛ةيبرعلا لودلا عم اهتاقالع يف ًايعون ًاجهن ءةملوعلا
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 لالخ تعس ةميدقلا ةيناملألا ةسايسلا نأ «لوقلا نم لاجملا اذه يف دب الو .اهريوطتل

 يف لبس عابتإ ىلإ «برغلاو قرشلا نيب ةدرابلا برحلا نم ةينمزلا ةبقحلا كلت

 عم اهلماعت ناكف .ًايداصتقإ ىتحو ًايسايس «برحلا كلت راسم عم مءالتي «تاقالعلا

 اهنع يأن وأ ءاهعم ًابراقت ءًءوجل ءاهيلإ تعس يتلا ةيبرعلا ةيسايسلا ىوقلا نم ديدعلا

 .برغلاو قرشلا نيب ةرمتسم تناك يتلا برحلا كلت فورظ ىلإ هتيساسأ يف دنتسي

 كاذنيح ءةيبرعلا ةيسايسلا ةمظنألاب ايناملأ تاقالع نأ ىلإ «ةراشإلا ردجتو

 لاوز دعب امأ .ةيسايسلاو ةيجولويديألا برحلا كلت تايصوصخ ىلإ دنتست تناك

 ضعب عم) دئاس وه ام عم يشامتلا نم مهعم اهتاقالع تجردت دقف ءاهعئاقوو اهبابسأ

 «لاقتنإلا ىلإ (تائيهلاو تاعماجلا يف ثاحبألا زكارمو مالعإلا ديعص ىلع تاداقتنإلا

 هذه دييأتل "يبرعلا عيبرلا' :هيلع قلطأ ام نمز يف «ةلصاحلا ةيرييغتلا تاروطتلل ًاقفو

 هاجت ايناملأ تذختإ دقف «ةيروسلا امك ةيبيللا ةلاحلا يف امأ) .اهعم يطاعتلاو تاروثلا

 ةقلطم ةيئادع ةيناثلاو (وتانلا) يبوروألا فقوملا عم ًامجسنم ًائوانم ًافقوم ىلوذلا

 .(هسيئرو مكاحلا ماظنلا نم ةمساحو

 ايناملأ يف برعلا

 يببرعلا دوجولا ساسأ ربتعت يتلا «برعلا نينطاوملا ةرجه ةيادب عجرت

 ضعب تعقو امدنع ءرشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ ءابوروأ يف رضاحلا يمالسإلا

 .يبوروألا رامعتسالا ةرئاد نمض «ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا

 ءاهيلإ ىربكلا برعلا ةرجه تأدب دقف ءايناملأ ةيروهمج ىلإ ةبسنلابو

 دقف .ايناطيربو اسنرفب ةنراقم ءرخأتم تقو يف كلذو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 ةداعإ يف ةكراشملل «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب «برعلا نينطاوملا ةيبلاغ ترضح

 يذلا ديدشلا صقنلا دسل ةلماعلا يديألا ىلإ ةجاحب تناك اهنوك ءايناملأب رامعإلا

 مادقتسال ةلصاوتم دوهج لذبب «كاذنآ ناملألا لمعلا بابرأ ماق ثيح «برحلا هتفلخ

 برعلا مهتمدقم يفو «ثلاثلا ملاعلا لود نم ةلماعلا يديألا نم ةريبك دادغأ

 مدع وهو ايناملأ ىلإ ةرجهلل ًايباجيإ ارود بعل يساسأ لماع كلانه ناكو .نوملسملاو

 .ايلاطيإو اسنرفو ارتلجنإ لثم يبرعلا ملاعلا يف ايناملأل يرامعتسإ خيرات دوجو

 نع اثحب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ديازتي ايناملأ يف يبرعلا دوجولا ذخأ
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 نكلو برحلا اهترمد يتلا دالبلا ريمعت ةداعا ةيلمع ايناملأ تأدب نيح لمع صرف

 كلت يف يناملألا عمتجملا نأل ايبسن ةريغص تناك برعلا نيرجاهملل ىلوألا دادعألا

 ةرجهلا نم ةريبك تاجوم بعوتست ىتلا ةحوتفملا تاعمتجملا نم نكي مل ةرتفلا

 هذه ءانبا اهيلا أجلي ىتلا ةيرامعتسالا لودلا نم نكت مل ايناملأ نا نع الضف ةيجراخلا

 يف تناك ايناملأل ماع هجوب ةيبنجالا ةلامعلا ةرجه نم ربكالا تاجوملا .تارمعتسملا

 جاتحا اهيفو ىداصتقالا راهدزالا ةرتف ىهو تاينيعبسلا ةيادبو تانيتسلا ةبقح ةياهن

 ناملألا أدب يتلا ايندلا لامعالاب مايقلل ةيبنجالا .ةلماعلا يديألا ىلإ ىناملألا داصتقالا

 لكشبو ةلامعلا هذه داريتسا ىف تأدب اهسفن ايناملأ نا ةجردل اهب مايقلا نع نوفزعي

 .برغملا نمو ةيلمعلا هذه نم رفوألا بيصنلا اهل ناك يتلا ايكرت نم صاخ

 مهسفنأ ىلع اوئفكنا ىرخألا ةرجاهملا تايلاجلا ناش مهناش لئاوألا برعلا نورجاهملا
 تاعمتجم اونوكو ةيناملألا ةغللا ةداجا وأ يناملألا عمتجملا يف جامدنالا اولواحي ملو

 ايناملأ مهيلا ترظن نيذلا نيرجاهملا ءالؤهل يبعشو يمسر لامها لظ يف مهب ةصاخ

 بناجالا جامدنا ةلكشم تحبصاو ثدحي مل ام وهو نولحريس ام ناعرس فويضك

 «تاونس ةدع ذنم اهل لح نع ثحبلل ةيناملألا ةموكحلا ىعست يتلا تالضعملا ىدحإ

 .انيد نوملسمو انطو نويبوروا مهنأ مويلا نورعشيف مهئانبأ اما

 داكي ال مهريثأت نا الإ ءايناملأ يف برعلا نم ريبك ددع دجاوت نم مغرلا ىلع

 تاعمتجم مهليكشتو مهتاذ ىلع مهنم ةريبك ةبسن ءافكنا كلذ يف ببسلاو ارضاح نوكي

 ءالؤه اهلكش يتلا ةيبرعلا تاعمجتلا ناف اذل .اهنم اوتأ يتلا تاعمتجملا ايفاقث ىكاحت

 لك رورم مغربو نورجاهملا ءالؤه لازي امو يميلقالا عباطلا اهيلع بلغ نورجاهملا

 هئاول تحت ىرخالا تاعمجتلا ةفاك مضي دحوم عمجت ىلإ نورقتفي نينسلا هذه

 ةلكشملاو .ماتلا حاجنلا اهل بتكي مل هاجتالا اذه يف تلذب يتلا ةعضاوتملا تالواحملاو

 امك يناملألا عمتجملا نع لزعم يف شيعي اهدارفا نم ديدعلا نأ ةيبرعلا تاعمجتلا يف

 اهيلع ةزكرتم نمألا ىوق نيع لعج امم ةريثك تايساسح لكشت مهضعب تافرصت نا

 11 ثادحا دعب ةريبك ةروصب ةيلمعلا هذه تدازو مئاد لكشب اهتبقارم بجي رؤبك

 .ربمتبس/لوليأ

 مامتهالا ءايحتسا ىلع ناك ناو ةيبرعلا ةعماجلا تأدب ةريخالا تاونسلا ىف

 ءاضعا نيب لصاوتلا نم رسج ةماقال ةلواحم يف ايناملأ يف ةميقملا ةيبرعلا ةيلاجلاب
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 مظنملا دهجلا ىلإ رقتفت تالواحملا هذه نكلو مهلكاشم ةساردو مهلمش ملو ةيلاجلا هذه

 نيلرب ىف ةيبرعلا ةعماجلا بتكم ىدل ةيداملا تايناكمالا رقف نع كيهان لصاوتملا

 ؟لمعلا اذه لثمب مايقلا عيطست يتلا ةيرشبلا تاءافكلاو

 نم يفاكلا مامتهالا ايناملأ ىف ةيبرعلا ةيلاجلا ىقلت ال تقولا سفن يف

 رصتقي تاسسؤملا هذه همدقت امو ايناملأ يف ةلثمملا ةيب برعلا تايلصنقلاو تارافسلا

 نع ةقيقد تايئاصحا تايلصنقلاو تارافسلا هذه ىدل دجوت الو ةيئارجالا تامدخلا ىلع

قيلا هجو ىلع فورعملا ريغ نمو نيرجاهملا ءالؤه ددع
 ىلع نولصاح مهنم مك ني

 ىا ىف مهتكراشم ىدمو ةيباختنالا مهتلتك مجح فرعي الف هيلعو ةيناملألا ةيسنجلا

 نيلرب يف يبرعلا يفاقثلا داحتالا ةليلقلا ةيفاقثلا تاعمجتلا نيب نمو ةيناملأ تاباختنا

 .يناليخلا نيدلا ءاهب نيلرب يف يقارعلا بيبطلا هسارتيو

 ةجلاعمل هنأب' لاقف داحتالا فده فاليا عقومل يقارعلا روتكدلا حرش دقلو

 لكشلاب وأ ديج لكشب يبرعلا يفاقثلا بناجلا راهظإب نيلرب يف دوجوملا يبرعلا ةروص

 اهاياعرب ةصاخ ءايشأب متهت تاداحتاو تامظنم ةليوط نينس نم دجوي نكل .بولطملا

 نكل .اهنم ةسايسلا ةصاخ ةينيطسلفلا لكاشملا ةجلاعمل ةينيطسلفلا تاعومجملا لثم

 نوربتعي صاخشا اهسارتيو نيكاكد يأ قرو ىلع ربح طقف انايحا يه تامظنم كانه

 لالخ رثدنت عبطلاب ةدجاوتم ريغو ةيمهو تاعومجم ةقيقحلا يف نولثمي ءاسؤر مهسفنا

 ةحلصمل لمعتو ةديجلاب اهفصو نكمي تامظنملا ضعب دجوت نكل .نمزلا نم ةدم

 دهعملا اهمض نم .نيلرب ىلإ نيرجاهملا برعلا وأ ةيبرعلا لوصالا يوذ ناملألا

 رئاودلاب ةديج تاقالع اهلو يلوحلا ةمظنمو نيينيطسلفلا ءابطالا داحتاو يبرعلا يفاقثلا

 نيرجاهملا وأ نيحزانلا وأ نيبرتغملا نوؤشب ةقالع اهل يتلا ةيناملألا ةيمسرلا

 لمعو ةيناملألا ةغللا سيردتو سرادملا لثم مهل رومالا ضعب أيهتو نيينيطسلفلا

 ."رتويبمك تارود

 نيدلا ءاهب روتكدلا لاق يبرعلا يفاقثلا داحتالا اهيف ينب يتلا فورظلا نعو

 اهيلا يمتنن يتلا ةيبرعلا ةراضحلا سكعي يك يفاقثلا بناجلا راهظإ" ناب يناليخلا

 عمجي يفاقث داحتا ةدالو تناكو تقولا عم ترولبت يتلا ةركفلل يساسالا عفادلا ناك

 ةروصب بدالا وأ رعشلا يف ناك نا ةيفاقث ءاطع هيدل نم لكو ةيفاقثلا تاءافكلا يوذ
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 ًاعبط هذهو .بدالاو نفلاب تمي ءيش لك يأ ؛تحنلا وأ مسرلا وأ ىقيسوملا وأ ةماع

 نا فورعم وه امكف «يناملألا ريمضلاو ركفلا هربع رواحن نا نكمي يذلا رسجلا

 لكو ةيبوروالا ةراضحلاو ةيبرعلا ةراضحلا تنوكت اذل تاراضحلا نيب رسج يه ةفاقثلا

 ."تاراضحلا

 لدابت مأ ةنيجه تافاقث ءةينطاومو ةلامع :ايناملأ ىلإ ةيبرعلا ةرجهلا

 ؟نييراضح سامتو

 صخش نويلم وحن ؛مويلا ايناملأ يف ةميقملا ةيبرعلا ةيلاجلا دارفأ ددع غلبي

 يلاوح ءالؤه نمو قارعلاو نانبلو رصمو ايروسو نيطسلفو سنوتو برغملا نم مهبلغأ

 .ةيعماجلا تاداهشلا نولمحي مهنم ةريبك دادعأو ةيئاملألا ةيسنجلا هيدل فلأ 0

 لمعلا ءرمألا ةيادب يف يساسألا نيرجاهملا برعلا نينطاوملا فده ناكو

 ةصاخب ؛يلصألا نطولا ىلإ عوجرلا مث ؛ةيشيعملا مهعاضوأ نيسحتل ةتقؤم تارتفل

 .ةيادبلا يف مهعم مهتالئاع اوبحصي مل نيرجاهملا لج نأو

 «نيسرادلا ةبلطلا نم ةريبك ًادادعأ لمشتل «تروطتو «تارجهلا كلت ترمتسإو

 تاردقلا نم ةليلق ريغ دادعأ ىلإ ةفاضإ ءةيمالسإلاو ةيبرعلا راطقألا مظعم نم

 ةيبرعلا لودلا نم ددع يف تالكشمو تاعارص بوشن داز دقو .ةيملعلا تاءافكلاو

 .ايناملأ ىلإ نيئجاللا قفدت نم (لاثملا ليبس ىلع قارعلا «نانبل)

 جامدنالاو ةرجهلا
 يلاوح .ناكسلا ددع ثيح نم يبوروألا داحتالا يف ربكألا ةلودلا يه ايناملأ

 ىلع «دالبلا قرش يف ابيرقت مهسدس «ةيناملألا ضرألا ىلع نوشيعي ناسنإ نويلم 2

 لكشب ةيموقلا تايلقألا شيعتو .ةقباسلا 00۸ ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج ضرأ

 .نويبرصو ناملأ رجغو نويزيرفو نويكرامند مهنمو ءايناملأ قرشو لامش يف يساسأ

 .هتيوهو هخيراتو هتغلو ةصاخلا هتفاقث مهنم لكلو

 ةلامعلا ىلع تاينيسمخلا يف برحلا دعب ام ةروف ذنم يناملألا داصتقالا دمتعي

 (نيدفاولا) فويضلا لامعلا نومسي اوناك نيذلا لامعلا كل اوأ مظعم .ةدفاولا ةيبنجألا

 اوقب مهنم نيريثكلا نأ الإ ءابوروأ قرش بونجو بونج لود يف ؛مهناطوأ ىلإ اوداع
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 اومدق نيذلا كارتألا نم نوريثكلا ايناملأ يف يقب امك .ةايحلاو لمعلا ضرغب ايناملأ يف

 لبقتسم دلب ىلإ "فويضلا لامعلا" دلب نم ءطبب ايناملأ تلوحت اذكهو .دعب اميف

 لوصألا يوذ ةعومجم يه نيرجاهملا نم ةريبكلا ةيناثلا ةعومجملا .نيرجاهملل

 يفو قباسلا يتيفوسلا داحتالا قطانم يف ةديدع لايجأل نوشيعي اوناك نيذلا «ةيناملألا

 ماظنلا رايهنا دعب ايناملأ ىلإ ةدوعلا ىلع مهمادقإ دادزا نيذلاو ءاينولوبو اينامور لود

 .يعويشلا

 لكشب ايناملأ ىلإ نيرجاهملا ةبسن عافترا ىلإ اتدأ ةرجهلا نم ناتجوملا ناتاه

 يف مهتبسن ايناملأ ىلإ نيرجاهملا ةبسن تزواجت نأ ةجرد ىلإ ؛تاينينامثلا يف ريبك

 يف شيعي ايلاح .ايلارتسأو ادنكو ةدحتملا تايالولاك ةرجه لود اهنأب ايديلقت ةفورعم لود

 بسح ددعلا اذه لمتشيو .ةيبنجأ لوصأ نم ناسنإ نويلم 15 نم رثكأ ايناملأ

 ةيسنجلا ىلع اولصح نيذلا بناجألا ىلع اضيأ ءاصحإلل يداحتالا بتكملا

 نييالم 7 يلاوح ربتعيو .ةيسنجلا يبنجأ مهيدلاو دحأ نوكي نيذلا دالوألاو ةيناملألا

 نم «ةيناملألا ةيسنجلا ىلع نييالم 8 يلاوح لصح امنيب «بناجأ نينطاوم مهنم

 ءايناملأ جراخ ىلإ اقباس اولحر رجاهم نييالم 4 يلاوحل نومتني مهنأل سينجتلا لالخ

 نم برقي يذلا مهددعب كارتألا لكشي جراخلل نيرجاهملا دعبو .ةيناملأ لوصأ نم مهو

 قطانم نم نوردحتي نويلم 1,5 .بناجألا نم ةعومجم ربكأ ناسنإ نويلم 5

 يف نيملسملا ددع ردقيو .اهضاقنأ ىلع تأشن يتلا لودلا نم وأ ةقباسلا ايفالسوغوي

 ايناملأ نأل ؛ةلهؤم ريغ لمع ةوقك نيرجاهملا نم ريثكلا لمعي .نييالم ةعبرأب ايناملأ

 نأ تاساردلا تنيب دقو .ةطيسبلا ماهملاب موقت ةلامع ىلإ صاخ لكشب جاتحت تناك

ك تاوطخ قيقحت مت هنأ امك .تنسحت دق ةيداصتقالا مهعاضوأ
 ديعص ىلع ةريب

 نمقيناملألا ةيسنجلا ىلع لوصحلا ليهست مت دقف :نييضاملا نيدقعلا لالخ جامدنالا

 لوبق دادزاو «ناملألاو نيرجاهملا نيب لصاوتلاو تاقالعلا فيثكتو «ةينوناقلا ةيحانلا

 ديدجلا ةرجهلا نوناق نايرس لالخ نمو .ماع لكشب عمتجملا يف يفاقثلاو يقرعلا عونتلا

 ام لكب لاعف لكشب متهت ةينوناق صوصن ةرم لوأل دجوت تحبصأو م2005 ماعلا يف

 .نيرجاهملاو بناجألاب قلعتي

 ةلكشم 2011 ماعلا ذنمو ايروس يف ةيلخادلا برحلا زورب رثإ ءايناملأ تهجاو

 «ةيعرش قرطب كانه ىلإ لصو ءالؤه مظعمو ءاهيلا نييروسلا نيئجاللا فالآ قفدت
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 .مهتدعاسمل ةيناسنإ تاءارجإ ةيناملألا ةموكحلا تذختإ دقو

 تادعاسم مهل تنمأو تاراطملاو دودحلا ىلعو مهعمجت زكرم نم مهتلبقتسإف

و مهبيردتل ًاديهمت «مهل تصصخ نكامأ يف مهتنكسأو ةيروف
 مهل لامعأ نيمأت

 ىلإ اولصو نيذلا نيئجاللا ددع ردقيو .يناملألا عمتجملا يف أقحال «مهباعيتسإو

 خيراتلا كلذ عبت مث ءيروس ئجال فلأ 0 يلاوحب 2015 ماعلا فصتنم ةياغل ايناملأ

 .رجملاو ايبرصو نانويلاو ايكرت قيرط نع مهنم فولالا تائم قفدت

 ةيبنجأ لوصأ نم ناكسلا جامدناو نيطوت كاردتسا يف ةيناملألا ةموكحلا ىرت

حت راطإلا اذه يف .اهب علطضت يتلا تامهملا بلص نم ةدحاو
 يف مهجمد ةمهم لت

 ربتعت ةيناملألا ةغللا ملعتو ليهأتلاو بيردتلا لئاسم نأ مغر ءةقلطم ةيولوأ لمعلا قوس

 ىلإ ايونس لكريم اليجنأ ةيداحتالا ةراشتسملا وعدت م2006 ذنم .جامدنالا اذه حيتافم

 ةينعملا ةيعامتجالا تائفلا ةفاك نع نولثمم اهيف كراشي «جامدنالل ةمق دقع

 هذه جامدنالا ةمقل مهألا ةجيتنلا .نيرجاهملا تاسسؤمو تايعمج اهيف امب «جامدنالاب

 نم رارمتساب دكأتلا متي يتلاو م7 ماعلا يف "جامدنالل ةينطولا ةطخلا" تناك

 قتاع ىلع عقت ةددحم ةوطخ 400 ىلإ ةفاضإ ةحضاو افادهأ نمضتت يهو .اهذيفنت

 تاسسؤم مضت تاقالع ةكبش ءانب متي اذكهو :ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيموكح تائيه

 لافطألل مدقت ةسسؤم 5000 نم رثكأ مويلا مضت تحبصأ يهو ليهأتلاو ميلعتلا

 .ينهملا ليهأتلا دهاعمو سرادملا يف ةدعاسملاو معدلا ةرجاهم تالئاع نم نيعفايلاو

 ديزي نيلماع ددعب ةماع ةئيهو ةكرش 500 نم رثكأ 'عونتلا قاثيم“ ىلإ تبستنا دقو

 مازتلالا اهقتاع ىلع تذخأو ءةديج ةصرف عونتلا يف ىرت يهو .نييالم ةعبرأ نع

 .ةيبنجألا لوصألا يوذ نم بابشلل ليهاتلاو ملعتلل لضفأ صرف نيمأتب

 يعامتجالا نامضلا

 رخاوأ يف داصتقالا ريزو فده اذه ناك :عيمجلل ةيعامتجالا ةلادعلاو ءاخرلا

 ماظن سسأ امدنع هينيع بصن هعضو يذلا «دراهريإ غيفدول نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ

 تراس ًاحجان ًالاثم حبصيل "يناملألا ليدوملا" روطت دقو .يعامتجالا قوسلا داصتقا

 اذه سسأ مهأ نم لماكتملا يعامتجالا ماظنلا ربتعيو .هبكر يف لودلا نم ديدعلا

 :ةناتم اهرثكأو الماكتو ابعشت ةيعامتجالا مظنلا رثكأ نم ًادحاو ايناملأ كلتمتو .حاجنلا
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 تاقفنلا لجأ نم يلامجإلا يلحملا جتانلا نم 26,7% صيصخت متي ثيح

 ىلع ةدحتملا تايالولا يف ةبسنلا هذه لصت امنيب «(ةيموكحلا) ةماعلا ةيعامتجالا

 .20.5% ىلإ ايطسو ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لود يفو :؟615,9 ىلإ ةنراقملا ليبس

 دض نيمأتلاو يدعاقتلاو يحصلا نيمأتلا نمضتت ةلماش ةيعامتجا ةكبش

 ةيلاملاو ةيداملا تاعبتلا نم نطاوملا يمحت ءةلاطبلاو زجعلا تالاحو ثداوحلا

 لمتشي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هتايحل ةيساسألا بناوجلا بيصت نأ نكمي يتلا رطاخملل
 يتلا تاضيوعتلا لثم بئارضلا نم اهليومت متي تامدخ ىلع يعامتجالا ماظنلا

 «(ةفلتخم ةيبيرض تاضيفخت «دالوألا نع يلئاعلا ضيوعتلا) ةرسألا اهيلع لصحت

 .لمعلا نع نيمئادلا نيزجاعلاو نيدعاقتملل يساسألا نامضلاو

 نامضلا ريفوت ةمهمل ةقلطم ةيولوأ يطعت ثيح «ةيعامتجا ةلود اهسفن ايناملأ ربتعتو

 ايناملأ يف عتمتت ةيموكحلا ةيعامتجالا تادعاسملا مظن .اهينطاوم لكل يعامتجالا

 ماق رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفف .ةيعانصلا ةروثلا دهع ىلإ دوعي «قيرع خيراتب

 ماعلا يعامتجالا نامضلا ئدابم عضوب كرامسيب نوف وتوأ يناملألا شيارلا راشتسم

 ءثداوحلا دض نيمأتلاو يحصلا نيمأتلا نيناوق تعضو هدهع يفو .(يموكحلا)

 تقولا كلذ يف عفتنا امنيبو .ةخوخيشلاو لمعلا نع زجعلا دض نيمأتلا ىلإ ةفاضإ

 يلاوح مويلا عتمتي «هذه يعامتجالا نامضلا نيناوق نم بعشلا ءانبأ نم 0

 .نيناوقلا هذه ةيامحب ايناملأ يف سانلا نم 0

 يفف .اهريوطتو ةيعامتجالا ةكبشلا هذه ءانب يف عسوتلا مت ةيلاتلا دوقعلا يفو

 نيمأتلا ءاج م1995 ماع يفو «ةلاطبلل ةيلاملا تاعبتلا دض نيمأتلا ءاج م1927 ماع

 ةينب يف ةيساسأ تاديدجت بلطتي وهف نيرشعلا دحاولا نرقلا امأ .زجعلا تالاح دض

 ىلع مظنلا هذه ليومتب ةقلعتملا تالكشملا ببسب الوأ كلذو ةفلتخملا ةمظنألا هذه

 تالدعم ضافخنا عم عمتجملا يف (نيدعاقتملا) نسلا رابك ةبسن ديازت :ديعبلا ىدملا

 ةمظنأب لوصولا ىلإ تدأ لماوع اهلك «لمعلا قوس يف تاروطتلل ةفاضإ «ةدالولا

 ةلماشلا تاحالصإلا لالخ نمو .ةنكمملا اهدودح ىصقأ ىلإ يعامتجالا نامضلا

 ةناتمو ةيحالص نامضو ةفلتخملا تايدحتلا ةهجاومل دالبلا يف ةيسايسلا ةقبطلا ىعست

 .ةمداقلا لايجألل يعامتجالا ماظنلا اذه



 عيمجلل ةيحص ةيانع

 دادعأ .ةيحصلا ةياعرلا ثيح نم ملاعلا يف لضفألا لودلا ىلإ ايناملأ يمتنت

 ةيحص ةياعر لضفأ نمضت ةيحصلا تاسسؤملاو ءابطألا تادايعو يفاشملا نم ةريبك

 يحصلا عاطقلا ربتعي نييالم ةعبرألا نع ديزت يتلا لمعلا صرف لالخ نمو .عيمجلل

 تاقفنلا نم يحصلا عاطقلا ةصح غلبتو .ايناملأ يف ةلامعلا ثيح نم عاطق ربكأ

 نع ةطقن 1,5 رادقمب ديزت ةبسن يهو ؛يلحملا يموقلا جتانلا نم 4 يلاوح

 مت يذلا تاقفنلا طغض نوناقب فرعي ام ببسبو .ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لود طسوتم

 ديازتل لدعم لقأ ايناملأ يف رهظي «يحصلا عاطقلا يف تاحالصإلا راطإ يف هينبت

اع نم :ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لود نيب ةحصلا ىلع تاقفنلا نم درفلا ةصح
 م

 لدعمب ايناملأ يف يقيقح لكشب ةيحصلا تاقفنلا تعفت ترا م2007 ىتح م0

 .903.7 طسوتملاب ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لود نيب ةدايزلا هذه تغلب امنيب 4

 يذلا ساسألاو .م2007 ماعلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن تاحالصإ ترقأ

 قودنصلا اذه يف بصت م2009 ذنم :يحصلا قودنصلا وه ماظنلا اذه هيلع موقي

 لمعلا بابرأو نولماعلا اهعفدي يتلا يحصلا نامضلا قيدانص تاكارتشا ةفاك

 معدلا ضعب يتأي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيموكحلا يحصلا نيمأتلا (تاكرش) قيدانصل

 درفلل يحصلا نيمأتلل دحوم كارتشا يرسي نيحلا كلذ ذنمو .بئارضلا ةليصح نم

 قودنصلا اذه نم يحصلا نيمأتلا قيدانص لصحتو .ةيداحتالا ةموكحلا هددحت

 نوكت يتلا قيدانصلاو .اهيدل نمؤم صخش لكل تباث يلامجإ غلبم ىلع كرتشملا

 ىلع لصحت «ةريبك اهنئابز نم ضفخنملا لخدلا باحصأو ىضرملاو نسلا رابك ةبسن

 ةحاتإ ةسايسلا هذه نم ةيداحتالا ةموكحلا فدهتو .قودنصلا اذه نم يفاضإ غلبم

 زيامتلا نم ديزملاو تاكارتشالا ديدحت ةيلالقتساو ةيئاقلت نم ديزملا وحن ةصرفلا

 رظنلا ضغب نيلماعلا تاكارتشا ديدحت ماظن ينبت متيس كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يميلقإلا

 نيب لصفلا نكمي اذهب .تاكارتشالا هذه ليدعت ايعامتجا متي نأ ىلع «مهبتاور نع

 نمضتت يهو) بتاورلل (ةيبناجلا) ةيفاضإلا فيلاكتلاو ةيحصلا ةياعرلا فيلاكت

 تاريغتب فيلاكتلا هذه نم لمعلا بابرأ ءابعأ وأ ةصح رثأتت ال يلاتنابو ؛(تانيمأتلا

 .ةيحصلا تاقفنلا
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 دعاقتلل ةصاخلا تانامضلا نم ديزم

 ديكأتلابو .ةخوخيشلا دض نيمأتلاو نضيوعتلا اضيأ لاطت ةيرذج تارييغت

 دادزي بناج ىلإ نكلو .ةخوخيشلا نامضل ساسألا رجح وه يدعاقتلا نيمأتلا ىقبيس

 فرعي ام لالخ نمو .ةخوخيشلل صاخلا نيمأتلاو لمعلا بر همدقي يذلا نيمأتلا رود

 دجويف ءةرحلا لامعألا باحصأل "بورور ةيدعاقت' ىلإ ةفاضإ «"رتسير ةيدعاقت' مساب

 صاخلا يدعاقتلا نيمأتلا نم لعجتو ةيبيرض تاضيفخت نم ديفتست ق هو مظن العف

 .صاخلا تيبلا ةيدعاقت نوناق معدب ىظحي حبصأ تويبلا كلمت ىتحو. انكمم ارمأ

 هذه نم ايساسأ اءزج اماع 67 ىلإ 65 نم ةينوناقلا ةيدعاقتلا نس عفر لثميو

 دعاقتلا نس عفر متيس م2035و م2012 يماع نيب ام ةرتفلا يفف :تاحالصإلا

 .ماع لك يف رهش لدعمب جيردتلاب ةينوناقلا

 يعامتجالا نامضلل ىرخأ تاحالصإ

 تارتفل لمعلا نع نيلطاعلا ةدعاسمب صتخت يتلا تاحالصإلا قيبطت العف مت

 نم ىندألا دحلا أدبم ينبت لالخ نمف .ةيعامتجالا تادعاسملل نيقلتملاو ةليوط

 «ةيعامتجالا تادعاسملل نيقلتملا نيب ةاواسملا قيقحت مت لمعلا نع نيلطاعلل نامضلا

 لازامو .ةليوط ةرتفل لمعلا نع نيلطاعلا نيبو ؛لمعلا ىلع نيرداق مهنوك لاح يف

 لكشب قلعتتو ثداوحلا دض نيمأتلا لوانتت ثحبلا ديق ةحوتفم تاحالصإ كانه

 .ةيميظنتلا ةيحانلا نم لقألا ىلع «ماظنلا ريوطت ةيرارمتساب يساسأ

 ةيبرعلا تايلاجلا

 ةينيطسلفلا ةيلاجلا

 تانيسمخلا رخاوا يف اهدارفا ىتاو ةينيطسلفلا ةيلاجلا تايلاجلا ربكأ نم

 يضارالا نم نيتالا ةصاخ مهنم ريبك ددع يقبو ةيعماجلا ةساردلل تانيتسلا علطمو

 يف ابلاغ نوزكرمتيو «ةفلتخم نيدايم يف ةديج لمع صرف مهل ترفوت نا دعب ةلتحملا

 عضبو «سدنهم 200 نم براقي امو ابيبط 450لا نع ديزي ام كانهو ةريبكلا ندملا

 وكلامو نيينيطسلف لامعا لاجر أوبتي امك .ةيلاعلا دهاعملاو تاعماجلا ةذتاسا نم تائم

 ريثكلا لمعيو «ةيلحملاو ةيملاعلا ةراجتلا ناديم يف ةمهم زكارم ىربك ةيراجت تاكرش
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 لمحيو «ةفلتخملا تايلالاو تارايسلا عناصمك ةريبكلا عناصملا يف نيينيطسلفلا نم

 ةسمخ ةبارق نييعماجلا بالطلا ددع لصي امك «ةيناملألا ةيسنجلا مهنم ريبك مسق

 .تايلكلا فلتخم يف فالا

 ءابوروأ يف نوشيعي نيذلا نيينيطسلفلا ددع نم ةقدب ققحتلا بعصلا نمو

 نم نيدفاولا نيرخآلا نيرجاهملا عم ةدحاو ةناخ يف تالاحلا مظعم يف نوفنصي مهنأل

 صاخشألا ةئف ىلإ نوفاضي وأ «مهترجه لبق ةرم رخآ اهولصو يتلا نادلبلا

 «لاثملا ليبس ىلع ءايناطيرب يفو .مهتيسنج ةددحملا ريغ وأ ةيسنجلا نم نيمورحملا

 لودو ليئارسإو ناريإو ايكرت اهيف امب طسوألا قرشلا ةناخ يف نيرجاهملا عيمج عضوي

 ىلإ دنتسي عقاولا ىلإ ًابيرق ًاريدقت نإف كلذ عمو .اهسفن ةلسلا يف يبرعلا «قرشملا
 يف نوطشانو ريرحتلا ةمظنم تالثممو ءةرجهلا ةرئاد كلذ يف امب ةددعتم رداصم

 دادعأ ردقي «ةيبوروأ نادلب ةدع يف ةينيطسلفلا يلاوجلا نيب ةيعامتجإلا ةمدخلا لاجم

 ةيبرعلا لودلا يف م2010 ةنس يف ينيطسلف لصأ نم نيردحنملا وأ نيينيطسلفلا

 ةرثعبم ًادادعأ نأ الإ .يبوروألا داحتإلا لود يف مهمظعم شيعي «فلأ 240 يلاوحب

 90,000 مهددع غلبي ايناملأ يفو .اهقرشو ابوروأ طسو لود يف ًاضيأ ةدوجوم لقأ

 .ًافلأ

 ةينانبللا ةيلاجلا
 نال ايناملأ يف نيميقملا نييلصالا نيينانبللا ددعل ددحم مقر دجوي ال

 براقيو نانبل ةناخ تحت ةيناملألا تاطلسلا اهتلمش ىرخأ تائفو داركالاو نيينيطسلفلا

 ةموكحلا نيب عقو يذلا قافتالا دعب نيينانبللا ددع عجارت دقلو «فلا نيسمخلا اهددع

 ءزج عتمتيو .اريفست وأ اعوط اما هتدوع طرش نيئجالل ضيوعت عفدل ةينانبللاو ةيناملألا

 عضوب نهمظعم سنجتو ةيناملألا ةيسنجلاب ةيئانبللا ةيسنجلا يلماح نم ريبك

 لوقحلا يف ةمهم زكارم لتحي هب ساب ال ددعو طسوتمو ديج نيب ام يداصتقا

 لقنلا ةيراجت تاكرش باحصا ىلإ ةفاضا ةحارجلاو بطلاو ةيملعلاو ةيداصتقالا

 .معاطملاو يجراخلا

 ةيبرغملا ةيلاجلا

 يف ايناملأ ىلإ اهدارفا يتاو سنوتو برغملا نم يه ةيبرغم ةيلاج ربكأو

 يرجحلا محفلا مجانمو ةيناملألا عناصملا ضعب ةناعتسا رثإ لمع دوقعب تانيعبسلا
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 ردقيو .ةيجاتنالا عناصملا وأ مهب ديدحلا ةكس ةحلصمك ةماعلا تاعاطقلا ضعبو

 .فلا 80 يلاوحب رئازجلاو ايناتيروم لثم يبرعلا برغملا نم دارفا عم مويلا اهددع

 ةيروسلا ةيلاجلا

 تايلاجلا نم تانيتسلا علطم يف اهدارفا ىتاو ةيروسلا ةيلاجلا نوكت دقو

 لصت ةيلاع ميلعت ةبسنب عتمتتو ايناملأ يف ةديج زكارم لتحي مهنم ديدعلا نال ةزيمملا

 سفنو .ةعماجلا ةذتاساو نيسدنهملاو ءابطالا نم ريبك ددع اهيفو .80%لا ىلإ

 تايلاجلا لثم ةميدق ريغ اهنا نم مغرلا ىلع ةيقارعلا ةيلاجلا ىلع قبطني ءيشلا

 ةيلاجلا ددع حبصأ رئادلا فنعلا ببسب ايروس نم نيئجاللا قفدت دعب .ىرخألا ةيبرعلا

 .ةقيقح ةلكشم لكشو فالآلا تائمب ًاريبك

 ةفلتخم تايلاج

 اهب ساب ال ةيداصتقا ًاعاضوا شيعت ددعلا ةريغص ةيبرع تايلاج اضيأ كانهو
 وأ لامع وأ دهاعمو ةعماج ةذتاسا نيب نوعزوتيو لاموصلاو نادوسلاو رصم نم الثم

 هبش ةيجيلخلا تايلاجلا روضح لازام لباقملا يف ءيسايس ءوجل بلاط وأ بالط

 نيجيرخ لابقتساو ةيناملأ يف ةساردلا ىلع بالطلا لابقا عم روهظلاب أدبو مودعم

 برعلا لامعلا

 اودفو نيذلا برعلا لامعلا ةحيرش نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ركذ نم انه دب ال
 ريثأتلا ىلع مهتردق فعضو «يفاقثلا ىوتسملا فعضب زيمتت تناك ءايناملأ ىلإ

 ناقتإ يف ديدش فعض ىلإ ةفاضإلاب «مهتاداعو مهميق ثيروت وأ ؛مهئانبأ يف يباجيإلا

 زايحنالا ىلإ مهب عفد يذلا ءيشلا .عابطلاو ميقلا يف ريبك نيابتو «ةيناملألا ةغللا

 .ةلزعلل

 لكشتو .ةريغصو ةيلئاع تاسسؤم يف ةرح ًالامعأ مهنم ربكألا مسقلا سراميو

 .اهتيبلاغ ةريغصلا ةيكالهتسالا رجاتملاو يهاقملاو معاطملا

 نيدلاب ثبشتلا ىلع صرحت «هذه لامعلا ةحيرش نإ ءانه ركذلاب ريدجلا نمو

 ةيلاجلا ىدل احضاو ىلجتي اذهو «مألا نطولاب ةلصلا فيثكت ىلعو «فينحلا يمالسإلا

395 



22 

 عاضوألا نسحت دنع عوجرلا اهتبغر يف كلذو ءصوصخلا هجو ىلع ةيبرغملا

 ءانب يف ءايناملأ يف برعلا نيرجاهملا نم ةئفلا هذه تمهاس امك .ةيداصتقالا

 .ةلوزعملا نكسلا قطانم يف نوكت ام ابلاغ يتلاو «دجاسملا

 ةبلطلاو ةيملعلا تاءافكلا

 ةيمدخ بتاكم اوسسأ نيذلا «ءابطألاو نيسدنهملا نم ًاماه ًاددع كانه نأ امك

 نم رثكأ ىلع مهلامعأ يف اوحجنو «مهجرخت دعب ةريغص تايفشتسمو ةيبط تادايعو

 رثكأ امبرو «ةلاطبلا نم ًاضيأ نوناعي ءالامجإ ةيبرعلا ةيلاجلا ءانبأ نأ ريغ .ديعص

 صرف ةلق ىلإ كلذ ببس دوعي الو ..ىرخألا ةيبنجألا تايلاجلا نم نيريثكلا ءانبأ نم

 لاجملا يف اميسال «بولطملا لكشلاب مهليهأت ىوتسم فعض ىلإ امنإو ءطقف لمعلا

 .اهيف اوربكو ايناملأ يف اودلو نيذلا بابشلا ىتح كلذ لمشيو ..ينهملا

 تاداحتالا ءاشنإ يف لضفلا ةبحاص ربتعتف «تاءافكلاو ةبلطلا ةحيرش امأ

 ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاسسؤملاو ؛ةمدقتملا ةيمالسإلا زكارملا مث «لوأ ةيبالطلا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألل ةجيتن ءايناملأب اهنم ةيبلاغلا ترقتسا دقو «ةيداصتقالاو

 ايناملأب دجاوتي ثيح ءاهيلإ عوجرلا يف اهرغت مل يتلا ءةيلصألا اهنادلب يف ةيدرتملا

 ..نيحجانلا لامعألا لاجرو «نيقوفتملا نيسدنهملاو «ءافكألا برعلا ءابطألا نم ديدعلا

 ءالوه مهاس ثيح «عفترم ىوتسمب ءايناملأب ميقملا يبرعلا فقثملا بابشلا عتمتيو

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيبالطلا تاسسؤملا لج ءانب يف بابشلا

 ايناملأ ىلإ ةيبرعلا تاءافكلا ةرجه

 لصحتو ؛ةمخض ةيلام تاورث مهنادلب برعلا ةبلطلا فلكي ءاعيمج ملعن امك

 !.ناجملاب ءايناملأ اهنمو «ىربكلا ةيعانصلا لودلا مهيلع

 ىلإ «ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاسارد ىدحإ هيف تراشأ يذلا تقولا يفف

 ىلإ يبرع بيبط فلأ 15 نم رثكأ رجاه طقف م2001و 1998 يماع نيب هنأ

 برقي ام نأ «ةدحتملا ممألا ةمظنم اهتردصأ تاءاصحإ تراشأ «يبرعلا ملاعلا جراخ

 ءاملعلا نم ةئاملاب 15و «نيسدنهملا نم ةئاملاب 23و ءءابطألا نم ةئاملاب 50لا نم

 ادنكو ءايوروأ ىلإ نيهجوتم نورجاهي ءةجرختملا ةيبرعلا تاءافكلا عومجم نم

 .صاخ هجوب «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

396 

 يملعلا ثحبلا ىلع قافنإلا ىوتسم نأ «ةدحتملا ممألا جمانرب ةسارد تربتعاو

 لود ةيقب يف لاحلا هيلع امب ةنراقم ؛ةيندتم ةجرد غلبي «يبرعلا نطولا يف ينقتلاو

 0.2 زواجتي ال «يملعلا ثحبلا ىلع ةيبرعلا لودلل يونسلا قافنإلا نأ ةحضوم «ملاعلا

 ةمظنمو ةيبرعلا لودلا ةعماج تاءاصحإ بسح) ةيبرعلا تانزاوملا يلامجإ نم ةئاملاب

 3.8 ديوسلاو ةئاملاب 3.6 اكيرمأ هقفنت امب ةنراقم كلذو ءةيونسلا (يبرعلا لمعلا

 .ةئاملاب

 لمعلا ةمظنمو «ةيبرعلا لودلا ةعماج نم لك اهترجأ تاءاصحإ تردق امك

 200 نع لقي ال امب «جراخلل لوقعلا ةرجه نم ةيبرعلا رئاسخلا مجح ءارخؤم يبرعلا

 .يملعلا ثحبلاب مامتهالا فعض ببسب كلذو ءايونس رالود رايلم

 لوح «ىربكلا ةيعانصلا لودلا يف نآلا لدج نم راثي امم مغرلا ىلع نكلو

 «ةينغلا لودلا نيب ةريبك ةروصب ةيلودلا ةرجهلا ةيضق ةيمهأ تداز ءةيعرشلا ريغ ةرجهلا

 بترت ثيح ءةريثك داعبأ ةيضقللو ؛مهل ةردصملا ةريقفلا لودلاو ؛نيرجاهملا بذجت يتلا

 ..ةيملاعلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا بناوجلا نم ديدعلاب

 دارفألا عفدي «ةيبرعلا لودلا ضعب يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا لاوحألا ءوسف

 ةماه ءلمع صرف ريفوت نأ ثيح «ةمدقتملا لودلا ىلإ ةيبرعلا لودلا نم ةرجهلل

 يملعلا ثحبلا لاجم يف تاربخلا باحصأل صرفلا ةحاتإ ىلع ةوالع «ةيزجمو
 «ًءاطع رثكأو عسوأ «ةديدج ًاقافآ مهمامأ حتفت ءاهروطتو مهتاءافك تبثت يتلا براجتلاو

 ..ةديدجلا تاعمتجملا يف طارخنالاو رارقتسالا ىلع ًازفاح مهل يطعتو

 يف ًاريبك ًارثأ ءةفيضملا نادلبلا يف ةيطارقميدلاو يسايسلا رارقتسالل نأ امك
 ءايناملأ دعتو ..مدقتلاو عادبإلل بسانم خانم نم هل هئيهي امب ؛ةربخ بحاص يأ سفن

 ..ةيبرعلا تاءافكلا نم ديدعلل ؛خانملا اذه لثم ريفوتل ةبسانم ةيضرأ

 ىلع ءاهيضارأ ىلع يكرت نييالم ةثالث وحن لبقتست يتلا ءايناملأ تدكأ دقل

 ةموكحلا نأ (م2012 ويام/رايأ 30 ةينانبللا رابخألا) نيالا ادنوف لمعلا ةريزو ناسل
 ليهأتلا باحصأ امّيس الو .ملاعلا لك يف نيفقثملا نم نيرجاهملا لبقتست نأ اهل يغبني

 داحتإلا ةقاطب' رادصإ برقب قلعتي ًادج مهم نالعإ عم حيرصتلا اذه نمازتو .يلاعلا
 ثيحب «ةيكريمألا 07668 054“ ءارضخلا ةقاطبلل ةهباشملا "ءاقرزلا يبوروألا
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 يف يمسرلا نالعإلا بسح «لهسأ داحتإلا جراخ لود نم ةرجهلا تاءارجإ حبصت

 "ةيجراخلا ةرازول عباتتلا مالعإلل يناملألا زكيرملا' عقوم

(http://www.alamaniadiplo.de) 
 ناملربلا هيلع قفاو يذلا ديدجلا نوناقلا

 ليهأتلا باحصأب ةصاخلا ةيبوروألا ةيداشرإلا ريياعملا قيبطت ىلإ فدهي يناملألا

 ًالضف .يلاعلا ليهأتلا باحصأل ةيبذاج رثكأ ايناملأ لعج ىلإ كلذك فدهيو «يلاعلا

 ةياهن دعب نيدفاولا بالطلا ىلإ ةبسنلاب لمعلا حيراصت تاءارجإ لهستس «كلذ نع

 ةيلاعلا ةلامعلا نأب نيلرب نم ًاعانتقإ كلذو ءةيناملألا تاعماجلا ىدحإ يف مهتسارد

 .ايناملأ يف ءاخرلاو ومنلل يرهوجلا ساسألا يه ليهأتلا

 فده نأ ءرموب ايرام «نيئجاللاو ةرجهلا نوؤشل ةموكحلا ةضوفم تدكأ دقو

 ىلإ ةريشم «نيرجاهملاو نينطاوملا نيب ةيواستم لمع ضرف ريفوت وه تاطلسلا

 ويام/ر ايأ 30 ةينانبللا رابخألا) .بيرقلا ىدملا يف رجاهم فلأ 700 ليغشتل ةجاحلا
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 ةريخألا تاهجاوملاو ندملا ضعب يف ددشتملا نيميلا ةجوم دعاصت لظ يفو

 نيارلا لامش ةيالو يف نيددشتم نييفلس نييمالسإو رايتلا اذه راصنأ نيب تلصح يتلا

 ىلع اهريثأتو ددجلا نييزانلا ةرهاظ نم لوؤسملا يناملألا ردصملا للقي ءايلافتسيف

 .'ريثأت اذ اريبك ًاميظنت لثمي الو فيعض رايتلا اذه" نأ ًادكؤم ؛نيرجاهملا دوجو

 (قباسلا ردصملا)

 ةرجهلا تالدعم ةدايز لماوع

ءمهناطوأ يف برعلا اههجاوي ةديدع لماوع «هلك كلذ عجش اممو
 :اهمهأ 

 .يعامتجالاو يسايسلا رارقتسالا مادعنا

 تاربخلاو لوقعلا باحصأ روعش ىلإ يدؤت يتلا ةيبرعلا ةيطارقميدلا ءافتخا

 فورظ ءارو ًايعس ةرجهلا ىلإ مهعفدي امم «مهناطوأ يف ةبرغلاب
 ةيرح رثكأ

 .ًارارقتساو

 ةيملعلا تاءافكلا باحصأل يداملا لخدلا فعضو ةشيعملا ىوتسم ضافخنا

 ..مألا مهنطو يف مهئانبأل لبقتسم نمؤيو «ةميرك ةايح مهل نمضي يذلا
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 عيراشمو ميلعتلا ةمظنأ نيب طابترالا نادقفو «يميلعتلا ماظنلا نزاوت مادعنا

 .(9ةيملعلا ثوحبلاو ةيمنتلا

 مهرارقتساو ؛ةيبنجألا ةايحلا بولسأ عم مهملقأتو «جراخلا ىلإ بالطلا رفس

 ..اهتاعمتجمب رثأتلاو ءاهيف اوسرد يتلا لودلا يف

 ..ةيلصألا مهدالب يف دوجوملاب ةنراقم «بسانملا يملعلا وجلا رفوت

 يتلا تاصاصتخالا ضعب دوجو مادعنا نم ؛يبرعلا ملاعلا يف ءاملعلا ةاناعم

 مولعلاو ءءاضفلاو خيراوصلا تاعانصو «ةرذلا ءاملعك «مهتاحومط بسانت

 .ةيجولويبلا

 .ةيبرعلا لودلا مظعم يف ءاملعلاو ملعلا ريدقت مدع

 ءةيديلقتلا ريغ راكفألاو تاعارتخالا باحصأب «ةيبرعلا لودلا ضعب ةقث مدع

 .ةيملعلا ةلاطبلاو ةيوبرتلا مظنلا فلختو

 بساني لمع داجيإ نع زجعلاو «يملعلا ثحبلل مئالملا خانملا دوجو مدع

 .ةيملعلا مهتاصاصتخا

 ةماعلا ةيعامتجالا ةايحلا يف ةمهاسملا

 «يناملألا عمتجملا يف مهدوجو ةعيبطل «بابشلا ءالوه نم ريثكلا مهفت دقو

 ةفلتخملا ةايحلا بناوج يف «مويلا مهنم ريثكلا مهاس ثيح «هدارفأ عم لصاوتلا ةرورضو

 ةيمالسإلا مهتيوه ىلع ةظفاحملا «بابشلا ءالؤه نم ديدعلا عاطتساو ..عمتجملا اذهل

 جامدنالا كلذ نوكل ءيبوروألا عمتجملا يف «تقولا سفن يف جامدنالاو «ةيفاقثلاو

 تانينامث ىلإ تاينيتسو تاينيسمخ يف «ةيداحتإلا ايناملأ ناضتحإ ءًأنجهتسم وأ ًابيرغ نكي مل ©

 اهتدعاسمو اهيضارأ ىلع ءايروس يف امك ءرصم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامجل يضاملا نرقلا

 عم رئادلا عارصلا ةعيبط هاجت ةهباشتم فقاوم امهتعمج تناك ءةدرابلا برحلا نمز يفف .مهل

 نسحت مغرو .(ثعبلا بزح ًاضيأو هماظنو رصانلا دبع لامج نمز) نيدلبلا نيذه يف مكحلا

 ىلع فطعت نوب ترمتسإ دقف ءدسألا ظفاح لحارلا سيئرلا دهع تاياهن يف ايروس عم تاقالعلا

 ةيسايسلا داعبإلا تالاح تناك ءةيناث ةهج نم .ةيناسنإلا اياضقلا دودح يف مهدعاستو ناوخإلا

 ةدرابلا برحلا دعاوقب مازتلإلا اهببس «ةئيسلا ةيناسنإلا مهعاضوأ مغر ءاهيلإ اوؤجل برع دارفأل

 .ةيسايسلا ءالؤه تاءامتنإ ريذاحمو

399 



 ..عمتجملا نع ةلزعلا نم جورخلا يف ةليسوو ءاهنم دب ال ةرورض

 | بابشلا نم ةذاش تائف رهظت تأدب «فسأ لك عم «ةريخألا ةنوآلا يف هنأ الإ

 ىلع ابلس سكعنا يذلا ءيشلا ءةفرطتملا ىرحألاب وأ «ةددشتملا ءارآلاو راكفألا يوذ

 مالسإلا ةروص هوشو ءصوصخلا هجو ىلع ايناملأو «ةماع ايوروأب نيملسملا عضو

 ملاعلاو ايناملأ يف برعلا نيملسملا عم راوحلا

 لالخ نم ؛ىرخألا بوعشلا عم راوحلا نأش ءالعإ ىلع ايناملأ صرحت

 اهتموكح لومتو ءاهعوبر يف شيعلاو راطقألا كلت نم اهيلإ نيدفاولا ةرجهب اهحامس

 زكارملا لتحتو .اهتاعماج يف بوعشلا كلت بهاذمو نايدأب ةصاخلا ثاحبألا زكارم

 يف ةريبك ةيمهأ هنع ريسلاو تامولعملا زيزعتو يمالسإلا نيدلا عم راوحلاب ةصاخلا

 .تاعماجلا كلت ةايح

 ةرئاج ىلع رميرك نورد وغ تايمالسإلا ةملاع تلصح م2010 ماعلا يف

 دقو .نيلرب ةعماج يف ةذاتسأك لمعت يهو ءوروي 0 اهردق غلابلا لكينه ادريج

 ةيومالسإلاو مالسإلا لوح لدجلا يف ةريبخو ةملاع اهنوك رميرك روتكدلا رايتخإ مت

 نورد وغ نإ ميكحتلا ةنجل اهتقاس تيال تايثيحلا نمض ءاجو .اهلامعا ةيمهألو

 نيعب حرشتو للحتو ثحبت يهو جهنملاو ةغللاو رداصملا ةقوثوم ةخرؤم يه رميرك

 نيدلاو ةفاقثلاو خيراتلا وهو اهصصخت يتلا نيعال هئطخت ال ليمب نكلو «ةدقان

 ىلع اضيأ قبطني ايريسفت اجذومن صلختست مث «نيملسملا ىدل ةيميقلا تاروصتلاو

 اذهو ؛:ةججأتم تاعوضوم اهلامعأل رميرك نورد وغ راتخت ةرصاعملا تامزألا

 ملعإلا لئاسو اهيلإ ىعست ةريبخ ءةينهملا اهتناكم نم ائيش رسخت نأ نود ءاهلعج

 اياضقلا ةفاك ىف اهنزو اهل ماكحأو ثيدحلا ىف حوضو نم هب عتمتت ام يف «ةسايسلاو

 .ةيوملسإلاو مالسالا لوح لدجلاب قلعتي ام يف ايلاح انلغشت ىتلا

 معدب م1976 ماع اهسيسأت ذنم فرودلسود ىف لكنيه ادريج ةسسؤم موقت

 وغ لوصح دعيو ةيخيراتلا ةهجولا نم ةيناسنالا مولعلا لاجم يف ةيثحبلا تاعورشملا

 امك تايمالسإ ةملاعل ةزئاجلا اهيف حنمت يتلا ىلوألا ةرملا ةزئاجلا ىلع رميرك نورد

 مالسإلا عيضاوم يف ةطشنألا معدب م2009 ماع ذنم لكنيه ادريغ ةسسؤم موقت
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 .ةيبعشلا تاكرحلاو ةثيدحلا ةلودلاو

 نم ةرتفلا ىف تسردو ؛م1953 ماع غروبرام يف رميرك نوردوغ تدلو

 ىزيلكنإلا بدألا كلذكو ةيسايسلاو ةيمالسإلا مولعلاو خيراتلا م1978 ىتح م2

 نم م1982 ماع يف هاروتكدلا ةجرد ىلع تلصح .سكيساسو نوبو غريبلدياه يف

 يف ةيدوهيلا ةيلقألا نع ةحورطأب ةيمالسإلا مولعلا صصخت ىف غروبماه ةعماج

 قرشلا نوؤشل ةراشتسم تاونس ةدع هاروتكدلا ىلع اهلوصح بقع تلمعو رصم

 ىلع تلصح خنويم نم برقلاب زواهنبيا يف ةيسايسلا م ولعلا ةسسؤم ىدل طسوألا

 ءةيروهمجك ةينيدلا ةلودلا عوضوم نع ةيثحب ةقروب' م1993 ماع يف ةيذاتسألا ةجرد
 شيرديرف شينيار ةعماج ىف ةيمالسإلا مولعلل اذاتسأ بصنم م1994 ماع تلوت مث

 تلمع امك ةرحلا نيلرب ةعماج يف سردت يك م1996 ماع يف تبدتنإو نوب ىف ملهليف

 لمغت توريبو تروفريأو اتراكاجو سيرابو اينولوبو ة رهاقلا يف ًارئاز ًاذاتسأو ًاسردم
 ةينعملا نيجيرخلل نيلرب ةسردمل ةريدم كلذ ىلإ ةفاضإلاب م2007 ماع ذنم رميرك
 راطإ يف تسسأت يتلاو ةرحلا نيلرب ةعماجل ةعباتلا ةيمالسإلا تاعمتجملاو تافاقثلاب

 ةديدع ةيملع تاسسؤم ىف كلذك وضع ىهو «ةزيمتملا ةيميلعتلا تاسسؤملا ةردابم

 .ىرخأ

 تردص امك ثلاثلا ءزجلا ةيمالسإلا ةعوسوملا رشن يف رميرك تكراش

 خيرات اهنمو تارم ة دع اهعبط ديعأ ةيناملألا ةغللاب بتك ةدع رميرك نوردوغل

 باتك م2010 ماع ىف اريخأ ترشنو .(م2005) ( مالسإلا خيراتو 2002) نيطسلف

 ناوخلا ةعامج سسؤم انبلا نسحل ةيزيلجنالا ةغللاب ةيتاذ ةريس ىهو ءانبلا نسح
 .(77نيملسملا

 ةيداحتإلا ايناملأ ةموكح

 راوح ةيداحتإلا ايناملأ ةموكح معدت اهيضارأ ىلع نيملسملا نم فقوم

 قارعألا فلتخم نم نينطاوملا نيب يملسلا شياعتلا قيقحت فدهب نايدألاو تاراضحلا

 ةيناملألا ةموكحلا موقت امك .مهنيب اميف لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع كلذو لوصالاو

 .لكينه ادريغ ةسسؤم صنلا ردصم 7



 .ايناملأ يف ةيعامتجالا ةايحلا يف نيملسملا جامدنإ لجأ نم ةفلتخم تاءارجإب

 هذه ىواستتو .هنم ةعبارلا ةداملا يف دقتعملا ةيرح يناملألا روتسدلا نمضيو

 اهيلع صني يتلا تابجاولاو ةيساسألا قوقحلاب ةقلعتملا داوملا نم اهريغ عم ةداملا

 .ةفاحصلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح لثم روتسدلا

ف ةينيد ةفئاط ربكأ يناثك نييحيسملا دعب ةيناثلا ةبترملا يف نوملسملا لحي
 ي

 رخآ مقر) .ملسم نويلم 3,4 يلاوح ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج يف شيعي ذإ ءايناملأ

 .ادلب 50 نم (نييالم 4 لوقي

 :مهنم

 «ةيكرت لوصأ نم نويلم 2,4 *

 «ةينسوب لوصأ نم 190.00 *

 «ةيناريإ لوصأ نم 130.00 *

 «ةيبرغم لوصأ نم 120.000 *

 .ةيناغفأ لوصأ نم 95.000 *

 اوبستكا نمم مهبلغأو «ملسم فلأ 910 يلاوح ناملألا نيملسملا ددع غلبيو

 .مالسإلا عم راوحلل ةريبك ةيمهأ يفضي ام وهو .ةيناملألا ةيسنجلا

 .فيثكلا ءوجللا دعب نييروسلا ددع دايدزا نآلا بسحي *

 ميلعتلا رودو دجاسملا

 159 اهنم ءيمالسإ ميلعت رادو دجسم 0 يلاوح ايناملأ يف دجوي

م رثكأ ءانبل طيطختلا ايلاح متي كلذ ىلع ةوالعو .نذآمو بابق ىلع يوتحت ادجسم
 ن

 .ديدج دجسم 0

 يف نيملسملا نوك «يباجيإ رشؤم هنإ ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ةموكح ىرتو

 يف ةيمالسإلا تاعمجتلا تلكشت دقو .مئادلا مهشيع ناكمك ايناملأ اوراتخا ايناملأ

 .ندملا نم ديدعلا

 ةيبيرجت ططخ قيبطتب ةراتخملا ةيناملألا تاعماجلا ضعب تأدب م2004 ذنمو

 -نداب تايالو يف ةيمسر سرادم كانه كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيمالسإلا ةيبرتلا سيردتل

 ستلاف -دنلنیارو «نسکازردین «نلافتسيف -نياردرون «نميرب «نيلرب «نرياب «غريبنيتروف

 .ةيناملألا تايالولا لك يف كلذ قيبطتل يعاسم كانهو .ةيمالسإلا ةيبرتلا اهيف سردت

 يناملألا يمالسإلا رمتؤملا

 يمالسإلا رمتؤملا دقع ىلإ م2006 يف يناملألا ةيلخادلا ريزو اعد دقو

 .ايناملأ يف نيملسملاو ةلودلا نيب راوحلل راطإ قلخ مت كلذبو .يناملألا

 ةايحلا يف ايناملأ يف ةيمالسإلا ةيلاجلا جامدنا نيسحت ىلإ راوحلا اذه فدهيو

 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 يف ةكراشملل ةايحلا تالاجم فلتخم نم ةملسم تايصخش ةوعد تمت دقو

 ءايناملأ يف ىربكلا ةسمخلا ةيمالسإلا تاداحتالا نع نيلثمملا بناج ىلإ رمتؤملا اذه

 لمعلا تاقلحو تارواشملا يف ةعونتملا نيملسملا ةايح يحانم عيمج لمشي يك كلذو

 ليبس ىلع اهنم رمتؤملا اذه يف ةعونتم عيضاوم ةشقانم تمت دقو .رمتؤملا اذه يف

 ةيبرتلا سيردت «دجاسملا ءانب ءرخآلاب لوبقلاو يعامتجإلا شياعتلا ميق :لاثملا
 .ينمألا لاجملا يف نواعتلاو مالعإلا يف رخآلا ةروص «ةيمالسإلا

 ايناملأ يملسمل رمتؤمب يبرعلا عيبرلا

 ضرتعي ام نأ كيازم نميأ ايناملأ يف نيملسملل ىلعألا سلجملا سيئر ربتعاو
 نأ ىلإ راشأو «تاروثلا هذه لودب ةعقوتم ةيعيبط تاساكتنا لثمي يبرعلا عيبرلا تاروث

 امل الثامم اتقو قرغتسيس ةلماك هفادهأل ةيبرعلا لودلاب يطارقميدلا روطتلا قيقحت
 .اهتروث دعب اسنرفب ىرج

 نإ اياكلزيك يلع «؟لايناملأب ةيمالسإلا تامظنملل يقيسنتلا سلجملا سيئر لاقو
 نأ رهظي ينمأ رمتؤم ىلإ ةيناملألا ةموكحلا هاعرت يذلا مالسإلا رمتؤم ليوحت

 ىفن يذلا كواج ميخاوي ةيروهمجلا سيئر هركذ ام فالخب مهب ابحرم اوسيل نيملسملا
 .ايناملأل مالسإلا ءامتنا

 .ينويزفلتلا ةريزجلا ةانق عقوم ('



ف ةيلاعف رثكأ رود بعلل يناملأ حومط
 يبرعلا لاجملا ي

 نم ءأيلج ؛يبرعلا لاجملا يف ةيلعاف رثكأ رود بعلل يناملألا حومطلا ودبي

 ءاهيلإ برعلا نيرجاهملا عم اهتاقالع زيزعت ىلإ يدؤت يتلا ةطشنألا ةفاك معد لالخ

تقإلاو ةسايسلا يف مهبوعشو مهتاموكح عم ًاضيأو
 ةيملعلا تامدخلاو مولعلاو داص

 يتلا ةيبرعلا تاطاشنلا ةفاك ةيناملألا ةموكحلا عجشتو .اهريغو ةيعامتجإلاو ةيفرعملا

 تاقلحو راوحلاو تاساردلا زكارمل تارمتؤمو امنيسلل تاناجرهم نم اهضرأ ىلع مظنت

 ...خلا ميلعتلل حنمو ةيسارد

 ةيبرعلا تايلاجلا ةيلاعف ىدم وه تاطاشنلا هذهل يساسألا كرحملا نا ريغ

 ةيسايس ىتحو ةيفاقثو ةيراوح تاردابم مايقل عيجشتلا ةيحور نإ .اهسفن ةيمالسإلاو

 .يبرعلا يرشبلا رصنعلاب طونم وهف اهليعفت امأ .ةيناملألا تاموكحلا ىدل ةرفوتم

 .لاجملا اذه يف ريبك مدقت كانهو
 تادعاسملا هذه لك ميدقت نم ايناملأ فده نإ

 بعلل اهحومطو اهعمتجم يف مهجامدنإب اهتبغر وه اهيدل شيعت يتلا ةيبرعلا تايلاجلل

 نوكت يك اهلهؤي «يبرعلاو يناملألا نيعمتجملا نيب سامتلا اذه ربع «لعاف رود

 .ةيبرعلا اهتاقالع يف ًامدقتو ًاذوفن رثكألا ةيبوروألا ةلودلا

 يف ًاوضع ناك هنوك «رشيفاكشوي قباسلا ةيناملألا ةيجراخلا ريزو ربع دقو

 معد ىلع هصرح نع «يبوروألا سلجملا اهلكش يتلا ةيبوروألا "ءامكحلا ةعومجم"

همايق لالخ نم بوعشلا نيب شياعتلا
اهلالخ نم نكمي يتلا ةيفيكلا ليلحتب 

 اذه زيزعت 

 لكريم اليجنإ ةيناملألا ةراشتسملا هتلاق ام نا امك .تافاقثلا ددعتم ملاع يف شياعتلا

 قف :شياعتلاب صرحلا اذه نع ًاربعم ًاضيأ ناك اهدالب يف بناجألا دجارت لوح

 ايناملأ :مالعإلل يناملألا زك رملا) ًاييوروأ ًايدحت لثمت بناجألا ةاداعم نأ ىلع تكردأ

 alamania) 1010//وفنإ

 ةلانيلرب

 لك نم رياربف/طابش يف نيلرب يف مالفألا ناجرهم ماقي م1 ماع ذنم

 مليفلا ةذفانو «ناك ناجرهم دعب مالفألل ناجرهم ربكأ يناث ةلانيلرب ربتعيو .ماع

ةحاس لوحو «نيلرب طسو يف .ملاعلا ىلع يناملألا
 ىدم ىلع ناكملا رخزي مادستوب 

 19000 امنيسلل رئاز 0 يلاوح .تاقفصلاو تالفحلاو ةنتفلاو نفلاب نيعوبسأ
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 يجتنمو نيجرخملاو موجنلا نيلثمملا ىلإ ةفاضإلاب اذه «ماع لك نورضحي صتخم

 لك ةلانيلربلا ةورذو .مالفألا ءارش يف نيبغارلاو نييفحصلا بناج ىلإ اهيعزومو مالفألا

 .ةيلود ميكحت ةنجل هحنمت يذلا "بدلا ةيسيئرلا ناجرهملا زئاوج حنم يف ىلجتت ماع

 ابوروأ يف لقألا ىلع وأ ةلانيلربلا لالخ ضرعت «ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم مالفأ سفانتتو

 ناجرهم مدقي مالفألا ةقباسم بناج ىلإو. ةزئاجلا "بدلا" ىلع لوصحلا يف ءةرم لوأل

 ايلود ىدتنمو يناملألا مليفلا لوح ىدتنم مظني امك «لافطألا مالفأل اضورع ةلانيلرب

 تنرتنإ ةحفصو يضاملل مييقت ةرظن كانه كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ثيدحلا مليفلا لوح

 هضرع متي ام لمجمو .مالفألا ملاع يف ةريبكلا تايصخشلا ىدحإ لامعأ ىلع زكرت
 .مليف 400 يلاوح ىلإ لصي ايونس

 نييالم 6,5 غلبمب مالفألل ناجرهملا اذه ةيداحتالا ةيناملألا ةموكحلا معدتو

 ايونس متت م2003 ماع ذنم .نيعربتملا نمو لوخدلا موسر نم يقابلا يتأي امنيب وروي

 فدهب كلذو ءروضحلل ملاعلا ءاحنأ نم ةباش ةيئامنيس ةبهوم 0 يلاوح ةوعد

 .راكفألا لدابتو تاربخلا باستكا

 غزبيال ناجرهم

 يف يديلقت يونس يئامنيس يقئاثو ناجرهم ماقي «ةلانيلرب ناجرهم ىلإ ةفاضإ

 ايناملأ نم أءزج تناك يتلا ةنيدملا هذه يف ماقي يذلا ناجرهملا اذهلو .غزبيال ةنيدم

 ءاوضألا تطلس دقو .امنيسلا ملاع يف ءيضم ًاخيرات «نيتيناملألا ةدحو لبق ةيقرشلا

 ةيبرع لود تكراش ثيح يبرعلا عيبرلا تاروث ىلع ناجرهملل 54لا ةرودلا هذه يف

 ةيملاع لود تكراش امك «ثدحلا يحو نم مالفأب «سنوتو رصم يف ةصاخبو ةديدع

 .مليف فالآ ةثالث نم رثكأب ىرخأ ةيبرعو

 يلودلا تروفكنارف باتك ضرعم

 تلوأ يهف «سانلل عساو يفاقث راطإك ءامنيسلاب ايناملأ مامتهإ ىلإ ةفاضإ

 يونسلا تروفكنارف ضرعمو .ةعلاطملاو ةءارقلاو باتكلا ةفاقثب ًالثامم ًاريبك ًامامتهإ

 بتكلا لدابتو ضرع متيو ةيملاعلا بتكلا ضرعت هيفف .لاجملا اذهل ملعم زربأ باتكلل

 تاقفص متت ثيح ًاضيأ ةيداصتقإ ًاقوس ضرعملا اذه حبصأ دقو .اهئارشو ةرداصلا

 ةيفاقثلا تاودنلا ةماقإ هتحنجأ يف متت امك :ضرعملا ةقورأ يف بتكلا عيبو ءارش
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 ةيزكرملا هتاعاق يف ضرعتو ةيسايسلاو ةيفاقثل
 او ةيبدألا فراعملاو تامولعملا لدابتو

 .ةيفاقثلا تاطاشنلاو بتكلا نم
 تارادصإلا ثدخأ

 ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج

 م2007 ويلوي رهش يف 0۸۴6 ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج تسسأت

 ةقثلاو مهفتلاو ةقادصلا نم سسا ىلع يبرعلا ملاعلاو ايناملأ نيب نواعتلا ريوطت فدهب

 اهباوباو .هتيلوئسمل بناج لك لمحت و لدابتملا مارتحالا ىلإ ةيعمجلا وعدتو .ةلدابتملا

 ةيمنت ىلإ ةيمارلا دوهجلاب همازتلاب رعشي نم لك ماما اهيعارصم ىلع ا

 ايجراخو ايلخاد ةيفافشلا دمتعت اهنا نع الضف .اهتياعرو ةيناملألا ةيبرعلا تاقالعلا

ةروصب اهتطشنأ يف ةمهاسملا تايناكمإ اهئاكرشو اهئاضعأل حيتت
 ىلوت .ةلاعف 

 ريوطت يف ماه رودو زيمم خيرات بحاص وهو «يوهسيف وتأ ديسلا ةيعمجلا تلا

 ةديدج ةيؤربو ديدج موهفمب «ةيناملألا-ةيبرعلا تاقالعلاو ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا

 11 ثادحأ بقع يبرغلا ملاعلا داس يذلا مهفلا ءوسو تايلاكشإلا ا ًالواحم

 لكشب برعلا نعو ماع لكشب مالسإلا نع ةيبرغلا تاعمتجملا ةرظنو ريمتبس/لوليأ

 هتاقالع لالخ ق غانا ب اخ
 نم اددع مضي نأ ةيبزحلاو ةيسايسلا هزكارمو

ةسائر ىلإ ةفلتخملا بازحألا يلم
 يف برعلا ءارفسلا نم ددع بختنإ امك ؛ةيعمجلا 

 ٠ قفاوتلاو قيسنتلاب متت تايلاعفلا لك تحبصأو اهتسائر

 لدابتلا تالاجم يف دارطاب ةيمانتملا تاقالعلل

 ةيعمجلا ناف اذلو .ةيداصتقالا تاقالعلل

 نواعتلاو تالاصتالا ىعرتو تالصلا

 ىربك ةيمها ةيعمجلا يلوت

 تايناكمالاو يملعلاو يفاقثلاو يسايسلا
 ةريبكلا

 لتهستو ةيداصتقالا تاداحتالاو تاك هرشلا دناست

 ا

5 

 ةيبرعلا نادلبلا ءارفس عم اقيثو انواعت ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج نواعتت

 اهسفن ربتعت ال اهنكلو ةيبرعلاو ةيناملألا تاسسؤملاو بازحالا ةفاك عمو ايناملأ يف

 .ةيسايسلا تاعارصلا مضخ يف ايسايس ابزح وأ ابعال

 علا لئاسو عم نواعتلا لالخ نم ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج لمعت

 ىلع ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيناملألا
 .ةيبرعلا - ةيناملألا عيضاوملاب لدابتملا مامتهالا ةدايز

هالا ةدايز يف مهاست ةيعمجلا ناف فثكملا يلاصتالا لمعلا لالخ نمو
 مهفتلاو مامت
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 .هتفاقثو فرط لك ديلاقتل لدابتملا

 ميلعتلا لاجم يف نواعتلا ةيعمجلا لمع جمانرب يف ةيزكرملا عيضاوملا نم

 ةقادصلا تاقالع ةماقا لمشيو .لاجملا اذهب ةقلعتملا ةيعامتجالا تاردابملا عيجشتو

 ناملألا نيب راوحلا زيزعت ةيبرعلا نادلبلاو ايناملأ نيب لدابتلاو تاقالعلا بناج ىلإ

 .ةيبرعلا لوصالا يوذ نم ناملألاو ماع لكشب برعلاو

 ةقادصلا هيف سساتت ديدج دهع ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج عم أدبي

 فيط ناف اذلو .ةقثلا هماوق نواعتو ةيقيقح ةكارش ساسا ىلع ةيبرعلا - ةيناملألا

 .ةفاقثلاو مولعلاو ةسايسلا ىلإ داصتقالا نم دتمي ةيعمجلا اهب متهت يتلا عيضاوملا

 ايناملأل نومتني نيذلا ةيعمجلا ةرادا سلجم ءاضعا عيضاوملا هذه عم لماعتلا ىلوتيو

 : .ةيبرعلا لوصالا يوذ نم ناملألاو ةيبرعلا نادلبلاو

 تالاصتالاو تالصلا ليهست يف ةيناملألا ةيبرعلا ةقادصلا ةيعمج مهاست

 - ةيناملألا تاقالعلا اياضق يف تاراشتساو ةؤفك تامولعم اهئاضعأل مدقتو .تاءاقللاو

 تاردابملاو تاداحتالا عم قيثو نواعتو كباشتب اهفادها ةيعمجلا عباتتو .ةيبرعلا

 تايصخشلا عم ةقثلاو نواعتلا ىلع دمتعتو تاسسؤملاو ةيئانثلا تايعمجلاو تاربملاو

 .مالعالاو ميلعتلاو مولعلاو ةفاقثلاو نونفلاو ةسايسلاو داصتقالا تالاجم يف ةلعافلا

 يتلا نادلبلا نم ددع يف تاعماج يجيرخو ةقادص تايعمج عم ةيعمجلا هذه نواعتتو

 يف ةقالعلاو ةقادصلا زيزعتل تايعمجلا هذه لك ىعستو .عونلا اذه نم تايعمج اهيف

 .ةيراضحلاو ةيئامتنإلاو ةيفاقثلا ايناملأ ةدايرل ًامعد اهنيب ام

 يبرعلا لاجملا يف ةيلعاف رثكأ رود بعلل يناملأ حومط
 ىدملا ةديعب فادهأو يداع ريغ طاشن ..طسوالا قرشلا يف ايناملأ

 ةدوع «جيلخلا ةقطنمو طسوألا قرشلا ىلإ ديدج نم ةثيثح ةيناملأ ةدوع ةمث

 اهيلع بلغتو ةرات ةيسايسلا تارايتلا اهعزانتت ءاهتاهاجتا عطاقتتو اهلاكشأ نيابتت

 ىقبتو ةثلاث ةيداصتقالا عفانملاب اهانيع قلعتتو ؛ىرخأ ةرات ةيرابختسالا حلاصملا

 ديستت نأل قوشتت بابلا فلخ ايناملأل ةضبارلا ىربكلا ةئيطخلا ادبأو امئاد ليئارسإ

 .اهيلع



 دهم يذلا ام ةيؤرلا هذه يف هحرط بجاولا لؤاستلا نأ ريغ
 نم ايناملأ ةدوعل

 ةيهيدبلا ةباجإلا نوكت امبر ؟طسوألا قرشلا يف ثادحألا ةحاس ىلإ ةوقبو ديدج

 ةيجراخ راودأ مساقت كانه نأ مأ يكيرمألا ذوفنلا شامكنا " ةدحاو ةرابع يف صخلتت

 اذام نكلو ةقطنملا يف ىوقألا دعت يتلا ةيناملألا تارباخملا اهذفنت نطنشاو عم ةينمأو

 ؟كلذ نع

 نم طفنلاو زاغلا تادراو نم 4096 ىلع اهدامتعا نم مغرلا ىلع ايناملأ

 زاغلا ايناركوأ نع تعطق امدنع "اهتوق حمالم' ترهظأ دق ايسور تناك املو ايسور

 عم ةديدجلا تافلاحتلا ريس طخ ةءارق نع ةزجاع فقتل نكت مل ايناملأ نإف نيموي ةدمل

 لكريم تناك دقف هيلعو زاغلا تادادمإ ددهي نأ نكمي امب رئازجلاو ناريإ لثم لود

 ؛ةقاطلل ةديدج رداصمب نومتهم اننإ " ةقطنملا ىلإ اهترايز يف تراشأ امدنع ةحضاو

 .مهيلع دمتعي ءاكرش ىلإ ةجاحب اننإ ...ليسملا زاغلاب قلعتي ام يف ةصاخ

 ادب ايداصتقا ملاعلا تاورث ماستقا ىلع عراستلاو عراصتلا نأ كلذك دهاشلاو

 رهظو نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف سيئرلا لاتقلا ناديم هنأكو
 ةيداصتقالا بخنلا نأ

 اذه يفو ايقيرفأ برغو ايطسوأ قرش تاناكمإلا ةرفاو ةكعك نم اهبيصن ديرت ايناملأ يف

ف لكريم بحاصي نأ ابيرغ نكي مل قايسلا
 40 نم رثكأ ةيطسوأ قرشلا اهتلوج ي

 ال تارامثتسالا لاجم يف صرفلا باوبأ نوقدي ناملألا لامعألا لاجر رابك نم ًالجر

ناملأ عربتت ثيحو ةقاطلاب قلعتي اميف اميس
 .ةئيبلل ةقيدص ةقاطلل لئادب ميدقت يف اي

 فقو يتلا ةهباجملا ةلحرم نم تصلخت يتلا لكريم - ايناملأ تناك امبرو

 سيئرلل هتهجاوم يف قباسلا يناملألا راشتسملا ردورش دراهريغ اهتيصان ىلع

 وزغ ةادغ راد يذلا قاقشلا يف تلجت يتلا ةهجاوملا هذه« شوب جروج يكيرمألا

 ةقالع نيب ةنزاوتم ةيؤر ميدقت لكريم تعاطتسا اميف م2003 سرام/راذآ يف قارعلا

 عقوم لالتحال ىعست اهنأو اميسال ةدحتملا تايالولاب اهتقالع ةيصوصخو ملاعلاب ايناملأ

 ماع ذنم دوقفملا يلودلا اهنزو اهل ديعي دعقم ؛يلودلا نمألا سلجم يف ةيوضعلا مئاد

 ةمئاد تناك يتلا نطنشاو ةكرابمو ةقفاوم نودب هيلع لصحت نل يذلاو م5

 قرشلا ىلإ ايناملأ ةدوع نأ امك« رابكلا ةسمخلا يدان ةيوضعل ايناملأ لوخدل ضفرلا

أو عسوأ ةيبوروأ اياونب طبتري طسوألا
 يبرعلا نيملاعلا عم اهتقالع زيزعتل لمش
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 ارود ىعست اذكه وأ يزوكراس دهع يف بعلت لاثملا ليبس ىلع اسنرفف «يمالسإلاو

 مامألل يسنرفلا داصتقالاب عفدت ةريثأ ةيداصتقا حلاصمو ادكؤم ادوجو اهل نمضي اطشن

 ايلاطيإ كلذكو «طفنلا لباقم ةيملسلا ةيوونلا تالعافملا تالداعم قيرط ىلع اميسال

 اذه دهاشت نأ ايناملأل نكي مل انهو رصم لثم اهتاذب لودل يداصتقا كيرش ربكأ تتاب

 .ديعص نم رثكأ ىلع ةلعافلا ةكراشملا نع يه مجحتو يبوروألا مادقإلا

 (اهريغو ةدحتملا ممألا تائيه «نمألا سلجم) ةيلودلا لفاحملا يف شيمهتلل ضفر

 :ةريبك ةيلود تامزأ ثالث .هل ليثم ال لكشب تاريغتلا نرق نيرشعلا نرقلا ناك

 اهلك تكرت «ةيروثلا تاريغتلا نم ةلسلس ىلإ ةفاضإ «ةدراب برح مث ناتيملاع نابرح

 لكشب قبطني اذهو .اهناولأ عونت ىلع بوعشلاو ةفلتخملا دالبلا ةايح يف ةقيمع اراثآ

 يف يساسأ ارود هل ناك ءايوروأ طسو يف عقاولا دلبلا اذه نأ ثيح .ايناملأ يلع صاخ

 هنأل وأ .ءاوسلا ىلع نيتيملاعلا نيبرحلا عالدنإ يف يسيئر رودو ءةعونتملا تاريغتلا

 ماظنلا رايهنا ةيادبو ةدرابلا برحلاك «ةفلتخملا تاروطتلاب ارثأت دشألا ناك اضيأ

 داس يذلا يملاعلا ماظنلا رايهنا عمو .تاينينامثلا رخاوأ يف نيبطقلا يئانثلا يملاعلا

 ةيلخادلا ةسايسلا نم امامت ةديدج ةلاح ةهجاوم يف مهسفنأ ناملألا دجو برحلا دعب

 تهتنا يتلا ةيسايسلا تاروطتلا نم فورظلا هذه لظ يف اودافتسا دقو .ةيجراخلاو

 ماعلا يف مهل بلجت مل تاروطتلا هذه .م1991 ماع رخاوأ يتيفوسلا داحتالا رايهناب

 ةيئاذلا ةدايسلا ةدوع امنإو ءبسحف قزمملا دلبلا يرطش نيب ةدحولا ةدوع م0

 .نمزلا نم نرق فصن نم برقي ام اهودقتفا يتلا ةقلطملا

 برحلا موصخو اياحض ردقيو فرتعي مل ةيناملألا ةدحولا ةدوع ىلع مهتقفاومب

 ةيضاملا دوقع ةعبرألا ىدم ىلع اهئاطخأ نع ريفكتلا ايناملأ تالواحم نيقباسلا

 جامدنالاو ءانبلا يف ايناملأ دوهج دوقت نأ يف لامآلاب ةدحولا هذه اوطبر امنإو «بسحو

 هذه حجنت مل اماتخ .لبقتسملا وحن روبعلل ةنيتم روسج ءانب ىلإ رصاعملا ملاعلا يف

 ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلل مهتاروصت ىلع تماق اهنأل طقف ةديدجلا تاعلطتلا

 ماعلا يف ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج سيسأت ذنم هنودقتعي اوناك امبسح ءاهتاروطتو

 عم «عامجإلا نم عساوو نيعم ىوتسم دنع ةيجراخلا ةسايسلا رارقتسا .م1949

 سسألا هذه نمو .ةيسايسلا ةفاقثلا تافص زربأ نم لازامو ناك اهتيرارمتسا نامض
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 ,يداحتا يناملأ راشتسم لوأ (م1953 - 1949) رواندآ دارنوك رصع ذنم ةمئاقلا

 ,ةديج راوج تاقالع وحن علطتلاو «يبوروألا جامدنالاو يسلطألا ربع ةكارشلا يه

 ةيادب ذنم ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلا هيلإ ىعست ام وهو ءاسنرف عم صاخ لكشبو
 ادب يذلا ليئارسإ عم ةحلاصملا عورشم يف امك امامت ءيضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا

 .ركبم تقو يف

 ةسايسلا ءوض ىلع اهنكلو ءةيهيدبلا تاملسملا نم رومألا هذه لك ودبت
 ىلإ ةفاضإ «نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ بورحلا ضوخو ةيناملألا

 .ةريبك تايدحت اهلك ينعت ءةدرابلا برحلا ةلحرم لالخ ةمئاقلا تابيكرتلا

 يبوروألا جامدنالا دوهج

 جامدنالا وحن ةعفادلا ةوقلا ةيادبلا ذنم ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج تناك

 دعب ام رصع يف تققحت يتلا تاحاجنلا ربكأ كش ىندأ نود دعي يذلا «يبوروألا

 محفلل ةيبوروألا ةعومجملا سيسأتب م1951 ماعلا يف أدب ام .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 مويلا حبصأ ؛لود تس اهنيح هيف تكراش ناتنوم داحتا مساب فورعملا بلصلاو
 يتلا تاسكنلاو تاعجارتلا لك عمو .اونضع ةلود 27 مضيو 181] يبوروألا داحتالا

 1992 يماع نيب ةعقوملا تايقافتالا نإف «هذه حاجنلا ةصق نم اءزج اضيأ تناك

 ةبغر تبثت «ةنوبشل يف صاخ لكشبو سينو مادرتسمأو تخيرتسام يف م2007و

 ةيلودلا ةسايسلا تاريغتمو تايطعم عم اهداحتا ةمعاوم يف ةعقوملا لودلا ةدارإو

 راطإلا اذه يف نكميو .ملاعلا يف لعاف لقتسم يسايس نايك اهنأ ىلع اهميدقتو
 ةيداصتقالا ةمزألل ةيبوروألا تاداصتقالا مهف ودبي نأ نكمي ناك فيك ةعجارم

 ةيأ ىلع .يسايس يلام ساسأك ورويلا نود نم م2009/2008 يف ةيملاعلا ةيلاملاو

 ناك يذلا «يناملألا كراملا نع ءانغتسالا لباقم ايناملأ هتعفد يذلا نمثلا نكي مل لاح

 .ادج اعفترم ةيبوروألا تالمعلا ىوقأ اهنيح

 مأ نييكيرمألاو نييبوروألا باسح ىلع ايناملأ عم تاقالعلا ريوطتل برعلا زاحني له
 ؟مهعم ًالثامت

 قرشلا نيب عارصلا ناك .نهارلا اننمز نع ًافلتخم ًانمز ةدرابلا برحلا نمز ناك
 برعلا .عارصلا اذه تابلطتمل أقفو ةبوسحم لودلا فقاومو ًادعاصتمو ًارعتسم برغلاو

410 

 .يبرغو يقرش نيئزج ىلإ ايناملأ ماسقنإ نم فقوملا ءازإ ناحتمإل اوضرعت هنيح يف

 مل ةددعتم لود يف دحوم بعشك برعلا موهفم نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال «ةيادب انهو
 ءازإ ثدح امك ؛:ةطغابط فورظ يف الإ ةرفوتم ريغ تناك فقوملا ةدحوف .ًايعقاو نكي

 برح تامدقمو «ةيقرشلا ايناملأب فارتعإلا ةمزأ نابإ ةيبرغلا ايناملأ عم تاقالعلا عطق
 نيرشت ذنم ةيلودلا ةفاحصلا تلقانت ءاهموي .ةيبرغلا لودلا نع طفنلا عطقو م7

 ىلإ ةيداحتإلا ايناملأ نم ةحلسألا تاقفص نع ءابنأ م4 ماع ربوتكأ/لوألا

 اهمزع نع نالعإلاب اهيلع رصانلا دبع لامج ةماعزب ةيرصملا ةموكحلا درو ليئارسإ

 ايناملأ يف ةلودلا سلجم سيئر (216 11155664) تشربلوأ رتلاف لابقتسإ

 .يناملألا بعشلل درفنملا اهليثمتب ةيداحتإلا ايناملأ فقاوم كلذب ةبراض ةيطارقميدلا

 ةجرد ىلإ تلوحت ام ناعرس «ةرهاقلاو نوب نيب ةيسايس ةمزأ لعافتت تأدب روفلا ىلع

 بيبأ لتب فارتعإلا ىلع ةريخألا ةلودلا مادقإ دعب كلذو ءامهنيب ةيسامولبدلا ةعيطقلا

 ةيبرع لود مايقو «م1965 رياربف/طابش رخاوأ رصم ىلإ تشربلوأ ةرايز ىلع ًادر
 يبرعلا فقوملا ادب ؛:ةظحللا كلت يف .ةيداحتإلا ايناملأب ةيسامولبدلا اهتاقالع عطقب

 فقوملا ذاختإب يودحو قايس نمض نم ةكرتشم ةيبرع ةدارإ كانه نأكو ءًادحوم
 ةروصلاب نكي مل برعلا دنع رومألا عقاو.نأ ريغ .ةكرتشملا ةيبرعلا ةحلصملل مئالملا

 يف ةدحاو رمألا عقاو يف نكت مل ةيبرعلا لودلاف .مهفقوم ةدحو اهب تفصو يتلا ةيهازلا

 وضع دارأ ام اذإ ًادحأ مزلت ال يتلا ةيبرعلا لودلا ةعماج ةئيه نمض نم ةماه اهرارق

 .اهئاشنإ ذنمو اهخيرات يف ةدع تارم رمألا اذه ثدح دقو .اهتارارق ىلع درمتلا اهيف

 ررق امنيح «تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا دهع يف ىرج ام ءددصلا اذهب ثدح زربأو

 يبرعلا فقوملا ةدحو .ةرهاقلا اهرقم ةيمالسإ ةيبرع ةعماج ءاشنإو ةعماجلا نم جورخلا

 .ةيلكشو ةمزلم ريغ لازت الو تناك

 راهظإ نهارلاو يضاملا برعلا عقاو نع يخيراتلا دارطتسإلا اذه نم تدرأ

 ةلود لكلو «ةمظنأو لودك نوقرفتم مه لب «مهفقاوم يف ةدحوك نولمعي ال مهنأ ةقيقح

 برعلا زايحنإ ةلأسم نإف ءانه نم .اهبسانت يتلا ةقالعلاو فقوملا ذاختإ يف اهتيرح

 يه له :لاؤسلا ىلع درلاف نذإ .ةدراو ريغ ىرخأ وأ ةلود عم ام ةقالعل ةدحاو ةلتكك

 مهنأ مأ نييكريمألاو نييبوروألا باسح ىلع ايناملأ عم مهتاقالع ريوطتل برعلا زاحني

 اهنأ ودبي يتلا زايحنإلا اذهل ةنوكملا رصانعلا عقاوب ًاموكحم ىقبيس مهعم نولئامتيس
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 لالخ نم نييبوروألا عم لاحلا وه امك «ةدحوملا ةيبرعلا ةئيهلا فاصم ىلإ قترت مل

 .ةيلودلا لئاسملا يف دحاو يسايس رارقو ةدحوم ةيداصتقإ قوس يف مهدوجو

 يه ةدحتملا ممألا ةئيهو نمألا سلجم تارارقو ةملوعلا تحبصأ «ًايلاح

 .بوعشلاو لودلا راسمل بذاجلا فقسلا

 تاقالعلا راسمب مكحتت تحبصأ ملوعملا يداصتقإلا ماظنلا لمع تايلآ نإ

 يطاعتو راسمب ةموكحم اهسفن دجت ؛ةعمتجم وأ ةدرفنم «ةيبرعلا لودلاف اذهل .اهروطتو

 «نييكريمألا عم ةقالعلا وأ يبوروألا داحتإلا نمض ةداح تاضقانتب نيموكحم ريغ

 وأ فقاوملا زرف دودح ىلإ ةنيابتم تسيل ةيكريمألا ةيبوروألا حلاصملا ةدحو نأ املاط

 نيب رايخلاب ةمزلم اهسفن ةيبرعلا لودلا دجت ال ةقيقحلا هذه نم ًاقالطنإ .ةعيطقلا

 .رخآ نود دلب ىلإ ةيبوروألا ةقالعلا يف زايحنإلاب وأ ةيكريمألاو ةيبوروألا نيتلتكلا

 وأ ًايوناث سيل يبوروألا داحتإلا يف ايناملأ رود ناب اوكردي نأ مهلودو برعلا ىلع نكل

 نيبقارملا بناج نم تفصو امك ءاهفصو حصي لب يساسأ اهرود نإ .رثؤم ريغ

 .يداصتقإلا يبوروألا ماظنلا ةرطاق اهنأب «نييلودلا نيقلعملاو

 زورب دعب ؛ةيبرعلا لودلا ودبت لماوعلاو بابسألا نم هريغلو ببسلا اذهل

 لبسلا لضفأ نع ثحبلاب ةبلاطم ينيوكتلاو يسايسلا اهعيبر يف رييغتلا تاكرح

 اذإ ؛ةحشرم ودبت ايناملأ عم لودلا هذه تاقالعف اذهل .اهظفحو اهحلاصم نع ريبعتلل

 نم عون يأل رربم الو .ءاقترإلاو ريوطتلا وحن «حلاصملا هذه تابجومب مازتلإلا مت ام

 كلذ ةعيبط يف رثؤملا لماعلا وهو «ينيطسلفلا لماعلا نا املاط «رذحلاو ددرتلا

 بسنو سيياقمب ةيكريمألاو ةيبوروألا فقاوملا لك هعم لعافتت ًالماع ىقبيس «ريوطتلا

 ىلع نييبوروألاو نييكيرمألا ةلكشم يه يليئارسإ لعفب ةرثعتملا ةيوستلاف .ةدحاو

 ةلأسملا هذه هاجت ايناملأ فقوم سيلو .اهلودو ةيبرعلا ةعماجلا ةلكشم يه امك .ءاوسلا

 برعللو ةيبرعلا لودلل .ةيكريمألاو ةيبوروألا فقاوملا نم هريغ نع ًافلتخم وأ ًابيرغ

 ةلودلا هذه عم تاقالعلا ريوطتل ثيثحلا يعسلاب ةديكأ ةحلصم ىدارف وأ نيعمتجم

 .اهتدحوو اهتضهنو ةيداصتقإلا اهتبرجت يف ةدئارلا
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 ةمتاخ

 زيلكنإلاو نييسنرفلا ربع يبرعلا قرشملا يف يبوروألا يبرغلا دوجولا لّصأت
 ةيقرشلا ةلأسملا لالخ نم ءدوجولا اذه نكمت دقل .نيطسلفو نانبلو ايروس يف ًاديدحتو
 رشع عساتلا نرقلا لالخ مهذوفن طسب نم (ضيرملا لجرلا) ةينامثعلا ةنطلسلا عضوو
 .رصم ىلع نويلبان ةلمح ذنم ءرشع نماثلا هلبقو

 قيرط نع ميهاربإ هنبإو اشاب يلع دمحم ةميزهو ةيرصملا ةمزألا ثودح عمو
 ايناطيرب نواعتبو (ةينامثعلا ةنطلسلاو ايسور ءاسمنلا ءايسورب) يلودلا يعابرلا فلاحتلا

 لخدتلل ةيبوروألا لودلا مامأ ةحوتفم قيرطلا تحبصأ «ةمزألا هذه لح يف ايسور عم

 نم أءدب ءاهيلع ةنميهلل قارعلاو نانبلو ايروس ىلإ ذافنلاو ةينامثعلا ةلودلا نوؤش يف
 يف ايناملأو ايكرت ةميزه رثإ ءوكيب -سكياس ةدهاعم ىلإ ًالوصو م1860 لوكوتورب
 ايروسو نانبل ىلإ يسنرفلا شيجلا لوخد ناكو .م1914 ماع ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ضرفو يبنللا لارنجلا ةدايقب قارعلاو نيطسلف ىلإ زيلكنإلاو وروغ لارنجلا ةدايقب |
 ةرطيس لولحو ةقطنملاب ينامثعلا مكحتلا ةلحرم لوفأ ىلع رشؤم مهيلع بادتنإلا
 .نآ يف ةسفانتملاو ةفلآتملا ةيسنرفلا-ةيزيلكنإلا ةرطيسلا يه اهيلع ةديدج

 نيرشعلا نرقلا تايادب يف ديدج يلود ماظن ءدبو ممألا ةبصع لكشت عم
 ةيملاعلا برحلا يف اهل ةيوّدم ةميزه دعب ةيزانلا اهتاصاهرإب ايئاملأ تلطأ مرصنملا

 اذه يف لوقلا اننكميو .ةقطنملا نع ةيسايسلاو ةيداصتقإلا اهتارثؤم ءافكنإو ىلوألا
 ةبوؤدلا اهتالواحمو اهتارمعتسم لك برحلا هذه يف ترسخ تناك ايناملأ نأ لاجملا
 بيغرتلاب هطوغضو يلودلا حرسملا ىلع رلته دوعص ىدأ .يبرعلا قرشملا ىلإ ذافنلل
 يف هعيراشمو هتاحومط ربع «مهاد طخ ليكشت ىلإ ةيسايسلا تاروانملاو ديدهتلاو
 .هلك ملاعلا ىلعو برغلاو قرشلا

 ةنميهلا ءبع نم نيجعزنم ءًابوعشو ًالود «فطعنملا كلذ يف برعلا ناك

413 



 هدودح غلب يذلا يبادتنإلا امهذوفن نم ررحتلا ىلإ نوقاوتو مهيلع ةيناطيربلا ةيسنرفلا

 رمأ لاحفتسإ لبق نوعلطتي اوناكو .ةدراوو ةدراش لك يف مهنوؤش يف لخدتلاب ىوصقلا

 ةيامحل ليبسك ممألا ةبصع اولكشو ةيطارقميدلا اوعرش نيذلا نييكريمألا ىلإ رلته

 .اهل ةيعجرم داجيإو بوعشلا

 نم ديدجلا يلودلا ليكشتلا اذه ةردق مدعو ءةينيطسلفلا ةلكشملا زورب نا ريغ

 ىلإ زايحنإلاو مهتنميه ضرف يف زيلكنإلاو نييسنرفلا لاغيإو ءاهل لداع لح داجيإ

 فلح ةلس يف مهلامآ عضو ىلإ برعلا عفد ءاهدعبو اهئوشن لبق ليئارسإو دوهيلا

 .يلاطيإلا-ينابايلا يناملألا روحملا

 ىوتسملا ىلع نوعتمتي اوناك نيذلا نيطسلف راصنأو لالقتسإلا ةاعد طشن

 هتلزاغم اولواحو روحملا لود سأر ىلع رلته دوجو لالغتسإل ةضيرع ةدعاقب يبعشلا

 ةيزيلكنإلا-ةيسنرفلا ةيبوروألا ةدعاسملا دض مهتوعدو مهتكرح يف مهتدافإ ىلإ هعفدو

 مل هذه مهلامآ نكل .لالقتسإلاو ررحتلاو ةدايسلاب مهتاراعش دييأتو دوهيلل ةيكريمألاو

 ةيرصنعو ةيعسوت ةيشاف اهاوتحم يف تناك ةيرلتهلا ةيزانلاف .ةيعوضومو ةيعقاو نكت

 .اهتاحومطو اهتاراعشو اهلامآب اهسفنل بوعشلا ةرظن تاذ بوعشلل رظنت الو

 ةيدامر ةلحرم هراثدنإو برحلل رلته ةميزه تقبس يتلا ةلحرملا كلت تناك

 قيرطلا تناك «ةلحرملا كلت ءاضقنإب .عقاولا ضرأ ىلع اهل ساسأ ال ةيوابوط ًامالحاو

 اهماسقنإو اهريمدتو اهتميزه فورظ نكل «ةيبرعلا انتقطنم وحن ةحوتفم ايناملأل ةبسنلاب

 ةصرف اهيلع توف اهيلع ةدرابلا برحلا طغضو «يبرغو يقرش نيمسق ىلإ يروفلا

 عضوو اهتواسقو اهتدحب ةدرابلا برحلا رارمتسإ نإ .انوحن ةفاطعنإلا كلت لالغتسإ

 قرش ةسايس مسر نم اهعنم ةيداحتإلا ايناملأ ىلع ةيبوروأو ًالوأ ةيكريمأ ةيلود ءابعأ

 ةرظنو اهتوق روطتو ةدعاصتملا اهتناكم نم ةدافتسإلاو عتمتلا اهل حيتي ةيبرع ةيطسوأ

 نييكريمألا ىلإ مهترظن نع ءآمامت ةفلتخملا ةرظنلا كلت ءاهيلإ ةيباجيإلا برعلا

 نم اهجورخ ناكو .ةميدق تاوادعو يخيرات راث ايناملأو برعلا نيب سيلف .نييبوروألاو

 يملاع اهيلع يناسنإ فطع زوربل ًاببس ؛ةحداف رئاسخب «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 تعفد يتلا ةيرمآتلا تاسايسلاو تاروانملا نع ةديعب تناك اهنإ ءصاخ لكشب يبرعو

 .مههاجت نيرشعلا نرقلا لاوط زيلكنإلاو نييسنرفلا ةكرح
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 عم عارص نم ةيبرعلا انتقطنم هتدهش امو مرصنملا نرقلا تاينيسمخ تلكش

 برح يف هيلع يركسعلا موجهلاو رصانلا دبع لامج مجن دوعص هدسج برغلا

 ايناملأل ةصرف يزيلكنإلا يسنرفلا يليئارسإلا فلحلا بناج نم م1956 ماع سيوسلا

 ."فلحلا اذه ناكم لولحلاو برعلا نم بارتقإلل ةيبرغل

 دقف .اهحاجنل ةدهمملا اهرصانعو اهتيضرأ تدقف تناك ةصرفلا هذه نكل

 عارصلا تايرجم نم ةدافتسإلل اهتردابم اهدقفأ ام ةدرابلا برحلا ليصافت يف تجردنإ

م لضفب ةعساو ةيراجت تاقالع اهل تنب دقف كلذ عم .يباجيإ وحن ىلع
 اهتناك

 نأ اهناكمإب ناك «لاجملا اذه يف .روطتملا اهداصتقإ ةيعونو ةقوفتملا ةيعانصلا

 اهتدارفو اهتبوعصب ةيناملألا ةغللا فوقو الول هذه اهتاقالع يف ريثكب رثكأ بسكت

 ةيلبقتسم ةمهم هذهو اهمامأ يدج قئاعك ةيسنرفلا ةيبوروألاو ةيكريمألا ةفاقثلا ةنميهو |

 لدابتلاو ةفاحصلاو مالعإلا يف يوغللاو يفاقثلا اهادم عيسوت ربع اهلحت تأدبو اهتكردأ |

 .يعانصلاو يراجتلا |

 راضحتسإ ىلإ يليئارسإلا يبرعلا عارصلا مادتحإو ةدرابلا برحلا رارمتسإ ىدأ

 نم ةلمج ترفاضت تاروطت نم اهقبس امو برحلا هذه يف .م1967 ماع برح

 يتلا لماوعلا هذه دوجو رارمتسإ نيبت دقو .اهعم تاقالعلا عطقل برعلا تعفد لماوغلا |

 .مهعم ةقيثو ةقالع ةماقإل ةمزاللا لصافملا طاقتلا نع اهدعبت

 رواحم نم اهللخت امو :يضاملا نرقلا تانيئامثو تانيعبس ةبقح تناك

 ديدعلاب اهتاقالع روطت يك «ةيداحتإلا ايناملأل ةمئالم «يبرعلا فصلا يف تاماضقنإر

 .ةيسايسلا ةلحرملا كلت تامس سفن لمحت يتلا ةيبرعلا لودلا نم

 هركسعم ككفت اهلبقو م1990 ماعلا يف يتايفوسلا داحتإلا رايهنإ ءاج اهدعب

ف دقو «نيمسقملا اهيئزج ديحوت لجأ نم ايناملأل.ةيخيرات:ةصرف الكشي
 دهع يف اهتلع

 برعلاو ملاعلا عم اهتاقالعل ةبسنلاب اهل ةمساح لوخت ةطقن كلذ ناكو لوك ترمله

 هلك يملاعلا ىوتسملا ىلع تلصح يتلا .تاريغتلاو تالوحتلا ةلمج نأ كلذ «ةصاخب

 .لودلا كلت عم ديدج نم اهتاقالع ةنزاوم ةيناكمإ اهل حاتأ

 رمألا كلذكو طسوألا قرشلا هاجتإب اهمامأ ةحوتفم تحبصأ قيرطلا مويلا

 .اهعم تاقالعلا نسحأ ريوطتل عقاولا اذه نم ةدافتسإلل ةصرف مهمامأف برعلل ةبسنلاب
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 يتلاو ماعلا ىوتسملا ىلع ةموزأملا ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيوست ةلأسم نأ ودبيو

 نم ايناملأل لاجملا يف حسفيس ةيلود ةيلوؤسمب ةجاجزلا قنع يف اهنأكو تحبصأ

 ةدمتعم برعلا لك عم اهتاقالع ريوطت ىلإ تافتلإلاو ءبعلا اذه نم ًايبسن ررحتلا

باجيإ رود بعل اهل حيتت اهب ةصاخ ةسايس ىلع
 تالكشملا نم ديدعلا لحل ي

 .ًايداصتقإو ًايحصو ًايئيبو ًايعامتجإ ةيناسنإلا تامزألاو

 عم تاقالعلا ريوطت هاجتإ يف ريسلا ةيبرعلا لودلا مظعمل ًابسانم نوكيسو

 اهتيمهأ نوكردي مهف .نييكريمألاو نييبوروألا باسح ىلع ريوطتلا اذه ءاج ولو ايناملأ

 ربع ءاهيلإ هاجتإلا نم نوبسكيس مهنأ امك ءةحاسلا كلت ىلع يدايقلا اهرودو ةيبوروألا

 نأ حيحص .نييكريمألا لبق نم مهقتاع ىلع ةاقلملا تامازتلإلا نم للحتلاو فيفختلا

 «برغلل اهتدايقو ةيكريمألا ةسايسلاب قيثولا ايناملأ طابترإ امك ءاهنيناوقو ةملوعلا ةسايس

 حلاصملا كباشتل ًأرظن اهيلا برعلا علطت نم ةرشابم ةدافتسإلا مدع ىلإ اهب نايدؤيس

م ًاعم برعلاو ناملألا اهدصحيس ةرشابم ريغ جئاتنو ام ًابسك نكل لكك ةيبرغلا
 اذه ن

 .بارتقإلا كلذو علطتلا

 .برعلاو ايناملأ نع باتكلا اذه ةمتاخ يف اهركذ نم دب ال ةريخا ةظحالم

 ةدحتملا ممألا ديعص ىلع مهم روطت 2012 ربمفون/يناثلا نيرشت 9 يف زرب دقلف

مظنملا هذه يف ًابقارم ًاوضع اهرابتعإ ثيح نم نيطسلفب صاخ
 هلل قحي ال ؛ةيلودلا ة

 ةطلسلا سيئر ضرعت دقو .هريغو تيوصتلاك ةلمتكملا ةيوضعلا قوقحب عتمتلا

 ؛بلطلا اذهب .مدقثي ال يك ةريثك تاطوغض ىلإ (نزام وبأ) سابع دومحم ةينيطسلفلا

 .يلودلا ءاتفتسإلل هتيضق ضرع رثآ هنكل

 ةلودلا لوبقب يضاقلا رارقلا ىلع ءاضعألا ةيبلاغ ةقفاوم تءاج ةجيتنلا

 نع ةلود نيعبرألا يلاوح تعنتمإ دقو .نيبقارملا ءاضعألا دادع يف ةينيطسلفلا

رسإ اهسأر ىلع لود عبس ةضراعمو ارتلكنإو ايناملأ اهنيب تيوصتلا
 تايالولاو ليئا

 .يخيراتلا رارقلا اذه ةدحتملا

 فقوملا ىلإ اسنرف زايحنإو يناطيربلاو يناملألا فقوملاب تناك ةأجافملا

 .ةفصلا هذه نيطسلف حنمل معادلا يلودلا

 عم ماتلا ماجسنإلاب اهرارمتسإ نم مغرلا ىلعو ايناملأ نأ وه كلذ ىلع يقيلعت
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 ةلماشلا ةيوستلا ةيلمعب صاخلا اهجهنو اهتسايس عباتتس اهنأ ريغ «ةيكريمألا ةسايسلا
 اذه لوح مالكلا ىدل ًاقبسم هتحرشو هتعبتإ يذلا راسملل ًاقفو «ةينيطسلفلا 00

 نم

 فقوم لوح .يباجيألا يووستلا اهجهن ةلصاوم نع اهينثي نل ثدح ام نإو
 ةديرج يف نزاخلا داهج يفاحصلا بتك رمألا اذه لوح ءاذه ايناطيربو اكريمأو ايناملأ

 ءاضعأ ترمأو ةيناث ةيالو يف امابوأ كاراب تديأ" :يتآلا (2012/12/2) ةايحلا

 ءدعب تاباختنإلا نم جرخي مل هنأ الإ ءهباختنإب ةيكريمألا ةيسنجلا ةلمح نم يترسأ
 يكريمألا نيميلا ءادع ةدح فيفخت ةلواحم اهببس نيطسلف ةيوضع هتضراعمو

 اهنأ الإ ةيجراخلل ةريزو اهديؤأ ةديج ةدحتملا ممألا ىدل هتريفسو «يداصتقإلا هجمانربل

 ..ًائيش بسكت نأ نود نم نيطسلف تعاب اهحيشرت ضراعي يذلا نيميلا ءاضرتسإل

 لوصول دهم يذلا وه يناطيربلا رامعتسإلاف ءًاريثك أوسأ ايناملأو ايناطيرب
 لب .انمدو انضرأ نم نحن اهنمث انعفد دوهيلا دض ةيزانلا مئارجو ء«نيطسلف ىلإ دوهيلا

 نيينيطسلفلا يضارأ يف ةلود ءانب نم مهنكم ام دوهيلل تاضيوعت تعفد ايناملأ نأ

 ايناملأ ماكح ءابآ مئارجف نيينيطسلفلا نيئجالل تاضيوعت ناملألا عفدي نأ يقب مويلا
 .دوهيلاب انتبيصم نع ةلوؤسم ةيلاحلا

 بقاعي نأ ىلع رداق هللادبع يدوعسلا كلملا نا لوقأ" :ًالئاق نزاخلا متخو

 نع امهعانتمإل ايناملأو ايناطيربو ينيطسلفلا دعقملا اهتضراعمل ةدحتملا تايالولا

 ."ةلقتسملا نيطسلف ةلود عم هلك ملاعلا .ةبيصملا نع ناتلوؤسم ًاعم امهو تيوصتلا

 قايسلاو .هلك يلودلا عمتجملا ةيلوؤسم نم امه باقعلاو باوثلا نأ ىرأ انأ

 ةيضقلا حلاصل لوحتلاب أدب لودلا هذه فقاوم نأب يشي يلبقتسملا راسملل يخيراتلا

 لجأ نم فقوتي مل ينيطسلفلا لاضنلاو رمتسم يلودلا طغضلا نأ املاط ءةينيطسلفلا

 .ةمدقتم عقاوم ىلإ ةيضقلا هذهب لوصولا

 امهمو «ةيفاطعنإلا ةينيطسلفلا ةلأسملا تاروطت قايس يف ءايناملأ نأ لوقلا ىقبي

 وأ لكشب ءةرطضم نوكتس رمألا اذه هاجت يكريمألا راسملا عم ةنزاوملا تلواح

 رايتلا عم ةمجسنم نوكت ةيلبقتسم فقاوم ذاختإل هعفدو يكريمألا ثح ىلع «رخآب

 .ةيلودلا تارارقلا لك ذيفنتو نيتلودلا أدبم سيركت رّرق يذلا بلاغلا يملاعلا

417 



 ججارملا

 ةيبرعلاب بتك

 12 «هللا مار ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت ةيناملألا ةسايسلا :ريمس «ةبكر وبأ

 .2011 وينوي/ناريزح

 «فقاوملا ذاختإ يف طبختلا ةاسأم ءرامياف ةيروهمج طوقسو روهظ :لامج ءاّنبلا

 .1977 «ةرهاقلا «ناسح ةعبطم

 ةديعب فادهأو يداع ريغ طاشن ءطسوألا قرشلا يف ايناملأ :قداص ءدعسألا

 .ىدملا

 .نوقرشتسملا :بيجن «يقيقعلا

 .توريب «هتاياهنو قارشتسإلا رئاصم :ناوضر «دّيسلا

 نوقرشتسملا) ةيناملألا تاعماجلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا :يدور «تيراب

 باتكلا راد «1.ط ءرهام ىفطصم :ةمجرت ؛1901-1982 (ةكدلون ذنم ناملألا

 ةعابطلل نييالملل ملعلا راد «2ط «نيقرشتسملا ةعوسوم :نمحرلا دبع «يودب

 «يروهمسلا ريهز دمحم.د ةمجرت (لوألا مسقلا) مالسإلا ثارت «تفاشو ثروزوب

 .(8- ةفرعملا ملاع) ايركز داؤف .د :ةعجارم «ىفطصم ركاش .د :قيقحتو قيلعت

 .م1 «توريب «نييالملل ملعلا راد ءدروملا ةعوسوم :رينم «يكبلعب

 يف ةيبرعلا تاساردلا نع ًالقن) ةينآرقلا تاساردلاو نوقرشتسملا :تربلأ «شيرتيد

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «توريب ء1ط ءريغصلا ىلع نيسح دمحم (ايناملأ

 .م1983 عيزوتلاو رشنلاو



 راد ءدادغب طوقس ىتحو ثعبملا لبق ام ذنم مالسإلاو برعلا خيرات :ليهس «راگز

 .م97 توريب 3ط ؛ركفلا

 .م1966 توريب ؛2ط «م1804-1841 زيزعلاو ناطلسلا نيب ريشب :دسأ تر

 «توريب ءةيبرعلا ةضهنلا راد ؛ةيكيتيلوبويجلاو ةيسايسلا ايفارغجلا :دمحم «ضاير

 .م1979

 يف ابوروأ يف مالسإلا ةروص .R. W)» 50101780) دراشتير «نرذوس .د

 «7ددع «يبرعلا ركفلا باتك ديسلا ناوضر .د ميدقتو ةمجرت :ىطسولا روصعلا

 .م1984 يبرعلا ءامنإلا دهعم توريب ء1ط

 «يبرعلا ءامنإلا دهعم - ابوروأ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا :لاشيم ءاحج .د

 ١.1982 ء1ط توريب

 وبأ لامك ةيبرعلا ىلإ هلقن ءاشنإلا - ةطلسلا - ةفرعملا «قارشتسإلا :دراودإ ءديعس

 .توريب 1981 «1ط «ةيبرعلا ثاحبألا ةسسؤم «بيد

 ةعابطلل ريونتلا راد ء1ط ءدلقم يلع .د ةمجرت .D) 50107061) :كييفود ليدروس

 .م1983 ءرشنلاو

 (1841-1901) نيطسلفو ايروس يف ةيناملألا حلاصملا :فوؤرلا دبع «وقتم..د

 .م1987 توريب ء1ط «يبرعلا ءامنإلا دهعم

 «نيثحاب ةعومجم (1920-1973) ىندألا قرشلاو ابوروأ :فوؤرلا دبع ءونس .د

 .(45 ددع) ةينانبللا ةعماجلا تاروشنم

 ةدرابلا برحلا ءانثا نانبل يف نيتيناملألا نيتلودلا عارص :فوؤرلا دبع ءونس .د

 .م1999 عيبر ؛هتوغ دهعم يف توريب يف تيقلأ ةرضاحم

 دهعم «توريب ؛م1945 ماع ذنم ةيدوعسلا ةيجراخلا ةسايسلا :ناسغ «ةمالس .د

 .م1980 يبرعلا ءامنإلا

 ٠م1963 توريب ءدامح يريخ ةمجرت «ثلاثلا خيارلا طوقسو ضرهن :ميلو ءررش

 رديح مالسلا دبع .د ةمجرت ءةيقرش-برغلا يتايح :برغو قرش :ايرام انآ ءلميش
 .(2004 ةرهاقلا ةمجرتلل يموقلا عورشملا)

 .ةرهاقلا ؛م1840-1876 رشع عساتلا نرقلا يف ايروس :ميركلا دبع «ةبيارغ

 توريب «ةعيلطلا راد طسوألا قرشلا يف ةيبرغلا ايناملأ :رداقلا دبع «يبارع

 .م1986

 ةيناملألا ةيرصملا تاقالعلا ايافخو 1961/62 ةيلودلا ةسايسلا :هيجو «قيتع

 .م1999 ةرهاقلا ؛م1965-2

 «1908-1918 هادصو طسوألا قرشلا يف ينويهصلا طاشنلا :ةيريخ ءةيمساق .د

 ةيبرعلا ةلجملا ءاهروطت قافآو ةيناملألا ةيقارعلا تاقالعلا :دمحم دولخ «سيمخ

 .13 ددع «م2007 توريب «ةيبرعلا تاساردلا زكرم «ةيسايسلا مولعلل

 .149 ددع ةفرعملا ملاع «ةيبيلصلا بورحلا ةيهام :هدبع «مساق

 «ثلاثلا ءيناشلا لوألا ءزجلا ةيسايسلا ةعوسوملا :باهولا دبع «يلايك .د

 ةيفرعملا ةعوسوملا ء1978 :1977 توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 (ايديبيكيو) ةلماشلا ةرحلا

 -1945 ةيبرعلا ةدحولا نم ايلاطيإو ايناملأو اسنرف فقوم :يلع ؛ةظفاحم .د

 .م1985 توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةدحولا زكرم ؛ 9

 ةسسؤملا ء1945-1941 ةينيطسلفلا ةيناملألا تاقالعلا :يلع ؛:ةظفاحم .د

 .م1981 توريب «تاساردلل ةيبرعلا

 راد ؛نمحرلا دبع دمحأ ةمجرت ؛يبرعلا قرشملاو ةيرلتهلا ايناملأ :زاكول ؛زيوزريه

 .1968 ةرهاقلا «فراعملا

 توريب ءرشنلل نسلن راد «ةقفر دؤف ةمجرت ةراتخم دئاصق :نامريه «ءيّسه
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 ةينورتكلإلا ةيبيللا ةيداصتقإلا -

 ًةايحلا ةفيحص -

عم (توريب) يبرعلا ركفلا ةلجم -
 يبرعلا ءامنإلا ده

 ةينادوسلا "ةفاحصلا" ةفيحص -

 "نادوسلا رابخأ" ةفيحص -
"Sudan news 390ةينادوسلا ءابنألا ةلاكو "٣٥ - 

 .. ًايسايسو ًايداصتقإ يناملألا يبرعلا يمالسإلا لاصتإلا :لوألا مسقلا

 0 سدقلا يف ةكرتشم ةيزيلكنإ - ةيسورب ةينارطم

 ةيكيتيلوبويجلا ةيرظنلا

 ةيناملألا ةيكيتيلوبويجلا ةيركسعلا ةسردملا

 )م1946 - 1869( Karl Haushover: رفوهسواه لراك

 )م1985 - 1888( Karl Schmidt: تديمش لراك

 )م1904 - 1844( Fredriech Ratzel: لستار كيرديرف

 يكيتيلوبويجلا قيبطتلا

 قارشتسإلا اتفاقث :ةيبرعلا ةيناملألا تاقالعلل رصاعملاو ميدقلا خيراتلا :يناثلا مسقلا

 27 ؟اذام مأ تاقالعلا هذه روطت اتمدخ له : ريشبتلاو

 يناملألا ذوفنلا دمل ليبسك ينيدلا ريشبتلا

 ةكرتشملا ةيزيلجنإلا - ةيسوربلا سدقلا ةينارطم

 ىندألا قرشلا يف يناملألا يليجنإلا ريشبتلا داور

 ةيروسلا ماتيألا راد

 نيطسلف يف ترفز رزيكلا تاسامش تاطاشن

 نيطسلف يف ىرخأ ةيناملأ ةيتناتستورب عيراشم

 نانبل يف ةيناملألا ةيتناتستوربلا تاظاشنلا

 نيطسلف يف ناملألا كيلوثاكلا تاطاشن

 مهتاسسؤمو مهتفاقث «ناملألا نييريشبتلا تالحر داصح

 ؟هريغ نع يناملألا قارشتسإلا ةزيم يه امو قارشتسإلا ةفاقث
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 يمالسإلا يبرعلا ريثأتلاو يناملألا قارشتسإلا

 96 .. ًايفاقثو ًايسايسو ًايداصتقإ يناملألا ذوفنلا دم لئاسوو يراجتلا لدابتلل دصر

 هاجت دودحم رود (ةيناثلا ةيملاعلا برحلا) اهءانثأو ةيرلتهلا ةبقحلا لبق ام

 نييناطيربلا عم اهعارص مضخ يف ةيناملألا ةيركسعلل دييأتلا رعاشم مغر «برعلا

 (ءافلحلا) نييسنرفلاو

 «يداصتقإلا ؛يسايسلا يخيراتلا لصاوتلا روذج «مالسإلاو ايناملأ :ثلاثلا مسقلا

 يفاقثلاو يركفلا

 اهلصاوتو تاقالعلا روذج
 (Goethe) مالسإلاو ...هتوغ

 (لآملاو روطتلا - تايادبلا) ايناملأ يف يمالسإلا دوجولا

 ا خخ 3“

 مث ةلوجخ تادب ؛ةيناملأ - ةيبرع ةيداصتقإو ةيسايس تاقالعل لدابت حمالم زورب

 .ةينيطسلفلا ةلكشملاو ليئارسإ نم فقوملا ببسب يسايسلا ءادعلا مغر «تروطت

 اهلآمو اهروطت «ةقالعلا كلت تايفلخو خيرات

 215 2014/07/27 خيراتب طسوألا قرشلا ةمزأ نأشب ةيجراخلا ءارزو ءاقل

 خيراتب ةزغ رامعإ ةداعإل يلودلا رمتؤملا ةبسانمب ةيناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت
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 طسوألا قرشلا لجأ نم ةيكيرمأ ةردابم يف لمأي ريامنياتش
 ةنهارلا ةيسايسلا تاروطتلا مخز لالغتسا :طسوألا قرشلل هتلوج لبق ريامنياتش

 2014/01/09 خيراتب

 ةيفاضإ ةيناسنإ تادعاسم وروي نويلم 8,5 ميدقت نع نلعي ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 2014/07/31 خيراتب ةزغل

 ةينيطسلفلا قطانملاو ليئارسإ يف تاثداحم

 سيئرلاب ايفتاه لصتت لكريم ةيناملألا ةراشتسملا
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 ةيوق ةيجيتارتسا ةكارش ..تارامإلاو ايناملأ

 2015 ةياهن ايناملأو تارامإلا ةراجت وروي رايلم 5
 يسنوتلا روتسدلا ىلع ةقداصملا نأشب ريامنياتش يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت

 ديعلب يركش يسنوتلا يسايسلا لتقم لوح ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 نييروس نييسامولبد درطت ايناملأ
 ةيلاقتنالا ةموكحلل اًسيئر "وتيه ناسغ" ةضراغملا باختنا نأشب ىليفرتسف

 حسفي نأ دسألا ىلع"

 يروسلا ينطولا فالتئالل ديدجلا سيئرلا باا لوح ىليفرتسف

 يكيرمألا يسورلا قافتالاب بحري ىليفرتسف ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 ضراعملا يروسلا فالتئالا ةموكح سيئر لبقتسي ريامنياتش
 ايروس يف مدلا مامح فقوتي نأ احلم تاب :ريامنياتش

 نييروسلا نيئجالل وروي نييالم ةعبس صصخت ةيناملألا ةموكحلا

 ايلخاد نيرجهملاو
 ًاسيئر ةرحبلا يداه رايتخا ةبسانمب ةيناملألا ةيجراخلا مساب ثدحتم حيرصت

 :ةيروسلا ةضراعملاو ةروثلا ىوقل ينطولا فالتئالل |

 بالطلل ةديدج ةيسارد حنم ةمزح قلطت ايناملأ :ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 ايروسل ةيئاذغلا تانوعملا نم ديزت ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو

 نانبل يف ةموكحلا ليكشت لوح ريامنياتش

 عضولا ىلع نامع نم ًابقعم ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو
 طسوألا قرشلا يف

 264..فرشأ ركسعم يف ةلتاقلا فنعلا ثادحأ ركنتست ةيناملألا ةيداحتالا ةموكحلا

 5....قارعلا يف ينطولا راوحلا نع ديحم ال :ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو
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 قارعلا يف "ةلاكولاب ةيميلقإ برح' نم رذحي ريامنياتش

 266. قارعلا لامش ىلإ ةثاغإلا داومب ةلمحم ةيفاضإ ةرئاط لسرت ةيناملألا ةموكحلا

 267 ايناملأ يف ةيباهرإلا شعاد ايشيليم رظح

 شعاد دض ةكرتشم ةيجيتارتسا :قارعلا لوح سيراب رمتؤم

 داركألا ةكرمشبلل بيردت ةمهم لاسرإ ىلع قفاوت ةيناملألا ةموكحلا

 فلاحتلاب ةصاخلا لمعلا ةعومجم ءاقل حتتفي ريامنياتش ةيناملألا ةيجراخلا ريزو

 200 "(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا" ميظنت دض يلودلا

 قيقحت بجي :ايبيل لوح ىليفرتسف يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت

 نييملسلا نيرهاظتملا ةيامح كلذكو ةروثلاب ةطبترملا لامآلا

 ايبيل يف فنعلا رارمتسا لوح ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو حيرصت

 يبيللا يقوقحلا طشانلا لتق نيدي ئليفرتسف

 زيح "طابرلا نالعإ" لوخد - ةيبرغملا ةيناملألا تاقالعلا

 حالصإلا تاوطخ يف برغملل ايناملأ معد رارمتسا

 برغملا لود ىلإ ريامنياتش يناملألا ةيجراخلا ريزو ةلحر

 نادوسلا ىف تاناضيفلا اياحضل ةيناسنا تادعاسم مدقت ايناملأ

 ىحي ميرم ةينادوسلا قح يف رداصلا مادعإلا مكح نأشب ةيناملألا ةيجراخلا ريزو
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 ةيناملألا - ةينميلا تاقالعلا

 تاروطتلاو تالكشملا لك مغر ةديطو ترمتسإ دقو تاقالعلا هذه يه ةميدق

 2 ا .ينميلا ىوتسملا ىلع ةلصاحلا

 نميلا يف ينطولا راوحلا ءدبب بحرت ةيناملألا ةموكحلا

 نميلا مدد يف رارمتسالا :ىليفرتسف

 نميلا يف يملسلا لوحتلل ديدج لمأ :ريامنياتش

 نميلا يف عضولا نع يناملألا ةيجراخلا ريزو حيرصت

 نميلا يف مالسلا ةيلمع ةلصاومل دهجلا لذبت ةيناملألا ةموكحلا

 ةمصاعلا يف ةطرشلا ةيميداكأ ىلع موجهلا نيدت ةيناملألا ةموكحلا

 عبارلا لصفلا

 سماخلا مسقلا

 قرشلا ثارتو قارشتسإلا :ًالوأ
 . .ةثادحلا ىلإ علطتلاو برغلا نم دادمتسإلا :ًيناث

 ةرصاعملا ةثادحلا ةبقح يف قارشتسإلا :ًاثلاث

 ربع فيرعتلا يف ريبكلا لضفلا مهل ناك ناملأ ءابدأو نيقرشتسمو نيركفم
 يمالسإلا ثارتلاو نييبرعلا بدألاو ركفلاب ةباتكلاو ةمجرتلا

 دوهجو ؛مهلودو ةيناملألا يضارألا ىلع نيميقملا برعلا عم ةدجتسم ةيعون تاقالع
 (ميلعتو ةفاقث «ةلامع ؛ةرجه «داصتقإ) قافآلا :اهريوطتل ةلوذبم
 يبرعلا لاجملا يف ةيلعاف رثكأ رود بعلل يناملأ حومط

 ةمتاخ



 ا ا ا اهم ل

 ةيبرعلا - ةينالألا تاقالعلا ةساردل ةلواحم وه باتكلا اذه

 حلاصملاو ةيناسنإلا ةكارشلا امك .ةيلاعفلاو ريثأتلا ثيح نم
DD TYكه نم فدهلا نإ ةيساشسلاو  

 داعبأ فشكل ةقالعلا كلتل يخيراتلا راسملا عبتت وه ةساردلا

 .ةيلبقتسملا اهقافآ فارشتسإو ةقطنملا يف ةينالألا ةسايسلا

 ةيددعتب كهتنإ مت ةبنيد ةيريشبت تادتبإ يتلا ةطشنألا كلت

 .ديدجلا ةملوعلا نمز يف ةرصاعم ةيعادبإ»

 ام .برعلاو ايناملآ نع باتك دادعإ ناك .ساسأا اذه ىلع

 اهلمجم يف تءاج .قئاقحو تاءاصحإو تامولعم نم هنمضت

 نوكتل دهجلاو قيقحتلا تقحتسإ ةلأسم .ةيعوضومو ةثيدح

 هدوجو نم ديفتسيف .ةيبرعلا ةبتكملا ىلا فاضُي ًاعوبطم ًالمع
 لامعألا لاجرو نيسرادلاو برعلاو نالألا نيثحابلاو نيمتهملا لمجم
 .يمالسإلاو يبرعلا انعمتجم يف ةعونتم حئارشو

 :هدافم لاؤس ىلع درلا لوح ثيدحلا باتكلا ةياهن 0

 نييبوروألا باسح ىلع اينالأ عم تاقالعلا ريوطتل برعلا زاحني له
 ؟مهعم ًالثامت مأ نييكريمألاو

 :نالألاب برعلا ةقالع قافآ مييقت اهلالخ مت دقف ةمتاخلا امأ

 !لامآلاو لآملا ...تاحاجنلاو بساكملا .تاقافخإلا


