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 فمثل اوربا يدق

 ميمعتل ةليسوك لمعلا اذه ةيمهأب ةعانقلا دادزت « ةيركسعلا ةعوسوملا نم ثلاثلا ءزحلا رودص عم

 ةئيه ساسحا فعاضتيو « يبرعلا نطولا يف تاحلطصملاو ميهافملا ديحوتو « ةيركسعلا فراعملا

 ةعانقلا يبرعلا ءىراقلا ىدل خسرتت اك « حاجنب ةريسملا ةعباتم ىلع اهتردقب اهتقثو « اهتايلو ؤسمب ريرحتلا
 يف هكرتت نلو « ىرخأ ةيبرع تاعوسوم هتقال يذلا فسؤملا ريصملا يقالت نل ةيركسعلا ةعوسوملا نأب

 نم اهدرو ام ةعجارمل 3 ةيدقن ةفقوب 2 يناثلاو لوألا نيئزحلا رودص دعب « ريرحتلا ةئيه تماق اكو

 يتلا ءاطخألاو , اهتفداص يتلا تارثعلا ديدحتو « ينفلا لكشلاو يملعلا ىوتحملاب قلعتت تاظحالم

 , ةلثامم ةفقوب نآلا موقت ةئيهلا هذه ناف « ثلاثلا ءزجلا دادعا لالخ هلك كلذ نم ةدافالاو 5 اهيف تعقو

 نم ةديفتسم 2 عبارلا ءزجلا دادعا دنع هب مايقلا اهيلع ىغبني امل حضوأ ةيؤر نيوكت ىلع اهدعاست

 اهمدق يلا ةيميداكالا تاهيجوتلاو « ءارقلا نم اهدرت يتلا تاظحالملاو . اهتبستكا يتلا ةيلمعلا تاربخلا

 . يلايكلا باهولا دبع روتكذلا اهريدمو رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا بحاص

 ىلع رفوي . فثكمو لماكتم يركسع لمع ميدقت « لازت الو ةيركسعلا ةعوسوملا ةياغ تناك دقل

 هلثمي يذلا ريبكلا دهجلا , ةيركسعلا تامولعملا نم طسق ربكا ىلع عالطالا ىلا قاوتلا . يبرعلا ءىراقلا

 قيقحت يف اهدعاسو . ًاساسأ ةلماك ريغ « ةريبك ةيبرع ةيركسع ةبتكم يف ةنيابتملا تامولعملا نع ثحبلا
 ناك اذاو . ةددعتم ةيبرع راطقأ نم نيصتخملا نييندملاو نييركسعلا نيثحابلا نم ريبك ددع زاجنالا اذه

 ال رخآلا ضعبلا ناف « ةميق تاعوضوم ةعوسوملا ىلا مدق نا دعب ءاطعلا نع فقوت دق نيثحابلا ضعب
 ىلع ىقلم يقب ربكألا ءبعلا نا الا . اهلماكت نمضيو ةعوسوملا يرثي ام تاعوضوملا نم مدقي لازي

 « يمزع دومحم : ةوخالا مهو ةعوسوم لا يف لمعلل نيغرفتملا نيمئادلا نيثحابلا يدعاسمو نيثحابلا قتاع

 قتاع ىلعو , فيان ليلخ . نسح نسح . روعاف نيدلا دعس « ماسب دما نسح مدقملا , ريسألا عيبر
 . ينفلا مسقلاو ةبتكملاو فيشرألا يف نيلماعلا نيلوهجملا دونجلا

 هذه نم ًاقالطناو. ماودلا ىلع ةدوجوم نيسحتلا ةيناكماو . ةحوتفم لازت ال ريوطتلا قافآ نا
 يتأي نأل ةعوسوملا يف نولماعلا حمطي يذلا « عبارلا ءزجلا دادعا ريرحتلا ةئيه تأدب . تاعانقلا

 مظاعتتو ءءارقلا ددع ديازتي ردصي ءزج لك عمو « ةريبك ةيلو ؤسملاف « هتقبس يتلا ءازجألا نم لضفأ

 . ةبوعص دشأ لامكلا ىلا لوصولل بولطملا دهجلا ودغيو « ةيلوؤسملا

 ريرحتلا سيئر

 يبويألا مثيلا مدقملا



 فملااذنلا, ربا نم أء دبر رختا يف نولشما

 اومهسأ نيذلا نيتسو ةثالثلا نيثحابلا . يناثلاو لوألا اهيئزج علطم يف ةعوسوملا تمدق

 عم |مهسأ . ناديدج ناررحم ةعوسوملا ةرسا ىلا مضنا دقو . نيئزحلا كنيذ تاعوضوم دادعإ يف

 نيررحملا ميدقتب ةعوسوملا يفتكت . راركتلا يشاحت يف ةبغرو . ثلاثلا ءزجلا ريرحت يف امهئالمز

 . نيديدجلا |

 صصختو . رصمو ةيروس يف ةيركسع تارود ىقلت . ةيروسلا ةحلسملا تاوقلا يف قباس طباض

 تالجملا يف تاساردلا نم ديدعلا بتكو « ةيناديملا تادايقلا نم ًاددع ىلوت . يوجلا عافدلا يف

 ةعماج نم اهبادآو ةيزيلكنالا ةغللا يف زاجم . ةيرصملاو ةينانبللاو ةيروسلا مالعالا لئاسوو ةيركسعلا
 . ةيركسعلا ةعوسوملا ريرحت ةئيه يف وضعو . قشمد

 نلرسجح نرسح

 . ةيركسعلا ةعوسوملا ريرحت ةئيه يف وضعو «(ينيطسلف) يركسع ثحاب



 ةعوسوملا يف يمقرلا مهلساست بسح مهؤامسأ ةيلاتلا نوثحابلا ثلاثلا ءزجلا ريرحت ىف كراش

 يبويألا مشيطلا مدقملا )١(

 يريد مركأ نكرلا ديقعلا (1)

 ديوس نيساي روتكدلا ديقعلا (")

 يمزع دومحم (4)

 هللا دبع ماشه (5)

 ىدعسلا لايك (5)

 يبويألا رساي دمحم روتكدلا دئارلا ()

 يلسعلا ماسب ىلظملا مدقملا (8)

 دادح يماس ىملس (9)

 يكم نيز نكرلا ديمعلا )٠١(

 ىسيع دومحم )١١(

 ةرابط يحبص اله (١؟)

 نيساي رداقلا دبع )١1(

 يجحباست داؤف نكرلا مدقملا )١5(

 ميعزلا لداع روتكدلا )١5(

 راجح دمحم مدقملا (13)

 يردبلا نسح نكرلا ءاوللا )١7(

 خيشلا جرف قوراف يرحبلا ءاوللا )١8(

 ريسالا عيبر (19)

 رامع رازن مدقملا )٠١(

 يوارهدلا ريضخ رضخ نكرلا ءاوللا (؟١)

 يدهز نيدلا ءايض دمحم نكرلا ديمعلا (1)

 ديز ميهاربا دمحم لالج رايطلا ءاوللا (؟9)

 .... يرصم نكر ديقع (14)

 يميعنلا هيات ليعامسا نكرلا ءاوللا (10)

 ظوفحم نيدلا لامج دمحم نكرلا ءاوللا (؟8)

 ةطيخسا ماسب ديقعلا (10)

 بدحألا زيزع نكرلا لوألا ديمعلا (14)
 ديوس دمحأ يماحملا (159(

 تاكرب تزع دمحا نكرلا ءاوللا (0)

 جارف يقوش .دمحا نكرلا ءاوللا (50)

 يلايك رهام ("9)

 لمجلا نسح ىفطصم نكرلا ءاوللا (”)

 نايبذ يماس ("5)

 سيرعلا ميهاربا (؟0)

 يروح ريمس (؟1)

 رضخ فسوي (؟/)

 رفعج دمحم مساق (؟18)

 يرزبلا نيسح (؟9)

 ريخ لئاو يماحملا 0(

 ةرابط لصيف يماحملا (6غ١(

 قزر فيفع (49)

 حالملا هلالا دبع (89)

 رَوْدَم باهولا دبع نكرلا ديقعلا (:5)
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 نابرق قيفش جروج (40)

 مرك ريمس (87)

 دالج ديلو نكرلا ديمعلا (81)

 ينيسحلا دامع (54)

 يتيركتلا دامع (49)

 فيان ليلخ (60)

 بيبل دمحم يلع رايطلا ءاوللا (01)

 قوتعم دمحم (01)

 طوقرق ناقوذ روتكدلا (ه)

 يئارماسلا فيصان نكرلا قيرفلا (05)

 دحاولا دبع نمحرلا دبع نكرلا ديمعلا (ه0)

 ديجملا دبع قوراف نكرلا ديمعلا (01)

 يلا دازهم دئارلا (01)

 يروكش بلطملا دبع يلديصلا ديقعلا (08)

 حلاص ديشر ديقعلا (01)

 هللا دبع فيزوج (0)

 لضاف يبأ لاشيم (11)

 يواجربلا رصضخ (19)

 روعاف نيدلا دعس (8)

 نسح نسح (15)

 ماسي ديمحأ نسح مدقملا 65ه(



 ةيجولويب ةلاسر )١(

 « ايلود اهمادختسا مرحي ةروطخلا ةديدش ةلتاق ةليسو

 لكشي يتلا ةيجولويبلا برحلا نم ءزج اهنا رابتعا ىلع
 . برحلا مئارج نم ةميرج اهيلا ءوجللا

 عاونا ضعبب ةيلطم ةيداع ةلاسر نع ةرابع ةلاسرلا هذهو

 ىلع ظفاحتو « ةينمز ةرتفل فافجلا لمحتت يتلا ميئارجلا

 دحاولا مارغلا يوتحيو . فافجلا مغر رثاكتلا ىلع اهتردق

 ةلاسرلا يلط يفكيو . عونلا اذه نم ةموثرج 0٠١ ىلع

 ىلا ةلتاق ةموثرج لوصو نامضل مارغلا نم فلا نم ءزجب
 ضرمب هتباصاو . شودخلا وأ مفلا قيرط نع ناسنالا مسج

 . ةرتف دعب وأ اروف هتافو ىلإ يدؤي دعم
 ةلاسرلا نآلا ىتح ةبراحتملا ىوقلاو لودلا مدختست مل

 نع مجنت نا نكمي يتلا تافعاضملا نم افوخ ةيجولويبلا
 ندم دض اهتاذ ةليسولاب ماقتنالا ىلا مصخلا ءوجل وأ كلذ

 دعب الا لئاسرلا نم عونلا اذه فشك نكمي الو. . ةلماك

 ةيربخملا صوحفلا ءارجاو « ةيضرملا تاباصالا ثودح
 ءرد نكمملا نم نكلو . ةييدثلا تاناويحلا ىلع براجتلاو

 ةيلاع ةرارحل اهضيرعتب كلذو « ةيجولويبلا لئاسرلا رطخ
 . ميئارجلا لتق ىلا يدؤت ادج

 ةيواهك ةلاسر ١(

 « ايلود اهمادختسا مرحي ةروطخلا ةديدش ةلتاق ةليسو

 لكشي يتلا ةيوابكلا برحلا طئاسو نم ءزج اهرابتعا ىلع

 . برحلا مئارج نم ةميرج اهيلا ءوجللا
 ضعبب ةيلطم ةيداع ةلاسر نع ةرابع ةلاسرلا هذهو

 وأ ( لدرخلا روفسف « لدرخلا نيجورتيب ) لدرخلا تابكرم
 زاغلا لثم باصعالا تازاغ ضعب وأ . ةيوقلا مومسلا دحا

 هذه لثم رطخ نمكيو . يرسلا بيكرتلا يذ (7)« ف »
 قيرط نع ناسنالا ىلا مومسلا لاقتنا ةيناكما يف لئاسرلا

 دعب وا اروف هتافو ىلا يدؤتو . شودخلا وا دلجلا وا مفلا

 . ةينمز ةرتف
 ةلاسرلا نآلا ىتح ةبراحتملا ىوقلاو لودلا مدختست مل

 ءوجل وا كلذ نع مجنت يتلا تافعاضملا نم افوخ ةيواوكلا

 الو . ةلماك ندم دض اهتاذ ةليسولاب ماقتنالا ىلا مصخلا

 ممستلا ثودح دعب الا لئاسرلا نم عونلا اذه فشك نكمي

 . ةيربخملا صوحنفلا ءارجاو

 ةموغلم ةلاسر )١(

 ثيو باهرالاو لايتغالل ةمدختسملا لئاسولا ىدحا يه

 اهيف ةيداع ةلاسر نم فلأتتو . ةيرسلا برحلا يف رعذلا

 صر

 بسبست لاعشالل ةليسوو قعاصو تارجفتملا نم ةيمك

 ةلاسرللو . ةلاسرلا حتف دنع تارجفتملاو قعاصلا راجفنا

 ةقيرط فالتخاب نافلتخي ناعون 1.6[ 1216866 ةموغلملا

 ةلاسرلاو . لعشمب ةدوزملا ةموغلملا ةلاسرلا : |مههو لاعشالا

 . ةيئوضلا ةموغلملا

 لعشب ةدوزملا ةموغلملا ةلاسرلا

 ةيمك نع ةرابع اهمادختسا ةيادب يف ةلاسرلا هذه تناك

 وأ يكيناكيم ) لعشمب ةمعطملا تارجفتملا نم ةريغص

 لكشي ةفوفلم ةلجم لخاد عضوت . قعاصب دوزم ( يواهك
 . ( ديربلاب اهلاسرال ةداع تالجملا فلت امك ) يناوطسا

 تارجفتملاو لعشملا قصل بلطتي ةلاسرلا هذه دادعا ناكو

 وأ طيخب جراخلا نم اهطبرو ةلجملا فلو « ةلجملا ىلع

 . ىلع ًاداتعا  لعشملا نامأ راسم بحس مث . قصال قروب
 ريس عنمل فاك ةموغلملا ةلجملا ناردج نع مجانلا طغضلا نا

 ةلجملا حاتفنا ىلإ يدؤي طابرلا عطق ناكو . لعشملا ةكرح

 رجفي يذلا لعشملا ةكرح ريسءدبو طغضلا لاوزو ةموغلملا
 . ( لعشملا رظنا ) ةوشحلاو قعاصلا

 اهتي ؤر ةيناكماو , اهنزوو ةميدقلا لعاشملا مجح نا الا
 ريس ءدب لاهحاو ,ةناوطسالا يبناج دحأ نم رظنلا ةلاح يف
 نم ببس يال لعشملا ىلع طغضلا صقانت دنع ةكرحلا

 متي ملو . امئاد ةيلمع ريغ ةقيرطلا هذه تلعج . بابسالا

 دعب ىتح لماك لكشب تايبلسلا هذه لك نم صلختلا
 مادسختساو . انزو لسقاو امجح رغصا لعاشم راكتبا

 نمضي رايت عطاقب ةدوزملا ةريغصلا ةيئابرهكلا تايراطبلا
 اهقالغا ىلا يدؤيو ةفوفلم ةلجملا نوكت امدنع ةرادلا حتف

 . طغضلا لاوزو ةلجملا كف دنع

 ماما ةبقع قعاصلاو تايراطبلا مجح ةلضعم تيقبو
 مغر « ةموغلملا لئاسرلا يف ةيئابرهكلا ةليسولا مادختسا

 ةموغلملا ةيديرسبلا دورطلا ف ةليسولا هذه مادختسا عاستا

 يديربلا درطلاو خفلا رظنا ) ماع لكشب خاخفالاو

 قسعاوصلاو تايراطبلا ةعانص روطت عسمو . ( موغلملا

 ةحطسم تايراطب روهظو . تانيعبرالا ةياهن يف ةيئاب رهكلا

 قعاوصو « ( ملم نم لقا اهتكامسو مس ١ اهرطق ) ةريغص
 عضو ناكسمالاب حبصا « ةريغصو ةحطسم ةيئاب رهك
 كلذ لدبي نا نود . لئاسرلا لخاد قعاوصلاو تايراطبلا

 ةلاسرلا هذه تناك اذا ةصاخخ « يجراخلا ةلاسرلا لكش نم

 . كيمس فلغم يف ةعوضومو قاروا ةدع نم ةفلؤم

 نم ةئيدحلا ةموغلملا لئاسرلا ىف ريجفتلا زاهج فلأتيو

 ةيئابرهك كالساو . ادج ةقيقر ةحطسم ةيقيئز ةيراطب
 ةحطسم ةوشحو « قيقر حطسم قعاصو . ةحطسم ةيرعش
 تارجفتملا نم امارغ ١" - ١١٠ةنز قاروا لكش ىلع ةنيل

 اهل شيلو ةرارحلا وأ ةبوطرلاب رثأتت ال يتلا راجفنالا ةديدش
 . ةصاخ ةحئار ةيراطبلاب نيلصتملا نيكلسلا افرط نوكيو
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 ةموغلملا ةلاسرلا ريجفت زاهج ططخم

 عطاقلا نالكشيو |مهضعب نع نيدعتبمو |مهفالغ نم نيدرجم
 ةلاسرلاب اطوبرم امههدحا نوكيو . ةرادلا قالغا عنمي يذلا

 بحس ىدؤي ثيحب . ةنرم طويخب تاهاجتا ةدع نم

 رخآلا كلسلا نم هبارتقا ىلا هاجتا يا نم ةلاسرلا

 ةرادلا قالغا هنع مجني يذلا رمالا . هتسمالمو

 نكسميو . ةوشحلاو قسعاصلا راسجفناو « ةيئاسب رهكلا
 نيظيلغ نيطحخ ةطساوب نيلقانلا نيكلسلا نع ةضاعتسالا

 ناسمالتي ثيحب فالغلاو ةلاسرلا ىلع محفلاب نيموسرم

 . رايتلا لصو ىلا نايدؤيو ةلاسرلا بحس دنع

 رجفني ال ىتحو . ةمدصلل قعاصلا داوم ةيساسحلا ارظنو
 يف ةقعاصلا داوملا نوكت . اهزرف وا لئاسرلا لسقن ءانثا

 دق نيتللا ةرارحلاو ةمدصلا نم اهيقي لزاعو بلص فالغ

 . ةلاسرلا امل ضرعتت

 ةموغلملا لئاسرلا يف ريجفتلا ةيراطب فشك نكميو
 يف نكمي امك . فاكريغ ةلاسرلا قاروا ددع ناك اذا سمللاب

 « ةفافش قاروالاو فالغلا ناك اذا رظنلاب اهفشك ةلاحلا هذه

 عضو وأ « ةلاسرلا لالخ نم سمشلا ىلا رظنلاب كلذو

 ىلا هابتنالا عم ) يوق يئثوض ردصمو صحافلا نيب ةلاسرلا
 يدؤت ال ىتح يئوضلا ردصملا نم ةلاسرلا بيرقت مدع

 . ( اهريجفت ىلا حابصملا ةرارح
 ةليسولاف « ةفافش ريغو ةكيمس ةلاسرلا تناك اذا اما

 يسيطانغملا  يئاب رهكلا فشكلا زاهج يه اهفشكل ةديحولا

 فشكلا متيو . ةيزكرملا ديربلا بستاكم هب دوزت يذلا
 دنع اداح اريفص ردصي يذلا زاهجلا ماما لئاسرلا ريرمتب

1١ 

 . ةلاسرلا لخاد ( كالساو ةيراطب ) ةيندعم ةدام دوجو
 عنص ةيناكماو «٠ ةيواوكلا لعاشملا ةعانص روطت نا ديب

 دع باقثلا دوعك لعتشي ريغص يكيتسالب يوايك لعشم
 وا ريرسحلا نم ةنرم طويخب ةطوبرملا ةلاسرلا بحس
 فالغلا يذ قعاصلا مادختسا ةيناكماو . نوليانلا

 - يئابرهكلا فشكلا زاهج نادقفت . يكيتسسالبلا

 زاهج يف ةيندعم ماسجا دوجو مدع ببسي هتيلعاف يسيطانغملا

 ةعشالاب ريظنتلا ةزهجا مادختسا ناضرفتو . ريجفتلا

 لئاسرلا فشكل ( بطلا يف ةمدختسملا ةزهجالاك ) ةينيسلا

 زيبمت ىلع ةبردملا ةيسيلوبلا بالكلا مادختسا وا . ةموغلملا

 . هفشكو ريجفتلا زاهج ةحئار

 لئاسرلا اهيف لصت نا نكمي تالاح ثالث كانهو

 زاهجب اهصحف مغر . هبرض بولطملا فرطلا ىلا ةموغلملا
 هذهو . ديربلا زكرم يف يسيطانغملا  يئابرهكلا فشكلا
 : يه تاالاحلا

 . فشكلل ةلباقلا ريغ ةيواوكلا لعاشملا مادختسا ١-

 ديرب قيدانص ىلا ةموغلملا لئاسرلا ضعب بيرست -
 اهعباوط مخ للعب « ةرشابم دارفالاو تاسس ملا

 . فيزم يديرب متاخب

 مغر « ةموغلملا لئاسرلا نم ادج ةدودحم ةيمك رورم -*

 « ةيسيطانغملا  ةيئاب رهكلا فشكلا ةزهجأب اهصحف

 رغص ناو ةصاخ . رييعتلا ةقد مدع وأ أطخلا ببسب

 ام اهدوجو مدع انايحاو ) كالسالا ةقدو تايراطبلا
 ديدش زاهجل ةجاحب فشكلا لعجت . ( انركذ

 . قيقد لكشب ريعمو ةيساسحلا
 « تالاحلا هذه لثم يف مجنت دق يتلا راطخالا بنجتلو

 - ةيئاب رهك ةزهجأب رطخلل ةضرعملا ةسسؤملا بتاكم دوزت
 دعب لئاسرلل « ةيناثلا ةافصملا » نوكت ء ةيسيطانغم

 ديربلا يف دوجوملا فشكلا زاهجب ةلثمتملا « ىلوالا ةافصملا »

 « ةيناثلا ةفصملا » نع ةضاعتسالا نكميو . يزكرملا

 عطقلا فشكي لكشب اهرييعت دعب ةيداع ماغلا ةفشاكب
 تةرغيملا ةيندعلا

 زاهجوأ ماغلا ةفشاك دوجو اهيف رذعتي يتلا تالاحلا يفو

 يتلا ةهوبشملا لئاسرلا زرف يرجي . تاسسؤملا يف صاخ

 ةحئارلا تاذوأ « مزاللا نم رثكا اهتكامسوا اهنزو نوكي

 يف اهحتف متي مث  كرحتت اماسجا يوتحت يتلا وأ , ةبيرغل
 نع مجانلا طغضلا فيفختل ) فقس نودب ةلزعنم ةفرغ

 يندعم ) زجاح رادجو ةيندعم ةلواطب دوزمو « ( راجفنال

 هقرتخي ال قاو جاجزب ةزهجم ةوك يذ ( يتنمس وأ يرجح و
 . صاصرلا

 هذه لخخاد لئاسرلا حتفب صتخملا رصنعلا موقيو

 طقلمب فلغملا فرط طقلي - ١ : يلاتلا لسلستلا قفو ةفرغل

 فلغملا فرط صقي - 7 . ةيندعملا ةلواطلا ىلع تبثم
 . ًادحاو ًارتمليم صقلا زواجتي ال ثيحب ةداح.ةرفشب
 يذلا رادقملاب رذحب نيتصوصقملا فلغملا يتفش حتفي -

 « لبحب طوب رم يندعم طقلمب ةلاسرلا طقلب هل حمسي
 يفتخب - 4 . طقللا ءانثا اهبحسوأ ةلاسرلا كيرحت ايشاحتم

 بقاري وهو يندعملا طقلملا لبح بحسي مث رادجلا ءارو

 . فلغملا نم ةلاسرلا جرخت ىتح ةوكلا ربع
 فرط صق ةيلمع لالخ ةياقولا نم ىصقالا دحلا نامضلو

 رصنعلا يدتري . اهبحس لبق ةلاسرلا طقل وأ فلغملا

 صاصرلا نم ةيقاو ةرتس ةيلمعلا هذه لالخ صتخملا
 تاراظنو « ةبقرلاو هجولا يطغي ايذالوف اعانقو « اياظشلاو

 يتلا ةيقاولل ةهباشم نينذألل ةيقاوو ٠ يقاولا جاجزلا نم
 تاريثأت نم ةيلخادلا نذالا ةيامحل ةيعفدملا دونج اهيدتري

 . راجفنالا نع مجانلا طغضلا

 ةيئوضلا ةموغلملا ةلاسرلا

 ريغ اهنكلو . قعاصو ةوبعب ةدوزم ةموغلم ةلاسر يه
 زاغلا نم ةيمك ةطساوب اهيف لاعتشالا متيو . لعشمب ةدوزم

 يتلاو . ةلاسرلا لخخاد ةدوجوملا ةبلصلا ةيوابكلا داوملا وأ

 ىلاتلاب رجفتو « ءاوهلا نيجسكوا ةسمالم درجمب لعتشت

 ةلعشملا ةبلصلا وا ةيزاغلا ةدالا نوكتو . ةوبعلاو قعاصلا

 حتف دنع قزمتي ءاوحملا نم غرفم ريغص فلغم لخاد ةدوجوم

 ءاوهلا عم لعافتلا ىلا يدؤي يذلا رمالا . اهبحسو ةلاسرلا

 . لاعتشالاو
 ةظحالمب ةيزاغ ةلعشم ةدامب ةدوزملا ةلاسرلا فشك نكميو

 نكمي اي . ةيداعلا لئاسرلا يف فولأم ريغ لكشب اهخافتنا



 ةطساوب ةبلص ةلعشم ةدامب ةدوزملا ةلاسرلا فشكو اهفشك

 ةلعشملا ةداملا هيف رهظت يذلا ةينيسلا ةعشالاب ريظنتلا زاهج

 5 متاق لكشب ( ةبلصلا وأ ةيزاغلا )

 ةزهجم اهنأب كشي يتلا لئاسرلا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 يف حتفلا نال . اقلطم حتفت ال عونلا اذه نم ةلعشم ةدامب

 . لاعتشالا ريثي دق هتاذ دح

 ةموغلملا لئاسرلا ءازا اهعابتا بجاولا ريبادتلا

 لئاسو نم ةليسو ةيأب ةموغلم ةلاسر فاشتكا متي امدنع

 . اهيلع ةدوجوملا تامصبلا ذخأب نوصتخملا موقي . فشكلا

 دعب ) اهلقنب ماق وا اهدعا يذلا صخشلا ةيوه ةفرعم ةيغب

 هذه قارحا متي مث . ( ديربلا لامع تامصب داعبتسا

 لبق نم ىتح اهحتف ةلواحم نود . لزعنم ناكم يف لئاسرلا

 ةبغرلا ةلاح يفو . حتفلا ةيلمع ةروطخل ارظن نيصتخملا

 ةروص طاقتلا متي . ةلاسرلا يف دوجوملا لعشملا ةيهام ةساردب

 . ةروصلا ىلع ةساردلا يرجت مث . ةلاسرلل ةيعاعش

 نم تمدختسا ةموغلملا لئاسرلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ةروشلا اهنيب نمو . ملاعلا يف ةيروث تاكرح ةدع لبق
 هبرح يف ينويهصلا ودعلا اهمدختسا اك . ةينيطسلفلا

 . نيينيطسلفلا نيركفملاو ةداقلا لايتغال ةداضملا

 يف ةصوغلملا لتاسرلا ىدحا راجفنا ىدأ دقلو

 . ندنل يف يليئارسا يسامولبد عرصم ىلا 4

 نم تلسرأ لئاسر ةعومجم نم ةدحاو ةلاسرلا كلت تناكو

 يف ةنياهصلاو نييليئارسالا نم ددع ىلا ( ادنلوه ) مادرتسما
 ١١ يف ةموغلم ةلاسر 2" فاشتكا متو . ملاعلا نم ءاحنا

 . 1511/4/14 14 ةرتف يف ملاعلا مصاوع نم ةمصاع

 . ةلمحلا كلت نع ةلوؤسم دوسألا لوليا ةمظنم تربتعاو

 يناثلا ني رشتو ( ربوتكأ ) لوألا نيرشت ارهش دهشو
 . ةموغلملا لئاسرلا مادختسا يف اعاستا ء 1977 ( ربمفون )

 ةموغلملا لئاسرلا نم ةعومجم تلسرأ 1977/٠١/18 ىفف
 حرج ىلا تدأ اهرداوكو ةينيطسلفلا ةروثلا ةداق نم ددع ىل
 تدأ . ( ربمفون ) يناثلا نيرشت رهش يفو . مهنم ةتس

 اك . ندنل يف ينويهص لوؤسم حرج ىلا ةموغلم ةلاسر
 لسخاد نيوانع ىلا ةفلسرم ىرخا ةلاسر ١؟ تفشتك

 ثيح .دنهلا نم ةلسرم لئاسرلا كلت تناكو . ايناطيرب

 رداغت نأ لبق ةموغلم ةلاسر 8١ ةيدنملا ةطرشلا تفشتك

 . دالبل

 مسر 0(

 ىلوتسا « ( 580 - ©؟) يسراف يريكسع دئاق

 هدلاو لمقم رثإ « نئادملا » ةمصاعلا يف مكحلا ىلع

 ةكلملا دي ىلع « دزمره خرف » يركسعلا دئاقلا

 حبصأ و 2 زيوريأ ىربكو» ةئبا « تخديمرزآ و

 ةرعف لاوط ةيسرافلا ةيروطا ربمالل يلعفلا مك احلا

 .(درو -ة91)
 ةل ودلا يرتعي فعضلا أدب عباسلا نرقلا علطم يف

 ىرسك » اهعبتا يلا ةسايسلل ةجيتن ةينا ريالا

 يعاطقالا ذوفنلا عجش يذلا « (ناورش ونأ) « لوالا
 . اًثراوتم ةيالولا مكاح وأ دئاقلا بصنم حبصأف

 تاضافتنالاو ةيلالقتسالا تال واحملا كلذ رثإ ترثكو
 نم ىتحح « ةطلسلا ىلع ءاليتسالل ةفداطلا تارماؤملاو

 دعبو . ةكاحلا ةرسالا نم اوسيل نيذلا ةداقلا لبق

 يوقلا كلملا « ( زيوربأ ) « يناثلا ىرسك» توم
 تمفدنا « مكحلاب نيعماطلا حامج حبك عاطتسا يذلا
 « موتحملا اه ريصم ىلا يما رد عراستب ةيس افلا ةكلمملا

 ىلع ىلاتتف « ةدحب زوربلا ةطلسلا ىلع عارصلا داعو

 ةلملسلا ملتست نإ لبق ةداقلاو كولملا نم ددع شرعلا

 ئرسك و اعنبإ « تخديمرزآ » مث «تاروب»

 . « زيوربأ يناثلا

 « «تخديمرزآ» ةيسرافلا ةكلملا دهع يو

 مدقت « روهش ةعضب نم رثكا اهمكح مدي مل يللا
 هذوفن ناكو « اهتبوطحل « دزمره خرف » همسأ دئاق

 شرعلا ىلع ءاليتسالل ىعسيو « شيحلا لخاد ًايوق
 هضفر ىلع ؤرجن ملف « ةكلملا نم هجاوز ربع

 اهدنع . هتلتقو ةديكم هل تربد امنأ الإ « ةحارص

 يف ةمصاعلا ىلع ىلوتساو هشيم « مسرد هنبآ مدقت

 مو « اهينيع لمسو ةكلملا لزعو ء 58١ ماعلا

 اهدعب مكحلا ىلوتو . كلذ دعب اهتوم ةقيرط فرعت
 يف ةطلسلا ىلع اوبقاعت ةئاعض كولم ةرشع ىلاوح

 اهمساقو ةلودلا روحم نا الا ( 0مم ) ة رتفلأ
 لع ظفاح يذلا « مّسر دئاقلا ًامهاد ناك ك رتشملا

 «دارتخ رفد هومخا اما . هربع طلستو هاوقو شيملا

 « كلملا ناويد سيئر بصنم كاذنآ لغشي ناكف

 ىلا ذافنلا ىلع يركسعلا دئاقلا دعاس يذلا رمالا

 . ةطلسلا ةزهجا قامعأ

 ذوفنلا و ككفتلا نم فو رظلا هذه لظ يفو
 لماوع نم الماع ناك يذلا « ديدحلا ىعاطقالا

 « تايالوو تاعاطقا ىلا ةيروطا ربمالا تيتفت

 رمع ةفيلخلا اههجو يلا ةيبرعلا شويحلا تراغأ
 رخ 1 «ثلاثلا درجد زب »شويج ةلتاقمل باطخلا نبأ

 يذلا سرفلا شيج ىقتلاو « نييناساسلا كولملا

 يبرعلا شيجلاب ( لجر فلأ 80 ) « متسر » هدوقي ناك

 يف كلذو ( لجر فلأ 7١ ) « صاقو يبأ نب دعس » ةدايقب

 سرفلا ةيزه نع ترفسا يتلا . ( 557 ) ةيسداقلا ةكرعم

 . هسفنب شيجلا دوقي ناك يذلا « متسر » لتقمو

 مويلا رجف يف هنا ةيبرعلا رداصملا ركذتو
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 ةداق دحا ) ورمع نب عاقعقلا لمح ةكرعملل عبارلا

 سرفلا ةئميم ىلع ( صاقو ينا نب دعس شويج

 دهاشف « مهبلق ءارو ام ىلا لصوو مهترسيمو

 . هيلع رثعي  هنكلو هنع ثحبي ذخأو مسر ةميخ

 لاله وهو « نيملسملا يلتاقم نم دحاو ناك انيبو

 نم ةعوم# دهشي هب اذا هلاتق يف عفدني «ةمقلع نبأ

 « لاغبلا نم دحاو لاحأ برضف « ةلمحملا لاغبلا

 لصي داك ام سراف اهنم رهظو قيدانصلا تطقسو

 قيرط نع ثحبي رهنلا هاجتا يف قلطنا ىح ضرالا

 مسر صخش(«لاله»هيف فرعو « ةكرعملا نم ب رهلل

 لإ مس لز'و . هرثا يف قلطناف ءهسابلو هتذوخ نم

 كسامتو « رهتلا فصتنم ىتح لاله هعبتت رهنلا
 مفدو هلتقف همصخ نم لاله نكمتو « نانثالا

 .(569 ةكرعم ةيسداقلا رظنا ١ هفيس ىلع هسأر
 هتدراطق يس رافلا شيحلا راها مسار لتقم و

 هوا نعل كلكم سوا ضاق وانو دمسو تاق
 برهو « 50 ماعلا يف ,نئادمللا» تحتف مث

 كلذ يي ناكو « هتيشاح مم ثلاثلا درجدزب »

 . ةيسرافلا ةيروطأ ربمالا ةياهن

 نويمتسرلا (4؟)
 . ( ةيمتسرلا ةلودلا رظنا )

 448 ( ةكرعم ) نكسرلا (40)

 ةلودلا فيس » اهيف رصتننا يلا كراعملا ىدحأ

 هتلود سيسأت ةيادب يف نييديشخالا لع و قادما

 . 449 ماعلا يف بلح يف

 تيرطشا © رشاثلا ثرقلا تاتيوزأ علطم يف
 «نيينادمحلا ةرطيس تحت تناك يلا بلح يف لاوحالا

 فيس » بلطف « اهيلا مهذوفن دمب نويديشخالا عمطو

 بخاص ين ةلودلا رصان و هيشأ نم ع يناذمحلا ةلودلا
 ةداعا ةيغب « بلح ىلا باهذلاب نذإلا « لصوملا »
 رايمنالا عنمو عاضوالا ةئدتو ةينادمحلا ةرطيسلا
 لوخد « ةلودلا فيس » عاطتساو . ةالولا لدبتو
 « و40 ( روتكا) لوألا نيرشت رخاوأ يف بلح

 يفكتسملا يسابعلا ةفيلخلل اه ربانم ىلع نم ةبطحلا ماقأف

 رضا هيخألو «٠ (و945 ىلأ 44غ نم مح )

 ميعدتب هسفن تقولا يف أدتباو . هسفنلو ء , ةلودلا

 . ةيوق ةلود ةماقال هذوفن زيكرتو هتطلس
 « يديشخالا جيغط نب دمحم » ناك ءانثالا.هذه يف

1١١ 
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 سر

 « ةلودلا فيس » تاكرحت ىلا قلقب رظني رصم بحاص
 ىلا ثعبف « قشمد ىلا هترطيس دمل لمعي ناك يذلا
 فيس » طاشن ىلع اهيف ض رثعي ةلاسر يسابعلا ةفيلحلا

 يأ ةفيلحلا نم ديشخالا دحي مل امدنعو .. « ةلودلا

 ع لمي فقرلا مش لع مع + اياجإ لخغذو
 هنالغ دحأو م روفاك » همداخ هداق هو
 تيس و دعتسا و. اقيام يلح ملاح « يسنوملا 5-6
 هتاوق سأر ىلع راسو « شيحلا اذه ءاقلل « ةل ودلا
 «نتس رلا » دنع نييديشخالاب ىقتلا نا ىلا «بونحلا وحن

 نع ةكرعملا ترفساو.(440)«صمح»نم برقلاب
 «قشمد» وحن امهرارفو « سنأي » و « روفاك » ةمرزه

 رمن يف: نييديشخالا شيج نم رببك ددع طقسو
 ىلاوح مهنم ةلودلا فيس نأ زاد يصاعلا »

 فدئع © دعب اف مهحا رس قلطا مث 2« لجر ؛..٠

 يلا تادجنلا نكل . «قشمد » وحن هجوتلا ررق
 .٠ ىوقلا نيزاوم تبلق رصم نم ديشخالا اهعفد

 هل ودلا فيس » ىلع نييديشخالا راصتنا نع فرت

 .(و40) «نيرسنت» يف

 ( نيد ) كسر (74)

 زكرم ىلوت . ( ١904 ) يكريمأ يسايس
 ,( ١959 19531 ) ةرتفلا يف ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو

 ةلحرمو ةيمانتيفلا  ةيكريمالا برحلا ثادحأ كلذب رصاعف
 . يليئارسالا - يبرعلا عارصلا لحارم نم ةماه

 1905 ماعلا يف 1>ءدص 1ددقأع « كسر نيد » دلو

 102310502 « نوسديفيد » ةيلك : نم لك يف همولع ىقلتو

 52326 « زنوج تناس » ةيلكو . ( ةيلامشلا انيلوزاك )

 ةعماجو « اينروفيلاك » ةعماج يف قوقحلا ةيلكو ]011

 . « دروفسكأ »

 يف ةيسايسلا مولعلا يف اكراشم اذاتسا ةيلمعلا هتايح أدب

 51954 ) تاوسنس عسبرأ ةدمل 841115 «زليم » ةيلك

 4529158 ةرتفلا يف ةيلكلل اديمع حبصأ مل.( 4

 تاونس تس ةيركسعلا ةمدخلا يف ىضمأ امدعبو . (

 نوؤش مسق سيئرل ادعاسم نيَغ (1945-28440)

 اذعاسمف .( ١9531 ) ةيجرامخلا ةرازو يف يلودلا نمألا

 ةرتفلا ىف لغغش . ( 1457-1481 ) ةيبرسحلا ريزول

 ممألا نوؤش بتكم ريدم زكرم ( 1945 12441

 ةرتفل ةيجرانخلا ريزو دعاسم ةفيظو ملست مث . ةدحتملا

 ةيجراخملا ةرازو ليكو بئان بصنم اهدعب ىلوت , ةريصق
 .(ا960١ اةؤ44)

 ريزول ادعاسم 1480-١481 نيسا.أا يف نيع

1١ 

 كسر نيد

 كلسلا كرت مث . ىصقألا قرشلا نوؤسشل ةيجراخلا
 10ءاععالع# «رلفكور » ةسسؤمل اسيئر لمعيل يسامولبدلا

 . 2931١ ماعلا ىتحو ١481 ماعلا نم ةماعلا ةفاقثلا ةئيهو

 بصنم ( ١151١ ) ةيمانتيفلا  ةيكريمالا برحلا نابا ملست

 بصنملا اذهب ًاظفتحم لظو ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ريزو

 . 18534 ماعلا ىتح

 ةرازو ماهم هيلوت ءانثأ يسايسلا « كسر »روضح ناك
 يف يكريمألا طروتلاب قلعتي ايف ايبسن رثألا فيعض ةيجراخلا

 نيد » هرايتخا نأب ددري « يدينيك » سيئرلا ناكو . مانتيف
 يف ةريبك ةطلغ ةيكريمالا ةيسامولبدلا سأر ىلع « كسر

 سابل يف رقص » هنأب نوبقارملا هفصو دقلو . ةيسايسلا هتايح

 « نوغاتنبلا » قطنم ىنبت هنا ىلا كلذ عجريو ٠ « لم

 ضعب ةضراعم مغر ةيركسع ةلكشم مانتيف نأب دكؤي ناكو
 طيحي نأ نم الدبو . ةركفلا هذهل ةيجراخلا ةرازو طاسوأ
 تايارطضالل ًاحرسم ةيبونجلا مانتيف تلعج يتلا بابسالاب
 نم مداقلا ناودعلا » ةلوقمل هدييأت نلعأ دقف . ةلصاوتملا

 ماظن معد يف ةيكريمالا ةسايسلا لشف ةيطغت ةيغب . « لامشلا

 . يمانتيفلا ينطولا ريرحتلا ةهبجراوث دض « مييد نيوغن »

 ريراقتلا ىلإ ادانتسا هفقاوم ذختي « كسر » ناك

 ناسين يفف . هيلا درت تناك يتلا ةدكؤملا ريغ ةيركسعلا

 رطيست ةيبونجلا مانتيف تاوق نأب حرص . 19477 ( ليربا )
 « رصنلا هوحن ريست اهناو . لاتقلا راسم هجوتو فقوملا ىلع
 نوديعتسي ريرحتلا ةهبج راوث ناك نيح يف , ةعي رس ىطخب

 ميلقا يف تراد يتلا « كاب بأ » ةكرعم دعب ةردابملا مامز

 .هسفن ماعلا علطم يف « نوغياس » يبونج «وت يام »

 ماسنتيف ىلا كسر ثعب ١437 ( ويام ) رايأ يفو
 قباسلا لسارملا /7.107062 « ندروج مايلو » يفحصلاب

 تايطعم نم نكمأ ام عمجب هفلكو ؛زميات كرويوين ةفيحصل

 « ندروج »ريرقت ىلع هعالطا دعبو . كانه عاضوألا لوح

 اهذخا يتلا « لامشلا نم مداقلا ناودعلا » ةلوقمب ائبشت دادزا
 «وتسور تلاو » كاذنا يسايسلا طيطختلا سلجم سيئر نع

 ةيبونجلا مانتيف ىلا راوثلا للست يف دجوو . 1. 50

 سيركتل لقألا ىلع يكريمالا ماعلا يأرلا هب هجاوي ارربم
 . ىشابملا يكريمالا لخدتل

 ةزهجأ تدعاس ( 1937-1934 ) ةرتفلا يفو

 ةيركسع تابالقنا ةدع ثودح ىلع ةيكريمألا تارابختسالا

 لجر نييعت كلذ نم اهتياغ تناكو . ةيبونجلا مانتيف يف
 ةرادالا تدهش ابك . ةيدرتملا عاضوألا طبضل يوق يمانتيف

 ناك يذلا حرطلا ىلا « نوسنوج » سيئرلا ليم ةيكريمال

 ةيركسع ةلكشم مانتيف نأب لئاقلاو . هراصنأ نم « كسر »
 . ةيسايس اهنم رثكأ

 طبخت ةلاح ةيكريمالا ةرادالا تفرع , 19560 ماعلا يفو

 لوح نييندملاو نييركسعلا اهيراشتسم تامولعم يف كابتراو
 مانتيف تاوقل ةعباتلا ( 510 ) ةيماظنلا ةقرفلا لوخد

 نيد » تامولعم تناكف . ةيبونجلا مانتيف ىلا ةيلامشلا

 ماعلا يف تلخد دق ةروكذملا ةقرفلا نأب ديفت « كسير

 « دئلرومتسيو مايلو » لارئجلا تامولعم تناك انيب ,. 614

 يركسعلا معدلا ةدايق » دئاق 117. 117 ءوةنصم»ءادصم

 لئاوأ يف ةقرفلا لوخد نع ثدحتت « مانتيف يف يكريمال

 تربور » عافدلا ريزو حرص ةيناث ةهج نمو . 1158 ماعل

 مانتيف يف لازت ال تناك ( "00 ) ةقرفلا نأب « اراهكم

 ةرابع تناك دودحلا تربع يتلا تادحولا نأبو . ةيلامشل

 ءاسؤر ةئثيه سيئر امأ .طقف يدنج 000 وأ 20٠١ نع

 دقف 1. 18'طععاع# « رليو لريا » لارنجلا ةكرتشملا ناكرألا

 دقلو . 19560 ماعلا ةياهن يف الا لخدت مل ةقرفلا نأب دكأ

 يتلا ججحلا ضحد ىلا تامولعملا يف براضتلا اذه ىدأ

 دض يركسعلا لمعلا ديعصتب ةبلاطملل كسر اهيلع دمتع
 .راوتل

 تاقالعلا ةنجل مامأ ١117 ماعلا علطم يف « كسر» لثم

 تاراسفتسا نع ةياجالل خويشلا سلجمل ةعباتلا ةيجراخل

 اهطروت نم اكريمأ دصاقم لوح « تياربلوف مايلو » اهسيئر

 يارلا جاجتحا تاجوم تدعاصت نأ دعب « مانتيف برخ يف

 , عارصلا يف رشابملا يكريمالا لخدتلا دض يكريمألا ماعل

 يف اهحلاصم ىلع ظافحلا فدهتسي اكريمأ لخدت نأب لاقف

 نم مداقلا ناودعلا » دض ايسأ قرش يبونج ةقطنم

 . وكسومو نيكب معد ىلع زئاحلاو « لابشل
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 سشيجلا ىلتق ةبسن ١918 ماعلا يف تعفترا امدنعو

 مضنا ءرهشلا يف يدنج فلا ىل مانتيف يف يكريمال
 سيئرلا ةيلاطم يف « اراتكم » عافدلا ريزو ىلا « كسر »

 تايلمع فقوب 1. ]052502 « نوسنوج نودسنيل »

 مامأ لاجملا حاسفا ةيغب ةيلامشلا مانتيف دض فصقل

 ديعصتل يكريمالاو يملاعلا ماعلا ىأرلا دادعاو , تاضوافمل

 ةرادالا «روقص » هيف.بغري يذلا وحنلا ىلع برحل
 باجتسا دقو . تاضوافملاب ءدبلا رذعت ام اذا ةيكريمال

 ( ربمسيد ) لوألا نوناك - قحال تقو يف بلطملل سيئرل
 . ةزيجو ةرتفل فينعلا فصقلا فقوب رمأن -86

 يتلا , « دروفيلك ةعومجم » تيعد 48 ماعلا يفو

 عضول ماه عاتجا ىلا . « اهروقص » دحأ « كسر » ناك

 لوح تاحارتقا ميدقتلو . مانتيف يف تاروطتلل .لماش ميوقت

 تحرط امدعبو . ريطخلا رايهنالا كرادتت ةديدج ةيجيتارتسا
 ريزو ديأ , ةماع ططخ ثالث ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه

 ىلا نايمرت اتناك نيتللا ةثلاثلاو ةيناثلا نيتطخلا ةيجراخلا

 دنع مهنيومت لفاوقو نييمانتيفلا راوثلا دادما قرط برض
 يضارأ نم هرواج امو ةيلامشلا مانتيف نم يبونجلا ءزجلا

 يوج فصق ةيلمع .ردنث غنيلور رظنأ ) « سووال »

 . ( 193 ا

 دبع لامج سيئرلا نالعا رثا ىلعو , 1951 ماعلا ينو
 ةحالملا هجو يف « ناريت » قئاضم قالغإ رصانلا

 ىلا « نابيا ابأ » ليئارسا ةيجراخ ريزو رفاس . ةيليئارسالا
 ريزوو « نوسنوج » يكريمالا سيئرلا ىلا عمتجاو نطنشاو

 مايق نع عاتجالا رفساو . « كسر نيد » ةيجراخلا

 ةبلاطمو . لاتقلا ءدب مدعي ىصانلا دبع ةبلاطمب « نوسنوج »
 ايناطيربو ةدحتملا تايالولا عم كارتشالاب يتايفوسلا داحتالا

 نع راصح لا عفرل ةكرتشم ةيرحب ةوق ليكشت يف اسنرفو
 . « ناريت » قئاضم

 ةيكريمالا ةرادالا تطشن . /١951 ناريزح برح دعبو

 « كسر » ناكو . ةيبرعلا ةمألا ىلع ةيسايس ةيوست ضرفل
 ربع ةيوستلل ةضيرع طوطخ عضو ىلا اوعس نيذلا نيب نم
 هيردنا » يتايفوسلا داحتالا ةيجراخ ريزو عم هتاءاقل
 . ةدحتملا ممالا ةقورأ ف « وكيمو رغ

 مث . ةيجراخلا ةرازو كسر رداغ . 1934 ماعلا يفو
 © مدأ2 « ايجروج » ةعماجب يلاتلا ماعلا يف قحتلا
 . ىلودلا نوناقلل ذاتسأك

 ( رثبوكيله ) ريوب

 ذاقنالاو ثحبلا ضارغأل ةفيفخ رتيوكيله
 . 2136م0 « كيزايب ١ ةكرش اهتجتنا

 را(

 12 وندم « ريويكسر » رتبوكيلملا ريوطت أدب

 « يكيزابيكنارف «سدنهملا دي ىلع +١54 ماعلا يف
 « لوت ريف » ةكرش يف ًاوضع دعب ايف حبصأ يذلا )
 قلحو «٠ ( تارتبوكيللا ةعانصل 7عغوآ
 « 1١549 ماعلا يف لوألا يرابتخالا اهجذومت
 ةدوزم ماعلا يف رتبوكيله لوأ كلذب تناكف

 قوف يعباتت لكشب نيتبكرم نيتيسيئر نيتحورمب
 «لوت ريف ,ةكرش هتدمتعا يذلا لكشلا وهو ) لكيمملا

 ايف اهتجتنا يلا رتبوكيللا تارئاط لك ميمصتل
 . (دعب

 ةيرحبلا يف ةيلعفلا ةمدخلا رتبوكيلملا هذه تلخد
 ع« - بره مسإ تحت ١9417 ماعلا يف ةيكريمألا'

 ذاقنإلا و ثحبلا تاهم يف تامععو . 7222-1

 ثيح « تانيسمللا لئاوأ ىتح ىحرحلا ءالخإو

 زواجتي ملو . ًاروطت رثكا تازارطب تلدبتسا
 « ًاجذوم م. رتبوكيلملا هذه نم جتنأ ام عومجم
 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا نم تفتخا دق اهعيمج تناك

 تازارط ةدع ريوطتل ًاساسا تلكش اهنأ الإ ه4

 زارطلا ةصاخو رتبوكيلطا تارئاط نم ةحجان
 « لوت ريف » ةكرش هتجتنا يذلا 8١« - لوت ريف »

 . تانيسمحلا يف

 زارط نم ىحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ٠.6.0" ةوقب .1١84« حار يتيو دنا تاربو

 نيتيسيئ رلأ نيتح و رملا رطق سيياقملا . ناصح

 عافترالا « ارم ١4,5 لوطلا ء ارثم ا؟رو
 . ملك ما. عالقإلل ىصقألا نزولا . راتما م,

 وأ « ةيبط تالامح ؛ وأ ؛« باكر م : ةلومحلا
 . ةفلتخملا تالومحلا نم غلك ه.مل هعومجم ام

 ىلع ةعاس / لك ١٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 .ارتم 5107١ يلمعلا عافترالا . ًارثم 756 عافترا
 . لك 40٠6 يداعلا ىدملا

 ( تنجراس سميج ) لسر ( 56

 ملست ,(- ١40 )دعاقتم يكريمأ يرحب لوأ قيرف

 ين 2410© يسلطألا يلإش فلح ةمظنم تاوق ةدايق

 . ( 1958 - 1955 ) ةرتف يف ايوروأ يبونج

 ماعلا يف ل. 8. 1115561 لسر تنجراس سميج دلو

 ( نطنشاو ةبالو ) 126002 « اموكأت » ةنيدم يف 391

 « سيلوبانأ» يف ةيرحبلا ةيميداكالا يف سردو

 . ايجولونكتلل اينروفيلاك دهعم يفو ط5

 ةيراجتلا ةيرحبلا لامعأ يف هبابش ينس ىلوأ ىضمأ
 عبرأ تماد عاطقنا ةرتف دعبو .( 19191-19328)

 ةعست ةدماهيف مدخو ةيكريمالا ةيرحبلاب قحتلا تاونس

 سر

 فلتخم اهلالخ دلقت ( 1950 1975 اماع نيثالثر
 . يرحبلا ناريطلا ىلا مضنا ١414 ماعلا يفف .زكارملا

 ناريطلا نوؤش بتكم يف تارئاطلا تالماح ةرئادب قحلأو
 يلاتلا ماعلا يفو .( 1488-188١ ) ةرتف لالخ
 لقتنا . تارئاطلا نم برس ةدايق ةمهمب فلك ( 1945 )

 مث ( ١955 1987 ) ةيركسعلا تاجايتحالا ةرادا ىل

 تارئاطلا تالماح ةقرف دئاق ناكرأ سيئر بصنم ملست

 . ( 1958 ١944 ) ءىداهلا طيحملا تالمح نابا ةيناثل

 « وكوريس » ةيبرحلا ةنيفسلا ةدايق ١947 ماعلا يف ملستو

 ريدمل بئان بصنم ىلا /١951 ماعلا يف لقتنيل . 521ه

 ماعلا يف فلكو . ةيرذلا ةقاطلا ةنجل  ةيركسعلا تاقيبطتل

 0021562 « يس لاروك » تارئاطلا ةلماح ةدايق

 تايلمعلا سيئر بتكمب اهرثأ ىلع قحتلا . ةدحاو ةنس ةدمل

 .( 1844 1481 ) نيتنس ءاهز هيف مدخو ةيرحبل
 لوطسا ىلا لوحت ىتح يهتني ١404 ماعلا دكي ملو

 تارئاطلا تالماح يتقرف ةيلوؤسم ىلوتيل ءىداهلا طيحمل

 نوؤش بتكمل اسيئر نيع مث . ةسماخلاو ةرشع ةعباسل

 لوطسا دئاقل ايئان مث نمو ( 148 ١908 ) ناريطل
 سيئرل ايئانف ,( 19488 1487 ) يسلطالا طيحل
 ةبتر لمح نأ دعب ( 145١ -1908) ةيرحبلا تايلمعل

 ةرتفلا يف هلغش بصنم رخآ ناكو . يرحب لوأ قيرف

 دئاقلا بصنم ( 1450 79517 ) هتمدخ نم ةريخأل

 يبونج يف «ونان » يسلطألا يلاش فلح ةمظنم تاوقل.ماعل

 . ابورو

 ملست ىتح ةيرحبلا يف ةمدخلا « لسر » كرت نأءاذ

 « غنيوب » ةكرشل راشتسم : يه دحاو تقو يف بصانم ةثالث

 ةيوجلا طوطخلا ريدمو (

 « سكينو رتريا » ةكرش يف ةفيظوو 412518 « اكسالا »

 ةرتفلا كلت لالخ ةيرحبلا هتعدتسا . ةدحتملا ثن»(:هدنعو

 ةداعا ةيلمع ةراداب هتفلكو ديدج نم ةيلعفلا ةمدخلا ىلا

 . تارئاطلا تالماحو تارئاطلا تايلمع ةمالس يف رظنلا

 نا 19514 ماعلا يف هنم بلط امك . 14517 ماعلا يف كلذ ناكو

 ب اقكم ) ظوعاسع

 ا مانتيف 0 يف ميوقت ةعومجم سأرتي

 ( دمحم نب دمحأ ) يلوسرلا (04)

 .(ر)و 80ه - لمالو ) يبرغم ينطو ميعز

 لالخ برغملا ىلع ةيبنجالا ةرطيسلل هئادعب فرع

 ١ . عيارلا زيزعلا دبع ناطلسلا مح
 ترقلا لئاوا يف يلوسرلا دمحم نب دمحأ رهتشأ

 لسارم « سيراه رتلاو » فطخم ماق نيح ني رشعلا

 هتيص عاذ مث . ةجنط يف ةيندنللا « زمماتلا » ةفيحص
 نويأ# يكريمألا فطخ نيح ١9٠4 ماعلا يف
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 رودويت» سيئرلا عقد يذلا رمألا «٠ سيراكيدريب

 ىلإ ةيكريما ةيبرح نفس لاسرا ىلإ « تلفزور
 «سي راكيد ريب» + ًابلاطم برغملا وزغب ديدهتلا و ةجنط

 . ًاتيم يلوسرلا

 دبع يبرغملا ناطلسلا ديدهتلا اذه جرحأ دقو

 . ةريبك ةجرد ىلإ عبارلا زيرعلا
 ةيدف عفدب ناطلسلا ماق « اكريمأ عم ةرساخ 0

 . فوطخملا يريمألا نع جرفأ يذلا يلوسرلل ة ريبك
 لخدتل يلوسرلا ةضراعم تناك ١9٠17 ماعلا يثو

 ١ اهجوأ تغلب دق برغملا نوؤش ين ةيبرغلا لودلا
 ريبك لكشي لخدتلا اذه دايدزا نابإ ةصاخو

 «نيلكام يراه, ريسلا ةئيرج ةيلمع يف فطخف
 يناطيرب ناو .٠ يركسعلا ناطلسلا راشتسم

 : عف : ةريبك ةيدف مفد ىلإ ناطلسلا رطضأ امم « ةيسنحلا
 . هراشتسم حا رس قالطا فدي ىرخأ

 ميع زلا ةروث ىلإ تانيرشعلا لالخ يلوس رلا مضنا

 «ينابسالا محلا دض يباطخلا مي ركلادبع دمحم يب رغملا

0-0 

 وأ ايح ٠

 لخدي ال ىبحو

 رمتساو . ناوطت يبونج ةقطنملا يف ًاماه ًارود بعلو

 بشن نيح © ١958 ماعلا ىح يباطملا دييأت يف
 ىباطحلا ريمألا قيقش هلقتعاف « نيلجرلا نيب فالخ

 يف هفن ماعلا يف ينوتو © 1١88 ماعلا يف
 . 6 ريداغأ 2

 شاشرلا (08-)

 رايع وذ « ميقتسملا يمرلل يعاج يلآ يران حالس

 ةطساوب ةريخذلاب ( هنيومت ) هميقلت مي . ريغص
 « ( ةيناوطسا وأ ةليطتسم) نزاخم -وأ ةطرشأ

 ةعرسب « ةريزغ تايامر جاتنا ىلع هتردقب زاتمرو

 و « ةيرب ) ةددعتم فادها ىلع برضلل « ةريبك

 .(ةيرحب و « ةيوج

 ذنم 242ءطاطص عهد شاشرلا حالطصا رهظ

 يعت ةيزيلكنا ةملك يهو ) نيرشعلا نرقلا علطم
 نا ريغ . ( يكيتاموتوالا وا يلآلا عفدملا ًايفرح

 تأدب يمرلا ةعيرس عفادم ريوطت ىلا ةفدالا دوهحلا

 ةيرانلا ةحلسألا روهظ ذنمف . ريثكب كلذ لبق
 عارتخا ىلع لمعلا أدب « ىلوالا ةيئادبلا اهاكشأب

 ةقلط نم رثكأ قالطا ىلع ةرداق ةحلسا ريوطتو
 ىلإ رارطضالا نود ؛ ةددحم ةيئمز ةرئف يف ةدحاو

 ةرازغ ةدايز كلذ نم فدحلا ناكو . ميقلتلا ةداعأ

 . قالطإلا ةدم ةلاطإ و « نا رينلا
 لبق ام ىلإ تاقلطلا ةددعتم ةحلسأ ميمصت دوعيو

 يتلا يماصتلا لئا وأ نم ناكو . رشع سماخلا نرقلا
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 رشع مساتلا نرقلا لالخ جغاندع

 يلاطيإلا ماعلا هذفن ميمصت « لاجملا اذه يف ترهظ

 2 (1هزؤو ١:ه؟) « ىثنفاد ودرانويل »

 زاوتم لكشب قدانب ةدع بيكرتل ةقيرط ركتبا يذلا
 لك نع رانلا قالطا مي ثيحب « بنج ىلإ انج
 5١و ١١ نينرقلا لالخ ترهظ اك . عباتتلاب اهنم

 ممصتل أدسبملا ثيح نم ةيباشم ميماصت ةدع
 ًادج دودحم قاطن ىلع اهضعب مدختساو « « يشنفاد »
 كلت تناكو . ةرتفلا كلت يف تبشن يلا بورحلا يف

 ببسي « نغرألا مفادم » مساب فرعت ةحلسألا

 . ةيقيسوملا نغرألا ةلآ لكش عم اهلكش هباشت

 سداسلا نرقلا ةيامن عم فقوت اهمادختسا نأ ريغ

 . اهمادختسا ةبوعصو اهتيلعاف مدعل ًارظن « رشع
 ريوطت دوهج تزكرت « نيحهلا كلذ ذنمو

 تاناطبسلا نم ددع بيكرت ةركف ىلع تاشاهنرلا

 لك نم راثلا قالطا مي ثيحم « يرئاد لكشب

 1 مت ةيرئاد ةيلمع ةطساوب ةدح ىلع ةناطبس

 «غنيلتاغ» شاشر لكش ىلع ترولبت يلا ةركفلا يهو

 كانهو .

 ىهو « ةرتفلا كلت يف ًاجاور تقال ةيناث ةركف

 نوال ةلوسووم 3 دعا و هيد دج اذن هس فارغا
 قالطالا ةيلمح متو . ( ةناوطسا لكش ىلع ) يرئاد

 قالطالا نيمأت لجأ نم « ًايودي نزخملا ريودت ربع
 . مياتتم اكشب

 « +107١ ماعلا يف شاشرل يلمع ميمصت لوأ رهظو

 « لكاي سميج » يناطي ربلا سدنهملا دي ىلع كلذو

 ةركف ىلع هميمصت يف دمتعا يذلا ] طنعاعإع
 يوتجملاو ًايودي رادملا نزخملاو ةيزكرملا ةناطبسلا

 ةددعتملا روصقلا يحاون مغرو « تاقلط عست ىلع

 اهمأ ناك يتلاو «٠ , لكاي » شاشر يف تفرع يلا
 «ناوصلا دانز» ةقيرطب لاعشألا ىلع هداّتعا

 هكيرحتةبوعص وهنزو لقث بئاج ىلإ «11510ءلع
 « جاتنالا مضوم هعضو مث دقف « هميقلتو

 ةوطخ ريتعاو « ةزيجو ةرتفل ًايلمع مدختساو

 ةيقيقحلا ةيلآلا ةحلسألا ريوطت قيرط ىلع ةيسيئر

 . دعب [ميف
 يلا تالكشملا نم ةريبك ةعومجم كانه تيقبو

 . تاشاشرلا جاتنا ريوطت ض رتمت

 تاوشحلا عيمب لاعشا نم نكمتلا مدع : تالكشملا

 ةقثلا مدع ىلإ يدؤي امم « ةعباتتملا تاقلطلا يف ةعفادلا

 همادختسا ءانثأ حالسل اب

 هذه ةمدقم ىفو

 ت ريتعا دقف « انه نمو .

 اهمادختسال ةريخذلا نم ةبسانم عاونأ داحبإ ةلأسم
 ريوطت قيرط ىلع ةيزكرملا ةلأسملا « تاشاشرلا يف
 هذه لح بلطت دقو . ةحلسألا نم عونلا اذه
 ىتح اهراظتنا لاط ةيملع تاروطت ثودح ةلكشملا

 نكمم ١م1٠6ل ماعلا يفو . رشع عساتلا نرقلا علطم

 مل. ل. 7هدووتغط « ثياسروف نوج ردنسكلا
 يف ( ةلوسبكلا ) معطلا مادختسا اذ ةيطت قع

 .ةيرانلا ةحلسألاو عقادملا تاقلط يف دورابلا ريجفت

 تانيميليف كلذ قيقحتل « ثياسروف » مدختساو

 ةعوضوملاو «ةقيقر ةيندعم ةرشق يف ةظوفحملا قبئزلا

 ةجينن اه ريجفت مي ثي « ةناطبسلا ةياهن يف فيوحت يف

 . اهيلع دانزلا ةقرطم ةب رض نع ةجتانلا ةمدصلا

 «, ووش اوشوج » ناك ةركفلا كت لالخو

 عباتي « ةيكربمالا ةيرحبلا يف بيقنلا « ].5طو»#
 «نثياس روفو همدختسا يذلا بولسالا ريوطتل هثاحأ

 مادختسا ىلع يلمع قيبطت ىلا لوصولا لجأ نم كلذو

 اذه «وشو» روط دقو . ( ةلوسبكلا ) معطلا أدبم

 ةرك لكش ىلع معط عنص نم نكمتو « أدبلا
 م « ساحنلا نم دعب (ميفو « ريدصقلا نم ةريغص

 اهيف قبثزلا تانيميليف ظفح

 لماوعلا ريثأت نم رجفتملا طيلخلا ظفح ناكمالاب

 لقن يف ةلماك ةدحوك ةركلا مادختساو « ةيوحلا

 . ةعفادلا ةوشحلا ىلا رانلا

 جيلستلا روطتو « رشع عساتلا نرقلا ةيادب عمو

 حسبصا كلذبو .

 تارشع روهظلاب تأدب « ملاعلا يي باوج فلتخم

 ةعرسب رانلا قالطال ةدغم ةيرأن ةحلسأل ميءاصتلا
 مساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا دهشو . ةرازغو

 نسم ةفلتخم عاونا ريوطتل ًاظوحلم ًاطاشن رشع

 يلا تاشاشرلا لئاوا نم ناكو .ةيئادبلا تاشاشرلا
 هع رتخا يذلا شاشرلا ةبقحلا كلت يف اهعينصت مت

 ©. ىل, 8226و « زئراب نوسرما زلراشت »
 يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلعو . ١855 ماعلا يف
 شاشرلا كلذل ةينايبلا ميماصتلا ناف ء هل يلعف جذومن

 هباشت ةقيرطب قالغالا ةلصفم لمع ةقيرط ت ررهظا

 دعب ايف تارهظ يبا جذاملا

 تايالولا يف تاشاشرلا ريوطت ةرهاظ تطشن دقو

 تلكش ثيح «٠ صاخ لكشب ةيكريمألا ةدحتملا
 ىلثملا ةبسانملا ( )م56 - ١م65 ) ةيلهألا برحلا

 دقو . ةيلمع ةروصب ةديدحلا ةحلسألا كلت ةبرجعل
 نم هب سأب ال ددع مادختسا برحلا هذه تدهش
 مظعم يف مي اهميمصت ناك يلا « ةفلتخملا تاشاشرلا

 مهن ردابمب نولمعي نيسدنهمو طابض دي ىلع نايحألا

 نيفرطلا لبق نم اهجاتنا يرحب مث . ةيصخشلا

 ترهظ يلا تاشاشرلا مهاو . لاعقلا يف نيكرتشملا
 « سمايليو » شاشر ةرئفلا كلت يف تمدختساو

 « 012م (« وتسك الك ,شاشرو « 1/111 دق

 . ظالما عإل ريشتعتو 0 يليد»و شاشرو
 مساب ًاضيا فرعت يتلاو 0: نك وأ نيف و ..ةكن عم



 ( يسور زارط ) « ميسكم » طسوتملا شاشرلا

 )» لكاي 2« يزيلكنالا شاشرلا

 تاهوفلا ةددعتملا ةناطبسلا عطقم ىلعألا يف ودببو «زويارتيم » يسرفلا شاشرلا

 ه1١



 شر

 ىدحا(١م55/ه/"1) « زنياي نفس » ةكرعم

 دادعأي تاشاشرلا اهيف تمدختسا يتلا كراعملا ىلو
 ةيلاردفلا تاوقلا لبق نمو « ًايبسن ةريبك '
 ثيح « ( ةيبونحلا) ةيلاردفنوكلاو ( ةيلاشلا )
 نيف رطلا نم لك عاطتسا

 ليجست مث هنأ ىلإ ةراشالا ردجتو . رخآلا فرطلاب
 ءهدحو ١8514 فيص لالخ ليتق فلأ نينامث طوقس

 راركتلا قدانبو تاشاشرلا نا ريب مهمظعم بيص

 يف معي همادختسا أدب رخآ ديدج حالس يهو)

 . ( تقولا كلذ
 ةيئادبلا تاشاشرلا نم يأ رابتعا نكمبال هنأ ريغ

 ةيهأ اذ ةيكريمألا ةيلهألا برحلا يف تمدختسا يتلا

 نم تاشاشرلا هذه نكمت مدع ىلإ ًارظن « ةصاخ

 تناك يلا ةيسيئرلا ةيلمعلا و ةينقتلا تابقعلا زواجت

 يلمع حالسك شاشرلل يدج ريوطت يأ هجو يف فقت
 ةيحانلا نم ©« تاشاشرلا هذه نكت ملو . لاعفو

 لبق اهتيلعافب ةقثلا ريفوت ىلع ةرداق « ةيلمعلا
 مدع ىلإ كلذ دوعيو . ةلماكلا ةيئدعملا ةقلطلا عا رثخا

 ةكف ةيوقب رئاسع قاك

 «ةيديلقتلا ةقلطلا لامتشا ىلع ًامئاد ةرطيسلا نم دكأتلا

 رركتم لسكشب تاشاشرلا ضرعت بناج ىلإ
 اك . ةجرحلا تاظحللا يف فقوتلا و تاءاصعتسالل

 ةيلآ ريوطت مت دق نكي مل تقولا كلذ ىّبح هنا

 ةروصب هب يمرلاو شاشرلا ريس نسح نمؤت ةلماكتم

 . ةريزغو ةرمتسم
 شاشرلا ربتعيو

 1. ام غنيلتاغ دراشتير » يكريمألا سدنهملا

 كلت تاشاشر رثكا دحا زرمه؟ ماسعلا يف

 ةيلعاف ىلإ كلذ دوعي الو . ةرهشو ًازيمت ةرتفل
 يتلا ةماعلا ءىدابملا ىلإ لب « هسفن شاشرلا اذه

 ذنم حبصأ هنأ ثيحب « تاشاشرلا ممصت 3 يف اهاسر

 . ةيلآلا ةحاسألا نم ل

 ىح بسنت تاهوفلا ةددعتم تاشاشرلا لازت الو

 ) غنيلتاغ « ىلإ نآل

 رودت يلا تاناطبسلا نم ةيرئاد ةعومجم مادختس

 هسميمصت ىلإ لصوت يذلا

 يك هتقيرط تحبصا يذلا «

 . همساي ةروهشم يزكرم روحم لوح
 ةعوم# نم فلأتي « غنيلتاغ » شاشر ناكو

 روحم لوح يرئاد لكشب ةروحمتم تاناطبس
 ةرجحب تاناطبسلا هذه طبترتو . دحاو يزكرم

 ميف « عباتتلاب تاناطبسلا ميقلت نمؤت ةيئاوطسا
 نارود ربع © ةرمتسم ةروصب ذئدتع رانلا قالطا

 روحملا لوح تاناطبسلا
 ناكماب حيبصاثيحب ؛ةيودي ريودت عارذ قيرطنع مي

 نزخم اما . ناريلا قالطا لدعم محقلا ي ىمارلا
 ةيرئادلا ةرجحلا قوف « غنيلتاغ » هتبث دقف ةريخذلا

 حالسلا مادختسا ناكو .
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 ةرجح يف اهناكم ةمدقتم ةقلط لك لتحن ثيح

 ىلا ةناطبسلا هذه لوصو درجمب ةددحملا ةناطبسلا

 يف ذئدنع ةقلطلا طقستف © نزخملا تحت اهعقوم
 مت امدنعو . ةيبذاحلا ريثأت تحت ةناطبسل
 ةفلطلاب ةيقللا راجفنالا ةرجس .ةركت ع ةيلسلا
 © يزكرملا روحملا لوح ةرود فصن تما دق

 ثدحيف « ةقلطلا معطب دائزلا ةقرطم مدطصت ذئدنعو
 اما . ةناطبسلا ربع ةصاصرلا فدي يذلا راجفنال
 لالخةناطبسلا جراخ هظفلو هعزن متيف غرافلا فالغل
 . ةرودلا نم يناثلا فضل

 نأ « غنيلتاغ » شاشرلا لمع ةقيرط نم لدتسيو
 نيمأت يف لثمتي ناك ًايلمع هحاجنل ىساسألا طرشل
 هذه لقم» روي“ قفا دقو." ةلماكتم ةيقدعم :ثاقلظ
 ةيناكما رفاوت ىلإ « ًايلمع اهجاتنإ ءدبو تاقلطلا

 ةرودلا لضفب كلذو « ةليوط تا رتفل رانلا قالط

 وهو . اهب مايقلا ىلع ًارداق حالسلا ناك يتلا ةيلآلا

 هذه

 بحسلا و قالطالا و ميقلتلا ةيلمع مامتال مزاللا رمأل
 . ةرمتسمو ةقسنم ةروصب مت يلا ظفللاو

 ( يلاثلا ) يلاردفلا يريمالا شيحلا ريتخا دقو
 لحارملا لالخ « غنيلتاغ » تاشاشر نم ًادودحم ًاددع
 مل هنا الإ « ةيكريمالا ةيلهألا برحلا نم ةريخالا

 قاطن ىلع روكذملا شاشرلا مادختسا نم نكمتي
 . برحلا كلت يف عسأو

 « غنيلتاغ» شاشر ريوطت ةرتف لالخو
 ىلع اسنرف يف أدب دق لمعلا ناك « ةدحتملا تايالولا

 ىلع قلطا دقو . أدبملا ثيح نء لثام حالس ريوطت
 1]141621ءادوع « زويا رثيم د مسايسن رفلا شاشرلا

 وأ « هي« تاقلطلا دوقنع » يعت ةملك يهو )

 «زويا ركيم » شاشرلا زيمتو . ( « تاقلطلا ةمزح »

 اهددع ناك ثيح « هتاناطبس ددعتب يريمألا هليثك

 ةيكرم « ةناطبس 7٠ ىلإ نايحألا ضعب يف لصي
 ميقلت اما . بعكم لكش ىلع ضعبلا اهضعب قوف
 عبرم زخم ةطساوب متي ناكف ( هنيومت ) حالسلا
 «تاناطبسلا ددع يزاوي تاقلطلا نم ددع ىلع يوتحي

 ناكو . اهل ةددحملا ةناطبسلا يف ةقلط لك لخدت ثيح
 لصتت ةيودي ريودت عارذ ةطساوب متي رانلا قالطأ
 تاقلطلا نم ةقلط لكل ةصصخملا ريجفتلا رباب
 « عارذلا ريودت قيرط نعو . نزخملا يف ةدوجوملا
 تمدختسا دقو . ًايمباتت متت قالطإلا ةيلمع تناك
 8 لالخ كل هذه ةيسنرفلا تاوقلا
 . (١ملاإلإ - ١مل1ا/٠) ةيسوربلا - ةيسنرفلا

 0 3 تحبصأف « زويا رثم » ةملك مادختسا مم
 + دعب اق اهجانأ م يلا تاقاشرلا لك لق انزع

 حالسلا عم ةلص ةيا تاشاشرلا هذه نوكي نأ نود

 مسا لمحو ىلوألا دوهجلل ةجيتن رهظ يذلا

 . « زويا رثيم»

 «« زويا رثيم» و « غنيلتاغ م يثاشر بناج ىلإ و

 ددع رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ رهظ
 ضعب ىلع اهنم لك ىوتحا يتلا تاشاشرلا نم رخآ

 يلا ةيلمعلاو ةينقتلا
 عم ةروطت» تاشاشر روهظ ماما قيرطلا تحتف

 كلت يف رهظ ام مها نم ناكو . روكذملا نرقلا ةياجن

 1106ءط]إوو ( سيكشتوه» ةرتفلا
 اساسا هريوطت مث يذلا )١808( يسنرفلا

 شاشرلاو « ةيبرحلا قراوزلا نتم ىلع همادختسال
 يذلا )١86١( يكريمالا © حمل معو « رتدراغ»
 ضعب لاخدا عم « غنيلتاغ» اديل [ريوطت ناك
 شاشرلاو « قالطإلا ةيلآ ىلع ةيئزحلا تانيسحتلا

 (1م05) 18[هعلعصومإع تلفن درون »
 ةرادملا تاشاشرلا نم ددع ريوطتل ًاساسا لكش

 لبق نم ايسر هداّعا مدع نم مغرلا ىلع « ًايودي

 282116إن « يلياب » شاشرلا رهظ اك

 طيرشلا مدختسي شاشر لوا ناك يذلا ( ) ١١8١

 «ليول» شاشرلاو « ةريخذلاب هتيذغتل ةقيرطك

 امم « تاقلطلاب هديوزت ةيل آب زيمت يذلا [1.هدجبءا]
 . نا رينلا قالطال لاع لدعم ىلإ لصوتلا نع رفسا

 لوا هرابتعا نكمي ام رهظ ١مم ماعلا يفو

 نم حالس لوا ناك هنا ذا « ملاعلا يف يلمع شاش

 اذه ممص دقو . ةلماك ةيلآ ةروصب لمعي هعون

 « ميسكم زافيتس ما ريح » يكريمالا سدنهملا شاشرلا
 . كاذنآ ايناطيرب يف لمعي ناك يذلا

 ةروصب رخأت يلآلا شاشرلا ريوطتو ميمصت ناف
 ناك ام مادختسال عرتخملا رارطضا ةجيتن ةيساسأ

 ةوشحملا ةقلطلا ) رئاخذلا نم هرصع يف ًارفاوتم

 «ميسكم» حاجن نم مغرلا ىلعف . ( دوسألا دورابلاب

 ءلممل4 (وينوي ) ناريزح ذنم هميمصت عضو يف

 « هلع ريس يف حجان حالم جاتنا ةطقن ىتح همدقتو
 دادترالا » أدبم ريوطت لاكتسال ةجاحم ناك هناف

 يذلا أدبملا وهو . 8طومغ 26ععمز1 « ريصقلا

 لجأ نم « دعب |هيف هقيبطت ىلإ « مسكم » لصوت
 ا يذ هشاشر لمعل ةيلآلا ةرودلا لاكا

 . ةدحاولا ةناوطسالاو ةدحاولا

 لوألا يبيرجتلا جذومنلا يف «ميسكم» دمتعا دقو

 « دوسألا دورابلاب ةوشحملا ةقلطلا ىلع هشاشر نم

 نم ةدودحم ةجرد ىلا هشاشرب لوصولا عاطتساو
 3 تاذلاب ةركفلا هذه يف ثدح هنأ ريغ . حاجنلا
 ةوقلا نم ديدج عون عارتخا يف لثمتي « ًادج ماه
 يجيردتلا قارتحالا اهتطساوب متي يتلا ةعفادلا

 تاثادحتسالاو تازاجمنالا

 شاشر

 . ةلود ةيا

 ىرخأ ةرمو



 ورتينلا » مادختسا ةطساوب كلذ ناكو . دورابلل

 امه ماعلا يلاوح كلذ 3 دقو . « زويللس

 ةعرسب مكحتلا نكمملا نم حبصأ روطتلا اذه لضفبو
 . ةيلاع ةجرد ىلإ هعفرو رجفتملا طيلخلا لاعتشا

 دورابلا » ريوطت ةيناثلأ ةماطلا ةرهاظلا تناكو

 ةبسنلاب ىوصق ةيمهأ اذ ناك يذلا « ناخدلا ميدع

 كلت نكت ملو .
 ام ردقب ناخدلا دوجو مدع ىلع رصتقت ةيمهألا

 نأ ذا . دورابلل ىجيردتلا قا رتحالا ةزيم يف تناك
 ةرجح مادختسا ىلع دعاس يحي ردتلا قارتحالا اذه
 امم « طغضلا نم ديزم لمحت ميطتست ربكا راجفنا
 ةصاصرلل ةيئادبلا ةعرسلا ةدايز ةيناكما نع رفسأ

 ناكمالاب لعجو « سوملم لكشي ( فوذقملا )
 لمع ريس يف همادختسال زاغلا طغض ةوق سايق

 عنص قيرط نع « ناكمالاب حبصأ اذكهو . حالسلا
 نم ممق برستب حاملا « ةناطبسلا يف ريغص بق
 طو رشلا قيقحت و عفادلا عفدل ينكي يذلا طوغضملا زاغلا

 قالطا لالخ ةباقرلاو ةرطيسلا لاك ال ةيرو رضلا
 : نا رينلا

 يتلاو ةيعجا رّثلا ةوقلا ريفوت ةلكشم كانه تيقبو
 قا حالا ةزيم لضفب اهيلع ةرطيسلا ناكمالاب حبصأ
 ىلا ةرهاظلا ىهو . ةديدحلا ةعفادلا ةوقلل يحب ردتلا

 عجا رتل ةمزاللا ةمدصلا ريفوتل تباثلا نامضلا لكشت
 . ددحم يمز لدعمو ةتباث ةفاسم دودح يف قالغملا

 ءىدابملا هذل « ميسكم 57 مادختسا ىدأ دقو

 امك « ةلماك ةروصب هشاشر حاجن ناض ىلا ةديدحلا
 ةعانص يف ىبهذلا رصعلا ىلإ لوصولا نمض
 ١8 ماعلا نم ةدتملا ةرتفلا يهو « تاشاشرلا
 .١ول4 ماعلا يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا ىحو

 يلا ىلوألا تاشاشرلا مظعم ترهظ ةرتفلا هذه يف

 شاشرلا لثم « ةثيدحلا تاشاشرلا جاتنا دعاوق تسرأ

 شاشرلاو « « ادوكس » شاشرلاو « « سيكشتوه »

 اذه ناكو . « زركيف » شاشرلاو ©« « سيول »

 ةكرش و « منكم » نيب نواعت ةرم ريخألا

 هتمدختسا يذلا حالسلا وهو . ةيناطي ربلا « زركيق »
 ةيملاعلا برحلا لالخ ملاعلا يف ةيسيئرلا ىوقلا مظعم
 . ىلوألا

 ةيناطي ريلا تاوقلا تمدختسا « ةبقحلا هذه ينو
 ةيدهملا ةروثلا دض اهتضاخ يتلا كراعملا يف تاشاشرلا
 ةصاخو « رشع عساتلا نررقلا رخاوأ يف نادوسلا يف

 « )١98/95/5( «تنامرد مأ» ةكرعم يف

 زارط نم تاشاشرلا اهيف تمدختسا يلا ةكرعملا يهو

 ىلع ءاضقلا يف ة ريبك ةيلعاف تتبثا يتلا « مسكم »
 مدختسا اك . نيينادوسلا ةلايخلاو ةاشملا تاعاج

 برح يف «ميسكم» تاشاشرلا نويئاطي ربلا

 مدختساو . )1١899 - ١9.08( « ريوبلا»
 برحلا نابا مسأو قاطن ىلع تاشاشرلا هذه سورلا

 ف 2 (١و.ه 5-5 )١904 ةينابايلا - ةيسو رلا

 تاشاشر برحلا كلت يف نوينابايلا مدختسا نيح

 . ةيسن رفلا « سيكشتوه »
 دقعلا لالخ ةيبوروألا لودلا مظعم يف « مسكم 5

 ةلود لك تماق ثيح « نيرشعلا نرقلا نم لوألا

 . ةيلحملا اهجذامن ىلع ةصاقلا اهتاليدعت لاخداب
 زارطلا اينالاو « ١ةه٠.ال زارطلا ايسور تجتناف

 . 1909 زارطلا اكيجلب و« 90١م

 هريوطتو « «ميسكم» شاشرلا ناك اذاو
 تاشاش رلا عس وأ « مسكم - زركيق » مساب فورعملا
 برحلا يف ةيلعاف اهرثكأو ًاراشتناو ًامادختس
 ةديحولا تناك اهنأ ىنعي ال اذه ناف « ىلوألا ةيملاعل
 نويست زر قلا روط دقف . برحلا كلت يف ةمدختسمل
 جتناو 2 « سيكشتوه شاشرلا نم ةفلتحم جذامم

 اومدختسا اك « زول زرافش » شاشرلا نويواسمنل
 شاشرلا دهشو . يكيشتلا « ادوكس » شاشرلا ًاضيأ
 تارئاطلا حيلستل ًاعساو ًامادختسا «سيول » يناطي ربلا

 دقف نويكريمألا امأ . برحلا يف تلمع يلا ةلتاقمل

 « غنينوأرب نوج » سدنهملا ميماصت ىلع اودمتع

 عربأ دحأ هنوك ىلع نهرب يذلا ].8ءوروصنس8
 جذامت جاتناب أدبو « ملاعلا يف تاشاشرلا يممصم
 ءادتبا كلذو « همساب ةفورعملا تاشاشرلا نم ةفلتخم

 . لو ماعلا نم

 «نزولا ةليقث ةبقحلا كلت تاشاشر ةيبلاغ تناكو
 « لم +١ ىلإ لم الرو نم امتارايع تحوارتو
 لك يف ةدوجوملا ةيلحملا رئاخذلا ةمءالم بسح كلذو

 تارايعلا رثكأ نأ الإ . ةجتنملا لودلا نم ةلود
 ملم مو 5 الوالا و مم الرث6 تناك ًامادختسا

 6 :تافاشو عينصت مث دقو

 قرط تعزوتو . ةصوب هوو و ةصوب هر,*#0“ و

 : ةيسيئر ءىدابم ةثالث ىلع تاشاشرلا هذه تايل 1 لمع
 هتطساوب لمع يذلا « ريصقلا دادترالا» أدب. اهوأ
 لمعلا أدبم يناثلا ناك نيح يف ؛« « ٍيسكم » شاشر
 شاشرلا زيم يذلا 085 0معءجقغقم6ه زاغلاب

 لمعلا ناكف ثلاثلا أدبملا امأ . «سيكشتوه»

 رظنا) « زول زرافش » شاشرلا زيم يذلا ةمدصلاب

 ةيراكا تمدختساو . ( ةيلآلا ةحلسألا ةكرح ريس
 . ءاملا ةطساوب دي ريتلا ةقيرط ةرتفلا كلت يف تاشاشرلا

 اهنإف ةروكذملا تاشاشرلا نزو لقث ببسبو
 تنهرب اهنأ ريغ . موجها يف ةدئافلا ةليلق تناك

 ةصاخو . عافدلا تاهم يف ًادج ةريبك ةيلعاف نع

 ةاثملا تاوق هجو يف عقاوملا نع تباثلا عافدلا

 شر

 ساسأ ريتعت ةمهملا هذه تناكو . ةمدقتملا ةلايلاو

 « ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف تاشاشرلا مادختس
 ريغ . ةكاتف ةحلسأك اهترهش يف لوألا ببسلاو
 ةيموجهلا تاهملا يف تاشاشرلا مادختسا ةرورض نأ

 ةنيقللا تافاشرلا نع تازارل دعب نيرطق لإ تدأ

 يف نيلجز وأ. هعاو لحجز: ةطساوب لمعلا ةلباقل

 هذه نم رهظ ام مهأ ناكو

 شاشرلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةفيفخلا تاشاشرل

 شاشرلاو ©« طن ءطهغ «تاشوش » يسن رفل

 ًاساسأ رهتشا يذلا ) 1,عوببزو « سيول » يناطي ربل
 ةعضب ىلإ ةفاضإلاب « ( ةلئاقملا تارئاطلل شاشرك
 .. ةيئاملا تارارط

 . نايحألا ضعب

 كلت يف ةفيفحلا تاشاشرلا ةيبلاغ تناك دقو
 اهدي ريت ميدو « زاغلاب عفدلا ةطساوب لمعت ةرثفل

 ةداع اهلئعي ناكو .. ءاما نع ًافوع ءاوطا ةطشاوب

 لمحو حالسلا ميقلت نمؤي دعاس عم دحاو لجر
 تناك اهنأب اهتيبلاغ تزيمو . ةيفاضإلا رئاخذل

 ,ةطرشألا نع ًاضوع نزاخملا ةطساوب ةريخذلاب نومك
 تالسيهست نم ةقيرطلا هده هنموت امل ًارظن

 . نزولا ةفخو لقنلاو لمحلا يحاون يف ةيفاض
 يلاوح ىلإ غلك 7 نم تاشاشرلا هذه نزو حوارتو

 دونج ةداعتسا ىلإ اهمادختسا ىدأ دقو . غلك ٠

 دق اوناك يذلا يموجطلا مهرود ضعبل ةاشمل

 ماهملا يف ةليقثلا تاشاشرلا مادختسا ببسب هودقف

 . ةيعافدل
 ةيقيقحلا ةحاسلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا تلكش

 دقو . اهتيلعاف رابتخاو تاشاشرلا مادختسال ىلوأل

 «تاشاشرلا برح » مسا برحلا كلت ىلع قلطأ
 يف ةحلسألا كلت هتبعل يذلا يماسألا رودلل ًارظن

 ةيلعفلا اهجئاتنو ةيركسعلا تايلمعلا راسم ديدحت
 ايرذج ًابالقئا تاشاشرلا ثببس اك . برحلا لالخ

 كلذ ىتح ةدئاس تناك يتلا ةيلاتقلا تاكيتكتلا ين
 يف ةزكرمتملا ةليقثلا تاشاشرلا مادختساف . تقولا

 نم دح « ةتباثلا ةيعافدلا ضارغألل ةنصحم عقاوم

 رود ةيادبلا يف ىغلاو 2 مساح حالسكا ةلايحخلا رود

 يطعيل فيفحلا شاشرلا ءاج مث « يموجهلا ةاشملا

 تاشاشرلا نأ اك . ةيمرجحلا تاردقلا ضعب ةاشملا

 تارئاطلا حيلست ي ىربكلا ةيعونلا ةزفقلا تلكش

 . يضرألا موجملا تارئاطو ةلتاقملا

 يلا ةيسيئرلا مفاودلا نم تاشاشرلا تناكو

 ةيئاقو لئاسو نع ثحبلا ىلع ةلتاقتملا ىوقلا تلمح

 يهو . كرحتلاو موجحلا ىلع ةردقلا اهتاوقل لفكت
 ةبرعلاو ةبابدلا عارتخا ىلإ تدأ يلا عفاودلا

 ىلع رطيسملا فقوملا درمجس لح يموجه حالسك ةعردملا
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 « نرب » يناطيرب فيفخ شاشر

 1/٠١«  غيز » يرسيوس فيفخ شاشر
8 

 « غام » يكيجلب فيفخ شاشر

 ع « د بر  فيرايتكد » يتايفوس فيفخ شاشر
ٍ 

 «م ك ب فوكينشالاك » يتايفوس فيفخ شاشر



 شر

 «زركيف » يناطيرب طسوتم شاشر

 « 1514 م غنينوارب » يكريمأ طسوتم شاشر لوحتي بصنملا اذه نودبو يتثالث بصنم ىلع « 78  ج م » يناملا طسوتم شاشر

 فيفخ شاشر ىلإ

 « نغ ينيم » يكريمأ طسوتم شاشر دروع .ينايكوتس شاشر 5 « فونيروغ » ىتايفوس طسوتم شاش



 شر

 يتلا تاشاشرلا نارين ةيلعافل ةجيتن « لاتقلا تاهبج
 , ةكئاشلا كالسالا . قدانخلا ) ةيعافدلا ةموظنملا تززع

 قوفت ىلا تدأ دق ةموظنملا هذه تناكو ( خلا ... ةيعفدملا
 مث . ةيجيتارتسالا ةكرحلا تدمجو . ميجا ىلع عافدلا

 ةيربلا ةكرعملا ةحاس ىلع نيزاوملا بلقتل تابابدلا تءاج
 . مجحلا حلاصل

 ىلع ةلالدل انه ركذن نأ  يفكيو

 سيئر « جروج ديول » نايب « تاشاشرلا ةيلعاف

 خيراتب مومعلا سلجم مامأ « يناطيربلا ءارزولا
 ١اؤاو/ 5/1٠

 نا رينب خيراتلا كلذ ىّبح نييناطي ربلا دونحلا تاباصا
 عومجم نم ةكملاب م زواجت دق اهدحو تاشاشرلا

 مجح نأب « جروج ديول » ض رتفاو . تاباصإلا

 ىلإ لصت ىرخألا ةكبتشملا تاوقلا يف تاباصإلا

 . اهتاذ ةبسنلا

 لدعم نأي هيف ردق يذلاو «

5 
 تذخأ « ىلؤألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو

 حبصأو « ةديدج ًاداعبا ملاعلا يف تاشاشرلا ةعانص

 ةفاك تدمع دقف . ةيمصألا يف ةديا زّثم تاساكمنا اه

 ميمصت ىلع زيكرتلا ىلإ ملاعلا يف ةيعانصلا لودلا
 « تاشاشرلا نم ةصصختمو ةديدج عاونأ جاتناو
 . ةحلسملا اهتاوقل ةيتايلمعلا تابلطتملا يعارت ثيحب
 نيع رتخملا نم ةعومجم روهظ كلذ ىلع دعاس دقو

 نم « ىلاعلا ءاحنأ فلم يف نيعرابلا نيممصملاو

 اهتدهش لا ةيلمعلا تارابتشالا ةسارد ىلع اوبكنا
 انزل“ نم ةدافإلاو « ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 نوممصملا ءالؤه لمع دقو .

 ةيلاتقلاو ةينفلا تازيملا نيسحت ىلع ىربك ةيلعافب
 تانيرشعلا ةرّبف لالخ ةصاخو « تاشاشرلل
 لوب» مهنيب نم ناكو . يلاحلا نرقلا نم تانيثالثلا و
 « رتلوو جروج» و © 2. 22156 « رزوام

 11.5 نط « رزيامش وغوه »١و ؛ ©. 1ع

 18 . «ليفير . ب» و « اهناملا يف طل ء1ووعا

 م, 5جمع1 « يتوكس وديرفلا» و هعوعللت

 « نوغاردنوم ليونام» نايكيسكملاو « ايلاطيا يف

 1+. «ازودنم ليئافاد» د 24. هل 2 عمص

 «كيل وه فولشاف »يك افولس و كيشتلا و«

 377. في رايتك د فر يقايفوسلاو 2( 17 .801علع

 .« غنين وا رب »يريمألا ىلإ ةفاضإلاب « 10 ءونوته عاب
 ىلإ ةفاضإلاب « نيممصملا ءالؤه ةفاك لمع دقو

 تازارط ميمصت ىلع « ةرهش لقأ مه نم مه ريغ

 تانيسحت ةدع ىلع توتحا ىلا تاشاشرلا نم ةفلتخم

 يف ترهظ يلا مهئاشاشر تاكو +. ةيعاسأ
 شويحلا ميلست ساسأ تانيثالثلاو تاني رشعلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةلتاقتملا

 اهحجناتن باعيتساو
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 اهب تزاتما يلا ةينقتلا تانيسحتلا مهأ نمو
 أدبم داتعا « ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ام تاشاشر

 ةيرثكألا يف ( زاغلاب مفدلا وأ ) زاغلاب لمعل
 ءاقب نم مغرلا ىلع 0-0 «© تاشاشرلا نم ةقحاسل
 حبصأ اك . ةمدصلاب لمعلا ةقيرط ىلع ًادمتعم اهضعب

 نم هرفوي امل ًاراشتنا رثكأ ءاوحلا ةطساوب ديربتل
 ةفاضإلابو . مادختسالا لالخ ربكأ ةيلمع ةلوهس
 يف ترهظ يلا تاشاشرلا مظعم تزيم دقف كلذ ىلإ

 يف ةعرسب ةناطبسلا ليدبت ةيناكماب ةرتفلا كلت
 لح ديعص ىلع ًايساسأ ريوطتلا اذه ناكو . ناديمل
 رانلا قالطا لالخ ةناطبسلا ةرارح عافترا ةلكشم

 لكشب ةقيرطلا هذه تعبتا دقو . ةرمتسم ةروصب

 اك . اهدعب امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ فيثك

 تاشاشرلا م مقطأ ديوزت عئاشلا نم حبصأ
 مقاطلا نيكمت لجأ نم كلذو « عباوتلا نم ةعومجمب
 يف شاشرلا ىلع ةعيرسلا هسا ةاارقلا) قم

 فيظنتلا و كفلا لامعأب مايقلا بناج ىلإ « ناديملا
 يف ظفحت عباوتلا هذه تناكو . ًايناديم بيكرتلاو
 يفو . مقاطلا دارفأ دحأ اهلمحت ةصاخ ةبعج وأ ةبلع

 يوت سفن
 « ةيرورضلا عباوتلا هيف مضوت صاخ فيوجن ىلع
 . رايغلا عطقو فيظنتلا تاودأك

 ىلع ريبك نيسحت أرط دقف « كلذ بئاج ىلإو
 ةدايزو « ةريخذلاب نيومتلا قئارطو « ىمرلا لدعم

 حبصأ اك «ديدستلا نيسحت قيرط نع ةباصالا يف ةقدلا
 وأ « ًاشر نا رينلا قالطا تاشاشرلا ةيبلاغ ناكماب

 شاشرلا صمخأ ناك نايحألا ضعب

 , ةيباذتا يبيض < ةيباقن تاشرب رأ < كانك

 ةرتفلا يف تاشاشرلا ميسقت حوضو دادزا دقو

 كلذ رولبتو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تقبس يبل
 نيعون يف ةيلاتقلاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ميسقتلا
 تاشاشرلاو ةفيفحلا تاشاشرلا : اه نييسيئر
 ريوطت م دقف نيعونلا نيذه ىلا ةفاضالابو . ةليقثل

 ةطسوتملا تاشاشرلا ةئف نم ت ريتعا تاشاشر ةدع

 .ًاعمةليقثلا وةفيفحلا تاشاشرلا تا زيم ضعب عمجت يبل

 لالخ ةفيفحلا تاشاشرلا ريوطت ىلع زيكرتلا متو

 ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيب رحلا نيب ةدتمملا ةرتفل

 يتلا ةديدحلا ةيركسعلا دئاقعلا عم ًاماجسنا كلذو
 « ايناملا ف صاخ لكشبو « ةرئفلا كلت ي ترهظ

 ىلع ةينبم ةيموجم ةيجيتا رثسا عابتاب يضقت يلأو

 تواعتلاو « ةكرحلا ةلوهسو « ةروانملاو قرحلا

 . نا ريطلاو تاعردملاو ةيلآلا ةاشملا ىوق نيب قيثولا
 ةيلآلا ةاشملا تاوق ديوزت يرورضلا نم ناك اذل
 ةيراثلا ةردقلاب « ةعردملا تاوقلل ةقفارملا ةلومحملاو
 تاشاشرلا تناكو . تاشاشرلا اهمدقت يلا ةمزاللا

 « (ةريصقلا تاشاشرلا وأ ) تاشيشرلا بناج ىلإ تادحولا حيلست يف ساسالا لكشت ةفيفحلا
 .قحال تقو يف تروط يتلا ةيلآلا ماحتقالاقدانبو
 ةفيفحلا تاشاشرلا تلكش دقف «كلذ ىلإ ةفاضالابو
 يسيئرلا حيلستلاو « تابابدلل يوناثلا حيلستلا
 تانيثالثلا 5 تارهظ يلا ةيب رخأ تا رئاطال

 اهريوطت مت يتلا ةفيفخلا تاشاشرلا مهأ تلمتشاو
 مساو قاطن ىلع تلمع و « تانيثالثلا و تاني رشعلا يف
 تاشاشرلا ةلسلس ىلع « ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا يف ًادج

 - يج مرر و 018 - ىج م رزوام » ةيناملالا

 يج مالو ( ًاجاورو ةرهش رثكألا وهو ) 84

 تاشاشرلاو « «يو4؟ يج مو و «"م -

 وو - بز اكو ةيك افولسوكيشتلا

 روط يلا ) م( 96 سس بزررب وى اال - بزر او

 « ( 82عرج « نرب » ريهشلا يناطي ربلا شاشرلا اهنع

 شاشرلاو« « ب د فيرايتك د » ٍيتايفوسلا شاشرلاو
 1 .«؟59/54 - م. فد يسنرفلا

 امنبزو ةفخمي تاشاشرلا هذه مظعم تزيمأو

 ةطساوب ةريخذلاب اهئيومتبو « ( غلك 0-١

 يف اهمادختسا ىلع ةردقلابو « ةطرشأ وأ نزاخم
 بصنمىلع امأ اهتيبثتو « يمهرلا عاضوأ فلتخم

 نقاش لا : ةئاطيس لع“ ايكرم وكي يطلل لباق يئانث '
 دنع كفلل لباق لصفنم يثالث بصنم ىلع وأ « هسفن
 يف ةمزاللا ةنورملا ا نمؤي امم ء ةرورضلا
 1 مادختسالا

 تارايع نم ةفيفحلا تاشاشرلا مظعم تناكو

 يروج عوت ةنينص عزك م و الرد نيب حوا رت

 ةلأسم ةاعارم عم . ةجتنملا ةلودلا لبق نم ةدمتعملا
 عم فيفحلا شاشرلا يف ةمدختسملا ةريخذلا ديحوت

 داحتالا دمتعا قلطنملا اذه نمو « قدانبلا ةريخذ

 شاشرلا ديوزتل ه4 < الو5؟ ةريخذلا يتايفوسلا
 تناك يلا ةريخألا سفن ىهو ©« «بدو فيفحلا

 /ا١مه) تناغات 0 ةيقدنبلا ىلع ةمدختسم

 438750 س ف أفونوميس » ةيقدنبلاو 2« « 5١و عمل

 . 8171" «ت ف س فيراك وت » ةيقدنبلاو
 رام نويناطي ربلا

 دمتعا اك « «دليفنإ » قدانيو «نرب » تاشاشر

 شاشرلا ديوزتل ص الرو ةريخذلا نويسن رفلا

 قاع تس سامر ةيقدنبلاو « 59/54 - م فو

 دمتعاو

 داسيو تل ةصون ةرحخذلا

 اك الر5؟ رايع نم ةدحوم ةريخذ ايناملا ثدمتعاو

 . اهقدانبو اهتاشاشر ةفاك ديوزتل هاب
 تاشاشرلا نيب ةريخذلا ديحوت أدبه لازي الو

 مهأو . رضاحلا انتقو ىّبح ًاعبتم قدانبلاو ةفيفللا

 ةريخذلا : ملاعلا يف ًايلاح ةمدختسملا ةريخذلا عاونأ



 « اك . ش . د» يتايفوس ليقث شاشر

 » ,60 وي بز » تارئاطلل داضم يعابر ١4,5 ليقت شاشر تابايدلا حيلستل «مم -م» يكربما ليقث شاشر 1/16 5

 يرابتخا « 5١4 م . سكإ » يكريمأ ليقث شاشر

 » سيكشت ديوش )) وسنرف ايقث شاشر م غنينوأرب » يكريمأ ليمث شاشر 5 « ؟ م غنينوا 2ك أ ليقث ماش
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 - هكأر قدانب دوزت يلا م4 ا« لر5؟ ةيتايفوسلا

 « فونوميس ساكلس» و « فوكينشالاك 07

 فوكتيشالاك ردو عد بر فيرايتكد » نيشاشرلاو

 يلامش فلح يف ةدمتعملا ةيب رغلا ةريخذلاو « « ك بر

 دوزت يل «”وئان هز اك الرا6 يهو يسلطالا

 مى. مو و « غام و تاشاشرلاو « لاف » ةيقدنبلا

 .«ياال لوو

 ةحلسأك اهتيهأ ىلع ةليقثلا تاشاشرلا تظفاحو

 ريوطت ىلإ ةفاضإلاب « اكسالاو ريزفلا ىمرلل ةدعم
 ناكو . تابابدلاو تارئاطلا يف لمعلل اهنم تازا رط
 يربمألا شاشرلا : كاذنآ ا رهظ نيليقث نيشاشر مهأ
 شاشرلا مساب ةقرولرعملا د 02 م عيتدا ربا
 فو رعملا 1 ش.د ينايقوسلا شاشرلاو م0

 .زاأيع نم نيشاشرلا الك ناكو . («اكشود » مساب

 ىلع (مردقب ازيمحو « (ةصوب هره) لم ١را/

 صاخ لكشبو « عاونألا فاتم نم ةريخذ قالطأ

 ىربك ةيلعاف تتبثا يتلا « عوردلل ةقراشلا ةريخذل
 . تاحفصملاو دونحلا تالقانو ةفيفخلا تابابدلا دض

 ناك نيح يف « لمعلا ةقيرط يف افلتخا اههنأ ريغ

 « ةمدصلاب عفدلا ةقيرط دمتعي يريمالا شاشرل

 عفدلا ةقيرط هداتعاب زم" يتايفوسلا شاشرلا ناف
 تدمتعاو . ءاوطلاب دي ربتلا ىلع دمتعا اك « زاغلاب

 ديربتلا ةقيرط يريمالا شاشرلا نم ىلوألا جذانل

 دي ربتلاب دعب [يف اهنع ةضاعتسالا مني نأ لبق « ءاملاب

 ىلا ٠٠١ نم امزو حوارتو . ءاوهلا ةطساوب
 . مدختسملا بصنملا عون بسح « خلك 6

 ىلع نم مادختسالل الباق نيشاشرلا الك ناكو

 رج ةبرع ىلع نم وأ « كفلا لباق ينالث بصنم
 تالقان و تابابدلا رهظ ىلع نم وأ « نيتلجعب ةريغص

 . ةفيفحلا ةيركسعلا تارايسلاو « ةعردملا دونحل
 اهرهشأ ناك دقف ةطسوتملا تاشاشرلا امأ

 شاشرلاو ©« « فونويروغ» يقايفوسلا شاشرا

 شاشرلاو 21١91١5 م غنينوارب» يكريمأل

 هريوطتو «© «ى امال ب بزو يك افولسوكيشتل

 هذه عيمج تناكو . 81054 « اسيب » يناطي ربل
 .(ةصوب هر*08٠) ملم 7ر59 رايع نم تاشاشرل
 . ةليقثلا تاشاشرلل هباشم لكشب اهمادختسا نكمأو

 م.٠) ظوحلم لكشب ًانزو فخأ تناك اهنأ ريغ

 اهلقن ةيناكما اريثك لهس لكشب « ( غلك ه
 . ةاشملا تاوق لبق نم اهكيرحتو

 تاشاشرلا عاونأ ةفاك نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 ةددعتم تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةمدختسملا

 فادهألا دض اهمادختسا ةيناكما ثيح نم « تاههملا

 هذه زيمتو . ةيرحبلا ًانايحأو « ةيوحلاو ةيربلا
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 « ةطسوتملاو ةليقثلا تاشاشرلا صاخ لكشب ةفصلا
 وأ 2« ةفيفحلا تاشاشرلا ينغتست ال اهنأ ريغ

 ١ . اهنم ةقحاسلا ةيرثكألا

 برحلا ءاهتنا ذنم تاشاشرلا ريوطت ىلع أرطي مو

 دقف . ةيعونلا تازفقلا نم ريثكلا ةيناثلا ةيملاعلا
 تاشاشرلا اهيلع تلمتشا ىلا :تدليذعفا ترصتقا

 نم ةيليصفتلا ىحاونلا ىلع نيحلا كلذ ذنم ترهظ ىلا

 نيب لسع كيفئافأ عمصتلاو ءادالا 08
 كفلا ةيلمع ليهستو « رانلا قالطأ تالدعم

 ةدايزو « مادختسالا ةلوهسو « جاتنالاو بيكرتلاو

 لواح ًايساسأ ًافده نزولا ةفخ تناك اك « نامألا

 قرط نيسحت قيرط نع هيلإ لصوتلا نوممصملا
 ةصاخو « ةعانصلا يف ةمدختسملا داوملاو جاتنالا

 ةيندعملا طئالخلاو جاجزلا فايلأو كيتسالبلا لاخدا

 . ةفيفحلا تاشاشرلا ءازجأ ضعب ةعانص يف ةفيفللا

 تاههملاةددعتم تاشاشر ميمصت ىلع زيكرتلا دادزا اك

 اهمادختسا نكممي ثيحب « ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب

 نم عاونأ ةدع ىلع نمو « يمرلا عاض وأ تفلت يف

 ةيريلا فادهألا دضو « ةكرحتملاو ةتباثلا تاصنملا

 . ةيواستم ةيلعافب ةيرحبلاو ةيوحلاو

 تانيسحت ةدع تلخدأ دقف « كلذ بناج ىلإو

 قيرط نع تاشاشرلا يف ةمدختسملا ' رئاخذلا ىلع

 وأ ةرجفتملا وأ ةيقارتخالا اهردقو اهتوق ةدايز

 ةعرسو « ةيبايسنالا اطاكشأ نيسحتو « ةقراحل

 اهفادهأ وحن اههجوت ءانثأ اهتابث ةدايزو « اهاعتش

 ةباصإلا ةقد ةدايز دصقب

 دعب ترهظ يتلا ةفيفحلا تاشاشرلا مهأ تلمتشاو

 يتايفوسلا شاشرلا ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحل
 م» يكريمالا شاشرلاو «٠ «د بر فيرايتك د »

 شاشرلاو « « غام » يكيجلبلا شاشرلاو ء « 4.0 -

 يرسيوسلا شاشرلاو « «أ 7“ - لو يناطي ربل
 تاشاشرلا هذه مظعم ناك دقلو . ٠ ا غيسا )

 ةيملاعلا ' ترطا دانثأ فيول كلا تاز أ يوت

 رصتقا دقف « ةليقثلا تاشاشرلا ديعص ىلع امأ . ةيناثل

 م٠ نيشاشرلا نم ةنسحم تازارط جاتنا ىلع ريوطتل

 يقايفوسلا «ءاك .ش .د» و يربمألا « م

 نم « فو ريم دالق » ٍتايفوسلا شاشرلا ىلإ ةفاضإلاب

 دض صاخ لكشب مدختسملا «

 . ةعراملا تايلآلاو تارئاطلا
 « ًايلاح ةمدختسبملا ةفيفحللا تاشاشرلا لمتشتو

 ةفنآ تاشاشرلا نع ةروطملا تازارطلا نم ددع ىلع

 ةيسيئرلا اهعاونأ رصح نكمي هنا ريغ « ركذلا

 ء« مك ب فوكينشالاك » يتايفوسلا : يهو ةثالثب

 .مكع حج مو يربمألاو « ,غام » يكيجلبلاو

 مم 14و ن رايع

 ٠ نم اهنزو حوا رثيو4ملم ل51 رايع نم اهعيمجو
 نزاخع ةطساوب ةريخذلاب اهنيومت ميو « غلك ١١ ىلإ
 اهمادختسا نكمي و . ءاوس دح ىلع ةطرشأو ةلصفنم
 . يمرلا عاضوأ فلتخم يفو « فادهألا فلتخم دض

 يحاونلا ىلع ةيلبقتسملا ريوطتلا دوهج زكرتتو
 ىلع ةظفاحملل ماع هجوت كانهو . ًافنآ اهان ركذ ينل

 الر 55 ) ةفيفخلا تاشاشرلا يف ًايلاح مدختسملا رايعل

 ىلإ لوصولل ةيراحلا تالواحملا لهاجت نود « لم

 ةرازغلا ةدايز هسفن تقولا يف نمؤي « لقأ رايع

 يذلا لم هرد5 رايعلاك « ةباصالا ةقدو ةيرانل
 روط مك. ةيلآلا ماحتقالا قدانب نم ددع 5 هدامعأ م

 هيلع قلطا لم 7,57 رايع نم ًاضاشر نويكر يمأل

 يسأدس وهو . 2121 - (2112 « نغ ييم » مس

 « غنيلتاغ » ةقيرط بسح لمعيو «© تاهوفل

 تابرعلا حيلستل همادختسا نكميو « ةيئارودل

 ةلتاقملا تارئاطلاو ةيبرحلا قراوزلاو ةعردمل
 عسأو قاطن ىلع ش اشرلا اذه لمع دقو . ةفيفحلاو

 ارظن ةريبك ةيلعاف تبثاو « ةيمانتيفلا برحلا يف
 . هنارين ةرازغل

 تابايدلا تاشاشر

 ىلع مادختسالل ًايلاثم ًاحالس تاشاشرل
 تاشاشر فلتخت مو

 لب « ةيداعلا تاشاشرلا نع ةيرذج ةروصب تابابدلا

 ةقلعتملا ةيرورضلا تاليدعتلا ىلع طقف توتحا اهنا

 وأ . ةبابدلا لخاد نم اهقالطاو اه زيكرت ةيناكماب

 بيوصتلا ةقيرطب قلعتي |يف ةصاخو ءاهحطس ىلع نم
 ةليقثلا و ةفيفحلا تاشاشرلا لكشت نيح يفو . يمرلا و

 ةلماعلا تابابدلا عاونأ مظعمل يوناثلا حالسلا ًايلاح

 2 هر فلوملا يسيئرلا حالسلا بناج ىلإ )
 ةقحاسلا ةيرثكالل يسيئرلا حالسلا لكشت اهئاف

 : يلا ةعرداملا تارايسلاو ةعردملا دونحلا تالقان
 ةبابدلا مسج لخاد ةداع فيفحلا شاشرلا بكريو

 عسفاملا قالطا روحم سفن ىلع رانلا قلطي ثيحب

 <( 00 - ةعئدأ يزاوملا شاشرلا ىمسي و« يسيئرلا

 نم ةبابدلا حطس ىلع ليقثلا شاشرلا بكري نيح يف
 . تارئاطلا دض يمرلل ًاساسأ صصخبو « جرالا

 تلكش

 . ةعردملا تابرعلاو تابابدلا

 تارئاطلا تاشاشر

 ةرئاطلا حيلست ةيادبلا ذنم تاشاشرلا تلكش

 ىلع تاشاشرلا مادختسا مامأ ترهظو . يباسألا

 صاصتماو«نزولا : اهمهأ ةيسيئر تايقع تا رئاطلا

 تايكو « رانلا قالطال عفت رملا لدعملاو « ةمدصلا

 حوسسملا نزولا عم ةنراقملاب « ةمدختسملا رئاخذلا

 مع تح



 بيكرتل لضفألا ناكملاو « ةرئاطلا يف هلمحت

 همادختسا ىلع رايطلا ةردق ىلا ةفاضالاب « شاشرلا

 ةرئاطلا ةدايق نع كلذ هقوعي نأ نود هب محتلاو

 . لاتقلا ءانثأ

 مف 8 نمزلا عم لك اشملا هذه فلتعم تلح دقو

 ةطساوب رانلا قالطا نع ةجتانلا ةمدصلا ريثأت نم دحلا
 روطت ىدأو © 8نكمعع «دمخملا و مادختتسا

 ي ةفيفخ نداعمو طئالخ مادختسا ىلا نيدعتلا

 تزيمت ذالوفلا نع لئادب داجتأو « تاشاشرلا ةعانص

 لح ىلا ىدأ لكشب اهزو ةفخو اهتبالصو اهتوقب
 مكحتلا ناكمالاب حبصأ اك . ًايبسن نزولا ةلكشم

 يف يثقتلا روطتلل ةيعيبط ةجيتتك راثلا قالطا لدعم
 دمع دقلو . اهسفن ةيضرألا تاشاشرلا ةعانص

 ال ناكم يف شاشرلا عضو ىلا هدبلا يف نوممصمل
 دوجوملا كرحملا ةحورم عم رانلا قالطا هيف ضراعتي

 قوف ةداع ناكملا كلذ ناكو . ةرئاطلا ةمدقم يف

 ريغ « فلخلا نم رايطلا ةرجح ءارو وأ ةحنجأل

 ةربصءعمصت2ه- « يمزلا تقاوتلا » طابنتسا نأ
 نارود ةعرسو رانلا قالطا لدعم نيب ود
 ةمدقم يف شاشرلا عضو ةيناكما ىلا ىدأ ( ةحورل
 ةحورملا لالخ نم رانلا قالطا مي ثيحي « ةرئاطل

 تاشاشرب ةحلسملا تارئاطلا تمدختسا دقو . اهسفن
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف عساو قاطن ىلع ةفيفخ

 تارئاطلا تاشاشر رثكأ « سيول » شاشرلا ناكو
 .. امادختسا

 لالخ تالتاقملل يسميئر حالسك شاشرلا رمتساو
 تاشاشرلا مظعم ناكو « نيبرحلا نيب ام ةرتف

 ةيضرألا تازارطلل ًاريوطت تارئاطلا يف ةمدختسملا
 , ةيداعلا

 مظعم حيلست ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخو

 ةفيفخ :تاشاقر نع تلاع -ةلئاقملا تا رئاظلا

 لاتيمنيار » يناملالا شاشرلا اهسهأ ناكو « ةليقثو

 حيلست لكش يذلا « لم /لرؤ؟ زايعأ 1107 - يج م

 يناطي ربلا شاشرلاو « ةيناملالا تارئاطلا ملفعم

 لم "”5"5) ةصوب هر لد## رايع « زركيث»

 شاشرلاو « ةيناطيربلا تالتاقملا هب تحلس يذلا

 رايغع هط. 12. 4.5, «سأاك شر» يايفوسلا

 1 لم ال

 تارئاطلا نسم ةفلتخم تازارط ريوطت عمو

 حيلست ىلع تلخدأ « برحلا ءانثأ ةلتاقملا
 ناك 1 روطت ريكا و .لقثأ تاقاشر تيا نئاطلا

 ١١,0 رايع «8 - مرر يكريمألا شاش رلأ اهمهأ

 0181-146 - يج مرر يناملالا شاشرلاو « م

 ”اك .ش.د » قايفوسلا شاشرلاو « لم ١١ رايع 1

 ناك دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . لم ١؟,ال رايع

 لم ٠ رايع نم ةيلآلا عفادملا مضي تارئاطلا حيلست
 . (يلآلا عقدملا رظنا) قوف امو

 حيلست يف تاشاشرلا مادختسا رمتسا دقو

 ةيملاعلا برحلا تبقعأ يتلا ةرتفلا لالخ تارئاطلا
 روطت عم هنأ ذا , دودحم لكشب نككلو « ةيناثلا
 ثافنلا ليلا روهظو « ةلتاقملا تارئاطلا ةعانص
 ىلع رداق ريغ شاشرلا حبصأ « ةثيدحلا تالتاقملا نم
 انه نمو « نيبولطملا ىدملاو ةيرانلا ةفاثكلا نيمأت
 تارئاطلا حيلست ىلع زيكرتلا وحن هجوتلا ءاج
 تاشاشرلا تيقب دقف اذه عمو . ةيلآلا عفادملاب
 تارئاطلاو رتبوكيلملا تارئاط حيلست يف ةمدختسم
 نم اهريغو « يضرألا معدلا تاهمل ةدعملا ةفيفحلا

 ريتعيو . ةيوناثلا ماهملا تاذ ةيلاتقلا تارئاطلا
 تاشاشرلا مهأ «نغييم » يريمألا شاشرلا
 حيلستل مدختسيو . تارئاطلا حيلست يف ًايلاح ةدمتعملا
 بيردتلا تارئاطو تارتبوكيلطا نم ريبك ددع
 . ةحلمملا

 شاشرلل يكيبتكتلا مادختسالا

 يرانلا حالسلا وه فيفخلا شاشرلا *
 هتمدخب موقيو . ةاشملا ( ةريضح ) ةعاج يف يساسألا
 مهو . صاخشأ ةثالث نم فلؤم ( ةندس ) مقاط ةداع
 صاخشألا ءالؤه نوكيو . رخذملاو مقلملاو يمارلا
 نكميو . ةاشملا (ةريضح ) ةعاج لخاد ةرمز

 دنع « نينثا ىلا ةرورضلا دنع ةندسلا ددع ضيفخت
 شاشرلا مدختسيو . رخذملا لمعب مقلملا موقي كلذ

 ةفوشكملا ةيرشبلا فادهألا ىلع ىمرلل فيفحلا
 يتلا قدانبلا تايامر ىدم دودح جراخ ةعقاولا
 ىلا م..) (ةريضحلا) ةعاملا دارفأ اهلمح
 ىلع ىهرلل هءادختسا نكمي اك م« ( رش 500

 شاشرلاب يمرلا ميو . اهلاطبا ةيغب ةئجتلملا فادهألا
 نوكيو « ةكرحتمو ةتباث فادهأ دف فيفا

 يم رلأ مدختسي الو « تابثلا عضو يف ةداع شاش رلا

 ضاضقنالا تالاح يف الا ةكرحلا نم يزيرغلا
 ىلع ربهم .١٠١ ه٠. ةفاسم نمو عقاوملا ريهطتو

 . راكالا
 «تابابدلادض يمرلل فيفحلا شاشرلا مدختسي ال

 يلو اهيف ةيؤرلاو يمرلا تاحتف دض مدختسي هنكل
 ف همادختسا نكميو 1 ىرخألا ةعردملا تاب رعلا

 ةلئاقملا تارئاطلاو رتبوكيلملا تارئاط دض ىمرلا
 مادختسا مزلي ذئدنعو . ضوفخم عافت را ىلع ةقلحملا
 دعأوق قيبطتو ةطاطخ ةريخذو صاخ بصنم

 . ةيوجلا فادهالا دض يمرلاب ةصاخلا بيوصتلا
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 معدلا ةحلسأ نم حالسوه : طسوتملا شاشرلا *
 ع8 نم همقاط فلأتيو « ةيرسلاو ةليصفلل يرانلا
 وأ دحاو رخذمو مقلملاو يمارلا ) نافعا

 « تاشاشر ةعاج لخاد ةرمز نولكشي ( نيرخذم

 ,. ةطفوتملا تافاشرلا ايارسو“ لئاضق ناطا قبض
 ةفوشكملا فادهألا ىلع يمرلل حالسلا اذه مدختسيو
 فيفخحلا شاشرلا تايامر ىدم دودح جراخ ةعقاولا

 فادهألا دض مدختسي اك 2.( شمت كنز

 وأ لاطبالا فدهس رّثم .5.٠ ةناسم ىتح ةعجتلملا
 . ريمدتلا

 ةتباثلا فادهألادض طسوتملا شاشرلاب يمرلا ميو

 قالطا نوكيو . تاهاجتالا عيمج ينو ةكرحتملاو
 دض مدختسي ال وهو . طقف تابثلا ةلاح يف هنم رانلا

 ةعردملا تابرعلا دض لامف هنأ ريغ « تابابدلا
 عيطتست ذا « دونحلا تالقانو تاحفصملاك ةفيفحلا

 ىح تابرعلا هذه حيفصت قا ردخا ةقراحلا هتريخذ

 ةيلعافب « همادختسا نكمي اك .م ٠٠١-7٠١ ةفاسم

 تارئاطلاو رتبوكيلطا تارئاط دحض « ةيبسن

 , ةلئاقملا
 ةيرانلا ةوقلا عافدلا يف ةطسوتملا تاشاشرلا ززعت

 موجه لا لالخ بكاوتو « ةاشملا ايارسو لئاصفل

 ال اهنكلو « نارينلاب اهمعدتو ةاشملا تادحو
 ةفاسم ىلع زكرمتت لب « ةلجارلا ةاشملا عم ضقنت
 لالسخ تابثلا نم يمرلا ةعباتمل ودعلا عقاوم نم
 ةاشملا ضاضقنا ةلاح ين امأ . هاشملا هذه ضاضقنا
 تاشاشرلا ناكماب ناف ٠ ةلومحملا ةيكيناكيملا

 ضاضقنالا ةعردم تابرع ىلع ةلومحملا ةطسوتملا
 . ةاشملا عم

 معدلا ةحلسأ نم حالس وه : ليقكلا شاشرلا «
 4 - م نم ةمقاط فلأتيو . ةبيتكلاو ةيرسلل يرانلا
 نمض «تاشاشر ةعاج لخاد ةرمز نولكشي صاخشأ
 مدختسيو . ةليقثلا تاشاشرلا ايارسو لئاصف راطا
 ىدم جراخ ةعقاولا فادهألا ىلع يم رلأ حالسلا اذه

 ء(رثم ٠١٠.١ م١٠) طسوتملا شاشرلا تايامر

 وأ اًهاطبا ةيغب ةئجتلملا فادهألا دض مدختسي اك

 ةيلعافب لماعتلا عيطتسيو . 6٠١ ةفاسم ىتح اه ريمدت
 م 40.1.١ ةفاسم ىح ةعردملا دونحلا تالقان دم

 ةفلتخملا فادهألا دضليقثلا شاشرلاب يمرلا ميو
 . ةكرحتملاو ةتباثلا « ةيرحبلاو ةيوحلاو ةيربلا

 هتالجع ىلع وأ هبصنم ىلع ًاتبثم يمرلا لالخ نوكيو
 ةيلاع ةقدب ىمري ال هنكلو «تايلآلا ىلع الومحم وأ

 ١ تابثلا ةلاح نم الإ

 ةيرانلا ةوقلا عافدلا ِق ةليقثلا تاشاشرلا ززعتو

 تادعو بكاوت ىهو ةاشملا بئاتكو ايا رسل

 اذرا



 شر

 ال اهنكلو « نارينلاب اهععدتو موجهلا لالخ ةاغملا
 ةضقنملا ةاشملا تناك اذا الا ضاضقنالاب كراشت
 ةلومحم اهسفن تاشاشرلا تناكو ةيكيناكيم ةلومحم

 . هةسرده تابرع ىلع

 نم ىمرلا اهعاونأ فلتخمب تاشاشرلا ميطتست
 ذاختا دعب كلذو « جرفلا نيب نمو ءاقدصألا قوف
 ىمرلا يف اهمادختسا نكمي و . ةمزاللا ةطيحلا ريبادت
 اهمادختسا نكمي اك « دعب نع داقملا يمرلاو معمل

 ةيؤرلل ةصاخ ةزهجأب اهديوزت دعب ليلا يمرلا يف
 . ( ةيليلا ةيؤرلا زاهجو ء يمرلا رظنا ) ةيليلل

 ريصقلا شاشرلا (؟)

 . ( ةشيشرلا رظنا )

 ةشرلا (؛2)

 حالس اهيمري يتلا ةعباتتملا تاقلطلا ةعومجم يه
 ماهملا ذيفنت ةيغب ع« فقوت نودو ةدحاو ةعفد يلآ

 « يمرلا رظنا ) ربكأ ةناضب و تقو رصقأ يف ةيرانلا

 . ( اشر يمرلا ةرقف

 فالتخاب 8نرو6 06 1*ؤمع ةشرلا لوط نيابتي
 ( ماع لكشب ) ةشرلا نوكتو . ةيمرملا تاقلطلا ددع

 « ةقلط ١٠ ىلإ اهئاقلط ددع لصي امدنع ةليوط

 ةريصقو « تاقلط 7 - + مضت امدنع ةطسوتمو

 لقي ال نأ لضفملا نمو . تاقلط 4 - م مضت امدنع
 ةيلعاف نأل «٠ تاقلط م نع ةشرلا تاقلط ددع

 ىمرلا ةيلعاف نع ديزت ال نيتقلط نم ةفلؤم لا ةشرلا

 ةشرلا تاقلط ددع سيلو . ( ةقلط ةقلط ) اكارد
 فات هنكلو « ًاعباث ةريصقلاو ةطسوتملاو ةليوطلا

 ةصاخلا يمرلا عجارم ددحتو . ةحلسألا فالتخاب

 ةطسوتملا و ةليوطلا ةشرلا ين تاقلطلا ددع حالس لكب
 . ةريصقلاو

 لماوع ةدع ىلع ةراتخملا ةشرلا لوط فقوتيو

 ةيناكماو « يم رلأ ىدمو « فدملا مجح : يه

 وأ يمارلا ةكرحو « حالسلا عونو «٠ دصرلا
 لقأ ) ةبيرق فادهأ ىلع ىمرلا دنع لضفيو . فدحلا
 مادختسا ام دح ىلإ ةتباثو ةحضاوو (م 400 نم
 ىلع ىمرلا لضفي نيح يف « ةريصقلا تاشرلا
 وأ“ درت #4 قم ناك ) ٠ ةدينبلا .فادهألا
 تاشرب « ةئيسلا ةيؤرلا فورظ يف وأ ةكرحتملا

 مادختسا نوكيو . ةباصالا نامضل ةليوطو ةطسوتم
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 ديشر ةيرصملا ةطاقرفلا

 ىلع ىمرلا دنع ًايرورض ةطسوتملاو ةليوطلا تاشرلا

 قيقحت يمرلا فدهتسي امدنع وأ « ةرطالا فادهألا
 . يداملا ريثأتلا عم زاوتم يونعم ريثأت

 ةطسوتملا تاشرلا مادختسا مدع يمارلا ىعنوتي

 اهنع ةضاعتسالاو . ةرورضلا دنع الإ ةليوطلاو

 مدعو ةريخذلا ريفوت نمضي ىح « ةريصق تاشرب
 ةناطبسلا ةرارح ةجرد عافترا وأ حالسلا ءارته

 ةحلسألا ةيعفدلا تافصلا ناو ةصاخ . رربم نود

 ىمرلا تايطعمل قيقدلا ريضحتلاو « ةثيدحلا ةيلآل

 وأ هريمدت ) فدحلا ىلع ريثأتلاب حمست « ةيلوأل
 ىلع ةلالدلاو . نيتشر وأ ةشر ةطساوب ( هلاطب
 ع

 لاثملا ليبس ىلع زكذن « ةريصقلا تاشرلا ة .
 فوشكم فده ىلع طسوتملا شاشرلاب ىمرلا ن
 ةليوط ةشرب ةدحاو ةباصإ ققح رثم 6٠١ دعبي
 ناكلهتست نيتطسوتم نيتشرب وأ « ةقلط ١١ كلهتست

 « كلهتست ةريصق تاشر ثالثب وأ « ةقلط ١؟
 . تاقلط

 يمرلا لوحت « ةقلط ١٠ ةشرلا لوط زواجت اذإ

 يف مدختسي يذلا « رمتسملا يمرلا ىلإ اشر يمرلا نم
 ةيداعملا فادهألا دض ةكرعملا نم ةمساملا تاظحللا
 « نمزلا نم ةدودحم ةربف الإ مودي الو « ةعمجملا

 ءارتهاو ةريخذلا كالهتسا يف ةلثمتملا هتايبلسل ًارظن
 . ةناطبسلا ةرارح ةجرد عافتراو حالسلا

 ةقشرلا (؛9)

 ةدحاو ةعفد « اهقلطت ىلا فئاذقلا ةعومجم وه
 وأ (نواه وأ ) ةليقالم ا ةلعحاو « عيرس بقاعتب وأ
 . ددحم فده ىلع رثكأوأ ةدحاو خيراوص ةمجار

 مقاوملا لاطبا وأ ريمدت 8ج100 ةقشرلا فدهتست
 ىمرلا ءانثأ وأ موجهلل ديهمتلا يمر لالخ ةيداعملا

 ةرتف رمتستر . خلا ... زيكرتلا يمرو فيثكلا

 ةريخذلا ةيك" كالهتسا ىّتح وأ نهزلا نم ةددحم
 ددعو «© ةقشرلا ةدم قلعتتو . ةقشرلل ةصصخملا

 « هعاقياو ىمرلا ةفاثكو « اهيف ةكرتشملا تاهوفلا

 نيب ةينمز لمار « ةكلهتسملا ةريخذلا ةيكو
 ريثأتلاو ةأجافملا لماعو فدهلا ةيهأب « تاقشرلا

 . هقيقحت بولطملا
 « ميرسلا ىمرلاب ةقشرلا ذفنت

 . امم نينثإلاب وأ « يعاقيالا ةلاحلا ينو ا

 لكل تاقلط ؛ - م ) عيرس يعرب ةقشرلا أدبت

 ةددحملا ةدملا ءاهتنا ىح ىعاقيا ىمر هيلي « ( عفدم

 نيب يمزلا لصافلا ىطغيو . ةصصخملا ةريخذلا وأ

 وأ جاعزا تايامرب نيعم فده ىلع ةذفنملا تاقشرلا

 7 ءىجاشم يمر اهبقعي نوكس تا رتفي

 ( ةطاقرف ) ديشر (4)

 « رفير » ةئف نم © ةيرصم 1 ع ةطاقرف

 ةمدحلا يف لازت ال « ًاقباس ةيناطي ربلا 21ه
 .( 1١91090 ) ًايلاح ةيرصملا ةيرحبلاب ةيلمعلا

 ُِق ايناطي رب ُِ «ديشر» ةطاقرفلا ءانب أدب

 1١/ يف ءاملا ىلا اهازنا متو ء«لو؛١/ 2/1
 ةيرحبلاب ةيلمعلا ةمدحلا تلخدو ©« 84١

 يف © 8مهإت « يابس و مسا تحتم « ةيناطي ربلا

 ةيرصملا ةيرحبلا امرشا مث . 94!/ هلو
 تقلطاو ١949 ( ريمسيد) لوالا نوناك يف
 ةيرحبلاب ةمدخلا يف تلاز امو « «ديشر » مسأ اهيلع
 يكيتسجول معد ةنيفسك لمعت ثيح « ةروكذملا

 ١؟ةيرصملا ةيرحبلا اهنم كلتمت ىلا « تاصاوغلا
 ١ . ةماوغ

 « نط ١4٠ ةطاقرفلا هذه يمايقلا نزولا غلبي
 اهلوطو « ًانط 58١ه ةلماك ةلومحم اهنزوو
 اهلكيملا ىمقألا ضرعلاو « ًارتم هارد يلاجالا



 ةوقو . راتما ؛ر# اهسطاغو « ًارثم ا1١را/
 [عذمام هعموصو:هرم < يددرتلا يثالثلا اهكرم
 « ةدقع ١8 ىوصقلا اهتعرسو « ناصح هوء٠٠

 ١ ةعرسب يرحم ليم ال١٠٠ ىلأ اهلمع ىدم لصيو
 « دوقولا نم انط 54٠ لمح عيطتستو « ةدقع

 عفدمي ةحلسم يهو . الجر ١١ نم اهمقاط فلاتيو

 رايع ط / م نيعفدمو « ( ةصوب 4 ) مث *٠١ رايع
 نك ل رايع ط /م عفادم 5و عام

 . تاصاوغلل ةداضم قامعا لبانق فذاوق

 ١8٠١7 ( ناتكرعم ) ديشر (14)

 ىلع رزيارف ةلمح لالخ ديشر ةدلب يف اتعقو ناتكرعم

 ةوق زيزعتو زيلكنالا ةميزهب اتهتناو , 1801/ ماعلا يف رصم

 عم نيين امثعل مهافت دعبو ٠ ما ماعلا علطم يف

 ةلمح يف سورلا عم همادطصا ليبق لوألا نويلبان روطاربمالا
 ىف نوكرتسملا زيلكنالا ررق . ( 1805-1807 ) «وليا »
 يف تايلمعل نم ةلسلسب مايقلا « نويلبان » دض عارصلا

 مهعنمو نيبنامثعلا ديبحت ةيغب طسوتملا ضيبألا رحبلا حرسم
 تايلمعلا تزكرت دقلو . ينويلبانلا يركسعلا دهجلا معد نم

 ةلمح اهرأ : نيروصحم ىلع حرسملا اذه يف ةيزيلكنالا
 مغر لشفلاب تهتنا يتلا ةيرحبلا « ثرووكد » لاريمألا

 « لوبمطسا » باوبأ ىلا لوصولاو ليندردلا قيضم قارتخا
 ةلمح يئاثلاو . 181 ( سرام -رياربف ) راذآ - طابش يف
 كاذنآ تناك يتلا , رصم ىلع «رزيارف يزنكام » لارنجلا

 يلع دمحم » اهمكحيو . ةيناثعلا ةيروطاربمالا نم اءزج
 لاتقلاو همكح تيبنتب الوغشم ناك يذلا رصم يلإو « اشاب
 . كيلاملا دض

 ةدايقب « انيسم » نم ةلمحلا تقلطنا 18١7/7/17 يفو

 هايم ىلا اهلقت يتلا نفسلا نم مسق لصوو . «رزيارف »

 ةزكرمتملا ةيكرتلا ةيماحلا نكت ملو . ١7/" يف ةيردنكسالا
 غغو ايدنج 1١0 ) الجر 5357 ىوس مضت ةيردنكسالا يف

 ءانيملا يف نكي ملو . ( ةيرحب دونجو ةراحب 48١5و ايعفدم

 يف , ةريغص ةيكرت ةسارح ةنيفسو نيتبكرت نيتطاقرف ىوس
 مضي ةيردنكسالا هايم ىلا لصو يذلا مسقلا ناك نيح

 ةوق لمح نولكشي الجر 0997 لصأ نم ) لجر
 . ( رزيارف ةلمح

 برق ءىطاشلا ىلع لازنالاب زيلكنالا ماق دقلو
 زاجنا ىلع مهدعاسو , ”/18و17 يموي يف ةيردنكسالا
 اهلخدت مدعو ةيكرتلا نفسلا ةلاطع حاجنب لازنالا ةمهم
 حابص يفو , 3/18 ءاسم يف ةيردنكسالا اوججاه مث . هعنم
 لوصوو ةيكرتلا ةيماحلا دئاق عم تاضوافم دعبو .

 نمض نأ دعب ةيماحلا تملستسا . ةيزيلكنالا ةلمحلا ةيقب

 ةيماملا دارفأل حامسلاو ناكسلا تاكلتم ةيامح زيلكنالا

 لالتحا مت 3/1١ حابص يفو . ةيردنكسالا نم باحسنالاب

 ناتيكرتلا ناتطاقرفلا تعضوو ٠ عالقلاو ةيسيئرلا تاياوبلأ

 ةلمح , رزيارف رظنا ) ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلا فرصت تحت
47 ). 

 ةبراحم يف اكمهنم كاذنأ « اشاب ىلع دمحم » ناكو

 قاحللا لواحيو .( رصم يبونج ) يلبقلا هجولا يف كيلاملا
 كراشت مل هتاوق ناف اذل , « طويسأ » ىلا مهعقد نأ دعب مهب
 نود تطقس يتلا ةيردنكسالا نع عافدلا وأ لازنالا عنم يف

 ددع ىوس اهالتحال نويناطيربلا رسخي ملو . يدج لاتق
 . ىحرجلاو ىلتقلا نم ادج دودحم

 ىلوألا ديشر ةكرعم

 نولازي ال مهنأ زيلكنالا ردق , ةيردنكسالا لالتحا رثإ

 ءاضقلا بلطتت رصم ىلع ةرطيسلا ناو . قيرطلا ةيادب يف
 دشح ىلع ارداق ناك يذلا « اشاب يلع دمحم » تاوق ىلع

 يذلا حالسلا وهو . ةلايخلا نم مهمظعم يدنج فلأ ١
 . ةيزيلكنالا ةلمحلا هيلا رقتفت

 اذلو . نيومتلا يف صقن نم يناعت ةيردنكسالا تناكو

 يف « تيسيم » دئارلا رصم يف يناطيربلا بودنملا حرتقا

 ةرطيسلاو لينلا بصم حتف ةرو رض «رزيارف » ىلع 6
 ةقطنم ىلع ةرطيسلا نيسمأت ةيغب روهنمدو ديشر ىلع

 ءاج دقلو . نيومتلا يف ةرغتلا دسل ةيرو رضلا « ةريحبلا »
 هبش نوكتس ةعقوتملا ةمواقملا نأب ديكأتلا عم حارتقالا كلذ

 تحت لوألا ءاوللا لاسراب ارارق «رزيارف » ذختاو . ةمودعم

 ةمهملا ذيفنتل « ديم » ديمعلاو « بوشتو » ءاوللا ةرما
 عفادم 6 هقفارت . "/19 يف لوألا ءاوللا راسو . ةروكذملا

 رخأتم تقو يف لصوو . « نوغارد » دونج ١ ىلإ ةفاضالاب
 ىلع لطت يتلا «رودنم وبأ » تاعفترم ىلا موي نم

 ١ يف ةنيدملا لوخد ررقت يلاتلا مويلا حابص يفو . ديشر
 نأ 3١ جوفلا نم « لبانقلا ةامر » ىلع ناك ثيحب . لاترأ

 ةيقب ىلع ناك نيح يف . رهنلل ةيذاحملا قئادحلا ربع اهولخدي

 ةباوبلا ربع مدقتت نأ 5١ جوفلا نم ىلوألا ةبيتكل

 ةامرلا » جوف هيف مدقتي يذلا تقولا يف . ةيسيئرل

 يأ لكشتي ملو . « ةيردنكسالا » ةباوب ربع « نييناطيربل
 وأ . ةجاحلا تعد ول ايف تاوقلا باحسنا ةيطغتل يطايتح

 ةوقلا جاعزاو ةنيدملا جراخ ىلإ عافدنالا نم نيعفادملا عنمل

 . اهلخاد يف كابتشالا نابإ ةيزيلكنال

 ىلاوح غلبي تقولا كلذ يف ديشر ةيماح دارفأ ددع ناكو

 ًاددع نأ الا . يلكنالسلا كب ىلع ةرمآ تحت يدنج

 نسح مهسأر ىلعو نييرصملا برعلا ةدلبلا ناكس نم ًاريبك
 .زيلكنالا ةازغلا دصل دعتسي ناك فارشألا بيقن تيرك

 شر

 .فراشم ىلع نو رشتني نيعفادملاو ةيماحلا دارفأ ضعب ناكو
 ةيزيلكنالا رفاخملا ىلع رانلا قالطاب اوأدب ثيح . ةدلبلا
 تمدقتو . ديشر لخاد ىلا اوعجارت ام ناعرس مهنأ الا

 . ةعوضوملا ةطخلا بسح لاترالا

 ةامر ةيرس هربع مدقتت نأ ضرتفي يذلا روحملا ناكو
 ناك هنأ ثيح . ةبوعصلا ديدش ( ١" جوفلا ) لبانقلا

 تزكرتو . رجشم عفترم هيلع فرشيو . رهنلا ةفضل امحاتم
 تاعفترملا نمو عفترملا كلذ نم ةيرسلا ىلع نيعفادملا نارين
 نارينلا ىلع درلا نم ةيرسلا نكمتت نا نود , « ةيسنرفلا »
 عفدملا تدقف دق ةيرسلا تناك , ريصق تقو لالخو . لثملاب

 تجرخو . اهدارفأ يثلث ىلاوح حرجو لتق امك . اهب قحلملا
 نم مظعم تدابأو ةيرسلا تمجاهف ةدلبلا نم ةلايخ ةعومجم
 .٠ اهاجر نم يقب

 نم ىلوألا ةبيتكلا ةيقب تمدقت , تقولا كلذ يفو

 نم ابيرقت ةدراي 8٠ دعب ىلع ترشتناو , ١" جوفل
 اهيلع بصنت تناك يتلا تايامرلا ىلع درت تأدبو , ينابمل
 نم تنكقو ةمدهملا ناردجلا فلخ نمو ةينبألا نم

 تعفدناو . ةيعافدلا تابيترتلا يف ةرغث تحتفو . اهتاكس

 يف . « بوشتو » ءاوللا اهسأر ىلعو ةنيدملا لخاد ىلا ةبيتكل
 . ةيمامألا ةينبألا نم نوعفادملا هيف عجارت يذلا تقول

 يف ددرتي «نييناطيربلا ةامرلا » جوف نأ « بوشتو » ملعو

 يتلا تايامرلل ارظن . هل ةددحملا ةطقنلا نم ةدلبلا لوخد

 ديمعلا دجو ثيح جوفلا عقوم ىلا عساف . هيلع ترمهن

 تبد دق ىضوفلا نأ دجو امك , ةغلاب حورجب اباصم « ديم »
 جوفلا ميظنت ةداعا ىلع فرشأف . جوفلا دارفأ فوفص يف
 موجهلا راسي ىلا ةدلبلا ىلا لخدو موجها دواع يذل
 يل

 دق تناك يتلا , ١" جوفلا ةبيتك ىلا « بوشتو » داعو

 لازت ال تناك اهنأ الا . ةدلبلا نم مسق ىلع ترطيس

 , ةدلبلا هلوخد دنعو . تاهاجتا ةدع نم تايامرلل ضرعتت

 عبات هنأ الا , هفتك يف طيسب حرجب « بوشتو » بيصأ

 نم تنكمت دق ةبيتكلا تناكو . ةيسيئرلا ةحاسلا ىلا هريسم

 تايامرلا ءانثتساب , ةحاسلا ةقطنم يف نارينلا مظعم تاكسا
 تقولا يفو . ةينبألا دحأ نم اهيلع رمهنت ترمتسا يتلا

 بيصأ , ىنبملا كلذ ماحتقال دعي « بوشتو » هيف ناك يذلا

 . كلذ دعب ىنبملا ريهطت متو . هعرصم ىلا تدأ ةلتاق ةباصا

 . ةدلبلا ىلع ترطيس دق اهنأ ةيزيلكنالا ةوقلل ادبو
 . ةقيضلا ةقزألاو عراوشلا يف ةريغص تاعومجم يف تعزوتف
 ىلع ضاضقنالل ةصرفلا نونيحتي نوعفادملا ناكو
 ناك ةينبأ نم رانلا قالطا اودواع ام ناعرسو . مهمصخ

 فينع عراوش لاتق رادو . ترهط دق اهنأ نونظي زيلكنالا

 يذلا رمألا . ةيزيلكنالا ةوقلاب ةغلاب رئاسخ عوقو نع رفسأ
 نوعفادملا ىفتكاو . باحسنالاب رمأ رادصإ ىلا « ديم » عفد
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 رن ىلا ةدلبلا نع زيلكنالا دعتبا ىتح ةطيسب ةدراطمب

 دق يزيلكنالا لوطسألا قراوز تناك ثيح . لينلا

 يقلمو

 تاءارجالا اوررقي نأ زيلكنالا ةداقلا ىلع ناكو
 ظافتحالا ىلع ارداق « ديم » نكي ملو . اهذاختا بجاولا

 مدقملا ىلإ ةدايقلا ميلست متف . غلابلا هحرجل ارظن ةدايقلاب
 ىلا باحسنالا ررقتو . ١" جوفلا نم « سورب »

 عقوم لالتحا مت ثيح . ( وكدا ةانق برق ) « اريسنافارك »

 ةكرات تاوقلا تكرحتو . ةيردنكسالا ىلا قيرطلا نيمأتل

 لاقحال ارظن اهنتم ىلع ىحرجلاو جرح عضو يف قراوزلا

 ةمجاهم نوعفادملا لواحو . ةحلسملا قراوزلاب اهتمجاهم
 نأ الا « ةحلسملا قراوزلا ةطساوبو ربلا نم قراوزلا
 ةرداغم نم يلاتلا مويلا حابص يف تنكمت ةيزيلكنالا قراوزلا
 ,ةوقلا امأ . ةيردنكسالا يف لوطسألا ىلا لصتل رهنلا

 ىرخا قراوز تلقتسا ثيح « اريسناقارك » ىلا تراسف
 . « ريقوبا » ىلا تداعو

 ١868 « ديشر » ةكرعم يف ةيزيلكنالا رئاسخلا تغلب دقلو

 1413و ( ءاول ةبترب مهدحأ طابض 4 مهنمض نم ) اليتق

 رداصملا وزعتو . ( اطباض ١5 مهنمض نم ) احيرج

 نم ةعونجم ىلا ةكرعملا كلت يف لشفلا بابسأ ةيناطيربلا
 اهيلا تلكوأ يتلا ةوقلا زيهجت صقن اهتمدقم يفو ؛ لماوعلا
 نوكتس ةمواقملا نأب ادئاس ناك يذلا عابطنالاو . ةمهملا

 ءاليتسالل ةمئالم ريغ ةطخ عضو كلذ نع مجنو . ةمودعم

 ةيماحلا لاسبتسا نأ هيف كش ال ام هلا الا . ةدلبلا ىلع:

 ءارو يسيئرلا لماعلا ناك ةدلبلا نع عافدلا يف يلاهألاو

 . ةيزيلكنالا ةعزطا

 ةيناثلا ديشر ةكرعم

 أدبو , نييرصملا فوفص يف ةسامحلا ديشر ةكرعم تراثأ

 أدب ثيح؛ةرهاقلا يف ةصاخو رصم ءاحنأ يف عوطتلا ناكسلا

 هسفن تقولا يفو . ةيعافدلا تاشنملا ةماقاو قدانخلا رفح

 . اهتداقو ةيزيلكنالا ةلمحلل ةعجوم ةب رض ةكرعملا تناك دقف

 ةداعتسال ديشر دض ىرخا ةلمح هيجوت «رزيارف » ررق اذلو

 رارمتسا نامضو . ةيزيلكنالا تاوقلا اهتدقف يتلا ةبيطا
 . نيومتلا

 يلع دمحم ىلع نومقانلا كيلاملا ناك , ءانثألا كلت يفو

 نع مهغلبت « تيسيم » دئارلا نم ةلاسر 1١/" يف اوقلت دق

 . هبناجي فوقولا ىلع مهثحتو يزيلكنالا شيجلا لوصو
 وحن هجوتلاب ادعو كيلاملا هلسرأ يذلا يروفلا درلا نمضتو

 دمحم دض كرتشملا لمعلا ةرشابمل عوبسالا ةياهن لبق ةزيجلا
 دوجول ارظن ادحوم نكي مل كيلاملا فقوم نأ الا . ىلع

 نواعتلا ةركف نم ءاتسا مهضعب نأ ابك ؛ مهنيب ايف تاضقانت

 لصوتيل ضقانتلا كلذ نم ىلع دمحم دافأ دقلو . ارتلكنا عم

 ا

 يف مهدييحت نم اهربع نكمت مهعم مالس ةيقافتا ىلا
 ةرهاقلا ىلا هتاوق عم ةرشابم ةدوعلا نم نكمت اك . عارصلا

 ىلا يلع دمحم لصوو . لابشلا نم مهادلا رطخلا ةهجاومل

 . 1809/5/٠١ يف ةرهاقلا

 نم ديشر لالتحال تلسرأ يتلا ةديدجلا ةرقلا تلكشتو
 بيقنلا ةدايقب ةفيفخلا « نوغاردلا » نم ةليصف فصن
 , « فيكوا » دئارلا ةدايقب ةفيفخلا ةبيتكلاو . « يسناليد »

 , « لدير » بيقنلا ةدايقب 58 جوفلأ نم ىلوألا ةبيتكلاو

 « دولكام » ديقعلا ةدايقب /8 جوفلا نم ةيناثلا ةبيتكلاو

 « غربغنينوس ود » نورابلا مدقملا ةدايقب « لور » جوفو

 . « ليولاه » يرحبلا ديقعلا ةدايقب ةراحبلا نم ةزرفم عم

 ١١ » يعفدم نم ةفلؤم ةيوق ةيعفدم ةزرفم ةوقلاب تقحلاو
 .«لطرا» عفادم و , « 0,0 رزتواه » يعفدمو , « لطر

 ديمعلا ىلا ةدايقلا تدنساو . لجر 16٠١ ةوقلا مجح غلبو

 . « دلاوزوا » ديقعلاو « تراويتس »

 ىلع ناكو . 4/؟ يف ةيردنكسالا نم ةوقلا تراسو

 تادعمو ةريخذلا نم تايمكو ةيعفدملا لقنت نأ قراوزل

 ميلا يفو . فدهلا نم ةنكمم ةطقن برقأ ىلا نيسدنهمل
 تلقتسا نأ دعب « اريسنائارك » ىلا ةوقلا تلصو . يلاتل

 نأ ريسملا نابإ نيبتو . قيرطلا نم امسق عطقتل قراوزل
 طوطخ ةيلعاف ناضل لقنلا طئاسو يف اصقن كانه

 نيمأتل «وكدا » ةريحب ىلع داتعالا ناو امك . تالصاومل

 ةريحبلا نأل ًارظن تابوعص زوري ىلا يدؤي تالصاومل
 الإ اهروبع نكمي ال ثيحب تقولا كلذ لثم يف ةلحض حبصت

 دادتشا ناكو . ةفيفخ ةلومح لقت يتلا قراوزلا لبق نم

 مادختسا رذعتملا نم لعجي لينلا بصم دنع جاومأل

 تضرتعا ةيرحبلا ناو امك . رهنلا ربع ةرشابملا تالصاومل

 ناك اذلو . نيومتلاو دادمالل قيرطك رحبلا ىلع داتعالا ىلع

 اموي ةلاحض دادزي يذلا ةريحبلا طخ ىلع داتعالا ةوقلا ىلع

 ربع تارتموليك ٠١ ىلاوح دتمي قيرط ىلا ةفاضالاب . موي دعب
 ضرف دقلو . ةوقلا رشتنت نأ ضرتفي ثيح ىلا ءارحصلا .

 . تالصاوملا نيمأتل مجحلا ةديازتم زرافم صيصخت كلذ

 ةمدقملا تلكشتو . مدقتلا ةعباتمر رقت . 4/5 ءاسم يفو

 جوفلا نم ةزرفمو . ةفيفخلا ةبيتكلاو « دولكام » مدقملا نم
 نا « دولكام » ىلع ناكو

 نع دعبت يتلا وكدا ةيرق ىلع ةفرشملا تاعفترملا لع يلوتسي
 مدقملا هجاوي ملو . تارتموليك ٠١ ىلاوح « اريسناقارك »
 . ةمواقم ةيا همدقت لالخ

 .« لطر 5١ نيعفدمو . 8

 يضقت « تراويتس » اهاقلت يتلا رماوألا نكت ملو
 فصق ربع مالستسالا ىلع اهرابجا امئاو , ديشر ةمجاهب
 مدقتت نأ يىرورضلا نم ناك اذلو . فيثكو زكرم يعفدم

 ذاختا أدب . 4/8 حابص يفو . ةنكمم ةعرس ىصقأب ةيعفدملا

 « لطر 5» عفادم 5 ليمحت متف . ةيعفدملا لقنل تابيترتلا

 رج ةراحبلا ىلوت نيح يف . دايجلا ىلع فيفخ «رزتواه »و

 4,0 » نواهو , « لطر ؟ » عفدمو « لطر ١١ » نيعفدم

 . ةريحبلا ىلع قروز يف رخآ نواه لقن مت امك . « ةصوب
 . ةريخذلا لقنل ةوقلا ىدل ةرفاوتملا لابجلا مظعم تمدخُتساو

 ىرخألا تادعملا نم ريثكلا كرت ضرف يذلا رمألا

 . تاوقلا دبك كرحت احابص ةنماثلا يفو . ةيرورضلا

 عفدمو ةلايخ ةزرفم نم تاوقلا دبك ةمدقم تلكشتو

 جوفو "0 جوفلا تادحو اهتلتو . لبانق ةامر ةيرسو فيفخ
 تادحو ةرخؤملا تمض نيح يف . تاععملاو ةيعفدملا عم لور
 اليكشت اهمدقت نابإ ةوقلا تذختاو . عفدم عم /8 جوفلا

 ةرفاوتملا ةلايخلا لمعل ضرألا ةيحالصل ارظن لاتقلل ابسانم
 ةوقلا عطقت مل ثيحب ٠ ائيطب ريسملا ناكو . نيعفادملا ىدل

 نابإ ةرفاوتم هايملا نكت ملو . ةعاسلا يف دحاو ليم نم رثكأ
 دحأ ةافو ىلا ىذأو , ةقشملا نم داز يذلا رمألا , ريسملا

 . قاهرالاو ةرارحلل ةجيتن دونجلا

 يف « دولكام » ةوق تدجو . وكدا ىلا ةوقلا لوصو دنعو

 مدقو . هايملل رداصم ةدع ىلع ةرطيسمو ديج عضو

 دق نيعفادملا ةلايخ ضعب نأب ديفي اريرقت « دولكام »

 . ةزيجو ةرتف دعب تبحسنأ اهنأ الا .تدهوش

 دتميو . ديشر ىلا وكدا نم نايساسأ ناقيرط كانه ناكو

 رخآلا قيرطلا دتُي نيح يف ؛ ءارحصلا ربع لوألا قيرطلا
 , لينلا رهو ةريحبلا نيب عقاولا خزربلا ىلا ةريحبلا ةاذاحمب

 . ديشر ىلع ةفرشملا تاعفترملا ىلا الايش فطعني مث نمو
 ناك هحطس نأل ًارظن لوألا نم لضفأ يناثلا قيرطلا ناكو
 لواحول ايف تاعفترملا ىلع ءاليتسالا لهسي هنأو امك , ىسقأ
 . اهب ظافتحالا نوعفادملا

 , 1/1 رجف جالبنا عم ةوقلا تكرحتو
 ةدحو لك تعضوو . قباسلا مويلا يف هبجوب تراس ىذلا

 هذه تلوتو . ةفوشكملا ىرسيلا اهتبنحي ىلع ةيامح تاعومج

 قيرطلل ةمحاتملا ةيلمرلا نابثكلا عالطتسا تاعومجملا
 امدنع ةريبك ةفاسم تعطق دق ةوقلا نكت ملو . ةريحبللو

 . موجط ضرعتت ةوقلا نأ غلبيل ةمدقملا نم دونجلا دحأ لصو

 كلذ دعب رخآ ىدنج لصو ذإ . هيف اغلابم ريرقتلا كلذ ناكو
 دنع كرحتي نيعفادملا ةلايخ نم ًاددع نأ غلبيل ليلقب

 نأ نود « ةيامرلا ىدم نع ًاديعب لازي ال هنأ الا , ةبنجملا
 مدقملا نأ, . كيشو موجط نودعي نيعفادملا نأ ودبي

 . لترلا لوصو راظتناب فقوت دق « دولكام »

 بيترتلا ةذختم

 ًارما « دولكام » ىقلتو . نيتب رسب ةمدقملا زيزعت متو
 ًاعقوم نولتحي نوعفادملا ناك ثيح « دامحلا » ىلا مدقتلاب

 ةبقارمل هيلع ءاليتسالا يرو رضلا نم نأ زيلكنالا ربتعا
 عم ةوقلا تالصاوم طخ ةيطفتو ةيرسهنلا قيرطلا
 مل ثيح . « دامحلا » ىلإ « دولكام » عقدناو . ةيردنكسالا

 . ًائيطب ةوقلا ةيقب مدقت ناكو .ركذت ةمواقم نوعفادملا دبي



 ديشر نم بارتقالا مدع لضفألا نم هنأ ةوقلا ةداق ربتعاو

 هايم نم ةدافالاب حمسي عقوم لالتحا متف . ءاسملا يف

لا يدؤملا قيرطلا نع اليلق دعبب هنأ الا , لينلا
 3 ةدلبلا ى

 . داحلا يف ةمدقملا هيف تناك ىذلا تقولا

 ةيواز ىلع دتت ةفاج ةانق ىلا دنتسي دامحلا عقوم ناكو

 نع دعبي اهفرط نأ الا ,وكدا ةريحبو لينلا نيب ةمئاق هبش

 يتيواستم ناتفضلا تناكو . ليم فصن ىلاوح ةريحبلا

 تناك , لصفلا كلذ يف هايم راسحنال ارظنو . عافترالا

 فافتلالاو لمعلاب ةلايخلل حمسي وحن ىلع ةفاج فافضلا

 « ةريحبلاو رهنلا نيب ةفاسملا فصتنم يفو . عقوملا لوح

 ةبسانم ىرخا تارميو . اهترخؤم يف عساو رم عم ةيرقلا دجوت

اوم يف ىتح اعينم عقوملا نكي ملو . ةلايخلل
 تارجه ةهج

 + ةايقملا

0 

 نم « دولكام » مدقملا يفعأ , 5/1 نم ركبم تقو ينو

 ةزرفم ىلإ ملس ىذلا « دايحلا » عقوم لالتحا ةمهم
 ؟71)

 ( 1801 ) ديشر ةكرعم هيلع تراد يذلا تايلمعلا حرسم

 , « غناسلغوف » دئارلا ةدايقب « لور » جوف نم ( ايدنج

 يتلا «رودنم وبأ » تاعفترم ىلا لهسلا ربع مدقتلاب رمأو

 دبك لصوو . ةمواقم ةيأ ههجاوت نأ نود اهيلع ىلوتسا

 رهظلا دنع ديشر ةدلبب طيحت يتلا ةيلمرلا لالتلا ىلا تاوقلا

 تناكو. ةيعفدملا لمعل ةبسانم عقاوم لالتحال كلذو , ابيرقت

 ٠ ماع لكشب ةنيدملا ىلع لطت ةيلاع ةمق تاذ لالتلا ىدحا

 عودزم لقح اهيلا يدؤي يذلا عفترملا تعتو اهتحت عقيو

 تكرحتو . لينلا ىلا ايجيردت ردحنيو ةفاثكب تايضمحلاب

 لقحلا كلذ ىلإ «رودنم وبأ ر» تاعفترم نم ةفيفخلا ةبيتكلا

 ٠ ةدلبلا تاعافد برق ةعقاولاو ةمحاتملا نفادملا لتحتو هلتحتل

 ٠ نيعفادملا نم ةفيثك نارينل ةبيتكلا تضرعت ام ناعرسو

 . اهبناج ىلا عقاوم اوذختيل لبانقلا ةأمر مدقتو

 لالتلا زواجتب 70 جوفلا نم ىلوألا ةبيتكلا تماقو

 فارطأ برق عقي ضفخنم ىلا لصتل ةفيثك تايامر تحت

امر عقاومب لصتت عقاوم تذختا ثيح ةدلبلا
 نأ الا . لبانقلا ة

 سر

 ىلا ةبيتكلا ترطضا ثيحب ةفوشكم تناك عقاوملا كنت

 ٠ ةفيفخلا ةبيتكلا نيبو اهنيب ةرغث كرت امم راسيلا ىلا لاقتنالا

 جوف نم ةيقبتملا سمخلا ايارسلا « دلاوزوا » ديقعلا عفدو

 رضحو .راسيلا ىلا ةلئام عقاوم ذختتل « لور »

 ارظن . ذفنملا بيترتلاب هعانتقا مدع رهظيل « تراويتس »

 مدقتب رمأف . ةنيدملا ىلع يروف راصح ضرفب هتبغرل

 نآس نلا يناطيربلا طخلا ةرسيم ىلا جوفلا تادحو

 ىلع ةرداق تناك ةدلبلا لخادم دحا دنع نيعفادملا عقاوم

 ناعرسو . ةوقلا ةيقي نيبو تادحولا كلت نيب لاصتالا عطق

دحو عفد مت ثيح . عقوملا اذه يف ةرغثلا ترهظ ام
 جوفلا تا

 وحن ىلع ةضرعم جوفلا تادحو تناكو . نيميلا ىلا ةوقب 8

 يف ةغلاب رئاسخ عاقيا ىلا تدأ يتلا نيعفادملا نارينل رطخ

 ٠ عقاوملا ليدبت نابإ اهدارفأ فوفص

 يف ؛ ةقيدحلا برق هتدايق رقم « تراويتس » راتخا دقلو

 فلخ يناطيربلا طخلا طسو يف هرقم « دلاوزوا ا زكر نيح

 اف
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 شر

 لكشب طخلا ناكو . تايامرلا نم ةيامح هل ترفو عماج ةنذئم

 سيراضت نمؤت مل ثيح . ديشر ةيماح ىمرم نمض ماع

 . ةيئرج ةيامح ىوس نييناطيربلا عقاول ضرألا

 ةوق تماق ؛ 5/8 مييلا نم ٠١, ةعاسلا ىلاوح يفو

 لواحت ملو . يناطيربلا طخلا ةرسيم ةمحاهمب ديشر ةيماح نم

 ةلايخلا تماق ابك . ةنيدملا راوسأ نع ًاديعب مدقتلا ةوقلا ةاشم

 ضرألا تناكو . 7/8 جوفلا ةهجاومب حبصتل ةعساو ةروانم
 اهمعدت ةلايخ لمعل ةبسانم جوفلا كلذ تادحو مامأ ةدتمملا
 ةضفخنم ةيلمر نابثك نم ةحوتفم اضرأ تناك ثيح . ةاشملا

 ةديج ةيطغت رفوي يذلا رمألا ٠ حلبلا راجشأب ةعورزم
 . ةلايخلا ثاكرحت قيعي نأ نود ةوقلا كلت لثم تاكرحتل

 ةبنجملا ددهت ةلايخلا هيف تناك يذلا تقولا يفو
 يمامألا رفخملا ةمحاهمب ةاشملا نم ةوق تماق , ةيناطيربلا

 . ةدحاو ةيرس همعدت تناك يذلا , 78 جوفلا تادحول

 ناكو .رفخملا ةرسيم ىلا اليلق مدقتلاب ىرخا ةيرس ترمأف
 ناك دقلو . ديدش طغضل رفخملا ضرعت ول ايف مدقتلا اهيلع
 باحسنا طخ ىلع ايارس ةدع عضو « دلاوزوا » ديقعلا ةينب

 جوفلا نم ايارس 8 8 نم ةوق تدشتحاف . ةمجاهملا ةرقلا
 ةيرصملا ةوقلا باحسنا طخ ديدهتب تأدبو طنخلا ىلع "8
 تزكرت ةيلاعلا ينابملا نم ةقلطنملا نارينلا نأ الا . ةمجاهملا

 كلت عافترا نأ امك , اهكرحت نابإ ةيناطيربلا تادحولا ىلع
 عمو . نييناطيربلا اياون ىلع عالطالاب ةيماحلل حمس. ينابملا
 ةوق ةبنحم ديدهت ىلا "0 جوفلا ايارس كرحت ىدأ دقف اذه

 مامأ ىشتنتل 78 جوفلا مامأ نم تبحسنا يتلا ةلايخلا

 جوفلا ايارسوحن ةيرصملا ةلايخلا تمدقتو ..ةمدقتملا ايارسلا

 . اهبارتقا ىتح رانلا قالطا نع تعنتما يتلا ةمدقتملا 0

 , ةلايخلا فوفص يف تاباصا قيقحت ىلا ىدأ يذلا رمألا

 ضعب تلواحو . ةنيدملا راوسأ وحن باحسنالا ىلا ترطضاف

 ىمرم نمض تلخد ىتح ةلايخلا ةدراطم ةيناطيربلا تادحولا

 يناطيربلا طخلا ىلا اهرودب تبحسنا مث , ةيماحلا ةحلسأ

 . ةريبك رئاسخب ىنمت نأ نود

 للستلاب رهظلا دعب ةرتف يف ةيماحلا نم ةعومجم تماقو

 ةمق ىلا تلصوو « يناطيربلا طخلا ةنميم دنع ةربقملا ربع

 ربجأ يذلا رمألا . ةفيفخ ايارس " عقاوم ىلع فرشي عفترم
 . ةرتفلا كلت يفو . ءيشلا ضعب رقهقتلا ىلع ايارسلا كلت
 هلا , هفتك يف ةرطخ ريغ ةباصا « تراويتس » ديمعلا بيصأ

 . هماهمب عالطضالا نع ام دح ىلا هتقاعا ىلإ تدأ اهنأ

 ةيعفدملا تايراطب عقاوم دادعا يف نويناطيربلا كمهناو
 ةنيدملا رابجاو ةيماحلا عاضخال اهيلع نودمتعي اوناك يتلا
 ةلتلا برق لطر ١١ نيعفدم زيكرتب اوماقف . مالستسالا ىلع
 انك .اهتمق ىلع فاذق عفدمو . مهطخ نيمي ىلا ةعقاولا
 « لطر 7 » لا عفادمب اوظفتحاو , اهفلخ نواه يعفدم اوزكر
 . اه اوضرعتي نأ نكمي يتلا تامجهلا دصو طخلا يف لمعلل
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 دق اوناكو . « دابحلا » برق ًانزخم نويناطيربلا ماقأ ابك
 اوعقوت امب ربكأ ةفاسم عطقت نأ عيطتست قراوزلا نأ اوفشتكا
 تانيصحت ةماقاب اوأدب , ةيناث ةهج نمو .وكدا ةريحب يف
 نارينو ةلايخلا تارجه نم ةمدقتملا مهعقاوم ةيامحل ةيناديم
 ةزكرملا حلبلا راجشأ نم تانيصحتلا كلت تناكو . ةيماحل

 تارغثلا دسو اهميعدتل بارتلا نم تايمك عم اهضعب قوف

 نم مسق ةلازا ىلا ايموي يدؤت تناك حايرلا نأ الا . اهنيب
 . مئاد لكشب اهميمرت ىلع دونجلا ربجأ يذلا رمألا . بارتل

 فلخ ىلا ةدراي 2٠١ ىلاوح ةفيفخلا ةبيتكلا بحس متو
 جوفلا تادحو تماقو . تايامرلا نع ايبسن اديعبو ةربقمل

 جوف تادحو تناك امك . سيراتمب اهطوطخ ةيطغتب 0

 امأ . ةيبارت تانيصحتب ةيمح طخلا ىلع ةرشتنملا « لور »

 يتلا ةلايخلا ةيرس كلذكو , اضرعم نكي ملف . 78 جوفل

 . هايملاو فلعلا هيف رثكي لهس يف ديج عقوم يف تزكرت

 ىلع تانيصحت ءاشنإ لاكتسا مت« 4/٠١ يفو
 ةفيفخلا ةاشملا ةرسيم ىلا ( ١ ) نصحلا ناكو . مهسا لكش

 , "0 جوفلل ( ؟ ) نصحلاو . مدقتملا اهرفخم هيف زكرمتيو

 , «لور » جوفل فرشم يبارت عفترم ىلع ( " ) نصح او

 . 8 جوفلل (5)و ( 8 )و ( 8 ) نوصحلاو

 الا ىميلا كلذ يف ةدلبلا فصق ةيعفدملا تأدبو

 ررق دقلف كلذ نم مغرلا ىلعو . الاعف نكي مل فصقلا نأ

 اهحنمب نيدعاو ٠ مالستسالا ىلا ةيماحلا ةوعد نويناطيربلا
 ررقتو . تقولا كلذ يف تملستسا ام اذا ةددشتم ريغ اطورش

 فقوتو . مالستسالا طورش لمحل رودنم وبأ خيش لاسرا

 . هتدوع راظتناب رانلا قالطا نع نويناطيربلا

 يف يناطيربلا بودنملا . « تيسيم » دئارلا ررق امك
 هعاضوأ روهدت ببسي مويلا كلذ يف ركسعملا ةرداغم . رصم

 عمج ىلع تاوقلا ةردق فعضأ يذلا رمألا , ةيحصل

 تامولعملا نا ذِإ , ةلمحلا ةعباتمل ةيرو رضلا تامولعمل

 نمو ١ « تيسيم » دجاوتي ثيح ةيردنكسالاب رق بحبصأ

 دجاوتي ثيح « ريق وبأ جيلخ »ربع تراويتس ىلا لسرت مث
 تامولعملا تناكو . «رزيارف » لارنجلاو يناطيربلا لوطسألا
 دعتسيو ةوق دشحي يلع دمحم نأب ديفت تقولا كلذ يف ةرفاوتمل
 تامولعملا هذه اولمهأ نييناطيربلا نأ الا . ديشر ذاقنال

 دق كيلاملا نأ تدافأ ةبذاك ىرخا تامولعم ينبت نيلضفم

 ىلا نومضنيس مهنأو . ةريبك ةميزه يلع دمحمب اولزنأ
 ْ . ةزيجو ةرتف لالخ نييناطيربل

 دئاق در الماح رودنم وبأ خيش داع ليللا طوبه عمو

 قيلعت ىلا ةوعدلا ربع تقولا بسك لواح يذلا ةيماحل
 هنأ ثيح . هتداق نم رماوألا راظتناب ةيلاتقلا لامعأل

 نأ الا . مالستسالاب رارق ذاختا ةيحالص كلي ال سوؤرم

 اوررقو . ةيماحلا دئاق ضرع ىلع اوقفاوي مل نييناطيربل

 عفادم 5 نم ةيراطب اوزكرف . يعفدملا فصقلا ةعيباتم

 فصقلا نأ اوفشتكا نأ دعب كلذو . ةدلبلا فصتنم ةهجاومب

 . ريثأتلا ديدش نكي مل نيميلا ىلع

 ىلا لصو دق ىلع دمحم ناك ( 4/٠١ ) ميلا كلذ يفو

 ديشر لالتحا زيلكنالا ةلواحم لوح ءابنألا تناكو . ةرهاقلا

 هتداق دحأ « يلغ وأ زوبط » اهاقلتو , هتقبس دق ةيناثلا ةرملل

 يلع دمحم أدبو . 7١/7 ذنم تازيزعت لسرأ يذلا

 لاسرال دادعالاو , ةرهاقلا تاعافد نيسحت ىلع فارثالا

 . ديشر نع راصحلا كفل ةريبك ةوق

 ةيماح ةلايخ نم تاعومجم تنش . رهظلا دعب ةرتف يفو
 تمدقت امك . 78 جوفلل ةيمامألا عقاوملا ىلع اموجه ديشر

 ةمجاهم فدهب يناطيربلا طخلا ةرسيم ىلا ىرخا تاعومجم
 . ةيماحلا دئاق كب ىلع اهسأر ىلع ناكو . ةيناطيربلا ةلايخلا
 عاقيا ىلا ىدأ سكاعم موجه نشب ةيناطيربلا ةلايخلا تماقو
 يلع ناكو . ةمجاهملا :تاعومجملا فوفص يف تاباصا ةدع

 ىلعو ؛ ةيناطيربلا ةلايخلا تلواحو . ىحرجلا نمض نم كب

 الا , ةيماحلا تادحو ةدراطم . « قنالم» » ىقنل هينا

 يذلا رمألا . اهتبنحي دنع ةيفتخم ةعومجمودوجوب :تئجوف اهنأ
 7 جؤفلا ايارس ضعب تمدقتو . باخسنالا ىلع اهربجأ

 باحسنا رارمتسا ىلا ىدأ امم , ةيناطيربلا ةلايخلا ذاقنال

 نم ددعب تينم نأ دعب ةدلبلا وحن ةيماحلا تادحو
 . تاباصال

 ةرسيم ىلع ارئاد كابتشالا هيف ناك يذلا تقولا يفو
 ةرهاظتب ةدلبلا ةيماح نم تاعومجم تماق « يناطيربلا طخ

 ' يناطيربلا طخلا نيب دنع « ةفيفخلا ةاشملا » ةرسيم ةهجاوم

 ةياحلا نع ًاديعب مدقتلا لواحت مل تاعومجملا كلت نأ ال

 مادختساب نويناطيربلا ماقد . ةنيدملا راوسأ اه اهرفوت“ يتل
 . عقوملا كلذ دنع تايامرلا تاكسال اياظش فئاذق

 ةوقب دامحلا عقوم زيزعتب نويناطيربلا ماق . 2/١١1 يفو
 " عفدم ىلا ةفاضالاب , بيقن مهسأر ىلع الجر 3 نم

 ةدع دوجو ىلا راشأ دق « غناسلغوف » دئارلا ناكو . لطر

 كلذ عالطتساب نيسدنهملا سيئر رمأف , هعقوم يف تارغث
 ةوقلل ةرفاوتملا ةيعفدملا تززعت مويلا كلذ ينو . عقومل

 لقن نم « ليولاه » يرحبلا ديقعلا نكمت نأ دعب ةيناطيربل
 نيعفدملا دحأ زكرو . « رغبات » ةنيفسلا نم لطر 71١ نيعفدم

 زكر نيح يف . يناطيربلا طخلا نيمي ىلع ةعقاولا ةيراطبلا دنع
 ىرجأ اك .طخلا طسو دنع ةعقاولا ةيراطبلا يف رخآل

 دعب ٠ جاوفألا تادحوضعب عقاوم يف تاليدعت نويناطيربل

 راذنالاو ةبقارملل رفاخم ةيمامألا عقاوملا لعجب ارارق اوذختا نأ
 ديقعلا ملستو .اهيف نيزكرمتملا لاجرلا ددع ضيفختو
 تكيحصأ نأ دعب , ةيمامألا رفاخملاو طخلا ةدايق « دلاوزوا »

 يف . ةفيفخلا ةاشملا ةرسيم ىلاو طخلا ىلع /8 جوفلا عقاوم

 . ىرسيلا ةبنجملا ىلع 50 جوفلا عقاوم تحبصا نيح



 ىلع ةيلمعل ططخي « ليولاه » يرحبلا ديقعلا ناكو
 . « لطر ١؟ » نيريصق نيعفدم رضحأ هئاف اذل .رهنلا

 زيزعت اهنمأ يتلا ةيفاضالا ةيرانلا ةوقلا نم مغرلا ىلعو

 ىحضأ معفادملا ددع مخضت ناف . ةوقلل ةرفاوتملا ةيعفدملا

 لع نيناطسزبلا ةينقا عن امديع باع نمل لع ةلضعم

 اهليغشت ىلع ام دح ىلاو , اهلقن

 نأب ديفي اريرقت مويلا كلذ يف نويناطيربلا ىقلت امك
 ىلعو لامشلا ىلا ةدلبلا جراخ ًاعقوم تقبأ دق ديشر ةيماح

 ىلع « دلانودكام » دئارلا لسرأ اذل . رهنلل ىرسيلا ةفضلا

 ضرألا عالطتسال 70و14 نيجوفلا نم ايارس ةدع سأر

 مل ةوقلا كلت نأ الا . « نايلوج » نصح ىتح ةدلبلا يلاهش
 . ةدلبلا ةيماحل عقوم يأ فداصت

 ةيماحلا نم ةدحو نأ نويناطيربلا فشتكا , غ/٠7 يفو

 رهنلل ىنميلا ةفضلا ىلع عفادم 5 نم ةيراطب تزكر دق

 . يناطيربلا طخلل ىنميلا ةبنجملا ةهجاومب
 نويناطيربلا زكرو . لاقتربلا ةقيدح يف نيبناطيربلا عقاوم
 مل مهنأ الا . ةيراطبلا كلت تاكسال ةلواحم يف لطر 5 عفدم

 فصقب تادبو

 . كلذ يف اوحجني

 . ةدلبلا فصق نويناطيربلا عبات , ءانثألا كلت يفو

 . تادادمالا لوصو ةعرس ىلع دمتعي يمرلا لدعم ناكو

 ارظن ايلاع ناك فئاذقلا نم عفادملا كالهتسا نا ثيح

 ني ريصق نيعفدمو لطر ١١ نيعفدمو ةصوب 8 نينواه دوجول
 رغصألا تارايعلا تاذ عفادملا نم ددعل ةفاضالاب لطر ١"

 يف ةريبك رئاسخ ىلا دوي مل فصقلا نإف كلذ نم مغرلا ىلعو

 فتكألا مسقلا دوجوو . اهدادتماو اهينابم ةعيبطل ًارظن ةدلبلا

 ةيمادملا :تناكو - ةزشابملا كابالا" نع اديس انييف انكم

 ةفضلا نم ًابيرقت يموي لكشب تادادمالاو تازيزعتلا ىقلتت

 ربع دومجلا قرخ نويناطيربلا لواح دقلو . رهنلل ىنميلا

 نأ دعي لشفلاب تءاب ةلواحملا نأ هلا. :تاضرافلا ديرق

 . ضوافتلا ةيماحلا تضفر

 يدؤي نأ نود ؛ ١15 يف يناطيربلا فصقلا رمتساو

 تامولعم يقلتب نويناطيربلا رمتسا اك . عضولا ليدبت ىلإ

 عبات , هسفن تقولا يفو . كيلاملا لوصو برق لوح ةطولغم

 فصق رهنلل ىنميلا ةفضلا ىلع دامحلا ةيرقل لباقملا عقوملا

 نم ددع عاقيإ ىلا ىدأ امم . ةيرقلا يف نييناطيربلا عقاوم
 تازيزعتلا ترمتسا ابك . دونجلا فوفص يف رئاسخلا

 . ديشر ةيماح ىلاو عقوملا كلذ ىلا لوصولاب

 دامحلا دنع رهنلا روبعل دادعالاب نويناطيربلا أدبو
 ءاليتسالا وأ اهريمدتل عفادملا عقوم ىلع ةراغالا فدهب

 زواجتي نكي مل ةرفاوتملا براوقلا ددع نأ الا . اهيلع

 نم برقلاب نيقرغم ةثالث وأ نيبراق ىلا ةفاضالاب . نيبراقلا
 ىرصحبلا ديقعلا فرشأ دقلو .«رودنم وبأ » عماج

 مالظلا حنج تحت ةقرغملا براوقلأ حالصا ىلع « ليولاه »

 اياون نويرصملا فشكي ال يك ١5 - 2/١6 ةليل لالخ

 . 1/١7 موي لالخ ةيلمعلا ذيفنت ررقتو . نييناطيربلا

 ءابنأ اشاب يلع دمحم ىقلت ( غ/5١ ) ميلا كلذ يفو

 فصقلا ريثأتل ةجيتن ديشر ناكس تايونعم روهدت لوح
 فارشالل ةريحبلا ةقطنم ىلإ هسفنب هجوتلا ررقف . فينعلا

 . اهنع راصحلا كف ىلع

 نم ةوق دشح ؛ ايلعلا رصم نم هتاوق ةفاك لوصو رثأ ىلعو
 . قحال تقو يف هرارق لدب هنأ الا

 .٠ سراف ١٠٠١6١و ةاشم يدنج نال

 ىلا ةوقلا تراسو ٠ يلغوأ زوبط
 رهنلا روبعب اشاب نسح ةدايقب اهنم مسق ماق كانهو , فونم
 رهنلا ىتفض ىلع اهريسم ةوقلا تعباتو , ةيبرغلا هتفض ىلا

 ْ . ديشر هاجتاب

 . اشاي نسح هدعاسيو

 عقاوم ةرايزب هناكرأو «رزيارف » ماق . 2/١8 يفو
 نم مغرلا ىلعو . ةرم لوأل ديشر لباقم نييناطيربلا

 مهتبلاطمو ٠ لوذبملا دهجلا ىودج مدعب ةوقلا ةداق تاديكأت
 ,رهنلا يتفض ىلع ةرطيسلل ةيرحبو ةيرب ةريبك تازيزعتب

 ىلا اريشم . تازيزعت ةيأ ميدقت نع «رزيارف » عنتما دقلف

 نم اهمظعمو ) ةيردنكسالا يف ةيقبتملا ةرقلا ةعيبط نأ

 بلاطو . اهيلع داتعالا نكمي ال ( ةيناطيرب ريغ تايسنج

 « تراويتس » نأ مغر . هفيثكتو فصقلا ةعباتمب «رزيارف »
 نايحألا ضعب يف قوفي ةريخذلا كالهتسا نأ ىلا راشأ

 نيحلا نيب فصقلا يف افقوت ضرفي ام . دادمالا لدعم

 .رخآلاو

 لكشب براوقلا دادعا ىلع لمعلا أدب . ءاسملا دنعو

 براوق 4 ريفوت نم نكمت دق « ليولاه » ناكو . يئاهن

 غلبي يذلا رهنلا ربع مهلقنل ايدنج ٠١ اهنم لك بعوتسي

 دئارلا عضوو . ةدراي ٠٠" ىلاوح ةطقنلا كلت دنع هضرع

 تدنسأ يتلا ةوقلا سأر ىلع 78 جوفلا نم « دلانودكام »

 1١0 جوفلا نم ةيرس نم تلكشت يتلاو , ةمهملا كلت اهيل

 تناكو . 8 جوفلا نم نيتيرسو ١" جوفلا نم ةيرسو

 . ةدحاولا ةلحرلا يف طقف نيتي رس لقن ىلع ةرداق براوقل

 ليللا نم رخأتم تقو يف ةوقلا تكرحتو

 اوحب ردقت اهفدهو اهوزن ةطقن ةن نيب لصفت يتل

 ىلع اهربجتو ةيراطبلا تاسارح ءىجافتل تمدقتو . ليم

 أدبو .رجفلا عولط عم أدب ريصق كابتشا دعب رارفل
 ةريخذلا نم ةيمكو عفادملا بحسل دعي « دلانودكام »

 ةوق عم اهباحسنا دنع ةوقلا تكبتشاو . لابجلاو تانيومتلاو
 اهنأ الا . اهباحسنا قيرط عطقل ةلواحم يف ديشر نم تلسرأ
 . حارجب اهدارفأ نم ددع ةباصا دعب رهنلا روبع نم تنك

 ةفاسملا تناكو .

 فصن ىلا

 « دلاوزوا » ديقعلا « تراويتس » لسرأ ,/اال فو

 ريرقت ءاجو . هلوح ريرقت ميدقتو دامحلا عقوم دقفتل

 , ةرما تحت اهعضوو

 شر

 داحلا طخ نع عافدلا ناكمالاب نأ دكؤيل « تراويتس »

 , ةمظنم ريغ ةريغص تاعومجم تامجه ةهجاومب
 ةاشملاو ةلايخلا نم ةكرتشم ةوق ةهجاومب هنع عافدلا بعصلا

 . اهنيب اهف قيسنتلاب لمعت

 قم الأ

 أدبو . 2/١9 يف ةديدج تازيزعت ديشر ةيماح تقلتو

 لوح تدرو يتلا ريراقتلا ةحص يف نوكشي نويناطيربلا

 اكو . مهيلا مهماضناو مهطوصو برقو كيلاملا راصتنا

 نييناطيربلا طوطخ فصقل نواه مادختساب تأديب دق ةيماحلا

 نم ةوق نأب ديفي اريرقت نويناطيربلا ىقلت , 8/14 يفو
 رهنلا نم ةيبرغلا ةفضلا ىلا تربع دق اشاب يلع دمحم تاوق

 كلت تناكو , دابحلا نم را ىلا ةيرق تلتحاو

 كلذ نأ نويناطيربلا جتنتساو . اشاب نسح ةرمأب ةوقلا

 عم مهتالصاوم عطق وأ . دامحلا هيل ةين دوجو ينعي كرحتلا

 ليصاحملا ءارش ربع تانيومتلا نونمؤي اوناك ثيح لخادلا

 ةعانق ىلا « تراويتس » لصوتو .راجتلاو نيعرازملا نم

 ةنكمم رئاسخ لقأبو ماظتناب باحسنالل دادعتسالا ةرو رضب
 ناديم يف ةوقب روهظلا نم يلع دمحم تاوق نكمت روف
 طوطخلا ىلا ةديدج عفادم بلج مدعب بلاط ابك . ةكرعملا

 يف اهرجل طئاسوو اهليغشتل لاجر اهقفاري مل اذا ةيناطيربلا

 رارق ىلا « تراويتس » لصوت امك . باحسنالاب ءدبلا لاح

 بونج ةعقاولاو تلتحا يتلا ةيرقلا عالطتساو دامحلا زيزعتب
 كلذ نمضتي مل اذإ اهتلتحا يتلا ةوقلا درط ةلواحيو . اهقرش

 . ةريبك ةرطاخم

 طوطخلا ىلع اموجه ةدلبلا ةيماح تنش . مويلا كلذ يفو

 طخلا ةرسيم ددهتل لهسلا ىلا ةلايخلا تقلطناف . ةيناطيربلا

 راجنشألا ربع ةاشملا نم ةوق تللست نيح يف . يناطيربلا
 نويناطيربلا كرحو . « لور » جوف تادحول ةلباقلا

 .راسيلا ىلا مهتلايخ معدل عفدم عم 8 جوفلا نم نيتيرس

 يف يتناطيربلا طخلا نيمي ىلا ةزكرمتملا تادحولا اوعضو اك

 كردأ دقلو . ةيمامالا اهرفاخي اوززعو بهأت ةلاح

 يف ًايفتخم ناك ةيماحلا دارفأ نم ًاريبك ًاددع نأ نويناطيربلا

 ةلايخلا ةمجاهمل "5 جوفلا تادحو مامأ عقاولا ناتسبلا

 اهموجه يف اريثك تمدقت ام اذإ ةبنجملا نم ةيناطيربلا

 عفدب « دلاوزوا » ديقعلا ماقو . ةاشملا معد نع تدعتباو

 تادصحولا كلت تأدبو . مامألا ىلا "0 جوفلا تادحو

 . فلخلا ىلا تبحسنا يتلا ةيماحلا ةلايخ ىلع ةيامرلاب

 ةيماحلا ةوق ةاشم تزكرقو. اهتدراطمب ةيناطيربلا ةاشملا تماقو

 هتاوق ءاعدتسا « دلاوزوا » لواحو . ةنيدملا جراخ ةلت ىلع

 ةدراطملا ةعباتم رمأ « تراويتس » نأ الا . اهطوطخ ىلا
 . نييناطيربلا فوفص يف تاباصا ةدع عوقو دعبو . مدقتلاو

 . ةقباسلا مهعقاوم ىلا ةدوعلاو باحسنالا ىلا اورطضا

 لوح تامولعملا ىلا ةفاضالاب , موجهلا كلذ ىدأ دقلو

 اخ



 شر

 ىلا يلع دمحم تاوق نم ةريبك تادحو لاقتناو تازيزعتلا

 نأب ةيناطيربلا ةدايقلا عانتقا ىلا . ةيبرغلا رهنلا ةفض
 , 5/١9 ءاسم يفو . موجها ىلا لاقتنالل نودعي نيب رصملا

 نيستيرسلا سأر ىلع دامحلا ىلا « نوتلرات » بيقتلا راس
 ارمأ لمحي ناكو . « 58 »و « لور » يجوف نم نيتفيفخلا
 . هترمآ تحت ىرخأ ةيرس عضوب « غناسلغوف » دئارلا ىلا

 ةعقاولا ةيرقلا ىلا ةوقلا كلت سأر ىلع « نوتلرات » زاسو

 نم تادحو اهيف زكرمتت تناك يتلاو . دامحلا يقرش بونج
 تادحولا كلت نا دجو « نوتلرات » نأ الأ . يلع دمحم تاوق

 ىلا داع اذلو . حاجنب اهتمجاهم نم نكمتي نأ نم ىوقأ
 جوف نم ةفيفخلا ةيرسلا تلصفنا , ةدوعلا نابإو . دامحلا
 ,ريسملا ةفاسم ريصقتل ةلواحم يف ةوقلا ةيقب نع « لور »

 ٠ نم رثكأ اهب تلزناو ةلايخلا نم تادحو اهتمجاهف

 .:ةياضا

 دعب ثداحلا لوح تامولعم « تراويتس » ىقلت امدنعو

 مدقملا لسرأف . اروف دامحلا عقوم زيزعت ررق , 5/٠١ رهظ
 ةدحو فصنو « يسناليد » بيقنلاو « دولكام »

 نم « كيب » بيقنلا ةيرسو . لطر 1 عفدمو « نوغاردلا »

 ناكو . 8 جوفلا نم ةيرسو , لبانقلا ةامرو . "8 جوفلا

 يف ناتيفاضا ناتي رس ةوقلا كلتب قحتلت نأ ضرتفملا نم

 ىلا تلسرأ يتلا تازيزعتلا ةماخضل ارظنو . قحال تقو

 نم يناعي ديشر ةهجاومب يناطيربلا طخلا حبصأ . دامحلا
 لماكلاب ةدوصرم نييناطيربلا تاكرحت تناكو . ريبك فعض

 . اشاب يلع دمحم تاوق لبق نم ابيرقت

 لسرأو عقوملا دقفت . دامحلا ىلا « دولكام » لوصو دنعو
 نا ىلا اريشم , هتعانم هيف دكؤي « تراويتس » ىلا اريرقت

 نابإ رذحلا مدعل ةجيتن تءاج لور جوف ةيرس ةثداح

 , هسفنب عقوملا دقفت ىلع رصأ « تراويتس » نأ الا . ريسملا
 . ةفيعض تاسارح ةقفرب دامحلا ىلا مويلا كلذ ءاسم يف هجوتو

 لصو . ديشر ةدلبل ةهجاوملا ةيناطيربلا طوطخلا هترداغم روفو

 تاوق نم ةلايخ تادحو نكمت لوح اريرقت لمحي لسارم
 يف راشتنالاو دامحلا عقوم ةنميم لوح فافتلالا نم ىلع دمحم

 عقوملا بلق ىلع ةراغالاب تادحولا كلت حاجنو , هترخؤم
 دامحلا نيب تالصاوملا نأل ارظنو . دونجلا نم ددع رسأ

 ريصم لوح قلق داس دقف . ةنمأ ريغ تحبصأ ديشرو

 . « تراويتس »

 داع . 4/5١ رجف لبق نم ١٠,٠١ ةعاسلا يفو

 ةرورض ىلع « دولكام » عم قفتا نأ دعب « تراويتس »
 . ةجرح فورظلا تدب اذا حابصلا عم دامحلا ةوق باحسنا

 وحن وأ ديشر وحن باحنالا اما ةوقلا كلت ىلع ناكو
 ةدلبل ةههجاوملا ةوقلا ىلع ناك ةلاحلا كلت يفو . ةريحبلا

 عرسأب دامحلا ةوق ىلا ماضنالاو اهرودب باحسنالا . ديشر
 ديقعلا عم مهافتلاب « تراويتس »ررق اك . نكمم تقو

"* 

 باحسنال دادعالاب راهنلا لالخ ءدبلا « ليولاه » يرحبلا

 نم ةوقلا نكمتت ال ام ريمدتو , 2/17 1١ ةليل يف ةوقلا

 لقنلا طئاسو ضارعتسا دعبو . ةريخذلاو عفادملا نم هلقن
 , ةفيفخ عفادم © بحس ةوقلا ناكماب نأ نيبت . ةرفاوتملا
 . ةريصق عفادم 2 نع يلختلاو . ًانواهو . لطر ١١ عقدمو
 نينوأهو ٠ يلع دمحم تاوق نم اهيلع ءاليتسالا مت نيعفدمو

 ناعفدم ناكو . ( نزخملا نم هوتل لصو دق اهدحأ ناك )
 ابيصأ نأ دعب قباس تقو يف طوطخلا نم ادعبأ دق نايساحن

 . لطعي

 « ليولاه » يرحبلا ديقعلا دعص . رجفلا عولط دنعو
 دامحلا عقوم ةيؤر هنم نكمي يذلا «رودنم وبأ» جرب ىلا

 ىلع ارطيسم يدها أدبو . ديج راظنمب ةصاخو حوضوب

 رهظأ لينلا نع بابضلا عاشقنا نأ الا . ةرتفل ةقطنملا

 ىلع دامحلا نم برتقي نيعبسب ردق قراوزلا نم اريبك اددع

 عفادمب نيحلسم نيبكرم قراوزلا ةقفرب ناكو . اهنم نيليم دعب

 ريرقت راظتناب رارق يأ ةيناطيربلا ةدايقلا ذختن ملو . ةليقث
 نمضت يذلا ريرقتلا كلذ ءاج ام ناعرسو . « دولكام »

 . همصخ ىلا ةلسرملا تازيزعتلا ةماخضل هبارغتسا

 . تاوقلا دبك هاجتاب هتوق بحس ىلع

 همزعو

 دامحلا ةكرعم
 دقلف . تاعومجم '" يف هتاوق رشن دق « دولكام » ناك

 74 جوفلا نم نيتي رس رهنلا نم برقلاب هترسيم ىلع زكر
 7 عفدم عم « لور » جوف نم ةزرفمو "0 جوفلا نم ةيرسو

 امأ . « غناسلغوف » دئارلا ةدايقب ةوقلا كلت تناكو . لطر

 دئارلا ةدايقب « لور » جوف نم ناتيرس هتلغشف بلقلا

 رمملا نع عافدلاو دامحلا ةيرق لالتحاب فلك يذلا «رهوم »
 ةانقلل يبرغلا فرطلا دنع ةنميملا يف ترشتناو . طسوألا

 10 جوفلا نم ناتي رس لينلاو وكدا ةريحب نيب ام لصت يتلا

 . لطر ” عفدم عم نوغاردلا ةزرفمو 8 جوفلا لبانق ةامرو

 ىوس 4/1١ حابص تدهوش يتلا قراوزلا نكت ملو

 ةوقل ماضنالاو رهنلا روبع ررق يذلا « يلغوأ زوبط» ةوق

 يتلا ةوقلا نأ كلذ . دابحلا ىلع موجهلل « اشاب نسح »
 تناك 5/١ حابص يف « لور » جوف ايارس ىدحاب تلكن

 ءابنأ ريخألا اذه لسرأ دقلو . « اشاب نسح » ةوقل ةعبات

 زوبط » ركسعم ىلا ىرسألا عم هققح يذلا راصتنالا

 زوبط » ناكو . لينلا رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع « يلغوأ
 ةيناطيربلا ةوقلا عم كابتشالا ةطخ لوح ًاددرتم « يلغوأ

 املوأ : ناحضاو نارايخ هيدل ناك ذإ . يسيئرلا دهجلا هاجتاو

 ةوقلا عقوم ةمجاهم اهيناثو , ديشر وحن ةرشابم هاجتالا
 ةعباتلا ةدحولا راصتنا ءاينأ تءاجو . دامحلا يف ةيزيلكنالا

 ررق ذإ . « يلغوأ زوبط » ددرت مسحتل « اشاب نسح » ةوقل
 داحلا ةمجاهم فدهب ٠١ - 2/5١ ةليل لالخ رهنلا روبع
 . هيدل ةرفاوتملا تاوقلا ةفاكب

 عقوملا كرتل « غناسلغوف » ىلا ًارمأ « دولكام » هجوو
 عقي عفترم لالتحال هتوق عم كرحتلاو ةرسيملا ىلع هلتحي يذلا

 ىلا لسرأ ابك. .بلقلا يبونج ىلأ رتم 77٠٠١ ىلاوح دعب ىلع

 ىلا مدقتلاو ةنميملا ىلع هعقوم ةرداغم ارمأ « نوتلرات » بيقتلا
 « رهوم » دئارلا رمأ ثيح بلقلا ىلا هسفنب هجوت مث . بلقلا
 لواحي « دولكام » ناكو . دابحلا لتحت يتلا ةوقلا بحسب
 دئارلل دنسأ يذلا ديدجلا عقوملا لوح هتوق عيمجت

 الا . تاوقلا دبك هاجتاب باحسنالا مث نمو , « غناسلغوف »

 « دولكام » مدقملل حمست مل « يلغوأ زوبط » تاوق نأ

 نأ « يلغوأ زوبط » ةلايخ تفشتكا نأ ام ذإ . هططخم ذيفنتب

 ةعرسب تكرحت ىتح , تيلخا دق « دولكام » ةرسيم عقاوم

 ةوق نع « غناسلغوف » ةوق تلزعو ةانقلا لوح تفتلاو

 ةوق تمدقت . هعقاوم « نوتلرات » رداغ امدنعو . « رهوم »

 طخلا ةنميم لوح تفتلاو يدنج 0٠١ نم ةيرصم ةلايخ
 امك . ثالثلا « نوتلرات » ايارس ةمحاهمب تأدبو يزيلكتالا

 هجاوت نأ نود دامحلا ةيرق لالتحال ةاشملا نم ةوق تمدقت

 . ةمواقم يأ

 ىدلو . « نوتلرات » ةوقل مضنا دق « دولكام » ناكو

 ةوقلا رمأ . « يلغوأ زوبط » ةلايخ هتلكش يذلا رطخلل ههبنت

 هجو امك . ةانقلا ىلا هتدعاق دنتست ثلثم ةليكشت ذاختاب

 نع يلختلا « رهوم » دئارلا نم بلطيل « يسناليد » بيقنلا

 . هقيوطت لاهحال ارظن ةيرقلا ةهجاومب هلتحي ىذلا رمملا
 تأدب ةيزيلكنالا تادحولا نأ مغر تاكرحتلا كلت تذفنو

 نأ تادحولا كلت دارفأ دقتعاو . ةغلاب ىضوف نم يناعت

 نا الإ ؛ ةديج ةيطغت اه لكشت دق ةعفترملا ةانقلا فافض

 فافضلا كلت ىلإ تلصو دق تناك « يلغوأ زوبط » ةاشم

 , كلذ نم مغرلا ىلعو . كانه نم ةفثكم تايامر تأدبو

 , ةعفترملا فافضلا لالتحا ةلواحمب هتوق « دولكام »رمأ دقلف

 تدوأ ةقلطب « دولكام » بيصأ ىتح ليوط تقو ضمي ملو

 « نوتلرات » نيبيقنلا نم لك ةرتف دعب لتق ابك . هتايحب
 ةدايقلا ملست يذلا « ىاكام » بيقنلا بيصأو , « كيب »و

 فافضلا ىلا ءاجتلالا ةلواحم نأ ًايلج ادبو . حيرج وهو
 ةوقلا « ىاكام »رمأ اذل . لشثفلاب تءاب دق ةعفترملا

 نم ةليئض ةفاسم دعب ىلع عقي ريغص لهس ىلا باحسنالاب
 . الجر 00 ىلاوح الإ لهسلا كلذ ىلا لصي ملو . ةانقلا

 لوصولا ةلواحم « ياكام » ىلا ةبسنلاب ةيلاتلا ةوطخلا تناكو

 يتنلاو . عبرم ةليكشت يف ةرشتنملا « غناسلغوف » ةوق ىلا
 لبق دونجلا نم ريبك ددع طقسو . ةكساتم لازت ال تناك

 . « غناسلغوف » عقوم ىلا ةوقلا نم ىقبت ام لوصو

 زوبط » تاوق تأدب مث . ةريصق ةرتفل يبسن دومج داسو
 فصنو ةعاس دعبو « غناسلغوف » ةوق ىلع زيكرتلا « يلغوأ
 قوطملا عبرملا ىلع لطر ١ عفدمب ةيامرلاب اوأدب . لاتقلا نم
 نأ الا « غناسلغوف » نم ناك اف . تاهجلا ةفاك نم

 ٠ يضم دعب , رهظلا لبق ةرشاعلا ةعاسلا ىلاوح يف ملستسا



 كلت يف ةيزيلكنالا رئاسخلا تناكو . ةكرعملا ءدب ىلع تاعاس

 ىلاوح مهئمض نم ايدنج ,/40و اطباض 71 ىلاوح' ةكرعملا

 . رسألا يف اوعقو ٠

 ناك . دامحلا يف لامقلا هيف فقوت يذلا تقولا ىفو

 نكقو . ديشر نع راصمحلا عفر دق « تراويتس 0«

 هتدراطم تالواح مغر حجان باحسنا ذيفنت نم «تراويتس »

 هتوق ترظتناو . رهظلا دعب اهلصو يتلا وكدأ ةريعب ىتح

 الا . ةاجنلا نم اهنم نكمت اموأ « دولكام » ةوق مودق كانه

 ىلا « تراويتس » لصوو . لئاط نود ناك راظتنالا كلذ نأ
 ىلاوح اهنم هقالطنا ذنم دقف نأ دعب 8 يف ةيردنكسالا

 لجر ٠

 ةبسنلاب ةمساح دامحلاو ةيناثلا ديشر ةكرعم تناك دقلو

 ىتح ليوط تقو ضمي ملو . رصم يف «رزيارف » ةلمح ىلا

 دمحم عم قافتا ىلا لصوتلا دعب دالبلا نع ةلمحلا ةوق تلحر

 «رزيارف رظنا ) ءالجلا لباقم ىرسألا ميلستب اشاب ىلع

 1 ام. ةلج

 ( ريصقلا شاشرلا ) ةشيشرلا 8
 ةلآضب زيمتي . فيفخ يدارفا يران حالم

 ىلإ « مادختسالاو لقنلاو لمحلا ةلوهسو مجحلا
 يف مادختسالا ةيناكماو يلاعلا يمرلا لدعم بناج
 اذه ىلع قلطيو . ةكرحلاو ةيامرلا عاضوا فلتخم
 سدسملا وأ ريصقلا شاشرلا مسا ًاضيأ حالسلا
 1 . شاشرلا

 لحارملا ىلإ يلمع حالسك ةشيشرلا ريوطت دوعي
 ىلإ ًاديدحتو « ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ىلوألا

 ةيلاطيإلا ةثيشرلا ترهظ نيح ع« ١91 ماعلا

 يلا 171118 2ءعموو «ازوريي راليث»
 نأ الإ . روز ماعلا يف ًايلمع اهمادختسا أدب

 ثيح نم « قفاوتت نكت مل ةروكذملا ةشيشزلا
 تافصاوم عم « ةينقتلا ايازملاو نزولاو تاهملا
 ىلوأ ةوطخ تربتعأ اهنأ لب . ماع لكشب ةشيشرلا

 . خيراتلا يف ةيقيقح ةشيشر لوأ ريوطت قيرط ىلع

 وغوه » يناملالا ممصملا دي ىلع هزاجنا مت ام وهو
 « روزا ماعلا يف 11. 5ءطصعتووو» « رزياش

 - ب مو مساب ةفورعملا ةثيشرلا لكش ىلع رولبتو
 «نامريب » عناصم اهتجتنا يلاو« 218 - 18 «

 مساب ًاضيأ فرعتو « ةيناملألا 862 عر قصت

 . كوع عغع « تيكسوم 0

 فورظلا ديلو ةشيشرلا مادختسا أدبم ناك دقلو

 سر

 رزيامش » ةيناملالا ةشيشرلا

 «98غ- بم

 « لابوماس » ةيكيشتلا ةشيشرلا

 ١١« . اتيريب »ةيلاطبالا ةشيش

 « 59 - تام »ةيسنرفلا ةشيشرلا

 رزيامش » ةيناملالا ةشيشرلا

 4 اة بم

 ا



 شر

 ةيليئارسالا ةشيشرلا
 « يزوع »

 هيتايفوسلا ةشيشرلا
 « د ب ب فيرايتكد »

 «1١1-م نوسيشتا »
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 يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تزيم يتلا ةيكيتكت

 نم جورخلا تعدتسا يتلاو « ىطسولا اهلحارم

 . ةتباثلا قدانحلا برح اهتضرف يتلا ةغرفملا ةقلخل
 "7٠م « رييتوه نوفر, يناملألا دئاقلا رعش دقو

 نم ةريغص تاعومجم ليكشت ةرورضب 806+

 تامهمب مايقلل ًاديج نيبردملاو نيحلسملا لاجرل
 تناكو . ءافلحلا طوطخ ربع للستلاو قارتخال
 < تاعوبسملا هذه قتاغ لك ةاقللا ةيسيئرلا ةميل

 8غمرترر» « ةفصاعلا تاوق » مسا اهيلع قلطا يبلاو

 ةئجافملاةيرانلا ةمدصلا نم عون قيقحت « ”1”عووو
 لجأ نم « ةهجاوملا طوطخ نم ةفيعضلا طاقنلا يف

 يلا ةيديلقتلا ةاشملا تاوق مامأ دعب اميف قيرطلا حتف

 تناك دقو . يربلا شيحلا ةوق ساسا لكشت تناك
 مئالملاو تاوقلا هذهل بسانملا حالسلا ريفوت ةلأسم

 ةركف هيلا دنتست يذلا ةيوازلا رجح « اهتاهم ةعيبطل
 ميمصتي ءدبلا «رزياش » نم بلط اذهغلو . اهليكشت

 ةيسيئر ايازم سمخم زيمتي فيفخ يدارفا حالس
 ء مجحلا ةلآض »+ « نزولا ةفخ ١ : يه

 يمرلا لدعم - 4 « مادختسالاو لقنلا ةلوهس - م
 نال ًارظن « ًايبسن ريصق لاعف ىدم -ه « يلاعلا
 ايمحالت نوكيس تاشيشرب ةحلسملا تاعومجملا لاتق
 كلذ ذنمو . نايحالا بلغأ يف ةبيرق تافاسم ىلعو

 ريوطت ساسا سمخلا ايازملا هذه تيقب نيحلا
 . ملاعلا يف تاشيشرلا

 ىلع ةردقلا وأ « ةباصالا يف ةقدلا نكت ملو
 ةعيبطل ًارظن « ةشيشرلا ةعانص يف ًافده قا رتخالا
 ىلا ةفاضا « اهب ةحلسملا ىوقلا ىلا ةلوكوملا تاهملا
 . يلاعلا ىمرلا لدعم نييئاحلا نيذه نع ضيرعتلا
 قييمفم نيا هقف“ ةيسانلا هذه“ نم" اهلطناو
 فسيلاكتلا ةيحان نم لضفألا لحلا نأ تاشيشرلا

 ساسأك ةيداعلا تاسدسملا تاقلط داّتعا « ةطاسبلاو

 . تاشيشرلا ديوزتل

 810 طو نم زاغلا عفد أدبم لعتاشيشرلا دمتعتو
 نزو ةفخ نأ اك . اهلمع ةقيرطل ساسأك

 ىلع بجوتي يلا ةفاسملا رصقو « ةكرحتملا ماسقال

 ةرودلا لالخ اهزايتجا 801غ ( سابرتلا ) قالغملا
 ىلإ ةفاضإلاب « ةيلآلا قالطالا ةيلمع نم ةدحاول
 ىمر لدعم ىلإ ًاعيمج يدؤت « اهسفن ةقلطلا ةفخ

 ًايرظن لدعملا اذه لصي دقو . تاشيشرلا يف ًادج لاع
 و.. دس 6٠.: ىلإو « ةقيقد / ةقلط ١٠٠٠٠١ ىلإ

 ىلع طغض يأ نأ ينعي اذهو . ًايلمع ةقيقد / ةقلط
 غارفا ىلإ يدؤي « طقف نيتيناث ةدمل ولو دانزلا
 ةكرحلا نأ اك . اشر رانلا قالطا دنع هلماكب نزخمل



 عايض ىلإ يدؤت قالطالا ةعرس نم ةيتأتملا ةفينعلا
 لمجت و « ةيناثلا وأ ىلوألا ةقلطلا دعب ىم رلا زيكرت
 ناكأ « ةيلاتلا تاقلطلا نم ةدافالا ليحتسملا نم
 بولطملا ىدملا وأ بيوصتلا ثيح نم كلذ
 ةيادبلا ذنم تاشيشرلا وممصم هجوو دقف كلذلو

 اهعضوو « ىمرلا ةعرس نم دحلا ىلع لمعلا ةلأسمب
 ىمرلا نوكي ثيح « ةلوقعم ةيرظن دودح نمض

 ةعرس تربتعا دقو . دحاو نآب ًاقيقدو ًاعيرس

 »نب... ب ه.٠ يلاوحل ةلداعملا ةيرظنلا ىمرلا
 4 ةيولطملا ."ةحذومللا . ةهرتلا هدا ةقلط
 ربع ةعرسلا هذه ىلا لصوتلا مث . تاشيشرلا

 ضبان ةيوقتو « ايبسن ليقث ( سابرت ) قالغم دامعا

 ةنكم ةجرد ىصقأ ىتح ( قالغملا ضبان ) دادترالا

 اهريوطت مث يلا تاشيشرلا عيمج كراشنتتو

 « لصفنم نزخم ربع ةريخذلاب اهتيذغت ةقيرطب ملاعلا

 وأ « لفسألا وأ ىلعألا نم ًايدوماع هبيكرت مي
 ةمدختسملا نزاخملا نوكتو . بناحلا نم ًايقفأ

 نع ذشي الو . ةعسلا ةريبك ةيئاوطسا وأ ةليطتسم
 م18 ب م نامخ ريبرةشيشرلا ىوس ةدعاقلا هذه
 تدعأ دقلو . لكشلا ينوزلحلا امنزخم تزيمت يلا
 «نيزارط ربع جاتنالل ةلباق نوكتل تاشيشرلا مظعم

 دوزم يناقلاو ©« ىبشخ صخحاب دوزم اهدحا

 ةيرثكالا نأ الإ « يطل لباق يديدح صخأب
 برحلا دعب اهريوطت مت يتلا تاشيشرلا نم ةقحاسلا
 « ىلا لباق يديدح صمحاب ةدوزم ةيناثلا ةيملاملا

 ىلع ةقيرطلا هذه اهنمؤت يتلا دئاوفلل ًارظن كلذو

 ديوزت نكميو .نزولا ةفخو لمحلا ةلوهس ديعص
 .ةرورضلا دنع توصلل متاك زاهجي تاشيشرلا مظعم
 ةشيشرلا ءاوتحا نإف « ايازملا هذه ىلإ ةفاضإلابو
 ةيساسأ ةطقن ربتعي اك اردو أشر يمرلا ةيناكما لع
 نوممصملا زكر دقو . اه ريغ نع اه زييمم لامم يف

 تاشيشرلل مهريوطت لالخ تاذلاب بناحلا اذه ىلع
 . اهدعب امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابأ

 لالخ قاطنلا عساو ًامادختسا تاشيشرلا تدهش
 ت ريتعا يلا برحلا يهو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةحلسألا نم عونلا اذهل ةيقيقحلا ةيلمعلا ةحاسلا
 ةفاك لبق نم تاشيشرلا تمدختسا دقو . ةيدرفلا
 اهنم جتنا ام رهشأ :ناكو ,« ةبراحتملا فا رطألا
 «10/#مدابم رزيامش » : ةرئفلا كلت لالخ

 «نيسو و « نيتيناملألا «مو - بم امريإ» و
 « توسسيموط » ا ا ا ةيناطي ريلأ

 فيرايتكد » و «نيغابش» و «٠ نيتيكريمألا

 ةيناملال ةشيشرلا
 ةلبنق عم «زوام »

 ةيتايفوسلا ةشيشرلا
 « نيغايش »

 ةيكيشتلا ةشيشرلا
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 فاتسوغ لراك » و ٠ نيتيتايفوسلا «د ب ب
 دعب اهضعب جاتنأ رمتسا دقلو .ةيديوسلا « 4 ه - م
 بئاج ىلإ « ةددعتم تازارطب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 يف « اهنم ًاقالطنأ تاشيشرلا نم عاونأ ةدع ريوطت
 1 ملاعلا ءاحما فلتم

 اهضأ تاشيشر ةدع برحلا دعب ترهظو
 «ةيئاطي ربلا « غئيل رس » و « ةيليئا رسالا « يزوع »
 ىو ل اتيريب» و « ةيسنرفلا «تام» و

 «لايوماس» و «نويبروىكسو و « ةيلاطيإلا

 . نيتيك افولس و كيشتلا

 تناك ةيملاعلا شويحلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو
 يف تاشيشرلا نم ةددعتم ًاعاونا مدختست لازت ام
 تاوقلا حسيلستل ةصاخو «© تائيعبسلا طساوأ

 ةطرشلا تاوق بناج ىلا « نييلظملا تاوقو ةصاخلا

 لءاضتت حالسلا اذه ةيمها نأ الا « يلخادلا نمالاو
 قدانب مادختسا وحن هسجوتلا ببيسب © ايجي ردت

 صخأب ةدوزملا قدانبلا ةصاخو « ةيلآلا ماحتقالا
 ةل آضو نزولا ةفخم ةزيمتملاو « ىطلل لباق يديدح

 «تاشيشرلا يمت تناك“ يتلا بناوملا يهو . مجحلا
 « ريثكب لوطا لامف ىدمي ًاضيأ زيمتت اهنا الا
 اذه يعي الو . سوملم لكشب ةقلطلا ةوق ةدايزو

 ىقبت نأ رظتني يتلا ةشيشرلل ةيلمعلا ةايحلا ءاهتنا
 تازوقلا ايسر ب ةلبقم تاوئس ةدع لالخ

 . تاباصعلا لاجرو نمالا ىوقو ةصاخلا

 ةصاصرلا 43
 . ( ةقلطلا رظنا )

 (ةظحالملا وأ ةبقارملا) دصرلا («م)

 ةبقارم فدهتست « عالطتسالا لئاسو نم ةليسو

 هتاعمجت بقعثو هتاكرحت ةظحالمو ودعلاو ضرألا
 ةيلاتقلا لامعألا ةقطنم يف هزكرمتو هراشتنا نكامأو
 ًانايحأ فدهتست امك .ةرخوملا يفو بانجألا ىلعو

 اه ريثأت ديدستل ةقيدصلا ةحلسألا تايامر ةبقارم
 متو . يمرلا ماكحإل ةمزاللا تاحيحصتلا ءارجإو
 هذه ًاصيصخ نوز رفي رصانع ةطساوب ةيلمعلا هذه

 © طوع عرو داصرلا مساب توفرعيو « ةمهملا
 اهرايتخا متي عقاومو زكارم نمو « ( دصارلا رظنأ )

 0و عرب هع مص «دص رلاطاقت ممساب فرعتو ةقدب

 ًايوج وأ ًايرب نوكي نا دصرلل نكممو 2055
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 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ةيناملالا  ةيسنرفلا دودحلا ىلع يشرف ىرب دصرم

 ءانيس يف مدقتم يليئارسإ لتر قوف ةيناديم ةظحالمو دصر ةرئاط



 دقت مسح ًايرحم وأ

 ًاعويش عالطتسالا لئاسو رْثكأ نم دصرلا ريتعي
 . اهتايوتسم فلت# ىلع تاوقلا لبق نم ًامادختساو

 فلتخمم يفو « كراعملا عاونأ ةفاك يف مظني وهو

 نيعيو « ةداقلا ةفاك لبق نم هل ططخ و « عقاوملا

 بلطتيو . ةحلسألا فونص ةفاك نم داصر هب مايقلل

 ىتح ًارمتسمو ًاقيقدو الماش نوكي نأ دصرلا حاجي

 ةددحملا ةقطنملا يف ةيداعم ةكرح هيأ داصرلا توفت ال

 . راهنلاو ليللا تاعاس لك يو

 ةيريلا فادهالا دصر

 اهيلع لمعي يلا يض ةارآلاو ودعلا دصر لمشيو

 اذهب مايقلا نكماو . اهيلع لمعلل هلاقتنا لمتح يتلا وأ

 نكمي اك « ةيضرأ دصر طاقن نم ًاقالطنا دصرلا

 ةرئاط لخاد دصارلا دوجو ةلاح ين وحلا نم هب مايقلا

 . رابوكيله وأ داطنم وأ

 . ةيلاتقلا فورلظلا يضتقت

 دصر طاقن نم يربلا دصرلا ذيفنعل صصخمو
 نأ دهر :تاغوص وأ ةردتش ةاصر ةيفرأ
 لكل نيعيو . دصرلا رفات يف لمعت ىرغص تادحو

 ددم ضرألا نم عاطق هصر رفخم لكلو دصار

 تاعاطقلا نوكتو . مامالاو راسيلاو نيميلا نم

 لكشب ضرألاو ودعلا دصر مي
 . بانجألا ىلعو ةيلاتقلا لامعألا ةقطنم ةفاك يف ديج

 ثيحن « ةلخادتم

 اددما و ادمان ةداع مقاطلا وأ ةعامللا زرفتو

 « لقألا ىلع نيدصار ةيرسلاو ةليصفلا زرفت نيح يف

 ًاددع ةبيتكلا رزرفتو

 حوا رثيو .اهقمعو ةهبحلا ضرعو ةمهملاو ضرأل

 ىلإ ةتس نم دصرلا ماهمل ةبيتكلا نم زورفملا ددعل
 ( نيدصرم ) دصر يطقن ىلع نوعزوي داصر ةعست

. 
 . ةثالث وأ نادصار اهنم لك ماوق « طاقن ثالث و

 ةعيبط عم بسانتي داصرلا نم

 ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ ةقرفلا يف دصررلا رفاخم ددع عفترب و

 ةصصخما رفاخلاو رصانعلا ددع ةدايز نكميو .

 ي ةصاخو « كلذ يعدتست يلا فورظلا يف دصرل

 . ةريغتملا ةكرعملا فورظ يف وأ ةجرعتملا يض ةارأل

 ةموظنم يف ةيهألا غلاب ًازيح تالاصتالا لتحتو

 لقن اهربع م يلا ةليسولا ابنأل ًارظن ©« دص رلا

 مهتادحو ىلإ داصرلا ةطساوب ةاقتسملا تامولعملا
 ةكرحتملا عاونألا يف دصرلا رفاخم لقتنتو . مهتداقو

 تارايسلاو ةيرانلا تاجاردلا ةطساوب كراعملا نم
 رفاخملا هذه نمؤت ا « ةعردملا تايرعلاو ةينادبملا

 دصرلا ”تدلجسو ةنكارلتا و :هيعنلاو همرلا ةزيحأ
 مادختسا نكممي و . دص رلا جئاتن ايجست اهيق م يلا

 ةصاخلا تارادارلاو ةيسدنحلاو ةيعفدملا دصرلا طئاسو
 ٍليللا دصرلل مدختست اك . ةيربلا فادهألا فشكب
 ةدوزملا ريظااملاك « اليل ةبقارملاو ةيؤرلا طئاسو

 ةلماعلا ةزهجألاب وأ موجنلا ءوض فيثكت ةزهجأب
 « ةءاضإلا تافاشكو « ءارمحلا تحت ةعشألا ةطساوب
 ةيؤرلا ةزهجأ فشكب ةصاخلا ةزهجألا ىلإ ةفاضإلاب
 . ءارمحلا تحت ةعشألا ةطساوب لمعت يلا ةيداعملا ةيليللا

 وحلا نم ةيربلا فادهألا دصر يف مدختسيو

 . يسيئر لكشب رتيوكيلملا تارئاطو ةفيفخلا تارئاطلا

 عاونألا رثكأ نم دصرلا لامعأ نم عونلا اذه ربتعيو
 ةكرعم بشنت داكت الو . ةثيدحلا برحلا يف ًاعويش

 تارئاط اهيف بعلتو الإ ةثيدح سسأ ىلع ةيركسع
 رود ( ةيناديملا ةظحالملا وأ ةبقا رملا تارئاط ) دصرلا

 مادختسا لوأ ناك دصرلا نأ ةقيقحلاو

 مدختسأ 104 ماعلا يف 8 ةيوخلا ةوقلل يركسع

 « سورولف » ةكرعم يف دصرلل ًاداطنم يسن رفلا شيملا

 « جرب رام » يكرعم يف دعب امفو « "16ر5

 اك . 11 ءمعع «سنايام» و 213:طءنعع
 دصرلا تاههم يف ديطانملا ةيداحتالا تاوقلا تمدختسا
 ماعلا نم ءادتباو . ةيكريمألا ةيلهألا برحلا لالخ

 لكشب ديطانملا داّتعا يناطي ربلا شيحلا أدب 74

 ديطانملا تمدختسا مث . اهسفن تاههملا يف يجهنم هبش

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ عساو قاطن ىلع دصرلل

 . ايسيئر

 تارئاطلا تمدختسا دقلو

 اوله ماعلا نم ءادتنبا فيثك

 ةرابع تارئاطلا هذه تناكو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 تارئاطو ةلتاقملا تارئاطلا نم ةروطم جذامن نع
 لسعلا ًاصيصخ ةممصم تارئاط وأ « عالطتسالا

 ىلعو ةكرعملا ناديم يفو ةيربلا تاوقلا عم قيسنتلاب

 عاونأ مهأ نم ناكو .اديدحت ةيمامألا طوطخلا

 تامهم يف ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا يف تلمع 9 تارئاطلا
 192521106 «ردناسيال» ةيناطي ربلا ةرئاطلا : دصرلا

 مساب ةفورعملا « ١١5 يف رلسيف » ةيناملألا ةرئاطلاو

 516071 (« شروتس »

 لكشب هسفن ض رغلل

 يف اهمادختسا مع مث .

 « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام لحارم يو

 لكشب وحلا نم
 « اهروطتو ةيلاتقلا بيلاسألا مدقتل ًارظن « سوملم
 « ةعيرسلا ةكرحلا برح يثبت وحن يمانتملا هاجتالاو

 ةيربلا فادهألا دصر ةيهأ تدادزا

 تايلمعلاو تاباصعلا برح بيلاسأ راشتناو
 لماشلا رامدلا ةحلسا مادختسا ةيناكماو . ةصاخلا
 ةجاح ةبراحتملا فارطألا لعج يذلا رمألا . ةيكيتكتلا

 نكمتلا ةيغب ةلاعفو ةعيرس دصر طئاسو مادختسال

 صر

 ناكو .اهفوزظ لدبتو ةكرعملا روطت ةعباتم نم
 فادهألا دصر ديعص ىلع أرط يذلا زرابلا لماعلا
 اط مادختسا « ةبقملا هذه يف وحلا نم ةيربلا
 . لمعلا اذ ةصصخملا رتبوكيللا
 لسضفب ءدصرلا ةيلعاف ةدايز ىلإ مادختسالا
 « ناديملا يي ربوكيلملا اهرفوت يلا ةيلمعلا تاليهستلا

 ناكم يأ نم طوبطلاو عالقالا ىلع اهتردق ةصاخو

 ةلوهسو « اهفيلاكت ضافخناو « ًابيرقت ةهبحلا ىلع

 اهئافخإ ةلوهسو اهمجح رغص ىلإ ةفاضإلاب « اهتنايص
 . ةرورضلا دنع

 « رضاحلا تقولا ىحو تانئيسمكلا ةيادب ذنمو

 دصرلا تاهل ةدعملا ةفيفللا رتيوكيلملا ةرئاط تحبصأ
 بعصي ةلعساو«ةيعفدملا تايامر هيجوتو طابترالاو

 ةفاضإلاب و . ةثيدملا شويحلا حيلست يف اهنع ءانغتسالا

 ةبقارملاو دصرلا تارئاط شويحلا مدختست « كلذ ىلإ
 يف ةداع رثبوكيلطلا نع بونت يتلا ةصصختملا ةيوحلا

 « ةئيسلا ةيوملا لاوحألا يف وأ اليل دصرلا تاههم
 تارئاط ديوزت رذعتي ةصاخ تادعمب اهديو زل ًارظن

 اهب ةفيفللا رتبوكيلهلا
 تاهل ةصصخملا ةيوخلا ةطساولا ىلع قلطيو

 « ةيوج ةبقارمو دصر ةطقن » مسا ةبقارملاو دصرلا

 اذه ىدأ دقلو

 .٠ اسهيلإ زمربو 2« ةزع 0طوءم2 2 وص 205+
 هذه قتاع ىلع ةاقلملا تاهملا لمتشتو . 40 ب

 عستتو ةظحالمو « ةكرعملا ضرأ دصر : طئاسولا
 هتالصاوم قرطو هعمجن طاقن و هعقاوم و ودعلا زكارم

 « يداعملا ىعفدملا ىمرلا طاقن فاشتكا و « هتاكرحتو
 كلاصتالا نيمأتو « ةقيدصلا ةيعفدملا تايامر هيجوتو
 ةرشتنملا تاعطقلاو ةدايقلا زكارم نيب طابترالاو
 . اهسفن ةقيدصلا تاعطقلا نيب وأ

 تامهلل ةدعملا ةثيدحلا تارئاطلا ٍيمصت يف ىعاريو
 قيسنتلاب لمعلا ةيئاكمإ اه نمؤت ةصاخ بئاوج دصرلا
 لثم « ةكرعملا ضرأ نم ًاقالطناو ةيربلا تاوقلا عم

 تافاسم نم طوبملاو عالقالا ىلع ةردقب اهديوزتا

 قيلحتلا نم اهنيكمو « ةيناديم جرادمو ةريصق

 اهلمحتو « ةضفخنملا تاعافترالا ىلع ةروانملاو

 يلا ةفيفللا تاشاشرلاو قدانبلا نا رينب ةباصإلل

 تارئاطلا حاستو .ةرثكب اط ضرعتت نا ض رتفي

 ةفيفخ ةحلسأب دصرلل ةدعمللا تارتيوكيلملاو
 نم اهنيكمتل ( خيراوص تانضاحو تاشاشر )

 . ةيريلا فادهألا دض اهسفن نع عافدلا

 رضاخلا تقولا يف لودلا ملثعم شويج كرتشتو

 رابوكيلطا تارئاط نم ةفلتخم عاونأ مادختساب

 تارتبوكيلملا مهأو .دصرلاب ةصاخلا .تارئاطلاو

 مو

 وص هييوع ا



 ةيناديملا ةظحالملاو دصرلا تامهمل مدختسم داطنم

 ارتب وكياملا ةروك ذملا تاههملا يف ملاعلا يف ًايلاح ةلماعلا

 م - تيولأو و « * - تيولأ » ةفيفخلا ةيسنرفل

 ةفيفخلا ةيناطيربلا رتبوكيلللاو «ء«ليزاغ» و
 تارئيوكيلطاو « « سكتيل » ةطسوتملاو « تواكس »

 عوعيك ع ليو و عند لبو ةفيفخلا ةيكربمأل

 ةيتايفوسلا رتبوكيلطاو 2م ه٠..-  زويه» و

 ارئاطلا ىلإ ةبسنلاب امأ .« 9 ليم » ةفيفحلا
 رثكأ ريتعت ةدحتملا تايالولا ناف « دصرلاب ةصاخل
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 اذ

 لمتشتو . اهجاتنإو اهميمصت ىلع ًازيكرت ماعلا لود
 لكشب اهريوطت مت ةفيفخ تازارط ىلع تارئاطلا هذه
 ًاساسأ ةدعم ةفيفخ ةيركسع وأ ةيندم تارئاط نع ماع
 « فيفخلا طابترالاو لقنلل وأ يئادتبالا بيردتلا

 © عووده © غود دريب ١ وأ انسسو تارئاطلا اهمهأو

 ريياب و و « » - وأ انسس ةوك0- 1 8:0 10

 تارئاطلا امأ . طلمعت 50 مع (0انط « بك ريوس
 فلتخم يف دصرلا تاهل ةدعملاو ًاصصخت رثكألا

 . وأ » ةرئاطلا اهمهأ ناف ليللا يفو ةيوحلا لاوحألا
 وأ وةرئاطلاو 037 - 1 21021( كوهوم ١

 نا زيمتت امهوع 0 - 10 8>مهدعم « وكنورب -٠١

 تامسهملا ةيدأت نم اهنكمت يتلا ةروطتملا (متزهجأب
 لمتشتو . ةيوحملا فورظلا فلتم يف اهيلإ ةلوكوملا
 نيتيتايفوسلا نيترئاطلا ىلع ًاضيأ ةلماعلا دص رلا تارئاط

 ةرئاطلاو « « ١م كايرو واى ع فونوطنأ »

 ةيناطي ربلا ةرئاطلاو ء« ١١١9 - م . س , ةيلاطيإلا

 ١٠١/ - باسو ةيديوسلا ةرئاطلاو ء « غودلوب »

 . « تنجير » ةيليزاربلا ةرئاطلاو ١7 « ١
 تاوئس ةعضب ذنم شويملا نم ددع أدب انك

 دصرلا تاهم يف ةديدج ةيوج ةليسو مادختساب

 . رايط نودب تارئاطلا يهو « نييناديملا ةبقارملاو
 , ةيربلا تاوقلا عم قيسنتلاب تارئاطلا هذه لمعت دقو

 اهقالطإ ميو « ةرشابم تاوقلا هذه عبتت اهنأ ثيحب

 . ةروكذملا تاوقلا نم رصانع لبق نم اههيجوتو
 دص رلأ ةصصخملا رايط نودب تارئاطلا ميمصت يف ىعارب و

 ةلهس 1 ةفيفخ « ميمصتلا ةطيسب نوكت نا يناديملا

 لجأ نم « هيجوتلاو قالطالاو بيكرتلاو كفلا
 اهمادختساو ةكرعملا ناديم ىلإ اهلقن ةيلمع ليهست
 يتلا رايط نودب تارئاطلا مهأ نمو . كانه نم ةرشابم

 ةيليئا رسالا ةرئاطلا : دصرلا تاههمب مايقلل تممص
 « تانيعبسلا طساوأ يف ترهظ يتلا « فيتسام »

 مر دروت» ةيسئرفلاو « « رييفربأ » ةيكيجلبلاو

 5 « كادلش » ةيكريمألاو « م0

 تارئاطلا مادختسا يف ثيدحلا عسوتلا مغرو

 لثمت لازث ال رثبوكيلطا ناف « دصرلل ةصصختنا

 مايقلل ملاعلا يف ًاداّيعاو ًاراشتنا رثكألا ةيوملا ةليسولا

 نيتليسولا اتلك تمدختسا دقلو .دصرلا تاهم

 يلا بورحلا نابإ دصرلا يث ( رابوكيلملاو ةرئاطلا )
 يف ريبك رود ال ناكو « ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا تلت

 - ةيبرعلا بورحلاو « ةيكريمألا- ةيمائتيفلا برحلا

 . ةيليئا رسالا

 ةيوجلا فادهالا دصر

 عافدلا ةموظنم يف ًايساسأ ًانكر دصرلا اذه لكشي
 ةيولبا فادهألا عبتتو دصر نآل ًارظن « يوملا
 طئاسو عم لماعتلا لحا رم نم ىلوألا ةلحرملا ريتعي

 . ةيموجم لا ةيوحلا ودعلا
 ةفاك ةيوحلا فادهألا دصر تاهم لمشتو

 قيدصلا يوما لاما ةبقارم نيمأتب ةصاخلا لامعألا
 . رشابملا ميكيتكتلا و لماشلا يجيتا رتسالا نييوتسملا ىلع

 هنأل « ةصاخ ةيهأ ىلوألا ةلاحلا ين دصرلا ذخأيو
 تاجحلا دض لوألا ىمامألا ىعافدلا طخلا لكشي



 اهتآشنمو ةلودلا نمأ ددمت يلا ةيجيتا رتسالا ةيوحلا

 ىجيتا رتسالا دصرلا ناف اذل . قمعلا 5 0

 دصرلا » مساب فرعي ام ىلإ لوحتي ةيوحلا فادهألل
 ةصاخ ةمظنأ هذيفنتب موقت و « ركبملا يوحلا راذنالاو
 « ركبملا زاذئالاو. دضرلا  ةنظنأ» مساب فرعت

 هذه لمتشتو . ومأرب 18جعصتنصع 525 عطحلا

 ةبقارمو دصر تاطحمو تارادار ىلع ةمظنأل

 نم يضرألا لكشلا يهو ) ىدملا ةديعب ةينو رثكلإ

 ىلإ ةفاضإلاب « ( ركبملا راذنالاو دصرلا لاكشأ
 ةقعطوعدع وجات ركبملا راذنالاو دصرلا تارئاط

 راذنالاو دصرلا رظنأ ) 187 حرصتسع 55 طق

 0 ( ركبل
 لمسانمو له ةيدخا ةيتعرلا :ةمظنأ يخت

 فادهألا فشك اهتمهم « ةيرادارو ةينورتكل

 ىللعو تاعافترالا فلتخم ىلع اهتعباتمو ةيوحل

 لئاسولا هذه نمؤتو
 ليللا يفو ةيوحلا لاوحألا فلتخم ين دصرلا تاهم
 « يوما عافدلا رظنأ ) .ءاوس دح ىلع راهنلاو

 . ( رادارلاو
 كانه ناف « ةروطتملا طئاسولا هذه ةيمهأ مغرو 23

 داصرلاب ةلثمتملا ةيئادبلا ةليسولا اهيف مدختست تالاح
 تارغثلا دس ةيغب « دصرلا تاعومجم وأ نيد رفنملا

 ىلع ةقلحا تارئاطلا دصر ) روطتملا دصرلا ماظن يف

 ةتيملا قطانملا ءاوجأ دصر « ًادج ةضفخنم تاعافترا
 ةيوحلا فادهألا دصر « تارادارلا اهفشكت ال يلا

 . (ةروطتملا دصرلا طئاسو صقن « تاباصعلا ب رح يف

 لبق نم ةمهملا هذبم ةفلكملا رصانعلا زرف ميو
 . تايوتسملا فلتخم ىلع ةلتاقملا تاليكشتلا

 مايقلا ةيولبا فادهألا دصر طاقن عيطتستو

 ىعاربو . طقف ةديملا ءاوجألاو راهنلا يف اهبجاوب
 ىلع ةف رشم و ةعفت رم نوكت نا طاقنلا هذه رايتخا يف

 راجشألا سوؤرو لالتلاك « نكمم يوج لاجم عسوأ
 تانازخو سئانكلا جاربأو نذآملاو ةينبألا حوطسو

 طئاسوو ةريبكلا ريظانملاب ةدوزم نوكتو . هايملا
 . راذنالاو لاصتالا

 , ةطسوتمو ةريصق تافاسم

 ةيرحبلا فادهالا دصر

 ةموظنم يف دصرلا نم عونلا اذه جردني

 : يه لاكشأ ةثالثب هنيمأت ميو . يرحبلا عالطتسالا

 طاقنو داصر ةطساوب ربلا نم رحبلا دصر
 ةبرقم ىلع رحبلا ةبقا ره فلكت ةيلحاس دصر رفاخمو
 . ةيداعملا ةيرحبلا تاكرحتلا ةعباتمو 6 ”ىطاشلا نم
 قراوز) ةيرحن دصر طئاسوب رحبلا دصر ؟

 تاسمهمب ةفلكم ( خلا ... ةسارح نفس « ةيرود

 . تافاسملا فلتخم ىلع ةيرحبلا ةيرودلاو عالطتسالا

 تارثاط ) ةيوحلا طئاسولاب وحلا نم رحبلا دصر م

 ( ربوكيله تارئاط « ةيرحبلا ةيرودلاو عالطتسالا
 حطسلا نفسو تاصاوغلا دصرو فشك ىلع لمعت يبل
 . اهريمدتل ًاديهمت اهعبتتو « ةيداعملا

 ةقيدصلا نارينئلا دصر (؟8-1)

 فدهتسي ( ةظحالملا . ةبقارملا ) دصرلا عاونأ نم عون

 ةباصالا طاقن ديدحتو . ةقيدصلا ةحلسألا تايامر ةبقارم

 مقطأ نيكمت ةيغب . اهبرض يونملا فادهألا ىلا ةبسنلاب

 ماكحا رظنا ) اهماكحاو تايامرلا حيحصت نم ةحلسألا

 دارفأ ةطساوب وأ مهسفنأ ةندسلا لبق نم ذفنيو . ( يمرلا

 ةرواجملا تادحولاو ةينعملا ةدحولا يف دصرلا تاعومجيو

 ٠ تارئاط ) ةددعتملا دصرلا طئاسو ةطساوب وأ , ةقيدصلا

 . ( خلا ... تارادار

 ريشابملا يمرلا ةحلسأ نارين دصر

 قدانبلاب يمرلا دنع دصرلا نم عونلا اذه قبطي
 تابابدلل ةداضملا ةحلسألاو تاشاشرلاو تاشيشرلاو

 عفادم . ةيخوراص فذاوق . ةهجوم خيراوص . عفادم )

 تارئاطلل ةداضملا ةحلسألاو .( تاصناقلاو تابابدلا

 ةحلسألا ةفاكو ٠ (ةهجوم خيراوص . عفادم . تاشاشر )

 يمارلا نوكيو فدهلا ىلع ىشابملا ديدستلا اهيف متي يتلا

 ىلع يمرلا دنع مدختسي وهو . يمرلا فده ةيؤر ىلع ًارداق
 . ةيرحبلاو ةيربلاو ةيوجلا ةفوشكملا فادهألا

 . ةيبرح ةنيفس حطس قوف وأ ٠ ضرألا ىلع ًادوجوم يمارلا
 ةداع هب موقيو . ةحلسم رتبوكيله وأ ةيلاتق ةرئاط لخاد وأ

 دارفأ دحأ وأ حالسلا ( ةندس ) مقاط دئاق وأ هسفن يمارلا

 ىلع يمرلا دنع ةدرجملا نيعلاب ةداع متيو . مقاطلا اذه

 ريظانملا نم رثكأ وأ عون مادختسا عم وأ « ةبيرق فادهأ

 , ةديعب فادهأ ىلع.يمرلا دنع تافاسملا سئاوق وأ ةربكملا

 تافوذقملاو فادهألا ةقحالمو فشك تارادار ةطساوب وأ

 .( 125م( ) ةفاسلا

 ناك ءاوس

 : تاشاشرلاو ةفيفخلا ةحلسألا نارين دصر -أ

 ىلع تاشاشرلاو ةفيفخلا ةحلسألا تايامر دصر نيمأتل

 نع مجانلا رابغلا ةداع يمارلا بقاري « ةيربلا فادهألا

 ددحيو . هب ةطيحملا ةقطنملاب وأ فدهلاب تاصاصرلا مادطصأ

 . ًاراسي مأ ًانيه ٠ ًاليوط مأ ًاريصق يمرلا ناك اذإ ام يلاتلاب
 , هؤافتخا . هريمدت ) فدهلا ىلع يمرلا ريثأت بقاري ابك

 . ةباصالا ةقد نم ققحتلل ( خلا ... هنارين لاطيإ . هرثعبت

 صر

 اذه مادختسا اهيف رذعتي ةيلاتق تالاح كانه نأ ديب

 : يهو . دصرلا يف بولسألا

 مادطصا نع مجانلا رابغلا ةيؤر ىلع ةردقلا مدع ١

 ةاطغم ضرأ . تاباغ ) هرواجي ام وأ فدهلاب تاصاصرلا

 . ( عردم لقعم . ةيبشع وأ ةبطر ضرأ . جلتلاب

 فده ىلع يسرلا ريثأت ةفرعم ىلع ةردقلا مدع  ؟

 . نصح
 . دحاو فده ىلع ةفيفخ ةحلسا ةدعب يمرلا ب '"

 وأ تاراجفنالا نع مجانلا ناخدلاو رابغلا فئاكت

 : هفالطا لوح :قئازتملا

 يمرلا متي . تالاحلا هذه يف نارينلا دصر نيمأتلو

 لغ نينارلا دعاس لكشي ٠ طاطخلا نصاصرلا ةطساوب

 . ةباصالا طاقن ةيؤرو تاقلطلا راسم ديدحت

 مدختسي طاطخلا صاصرلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 يمرلا دنع تاشاشرلاو ةفيفخلا ةحلسألا نارين دصر ليهستل

 ةيرسبلا فادهألاو تارئاطلاو ةيرحبلا فادهألا ىلع

 هاجتا ةفرعم ىلع يمارلا دعاسي يذلا رمألا . ةكرحتملا

 ةذختملا يمرلا حيحصت ريبادت ةقد نم دكأتلاو . هتاقلط

 ىلع يهرلا ةرقف . يمرلا رظنا ) كرحتملا فدهلا ةباصال

 . ( تارئاطلا دض يمرلاو ةكرحتملا فادهألا

 :د/م ةحلسألا نارين دصر - ب

 , عفادم ) تابابدلل ةداضملا ةحلسألا تايامر دصر متي

 وأ ) فئاذقلا راجفنا دصرب . ( تابابد عفادم , خيراوص

 ًارظن . يداعملا فدهلا ىلع يمرلا تاريثأتو , ( خيراوصلا

 اذهل مدختسيو . تالاحلا مظعم يف كلذ ةظحالم ةيناكمال

 وأ «د/م حالسلا ىلع بكرملا صاخلا ربكملا راظنملا ضرغلا

 58 يداع ربكم راظنم يأ

 وأ , فدملا لوح تاراجفنالا فئاكت نأ انه ظحالنو

 ىلع الا رثؤي ال . دحاو فده ىلع د/م ةحلسأ ةدعب يمرلا
 يف رطضت يتلا . تابابدلا عفادمو د/م عقادملا نارين دصر

 ةلاح يف ) ةطاطخلا فئاذقلا مادختسا ىلا تالاحلا هذه لثم

 شاشرلاب يمرلا وأ ٠ ( مدختسملا حالسلا ةريخذ يف اهرفاوت

 طاطخلا صاصرلا مادختسا عم . ةبابدلا يف دوجوملا يزاوملا

 عم ديعب دح ىلا ةقباطتم نوكت يتلا ةباصالا طاقن ديدحتل

 تايامر دصر امأ . ةبابدلا عفدم فئاذق ةباصإ طاقن

 , تالاحلا هذه لثمب رثأتن ال اهنإف , د/م ةهجوملا خيراوصلا

 راسم عباتي ( ةّيدقلا لايجألا يف ) خوراصلا يمار نأل
 يف . فدملا ىلا هلوصو ىتح هقالطنا ذنم هجوملا خوراصلا

 دصر عباتي ةديدجلا لايجألا يف خوراصلا يمار نأ نيح

 هجوت نأ رابتعا ىلع هتباصإ نم ققحتيف راظنملاب فدهلا

 اذ



 يناديملا عالطتسالاو دصرلل رتب وكيله ةرئاط

 ودعلا تارئاط دصرل راظنملا مدختسي دصار

 8م

 راظنملاب فدهلا ةعباتم درجمب ايلا متي فدهلا وحن خوراصلا
 . ( خوراصلا رظنا ) صاخلا

 : ط/م ةحلسألا نارين دصر  ج

 تارئاطلل ةداضملا ةحلسألا نارين دصر بولسأ فلتخي

 لاكشألا دحأب متيو . مدختسملا حالسلا ةيعون فالتخاب

 : ةيلاتلا

 ةعباتم ىلع دمتعيو : ةهجوملا ط/م خيراوصلا دصر -

 هريثأت ةبقارمو . رظنلاب وأ ًايرادار وجلا يف خوراصلا راسم
 . فدهلا ىلع

 ىلع دمتعيو : ط/م ةفيفخلا ةيلآلا عفادملا نارين دصر

 , عفادملا هذه اهقلطت يتلا ةطاطخلا فئاذقلا راسم ةعباتم

 . فدهلا ىلع اهريثأت ةبقارمو

 دمتعيو : ط/م ةليقثلاو ةطسوتملا عفادملا نارين دصر -

 راجفنا نع ةمجانلا ةريغصلا ةيئاخدلا تامامغلا دصر ىلع

 تامامصلا لضفب راجفنالا اذه متي ) وجلا يف فئاذقلا

 راجفنا تيقوت زاهجي ةدوزملاو ًاقبسم ةّريعملا ةيريخأتلا
 ىلع ةيامرلا تاريثأت ةبقارم ىلع دمتعب امك . ( ةماصلا
 .رظنلاب وأ ًايرادار فدهلا

 رشثابملا ريغ يمرلا هحلسأ نارين دصر

 تانواهلاو عفادملا ) رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ موقت

 .رتسم فلخ نم يمرلاب ( خيراوصلاو ةيخوراصلا ةيعفدملاو

 ناو ) فدهلا مقاطلا دارفأ ىري نأ يمرلا اذه بلطتي الو

 فدملا ةيؤر عم ةحلسألا هذه ضعبب يمرلا ناكمالاب ناك

 ريغ يمرلا ةحلسا نارين ةيلعاف نإف اذل . ( مقاطلا لبق نم

 نكامأ نع غالبالاو تايامرلا دصرب مايقلا بلطتت رشابملا
 اديهت . يداعملا فدهلا ىلا ةبسنلاب فئاذقلا طوقس

 . اهماكحاو تايامرلا حيحصتل

 يمرلا ةحلسأ نارين دصر تامهم ذيفنت لئاسو ددعتنو

 : ةيلاتلا طئاسولا ىدحاي متت نأ نكميو . رشابملا ريغ

 ذنم فئاذقلا دصري ةصاخلا ةقيدصلا تارادارلا

 . فدهلا ىلا اهوصو ىتح اهقالطنا

 ةيمامالا دودحلا برق تبثت يتلا ةيعمسلا ةزهجألا

 يف ديهمتلا تايامر وأ عافدلا يف فاقيالا تايامر دصرل

 . موجها

 رفاخم وأ دصارملا مساب فرعت ةتباث ةيرب دصر طاقن -

 > ..دضرلا

 متي دصرلا ناف ةلاحلا هذه يفد ٠ ةكرحتم دصارم -

 تارئاطو ةيناديملا ةبقارملاو دصرلا تارئاط ةطساوب وجلا .نم



 براوقلاو قراوزلا ةطساوب رحبلا نموأ . ةفيفخلا رتبوكيلهلا

 وأ ًادصار لمحت ةعردم ةبرع ةطساوب ربلا نم وأ , ةفيفخلا
 . رثكأ

 فئاذقلا طوقس نكامأ ةبقارم دصرلا ةمهم لمشتو

 هذه جئاتنب يمرلا ماكحاو ةرادإ طابض ديوزتو . ةقيدصلا

 لاخدا نم مهنكمت تايثادحا وأ تايطعم لكش ىلع ةبقارملا
 . يمرلا ىلع ةيزاللا تاحيحصتلا

 : رشابملا ريغ يربلا يمرلا دصر -أ

 ريغ يمرلا ةحلسأ نارين دصر مادختسا خيرات نإ

 يف ةيعفدملا روهظ ةيادب عم أدبي مل , رصاعملا ىنعملاب ىئابملا
 نأل . رشع عبارلا نرقلا علطمو رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ
 ناك . رشع عباسلا نرقلا علطم ىتح عفادملا مادختسا

 كدل ةبيرق تافاسم نم رشابملا يمرلا ىلع ابلاغ رصتقي
 ةاشملا نم ةفوشكملا ودعلا لتك ريمدتو , عالقلاو نوصحلا
 موهفملاب دصرلا مادختسا بلطتي ال يذلا رمألا , ةلايخلاو

 يمرلا تاذ ةحلسألا تايامر دصرل ايلاح مدختسملا
 . ينحنملا

 علطم يف لاعف يلاتق حالسك ةيعفدملاب مانهالا زورب عمو

 ةيناديملا تامهملا يف اهرود ىلع زيكرتلاو . رشع عباسلا نرقلا
 ةزهجأو عفادملا عنص يف ةينقتلا لئاسولا روطتو ٠ ةرشابملا
 يمرلا ىلع اهتردقب ةزيمتم تانواهو عفادم روهظو . دصرلا
 , ةئدسلا لبق نم ةيئرم ريغ فادهأو ةديعب تافاسم ىلع

 يمر ماكحاي ةليفكلا لئاسولا داجيا يرو رضلا نم تاب
 ىلا ةجاحلا يلاتلاب تزربو . اهنارين حيحصتو ةيعفدملا

 نع ةندسلا مالعاو نارينلا دصرب نوموقي نيذلا داصرلا

 دصر » مسأب دعب ايف تفرع يتلا ةمهملا يهو ٠ يمرلا جئاتن

 . « ةيعفدملا نارين

 مادختسا عم وأ رظنلاب متي ةيعفدملا نارين دصر ناكو
 تلماكت دقلو . ةتباث ةيرب دصر طاقن نم . ةربكملا ريظانملا

 عم هرصانعو هلئاسوو هبيلاسأ تروطتو دصرلا اذه رصانع
 .سثع عباسلا نرقلا ذنم ةيعفدملا هتدهش يذلا روطتلا

 نارين دصر دعي مل . رشع نماثلا نرقلا رخاوأ نم ءادتباو
 ةتباثلا ةيربلا دصرلا رصانعو طاقن ىلع ارصتقم ةيعفدملا
 فادهألا ةيؤرب حمست ةفرشمو ةمدقتم عقاوم يف ةزكرمتملا

 لثمتي ديدج رصنع نارينلا دصر لاجم يف لخد لب . ةيداعمل
 قلحت ةيوج دصارمك ( تانولابلا ) ديطانملا مادختسا يف
 داصرلا نم رثكأ وأ ًارصنع ةلماح ةكرعملا ةحاس قوف
 نع ةداقلا مالعاو . ةكرعملا ناديم ةبقارب نيفلكل
 ماعلا ىلا ليبقلا اذه نم مادختسا لوأ دوعيو .مهتادهاشم

 ةروثلا بورح كراعم ىدحا . « سورولف » ةكرعم يف 44
 . ةيسنرفل

 دصرلا تامهم يف ( تانولابلا ) ديطانملا مادختنسا يقبو

 تارئاطلل داضم حالس ةمدخ. يف دصار

 مانتيف برح نايإ ةفاثكب تمدختسا يتلا « ” 2و أ -:نويلاس » ةيناديم ةظحالمو دصر ةرئاط

 نخأ



 صر

 ةادأك ةرئاطلا روهظو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح ًاعئاش
 دصرلا تارئاطل حبصأ خيراتلا كلذ ذنمو . ةيلمع ةيلاتق

 . لاتقلا تاحاس قوف يساساو مئاد دوجو ةيناديملا ةبقارملاو

 تارئاطلا نم ةصصختم تازارط جاتنا كلذ دعب أدب مث

 ةيناشلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةصاخو . ةمهملا هذهب مايقلل
 . ( و44 طوخ

 خوراصلا لخد ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يفو
 برسحلا يف ًايسيئر ًاحالس ادغو . عساو قاطن ىلع ةمدخلا
 دصر ةرورض يلاتلاب تديازتو , ةيرحبلا ةيوجلاو ةيربل
 روطت أرط هتاذ تقولا يفو . ةديعب تافاسم نم تايامرل

 عم كلذو . ةيوجلا ةبقارملاو دصرلا لئاسو ىلع ماه يعون
 رخاوأ يف ةمدخلا اهلاخداو رتيوكيلطلا تارئاط روهظ

 نيحلا كلذ ذنم رتبوكيلملا تارئاط تلتحا دقو . تانيعبرال

 يف ةصاخو , ةيناديملا ةبقارملاو دصرلا ةموظنم يف ًايسيئر ًاناكم
 عم نواعتلاب كلذو . اههيجوتو تايامرلا دصر تامهم
 اذه ًاساسأ مّمصت تناك يتلا ةفيفخلا ةيناديملا تارئاطل
 دصرلا تامهم يف نيحالسلا نيذه ةيمهأ تتبث دقو . ضرغل

 بورسحلاو ,( 198٠-114 ) ةيروكلا برحلا نايإ
 ةبقاعتملا ةيليئارسالا  ةيبرسعلا بورسحلاو , ةيمانتيفل
 .( او اوكا محكوما

 , رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ نارين دصر روطت دقلو
 تفضأو . ةثيدحلا ةكرعملا يف هنع ىنغ ال ًارمأ هلئاسو تدغو

 ىلع ديقعتلا يلاع ًاعباط ةثيدحلا ةينورتكلالا برحلا لئاسو
 نم حبصأو . رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ نارين دصر تامهم
 نم ةلماك تاموظنم مادختسا ىضاحلا انرصع يف عئاشلا

 ديدحتو , ةفاسملا ريدقت ةمظنأو . ةيليللا ةيؤرلا ةزهجأ

 ةقحالمم فشك تارادارو . نارينلا ةدايق تارادارو ٠ اياوزلا

 ةزهجأو ٠ ةينورتكلالا تابساحلاو . تافوذقملا هفادهألا

 تاراجفنا نكامأ ددحت يتلا يتوصلا عالطتسالاو دصرلا

 ,فدهلا نع اهفارحنا ىدم نيبتو ةقيدصلا فئاذقلا
 لجا نم . خلا ... ةيكلساللاو ةيكلسلا لاصتالا لئاسوو

 يف ةقدلا نم نكمم ردق ربكأ قيقحتو , دصرلا ىوتسم عفر
 نارينلا دصرو ٠ ًايرادار نارينلا دصر رظنا ) ةباصالا
00 

 ةدقعملا ةرهجالا هذه ىلع داتعالا ةرو رض نم دازو

 ةكرعملا ىوتسم ىلع أرط يذلا ريبكلا روطتلا , ةروطتملاو
 سيراضتلاو ةيوجلا لاوحألا دعت مل ثيحب . ةثيدحلا
 مقطأ هجو يف ًاقئاع فقت ةدقعملا هيومتلا لئاسوو ةيضرألا
 ىدملا تالاجي يف ةصاخو . اهئادأ ىوتسم عفترا يتلا عفادملا

 بيلاسأ نأ امك . مادختسالاو ةكرحلا ةلوهسو يمرلا ةعرسو

 نارينلا ةوقو ةكرحلا ةعرس ىلع ةدمتعملا ةثيدحلا برحلا

 . ةرمتسمو
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 ةكرعملا لالخ رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ نارين دصر متي

 دصرلا ةزهجأو .رادارلا ةطساوب ةئيدحلا ةيعافدلا

 تارئاط ) ةيوجلا دصرلا طاقنو ٠ يتوصلا عالطتسالاو

 عيطتست عافترا ىلع قلحت يتلا ( رتبوكيلحلا تارئاطو دصرلا

 تايامرل ضرعتت نأ نود . ةكرعملا ةحاس فشك هعم

 ضرألا حمست امدنع ) متي اك . ةداضملا ةيداعملا ةحلسألا

 طاقن يف رشتنت ةمدقتم دصر طاقن ةطساوب ( كلذب ىدملاو

 ال تالاح كانهو . لوألا يعافدلا طخلا ىلع عقت ةفرشم

 نم ةكرعملا ةحاس لمح ةيؤرب ضرألا ةعيبط اهيف حمست

 دصرلا طاقن عفد نكمي تالاحلا هذه يفو . ةيربلا دصارمل

 ةيؤرب ال حمست عقاوم يفو . ةيمامألا رفاخملا طخ عم نوكتل
 طخلا دصارم لبق نم اهدصر نكي ال يتلا ةتيملا قطانمل

 . لوألا يعافدل

 لاتقلا يف ةيوجلاو ةيربلا دصرلا طاقن مدختستو
 عم . عافدلا يف اهمادختسا ةقيرطل هباشم لكشب يعجارتل

 عم ةيربلا دصرلا طاقن دوجو ةرو رض يف لثمتي دحاو قراف
 . ةرخؤملا ةياحب ةفلكملا تاليكشتل

 ةطساوب دصرلا متيف . ةثيدحلا ةيموجهلا ةكرعملا يف امأ

 تارئاطو . يتوصلا عالطتسالاو دصرلا ةزهجأو ٠ تارادارلا

 ةمجحاهملا تاوقلا قوف ةقلحملا رتبوكيلطا تارئاطو دصرلا

 دصر طاقن ةطساوب متي اك . اهمامأ ضرألا فشكت ثيحب

 ةمججاهملا تاليكشتلا عم مدقتت ةعردم تابرع ىلع ةلومح

 راتخت وأ . ةبكار يهو دصرلاب طاقنلا هذه موقتو . ةيمامألا

 ةطقن ىلا دصر ةطقن نم لقتنتو . تقؤم دصرم ةماقال ًاناكم
 .ةنوحملا ةكرفملا ريس نوظت نيسح لصَو

 لاتق . عافد . موجه ) ةيربلا ةكرعملا ةعيبط نكت امهمو
 مأ ةيرب دصرلا طاقن تناك ءاوسو ؛ ( خلا ... يريخأت

 دصرلا تادعمب ةدوزم نوكت طاقنلا هذه نإف . ةيوج

 ةدعبو « مئاد لاصتا ىلع نوكتو . ةينورتكلالاو ةيرصبلا

 ةحلسأ ضيارم يف نيدوجوملا نارينلا ةرادإ طابض عم . طئاسو
 4 ىرانلا معدلا

 : ةيرحبلا عطقلا ىلع يمرلا دصر ب

 يضاملا يف ةيئرملا ةيرحبلا عطقلا ىلع يمرلا دصر ناك
 ءاملا ريفاون ةبقارم وأ , فدهلا ىلع يمرلا تاريثأت ةبقارمب متي
 نأ الا . اهراجفناو رحبلا يف فئاذقلا طوقس نع ةمحانلا

 اهيف نكمي كراعم عوقوب حمس ةيرحبلا ةحلسألا يف روطتلا

 يمرلا لعجو . اهتيؤر نوذ ةيرحبلا حطسلا عطق ىلع يمرلا

 . ىشابم ريغ نايحألا بلغأ يف ةيرحبلا عطقلا ىلع

 لاتحا ىلا نارينلاب مكحتلا تارادار مادختسا ىدأ دقلو

 ةئيس ةيؤر فورظ يف وأ اليل كابتشالاب ةيرحبلا عطقلا مايق
 مادختسا ىرو رضلا نم ادغ دقف !ذل . ةديعب تافاسم نمو

 , ةقيدصلا تايامرلاب داعم فده قارغا نم ققحتلل رادارلا

 هتباصإ ينعي رادارلا ةثاش ىلع نم فدهلا لاوز نإ ذإ

 دمتعب يقبف ةلتاقلا ريغ ةباصالا دصر امأ . ةلتاق ةباصإ

 . ناريطلا ىلع

 نفسلل ةداضملا ةهجوملا خيراوصلا مادختسا ىدأ دقلو

 عطق ىلع يمرلا اهيف نكمي يتلا تافاسملا ةفعاضم ىلا

 كلت ضعب ىدم قوفيو . اهتيؤر نود ةيرحبلا حطسلا

 . ةيرحبلا عطقلا يف ةلماعلا تارادارلا ىدم خيراوصلا

 كلذو ٠ يرادارلا قفألا ءارو ام ىلا اهقالطا نكي ثيحب

 ةمدقتم ىرخأ ةيرحب ةعطق وأ ةرئاط رادار مادختسا ربع

 كلذ ىلع ةلاحلا هذه يف دمتعيو . اهفده وحن اههيجوتل

 دوجو ىلا ةراشالا ردجتو . ةباصالا نم ققحتلل رادارلا
 عطقلا يف قفألا ءارو ام تارادار مادختسا ىلا يمرت ثاحبأ

 نم ققحتلا لاحم فعاضي نأو دب ال يذلا رمألا . ةيرحبلا
 . قفألا ءارو ةعقاولا ةيرحبلا فادهألا ةباصإ

 ىدملا ديدحتو اهفاشتكا نإف . تاصاوغلاب قلعتي ايف امأ
 لازي الو ناك ةقيدصلا ةيرحبلا عطقلا نع اهلصفي ىذل
 دصر ناك دقلو . ةيرحبلا برحلا تالضعم نم ةماه ةلضعم

 يتلا تيزلا عقبو ماطحلا ةبقارب ىرجي تاصاوغلا ىلع يمرل

 عمو ٠ قامعألا ليانقب تبيصأ ام اذإ رحبلا حطس ىلع وفطت
 حيلستو اهادم ةدايزو تاصاوغلل ةداضملا ةحلسألا روطت

 ةحلسألا هذهب تايامرلا دصر حبصأ 2« ةيوون سوؤرب اهضعب

 يف تاباصالا فشكي يذلا «رانوسلا » ىلع اساسأ دمتعي

 ةيتوصلا تاجوملا ساكعنا فقوت نإ ذإ . ةيداعملا تاصاوغلا

 بولسألا اذه نأ ديب . اهريمدت ينعي دق ةصاوغلا مسج ىلع

 , تارغثلا نم ديدعلا مويلا ىتح هتايط يف لمحي لازي ال

 ةبسنلاب « ةتيم قطانم » دوجو نم ديفت تاصاوغلا نأ اهنمو
 فالتخا دوجو دنع كلذو . ةيداعملا رانوسلا ةزهجأ ىلا

 . هايملا تاقبط ةرارح ةجرد يف ءىجافم

 ةيداعملا نارينلا دصر ( دم )

 ديدحتو . ةيداعملا نارينلا رداصم فشك فدهتست ةيلمع

 . اهعم لماعتلل ًاديهمت اهعاونأو اهدادعاو اهنكاما

 ميقتسملا يمرلا ةحلسأ نارين رداصم دصر

 ناخدلا قيرط نع ًارامن رداصملا هذه ديدحت نكمي
 كراص وأ . اهوح راثملا رابغلا وأ . ةحلسألا نم قلطنملا

 اليل امأ . ةيبناجلا دصارملا نم ةصاخو , ةطاطخلا تافوذقملا

 جورسخل ةقفارملا تاضمولا لالخ نم اهريدقت نكميف

 تالاحلا فلتخم يفو . ةطاطخلا تافوذقملا كراحو تافوذقملا

 تافوذقملا عم ةقلطنملا تاراجقنالا تاوصأب ةناعتسالا نكمي

 رداصمب نيهكتلا نكمي اك . اهريس قفاري يذلا زيزألا وأ



 ريدقتو . هليلحتو ىداعملا عقوملا ةسارد لالخ نم نارينلا

 . ةحلسألل ضبارمك اهذاختا لمتحملا طاقنلا

 ةدرجملا نيعلاب ًاراهن دصرلا نم عونلا اذه متيو

 امأ . ىرخألا ريبكتلا ةزهجأو ةيقدتخلاو ةيناديملا ريظانملابو
 الف . تاضمولا الا طئاسولا هذهب ىرت ال ثيح . ليللا يف

 فيتكت ةزهجأ لثم يليللا دصرلا ةزهجأ مادختسا نم دب

 ابك . ءارمحلا تحت ةعشألاب ةزهجملا ريظانملاو موجنلا ءوض

 ةءاضال ةئيضملا ليانقلاو ةفشاكلا راونألا مادختسا نكمي

 نم ةدافالا ةيناكما كانه لاوحألا فلتخم ينو . ةكرعملا لقح

 . تصنتلا

 ردصم دصر اهيف رذعت دق نوكي يتلا تالاحلا يفو

 وأ  هردصم ديدحت لبق يمرلا فقوتي نأك , ةيداعملا نارينلا

 يمرلا ىلع ةلادلا تامالعلا هنم رهظت ال عقوم يف هزكرمتل

 راجشالا نيب وأ جولثلاب ةاطغم وأ ةبلص وأ ةينيط ضرأ )
 يمرلاب كلذو . ودعلا نارين ةراثتسا ىلا دمعي . ( ينابملا يفو

 ضيرعت قيرط نع عادخلاب وأ . ةهوبشملا عقاوملا ىلع
 وعدت دقو . اهيلع يمرلا ىلا ودعلا عفدت ةيلكيه فادهأ

 يلاتقلا عالطتسالا قيرط نع نارينلا ةراثتسا ىلا ةرو رضلا

 عقاوملا يف ةنماكلا ةحلسألا دادعأو عاونأ ديدحت ةيغب
 . ةهوبسملا

 ةصانقلا نارين رداصم دصر

 تاذو ةلقنتمو ةعب رسو ةئجافم اهنأب صانقلا نارين زيمتت

 نم اهنأ ابو . ةئيمث ًاضارغأ فدهتستو . ايبسن ةيلاع ةقد
 ىلع ةلادلا مئالعلاو اهدصر نإف . ةميقتسملا تايامرلا نمض

 ةيداعلا تايامرلا يقاب قفاري امع ًاريثك فلتخت ال اهناكم
 . طئاسولاو بولسألا كلذ يف امب . ةميقتسملا

 ىلع هفشك يف زيكرتلا بجوتست صانقلا ةروطخ نأ الإ
 رذحلاب ةبقارملا زيمتت نأ بجيو . ةراثالاو ةبقارملا : اه نيلماع
 نيبردم دونج لبق نم متتو . ليوطلا ربصلاو ةظقيلاو

 دارفا وأ تاعومجي ةطساوب ذفنتو , ةمهملا هذه ىلع ًاصيصخ
 . ةمدقتم فشكو ةيؤر طئاسوب نايحألا بلغأ يف نيزهحجب
 , ةديعب تافاسم ىلا يمري صانقلا نأ ىلا هابتنالا بجيو

 يمري نأ نكمي اك , ربكم راظنمب دوزم هحالس نأ رابتعا ىلع

 ةزهجأب ًادوزم نوكي ام ًابلاغ ذإ . ةبيرق وأ ةلئامم ةقدب اليل
 . ةيليللا ةيؤرلا

 تاكرحلا ةظحالب صانقلا فشك ىلع ةناعتسالا نكميو

 كرحت وأ نصغ زازتها لشم . ةرذحلا ةريصقلا ةيئاجفلا
 ىلع ةلادلا ىرخألا مئالعلا ةظحالم ىلا ةفاضالاب «ةراتس

 تاكرحتلا ىلا هابتنالا عم . ميقتسملا يمرلا ةحلسأ عقاوم

 ءاطعاو دصارلا هابتنا ليوحتل ودعلا اهءرحي يتلا ةيعادخلا

 ام ابلاغ صانقلا نأ ىلا هابتنالاو . لمعلا ةصرف صانقلا

 بجي صانقلا فاشتكا ةطخ يفو . يمر لك دعب هعقوم لدبي

 ؤ كه 1 هسا [] مسي

 تايدصص ائقلا لبق ندم ارم نكس امك كينلبأ ةعرج دس ظنت
 ةبقارم ىلوتي ةلخادتم تاعاطق ىلا هوبشملا عقوملا مسقي نأ

 نارينلا روهظ نأ ىلا هابتنالا عم . ةعومجم وأ درف اهنم لك
 تاعاطقلا ىلع زيكرتلا تمشي الأ بجي ام عاطق نم

 نارينلا هذه فده نوكي نأ لمتحملا نم نأل . ىرخألا
 . صانقلل يقيقحلا عقوملا نع دصارلا لاغشإ

 هعقوم ىلع يبرلا قيرط نع متتف صانقلا ةراثتسا امأ
 ضرعت نأك . ةعونتمو ةركتبم ليح ىلا هوجللا وأ . لمتحمل
 . ةعداخ موسرب ةهومتر ةيمح ةبرع وأ ٠ عنصلا ةنقتم ةيمد هل

 ةددجتم ةيعادخلا تايلمعلا هذه لثم نوكت نأ نم دب الو

 ةزهجأب دوزمو بيرأ صانقلا نأ رابتعالاب ذخأت نأو . ةنقتمو
 فدمهلاو ىقيقحلا فد لا نيب زييمتلا ىلع هدعاست ريبكت

 ْ . نقتملا ريغ فيزا

 حباسلاو ينحنملا يمرلا ةحلسأ نارين رداصم دصر

 دمتعي حباسلاو ينحنملا يمرلا ةحلسأ ضيارم دصر ناك
 ةطساوب ) يمرلا نع مجانلا ضيمولا دصر ىلع يضاملا يف
 باسح مث . حالسلل يبيرقتلا هاحتالا ديدحت» , ( ريظانملا

 ةيؤر نيب لصافلا نمزلا ديدحت قيرط نع ةيبيرقتلا هتفاسم
 ةعرسب نمزلا اذه برضو . قالطالا توص عابس ضيمولا
 يف ةقدلا مدع نكلو . ( ةيناثلا يف ارتم 717 ) توصلا

 ءارو ةحلسألا ضبارم ءافتخاو . لصافلا نمزلا باسح

 . دصرلا اذه جئاتن ةيمهأ نم ناللقي اناك ةيضرألا تاتيهلا

 ةحلسألا عقاوم ديدحت ىلع دصارلا ةردق يلاتلاب ناددحيو
 تارئاطو ايبسن ةئيطبلا تارئاطلا روهظ ىدأ دقلو . ةقدب

 . ثلاثلا دعبلا نم دصرلا تاناكما نيسحت ىلا رتبوكيلهلا

 ىف داصرلا دوهج ىلع انا دمتعي دصرلا ناك نأ دعب

 . ةيلاعلا طاقنلا

 يذلا ينرصلا دصرلل زاهج لوأ رهظ 191١ ماعلا يفو
 توصلا هقرغتسي يذلا « نمزلا قرف » ادبم ىلع دمتعي

 هاهتا ةيواز ةفرعم لجأ نم . ةيلاتتملا طقاوللا ىلا لوصولل
 حالسلا عقوم ديدحت يلاتلابو . طقال لك ىلا ةبسنلاب توصلا
 يتوصلا دصرلا بولسأ روطت مث . ةلوقعم ةقدب يداعملا

 ىلع ةيوجلا لماوعلا تاريثأت هيلع تلخداو . هتادعم تنسحتو

 حالسلا عقوم ديدحت ىلع ةردق رثكأ حبصأف . تافوذقملا

 يتلا تايبلسلا ضعب مغر . ةيضرألا تائيهلا ءارو يفتخملا
 . ( ايتوص نارينلا دصر رظنا ) دصرلا نم عونلا اذهىلعرثؤت

 . ةيناثلا ةيملاعلا برسحلا علطم يف رادارلا روهظ عم

 دقلو . ةيداعملا نارينلا دصر يف رادارلا مادختسا قافآ تحتف

 عساو قاطن ىلع ةياغلا هذه تارادارلا مادختساب ءىدب

 يتلا ةيروكلا برحلا ءاهتنا رثإ . ١184 ماعلا نم ارابتعا

 دصر ناكمالاب حبصأو . ةرثكب تانواهلا اهيف تمدختسا

 هقالطنا ذنم رادارلا ةشاش ىلع رهظي ىذلا فوذقملا ةكرح

 ةيوجلا لماوعلا تاريثأتو هتكرح ميق باسحو . هطوقس ىتحو
 . ةيفاك ةقدب هقالطنا عقوم ديدحتل هيلع

 ةحباسلا ةيداعملا نارينلا رداصم لاقتنا ةيناكمال ًارظنو
 ىلع ةلومحملا تانواطلا ةصاخ ) يمر لك دعب ةينحنملاو
 ىلع صرحلا داز دقف . ( ةكرحلا ةيتاذ عفادملاو ةعردم تابرع

 ىلع ةرداق تحبصأ ثيحب , ةمدقتملا دصرلا ةزهجأ ريوطت
 درلل ةمزاللا تامولعملا باسحو . ةيداعملا تايامرلا دصر
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 ةيداعملا تانواهلا عقاوم ديدحتل يكريمالا « "6 ويك ب ت/نأ » رادارلا

 مت ابك .يمرلا ءدب نم ةيناث "0 نم لقأ دعب

 لاوحالا نع مجانلا شيوشتلا ىلع بلغتلا ىلا لصوتلا
 . ةئيسلا ةيوجلا

 ىلع ةلومحم وأ ةروطقم يرادارلا دصرلا ةزهجأ نوكت

 ةطساوب لقني ريغصوه ام اهنمو . ةحفصموأ ةيداع تابرع
 عيطتستو . هليغشتل دحاو درف يفكيو . ( 5  ؟ ) دارفألا

 ىف اهنع تامولعملا ىطعتو . فادهأ ةدع دصر ةزهجالا هذه

 نود . اهلماكب يمرلا ةفشر دصر عيطتست د امك . دحاو تقو

 رظنا ) اهتفاثك وأ نارينلا رداصم ددعتب اهتيلعاف رثأتت نأ

 - . ( ايرادار نارينلا دصر

 ميلا يتوصلاو ىرادارلاو ىوجلا دصرلا طئاسو ربتعتو
 ينحنملا يمرلا ةحلسأ نارين دصرل ةيساسألا طئاسولا

 يمرلا ىوتسم نيسحت ىلع دعاست يهو . ةيداعملا حباسلاو

 اك . هب ءدبلا عيرستو هتيلعاف ةدايزو تايراطبلا سكاعم
 ةيلمع ليهستب لشمتت ىرخأ ةدئاف يرادارلا دصرلل نأ

 اهريمدتو اهضارتعاو اه ىدصتلاو ةيداعملا خيراوصلا فشك
 . اهقادها ىلا اهوصو لبق وجلا يف
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 دصرلا ) ايرادار نارينلا دصر ( 50)

 ( يرادارلا

 نيضرغ قيقحتل ةصاخ ةيرادار ةزهجأ مادختسا وه
 هتانواهو ودعلا ةيعفدم نارين رداصم ديدحت 1١ : اه

 ىلع لوصحلل . تارئاطلل ةداضملا هتيعفدمو هخيراوصو

 عطق - ١ . اهعم لماعتلا لجأ نم ةيرو رضلا تامولعمل
 نكاسأ ةفرعم ةيفب ةقيدصلا تانئواطإو ةيففاملا فئاذق

 . ةمزاللا يمرلا تاحيحصت ءارجال اهراجفن

 برحلا لالخ ناريشلا دصرل رادارلا مادختسا رهظ
 . ريبك دح ىلا تارادارلا ةعانص روطت رثإو . ةيناثلا ةيملاعل
 ىلع .رداقلا « نورتنغاملا » مامص فاشتكا دعب ةصاخو

 امم . طاوليكلا تارشع ىلإ لصت ادج ةيلاع ةردق جاتن

 رصقلا ةيهانتم تاجوم ثب ىلع رادارلا ةردق يف داز

 ىلا اهتاددرت لصت . ( تاضبن ) ةبوانتم ( فيووركيم

 عقوم فشكت ةزهجأ ىلا لصوتلا متو . لاعفلا ىروفلا

 عاعشلا قييضت ناكمالاب راص كلذبو .زتريهاغيملا فالآ

 ةريغصلا فادهالا طاقتلا ىلع ًارداق ادغ ثيحب ٠ يرادارلا

 . ادج ةضفخنملاو ةعيرسلاو

 يف دمتعملا أدبملا ىلا نارينلل يرادارلا دصرلا دنتسيو

 كلذر . اهعقاوم ديدحتو ًامومع ةكرحتملا فادهالا فشك

 ةيئايزيفلا صئاصنخخلا - ١ : امه نيتيملاع نيتقيقح راثتساب
 ةيلباق . ةماقتسا ,ةعرس ) ةيكلساللا تاجوملل

 صئاصخل ةلئاملاو ءرادارلا اهثبي يتلا . ( ساكعنالا

 قيرط نع تاجوملا هذه لثم قلخ ةيناكما - ' . يضلا

 اسهتاعاطتساب مكحتلا نكمي ةيسيطرهك رئاود ميمصت
 . ( رادارلا رظنا ) . اهتاددرتو

 : ةيلاتلا طاقنلا يف اذه راثتسالا أدبم صخلتيو

 قيرط نع ,رادارلا زاهج ف لاسرالا ةرئاد مقت ري

 رصقلا ةيهانتم ةيكلسال تاسجوم ثسبب ٠ يسناوهلا

 . ( رادارلا عاعش ) ةمزح لكش ىلع . ( تاضبن )



 ةروطقم نم 01" -ويك ب ت/نأ» رادارلا ماظن فلأتي

 ايغشتلا زكرمو ٠ (راسيلا ىلإ) ةيئابرهكلا

 ةقاطلا ديلوت ةدحوو .«طسولا يف) يناولا لمحت
 . (نيميلا ىلإ) ناديملا يف زاهجلا ةرادا هنم متت يذلا تايلمعلاو

 ةيداعملا ةيعفدملا عقاوم ديدحتل يكربمالا « 37 ويك ب ترنأ » رادارلا

 ايقفأ اهب صاخلا دصرلا عاطق ةمزحلا هذه حسق -؟
 . ايلوقاشو

 ءاولا يف رئاط مسج يأب ةمزحلا مادطصا دنع  '؟
 . ىدص لكش ىلع سكعنت ( فوذقم )

 نع ىدصلا رادارلا يف لابقتسالا زاهج ليقتسي - 3

 ةطقن ةروص ىلع ىدصلا اذه رهظيو . هسفن يئاوطلا قيرط

 ةضبنلا قالطنا ةظحل نيب لصافلا نمزلا سايقب - ©
 نكمي . لبقتسملا ىلا اهادص لوصو ةظحلو لسرملا نم
 ةعرس نأ رابتعا ىلع . ( فوذقملا ) فدهلا ةفاسم ةفرعم

 هذهو . ( اث/ملك فلا ٠١ ) ةتباث ةيكلساللا ةضبنلا
 ةعرسلاب لصافلا هذه برض لصاح فصن يواست ةفاسملا

 تقولا يواسي ةلاحلا هذه يف نمزلا نأل ءاذ . ا« رس )

 نم ) بابالاو باهذلا يطوش يف ةضبنلا هتقرغتسا يذلا
 . ( هيلاو رادارلا

 قيرط نع ( فوذقملا ) فدهلا ةعرس بسحت 1
 ةشاش ىلع فدهلا ةرسك ناكم يف ريغتلا لدعم ةظحالم
 . ( يقفألا عضولا ةبوبنأ ) رادارلا

 هاجتالا نيب مئاقلا قرفلا نم فدهلا تمس فرعي -
 ام ابلاغو ) هضيبرت نيح رادارلا يئاوه هيلإ هجوي يذلا

 نم قلطنملا عاعشلا هاجتاو ( بونجلا وأ لامشلا رفص نوكي
 . ( فوذقملا ) فدهلاب همادطصا ةظحل يق يناوهلا

 يقفألا ىوتسملا نيب قرفلا نم رظنلا ةيواز بسحت - 4
 . ( فوذقملا ) فدهلاب همادطصا ةظحل يف هتيوازو عاعشلل

 كرُخل ةكرحتملا تايثادحالا هذه ةعباتم لالخ نم 4

 نيعم عطقم لاوط ( رظن ةيواز . تمس . ةفاسم ) فوذقملا
 هذه لاخداو . ( اريصق نوكي نأ لضفي ) كرْخِلا نم
 ةقبسم تامولعمب مقلملا ) ينورتكلالا بساحلا ىلا تانايبلأ

 ميق يف ريغتلا تالدعم نعو « ةرثؤملا ةيوجلا لماوعلا نع
 فاشتكا نكي ( ودعلا اهمدختسي يتلا تافوذقملا ةكرح
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 . ايبسن

 . ةقيدصلا تايامرلا حيحصت دنع اهسفن ةقيرطلا عبتت

 اقبسم ينورتكلالا بساحلا مقلي نأ وه ديحولا قرغلاو
 « تايامرلا هنم قلطنت يذلا قيدصلا عقوملا تايثادحاب

 تافوذقم ةكرح ميق يف ريغتلا تالدعم نع تامولعبو
 ةصاخلا .تامولعملا ىلا ةفاضالاب . ةقيدصلا ةحلسالا

 . ةرثؤملا ةيوجلا لماوعلاب

 ةيكلساللا ةجوملا فاشتكا ةريخألا ةنوآلا يف مت دقلو

 ةيرتمتنسلا ةجوملا ناكم لصحت نأ رظتني يتلا ةيرتميليملا

 نأ نوصتخملا عقوتيو . نآلا ىتح تارادارلا يف ةمدختسملا

 ميماصت ىلع ةيساسا تاليدعت فاشتكالا اذه ثدحي

 هجوأ فلتخم يف ةديدج تاناكما هيطعت ثيحب .رادارلا

 ١ خيراوصلا ضعب ديوزتل يرجت براجت كانهو . همادختسا

 “ نمو . ال ةداضملا خيراوصلا فاشتكال رادارلا اذهب ةهجوملا

 ,وراصلا ري اثير يساسألا اهطخ نع فارحنالا مث

 . يباسالا اهريس طخ ىلإ كلذ دعب دوعتل . داضملا

 فو

 ةيلاج ةقدب ةدوصرملا تافوذقملا اهنم تقلطنا يتلا عقاوملا

 تع يعل نأ



 صر

 دصرلا ) ايتوص نارينلا دصر ( 0

 ( يتوصلا

 راشتنا ءىدابم ىلع دمتعت ةيعالطتسأ ةقيرط وه

 ةصاخو , ةيداعملا ةحلسألا عقاوم ديدحت لجأ نم تاوصألا
 تانواهلاو عفادملا

 , نيرشعلا نرقلا علطم ىتحو « امومع دصرلا يقب

 وأ ةدرسجملا نيعلاب ءاوس . ىرصبلا دصرلا يف ًاروصح
 دصرلا وحن راكفالا تهجتا دقو . ةربكملا ريظانملا ةطاسوب

 ضبارملا سورلا مدختسا نأ دعب يتوصلا زأ يعمسلا
 ةينابايلا  ةيسورلا برحلا ناب . يعفدملا يمرلل ةروتسملا
 نم سورلا طابضلا دحأ نكمتو . ( 1905-1908:0)

 رهظ مث . 1907١ ماعلا يف يتوصلا دصرلل زاهج لوأ ميمصت

 اسنرف نم لك يف يتوصلا دصرلا ةزهجأ نم جذومن لوأ
 لوأو . ( 1937 ) يناطيرب جذومت لوأو ٠ ( 19320 ) ايناملأو

 ةيئادتبالا جذانلا هذه تممصو . ( 1917 ) يكريمأ جذومن
 نآلا ىتح لازي ال ىذلا « « نمزلا قرف » ادبم قفو لمعتل

 باسح قرط تروط نأ دعب , ةروطتملا ةزهجألا يف مدختسي
 . قرفلا اذه

 ىلع دمتعت قرفلا اذه باسحل ةيئادبلا قرطلا تناك

 قالطنا مئالع ةيؤر نيب ( يناوثلاب ) ينمزلا لصافلا دصر

 قالطنا توص عابس نيب وأ . اهتوص عامسو فئاذقلا
 ناكم ناك اذا . اهراجفناو اهطوقس توص عامسو فئاذقلا

 برضي ناك ىلوألا ةلاحلا يفو . دصارلا نم ابيرق طوقسلا
 ( ان ”"/مك ١ ) تيصلا ةعرس طسوتب لصافلا اذه
 يف امأ توصلا ردصمو دصارلا نيب ةفاسملا ىلع لوصحلل

 ةفرعل توصلا ةعرسب برضي لصافلا ناكف ةيناثلا ةلاحل

 نم ناكو . توصلا ردصأ ىذلا حالسلل يبيرقتلا ىدم

 ةدعب عوقولا ىلا ةقيرطلا هذه مادختسا ىدؤي نأ يعيبطل

 ةعاسوأ دعلا“) سايقلا طئاسو ةيئادب ببسي سيل . ءاطخأ

 ةيوجلا لماوعلا لهاجت ببسب اضيأ لب . بسحو ( تيقوتل
 ءاطخألاو . قالطالا مئالع روهظو توصلا ةعرس ىلع ةرثؤمل
 , دصرلا ةيوعص ىلا ةفاضالاب , خلا ... دصارلل ةيصخشل

 ةحلسألا ةرثكو . كراعملا مادتحا ءانثأ , هتلاحتسا وأ

 نم ناك اك .اهثدحت يتلا تاوصألا كباشتو ةمدختسملا

 تناكو . ةيفاكلا ةقدلاب توصلا عاعش هاجتا ديدحت بعصل

 . يرصبلا دصرلاو يتوصلا دصرلا نم اجيزم قرطلا هذه

 تازازتهالا طاقتلا ىلع دمتعتف ةثيدحلا قرطلا امأ

 لكش ىلع يتوصلا ردصملا نم وجلا يف رشتنت يتلا ةيلوطلا
 ةيئاوطلا تارذلا ( زازتها ) ةلخلخ نع ةجتان ةيتوص تاجوم
 لعفب ةلكشتملاو حالسلا ةهوف نم عفدنت يتلا تازاغلا لعفب

 ىتش يف رشتنت ةيتوصلا تاجوملا نأ فورعملاو. . راجفنالا
 راشتنالا طسو نوكي امدنعو . ةدحاو ةعرسب تاهاجتالا

44 

 ضعب يف الإ . ًايورك ًالكش تاجوملا ذختت . ًاسناجتم
 . ًايوتسم ًالكش راشتنالا اهيف ذختي يتلا ةردانلا تالاحلا

 ةروصحملا تاوصألا ىوس طقتلت ال ةيرشبلا نذألا نأ امبو
 دصرلا ةزهجأ ناف ٠ ةيناثلا يف ةبذبذ ١٠٠3و 7١ نيب
 تازازتهالا وأ تابذيذلا طاقتلا ساسأ ىلع ةممصم يتوصلا
 هذهل نأ ةصاخو . يرشبلا عمسلا ىوتسم نود يه يتلا

 ىلع اهتردق يف لثمتت ًادج ةماه ةزيم ةيتوصلا تحت تابذبذلا
 زجعت يتلا زجاوحلا ضعب قارتخاو , زجاوحلا فلتخم زواجت
 , رشتنت اهنأ اك . ةعومسملا ةيتوصلا تابذبذلا اهقارتخا نع
 ةعومسملا تاوصألا راشتنا أدبم بسح . هسفن تقولا يف

 يتوصلا دصرلا ماظن

 : ةيلاتلا ماسقألا نم ًايئدبم ماظنلا اذه نوكتي

 ؟) طقاوللا وأ توصلا تالبقتسم نم ددع ١

 . ( رثكأف

 اهضعب ماظنلا ةزهجأ لصو هتمهم « ةبقارم زاهج - ١

 ليوحتو . لاصتالا لباوك ةنايصو .رخآلا ضعبلا عم
 . تاباسحلا زكرم عم يفتاهلا لاصتالا نيمأتو ٠ تالاصتالا

 ةكرعملا ضرأ ةبقارم هتمهمو .راذنالا زاهج -

 زكرم ليغسفت مث نو + ةيداصملا تايامرلا :فاشنكاو

 . تاباسحلا

 ليجست هتمهمس ٠ يزكرملا ليجستلا زاهج -
 . طقاوللا نم ةدراولا تاراشالا

 ةطرشأ ةجلاعم هتمهمو ٠ تاباسحلا وأ ةجلاعملا زاهج ©
 ديدصحتو .( تاباسحلا ) تاءارقلا عفرو . ليجستلا

 . ةقيدصلا فئاذقلا تافارحناو ةيداعملا فادهألا تايثادحا

 نم يتوصلا عالطتسالا تامولعم زاهجلا اذه لبقتسي ابك

 . طقاوللا نمو راذنالا ةزهجأ

 ةرهجألا لصول مدختستو . تاليصوتلا ةحول

 . ريبكتلا ةدحو عمم رخآلا ضعبلا عم اهضعب

 ميخضت اهتمهمو . ةيوقتلا وأ ريبكتلا ةدحو -
 ةمالس رابتخاو . طقاوللا نم ةدراولا ةيئابرهكلا تاراشالا

 . تالاصتالا طوطخ

 ةمزاللا ةقاطلاب ماظنلا ديوزتل ةيذغت ردصم - 8

 . ةمزاللا رايتلا تالوحم عم . ( يئابرهك رايت وأ تارخدم )

 ىتوصلا دصرلا تامادختسا

 فاشتكا ىلوألا : ناتسيئر ناتمهم يتوصلا دصرلل

 ناديملا ةيعفدم تادحو اهيف زكرمتت يتلا ةيداعملا ضبارملا
 ةميدع عفادملاو تانواهلاو ةيخوراصلا ةيعفدملاو ط/ م ةيعفدملاو

 عقاوم ديدحت مث نمو . اهتايامر تاوصأ قيرط نع دادترالا
 . اهعاونأو اهتارايعو اهدادعأو ةحلسألا هذه

 نع ةقيدصلا ةيعفدملا تايامر ةمدخ يه ةيناثلا ةمهملاو

 يف اهتافارحنا ديدحت يأ . فئاذقلا تاراجفنا عطق قيرط
 ءارسجال تافارحنالا هذه نع غيلبتلاو . ةيوازلاو ىدملا
 مث نمو . ةقيدصلا تايامرلا ىلع ةمزاللا تاحيحصتلا

 . ريثأتلا تايامر قيقحت

 يتوصلا دصرلا ةقيرط

 نم يجوز ددع رشن ىلع يتوصلا دصرلا ةقيرط دمتعت
 ىلع . قمعلا يف ةتوافتم . ( جوز نمرثكأ ) ةيتوصلا طقاولل
 طقاوللا هذهو .ودعلا عم ساتلا طخ نم مك ١ ١,0 ةفاسم

 ليجست طي رش ىلع يوتحي ليجست زاهجب ًايكلس ةلوصوم
 مولعم هاجتاو (اث/مس )٠١ لداعت ةيطسو ةعرسب كرحتي يقرو
 نع ةتانلا ةيضرألا تازازستهالاب رنثأتت . تباثو
 طقاوللا ددعب شير طي رشلا ىلع دجويو . تاراجفنالا

 ىرخأ ةدام ةيأب وأ ربحلاب اهنم لك مسرت .زاهجلاب ةلصتمل

 ىدم نمض راجفنا نع مجان توص يأ ردصي امدنعو

 حالسلا عون بسح . مك 10 -8) طقاللا ةيساسح

 ريثأتلا لقتنيو ٠ يضرألا زازتهالاب هتعابس رثأتت ( هرايعو
 ىلع رهظي بارطضا لكش ىلع ليجستلا زاهج ىلإ ًايئابرهك
 اذه ىمسيو . طيرشلا ىلع شيرلا اهمسرت يتلا طوطخلا
 تافاسملا قمع يف نواعتلل ًارظنو . « تاءارق » بارطضالا

 ًاربعم طخ لك بارطضا نوكي . توصلا ردصمو طقاوللا نيب
 . طقاوللا ىلإ توصلا لوصو تاظحل نيب ينمزلا قرفلا نع

 . طي رشلا نع تاءارقلا عفرت تاباسحلا زكرم يفو
 توصلا ثدحأ ىذلا فدمهلا ناكم نع تامولعم ىلا مجرتتو

 تاحولو ةصاخلا حئاوللاب ةناعتسالاب كلذو . هددعو هعونو

 خلا ... ةيساحلا رطاسملاو ماقرألا تاعبرم لوادجو عوطقلا

 , يتوصلا عالطتسالا رصانعو ةيعفدملا رصانع عم ةدوجوملا

 يفو . تامولعملا ىلع ةيرو رضلا تاحيحصتلا لخدت مث

 . تباثلا أطخلا باسح اهتمدقم

 فدهلا هاجتا ديدحت

 ضرتفيو . نمزلا قرف أدبم ىلع ديدحتلا اذه دمتعب
 طقاللاب مدطصملا ةيتيوصلا ةجوملا سوق نوكي نأ كلذل
 ايدومع ( ه- ه) فدهأ توص عاعش نوكي نأو . ًايوتسم

 .('ف 'ل.ف ل ) طقال لكب راملا قفألا طخ ىلع

 2( ق) ةيتوصلا ةدعاقلا فصني ( د ) دومع طاقسابو



 1 و

 ف١

 ,١ل ماه 2 دره م نيسلتلا يف

 . ل - هيبه هي بمب تماد | اه كزمضا دماعتل) هي ةيوازلا - هي ةيوازلا
 كحبورضم ( رس ) تموصلا ةعرس يواس (نيطقلملا نسب ىملا ف قزملا )0ع

 ١)2(. هراشللا نمار

 ١ ستصإر اعلا مصتامر تمثل سوء (١ل , ل ) نيطّقرملا نيبدْم اسلا - ف

 ا ةلرتسسا

 : ججبصنف وس يي زبر وعلا نورا ضخ لوالد

 - 4 هي بم 5-5 ككل

 تيوصلا هّقزويسي ي نزلا نزلا قلاع كاري يذلا ل فرلاب رش سسللر :مزم

 كلد اىملا صن, ١( فال ء ف ل ) يملا نيرو يسلا نيب ع تحال ١ عطقل
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 سخر وصلا ررصم ةفاسم عءازئساد ةيباسم ا ةّميرطلا , ١ مش لكشلا

 صر

 ('ل ل لثم ) نيطقال لك نيب ةيفارغوبطلا ةفاسملا يهو

 عاعشو دومعلا اذه نيب ( هي ) ةيقفأ ةيواز انيدل جتني
 لالخ نم ةيوازلا هذه ةميق جاتنتسا نكميو . فدهلا

 يناثلا طقاللا نيب ةروصحملا . ( 'هي ) ةيوازلا عم اهبواست

 , ('ف 'ل ) يناثلا قفألا طخو ةيتوصلا ةدعاقلا يف ('ل )

 . نيطقاللا نيب ( ع ) قمعلا قرفل ةلباقملاو

 لكل ةبسنلاب فدهلا هاجتا جرختسي اهسفن ةقيرطلابو
 ١(. لكشلا رظنا ) . طقال

 نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تاهاجتالا ديدمتبو

 تاهاجتالا طوطخ ىقالتت نأ ضرتفي ٠ اياوزلا باسح لالخ
 ةحول ىلع يقالتلا ةطقن دعب ساقي اهدنع . فدهلا ةطقن يف

 هذه سايقم بسح فدهلا ةفاسم جرختستو ٠ ةيعفدملا

 نع ةجتانلا ىدملا يف تاحيحصتلا لخدت كلذ دعب . ةحوللا

 ؛ طقاوللاب ةمدطصملا ةيتوصلا ةجوملا سوق ءاوتسا ضارتفا
 ةصحول يف ةلجسم . ًاقبسم ةبوسحم تاحيحصت يهو
 . ةيعفدملا تادحو يف ةدوجوملا تاحيحصتلا

 + فدهلا تايثادحا جارختسا

 تاوسصألا رداصم يستوصلا عال طتسالا ددحمي

 وأ ةطلتخملا ةقيرطلاب امإ كلذ متيو . ةيعيبرتلا تايثادحالاب

 . ةيباسحلا ةقيرطلاب

 عالطتسالا تادحو يف معألا يه ةطلتخملا ةقيرطلاو

 , اهنم طسبأو ةيباسحلا ةقيرطلا نم عرسأ اهنأل , ّقوصلا
 تايثادحا ديدحت ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو . ةقد لقأ اهنأ ولو

 . اهاوطأ سايقو اهتافصنمو ةيتوصلا دعاوقلا زكارم
 تاعبرم لوادج نم ةيتوصلا دعاوقلا رصانع جرختستو
 حئاول نم تاباسحلا ذخؤت امك . ًاقبسم ةرضحملا ماقرألا
 ءانبو . يتوصلا عالطتسالا تادحو ةفاك يف ةرفاوتم ةصاخ

 سايقملاب عوطقلا ةحول دعت تايطسملا هذه لمح ىلع
 : يلب ام قفو ( ١/ 500٠٠١ ةداع ) بسانملا

 اهتافصنمو ةيتوصلا دعاوقلا زكارم ةحوللا ىلع لمحت -
 . ةحئاللا ىلع ةبوسحملا تايثادحالا قفو

 ةدعاق لك زكرم نيب لصي ميقتسم طخ مسري -

 ةدعاقلا زكرم نع دعبت ةطقن فصنم لك ىلع عضوت -

 نم "40 -*4* ةيوازب سوق اهيلع مسريو . مس ٠١ ةفاسم

 ايفالت . ةفلتخم ناولأو فرحأب ساؤقألا ملعتو ٠ فرط لك

 .٠ فدملا عقوم وه ةفصنملا طوطخلا ءاقتلا ناكم نوكي

 عطقلا ةحول تايئادحإ نأل . هتايثادحا يلاتلاب فرعتو

 . ةطيرخلا تايئادحا عم ةقباطتم

 :ه



 صر

 ةحئاللا مادختسا ىلع دمتعتف ةيباسحلا ةقيرطلا امأ

 لوط يأ . ةيرشمويجلا ةدعاقلا رصانع باسحب ةصاخل

 لك تافصنم نيب ةلصاحلا اياوزلاو اهتمسو ةدعاقل

 ةدعاقلاو ( ىرسيلاو ىنميلا ) نيترواجتم نيتدعاق

 ( ؟ لكشلا رظنا ) . ةيرتمويجل

 تاحيحصتلا باسح نم دب ال لاوحألا فلتخ ىفو

 تامولعملا ىلع ( - وأ + ) يربج لكشب اهتفاضإو ةمزاللا'

 : يتوصلا دصرلا ةدحو راشتنا

 ةكرسملا ءانثأ يتوصلا دصرلا ةدحو راشتنا بعصي

 موجها يف امأ . طسوتملا وأ ييلاعلا عاقيالا تاذ ةيموجلا

 . عيرسو رصتخم لكشب اهراشتنا متي نأ نكميف ءيطبلا

 يمرلا فورظ هبلطتت ام بسح لاقتنالل ةزهاج ىقبت نأ ىلع
 يف الإ حيحصلا ىنعملاب راشتنالا اذه متي الو . يعفدملا

 راشتنا يف رفاوتت نأ بجي ةلاحلا هذه يفو . ةيعافدلا .ةكرعملا

 : يه .طو رش ةعبرأ يتوصلا دصرلا ةدحو

 ١ هلماكب دصرلا عاطق ىلع فارشالا .

 ةفلتخملا ةيسدنهلا لاعألل ةحلاص'ضرأ يف متي نأ - ١

 . ناكمالا ردق

 نيب لاصتالا ةلوهسو بارتقالا قرط نمؤي نأ "٠"

 . ةيعرفلا اهتادحو نيب ايفو . اهتادايقو دصرلا ةدحو

 دحلا نم ةيعرف ةدحو برقأ ةفاسم نوكت نأ - 4
 .رثكأف م 0٠١ ودعلل يمامألا

 اهلمع يلاتلابو , يتوصلا دصرلا ةدحو راشتنا رئأتيو
 .( "مقر لكشلا ) : ةثالث اهمهأ لماوعب اهدودرمو

 دودرم نسسسحتب ذإ : يرادالاو ينفلا لماعلا أ

 اهتادايق ةءافكو اهرصانع بيردت ىوتسم عافتراب ةدحولا

 رئأتي اك .راشتنالل ةحيحصلا عقاوملا رايتخا ىلع اهتردقو
 دصرلا طئاسول يرجت يتلا ةنايصلاو ةياقولا ىدمب دودرملا
 يف رصانعلا ةءافكبو . ةيذغتلا رداصمو لاصتالا طوطخو

 عفر يف مهتعرسو مهتقدو . تادعملاو ةزهجألا راثتسا

 . فدهلا نع تامولعم ىلا اهتمحرتو تاءارقلا

 كرحتلا بعصي ءاتشلا يف : سقطلا لماع ١

 . دارفألا ةءافك ضفخ ىلع سقطلا ةوسق لمعتو . لاقتنالاو

 ةعرس نم دحلا ىلع مويغلا فئاكتو وجلا ةدورب لمعت اك

 لمع ىلع ًايبلس رثؤت يلاتلابو . اهتوقو تاوصألا راشتنا
 ةديدشلا حايرلاو دعرلاو قربلا نأ ىلإ ةفاضالاب ؛ ةزهجألا
 لضفأ نإ اذل . يتوصلا دصرلا ىلع شيوشت ةباثب نوكت
 ليللاو ءىفادلا سقطلا يف نوكت يتوصلا دصرلا تاقؤأ

 ؛:؟ 1١
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 مو سرب "5 نه سك سب مب خو

 يتوصلا عالطتسالا ةدحول عوطق ةحول  ؟ مقر لكشلا

 . حابصلا نم ىلوألا تاعاسلاو

 ىلع ةيعيبطلا تائيهلا رثؤت : سيراضتلا لماع ' 
 لابجلاف .اهعقاوم رايتخا ىلعو يتوصلا دصرلا تادعم لمع
 ةبيرقلا ةعساولا هايملاو داهولاو نايدولاو ندملاو تاباغلاو
 ىلإ ةفاضالاب . تاوصألا راشتنا قيرط يف تابقع لكشت

 لماوع يلاتلاب لكشتو . اهثدحت نأ نكمي يتلا ءادصألا

 عطق ةقدو ىدملا ثيح نم يتوصلا دصرلا ىلع ةيبلس
 ةحوتفملا يضارألا نأ ابك .ءاوس دح ىلع تاوصألا
 ةعرسلا يف تاوصألا راشتنا ىلع دعاست ىراحصلاو
 . دصرلا ةقد ىلع دعاست مث نمو . ةفاسملاو

 هذه تايبلس نم ليلقتلا متحتي . ساسألا اذه ىلعو

 زكارم عضوت نأ بهي ءاتشلا يفف . ناكمالا ردق لماوعلا

 عقاوم يف . تاباسحلا زكرم ةصاخو , يتوصلا عالطتسالا

 ةفاثك دازت اك . ةئفدتلاب ةزهجم» جولثلاو رطملا نم ةروتسم
 وأ ميخ يف اتقؤم ةزهجألا هذه ءاوبإ نكميو . تارخدملا لولحم

 . اط ةيماظنلا رفحلاو ءىجالملا دادعا متي اثير . تابرع

 يتوصلا دصرلا تانيمأت

 , اهرفاوت نم دب ال ةنيعم تانيمأت يتوصلا دصرللو

 باختنا لمشيو : يفارغوبطلاو يسدنهلا نيمأتلا ١
 ةبرتلا يفو . اط صصخملا عاطقلا نمض دصرلا ةدحو عقاوم

 رتاسملا» ءىجالملاو رفحلا دادعاو . ناكمالا ردق ةمئالملا

 راطمألا نم دصرلا تادعم يقي لكشب اهزيهجتو . اههموقتو

 لماوعلا . عاطتسملا ردق . اهنع عنميو . لاحوألاو جولثلاو
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 دوجدايسرأأ زر اهج-

 . ةرصتخمو ةيداع ةهبجب يتوص دصر ةدحو راشتنا ططخم -" مقر لكشلا

 طئارخلا ىلع تادعملا عقاوم تايثادحا ليمحت لمشي امك . دوعرلاو حبرلا تاوصأ لثم . دصرلا ىلع رثؤت يتلا ةيوجلا
 5 تاططخملاو تاحوللاو

 دوجو نم دكأتلا لمشيو : يقئاثولا نيماتلا - ؟

 ةفلتخملا دصرلاو سايقلا تاودأو تاحوللاو طئارخلا ةمالسو
 طاقنو يلحملا عافدلا تاططخم دادعإو . ةبساحلا رطاسملاو

 تالسجسو يستوصلا دصرلا ريراقت جذامي . مالعلا

 ١ 1 عاالطتسالا

 ىلع فشكلا رارمتساب متيو ٠ ينفلا نيمأتلا ٠

 ةيانعلاو , ةطيسبلا لاطعألا حالصإو اهتنايصو ةزهجألا
 نانئمطالاو ةبساحلا ةزهجألا لمع نيمأتو . ةبساحلا رطاسملاب

 . ةطرشألاو شيرلا ةمالس ىلع صاخ لكشب

 ةحلسألاو لماشلا ريمدتلا ةحلسأ دض نيمأتلا - غ

 تاريثأتل عالطتسالا رارمتساب كلذو ٠ ةيوايكلاو ةيجولويبلا
 مادختسا نسحو . ةعرسب اهنع راذنالاو ةحلسألا هذه

 قطانملا زايتجال قرطلا لضفأ ديدحتو . اهنم ةياقولا تادعم
 . ةيحصلاو ةيعاعشالا صوحفلا ءارجا مث . ةثولملا

 يتوصلا دصرلا تازيمم

 مهأو . هتايبلسو هتايباجيا دصرلا نم عونلا اذهل
 : يه تايباجيالا

 نكم د[ ةنعبصلا ةيورلا فورظب رتأتلا منعا ؟
 . ناخدلا وأ بابضلا فئاكت تالاح ينو ًاليل همادختسا

 نأ ذإ . يضارألا فلتخم يف هنم ةدافالا ةيناكما  ؟

 . ًادج دودح ةيعيبطلا تائيطلاو سيراضتلاب هرثأت

 ءافخإ هل نمؤي امم , ةلادلا مئالعلا نم ًابيرقت هولخ - '"
 . يداعملا دصرلا نع لماك هبش

 ء دصرلا نم عونلا اذهل ةمزاللا ةزهجألا ةطاسب -

 مادختسا ةرو رض نع لوقعم دح ىلإ ينغي ىذلا رمألا

 . نييئاصخألاو نيينفلا رفاوتو . ةيلاعلا تاينقتلا

 : يهن هتايبلس مهأ امأ

 حالس نم هراشتناو توصلا ةدح تاجرد توافت ١

 تانواهلاو ةيعفدملا نارين ةرازغب هطاقتلا رثأت كلذكو . رخآ ىلإ

 5 ةبداعملا

 نا ذإ ءوجلا ةرارح تاجرد فالتخاب يبسنلا هرثأت - ١

 يف مهم لماع ضرألا حطس وحن توصلا ءانحنا رادقم

 جولثلا نابوذو ديلجلا لكشت تاقوأ نأ ينعي اذهو . هراشتنا
 . ءاتش يتوصلا دصرلا تاقوأ لضفأ يه

 . ًامومع موجها تالاح يف ةيلعافلاو ةنورملا ةيدودحم - '

 , ريثأتلا اذه يتأيو . صاخ لكشب حايرلاب هرثأت - 4
 . اهتعرمو اههاجتاو حايرلا نم . ًايباجيا مأ ناك ًايبلس
 دصرلا ةدحو هاجتاب بهت يتلا كلت يه ةيبلسلا حايرلاو

 يتلا كلت وأ , اهعافترا داز الك صقانتت ةعرسبو . يتوصلا

 . عافترالا داز املك ديازتت ةعرسبو سكاعملا هاجتالاب بهت

 دح ىلا يتوصلا دصرلاب قوثولا نكمي , ماع لكشبو

 , مك 8 ةفاسم ىتح تانواهلا ىلا ةبسنلاب ذفني امدنع لوقعم

 نكمي امك . ةليقثلا عفادملا ىلا ةبسنلاب مك 560 ٠١ ىتحو

 . مك ١١ ةفاسم ىتح ةقيدصلا تاراجفنالا تاوصأ عطق

 ركبملا راذنالاو دصرلا (18-15)

 تاكرحتلا فاشتكاو ةبقارم فدهتست . ةيركسع ةمهم
 ةفاسم لوطأ نم اهتعباتمو , ركبم لكشب ةيداعملا ةيركسعلا
 عرسأ يف ةقيدصلا .تاوقلا راذنال اهنع غالبالاو . ةنكمم

 ةقيدصلا تاوقلا ءاطعاو ةأجافملا يفالت ةيغب . نكمم تقو

 تاوقلا ةيابحب ةليفكلا ريبادتلا ذاختال يناكلا ينمزلا لاجملا
 لكشلاب ةيموجملا ودعلا طئاسو ىلع درلا نم اهنيك
 ةيساثملا

 *( 5./8.18. ) ركبملا زاذنالاو دصرلا ةمظنأ مدختست

 7 فادهالا بقعتو فاشتكال 521وب 18 هجصتنصع ةرتوؤعصق

 . ةديعب تافاسم ىلع خيراوصو تارئاط نم ةيداعملا ةيوجلا
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 ىف ةصاخو ةيداعملا ةيربلا تاكرحتلا فاشتكال مدختست اى

 مدختستو .رتوتلاب ةبوشملا ةيدودحلا قطانملاو ةنخاسلا طاقنلا
 تاكرحت فشكو ليطاسألا ةياحل يرحبلا لاجملا يف ًاضيأ
 نم قلطت يتلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلا ةهجاومو تاصاوغلا
 . تاصاوغلا

 ةيوجلا راطخألا دض ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ

 يه ًاعويش ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ رثكأ نإ
 يهو . ةيداعملا ةيوجلا ةحلسألا فاشتكاب ةقلعتملا ةمظنألا

 عافدلا رظنا ) يوجلا عافدلا ةمظنأ نم يساسأ ءزج
 راذنالاو دصرلا ةمظنأ نم ماه بناج ذخأيو . ( يوجلا
 تاكرحتلا فشكل ةدعم اهنا ثيح , ًايجيتارتسا ًاعباط ركبملا
 ةيجيتارتسا ةئجافم تامجهب مايقلا فدهتست يتلا ةيداعملا
 ىلع وأ ةقيدصلا يضارألا قمع يف عقت فادهأ دض عباطلا

 ةماحلا ةيركسعلاو ةيندملا تاعمجتلا برضو . اهفارطأ
 . اهفالتخا ىلع ةيويحلا تآشنملاو

 ركبملا راذنالاو دصرلا طئاسو

 يتلا ركبملا راذنألا ةمظنأ مدقأ ةيضرألا تارادارلا ربتعت
 يف تاروطتلا تدأ دقلو . ةنهارلا ةرتفلا يف ةلماع لازت ال

 ةديعب تارادارلا تاكبش ريوطت صاخ لكشبو .رادارل
 , « قفالا ءارو ام تارادار » مساب انايحأ فرعت يتلا ىدمل

 لاجي يف رود بعل يف ةيضرألا تارادارلا تاردق زيزعت ىل
 يف ىربكلا فالحألاو لودلا مظعم مدختستو . ركبملا راذنالا

 زئاكرلا ىدحا يهو . عونلا اذه نم رادار تاكبش ملاعل

 ءاوجأو يضارأ ةياحل ةدعملا يوجلا عافدلا ةمظنأ يف ةيسيئرل
 دصرل صاخ لكشب مدختستو . فالحألاو لودلا كلت

 ةفاضالاب , ةيجيتارتسالا خيراوصلا قالطا تايلمع ةبقارمو
 ىلع ةلتاقملا تافذاقلا اهب مىقت يتلا ةيوجلا تامجهلا ىل
 ةردق تارادارلا كلت كلمت امك . ةيلاعلاو ةطسوتملا تاعافترالا
 ىلع ةقلحملا تارئاطلا بقعتو فاشتكا ىلع ةيئزج
 . ( رادارلا رظنا ) ةضفخنملا تاعافترال

 ينولوبلا يوجلا عافدلا تاوق يف مدختسي ىدملا ديعب ركبم راذناو دصر رادار

 دصرلا ةمظنأل تاصنمك تارئاطلا مادختساربتعيو

 تارادارسلاب نروق ام ذإ ًايبسن ًاثيدح ركبملا راذنالاو
 دصرلا ماهم يف تارئاطلا مادختسا أدب دقو . ةيضرألا
 ةيملاعلا برحلا نم ةيئاهنلا لحارملا لالخ ركبملا راذنالاو
 , لاجملا اذه يف ةقابس ةيكريمالا ةيرحبلا تناكو . ةيناثلا
 ١ أ »زارط نم تافذاق مادختساب تأدب امدنع كلذو

 هب 6 7 اهمهأ ةفلتخم تاليدعت اههيلع تلخدأ «رديار ىاكس

 يوج رادارب ةزهجم ركبملا راذنالاو دصرلل ةيكريمألا « ىأ كوه » ةرئاط

 0 . يإ » مسا اهيلع قلطأو . تنصتو رادار ةزهجأب اهديوزت
 9 ةمدختسملا تارئاطلا ىلوأ هذه تناكو . ظححا ١« -أ
 يكريمالا لوطسألل ركبملا راذنالاو دصرلا نيمأت يف ًاصيصخ
 00 . ةينابايلا ةيوجلا تامجلا دض

 يف ركبملا راذنالاو دصرلا تارئاطب ماتهالا ديازت دقو

 1م



 كلذ يف تمهسأو . ةيناثلا ةيملعلا برحلا تبقعأ يتلا ةرتفلا

 ةيلعاف نم تارئاطلا هذه هتتبثأ امل ًارظن . ملاعلا لود فلتخم

 فاشتكاو دصر يف ةيضرألا تارادارلا ةيلعاف قوفت

 ةدع ترهظف . ةديعب تافاسم نم ةيداعملا ةيوجلا تاكرحتلا

 . ملاعلا لود فلتخم يف تاههملا هذط ةصصخم تارئاط

 تارئاط ةيمهأ تدكأت تانيتسلا علطم نم ءادتباو

 ديازتملا هاجتالا ءوض يف سوملم لكشب ركبملا راذنالاو دصرلا

 ةضفخنملا تاعافترالا ىلع ىوجلا موجهلا تايلمع وحن

 ةلتاقملاو ةفذاقلا تارئاطلا ديازتو . ضافخنالا ةديدشو

 نم عونلا اذه لثم ةمءالملل ًاصيصخ ةممصملا ةفذاقل

 نأ ملاعلا يف ئربكلا لودلا فلتخم تعو دقو . تايلمعل

 هذه لثم فاشتكا نع ةزجاع هبش ةيضرألا رادارلا ةمظنأ

 ريبادت ذاختاب ةقيدصلا تاوقلل حمسي ركبم تقو يف تاج

 . ةمئالملا عافدلاو ةطبحل

 يه ةرئاطلا راذنالاو دصرلا ةمظنأ نأف لباقملا يفو

 ىلع اهتردقل ًارظن . ةمهملا هذه لثمم مايقلل ةديحولا ةليسول
 ضرألا حطس ىتحو تاعافترالا فلتخم ىلع ءاوجألا حسم

 فلتخم تدمع كلذل . ةصاخلا اهتارادار ةطساوب . اهسفن

 دصر تارئاط جاتناو ميمصت ىلا ملاعلا يف ىمظعلا ىوقل

 ةديدش ةيرادارو ةينورتكلا ةزهجأ لمحت ةروطتم ركبم راذناو

 ترهظ يتلا تارئاطلا هذه مهأ نمو . ديقعتلاو ةيلعافل

 « يرتنس ' - يإ سكاوأ » ةيكريسالا ةرئاطلا ارخؤم
 وي يت » ةيتايفوسلا ةرئاطلاو لالا نذ 8-:1 ةءو

 .أ - دورمين » ةيناطيربلا ةرئاطلاو ؛ 1-126

  ةرئاطلا رظنا. ) ظلتسصصعمل فلثاا/-ا « ١ ويلبد . يإ

 . ( ركبملا راذنالاو دصرلا ةرئاطب صاخلا هزجلا

 ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأل ثدحألا تاصنملا امأ

 يف ريوطتلا نم ديزملا ثودح رظتنيو . ةيعانصلا رامقألا يهف

 يف ةمظنألا كلتل تاصنمك ةيعانصلا رامقألا مادختسا

 - ( يعانصلا رمقلا رظنا ) ديعبلا ريغ لبقتسملا

 يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ةيملاعلا ةمظنألا

 ركبم راذناو دصر ةمظنأ نييمظعلا نيتوقلا نم لك كلت

 ةيوونلا ةيجيتارتسالا اهتاوق نم اماه اءزج لكشت ةلماكتم

 نكميو . يجيتارتسالا نزاوتلا لماوع نم ًايسيئر الماعو
 يف ةلماعلا عباطلا ةيجيتارتسالا راذنالا ةمظنأ ديدحت

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةدحتملا تايالولا

 رايقألا ىلع لومحملا ركبملا راذنالا ماظن 1١

 راذناو ةبقارم ماظن نم ماظنلا اذه لكشتيو : ةيعانصلا

 ٠ تاراقلل ةرباعلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلا قالطا فاشتكال

 ةمظناو ٠ تاصاوغلا نم قلطت يتلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلاو

 015"[1 يئزجلا رادملا تاذ فصقلا

 يتايفوس ركبم راذناو دصر رادار

 « ايرود » يلاطيالا دارطلا ىلع ركبم راذناو دصر رادار

1. 
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 ١ - يئاضفلا بقعتلاو فشكلا ماظن 8/15 82818 :
 ىوجلا عافدلا ةدايق رقم يف يئاضفلا عافدلا زكرم عبتيو

 ىلع لمتشيو . 210148130.« دارون » ىلاشلا ىكريمالا

 دارون رظنأ ) اهب فيرعتلاو ةيعانصلا راهقألا بقعت ةمظنأ ( .

 خيراوصصلا ةهجاومل ركيملا راذنالا ماظن - *
 فشك تارادار ىلع لمتشيو : 834181808 ةيكيتسيلابلا
 10824 تاراقلل ةرباعلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلل بقعتو
 . 111834 ىدملا ةطسوتملا ةيكيتسيلابلا خيراوصلاو

 نم لكشتيو : 11911 ديعبلا ركبملا راذنالا طخ
 . ًالاش 7١ ضرعلا طخ ةاذاحمب ًابيرقت دنت راذنا ةطحم ١

 راذنا ةطحم 55 نم لكشتيو : « ىرتنياب » طخ 4
 0 .ادنك طسارأ يف

 تاطحم :نم لكشتيو : 474 26 ن غال4 ماظن -“

 راذنالل ةكبش لكشت ةدحتملا تايالولا لحاوس ىلع راذنا

 نم قلطت يتلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلا ةهجاومب بقعتلاو
 . تاصاوغلا

 طيحملا دنع موجهلا زييقو فدهلا طاقتلا ماظن

 هادم غلبي لاشلل ًاهجاوم ًاماظن نمضتيو : 605

 خيراوصلل ةداضملا خيراوصلا معقوم يف ليم ٠

 رظنا ) « ةيلامشلا اتوكاد » ةيالو يف لماعلا ريغ ةيكيتسيلابلا

 . ( ماظن . دراغفيس

 رادار وهو : 0072 12226 نياد اريوك رادار -

 نم برقلاب « نشولأ »رزج يف عقي «روطلا قفاوتم »

 ةيكيتسيلابلا خيراوصلا بقعتو فشك هتمهم . اكسالأ
 نم قلطت يتلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلاو تاراقلل ةرباعلا
 . ةيعانصلا راهقألاو تاصاوغلا

 : 81710 ضارتعالا ىلع ةرطيسلا دانسا ماظن - 4
 . يوجلا عافدلل ةرطيسو ةدايق ماظن وهو

 ٠ - ىلآلا فصن ةيربلا ةطاحالا ماظن 54601 :

 ىوجلا ءاضفلا يف اهتعباتمو ماسجألا ةبقارم قيسنتل ماظن وهو

 ماظن , جاس رظنا ) يلامشلا يكريمألا ( .

 . ةيضرألا رادارلا تاطحم

 ةطبترملا ةيكريمالا ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ نمضتتو

 راذناو دصر تارئاط ٠١ كلذك ةيجيتارتسالا ةيوونلا ةوقلاب

 ًابرس لكشت 171١« - يس . يأ » زارط نم ركبم
 راذنالا ةمظنأ » تارئاط ىلا ةفاضالاب كلذو . ًايطايتحا

 ةعباتلا «أ " يأ »زارط نم « اوج ةلومحملا ةرطيسلاو
 يجيتارتسا عباط تاذ ماهمب موقت يتلاو يكريمألا وجلا حالسل

 دصرلا ةرئاطب صاخلا مسقلا . ةرئاطلا رظنأ ) يكيتكت وأ

 . ( ركبملا راذنالاو
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 ةيكييلابلا ءداوصلا ةررمارسب رشا اذن دما ماظن
 تيدعلا يالا نازك طم هد

 تامصارنلا نس قدي يلا هيل يل ابلا يداوسصلا نك اظن 55د
 ةيكرم ط١ عيرعبدل عياش ءايضفلا ةيفارم ماظق ......

 هيت رككويمأل اركب ا راثتف الاو دس هرلا همنا ضب

 ةيكريمالا ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ رشتنتو

 ةفاضالاب . ةيبرغلا ابوروأو ةيلامشلا اكريمأ يف ةيجيتارتسالا
 فلتخم نم دارفأ اهليغشتب موقيو . يجراخلا ءاضفلا ىلا

 . ةيكريمألا ةحلسملا تاوقلا عورف

 تارادار ةلسلس ىلع يسلطألا لاش فلح دمتعيو

 ايكرت ىتج جيورنلا يلاش نم ةدتمملا 218100413 « جدان »

 ةمظنأ فلحلا كلذ ززعي نأ عقوتيو .ركبملا راذنالا ريفوتل

 ةدع ىلع لوصحلا ربع كلذو . اهكلتمي يتلا ركبملا راذنالا

 . ملا 1805 « اوج ةلومحم ةرطيسو راذنا ةمظنأ » تارئاط

 نم كلذك ديفي يسلطألا يلاش فلح نأ ىلا ةراشالا ردجتو

 ةبقارلا نييضرألاو داصرلاو نيبقارملا نم ةريبك دادعأ
 ةضفخنم تاعافترا ىلع قلحت يتلا كلت ةصاخو . تارئاطلا

 . ( ماظن . جدان رظنا )

 راذناو دصر ةموظنم كلذك ىتايفوسلا داحتالا كلتميو

 ةيقرشلا ابوروأ يف سشتنت ةلماكتم عباطلا ةيجيتارتسا ركبم
 . يجراخلا ءاضفلا ىلا ةفاضالاب يتايفوسلا داحتالاو

 رصانع نم ًايسيئر ًارصنع رادارلا تادحو لكشتو

 1 12170- 51ةهملال ) يتايفوسلا ىوجلا عافدلا جالس



 قفتم ركبم راذناو دصر رادار ءانبلا ديق يكريمأ روطلا قف

 اينابسا يف لبج ةمق ىلع ركبملا راذنالاو دصرلل عقوم

 نم رثكأ كلتي يذلا
 داحتالا يضارأ ةفاك تارادارلا كلت يطغتو . ضارتعالا

 نم هيف نكمتت وحن ىلع .وسراو فلح لودو يتايفوسلا

 ةمهم ددحتتو . تتأ هاجتا يأ نم تامجهلا عم لماعتلا

 وأ تارئاط بارتقاب ركبملا راذنالا نيمأتب رادارلا تادحو

 ىلع ةرطيسو ركبم راذنا رادار

 هيجوت مث نمو .اهتعباتم»م اهزيبقو . ةيداعم خيراوص

 . اهريمدتو اهضارتعال تارئاطلا وأ خيراوصلا

 وسراو فلح ةقطنم يف ركبملا راذنالا ةمهم ىلوتتو
 مسالا يسلطالا ىلإش فلح ةمظنم اهيلع قلطت تارادار

 هل امب اهادم ردقي يتلا . "1:11 طلبي « غنيكلوت » يدوكلا

 خيراوصلل داضملا ماظنلا نمضتيو . ملك 7٠١ نع لقي

 نم . ةثيدح تارادار وكسوم ةقطنم يف رشتنملا ةيكيتسيلابلا

 «روطلا ةقفاوتم» ىدملا ةديعب ركبملا راذنالا تارادار اهنمض

 1162 « سواه نه د» يدوكلا مسالا اهيلع قلطي يتلا

 فادهألا فاشتكا ىلع ةرداق اهنأ دقتعي يتلاو 110115 ٠

 . ليم 7٠٠١ غلبت ةفاسم نم ةيداعملا

 ةمظنأ لاح يف ًاقابس يتايفوسلا داحتالا ناك دقو
 كلذ . 5:©854/86 اوج ةلومحملا ةرطيسلاو ركبملا راذنالا

 صر

 , 7817 ماعلا ذنم ةمدخلا يف ةروكذملا ةمظنألا لخدأ هنأ

 ,( نيوم ) 83193 برع و تارئاط ًامدختس

 ةمظنأ ًاضيأ ةينايفوسلا ركبملا راذنالا ةمظنأ نمضتتو
 نايمظعلا نانوقلا متهتو . ةيعانصلا رابقألا ىلع ةلومح

 عالطتسالاو ةبقارملاو ركبملا راذنالا رابقأ ريمدت لاتحاب

 ىلع تايفوسلا زاح دقلو . ةلماش ةيوون برح ءدبل ةمدقمك
 ]1116 « ةصناقلا رابقالا »ريوطت ربع لاجملا اذه يف قبس

 ريمدت نم تارابتخا ةدع يف تنك يتلا ٠ 52ءاا65[1

 نم نييكريمالا فواخم راثأ ىذلا رمألا . ىرخأ ةيعانص رامقأ

 تايفوسلا مايق لاح يف « تقؤم ىمعل » مهضرعت لاتحا

 . ركبملا راذنالاو عالطتسالا ماهم ىلوتت يتلا مهراقأ ريمدتب

 : يتايلمعلاو يكيتكتلا ىوتسملا ىلع ةمظنألا

 ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ ىلا ةفاضالاب

 عباط تاذ ركبم راذناو دصر ةمظنأ كانه نإف . يجيتارتسالا

 : ةمظنألا هذه نمض جردنتو . يكيتكت وأ يتايلمع

 ضعبو .٠ ايبسن دودحملا ىدملا تاذ ةيضرألا تارادارلا

 « يأ كوه 7 - يإ » ةرئاط لثم ركبملا راذنالا تارئاط

 ةمظنألا ضعب نأ ىلا انه ةراشالا نكميو . ةيكريمألا

 لمحت دق ىربكلا لودلا ىلا ةبسنلاب ةيكيتكتلا وأ ةيتايلمعلا
 ةيناكما عم . رغصألا لودلا ىلا ةبسنلاب ًايجيتارتسا ًاعباط
 ةبسنلاب يكيتكت وأ يتايلمع عباط تاذ ماهمب كلذك اهمايق
 .رغصألا لودلا ىلا

 ةيربلا راطخألا دض ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ

 فاشتكا ىلع ةردقلا ريوطت ىلا ةينقتلا تاروطتلا تدأ

 تاوقلا راذنا نمؤي وحن ىلع ةيداعملا ةيربلا تاكرحتلا

 ةليفكلا تاءارجالا ذختت يك نكمم تقو عرسأ يف ةقيدصلا

 مدختستو . ةأجافملا قيقحت نم مصخلا نكمت نود لوؤحلل

 قطانملاو ةنخاسلا طاقنلا يف صاخ لكشب ةمظنألا كلت

 .رتوتلا اهيلع رطيسي يتلا ةيدودحلا

 ماع لكشب عالطتسالا طئاسو روطت نأ نم مغرلا ىلعو
 حرسملا ىلع ةأجافملا قيقحت تالاتحا ضيفخت ىلا ىدأ دق

 ةيربلا تاوقلا دشح هبلطتي يذلا تقولل ارظن ٠ يربلا

 فورظلا ضعب نإف . ةيلمعلا كلت هيومت ةبوعصو اهكرحتو

 ةصاخو , ركبم راذنإو دصر طئاسو ىلا ءوجللا ضرفت ةصاخلا

 . تقر يأ يف اهيف ةهباجم ثودح لمتحي يتلا قطانملا يف

 تاكرحتلا فشكل ركبم راذنا ةمظنأ مادختسا مت دقلو

 يذلا يناثلا تاوقلا لصف قافتا باقعأ يف ءانيس يف ةيربلا

 ينويهصلا نايكلاو ىرصملا ماظنلا نيب هيلا لصوتلا مت

 ( ربمتبس ) لوليأ علطم يف ةدحتملا تايالولا فارشاب
 ركبم راذنا يتطحم ءاشنإ قافتالا كلذ نمضت ذإ . 0

 ها



 ( دنالتيرغ ) ةيكيتسلابلا خيراوصلل داضم ركبم راذناو دصر ماظن نم عقوم

 يقرشلا يكريمألا ءيطاشلا نم ليم ٠٠١ دعب ىلع يرادار ركبم راذناو دصر ةطح

 نإ

 تاطحم ىلا ةفاضالاب . ةيرصم ىرخألاو ةيليئارسا امهادحا

 كلت ماهم نم بناج ناك نيح يفو . ةيكريمأ فشكو ةبقارم
 ابناج نإف . نيفرطلا ىدل ةيوجلا تاكرحتلا فشك تاطحملا

 يف لخديو . ةيربلا تاكرحتلا فشكل ًاصصخم ناك رخآ
 : ةيربلا راطخألا دض راذنالاو دصرلا ةمظنأ راطا

 . تايلآلاو دارفألا فشكل تارادار -أ

 ريس نم ةئشانلا ةيضرألا تابذيذلا طاقتلا ةزهجأ - ب

 . تايلآلاو دارفألا

 . ةيعمس طاقتلا ةزهجأ - ج

 . ةيرشبلا ةيوضعلا حئاورلا فشك ةزهجا د
 . ةيرارح طاقتلا ةزهجأ - ه

 . ةيسيطانغم راذنا ةزهجأ و

 تاكرحتلا فشكل ءارمحلا تحت ةعشأو رزيال ةزهجأ -ز

 . ةيليللا

 لالخ مانتيف يف ةلئام ةمظنأ نويكريمالا مدختسا دقلو

 فشكل 2( ١1956-1979 ) ةيكريمالا  ةيمانتيفلا برحلا

 . ةيمانتيفلا ينطولا ريرحتلا ةهبج تاكرحت

 يرحبلا لاجملا يف ركبملا راذنالاو دصرلا ةمظنأ

 دصرلا ةمظنأ نم ًابناج ىربكلا لودلا صصخت

 ةهجاومل اهكلتق يتلا عباطلا ةيجيتارتسالا ركبملا راذنالاو

 . تاصاوغلا نم قلطت يتلا ةيكيتسيلابلا خيراوصلا راطخأ

 نم ءزجك ركبم راذناو دصر ةزهجأ ريوطت مت اك

 راطخألا نم ليطاسألا ةيامح فدهتست يتلا تاءارجال

 « يأ كوه » ةرئاط نأ لاجملا اذه يف ركذيو . اههجاوت يتل

 لمعتل ساسألا يف تممص دق اهركذ قبس يتلا ةيكريمال

 نم تاعومج موقتو . تارئاطلا تالماح نتم ىلع نم

 تاعومجمل يعافدلا طيحملا يف ةيرودب ةروكذملا ةرئاطل

 يأ فشتكتل . ةيوجلا فورظلا عيمج يفو . ةيرحبلا ةمهمل

 توصلا ةعرس قوفت ةعرس تاذ ةيداعم تارئاط هلكشت رطخ

 . تارئاطلا كلتل حجانلا ضارتعالا نمضي ركبم تقو يف

 يتلاتصنتلا ةمظنأ ىلا كلذك ةمظنألا كلت فاضتو

 اهدادعاو تاصاوغلا تاكرحت فشكل راحبلا قامعأ يف زكرت

 . اهتاهاجتاو

 فرلا ) يراقلا فيصرلا (6)

 يراقلا فرلا وأ يراقلا فيصرلا مسا قلطي

 ةلحضلاو ةضيرعلا ةحيرشلا ىلع (0هو غل صعصخدل ةطعاأ

 نم ةدتمملاو . ةسبايلا نم بيرقلا رحبلا عاق نم ايبسن



 لكشب .م ٠٠١ - 5٠١٠ نيب حوارتي قمع ىتحو ءىطاشلا
 فيصرلا دعب دتمملا ِزجلا امأ .رحبلا عاق لوح روسلا هبشي
 «يراقلا حقسلا » ىمسيف رحبلا هاجتاب ىراقلا

 . فيصرلا نم ًارادحتا دشأ وهو ؛ ©ههكتصعمأه1 51ه

 لصت قامعأ ىتح ةسبايلا نع ديعبلا رحبلا عاق يف صوغيو
 ةقطنم لكل نوكي نأ طرتشي الو . م 00٠ ىلا 0٠66 نم

 وه امك . يراق حفس وأ يراق فيصر رحبلل ةيذاحم ةيلحاس
 . ةيسنرفلا ارييفيرلاو اديرولفو يمايم لباقم لاحلا

 : يراقلا فيصرلا دودح

 ىلاوح يراقلا حفسلاو يراقلا فيصرلا نم لك يطغي
 . ملاعلا يف هايملاب ةرومغملا ةقطنملا ةحاسم يلامجإ نم 8

 اهيلع زكترت ةدعاق ىراقلا فيصرلل يجراخلا شماهلا ربتعيو
 فانفضلا انهنلا دعس : ءىطاقلا نم ةبيرقلا رثطلا
 ثدحي زاكترالا اذه نع جذانلا زربأو . رزجلاو ًايبسن ةلحضلا

 باعشو ةيناجرم زجاوح ىلإ ةيناجرملا فورجلا تروطت ثيح

 فيصرسلا زايتجا ءىناوملا ىلا لوصصولا بلطتيو
 ةفرعم ىلع ادمتعم ةحالملا ملع لعج ىذلا رمألا . يراقلا

 يراقلا فيصرلا يف ةيعاقلا بساورلاو قامعألا ةيفارغوبط
 يئاحتو ةيرحبلا ةحالملا هيجوت ىلع ةدعاسملا لجأ نم

 ىلإ ملاعلا يف ةيرحبلا رئاودلا عفدو , ةرطخلا ةلحضلا قطانملا

 ةفصرألا اهلغشت يتلا تاحاسملا ةفاكل ةلصفم طئارخ مسر

 لازت ال ةيراقلا حوفسلا نم ةريبك تاحاسم نكل . ةيراقلا

 قيرط نع قابعألا سايق ةينقت مدقت مغر . طئارخ نود
 . ةيتوصلا تاجوملا

 نم أدبي يراقلا فيصرلا نأ مويلا هيلع فراعتملا نمو

 وه . دعب هب تبي مل ام نكل . دملا طخ نم سيلو رزجلا طخ
 قطانملاو راهنألا تابصم لمشي فيصرلا اذه ناك اذإ ام

 قطانملاو تابصملا نم ةبيرقلا رزجلاو دملا تاكرحل ةعضاخل
 اذإ ام دعب ررقي مل امك . ءىطاشلا نم ةبيرقلا ةيخبسل

 نم بسحت نأ بجي قمعلا ةليلق ةيلخادلا راحبلا تناك
 .نم يتأت ةبوعص ةمث نأل , ال مأ ىراقلا فيصرلا نمض

 رحبلا اذه يف تلصح يتلا ةديدعلا ةيعاقلا تالوحتل

 ةفصرألاو . « نوسده » جيلخ لثم . كاذوأ يلخادل

 برق «ويراف » رزجك ةريغصلاو ةليلقلا رزجلا تاذ ةيراقل

 . لاغتربل

 ىضم ايف فرعي يراقلا فيصرلل يجراخلا دحلا ناكو

 ٠٠١ وأ ( 8هغطمدص ) ةماق ٠٠١ غلابلا قمعلا طخ هنأب

 يجراخلا دحلا نأب لئاقلا فيرعتلا داتعا ًايلاح لضفيو . م
 يف ( رادحنالا ) ليملا لدبت طخب ددحتي ىراقلا فيصرلل
 يقفألا حطسلا نيب عقاولا طخلا وهو . يراقلا فيصرلا

 , ارادحنا دشألا ىراقلا حفسلا ءزج نيبو فيصرلل طسبنملا

 وبل رو يس انرزعضيكوتنل لكشتو عر اخلاو ىلعأللا خخ ير اقل تييصرمل يكرس لكنت

 يقر ام فيصر

 ك7 5 ضل طسوتم
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 ىلا م 7 ليم لمس

 ريطسلا ىع ةلافتلا غيرو عيسوتسيلبلار علا دنمر جلا يطس عاذتبرا تن اارشأات نيس ةيسزلل ةلاذشلل يا



 صر

 . ًابيرقت تالاحلا مظعم يف داحو ءىجافم لكشب أدبي ىذلاو

 ب ( رادحنالا ) ليملا لدبت طخل يطسولا قمعلا ددحيو

 م 2١ ىتح صقانتي دق هنكل . ( ًامدق 250 ) م 1
 .( مدق ١١٠٠١ ) م 40١ ىتح ديازتي دقو . ( امدق ) ١١

 ليملا يف لدبتلا اذه اهيف سيل ةيراق ةفصرأ كانهو
 لكشي م 2٠٠١ غلابلا قمعلا طخ ناف اذل . ( رادحنالا )

 . دمتعملا يجراخلا اهدح

 رحبلا لخاد هدادتما ) ىراقلا فيصرلا ضرع قلعتيو

 اذه رادحناب ( رزسجلا طخ نع يجراخلا هدح دعبو

 ٠١/١ ىلاوح ةفصرألا رادحنا لدعم غلبيو . فيصرلا

 . ءىطاشلا برق اليلق دشا رادحنالا نوكي ام ابلاغو . ةجرد

 ىلا ةنيابتم ( اهرادحنا ) ةيراقلا ةفصرألا ةيفارغوبط نكلو
 لخاد اهدادتما ) ةفصرألا ضرع نإف اذل . ديعب دح

 طسوتملا يف لداعي وهو .رخآ ىلا ناكم نم فلتخم ( رحبلا
 . ( اليم 46 ) ًارتموليك ن0

 : اهتعيبطو ةيراقلا ةفصرألا لكشت

 ينيسوتسيلبلا دهعلا لالخ رحبلا حطس بوسنم ضرعت
 لك عم ظوحلم لكشب ضافخنالل ماع1وؤؤهدعدع 8 ممعط

 نم ضافخنا رخآ لصوو . ةيديلجلا ةيطغألل مهم دادتما
 تثدح دقو . ( ًامدق 73١ ) م ٠٠١ ىلاوح ىلا عونلا اذه
 نويلم ؟,5 لا لالخ تارم ١ ىلاوح ةيديلجلا تادادتمالا
 يتلا تارتفلا يف لظي هايملا ىوتسم ناكو . ةريخألا ةنس

 هنم ىلعأ وأ يلاحلا اهاوتسمل ًايواسم ةيديلجلا بقحلا للختت
 . ةيراقلا ةفصرألا ىلع ريثأت تالدبتلا هذه ناكو . ليلقب
 . فينع بارطضا نم هئدحت ام , رسكتلا ةقطنم تناك ثيح

 ةلخلخم . اهعجارتو اهعافدنا يف فيصرلا حطس ىلع طغضت
 . ةموعن دشألا ةلافثلا ةليرغم»و . بساورلا

 فيصرلا ضرعت . هايملا ىوتسم ضافخنال ًارظنو
 ةينبلا يف ةيعيبط تالخلخلو . ةيوجلا ةيرعتلا لماوعل ىراقلا

 . قطانملا ضعب يف طوبهلو تحلا اهرهاظم زربأ ٠ لكشلاو
 رمنألا اهتلكش ىرخأ قطانم يف ةيتلد بساور مكارستو
 لحاسلا هاجتاب تردحنا دقف ىربكلا رمنألا امأ . ىرغصلا

 رثأتت نأ لبق هيلع تناك امم دشأ تارادحنا ربع ديدجلا

 فيصرلا لخادم ةيرعت ىلإ ىدأ امم . فيصرلا طوبهب اهمراج
 . اهفيوجتو اهّتحو رثأتملا يراقلا

 فرطلا وحن بساورلا نم ةمخض تايمك تفرجناو
 داوملا تدعاسو . ةيلمعلا هذه ةجيتنك فيصرلل يجراخلا

 داهولا وحن تطبه امك ١ فيصرلادم ىلع ًايئزج ةبسرتملا
 . تارايتلا شيوشت ىلع ةثاحك ةيلعافب تلمعف ةصئاغلا

 عفترا . ( ةنس ٠٠٠٠١ لبق ) ةيديلج ةرتف رخآ ةياهن ذنمو
 ؟و0 ل م1 با نمرشبلا حطس ىوتسم

 ه:

 فالآلا لالخو . ًايونس دحاو رتفتسشن يلوح يأ . ( ًامدق

 الود .ىوتسملا "اذه :نأك .٠ نينشلا :نم ةريخألا ةسمخلا

 . يلاحلا هبوسنم لوح بذبذتي ( لازي

 نايدولا نم عاونأ ةئالث ةيراقلا ةفصرألا قرتختو
 : ةزيمملا

 يف عقيو . ريبك دح ىلا حطسم عاق وذ ضيرع لوألا

 طخ نع ةديعبلا ضرسعلا طءطخ ىلع نايحألا مظعم

 نوكت دق نايدولا نم عونلا اذه نأ نآلا دقتعبو . ءاوتسال
 ةيديلجلا لتكلا قالزنا لعفب يلاحلا يئاهنلا هلكش ىلع راصو
 ةيدوألا هذه ضعي لكشيو . ةكرسحتملا ةينيسوتسيلبل
 فيصرلا حطس ىلع ةقيضلا ةيرحبلا ناجلخلل ًارارمتسا
 ةئيط ًادادتما تسيلو اهتاذب ةمئاق ةيدوأ كانهو . ىراقل
 افون » نيب عقاولا «© توباك ف قضم لثه ', ىرخأ" ةيعبط

 . « دئالدنواف وين »و « ايتوكس

 وأ تحلا ةيلمع نع جتان ةيدوألا نم يناثلا عونلاو

 .رزجلاو دملا ةكرح اهثدحت يتلا طشكلا

 .رابمنألا يراجي صوغ نع جتانف ثلاثلا عونلا امأ

 ءانيم نم ةدتمملا « نوسده » ةانق ةرهاظلا هذه جذامن زربأو

 يراقلا فيصرلل يجراخلا شمالا ىتح « كرويوين »

 ةرطموس نيب ايف ةيعشتملا يراجملا ةعومجيو . ةانقلل لباقملا

 .وينروبو يلام ةريزج هبشو

 اهضعبف .ربنألا اتلد نوكتت ةيراقلا ةفصرألا ىلعو

 تلمع انيب . فيصرلا ةمق ىلع زوربك ودبي ( نورلا اتلد )

 يراقلا حفسلا ءانب ىلع ( رجينلا ٠ لينلا ) ىرخأ رهنأ اتلد

 (هصغصعص 21 ةيراقلا ةفرشلا هيف ترهظ لكشب

 « يبيسيسملا »رهن اتلد امأ . قمعلا هاجتاب ةزراب 6طن ة6

 ىنب كانهو . نيقباسلا نيجذومنلا نيب عمجت ةئيه لكشتف
 , ةقباس ةنمزأ لالخ رخآلا ضعبلا عم اهضعب كباشت ةلئامم

 دقلو . ةيرحبلا ءاونألاو لفثتلا لعفب تلمدنا وأ تفتخا مث

 , ةيراقلا ةفرشلا ءانب ىلع ةقيقرلا تابسرتلا ضعب تدعاس

 ىربكلا رهنألا ودبت الو . « انايزيول » نع ًاديعب ثدح ابك

 اهنأ ( نوزامألاو انارابلا اهتمدقم يفو ) ةيبونجلا اكيرمأ يف
 دقو .رحبلا قمع هاجتاب يراقلا فيصرلا دم ىلع تلمع
 .رزنجلاو دملا ةكرحل ةيوقلا تارايتلا كلذ ببس نوكي
 عزوتت تناك يتلا ةمعانلا بساورلا نم ةلئاطا تايمكلاو

 .راحبلا يلاعأ نيبو ةيذاحملا لحاوسلا نيب تارايتلا لعفب
 تمدرنا ( دنسلاو يداواريالا ) ةريبكلا رمنألا نم ددع يفو

 حطس ىلع ًائيش فيضت نأ نود ةصئاغلا داهولا ضعب
 (وبلا . تارفلا ) ىرخأ رمنأ كانهو . ةيراقلا ةفرشلا

 رحبلا نايغط عنمل ةيفاك لفثت ةعرسب اتلد اهنم لك لكش

 . اهيلع

 عم جاومألا تكرتشا . ةيراقلا ةفصرألا ضعب ىلعو
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 ًابيرقت زاوم لكشب ةيلمر زجاوح ميوكت يف ةطيحملا تارايتلا
 ةريحبب يسيئرلا ربلا نع زجاوحلا هذه تلصفناو . ءىطاوشلل

 ةقطنملا كلذ ىلع ةلئثمألا زربأو . قمعلا ةليلق ةعساو

 ةدلب ىتحو ةيردنكسالا يبرغ ةدتمملا ةيخبسلا ةيلحاسلا

 نم ةدتمملا ةهباشملا ةقطنملاو ؛ ( سلربلا ةريحب ) ميطلب
 جيلخو . ( ةلزنملا ةريحب ) سيوسلا ةانق ىتح ربلا سأر
 يسلطألا طيحملا ربع ساريتاه سأر دته ثيح «وكيلماب »

 تابسرتلا لمعت دقو . ىراقلا فيصرلا فصتنم ىتح

 ةعساش تاحاسم ىلا زجاوحلا ليوحت ىلع ةيئاملا تاتابنلاو

 . ةسبايلا ىلا ةفاضم

 ؛ ةيراقلا ةفصرألا تاورث

 عاونأ ةعبرأل هم ًاردصم يراقلا فيصرلا لكشي

 : دراوملا نم ةيسيئر

 ١ - ىلوألا ةجردلاب كاسألا : يئاذغ دروم .

 زاغلاو طفنلا : نويركورديطلا تابكرمل دروم - ؟

 . ىعيبطلا

 .زينغنملا اهتمدقم يفو . ةدسكأتملا نداعملا ضعب و

 ىلا اهو صحبلاو لمرلا لثم . ىرخأ ةيرحب دراوم
 . كلذ

 نم ةجرختسملا ةيئاذغلاو ةيندعملا تاورثلا لازت الو
 تايمكلا ىلا ةبسنلاب ةدودحم نآلا ىتح ةيراقلا ةفصرألا

 ىقبت الأ رظتنملا نم نأ الا . ةسبايلا نطب نم ةجرختسلا
 دعبو . ققحت يذلا ينقتلا مدقتلا دعب اطاح ىلع ةبسنلا هذه

 ةلوذبملا دوهجلا ديازتو . دراوملا هذهل ةيرشبلا ةجاحلا دادتشا

 ماقرألا ريشتو . اهنم ةدافالاو راحبلا تانونكم نع فشكلل

 نم ١7,5 نأ ىلإ .191“ ماعلا يف ةنلعملا

 ( زاغلاو طفنلا ) ةينوب ركورديطلا تابكرملا تايمك يلامجإ
 . ةيراقلا ةفصرألا نم يتأت ملاعلا يف ةجرختسملا

 نوزخملا . يبيرقت لكشب ولو , دعب ردقي ملو

 تاريدقتلا نكلو , ةفصرألا يف نوب ركورديطا تابكرمل يلعفلا

 يوتحت الو . ةريبك تايطايتحا لثمت اهنأ ىلا ريشت ةيلوألا
 زينغنملاك نداعملا نم ةطيسب بسن ىلع الا ةيراقلا ةفصرألا

 نداعملا نوزح نإ ذإ . ريدصقلاو تلايوكلاو ساحنلاو

 دعب يأ . تاطيحملا عاق يف ىلوألا ةجردلاب عقي ةدسكأتملا

 نم ةجرختسملا تايمكلا نإف . كلذ عمو . ةيراقلا ةفصرألا

 ايداصتقا ادروم لكشت لودلا ضعب ةفصرأ نم نداعملا هذه

 جرختسي نيتللا ايسينودنأو دئاليات لثم . لودلا هذهل ًاماه
 ريدصقلا يلامجا نم /5 ءاهز يواسي ام اهثطاوش نم
 نأ ىلإ ةثيدحلا تاساردلا ريشتو . ملاعلا يف جرختسم ا

 لثم . ىرخآ نداعمل اماه اردصم لكشت ةيراقلا ةفصرألا

 ةضفلاو بهذلاو ساملاو تيربكلاو تافسوفلاو حلملاو محفلا

 . موركلاو مويناتيتلاو ديدحلاو نيتالبلاو



 ةفصرألا قوف ملاعلا يف كامسألا ديص قطانم مهأ عقتو

 نوكت يتلا ةفصرألا ةصاخو . ةعساولا ةفصرألاو . ةيراقلا

 ىلا لوحتت ثيح . ةدرابلاو ةئفادلا ةيئاملا تارايتلل ىقتلم

 ةرتف ربتعتو . كاسألا اهيلع ىذغتت ةددعتم ةيح تاعمجت
 يتلا ىربكلا صرفلا قطانملا هذه لثم ىلا كابسألا ةرجه

 فيصرلا : ةلثمألا زربأو . ريبك قاطن ىلع ديصلل لغتست
 ةيبرسغلا ءارحصلا ءىطاش لوط ىلع دتمملا يراقلا

 ةفصرألاو , ايقيرفأ يلامش يف ( ًاقباس ةينابسالا ءارحصلا )
 يف كاءدعهص نشولأ رزجلو ةيلاشلا اكريمأل ةيذاحملا

 يقرشلا يلامشلا يويسآلا لحاسللو ؛ لامشلا رحبو اكسالأ
 . نابايلا برق

 يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولاو نابايلا يتأتو

 نم ةديفتسملا نادلبلا ةمدقم يف جيورنلاو ةدحتملا ةكلمملاو

 ةيراقلا ةفصرألا هايم يف ةرفاوتملا ةيكمسلا تاورشلا

 , ايلاطيإو كراينادلاو اينابساو اسنرف يتأت اك . اهلحاوسل
 يتلا نادلبلا ةمدقم يف . ةقباسلا لودلا ىلإ ةفاضالاب

 لحاوسل ةيذاحملا ةيراقلا ةفصرألا نم كامسألا داطصت

 . ىرخألا لودلا

 : ًايركسع ةيراقلا ةفصرألا

 . برحلا يفو ملسلا يف ةيركسع ةيمهأ يراقلا فيصرلل
 لابعأ نم فيصرللا ةيامح ىلا ةجاحلا وعدت ملسلا يفف
 بلطتي اذهو . نيبرهملاو نيللستملا طبضو بيرختلاو سسجتلا

 راهن ًاليل لمعلا ىلع ةرداق يرحبو يوج عالطتسا طئاسو
 ةيمهألا نإف ٠ برحلا يف امأ . ةيوجلا فورظلا فلتخم ينو
 : اهمهأ لماوع ةدع نم يتأت يراقلا فيصرلل ةيركسعلا

 وأ يكيتكت يرحب فصق وأ يرحب لازنإ يأ نأ ١-

 بلطتي ماع لكشب لحاوسلاو «ىناوملاو روغثلا وحن برقت

 . يراقلا فيصرلا ربع رورملا اكح

 ةيرحبلا ةيرابجالا تارمم او قئاضملا ةفاك عوقو - ؟
 . ةيراقلا ةفصرألا قوف ًابيرقت

 ملسلا يف ةعونتملا ةيرحبلا عطقلاو ليطاسألا ةجاح "٠' 

 ءاملا حطس قوف رورملا لجأ نم ةيراقلا ةفصرألا ىلإ برحلاو
 . ةنايصلاو حالصالاو نيومتلاو وسرلا لجأ نمو . هتحت وأ

 فيصرلا نم ةدافالا . ةيمتح ًانايحأو . ةيناكما - 4
 ةعونتملا ةيرحبلا عطقلاو ليطاسألا ةكرح يف يراقلا

 . اهتاروانمو

 ءاسشنال يراقلا فيصرلا نم ةدافالا ةيناكمإ 6

 ىلع تصدتلا ةرهجأ ةصاخو .راذنالاو دصرلا دعاوق

 . تاصاوغلا

 صبرت مقاومك فيصرلا مادختسإ ةيناكما 5

 طوطخ وأ تارمملا نم ةبيرقلا نكامألا يف ةصاخو ٠ نئاكو
 . ةيرحبلا ةحالملا

 ثبل ًايبسن قمعلا ةليلقلا فيصرلا هايم ةيحالص
 قاعأ ىلع ىرخألا ةيرحبلا عناوملاو ةيرحبلا ماغلألا
 نم دحت ةيطايتحا تاءارجا كلذ قفارت نأ ةطي رش . ةتوافتم

 ةروانم قيعت الو ةقيدصلا ةيرحبلا عطقلا ىلع ماغلالا رطخ

 . ( اقبسم ةحوتفم ةملعم تارغث ) عطقلا هذه

 دعاوق ءاشنال يراقلا فيصرلا مادختسا ةيناكما 8

 ةراشالا ردجتو ) . ةيجيتارتسالا خيراوصلا قالطال ةروتسم

 لك نأ ىلع صني « ؟  تلوس » ةيقافتا دونب دحأ نأ ىلإ
 ةتباث فذاوق ... رشن وأ رابتخا وأ ريوطت مدعب دهعتي فرط

 تاطيحملا عاق يف اهزيكرتل ةلاوج وأ ةيكيتسيلاب خيراوصل
 وأ . عاقلا حطس تحتوأ , ةيلخادلا هايملا عاق يف وأ راحبلاو

 يتلا خيراوصلا كلت لثمل ةكرحتملا فذاوقلا ريوطتو مادختس

 هايملاو راحبلاو تاطيحملا عاق عم ساتلاب كرسحتت
 . ( ةيلخادل

 يف ةدوجوملا ةيحلا ريغو ةيحلا تاورثلا ةيمهأ  ه

 عامطأل ةضرع هلعجي يذلا رمألا . ههايم يف وأ فيصرل

 . مصخخل

 ةفصرألل ةيذاحملا لودلا ىلع بترتي ساسألا اذه ىلعو
 ةيعافدلا ةيركسعلا اهططخ عضو دنع ظحلت نأ ةيراقل
 دعاست يتلا لماوعلاو . ةفصرالا هذه ةيركسعلا صئاصخل

 .بترتي امك .ودعلا لبق نم اهتمجاهم لهست وأ . اهنع عافدل

 ظحلت نأ رحبلا قيرط نع موجها نش يف ةبغارلا لودلا ىلع
 فيصرلا اهمدقي يتلا تاليهستلا ةيموجحلا اهتطخ يف
 . همامأ اهعضي يتلا تابقعلاو . مجاهملل ىراقل

 ةفصرألا نع عافدلا ةمهم يف ربكألا ءبعلا عقيو

 . ةيوجلاو ةيرحبلا تاوقلا قتاع ىلع اهتماهم وأ ةيراقل
 ةجاهم يف ام ًارود بعلت ةصاخلا ةيربلا تاوقلا تناك اذإو
 تاوقلا ناف . يراقلا فيصرلا يف ةدوجوملا ةيداعملا تآشنمل

 ًادعاسم ًارود يراقلا فيصرلا نع عافدلا يف بعلت ةيربل

 اهعافد نوكيو . اهمدختست يتلا ةحلسألا ىدمب ًادودحو
 !ءزجو لحاوسلا نع اهعافدل ادادتما يراقلا فيصرلا نع
 . هلم

 ' فيصرلا نع عافدلل ةيركسعلا لامعألا فدهتستو
 ىلع ةدوجوملا ةيداصتقالاو ةيركسعلا تاشنملا ةيامح ىراقلا

 ربع ءىطاشلا وحن ودعلا بارتقا فاشتكاو . فيصرلا اذه

 فلتخمب هعم لماعتلاو . ةيرابجالا تارمملاو يراقلا فيصرلا
 لامعألا هذه نمضتتو . ةرفاوتملا طئاسولاو ةحلسألا

 : يلي ام ةيركسعلا
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 . ىدملا ةديعب يرحبلاو يوجلا عالطتسالا تايرود

 . تاصاوغلا تايرود

 . رانوس رادار ) ركبملا راذنالاو دصرلا طئاسو سشن

 . ( دصر طاقن

 . ىرخألا عناوملاو ماغلألا عرذ -

 قيسنتب , ةيربلاو ةيرحبلاو ةيوجلا تاوقلا مادختسا

 ىلع , يراقلا فيصرلا ربع مدقتملا ودعلا ريمدتل . لماكتم

 اهتيدمأ دددح نمض ودعلا عم تاوقلا هذه لماعت متي نأ

 . ةلاعفلا

 ةعقاولا ةيرابجالا تارمملا ربع رورملا نم ودعلا عتم

 . يراقلا فيصرلا دددح نمض

 فيصرسلا ىلع ممجه لا يف ةيركسعلا لامعألا امأ
 ةيداصتقالاو ةيركسعلا تآشنملا ريمدت فدهتستف , ىراقل

 ءىطاوشلا نم بارتقالاو . اهيلع ءاليتسالا وأ , هيف ةدوجومل
 ريمدتو , ةيويحلا تآشنملاو ةيلحاسلا تاعافدلا برضل

 فيصرلا ديدح نمض ةلماعلا ةيوجلاو ةيرحبلا تاوقل
 مايقلل ةيئامربلا تاوقلا مامأ لاجملا حاسفا ةيغب يراقل

 لامعألا هذه نمضتتو . يداعملا ءىطاشلا ىلع لازناب

 : لي ام ةيركسعل

 . يوجلاو يرحبلا عالطتسالا تايرود -

 . تاصاوغلا تايرود

 راذنالاو دصرلا ةزهجأ ىلع ( ةرشوشلا) شيوشتلا

 . اهعادخو ةيداعملا ركبملا

 ىلع ةماقملا ةيركسعلاو ةيداصتقالا تآشنملا برض

 تاراغإ ؛ يرحب فصق . يوج فصق ) ىراقلا فيصرلا
 , ةيرشبلا عدافضلا تاراغإ . يرحبلا سودناموكلا

 . ( تاصاوغلا تايلمع

 , ةيركسعلاو ةيداصتقالا تآشنملا ىلع ءاليتسالا

 . تاراغإلا ةطساوب , ةميلس ةلاح يف يهو

 . عئاوملا عاونأ فلتخم يف تارغثلا حتف -

 يف ةكراشملا ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا ودعلا ىوق ريمدت
 . يراقلا فيصرلا نع عافدلا

 تارسمملاو قئاضملا نم ةبيرقلا ءىطاوشلا لالتحا

 . اهيلع ةرطيسلا دصقي ةيرابجالا

 . يرحبلا راصحلا

 قيقحتل ( يرحبلا / يركسعلا طغضلا مادختسا -

 . يسايس فده

 . مهبيرهت وأ سيساوجلاو ءالمعلا لازنا -

 : يلودلا نوناقلا يف يراقلا فيصرلا

 يف ةلودلا قح ىلع ( 1968 ) فينج ةدهاعم تصن

» 



 صر

 لوح ىراقلا دادتمالا ىلعو . ىراقلا اهفيصر ىلع اهتدايس

 زواجتت يتلا هايملا كلذ لمشي الأ ىلع . اهل ةعباتلا رزجلا

 يلاعأ نم زج امنأ رابتعا ىلع ةيميلقإلا هايملا دودح

 ةحالملا ةيرح نم دحلا ةينعملا ةلودلل قحي ال يذلا راحبلا

 بيقنتلا قح ةينعملا ةلودلا ةدهاعملا هذه ثتحنم اك . اهيف

 يف اهراثتساو ةيحلا ريغو ةيحلا تاورثلاو ةيعيبطلا دراوملا نع
 راثتسال ةمزاللا تاشنملا ةماقإ قح اهتحنمو « قطانملا هذه

 ةنايصو ليغشت تاءارجا نم كلذ هبلطتي ام عم ؛ تاورثلا

 فيلكت قح ةلودلا هذه تطعأو , م 5٠١ ةفاسم ىتح نمأو

 . اهب ةناعتسالا وأ رمألا اذهب ىرخأ ةلود

 يملسلا رائتسالا عوضوم قون 1417١ ماعلا يفو

 دقو . ةدحتملا ممألا نع ةقثبنم ةصاخ ةنجل يف رحبلا عاقل

 ىداني لوألا : ةثالث اهمهأ تاهاجتا ةدع كلذ ءانثأ تزرب

 ةيقافتا يف درو وه اك ىراقلا فيصرلا موهفم ىلع ءاقبالاب
 ىلع . هديدحتل قدأ سيياقم داتعا عم . 1508 ماعلل فينج

 . ةيحلا دراوملا صخب ايف ةيلحاسلا ةلودلا تازايتما صلقت نأ

 فّرعملا فيصرلا موهفم روصق ىلع يناثلا هاجتالا دكأو
 نيناوقل ةروطتملا ميهافملا نع ( 1108 ) فينج ةيقافتاب
 . يملاعلا ينقتلا مدقتلا ةرياسم نع هفلختو , راحبلا

 م ٠٠١ قمع ىتح تافاسملا نأ هاجتالا اذه ةجحو

 رمألا ءرخآو ناكم نيب ةتوافتم فينج ةيقافتا يف ددحملا

 بلطي اذل . ةرمثتسملا لودلا نيب ةلادعلا ققحي ال يذلا

 عمجيو . لوقعم دحك يرحب ليم 7٠٠١ لا ةفاسم داهعا

 موهفم يقبتسي ثيحب , نيهاجتالا نيب ثلاثلا هاجتالا

 نأ ىلع . فينج دهاعم يف دراو وه ابك يراقلا فيصرلا
 راوحلا لازي الو . ةيداصتقالا ةقطنملا راثتسا ايازم هيلع قبطت

 رفسي نأ نود . ةروكذملا ةثالثلا تاهاجتالا راصنأ نيب ًارئاد

 نوناقلا ةغيصل ةيئاهنلا ةروصلاب تبلا نع نآلا ىتح

 . ةيراقلا ةفصرألاب صاخلا يلودلا

 مدختست ةيرحبلا لودلا ضعب نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ( ةيداصتقالا ةقطنملا ) يرحب ليم ٠٠١ لا ةفاسم نآلا

 ةمئاع وسر قيدانص عضول ع ىرخأ لود لحاوسل ةهجاوملا

 اهنفس اهنم ديفت ىتح . رحبلا عاقب ةتبثم ( ةمئاع يسارم )
 هذه لثم نأل , كلذب فورظلا حمست امدنع « ةيبرحلا

 رحبلا ضرع يف ةيبرحلا نفسلا وسر ىلع دعاست قيدانصلا
 يكيتسجوللا معدلا نفس ةطساوب حالصالاو دادمالا نيمأتل

 اذه ةيناملالا ةيرحبلا تمدختسا دقلو . كلذل ةصصخملا

 , ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ يدنحلا طيحملا ىف بولسالا

 اهتاصاوغ نيومت ةيغب ١147 - ١1484 ( ١ ) ةرتف يف ةصاخو

 وسر قيدانص ميلا دجويو . تاقورحملاب ةدعاسملا اهتادارطو

 ٠٠١ لا دودح ىف ىمظعلا ةيرحبلا لودلا اهتعضو ةمئاع

 رابجنزو لاموصلاو ةرطقوس ءىطاوشل ةهجاوملا يرحب ليم

 هك

 يبونجو سوغاشو لشيس رزجو رقشغدمو قيبمزومو

 لثم عضو ( اسنرف اهنيب نمو ) لودلا ضعب ضراعتو
 ةهجاوملا يرحب ليم 7٠١ لا دودح يف قيدانصلا هذه

 هذه هايم ىلع ًايدعت هربتعتو . ىرخالا لودلا ءىطاوشل

 نكلو . صاخ نذإ هقبسي مل اذا . اهنمأل ًاديدهتو لودلا
 يلود رارق اهب ذختي ملو . ةشقانملا ديق لازت ال ةلأسملا هذه
 . ( 1914 ) ميلا ىتح

 جاومالا رزجاحو فيص رلا 6 ب 4(

 َ ءىناوملاو ءىفا رملا ق ةيسيئ رأا تآشنملا نما

 اهتلومح نم نفسلا غارفا ةيلمع ليهستل ةيورض يهو
 هذه نابإ نفسلا ةيإح ىلا ةفاضالاب ٠ اهتئبعتل و

 . ةيلمعلا

 120 امور [1/ط ج0 عور ةفص رالا لكشت : فيصرلا
 ةيسيئرلاةمهملانال ًارظن «ءىناوملاتآشنم مها 0

 1 ل
 ىلا ةيرحم لقن ةليسو نم عئاضبلا لقن يه ىناوملل

 نم لمجب يذلا رمالا . سكعلا وا ةيرب لقن ةليسو

 يسم عضو يفو ةمماع نفسلا ىقبت نأ يرورضلا
 مدختست ىلا ةيكيناكيملا طئاسولا نم برقلاب
 ادم مغ رلا ىنعو . اهتثبعت وأ نفسلا غي رفتل

 فدي ةئراطلا تالاحلا يف ءىطاوشلا ىلا مفدت نفسلا

 ةصاخو - ةثيدحلا نفسلا نإف ء اهتلوسح غيرفت

 رحبلا عاق عم ساهتلا لمحتت ال - اهنم ةريبكلا

 بلطتتو . ةرطخ ةيوينب تاطوغضل ض رعتت نأ نود

 تاحاسم اهغيرفتو نفسا ةئبعت ةيلمع

 . ةنيفسلا ةاذاحم ةفاحلا ةتباثلا ضرالا
 يف 5 ريبك

 ض رغيو

 كلت ميعدتل ةليسو داحبا ةمهم سدنهملا ىلع كلذ
- 

 دكمم ىلا ةيفاضالا نازوالا ىلا ةفاضالاب ضرالا

 قمع تاذ هايم ةاذاحم كلذو ٠ اهيلع م

 . نفسلا مخضأ ميوعتل فاك
 نم ريل ل هم ةريبك ءمطق نم ةداع ةفصرألا مظعم ىبتو

 كايف قوق رك 2 لك ةنيع لع مدنا تنكسالا
 بلصلا نم ةعونصملا ةيندعملا رئاصحلا ةطساوب وا

 اهنم ءزج ىقبيو رحبلا عاق يف اهسرغ مي يلاو
 . بولطملا فيصرلا عافتراب مطسلا قوف آرهاظ

 هع
3 

 فيصرلا نوكتي كلذبو ٠ اهنيب غارفلا الق م

 ضاوحالا مادختسا نايحالا ضعب يف ميو

 نع ليدبك .5مع]1ووع0 1220عاعو ةقلغملا
 دتشي يلا قطانملا يف كلذو ء ةحوتفملا ةفصرالا

 رزحلاو دملا اهيف

 هايملأ بوسنم عافت را ىلع

 م نوطاوبدملا

 ظافحلا ضاوحالا هذه يف ميو .
 ثودح مغر 0 هسفن

 ثيحع ةماعلا ةفص رالا عاونأ ضعب عنصت و

 عمجتل بولطملا ناكملا وأ ىسرملا ىلا اهلقن نكمي
 دعب كفل الباق مساعلا فيصرلا نوكيو . كانه

 ةعوم . نع ةزابع ؤهو. .... همادختسا : نم: ءاهتنالا

 ضعبلا راوج ىلا اهضعب بكري يلا تاماوعلا نم
 ثبثيو . ةيوق تالصفم ةطساوب لصوتو « رخآلا

 لسالسلا نم ةعومجمب رحبلا عاق ىلا فيصرلا

 . سارم ىلا ةطوب رملا ةيندعملا

 يف ةماعلا ةفصرالا مدختست

 . ءاوس دح ىلع

 يذلا « ةروفاغنس فيصر ملسلا تارف يف تينب

 ٠ نيتلصفنم نيتعطق لكش لع ارتلكنا يف هؤانب مت

 دنع لماكلا هلوط ناكف ٠ ةروفاغنس ىلا بحس مث

 كلارا انورإلا
 انعام ”ةعرإلا“ قوعا) وو

0 

 نكماو « مدق 6٠6# هضرعو « مدق فلا هبيكرت

 متو . امدق 0٠١ قمع ىبحح تعضو ماعدب هتيبغت

 , 9١1م ( ربا ريف ) طابش يف هئانب نم ءاهتنالا

 ءىارملا تآشنم نم : 81621/261 جاومألا زجاح
 يلا ةقاطلا دص وأ صاصتما هتمهم ٠ ءىناوملاو

 ريفوت ةيغبر © لحباسلا "رت ةنفدتلا ءاومألا اهلمحت
 8 د

 . ةيسارلا نفسلل ةياملا
 لمحتلا ىلع ةيلاع ةردق تاذ داوم

 جاومالا زجاوح ىبت اذل
 رهظتو 59 نم

 دحلا ىلا لصوتلا يف جاومالا زجاوح ممصم ةراهم

 تامارثلا ىلا ةجاحلا نود « ةيل والا ةفلككلا نم ىندالا

 . ةنايصلاب قلعتي ايف ةمخلض ةيلبقتسم

 دادتما ىلع قيرط ءاشنإ ىلع ةداعلا ترج دقلو

 ةدنمأل ا مدع ةلاح يت ىح « جاومال زجا 355 8 00 2 1! ةحياك

 لاقتنا نيماتو . هدقفت ليهستل كلذو + فيص رك

 . هتنايصل ةيرورضلا تازيهجتلاو داوملاو لاملا

 جاوما زجاوح نايحالا ضعب يف مدختستو

 أشنت نا نكمم اك . بلصلا تنمسالا نم ةيدومع
 ةعونصم ةيتنمسا تاداوع مادختسا ربع هايملا زجاوح

 ىلا اهبحس مي مث ء ءىلعاشلا ىلع اهؤانب متي اقبسم
 تنمسالاب المت ثيح « زجاحلا ءاشنإل ددحملا عقوملا
 هذه تمدختسا ) قرغتل راجحالاو روخصلاب وا

 ٠ 4+1١94(. يدنامرونلا وزغ نابإ ةقيرطلا

 ةماعلا جاومالا زجاوحب ماتهالا دعاصت دقلو

 ةيلمع اهبلطتت يتلا داوملا نم ةمخضلا تايمكلل ًارظن



 : نفس فيصر

 ا تابليملا لازما راحأ ]ص ,
 « ««©#لا

 يدئامرونلا ءىطاشل ءافلحلا وزغ ةيلمع نابإ 1485 ( اسنرف ) شنامورأ ءيطاش ىلع « يربلم » أفرم

 يلا ةيلاعلا ةفلكلا و « ةيدايتعا جاوما زجاوح ءاشتا

 ايبسن ةئداطا هايملا لكشتو . ةيلمعلا كلت اهبلطتت

 أدبم ىلع الاثم رحبلا ضرع يف ةيسار ةنيفس فلخ
 . ةمكاعلا جاومالا زجاوح

 قر« نود لوؤحلا ةيفيك يف ةبوعصلا زربتو
 جاومالا رج وح . ةبعص ةيوج فورظ يف ةمئاعل

 ةمخض زجاوحلا هذه يمارم نوكت نأ بجي ثيح
 دتشي يتلا قطانملا يف ىرخا ةلضعم زربتو . ةياغلل

 رزخلاو دملا اهيف

 عافترا ىلا يدؤي دق امم « ةوخر ةرورضلاب ةماعلا

 زجاوحلا يسارم نولكت ثيح «

 ربك مسق عفدنيي ثيحب « ةريبكلا جاومالا عم زجاوحلا

 . اهتحت جاومالا نم

 ةيئاوحلا زجاوحب ماتها لذب دقلو دايما

 ترهظأ ذإ . طمعيسصمتاتع 8ءةلطس وعدم
 تاعاقفلا نم ةراتس نأ ةدودحملا ةريحلاو ب راجتلا

 نم فص ربع رحبلا عاق نم قلطنت يتلا ةيئاوملا
 . حطسلا ىلع جاومالا ةكرل زجاحك لمعت تاهوفلا
 ةجيتنلا ىلا يدؤي رحبلا عاق نم هايملا مفد نا دقتعيو

 هايملا و! ءاوحلا ةيك نأ نم مغرلا ىلعو . اهسفن
 فورظ يب - جاومالا تاكرحت نم دحلل ةيرورضلا

 نوكت ناو دب ال - ةعساو ةفاسم ىلعو ةئيس ةيوج
 « ةيداصتقا ريغ تآشنم بلطت# ثيحم .٠ ةريبك

 ةياح ريفوتل ًاديفم نوكي دق بولسالا اذه نإف
 . ةددحم لامعا ذيفنتل ريصق يلحاس طخ ىلع ةتقؤم

 ةيئامربلا تايلمعلا يف جاومالا نحاوحو ةفصرالا

 لازلا ةيئام ريلا تايلمعلا باطتت

 تادادمالاو تادعملاو لاجرلا نم ةرببك دادعا

 ةضنفلا

 مظع يف ءىناوم اهيف دجوي ال ةيلحاس قطانم ىلع

 ءىناوم ءاشنإل ةجاحلا تءاج انه نمو « نايحالا

 جاوما زجاوحو ةمهاع ةفصرأ تاذ « ةيعانطصا

 مخ . منصلا ةقيسم

 « )1١944( يدنامرونلا ورغ ةيلمع رهظتو

 ةفص را نم ابن آشنمو ةيعانطصالا ءىناوملل لاثم ز ربا

 ةلأسم ثحم لشرشت أدب دقلف . جاوما زجاوحو
 أدب امدنع © ١941 ماعلا يف ةماعلا ةفصرألا

 ةرازو تأدبو . اسنرف ىلا ةدوعلا طورشب ريكفتلا

 ماعلا فصتنم يف ةماع ةفصرا ريوطتب برحلا

 هجينا « +١94 (ويلري) ناريزح يفو . ل94

 ةماعلا ةفصرالا نم جيزمل طيطختلا وحن ريكفتلا

 كلذو «© لماك ءانيم ليكشتل جاومالا زجاوحو

 نأو دبال يلا ةيرادالاو ةينقتلا تالضعملا ةسارد نابإ

 ها/
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 مت دقلو . «درولرثوا » ةيلمع ذيفنت دنع زرت

 أدبي ملو . اسنرف يف لازنالا ةيلمع ىلا ةبسنلاب
 ىف ةطخلا ىلع ةقفاوملا تمت ىتح يدادعإلا لمعلا
 ماسمأ نكي مل كلذبو . 154 ( سطسغا ) تآ
 ,م ىلاوح ىوس ةيكريمالاو ةيناطيربلا عئاصملا
 ةمخضلا تايمكلا جاتناو « يلمعلا دادعالل أ
 ةيرو رضلا تا زيهجتلا نم

 ءىطاوشل ةيمحم دايم قطانم ةماقإ ةطخلا تنئمضتو

 اوما زجاوح ءاشنإ ربع «٠ ةسمحلا ماحتقالا
 . بولطملا ناكملا ين اهقارغإ مي نفس نم ةنوكم

 تفرع دقو .©هرعوعوطو « ةرذلا زاوك ا 0تيمس
 © نووعا عت و «بلعثلا بنع» مساب زجاوحلا هذه
 . (+ي) مويلا يف اهؤاشنا مي نأ عمزملا نم ناكو

 جاومالا رجاوح عيسوت ةطحلا تنمضت امك

 ميصي ثيحب ,اماهوأ »و «دلوغ» ءىطاش ىلع
 لك يزاوي ) نييعانطصا نيءانيم ناتطاشلا ناذه
 ربع كلذو . ( يناطي ربلا «رقود ٠ ءانيم مجح |هنم

 زي عر زي سكي نيف ىوقملا تنمسالا نمتناما وع قا رغا
 ىلا طحلا اذه دمو . ةقرغملا نفسلا طخ زيزعتل

 ندلخدم ءانيد لكل ناكو . نيءعقوم دنع ءىطاشلا
 نم ًادودحم اددع بعوتسي ءانيملا ناك اك ٠ نفسلل

 يلاوح ىلا ةفاضالاب « ريبكلا سطاغلا تاذ نفسلا
 قراوز نم ةريبك دادعأو «٠ ةيلخاس ةنيفس ٠

 . ةريغصلا قراوزلا نم اهريغو رطقلاو لا زئالا

 ذالوفلا نم ةمئاع ةفصرأ ءانب ةطخلا تنمضتو
 ةفصرألا كلت تناكو . فاوطا ىلع زكترملا
 تممص اهنأ الا . يسارع رحبلا عاق ىلا ةدودشم
 قلطاو . رزحلاو دملا عم ضفخنتو عفت را ثيحن
 نفسلا تناكو . 9882165 ناتيحلا مسا ةفص رالا ىلع
 تاذ قراوزلاو نفسلا نم اهريغو « ةيلحاسلا
 دنع اهتلومح غارفإ ىلع ةرداق . ريغصلا سطافلا
 . رزحلاو دملا تالاح تاتخم يف ةفصرالا سوؤر
 نأ اهيلع ناكف : ريبكلا ىنطاغلا تاذ نفسلا اما
 ٍباوما زجاوح ءاشنإ دعب ٠ ءاثيملا جراتخ وسارت
 ب لالا ةليقثلا ةيذالوفلا داوملا نم ةيفاضا
 مسا ءىفا رملا تلمحو . 8وزج1720625 تيم
 8/1115 عسل

 يي

 ليكشتل قرغتس تناك يلا نفسلا ءانثتساب و
 ةفاك رطق يرورضلا نم ناك 3 جاومألا زجاح

 هم

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ يلوبيلاغ ةفصرأ ىلإ لويخلا لقنت ةصاخ قراوز

 . ( يلوبيلاغ ) فيصرو ةقرغم نفس نم لكشم جاومأ زجاح



 يدنامرونلا يف تمدختسا « سكينيف » ىوقملا تنمسالا نم ةماوع

 همامأو جاومألا زجاح فلخ رحبلا عضو يف قرافلا ظحاليو . هئاشنا نابإ « يربلم » أفرم

 م8

 صر

 نسم ًافرملا ةماقال ةيرورضلا ةيسيئرلا تآغنملا

 دقلو . يسن رفلا ءىطاشلا ىلا يزيلكنالا ءىطاشلا

 ةمردق ةيب رح نفس غو ةيراجت ةنيفس هو تمدختسا
 ١٠٠١ مادختسا مت امي « «ةرذلا زاوكأ , ليكشتل

 اهربكا لوط غلب © ىوقملا تنمسالا نم ةماوع

 ء امدق هو اهضرع غلبو « مدق ٠
0 
 ريث ! 5

 انه.

 امنزو ناكو + امدق ٠+ اهعافترا غلب نيح

 ةفصرالا سوؤر ددع غلبو . نط فالا 5 نم

 ؛:لايما ٠١ ةفصرالا ىلع تاقرطلا لوط غلبو

 يلاوح ىلا عنصلا ةقبسم داوملا نزو عوم# لصوو

 . تنمسالاو ذالوفلا نم نط ينويلم

 3 جاومألا زجاوحو ةفصرألا هذه لضففبو

 4٠٠٠0 ًايدنج مل وؤمز14 لازلا ءافلحلا عاطتسا

 تادادمالاو تادعملا نم نط" 1155و ةبارع

 /14 جيرات ىبح طقف « ةيكريمالا نر ءىطاوشلا ىلع

 لازلا مث اك . ١١( +ي مويلا) لع ل

 ١٠١١٠١6٠60 ةيرع ه4..مو ًايدنج خ1عةهغب

 «ةيناطي ربلا»«ىطا وشلا ىلع تادادمالا و تادعملا نم نط

 يلا ةمدحلا ىدم كلذب نيبتيو . اهسفن ةرتفلا لالخ

 مغر « ةيلمعلا لالخ ةيعانطصالا ءيفارملا اهتمدق
0. 

 تباصاو 5/5ةؤ-+م ةايل يف تبه ىلا ةفمانلا

 « يدنامرونلا رظنا) . ةغلاب رارضأب ءىفارملا

 1١944(. لازأإ ةيلمع

 اشاب نسح اضر )٠6(

 .( )موو ١8١4 ) كرت يسايسو يركسع

 ناك . ١8٠١4 ماعلا يف اشاب نسح اهر دلو

 دومحم ناطلسلا ةمدخ يف لخد مث « ًآريغص ًافظوم

 حبصأ نأ ىلإ بصانملا فلتخم يف جردت ثيح « يناثلا

 لاخدا ىلوت . ١885 ماعلا يف شويجلل ىلعأ ًادئاق

 نكل « ةيركسلا ةرادإلا ين تاحالصإلا نم ددع

 هيفن ىلع ناطلسلا لمح يف اوحجن هيسفانمو هموصخ

 ثالث ديجملا دبع ناطلسلا هاعدتسا . 1840 ماعلا يف

 2 ١8 ماعلا يف ةيرحبلل ىلعأ ًادئاق نيعو « تارم

 نابإ ) ١88 4 ماعلا يف مرقلا يف يكرتلا شيحلا داق اك

 يف يفوت . #1888-١885( مرقلا برح

 5 ١888 ماعلا يف « لوبتطسا رب

 نما



 ضر

 يقوجلسلا شتت نب ناوضر (؛9)

 ؟ )  ماشلا دالب يف ةيقوجلسلا ةلودلا ةداق دحأ

 -_ ٠١58 ) ةرتفلا يف بلح كح ء(او)م ا

 ١1)(.

 دئاقلا هيبأ كح ةرّتق لالخ ناوضر ناك

 فنك يف شيعي « نالسرأ بلأ نب شتت » يقوجلسل
 ةراداو ماشلا دالب مح يف هدعاسيو « هدلاو

 ًابرح ضوخت تناك يلا ةيقوجلسلا ةحلسملا تاوقل

 رصم نم عسوتلا يف نيبغا رلا نييمطافلا دض ةجودزم

 سراف دالبو قارعلا ةقجالس دضو « ماشلا ىل

 ««يوجلسلا هاشكلم نب قورايكرب» هيخأ نبا ةدايقب
 ةافو رثإ ةيقوجلسلا ةل ودلا ىلع اكلم هسفن نلعأ يذل
 هع ةطلشب فرتعي ملو © ٠١97 ماعلا يف هيبأ

. 

 عرتنا دق ناك هع نأ مغر « ماشلا دالب ىلع « شتت »

 7 نييمطافلا ةالولا نم قشمدو بلح

 نباو « شتت » نيب ةطلسلا ىلع عارصلا راطا يو

 ىح 9١٠١و” نم ماد يذلاو 4 قورايكرب ١» هيخا

 «ناوضرر» هيدلو ةدعاسم « شتت ققح 2« 6

 ةرطيسلا داعاو « تاراصتنالا ضعب «قاقد» و

 وحن ٠١96 ماعلا يف هجوت مث « بلحو قشمد ىلع
 ىلع ةرطيسلاو « قورايكرب » ىلع ءاضقلل سراف دالب

 نأ دعب « سراف دالبو قارعلا يف ةقجالسلا ةلود
 . قشمد يف «ناوضر» هنبا كرت

 « نييقوجلسلا نيشيحلا نيب ةهجاوملا عوقو لبقو
 هنم بلطي «ناوضر» هنبا ىلإ « شتت» لسرأ

 ةوق ريخ هيلا ارت نا دعب « ةديدج تاوقب هتدجن

 ةوقلا ناوضر عمجو « قورايكرب » هييخأ نبا

 ىلإ هلوصو دنعو . هيبأ ةدجنل اهب راسو ةبولطملا

 مادص نأ هغلب « رابنألا» نم برقلاب « ةناعو

 نع رفسأ دق «يرلا » برق نييقوجلسلا نيشيملا
 ىلإ داعف ع« (9١١ه)]) هشيج ةميزهو هيبأ“ لتقم

 « ,نيكتواس» دئاقلا قشمد يف اكرات بلح
 هاشأ الهاجتم « هيبأ ناكم ةطلسلا ىلع ىلوتساو

 . « قاقدر

 نم رفف « « نيكتواس » عم « قاقد » رمآت دقلو

 امدنعو . اهيلع اك اح هسفن نلعأو « قشمد ىلإ بلح
 نواعت « هيلع هترطيس ضرف « نيكتواس » لواح

 ىلع هدعاس يذلا « نيكتفط » دئاقلا عم ( قاقد »

 كلذ رثإ . « نيكتواس » لتق نأ دعب هتطلس تيبثت

 رطيس دقلف « هيخأو «قاقد » نيب عارصلا أدب

 عازتنا لواحو « ةأحو صمح ىلع «ناوضر»
 ةلود ديحوت ةداعإ ةيغب © « قاقد» نم قشمد

1٠ 

 ماعلا يف قشمد رصاحف . هتدايق تحت ماشلا ةقجالس
 مث «٠ راصحلا كف هيلع تعنتما امدنعو . 5

 هيلع درو . ىودج نود ىرخأ ةرم ةلواحملا ررك

 رمتساو بلح كلالتحال ةلمح نشب « قاقد »

 أحل اذل « ةمساح ةجيتن نود نيفرطلا نيب عارصل
 يغاي» ةيكاطنا بحاص عم فلاحتلا ىلإ ناوضر
 ىلع هتدعاسأ رصم 3 نييمطافلاب لصتاو «© « نايس

 يف مهمساب بطخي نأب مهدعوو «٠ قشمد لالتح
 ةوقب ٠٠١417 ماعلا يف نويمطافلا هدجنأو . بلح

 ريمأ + 6 لاا: ردي :لتففألا »بلس ىلإ اهلسرأ
 « يلعتسملا » يمطافلا ةفيلحخلا ريزوو شويحل

 مل ذإ « اليوط مدي مل نيفرطلا نيب نواعتلا نكلو
 . ةقجالسلا ةداقلا طغض تحت هضقن نأ ناوضر ثبلي

 ةيبيلصلا ةلمحلا تاوق تقلطنا ةبقحلا هذه يف
 ماعلا يف ةينيطنطسقلا يف تعمجت نأ دعب ىلوألا

 ىلع تلوتساف « ماشلا دالب وحن تهجتناو ء« ٠١907

 تلتحا مث « مورلا ةقجالس ةلود ةمصاع « ةيقين »

 ةيكاطنا وحن تهجتاو (هفروأ) «اهرلا»

 ( ربوتكا) لوألا نيرشت رخاوأ يف ات رصاحف
 ىغاي » ةيكاطنا بحاص دجنتسا دقلو . ٠917

 هدجنأف «قاقد» و «ناوضرو» نم لكب « نايس

 كف ين الشف اهنكلو « نيلصف:» نيشيحب ناوخألا

 نويبلملا فقرأ نأ دب: ةيكاطلا نع راسا

 شيج اومهزهو «ةرابلا» ةيرق يف قاقد شيج
 نويبيلصلا نكمم و.« قيمعلا » ةكرعم يف « ناوضر »
 لواح دقلو . 5١٠م ماعلا يف ةيكاطنأ لالتحا نم
 ومن نييبيلصلا مدقت فاقيإ كلذ رثإ ناوضر
 « الك » يف ةكرعم نيفرطلا نيب تعقوو « بونحلا

 هباحستاو ناوضر ةمزه نع ترفسأ « صمح برق
 وحن اهمدقت ةيبيلصلا ةلمحلا تعباتو . بلح ىلإ

 ال ىحح لحاسلا قيرطلا ةمدختسم سدقملا تيب

 «ةيروسلا يضارألا لخاد ةقجالسلا ةوق عم مدطصت

 . ٠١99 ماعلا يف ةسدقملا ةنيدملا لالتحا نم تنكمتو

 « بلح يف نييليعاسالا ةوق تمم ةرتفلا هذه يف

 اهب ةناعتسالل ةينيدلا ةقرفلا هذه عم ناوضر نواعتو

 . قشمد ىلإ هتطلس دمو بلح يف هتوق زيزعت ىلع
 يروسلا لحاسلا لالتحا دعب نويبيلصلا ناكو

 ةيلخادلا ايروس ىلع مهمحرطيس ضرفل نولمعي
 وحن مهمدقت لالخ اهوزواجت يلا ةيلحاسلا قطانملاو

 اذه ةروطخ مغرو . سلبارط اهنيب نمو سدقلا
 دصل أعم افلاحتي مل قاقدو ناوضر نإف « فقوملا
 ندملا ماكح ةيقب عم الكشي مل اك « يبيلصلا رامحلا

 . يبيلصلا ديدهتلا ةروطخ عم بسانتي ًافلح ةيروسلا

 « ةل ودلا حانج » نييليعاسالا دحأ لاتغا امدنعو

 ناوضر لواح «© )#١١١( ضصمح بحاص

 ةناعتسالا اورثآ اهيلاهأ نكل و « ةنيدملا ىلع ءاليتسالا

 عنمو © مهدجتل به يذلا قشمد بحاص « قاقدب »

 ىلإ ةدوغلا لع هزجأو ست لود. نم 'ءاغأ
 تاراغأ ةدعب ناوضر ماق ل ماعلا فو . بلح

 ةاو نأ "لإ + ةييلفلا مةيكانمأ و ةنانأ لع

 تبذج +١١١ ( وينوي ) ناريزح ةيامن يف « قاقد »

 . قشمد ىلع ةرطيسلا ةداعتسا ةلأسم ىلإ همايها

 دعتسي ناوضر ناك « ١١١٠ ماعلا عيبر يفو

 ضرف يلا سلبا رط يف رامع يبب ةدناسمل هشيج معفدل

 الإ ١١١8 ١١١9(. ) راصحلا نويبيلصلا اهيلع
 عقاولا «حاترأ» نصح ىلع نييبيلصلا فحزب لع هنأ
 / ٠ يف ناشيحلا ىتتلاو . هل ةعباتلا ةقطنملا نمض

 « « حاترأ » برق « نيزيت » ةيرق دنع 4/٠٠
 هدراطو « بلح ىلإ رقهقتو ناوضر مزه ثيح

 . ةنيدملا راوسأ ىح نويبيلصل

 ةقجالسلا ةداق عم هتاعازن يف ناوضر رمتساو

 مهئارمأو كلا رتأل
 طسب يف ًاريثك مهدافأ يذلا رمألا « نييبيلصل
 هجو 4« ١١٠ ماعلا يو . ماشل دالب ىلع مهت رطيس

 دمحم » قارعلا يف ةقجالسلا ناطلس ىلإ ءادن بلح يلاهأ
 نم هيف مه امم مهذاقنا هيف نوبلطي « هاشكلم نب

 ةدايقب ًاشيج يتوجلسلا ناطلسلا لسرأو . هالب
 لصو امدنعو . لصوملا بحاص مىدودومو»

 نم ناوضر هعلنم ةنيدملا فراشم ىلإ «دودوم »

 ةداسق ضعب عم مهافت 25

 باوبأ ىلع ًاموي ١٠١ ماد راظتنا دعبو . اطوخد

 . ًابونج هجتاو هريس ةهجو « دودوم » لدب « ةئيدملا

 قطانملاو بلح ىلع ارطيسم كلذ دعب ناوضر يبو
 يف يداصتقالاو يمألا عضولا نكلو . اه ةرواجملا
 لوالا نوناك يفو . ًاروهدتم يتب قطانملا هذه

 يف هفلخو ©« ناوضر يثوت +١١١ ( ريمسيد)

 . « نالسرأ بلآ »« هنبا محلا

 ( نانحوي ) رنطر ( 4

 . ٍليئارسا يسامولبدو يركسع

 ةأشن لوح تامولعملا ىلا ةرفاوتملا ةيربعلا عجارملا رقتفت
 لئاوأ نم هرابتعاب هتيمهأ ىلع زكرت اهنكلو . رنطر نانحوي
 زاهجلا ريوطت يف ايلمع اومهاس نيذلا ةنيباهصلا نيفقثملا
 ىلوت دقلف . ةيباهرالا « هاناغاملا » تاباصعل يركسعلا

 تدعاس يتلا ( دامح )ريوطتلاو ثحبلا ةدحو سيئر بصنم

 , لبانقلاو . ةفيفخلا ةحلسالا جاتنا ىلع « هاناغاملا »

 لاتقلا لئاسو ريوطت ةئيه مسا دعب ايف تلمحو . تارجفتملاو



 يناثلا نيرشت 57 نم ارابتعا كلذو ( ليئافور )
 . 19437 ( ربمفون )

 ١448 علطم يف « نويروغ نب ديفاد » أدب امدنعو
 شيج ىلا اهليوحت ةيغب « هاناغاملا » تاباصع ميظنت

 سيئر بصنم يلوتل رنطر نانحوي روسيفوربلا راتخا , يماظن

 نا مغر . ءاول ةبتر هحنمو . ةماعلا ناكرالا يف طيطختلا ةبعش

 مايقلا وا ةبترلا هذه لمحل هلهؤت نكت مل ةيركسعلا هتفاقث
 ىلع ناك يذلا رودلا نا ةقيقحلاو . هقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملاب

 ةيركسعلا ةوقلا ءانب خيرات نم ةبقحلا كلت يف هبعلي نأ رنطر
 هنم رثكا يسايس - يميظنت عباط اذ ناك . ةينويهصلا

 . لخادلا نم طيطختلا ةبعش ميظنت هيلع ناك ذإ . ًايركسع
 . اهيف لمعلا سسأ عضوو

 ريتخا هنا ذا , اليوط طيطختلا ةبعش يف رنطر ثكمي ملو

 نب » ةموكحل يركسع قحلم لوأ نوكيل ةريصق ةرتف دعب
 ىتح بصنملا اذه يف يقب دقلو . «وكسوم » يف « نويروغ

 لمعلا لزتعاو . بيبأ لت ىلا داع ثيح , ١1459 ماعلا ةياهن

 . ةيربعلا تاعماجلا يف سيردتلا ةنهبب مايقلل , يموكحلا

 ةودعلا ةلودلا اياعر (41)

 يطاوم ىلع برحلا لالخ فيرعتلا اذه قبطني

 لامعألا يف ةرشابم نوكراشي ال نيذلا ةودعلا ةلودلا

 نيذلا ةحلسملا تاوقلا دارفا مهيف نمر « ةيبرحلا

 وأ ضرمل ةكرعملا نم اوجرخ وأ « مهحالس اوقلا

 . رخآ ببس يأ وأ حرج

 ًامازل - برحلا ةلاحو برحلا عبتتست
 نيعزانتملا نيقيرفلا عاضوأ يف ثحبلا - ةرورضلاب و
 ًانوناق ةمه نأ هيلع قفتملا نمو . نوناقلاو عقاولا يف

 حيبت يلا ةرو رضلا ةركف : نات ركف هدوست ب رحلل

 دودح نمضو نيعم رادقمب عادخلاو فنعلا لاعتسا

 محن ةيناسنا ةركفو « ةهج نم امهدييقتب يأ ةنيعم
 ةهج نم ةيبرحلا لامعالا رارضا نم نيلتاقملا ةياح

 برحلا ةميدقلا تاعمتجملا فرعت ملو . ىرخا
 براحملا ناكف . رضاحلا رصعلا فرعي يذلاك ًانوناق

 «ءارييذلا وحنلا ىلع« ودعلا دأ رفا نم ءاشي نم لتقي
 نأ ىلا . رصنل ًاديهمت وا ًارصن كلذ يف نا املاط

 ميلاعتب مالسالا ءاجو حماستلا ميلاعتب ةيحيسملا تءاج

 . قفرلا

 نم لتق وأ لاتق زوحي ال ةنا مالسالا يف لصالاف
 ةريرحج لتاقملا ريغ ذخا زوج ال هناو « لتاقي ال

 رزو ةرزاو رزت الود ةيآلاب المع لتاقملا

 « ىرخأ ءاقسعلاو خيشلاو يبصلاو ةأرملا نالو .

 مهلتق لحي ال نويمحم مهف نولتاقي ال نيدلا لاجرو
 هغلب اذا بضغي ( معلص ) يبنلا ناكو . مهلاتق الو

 . يبص لتق
 اولتقت ال الأ . ةيرذلا اولتق ىتح لتقلا مب غلب
 اولققت ال الأ . ةيرذلا اولتقت ال الأ . ةيرذلا

 ًاضيش اولعقت الد : « ةيرذلا

 نيذلا خويشلا امأ . «ةأرما الو الفط الو ًايناف

 نولتاقي مهف ططخلا نوعضيو برحلا نوربدي
 يلا ةياحلا نم نونثتسم مهف اذل و . مه ريبدتو مأرب
 لامملا مهو ) ءافسعلاو . خويشلا ةيقب اهب عتمتي
 يأر مه نكي مل نيذلا ( نويوديلاو نويعارزلا
 ال منال ةياحلاب نوعتمتي اوناكف ء برحلا يف

 متاعد ضضيوقت ىلا يضفي مهلتق نالو « نولتاقي
 ىلا باطخلا نب رمع باتك يف ءاج دقلف .. نا رمعلا

 اولتقت الو اوردغت الو اولغت الو ... » : ةداقلا دحا

 نيدلا لاجر عتمتيو . « نيحالفلا ين هللا اوقتاو

 ثيدحلا يفف . ةناصحلاو ةياحلاب نيملسملا ريغ نم

 هيف و « عما وصلا باحصأ اولتقت الو: فني رشلا

 مهسفنأ اوسبح امو مهورذف » : نابهرلا نع ًاضيأ

 وهل

 « يمالسالا عرشلا يف ودعلا اياعر لاومأ امأ

 روهمج و ىعازوالا كلذب لاق.اهيلع ةظفاحملا لصألاف
 دقف ”نهاذملا تاسعا ريغ نذ :راممألا:ءاهقق نم
 اولعفي نا نيملسملل لحي ال» هنأب يعازوالا ىتفا

 نآل « برحلا راد يف بيرختلا ىلا عجري امم ًائيش
 اذه هلوق يو« داسفلا بحب ال هللاو « داسف كلذ

 يف ىعس ىلوت اذاو» : ةميركلا ةيآلا ىلا ةراشا

 ال هللاو لسنلاو ثرحلا كليو اهيف دسفيل ضرالا

 ةيآلا ىلاو (١؟٠١ ةرقبلا ةروس ) « داسفلا بح

 غبت الو كيلا هللا نسحأ اك نسحاو و : ةمب ركلا

 ريغ . « نيدسفملا بحال هللا نا صضرالا يف داسفلا
 ةرورضلا ةلاح اهضرفت تاءانثتسا لصألا اذه نا

 دنع ناسحتسسالا أدبم) ةماعلا ةحلصملا ىلا ةدنتسملا
 . ( ةيكلاملا دنع ةكرتشملا حلاصملا أدبمو ةيفنحلا

 اذا تويبلا مدهو رجشلا عطق زاوج كلذ نمف

 ال هنال يمالسالا شيحلا ءاذيال ةليسو ءادعألا اهذختا

 ضعب بهذ دقل لب . بيرختلا درجمل بيرختلا زوحب
 وأ نيملسملا ىرسأب ءادعالا سرتت اذا هنأ ىلإ ءاهقفلا

 « راجتلاو ىرسالا لتق ولو مهيمر زاج مه راجت

 لاق دقو . صاخلا ىذالاب ماعلا ىذألل ًامفد كلذو

 . يعازوالاو كلام اذه لثمب

 ماوقا لاب ام» : هلوق هنع ىور دقف

 لاق هنا هنع ىورو .

 سيركت يف لودلا تأدب رشع عساتلا نرقلا ذنمو

 : لثم تادهاعم ين اهيلع تعضاوت يلا فارعالا

 « (1885) ةيرحبلا ب رحلاب صاخلا سيراب حيرصت
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 برحلا ىمرمو ىحرج ةلماعل فينج ةيقافتا
 ةلدبعسملا ١4.5 ةنمش' ؟دعامم ةلدعملا )١854(

 ضصاخلا غ ريس رطب ناس حيرصتو 2 6 ةدهاعمب

 اتيقافتاو ©« )١858( رجفتملا صاصرلا ميرحتب
 اهنع رفسا ناتللا ةيرحبلا برحلاو ةيربلا برحلا
 حيرصتو © ( ١9610 و امقف) ياهال رمآؤم
 ةصاخلا نطنشاو ةيقافتاو ( ١5١9 ) يرحبلا ندنل

 ةيقافتا عورشمو ©« ( ١4١ ) تاصاوغلا برحم
 « ةيوحلا برحلاب صاحلا (5١؟+) ياهال

 مث « ناسنالا قوقحمب ةصاخلا ةيلودلا تاقافتالاو

 ةلماعم ةقلعتملا ( ١949 ) عبرالا فينج تايقافتا

 دارفاو ةيربلا تاوقلا دارفا ىض رمو ىح رج

 صاخشالا ةياحبو«برحلا ىرساو ةيرحبلا تاوقلا
 . نييندملا

 صاخشالا ةياح ةقلعتملا فينج ةيقافتا نا امبو
 فارعالا ةصالخ مضت ةبراحتملا لودلا يف نييندملا
 اهضارعتسا ناف « ةديزمو ةئئقمو ةحقنم ةيلودلا

 يلا ةيلكلا دعاوقلا ىلع ءوض ءاقلال ًايفاك ودبي

 يف ةودملا لودلا اياعر عوضو. دوست نا ض رتفي

 . برحلا نمز
 لامعالاب ةرشابم نوكرتشي ال نيذلا صاخشالاف

 دارفا مهيف نمي «ةودعلا ةلودلا اياعر نم ةيبرحلا

 صاخشالاو مهحالس اوقلا نيذلا ةحلسملا تاوقل

 ببس يأل وأ حرج وا ضرمل لاتقلا نع نوزجاعلا

 نود ةيناسناب فورظلا عيمج يف نولماعي « رخآ
 وا نيدلا وا نوللا وأ قرعلا ىلع ينبم زييم" يأ
 رايعم يأ وأ ةورثلا وا داليملا وأ سنحلا وا دقتعملا

 لك يف عنمب هنأ هيلع قفتملا نم هنا اك . هباشم رخآ

 «هيوشتلاو « هلاكشا مم لتقلا ناكمو نامز

 صاخشالا ةماركب سملا و: نئاهرلا ذخاو« بيذعتلاو
 ريغب مهتناداو ةنيهم ةلماعم مهتلماعمو نيروكذمل

 هجو ىلع ةأشنم ةمكحم نع رداص قبسم يئاضق َْح

 اهربتعت يلا ةيئاضقلا تانامضلاب نرّدقمو « حيحص

 . ةيرورض ةندمتملا بوعشل

 نا نم عازتلا فارطا عنمي ال اذه لك نأ ريغ
 ةيزا رّتحالا ريبادتلا-نييمحملا صاخشالا ءازا ذختت

 سيل ةياملا أدبمف . برحلا اهيضتقت يا ةينمألا وأ
 ًابابسا ةبراحتملا لودلا ىدحا تدجو اذاو . ًاقلطم
 نم ًايندم ًاصخش نأب هابتشالا ىلا اهوعدت ةيدج

 هدقفي اذهناف اهنمأب رضم طاشنب موقي ءادعالا اياعر

 اهنا زايتما و ةياملاب قحلا
 سجتلا لامعأب موقي وهو ءادعالا اياعر نم يمحم
 ناف ةلتحملا ةطلسلا نمأب رضم طاشنب وا بيرختلا وأ
 .فاصنا ولدعيك احييك ءاضقلا ىلا لاحي صخشلا اذه

 نيف ظسف“ اذا هنا

51 



 عر

 نيروكذملا صاخشالا ةياح أدبم نم ًاقالطناو
 ىلا ةمزاللا تاليهستلا حنمت ودعلا ةلود اياعر نم

 ةيلود ةئيه لكل و رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا
 ميدقتو نييندملا ةياح يف اهتاطاشنب مايقلل ةيدايح
 اذه ىلعو . عازألا ءاقرف ةقفاوم محلا تانوعملا

 ةيودالل رحلا رورملا قح عازنلا فارطا حنمت
 + .كاذابلا .ةدنملا ءايفالاو < ”ةيسفلا تادمملاو
 نود مه نمم لافطالل ةدعملا ةسبلالاو ةيذغألاو
 لوح الا طرش « عضارملاو ىلابحلاو ةرشع ةسماحلا

 الاو ال تنيع ىتلا ةهجولا نع تايلاسرالا هذه
 اذل و . ةودعلا ةلودلل ىب رحلا دوهجملا يف اهنم دافتسي
 تاليهستلا هذه حنم يتلا ةبراحملا ةلودلا قح نمف
 اهفا رشا تحت داوملا هذه عيزوت ءارجا ط راشت نا

 «كلذلةيلكشلا دعاوقلاعض وو« رشابملا ريغ وأ رشابملا
 . ذيفنتلا ةعرس داوملا هذه لاسرا يف ىعاري نأ ىلع

 ةلوليحلل ةمزاللا ريبادتلا عازنلا فارطا ذختتو
 نم ةرشع ةسماحخلا نود مه نم دالوألا ديرشت نود

 ةجيتنب مهتالئاع نع اولصف وأ اومتيت نيذلا مهرمع
 ريفوتل ةمزاللا تاليهستلا لذبتو . ةيب رحلا لامعالا

 يف مهل صرفلا ةحاتاو . مهل ةيوب رثلا لئاسولا
 عازألا فارطا عجشيو . ةينيدلا رئاعشلا ةسرام
 « ةدياحم ةلود بناج نم لافطالا ءالؤه لابقتسا

 ءىدابملا مارتحا تانامفلا هذه يعارت نأ "ليرف
 ىلع عا زألا فارطإ ص رحت نا بجي اك . ةروكذملا

 ةيوه ديدحم اهنأش نم يلا ةمزاللا ريبادتلا ذاختا

 . اهب سملا مدعو لافطالا ءالؤه

 فينج ةيقافتا تضق « ب رحلات ابكن نم فيفختللو

 فارطا دحا ضرا ىلع ميقم صخش لكل نأ ىلع
 نا عازنلا فارطا دحا اهلتحمب ضرأ ىلع وأ عازأل

 ةعرسب ةيلئاعلا ةفصلا تاذ رابخالا لوصو نمؤي

 لئاسرلا .لدابت بعص 1ذ[ انآ ,:ةعرس اهاقلع أو

 ناف « لاحتسا وا يداعلا دي ربلا قيرط نع ةيلئاعل
 داحيال دياحم طيسو ىلا أجلت ةينعملا عازألا فارط

 نسسحا نمض مهاما زتلا ذيفنتب ةليفكلا لئاسول
 رمحألا بيلصلا ةيعمج قيرط نع اميس ال ؛« فوراظل
 دسالا ةيعمجو رمحألا لالطا تايعمجو ةيلودل
 بوجو عازألا“ فارطا ىأر اذاو . سمشلاو

 ض رف مهتعاطتسا فق ةيلئاعلا 5 راصتخا

 ةبلك نيرشعو ًاسمخ يوتح يذلا جذومنلا ) ةغيصل
 ةدحاو ةلاسر ىلع راصتقالاو ٠ ( ةيرح راتخت
 . رهشلا يف

 ًاضيأ لاجملا اذه ينو

 لا تالئاعلا ةلكشم

 فينج ةيقافتا تهجاو

 ىلع تبجوأف . برحلا اهتتشت يب
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 دارفالا نع ثحبلا رمأ ليهست عازنلا فارطا

 فارطا ىلع تبجوا امك « مهللش عمج ةيغب نيتتشملا

 ةطي رش « ةمهملاءذهب علطضت يلا تائيهلا ةدناسم عازألا

 ديقتت ناو ابدل ةلوبقم تاعيطلا كلت نوكت نا

 . اهذهتت يلا ةينمالا ريبادتلاب

 نييمحملا صاخشالا لامتسا فينج ةيقافتا عنمت و
 . ام ةقطنم نع ةيركسعلا لامعالا هب ىقتت ًاسارتم
 ما ناك ًايدام « مهءازا فنعلا ةسرام رظحت يهو

 تامولعملا ىلع مه ريغ نم وا مهنم لوصحلا « ًايونعم

 تابوقعلا مهءازا رظحت اهلا اك « رابخالاو

 باهرالا لامعا عيمجو ةيرأثلا لامعألاو ةيعامل

 لقن ًاضيأ فينج ةيقافتا عنمتو . نئاهرلا ذخاو
 « تاعاج وأ ىدارف « ًارسق « نييمحملا صاخشال
 ىرج ءاوس«ةلتحملا يضارالا جراخ ىلا مهداعبإو
 ضرا ىلا وأ ةلتحم ىرخأ ةلود ضرا ىلا مهداعبإ
 يب تالاحلا ضعب كلذ نم ىئثتستو . ةلتحم ريغ ةلود

 مهتمالس مط ظفحن نا ةطيرش « دودحلا قيض

 نا لالتحالا تاطلسل زوحب ال هنا ريغ . مهتماركو

 ضرالا نم ناكسلا نم ءزج لقن وأ داعبا ىلا دمعت

 . لاوحألا قلطم يف اهتلتحا يل

 ريبدت لك رظحتو لاعلا فينج ةيقافتا يمحنو
 يف لاملا ليغشت ةيناكما نم دحي وا ةلاطبلا عيقتسي
 . ةلتحملا تاطلسلا ىدل مهليغشت ةيغب لتحمل دلبل

 ماظن ليدعت لالتحالا تاطلس ىلع رظحت امنا اك

 ذاختا وأ « لتحملا ميلقالا ين ةاضقلا وأ نيفظ ول

 مهعانتما ببسب مهدض يعمق ريبدت يأ وأ تابوقع
 بجوتو . ةيريمض تارابتعال مهفئاظو ةسرامم نع

 برحلا نمز يف لالتحالا تاطلس ىلع فينج ةيقافت

 لاسرا وء«ةيحورلا ةمدخلا نيمأتي نيدلا لاج رل حامسلا

 ةينيدلا رئاعشلا ةسرامل ةيرورضلا ءايشألاو بتكل

 . لتحملا ميلقالا يف اهعيزوت ليهستو

 يلودلا عمتجملا اهاضترا يتلا دعاوقلا هذه نا

 ىلع نميمت نا ضورفملا نم ناكو « ماع هجوب
 تكهتنا دق « اهئادعا اياعر اهتلماعم يف لودلا

 ديدعلا لبق نم « رضاحلا رصعلا ين ىتح تنهّتماو
 « تعضو ىلا تاساردلا دكؤتو . لودلل نم

 يتلا قئاثولاو « تدقع يلا ةينوناقلا تاودنلاو
 مل امب ةيلود ناحل اهتعضو يلا ريراقتلاو « ترشن
 ىدم « تدهاش ام و هتدهاشم نم ليئارسا اهنكمت

 ةقلعتملا نيناوقلاو دعاوقلا ةينويهصلا ةلودلا كاهتنا

 برحلا نوناقل اهلهاجتو « ةودعلا ةلودلا اياعرب
 ةيشافلا و ةيزانلا تافرصت ناهذالا ىلا ديعي لكشي
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايا كلحا يف

 يوونلا بعرلا (+0)

 ققحت امدنع ماعلا تداس يلا ةيسفنلا ةلاخلا وه
 لك تحبصأو نييمظعلا نيتل ودلا نيب يوونلا نزاوتلا

 رمألا « ماعلا ىلع ًايوث راك ًارطخ لكشت ةيوون ارخ
 . يوونلا مدعلا ىلإ ىدأ يذلا

 برحلا نم ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تجرخ

 ةكلاملا ملاعلا يف ةديحولا ةلودلا يهو ةيناثلا ةيملاعلا

 ىلعو . اهاصياب ةليفكلا لئاسولاو ةيوونلا ةحلسألن

 ةيوونلا هلئاسول يتايفوسلا داحتالا ريوطت نم مغرلا

 ماعلا يف ها رجأ يذلا لوألا يوونلا ريجفتلا دعب ةصاخلا

 لاجملا اذه يف ةدحتملا تايالولا قوفت نإف « 949

 ربتعي يذلا عضولا اذه رمتسا دقو . اقلطم يقب

 ةلحرم ) ةيوونلا ةحلسألا رصع نم ىلوألا ةلحرملا

 تح يأ « تاونس رشع يلاوح ( يكريمآلا قوفتلا
 « ايجي ردت لوحتلاب نا زيملا أدب نيح ء 58١ه ماعلا

 ةيوونلا ةوقلا ىلع أرط يذلا عيرسلا روطتلل ةجيتن
 . تانيسمحلا نم لوألا فصنلا لالخ ةيتايفوسلا

 ىلع يرذج لوحت أرط ]١980 ماعلا يفو

 قلطا نأ دعب ءملاعلا يف يوونلا عضول
 دعبو « كينتوبس » لوألا يعانصلا هرمق يتايفوسلا داحتال
 نوكلتمي تايفوسلا نأ دكؤملا نم حبصأ نأ

 .س .سر زارط نم ةيوون سوؤر تاذ خيراوص

 نم لوألا ليحلا خيراوصلا هذه تلكشو . «4

 تاذ تناكو « تاراقلا ةرباع ةيوونلا خيراوصل

 37460 ) ليم ؟ 060 و 1٠٠٠١ نيب حوارتي ىدم
 نم ةيناثلا ةلحرملا ملاعلا لخدو . ( لك 4.٠٠ ىلإ
 نزاوتلا » ةلح رم تفرع يلاو ةيوونلا ةحلسألا رصغ

 ثيح « «يوونلا بعرلا نزاوت » وأ « يوودذل

 ةبراقتم نيتلودلا اتلكل ةيوونلا ىوقلا تحبصأ

 . قوفتلاب امهادحال حمسي ال لكشب
 « تانيتسلا لئاوأ يف نييكريمالا ءاعدا مغرو

 « (95١؟) ةيبوكلا خي د راوصلا ةمزأ دعب ةصاخو

 « «ةيقابتسالا ةب رضلا» هيجوت ىلع مهب ردقب مهظافتحاب

 « ليوط ىدم ىلع ةيوونلا ىوقلا يف نزاوتلا نأ الا

 نيف رطلا دحأل نكمي ال ةعقاو ةقيقح حبصأ دق ناك

 بعرلا » أدبم تفرع ةلاح تأشن انه نم . اهلهاجت

 نيتوقلا ةلاحلا هذه تمفدو . « لدابتملا يوونلا
 لفكت لئاسو نع ثحبلا يف رارمتسالا ىلإ نييمظملا
 ليع وأ « دوشنملا قوفتلا قيقحت امهم لكل
 نم هعنمو قيقدلا نزاوتلا نم ةلاح ىلع ظافحلا لقألا
 أدبم دمتعيو . رخآلا فرطلا ةحلصمل لالتخالا
 لك كالتما لسع هساسأ يف « يوونلا بعرلا »

 رأي ياك حد
 2 0 عملا



 « رتنه ركوه » ةيناطيرب تالتاقم عبرأ نم فلؤم فر

 لازنا ىلع ةيفاكلا ةردقلل نييربكلا نيتلودلا نم
 يتأتو . اهلمحتي نأ رخآلا فرطلل نكمي ال رئاسخ
 ةردقلاب نيف رطلا نم لك ظافتحا ةيمهأ لاجملا اذه يف

 ءىجافم يوون موج اهضرفي يتلا رئاسحلا لمحت ىلع
 ىلع ةردقلا كالتما مث نمو « رخآلا فرطلا هنشي

 ةبرضلا ىلع درلا لكشت يتلا ةيناثلا ةب رضلا هيجرت
 . ىلوألا ةيوونلا

 » يوونلا بعرلا نزاوت » ريبعت مادختسا دوعيو

 .ج» يكريمالا يوونلا ملاعلا ىلا لصألا يف

 ةلاح هيبشت ىلا أجل يذلا «رهاهنبوا تربور
 تائيتسلا لالخ يتايفوسلا داحتالا و ةدحتملا تايالولا
 همصخ ىلع ءاضقلا لئاسو امهم لك كلتم نيب رقعب»
 هفوحلا « اهامعتسا يف بغار ريغ هسفن تقولا يف هنكل
 بعرلا » ةلاح ثدأ دقو . « هيلع ةجيتنلا ساكعنا نم
 » يوونلا مدعلا ١ نم ةلاح ءوشن ىلا «لدابتملا يوونلا

 ءدبلا ىلع فارطألا نم يأ ؤري ال ثيح ء« ملاعلا يف
 يدوت اهنال « راحتنالا ةباثمب نوكت ةيوون ب رح يف
 لودلا عقد ام اذهو . رمألا ةياهن يف وه هريمدت ىلإ

 لجأ نم ةدودحملا بورحلا وحن لوحتلا ىلإ ىمظعلا
 ىلع ظافحلاةطي رش « ةيلودلا و ةيلحملا تاعازنلا لح
 ءافتكالاو « نيعم ىوتسم نمض بورخلا هذه

 اهنم يأ ؤرجت نأ نود . ةيديلقتلا ةحلسألا مادختساب

 مدقتو . عازنلا مسهل ةيوونلا اهلئاسو لامعتسا ىلع
 ءاحنأ فلتخم يف تبشن يتلا ةديدعلا ةدودحملا بورحلا
 ةروص « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءابّتنا ذنم ثلاغلا ملاعلا
 نأ دعب « نييمظعلا نيتل ودلا نيب رشابملا ريغ عارصلل
 بعرلا » ببسب امهنيب رشابملا مادصلا رذعت

 . « يرونلا

 يناثلا سيسمعر (؟5)

 ( يناثلا سيسمر رظنا)

 ثلاثلا رسيسمع ر ةيحللا

 , . (ثلاثلا سيسمر رظنا )

 ليعرلا ()
 . ( ةليصفلا رظنا )

 فر

 فرلا (؟0)
 . وحلا حالس يف ةيميظنت ةدحو رغصا وه
 ع م نم ةداع ظ1خعطغ فرلا فلأتي

 ةمهمل ًاصصخم نوكيو « دحاو عون نم تارئاط
 عالطتسا « لقن « فصق « يوج لاتق) « ةددحم

 . دحاو راطم يف ًامتاد هتارئاط نوكتو « ( خلا ...
 . بيق وا لوا مزالم ةبترب طباض هدوقيو

 ةيوج ةدحو فوفر هاد م" لك فلؤتو

 دحاو عون نم افوفر مضي يذلا ب رسلا اهمسا ةيساسا
 ةفلتخم عاونا نم افوفر وا « لاتق برس ناك اذا
 . لقن برس ناك اذا انايحا

 ( ةرئاط) شالف ردنث ف م4 فر (0)
 ( ةرئاط ء كيرتسردنت ف م4 - ف رظنا )

 053-454 4١7 كراعم ) حفر (؛)

 (او5ا/

 ةينيطسلفلا  ةيرصملا دودحلا ىلع « حفر » ةدلب مقت

 دودحلا طخ اهقرتخيو . طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس برق

 مقاولا ةدلبلا نم هزجلا ىمسي كلذلو . نيدلبلا نيب ةيلودلا

 يف عقاولا ءزجلاو . ةينيطسلفلا حفرب ةينيطسلفلا يضارألا يف

 لظ يف ةدلبلا نكلو . ةيرصملا حفرب ةيرصملا يضارألا
 تراص ١95717 ىتح 1144 ذنم ةزغ عاطقل ةيرصملا ةرادالا

 . ةدحاو ةيراداو ةيناكس ةدحو لكشت

 يف ةماه ةيركسع كراعم ةدع « حفر » تدهش دقو

 ذنم خيراتلا ىدم ىلع هتدهش امل ةفاضإ ) نيرشعلا نرقلا

 . برحلا ءانثا /١437 ماعلا يف ةكرعم اهنم , ( ةييدقلا روصعلا

 ةمدقتملا ةيناطيربلا تاوقلا اهتمحاه نيح . ىلوألا ةيملاعلا

 ةيكرتلا ةوقلا تمزهو . ءانيس يلامش ربع رصم ةهج نم اهوحن
 بورحلا لالخ تراد كراعم ثالث اهنمو . اهيف ةزكرمتملا

 1144 ماوعألا يف ترج يتلا . ةيليئارسالا  ةيبرعلا

 ةهج نم ممجهلل ضرعتت حفر تناك ثيح , 14317814059

 لصي ةيلمر نابثك بونجلاو قرشلا نم محفرب طيحتو

 نم بونجلا ىلإو « ًامدق 7٠٠ وحن ىلإ اهعافترا
 وحن طسوتملا يف هضرع غلبي لهس دجوي لالتلا هذه
 هعافترا غلبي رخخآ يلمر لت ىح دتميو « 5ك

 شيملا ىنب دقو . ةدلبلا نفادم هب دجوتو مدق ٠٠
 هتاوقل ةريبك تاركسعم لهسلا اذه يف يناطيربلا
 ةدع اهوحو اهمف دتمح « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 يضارالا يف يلحاسلا قيرطلاب اهلك لصتت ةدبعم قرط

 اهمهاو « ةدلبلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ ةيرصملا
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 فر

 قي رطب « حفر - شي رعلا ) قي رط يقالت ةطقن

 اذه ىلع ةرطيسلا تناك كلذلو 2 ةجوعلا - حفر 0

 ةرورض لكشت اهنم بونجلا ىلإ ةعقاولا لالتلاو قرفملا
 -ةيبرعلا بورحلا عيمج ين) ةيرصملا تاوقلل |

 . شيرعلا عم اهتالصاوم قيرط ةيامحل (ةيليئارسالا
 يونج ًامئاد زكرتت ةيرصملا ةيعافدلا عقاوملا تناكو
 يسيئرلا فده ا ناك يذلا < يقرطلا قرفم يلامشو

 «حفر» ىلع ءاليتسالا فدهسي ليئارسا موجه لكل

 لزعو ءانيسل يلامثلا روحا ىلع مدقتلا قيرط حتفو
 . ةزغ عاطق

 1911 : ىلوالا ةكرعملا
 لالخ ءانيس يف ةيناطي ربلا ةلمحلا كراعم رخآ ىه

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 5١/ ١515/1١1١ يف شيرعلا ىلع ءاليتسالا دعب

 كازنأ ) ةيدنليزوينلا - ةيلا رّسالا ةقرفلا تمدقت
 روحم ىلع « ليقوشت » ءاوللا ةدايقب ( ثدعدع

 ١١/7 يف تققحو « ةليجع وبأ - شيرعلا
 يف ةلزعنملا ةيكرآلا ةوقلا ىلع ًاعيرس ًاراصتنا

 اذه جئاتن راق عطتست مل اهنكلو « « ةبضغملا »

 «حفر» لالتحال ةعرسب مدقتلاو « ًاروف راصتتالا

 ةعباتمو ةيكرتلا تاوقلا نم اهلك ءانيس ريهطتو
 . ( ةكرعم « ةبضغملا رظنا ) نيطسلف وحن مدقتلا

 تابوعصلا ىلإ زوفلا رامتسا يف رخأتلا اذه عجريو

 تاوقلا تفداص يلا ( ةيرادالا) ةيكيتسجوللا

 « 5١ / ١8 ذنم « شيرعلا » يف ةزكرمتملا ةيناطي ربلا
 هايملا بيبانأو ديدحلا ةكسلا يطخ نأ يف ةلثمتملاو
  ةلامر ريع « «قرش ةرطنقلا » نه نيدتمملا

 يلاشلا روحملا لوط ىلع « رازملا - دبعلا ريب

 .« شيرعلا » ىلإ دعب الصو دق انوكي مل « ءانيسل

 يف صقنلا ضيوعت ةيناطي ربلا ةيرحبلا تلواح دقلو
 ضعب لقث قيرط نع « يربلا دادمالا طئاسو

 براوقلا ولدانصلاب اهلمح وأ رحب ةيرادالا تابلطتملا

 ةقطنم ءىطاش ىلإ رحبلا ضرع يف ةيسارلا نفسلا نم
 ءاتش ءىطاشلا اذه ءاوجأ بلقت نكلو . شيرعلا

 دح ىلإ ةرطخو ةئيطب يرحبلا دادمالا ةيلمع لعج
 نم نط ١6٠١ وحن لازنا مت دقف اذه عمو . امأ

 ءادتبا نيعوبسا ىدم ىلع ةفلتخملا رئاخذلاو نوملا

 /1١915/17. مم نم

 اهتطخ دعت ةيناطي ربلا ةدايقلا تناك امدنعو

 - شيرعلا روحم ىلع نيطسلف هاجتاب مدقتلا ةعباتمل

 عالطتسالا ريراقت تدافأ « سنوي ناخ - مفر

 ًايعافد ًاعقوم اوءاقأ كارتألا نأ يناطيربلا يوحلا

 0 مك وحنب « حفر » يسبونج « نيتن ورقملا » يف

 ١* ةاثملا جوف نم ) ةاشم يتبيتكب ردقت ةوق هلتحت
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 .ةيلبج ةيعفدم ةيراطب و ( ةثلاثلأ ةيكرتلا ةقرفلل عباتلا
 ةدوجوم+ ةطقنلا هذه ةيكرتلا عقاوملا ترقأ ناو

 نم سيألا بناحلا ىلع ةينيطسلفلا يضارألا لخاد

 « «هلالشلا» و «نارون خيشلا » دنع « ةزغ» يداو

 يف رش لك ٠6 و ١6 نيب حوارتي دعب ىلعو

 « « دووتشت » قيرفلا ريتعا كلذل . « نيتنورقملا »

 تقلطأ يلا ةيمستلا يهو ) «ءارحصلا لتر و دئاق

 نم ًارابتعا ءانيس يف ةيئاطي ربلا ةلمملا تاوق ىلع
 عقوم يف ةيكرتلا تاوقلا نأ « ( 1/1/0
 عضو يفو © ةلوزعم هبش تدغ دق « نيتنورقملا »

 ةرتف لبق « ةبضغملا » ةوق هتفرع يذلا عضولا هبشي

 «نيتن و رقملا» ىلع ةعي رسلا ةراغالا نأىأ رو « ةريصق

 ةدوجوملا ةيكرتلا ةوقلا ةيفصتل ةلوقعم ًاصرف رفوتس
 0 حفر » ةقطنم يف

 لارنجلا نم لك روكذملا حارتقالا ىلع قفاو دقو

 لارنجلاو , ءانيسو ةانقلا ةقطنم دئاق « لبود زلراشت »

 دئاقلا نأ الإ . رصم يف يناطيربلا ماعلا دئاقلا « ياروم »

 ىلع ةلحرملا هذه يف مادقالا مدعب يضقي ًاظفحت ىدبأ ماعلا

 نم ةيلاع ةبسن لمحتو تارطاخملاب مستت لابعأب مايقلا
 دمو ديدحلا ةكسلا طخ ءاشنإ ةريتو نأل . لشفلا تالاتحا

 ةمزاللا تادادمالا نيمأتب كاذنا حمست نكت مل هايملا بيبانأ

 وأ « نيتنورقملا » لالتحا اهبلطتي يتلا ةريبكلا تايلمعلل

 ا حفر 0

 : ةكرعملا تقبس يتلا ريبادتلا

 لا رتخلا ررق « يرادالا فقوملا نسحت راظتناب
 ةيدنلي زوينلا - ةيلا رّسالا ةقرفلا دئاق « ليقوشت »
 وحن لبقملا مدقتلا قيرط عالطتسا ( كازنأ ) ةبكارل
 مضت ةقرفلا هذه تناكو . حفر

 ةدايقب لوألا ةيلا رتسالا ةفيفحلا ةلايخلا ءاول +

 ةلايحلا « سكوك » مدقمل
 1 ع فر

 ةدايقب يناثلا ةيلا رتسالا ةفيفحلا ةلايخلا ءاول +

 ةلايحل

 جاوفأ نم فلأتيو .

 جاوفأ نم تفلأتيو هب يريادد» مدقمل

 .و7/ وك وه

 ةدايقب ثلاثلا ةيلا رتسالا ةفيفللا ةلايخلا ءاول +

 ةلايحل جاوفأ نم فلأتيو . « تفيرب» مدقملا
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 ديمعلا ةدايقب بكارلا يدنلي زوينلا ءاوللا «
 ةبك ارلا قدانبلا جاوفأ 5 ثتلأعيو . «٠ روتياشت »

 « «نوتغنيلو» و « يرب رتناك »او «دنالكوأا

 . تاشاشر ةيرسو
 . © و م ةلايحلا ةيعفدم يئاول *

 . ةيبط تامدخو ةراشاو ةسدنه تادحو #

 ةفيفحلا ةلايخلا ءاول ماق ١8 / 1915/1١ يو
 ىتح مدقتو يلحاسلا قيرطلا عالطتساب لوألا ةيلارتسالا
 ؟رتموليك ١9 ةفاسم ىلع ةعقاولا «جربلا ديب»

 تاوق ةياب مدطصي نأ نود « شيرعلا» يرش
 اهعفر يتلا عالطتسالا ريراقت تدافأ دقلو . ةيكرت

 تارايسلا مادختسال حلاص قيرطلا نأ ءاوللا
 عالطتساب هسفن ءاوللا ماق ٠" / ١١ يفو

  رتموليك م0 دعب ىلع ةعقاولا « ديوز خيشلا » ةقطنم

 يب رغ ؟ناكولك ١٠5 و «شيرعلا» يقرش

 لالخ «ديوز خيشلا » لصوو ء (« نيتن ورقملا 0

 شيرعلا ىلا داعو كانه ةليللا ىضمأ مث « راهنلا
 تاوق ةيأ فداصي نأ نود يلاعلا مويلا ءاسم ُِق

 ىلا .ءاؤللا نم

 كارتألا نأ تظحالف « « نيتئورقملا » نم ةبرقم

 ريبك طاشنب يعافدلا مقوملا زيهجت ىلع نولمعي

 « ليقوشت » لسرأ « عالطتسالا اذه ءاهتنا بقعو

 ىلإ بكارلا يدنلي زوينلا ءاوللاو ثلاثلا ةلايفلا ءاول

 يربلا لقنلا لئاسو ريفوتل «٠ يديدحلا طخلا سأر

 , ةيرادالا (تابلطتم اهدادما 5 ةمدختسملا

 يديدحلا طحلا دم لمتكا ١9١7/1١/4 يفو

 تادعم لمحت راطق لوأ اهلصوو « « شيرعلا » ىتح

 ةيبناخلا طوطحلا دمو ةطحملا ءانب نكلو « طخلا ءاشنا

 تالكشملا لحل ةمزاللا ةينفلا طورشلا دادعاو اه

 ةجاح ناك ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةطساوب ةيرادالا
 طئاسو ىلع دامعالا رمتسا دقف اذل . تقولا نم ديزمل

 تأدبو « ةرثفلا هذه لالش يربلاو يرحبلا لقنلا

 « « شيرعلا » ىلإ لصتت ةيناطي ربلا ةاشملا تاليكشت

 نالا رثحلا اك 8 اروع قداثللا" زيختو

 موجطلا ةطخ نادعي « ليقوشتا» و «دووتشت »

 .«حفر» ىلع

 . ةيعفاملاو

 ةريغص ةزرفم تمدقت اك . ةيكرت
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 : حفر ودن كرحتلا

 ررق « حفر ىلع موجها ةطض دادعا لالخ

 ًارظن « هسفنب موجطلا ةدايق «دووتشت » لا رحل

 ةريبك تاعطق كارتشاو ةرظتنملا ةكرعملا ةيمهأل

 مهت تاعطقلا هذه تناكو . اهيف

 ةبكارلا ةيدنلي زوينلا - ةيلا رتسالا ةقرفلا +

 يللا ءاول ادع ( كازنأ )

 . ةحارلل

 دئا رلا ةناجطلا ءاول «

 نيتيدنلي زوينلا - نيتيلا رتسالا نيتبيتكلا نم فلأتيو

 « ةيناثلا ةيروطا ربمالا ةبيتكلاو « ةغلاثلاو ىلوألا

 تاشاشر ةيرسو « غنوك غنوه ةيعفدم ةيراطبو

 بكارلا يناطي ريلا ءاوللا «

 هبمح ررقت يذلا يناثلا ةلاي

 « ثيم ةدايقب

 ةدايقب سمادلا



 ةلايخ جاوفأ ةثالث نم فلأتيو . « نيغيو » ديقعلا

 يه (يراموي) ةعوطتم
 .« راسسروورب و « رتسسوأغ رو

 تاحفصم 4) ا مقر تاحفصملا ةيرود #«

 . (نيزخت تارايس م و عفادم ةحلسم
 1١/ /1 يف ةيلمعلاب ةصاخلا رماوألا تردصو

 يف موجهلل ةدعملا تاوقلا زكرمتب تضقو « 7
 نم ًاقالطنا ذيفنتلا أدبي نأ ىلع « «ديوز خيشلا »
 موي نع 0 ةعاسلا يو . ١/9 3 كانه

 اهمدقتي 2« شي رعلا » نم تاوقلا تكرحت 8
 ةلايحلا جاوفأ تقول نأ كيوب . ه١ نكارلا ةاوللا

 ةفاك نم «ديوز خيشلا ر ةيرق روك ذملا ءاولل ةعباتلا

 اهمايخ تيصنو لترلا تادحو ةيقب تمدقت . تاهاجتالا

 تاوقلا دبك ناكو .؟؟7,-+ ةعاسلا

 0 كيوراو 20

 ىلاوح يف
 . ةيرقلا يبرغ عقاولا قرطلا قرتفم ىتح ًارشتنم

 تاوقلا تفنأتسا « 1/8 موي نم ٠,٠١ ةعاسلا يفو

 نيتليصف « ديوز خيشلا » يف ةكرات « « حفر » وحن اهمدقت

 تايرعلا ةسارحلا سماخلا بكارلا يئاطيربلا ءاوللا نم
 - ةيلارّتس الا ةقرفلا تراسو . نؤملاو عاتملاو

 قيرطلا ىلع « تاوقلا مامأ ةبكارلا ةيدنليزوينلا
 « « حلصم نبا مرك » ةيرق ىلإ يدوملا يبارثلا
 لوألا ةيلا رسسالا .ةفيقحلا ةلايخلا هال“ اهناأ ةيفاذ

 د ةقرفلا فلخ ةناجحلا ءازول لابو 4 ةفدقم ندرحك
 ءاوللا؛هتاذ قيرطلا ىلع « كرحت .١,٠ ةعاسلا يفو

 ةعقاولا 5١١ ةطقنلا هاجنا يف ه٠ بكارلا يناطي ربلا

 «نيتن و رقملا»نم يب رغلا بونملا ىلإ ق رطلا ق رتفم ىلع
 راسم وو جوف نم ةيرس ادع « لك ه وحتي

 ىلإ يدؤملا يسيئ رلا قي رطلا ىلع تمدقت ( يراموي

 ا حفر 0

 ودبلا نم ةناجم ةيرود ةمدقملا تادحو ترسأ

 طاشن لاح امك « مدقتلا ءدب نم ليم فصن دعب

 ثود ١ / م موي رهظ دعب لاوط يتاطي ربلا نا ريطلا

 تنمأت كلذب و ةيكرتلا عالطتسالا تارئاط روهظ
 لعي لو ع موجهلا حاجنل ةمزاللا ةأحاقملا "قورط

 ةوقلا ك رحت نع ًائيش « نيتنورقملا » يف يرتلا عقوملا

 . ةيئاطي ربل
 ةوقلا تلصو ١ / 4 موي نم ”ر,"٠ ةعاسلا يو

 « م٠5 ةطقنلا ىلإ « حلصم نبا مرك م وحن ةمدقتمل

 «تا ريموليك م وحنب ةيكرتلا عقاوملا يبونج ةعقاول

 قي رط عم « حفر ب ةيضفغملا» قيرط عطاقت دنع

 دعب نييكرت نييدنج ترسأو «« حلصم نبا مرك »

 يرتلا عقوملا سرح نكلو . ةراشا ةقلط اقلطأ نأ
 « ةقلطلا هذه هبتني مل « نيتنورقملا » يف يسيئرل

 .ةيناطي ربلا ةوقلا دوجوب يلاتلاب نومفادملا فرعي لو

 يدنلي زوينلا ءاوللا لصفنا هر١ه ةعاسلا يفو

 براضم لوح فتلاو « يسيئرلا لترلا نع بك أرلا
 ىلإ هدشري . « حلصم نبا مرك » يلاهأ مايخ

 ىعدي دئار ةبترب تارابختسا طباض هقيرط

 « ةقطنملاب ةديج ةيارد ىلع ناك ٠ «ولرابو

 نكي ملو . نييلحملا ودبلا نم نيدشرملا دحأ هتواعيو
 ضعبو لافطالا و ءاسنلا و زئاجعلا ىوس ميخملا يف

 هناكس رذئأ دقو « تاسدسملاو ءاضيبلا ةحلسألا

 تاراشإب رجفلا دنع ىرخألا ةيودبلا تاييخملا

 . ناخدلا

 نم ) «دنالكوأ » جوف ربع 6 ةعاسلا يفو

 - ةيرصملا دودحلا ( بكارلا يدنليزوينلا ءاوللا

 « ليقوشت » ىلإ « روتياشت » لسرأف « ةينيطسلفلا

 ةقرف عمجتل ةمالم ةقطنم كانه نأب اهيف هربخي ةلاسر

 « حلصم نبا مركب » ةطيحملا ةقطنملا يف « كازنأ »
 ىلع « ليقوشت » كرحتف « « ينوصلا خيشلا » و

 . ةروكذملا ةقطنملا ىلإ ةقرفلا تاليكشت ةيقب سأر

 ةيلا رتسالا ةلايخلا اءاول لصو 5,4٠ ةعاسلا ينو

 نبا مرك » بونج ىلإ ةيعفدملاو ” و ١ ةفيفحلا
 باحسنا قيرط عطق .نع كلذ رفسأو « « حلصم

 ءاوللا ناكو . يترشلا بونحلا وحن لمتحملا كارتألا

 نبا مرك » يلامش لك ١ر5 ةفاسم ىلع يدنلي زوينلا
 رك ارا وحن ةفاسم ىلع ةناجهلا ءاولو « « حاصم

 بك ارلا يناطي ربلا ءاوللا تب نيح يف « هنم برغلا ىلإ

 ةطقنلا دنع « دووتشت » لا رثحلا ةدايق رقم هعمو ه

 نبا مرك » نم برغلا ىلإ لك الرا ةفاسم ىلع ع٠

 جوف نم ةيرود تلسرأ هتاذ تقولا يو . « حلصم

 طخ عطقل ( يدنليزوينلا ءاولا ) «نوتغنيلو »

 . «هلالشلا رى عم 1( حفد » طب ري يذلا ق ربلا

 نبا مرك» يف وهو « ليفوشت » ءاوللا ماقو

 « نيتن ورقملا » يف ةيكرتلا عقاوملا عالطتساب « حلصم

 نبا مرك » دنع ضرألا نأ كلذ ىلع هدعاسو

 مقاوم ةحضاو ةيؤر حينت و اليلق ةعفت رم « حلصم

 عقاوملا نأ عالطتسالا رهظأ دقلو . « نيتنورقملا »

 ةفوشكم اهيلآ بارتقالا قرط نأو « ةوقلا ةغلاب
 يف ةردحنم قدانحلاب ةطيحملا ضرألاو « ًامامح

 ةروفحم تانيصحتلاو رفحلا تاعومج#يو « اهمظعم

 اهمامأ رفاوتتو

 رثم ١8٠٠١ يلاوح دتمم ةياغلل ةمالم ىمر لوقح
 ةزاتم ةروصب ةراتخمو ادي

 ةطاحم ريغ اهنكلو « ًابيرقت تاهاجتالا عيمج يف

 نيمجاهملل نمؤي يذلا رمألا «٠ ةكئاشلا كالسألاب

 عقاوملا هذه طسوتي ناكو . حاجنلا صرف ضعب

 ةريراتسب رخو ةبضه قوف ماعم يسيئر مقوم
 تميقأ هنم بونحلا ىلإو « ريصقلا بشعلاب ةاطغم

 فر

 قلطأ « ةيناديملا تانيصحتلا نم تاعومجم ثالث

 تناكو م1: ةغومجملا مسا اهال وأ ىلع نويناطي ربلا

 ىلع اوقلطأو « برغلا ةهج نم مدقت يأ هجاوت

 مدقتلا هجاوت تناكو «ب» ةعوبجملا مسا ةيناثلأ

 هعومجملا مسا ةثلاثلا ىلع اوقلطأو « بونملا نم

 ىلإ تاكو . قرشلا نم مدقتلا هجاوت تناكو « جد

 اذه عم ةطبت رم ةيعافد ةطقن يسيئرلا عقوملا نم لاغثلا

 . 856 ةطقنلا مساب تفرع عقوملا

 : ةكرعملا ريس

 « ليقوشت» ىأر «عالطتسالا تامولعم ءوض يف

 يديهمت يعفدم فصقب مايقلا يرورضلا نم نأ
 لارثحلا ررق اذل . اهتمجاهم لبق تاعافدلا نييلتل
 يناطيربلا ءاوللا ةيعفدم مدختست نأ «دووتشتو
  ةيلا رثسالا ه بك ارلا
 . نا رينلاب معدلا نيمأتل ةبك ارلا ةيدنلي زوينلا

 ةقرفلا ةيعفدم

 ىلت ١/9 موي نم مر# ٠ ةعاسلا ينو
 تدافأ يتلا يوحلا عالطتسالا ريراقت « ليفوشت »

 يرش ةعقاولا قرطلا ىلع ةيكرت تاوق دوجو مدعب
 نشب هرماوأ ردصأف © « حفد » يرش يبونجو
 مجابب نأب يضقت موجحلا ةطخ تناكو . موجمل
 ةلايحخلا» و « بكارلا يدنلي زوينلا » ن اءاولإ

 ةيقرشلا عقاوملا ةعومجم « لوألا ةيلا رسالا ةفيفحلا

 ةعومجملا ةناجحلا ءاول مجاب نيح ُُق «ج»

 ةيلا رتسالا ةلايحلا ءاول ىبيو . «ب » ةيبونحل
 ظفتحاو . ةقرفلا ىطايتحا نمض »م ةفيفحلا
 ه بكارلا يناطيربلا ءاوللاب ,دووتشت » لارثحل
 . ةوقلل ماع يطايتحاك

 هر" ةعاسلا يف يديهمتلا ىعفدملا فصقلا أدبو
 رمتسي نأ ضورفملا نم ناكو .

 ةيولالا تأدب هر4ه ةعاسلا يو

 ةفاسم ىلإ ثاصو ىّتح ؛ ةيكار اهمدقت ةمجاهملا

 تلج رت
 ةلفاق تدهوش ءانثألا هذه ينو

 ١/5 موي نم
 . ةقيقد ٠# ةدمل

 ثيح ةيكرتلا عقاوملا نم رثم ٠

 . اهمدقت تعباتو

 ناخرر وحن ةهستم ( حفد » ةدلب رداغت لاحخلا نم

 اهوحن مفدناف . ةاشملا نم ةزرفم ةسارحم « سنوي

 للع ىلوتساو يدنليزوينلا « يرب رتئاك» جوف
 كارتأ مهنيب الجر ؛ه رتسأو « ةعرسب « حفر »
 لاملا نم اددع مغو نوماس قو ةثالآو

 . لاغبلاو

 جوف هعمو © روك ذملا جوفلا مدقت كلذ رثإ

 « 558 ةطقنلا وحن بونحلا ىلإ « «دنالكواو

 نيتليصف زرفأ يذلا « « نوتفنيلو » جوف هدناسي
 « سنوي ناخ » ةبقارمل يترشلا لامشلا وحن ادهجتا
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 < تيم

 1/4//1931 يف حفر ةكرعمل ماعلا ططخملا

 هذه نم يتأت دق يتلا ةيكرّتلا تاكرحتلا فاشتكاو
 ناك ءانثألا هذه يفو . « نيتنورقملا » زيزعتل ةهحلا

 ةعومجم مجاب لوألا ةيلا رتسالا ةفيفخلا ةلايخلا ءاول

 اولا“ ذأ "دقو الجار ةيقرشلا « ج» عقاوملا

 تاشاشرلا نارين ةدش بيسب ةدودحم تاحاجن

 . « لئبارش » لبانق تمدختسا يلا ةيكرتلا ةيعفدملاو

 ادخل

 ةناجلا ءاول ناك « ةهبحلا نم يبونحلا عاطقلا يفو

 . «ب» مقاوملا ةعومجم مجاب

 «”دووتشت » لا رثجلا رمآ ١٠١ ر#٠ ةعاسلا يلو

 بكارلا يناطيربلا ءاولل
 عقوملا ةمجاهمو ١١+ ةطقتلا نم

 هر ةيجاولا جاو عقاوملا ةعومجمو « ١ بر

 ةدناسمو « ةهج نم ةناجهلا ءاول موجم زيزعت ةيغب

 تلمتكا كلذبو . ىرخأ ةهج نم يدنلي زوينلا ءاوللا

 لك نم ةيكرتلا ةيعافدلا عقاوملا ىلع قيوطتلا ةقلح

 ه بكارلا يناطي ربلا ءاوللا مدختسا دقلو . تاهحلا

 .« رتسسولغ » و « كيوراو »ب يجوف موجهلا يف

 عساولا لهسلا ىلإ «كيؤراو » جوف لوصوبو

 ءأبيرقت رثم» ٠٠ .ةفاسمل ةيكرألا عقاوملا مامأ دتمملا

 (ن؟ بر وم أ بدر نيعقوملا عم روفلا ىلع كبتشا

 هنم راسيلا ىلإ « رتسسولغ رب جوف مدقت نيح ُِق

 مقاوملا برغ ىصقأ يف عقاولا 0 عقوملا ةمجاهمل

 ةفاسم ىلع ةمجاهملا تاوقلا تلجرت دقو . ةيك رثلا

 نا رينل تضرعتو « عقاوملا نم ًابيرقتا رثم
 يلا 2« لنبارشلا » فئاذقو تاشاشرلا نم ةديدش

 جز كلذ رثإ . نايكرت نامفدم اهقلطي ناك

 ةيلا رتسالا ةفيفللا ةلايحلا ءاول ةكرعملا يف « ليفوشت »

 « ةقرفلا ةدايق عم كرت يذلا م جوفلا ادع ثلاغلا

 «؟ ج» نيبق رشلا 0 ٠١ و 5 ناجوفلا مجاهو

 يذلا لوألا ةلايحلا ءاول نم راسيلا ىلإ « « ج»د

 .« 9 جر» و « 4 جر» نيمقوملا مجاه ناك

 تامطقلا مقاوم تناك ١١,٠٠ ةعاسلا دنعو

 وحنلا ىلع راسيلا ىلإ نيميلا نم ةعزوم ةمجاهملا

 « دنالكوار جوف مث « يرب رتئاك » جوف : يلاتلا

 ” و ١ جاوفألا ةلايخ ايارس اهيلت « نييدنلي زوينلا

 ٠١ ةلايخلا جوف مث © (لوألا ءاوللا) + و

 يسجوفف © ١ ةناجهلا ةبيتكف « (» ءاوللا)

 تايراطب تناكو . « رتسسولغ»و « كيوراو»

 رشابملا يرانلا يمرلا نمؤي لكشب ةعزوم ةيمفدملا
 . ةمجاهملا ةيولالل

 يدنلي زوينلا ءاوللا جز ١١,١٠ ٠ ةعاسلا يفو

 دنالكوأ ) نيرخآلا هيجوف نيب « نوتغنيلو » جوف

 ىتح ؟8١ ةطقنلا ىلع طغضلا عباتو ( يرب رتناكو
 ققحو (« اهنم ايرقت 1 نيمو. 4+ ةفايمإ ىلا ليعر

 بك اارلا يقاطي ربلا ءاولل رسيألا حانحلا عم لاصتالا

 ةيناثلا ةبيتكلا ةناجهلا ءاول عفد هتاذ تقولا يفو . ه

 عقوملا لع موجحلا معدل ىلوألا ةبيتكلا بئاج ىلإ

 قوف ةيعفدملا تايراطب تمدقت اك . 4 بر

 ١٠٠٠ وحن ةفاسم ىلإ تلصوو « ةفوشكملا ضرألا

 تعفدتا و . يم رلأ ةقد ةدايزل ةيكرتلا عقاوملا نم رثم

 يناطي ربلا ءاوللاب ةقحلملا * تاحفصملا ةيرود

 معدتل « حفر - شيرعلا » قيرط ىلع ه بك ارلا

 تضرعت دقو . روكذملا ءاولل رسيألا حانحلا اهنا رينب
 اهنكلو « ةيكرآلا تاشاشرلا نا ريال تاحفصملا

 ند ًابيرقت للك ١,5 ةفاسم ىلإ اهمدقت تلصاو



 فر

 رم

 مدس 0 7 م 2 ا 7 أ نرسم اع
 / 35 7-0 مي

 ني راكم 8 20 ا 3 ا
 ه7 تح ض 0 56 ب 0 ]ا
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 1971/١/4 يف حفر ةكرعمل ةيليصفتلا تاكرحتلا
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 فر

 يف تمتحاو ع ا ودع أ و نيعقوملا

 نا رين تحتفو« قيرطلا نم ًايبسن ةضفخنم ةقطنم
 . نيروك ذملا نيعقوملا ىلع اهعفادم

 « نيتيلاتلا نيتعاسلا لاوط موجحلا طغض رمتساو
 تاشاشرلا نا رين ةدش ببسب ًائيطب ناك مدقتلا نكلو
 رفوت ال يت ةفوشكملا ضرألا ةعيبطو « ةيكرتل

 مايقلا « ليقوشت » ررق اذل . نيمجاهملا ةياحلا.
 ةطساوب 556 ةطقنلا و يسيئرلا لقعملا دض ديدج دهجي

 مقاوملا ةعومجم ىلع طغضلاو « يدنليزوينلا ءاولل
 و ةيلا رتسالا ةفيفحلا ةلايحلا يئاول ةطساوب « جو
 دهعو . ١,٠ ةعاسلا يف كلذ أدبي نأ ىلع « ؟ و
 لالخ ةيعافدلا عقاوملا ىلع امنا رين زيكرتب ةيعفدملا ىلإ

 . ديدحلا طغضلا ءدب لبق ةلماك ةعاس

 «ليقوشت» لإ تاص و.« موجملا كلذ د نأ لبقو

 مضت ةيكرت تازيزعت نآي. ديفت ةامؤلدم

 .«هلالشلا» يب رغ ةعقاولا لالتلا لسالس قوف كرحتت

 دوجوملا ةبتجملا سرح دافأ ١5,١٠ ةعاسلا يفو

 نيتبيتك

 مغت ةيكرت ةوق دوجوب © « سنوي ناخ » برق
 ررقف . 0 حفر » دانا يف مدقتت يدنج ٠ وحن

 « ةعرسب ةيكرتلا عقاوملا مم ساملا عطق « دووتشت »

 ةيكرتلا تاوقلا ةهجاومل ةمزاللا تابيت رثلا ذاختاو

 « سنوي تاخر نم ةفحازلا

 يناطي ربلاو يدنلي زوينلا نيئاوللا ىلإ كلذب ةصاملا
 ءاوللا نكمت رماوألا هذه لاسرا لبقو . ه بك ارلا

 « ضيبالا حالسلاب ١١ هةطقنل ماحتقا 7 يدنلي زوينلا

 ءللك ١ر5 ةفاسمل ةبشعملا ضرألا قوف مدقت نأ دعب

 نارين تلطبأ يتلا تاشاشرلا نم ةلاعف ةياح تحت
 . قدانملا لخاد ءاّمحالا ىلع مهم ريجأو

 ء ءاليتسالا روكذملا ءا

 نواعتلاب «« ه ج» عقوملا مجاه مث . يسيئرلا لقعمل
 ةيلا رتسالا د ءاولل عباتلا لوألا جوفلا عم
 . مالستسالا ىلع عقوملا ةيماح ربجأو لوألا ةفيفحل

 رماوألا تيتكو

 نيعفادمل

 ولا م قئاقد ةدع دعبو

 هتبيتكب ةناجهلا ءاول جز « يبونحلا عاطقلا يو

 مدقتو « ب » عقاوملا ةعومجم ىلع موج ي ةثلاثل

 اهيلع ضقنا مث . ًافحز رثم ٠٠٠ ًاعطاق اهوحن

 بارحلاب اهتيماح 7 كبتشاو « اودع

 2-0 عقاوملا ةعومجم ىلع ءاليتسالا 3 اكو

 عقر و «موأو عقاوملا ةعومج كارتألا لح اهدنع

 نيح يف © ىرسأ ةعومجملا هذه ةيماح دارفأ ضعب
 دقو . بورغلا دنع ًاقرش باحسنالا يف مهضمب حجن

 اهم ايماح مالستساو عقاوملا ةيقب طوقس ىلاوت

 عقاوملا ةعومجم و يسيئ رلا عقوملا طوقس رثأ « ةعرسب

 « نوتغنيلو » جوف ناك ءانثألا هذه يفو .

 ةعاسلا فو .

 ( ام 7
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 ةمدقتملا ةيكرلا ةوقلا عم ديعب نم نا ربنلاب ًاكبتشم

 . « سنوي ناخ » نم

 ىحرحلا نويناطي ربلا عمج « مالظلا طوبه عمو
 لاتقل. ةقظنم» نم اوبستاو : ةعرتن ىرسألاو

 نم ديزم يف اوطروتي ال ىح «ديوز خيشلا » ىلإ

 ةيعفدملا نأ و ةصاخ « ةيكرتلا تازيزعتلا مم كراعملا

 ةلايحلا جوف كرتو . ات ريخذ ل تناك

 دقو . اهب ةطيحملا مقاوملاو حفر يف ليللا ءاضقل م
 نم ةريغص ةوق عم ليللا ءانثأ جوفلا اذه كبتشا

 «يوصلا خيشلا » دنع كارتألا ةناجهلاو ةلايحلا

 . ةقطنملا نع اهدعبأو « الجر ١4 اهنم رمأو

 )١7/1١( يلاتلا مويلا حابص يفو

 تاحفصملا ةيرود اهعمو « + ةلايلا جوف نم ةيارس

 تعمجو « ةكرعملا ةحاس ىلإ تابرعلا نم د دعو

 ةحاس يف ةدوجوملا رئاخذلاو تادعملاو ةحلسألا

 خيشلا » ىلإ تداع م . ةيكرتلا قدانحلا ينو ةكرعملا

 ةيدنلي زوينلا
 ىرخأ ةرم مدقتلا فانئتسا ىّتَح كانه ةزكرمتم

 ١و١ /٠1/م يف « سنوي ناخ » لالتحاو

  ةيلا رتسالا ةقرفلا تيقب ثيح «ديوز

 : ةكرعملا جئاتن

 ةيناطي ربلا تاوقلا لوصوو « حفر » طوقسب

 دق ءانيس ةلمح نوكت « سنوي ناخ » فراشم ىلإ

 ةيموجطلا كارتألا تالواحم اهعم تهتناو « تهتنا

 سيوسلا ةانق ي ةحالملا ديد فدهتست تناك يلا

 ١419 ماعلا يف « راوسرفدلا » ةكرعم ذنم

 «حقر» ةكرعم يف ةيكرتلا رئاسحلا ةلمج تغلب دقو

 . رسألا يف اوعقو ًاحيرج ١١١ و ليتق ٠٠١ وحن
 دلاقلا تيب نعا) نيرخ اجر ١407 رسأ مت اك

 ( ايكرت ًاطباض م» و يناملا طباضو يرتلا

 4 و ةيلبج معقادم 0 ةيناطي ربلا تاوقلا تمئغو

 رئاخذلا نم ةريبك تايكو ةيقدنب هال8 و تاشاشر

 ودبلا ممج نيح يف . الغب ه4 و المج ملال و

 ةحلسالا نم ًاءزج ١/1٠١ - ه ةليل يف نويلحملا

 عمجل نييناطي ربلا ةدوع لبق مقوملا يف ةكورتملا
 ةباصا 4مل نييناطي ربلا رئاسخ تناكو . مئانغلا

 « ( طابض م مهنم ) اليتق 7١ : يلي اك ةعزوم

 دوقفمو « ( ًاطباض ١» مهنم ) ًاحيرج ١4ه و
 . دحإو

 ىفإ ةكرمملا هذه يف يناطي بلا راصتنالا عجريو
 تاوقلابو ةيعفدملا نا رينب ةيناطي ربلا تاوقلا قوفت

 ةناجمو ةلايخ ةبيتك وأ ًاجوف ٠١ه وحن ) ةمجاهملا
 ةيعفدم ةيراطب و نيتبيتك لباقم ةيعفدم تايراطب 4 و
 « ةيلاعلا ةيكرحلا نييناطيربلا تاردقو « (ةدحأو

 لزع ىلع لكشب ةأجافلا قيقحتو
 ما نا نبك ةدشب اهيلع طغضلاو ةيكرلا عقاوملا

 قارا -ةيك رتل ةدايقلا

 . ةلامف ةسكاعم تاج

 4مل ةده تدك أ دقلو

 نيمجاهملا دعاس

 نش وأ ةيفاك تازيزعت

 يذلا 2 يساسألا ًأدبملا ةك

 ٠ ءارحصلا كرام ُُق كلذ دعب هتأ ريخ تزركت

 ص رعم ءا رحصلا 5 تياث يعافد عقوم يأ نأ وهو

 دانعو هتانيصحمل ةعانم تناك اهم « ىمتحلا طوقسلل

 نم الءاكتم ًاءزج لكشي ال هنأ املاط « هنع نيعفادملا
 ةلدابتملا ةياحلا نيمأت ىلع ةرداق ةيعافد عقاوم ةلشلس
 كلم ال ةيعافدلا ةقطنملا ةدايق نأ املطو « نا رينلاب
 سيلو « ةرمتسمو ةقيقدو ةلماك عالطتسا تامولعم

 مقمعلا 5 ةدوج وم ةكرحتم ةيطايتحا تاوق اهمدل

 عقاوملا زيزعت ىلع يكيتكتلا و يتايلمعلا
 قيرطلا 3 ةداضملا تاجهلا نشو ةتباثلا ةيعافدلا

 ةكرحتملا ةيداعملا تاوقلا تالواحم ىلع

 لبسو امنالصاوم مطقو اهزعو ةيعافدلا عقاوملا لوح

 . اهيف ةدوجوملا تاوقلا باحسنا

 ةرداقو

 تافتلالل

 19144 : ةيناثلا ةكرعملا

 ىلوألا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا

 ةلحرملا ةباثم حفر ىلع ءاليتسالا
 «فيروح » وأ «نيع» ةيلمع نم ةريخالاو ةيناثلا

 ةيرصملا ةبجلا ىلع تأدب يلا ةيموجهلا ةيليئارسالا

 ىلوالا الحرم يف ترفساو « 1448/1/1 موي

 ,”ةجوعلا»و « جولسعلا » ىلع ءاليتسالا نع

 ةليجع وبا رظنا )شيرعلا ديدمتو « ةليجع وبأ» و

 ىلع ةيليئارسالا تاوقلا تربجأ او . 2( ةكرعم
 بوئج اهلإ تلصو يبلا قطانملا نم باحسنالا

 «ةليجع وبأ» نم كلذكو ١9/8 يف شي رعلا

 ىلع ةيبونحلا ةببجلا دئاق «نولآ لاغيا» زكر

 رخاوا يف

 ناك .(ا944١)

 ةمفادملا ةيرصملا تاوقلا لزعل « حفر » لالتحا ةلواحم

 ىلإ همضو هيلع ءاليتسالل ًاديهمت ةزغ عاطق نع

 نم حبصي مُث نمو « نيطسلف نم ةلتحما يضارالا

 « ةيشنملا قارعر» و « اجولافلا » ىلع ءاليتسالا لهسلا

 . (ربوتكا)
 ةاشملا ءاول

 لوالا نيرشت رهش ذنم نيترصاخما
 مايقب .ىضقت ةيليئارسالا ةطخنا تناكو

 نفادم هب دجوت يذلا لتلا ةمجاهم « ىنالوغ »

 - حفر » قيرط عطقل « هل ةرواحملا لالتلاو « حفر 0

 ىلع « تاشاشرلاو تانواملا نارينو ماغلالاب « ةزغ
 الامش ةجوعلا نم « ليئراه » ةاشملا ءاول مدقتي نيح

 حفر قرط قرفم ىلإ ةرشابم لصوملا قيرطلا

 « حفر - شيرعلا » قيرط كلذب ًاعطاق هيلع يلوتسيو



 لامثلا ىلإ دتمملا ةيديدحلا ةكسلا طخ ًاضيأ عطقي مث

 كلذ دعب ناءاوللا مدقتي مث « لحاسلا برق هنم

 ظفتحم نيح ىلع « اهسفن ةدلبلا»و ركسعملا ريهطتل
 .داضملا موجحلا ةهجاومل يطايتحالا يف عردملا ءاوللاب

 ضعبب موقيس « فجينه » ةاشملا ءاول ناك كلذكو
 ؛ موجلا نم ىلوالا ةلحرملا يف ةعداخملا تامجملا

 « ةيناثلا ةلحرملا يف حاجنلا راتسال هب عفدي مث
 قديل © مسنوي ناخ» ىتح الاش فحزلل امإ
 ةزغ لالتحا 1 « ةزغو حفر نيب رخآ ًائيفسا

 ردص دقو . اهنع ةيرصملا تاوقلا ءالج بقع اًهسفن
 ةيلمعلا ذيفنتب ةيبونجلا ةيليئارسالا ةدايقلا نم رمألا
 نأب مويلا اذه يف اهملع بقع ١449/1/١ موي

 تضفخ دق « حفر » يف ةدوجوملا ةيرصملا تاوقلا

 .« شيرعلا » نع عافدلا زيزعتل

 اتي رس هب تماقوء5445/1١/؟ ةليل موجها دب

 تمجاه « ىنالوغ » ءاول بئاتك ىدحإ نم ةاشم

 نأ تعاطتساو نفادملا هب دجوت يذلا لتلا اهادحا
 ىتح ودهم هيلا تفحز نأ دعب روكذملا لتلا لتحت
 ترعش ثيح ةكئاشلا كالسالا نم ًارثم ه٠ ةفاسم
 تاشاشرلا نارين اهلع تقلطاو ةيرصملا ةيماحلا اهب

 ىلع يلوتست نأ تعاطتسا ةمجاهملا ةيرسلا نكلو
 تمجاه يلا ةيرسلا امأ . ةأجافملا لضفب عقمملا
 اممهم يف تلشف دقف *٠١ لتلا ىعدي رخآ الت

 يلاتلا مويلا حابص يفو . هيلع موجهلل اهراركت مغر

 نفادملا لت ىلع ًاسكاعم ًاموجه ةيرصملا تاوقلا تنش

 يف لشف موجملا نكلو« تابابد ه هيف تمدختسا
 رركتو

 ةجيتن ققحي مل هنكلو ءاسملا يف سكاعملا موجملا

 يفو « نييليئارسالاب ةحداف رئاسخ هقاحلإ مغر ةساح

 ءاليتسالا يف ةثلاث ةيليئارسا ةلواحم تلشف هسفن تقولا
 .10 7 لقلا ىلع

 . تابابدلل ةداصملا مقادملا نارين ةهجاوم

 تعاطتسا 44/١/4 راهو م ةليل يفو

 نأ ةجوعلا نم ةفحازلا م ليئراه» ءاول تادحو

 قرط قرفم نم ةبيرقلا ةيعافدلا طقنلا ضعب لتحت

 ةيوقلا ةطقنلا ىلع ءاليتسالا يق تلشف اهنكلو 0 حفر +

 تعاطتسا مث « بونجلا نم قرفملا يسحت يتلا ةريخالا

 الت لتحت نأ ( رياني) يناثلا نوناك +- ه ةليل يف
 ًايرصم ًاعردم ًاموجه نكلو « قرفملا نم ًابيرق ًاماه

 . يلاتلا مويلا حابص يف هنم باحسنالا ىلع اهربجا
 رابلا لالخ اتم ناتيليئارسا ناتلواحم تلشنو

 ىرخا ةلواحم تلشف امك م ىرخا ةرم لتلا دادرتسال

 2.1٠١ للا لالتحال « ىنالوغ » ءاول نم

 فصاوع تبه « 4/1/+ يلاتلا مويلا يفو
 تايلمع ةيأب نيفرطلا مايق نود تلاح ةديدش ةيلمر

 فر

 ( 1448 ) حفر يف رطيسم ليئارسا عقوم

 ( 1144 ) حفر هاجتاب كرحتت ةحلسم بيج تارايس لتر

 ىلع ءانب ددحت 494/1١/07 موي يفو « ةيركسع
 ةعاسلا يف رانلا قالطا فقو نمالا سلجم رارق

 «حفر» برق ةكرعم رخآ ترادو « رهظلا دعب ةيئاثلا

 قيرط ىلع خابصلا نم ىلوالا تاعاسلا يف

 عردملا ءاوللا نم ةوق تلواح نيح «« حفر -شي رعلا »

 نأ ةرزاحملا فصن تابرعلاو تابابدلا ضعب مضت

 «ةيرصملا تاوقلا ةطساوب تدص اهكلو قيرطلا عطقت
 يف ةلتحملا ضرالا ىلإ ةيليئارسالا ةوقلا تبحسناو
 . ًاحابص ةعباسلا ةعاسلا يلاوح

 يف يليئارسالا ودعلا تالواحم تلشف اذكهو

 لضفب ١948 برح لالخ « حفر » ىلع ءاليتسالا

 ةردابم ةعرسو ةيعافدلا عقاوملا نع نيعفادملا ةبالص
 يتلاو ٠ ةسكاعملا تاجهلا نش يف ةيرصملا ةدايقلا
 « «قداص داؤف دمحاو ءاوللا اهسأر ىلع ناك

 ةماعلا هتدايقل ًارقم اهتاذ « حفر » نم ذختا يذلا

 ةدايقلا هذه هيلوت رثا « نيطسلف يف ةيرصملا تاوقلل

 «, يواوملا يلع دم , ءاولل ًافلخ 48/1١ /5 يف
 مفرلا ةيدومل تابيت رثلاو تاءارجالا ضعب ذختاو
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 ناك يلأو ةيرصملا تاوقلل ةيلاتقلاو ةيعافدلا ةردقلا
 رودب مهاس ب راض يطايتحا ءاول ليكشت اهةنبأ 5

 : نجم لك لع ٍليئا رسالا موجم ا دص يف يسيئر

 ءاوللا دوجو نأ اك ' « حفر» و « شيرعلا »

 باحستإلل ةركف لك هضفرو « حفر » يف « قداص »

 ليلا رسالا فافتلالا رطخ ةهجاومل « ةزغ » عاطق نم

 طوطخ عطق وأ « شيرعلا“- ةليجع وبا » روحم ربع

 يونعملا فدحلا دسقأ « « حفر و دنع تالصاوملا
 يلا رشابملا ريغ بارّتقإلا ةروانمل يجيتا رّتسالاو

 ًاماه ًاببس لكشو « ماعلا يليئا رسالا موجها اهجهتنا

 5 «حفد» ىلع روكذملا موجطلا لشف بابسا نم

 تايلمعلا ةرادا تناك دف ؛كلذ ىلا ةفاضإلابو

 ةاشملاو تاعردملا تايلمع ةصاخو « ةيليئا رسالا

 عستمتي ملو « قيسنتلا ةفيعض ةرادا « ةيراهنلا
 . ناريطلاو ةيعفاملاب ةلاعف ةدناسم ًاضيأ نومجاهملا

 1905 : ةثلاثلا ةكرعملا

 ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا يف ليئارسالا شيجلا ناك

 ةرادا يف ةريخ رّثكاو ًاحيلست لضفا ١14841( ) ةيناثلا

 ناودعلا عقوت فورظ هل تحاتا ام" « تايلمعلا

 قوفت قيقحم ةصرف ةانقلا ةقطنم ىلع يسنرف -ولكنالا

 ءانيس يف ةدوجوملا ةيرصملا تاوقلا ىلع ريبك يك
 تناك ةيلصالا اهتوق مظعم نأل ًارظن « ةزغ عاطقو

 ةدوجوملا تاوقلا زيزعتل كانه نم ًايحبردت تبحس دق

 ةانقلا ميمأت رارق رودص بقع ةائقلا ةقطنم يف

 كلذلو ١9605( برح رظنا) . 5١ه 0/7/5 يف

 فلأتت « حفر » يف ةدوجوملا ةيرصملا ةيماحلا تناك

 اهمحدي (ةينيطسلف اهادحإ) ةاشم بئاتك م نم
 ًاعفدم ١١ و « لطر ؟ه رايع ناديم مفدم ١١

 « لطر
 تاذ ةميدق نامريش ةبابد ١5 مضت ةعردم ةيرسو
 ١١ رايع ةكرحلا يتاذ تابابدلل ًاداضم

 سرح تارايس ةيرسو « ةئاطبسلا ريصق مث اله عفدم

 ةاشملا ءاول ًاعم لكشت تاوقلا هذه تئاكو « دودح

 . سماخلا

 ةدايقلا تدشح ةيماحلا هذه ةهجاوم يفو

 تمض ىلا الا/ تايلمعلا ةعومجم ةيبونجلا ةيليئارسالا

 ديقعلا ةدايقب) عردملا 70 ءاوللاو ةاثم لوالا ءاوللا
 ةاشم ١١ ءاوللاو « ةيعفدم ةعومجمو (فيلراب ميياح
 ةوقلا هذه ةلمج تغلبو « ةعومجلا ىطايتحا يف

 ةبيتك *١ و «تابابد بئاتك سو عةاشم تناك 8

 « ماحتقالا يسدنهم تادحو ىلإ ةفاضالاب ؛ ةيعفدم

 ادمتسا ان اذاق 0 لاضانلا »قم يارا 'تادينوو

 زيهجت ىوتسم ىلع نكت مل يلا ةينيطسلفلا ةبيتكلا

 ا

 ( 1167 ) حفر ةنيدم لخدي ينويهصلا ودعلا شيج

 (15م5 ) حفر وحن هجتت ةيليئارسا « نامريش » تابابد

 اهلباقم اندعبتساو« ةيرصملا ةاشملا بئاتك حيلستو
 تاوق ربتعت ال ىلا ةيليئارسالا لاحانلا تادحو

 ليئارسالا قوفتلا ةبسف نأ دحن « ةلاعف ةيماظن
 تابابدلا يف ١ ىلإ ؛ ويقاشملا يف ١ ىلإ ؛ تناك
 عن مضت ةيليئارسالا ةعردملا بئاتكلا تناك)

 . ةيعفاملا يف ١ ىلإ ١ وء(تابابد ايارس غ
 ديعلا رفعج ديمعلا) ةيرصملا ةدايقلا تعزو دقو

 ًاعقوم 7١ ىلع ةوقلا هذه (سماخلا ةاشملا ءاول دئاق

 ديزت الو ةليصف نع لقت ال ةوق اهم لك يف ًايعافد
 لخاد م ةفاسم ىطخغت تناك « ةيرس نع

 دودحلا دادتما ىلع ةلثامم ةفاسمو ء« ةزغ عاطق

 يف ةدوجوملا عقاوملا نكلو . ةينيطسلفلا - ةيرصملا
 تاعافدلا تناك نيح ىلع ةوق رثكا تناك ةزغ عاطق

 نييزاوتم ماغلأ يلقح ىلع ًاساسأ دمتعت ةيبونجلا
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 ا 1/1 0

 يللا سرا هش

 ةامم
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 519 ةيبَتك/ ةاشم يرسم

 (قرض) ٌءامد و
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 معدل رسم
 ناو اس١ ا

 فر

 نئترنك
 © بليقهاور

 © ”ةةيلمر نابتك

 مل ةايعافد عقارم
 همس ةيلقلسا جرف

 ه5 5 عانلا لربع

 ةلبسم قرا
 سس ةفيمازت قرط

 1101/11/1 - 1/5١ يموي لالخ ينويهصلا ردعلا تامجه رواحو ٠ حفر يقرش بونج ةيبرعلا تاوقلا عقاوم

 ىتح ةزغ عاطقب ةيرصملا دودحلا ءاقتلا ةطقن نم
 تايلمعل ةحلاصلا ريغ ةمعانلا ةيلمرلا نابثكلا ةقطنم

 ةقطنم برق ةزكرمتم ةيعفاملا تناكو . تاعردملا

 . حفر ركسعم
 ال نأ ىلع ةيليئارسالا ةدايقلا تصرح دقو

 يركسعلا لخدتلا هدب دعب الإ حفر ىلع موجحلا أدبي

 نم نكمم ردق ربكأ ريفوتل يسنرفلا - يناطي ربلا

 ءاوس( موجها حاجنل ةمئالملا ةيجيتارتسالا فورظلا

 نم وأ ينرفلا يوجلا» يرحبلا معدلا ثيح نم
 نم ةيساسالا ةيرصملا تاوقلا باحسنا ءدب ثيح

 تاعافد ىلع موجه لا يف ةيليئارسالا ةطخلا تماقو
 : عضاوم ةثالث نم قرخلا قيقحت ساسأ ىلع حفر

 ةلومحملا ةاشملا ةبيتك هب موقتو لامثلا يف لوالا

 ناحخ حفر قيرط عطقتل عردملا ٠07 ءاولل ةعباتلا
 ةيرس اهلع معفادت عقاوم قرتخت نأ دعب « سنوي

 فتتلتو « يليولا سرحلا نم تادحوو ةيرصم ةاشم
 عطاقت ىلإ لصت ىّبح روكذملا قيرطلا ربع ًابرغ
 ةدوجوملا ةيرصملا تادحولا كلذب ةقوطم « حفر قرط

 خيشلا » وحن اهمدقت لصاوت مث « ركسعملا ةقطنم يف
: - 01 4 

 .«ةبورخ رممو ربع «شيرعلا» مم «ديوز

 /ا



 فر

 ناتبيتك هب موقتو ٠ طسولا يف يندلا قارسخا داو
 ىلإ لوصولا فدبس كلذو ءةاشملا لوالا ءاوللا نم

 مقاوم 4 قرتخت نأ دعب ركسعملا ةقطنم بلق
 اهنع مفاد « سنوي اح » قيرط يدوس ةيعافد

 . ةاشم اتليصفو ناتي رس

 ناتبيتك هب موقتو بونجلا يف ثلاثلا قارتخالاو
 يلقح يف ةرغث حتف اهمهمو « ةاشملا لوالا ءاوللا نم

 « اهفلخ دوجوملا يعافدلا مقوملا ةمجاهمو « ماغلالا
 ءيرصملا دودحلا حالس تارايس ةيرس هنع عفادت يذلاو
 ءاقتلالا» قرطلا مطاقت وحن الاش فافتلالا مث

 « لامثلا نم ةفحازلا عردملا ١07 ءاوللا تاوقب كانه

 قوطتو « ةيليئارسالا ةشامكلا يفرط ءاقتلا مي كلذبو

 موجهلا ذيفنت أدب دقو . ةيعافدلا حفر عقاوم ةفاك

 ١5965/11١/١ ةليل فصتنم دعب ةيناثلا يف حفر ىلع
 فصن رمتسا تارماملا نم يسنرف يرحب فصقب

 . ركسعملا ةقطنم ىلع ةفيذق ١٠١ هيف تقلطا ةعاس
 طقساو أطخا هنأ الإ هفصق ناريطلا أدب كلذ بقعو

 « ةيليئارسالا تاوقلا مقاوم ىلع ىلوالا فئاذقلا
 فاقيا ةعرس ىلا ةيليئارسالا ةدايقلا رطضا ام

 . موجهلل يديهمتلا يوجلا فصقلا

 . يربلا موجح لا أدب ًاحابص ةغلاثلا ةعاسلا يثو
 تحتف دق نييليئارسالا نيسدنهملا تادحو تناكو

 دب ماغلالا لوقح يف تارغث ثالث ةقباسلا ةليللا يف 1

 . اهرمأ فشتكي ال ىتح ال تامالع عضت نأ نود
 ءاسم ةنماثلا يف ماغلألا لوقح لوخد تدواع دقو

 ةروك ذملا تارمملا دنع تامالعلا عضول اع

 ةديدشلا ةيرصملا تاشاشرلا نارين تهجاو اهكلو
 ةاشم ةبيتك تمدقت امدنعو . باحسنالل ترطضاف

 لوقح هيمحن يذلا يبونجلا عاطقلا ةمجاهمل ةيليئارسا
 تانواطلاو تاشاشرلا نارين اهتدر ةروكذملا ماغلالا

 ىلإ ةبيتكلا ايارس ىدحإ دئاق رطضا امم ةيرصملا
 تبلطو تضفر اهكلو « هتدايق نم باحسنالا بلط

 دئاقلا اذه غلبا ليلق دعبو « موجحلا يف يضملا هنم
 ةيعافدلا عقاوملا دحأ ىلع ىلوتسا هنأ ةبيتكلا ةسائر
 نم يلخا دق ناك عقوملا نأ كلذ دعب نيبت مث

 ةبيتكلا تمدقت نيحو . هطوقس لبق ةيرصملا تاوقلا
 ىهو ىلوالا باقعأ يف ةمجاهملا ةيناغلا

 داك+ تانحاشو ةرزئجم فصن تابرع يف ةلومح
 تبيصأ «نامريش ربوس» تابابد ةيرس اهمعدت
 تهجوو « ماغلالاب تاحفصملاو تابابدلا ضعب
 يذلا رمالا ءةدشب ةيرصملا ةيعفاملا نارين اهلا
 باحسنالاب هل نذالا بلط ىلإ ةبيتكلا دئاق هعم رطضأ

 دوجو مدعل هبلط تضفر ةيليئارسالا ةدايقلا نكلو
 علط ام اذإ موجلا هب ززعت اهيدل رخآ يطايتحا

07 

 . قارتخالا مي نأ وذ ناجلا نو

 اهقوفت محم« ةيليئارسالا ةبيتكلا تعاطتسا ًاحابص
 يعافدلا عقوملا ىلع يلوتست نأ « داتعلاو لاجرلا يف

 م 20 حفر -- هجوعلا » قيرط ىلع عقاولا يرصملا

 هيلع تلوتساو قرطلا عطاقت وحن اهمدقت تلصأاو
 تقدنختو « ًاحابص ةعساتلا يح رمتسا فينع لاتق دعب

 ةيرصم ةسكاعم تامجه يأ دصل ًابهأت ةعرسب كانه

 نأل ًارظن ثدحت مل تامجحلا هذه نأ الإ « ةعقوتم

 ءانثأ ىلت دق ناك يرصملا سماحلا ءاوللا دئاق

 « شيرعلا وحن باحسنالاب هتدايق نم ًارمأ ليل
 رارقلل ًاقفو « ءانيس نم ماعلا باحسنالل ًاديهمت
 يركسعلا لخدتلا فورظ ءوض يف ذختملا يسايسل
 ذيفنت يرصملا دئاقلا عطتسي ملو . يبنرف ولكلال

 محالتم لاتق يف هتاوق طروتل ًارظن ليللا لالخ رمال
 ىلع موجملا يف بيصأ دقو . ةيليئارسالا تاوقلا عم

 «ةيليئارسالا رداصملا ةياورل ًاقفو « يبونجلا عاطقل

 ةنحاشو « ريبزيج فصن تاتبرعو « تابابد ه

 . ًايدنج 4 حرجو لتقف ع ةاك5

 تاشاشرلاب فينع لاتق راد طسوالا عاطقلا ينو

 ةيعافدلا عقاوملا قارتخا نع رفسأ ةيوديلا لبانقلاو
 ًاعرج 07١ و ىلتق 4 عوقوو «ًاحابص ةعبارلا يف
 . ةيليئارسالا رداصملا ريدقتل ًاقفو ًايليئارسا

 ةمواقم هجاو دقف يلامثلا عاطقلا يف موجملا امأ

 لجرتت نأ ةلومحم ا ةاشملا ةبيتك ترطضا ةياغلل ةفينع

 تاحفصمو تابابد عم بنج ىلإ ًابنج لتاقتو
 اسهمعدت « عردملا ؟0 ءاوللا نم نيتعردم نيتعومجم
 ال ءاوللا ناك ) تابابدلا نم ىرخا ةلقتسم ةيرس
 ةيرس اهم لكب ةعردم تاعومجم + نم فلأتي

 ةيعفدم ةيراطبو ةيكيناكيم ةاشم ةيرسو تابابد

 ةسماخلا يفو

 ةدحوو عنصلا ةيسنرف مث ١٠ه رايع ةكرحلا ةيتاذ

 يذلا « لاتقلا رفسا دقو.( ةسدنه ةدحوو عالطتس

 ١١لتق نعءاحابص فصنلاو ةسداسلا يف ىبمن
 «ةعردم ةعومجم دئاق مهيب ًايليئارسا ًاطباضو ًايدنج

 م07 ءاوللا دئاق بئان مهيب نيرخآ م8 حرجو
 باطعاو تاحفصملاو تابابدلا نم ددع ريمدتو عردمل

 ىلإ نيتعردملا نيتعومجملا رطضا امم «

 اهنايل آو اهنابابد حالصاو ميظنتلا ةداعال فقوتل
 ةدايقلا تعفد نيح ىلع « ىحرجلاو ىلتقلا بحو
 « يطايتحالا يف تيقب يتلا « ةثلاثلا ةعردملا ةعومجماب
 عطاقت ىلإ تلصوو « حفر ربع قيرطلا ىلع تفحزف

 ةوقلاب تقتلا ثيح « ًاسابص ةعساتلا يف قرطلا
 يرصملا دئاقلا ناكو . بونجلا نم ةفحازلا ةيليئارسالا

 بردلا » ربع ًاحابص ةعباسلا يف هتاوق ضعب بمس دق

 شي رعلل يدؤملا يسيئرلا قيرطلا نيب عقاولا « يناطلسلا

 1 ددع

 « حفر » ةكرعم تبتنا اذكهو . رحبلا لحاس نيبو

 ةثلاثلا ةعردملا ةعومجملا تلصاو دقو . ١405 ماع
 الإ عشيرعلا وحن ةبحسنملا ةيرصملا تاوقلا ةدراطم

 ثادحرب ةنراقع كازإب فله :اتييع ىف تلقفاايا

 « ةلوبملا » عقوم مث « ةدارجلا » عقوم دنع ةرخؤملا سرح

 لصت ملو « رئاسملا ضعب تدبكتو « شيرعلا برق

 يلاتلا مويلا حابص نم ةسداسلا يف الإ شيرعلا ىلإ

 . ةيرصملا .تاوقلا الغا نأ دب ء وكوت

 يديأ يف ىلوألا ةرملل « حفر » تطقس اذكهو

 تحتم يذلا ريبكلا ىمكلا قوفتلل ًارظن نييليئارسال
 ةيجيئارتسالا فورظلا ةمئالمو « ةيليئارسالا تاوقلا هب

 حاجنال يسنرفلا - يناطي ربلا ناودملا ىلع ةبترل
 هيجوت لع ةيرصملا ةدايقلا ةردق مدعو « اهموجه
 عردملا اهطايتحا ةلق ببسب ةسكاعم تامجه

 « ايلعلا ةدايقلا رارقل ًاذيفنت باحسنالل اهرارطضاو

 . يرحبلا معدلا نع الضف ودعلل ةيوج ةرطيس دوجوو

 /١9713 : ةعبارلا ةكرعملا

 ناريزح ٠ ةثلاثلا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا ةيشع

 ةدوجوملا ةيرصملا تاوقلا تناك« ١95107 (وينوي)
 نيعبات ةاشم يئاول نم فلأتت « حفر » ةقطنم يف
 ةعومجمو « ةيعفدم ءاول امهز زعي « ةاشملل ةعباسلا ةقرفلل
 م نيلاتسر و 4# تر ةبابد ٠٠١ وحن مضت ةعردم

 دس ركزو
 يفو قرطلا قرفم يلاش ةيءافد عقاوم يف نيئاوللا

 يبونجب عزوت دقف يناثلا ءاولا اما . ركسعملا ةقطنم

 ةيلمرلا تابثكلا ىتح دتمت قاوم يف قرطلا قرفم

 .« 1١١١ وي سرب تابابدال تاصناقو

 ماغلأ لوقح نم ةفاثك رثكا ماغلأ لوقح اهيمحتو
 نيعقوملا ةرخؤم يف ةيعفدملا تدشحو « 4١ه5 ماع

 يدؤملا يسيئرلا قيرطلا برق « نشرفك » ةيرق دنع

 ضعب اهب طحت « شيرعلا » مث « ديوز خيشلا » ىلإ
 تاصناقلاو تابابدلا ةيقب تعز وو . ةقدنختملا تابابدلا

 كابشب ةاطغم رفح لخاد ةيعافدلا مقاوملا نيب ةعردملا

 دقف ةزغ عاطق لخاد تاعافدلا دادتما امأ . هيوم

 ريرحتلا شيج تاوق نم ةاشم ءاول اهبف زكرمت
 اتي رسو لطر ٠٠ ناديم ةيعفدم ةبيتك هز زعت ييطسلفلا

 تابابد نم ليلق ددعو « تابابدلل ةداضم عقادم

 ةيسيئرلا ةوقلا تزكرو « ةميدقلا « مس - م نامريش و

 « ليهس يبب» ةيرقو « سنوي ناخ » دنع ءاوللا اذه
 كلذو «ء اهسفن « حفر » ةدلبو « بلك مأ 1

 ضعبو ةكئاشلا كالسالا

 « بلك مأ» نم رخآ ماغلأ لقح دتما اك . ماغلالا

 نع دعبت يلا « حفر » ةدلب قيرطو تاعافد ىح
 دادتما غلب دقو 10 وحن .( نسثويت ناو

 ابيمحت قدانخ لخاد



 تكتمّباب عداد ةيرس

 ( 194519 )حفر تاعافدل يبونجلا عاطقلا لوح يليئارسالا فافتلالا

 « حفر » يف ةيرصملا ةعباسلا ةقرفلا تاعافد عقاوم
 ةيلمرلا نابثكلا نيب ةعقاولا ةفاسملا يف 5 ١١ وحن
 كانه ناكو . ةيبونجلا ةيلمرلا نابثكلاو ةيلحاسلا
 «رحبلا ءىطاشو ةيلامثلا معقاوملا نيب ماغلأ لقح

 3 حفر » يبونجو يرش تاعافدلا رثسي رخآ لقحو

 . ةيبونجلا ةيلمرلا نابثكلا ىّبح

 ةدايقب ةيبونجلا ةيليئارسالا ةدايقل
 ةقرفلا ةوق اهل ةيلاتق ةعومجم « شتيفاغ » لارتجلا

 يتلا « حفر » ةقطنم ةمجاهمل « لات » ديمعلا ةدايقب

 ىلع موجطلا يف ةيسيئرلا ةبرضلا لاجم اهتريتعا
 ثيح 9١ه ماع لاخلا فالخ ىلع) « ءانيس

 تادشحو

 3 رهم ةيرص تاكسي يفجر «يتتتتت تمّوداب تابابد ةيرسم
 >< ا< < * ةيرملا ةيعافلاوقاوملا دهرح كتبلُي املا هسيالإا هينا

 ءءء... ةيبروصم حقاوم

 «يهحح كبؤاب تابابدةيسس هوهههو تم اب كداب ابد ةبرس

 ا ةعام

 :نوتيس اتيرسس

 دنع ءانيس نم طسوالا عاطقلا يف ةبرضلا تهجو
 فلأتت ةقرفلا هذه تناكو . (ةليجع وبا - ةميسقلا
 عردملا عباسلا ءاوللا امبنيب « نيعردم نيئاول نم
 ١965 ماع ةليجع وبأ ةكرعم يف رودلاب ماق يذلا

 « يكناكيم نييلظم ءاولو « ( ةكرعم . ةليجع وبأ رظنا )
 نيتلقتسم تابابد يييتكو « يكيناكيم ةاشم ءاولو
 ,007 - سكإ . م.أ » ىرخالاو « نوتاب , امهادحا
 تغلبو . ةيعفدم بئاتك هاو « نيسدنهم ةبيتكو
 وحن ةيلاتقلا ةعومجملا هذهل ةيلامجالا ةبراضلا ةوقلا

 وحنو © ةرؤلجم فصن ةبرع ٠٠١ و « ةبابذ ٠.٠
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 فر

 0 7 -مو س9 **و

 *ةيووموع“ .٠ .٠ .٠

 ( 14517 ) حفر تاعافدل يلاشلا عاطقلا ىلع عباسلا عردملا ءاوللا موجه

 ساسأ ىلع ةيموجطلا هتطخ «لات و عضو دقو

 عردملا عباسلا ءاوللا ةطساوب ةيسيئر ةبرض هيجوت
 « ةيكيناكيم ةاشم ةبيتكو « نييلظم ةبيتك همعدت
 تاوقلا دض « « ١ مسك! .م.أ» تابابد ةبيتكو

 ماحتقالا كيتكتل ًاقفو « « سنوي ناخ » يف ةينيطسلفلا
 ةاشملا اهعبتت « تاعردملا ةطساوب تنارينلاو ةكرحلاب
 « زكرم ريصق يعفدم يمر اهحاصيو « ةيكيناكيملا
 لحاسلا قيرطلا ربع ةعرسب تاعراملا فحزت مث
 يلاغ تاعافدلا مجابل « « حفر » وحن موغلملا ريغ
 وحن اهمدقت لصاوتو « اهقرتختو « قرطلا قرفم
 ماحتقا دعب « « شيرعلا » م «ديوز خيشلا »

 فو



3,5 

 ( 19317 ) حفر برق ةيليئارما ءالخا ةطقن

 ١19597( )حفر فراشم ىلع ةيليئارسأ « نويروتنس » تابابد

 ةيكيناكيملا ةاشملا موقت نأ ىلع «ةبورخ رم تاعافد

 « سنوي ناخ » ريهطتب (« ١ مسك .م.أ) تابابدو
 هجوت هسفن تّقولا فو . « ةزغ» وحن الامش مدقتلاو

 لقح لوح فافتلالل بونجلا يف ةيوناث ةبرض

 قرطلا قرفم يبونج تاعافدلا ةيفصتو ماغلالا

 يف ءاضقلاو « عباسلا ءاوللا تاعردم ةرخؤم نيمأتل

 . « نشرفك » يف ةزكرمتملا ةيعفاملا ىلع هسفن تّقولا
 ةبيتك اهدئاست نييلظملا نم ةيكيناكيم ةبيتك تفلكو

 « موجملا اذه ذيفنتب ةلقتسم « نوتاب » تابابد

 0 نم قيكتكتلا معالا تارئاط ىلإ دهع

 دشح ىلإ ةيلاوتم تاب رض هيجوت « ريتجام اغوف »
 تاعافدلا نيب ةعزوملا تاعردملا» ةيرصملا ةيعفدملا

 دقف رخآلا عردملا ءاوللا امأ . موجحلا ةيادب يف

 ءاولل ةعباتلا ةيكيناكيملا ةاشملا ةبيتكو وه كرت

 نأ ىلع « ةعومجملا يطايتحا نمض عردملا عباسلا

 يبونجلا عاطقلا تاعافد ةيفصت دعب عردملا ءاوللا عفدي

 «ةبورخ رمم» ىلإ ةيلمرلا نابثكلا ربع فافتلالل

 فورظلا تناك اذا الإ « بونجلا نم هتمجاهمو

 « حفر » ةكرعم دعب عردملا عباسلا ءاولل حمست

 . شيرعلا ىلإ لوصولل رمملا ماحتقاو مدقتلا ةلصاومب

 هيجوتل « سنوي ناخ » ةقطنمل « لات » رايتخا ناكو

 رثكا اهنأ ساسا ىلع ًاينبم ىلوالا ةيسيئرلا ةب رضلا

 نع ةديعب اهناو ءاهسفن « حفر » مقاوم نم ًافحض

 ةفاثكلا نأ نع الضف «ةيرصملا ةيعفدملل يسيئرلا زيكرتلا

 ةيعفدملا فصق نود لوحتس ةينيطسلفلا ةيناكسلا

 مغل مدع نأ ةفاضالاب اذه « ةيلعافب ا ةيرصملا
 ةعرس ىلع دعاسيس « حفر » ىلا اهنم دتمملا قيرطلا

 « قرطلا قرفم وحن عباسلا ءاوللا تاعردم مدقت

 راكت يذلا يبونجلا عاطقلل لاحلا فالخ ىلع
 ةيلمرلا نابثكلاو ماغلالا

 ًاحابص عيرلاو ةعساتلا ةعاسلا يف موجها أدب دقو

 ةيليئارسالا تارئاطلا نم ىلوالا ةجوملا حاجن بقع
 دقو ٠ ةيرصملا تاراطملا ىلع ”ىجافملا اهيوجه يف
 ةبيتك نم نوكملا) عباسلا ءاوللا تابابد تمحتقا
 وحن امهعومجبو « نوتاب » ىرخاو « نويروتنس »

 ةيبسن ةلوهسب سنوي ناخ تاعافد ( تابابد ٠

 « سنوي ناخ » ةدلب و « ليهس يب » يف فينع لاتق دعب
 « لقالا ىلع تابابد + ةباصإ هنع جتن « اهثفن
 ىلع تابابدلا تقلطنا مث . تاحفصملا نم ددعو
 تييصأو « نيعردم نيلترب هراوجو « حفر » قيرط

 نم ةبرقم ىلع ةدوجوملا ماغلالا ضعبب تابابد
 اغوفلا » تارئاط تراغا هسفن تقولا ينو « قيرطلا
 ل يرسل يطل فاك وو العام
 « سنوي ناخ» و « ليهس يب ١ ةيماح ترمتسا



 دض فينعلا لاتقلا يف امهف ةيبعشلا ةمواقملا تاوقو

 ةيليئارسالا تابابدلا تمحتقا دقو . نييلظملاو ةاشملا

 ةمواقم دعب اهسفن « حفر » ةدلب « نويروتنسلا »

 ةقطنم تاوق عم فينع لاتق يف تكبتشا مث« ةطيسب

 مقاومو (اهمواقم ةيفصتب متت مل يلا) ركسحملا

 نم ددع ريمدت هنع حجتن « قرطلا قرفم لاش

 .« نينوغ » رطضا امث « ةيليئارسالا تايلآلاو تابابدلا

 يوجلا معدلا بلط ىلإ « عردملا عباسلا ءاوللا دئاق

 دعبو . ةيرصملا تايراطبال سكاعملا ةيعفدملا ىمرو

 تاعافدلا ىلع ةراغاب ةيليئارسالا تارئاطلا مايق

 ةيعفدملا فصقل ةيليئارسالا ةيعفدملا هيجوتو « ةيرصملا

 تهجاو اهنأ الإءاهمدقت تابابدلا تلصاو « ةيرصملا

 تهجو كلذ رثا ىلعو . ىرخا ةرم ةفينع ةمواقم

 تابابدلا ماما ًافحاز ًايران ًادس ةيليئارسالا ةيعفدملا

 يهو قرطلا عطاقت وحن اهتعرس ىصقأب تقلطلا يلا

 ةبيتك تناك امك « تاهاجتالا عيمج يف رانلا قلطت

 برقلاب ةيلامثلا ةيلمرلا نابثكلا ربع مدقتت « نوتابلا

 تحجضو «١ ديوز خيشلا م وحن ديدحلا ةكس طخ نم

 ىلا تلصوو« قرطلا قرفمل اهقارتخا يف تابابدلا

 ةعاسلا يلاوح يف اهلتحاو «ديوز خيشلا و

 ةيعافدلا عقاوملا يف ةمواقملا نكلو . ًارهظ ةرشع ةيناثلا

 ذإ «دعب تبننا دق نكت مل قرطلا قرفم يلاغ
 ىح تاريطلاو ةاشملا ةطساوب ريهطتلا لامعا ثرمتسا

 , ءاسملا

 ةفينع ةمواقم بونجلا يف موجحلا هجاو دقو

 رئاسخ اهل ةدئاسملا تابابدلاو نييلظملا تاوق تدبكتو

 ام ءلشفي نأ كانه هلك موجحلا داكو « ةحداف

 ةدجنلا بلط ىلإ نييلظملا دئاق « لوفر ر رطضا

 ترسخ نأ دعب ثلثلاو ةيناثلا ةعاسلا ىف 4 لاقو :قنف

 ةيرس ترسخو ةعردملا هتابرع عيمج هايارس ىدحإ

 ةرشع عبرالا ةلمج نم ةعردم ةبرع ١١ ىرخا

 ةثلاثلا ةيرسلا تدقفو .اهيدل يلا ةعردم ةبرع

 « رثع ةسمحلا اهتابرع ةلمج نم ةعردم تابرع و

 رثا ىلعو. « نوتابلا » ةبيتك رئاسحلا ةفاضالاب اذه

 تابرض « ريتجام اغوفلا » تارئاط تهجو كلذ

 نييلظملا تنكم ةيرصملا تاعردملاو ةيعفدملا دض ةيوق

 لاتقلا فقوت دقو . سئايلا هبش مهفقوم نيسحن نم

 ةعباسلا ىلاوح يف قرطلا قرفم بونج يف مظنملا

 « حفرا» يف ريهطتلا تايلمع ترمتساو « ءاسم فصنلاو

 رداصملا معزتو . يلاتلا مويلا حابص ىّتح اهلك

 (ةلطعمو ةرمدم) ةبابد ع4 تدقف اهنأ ةيليئارسالا
 . قرطلا قرفم لاش تاعافد قارّتخا يف اليتق 7. و

 نكلو « ١و5 « حفر » ةكرعم تبنا اذكهو

 « سنوي ناخب يف ار لازب ال ناك لاعقلا
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 ( ا١ةو5ا/) حفر نومجاهي « ين الوغ » ءاول نم دوتج

 ( 195/ ) حفر نم ةبرقم ىلع ةيليئارسا « نوتاب » تابابد

 فر

 اه



 فر

 :لاتقلا نأ اك . (وينوي) ناريزح 7 موي ةياهن ىتح

 ةيرصملا ةاشملا ةقرف اياقب عم ًاضيأ هدشآ ىلع ناك

 موجطلا حاجن عجريو
 ١45107 ماع « حفر » ىلع ءاليتسالا يف ليئارسالا

 رماوالا نأل ًارظن « كانه ةدعملا تاعافدلا فعض ىلإ

 ةاشملا ةقرف ةدايقل ةهجوملاو برحلا بوشنل ةقباسلا

 ماهملا يف ليدعتلاو لدبتلا

 « عافدلل رمألا ةيادب يف تيعدتسا دقلف « ةيلاعقلا

 رماوألا تردص مث « موجحلا ىلإ امهم تلوحت 5

 ررقت اهدعبو « ةدودحم ةيموجه ةيلمعل دادعتسالاب

 « داضملا موجهلل لوحتلاو عافدلل ىرخا ةرم دادعالا

 « ةقرفلا تاعافد نازتا ةجرد ىلع رثأ يذلا رمالا

 ةيورخ رمم يف ةعباسلا

 ةريثك تناك ةعباسلا

 نع الضف .ةديج ةروصب تاعافدلا زيهجت مدعو

 ةكرحتم ةوقك مدختست مل ةيرصملا تاعردملا نأ

 تعزو امنأ»و « ةسكاعم تامجه نش ىلع 'ةرداق

 قوفتلا دعاسو . ةرئانتم ةيعافد رفح لخاد ًاساسأ

 « وحنلا اذه ىلع اهمادختسا عنم ىلع ليئارسالا يوجلا

 ةمواقم فاعضإ يف ةريبك ةمهاسم مهاس هنا نع الضف

 ةدايقلا معقرت مدع نأ ىلإ ةفاضالاب « نيعفادملا

 عاطقلا يف يليئارسالا يسيئرلا موجهلا عوقول ةيرضملا

 « ةعردملا « يلذاشلا » ةعومجم اييحس ىلإ ىدأ يلامغلا

 ةبابد ٠٠١ وحن مهت تناك يلا
 ةيلصالا اهعمجت ةقطنم نم « يكيناكيم ري واغم ءاولو

 ةيبونجلا ةقطنملا وحن اهعفدو « «ديوز خيشلا » يف

 قايلمع يطايتحا كانه نكي مل يلاتلابو « ءانيس نم
 « ةيتايلمع ةسكاعم تاب رض نش ىلع رداق يوق عردع

 تاعافد تقرتخا ىلا ةيليئارسالا تاعردملل يدصتلاو

 تعقو ىلوألا ةبرضلا نأ ىلإ ةفاضالاب « « حفرو»
 ء « سنوي ناخ و دنع عافدلا تاقلح فعضأ يف

 ةيعفدم ءاولو

 فحزل يدصتلل ةعيرس ةبساس تاددئرت رحب مر
 0 حفر - سنوي نام » قي رط ربع ةيليلارس :' تناعراملا

 . موغلملا ريع
 نييليئارسالا عردملاو يوجلا قوفتلا بعل اذكهو

 اك « يداعملا عردملا موجهلا حاجن يف ًاريبك ًارود

 ىرغصلا ةيرصملا تادايقلا ةردابهم فعض بعل

 فالخ ىلع « ودعلا حاجن يف ًادعاسم ًارود ةطسوتملاو

 حورلاو ةردابملا ةعرس تبعل ثيحح 4 ماع لاحلا

 ليئارسالا ططخلا لاشفإ يف الاعف ًارود ةيموجملا
 ١ لو حفلد» ىلع ءاليتسالل

 ,/ة

 ضاقنالا ( ةلازإ) عفر (81)
 ىلع « ضاقنالا ةلازا وأ مفر ريبعت قلطي

 رامدو رارضا عوقو دنع ةداع عبتت يلإ تاءارجال

 ودعلا لامع! ةجيتن تآشنملاو تادعملاو حاورالا يف

 ثداوحلاو ةيعيبطلا ثراوكلا ةجيتن وأ « ةيركسعل

 ةلازا اهبجومب متي يلا تاءارجالا يهو . ةئراطل

 ضاقنالا عفرو « ( لماشلاو يديلقتلا ) رامدلا راثآ

 نم مهيلع روثعلا نكمي نم ذاقناو « اهنع ةيقبتمل
 تادعم نم ىقبت دق نوكي ام صيلختو « ءايحأل
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 ةدع ىلع ةيرو رض ضاقنالا عفر ةيلمحع ربتعت

 ءاقب نأل « يسفنلا ديعصلا ىلع ةمهم ىهف.ةدعص

 يدير "انس سفن [نيلات ةداع كد نفاقثإل
 نييندملاو ةحلسملا تاوقلا تايونعم ضفخ ىلا

 نأل ًارظن « يحصلا ديعصلا ىلع ةيرورض اهنا اك
 لكشت « ضاقنالا تحت نيدوجوملا ىلتقلا داسجا

 مي مل اذا « ضارمالا رشنل ةرؤب ةريصق ةرتف لالخ

 ىلع ضاقنالا عفر ةيمها لثمتتو . اهنفدو اهجارخا

 ةقدب اهذيفنت دنع-يدؤت اهنا يف« يناسنالا ديعصلا

 ءايحالا نم ديدعلا حاورا ذاقنا ىلا - ةعرسو

 ةيدامو ةيسفن فورظ يف ضاقنالا تحت نيروصحملا

 يكيتسجوللا نيديعصلا ىلع اهتيمها امأ . ةئيس
 اهدست يتلا قرطلا حتف يف لثمتتف « يكيتكتلاو
 تاوقلا لاترا كرحتب يلاتلاب حاسلاو «٠ ضاقنالا
 . نيومتلاو دادمالا تابرعو ةيركسملا

 توروطت نا دعب ةيلمعلا هذه ةيمهها تدادزا دقلو

 ةجردب اهريثأت دازو « ريبك لكشب ريمدتلا ةحلسا

 ملو . نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةسومل»

 ةيداعلا ةيديلقتلا ريمدتلا لئاسو ىلع رصتقت دعت

 لماشلا رامدلا لئاسو لمشت تدغ لب « ةقرحملاو

 « ( ةيئايميكلاو ةيجولويبلاو ةيوونلا ةحلسالا )
 ريمدتلا لئاسو عم وأ اهدحول « اهمادختسا يدؤي يلا

 ةيناملاو ةيركسعلا تااشنملا ريمدت ىلا « ةيديلفس.

 ةيندملا رصانعلا حرجو لتقو « اهب قئارحلا لاعتشاو
 . اهرق وأ اهيف ةدجاوتملا ةيركسعلاو

 اهريمدت ىلا ودعلا ىعسي يتلا فادهالا مضتو

 وأ « ةلزعملا ةيركسعلا فادهالا
 ةيندملا فادهالا وأ ء ةيثدم فادها عم ةلخادتملا
 دوهجملا وأ تايونعملا لع اهرامد رثؤي يلا ةيويحلا
 . ةينكسلاتاعمجتلا لث.ءىموقلا داصتقالا وأ ىبرحلا
 رطانقلا و « ءاب رهكلا ديلوت تاطحمو
 . اهريغو ةيئاملا تانازحلاو + قافنالاو

 ةيركسعلا

 ٠ روسحلاو «

 اكو

 اهزاجناو ضاقنالا عفر ةيلمج يف عارسالا ةيمها

 « ةررشفتملا فادهالا ةيمها دايدزا عم « ميلس لكشب

 ةيرشبلا ثاباصالا ددعو ءاهبيصي يذلا رامدلا ىدمو
 اه ريمدتل مدختسملا حالسلا ةعيبطو « اهنع ةبيستملا

 مفر ةيلمع ةيها ديزت اك (لماش وأ يديلقت )
 فادهالا برض ةلاح يف ريبك لكشب ضاقنالا
 ةلاحلا هذه يف رامدلا ةيك ةدايزل ًارظن « تارئاطلاب
 لبيانق دوج و لاّحا ىلا ةفاضالاب « ماع لكشب
 ةتوافتم تاتيقوتب رجفنت «٠ فدهلا ةقطنم يف ةينمز

 رصانعلا يف رئاسغ ثادحاو « ريمدتلا ىدم ةدايزل
 ةدوجوملا رصانعلا ذاقناو ضاقنالا مف رب موقت يلا

 « ضاقنالا عفرب ءدبلا نم ًانايحا مهعنمو ءاهتحت

 ةينمزلا لبانقلا عيمج راجفنا نامض راظتناب
 . ةقطنملا يف اهدوجو لمتحملا

 تاوقلا يف لكشت 2 فقاوملا هذه ةهجاوملو

 وأ) تاعومجم تايوتسملا فلتخم ىلع ةحلسملا
 نوكتو «ذاقنالا تاعومجم ىعدت ةصصختم ( تادحو

 عبتتسي امو « ضاقنالا ةلازاو عفر نع ةلوؤسع

 تادعملاو ةحلسالاو حاورالا ذاقنا لامعا نم كلذ

 . تاكلتمملاو ةزهجالاو

 نم ةداع ذاقنالا (ةدحو) ةعومجم نوكتتو

 «ةدجنلا رصانعو « نيسدنهملا نم ةفلتخم رصانع نم

 رصانعو «٠ نيضرمملاو ءابطالاو « نيفعسملاو

 يرذلاو يوامكلا ريهطتلاب نيصتخملاو « ءافطال

 ثحبلا تايلمعل نيصصخملا لاعلاو « يجولويبلاو
 ةقطنملا ىلا ذاقنالا ةعومجم عفد متي .. بيقنتلاو
 موقي ثيح « لوؤسملا دئاقلا نم رماوأب ةددحمل
 ةسصخملا هتئاءا بالا ةيققبا رصاشلا :مذما لع لك

 مسقتو . (ةدحولا ) ةعومجملا دئاق فارشأ تحت هل
 عفرب ةصتخملا (تادحواا) تاعومجملا لمع رصانع

 ينآلا لكشلا ىلع ضاقنال

 ةصصختم تاعامج مضت و: نيسدنهملا رصانع م

 تاءامج ىلإ ةفاضالاب لبانقلا ةلازا تادحو نم
 تامفارلا لثم ةيلمعلل ةمزالللا ةيسدنهلا تادعملا ليغشت

 ٠ ريسكت قراطمم ةدوزملا ةيئاوهلا

 .(ت فارغا وتارزودلوبلا ) ةبرتلا ةحازا تادعمو

 فدطلا فصق ةلاح يف لبانعلا ةلازأ تاعاج مدختستو

 خي راوصلا وأ تارئدلا لبانقب هضاقنا عفر بولطملا
 مماأم نيمأتو عالطتسا فدهب كلذو ء« ةيعفدملا وأ

 طغاوضلاو

 ضاقنالا مفر لاما أدبت نا لبق اهنم رجفني
 ملا يف ا لبانقلا عاونأ يف مساولا

 دق ىللاو

 ماقلالاو ٠ ةينمزلاو « ةيدوقنملا لبانقلا ىلع لمتشت

 رواطتلل ًارظنو . ذاقنالاو

 ُ خيراوصلاو ةيخوراصلا فئاذقلاو

 ( ةيعادللا كارشالا ) خاشنالاو « دارفالل ةداضملا
 0 : عاجلا .ةينو رثكلا وأ ةيداع ريجفت تاماصصب ةدورزملا 0 1ك 1 0 5



 لبانقلا ةلازا تاعاج فلأتت نأ يرورضلا نم نإف

 ًايلاع ًابيردت نيبردملا نييصاصتخالا ءاريملا نم
 هع لياتقلاو» فئاذقلا .-نوطق لع نيعلطلاو

 . ماعلا يف تارجفتملا

 خوراص « ةلبنق ) رجفتملا ريغ مسجلا نوكيو

 « ضرألا حطس ىلع تالاحلا ضعب يف ( خلا ..

 هنيمأت بولسأ ريرقتو هتنياعم ةيلمع يلاتلاب لهستو
 نكمي اك . ًاديعب هلقن وأ « هناكم يف هريجفت وأ
 « ضرألا مطس تحت ًاتوفدم ممملا اذه نوكي نأ

 هذه يتو . هقارتخا ناكم ددحت ةرفح دوجو عم

 مدختستو.هيلا لوصولل ضرألا بقث يغبني ةلاحلا

 لثم ةصاخ تادعمو ةزهجا لبانقلا ةلازا تاعاج

 ةرجفتملا ماسجالا ناكم ديدحتو فاشتكا ةزهجأ

 كيكفت تاودأو «ضرألا بقث ةزهجاو «ةئوفدملا
 . خلا ... اهدي ريتو لبانقلا

 ريغ مسجلا نيمأت نم نكمتلا مدع ةلاح يفو
 ذئدنعو . هناكم يف هريجفتب رارقلا ذختي ٠ رجفتملا

 ةباصا مدع نيمأتب ةليفكلا تاطايتحالا ذاختا يغبنيإ

 ةسماقا قيرط نع كلذو « هنم ةبيرقلا ت آشنملا

 . راجتنالا"ناكب لح. «لمزلا' شايك ا قع لانو
 نم ةريغص تاوبع مادختسأ ةطساوب ريجفتلا ميد

 . تارجفتملا

 ضارغا ةدع يف ةيسدنطا تادعملا مدختستو

 لامعالا ذيفنت و «ضاقنالاعف ر ةيلمع ين عارسالا اهمها
 لثم « دارفالا ةطساوب ًايودي اهذيفنت نكم ال يلا
 . ةليقثلا ةدعالاو ةراهنملا ةيناسرملا فوقسلا عفر

 تامفارلاو تافارحلا تامهملا هذه مدختستو

 ريسكت ًاضيأ تاهملا نيب نمو . ةيلاعلا ةقاطلا تاذ

 اهنزو قوفي يلا لتكلا تيتفت و « ةكباشتملا ضاقنالا

 « ذاقنالا تادحو ىدل ةرفاوتملا تامفارلا ةقاط

 ءاوطا لعفب لمعت يبا قراطملا ةطساوب كلذو
 عطق تايلمع يف ءاب رهكلا مدختسلا ا5 « طوغضملا

 1 . بلصلا نابضقو حاولأ

 ءارزجا ريمدت يوحلا فصقلا ةجيتن ثدحي دقو
 ةريبكا رفح دوحوو ©« فدحلا ىلا ةيدوؤملا قرطلا نم

 فدحلا ودغي ثميتخ © اسدافت وأ اه زايتجا بعصي

 ..قرطلا حالصا لبق هيلا لوصولا رذعتي الوزعم

 ةحازا تاب ضاقنالا عفر تادحو مدختست اذل

 زيهجن وأ « تاقرطلا ةيوستو رفحلا مدرل ةبرثلا

 ءرسا يف فدحلا ىلا لوصولل ةيعرف ةتقؤم قرط

 . نكم تقو

 ذاقنالا ثادحو مضت : ةدجتلا رصانع " 

 تادعملا ءالخا تابايدو تايرع اهماوق ةدحن رصانع

 + اهنيب وأ ضاقنالا تحت ةدوجوملا ةليقثلا ةحلسالاو

 ضاقنالا عقروذاقتالا يف ةكراشملل ملالسلا نولمحي يئدملا عافدلا وعوطتم

 ضاقنالا عفر دنع ةلجاع ةمهم ىلتقلاو ىحرجلا لقن

 ا/ا/



 فر

 « ًايلك ةلطعم وأ ةرمدم ةحلسالا هذه نوكت ام ًابلاغو
 . رطق وأ عفر ةيلمع ىلا اهؤالمتا جاتحي ثيح

 عم ةدوجوملا ةيسدنلا تادعملا مدقت نا نكميو
 عم ةدوجوملا تادعملل ةنوعملا نيسدنهملا رصانع

 نم ةحلسالاو تادعملا هالخال ةددجنلا رصانع

 ةيلمعلا فقوملا فورظل ًاقبط ضاقنالا تحت

 ةعرس ىلع ًاديج ةبردم ةدجنلا رصانع نوكتو
 ءالخإ نمضت ىلا تاءارجالا داْحاو فرصتلا

 +: كم تقاوم قف تاذعلاو ةطلسالا

 ثدحت نا ىعيبطلا نم : ءافطالا رصانع ب

 « فادهالا دحا ريمدت وأ ةباصال ةجيتن قئارحلا
 يفو . ةقرحملا لبانقلا مادختسا ةلاح يف ةصاخو
 فدهلا ناكم ىلا ءافطالا رصانع مفدنت ةلاحلا هذه
 يف ةمدختسم « اهرصحو نارينلا ةحفاكم موقتو

 هايملاك « ةلعتشملا داوملل ةبسانملا ءافطالا داوم كلذ
 . اهريغو لامرلاو ءافطالا قيحاسمو ةيوغرلا داوملاو
 يف ًانايحا ةليئضلا ةوقلا تاذ تارجفتملا مدختستو

 نحف اهدادتما عمو نأ ريثلا رصح ىلع لجعل

 ناكمالا ردق لمعلا قيرحلا ءافطا ةل وام دنع بجاول
 تااشنملاو تادعملاو ةحلسالا ضي رعت مدع ةاعارم ىلع

 . ءافطالا داوم مادختتس ال ةجيتن فلعتلل ةميلسل

 دوجو لاّحال ًارظن : ةيبطلا تامدخلا  ؛
 تاباصا ثودح وا « ضاقنالا نيب نيباصم دارف
 ذيفنتب مهمايق ءانثا ذاقنالا تادحو دارفا نيب

 (تادحو) تاعومجم رصانع مه نوكي ٠ مهماهم

 ءاسبطأ مضت ٠ ةصتخم ةيبط تاعومجم « ذاقنال

 تالامح» فامسا تارايسو نيفعسهو نيضرممو
 تانكسمو يلوألا فاعسالا لئاسوو ىح رحلا لقنل

 . خلا . . . مدلا لقن لئاسوو مآلال
 رصانعلا ةدايز ةيلمعلا فورظلا تعدتسا اذاو

 « ةريثك تاباصالا اهيف نوكت تالاح ةهجاومل ةيبطل

 ةدحولا وأ ليكشتلا دئاقب لصتي ذاقنالا ةدحو دئاق نإف

 لاسرإ ةيناكمإ ةساردل « اهيلا يمتني يتلا ىلعال

 مهفاعسإ و نيباصملا ءالخال ةيفاضإ ةيبط ىوقو طئاسو
 . ةنمآلا نكامالاو تايفشتسملا ىلا مهلقنو

 فلأتت :ةلماشلا رامدلا ةحلسا رصانع 5
 فشك ن وؤش يف ةصصختم تاعاج نم رصانعلا هذه

 - يوونلا ) لماشلا حالسلا مادختسا راثآ ريهطتو

 تاعاملا هذه نوكتو . ( ىجولويبلا - يوامكلا

 اهتمهم لثمتتو : ريهطتلاو فشكلا ةزهجأب ةدوزم

 رامدلا حالس مادختتسا راث آ دوجو مدع نم ققحتلا يف

 ىرخالا ةصصختملا تاعومجملا ءدب لبق لماشلا
 ةلاح ينو . ضاقنالا عفرو ذاقنالا ةيلمعب
 تاعاملا رصانع أجلت « راثآلا هذه دوجو
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 حمسي يذلا عيرسلا ريهطتلا ءارجا ىلا ةصصختملا

 ريهطتلاب موقت اك « لمعلاب ىرخالا تاعومجملل
 نم اهعفر مي يتلا تادعملاو ةيتنمسالا لتكلل يلوألا
 ةصصخملا نكامألا ىلا اهلقنل ًادادعتسا ضاقنالا تحت
 تاعومجملا عم نواعتلاب ) دمعتو « لماكلا ريهطتلل
 مددقتو « مهذاقنا دعب صاخشالا ريهطت ىلا ( ةيبطلا
 . تايفشتسملا ىلا مهلقن لبق مه ةعيرسلا ةحلاعملا

 تايلمع ةيمهاو ةروطخ مدقت ام لك نم حضتي

 «برحلا تالاح يف طقف سيل « ضاقنالا ةلازاو عفر
 . ةئراطلا ثراوكلا تالاح يفو لب

 رومالا تايرجم نم ريثكلا ىلع اهذيفنت ةمالس رثؤت
 نم هنأ ذا « اهريغو ةيركسعلا تايلمعلا ذيفنت ءانثأ
 ام ءالخإو حاورالا نم ريثكلا ذاقنا نكمي اهلالخ
 ام ذاقئإو « تادعملاو ةحلسالا نم هؤالخإ نكممي

 . تاآاشنم نم ىقبت دق نوكي

 تاعومجب نم ةبولطملا لامعالا عونت نإ

 « لامعالا هذه مجح ةماخضو « ذاقنالا ( تادحو )
 ضرفت « ذيفنتاا لالخ ةعرسلاو ناقتالا لماع ةيمهأو

 تايلمع يهو

 رصانع بيردت ىوتسم مفر لجأ نء دوهملا لذب
 مي ٠ نيتلح رم لالخ نم كلذو « ةفلتخملا ذاقنالا

 يرحب و « رصانعلل ةيدرفلا تايوتسملا عقد اهال وا يف

 « دئاقلا ةرطيس تحت ىعامملا بيردتلا ةيناثلا يف

 رصانعلا نيب قيثولا نواعتلا و لماكلا قيسنتلا قيقحتل
 . دحاو قيرفك لمعلا نم اهنيكمتو ٠ ةفلتخملا

 تابيردتو ةيرظن تاسارد ىلع بيردتلا لمتشيو

 . امم نآ يف ةيناديم

 تادحو ةداق يف رفاوتت نا يرورضلا نمو
 « ةيكيمانيدلاو « ءوداك ةدايقلا تافصاوم ذاقنالا

 ةفلتخملا رصانعلا ىلع ةرطيسلا نيمأت ىلع ةردقلاو
 ءانثا ءاوس « زرافملا لامعا نيب قيسنتلا قيقحتو

 فورظلا يف ةصاخو « لمعلا ءانثا وأ « كرحتلا
 ةلوكوملا ماهملا ةبوعص دادز“ ثيح « ةيلاتقلا

 دئاقلا ةيلوؤسم دادزت يلاتلابو « ذاقنالا تادحول

 . حاجني ةمهملا زاجنا يف

 ( نيدلا لامك ) تعفر (ه»)

 2( )1917١- 1١51 يرصم ةلود لجرو يركسع

 مكحلا ماظن اوحازأ نيذلا رارحألا نيب رصملا طابضلا دحأو

 70( 19817 ) رصم ىف ىكلملا

 ١951١/1١/0١. يف تمفر نيدلا لامك دلو

 بابش تاميظنت ىلا مامضنالاب ةيسايسلا هتايح أدب

 عيقوت دعب اهنع لصفناو«تانئيثالثلا ةرثف يف دفولا

 نم جرخت )5*١5(. ةيناطي ربلا - ةيرصحلا ةدهاعملا
 تانيعب رالا ين ناكو« ١54 ماعلا يف ةيبرحلا ةيلكلا

 ةلص ىلعو« ةيراسيلا تايظنتلا ضعبب لاصتا ىلع

 ١941. ماعلا ذنم «يرصملا يلع زيزع» قيرفلاب

 زيلكنالانأ نم عيشأ ام ةبسانمب هب هلاصتا أدب دقلو
 رطانقلاو روسحلا ريمدت دعب رصم نع نولجيس
 عنم دصقب ء«هايملاب اتلدلا قارغاليرحبلا هجولا يف
 ًابلاط كاذنآ ناكو .ةرهاقلا ىلا لمور تاوق مدقت

 يذلا دفولا يف ًاوضع ريتخاف « ةيبرحلا ةيلكلا يف

 نييسايسلا هاعزلاب لاصتالل ةيب رحل ةيلكلا ةبلط هلكش
 5 مهأر عالطتساو

 « نادوسلاب ىلوألا ةبيتكلا يف هجرت دعب نيع

 دهشتسا يذلا) ناّمع لاك ىفطصم مزالملا عم لمعف

 نيينادوسلا طابضلاب لاصتالا ىلع (نيطسلف يف دعب |يف
 « ةطاسلا ىلع ءاليتسالل لمعي ميظنت ليكشت فدب

 ىلع فح زلا 5 « نادوسلا نم زيلكنالا درطو

 اذهو . يرامتسالا مكحلا نم لختل رصم

 . كانه هتمدخ ديدمت ل واح

 ١و ماعلا 5 ةرهاقلا ىلا هتدوع دعي كراش

 لالتحالا تاوق دارفأ ةمجاهاةصاخ تامظنت لمع يف
 تاركسعملا نم رئاخذلاو ةحلسالا ىلع ءاليتسالاو
 ةرهاقلا يحاوض يف ةرشتنم تناك يلا ةيناطي ربلا

 تايلمع زربأ ناكو .مرهلا عراش ةقطنم ًاصوصخ
 اراكنتسا ةيليزاربلا ةرافسلا ريمدت تامظنتلا هذه

 « نمآلا سلجم يف رصم ةيضق نم ليزاربلا فقومل
 ,مغر رصمل يداعملا بناخلا حجري ناك امتوص نأآل
 سيلوبلا منا دقلو .تارم ةدع تيوصتلا ةداعإ

 ثداحلا ريبدتبةيناطي ربلا تا رءاخملا كاذنآ يمايسلا

 . ليزاربلاو رصم نيب عاقيالا ةيغب

 ناك يذلا رصانلا دبع لاج سيئرلا عم لصتا

 برحلا ءانثأ «دودسأ» ةقطنم يف مدقم ةبترب كاذذ

 هجوتو«(9448١) ىلوالا ةيليثا رسالا - ةيبرعلا
 ىقب نيح يف « اجولاغلا » ىلا كلذ دعب رصانلا دبع

 ةيناث ايقتلي ملو .لدجملا ةقطنم يف تمفر نيدلا لاك
 حبصا دق ناكو ء ١56٠ ماعلا ي' ةرهاقلا ين الإ

 وهو لمعو . رارحالا طابضلا يف ًامظنم ًاوضع

 ةقطنم يف زكرمتملا لوالا ةاشملا ءاول ةسائر يِ

 عيزوتو رارحالا طابضلا ميظنت يف « « شيرعلا »
 لئاوأ يف ةيبرحلا ةيلكلا ىلا لقن مث. مهتا روشنم

 . رصانلا دبع عم لاصتالا لصاو ثيح ١ ة4ه١1 ماعلا

 ىلع لمع رماع ميكحلا دبع نأ. دعب اهذ نيبت دقلو

 رارحالا طابضلا نم ددع ربكأ عيمجت دصقب هلقن
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 . ةرهاقلا يف

 فر

 تعفر نيدلا لاك

 ةانق ) لائقلا ةقطنم نييئادفلا تايلمع يف كراش

 نيرشت يف« ١985 ةدهاعم ءاغلإ بقع ( سيوسلا

 .اوه١ ( روتكا) لوالا

 هنوجاتحم ام نييئادفلا دم تناك يتلا مظنتلا ةسائر

 ةفرعمب كلذ ناكو

 يماهتلا نسح عم ماق دقلو .ةريخذو حالس نم

 راغصو تاعماحلا ةبلط نم بابشلا ضعب بيردتب

 ةرهاقلا قيرط ةقطنم تاباصعلا ب رح ىلع نيفظوملا

 ةدايق ىلوت اكءاليل وأ ًارابن يوارحصلا مويفلا -

 «نيصاصقلا» و (ةيليعاسالا ر قطانم يف تايلمعلا ضعب

 هقلو . ةيناطي ربلا تاركسعملا دض «ريبكلا لتلا» و

 تعزو يل ةريخذلاو حالسلل ًاعدوتسم هل زنم ادغ

 يناثلا نوناك يو .ةروثلاب مايقلا ةليل رصانعلا ىلع

 ةلواحم يف رصانلا دبع عم كرتشا ١١6١ (رياني)

 دودحلا حالس دئاق « رماع يرس نيسح لايتغا

 ةيلمع تناكو.ةيب رحلا ريزو بصنم يلوتل حشرملاو

 اهذاختا ررقت يتلا تاءارجالا نم ًاءزج لايتغالا

 مهرمأ فشك نيذلا رارحالا طابضلا رصانع ةياحل

 صرل و «ةهج نم لاقلا يف نييئادفلا لاعا ببسب

 مهطابترا نم نوللحتي اوأدب نيذلا طابضلا فوفص

 . ىرخأ ةهج نم
 يف اوه؟/ا/ م دعب ني

 مسق ةيلوؤسم فلكو « ةيبرحلا تارباخملا
 حلسملا حافكلا ةكرح ميظنت يف ادبو « ايناطيرب
 « ةيروث سسأ ىلع تينب يلا « لائقلا ةقطنم يف
 « ويلوي ؟» ةروث يف رصانعلا افكأ ال تدنجو

 + ةيروسقلا١ بيلامألا .اسنييف“ تمدختناو
 برحهلاو «بيرختلا تايلمعو«تاءاصعلا برحك
 . ودعلا دض ةيسفنلا

 مام
 هروت

0/4 



 ( سرام) راذآ ةمزأ يف ًاماه ًارود بعل

 دمحم نيب فاليلا ةمزأب تفرع يتلا 4
 نع ًاريبعت تناكو « رصانلا دبع لاجو بيج
 تارارق ذيفنتب ماقو . ديدخحلاو ميدقلا نيب عا رصلا
 ىبم يف عامجالل اودفاوت نيذلا رارحالا طابضلا
 ىلع ةقفاوملا اوصضغرو « دعوم ريغ ىلع ةدايقلا
 نأ اوربتعاو « ةروثلا ةدايق سلجم ةلاقتسا

 ىمتراو ةروثلا ءىدابم فلاش دق بيجن دمحم

 نأب كلذو ء.ةروثلل ةيداعملا ىوقلا ناضحأ يف
 هداتقأاو هلزنم يف بيجن دمحم ىلا تارارقلا لقن
 ثيح « ( ةيعفدملا سيم ) ةيعفدملا طابض يدان ىلأ

 . هيلع ظفحتلا مت
 ةينيطسلفلا ةمواقملا فيثكت ةمهب 1166 ماعلا يف فلك

 , ةينيطسلف تاعومجم ليكشتب ماقف « ةلتحملا يضارألا يف

 دهعو . اهتايلمعل طيطختلاو اهحيلستو اهبيردت ىلع فرشأو
 ةانق ةقطنم يف ةمواقملا ىلع فارشالا ١9407 ماعلا يف هيلا

 . رصم ىلع يثالثلا ناودعلا نابإ سيوسلا

 يذلا ةسائرلا سلجم يف ةيبرعلا نوؤشلا ةيلوؤسم ىلوت

 ةيلوؤسم يكارتشالا داحتالا يف ىلوت مث ,ةيعامج ةدايقك لكش

 يف لمعلل ًاريزو نيع .ركفلاو ةرعدلل ةئنامالا
 دهع يف ندنل يف رصمل ًاريفس لقن مثلى” 8

 , دعاقتلا ىلا كلذ دعب ليحأ . تاداسلا رونأ سيئرلا

 عمجتلا بزح سيسأت يف 141 ( سرام ) راذآ يف كراشف
 ةسايسل ضراعملا ( يرصملا راسيلا ) يودحولا يموقلا

 نأ ىلا بزحلا اذه مساب يمسرلا قطانلا لظو , تاداسلا

 . ةيبلق ةبونب هتباصإ رثإ7/17//1977 يف يفوت

 يديربلا مقرلا (1)

 مهووذو نوي ركسعلا همدختسي يدوك مقر وه

 ' نم ةليسوك برحلاو سلا يف ةيندملا مهتالسا رم يف

 . ةيرسلا لئاسو
 ةيسسجتلا هطئاسو و ودعلا عالطتسا فادهأ نم نا

 ةيعونو ددع ةفرعم « تامولعملا عمجل هبيلاسأ لكو

 ىلع لوصحلا نكميو . ةقيدصلا تاوقلا راشتناو
 ءالمعلا قيرط نع تامولعملا هذه نم ريشكلا

 نع وأ « يندملا ديربلا تاسسؤم يف نيعورزملا

 تاراغالاو نئامكلاو تايرودلا مادختسا قيرط
 تاعطقلا تافلخم صحفو قئاثولا ىلع ءاليتسالل

 نبي ركسعلا نم ةلسرم لئاسر ىلع لوصحلل ةقيدصلا

 عمج قيرط نع وأ « سكللاب وأ مهوذ ىلإ

 اذإ ةصاخ « ةعئابقلابوآ :ةلمهلا لئاسرلا تيناظم

 م

 هذه ىلعئدرج وم اهناونعو ةعطقلا مسأ ناك

 ةيداعملا ريبادتلا شيوشتلف . فيراظملا و لئاسرل
 ظافحلا نيمأتو « تامولعملا عسمج ىلإ ةيمارلا

 مدختسي « تامولعملا ةيرسو تاوتلا نمأ ىلع

 , ةصاخلا مهتالسارم يف يديربلا مقرلا نوي ركسعلا

 ليكشت لكل ىطعي مقر نع ةرابع يديربلا مقرلاو
 عردملا عساتلا ءاوللا نم ةثلاثلا ةبيتكلاف . يركسع
 : وه ًامقر ذخات الثم ةرشاعلا ةعردملا ةقرفلا عباتل

 نودب .(01١58 ع. بوأ) يركسع ديرب »

 رصانع فلتخم ىلع مقرلا اذه ممعيو . ناونع يأ
 مهبوذو مهلهأ نوملعي نيذلا ةيركسعلا ةدحول

 نمضي يذلا رمألا ٠ تالسارملا يف همادختسال

 « اهدجاوت ناكم وأ تاعطقلا ءامسأ فشك مدع
 نييركسعلا ىلإ ةثوعبملا لئاسرلا لوصو نمضي انك

 . اههاونع ليدبتو تاوقلا كرحت لاح يف ةعرسب
 لئاسرلا يندملا ديربلا تاسسؤم عمجت نأ دعب

 لمحت يلا لئاسرلا لزعت اهناف « ديربلا قيدانص نم

 ديربلل ةطقن برقأ ىلإ اهملستو « ًايديرب ًامقر
 حئاوللا قفو اهزرفب ةطقنلا هذه موقتو . يركسعلا
 « ةيركسعلا طئاسولاب اهلسرتو « ابدل ةدوجوملا

 نيوانعلا ىلإ « ريسفت يأ اهيلع بتكت نأ نودو
 نكامأ لدبتب لدبتت يتلاو « حئاوللا هذه ىلع ةددحملا

 ماقرالا لدبت ةيرسلا نامضلو . تادحولا زكرم

 يروف لكشب لدبت اك « يرود لكشب ةيديربلا
 اذه ىلع ودعلا لوصح اهيف لمتحي يتلا تالاحلا يف

 « ودعلا ديب ىرسا عوقو « باحسنالا ) مقرلا

 نوي ركسملا هينيو . ( خلا ... ءالمع ةكبش فاشتكا

 مسإلاب صخش يأ مالعا مدع ةرورض ىلإ رارمتساب
 مدعو ٠ اهزكرمت ناونعي وأ مهتدحول يقيقحلا

 ناكم فصو مدعو مهلئاسر يف رومألا هذه ركذ

 ودعلا عيطتسي ال ىتح « لئاسرلا هذه يف .زكرمتلا
 . فصولا نم ناوئعلا جاتنعسا

 ةدحولا وا ةعطقلا مقر )١(

 يركسعلا ليكشتلا مسا ىلا فاضي يذلا مقرلا وه
 يف هيلع ةلالدلل ( يوملا وأ يرحبلا وأ يربلا )
 . ةيركسعلا قئاث ولا

 ةرصاعملا شويحلا يف يركسع ليكشت لك ذخأي
 ةقرفلا الث. ) ةلثاملا تاليكشتلا نع هزيم مقر
 ع عساتلا تالتاقملا حانج ع 50 وج ةلؤمحملا

 ءامسألا لحم مقرلا اذه لحيو . ( 4, ةاشملا ةبيتك

 الو . يضاملا يف تاليكشتلا ىلع قلطت تناك .يلا
 ءامسألا مدختست ةرصاعملا شويحلا ضعب لازت

 ةيسداقلا ءاول ) ةينطو ةيخمرات ثادحأب ةطبترملا

 « ( ةربابحلا ةبيتك ) ةصاخ فاصوأب وأ ( الثم
 . مكر يأ نودب وأ ةدحتولا مقر ىلإ ةفاضإلاب

 ناملألاو ةيروطا ريمالا مايأ نويسن رفلا مدختسا دقلو

 تامطقلا ةداق ءامسأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ
 مقر اه ناك ءاوس«تاعطقلا هذه ىلع ةلالدلل ىربكلا

 . نكي م مأ
 ىلع تامولعملا ليمحت ىلع مقرلا دوجو دعاسي

 رماوألا هيجوت ةيلمع لهسي اط « ةيركسعلا طئارخلا

 ودعلا لواحمو . تامولعملا يفدتو تاهيجوتلاو
 تاليكشتلا تاكرحت ةقحالمل مقرلا اذه ةفرعم ًامئاد
 . كلذل ًاعبت فقاوملا مييقتو « ايعاموأ ةناودو
 لكشب لدبت 5 « يرود لكشب ماقرألا لدبت اذل
 ودملا لوصح اهيف لمتحم يتلا تالاحلا يف يروف
 ديب ىرمأ عوقو « باحسنالا ) ماقرألا هذه ىلع
 ةرثف ثوكملا « هالمع ةكبش فاشتكا « رودملا

 . ( خلا ... ودملا ةهجاوم يف ةليوط
 يوج برسو ةبيت5 ىوتسم نم تادحولا دعي

 ماقرأ اه ىطعي وأ ( م ةبيتكلا ) ًاصاخ ًامقر
 وأ ىلوألا ةبيعكلا) ةيولألا لك لخاد ةلدلستم
 ايا رسلل ىطعي و . ( ؟؟10 ءاوللا نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا

 ماقرأ نايحألا بلغأ يف فوفرلاو لئاصفلاو
 ىرغصلا تادحولا هذه ذخأت الو «. ةلسلستم
 ةيئانثتسا تالاح يف الإ ةصاخ ءامسأ وأ ًاماقرأ

 . ةيصوصخلا ديدش عباط تاذ ةمهمب مايقلا .رنعو

 لوأ بيقرلاو بيقرلا )١(
 بيقرلا

 لماح . ةرصاعملا شويجلا يف وه 5618684 بيقرلا

 ةيربلا ةحلسملا تاوقلا يف فصلا طباض بتر نم ةبتر لوأ
 . ةيوجلاو ةيرحبلاو

 ضعب ىلع يضاملا يف قلطي ابوروأ يف بيقرلا مسا ناك
 ازيبق نوي ركسع ءابقر اضيأ نومسي اوناك نيذلا طابضلا
 ةيندم فئاظو نولغشي نيذلا نييندملا ءابقرلا نع مه

 561862[ 06 تاعومجملا بيقر مسا ناكو . ةفلتخم

 يف تاعومجملا ةداق راغصلا طابضلا ىلع قلطي 65

 مويلا ةلكوملا تامهملاب نوموقي اوناك نيذلاو , ىطسولا نورقلا
 . فصلا طابض ىلا

 قاسنا نع ةرابع ةكرعملا تاليكشت تناك امدنعو



 5618624 ةكرعملا بيقر مسا ناك . ةبقاعتم ( فوفص )

 نم طباض ىلع ١6١6 ماعلا ذنم قلطي 4ع 2111

 ظافحلاو . ةكرعملل تاعطقلا فصي فلكم ةداقلا طابضلا

 ةفيظولا هذه تيغلأ مث ,لاتقلا لالخ فوفصلا ماظتنا ىلع

 . ١7 نرقلا ةياهن يف

 قلطت 561868214 01]112روجاملا بيقرلا ةبتر تناكو

 ةفيظو نولغشي نيذلا ةداقلا طابضلا ىلع 7١و 17 نينرقلا يف

 ١8 نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو . ناكرألا ةئيه يف

 لوا ينعت روجاملا بيقرلا ةبتر تحبصأ ( اسنرف يف 297 )
 ةليصف دوقي ةيادبلا يف بيقرلا اذه ناكو . ةيرسلا يف بيقر
 ءافكألا نيبساحملا نم فاك ددع داجيا ةبوعص نكلو . لاتق

 ءالؤه بحس ىلا ةدايقلا عفد ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ

 ءاسؤر ةمهمب مهفيلكتو ةلتاقملا تادحولا نم ءابقرلا

 ىتح عضولا اذه رمتسا دقلو . ايارسلا يف نيبساحملا

 ثيح ( اسنرف يف ١914 ) نيرشعلا نرقلا تانيرشع

 بيقرلا مسا روجاملا بيقرلا ذخاو لوأ بيقرلا ةبتر ترهظ
 . ةيرسلا بساحم لو

 طابض بتر لوأك اهلولدم ذخأت مل بيقرلا ةبتر نا
 يرنه قلطا ثيح , ١١ نرقلا فصتنم يف الا فصل

 دونجلا ىمادق ىلع مسالا اذه ( 1004 7019 ) يناثل

 . ةليوطلا حامرلا ةلمح نم ةبخنلا دونج ةصاخو . نيكنحمل

 اهنوؤشو اهتايحب متهب دحاو بيقر ةليصف لك يف ناكو

 مهعسوب راصو . ةليصفلا يف ءابقرلا ددع ديازت مث . ةيرادال

 ىتح نولمحي ءابقرلا ءالؤه ناكو . طابضلا ةبتر ىلا يقرتل
 - ا,١8 )213116581506 ليوطلا حيمرلا 17٠١ ماعل

 مث . ( ةطلبو نانس لكش ىلع يندعم سأر وذ ء م ٠

 نولمحي اوراصو ١4 نرقلا فصتنم يف مهحالس اولدبتس
 لمحي اسنرف يف بيقرلا ناك 7717 ماعلا ذنمو . قدانبل

 دعب ةزيمملا ةراشلا تدغ مث , همك ةمدقم قوف ًايضف ًازيرطت
 . مكلا ةمدقم ىلع ًايضف ًاطيرش كلذ

 دجو دقف .اهدقعتو ءابقرلا تاههم ديازتل ًارظنو
 لكشب مهليهأت يرو رضلا نم نا لوألا نويلبان روطاربمالا
 حتفف . نيكنحملا ىمادقلا دونجلاب ءافتكالا مدعو . قبسم

 ةذمالت ناكو .ولبنيتنوف يف فصلا طابض جيرختل ةسردم

 . ءابقرلا ةامرلا مسا نولمحي ةسردملا هذه

 مث . ةليصف فصن دوقي بيقرلا ناك ١314 ماعلا لبقو

 ةليصفلا تاعامج نم ةعامج خيراتلا اذه دعب دوقي حبصأ

 ةيعفدم وأ نواه ةزرفم وا , ةليقث ةحلسا ةعامج وأ , ثالثلا

 ةيصاصتخا ةعامج وأ . لاتق ةبابد وأ , ( ةعامج فصن )

 .. ةيركسع ةطرش . نيضرمم . نييئايميك . نيسدنهم )

 هذه نوكت امدنع . نيمكلاو ةيرودلا ةوق دوقي ابك . ( خلا
 ىلع لمحي بيقرلا راصو . ( ًابيرقت ةعامج ) ةدودحم ةرقلا
 نيطي رش ( شويجلا بسح ) هيعارذ ىلع وا رسيالا هعارذ

 ةيزاوتم ةطرشا ةثالثوا ( 8 ) لكش ىلع نيبهذم وأ نييشابق
 ةنيردعلا نتريحلا تلخدا: نقلو >>( نشونللا تمدح .) ةلئان

 اهميظنتو اهسيسأت ذنم اهتاليكشت يف بيقرلا ةبتر ةثيدحل
 تامهملاب ةبترلا هذه لماح تفلكو . يبوروالا ماظنلا قفو

 . هالعا ةروكذمل

 يفو ملسلا ءانثأ ةيلخادلا ةمدخلا ديعص ىلع امأ

 ةمدخلا ةمهم رضاحلا رصعلا يف بيقرلا لغشيف ٠ تارخؤم
 وا يمويلا بيقرلا ) ةليصفلا يف ةيعوبسالا وأ ةيمويل
 تامهملا ىلا ةفاضالابو . سرح سيئر ةمهمو . ( يعوبسال

 تحت ) نويرادالا ءابقرلا موقي . تامدخلا تامهمو ةيلاتقل

 بيقر : ةيلاتلا ةيرادالا تامهملاب ( ةيرسلا دعاسم فارش

 . بساح بيقر . ماعط بيقر , ةيرسلا عدوتسم نيمأ

 يف ةصاخ بيردت لئاصف لخاد ءابقرلا ليهأت متي

 ١ شويج ةدع أجلتو . ( قوف اف ةقرف ) ةريبكلا تاعطقل
 ءابقرلا ليهأت ىلا . ةيبرعلا شويجلا ضعب اهنيب نمو
 نيقوفتملا ءافرعلاو دونجلا نيب نم اهتذمالت راتخت سرادم لخاد
 عابتا دعبو . شيجلاب عوطتلا يف نيبغارلا نييندملا نم وأ
 ىلع نوجرختملا عزوي ٠ سرادملا هذه يف ةيساسالا ةرودل
 ٠ نيسدنهم . تاعردم . ةيعفدم . ةاشم ) شيجلا سرادم

 سرادم كانهو . هلاجي يف لك صصختلل ( خلا ... ةراد

 نم نييطايتحالا اهتذمالت راتخت نييطايتحالا ءابقرلا ليهأتل
 فالتخاب فلتخي ) نيعم ىوتسم ىلا نيفقثملا نيدنجملا نيب

 ءابقرلا عباتيو . ( هيف ةقبطملا دينجتلا ةمظنأو دلبل
 ءابقرلا ىلا ةبسنلاب روكذم وه ابك مهصصخت نويطايتحال
 . نيلماعل

 ماظن فصلا طابض ىلا ةبسنلاب ةمدخلا نيناوق مظنت

 يتلا ةمدخلا ةدمو يقرتلا طورشو بيقر ةبترل ليهأتل
 هذه لداعتو . لوا بيقر ةبتر ىلا يقرتلا لبق اهؤاضق يغبني

 ةدملا طرش زواجت نكميو . شويجلا مظعم يف تاونس 4 ةدمل
 ةأفاكملا قحتست ةعاربو ةلوطب برحلا يف بيقرلا يدبي امدنع

 . يئانثتسالا عيفرتلاب

 لوا بيقرلا

 شويجلا يف وه , 5618676 ©1268 لوأ بيقرلا

 تاوقلا يف فصلا طابض بتر نم ةبتر يناث لماح ةرصاعملا

 نيب ةبترلا هذه عقتو . ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا ةحلسملا
 . ( طباضلا دعاسم ) دعاسملاو بيقرلا

 نرقلا تاني رشع يف ابوروا يف لوأ بيقرلا ةبتر ترهظ
 طابض ةمدخ ميظنت مت امدنع . ١19114( اسنرف يف) ني رشعلا

 ةرصاعملا شويجلا يف ةليصف لك يف دجويو . نيلماعلا فصلا
 لك يف نا ابك . ةليصفلا دئاقل دعاسمك لمعي لوأ بيقر
 تناك ينلا ةيرادالا تايهملاب موقي بساحم لوأ بيقر ةيرس

 وفر

 ينو . ١458 ماعلا لبق روجاملا بيقرلا قتاع ىلع ةاقلم

 . نويكيناكيم ) نويتف نولوا ءابقر ةحلسملا تاوقلا
 .. نويرادا . ةحلسا وسحلصم . نوضرمم . نويئايميك

 دئاقك ( انايحأ ) لوأ بيقرلا لمعي نأ نكميو . ( خلا
 ريغ ةعطقلا وا شيجلا يف نيمزالملا كالم نوكي امدنع ةليصف

 رفخم وأ نيمك وأ ةيرود دئاقك لمعي نأ نكمي ابك . لملكتم
 بلطتي ةكرتشملا ةوقلا مجح وأ ةمهملا ةعيبط تناك اذإ مدقتم

 . كلذ

 يف لوا بيقر ةبتر ةيبرعلا شويجلا تلخدا دقلو

 . يبوروالا ماظنلا ىلع اهميظنتو اهسيسأت ذنم اهتاليكشت
 لوأ بيقرلا لمحيو . هالعا ةروكذملا ماهملاب اهلماح تفلكو
 ىلع ةبهذم وا ةيشاهق ةطرشأ ةثالث ( هيعارذ وا ) هعارذ ىلع

 بسح ) ةلئام ةيزاوتم ةطرشا ةعبرا وأ ( 8 ) لكش
 . ( شويحلا

 ةيعوبسالا ةيلخادلا ةمدخلا يف لوا بيقرلا كراشي

 . تارخؤملا يفو ملسلا ءانثا ةيمويلاو

 ةرتف ءاضق دعب لوأ بيقر ةبتر ىلا بيقرلا ةيقرت متت
 ضرتفيو . شيج لكب ةصاخلا ةمدخلا نيناوق اهددحت ةنيعم

 دقع ديدجتو ةمدخلا يف ةنيعم ةرتف ءاضق دعب . لوأ بيقرلا يف

 . تاعردم . ةاسثم ) ةليصف دئاق ةرود عابتا ؛ هعوطت

 ةرودوا ةبساح ةرود عابتاوا , ( خلا ... نيسدنهم . ةيعفدم

 ربتعيو . هقتاع ىلع ةاقلملا ماهملاب مايقلا عيطتسي ىتح . ةينف
 يف تاوتسلا نم ًاددح ًاددع ةمدخلاو , ةرودلا هذه يف حاجنلا

 ةيكلسملا تابلطتملا ضعب ىلا ةفاضالاب , لوأ بيقر ةبتر
 . طباض دعاسم ةبتر ىلا ةيقرتلل ةمزاللا طو رشلا « ةينهملاو

 لوا بيقرلا ماق اذا برحلا يف طورشلا هذه زواجت نكميو

 . يئانثتسالا عيفرتلاب ةأفاكملا قحتسي رهاب لمعب

 قسحلا نيلماعلا نيلوالا ءابقرلا شويجلا ضعب يطعت

 ىلا جرختلا دعب مامضنالاو ةيركسعلا تايلكلاب قاحتلالاب
 دق نولوألا ءابقرلا ءالؤه نوكي نأ ةطيرش . طابضلا ةئف
 ليهأتلاو يملعلا ليصحتلا نم ةنيعم ةجرد ىلع اولصح
 ةمدخلا لالخ اوتبثأو . مهتبتر يف ةيفاك ةرتف اومدخو . ينهملا

 لوبق طو رش ةمدخلا نيناوق ددحتو . نيتديج ةيكلسمو ةرادج

 . ةيبرحلا تايلكلا يف نيلوألا ءابقرلا

 ةداق ودعاسم ) نيلماعلا نيلوألا ءابقرلا بناج ىلإو

 , ( نوينفلا نولوألا ءابقرلاو . ايارسلا وبساحو . لئاصفل

 نويطايتحالا ءابقرلا مه . نويطايتحا نولوا ءابقر كانه
 ةمدخلا كرت دعب وأ لاققلا ءانثا مهعيفرت معي نيذل

 تامهم سفنب ةمدخلا يف مهدوجو ءانثا نوموقي مهو . ةيمازلال

 . نيلوألا ءابقرل

 ةدايقل يدعاقلا لكيطلا نولوآلا ءابقرلاو ءابقرلا لكشي
 مهو . ةفلتخملا تارادالاو حلاصملاو ةبراحملا تاعطقل

 م



 كر

 يداملا ةمطقلا ىوتسم عفر يف ةرشابم ةيمها نولتحي

 يف دونجلا عم رشابملاو يمويلا مهكاكتحال ًارظن . يونعملاو
 , ةيلمعلا تاههملل ةرمتسملا مهتسرامو . برحلاو ملسلا
 . اهتازيهجتو اهتحلساو مهتدحو دارفا عيمجل ةديجلا مهتفرعمو

 ةيركسعلا مهتمدخ لالخ نولوألا ءابقرلاو ءابقرلا بستكيو
 ةربخو ةيسفن ةبالص ةلتاقملا ىرغصلا تادحولا يف ةليوطلا

 ةمدخلا ةزيكر مهلعجي يذلا رمألا . ةيرظنو ةيلمع ةيكلسم

 ىرغصلا تادحولا ةاونو . ملسلا يف بيردتلاو ةيركسعلا
 . لاتقلا ءانثا ةكرحملا اهحورو

 ١7/9114 ( ةكرعم ) ستيفالكر (54)

 لارنجلا ةدايقب ةينولوبلا ةمواقملا تاوق نيب تعقو ةكرعم
 11522006ان5 « وك سويستيشتوك سويدات » يلارسبيللا

 ماعلا يف ةيسورلا لالتحالا تاوقو ٠ 105ه انقاعم

 . اذ الؤغ

 ىرج ) ٍناث ميسقتل اينولوب تضرعت “١141 ماعلا يف

 اهيضارأ مظعم تعزوتو , ( ١775 ماعلا يف لوألا ميسقتلا

 تناكو .ايسوربو ةيسورلا ةيروطاربمالا نم لك نيب

 يضارألا يف ةطلسلا تملتسا دق ةينولوبلا ةيعجرلا فارطألا

 ىلع نييلاربيللا نييسايسلا تربجأو . سورلا اهلتحا يتلا
 ءالؤه نيب نم ناكو . « اينوسكس » ىلا دالبلا ةرداغم

 نالعا ىلا رداب يذلا « وكسويستيشتوك » لارنجلا نييلاربيللا

 مهدادعاو لجر فلأ ١6١ نم رثكا دينجتو ةماعلا ةئبعتلا

 . لالتحالا دض لاضنلل

 ةفلؤم ةوق « وكسويستيشتوك » داق . 74غ/غ//# يفو

 لجانملاب نيحلسم حالف ١٠٠٠و يماظن يدنج ٠٠١+ نم

 دنع يدنج 00٠١ اهماوق ةيسور ةوقب ىقتلاو ٠ حامرلاو
 ةمصاعلا نم ةبيرقلا 2530181168 « ستيفالكر »

 اونكفو نوينولوبلا اهيف رصتنا ةكرعم تراد ثيح . «وسراو »

 «وسراو » نم ةيسورلا ةيماحلا درط نم اهرثأ ىلع
 ةيامن يف «وسراو » اوداعتسا سورلا نأ الا . ( ) ١07/5

 يف «وكسويستيشتوك » لارنجلا اومزه نأ دعب . هسفن ماعلا
 يف اوحجنو . 6©017712]213016 « ستيفويستام » ةكرعم

 ميسقتلا » يف ةلودك اينولوب دوجو ءاهنإو ةضافتنالا دامحا

 .( ١لق86 )) « ثلاثلا

 ىهيوبلا ةلودلا نكر (45)

 ةلودلا نكر »ب بقلملا « هيوب نب نسحلا» وه
 ةلود يسسؤم دحنأو ء(واب ؟)« يبم وبلا

 «ناهفصأو» و «ناذمه» و « يرلا » يف نييبموبلا

  (سرفلا دالب يف )

 م,

 .عزاريشد ةقطنل ًاكاح « هيوب نب يلع » ناك

 جيوادرم » عم فلاحتلاب هتطلس ميعدت دارأ دقلو

 م ناهفتمأ » قطانم 2 ناك يذلا « رايز نبأ

 ةبطخ يف همسا ركذي رمأف .اههريغو «يرلا» و

 نسح ةيقافتا هعم دقعو « « زأ ريش » ربانم نم ةعمجلا

 همه ماعلا يف « نسحلا » هاخأ هيلإ لسرأو « راوج

 نكل . هقدصو هءالو كلذب تبثيو هدنع ةنيهر نوكيل
 هدونج ضعب دي ىلع ماعلا كلذ يف « جيوادرم » لتقم

 . رارفلا ةصرفلا هيوب نب نسحلل حاتأ « كارثألا
 ةعضاخ تناك ىتلا ملاقألا ىلع كلذ دعب ةرطيسلاو
 . جيوادرمل

 نسحلا » نيب حلسملا عازنلا أدتبأ هامل ماعلا يو

 » جي وادرم » قيقش « رايز نب ريكمشو »و « هيوب نبأ

 ناهفصأ لإ لسزأو : هيخأ كلم ةداعتسا لوا. يذلا

 ىلإ رقهقتلا ىلع هربجأو اهنم « نسحلا » درط ًاشيج
 ىلإ « نسحلا» راس يلاتلا ماعلا يفو

 طسب ةيغب اهنم قالطنالاو اهيلع ةرطيسلل « طساو »

 مامأ رطضا هنكلو . ميلاقأ نم اهرواج ام ىلع هذوفن
 يسابعلا ةفيلخلا نم نيموعدملا نييديربلا ةمواقم

 رقهقتلا ىلإ ( 44٠ ىلإ 4" نم مكح ) « يضارلا »

 « زاوهألا » نم فحزيل داع مث « ,زاوهألا , وحن

 ةعاج درط نأ دعب اهيلع ىلوتساف « ناهفصأ وحن
 اسهضاخ يلأ بورحلا تماد دقو .(« ريكمشو 0

 ترفسأو « 4١ ماعلا تح « ريكمشو » دض نسحلا

 .« ةاهتسأ »و يرلا » ىلع نسحلا ةرطيس تيبثت نع

 «يفكتسملا» يسابعلا ةفيلخلا هحنم 445 ماعلا يفو

 هةيغأ ءاليتسا دعب كلذو « « ةلودلا نكر » بقل

 ذخأف . هسفن ماعلا يف دادغب يف ةطلسلا ىلع «دمحأ

 هجو يف اهكسامم نيمأتو نييبيوبلا ةطلس تيبثتل لمعي

 : هيوخأ عم هتقالع تناكو . ىرخألا ىوقلا

 يف ( ةلودلا دامع ) يلعو « دادغب يف ( ةلودلا زعم )

 ةدعاسملاو رواشتلا ىلع موقتو « ةئيتم سراف

 . نيرمتسملا
 )» يبيوبل ةلودلا زعم » يوت 47 ماعلا يو

 ( ةلودلا زع ) « رايتخم » هنبا دادغب يف ةطلسلا ملتساو
 ب رطضاف « كحلا هلهؤت يلا تافصلا كلمب نكي مل يذلا

 هبارطضا نم دازو . ةيسايعلا ةمصاعلا يف عضولا
 مهلاصفناو 454 ماعلا يف رصم ىلع نييمطافلا ءاليتسا
 ةلونلا زع» لواج دقلاو . ةيسابعلا ةلودلا نع
 ماقف « رومألا مامز ىلع ةرطيسلا ةداعتسا « يبيوبلا

 ةفيلذلا نييعت و « عييطملا » ةفيلخلا لزعب و1074 ماعلا يف
 فلتخا ديدحلا ةفيلخلا نكلو . هنع الدب « عئاطلا 5

 يركسعلا دئاقلا معد لع لصحو « « ةلودلا زع» عم
 ىح «ةلودلأ زعو عضو زتهاف . 6 نيكتكبس »

 .« سراف»

 ديحأ

 نكرر همع نم ةدجنلا بلطل هاله ماعلا 5 رطضأ

 « ةلودلا نكر نب ةلودلا دضع » همع نباو « ةلودلا

 ىلع هاتواعو « هتدعاسمل اعقدناف « ( سراف مكاح )

 ناكو . دادغب يف ةيهبوبلا ةطلسلا تيبثتو رومألا طبض

 . لاحما اذه يف يسيئر رود ةلودلا نكرل

 يف ًاماه ًارود هسفن ماعلا يف ةلودلا نكر بعل

 دضع » هنيأ لواح دقلف .نييهوبلا نيب مادصلا عنم

 لالتحاو ( ةلودلا زع ) « رايتخم » ىلع رمآتلا « ةلودلا

 ةل ودلا نكر نم ناك اف « دادغب يف ةفيلخلا ىدل هناكم

 نع عالقإلاب ًارمأو ًاديدمت هنبا ىلإ لسرأ نأ ىوس
 ذفتو . سراف ىلإ دادغب نم باحسنالاو هتلواحم
 ىلع كلذب نويموبلا ظفاحو « رمألا « ةلودلا دضعو»

 : مهكسامتو مهتدحو

 تمسقف « 4الال ماعلا يف ةلودلا نكر يوت

 ادغ يذلا « ةلودلا رخف و : هيدلو نيب هذوفن قطانم

 ديوؤم» و « لبخلا لامعأو ,ناذمه» ىلع ًاكاح

 نيوخألا الك ناكو . « ناهفصأ » 5 يذلا « ةلودلا

 .« يبيوبلا ةلودلا دضع » ربكألا مهيخأ فا رشإ تحت

 يرادقدنبلا يحاصلا نيدلا نكر (؟)

 دا( نماذلا هدزكوب راو

 ( يخوراص فذاق ) ما"  لر (0)

 نم « تابابدلل داضم فيفخ ىخوراص فذاق

 «راكيم » ةكرش جاتنا م ييجلب . مم م10 رايع

 .٠ 11 ءءوت

 121-83 « 87  لر » يخوراصلا فذاقلا لخد

 هيلع قلطيو .تانيتسلا لئاوا يف ةمدنملا

 ومر . 81زه018448 «ديسيدنالب » مسا ًاضيا

 نم قلطي « مادختسالا لهسو ًايبسن لاعف حالس

 برقم راظنم ةطساوب هبيوصت متي نأ دعب فتكلا
 ةيغدرما ةلاسك نين 48 ةفانس قدح لمحت

 دنع رخآ راظنم ةفاضإ دعب راظنملا ةيوقت نكميو
 و٠.4. ةفاسم ىح الاعف حبصي ثيحت « ةرورضلا

 ةداضم ةيخوراص فئاذق حالسلا اذه قلطيو . رّتس
 ةيضوراص فئاذق وأ « ءافوج ةوشحم تابابدلل
 ىلا ةفاضالاب هه دارفألل ةداضم راجفنالا ةديدش

 . ةقراطلاو ةيناعدلاو ةئيضحملا فئاذقلا



 ديسيدن الب مساب فورعملا « 87  لر » يكيجلبلا يخوراصلا فذاقلا

 يمرلا ةيعضو يف « نييك » ةيكيشتلا خيراوصلا ةمحار

 ييجلبلا شيلبا يف ًايلاح فذاقلا اذه مدختسي
 ءاحنا فلتخم يف ررحت تاكرحو شويج ةدعو
 . ملاعلا

 نزولا . لم مم رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 . غلك ارال» ةفيذقلا نزو . غلك مر؛ ( ٌعداف)

 ةعرسلا . رثم ١را/٠ ( ةفيذقلا نودب ) لوطلا

 لامفلا ىدملا . ةيئاث / رّثم ٠٠١ ةفيذقلل ةيئادتبالا

 ىلع ةردقلا . رم 4.0٠ ىصقألا ىدملا . رثم 0

 . ذالوفلا نم مله 0 قا رتعالا

 ( يخوراص فذاق ) ١و د لر (0)

 رايع نم تابابدلل داضم ليقث ىخوراص فذاق
 5 راكيم » ةكرش جاتنا نم ييجلب 5 م 00

 نع ٠٠١« - لر» يخوراصلا فذاقلا روط
 ةمدقلا :لخدو 6 ديسيدنألبب 86 - لرا»: فيقخلا' فذاقلا
 ةيخ و راصلا فذاوقلاةئف نم وهو تانيتسلا طساوأ يف
 تبغي هنأ الإ . فتكلا نم اهقالطا نكمب ىلا ةليقثلا
 ء يطل لباق يئانث بصنم ىلع نايحالا مظعم يف
 دحأ هنأي زيمعي وهو . ًايبسن هتزو لقث ىلإ رظنلاب
 نزو ثيح نم ملاعلا يف ةيخوراصلا فذاوقلا ىوقأ

 مر

 مغرلا ىلع كلذو « قارتخالا ىلع اهتردقو ةفيذقلا
 . ةمدق نم

 برقم راظنم ةطساوب فذاقلا اذه بيوصت مي
 .« مل" - لر و فذاقلا ىلع مدختسملا راظنملل هباشم
 ةوشحن عوردلل ةداضم ةيخوراص فئاذق قلطي وهو
 . ةقراحلاو ةيناخدلا فئاذقلا ىلإ ةفاضإلاب « ءافوج
 شيلا يف ( ١؟979) ًايلاح فذاقلا اذه مدختسيو
 هثايح نأ الإ « ةددعتم يرخأ نكويجو « ىيجلبلا

 رظتنملا نم حبصأو « ءاهتنالا ىلع تفراش ةيلمملا

 . ًاروطت رثكا ةيخوراص فذاوقب ًابيرق هلادبتسا
 نزولا . لم ٠٠١ رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 ؟راله ةفيذقلا نزو . غلك ١؟رو (غراف)
 رتم ١,84 ( ةفيذقلا نودب ) لوطلا . غلك
 ةيناث / [رثم 9١ه ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 ىصقألا ىدملا . آرثم 4٠ لاعفلا ىصقألا ىدملا

 500 عوردلا قارتسخا ىلع ةردقلا
 .لم

 (خيراوص ةمجار) ٠"١ مر (ءمز

 رايع نم تاهوفلا ةددعتم خيراوص ةمجار

 . عنصلا ةيكافولسوكيشت . لم ٠
 يي 1300-2704 -مرد ةمجارلا تروط

 نم فلأتت ةليقث ةمجار يهو . تانيسمحلا رخاوأ
 ةبكرمو 2« ًابوبنأ #* ىلع يوتحت قالطا ةصئم
 زارط نم تالجع 5 تاذ ةطسوتم ةنحاش ىلع ةداع
 اك . نانطأ ه اهزو غلبي يلا « ”-كف اغاربو
 لثم ةلثامملا تانحاشلا نم ددع ىلع اهيكرت نكمي

 .٠ عنصلا ةيتايفوسلا « ١١07 ليز »

 تلأتت ةيخوراص فئاذق ةمجارلا هذه قلطت
 ميد 2« بلصلا دوقولاب لمعتو ةدحاو ةلحرم نم

 . يروحملا نارودلا ةطساوب ناريطلا ءانثأ اهتيبثت

 تاوقل فيثكلا يرانلا' معدلا نيمأت يف ةلامف يهو
 نكميو ٠ ةطسوتمو ةريصق تافاسم ىلع ةاشملا

 وأ « راجفنإلا ةديدش ةيبرح سوؤرب اهديوزت
 ىلع ةصنملا رودتو . دارفألل ةداضم وأ « ةقراح
 « ( ةجرد م56. ) ةلماك ةيقفأ ةرود اهروحم
 4٠ ىلإ رفص نم ةيلوقاشلا اهيمر ةيواز حوا رتتو

 , ًايودي ميَف ةريخذلاب اهنيومت امأ . ةجرد
 ًايلاح « ١٠ ب مدا» ةمجارلا لمعتو

 ثيح « ىك افولسوكيشتلا شيحلا يف ( 90١1و )
 -مر 1 زارط نم تامجارب ًابيرق اهاديتسا اديس

 م7



 ع

 ةجازلا نع نوط حس ) اروطت رثكألا عودا
 ةريبك دادعأب مدخت يلا « 7١ م ب » ةيتايفوسلا

 دادعأ مدخت اك . ( يكافولسوكيشتلا شيحلا يف

 اينامور نم لك يف ١"1١« - مرو ةمجأرلأ نم

 لودو ةيبرعلا لودلا شويج نم ددعو اسمنلاو

 . ينطولا ررحتلا تاكرحو ثلاثلا ملاعل

 ددع .١٠ 5 .٠ رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 . نانطأ ه ( ةوشحم ) ةصنملا نزو .8+؟ تاهوفل
 ةعباتلا ةزهجألاو ةنحاشلا هيف امم ) ةمجارلا نزو

 نزو . غلك ٠١ ةفيذقلا نزو .انط ١١ ( اهل

 ةيئادبلا ةعرسلا . غلك ١١,5 ينرحلا سأرل
 . ةيناث / راتمأ 4٠١ ةفيذقلا
 : مقاطلا 7 لك

 . ( ةلماحلا ةنحاشلا

 موه ىصقألا ىدملا

 ليغشت مقاط نود ) صاخشأ

 ( خي راوص ةمجار ) ١9975 - مر ع0

 ( قحلملا يف خيراوص ةمجار ء 5١ - م برظنا )

 ينانكلا زيزعلا دبع نب سحامرلا (40)

 نماسثلا نرقلا يف شاع يسلدنأ دئاق

 نييومألا ىلع ةروثب مايقلا لواحو . يداليملا

 دبعو» ريمألا كح ةركف لالخ سلدنألا يف
 . « ةيواعم نب نمح رلا

 « يئانكلا زب زعلا دبع نب سحام رلا ١ ناك

 «ءارضملا ةريزحلا » ىلع ًايلاو *0 م1 ماعلا يف

 همفد دقلو . سلدنألا يي م1جعدوقو

 نييلحملا ءامع زلا نم ددع عم قافتالا ىلإ هحومط

 «ي رهفلا بيبح نب نمح رلا دبع و مهتمدقم يف و

 ىسي# نب نيسح » و « يلقصلا »م ب, بقلمل

 ريمألا دض ةروشلا نالعإل رمآتلا و « يراصنأل

 دقلو

 ىسابعلا ةفيلخلا دييأت ىلع ةروغلا وططخم لصح

5 
 .« ةيواعم نب نمح رلأ دبع مو يو.اآل

 يي ومأل يديلقتلا ودعلا « يدهملا دمحم د

 فيلح و ةجن رفلا كلم « ناملراش و و « سلدنأل
 + تق ولا قللذ يف: نيينايبل

 « ةيواعم نب نمح رلا دبع ر فشك دقل و

 لسرأف « اهعالدنا لبق ةروغلل دادعالا ريبادت
 «ءارصضملا ةريزحلا» ىلإ ًاشيج هسقن ماعلا يف
 ىلع لمعلل «دلاخ نب هللا دبع » هر زو ةدايقب

 امدنع و . ةروثلا ضاهجإو عاضوألا طبض

 م5

 نأ ردقو ةلمحلا كلتب « سحامرلا » ملع
 ريجفت وأ اهتماجم هل حمس ال هتادادعتس

 «دادغبو وحن ب رطارث 1 ء اطوصو لبق ةروثل

 . يسابعلا ةفيلخلا ىلإ أجتلاو

 ةريزحلا» ىلإ يومألا شيحلا لوصو دنعو
 «دلاخ نب هللا ديع و ري زولا دجو « « ءا رضخلا

 قلطأف
 دّقلو .

 نوجسلا يف نييومألا نم 1 دع

 ةقطنملا ىلإ را رقتسالا داعأو . مهحا رس

 ىلإ هئوحل دعب « سحامرلا » رابخأ تمطقن
 . ركذي طاشن يأب مقي مل هنأ ذإ « دادغب
 . اهيف يوت هنأ دقتعيو

 عشملا دامرلا )١(

 . ( عشملا رابغلا رظنا)

 1911/ ( كراعم ) يدامرلا (؛)

 قارعلا يف ةيئاطي ربلا ةلمملا كراعم نم ناتكرعم

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ

 هتاوق فقوم تيبثت « دوم » لا رثحلا متأ نأ دعب
 بحستاو « (ةلمح « قارعلا رظنا) « دادغب » لوح

 يف « ةجولفلا » نم « تارفلا » روحم ىلع كارتالا

 ةرثف لالخ هتاوق ةحارا ررق « و17 / #”/ ٠

 تناكو . اهزيزعتو اهميظنت ةداعاو « فيصلا

 تاوقلا اب تماق ىلا ةديحولا ةيموجهلا ةيلمعلا

 ةلواحم ىه « ةراحخلا فيصلا روهش ءانثأ ةيناطي ربلا

 يتلا « « يدامرلا » يف ةيكرتلا عقاوملا ىلع ءاليتسالا
 ةريسحنو «تارفلا» رهن نيب كارتالا اهماقأ
 « «ةينابحلا » ةانقل ةيب رغلا ةفضلا لوط ىلع « ةينابحلا »

 م و ( الايخ )١٠١ ةلايخ ةيرس اهيلع اورشنو

 . عفادم 5و يدنج ٠ وحن مضت ةاشم بئاتك

 تايلمعلا هذه مايقلا « دوم » لا رئحلا ررق دقو

 لمعلا مقطأ ةيالل ء فيصلا فورظ يف ةيئانغتسالا

 ةعقاولا يضارألا ةياحلا مزاللا « ةيوالقصلا » دس يف

 يذلا رمألا « ناضيفلا هايم نم «دادغب » يلامش

 لك مم دعب ىلع ةعقاولا « نابذلا » لالتحا بلطت

 ةيكرالا تاوقلا درطو « « يدامرلا» يبونج

 . اهفن « يدامرلا و يف ةزكرمتملا

 1511! ( ويلوي ) زومت ىلوالا ةكرعملا
 ' لاراملا تهجاو يتلا ةيسيئرلا ةلكشملا تناك

 لدع « يدامرلا » ىلع موجهلل هطيطخت دنع م« دوم »

 تاوقلا لقن ةيفيك يه ©« ١9107 (ويلوي) زومت

 نأ نود موجها قالطنا ناكم نم ةطقن برقأ ىلإ

 اكشب لقنلا ةيلمع نيمأتو « ةديدشلا ةرارحلا اهقهرت

 +” اهبلع ةرظيلا دوو نايثلا و ةفطنط : نع ماع
 . تاعفد ىلع اهيلا تاوقلا لاصيا ةلوهسل ًارظن
 لوأل ييناكيملا لقنلا طئاسو مادختسا ررقت كلذلو

 نم ةمجاهملا تاوقلا برقت ءانثأ عساو قاطن ىلع ةرم

 ١١1 دشح مو . « نايذلا » نم ًاقالطنأ « يدامرلا »

 لك مت « تاعفد ىلع ليللا لالخ ةوقلا لقنل ةنحاش

 اهعم .تاوقلا بحطصت نأ ىلع © لجر ٠٠+ اهنم

 دوزت نأو « راهنلا تاعاس يف اهب ىمتحت ًامايخ
 سشلا ةبرض تالاح ةلاعمل مزاللا جلثلا نم تايمكب
 تناك ةرارحلا نأل ؟رظن « لاجرلا بيصت يتلا
 5 لظلا 5 ةيوثم ةجرد ه٠

 ءاول :نم موجهلل ةصصخملا ةوقلا تلكشتو

 ناتييتكو ناجوف ) عباسلا ةاشلا
 4١و . ةلايخ يتيرسو . ( تاشاشر ةعامج»و تاشاشر

 ةيارسو

 « ةعردم تارايس 4 و « لويحلا اهرحجن يفد

 «تاشاشر لئاصف 4 و « ماغلا ةسدنه ةيرس فصنو

 «نطلاه» مدقملا ةدايق تحت ةوقلا تعضوو

 . 1210ه

 نأ «دادغب و يف ةيناطي ربلا ةدايقلا تعقوتو

 باحسنالا ىلإ ردابتس « يدامرلا» يف ةيكرألا ةوقلا
 ذنم يناطيربلا موجحلا تاريض# فاشتكا روف
 ةوقلا ميمجت أدب دقو . « نابذلا » نم تاوقلا كرحت

 « ال/م ا - 9/7 ةليل نم ً؟رابتعا «تابذلا» يق

 انيرس تكرحت مث « 0/1٠١ ىح عمجتلا قرغتسا و

 جوف فصنو عبدألا ةعردملا تابرعلاو ةلايخلا

 موي نم ةعاسلا يف تاشاشر ةرمزو ةاشم

 ءانثتساب «٠ كلذ دعب ةوقلا ةيقب اهتعبتو « ٠/7

 تاشاشر ةرمزو .ةاشم جوف فصن ) ةريغص ةيماح

 ليللا فصتنم دنعو . ( « نابألا » نيمأتل تكررت

 ةدلب لاتق نود ةكرحتملا ةوقلا تلتحا ًابيرقت

 ىلإ ًابيرقت لك ٠١ ديب ىلع ةعقاولا ء , جحدم و

 «جحلمو يف كلذ دعب اهلك ةوقلا تدشتحاو . ب رغلا

 . هايلاب تدوزتو تحا ريسا ثيح

 تكرحن م/١1 موي نم ٠0 ةعاسلا يو

 ةطقن تدرط ثيح « « ديهيشم » عفت رم ىح ةوقلا

 . "راه ةعاسلا يف ريصق كابتشا دعب ةيكرت راذنا

 .4ر46 ةعاسلا يف « ديهيشم » يف هلك لترلا عمجت مو

 عالطتسالل ةعردملا تاب رعلا تمدقت هر٠١ ةعاسلا يو

 ةيبونحلا ةفضلا ىلع ةعقاولا نيتاسبلا نم برقلاب

 اك « ةاشع ايارس م اهعبتت « « تارفلا » رهنل

 رهنلا ةفض لوط ىلع قئادلا ربع ةلايخلا تمدقت

 ةعردملا تابرعلا ىلع رانلا اوقلطأ كارتالا نكلو



 ةطبزفا ىةدرح ةياطيربلا تارَملا عقاوم
 475/8 سورا هر..ةعاسا ف تناكاك

 ةصولطلا و ن ال زلارخك

 ”همعفترم ضرا

3 0 
 محححأ رم
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 وا
 فتكحّرلا اييفمط هّسطنم
 كولا تاويّصو ناعورزللاو

 (7/9١19١/؟8 ) ةيناتثلا يدامرلا ةكرعم يف يناطيربلا ممجهلا

 8 عجا رثلل اهورطضاو « ةينابحلا» ةانق ربع

 ءارو ةمدقتملا ةاشملا ايارس ةيكرتلا ةيعفدملا تفقوأ

 تمجاه كلذ رثإ . هر*»ه ةعاسلا يف ةعردملا تاب رعلا

 « ةيكرتلا عقاوملا ,« اكروغلا » نه ةيدنه ةاشم ةبيتك

 درو «© بونحلا نم فافتلا ةكرح تماق نأ دعب

 اهنكلو « ةمكحم ةيعفدم تايامرب كارتالا اهيلع

 نم ةيكرتلا تاوقلا ءالجا نم تنكمم و مدقتلا تعبات

 ةبيتكلا تربع مث . 5ر٠ ةعاسلا ىلاوح يف اهعقاوم
 وحن تهجتاو « ًابيرقت 5,5٠ ةعاسلا يف ةانقلا ةيدنهلا

 ةدئاس « يدامرلا » عفترم لوط ىلع يبرغلا لاثلا
 تايام رب ةبيتكلا تبموج و . ةانقلا ىلع نمألا

 4.6. ةفاسم ىلع ةقدنختملا ةيكرتلا عفادملاو

 ابي رقت ردم

 نكت مل ةيناطي ربلا ةدايقلا نأ حضاولا نم ناكو

 يح أ دج
 قدانبلا

 دهم مو « ةيكرتلا ةيعافدلا عقاوملا ةوق ةقيقح كردت

 مدقتلا ةاشملا عيطتسي ىبح « ةيعفدملا تايامرب موجهلل

 . ةيعافدلا عقاوملاب ةطيحملا ةفوشكملا ضرألا قوف

 يف ىعفدملا معدلا مظنت يف « نيادلاه عرش امدنعو

 ةديدش ةيلمر فصاوع تبه « موا ٠ ةعاسلا ىلاوح

 لمع ةيكرتلا نا رينلا تلقرع اك « ةيؤرلا تلقرع

 نيب يناديملا فتاطا تعطقو « ةيعفدملا ةبقا رم طابض

 نأ تلواح ىتلا ةيعفدملا تايراطبو ةبقارملا طاقن
 معدلا نأ « نمايلاه و حضتاو « ارشابم ًايمر يمرت
 ةعاسلا ىلاوح يف الإ أدبي نأ نكمي ال مظنملا يرانلا
 ةعاسلا لبق متي نل لاعفلا موجحلا نأو ©« ةهرام»
 لكشب تعفترا دق ةرارحلا نوكتس ثيح © 0

 بح و « موجها ءاغلا ررق اذل . نيمجاهملا قهري

 موي نم 0٠ ةعاسلا يفو . نيموي دعب هتاوق

 تاصوو« « نايذلا » وحن باحسنالا أدب 5

 ةعاسلا يف «نابذلا » ىلإ ةرخوملا سرح تادحو
 . ةيبرعلا رئاشعلا ةلايخ اهتدراط نأ دعب « ءهر#م٠
 « يدامرلا » ىلع لشافلا موجهلا رئاسخ ةلمج تغلبو
 مهلم © ضيرمو حيرجو ليتق نيب الجر ه5

 « ةرارحلا ةدش ببسي ضرم وأ ةافو ةلاح ١

 حيرج و ليتق نيب الجر كارتألا رئاسخ تغلبو

 7 وهو
 لاوحألا ء.وس ىلإ ةكرعملا هذه يف لشفلا مجريو

 ةدايقلا ريدقت ءوسو « موجهلل اهتمءالم مدعو ةيوحلا

 مهدادعتساو ةيلاتقلا كارتالا ةردق ةقيقحل ةيناطي ربلا
 دادعإب نييناطي ريلا ماها مدعو « دومصلل يونعملا
 حرسم ةعيبط عم بسانتت موجهلل ةسوردم ةطخ
 , ةكرعملا

 /191١1 ( ريمتبس ) لوليا ةيناثلا ةكرعملا

 لا ربحلا ررق ١411٠ (ريمتبس) لوليأ فصتنم يف
 ىح 3 ىرخأ ةرم « يدامرلا » ةمجاهم « دوم

 يبونج ةيكرألا عقاوملا ىلإ ةيدؤملا تالصاوملا عطقي
 لعابشاو « «ءالبرك د 5 ةصاخ «© م تارفلا »

 دشحب ةصاخلا « نياهنكلاف » يناملالا لا ريخلا دوهج

 وحن مدقتلاو « بلح » يف « ميردلي » شويج ةعومجم

 يسير طخك «تارفلا» روحم ىلع «دادغب »

 ىلإ « يدامرلا » لالتحا ةمهم دنسأ دقو . مدقتلل

 عيمجت يراجلا ) ١6 ةاشملا ةقرف دئاق ««غنيكو رب» لارتجلا

 , 1919/ رايأ ذنم « دادغب » برق « ةدارك » يف اهتاليكشت

 ماعلا نم لوليا رخآ يف الإ اهليكشت لمكتست مل يتلاو
 تعضوو . ( ةيناثلا يدامرلا ةكرعم ءاهتنا دعب يأ . هتاذ

 ةدوجوملا تاوقلا ةمهملا هذه ذيفنتل « غنيكورب » ةدايق تحت

 , 0١ ةأشملا ءاول مضت تناك ) « ةجولفلا » يف ذئتقو لعفلاب

 2, ٠١ ةلايخلا جوف نم ةلايخ ةيرسو . ؟11 ةيعفدملا ءاولو

 اهزيزعت ررقت يتلاو . ( ؟١ ماغلالا ةسدنه ةي رس نم ةليصفو

 ةقرفلا تاليكشت نم ربكألا ءزجلابو ,. سداسلا ةلايخلا ءاولب

 تادحو نع الضف . « دادغب » برق اهعيمجت يراجلا 16

 .« دادغب » يف اضيا ةدوجوم تناك ىرخا ةريغص

 مه
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 نم ةفلؤم يدامرلا لالتحا ةمهم ةوق تحبصأ كلذبو

 : ةيلاتلا تاليكشتلا

 . ةيناطيرب ةبيتك : نم فلؤملا ١؟ ةاشملا ءاول *

 تاشاشر ةيرسو ءرخآ يدنه جؤفو , نيتيدنه نيتبيتكو

 . ةيناطيرب

 8و . ةيناطيرب ةبيتك : نم فلؤملا 27 ةاشملا ءاول *

 . ةيناطيرب تاشاشر ةيرسو . ةيدنه بئاتك

 . ةيدنه جاوفأ 2 : نم فلؤملا 80 ةاشملا ءاول *

 ةلايخ جوف : نم فلؤملا سداسلا ةلايخلا ءاول *

 , ةيناطيرب تاشاشر ةيرسو ٠ نييدنه نيجوفو ١ يناطيرب

 تادحو هب تقحلا دقو . لقنو دادمأو ماغلا ةسدنه تادحوو

 . ( روكذملا ءاوللا اه عباتلا ) ةيدنهلا ةلايخلا ةقرف تاوق نم

 . ( عفادم 8 ) ةيناطيرب ةلايخ ةيعفدم ةيراطب تمض

 57179 5١6 نايناطيربلا ناديملا ةيعفدم اءاول *

 ىلا ةفاضالاب ؛ ( تايراطب " نم اهنم لك فلأتيو )

 ةيعفدم ةيراطب نم ةليصفو . ال؟ ناديملا ةيعفدم ةيراطب

 عومجم غلبو . ( ةصوب رايع رزتواه اعفدم ) ؟51 راصحلا

 . امفدم 44 ةروكذملا ةيعفدملا

 ةعردملا تابرعلا ةيرس نم ةعردم تابرع عبرا *

 . ٠1 ةفيفخلا

 نوؤشو ةراشا تادحوو ةفلتخم ةسدنه تادحو *

 . ةيرادا

 لارنجلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا ةلكشملا تناكو

 نيومتلاو دادمالاو لقنلا بعاصمب قلعتت ذئتقو « غنيكورب »

 وحن اهمدقتو « ةجولفلا » اهكرت بقع ةوقلا ىلا ةبسنلاب

 لقنلا ةبوعصو قيرطلا ةلاح ءرسل ارظن , « يدامرلا »
 لارنجلا ةرمإ تحت تعضو كلذلو . « تارفلا » يف يرهنلا

 تانحاش ١٠و .«دروف »ةبرع "00 « غنيكورب »

 ةلفاقل ةعبات فاعسا ةبرع 0٠ نع الضف . « تايف »

 تامدخلاو لقنلا ماهم ليهست ةيغب , ةيكيناكيملا فاعسالا

 . ةيلمعلا ءدب ليبق هتاوقل ةيرادالاو ةيبطلا

 يف اهتاركسعم نم ةيلمعلا يف ةكرتشملا تاليكشتلا

 يف الصا ةدوجوملا ةوقلا ىلا مضنتل

 ىلع اهكرحت ناكو . 4/١7 موي نم ءادتبا , « ةجولفلا »

 .دحاو موي ىرخألاو ةعفدلا نيب لصفي , تاعفد عبرأ
 . 15/151 موي « ةجولفلا » يف اهدشح تلمكتساو

 موي « ةجولفلا » ىلا « غنيكورب » لارنجلا لصوو

 يتلا ىلوألا ةعومجملا تاوق « جحدم » ىلا عفدو . 4

 ةعومجملا « نابذلا » ىلإ عفد امك , غ؟ ةاشملا ءاول تمض

 ةيطغت فدهب كلذو . ١١ ةاشملا ءاول تمض يتلا ةيناثلا

 تكرحت دقو

 .«دادغب »

 مك

 يدامرلا ةدلب دنع كارتأ ىرسأ

 .« ةجولفلا » يف يراجلا دشحلا

 . 9/1٠١ موي اهعقاوم ىلا نيروكذملا

 نيئاوللا الك لصوو

 ريبادتلا تذختاو . قرطلل حالصا لامعا تيرجأو
 نؤملاو ةريخذلل تاعدوتسم تدعأو . ةكرعملا ءانثا اهتئايصل

 ناث مئاع رسج ديت اك . « جحدم »و « ةجولفلا » يف
 دنع « تارفلا » ربع ماقملا لوألا مئاعلا رسجلا نم برقلاب

 رورملا ةكرحل دوجوملا رسجلا لمحت مدعل ًارظن , « ةجولفلا »
 . ةرمتسملا ليقثلا

 وحن مضت « يدامرلا » يف ةزكرمتملا ةيكرتلا ةوقلا تناكو

 ١5 مهززعي . بئاتك ا ىلع نيعزوم ةاشم ىيدنج

 , ناديم عفادم ٠١ مهيدل ةيعفدملا دونج نم 0٠5و . اشاشر

 تايلطخ تت قلو“. نمراق» :+١ نم ةقلؤم“ ةلابخلاةيازشو

 اهروص تعزوو . ةيكرتلا عقاوملل ةرمتسم يوج عالطتسا

 1/75 ءاسم يفو . كرحتلا ةيشع تادحولا ةداق ىلع ةيوجلا

 ةيجراخ راذنا طاقن تميقأو , «جحدم» يف ةوقلا دشح مت

 ملك 4,8 ىلاوح دتقو ,. « جحدم » يبرغ ملك 1 دعب ىلع

 . « تارفلا » نم بونجلا ىلا

 كارتالا عادخ كإ « غليك و رإ 0 لارتحلا دمع و

 ىلإ مهمفدت يتلا ريبادتلا ضعب ءارجا قيرط نع
 « تارفلا » ينفض ىلع تيس موجه لا نأب داقتعالا

 ريبادتلا هذه نمو . ةرشابم
 هاجتاب رسحلا عقوم نم قيرط دمو « « جحدم » دنع

 ( ةيلاشلا) ىرسيلا ةفضلا ىلع ىبرغلا لاثلا
 يفض لوا ىلع تاوقلا تاي لاقي « تارفل

 رهتلا

 ِء
 و9 اع رسج بصت

 ءاولل ةطشنلا تاكرحتلا ضعب ءارجإو «

 ىميلا ةفضلا برق نممألا حانحلا ىلع ١ ةلايغلا

 . رونل

 طاقنلاب صخلتت يناطي ربلا موجها ةطش تناكو
 : ةيلاعلا

 هنشي يمبح موجبب ةيكرتلا عقاوملا تيبثت «
 عفت رم ىلع 8١٠ ةيعفاملا ءاولب موعدملا 4؟ ءاولل

 . « يدامرلا »

 نم نيتبيتكب ةيعافدلا عقاومل لوح فافتلالا «

 . « ةيزيزعلا » عفترم وحن هجتت ١١ ءاولل
 تابرعلاو 5

 ربع ةيكرتلا عقاوملا يبونحلا حانجلا لوح فافتلالل

 ,2 «يدامرلا» ىبرغ ىلإ لوصولاو ء«ةيزيزعلا» ةانق

 رطضتس ىلا ةيكرتلا تاوقلا قيوطت م ثيح

 ةطساوب وأ ةحابس) تارفلا رمت ريع باحسنالل

 عم اهطبري متاع رسج دوجو مدعل ًارظن ( براوتلا
 . ةيلاشلا ةفضلا

 ةعردملا ةلايخلا ءاول عفد «

 يف تايماحك ه٠ هاوللا نم ةبيتك ميزوت *

 .«ةيوالقصلاو ةانق بصمو « نابذلا » و « ةجولفلا »

 نيتبيتك : مضي طايتحا ةقرفلا دئاق ديب قبيا*

 . 5٠ ءاوللا نم نيتبيتكو ١١ ءاوللا نم
 ةيعفدملا ءاول ادع ) ةيعفدملا تادحو نوكت «

 . نا رينلاب ةروانملل ةقرفلا دئاق ديب ( م٠
 ةعاسلا يف 40" و ١١ ةاشملا يناول كرحت أدب

 4/507 موي نم "48
 عفت رم ىلع يديهمت يمرب موجهلا أدب 5 / 08 موي
 يف عفترملا اذه ١١ ءاوللا لتحا مث ء «ديهيشم»
 ةعاسلا

 نم ةرامل» ةعاسلا يقو 5

 يو . ةفيفط رئاسغ دبكت نأ دعب الو.٠



 بونحلا وحن + ةلايخلا ءاول كرحت «ر#. ةعاسلا
 مث « ةعاس دعب ةيئابحلا ةائق دس ريعو « يبب رغلا

 ىح ةيعفاملا نم ةديدش نارين تحت همدقت لصاو

 بصت ثيح «© مةيزيزعلا» ةانق ىلإ لصو
 ءاول هربع © ١١,٠ ةعاسلا يف ًارسج نوسدنهملا

 يبرغلا لامشلا وحن فرحنا مث « ًابرغ مدقتو ةلايملا
 ىلإ يدوؤملا قربلا طخ ١5,٠٠ ةعاسلا ُُق عطقو

 ةدلب ن١ برغلا ىلإ لك رو دعب ىلع «تيهو
 ةلايخ ةيرس ةمواقم ىلع بلغت نأ دعب « « يدامرلا و

 . ةيكرت

 ىلوتسا دق 4؟ هاوللا ناك .٠.,١4 ةعاسلا يو

 ةيكرلا عقاوملا ىلع ف رشملا « يدامرلا » عفت رم ىلع

 ززع مث « ةريبك رئاسخ دبكت نأ دعب « ةيسيئرلا

 ةيلع تبصنا دقلو . هلوحو عفترملا قوف هعقاوم
 اوناك « كرت ةاشم يدنج ٠٠٠١ ىلاوح نارين

 لهس يذلا رفألا « + ةلايحلا ءاول دصل الصأ نيهجتم
 . هفافتلا ةكرح ذيفنت ءاوللا اذه ىلع

 « ةيزيزعلا » عفترم طقس ١هر#"٠ ةعاسلا يو

 +١ ةيعفدملا ءاول نا ريئب موعدملا ١١ ءاوللا ديب

 ١١و ؛؟ نيئاوللا تادحو تبهأتو « تاشاشر م و

 نكلو . ليللا لالخ ةلمتحملا ةسك اعملا تاجهلا دصل

 نم يبونملا عاطقلا يف ءودهب ترم ١9 - ؟م ةليل
 ءاول ناك ثيح « يبرغلا عاطقلا ين امأ « ةهبحلا
 دقف © « تيه » وحن عجارثلا قيرط دس محي ةلايخلا

 ناديم عفادم ةعبرأ اهدناست ةريبك ةيكرت ةوق تل واح
 « ةيزيزعلا » رسج تربع نأ دعب ءًابرغ اهقيرط قش

 .«تارفلا» رمن ةفض نم بيرقلا قيرطلا ىلع تمدقتو

 نم ةبيتك بهأت ببسب تلشف ةلواحملا هذه نكلو

 48 و زركيف )١١ تاشاشرلاب ةززعملا ةلايلا

 « ءاوللا ةيعفدم ةيراطب اهدناست ( سيكشتره

 تام مامأ فصنو ةعاس لالخ اهدومصو

 ./9 موي نم ٠.٠,” ةعاسلا ُُق تأدب يلا ةيكرتلا

 نويناطي ريلا ةاشملا فنأتسا /م حابص يفو

 رسج» ىلع ١١ ءاوللا ىلوتساو «بونحلا نم مهموجم

 ىلع ىلوتسا مث « ار ٠ ةعاسلا يف « ةيزيزعلا » ةانق

 ًاموجم 4١ ءاوللا نشو . « جرف خيشلا » عفترم
 . «يدامرلا» عفترم يلامش ةيكرتلا عقاوملا ىلع رخآ

 ةوقو اهعضو ةروطخ ةيكرتلا تاوقلا تكردأ امدنعو

 يف اهتادحو تأدب « املوح بورضملا راصحلا

 « ةهراو ةعاسلا نم ًارابتعا مالستسالاو رايمنالا

 - 11ر٠٠ ةعاسلا يف « كب دمحأ و اهدئاق لستساو

 نم « الجر م”4ه5 كارثالا ىرسألا ددع غلب و

 ءالجصر ١7٠١ ىلتقلا ددع غلبو . اح رج ١5٠١ مهنيب

 عقادم مى :نآديع عقاد ٠١ نويناطي ربلا مغو

 نيبراقو نيعرد» نيشنلو ًاشاشر ١١ و طل م
 تادعملاو نوئلا و ةريخذلا نء ةريبك تايكو ني ريبك

 اليتق 44ه نييناطي ريلا رئاسغ تناكو .

 « «تيه» عم قربلا طخ عطقل ةجيتنو . ًاحيرجو

 يف الإ يدامرلا طوقسب ملعت مل ةيكرتلا ةدايقلا نإف
 قوف ةيناملا ةرئاط تقلح نيح « ةه / م. حايص

 . هطوقس تفشتكاو عقوملا

 ةكرعم ءاهتلا بقعو « ه/59 ءاسم يفو

 لارْثا نم «دو٠» لارتحلا بلط « يدامرلا

 ةيكرتلا ةيمالا ىلع ةراغإ نشب نذإلا « نيكو ربا»

 آرتع وليك هو ةناسم ىلع ةعقاولا « تيه م ةدلب 5

 ةيكاسال ةطحم دوجول ًارظن « « يدامرلا » نم
 «تيه» يف رئاخذلاو نوملا نم ةريبك تائوزخمو

 قفاوو . ةريغص ةيماح ىوس اهسرحب ال يتلا
 يف ةراغالا ترجو « ةركفلا ىلع « غئيكورب »

 رصنع نادقف ببسب تلشف اهنكل وه 917/1 / ؟
 تارفلا ةهبج ىلع كلذ دعب فقوملا أدهو . ةأجافملا
 مت ثيح © ١918 (سرام) راذآ علطم ىح

 نامخارر مم «رولامل/"/4 3 « تيه » لالتحا

 */1١918. / 17 يف , يدادغب

 ةيسدنطا

 115 ( ةكرعم ) ةنامر (:)

 دض كارتألا اهب ماق ةيموجم ةكرعم رخآ يه

 ةيملاعلا ب رحلا نابا ءانيس يف ةيناطي ربلا ةلمحلا تاوق

 .٠ ىلوألا

 موي تراد ىلا « « ةيطق » ةكرعم ءاهتنا بقع

 ةلمحلا كراعم ىلوأ تناكو « رلو١١/؛/؟+

 ىلإ ةيكرتلا تاوقلا تبحسنا « ءانيس يف ةيناطي ربلا
 نيتعقاولا « « رازملا ريب » ىلإ مث ء ىدبعلا ريب»

 « شيرعلا » ىلإ يدؤملا يسيئرلا لفاوقلا قيرط ىلع

 ءاوللا مق نيح يف . يلإشلا ءانيس لحاس ىلع
 ةيدنلي زوينلا - ةيلا رتسالا ةقرفلا دئاق « « ليقوشت »
 <« 1/4 موي « ةنامر » لالتحا ةداعاب « ةبك ارلا

 ىلإ لك 4 وحن ةفاسم ىلع عقت ةريغص ةحاو يهو

 « سيوسلا ةانق ىلع « ةرطنقلا » نم يق رشلا لابشلا

 ءانيسل يلامثلا روحملا ىلع مهم عقوم لوأ ريتعتو

 فلأتت « ليقوكت » ةقرف تناكو . برغلا ةهج نم
 « م” و « و ١ ةيلا رتسالا ةفيفحلا ةلايحلا ةيولأب نم

 يناولو ٠ بكارلا يدنليزوينلا قدانبلا ءاولو

 ةيرسسو © ةسدنه ةيرسو ©« 4 و #“ ةلايحلا ةيعفدم
 . ةيبطو ةيرادا تامدخ تادحوو « ةراشا

 3 « ةيطق » ةكرعم نم ةدافتسملا ةريخلا ءوض ىلعو

 مر

 « ةنامر » يف يوق ركسعم ةماقأ ىلع « ليقوشت » لمع

 . اهب ةطيحملا ةقطنملا يف تايرود رييستو « اهتاذ
 ىرخألا ةريغصلا تاحاولا يف هتاوق عيزوت نم الدب

 يذلا لكشلاب اهب رض لهسي ةلزعنم تايماح لكش ىلع
 + يكااذإ :فانيولا ءارلأ تاو يرجو

 اتيهاح ترطضا ثيح « يب ةيطق» ةكرعم لدلخ

 تايم مامأ مالستسالل 6 انيثارغوأ م و « ةيطق رد

 . اهيلع ةقوفتملا ةيكرتلا تاوقلا

 ةيناطيربلا ةيعافدلاو ةيرادالا تادادعتسالا

 تادحو تفئأتسا « ةنامر » لالتحا ةداعإ بقع

 دم يف لمعلا نويرصملا لاعلاو ةيناطي ربلا ةسدنهلا

 ةرطنقلا » نم هدم أدب دق ناك يذلا « يديدحلا طخلا

 نوكيل « ءانيسل يلاشلا روحملا لوط ىلع « قرش
 تاوقل ةيرادالا تابلطتملا ةيبلتل يسيئرلا نايرشلا

 , « شيرعلا » وحن ءانيس يف ةمدقتملا ةيناطي ربلا ةلمحلا

 دق لمعلا ناكو ١81١5(. ةلمح « ءانيس رظنا)

 «© « ةيطق » ةكرعم ببسي روكذملا طحلا يف فقوت

 ىلإ لك ١ وحن دعبت ةطقن ىلإ 4 / 5١ يف هلوصو دعب

 . « ةئامر » نم برغلا

 «ةنامر» ىح طحلا دم مت ١9١5 /ه/ 19 يفو

 تاراطقلا تعاطتسا كلذل ةجيتنو « هليغشت ىرجو

 459 وحن 2م / 7١ ىح « ةئامر » ىلإ لقنت نأ

 « ةيسدنطا تادعملا نم ًاثط 45٠ و « هايملا نم ًانط

 ١و٠ و « يديدحلا طحلا تادعم نم ًانط ١ة٠او

 لجر 7٠١ وحنل ةفاضإلاب « نؤملاو رئاخذلا نم ًانط

 يديدحلا طخلا طبر مت « 5 / 4 يفو . نبي ركسعلا نم
 روب » نم دتمملا فيفحلا طخلا عم « ةئامررر دنع

 ىح (ديعس روب نم يقرشلا مسقلا) «داؤف
 ضيبألا رحبلا هىطاش ىلع ةعقاولا « ةيدمحم »

 , «ةلامر و يلامش لك ه وحن ةفاسم ىلع « طسوتملا

 ةيناطي ريلا ةيرادالا تابلطتملا تحبصأ اذكهو

 روب» و «ىةرطنقلا » نم «ةنامرر» ىلع قفدتت

 « ةيناطي ربلا ةدايقلا ىلع لهس يذلا رمألا « « ديعس
 تاوق دشح يعافدلا ةانقلا طخ نم يلاشلا عاطقلا يف

 تادحو مضت ؛ اطوح امو « ةنامر » يف ًايبسن ةريبك

 تعاطتسا و . ةبكارلا ةقرفلل ةفاضإلاب ةيعفدم و ةاشم

 « ه5 ةيناطي ريلا ةاشملا ةقرف لقن ةروكذملا ةدايقلا

 ت ربتعا يذلا ) ةائقلا نم يلاهثلا عاطقلل الصأ ةعباتلا

 ه/١١ نع ةرئفلا لالخ « ( هل ةعبات ةنامر تاوق

 ةروك ذملا ةقرفلا تنأاكو . ١915/5/14 ىبح
 ةاقملا ةيولآ نم تلأتتو غ + ثيم و ءاوللا ةدايقن

 بئاتك ؛ اهنم لك يف) ١هال و ٠و5 و هو

 ةيرسو « ةلايخ ةيرسو « ( تاشاشر ةيرسو ةاشم

 ما/



 مر

 ايارس م” و « ناديم ةيعفدم ةيولأ 4و « تاجارد

 . ةيبطو ةيرادا تادحوو « ةسدنه

 ةيناطي ريلا ةسدنها تادحو تأدب هتاذ تقولا ينو

 نم ©« تاصوب + اهرطق «ةبذع هايم بيبانأ طخ دم
 لصو 5 / 4 يفو . «.ةنامر » وحن « قرش ةرطنقلا »
 ديدح ةكس ةط## نه ةبرقم ىلإ روكذملا طخلا

 ء « ةرطنقلا » نم لك ٠0 ةفاسم ىلع « مويسوليب »
 ةطساوب « ةنامر » ىلإ هايملا لقن متي ناك كانه نمو
 نم هايملا لقنت يلا تانحاشلا. نع الضف « لاملا
 رابآلا هايم ةضولم نأل ا رظع.« انأر «قرطقلا»و
 . ًايبسن ةعفت رم تناك « ةنامر » يف ةيلحملا

 ًايعافد طخ ه١ ةيناطي ريلا ةقرفلا تماقأ دقو

 « ةيدمحم رر يرش لحاسلا نم دتمب © « ةنامر » دنع

 قوف « ليودربلا » ةريحبل ةيبرغلا فارطالا دنع

 ١8 مض « ًابونج لك ١ وحن ةعفترم ةيلمر لالث

 «لي ود ربلا» ة ريحت نم قرشلا هجاوت اهنم ١*؟ « القعم
 يبونملا فرطلا لكشي يذلا«, تيناغ بيثك » ىح

 ربتعيو « ًارتم م0 نم رثكأ هعافترا غلبيو ؛ طخلل

 ًابرغ هجتت ىرخأ ٠و « طللا يف يسيئ رلا لقعملا

 ًاطاحم لقعم لك ناكو . لاهشلا وحن ةءانحنا عم
 جرفلا نكلو « ةديج ةروصب ةكئاشلا كالسألاب

 رثم 7٠١ غلبت تناك يلاو) لقاعملا نيب ةمئاقلا
 ةاطغم ريغ تناك ( ةيمامألا لقاعملا ىلإ ةبسنلاب

 نم.ألا فرطلا ىلع ةدوجوملا كلت ءانغتساب « كالسالاب
 حوا رثت ةوقل عستي عق وم لك ناكو . طخلل يبونحلا

 تاشاشرلا ىنؤعب نع الضف « ةيقدنب ١7٠١ و 4٠ نيب

 ناكو « «زركيف» و « سيول» يزارط نم

 . ةيقدنب ٠٠١ لقعملا ةوقل ماعلا طسوتملا

 ةكرعملا لبق ةيوجلاو ةيريلا تاطاشنلا

 تعفترا« 5 ( ويام ) رايأ كتم كلغ

 يف ةرارحلا ةدش قفارو « ءانيس يف ةرارحلا ةجرد

 تارذب ةلمحملا ةديدشلا نيسايللا حاير مايألا مظعم

 يركسعلا طاشنلا رصتقا اذل . ةئخاسلا لامرلا
 « ةيعالطتسالا تايرودلا لامعأ ىلع يناطي ربلا
 ةفيفحلا ةلايخلا تادحو ةطساوب ةريغصلا تاراغإلاو
 . ًانايحأ ةاشملا تادحو ضعبو

 «يدنلي زوينلا بكارلا ءاوللا نش ء« ه / 0١ يف
 عقوملا ىلع ةراغا « ١ ةفيفحلا ةلايحلا ءاول هيعدي
 سو ةفاسم ىلع « « ةنالس ريب » يف مدقتملا يرثلا
 نع ةراغالا هذه ترفسأو « « ةنإمر » يرش ملك

 ىلإ ةفاضإلاب « نينثا رسأو ايكرت ًايدنج 1 لتقم
 ةوقلاب ةيناطي ربلا تارئاطلا اهتقحلا يتلا رئاسحلا
 طسوألا عاطقلا لكشو . اهاحسنا ءانثأ ةيكرتلا
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 ًابونج «تيربك» نم ةدتمملا ةقطنملا لمشي ناكو )

 مدقملا ةدايقب ةكرتشم ةوق ( الاغ « نادرفلأ » ىح

 نيعباتلا ٠١ و ه ةلايحلا ىجوف تمض « دوت»

 تدب و نيسدنهم كادحب وزو ةفيفحلا ةلايخلا ءاولإ

 يداو ةقطنم ىلع ةراغا ةوقلا هذه تنش دقلو « ةناجم

 يقرش ملك 4٠6 وحن دعبت يلا « بيشاخملا مأو»
 . اهنم ةبيرق ىرخأ ةقطنمو « « ةرملا تا ريحبلا »

 ةدع ريمدت 5/١١  ه ةرتف لالخ تعاطتساو

 هايم نيزختل كارتألا اهانب ةريغص ةيرجح دودس

 نولاغ نييالم ه وحن بايسنا ىلإ ىدأ امم « راطمأل
 مادختسا لاّحا حبصأو « اهءارو ةنوزخملا هايملا نم

 وحن مدقتلا يف طسوألا روحملل ةيكرتلا تاوقلا

 رظنا ) ١51٠ ماعلا لالخ لبق نم ثدح انك « ةانقل

 دراو ريغ الاحا «(1ول6 ةكرعم « راوس رفدلا

 يف ةعقوتملا تايلمعلا حرسم رصحنا يلاتلابو « ًايلمع

 تدعأ ثيح « يلإثلا يلحاسلا عاطقلاب ١41 ماعل

 راشملا ةيعافدلا اهتابيترت ًاقبسم ةيناطي ربلا ةدايقلا
 . اهيلإ

 طاشنلا ضعب ةروكذملا ةراحلا ةرئفلا تدهشو

 تا رئاطل ةيوحلا تايلمعلا لاجم يف
 ةانقلا ةقطنم ىلع ةيكرتلا

 ضني: تقلأاو + .( "ويات)
 نييركسعلا نم نيرشعو ةثالث حرجو لتق ةببسم

 ه/لم يف ةيناطي ربلا ةدايقلا تدرو . نييندملاو

 ىلع يوجو يرحب فصقب يوحلا فصقلا كلذ ىلع
 تارئاطلا تفصق اك « « شيرعلا » راطمو ةنيدم

 ةدوجوملا ةيكرالا تاركسعملا ه / ؟؟ يف ةيناطي ربلا
 لك 7 وحن هلوط طخ دادتما ىلع « ءانئيس لخاد

 . سيوسلا ةانقل زاوم
 ديقعلا ماق « يكرتلا يوحلا طاشنلا ديازت عمو

 سماخلا يوحلا حانحلا دئاق © «دنوملاس » رايطلا
 برسلاو ©« ١4 مقر برسلا مضي ناك يذلا )

 ىلع ءىجافم يروج موجم ميظنتب ) ١ مقر يلا رتسالا

 تراغآ ذا «
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 رايأ رهش لالخ نيترم
 «( ديعس روب » ىلع لبانقلا

 ةرئاط ١١ هب تماق « 5 / ١8 يف « ششيرعلا » راطم

 ىح طسوتملا ىضيبالا رحبلا وحن ةيادبلا يف تهجتا

 وحن اههاجتا تلدب مث ©« « شيرعلا» تزواحت
 ةهج نم هتمجاهو « راطملا لوح تفتلاو « بونحلا

 ةقيدص تا رئاط كارتألا اهناذ ىح « يترشلا بونحلا

 ريهدت نع ةراغلا ترفسأ دقو . نيطسلف نه ةيتآ

 يف رانلا لاعشإو « ضرألا ىلع نيتيكرت نيت رئاط

 «راطملايفةدوجوملا رشعلا تارئاطلا رئاظح نم نيتنثا

 نارين نكلو
 تارئاط م تطقسأ ةيكرتلا ةيضرألا تاعافدلا

 يف ةكراشم ةرئاط تذقنأو « رايط لق ) ةيناطي رب

 . نا رضان :ىوخأ“ وئاظح 4 ةتاضإلو

 رايطلا يرحم قروز ذقنأو « يناثلا رايطلا تايلمعل

 . ( رحبلا يف هت رئاط تطقس يذلا ثلاثل

 ادب (ويلوي) زوم نم لوألا فصنلا ينو

 موجبم يحوي ال « ًامامت ًائداه ءانيس يف ماعلا فقومل

 ةيناطيرب عالطتسا ةيرود تراغأ دقلف . بيرق يرت

 تاوقلا نم ًايلاخ هتدجوف 7/9 يف « ةنالس ريب » ىلع

 ديب » يف عقي مدقتم يكرت عقوم ب رقأ ناكو . ةيكرلل
 ©« مةلامرر يقف رش مك <17 ةفاسم ىلع « رازملا

 « يدنج ٠٠٠٠١ وحلب تردق ةيماح هيف دجوتو
 . حضاو يباجيا طاشن يأ دبت م اهنكلو

 « 07 / 1١0 نم أرابتعا ريغتلا يف عاضوألا تأدب مث
 ًاطاشن ( عئصلا ةيناملالا ) ةيكرتلا تا رئاطلا ترشاب ذإ

 ىلع يعونلا اهقوفت لضفب « « ةنامر » قوف ًاديا زم
 ةعرسلاو قلستلا تاردق يف ةيناطي ربلا تا رئاطلا

 تا رئاطلا عنمب مل كلذ نكل و . وحلا يف ءاقبلا ةيناكماو

 تفشك يتلا عالطتسالا تايلمع ءارجا نم ةيئاطي ربلا

 يف يدنج ٠0٠٠١ وحنب تردق ةيكرت ةوق دوجو

 ىلإ ًابيرقت مك م6 ةفاسم ىلع ء« «ضويب ريب»
 رغصأ ىرخأ ةوقو « « ةنامر » نم يثرشلا بونحلا
 ريب » نم ةبيرقلا ةريغصلا «ليمحلا» ةحاو يف
 ريب » ةوقل ًابيرقت ةلئام ةوق نع الضف ©« « ضويب

 قيرط ىلع ةعقاولا « «دبعلا ريب » دنع « ضويب

 ىلع « « ةنامر» و « شيرعلا » نيب يلإشلا لفاوقلا
 وحن دهوش اك . « ةنامر » قرش ملك م. وحن ةناسم

 نيب كرحتت وأ تاركسعملا لخاد لمج ٠6

 7/6 يفور . «ن ةناملس ريب و (« ديعلا ريب ١

 ةيكرت تاكرحت دوجو عالطتسالا ريراقت تدكأ

 لجر م٠6٠6. وحن دهوش ذإ « برغلا وحن ةديدج
 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا « ةربيغملا ريب » يف نيقدنختم
 اك « «ةنامر» نم يثرشلا بونحلا ىلإ لك 1

 عفت را «« انيتا رغوأ » يف ىرخأ ةريغص ةوق تدهوش

 . يدنج ٠٠٠١ وحن ىلإ يلاتلا مويلا حابص يف اهددع
 ىلإ تلوحت دق «دبعلا ريب و نأ دكوملا نم حبصأو
 1 مدقتم يرادا زكرم

 ةكرعملا لبق ةيناطيربلا تادادعتسالا

 ةدايقلا عانتقتا ىلإ تارشؤملا هذه لك تدأ

 « بيرق تقو يف نومجاهيس كاررتألا نأب ةيناطي ربلا
 تحت ناك يذلا «ةنامر » معقوع» زيزعت تررقف

 ةانقلل يلاثلا عاطقلا دئاق « « سنارول » ءاوللا ةدايق

 تلسرأو « ( فورعملا سنارول بيقنلا ريغ وهو )
 يف « ةنامر » ىلإ هم ةاثملا ةقرفل عباتلا ١١م ءاوللا

 « قرش ةرطنقلا ١» تززعو « اهوق زيزعتل ٠/ 
 ةيديعأ كاذب و ++ ةاشملا ةقرف نم نيتبيتكب



 ةعباتلا عقاوملاو « « ةئامر » نع ةعفادملا تاوقلا
 تحبصأ ىلا ) ه+ ةاشملا ةقرف نء ةفلؤم « اهتدايقل

 - ةيلارتسالا ةبكارلا ةقرفلاو ( ةيولأ +4 مضت
 دقلو « ( م ةفيفخلا ةلايحلا ءاول ادع ) ةيدنلي زوينلا
 ىلع ٠/7؟ ةليل يف تاوقلا هذه عيزوت ىرج
 + ىلاثلا ىدفلا

 «ةنامر» يترش يسيئرلا يعافدلا طخلا يف *
 عاطقلا يف مقاوم م لخاد ٠١ه ةاشملا ءاول زكرمج
 . طخلا نم نمألا يبونملا

 5 ( ةبيتك ادع) ٠ ةاشملا ءاول عزوت «

 . طاطا نم طس وألا عاطقلاب عقاوم 03

 يلاهشلا عاطقلا 5 ١هال

 . رحبلا لحاس ىّبح ةدتمملا ةيقبتملا عقاوملا يف رسيألا

 نم ةبيتك هعمو © ١05 ةاشملا ءاول عضو 5

 ١هم ءاوللا

 . يطايتحاك

 «”ةنامرو يف 8 و ١ ةلايحلا اءاول زكرم ٠

 بك ارلا يدنلي زوينلا قدانبلا ءاول نم جوفو « اهتاذ
 لك ٠١ وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا «٠ « راديودلا » يف

 . « ةنامر » نم يبرغلا بونحلا ىلإ

 بكارلا يدنلي زوينلا قدانبلا ءاول زكرمت «
 ه. وحن ةفاسم ىلع « 27٠١ لتلا» دنع ( جوف ادع)

 ءاوللاو ٠ « راديودلا » نم ًابيرقت برغلا ىلإ لك

 . 4٠+ لتلا دنع ١ « يرتموي » لجرتملا

 ١4 وحن تاليكشتلا هذه ةوق يلإجا غلب دقو
 مضت ةيعفدملا نه ةدودحم ةوق اهمعدت « ةيقدنب فلأ

 ةاشملا ءاول عزوت «

 « ةنامر» ديدح ةككس ةطخم دنع ؛«

 ؛رد رايع رزتواه ييراطبو الطر ٠١ رايع ةيراطب

 ييراطبو الطر ١8 رايع تايراطب + و ةصوب

 ىرجو . ًاعفدم 8١ اهتلمج يف تغلب « ةلايخ ةيعفدم
 ييرسب ةعبرألا ةاشملا ةيولأل ةيرانلا ةوقلا زيزعت

 تحت ىرخأ ةاشم ةيولأ دوجو مغرو . تاشاشر

 ززعت مل ةدايقلا هذه نإف « ةيناطي ربلا ةدايقلا ف رصت

 . عقوملا يف هايملا صقن ببسب ةاشم ةيولأب ةنامر
 ةانقلا طخ نم طسوألا عاطقلا فلخ عضو و

 تاوقلا نم ريغص ( رايس ) بكار لّير يعافدلا

 هتمهم « يروطا ربمالا ةناجملا جالس تاوقو ةبك ارلا

 نم ريبك ددع دشحو . ةرورمغلا دنع تاوقلا زيزعت

 لخاد كرحتلا نم 4٠ ةاشملا ةقرف نيكمتل لقنلا لاح

 . كانه يرت ديدهت رهظ ام اذإ ءارحصلا

 موجهلل ةدعملا ةيكرتلا ةوقلا
 يلا رتسالا ةفيفخلا ةلايحلا ءاول ماق ء 7 / .٠٠ يف

 ضعب رسأ نع ترفسأ « انيتارغوأ » ىلع ةراغاب ؟
 دقلو . ةماه قئاثو ىلع لوصحلاو « كارتألا دونحلا

 مضت ةيكرتلا ةوقلا نأ قئاثولا هذه ةسارد ت رهظأ

 ةناج جوفو « ( ةبيتك ١8 نم ةفلؤملا ) م ةقرفلا
 « ( ًامقدم ١١ ) م ةيلبحلا ةيعفدملا جوفو « يرت

 رايع رزتواه مفادم 4 ) ٠١ ةليقثلا ةيعفدملا ةبيتكو

 4) مث ٠6١ رايع رزتواه ةيراطبو « ( مث ٠

 مث ٠٠١ رايع ناديم ةيعفدم ةيراطبو « ( مفادم

 ةبيتكو «© قدانخ تانواه يي رس و ( نامقدم )

 تاشاشر + اهنم لك يف ايأرس م نم تاشاشر

 مر

 ةانقلا ةقطنم يف دوجوملا (رايسلا )
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 فافتلا ةكرح

 . ةرخوملاو يكرثلا حانحلا لوح مسو
 ةبرضلا اليهستو « ةروكذملا ةطخلا حاجن نامضلو

 « روكذملا وحنلا ىلع اهب مايقلا عمزملا ةداضمل
 جانحلا دادتما ىدم ءافخإ ىلإ ةيناطي ربلا ةدايقلا تدمع

 ةوقلا عسوت ىتح « يعافالا « ةنامر » طخ نمأل

 اهتب رض زكرت الو « اهفافتلا ةكرح ىدم ةيكرتل
 .يناطي ربلا نميألا حانجلل ةيلعفلا عقاوملا ىلع ةيسيئرل

 يئاول ةروكذملا ةدايقلا ترشن « كلذ قيقحتلو نيينفلاو طابضلا فصو طابضلا نم ريبك ددع ناك )
 ناملألا نم تاشاشرلاو ةيعفدملا تادحو يف

 . ( نييواسمتلاو

 تادحولا كلذ يف امب « ةيكرتلا ةوقلا يلاجا غلبو

 ككس ايارس مو يكلسال ةدحو ) ةيرادالاو ةنواعملا

 « لجر فلأ ١١ وحن ( نايناديم نايفشتسمو ديدح
 نيقحلم ًاناصح ١76٠6 و لمج 5.٠6٠ ىلاوح مهدل
 تحت ةروكذملا ةوقلا تناكو . ةفحازلا لاترالاب

 رهبرف تسربوا» يناملالا طباضلل ةماعلا ةدايقلا

 داق يذلا « ( سيرك ) « نياتشنسيرك نوف سيرك
 ناكو « ١91٠ ماعلا يف ةانقلا ىلع لوألا موجه لا

 . نماثلا يكرتلا قليفلا ناكرأ سيئر بصنم لغشي

 وه موجطلا فده نأ ًاضيأ قئاثولا نم نيبت دقو
 نم ةيوق عقاو٠ ةماقإو « « ةنامر » ىلع ءاليتسالا

 ةانقلا حبصت ثيحم « « ةرطنقلا » ةهجاو» يف قدانملا

 ةيكرتلا ةوقلا مجح نأل ًارظن . ةيعفدملا ىمرم تحت
 « مثاقلا ىوقلا نا زيم نمض « حمسي ال ناك ةحاتملا

 راوسرفدلا ةكرعم يف ثدح اك ةانقلا روبع ةلواحم

 .لولو

 ةداضملا ةيناطيربلا ةطخلا

 «عالطتسالا تامولع٠و « قئاثولا هذه ةسارد نم
 ماعلا ينطي ربلا دئاقلا « م ياروم » لارحلا عقوت

 موجبب مايقلل هتاوق مفديس يناملالا دئاقلا نأ ء« رصمب

 2 يعافدلا « ةنامر » طخ ىلع ةهجاوملاب عداخم يربثت

 طخلل يبونحلا حانحلا لوح فافتلا ةكرحب موقي مث

 «ياروم» عضو اذل . هتاوق نء يسيئرلا ءزخلاب

 ةمجاهملا ةيكرتلا تاوقلا ليطعت ساسأ ىلع هتطخ

 ريبك لكشب اهطيروت مي ىح « ةنكمم ةرتف لوطأ

 .يبونحلا حانحلا ىلع وأ ةهجاوملاب ءاوس « موجملا يف

 « راديودلا » يف ةدوجوملا ةبكارلا تاوقلا موقت مث
 دوجوملا » ةفيفللا ةلايحلا ءاولو « « 0٠6 لتلا » و

 ةيكرتلا ةوقلا حانج ةمجاهمب « قرش ةرطنقلا » برق
 « ةنامر » طخحل نميألا حانحلا مجاهتس يتلا ةيسيئ رلا
 بكارلا لترا موقي هتاذ تقولا ينو . يعافدلا

 * وحن دتمم مقاوم يف « ٠ و ١ ةفيفحلا ةلايخلا

 « ةنعلا ضوح » ىح « تيناغ بيثك » نم ملك
 ين اهيلت مقاوم يف كلذكو . يبرغلا بونحلا هاجت
 بونحلا وحن ةهجتم ديداخأ ةدع ةازاوم دتمت « قمعل

 بارتقالل ًاقيرط لكشتو « يبرغلا لاشلاو يقرشل
 ةرخؤم ىلع ةعقاولا ةمعانلا ةيلم رلا نابثكلا ةقطنم وحن

 نم نيئاوللا نيذه ىلع ناكو .
 ةلواحمو « يرألا حانحلا ةبرض صاصتما ةلايخل

 طغضلا تحت هطبب مجارّألاو « ضرألاب كسمتل
 تاوقلا ةيقبل مثالا تقولا نيحي ىتح « يكرتل
 ناءاوللا ذختا دقو . ةداضملا اهتب رضب مايقلل ةبك ارلا
 « قدانخ يأ ارفحي نأ نود اهعقاوم ناروكذمل
 عافدلا ىلع ةمئاقلا واهيلإ ةلوكوملا ةمهملا ةعيبطل ًارظن

 تاوقلا تناك « ١9١5 /م/+ ينو . كرحتمل

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم ةيناطي ربلا ةبكارل

 «ةنامررر تاعافد

 يف ه يلارتسالا ةفيفحلا ةلايخلا جوف «
 قدانبلا ءاول ىلإ ًامضنم ناكو) « راديودلا و

 . ( بكارل يدنلي زوينل

 ءانثتساب ) بكارلا يدنلي زوينلا قدانبلا ءاول
 « ه يناطي ربلا بكارلا ءاوللا هعمو « ( ه جوفل

 1 لتلا ١ يي

 ةكسلا سأر دنع م ةفيفحلا ةلايخلا ءاول

 . 0« نويئوبيلاب » ىدح ) حالبلا » نم ةدتمملا ديدحل

 ةكسلا سأر دنع ( رايسلا ) كرحتملا لثرلا «
 . « نادرفلا » نم دتمملا ديدحلا

 ©« م“ ةاشملا ةقرف تناكو

 ةاشملا ةيولأ نم ةفلوملاو) « سالغود »

 ةراشالاو ةسدنلاو ةيعفدملا تادحوو ١؟7و 5١و
 يف اهزكرمت تلكأ دق « ( ةيرادالا تامدخلاو
 ٠٠ نيب ةعقاولا ةركفلا يف ٠غ « قرش ةرطنقلا »

 « يديدحلا طخلا لوط ىلع تكرحت مث « ؟/ ماو

 : ةيلاتلا مقاوملا يف 8 / # يف تعزوتو

 ءاوللا ةدايقب
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 . « تايلغلا ةطخحم يق ١؟ا/ ءاوللا «

 . ,رال١٠ للا د يف ١١5 ءاوللا «

 .« 4٠ لتلار يف ١١ه ءاوللا +

 هذ
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 ةيب رححلا نفسلا ضعب ةيناطي ربلا ةيرحبلا تدشحو
 نم ةبرقم ىلع « روتينوم » عون نه « ةريغصلا
 يلاشلا حانحلا“ ىلع « « ةيدمحم » دنع رحبلا ءىطاش
 نا رينب تيفقت تدعو 2 ىعافدلا «ةلامرر» طحلا

 هدب لبق مايأ ةدعل « ةبيرقلا ةيكرتلا عقاوملا اهعفادم
 يئاضا يران معد رفاوت اذكهو « يكرتلا موجها
 . روكذملا يلاهشلا حانملا ىلع

 مشل نمرألا حانجلا ىلع يرانلا معدلا ةدايزلو

 ًاعردم ًاراطق ةيناطي ريلا ةدايقلا تعضو « ىعافدلا

 طخلا ىلع كرحتلا عيطتسي « «قرش ةرطنقلا » يف
 ةفاسم ىلع ةعقاولا « نابلغلا م ةطحم ىّتح يديدحلا

 معد يلاتلاب عيطتسي و « « ةرطنقلا » نم 1 15

 « راديودلا » يف ةدوجوملا ةيعافالا مقاوملاو تاوقلا

 "0 للا و

 نفسلا عمفقادمو عردملا راطقلا اذه لضفبو

 يعفدم يطايتحا ريفوت ةيناطي ربلا ةدايقلا تعاطتسا

 ةلكشم ىلع ًايئزج بلغتلا و « نيحانحلا معدل ك رحتم
 ةلايحلاو ةاشملا تاليكشت عم ةلماعل

 تا رئاطلا لك ًاضيأ تدشح اك 1 ( طقف ًاعفدم شلل

 ةياملا نيمأتل كلذ وءذثن 1 رصم يف ةرفاوتملا ةلتاقملا
 عالطتسا ىوتسم نيسحت و « ةيعافدلا عقاوملل ةيوحلا

 .ةدراطملا ىلع ةلايحلا ةردق معدو ؛« ةيكرلا عقاوملا

 ةفيفللا ةلايحلا اءاول فعاض هتاذ تقولا يو

 . عالطتسالاو ةيرودلا لامعأ 5و ١ نايلا رسال

 موي ترج يلا « «انيتارغوا» ةراغإ بقعو
 مايقلا ىلع ناروكذملا ناءاوللا بأد ء« ”/ م٠

 «عر.6 ةعاسلا يف أدبت « لدابتلاب ةيليل ةريسم

 ركسعي ثيح « ةيطق » وحن نيئاوللا دحأ اهيف مدقتيو
 مدقتي مث « رجفلا ىح رتل عقوملا لبانقم كانه

 «كارتألا نا رين باذتجال ةضيرع ةهجاو» ىلع هوحن

 لصاو ةفيعض ةوقب لتحم عقوملا نأ حضتا اذإف

 اذإو « عقوملا نم ةيكرلا ةوقلا درطو همدقت ءاوللا

 نشل ًابهأت كانه نأ وأ يوق مقوملا نأ هل نيبت

 عم يلصألا هركسعم ىلإ بحستا سكاعم موجي
 , اهتاذ ةروانملاب رخآلا ءاوللا موقيل «ليللا لولح

 ةيعفدملا صقن

 يكرتلا يموجهلا كرحتلا ءدب

 « ا//؟8 ىح ءودطلا ىلع ةيكرتلا تاوقلا تظفاح

 مويلا حابص يف «ةبقع مأ ضوح » تلتحا مث
 قرشلا ىلإ لك م دعب ىلع تدغ كلذبو « .روكذملا
 مدقملا حرتقأف . يعافدلا «ةنامر» طخ نم
 يدنلي زوينلا قدانبلا جوف دئاق © «موردليم »
 قدانبلا ءاول جاوفأ دحأ ) « نوتغنليو » بك ارلا
 درطل سكاعم موجب مايقلا ( بكارلا يدنليزوينلا
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 ىلع ةقفاوملا تمكو « روكذملا ضوحلا نم كارتالا

 ضعبو ناعفدم |همعدي ناتيرس تنشو « هحا رتقا
 نم كارتالا درط نع رفسأ ًاعيرس ًاموجم تاشاشرلا

 نيعبات دونج مل رسأو « هيلإ راشملا ضومحلا
 جوفلا ١" .

 « رذحلا مه.دقتو « كارتالا ددرت راثأ دقلو

 اذه ءانثأ عباتتلاب اهنولتحي يلا عقاوملا ين مهقدنختو
 ءازا ةيناطيربلا ةدايقلا ةريح « رذحلا مدقتلا
 تناكو . يعافدلا « ةنامر » طخ ةمجاهم يف مهاياون

 نم نكمتت ىح يكرتلا موجحلا رظتنت ةدايقلا هذه
 نأ « دعي (يف حضتا دقلو . ةداضملا اهتطخ ذيفنت

 ةريغص تازفق لكش ىلع ءيطبلا مدقتلاو ددرتلا اذه
 رظتنت تناك ةيكرتلا تاوقلا نأ نع مجان « ةبوسحم

 . ةليقثلا ةيعفدملا لوصول ةمزاللا قرطلا ديهمت ءاهتنا
 ببسلا اذه ملعت نكت مل ةيناطيربلا ةدايقلا نكلو

 « سيرك » يناملالا دئاقلا نأ تدقتعاف « ذغتقو

 مدقت عنمل اهنيصحت و ةيلاحلا هعقاوم يف زكرمتلا يوني
 هل حمست ةريبك تازيزعت هلصت امير « نييناطي ربل

 ذخات نأ يلاتلاب اهيلع نأو . موجها ىلإ لاقتنالاب
 . ةيكرتلا تازيزعتلا لوصو لبق « ةيموجه لا ةردابمل

 نأب ةمات ةعانق ىلع «يأاروم » لا رثحلا ناكو

 « يلإشلا روحملا ربع الإ اومجابب نل كارتأل
 ىلإ ىعافدلا ةانقلا طخ تاوق ضيفختب رمأ كلذل

 ىرجاو . طسوالاو يبوتحلا نيعاطقلا ين ىندألا دحل
 لاكتساب ةقلعتملا ةيرادالا هتادادعتسا ءاهتنال ًاريدقت

 « لقنلل ةمزاللا لاحلا نم « ةنامر» تاوق ةجاح
 « م/8 يف تس تادادعتسالا هذه نأ هل نيبتف
 5 مايأ ٠١ ةصرف كارتالا حنم ررق كلذ ىلع ءانبو

 لع ( هيف بوغرملا ) مهموجبم مايقلل خيراتلا اذه
 لازتجلا هزعاوأ نوهأ و يعافدلا « ةنامر » طخ

 يلامثلا عاطقلا ) « ةنامر » ةقطنم دئاق « «سنارول»

 اذإ « م /1+ يف موجهلا ىلإ ردابي نأب « ( ةانقلا
 . خيراتلا كلذ لبق كارتالا همجاهي مل

 دنهلل ةيرحبلا ةوقلا دئاق عم « ياروم » ثحبو

 احارتقا « « سيمر وو يرحبلا ءاوللا « ةيقرشلا

 ةدعاقلا ريمدتل « شيرعلا » يف يرحم لازناب ىضقي

 روكذملا حا رّتقالا ناكو . كانه ةيكرتلا ةيرادالا
 نيسدنهملا نم تادحو هززعت ةاشم ءاول لا زنأ نمضتي

 ءاوللا اذه موقي نأ ىلع « اهيلإ راشملا ةمهملا ذيفنتل

 ارظن « هتمهم ذيفنت دعب رسحلا سأر يف قدنختلاب
 هرطضت دق ءىطاشلا ىلع بلقتملا سقطلا فورظنأل

 ةرم هئالجا نم ةيرحبلا نكمتت نأ لبق مايأ ةدع ءاقبلل
 عا رتقالا ىلع يرحبلا دئاقلا قفاو دقلو . ىرخأ

 ىلع موجهلاب كأرتالا ةردابم نكلو « ةساحب

 يف بغار ريغ «ياروم» تلعج «ةنئامرو»
 ىلا كلذ دعب « سيم و » رطضأو « هحارتقا ذيفنت

 ببسب امامه فقوملا ريغت نأ دعب ٠ عورشملا ءاغلا

 رارطضاو « « ةنامر » يف ةيناطيريلا تاوقلا راصتنا

 يتأيس اك « « شيرعلا » وحن باحسنالا ىلا كارتالا
 , دعب ايف هركذ

 يكرتلا موجهلا ءدب

 مأ ضوح » ىلإ كارتالا داع ؟*/ 8 حابص يف

 ةجيتن قباسلا مويلا يف هولخأ دق اوناك يذلا « ةبقع

 يكرنلا طخلا حبصأو « «نوتغنليو » جوف موجه

 ىلإ عقت ةطقن ىح يلحاسلا لفاوقلا قيرط نم دتمي

 م/ حابص يو . « ةيداي » نم اليلق برغلا

 « هدبلا كشو ىلع يرثلا موجحلا نأ حضاولا نم ادغ

 « «ةيطق » ىلإ ةيكرلا تاوقلا تكرحن نأ دعب

 ةريسحم نم ًادتمم يمامالا يلا طخلا حبصأو

 رسيألا هحانج ناكو « ةيطق» ىتح « ليود ربلا »

 . حوضوب ًامدقتم

 يموجملا هططخم ذيفنت يف « سيرك » ىضم اذكهو
 لقامملا فصقب يضاقلاو « نييناطي ربلا لبق نم عقوتملا
 هيجوتو « ةليقثلا ةيعفدملاب « ةئنامر » طخ ةنصحملا

 ايهبج اهتمجاهمل ةاشملا

 حانج ىلإ يساسالا هموجم هجوي نيح يف « اهتيبثتو

 نم ةفيعض تادحو

 . ممترخؤمو نمألا نييئاطي ربلا

 ةوقلا تأدب : ةيكرتلا فافتلالا ةيلمع 1

 «م/4-» ةليل يف اهمدقت فافتلالاب ةفلكملا ةيكرتلا

 نكلو . فيفخ بابض عسم ًايفاص سقطلا ناسكو
 نكمملا نم لعج لامرلا ىلع رمقلا ءوض ساكنا
 . ًابيرقت رثم ٠٠١ ةفاسم ىلع تاكرحتلا زييمت

 رفاخملا عيمج بهأت ىلإ تاصاصرلا ضعب قالطا ىدأو

 5 غلبا ليللا فصتنم دنمو . ةيمامألا ةيناطي ربلا

 يلا ريسالا ةفيفحلا ةلايحلا ءاولل ةعباتلا رفاخملا هذه

 مدقتت ةيكرتلا ةاشملا نم ةريبك ةوق نأ « لوألا

 ةلايحلا ءاول رثأ تفتقا دق ةوقلا هذه تناكو . هوحن
 فراشم نم هتدوع ءانثأ + يلارتسالا ةفيفللا

 يلا ةيديلقتلا ةيليللا ةروانملاب همايق دعب « ع ةيطق »
 ذنم بوانتلاب 8 و ١ ةلايحلا اءاول اهءرجي ناك

 فافتلالل هءارو رئتستلا نم تدافتساو « 7/ ٠

 لوصو دنعو . نميألا يناطيربلا حانملا لوح
 مدقملا « لوألا ةلايخلا ءاول دئاق رمأ « راذنالا

 ةرخوملا نم ثلاثلا هجوف ءاعدتساب ء م« ثيديرم »
 . هتاوق زيزعتل

 ةهجتملا ديداخألا ىلإ ةيكرتلا ةوقلا تلصو امدنعو
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 مل يل ارضنا ةنيمملا ةلايجا راو

 ةنامر ةكرعم نابإ 1111/8/1 موي يف بيغملا ةعاس ةيكرقلاو ةيناطيربلا تاوقلا عاضوأ

 لبج قوف نء ةدشب اهتاشاشر نارين قلطت تذخأو تايامرل ةزاتمم ًافادهأ تناك « ةعماللا لامرلا قوف ىصقأ ىلع يبرغلا لايشلاو :يترشلا بونملا وحن

 يذلا رمألا « نييلا رتسالا مقاوم ىلع « ثيديرم » لوألا ضاضقنالا دص نء اونكمم نيذلا «نييلا رتسالا اه ريغ ىلع ةلتحم اهتدجو نمألا يناطي ربلا حاتحلا

 يناثلا خلا ءالخا ىلإ لوألا يلا رتسالا ءاوللا مفد .« ثيديرم لبج» ىلع تري مدقتلا ةلصاوم نع تفقوتف « عقوتت تناك

 ةلسلس وجت باحسنالاو « راهنلا ءوض غوزب عم ءام لوألا ضاضقنالا يف نومجاهملا ديكتو 0 ةيمامالا عقاوملا ةمجاهمل تعفدنا مث . ًابيرقت ةعاس
 اول ناك ءايثالا هذه يو او توهنايو اكلات و ىحانج ىلع طغضلا اوعبات مهنكلو . ةحداف 0. لوألا يلا رثسالا ةفيفحلا ةلايحلا ءاول اهلتحي يلا
 ديقعلا ةدايقب ) يناثلا يلا رسالا ةفيفللا ةلايخلا :ر/ تإ جدل ريسأ ينثلا رمألا ع روكذملا ةدع تعاطتسا اذل « ًاسضاو كارتالا قوفت ناكو
 ةيعالطتسالا هتروانم نم داع يذلا «.( « نوتسيود » 0 .. تعال ىلاوح يف باحسنالا ىلع هيف ةزكرمتملا 5,٠٠ ةعاسلا يف تدغ ىح مدقتلا ةيكرت تادحو
 « ةنامر » برق هركسعم ىلإ « ةيطق » دنع ةداتعملا 3 حانحلا كلذب فشكتاف « اهتاذ ةليللا نم عقاوم نء طقف أرتم 0٠ دعب ىلع اهتاذ ةليللا نم

 ةعانسلا ىلاويج يف ركسمملا نيس رجت دق ليلا لالخم ا ع ا وسلا يرد . ةيلا رتسالا ةلايحلا
 هجوتو « لوألا ءاوللا معدل ىل/ 4 موي نم ةر** جراب تر.أ اهنكلو « ةديدش رئاحل كلذ يلارتسالا حانلا ىلع يرتلا طغضلا دتشاو

 . ءاوللا اذه نيمب ىلإ هنم ناجوف' 1 ٍ
 كارتألا عبات دقف « تازيزعتلا هذه مغرو هر رل» يف رخأ عقوم 0 3 0 34 1 0 0 6 ل ا
 ١ 0 نويلا رتسالا عطق 8,6٠ ةعاسلا يفو . ةيمامألا عقاوملا ةيلمرلا ن ٠ معفترم ىلع يسيئرلا موجهل
 يداولا ربع « ىميلا نييلأ ريسآلا ةبنجم ىلع مهطغض ىلا روكذملا لتلا ىبونج نودوجوملا . ١( ءاوللا هئاقل ةبسن ) « ثيديرم لبج » يمس
 لبج» و «نوتفنليو» لالت ةلسلس نيب عقاولا رض اوهجارتو ٠ مظويخ اوطتماو « كارتالا روكذملا لتلا ىلع اهموجم ين ةيكرتلا ةاشملا تمفدناو
 برغلا ىلإ لك مر ةفاسم ىلع عقاولا « نوتسيور . يناثلا طخلا مقاوم تاي ونعم ىلع ريثآتلل ةيلاع تاحيص قلطت يهو

 هعافت را يف لثام لت وهو ) « 8-0 م, لالت نم .نيبحسنملاةد راطم ةمجاهملا ةيكرتلا ةوقلا تماقو حوضوب ةيئرملا « كارتالا دوشح نكلو . نيعفادملا

 ل
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 . (« ثيديرم لبج» و « تيناغ» بيثكل

 ءءطبب عجا رثلا ىلإ ةيلا رتسالا ةفيفللا ةلايملا ترطضا
 يلختلاو « 8/4 موي نم ”رو٠ و هد ةعاسلا نيب

 نيجوفلا ظافتحا مغر « « نوتغنليو » لالت نع

 تازيزعتك نيلس رملاو ٠١ ءاولا نيعباتلا) 7 8 5

 لالتلا ةلساس نم ىبرغلا فرطلاب ١( ءاولأ
 مدقملا رمأ + هيرو ةعاسلا يفو . ةروكذملا
 هلم يذلا طحلا ءارو هتاوق بحسب « ثيديرم »

 . ديدج مقوم وحن « روكذملا ؛ جوفلا
 بو 5" ناجوفلا

 000 لالت ةلسلس ةيّقب نم

 « لالتلا هذه ىرذ ىلع كارتالا رهظ مر.٠
 نم نيتي راطب نكلو . نييلا رتسالا ىلع يمرلا اوأدبو
 نم كارتثألا ةاغملا درط نم انكم ةلايخلا ةيعفدم
 . لالتلا ةلسلس

 دئاق « « رئرت » دئارلا دهاش ءانثألا هذه يفو

 ( هيناطي ربلابك ا رلاءاوللةعباتلا ) « د » ةلايحلا ةيرس
 نومدقتي كارتألا ةاشملا « « مويسولب م ةطخحميف ةدوجومل

 اذه وحن هتيرس عفدب ردابفء« نوتسي ور لبج وهاجتاب

 نفاقيا ىلإ ةيدرفلا ةردابملا هذه تدأو . عقومل
 « نيتيلاتلا نيتعاسلا لاوط ةيكرتلا فافتلالا ةكرح

 ىلع ودبت داهجالا راثآ
 « مههايم تدفن نيذلا كارتألا دونحل

 تاعاس مدقتو ةرارحلا دادتشا عم شطملاب نورعشي
 , راهنل

 عجارت 4 الو.٠ ةعاسلا يو

 ةعاسلا يفو 7

 تأدب هتاذ تقولا يو

 ادا

 وجمل ذه أ دب : يقيبثتلا يهيجلا موجهلا ب

 كرت ةيعفدملا هب تماق يعفدم فصقب م6/ 4 رجف

 و ةزكرمتا ملا ةيناطي ربلا ةاشملا ةقرف عقاوم ىلع ةليقثلا

 ضيا فصقلا لمشو . يسيئ رلا «ةلامر» طخ

 تثدحأو . يعافدلا طخلا ءارو عقاولا ركسعملا

 3 دارفألا يق رئاسللا شعب « لئبا رشلا » فئاذق

 ةدودحم تناك راجفنالا ةدييدش فئاذقلا نكلو

 ةطيحملا ةمعانلا لامرلا يف اهطوقسل ًارظن « ريثأتلا
 . ةيعافدلا لقامملاب

 ةاشملا تادحو تناك « م..٠ ةعاسلا يو

 مجابت « ارمح وبأ ريب » ةقطنم نم ةمدقتملا ةيكرتلا

 نيبيرقلا هو 4 هيلقعم دنع ىعافدلا « ةنامر » طخ

 تعتقل نالقمملا نؤوعت دقو... و ةناموت ريبزإ قف
 لخاد فئاذق ٠١8 تطقس ذإ © زكرم ىعفدم

 قاطن لخاد ىرخأ ةفيذق 1١ و « 4 لقعملا عقاوم
 ةفيذق 89 تطقس اك « هب ةطيحملا ةكئاشلا كالسألا

 قاطن لخاد ىرخأ ةفيذق مو « لقعملا لخاد

 دص نم اونكم" نيعفادملا نكلو . ةكئاشلا هكالسأ

 ةفاسم ىلإ نومجاهملا لصو نأ دعب ةيكرتلا تاجحلا

32010 1 

4 

 دص يف لضفلا عجريو . 4 لقعملا نم ًارتم +١ هاوحن
 يبكار ةيرسو « ةدناسملا ةيعفدملا نا رين ىلإ موجها

 رثإ ترج مث . ه+ ةقرفلا ةدايقل ةعباتلا تاجا ردلا

 تدع :اهنكلاو. ىزخأ ةيكرت مدقت تال واحم كلذ

 ىلع ةيهبحلا كارتألا تابجم نكت ملو . ربكأ ةلوهسب

 ءاوللا قلق يلاتلاب رثت ملو « ةريطخ « ةنامر »و طخ

 . ه0 ةقرفلا دئاق ء« « ثيمس م

 يناطيربلا داضملا موجهلا

 دئاق « « سنا رول » لا رثحلا ناك ءانثألا هذه يف

 « ةرطنقلا » يف هتدايق رقم نء دعي « يلإثلا عاطقلا

 ةيناطي ربلا ةطخال ًاقفو سكامعملا موجهلاب مايقلل

 سنا زول ربا موي نع هر*ه ةعاسلا يفو

 لتلا » دنع زكرمتملا « ه يناطي ريلا بكارلا ءاوللا

 دقو . « نوتسيور لبج » وحن كرحتلاب « «ا٠

 يف « روفلا ىلع روكذملا ءاوللا

 ةعاسلا ينو . هتعباتمل بهأتت جاوفألا ةيقب تذخأ نيح

 رمأف « ًاحوضو رثكأ فقوملا

 يدنلي زوينلا بكارلا قدانبلا ءاول « سنارول»
 قيرط نع ًاضيأ «نوتسيور لبج » وحن مدقتلاب
 نيك "دع .بحلفمي نأ لع © ين راد وقلأاو

 قيوطت ىلع لمعيو « « راديودلا » يف ةدوجومل

 ةبنجملا لوح فافتلالا لواحت ىتلا ةيكرتلا ةوقل

 . ةبكارلا ةيدنلي زوينلا - ةيل ا رسالا ةقرفلا ىنميل
 يف دوجوملا " ةلايحلا ءاول رمأ هتاذ تقولا ينو

 لاسرإو « « 7١ لتلا » وحن مدقتلاب « نوينوبيلاب »

 لالتحال كلذو « « راديودلا » ىلإ هجاوفأ دجأ
 سسماخلا نابكارلا ناءاوللا اهيلخيس يلا مقاوم
 لارئحلا رمأ « هتاذ تقولا يفو . يدنليزوينلاو
 طخلا سأر دنع دوجوملا « رايسلا لترلا « ياروم »

 «ةريغملا ريب » وحن مدقتلاب « « نادرفلا » ين يديدحل

 اهحانج ىصقأ نم قيوطتلاب ةيكرتلا تاوقلا ديدهتل
 . رسيأل

 لع يرآلا موجحلا لصو ...٠١ ٠ ةعاسلا ينو
 حبصأو . همدقت ىصقأ ىلإ نمألا يناطي ربلا جان

 ريب » هاجتا يف لاشلا وحن ةيسيئر ةروصب ًاهجتم

 ةلسلس ىلع زكتري نممالا هحانج ناكو . « سيا رعل

 رسيألا هحانج دنتسي نيح يف « « نوتغنليو » لالت
 طحلا نع هلصفي دعي ملو .

 جاوفأ دحأ كرحت

 حبصأ <« الوكو»

 «نوتسيور» لت ىلع

 عقوم يأ اهيف سيل « مك م وحن ىوس يديدحل
 8 « يروب رئناك » لتب فرعي لت ىوس 3 يعافد

 ةمجاهملا ةيكرتلا ةاشملا تاوق مامأ نكي ملو

 « ةبكارلا تاوقلا ىوس نمألا يناطيربلا حانجلا

 يعافدلا ةنامر طصحخ لقاعم رحخخآ نم ةرشتنملا

 «نوتسيور» لت يبرغ لامش ىح « قرشلا يف
 جوف يلاتلا وحنلا ىلع كلذو « لك ١,5 وحنب

 لع 5و مب و ؟ و 1 جاوفالا مث « نوتغليو و

 2 (؟ و ١ ةلايخلا يئاولا ةعبات اهلكو ) يلاوتلا
 18 تلك رلا ءا ولا ةمياتلا + "جافا ةجرفلا

 ه بكاارلا ءاوللا جاوفأ لاوأ ١ لص و- ”دنغاو

 نعألا جانحلا ىلع لكرمب 2 ما لت » نم ايداع

 ا

 ىلع ةلامف ةيبناج ًانارين قلطي ذخأو « «نوتسيور

 | رمألا « ةروكذملا ةيرسلل نيمجاهملا كارتال

 .«ثوتسي و رو لت تاردحنم وحن عجا رثلا ىلإ مه رطض

 «ليقوشت » ءاوللا لسرا « ٠١,٠٠ ةعاسلا ىلاوح ينو

 ءاول دئاق « «دوو ريغ » ديمعلا ىلإ هطابض دحأ

 آزكرمتم ناك يذلا ( ه؟ ةقرفلل عباتلا ) ١١5 ةاشمل
 يطايتساك « ةنامر » ةطحم فلخ يديدحلا طخلا برق

 لحم لحيل هءاول كرحي نأ هنم بلطو « ةقرفلا
 اهمادختسا نكمي ىبحح « »” و ١ ةفيفخلا ةلايحلا يئاول

 رسيألا حانحلا لوح فافتلالا يف ( اهويخ يس دعب )
 دصل ًايعافد زكرمتي نأو « ةمجاهملا ةيك ثلا ةوقلل

 ه بكارلا يناطيربلا ءاوللا عم نواعتلاب موجها

 نيب هلوصو عقوتملا بكارلا يدنليزوينلا ءاوللاو

 حض وأ «دوو ريغ » ديمعلا نكلو . ىرخأو ةظحل

 ءاوللا نم آرمأ رظتني هنأ «ليقوشت » بودنمل
 داضم موج مايقلل « ه١ ةقرفلا دئاق « «ثيمسر

 « ثيم و هأري يب يذلا تقولا نيحب امدنع « قرشلا وحن

 . ًايسانم
 اك عضولا ءاقبا ىلإ « ليثوشت » رطضا اذكهو

 ١و ١ ةفيفللا ةلايفلا يئاول جاوفأ تعباتو « هيلع وه
 ءاوللا لصو ىتح « اهدرفم يكرتلا طغفلل يدصتلا

 («روتياشت » ديمعلا ةدايقب ) بكارلا يدنلي زوينلا

 « ١١ر٠ ةعاسلا ىلاوح يف 0 يروب رتئناك « لت ىلإ

 يذلا 0 ةفيفللا ةلايلا جوف ًاصقان ءاوللا اذه ناكو

 « « صنلا ريب » و( راديودلا » نيب قي رطلا ىلع يب

 رسيألا حانحلا ىلع ةعقاولا ةيلمرلا نابثكلا يبونج

 . كارتالا نيمجاهملل
 هنأ ىإ يبسنلا « روتياشت » رخأت عج ريو

 « « راديودلا و ند ١ره ةفاسع ىلع وهو « ىلات

 نم الدب « « يروب رتئاك » لت لإ هجوتلاب ًارمأ

 «نوتسيور» لت دنع رسيألا يرتلا حانملا ةمجاهم'
 « سنارول » لأ رثخلا نآل كلذ . 0 تاك 15

 دنع يديدملا طقلا كارتالا عطقي نأ يشخم.
 ةاشملا ءاول راطقلاب اهيلإ لسرأل 6 مويس ولب »

 ةقرفلل نيعباتلا ) دعب (يف ١؟ه ءاوللا مث ©« ١ا/

45). 



 امي وشلل

 ةعاسلا دنع ةيكرتلاو ةيناطيربلا تاوقلا عاضوأ

 هعقاوم بكارلا يدنليزوينلا ءاوللا ذختا دقو
 بكارلا ءاوللاو < يلا رتسالا جوفلا نيب ةيعافدل
 عاطقلا ف يعافدلا طالا زيرزعتلت ع ه يلاطي ريلا

 يدنلي زوينلا ءاوللا نش مث « يروب رّتناك » لتل هجاومل
 «توتسيور لت 0 ىلع امو ( طقف نيجوف ةطساوب (

 طسو ًاكيطب ناك همدقت نكلو . 4١ر٠٠ ةعاسلا يف

 ةسيكرتلا ةاشملا ةسسهجاو» يو « ةيلمرلا نايثكل

 ةيعذدم ةيراطب معد مغر 34 للا قوذ هك رمتل

 موجحلا معد ١ ال, ٠٠ ةعاسلا ىلاوح يفو . هل ةلايخ

 نمألا فرطا تدجاه « ةلايخكلا نم فصنو ةيرسب

 « ةمقلا وحن تمدقت مث « هيلع تلوتساو لتلا نم

 ىلع ةلودحم ةيكرت ةيلبج ةيعفدم ةيراطب زكرمتت ثيحا'

 عم ةريصق ةكرحم دعب اهيلع تلوتساو « لاغبلا

 لتلا طقس « ١مو.٠ ةعاسلا ىلاوح يفو . اهمقاط
 اهتدناس ىتلا «ةيدنلي زوينلا ةوقلاو ةلايمخلا يديأ يف
 ةريخألا ةلح رملا يف ١١ 1ا/ ةاشملا ءاول ”هك ىدحإ

 ةعملا قلي 3
 ةالاةكرو '.

 ةكعظيضاطيربلا ١> ةاشلاراول
 (يطايصا] حظ يفاطرلا ةاشلاءاول أ 1051 كطيربا

 ةئايرةيع 5 هو 12
1 . 

 هو صر ا

 ناري 1سم >ةسامرإا#  ينهح وقبل 1
 7 هك اا كلاما ءارل يي هيل ف 1

 همنا "قش <. لج ٠١1 صح 0 لل ثم داس مورق
0 2 0 

 هادو 1. تالا رولا >> 0 2 ١
 بوسهتيلولت هد كفاظحرمو 5 2

 ثدي نويسيور لي + 1 1 0 طيس

 ةطقرلاوب ا 57
 كل ري

 م 0-0 .٠

 لتلا 5 كارتألا ىرسألا ددع غلبو « موجملا نم

 نيشاشر نويناطي ربلا مغو « لجر ه.٠. روكذملا

 موجملا فاقيا كلذب مثو . ةيلبحلا ةيراطبلا عفادمو
 . نمرألا يناطي ربلا حانحلا ىلع يكرتلا

 لت طوقس ليبق اولذب دق كارتالا ناكو

 1[ ريخأ يموت ادهج © ريصق تقوب « نوتسيور»

 يقرشلا فرطلا يف « نوتغنايو » لالت ةلسلس ريع

 تطبحأ ةيناطي ربلا ةيعفدملا نأ رين نكلو « ةهبحلا نم
 ةديدج موج تالواحم ًاضيأ تطبحأ اك « مهتل واح

 . يسيئرلا طحلا ىلع ةهجاوملاب
 آرمأ « هع ةقرفلا دئاق ء « ثيمس م ءاوللا ردصأ
 « نوتننليو » لالت ةلسلس ةمجاهمم ١5 ءاوللا ىلإ

 « يسيئرلا يكرتلا موجهلل نميألا حانحلا ىصقأ ىلع
 ةبكارلا ةقرفلا موجم هيف ىرجي ناك يذلا تقولا يف

 نيمجاهملل رسيألا حانحلا ىلع « دوتسيور لت ىلع

 موجهلت يديهمتلا يمفدملا فصقلا ادبو . كارتالا

 ١ا/لى٠ه ةعاسلا يو

 مر

 تايلغلا ةلوع
 5 دعو - ١

 0-1 ةاشناراوب

 7 يي ايما ةاشلار ارد / ةطلطيملا
 اه ف اطيربا ءلايلطاراود
 57/, نَس يا

 ةئامر ةكرعم نابإ 1977/8/4 موي نم

 ناتيدنلتكسالاناتبيتكلا تمدقت مث .8,4١ه ةعاسلا يف

 لقاعم رخآ ءارو نم 1١٠55( ءاوللا نم) م وال

 « 9١ر٠٠ ةعاسلا ىلاوح يف ةيبونحلا « ةنامر » طخ

 ةعباتم (هيلع بعصلا نم لعج مالظلا لولح نكلو

 ,نارينب اهفاقيا نكمأ كلذلو « حاجنب اهموجم
 نم رثم ٠٠١ وحن دعب ىلع اههو « ةديدشلا كارتالا

 ديمعلا ردصأ اذل . ةروكذملا لالتلا ةلسلس ىرذ

 « يليللا موجهلا ةلصاوم مدعب ًارمأ « «دووريغ»
 لالتلا لالتحا لاكتسال يلاتلا مويلا حابص راظتناو
 . اهيف نيرصاحملا كارتالا رسأو

 ىلإ لصو دق + ةلايخلا ءاول ناك ءانثألا هذه ينو

 لترلا ناكو . ليللا ءانثأ كانه فقوتو « 7٠١ لتلا »

 ةفاسم لع © ع .اذانلا ٌنضوحو لإ لبصو دق نايملا
 ثيح « « ةنامر » ةطحم نم بونحلا ىلإ مك .؟؟

 ةليل ؟ و ١ ةلايخلا اءاول ىضمأو . كانه ليللا ىضمأ
 ءاوللا بحسنا نيح يف « لاعقلا طخ ىلع م/ هه

0 



 تكس امو

 م
 راسلا جاطيربلام ردا
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 ل ا  ةطاطير لوط
 انللننننللملا

 ١ سرايمأ 3

 ه بكارلا يناطيربلا ءاوللاو بكارلا يدنليزوينلا
 . هايملاب دو زعال « مويسولب » ةطحم ىلإ

 ةاشملا ةبيتك تمجاه م/ه سمش قورش دنعو

 « نوتغنلي و» بك ارلا قدانبلا جوفو م ةيدنلاتكسالا
 .« نوتغنلي و » لالت ةلسلس « 7 ةفيفملا ةلايحلا جوفو
 ةيدنلتكسالا ةاشملا ةبيتك نا رين موجطلا يق اهتمععدو

 اهقاوم ىلإ اهبلج مت ) ًاشاشر ١١ ب ةززعملا ؛
 . (ليللا لالخ اهحوفسو لتلا ىرذ نم ةبيرقلا
 دقلو . ةيكرتلا ةوقلا مالستسا نع موجهلا رفسأو
 ةيدنلتكسالا ةبيتكلل اوملستسا نيذلا ىرسالا ددع غلب

 نم تاكم ةدع مستسا ا5 « الجر م54 ةنماثل

 ىرسألا عومجم غلبو .نيرخآلا نيجوفلا كارتأل
 مث . لجر ١٠٠١ وحن موجهلا كلذل ةجيتن كارتال
 ةدوجوم ةيناطيرب ةاشم ةدحول ًايدنج 69 ستس
 .«نوتغنلي وولالت ةلسلس نم بيرقلا 8 مقر لقعملا يف

 ىلإ باحسنالا يف تحجي ةيكرتلا تاوقلا ةيقب نكلو
 «ةسيمحلا ريب » و «أرمح وبأ ريبو» و ء « ةيطق »

 . ةرخؤملا سرح تادحو ةيامح تمت « ليللا لالخ
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 ةنامر ةكرعم يف ةيناطيربلا ةدراطملا لحارمو ٠ يكرتلا مدقتلا لحارم

 ةيناطيربلا ةدراطملا

 لا رجلا قد م/ه موي نم 5ر٠ ةعاسلا يي

 ةدايق يلوتب « ليفوشت » ءاوألا ىلإ ًارمأ « سنارول »
 مو و١ ةلايحلا ةيولا ) ةبك ارلا تاليكشتلا عيمج
 « ( .٠ يناطي ريلاو يدنلي زوينلا نابك ارلا ناءاوللاو

 نكلاو ةبحسنملا ةيكرتلا تاوقلا ةدراطم ميظنتو
 ذيفنتب ءدبلا رخأ ةبكارلا تاليكشتلا قاهراو رثعبت

 تناك رهظلا د:دو

 عقت ةطقن نم دتمب طخ ىلع ةرشتنم ةبكارلا تاوقلا

 بونج ىح ًابونج « دجات ريب » نه اليلق ب رغلا ىلإ
 مدقتي © ةلايحلا ءاول ناكو « الامش « تيناغ بيثك م

 يف ء« ةسيمحلا ريب » وحن يبونحلا حانحلا ىصقأ ىلع
 ناءاوللا»و م و ١ ةفيفحلا ةلايحلا اءاول ناك نيح
 . هنم لالا ىلإ نامدقتي نابك ارلا

 .ل ثيل ةعاسلا ىح ةدراطملا

 دق « سنإرول » لا رثخلا ناك هسفن تقولا يو

 لت نم مدقتلاب 48 ةاشملا ةقرف ىلإ ًارمأ ردصأ
 ةنواعمل « ًايونج « ةنعلا نضوح » وحن « نوتسيور »

 مدقتلاب هم ةقرفلل الثام ًارءأو « ةبكارلا تاوقلا
 ةيكرتلا تاوقلا هتلتحا يذلا « « ثيديرم » لت وحن
 م1 ةقرفلا ىلا كلذ دعب ردصأ مث . اهعوجم ةيادب يف
 ىدأو . «!رمح وبأ ريب » وحن مدقتلاب اديدج أرمأ

 كابرإ ىلإ لوألا رهألل ضقانملا ديدحلا رمألا اذه

 . ًاقرش اهيدقت ريخأت يف مهاسو ه١ ةقرفلا

 ًارخأتم ماع لكشب ةيناطي ربلا ةاشملا ك رحت ناكو

 هايملا نصقنو ةرارحلا ةسرد عافترا ببسب ًاعيطبو

 تراس يبا ةعانلا لام رلا يف رثحتلاو اهعم ةلومحملا

 اهيلع
 ةعاسلا يف « ةنعلا ضوح » ىلإ ( ؛؟

 ةقرفلا ند) ١٠1 ةأاشملا ءاول لص و كلذل

 ا

 ١٠١ه و ٠١هال ناءاوألا لصو نيح يف « 2 / ه موي
 دنع «ارمح وبأ ريب» ىلإ (ه+ ةقرفلا نم )
 ناك « ءانثألا هذه يفو . 8/5 - ه ةليل فصتتنم

 دق تاشاشرلاو ةيعفدملاب موعدملا « ةلايخلا ءاول

 ريب» يف يرتلا ةرخوملا سرح نم ةوق مجاه

 ةيكرتلا ةوقلا ترطضاو « رهظلا دنع « ةسيمحلا

 نو ًاريسأ ؛+م اهءارو ةكرات باحسنالا ىلإ َآ



 لكشت يلا « ىرخألا ةعبرألا ةيولألا امأ . تاشاشر

 تناكف « ةدراطملا يف ةكرتشملا ةيك ارلا تاوقلا ةيقب

 ةعاسلاو ٠٠ +١ ةعاسلا نيب ةعقاولا ة رتفلا

 يكرتلا عقوملا علطتست « م/ه موي نم « م٠٠
 عالطتسالا ةيلمع لالخ ترسأ دقلو

 . مهتادحو نم نيدراشلا كارتالا دونحلا نم ًاددع

 « ةيطق » ةمجاهم نكمملا نم نأ عالطتسالا رهظأو

 يدنليزوينلا ءاوللاو * و ١ ةلايحلا يناول ةطساوب
 ءاوللا مجاهب نيح يف « ةبكار يهو بكارل

 يكرتلا عقوملل نعرألا حاتحلا ه بكارلا يناطي ربل

 . ًاقيأ بكار وهو |« ةيطق » يلامث

 ©« م/٠6 موي نم ١هر#٠ ةعاسلا يف موجهل

 روهظ ىلع مهو « ةيطق » عقوم وحن ةلايحلا عفدناو
 ةحاولا برق ةوخرلا ضرالا نككلو . دايحل

 يئاطي ربلا ءاوللا لعف كلذكو « لج رثلا ىلإ ممترطض
 تاشاش لا نا رينل نومجاهملا ضرعت مث « ه بكارل

 ةيعفدم يي راطب ىلع ةقوفتملا ةيكرتلا ةيعفدملا تايامرو
 ةوقو ىدملا ثيح نم « موجهلا ةدناسملا ةلايخل

 بورغلا دنع « ليقوشت » ءاوللا ردصأ اذل . نا رينل

 ,ةنامر» وحن باحسنالاو موجهلا فاقيإب ارمأ

 . ليللا ءاضقل

 “٠ و ١ مايأ لالخ ةلايحلاب ةدراطملا ترمتساو

 رع

 . « ةيطق و 5

2 
 ذيفنت ادبو

 سرح ناك ذإ « ةساح جئاتن قيقحت نود ماو
 « هباحسنا لصاوي مث اهمدقت قيعي يكرتلا ةرخؤملا

 ريب ) فراشم دنع ًامامت نيد راطملا دص ين ممن ىتح
 ةسكام. تامث مهيلع نشو 2 م/و يف ىدبما

 ريب » لالتحا ةلواحم نع لودعلا ىلإ مت رطضا
 مج وم تقلي نئاسخاا ودك نأ دعي © « ديعلا

 . ( طابض م مهنيب ) اليتق *+ مهنيب نم « لجر

 وحن مجارألا ىلإ «ليثوشت» ءاوللا رطضاو

 حابص ينو . كارتالا عم ساملا عطقو « انيتارغوأ »

 ريب » ىلإ همدقت يف رايسلا لترلا لصو م / 9 موي

 ةريغص ةيكرت ةوق عم كبتشا ثيح « « ضويبلا

 تهتنا كلذبو . اليتق 5١ اهءارو ةكرات تبحسلا

 يف ةيكرتلا تاوقلا تيقبو « ةيناطي ربلا ةدراطملا

 تبحسنا ثيح « 8/0١1 موي ىح «دبعلا ريبو

 كلذ دعب باحسنالا عباتتل « « ةنالس و وحن اهنم

 يف ةيمامأ ةزرفم ةكرات ٠ « شيرعلا » ىلإ

 . « رازملا

8 

 تاجاتنتساو جئاتن

 ةكرعملا هذه يف ةيكرتلا رئاسحلا ةلمج تغلب

 ريسأ 10٠٠١ مهليب نم « لج ننال ل وحل

 تاشاشر 4 و ةيلبج ةيعفدم ةيراطبل ةفاضإلاب

 ناصح ٠٠١ و ةصاصر نويلمو ةيقدنب 58.٠ و

 تناكو . نييناديم نييفشتسم»م لمج ه.٠و لغبو

 ( ًاطباض ١+ مهنيب ) ليتق 50 نييناطي ربلا رئاسخ
 ًادوقفم 4+ و ( ًاطباض م١ مهنيب ) ًاعرج م85 9و

 ةيكرتلا تاوقلا تحج دقلو . (دحاو طباض مهنيب)

 . تادعملاب رئاسخ نود ةليقثلا اهتيعفدم بد يف

 « سيرك » يناملألا دئاقلا ةءافك ىلإ كلذ عج ريو

 .ةناكرأ7 طاق

 تروصت ام مجنأ ناك يرتلا موجها نأ عقاولاو

 تاططخم دعت و هعقوتت تناك يلا « ةيناطي ربلا ةدايقلا

 نكمملا نه ناكو . داضملا موجحلا ىلإ لوحتلا و هدص

 حلاصل ةدودحم ةرّتفل و اسم دح ىلإ هجئاتن فلتخت نأ
 ةبكار تادحو تمض مهتاوق نأ ول « كارتال

 تالكشم لح تنمأو « لمفلاب ابدل ناك امم رثكأ

 نكلو . هايملاب ةصاخو لضفأ ةروصب ةاشملا دادم

 نيعفاذملا قوفتل ًارظن « ًارذعتم ناك لماكلا حاجنل

 « (ةدحاو ةقرف لباقم قرف م ) نيمجاهملا ىلع

 ىلع رداق حالس يأل ةيك رثلا تاوقلا كالتما مدعو

 مدعو « ىوقلا نيزاوم بلقت ةيكيتكت ةأجافم قيقحت
 نأل ًارظن ةيجيتا رتسا ةأجافم ةيأ قيقحت ةيناكما
 قوفت دوجو مدعو « ًاعقوتم ناك مدقتلا روحم

 ضيوعتل ( ةيعفدم «٠ تاشاشر ) ةيرانلا طئاسولاب

 ىكرتلا ططخملا نأ ينمي يذلا رمألا . تاوقلاب صقنلا

 1 . يلمع ريغ ناك هساسأ نم

 ىلإ يكرتلا ططخملا دادعا يف لاخلا اذه عج ريو

 : نيلماع

 ةيكرتلا ةيركسعلا ةدايقلا تاحومط نإ

 « ةيبرحلا ريزو «ىاشاب رونأ » يف ةلثم « ايلعلا
 ةريبك ةلمح زاجنا فدهتست ةيلاع تاحومط تناك

 كراعم يف رصنلا اه ققحت نأ دعب « سيوسلا ةائق دض
 « ةيتاذلا اهتقثو اهتايونعم تعفر يلا « ليثد ردلا »

 باطخ يف «اشاب رونأ » هنع ربع يذلا ءيشلا وهو
 (ربوتك ا) لوألا ني رشت يف يكرتلا نامل ربلا مامأ هاقلا
 ىوس نكت م راوس رفدلا ةلمح نا لاق ثيح ء )و6

 ىلع ةديدج ةلمح ناو « ةوقلاب ريبك عالطتسا

 تاوقلا ةعزه دعب اهدادعا يرجي ربكأ ىوتسم

 تاحومطلا هذه ليوحت نأكل و . ليند ردلا يف ةيناطي ردلا

 ييقحلا ىوقلا نا زيم لالتخاب مدطصي ناك عقاو ىلإ

 تاردقلا فعض ىلظ يف ةصا+ « نيفرطلا نيب

 تاوق ىلقن عيطتست نكت مل يلا ةيكرتلا ةيكيتسيج وللا

 ةيرادالا اهتايلطت» نيمأت و ءانيس ءارحص لخاد ةريبك

 .(919015 ةلمح « ءانيس رظنا)

 ىلع هتردق مدعو يرللا عالطتسالا فمض - ؟

 مر

 ةيناطي ربلا تاوقلا ةقيقح نع ةقيقد تامولعم عمج
 نأ دعب ةصاخ « ةانقلا نم يلإثلا عاطقلل ةهجاومل

 يف ترج يلا « ةيناطيربلا ةيوحلا تاراغلا تدأ

 مظعم ليطعتو زريمدت ىلإ « ١915 (ويلوي ) زوم
 . شيرمعلا راطم يف ةيكرتلا ةيوحلا ةوقل

 ةحجان يناطي ربلا سك املا موجها تايلمع نكت مو

 قوفتلا لظ يف هيلع نوكت نأ ضورفملا ردقلاب
 يطايتحالا نآل آرظن « قبسملا دادعإلاو « ققحمل

 طخلا وحن موجحلا دص يف ًاساسأ مدخّتسا بكاارلا

 فافتلالا ةلواحم نم الدب«, مويسولب » دنع يديدحلا
 لارتحلا ناك اع رسيألا يكرألا حانحلا لوح

 . لبق نم ططخ دق « ياروم»

 ريسعي نكي 0 «يأروم» نأ ةقيقحلاو

 طخلا ِكارتالا عطق لاّحا ةلأسملا ىربك ةيمهأ

 «كارتالا دونحلا داهجا نأب هريدقتل ًارظن « يديدحلا
 مهحاتج لوح فافتلالاو « مهيدل هايملا صقنو
 ىلا مهرطضتس تناك « مهمترخؤمو رسيألا

 مل« سنارول» لارتحلا نكلو . ةعرسب باحسنالا
 « سكامعملا موجها ذيفنت لالخ رابتعالاب كلذ ذخأي

 تاجهو تازيزعتب موجملا دص ىلع هدوهج زكرو
 ةوقلا ريمدتل ةحناسلا ةصرفلا كلذب عاضأف « ةيهبج
 اهمد راطم يق كلذ دعب لشف يلا « ةمجاهملا ةيكرتلا

 تاوقلا لمع قيسنت فعضل ًارظن « ةمساح ةدراطم
 ةبوعصو « اه رفاوتملا يرانلا معدلا ةلقو « ةبك ارلا

 ببسي «© ةدراطلا ةدناسه يف ةاشملا مادختسا

 ريسلاو هايملا صقنو ةرارحلا نع ةمجانلا بعاصملا
 . لامرلا يف

 ( رمم ) هنامر (؛)

 . ( ةريزج هبش « ءانيس رظنا )

 ةيقدنبلا ةنامر (4)

 . ( ةيقدنبلا ةلبتق رظنا )

 ةيوديلا ةنامرلا (20)

 . ( ةيوديلا ةلبنقلا رظنا )

 هن



 مر
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 ٍ ط1 دم

 ( نيميلا ىلا ١1984 ١ يب رغم يمار

 ( راسيلا ىلا ) ١51١4 يرتازج يمارو

 يمار أنامي  14٠0

 ةبراغملاو نويرئارخلا ) ةامرلا (10)

 ( خلا . .. نويلاغنسلاو نويسنوتلاو

 اهتلكش ىلا ةيركسعلا تادحولا ىلع تقلطأ ةيمست
 تناكو 1 رشع عساتلا نرقلا يف اتا رمعتسم يف اسنرف

 ةدايق تحت نيلماعلا نييلحملا ناكسلا نم ًادونج مضت
 . ةيلحملا رداوكلا نء دودحم ددع عم ةيسئرف رداوك

 1812 ( نوقوانملا) ”ةايرلا ةيمشتا تارهظ

 بورح ليبق 1091١ ماعلا يف اسنرف يف ]عندو
 نولمعي نيذلا دوتحلا ىلع ةلالدلل « ةيسنرفلا ةروثلا
 ىلع وأ ةمدقتملا ةقيدصلا تاوقلا مامأ يدا رفا لكشب

 هعفد و هنأ رين بذجو ودعلا جاع ةيغب « اهتابنجم

 . ( شوانملا وأ ىمارلا رظنا ) هعقاوم فشك ىلإ

 يف ةامرلا تادحو موهفم نويلبان روط دقلو

 ٍجاوفأ صعب ىلع ةيمستلا قلطأو ©< 4 ماعل

 مظنت ديعأ « ١م"١ ماعلا يو . ضصاخلا هسرح

 ةيلاتقلا اهتاكيتكتو اهماهم تددحو ةامرلا جاوفأ

 تناكو « 914 ماعلا ىح لوعفملا ةيراس تيقب يلا

 يرامتسالا وزغلا ةجيتنبو . نييسنرف ًادونج مضت
 مت © ١88٠ ماعلا يف أدب يذلا رئازجلل يسنرفل
 ايارس » لثم « نييلحملا ناكسلا نم تادحو سيسأت
 ةدع يف ١81 ماعلا يف تلكش يلا « ةيفاضالا ةامرل
 يلا ةنيدملا مسا لمحت تناكو « ةيرئازج ندم
 . اهناكس نيب نم اهرصانع راتختو اهيف زكرمتت

 نييواوزلا قاحلاب ًايجبردت نويسنرفلا ماق دقو

 نينطاوملا نم مهريغو ( 2وريد7عو فاوزلا )
 رظنا) ةيفاضالا ةامرلا تادحو يف نييرئازخلا

 ىلإ تادحولا مض مثو . ( فاوزلا وأ نويواوزلا
 يذلا (« م١4 ماعلا مظنت بجومب يسن رفلأ شيحلا

 نييلحملا ةامرلا نم بئاتك ثالث هبجوم تلكش

 نارهوو (ةمصاعلا) رئازحلا يف تزكرمت

 نم جوفل ةاون بئاتكلا هذه تناكو . ةئيطنسقو
 دقلو . « نييرئازحلا ةامرلا» جوف مسا لمح ةاشمل

 ١8687 ) مرقلا برح يف ةكراشملل جوفلا اذه لسر
 ديدحلا هبقل كانه بستكاف « (١مه5ه

 بئاتكلا تلوحن ١1م٠ ه ماعلا يفو . ”نععو
 ةامرلا جاوفأ » مسا تلمح جاوفأ ةثالث ىلإ ثالثل

 . « نييرئازخل
 ليكشت مث 188١ ماعلا يف سنوت لالتحا رثإو

 يسنوتلا ةامرلا جوف 5 مسأ لمح عبار ةامر جوف

 ذنم نويسن رفلا لكش دقف برغملا يف امأ . « عبارل

 شيحلاب تقحلا « ةدعاسم ةيب رغم ايأرس ١941١5 ماعلا
 ةصاخقلا رب مسأ تحت +1١9١ ماعلا يف يسن رفلا

 آعو 0235ءانر5 1م01عغصعو « نويلحمل

 يلاغنس يعار

 ( ىلوألا ةيملاعلا برحلا ) نويرئازج ةامر



 تّرطَأو « بئاتك ىلإ تاعومجملا هذه تلوحت مث
 )١91١8( ةبراغملا ةامرلاو ةاشملا جاوفأ لخاد

 ةامرلل جاوفأ ىلإ ١98٠ ماعلا يف تلوحت يتلا

 يف زكرمتملا يسنرفلا شيحلاب تقحلاو « ةيراغملا

 ١958 ماعلا يف اسنرف

 نم ةامرلا جاوفا ددع ناك )ومو ماعلا يو

 ١١ : يلي اك ايقيرفا يلاش يلاهأ
 جاوفأ 8. نييسوت ةاعر جاوفأ ه « نييرئازج

 يف ًازكر متم جاوفألا هذه ضعب ناكو . ةبراغم ةامر

 .ةيسن رفلا يضارألا يف رخآلا ضعبلا و ةيلامثلا ايقيرفا
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف جاوفألا هذه تلكش دقلو
 «ايقيرفا قرف» و « ايقيرفا يلاغ ةاشم قرفو»

 ىلإ ١944 ماعلا يف تلوحت مث ء )١940(
 يف تلتاق يتلا «ةيبرغملاو ةيرئازحلا قرفلا »

 ةمواقملا ميط#و اسنرف ةلمحو ةيلاطيالا ةلمحل

 . اهسفن ايناملا لخاد ةيئاملال

 نم لك لالقتسا دعبو « +١45 ماعلا يو

 ضعب اسنرف يف يبب «٠ رئازحلاو سنوتو برغمل
 شيحلا يف تجيدناو « دالبلا هذه نم ةامرلا تادحو

 . يعوطلا ماضنالا وأ قاحتلالا قيرط نع يسن رفل

 لكش دقف « ةيرحبلا تاوقلا ديعص ىلع امأ

 نييلاغتسلا ةامرلا نم ًاجاوفأ نويسن رفلا نو رمعتسمل
 جاوفألا هذه تلتاق دقلو « مه ريغو نييمانالاو

 رظنا ) اسن رف يف اهنم ءزج زكرمتو « راحبلا ءارو
 . ( راحبلا ءارو ام تاوق

 ماعلا ىلإ نييلاغنتسلا ةامرلا خيرات عج ريو

 ١مها/

 احلا ةردابم ىلع ءانب «( لاغنسلا يف) « سيول

 رازيس نويل سيول » لا ريحلا لافغنسلا يف يسن رفل
 «« نييلاغتسلا ةامرلا » مسا تلمح ةبيتك« «

 يف ةبيتكلا تلوحت مث . ةيرحبلا ةاشمل ةعبات تناكو

 يف مت « ةبقحلا هذه يفو .

 تناسا» يف نورمعتسملا لكش امدنع «

 بريديف

 جوف كإ ١884 ماعل

 لئابق نه ىرخا تادحو ليكشت ءادوسلا ايقيرف

 نيينادوسلا نهو ©« ( ١89501١ ) ةيريجينلا « اسوطلا

 يف تارمعتسملا شيجب اهلك تقحلاو ء« )١189(

 ةامرلا ر يه ةدحوم ةيمست تحن 46 ماعل

 لخاد ةيلقأ اوناك نييلاغتسلا نأ عم « « نويلاغنسل

 هباتك يف « ناجئام » حض وأ دقلو . تادحولا هذه

 ةامرلا .تادح.و ةيعأ (41) عتادوبلا ةوقلاو

 . يسن رفلا عافدلا ىلإ ةبسنلاب نييلافتسل

 ةامرلا » تاردو تناك ءدروز؟ ماعلا ذئمو

 نكلو «© نيدنجملا نع ةئيعم ةبسن مضت « نييلاغتسلا

 ناكسلا ددع عم ةنراقملاب اريغص ًامئاد يتب مهددع
 نويسن رفلا ناك ١984 - ١و١ ةرثف يف ) لعفلا

 مر

 ( ىلوألا ةيملاعلا برحلا ) نويلاغتس ةامر ةثالثو ينيكنوت يمار : نيميلا ىلا راسيلا نم

 نم طقف لجر فلا ١١ ًايونس ةمدخلا ىلإ نوعدتسي

 1 غلابلا ةيقيرفالا تارمعتسملا ناكس ددع لص
 اوفتك نييسنرفلا نيرمعتسملا نأ الإ . ( ًانويلم
 اوماقو « ىلوألا ةيملاعلا ب رحلا لالخ ةقرافألا دينجت

 فلا ١6٠١ ةئبعتب ( ١9 )1914-6 ) ةرثف يف

 ايقيرفا يف مهنم افلا ١8 لمع « « يلاغتس ماد»

 اسنرفو ةيلاشلا ايقيرفأ يف ًافلا ١85 و ةيئاوتسالا

 يلاوح برحلا ماوعأ لالخ مهنم لتقو . قرشلاو
 تادحو تناك |4118 ماعلا ينو . لجر فلآ م.

 ترهتشا دقلو . ةبيتك ه؟ مضت نييلافتسلا ةامرلا
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 اهضاخ يلا كراعملا يف ليلقب كلذ دعب تادحولا هذه

 . ىبرغملاو يروسلا نيبعشلا دض نويسن رفلا

 «تنويلاغتسلا ةامرلا » تاك ١؟م ماعلا ينو
 ماعلا يف اهضعب رهتشا ًاجوف ١8 لخاد نيرطؤم

 رخآلا اهضعبو « « موسلا » رع ةهبج ىلع 154

 « ريلكول» لا ربخلا عم وأ« سنوت يف ١540 ماعلا يف

 بناج ىلإ لتاق دقلو . ( يداشتلا ةاشملا جوف )
 مار فلأ ١1٠١ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف نييسن رفلا
 . ( ةيئاوتسالا ايقيرفا نم مهنم ًافلأ ١١ ) يلاغتس

 ةينيصلا - دنهلا ةلمح يف اسنرف تمدختسا مث

 نييلاغتسلا ةامرلا نم ًافلأ 50 ( ١؟ه١4-1 548 )
 68.6 ةيراعتسالا برحلا هذه يف اورسخ نيذلا
 السمعتسم « نييلاغتسلا ةامرلا » ممأ يتبو . ليتق
 . تانيتسلا علطم يف لاغنسلا لالقتسا نالعا تح

 ةلاوجلا ةامرلا م)
 1ع 1/701 عانتو ةلاوجلا ةامرلا ميظنت ناك

 يف ةيساسألا ةدحولل يلاتقلاو يركسعلا ميظنتلا ساسأ

 : نيترمز ىلإ مسقت (ةريضحلا) ةعامجلا تناكذإ « ةاشملا

 . ةلاوجلا ةرمزو ةامرلا ةرمز

 اهنأ رابتعا ىلع « ةعامجلا ساسأ ةامرلا ةرمز ربتعتو
 رصانع ةلاوجلا ةرمز لثمت نيح ىلع ةيرانلا ةردقلا لثمت

 نم لكشتت ةامرلا ةرمز تناكو . ةمدصلاو عالطتسالا

 مقلمو فيفخ شاشرب حلسم يمارو ةرمز دئاق فيرع
 دئاق ًافيرع مضت تناكف ةلاوجلا ةرمز امأ . نيرخذمو
 ةامر نم نيدنج مهيلا فاضي . نيلاوج ةعبراو . ةرمز

 اوناكو ٠ ( ةيوديلا ةلبنقلا يمار رظنا ) ةيوديلا لبانقلا

 . تاشيشرلا وأ قدانبلاب نيحلسم مهعيمج
 كيتكتلا تابلطتم يبلي ةلاوحلا ةامرلل ميظنتلا اذه ناكو

 مظعم يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح ةلجارلا ةاشملاب يلاتقلا

 . ةيكيتكن ةدحو رغصأ ةعامجلا تناك ذإ . شويجلا

 ةرمز نيب بوانتلاب ةعامجلا لخاد مدت ةروانملا تناكو

 عالطتسال ةامرلا ىلع ةلاوجلا مدقتتف « ةامرلا ةرمزو ةلاوجلا

 ةرمز لواحت ةيداعم ةمواقمب مادطصالا دنعو « ضرألا

 ةيرانلا ةرازغلا تاذ اهتحلسأب ةمواقملا ىلع ءاضقلا ةلاوجلا

 اذإف . فيفخلا شاشرلا نارين ةيامح تحت ةدودحملا

 ةمولقملا تناك اذإ امأ . اهمدقت تعبات كلذ اهل مت ام

 (نارينلاب ) تاعامجلا نيب نواغتلا نكميف ء« ربكأ

 تاعامجلا عيطتست ثيحب مدقتلا نم ديزم قيقحتل
 ةيبناج نارين هيجوتب ةفقوتملا تاعامجلا معد ةمدقتملا

 ةامرلا نيب ةلدابتملا ةروانملا انه ىقبتو . تامواقملا ىلإ

 . مدقتلا ساسأ يه ةدحاولا ةعامجلا لخاد ةلاوجلاو

 ىلع ةبكار لاتقلا يف اهمدقتو ةاشملا تاوق ةننكم عمو
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 نيلتاقملا ةحلسأ نسحتو « ةعردم تايرع وأ ”كانابد

 ' ةريصق تاشاشر « ةيلآ قدانب ) ةيرانلا اهتردق دايدزاو
 ةاشملا نيب قيثو نواعت دوجوو « ( ةيلآ فصن قدانب

 تحبصأو « ميدقلا ميسقتلا اذه ىفتخا « تابابدلاو
 ةبرعلا شاشر ةيامح تحت ةعمتجم لتاقت ةعامجلا

 ةروانملا تدغو « ةبابدلا تاشاشرو عفدم وأ ةعردمل
 امك . ةريبكلا كراعملا يف عوقولا ردان ًارمأ ةعامجلا رمزي

 نايحالا مظعم يف ادغو يربلا عالطتسالا بولسا لدبت

 .ًايلآ
 ةيلآلا برحلا يف ةلاوجلا ةامرلا ماظن ءافتخا مغرو

 برح يف قبطي يقب ميدقلا بولسألا نإف « ةثيدحلا
 ندملاو لابجلا يف ىرغصلا تادحولا لاتقو تاباصعلا

 ةعامجلا تيقبو . ,نئامكلاو تاراغإلاو ةفيثكلا تاباغلاو

 نولتاقملا يقبو .تالاحلا هذه لثم يف رمزلاب روانت
 ةريغضلا فادهألا نوعلطتسي وأ نولتاقي قدانبلاب نوحلسملا

 ةيملاعلا برحلا ةلاوجك ) فيفخلا شاشرلا ةيامح تحت

 رصانع مدقت معدي فيفخلا شاشرلا يقبو . ( لوألا
 . ةميدقلا ةامرلا ةرمز رودب موقيو ةعامجلا

 ةيوديلا لبانقلا ةامر(؟)

 .( ةيوديلا لبانقلا يمار رظنأ )

 حمرلا ) ا (

 لكش « فذقلاو نعطلا ةحلسأ نم يدرف حالس
 روصعلا دنم ةلايخلاو ةاشملا حيلست نم ًايسيئر ًاءزج

 مادختساو روهظ دعب هتيهأ تلءاضت مث « ةمدقلا

 علطم يف حالسك ىتتخا نأ ىلإ « ةيرانلا ةحلسألا
 5 ني رشعلا نرقلا

 بصقلا نموأ بلص بشخ نم دوع نع ةرابع حمرلاو
 يف لمحيو . « ةانقلا » مسا هيلع قلطي ( وبمابلا ) يدنهل
 . « نانسلا » مسا هيلع قلطي ايندعم ًالصت هسأر

 اذه لاكشأ

 عاونأ خيراتلا ربع ترهظو .
 ةيكيتكتلا هتامادختساأ تدهشو « حام رلأ نم ةددعتم

 «لامف يلمع حالسك هداّتعا ةرّتف ةليط ًارمتسم ًاروطت
 ةيادب و'ةي رجحلا روصعلا ذنم تدتما يلا ةرتفلا ىهو

 نيرشعلا نرقلا علطم ىح ةحلسألاب ناسنالا دهع

 :.ةسهعجا "يلا ش ويحلا فلتحم تدمع دقو .

 ىلع زيكرللا ىلإ اهتلايخو اهءاشم حيلستل حامرلا

 حالسلا تعولتو تددعت دقو

 همادختسا قرط

 ًابيرقت

 مم بسانتت ثيحم حام رلا نم ةفلتخم عاونأو لاكشأ
 ماعلا عباطلا نأ الإ . ةصاخلا ةيلاتقلا اهتابلطتم

 يف ةيساسألا ةزيكرلا نأ اك « ًاياشتم يب حالسل

 « تالاحلا فلتخم يف ةدحاو تناك يلمعلا همادختسا

 ةمجاهملجأنم فوذقم حالس ريفوت يف صخلتت يهو
 لا: نارطقالا ناوود ايست ةديعب.- ةفاسم' نم“ وعل

 نود ) نمطلا ين هءادختسا ىلإ ةفاضإلاب « هعم محالتل

 ودعلا فيس نع ىأنم يف هلماح ىبت ةفاسم نم ( هفذق

 حامرلا عاونأ و لاكشأ يف تافالتخالا امأ .هرجنخ وأ

 ٠ هلوطو عون لك نزو يسيئر لكشب تلوانت دقف

 . ةيييدت ةعيبطو دتملا لسن لكشو

 ةأشن خيرات ديدحت نكممي الو

 متعب هلأ الإ ع ةقدلا هجو ىلع همادختس

 نوخروملا حجريو . ناسنإلا اهفرع يلا ةحلسأل

 ةحلسأ نم ةيئادب عاونأ مادختساب أدب ناسنإلا نأ

 . يرجحلا رصعلا ةيادب ذنم ةببدملا فذقل
 ناصغأ نم ةعيفر ناديع نع ةرابع ةحلسألا كلت

 ةرداق حبصتل اهتمدقم ذحش دعب اهعورفو راجشأل

 ةيناوصلا سوؤرلا بيكرت عمو . قارتخالا ىلع

 ٠ امل لاصتك اهمادختساو ناذيعلا ةمدقم ىلع ةببدمل

 . ىلوألا ةددحملا اهاكشأ ةيئادبلا حامرلا هذه تذخت

 نمطلل ةسحلاصو ةفيفخ حامرلا هذه تناك دقو

 لوألا ساسألا تلكشو « هاوس دح ىلع فذقلاو

 قارزملا مماب فورعملا فيفحلا حمرلا ريوطت يف

 . لون ءاتم

 تناكو

 يف اهرودب ةليقثلا حامرلا ىلوأ تروطت دقلو

 ناسنإلا ةفرعم ةيادبو ةيرجحلا روصعلا رخاوأ
 لوأك زئوربلا مدختسا دقو . اهتعانصو نداعملاب
 تناك يلا ةليقثلا حامرلا لاصن ةعانص يف يلمع ندعم

 روطت ىدأو .

 مساب ةفورعملا ةليقثلا حامرلا روهظ ىلإ حامرلا هذه
 قلطأ يتلاو «٠ طزانه (ةبرح عمج ) بارحلا
 «ةعفدنملا حامرلا » مسا ةفلتخم لحارم يف اهيلع
 اهقا رتخا ةوق ىلع ةلالدلل 1طمانواتسو 5مءونطو
 . اهتيالصو

 قارتخالاو فذقلل ًاساسأ مدختست

 عاونأ طابنتسا مت نيتيسيئرلا نيتثفلا نيتاه نمو
 اههأ ناكو « دعب (يف ترهظ يلا ةددعتملا حامرلا
 ١ 1,ه2806 سنال ماب فورعملا ليقثلا حمرلا
 211 موليب 0 مسا فورعملا ينامورلا حمرلاو

 ٍتامورلا حمرلاو © قارزملا نم روطتم عون وهو
 5811958 اسيراس مساب ةداع فورعملا ليقثلا

 ةفورعملا ةيقيرغالا ةيرحلا نع هرودي روط يذلا
 . هفن مسالاب



 نوين ودقملا صاخ لكشب و«قيرغالا مدختسا دقو

 ييرغالا قارزملا : اههو حام رلا نه نييسيئار نيعون

 ةيرخلاو « ةفيفحخلا ةلايحخلاو ةاشملا جالس ناك يذلا

 ةاشملا لضفملا حالسلا تناك يلا « اسيراسلا » ةليقثلا

 فيسلا بناج ىلإ ةلايحلاو ةليقثلا

 ًاريثك يتيرغالا قا رزملا فلتخي مل نيح ينو . ريصقلا
 تزيمت دقف « ةفوذقملا ةفيفحلا حامرلا نم هريغ نع

 ريبكلا اطوطب «اسيراسلا و ةيوخلا

 ىلإ نايحألا ضعب يف لصي ناكو راتمأ 4 مرو

 يذلا فيفحلا حمرلا لوط عم ةنراقملاب « ( راثمأ ؟
 . رثم ؟ ىلإ ١,5 نم حوارتي ناك

 « ةعردملا

 ةيقي رغالا

 ىلوألا ةيركسعلا مهدوهع يف نامورلا دمتعاو

 اهيلع اولخدأ نأ دعب « اهيعونب ةيقيرغالا حامرلا
 ىلع اولمع و اوداع مهنأ الإ . ةطيسب ةيئزج تاليدعت
 قارزملا نع روط فيفخ ديدج حمر ريوطت
 عونلا حبصأ يذلا حم رلأ اذه فرع دقو . يب رغالا

 ةينامورلا تانويجيللا حيلست يف مدختسملا يسيئرلا
 « طقف فذقلا مدختسي ناكو « , موليب » مسا

 يديدح لصنب ةيهتنم ةيوق ةيبشخ ةنايدنس نم فلأتو

 ,موليبلا » زيمي ام رثكأ ناكو . قيقدو داح
 ًانايحأ لصي ناك يذلا يديدحلا هلصن لوط ينامورلا

 موليبلل ةزيملا هذه ترفو دقو .

 فوذقملا حمرلا عم ةنراقملاب ةيلاع ةيكيتكت ةنورم
 يدنحلا ىلع رذعتملا نم ناك هنأل كلذو . يداعلا

 لصنلا لوطل ارظن هفيسب هعطقو هس رتب هيقلت يداعملا

 اب « يبشحلا مسقلا ىلإ لوصولا رذعتو يديدحلا
 لصنلا يذ يداعلا حمرلا عمطق هيلع لهس ناك

 دمتعاو . ةليوطلا ةيبشحخلا ةانقلاو ريصقلا يديدحلا

 ن٠ ةروطملا بارحلا نم ًاعاونأ ًاضيأ نامورلا
 تاوق اهلمحت تناك ىلا ةيقيرغالا «اسيراسلا »

 . ةيفاخلا فوفصلا يف ةلماعلا ةليقثلا ةاشملاو ةلايبلا
 . ًايرقت راتمأ "وه ةينامورلا ةبرحلا لوط ناكو

 ريمتتلس ٠٠١ ىلإ

 ديدج حمر ريوطت ىلإ دعب ايف نامورلا دمحو
 نه « «اسيراسلا » و « موليبلا » ايازم نيب عمج
 ةهج ن٠ ماحتقالا و نعطلا همادختسا ةيناكما ثيح
 يذلا حمرلا اذه حبصأو . ىرخأ ةهج نم فذقلاو

 تاوق يف دحوملا حالسلا « موليب » مسا ىلع ظفاح

 ريوطتل لمعلا ساسألا لكشو «٠ ةلايحلاو ةاشملا
 امو ىطسولا نورقلا لالخ ترهظ يلا حامرلا
 ىلإ ةعدقلا حامرلا عاونأ برقأ ناكو « اهدعب
 نءاثلا نرقلا نم ءادتبا ملاعلا يف تمدختسا يتلا حامرلا
 5 يداليملا

 لالخ بارحلاو حامرلا مادختسا رصتقي ملو

 ناك لب « نامورلاو قيرغالا ىلع ةمميدقلا روصعلا
 ىلع نإو « ةمدقلا كلاملا شويج فلتخم يف ًاعئاش
 دقو . عاستالاو ةيمهألا نم ةتوافتم تاجرد

 لبق نم ةرتفلا كلت يف بارحلاو حامرلا تمدختسا
  ةينامرحلا لئابقلاو نييئيصلاو سرفلاو دونها

 يف أشن ًايكيتكت ًاعارص نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 سوقلاو ةهج نم حم رلا نيب ةينام و رلا دوهعلا رخاوأ

 تاهجاوملا مظعم نأ ثيح « ىرخأ ةهج نم مهسلاو
 : مهئادعأو نامورلا نيب يرجت تناك يلا ةيركسعلا

 حامرلاب ةحلسملا ةينامورلا تاوقلا نيب مت تناك
 سوقلاب ةحلسملا ةلايحلا ىلع ةدمتعملا لئابقلا تاوقو

 دحأ قوفت عارصلا كلذ يف ققحتي ملو . ماهسلاو

 فارطالا نم فرط لك نأ ذإ ؛ رخآلا ىلع نيحالسلا
 كيتكت نم ةيباحتالا يحاونلا دمتعي ناك ةلتاقتملا

 يلا تايبلسلا زواجت ىلع لمعي و رخآلا فرطلا حيلست و

 . لدابتملا ريثأتلا اذه لضفبو . هتاوق يف رهظت
 ةيروطا ريمالا دوهع لالخ ةينامورلا شويحلا تمض

 ةلمحو نيحامرلا نم بنج ىلإ ًابنج نولمعي نيلابن

 .ىوتسملا عيفر يكيتكت ماهم عيزوت نمض « بارحلا

 ةيروطا ربمالا ءادعأ ىلع هسفن مالكلا حصيو
 . اهيلع راصتنالا نم ةجيتنلاب اونكمت نم ةيئامورلا

 يف ةدجاوتملا ةيركسعلا ىوقلا مظعم تدمتعاو
 حامرلا نم ةسبتقم ًاحامر ىطسولا نورقلا لالخ ملاعلا

 ا حبصأ دقو . اهل ًادادتما لكشتو ةينام ورلا
 بارحلاو ةليقثلا حامرلا مادختسا ًايركسع سركملا

 ىدل ( ماحتقالاو نعطلل ) يسيئر ةمدص حالسكا

 دح ىلإ نكلو ) ًاضيأ ةليقثلا ةاشملاو ةليقثلا ةلايخلا

 عوتلا اذه [,ج عم « سنال » مسا دمتعا انك . ( لقأ

 لكشلا ةدحوم هبش تحبصأ يلا ةليقثلا حامرلا نم

 . فارطألا فلتخم ىدل لوطلاو نزولاو

 لالخ ةتيزخأ دايدزاو ةلايحلا رود زورب عمو

 حامرلا ةيمها يلاتلاب تدادزا « ىطسولا نورقلا

 لمحت جاوفأ ةلايحخلا فوفص يف ترهظو « ةليقثلا

 تناكو . 1,22ع6عرو .« نيحامرلا جاوفأ « مسا

 < نايدنسلا بشخ نم ماع لكشب عنصت حام رلا هذه

 . بيبدعلا نيس ةيؤالوف وأ ةيديدح لاصتب ةوزتو

 لاصتلا ةعانص يف نئفتلا أدج عئاشلا نم جحبصأ اك

 عب ةيلمع لالخ كلذو « اهبيبدت قرطو اطاكشأ ميونتو
 . حالسلا مادختسا يف لضفألا جئاتنلا نع مئادلا ثحبلا

 لالخ عاش يذلا حامرلا نم يناثلا عونلا ناكو

 مساب فورعملا فيفا حمرلا ىطسولا نورقلا

 + فذق جالسك مادختسالل صصخملاو « نيلثاج ر

 مر

 « ةفيفخلا ةلايحلا ميلست نم ًايسيئر ًاءزج حبصأو
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 بناج ىلإ ) يساسألا حالسلا هنوك ىلإ ةفاضالاب

 . ةفيفحلا ةاشأا تاوق ىلإ ةبسنلاب ( فيسلا

 لك يف حامرلا نم ناعونلا ناذه مدختسا دقو
 ةفاضالاب «٠ ةيسرافلا و ةيطن زيبلا و ةيب رعلا شويحلا نم
 برعلا لضف دقلو . ةيمههأ لقألا ىوقلا فلتخم ىلإ
 نأ نود ةليقثلا با رحلا ىلع ةفيفحلا حامرلا لوغملاو
 دوعيو . ةريخألا هذه اومدختسي مل مهنأ كلذ يعي
 يبرعلا نييركسعلا نينفلا ةعيبط ىلإ ليضفتلا اذه
 ةكرخلا ءىدابم ىلع ديعب كد لإ نيدمتعملا 4 يلوغمل و

 ةفيفحلا ةلايحلا تاوقل قوفتملا مادختسالاو ةعرسلاو
 ساوقألاو فويسلاو ةفيفحلا حامرلاب ةحلسملا

 . لابنلاو

 1 ارا هيعمل وا نووزتلا نيفأ: عكر
 زيكنج » ةدايقب ةيلوغملا شويحلا ىطسولا روصعلا
 ملاعلا وزغ نم ثنكمت يللا شويحلا يهو «٠ « ناخ

 ء رشع ثلاثلا نرقلا لالخ ًابيرقت هلكأب ميدقلا
 ناصحلا :

 رابتعا ىلع نوخ رؤملا عمجأ دقل و . سوقلاو حمرلاو
 يتلا شويحلا لضفأ يلوغملا « ناخ زيكنج » شيج
 ةن راقم ناكمالاب نكي ملو . ةبقحلا كلت يف ملاعلا اهدهش

 ةيلعافلا ثيح نم لقألا ىلع هب ةمدق ةيركسع ةوق يأ
 دهع لالخ ينودقملا شيحلا ادع ام « تازاجنالاو
 راهدزا دوهع يف ينامورلا شيحلاو « ردنكسالا

 نايا ىمالسإلا ىبرعلا شيحلاو « ةينامورلا هل ودلا
 نم هلكأب يلوغملا شيحلا فلأت دقو . تاحوعفلا
 ةليقث ةلايش ىلإ اهرودب تمسق ىلا « ةلايخلا
 جمرلا يسيئرلا اهحالس ناكو «(تاوقلا نعد 4

 نم / 5٠١ ) ةفيفخ ةلايخو « ( سنال ) ليقثلا
 ةفيفخلا حامرلا ىلع اهحيلست لمتشاو ( تاوقل
 فيسلا ىلع ءاقبالا عم « لابنلاو سوقلاو ( نيلفاج )
 . بيرقلا ماحتلالل حالسك ريصقلا يوديل

 نم ةفل ؤم ةيساسأ ةيثالث ةلداعم ىلع ةدمتعم

 ةحلسألا مادختسا ءدب و ىطسولا نورقلا ةياهن عمو

 ةيمهأ تلءاضت ©« رشع سماحلا نرقلا يف ةيرانل

 فلتخم تدمع ذإ « ةيسيئر ةيلاتق ةادأك حمرل
 مادختسا ىلع زيكرتلا ىلإ ملاعلا يف ةيسيئرلا شويحل

 تيتشت لجأ نم قدانب و ةيعفد» نم ةيرانلا ةحلسأل

 مام رلاي ةحلسملا ةليقثلا
 يرايوعلا شيملا ةدعاقلا هذه نع ذش دقو .بارحلاو

 عازتنا لجأ نم ةليوطلا هبورح لالخ ماق يذل

 كيتكتلا داعاب غروبسباه ل 7 ةطلس نم هدالب لالقتس
 نيحلسملا ”ةاشملا مادختساب لثمتملا مدقلا يب رغالا

 ةاغملاو ةلايكلا .فاوفص
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 سس 1 1-1-1-1 ور

 تحج يح تح يف 23 ض9 8 هسا



 مر

 فولو سب نو رعا# انوي هلا سيرت ارق نوقف لمزك

 تحرس عود |[ ياش" حت انو رق ايوظو#

 (م شع تلاثلا تب رمل ا وروأ كد
 1 0222جبت 1 را

 5 ا م تطور أ ُُ

 هيه كفوا
 مسوس 11005----1015 يي وجمل

 ه2 5 2ك تت تت تهت م هك هه هك ف

 ةكلالا )15١1(

 0 0بيِسد_1:_:_1 2292 99تتت2525ث:222ه2ئ5آ5 تت تتشت>ت _تتت_ت77ت7793 يحل جفنرلا ورا

 كت امورلا َهِلمَصُملا ماسلا يرث ةديرع
 د11 - بوس ب ب باوجسا

 تاوزّملل هبصاصألا موليبلا ةيرع



 مر

 ( ىلوألا ةيملاعلا برحلا ) حامرلاب ةحلسم ةيناطيرب ةلايخ

 نه نكمم ردق ربكأ قيقحتل ةليوطلا ةليقثلا حام رلاب
 ادع (يفو . ودعلا دونج عم ماحتلالا دنع ةمدصلا

 هذه لالخ لاتقلا يف حامرلا مادختسا ناف « كلذ

 تادحو صضعب ىلع ًارصتقم ىب ةيخمي راتلا ةلح رملا

 1,32 من عر نيحامرلا جاوفأ مساب تف رعيلا ةلايحلا

 ةيبور وألا ش ويحل اةفاك اهتمدختسا و 12 معز رص عمو
 كلذ يف يوقلا يناثملا شيحلا ىلإ ةفاضالاب « ًابيرقت

 . تقولا

 نم ًايئاهبن .ءافتخالا ىلع حامرلا تفراش دقلو

 لئاوأ يف لاتقلا تاحاس

 دئاقلاو كلملا نأ الإ

 « رشع سداسلا نرقلا

 زرابلا يديوسلا يركسعلا

 طسا وأ يف حامرلا داّمعا ىلإ داع « فل ودأ فاتسوغ »
 ةحلسألا بئاج ىلإ ةاشملا حيلستل رشع ياسلا نرقلا

 « اهنم ةليقثلا ةصاخو « حامرلا تداع مث . ةيرانلا
 ء رشع نماثلا نرقلا نم ءادتبا شويحلا حيلست ىلإ
 ايناملا كلمل ةعباتلا ةامرلاو نيحامرلا جاوفأ اهتلمحف
 نويواسمنلا ةامرلا اهلمح اك « يناثلا كيرديرف

 يروطا ربمالا شيحلا تادحو ضعبو نوينولوبلاو

 3 1 يسن رفلا
 مادختسا نويليان داعأ رشع عساتلا نرقلا يو

 ء 16017 ماعلا نم ءادتبا هشيج يف نيحامرلا جاوفأ
 دعب ةصاخ و تاعطقلا ةفاك يف جامررلا مادختسا مم مث
 حامرلل نييسن رفلأ مادختسا ىدأ دقو « ١8١١ ماعلا

١5 

 «ولرتاو» ةكرعم يف ةفاثكب ( سنال ) ةليقثلا
 حمرلا ةيمهأ ىلإ نييناطي ربلا رظن تفل ىلإ ( 1815 )
 اوداعف «ةيرانلا ةحلسألل دناسم فذقو ةمدص حالسك

- 

 . نيحامرلا ةامرلا نم جاوفألا ضعب ليكشت ىلإ

 بعل « رشع عساتلا نرقلا طساوأ نم ءادتباو

 نم لك يف الاعف رود ( سناللا ) ليقثلا حمرلا
 رودلا كلذ رمتساو .اسن رفو ايلاطياو ايسورو ايناملا

 « ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ىلوألا لحارملا ىتح

 حامرلا مدختست تناك يلا ةلايجلا حيلست نمض كلذو

 قدانخ ىلع ضاضقنالا لالخ ةمدصلا ةوق ةدايزل

 . ودعلا

 يف ةءدختسملا حامرلا عيمج نأ ىلإ ةراشالا ردحتو

 ةليقثلا حامرلا نم تناك ةيخيراتلا لحارملا هذه

 ةيمههأ لؤاضت مم اهتيمهأ تلءاضت ىلا ( سنال )

 نيح يف « اهذع كرت ةحاس نم تفتخا مث ةلايخلا

 ةءدختسملا ىرخألا با رحلاو حامرلا عاونأ رئاس نأ

 ةيلمعلا ةمدخلا نم ًايئابن تفتحخا دق تناك فذقلل

 . رثع عباسلا نرقلا نم ءادتبا
 ًايراكذت ًاحالس رضاحلا تقولا يف حمرلا ربتعيو

 تاضارعتسالا لالخ ةيزهرلا ةلايخلا تادح و هلمحت

 يلاتقلا رودلا ىهتنا نأ دعب . لود ةدع يف ةيركسعلا

 .يملاعلا يركسعلا خيراتلا نم ًاءزج ادغو حالسلا اذه

 ا

 ( ىلوألا ةيلاعلا برحلا ) حامرلاب ةحلسم ( نوغارد ) ةيسنرف ةلايخ

 ريسبكلا يناثلا سيسمر (105)

 ( سيسمعر (

 ةيرصملا ةينوعرفلا ةيكلملا ةرسألا يف ثلاثلا كلملا وه

 . داليملا لبق /١١37 ىلإ 1١5 نم مكح . ةرشع ةعساتلا

 مسا نم قتشملا يناثلا سيسمعر مسأ ًاضيا هيلع قلطيو

 . سمشلا هلإ « عر»

 لوصا نم تسيل ةرسال يناثلا سيسر يمتني
 مكح دعب كلملا ىلا تدعص ةرسا يه امناو « ةيكلم

 .خيراتلا يف نيدحوملا لوا «نوتانخا» ييدلا حلصملا

 هبيصنتب « لوالا يبس » يناثلا سيسمر دلاو ماق دقلو

 هعم هبحطصي ناكو « ةركبم نس يف ًاكراشم ًاكاح

 ,١.اهرامث ضاخ يلا ةيبرحلا تالمحلا نم ديدعلا يف

 ىلعر . ةيركسعلا هتالمح رشاب اكلم حبصا نا دعبو

 تمستا هاكح ةركف ناف ةديدعلا هبورح نم مغرلا

 لامعا نم ديدعلا ىلع فارشالاب ماقو « راهدزالاب

 ببسب ًاضيأ خيراتلا هركذيو « نارمعلاو ءانبلا

 « نيتاحنلا ةبخن هل اهعنص يتلا ةعئارلا ةريثكلا ليثاَلا

 يف «لبمس يبأ » دباعم ةيقابلا ةراثآا ةززبأ نمو

 -. وصمم يب ونتج



 سيسم رمىلوت شرعلا هملست نم ةعبارلا ةنسلا لالخ

 عاج رتسا دصقب لاشلا ةيحان ىلا شيج ةدايق يناثلا

 هدلاو لشف يلاو نويرصملا اهرسخ يلا يضارالا

 هتلمح نم فدهلا ناكو . هدالب ىلإ اهمض ديعي نإ يف

 ةدرمتملا ةكاحلا تالالسللا عاضخا ىلوالا ةيركسمعلا

 يضارالا هذه لالتحا نا ذا « ايروس يبونج يف

 ىلع دعاست قالطنا ةطقن لكشي نأ هنأش نم ةيروسلا
 سيسمر فقوت دقلو . لبقتسملا يف هشويج مدقت

 برقلاب « بلكلا » رهن ةقطنم يف هفحز ءانثا يناثلا

 يلا شوقنلا رفح ىلع فرشا ثيحح «٠ توربيب نم

 كلذ ىتح اهزجنأ يتلا ةيخراتلا ثادحألا لجست

 ىوس اهنم قبي ملف نمزلا اهاحم شوقن يهو « تقولا

 . هيف تبتك يذلا خيراتلاو همسا

 ناك يتلا ةيركسعلا هتلمح أدب يلاتلا ماعلا يفو

 يلا ةعينملا «نييشحلا» عقاوم ىلع ءاضقلا اهفده

 ء « يصاعلا رمت » لهس يف « شداق» يف اهوماقأ

 5 يلحاسلا طحلا ةاذاحم هفحز قيرط راتخاف

 يضارا يبونج يف فقوت مث « نانبلو نيلسلف
 . نييرومعلا

 ناكو « « ا ريميس و ءائيم ىلع ءاليتسالل ةصاخ ةمهم

 ةوق يناثلا سيسمر عفد ةطقنلا هذه نم

 يداو ربع اهتمهم زاجنا دعب ريست نأ ةوقلا هذه ىلع

 شيحلا تادحو ىلا مضنتف دوعتل ريبكلا رهنلا

 ةوقلا تعبات هتاذ تقولا يف . « شداق » دنع ةيسيئرلا

 ةمظنم تناكو « يصاعلا ربن » هاحتاب اهفحز ةيسيئرلا

 يلا ةيبرحلا تابرعلا عم ةاشملا مضت قرف عبرأ لخاد

 تناك ةقرف لك نا دقتعملا نمو . دايحلا اهرجت

 . براحم فالآ ةسمخ نم فلأتت

 تمدطصا .م .ق 84 وأ 14 ماعلا يو

 يحلا دئاقلا تاوق مم « يناثلا سيسمر تاوق |

 سيسهر ققحو © « شدأق » ةكرعم يف « يلاتاوم »

 هططخم نكلو « ًايكيتكت ًارصن ةكرعملا هذه يف

 يجيتا ريسالا ةلاحلا ارظنو . ةيوق ةبرضب بيصا

 ؛تاوسلا ىلع نييثحلا شيج و هشيج تباصا يلا كاهمالا

 هشيج و سيسر داع و« ةنده ةيقافتا ناف رطلا مقو دقف
 و نقداقو لالتسا نم نكسي نأ توون رع لا

 يف رصم ةبيه نم ًاريثك ةكرعملا هذه تصقنا

 ( سيسمعر ) ريبكلا يناثلا سيسمر كلملا

 تحن عقت يلا ةريغصلا تاليودلا عجش ام « جراخلا

 ىلع نيطسلفو ايروس يبونج يف ةيرصملا ةرطيسلا

 تايلمعب هدبلا ىلع يناثلا سيسمر ربجاو « درمعلا

 ماق همكح نم ةعباسلا ةئسلا يفف . ةديدج ةيركسع

 حاتجا مث « « نالقسع » لتحاف ةيناث ةيركسع ةلمحب

 دالبو «ليلخلا» يف ندم ةدع يلاتلا ماعلا يف

 ىلا ةيناث ةرم لصو رخآ ماع دعبو .« نييرومعلا »

 يف نكمت نانبل يف « بلكلا ربل »
 نييثحلا عقاوم قا رتخا نم همكح نم ةرشاعلا ةنسلا

 هنا حجرالاو .

 مدقتو © «بينوت» و «ةنطق» لتحاو ةعينملا
 اك  فشتكا هنا الا . كلذ نم دعيا ىلا هشويجم

 رارمسالا وذعتملا نم نأي لبق نم هدلاو تقتكا

 « ةيساسالا هدعاوق نع ةديعبلا نكامالا لالتحا يف

 هجاعزا نع ًادبأ اوفكي مل نييثحلا ناو ةصاخ

 نيب لدابتملا ءادعلا نم ًاماع +١ دعبو اذل . ًايركسع

 ماعلا يف لس ةدهاعم نافرطلا دع « نييثملا و نيي رصملا

 ةيسامولبدلا تاقالعلامايق كلذ بقعأو .م .ق ١١م4

 . نيدلبلا نيب

 ماعلا يف يناثلا سيسمر جاوزب براقتلا قثوتو

 مر

 دقتعي و « نييثحلا كلم تانب ربك نم .م .ق

 لغشناو . اهريغ ةيثح ةريما نم ةرتف دعب جوزت هنا

 . ةيوناث بورح ةدعب كلذ دعب سيسمر

 دض اهضاخ يتلا كلت . ةيدج هبورح رثكأ تناكو

 ةنطاقلا لئابقلا نم اهريغو وحمتلاو ( وبيرلا )وبيللا لئابق

 فصتنم ذنم تأدب دق تناك يتلاو . ةيبيللا يضارالا ىلع

 ىلع ةبصخلا قطانملا وحن ةرجهلاب . م . ق ةيناثلا فلألا

 . لينلا رم فافض

 « يناثلا سيسمر » ىنب ٠ تاوزغلا نم رصم ةيامحلو

 دودسحلا لوط ىلع ةيبرحلا عالقلاو نوصحلا نم ةلسلس

 مأو ةروقار نيب ملك 4١" ىلاوح تدتما . ةيبيللا  ةيرصملا

 ةيوقلا هتانيصحتب زيمت ًادحاو ًايعافد ًاطخ تلكشو . مخرلا

 تايناب رغلا نصحو . طويرم ةريحب يبونج ايرام نصح يف

 ىلا ةفاضالاب , نيملعلا نصحو . برعلا جري نم برقلاب

 . حورطم ىسرم نم برقلاب ائيدح فشتكا رخا نصح

 نم ةيبيللا لئابقلا عنم نوصحلا هذه عطتست ملو

 , يويحلا اهاجم دم دصقب ةيرصملا تاحاولا وحن عافدنالا

 لئابق يضارا مض يف بغارلا يناثلا سيسمر عماطم طابحاو

 تلجس يتلا تايناردجلا شوقن دحا يف درو امك . وبيللا

 ةيبيللا تارجطلا تعاطتسا دقو . ةرتفلا كلت كراعم رابخا

 هعالق تبرخو . يرحبلا هجولا ىلا لوصولا ةيلاتتملا

 . هليصاحم ىلع تلوتساو

 « دد نب يبرم » ماقأ يناثلا سيسمر دهع رخاوا يفو

 بوعش نم تاعومجم عم افلاحت ( وبيرلا )وبيللا ةليبق سيئر

 هذه يف تناك يتلا , شكلشلاو لكتلاو ندرشلا اهنم رحبلا
 لحاسلاو ايقيرفا ياش ةقطنم حايتجاب تأدب دق ةلحرملا

 يضارألا ةمجاهمب رحبلا بوعشو وبيللا تماقو . يناعنكلا

 هذه ترمتسا ) يناثلا سيسمر مكح لالخ ةيرصملا

 . ( ثلاثلا سيسمرو حاتبنرم هنبا مكح لالخ تارجهلا

 هتايح نم ةريخألا تاونسلا يناثلا سيسمر ىضق

 . م. ق ١١؟11/ ماعلا يف هتافو ىتح . بورح نود همكحو
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 سيسمعر ) ثلاثلا سيسمر (74)

 ( ثلاثلا

 دتما ؛ (م.ق5١١-77؟ ١ ( ينوعرف ) يرصم كلم
 . داليملا لبق 7173 ماعلا ىتح 7144 ماعلا نم همكح
 . يبنجالا وزغلا رطخ نم هدالب يمحيل بورح ثالث ضاخ
 « همكح تاونس مظعم يف رارقتسالاو ودهلا كلذب نمضف

 . ( كلاثلا سيسمعر ) مسا ًاضيا هيلع قلطيو

 سسؤم « تخانتيس » كلملا نبا وه ثلاثلا سيسمرو

 نم رثكا همكح مدي مل يذلاو , ني رشعلا ةينوعرفلا ةرسألا
 سيسمر ءالتعا دنعو . ( م . ق 77٠١-7148 ) نيتنس
 دق رصم تناك . ( 1194 ) هدلاو ةافو دعب شرعلا ثلاثلا

 . اهاوق تفعضأ ةيلهأ برح نم طقف ريصق نمز ذنم تجرخ
 ةلليبق تاق. ةمكح نم نيمابتألا ماعلا قو

 اهتلت مث . لينلا اتلد ىلع موجه لاب ةيبيللا « شاوشملا »

 بوعش » تناك هسفن تقولا يفو . ىرخألا ةيبيللا لئابقلا
 دالب ءىطاوشو هجيإ رحبو ابوروأ نم ةمداقلا . «رحبلا

 عم مادصلل اهليطاسا هجوت . لوضانالا دالبو ماشلا
 ءىطاوش نم برسقلابو . مهضرأ نع اديعب نيبرصملا
 موجه رحد عاطتسا ثلاثلا سيسمر نكل . نيطسلف

 . نييبيللا ىلع راصتنالا نم نكمت اك . «رحبلا بوعش »

 وبيللا نا » : سيراه ةيدرب ىعدتو هتايدرب ىدحا يف ءاجو

 ءىطاشلا ندم اوبهن دقو . رصم نولتحي اوناك شاوشملاو

 ... ميظعلا رهنلا ةفض اوغلبو ٠ نيرك ىتح فنم نم نميألا
 تبسالاو وبيللاو شاوشملا تعضخأو مهتكلهأ دقل . اولمأت
 هذه دعب سيسمر ماقو . « نقبلاو سطلاو ىاشلاو شكيكلاو

 ةيغب . ةيبيللا لئابقلا ىلع هلبق نم مكاح نييعتب تاراصتنالا

 . ةلبقملا اهتاجه رطخ ءاقتاو اهيلع ةرطيسلا

 تس دعبو . همكح نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا يفو

 ةهجاوم ىلا ثلاثلا سيسمر رطضا . رارقتسالا نم تاونس
 ةيبيللا لئابقلا تداع دقف . رصم ددهب تاب ريطخ فلاحت

 ( خلا ... سهلاو شكيكلاو تبسالاو وبيللاو شاوشملا )
 يف «وشتاه » نصح ىلا تلصوو . ةيرصملا دودحلا تربعو

 ةيروس ربع نومدقتي نويرومعلا ناك انيب . اتلدلا يبرغ

 يف يرصملا لوطسالا لتاقت «رحبلا بوعش »و . نيطسلفو
 . م. ق 7141/ ماعلا فصتنم يفو . ةقرفتم فازنتسا كراعم

 دتق ةطضيرع ةهبج ىلع لتاقت ثلاثلا سيسمر شويج تناك

 . رصمب طيحي لاله لكش ىلع

 ةصاخو . اهتروطخو « رحبلا بوعش » ةمجه ةوق مغرو

 مدقتلا اهتلصاومو . ةيوقلا ةيثحلا ةيروطاربمالل اهريمدت دعب

 ربلا نم رصم ىلع موجهلل اهمدقتو . ةيروس حايتجاو ابونج

 فقوب سيسمر شويج تحجن دقف . دحاو نا يف رحبلاو
 دعب نيمك يف اهنقس تعقوأو . نيطسلف يف بوعشلا هذه مدقت
 مهئادعا لوطسا نويرصملا اهيف ىرغا ةيركسع ةعدخ
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 ( سيسمعر ) ثلاثلا سيسمر كلملا

 بعصت ثيح لينلا اتلد يف هايملا ةينقا ىدحا نم بارتقالاب

 نم بيرق ناكم ىلإ لوطسالا لوصو ىدلو . ةحالملا

 اوضقناو . مهنماكم نم ةأجف نوي رصملا جرخ . ةسبايلا

 ةازغلا هجو يف فوقولا نم اونكمت نيب رصملا نا عمو . هيلع

 ىلع ناطيتسالا يف اوحجن ءالؤه ضعب نأ الإ نييلامشلا
 . لمركلا لبجو ةزغ نيب ام دتمملا نيطسلف لحاس ةاذاحم

 بوعش » لوطنسأ ثلاثلا سيسر جرخأ نأ دعبو

 ةينيومتلا مهطوطخ نم هموصخ مرحو . ةكرعملا نم «رحبلا

 . ماشلا دالب لحاوس ىلع راصحلا ماكحإ نم نكمت. ةيرحبلا
 مهتيتشت ىلإ تدأ ةعساو ةيرب ةكرعم ىلإ نيبرومعلا جردتساو
 رطخ تدعبأ يتلا تاحاجنلا هذه رثإو . اتلدلا يقرش

 غرفت . قرشلاو لامشلا يف نييرومعلاو « رحبلا بوعش »

 ٠ برغلا يف نييبيللا مهئافلح ةبراحمل ثلاثلا سيسمر

 ةميزه مهب قحلأو . «وشتاه » نصح نم برقلاب مهأجفف
 عم مهدئاق رسأ نأ دعب . دودحلا ءارو ام ىلإ مهعفدو . ةحداف

 لايعك مهليغشتل رصم ىلإ ىرسألا قاسو . مهنم ريبك ددع

 الإ . شيجلاب مهقاحلال وأ ةينوعرفلا ءانبلا عيراشم يف ءاقرأ

 يضارالا ىلإ للستلا ةعباتم نم مهعنمت مل نييبيللا ةيزه نا

 سيسمر كراعم ءاهتنابو . الكلاو ءاملا نع اثحب ةيرصملا
 ةنعارفلا مالحا رخآ تهتنا . نيطسلفو ايروس يف ثلاثلا

 كولملا ناو ةصاخ . دالبلا هذه مضت ةعساو ةيروطاربما ءانبب
 مهذوفن صحنا . افاعض اوناك مكحلا ىلإ هدعب اوتأ نيذلا

 . ةيرصملا يضارألا نمض

 هراصتناو ةفلاحتملا ةيجراخلا ىوقلا عم هبرح دعبو
 ةدانعأل ةذوتهج ليركي' 4 تنلاثلا ىديسفرب »ادي + اهيلع

 ءانب زاجناو . ةديدج ةروصب ىرصملا عمتجملا ميظنت
 نا ىلع صرح يذلاو . هيف نفديس يذلا مخضلا دبعملا

 نم يناثلا سيسمر هيف نفد يذلا دبعملا طم ىلع نوكي
 ةراجتلا ثلاثلا سيسمر عجش دقلو . ةرشع ةعساتلا ةرسألا

 دالبلاو رزجلا ىلإ ةيراجتلا نفسلا لسري ناكو . ةعانصلاو

 رئاس عم ةيراجتلا تاقالعلا ميعدتل رصم نم ةبيرقلا
 يف ساحنلا مجاتم لالغتسا هدهع يف مت امك . لودلا

 . نادوسلل مخاتملا ةبونلا ميلقا يف بهذلا مجانمو . ءانيس

 ثلاثلا سيسدر مكح ةرتف نم ربكألا ءزجلا نأ عمو
 لخت مل هدهع نم ةريخألا تاونسلا ناف . راهدزالاب مستا

 ةمهتب « يلبقلا هجولا » ىلع هريزو نيدأ دقلف . لكاشملا نم

 هذه ىلع ماع ضمي ملو . هبصنم نم ليقأو داسفلا
 « ةبيط » يف ةيكلملا روبقلا لامع نلعأ ىتح . ةحيضفلا
 رطضاف . مهتاصصخم رخأت ببسب لمعلا نع بارضالا

 . بارضالا ءاهنإو لخدتلل « يرحبلا هجولا »ريزو
 تدشا عيرمات , نكلاتلا "نيشمر ةافو نم ليلق لقو

 بيصنت ىلإ حمطت تناكو . هلتق ىلع تاقباسلا هتاجوز

 ةرماؤملا رمأ نا ريغ . هتوم دعب شرعلا ىلع هنم اهنبا
 . ةمكحملا ىلإ نيرماتملا ميدقت متو . حضفنا

 ريغ نمو . م . ف ١١77 ماعلا يف ثلاثلا سيسمر يفوت

 هذلل ةجيتن هفتح ىقال دق ناك اذا ام نآلا ىتح دكؤملا

 ةتيم تام هنا حجرملاو . ايعيبط ناك هتوم نا مأ ةرماؤملا

 رثأ يأ دوجو مدع تبثأ هئايموم صحف نا ليلدب ةيعيبط

 عيمج ىلع ضبقلا توبث نع الضف . همسج يف حورجلل

 . مهتمكاحو نيرماتملا

 ١١97 ( حلص ) ةلمرلا 0

 . ( ةيبويألا ةلودلا رظنأ )

 و59 9 ) كراعم ( ةلمرلا (؟88)

 , ١١ا/ا/ "د كك 20 ؟ * حاحا نحل
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 ًارظن . ةصاخ ةيجيتارتسا ةيمهأب عتمتت ةينيطسلف ةنيدم
 وأ سدقلا ىلا افاي نم ةهجتملا ةيسيئرلا قرطلا ىلع اهعوقول
 ةلحرم اهيلع ءاليتسالا ربتعيو . سدقلا ىلإ ليلجلا نم
 وأ اهيف ترج دقف اذل . سدقملا تيب وحن هجوتلل ةيرو رض

 : اهمهأ كراعم ةدع اطوح

 474 ةكرعم

 ىف نييديشخالا ذوفن ىلع ءاضقلا نع ترفسأو . ةيديشخالاو ةيمطافلا تاوقلا نيب 415 ماعلا يف ترج ةمساح ةكرعم



 ىلع ةيمطافلا ةرطيسلا تيبثتو . ةيئاهن ةروصب نيطسلف

 . رصف

 مهفده قيقحت نم نويمطافلا نكمت . 95 ماعلا يف

 ةطساوب كلذ مت دقو . رصم ىلع ةرطيسلاب يضاقلا ريبكلا

 هللا نيدل زعملا» رصم ىلإ «ناوريقلا» نم هعفد يذلا شيجلا

 فورعملا ) « هللا دبع نب رهوج » ةدايقب . « ىمطافلا

 . دهعلا كلذ يف نييمطافلا ةداقلا رهشأ +( نقفلا سرع

 ماكح ىلع مساح رصن زارحا نم ةيمطافلا تاوقلا تنكق ذإ

 ةكرعم يف « يديشخألا كتاف » ةدايقب نييديشخالا رصم

 راصتنالا كلذ باقعأ يفو . ( 985/97/١ ) « ةزيجلا »

 هل نلعأو . ةيدقلا رصم ةمصاع . طاطسفلا « رهوج » لخد

 رئاس ىلإ ايمسر ةيمطافلا ةرطيسلا َدم مث . ءالولا اهلهأ

 . دالبلا ءاجرأ

 سيسأتب هعو رشو . رصم يف «رهوج »راصتنا نأ ريغ

 ةمصاعلا نوكتل

 ةيمطافلا ةرطيسلا نا نعي مل. ةيمطافلا ةفالخلل ةديدجلا

 ةدوع رطخ يقب دقف . ةيئاهن تحبصأ دق رصم ىلع

 ةيديشخالا تاوقلا نأل ًارظن . ًايئاق رصم ىلإ نييديشخالا
 تاوقلا عم تعمجت . نيطسلف ىلا رصم نم تبحسنا يتلا

 ةنيدم نم تلعجو . لبق نم كانه ةدوجوملا ةيديشخالا
 ىلع ةلقتسم ةيالو مايق اهيف تنلعأو . اه ةدعاق « ةلمرلا »

 دادعتسالا تأدبو . يديشخألا « جغط نب نسحلا » اهسأر

 . اهتداعتساو رصم وزغل

 يمطافلا ةفيلخلا هنيع يذلا . «رهوج » كردأ دقو

 نا . اهيلع ةرطيسلا يف هحاجن دعب رصم ىلع ايلاو «زعملا »

 نكق اذإ الإ يئاهت لكشب كانه نييمطافلل بتتست نلرومألا
 يغلي لكشب . ةيديشخألا تاوقلا اياقب ىلع ءاضقلا نم
 هجوتلا «رهوج »ررق اذل . رصم ىلإ اهتدوع ةيناكمإ ايئاهن
 ميمصت .رارقلا اذه ذاختا ىلع هدعاسو . نيطسلف وحن

 . ماشلا دالب وحن مهترطيس دم ىلع ةيادبلا ذنم نييمطافلا

 نيعةي ركسع ةلمح رهوج زهج . جودزملا فدهلا اذه قيقحتلو
 ىلع ءاضقلاب هفلكو . « حالف نب رفعج م دئاقلا اهسار ىلع

 فحزلا ةعباتمو . « ةلمرلا » يف ةنصحتملا ةيديشخألا تاوقلا

 « قشمد » ىلا لوصولاو نيطسلف ىلع ءاليتسالل كلذ دعب
 . كلذ هنكمأ اذا

 .« ةرهاقلا » مسأ تحت ةديدج ةليدم

 رصم نم «رفعج » قلطنا 919 ( سطسغا ) با يفو

 . يلحاسلا قيرطلا ربع نيطسلف ىلا اهجتم ةلمحلا سأر ىلع
 ىلإ . ةمواقم ةيأ اهتريسم ءانثأ ةيمطافلا تاوقلا هجاوت ملو
 اونصحت دق نويديشخألا ناك يتلا « ةلمرلا » تلصو نأ

 لوليأ علطم يف نيفرطلا نيب ةفينعلا ةهباجملا تعقوو . اهيف
 تاوقلل مساح راصتنا نع ترفساو . 959 ( ربمتبس »

 مهدئاق رساو ٠ نييديشخالا ىلع ءاضقلا متاذإ ٠ ةيمطافلا

 . « جفط نب نسحلا »

 وحن اهمدقت راصتنالا اذه دعب ةيمطافلا تاوقلا تعباتو

 مث . 454 ماعلا رخاوأ يف ةمواقم نود اهتلخدف . « ايربط »

 ماعلا لئاوأ يف اهوخد نم تنكقو . قشمد ىلإ تهجتا
 لخدي يمطاف دئاق لوأ كلذب «رفعج » ناكف .

 . اهيف نييمطافلا ةرطيس دطويو ماشلا دالب ةمصاع

 مث نمو . ةلمرلا يف نييمطافلا راصتنا لكش دقو

 نوؤشلا يف ىشابملا يمطافلا لخدتلا ةيادب , قشمد مهطوخد
 تاعارصلا مضخ يف مهطارخناو . ماشلا دالبل ةيسايسل

 ةلاح نمض . اهيف ةمئاق تناك يتلا ةيركسعلاو ةيسايسل
 ذنم دالبلا كلت اهيف طبختت تناك يتلا ضقانتلاو ىضوفل

 ىرخا ةيسيئر ةوق يلاتلاب نويمطافلا حبصأو . نرق نم رثكأ
 ىلع ةرطيسلا عزانتت تناك يتلا ةفلتخملا ىوقلا نمض

 وهو . كارتأ ةداقو ةطمارقو نييطنزيبو نيينادمح نم ماشل
 ةيبيلصلا ةلمحلا تحاتجا ىتح امئاق ىقب ىذلا عازنل

 . 7١95 ماعلا يف ماشلا دالب ىلوأل

 1/4 ةكرعم

 , ةيمطافلا تاوقلا نيب 918 ماعلا يف تراد ةكرعم

 فدهت تناك يتلا . ةفلاحتملا ةيطمرقلاو ةينادمحلا تاوقلاو

 نع ترفسأ دقو . ماشلا دالب نم نيبمطافلا جارخا ىلا

 ةيبونجلا ءازجألا ىلع مهترطيس تيبثتو . نييمطافلا راصتنا

 . نيطسلفو ةيروس نم

 ةلمرلا ةكرعم يف نييديشخالا ىلع نييمطافلا راصتنا رثإ

 . 910 ماعلا يف قشمد لوخد يف مهحاجنو .( 9359)

 دالب يبونج ىلع ايلمع اورطيس دق مهنأ نويمطافلا دقتعا
 يلارش ةعقاولا قطانملا ىلإ مهذوفن دم مهعسوب نأو . ماشلا
 . قشمد

 دقف . لاحلا هذه ىلع اليوط رمتسي مل عضولا نأ ريغ
 شيعت يداليملا رشاعلا نرقلا رخاوأ يف ماشلا دالب تناك

 ةرطيسلا عزانتت يتلا ىوقلا ةرثكل ًارظن . ىضوفلا نم ةلاح
 مسح ىلع اهنم يأ ةردق مدعو . ةفلتخملا اهئازجأ ىلع
 ايركسع رومألا مامزب كاسمالاو . اهحلاصل فقومل

 كلت يف ةيروس ىلع ةعراصتملا ىوقلا تناكو . ايسايسو

 : مضت ةرتفل
 ىلع اهتردق تناك يتلا . ةيسابعلا ةفالخلا ١

 نرقلا لالخ اريثك تفعض دق ةيسايسلاو ةيركسعلا ةرطيسلا

 ةقلح لوخد ىلع ةرداق لازت ام تناك دقف كلذ عمو . رشاعل

 وأ . يوق ةفيلخ روهظ لضفب . رخآ ىلإ نيح نم نيسفانتمل
 . رهام يركسع دئاق

 يف ةلقتسم هبش ةرامإ اولكش نيذلا نوينادمحلا "7

 ءازجألاو قشمد ىلإ تالاحلا ضعب يف مهذوفن دتماو . بلح

 . ايروس نم ةيبونجلا

 ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نويركسعلا ةداقلا “" 

 اذه ىلإ مهءالو نو َريجيو . ةيتاذلا مهتاردق لضفب فقوملا
 7 مهجلاصم ىضقت ابسح كاذوأ بناجلا

 مر

 . تارم ةدع ماشلا دالب اوزغ نيذلا ةطمارقلا 4

 نم ءزجو قشمد ىلع تالاحلا ضعب يف مهترطيس اوضرفو

 . ةيروسلا يحاونلا
 ضقانتلا ةلاح لغتست تناك يتلا ةيطنزيبلا ةلودلا ل

 تاراغلا نشتف . يمالسالا قرشلا يف ةدئاسلا ىضوفلاو

 ةوق عم فلاحتلا ىلإ دمعت وأ . روغتلاو ندملا ىلع ةرشابملا
 . ةقطنملا ىلا اهقيرط نع للستلل ةيلح

 ٠ ةيمطافلا هتاوقو « حالف نب رفعج » لخد امدنعو

 ىوقلا ىلا ةيمطافلا ةلودلا تمضنا . 47٠١ ماعلا يف قشمد

 يف ثكمي مل «رفعج ر.نأ الإ . ةيرونس ةحاس لع ةعراضتملا

 ىرج ةنيدملا ىلع نييمطافلا ءاليتسا نإ ذإ . اليوط قشمد

 ىدحا يف اهيلا ةيطمرقلا تاوقلا هيف تهجتا تقو يف

 . ايمتح نيفرطلا نيب مادصلا لعج يذلا رمألا , اهتاوزغ
 يبأ نب دمحأ نب نسحلا » ةدايقب ةطمارقلا عراس دقو

 ىلع لمعلا ىلا ( مصعالاب بقلملا ) « يطمرقلا ديعسلا
 عم اوفلاحت نا دعب «قشمد» نم يمطافلا شيجلا جارخا

 يسابعلا ةفيلخلا نم معد ىلع اولصحو .اهناكس نم مسق
 نم ةوقب مهودما نيذلا نيينادمحلا نم معدو ء« عيطملا 0

 لوخد دنع قشمد نم اورف نيذلا نييديشخالا اياقب
 ةعقاولا « ةكدلا » ةكرعم يف كلذ مه متو . اهيلا نييمطافلا

 . قشمد نم برقلاب ( ىدرب رهن عورف دحا ) ديزي رهن ىلع
 ( ربمتبس ) لوليا يف هلتقو «رفعج » ةميزه نم اونكق ثيح
 كفل

 نيطسلف اوعطقف . رصم هاجتاب مهمدقت ةطمارقلا عبات مث
 اولصوو . ةيمطافلا اهتيماح ىلع اوضق ثيح ةلمرلاب اورمو

 , ةيرصملا يضارألا ىلإ اهنم اوعفدنا مث . سيوسلا ةنيدم
 نم « رهوج »د دافأو . مهتاقالمل « يلقصلا رهوج » أيهت ثيح

 نم «زسعملا » ةفيلخلا اهب ثعب يتلا تادادمال

 راوسأ دنع ةطمارقلا فحز فاقيإ نم نكمو . « ناوريقلا »

 ىلع مهربجأو . ةعيرس ةهجاوم يف مهمزه مث . ةرهاقل
 نأ ىلا مهتقحالم كلذ دعب عباتو . نيطسلف وحن باحسنال

 ةرمتسم ةيمطافلا اهتيماح تناك ىتلا . « افاي » ةنيدم لصو

 ةداعتسا نم نويمطافلا نكمتو . يطمرقلا راصحلا ةمواقم يف
 ىلا « يطمرقلا نسحلا » دترا نيح يف , سدقلاو ةلمرل

 . اهيف نصحتو قشمد

 يتلا تادادمالا لوصو نيطسلف يف « رهوج » رظتناو

 وحن همدقت عبات ىتح هتلصو نأ امو . «زعملا » اهب ثعب

 جارخإ يف حجن نأ دعب , 17 ماعلا يف اهلخدف . « قشمد »

 . اهنم ةطمارقلا

 ماشلا دالب يف نييمطافلل رقتست مل عاضوألا نأ ديب
 بلح ءارمأ فلاحت ذإ . صاخ لكشب قشمدو امومع
 « نيكتفأ » دئاقلا اوفلكو , قشمد يلاهأ عم نوينادمحلا

 ةطلس ةيفصتب ٠ يكرت لصأ نم ناكو ٠ ( « نيكتفه » )
 . هتمهم يف « نيكتفأ » حجن دقلو . قشمد يف نييمطافلا

 ا لن



 مر

 ةطمارقلا معد ١ : ايه نالماع حاجنلا ىلع هدعاسو

 ةلودلا مايق  ؟ . ةكرتشملا ةيكرتلا  ةينادمحلا تاوقلل

 ةوقلا راصتنا نم افوخ مهعيجشتو نيينادمحلا معدب ةيطنزيبل
 . ةيبونجلا نيينيطئزيبلا دودح ىلا اهدادتماو ةيتفلا ةيمطافل
 ةعراصتملا ةفيعضلا ةيمالسالا كلاملاو تاليودلا نع الدب

 . دودحلا هذه ىلع ةدوجومل

 عضو زازتها ىلا قشمد ىلع « نيكتفأ » ةرطيس تدأو '
 ضعب نم مغرلا ىلعو . امومع ماشلا دالب يف نييمطافل
 . ةيمطافلا تاوقلا اهتققح يتلا ةيوناثلا تاراصتنال

 نإف . ايروس يبونج يف ينادمحلا ّدملا فقو نع ترفسأو
 . ةروطخلاب مستي تناك ماشلا دالب يف ماعلا نييمطافلا عضو

 رشثإ . ةيمطافلا ةفالخلا « هللاب زيزعلا » ىلوت نأ امو

 ىلع ءاضقلل أيهت ىتح . « هللا نيدل ّرعملا » هيبأ توم

 يدصتلاو . ماشلا دالب يف نييمطافلل ةيداعملا رصانعلا
 ملاعلا نم ءزسجلا اذه نوؤش يف يطنزيبلا لخدتلل

 دئاقلا «زيزعلا » فلك 475 ماعلا يفو . يمالسالا

 ماعلا اذه يف «رهوج » لصوو . قشمد ةمجاهمب « رهوج:»

 « نيكتفأ » عفد اديدش اراصح اهيلع ضرفو . قشمد ىلا
 . يطمرقلا « مصعألا نسحلا » نم ةدجنلا بلط ىلا

 قشمد ىلإ تراس ةيطمرق ةوقب « مصعألا نسحلا » هدجنأف
 نيب حبصأ هشيج نأ «رهوج » دجو امدنعو . هتدايق تحت

 . قشمد ىلع بورضملا راسصحلا كف .2 نييوق نيودع

 هئادعأ عم ةنده دقع نأ ثبل ام مث . ةلمرلا وحن بحسناو

 نسحلا » بيصأ ءانثألا هذه يفو . رصم ىلإ ادئاع عجارتو

 . ىالا/ ماعلا يف هتافو ىلإ ىدأ امم . ضرملاب « مصعألا

 اهنفد ثيح « ءاسحالا » ىلإ هتافر « نيكتفأ » ذخأف

 ةعباتم نيطسلف ىلإ ةيطمرقلا نسحلا تاوق عم داع مث , كانه
 . نييمطافلا دض عارصلا

 فقوم ذاختا «زيزعلا »ررق . تقؤملا لشفلا اذه دعب

 ىلع ءاضقلاو . ينادمحلا  يطمرقلا فلاحتلا دض مساح

 دالب يف ةدئاسلا ةلبلبلا ةلاح ءاهنإو , هتاوقو « نيكتفا »

 جرخو ٠ ةريبك ةيركسع ةلمح 479 ماعلا يف زهجف . ماشلا

 شيجلا هجتاو . «رهوج » هدئاق ةقفرب رصم نم اهسار ىلع
 ةنيدم ًافدهتسم يلحاسلا قيرطلا ربع نيطسلف ىلا يمطافلا
 ةطمارقلا هؤافلحو « نيكتفأ » كردأ اهدنعو . « ةلمرلا »

 اريبك اددع اهيلا امضو . اهتاوق ادشحف . فقوملا ةروطخ
 قطانملا يف ةنطاقلا ةيبرعلا لئابقلاو ماسلا ءانبأ نم
 مدق راظتناب « ةلمرلا » يف تاوقلا هذه تنصحتو . ةرواجملا

 . نييمطافلا
 اهنيب ترادو . ةنيدملا فراشم دنع نافرطلا ىقتلاو

 ةريصق تاضوافم رثإ لاتقلا فقوت مث . ةمساح ريغ ةكرعم

 «زيزعلا »ررق . تاضوافملا لشف دعبو . نيبناجلا نيب

 ديدج نم ناشيجلا كبتشاف  ةوقلاب فقوملا مسح « رهوجررو
 نمو « نيكتفأ » تاوقل ةلماك ةيزه نع رفسأ ديدش لاتق يف
 رسأ نم ةيمطافلا تاوقلا تنكقو . ةطمارقلا نم هعم

 1آلك

 ةريزجلا ىلا ةطمارقلا بحسنا نيح يف , هسفن « نيكتفأ »
 1 . ةيبرعلا

 نوينادمحلا أفكنا . هئافلحو « نيكتفأ » ةوق لاوزبو

 ةرطيسل ةئوانملا ىوقلا تفتخاو . بلح هاجتاب الامش
 شيجلا عاطتساو . نيطسلفو ةيبونجلا ةيروس ىلع نييمطافلا
 . ةا/4 ماعلا يف ديدج نم « قشمد » لوخد يمطافلا

 ةكرعم ١١٠١١

 . ةيبيلصلا شويجلاو ةيمطافلا تاوقلا نيب ترج ةكرعم

 . نييبيلصلا راصتنا نع ترفسأو

 - 5١950 ىلوألا مهتلمح لالخ نويبيلصلا نكمت

 ةسدقملا يضارألا لالتحا تفدهتسا ىتلاء(8

 ةئيدم ىلع ءاليتسالا نم . سدقملا تيب ىلع ةرطيسلاو

 نم اهيلإ اوهجتا نا دعب , ٠١99/5/17 ىف « ةلمرلا »

 طسب رشإ .« افاي دو « فوسرا » نم اقالطنا لحاسلا

 دنع نويبيلصلا هجاوي ملو . ةقطنملا كلت ىلع مهترطيس

 ةلق ىلا كلذ عجريو .ركذت ةمواقم « ةلمرلا » ىلا مهوصو

 نع عافدلاب ةجلوم تناك يتلا ةيمطافلا ةيماحلا ددع

 ةنيدملا دعب نأ ىلا ةفاضالاب , اهحيلست فعضو . ةنيدمل

 اهمرح . ةينيطسلفلا يضارالا بلق يف اهعوقوو . رحْبلا نع

 تاوقلا ترطضا اذهلو . يمطافلا لوطسالا ةدئناسم نم

 نم عم ةنيدملا ةرداغم ىلا « ةلمرلا » نع ةعفادملا ةيمطافل

 لوصو ليبق كلذو « نييندملا ناكسلا نم اهيف يقب دق ناك

 . اهيلا ةيبيلصلا تاوقل

 مهترطيس تيبثت يف ةنيدملا لوخد دعب نويبيلصلا عرشو
 « دللا » ةنيدم كلذ يف امب . ةرواجملا قطانملا ىلعو اهيلع
 ةيرثكأ تاذ تناكو . تارتموليك " ةلمرلا نع دعبت يتل

 دقلو . ةيقرشلا ةسينكلل اهنالو يف ةعبات ةيحيسم ةيناكس
 تيب وحن قالطنالل ةدعاق « ةلمرلا » نويبيلصلا ربتع

 عافدلل ةمئاد ةيماح ةنيدملل اوصصخو . اهالتحال سدقمل

 . اهعاجرتسا ىلإ فدهت ةيمالسا ةلواحم يأ هجو يف اهنع
 ىف سدقملا تيب لالتحا نويبيلصلا متأ نأ دعبو

 ىلوألا عافدلا ةدعاق « ةلمرلا » اوربتعا «0 4

 نم قلطنت نا نكمي يتلا ةيمالسالا تاججهلا هجو يف اهنع
 حبصأو . لحاسلل ةيذاحملا قيرطلا ىلع ريستو رصم
 ةيمالسإ ةلمح يأل ايسيئر افده « ةلمرلا » عاجرتسا

 ةيبونجلا ةهجلا نم سدقملا تيب ىلإ لوصولا فدهتست

 « ةلمرلا » دنع كراعم ةدع عوقو رسفي ام اذهو . ةيبرغلا
 ىلع نييبيلصلا ةرطيس تلت يتلا ةليلقلا تاونسلا لالخ
 . 7١98 ماعلا يف كانه مهتكلممل مهسيسأتو سدقلا

 « نويويود اورفدوغ » ةافو رثإو . ٠٠٠١ ماعلا يفو
 بصتنم أوبتي ىبيلص دئاق لوأ . ©. 06 8هننا1هد

 « نيودلاب » هقيقش مكحلا يف هفلخ . « سدقلا يماح »

 كلم » بقل لمح نم لوأ ناك يذلا . 821»ذم

 مساب فرع ىذلا ) « نيودلاب هزيم دقو . « سدقلا

 .هتعاجشو . ةيلاعلا ةيلاتقلا هحورب ( لوألا نيودلاب

 قرشملاو نيطسلف يف يبيلصلا ذوفنلا طسب ىلع هميمصتو

 ةكلمم ءانب يف ةيركسعلا يحاونلا ىلع هزيكرتبو . امومع "
 . اهنايك تيبثتو سدقلا

 نا « لوألا نيودلاب » غلب ٠٠١١ ماعلا عيبر يفو

 ةيركسع ةلمحل ةدعلا دعي ناك « لضفالا » يمطافلا مكاحلا

 نمو . يبيلصلا مكحلا نم سدقملا تيب ريرحت فدهتست
 راظتنالل دادعتسا ىلع اونوكي مل نييمطافلا نأ حضاولا

 دعب . نييبيلصلا نم رأثلل نودعتسي اوناك مهناو . اليوط
 ةكرعم يف ةصاخو . مهب ةيبيلصلا تاوقلا اهتقحلأ يتلا مئازها

 نم مهجورخ اهجئاتن نم ناك يتلا ( ٠١44 ) نالقسع

 ةيزه ىلع درلا ىلإ « لضفألا » ىعس دقلو . نيطسلف
 ةلودلا دعس » ةدايقب ةلمح دعأف ٠ ةعرس « نالقسع »

 ةيفصتو سدقملا تيب ىلع ءاليتسالاب اهرمأو . « يئاوطلا
 . اهدعاوق تيبثت نم نكمتت نأ لبق ةيبيلصلا ةكلممل

 رايأ فصتنم يف « نالقسع » ةيمطافلا ةلمحلا تغلبو
 يف زكرمتلا ىلا فدهت اهنأ احضاو ادبو , ٠١١ ( ويام
 اهيلع ةرطيسلاو . « ةلمرلا » ىلا كلذ دعب هجوتلا مث ةنيدل

 نويمطافلا لواح دقلو . سدقلا ىلا اهريسم ةعباتم لبق
 ةنيدم عاضخاب « لوألا نيودلاب » لاغشنا نم ةدافال

 ةواتألا عفد نع اهلهأ عنتما يتلا ةيلحاسلا « ةيراسيق »

 نكمت « نيودلاب » نأ ريغ . ةيبيلصلا ةكلملل اهيلع قفتمل
 وحن ةعرسب هتاوق عفدو , 0/١11 يف « ةيراسيق » لالتحا نم

 ىلا نييمطافلا لوصو أبن عابس روف « ةلمرلا »
 لماع نم « ةلودلا دعس » مرح يذلا رمألا . « نالقسع »

 . ةأجافم

 دنع ةيمطافلا تاوقلا ةهجاوم « نيودلاب »ررقو

 ةنيدملا زواجتب اهل حامسلا مدعو . « ةلمرلا » فراشم

 ةيادبلا يف زكرو . رطخلل سدقلا ضرعتت ال ىتح . ةروكذمل

 ىلا لفتنا مث . اهتيماح زيزعتو « ةلمرلا » نيصحت ىلع
 ةبقارم فدهب مئادلا هركسعم ماقأ ثيح .«افاي »

 تاوقلاب لاصتا ىلع ءاقبلاو . برق نع ةيمطافلا تاكرحتل

 . ةيرحبلا ةيبيلصل
 يف زكرمتلا « ةلودلا دعس »ررق . تاروطتلا هذه مامأ

 ةعباتم لبق لضفأ فورظ راظتناو . اتقؤم « نالقسع »

 لماع ىفتنا نأ دعب ةصاخ . « ةلمرلا »وحن مدقتل

 رصم ىلإ لسرأ مث . ةعرسلا ىلا وعدي ناك يذلا ةأجافمل
 هل لفكت ةيفاضإ تازيزعتب هديوزت « لضفالا » نم ابلاط
 . ةمءالم رثكأ طو رش نمض ةكرعملا ضوخ

 ثيح . 16١١ فيص لاوط هلاح ىلع عضولا يقبو
 دعس » يقب نيح يف .« افاي » يف ابقم « نيودلاب » يقب
 بآ رخاوأ يفو . « نالقسع » يف هتاوق سأر ىلع « ةلودلا

 أدبف . رصم نم ةيمطافلا تازيزعتلا تلصو « سطسغا »



 ملعو .مدقتلا ةلصاومل دادعتسالا « ةلودلا دعس »

 . عوقولا ةكيشو تدغ ةكرعم ا نأ نقيأف رمألاب « نيودلاب »

 هتاوق كيرحتب « ةلودلا دعس » أدب , 73١1/4/4 يفو

 تاوقلا موقت نأ نود . « ةلمرلا » هاجتاب راسو « ءطبب
 اهتبغر ىلع لدي لمع ىأب اهفارطأ ىلع ةدوجوملا ةيبيلصلا
 فراشم دنع ةيمطافلا تاوقلا تفقوت مث . هل ىدصتلا يف
 . ةنيدملا ةمحاهمل ادادعتسا ترشتناو « ةلمرلا »

 ررق يي اسلحي « نيودلاب » دقع , ءانثألا هذه يف

 . موجهلاب مهمايق راظتنا نود. نييمطافلا ةمحاهمب ةردابملا هيف
 نم ةدافالا ةلواح رارقلا اذه ذاختا ىلإ يسيئرلا هعفاد ناكو

 نيزاوم يف مئاقلا للخلا ليدعتل . ةمدصلاو ةأجافملا يلماع

 شيمجلا نأ ةيبرغلا رداصملا ديفتو . نييمطافلا حلاصل ىوقلا

 فلأ ١١ مهنيب نم لجر فلأ 56 مضي ناك ىمطافلا

 ٠1٠٠١ نم فلأتت « نيودلاب » ةوق تناك نيح 1 سراف

 يف نوكي دقو . سراف ٠٠ ىلاوح مهنيب نم . طقف لجر

 يفني ال اذه نأ ريغ . ةدمعتملا ةغلابملا نم ءيش ماقرألا هذه

 رما وهو . ةيمطافلا تاوقلل ريبكلا ىددعلا قوفتلا ةقيقح
 يف نييبيلصلا دض اهوضاخ يتلا كراعملا مظعم عبط

 نيزاوم يف للخلا ليدعت ىلع « نيودلاب » دعاسو

 حيلستو بيردت ىوتسم عافترا : اهمهأ لماوع :ةدع ىوقلا

 يف ترهتشا ةعردملا ةيبيلصلا ةلايخلا نأ فورعملا نمو . هتاوق

 انك . مساح ةمدص حالسك ةريبكلا اهتيلعافب ةبقحلا كلت

 ةيلاتق تاربخ نوكلتمي نيذلا نيفرتحملا ناسرفلا مضت تناك

 لبق ابوروأ يف اهرضاخ يتلا ةريثكلا كراعملا لضفب . ةعساو

 هذه لالخ اهوضاخ يتلا كراعملاو . ةيبيلصلا ةلمحلا ءدب

 نيفرتحملا نم اضيا نويبيلصلا ةاشملا دونج ناكو . ةلمحلا

 . بيردتلاو حيلستلا نسحو ةيلعافلاو ةربخلا نوكلمي نيذلا

 كيلاملا نم يمطافلا شيجلا رصانع مظعم ناك نيح يف

 ةيلاتق تاربخ يأب نوعتمتي ال نمم . اثيدح نيدنجملاو
 ىلا ايندتم مهحيلستو مهميظنتو مهبيردت ناك اك . ةقباس

 . أم دح

 ةدايق ىلوتو . ماسقا ةسمخ ىلا هتاوق « نيودلاب » مسقو

 ىرخالا ةثالثلا ماسقالا ةدايق ىلوت نيح يف , اهنم نيمسق

 تناس ويه » ريمألاو ,افاي مكاح «رامدليغ » نم لك
 . ليلجلا ةرامإ ىلع « ديركنت » فلخ ىذلا « ريسوأ
 تفحز مث . « نيودلاب » شيج ةداق دحأ « دلوفريبوو

 . « ةلمرلا » لوح نييمطافلا عقاوم ىلع ةيبيلصلا تاوقلا

 32١1/6/17 موي يف سمشلا قورش عم اهيلع تضقناو

 تاوقلا سأر ىلع جهلا ةعيلط « دلوفريب » ىلوتو

 عقاوملا قارتخا يف لسشف هنأ ريغ , هترمإ تحت ةعوضوملا
 ريمدتو « دلوفريب » ع رصم نع موجها اذه رفسأو . ةيمطافلا

 عقاوم ىلع هتاوق عم «رامدليغ » ضقنا اهدنع . هتاوق
 مظعم عم كلهو . فقوملا ليدعت يف لشف هنكلو . نييمطافلا

 ةكرعم يف نييمطافلا عم «ويه » تاوق تكبتشاو . هلاجر

 رئاسخب تبيصأ نأ دعب عجارتلا ىلإ ترطضا مث ٠ ةفينع
 . ةحداف

 لدت , ةكرعملا نم ةلحرملا هذه يف تارشؤملا عيمج تناكو

 ناو . ةيبيلصلا تاوقلا راحدناب يهتنيس لاتقلا نأ ىلع

 دعب هجوتلاو « ةلمرلا » لالتحا نم نونكمتيس نييمطافلا
 تاوق ىوس مهمامأ نكي ملو . « سدقلا » ىلا ةرشابم كلذ

 . «ويه » لاجر نم نوجانلا اهب قحتلا يتلا . « نيودلاب »

 هناسرف سأر ىلع ريخأ موجهب مايقلا « نيودلاب »ررق انهو

 تناكو . ةيمطافلا عقاوملا بلق ىلع اعيرس اضاضقنا نشو
 اونأمطا دق اوناك نيذلا نييمطافلا ىلإ ةبسنلاب ةلماك ةأجافمل

 ىلإ فطاخلا يبيلصلا ممجهلا ىدأو . مهراصتنا ىل

 نع مهشيج بلق ةحزحزو نييمطافلا فوفص بارطض

 بلقلا رصانع تأدب مث . ريصقو عي رس لاتق دعب . هعضوم

 تاوقلا ةنميم باصأ يذلا رمألا . عجارتلاو اهعقاوم كرتب

 اذه هلاجرو « نيودلاب » لغتساو . بارطضالاب ةيمطافل

 تراهنا ام ناعرسو . ةداوه نود مهموجه اوعباتف . فقومل
 وحن قيسنت نود تعجارتو ةيمطافلا فوفصل

 . « نالقسع »

 دراطف . عيرسلا هراصتنا رامتسا « نيودلاب » عباتو

 لاوز نم دكأت امدنعو .«نالقسع» راوسأ ىتح نييمطافلا
 تهتنا ةكرعملا نأو .(سدقلا نع يلاتلابو) ةلمرلا نع رطخلا

 دعس ) عمجو . 4 ةلمرلا » ىلا مهب داعو هلاجر عمج ٠ هحلاصل

 رذعتملا نم نأ نقيأ هنكلو . هتاوق نم ىقبت ام « ةلودلا

 ىف ثكمف . اهب ىنم ىتلا ةحدافلا رئاسخلا دعب ةلمحلا ةعباتم

 ةعباتم هل نمضت يتلا تادجنلا رظتني « نالقسع »
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 ترفسأو . نييبيلصلاو ةيمطافلا تاوقلا نيب ترج ةكرعم
 . نييمطافلا راصتنا نع

 ةكرعم دعب اليوط نيطسلف يبونج يف ءودهلا ةرتف مدت مل
 « نيودلاب » ةيزه ةركفب كسقت « لضفالا »نإ ذإ . ١

 نم ىقبت ام ةليط لمعف . ةيبيلصلا هتكلمم ىلع ءاضقلاو
 فانئتسا ةيغب اهزيزعتو هتاوق زيهجت ةداعإ ىلع ٠6١١ ماعلا

 ةيداملاو ةيرشبلا اهدراوم لضفب . رصم هل ترفوو . لاتقلا
 ةمجاهم ىلع رداق ريبك شيج زيهجتل ةصرفلا . ةريبكلا

 عيبر يف ةيلاتقلا هتادادعتسا نم « لضفالا » ىهتناو

 ىذلا شيجلا ةدايقب « يلاعملا فرش » هتبإ فلكو .

 ( ويام )رايأ فصتنم ينو . نيطسلف ىلا كرحتلا هيلع ناك

 « نالقسع » يمطافلا شيجلا لصو . هسفن ماعلا نم
 ىلاوحب هعومجم ةيبرغلا رداصملا تردقو . اهيف دشتحاو

 تمضناو . نيينادوسلاو نييرصملا نيلتاقملا نم افلأ نيرشع

 مر

 ذنم اهيف تيقب دق تناك يتلا تاوقلاو ةنيدملا ةيماح هيلإ

 ىلاوح ىلا ةيمالسالا تاوقلا عومجم عفتراف . ةقباسلا ةكرعمل

 دادعتسالا لماكت امدنعو . ةلايخو ةاشم نيب لجر فلأ ٠

 « نالقسع » نم هشيجب « ىلاعملا فرش » كرحت . ةكرعملل

 . « ةلمرلا » ىلإ
 هتادادعتسا 9 دق « نيودلاب » ناك هسفن تقولأ يفو

 يف دشحف . ةديدجلا ةلمحلا رابخأ هتغلب نأ دعب ةيبرحل
 مهمظعم لتاقم فالا ةينابثب تردق ةيبيلص تاوق « افاي »

 ةبهأ ىلع ءاقبلا ليلجلا تايماح نم بلط ايك . ةلايخلا نم
 . مزللا دنع هتدجنل دادعتسال

 ةعومجم« سدقلا » يف هرقم نم. « نيودلاب » ثعبو

 طوطخو اهاياونو ةيمطافلا تاوقلا مجح ديدحتل ةيعالطتس
 أطخ ةعومجملا هذه تبكتراو . « ةلمرلا » هاجتاب اهكرحت
 اهنأ تردقف ةيمطافلا ةلمحلا ةعيلط تدهاش امدنع ًاحداف

 ةمدقتملا ةوقلا نأب « نيودلاب » تملعأو . اهسفن ةلمحل

 تازيزعتلا نأبو . نيريغملا نم ةليلق ةعومجم نع ةرابع
 تحتو . دعب « نالقسع »رداغت مل رصم نم ةمداقلا ةيسيئرل

 ىلع ءاضقلا « نيودلاب هررق . ةئطاخلا تامولعملا هذه ريثأت

 ةوق ةطساوب « ةلمرلا » ىلا ةهجتملا ةيمطافلا ةعومجمل
 . ةكرحتم ةدودحم

 سدقلا نم « نيودلاب » قلطنا , 1٠١7/0/17 يفو

 5٠٠ ىلاوحب ردقت ةلايخلا نم ةوق سأر ىلع « ةلمرلا » ىل
 دعبو.روزاي ةيرق يف هراظتناب ةيبيلصلا ةيماحلا دجوف . سراف

 مخضلا يسمطافلا شيجلا نويبيلصلا دهاش ةريصق ةرتف

 ام « نيودلاب » كردأو . ةنيدملا فراشم ىلع حبصأ يذل

 تيب ىلا باحسنالاو صلمتلا لواحف . أطخ نم هيف عقو
 نم هعنم لكشب هتاكرحت اودصر نييمطافلا نا الا . سدقمل

 راظتنا ىلع ةردقلا نم هتمرح ةروصب هيلع اوطغضو . عجارتلا
 . ةيطايتحالا هتاوق نم معدل

 قيرط عطقب ةفيفخلا ةيمطافلا ةلايخلا نم ةرق تماقو
 ةمجاهم « نيودلاب هررقف . ةيبيلصلا ةوقلا ىلع باحسنالا

 ةرغث حتف نم نكمتي نأ لمأ ىلع . يمطافلا شيجلا ةعيلط
 نظو .ةقباسلا ةكرعملا يف لصح ام رارغ ىلع .هفوفص يف
 ةعيلط يه اهودهاش يتلا ةيبيلصلا ةوقلا نأ نويمطافلا

 فرش »ررق اذل . هتلزانم ىلع نوردقي ال مخض شيج

 دصل ةنيصح ةيعافد عقاوم يف زكرمتلاو عجارتلا « يلاعملا
 فقوملا ةقيقح تحضتا امدنعو . لمتحملا يبيلصلا موجها

 ةيبيلصلا ةوقلا نا « يلاعملا فرشل » نيبتو . نييمطافلل

 ةسجاهم ءدبلا ررقو . هتطخ ريغ . ةلوزعمو ةدودحم
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 موجها مامأ اليوط ةيبيلصلا فوفصلا دمصت ملو

 ملو « ةحداف رئاسخ تدبكتو . ةعرسب تراهتاف . يمطافلا

 ربع اوللست نيذلا ناسرفلا نم ليلق ددع ىوس اهنم جني
 ريمألا ةدايق تحت , « افاي »وحن اوهجتاو . ةيمطافلا تاوقلا
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 أجل نيح يف . « نيودلاب » مع نبا «روبولويه »
 « ةلمرلا » نصح ىلإ هلاجر نم ددع عم « نيودلاب »

 . راصحلا هيلع تضرفو ةيمطافلا تاوقلا مهتدراطف . رواجملا

 نم ةدافالا « يلاعملا فرش »ررق مالظلا لولح عمو

 هتاوق ءاطعإو . « ةلمرلا »راوسأ لوح هعقاوم زيزعتل تقولا

 دحا لقنو . رجفلا غوزب راظتناب ةحارلا نم اطسق

 يذلا , « نيودلاب » ىلإ « يلاعملا فرش » ةطخ سيساوجلا

 يف عوقولا وا توملا نم صلختلل ديحولا هلمأ نأ ىأر

 راصحلا قارتخاو ؛ جراخلا ىلإ لّلستلا يف لثمتي .رسأل
 ىلا لوصولا ةيغب , اهراوسأو ةنيدملا ىلع بورضملا يمطافل
 .اهيف ةدوجوملا ةمخضلا ةيبيلصلا تاوقلا ةئبعتو « افاي »

 دشحل نيطسلف يف ىرخألا ةيبيلصلا تايماحلاب لاصتالاو
 ققح دقلو . لاتقلا ةعباتم ىلع هدعاست ةئكمم ةوق ربكأ

 يف هلاجر نم ددع عم نصحلا نم للستف هتركف « نيودلاب »

 نم ةعومجم نصحلا يف كرت نأ دعب , ١١ 0/١8 ةليل

 ناك ىذلا « دارنوك » يناملألا نورابلا ةدايقب ناسرفل

 ةفيظو يهو ) (002518016© « لباتسنوك » ةفيظو لغشي

 . ( كلملا بايغ ءانثأ شويجلا دئاق كاذنآ ينعت

 ىلع هموجه « يبلاعملا فرش » أدب , 0/١18 ةحيبص ىفو

 جربلا لوح رانلا ةيمطافلا تاوقلا تلعشاو . ةنيدلا لاوشأ

 ىلا مهعفدل ةلواحم يف . نويبيلصلا ناسرفلا هيلإ أجل يذلا

 ال « نيودلاب » نأ نودقتعي نومججاهملا٠ناكو , هنم جورخلا
 وأ هيلع ءاضقلل ةحناس ةصرفلا نأو . نصحلا لخد لاي

 ددع مهنم لتقو ةوارضب هلاجرو « دارنوك » لتاقو . هرشأ

 ةايحلا ديق ىلع مهنم يقب نم نويمطافلا رسأو . ريبك
 مث نالقسع ىلا مهولقنو ( ةئاملا ىلع وبري مهددع ناكو )

 . اهريهطت دعب « ةلمرلا » ىلع اورطيس

 .« افي » ىلا باهذلا « نيودلاب » لواحو
 تايرودلا ةفاثكل ارظن . اهغولب نم نكمتي مل. هنكلو

 . « فوسرأ » ىلإ هجتاف . ةلمرلا  افاي قيرط ىلع ةيمطافلا
 راصحلا مغر .«اأفاي » ىلا هتلقن ةنيفس لقتسا ثيح

 . ةنيدملا ىلع يمطافلا لوطسألا هضرف يذلا يرحبلا

 «ويه »همع نبا عم «افاي » ىف « نيودلاب » ىقتلاو

 ىلع «رموا تناس ويه » ليلجلا ريمأ مهب قحتلا مث . هلاجرو

 دشحلا لماكت امدنعو . نيراتخملا هناسرف نم ةعومج سأر

 فالأ 8) هتاوق ميظنت نيودلاب » داعأو ٠ يبيلصلا

 نم همعدل تدفاوت يتلا تازيزعتلا اهيلا مضو . ( لتاقم

 رأتلا لجأ نم ةكرعملا ةعباتم رّرق . ةفلتخملا ليلجلا تايماح

 . ةلمرلا يف هتميزهل
 دعب مهتمزهل رأتلا نم لعفلاب نويبيلصلا نكمت دقو

 «افاي » ةكرعم رثإ 7٠١5/0/17 يف كلذو . مايأ.ةعضب

 راصحلا كف نم اهرئا ىلع اونكمق يتلا. ( ) 0/51/1٠١١

 ىلا مهعفدو . « ةلمرلا » نم نييمطافلا درطو . « افاي » نع

 1١١5(. ةكرعم . افاي رظنا ) « نالقسع »
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 ةيدجلا ةيمطافلا تالواحملا رخآ ةكرعملا هذه ربتعت

 يضارألا ريرصتو ةيبيلصلا سدقلا ةكلمم ىلع ءاضقلل

 « لضفالا » عبات . ٠٠١١ ماعلا يف « افاي » ةيزه رثإ
 قيقحت هل نمضت ةلمح زيهجتو . ةركلا ةداعال هتادادعتسا

 ىهتنا ٠٠١5 ماعلا فيص يفو . يريرحتلا هفده

 , سراف فالآ 0 ىلاوح مض شيج دادعإ نم « لضفالا »

 هعقاوم شيجلا اذه ذختاو . « كلملا ءانس » هنبال هءاول دقعو

 راظتناب ( سطسغا ) بآ علطم نم ءادتبا « نالقسع » يف

 .: ةديدجلا ةلمججلاب هزبلا

 سورد نم ةدافالا ةرملاهذه نويمطافلا لواحو

 فدهب . ماشلا ةقجالس نم نوعلا اوبلطف . ةقباسلا كراعملا

 . نيتهبج ىلع مهتبراحو . لامشلا نم نييبيلصلا ةلغاشم

 . ةدحاو ةهبج ىلع مهتاوق زيكرتب مط حابسلا نم الدب
 فورظ يف ءاج ةقجالسلا نم ةدعاسملا بلط نأ الإ

 نب قاقد » يقوجلسلا قشمد ريمأ ةافو نإ ذإ . ةبسانم ريغ

 ىلع نوعزانتي هترسأ دارفأ تلعج , ٠٠١8 ماعلا يف « شتت

 نا اهك . ايلعلا ةلودلا نوؤشب ماتهالا نودقفيو . ةطلسلا

 ةسفانملا ببسي بارطضا ةرتف شيعت تناك ماشلا دالب

 حمطي ناك يذلا « « نيكتغط » ةماعزب ةكباتالا نيب ةمئاقلا

 ءافلخ دي نم ةطلسلا عازتناو قشمد ىلع ةرطيسلا ىلإ
 ضرف نم نكمت « نيكتغط » ناف . عقاولا يفو .« قاقد »

 ارظن , قشمد يف رومألا مامز ىلع رشابم ريغ لكشب هترطيس
 ىلع رداق يقوجلس دوجو مدعو . « قاقد » دالوا نس رغصل
 . ةماعزلا ىلع « نيكتغفط » ةسفانم

 تاردقلا ريبك دح ىلا تفعضأ يتلا ىضوفلا هذه طسو

 ىلا لصو . ةكباتأو ةقجالس نم ماشلا ماكحل ةيركسعلا

 برعأ دقو . ةدعاسملاب يمطافلا بلطلا « نيكتفط »

 رذتعا هنأ ريغ . نييبيلصلا ةلتاقم يف هتبغر نع « نيكتغط »

 . تاناكمالا رفاوت مدعل ارظن . يوق شيج لاسرإ نع
 ةفيفخلا ةلايخلا نم ةوق نييمطافلا ىلإ لسرأ نأب ىفتكاو

 هذه تربع دقلو . «ووابص » ةدايقب . ( سراف ) ١٠٠١

 يبونج ىلإ الوصو بقتلا تقرتخاو . ندرالا قرش ةوقلا

 يمطافلا شيجلا أدب ( سطسغا ) بآ طساوأ يفو

 ةوق هيلإ تمضنا نأ دعب . الامش « نالقسع » نم كرحتلا

 ىلإ ةيمطافلا نفسلا تلصو اك . قشمد نم ةينآلا ةلايخلا

 لوصو عنمل راصحلا اهيلع تبرضو . « افاي » لحاوس
 .رحبلا قيرط نع ةيبيلصلا تادادمالا

 وحن اهجتم سدقلا ةرداغم ىلإ « نيودلاب » عراسو

 ىلإ هتاوق سأر ىلع هجوت مث . اهتيماح زّرع ثيح « ةلمرلا »
 ةهجاوم راظتناب دشحت ةقطنمو اتقؤم ارقم اهذختاو « افاي »
 ررق دقلو . ةلمرلا لهس ىلا اهوصو دنع ةيمالسالا تاوقلا

 ىلإ مضف . ةيادبلا ذنم ةكرعملا يف هتاوق دبك جز ةرملا هذه

 . ةاشملا نم ١٠٠7و ليقث سراف 0٠٠ نم ةفلؤملا . هتاوق

 , ةيبيلصلا نيطسلف تايماح اهتلسرأ يتلا تازيزعتلا رئاس

 « ةلمرلا » ىلإ مدقلا «رامرفيإ » سدقلا كريرطب نم بلطو

 ١6١ ) سدقملا تيب يف ةيقبتملا ةيبيلصلا ةوقلا سأر ىلع

 . ( اليقث اسراف

 تاوسقلا تحتتفا . ٠٠١6/8/19 ةحيبص ىفو

 عقاوم ىلع ةلايخلا هقنش عيرس مجيب ةكرعملا ةيبيلصلا
 تنكق ذإ , هضارغأ قيقحت يف موجهلا اذه لشفو . نييمطافلا

 يف ةيقوجلسلا تاوقلا تنشو . هدص نم ةيمطافلا تاوقلا

 ىلا مهرطضاو نييبيلصلا تغاب ًاداضم اموجه تقولا اذه
 « نيودلاب » داعأ مث . مهتاوق ميظنت ةداعإو عجارتلا
 , ةنحاط ةكرعم هرثأ ىلع تراد . ايناث اممجه نشف . ةركلا

 ةيلاتق ةءافكو ةيلعاف اهالخ ةقجالسلاو نويمطافلا رهظأ

 . ةقباسلا كراعملا يف اهورهظأ نأ مهل قبسي مل . نيتيلاع

 يعادتلاب نيملسملا فوفص تأدب .راهنلا ةياهن عمو

 ءانس »ررقف . اهتباصأ يتلا ةحدافلا رئاسخلا ريثأت تحت

 ردبضأ .نيج يف . « نالقسع »ىلا هشيجب ةدوعلا « كلملا

 ىلا ةدوعلاو باحسنالاب هناسرف ىلإ رمألا «ووابص »
 ىستح نييمطافلا ةيبيلصلا تاوقلا تقحالو . قشمد

 يقلو . يمطافلا ركسعملا تمجاه ثيح . « نالقسع »

 ءانس » بحسلا نيح يف . هعرصم يمطافلا ةنيدملا مكاح

 . رصم ىلإ هلاجر نم ىقبت نم عم « كلملا
 ذإ . ةظهاب ةكرعملا هذه يف نييبيلصلا رئاسخ تناكو

 هناسرف ةريخ نم ادج اريبك اددع « نيودلاب » رسخ

 يمالسا موجه يأ َّدص هعسو يف دعي مل هنأ نقيأو . هدوتجو“

 ىلا ةدوعلا ررقف . هيدل رفاوتملا طايتحالا ديدبت دعب داضم
 ءانثألا هذه يفو . هدنج نم يقب نم ىلع ةظفاحملل سدقلا

 نم نكمتي نأ نود رصم ىلإ ادئاع يمطافلا لوطسالا علقا

 . هفادهأ قيقحت

 ةيمطافلا تالواحملا ةلسلس ةكرعملا هذه تهنا دقو

 اهدعب لضفالل َنيبتو . ةسدقملا يضارالا عاجرتسال ةريبكل

 . هتاحومط قيقحتب هل حمست ال ةمئاقلا ىوقلا نيزاوم نأ

 ةهجاوم يف مهبولسأ نويمطافلا لدب . نيحلا كلذ ذنمو

 . ةريبكلا تالمحلا بولسأ نع اولختف . نييبيلصل

 ةيمارلا ةعيرسلا لّلستلاو ةراغالا تايلمعب اهنع اوضاعتساو

 طوطخ ةلقرعو . نيطسلف يف ةيبيلصلا ىوقلا فازنتسا ىل
 تاونسلا لالخ تايلمعلا هذه ترمتسا دقلو . اهتالصاوم

 لازنإ ىلإ تدأو . احجان اهمظعم ناكو . ةيلاتلا رشعل
 . نييبيلصلا فوفص يف ةحداف رئاسخ

 رشابملا يمطافلا رطخلا لاوز دعب « نيودلاب » فرصناو

 اديهمت . ةيركسعلا اهتاوق ريوطتو هتكلمم ميظنت ةداعإ ىلا
 رئاس ىلع ةرطيسلا طسبو . يبيلصلا ذوفنلا ةعقر عيسوتل
 . يروسلا لحاسلا ةصاخو . يمالسالا قرشملا قطانم



 ماعلا يف همكح ةياهن ىتح ليبسلا اذه ىلع ريسلا عباتو
0 . 

 ١الإلال ةكرعم

 نم ةبرقم ىلع «رزجلا لت » ةعلق لوح تراد ةكرعم

 نيدلا حالص » ةدايقب نييبويالا نيب « ةلمرلا » ةنيدم

 سدقلا كلم ةدايقب ةيبيلصلا تاوقلاو . « ىبويألا

 ىلإ مهعجارتو نييبويالا ةيزهب تهتناو ٠ « عبارلا نيودلاب »
 . صعق

 نهار نت يف ةيمطافلا ةطلسلا ىلع ءاضقلا رثإ

 حالص » لمع , ١١1١ ماعلا يف اهئاكم ةيبوبالا ةلودلا

 ادمتعم . رصم لخاد هعقاوم تيبثت ىلع « ىبويألا نيدلا

 عضو مث . هترمإب تناك يتلا ةلاعفلا كا ةوقلا ىلع

 دالب ىلا هتطلس ّدم يف لثمتي عسوا اضرغ هينيع بصن

 نأ دعب , 1704 ماعلا يف ضرغلا اذه قيقحت هل متو.. ماشلا

 ديحوت نم نكقو . قشمد يف نييكنزلا ةطلس ىلع ىضق

 . هناول تحت رصمو ةيروس

 حالص ةدايقب ةيبويالا ةوقلا تحبصأ . نيحلا كلذ ذنمو

 يف ةيبيلصلا كلاملاو تاليودلا هجاو رطخ ربكأ . نيدلا

 ىلع « نيدلا حالص » مّمص دقف . اهسيسأت ذنم قرشملا

 ىلع نلعأو . ةيبيلصلا ةطلسلا نم ةسدقملا يضارألا صيلخت

 ٠ . ةلماش ةسدقم ابرح ةيقرشملا دالبلا يف ىبيلصلا دوجولا

 ةلسلسب اط دهم يتلا برحلا هذه ضوخل هتادادعتسا أدبو

 لاغأ ”ضارانعا ١ ةيودنمتا ةيركشفلا تايلسلا ' نس

 لايكتسا راظتناب ٠ تقولا بسك اهنم فدهتسا يتلا ( للست
 . يمالسالا شيجلا ءانب

 لماكتي نأ لبقو . ةدودحملا تايلمعلا هذه راطإ ىف
 يف الإ ققحتي مل يذلا ) يمالسالا شيجلا دانا

 يف « نيدلا حالص هررق . ( رثع يناثلا نرقلا تانينامث
 دعب مدقتلاو . نيطسلف يبونج ىلع ةراغالا 117/ ماعلا

 . كلذب هل فورظلا تحمس اذا سدقلا وحن كلذ

 فالخلا راجفنا نع ةدراولا تامولعملا رارقلا اذه ذاختا ىلع

 كلم ىلع ماذجلا ضرم دادتشاو . نييطنزيبلاو نييبيلصلا نيب
 . « عبارلا نيودلاب » باششلا سدقلا

 هعجسو

 . دودحلا نيدلا حالص زاتجا . 7779/71/18 يفو

 كيلاملا ناسرفلا نم شيج سأر ىلع نيطسلف لخدو
 . لحاسلا قيرط ىلع ةيبويألا تاوقلا تراسو . نيينادوسلاو
 نم ةعومجم اهل ىدصتلا تلواح ةزغ ىلإ اهوصو دنعو

 ةفلكملا ( لكيهلا وأ دبعملا ناسرف ) « ةيوادلا ناسرف »
 عقاوم زاتجا نيدلا حالص نأ ريغ . ةنيدملا نع عافدلاب

 اهئاي هنم انيقي . اهيلع ءاليتسالا لواحي نا نود نيعفادملا

 هجتا مث .راصحلا طغض تحت الجأ مأ الجاع طقستس

 ديب تطقس دق تناك يتلا « نالقسع » ىلإ ةرشابم

 . 7187 ماعلا يف نييبيلصلا

 عاطتسا ام عمج ىلإ « عبارلا نيودلاب » عراس دقو

 اهعمج ىتلا ةوقلا عم هجتاو . سدقلا ىف تاوق نم هعمج
 موجهلا ةبباجمل « نالقسع » ىلا ( سراف 8٠١ ىلاوح )

 لوصو ليبق ةنيدملا ىلإ نويبيلصلا لصوو . يبويالا

 نيصحت ىلع اولمعف . اهفراشم ىلإ « نيدلا حالص »
 نيميقملا جنرفلا فوفص يف ةماعلا ةئبعتلا اونلعأو , اهراوسأ

 ةوقلا عئالط تناك ءانتألا هذه ينو . اهنم برقلابو اهيف

 , ةنيدملا ىلإ ةيدؤملا قرطلا عطق نم تنكمت دق ةيبويالا

 امدنعو . اهيلا ةيبيلصلا تادادمالا لوصو كلذب تعنمو

 يف ةزكرمتملا ةيبيلصلا ةوقلا ةلاضب « نيدلا حالص » ملع

 نم ِنجب اهقيوطت ررق . « نيودلاب » ةدايقب « نالقسع »

 هاجتاب هشيج نم ربكالا نجلا عم مدقتلا ةعباتمو . هتاوق
 نيعفادملا نم ابيرقت ةيلاخ تحبصأ اهنأ ملع يتلا . سدقل

 . ةلمحلا ريصم ىلع رثأ أطخ نيدلا حالص بكترا انهو

 بيرق رصنلا نأب ققحتو . نييبيلصلا فعض ىلا نأمطا دقلف
 ىلع ظفاحي ملو . ةيفاك ةطيح نود سدقلا ىلا هجتاف , لانمل
 ةرصاحمل اهكرت يتلا ةوقلا نا امك . لماكلا يللاتقلا بهأتل

 كف نم « نيودلاب « عمل ةيفاك ريغ تناك « نالقسع »

 نامل

 قوطلا فعض « نالقسع » يف نويبيلصلا ظحال دقلو

 قوطلا قرخ نع رفسأ موجهب اوماقف . مهوح بورضمل

 وحن هجتملا يبويألا شيجلا فلخ اوقلطناو . هنم جورخ لاو

 « ةيوادلا ناسرف » ىلا « نيودلاب » ثعب اك . « سدقلا »
 مهثحي ةلاسر ةزغ نع نيعفادملا ( لكيلا وأ دبعملا ناسرف )

 ةرخؤم كابرال ةعيرسلا تاججها نم ةسلس نش ىلع اهيف
 . ةيبويألا تاوقل

 نم هناسرفو « نيودلاب » نكمت . 1777/11/78 يفو

 برق ًادددخأ زاتجي ناك يذلا . يبويألا شيجلاب قاحلل

 بونجلا ىلا تارتموليك ةعضب ةفاسم ىلع «رزجلا لت » ةعلق

 رصنع نم ةيبيلصلا ةلايخلا تدافأو . « ةلمرلا » نم يبرغل
 تناكو . يبويألا شيجلا ةرخؤم ىلع تضقئاف . ةأجافمل

 ذإ .« نيدلا حالص » شيج ىلا ةبسنلاب ةلماك ةأجافمل

 ءاقسإو فلعلا عمجل لوقحلا يف ارشتنم هتاوق نم زج ناك

 ريغو ةحارلا ةلاح يف رخآلا هزجلا ناك نيح يف . دايجل

 . ةئجافملا ةكرعملا لوخدل دعتسم
 دشح ةداعال يفاكلا تقولا نيدلا حالصل حتي ملو

 ىف مهحلاصل ةكرعملا مسح نويبيلصلا عاطتسا اذل . هتاوق

 نيود يبويالا شيجلا دارفأ مظعم عجارتو . ريصق تقو

 زرانفملا ىلع ءاضقلا نم نويبيلصلا نكمت نيح يف . ماظن

 اذه طسو . موجهلل يدصتلا تلواح يتلا ةريغصلا ةيبويالا

 نم نيدلا حالص عمج ةلزعتم عقاوم يف برطضملا لاتقلا

 ضرأ نم مهب بحسناو ٠ صاخلا هسرحو هناسرف نم ىقبت
 مث . ةبسانم ريغ فورظ يف مادصلا ىدافتل . ةعرسب ةكرعملا

 ماقو . رصم هاجتاب ةينيطسلفلا يضارألا نم باحسنالا أدب
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 ةداسعإو . هشيج لولف عمجب باحسنالا اذه لالخ

 . مظتنم لكشب اهعجارت نيمأتو . اهميظنت
 سدقلا ةكلممل ارهاب اراصتنا ةلمرلا ةكرعم تناك

 لع رشوي ل ىكيكتلا راصتنالا اذه'نأ ريغ. ةيبيلصلا

 ذنم تناك ةيبويألا ةلمحلا نال . ماعلا يجيتارتسالا فقوملا

 حالص تاططخم بلص يف لخدت ل ةيوناث ةلمح اهتيادب

 دوجولا ىلع ةلماش برح نشب ةقلعتملاو ةديعبلا نيدلا

 ةيرصملا دراوملا نا امك . امومع قرشملاو نيطسلف يف يبيلصلا

 يف , اهضيوعتو رئاسخلا لمحتب ةليفك تناك ةيداملاو ةيرشبلا
 داتعلاو لاجرلا يف احداف اصقن نوناعي نويبيلصلا ناك نيح

 عقوتي نأ يعيبطلا نم ناك دقف اذل . امومع ةيداملا دراوملاو

 نييبويالا مايق قرشملا يف نويبيلصلا ءارمالاو « نيودلاب »

 حجن نا دعب « ةيلاتلا ةليلقلا تاونسلا يف لعفلاب مهتاعقوت
 ةطيحملا ةقطنملا ىلع هترطيس تيبثت يف نيدلا حالص

 نم هتنكم ةمخض تاوق دعاو . ابيرقت اهلماكب نييبيلصلاب
 . كراعم ةدع يف ةيبيلصلا تاوقلا ىلع راصتنالا

 ١94144 ةكرعم

 . ( 1444 ناتكرعم . ةلمرلاو دللا رظنأ )

 1814م ) ةكرعم ) راغانمر 2(

 نيب تراد يتلا . ةيناثلا خيسلا برح كراعم ىدحا

 دقلو . نييناطيربلا :نيرمعتسملاو ةيدنطلا « خيسلا » ةفئاط

 . « خيسلل » تقؤم راصتنا نع ةكرعملا هذه ترفسأ

 نيب ىلوألا خيسلا برح تعلدنا , 1840 ماعلا يف

 عابطالل ةجيتن . « باجنبلا » يف نييناطيربلاو « خيسلا »

 لاهش يف خيسلا ةلود نمض ةعقاولا قطانملا يف ةيناطيربلا

 ىلخت .رهشأ ةثالث رمتسا لاتق دعبو . دنهلا يبرغ
 اوفرتعاو , « جيلتوس » رهن ةقطنمب ةبلاطملا نع « خيسلا »

 . « ريمشك » ىلع ةيزيلكنالا ةطلسلاب

 '” اذه نع نيدضار اونوكي مل نيذلا خيسلا نكلو

 ةدايقب . 1848 ماعلا ىف ةضافتناب اوماق . لالتحال

 . التلاهص « ناتلوم » مكاح . ةكنل»2) « جارلوم »

 امدنع . ةينطو ةروث ىلإ تلوحت نأ ةضافتنالا هذه ثبلت ملو

 راطا يفو . 1848/4/١4 يف « خيسلا » شيج اهيلا مضن

 نم . كراعم ةدع نييناطيربلاو خيسلا نيب تراد ةروثلا هذه
 . «راغانمر » ةكرعم اهنيب

 ىلإ مهليمو . ةيركسعلا تايلمعلل مهترادإ ءوسو نييناطيربل

 نارين نم ةدافالا مدعو . ةفلكملا ةيهبجلا تابجهلا ذيفنت

 - ةيعفدمل

 قلطنا امدنع . «راغانمر » ةكرعم رداوب تأدب دقلو

 ويه ريسلا » لارنجلا . دنهلا يف ماعلا يناطيربلا دئاقل

 ةيشحوب كراعملا هذه لك تزيقو

 ليل
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 رهن وحن اهجتم . ةيدنه ولكنا تاوق سأر ىلع « فوغ
 لامشلا ىلا اليم 06 دعبي يذلا , (طعصوط « بانيشت »

 لواح . 1848/1١/51 يفو . «روهال » نم يقرشلا

 هنع عفادت تناك يذلا رهنلا روبع ىلا هتاوق عقد « فوغ »

 ةسهجاومب ةرشتنم ( لجر فلأ 86 خيسلا نم ةوق

 ةمواقم ةوارضو . يعفدملا فصقلا نكلو . «راغاتمر »

 رئاسخ مهديبكت دعب نيمجاهملا دص ىلا ايدأ  خيسل
 . ةحداف

 ةميزهب « فوغ » بيصأ . «راغانمر » ةميره دعبو

 .(18145/1/21) « الاون ايليشت » ةكرسعم يف ىرخأ

 ةكرعم يف مساح رصن قيقحت ةياهنلا يف عاطتسا هنكلو
 تدأ يتلا ء ( 1841/1/5١ ) ©انز 2غ « تارجوغ »

 ةطلسلل اهعاضخاو . باجنبلا ىلع ةرطيسلا ىلإ

 . ةيناطيربل

 يمرلا ( *)

 . نيعم فده دض فذق حالس مادختسا وه

 : امه حالسلا نم نيعون مدقلا ذنم ناسنالا مدختسا

 ةمدصلا حالس ناك اذإو . فذقلا حالسو ةمدصلا حالس

 عسوب نإف . هعم ماحتلالاو ودعلا نم بارتقالا بلطتي

 ماحتلالا لبق دعب نع فذقلا حالس مادختسا لتاقملا

 واودعلا ريمدت وه دحاو فده نيحالسللو . ودعلا عم رشابملا

 , ةيلعافب هطئاسو مادختسا نم هعنم وأ ةكرعملا نم هجارخا

 حالس ) امهدحا مدختسي نالماكتم ناحالس ةقيقحلا يف اهو

 اذه ةعباتمو ةنيعم ةفاسم نم ودعلا ىلع ريثأتلل ( فذقلا

 مدقت ببسب نيفرطلا نيب رشابملا ماحتلالا متي ىتح ريثأتلا

 رشثابملا مادطصالا ىتح اعم امهمدقت وأ رخآلا وحن اهدحا

 حالس ) مادختسا أدبي اهدنعو . ( يمداصتلا لاتقلا )

 يتلا ةيداعملا ةرقلا اياقب ىلع ريثأتلا ةمهم لاكال ( ةمدصلا

 . يمرلا حالس اهيلع رثؤي مل

 نا ةرو رضب ينعي ال نيحالسلا نيب لماكتلا اذه نكلو
 . بقاعتم لكشب اههمادختسا ًايئاد بلطتي ودعلا ىلع ريثأتلا

 ةجاح اود ةمهملا فذقلا حالس اهيف ققحي تالاح كانهف .

 هريمدتو مدقتملا ودعلا فاقيا ) ةمدصلا حالس مادختسال

 ايشو ريص ىلع ةيرذلا ةلبنقلا . اهدحو نارينلا ةوقب

 اهيف رذعتي تالاح كانه نأ امك . ( خلا ... يكازاغانو

 ىلع ةاقلم ودعلا ىلع ريثأتلا ةمهم نوكتو ةمدصلا قيقحت

 نيذلا نوثحابلا عوضوملا اذه ةباتك يف كراش( #6)
 ه١ غال- 5-ما 4- 5 ١  ماقرألا نولمحي
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 قمعلا يف يوجلا فصقلا ) فذقلا حالس قناع

 ةدودحم ةوقب ىوق ىداعم عقوم ىلع ةراغالا . يجيتارتسالا

 .(خلا ...هيلع يمرلاب يفتكتو فدهلا ىلا لوصولا عيطتست ال

 كانه نأ ةرورضلاب ينعي ال نيحالسلا نيب لماكتلاو
 ءزج اهيف موقي تالاح كانهف . مادختسالا يف دماج عباتت

 ءزجلا نوكي نيح يف . فذقلا حالس مادختساب ةوقلا نم

 ةلاح يف ىتحو . ةمدصلا ةحلسأب ودعلا عم اكبتشم رخآلا

 فقوتي ال فذقلا حالس مادختسا نإف . رثابملا ماحتلالا

 عقوم ريهطت دنع ةيوديلا لبانقلاو تاشيشرلا مادختسا )

 . ( خلا ... نصحم

 تاطليلاو ةريصقلا حامرلاو ماهسلاو ةراجحلا تناك دقلو
 فذقلا ةحلسأ ةفوذقملا نيكاكسلاو ةينانويلا رانلاو قيناجملاو

 ىلع يمرلل دورابلا عارتخا لبق تمدختسا يتلا ةميدقل
 هذه تافوذقم مظعم نأل ًارظنو . هعم ماحتلالا لبق ودعل

 عارذ ةوق ريثأت تحت فده ا وحن عفدنت تناك ةحلسالا

 ىدم ناك دقف . ةعفادلا ةطيسبلا ةيلآلا ىوقلا وأ يمارل

 . اهتائمو راتمألا تارشع نيب حوارتي ًادودحم يمرل

 نرقلا يف دورابلل يلعفلا يركسعلا مادختسالا ءدب عمو

 ةوق ىلع دمتعت يتلا فذقلا ةحلسا ترهظ.. رشع ثلاثل

 عم يمرلا ةيدمأ تروطتو . تافوذقملا فذقل تارجفتملا عفد

 ةدع ىلا عفادملا عاونأ ضعب يف تلصو ىتح نمزل

 عارتخاو . اهروطتو ةرئاطلا روهظ ىدأ مث . تارتموليك
 ءاطعإ ىلا . فاجلا وأ لئاسلا دوقولاب ةدوزملا خيراوصل
 . تارتموليكلا فالاو تائمب ساقت ةيدمأ فذقلا ةحلس

 ةيرانلا ةحلسالا مادختسا وه رضاحلا رصعلا يف يمرلاو

 طاشن رهاظم مهأ نم رهظم وهو . ةيداعملا فادهألا برضل

 هنأ امك . لاتقلا لحارم فلتخم يف تاوقلا فونص فلتخم

 . ايونعم هيلع ريثأتلاو ايدام ودعلا ريمدتل ةطساولا

 رئاسخ ودعلا ديبكت ممجطلا يف يمرلا فدهتسيو

 هطوطخو هعناومو هتانيصحت ريمدتو . طئاسولاو لاجرلاب

 ربع ةمجاهملا تاليكشتلا مامأ قيرطلا حتفو . ةيعافدلا

 ودعلا تاطايتحا عنمو . اهتابنحم ىلع وأ ودعلا لاتق بيتارت
 هتالصاوم طوطخو ةيرادالا هلاترا ريمدتو . ةروانملا نم

 ٠ يمرلا عاوتأ ضعب ىلا ةبسنلاب لمشت اكو . هتدايق تارقمو
 فادهألا ريمدت . ىدملا ةديعب خيراوصلاب يمرلاك

 قمع يف ةيداصتقالا تايلعافلا لشو . ةيداعملا ةيجيتارتسالا

 ودعلا رحد فدهتسي هنإف . عافدلا يف امأ .ودعلا يضارأ

 ريمدتو . ةكرعملا يف هتاطايتحا جز نم هنامرحو همدقت فاقياو

 . ةكرحتملاو ةتباثلا هتدايق تارقمو ةيرادالا هلاترا

 ريمدت ىلا ةيمارلا ةسكاعملا تابجطا نشل ةبسانملا فورظل

 ةفاضالاب . ةقيدصلا ةيعافدلا بيتارتلا قرتخت يتلا تاوقل

 تايلعافلا لشو ةيجيتارتسالا فادهالا ريمدت ىل

 دادعأو

 . موجطلا ىلا ةبسنلاب انركذ امك قمعلا يف ةيداصتقالا

 يمرلا ميوقت ريياعم

 دحلا كالهتسا عم. ةروكذملا فادهألا لك ققحتت يكل

 ًاعمجمو اقيقد يمرلا نوكي نأ يغبني . ةريخذلا نم ىندألا

 ..اقسنمو' الاغقو

 فصتنم نم ةباصالا ةطقن بارتقا ةقدلاب دوصقملاو

 ةباصالا ةطقن نيب ةعقاولا ةفاسملاب ةقدلا ساقتو . فدهلأ

 فصتنمو ( تافوذقم ةدعل ةطسوتملا ةباصالا ةطقن وأ )

 حالس لكل فورملا رثانتلا ليطتسم فصن + فدهلا

 ىوتسم : اهمهأ لماوع ةدعب ةقدلا قلعتنو . هاجتالاو ىدملاب
 تاباسحلاو . حيرلا هاجتاو , ديدستلا ةزهجأ ةقدو ٠ بيردتلا
 زيكرتلا يغبني يمرلا ةقد قيقحتلو . يمرلا رصانعل ةيلوألا

 نم ققحتلاو يمرلا ةزهجا طبضو . بيردتلا ىوتسم ىلع

 ءىدابم قفو حيرلاب ةقلعتملا تاحيحصتلا ءارجاو . اهتمالس

 صانع ريضحتو . حالس لكل ةينفلا تايلعتلاو يمرلا ملع

 بيلاسأ قفو يمرلا حيحصتو . ةمات ةقدب يمرلا اياوزو يمرلا
 اقيقد يمرلا ربتعيو . ( يمرلا ماكحا رظنا ) يمرلا ماكحأ

 نكمي ام برقاو رثانتلا ليطتسم نمض اعقاو فدهلا ناك اذا

 "111 06 ةقدلا يمر مسا قلطيو . ليطتسملا اذه زكرم نم

 حيحصت فدهتس يذلا بيردتلا يمر ىلع م16 لوم

 نم تافوذقم ةدعل ةطسوتملا ةباصالا ةطقن بيرقتو « ناديحلا

 . فدا

 هيف تاقلطلا نوكت يذلا يمرلا وهف عمجملا يمرلا امأ

 تاقلطلل ةيقيقحلا رثانتلا ةميقب يمرلا عمجت ددحيو . ةبراقتم
 وهو . ةينفلا حالسلا تازيم يف ددحملا رئانتلا ىلا ةبسنلاب

 :”ديدستلا :ةدهجأ ةنقدو-» ئمازلا يزد ئوتسم رثأتي
 ةناطبسلا ةنوخسو . ةقباسلا ذا ةدمو حالسلا ةنايصو

 تابثو . ةنزلحملا تاناطبسلا تاذ ةحلسالا ىلإ ةبسنلاب

 نيابتلاو ةيجراخلا ةيوجلا لماوعلا ىلا ةفاضالاب . حالسلا

 لضفألا عمجتلا ىلا لوصوللو . فئاذقلا نزو يف ريغصلا
 ةنايصو . بيردتلا نيسحت : ةيلاتلا طاقنلا ىلع زيكرتلا متي

 تيتو . اهتمالس نم دكأتلاو ديدستلا ةزهجاو حالسلا
 دحاو عون نم ةريخذ رايتخاو . ضبرملا لخاد حالسلا
 الجسم ةداع ةخبطلا مقر نوكي ) نكمأ اذا ةدحاو ةخبطو

 ةيوجلا لماوعلا لاخداو . ( اهقيدانص ىلع وأ ةريخذلا ىلع
 ةدم ةنزلحملا ةناطبسلا يذ حالسلاب يمرلا مدعو .باسحلا يف

 وا ةليوط تاشرب يمرلا ةلاح يف ةناطبسلا ديربتو . ةليوط

 ةشرلا رظنا ) ةليوط ةينمز تارتف لالخ ةبقاعتم تاقشرب
 115 06 عيمجتلا يمر مسا قلطيو . ( ةقشرلاو

 نيسحت فدهتسي ىذلا بيردتلا يمر ىلع 018612114

 ليطتسم راطا نمض اهلك طقست تافوذقملا لعجو . عمجتلا

 بيردتلا يمر وهف . 135 210 ان فدلا يمر امأ . رئانتلا

 . عمجتلاو ةقدلا نم ققحتلا دعب لاتقلا وأ



 ةصاخلا يمرلا تايلعت قيبطت نم يمرلا ةيلعاف يتأتو

 نمض ةعقاولا فادهالا ىلع يمرلا نم يأ . حالس لكل

 ةفاثكلاو ةيسانملا ةريخذلابو . حالسلل يدجملا ىدملا
 ىلإ يدؤي يذلا رمألا . فادهألا هذه ىلع ريثأتلل ةبسانملا

 دحلا كالهتسا عم تقو رصقأ يف يمرلا نم ضرغلا قيقحت
 . ةريخذلا نم ىئدألا

 « نارينلا. ةموظنم » لمع مغانت يمرلا قيسنتب دوصقملاو
 فلتخم مادختسا قيسنت يأ . « نارينلا ططخم »راطا نمض

 دودح نمض لخدي امدنع . فدطلا ىلع يمرلل ةحلسالا

 . حالس لكل يدجملا ىدملا

 يمرلا ذيفنت لحارم

 يمرلا لبق أدبت ةبقاعتم لحارم ةدع يمرلا ذيفنت لمشي
 : يه لحارملا هذهو . هذيفنت دعب يهتنتو هلالخ رمتستو

 ١- يمرلا بيردت :

 لعج هفده . يركسعلا ليهأتلا نم يساسأ ءزج وه

 نيلهؤم ةيعاجلا ةحلسالا ةندس وأ يدرفلا حالسلاب يمارلا

 ىلا ةفاضالاب . ةلماك ةيلعافب ةيرانلا طئاسولا مادختسال

 اسورد بيردتلا نمضتيو . نارينلا ةرادا ىلع ةداقلا بيردت

 عفدلا نيناوقب قلعتملا يمرلا ملع لوح ةيلمعو ةيرظن

 نيناوقو . لاتحالا تايرظنو . تافوذقملل يجراخلاو يلخادلا
 يمرلا ملع رظنا ) ناديحلاو . رثانتلاو . تافوذقملا ةكرح ( .

 لماعتلاب قلعتملا يمرلا نف لوح ةيرظن سورد ىلا ةفاضالاب

 دادعاو . ةينورتكلالاو ةيرصبلا ديدستلا ةزهجأو حالسلا عم
 تايلمعلا ذيفنت# . يمرلا تايعضو ذخأو . يمرلل حالسلا
 نف رظنا ) هريمدت ىتح فدهلا روهظ ذنم مقت يتلا ةعباتتملا

 يمرلا 4

 ليث ةزهجأب يمرلا ىلا كلذ دعب بيردتلا لقتنيو
 رايعلا تاذ ةريخذلاب يمرلاو . 5110101846055 يمرلا

 عم يمرلا لقح يف ةقدلاو عمجتلا تايامر ذيفنتو . ريغصلا
 يدرفلا يلاتقلا يمرلاو . ةكرحتمو ةتباث فادها مادختسا

 ةبهباشم فورظ نمض ةصاخ يمر لوقح يف متي يذلا
 هذقنت يذلا يعامجلا يلامقلا يمرلاو . ةكرعملا فورظل

 حرسم ىلع وأ يمرلا لقح يف ةيلاتقلا تاليكشلاو تادحولا
 ةيحلا ةريخذلاب ةروانملا .

 : ( يمرلا دادعا ) يمرلا ريضحت -؟

 قبست يتلا لامعألا ةلسلس يسمرلا ريضحت لمشي
 . مدختسملا حالسلا نيابتب لامعألا هذه نيابتتو . يمرلا

 : يلب ام ةضيرعلا اهطوطخ يف نمضتت اهنكلو.

 . يمرلا ةيعضو ذخأ -

 . فدهلاو ضرألا عالطتسا

 . ههاجحتاو فدهلا ةفاسم ( ريدقت وأ ) سايق -

 ةيواز ٠ يمرلا ةيواز : ةيلوألا يمرلا رصانع باسح -
 ىلا ادانتسا . ( مزللا دنع ) ةعفادلا ةنحشلا . هاجتالا

 تاباسح نوكتو . حالس لكب ةصاخلا يمرلا لوادج

 . فقوملا ةعيبط بسح ةيريدقت وأ ةقيقد يمرلا رصانع

 لاخداو . يمرلا ىلع رثؤت يتلا ةيوجلا فورظلا ديدحت
 . يمرلا رصانع ىلع ةيسانملا تاليدعتلا

 بجاولا رئاخذلا عون ةفرعمل فدهلا ةعيبط ديدحت

 قيقحتل ةمزاللا فئاذقلا ددعو . يمرلا ةريتوو . اهيمر

 . بولطملا ريثأتلا

 . ةعفادلا تاوشحلاو تامامصلا عون ديدحت

 طخ وأ . هفاقياو يمرلا ءدب ( ةراشا وأ ) ةظحل ديدحت

 يتلا ةطلسلاو . فقوتي وأ يمرلا هدنع أدبي يذلا ضرألا

 . ( يفيك يمر وأ زاعياب يمر ) يمرلاب رمأت

 طخلا ديدحتو . ةطيحلا ةفاسمو ةطيحلا شماه باسح

 افوخ فورظلا تناك امهم هدنع يمرلا فاقيا يغبني يذلا

 . ةقيدصلا تاوقلا ىلع ريثأتلا نم

 ٠ يمرلا رماوأ رادصا :

 يمارلا ةهادب ىلع ءانب تالاحلا ضعب يف يمرلا متي

 عضو روهظ : تالاحلا هذه لمشتو .رماوأ راظتنا نودو

 اهيف كرتي يتلا فورظلا يف وأ . اروف يمرلا بلطتي ءىجافم
 تالاح كانهو . يمرلا ةظحل رايتخا ةيرح يمارلل دئاقلا
 . يمرلا رماوأ رادصا قحب هسفنل دئاقلا ظفتحي ىرخا

 ددحملا طخلا ىلا ودعلا لوصو ليبق يمرلا رمأ دئاقلا ردصيو

 رمألا اذه لمشيو . ًاقبسم ةددحملا يمرلا ءدب ةظحل ليبق وأ
 : ةداع

 7 يمرلا فده

 وأ ريضحتلا ةرتف ءانثأ ًاقبسم ةددحملا يمرلا رصانع -

 . ةلجاعلا تالاحلا يف اينآ ددحت يتلا

 ةعيبطو . اهددعو ةمدختسملا ةريخذلا عون

 . تامايصلا

 . يمرلا يف ةكراشملا ةحلسالا -

 . يمرلا ةريتو -

 ىلا ةبسنلاب هقبسي ىذلا «ران » زاعيأ كلذ بقعيو

 ةملكب يهتنيو ٠١ نم أدبي يلزانت دع ةيخوراصلا تايامرلا
 . «رأن »
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 : يمرلا ةيلمع ذيفنت - غ

 متيو . ةيئزجلا لحارملا نم اددع يمرلا ةيلمع نمضتت

 ةحلسالاب يمرلا دنع بقاعتم لكشب لحارملا هذه ذيفنت
 لكشب اهضعب متيف ةيعامجلا ةحلسألا يف امأ . ةيدرفلا

 يف ام ةلحرم ذيفنتب ةندسلا دارفأ دحأ موقي ذا , نمازتم

 امأ . ىرخأ ةلحرم ذيفنتب ةندسلا دارفأ موقي يذلا تقولا

 : يهف ماع لكشب لحارملا

 . يمرلا زاهج ىلع يمرلا رصانع عضو

 وأ ةقلطلا لاخدا يأ ( ريمعتلا وأ ميقلتلا ) ماقلالا

 حالسلا ىلإ ةبسنلاب ) ةناطبسلا راجفنا ةرجح يف ةفيذقل
 ةصنم ىلع خوراصلا وأ ةفيذقلا عضو وأ . ( ةناطبسلا يذ

 ىلا ةبسنلاب ةناطبسلا ةهوف مامأ ةفيذقلا عضو وأ . قالطال

 تانواهلا ماقلا نأ رابتعا ىلع ) ةطسوتملاو ةفيفخلا تانواهل

 لمشتو . ( ةناطبسلا لخاد ةفيذقلا عضوب نوكي ةليقنل
 ةوسشحلا تاذ خيراوصلاو فئاذقلا ةلاح يف ماقلالا ةيلمع

 ةوشحلاو فوذقملاب ماقلالا نانمضت نيتلحرم ةلصفنملا ةعفادل

 . ةحلسألا نيابتب ةئيابتم لاكشاب ماقلالا متيو . ةعفادل

 تاعفارلا ةطساوب ماقلاو لآ فصن وأ يلآ ماقلا كانهف

 . ( خيراوصلا يف لاحلا يه اك )

 حالسلا هيجوت نمضي يذلا : ( بيوصتلا ) ديدستلا
 لوصو نمضت يتلا يمرلا ةيواز هنئاطعاو فدهلا وحن
 . فدهلا ىلا فوذقملا

 دانزلا ىلع عبصالا طغض لضفب متي يذلا : قالطالا

 بسح ) قالطالا زاهج ليغشت وأ دانزلا لبح دش وأ

 . ( ةحلسالا

 . تاعفارلاب وأ ايلآ وأ ايودي : ماقلالا ةداعا

 : تايامرلا دصر - ه

 ىلا ةبسنللاب ةباصالا طاقن ديدحت دصرلا فدهتسي

 ةيغب هيلع تايامرلا ريثأت) فدهلا تاكرحت ةظحالمو . فدهلا

 نارينلا دصر رظنا ) هلقن وأ هفاقيا وأ يمرلا حيحصت

 . ( ةقيدصلا

 : ( يمرلا طبض ( يمرلا ماكحإ 5

 وهو . دصرلا جسئاتن ىلا ًادانتسا يمرلا طبض متي -
 ايطتسمل ةطسوتملا ةطقنلا لقن يأ . ةقدلا قيقحت فدهتسي

 نكمي ام برقأ وأ. ةرشابم فدهلا قوف نوكتل تافوذقملا رئانت
 . ( يمرلا ماكحإ رظنأ ) فدهلا نم

 : يمرلا فاقيا 7

 : ةيلاتلا تالاحلا يف يمرلا فاقيأ متي

 لل
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 . فدهلا ىلع بولطملا ريثأتلا قيقحت -

 . يدجملا يمرلا ىدم نم فدهلا جورخ -

 ةعيبط وأ رابغلا وأ ناخدلا بيسب فدهلا ءافتخا

 . ضرألا

 حبصي يذلا يمرلا فاقيا طخ ىلا فدحملا لوصو -

 . ءاقدصألا ىلع ارطخ هدعب يمرلا

 يمرلا رماوأ يف اهددع ددُح يتلا فئاذقلا ءاهتنا -

 . ( يمرلا تايلعت )

 . يمرلا فاقيال اهيلع قفتملا ةراشالا ةيؤر وأ عامس -

 : يمرلا لقن - +

 نم ببس يأل ام فده ىلع يمرلا فاقيا درجمب

 ىلع يمرلل ارهاج حالسلا ودغي .ركذلا ةفنآلا بابسألا

 هيلع يمرلاو ديدجلا فدهلا نع ثحبلا متيو .رخآ فده
 ةفيفخلا ةحلسألا ىلا ةبسنلاب ةصاخ ) يمارلا ةهادبب انايحا

 لقن متي امك , ( تابابدلا دض يمرلا ةحلسأو تاشاشرلاو

 ططخم قفو اقبسم ةددحم فادهأ ىلا ةليقثلا ةحلسألا يمر

 . نارينلا

 يمرلا تاريثأت

 ينعي الو .ودعلا ىلع ريثأتلا انلق اك يمرلا فدهتسي

 ةكرعملا نم هجارخا )ودعلا ريمدت ةرو رضلاب ريثأتلا

 لصوتلا متي ريثأت لضفأ وه ريمدتلا ناك نإو ٠ ( ايئاهن
 ةعيبط ببسي ريمدتلا اهيف رذعتي يتلا تالاحلا يفو . هيلا
 ةياغ نوكت . هيلع ةبصنملا نارينلا مجح وأ هتفاسموأ فدهلا

 دحلا ةيغب خلا ... هءابعإ وأ هجاعزإ وأ ودعلا لاطبإ يمرلا
 . تقؤم لكشب ةكرعملا نم هجارخا وأ هللمع ةيرح نم
 : ةيلاتلا عاونألا ىلا هريثأت بسح يمرلا ميسقت نكميو

 ١- ريمدتلا يمر :

 ريمدت '137 06 065111101102 ريمدتلا يمر فدهتسي

 . هعناومو . هتانيصحتو . ةيلاتقلا هتادعمو ءودعلا لاجر

 , هتالصاوم قرطو . هتدايق تارقمو . هتاعدوتسمو . هتآشنمو
 يمرلا اذه يف كراشيو . ةيكلساللاو ةيكلسلا هطابترا زكارمد
 فدهلا ةعيبطو هتازيمو هادم بسح لك . ةحلسالا عيمج

 ىلعو اقيقد يمرلا اذه يف ديدستلا نوكيو . هريمدت يونملا
 . دودحم فده

 لبانقلاو . ةشاشرلا هعفادم هيف ناريطلا مدختسيو

 . تايركلا تاذ ( ةيراشنملا ) ةقلفنملا لبانقلاو . ةليقثلا

 . اهعاونأب ةهجوملا خيراوصلاو . ةيقالزنالا لبانقلاو
 ةيعفدملا مدختستو . ملابانلا لبانقو ةيخوراصلا فئاذقلاو

 فئاذقلاو . اياظشلا تاذ فئاذقلاو . ةرجفتملا فئاذقلا

 مدختستو . ةقرحملا فئاذقلاو . ةقراخلا فئاذقلاو , ةيراثنملا

١١ 

 بعلتو . ةقراحلاو ةيداعلا فئاذقلا ميقتسملا يمرلا ةحلسا
 يدؤيو . الاعف ارود هيف تايايدلل ةداضملا ةهجوملا خيراوصلا
 يدؤي اك . فدهلا ةباصا ةلاح يف الماك هرود ريمدتلا يمر
 . هتباصا مدع ةلاح يف ءامعالاو لاطبالا رود

 . ًاريثأت اهرثكأو تايامرلا لضفأ يمرلا اذه ربتعيو
 ءدارفا ) ةفوشكملا فادهألا دض ةيلعافب هذيفنت نكميو

 هذيفنت نكلو . ( خلا ... تآشنم . تاقرط . ةيلاتق تادعم

 « تارئاط رئاظح . ةيتنمسا لقاعم ) ةنصحملا فادهألا دض

 . ةصاخ رئاخذب يمرلا بلطتي ( رفح لخاد ةروتسم تابابد
 . ةيلاع ةفاثكو , ةيهانتم ةقدو

 : لاطبالا يمر - ؟

 111 لع معان 15210 لاطبإلا يمر فدهتسي

 نم ةدودحم ةحاسم يف تقؤم لكشب ودعلا ةكرح لش

 . مهسوؤر ضفخ ىلع هداصرو هتامر رابجاو « ضرألا

 ضرعتلا نم ًافوخ مهتحلسا مادختسا وأ دصرلا نم مهعنمو
 يمرلا اذه مرحيو . فئاذقلاو لبانقلا اياظشل وأ صاصرلل

 نأ نود هتايونعم ىلع رثؤيو ًاتقؤم لمعلا ةيرح نم ودعلا

 مايقلا ىلع ةقيدصلا تاوقلا دعاسيو . ايدام ًارامد هب قحلي
 . هنارينو ودعلا راظنأ نع ًاديعب اهتاكرحتب

 . رئاخذلاو ةحلسالا عاونأ فلتخمب لاطبإلا يمر ذيفنت نكي
 بعصي يتلا ةنصحملا ةيداعملا فادهالا ىلا ةداع هجويو

 « موجطلا نم ةريخالا لحارملا يف مدختسي اك . اهريمدت

 هتحلسا مادختسا نمودعلا عنم يرو رضلا نم نوكي امدنع

 يف نارينلا ةفاثك نوكتو . ةقيدصلا تاوقلا ضاضقنا لالخ

 . ةقدلا ىوتسم ضافخنا ضيوعتل ةريبك يمرلا اذه

 : ءامعالا يمر - ؟

 عنم 115 0:396ا3851670624 ءابعالا يمر فدهتسي

 لكتشي ٠ ايست وأ النك اعين ةيورلا نم ةداصرو ودعلا ذاع
 دعاسيو . ةيرحب يمرلاو دصرلا ةيناكما نم ودعلا مرحي

 ودعلا راظنأ نع اديعب اهتاكرحتب مايقلا ىلع ةقيدصلا تاوقلا

 فئاذقلاو لبانقلا ةداع ءامعالا يمر مدختسيو . هنارينو

 مامأ تانواهلاو ةيعفدملاو تارئاطلا اهقلطت يتلا ةيناخدلا

 اهمامأ ةيناخد ةراتس قلخ ةيغب هتحلسأ عقاومو ودعلا دصارم

 . ( ةيناخدلا ةراتسلا رظنأ )

 الو . اهتعرسو حيرلا هاجتا رابتعالاب يمرلا اذه ذخأيو
 ةبقاعتم ةيناخد تاقشرب ةيناخدلا ةراتسلا ديدجت نم دب
 نوكيو حيرلا ةعرس اهيف دتشت يتلا تاالاحلا يف ةصاخو

 يضارألا يف ءامعالا قيقحت نكميو . تاوم ريغ اههاجتا
 مامأ ريثت يتلا ةيداعلا لبانقلا مادختساب ةمعانلا ةيلمرلا
 ةيناخدلا لبانقلا مادختسا نكلو . افيثك ارابغ ودعلا عقاوم

 . ةبطرلا يضارألاو تاباغلا يف يرو رض ءاعالل

 اهب مىقت يتلا ريمدتلا تايامر ماكحا ءابعالا يمر قيعي
 يمرب ءدبلا لبق يبرلا ماكحا متي اذل . ةقيدصلا ةحلسالا
 يمر ًابلاغ قفاري يذلا ريمدتلا يمر أدبي مث . ءابعال
 يمرلا رصانع قفو ةلاحلا هذه يف ريمدتلا يمر متيو ٠ ءامعال
 . قبسملا يمرلا ماكحا لالخ ةلجسمل

 ةيوديلا لبانقلا ضاضقنالا ةلحرم يف ةاشملا مدختستو

 نارينلا شاسشعأ دض ةنخدملا ةيقدنبلا لبانقلاو ةنخدمل

 امك . ضاضقنالا ليهستو . نيعفادملا ءامعا ةيغب « ةبيرقل
 ةريخالا عافدلا لحارم يف اهسفن ةحلسالا ةاشملا مدختست

 ةكرحلاب نيعفادملل حامسلاو .ودعلا نارين رداصم ءامعا ةيغب

 دادمالا نيمأتل وأ , سكاعملا موجهلاب مايقلل وأ ٠ باحسنالل

 . ءالخالاو نيومتلاو

 3 جاعزالا يمر - 3

 11 لع 112 هعاءتعلا جاعزالا يمر فدهتسي

 ةداع متي وهو . هدارفأ تايونعم ميطحتو ودعلا ةحار قالقا

 يف ذفنيو . ةحارتسالاو عمجتلا قطانمو تارخؤملا دض
 نكمي امك . ماعطلا لوانت وأ ةحارتسالا وأ مونلا تاعاس

 .روسجلاو تاقرطلا ىلع هذيفنت

 يذلا يمرلا اذه يف ةكراشملا ةحلسالا ةفاك عيطتست

 عيطتست ةريصق تاقشربو ًالقنتس ًاتجافمو ًاعطقتم نوكي

 اهتيقوت رايتخا نسحُأ ام اذا ةروطخلا غلاب يسفن رثا قيقحت
 ةحلسا هذيفنت يف مدختست نأ لضفيو . اهفادهأو اهتريتوو
 رخآ ىلا ناكم نم لقتنت ةكرحلا ةيتاذوأ تابرع ىلع ةلومحم

 .ودعلا لبق نم اهعقوم ديدحت هعم بعصي لكشب

 : فاقيالا يمر -6

 ودعلا ةكرح لش ىلا 1150037186 فاقيالا يمر يدؤي

 , ةفاك ةحلسالا هذيفنت يف مدختست نأ نكميو . اتقؤم مدقتملا
 امدنع وأ افيثك ناك اذا ىصقألا هدح ىلا هريثأت لصيو

 . يرابجا رمم ربع رورملل ًارطضم فدهلا نوكي

 فدهلا ةيؤر بسح يمرلا عاونأ

 عاونألا ىلا فدهملا ةيؤر بسح تايامرلا مسقت

 : ةيلاتلا

 ١ - سشابملا يمرلا :

 فدهلا نوكي امدنع 131 015606 رشابملا يمرلا ذفني

 خيراوصلاو ميقتسملا يمرلا ةحلسا هيف مدختستو . ًايئرم
 اهيف يرجي تالاح كانهو . تابابدلا وأ تارئاطلل ةداضملا
 فادهأ ) حباسلاو ينحنملا يمرلا ةحلسأب يمرلا اذه

 ةمهملا ذيفنت يف ةريبك ةعرس رشابملا يمرلا نمؤيو . ( ةيويح
 ىلع ريثأتلل ةمزاللا ةريخذلا كالهتسا رصتخيو . ةيرانلا



 ةلقو . رشابم لكشب فدهلا ىلع حالسلا هيجوتل ًارظن فدهلا
 حيحصت ةيناكما رفاوتو , ةريصقلا ةيدمألا ىلع رئانتلا
 ىلع عقي أجلم ريمدت نأ لاثملا ليبس ىلع ركذنو . يمرلا
 ١؟؟ رايع عفدمب رشابملا ريغ يمرلاب رتم 7٠٠٠١ ةفاسم
 لك دصر ةيناكمأ مدع لاح يفو . ةفيذق 2١ بلطتي . ملم

 نأ نيح يف . ةفيذق ٠6١ ىلاوح ىلإ ددعلا عفتري راجفنا

 . رشابم لكشب فئاذق " ١ يمر دعب ققحتي ريمدتلا

 قدانبلا يمرل يساسألا لكشلا رشابملا يمرلا ربتعيو
 . تابابدلل ةداضملا ةحلسالاو تابابدلا عفادم»م تاشاشرلاو

 فيلكت ىدلو . ناديملا ةيعفدم يمر لاكشأ نم لكش وهو
 ماهملا عفادملل ددحت نأ نكمي . رشابملا يمرلاب ةيعفدلل
 بيرخت - ؟ . هتآشنمو ودعلا تابايد ريمدت ١ : ةيلاتل

 ا . ةيناديملاو ةمئادلا ةيرانلاو ةيعافدلا تآشنملاو تاعنمل

 بيرخت - 4 . ةئجتلملا ةيحلا ىوقلاو ةيرانلا طئاسولا ريمدت
 فادهألا ريمدت 6 . صاخشألاو تابابدلل ةداضملا عناومل

 يمرلا ذفنيو . ( ةيرهخ  ةيرحب ) ءاملا حطس ىلع ةمئاعل

 حوارتت تافاسم ىلعو تارايعلا فلتخم نم عفادمب رشابم
 ةكرحتملا تابابدلا ريمدت دنعو .رتم 0٠٠0و

 يهو .٠ ةكرعملا ىدم دودح يف يمرلا لضفي . رشابملا يمرلاب
 . فدهلا عافترا كرخلا عافترا اهيف زواجتي ال يتلا ةفاسمل

 تاذ فادهألا ةصاخو ةتباثلا فادهألا ريمدت لجأ نمو

 ةرشابملا ةيؤرلا ةفاسم ىلع يمرلا ذيفنت نكمي ةريبكلا داعبألا
 .رثكأ وأ ملك ” دودح يف يأ

 نيب ةداع

 : سشابملا ريغ يمرلا  ؟

 فادهالا ىلع 11 12015604 رشابملا ريغ يمرلا ذفني

 يمرلا ةحلسا هيف كراشتو . حالسلا ضبرم نم ةيئرملا ريغ

 كرخملا لكش بسح يمرلا عاونأ

 . كرْخملا ىمسي اراسم هقالطنا دنع فوذقملا ذخأي

 ةيبذاجلا نيناوقو يمرلا ةيوازو عفدلا ةوقب راسملا اذه قلعتيو

 ملعو كّرْحِلا رظنا ) ءاوهلا يف ةكرحلا نيناوقو ةيضرألا
 عاونألا ىلا كَرْخملا لكش بسح يمرلا مسقيو . ( يمرلا
 : ةيلاتلا

 ١ ميقتسملا يمرلا :

 1327 ( فاسلا .رتوتملا ) ميقتسملا يمرلا مسا قلطي

 ةحلسأب متي يذلا يمرلا ىلع [عهلان, ةعطقسأر, 25804

 عافترالا وأ ) « كرحملا مهس » هيف نوكيو . ىشابملا يمرلا
 بولطملا فدهلا عافترا نم لقأ ( كَرْحِلا ةءرذل ىصقألا

 ةبسنلاب ةبايد . تاشاشرلاو قدانبلا ىلا ةبسنلاب لجر ) هيمر
 ًابيرقتايزاوم كَرْحملا لعجي يذلا رمألا , ( د/م ةحلسألا ىلا
 لوط ىلع ةعقاولا فادهألا ةفاك لعجي امك ؛ ضرألا حطسل

 هل نأ الإ هتقدب يمرلا اذه زيمتي . ةباصالل ةضرعم َكَرْحِلا

 ةجرعتملا يضارألا يف همادختسا ةيناكما مدع يف لثمتت ةيبلس

 , همامأ ةريثك ةتيم قطانم دوجوو , ةريصق تافاسم ىلع الا

 فادهألا دض بولطملا ريثأتلا قيقحت ىلع رداق ريغ هلعجي ام

 . ةيضرألا تائيهلا ءارو ةيفتخملا

 : ينحنملا يمرلا - ؟

 نوكي يذلا يمرلا وه 1315 00101586 ينحنملا يمرلأ

 ةيوازب متي يمرلا نأل ًارظن . ادج ًايلاع « كَرْحِلا مهس » هيف
 الو ةريبك طوقسلا ةيواز نوكتو . ةجرد 217 نع لقت ال يمر

 ريغ يمرلا يف يمرلا اذه مدختسي . ةجرد ١ نع لقت
 نواهلا تايامرل يساسألا لكسشلا ربتعيو . رشابملا
 عفدملا ةيامر لاكشأ نم ًالكشو ٠ ضرأ - ضرأ خيراوصلاو
 يخوراصلا عفدملاو 0 1ان5121( رزتواهلا ) فئاذقلا

 . ةيقدنبلا لبانق و ( ةمججارلا )

 برضل ةيادبلا يف يمرلا نم عونلا اذه مدختسا

 همادختسا روطت مث , عالقلا راوسأ ءارو ةيفتخملا فادهألا

 ءارو ةيفتخملا فادهألا برضل لثمألا بولسألا حبصأف

 تاباغلاو ندملا لاتق يفو . قدانخلا يف وأ ةيضرألا تائيهلا

 ايفتخم اهيف مصخلا نوكي يتلا تالاحلا عيمج يفو . لابجلاو

 ناكمال ًارظنو ٠ ميقتسملا يمرلا ةحلسأب هب رض رذعتي ثيحب
 . قبسم لكشب ينحنملا يمرلا ةحلسأب يمرلا رصانع ديدحت

 ةءافكلاب يمرلا نم عونلا اذه مادختسا لهسلا نم نإف

 . ةئيسلا ةيؤرلا فورظو ليللاو راهنلا يف ابيرقت اهتاذ

 نإف ٠ ًايبسن ةليوط ةرتف ءاضفلا يف فوذقملا ءاقبل ًارظنو
 جتنيو ٠ فوذقملا ( كّرحي ) راسم ىلع رثؤت ةيعيبطلا لماوعلا

 ةقد نع ضيوعتلا متيو « ةباصالا ةقد يف روصق كلذ نع

 نع ًاضيوعت ًاضيأ راجفنالا ةوق نوكتو ٠ يمرلا ةرازغب يمرلا
 . ةقدلا

 : حباسلا يمرلا - *

 ىلا 112 مامه8عةه4 حباسلا يمرلا تامس هباشتت

 هيف كَرْحِلا مهس نكلو . ينحنملا يمرلا تابس عم ديعب دح

 ةيواز نأل ًارظن , رغصأ فوذقملا طوقس ةيوازو . ًاولع لقأ
 مدختسي . ةجرد 1و ١0 نيب حوارتت هيف ةمدختسملا يمرلا

 لكتشلا ربتعيو ٠ رشابملا ريغ يمرلا يف يمرلا نم عونلا اذه
 ضعب يف مدختسي امك . ليوطلا عفدملا تايامرل يساسألا

 . د/م عفادملاو تابابدلا عفادم لبق نم تالاحلا

 ( دحاو حالس ) هتريتو بسح يمرلا عاونأ

 عون فالتخاب فلتخت ةنيابتم رئاتوب ةداع يمرلا قبطي

 ةحلسألا ددعو , هقيقحت بولطملا ريثأتلاو . مدختسملا حالسلا

 : يه رئاتولا بسح ةيسيئرلا عاونألاو . يمرلا يف ةكراشملا

 مر

 : اكارد يمرلا و

 وه 7911م م21 ت01لم ةقلط ةقلط يمرلا وأ اكارد يمرلا

 يعامج وأ يدرق حالس اهقلطي ةدرفنم تاقلطب متي يمر
 حالس مأ يلآ فصن .مأ ايلآ حالسلا اذه ناك ءاوس )

 . فادهألا ىلع ةلالدلل وأ لزعنم فده ريمدت ةيغب ( راركت

 ةريخذلا كالهتسا ةلقب زاتمي وهو . صنقلا لامعا يف وأ
 يمرلا دعاوقل ديجلا قيبطتلا لاح يف رثانتلا ةعقر رف

 . هبيلاسأو

 : اشر يمرلا - ؟
 وأ يدرف يلا حالسب 1115 م311814816 اشر يمرلا ذفني

 رمتسيو . ( ةيلآ عفادم . تاشاشر . ةيلآ قدانب ) يعامج

 رز ىلع وأ دانزلا ىلع ًاطغاض يمارلا يقب املاط اشر يمرلا
 متي .يلآ لكشب معت حالسلا ماقلا ةداعا نأل ًارظن , قالطالا

 ( ةشرلا رظنا ) ةريصق وأ ةليوط ةششر لكش ىلع اشر يمرلا
 نأ ىلع . فدهلا ريمدت ىتح رمتسملا يمرلاب متي نأ نكمي اك
 ةيلباقو حالسلل ةينفلا ةقاطلا نع ةشرلا ةدم ديزت ال

 . ديربتلل ةناطبسلا

 ةيوسجلاو ةيربلا فادهألا ريمدتل يمرلا اذه مدختسي

 « ةمهملا ذيفنت لجأ نم ةبولطم ةيرانلا ةرازغلا نوكت امدنع
 امك . ةمحاهملا ةريغصلا فادهألا نم ريبك ددع ىلع يمرلاك

 نم هعنمو ودعلا ىلع يونعملا ريثأتلا قيقحتل مدختسي
 ةكرحتم فادها ىلع يمرلا دنع وأ , هتحلسأ مادختسا

 يف هرورم ىدل فدهلا ةياصال ربكالا لاهحالا نيمأتل ةعب رس
 يمرلاك هيف تاباصالا نم ددع ربكأ نيمأتل وأ ٠ يمرلا ةقطنم

 يزيرغلا يمرلا يف وأ . دنجلا ةلقان تابرعلاو تارئاطلا ىلع
 . تغابملاو

 يمرلا ذفني ٠ قيمع وأ ضيرع فده ىلع يمرلا دنعو

 ةريغص اياوزب ديدستلا ةطقن ليدبت عم , ىدملاو هاجتالاب اشر

 قيقحت نامض لجا نم قالطالا ةريتو عم بسانتم تيقوتبو

 . تاباصالا نم ددع ربكأ

 يمرلا ةقد صاقناو رثانتلا ةدايز ىلا اشر يمرلا يدؤي
 نأ الا « ةريخذلاب ريبك كالهتسا ىلا يدؤي اك . هعمجتو

 . ةباصالا لاهحا دايدزا ببسب ةريبك نوكت هتيلعاف

 : ديحولا يمرلا 2-2

 يمر ىلع 137 انض43156 : ديحولا يمرلا مسا قلطي

 فوذقملا ناك اذإ . دحاو فده ىلع دحاو ىوون فوذقم

 فدهلا ةديحو ةيوون سوؤر ةدع وأديحو يوون سأرب ًادوزم
 ادوزم فوذقملا ناك اذا فادهأ ةدع ىلع وأ . ( 2412/)

 . ( 241383/) فادهالا ةددعتم ةيوون سوؤر ةدعب
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 ( ةحلسأ ةدع ) هتريتو بسح يمرلا عاونأ

 : تاقشرب يمرلا - ١

 . فئاذقلا نم ةعومجمب ددحم فده ىلع يمرلا وه

 ةليقث ةحلسا ةدع عيرس بقاعتب وأ ةدحاو ةعفد اهقلطت

 يمرلا اذهرمتسيو . ( خيراوص . تابابد . تانواه عفادم )
 ةصصخملا فئاذقلا كالهتسا ىتح وأ نمزلا نم ةددح ةرتف
 هيف ةكراشملا ةحلسألا ددعو يمرلا اذه ةدم قلعتتو . ةمهملل
 لماعو . فدهها ةيمهأب . ةكلهتسملا ةريخذلا ةيمكو

 يسرلاب ةداع ذفنيو . هقيقحت بولطملا ريثأتلاو . ةأجافملا
 أدبي ةريخالا ةلاحلا يفو . اعم نينثالا وأ يعاقيالا وأ عب رسلا
 هيلي ( حالس لكل فئاذق 2غ - " ) ةعيرس تاقشرب يمرلا
 ةذفنملا تاقشرلا نيب ينمزلا لصافلا يطغيو . يعاقيا يمر
 . ءىجافم يمر اهبقعي نوكس تارتفب وأ جاعزا تايامرب

 : يعاقيالا يمرلا - ؟

 وأ ةيرانلا تاقشرلا نيب ةداع يعاقيالا يمرلا يرجي

 . فئاذقلا نيب ًاينمز ةيواستم نوكس تارتف عم . ةدح ىلع
 لاطبإلا ةلاح يف هئاقبا وأ ودعلا كاهنا فدهتسي وهو

 حالسلل فئاذقلا ددع ديدحت عم يمرلا اذه ذفنيو . رمتسملا

 نيب ةينمزلا ةرتفلا يأ . يمرلا ( رتاوت ) عاقياو . دحاولا
 أطبأ ةداع يعاقيالا يمرلا رتاوت نوكيو . ىرخألاو ةفيذقلا
 . تاقشرب يمرلا رتاوت نم ريثكب

 :زيكرتلا يمر - '

 ةدع وأ ةيعفدم ايارس ةدع هب موقت يذلا يمرلا وه

 ةيغب ٠ فادهأ ةعومخموأ فده برضل . دحاو نأ يف بئاتك
 ةيداعملا ةيرانلا طئاسولاو ةيحلا ىوقلا لاطبا وأ ريمدت

 يمرلا اذه ذيفنت نكميو . ةددحم ةحاسم نمض ةدوجوملا

 وأ ةلماك ةدحو ةحلسأب وأ تابايدوأ تاشاشر ةدع ةطساوب

 لقأب هلاطبإو ودعلا ريمدتل ةداع مدختسيو . تادحو ةدع

 امدنع . عباتتملا زيكرتلا يمر مسا زيكرتلا يمر ذخأيو
 فادها ىلع زيكرتلا يمرب ( موجها يف ) يمرلا طئاسو ميقت

 فادها ىلا اهتايامر لقنت مث , نيعم طخ ىلع ةدوجوم ةنيعم
 نم عونلا اذه ركذ دريسو . ديدج طخ ىلع عقت ىرخا
 . لاتقلا يف يمرلا تامهم ةرقف يف يمرلا

 : فيثكلا يمرلا -

 عمجت ىلع دحاو نأب ةيعفدم ليكشت هب موقي يمر وه

 يف رئاسخلا نم ردق ربكأب هتباصا ةيغب ةيمهألا ريبك داعم
 ةيلعاف رثكألا ةقيرطلا يمرلا اذه ربتعيو . نكمم تقو رصقأ
 ةأجافملا ةيرانلا ةفاثكلا نمؤتو . ةيعفدملا ران مادختسا يف

 . قمعلابو ةهبجلاب يمرلا طئاسوبو نارينلاب ةعب رسلا ةروانملاو
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 ةقيقدلا يف طقست يتلا فئاذقلا ددعب يمرلا اذه ةفاثك ددحتو

 راتكطلا ىلع وأ فدلا ةهبج نمرتم ٠٠١ لك ىلع ةدحاولا

 ىلع اذقنم يمرلا ناك اذإ ) فدهلا ةحاسم نم دحاولا

 ةكرتشملا ةيرانلا طئاسولا ددع ىلع ةفاثكلا دمتعتو . ( ةقطنم

 « ةحلسألل ةيلمعلا يمرلا ةعرسو . اهعاونأو يمرلا يف

 فدملا ةحاسم وأ ضرعو . حالسلل ةينفلا ةقاطلاو

 . بو رضملا

 : طيشمتلا يمر - 6

 , ةقيمعو ةضيرع فادها ىلع يمرلا بيلاسأ دحأ وه

 . موجهلا قاسنأو . تاوقلا لاترأو . عمجتلا قطانمك

 ةدعب ةداع ذفنيو خلا ... عافدلا يف ةيسيئرلا تاعاطقلاو

 كلذ قيقحتلو . ابيرقت ةيزاوتم تاهاجتا ىلع يمرت ةحلسا
 لك ىطعت تاموسقأ ىلا ( هقمع وأ ) فدهلا ةهبج مسقت

 . يمرلا يف ةكراشملا ةحلسالا دحا ىلإ اهنم ةدحاو

 ىلا هفئاذق حالس لك هجوي نأب يمرلا اذه ذيفنت أدبي
 ىدملاب وأ . هاجتالاب هيمر لقني مث . هل ةددحملا ةموسقالا نيمي

 يمرلا ىلع قلطيو . ًاقيمعو ًاضيرع فدهلا ناك اذا هاجتالاو
 امي لقنلا نوكيو . دصحلا يمر مسا هاجتالاب لقتني يذلا

 ةيوازل بسحتو . مييليملاب ةساقم ( هي ) ةيوازلا لداعي

 فئاذملل يدجملا ريثأتلا ةقطنم رطق ميسقتب ( هي )

 يمرلا لقن امأ . ( رتموليكلاب ) يمرلا ةفاسم ىلع ( رتملاب )
 ميسقتب متيف . ( قيمع فده ىلع يمرلا دنع ) ىدملاب

 ةرم لك يف ةيرتكا ةبثولا نوكت ثيحب , ىدملا بسح قمعلا
 اهلك ةقطنملا طيش متي كلذبو . ةرصاح فصنل ةلداعم
 . فئاذقلاب

 تافوذقملا ريثأت بسح يمرلا عاونأ

 ( خوراص . ةلبنق . ةفيذق . ةصاصر ) فوذقملل نا

 ةداع مقيو . هتامادختساو هتازيم عون لكلو .عاونأ ةدع

 ةعيبطو فدهلا عون ىلع ءانب مدختسملا فوذقملا عون رايتخا

 « ةلبنقلا , ةفيذقلا ٠ ةقلطلا رظنا ) هقيقحت بولطملا ريثأتلا

 ىلا يمرلا ميسقت نكمي ساسألا اذه ىلعو . ( خوراصلا

 :. ةيلاتلا عاونألا

 ١- 0ع :ريمدتلا وأ دادهملا يمر [1

 كلتمي يذلا عونلا نم هيف فوذقملا نوكيو لعوامان عالم

 يف زكرمتملا ودعلا دض ةداع هجويو . ةيلاع ةيريمدت ةردق

 تادعملاو تاوقلا تاعمجت دضو ةينكس وأ ةنصح قطانم .

 "1+ لع 0ءو(منعا102 : رخأتملا ريمدتلا يمر -7

 كلتُي يذلا عونلا نم هيف فوذقملا نوكيو 1

 درجمب رجفنت ال ةماهصب دوزم هنكلو . ريمدتلا ىلع ةريبك ةردق
 نوكي ىتح نسزلا نم ةرتف رخأتت لب ٠ ضرألا ةسمالم
 . هعافدنا ةعرسو هنزو ةوقب ضرألا قرتخإا دق فوذقملا

 رجفنت مث . فدهلا برق ضرألا لخادوأ فدهلا يف رقتساو

 ىلع ًايريمدت ًاريثأت ًاثدحم فوذقملا يلاتلاب رجفنيو ةمايصلا
 تانيصحتلا دض ةداع يمرلا اذه مدختسيو . هسفن فدا

 . ةيرحبلا عطقلاو ءىجالملاو ةرومطملا

 فوذقملا نوكيو 13113 2561284 : قراخلا يمرلا كيا

 ببسب قرخلا ىلع ةريبك ةردق كلتي يذلا عونلا نم هيف
 هندعم ةبالص وأ ءافوجلا هتوشح وأ هلكش وأ هتعرس

 تانيصحتلاو ةعردملا تابرعلاو تابابدلا دض ةداع هجويو

 . ةيذالوفلاو ةيتنمسالا ةمئادلا

 511 معدوهصغ 3 : رخأتملا قراخلا يمرلا - +

 يذلا عونلا نم هيف فوذقملا نوكيو 6806226214

 ةعفاد ةوق ليغشت ىلا هترخ يونملا فدهلل هتسمالم يدؤت

 دعبو ٠ قارتخالا ىلع ةدعاست ( ةوشح وأ كرح ) ةيفاضا

 . فدهلا ًارمدم رجفني فاك قارتخا قمع ىلا لوصولا

 ةفوصرملا تاقرطلاو تاراطملا جرادم دض ةداع مدختسيو

 . ةفيثك ةيتنمسا ةقبطب ةاطغملاو 55

 111 كانكدمأ : ( قلفنملا ) يراشنملا يمرلا -ه

 لب . فدهلا ىلا لصي ال يذلا عونلا نم فوذقملا نوكيو

 ةيندعم مهس وأ تارك هنم رثانتتو , فدهلا قوف وجلا يف قلفني
 ةريغص لبانق هنم رئانتت وأ ٠ ( راثنم لبانقو فئاذق )

 طقاستتو ةقراح وأ عوردلا وأ دارفألل ةداضم ( تالبينق )

 اذه مدختسي . ( ةيدوقنعلا ةلبنقلا ) رجفتتل ضرألا ىلع
 يف ةيفتخملا وأ ةفوشكملا ةريبكلا فادهألا دض يمرلا

 ريغ قدانخلا لخاد نيثجتلملا ةاشملا دضو . تاباغلا

 رفح يف ةزكرمتملا وأ ةفوشكملا تايلآلا تاعمجتو , ةاطغملا

 . ةيعفدملا ضبارمو « ةفوشكم

 نوكيو 111 1202201815 : قراحلا يمرلا 5

 داوم راشتنا ىلا هراجفنا يدؤي يذلا عونلا نم هيف فوذقملا

 لتقت يتلا ةرارحلا نم ةريبك ةيمك راشتنا وأ ( ملابان ) ةبهتلم
 فدهلا ةقطنم ىف قئارحلا ببستو دارفألا

 ةلباقلا ةيويحلا فادهألا وأ ةئجتلملاو ةفوشكملا تاوقلا دض
 قراسحلا يمرلا اهيف مدختسي تالاح كانهو . قارتحالل

 . اليل تارئاطلاب هفصق لجأ نم ريبك فده اياوز ديدحتل

 مدختسيو .٠

 نوكيو 111 ؟ان018806 : يسناخدلا يمرلا 7

 ايداع اناخد هراجفنا دنع ريثي يذلا عونلا نم هيف فوذقملا
 وأ مدقتلا تاهاجتا ديدحتل انولم اناخد وأ ءودعلا ءابعال
 . فادهألا ىلع ةلالدلل

 يسمرلا وهو 111 066121528 : ةراثالا يمر -4

 لبانقلا هيف مدختستو . ةكرعملا لقج ةرانا فدهتسي يذلا

 . اهعاونأ فلتخمب ةئيضملا فئاذقلاو



 بقع نوكيو 131 1:80ال : طاطخلا يمرلا 4

 ةيؤر ىلع دعاست ةئيضم ةدامب زهجملا عونلا نم هيف فوذقملا

 ةكرحتملا فادهألا ىلع يمرلا دنع مدختسيو . هراسم

 وأ . فادهألا ىلع ةلالدلا دنع وأ . ( تابايد . تارئاط )

 . يليللا يمرلا يف

 ٠ - لع 0عوام006108 لماشلا رامدلا يمر 1316

  225515ىمسيو . ةيووت سوؤر تاذ ةحلسأب يمرلا وهو
 ذئدنع ىمسيو . ةيوايك تافوذقمب وأ . يوونلا يمرلا ذئدنع

 برحلا لئاسوب ةلمحم تافوذقمب وأ . يوايكلا يمرلا

 يجولويبلا يمرلا ذئدنع ىمسيو . ةيجولويبلا .

 ههاجتا بسح يمرلا عاونأ

 ًاضيأ ىمسيو 135 06 5084 : يهبجلا يمرلا ١-

 فده ةهبج ىلع ًايدومع هجوملا يمرلا وه ٠ يدومعلا يمرلا
 يمر دنع يمرلا عاونأ ةيقب نم ربكأ ةيلعاف يطعيو . ام
 هتيلعاف نوكتو . لاتقلا بيتارتو لاترألاك ةقيمع فادهأ

 لثم ةقيمع ريغو ةضيرع فادهأ ىلع يمرلا دنع لقأ
 . قاسنالا

 وه . "11106 ؟اةص006706214: يبناجلا يمرلا - ؟

 نوكتو . ةهبجلا طخل ةيزاوم ةروصب ودعلا ةبنجم ىلع يمرلا
 هلو .ودعلا قاسنأ ىلع يمرلا دنع ربكأ ةيداملا هتيلعاف

 . يفاضا يونعم ريثأت كلذ ىلا ةفاضالاب

 ىلع يمرلا وه . 131706 767625 يفلخلا يمرلا ٠

 ريثأت يداملا ريثأتلا ىلا ةفاضالاب هل نوكيو .ودعلا ةرخؤم

 . ريبك يونعم

 يمرلا وه . 13106881206 : ماضلا يمرلا  غ

 يمرلا دنع مدختسيو . فدهلا نم مسق ربكأ ةباصال هجوملا

 هنم ربكأ قمعلاب رثانتلا نوكي ثيح ميقتسملا يمرلا ةحلسأب
 لاترألا يمرل ةداع ةزيملا هذه نم دافتسيو . هاجتالا يف

 نم ةمدقتملا قاسنالا يمرو . اهتهجاوم نم ايهبج ةمدقتملا

 ىوتسم ضافخناو ىدملاب رثانتلا ققحي ثيحب « اهبناج
 .ودعلا فوفص يف تاباصالا نم ةبسن ربكأ يمرلا كري

 امدنع يمرلا نم عونلا اذه ةلتاقملا تارئاطلا مدختستو

 ةرئاسلا لاترالا دض ةيخوراصلا فئاذقلاو تاشاشرلاب يمرت

 طخ نوكيو . ةمحاهملا وأ ةعفادملا قاسنالا وأ تاقرطلا ىلع

 انيب ٠ قرطلا روحم عم اقبطنم لاترالا ةمجاهم ةلاح يف اهتاريط

 طخل ايزاوم قاسنالا ةمحاهم ةلاح يف اهئاريط طخ نوكي

 . ةهبجلا
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 ذفني يمر وه . 137010156 : عطاقتملا يمرلا - ه

 ىلع نيهاجتا نم دحاو فده ىلع ميقتسملا يمرلا ةحلسأب

 . ةيلاع ةيران ةفاثك قيقحت ةيغب لقألا

 ديدستلا بسح يمرلا عاونأ

 هسفن ديدستللو . ديدست نودب وأ ديدستلاب يمرلا متي
 تحت ركذن نأ نكميو . ديدستلا كيلاسأ ددعتب ةددعتم عاونأ

 : ةيلاتلا عاونألا فينصتلا اذه

 ١ ددسملا يمرلا ) ديدستلا يمر ( :

 يذلا يمرلا ىلع 118 9/156 ديدستلا يمر مسا قلطي

 يمرلا ةيواز هؤاطعاو فدهلا وحن حالسلا هيجوت هيف متي
 يمرلا ) فدهلا ىلع رشابملا ديدستلا ىلا ادانتسا ةبسانملا

 رع

 0 ةانيييبسلا تاوألا لها ءاسمأا نارينلا كباشت

 ربتعيو . ةددعتملا رشابملا ريغ ديدستلا طئاسوب وأ ( رشابملا

 . ةيلعاف اهرثكأو يمرلا عاونأ لضفأ ددسملا يمرلا

 تاسدسملاب ديدستلا يمر دنع . رشابملا ديدستلا دمتعي

 يذلا هّجوملا ىلع ءد/م فذاوقلاو تاشاشرلاو قدانبلاو

 ةليقثلا ةحلسألاب رشابملا ديدستلا امأ . حالسلا هلمحي

 ةدوزملا ةيرصبلا ديدستلا ةزهجأ ىلع دمتعيف تارئاطلاو
 . ةمقرم ةكبشب

 يف مدختسملا ىشابملا ريغ ديدستلا نم عاونأ ةدع كانهو

 : يهو ديدستلا يمر

 ديدستلا ةزهجا مادختسا عم يديلقتلا ديدستلا

 .. تامجار . عفادم . تانواه ) ةيراهنلاو ةيليللا ةيرصبلا

 . ( خلا
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 ديدستلا ةزهجا ىلع !داتعأ يرادارلا ديدستلا -

 روهظ دنع يلآ لكشب اهيف ديدستلا متي يتلا ةيرادارلا

 .رادارلا ةئاش ىلع فدهلا

 مث فده لا هاجتاب ديدستلاب متيو ءرزيللاب ديدستلا
 دعب فدهلا وحن هجتيس فوذقملا نأ ىلع ًاداتعا حالسلا يمري

 يف هيلا اههجوي يتلاو هنع ةسكعنملا رزيل ةعشأ عبتي وهو كلد

 رظنا ) رزيل ةعشأ ثبي يوج وأ يضرأ زاهج ساسألا
 . ( خوراصلا

 : يزيرغلا يمرلا - ؟

 مادختسا دنع 115 21416161 يزيرغلا يمرلا ذفني

 شاشر  سدسم ) ميقتسملا يمرلا تاذ ةفيفخلا ةحلسألا

 . ( فتكلا ىلع قلعم فيفخ شاشر - ةيقدنب  ريصق

 , يريدقتلا يمرلا امرأ : نيعون ىلا يزيرغلا يمرلا مسقيو

 طاقن ةبقارمو ء رصخلا نم حالسلا هيجوت ةقيرطب ذفنيو
 « تاقلط 0 2 لدعمب ةشر لك . ةعباتتم تاشرب ةباصالا

 نيسمخلا زواجتت ال يتلا تافاسملل يمرلا اذه لمعتسيو

 نوكي نأ فيفخلا شاشرلا ىلا ةبسنلاب لضفيو . ارتم

 لباقلا صمحالا تاذ ةيقدنبلا ىلا ةبسنلابو ايوطم بصنملا
 ةكسمم ىرسيلا ديلا نوكتو ًايوطم صمخألا نوكي نأ يطلل
 . ةيسدسملا ةضبقلا كسق ىنميلا ديلاو صمخألا ةحولب

 , يرونفلا وأ فطاخلا يمرلا وه يناثلا يزيرغلا يمرلاو

 . فتكلا نم حالسلا هيجوتب هذيفنت متيو

 زاهج ىلا ءيجللا نود نيتلاحلا يف ةيامرلا هيجوت متي
 .رانلا ةرازغب يمرلا ةحص نع ضاعتسي ثيحب . ديدستلا

 اهيف رهظي يتلا تالاحلا عم يمرلا نم عونلا اذه قفاوتيو
 ىلع اما فدهلا نوكيو . ادج ةريصق ةرثفأ بيرق فده

 متي ةكرح وأ توص لكش ىلع وأ ةعرسب بيغي ءوض لكش
 . ةدودحم ةدمل ارهاظ افده نوكي وأ . امههاجتاب يمرلا

 . يروفلا لتاقملا لعف در ىلع يزيرغلا يمرلا يف دمتعي
 وأ توصلا هاجتاب يزيرغلا ساسحالا ةيمنت كلذ بلطتيو
 اذه متيو . عيرس لعف درب هتبباجيو . ةكرحلا وأ ءوضلا روهظ
 لوقحو . ةكرحتملا فادهألا تاذ يمرلا لوقح يف بيردتلا

 برقأ فورظب ساسحالا يطعت يتلا ةزهجملا ةيليللا يمرلا

 . يلاتقلا عقاولا ىلا نوكت ام

 هسرامت يذلا يعيبطلا يمرلأ يزيرغلا يمرلا ربتعي

 قدانخلا ريهطتو , تاباغلا لاتقو , يليللا لاتقلا يف تادحولا
 . بابضلا يف لاتقلاو . ماحتلالا لاتقو ٠ ءىجالملاو لزانملاو

 نيرمتلاو ةيلاتقلا ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد بلطتي وهو

 . ةحيحصلا لعفلا دودر ىلع لوصحلا ةيغي رمتسملا

١5 

 *  يبيرقتلا يمرلا :

 تانواهلاب ذفني يذلا يزيرغلا يمرلا نم عون وه
 . احلاص ديدستلا زاهج نوكي ال امدنع ةطسوتملا وأ ةفيفخلا

 اهزيكرت دعب اهدحو فيفخلا نواهلا ةناطبسب متي نأ نكمي ابك
 فدمهلا هاجتأ اهئاطعاو . نيديلاب اهتيبثتو ضرألا ىلع
 رظنلاب ةردقملا يمرلا ةيواز ذخأت ثيحب اهتلاماو . رظنلاب
 فادهأ دض الا متي الو اقيقد يمرلا اذه سيلو . ًاضيأ
 . ةئجافملاو ةيرو رضلا تالاحلا يفو ةعساو

 : ملعملا يمرلا - ع

 وأ فده ىلع 11151765616 ملعملا يمرلا مدختسي

 يمرلا ماكحا متو . قبسم لكشب هرصانع تددح ناكم

 ةحلساب هب رض ناكمالاب حبصأ ثيحب . ةرتف لبق هيلع
 هئافتخا ةلاح يف ىتح حباسلا وأ ينحنملا وأ ميقتسملا يمرلا

 . ( فيثك رابغ . ليل . ناخد . بابض ) راظنألا نع

 ةيمهأ تاذ ةتباث فادها ىلع ةداع ملعملا يمرلا زكري

 تاحسف .٠ قرط رواحم . ةيرابجا تارمم . روسج ) ةصاخ

 تارقم . اهدنع ودعلا فاقيا بِي طوطخ .تاباغلا لخاد

 ىلا ةبسنلاب يمرلا نم ًايئانثتسا ًاعون ربتعيو ( خلا ... ةدايق
 ةصاخلا تالاحلا يف الا مدختسي الو . رشابملا يمرلا ةحلسا

 عونلا لكشي هنكلو . راظنالا نع فدهلا اهيف يفتخي يتلا

 . ىشابملا ريغ يمرلا ةحلسا ىلا ةبسنلاب يمرلا نم يسيئرلا

 ىلع ةيدرفلا ةحلسألا ىلا ةبسنلاب يمرلا ميلعت دمتعي
 , هاجتالاب يمرلا لقح ددحت يتلا داتوألاك . ةيئادب لئاسو

 ددحتو عافترالاب ةناطبسلا ةكرح ددحت يتلا ةيقفالا كالسالاو

 بصنمب ةدوزملا تاشاشرلا يف دمتعيو . عافترالا ةيواز يلاتلاب

 ةكرح ددصحت يتلا هاجتالاو عافترالاب يمرلا مداصم ىلع

 ةليقثلا ةحلسألا ىلا ةبسنلاب امأ . ةيدومعلاو ةيقفالا حالسلا

 ىلا ادانتسا ملعملا يمرلا مقيف , ديدست ةزهجأي ةدوزملا

 رصانعلا ديدحت عم . حئاول ىلع ةلجسملا يمرلا رصانع

 . فده لكب ةصاخلا

 يمرلا ةطساو ةكرح بسح يمرلا عاونأ

 . ةتباغ يمرلا ةطساو نوكت نأ يمرلا دنع لضفي

 نكلو . تابثلا نم يمرلا ةلاحلا هذه يف يمرلا ىمسيو

 « ةبابد ) ةكرحتم يمرلا ةطساو اهيف نوكت تالاح كانه

 مسا ةلاحلا هذه يف يمرلا ذخأيو . ( ةرئاط . ةيرحب ةعطق

 . ةكرحلا نم يمرلا

 ١- تابثلا نم يمرلا :

 « ةيربلا ةحلسالا فلتخمب يمرلل يداعلا لكشلا وه

 اهدودح ىلا لصت اهتيلعافو اهتقدو تايامرلا ريثأت نأل ًارظن

 دحلا كالهتسا عم . يمرلا نم عونلا اذه يف ىوصقلا

 يف يمرلا ةطساو وأ يمارلا نوكيو . ةريخذلا نم ىندألا

 لكشب دعم ضب رم وأ فوشكم ضبرم لخاد يمرلا ةيعضو

 ديدحت ) يمرلل لضفألا طو رشلا نمضي ثيحب زهجم» قبسم
 ... قبسملا يمرلا ماكحا . تافاسم سايق , تاهاجتا

 اى . عافدلا يف ةداع تابثلا نم يمرلا مدختسيو . ( خلا

 ءانثا متت يتلا ةتقؤملا تافقوتلا دنع موجهلا يف مدختسي

 . ةكرحلاو رانلا ةروانم

 : ةكرحلا نم تايابدلا يمر - ؟

 يف تاصناقلاو تابابدلا يمرل يساسألا لكشلا وه

 ةاشملا معدل تابابدلا لمعت ثيح . سكاعملا موجهلاو موجهلا

 ليكشتلا راطا نمض مجاهت وأ اهموجه يف ةيكيناكيملا
 . عردملا

 مخز ىلع ظافحلا : امه ناتيباجيا ةكرحلا نم يمرللو

 ةباصا ىلع عفادملا ودعلا ةردق ضيفختو , هتريتوو مدقتلا

 وهف ًاضيأ هتايبلس يمرلا اذه نكلو . ةكرحتملا ةبابدلا)

 كالهتسا ىلا يدؤبو . هتيلعافو هعمجتو يمرلا ةقد صقني

 .رئاخدلا نم ربكا ةيمك

 ضرعتت ةبابدلا نأ ىلا ةكرحلا نم يمرلا تايبلس عجرتو
 ةعيبط - ١ : ةيلاتلا تارثؤملاو لماوعلا ىلا اهريس ءانثأ

 وأ نيميلا ىلا ضرألا ليم  ؟ ١ تاينث نم اهيف امم ضرأل
 زازتها - 4 . ةبابدلا كرح نارود ريشأت - " .راسيل
 فاشتكا ةبوعص ىلا يدؤي يذلا رمألا . خلا ... حالسل

 تافاسملا ريدقت ةبوعصو . اهيلع ةلالدلاو فادهألا

 ةبايدلا عضو لدبتو . ةكرحلا ءانثأ تايامرلا دصرو ديدستلاو

 ةياهن ىتح تابابدلا تناك دقف اذهلو .رارمتساب ةكرحتمل

 ءارجا دعب تابثلا نم يمرلاب يفتكت ةيناثلا ةيملاعلا برحل

 لجأ نم الا ةكرحلا نم يمرلاب موقت الو  ةريصق تافقوت

 تاوق يف ةقثلا ثبو .ودعلا ىلع يونعملا ريثأتلا قيقحت
 نع رظنلا ضغب . تابابدلاب ةموعدملا ةقيدصلا ةاشمل

 . تايامرلا هققحت يذلا يداملا ريثأتل

 نم ةموظنمب تابابدلا ديوزت مت تانيسمخلا ةيادب يفو
 يمرلا ءارجإ ىلع تابابدلا تدعاس يتلا رارقتسالا ةزهجأ

 نع 5١/ لداعي امب يمرلا ةقد ىوتسم عفرو . ةكرحلا نم
 رارقتسالا ةموظنم تانوكم مهأو . لبق نم ةققحملا ةقدل

 : يه

 ءرتيساسحلا ديدش زاهج يهو : سايقلا ةدحو

 عضولا ىلع أرطي يذلا رييغتلا وأ فارحنالا رادقم سيقي

 يف يمارلا ةفرعم فدهلا وحن ههيجوت دنع عفدملل يلصألا

 . يمرلا ةيلمع ةيادب

 يتلا ( فارحنالا ) ةيوازلا طاقتلا هتمهم . لوحم *



 . ةيئابرهك ةراشا ىلا اهليوحتو سايقلا ةدحو اهررفت

 اهتمهم , عفدملاب ايتاذ ةلصتم يهو ؛ ذيفنت ةدحو #
 نم ةرداسصلا ) حيحصتلاب ةيئابرهكلا ةراشالا يفلت

 ىلا هتداعال ايكيتاموتوأ عفدلا ىلع اهقيبطتو ( لوحملا
 . حيحصلا عضولا

 هاجتالا ف عفدملا هجوت يتلا يهو ٠ هيجوت ةدحو 86

 . حيحصلا

 ىلع هلمع رصتقي رارقتسا زاهجب ةدوزم تابابد كانهو

 نأ نيح يف . طقف يسأرلا ىوتسملا يف عفدملا هيجوت حيحصت
 ةيناكما نيب عمجي رارقتسا زاهجب ةدوزم ةثيدحلا تابابدلا
 زاهج ديفيو . اعم يقفألاو يسأرلا نييوتسملا ىلع حيحصتلا
 مغر فدهلا وحن اهجوم عفدملا يقبي هنأ يف يقفألا حيحصتلا

 . ايقفا اهسفن ةبابدلا كرحت

 عقت ةدرفنم فادها ىلع ةكرحلا نم تابابدلا يمر ذفني

 وأ ةتباث ةيعامج فادهأ ىلع وأ . ةكرعملا ىدم دودح نمض

 حوارتتو . رتم ٠٠٠١ نع ديزت ال ةفاسم ىلع عقت ةكرحتم

 . ًارتموليك ١٠و ١0 نيب يمرلا ءانثأ ةكرحتملا ةبايدلا ةعرس

 هاجتا ريغتب تابابدلا يف ةكرحلا نم يمرلا فصتيو
 يغبني اذل . ةبابدلا ةكرح ببسب رارمتساب يمرلا ةفاسمو

 هاجتالاب يمرلا رصانع ىلع هلاخدا بجاولا ليدعتلا باسح

 ةيابدلا ةكرح هاجتا ددحي ثيح . ةرو رضلا بسح ىدملاو

 هي ) ةبابدلا ىحنم ةيواز ىلا ادانتسا فدهلا ىلإ ةبسنلاب
 ةكرح هاجتا نيب ةبابدلا دنع ةلكشملا ةيوازلا يهو ءاد

 ةيواز ةميق ددحتتو . ( فدهلا هاجتا ) يمرلا هاجتاو ةبابدلا

 يف ( جربلا ةراط ) تمسلا رشؤم تاجيردت ىلع ىحنملا

 .رظنلاب ردقت وأ . فدهلا ىلا حالسلا ديدست دعب ةبابدلا

 ةبسنلاب ةبابدلا ةكرح نوكت نأ نكمي ىحنملا ةيواز بسحبو
 وأ( *0 + 18. وأ ١"” + , عد هي ) ةيهبج فدهلل

 ةيبناج وأ , ( *16 + *١"هوأ *56 + *غو عد هي ) ةلئام

 ,(16 + 5و0 كويز

 نم يسرلا دنع هاجتالا ليدعت ةميق باسح نكميو

 : يلاتلا نوناقلا مادختساب ةكرحلا

 : نأ ثيح .اد هي بج * درس * عت ت
 رصانع ىلع هلاخدا بولطملا هاجتالاب لدبتلا ةميق - تن

 :.:يمرلا
 مظعمل ٠,5 لداعي وهو ) هاجتالا حيحصت لماع - ع

 . ( تابابدلا ةحلسا

 . ةعاس/مك ةبابدلا كرحت ةعرس - د رس

 . ةبابدلا ىحنم ةيواز < د هي

 ةبابدلا ةعرس تناك اذا الامجا ليدعتلا اذه ةميق ردقتو

 "و ٠ ةيبناج ةكرحلا تناك اذا مييليم 8 ب ةعاس/مك ٠

 ةهباسدلا كر هاا

 سسملا ءانثثا يكرلا ف

 م

 رظنا ) ةيهبج تناك اذا ارفصو . ةلئام تناك اذا مييليم

 ةبسنلاب امأ . ( ةبابدلا كرحت هاجتا حيحصت ميق  ؟ لكشلا

 اهباسح نكميف فدهلاو ةبابدلا نيب ةفاسملا لدبت ىلا
 : يلاتلا نوناقلاب

 : نأ ثيح .اد هي بجت ا*ز * درس -م

 . ةبابدلا ةفاسم لديت ةميق < م
 . ةيابدلا كرحت ةعرس ع د رس

 . يمرلل دادعالا نمز عز

 . ةبابدلا ىحنم ةيواز < د هي

 ةعرسب ةبابدلا كرحت دنع ةفاسملا لدبت ةميق ريدقت نكمي
 ةيهبج ةكرحلا تناك ءاوس . م ٠٠١ دودح يف ةعاس/مك ٠
 هذه لامها نكميف ةيبناج ةكرحلا تناك اذإ امأ . ةلئام مأ
 - ٠ لكشلا رظنا ) يمرلا ىلع اهريثأت مدعو اهتلآضل ةميقلا

 . ( ةكرحلا ءانثا ةبابدلا ةفاسم لدبت ميق

 ءانثأ عضخي ةيابدلا مسج نإف . كلذ ىلا ةفاضالاب

 لمعو ضرألا ءاوتسا مدع ببسب زازتهالا ريثأتل اهكرحت

 : ىلا زازتهالا اذه فينصت نكميو . اهيف ةكرحلا زاهج

 ةنورم ةجيتن ةبابدلا لقث زكرم ىلع يدوماع زازتها 6
 حالسلاب ةيلوقاش ةكرح هنع أشنتو . اهيف قيلعتلا ةزهجأ

 . يمرلل يلوقاشلا ىوتسملا ىلع هروحمل زاوم لكشب

 ريغ ةقطنم زايتجا ةجيتن ىلوط يواز زازتها 6
 رارمتساي هيبسب لدبتتو « ةبابدلا يريزنج الكب ةيوتسم
 نكيميو . يمارلا حالسلا يف ( جورخلا ) فذقلا ةيواز

 ىوتشسملاب ديدستلا تامالع ةكرحب راظنملا يف هتظحالم

 5 يدومعلا

 نيريزنجلا دحأ كرحت ةجيتن يضرع يواز زازتها #
 بناجلا ىلا ةبابدلا ليم هنع مجني ةيوتسم ريغ ضرأ ىلع
 عم ( ليملا ةهج ىلا ) هاجتالاب فوذقملا فارحنا ببسيو
 . اليلق يمرلا ةفاسم صقن

 يف ( غارف ) بعل دوجو ةجيتن يقفأ يواز زازتها
 ادش ةبابدلا ريزانج دش مدع وأ جربلا ةراط تاجردم

 يف ظحاليو «يمرلا هاجتاب رمتسم لدبت هنع مجني ايواستم
 رظنا ) يقفألا ىوتسملاب ديدستلا تامالع ةكرحب راظنملا
 . ( ةكرحلا ءانثا ةبابدلا حالس تازازتها عاونأ 5 لكشلا

 ةداح تالدبت ثدحت نأ نكمي تازازتهالا هذه عيمج نإ

 ١ هجئاتن ىلع ًائيس ًاريثأت رثؤتو . ههاجتاو يمرلا ةفاسم يف
 . ديدستلا دعب قالطالا يف رخأتلا لاح يف ةصاخو

 يمرلا ىلع يساسألا رثؤملا وه يلوطلا يوازلا زازتهالاو
 ةريبك ةعس وذ زازتهالا اذه نأ ايطوأ : نيببسل ةكرحلا نم
 ةطسوتملا هتعسو ( يقفألا يوازلا زازتهالا فاعضا 5 ؟)

١١/ 
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 14 35 يف ةيوازلا هتعرسو . ةجرد ١,5 دودح يف

 لاح يفف . ريثكب أوسأ هجئاتن نأ امهيناثو . ( اث/ةجرد

 ءم ٠١٠١ ةفاسم ىلع ةجرد ١ رادقمب بيوصتلا يف أطخلا

 لصي انيب « ًادحاو اتم هاجتالاب ةفيذقلا فارحنا نوكي
 نأ ىلا ةفاضالاب . ًابيرقت ًارتم ١6١ ىدملاب فارحنالا
 ةيواز ةعرسب ةناطبسلا كرحت طو رش يف ثدحي قالطالا

 نسز باسحو ء.رابتعالاب هذخأ بجي ام اذهو « ةنيعم
 رارقل يمارلا ذاختا ةظحل نيب عقاولا نمزلا وهو , ريخأتل
 حالسلا ةناطبس ةهوف نم فوذقملا جورخ ةظحلو قالطالا

 ددسملا رخأت نمز عومجم وهو . ( اث ٠,١8 دودح يف )

 قالطالاو حدقلا ةيلا لمع نمز + دانزلا ىلع طغضلاب
 ةناطبسلا ةانق ربع فوذقملا كرحت نمز + ( ان ء,١ءملال)

 بسمانم ليدعت لاخدا بلطتي يذلا رمألا , ( اث ) ٠,٠

 وهو . تارثؤملا هذه عيمج يفالت نكي ثيحب يمرلا طو رش ىلع

 رابتعالاب اهذخأو قالطالا يف قبسلا ةميق باسح ىمسي ام
 . قالطالاو ديدستلا دنع

 يمرلا يف ةقبطملا يمرلا دعاوق ةكرحلا نم يمرلا يف قبطت
 ىلا ةبسنلاب ةروكذملا تاليدعتلا لاخدا عم , تابثلا نم

 ةقيرط نأ الا . قالطالا قبسو زازتهالاو ىدملاو هاجتالا

 لبق نم نيتديج ةقدو ةراهم ىلا جاتحت قالطالاو بيوصتلا
 نم يمرلا عاونأ دقعاو . ةنومضم ةباصالا نوكتل يمارلا

 ذخؤي نأ بجي انهو . ةكرحتم فادهأ ىلع يمرلا وه ةكرحلا

 فدهملاو ةيمارلا ةبابدلا نم لكل ةفاسملاو هاجتالا ليدعت
 دحاو هاجتاب نيكرحتم فدهلاو ةبايدلا تناك اذاف . كرحتملا

 نال ةروكذملا تاليدعتلا لاها نكمي ةيواستم تاعرسو
 نيهاجتاب ةكرحلا تناك اذا امأ . ابيرقت نيتباث هاجتالاو ةفاسملا

 ليدعتلل ةيربجلا ةميقلا ذخؤتف ةنيابتم تاعرسو نيفلتخم
 ىلع يمرلا ةرقف رظنا ) فدهلاو ةبابدلا ةكرح ىلا ةبسنلاب
 . ( ةكرحتملا فادهالا

 : ةكرحلا نم نفسلا يمر -

 لالخ ةيرحبلا حطسلا عطق يمرل ةيساسالا ةقيرطلا وه

 ىتحو . ةيوج وأ ةيرب وأ ةمئاع ةيرحب فادهأ ىلع يمرلا
 عاونأ نم عون وه اهيمر نإف ةيسار ةنيفسلا نوكت امدنع
 راحبالا لالخ ضرعتت ةنيفسلا نأل ًارظن . ةكرحلا نم يمرلا
 عفد نع ةجتان ةّيوازو ةيضرعو ةيلوط تازازتهال وسرلا وأ
 ةنيفسلا ةكرح راحبالا لالخ اهيلا فاضي . ا جاومألا

 . اهتاذ

 ًابلاغ ةدوزم عفادملاب ةحلسملا ةيرحبلا عطقلاو

 ٠ يمرلا ذيفنتل يفاكلا رارقتسالا اهعفادمل نمؤت ةزهجأب
 بجاولا تاحيحصتلا يمرلا رصانع باسح يف لخدتو

 . ةروكذملا تازازتهالا تاريثأت ينالتل رابتعالاب اهذخأ

 فدهلاو ةنيفسلا ةكرح هاجتا عم مءالتي امب رصانعلا ليدعتو

 هذه يف ةكرحلا نم نفسلا يسر رابتعا نكميو . امههتعرسو
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 فيمضرعلا يوازلا زازتمالا

  ليتنالا يوازلا زازتهالا

 تاكرملا ءانما هي ايرلا مرمس تادازتشا غاونا

 يف مدختستو . ةكرحلا نم تابابدلا يمرل اهباشم ةلاحلا

 نأ وه دحاو قراف عم . ابيرقت ةهباشم بيلاسأ هتاباسح
 ىلعو رشابم ريغ ًايمر ةكرحلا نم يمرت دق ةيرحبلا عطقلا
 لامها مدع يرو رضلا نم لعجي يذلا رمألا . ةديعب فادهأ

 ريثأت نم كلذل امل . يمرلا طو رش يف فارحنا وأ لدبت يأ

 . هتيلعافو هعمجتو يمرلا ةقد ىلع ريبك

 ةحلسألا فونص بسح يمرلا عاونأ

 : يربلا يمرلا 2

 ةحلسألا عاونأ ةفاك هيف مدختست يذلا يمرلا وه
 مأ ايرب بورضملا فدهلا ناك ءاوس .ربلا ىلع ةزكرمتملا

 دنأل ًارظن هتيلعافو هتقدب يمرلا اذهزاتمو . ًايوج مأ ايرحب
 يرحبلا وأ يوجلا يمرلا سكع ىلع . تابثلا نم ابلاغ مقي
 . ةكرحلا نم امئاد متي يذلا

 : يوجلا يمرلا -؟

 ةقلح رتبوكيله وأ لاتق ةرئاط هب موقت يذلا يمرلا وه

 فدهلا اذه ناك ءاوس . يوج وأ يرحب وأ يضرأ فده ىلع

 مادختسا يوجلا يمرلا باب يف لخديو . ًاكرحتم مأ ًاتباث
 . ةيخوراصلا فذاوقلاو , اهعاونأ فلتخمب خيراوصلا
 ىلع ةبكرملا وأ ةرئاطلا ةمدقم يف ةدوجوملا عفادملاو تاشاشرلاو

 برضل لبانقلا مادختسا امأ . ةرئاطلا لخاد كرحتم جرب
 فصقلا رظنا ) يوجلا فصقلا باب يف لخديف فادهألا

 .( يوجل

 دمتعي ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف يوجلا يمرلا ناك
 تناكو ٠ ( هدعاسم وأ رايطلا ) يمارلا ةءافك ىلع اساسأ

 ةطاّطخلا هفئاذقل يمارلا دصر ىلع ةينبم يمرلا تاحيحصت

 ناكو . ةباصالا ةقد ققحي لكشب حالسلا ةيعضو ليدعتو

 تاشاشرلا ةطساوب متي يمرلا نم عونلا اذه ىلع بيردتل
 . ةيقيقحلا ةحلسالاب وأ ( يئانيسلا يمرلا رظنا ) ةيئانيسل

 ةباصا لاتحاب يمرلا نم عونلا اذه مدطصا دقلو
 أجل اذل . حالسلا نم ةقلطنملا فئاذقلاب ةحورملا تارفش

 حالسلا ةهوف لعج يف اهظوأ لثمتي : نيلح ىلا نوممصملا
 نيمأت ىلع يناثلا لحلا دمتعا نيح يفو ٠ ةحورملا روح ىلع

 رورمو حالسلا ةهوف نم تاقلطلا جورخ نيب قيقد نمازت
 . حالسلا ةهوف مامأ ةحورملا تارفش

 ةحلسأ تدوز . اهلمحت يتلا تادعملاو ةرئاطلا روطت عمو

 ةزهجأب اهالخو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق لاتقلا تارئاط
 دعاس يذلا رمألا . هتقد نم ديزتو يمرلا حيحصت نمؤت

 ام دح ىلا للقو ةقيقدلا تايامرلا قيقحت ىلع يمارلا
 رادارلا مادختسا ىدأ مث . ةيصخشلا يمارلا ةءافك تاريثأت
 ديدستلاو فادهألا فشكل ةددعتملا ةينورتكلالا ةزهجالاو



 . حالسلا ةيعضو ىلع ةبسانملا تاحيحصتلا لاخداو اهيلع
 ىلع هتيلعافو هتقد دمتعت ًايلآ ًالمع يوجلا يمرلا لعج ىلا
 . يمارلا ةءافك ىلع دمتعت ام رثكأ تادعملا ةءافك

 فئاذقلاو خيراوصلاب يوجلا يمرلا ةرئاطلا مدختست

 , لقعم ) ةماهلا ةريغصلا فادهألا عم لماعتلل ةيخوراصلا

 فئاذقلاو عفادملاو تاشاشرلا مدختست امك ( ةبابد . ةرئاط

 فصقلا دعب وا ةفوشكملا فادهالا برض دنع ةيخوراصلا

 اذه قيقحتلو . لبانق نم هلمحت امل ةرئاطلا كالهتساو يوجلا

 ديدستلا ةيغب ةروانملا لاكشأ فلتخمب ةرئاطلا موقت يمرلا

 تارئاطلا يمر أدبي تالاحلا عيمج ينو . هريمدتو فدهلا ىلع

 لوصولا : لمشت يهو . موجها ءدب ةيعضو ذخأب فدهلا ىلع
 نم جورخلا مث . يمرلاف . ديدستلاف ء ديدستلا“ ةطقن ىلا

 . مجملا

 نمو ةليلق تاعافترا ىلع ةداع يوجلا يمرلا ذفني

 , ةيرحبلاو ةيربلا فادهالا ةمجاهم دنع ضاضقنالا ةيعضو

 ةمجاهم ىدل تاعافترالا فلتخم ىلعو تايعضولا فلتخم نمو

 لجأ نم ةروانملا نوكت نأ نكميو . ةيومجلا فادهالا

 ةطيسب ضاضقنالا ةيعضو نم ديدستلا ةطقن ىلا لوصولا

 ةمججاهم يف ةمدختسملا قرطلا رثكأ نم يهو . ةريغص ةيوازب
 تايامرو ةضفخنم مويغ دوجو دنع ةصاخو ةفلتخملا فادهالا

 دمتعتو .. ةيداعملا يوجلا عافدلا ةحلسأ نم ةيوق ةداضم

 . ضاضقنالا عضو يف لوخدلا ةعرس ىلع ةقيرطلا هذه

 مث . يمرلل حالسلا مادختساو . ةبولطملا ةيوازلا ذخأو
 . ضاضقنالا نم جورخلا

 . ةريسبك ةيوازب ضاضقنالا اهيف متي تالاح كانهو

 نكمتلا دنع وأ « ةيلبجلا قطانملا ف صاخ لكشب مدختستو

 . ةديعب ةفاسم نم فدا فشك نم

 . يلاتقلا نارودلا ) ةدقعملا ةروانملا ًاضيأ رايطلا قبطيو

 هاجتاب ناريطلا نيمأت ةرو رض دنع ( ةقلحلاو , ةقلحلا فصنو
 ةوق ببسب , ةضفخنم تاعافترا ىلعو ةيلاع تاعرسب فدهلا

 فادهالا فشك ةيناكما مدع عم . يداعملا يوجلا عافدلا
 وأ . تاعافترالا هذه ىلع قيلحتلا دنع ةديعب ةفاسم نم

 . ضاضقنالا ةيعضو نم موجهلا ةدواعم ةرو رض رهظت امدنع

 : يرحبلا يمرلا - "

 ةمظنأ فلتخمب ةيرحبلا عطقلا هب موقت يذلا يمرلا وه

 . ( تارئاطلا تالماح تارئاط ادع ) اهلمحت يتلا ةحلسالا

 رهظملا ربتعيو . ةيربلا وأ ةيوجلا وأ ةيرحبلا فادهألا برضل

 ةيرسحبلا عطقلل يلاتقلا طاشنلا رهاظم نم يساسأل

 رانلا ةطساو ةيعارشلا ةيرحبلا رصع يف ةيعفدملا تناك

 عم وأ ودعلا نفس عم لماعتلا اهتمهم تناكو . ةيساسالا

 - ةربلة يدا, ض اضمن دما
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 ىتح ةنيفسلا ةرادتساب متي يمرلا ناكو . ةيلحاسلا هتانيصحت

 , فدهلا هاجتاب ( عفادملا ىوك دجوت ثيح ) اهتبنحي نوكت
 قالطاو . عفدملا ةرك لالخ نم فدهلا ىلع عفدملا ديدستو
 ىلع ةيؤرلا طخ قيطني امدنع ةنيفسلا ليامت ءانثا رانل
 نم متي يمرلا اذه ناكو . ةلياتملا ةنيفسلا دوعص ءانثأ فدحلا

 نابسحلاب ذخأي نكي ملو ءرتم 7٠٠١ ىلا ٠٠٠١ ةفاسم
 ناك ةفيذقلا قالطنا دعبو . ةنيفسلا ةعرسوأ فدهلا ةعرس

 ىلا هعاجرا لبق هميقلت داعب ثيح فلخلا ىلإ عجارتي عفدلل
 سمح دودحب ىرخألاو ةقلطلا نيب ةرتفلا تناكو . هتوك
 عفادملا لكب يمرلا ضرتفي لاتقلا كيتكت ناكو . قئاقد

 ٠ ةدحاو ةقشرب فدهلل ةهجاوملا ةنيفسلا بناج ىلع ةدوجومل

 ةدح ىلع عفدم لك ايفيك يمرلا وأ ٠ ةيراطب فصنب يمرلا وأ
 . ةكرعملا فورظ بسح

 ةزهجاو عفادملا تروطت شع عساتلا نرقلا يفو

 لكشب فدهلا ىلع ديدستلا ناكمالاب حبصأ ثيحب ديدستلا

 ةدع لدعب تدغ ىتح يمرلا ةريتو تديازتو « رمتسمو قيقد

 نابا ةيناطيربلا ةيرحبلا يف رهظ دقلو . ةقيقدلا يف فئاذق
 نم فلأتي ٠ يمرلا ةرادال قيقد زاهج ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 , ةيلاع ةطقن يف ةنيفسلا ىلع دوجوم ريدم يلكيه عفدم

 « هيلع ديدستلاو , ةنكمم ةفاسم دعبأ نم فدهلا ةيؤر هتمهمو
 ةيزاوتملا ةنيفسلا عفادم ىلا لقنت يتلا يمرلا رصانع ديدحتو

 ملو . يقفأ ىوتسم يف ءاقبلل بوكسوريجلا مدختست يتلا
 ىلا ريدملا يلكيملا عفدملا نم يمرلا رصانع لاقتنا نكي

 يساسأ زكرم ربع لب . رشابم لكشب متي ةنيفسلا عفادم
 ةصاخلا تاحيحصتلا ءارجا هتمهم . ةنيفسلا لخاد دوجوم

 لكشب ةيوجلا لاوحألاو ةعرسلاو ةكرحلاو ةفاسملاب
 ىلعو . عفادملا ىلا ةححصملا رصانعلا لقنو ٠ يكيتاموتوا

 تايامر تحبصأ . ديدجلا ماظنلا لضفبو . ساسألا اذه

 "1115 دعب نع ةداقملا ةيامرلا نم اعون نفسلا ةيعفدم

 ريدملا لكيلا عفدملا ددسم ناكو .

 قباطتي امدنع ةنيفسلا ليامت لالخ رانلا حتف ةراشا يطعي

 عفادملا قلطنتف . فدهلا عم ريدملا يلكيطلا عفدملا ديدست طخ

 ةهجتمو « ةيزاوتم اهفئاذق رواحم نوكتو ةدحاو ةعفد ةيقيقحل

 . فدهلا وحن اهلك

 نفسلا تحبصأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيادب ذنمو

 يمرلل دعب نع ةداقم ةحلسأب ةزهجم ةفاك ةريبكلا ةيبرحل
 ماظن نكلو . ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربل فادهألا دض

 يزاوت حبصأو . اروطت رثكأ ادغ دعب نع نارينلا ةدايق
 اينايرهك متي ةححصملا يمرلا رصانع ءاطعاو عفادمل

 فادهألا ةيؤرل ةرطضم نفسلا دعت ملو . لآ لكشبو

 ىلع تبكر يتلا تارادارلا نأل . اهعم لماعتلا لبق ةيرحبل
 فادهألا فاشتكا ىلع ةرداق تدغ ةيرحبلا عطقلا نتم

 . اهتفاسمو اهتعرسو اهعقاوم ديدحتو ةمئاعل
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 ةمئاعلا فادهألا فشك اهتمهم . نارينلا ةرادال تارادار

 ةيؤرلا فورظوأ ليللا يف وأ ةفاسملا دعب ببسي ) ةيئرملا ريغ

 لخدي ماظن ىلا اهلقنو يمرلا رصانع ديدحتو ٠ ( ةئيسلا
 موقت يتلا عفادملا ىلا اهلقنيو ةمزاللا تاحيحصتلا اهيلع

 دصرو هدصرو فدهلا ةقحالم تارادارلا عباتت مث يمرلاب

 ةداع نوكت يتلا تاحيحصتلا ءارججا لجأ نم نارينلا
 فئاذقلا ماطترا نع ةمجانلا هايملا ريفاون ببسب ةيبيرقت

 فده ىلع يراهنلا يمرلا دنع تايامرلا زييمتلو . هايملاب

 تاحيحصتلا ءارجاو , ةيرحب عطق ةدع ةحلسأب يئرم دحاو

 طوقس نكامأ ديدحت داصرلا عيطتسي ىتحو , ةبسانملا

 يف تمدختسا . ةيرحبلا مهتعطق اهقلطت يتلا فئاذقلا
 لك ) انولم اناخد اهراجفنا دنع ريثت فئاذق ةيرحبلا عفادملا

 . ( ةيرحب ةعطقل نول

 دعب اهادم دازو نارينلا ةرادا تارادار تروطت دقلو

 نفسلا ةحلسأ عسوب حبصأ ثيحب . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ءارو عقت ةكرحتم وأ ةتباث ةمئاع فادهأ ىلع يمرلا ةيبرحلا
 ةيوجلا لاوحألا عيمج يف ةيوج فادهأ ىلع يمرلا وأ . قفألا

 عافدلل ةصصخملا عفادملا ضعب نأ ىتح .راهنلاو ليللا يفو

 ( عفدم لكل ماظن ) ةيدارفا ةيرادار ةمظنأب تدوز دق يوجلا

 يتلا حطس  حطس خيراوصلا عم لماعتلاب اه حمست
 . ةيداعملا خيراوصلا قراوز وأ نفسلا اهقلطت

 ةيرحبلا ليطاسألا بلغأ يف نفسلا ةيعفدم مسقتو
 اهتمهم رايعلا ةريبك ةيساسأ ةيعفدم ١ : ىلا ةرصاعملا

 لصيو . ةلئامم عفادمب ةدوزملا ةيداعملا نفسلا دض عارصلا

 تادارطلا يفو . ملم ١7 ىتح جراوبلا يف عفادملا هذهرايع

 .ملم 316١ ١86 تارمدملا يفو ء ملم 3٠60

 نكمي ةماع ةيعفدم ١ ١ مك غ0 براقي ام ىلا اهادم لصيو

 دض عارصلا اهمهأ . ةددعتم ضارغأل اهمادختسا

 ىلا الا نم اهرايع حوارتيو . ةيلحاسلاو ةيرحبلا فادهألا

 ىلا اهرودب ةمسقم تارئاطلل ةداضم ةيعفدم ١" ملم ٠

 ةيساسالا اهتمهمو .رايعلا ةريغصو ةطسوتمو ةريبك عفادم
 ىلع يمرلا ةيناكما عم ةيداعملا تارئاطلا دض عارصلا

 . ةيلحاسلاو ةيرحبلا فادهألا

 ةيرحبلا ةيوونلا خيراوصلا روهظ نم مغرلا ىلعو
 ىلع نفسلا ةيعفدم تظفاح دقف . ةلئاطلا ةيريمدتلا اهتوقو

 دعت مل اهنكلو . حلسملا عارصلل ةئيدحلا طو رشلا يف اهتيمهأ

 اهيلع تلخدأ ابك . ةيساسألا يرحبلا يمرلا ةطساو
 اهيمر ةقدو اهتنورمو اهادمو اهتيلعاف ةدايزل ةريبك تانيسحت

 برحلا فورظ يف لمعلل ةلهؤم نوكت ىتح اهتدايق ةلوهسو
 . ةثيدحلا

 ةروانملا ءانثا وأ وسرلا عضو نم امأ اهتايامر نفسلا ذفنت
 ةلاح يف نيتلاحلا اتلك يف ةنيفسلا نوكتو . ( ةكرحلا نم )

 ةيوجلا فورظلاو رحبلا جاوما اهببست ةرمتسم ةكرح

 رارقتسا ةزهجأب نفسلا ةيعقدم تدوز دقف اذل . ىرخالا

 نم ففختو . ةقدب يمرلا ماهم ذيفنت ىلع اهدعاست نزاوتو

 . اه ضرعتت يتلا تازازتهالا

 اهل مئالملا ةروانملا بولسأ يمرلا لبق ةنيفسلا راتختو
 هليدبت وأ يمرلا عقوم لالتحا لجأ نم . فقوملا بسح

 هذه نمو . اهتمهم ذيفنت اط نمؤي يذلا لكشلاب

 طخ ىلع ةروانملاو ٠ تباث ريس طخ ىلع ةروانملا : بيلاسألا

 اياوز ىلع ةروانملاو . ( ةنيفسلل ةجرعتملا ةكرحلا ) ريغتم ريس
 ةيعفدم ذفنت ٠ يمرلا عقوم لالتحا دعبو . ةتباث فده مدقم

 عيزوتب وأ ٠ دحاو فده ىلع زيكرتلا يمرب اهماهم نفسلا
 , فدهلا ةيمها ىلع كلذ فقوتيو.فادها ةدع ىلع اهنارين

 ىرخألا فورشظلاو . رفاوتملا تقولاو . هتوقو . هحيلستو
 وأ ةيرحب فادهألا هذه نوكت دقو . نهارلا فقوملل

 :ةيلخاس

 يف يساسالا لكشلا وه ةيرحبلا فادهألا ىلع يمرلاو

 يمرلا - ١ : يه ثالث قئارطب ذفنيو , نفسلا ةيعفدم لمع
 سايقب يمرلا ١ ١ تاقلطلا طوقس تامالع دصرب
 هذه نم لكلو . ةساقملا تافاسملاب يمرلا ٠ . فارحنالا

 هذه مادختسا حجرت يتلا هنواسمو هنساحم ثالثلا قئارطلا

 يمرلا امأ . ةيعقاولا يمرلا فورظ بسح كلت وأ ةقيرطلا
 وأ ةيئرم فادها ىلع متي نأ نكميف ةيلحاسلا فادهألا ىلع

 جيئاتن دصر ةيناكما ىدم ىلع فقوتم كلذو ٠ ةيئرم ريغ
 . فدهملا ىلع ريثأتلل ةبولطملا تاحيحصتلا قيقحتو يمرلا

 ابولسأ فادهألا هذه نم لكل نفسلا ةيعفدم مدختستو

 . دصرلاو يمرلا يف ًاصاخ

 : اهمهأ ةريثك لماوع ىلع يمرلا عقوم رايتخا فقوتيو
 يمرلل ةذفنملا ةنيفسلا نيب ةلصافلا ةفاسملاو .ودعلا ةفاسم

 هاجتاو , اهنم لك ىلع ةبكرملا ةيعفدملا ىدمو ءودعلا نفسو

 ةذفنملا ةنيفسلا اهذختت نأ بجي يتلا ةيعضولا ) يمرلا عقوم

 يمرلا عقوم هاجتأ قلعتيو . ( ةيداعملا ةنيفسلل ةبسنلاب يمرلل
 يمرلا نم ةياغلا تناك نإف . ةنيفسلل ةدنسملا ةمهملا ةعيبطب

 رطضي ثيحب عقوملا هاجتا رايتخا بجوت ةقيدص تاوق ةيطغت
 يلاتلاب داعتبالاو , بسانم عقوم لالتحال ةروانملا ىلا ودعلا
 نفس برض ةياغلا تناك اذا امأ . ةقيدصلا فادهألا نع

 ىلع ةيداعملا ةسارحلا رابجا ذئدنع بجيف . ةسورحم ةيداعم

 ًارود رمقلاو سمشلا هاجتا بعليو . نفسلا هذه نع داعتبالا
 رايتخاو . عقوملا هاجتا رايتخاو . ةنيفسلا ةيعضو يف ًاريبك
 كارتشا نمؤي يذلا هاجتالا رايتخا يأ ) فدهلا مدقم ةيواز
 لاتحا لقأ عم يمرلا يف ةنيفسلا ةيعفدم نم ربكألا مسقلا

 . ( ودعلا ةيعفدمب ةباصالل

 : يه لحارم ثالث نم نفسلا ةيعفدمب يمرلا فلأتي
 افلس اهذيفنت نكميو . يمرلل يلوألا ريضحتلا ةلحرم ١



 , ةحلسألل ينفلا دادعالا : لمشتو .ودعلا فشك لبق

 ةيوجلا رصانعلا ديدحتو . ( يكيتسلابلا ( يعفدملا دادعالاو

 ٠ يمرلل يئاهنلا ريضحتلا ةلحرم ١" يمرلا ىلع رثؤت يتلا

 باسحو هيلع ةلالدلاو فدهملا فاشتكا ةظحل نم أدبتو

 عفدملا هيجوت اياوز ديدحتب يهتنتو .هتكرح رصانعو هتايثادحا

 ةقدلا بسحبو . ةزهجألا ىلع اهتيبثتو ىدملاو هاجتالاب

 وأ الماك يئاهنلا ريضحتلا نوكي نأ نكمي « رفاوتملا تقولاو
 ةلحرملا يهو ٠ يمرلا ذيفنت وأ قالطالا ةلحرم ”  . ارصتخم

 قيقحتلا وهو ماكحالا : نم اهرودب فلأتتو ٠ يمرلل ةيماتخلا

 يئاهنلا ريضحتلا ءانثأ ةملتسملا يمرلا رصانع نم ايلمع

 طر دنع ةيلوطلاو ةيوازلا تافارحنالا سايقو ٠ يمرلل
 لاخداو باسحلا يف ةبكترملا ءاطخألا ينالتل فئاذقلا

 ريثأتلا يمر ىلا لاقتنالا مث نمو « ةمزاللا تاحيحصتلا

 قيقحتل تايامرلا نم بولطملا ددعلا ذيفنت هلالخ متي يذلا
 ةيفاك اهنكلو هنم برقلاب وأ فدهلا يف ةرشابم تاباصا
 بولطملا ضرغلا عونل اقبط هقارغا وأ هليطعت وأ هريمدتل

 بسح ةنيايتم تايمست ةيرحبلا عطقلا تايامر لمحتو

 هذهو . ةيرحبلا ةعطقلا ريس هاجتاو يمرلا روحم نيب ةقالعلا
 : يه تايمستلا

 : "118 62 ه12855 يروحملا يمرلا وأ ةدراطملا يمر -

 ريس هاجتاو يمرلا روح نيب ةلكشملا ةيوازلا نوكت امدنع

 . ( رفص ) لداعت ةنيفسلا

 : 1الع عل 22م21200612624 بارتقالا يسر -

 . ةجرد 5١ 04 لداعت ةروكذملا ةيوازلا نوكت امدنع

 امدنع : 135 م31 16 1721615 بناجلا نم يمرلا -

 . ةجرد 6١ لداعت ةروكذملا ةيوازلا نوكت

 امدنع : 115 هد ك1هذعم62068+ داعتبالا يمر -

 . ةجرد ١١ * ١8 لداعت ةروكذملا ةيوازلا نوكت

 نوكت امدنع : 13168 56118166 عجارتلا يمر -

 . ةجرد ١8٠ لداعت ةروكذملا ةيوازلا

 : يخوراصلا يمرلا  ؛

 اهعاونأ ىلع خيراوصلا هيف مدختست يذلا يبرلا وه
 ام دح ىلا يمرلا اذه هبشيو . ( ةيرحبلا وأ ةيربلا )

 ةسارد ةرو رضب هنع زيمتي هنكلو . يديلقتلا يعفدملا يمرلا
 ريثأت نم اهل امل ًارظنو , قالطالا ةصنم دنع ةيوجلا لاوحألا

 راسم ىلع يلاتلابو ٠ قالطنالا ةظحل يف خوراصلا هيجوت ىلع
 . خوراصلا

 : يوونلا يمرلا - ه

 ةيرذلا تانواهلاو عفادملا هب موقت يذلا يبرلا وه

 عاونأ نم عون هنأ يأ : ةيوون سوؤرب ةدوزملا خيراوصلاو
 هلاكشاب يخوراصلا يمرلا وأ يربلا يعقدملا يمرلا

 مادختسا يوونلا يمرلا باب يف لخدي الو . ةددعتملا

 يوونلا فصقلا مسا لمحي يذلا ةيوونلا لبانقلل تارئاطلا

 . ( فصقلا رظنا )

 نكلو . ًايوج بلاغلا يف يوونلا فوذقملا راجفنا نوكي
 وأ حطسلا ىلع متي راجفنا عم يوون يمر ءارجا ناكمالاب

 ىلع . يوج ) راجفنالا عون رايتخالل . حطسلا تحت
 بجاولا يوونلا حالسلا ديدحتو , ( حطسلا تحت . حطسل

 فدهلل ةقيقد ةسارد 'ةداع ىوونلا يمرلا قبست . همادختس

 ريثأتلاو . فدهملا ةعيبط ةفرعم اهتمهم ( فدهلا ليلحت )

 تاعطقلا ىلا ةبسنلاب ةطيحلا ةفاسمو . هقيقحت بولطل
 نم ةدراولا تامولعملا فدهلا ليلحت مدختسيو . ةقيدصل

 « ةيوجلا داصرالا زكارمو ٠ عالطتسالاو دصرلا رداصم فلتخم

 راجفنالا تاريثأتل ةصاخلا تايطعملا ىلع أساسأ زكتريو

 . فدهلا داعبأو . ( راجفنالا زكرم ) رفصلا ةطقن يف يووتل

 لمتحملا أطخلا ةفاسمو . ةيوونلا تاريثأتلا رطق فصنو

 لمحتس يتلا حايرلا هاجتاو . فدهلا حطس ىلا ةبسنلاب

 ىلع رثؤت دق يتلا راطمألا لوطه تالاتحاو . يرذلا رابغل
 . فدهلا ىلع رابغلا طقاست ةعرس

 ضرألا ةعيبط بسح يمرلا صئاصخ

 يمرلا ىلع اهيطغت يتلا رئاتسلا» ضرألا تاجرعت رثؤت
 ديدحت نكمي لاجملا اذه يفو . ةنيعم صئاصخو تامس هيطعتو
 : ةيلاتلا عاونألا

 ١ ةطسبنملا يضارألا يف يمرلا :

 يضارألا هذه يف يمرلا لوقحو دصرلا لوقح نوكت

 رمألا « ةليلق ةتيملا قطانملا نوكت ابك , هاجتالاو ىدملاب ةريبك
 فونص فلتخمب تايامرلا ءارجإا ىلع دعاسي يذل

 يطعيو .٠ ةديعب تافاسم ىلا دصرلا نمؤيو . ةحلسأل

 . مادختسالل عسوألا لاجملا ميقتسملاو رشابملا يمرلا ةحلسأ

 ةصاخلا تابوعصلا ديزت ةطسبنملا ضرألا نإف لباقملابو

 ةحلسأو ةليقثلا ةحلسالل ةبسانملا ةيعيبطلا ضبارملا رايتخاب

 اهتياحل ةيفاضإ ريبادت ءارجإ ضرفتو . رشابملا ريغ يمرل

 لعجي ضرألا طاسبنا نأ امك . ( هيومت ) اهئافخاو ( رفح )
 ةقطنم يف ناك اذا الا ةبسانم دصارم داجيا بعصلا نم

 ةلزعنم تويب . لالت ) ةيلاع ةيضرأ تانيه قيدصل
 . ( خلا ... ةيلاع
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 : ةجرعتملا يضارألا ىف يمرلا - ؟

 يضارألا هذه يف يمرلا لوقحو دصرلا لوقح نوكت

 رمألا « ةتيملا قطانملا اهيف رثكتو ٠ هاجتالاو ىدملاب ةعطقتم
 . ةتيملا قطانملا برضل ةيبناج تايامر ءارجا ضرفي ىذلا
 , عساو قاطن ىلع حباسلاو ينحنملا يمرلا ةحلسأ مادختساو

 لباقمو . تايامرلا دصرل نيصصخملا داصرلا ددع ةدايزو

 ضبارملا رايتخا ةيلمع لهست ةجرعتملا ضرألا نإف . كلذ

 ةريخذلا سيدكت طاقنو رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأل ةبسانملا

 . اههبوقو اهئافخا ىلع دعاستو

 ٠ - تاباغلا يف يمرلا :

 ىلع ودعلا دعاستو . يمرلاو ةيؤرلا تاباغلا قيعت

 رايتخا ىلع هسفن تقولا يف دعاست اهنكلو . ءافتخالا

 . اههيوقو ةقيدصلا ةحلسألا ضبارم

 نم تاباغلا يف رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ تايامر رثأتتو
 لبق اهراجفئاو راجشألا ىرذب فئاذقلا مادطصا لاهحا
 اهيف مدختست يتلا تالاحلا يف ةصاخو , فدا خغولب

 نم نإف اذل . ةمداصملاب لمعت تامامصب ةدوزم فئاذق

 ةدوزملا فئاذقلاو ةيراثنملا فئاذقلا مادختسا لضفللا

 . ةقراحلا فئاذقلاو ةيريخأت تامايصب

 ةحلسأب رشابملا يمرلا دنع ربكأ يبلسلا ريثأتلا نوكيو

 ةيؤرلا ىدم دحت راجشألا نأل ًارظن . ميقتسملا يمرل

 ىلا تالاحلا ضعب يف ةرطضم ةحلسألا هذه لعجتو ٠ يمرلاو

 ريهطت انايحأ ضرفت امك . ادج ةريصق ةيدمأ ىلع يمرل

 ةيؤرلا تاناكما ةدايزا راجشألا نم حالسلا ماما ضرألا

 عقاوم فشك ىلا يدؤي دق ريهطتلا اذه نأ مغر . يمرلاو
 . ةحلسألا

 ةحلسألا زكرمتت . ميقتسملا يمرلا ةيلعاف ةدايزلو

 ( تابابد ء د/م عفادم تاشاشر ) يمرلا اذه ةصصخمل

 راجشألا نم ةيراعلا تاحسفلا دودحو تاباغلا موخت ىلع

 . ةباغلا قرتخت يتلا كلاسملاو رواحملا ىلعو . ةباغلا لخاد

 لتقلا ةقطنم يف ودعلا حبصي امدنع تغابملا يمرلاب موقتو

 . عساو قاطن ىلع صنقلا مدختست اك . ةفوشكل

 يف اهضبارم رايتخا يف ةبوعص تانوالاو ةيعفدملا دجت الو

 طاقنو ضبارملا رايتخا دنع يرو رضلا نم نكلو . تاباغل

 مادطصا مدعل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا ةريخذلا سيدكت

 (يرغصلا ةيوازلا ) اهقالطنا دنع راجشألا ىرذب فئاذقل

 ص مجني دق يذلا قيرحلا ءافطا طئاسو دادعاو

 يف دصرلا ةبوعصل ًارظنو . ةقراحلا فئاذقلاب ودعلا تايامر

 ةيلاعلا راجشألا مدختست « ةديعب تافاسم نم تاباغل

 ىلا دصارملا ضعب عفدُت ابك , ةبقارم طاقنو دصارمك ةفيثكلاو
 . ةمدقتملا نئامكلا راطأ يف نوكتو . نكمأ ام مامألا
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 لاتقلا يف ةصاخو ) تاباغلا يف لاتقلا دنع ىعاري

 ةلتاقملا تاوقلا نيب قيثو لاصتا ميظنت ( يعجارتلاو يموجحلا
 يدؤت ءاطخا يف عوقولا نم ًافوخ , يرانلا معدلا طئاسوو
 . ةقيدصلا تاوقلا ةباصا ىلا

 : ةيئبملا قطانملا يف يمرلا - 8

 ىلع ودعلا دعاستو يسرلاو ةيؤرلا ةينبألا قيعت
 ءافتخا ىلع هسفن تقولا يف دعاست اهنأ الا , ءافتخالا

 ندملا يف قئادحلا دعاست ابك . رشابملا يمرلا ةحلسأ ضبارم

 . تانواطاو ةيعفدملاو تابابدلا ضبارم رايتخا ىلع

 بيرقلا لاتقلا نم ًاعون ةينبملا قطانملا يف لاتقلا ربتعيو
 يمرلا ةحلسا نكلو ٠ ةحلسألا ةفاك هيف مدختستو « رانلاب

 . ةديعب ةيدمأ ىلع يمرلا ةيناكما ًايئاد هيف دجت ال ميقتسمل
 ةدودحم د /م عفادملاو تابابدلاو تاشاشرلا تايامر نوكتو

 ريغ قطانملاو تاحاسلا دوجوو . اهتماقتساو عراوشلا لوطب
 يمرلا مادختسا يرو رضلا نم لعجي يذلا رمألا « ةينبمل

 . هروهظ ذنم نيتقلط وأ ةقلطب فدهلا ريمدتو تغابمل

 ىوكلاو ذفاونلا يف رشابملا يمرلا ةحلسا زكرمتتو

 ةماعلا تاحاسلاو عراوسثلا ايارزو ناردجلا يف ةحوتفمل
 ةدع نم يمرلا نيمأت اهزكرت دنع ىخوتيو . ةمكاحلا طاقنلاو

 اهنإف رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأ امأ . ( تاعافترا ) تاقبط

 موختلاو ةضيرعلا عراوشلاو قئادحلاو تاحاسلا يف زكرمتت
 ةمايص تاذ فئاذق ةداع مدختستو . ةنيدملل ةيفلخلا

 ريمدتو فوقسلاو ناردجلا قرخل ( ةقراخ وأ دادهم ) ةيريخأت

 ةقراحلا فئاذقلا مدختست ابك . ةئجتلملا ةيحلا ودعلا ىوق
 دصارم نم يمرلا دصر متيو . ةينبألا كرت ىلع ودعلا رابجال

 ةفاضالاب ٠ سئانكلا جارباو نْذآملاو ةيلاعلا ةينبألا يف ةراتخم

 عم ساهلا طخ نم ةنكمم ةطقن برقأ ىلا عفدت دصارم ىلا

 .ودعلا

 : لابجلا ىف يمرلا - ©

 أ : يه ةيسيئر لماوع ةعبرأب لابجلا يف يمرلا رثأتي
 - ب. ميقتسملا يمرلا ةحلسأ ىلا ةبسنلاب ةتيملا قطانملا ةرثك

 حطس نع عافترالا ريثأت - ج . ةيرابجالا تارمملا دوجو

 قرفو ضرألل داحلا ليملا د « ةفيذقلا كرح ىلع رحبلا
 فالتخا اه . فدهملاو حالسلا ضيرم نيب عافترالا

 دنع ةيوجلا فورظلا نع حالسلا ناكم يف ةيوجلا فورظلا

 . فدها

 أجلت « ةتيملا قطانملاو تاجرعتلا ةرثك ةرهاظ ةهجاولو
 منحنملا يمرلا ةحلسا مادختسا ىلا لابجلا يف تاوقلا

 ميقتسملا يمرلا ةحلسأ صيصختو , عساو قاطن ىلع حباسلاو

 نم ةتيملا قطانملا ةبقارلل دصارملا ميدقتو . حوفسلا برضل
 . بناجلا

 لافي

 تايامر زيكرت ىلع ةيرابجالا تارمملا دوجو دعاسيو
 ةلقرعو مدقتلا نم ودعلا تاعردم عنمل ةحلسألا فلتخم
 . ملعملا يمرلا ذيفنت ىلع دعاسي امك . لاترألا تاكرحت

 ٠ كرحملا لكش ىلع رحبلا حطس نع عافترالا رثؤيو
 ةلق يلاتلابو ءاوهلا ةفاثك ةلقو يوجلا طغضلا ناصقن نأل

 « اولع دشأ همهسو ابدحت رثكأ كرحملا لعجت فئاذقلل هتمواقم

 . فوذقملا اهعطقي يتلا ةفاسملا ةدايز ىلا يدؤي يذلا رمألا

 ضبرمو فدهلا نيب عافترالا قرفو ضرألا ليم يدؤيو
 . ةطيرخلا ىلع ةساقلل يمرلا ةفاسم يف ليدعت ىلا حالسلا

 , اعافترا هنم لقأ مأ حالسلا نم ىلعأ فدهلا ناك ءاوسو

 ىلع ةساقملا ةفاسملا نم ربكأ نوكت ةيقيقحلا هتفاسم نإف

 قفو ةلاحلا هذه يف ةيقيقحلا ةفاسملا بسحتو . ةطراخلا

 3 يلاتلا نوناقلا

 " ع + " خ مأرع ةيقيقحلا ةفاسملا

 ىلع ةساقملا ةفاسملا ( خ م ) : نأ رابتعا ىلع

 . فدلاو ضبرملا نيب عافترالا قرف ( ع )و . ةطيرخلا

 نوناقلا اذه مادختسا منع ةلجاعلا تالاحلا يف نكميو

 ةفاسملا < ةقيقحلا ةفاسملا : ةيلاتلا ةيبيرقتلا ةدعاقلا قيبطتو

 ضبرم نيب عافترالا قرف ثلث + ةطراخلا ىلع ةساقملا

 . فدهلاو حالسلا

 هاجتا « ةرارح ) ةيوجلا فورظلا نيب مئاقلا نيابتلا امأ
 ةيوجلا فورظلاو ضبرملا دنع . ( خلا .. طغضلا . حيرلا

 نوكت امدنع لابجلا يف يمرلا ىلع رثؤي ال هنإف . فدهلا دنع

 نوكت امدنع روهظلا يف هريثأت أدبيو , ةريصق يمرلا ةفاسم
 عوجرلا يغبني ةلاحلا هذه يفو .رتم ١6٠١ نم ربكأ ةفاسملا

 ةيوجلا داصرالا زرافم اهمظنت يتلا ةيوجلا داصرالا ةرشن ىلا

 تاحيحصتلا لاخداو نيابتلا ديدحت ةيغب . ةيعفدملل ةعباتلا

 . يمرلا رصانع ىلع ةبسانملا

 ةيعيبطلا ضيارملا رايتخا ىلع ماع لكشب لابجلا دعاست

 ةيناكما نأ امك . اهئافخإو رشابملا ريغ يمرلا ةحلسأل
 ىلع دعاست ةيفارغوبطلا ىرذلاو ةمكاحلا طاقنلا مادختسا

 ضرأ نم ريبك ءزجل ًايبسن ديج لكشب دصرلا قيقحت
 « لابجلا ءارو ةعقاولا نايدولاو تاردحنملا ءانثتساب ٠ ةكرعملا

 طئاسو مادختسا اهيلا ةهجوملا تايامرلا دصر بلطتي يتلاو

 .٠ يوجلا دصرلا

 فدهلا ةكرح ىلا ةبسنلاب يمرلا عاونأ

 . ةكرحتملا وأ ةتباثلا فادهألا ىلع لاتقلا يف يمرلا متي

 لاتق ةطساو . يدنج ) ًادرفنم تباثلا فدهلا نوكيو

 « ةيداعم ةدحو ) ايعامج وأ ( خلا ... ةنصحم ةطقن « ةفقوتم

 نإف كلذكو . ( خلا ... تانيصحت طوطخ ٠ عمجت ةقطنم

 . ايعامج وأ ادرفنم نوكي كرحتملا فدهلا

 ةيناكمإو هتقدب ةتباثلا فادهألا ىلع يمرلا زيمتيو

 ناك اذإ الآ ) يمرلا رصانع تابثو , ربكأ ةلوهسب هحيحصت

 هذه يف يمرلا صانع لدبتل ًارظن , اكرحتم يمارلا حالسلا
 فادهألا ىلع يمرلا امأ . ( حالسلا ةكرح ببسب ةلاحلا

 هنإف ,اعم ىدملاو هاجتالاب وأ ىدملاب وأ هاجتالاب ةكرحتملا
 ىلع تاحيحصتلا لاخدا بلطتيو . ةقد لقأو ةبوعص رثكأ

 يلب ايف ركذنو . يمر لك لبقو رمتسم لكشب يمرلا رصانع

 . كرحتم فده ىلع يمرلا تالاح نم اددع

 ١- كرحتم فده ىلع د/م عفادملاو تابابدلا يمر 1

 لصت دق ةنيابتم تاعرسب لاتقلا ءانثأ فدهلا كرحتي

 نكميو . ةعاسلا يف مك 50 ٠١ ىلإ موجهلاو ةروانملا لالخ
 نم رثكأ ىلا تاقرطلا ىلع كرحتلا دنع ةعرسلا لصت نأ

 ةكرح حالسلا ىلا ةبسنلاب ةكرحلا نوكتو . ةعاس/مك

 ةلئام ةكرح وأ ةيبناج ةكرح وأ ( ةبرتقموأ ةدعتبم ) ةيهبج

 ايبناجوأ ايهبج ) ةكرحلا هاجتا ردقيو . ( ةبرتقموأ ةدعتبم )
 ةيوازلا يهو ( ه هي ) فدهلا ىحنم ةيواز سايقب ( الئاموأ

 دفني يذلا حالسلا هاجتاو فدهلا ةكرح هاجتا نيب ةروصحملا

 : يقزلا

 وحن ًاكرحتم فده لا ناك اذإ ةيهبج ةكرحلا نوكتو
 وأ هتمدقم ىوس ىرت ال ثيحب , هنع ًادعتبم وأ حالسلا

 زواجتي ال ثيحب هلوط نم دودحم مسق ىري وأ « هترخؤم
 ىحنم ةيواز نوكت ةلاحلا هذه يفو . فدهملا ضرع ًايريدقت
 .ةجرد ٠١" +  دودح يف فدهلا

 وحن كرحتي فده لا ناك اذإ ةيبناج ةكرحلا نوكتو
 الإ ىري ال ثيحب , حالسلا ىلا ةبسنلاب راسيلا وأ نيميلا
 مسقلا نوكي نأ ىلع . هضرع نم ءْزج ىري وأ . هبناج
 . لقألا ىلع فدهلا ضرع فاعضأ ةئالث لداعي يئرملا

 دودح يف ةلاحلا هذه يف فدهلا ىحنم ةيواز نوكتو

 .ةجرد 54 + 3٠

 كرحتي فدهللا ناك اذإ ةلئاملا ةكرحلا مسا قلطيو

 راسيلا وأ نيميلا ىلإ ةفرحنم ةيوازبو ًادعتبم وأ ًابرتقم
 نم لقأ يئرملا لوطلا نوكي ثيحب . حالسلا ىلإ ةبسنلاب
 ةيواز نوكت ةلاحلا هذه يفو . فدملا ضرع فاعضأ ةثالث

 ١6 + 40 لداعت يهو . ةجرد 40 نم ةبيرق فدهلا ىحنم

 . ةجرد

 . كرحتم فده ىلع يمرلا دنع ةباصالا ةقد قيقحتلو

 ةظحل رايتخاو ٠ حيحص لكشب يبرلا رصانع ديدحت يغبني
 باسح دعب يمرلا رصانع ديدحت نوكيو . ةبسانملا قالطالا

 . ( ىدملاب حيحصتلا ) كرحتملا فدهلا ةفاسم لدبت ةميق
 حيحصتلا ) هتكرح هاجتال بسانملا حيحصتلا رادقمو
 , ( ءاجتالاب



 ةفاسم لدبت ةميق ردقت : ىدملاب حيحصتلا - الوأ

 . ( لكشلا رظنا ) يلاتلا نوناقلا قفو ( ه م ت ) فدل

 هاهيابجت الز * هرس 2 اه مات
 : نأ ثيح

 يمرلل ريضحتلا لالخ فدهلا ةفاسم لدبت ت ه م ت
 . فوذقملا ناريطو

 ىتح فوذقملا ناريطو يمرلل ريضحتلا نميز <ز
 ( ةعاس/مك ) فدهلا ةعرس - ه رس ٠ فدا

 . فدهلا ىحنم ةيواز - ه هي

 حيحصتلا ةميق ردقت : هاجتالاب حيحصتلا - ايناث
 . ( لكشلا رظنا ) يلاتلا نوناقلا قفو ( ه ت) هاجتالاب

 اه هيابج *”اهرس *ع تاه ن
 : نا ثيح

 مييليملاب فدهلا هاجتا حيحصت ةميق - ه ت

 . تابابدلا ةحلسأ مظعمل ٠,6 لداعي تباث لماع - ع

 . ( ةعاس/مك ) فدهلا كرحت ةعرس < ه رس

 ديدحت ءانثأ رابتعالاب هاجتالاو ىدملاب ناحيحصتلا ذخؤي

 وأ ايلا حيحصتلا اذه متيو . يمرلا رصانع حيحصتو

 . حالسلا يف مدختسملا ديدستلا زاهج عون بسح اينورتكلا

 ىلع اساسأ دمتعي يلآلا حيحصتلا ءارجا نأ يعيبطلا نمو

 . هتءافكو ( ددسملا ) يمارلا ةربخ

 يرب فده ىلع تاشاشرلاو قداسبلاب يسرلا - ؟
 1: كرحتم

 قدانبلا تايامرل يسيئرلا لكشلا يمرلا اذه ربتعي

 وأ ايهبج فادهألا كرحتت ثيح . لاتقلا يف تاشاشرلاو

 تابابدلاب يمرلا ةرقف يف انركذ امك ةلئام ةروصب وأ ايبناج
 ىلع ًاساسأ يمرلا اذه حيحصت دمتعيو . د/م عفادملاو

 راسمل يمارلا ةيؤر نأ رابتعا ىلع . طاطخلا صاصرلا

 فدهملا ةعباتمو « يمرلا ةقد ديدحت ىلع هدعاست هتافوذقم

 . ةبسانملا تاحيحصتلا ءارجإو ؛ كرحتملا

 ةفاسم ديدحت كرحتم فده ىلع ةباصالا ةقد بلطتتو

 , ةبسانملا قالطالا ةظحل رايتخاو . قيقد لكشب فدهلا

 مايقلاو ء ةشر لك دنع حيحصلا ديدستلا ءارجاو

 أدبمو . فدهملا ةكرح هاجتا عم ةبسانتملا تاحيحصتلاب

 يمرلا دنع هاجتالاو ىدملاب وأ هاجتالاب وأ ىدملاب حيحصتلا
 دنع مدختسملا حيحصتلا أدبمل لئامم تاشاشرلاو قدانبلاب

 يف ديدستلا ةزهجا ةطاسب نكلو , عفادملاو تابابدلاب يمرلا

 يتلا فادهالا ءافتخاو روهظ ةعرسو . تاشاشرلاو قدانبلا

 كره رتوتو ٠ يمرلا ىدم رصقو . ةحلسألا هذه اهعم لماعتت
 .ربكأ ةطاسبب متت تاحيحصتلا لعجت , يمرلا ( راسم )

 . هتريخو يمارلا ةراهم ىلع ًاساسأ دمتعتو

 قديطرملرارقلا اخت ١ هظه قف ريلا ةيعضرسه
 سس _طفررطرلا صف يف فريلاةيهضدد و

 مسهسح لو ررلا هلك ةعرس- ورس
 سس ةفررط ربا زها قا - سو
 هتلر يلا امهر ايمي يلا قب_طلا ح سه ط
 . كفزمط ردا عأت هّررَف لرمي

 ( سز ١ كرم فدودل يوازرلا لاَصتن رماح س
 سس اوريزا اهر اهب يلا ئرطلا- قه ل

 ٠ |. (قز) ةيرهددج
 تحمر ا ىع فو زّملا نإررط نمز - قار
 ( ٌقْ) نيزلا كرب فرولل يوازلا كاين دلادق

 يسرالد ارعتسيإلا اربع فدا ًةيعضو - »

 سعف ررطربا ةيظأا يف ئديلا ةيعطو -١ه

 (ةدام نان لد ءز) قريطزلل رارعرما نمز در

 سعررلاهلّ ع دع - هورس

 سوررزا اهيز اجا يملا ىبرطلا بر وه ل

 .٠ قررط لل رارعرلا لزمريح

 مسلح ثهررا اى غم كيوان - هاهي

 مس مرر ةيلولا ةئاسلا < ةيلوأ مم

 تمزرطإلا ةظا ف كررلا ةفاس فه م

 هفاسم ل دن همف باسح
 (وه متر تدهلا
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 اهعطقي يتلا ةفاسملا نا : ىدملاب حيحصتتلا : الوأ

 لوصو ةظحلو دانزلا ىلع عبصألا طغض ةظحل نيب فدملا

 كره مستيو .أدج ةدودحم فدهلا ناكم ىلا ةصاصرل

 ىدملا ىلع رتوتم كرح هناب شاشرلاو ةيقدنبلا تاصاصر
 عافترا نم لقأ همهس عافترا نإف اذل . حالسلل يلاتقل

 ىتح فدهلا قرتخت تاصاصرلا لعجي يذلا رمألا . فدل

 ريغ نم نإف اذل . هءارو عقت ةيرظنلا اهطوقس ةطقن تناكول
 كرحتملا فدهلا ىلع ىدملاب حيحصت ءارجا يرو رضل

 فدهلا اذه نأ املاط . هنع ًادعتيموأ فدهلا نم ًابرتقم ًايهبج
 ىدم جراخ فدهلا ناك اذإ امأ . لاتقلا ىدم نمض لازي ال

 تناك اذإ ايرورض حبصي ىدملاب حيحصتلا نإف لاتقلا

 . اليوط نيتشرلا نيب ينمزلا لصافلاو , ةريبك فدهلا ةعرس
 اهعطق يتلا ةفاسملل يمارلا ريدقت بسح حيحصتلا نوكيو

 ىلا دوجوملا مقرلا نم هجوملا ليدبتب كلذو . نيتشر نيب فدهلا
 . ةيناثلا ةشرلا قالطا لبق رتم ٠٠١ ب رغصأ وأ ربكأ مقر

 ًارهاظ ( الثم ةرايس ) فدهلا اهيف ىقبي تالاح كانهو
 هاجتاب تاصاصرلا طوقس ناكم نوكيو . ىلوألا ةشرلا دعب

 ححصي ةلاحلا هذه يفو . هدعب وأ فدهلا لبق اهنكلو فدهلا

 ىلع ديدستلاب كلذو , هجوملا ليدعت نود اروف هيمر يمارلا
 ىلوألا ةشرلا تناك اذإ هطسو نع الدب فدملا ىلعأ
 تناك اذإ هطسو نع الدب فدهلا لفسأ ىلع وأ . ةريصق

 ٠ يمرلا ءانثا حيحصتلا ءارج ١ نكميو . ةليوط ىلوألا ةشرلا

 ىلوألا تاقلطلا دصر عم ةرمتسم وأ ةليوط ةشرب يمرلا يأ
 دصرلاو ديدستلا ةعباتم عم . حيحصتلا ءارجاو ةشرلا نم

 نم عونلا اذه نسمضيو . دحاو ناب دانزلا ىلع طغضلاو
 , ةريخذلا نم ربكأ ةيمك كلهتسي هنكلو « ةباصالا يمرلا

 ءارجا عيطتسي ىتح , باصعألا ءىداه ًارهام ًايمار بلطتيو

 عبصالا طغضو حيحصتلاو ديدستلاو دصرلا نم ةبكرم ةيلمع
 . دانزلا ىلع

 ةطقن ىلع ديدستلا متي : هاجتالاب حيحصتلا : ايناث

 هذه ىلا كرحتملا فدهلا لصي ثيحب , فدهلا مامأ عقت

 ديدحت ( ايرظن ) نكميو . اهيلا تاقلطلا لوصو عم ةطقنل

 قلعتي باسح ىلا ادانتسا فدهلا ةمدقم نع ةطقنلا هذه دعب

 هذه نكلو
 حيحصت متي لب « لاتقلا لالخ ايلمع متت ال تاباسحل

 راسم دصرو فدهملا ماما ىلوأ ةشر يمرب ايلمع يمرل

 فدهلا مامأ ةباصالا طاقن تناك اذاف . ةطاطخلا تاقلطل

 فدهلاو ديدستلا ةطقن نيب ةلصافلا ةفاسملا نأ ىلع كلذ لد

 لد فدهلا ءارو ةباصالا طاقن تناك ناو . يغبني امم ربكأ

 كلذ ىلع ءانبو . يغبني امم رغصأ ةفاسملا هذه نأ ىلع كلذ

 كرحتملا فدهلا لبق ةديدج ديدست ةطقن يمارلا راتخي

 ةشرلا قلطيو ( ةقباسلا ةطقنلا نم برقأ وأ دعبأ نوكتو )
 يأ . يمرلا ءانتا حيحصتلا ءارجا اضيأ انه نكميو . ةيئاثلا

 نم لاوالا تاقلطلا دصر عم ةرمتسم ةليوط ةشرب يمرلا

 .هتعرس فدطلا ىدمو ةصاصرلا ةعرسب
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 طغضلاو دصرلاو ديدستلا ةعباتم عم حيحصتلا ءارجاو ةشرلا

 . دحأو ناي دانزلا ىلع

 : لئام لكشب كرحتي فده ىلع حيحصتلا : اثلاث

 متيو . هاجتالاب حيحصتلاو ىدملاب حيحصتلا نم جيزم وه
 يمارلا ةءافك بسح ةليوط ةشر وأ ةبقاعتم تاشر ءارجاب

 . هبيردت ىوتسمو

 ٠ ةيوجلا فادهألا دض يمرلا :

 نم يمرلل ةصصخملا طئاسولاو ىوقلا ةفاك مادختسا وه

 , ةيداعملا ةيوجلا فادهألا ىلع ةيرحب عطق وأ ةيضرأ دعاوق

 . اهماهم ذيفنت نم اهعنم وأ اهريمدت ةيغب

 يمرلا مادختسال ةيادب ١118 ماعلا علطم رابتعا نكمي

 ةينالألا ديطانملا دض هجوي ناك يذلا ةيوجلا فادهألا دض

 ذفني نكي ملو . ةيناطيربلا ءاوجألا وزغت تذخأ يتل

 ةشاشر ةحلسأب لب . يوجلا عافدلل ةصصخم ةحلسأب

 كلذ يفو . تاليدعتلا ضعب اهيلع تيرجأ ةفلتخم عفادمو

 ةيوجلا تايامرلا قفارت ةفشاكلا راونألا تأدب اضيأ تقول

 مث ٠ ةيرصب ريغ فشك طئاسو دوجو مدعل أرظن . ةيليلل

 نيبرحلا نيب ةيوجلا فادهألا دض يمرلا ةحلسأ تروطت

 ةددعتم تاشاشر تممصف . ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعل

 جتنت , انايحأ تاناطبسلا ةددعتمو ( م١٠ 4 ) تارايعل

 اك . مك 5,58 ىتح لصت ةيدمأ تاذو . ةيلاع ةيران ةرازغ

 ةيدمأ تاذ.( مم 80 37١ ) ةفيفخ عفادم تممص

 عفادملاو تاشاشرلا هذه تدوزو . مك © ىتح تلصو

 فادهألا دض يمرلاب ةصاخ ةيرصب ديدست ةزهجأب ةفيفخلا

 ةفلتخم تارايعبو ةليقثو ةطسوتم عفادم تممص امك . ةيوجلا
 ١؟ ىتح لصت ايبسن ةريبك ةيدمأ تاذو . ( مم ) 58-3١

 ىرخألا ةزهجألاو بساوحلاو تارادارلا عم لمعتو . مك
 يمرلا نم اهنيكمتل . تافاسملا سايقو فادهألا فشكل

 . ةبعصلا ةيؤرلا فورظ يفو اليل

 لالخ ةيوجلا فادهألا دض يمرلا طئاسو ريوطت رمتساو

 تارايعلاو ةيدمألا ريوطتلا لمشو . ةيئاثلا ةيملاعلا برحل

 تارئاطلا روهظبو . ديدستلا ةقدو نارينلا ةرازغو ةنورملاو

 ىرج « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب , ادج ةعيرسلا ةثافنل
 طئاسو لمشو . ةيوجلا فادهألا دض يمرلا ةمظنأ ربوطت

 طئاسو لمش امك . نارينلا ةدايقو ركبملا راذنالاو فشكل

 هجوملا خوراصلا لخد تانيسمخلا ذنمو . نارينلا جاتن

 ةيساسأ ةطساوك دمتعاو . يوجلا ودعلل يدصتلا لقح

 دض ةعرونتملا ةيرحبلا عطقلا نمو ضرالا نم يسرلل
 . ( يوجلا عافدلا رطكا ) ةيداعملا فادهأل

 ةيران طئاسوب ةيومجلا فادهألا دض يمرلا ذفني
 فاشتكا ةقيرط بسح - ايئدبم هرصح نكميو , ةددعتم

 .عاونأ ةثالث يف  هعم كابتشالاو هعبتتو هطاقتلاو فدهلا

 : يه ةيسيئر

 نم عونلا اذه دمتعيو : رششايملا ديدستلاب كابتشالا -
 نيسعلاب هطاقتلا»و فدهلا فشك ىلع اساسأ كابتشالا

 تناك ءاوس . ةدعاسملا ةيرصبلا طئاسولاب وأ . ةدرجملا

 ةيناكمإ ىلإ ةفاضالاب . تافاسملا سايقل وأ ريبكتلل
 ةمظنألا نم ةدراولاو فادهألاب ةصاخلا تامولعملاب ةناعتسالا

 ط/م ةفيفخلا عفادملو تاشاشرلاب ذفنيو . ةيرادارلا

 ةجردلاب , كابتشالا اذه متيو . ةيلآلا ةيدرفلا ةحلسألابو

 ريطت يتلاو ةضقنملاو ةرباعلا ةيوجلا فادهألا دض . ىلوألا

 تاطاقسالاو ديطانملا دضو , ايبسن ةضفخنم تاعافترا ىلع

 ةيدجملا ةيدمألا نمض فادهألا هذه نوكت نأ ىلع ةيلظملا

 ةزهجأ ىلع طب رُت يتلا فدهلا ةكرح ميق نوكت ام ابلاغو
 ةيمهألا ىطعت كلذل , ةيبيرقت وأ ةردقم ابق رشابملا ديدستلا
 ةيئادتبالا ةعرسلاو نارينلا ةفاثكل كابتشالا اذه يف ىلوألا
 تاعومجمب يمرلا ذفني نأ هعم لضفي يذلا رمألا . تاقلطلل

 هطئاسو زيمتت ساسألا اذه ىلعو . دحوم نمازتبو ةحلسأ

 ب5 ) اهنارين تالدعم ثيح نم ءاوس . ةريبك ةيران ةرازغب
 , ةيئانث ) اهتاناطبس ددعت وأ ( ةقيقدلا يف ةقلط

 ةلوقعم قارتخا ةردقب اهتافوذقم زيمتت امك . ( ةيعابر « ةيثالث
 ةصاخو . تارئاطلا نم ةحفصملا ءارجألا ىلع ريئأتلل

 ةيلعاف نكسلو . رتبوكيلملا تارئاطل ةيلفسلا حوطسلا
 يفو ليللا يف ادج ةدودح ىقبت ةقيرطلا هذهب كابتشالا

 , ةفشاكلا راونألاب ةناعتسالا مغر . ةبعصلا ةيؤرلا فورظ

 . ديدستلا ريظانم ةءاضإ مغرو

 ضعبب ذفنيو : ةيكلساللا تامولعملاب كابتشالا

 ةريعألا تاذ ط/م عفادملا مظعمو ط/م تاشاشرلا عاونأ

 يسرلل حلصي وهو . ( ةليقث , ةطسوتم . ةفيفخ ) ةفلتخملا

 قيسنتلاب متي هنأل , ةبعصلا ةيؤرلا فورظ فلتخم يفو يليللا
 طئاسو دوزت يتلا ةيرادارلاو ةبساحلا ةزهجألا عم نواعتلاو

 كبتشتو . فده لا ةكرحل ةيساسألا تانايبلاب يمرلا

 فادهألا عم ( مم 80 7١ ) ط/م عفادملاو تاشاشرلا

 امأ ء.اهتيدمأ نمض ةضفخنملاو ةضقنملاو ةرباعلا ةيوجلا

 عم كبتشتف (مم )1١  ١7٠١ ةليقثلاو ةطسوتملا ط/م عفادملا

 لالخو . ( مك ١٠6 0 ) ايبسن ةيلاعلاو ةديعبلا فادهألا

 نع ضوعيف . ةيرانلا ةرازغلا لقت ةريعألا هذهب كابتشالا
 - 60 ) ةفيذقلا راجفنال ريثأتلا رطق لضفب ام دح ىلإ كلذ

 .(مكل“

 نيعون دحأب ةزهجملا فئاذقلا كابتشالا اذه يف مدختست

 يتلا ةفاسملا بسح ريعي لوألا : تيقوتلا تامايص نم

 سأرب زهجم يناثلاو  عفدملا ميقلت لبق اهيلع رجفنيس



 ىفالتت امدنغو: ١ ةيكلسأللا تازاشإ لبقتتسو «تبري بساع

 ىوقت . اهراجفنال ريثأتلا ةرئاد نمض فدهلا عم ةفيذقلا

 رجفت ثيحب فدهلا نم ةيلبقتسملا ةيكلساللا تاضبنلا

 نم ةرشابملا ةباصالا ىلع دمتعي ال يمرلا اذه يفو . ةفيذقلا

 هتباصإ ىلع لب , ةكرعملا نم هجارخإ وأ فده لا ريمدت لجأ
 ةدام اهتوشح نوكت يتلا ةفيذقلا فالغ نم رثكأ وأ ةيظشب

 .راجفنالا ةديدش

 طئاسو مظعم دوزت . ةقيرطلا هذهب يمرلا لجأ نمو
 نم امأ . فدهلا نع تامولعملاب يوجلا عافدلا ةمظنأ نارين

 . تافاسم سئاق هيلع بكري يذلا بساحلا نموأ ءرادارل

 فدهلا نع تامولعم نم نكمي ام قدأ رفاوتيو . [هيلك نموأ
 رظنلا ةيوازو هاجتالا يتأيو رادارلا نم ةفاسملا يتأت امدنع
 دحأ نم طئاسولا ىلا تامولعملا لقنتو . بساحلا نم

 (بساحلا نم لقنت ام ابلاغو ) اهيلك وأ نيزاهجلا

 ةيوجلا تاحيحصتلا ضعب اهيلع فاضت نأ دعب . ايئابرهك

 ةجرد « ةرارسحلا ةجرد . ههاجتا . حيرلا ةعرس )

 ةوسقحلا ةرارح ) ةيكيتسلابلا تاحيحصتلاو ( ... ةبوطرل

 ةرسجحو ةناطبسلا رمع . فوذقملا عون . اهتبوطرو

 ايئابرهك وأ ايودي كلذ دعب عفادملا هجوتتل ٠ ( ... راجفنال
 لحملا وحن (167006 0001101 دعب دنع مكحتلا )

 . فدهلل يلبقتسملا

 مدختسي ةليقثلاو ةطسوتملا ةريعألاب كابتشالا نأ مغرو
 همادختسا نأ الا , ةيلاعلاو ةديعبلا فادهألا دض اساسأ

 ءارجا دعب كلذو . ةضقنملاو ةضفخنملا فادهألا دض نكمم

 . ةصاخلا تاريضحتلا ضعب

 عيمجت ىلع دمتعيو : ةهجوملا خي راوصلاب كابتشالا
 تارادارلا ةطساوب فدهلا ةكرح نع ةيلوألا تامولعملا

 نم فدهلا وحن اههيجوتو خيراوصلا قالطا مث . بساوحلاو

 وحن ايتاذ هسفن خوراصلا هجوت وأ . ةيضرألا ةزهجألا
 هيجوتلا طئاسوو ةزهجأ ةطساوب هتقحالمو فده ا

 . ( خوراصلا رظنا ) هسأر يف ةبكرملا

 : ديدستلا لئاسم

 يف ةيوجلا فادهألا دض يمرلل ىربكلا ةبوعصلا نمكت

 خيراوصلا ) فادهألا هذه رطخأ نأل ًارظن , ديدستلا ةلأسم

 ةقئافلا اهتنورمو يبسنلا اهمجح رغصب زيمتت ( تارئاطلاو

 ريسمدت ةمهم يف يمرلا حاجن نإف اذل . ةيلاعلا اهتاعرسو
 ذيفنت نم هعنم وأ . هتيلعاف نم دحلا وأ . يوجلا فدهلا

 هيف يقتلي لكشب يمرلا اذه ذفني نأ بلطتي . هتمهم

 ةظحل يفو . ةدحاو ةطقن يف فدهلا عم كرحتملا فوذقملا

 قيقدلا باسحلا ىلع داتعالا متحي يذلا رمألا . ةدحاو

 فده لا ةكرح ميقل ةلوحتملا تانايبلا يف ريغتلا تالدعمل

 ةيرظنلا ميقلا يهو . ةيلمعلا فوذقملا ةكرح ميق ىلا ةبسنلاب

 مر

 تارئاطلا دض يمرلل « اك ش د » ملم ١١,9 شاشرلا ديدست زاهج

 ةيباجيالا ةيكيتسسلابلاو ةيوجلا لماوعلا ريثأت اهيلا ًافاضم
 . ةيبلسلاو

 نمض كرحتي يوجلا فدهلا نأ وه ةبوعصلا رهوجو
 دق ةعرسبو , ( عافترا . هاجتا . ةفاسم ) ةثالث ةيغارف داعبأ

 نمضتت نأ بجي اذل .رثكأ وأ توصلا ةعرس ىلا لصت

 ةلأسمل الح ةيوجلا فادهألا دض يمرلا يف ديدستلا ةيلمع
 : ةيلاتلا تايطعملا ىلع مقت

 ىلع ديدست وه يوجلا فدهلا ىلع ديدستلا نأ

 ديقعتب مستي هنإف اذل , ةبعص ةيؤر فورظ ينو كرحتم فده
 . غلاي

 ةكرح ةيمك عم ًاسكع بسانتت ديدستلا ةقد نإ - '؟
 مكارتو . ةفاسملا ديازتو . فدا ةكرحو ةيرانلا ةطساولا

 . فوذقملا ريس طخ تابثو « ةيؤرلا تاقيعم

 ىدمب . ةتوافتم دودح نمضو . ديدستلا ةقد رثأتت - "“

 . ةيجذومنلا ةيكيتسلابلاو ةيوجلا لماوعلا يف ريغتلا

 ةيكيناكيمو ةيرشب لماوعب ديدستلا ةقد رثأتت - 8

 ىلع ةيبلسلا لماوعلا مكارت رثؤي نأ لمتحملا نم ©
 ةاسشالم » لالخ نم . يباجيا لكشب ديدستلا ةيلمع
 .رخآلا .ضعبلل اهضعب « ءاطخألا

 يمرلا متي نأ متحتي . ةعمتجم تايطعملا هذه ىلع ءانب
 يأ . فدهلل يلبقتسملا لحملا ىلع ةيوجلا فادهألا دض
 يف فوذقملا عم فدحلا اهيف يقتلي نأ عقوتي يتلا ةطقنلا ىلع

 : يلب ام ديدحت نم دب ال . كلذل اقيقحتو . ةنيعم ةظحل

 ةيغارف تايئادحإ قفو فدهلل يلاحلا لحملا ١
 . ( رظنلا ةيواز , هاجتالا , ةلئاملا ةفاسملا )

 ةفرعم بلطتي اذهو . فدهلل يلبقتسملا لحملا ١

 : ةيلاتلا رصانعلا

 .٠ هاجحتالا يف ريغتلا نمز لدعم

 . ةفاسملا يف ريغتلا نيز لدعم
 .رظنلا ةيواز يف ريغتلا نمز لدعم

١ 
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 . فوذقملا ةعرس طسوتم

 . فوذقملا ريس طخ ىلع ةرثؤملا لماوعلا ه

 يذلا رشابملا ديدستلا تاذ ةحلسألاب يمرلا دنعو

 هذه لحت . ةيرصبلا تالآلا ىلع وأ ءرظنلا ىلع دمتعي

 لكشلا ىلع ديدستلا زاهج ةطساوب ًايكيناكيم ةلأسملا
 : يلاتلا

 مث . ةفاسملا نّيبم ىلع طبرتو ٠ فدهلا ةفاسم ردقت -أ

 .ادعتبم فدهلا ناك اذإ دئازلاب ةفاسملا رشؤم كرحي

 . ايرتقم ناك اذإ صقانلابو

 . ةبساحلا سأرلا ىلع طبرتو فدهلا ةعرس ردقت - ب

 عم ةيلكيهلا ةرئاطلا ةازاوم ىلع ةظفاحملا متت - ج

 . يقيقحلا فدهلا

 ”ةيلكيهلا ةرئاطلاو ةبساحلا سأرلاو ةفاسملا نّيبم نأ امبو

 ايكيناكيم ةلصتمو . حالسلا ديدست زاهج ىلع اهلك ةبكرم

 نيبملا يف ريغت يأ نإف . ( عافتراو هاجتا ) ديدستلا يراظنم
 يلاتلابو . ريظانملا يف زاوم ريغت ىلا يدؤي ةرئاطلا وأ سأرلا وأ
 يأ يدؤي لكشب ةممصم اهلك عطقلا هذهو . ديدستلا طخ يف

 ةناطبس روح وأ ) يمرلا طخ فارحنا ىلا اهنايقرت يف ريغت
 نيب قرفلا ًابيرقت لداعي اب ديدستلا طخ نع ( حالسلا
 يف ريغتلا نأ يأ . فدهلل يلبقتسملا لحملاو يللاحلا لحملا

 امأ . فدهلا ةكرح ميق يف ريغتلا تالدعم نع ربعي تايقرتلا

 رثانتو نارينلا ةرازغب اهنع ضوعيف ةجتانلا ةعونتملا ءاطخالا
 تافاسم يف يبسنلا برقلل ارظنو . تاقلطلا وأ فئاذقلا

 ةيوسجلا ) ةيجراسخلا تارثؤملا لايهإ نكسمي . يسمرلا
 . فوذقملا كرحم ىلع ( ةيكيتسلابلاو

 بساح ) ةينورتكلالا طئاسولاب هجوملا يمرلا يفو
 فدهلل يلاحلا لحملا تانايبي بساحلا دوزي ٠ ( رادارو

 رادارلا ةطساوب ( رظن ةيواز . هاجتا . ةلئام ةفاسم ) يوجلا

 ةفاسملا ) رادارلا ةطساوب وأ . ةبعصلا ةيؤرلا فورظ يف

 فدهملا ناك نا ( رظن ةيوازو هاجتا ) بساحلاو ( ةلئاملا

 تالدعم ةنمزأ ردقت , فدهلا ةقحالم لالخ نمو . ًايئرم

 فاضتو ٠ بساحلا ىلع طبرتو . فدهلا ةكرح ميق يف ريغتلا

 ةيكيتسلابلاو ةيوجلا لماوعلا ميقو . فوذقملا ةعرس اهيلع

 ىلع بساحلا لمعي انهو . هكرحم ريس ىلع رثؤت يتلا

 يوجلا فدهلل ( يمرلا هاجتا ) يلبقتسملا لحملا جارختسا

 . نيتقيرط ىدحاي

 ريدقت ساسأ ىلع ىنبتو : ةيبيرقتلا ةقيرطلا -أ
 اذه برضبو .يلبقتسملا لحملا ىتح فوذقملا ناريط نمز

 فارحنالا لدعم ىلع لصحن هاجتالا يف ريغتلا لدعمب نمزلا
 , ةيوسجلا لماوعلا لامها عم . هاجتالا يف يبيرقتلا يوازلا

 الدش

 . ةدقعمو ةليقث تادعم بلطتتو

 ةيوازو ةلئاملا ةفاسملا ةلاد بساحلا ىلآ ةبسنلاب حبصيو
 لدعم ساقيو . ( فدهلل يلاحلا لحملا تانايب ) رظنلا

 يواّرلا فارحنالا لدعم قيرط نع هاجتالا ين ريغتلا
 ةصاخلا ةيزاللا تاحيحصتلا بساحلا فيضي مث . ةقحالملل

 هاسجتالا وه جتانلا نوكيف . ةيعفدلاو ةيوجلا لماوعلاب
 متي ةلئامم ةيلمعبو .رانلا قالطا هاجتا وأ ٠ لبقتسملا

 لدعم اهرتو نمضتي يذلا ةيعبرلا رظنلا ةيواز جارختسا
 هذه نأ امبو . ةلئاملا ةفاسملا يف يباجيالا وأ يبلسلا ريغتلا
 يوجلا فدهلل يلبقتسملا لحملا تانايب باسح يف ةقيرطلا

 يمرلل الا حلصت ال اهتاف . الامجا ةقيقد ريغ ةقيرط
 ةبيرقو « ةيلاع تاعرس تاذ فادها ىلع ط/م تاشاشرلاب

 يف قورفلا ةيطفت نكمي ثيح ء( مك 1-2 ) ايبسن
 تاقلطلا ةفاثكب ةلوحتملا فدهملا ةكرح ريضت تالدعم

 يمرلا دنع ةقيرطلا هذه مادختسا لضفيو . اهرثانتو

 ةيلآ يف نيتيبسنلا ةعرسلاو ةلوهسلل ارظن ط/م تاشاشرلاب

 . يمرلاو تاباسحلا

 . أطبأ اهنأ الا ةقد رثكأ يهو : ةيطخلا ةقيرطلا ب

 ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو
 ةيواز . هاجتا . ةلئام ةفاسم ) فدهلا ةكرح ميق ليوحت

 . ( ع. ص . س ) ةيطخ تايثادحا وأ رواحم ىلا ( رظن

 ةبسنلاب رواحملا هذه ميق تاقتشم ىلوأ بساحلا ذخأيو
 يأ . يلبقتسملا لحملا ىتح ةفيذقلا ناريطل ردقملا نمزلل

 هذه برضبو . ( ع. ص . س ) يف ريغتلا تالدعم ةنمزأ
 ةلسلسب بساحلا هيلع لصحي يذلا ناريطلا نمزب تالدعملا

 ةيوسجلا تاحيحصتلا ةفاضإ دعبو . بيرقتلا تايلمع نم
 يلبقتسملا هاجتالا بساحلا يطعي . افلس ةطوبرملا ةيعفدلاو
 ٠ تالاحلا ضعب يف . يطعي اك ... ةيعبرلا رظنلا ةيوازو

 هذه ةقد دمتعتو . ةماصلا ىلع طبري نأ بجي يذلا ميقرتلا

 يىهف اذل . هتعرسو فده لا ريس طخ تابث ىدم ىلع ةقيرطلا

 . ةليقثلاو ةطسوتملا ةيعفدملاب يمرلل الا حلصت ال

 . ةهجوملا خيراوصلابو

 : يمرلا تاءارجا

 دب ال . ةيداعملا ةيوجلا فادهألا ىلع يمرلا لجأ نم

 ريغو ةرشابملا تاريضحتلاو تاءارجالا نم ةعومجم ذيفنت نم

 دارفألا تاريضحتلاو تاءارجالا هذه لوانتتو . ةرشابملا

 طئاسولاو ةزهجألاو . ةحلسألاو . ( ةندسو تادايق )

 . ةقحلملاو ةعباتلا ىرخألا

 يمرلا لبق متت يتلا ةرشابملا ريغ تاءارجالا نمضتتو
 2 ةيلاتلا ريبادتلا 3 فاك نمزب

 نقتي ثيحب مهبيردت نيسحتو نيقئاللا دارفالا ءاقتنا

 فئاظرب لوبقم لكشب ملي مث . ةيساسالا هتفيظو درف لك
 . نيرخآلا ةندسلا نم نكمم ددع ربكأ

 ةيقيقحلاو ةيلكيهلا تايامرلا نم يسفكي ام ذيفنت -
 . ةيبيردتلا

 تادعملاو ةزسهجألاو رئاخذلاو ةحلسألا ءاقبا

 ةيزهاجلا ةلاح يف . لاصتالاو لقنلا طئاسو لثم . ىرخألا

 . ىلضفلا ةيلاتقلا

 ةقلعتملا , ةتقؤملاو ةتباثلا ٠ ةحضاولا تايلعتلا عضو -

 . ءالخالاو حالصالاو ضيوعتلاو نيومتلاو دادمالاب

 يفالتب ةليفكلا تاطايتحالاو تاءارجالا ذاختا

 . ةتغابملا

 نم أرطي دق امل ابسحت ةليدبلا تايلعتلاو ططخلا دادعا

 . تادجتسم

 ودعلا عم كابتشالا لبق متتف ةرشابملا تاءارجالا امأ

 ةصظنأ عقاوم رايتخا دعب ذفنتو . هل ادادعتسا وأ . يوجلا

 ةمظنألا ضيبرتو . ( هيوقو رفح ) ايسدنه اهدادعاو يمرلا
 : تاءارجالا هذه مهأو . عاطتسملا ردق اهئافخاو

 يف اهبيترتو . اهفيظنتو . اددعو اعون . رئاخذلا قيقدت -

 تاماصلا ريضحتو . اهعاونأ بسح . ةبسانملا نكامألا

 . ةليقثلاو ةطسوتملا رئاخذلل

 ةزهجألاو ةحلسألا ( حيطست ةداعإ وأ ) حيطست -

 ةحلسألا ىلع ةبكرملا يوازملاب ءاوس . اهتيقفأ ققحي لكشب
 يزاوت قيقحت مث , ىرخألا ةصاخلا يوازملاب وأ ةزهجألاو

 سئاوسقلاو ديدسستلا ةزهجأو تاناطبسلا عم اهتيقفأ
 . خلا ... تايئاوطلاو

 ةزهجألاو ةحلسألا هيجوتو. كرتشملا هاجتالا ءاقتنا-

 يف كرحتت امدنع اهنيب ايف يزاوتلا ققحي لكشب . هوحن

 . ةيواستم ريداقمب عافترالا يف وأ هاجتالا

 ةيئابرهكلا رئاودلاو ديدستلا ةزهجأو ةحلسألا رابتخإ -

 نم ققحتلاو ةيئابرهكلا كالسألاو ةيذغتلا رداصمو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا طئاسو لمع رابتخا -

 ةفلكملا تادحولا نيب امفو . ةزهجالاو ةحلسالا نمض

 . يمرلاب

 تانايبلا طبرو. ةيكيتسلابلاو ةيوجلا ريراقتلا لح...

 طئارخلا دادعاو . ةرهجألاو ةحلسألا ىلع ةيساسألا

 ديدحتو . مالعلا طاقنو يلحملا عافدلاو يمرلا تاططخيو

 ةصاخلا ةيحالطصالا تاراسثالاو يساسألا هاجتالا

 , فادهالا ىلع ةلالدلاو نواعتلاو راذنالاو عالطتسالاب

 . اهتاقواو تاراشالا هذه مادختسا طئاسوو



 ءانثأ يرجت يتلا يهف ٠ يمرلل ةقفارملا تاءارجالا امأ

 عم , هل دودرم ىصقأ ىلع لوصحلاو هرارمتسا دصقب يبرلا

 عج ةعباتمو . ةيتاذلا ةياقولا نم نكمم ردق ربكأ نيمأت
 . سئابملا ىلعألا قسنلاب لاصتالاو تامولعملا

 : يمرلا عنمو دييقتو ريرحت

 نأ يمرلا طئاسو ةعاطتساب نأ يمرلا ريرحتب دصقي

 اهتيدمأ نمض ءاوجألا يف رهظي داعم فده يآ عم كبتشت
 نم ةقيدصلا ةيوجلا فادهألا بايغ ينعي دق امك . ةيدجملا

 . ةينعملا تادحولا يمر تاعاطق

 فادهأ دوجو لاهجا دنع يمرلا دييقترمأ ردصيو

 ينعيو . ةينعملا تادحولا يمر عاطق نمض ةقيدص ةيوج

 نم ةيلاخ ريسغ ءاوجالا نا . لوألا : نيرمأ يمرلا دييقت
 نأ ةكبتشملا تادحولا ىلع ضرفي امم . ةقيدصلا فادهألا

 فادهألا ضرعت مدع اهفده , يمرلل ةينمأ تاطايتحا ذختت

 تادحولا ىلع نا . يناثلاو . ةقيدصلا نارينلل ةقيدصلا

 , هعم كبتشت نأ لبق فدهلا زيت نأ يمرلاب ةمئاقلا

 ةقيدصلا تارئاطلا نوكت امدنع قبطيف يمرلا عنم امأ

 الا ىلعألا ةدايقلا ررقت دقو . ءاوجألا ةيامحب ةفلكم اهدحو

 زعوتف . اهلماكب ةيوجلا فادهألا دض عافدلا ةطخ فشكت

 . طقف ةبوانملا تادحولا لبق نم يمرلاب

 : ةيوجلا ةكرعملا تايطعم بسح يمرلا تالدبت

 فقوملا ريدقت ىلع ءانب هذيفنت بجاولا يمرلا ديدحت متي
 نمضتيو . يوجلا ودعلا عم لماعتلا بولسأ ريرقتو ٠ يوجلا

 : ةيلاتلا طاقنلا ديدحتلا اذه

 ودعلا نم هزج عم كابتشالا يأ : يمرلا زيكرت ١

 وأ . اهمظعمب وأ يوجلا عافدلا تادحو طئاسو ةفاكب يوجلا

 <. ددحم يوج عاطق ىلع تايامرلا فيثكت

 تادحوو طئاسو عيزوت هيف متيو : يمرلا عيزوت - ؟
 بسح ةيداعملا ةيوجلا فادهألا نم ددع ىلع يمرلل يمرلا

 هيف متي نأ نكمي ابك ٠ اهبرقت قرطو اهتروطخ ةجردو اهتيمهأ
 تاهاجتا وا فادها ةيطغتل هتادحو وأ يمرلا طئاسو عيزوت

 هةليعم ٠,

 نم كابتشالاب لاقتنالا هيف متيو : يمرلا لقن ' 
 نم جرخي وأ فدهلا اذه رمدت' نأ دعب ء رخآ ىلا يوج فده

 يسمرلاب رخآ حالس فلكي وأ . حالسلل يدجملا ىدملا

 . هنم ةروطخ دشأ رخآ فده رهظي وأ , هيلع

 وأ طئاسولا ىلا بلطلا ينعيو : يمرلا ديدحت 4

 .رئاخذلا كالهتساب دصتقت نا ةسوؤرملا تادحولا

 : ةيوجلا فادهألا ىلع يمرلا عاونأ

 ةيوجلا فادهألا ىلع يمرلا عاونأ نم عون لك ددحتي

 هذه زرباو . يوجلا دصرلا اهمدقي يتلا تامولعملا ىلع ءانب
 ١ : عاونألا

 .ط/م تاشاشرلاب ابلاغ ذفنيو : يزيرغلا يمرلا -

 ةحلسألا يف دج ريغ هنكلو . ط/م ةفيفخلا عفادملاب انايحأو

 روهظ دنع يمرلا نم عونلا اذه متيو . ةليقثلاو ةطسوتملا

 متي امك . ةبيرق ةفاسم ىلعو ءىجافم لكشب يوجلا فدهلا
 وأ ةليوط تاقشربو ةأجافملل ةضرعتملا ةحلسألا ةفاكب

 ردكم

 ىلع تامولعملا هذه تطبر ءاوس , تامولعملاب يمرلا -

 ةيرادارلا ةزهجألا نم تلوح وأ , رشابملا ديدستلا ةزهجأ
 اديعب فدهلا نوكي امدنع متيو . تافاسملا سئاوقو ةبساحلاو

 . ديدستلاو تامولعملا طبر ةصرف حاتت ثيحب . ايبسن

 ةحلسألا نم نكمم ددع ربكأب متبو : ةلالغلا يمر -

 حمست الو هنم يوجلا ودعلا بارتقاب هبتشي هاجتا ىلع

 بيغي امدنع اتقؤم يمرلا فاقيإ وأ , هتيؤرب ةيوجلا فورظلا

 مث .( ةميغ وأ راجشأ ةعومجي وأ ةلت فلخ ) فدملا

 عقوتي يتلا ةطقنلا ىلع . اهسفن يمرلا رصانعبو . هفانئتسا

 تاقشرب يمرلا ذفني نيتلاحلا يفو . اهيف فدهلا رهظي نأ

 . ةرمتسم وأ ةليوط

 نم ةريبك ةعومجم فئاذقب متيو : دسلا يمر -

 ةحاسم يطغي ثيحب ٠ ةفلتخملا ةريعألا تاذ ط/م ةحلسألا

 ةيمك بسح ( اهقمع . اهضرع . اهوط ) اهداعبا ددحت ةيوج
 يتلا ةرطخلا تاهاجتالا يف دسلا ىنبيو . ةرفاوتملا ةحلسألا

 تافذاقلا ةصاخو . يوجلا ودعلا اهنم ذفني نأ نكمي

 ًارظنو . هنع ركبم راذنإ ىلع لوصحلا ةيناكمإ نود . ةليقثلا
 ةقدو . ثيدحلا ناريطلا اهب عتمتي يتلا ةقئافلا ةنورملل

 كالهتسا ىف ريذبتلا ىدمو . ةثيدحلا راذنالاو فشكلا طئاسو

 :. يملا نم عونلا اذه ةميق تندت دقف .رئاخذلا

 : ةيوجلا فادهألا دض يمرلا ذيفنت تالاح

 ةكرصعملاو . امومع ةكرعملا ةعيبط تالاحلا هذهب مكحتت

 : يه تالاحلا هذه مهأو . صاخ لكشب ةيوجلا

 نم .طئاسولا ةفاكب ذفنيو : تابثلا نم يمرلا
 ًايساسأ ربتعيو . خيراوصو ةريعألا ةفلتخم عفادمو تاشاشر
 ةيلعاف لضفأ ققحيو ٠ ةيوجلا فادهألا عم تاكابتشالا يف

 هبشو ةمئاد ضبارم نم متيو . تاديقعتلا لقأ هيفو  ةنكمم

 ةرئادلا ةلماشلا ةكرعملا ةعيبط بسح . ةتقؤيو ةمئاد

 عافدلا طئاسو ةمهم بسحو . ( خلا ... عافد . ممجه )

 تاريضحتلاو تاءارجالا ذختت ةلاحلا هذه يفو . يوجلا

 . هقفارت وأ يمرلا قبست يتلا ةلماكلا

 تاشاشرلاب يمرلا اذه ذفنيو : لجع ىلع يمرلا -

 ضعببو ٠ ةروطقملا ةفيفخلا ط/م عفادملابو ٠ ةلومحملا ط/م
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 نود يمرلل حالسلا زهجي ثيح ء وج /ضرأ خيراوصلا عاونأ

 ةيساسألا تانايبلا طبرب ةلاحلا هذه يف ىفتكيو . هضيبرت

 يسرلا اذه مدختسيو . تقولا قيض ببسب ةحلسألا ىلع

 ابسحت  تادحولا كرخت للختت يتلا ةريصقلا تافقولا ءانثأ

 تالاح يف كلذو ء اهل ايدصت وأ ةئجافملا ةيوجلا تاراغلل

 تاحارتسا لالخو . يعجارتلا لاتقلاو ممجهلاو ريسملا
 يتلا تاوقلا. ةيطغتل مدختسي اك . يلاتقلاو يبيردتلا كرحتلا

 . ةيرابجالاو ةقيضلا تارمملاو ةيسدنهلاو ةيئاملا عناوملا ربعت

 هصادختساو هطئاسوب لئامم وه : ةكرحلا نم يمرلا -

 ءانثتساب ٠ لجع ىلع يمرلا يف قبطي امل هفادهاو هتاءارجاو

 . كرحتت يهو يمرت ةحلسالا نإ

 : تاباصالا باستحا

 ةيلعاف ىدم نايب ىلا تاباصالا باستحا فديه

 نم ةدافتسملا سوردلا صالختساو . هجئاتن ريدقتو . يمرلا

 ينرملا فدهلا ىلإ ةبسنلاب باستحالا متيو . كابتشا لك
 ( ةيرصبلا طئاسولا وأ رظنلاب ) فدهلا ةدهاشم ىلإ ادانتسا

 وأ . فيثك ناخدب ًاقفارم بحسني وأ قرتحي وأ رجفني وهو
 هذه يف باستحالا متي ابك .زيمم لكشب حّنرتم ناريط طخب
 ةريعا ) فئاذقلا راجفنا تاباحس عمجت دصر نم ةلاحلا
 يتلا ةطاطخلا تافوذقملا ريس هاجتا وا ( ةليقثو ةطسوتم
 نم يمرلا ةيلعاف ردقتو . تاشاشرلاو ةفيفخلا عفادملا اهقلطت
 عمجتت يذلا رئانتلا ليطتسم داعبا ١ : امه نيترهاظ لالخ

 ةفاسملا 7١ تافوذقملا طاطخ وا تاراجفنالا تاباحس هيف

 فدمه لا عقومو رثانتلا ليطتسم زكرم نيب ةلصافلا ةيغارفلا
 رورم وأ راجفنالا ةظحل ليطتسملا هاجتال عطاقملا طخلا ىلع
 هنيب ةفاسملاو . رثانتلا ليطتسم ليلحت لالخ نمو . طاطخلا

 نمكم ةفرعم نكمي . يوجلا فدهلل يلبقتسملا لحملا نيبو
 . يمرلا يف يساسألا أطخلا

 دعبلا ببسب . يئرملا ريغ فدهلا ىلا ةبسنلاب امأ
 ةديحولا ةلالدلاف , يليللا يمرلا يف وأ بابضلا وأ مويغلا وأ
 ام ابلاغو ءرادارلا ةشاش ىلع نم يوجلا فدهلا ءافتخا يه

 ةئجافم ةضمو ىلا فدهملا ةضبن لوحت رثإ هؤافتخا يتأي
 نع جتان ريغ ءافتخالا نوكي نأ طرتشيو . ايبسن ةعطاس

 فلخ هيراوتوأ ٠ يرادارلا فشكلا ىدم نم فدهلا جورخ

 رثانت ليطتسم ديدحت نأ اك . ةيضرألا تائيهلا نم عون يأ
 . ةيرادارلا ةزهجألا ةطساوب متي ةيئرملا ريغ تاراجفنالا

 : يمرلا تاحيحصت
 ةطوبرملا يمرلا تانايب ىلع لخدت يتلا تاليدعتلا يه

 . يمرلا يف ةريبك ءاطخا روهظل ًارظن كابتشالا طئاسو ىلع
 , هدعب لب كابتشالا ءانثا تاحيحصتلا لخدت الا مهملا نمو

 : نع ءاطخألا هذه مهأ جتنيو

 يف وأ . فده لا ةكرحل ةيساسألا تانايبلا يف أطخ -

 . تانايبلا هذهل ريغتلا تالدعم ريدقت

 الفل



 مر

 ةزهجا يف وأ ءرشابملا ديدستلا ةزهجا يف للخ -
 . نآرينلا ةدايقو فشكلا

 يف وأ . ةيكيتسلابلاو ةيوجلا ريراقتلا تانايب يف أطخ -
 .ريراقتلا هذه لح

 . تامامصلا طبر يف وأ رئاخذلا عاونأ رايتخا يف أطخ

 يف وأ . تامولعملا لقن ( تالباك ) كالسا يف للخ -

 . ةيذغتلا رداصم

 : يمرلا ةيلعاف ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 : اهمهأ لماوع ةدعب ط/م يمرلا ةيلاعف رثأتت

 هذه لوصوو . ةيوجلا فادهالا نع تامولعملا ةحص

 . بسانملا تقولا يف تامولعملا

 . نارينلا ةفاثك

 اهتمءالم ىدمو ٠ يمرلا يف ةمدختسملا طئاسولا عون

 . ةيداعملا ةيوجلا فادهالا عم لماعتلل

 يف ةءافكلاو ( ةدتعا , ةحلسأ ) يمرلا ةمظنأ ةنايص

 . اهمادختسا

 ةيسفنلاو ةيندبلا مهتقايلو ٠ رصانعلا بيردت ىوتسم -
 . ةيفاقثلاو

 ريدقت ةحصو تايامرلا ططخو نارينلا ةدايق ىوتسم

 ةيوجلا فادهألا ماهم جاتنتسا يلاتلابو . ةيوجلا فقاوملا

 . بسانملا فدهلا رايتخا نسحو ةيداعملا

 لاتقلا يف يمرلا تامهم

 تامهم قيقحتل لاتقلا تالاح فلتخم يف يمرلا مدختسي

 هذه ةعيبط فلتختو . ةيلاتقلا ةمهملا ذيفنت ىلع دعاست ةنيعم

 تامهم كانهف . ةيلاتقلا ةمهملا ةعيبط فالتخاب تامهملا

 ىرخاو « ةقفارملا , معدلا . ديهمتلا ) ممجهلا يف مدختست

 دسلا وأ فاقيالا . ديهمتلا سكاعم ) عافدلا يف مدختست

 , لزعلا ) عافدلاو موجملا يف مدختست ةثلاثو ٠ ( يرانلا

 . ( تايراطبلا سكاعم , ةيامحلا . يقودنصلا

 ١- ديهمتلا يمر :٠

 ىلع 111 06 0:6 م8121108 ديهمتلا يمر مسا قلطي

 ودعلا عقاوم ريمدت ىلا فدهبو . ممجهلا قبسي يذلا يمرلا

 قالطنا لبق كلذو ودعلل ةعفادملا ةوقلا قيزقو ةيعافدلا

 ةمواقملا طخ ىلع ديهمتلا يمر زكرتيو . ةمجاهملا تاوقلا
 لكش ىلع هتدم فقوتتو . قمعلا يف ةماطا فادهالاو يسيئرلا

 ذيفنتل رشابملا يمرلا ةحلسأل مناللا نمزلاو ءودعلا تاعافد

 نفي

 ريثأتلا ةجردو . اط ةصصخملا فادهالا ريمدت يف اهتابجأو

 . ةرفاوتملا ةريخذلا ةيمكو . اهقيقحت بولطملا

 نارينلا جاتتنا طئاسو عيمج ديهمتلا يمر يف مدختست

 .تافواه . تاصناقو تابايد . ةيعفدم ) ةرفاوتملا

 . ( تاشاشر

 برضب كلذو . ديهمتلا يمر ةيلمع ناريطلا معدي ابك
 ةروصيو « تايلمعلا حرسم قمع يف ةيناديملا فادهألا

 نارينلا قالطا دعاوقو ةيعفدملا تاعومجم ةصاخ

 اهفاشتكا نكمأ يتلا ةيدايقلا زكارملاو ةيناديملا تانيصحتلاو
 . اهعقاوم ديدحتو

 ةتباث ديهمتلا يمر ةدم نوكت الأ بجي لاوحألا لك يفو

 نوكي نأ ضرفي ام اذهو . لدبتي ال نيعم ميظنت قفو وأ

 ثيحب . صئاصخلا نم ةعومجمب ازيمتم نارينلا ططخم
 هذه زربأو . ةفلتخملا فقاوملا عم قفاوتلا عيطتسي

 : صئاصخلا

 نم ةيسيئرلا ةلتكلا زيكرتب كلذو . نارينلاب دشحلا أ

 . مجهلل يسيئرلا دوهجملا هاحتا يف نارينلا جاتنا طئاسو

 قيقد عالطتسا ءارجاب كلذو . نارينلا ةقد - ب

 لكشب يمرلا ريضحتو . بسانملا تقولا يف فادهالل

 ةيلدابتلا عضاوملاو ةيعفدملا يمر عضاوم ءاقتناو , حيحص

 نمو . ةحلسالل ىصقألا دودرملا ىلع لوصحلا نكي ثيحب

 نم ةريبك تايمك بلطتت ةئيدحلا ةكرعملا نأ فورعملا
 يسمرلا ريضحتو فادهألا ديدحت يف ةقدلا نأو .رئاخذلا

 مدعو . ىوقلا يف داصتقالا ىلع ريبك دح ىلا دعاست

 ةفاسم ىلع وأ ةفيزم فادهأ ىلع يمرلاب رئاخذلا كالهتسا

 . فادهألا نم ةديعب

 كلذ قيقحت مقيو . نارينلا مادختسا يف ةنورملا - ج

 عم ةلوهسب لماعتلا عيطتست يتلا ةحلسألا ديدحتب

 حالسلاو فدهلا نيب ةحيحص ةلداعم ةماقا يأ . فادهألا

 ةعرسب يمرلا لقن اضيأ ةنورملا ينعت ايك . هعم لماعتي يذلا
 قبس دق نكي مل فدهروهظل اما كلذو ءرخآ ىلا فده نم

 نع يسمرلا لقنل وأ , هريمدت ىلع لمعلا ةرورضو هديدحت

 . بولطملا ريثأتلا ىلع لوصحلا نكمأو هريمدت تبث فده

 قفو فصقلا ذيفنتو . ديهمتلا يمر يف رارمتسالا د

 يف ءاقبلا ىلع ودعلا ماغرال كلذو , ةيعفدملا يمر ةطخ

 دض هتحلسا مادختسال ةصرفلا هحنم مدعو ٠ ءىجالملا

 يمر نارين عفر ةداع متيو . موجهلاب ممقت يتلا تاوقلا

 موجها تاوق لوصو دنع يسيئرلا ةمواقملا طخ نع ديهمتلا
 هيف حبصت يذلا ىدملا ىلا اهوصو دنع وأ طخلا اذه ىلا

 دعب تايامرلا لقنتو . نيمحاهملا ىلع ةرطخ ةقيدصلا نارينلا

 . معد يمر ىلا ديهمت يمر نم لوحتتو . قمعلا ىلا كلذ

 ء نآاريتلا ةرادإ 3 ةديج ةراهم ديهمتلا رارمتسا بطتيو

 5 مظنم لكشب ةيرادا تادادما رفاوتو

 جاتنا طئاسو عيمجت نم يتأتو .ودعلا ةتغابم  ه

 نارين ةطخ يف ةددحملاو ةبولطملا عقاوملا يف ةعرسب نارينلا

 « تاكرسحتلا هيوقو تادادعتسالا ءافخا عم . ةيعفدملا

 ةيعادخ ةطخ عضوو . ةطيحلاو نمألا ريبادت عيم مادختساو

 نارينلا ريضحت يف ةيرسلا ربتعتو . كلذ رمألا بلطت اذا

 نم . يمرلا يف ةقدلاو . ذيفنتلا يف ةعرسلاو . اهحتفو

 رفوتو ٠ ةقغابملا قيقحت نمضت يتلا ةيساسألا لماوعلا

 ةوق ربكا ريمدتب ديج دودرم ىلع لوصحلل ةصرفلا يللاتلاب
 .ودعلل

 يسر يف مدختسملا يساسألا حالسلا ةيعفدملا ربتعت

 ةيعفدملا دهج لمكي يذلا ناريطلا كلذكو . ديهمتلا

 ريسبكلا مجحلل ارظنو . موجملا قمع دادتما ىلع همعديو

 ةيعفدملا دشح ةيلمع نإف . ةيعفدملا تاعومجم هلكشت يذلا

 اهعقاوم يف عفادملا ءاقب لضفيو . ةصاخ تاءارجا بلطتت

 اهضيارم ىلا لقتنت ثيخ . ديهمتلا يمرل ددحملا دعوملا ىتح
 دشح ءارجا لضفيو . كلذ دعب اهلمع أدبتل اقبسم ةرضحمل

 راتس تحت وأ ةئيسلا ةيوجلا لاوحألا وأ ليللا يف ةيعفدمل

 كرحتل ودعلا فاشتكا نال . ناريطلا فصق نم فيثك

 يمر طابحا لجا نم ةعرسب لمعلا ىلا هعفدي ةيعفدملا

 درلا وأ ديهمتلا سكاعم يمرلا ةطساوب هب ءدبلا لبق ديهمتل
 سكاعم يمرلا ةطساوب هب ءدبلا دعب ديهمتلا يمر ىلع

 . ليثفلل اهلماكب ممجهلا ةطخ ضرعتت كلذبو . تايراطبل

 ةيعافدلا عقاوملاو ةنصحملا قطانملا ىلع موجهلا بلطتيو

 بلطتي ال انيب . ديهمتلا يمر نم ايبسن ةليوط ةرتف ةزهجمل

 ديهمت يمر ةرتف الا لجع ىلع ةزهجملا عقاوملا ىلع ميجهلا
 داضملا ممجهلا معدل ديهمتلا يمر ةرتف ناف كلذكو . ةريصق

 نم تاوقلا قالطنا عم أدبت دقو . ادج ةريصق ةرتف يه

 عقاوم نم تاوقلا قالطنا عم أدبت دقو . ادج ةريصق عقاوم

 دودرملا ىلع لوصحلاو ةتغابملا قيقحت فدهب كلذو . موج ا
 يف ةاشملا ةحلسا كارتشال ارظنو . ديهمتلا يمر نم صصقألا

 مهتحلسا تازيم ةفرعم ةاشملا ةداق ىلع نإف . ديهمتلا يمر

 لالخ مه رهظت يتلا فادهألا عم لماعتلا ىلع اهتردقو

 يتلا ةيعفدملا ىلا تابلطلا لك ليوحت مدعو . ديهمتلا ةلحرم
 تابجاولاو ةريثكلا ءابعالاب ةلقثم ةلحرملا هذه يف نوكت

 . ةددعتملا

 ةرفاوتملا ةحلسالا عم ادرط يمرلا اذه ةدم بسانتت
 عقوم ريمدت ناك اذإف .ودعلا تانيصحت ةعيبط عم اسكعو

 ةعبرأ كانه ناكو . ةفيذق ٠ يمر بلطتي الثم نصحم

 اهقرغتسي يتلا ةدملا عبر نوكتس يمرلا ةدم ناف عفادم

 يمرلا ناك اذإف كلذ نم سكعلا ىلعو . دحاو عفدمب يمرلا
 ةرتف قرغتستس يديهمتلا يمرلا ةدم نإف ةنيصح عقاوم دض



 قدانخو عقاوم يف وأ ءارعلا يف ودعلا ناك ول امم لوطأ ةينمز

 اهيلع يمرلا وأ تانيصحتلا ريمدت ناو . لجع ىلع ةزهجم

 قرغتست دق ديهمتلا يمر نم ايبسن ةليوط ةرتف بلطتي ريثأتب
 اضيأ يمرلا ةدم نإف كلذ ىلع ةرالعو . ةديدع تاعاس

 يتلا ةدملاف ( ريمدت وأ لاطبإ ) بولطملا ريثأتلا عم بسانتت
 نم 76٠ ىلا لصت دق لاطبالا ريثأت ىلع لوصحلا اهبلطتي

 ةدم قلعتتو . ريمدتلا ريثأت ىلع لوصحلا اهقرغتسي يتلا ةدملا
 , اهسيدكت نكمأ يتلا ةريخذلا تايمكب اضيا ديهمتلا يمر

 ديهمتلا يمر ةدم نإف ةدودحم ةرفاوتملا ةريخذلا تناك اذإف

 . ايبسن ةدودحم نوكت

 ىلا لقتنت ام اريثك ديهمتلا يمرب موقت يتلا ةيعفدملا نا

 كلذو . ةيليمكتلا وأ ةيلدابتلا عقاوملا لالتحال ةمدقتم عقاوم
 ىصقألا دودرملا ىلع لوصحلاو يمرلا ىدم ليوطت فدهب
 معدلا ميدقت يف رارمتسالا نيمأت لجأ نمو . ةحلسالل
 يف اهلغوتو يسيئرلا ةمواقملا طنل اهالتحا دعب موجهلا تاوقل

 لبق نم ةيعفدملا ةرادا متتو .ودعلل يعافدلا بيترتلا قمع

 نيذلا دصرلا طابض قيرط نعو ةيعفدملا ةعومجم ةدايق
 قاسنالا يف ةمدقتملا تاوقلا نوقفاريو مامألا ىلا نوعفدني

 نارينلاب ةرواسملا ىلع ةردقلا ديزي يذلا رمألا « ىلوألا
 . تايامرلا قفارت دق يتلا ءاطخالا بنجتو . ةيلاع ةءافكب

 لابعالا نم ةعومجم ديهمتلا يمر ءاسنثأ مب

 زجاوحو ماغلالا لوقح يف تارغنلا حتف لثم , ةيريضحتلا
 ةاشملا تاوق مايقو . نيسدنهملا لبق نم ةكئاشلا كالسألا

 دسسلا وهمص ع لص

 قئاقد ٠١7 ثلاثلإ

 .ناجش الا ديدشتب . ! صب

 يتلا ةريخألا ةقشرلا لالخ موجها عقاومو قدانخلا لالتحاب

 نوكتو .ودعلل يسيئرلا ةمواقملا طخ ىلع اهزيكرت متي

 5 ميجهلل قالطنالا طخ وحن كرحتت ةرتفلا هذه يف تابايدلا

 : ( داتسالا ) معدلا يمر - 7

 ”[ذ+ 0'ةصماتف , 117 دانسالا يمر وأ معدلا يمر

 معدلا تادحو هرفوت يموجه يمر وه . 0 50

 ةيغب ءودعلا عم لاعقلا يف ةكبتشملا ةدحولل يرانل

 يمر يف مدختستو . موجها ءانثأ اهقيرط قش ىلع اهتدعاسم

 ةيخوراصلا تافوذقملا» تانواهلاو ةيعفدملا نارين معدل

 مجمل تارئاط ةصاخو ٠ تارئاطلاو تابابدلاو خيراوصلاو
 ةحلسأ نع الضف . ةحلسملا رتبوكيلملا تارئاطو يضرأل

 لالخ ةصاخ . ةيلاتقلا تالاحلا ضعب يف ةيبرحلا نفسل

 نفسلا ةيرحبلا كراعملا يف هب مقتو . ةيئامربلا تايلمعل
 قراوز ٠ تارئاط تالماح . تادارط . جراوب ) ةيبرحلا

 . ( خلا ... خيراوص

 : ىلا ٠ يمرلا قمع ىدم ثيح نم . معدلا يمر مسقي

 يمر مدختسيو . قمعلا يف معد يمرو , بيرق معد يمر
 يتلا ءودعلا عقاومو ةحلسأو تاوق دض بيرقلا معدلا

 اديدهت معدلا ةبلاط ةقيدصلا ةدحولا ىلا ةبسنلاب لكشت

 يمرلا اذه يف مدختستو . اهنم ديدشلا اهبرق ببسب ًاريطخ
 نارينو ٠ معدلا تادحول ةعباتلا تانواهلاو ةيعفدملا نارين

 يف لوطسألا ةحلسأ نارين وأ ٠ يضرألا ميجهلا تارئاط

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ فحازلا دسلا يمر
 دسم د ىمر طز

 كت اقر ١١ كوأربا

 . طالا فلز فاصا ىلع نايم ءوك ناس ايطيلا ءرسلا يصر طز ىلع عن ايمس مود ناتراطملا

 و

 معدلا يمر لاكشأ رثكأ يمرلا اذه دعيو . ةنيعم تالاح

 تادحولا ىلإ ةبسنلاب ةروطخ لاكشألا رثكأ هنأ ابك , ةقد

 ىلع فئاذقلا طوقس لاهحال ًارظن . معدلا ةبلاط ةقيدصلا

 ودعلا عقاوم نم ريبكلا اهبرق ببسب ةروكذملا تادحولا عقاوم

 برحلا لالخ بولسألا اذه مدختسا دقو . اهفصق بولطملا

 ديدعلا يف ةيليئارسالا تاوقلا هتمدختسا اك . ةيناثلا ةيملاعلا

 ءانثأ ةصاخ . ةيبرعلا تاوقلا دض ةيبرحلا اهتايلمع نم

 يئانث نواعت لاكشأ زربأ لثمي هنأ مكحب , 1577 برح

 برسحلا تاكيتكت هيلع زكترت يذلا .«ةيابدلا ب ةرئاطلا »

 معدلا ريفوتب يضرألا ميجلا تارئاط ميقت ثيح . ةفطاخلا

 يتلا ةيموجطلا تايلمعلا لحارم مظعم يف تاعردملل يرانلا

 . اهب مقت

 ةديعب فادهأ دض هذيفنت متيف قمعلا يف معدلا يمر امأ

 كلذو . ةرشابم ةروصب لاتقلا اهيف يرجي يتلا ةقطنملا نع
 ىدملا ةديعب هتحلسأوأ ودعلا تاطايتحا لشوأ ريمدت ضرغب

 لهسي يذلا رمألا . هتالاصتا لئاسوو هتدايق زكارم وأ

 يمرلا اذه نمؤتو . ةموعدملا تادحولل ةيلاتقلا تاطاشنلا

 ضرأ - ضرأ خيراوصلاو .٠ ىدملا ةديعب ةيعفدملا

 ضعب يف ةيبرحلا نفسلا ةيعفدمو « ناريطلاو . ةيكيتكتلا
 . تالاحلا

 « رشابملا ريغوأ رشابملا يمرلا لكش معدلا يمر ذختيو
 ةحلسألا ةندس لبق نم فدهما ةيؤر ةيناكمإل ًاقفو
 فلتخم ةطساوب معدلا يمر أدبيو . يمرلا يف ةمدختسملا

 فاه رم
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 . يديهمتلا يمرلا ءاهتنا بقع . تانواهلاو ةيعفدملا عاونأ

 امهم هنأ ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا تاربخ تتبثا دقلو
 ريغ عافدلا ىلع هريثأت نإف . يديهمتلا يمرلا ةوق تغلب

 ناريسل ةجاحب مجاهملا نأو . ممجطأ حاجن نيماتل فاك
 متي مل يتلا ودعلا تامواقم ىلع بلغتلا ناضل معدلا

 مجاهملا نأ تتبثا ابك . لوألا قدنخلا دعب ةصاخ « اهريمدت

 ىتح ضاضقنالا ةيادب ذنم ةرمتسم ةيران ةقفارم ىلا جاتحي

 هذه لاكشأ نم لكش لوأ ناكو . ةيمويلا ةمهملا ذيفنت
 يرانلا دسلا » بولساب يمرلا . معدلا يمر وأ ةقفارملا

 ماعلا كراعم يف ىلوألا ةرملل مدختسا يذلا « فحازلا

 نارين زيكرتب متي ناكو ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ

 رخآ طخ ىلا يمرلا لقنو . يداعملا طخلا ىلع ةحلسأ ةدع

 ةفاسملا ىلا ةقيدصلا تاوقلا لوصو دنع ( اقبسم ددح )

 عم بسانتت دسلا اهب موقي يتلا ةبثولا ةفاسم تناكو . ةرطخلا

 ضعبلا نع اهضعب ةيعافدلا هطوطخ دعبو ودعلا عافد ةينب
 :نحآلا

 ةيملاعلا برحلا لالخ بولسالا اذه مادختسا رمتساو

 طوطخلا قرخ معدي تابابدلاو ةاشملا ممجه ناكو . ةيناثلا

 مث . ةبقاعتم دودس ةدع لمشي فحاز دسب ةفيثكلا ةيعافدلا

 راشتنا نا ذا , عافدلا ةينب روطت عم فحازلا دسلا روطت

 عطقتم طخ لكش ىلع ةدتمم ةرثعبم طاقن لخاد ودعلا تاوق

 دسلا مادختسا لعج .رمتسم طخ ىلع اهراشتنا نم الدب

 رئاخذلا نم مسق ليدبت ىلا يدؤي ميدقلا هلكشب فحازلا

 ال عقاوم ىلع فئاذقلا ضعب طوقسل ارظن . ىودج نود
 ىلع زيكرتلا تايامر ءارجا يلاتلاب ضرفو .ودعلا اهلغشي
 ىلا دسلا لوح يذلا رمألا . العف ودعلا اهلغشي يتلا طاقنلا

 ىلع ةدتمي ةدعابتم طاقن ىلا ةهجوم زيكرت ثايامر ةعومجم
 زيكرتلا يمر » مسا ذخأي فحازلا دسلا لعجو . دحاو طخ

 مث . ةيلاع ةفاثكبو عيرس يمرب أدبي يذلا , « عباتتملا

 ىلا تاوقلا لوصو ىتح رمتسي يعاقيا يمر ىلا لوحتي

 . ةطيحلا ةفاسم

 ةيرانلا ةقفارملا رارمتسا نيمأت طئاسو تروطت دقلو

 تلخد اهدنع . ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةمجاهملا تاوقلل

 ةمدخلا ةكرحلا ةيتاذ عفادملاو ( ماحتقالا عفادم ) تاصناقلا

 نمض مدختست تحبصأو , ةلاعف تايعونو تايمكب ةيلمعلا
 تايابد بناج ىلا , ةرشابم ةمجاهملا تادحولا لاتق تابيترت
 , ةجاهملا تاوقلل اقفارم ايران امعد نمؤتو . رشابملا معدلا
 لاكشا فلتخم بناج ىلا كلذو . عافدلا قمع يف ةّصاخ

 ذفنت تناك يتلا ( يوجلاو يعفدملا ١ ىرخألا معدلا يمر

 تاعافدلا قرخ تابلطتم ءوض يف ةروكذملا تاوقلا حلاصل

 تاكيتكت روهظو يمرلا لئاسو روطت ىدأ اذكهو . ةفيثكلا

 يتلا ٠ ممجحلا تاكيتكت روطت ىلا . اهيلع ةبترتملا معدلا يمر
 , ةكرحلاو رانلا نيب رمتسم طبارت ىلع ةمئاق تحبصأ
 . اهيف ًايساسا ًارصنع معدلا يمر نارين تحضأو
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 ةيملاعلا برحلا لالخ يتييفوسلا شيجلا روط دقو

 لاكشا نع اثحب . ةيموجهلا ةكرحلاو رانلا تاكيتكت ةيناثلا

 لاتقو ةكرحو ةيرانلا تاب رضلا نيب رمتسملا طبرلل ًالابك رثكأ
 موجها » ةقيرط هاسأ ام ىلا لصوتف . موجهلا يف تاوقلا

 يمر رارمتسا نيمأت فدهتسي يذلا ,« يوجلاو يعفدملا

 ةطساوب . ممجهلا لحارم لاوط تابابدلاو ةاشملل معدلا

 تارئاطو ةيعفدملا اهمدقت يتلا ةقسنملاو ةرمتسملا نارينلا

 لقن يرانلا كيتكتلا اذه نمضت دقلو . يضرألا موجها

 ءاهتنا بقع . يعافدلا قمعلا ىلا ناريطلاو ةيعفدملا نارين

 اهيف كرتشي ناريطلا ناك يتلا ) يديهمتلا يمرلا ةلحرم

 ( عافدلا قمع يف ةدوجوملا فادهألا ىلع تاب رض هيجوتب

 كانه نوكي ال ثيحب , ةرشابم يموجطلا فحزلا ةيادب عمو

 . معدلا يمر ةيادبو يديهمتلا يمرلا ةياهن نيب ينمز لصاف

 طئاسو ىلع يمرلا رشابت ةيعفدملا تناك , ةلحرملا هذه يفو

 نمض ةميلس تلاز ام يتلا وأ اددحم ةفشتكملا ةيرانلا ودعلا

 ناك امك . عافدلل يمامألا دحلا نم ملك ”- ؟ قمع

 ,ودعلا ةيعفدم تايراطب لاطباو برض عباتي ناريطلا

 . هتالاصتاو هتادايق زكارمو ٠ ةيكيتكتلا هتايطايتحاو

 تناكف .ودعلا تاعافد قمع يف لاتقلا ةلحرم يف امأ

 فادهألا ضعب ىلا هجوت ( يوجلاو يعفدملا ) معدلا نارين

 لكشلا زيكرتلا يمر ناكو . ةمجاهملا تاوقلا مدقت قيعت يتل
 . ةيلاتقلا ةلحرملا هذه لثم يف ٠ معدلا يمرل يسيئرل

 ةيعفدم دادعا ةدايزو ٠ ناريطلا تاب رض ةيلعاف مغرو

 ةيتاذ عفادملا»و تاصناقلا ) ةكرحتملا ةيرانلا ةقفارمل

 ةروطقملا عفادملا نارينل ةجاحلا ترمتسا دقف . ( ةكرحل

 تاعافدلا قمع يف لاتقلا ءانثا لاعفلا معدلا يمر ريفوتل

 يف ةيعفدملا تادحو ةداق هجاوت ةمهم دقعأ تناكو . ةيداعمل

 بسانملا تقولا يف ةروطقملا مهتيعفدم لقن يه ةلحرملا هذه

 . ةلاعفلا ةيرانلا ةقفارملا رارمتسا نمؤت ةديدج ضبارم ىل
 تادحو اثلث ىقبي ثيحب . تاعفد ىلع متي لقنلا اذه ناكو

 ثلثلا لقتني نيح يف . ةيلصألا ضبارملا يف ةروكذملا ةيعفدمل

 قحلي مث . معدلا يمر اهنم أدبت ةديدج ضيارم ىلا ريخأل
 . اعابت وأ ةدحاو ةعفد كلذ دعب نارخآلا ناثلثلا اهب

 ةحلسأ كارتشا بلطتي معدلا نارين ريفوت نأل ًارظنو
 بجاولا فادهألا ددعتل ًارظنو . تاردقلاو عونلا ةفلتخم
 مهأ نم دعت معدلا نارين قيسنت ةلكشم نإف . اهبرض

 . لاتقلا يف ةداقلا هجاوت يتلا تالكشملا

 ىلا عيرسلا اهروطتو ةيوونلا ةحلسألا روهظ ىدأ دقو

 . تاوقلل يرانلا معدلا تاكيتكتو لئاسو يف يرذج رييغت
 مكحب كلذو . اماهو ًايساح الماع ةيوونلا تاب رضلا تدغو
 ةعيبط نكلو . ةحلسألا هذمل ةلاعفلا ةيريمدتلا ةوقلا

 مكحتتو اهمادختسا ددحت يتلا دويقلاو ةيوونلا ةحلسألا
 معدلا يمر » يف اهنم ةدافالا رذعتملا نم لعحت . هيف

 ةيديلقتلا ةحلسألاب يرانلا معدلا ىقبي كلذلو . « بيرقلا

 ًايوون ًاحيلست كلتق يتلا تاوقلا ىلا ةبسنلاب ىتح اعبتم

 نإف . هطئاسوو معدلا يمر بيلاسأ تلدبت امهمو
 ٠ هرارمتسا يف ةلثمتم ىقبت هحاجنل اهرفاوت بجاولا لماوعلا
 كلذ قيقحتل ةمزاللا ةيداملا طئاسولا نيمأت ةيفيكو

 يف ةصاخ . ميجهلا ةكرح ءانثأ فادهألا رايتخاو ء رارمتسالا

 لبق نم نارينلاو طئاسولاب ةروانملل ةديازتملا تاناكمالا لظ

 ةحلسالا مادختسا جئاتن ةروطنخل ارظنو . مجاهملاو عفادملا

 نإف . عافدلا قمع يف ةداع زكرمتت يتلا , ةيكيتكتلا ةيوونلا

 ١ ىربك ةيمهأ لبقتسملا يف ذخأيس قمعلا يف معدلا يمر

 ناريطلا : مضت طئاسولا نم ةموظنم هذيفنتل سركيسو

 يف ١ ةيرذلا عفادملاو ضرأ - ضرأ ةيكيتكتلا خيراوصلاو
 برقلاب ةدوجوملا فادهألا ىلع معدلا يمر ةمهم ىقبت نيح

 ىلع ةاقلم ةديعبلا فادهألا ضعبو ةقيدصلا تاوقلا نم

 . ةيديلقتلا ةيرانلا طئاسولا قتاع

 : ةقفارملا يمر -'"

 11غ 'ةعءمد7 مه ع2ع52ء21 ةقفارملا يمر ربتعي

 يسموجه يمر كلذب وهو . معدلا يبر لاكشأ نم الكش

 ةرقف رظنا ) ممجهلا قاسنا عم ةمدقتملا ةقفارملا ةحلسأ هذفنت

 1 معدلا يمر

 : ديهمتلا سكاعم يمرلا

 115 06 ديهمتلا سكاعم يمر مسا قلطي

 يذلا يعافدلا يمرلا ىلع 0

 يتلا ةظحللا يف ٠ ممجهلل ودعلا تادادعتسا طابحا فدهتسي

 « بيرق يموجه لمعب أدبيس هنأ ىلع ةلدألا اهيف عمجتت

 نأ يبني كلذ قيقحتلو . ديهمتلا تايامر أدبي نأ لبقو

 ودعلا تاعمجت تيتفت ىلا ديهمتلا سكاعم يمرلا يدؤي

 ةوق نم ضفخي وأ ممجملا نش نمودعلا عني لكشب اهريمدتو
 ودعلا طاقن ىلا يمرلا اذه هجوي اذل . ةيموجهلا هتبرض

 قطانمو . تاوقلا دشحت قطانم : اهتمدقم يفو ةساسحل

 قبسم لكشب مجاهملا اهيف سدكي يتلا ةيرادالا نوؤشل

 « ةدايقلا تارقمو . ينفلاو يرادالا نيمأتلا تابلطتم فلتخم

 ةحلسالا ضبارمو . عالطتسالاو دصرلا تاموظنم زكارمو

 . لاصتالا زكارمو . تالصاوملا دقعو . تاراطملاو « ةليقثل

 لماوع ةدعب ديهمتلا سكاعم يمرلا حاجن قلعتيو
 يهنب يتلا ةظحللا يف رانلا حتف يف ةأجافملا ١ : اهمهأ

 تامولعم ىلع لوصحلا ١ . ميجهلل هدادعتسا ودعلا اهيف

 اهذختي يتلا ريبادتلاو ةيموجهلا ودعلا اياون نع ةقيقدو ةقبسم

 قيقحتل اللا نمزلا رفاوت * . اياونلا هذه قيقحتل
 - 0 « ةبسانملا ةيرانلا طئاسولا رفاوت - غ . يمرلا ضارغا

 . يمرلا هيلع زكري يذلا هاجتالل حيحصلا رايتخالا
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 رواج عاطف نم ما/ هريرقلا رسكاعم يس

 روابم عاطقنزم لما هررمتلاسكاعم يلد لف
 [مابخ بلطن) قيلضلا ةيعذيرم نموه ركام يسر 1

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ ديهمتلا سكاعم يمرلا

 لاع يدايق ىوتسم ىلع ديهمتلا سكاعم مظني

 ىلع يمرلل تالاتحا ةدع نمضتي افلس عوضوم ططخم قفو

 قيقدت يرجيو . اهيف ودعلا دشحت عقوتملا تاهاجتالا رثكأ

 عالطتسالا تايطعم رخآ قفو ةريخألا ةظحللا يف ططخملا كلذ

 مجحو ةعيبط فقوتتو . ىرخأ رداصم ةيأ وأ يوجلاو يضرألا

 مجحو . اهذيفنت يونملا ماهملا مجح ىلع ديهمتلا سكاعم

 نوكت نأ لضفيو . كلذل رفاوتملا تقولاو ةريخذلاو ىوقلا

 ىصقأب متي نأو , نكمأ ام ةريصق ديهمتلا سكاعم ةدم
 نكمتي نا نودودعلا ىلع بولطملا ريثأتلا نيمأتل ةنكمم ةرازغ

 . هدض ةيسانم تاءارجا ذاختا نم

 ةفاكو ناريطلا ديهمتلا سكاعم يمرلا يف كراشي

 ةبرضلا هاجتا ىلع اساسأ زكريو . ةرفاوتملا ةيرانلا طئاسولا

 ناريطلا ىلع اساسأ داتعالا نوكيو . ةلمتحملا ةودعلا

 ىلع ٠ ضرأ - ضرأ خيراوصلاو ىدملا ةديعب ةيعفدملاو
 نوؤشلا قطانمو ممجهلل دشحتلا قطانمو تاراطملا نأ رابتعا

 ىدم جراخ نايحألا بلغا يف عقت قرطلا دقعو ةيرادالا

 ةريصق ناديملا ةيعفدمو تابايدلا عفادمو تانواطلا لمع
 . ىدملا

 : فاقيالا يمر -6

 يمرلا عاونأ دحأ 115 0725726 فاقيالا يمر لكشي

 يتلا ةيداعملا ةاشملاو تايابدلا دص فدهتسي وهو . يعافدلا

 اهريمدتو اهتكرح عنم ةيغب . سكاعملا ميجهلا وأ ممجهلا نشت

 . اقبسم ةنيعم طوطخ وأ طخ دنع اهتيتشت وأ

 ىلع فيثك يران دس ةماقا يف فاقيالا يمر لثمتيو
 مدقتل ةيسيئرلا تاهاجتالا ىلع ةعقاولا ( طوطخلا ) طخلا
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 رئاخذلا نم'ددح كالهتساب وأ ةددحم ةدمل ذفنيو .ودعلا

 نم ءادتبا , ةمدختسملا ةيرانلا طئاسولا هنمؤت عاقيأ ىصقأبو

 وأ مجهلا نع هفقوت ىتحو روكذملا طخلا نم ودعلا بارتقا
 . فلخلا ىلا هباحسنا

 ةظحالملا طاقن نم ةدوصرم فاقيالا يمر طوطخ نوكت

 وأ يرادارلا دصرلا تاطحتو ةيربلا دصارملا نمو ةيوجلا

 ضرألا ىلع ةقدب اهدودح نيعتو . اهحلاصل ةلماعلا يتوصلا
 ديزت ال ةهبج يمرلا يف كرتشم عفدم لكل ددحيو . طئارخلاو

 مفادملا ددع ىلا ادانتسا طخلا لوط بسحيو . ارتم 8١٠ نع

 ٠٠١ نع اهرايع لقي ال نأ بجي يتلاو يمرلا يف ةكرتشملا

 تانواملاو رفصألا تارايعلا تاذ عفادملا كرتشت نيح يف « مم

 نسمو . يمرلا ةفاثك ةدايزل بكارتلاب فاقيالا يمر يف

 فاقبالا يمر طوطخ نم طخ برقا دعب نوكي نأ يرو رضلا

 لداعت يهو . ةطيحلا ةفاسم نم ربكأ ةقيدصلا تاوقلا نع

 اهزارطو ةمدختسملا عفادملا رايعل اعبت رتم ٠ 2٠٠

 . ةقيدصلا تاوقلا ةياقو ةجردو ةمامصلا ةعيبطو

 فاقيالا يسمر : امه نيعون ىلا فاقيالا يمر مسقي

 . كرحتملا فاقيالا يمرو ٠ تباثلا

 تباث يران دس لمعب تباثلا فاقيالا يمر ذفنيو

 ةدم لالخ ذفنيو . يعافدلا بيترتلا مامأ عقي نيعم طخ ىلع

 نم نيعم ددع كالهتسا عم ةتباث يمر رصصانعبو ةددحم

 ىتحوأ . كالهتسالا ديدحت نودبو ةددحم ةدملوأ . فئاذقلا

 . هراحدناو مجاهملا ودعلا فقوت

 نم جورسخلاو طنخلا زايتجا نم ودعلا نكمتي امدنعو

 ىلا أجلت نارينلا طئاسو ناف . فاقبالا تايامر ريثأت دودح

 طوطخ ىلع ةبقاعتم دودس لمعل كرحتملا فاقيالا يمر

 رخآلا نع اهدحا دعبي , ةطيرخلاو ضرألا ىلع اقبسم ةددحم

 اعبت كلذ نع ةفاسملا ديزت دقو .رتم ٠١+ - ٠٠١ ةفاسم

 طخ لك ىلع يمرلا متيو . ةمحاهملا ودعلا تاوق كرحت ةعرسل

 متي ىتح رمتسيو . عفادملا عيمجل ةدحاو يمر رصانع قفو

 لقني اهدنعو . طخلل هقارتخا وأ هعجارت وأ ودعلا فاقيا

 اذكهو . ةقيدصلا تاوقلا هاجتاب هيلي ىذلا طخلا ىلا يمرلا

 دعب الا فقوتي الو ٠ رخآ ىلا طخ نم يمرلا لقن رمتسي

 نع هدعب نوكي نأ يغبني يذلا ريخألا طخلل ودعلا قارتخا
 . ةطيحلا ةفاسم دودح يف ةعفادملا تاوقلل يمامألا دحلا

١ 
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 1311 06 ءمد(5ع تايراطبلا سكاعم يسمرلا

 ريمدت فدهتسي . يعافدو يموجه يمر وه . طة ع5

 كلذ قيقحتلو . ةيداعملا نارينلا طئاسو جاعزإ وأ تاكسإ وأ

 ةحلسألا ضبارم وحن تايراطبلا سكاعم يمرلا هجوي
 تاطحو ٠ ةدايقلاو دصرلا زكارمو . ( تانواه . ةيعفدم )
 ةيكلسلا لاصتالا زكارمو . يتوصلا وأ يرادارلا دصرل

 ةيامح نمؤت يتلا ط/م ةحلسألا ضبارمو . ةيكلساللاو
 ةكرعملا لالخ يمرلا اذه يف كرتشتو . ةحلسألا ضبارم

 تاذ ةليقثلاو ةطسوتملا ةيعفدملا نم ةراتخم تادحو ةيموجل

 تادحو مظعم نإف . عافدلا يف امأ . ايبسن ديعبلا ىدمل

 تايراطبلا سكاعم يمرلا يف كراشت يلاتقلا ليكشتلا ةيعفدم

 انيب يمرلا اذه اهنم ءزج عباتي مث , يداعملا ديهمتلا ءدب ذنم

 . ىرخا ماهمب مايقلل رخآ زج لقتني

 نيتيساسا نيتلحرم ىلع تايراطبلا سكاعم يمرلا ذفني
 . نارينلا ةراداو ٠ تامولعملا عمج : امه

 عون ديدحت ىلع تامولعملا عمج ةلحرم يف دهجلا زكريو
 ةبقارمو ٠ ةيلدابتلاو ةيلصألا اهراشتنا نكامأو . ودعلا عفادم
 فلتخم ضرغلا اذهل مدختستو . رخآ ىلا ضيرم نم اهتاكرحت
 . يوجلاو يربلا دصرلا طئاسو

 يمرلا نم ضرغلا ديدحت ىلع دمتعتف نارينلا ةرادا امأ

 : ةداع نمضتتو . ( خلا ... جاعزا . ريمدت ٠ تاكسا )

 ةصصخملا طئاسولاو . اهبرض بجاولا فادهألا نييعت

 نم يمرلا لقنو . يمرلا ةدمو . رئاخذلا كالهتساو ٠ كلذل

 فدهلا ىلع يمرلا نم ضرفلا قيقحت دعب رخآ ىلا فده

 تايراطبلا سكاعم يسرلا ةرادا حاجن قلعتيو . لوألا

 : ةيلاتلا لماوعلاب

 يف ةيوضعلا ةيعفدملا نم , ةيعفدم تادحو صيصخت

 . تايراطبلا سكاعم يمرلا ماهم ذيفنتل . يلاتقلا ليكشتلا

 ىتح . تادحولا هذهل ةيلاع دادعتسا ةجرد ريفوت -

 وأ اليل . عيرسو يوق لكشب ماهملا ذيفنت ىلع ةرداق نوكت

 . ةئيسلا ةيؤرلا لاوحا يفو ؛ اراه

 يتلا نارينلا ةرادا طئاسوب تادحولا هذه زيهجت -
 . ةيلاعلا ةقدلا اهتايامرل نمضت

 لحارم عيمج يف تايراطبلا سكاعم يمرلا ذيفنت -
 . ةكرعملا

 ىلع ) ةيرحبلا تاوقلاو ناريطلا عم نواعتلا ميظنت -

 . ( ةيلحاسلا تاهاجتالا

 . ةدح ىلع فده لكل مئالملا ريثأتلا قيقحت -

 رشإو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلت يتلا ةلحرملا يفو

 نقض

 ةيكيتكت ةيوون ةحلسأب ىربكلا لودلا شويج حيلست

 سكاسعم يسمرلا وه ديدج ريبعت رهظ . ةيجيتارتساو

 برض ريسعتلا اذهب دوصقملا ناكو . ةيوونلا تايراطبلا

 تايراطب وأ ةيوونلا خيراوصلا قالطا تاصنم عقاوم

 ىلا ةفاضالاب . اهنارين لاطبا وأ اهريمدت ةيغب ةيرذلا ةيعفدملا

 ضعب ربتعاو . ةيوونلا رئاخذلا نم ودعلا نوزخم برض

 ةليسولا وه يمرلا نم عونلا اذه نأ نييكريمالا نيرظنملا

 نأ ةطيرش . مصخلا دي نم يوونلا حالسلا عزنل ةديحولا

 ةرفاوتملا يوونلا يمرلا طئاسو ةفاك ريمدت نمضي لكشب متي

 ةيماقتنالا ةبرضلا ديدست نم يلاتلاب هعنميو .ودعلا ىدل
 . ةيناثلا

 تناك امدنع ام دح ىلا الوقعم يأرلا اذه ناك دقلو

 , ةتباثلا ةيضرألا دعاوقلا ىلع ًاساسأ دمتعت ةيوونلا ةوقلا
 تاصاوغلا روهظ ببسب هتحص نم ًاريبك ًاءزج دقف هنكلو

 وأو جلا نم ةفوذقملا ةلاوجلا خيراوصلا روطتو « ةيوونلا

 ىلع ةيربلا ةيوونلا ةيخوراصلا دعاوقلا ةردق ديازتو . رحبل
 دادعإو قالطالا تاصنم نيصحت بيلاسأ ريوطت لضفب ءاقبل

 . ةددعتملا يمرلا مقاوم نيب لقتنت ةكرحتم تاصنم

 ادغ اذا الا لماشلا لكشلاب موهفملا اذه ينبت نكمي الو

 ةياغلا قيقحت ىلع ارداق ةيوونلا تايراطبلا سكاعم يمرل
 يف امب « ةيداعملا يوونلا يمرلا طئاسو ةفاك ىلا ةبسنلاب هلم

 تقولا يف هناض نكمي ال يذلا رمألا , ةيرحبلا طئاسولا كلذ

 :نضاخل

 : ةيارحلا يمر

 يموجه يمر وه . 13106 050160110 ةيامحلا يمر

 وأ ريمدتو , ةقيدصلا تاوقلا ةبنحم ءأ ةرخؤم ةيامحل يعافد

 . اهددهت ىتلا ودعلا طئاسو فاقيا

 16 طيوصحتلا يمر وأ يقودنصلا يمرلا -
 مدختسي يمرلا لاكشأ نم لكش وه , 6638061

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ ةياحلا يمر

 ةيمامددا ما رطا فد ادبع

 لو ذدلا دسلا يدر طخ

 ي دايتعا دس ير مدد
 اكراط دنس ير ك8 "5

 عافدللاي امالارهلا تراني

 تاشاشيرلاب دس يفر ُ

 ةبمام ؟ .. : ةيراطب لكل دسلا ةببج



 ةيصامزدا م ارا قدانيخ ءافدلل يامدلا دحلا قراززه

 - ب ةيرظتلا مارللا ءنيكجشل ثم 12 قاس ا
 قد انع رنا تاعومج_اسم

 5 هيوصاولا دا اجاكررلا عّفاوم لشن يمرس ىلع ١64 ةْروادَق ف ادم 1 ٠
 . اع الد فارم 5 ١

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ يقودنصلا يمرلا

 ةطاحا ميجهلا يف فدهتسي وهو . عافدلاو موجهلا يتلاح يف

 وأ اهباحسنا عنمل تاهاجتالا عيمج نم رانلاب ةيداعم تاوق

 تاوقلا ةدعاسمو . اهيلا تادجنلاو تادادمالا لوصو

 لوصو دنعو . اهتمهم ذيفنت ىلع يلاتلاب ةمحاهملا ةقيدصلا
 اذه فاقيا متي . ةرطخلا ةفاسملا دوددح ىلا ةقيدصلا تاوقلا

 , ةيداعملا تاوقلا بيترت لخاد عقت فادهأ ىلا لقنيو يمرلا

 فدهتسيف . عافدلا يف امأ . معد يمر ىلا يلاتلاب لوحتيو

 ضرعم لوزعم قيدص عقوم ةطاحا يقودنصلا يسرلا

 ودعلا فقوت ةفيثك ةيران دددسب تاهج ةدع نم ميجهلل
 نم دحت وأ ةروانملا نم قيدصلا عقوملا عنمت نأ نود . هرمدتو

 قودنص ) عسقوم ا ىلا تادجنلاو تادادمالا لوصو

 ًاضرعمو ًاقوطم قيدصلا عقوملا نوكي امدنعو . ( حوتفم

 نم دودسب عقوملا اذه ةطاحا متت تاهاجتالا عيمج نم ممجهلل

 نيب قيسنتلا نوكيو . ( قلغم قودنص ) تاهاجتالا عيمج
 يقودنصلا يمرلا ذفنت يتلا نارينلا طئاسوو قيدصلا عقوملا

 ةدع نم موجهلل ًاضرعم عقوملا اذه ناك ءاوس . ًارمتسمو ًاقيثو

 ةقيدصلا تاوقلا عيطتست ىتح . تاهجلا لك نموأ تاهج
 اهمايق ةظحل يف مامالا نم اهيمحت يتلا تايامرلا فاقيا بلط

 فلخلا نم اهيمحت يتلا تايامرلا فاقيا وأ ٠ سكاعم موجهب

 . باحسنالا ةظحل يف بناجلا وأ

 : عتملاو لزعلا يمر 4

 فدبب ةطقن وأ ةقطنم ىلع زكري يعافد يموجه يمر وه

 . اهيلا لوصولا وأ اهمادختسا نم ودعلا عنم

 ًاساسأ 135 0”لم(6ز105[016 عنملاو لزعلا يمر ذفني
 تالصاوملا دقع دض ةصاخو .ودعلا تالصاوم ةكبش دض

 قرافم « ةيرابجا طاقن . ةيديدح ككس تاطحم ءروسج )

 تاوقلا ةكرح عنم ىلا يدؤي يذلا رمألا . ( خلا ... قرط

 ةجراخلا ةكرحلا عني ابك اهزع بولطملا ةقطنملا هاجتاب ةيداعملا
 . ةقطنملا هذه نم

 حارصلا ١ : ةيلاتلا تالاحلا يف يمرلا اذه مدختسي

 هذه دادمأ قرط برضل كلذو . ةقوطملا ودعلا تادحو عم

 يتلا تاطايتحالا لوصو عنمو . اهباحسنا كلاسمو تادحولا

 دص  '؟ . تادحولا كلت ىلع بورضملا قوطلا كف لواحت

 نم تادادمالاو ةيناثلا قاسنالا عنم ربع يداعملا ممجهلا

 قاسنالاو ةكرعملا ةقطنم لزع - " . لوألا قسنلا زيزعت

 لمع ليهست ةيغب سكاعملا موجهلاو موجهلا يف ىلوألا ةيداعملا
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 . ةجاهملا ةقيدصلا تاوقلا

 حرسمب امطوا قلعتي . ناموهفم عنملاو لزعلا يمرلو

 .ودعلا بيترت قمعب يناثلا قلعتي نيح يف . ةكرعمل

 ةكرعملا حرسم ىلع لزعلاو عنملا يمر يف كرتشتو

 ضرأ - ضرأ خيراوصلاو ناريطلاو ةليقثلا تانواهلاو عفادمل
 ةبقارم تحت ةعقاو ةبورضملا ةقطنملا تناك اذاو . ةيكيتكتل

 نإف ٠ يناديملا يوجلا دصرلا تارئاط

 نم ددحم ددعب اقبسم اهيلع يمرلا ماكحا ناكمالاب

 فادهألا روهظ دنع الا كلذ دعب رانلا حتفت الو ٠ ةحلسأل

 هذه يف ةريخذلا كالهتساو يمرلا ةدم ددحتو , ةقطنملا كلت يف

 دصر ناكما مدع لاح يف امأ . ةققحملا تاريثأتلل ًاقفو ةلاحلا
 ةددحملا ةدملا لاوط اهيلع يمرلا رمتسي نا نكميف ةقطنمل

 عنملاو لزعلا يمر ذفني ةلاحلا هذه يفو . ةدايقلا تايلعتب

 ريغو ةتوافتم ةينمز لصاوف عم بئاتكلا وأ ايارسلا تاقشرب
 . يعاقيالا يمرلاب وأ . ةمظتنم

 وأ ةيضرألا دصارمل

 ةيلمع نم زج قمعلا يف عنملاو لزعلا يمر ربتعيو
 هيف كرتشتو , ( ةيلمع . عنملاو لزعلا رظنأ ) عنملاو لزعلا
 نوكت نأ نكو . ناريطلاو ضرأ - ضرأ خيراوصلا
 متيو . ةيوون سوؤر تاذوأ ةيديلقت هيف ةمدختسملا رئاخذلا
 قمع يف ضرألا فشك ىلع ةرداقلا دصرلا طئاسوب هدصر

 5 يداعملا بيترتلا

 ةصاخلا يمرلا تالاح

 :ءاقدصألا قوف نم يمرلا ١-

 ىلا لاوحألا بلغأ يف رشابملا معدلا ةحلسأ رطضت

 ةقيدص تاوق دوجو عم ةكرعملا ءانثأ ودعلا ىلع يمرلا

 عمل تاءارججالا نم ددع ذاختا ضرفي ام اذهو , اهمامأ

 ةباصالا نوكتو . ةرشايم ةروصب تاوقلا هذه ةباصا

 كرا ةمزحل ىندألا كرحملا ناك اذا ةدعبتسم ةرشابمل

 ينعي اذهو . ةقيدصلا ةدحولا نم ىلعأ يمرلا دنع فئاذقلا

 نمؤت عافترالاب ةددح ةيواز حالسلا ةناطبس ءاطعا

 ةيوازلا ةميقب عافترالا اذه ددحيو . ةطيحلا عافترا

 تاوقلا هيلع دجوت يذلا ىوتسملاو فئاذقلا طخ نيب ةثدحمل

 ةباصا تاوقلا ةباصا اهيف دعبتسي يتلاو . ةقيدصلا

 ةيلاتلا اي اوزلا عومحجمي ةيوازلا هذه يواستو. ةرشابم

 يمارلا حالسلا نيب ةلصافلا ةفاسملا ىلا ادانتسا ةبوسحملاو

 : ةقيدصلا ةدحولاو

 رتثم ؟) ناسنالا ةماق لوطل ةبسانملا ةيوازلا

 . ( ابيرقت

 ديلنشلا ةيواترع

 لاماكلا رئانتلا فصن فعضل ةلداعملا ةيوازلا -

 . ( عافترالا يف ةيطسو تافارحنا ةعبرأ ) عافترالاب

 نضي
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 ةرارح لدبت ببسب عافترالا حيحصتل ةلداعملا ةيوازلا -

 . ةيلوطلا حيرلاو ةيئادتبالا ةعرسلاو يوجلا طغضلاو ءاوملا

 وأ ديدستلا أطخ ) يصخشلا أطخلل ةلداعملا ةيوازلا -
 3 ىرخأ تاس

 . ةفاسملا ريدقت يف لمتحملا أطخلل ةلداعملا ةيوازلا -

 تناك اذا مييليم ١١ نع اياوزلا هذه عومجم لقي الو

 ةقيدصلا تاوقلاو فدهلاو يمارلا حالسلاو ةيوتسم ضرألا
 تادحولا ةفاسم لقت الا ةطيرش . دحاو ىوتسم ىلع

 ناك اذاف .رتم 8٠٠ نع ديزت الو رتم ٠٠" نع ةقيدصلا
 نأ هانعم كلذفءءاقدصألا قوف نم يمارلل ايئرم فدا

 ام ةيواز دوجو نم دب الو ةقيدصلا تاوقلا نم ىلعأ فدهلا
 ةقيدصلا تاوقلا تناك املكو . فدهلا ىوتسمو اههاجتا نيب
 نمآلا يمرلا ذيفنت ةيناكما تناك فدهلا هاجتا نم ضفخا

 ةفاسمل ةبسانملا ديدستلا ةيواز ةنراقمبو .ربكأ اهقوف نم
 نيب ةروصحملا ةيلوقاشلا ةيوازلا اهيلا ًافاضم . فدهلا
 , ةطيحلا شما ةيريدقتلا ةميقلاو ةقيدصلا ةدحولاو فدطلا

 . ال مأ يمرلا ذيفنت ةيناكما ىلع مكحلا نكمي

 ةدحاو ةطقن ىلع اما ءاقدصألا قوف نم يمرلا ذفني

 ةعيبط بسح كلذو . ةهبجلاب ةلسلستم طاقن ةدع ىلع وأ

 ريغو رطخف قمعلاب ةلسلستم طاقن ىلع يمرلا اما . فدهلا

 . بقاوعلا دومحم

 . ىرخاو ةرتف نيب ءاقدصألا قوف نم يمرلا قيقدت بجي

 ةرو رض دنعو . يسرلا ءانثأ رارمتساب ديدستلا حيحصتو

 ايوازلا ةحص نم ققحتلا بجي « يبرلا يف حيحصت لاخدا

 . ديدجلا هجوملاب يمرلا ةيناكماو ةديدجلا

 ١ - بتاوجلا ىلعو جّرُفلا نيب نم يمرلا :

 نم ودعلا ىلع يمرلاب ةداع يناثلا قسنلا تاوق موقت

 كانهو . ةقيدصلا تادحولا نيب ةمئاقلا جّرْقلا لالخ
 تاوقلا بناوج ةياحب يناثلا قسنلا تاوق اهيف موقت تالاح

 ربكأ مادختسا تايامرلا هذه لك نمؤتو .رانلاب ةقيدصلا

 مدعو .ودعلا عم لماعتلا يف ةيرانلا طئاسولا نم نكمم ددع
 تاوقلا ضرعت اهنكلو . لوألا قسنلا طئاسوب ءافتكالا
 ىفو « ةبسانملا نامألا ريبادت ذختت مل اذا رطخلل ةقيدصلا

 لاصتالاو . ةقيدصلا تاوقلا راشتنا دودح ةبقارم اهتمدقم

 ينالتو ةبقارملا هذه جئاتن قيقدتل تاوقلا هذه عم رمتسملا
 ةقيدصلا تاوقلا كرحت ببسب عقت نأ نكمي يتلا راطخالا
 . لاتقلا ءانثأ

 ال ةيلاع ةقد بناوجلا ىلعو جرْفلا نيب يمرلا بلطتي

 لماح وأ ةدعاق ىلع اتبثم حالسلا ناك اذا الا اهقيقحت نكمي

 يتلا ةفيفخلا ةحلسالاب يمرلا اذه ذيفنت نإف اذل ء صاخ
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 ارطخ لكشي ةكرحتملا طئاسولا ىلع نولومحم دارفا اهلمحي
 ةليقثلاو ةطسوتملا تاشاشرلا امأ . ةمدقتملا تاوقلا نمأ ىلع

 ةصصخملا عفادملاو ةكرحتملا طئاسولا ىلع ةبكرملا تاشاشرلاو

 يهف ( تابابدلا عفادم كلذ يف امب ) رشابملا يمرلا ذيفنتل
 هذه يف يمرلا ذيفنت ىلع ةرداقلا ةديحولا ةحلسألا

 نوكي ةقيدصلا تاوقلل ةلماكلا ةطيحلا نيمأتلو . فورظلا

 ىلا ةبسنلاب امأ . تافقوتلا ءانثأ وأ تابثلا نم رانلا حتف

 جرفلا نيب يمرلا نكميف ةحلسأ تارقمب ةزهجملا تابابدلا
 . ًاضيأ ةكرحلا نم بناوجلا ىلعو

 قيقحتب بناوجلا ىلعو جلا نيب يمرلا ةطيح نمؤت

 دوجوم فده ىلع يمرلا يف امطوأ لثمتي : نييساسأ نيطرش
 رمألا . ةقيدصلا تادحولا راشتنا طخ نم دعبأ ةفاسم ىلع

 الو . ةدراش وأ ةيبان تاقلطب اهتباصا مدع نمضي ىذلا

 ةفاسملا نم ربكأ فدهلا ةفاسم تناك اذا الا ةطيحلا نمأتت

 يف أطخلا طسوتم + ةقيدصلا ةدحولاو حالسلا نيب ةلصافلا
 ةيطسو تافارحنا ةتس + ةقيدصلا ةدحولا ةفاسم ريدقت

 نيب لصفت نأ يغبني يتلا ةطيحلا ةفاسم ربتعتو . ىدملاب
 . ارتم 76١ 56١0" ددحب فدهلاو ةقيدصلا ةدحولا بناج

 نيب فاك يهبج دعب رفاوت يف لثمتيف يناثلا طرشلا امأ

 دوجو نمضي ىذلا رمألا . ةقيدصلا ةدحولا بئاجو فدهلا

 ةيوازلا باسحب شماهلا اذه ردقيو . بسانم ةطيح شماه

 دنمي لوألا اهعلضو . يمارلا حالسلا دنع اهسأر نوكي يتلا
 ىلا حالسلا نم دتمي رخآلا اهعلضو . فدهلا ىلإ حالسلا نم
 عوج نم ةيوازلا هذه فلأتتو . ةقيدصلا ةعطقلا بناج

 : ةيلاتلا رصانعلا

 ةينايث ١ فئاذقلل لماكلا يبناجلا رئانتلا فعض
 ةفاسملا رابتعالاب ذخالا عم , ( هاهتالاب ةيطسو تافارحنا
 يف يطسولا أطخلا اهيلا ًافاضم فدهلاو حالسلا نيب ةلصافلا
 . ةفاسملا ريدقت

 رثانتلا ليطتسم جراخ فئاذقلا فارحنا لاحا
 . ةيبناجلا حيرلا ببسب

 . نادّيحلا ببسب فئاذقلا فارحنا حيحصت -

 يف يصخشلا أطخلا ببسب فارحنالا حيحصت -

 . مييليم ١7 نع لقت ال يهو ىرخأ بابسأل وأ ديدستلا

 شماه ىلا ةبسنلاب ميقلا هذمهل يلامجالا عومجملاو
 ىلع هريدقت نكميو ؛مييليم "08 3+ نع لقي ال ةطيحلا

 . ديدستلا ةزهجأ تايقرتب وأ راظنملاب ضرألا

 : يليللا يمرلا - “

 ًاقئاع ةئيسلا ةيوجلا لاوحألاو بابضلاو مالظلا لكشي
 يف يىجللا متي اذل . ددسملا يمرلا مادختسا مامأو رظنلا مامأ

 رمألا ,قلعتي امدنع يزيرغلا يمرلا ىلا تالاحلا هذه

 لمعلا دنع يتاذلا يمرلاو مّلعملا يمرلاو . ةيبوجه تايلمعب

 . ةتباث ةيعافد عقاوم يف

 لبانق ) ةءاضالا لئاسو مادختسا نكمملا نمو

 ةسرامي ةكرعملا ناديم ةرانال ( خلا ... قئارح . ةئيضم

 قئارحلا نارين ءوضب فدهلا ةءاضإ نم ةدافالا عم ؛ ةطاطخ تاقلطب ليللا يمرلا



 ةيعامجلا ةحلسألا ناف لاوحألا عيمج يفو . ديدستلاب يمرلا

 اهداتعا ردقب ديدستلا تالاهحا ىلع يليللا يمرلا يف دمتعت ال

 . ملعملا يمرلا ىلع

 لمعت يتلا ) ةيليللا ةيؤرلا ةزهجا تدعاس دقو

 ىلع ( موجنلا ءوض فيثكت ةطساوب وأ ءارمحلا تحت ةعشألاب
 ارك . اهعم لماعتلاو اهتافاسم ديدتو فادهألا فاشتكا
 ةزهجأو تاعردملا ديدست ةزهجأو ةصانقلا قدانبلا تزهج

 يمرلا ذيفنتل كلذو ةيليللا ةيؤرلا ةزهجأب ةيعفدملا دصر
 ضرأ ةءاضإ يف عسوتلاو ةزهجالا هذه تدعاس دقلو . يليللا

 يف ودعلا تاوق كرحت فاشتكاو , ةتغابملا بنجت ىلع ةكرعملا

 . اهعم لماعتلا ىلع ةردقلا ريفوتو ٠ بسانملا تقولا

 ضوعت يتلا ةيرانلا ةفاثكلا ىلع يليللا يمرلا دمتعي
 يمرلا ) يمرلل قبسملا دادعالا ىلع دمتعي امك . ةقدلا صقن
 دصر ىلع دعاست يتلا ةطاطخلا رئاخذلا مادختساو ( لحما

 دعب ىرجي اصاخ ابيردت بلطتي وهو . اهحيحصتو تايامرلا

 بيردتلا فدهتسيو . يراهنلا يمرلا ىلع بيردتلا زاجنا
 : ةيلاتلا تالاجملا يف ةندسلا ةءافك نيسحت يليللا يمرلا ىلع

 . ةفيعضلا ايؤرلا ةلاح يف وأ مالظلا يف ىدملا ريدقت ١
 تارتف لالخ ةعرسب اهعم لماعتلاو فادهألا فاشتكا - ؟
 ىلع يمرلا 4 . يزيرغلا يمرلا 3 . ةدودحملا ةرانالا

 يبيرقتلا فدهلا عقوم ديدحت دعب يمرلا © . ءوضلا رداصم
 حالصاو هبيكرتو هكفو حالسلا مادختسا 57 . عمسلاب

 ىلع اداتعا مالظلا يف ديدستلا زاهج طبضو هتاءاصعتسا

 يمرلل ةحلسألا دادعا 1 .رظنلا ىلع سيلو سمللا

 . ملعملا

 : ( يرجنخلا ) تغابملا يمرلا -

 تافاسم نم ةأجف حتفي يذلا فيئثكلا يمرلا وه

 ىلع تغابملا يمرلل ريضحتلا متي . دحاو هاجتابو ةبيرق
 .(م ٠٠" ىلاوح ) ةكرعملا ىدم نع ديزت ال تافاسم

 ىتح حالسلل ىوصقلا ةقاطلابو ةقدب هومم ضبرم نم ذفنيو
 كرحتلل هلبق نم ةلواحم يأ عنموأ ًالماك ًاريمدت ودعلا ريمدت
 يمرلا ذيفنتل نينيعملا دارفألا عتمتي نأ بجي . ددحملا هاجتالاب

 طبض ىلع ةلماك ةردقو ةقئاف ةراهمو هانتم طابضناب تغابملا

 دنع وأ ؛ نئابكلاو تاراغالا يف ًابلاغ مدختسيو . سفنلا
 ىخوتي امدنع وأ , ءىجافم لكشب بيرق ودع فاشتكا

 هل حامسلاو هيلع يمرلا مدعب كلذو ودعلا ةأجافم عفادملا

 ةقطنملا هذه يف هريمدت ناضل لتقلا ةقطنم ىلا مدقتلاب

 . ةئجافمو ةفيثك نارينب

 >ٌئء
 : يبلخلا يمرلا - 0

 يمرلا سكع وه . 11 8 طاقصع يللا يمرلا

 . ةرغصم وأ ةيبيردت وأ ةيلاتق ةريخذب ذفنملا يقيقحلا

 تاروانملاو عيراشملاو بيردتلا ءانثأ يبلخلا يمرلا مدختسيو
 نم ءيش ءافضال . ( بناجلا ةيئانث وأ :بناجلا_ ةذيعو)

 ودعلا تايامرو ةكرعملا وج ليثمتو . بيردتلا ىلع ةيعقاولا
 . قيدصلاو

 ةيبلُخ وأ ةفيزم ةريخذ مادختساب يِبَلَلا يمرلا زيمتي

 . ريثأت يأ ثدحت ال اهنكلو اتوص ثدحت

 ةيقيقحلا ةريخذلاب ةهيبش ةريخذ يه ةفيزملا ةريخذلاو
 يقيقح معطلاو ةفيزم اهيف ةوشحلا نكلو . ًاتزوو الكش

 ًاثدحم معطلا رجفني دانزلا ىلع طغضلا دنعو . ليدبتلل لباقو
 . قالطالا ليثمتل ةداع ةريخذلا هذه مدختستو . ًابوص
 . يمرلل هدادعاو حالسلا ماقلا ىلع نرمتلاو

 ةرابع ( ةفيفخلا ةحلسألا يف ) يهف ةيبلخلا ةريخذلا امأ
 ىوتحيو . ًائزوو ًالكش ةيقيقحلا ةقلطلاب ةهيبش ةقلط نع

 ةوشحلا . معطلا ) ةيقيقحلا ةقلطلا رصانع عيمج ىلع اهفرظ
 نم عونصم ( ةصاصرلا ) فوذقملا سأرلا نأ الا ( ةعفادلا
 قرتحي قالطالا دنعو . قارتحالا ةلهس ةدام نموا بشخلا

 الا هريثأت دقفيو . ةناطبسلا ةرداغم درجمب يبشخلا فوذقملا
 لمتحملا نم نإف ( راتمأ ةدع ) ًادج ًابيرق فدهلا ناك اذا
 . ةوشحلا راجفنا نع جتانلا زاغلا نع ةمحان قورحب هتباصا
 وأ ىوقملا قرولا نم ( ةيعقدملا يف ) ةيّلخلا ةفيذقلا عنصتو
 ةيقيقحلا ةفيذقلا لكش ةفيذقلا هذهو . أرثأ كرتت ال ةدام نم
 نم ةدادس او . دورابلا نم ةوشحو معط اهيف نكلو ٠ اهتتوو
 لبح دش دنعو . طغضلا ماكحال ىوقملا قرولا وأ نطقلا
 قارتحا نع ةجتانلا تازاغلا عفدنتو , قالطالا ثدحي دانزلا

 ةفيذقلا توصب اهيبش ًاتوص ةثدح ةناطبسلا ةهرف نم درابلا
 . « توصلا ةئدح » مسا ًاضيأ اهيلع قلطي اذهو . ةيقيقحلا

 ةحلسأو ةيعفدملا يف يللا يمرلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ليدعت يأ لاخدا بلطتي ال ةقلط ةقلط قلطت يتلا راركتلا

 , شاشر حالسب يبّللا يمرلا ءارجا دنع امأ . حالسلا ىلع

 رصصحخني ىتح . ةناطبسلا ةهوف ريغصت ىرو رضلا نم نإف
 ةوق قلخيو . ةعفادلا ةوشحلا راجفنا نع مجانلا طغضلا

 رارمتسا يلاتلاب نمضتو ةكرحتملا ماسقألا عجارت نمؤت ةعفاد

 ةدادس ةناطبسلا ةهوف ىلع بكري كلذ قيقحتلو . اشر يمرلا

 .راجقنالا نع مجانلا زاغلا برست ءىطبي ريغص بقث تاذ

 . يلآلا حالسلل ةكرحتملا ماسقالا عجارت نمضيو

 : دعابملا يمرلا -

 ىلع ةلالدلل 014-800[5 دعابملا يمرلا ريبعت رهظ

 ضرأ وج وأ حطس وج خيراوصل تارئاطلا مادختسا

 لوخدلا ىلا ةرئاطلا رطضت ال ثيحب « ايبسن ريبك ىدم تاذ

 . ةيداعملا ىوجلا عافدلا ةحلسا ىدم نمض

 سوؤر لمح ىلع ةرداق دعابملا يمرلا خيراوص مظعمو

 مر

 ٍتاردق ريوطتل خيراوصلا هذه ريوطت مت دقلو . ةيوون

 رطخ ديازت ةهجاومب ةيتايلمعلا اهتايح ديدقتو تافذاقلا
 . ةيوجلا تاعافدلا

 6 نمل عنإ » بولسأي يمرلا - 7

 نم ديدج ليجب يمرلا بولسا ىلع ريبعتلا اذه قلطأ
 عع 800 « سناو مرار » ريبعتب دصقيو . ةحلسألا

 ةرئاطلا يبرت ثيح . دعابملا يبرلا لاكشأ دحأ 0186+
 تاعافد ىدم جراخ هيف نوكت يذلا تقولا يف اهتحلسا

 نم جورسخلاب ةرئاطلا موقت مث نمو « هب رض دارملا فدهلا
 يداعملا ناريطلا بنجت ةيغب نكمم تقو عرسأب ةقطنملا

 عي رسلا جورخلا اذهرثؤي نأ نود « ط/م ةيضرألا ةحلسألاو

 هجوتت ةيمرملا ةحلسألا نأ رابتعا ىلع . ةباصالا ةقد ىلع

 قيقحتل ةعباتملا يمارلا نم بلطتت الو . ايتاذ فدهلا وحن
 . ةباصالا

 رئاخذلاو برلسألا اذه نويكريمألا روط دقلو

 نأ دعب . ةيمانتيفلا برحلا ةربخ ىلع ًاداهعا هل ةيرو رضل
 زكرتو , يديلقتلا فصقلا بولسأ ةيلعاف ةيدودحم ترهظ

 متو . خيراوص ىلا تلوحت يتلا تافوذقملا هيجوت ىلع ريوطتل

 راسمب مكحتلا ىلع دمتعي يذلا هيجوتلا بولسا نع يىلختل

 ىلع ضرسفي هنأل ارظن . ةرئاطلا نم ويدارلاب خوراصلا
 ءايبسن ةليوط ةرتف فدهلا ةقطنم برق ءاقبلا ةرئاطل

 .رطخلل يللاتلاب اهضرعيو

 هيجوت قرط عبرأ ىلع « ّسْناو اوه بولسأ دمتعيو

 رادار نع رداصلا عاعشالا ةقحالمب هيجوتلا : يه ةيسيئر

 نع ةرداصلا ءارمحلا تحت ةعشألا ةقحالمب هيجوتلاو .ودعلا

 هيجوتلا عاونأ ضعبو « يباجيالا ىرادارلا هيجوتلاو ٠ فدهلا
 ضعب رابتعا ةداع اننكميو .( خوراصلا رظن ) ينويزفلتلا

 خيراوص ضعبو . نفسلل ةداضملا حطس  حطس خيراوصلا
 ما » ةحلسأ ةئف نمض . تارئاطلل ةداضملا وج  حطس

 يف مدختسملا هيجوتلا بولسأ ىلع ًاداتعا كلذو . « سنا
 . خيراوصلا كلت

 . ( صنقلا رظنا ) : صنقلا يمر - 4

 . ( فيلدلا رظنا ) : فيلدلا يمر 4

 ٠ - دعب نع داقملا ىمرلا :

 ةرطيسو ةدايقو هيجوت ماظن ىلع دمتعي ىذلا يمرلا وه

 متت ثيحب . حالسلا نع ًايبسن ديعب يزكرم عقوم يف دوجوم
 . عقوملا كلذ نم نارينلا طبضو يمرلا اياوز ليدبت ةيلمع
 عفادملاو , ةيرحبلا عطقلا عفادم ضعب يف ةداع مدختسيو

 . ةمئادلا تانيصحتلا عفادمو . ةيلحاسلا ةيعفدملاو ءط/م

 ه1١



 من

 ماظنلا اهيطعي تاراشا ةطساوب دعب نع يمرلا ةدايق متت

 لماح ىلع دوجوم لابقتسا زاهج اهطقتليف  روكذملا يزكرملا
 حالسلا ةناطبس عضو لدبت ةكرح ىلا ايلآ اهوحيو حالسلا
 ماظنلا لبق نم تاراشالا هذه ةيعون ددحتو . هاجتالاو ىدملاب
 ةناطبس عضو ١ : اهمهأ لماوع ةدع ىلا ادانتسا يزكرملا
 ىدملاب يمرلا صانع - ١ « ةراشالا ثب لبق حالسلا
 رصانع ىلع اهاخدا بجاولا تاحيحصتلا '  . هاجتالاو

 اهيف متي يتلا ةيوجلاو ةيكيتسلابلا فورظلا ببسب يمرلا
 ةزهجا تاراشاك . عاونا ةدع نم تاراشالا نوكتو . يبرلا
 وأ . ةيمقر تاراشا وأ . ةعرسلا ةيدرف وأ ةيئانث نمازت
 . ةيلوحت تاراشا

 ١- يتاذلا يمرلا :

 تايلمع طبضل مدختسي تاشاشرلاب يمرلل بولسأ وه
 ةحلسأ نإف اذل . ةيويحلا تاشنملا نع عافدلا يفو للستلا
 يف وأ « ةلمتحملا للستلا رواحم لياقم زكرت يتاذلا يمزلا

 . اهنم بارتقالا رظحي يتلا ةيويحلا تآشنملاب طيحت ظاقن
 . تالاحلا بلغأ يف ةعطاقتم تاشاشرلا نارين نوكتو

 لمع أدبمل هباشم أدبم قفو يتاذلا يمرلا ةحلسأ لمعت
 راثعإ كلس ىلع دمتعت يتلا , للستلا فشكو راذنالا ةزهجأ

 ىلا ثب زاهج نم قلطني عاعش ىلع وأ . مغللا راثعإ كلسك
 ىلع وأ ٠ ةلمتحملا لاستلا قيرط عطقيو لابقتسا زاهج
 دارفألا ريس نع ةئشانلا ةيضرألا تازازتهالا طاقتلا ةزهجأ
 عطق وأ .راثعالا كلسي ودعلا رثعت يدؤيو . تايلآلاو
 ةيضرألا تازازنهالا طاقتلا وأ ءودعلا لبق نم عاعشلا

 دعب لوحتت ةيئابرهك ةراشا ءاطعا ىلا . هكرحت نع ةمانلا
 , شاشرلا يف قالطالا زاهج لغشت ةكرح ىلا فيثكتلا
 ١ . ايئاقلت يمرلا هدب ىلا ىدؤتو

 ١ - يئانيسلا ) يفارغوتوفلا يمرلا ( :

 ىلع ةبكرم ةيئانيس ةلآ ةطساوب ذفني يمرلا نم عونوه
 ىلع نيرايطلا بيردت يف مدختسيو . ةيبرح ةرئاط نتم

 ءانثأ مدختسي امك . ةباصالا ةقد نم ققحتلا ةيغب يبرلا
 لمع نوكي ةلاحلا هذه يفو . يمرلا جئاتن ديدحتل لاتقلا
 . حالسلا لمع عم انمازتم ةيئانيسلا ةلآل

 ( تيلافيل 1) نوتفنيمر ) ١١(

 ١الو8 ) ةيران ةحلسأ عناص و يكر يمأ عراخم
 .(١مك1-

 آل. 18 طاق ع109 نوتغنيمر تيلاسضيل ! دلو

 .(تاكيتكن وك ) «دليفاس» يزالو8/ ٠١/5 يف
 ةنيدم برق ىلا هتائاع عم رفاس م٠٠ ماعلا 5

 .كانه اورقتسا ثيح ( كرويوين ) «اكيتوأ »
 « ديدحلا بصو ةدادحلل ًاناكد هدلاو سسا دقو

 لكك

 ماعلا يو . يئام بالود ةطساوب رادي زاهحب ؟دوزم

 « يصخشلا هلاعتسال« «نوتفئيمر » ملص 85

 يف ًاببس اهتقد تناكو . يناوص حداق تاذ ةيقدنب
 دعب و . ةلثام قدانب مه عنصي نأ هنم هنأ ريج بلل

 قدانبلا عنصناكدلا اذه صاصتخا ادغ ةريصق ةرتف

 . قدانبلا ( ريساوم ) تاناطبسو ةيضايرلا

 ًاعئصم نوتغنيمر » نيس ليل ماعلا 5

 لاخدإب «وليف» هنبا مم ماقو . ًايلاح « نويليإ »

 ةقيرط اهيف امب« ةحلسالا ةعانص ىلع تانيسحت
 (ريساوم) تاناطبسةماقتسا طبض ين ءوضلا ساكمنا
 لوأ ناكو . ةيقدنبلا صمخأل ةطرخمو « قدانبلا
 ةطو رخملا تاناطبسلا عنصل كوبسملا بلصلا لمعتسا نم
 . ةدحتملا تايالولا يف

 ةيرق عقوم ِق «لاناك يرياو برق اين ريبك

 ةيرحن («نوتغنيمر » دوز 841 ماعلا قو

 سكنيج) قالغملاةهج نم الم ةيقدنبب ةدحتملا تايالولا
 ماب تيعد يلأ « هتكرش تدوز دقو . ( نيبراك

 تايالولا ةموكح « « ةحلسالل نوتفنيهر ةكرش »
 يلا ةفيفحلا ةحلسألا نم ةريبك ةيمكب ةدحتملا

 -14501 ) ةيكريمالا ةيلهالا ب رحلا يف تلمعتسا

 .ةيناثلا و ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا ينو.« ( مكه

 «نذريليإا» يف ١85١/2/1١ يف ينوت

 . ( كرويوين )

 (ةيعانص ةكرش) نوتغنيمر (0)

 يف اهسسأ . رئاخذلاو ةحلسالا ةعانصل ةيكريمأ ةكرش

 تيلافيأا » يكريمالا ةحلسالا ممصم ١8148 ماعلا

 هنبا عم نواعتلاب , 2 12.58201920101 « نوتغنيمر

 ةفورعملا راركتلا قدانب ةلسلس اهتاجتنم مهأ نم . «وليف »
 . رفع عساتلا نرقلا لالخ ترهظ يتلا « نوتغنيمر » مسأب

 رظنا ) ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ام ىتح تمدختساو

 . ( تيلافيلا , نوتغنيمر

 ١21 ( ةيقافتا ) ليفنر 00

 يف ايسينودنأ ةيروهمجو دنلوه نيب تمربآ ةدهاعم
 ةرخابلا رهظ ىلع ١444 ( رياني ) يناثلا نوناك /١

 تناك ىلا 0 8عصا1]] 2+ قيفنر » ةيكريمألا ةيبرحلا

 0 . يسيتودنألا ءاتركاج » ءانيم يف ةيسار

 « يتاجداغنيل ١ ةيقافتا ماربا دعب ء 1445 ماعلا يف
 ادنلوه نيب عازنلا رمتسا . نم مج

 نسم لك ناكو . مقافتلا يف ايسينودنأ يبروهمجو

 نويدنلوملا باتو . قافتالا قرخب رخآلا مهتي نيقيرفل

 نويروهمجلا ناعتسا نيح يف « ةيبرحلا مهتايلمع
 نمألا سلجم ضرع ذئدنعو . ةيجراخلا ةدعاسملاب

 يعاسملا ةدجل : فيلأت اهنع أشن يتلا هتطاسو يلودل

 دقو . 0000 086م ©هرطمطص] عع ( ةديمحلا

 اهراتخا ) ايلارتسوا : مه ءاضعأ ةثالث نم تفلأت

 نيح يف « ( ادنلوه اهتراتخا ) اكيجلبو « ( توي روهمجل
 يف ًاثلاث ًاروضع ةدحنملا تايالولا « ًاعم ناقيرفلا راتخا

 . ةنجللا هذه

 دقتعت (.©0.03,)« ةديمحلا يعاسملا ةنجل » تناكو
 يذلا « يتاجداغنيل ١ قافتا ىلإ لي نأ بجي لحلا نأ

 ةنجللا ثذحأ دقو . هنع ايلختو هاقرخ دق ناقيرفلا ناك

 ةيلخادلا ىوقلا ضيفخت مدع اهقتاع ىلع ةروكذملا

 ادنلوه نم ةطلسلا لاقتنال ةمزاللا ةرتفلا ف ةيروهمجلل

 ةروصب ةيروهمجلا هذه ليثمتو « ةدحتملا ايسينودنأ ىلإ

 . ةيداحتالا ةموكحلا يف ةلداع

 مساب فورعملا رانلا قالطا فقو قافتا ززع دقلو

 هبف نكي مل ذإ « ةيدنلولا بساكملا « ليفنر ةيقافتا :
 اهقالطنا طاقن ىلإ عجارتلاب ةيدنلوملا تاوقلا مزلي ام

 نالعإ ىلإ قافتالا دعي ادنلوه تعراسو . ةيساسألا
 يضارأ نم ًاءزج تِّمض «ارطموسو يف ةلود ءاشنإ

 رمتؤم دقع ىلإ تعد امك . ةيسينودنألا ةيروهمجلا
 . ةيلقأك ةيروهمجلا هيف تلثمت

 ثاوقلا تماق « 1448 ( ربمسيد ) لوألا نوناك يو

 ةنيدم ىلع تلوتساو « ةيموجه ةيرحب ةيلمعب ةيدئلوملا
 ةمصاعو ةموكحلل ًارقم تناك يتلا ٠ اتراك اجغوج »
 رخاوأ ىتح كلذك تيقبو ) كاذنآ ايسينودنأل ةتقؤم

 تاباصع برج نش نويسينودنألا رشابف « ( تانيعبرألا
 ةيسينودنألا يضارألا نم ًايئابن اهدرطب تهتنا ادنلوه دض
 ١ .19494 ماعلا يف

 ( ربوكيله) "هر (0)

 ا نر ورك و

 ( ريوكيه) هم -هار 0)
 . (رابوكيله ءنويلاتس "هس يكسروكيس رظنا)



 عفدم ) ملم ٠١ رايع ؟١؟ - هر (50)

 (طال/م

 لم رايع نم تارئاطلل داضم يلآ عفدم
 ةيناملآلا 18 طعام 7061211 «لاتيمنيار» ةكرش هجتنت

 . ةيبرغلا

 ىدى.8ع ب هار م يلآلا عقاملا ريوطت أدب
 ًايلعف هجاتنإ أدبو « تانيتسلا طساوأ يف 1211-2
 عيرس فيفخ معفدم وهو . تائيعبسلا علطم يف
 « تارئاطلل داضم عفدك لمعلل ًاساسأ دعم يمرلا
 فادهألا فلتخمم دض همادختسا ناكمإلاب نأ ريغ
 ةفيفخلا ةعردملا تابرعلا ةصاخو ء« ةيرحبلاو ةيربلا
 . ةتباثلا ةيضرألا عقاوملاو

 ةينقتلا هتازيمو هتعانص ةدوحب مفدملا زيمتي

 مت يتلا ةيل آلا عفادملا ثدحأ نم ربتعيو . ةيلاعلا
 . تانيعبسلاو تانيتسلا لالخ ملاعلا يف اهريوطت
 ةيلمعلا هتنورمو همادختسا ةلوهسب زيمتي هنأ اك
 ةتباث ةيضرأ ةصنم نم هقالطإ نكمي ثيح «ةقئافلا
 « نيتلجع تاذ ةريغص ةبرع ىلإ لقنلا ةلاح ين لوحت
 تانحاشلاو ةيناديملا تارايسلا ةطساوب اهرطق مي
 عاونأ ةدع ىلع عفدملا بيك رت نكميو . ةفيفحلا
 « ةكرحلا يتاذ عفدك همادختسال ةعردملا تابرعلا نم

 دجويو .ةريغصلا ةيرحبلا قراوزلاو نفسلا ىلع وأ
 « ةدحاو ةناطبسب لوألا : نازارط عفدملا نم
 ًامادختسا رثكألا وهو ٠ تاناطبسلا يئانث يناثلاو
 . تارئاطلل ةداضملا تامهملا يف ةصاخ

 ةريخذلا نم عاونأ ةدع قالطإ عفدملا نكمي
 « ةقراحلاو « راجفنالا ةديدشو « عوردلل ةقراحلا

 ةطساوب ةريخذلاب هنيومت ةيلمع متو , ةطاطخلاو

 مفدملا ةصنم ىلع تبثم نزخمب لصتي يندعم طيرش
 ةقيرط ةطساوب عفدملا لمعيو . ةقلط ؟اه ل عستي

 . زاغلاب عفدلا

 تقولا يف « ٠١5  هار » مفدملا مدختسي
 يف يئانثلاو يدرفلا هيزارطب ( ١98٠ ) رضاحلا
 فلح لود شويج نم ددعو ينرغلا يناملألا شيحلا

 نانويلاو جيورتلا : اهيب نم « يسلطألا يلامش

 . اكيجلبو

 : ( تاناطبسلا يئاتث ) ةماعلا تافصاؤملا
 لوطلا . غلك ١54٠ : نزولا . ملم ٠٠١ رايعلا

 م٠5. ةيقفألا نارودلا ةيواز راتمآ هو.
 ىلإ هوه - نم : ةيلوقاشلا يمرلا ةيواز . ةجرد

 . ةجرد مهدرو + . غلك ءرا١ ةفيذقلا نزو

 طر

 تاناطبسلا ىئانث « 0" -_ هر » زارط نم تارئاطلل داضم يبرغ يناملا عفدم

 ٠.66) ب م.6 ( ةناطبس لكل ) يمرلا لدعم
 ( ىقفأ ) ىصقألا لاعفلا ىدملا . ةقيقد / ةقلط

 . رش 1٠٠١ (ط/م) 6 ريم تل

 نئاهرلا 00(

 ريغ نم صاخشألا مه آه هنتوع5و نئاهرلا

 نم مهتايح ديدهتو مهلاقتعا يرجي نيذلا نيب راحملا
 تاطلس نم ةطلس ىلع طغضلل ةحلسم ةئف لّبق نم

 مايقلا ىلع اهرابجإو  ةيندم مأ ةيركسع  مصخلا
 طغضلا اذه ةسرامم الول هب موقتل نكت مل لمعب

 فينج ةيقافتا ىلع هتاقيلعت يف ) « رلهوأ » فرع دقو
 نييندملا صاخشألا ةيامحب ةقلعتملا ١444 ماعل ةعبارلا

 ةلود اياعر مه » : يلب امك نئاهرلا ( برحلا نمز يف
 مهتبغرب ءاوس ودعلا ةطلس تحت اودجو ةبراحتم

 « هتابلطت ذيفنتل ًانامض كلذو « مهتبغر مدع وأ
 مهتيرح لباقم ةحلسملا هتاوق نمأ ىلع ظافحلا وأ

 . ؛ مهتايحو

 روصعلا يف ةفورعم نئاهرلا ذخأ ةداع تناكو
 نئاهرلا : نئاهرلا نم ناعون كانه ناكو . ةيضاملا

 ةيعوطلا نئاهرلا تناكو . ةيرسقلا نئاهرلاو ةيعوطلا
 ةماسلا تايصخشلا نم نيتعومجم لدابت نع ةرابع
 ةيرسقلا نئاهرلا امأ . فلح وأ دهع نامسفل نيدلب يف

 دقلو . ًافنآ روكذملا « راهوأ» فيرعت اهيلع قبطنيف
 نئاهرلا بولسأ مادختسا ةثيدحلا روصعلا يف ىفتخا
 ذخأ مّرح ثيدحلا يلودلا نوناقلا نأ امك « ةيعوطلا
 امهم .برحلا مئارج نم كلذ ربتعاو : مهلتقو نئاهرلا

 . مئارجلا هذه ولعاف اهب عرذتي يلا بابسألا تناك
 نمض مهتايح ىلع ءادتعالاو ىرسأآلا ديدهت لخديو
 . مهلتقو نئاهرلا ذخأ راطإ

 ١9444 ماسعل ةعبارلا فينج ةيقافتا تلفكت دقو

 . اهصن ءاجو مهلتقو نئاهرلا ذخأ ميرحتب ("4 ةداملا
 مهل سيل نيذلا صاخشألاب » ميرحتلا قلعتي ذإ اعسوم

 تائف لمشي امم « ةيئادعلا لامعألا يف ىباجيإ رود

 تحت نيعقاولا نييندملا ناكسلا نمو صاخشألا نم ةددعتم

 . ودعلا ةطلس

 مال



 ور

 ( سايردنا زناهوج ماهاربا )ور (74)

 يقيرفاأ بونج يكيناكيم سدنهمو ةرذ ملاع
 يبونجب ةيوونلا تاردقلا ريوطت يف مهاس. ( 115 )

 يدانلا لوخدل ةلهؤملا لودلا نم تحبصأ يتلا ايقيرفا

 . يرذلا

 يف ف. ]. لل. 180105 ور سايردنا زناهوج ماهاربا دلو

 لامعا نم , 86[طلعطعتم « محل تيب » يف 1934 ماعلا

 متا . 02دصعع 1ع 5اه1ع « ةرحلا جناروا » ةيالو

 .« دناسرتوتيو » ةعماج يف جرختو همولع

 ةيكيناكيملا ةسدنهلا ةرئاد يف رضاحمك ةينهملا هتايح أدب

 حبصأ مث . ( 19417 ١918 ) « دناسرتوتيو » ةعماج يف

 51661165طهوءاد « شوبنليتس » ةعماج يف ني ىضاحملا ريبك

 ثحبلا سلجم ىلا كلذ دعب لوحتو .( 1185-1944 )

 يفظوم سئريلا 0.5.1.1. ) يعانصلاو يملعلا

 ريديلو ء( ١110١ -1945 ) تاوؤنس سمح ةدم ثاحبألا

 ةدحاو ةنس ةدم ةيكيناكيملا ةسدنطلا ثاحبا ةدحو

 ريدم بصنم ١167 ١4086 نيماعلا نيب لغش . ( 11687 )

 سلجب ىلا ةيناث داعو . يئايزيفلا ثحبلل ينطولا ربتخملا
 ةفيظو ملستف ( 0.5.1.1. ) يعانصلاو يملعلا ثحبلا

 - ١588 ) ةيكيناكيملا ةسدنملا ثاحبأل ةينطولا ةسسؤملا يف

 يف روكذملا سلجملا سيئرل ابئان حبصأ مث نمو . ( 481

 اهسفن ةرتفلا يف ناك هنأب املع , ( 1989 1987 ) ةرتف

 لولح عمو . ةيرذلا ةقاطلا ثاحبأ جمانربل غرفتم ريغ اريدم
 اريدمف . ةيرذلا ةقاطلا ثاحبأ ةئيه اريدم نيع ١404 ماعلا

 اماع اريدمف ء( 1950-1958 ) ةيرذلا ةقاطلا ةئيه

 ةيرذلا ةقاطلا ةئيه سلجمل اسيئرف ء( 1437-1934

 ةيرذلا ةقاطلا ةئيط اسيئرف ,ء( 1976-1953
 . 2910١ ماعلا ذنم

 يف ةهج نم رثكأ يف لمعلا ىلع هتردقمب «ور » زاتما

 ةدع ةددعتم تارتف يف لغشي هلعج ام اذهو . دحاو تقو

 تافلؤم عضو . اعم نأب ةيميداكاو ةيملعو ةيلمع بصانم
 ناكو . ةيوونلا ةقاطلاو ةيكيناكيملا ةسدنهلا يف ةديدع

 يبونج يف يوونلاو يجولونكتلا ريوطتلا يف ماهرود هئثاحبال

 نودرف تويلا ( نيودأ )ور (1)

 «(9١هم-1 م17 ) يناطيرب تارئاط ممصم
 سسؤم و« اهيقلح و ةمءاخ ةرئاط ممص يناطيرب لوأو
 ةلازو6 ؟7عجقمص 1206 «ررذ ود رثتويلا» ةكرش
 تناك يتلا « « خعو » ورثآ مساب اهيلا زمريو
 تارئاطلا عنصل ةيملاعلا تاكرشلا ربكا نم ربتعت
 . تانيسمخلاو تانيعبرالا كلرلخ

 نيكل

 (1:ذص) ور نودرث تويلا (نيودأ ) دلو
 يف ( ريشكنال ) « تفوركيرتاب » يي ه.17.80©
 رفاس وةس ردملاك رتة رشعةعبارلا نسيفو . 65
 هدلب ىلا داعام ناعرسو « ةيئاطي ربلا ايبمول وك ىلا
 يف ةيديدحلا ككسلا تاشروب قحتلاو ةئس دعب مألا

 كرت « ةزيجو ةرئف دعب و.«رياشكروي» و « ريشكنال»

 هفخش نكلو . نحش ةرخاب ىلع لمعو تاشرولا

 ةسباتمل ارلكنا ىلا دوعي هلعج ناريطلا نوؤشب
 . « تيار » ناوخالا امرحب ناك يلا ناريطلا ب راجت

 اهب قلحو نيحطس تاذ ةرئاط عنص نم نكمم دقلو
 ريغ . ( ًامدق ٠" ) رّثم ؟م ةفاسم ١5١8/5 يف

 . ًايمسر هقيلحتب فرعي مل هنا

 ةنواعمم «ور» نس « 3و ماعلا يلو
 ماكرشو ور . ف ا .آو ةكرش « « يرفسص » هيخأ
 تارئاطلاىلوأ نم « هه. - 0 ةرئاطلا تناكو

 . ًاحاجن تلانو اهعنص يئلا

 « ةرئاط فلا ١7 براقي ام اهنم عنص دقو
 نم ىلوالا ةرّتفلا يف اهنم ةريبك دادعا تلمعتسا

 « يوحلا فصقلا تامهم يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 . نييناطيربلا نيرايطلا بيردتل ًاضيا تلمعتسا اك
 رورم دعب هتكرشب ةلص لك عطق «ور» نأ ريغ

 -زردنوس» ةكرش سسأو « برحلا ىلع تاونس رشع
 11رباصع 802 وةيئاملا تارئاطلا عنص و ميمصتل « ور

 . سراف بقل حنم ١574 ماعلا يو

 «ورثآ» ةكرش اهتجتنا يتلا تارئاطلا تبعل
 ام مها ناكو . ةيناثلا ةيملعلا برحلا يف اماه آرود
 ةليقثلا لبانقلا ةفذاق برحلا كلت يف ةكرشلا هذه هتجتنا
 ةيناطي ربلبانق ةفذاق لضفا ت ربتعا ىلا « رتساكنال »
 كالخو . ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا يف تلمع ةليقث
 لبانقلا ةفذاق « ورفآ» ةكرش تجتنا تانيسمحلا
 مويلا تح مدختست تلاز ام يتلا « ناكلوف » ةثافنلا

 ىجيتارتسالا فصقلا تامهمل ايناطيرب يف ( 1978 )
 ىدملا ديعب ضرأ - وج خوراصلا تجتنا اك
 . « ليتسولب »

 ةكرش امأ « ١؟هم/4/١ يف ندنل يف يثوت

 رخآ ددع عمم 57 ماعلا يف تجدنا دقف « وركآ»

 «يلديس ركوه» ةكرش اعيمج تلكش يلأ تاكرشلا نم

 مبمأت ةسايس نمض كلذو « ةيوحلا تاعانصلل

 ةيناطيربلا ةموكحلا اهتذفن يلا ةيوحلا تاعانصلا

 , كاذنآ

 ( يروبزأ سيسنارف) ور (0)

 .(ا١و.1-م0») يريمأ يرحم طباض
 ةيرحبلا فوفص يف ةيكربءالا ةيلهالا ب رحلايف كراش

 . ( ةيلامشلا ) ةيلا ردفلا

 يف 1.4. 1خنع ور يروبزأ سيسنارف دلو

 ٠١/4/ يف «كرويوين» ةيالو يف «اريمليا»

 ١844 ماعلا يف ةيرحبلا ةمدحلا لخد ام

 «« زمادأ نوج» ةنيفسلا رهظ ىلع ةيرحي بلاطك
 يف ةيرحبلا ةيمداكألا ين يئاهتلا هبيردت .ىقلت مت

 ًاطباض ور ناك ١ م68 ماعلا يفو . « ن
 موقت تناك يلا « سنسنيف » ةدايقلا ةنيفس نكد ىلع

 هسفن ماعلا ينوءيلامشلا بطقلا يف ةيفاشكتسا ةلحرب
 . يرن مزالم ةبتر ىلإ يقر

 ةيكريمألا ةيلهألا برحلا عالدلا دنعو
 ًايذيفنتت ًاطباض ور نيع (١م560 - )851)

 « الوكاسني“» ةنيفسلا ىلع ظدعععنغحتع ه8 عع

 يفو . «توغاراف» لوطسا ةمدقم يف تناك يبا

 لالش هتعاجشل هعساو ةرهش ىلع ور زاح ةرئفلا كلت

 تناس تروذفر»و «ن وسكاج تروف» يك رعم

 هب تطينأ ١857 ماعلا ينو . ( ١859 ) « بيليف
 يفو . « نيداتاك م حاسملا قروزاا ةدايق ةيلوؤسم

 قروزلا كلذ نم. ىلع هتايلوؤؤس٠ هملستل لوألا مويلا

 ىلع اهيف نهرب يلا «جور نوتاب » ةكرع. ضاخ
 ىلإ هتيقرت ىلإ ىدأ امم « نيتريبك ةعاجشو ةعارب

 ميل وباثأ »

 . يرعب دئار ةبتر

 ناك يذلا « ور نكمت 854١/ه له يفو
 ةميزه نم « «سوك اساس » ةيلارديفلا ةنيفسلا دوقي

 « لراهبلأ » ةنيفسلا نم ةنوكم ةيلاردفنوك ةير ةوق

 نم برقلاب كلذو « لش بموب » حلسأا قروزلاو
 . «ثوميلب»

 ًارود ور بعل ةيكريمألا ةيلهألا برحلا دعبو
 لوطسال ةعباتلا « جيلحلا ةقرفل » هتدايق ءانثا ًاماه

 نيب ضوافمك كلذو « « رااي» يرحبلا ءاوألا

 ةئيدم ماحو « زيراوخ » يكيسكملا لارنحلا تاوق

 اهتدهش ىلا تابارطضالا نابا «زوركاريف»

 . رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كيسكملا
 .1851/ ماعلا يف ةنيدملا مالستسا بلط «ور» ىقلتو

 فوفص يف )1854-١6801( ةرتفلا يف مدخ

 . ةيكريمألا ةيرحبلل عباتلا « يويسآلا لوطسالا »

 ءاول ةبتر ىلإ ير نأ ىلإ ةديدع بصانم يف لقنت مث
 دعاقتلا ىلإ لاحي نأ لبق ء« ١684 ماعلا يف يرحب
 يف « نطنشاو » ةنيدم يف يوت . دحاو ماعب كلذ دعب

 .لث 1/1/4



 ( نفيتس) ناور ()

 (١مو. - ١م8١٠) يريمأ يرحم طباض
 ةيكريمالا ةيلهالا برحلا ين كراش « لصالا يدنلريا
 . ( نييلاهثلا ) نييلا ردفلا فوفص يف

 يف 85.0.2 هوبوص ناور غيلك نفيتس دلو

 ىلإ رجاهو « هدنلريا ف ٠/0/1

 ماعلا يف هتلئاع ىلا مضنأ ثيح ةدحتملا تايالولا
 ةيرحب بلاطك ةيكريمألا ةيرحبلاب قحتلا .

 ىلع هل ةيرحب ةلحر لوأ تناكو . ١875 ماعلا يف
 « سنستيف » ةنيفسلا رهظ

 وقت ةيكريمأ ةيبرح ةئيفس لوأ تناك
 8 ملاعلا لوح

 ةيكيسكملا - ةيكريمألا برحلا يف ناور مدخ

 ىلإ ١8٠66 ماعلا يف يرو « ( )1848- ١١45

 ةيلهألا برحلا عالدنا دنعو . « يرحب مدقم » ةبتر

 دوقي ناور ناك ( )م56 - ١851 ) ةيكريمألا
 ةيعفدم تاقلط لوأ اهنم تقلطأ يتلا« ينواب » ةئيفسلا

 يف ( ةيبونحلا) ةيلاردفنوكلا تاوقلا ىلع ةيرحب
 يف برحلا كلت لالخ كراش امك«, كيركايكا»

 يقرف )١851( « سارتاه» يق نينصح لالتحا

 ضاخ ةرئفلا كلت يفو . « يرحب ديمع » ةبتر لإ

 « دن واس كرامبلأ مو )1١8517( كون ور و كراعم

 كلذب داعأت«« نوسام تروف» لالتحا يف حجنو

 انيلو راك » ةيالو ىلع ( نييلاشلا ) نييلا ردفلا ةرطيس

 ىلوت برحلا نم ةريخألا لحارملا ينو . « ةيلاهثلا

 لك يف رصتناو « زدياسن و ريأ وين » ةنيفسلا ةدايق

 « رتغأو تروثر» نم

 0 ايس

 « « ميرغ تروفردو «

 سرغنوكلا عفد يذلا رمألا « «يرتلوم تروف» و
 و . هل صاخ ءارطإو ركش هيجوت ىلإ يداحتالا
 ًاريدقت يرحب ءاول ةبتر ىلإ يثر ةيلهألا برحلا ةياهن
 , هتامدجلا

 قيرف ةبتر ىلإ «ناورو» ير امال» ماعلا يو

 ةنحلل » ةسائر بصنم ١88 ماعلا يف ىوت مث « يرحب
 دعاقتلا ىلع ليحأ نأ ىلإ ةيكريمألا « تارانملا نوؤش

 م/م يف يفوت نأ كيلي 17 ١مم ماعلا يف
 .لمؤقي

 ةينهملا ةيجولوكبسلا ءافطصالا زئاور 05

 ( ةزهجأو ةيقرو ) ةيجولوكيس تارابتخا ةعومجم

 «دارفألا رابتخا اهيف متي يتلا ةيفاقثلا ةئيبلا ىلع ةريعمو ةئئقم

 ةيكرحلا تاراهملاو ةيلقعلا تاردقلا زور فدهتست

 ةيركسعلا فئاظولاو نهملا تابلطتم قفو اهفينصتو

 اهبساني ام ىلع تاردقلا هذه عيزوت مث نمو « ةفلتخملا

 . فئاظو نم
 يركسعلا عضو وه زئاوارلا مادختسا نم فدهلا نإ

 هتايلباقو هتاردق عم بسانتي يذلا صاصتخالا يف بسانملا

 ققحيو ( بسانملا ناكملا يف بسانملا لجرلا ) ةيلقعلا

 : ةيلاتلا دئاوفلا ينهملا هيجوتلاو يجول وكيسلا ءافطصالا
 يف ةيلقعلا تاردقلا تايوتسم لئامت نيمأت - ًةلوأ

 ةيلمع لهست ثيحب نيعم يركسع صاصتخا وأ ةفيظو
 « هتدمب مكحتلاو ؛ جمربملا يعامجلا يركسعلا بيردتلا
 صاصتخالا يف دارفألا نيب ءادألاو يميلعتلا جاتنلا لثامتو
 . دحاولا

 فالتخا ىلع يركسعلا داتعلا مادختسا نامض - 0
 يذلا يركسعلا .ةردقل رت « هدودرم ىصقأل هعاون

 . ًايكيتكتو ًاينف داتعلا باعيتسا ىلع هرايتخا نسحأ

 سكعني هصاصتخا يف يركسعلا حاجن نإ - ثلاث
 « لمعلا يف سامحلاو « ةيلاع تايونعمب هتيسفن ىلع
 حور ومنو « سفنلاب ةقثلا دايدزاو « ديجلا ءادألاو
 ةيركسعلا ةايحلا عم ًافيكت رثكأ نوكيو « هدنع ةسفانملا

 طابحإلاب باصملاو « هصاصتخا يف لشافلا يركسعلا نم
 . لشفلا كلذل ةجيتن صقنلاب روعشلاو

 يتايلمعلا ءادألا مييقت نم ةدايقلا نيكمت - ًاعبار
 نأ نكمملا يلاتقلا دودرملا داعبأب نهكتلاو « اهتادحول

 اهططخ عضو ىلع اهدعاسي يذلا رمألا « هيلع لصحت
 . ةحضاو سسأ ىلع ةيلاتقلا

 تامهم ذيفنتل نيبسانملا نييركسعلا ءاقتنا - ًاسماخ

 . ةيلاتقلا مهتاحاجنو مهدودرم داعبأب ؤبنتلاو ةصاخ ةيلاتق

 لالخ داتعلاو دوهجلاو لاملاو تقولا ريفوت - ًاسداس

 . يلاتقلا دادعإلا ةلحرم

 ىلإ نييطايتحالا ةوعدو قوسلا ةيلمع ميظنت - ًاعباس
 تاردق عم بسانتت يلا تاصاصتخالا بسح ةمدخلا
 . مهتاناكمإو نييركسعلا

 ىلا ةيرتاكيسبلا تاباصإلا ةبسن نم لالقإلا - ًانماث
 ةئهملا وأ صاصتخالا عم فيكتلا مدع نع ةداع مجنت

 تادش لعفب تايلمعلا حراسم يف كلذكو « ةيركسعلا

 . لاتقلا

 ةقابس ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ارتلكنا تناك دقلو

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ءافطصالا زئاور قيبطت يف
 برحلا يف ءاكذلا زور تارابتخا ةعومجم لوأ تناكو

 نييجولوكيسلا نييئاصخالا لبق نم ةعوضوم ىلوألا ةيملاعلا
 نم ةيسفن تارابتخا اوعضو نيذلا شيجلا يف نييكريمالا
 دنع بيردتلل حلصت يتلا ةيلقعلا تاردقلا مييقت لجأ

 دعبتسملا نم سيلو . ءاوسلا ىلع نيملعتملاو نييمآلا نيدنجملا
 ًاروطت دهش يذلا « ةينهملا تاردقلا زور جمانرب نوكي نأ

 -99570) ةرتف يفةدحتملا تايالولا يةعانصلا لاجم يف

 نويئاصخالا الذب يتلا ةيلوألا دوهجلل ًارارمتسا 45٠(

 ور

 ةيناثلا ةيملاعلا ترعلا ينو .نويركسعلا نويجولوكيسلا

 ةحلسملا تاوقلا يف قبط يجولوكيس جمانرب مهأ ناك

 يجولوكيسلا ءافطصالاو ءاقتنالا جمانرب وه ةيكريمالا
 ةفيظولا يف بسانملا يركسعلا عضو فدهتسا يذلا
 عيمج ءاقتنا مت ذإ . هتاناكمإو هتاردقل ةبسانملا ةيركسعلا

 تارابتخا ىلإ دانتسالاب نييوجلا نيحالملاو نيرايطلا
 ىلعو ملقلاو قرولا تارابتخا ىلع اهيف دمتعا ةيئاقتنا
 نمزو يلضعلا يبصعلا قفاوتلا زورت يلا تاودألا

 . ةباجتسالا

 مويلا ةيكريمالا ةحلسملا تاوقلا تاعاطق ةفاك قبطتو
 تارابتخا كانهو .ةينهم ةيجولوكيس تارابتخا ةدع

 ىلإ ةفاضإلاب « تاوقلاو ةحلسالا عيمج يف قبطت
 ةيرحبلا وأ ةيوجلا تاوقلا نم لكل ةصاخ تارابتخا
 قيبطت ىلإ ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا أجلتو . ةيربلا وأ

 . اهتاعاطق فلتخم ين ينهملا يجولوكيسلا ءافطصالا
 ايناطيرب يف ةقبطملا ةيجولوكيسلا تارابتخالا ددع نكلو

 . ةدحتملا تايالولا يف اهتليثم نم لقأ
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةلود لوأ لئاسإ نيت

 يف يركسعلا ينهملا يجولوكيسلا ءافطصالا تدمتعا
 برح دعب دودحم قاطن ىلع هتقبط ذإ ةحلسملا اهتاوق
 يأ لغشي ال ثيحب قيبطتلا لاجم تعسو مث ؛« 8
 تاردقلاو تالهؤملا لمحي يذلا يدنجلا الإ صاصتخا

 برح ىتح ًامئاق عضولا اذه يقبو . هلاغشال ةيلقعلا
 تاوقلا نم ديزمل ليئارسإ ةجاح تتبثأ يتلا 1907

 تاوقلا ددع ميخضتو يرشبلا صقنلا دسلو . دونجلاو

 ةقاطلا ةبعش تأحلا'/.0.0 ١ ةبسنب ةيطايتحالاو ةلماعلا
 ةدع ىلإ يليئارسالا شيجلا يف ( ىلوألا ةبعشلا ) ةيرشبلا

 تارابتخالا ىوتسم ضيفخت اهنيب نم ء« ريبادت

 « نيدنجملاو نيعوطتملا ىلع ةقبطملا ةينهملا ةيجولوكيسلا
 ريغ لبق نم نوربتعي اوناك صاخشأ باستنا لوبقو

 ىدأ يذلا رمألا 2( رمحألا طخلا ام

 . يعول اهيندتو ًايددع ةيليئارسالا تاوقلا مخضت ىلإ

 ًادبمب تذخأ ةيبرع ةلود لوأ رصم 0 دقلو

 ةذتاسأب تناعتساو « يركسعلا ىنهملا هيجوتلاو ءافطصالا
 نييركسعلا نييجولوكيسلا ءاربخلاو ةيرصملا تاعماجلا

 زئاورلا دادعإو يركسعلا ىنهملا ءافطصالا سسأ ءاسرإل
 نم ًاءزج ءاقتنالا تربتعاو « ةيرصملا ةثيبلا عم ةمئالتمل
 . لاتقلل دادعإلاب ةصاخلا ةيجيتارتسالا اهتسايس

 تاعرسب « قيرطلا اذه ىلع ىرخألا ةيبرعلا شويجلا
 . ةتوافتم

 تراسو

 ةماع دعارق

 حسمب مايقلا ىلع ًالوأ يركسعلا ينهملا هيجوتلا دمتعي
 يلاتلابو لها 42213515 اهليلحتو ةيركسعلا نهملا

 ىوتسملاو « ةيكرحلا تاراهملاو « ةيلقعلا تاردقلا ديدحت

 يلا ( ةيرتاكيسبلا ةيحصلا ةقايللا ) يلاعفنالاو يحصلا

. ١1395 



 ور

 عضو مث نمو « صاصتخا وأ ةنهم لك اهبلطتت
 تايلباقلاو تاردقلا زورت ىتلا ةيجولوكيسلا تارابتخالا
 ىفف . اهتايوتسم ديدحتاو هما هذهل ةحلاصلا ةيلقعلا

 ةيفارغوبطلا وأ « رادارلا وأ « ةيعفدملا تاصاصتخا
 ةيضايرلا ةردقلل نأ دجن « ًالثم ةحاسملاو ةيركسعلا
 هذهب حاجنلا يف اهتيمهأ ةيكيناكيملاو « ةيسدنهلاو
 ةيكيناكيملا تاردقلا ىلإ جاتحي رايطلا نأو . تاصاصتخالا

 ةقايللاو « ةيكاردإلا ةعرسلاو « ةيسدنهلاو « ةيضايرلاو
 . صاصتخالا اذه يف حاجنلل ةيلاعلا ةيرتاكيسبلا

 ةعوضوم ةيجولوكيسلا تارابتخالا نوكت ةداعو
 نكميو « يقاقثلا ليصحتلاو تاردقلا زورت لكشب

 ةداع نمضتن يهف كلذل . ًاعم ملعتملاو يمألا ىلع اهقيبطت
 تاردقلا فينصت نم نكمتلل ةيظفل ريغو ةيظفل تارابتخا
 . ةمئالم ةيركسع تاضاصتخا يف

 اهنأب « يجولوكيسلا موهفملاب « ةيلقعلا ةردقلا ددحتو

 يناصحإلا اهلولدمب زيمتت « ةيسفنلا تافصلا نم ةفص
 عضخت ال ىنعملا اذهب ةردقلاف . يضارتفالا نيوكتلا وأ
 اهيلع لالدتسالاو اهسمل نكمي لب . ةرشابملا ةظحالملا ىلإ

 ءادألا رهاظم نيب ةقالعلا نم يأ « اهجئاتنو اهراثآ نم
 . ةفلتخملا

 عيطتسن هتطساوب يذلاو ظحالملا كولسلا وه انه ءادألاو
 ءادأ مييقت عيطتسن يكلو . تاردقلا عاونأ ىلع فرعتلا

 راكتبا نم انل دب ال « احيحص ايعوضوم امييقت ام درف
 ةيسفنلا تارابتخالا يه ةادألا هذهو . ةيعوضوم ةادا

 ةقيرطب ةعوضوملا تالكشملا نم ةعومجم يف لثمتت ينلا
 دعبو .نيعم غوضوم يف دارفألا ءادأ سايقل ةصاخ
 تاجرد ىلع لوصحلا نكمي تارابتخالا هذه قيبطت
 ثحبلا متي اهبجومب يللا ةقيرطلا ىمستو ..دارفألل ةفلتخم
 فلتخم يف تاجردلا هذه نيب ةنئاكلا ةقالعلا ىدم نع

 011121012 طابترالا لماعمب ًايئاصحإ تارابتخالا

 ةنئاكلا ةقالعلا ددحي سايقم وهو . 0065162+

 نم ةعومجم ىلع لوصحلا دنعو . نيتريغتم نيتميق نيب
 تالماعمب لودج صالختسا نكمي ةيلقعلا زئاورلا

 2/1213: 01 ( طابترإلا تالماعم ةفوغصم ) طابترالا
 ةنئاكلا ةقالعلا ىلع ةداع لدي يذلا 001 عاما هدد

 , رخآو رابتخا لك نيب
 فالتخا ىلع تارابتخالا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ترفاوت اذإ الإ مادختسالل ةحلاص نوكت' ال اهعاونأ
 : ىلي ام تباوثلاب دوصقملاو . ةيئاضحإلا تباوثلا اهيف

 قبط ول هنأ يأ : "هل ًايباث رابتالا نوكي نأ -

 برقلا يف ةتوافتم ةينمز تارتف يف «ةرم نم رثكأ

 . اهسفن جئاتنلا ىطعأ « دعبلاو

 سيقي نأ يأ : 26112طاع ًاقداص نوكي نأ-
 . اهسايق ىخوتن يلا ةردقلا

 دارفألا نيب زييمتلا ةيصاخ رابتخالل نوكي نأ -

1١5 

 اهريياعم يقأتف « ةنيعم ةئيبل تارابتخالا عضوتو

 تاردق سايقل طقف ةحلاص اهتايوتسمو اهتاجردو
 رابتخالا قيبطت ًادبأ زوجي ال اذل . ةئيبلا كلت ين دارفألا

 عقب ال ىتح « اهسفن تايوتسملاو ريياعملاب ىرخأ ةئيب ىلع
 جئاتنلاو سايقلا يف ةيعوضوماللاو أطخلا قلازم يف زئارلا

 « رابتخالا اهيف يرجي يتلا ةئيبلا ىلع اهرييغتو تا رابتخالا
 . اهقيبطت نكمي يبل ةيئاصحإلا تباوثلا جارختساو

 لماوعلاو تاردقلا

 عيمج يف ٍلقعلا طاشنلا نأ ؛ نامريبس و ةمالعلا ىري

 دقلو . (ج) وأ (ع) لماعلاب هامسأ ام ىلإ ىزعي هرهاظم
 نم ققحتلل ردنسكلا ميلو لاثمأ هونواعمو هتذمالت نياع

 : لضفلا ال ناك براجت لالخ نم نامريبس ةيرظن ةحص

 تتيتتضتو . ةيلقعلا تاردقلا ثاحبأ مدقت يف ريبكلا

 ”اهّضعب تارابتخالا نم ةفلتخم ًاعاونأ ردنسكلا براجت

 نأ دعبو . ( يظفل ريغ) يلمع رخآلا اهضعبو يظفل
 دارفألا نم ةفلتخم تانيع ىلع تارابتخالا ةعومجم قبط

 : لماوع ةثالث دوجو تابثإ ىلإ ردنسكلا ىهتنا

 هسفن وهو « ماعلا ءاكذلا وأ ( ج وأ ع) ماعلا لماعلا - ١

 عم قفتي كلذبو « نامريبس ةمالعلا هيلإ لصوت يذلا
 كرتشيو يظفللا لماعلا - ؟ «٠ ةيصاخلا هذهب ريخألا اذه
 كانه -“ . ظافلألا ىلع دمتعت يلا تارابتخالا يف

 (17 ف لمعلا لماعلاب هامسأ يكيناكيم رخآ لماع

 .ةيظفللا ريغ ةيقرولاو ةيلمعلا تارابتخالا يف لخديو
 : ىهف ةفشتكملا ةيلقعلا تاردقلا امأ
 1 : ةيكيناكيملا ةردقلا -أ

 24ءءطقصتعدل ةطن]1 1 ةيكيناكيملا ةردقلا ربتعت

 لوقلا نكميو . ةحلسملا تاوقلا يف ةماهلا تاردقلا نم
 هنم دب ال طرش يركسعلا ىدل ةردقملا هذه دوجو نأ

 فورعملا نمو . ىنف وأ يناديم صاصتخا يأ لاغشال
 ةردق ىلإ جاتحت اهعاونأ فالتخا ىلع ةحلسألا عيمج نأ
 . اهيلع بردتلا ناقتال ةيكيناكيم

 يكيناكيملا دادعتسالا تفشك يتلا تاساردلا لوأ نإ
 « ارتلكنا يف « سكوك »اهب ماق ىلا ةساردلا يه

 يف («اتوسونيم »ةعماج يف هودعاسمو «نوسرتب»و

 ةقيرط تفلتخا دقو . ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 اذه نع فشكلا' يف « نوسرتب » ةقيرط نع « سكوك »

 ةيكيناكيملا ةردقلا ةعيبط حضوف ليراه ءاج مث . دادعتسالا

 نمضنت ايودي ارابتخا رشع ةسمخ اهنم ارابتخا "8 دجوأو
 صلختسا دقو . « اتوسونيم» تارابتخا ةعومجم اهضعب

 «اهنم ةثالث « لماوع ةسمخ هتسارد ةجيتنب ( ليراه »

 : ىه ةثالثلا لماوعلا هذهو . ةيكيناكيملا ةراهملاب قصتلت

 لثم « ملقلاو قرولا تارابتخا يف يناكم لماع -

 ىريو . ةيقرولا ٍلاغشألا ةحولو « تابعكملا دع رابتخا

 ىلع مهتردقب نيفورعملا دارفألا دنع ًاحضاو لماعلا اذه

 . ًايرصب ناكملا روصت

 ةحول تارابتخا لثم « ةيوديلا ةراهملا لماع -

 . عيمجتلاو طيقنتلا رابتخاو « ريماسملا
 عيمجتو روصلا تارابتخا يف لخدي يكاردإ لماع -

 يف ةقدلاو ةعرسلا ىلع دمتعي لماعلا اذهو

 . لاكشألا يف ةفلتخملا ليصافتلا كاردإ
 ةريبك ةلزنم ةيكيناكيملا تارابتخالا تلتحا دقلو

 «دروفليج» ةمالعلا ءاج نأ ىلإ يبسفنلا سايقلا ثاحبأ يف

 ةيكريمألا ةيوجلا ىوقلا ىلع هئاحبأ ةجيتنب ١44 ماعلا يف
 نيلماع ىلع دمتعت ةيكيناكيملا تارابتخالا نأ حضوأف

 تامولعملا لماعو « يناكملا يرصبلا روصتلا لماع : امه

 هيلإ لصو ام رخآ « دروفليج » قبط مث . يكيناكيملا
 لوقلا ىلإ صلخمف « تارابتخالا جئاتن ىلع ٍلماعلا ليلحنلا

 *: يهو لماوع ةدع نم ةبكرم ةيكيناكيملا ةردقلا نأب
 ةعرسلا لماع - ؛ . ناكملل يرصبلا روصتلا لماع - ١

 . يكيناكيملا تامولعملا لماع - " . ةقدلاو كاردإلاو

 9 : ةيباتكلا تاردقلا - ب

 تاوقلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا تاسسؤملا ةجاح نإ

 ةيراتركسلا لامعأو نييرادإو نيبساحمو ةبتك ىلإ ةحلسمل
 تاردقلا ديدحتو فئاظولا كلت ليلحت ىلإ نيثحابلا تعفد
 تارابتخالا عضو يلاتلابو « اهجاتحت يتلا تاراهملاو

 .اهزورت يلا ةيسفنل

 ةيباتكلا تاردقلا ىلع ءاوضأ ءاقلإ يف لضفلا دوعيو

 ةدحتملا تايالولا يف فيظوتلا بتكم ثاحبأ ىلإ
 « تارابتخالا نم ةعومجم بتكملا اذه دعأ ذإ . ةيكريمأل

 رقنلا رابتخاو «٠ ةيباتكلا لامعألل «اتوسونيم» رابتخاك
 نيفظوملا نم تانيع ىلع اهقبطو « يريوك كاملا » طيقنتلاو

 فوقولا ضرغب كلذو مهجاتناب جئاتنلا تنروق مث نمو
 1 عا12ط11169 تارابتخالا قدص ىلع

 ةحلسملا تاروقلل ةمزاللا تاردقلا

 . تاودألا

 ةيسفنلا تارابتخالا ىلإ ةداع ةحلسملا تاوقلا جاتحت

 : اهيف تاصاصتخالا فلتخمل ةيلاتلا تاردقلا زورت يلا

 ةلمكت رابتخاب زاربو : يناكملا كاردالا لماع : ًالوأ
 لئام عضو يف اهيلع فرعتلاو لاكشألا ديدحتو لاكشألا

 . كلذ ىلإ امو بولقم وأ سوكعم وأ فرحنم وأ
 لماعلا اذه رثأو :(3/) يكيناكيملا مهفلا لماع - ًايناث

 ًاضعب اهضعبب ةطبترملا تايلمعلا كاردا وه انيأر امك

 كاردإو مهف ىلع طقف رصتقي ال وهو . ًايكيناكيم ًاطابترا
 بيكرت يف ةراهملا ىلع اضيأ لب بسحف ةيكرحلا ةقالعلا
 .زاهج وأ ةادأ ءازجأ

 يف ةيلاع ةجرد ىلع نولصحي نيذلا نييركسعلا نإ
 ةردقلاب نوفصتي ىكيناكيملا لماعلاب ةعبشملا تارابتخالا

 مهفو « ةعرسب ةحلسألاو ةزهجألا بيكرتو كف ىلع



 . اهنيب اميف اهتاقالعو ءازجألا طابتراو « ةكرحلا ةبلآ
 رثأتي امك « ةئيبلا لماعب ًاريبك ًارثأت لماعلا اذه رثأتيو
 . ةيعانصلا ةفاقثلا ةصاخو ةفاقثلاب

 رهو : (1 ةيكاردالا ةعرسلا ) كاردالا لماع - ًاثلاث

 ةعرسب يج راخلا عوضوملا ليصافت ديدحت يف ةراهملا

 تارابتخالا يب نوحجني نيذلا دارفألا فصتيو . ةقدو
 ةيجراخلا تاعوضوملا كاردإ ةعرسب لماعلا اذه سيقت يلا
 هذه لثم لتحتو . ةفلتخملاو ةهباشتملا لاكشألا زييمتو

 امل ًارظن نيرايطلا رايتخا يف ةريبك ةلزنم تارابتخالا

 ليصافت كاردإ ةقدو « ةظحالملا ةوق نم مهتنهم هبلطتت
 .ةهباشتملا تاعوضوملا نيب زييمتلاو « « فادهألا » ءايشألا

 لماعلا اذه قلعتيو :(0) يلاتكلا لماعلا - ًاعبار
 يف هباشتلاو فالتخالا كاردا ةعرس يف ةقدلاو ةراهملاب

 ىلإ جاتحت يتلا ةيركسعلا نهملاو . فورحلاو دادعألا

 . امومع ةيرادإلا لامعألاو ةبساحملا : يه ةردقلا هذه

 ( ريمألا) ترييور 00

 (ر)وم8 - )١5١9 يزيلكنا لاريمأ

 تنوك » بقل هيلع قلطي © يميهوب لصا نم

 يملأ نم ريتعيو « «ايرافاب قودر» و « نيرلا

 ةيزيلكنالا ةيلهالا برحلا نابا نييكلملا ةداقلا

 .( )55.6 - زل 549)

 1١١/107/ يف 2سم مرتع تريبور ريمألا دلو

 كيردرف نبأ وهو «غاربم 5 د

 سميج » ديفحو « ايميهوب كلم بقلملا « سماخلا
 تدرط ١٠١ ماعلا يفو . | رتلكنا كلم « لوألا

 «اماع نيثالثلا » برحل ةجيتن ايميهوب نم هتلئاع
 تامطاقملا ىلا تأجلف ءو(وردبغم - ر؟18)
 . هتلوفط « ترييور» ىضفمأ ثيحح «© ةدحتملا

 مدخف « ةيركسملا ةايحلا ين اركاب ريمألا عوطت

 « جناروأ » ريما ءاول تحت يررهمحلا سرحلا يف
 ىلا ١١مم ماعلا يف براح اك . ردوعو ماعلا ي

 ثيح « ماع نيثالثلا » برح يف نييدنلوملا بئاج

 رسالا يف عقو هنكلو « « ايلافتسو » وزغ يف ك رتشا

 . تاونس + لقتعملا يف يقبو
 ةيلهالا برحلا نايا ء« +١54 ماعلا ُي منا

 « « لوالا لراش ر, ١ رثلكنا كلم ىلا « ةيزيلكنالا

 ضاخ . ةعساو تايحالص عم ةلايخلل ًادئاق نيعو

 « ةحجان تاشوانمو كراعم ةدع برحلا كلت يف

 «ندبماه » ىلع راصتنالاك « تاراصتنا ةدع زرحأ

 )1١548(« «دليف فورغلاشت » ةكرعم يف هلتقو

 تريبور ريمألا

 هتدجنو غ (5١:؟) «لوتسا » ىلع هئاليتساو

 : )١544( «كروي» 3 « كراوين » نم لكل

 يف هتعابو « تاراصتنالا هذه تدا دقلو

 ةفاضالاب « شيجلل ًاماع ًادئاق هنييعت ىلا « لاتقلا

 .«سنردلوهل ريا » و « دنل ربك قود » بقل هحنم ىلا

 هتمي زه ىلا اتدأ ٠ هسفنب ةدئازلا هتقثو هروبت نكلو

 و (4١١؟١) «ليه جدأ » لثم كراعم ةدع يف

 « يبسيان » ىو )1١544( « روم نوتسرام »

 )١548(« « لوتسيرب » يف همالستساو « )١154(

 كنملا ىدل لخدتلا ىلا ءالبنلا نم هموصخ عفد امم
 ماعلا يف ةدايقلا نع هدعبا يذلا « لوألا لراش»

 ١١4

 نييدنلتكسالا دي ىلع كلملا مزه ١545 ماعلا ينو
 داقو « هب «ترييورر» قحتلاف « اسنرف ىلا رفو

 55 ١5145 ) يسن رفلا شيحلا يف ةيزيلكنالا تاوقلا

 يزيلكنالا لوطسالا ةدايق لتسا مث . (44
 . 1١544 ماعلا يف ريغصلا يكلملا

 ةيسنرفلا ءىطاوشلا نم قلطني رافلا كلملا ناكو
 كاذنآ ةعضاخلا ١ رتلكنا ءىطاوش ىلع ةراغالل

 نيب تراد عارصلا اذه راطأ نمضو .

 ةدايقب يناملربلا لوطسالاو « « ترييور » لوطس

 لالخ كراعم ةدع « كيالب تربور »  لاريمال

 هذه تدتما دقلو . ( 5١ه - )١549 ةرف

 ىح يزيلكنالا ءىطاشلاو « ادنل ريا » نم كراعمل

 ضيبالا رحبلا ىلا اهتمو ٠ « ةنوبشل » يونج
 » زدناآلا , لابجو «ةتورآلا م» رزجو اطسوتمل

 ظمم ريمدت ىلا تداو . ( يسلطالا يلاهث ) ةيبرغل

 نيينامل ربلل

 م

 ور

 ةنيفس نيغ هلم قبب 3 هنأ ىح ىكلملا لوطبتالا

 ماعلا 5 اسنرف ىلا «ترييور» 5 داع ةدحاو

 ع « يناثلا لراش , كلملا مم فلتخا كانهو
 دعاقتلا ىلا هرطضا امم « ىفنملا

 الا ا رتلكنا ىلا اهنم دعي ملو

. 1 
 رافت نيعف .
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 يف هدلاو فلخ يذلا

 + ايناملا ىلا. باهذلاو
 ١55٠ ماعلا يث ةيكلملا ةدوع عم

 مث ع « يناثلا لراش » كلملل ًايصخش

 : نيتيدنل وها - نيتي زيلكتالا نيب رحلا لالخ ةيرحبلل
 ركالا ) ةثلاثلاو (ر5كاب - رككم ) ةيناغلا

 - ةيزيلكنالا برحلا يف زرحاو

 « يابل وس » ةكرعم يف ًاقومرم ًارصن ةثلاثلا ةيدنلوهلا

 .(ر1كال)

 يملعلا ثحبلا  هرمت تاونس رخآ صصخ
 شقنلا نف ارتلكنا ىلا لخدأف . ىنفلا لمعلاو

 عرتخا اك « ذالوفلا وأ ساحنلا لع يليلظتلا

 فئاذقلا ريوطتب مْهاو « اروطم ًايندعم اجيزم
 تارابتخا ةدعب ماقف ٠ ةيبرحلا نفسلل ةحلسالاو

 . « روسدنو » يف هانب يذلا ربتخملا يف
 ةيراغتسالا عيراشملا يف مهسا دقف « اذه لك ىلا
 جيطخ ةكرش » يسسرؤم نم ناكف « ةيراجتلاو

 ينوت . ىرخالا تاكرشلا نم اهريغو « نوسده

 . 1587/11/59 خيراتب ندنل يف

 الا ريمأ ادغ

 ١ 51/5ا( «©

 ةفاضالابو

 ( يالس كيرديرف) ستربور(45)

 «. (١و4)9 - ١م9) يناطيرب يركسع
 ةيناغفالا برحلا يف ةيئاطي ربلا تاوقلل هتدايقب رهتشا
 يف ريوبلا برحو (١مم١٠ - رماله ) ةيناثلا
 ناكو 2« )١899 - ١9.8( ايقيرفا ىبونج
 كلذ ءاغلإ لبق يناطيربلا شيجلل ماع دئاق رخآ
 . 964 ماعلا يق بصنملا

 5.120,"1ط عزو ستربور يالسكيرديرف دلو

 .1879/ةو/ ٠ يف (دنلا) « روبنواك د يف

 . ستربور ماهاربا لارجلل رغصالا نبالا وهو
 « «تسريه دناس» و « نوتيا » يف همولع ىقلت

 نم نكمتي يك « « بموكسيدا» يف مث نمو
 . ( ةيقرشلا دنحلا ةكرشل عباتلا) دنملا شيجي قاحتلال
 . لاغنبلا ةيعفدم حالسب قحتلا ١801١ ماعلا ينو

 مايق نابإ ىلوألا ةرملل ةيركسعلا هايازم ترهظ
 ةيدنهلا ةروثلا عمقب نييناطيربلل ةعباتلا تاوقل
 يمد راصح يف كراش ثيح ء(١مهم-١م6ا/)

 تلسرا يلا ةدجنلا يف كراش امك ءاهيلع هاليتسالاو

 حلمو .٠ (186010) « واتكول » نع راصحلا عفرل

 موج يف هتكراشمل ًارظن «ايروتكيف بيلص » ماسو

1١5١ 



 ور

 كراش . 1888 (  رياني ) يناثلا نوناك ين ةلايخ

 ١858 ماعلا يف ( باجنبلا ) « الابموأ » ةلمح ينأ
 ىلا لاغتبلا ءاول قفار « عبرأ تاونسب كلذ دعبو

 .« تراويتس .دلانود » لا رثخلا ةرما تحت ةشبحلا
 مظنتب ماق« ١141١ ماعلا يف دنا ىلا هتدوع رثإو

 (١مالا - ١م١ال١ ) « ياشول » ةلمح تالصاوم
 . دنلا يبرغ يلاش يف

 تدأو . مدقم ةبتر ىلأ لملامه ماعلا يف ير

 ىلا 0 نوؤشلا تالضعم عم لماعتلا يف هتراهم

 يذلا رمالا « نيومتلاو تادادمالل ًاسيئر هنبيعت
 «ةي راعتسالاةسايسلا ريرقت يف ةكراشملا مقوم يف هعضو

 مقوم ددهت ةيرصيقلا ايسور تناك يذلا تقولا يف
 . ناتسناغفإ يف اهذوفن دادتما ربع دنا يف ايناطي رب

 ىلا ناتسناففا عم يناطيربلا عارصلا روطت امدنعو
 ةيناثلا ناغفألا برح تعلدناو « حلسم مادص

 ةدايق يف ستربور عضو « -188٠( ١مال4)
 نم ةدحاو تناك يلا « ةيناديملا «ماروك د ةوق

 نوناك يفو . نييناغففالا دصض لمعلل تمظن تاوق "

 نم ستربور نكمت ©« +1١40 ( ربمسيد ) لوالا
 «© « راوياي» رم دنع ةيناغفالا تاوقلاب ةمزه لازنا

 «ناتسناغفالخاد ىلا ةيدنلا يضارالا نم يضفي يذلا
 « هتاوق امتذفن ةحجان ثافنلا ةكرح دعب كلذو

 . هحاجنل ًاريدقت ءاول ةبتر ىلا يترف

 ثوعبملا «« يرايناثاك سيول » لايتغا رثأ ىلعو
 « ناتسناففا ريما « ناخ بوقعي » ىدل يتاطيربلا

 ستربور ةوق تناك « ( ١8105 لوليا) لوباك يف
 .ناتسناغفا قمعيف ب رضلا ىلع ةرداقلا ةديحولا ةوقلا
 اهلتحاو «لوباك» وحن هقيرط ستربور قش دقلو

 « ا4ال4 ( ربوتكا) لوالا نيرشت يف
 «ايزاراش » يف ةيناغفالا تاوقلاب ةلماك ةميزه قحلا
 ةيناغفالا لئابقلا تاوق نأ الا . ةمصاعلا ىبونج
 «لوباك » ىلع ًاداضم ًايئاجف ًاموجم تنشو تداع
 لاتق دعبو . يلاتلا ( ربمسيد ) لوالا نوناك يف
 ةيناففالا تاوقلا دص نم ستربور نكمم ريرم
 . ةميسج رئاسخ نافرطلا دبكت نأ دعب نكلو

 نأ دعب

 بصن © 1١88٠ (ويلوي) زوم يف
 ًاديدج ًاريما « ناخ بوقغي » قيقش « ناخ نمح لا

 كشو ىلع ةيناطي ربلا تاوقلا تناكو « ناتسناففال
 نع هابنا تقلت امدنع ناتسناففأ نم باحسنالا
 / ١0 دناويام يف ةيناطيربلا تاوقلا ةسككن ثودح

 مخض يفاغفا شيج ةرصاحم نعو « ( 1 / .١6 ١

 ستربور قلطناف
 ٠١ نم ةوق سأر ىلع « لوباك » نم 2/1 يف

 لك 5٠٠ يلاوح اهلالخ عطق ةريسم يف لجر فالآ

 دبع )

 . « راهادنق » يف ةيناطيرب ةيماحل

 ؟؟١

 ستربور يالس كيرديرف لاشرام دليفلا

 نود « ةيداعمو ةرعو قطانم ربع ًاموي 7١ لالخ

 تالصاوم طوطخ وا تايلمعلل ةدعاق هل نوكي ن

 هدم « « راهادتق » ىلا هلوصو دنعو .

 نا دعب ةيناففالا تاوقلا ىلع مساح رصن زارح

 م نيحح يف « ةباصا ٠8٠٠ نع ديزي ام اهب لزن

 ةديج

 1 حيرجو ليتق نيب ةباصا 56٠ نم الا هتاوق ناعت

 شيلا يف فرع دق ستربور ناك تقولا كلذ ينو

 كيتكت لجرو ناكرا طباضك هتردقب يلاطي ربل

 هلاجر لاوحاب ًاريبك ًاماّها يدبي دئاقكو « ءنك

 . لاتقلا يف مهصالخاو مهءالو هبسكا وحن ىلع

 يف هراصتنا رثا ىلع « +١84 ماعلا يف حنم دقلو

 مساب فرعي حبصاو « نوراب بقل « « راهادنق

 . « راهادنق فوأ ستربورو»

 عباتلا ) ساردم شيج ةدايق ستربور ىلوت

 ماعلا يو . ١84٠١ ماعلا يف ( ةيقرشلا دنملا ةكرشل

 8 ةيناطي ربلا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا ىلوت لمه

 ةمهم ىلع ةرشابم يلاتلا ماعلا يف فرشاو « دن لا

 تاونس ينام ىضفقو .امروب يف راوثلا عمق

 نيسحتب اهطالخ مها «دنلا يف يركسع بصنم ىلعا يف

 « بيردتلا تايوتسم نيسحتو « تالصاوملا طوطخ

 ىوتسم عفرو « ةيدودحلا زكارملا زيزعتو
 ىلا داع ١898 ماعلا يفو . ةيركسعلا تايفشتسملا

 دليف ةبتر ىلا ير « .نيتنس يضم دعبو . ارتلكلا
 يف ةيناطي ربلا تاوقلل ًاماع ًادئاق نيعو « لاشرام

 . ادنل ريا
 تاوقلا اهب تينم يلا تاساكتنالا رثأ ىلعو

 ريوبلا برح نم ىلوالا عيباسالا يف ةيئاطيربلا

 هذه ةدايقل ستربور نيع « )١908-1899(
 ريس ليدبت روهش ةدع لالخ عاطتساف . تاوقلا

 « نيتنوف مولب » لالتحا نم نكمتو . ثادحالا

 /م/د» يف «,ةرحلا جئادوأ ةلود » ةمصاع

 / +١ يف ةلودلا كلت لالتحا نم نكمت مث .
 ةيناطي ريلا تاعطاقملا ىلا اهمضو « هسفن ماعلا نم ه
 لالتحا رثإو . «جئاروأ رهن ةرمعتسم مسأ تحت

 ستربور ققح « ٠/5/١٠1١ه يف ايروتي ريب
 « لادنغ رب» ةكرعم يف « ريوبلا» تاوق ىلع ًاراصتنا

 دروللا ىلا ةدايقلا مس مثل( ل52 //دال)
 «زلقعأ ماعلا يف ارتلكنا ىلا داعو « رئشتيك »

 ًاماع ًادئاق نيعو « «كريا» بقل حنم ثيح

 يلح يضتلا كلذ يأ يشبو... :ناطيرلا ثيل
 . 1904 ماعلا يف ًايمسر هئاغلا

 يف ماه رودب ةيلاتلا تاونسلا يف ستربور ماق
 ديئجتلا ماظن لاخدا ةرورض ىلع هنطو ءائيأ ثح

 عالدناب ةرذنملا بحسلا مارتل ًارظن « يرابجالا
 ةلودلا لمح ين حجني مل هنكلو « ابوروا يف برحلا
 عالدنا دعب الا ذختي مل يذلا رارقلا اذه ذاختا ىلع
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 تاوق دقفتل برحلا عالدنا دعب اسنرف ىلا هجوت

 ىلا اهوتل تلصو دق تناك يلا ةيناطيربلا دنهلا
 هتافو ىلا ىدا داح يوئر باهتلاب يضاف. ناديملا

 .١و4١1/١١4/1١ مري« ريم تناس » يِ

 ةيركسعلا تافلؤملا نم ديدعلا ستربور بتك
 مهأو « هتاريخو هبراجت اهيف صخلل يلا ةيخيراتلا
 © )١898( « نوتفنيلو ضوه » تافلؤملا هذه

 لمحت ةمار « ( امو190) «دنهلا 5 ًاماع غ١ »

 « قئاقحو ماهوأ » ©« )١900( «جالسلا

 « يدنا درمتلا نابإ تبتك لئاسرو 2« )١191١(

 .(15؟4)

 (تربور مايلوريس ) نوستربور (47)

 نم ()وم#م# - ١م0٠) يناطيرب يركسع
 ًاسيئر ناك . نيزرابلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةداق

 لالخ ةيناطي ربلا ةيروطا ريمالا شيج برح ناكرال

 . برحلا كلت نم ربكالا مسقلا
 71.2. نوستربور تربور مايلو ريس دلو

 ( رياشنلوكنل ) « « نروبلو » يف 2502

 يف ةيركسعلا ةمدخلا ىدا . 18٠0/1١/09 يف

 رشع سداسلا 1,20 عمرو نيحامرلا جوف فوفص

 ءادأل لقن مث « ( )م88 - ١1م1 ) ةرّثف لالخ

 يف مدخ اك « «نوغاردلا سرح » جوف يف ةمدنلا

 يفو ء دنملا يف ةيناطيربلا تاوقلا تايلمع



 نوستربور تربور مايلو لاشرام دليفلا

 ماعلا يف ارلكنا ىلا دوعي نأ لبق تارباخملا ناكرا

 فوفص نم قري طباض لوا حبصأ ثيح 5
 « يلربماك » يف برحلا ناكرا ةيلكب قحتليو دونحلا

 .(ذه510)

 ءانثأ تارباخملا ناكرا يف نوستربور مدخ

 ًادئاق حيصاو ١908( -1899) ريوبلا برح

 بيردتلل ًاريدم مث )١91١( ناكرالا ةيلكل

 . (191 ) ةيناطيربلا برحلا ةرازو يف يركسعلا
 ماسعلا يف ىلوالا ةيملاعلا برحلا تعلدنا امدنعو

 تاوقلنيومتلاو دادمالا عرفل ًاسيئر حبصا 4
 يناثلا نوناك يفو « اسئرف يف ةيناطيربلا ةلمحلا

 نوج » لا رثملا ناكرال ًاسيئر نيع ١416 ( رياني )

 ةيروطا ربمالاناكرألاةئيه ًاسيئر حبصأ مث . « شنيرف

 ١9١٠ ( ريمسيد) لوالا نوناك 5

 ىلع ديكأتلا يق « غيه سالغود » ريسلا اذه هبصنم

 تالواحملا ضراع اك « ةيبرغلا ةهبحلا ةيهأ

 ةيناطي ربلا تاوقلا ميزوتل ةرمتسملا ةيموكحلا
 يف هلقن ىلا ىدأ امم « ىرخا نكامأ يف اهمادختساو

 يف ةيقرشلا ةدايقلا ىلا ١91١8 ( رياربف) طابش

 | رتلكنا
 يقدو © ١919 ماعلا يف «نوراب » بقل حنم

 داقو . ١9,٠١ ماعلا يف « لاشرام دليف » ةبتر ىلا

 نابإ --١95١( 1919 ) ةرتف يف يناطي ربلا شيحلا
 يف ندنل يف يفوت . « نيرلا » ةقطنم لالتحا ةيلمع

 . ا

 يدنج نم » : امه هتارك ذم نايوحب نيباتك فلا

 دونج»و«©(1١+9) « لاشرام دليف ىلا يداع

 نيدلجم يف ١9١2م8 - +١9١ ةلود لاجرو

 .(رووك)

 نم ديأف .

 ( نايليميسك ام ) ريييسور (:-)

 ١/ه8) يسنرف ةلود لجرو يسايسو يروث

 .ةيسن رفلا ةروثلا ةداق زربا دحاو « (١ا»*و4

 لباقلا ريغ لجرلا» مساب يسنرفلا بمشلا هفرع
 تربره يناطي ريلا خرؤملا هفصوو © يم داسفلا

 ناميالا ديدش نيئيل زارط نم» يروث هنأب رشيف
 ةنحل » داقو ةبقاعيلا يدان معزت .« مهلملا صنلاب

 ةرتقب ةصاخ ؛انهمتا . طبتري لا: .ج ةماعلا“ ةمالنسلا
 يومدلا فنعلاب - ايلخاد - تزيمت يلا باهرال
 يف تزيمت ةرثف ىههو ع (١الو4 - ذالو)

 داغاو تازاحنا 'قيفحتي حاج انه دن هةيقت كقولا
 ماجلا ةناكم ىلا لصوو . اسنرفل ةريبك ةيركسع

 . اهلك ابوروال « مهلملا حورلا » و اسن رفل يلعفل

 يد رودوزيا يرام اوسئارف نايليميسكام دلو

 1: 1". 24. 1.06 10 ءووا عع

 ةعطاقم « قةلعرعوو « سارآ » يف ١الى / هز 5 يف

 . ةعضاوتم ةرسال « خ+غعمزو اوترآ
 نايلميسكام ةلوفط تناك اذل « نويدلا يف ًاقراغ ًايماحم
 وهو هوبا مث « ةسداسلا يف وهو هما تيفوت . ةريقف

 ل ماعلا يف قحتلا .

 ماعلا يف نكممو « «سارآ» يف ءابطللا دهعم

 ىلع هتدعاس ةيسارد ةحنم ىلع لوصحلا نم 4

 . سيراب يف «نارغ ول يول » ةيلكب قاحتلالا

 ١/8٠١ ماعلا يف جرختو « اهيف اعمال ًابلاط ناكو

 ماعلا يف نوناقلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصحو
 يف نيسماحملا ةباقن ةيوضع ىلا مضناو . نيلاتلا

 ًايضاق هسفن ماعلا ين نيعو همسأ زرب ثيح « سارآو

 « 82116 8مزوؤءمجه]6 ةينوكسملا ةعاقلا يف

 يف ةسينكلا ةسائر اياضق يف رظنت ةمكحم ىهو
 . اهل ةعباتلا « ةيقودلا و

 رويبسب و ر

 هوبا ناك

 همال هدج هابرو ةعساتلا يف

 «ةيمداكالا زئاوحلا نم ددع ىلع رييبسب ور سفانت

 ةيكلملا ةيعمجلا » ةزئاج ىلع لوصحلا نم العف نكمتو
 ناونعب هل ثحب نع « زتيم » يف « بادآلاو مولعلل
 .( 1١١84 ) « فرشلاب ةلخملا تابوقعلا يف لاقم »

 يف ةيلحملا ةيميداكالل ًاسيئر هسفن ماعلا يف بختناو

 64 سارآ» سر طقسم

 ةقبطلا ىلا تاداقتنالا هجوي أدب ةرتفلا كلت يف

 نع مفاديو « ةزيمملا ىرخالا تاقبطلاو ةكاحلا

 . يفسعتلا ءاضقلاو ةقلطملا ةيكلملا دقتنيو « ءارقفلا

 « ن ويود ديسلل ةركذم » نآونعب الاقم رشن امدنعو

 أدب مث . ءارقفلا يماحمب سانلا طسو فرعي حبصا

 بيتك يف ةيباختنا تاحالصا لاخدا ىلا ةوعدلا

 حالصا ةرورض لوح ةيزاوترألا ةمالا ىلا » ناونعب

 ور

 رييبسي ور نايليميسكام يسنرفلا رئاثلا

 هبختنا ١ حو /"/7» فو .« اوترألا ةلود

 ةثلاثلا ةعطاقملا هتراتخاو .مهل ايتان سانا: ناكس

 نولثممي ءاضعأ ةيئامث نم سماخلا وضعلا نوكيل

 لثم نوكيلو « م ةماعلا ةيعمحلا» يف «اوترألا»

 يف ( [1مرمو 22غهغ ةماعلا ةقبط ) ةثلاثلا ةقبطلا

 ةيسايسلا رييبسب ور ةايح تأدب اذكهو . ةيعمحلا هذه

 . هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا يف ناكو

 ًاربعم فيثك طاشنب « ةيسيسأتلا ةيعمجلا » يف ماق

 ماما اهيف ثدحت ةبسانم ه0. نم رثكا يف هئارآ نع

 / ٠/1 يف ةيساسالا هتبطخ ىقلا نا ذنم ءاضعالا

 دعي يذلا ريبكلا ثدحلا لبق كلذ ناكو) 4

 « ليتسابلا » طوقس وهو ةيسنرفلا ةروثلا ةرارش
 " « ةيسيسأتلا ةيعمجلا » ةياجن ىلا ( ١؟ده / نا ؛ يف

 ديدشلا هما زتلاب فرع دقو . ١91١ /و / .0٠ يف

 « ةجحلا ةوقو « ةيقالخالا فارعألاو ءىدابملاب
 رهظملاو ©« بيطخك ةقئافلا ةردقملاو
 . كولسلا يف ةيزاوجر وبلا تاداعلاو
 ساهل ءاضعالا ةيبلاغ ةضراعمو 6 هتوص فعض

 يف «وب ريم » هفصو دقو . نيعمتسملا هابتنا بذتحي

 « ماطوقي ةملك لكب نمؤي» هنأب ءانثالا كلت

 ةفاحصلا بناج نم ريرم موجطل ضرعت ايِب

 ةيعملا» ناحل ةيوضع نم دعبتساو « ةيكلملا

 قيال

 مغر - ناكو

 ةرم الابختني' مو « اهتسائر بتكم نمو « ةيسيسأتلا
 ىلعو . ةريصق ةرّتفلو ناجللا ىدحال نيمأك ةدحاو

 5 . رارمتساب هديأ بعشلا نإف اذه نم مغرلا

 رييبسب ور حبصأ ١0791٠ (ليربا) ناسين يفو

 هيف ًاوضع ناك يذلا . « ةبقاعيلا » يدانل ًاسيئر

 لوالا نيرشت يفو . هسفن ماعلا لئاوأ يف هسيسأت ذنم

1١5 



 ور

 .ةيميلقالا« ياسرف » ةمكحمل ًايضاق نيع ( ربوتكا )
 هطاشنل هتقو لك سيركت ررق دق ناك نكلو
 ناك ثيح «ةيسيسأتلا ةيعمملا » يف يسايسلا
 مساي دعب يف فرع يذلا روتسدلا دادعا يرحب

 يف لصاوو . ١794١ ( ريمتبس) لوليا روتسد
 باختنالا قح لجا نم دينعلا هلاضن « ةيعمحلا»

 سرحلاب قاحتلالا دنع دويقلا لك ءاغلاو « عيمجلا
 عيمجلا قحو « شيلا ناحلو ةماعلا فئاظولا و يطولا

 ضا رتعالاةس ضراعو « ةطلسلل تاسالالا مدقت يف

 «ءارزولا تاطلس مادختسا ءوسو « يكلملا ( وتيفلا )

 تايلقالا نع عفادو )2 يقرعلاو ييدلا زيملاو

 موتا ملقا مهب ىدانو (دوسلاو دوهيلا )
 اسنرف ىلا ةيوبابلا ةدايسلل مضخم ناك يذلا

 ,باختنا ةداعا ىلع رظحلا نضر هدوهج لضفبو

 ( ويام ) رايأ يف ةديدحلا ةيسيسأتلا ةيعمجلل باونلا

 عيمج امام: ةنيدحت ةيفنحت نأ ساسا ىلع « 5١)

 . بعشلا اليثم لضفا نوكت اهئاضعأ

 سيول كلملا رف ١74١ (وينوي) ناريزح يف
 « « نيراث» 5 هيلع ضبقلا ىقلاو رشع سداسلا

 - ىودج نود - حاحلاب بلاطي رييبسي ور لظ دقو
 هتبلاطم معد ىلا روطتلا اذه ىدأ دقو « كلملا ةكاحمب

 نا رييبسيور عاطتساو . ديدحلا روتسدلا لاكتساب

 «سرام ود ناش» يف تعقو يلا ةحمذملاب أبنتي

 يف ةوقلا تمدختسا اميح (١1ا/و١ /ا0/117)

 ىدأو « كلملا لزعب نيبلاطملا نيرهاظتملا قيرفت
 . نيرهاظتملا نم ىلتقلا ضعب طوقس ىلإ كلذ

 دحاو عم شيعلل بهذ «هيلع ضبقلا ىقلي' نا يشخ

 رييبسب ور لاحو .« هيليود سيروم » وه هيديرثم نم

 « ةبقاعيلا يدان لح نود

 امدئعو

 هلع قشنا امدنع

 ةفلاب رييبسبور ةيبعش تلظ دقلو . نولدتعملا
 ةيعمملا يف هلابقتسا يف ادب يذلا رمالا « عاستالا
 يقل لابقتسا وهو « لئاه سام ةديدملا ةيعيرشتلا
 يف تقولا ضعب « اوترآ» ىلا بهذ امدنع هلثم

 5 ( ربوتكا) لوالا ني رشت

 ىأني نأ ررق رييبسبور نا نم مغرلا ىلعو

 ررق هنا الا « ةديدحلا ةيعي رشتل ةيعمملا نع هسفنئب

 . .؟٠ن ةبقاعيلا يدان » 5 هرينم قوف نم هبقأ ريان

 هبصنم نع ًايلختم « يسايسلا هطاشن ةسرامم لصاوو

 وهو « ةيئانملا سيراب ةمكحم يف ماع عاد مهل

 ناريزح يف هل بختنا دق ناك يذلا بصنل

 مظعأ ىقلأ ةرثفلا كلت يفو . 174١ (وينوي)
 ثدحن ثيح « « ةبقاعيلا يدان 0 5 ةيسايسلا هبط
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 16 موي درمم عوقو تقو ىلا ةرم ةثام نم 0

 كلت يف ضراع دقو . ١/9 ( سطسغا ) بآ
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 رامخغ ضوحم هتعاجو «وسيرب » بلط بطخلا
 نأ لاقو « ةروثلا فادها رشنل ايوروأ يف برحلا

 قحست نا لبق برحلا ضوخ ةمكحلا ريغ نم
 ناكو . لخادلا يف م« ةيطارقتسرالا ةرماؤملا »

 ًائيش حبرت نل ةيروثلا ىواعدلا نأب عانعقالا ديدش
 ةفخلاب تعنو « ةرصتنم شويج ىلا اه دهع ام اذا

 اوناك نيذلا يطولا بزحلا يف ءاضعالا كئلوأ
 « تييافال » عم قافتالاب برحلا وحن اسنرفي نوعفدي
 ال دئاق لك ةنايحلاب مهتاو . ١095 ماعلا علطم يق

 ركنتساو . ةيركسع ةيروتاتك د ةماقا ىلا الا حمطي

 مهوئطاوتو «نييكلملاو طالبلا سئاسد هسفن تقولا يف

 يف ةدئاسلا دادعتسالا مدع ةلاحو « اسمنلا عم
 ١الو؟/٠ 7/1٠١ يف ديدج نم بلاطو . شيلا

 عفادو « شيلا نم نييطا رقتسرالا طابضلا لصفب
 يف نوريتعي اوناك نيذلا « نيينطولا » دونحلا نع
 . منيدرمتم » نييطارقتسرالا طابضلا رظن

 كيسش مه جه « وسيرب » راصنا ددش امدنع

 ةفيحص 1١97 ( ويام) رايأ ف :قينضأ رييبسب ور

 هدي يف ًايوق ًاحالس تناكف«« روتسدلا نع مفادملا »

 شيحلا دئاق « تبيافال ود م زيكرملا هب مجاه

 علطتي هنأ ين كشي رييبسب ور ناك يذلا « يسنرفلا
 رييبسب و ر عطتسي ملو . ةيركسع ةيروتاتك د ةماقال

 نم « تييافال » لصف فده ققحب نأ كلذ مغر

 دييأتب عتم ربييبسبور نكلو . هلاقتعاو شيملا
 راصنأ ىلا ةروثلا ةنايخ ةمبت هجو امدنع بعشلا

 نوبهأتيو رصقلا نمنوبرقتي اوناك نيذلا «وسيرب»
 هسفن ديبأتلا ىلع لصح امك « ةرازولا يف ةكراشملل
 دض كلملا ( وتيف ) ضا رثعإ ةدشب دقتنا امدنع

 (وينوي) ناريزح يف ةيعيرشتلا ةيعمجلا تارارق
 . هسق ماعلا نم

 امدنع اسنرف اهب تينم يلا ةيلوألا مئازغا تناكو

 (ليربا ) ناسين يف ايسوربو اسمنلا ىلع برحلا تنلعا
 رطخ حال امدنعو . ربيبسبور هعقوت ًارمأ لو

 هنا الا . هلوح بعشلا فتلا وزغلل اسنرف ضرعت

 يعوطتم يف بطخو « لماش نايصعل ةوعدلا يف ددرت
 الا ينبني » : الئاق سيراب يف اوعمجت نيذلا ميلاقالا
 «نوناقلا فيسي الا كرئشملا ودعلا اولتاقت

 بآ ٠١ يف - اذه مغر ةضافتنالا تعقو امدنعو

 كلذ يف هنأش « رييبسبور كراشي مل - (سطسغا)
 رصق ىلع موجهلا يف « «ارام» و « نوتناد » نأش
 نويسيرابلا هبختنا هسفن مويلا ءاسم يفو . يرليوتلا

 «ةضافتنالا (ةنوموك ) ةيماع» ةيوضعل
 ماعلا حور ةباثمب اهيف هطاشن ناكو « ةمصاعاا
 تاباختنا ءانثاو . ضيانلا اهبلقو ( ةنوموكلا )
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 تاريربتلا رييبسبور دجوا 4 يطولا رممؤملا»
 « ةضافتنالا تبقعأ يلا ( ريفتبس ) لوليا حباذمل

 ه يف هتبختتا يتلا ريهامحلا طسو هزكرم ىّق ام
 5 يطولا رمت ملا 0 يق اه لثمم لوا ) ريمتبس ) لوليا

 رييبسب ور ضرعت « رمتؤملل ىلوالا ةسلخلا ذنمو
 ناكو « ةيروتاتكدلاب هل « نييدنو ريخلا» ماهعال

 « رمتؤملا يف ةيبلغالا ةعومجم «نويدنوريحلا»
 ىلا ههجو يذلا ماهتالا ىلع ادر هل مهماهتا ناكو

 تقولا يف « ودعلل ءاكرش مهنأب هيديؤؤمو « وسيرب »
 دقو . ةمصاعلا معت تأدب دق رزاجملا تناك يذل
 ينطولا رمتؤوملا تاشقانم ىلع كلملا ةكاحم ترطيس

 لخدتو « ( ريمسيد) لوالا نوناك نم ءادعب
 هبطخم نكمتو « تاشقانملا ءانثأ ةرم ١١ رييبسبور

 كتل وأ هفص ىلا مضي نأ نم 1795/1١/8 يف
 دض ام لمع ذاختا يف نيدد رم نولازي ال اوناك نيذل

 ةديدحلا هتفيحص مدختسا هسفن تقولا ينو . كلم

 ريس ىلع ملاقالا عالطال «نيضوفملا ىلا لئاسر»
 نا يطولا رمتؤملا يف تبثا نا دعبو . ثادحال

 توص « اهنم ىودج ال رشع سداسلا سيول ةيضق

 ي كلملا مادعأ نا ىلع .همادعاب محلا بناج يل

 «نييدن و ريخلا » نيب عارصلا لحي مل ١؟9* / 0١
 ىلع قلطي ناك يذلا فصولا وهو ) « نييلبخلا» و
 هجوأ عازصلا اذه غلبو . ( يطولا رمتؤملا ةبقاعي
 لراش لارثحلا ةنايخم #١9 ( ليربا) ناسين يف

 8 نييواسمنلا فوفص ىلا لقتنا يذلا « هييروميد

 راعسالا عافتراو ةيذغألا صقن ناف هسفن تقولا يفو
 . بعشلا ريهاج نيب ةيروثلا رعاشملا باهلا ىلع دعاس
 ( ةبقاعيلا ) نييلبحلا مضت « ةيبعش ةهبج » تلكشو
 .( ةرعو 5ةمو 001110 6غعو )نييسي رابلا ةماعلا ءانبأ و

 قشي» نال بعشلا رييبسبور اعد ه/ 7١ يفو
 ءاضعالا ىلع ًارئاث يلطولا رمتؤملا لخاد ىلا هقيرط
 يلا تاساملالا ديا هر// ١# يفو . « نيدسافلا

 ءامعز نيدي موسرم رادصاب رمتوملا ىلا تمدق
 . هييرومد نئاحلا 2 نيئطاوتملاو « نييدنو ريحلا »

 « نييدن و ريخلا » نم 59 دض العف موسرملا ردص دقو

 لقتنا يلا 3 « يرليوتلا » ةعاق تناك انيب 5 /؟ يف

 . نييسيرابلا نيحلسملاب ةطاحم « يطولا رمتؤملا اهيلا
 ايئاهن رقأ يذلا « يطا رقمدلا روتسدلا نمضت دقو

 نا الا « رييبسب ور اهحرتقا دونب ةدع 5/74 يف

 نالعاو « ةصاخلا ةيكلملا نم دحلاب ةصاخلا هتاحا رتقا
 تضفز « ممالا ةبصع ةماقاو « عيمجلا لمعلا قح

 . « اهتيروث يف ةطرفم » اهرابتعاب

 « نويلبخلا » درفنا « نييدنو ريخلا» طوقس دعب

 دقف « اسنرف اهنم يناعت تناك يلا ةنحملا ةهجاومم



 ةعوألا باحصا نم لخئادلا يف ةددهت تناك
 تناكو « برغلا يف ةيلها برحبو « ةيلارديفلا
 اسنرفل يداعملا فلاحتلاب اهدودح ىلع ةددهم

 . اهلك ةمالا دييأت ىلع ًافقوتم ةروثلا حاجن ناكو
 ةادرا 0ةرابعب هتايموي يف اذه نع رييبسبور ربع دقو

 ةهجو ترولبت اذكهو . م طقف ةدحاو « ةدحاو

 . ةيروث ةيروتاتك د ةطلس مايق ةرورض يف هرظن

 اع رييبسب ور حبصأ اوما يف

 انيب - 4 / 5 يف تفلأت يتلا ةماعلا ةمالسلا ةنحل يف
 ناكو « تاهم يف نيبئاغ هئالمز نم ريثك ناك

 مظاعت اذكهو . ةئيعم لامعا ءادأ يف نيلوغشم نورخآ
 هتضبق تدتشاو « ةئنجللا يف ًاريثك رييبسب ور ذوفن
 يداتلاو ةنجللا لالخ نمو . ةبقاعيلا يدان ىلع
 . ريهاللا طاسوا يف قاطن عسوأ ىلع هؤارآ ترشتنا
 5 جورخلا هضفرو « ةئنجللا يف هتيوضع تحاتا و
 لجرك هتاردقو هايازم روهظ « ةديعب ماهم ةيأ

 تناك لا «ةحنجالا » هجاوي ذخأ دقو . ةلود
 اهيرضيو « هيأر يف «ةماعلا ةمالسلا ةنحخلا» ددبت
 سطسغا ) لولياو بآ يفف . رخآلا ولث ًادحاو
 فرطتملا راسيلا ءامعز لاقتعا ىلع لمع ( ريمتبسو
 «ريبيه كاج رب عابتا مئم 4 / 4 يو 200ن نيحماحلا 0

 -( ةنوموكلا ) ةيماعلا ىلع نورطيسي اوناك نيذلا -
 مامأ هل ريرقت يفو . ةروثلا ىلع مهم رطيس ضرف نم
 ررب .١98/1١/07 يف « يطولا رمتؤملا»
 «ةماعلا ةمالسلا ةنجلل » ةيعاملا ةيروتاتكدلا
 دينجتلا فده ققحب كلو . ةرادالا ةيزكرمو
 « باهرالا فيثكت ررق ةيلك برح نشل لماشلا
 يذلا وه انتنوخ ةهجاوم يق انفحض ناو : لاقو

 ةعي رس ةلادع » ىلا ةحلم ةجاحلا ناو « «انرمدي

 « زييمت الب ةنادالا ضراع هنا الا . « نيلت ال ةمظنم
 ةيجراخ ماهم يف اوناك نيذلا باونلا ىلا راشأو
 «نوئيرف» و «هبييراك » و «نايلات» لثم )
 يتلا حباذملاب ةروثلا ةعمس ىلا اوؤاسا نيذلا(« اراب » و
 تاساكت زاير

 فقاوم نيب زييمتلا ليحتسملا نم ناك دقو
 هيديرزا ةكرتشملا فقاوملاو ةيدرفلا رييبسبور

 تابسانملاو ةج رحلا فقاوملا يف هل نوكرتي اوناك دقف
 « يطولا رميؤملا » ماما مهلمع نع عافدلا ةمهم ةريبكلا
 « ةماعلاةمالسلا ةنحل » تناكو . « ةبقاعيلا يدان » و

 تابغرل خضرت ( ربمتبس ) لوليأ ذنم تأدب دق
 «© « ريبيه» رئاثلل ةيلاوملا « ةحماملا » تادايقلا

 شيحلا نيوكت لثم ءاهجمانرب نم ًاريبك ًابناج ىبتتف
 محو «© يروثلا
 هنكلو « نيينطولا نيب ماسقنالا عنمل ًاريبك ًادهج

 رييبس ور لذب دقو . باهرالا

 يف لمعو « ودعلل ءالمع نيفرطتملا نآب دقتعي ناك

 « ةيحيسملا نم جورحلا » ةلمح فقو ىلع هسفن تقولا

 هئادع نع نلعاو . ةروثلا نع كيلوثاكلا تدعبأ يلا
 ةسايس دناسو .« ءايرثالا بهذم » هرابتعاب داحلالل
 توافتلا ىلع ءاضقلا ىلا ةفداطلا « تسوج ناسو

 قاطنلا عسأو ًاقيمع ًابارطضا بنجتي يكلو . يعامجال
 ةسايسل ًاديؤم - ام ةرتفل - ادب هناف عمتجملا يف

 مجاهمو 2 حماستلاب نسم ناك يذلا «نوتنادد

 لاقتعا تارارق العف مهدض تردص نيذلا نيف رطتمل

 نا ثبلي مل نكلو . ( ريمسيد ) لوالا نوناك يف
 ةعاج نم « جودزم رطخ دوجو ىلا راشاف داع

 يحولا يقلتب نيتعاملا اهتم « راسيلا ةعاجو نيميل

 . جراخلا نم

 ةعاج نيب ةشوشملا تاعارصلا نم نيرهش دعب
 «ةنجللا » تفقوا «نوتناد» ةعاجو « ريبيه »

 اوضع ١8 تمدعا ) اهيلع تضقو ىلوالا ةعاملا

 ةرثف دعبو . ١944 ( سرام) راذآ يف ( اهنم
 راصنا «نوحماستملا » لان ددرتلا اهداس ةزيجو

 مهرابتعاب رييبسب ور دي ىلع هسفن ريصملا « نوتناد »

 لاجرو لامعالا لاجرو ةيملسلا ةعزنلا راصنأ نم
 ىلا ةركذم رييبسبور مدقو . بناجالا كونبلا
 دض تامامتا ةلسلس ىلع يوتحت « تسوج ناسو

 «نوتناد» مادعاو ةئادا ىلا تدأ «نوتئادو

 . الو: /؛/ه يف «نالومد يماك د 4

 ىلع لمع « ريهاملا دييأت رييبسب ور نمضي يلو

 « ءارقفلا ىلا « نيهوبشملا » ةيكلم لقن مسارم دييأت
 لئاواو ( رياربف ) طابش رخاوا يف تردص يل
 ةطلسلا بيطخ نأ ادب اذكهو . ( سرام) راذآ

 . اسنرف محب حبصأ دق رييبسبور ةرصتنملا ةيذيفنتل
 «لادتعالا ىلا ىعست « ةماعلا ةمالسلا ةنحل » تذخاو

 راسجتلاو نييفرحلاو نيعرازملا بسك لواحتو

 . يبرحلا دوهجملل مهمعد ىلا جاتحت تناك نيذل

 تحن ةيسنرفلا ةروثلا تققح ةئسلا كلت لالخو
 تاراصتنالا نم ًاددع رييبسب ور ةماعزب ةبقاعيلا 3

 داعتساو « « نويل » يف ةداضملا ةيكلملا ةروثلا تاوق

 «توشدنوه » ُِق « كروي قود » مزهو «( نولوط »

 « «سورولف » و « ييتيو » يئ نييواسمنلا مزهو

 لك ررحو « ديدج نم ادنلوهو اكيجلب وزغب ماقو
 . ةازغلا نم ةيسنرفلا يضارالا

 « ةيسن رفلا ةروثلل يركسعلا داليملا ماع مشل

 < يرابجالا دينجتلا ماظن ةرم لوال لغدأ اهيفو
 شويحلا مظنت «ون راك داهيف أدب يلا ةنسلا ًاضيأ يهو
 ذفن يلا ةيبرحلا ةادالا تلكش يلا ةريبكلا ةيسن فلا

 ةنص ربتعت اذطو

 . ةروثلا شيج قحس دقف . ةيلاتتملا ةرهابلا ةيركسعل

 در

 . كلذ دعب هتالمح تريانوب نويلويان اهب
 ساسا ىلع هتسايس يقي نأب رييبسبور مها

 نم ناكو . ةيفسلف تارربم ال عضي نأو « يركف
 « ةيركفلا ةيحانلا نم « وسور كاج ناج » راصن

 دقتنا نا قبس دقو ع «ةملزملا » نم هلثم ناكو
 ةدبع ( رخاسم» و « ةيحيسملا نم جورخلا ري ةكرح

 يف مامالل ةوطخ ىضم مث . داحلالاب ددنو « لقعل

 رمتؤملا ىلا همدق ريرقت يف دكا ائيح هاجتالا اذه
 دولخو « هلالا دوجو ١744 / ه / 7 يف « يطول
 ةديدج ةيرظنل ةضيرعلا طوطخلا حرشو « حورل
 نئاكلا ةدابع » هنأب هفصو « يندم نيد » ىلا وعدت

 ع ىمسال

 يذلا رمالا « اهمتورذ رييبسبور ةيبعش تغلبو
 دعب ريهاملا نم فصاعلا يساملا هلابقتسا يف ادب
 /ه/5» يف هلايتغال «لاريمدا يرئهرو ةلواحم

 ةبقاعيلا نم الك هفص ىلا بسك دق ناكو . 4

 / 4 يلو . يطولا سرحلاو ( ةنوموكلا ) ةيماعلاو
 هل ًاسيئر « ينطولا رمتؤملا» هبختنا 94"1 / 5
 ًاسيئر هتفصبو . 7٠١ نم ًاتوص 5١5 ةيبلغأب
 موي( ىمسالا نئاكلا , ل يلافتحالا حاتتتفالا رضح

 ددعلاو © لمعلا يف ديدشلا قاهرالا نا الا با وب

 يفو ينطولا رمتؤملا يف اهاقلا يتلا بطللا نم ريبكلا
 حاتتتفا ذنم ةبطخ ه٠ يلاوح ) « ةبقاعيلا يدان »

 « هتحص ىلع ًايبلس ًاريثأت رثؤت تأدب ( رمتؤملا
 نع ًاداعتبا رثكاو ةراغتسالل ةيلباقلا عيرس راصف
 . ريهاجلا

 ةداعال 5/1١ يف هردصأ يذلا نوناقلا دعبو
 تأدب « هعيرستو «ةروثلا ةمكحم » لمع مظنت

 نيذلا نوبودنملا اهمعزتي ةيرس ةضراعم هدض نوكتت
 اوضرعت دق اوناك نيذلاو « ةيجراخ ماهم يف اوناك

 تالؤاستلا نوح رطي هموصخ أدبو .هبناج نم موجهلل
 دقو . « ةماعلا ةمالسلا ةنحل » يف هتاطلس دودح نع
 تاجحلا ءازا ةديدش ةرارم ربييبسبور سحأ

 هماهتا ةصاخو « هدض ةدعاصتملا تاماهنالاو

 هراصنا ةنسلأ ىلع ىتح ددرتي أدب يذلا ةيروتاتكدلاب
 « « ينطولا رمتؤملا » نع ىأتف « « نييلبحلا » باونلا
 ةمالسلا ةنحل » نع ( 5 / 8 يف ) كلذ دعب ىأن مث
 ةهجوملا تاماهتالا ىلع درلا يف رصتقاو « « ةماعلا
 , «ةبقاعيلا يدان د ىلا
 مغر هتايح بعاصم تداز يذلا بعشلا دبيأت
 . ةققحملا ةيركسعلا تاراصتنالا

 ماما ديدج نم رييبسيور رهظ 7/٠ يو
 رمت ملا » مامأ رهظ مث . «ةماعلا ةمالسلا ةنحلاو

 رخآ رمتؤملا 3 ىقلاو . مايأ ةثالث دعب ( يطولا

 مم ( داح قيفصتب هتيادب يف لبوق دقو هل باطخ

 دقفي أدب هسفن تقولا يفو

 ه1١



 ور

 تلوحتو « كلذ دعب ءاضعالا ىلع تمصلا طح
 نم عنم يلاتلا مويلا يفو . هدض ةيئاملربلا ةيبلغالا
 « رمت ملا, ردصأو « « يطولا رمتوملا » ف ُتيدحلا

 «ناتسوغوأ » هقيقش ىلعو هيلع ضبقلاب ًاموسرم
 « تسوج ناسا و «نوتوك جروج » هئاقدصاو
 0 «غروبمسكول» نجس ىلا لقلو . « ايول بيليفو »

 ."لاقتعالا يف همضو نجسلا سراح ضفر ثيح
 تناك ثيح « ةيدليلا راد ىلا كلذ دعب هجوتو

 «ةيماعلا 2 :ثناح < نم. :تعمج دق ةحلس ٠ تاؤق
 نأ ضفر هنا الا . هرماوال ًاراظتنا ( ةئوموكلا )

 « رمتؤملا» ردصا دقف اذه عمو
 . « نوناقلا ىلع ًاجراخ » رييبسي ور رابتعاب ًاموس رم

 رييبسي ور نأ ىلع نويبرغلا نوخرؤملا عمجيو
 ردصا امدنع هتاذ زواجن هنال ريصملا اذه ىلإ ىهتنا

 « ةروثلا ةمكحم صاخلا باهرالا فيثكت نوناق
 يف وضع لك ةايح ددبب ناك نوناقلا اذه نأل

 «مهتناصح نم باونلا مرح دقف « «يطولا رمتؤملا»
 يمحت ن نكمي يلا تانامفلا لك ىلع ىضقو
 . ةيسايس تاماهتا مهيلا هجوت نيذلا صاخشالا
 لثم « ينطولا رمتؤملا » يف ءامعز ررق دحلا اذه دنع
 ةرورضلا نم راص هنا «نايلات»و « ساراب»

 رييبسب ور اوهجاو اذكهو . رييبسيور ىلع ءاضقلا
 عمجي امتاو  لعفي ناك امك - ةيباطخلا ةغالبلاب ال

 . هتهجاوم يف مهتحلساو مهتاوق
 ةوق ةيدلبلا راد ىنب» ثمحتقا 7/178 موي يفو

 هكف يف غيلب حرحجب ًاباصم رييبسب ور تدجوف ةريبك
 (خطلم ديتقاف . راحتنالل هسفن ىلع رانلا قلطا نا دهب
 يف مادعالا كح هيف ذفن ثيح « ةلصقملا ىلا ءامدلاب
 ةسحاس مسا نآلا لمح يبلا) «ةروثلا ةحاس»

 .(دروكتوك»

 هتاباتك لكو رييبسبور بطخو تالاقم تاررشن
 ىلا ١و ٠٠ ماعلا نم ةركفلا لالخ تادلجم ٠ يف

 , 5555 ماعلا

 1 ًانايصع دوقي

 ( نيماجنب )زنبور (؟9)

 يزيلكتا يركسع سدنهمو تايضاير ملاع

 ةيساسألا ءىدابملا عضاوو (رابورو سا راللال)
 ءىدابملا لالخ نم « ًايلمعو ًايرظن « ناديملا ةيعفدل
 11/4 ؟ماعلا يف ةيعفدملا لع يف اتدحتسا يلا ةديدخلا

 « ثايب » يف 8. 10طل05 زنبور نيماجنب دلو

 « ةيوناثلا هتسارد ىبنأ نأ دعبو . ١0٠17 ماعلا يف
 رشن مث . ندنل يف ايلعلا تايضايرلا ةسارد عبات
 « هئرهش تتبثأ ىتلا ةيملعلا ثاححألا نم ديدعلا
 لضف هنكلو ١707 ماعلا يف يملا عمجملا بختناو
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 صتخا . ميلعتلا ةنهم نم ب رهتلل سدنهك لمعلا
 تانيصحتلاو ءىفارملا تآشنمو روسحلاو نحاطملا يف

 ةسارد دعأ ثيح «صاخ لكشب ةيعفدملب مهاو
 عرتخاو ء فئاذقلل ءاوطا ةمواقم ثحبت ةيفاو

 . فئاذقلا ةعرس سايقل يكيتسلابلا صاقرلا
 دعب تافوذقملا ةكرح ملعل ًاسموم زتبور ربثعأ

 « ةيعفدملا لع يف ةديدحلا ءىدابملا » باتك هرشن

 ةيسايسلا تافل ملا نم ديدعلا هلو . 4 ماعلا يق

 كلذ ي ةيناطي ربلا ةموكحلا ةسايس اهيف ديؤي يلا

 . تقولا

 ةيقرشلا دنطلا ةكرش يسدنهم سيئر بصنم لغش

 « ساردم » ةنيدم تانيصحت ءانبل ططخو « دنطلا يف

 لبق ١9 / 7 / ١01١ يف ينوت هنكلو « ةيدنهلا
 ماق ١751 ماعلا يتو .تانيصحتلا هذه لاكتسا

 اهعبطو هتافل م مهأ يملا نوسليو سميج »

 . « ةيضاير تاسارك و مسا تحن

 راكسيج ريبور (*)

 .(  ريبور « ليفتوهود رظنا)

 .م.80ق 25 ( روبع) نوكيبور (5)

 رهنل «رصيق سويلوي » تاوق هب تماق روبع

 ماعلا علطم يف ( ايلاطيا يلاش ) 161516028 « نوكيبور »

 ةيلهالا برحلا ءدبل يلعف نالعا ةباثمب ناكو . . م . ق

 م قة تالق ) ةيئامقرلا

 يف «رصيق سويلوي » اهققح يتلا تاراصتنالا رثإ
 دافأ يتلاو . لاغلا دالب يف ةصاخو . م . ق سداسلا دقعلا

 ةطلسلا ىلع عازنلا دعاصت . هتاطلسو هعقاوم ميعدتل اهنم
 1: هدمت 81 يثالثلا مكحلا فارطأ نيب « امور » يف

 سوينيسول سوكرام »و « يسوي »و « رصيق سويلوي »

 نيتقو مهتافالخ لح ةداعإ ةثالثلا لواح دقلو . « سوسارك
 ناسين رهش لالخ « اكول » يف هودقع ءاقل يف مهفلاحت

 نأ ىلع اوقفتا ثيح . . م . ق 01 ماعلا نم « ليربا »

 « لصنق » بصنم « سوسارك »و « ييموي » نم لك لوتي
 يتلا تارارقلا ىلع اقفاوي نأ ىلع . . م . ق 00 ماعلا يف

 يف ةيميلقالا « رصيق سويلوي » ةدايق ةرتف ديدحتب يضقت
 حنم ىلع ةئالثلا قفتا اك . تاونس سمح ةرتف لاغلا دالب

 ةرقفل اينابسا ةدايق « يبموب »وةيروس ةدايق « سوسارك »

 . ةلثامم

 . ق 01 ) « يهراك » ةكرعم يف « سوسارك » لتقميو

 دتشا . سرفلا دض ةينامورلا تاوقلا اهتضاخ يتلا . ( . م

 ضمي ملو . « يبموب »و « رصيق سويلوي » نيب سفانتلا

 نم ابيرق يلعفلا « يبموب » عقوم حبصأ ىتح ليوط تقو

 . مهب ةقثلا ريثك نكي مل هنا مغر . ءالبنلا ةئف عقوم

 ىلع عازنلا ترجف يتلا ةرشابملا ةلضعملا تناكو

 ةدايق ةرتف ءاهتنا خيرات نيب ةينمز ةرتف دوجوب قلعتت . ةطلسلا
 ةرتف يلاتلابو ) لاغلا دالب يف ةيميلقالا « رصيق سويلوي »
 هيلع قفتملا هباختنا خيراتو ( دالبلا هذه يف شويجلا ةدايق

 ناك ةرتفلا هذه لثم دوجو نال . « لصنق » بصنمل

 تامجط اضرعم هلعجيو « رصيق سويلوي » فقوم فعضيس
 امبرو . ايسايس هئاهنإ ىلا دوقي نأ نكمي يذلا رمألا . هئادعأ

 ىلع ظافحلا يف بغري « رصيق سويلوي » ناكو . هلتق ىلا

 نم كلذ قفاري ام عم . لقالا ىلع ميلاقألا دحا يف ةطلسلا

 هباختنا متي نأ ىلا , ميلقالا اذهل ةيركسعلا ةوقلا ىلع ظافح

 « اكول » يف نيعمتجملا نا ىلا رداصملا ضعب ريشتو

 ةدايق ءاهتنال خيراتك . م . ق 24/7/18 موي اوددح

 لصنق بصنمل هباختنا ناك نيح يف . « رصيق سويلوي »
 يأ نود ىقبيس هنأ ينعي اذهو». م . ق 44 ماعلا يف متيس

 89 ماعلا نم ةريخالا ةرشعلا رهشألا ةليط يمسر بصنم

 لصح يتلا ةناضلا نأ ىلا رداصملا كلت ريشتو . م . ق

 كلذ عقي ال يك . « اكول » يف « رصيق سويلوي » اهيلع

 . يثالثلا مكحلا فارطأ نيب ينمض قافتاب تلثمت . لاهحالا

 يف « رصيف سويلويل » فلخ نييعت ةلأسم ةراثإ مدعب يضقي
 نم هنكمي يذلا رمالا . م. ق 00/5/١ لبق هتدايق
 . ىق 44 ماعلا رخاوأ ىتح ايلمع ةيميلقالا ةدايقلاب ظافتحالا

 سلجم يف تحرط « رصيق سويلوي » ةفالخ ةيضق نأ الإ . م
 ناكو . م . ق 8١ ماعلا نم ًاءدب ينامورلا خويشلا

 كلت اهيف حرطت ةرم لك يف نكمتي « رصيق سويلوي »
 نم ددعب هتالص نم اديفتسم . ثحبلا فاقيا نم . ةيضقلا
 قح نوكلمي اوناك نيذلا بعشلا ةماع « نويبيرت »بقل ةلمح

 . ضقنلا

 سويدولك سوياغ » نكمت امدنع عارصلا رجفنا دقلو

 نم . .م . ق 00 ماعلا لصانق دحأ وهو . « سوليسرام

 هتدايق نع « رصيق سويلوي » يلخت ةرورضب يضقي رارق ريرقت

 رارقلا اذه مْزلي نا نود . هنييعت ةدم ءاهتنا درجمب ةيميلقالا

 لباقملابو . اهسفن ةرتفلا يف هتدايق نع ىلختلاب « يبموب »
 وهو .«ويروك سوينوبيركس سوياغ » نكمت دقلف

 0٠/١1/1١ يف رارق ريرق نم . رصيق نم برقم « نويبيرت »

 يلختلا « يبموي »و « رصيق سويلوي » ىلع ضرفي . م . ق

 يف مدق « سوليسرام » نأ الإ . دحاو نأ يف اههيتدايق نع
 ىلع لوصحلا نود . اماه اضرع « يبسوي » ىلا يلاتلا مويلا

 عضو نمضتي ضرعلا اذه ناكو . خويشلا سلجم ةقفاوم

 هحنم عم . ايلاطيا يف تاوقلا ةفاك سأر ىلع « يبموب »

 « يبموي » لبق ام ناعرسو . ةديدج تاوق دينجت ةيحالص
 سلجم ىقلت . . م . ق 254/1١ يفو . ضرعلا كلذ

 يف درو ام هيف رركي « رصيق سويلوي » نم احارتقأ خويشلا

 رابتعاب يضقي ارارق خويشلا شالح در ناكو . «ويروك »رارق



 هتدايق نع لختي مل اذا بعشلل اودع « رصيق سويلوي »

 . « هديدحت متيس خيرات ين»

 . سلجملا رارق ىقلت امدنع « انيفار » يف رصيق ناكو

 دالي يف ةرشتنملا ةعستلا هتانويجيل نم كلانه هعم نكي ملو

 « نويجيل » ىوس . لجر فلأ 7١ مضت يتلاو . لاغل
 يف نارطيسي خويشلا سلحيو « يبموب » ناك نيح يف ءدحاو

 تناك ةيفاضا تانويجيل 8 ونيلماع نينويجيل ىلع ايلاطي

 ىلا ةفاضالاب . اينابسا يف تانويجيل 7و . ليكشتلا ديق

 ايسآ يف ةينامورلا تاوقلا ةفاك ىلع ةيرظنلا ةرطيسل
 تاوقلا نم ريبك ددعو تانويجيل ٠١ ) نانويلاو ايقيرفاو
 1 يان

 حلاصل ىوقلا نيزاوم يف ريبكلا للخلا اذه مغرو

 « رصيق سويلوي » ررق دقلف . خويشلا سلجتو « يبموب »

 « رصيق سويلوي »ربع . م . ق 24/١/١١ يفو . ةهجاوملا

 لماع ىلع ادمتعم . هنويجيل سار ىلع « نوكيبور » رن

 اكو . ىوقلا نيزاوم يف للخلا ليدعتل ةعرسلاو ةأجافملا
 ةوطخ نإف اذل . ايلاطيال ةيلامشلا دودحلا لكشي رهنلا كلذ

 دئاق يا عنمب ينامور نوناقل اقرخ تناك « رصيق سويلوي »

 . اهتدايق هيلإ تدنسأ يتلا ةعطاقملا جراخ شيج ةدايق نم

 خويشلا سلحي ىلع برحلا نالعا ةباثم يلاتلاب تناكو
 . ينامورلا

 برسحلا ءدب ىلا « رصيق سويلوي » ةرطخ تدأ دقلو
 .م.ق 44 ماعلا يف تهتنا يتلا . ةينامورلا ةيلهألا

 ريبعت حبصأ دقلو . ينامورلا ملاعلا ىلع هترطيسو هراصتناب

 وا ) اصخش نا ىلع لدي دعب ايف « نوكيبورلا روبع »
 رطاخم هتايط يف لمحي . ددحم رايخب مزتلا دق ام ( افرط

 . هنع عوجرلا ةيناكما نود . ةريبك 2

 ( وبماليإ ) كورا( 5

 ١848 ) يريمأ يركسع حلصمو ةلود لجر
 ناكرالا سيئر زكرم سسؤم ()ةه#مول اس

 شيجلل ةماعلا ناكرالاو

 ناك امدنع « .]1طد1 12نوغ تور وهاليإ ماق

 سيسأتب ١4.4( - ١موو) ةيبرحلل ًاريزو
 . شيجلا ةماعلا ناكرالاو ناكرالا سيئر زكرم
 ريزر نم لك نيب ةسفانملا لمعلا اذهب ىغلأ دقو
 يذلا زكرملا وهو ) شيجلل ماعلا دئاقلاو عافدلا

 5 رهتشا . ةماعلا ةدايقلا بتكمو ع ( هئاغلإب ماق

 مالسلل « لبون » ةزئاج منمو « حالشلا عزن لقح

 .019011 ماعلا يف

 تور ويهاليإ يكريمألا ةيب رحلا ريزو

 ١١٠١م( ةيقافتا ) اريهاكات- تور(ا؟)

 نيب ١و0١م8/ ٠ / 1١١ يف تدقع ةيقافتا

 رطخ نيقيرفلا تبّتجو ٠ نابايلاو ةدحتملا تايالول
 تاسايسب لدابتم ما زنلا ةطساوب « [هنيب ةكيشو ب رح
 ذوفنلا قطانم عيزوت عم « اهيلع قفتم ةنيعم ةيلود
 . ءىداملا طيحملا يف

 يف هيلا لصوتلا مت يذلا « ناملتنحلا قافتا « ناك

 ادح عضو دق ويكوطو نطنشأو نيب ١0٠ ماعلا
 دض تيس ىلا تاعي رشتلا نع ةمجانلا ةيبدسلا راثآلل

 تايالولا نأ ديب . اين روفيلاك يف نيينابايلا لاملا
 ةركاملا ةينابايلا تاك اهتنالا نم ةقلق تيقب ةدحتملا

 برحلا دعب نيصلا يف « حوتفملا بابلا » ةسايسل
 عمو ١9٠04 - ه.١9( ٠ ) ةينابايلا - ةيسورلا
 تاكاهتنالا هذه هباجت مل ةدحتملا تايالولا ناف اذه

 «تلفزور رودويت» يكريمالا سيئرلا نال «ةوقلاب

 ةرورض دكؤي ًادنب نمضتي ًايج راخ ًايسايس أطخ ىبت
 . نايايلا عم ةنسحلا تاقالعلا ىلع ظافحلا

 مخض يكريما لوطسأ اه ماق ةرايز باقعا يو

 ةيجراخلا ريزو ماق © 108١م ماعلا ين ويكوط ءانيمل
 ظاتطتت 100+ يك ريمالا
 1عههوربو «اريهاكات وروغوك » ةلباقم

 لصوت و .نطنشاو يف يفابايلا ريفسلا "حط
 تور» ةيقافتا دّقع ىلا تاثحابملا لالخ نافرطلا

 ىلا 8وم:- 121 ةطنعو
 عضولا ىلع ةظفاحملا يف نيتموكحلا ةبغر

 بابلا » ةسايس نع عافدلا و « ءىداهلا طيحملا يف مئاقلا

 « تور وياليإ 0

 نأ ريسمهاك ان ها

 ىلع تددش

 . ح اك . اهلالقتساو نيصلا ةدحو نعو م حوتفملا

 ور

 ىصقالا قرشلا يف امن راحت ريوطت ىلع ناف رطل أملا قفتا
 ةيميلقالا رخآلا فرطلا تاكلتممل اهنم لك مارتحأو

 , ةقطنملا كلت يف
 يف نييئابايلا قح ةيقافتالا هذه فارتعا مغرو

 دقف ء ايروشنم يف صاحلا مهعقوم و « ايروك مض
 4 + ةدجملا تابذلولا اهناموليد اها تاريكعا
 ربتعتو . مادصلا بنجت نم اهتطساوب نافرطلا نكمت
 يف نيت ريبكلا نيتوقلا نيب ًاتقؤم ًاهافت ةيقافتالا هذه
 ءاقبا يف تمهاس دقو « نيملا كلذ ين ءىداملا طيحملا
 ىح 6 ةنيعم دودح نمض نيتوقلا نيب ضقانتلا

 . ةيناثلا ةيملاملا برحلا نابا ضقانتلا اذه راجفنا

 ١947 (ةيلمع) رتور (م-:)

 .(94١؟ « ةراغأ « بييد رظنا)

 144٠ (ةكرعم) مادرتور (؛)

 برحلا لالخ ادئلومل يناملالا وزنلا كراعم ىدحا
 . ةيناثلا ةيملاعلا

 و زغلةيناملالاايلعلا ةي ركسملا ةدايقلا تططخ امدنع

 ربع مي يسيئر موج ةطساوب ١14٠ معيبر يف اسنرف

 ةكرعم « نيدرآلا رظنا) «نيدرآلا» ةقطنم

 تررق « .١94( ةلمح « اسلرفو . 4
 ادنلوهو اكيجلب نم لك ىلع ةدعاسم ةيوناث تاجث نش

 تاوق باذتجاو « ةهج نم يسيئرلا موجهلا معدل

 نع ًاديعب اسنرف يلام يف ةزكرمتملا ةبراضلا ءافلحلا

 تدهعو . ىرخأ ةهج نم يسيئرلا موجحلا هاجتا
 «© ١م شيلا ىلا ةماعلا اهتطمخ يف ةيناملالا ةدايقلا

 ةمجاهمب « « رلخوك نوف جروج » لا رثحلا ةدايقب
 . ةعي رس ةفطاخ ةب رضب اهالتحاو ادنلوه

 نم فلأتي شيملا
 ةقرفو ةاشم يقرف مضي يذلا « ٠١ قليفلا - ١

 يناملالا شيحلا يف ةديحولا ىه تناك ) ةلايخ
 . (ذغقو

 ةقرفلا و ةاشم يقرف مضي يذلا م١ قليفلا- ؟

 .س ل رلته فلودأ » ةقرف نم ءزجو و ةعردملا

 . ةلومحملا ةاشملا نم « س

 . ةاشم يقرف مضي يذلا ١4 قليفلا - «
 ةلومحملا ةاشملا ةقرف ًاضيأ ١م شيخلاب تقحلاو

 هو ( يدنج فلا ١١ وحن مضت تناكو ) ؟١ ًاوج
 ء (يدنج +000 وحن مضت ) نييلظملا نم بئات
 يف ةفطاخلا برحلا ةسرامم ىلع ةردق هئاطعال كلذو

 تاعردملا ةيبلاغ تناك ذا ) ًايبسن هتاعردم صقن لظ

 ةقطنم يف « تسيلك نوف » ةعومجم عم ةزكرم

 اذه ناكو

 ا/ 2 1١
 ف



 ور

 قف ايردا شيما

 ( راضوكتون)

 ) ادنلوه ىلع موجها نايإ ةيناملالا مدقتلا رواحيو يوجلا راربالا عقاوم

 لمعلاو « ( ةعردم قرف 7 تدشح ثيح « نيدرآل

 ثيح « ادنلوه يف ةبعصلا ةيفا رغخلا فوراغلا نمض

 يضارالا قارغا ةيناكما دجوتو ةيئاملا عئاوملا ريكت

 شيلا لعجي يذلا رمالا « رحبلا هايم ةضفخنمل
 فقوم يف ( ةاشم قرف ٠١ ,نم فلؤملا ) يدنلوم لا
 موجحلا هجو يف دومصلا ىل رداقو « ًايبسن يوق

 عباسلا شيحلا تاوق لوصو نيم ةيفاك ةرتف يناملال
 ناك يذلا « « وريج » لا راحلا ةدايقب « يسنرفل

 موجملا عوقو روف ةعرسب اكيجلب يضارا ريعيس
 ةدايق لبق نم ًاقبسم ةعوضوملا ةطخلا ًاقفوءيناملال

 « ليد رظنا) «ليد» ةطخم ةفورعملاو ءافلحل
 ( ةطخ

 تايلمع ةدعب مايقلل ةيناملألا ةدايقلا تططخ دقلو

1١54 

 ةاشملاو نييلظملا نم تادحو ةطساوب « يوج ماحتقا

 يف روسمحلا ىلع ءاليتسالا لجا نم « ًاوج ةلوقنملا

 «ء «لاقلا» رمث ىلع «تخردرود» نم لك

 ةيمستلا يهو ) « ساملا » رمت ىلع « كيدريوم » و
 «مادرتور»و « ( زوملا رهنل ةيناملالاو ةيدنلوملا

 ىلع رخآ موجه ةفاضإلاب « لفسألا « نيرلا » ىلع
 ةدايقلاو ةموكحلاو ةكلملا لاقتعا فدبم « ياهال »

 تايلمعلا هذه قفاري نأ ىلع . ةمواقملا لشو ةماعلا

 « و «رزنابلا » ةقرف هسأر ىلعو « ؟١ قليفلا مايق
 دالبلا بونج يف يدنلوملا يعافدلا طخلا قا رثخاب

 رهن زايتجا دعب « « ليب - يبيرغ » طخ فورعملا
 نيح يف . ناث قسنك ؟4 قليفلا هعبتي مث . « ساملا »

 تيبثتو ادنلوه يلامش ةمجاهممب ٠١ قليفلا موقي

 7]0) "عمم تلم تقلا موه عادم
.6 

 ( ؟1 قليفلا) تدائيثاملا َةاشم اعف

.)١154 

 هاسجت مدقتلاو كانه ةدوجوملا ةيدنلوها تاوقلا
 .« يزرديزو» ةريحم

 تاوقلا دئاق « تندوتش » لارحلا عضو دقو

 ميسقت ساسا ىلع هتمخ « ًاوج ةلومحملا ةيناملالا
 ميو ًايصخش وه هتدايقب لوالا : نيمسق ىلا هتاوق
 ةاشملا ةقرف نم جوفلا و نييلافملا نم بئاتك 0

 ىح روسملا لالتحا هتمهمو « ١ ًاوج ةلومحملا

 ةقرفلا تادحو مدقت ليهستل ةميلس « مادرتور »

 لارثحلا ةدايقب « يناثلا مسقلاو . ةعساتلا ةعردملا

 ةدحاو نييلظم ةبيتك مهيو « « كينوبش فارغ»

 هتمهمو « ( 5ه و ؛ال ناجوفلا ) ؟١ ةقرفلا ةيقبو
 . « ياهال » ىلع ءاليتسالا

 يتلا « ةيعافدلا ةيدنلوملا ةدايقلا ةطخ تناكو



 « «نالكنيو يرثه» لا رثخلا شيملا دئاق اهمضو
 لوطأ «:ليب - يبيرغ » طخب كسمتلا ساسا ىلع موقت
 نيرلا » راها ضاوحا قارغا مي نأ ىلإ « ةنكم ةدم

 لكشتف « ءايملاب « ساملا» و « لاقلا » و « لفسالا
 : ةيسيئرلا ثالثلا ندملا ةقطنم لوح ًايوق ًاعئام

 مغيو ٠ « ماد رثسمأ » و « ياهال » و «مادرتور»

 ةطخلا نمض « ادنلوه نم يبونحلا عاطقلا ةيمها

 ةيدنلوهلا ةدايقلا نإف « ةروكذملا ةيدنلوم لا ةيعافدلا

 نم ءاوس « اهشيج نم ًافيعض ًاقليف هل تصصخ
 ةدايقلا هذه نكت ملو . بيردتلا وأ حيلستلا ثيح

 ةداضملا ةحلسالا ميعدتو ريوطتب ًاريثك تمتها دق
 يدنلوملا شيملا يف تابابدلل ةداضملاو تار

 ةهجاومل ةلهؤم نكت مل ةحلسالا هذه ناف اذل « ةماع

 : . عقوتملا يناملألا وزنلا
 ةقرفلاو « ًاوج ةلومحملا تاوقلا ةمهم ليهستلو

 اموق معدو ©« ١8 شيحلا ىدل ةديحولا ةعردملا

 ةعيرسلا ةروانملاو ةيكرحلا عباط اهباسكاو ةيرانلا
 ( ةعردملا ةقرفلا مجاهتس ثيح ) ةيمامالا ةهبحلا نيب
 ىضارالا لخاد ًابي رقث لك ٠٠١ ةفاسم ىلع قمعلاو

 ًاوج ةلومحملا تاوقلا موقتس ثيح ) ةيدنلوم لا
 ةماعلا ةيناملألا ةدايقلا تعضو « ( يمأرلا اهماحتقاب

 ١8 شيحلا تايلمع ةمدخ 5 يناثلا يوحلا لوطسالا

 تأدب ساسالا اذه ىلعو . ًاوج ةلومحملا تاوقلاو
 نم م,ههةعاسلا يف فصقت ةيناملالا لبانقلا تافذاق
 «لوفيش» تاراطم !؟؛٠/ه/ ل٠ موي

 «غوك يد» و «نسفاملاثر و «نغ ريب» و

 .« موسرفليه » و «دتسماه» و غرب ريتسوس » و

 ةجوملا تأدب هسفن مويلا نم 4,٠٠ ةعاسلا ينو
 تارئاطب قلحت ًاوج ةلومحملا تاوقلا نم'ىلوألا

 ةيوحلا اهدعاوق نم « ه؟ ركنوي » زارط نم لقنلا
 يف ةمدختسم تاراطم م كانه تناك ) اهناملا ىبرغ

 .(لقن ةرئاط ٠.٠ وحن اهيف تدشتحا تايلمعلا هذه
 ضعبلا هجنا نيح ىلع « « ياهال » وحن اهضعمب هجناو

 تقرثخا دقو . «مادرتور» ىح روسملا وحن رخآل

 ماقملا يعافدلا طحلاو ةيدنلوملا دودحلا تارئاطل

 عافترا ىلع ريطت يهو برغلا ىلا اهنم ةبرقم ىلع
 امدنع مدق ٠٠٠١ ىلا تعفترا مث « طقف مدق ٠

 يفو . نييلظملا طاقسال ًاديهمح اهنادهأ نم تبرتق
 مدقملاةدايقب « * نييلظملا ةبيعك تأدب هر٠٠ ةعاسلا

 « نفاهلاهت » راطعقوف طوبطلاو زئيتلوشن وف شي ريد »

 «ماد رتور » ةئيدم نم يقرشلا بونحلا ىلا عقاول

 . هيلع ديدشلا يوحلا فصقلا فقوت روف « ةرشابم
 لوأ داق يذلا « « زالوش لراك » بيقنلا هجاوو
 ةمواقم « »# ةبيتكلا نم راطملا ىلا طببت ةيرس
 تقحل ةراسغ ربكأ تناكو « ةمظنم ريغو ةدودحم

 هلع ]20 الربا وتلا

 تحوزد طاقبا ئطانم ستة رملا م.اوفا ىطانم
 ٠١ تالا نييلظملا - تكافل 2 0

 تار اطلا م وبه ىطانم ينام الا مرّمَتلا تاهاا
 هس طال "امو ةيئالدلا -

 ”املمح جيش الرا

 مادرتور ةكرعم يف راربالا طاقنو رواحملا

 ور
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 ىدحا .قوف هدونج نم ددع طوبه نع ةجنان هتيرسب

 ةلعتشم نا رينلا تناك يتلا « راطملا تارئاط رئاظح
 نأ هل نكماو « قبسملا يوحلا فصقلا ببسب اهيف
 حبصاو « ةدحاو ةعاس لالخ راطملا لع رطيسي
 ىلا طبهتس يتلا لقنلا تارئاط لابقتسال ًادعتسم
 عباتلا ١5 جوفلا نم تازيزعتلا ةلماح راطملا ضرا
 نفسلاو براوقلا ضعب تقلطا دقو « ١؟ ةقرفلل
 لقنلا تارئاط ىلع رانلا ةحلسملا ةيدنلوم لا ةيرهنلا
 « اهئم ديدعلا طقسف « راطملا ىلا ةطباه ب رثقت ىهو

 تلعتشاو اهطوبه ءانثا ضرألاب ةدحاو تمطتراو
 . نا ريتلا اهيف

 نم ةيرسب م ةبيتكلا تززع ءانثألا هذه يفو

 يأ ) ؟ ةبيتكلا ةيقب تطبه نيح ىلع « ؟ ةبيتكلا
 ينفض الك ىلع ( ةليقث ةحلسا ةيرسو نييلظم اتيرس
 امهدحا ) « كيدريوم م» يرسج دنع م ساملا»

 « ( يربلا قيرطلل رخآلاو ديدحلا ةكسلل رسج

 تلوتساو نيهاجنالا الك نم نيرسملا تمجاهو

 تقولا يفو . ةفينع ةيدنل وه ةمواقم دعب نيميلس (هيلع '

 « مويوتس » قوف ( ًايلظم ٠١" ) ةليصف تطبه هسفن
 رسج يلاصم ةيحاض يف عقي )جردم بعلم )

 «يلورت » تابرع * ىلع تلوتساو «مادرتورو»

 ةيحاضلا عراوش ربع اهب تعفدنا مث « كانه اهتدجو

 ةرئاط ١؟ تطبه هتاذ تقولا يفو . رسملا وحن

 نم ةيرس لمحت « هو لكنيه » زارط نم ةميدق ةيرحب

 قوف الجر ١٠١ اهددع ؟؟ ةقرفلل عباتلا ١١ جوفلا

 دونحلا اهئنم لزن ثيح « هتاماعد ىتح تب رثقاو

 ناك يتلا ةفسانلا تاوبعلا لوعفم اولطباو ناملال
 هفسنل رسلبا لكيه لفسا اهوعضو دق نويدنلومل
 حطس ىلا ةروكذملا ةوقلا دوعص دنعو . موزللا دنع

 يلاشلا فرطلا وحن ةمدقتملا ةليصفلا تأر رسحلا

 دقلو . «يلورألا » تابرع ةبكار يهو رسجلا

 ينابملا ضعب اولتحاو كلذ رثا ةليصفلا دونج لجرت

 اوذخاو « يلاثلا رسملا فرط نم برقلاب ةعقاولا
 نم ةعومجم اهتمظن ةدودحم ةسكاعم تاجه نودصي

 . لجع ىلع ةيدنلوه ا ةيرحبلا ةاشم
 نييلظملا نم ناتليصف تطبه هسفن تقولا يفو

 « لوالا يلظملا جوفلل ةعباتلا ” ةيرسلا نم « ثاملآلا

 « لاقلا » رمت ىلع عقاولا « تخردرود » رسج دنع

 رسج نم يترشلا بونكبا ىلا لك ٠١ وحن دعب لع
 رسج نم لالا ىل رك ٠١ وحنو «مادرتور»

 فينع لاتق دعب هيلع تلوتساو © م« كيدريوم ٠

 نوف » مزالملا ةمجاهملا ةوقلا دئاق هيف لتق ريصق
 ًاسكاعم ًاموجم نويدنلوطا نش مث . « سيدنارب
 لوألا يلظملا جوفلا دئاق نكلو « رسملا هب !ىذيرتسا
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 ١9414٠٠ رايأ نم سشاعلا رجف يف مادرتور ةنيدم لخادم ىلع ناملالا نويلظملا

 يوجلا فصقلا ريثأتب ةرمدملا مادرتور ةنيدمل ماع رظنم



 لالخ تازيزعت رضحا « روارب ونورب » ديقعلا
 نع« رهظلا دعب تاعاس لالخ رسملا عزتناو مويلا اذه
 ىتح رسملا اذه لوح لاتقلا رمتساو « نيعفادملا
 نم ةعردم تادحو تلصو نيحح © ه/01 موي

 امام فقوملا ىلع ترطيسو 4 « رزئابلا » ةقرف
 , كانه

 لاراخلا لصو ه/١٠1 موي رهظ دنعو
 ىلوت ثيح « « نفاهلاث » راطم ىلا « تئدوتش »

 مادرتور » عاطق يف ةيراخبا تايلمعلا ىلع فارشالا
 ةجوملا تاأدبو : «تخردرود - كيدريوم

 زكرو « راطملا يف طبمت تازيزعتلا نم ةيناثلأ

 لشفل ًارظن « عاطقلا اذه ىلع هدوهج « تندوتش »
 « , ياهالو عاطق يق يرحجت تناك يلا تايلمعلا

 درط يف ةيدنلوملا ةسكاعملا تاجحلا حاجنل ةجيتن
 « ياهال رظنا) تاراطملا نم ناملألا نييلظملا

 نم 8١ر٠٠ و ١الر٠.٠ ةعاسلا نيب ايفو . ( ةكرعم
 « نفاهاث » راطم يف لقنلا تارئاط تطبه هسفن مويلا
 يفو . نوملاو تازيزعتلا نم ةثلاثلا ةجوملا ةلماح

 ةيناطي ريلا تافذاقلا تمجاه هر/ارر سا ل١٠٠ ةليل

 « هيف ةيسيئرلا طباهملا تبرخو روكذملا راطملا
 ىلع طوبهلا تعبات « ه8 ركنويلا » تارئاط نكلو

 تارايسلا فقاوم تاحاس» قوفو ةيوناثلا جرادملا

 ناملالا نورايطلا ناك ) ةرواجملا لوقحلا ضعب يفو
 طوبملا ىلع لقنلا تارئاطب تابيردت اورجا دق

 . (لبق نم فورظلا هذه لثم يف عالقإلاو
 دق ه « رزنابلا » ةقرف تناك« ءانثآألا هذه يفو

 (« هلل مد « ليب - يبي رغ ») طخ تقرتخا

 لاشلا وحن كرحت اهدحا « نيمسق ىلإ تمسقنا مث
 تاوقلا معدل 2« كيدريوم » رسج هاجت يب رغلا

 فرطلا ىلع ةرطيسملاو كانه ةدوجوملا ًاوج ةلومحملا
 نورطيسي نويدنلوملا ناك نيح ىلع« رسجلل يبونملا
 ايرغ يناثلا ممقلا كرحتو .رسجلا يناثلا فرطلا ىلع
 مدقت دصل « اديرب » ىلا اهنمو ؛ « غروبليت » وحن

 « اكيجلب يلامش نم فحازلا يسئرفلا عباسلا شيحلا
 ذخأو ©« ه/١١1 موي العف « اديرب » لصو يذلاو

 نود ه/ 1١١ موي « كيدريوم » رسج ةقطنم مجاه
 « 4 ةعردملا ةقرفلا نم مسقلا اذه نكما دقو . حاجن
 عباسلا شيما عئالط عفدي نأ « نا ريطلا عم نواعتلاب
 ءاولو *م ةاشملا جوف نم ةفلوملا « يسن رغلا

 نع ًاديعب « ١ ةفيفحلا ةعردملا ةقرفلل عالطتسالا

 باحسنالا ىلع اهربجأ مث ءهم/1" يف ,اديرب»

 دودحلا نم ةبيرقلا «موز - بوأ - نغريب » ىلا

 . « بريوتنأ » نم لاهشلا ىلا ةيكيجلبلا

 لوألا مسقلا تاعردم تلصو هسفن مويلا يو

 رسج نم ىبونحلا فرطلا ىلا 4 ةعردملا ةقرفلا نم
 نولازيال نويدنلوملا ناك ثيح « مادرتور »
 « تندوتش » دونج ناك ثيحو «فلعب نومواقي

 وحن هضرعو ملك ١5 وحن هلوط عاطق ىلع نورطيسي
 « رلته » ناك الو . رسحلا نم بوتحلا ىلا لك ٠

 ادنلوه نم 4 « رزنابلا » ةقرف بحس ىلع ًافهلت
 رمأ دقف « اكيجلب يف ةمجاهملا هتاوق زيزعتل
 «مادرتورو ب رضب يناملألا ناريطلا دئاق « غني روغ »)

 ىلع ةيدنلوملا ةموكحلا ربحي ىح وحلا نم فنعب
 تارشع لتقو ةيسيئرلا ندملا ةيقب ريمدت لبق ملستلا
 رمالا رودص قبس دقو . نييئدملا نم فالآلا
 ناملالا نييلظملا نيب تاضوافم يوحلا فصقلاب
 «مادرتور » رسل ةيبونحلا فراشملا دنع نيضبارلا
 ه/14 حابص يفف.ةنيدملا ميلست لوح ةئيدملا ةدمعو

 ًاملع لمحي وهو رسحلا ناملألا طابضلا دحأ ربع
 فصقب يدنل وهلا ةدمعلا ىبودنم رذناو « ضيبا

 . مالستسالا مدع ةلاح يف وحلا نم فنعب ةنيدملا
 ةدايق رقم ىلا يدناوه طباض لصو كلذ رثإو
 « ملستلا طورش ثحبيل رسحلا نم برقلاب نييلظملا
 ضرعيل رسحلا ربع ةئيدملا ىلا ةدوعلا قيرط ذخأ مث
 . طورشلا هذه ةدمعلاو ةيماحلا دئاق ىلع

 ٠٠١ تقلح هسفن مويلا نما لوا" ٠ ةعاسلا يفو
 م١ تقلاو« ةنيدملا طسو قوف ةيئاملا لبانق ةفذاق
 « ناكسلا نم م١٠ وحن تلعقف اهيلع اهلبانق اهنم
 مقر تعفر فصتلا تلت يلا تاعئاشلا نكلو

 تعراس كلذلو « ليتق فلا م٠. ىلإ رئاسملا
 اهتعبتو « هسفن مويلا يف مالستسالا ىلا «مادرتور »

 تقلت نأ دعب هتاذ مويلا نم ٠ 5.0 ١ ةعاسلاي دالبلا ةيقب
 دقلو . ندملا ةيقب ريمدتب ًاديدمت ةيدنلوهلا ةموكحلا
 « « نالكنيو » لا رثخلا نع مالستسالا رارق ردص
 دعب ةطلسلا ديلاقم ةموكحلاو ةكلملا هل تكرت يذلا
 . قباسلا مويلا يف ايناطيرب ىلا اهليحر

 ناك يلا ء« «مادرتور » ةكرعم تهتنا اذكهو

 الثم « ناملالا نويلظملا اهرسخم نأ نكمملا نم
 طخ رايمنا ةعرس الول«« ياهال » ةكرعم اورسخ

 يف مهيلا 4 ةعردملا ةقرفلا لوصوو يدنلوملا دودحلا
 تاوقلا هتبعل يذلا يسيئ رلأ رودلا ناكو « ه/ +1١

 تيبثتو ةلغاشم وه ةكرعملا هذه يف ًاوج ةلومحملا
 فاعضاو « ةرخوؤملا كراعم يف يدنلوم لا ىطايتحالا
 . ةيركسعلاو ةيسايسلا ةدايقلاو ناكسلا تايونعم
 تاوقلا ىلع ءاضقلا يف ةيدنلوملا ةدايقلا لشف عجريو
 اددع لقأ تناك ىتلاو « ًاوج ةلومحملا ةيئاملالا

 ًاييردن لضفا اهنكلو ) ةيدنلوملا تاوقلا نم ريثكب
 عقاوم و مجح ةقيقحب اهلهج ىلا « ( ةدايقو ًاحيلست و

 ؤر

 لعفلا دودر ءطب نع الضف « ةقدب تاوقلا هذه
 ةمزاللا ةيكيمانيدلاب اهماستا مدعو « ةيدنلوملا
 . ةثيدحلا برحلا يف فورظلا هذه لثم ةهباجمل

 ( ماهاربأ ) متور (40)
 - ١94 ) ةيايئارسإلا تاوقلا يف يماظن ديمع

 عضو يف اومههأس نيذلا طابضلا نمو « (
 . روبعلا تايلمعل طياختلاو تاعردملا لاتق بهم

 ستوبيك يف ١94 ماعلا يف عتود ماها ربأ دلو

 هتسارد ىقلتو

 ماسعلا يفو .
 ةيمازلإلا ةيركسعلا ةمدخت يعدتسا 6

 . نيطسلفب « بوقعي ترودشأ و

 هسأر طقسم يف ةيوناثلاو ةيئادتبالا

 دعبو .٠

 نيدجتسملا رارغألا ركسعم بيردتلا ةدم ىضمأ نأ
 لا عردملا ءاوللا يف ةمدخل 9١ه ماعلا يف لقن

 س دعب و . عبسلا ركب ةقطنم يف ًازكرمتم ناك يذلا
 صق دئاق حبصأ ءاوللا اذه يف ةمدخلا نم ةدحاو

 لئاصف ةداق ةرود عابتال لسرأ اهدعبو « تايبابد

 ةرودو ةيكيناكيم ةاشم لئاصف ةداق ةرود مث «ةاشم

 0 ا

 لهنا ١اوهه ماعلا يفو « تايابد لئاصف ةداق

 تاعردم طباض ةرود عبتا م طابضلا ةسردمم ةساردال

 وهو ةيركسملا ةمدخلا كرتو « اهسفن ةنسلا يف

 . يطايتحا ناث مزالم ةبتر لمح

 ةيطايتحالا ةمدختل ميتور يعدتسا 4١ه ماعلا يف

 تابابدلا باعيتسا لجأ نم ًاموي ١٠٠ ةدمل ةلصاوتملا

 ءيلم د سكا . ما 0 زارط نم ةفيفخلا ةيسن رفلا

 يلا طايتحالا ةبيتك يف تاعردم ةليصف ةدايق ملستف

 هلاسرإب بلاط يذلا « « افاي لوؤاش و ةدايقب تناك
 تارود تناكو . ايارس ةداق ةرود يي ةساردلل

 طابضلا ىلع تقولا كلذ يف ةرصتقم ايارسلا ةداق

 مزالملا دوجو ناكف « بيقنو لوا مزالم ةبتر نم
 . ةعومجملا كلت نيب ًاذاش « ميتور » يطايتحالا يناثلا

 ءاقبلا ررق ١95٠ ماعلا يف ةرودلا ىمنأ امدنعو
 نيمف « تاعردملا حالس لخاد ةمئادلا ةمدخلا يف

 تاليكشتلا ىدحإ ةدايقي ناكرأ طباض دعاسم بصنمي

 او" ماعلا ىح بصتملا اذه يف يقبو « ةعردملا

 تابابد ةيرسب قحلأو لوأ مزالم ةبترب حبصأ ثيح
 .يليئا رسإلا شيحلا يف ةديدج تناك يلا «'”نويروتنس

 تاعردملا جالس دئاق ررق +١95 ماعلا يو

 ةعفدلا عم هلاسرإ «رزاعيلا ديفاد » ءاوللا كاذنآ
 تاعردملا ةساردل اورفاس نيذلا طابضلا نم ةيناثلا
 « ١5954 ماعلا ينو . روهش ةتس ةدمل ايناطيرب يف

 ىلع بيردتلا تايلمع لقن ةركف تقبط امدنعو
 « ةيلحملا تاعردملا ةسردم ىلإ نويروتنسلا تابابد
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 ور

 يف ةيعفدملا عرف نع الوؤسم ميثور بيقنلا نيع

 مادختسا نف لاخدا هتمهم تناكو « ةسردملا هذه

 ةرتفلا هذه ءانثأو . ةسردملا ىلإ نويروتنسلا عفادم
 . ةيميلعتلا بتكلا ءانغاو ليدعت ىلع ميتور لمع

 تايلمع طباضك لمعل 4 ماعلا يف لقن

 حبصأف « ةيلاشلا ةهبحلا يف يماظن عردم ءاول 5
 زاهج تسسأ يلا ةعامجلا نم ةرتفلا كلت لالخ
 . ةعردملا تاليكشتلا بيردت

 ةسردمب ةساردلا لحارم رخآ يف ناك 07
 ةبيتك ةدايق ملستف « ةيركسعلا ناكرالاو ةدايقلا
 ىفو . «التم رم و ةقطنم تلتاق ةيطايتحا تابابد
 ىلع بردتم طباضك هلمع ميتور ىمنا ماعلا اذه
 ع عباسلا عردملا ءاوللا يف ةيطايتحا ةبيتك ةدايق

 يف تكراش ةيماظن تابابد ةبيتك ةدايق ملستف
 ةانق ىلع ١950 برح تلت يلا لاتقلا تايلمع

 ةيرس عم كراش ( سرام ) راذآ يفو . سيوسلا
 نييئادفلا دعاوق ىلع موج 5 هتبيتك نم تابابد

 غيلب حرج بيصأف « ةماركلا ةدلب يف نيينيطسلفلا
 كاذن 1 ناكو « ةعردملا ةبيتككلا ةدايق هرثأ ىلع كرت

 0 ور دقم ةبثرب

 برح تبشن امدنعو

 طباض بصنم ميتور ملست 1974 ماعلا يفو

 تناك ةيماظن ( ادغوأ ) ةعردم ةيولأ ةعومجي تايلمع

 اذه هبصنم يف رمتساو .ءانيس يف ةزكرمتم
 ( وينوي ) ناريزح ىتح فازنتسالا برح لالخ

 تدعتسا ١9107٠ (ويلوي) زوم يفو . ل4
 ليدعتب قلعتت ةديدج ةزفقل تاعردملا جالس ةدايق

 نع الوؤسم ميتور نيع اهدنعو . حالسلا بهذم

 حيصأو « ديقع ةبترل عفر نأ دعب تاعردملا بهذم

 اهيلا دهع يلا ةيبهذملا ةسسوملا» هلوق دح ىلع

 ريوطتو « ةمئادلا ( ادغوالا) ليكشتب لمعلا

 يف ةرم لوال - ًايقيبطتو ًايرظن - روبعلا ةيرظن

 هلمع ةرتف لالخو . « يليثا رسالا شيحلا خيرات

 لوح سيردتلا بتك ةفاك ةباتك ةداعاب رمأ هذه

 باعيتساب رشوب
 *١١«. - مرر ةعردملا تابرعلاو 5 همر تابابد

 ءاولل ًابئان ١؟#07م برس لالخ ميئور لمع

 ( ادغوا ) ةيولا ةعومجم داق يذلا « ديليب ىثومو

 دعب كلذو « ةيروسلا ةهبملا ىلع تاتاق ةيطابتحا
 دعب فلك مث . يماظن عردم ءاول دئاق حبصأ نأ

 ةديدج ةيطايتحا (ادغوا) ليكشتب برحلا

 ةعرس ربكأب اهليكشت نم ىهتني نأ هنم بلطو

 ميتور ملست 4 ويلي ) زوم يفو . ةنكم

 اذه يف يقبو « اهلكش يلا ةيولألا ةعومجم ةدايق

 2 مست ثيح « اله /ا١١/ا ىح بصنملا

 امللع «© تاعردملاو تابابدلا
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 افلخ « ةماعلا ناكرالا ين بيردتلا عرف ةسائر

 ةبقرل ةبسانملا هذه عقرو ©« «نو ريم ميحاتم » ءاولل
 كراعم يف ريبخ هنأب تور نع فرعيو . ءاول
 . تاعردملا حالس يف بيردتلا لئاسمو تايابدلا

 ( تاطاقرف ةئف ) ياسئور (4)

 يف (19074) ًايلاح ةلماع تاطاقرف ةئف يه

 : يه تاطاقرف و اهنم دجويو . ةيناطي ربلا ةيرحبلا
 2 وعر « «كيورب» « «ياشورو

 « « تفوتسيول» « « يردندنل » ٠ « ثوملاف »

 . «ثومراي» « «ليأر» « « ثوعالب »

 نفسلا دض ) ةمهملا يجود زم نيعفدم - « تاك يس رب

 يف ( ةصوب رز م ١١٠ رايع نم ( تارئاطلاو

 طال م نيعفدمو « تاناطبسلا جودزم يمامأ جرب

 تاناطبسلا ثالث ًافذاقو « مث 7٠ رايع نم نيدرفنم

 . قامعالا لبانقل

 امتوق نيينيبروت نيكرحمب ةدوزم ةطاقرفلاو

 « ةدّقع م. اهتعرس غلبتو . ناصح فلا م٠

 ًاطباض )١6 الجر ؟##و نم اهمقاط فلأتيو

 ةثالثب ةزهجم ىهو . (ىرخأ بتر ١6٠٠١ و
 ةرادال يناثلاو « ركبملا راذئالل اهدحا « تاردار

 . ةحالملل ثلاثلاو « نا رينلا
 191/0 ماعلا يف « يردندتل » ةطاقرفلا ليدعت أدب دقلو

 هسفن مسالا لمحت يتلا ةئفلا نم ياسثور ةيناطيربلا ةطاقرفلا

 ياسئور ةئف نم ةطاقرف لدا ءانب أدب

 /4 يف رحبلا ىلا تلزنأو . 51/1١71 يف هاطعودإ'

 / 4 / 8 يف ةيلمعلا ةمدخلا تلخدو ©« 40/1

 رظنا) ىرخالا تاطاقرفلا اهتلت مث .0

 ىرج (9١ا9-955١8) ةرثف يفو . ( لردحلا
 عالقال حطسب تزهجف « تاطاقرفلا هذه ثيدحن

 ةرئاطب تدوزو « اهط ةريظحنبو رتبوكيله ةرئاط

 ةحلسم « بساو سكسيو» زارط نم رتبوكيله

 مت « ليذعتلا اذه نيمأتلو . ةهجوم تاديبروطب

 .تاصاوغلل ةداضملا قامعالا لبانق فذاوق دحا عزن

 فذاق هئاكم لحو م 0 طل م عقدملا عزن يك

 زارط نم ىدملا ةريصق ط/ م خيراوصلل يعابر

 . « تاك يم »

 « ًانط ٠+١ ةطاقرفلل يسايقلا نزولا غلبي

 اهوطو . نط +م٠.٠ ةلماك ةلومحم نزولاو

 ١١ر0 ىصقالا اهضرعو « ًارتم ١١١,1 يلاجالا
 - اهحيلست مضيو . راتما هرم اهسطاغو « ل

 خيراوصو رتيوكيللا ةرئاط ىلا ةفاضالاب

 ةيلاريمألا ةسسؤم » ةمدخ يف ةيرابتخا ةنيفس حبصتل

 لئام ليدعت 91١/ا/ ماعلا يف ىرج ابك « حطسلا ةحلسأل

 . « ياسئور » ةطاقرفلل

 ةمدخلا لوخد 2 رحبلا ىلا لازنالا مسالا

 اؤ50/4/7» ١1ةهال/)9/١ 7 ياسثور

 اة؟١/5/١ رةوهح/ا6١/١  كيورب

 اة١5/ة/58 ١1ةوهو/1 ٠١ / م. 0 نوتيارب

 ١؟١51/ال/عه ذةهو/17؟/)ه  ثوملاف

 ١و١ / ع+ ١وه8/ه/60.٠7 يردندنل

 ١951/٠١/18 1950/5/7 تفوتسيول

 او١5 /ه/لأ 9١هو/ا0/+٠. ثرمالب

 ١اة5ء/ا لإ رمح ؛:/ وع ليار

 ١او50 / م5 ١وهو/م"/59#  ثومراي

 (ةعلق ) جور (؛1)

 ١) ةعلق « رمحت رظنا (



 ( قونيز ) يكسنفتسيدجور (14)

 «(رويقشتل4ل) يرصيق يسور لأ ريما

 هرمد يذلا يناثلا ءىداحملا طيحملا لوطسا دئاقو
 . ةمساحلا ( ١4.8 ) اميشوست ةكرعم يف نوينابايلا

 2 يكسنفتسيدج ور شتيفو رثب يونيز دلو

 نءوهو. 184 مماعلاو 7.2.1 هدط لعوب عدقاعت

 دنع ةيرحبلاب قحتلا . ةيرث ةيطارقتسيرا ةلئاع

 برحلا يف كرّتشا . رمعلا نم ةرشع ةعباسلا هغولب

 مث 2 ()ماله - ١1مالال) ةيكرتلا - ةيسورلا

 ىمقالا قرشلا يلمع,« ندنل » يف يرحب قحلك مدخ

 ةرازو دهع يف ةيرحبلا ناكرأل ًاسيئر حبصي نا لبق

 . «ناليثأو لا ريمالا

 19 4) ةينابايلا - ةيسورلا برحلا هدب رثإو
 ىلع راصح ضرفب نيينابايلا مايقو « (ل9 0م

 «رثرآ ترويد» يف يس ورلا ءىداملا طيحملا لوطسا

 ةدايقل يكسنفتسيدج ور رايتخا م ء )1١904(

 قلطأ و « ىصقالا قرشلا ىلا يسورلا قيطلبلا لوطسا
 . يناثلا ءىداحلا طيحملا لولعسا مسا لوطسالا اذه ىلع

 يأفرم نم 1504/٠١/١٠ يف لوطسالا رحبأ دقلو
 يف ضرعتو . ( اجابيل ) وابيلو ( نيلات ) ليفير

 /١٠/؟١1) « كناب رغود و ةثداح ىلا هتلحر علطم

 نا سورلا نظ ثيح « لاششلا رحب يف () و9.04

 ديب روط قراوز ىه ةيناطي ريلا ديصلا نفس نم ًاددع

 . اهنم ددع قارغا ىلا مهعفد يذلا رمالا « ةيئاباي

 - ةيسورلا تاقالعلا رثوت ىلا ةثداحلا تدا دقلو

 نا برحلا تكشوا ىتح « ديعب دح ىلإ ةيئاطي ربلا

 عسنم ةثداحلا نع محن امك . نيفرطلا نيب علدنت

 يق تاليهستلا نم ةدافالا نم يس ورلأ لوطسالا

 « ايسآو ايقيرفا يف ايناطي ربل ةعضاخلا ءىفارملا

 فقوتلا ىلا يسورلا لوطسالا رطضا ثيح
 افاسم ىلع ةرئانتملا ةيسئرفلا تارمعتسملا ءىفارم

 , ةديعب

 «ليم فلا ٠١ ىلاوح يس ورلا لوطسالا عطقو

 (رقشفدم) « زيراوس وضفييد» يف فقوتو

 ىلإ هلوصو دنعو . ( مانتييف ) « هنار ماك دو

 « ١9.08 ( ويام ) رايأ يف ةينابايلا رزحلا ةاذاحم

 نيينابايلايديأب تطقس دق « رثرآ تروي » تناك

 لوصولا يكسفتيدج ور لواحف . ( 1500/1/9 )

 ينابايلا لوطسالا نا الا « , كوتسوفيدالف » ىلا
 لزتأو هب قاحللا نم نكمت «وغوت » لا ريمالا ةدايقب

 . (1905/ه/91) « ايشوست » يف ةمساح ةمزه هب

 اك « ةكرعملا يف امامت يسورلا لوطسالا رمد دقلو

 « اهشوسترظنا ) « رسالا يف يكسفتسدجور عقو
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 0 ( قحلملا يف «© ةكرعم

 2005 ماعلا يف « يكسنفتسدجور » مكوح

 ةكحلا نا"الا + هعارش تويثابابلا قلطأ قا دعب

 ماعلا يف « غربس رطب ناس» يف ينوت . هتأرب ةيسورلا
 .لؤ5

 ( تربور) زرجور (45)

 سسوؤم 2( ١707 - ١046 ) يكريمأ يركسع
 همسأي فرعت ىلا ( ريواغملا) سودناموكلا ةيرس

 رمحلا دونلاو نييسنرفلا دض برحلا تضاخ يتلاو
 . رثع نماثلا نرقلا تانيسمخ يف

 ماعلا يف 12. 1 مععدنو زرجور تربور دلو

 قحتلا )هه ماعلا يقو . عرازم بل نق

 « «ستسوشتاسام »ةيال و ماح ىدل ةيركسعلا ةمدخلاب

 ةمجاهمل ةريغص ةوق نيوكت ةمهمب, هيلا دهع يذلا

 مغرلا ىلعو . « ايتوكس اًقون » ةقطنم يف نييسن رفلأ
 ىلع ربجا زرجور نا الا « ةمهملا هذه حاجن نم

 دحا هيف هعقوأ نيك ببسب ةيالولا دودح ربع رارفلا
 هنكلو . نييلصالا ناكسلا نم هل نيقفارملا نيدشرملا

 لكشو يللاتلا ماعلا يف « ستسوشتاسام » ةيالو ىلا داع

 . همسا تلمح سودناموكلا نم ةيرس

 سودناموكلا طاشن نم يساسالا فدحلا ناكو

 ىرقلا يو نييسن رفلا عقاوم يف باهرالا ةعاشأ

 نويسنرفلا هلعفي ناك يذلا وحنلا ىلع ةيدنهلا

 لاجر ناكو . ةيكريمالا تانطوتسملا دض مهؤافلحو

 مهم ربحا ًارظن مهراتخم « ةقزترم نع ةرابع زرجور
 صنق يف مهم راهمو « لاغدالا قطانم زايتجا يف

 نوقحليو مهارسأ نوبذعي اوناكو . رمحلا دونملا
 نيفورعم اوناك مهنكلو « مهئادعأب يدسحلا ىذألا

 دونحلا نم ًاريثك نأ ىتح « ةيركسعلا مهتراهمب ًاضيأ
 مهنم اوملعتيل ريواغملا ءالؤه اوقفار نييئاطي ربلأ

 زرجورل ناك اذهو . ةيماظنلا ريغ برحلا رارسا

 . دعب ايف ةيناطيربلا ةيكيتكتلا ةسراملا ىلع ريثأت
 نييسن رفلا دض برحلا ةرتف لاوط زرجور طشن

 تاراغإ نشو ) عليكو دع ١750 رمحلا دونطاو

 .ةيسن رفلا ةرطيسلل ةعضاخ تناك يلا قطانملا قمع يف

 ًادئاق بصنو دئار ةبتر ىلا يقر 7” ماعلا يفو

 ةايح مثالي مالسلا نكي لو . ريواغم ايارس عست ىلع

 « برحلا فقوت عم همهسأ تطيه اذهلو « زرجور

 نم ددع ببسيو « يلام نيد ببسب نجس هنا ىح
 . ةلثأملا تافلاخملا

 « ةيكريمالا لالقتسالا برح » تبشن امدنعو

 راوثلاو نييناطي ريلا ةلاّمسا لواح (ةيكريمالا ةروثشلا)

 هرابتعاي نطنشأو جروج هنجسو . ًاعم نييكربمالا

 ور

 طب ريل نجسلا نم رفف ©« ( ١1707 ) ودعلل ًاسوساج

 لكشي ديدج نم أدبو . نييناطي ريلاب ةيلك هريصم *
 ديئارلا مهدايق ىلوت نيذلا ريواغملا نم ايارس

 دض مهاتق يف ًاتسح ءالب اولبأو « شنيرف»
 . نييكربمالا

 هتهازن مادعنا ببسب - زرجور رطضا ةياهنلا يف

 اكريمأ ةرداغم ىلا - ماع لكشب هفقاوم بذبذتو
 ء ر1098 ماعلا يف ندنل يف اريقف تامو « ةيلاثلا
 . ةيقالخأاللا و ةئيسلا ةيدرفلا هلاصخ نم مغرلا ىلعو
 قطانم يف لاتقلا يف ًاريبخو ةقزترملل ًامظنم دعي هناف

 لمع بولسا روط دقو
 «ةفيفخةحلسأب ةحلسملا و ةكرحلا ةعيرس تاعومجملا
 . نئاكلا تاكيتكت ين ًاددجم ناكو

 . شارحالاو تاباغلا

  0١(عورشم ) زرجور ١959
 ريزو « زرجور مايليو » هب مدقت يذلا عورشملا وه

 ىلا نوسكين » سيئرلا ةموكح يف يكريمألا ةيجراخلا
 يتايفوسلا داحتالاو ليئارسإو ندرألاو رصم نم لك

 ماعلا ُق  1١979عارصلل ةلماش ةيوست هيف ضرعو ء

 رطخأ نم عورشملا اذه ربتعيو . يليئارسإلا - يبرعلا

 ارظن « ددصلا اذهب ةقطنملا يف تحرط يتلا عي راشملا

 ةمظنألا ديعص ىلع ءاوس « ةقطنملا يف هكرت يذلا ريثأتلل
 ريهامجلا وأ ةينيطسلفلا ةمواقملا تامظنم وأ « ةيمسرلا .

 ةقطنملا اهتدهش يلا ثادحألا مظعم نإ لوقلا نكميو
 تاذ تناك - اهلك لقن مل نإ - عورشملا حرط دعب

 . رخآب وأ لكشب « هب ةقالع
 عضو طسوألا قرشلا يف رهظ 191١ ماعلا فيص يف

 ةهبج ىلع فارتتسالا برح رارمتسا يف لثمت ديدج
 ًايسايس ةينيطسلفلا ةروثلا ةوق يمانتو « اهدعاصتو ةائقلا

 ببسب رصم يف يتايفوسلا لفلغتلا ديازتو « ًايركسعو

 نم ةريبك دادعأ لوصوو « يتايفوسلا يركسعلا معدلا
 تايفوسلا ءاربخلاو وج - ضرأ خيراوصلاو تارئاطلا

 ناريطلا عنمو « اهئاوجا ةيامح ىلع اهتدعاسمل رصم ىلإ
 تدجو دقلو . يرصملا قمعلا برض نم ليئارسإلا
 سيوسلا ةانق ىلع ديعصتلا رارمتسا نأ ةدحتملا تايالولا
 ٍرطخ هتايط يف لمحيو « ةقطنملا يف نهارلا عضولا ددهي
 نيراسيطلا كارتشا دعب ةصاخ « تايفوسلا عم مادصلا

 تررق اذل . ةيرصملا ىضارألا قوف لاتقلاب تايفوسلا

 فازنتسالا برح فاقيإو رتوتملا يركسعلا عضولا سيفنت
 يذلا «زرجور» عورشم ءايحإ ىلإ ةدوعلا قيرط نع
 ماعلا يف هحرط دق ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو ناك
 ةئدهتلاب حمسي عورشملا اذه نأ رابتعا ىلع : 648

 « ١959 برح دعب هيلع ناك ام ىلإ عضولا ةداعإو

 يف ةبغارلا ةدياحملا ةلودلا رهظمب روهظلاب امل حمسيو

 ا؟ 1١



 ور

 لئاسرلا نم ددع لاسرإب تماقف « مالسلا قيقحت

 كيرحت ةداعال ًاديهمت ةينعملا لودلا ىلإ ةيصخشلا

 عيطتست رصم نكت ملو . 187١ ناريزح يف عورشملا
 ةردق نع مجانلا فعضلا مقوم نم عورشملا اذه لوبق

 مل امك ٠ يرصملا قمعلا برض ىلع ةيليئارسإلا تارئاطلا
 نود هيلع ةقفاوملا ىلع ةرداق ىرخألا ةيبرعلا لودلا نكت

 . رصم ةقفاوم
 ةكبش تعاطتسا 1917١ (وينوي ) ناريزح ١ ينو

 نيتيليئارسإ نيترئاط طاقسا ةيرصملا وج - ضرأ خيراوصلا
 ارشؤم اذه ناكو « ةيرصملا ءاوجألا قارتخا اتلواح

 نامرحو يليئارسإلا يوجلا قوفتلا لالتخاب ده ًاريطخ
 زومت © يو . عدرلا ىلع ةردقلا نم ٍليئارسإلا ناريطلا

 تطقسأ امك « نايرخآ ناترئاط تطقسا (ويلوي)'

 برح يف نزاوتلا ةلحرم ةيادب ترهظو « 7/18 يف ةرئاط
 رظنأ ) « موتنافلا ةروطسأ » ةيابن :ةيادبو « فازنتسالا
 تايالولا مامأ ناكو .( ةيرصملا فازنتسالا برح

 يليئارسإلا ناريطلا معدت نأ(١ : نيليبس ةدحتملا

 خي راوصلا ةهباجم ىلع هدعاست ةروطتم ةينو رثكلا تادعمب
 ةينو رتكلالا برحلا ديعصتو « اهشيوشتو وج - ضرأ

 « لئامم ديعصت ىلإ تايفوسلا عفدي لكشب ةائقلا قوف |
 نمؤي لكشب « ًاروطت رثكأ ةحلسأو تادعمب رصم معدو
 يف يئايفوسلا ذوفنلا ديازتو فازنتسالا برخ رارمتسا
 لوبقب ةيبرعلا لودلا عانقإ يف حجنت نأ (7 ءررصم

 ًاثحب عضولا ةثدهتو برحلا فاقيا ىلإ يمارلا اهعورشم
 5 ةمزألل يملس لح نع

 يناثلا ليبسلا ىلإ ءوجللا ةدحتملا تايالولا تلضفو

 تعباتف . لوألا ليبسلا ىلإ ءوجللا ةيناكمإب حييولتلا عم
 عضولا نم تدافتساو « ساسألا اذه ىلع اهتالاصنا
 ةيبرعلا لودلا طوغضو روهدتملا يرصملا يداصتقالا

 ناكو . تايفوسلا عم اهطابترا كفل ةرهاقلا ىلع ةيديلقتلا
 داحتالل ةرايز يف كاذنأ رصانلا دبع لامج سيئرلا

 ةيتايفوسلا ةيركسعلا تادعاسملا يف ثحبلل يئايفوسلا
 لاق دقلو . طسوألا قرشلا يف عاضوألا ةساردو رصمل

 «فينيجيرب دينويل» يئايفوسلا يعويشلا بزحلا ريتركسل
 ةجاحب اننإ » : هعم اهدقع يثلا تاعامتجالا دحأ لالخ
 نأ عيطتسن ىتح اهيف سفنتن تقولا نم ةحسف ىلإ ةسام
 يبن نأ ىلإ ةجاحب نحنو . خيراوصلا دعاوق ءانب متن
 ضفخنو ىربكلا هتزفقل دعتسي ىتح ةحار ةرتق انشيجل
 نأ دقتعي ال هنأب فاضأ مث . « نييندملا نم اناياحض ددع
 . ( ةلاملا يف فصن زواجتت ٠ ةردابلا حاجن تالامتحا

 نم « رصانلا دبع لامج و سيئرلا ةدوع رثأ ىلعو

 (زومت) 7 يف ًاباطخ يرصملا سيئرلا ىقلأ «  وكسوم
 ةقفاوم نع هيف نلعأو « ةيرصملا ةروثلا ديع ةبسانمب ويلوي
 عمم قفتا دق نكي ملو . « زرجور ٠ عورشم ىلع رصم
 عورشملا ىلع ندرألا قفاوو ةلأسملا هذه ىلع تايفوسلا
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 م١ يف ليئارسإ هيلع تقفاو امك (ويلوي ) زومت 76 يف
 ةيروس نم لك تنلعأ نيح ىلع « (ويلوي) زومت
 . هل اهضفر ةينيطسلفلا ةمواقملاو

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع عورشملا صنيو

 _ ليئارسإو رمم نيي-1
 نيتذخآ « ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ليئارسإ نإ

 نمألا سلجم رارق بجومب امهتامازتلا رابتعالا نيعب
 « /1١951 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ١ خرؤمللا 7

 ةّيب ذيفنتلا عضوم هعضول امهدادعتسا نع نيترّبعمو
 ةلود يضارأ ىلع ءاليتسالا مدع أدبمب نيتمّلسمو « ةبيط

 مالس ةماقإ ةرورضب ًاضيأ نيتفرتعمو « برحلا قيرط نع
 ًاقفو نكمتت ثيح « طسوألا قرشلا يف مئادو لداع
 . نامأ يف شيعلا نم ةقطنملا هذه يب ةلود لك هطورشل

 ريفسلا فارشإ تحت « امهولثمم عبتي نأ ىلع ناقفاوت
 قافتا ىلا ريخأت نود « لصوتلا لجأ نم « غنيراي

 سلجم رارق ذيفنت قئارط نأشب مزلمو لدابتمو يلابن
 : مئادو لداع مالس ةماقإل روكذملا نمألا

 قافتا ىلإ امهوصو يف نيقيرفلا نإ : ىلوألا ةطقنلا
 ةلماش ةيوستل ( ةيئاهنلا قئاثولا وأ ةقيثولا هنع رعت ) يناهن
 ةقيرطو ةينمز ةمئاق ناررقي « ةيساسألا ئدابملا ساسأ ىلع

 يضارأ نم ةحلسملا ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنال
 ةنس عازن ءانثأ تلتحا يتلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا
 امك « ةثلاثلا ةطقنلل اقفو ددحت دودح ىلإ « 51/

 لخادتملا يقبتملاب مايقلل اهيلع قفتم ةطخ كلذك عضوت
 . 547 مقر نمألا سلجم رارق صوصن ةفاكل

 برحلاو « برحلا ةلاح يهتنت : ةيناثلا ةطقنلا

 موقتو « ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ليئارسإ نيب ةمئاقلا
 نع نيقيرفلا نم لك عنتميو « لداع مالس ةلاح امهنيب

 برحلا ةلاح ءاهتناو ملسلا ةلاحو ىفانتت يتلا لامعألا

 : 5 : صاخ هجوبو
 يأآل اهريغ تاوق وأ ةحلسملا تاوقلا موقت ال- ١

 ةيناودع لامعأب ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا نيقيرفلا نم
 . رخآلا قيرفلا تاوق وأ بعش اهب مايقلاب ددبم وأ

 هتقاط يف ام لك لمعب نيقيرفلا نم لك دهعتي -
 يف ةيبرحلاو ةيناودعلا لامعألا بوشن مدع نامضل
 لبق نم ءاوس هيضارأ لخاد اهباكترا مدعو « هيضارأ

 نييداعلا صاخشألا وأ نيفظوملا وأ ةيموكحلا ةزهجألا
 . تامظنملا وأ

 ةروصب « لخدتلا نم نيقيرفلا نم لك عنتمي - *
 قيرفلل ةيلخادلا نوؤشلا يف « ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 بابسأ ةيأ وأ يداصتقا وأ يسايس ببس يأل « رخآلا
 . ىرخأ

 « امهضعبب امهتقالع يف « امهنأب ناقيرفلا دكؤي - 4
 ؟ ةداملا يف امهنع صوصنملا ئدابملاب نادشرتسي فوس
 . ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم نم 4 و  ةرقف

 دودح عضو ىلع ناقيرفلا قفتي : ةثلاثلا ةطقنلا

 طئارخ وأ ةطيرخخ ىلع مسرت « اهب فرتعمو ةنمآ امهنيب
 2 يلاهنلا قافتالا نم اءزج حبصت « نيقيرفلا نم ةقدصم

 يف امب « ىرخأ ءايشأ نم مالسلا هيلع لمتشي ام ينو
 ةعورنم قطانم ةماقإ ىلع نيقيرفلا نيب قافتالا كلذ
 ةقطنم يف ةيلمعلا ةينمألا تابيترتلا ذاختاو « حالسلا

 « ناريت قئاضم يف ةحالملا ةيرح نامضل خيشلا مرش
 ةزغ ةيضق ءاهناو « ةيلمعلا ةينمألا تابيترتلا ذاختاو

 رصم نيب ةقباسلا ةيلودلا دودحلا نوكتو . ةيئابن ةروصب
 فرتعملاو ةنمآلا دودحلا يه نيطسلف ىلع ةبدتنملا ةطلسلاو

 . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ليئارسإ نيب اهب
 دودح ةيرح ديكأت ضارغألو : ةعبارلا ةطقنلا

 دودحلا ةمالسو نمأ نامضلو « نيقيرفلا يضارأ

 ةئيبملا تاءارجالا نيعبتم « ناقيرفلا لمعي « اهب فرتعملا
 لصوتلا ىلع « ةقيثولا هذهل ةمدقملا زم ةريخألا ةرقفلا يف

 : ىلع قافتا ىلإ

 تاءارجالاو « حالسلا ةعوزنم نوكتس يتلا قطانملا ١(

 . كلذ نمضت يلا
 خيشلا مرش ةقطنم يف ةيلمعلا ةينمألا تاءارجإلا (؟

 . ناريت قئاضم يف ةحالملا ةيرح نمضت يلا
 عوضوم ءاهنإ نأشب ةيلمعلا ةينمألا تاغارجإلا (*

 . ةزغ

 سلجم قدصيو « ناقيرفلا قفتي : ةسماخلا ةطقنلا

 : نمألا

 ١( ةيلود ةيثئام قيرط ناريت قئاضغ نأ .

 امب نادلبلا عيمج نفسل ةحالملا ةيرح أدبم نإ (؟
 . ةبقعلا جيلخو ناريت قئاضم ىلع قبطني ليئارسإ كلذ يف

 يف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ : ةسداسلا ةطقنلا

 نفسل نأ دكؤتل « سيوسلا ةانق ىلع ةدايسلا اهتسرامم

 ةيرح يف قحلا « ليئارسإ كلذ يف امب « ممألا عيمج
 . لخدت وأ زييمت نود ةحالملا

 طورشب ذخألا ىلع ناقيرفلا قفتي : ةعباسلا ةطقنلا
 قافتالا يرجي امبسح نيئجاللا ةلكشمل ةلداعلا ةيوستلا

 هاري ام قفو - اكراشي نأو « ليئارسإو ندرألا نيب اهيلع
 ,لصوتلا ىلع لمعلا يف - هيف بغري وأ غنيراي ريفسلا
 . ةيوستلا كلت طورش ىلإ

 ةيبرعلا ةيروهمجلا نيب قافتالا نأب موهفملا نمو
 نيب قافتالا عم ًايزاوتم .نوكيس « ليئارسإ نيبو ةدحتملا
 لداع لح ىلع قافتا ىلع لمشي « ليئارسإو ندرألا

 ذيفنتلا عضوم .نيقافتالا عضو ًادبيو . نيثجاللا ةلكشل
 . هيلإ راشملا قافتالا ىلإ لصوتلا دعب طقف

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا قفتت : ةنماثلا ةطقنلا

 ةمالسبو « ةدايسلا مارتحا ىلع ًالدابتم ًاقافتا ليئارسإو
 لك قحو « يبايسلا لالقتسالاو « اهتمرحو يضارألا
 اهب فرتعمو ةنمآ دودح نمض مالسب شيعلا يف امهنم



 . ةوقلا لامعأو ديدهتلا نم ةيلاخو
 ةقيثو يف يئاهنلا قافتالا لجسي : ةعساتلا ةطقنلا

 . ةدحتملا ممألا يف ًاروف عدوتو نيفرطلا لبق نم عيقوت

 عمألل ماعلا ريتركسلا ىلإ بلطي ةقيثولا هذه عادبا دعبو
 عيمجو نمألا سلجم ربخي ناب ءاقرفلا لبق نم ةدحتملا
 حبصتو . كلذب ةدحتملا ممألا ةئيه يف ءاضعألا لودلا

 ةلباق ريغو ءاقرفلل ةمزلم اهعادبإ ةظحل ذنم ةقيثولا
 . قافتالا طورش ةاعارمو ذيفنت يف ءاقرفلا أدبيو . ضقنلل

 ًاموهفم نوكي نأ ىقبتب يئاهنلا قافتالا طورش ذيفنت يفو

 « ةطبارتمو ةلدابتم فرط لك تامازتلا نأب ءاقرفلا لبق نم
 يئاهنلا قافتالل ًايساسأ ًاثكن نأ ىلع يئاهنلا قافتالا صنيو

 نم ذختي نأب رخآلا قيرفلل قحلا يطعي قيرف لبق نم
 ايئزج وأ ايلك هتامازتلاب مايقلا نع هفقوتل أببس ثكتلا اذه
 . لازيو ثكتلا جلاعي نأ ىلإ

 قافتالا مدقي نأ ىلع ناقيرفلا قفتي : ةرشاعلا ةطقنلا

 موهفملا نمو . هيلع قيدصتلل نمألا سلجم ىلإ يئاهنلا
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملاو اسنرف نأ

 لبق نم لح ًارارق ديؤتو مدقتس يتايفوسلا داحتالاو

 ةدعاسمب ةلبقملا اهدوهج دحوت نأب دهعتتو « نمألا سلجم
 ينئاهنلا قافتالا صوصن عيمج ذيفنتب مارثلالا يف ءاقرفلا

 , ةيئاهنلا تاقافتالا وأ

 ليئارسإو ندرألا نيب - ب
 ًاديكأتو ٠ ةدحتملا ممألا قاثيمب امهتامارتلال ًاقبط

 خيراتب رداصلا ؟57 مقر نمآلا سلجم رارقب امهمازتلال

 امهدادعتسا نع اريبعتو /١950 «٠ يناثلا نيرشت ؟١

 ةرورضب امهفارتعاو . هدونب لك يف ةين نسحب هذيفنتل
 لكل نوكي « طسوألا قرشلا يف لداعو مئاد مالس ةماقإ
 شيعلا رشعلا هدونب بجومب ةقطنملا هذه يف ةلود

 . نامأب
 ريفسلا فارشا تحت امهالثمم موقي نا ىلع ناقفتي

 يف فارطألا اهمدختسا يتلا بيلاسألا عابتأب غنيراي
 « ريخات نود ةرشابملل ١959 ةنس سدور تاثداحم

 مزلم يئاهن قافتا قيقحتل ةيلاتلا دونبلا ساسأ ىلع نيئدتبم
 7147 نمآلا سلجم رارق ذيفنتل تاوطخلا ىلع نيفرطلل
 يناهن لداع مالس ةماقإل 19517 ربمفون (لوألا نيرشت)
 , ةقطنملا يف

 يناهن قافتال لصوتلا يف نافرطلا موقي : ىلوألا ةطقنلا
 اياضقلا ةفاكل. لماش لح ىلإ (ةيئاهن قيثاوم وأ قاثيم يف)
 : نافرطلا ررقيو ةروكذملا ةماعلا ئدابملا ساسأ ىلع ةقلعملا

 ١ لامعأ لودج .

 نم ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنال لوسأ -؟
 رقكا يف عازتلا لالخ تلتحا يتلا ةيندرألا يضارألا

 اقفوو هنلاعلا ةطقنلل اقبط اهيلع قفتيو مسرت دودح ىلإ

 نم ةقلعملا ىرخألا دونبلا لك ذيفنتل هيلع قفتم ططخمل

 . نمألا سلجم رارق

 « ندرألاو ليئارسإ نيب ءادعلاو برحلا ةطاح ءاهمإ - *

 نم الك عنمتس امهنيب مالسلا نم ةيمسر ةلاح ةماقإو
 فقوتو « مالسلا ةلاحل ةضقانم لامعا ةيأب مايقلا نيف رطلأ

 لمع يأب مايقلا نع عانتمالا ةصاخو « برحلا ةلاح

 لبق نم يناودع لمع يأب مايقلاب ديدهتلا وأ « يناودع
 ةيربلا ىرخألا ىوقلا نم اهريغو ةحلسملا تاوقلا
 تاوقلا وأ بعشلا دض نيفرطلا نم يأل ةيوجلاو ةيرحبلاو

 .رخآلا فرطلل ةحلسملا

 يف ام لكب اموقي نأ نافرطلا دهعتي : ةيناثلا ةطقنلا

 ةيهارك وأ ةيناودع لامعأ يأب مايقلا مدع نيمأتل امهعسو
 نييداعلا صاخشألا وأ نيفظوملا وأ ةلودلا ةزهجأ نم ءاوس

 لك يضارأ نم رشابت وأ قلطنت « تامظنملا وأ « اهيف

 . امهنم
 « رشابملا ريغ وا « رشابملا لخدتلا نع نافرطلا عنتمي

 وأ ىسايس ببس يأل رخآلا فرطلل ةيلحادلا نوؤشلا يف

 ١ . خلا يداصتقا

 ضعبلا امهضعب عم امهتاقالع يف نافرطلا قلطني

 4 و" ةرقف ةيناثلا ةداملا يف ةدوجوملا ئدابملاب نيدشرتسم

 . ةدحتملا ممألا قاثيم نم
 ةنمآ دودح نييعت ىلع نافرطلا قفتي : ةغلاثلا ةطقنلا

 اهيلع قفاوي طئارخ وأ ةطراخ ىلع رهظت امهنيب اهب فرتعمو
 يف يناهنلا قافتالا نم ًاءزج دعب اميف حبصتو « نافرطلا
 نيفرطلا نيب قافتالا رابتعالا نيعب نيذخا « مالسلا راطإ

 لع
 ١( حالسلا ةعوزتم قطانم ةماقإ .

 ١( ةيلمع ةينما تابيقرت .
 . اهب ةقلعتملا ةيئاهنلا تابيترتلاو سدقلا عضو (*
 ىلإ نوكت ام برقأ اهب فرتعملا ةئمآلا دودحلا نوكتو

 (ةعبارلا ةطقنلا يف درو ام ءانثتساب الإ) ةندهلا طوطخ

 ةينمأ بابسأل نيفرطلا نم اهيلع قفتي يتلا يه تاريغتلاو
 . ةيداصتقا ةحلصم وأ ةيرادإ وأ

 ىلع لمعلاب ليئارساو ندرألا موقي : ةعبارلا ةطقنلا
 لوحو « سدقلا ةنيدم عضو لوح قافتا ىلا لصوتلا

 ةنيدملاب ةقلعتملا ةيدلبلا دودحلا اهيف امب ةيئاهنلا تابيترتلا
 . ةدحوملا

 ّئدابملا نم قلطني عضو ىلإ لوصولا ىلع نافرطلا قفتي
 : ةيلاتلا

 عضوي ال ثيحب « ةدحوم ةنيدم نوكت نا بجي ١(

 . اهيف عئاضبلا وأ صاخشألا لقنت ةيرح ىلع ام ديق يأ

 لوصولا ةيرحل ديق يأ كانه نوكي ال نأ بجي (؟
 . ةيسنج وأ ةّلم ةيأ نم صخش يأل ةدحوملا ةنيدملا ىلإ

 نا بجي ةدحوملا ةنيدملل ةيرادالا تابيترتلا نا (

 ةيدوهيلا فئاوطلا حلاصمو « اهناكس عيمج حلاصم يعارت

 يتموكحل نمضي نأو « ةيملاعلا ةيحيسملاو ةيمالسالاو

 ور

 ةيداصتقالاو ةيندملا ةايحلا يف امهرود "ندرألاو ليئارسا

 , ةنيدملا .ةنيدلاو
 لوصولل لمعلا ين ندرألا كراشي : ةسماخلا ةطقنلا

 ئدابملا نم ةعبارلا ةطقنلل ًاقبط ةزغ عاطق ةيضقل لح ىلإ
 .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ليئارسا نيب قافتالا نم ةماعلا

 نم يأ يضارأ ةمرح كاهتنا مدع : ةسداسلا ةطقنلا

 نافرطلا موقي « اهب فرتعملا دودحلا نامضلو « نيفرطلا

 هذه يف يئارجإ دنب رخآ ين ةروكذملا صوصتلا عابتاب
 نم ةعوزنم قطانم ىلع .قافتا لجا نم لمعلل « ةقيثولا
 « اهنع حالسلا عزن نامضل ةليفكلا تاوطخلاو « حالسلا

 . ىرخألا ةلاعفلا ةينمألا تاءارجالاو

 : نمألا سلجم دكؤيؤ نافرطلا قفتي : ةعباسلا ةطقنلا
 . يلود يئام رمم ناريت قئاضم نأ ١(
 اهيف امب لودلا لك نفسل ةخالملا ةيرح أدبم.(؟

 . ةبقعلا جيلخو ناريت قئاضم ىلع قبطني ليئارسا
 ةلكشمل لداع لح قيقحت لجا نم : ةنماثلا ةطقنلا

 : أدبم نافرطلا لبقي نيينيطسلفلا نيئجاللا

 تحت نيذلا مهيف نمب ١44/8 برح نم نيئجاللا نا -

 ىلا ةدوعلا نيب رايخلا مهل « ةيلودلا ثوغلا ةلاكو فارشا

 . ضيوعتلا عم نيطوتلا وأ ليئارسا
 هذه لثم ذيفنتل ةيلمعلا' ةجاحلا ىلع نافرطلا قفتي -

 بولسأب - نيفرطلا نيب اهيلع قفتم صوصنب ةيقافتالا
  نيطوتلا وأ ةدوعلا اهبجومب متي يلا تابيترتلا ىلع صني
 « ًايونس نونطوي وأ نودوعي نيذلا صاخشألا ددع كلذكو

 . نيثجالل ةبسنلاب ةدحتملا ممألا رارق قيبطت دصقب
 - ىرخأ فارطأو ليئارساو ندرألا اهرقت ةقيرطلا هذه

 ريفسلا ىري يلا - ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا اهيف امب
 ىأترا اذإو . اهيف بوغرمو ةيرورض اهتكراشم نأ غني راي

 دكاتلل ةيلود ةنجل ماقت « غنيراي ريفسلا قفاوو « نافرطلا

 ىرعخألا دونبلا ذيفنت نأ نافرطلا قفتيو « نيئجاللا ةبغر نم
 ةلكشم ذيفنت رظتني ال نأ بجي يئاهنلا قافتالا نم
 نينذلا نيئجاللا نم لوألا مسقلا نا كلذكو « نيثجاللا

 نم رهشأ ةثالث لالخ ليئارسا ىلإ نولصي ةدوعلا نوراتخي

 . نيفرطلا نيب يثاهنلا قافتالا ماربإ
 ندرألا ) نيفرطلا نم لك قفاوي : ةعساتلا ةطقنلا

 « امهنم لك ةدايسب لدابتملا فارتعالا ىلع ( ليئارساو

 « امهنم لكل ةيميلقالا ةدحولاو ةدايسلا هذه مارتحاو

 يف امهنم لك قحو « يسايسلا اهلالقتساو اهيضارأ ةمرحو
 نم ةررحتم « اهب فرتعم ةنمأ دودح نمض مالسب شيعلا

 . فنعلا لامعأو تاديدهتلا

 عقوي ةقيثو يف يئاهنلا قافتالا لجسي : ةرشاعلا ةطقنلا
 دعبو . ةدحتملا ممألا ىدل ةرشابم عدوتو « نافرطلا اهيلع

 « ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم بلطي ةقيثولا هذه عاديا
 ءاضعأو نمألا سلجم ربخي نأ « ةرشابم نيفرطلا لبق نم

 . مت امي ةدحتملا ممألا

 مهة١



 ور

 نيفرطلا نم ًاموهفم نوكي يناهنلا قافتالا اذه ذيفنت يف
 « ةلخادتمو ةلدابتم نوكت امهضعب وحن امهتامازتلا نأ

 قافتالا اذهل يدام قرخ يأ نأ يئاهنلا قافتالا- صنيو
 قرخلا اذه ربتعي نأ رخآلا فرطلا لوخي فرط يأ نم

 . ًايئزج وأ ًايلك هتامازتلا يفتت فيقوت يف ًاببس
 « نيفرطلا ىلع لوعفملا ةيراس ربتعت ةقيثولا عاديا ذنم

 اذه داوم ذفنتو ادبت . اهنع عوجرلل ةلباق ريغو ةمزلم
 . نيفرطلا لبق نم قافتالا

 مدقي نأ ىلع نافرطلا قفتي : ةرشع ةيداحلا ةطقنلا
 دودحلا ددحت يلا طئارخلا هيف امب « يناهنلا قافتالا

 نأ ًاموهفم نكيل . اهيلع قيدصتلل نمألا سلجمل ةيئاهنلا
 رصم نيب قافتا هيزاويس ليئارسإو ندرألا نيب قافتالا
 نوكي امدنع أدبي نيتيقافتالا نيتاه ذيفنت ناو « ليئارسإو
 . لماش قافتا كانه

 ةدحتملا تايالولاو ايناطيربو اسنرف نأ موهفملا نمو
 ًامئالم ًارارق ديؤتو مدقتس يتايفوسلا داحتالاو ةيكريمألا
 ذيفنتب دّيقتلاو مازتلالا ىلع نيفرطلا ةدعاسمل لبقتسملا يف

 . ةيئاهنلا تايقافتالا وأ « قافتالا اذه دونب

 زرجور عورشم هاجت لعفلا دودر

 « ةقطنملا يف ةنيابتم لعف دودر زرجور عورشم راثأ

 هتضف رو « ندرألاو ليئارساو رصم نم لك هب تلبق ذإ
 تدح يتلا بابسألا امأ . ةينيطسلفلا ةمواقملاو ايروس
 اهزاجيا نكميف عورشملا لوبق ىلإ ندرألاو رصمب
 : يلب امب

 يذلا « ناودعلا راثآ ةلازإ ١ راعش ققحي عورشملا ناسأ

 . 1951/ (وينوي ) ناريزح ةميزه دعب عفر
 فرزنتست يلا برحلا ةلاح ءاهنإ ىلإ يدؤي وهو ب

 يناعت اهلعجي امم « ةهجاوملا لودل يموقلا لخدلا مظعم
 . ةقلاخ ةيداصتقا ةمزا

 ليدبلا لكشي « هزاجنا لاح يف « عورشملا نا جا

 ليئارسا هتلتحا ام عاجرتسا ةيناكمإ مدع ءازإ يبسايسلا

 يتلا ريهامجلا طغض باعيتسا نكمي كلذبو « ةرقلاب
 .يضارألا نم مسقل يليئارسالا لالتحالا رارمتسا يف ىرت
 . اهتماركل ًاناهتما ةيب رعلا

 اهل ةديؤملا ىوقلاو ةينعملا ةيبرعلا ةمظنألا تلواح دقو

 نم عون يه عورشملا ىلع اهتقفاوم نأب ريهامجلا عانقا
 نم ديزم لجأ نم تقولا باستكال يسايسلا كيتكتلا
 تامظنمو « ةيبرعلا ريهامجلا نكلو . يركسعلا دادعتسالا

 ةيضقلا ىلع ًارطخ عورشملا تربتعا « ةينيطسلفلا ةمواقملا

 اهدادعتساو هل حيرصلا اهضفر تنلعأو « ةينيطسلفلا

 . نمثلا ناك امهم هطابحال
 ةينيطسلفلا ةمواقملا ضفر ىلإ تدأ يلا بابسألا امأ

 1 اهتحضوأ دقف زرجور عورشمل ةيمدقتلا ةيبرعلا ىوقلاو

 ك١

 : هيف ءاج ( 1917 ويلوي - زومت ) كرتشم نايب يف
 .ةيذيفنتلا اهتلحرم تلخد دق يملسلا لحلا ةرماؤم نإ

 « زرجور تاحرتقمب ىمسملا ريخألا يكريمألا عورشملاف

 ةمواقملا ةكرح ءاوتحا تالواحم هيف تدتشا تقو يف ءاج

 ةيمالعألا ةلمحلا تغلب نأ دعب « اهبرضو ةينيطسابلا
 تاحرتقملا لوبق نم « اهتورذ يئادفلا لمعلا ىلع ةيليلضتلا
 تاحرتقملاب تلبق يلا ةمظنالا هذه تلواح دقل . ةيكريمألا

 ع عراب يكيتكت فقوم هنأ ىلع اهفقوم ريوصت ةيكريمألا
 ىلع عورشملا صني امنيب « لاعفو ماه يسايس كرحتو
 : يلي ام

 ١ - تاهبجلا عيمج ىلع رانلا قالطإ فقو طرتشي '

 هقحسو هبرضل ًاديهمت يئادفلا لمعلا ديمجت ىنعي امم .
 ه دعب ةلتحملا يضارألا نع يليئارسا باحسنا - ؟

 ةيب رعلا تالزانتلا لباقم « ودجر لئاك وف « ناريزح

 ةانق يف ةيليئارسالا ةحالملا ةيرح نامض أ : ةيلاتلا

 قطانملا عيمج ديرجت ب .ةبقعلا جيلخو سيوسلا
 « ءانيس « ةيبرغلا ةفضلا ) حالسلا نم ليئارساب ةطيحملا
 تادهاعمو قئاثوب برحلا ةلاح ءاهنا ج . ( نالوجلا

 ىلع « ممألا ةئيه يف عدوتو ىربكلا لودلا اهنمضت ةيلود
 ةرقتسمو ةنمأ دودحب فارتعالا « ةحارص كلذ نمضي نأ

 رابتعاو ٠ ًايئاهن ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت د . ليئارسال
 قيرط نع لحت «نيثجال » ةلأسم نيطسلف بعش ةيضق
 مرهفملا ينبت يأ « نأشلا اذهب ةدحتملا ممألا تارارق ذيفنت
 لوأ ينعي كلذ نإو . نيطسلف بعش ةيضقل يرامعتسالا
 ةكرح برضو « ينيطسلفلا ينادفلا لمعلا ةيفصت ينعي ام

 ةيرامعتسالا حلاصملاو ةينويهصلل ةيداعملا ةيبرعلا ررحتلا
 . ةليمعلا ةيعجرلا حلاصملا كلذ يف امب

 نمضنت ةيرامعتسا ةدعاقك ليئارسالا نايكلا زيكرت 7

 « يبرعلا نطولا ىلع ةينويهصلاو رامعتسالل ةلماكلا ةنميملا
 . ؛ ًايداصتقاو ًايركسعو ًايسايس

 ةيب رعلا ةمظنالا نيب فقاوملا يف نيابتلا اذهل ناك دقلو
 تاقالعلا ىلع ريبك ريثأت « ةينيطسلفلا ةروثلاو ةقفاوملا

 ضهانم فص يف امهنم لك فوقو ىلا ىدا هنا ذا « اهنيب

 يف ةدئاس تلظ يلا مهافتلا ةرتف تهتنا كلذبو ءرخآلل

 (وينوي ) ناريزح ةميزه ذنم نيفرطلا نيب ام تاقالعلا
 لخادو اهسفن ريهامجلا ىلع كلذ سكعناو . 95107
 تامظنملاو ىوقلا نيب خرش رهظ ذإ « ةينيطسلفلا ةمواقملا

 مكحب هل ةديؤملا تامظنملاو ىوقلاو عورشملل ةضهانملا

 ذا « كلذ ىلع رمالا رصتقي لو .رصم فقومل اهديبأت
 لوليأ يف ةمواقملا مجاه نأ يندرألا ماظنلا ثبل ام

 ضهانم توص لك ىلع ءاضقلا ةيغب « 19417١ ( ربمتبس )

 . زرجور عورشمب ةلثمتملا ةيسايسلا ةيوستلل

 لوبقو « ةمواقملا برض يدؤي نأ رظننملا نم ناكو
 عباتت نا : عورشملاب ليئارساو ندرالاو رصم نم لك
 دبع لامج سيئرلا ةافو نكلو . يملسلا لحلا ةريسم

 فقوت نع مجانلا ءودهلاو ء 1970/94/98 يف رصانلا

 مايقلا ىلع كاذنا ةيروس ةردق مدعو « فازنتسالا برح

 ةمواقملا ايالخ مظعم ةيفصتو « اهدحول ليئارسا ةهباجمب
 ةروثلا تايلمع ددع ضافخناو « ةزغ ةنيدم يف ةيرسلا

 « ندرالا يف اهتقلت يلا ةبرضلا دعب ةلتحملا ضرالا لخاد

 ةوقلا عقوم نم ةئدهتلا ةركف حرط ىلا دوعت ليئارسا تلعج

 ليئارسالا عدرلا ١ ةلداعمب نهارلا عضولا ىلع طظافحلاو

 نع « ةدحتملا تايالولا ىلع طغضلاو « ؛ يبرعلا زجعلاو

 ةئدهتلا ةلواحم فاقيال « ةيكريمالا ةينويهصلا ىوقلا قيرط
 ةينمزلا ةصرفلا ليئارسا ءاطعاو ءهزرجور عورشم قفو
 ةلتحملا قطانملا مضو ةيبرعلا لودلا نيجدت ةسايس ذيفنتل
 . ( فحازلا مضلا 0

 زرجور عورشم دمجت ىلا طغضلا اذه ىدأ دقلو
 عاضوألا دمجتو « هذيفنتل ةيكريمألا تالواحملا ئقوتو

 تدتما يلا « برحاللاو ملساللا ١ ةرتف لاوط ةقطنملا

 1٠١/5/ يف ةعبارلا ةيليئارسالا ةيب رعلا برحلا عالدنا يح

 1و

 هيجور (19)

 . ةيكاطنأ ريمأو ,.( 1218  ؟ ) يبيلص دئاق

 ريا «دراشتير» نب 12وهعر هيجور وه
 ”ديركنات » تاوخا ىدحا هماو « «ون ريلاسو

 مدي ركنات » هلاخ ناكو . ةيكاطنا و ليلحلا دالب ريمأ
 دنوميهوب » ىلع ةياصولاب ةيكاطنا ةراما ىلوتي

 ىلع ةياصولاب هيجور ىلا دهع دقلو « « يناثلا
 هيجور حبصأ لمفلابو . هتافو دنع « دنوميهوب د

 ةافو رثإ ةرامالا ىلع ًايصو ماعلا يف
 ةمجه نم سدقملا تيب ةكلم ذقنأو « «دي ركنات »

 . 1١15 ماعلا يف ةيقوجلس

 تمقو ١١١4 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ينو

 داعأف « ةيكاطنا ةنيدم نم ًاءزج تمده ةيضرأ ةزه

 « ةنيدملا ءانب ددجو « ةرامالا نوصح ءانب هيجور

 ماعلا يف مهرحدف « ةقجالسلا ةمجاهم ىلا عرسا مث

 « ثناد لتر ةكرعم يف ١٠)

 « « بلح » كباتا ىلع هتيامح دمم نا ريبكلا رصنلا

 يضارالا نم ًاريبك ًاءزج لتحمي نا هل حاتا اك

 دقف « لخادلا يف اما . « يصاعلا » رب ءارو ةعقاولا

 «ةيك اطناوك ري رطب نيب تاعزانملل ًادح عضيل لخدت

 ماعلا يف يثوت دقو . ( ةفروا) «اهرلا » نارطمو
 ىف ةقجالسلا دض ةريخالا هتكر حم ءانثأ ززره

 اذه هل حاتا دقو .

 ةيكاطنا نيب عقي « مدلا ةحاسب »و ف رعي ناكم

 . بلحو



 لوالا هيجور (59)

 ءاليتسالا نم نكمت ( ٠١7١ 1٠١09 ) ةيلقص تنوك

 تاوق ىلع بلغتلا دعب هيخأ ةدعاسمب « ةيلقص » ةريزج ىلع
 . اهيف ةدوجوملا نيملسملا

 يف ٠١١ ماعلا يف 208611« لوألا هيجور » دلو

 سرافلل رغصالا نبالا وهو . ( اسنرف ) « يدنامرونلا 0

 ايعس ايلاطيإ ىلا مدق يذلا « ليقت وه ود ديركنات » يسرفلا
 أ . ةورثلا ءارو

 ةعقاولا « اسريفَأ » ةيتنوك اهكالتمال ارظن ايلاطيا يف ترشتنا
 . « لوبان » ةئيدم يلاش

 دق هترسأ ةرهش تناك هدلاو ةافو دعبو

 ءانب ايلاطيا ىلا « لوألا هيجور » مدق ٠١ هال ماعلا يف

 هاعد يذلا «راكسيج ريبور » ربكألا هيخأ بلط ىلع

 ةرطيس تحت ةعقاولا ةيلقص ةريزج ىلع ءاليتسالا يف هتنواعمل

 ::نيلسلا
 , 8517/1/١4 يف ةيلقص اوحتف دق نوملسملا ناكو

 يلاش ىلع نورطيسي اوناك نيذلا ةبلاغالا مكح نابا

 نييمطافلا لظ يف ةيدهملا ةرسالا اهيلع ترطيس مث . ايقيرفا
 مث . 144 ماعلا يف ةيبلكلا ةرسالا مكح تحت تعقو نا ىلا
 . 7١63 ماعلا ذنم نيطبارملا ىلا اهيف مكحلا لقتنا

 كانه نم مهساو . «ويجيفير » يف « هيجور » رقتساو

 نم نكمت دقو . « ةيلقص » ىلع ءاليتسالا يف اريبك اماهسا

 يف ايلاطيا يبونج ةعقاولا « ايربالاك » ةقطنم لالتحا مامتا

 دقع قافتا بجومب هيخا عم ةطلسلا مستقاو , ٠١7١ ماعلا
 تاروث ترركت ةرتفلا كلت يفو . ٠١1 ماعلا يف اهنيب

 عاطالا ترثكو . ةالولا روج دض ةيلقص يف نيملسملا

 نييدنامروتلا لوخدل اعساو بابلا حتف يذلا رمألا , نتفلاو
 « ومريلاب » لالتحا نم « هيجور » نكمتو . ةريزجلا كلت ىلا

 6و ( رياني ) يناثلا نوناك يف « ةيلقص » ةمصاع

 تادادما لوصو مدع نع ةجتان نيقيقشلا تاراصتنا تناكو

 ٠ سنوت يف نيدوجوملا نيطبارملا نم ةريزجلا كلت يف نيملسملل
 . كاذنا سنوت تمع يتلا تابارطضالا ببسي

 ةيلقص ىلع اتنوك هيخأ لعج ىلع « ريبور » قفاو دقو
 ماعلا يف الا متت مل لماكلاب اهالتحا ةيلمع نا عم )
 رثا ابابلا نم « هيجور » هيقل يذلا معدلل ناكر.(

 تيبثتب همايق نا ابك . راطخالا نم ديدعلا هبينجت يف ريبك
 هيخأ عضو نم ىوقأ اهيف هعضو لعج « ةيلقص » يف همادقأ

 ماعلا يف «ريبور » ةافو دعبو . ايلاطيا يف « ريبور »

 دقلو . عزانم الب ةريزجلا ديس « هيجور » حبصأ 4 ٠

 ءىداي ةيلقص يف نيملسملا تاكلتمم مظعم « هيجور » رمد

 هحماست دعب ايف همكح ةرتف لالخ هنع فرع نكل .رمألا

 اوظفتحا نيذلا نيملسملا نم ةريزجلا ناكس ءازا ينيدلا

 « وتيليم » يف يفوت .ندم ةدع يف مهديلاقتو مهتيرحب

 . 7١١٠١١ ماعلا يف ( « ايربالاك » ةعطاقم )

 ماقتنالا حور 000(

 ةموزهملا ةمألا ىلع رطيست ةيسفن ةلاح ىه

 اهاوق ةئبعت ىلإ اهعفدتو « ًايسفن ةيوقلاو ًايركسع
 . نيرشابملا ريغ وأ نيرشابملا اهئادعأ نم رأثلل

 زاتمم يلا ةموزهملا مآلا يف ماقتنالا حود رهظت

 « يطولا اهيعو ىوتسم عافتراو 2 يلخادلا اهكسامب

 لوح اهفافتلاو « ةيتاذلا اهاردقب ةريبكلا اهتقثو

 حورلا هذه رولبت أدبيو . ةينطولا اهتايظنتو اهتداق
 نالعا يلت يلا ىلوألا لوهذلا ةلاح لاوز رثإ

 اهيف سرامب ىلا تالاحلا يف ةصاخو « ةميزهلا
 لهاجتت ةجف ةسايس ةلتحملا قطانملا لخاد رصتتملا
 « نينطاوملا رعاشم ىدحتتو ريصملا ريرقت قح

 مهلهاك لقفتو « ةيموقلا ةناهملاب مهساسحا ديزتو
 «ةيداصتقالا مهعاضوأ روهدت ىلإ يدؤت ةيلام ءابعأب
 ةرداق ( ةينلعلا وأ ةيرسلا ) ةيموقلا تاهيظنتلا لعجتو

 اسسهفيظوت و مهسوفن يي ماقتنالا حود ءاكذإ ىلع

 ةوبكلا نم ضوهنلا ىلع اهضيرحتو ةمألا باطقتسال
 . عارصلا ةعباتمل

 ماقتنالا حور هجوتت نأ يرورضلا نم سيلو
 سحت تالاح كانهف « ىجراحلا ودعلا وحن ًاماد

 نأب ( قح نودب وأ قح نع ) ةموزهملا ةمأآلا اهيف
 عزوتف « يثخاد ريصقت وأ رمآت نع تمحي ةميزمل

 ىوقلاو يجراحلا ودعلا نيب دهيلتغ ماقتنالا حور
 ةيلمعب موقت وأ © ةرصقملا وأ ةرماتملا ةيلخادل

 .طقف لخادلا وحن هجوتت ماقتنالا حور لعجت طاقسإ
 يلا تالاحلا 5 ماقتنالا حور ةدح دادزتو

 رربم ال ينسعت ناودع دعب ةمم زهلل ةمألا اهيف ضرعتت
 ان ”دقست "نأ ) ةلداع تح ناسك ثا ىأ بدل

 يلا بورحلا دعب امورذ ىلإ ةدحلا لصتو . ( ةلداع
 امل ؟رظن « ًايفئاط وأ ًايرصنع وأ ًانيد ًامباط ذخأت
 اهبقعي امو « ةفينع ءاوهأ نم بورحلا هذه قفاري

 2 يعاج ريجبم تايلمع و ةلماش تاماقتنا و عئاظف نم

 دض ءادعلا حور جيجأتل ةينطولا تاهيظنتلا اهلغتست

 : ل

 ماقتنالا حور روهظ ىلع دعاست يتلا لماوعلا 7

 ةئزجتب رصتنملا مايق « نمزلا رورم مغر اهئاقبو
 اهمضو دالبلا هذه نم ءزج عاطتقا وأ « موزهملا دالب
 ةمألا هضفرتو هل عبات كح ضرف وأ « هيضارأ ىلإ

 . ةيموق وأ ةيبهذم وأ ةيعاتجا بابسأل ةموزهملا

 ( مفلاو ةئزجتلا ةصاخو ) تافرصتلا هذه نأل

 ةينطولا ةناهملاو ةميزهلا دسحب « ًاسوملم ًاعقاو قلخت
 ًايموي ًاضيرحت يلاتلاب لكشيو « ةرمتسم ةروصب
 ليج نم لقتنت ماقتنالا حور لعحيو « ماقتنالا ىلع
 . هيلت يلا لايجألا ىلإ ةمزملا

 ور

 نم ديدعلا لخاد ماقتنالا حور ترهظ دقلو
 نيب ت ارهظ اك ٠ خي رادلا ريع ةموزهمل مألا

 « ةدحاولا ةمآألا لخاد ةعراصتملا تاقبطلاو تاعفلا

 « ب رحلاةيسفنلاةئبتلا ىلع دعاس أضف رحم الماع تناكو
 هذهل ىساسألا ببسلا ةرورضلاب نوكي نأ نود

 ريغ نيرصتنملا تافرصت نأ دكؤملا نمو . برحلا
 ىلع ًادعاسم الماع تناك نايحألا بلغأ يف ةيناسنالا
 .اهيمانتو ماقتنالا حور روهظل بسانملا خانملا رولبت
 نيرصعنملا تافرصت طبضل ةلوذبملا دوهحلا مغرو

 ةرمدملا راثآلا فيفختو ٠ ةئثيدحلا روصعلا يف

 ًاديقث ةبراحتملا شويحلا ديقت مدع نإف « بورحلل
 مظنت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو برحلا نوناقب ًامات
 ناكسلاو شويحلا نيب وأ نيبراحتملا نيب ةقالعلا
 قاحلالاو مضلا ين ةرصتنملا لودلا ةبغرو « نييناملا

 ةينطولا اهقوقح لهاجت و ةموزهملا بوعشلا لالغتساو
 روهلل ةمهالملا طورشلا تقلخ « ةعو رشملا اهتاعلطت و

 برحلا دعب اسنرف يف ترطيس يتلا ماقتنالا حور
 « (١ملاإلإ - ١ملا/٠) ةيسوربلا - ةيسن رفلا

 ةيبررعلا لودلاو « ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ايناملاو
 ةيلاشلا ايروكو © ١950 و 1١948 يبرح دعب
 , ()وممب - )١98.0 ةيروكلا برحلا دعب
  ةيدنطا تاعارصلا دعب ةيدنما ةراقلا هبشو
 , خلا .(ذوالا حرحتم) ةيناتسك ابلا

 ليبق ةقيقحلا هذه ىربكلا لودلا تظحال دقلو
 مالسلا نأ تأرو « ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا
 ةيملاعلا برحلا دعب ايناملا ىلع ضرُق يذلا لذملا

 دق 2« )١919( « ياسرق » رم وم 5 ىلوألا

 نويزانلا اهنم دافأ يتلا ماقتنالا حور ومن ىلع دعاس
 ةصاخ و ) ءافلحلا أحل اذل « برحلا ةيسفنلا ةئبعتلا يف
 يف روحملا ىلع راصتنالا دعب ( ةدحتملا تايالولا
 يف ديدج بولسأ عابتا ىلا « ةيناغلا ةيملاعلا برحلا
 ايلاطياو ايناملا ) ةموزهملا روحملا لود عم لماعتلا

 حورلا هيجوت يف بولسألا اذه لثمتيو . ( نابايلاو
 داحتالاب لثمتي يجراخ رطخ وحن مثألا هذهل ةي ركسعلا
 ةيداصتقالا طوغضلا فيفخو « هئافلحو يتايفوسل

 ةداعإ ىلع اهتدعاسمو « اهيلع ةضورفملا ةيسفنلاو
 : نيضرغ قيقحتل اهداصتقا نيسحتو اهدالب ءانب
 اهعارص يف اهبناج ىلإ لودلا هذه باستكا امهوأ

 يركسعلا زجاحلا قلخو ةيقرشلا ةلتكلا عم ينحل
 ابوروأ يف ةلتكلا هذ هجاوملا ىجولويديالا -
 يداصتقالا عمتجملا قلخ اهيناثو . ايمآ يترشو
 يذلا ( يكريمالا داصتقالاب طبترملا) رهدزا

 نزلا عم ىسنيو « ةيكالهتسالا ةايحلا يف سني
 ىوتسم ا ىلع حاجنلا نادعل وم« ماقتنالاو ةميزط

 . يركسملا ىوتسملا ىلع حاجنلا اليدب يداصتقال

 ها/ ١



 ور

 ةيمازبمالا حورلا (1)
 وأ درفلا ىلع رطيست يلا ةيبلسلا حورلا يه

 « مصخلا عم يسايسلا عارصلا نابإ بعشلا وأ شيحلا

 « درابلاو نخاسلا اهيلكشب برحلا لالخ وأ
 ء رصنلا قيقحت ةيناكماب داقتعالا مدع ىلإ هعفدتو
 1 لقأ مصخلل مالستسالا نأب عانتقالا ىلا وأ

  ةدض عا رصلا ةعباتم نم

 نم الكش يركسعلا وأ يمايسلا عارصلا ربتعي
 فرط لك لواحتي يذلا تادارالا راوح لاكشأ

 لك لذبيو . رخآلا فرطلا ىلع هتدارإ ضرف هيف
 ماد ام ( عارصلا ) راوحلا اذه لالخ هدهج فرط
 «ةمئاقلا ف ورظلا يف هتياغ قيقحت ىلع رداق هنأب ًامنتقم
 ًارداق هلمجي لكشب فورظلا لدبت يف لمأي ماد ام وأ

 ءدرفلا لقع يف ةميزهلا أدبتو . ةياغلا هذه قيقحت ىلع
 « ةسكاعملا تاعانقلا خسرتت امدنع ةعاملا وأ

 لبق ساسألا اذه ىلع ةيمازمنالا حورلا رطيستو
 « ةريصق وأ ةليوط ةرتفب ةيلمعلا ةمزملا عوقو

 . عارصلا هدب لبق ضعبلا ىدل ًادبت دقو

 مصخلا فوفص نيب ةميزطا حور ثب ربتعيو

 ىلإ لوصولا نأل . ةيسفنلا برحلل لوألا فدهلا
 « مصخلا ةمواقم فاعضإ ىلإ يدؤي حورلا هذه رشن
 يدام دهج لقأب هيلع راصتنالل بسانملا خانملا ريضحن و

 ثبل ءيش لك لبق ةيسفنلا برحلا هجوتنو . نكمم
 نأل « ةيدايقلا ةعومجملا وأ دئاقلا ىدل حورلا هذه

 لشي ةعومجملا يساسألا يبصعلا زكرملا ىلع ريثأتلا
 حورلا راشتنا ناك اذاو . اهلماكب ةعومجملا
 ًاج الع بلطتت ةريطخ ةرهاظ دارفألا ىدل ةيمازمنالا
 ةيدايقلا فوفصلا يف حوزلا هذه راشتنا ناف « ًاعيرس

 يف لثفلل ًاققحم الخدم لكشت ةيوثراك ةرهاظ
 . لثفلا اذهل ةيداملا لماوعلا رفاوتت نأ لبق عارصلا

 بيلاسأ لك ةيسفنلا برحلا ةزهجأ مادختست و
 ةبابد « تاروشنملا « ةعاذالا ) ةفورعملا ةياعدلا
 هذه قلحل ( خلا ... تامئاشلا « ةفاحصلا « ةياعدلا
 لمعلا عم ًاقسانتم يئاعدلا اهلمع نوكيو « حورلا

 ىلإ ةيركسملا تاحاجنلا يدؤت ثيحم « يركسعلا
 ىلإ ةياعدلا يدؤتو « ةيمارهنالا ةياعدلا ميعدت
 روهظ أدبيو . حاجنلا ىلع يركسعلا لمعلا ةدعاسم
 « ةدارإلا فاعض نيب ةداع ةيمازملالا حورلا

 نيدقاحلاو « ًايسفنو ًايسايس نيأبعملا ريغ صاخشألاو

 وأ ةيداصتقا وأ ةيعامجا بابسأل مهدلب ماظن ىلع
 :اهنم لاكشأ ةدع اهروهظ ذخأيو . ةيفئاط وأ ةيقرع

 . اهجبورتو تاعئاشلا لبقت -

 . ودملا ةنداهم ىلا ةوعدلا

 هم ١

 . ةيضرعتلا حورلا ضافخت | و ةيلاتقلا ةيبلسلا -
 عم « هقوفتب نامالاو مصخلا ةوق ليومت -

 . هريبادتو قيدصلا ةوق نم نيوهتل
 . ودعلا تاديدهتل ةباجتسالا -

 ةيمازمالا حورلا رصانع دوجو فشك نكميو
 < تاعئاشلا ليلحتو يونعم ربس ءارجاب بعشلا ىدل

 ءارجاب ةحلسملا تاوقلا لخاد كلذ فشك نكمي اك
 دعب و . لاتقلل ةيسفنلا ةيزهاملا ىشكي صاخلا ربسل
 . حورلا هذه اهنم عبنت يلا لماوعلا و بابسالا ديدحت
 ةياعدلاب اهتبءاجم ةيسفنلا برحلا ةزهجأ عيطتست

 ىلع دقحلا حور جيجأتو ةيسايسلا ةيعوتلا و ةداضمل
 ققحب يركسع لمع اهقفاري نأو دب ال يتلا «ودعلا
 يرورضلا نمو . اهتحص دكؤتو اهمعدت تاحاجن
 يف ترشتنا دق ةيمازبنالا حورلا نأب ققحتلا دنع
 لاتقلا طوطخ نم ةعطقلا هذه بحس « ةيركسع ةعطق
 ةرخوملا ىلإ اهتداعإو ٠ ىرخأ ةعطقب اهادبتساو
 ةيعوتلا قيرط نع اهايونعم مفرو اهميظنت ةداعال
 . ىنطولا فيقنتلا ةداعاو ةفثكملا ةيسايسلا

 حورلا للست نع ةلثمالا نم ديدعلاب خيراتلا لفحيو

 لثم ثيدحلا رصعلا يف اهزربأو . ةداقلا ىلا ةيمازهنالا

 . تاداسلا رونأو ناتيب لارنجلاو نيلربمشت

 ليفين ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر فقوم ناك دقلف
 ناك يذلا . يمازهنالا يسايسلا رايتلا نع اريبعت نيلربمشت
 مل يذلاو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيشع ابوروا يف ادئاس
 لب , يبوروألا نمألا ىلع ايقيقح ارطخ ةيزانلا يف دجي نكي
 ةيزانلل ةيركسعلا ةوقلا مادختسا ةيناكماب دقتعي ناك
 افقوم نيلربمشت فقو دقلو . يعويشلا دملا هجو يف فوقولل

 ديب ايكافولسوكيشت طوقس ىلا ىدأ «رلته » مامأ الذاختم

 ىلع 1918 ماعلا يف خينويم رقؤم يف قفاو دق ناكو , ةيزانلا
 . ةيكافولسوكيشتلا تيدوسلا ةعطاقم ىلع ايناملا ءاليتسا
 هاجت نيلربمشت اهسرام يتلا ةألاملاو فيطلتلا ةسايس تدأو

 اينولوب حاستكا ىلع اهعيجشتو اهرطخ ةدايز ىلا « ةيزانلا
 . ايكافولسوكيشت دعب

 زكارملا عفرأ يف بّلقت يذلا . ناتيب لاشراملا امأ

 اسيئر حبصأ مث . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيادب دنع ةيركسعلا
 هتسايس ترهظ دقف . ١44١ ماعلا يف ةيسنرفلا ةموكحلل

 ىلا تداو . اسنرفل ةيزانلا شويجلا حاستكا رثإ ةيمازهنالا
 مايق ناكو . لالتحالا عم نواعتم يسنرف يسايس رايت قلخ
 ةمواقملاو . اسنرف لخاد يزانلا لالتحالل ةيبعشلا ةمواقملا

 مساحلا ينطولا درلا ةباثمم . لوغيد لارنجلا ةدايقب ةيجراخلا
 . ةيمازهنالا ناتيب ةسايس ىلع

 هلوصو ذنم . تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا بأد دقلو

 رثإ , 197٠١ ماعلا يف. ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ةطلسلا ىل

 ةهبجلا تيتفت ىلع . رصاتلا دبع لامج سيئرلا ةافو
 ىلع ماق دقلف . ةيجراخخلا تاقالعلا كيكفتو . ةيلخادل

 رابتعالا ةداعإو يكارتشالا طخلا ةيفصتب يلخادلا ديعصل

 ينطولا رايتلا برضب ماقو . ميدقلا ماظنلا ىوق 2ىل

 تحسف يتلا يداصتقالا حاتفنالا ةسايس جهتناو , يموقلاو

 داصتقالا ىلع ةيبنجألا تارانتسالا ةرطيس ماما لاجملا

 تاقالعلا ةءاساي يجراخلا ديعصلا ىلع ماق انيب . يرصمل

 ءاقرالل اديهمت , يتايفوسلا داحتالا عمو ةيبرعلا لودلا عم

 رايخلا نع ىلخت اك . ةدحتملا تايالولا ناضحأ يف ماتل

 عيونت » ةسايسب اءدب ينويهصلا نايكلا ةهجاوم يف حلسمل

 ردصمك ةدحتملا تايالولا داقعاب ءاهتناو « حالسلا رداصم

 نلعملا نطنشاو فقوم مغر . يرصملا شيجلا حيلستل يسيئر

 . ينويهصلا ودعلا معد يف تباثلاو

 هرسكي , تاداسلا ىدل ةيمازهنالا ةسايسلا ةورذ تلئقو

 اهعم ةلذم ةدرفنم ةدهاعم هعيقوتو . ليئارسا عم ءادعلا ةلاحل

 ماعلا يأرلا هتادأ يذلا رمألا . ودعلا عم تاقالعلا عيبطتو

 داضم يبرع كرحت ةيادبل ىدأو . لماش لكشب يبرعلا
 . ( 199/8 ةيقافتا , ديفيد بماك رظنا ) ةيمازهنالا هتسايسل

 ةيعافدلا حورلا 00

 ىه 1ع [0ع[عمكأابع 5مل ةيعافدلا حورلا

 ةيضرعتلا حورلا فعضب لتاقملا دنع لثمتملا يبلسلا عورتلا

 . ةرماغملاو عافدنالاو ةيحضتلا نع فوزعلاو « ةيموجملا

 لع لاتقلا لالخ مامتهالا روحمتو « تايونعملا يندتو

 راصتخالاب يهو . ودعلا تابرضمامأ سفنلا نع عافدلا

 . اهضيقنو ةيموجحلا حورلا سكع

 فعضلا : ةيلاتلا لماوعلا نم ةيعافدلا حورلا عبنتو
 وأ ةدايقلا وأ سفنلاب ةقثلا هدعو « يبمفنلا وأ يندبلا
 ىوتسم ىلإ هعافترا مدعو يلمعلا بيردتلا ءوسو « جالسلا

 ءرةكرمملا كررطل ةهباشم كفو رط: يف ياغلا ةبييرثتلا
 روعشلا وأ ودعلا ىلع دقحلا مدعو ؛ طابضنالا مادعناو

 فعضو ؛ يضرعتلا يلاتقلا شرحتلا مدعو « هءازإ ةينودلاب
 «ءهلجأ نم ةيحضتلا ةرورضو فدهملاب ناميالا
 دقو . هفعض طاقنو هتاناكمإو ودعلا ةوقل يعقاولا مييقتلا

 ليوطلا قدنختلا جئاتن نم ةجيتن نايحألا بلاغ يف نوكت
 عافدلا ضرغب ةنصحم ةيعافد طوطخ لخاد زكرمتلا وا

 . تباثلا

 مدعو

 . موجهلا لالخ ددرتلا يف ةيعافدلا حورلا راثا رهظتو

 . قاطملا نوكسلا ىلإ هاجتالاو « ةدراطملا دنع ءطبلاو

 . عافدلا يف ةكرحلاو ةمدصلا نود نارينلاب ودعلا ىلع درلاو

 اهللختي فلخلا ىلإ ةليوط تابثوب يعجارتلا لاتقلاب مايقلاو



 تايلمعلا ةلقو ء ةسكاعملا تامجحلا نم ىندألا دحلا
 .ودعلا قمع يف ةصاخلا

 « ةينودلاب ًاساسحإ ةعطقلل ةيعافدلا حورلا يطعت

 ديعصتو قوفتلاب ساسحإلل ودعلا ماما لاجملا حسفتو
 ةيعافدلا حورلاب ةعبشملا ةعطقلا ربتعتو . ةيضرعتلا هلامعأ

 يف ىتح ةيلعافلا ةليلقو ةكرحلا ةئيطب ةيكيمانيد ريغ ةعطق
 ةيرح نم ةمورحم ًابلاغ اهتافرصت نوكتو . هسفن عافدلا

 ىلع ةتحب ةيران لعف دودر نع ةرابعو « تاردابملاو لمعلا

 برحلا عم ةعطقلا هذه لثم مءالتت الو .ودعلا لاعفأ

 ةنورمو تاردابمو ةيلاع ةيكرح ةردق بلطتت يلا ةئيدحلا
 اهبحس ىلإ ًابلاغ ةدايقلا أجلت اذل . ةمدصلا عم ةقفارتم
 ةيعافدلا حورلا عازتنال ةمزاللا ريبادتلا قيبطتو فلخلا ىلإ

 . ( ةيموجهلا حورلا رظنا ) ةيموجحلا حورلا ثبو

 لالخ تاهبجلا ضعب ىلع ةيعافدلا حورلا ترهظ
 يف ) ةيبرغلا ةهبجلا يف ةصاخ . ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ىلا 18300 ماعلا ةيادب ذنم اهيف لاتقلا لوحت يتلا ( اسنرف
 تزكرقو ةكرحتملا برحلا تفقوت نأ دعب . « قدانخ برح »

 نودب تدتما قدانخو ةيعافد عقاوم يف ةبراحتملا تاوقلا
 ةيرسيوسلا دودحلاو شناملا رحب نيب ابيرقت عاطقنا
 ةدع ىلع ةهبجلا طخ تاليدعتو تاكرحتلا ترصتقاو

 ةيموجه تايلمعل ةجيتن روهش ةعضب لك متن . تارتموليك

 كلذ ناكو . نيهباجتملا نيفرطلا دحأ اهب موقي عاقبالا ةئيطب
 ةبسانم ةيموجه لئاسو رفاوت مدع ىلا , ساسالا يف . اعجار
 عفدملاو شاشرلا يف ةلثمتملا . عافدلا لئاسو ىلع بلغتلل
 . ةكئاشلا كالسالاو قدنخلاو يمرلا عي رس يئاديملا

 ةبابدلا ترهظ نأ ىلا اهئاق عضولا اذه يتب دقلو

 . ةيناملالا عافدلا طوطخ قرخ تالوامم يف تمدختساو

 ىلع مث. , « موسلا » ةكرعم نابا 1911/4/١8 نم ارابتع

 1177/1١/1١. موي « يربماك » ةكرعم يف عسوأ قاطن

 قرخ وه . ةيموجه ةادأك . تابابدلا هتققح حاجن ربكأ ناكو

 موي يف ملك ١١ قمعب « نايمأ » دنع يعافدلا طنخلا

 حورلا راثآ نم ليلقتلا ىلع كلذ دعاسو . 8/4/4

 عقاوملاو قدانخلا برح اهتخسر يتلا ةيبلسلا ةيعافدل

 ناكم ةيموجطلا حورلا لالحا دح ىلا سيل نكلو . ةتباثل

 تقولا رفاوت مدعل ارظن . ةلماك ةروصب ةيعافدلا حورل
 ةيموجملا لئاسولا نم ةلاعفلا ةدافالل نيبفاكلا ةربخلاو

 . اه ةمزاللا تاكيتكتلا ريوطتو راكتباو . ةديدجل

 . ةيعافدلا حورلا اهيف خسرتت ىرخا تالاح كانهو

 ةجيتن , ةيبرحلا تايلمعلا ىرحم ىلع ةيبلسلا اهجئاتن ةفاكب

 ةلودلا هاجت ام ةلود لبق نم ةقبطملا ةماعلا ةيجيتارتسالل

 ةيعافدلا حورلا يشفن كلذ ىلع ثيدح لثم زربأو . ةيداعملا

 روهظو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا بقع يسنرفلا شيجلا يف

 لود شويج يف حورلا هذه روهظو , ونيجام طخ ةيلقع

 ىتحو ١958 برح ىف ىلوألا ةندطلا ذنم ةيبرعلا ةهجاوملا

 ةيبلسلا ةيعافدلا ةيجيتارتسالل ةجيتن , 191/7 برح بوشن

 اهتايلمع فقوت بقع . ةروكذملا لودلا اهتذختا يتل
 ةيسايس بابسال 1464 برح يف ىلوألا ةيبوجملا
 . ةيركسعو

 سدور ةنده دعب ةيبرعلا لودلا تلواح دقلو

 نيبو اهنيب ايفارغج مئاقلا عضولا ىلع ظافحلا ( 1449 )

 ةيلود فورظل اراظتنا . ةضح ةيعافد لئاسوب , ليئارس

 يجيتارتسالا قيبطتلا رصتقاو . لبقتسملا يف لضفا ةيلحيو
 ةماقا ىلع ةماعلا ةيسايسلا ةيجيتارتسالا هذه يركسعل

 كالسالا اهيمحت تاعنمو قدانخ ) ةتباث ةيعافد عقاوم

 فلتخمب ةيعفدملا اهمعدتو ةاشملا اهلتحت ( ماغلالاو ةكئاشل

 ةدودصحم تايمكب رشتنت تناكف تابابدلا اما . اهعاون

 طنخلا ةرخؤم يف ( رثكألا ىلع بئاتك وأ ايارس وأ لئاصف )
 مظعم يف ) ةتباث عقاوم نم اهنارينب معدتل . لوألا يعافدل
 ةسكاعم تامجهب مايقلل وأ .روكذملا طخلا ( تالامحل

 امأ . كلذب ةيوجلا ةرطيسلا فورظ تحمس اذا . ةيكبتكت

 يتايلمعلا قمعلا يف زكرمتت تناكف ةعردملا قرفلاو ةيول أل
 لبق هيلع ناك ام ىلإ فقوملا ديعت ةماع ةداضم تابجه نشل

 يف ايلمع ثدحي مل يذلا رمألا وهو . ٍليئارسالا موجها ءدب

 نم ةيداعملا ةيوجلا ةرطيسلل ارظن ٠ 1177و 1467 يبرح

 يقب كلذلو ٠ ىرخا ةهج نم لاتقلا ءاهتنا ةعرسو . ةهج

 ةعيبطلاب امستم نييبرعلا كيتكتلاو ةيجيتارتسالا نم لك
 ىدل ةيعافدلا حورلا خسر يذلا رمالا . ةتباثلا ةيعافدلا

 . ةيبرعلا تاوقلا

 - ١954 يماع ةيرصملا فازنتسالا برح لالخ يفو

 « ةماع ةفصي ةيعافدلا ةيجيتارتسالا قيبطت رمتسا ,

 نأ مغرو . الصأ برحلا هذه ةردابم تذخأ رصم نأ مغر
 تناك برحلا هذه نش ىلا رصانلا دبع لامج سيئرلا ةردابم

 ديعصلا ىلع اهتمدقم يف . ضارغأ ةدع فدهتست
 ةحلسملا تاوقلا نم ةيعافدلا حورلا عازتنا - يركسعل

 لوصولل لخدمك , شفنلاب ةديازتم ةقث اهباسكاو , ةيرصمل

 ةيموجملا ةردابملا تيقب دقلو . ةيموجطلا ةيضرعتلا حورلا ىلا

 ىلع هيعفدملا نارينب موجطلا راطإ يف ةروصحم ةيرصمل

 ضعبي مايقلا عم . ىلوألا « فيلراب » طخ تانيصحت

 رتب وكيلها تارئاط ةطساوب وأ ةانقلا ربع ةريغصلا تاراغال

 . ءانيس قمع يف يرحبلا لازنالا قراوز وأ

 لاقتنا لوأ ”١97 برح نم ىلوألا ةلحرملا تناكو

 نع اريبعتو . ةيموجملا ةيجيتارتسالا ىلا يدج يبرع
 ةيدودحمن كلو . ةيعافدلا حورلا تايبلس نم صلختلا

 « ةيرصملا ةهبجلا ىلع برحلل ىركسعلاو يسايسلا فدهلا
 ةردابملا دادرتسال ةصرفلا ةيليئارسالا تاوقلل تحاتأ

 اتلك ىلع ماعلا داضملا مونجهلا ىلا لاقتنالاو . ةيموجهلا

 درعا

 ةيبرعلا شويجلا تداع مث نمو . ةيروسلاو ةيرصملا نيتهبجلا
 ايعون لضفأ ةروصي نكلو . يجيتارتسالا عافدلا فقوم ىلا
 دادعتساب يعافدلا فقوملا اذه نارتقال ارظن . لبق يذ نم

 ةيموجطا تاطاشنلا ىلا لاقتنالل يونعمو يدام

 ةيركسعلا حورلا (5-)

 ( ةيركسملا ةعزنلا رظنأ )

 ةعطقلا حور (9

 « ةيعامتجا ةعامج لك ءاضعأب ةلّيعم حور مكحتت

 مهطسو مهيلع اهيف ضرفي يتلا ةظحللا نم ًءادتبا

 . تالاعفنالاو تاعانقلا نم ةكرتشم ةيفلخ مهتمهمو

 فرعي ام شويجلا يف دجوت « عقاولا اذه ريئاتبو
 « ةسعطقلا حور» مساب

 نم ةعومجمل ةعباتلا رصانعلا لك اهب مستت حور يهو
 شيعت ىلا طورشلا تناك ّايأ « ةيركسعلا تاعومجملا

 00 1 . اهراطإ نمض

 ظومرا آ82ع 0همو

 ًأقنتو . .اهتوقؤ دّيلاقتلا ةدشب ةعطقلا حور طبترت
 ' لماكلا هانعم فرشلا ذخأيو . فرشلاب ساسحإلا نع
 ”عامج نماضتل ىلعأ ًالثم حبصي امدنع تباثلاو

 سيل هنإف نوهضملا وأ ىنعملا اذهبو . ةيعامتجا

 ةطيشن ةعامج دوجول أعبت الإ يدرف ئدم- فرشلل
 ينعي لب ةيقالخأ ةمالع ينعي ال هنإ . اهاركذل ًاعبت وأ
 ةعامجلا ءاضعأ لامعأ سكعنتو . ةيعامج ةيلعاف

 مهروعش حرجي نم نإ » ةيلاتلا ةدعاقلل ًاعبت دذئدنع

 لعلو . « مهروعش حرجي يسمي نمو « يبسمي

 لكلا » ىطسولا نورقلا يف ةئالثلا ناسرفلا راعش
 حورل حضاو جذومن وه 2 « عيمجلل دحاولاو « دحاول

 . ةعامجلا

 زازتعالا نم فرشلاب يصخشلا ساسحإلا ىتأتيو
 دنعو . ًايلسلست اهب طابترالاو ةعامجلا ىلإ ءامتنالاب
 مازلا لك نم فرشلا عرفتب ساسحإلا اذه ىلإ راقتفالا

 ميدقلا مجعملا فّرعيو « قيقد باقع وأ ىدم لك نمو

 « عوضخلاو ريدقتلاب فارتعا هنإ ١ يلي امك فرشلا

 ةمالع وهو « لاعفألابو لاوقألاب نيعم صخشل همدقن

 ”نيذللا ,مارتحالاو لالجالا نع اهتطساوب ربعن ةيجراخ

 نإف اذكهو . « نيعم صخش ةردقمو راقو ىلإ امهنكن

 ناتيرورضلا ةءافكلاو ةناكملا ىه ةيساسألا ةجاحلا

 حسبصت ثيحب « ةيعامتجا ةعامج ىلإ باستنالل
 . ةيعامج تايلوؤسم يه فرشلا بولسأ يف تايلوؤسملا
 نماتسأ وها فرزغلا نآبو وكسستوم لرقيت املتغو
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 ًاضيأ ببسلا اذهو ء اذه لكب ركفي هنإف « تايكلملا
 تاعمتجملا زايتما ثيدحلا عمتجملا يف هراثاو فرشلا ادغ

 : بوعشلا نم بعش لك يف ةصاخ ةايحب عتمتت يتلا
 ىلع ظفاحت يتلا تاعمتجملا يف وأ . ًالثم شيجلاك
 « ةيلود قافاب عتمتت وأ « ةيدرفلل ةداضم تافص

 نكلو . يممألا عباطلا تاذ بازحألاكو « ةفاشكلاك
 « طقف ايازملا الإ نمضتي ال فرشلا نأ ينعي ال اذه لك

 نأ ًافورعم نوكي نأ يغبني ةيسايسلا رظنلا ةهجو نمف
 نيكي كرت م ترال مج طياغأ قاع ام
 رماوألاو فقاوملا ضعب ةهجاوم يف سارملا بعص

 5 داهشتسالا ديفملا نم نوكي دقو « اهردصم ناك
 هلاوقأ يف رهظت ثيح ( حالسلا ىلإ) ءادن لوح طباض

 ًاساسأ فلتخي انبجاو نإ ٠ : ةيعامجلا حورلا هذه
 نإ لوقت ةركف كانهو « يداعلا ٍنطاوملا بجاو نع

 « نطاوملا نم ىلعأ ةج رد هنإو © ًانطاوم سيل طباضلا

 قرفلا سيلف . ةئطامخ اهنكل ةلوادتم ةركف اهنإ

 يف قرف هنكلو «ةيمكلا يف ًاقرف نيبجاولا نيب
 . « ةيعونلا

 ةعانقلا هيدل دلوي فرشلاب يدنجلا ساسحإ نأ ديب
 باسح ىلع ةعانقلا هذه لكشتتو . (« هدحو جييسن ) هنأب

 حمبست يهف .اهرطاخمو اهابازم امو ةماعلا ةحلصملا

 نم ريثكب اهلجأ نم نوشيعي نيذلا كئلوا ةبلاطمب
 نيدناعم ًاضيأ ةعانقلا هذه مهلعجتو ٠ تايحضتلا

 نوردقي امدنع فرطتم كولس عابتال نيضرعمو نيرذحو

 تايرظنلا هذه نكلو . مهفرشب قلعتن ةيضقلا نأ
 ثيحب « بصعتلاو فرطتلا نم عون ىلإ انايحا يدؤت
 ملا يفف .« يحلإلا قحلا ١ نم ًاعون فرشلا حبصي

 نكمي ال « ةيعامتجا ةدعاق لك نم فرشلا هيف مرحي
 ىلإ هجوم طيسب ءادن نع هتيعقاوو هتقيقح مجنت نأ
 تايلوؤسملا ١ نما زاهج بلطتي هنإ لب « رئامضلا
 نوفلاخي نيذلا كئلوأل « تانامرح» و « ةيعامجلا
 نرقلا ىلإ دوعت يلا دهاوشلا ضعب كانهو . ةعامجلا رماوأ
 ةيلدجلا ةقالعلا حضوت يلاو رشع عساتلاو رشع نماثلا

 : حورطملا لاؤسلا لالخ نم ةعطقلا حورو فرشلا نيب
 : ةباجالا رهظتو ..؟ برحلا يف طابضنالل كرحملا وه ام
 طابضلا نيب لجر كانه ناك اذإف :'فرشلا هنإ»
 ةغللا مهفي ال ناكو . ريمضلا نوناق عم بواجتي ال
 نأ انيلع ناك . هدئاق اهيف هثدحي ىتلا ةليبنلا ةيوبألا
 ءاوس « برحلا فوفص نم هدرط ِض ًادبأ ددرتن ال

 هميلستب وأ « تارخؤملا ىلع ًاريغص ًاعدوتسم دوقيل هلاسرإب
 قدصتو . هيلع اومكحيل طابضلا نم هنارقأ ةلادع ىلإ

 عامجإلاب ذحخؤت يتلا ةلداعلا مهماكحأ ايلعلا ةطلسلا

 نوكي ةعطق لك قح نم نأب رارقإلا بجيو .ًامود
 ء اهتمالس ىلع ظفاحت نأب .« فرشلا اهكرحم

 لل

 . « اهيلإ ءيسي يذلا وضعلا اهفوفص نم درطت نأبو

 لك يف فرتحم شيج يف ةيركسعلا حورلا لغلغتت
 كسامت اهنع جتنيو . بترلا يف زييمتلا نود تايوتسملا
 امدنعو . ةعطقلا دارفأ نيب نماضتلا تاساكعنا يف ريبك

 ١44 ماعلا يف اسنرفل يرادإلا ميسقتلا يف رظنلا ديعأ
 ئواسم ةراثإ ةراهملا نم نأب داقتعا كلذ قفار « ( ًالثم)
 لصف ىلإ لوصولا متي ىتح نيفرتحملا دونجلا دسافمو :

 فرتحملا شيجلاو عافدلل أبعت يتلا ايشيليملا نيب لماش

 ةداق نكلو . ةيلعافلا فيعض هنأب هيلع مكح يذلا

 جمدلل ةوعدلا ىلإ مهطوغض ةسرامم اوعاطتسا شيجلا

 « ةريصق ةمدخلا هيف نوكت شيج يفف « 1795 ماعلا يف

 نحب ردا رك ميسقتلا ةركف هاجت لعفلا در نوكي

 « ةعطقلا حور لكش تحت الإ ةيركسعلا حورلا لقتنت ال

 ىلإ باستنالاب عانتقالا ىلإ ًاضيأ حورلا هذه دنتستو

 ةيعبتلاب وأ ( ةحلسألا نم حالس وأ ) تاعطقلا نم ةعطق

 روهشم دئاق ىلإ

 شويجلا فلتخم يف « ةعطقلا حور : تفرع دقل
 يف ةيئانثتسا ةوق حورلا هذه تبستكا ًالثم اسنرف يفف

 3 جاوفألل ناك دقف . ةثلاثلا ةيروهمجلا شويج دهع

 تازايتماو صاخ ملعو ةزبو مسا ميدقلا ماظنلا لظ
 ثري ديقع ليوط تقو لالخ اهل ناكو . ةصاخ
 اهردصت قح نم ًاعون لكشي ةعطقلا مدق ناكو . ةطلسلا

 ماعلا يف ًاضيأ فرع دقو . ضرعلا يفو ةكرعملا يف
 جاوفألا نم اهليكشت متب ةديدج جاوفأ روهظ « 1

 قيرط نع ةفعاضم ةيلمعب ةميدقلا
 تناكو .ددج دونجب امهتلمكت متتو « نيمسق ىلإ

 باستنالا قحتست ىتح تازجعملاب موقت جاوفالا هذه
 ءاغلا ىلإ تازايتمالا لاطبا ىدأ دقو . ميدقلا اهبسن ىلإ

 لاطباإلا يلوت مث . اسنرف يف اهيلع ءاضقلاو ديلاقتلا هذه

 تاعطقلا ةيقرت لاطباو « قطانملا يث دينجتلل يجي ردتلا

 . ةيقابلا ديلاقتلا ءاغلا . اهلماكب

 جاوفألا هذه ميسقت

 دحأ فقو « ةيناثلا ةيسنرفلا ةيروطاربمإلا لظ ينو
 ًايركسع ناسنإلا نوكي ال: : لوقيل ةصنملا مامأ باونلا
 لمحل ًادعتسم نوكي امدنعو « هملع بحي امدنع الإ

 يذلا مقرلا فرش اهيف ضرعتي ةرم لك يف هديب فيسلا

 ًايقيقح ءابو ةعطقلا حور تّذغ دقلو . ؛ موجهلل هلمحي
 تاعطقلا نيب اهفوفص تمظتنا كراعمو تاعازنلا نم
 جاوفأ ) و ( جاتلا ) جاوفأ تلتاقت « 1784 ماعلا ينو

 دض ليل ةنيدم عراوش يف (ةيكلملا ةيرحبلا بكارملا
 يف كلذ ناكو ( يدنامرونلا ةصانقو لارتجلا ) جاوفا

 18١1 ماعلا ينو . ةلايخلاو ةاشملا نيب الاتق ةقيقحلا

 نيب اهسفن فنعلا لامعأ ( اسنرف ) نوسنازيب يف تثدح
 تاعطقو « ةهج نم ( راول يأ  نيسلاو ريزيا ) تاعطق

 . ىرخأ ةهج نم ةثلاثلا ةيعفدملا ةعطقو ( ىندألا نيرلا )
 - نورلا ضوح ناكس نيب عارص نع ةرابع تناكو
 نيب تاعازنلا تداع ماوعأ ةتس دعبو . نييسازلالاو

 . نادرف ينو زولوط يف تاعطقلا

 برعلا دونجلا ىصع ةيناثلا ةيروطاربمإلا لظ ينو

 اودنج برع دونج لوأ مهو ) فاوزلا مساب نيفورعملا

 نوعبتي اوناكو 187١ ٠ ماعلا يف يب رعلا برغملا لئابق نم

 نايصعلا يف مهعم كرتشاو ( يروطاربمإلا سرحلا ميظنتل

 لجأ نم عراوشلا يف لاتقلا يف مهوكراشو قدانبلا ةلمح

 . مهتاعطق فرش

 حور تلوحت دعب اميفو ةثلاثلا ةبروطاربمإلا لظ ينو
 نود « حالسلا نم ءزج ىلإ وأ حالسلا حور ىلإ ةعطقلا

 تاباتكلا ضعب ترّيع دقو . هسفن فنعلاب عتمتت نأ

 ةرابعلاب ةعطقلا حور نوميضم نع ةرتفلا كلت لالخ
 نمضتت يلا حورلا يه ةعطقلا حور نإ» : ةيلاتلا

 عئاشلا نم حبصأ اذكهو .؛ ىرخألا تاعطقلا ءاردز
 هسفن نع نلعي مهضعب نيدنجملا عامس ةرئفلا كلت لالخ

 حالس نم هنأ نلعي مهضعبو « ةيعفدملا حالس نم هنأ
 ءاول نم وأ ناسرفلا نم ةصاخ ةعطق نم وأ ناسرفل
 . ةيولألا نم ام

 لئاسو نم ةيوق ةليسو ةعطقلا حور نأ هيف كش ال اممو
 متي امدنع ًانكمم ىقبي اهثاعبنا نأو « ةعطقلا كسامت
 اهتافارحنا نأو . اهمامأ ليبسلا ديهمتو حورلا هذه زييمت

 ةروصب اههيجوتب ةبلاطملا ىلإ عفدت ةجرد ىلإ ةماه
 كانه نوكي نأ نكمي ال هنأ كلذ . ةبوسحمو ةسوردم

 فيرعت قاطن نع جرخت ةميلسو ةلاّعف ةيركسع حور
 يعطق امهلوا « نارهظم ةدعاقللف . اهمارتحاو ةدعاقلا

 « يركسعلا عضولاب مكحتت يتلا ةيمسرلا صوصنلا هددحت
 ةصاخلا ةيونعملا لعفلا دودر نم فلأتي يديلقت امهيناثو
 رمألاف . ( ةصاخ ةروصب يبلس رهظمبو ) طسولاب
 . هيف حماستلا نكمي ال هلمع زوجي ال يذلا

 ةأطو تحت ةنيبلاو ةحيرصلا ةدعاقلا تافلاخم عقتو
 دعاوقلا سمت يتلا تافلاخملا امأ « ةيطابضنالا تاءازجلا

 ىوتحم نإ . ةئيبلا راكنتسا ببست اهنإف ةفولأملا ةيديلقتلا
 اذه نوكي ام ًابلاغو . قيقد ىوتحم ةيعطقلا ةدعاقلا
 نمز ذنمو « رضاحلا تقولا عم مئالتم ريغ ىوتحملا
 ماكحإ ةيلمعب ناسنإ قي مل مويلا اذه ىتحو ىضم

 دويقلاب قلعتت تعضو يتلا صوصنلاف . ةكسامتم
 يسايسلا زجعلابو جاوزلاب دويقلا متهتو « تازايتمالاو
 ةيكلم تازايتمالا مهتو . يعامتجالاو يداصتقالاو
 دقو « ةيونعملاو ةيداملا عفانملاو . رّدصتلا قوقحمو ةبترلا



 « رضاحلا تقولا يف ةيعطقلا ةدعاقلا تافص مظعم تلاز

 ةدعاقلا ) ىوتحم ىقبيو . ةديدج ديلاقتب تنيز اهنأ وأ
 كش ال امو . هتاذ نرقلا حورل ًامضاخو ًالايس ( ةيديلقتلا

 هنأب هئاعدا ةجيتن يطارقوتسرالا ركفلاب طبتري هنأ هيف
 «هل ةميق ال مالك وهو « سانلا لضفأ حلاصل مدختتسم

 اذه حمالم ةئادحلا وحمت ًاضيأ انهف كلذ عمو

 موهفم ربع انسفنا ىلع ةبوعصب فرعتن نحنف « ىوتحملا
 رشع نماثلا وأ رشع عباسلا نرقلل « ةعطقلا حور»

 ريبكلا أطخلا نم نإف «ةعطقلا حور» ةيبلس تناك امهم

 نم ًاعون لكشتو شيج لك يف ةدوجوم يهف « اهلام
 ةليضفب ىمسي ام دلوت يتلا ةيعيبطلا ىوقلل تنمسالا
 لئاضفلا رولبتت ةعطقلا حور لضفبو « ةيبرحلا شيجلا

 . ربكأ ةلوهسب ةيبرحلا

 لوألا عبنملا « نيعبنم نم « ةعطقلا حور » ثعبنتو

 وه يناثلا عبنملاو « تاراصتنالاو بورحلا ةلسلس وه

 نم دح ىصقا ىتح هعفد يغبني يذلا شيجلا طاشن

 لك لذب ملعتي نأ براحملا عيطتسي ذئدنعو « دهجلا

 هشيج هب دئاقلا بلاطي يذلا دهجلا ربك املكو . هاوق
 يدنجلا زتعيو . هيلع لوصحلاب هتقث تدادزا املك

 .رطاخملا نم رارفلاب هزازتعا نم رثكأ باعصلا يطختب هسفن

 امهنم نوكتت ناذللا امه» نارمتسملا دهجلاو طاشنلاف

 اهنأ الإ « « ةرذبلا هذه اهيف حتفتت يتلا ةيضرألا نذإ

 ومنت اهدنعو . ةقرشملا رصنلا سمن ىلإ ًاضيأ جاتحت

 ةمواقم عيطتست ةيوق ةرجش حبصتو « ةعطقلا حور»
 مدعو ةلاطعلا مواقت امك . تاراسكنالاو مئازهلا ىسقأ

 حورلا هذه ةدالو نكمي ال ذإ . ملسلا نمز يف لمعلا

 نم نكلو « رابكلا ةداقلا رادم ينو .٠ برحلا يف الإ

 ةدايق تحت لايجأ ةدع كلذ دعب اهرارمتسا نكمملا

 حور نيب ةنراقملل لاجم كانه سيلو . نيطسوتم ةداق

 اهب عتمتي يلا « دادتمالا ةعساولا ةليبنلا « هذه ةعطقلا

 تطغو مهدوع برحلا تمجع نوبرجم نوب راحم

 شويج يف ءايربكلاو رورغلا نيبو « اهتاحارج مهداسجأ
 ةمدخلا ةمظنأل اهماجسناو اهكسامتب نيدت ةمئاد

 . نيرامتلاو.

 ةيعامتجالا دئاقعلا روهظو ٠ شويجلا روطت مغرو

 . ايتيمهأب ةظفتحم « ةعطقلا حور ه نإف اهكرحت يلا ةثيدحلا
 ع ةفلتخم لاكشأب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ترهظ دقو

 ةفلتخم تايسنج ءانبأ رهصل ًادعاسم ًالماع تناكو

 حالسلا لح دقو . ةدحاو ةقتوب يف ةدعابتم ميلاقأو
 شيج دونج ناك ام أريثكو . ةعطقلا لحم شيجلا وأ

 ةيلاتقلا مهب راجت ةرفوب رخآ شيج دونج ىلع نورختفي
 نماثلا شيجلاك ) ءافكأ ةداق لبق نم مهتدايق ةسراممو

 ةدايقب يقيرفالا قليفلاو « يرموغتنوم ةدايقب يناطيربلا

 . ع(... خلا فوكوج ةدايقب نودلا ةهبجو « لمور

 اداح ًارهظم «ةعطقلا حور» تذخأ كلذ لباقمو
 . ( خلا ... ريواغم « نييلظم ) ةصاخلا تاعطقلا يف ازيممو

 ةسامح ءاكذا ىلع دمع نع تادايقلا تلمع دقو

 زفاوحلا قلخو « اهنيب طباورلا معدل تاعطقلا هذه

 تامالع تسيلو . ةقاشلاو ةبعصلا تايلمعلا ذيفنتل

 تاراشلا « حانجلا ؛ ةصاخلا هيريبلا ) تاوقلا هذهل زييمتلا

 معدل ةيونعم تازيم ىوس ( فتكلاو عارذلا ىلع ةزيمملا
 مهتاعطقب زازتعالل نيلتاقملا عفدو «ةعطقلا حور» ةوق

 اوعيطتسي ىتح ةيلوطب لامعأب مايقلاو «٠ مهتحلسأو
 يف اهتناكم ميعدتو ٠ تاعطقلا هذه ةعمس ىلع ةظفاحملا

 . ةحلسملا تاوقلا فوفص

 هراكنا نكمي ال لماع اهب زازتعالاو ةعطقلا حور نإ

 دادعإلا ينو « ةثيدحلا شويجلا تاميظنت يف هلهاجت وأ

 مالعألا ةمسوأ تسيلو . امتاذ برحلا ضوخو برحلل

 ىلإ ليج نم مالعألا ميلست مسارمو . اهلك شويجلا يف
 مغر «ةعطقلا حور» ءاقب ىلع دهاوش ىوس « ليج
 ريكذتلا نم دب ال انهو . يجولويدياو ينقت روطت لك

 « ماع راطإ ين ةديقم ىثبت نأ بجي حورلا هذه نأب
 ةعطقلاب زازتعالاو : حورلا هذه لوحت عنمي لكشب
 « ىرخألا ةحلسألا وا تاعطقلا هاجت ةيناودع حور ىلإ

 ىلع ةعطقلا موقت يتلا طباورلا ريمدت كلذ نأش نم نأل

 بورح يه اهلك ةثيدحلا بورحلا ناو اميسال . اهساسا
 2 لالا ةزوذ: اهيف حالس لكل ةكرتشم ةثيدح ةحلسأ

 ةحلشألا دوهجب الإ رصنلا قيقحت نكمي ال ثيحب
 فدهلا ىلإ لوصولل اهنيب اميف نواعتلا قيسنتو اهعيمج
 . كرتشملا

 دارفأل رفوت يتلا يه « ةحيحصلا « ةعطقلا حور » نإ

 « اهعيمج ةعطقلا دارفأ عمجت يتلا ةطبارلاب زازتعالا ةعطقلا

 كلذبو « نيرخآلا دنع « ةعطقلا حور» مارتحا عم

 ةسامحلا ةراثإ قيرط نع فدهلا ىلإ لوصولا نكمي

 . ةفلتخملا ةحلسألا وأ تاعطقلا نيب ةءانبلا ةسفانملل

 تايوتسم ىلإ لوصولاب ملسلا يف ةءاّنبلا ةسفانملا لثمتتو

 ةيلاتقلا ةءافكلا عفرو « ةديج ةيطابضنأو ةيرادإو ةينقت
 طابض فصو طابض ) حالسلا وأ ةعطقلا دارفأ عيمجل

 قباستلا يف ةسفانملا لثمتتف برحلا يف امأ . ( دونجو

 « طورشلا لضفأ نمض « ةعطقلل ددحملا بجاولا ذيفنتل

 . ةعطقلا هذه ةدحو ىلع عاطتسملا ردق ةظفاحملا عم

 ةيونعملا حورلا (4

 . ( ةيونعملا ىوقلا رظنأ )
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 ةيموجملا حورلا 07

 عوزن يه 126 08[ءدقأالع ماتا ةيموجطلا حورلا

 يجولوكيس رفح ةروص يف ىلجتي يناودع يباجيا يلاتق

 طبترتو . يضرعتلا لاتقلا وحن لتاقملا دنع اعم يجولويزيفو

 ربتعتو . تايونعملاو لاتقلا ةداراب اقيثو اطابترا حورلا هذه

 اهتطساوبو , دئاق لكل لغاشلا لغشلا لتاقملا دنع اهتيمنت

 ىلع ةرطيسلل لمعلا ةيرحو ةردابملا مامز ىلع ظافحلا عيطتسي

 - هودع

 شيج ىدل ةيموجلا حورلا روهظل يساسالا لماعلا نا

 ةيعون وه . دارفالاو تاعطقلا ىدل مث نمو . شويجلا نم
 امو . ةنيعم ةلحرم يف ةينعملا ةلودلل ةماعلا ةيركسعلا ةديقعلا

 ةدايقلا ينبت نأل كلذ . عباطلا ةيعافد مأ ةيموجه تناك اذا

 . ةيموجه ةيركسع ةديقعل ةلودلل ايلعلا ةيركسعلاو ةيسايسلا
 ءانب ةسايسو ةيركسعلا ةيجيتارتسالا ديدحت هيلع بترتي
 . ةحلسملا تاوقلا

 ةديقعل اقفو ةحلسملا تاوقلا دادعاو ءانب ةسايس لمشتو

 تايلمعلا مئالي حيلست ةيعون ىلع زيكرتلا . عباطلا ةيموجه
 'تاذ تارئاط , ةكرحلا ةيتاذ ةيعفدم . تابابد ) ةيموجهلا

 يوج لازنا لئاسو . ةعردم دونج تالقان . ةيموجه تاردق

 ةمئالملا ةحلسالا لامها مدع عم.( خلا ... يرحبو

 ةداضضملا عفادملا لثم ) لاحلا ةعيبطب ةيعافدلا تايلمعلل
 ... ةسلتاقملا تارئاطلاو . تارئاطلل ةداضملاو تابابدلل
 تايلمعلا ةسرامم ىلع تاوقلا بيردت لمشت اك . ( خلا
 تايلمعلا مدخي لكشب ةلتاقملا تاليكشتلا ميظنتو . ةيموجطلا

 تالقانو تابابدلا نم يسيئرلا مسقلا عيمجت ) ةيموجهلا

 ةعردم تاليكشت لخاد ةكرحلا ةيتاذ ةيعفدملاو ةعردملا دونجلا
 . ( خلا ... ًاوج ةلومحو ةيكيناكيمو

 ةبقحلا يف ريبادتلا هذه ىلا ةيزانلا ايناملا تأجل دقلو

 ىلإ رلته لوصو بقع ء ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا تقبس يتلا

 عيمجت اهيلع بترت . ةيموجه ةديقع تنبت ذا . ةطلسلا

 عنصو ميمصتو , « رزناب » قرف يف دونجلا تالقانو تابايدلا
 بيردتو . لبانق تافذاقو ( اكوتش ) يضرأ معد تارئاط

 ىلع داتعالا فيفختل تاعردملاو ناريطلا نيب نواعتلل كرتشم
 خلا ... مدقتلا ةريتو للقي يذلا يديلقتلا يعفدملا معدلا

 تاوقلا راصتنا ىلع تدعاس يتلا لماوعلا دحأ كلذ لكشو

 نا مغر , 1440 ةلمح يف ةيسنرفلا تاوقلا ىلع ةيناملالا

 ًادادعا ةيعفدملاو تابابدلا نم كلتمت تناك ةيسنرفلا تاوقلا

 نم ةريبك ةبسن تناكو لب . ناملالا ىدل ناك ام قوفت
 تابايدلا نم لضفأ ةيعون تاذ ةيسنرفلا تابابدلا

 بئاتكك ةيسيئر ةروصب ةعزوم تناك اهنكلو . ةيناملالا

 ناك يسنرفلا شيجلا نأل ارظن . ةاشملا قرفب ةقحلم ةلقتسم

 ىلع دمتمت ةيعافد ةديقع ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ىنبت دق

 ١كا
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 ىدل ةيوق ةيموجملا حورلا تناك مث نمو . «ونيجام » طخ

 يف لاحلا فالخ ىلع . يناملالا شيجلا يف دارفالاو تاعطقلا

 ةصاخ ةيعافدلا حورلا هيف تخسرت يذلا . يسنرفلا شيجلا

 طخ تانيصحت يف روهش 4 نم رثكأ اعباق لظ نأ دعب
 ةدتمملا ةرتفلا لاوط . يناملالا موجها راظتنا يف «ونيجام »
 ىتح ( اينولوبل يناملالا وزغلا ءدب ) 1454/4/7 نم

 . ( اسنرف ةلمح ءدب ٠ ١)

 يليئارسالا - يبرعلا عارصلا يف هسفن. عضولا رهظ دقلو

 اهشيج تدعا ةينويهصلا ةلودلا نا ذا . 197” برح لبق

 ساسا ىلع . ةيممجه ةديقعل اقفو 144848 برح بقع

 ىلا .ةعرسب ةكرعملا لقنو . ةيموجهلا ةردابملا ذخأ ةرورض

 يف يجيتارتسا قمع يا رفاوت مدعل ظن  مصخلا ضرا

 ةعرسب برحلا ءاهنإ ةرورضو , ١144 ماع ةلتحملا نيطسلف
 لاتقلا ةزيم نم ةدافالاو . يبرعلا دشحلا لماكتي نأ لبق

 يليئارسالا شيجلا حيلست زكرت اذهو . ةيلخادلا طوطنخلا ىلع

 دشح متي ةعردم بئاتكو ةيولا يف ةعمجملا تابابدلا يف

 لكشت ( تادغوا ) « تايلمع تاعومجم » يف اهمظعم

 يضقو تاعافدلا قرخت ةعردم حامر سوؤر اهيف تابابدلا

 ةيومجلا ةدناسملا نارين اهمعدت ٠ يتايلمعلا قمعلا وحن

 ةعيرسلا ةكرحلا برح تاكيتكتل اقفو , ةرشابملاو ةبيرقلا

 ذنم ةيبرعلا .شويجلا تنبت نيح يف . ( ةفطاخلا برحلا )
 ىلا تدأ . ةيعافد ةيجيتارتسا ( 444 ) سدور ةنده

 . ةيبرعلا ةحلسملا تاوقلا لخاد ةيموجلا حورلا لؤاضت

 . اهفوفص نيب قدانخلا حور روهظو

 ناتيسايسلا ناتدايقلا تنبت . 19137 بقعو

 دادعا اتأدبو . ةيموجه ةيركسع ةديقع ةيرصملاو ةيروسلا
 رمالا . ايظنتو ابيردتو احيلست ساسالا اذه ىلع اههتاوق
 ةحلسملا تاوقلا لخاد ةيموجهلا حورلا يمانت ىلا ىدا يذلا

 برح يف حورلا هذه ترهظ دقلو . ةيرصملاو ةيروسلا
 هذه يف ىلوألا ةلحرملا تاحاجن بايسأ نم تناكو , 77

 موجملا دص ىلع ةردقلا يمانت لماوع نم الماعو . برحلا
 . ةيروسلا ةهبجلا ىلع ةصاخ . كلذ دعب ليئارسالا داضملا

 دوجو نم اساسا عبنت ةيموجلا حورلا نأ ىرن انه نمو

 يسنبتو . ةيموجه ةيركسع ةديقعو يضرعت يسايس طخ
 ميظنت ىلع داتعالاو . ةديقعلا هذه مدخت ةيركسع ةيجيتارتسا

 ىلا ادانتساو . ةيموجطلا ةيجيتارتسالا عم نابسانتي كيتكتو

 نكمي يتلا ةيموجملا حورلا ومنت ةيعوضوملا ةدعاقلا هذه
 : ةيلاتلا لماوعلا ىلا ادانتسا اهجيجأت

 يف هبحاصي لتعملا مسجلا نأ ذإ : ةيندبلا ةقايللا -

 « كولسلا يف ةيبلسو سفنلا يف فعض نايحألا بلغأ

 . تايونعملا يف درتو
 ةيصخشلا فعضي يسفنلا لالتعالاف : ةيسفنلا ةقايللا -

 لحد

 . لاتقلا يف ةدارإلا تتفيو « ديجلا ءادألا لشيو
 ةقثلا يركسعلا بهي يذلا وهو : ديجلا بيردتلا -

 هفواخم ىلع ةرطيسلاو ودعلا يدحت ىلع ةردقلاو ء هسفنب
 . ةيلاتقلا

 يف ززعت ةقثلا هذه نأ ذإ : حالسلاو دئاقلاب ةقثلا -

 ةرماغملا ىلع هزفحتو ء ودعلا ىلع راصتنالا ةيناكمإ هتيسفن
 . تاراصتنالا نم ديزملا بلطو

 رامشتسال نايساسأ ناطرش امهو : طابضنالاو ماظنلا -

 راطإ يف اهكيرحتو ةيباجيإلا ةيلاتقلا ةيرشبلا ةردقلا
 ا . حجانو فداه يتايلمع

 ةيرورض يهو : تازاجإلاو هيفرتلاو ةيلستلا لئاسو -

 نيب ركسعلا نع للملا عفدلو ةيركسعلا ةايحلا ةينيتور ةلازإل
 . ةيلاع تايونعم ىلع ظافحلاو

 ًاطابترا ةيموجهلا حورلا طبترت : ودعلا ىلع دقحلا -
 يركسعلا دقح- نم عبنت ةدارإلا هذهو « لاتقلا ةدارإب اقيثو

 . هيلع ءاضقلاو « هرحد ةرورضب ناميإلاو ءودعلا ىلع

 تاحاس يف ومني وهو : يضرعتلا يلاتقلا شرحتلا-

 . موجهلا رطاخم نم فواخملا ددبيو « ةيموجهلا كراعملا

 لعجت يلا ةليسولا يهو : ةيضرعتلا ةيلاتقلا لامعأالا -
 هعم يلاتقلا كاكتحالاب برق نع هودع ربتخي .يركسعلا
 بايغ نم ةداغ أشنت يتلا ةيمهولا فواخملا مطحي لكشب

 . ةيلاتقلا هتاناكمإو ودعلا ةوقل ةيقيقحلا داعبألا

 نم يركسعلا براحي يذلا فدهلاب ناميالا -
 كرحملا هنأل اهانركذ يتلا لماوعلا مهأ نم وهو : هلجأ
 « يركسعلا دنع لاتقلا ةدارإو ةيموجهلا حورلل يساسألا

 فورظ بعاصم لمحت ىلع ةردقلاب هدمي يذلا وهو
 .رصنلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةيحضتلاو « لاتقلا

 يف يوق مخز لكش ىلع ةيموجهلا حورلا راثآ رهظتو
 تامجهلا وحن هاجتاو « ةدراطملا يف عافدناو ٠ موجها

 دايدزاو « يعجارتلا لاتقلا فو عافدلا يف ةعباتتملا ةسك اعملا

 تناك اذإو .ودعلا قمع يف ةئيرجلا ةصاخلا تايلمعلا

 ةوقو قوفتلاب ًاساسحإ اهبحاص يطعت ةيموجهلا حورلا
 ًاساسحا مصخلا ىدل قلخت اهنإف « يناجيا عافدنا
 . ةثجافملا تابرضلا نم ًافوخو ةناكتساو ةينودلاب

 - ةيبرحلا لئاضفلا لكك - ةجاحب ةيموجهلا حورلاو
 دقحلا صقانت وأ نمزلا عم وبخت يهف . ةرمتسم ةمادإ ىلإ
 عافدلا ىلإ تاعطقلا تأجل ام اذإ فعضتو « ودعلا ىلع
 امك .ةيعافد ةيجيتارتسا راطإ نمض ةليوط ةدم نكتسملا

 ةريبك تاسكنل تاعطقلا تضرعت اذإ ديغب دح ىلإ رثأتت
 ةرطضملا ةدايقلا أجلت اذل . ةلشاف ةيموجه تايلمع دعب

 ةيضرعت تايلمعب مايقلا ىلإ ةيعافد ةيجيتارتسا ينبتل
 ظافحتلل ( يموجهلا - يعافدلا ) نرملا عافدلا يئبتو ةئيرج
 ةدايقلا أجلت امك « ةدقتم ةيموجهلا حورلا ةلعش ىلع
 ببسل ةيموجهلا اهحرر تدقف اهتاوق نأ ظحالت يتلا

 ليدبتو « فلخلا ىلإ تاوقلا هذه بحس ىلإ بابسألا نم
 حورلاب ىلحتت ةئيرج ةيكيمانيد رصانعب اهميعطتو « اهتداق

 اهتيعوتو يركسعلاو يندبلا اهبيردت ةداعإو « ةيموجهلا
 ةيموجه تايلمعب مايقلا ىلإ اهعفدت مث « اهتايونعم ميعدتو

 ليوطلا طيطختلا لضفب ) حاجنلا ةنومضم ةريغص
 ديعتست ىتح ( طئاسولاو ىوقلاب ريبكلا قوفتلاو ٠ ديجلاو

 ةيسفنلا اهتحص درتستو « اهحالسو اهتداقو اهسفنب اهتقث

 3 ةيموجهلا اهحورو ةماعلا

 ( وفاتسوغ ) الينب ساخور (+)

 قباس يبمولوك روتاتك دو ةلود لج رو يركسع
 يسشافلا همكح ةرتف .تدا ( -لقفن.ث)

 ةيموق ةمقن ىلا ةعساولا هتيبعش لوحت ىلا دسافلا
 ةاسيحلا يف ةيساسأ ةوق يقب دقف كلذ عمو . ةلماش

 . ةيبمول وكلا ةيسايسلا
 /“ / ١١ يف الينب ساخور وفاتسوغ دلو

 نم جرخت و . ( ايبمولوك ) ,اخمتوت د 5 الحال

 « ١91٠ ماعلا يف ةيبمولوكلا ةيركسملا ةيمرداكالا
 تايالولا نه ةيندملا ةسدنحلا ةداهش ىلع اهدعب لصحو
 يركسعلا هعضو دومج ةرتف لالخ ةيكريمالا ةدحتملا

 يف ةعرسب كلذ دعب زرب مث ء( )98م )1١974-

 يف ايبمولوك لثم . قيرف ةبتر ىلا يرو شيحلا
 يف ًاوضع ناكو « ةيلودلا تارمتؤملا نم ديدعلا
 ١451١ ) ةرتف يف ةيكريمالا ةراقلل ىعافدلا سلجملا

 ثادحالا عمق يف ًارود بعل دقلو ؛ (رو هم
 يخروخ » يراسيلا ميعزلا لايتغا دعب تماق يلا

 . ١5:48 ( ليربا ) ناسين يف « ناتيغ

 نا دعب ةطلسلا ساخور ملتسا ١9601 ماعلا يفو

 . ةيشافلا تاسراملا ءارج نم دالبلا يف عضولا ىدرت

 تللهو . « زيموغ ونايرول » سيئرلا اهب ماق يلا

 يذلا ساخور تديأو « كلذل ةيبعشلا طاسوالا

 هنكلو . ةيرحلاو ةلادعلاو 2 مالسلاب اهدعو
 : « ًايروتسد دالبلا كحي مل ذا ةنلعملا هئدابم نع فرحنا
 ةيرسلا ةطرشلا ىوقو « ةضراعملا ةفاحصلا تكساو
 برضل دادعتسالا ةبها ىلع ةيعمق ةادا اهلعجو

 ةيتناتستو ربلا ةسينكلا دصض فنعلا مدختساو « ريهاملا
 ءارشل ةلودلا لاوما سلتخاو « اهسرادمو
 ويلا ربيللا و نوظفاحملا هدض نواعتف.هسفنل يضارالا
 2« ١أ4هال رايأ يف ةطلسلا نع يلختلا ىلع هوربجاو

 سلجم هلحم لحو « ةدحتملا تايالولا ىلا ىفن ثيح
 ايبمولوك ىلا داع امدنعو . دالبلا ةرادال يركسع
 ةءاسإب مهنا ١468 ( ربوتكوا) لوا نيرشت 5



 يف ةيندملا هقوقح نم درٌجو .هتاطلس مادختسا

 ٍ كلذ نأ الإ ١944. (ليربا) ناسين

 هسفن حيشرتو . يسايسلا لمعلا ةعباتم نم هعنعي

 لصح ثيح « ١9155 ماعلا ي ةسائرلا تاباختنا يف

 . نيبخانلا تاوصا نم ./٠ ؟,ه ىلع
 فقوم ءارج نم دالبلا يف لمالا ةبيخ ثداسو

 « رومالا ةفد ةرادا يف ةكاحلا ةيموقلا ةهبحلا ةدايق

 امم « نييلا ربيللا بزح يف يراسيلا حانحلا خسفتو

 ( يبعشلا يموقلا لمعلا بزح ) ساخور بزح لأ
 ينو.ةضراعملا ىوقلا ةعيلط ىلا لوصولل كلهم
 يضاقلا مكحلا ةيبمولوك ةمكحم تلطبا ١4517 ماعلا

 ةسائرلا ىلا ىعسف
 تاوصألا نم ددع ىلع لصح ثيح« 9 ماعلا ُُي

 ةيموقلا ةهبحلا حشرم هيلع لصح ام ًابيرقت لداعي
 ةيباختنالا ةئيطا نكل وم« وريروب انا رسب ليازيم »
 جتحاو . ةسائرلا ةدسل « انا رّتساب» زوف تنلعا ايلعلا

 ةيباختنالا ةمكحملا مهّتاو « ةجيتنلا هذه ىلع ساخور
 ءاحنا يف بغشلا ةراثاب هراصنا ماقو « ريوزتلاب

 « ةيندملا هقوقح نم هديرجتب

 ةيفرعلا ماكحالا نالعا ىلا ىدأ امم ء دالبلا

 ءىلام يذلا يروتاتكدلا هفقوم ًاكسمتم يقبو كلذ
 يتلا تاحاجنلا ققحي مل هنكل و « ةيجوغامي دب بعشلا
 . اهوجري ناك

 (فسوي ) ليخور (:2)

 . (فسوي « راديبا رظنا )

 ليه ركيوك وأ دناليآ دور (58)
 ١الالث ( ةكرعم )

 تاوقلاو ةيك ريمآألا تاوقلا نيب تبشن ةكرعم

 ةيك ريمألا لالقتسالا برح لالخ ةيناطي ربلا

 نييكريمألا باحسناب تبتنا (  ؟مم ةالالوز

 . ةريزحلا نم
 ةريزج ىلع !ولوتسا دق نويناطيربلا ناك

 نابإ ا١الالك ماعلا يف 500 1513820 « دور »

 ةيماح تناكو . ةيك ريمألا لالقتسإلا برح

 ءاوللا ةدايقب لجر فالآ ؟ مضت ةريزحلا

 ررق دقو . «توغيب تربور» ريسلا يناطي ربلا

 يرحمو يرب موجم ةطساوب اهتداعتسا نويكريمألا
 ءاوللا مايقب يضقت مهطخ تناكو « نمازعم

 يننرفلا زيك رملاو « نافيلوس نوج » يك ريمألا
 كبتشي نيح يف « ربلا نم موجهلاب « تييافال »
 , ناتسيد تسيتاب ناج » تنوكلا يسنرفلا دئاقلا
 . رحبلا يف نييئاطي ربل عم

 نم «نافيلوس » نكمت ١078/2/54 يفو
 ةريزج 3 « ليه سطب » عقوم ىلع ءاليتسالا

 ةيب رحا نفسلا فلاحي نم ظحلا نكل «٠ «دور»

 ةفلتخم رارضأب تبيصأ اهنأ ذإ ««ناتسيد» ةدايقب
 يذلا رمألا « ةديدش ةيرحم ةمهصاع ءارج نم

 تاحالصالا ءارجال « نطسوب » ىلإ ةدوعلل اهرطضأ

 .نييناطي ريلا دض ةك رعملا ضوخمت نأ نود « ةمزاللا

 دادرتسال سكاعم موجب نويناطيربلا ماقو
 « نافيلوس » تاوق نكلو ٠ « ليه سطب » عقوم
 كلذ دعب ترطضا دقف اذه عمو . هدص تعاطتسا

 كا رّتشأ مدع ببسب ةريزحلا ءالخإو باحسنالا كإ
 ةدراولا رابخألا ببسبو « موجحلا يف لوطسألا

 اهقيرط يف تناك يلا ةيناطيربلا تازيزعتلا نع
 . ةريزحلا ىلإ

 ور

 ( كيتكت ) رئار دور(

 ةيلمع ىلع نويكريمالا هقلطأ يذلا ىزمرلا مسالا وه

 يضارألا يف ةيكريمألا لاترالاو لفاوقلا لقنت ةطيح نيمأت
 ١958 ) ةيكريمالا  ةيمانتيفلا برحلا نابإ ةيمانتيفل

 . نئامكلا بصنل ةحلاصلا نكامألا يف ةصاخو . ( 60

 مانتيف يف لخدتلا برح لالخ نويكريمألا ىنبت

 ةينطولا ريرحتلا ةهبج تاوق ةدراطمل ةكرحلا بولسأ ةيبونجل
 عقاوملاو طاقنلا نيب طبرلاو , اهقطانم قارتخاو . ةيمانتيفلا

 مانتيف تاوق وا ةيكريمالا تاوقلا اهيلع رطيست يتل

 : يه ريبادت ةعبرأ بولسالا اذه ذيفنت بلطت دقلو . ةيونللا

 ١ نارينلاب ةروانملا ةنورم نيمأتل ناريطلا مادختسا .

 ؟'  عساو قاطن ىلع اوج ةلومحملا تاوقلاب ةروانملا .

 - ةحلسملا ةريغصلا ةيرهنلا ليطاسالا مادختسا .

 - ةعردملا ) ةكرحتملا ةبراضلا لاترالا مادختسا

 . ( ةيكيناكيملاو

 راوثلا أجل . عبارلاو ثلاثلا ني ريبدتلا ةهجاولو
 ةكرح ديدحت ةيغب , نئاكلا بولسأ ىلا نويمانتيفلا

 نييمانتيفلا عقاوم ديدحتب موقت « انسس » ةرئاط

1617 

 8 واخ وخلا

 ا



 ور

 عقاوم ديدحتل أ ين اخد اضوراص قلطت « انسس » ةرئاط

 لايعأ ةلقرعو . اهدددما لاترأوةكرحتملاةيربلا تاليكشتلا
 رئاسخلا عاقيإو . ةحلسملا ةريغصلا ةيرهنلا ليطاسألا

 . يرهنلاو يربلا اهكرحت لالخ ةيموكحلاو ةيكريمالا تاوقلاب

 ًارود ةيمانتيفلا قطانملا ضعب يف ضرالا ةعيبط تبعلو
 يتلا ةطيحلاو عالطتسالا ريبادت مغر . راوثلا نئاك حاجن يف
 أجل اذل . ةكرحلا نمأ ناضل اهقبطت ةيكريمألا تاوقلا تناك

 لاترألا نمأ نامضل ديدج بولسا مادختسا ىلإ نويكريمالا
 . 2020 ظ8نبصصع# « رئار دور » مسا هيلع اوقلطأ ةيرهنلا

 : ةيلاتلا رومألا ىلع دمتعي بولسالا اذه ناكو

 ةت يتلا ةطيحلاو دصرلا ريبادت فيثكت

 . ةكرحتملا لاترألاو

 تاوقلا اهب موقت

 . ةعرس ىصقأب ةلمتحملا نئامكلا قطانم زايتجا

 ةفيفخلا تارئاطلاو ةحلسملا رتب وكيلها تارئاط قيلحت -

 ةيعفدملا نارين هيجوتو ةيناديملا ةبقارملا» دصرلل ةصصخملا
 ١ _وأانسس » لثم . ةكرحتملا تاوقلا ةمدقم قوف

 2.« غوددريب . قيسم لكشب راوثلا نئابك عقاوم فشكل

 عم مئاد لاصتا ىلع ةروكذملا ةفيفخلا تارئاطلا تناكو

 دوجوب اهراذنال ةكرحتملا ةيرهنلا وا ةيربلا تاليكشتلا

 ةبيرقلا ةيعفدملا ضبارم عم لاصتا ىلع تناك ابك ,. نئابكلا

 تايرود بارسأ وأ ةيوجلا دعاوقلا عمو . ريسلا طخ نم

 ةيغب وجلا يف ةدوجوملا ( ةلتاقملا  تافذاقلا ) ةيوجلا لاتقلا

 تايامرلا بلطو . ةفشتكملا نئايكلا عقاوم نع اهمالعإ

 تارئاط امأ . تايامرلا هذه تاريثأت دصرو . اهيلع

 كلذ ىلا ةفاضالاب اهيلع ناكف . ةحلسملا رتيوكيلهلا

 . وجلا نم نئابكلا عم لماعتلا
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 هفصقب تارئاطلا موقت ىتح راوثلا

 )١9159( تايقافتا « سدور (0)

 « ىلوألا ةندهلا تايقافتا وأ « سدور تايقافتا
 ةيبرعلا دالبلا نم ددع نيب تدقع يلا تايقافتالا يه

 برحلا باقعأ يف « ىرخأ ةهج نم ليئارسإو ةهج نم
 ترج دقو . )١1448( ىلوألا ةيليئارسإلا - ةيبرعل
 رشابم ريغ لكشب سدور يف نيبناجلا نيب تاضوافملا
 طيسولا وه ثلاث فرط قيرط نع متي لاصتالا ناك ذإ

 طيسولا لتقم دعب ةقطنملا ىلإ ءاج يذلا شناب فلار يلودلا
 . تودانرب تنوكلا يلودلا

 . ةندهلا قرخب ةيناثلا ةندهلا دعب نويليئارسإلا رمتسا
 فلتخم ىلع ةيلاتقلا تايلمعلا نم ةعومجم اوذفنو

 دض ةصاخ ةروصب مهتب رض تزكرتو . تاهبجلا

 . (1848 برح رظنأ ) ذاقنالا شيجو يرصملا شيجلا

 ارتلكنا ) ىربكلا.لودلا نإف ةيبرعلا لودلا جاجتحا مغرو
 سلجم لعف در ناكو . ءارجإ يأ اذختت 1 ( اكريمأو

 ذيفنتل ليئارسإو ةيبرعلا لودلا ةوعدل ةدوعلا وه نمآلا
 يضقيو . شناب فلار روتكدلا يلودلا طيسولا رارق
 اناك يلا نكامألا ىلإ نيفرطلا باحسناب رارقلا اذه

 « 1948 ( ربوتكا) لوألا نيرشت ١4 لبق اهنالتحي
 ةعباتمو ةندهلا دودح نييعتب يلودلا طيسولا ليوختو

 . نيفرطلا نيب هتطاسو
 « رارقلا اذهب نوينعملا مهو « نييليئارسإلا نكلو

 سلجم ءوجل نع ًاضوعو « بلطلا اذهل ناعذالا اوضفر
 برعلا دض هذختا يذلاك مزاح فقوم ذاختا ىلإ نمألا

 ةوقلا مادختساب ددهيف « ةيئاثلاو ىلوألا نيتندملا لبق

 يناشلا نيرشت 15 يف قفاو « تابوقعلا ضرفب وأ
 برعلا ةوعدب شناب حارتقا ىلع 1448 ( ربمفون )
 ءاشنإو 2« ةديدج ةنده ةيقافتا دقع ىلإ نييليئارسإلاو

 مهتاوق ضيفختو « حالسلا نم ةدرجم قطانم

 . ةحلسملا

 تسرام اذل . يبرعلا فقوملا حاتفم رصم تناكو

 يبرعلا ملاعلا نع رصم لزعل امهطوغض ارتلكناو اكريمأ
 دعب ناكمإلاب حبصي ثيحب ةنده ةيقافتا عيقوتل اهعفدو

 ةرواجملا ةيبرعلا دالبلا عم ةلثامم تايقافتا عيقوت كلذ

 اماقأ دق هراشتسمو قوراف كلملا ناك» . ليئارسال

 مهعم الدابتو ٠ نييليئارسا نيلوؤسم عم تالاصتاو تاقالع

 غلابم يرصملا كلملا راشتسم ىضاقت ابك . لئاسرلا نم ًاددع

 يف نيلقتعملا دوهيلا نع جارفالا ءاقل نييليئارسالا نم ةمخض

 ةيرصملا ةموكحلا ىدل ناك اذكهو . ةيرصملا نوجسلا
 تاقالع ةماقاو ليئارساب فارتعالل يوق دادعتسا كاذنآ

 . اهعم ةيعيبط

 232985 ( رياني) يناثلا نوناك ةيادب يفو

 يتلا بابسالا نع ًالصفم ًانايب ةيرصملا ةموكحلا تعاذا
 فورظ نعو « نيطسلف برح يف اهكارتشا ىلإ تدأ

 ًاريخأو » ةيلاتلا ةرابعلاب نايبلا متتخاو . برحلا هذه

 فقول نيفرطلا ىدل امهيتطاسو 0 اكريمأ قلد

 . « كلذ رصم تلبقف ًاروف لاتقلا

 ةيليئارسإلا - ةيرصملا ةندهلا ةيقافتا
 ؟4 يف ليئارسإو رصم نيب ةندهلا ةيقافتا تعفو

 ةندهلا تايقافتا لوأ يهو . 14494 (:رياربف ) طابش

 نع اهعَّقو دقو . عيقوتلل ينمزلا بيترتلا ثيح نم
 نيدلا فيس مهاربا دمحم ديقعلا نم لك ةيرصملا ةموكحلا

 ةيليئارسالا ةموكحلا نعو « ينامحرلا لماك دمحم ديقعلاو

 تنمضتو . نوساس سايلاو نيداي لاغبي ديقعلاو نايتا رتلاو
 : ةيلاتلا داوملا ةيقافتالا

 مئاد مالس ةداعإ ىلع ةدعاسملا ةيغب : ىل وألا ةداملا ١
 اذهب ةلدابتملا تانامضلا ةيمهأب ًافارتعاو ٠ نيطسلف ىلإ

 ةيركسعلا, تايلمعلا لبقتسمب قلعتي ام يف « ددصلا
 نوكتس ىلإ .ةيلاتلا ئدابملا ىلب ام يف دكؤت « نيقيرفلل
 , ةندهلا لالخ نيقيرفلا تيناجإ لم ةقنقد ةاعارم عضوم

 نمآلا سلجم ةيصوت مارتحالا لك ناقيرفلا مرتحي ١
 ةيوست يف ةيركسعلا ةوقلا مادختسا ىلإ ءوجللا مدعب

 ةيربلا  ةحلسملا تاوقلا موقت ال ١ .نيطسلف ةلكشم

 لمع ياب  نيقيرفلا نم يآل . ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ
 « هب ددهت وأ « لمعلا اذه لثا ططخت وأ « يناودع

 نأ ملعلا عم ةحلسملا هتاوق وأ يناثلا قيرفلا بعش دض
 اهل ةقالع ال راطإلا اذه يف ( ططخت ) ةظفل مادختسا

 يف ةداع سرامي امك « يداعلا ناكرألا طيطختب

 نيفرطلا نم لك قح مرتحي 7 . ةيركسعلا تاسسؤملا
 تاوقلا هنشن موجه نم فوخلا نم هررحتو هنمأ يف
 ملسي 4 .مارتحالا لك ء رخآلا قيرفلل ةحلسملا

 دب ال ةوطخ نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلا نيب ةنده ةماقإ ناب



 ىلإ مالسلا ةداعإو حلسملا عازنلا ةيفصت وحن اهنم

 ةروكذملا ئدابمللا ىلع ٌءانب ١ : ةيناثلا ةداملا»

 ١١و 4 يف نيرداصلا نمألا سلجم يرارق ىلعو
 ةنده ةماقإ تّمت 2 ١448 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت
 ةيرحبلاو ةيربلا : نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلا نيب ةماع

 وأ ةيربلا تاوقلا نم رصنع يأ عنمي ”  . ةيوجلاو
 امب « نيقيرفلا ىدل ةيركسعلا هبش تاوقلا وأ ةيرحبلا
 لمع يأ باكترا نم « ةيماظنلا ريغ تاوقلا كلذ يف

 هيش وأ « ةيركسعلا تاوقلا دض ينادع وأ يبرح
 لخخاد نييندملا دض وأ «رخآلا قيرفلل ةيركسعلا
 نم عنمي امك .رخآلا قيرفلل عضخت يتلا يضارألا
 اذه نم ةسداسلا ةداملا يف ددحملا ةماعلا ةندحلا طخ روبع
 نم ةثلاثلا ةداملا هيلع صنت ام بجومب الإ « قافتالا
 يأ يف يلودلا دحلا كاهتنا زوجي الو « قافتالا اذه

 ء اهروبع وأ رخآلا قيرفلا ءاوجأ لوخد وأ « ناكم
 نم لايمأ ةثالث ةفاسم ىلع رخآلا قيرفلا هايم لوخد وأ
 , هلحاس

 نمألا سلجم رارق ىلع ًءانب ١ : ةثلاثلا ةداملا »

 ةيغبو 2غ 1948 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت 4 يف رداصلا

 يناثلا نيرشت 15 يف رداصلا نمألا سلج#» رارق ذيفنت
 . ةجولافلا يف ةيركسعلا ةيرصملا تاوقلا بحست 4
 اذه عيقوت يلي يذلا مويلا يف باحسنالا اذه أدبي ؟
 شتيني رغ تيقوتب ًاحابص ةسماخلا ةعاسلا يف قافتالا

 متي“ ٠ ةينيطسلفلا ةيرصملا دودحلا ءارو ام ىلإ
 ةطخل ًاقفوو « ةدحتملا ممألا فارشإب باحسنالا
 اذه نم )١( مقر قحلملا يف ةعوضوملا باحسنالا
 . قافتالا

 ذيفنت ىلإ صاخ لكشب ةراشإلاب : ةعبارلا ةداملا »

 يناثلا نيرشت 4 يف نيرداصلا نمألا سلجم يرارق
 ضارغألاو ئدابملا دكؤت ١448 يناثلا نيرشت ١١و
 ةدئاف ةيأ بسك مدع أدبمب فرتعي ١ : ةيلاتلا

 سلجم اهب رمأ يتلا ةندهلا بجومب ةيركسع وأ ةيسايس
 ةيساسألا ضارغألا نأب كلذك فرتعب *  . نمألا

 عسقاوملا دادرتساب مدخت ال اهحورو ةندسهلل
 صوصتنملا عقاوملا ىلإ لاقتنالل وأ « ًاقباس ةلتحملا ةيركسعلا
 يأل ةيركسعلا تاوقلا مدقتب وأ قافتالا اذه يف اهيلع
 اذه عيقوت دنع اهلتحي يتلا عقاوملا ءارو ام ىلإ نيفرطلا نم

 نسم يأآل زوجي هنأب اضيأ فرتعيو "  . قافتالا
 تاذ حاصملاو بلاطملاو قوقحلا دكؤي نأ نيقيرفلا
 اهلمشي يتلا نيطسلف ةقطنم يف ةيركسعلا ريغ ةعيبطلا

 ةندهلا تاضوافم نم تينثتسا يتلا هذه نأو . قافتالا اذه

 عضوم نيقيرفلا ريدقتل ًاقفو نوكتس « نيقيرفلا قافتاب
 ةياغ نم سيل نأ ىلع ددشيو . قحال تقو يف ةيوست
 ةسارح قوقح وأ ةيميلقإ قوقح ةيأ تيبشت قافتالا اذه
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 ( ١548/17/18 ) ةيناثلا ةندهلا ةيادب دنع ماعلا فقوملا

 اهيعدي دق ىرخأ حلاصم وأ بلطم وأ قوقح ةيأ وأ
 وأ ءزج يأ يف وأ « نيطسلف ةقطنم يف نيقيرفلا نم يأ
 قوقحلا هذبب فارتعالا وأ قافتالا اذه هلمشي عقوم

 اهفاعضإ وأ اهتيوقت وأ اهؤاغلا وأ حلاصملا وأ بلاطملا وأ

 قوقحلا هذه تقثبنا ءاوس « لاكشألا نم لكش يأب

 امب نمألا سلجم تارارق نم حلاصملا وأ بلاطملا وأ

 1١941448 ( ربمفون ) يلاثلا نيرشت 4 يف رداصلا رارقلا اهيف
 يناثلا نيرشت ١ يف ةرداصلا هذيفنتب ةقلعتملا ةركذملاو

 تلمأ دقو . رخآ ردصم يأ نم وأ . 144/8 ( ربمفون )

 يهو ٠ طقف ةيركسع تارابتعا قافتالا اذه طورش

 , ةندهلا ةدمل طقف ةحلاص
 يف ددحملا طخلا فرعي ١ : ةسماخلا ةداملا »

 ددح دقو « ةندهلا طخب قافتالا اذه نم ةسداسلا ةداملا
 نيرداصلا نمألا سلجم يرارق فادهأو ضارغأل ًاقفو

 . يلاوتلا ىلع هنم ١1و ١9544 يناثلا نيرشت 4 يف
 لاكشألا نم لكش يأب ةندهلا طخ رسفي الأ بجي - ؟
 هيف نوكي نأ نود ددح دقو . يميلقإ وأ يسايس دح هنأب
 هبلاطم وأ ةندهلا قافتا يقيرف ع يأ قوفحب فاحجا
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 . ايئامن نيطسلف ةلكشم ةيوست ىلإ ةبسنلاب هعقاوم وأ
 طخلا ديدحت ىه « ةندحلا طخ نم ةيساسألا ةياغلا

 نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلا هءارو كرحتت نأ زوجي ال يذلا
 نم ةثلاتلا ةداملا ف هيلع صن ام ةيسنلأب الإ 75 نيينعملا

 لومعملا ةمظنألاو ماكحألا لظت  ؛ .قافتالا اذه

 نم نييندملا عنمت يتلا نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلا يف اهب
 . طوطخلا هذه نم قطانملا روبع وأ لاتقلا طوطخخ روبع
 طخ قيبطتو . قافتالا اذه عيقوت دعب لوعفملا ةيراس

 . ةسداسلا ةداملا 5 ددحملا ةندهلا

 ةنماثلاو ةعباسلاو ةسداسلا ةداملا كلذ دعب يأت مث )
 . ( تاقحلملاب لضفا ةروصب حضوتت يهو

 ىدل برحلا ىرسأ لدابت متي :  ةعساتلا ةداملا ٠

 ىلإ نومتني اوناك ءاوس . قافتالا اذه يقيرف نم يأ

 : رخآلا قيرفلل ةيماظنلا ريغ وأ ةيماظنلا ةحلسملا تاوقلا
 فارشإب برحلا ىرسأ لدابت متب ١- : ليامل ًاقبط
 اذه أدبيو . هلحارم عيمج يف اهتبقارمو ةدحتملا ممألا

 يهتنيو قافتالا عيقوت نم مايأ ةرشع لالخ لدابتلا
 اذه عيقوت دنعو . هئدب نم ًاموي 5١ زواجتي ال دعوم يف
 ةلكشملا ةكرتشملا ةندحلا ةنجل سيئر عضي قافتالا

 عم رواشتلابو قافتالا اذه نم ةرشاعلا ةداملا بجومب

 لدابتل ةطخ نيقيرفلل ةصتخملا ةيركشعلا تاطلسلا

 . هالعأ ةروكذملا ةدملا لالخ برحلا ىرسأ
 . نأشلا اذبب ىرخأ تاليصفت ةيأو لدابتلا ناكمو خيرات

 ددصحت

 . ًايئاضق نيقحالملا عيمج اذه ىرسألا لدابت لمشي - ؟
 تافلاخمو مئارجب ماكحأ مهقحب تردص نيذلاو
 ةيصخشلا ةعتمألا عيمج داعت -* . اهوبكترا ىرخأ
 تابثا تادنتسمو قئاثولاو لئاسرلاو ةميقلا ءايشالاو

 ءاوس .٠ اهتعيبط نكت امهم ةيصخشلا ةعتمألاو ةيوهلا
 يلا وأ ٠ مهدابت متي نيذلا برحلا ىرسأ صخت يللا

 دق اوناك اذإ اهيلإ نومتني يلا ةحلسملا تاوقلا صخت

 يتلا لئاسملا عيمج يف تبي 4 . اوفوت وأ اوبره
 - صاخ لكشب - قافتالا اذه ماكحأ اهيلع صنت ال

 ةلماعمب قلعتملا يلودلا قاثيملا اهددح يلا ئدابملل ًاقبط

 (ويلوي ) زومت 37 يف فينج يف مّقوملا برحلا ىرسأ
 صنت ىتلا ةكرتشملا ةندهلا ةنجل ىلوتت له . 64
 ديدحت ةيلوؤسم قافتالا اذه نم ةرشاعلا ةداملا اهيلع
 نييركسع اوناكأ ءاوس : نيدوقفملا صاخشألا ريصم
 يأ فارشال عضخت يلا يضارألا لخاد « نييندم وأ

 دهعتيو . مهدابت يف عارسالا ليهست ةيغب ء نيقيرفلا نم
 ةنجللا ىلإ ةدعاسمو ةنوعم لك ميدقت نيقيرفلا نم لك
 . اهتمهمب اهمايق لالخ

 ماكحأ ذيفنت ىلع فرشت 1-50: ةرشاعلا ةداملا »

 « ءابضعأ ةعبس نم فلأتت ةكرتشم ةنده ةنجل قافتالا اذه
 اهسئريو ء مهنم ةثالث قافتالا اذه يقيرف نم لك نيعب

 لول
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 . يئايضارالا ات

 (1194495/؟/78 ) ليئارساو ندرالا نيب سدور يف ةندهلا تاتداحم ءدب دنع ماعلا فقوملا

 دحأ وأ ةندهلا ىلع ةيلودلا ةبقارملا ةئيه ناكرأ سيئر
 « ةئيهلا هذهل عباتلا نيبقارملا يقيرف نم طابضلا رابك
 . قافتالا يقيرف عم رواشتلاب ناكرالا سيئر هنيعي

 « اهل ًارقم هجوعلا نم ةكرتشملا ةندحلا ةنجل ذختت  ؟

 امهارت نيذللا تقولاو ناكملا يف اهتاعامتجا دقعتو
 سيئر وعدي 7 . لاّعف لكشب اهتامهمب مايقلل نييسانم
 ةندهلا ةنجل  ةندهلا ىلع ةيلودلا ةبقارملا ةئيه ناكرأ

 زواجتي ال تقو يف لوألا عامتجالا ىلإ  ةكرتشملا

 دنتست 4 . قافتالا اذه عيقوت نم ًادحاو ًاعوبسأ
 . عامجالا أدبم ىلإ نكمأ ام ةكرتشملا ةندهلا ةنجل تارارق

 ةيرثكأب تارارقلا ذخنت عامجالا رذعت لاح ينو
 . مهئاوصأب نولدي نيذلا نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ تاوصأ
 ىلع ةيضقلا لاحت « أدبملا تاذ لئاسملاب قلعتي ام يفو
 ةيلودلا ةبقارملا ةئيه ناكرأ سيئر نم فلأتت ةصاخ ةنجل

 يرصملا نيقيرفلا نم لك نم دحاو وضعو ةندهلا ىلع
 عيمج ىلإ ةبسنلاب ةيئاهن اهتارارق نوكتو « ليئارسإلاو



 . لئاسملا هذه
 رارقلا خيرات نم دحاو عوبسأ لالخ « ةكرتشملا ةندهلا
 ىدل فانئتسالا عفريو ًايئات ربتعب رارقلا كلذ نإف

 ةيلودلا ةبقارملا ةئيه ناكرأ سيئر ىلإ ةصاخلا ةنجللا
 . نكمم تقو برقأ يف عامتجالا ىلإ ةنجللا وعدي يذلا
 « اب ةصاخلا اهتمظنأ ةكرتشملا ةندهلا ةنجل عضت - ه
 نم ءاضعألا اهاقلتي تاراعشا دعب تاعامتجالا دقعتو

 ةيرثكأب عامتجالل ينوناقلا باصنلا نوكيو « سيئرلا
 مادختسا ةيحالص ةنجللا لوخت 5 . ءاضعأل

 « نيقيرفلل ةيركسعلا ةسسؤملا نم نونوكي دق نيبقارم
 لمع ةيلودلا ةبقارملا ةئيه عم نيلماعلا نييركسعلا نم وأ

 مايقلل ةيرورض اهربتعت دادعاب نيبناجلا نم وأ « ةندهل

 ءالؤه ىقبي نييلود نيبقارم فيظوت لاح يفو . اهتامهمب
 ةيلودلا ةبقارملا ةئيه ناكرأ سيئر ةدايق تحت نويقارمل
 وأ ةماعلا ةعيبطلا تاذ تامهملا نوكتو . ةندهلا ىلع

 ةنجلب نيقحلملا نييلودلا نيبقارملا ىلإ اهب دهعي يتلا ةصاخل
 ةبقارملا ةئيه ناكرأ سيئر ةقفاومب ًانهر « ةكرتشملا ةئدحلا
 . اهل ًاسيئر لمعي يذلا بدتنملا هلثمم وأ ةندهلا ىلع ةيلودل

 قيبطتب ةقلعتملا ىواكشلا وأ بلاطملا عيمج لاحت

 ىلع « نيقيرفلا نم يأ اهب مدقتي يلاو « قافتالا اذه
 ذختتو « اهسيئر لبق نم ًاروف ةكرتشملا ةندهلا ةنجل

 ةيوست قيقحت فدهب ًابسانم هارت يذلا ءارجإلا ةنجللا
 اهتبقارم ةزهجأ قيرط نعو « نيبناجلل ةيضرمو ةلداع
 . ىواكشلاو بلاطملا هذه عيمج ددصب اهقيقحتو

 اذه يف نّيعم صن ىنعم ىلع فالخ بشني امدنع 8
 عضخي نأ ةطيرش ةندهلا ةنجل ريسفت دمتعب « قافتالا
 2 4 ةرقفلا يف صوصنم وه امك « فاانئتسالا قحل كلذ

 ةجاحلا تضتقا ىتمو « اهريدقت بسح ةنجلل زوجيو

 ةنجل هذختت رارق يأ فنأتسي مل اذإو

 لاغدإب نيحو نيح نيب نيقيرفلا يصوت نأ . كلذ
 ةنجل عفرت 4 . قافتالا اذه صوصن ىلع تاليدعت
 اهلامعأ نع ريراقت نيقيرفلا الك ىلإ ةكرتشملا ةندهلا

 نم لك نع ةروص لسرتو ٠ ًايرورض كلذ تأر املك
 اهتلاحال ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ريراقتلا هذه
 . ةدحتملا ممألا يف ةصتخملا ةلاكولا وأ ةرادإلا ىلإ

 لقنتلا ةيرح اهوبقارمو ةنجللا ءاضعأ حنمي ٠
 ىدملا ىلإ قافتالا اذهب ةلومشملا ةقطنملا يف لوصولاو

 ذاختا ةلاح يف هنأ ىلع « ًايرورض ةنجللا هارت يذلا
 وبقارم مدختسي تاوصألا ةيرثكأب هذهك تاررقم

 + ةنجللا تاقفن عزوت - ١١ . مهدحو ةدحتمل ممألا

 يقيرف نيب © ةدحتملا ممألا يبقارم ىلإ ةدئاعلا كلت ريغ

 يواستلاب قافتالا اذه

 نم دنب يأ سمي ال :  ةرشع ةيداحلا ةداملا »
 يأ قوقح لاكشألا نم لكش يأب قافتالا اذه دونب
 ةيملسلا ةيوستلا يف هفقاوم وأ هبلاطم وأ نيقيرفلا نم

 . نيطسلف ةيضقل ةيئاهنلا

 ةقداصملل قافتالا اذه عضخي ال ١ : ةرشع ةيناثلا ةداملا
 سلجم رارقل ةباجتسا دقعو تاضوافملا هيف ترج دقو

 ١4448 ( ريمقون ) يناثلا نيرشت 15 يف رداصلا نمألا
 ملسلا ددهي يذلا رطخلا ءردل ةندحلا رارقإ ىلإ اعد يذلا

 ىلإ ةيلاحلا ةنداهملا نم لاقتنالا ليهستلو « نيطسلف يف

 لصوتلا متي ىتح ًاذفان ىقبي هنإف « نيطسلف يف مئاد ملس

 »م دنبلا يف درو ام ءانئتساب نيقيرفلا نيب ةيملس ةيوست ىلإ
 قافتالا اذه ىقيرفل زوجي -"؟

 أ نم يأو وه هليدعت لدابتملا ىضرلاب
 « ةيناثلاو ىلوألا نيتداملا ادع ام يف « هقيبطت فقو امه

 « لدابتم ىضر ىلإ لصوتي مل اذإو . تقو يأ يف
 اذه عضو ىلع ةدحاو ةنس تضقنا دق نوكت نأ دعبو

 . ةداملا هذه نم

 زوجيو « هماكحأ نم

 يأل زوجي « هعيقوت خيرات نم ذيفنتلا عضوم قافتالا
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ بلطي نأ نيقيرفلا نم

 ليدعت وأ ةعجارم هتياغ رمتؤم ىلإ نيقيرفلا يلثمم ةوعد

 ءانثتساب قافتالا اذه يف ةدراولا ماكحألا نم يأ قلعت وأ

 رمتؤم يف كارتشالا نوكيو . ةيناثلاو ىلوألا نيتداملا

 راشملا رمتؤملا رفسي مل اذإ - " . نيقيرفلل ًايمازلا اذهك

 ةطقنل هيلع قفتم لح نع ةداملا هذه نم ا“ دنبلا يف هيلإ

 رمألا عفري نأ نيقيرفلا نم يأل زاج « اهيلع ضلتخم
 لحلل ابلط ةدحتملا ممألا ةئيهل عباتلا نمألا سلجم ىلإ

 ةباجتسا دقع امنإ قافتالا اذه نأ ساسأ ىلع دوشنملا

 . نيطسلف ين ملسلا رارقإ ليبس يف نمألا سلجم رارقل
 رانلا قالطا فقول ماعلا قافتالا قافتالا اذه خسني - 4

 ١4 يف ناقيرفلا هيف كرتشا يذلا ليئارسإو رصم نيب
 قافتالا اذه عقو ه . ١449 ( رياني ) يناثلا نوناك

 ةسجسنب نيقيرفلا نم لك“ ظفتحي + .خست نيج 2
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ناتخسن ملستو «

 ةعباتلا قيفوتلا ةنجل ىلإو نمألا سلجم ىلإ 07
 طيسولا ىلإ ةخسنو نيطسلفب ةصاخلاو ةدحتملا ممألل

 نيقيرفلا ولثمم عقو كلذل اتابثو . ةلاكولاب نيطسلفل
 يف ةدحتملا ممألا طيسو روضحب قافتالا اذه نيدقاعتملا

 ةعباتلا ةندهلا ةبقارم ةئيه ناكرأ سيئرو ةلاكولاب نيطسلف
 . « ةدحتملا ممألل

 ةجولافلا نم باحسنالا ةطخ . )١( قحلملا

 اهنادعم عيمجب ةيرصملا تاوقلا بحس يرجي
 دودحلا ءارو طاقن ىلإ ةجولافلا ةقطنم نم ةيركسعلا

 ةيلاتلا ةطخلل ًاقفو ةينيطسلفلا  ةيرصملا

 يف ١444 (رياربف) طابش 75 يف باحسنالا ةيلمع

 اديقدا

 فارشإ تحت نوكتو شتينيرغ تيقوتب 6٠0١ ةعاسلا

 رظنلاب ”*  . لحارملا عيمج يف اهتبقارمو ةدحتملا ممألا

 يو « رييدتلا اذهب ةلومشملا تاوقلا ددع ةرثك ىلإ

 ور

 « ثداوحلاو كاكتحالا لامتحا نم ليلقتلا ليبس

 ءانثأ ةدحتملا ممألا بناج نم ةلاّعفلا ةبقارملا نامسفلو
 مايأ ةسمخ لالخ باحسنالا متي « باحسنالا ةيلمع

 مدسختسي 1 . باحسنالا ةطخ ذيفنت خيرات نم
 ل حفر  ةزغ -ةربرب  ناديوس قارع  ةجولافلا قيرط
 كولس نكمي ال هنأ نّيبت اذإ هنأ طرش باحسنالل ًاقيرط
 ةئيه ناكرأ سيئر ىلعف « باحسنالا خيرات يف اذه
 ًاقيرط راتخي نأ ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةندهللا ةبقارم

 ماعلا دئاقلا ىلع + .نيقيرفلا عم رواشتلاب رخآ
 ددحملا تقولا لبق « نيطسلف يف ةيرصملا تاوقلل
 مدقي نأ « لقألا ىلع ةعاس نيعبرأو نامثب باحسنالل
 « ةقفاوملل ( هلثمم وأ ) ةدحتملا ممآلا ناكرا سيئر ىلإ

 ةجولافلا نم ةيرصملا ةيماحلا بحسل ةلصفم ةطخ
 رادقمو تاوقلا ددع : ةطخلا كلت لمشت نأ ىلع

 ددعو « موي لك اهبحس يرجيس يتلا تادعملا عونو
 ةكرح يف موي لك مدختستس يلا تارايسلا عونو
 ةكرحلا مامتال ةمزاللا تالحرلا ددعو « باحسنالا

 يف اهيلإ راشملا ةلصفملا ةطخلا نوكت  ه . موي لك

 ةيلمع يف ةيقبسأ بيترت ىلع ةنيبم هالعأ 4 ةرقفلا
 ةندهملا ةبقارم ةئيه ناكرأ سيئر هددحي باحسنال
 ىلع ىرخأ رومأ نمض .ثيو ء ةدحتملا ممألل ةعباتل
 « ًالصف ىرج يذلا ىحرجلاو ىضرملا لقن دعب هنأ
 « اهتعتمأو ةصاخلا اهتحلسأب ةاشملا تاوق ًالوأ بحست
 نم ةريخألا لحارملا يف الإ ةليقثلا تادعملا ب. الو

 تارايسلاو ةيعفدملاب ةليقثلا تادعملا فرعتو . ةيلمعل
 ليبس يو « نرب عفادم تالقانو تابابدلاو ةحفصمل

 ةاشملا تادحو لوصو دعب ثداوحلا عوقو لامتحا عنم

 تادعملا بحس يرجي « اهدصقت يلا نكامألا ىلإ
 ناكرأ سيئر اهنيعي ةيرصملا يضارألا يف ةطقن ىلإ ةليقثلا

 ةيرصم تاكلتممك عضوت كانهو « ةدحتملا ممأل
 سيئر دكأتي نأ ىلإ اهمتخو ةدحتملا ممألا ةسارح تحت
 ملست لئتيحو « ةذفان تحبصأ ةندهلا نأ نم ناكرألا
 ىلع 5 . ةصتخملا ةيرصملا تاطلسلا ىلإ تادعملا هذه

  ةجولافلا ةقطنم يف نييليئارسالا طابضلاو تاطلسلا

 مهو « ةيلمعلا هذه يف ةماتلا مهتنوعم اولذبي نأ ةزغ
 مدعو باحسنالا قيرط ولخ نم دكأتلا نع نولوؤسم
 « باحسنالا تاكرح ءانثأ اهعون ناك امهم قئاوع دوجو
 نع ةديعب ةيلمعلا ءانثأ ةيليئارسالا تاوقلا ءاقب نمو
 طباري 7 . باحسنالا ةيلمع يف ةلمعتسملا قرطلا
 ةيرصملا تاوقلا عم ةدحتملا ممألل نويركسعلا نوبقارملا

 ةطخب أمات ًاديقت نيقيرفلا ديقت نم دكأتلل ةيليئارسإلاو
 اهردصي دق يتلا ةقحاللا تاميلعتلابو هذه باحسنالا
 موقيو . اهذيفنت ددصب ةدحتلا ممألا ناكرأ سيئر

 مهاوس نود مهدحو ةدحتملا ممألل نوي ركسعلا نوبقارملا

 باحسنالا ةيلمع ءارجإ يف ًايرورض نوكي دق شيتفت لكب

1١1 



 ور

 ةرطيس تت قطانم
 يفارعلا شيجلا

 1 ١ ةرطيس حط قلم نم زر |
 هاه ٠١ ا ا

 [طسي ---- صصص

 سدور يف ةندهلا عيقوت دنع ماعلا فقوملا

 . ةيئابن تالاحلا هذه عيمج يف مهتارارق ربتعتو

 ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتهبجلا ديدحت  (؟) قحلملا
 : نيطسلف يف

 لمشت يتلا اهدحو ةيركسعلا تارابتعالا ىلع ًءانب
 تاوق كلذكو  قافتالا اذه يقيرفل ةعباتلا تاوقلا

 « قافتالا اذبب ةلومشملا ريغ ةقطنملا يف ثلاثلا قيرفلا

 نيطسلف يف ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتهبجلا ديدحت ربتعي
 : يلب امك
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 نم .أ. 5 دنبلا يف ددحملا طخلا نم برغلاو
 « ١944 ( ريمون ) يناثلا نيرشت ١ ةركذم
 نيرشت يف رداصلا نمألا سلجم رارق ذيفنت لوح
 اهئادتبا ةطقن نم ١448 ٠ ( ريمفون ) يناثلا

 ةرجاملا طخ دنع ةعقاولا ةطقتلا ىلإ برغلاب

 قيرطلا لوط ىلع ابوي اهتمو

 ةرجاهلا طخ دنع ةجولافلا  اتح قيرط ىلإ ةيدؤملا

 لامشلا ىلإ يهتنتو عبسلا رثب - ١11١14١41

 . 4١15 ةطقنلا دنع جولسع ركب نم

 طخلا نم قرشلا ىلإ ةقطنملا : ةيقرشلا ةهبجلا ب

 4017 ةطقنلا نمو « هالعأ (1) ةرقفلا يف ددحملا

 ميقتسم طخب « نيطسلف بونج يف ةطقن ىصقأ ىلإ
 - ةيرصملا دودحلا نيب ةفاسملا فصن ىلع لدي

 . ةينيطسلفلا  ةيندرألا دودجلا نيبو ةينيطسلفلا
 : عافدلا تارق ديدحت )(  قحلملا

 : ةيربلا تاوقلا  الوأ

 8٠١ ىلع ديزت ال ةبيتك لك ةاشم بئاتك " -(1)
 نم رثكأ ىلع لمتشت الو بترلا رئاسو طابضلا نم

 قدانب ) ةاشملل ةداتعملا ةحلسألا عم قدانب ايارس 4 ١

 نواه عفادم « ةشاشر تاسدسع « ةفيفخ تاشاشر

 ١- ىدعتت الأ بجي :

 . ( ةيخوراص عفادم وأ تابابدلل ةداضم قدانب « ةفيفخ

 " ىلع ديزي ال امب ةحلسم ( معد ) ةدناسم ةيرس  ؟

 ىلع اهرايع ديزي ال نواه عفادم * و ةطسوتم تاشاشر

 ىلع ديزت ال تابابدلل ةداضم عفادم 4 و تاصوب

 ةدحاو ةيراطب (ب) . ةدحاو ةدايق ةيرس ٠ . لاطرأ 5

 ىلع اهرايع ديزي ال ناديم عفادم 8 نم ةفلؤم
 مفادم.8 نم ةفلؤم ةدحاو ةيراطب (ج) .الطر ؟9
 . ًارتميلم 4١ ىلع اهرايع ديزي ال تارئاطلل ةداضم

 تاوق ةرابع موهفم نم ةيلاتلا ةحلسألا ىنثتست ١
 ةحفصملا تارايسلاو تابابدلاك تاحفصملا ( )١ : عافدلا

 تانحاشلاو ةرزنجملا فصن تارايسلاو نرب عفادم تالقانو

 عيمج - (ب) .ةحفصملا لقنلا لئاسو نم اهريغو
 يف ةددحملا كلت ريغ ةدناسملا تادحولاو ةحلسألا

 (ج) (1) دنبلاو (ب) )١( دنبلاو ' () 0 دنبلا
 ةطخل ًاقفو ةيرادإلا تادحولا مدختست  ؟ .هالعأ
 . ةكرتشملا ةندهلا ةنجل اهيلع قفاوتو اهدعت

 اهيف حمسي يتلا قطانملا يف : ةيوجلا تاوقلا  ًايناث
 ةيلاتلا طورشلاب ديقتلا بجي ء عافدلا تاوق دوجوب

 ظافتحالا زوجي ال )١( : ةيوجلا تاوقلاب قلعتي اميف
 تاحاس وأ ناريط تاحاس وأ ةيركسع تاراطم ةيأب

 زوجي ال (6) . ىرخأ ةيركسع تآشنم ةبأ وأ طوبه
 تالاحلا يف الإ ةيركسع تارئاط ةيأ طوبه وأ مايق
 . ةئراطلا

 دعاوق ةيأ ماقت نأ زوجي ال : ةيرحبلا تاوقلا  ًاثلاث
 ةيعافد تاوقب الإ اهيف حمسي ال ىلا قطانملا يف ةيرحب

 ةقصاالملا ةيميلقإلا هايملا لوخد ةيب رح نفس ةيآل زوجي الو
 . قطانملا كلتل

 اهيف ظافتحالا زوجي ال يتلا قطانملا يف  ًاعبار
 مزاللا ضيفختلا متي نأ بجي « ةيعافد تاوقب الإ
 اذه عيقوت خيرات نم عيباسأ ةعبرأ لالخ تاوقلل

 . « قافتالا

 .ليئارسال اكريمأ هتدارأ ام سدور ةيقافتا تققح اذكهو

 دودح لخاد هقرشو هبونجو هلامس بقنلا لخد دقف



 هذه ىلإ لوصولابو . ليئارسإ اهيلع رطيست يلا يضارألا
 ةجرحلا ٌةلحرملا تهتنا « ةيليئارسالا  ةيرصملا ةيقافتالا

 . اهيل لوصولل اهدوهج ةيرامعتسالا لودلا تزكر يتلا

 ةوطخ ذاختا يف ًاجرح دجي يبرع رطق كانه دعي مو
 قيقحت يف يكريمأ  ولكنالا ططخملا حجنو . ةلئام

 يبرع دلب لك عمو « لحارم ىلعو « ةيئزج تايوست
 . ةدرفنم ةروصب

 ةيليئارسإلا  ةينانبللا ةئدهلا ةيقافتا

 ليئارسإ عم ةيقافتالا عقوت ةيب رع ةلود يناث نانبل ناك
  ةينانبللا ةيقافتالا عيقوت نأ مغرو . 1545/9/0 يف

 يف تثدح دق ةيقافتالا هذهل تاثداحملاو ةيليئارسالا

 . (ةينانبللا دودحلا ىلع عقي ريغص رفخم ) ةروقانلا سأر
 . سدور ةيقافتا نم اءزج ربتعت ةيقافتالا هذه نا الإ

 ةحيرص ةدام قافتالا يف لخدي نأ نانبل دارأ دقلو

 . ةيسايسلا هدودحب هيف ضومغ ال ًافارتعا اهنمضي
 تاسلجلا لاطأ امم « ةطقنلا هذه لوح لدجلا مدقحاو

 ىلع عيقوتلا متي نأ ضورفملا ناك ام دعب مايا ةدع

 اببس تاسلجلا ددعت ناكو . ةدحاو ةسلج يف ةيقافتالا

 ثيح ةلتحملا ضرألا ىلإ يناثلا عامتجالا رقم لقن يف
 ةيقافتا ىلع عّقوو . مهدودح رفخم نويليئارسإلا ماقأ
 مدقملا ينانبللا بناجلا نم ةيليئارسالا  ةيئانبللا ةندهلا

 بناجلا نعو « برح فيزوج مدقملاو ملاس قيفوت
 نامليب عوشوبيو فيلكام ياخدرم مدقملا يليئارسإلا

 : ةيلاتلا داوملا ةيقافتالا تنمضتو . نيزور ياطبشو

 مالس ةدوع ىلع لمعلا لجأ نم - : ىلوألا ةداملا :
 ةلدابتملا تاديكأتلا ةيمهأل ًاكاردإو « نيطسلف يف مئاد

 البقتسم ةيركسعلا تايلمعلاب قلعتي ام يف نأشلا اذه يف
 يلا ةيلاتلا ئدابملا نابئاجلا دكؤي . قافتالا اذه يفرطل

 ةندهلا لالخ نيفرطلا بناج نم ًامامت اهب ديقتلا يرجيس

 : ةمئادلا

 ماتلا ديقتلاب ًادعاصف نآلا نم نابناجلا دهعتي ١

 ىلإ ءوجللا مدع نأشب نمألا سلجم نع رداصلا رمألاب
 . نيطسلف ةيضق ةيوستل ةيركسعلا ةوقلا

 لكل ةحلسملا تاوقلا عانتماب نابناجلا دهعتي ١

 « ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا تاوقلا ءاوس « امهنم
 بناجلا تاوق وأ بعش دض يناودع لمع يأ ذاختا نع
 عم ء هب ديدهتلا وأ لمعلا اذه لثم دادعإ وأ رخآلا

 رثؤي ال نومضملا اذه يف ( دادعا ) مادختسا نأب ملعلا

 وه امك « ناكرألا ةئيهل ةيداعلا طيطختلا تايلمع ىلع
 . ةيركسعلا تاسسؤملا يف ماع هجوب عبتم

 هنمأ يف فرط لك قح الماك“ امارتحا مرتحي

 ةحلسملا تاوقلا هيلع هنشت موجه نم فوخلا نم هتيرحو
 . رخآلا بناجلل

 هه .٠ م د.

 ممكتوو ---- حك

 .«( سدورو ةننده

 در

 ةيقارعلا تاوقلا اهلغشت تناكو . ةندهلا ةيقافتا ةجيتن ليئارسال تمّلُس ىتلا قطانملا

 تاوقلا نيب ةمئاد ةندهب لمعلا نأب نابناجلا رقي 4

 عارتلا ةيفصتل اهنم صانم ال ةوطخ نابناجلل ةحلسملا
 . نيطسلف ىلإ مالسلا ةداعإو حلسملا

 فادهألاو ئدابملا نابناجلا دكؤي : ةيناثلا ةداملا »

 ١5 يف رداصلا نمألا سلجم رارق ذيفنت دصقب ةيلاتلا

 . ١944 ماع يناثلا نيرشت

 ةدئاف ةيأ قيقحت زاوج مدع ادبمب فارتعالا_١

 سلجم اهب رمأ يتلا ةندهلا ءارج نم ةيسايس وأ ةيركسع
 . نمآلا

 يأ ءيسي الأ بجي هنأ نابناجلا كردي امك ١
 قوقح ىلإ ناك .لكش يأب - قافتالا اذه دونب نم دنب
 قلعتي ام يف « قافتالا ينرط نم يأ فقاومو بلاطمو
 يف اهيلإ لوصولا متي نيطسلف ةيضقل ةيملس ةيوست ةيأب
 تارابتعا نم ةعبان قافتالا اذه صوصن نأ ذإ « ةياهنلا

 . ةضحم ةيركسع
 ةنده ىلع قافتالا مت دقل ١ : ةثلاثلا ةداملا د

 بجومب كلذو « نيبناجلل ةحلسملا تاوقلا نيب ةمئاد ةماع

 يف رداصلا نمألا سلجم رارقو ركذلا ةقباسلا ئدابملا
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 . ١944 ماع ( ريمفون ) يناثلا نيرشت
 نم رصنع يأ بكتري الأ نابناجلا دهعتي

 بناجل ةيركسعلا ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا تاوقلا
 نم ًالمع « ةيماظنلا ريغ تاوقلا اهيف امب ٠ امهنم لك
 ًايناودع ًالمع وأ « ةيبرحلا لامعألاب ةهيبشلا لامعألا
 يضارألا ين نييندملا دض وأ « رخآلا بناجلا تاوق دض
 يأل « ىطختي وأ « ربعي وأ « رخآلا بناجلل ةعضاخلا
 « ةمئادلا ةندهلا راطإ يف دودحلا طخ بابسألا نم ببس
 وأ « قافتالا اذه نم ةسماخلا ةداملا يف نّيبم وه امك

 « هربع رمي وأ « رخآلا فرطلل يوجلا لاجملا لخدي
 نم لايمأ ةثالث ةفاسم ىلع هايملا ربع رمي وأ « لخخدي وأ
 . رخآلا بناجلا لحاس

 لامعألاب هيبش لمع موقي الأ نابناجلا دهععتي .

 دحأ فارشإ تحت ضارأ نم داعم لمع وأ ةيبرحلا
 . رخآلا فرطلا دض قافتالا اذه يفرط

 هفصو دراولا طخلا فرعيس ١ : ةعبارلا ةداملا »

 ةندهلا دودح طخب قافتالا اذه نم ةسماخلا ةداملا يف
 نيذللا دصقلاو فدهملا بجومب ددحيسو « ةمئادلا

 ١١5 يف ةرداصلا نمألا سلجم تارارق امهيلإ تمر

 . 1548 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت
 ةندلا طخ ةماقإ ءارو نم يسيئرلا دصقلا نإ  ؟

 تاوقلا ىلع بجي يذلا طخلا طيطخت وه ةمئادلا
 . هزواجتت الأ ةينعملا فارطألل ةحلسملا

 ةحلسملا تاوقلا نيناوقو ةمظنأ ىقبت نأ بجي -*

 « لاتقلا طوطخ روبع نييندملا ىلع رظحت يلا نيبناجلل
 ةيراس « طوطخلا هذه نيب ةعقاولا قطانملا لوخد وأ

 ةمئادلا ةندحلا طخب قلعتي ام يف قافتالا عيقوت دعب لوعفملا

 . ةسماخلا ةداملا يف هعيقوت درو يذلا

 ةندحلا طخ عبتي نأ بجي ١ : ةسماخلا ةداملا ١
 . نيطسلفو نائبل نيب ةيلودلا دودحلا ةمئادلا

 يف نيبناجلل ةحلسملا تاوقلا فلأتت نأ بجي - ؟
 امك طقف ةيعافد تاوق نم ةمئادلا ةندها طخ ةقطنم

 . قافتالا اذه قحلم يف فرعم وه
 دودح طخ ىلإ تاوقلا بحس لمتكي نأ بجي

 بجومب « ةيعافد ةوق ىلإ اهصيلقتو ةمئادلا ةندهلا
 . قافتالا عيقوت نم مايأ ةرشع لالخ ةقباسلا ةرقفلا
 ةموغلملا قرطلا نع ماغلألا ةلازإ نإف ٠ هسفن سايقملابو
 طئارخلا مدقتو . نيفرطلا نم يأ اهنع الج يلا قطانملاو
 رخآلا بناجلا ىلإ هذه ماغلالا لوقح عقاوم ددحت يتلا

 . اهتاذ ةرتفلا لالخ

 برحلا ىرسأ عيمج لدابت بجي : ةسداسلا ةداملا ١
 اوناك ءاوس « قافتالا اذه يفرط بناج نم نيزجتحملا

 اجلا دحأل ةيماظنلا ريغ وأ ةيماظنلا تاوقلا لاجر نم
 يلي امك

 اهلحارم عيمج يف برحلا ىرسأ لدابت ةيلمع متت - ١

 ليي

 لدابتلا متي نأ بتجي ابي رطيسو ةدجتملا ممألا فارشإب

 اذه عيقوت نم ةعاس 74 لالخ ةروقانلا سأر دنع
 . قافتالا

 :رسأ ىلع كلذك لدابتلا اذه لمتشي نأ بجي - ؟

 ىلإ ةفاضإلاب « ًايئانج مهتقحالم يرجت نيذلا برحلا
 ةميرجب قلعتي ام يف ماكحأ مهقحب تردص نيذلا كئلوا

 نيناوقلل ىرخأ ةفلاخم ةيا وا
 يرجيس نيذلا ىرسألا ىلإ داعُت نأ بجي »+

 ةميقلا تاذ داوملاو ةيصخشلا ضارغألا عيمج ع مهدابت

 ضارغألا لكو ةيوملا تاراشو 00 لئاسرلاو
 ءالؤه ىلإ ةدئاعلا اهتعيبط تناك امهم « ةيصخشلا

 هذه نإف يفوت وأ بره دق ريسألا ناك اذإو . ىرسألا
 يف لمعي ريسألا ناك يذلا بناجلا ىلإ داعت ضارغألا

 . ةحلسملا هتاوق

 اذه يف مظنت مل يلا نوؤشلا عيمج ررفت -؛
 قلعتملا يلودلا قافتالا اهيلع صن يتلا ئدابملا قفو قافتالا

 زومت 3٠ خيراتب فينج يف عقوملا برحلا ىرسأ ةلماعمب
 1 5 داجتجا ماعل ( ويلوي )

 بجومب تئشنأ يتلا ةكرتشملا ةنده ةنجل ىلوتت
 نع ثحبلا ةيلوؤسم قافتالا اذه نم ةعباسلا ةداملا
 نييركسعلا نم اوناك ءاوس « نيدوقفملا صاخشألا
 ريسيتل نيبناجلا نم لكل ةعضاخلا قطانملا يف نييندملا وأ

 نواعت لك ميدقتب فرط لك دهعتيو . عيرسلا مهدابت
 . ةمهملا هذه ذيفنت نم اهنيكمتل ةنجللا ةدعاسمو

 ةكرتشم ةيعافد ةنجل موقت ١ : ةعباسلا ةداملا »

 اذه يف فرط لك اهيف نيعي « ءاضعأ ةسمخ نم ةفلؤم

 ةئيه ناكرأ سيئر اهسيئر نوكيو نيوضع قافتالا

 نم ريبك طباض وأ ةدحتملا ممألل عباتلا ةندحلا ىلع ةباقرلا

 يفرط عم رواشتلا دعب ناكرألا سيئر هنّيعي « ةئيهلا يقارم

 . قافتالا اذه

 عسقوم يب اهرقم ةكرتشملا ةندهلا ةنجل ميقت - ؟

 دودحلا عقوم يفو « ةلطملا نم لامشلا ىلإ دودحلا

 ةنكمألا يف اهتاعامتجا دقعتو . ةروقانلا يف ينانبللا
 حاجنب اهامعأ ذيفنتل ةيرورض اهارت .يلا تاقوألاو
 . ةيلعافو

 ةوعدب اه عامتجا لوأ ةكرتشملا ةئدهلا ةنجل دقعت 8

 ممألل عباتلا ةندحلا ىلع ٍباقرلا ةئيه ناكرأ سيئر نم

 اذه عيقوت نم ًاعوبسأ زواجتي ال تقو يف ةدحتملا

 . قافتالا

 ادبم قفو « ةكرتشملا ةندحلا ةنجل تارارق ذختت - غ

 ىلإ لصوتلا مدع لاح يثو . كلذ رسيت اذإ عامجإلا

 ةئجللا ءاضعأ تاوصأ ةيبلغأب تارارقلا ذختت « عامجالا

 . تيوصتلا يف نيكرتشملا نيرضاحلا

 ةيئارجإلا اهتمظنأ ةكرتشملا ةندحلا ةنجل دعت

 سيئر نوكي نأ دعب تاعامتجالا دقعتو . اهب ةصاخل

 داقعنا دعوم نم فاك تقو لبق ءاضعألا غلبأ دق ةنجللا'

 ةيبلغأ تاعامتجالا دقعل باصنلا بلطتيو « عامتجالا

 . ءاضعأل

 مادختسا تايحالص ةندهلا ةنجلل نوكت +

 تائيملا فوفص نيب نم مهب ناعتسُي دق « نيبقارم
 ةئيط نيعباتلا نيب ركسعلا م وأ قافتالا يرطل ةيركسعل

 امهيلك نم وأ ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةندهلا ىلع ةباقرلا

 ةناعتسالا لاح يفو . اهتامهم زاجنإل ةيفاك ربتعت

 ءالؤه نإف « نأشلا اذه يف ةدحتملا ا يئفارع
 3 دادعأب

 ةساقرلا ةثيه ناكرأ سيئر ةرما تحت نوقبي نيبقارمل

 تاذ ماهملا عضختو . ةدحتملا ممألل عباتلا ةندهلا ىلع

 ةدحتملا ممألا يبقارمل لكوت يتلا ةصاخلا وأ ةماعلا ةعيبطلا
 ناكرأ سيئر ةقفاوملا « ةكرتشملا ةندهلا ةنجلب نيقحلا

 سنئري امهنم نم قفو ةنجللا يف هلثمم وأ ةدحتملا ممأل

 يف نيبناجلا نم يأ نم ةمدقملا ىواعدلا عقرت -

 ةكرتشملا ةندلا ةنجل ىلإ قافتالا اذه ذيفنتب قلعتي ام

 نأشب تاءارجإ ةنجللا ذختتو . ًاروف اهسيئر قيرط نع
 اهزاهج قيرط نع ىواكشلا وأ ىواعدلا هذه لك
 قيقحتل ًابسانم هارت ام قفو قيقحتلاو ةبقارملاب صاخلا

 . نيبناجلل ةيضرمو ةلداع ةيوست

 ام دنب ىنعم ريسفت يف فالخ مايق لاح يا

 ىلوألا نيترقفلاو ةمدقملا ءانثتساب « قافتالا اذه نم

 تايصوت ةنجللا مدقتو . ةنجللا ريسفتب ذخؤي ةيناثلاو

 نيح نم قافتالا اذه دونب يف ليدعت ءارجإل نيبناجلا ىلإ

 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك رخآل

 نيبناجلا ىلإ ريراقت ةكرتشملا ةندهلا ةنجل مدقت

 مدقتو . ةيرورض اهارت يتلا تارتفلا يف اهتاطاشن نع

 ممألل ماعلا ريتركسلا ىلإ ريراقتلا هذه نم لك نم ةخسن

 ةصتخملا ةلاكولا وأ زاهجلا ىلإ هرودب همدقيل « ةدخنلا

 . ةدحتملا ممألا ف

 ًاردق كلذك اهوبقارمو ةنجللا ءاضعأ حلمي ٠

 اهلمشي يتلا قطانملا يف لوصولاو كرحتلا ةيرح نم

 اذه يف ًايرورض ةنجللا هارت ام قفو « قافتالا اذه

 امدنع ةدحتملا ممألا يبقارمب ةناعتسالا طرش نأشلا

 ةيبلغأب ةنجللا اهذختت يتلا تارارقلا ىلإ لصوتلا متي

 . تاوصآالا

 ةنجللا تاقفن قافتالا اذه افرط لّمحتي ١
 ممألا يبقارمب ةقلعتملا تاقفنلا كلت ءانئتساب « يواستلاب

 . ةدحتملا

 ١ ةنماثلا ةداملا :
 درجمب ًاروف ذيفنتلا عضوم عضويو « ةقداصملل

 قافتالا اذه عضخي جا



 هيلع ضوافتلا مت يذلا قافتالا اذه ىقبي  ؟

 يف رداصلا نمألا سلجم رارق قفو « هيلإ لوصولاو
 يضاقلا « ١448 ماعل ( ريمفون ) يناثلا نيرشت

 مالسلا ىلع مئاقلا ديدهتلا ىلع ءاضقلل ةنده ةماقإب

 ةلاح ىلإ ةندهلا ةلاح نم لاقتنالا ليهستو نيطسلف يف

 نأ ىلإ لوعفملا يراس ىقبي  نيطسلف يف مئادلا مالسلا

 تصن ام ءانثتساب « نيبناجلا نيب ةيملس ةيوست ققحتت
 . ةداملا هذه نم ةثلاثلا ةرقفلا هيلع

 قافتالاب . قافتالا اذه يئثرطل قحي

 هصوصن نم يأ وأ قافتالا اذه ليطعت  امهئيب ام يف

 ىلوألا نيتداملا ءانغتساب « تقو يأ يف هقيبطت قيلعت وأ
 لوصولا رذعت لاح يف نيفرطلا نم يأل قحيو « ةثلاثلا
 ىلع ماع ىضم دق نوكي نأ دعبو « كرتشم قافتا ىلإ

 « هعيقوت خيرات نم ليفنتلا عضوم قافتالا اذه عضو
 رمتؤم دقع ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا ىلإ بلطي نأ

 صوصن نم يأ يف رظنلا ةداعإ دصقب « نيبناجلا يلئمل
 ىلوألا نيتداملا ءانئتساب هقيلعت وأ هليدعت وأ قافتالا اذه
 لثم يف كارتشالا نيبناجلا ىلع ًامازل حبصيو « ةئلاثلاو

 . رمتؤملا اذه

 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا رمتؤملا رمثي مل اذإ 4
 هيلع قفتم لح قيقحت نع « ةداملا هذه نم ةثلاثلا

 نيبناجلا نم يأل قحب فالخلا طاقن نم ام ةطقنل

 لوصحلل يلودلا نمألا سلجم ىلع عوضوملا ضرع
 اذه ىلإ لوصولا مت هنأ ساسا ىلع « هديري ام ىلع

 قيقحت ىلإ فداملا نمآالا سلجم ءارجإ قفو قافتالا

 لك ظفتحي خست سمخب قافتالا اذه عقوي

 ماعلا ريتركسلا ىلإ ناتخسن لسرتو « اهنم ةخسنب بتنا
 ةنجلو يلودلا نمألا سلجم ىلإ امهعفريل ةدحتملا ممألل

 ةخسنو ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيطسلفب ةصاخلا ةحلاصملا

 . « ةلاكولاب نيطسلفي صاخلا طيسولا ىلإ

 : ةيعافدلا تاوقلا فيرعت . قحلم

 ريشأ يتلا ةيركسعلا ةيعافدلا تاوقلا زواجتت ال ١
 0 : ةسماخلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف اهيلإ

 يماظنلا شيجلا ةاشُم نم ناتيرسو ناتبيتك (1)
 نم ةفلؤم ةدحاو ناديم ةيراطبو « ينانبللا
 ١7 نم ةفلؤم ةدحاو ةيرسو « عفادم ةعبرأ

 ع ةشاشر عفادمب ةحلسم ةحفصم ةفيفخ ةرايس

 ةفيفخ عفادمب ةحلشم ةفيفخ تابابد تسو
 طباض ١6٠١ عومجملا (ةبرع )7١

 رخآ ةيركسع تاوق ةيأ طبارت الأ بجي (ب)
 (1) ةرقفلا يف اهركذ درو يلا كلت ريغ

 نم بونجلا ىلإ ةطقن ةيأ يف « ركذلا ةفنآلا

 . ايبصاح  اتحتلا ةيطبنلا  ةيمساقلا ماعلا طخلا

 : ليئارسإب قلعتي ام يف  ؟
 « ةدحاو ةدناسم ةيرسو « ةدحاو ةاشُم ةبيتك (1)

 « ةشاشر عفادم ةتسو « رتروم عفادم ةتس عم

 تابرع تس عم « ةدحاو عالطتسا ةيرسو
 + ةحفصم تح تارايس تشو ةحفطم

 « عفادم ةعب رأ نم ةفلؤم ناديم ةيعفدم ةيراطبو
 ةمدخ تادحوو « ناديملا يسدنهم نم ليصفو
 زواجتي ال ثيحب « تادعملاو نيومتلاك
 . يدنجو طباض ٠ عمدادع

 ىرخأ ةيركسع تاوق ةيأ طبارت الأ بجي (ب)

 (1) ةرقفلا ين اهركذ درو يتلا كلت ريغ
 ىلإ ةطقن ةبأ يف ركذلا ةفنآلا يناثلا ءزجلا نم
 - احيشرت  ايراهن ماعلا طخلا نم لامشلا

 . سورم  شجلا

 نم يأ كرحت ىلع دويق ةيأ ضرفت الأ بجي -؟
 تاوقلا هذه كرحت وأ نيومتب قلعتي ام يف نيبناجلا
 . « ةندها طخ فلخ ةيعافدلا

 دودح نأ وه ةيقافتالا هذه يف هتظحالم ردجت ام نإ

 دودح عم قفاوتت ليئارسإو نانبل نيب ةديدجلا ةندهلا
 دودح نع رظنلا ضغب « ةيلامشلا بادتنالا نيطسلف
 سلجم وأ ةدحتملا ممألا تارارق لك نعو ةقباسلا ةندهلا
 شيجلاو ذاقنالا شيج عقاومل ةاعارم يأ نودو ء نمألا
 . ةقباسلا ةندهلا دنع يانبللا

 ةيليئارسالا  ةيندرالا ةندهلا ةيقافتا
 ةيندرألا ةكلمملا نيب ةندمللا ةيقافتا تعقو

 قفو ةثلاثلا يهو « ١449/5/8 يف ليئارسإو ةيمشاحلا

 . ةيليئارسإلا - ةيبرعلا تايقافتالا عيقوتل ينمزلا بيترتلا

 دمحا ديقعلا نم لك ةيندرألا ةموكحلا نع اهعّقو دقو

 ةموكحلا نعو « ةطياغملا دمحم مدقملاو يدنجلا يثدص

 . ناياد يشوم مدقملاو حولش نيبور ةيليئارسإلا
 طابش 78 يف سدور ىلإ ىندرألا دفولا لصو

 مت (ليربا) ناسين " موي ينو ء 1444 (رياربف)
 « ةيليئارسإلا - ةيندرألا ةندملا ةيقافتا ىلع عيقوتلا

 ةعبارلا ىتح ىلوألا داوملاو ةجابيدلا صوصن هباشتتو

 ًابباشت « .ةينانبللاو ةيرصملا تايقافتالا صوصن عم
 ةداعإلا بينجت فدبب اهطاقسا نكمي ثيحب . ًامات
 . ةسماخلا ةداملا ىلإ لوصولل راركتلاو

 عيمجل ةندهلا طوطخ ددحت ١ : ةسماخلا ةداملا :
 ةيقارعلا تاوقلا هلتحت يذلا عاطقلا ءانثتساب «٠ تاعاطقلا

 ىلع قافتالا اذه نم ١ مقرلا قحلملا يف ةطراخلا ىلع
 : يلاتلا لكشلا

 (5١1ا١٠4/181 ر.م) برع ريد عاطق يف (1)

 قافتا ين ةددحملا طوطخلا ةياهن ىلإ -1

 ور

 يناثلا نيرشت ٠" يف عقوملا رانلا قالطا فقو
 طوطخ عبتتسو « سدقلا ةقطنمل 1448 ةنس

 ةئيه اهتحضوأ امك ةنداهملا طوطخ ةندهلا

 ةندهلا ىلع ةيلودلا ةباقرلا
 كلت عم سدقلا عاطق يق ةندهملا طوطخ قفتت (ب)

 .قالطا فقو قافتا يف تددح ىلا طوطخلا

 . سدقلا ةقطنمب قلعتي اميف ١444 ةئسل راثلا
 طخ نوكي « تيملا رحبلا  ليلخلا عاطق يف (ج)

 ١ مقرلا ةطراخلا ىلع نيبم وه امك ةندهلا

 ١ مقرلا قحلملا يف (ب) فرحلاب اهيلع رشؤملاو
 . قافتالا اذه نم

 تيملا رحبلا ىلع ةطقن نم دتمملا عاطقلا يف (د)

 ىصقأ فرط ىلإ (04058/1958 ر .م)
 مقاوملاب ةندهلا طخ ددحي « نيطسلف بونج

 راذآ رهش يف اهحسم مت امك « ةيركسعلا
 يبقارم لبق نم © ١949 ةنس ( سرام )

 بونجلا ىلإ لامشلا نم ريسيو ةدحتملا ممألا
 قحلملا يف ١ مقر ةطراخلا يف نيبم وه امك
 . قافتالا اذهب ١ مقرلا

 تاوق لحت نأ ىلع قفتا ١ : ةسداسلا ةداملا »
 عاطقلا يف قارعلا تاوق لحم ةيمالا ةيندرألا ةكلمملا
 مزع لقن امدعب « نالا ةريخآلا تاوقلا هذه هلتحت يذلا

 يف « يلودلا طيسولا ىلإ ددصلا اذهب ةيقارعلا ةموكحلا
 ريزو نم (سرام) راذآ ٠١ خيراتب ةخرؤم ةلاسر

 ةيمساهلا ةيندرألا ةكلمملا دفو لوخت « قارعلا ةيجراخ
 هذه نأ نلعتو ةيقارعلا تاوقلا نع ةباين تاضوافملاب
 . بحستس تاوقلا

 تاوقلا هلتحت يذلا عاطقلا يف ةندهلا طخ نيبي

 اذه نم ١ مقرلا قحلملا يف ١ مقرلا ةطراخلا يف ةيقارعلا

 . 1 فرحلاب هيلع رشؤملا قافتالا

 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ةندهلا طخ ءاشنإ متي

 نأ ىلإو « يلي امل اقفو لحارم ىلع ةداملا هذه نم ةيناثلا
 : ةمئاق ةيلاحلا ةيركسعلا طوطخلا لظت كلذ متي

 ةدتمملا قيرطلا نم برغلا ىلإ ةعقاولا ةقطنملا يف )١(

 نم قرشلا ىلإ مث ةيلوجلج ىلإ عقب نم

 نزل نع مال هيج الوكت كرس

 عيقوتلا اذه

 طخلا سم لامشلا للإ راع يداو ةقطنم 5 ب

 عيباسأ ةعبس لالخ ةبيبز ىلإ عقب نم دتمملا

 . عيقوتلا اذه خيرات نم

 لالخ « يقارعلا عطفا لماع عيمج 5 ج١

 قافتالا اذه عيقوت نم ًاعوبسأ رشع ةسمخ

 تيملا رحبلا  ليلخلا عاطق يف ةندهلا طخ لدع

 اذه نم ةسماخلا ةداملا نم 2ج) ةرقفلا يق هيلإ راشملا
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 ١ ةطراخلا ىلع (ب) فرحلاب هيلع رشؤملاو « قافتالا
 نع ةسوملم تافارحنا ىلع يوطني يذلا ١ قحلملا
 ةكلمملا تاوق ةحلصمل ةمئاقلا ةيركسعلا طوطخلا

 ةيركسعلا طوطخلا تاليدعت ةيطخت ةيغب ةيمشاهلا ةيندرألا
 هذه نم () ةرقفلا يف ددحملا يقارعلا عاطقلا يف

 .. ةداملا

 اهيلع لوصحلا مت يتلا قيرطلا نع ًاضيوعت  ه
 نأ ىلع ليئارسإ ةموكح قفاوت : ةيليقلقو مركلوط نيب
 تاقفن ةيمشاهللا ةيندرألا ةكلمملا ةموكحل عفدت

 ١" املوط ىلوألا ةجردلا نم ةديدج قيرط ءاشنإ

 . ًارتموليك
 صوصتنملا ةندحلا طخ ءاشنإب ىرق رثأتت نيح +

 هذه ناكسل قحي « ةداملا هذه نم ؟ ةرقفلا يف هيلع

 ةماقإلا ثيح نم « ةلماك مهقوقحب اوظفتحي نأ ىرقلا

 عضوم قوقحلا هذه نوكتسو « ةيرحلاو تاكلتمملاو

 « مهارق كرت ناكسلا ءالؤه نم يأ ررق اذإو . ةيامح

 عيمجو مهتيشام باحطصا مهقح نم نوكيس هنإف
 ضيوعت ىلع ريخأت نود لوصحلاو « ةلوقنملا مهتاكلتمم

 تاوقلا عنمتو . امنوكرتي يتلا يضارألا نع لماك
 اهيف ةطبارملا وا ىرقلا هذه لثم لوخد ةيليئارسإلا
 نومظنيو نييلحملا برعلا نم ةطرش لاجر دنجيسو
 . ىلخادلا نمألا ضارغأل اهيف اوطباريل

 عيمج ةيلوؤسم ةيمشافاةندألا ةكلملا لمحت ٠-
 . نيطسلف يف ةيقارعلا تاوقلا

 قدبلت اهنأب اةدالل تلاع موشن سقعالا نحب م

 نيب ةيئاهن ةيسايس ةيوستب لاكشألا نم لكش يأب ًاررض
 . قافتالا اذه يقيرف

 نيتداملا يف ةددحملا ةندهلا طوطخ ىلع قافتالا مت 9

 يف نوكي نأ نود « قافتالا اذه نم ةسداسلاو ةسماخلا

 يف ةيميلقإ تانوست ةيأب قحلي (فيح) ملظ كلذ
 نيقي رفلا نم يأل بلاطم ةيأب وأ دودحلاب وأ « لبقتسملا

 , كلذ ددصب

 كلذ يف امب « ةندمهلا طوطخ ءاشنإ متي ٠
 لالخ ةياغلا هذه هيضتقت يذلا ةحلسملا تاوقلا باحسنا

 تالاحلا ين الإ , قافتالا اذه عيقوت خيرات نم مايأ ةرشع
 .. كلذل ًافالخ اهيلع صوصنملا

 ةداملا هذه يف ةددحملا ةندحلا طوطخ عضخت ١
 اذه اقيرف اهيلع قفتي تاليدعت ةيأل ةسماخلا ةداملاو
 امتاذ ةوقلا تاليدعتلا هذه عيمجل نوكتسو « قافتالا

 ةندملا قافتااهلماكب تنمض اهنأكو « هتاذ لوعفملاو
 . اذه ةماعلا

 ةيركسعلا تاوقلا رصتقت ١ : ةعباسلا ةداملا »

 قطانملا يف « طقف ةيعافد تاوق ىلع قافتالا اذه ىقيرفل

 طخ يبناج ىلع تارتموليك .ةرشع ةفاسم ىلع يتلا

 نفي

 ًارمأ كلذ ةيفارغج تارابتعا تلعج اذإ الإ « ةندهلا
 يبونجلا فرطلا ىصقأ يف لاحلا يه امك يلمع ريغ
 حومسملا تاوقلا نوكتسو . يلحاسلا عاطقلاو نيطسلف نم

 . قافتالا اذه نم ” قحلملا يف ةددحم عاطق لك يف اهب

 لوانتتس « ةيقارعلا تاوقلا هلتحت يذلا عاطقلا ٍئو

 ةحلسملا تاوقلا ددع تاوقلا ضيفختب ةقلعتملا تاباسحلا
 , عاطقلا اذه يف

 ًاقفو « ةيعافد ةوق ىلإ تاوقلا ضيفخت متب-؟
 ءاشنإ نم مايأ ةرشع لالخ « هالعا ةروكذملا ةرقفلل

 كلذك متتو . قافتالا اذه يف ةددحملا ةندهلا طوطخ

 يتلا قطانملاو . ةموغلملا قرطلا نم ماغلألا ةلازإ

 نيبت يتلا ططخلا لقنو « نيقيرفلا نم يأ اهنع ولجي
 ةدملا لالخ رخآلا قيرفلا ىلإ هذه ماغلألا لوقح عقاوم
 , اهتاذ

 نيقيرفلل زوجي يلا تاوقلا ماوق عضخي * 
 « ةندهلا طخ يبناج نم لك ىلع اهب ظافتحالا

 ضيفخت ثادحإ ةيغب « ىرخأو ةنوا نيب رظن ةداعإل
 . اعم نيفرطلا ةقفاومب تاوقلا هذه لثم يف ديدج

 اذه لوعفم نايرس روف ةصاخلا ةنجللا مظنت ١

 تابيترتلاو ططخلا عضول اههابتنا هجوتسو قافتالا
 نيقيرفلا نم يأ اهضرعي يلا لئاسملا هذه لثمل ةمزاللا
 يلا ةيلاتلا ءايشألا لاح لك ىلع لمشتس ينلاو « اهيلع

 : : يهو امنأشب مت دق قافتالا ناك

 امب ةيويحلا قرطلا ىلع ريسلا ةكرح :ةيرح (1)
 قيرطو ٠ سدقلا محل تيب قيرط اهيف
 . سدقلا  نورطللا

 ةيناسنإلا دهاعملا يف يداعلا لمعلا فانئتسا (ب)

 لوصولا ةيرحو سبوكس لبج ىلع ةيفاقثلاو
 . اهيلإ

 لامعتساو ةسدقملا نكامألا ىلإ لوصولا ةيرح (ج)
 . نوتيزلا لبج ىلع ةربقملا

 نورطللا يف خضلا ةطحم يف لمعلا فانئتسا - د

 فانكتساو ةميدقلا ةنيدملل ءابرهكلا ريفوتو
 . سدقلا ىلإ ةيديدحلا ةكسلا طخ يف لمعلا

 تلأتت ةصاخ ةنجل لكشت ١ + ةنماثلا ةداملا »

 « يلاوتلا ىلع امهاتموكح امهنيعت قيرف لك نع نيلثمم نم
 اذه لاجم عيسوتل اهيلع قفتم تابيترتو ططخ عضو ةيغب

 . هقيبطت نيسحتو قافتالا

 قلعتي ام يف ةيحالص تاذ ةصاخلا ةنجللا نوكت

 ططخلا نوكت نأ زوجيو . اهيلع لاحت ىلا لئاسملاب
 ىلا ةبقارملا لامعأ ةسراممل ًاساسأ اهعضت يلا تابيترتلاو
 ةداملا بجومب لكشت يلا ةكرتشملا ةندلا ةنجل اهب موقت

 « . ةرشع ةيداحلا

 ضيفختلا ةركف ةعساتلا ةداملا كلذ دعب جلاعتو

 عوضوم جلاعتف ةرشاعلا ةداملا امأ « ىوقلل لدابتملا

 ةرشع ةيداحلا تارقفلا زكرت نيح يف ىرسألا لدابت
 سدلقلا اهرقمو ةندهلا ةنجل لمع ميظنت ىلع ةرشع ةيناثلاو

 ةلاح يف هلمع بجي امو تاقالعلا ريوطت ةجيلاعمو
 تارقفلا عم قفاوتي امب كلذ لك ىواكشلا ميدقت

 ةفقباس ةيرصملا ةيقافتالا يف ةرشع ةيناثلاو ةرشاعلا

 . ركذلا
 نأ ةيليئارسإلا  ةيندرألا ةندملا ةيقافتا نع جتن

 ىلع ديزت ةحاسم ليئارسإ همكحت يذلا مسقلا ىلإ مض
 امم نيطسلف يضارأ بصخأ نم منود نويلم فصن
 مل اممو « يندرألاو يقارعلا نيفيحلا ةزرعع يف ناك“
 « تارتفلا نم ةرتف يأ يف ةيليئارسالا تاوقلا هلتحت

 ملو ٠ قالطالا ىلع ًاثيش هيف دوهيلا كلمي نكي مل اممو
 تاحاسملا هذه تمض دقلو . دحاو يدوبي هيف نكي

 بقنلا يضارأ نمو يبرعلا ثلثما يضارأ نم ةعساشلا

 لكي رمحألا رحبلا ىتح ةبرع يداو نمو يبونجلا
 قطانملاب تقحلأو تآشنمو عرازمو ىرق نم اهيلع ام
 نامرح كلذ نع جتنو « نويليئارسإلا اهيلع رطيسي يتلا
 فالا فذقو « اهقزر دراومو اهيضارا نم ةديدع ىرق

 درشتلا ىلإ برعلا اهلهأ نم خويشلاو لافطألاو ءاسنلا نم
 ةسندسهلا طخ حبصأو . سؤبلاو ءوجللا ةايح شيعلاو

 « ًارتموليك ه0 وحن دتمي سدور ةيقافتا بجومب
 ةيليئارسإلا  ةيندرألا  ةيروسلا دودحلا ىقتلم دنع أدبي

 ًابقعم ًابونج هجتي مث « لامشلا يف ةيربط ةريحب يبونج
 نيسح خيشلا رسج بونج ىتح ندرألا رهن ىرجم
 برغلا وحن فرحني كانه نمو + تارتموليك ةرشعب
 اهتطحمو ةنيدملا كرتي ثيح « نينج يلامش رميل لامشلاف
 ةكسلا طخ نم لك عطقي مث . يندرألا بناجلا يف

 هذه ىلإ لصيل ةيليقلقو مركلوط نيب قيرطلاو ديدحلا
 رحبلا ىلإ ةندهلا طخ اهدنع برتقي يلا ةريخآلا ةدلبلا

 زواسجتتي ال دعب ىلع حبصي ىتح طسوتملا ضيبألا
 اكرات ابونج هجتي ةيليقلق نمو . ارتموليك رشع ةسمخ
 « نورطللا ةيرق لصيف ٍليئارسإلا بناجلا يف ةلمرلاو دللا
 « سدقلا طسو نم رميل قرشلا وحن اهدنع فطعني يثلا
 فرحني مث . يندرألا بناجلا يف ةميدقلا سدقلا ًاكرات

 نأ لبقو « ليلخلاو محل تيب ةقطنمب طيحبف ًابرغ
 ىتح ًاقرش فطعني عبسلا رثب  ليلخلا قيرط عطقب
 طسو نمو . يدج نيع دنع تيملا رحبلاب يقتلي
 هتياهن ىتح ابونج ةندهلا طخ فرحني تيما رحبلا
 سأر ىلإ ةبرع يداو اهدعب بقعي ثيح « ةيبونجلا
 يندرألا بناجلا يف ةبقعلا ءانيم ًاكرات « ةبقعلا جيلخ
 يليئارسإلا بناجلا يف تاليا ءانيمو

 ةيروسلا  ةيليئارسالا ةماعلا ةندهلا قافتا

 يناسبللا نيبناجلا نيب تاضوافملا لحارم لالخ



 ةندهلا دودح نييعت لوح فالخ ثدح يليئارسإلاو

 « ةيسايسلا دودحلا » ةركف نيب ةيفارغجلا ةيحانلا نم
 تناك تاضوافملا هذه ربعو . « ةيلودلا دودحلا»و
 ليئارسإو ايروس نيب ةلدابتم تالواحم كلانه
 ىلإ رضحي يروس دفو كانه ناكو . ءارآلا عالطتسال

 لك ءاهتنا دعب ليصافتلا ضعب ىلع عالطالل نانبل
 ماقو . ةدحتملا ممألا فارشإب ليئارسإ - ينانبل عامتجا
 نم ةلاسر لمحب ةندحلا تاعامتجا ىلإ ينانبللا دفولا
 نأ ربتعن اننإ» : اهيف ءاج نييروسلا ىلإ نييليئارسالا

 اذإ انثأ ىرنو « قرشلا اذه يف ةزيكرلا يه ايروس
 هذه نم لعجن نأ نكميف ايروس عم قافو ىلع انك
 دهع ىلإ ايروس وعدن نحنو . ماعلا يف ةثلاث ةوق ةقطنملا

 لبقتسم ًاعم فلؤنل ٠ اهعم نوكنو انعم نوكت قافولا نم
 . « ملاعلا يف ةديدجلا ةوقلا

 عيقوتلا نإ يهو ٠ اهم اهب هيونتلا بجي ةظحالم ةمثو

 ليئارس !و ؛ ةهج نم ندرألاو رصم نم لك نيب ةنده ا ىلع

 هبشي ام راطإ يف سدور يف مت +. ئرخأ ةهج . نم
 نأ نيح يف « هليصافتو هرهاظم لكب ( ييودلا رمتؤملا )

 ةهج نم ايروسو نانبل نم لك نيب ةندهلا ةيقافتا

 يف دودحلا ىلع تعقو « ىرخأ ةهج نم ليئارسإو
 ًاقافتا اودقع نييركسع نيلثمم نيب تاعامتجا راطإ
 ةفصلا نكت مل رخآ ريبعتبو . راثلا قالطا نقول ًاتقوم
 نانبل نيب ةندهلا يثيقافتال ةمزالم وا ةقفارم ةيسايسلا

 ةبسنلاب لاحلا يه امك ليئارسإو ايروسو « ليئارسإو
 . ندرألاو رصم ىلإ

 يف ليئارسإو ايروس نيب ةندهلا ةيقافتا تمّقُو
 لك ةيروسلا ةموكحلا نع اهعقو دقو .
 بيقنلاو رصان دمحم مدقملاو ولس يزوف ديقعلا نم
 ياخدروم مدقملا ةيليئارسإالا ةموكحلا نعو « ةرزبلا فيفع

 . نيزور ياطبشو نامليب عوشوميو فيلكام
 ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا داوملاو ةجابيدلا قفاوتت

 يف اههتاليثم عم ةيليئارسإلا  ةيروسلا ةيقافتالا يف
 عوجرلا نكمي ثيحب ) ةينانبللاو ةيرصملا تايقافتالا
 ضعب لمحت يتلا ةسماخلا ةداملا ىلإ لاقتنالا لبق اهيلإ

 . ( فالتخال

 ريسفت زوجي ال هنأ دكري ١ : ةسماخلا ةداملا ١
 ةيليئارسإلا تاوقلا نيب ةندحلا طخب ةقلعتملا ةيلاتلا تابيترتلا

 ١ حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملابو « ةحلسملا ةيروسلاو

 ةيميلقإلا تابيترتلاب اهعون نكي امهم « ةقالع تاذ اهنأكو
 . قافتالا اذه يقيرف نيب ةيئاهنل

 يف. رداصلا نمألا سلجم رارق حور ىلع ًءانب - ؟

 ةندهلا طخ ددح ء ١94544 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت ١

 نيب لصفلا ةيغب « حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملاو

 ٍعقو لامتحا ففخي لكشب نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلا

 اجيردت ةدوعلا هيف ىنستت تقو يف « ثداح وأ كاكتحا

 « حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا يف ةيعيبطلا ةيندملا ةايحلا ىلإ

 ةيئاهنلا ةيوستلاب كلذ سمي نأ نود
 ةطراخلا يف نيبملا كلذ وه ةندلا طخ نوكي

 طخ عبتبو ١ مقرلا قحلملاك قافتالا اذهب ةقفرملا
 « ةنداهملا يطخ نيب قيرطلا فصتنم يف ريسي ًاطخ ةندهلا

 تاوقلل ةنده لا ىلع ةيلودلا ةباقرلا ةئيه امهتددح امك
 يف يلودلا دحلا ةندحلا طخ عبتيو . ةيروسلاو ةيليئارسإلا
 ةاذاحم يف ةمئاقلا ةندهلا طوطخخ اهيف ريست يتلا ةنكمألا

 ميسقت دودح ) نيطسلفو « ايروس نيس يلودلا دحلا
 . ( بادتنالا

 زواجتت نأ نيقيرفلل ةحلسملا تاوقلل زوجي ال ؛
 . ةطقن ةبأ يف ةندهلا طخ
 يلودلا دحلا عم ةندهلا طخ قفاوتي ال نيحو (1)-ه

 طخ نيب ةقطنملا ربتعت ٠ نيطسلفو ايروس نيب
 ىلإ ٠ حالسلا نم ةدرجم ةقطنم دحلاو ةندهلا

 « نيقيرفلا نيب ةيميلقإ ةيوست ىلإ لوصولا نيح
 حمسي الو « اهوخد نم نيبناجلا تاوق عنمت

 ةيركسعلا تاوقلا هب موقت طاشن يأب اهيف
 يعاطق طرشلا اذه لمشيو « ةيركسعلا هبشو

 ًاءزج نالكشيس نيذللا ةرادردلا» شيغ نيع
 . حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا نم

 ةسحلسملا تاوقلا هب موقت مدقت يأ ربتعي (ب)

 هبش وأ تناك ةيركسع « نيقيرفلا نم يأل
 ةدرجملا ةقطنملا نم ءزج يأ ىلإ « ةيركسع
 ةدحتملا ومألا ولثمم هدكأ اذإ « حالسلا نم
 اخراص اكاهتنا « ةيلاتلا ةرقفلا يف مهيلإ راشملا
 . قافتالا اذهل

 متي يلا ةكرتشملا ةندهلا ةنجل سيئر نوكي (ج)

 ذه نم ةعباسلا ةداملا بجومب اهؤاشنإ
 هذهب نوقحلملا ةدحتملا ممألا وبقارمو قافتالا
 اةداملا هذه ذيفنت نع نيلوؤسم « ةنجللا

 . اهريفاذحب
 نآلا ةدوجوملا ةحلسملا تاوقلا باحسنا متي (د)

 لودجل اقفو « حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا يف

 . ( < قحلملا ) قافتالا اذهب قفرملا باحسنالا

 ةيحالص ةكرئشملا ةندملا ةنجل سيئر لوخي (ه)

 يف تارمعتسملاو ىرقلا ىلإ نييندملا ةداعإ

 ددع مادختساو 4 حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا

 ٍٍق نييلحملا' سيلوبلا لاجر نم دودحم
 ادشرتسم « ىلخادلا نماآلا ضارغأل « ةقطنملا

 هيلإ ناثملا باحستالا لودجب ددصلا اذهب
 . ةداملا هذه نم ( د ) ةرقفلا يف

 نم ةدرجملا ةقظنملا يبناج ىلع نوكت -5

 « قافتالا اذه نم (* قحلملا ) اهنيبي قطانم حالسلا
 فيرعتل أقفو ء ةيعافد تاوق طقف اهيف طبارت

 ور

 اذه نم (4 قحلملا) يف دراولا ةيعافدلا تاوقلا

 8: قافتالا

  ةيروسلا ةيقافتالا نم ةسداسلا ةرقفلا جلاعتو )

 ةعباسلا ةرقفلاو « ىرسألا لدابت عوضوم ةيليئارسإلا
 ةجلاعم ةيفيكو « اهلمعو ةكرتشملا ةندها ةنجل ميظنت
 جلاعتف ةنماثلا ةداملا امأ ءاهروهظ دنع تافالخلاو ىواكشلا

 تارقفلا عم قفاوتي امب كلذ لك ةيقافتالل ةيماتخلا ةلاحلا
 . ( ةيليئارسإلا  ةيئانبللا ةيقافتالا يف ةلئامملا

 ايروس نيب ةندهلا طخ ديدحت ( ١ ) مقر قحلملا نمضتو

 ريسي طخ وهو . ايليصفت ادنب 55 نمض كلذو . ليئارساو

 لبق نيطسلفو ايروس نيب ابيرقت ةيلودلا دودحلا طخ ةاذاحمب
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 تاوقلا بحس لئاسم لوانت دقف ( ١ ) مقر قحلملا امأ

 عيمج عم . نيقيرفلل ةعباتلا ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا
 امك . حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا نم . ةيركسعلا اهتادعم
 يىنثا ةلهم لالخ . قافتالا نم ةسماخلا ةداملا يف ةددحم يه

 قحلملا لوانت اك . قافتالا عيقوت خيرات نم اعوبسا رشع
 ةتباثلا تانيصحتلا ةلازاو ماغلالا لوقح عزن لئاسم روكذملا
 عوبسالا ةياهنب عاطق لك يف حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا يف

 عيقوت خيرات نم يلاوتلا ىلع رشع يناثلاو سداسلاو ثلاثلا

 تاوقلا بحس اهلالخ متي يتلا اهتاذ ديعاوملا يهو ١ قافتالا

 سثع ينثالا ةلهم نمض . ثالث لحارم لالخ ةيركسعلا
 . ( افنآ اهيلا راشملا اعوبسا

 « عافدلا ةقطنم » ديدحت ( " ) مقر قحلملا نمضتو

 تاوقلا نع ديزت ةيركسع تاوق دوجوب اهيف حمسي ال يتلا
 ىلع ةروكذملا ةقطنملا تددحتو . ( 4 ) قحلملا يف ةددحملا

 طخ ىلا دودحلا نم ةدقمملا ةقطنملب يروسلا بناجلا

 بناجلا ىلعو . 5١١ مقر يبونجلا يلامثلا تايئادحالا
 ىلا ليئارسالا ةندملا طخ نم ةدتمملا ةقطنملاب يليئارسالا
 طخ نا امبو . 5١4 مقر يبونجلا يلامشلا تايئادحالا طخ
 عافدلا ةقطنم نوكت . « نيدرياه رامشم » ءوتن يف رمي ةندهلا

 .روكذملا طنخلا نم برسقلا ىلا تارشموليك ةتس دعب ىلع
 عافدلا ةقطنمل ةددحملا طوطخلا اهقرتخت يتلا ىرقلا تربتعاو
 . عافدلا ةقطنم يف اهلك ةلخاد

 ىلع عافدلا تاوق ديدحم ( 4 ) مقر قحلملا لوانتو

 : يلاتلا وحنلا

 : ةيربلا تاوقلا

 : يلي ام تاوقلا هذه زواجتت الأ بجي ١

 نع اهنم لك ديدع ديزي ال ةاشم بئاتك ثالث -أ
 ةبيتك لكل ةقفارملا ةحلسألا ىدعتت الأ ىلع . لجر ٠
 تانواه "و . رثكألا ىلع مم هر ايع نم اطسوتم اشاشر ١

 انيفلا



 ور

 ال رايع نم تابابدلل ةداضم عفادم و . مم 4١ رايع نم
 مم ٠/0 زواجتي

 الأ ىلع . ةيروسلا تاولقلل ةلايخ زرافم تس - ب

 تاوقلل عالطتسا اتزرفمو . الجر ١١ ةزرفم لك ىدعتت
 ثالثو بيج تارايس عست نم امههنم لك فلأتت . ةيليئارسالا
 ١١0 اهدارفا ددع زواجتي الو . ةرزنجم فصن تابرع

 . الجر

 الأ ىلع . ناديملا ةيعفدم نم تايراطب تالثس-ج

 ةيراطب لك فلأتتو . لجر ٠٠١ نع ةيراطب لك ديدع ديزي

 ةعيراو . مم 0 ىلع اهرايع ديزي ال عفادم ةعبرأ نم
 . مم 8 ىلع اهرايع ديزي ال تاشاشر

 ةازتشلاب ةقعللا ةيزادالا تادنحيلا رواج الاداو
 : ىلي ام هالعا ةددحملا

 . نيومتلا ضارغأل لجر - ٠٠١
 . الجر 56١ اهديدع زواجتي ال نيسدنهم ةدحو

 تابابدلا «عافدلا تاوق » ةرابع نم ىنثتست - ؟

 . ةعردملا دونجلا لقن تابرعو تاحفصملار

 :.ةيوخلا تارقلا بانتاك

 عنمي ٠ ةيعافد تاوقب الا اهيف حمسي ال يتلا قطانملا يف

 . ةيركسعلا تارئاطلا مادختسا

 ةريسحب دوجو ببسب ) : ةيرحبلا تاوقلا .انلاث
 . ( ةيربط

 يتلا عافدلا ةقطنم يف ةيرحب تاوق ةيأ دوجوب حمسي ال

 ضيفختلا متي نأ بجيو . ةيعافد تاوقب اهيف حمسي ال

 اذه عيقوت خيرات نم اعوبسا !١ لالخ تاوقلل مناللا

 . قافتالا

 ةمدختسملا لقنلا طئاسو ةكرح ىلع دويق ةيأ ضرفت ال

 . عافدلا ةقطنم لخاد نؤملاو عافدلا تاوق لقنل

 ( كراعم ) سدور(8*3)

 يقرشلا - يبونجلا فرطلا يف عقت ةينانوي ةريزج سدور

 . طسوتملا ضيبالا رحبلا يف زيناكيدودلا رزج ةعومجم نم

 , نانويلا ىلا اهنم , ايكرت برغ - يبونج ىلا برقأ يهد
 اهتنطوت دقلو . اعبرم ارتم وليك ١418 ب اهتحاسم ردقتو
 تدجؤو « ينيللطا رصعلا لبق ام ةرتف يف ةيدقلا بوعشلا

 ماعلا نم ماد يذلا . « يئونيملا رصعلا » ىلا دوعت راثآ اهيف

 زكرم ناكو . ابيرقت . م . ق ١8٠١ ماعلا ىتح

 .م.0ق ٠٠١٠١ ماعلا ىلاوح يفو . تيرك ةريزج يف هتراضح
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 . « سوغرأ » نم نيمداقلا نييرودلا وزغل ةريزجلا تضرعت
 . ةريزجلا ىلإ تمدق يتلا ةيرشبلا تاجوملا مهأ اولثم نيذلاو

 . اهيف تنطوتساو

 . هسفن مسالا لمحت ةيلحاس ةنيدم سدور ةريزج يفو

 ٠ ميدق روس اهب طيحيو « ةريزجلا يقرش لامش ىصقأ يف عقتو

 رصعلا ىلا دوعي هناب دقتعي . ةرئاد فصن لكش ذختي

 رم ىلع . اهتنيدمو سدور ةريزج تبعل دقو . يطنزيبلا

 عقوم ببسب . ةقطنملا بوعش خيرات يف اماه ارود . روصعلا

 دوسألا رحبلاو هجيا رحب لخادم ىلع يجيتارتسلا ةريزجلا

 رزج يقاب تبعل اك . يقرشلا طسوتملا رحبلا ضوح»

 نم ةفلتخم تارتف لالخ اهباشم ايجيتارتسا ارود زيناكيدودلا

 . خيراتلا

 04٠ ماعلا ذنم عطقتم لكشب ةريزجلا ىلع سرفلا رطيس
 ىلا سدور تمضنا امدنع . ابيرقت . م . ق 2/١ ماعلا ىتح

 مث .«انيثا » همعزتت تناك يذلا « سوليد فلح »

 نيب عارصلا نع ةجتان ةيلخاد تابارطضال كلذ رثإ تضرعت

 . تاضافتنا ةدع تدهشو . نييطارقميدلاو نييكراغيلوالا

 ضرف نم اهدعب نويكراغيلوالا نكمت يتلا ةضافتنالا اهمهأ
 تناك يذلا « يزينوبوليبلا فلحلا » ىلا ةريزجلا ماضنا
 مل يذلا رمألا ؛ . م . ىق ١7 ماعلا يف كلذو ةطرابس هاعرت

 ةرايز دنعو . انيثال نوديؤملا نويطارقميدلا هنع ضري

 فلحلل اهماضنا ةجيتنب ةريزجلل يزينودوليبلا لوطسالا

 - 4١7 ) ماع نم رثكأ تماد ةفينع تابارطضا

 ريهشلا سدنهملا ماق . م . ق 208 ماعلا يفو ( م. ق ١

 ء سدور ةنيدمل نقتم يسدنه ميمصت عضوب « سومادوبيا »

 ةداعا ةيلمع تلمشو . اهديحوتو ةميدق ندم ثالث مض متف

 . عالقلاو جاربالا اهولعت ةعينم راوسا ءاشنا ءانبل
 ايرحب افلح « انيثا » تفلأ . م . ى الا ماعلا يفو

 ةينانوي ةلود  ةنيدم 8١ بناج ىلا « سدور » هتلخد اديدج

 عنمو مالسلا ىلع ظافحلا فلحلا اذه فده ناكو ىرخ

 . ق عبارلا نرقلا لالخ ةريزجلا تناعو . يطرابسلا ناودعلا

 لبق تارم ةدع اهلالتحا نع تجتن تامادص نم . م

 تمادو . نيينودقم لاو سرفلاو نييراكلاو نييطرابسلاو نيينيثال

 8077 ماعلا يف ربكألا ردنكسالا ةافو ىتح تابارطضالا هذه

 نم ةينودقملا ةيماحلا درطب نويسدورلا ماق نيح . م ق

 مهالقتسا اوداعتساو مهتريزج
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 (.م.ق 7508-3١4 ) سدور راصح

 ةيملطبلا ةيماحلا ىلع « سويرتميد » هضرف يذلا راصحلا وه

 ,انهش 17 مادو ٠ ةريزجلا يف
 ةيروطاربمالا هتداق مستقا .ردنكسالا ةافو دعب

 ( نوغيتنا ١ « سنوغيتنا » : ناثثا مهزربأ ناكو , ةعساولا

 يف « ايليفماب »و « ايكيل »و « ايجيرف » مكح ىلوت ىذلا

 مث . رصم مكح يذلا « سوميلطب »و . ىرغصلا ايسآ

 يف ريغت ىلا تدأو , ردنكسالا ءافلخ نيب تاعازنلا ترهظ
 . تارم ةدع ةداقلا ءالؤط ةيسايسلا ةطلسلا زكارم ةطيرخ

 ةداسقلا شويج ىوقأ كلي « سنوفيتنا » ناكو
 لكشب ايسآ يف عسوتلا ىلع هعجش يذلا رمألا . نيينودقل
 لك تاوقو هتاوق نيب ةعساولا ةهجاوملا ترفسا دقو . صاخ

 يتلاو ٠ « سوخايسيل »و « سوميلطب »و «ردناسك » نم
 راصتنا نع . دنسلا ىلا ينويالا رحبلا نم تدم

 . م. ىق ١١" ماعلا يف تدأو . كراعم ةدع يف « سنوغيتنا »

 «ردناسك » نيع . نيبراحتملا ةداقلا نيب ملس ةيقافتا ىل

 ردتكسالا ىلع ايصو ) ابوروا ىلع امكاح اهرثا ىلع

 نم ) ايسآ لك ىلع مكحلا « سنوغيتنا » ىلوتو ٠ ( عبارل
 ىلع « سوميلطب » رقأ اهْب ٠ ( ناريا ىلا ىرغصلا ايسآ
 . ايقارت ىلع « سوخايسيل »و« رصم مكح

 2« سنوغيتنا »و « سوميلطب » نم لك ىعس دقلو
 هلوطسا ةيوقت ىلا . . م . ىق 1١" ماعلا ملس ةيقافتا دعب

 ىلا ىعسي لوألا ناك اهفو . يركسعلا هعضو زيزعتل

 عضي يناثلا ناك . ايقينيفو ايروسو صربق ىلع ةرطيسلا

 نيع .م.ق ٠١" ماعلا يفو . اينودقم ىلع هنيع
 ف ماقأو , صربقل (ىكاح « سوالنم » هاخا « سوميلطب »

 سدور عم فلاحت تاقالع . م . ق ١5 ماعلا ىلاوح

 نبا ) « تيركويلوب سويرتميد » امأ . ةيراجتلا اهتيرحبو

 ماعلا يف اهيلع ىلوتساو . « انيثأ » ىلا رحبأ دقف ( سنوغيتنا
 نيب ةقادصلا تهتنا « انيثا » لالتحابو . مث ق ا

 . نيينودقملا نيدئاقلا

 اراصح « سويرتميد » برض . م . ق ٠8" ماعلا ينو

 لوقيو . اهيف ةيملطبلا ةيماحلا»و سدور ةريزج ىلع ايرحب

 لوطسا نا « يلقصلا سرودويد » يقيرغالا خرؤملا

 لقن ةنيفس ١151و . ةجراب 2٠١ مضي ناك « سويرتميد »

 ةئيفس ٠٠٠١ ىلاوح ىلا ةفاضالاب , ةريبك تادادماو رئاخذ

 ةراحبلا ىلا ةفاضالاب . ةاشم يدنج ٠٠٠2و . ةريغص

 لالخ « سويرتميد » دونج مدختساو . نيعوطتملاو ناسرفلاو
 كلذ يف ةفورعم تناك يتلا لئاسولاو ةحلسالا ةفاك راصحلا

 , ةيقيرغالا رانلا . موجهلا جاربأ , شبكلا سأر) تقولا

 لئاسو نم ةليسو نافرطلا كرتي ملو . ( ةداضملا ماغلالا

 ةراغا تايلمع تلصح اك اهامدختساو الا عافدلا وأ موجها

 . نيهاجتالا الك يف ضاضقناو

 06©  ) ارهش ١١ ماد يذلا ريهشلا راصحلا لالخو
 نيمأت « سوميلطب » قراوز تعاطتسا ء(.م . ق 4*6

 . ةريزجلا ىف ةدماصلا ةيماحلل ةيزاللا ةيرادالا تادادمالا
 ىلا ٠ اهتاعافدو ةريزجلا تانيصحت قارتخا لشف ىدأ دقو

 اذهل ةيسايسلا ةلصحملا تناكو . اهنع « سويرتميد » عجارت
 ىلع سدور ةقفاوم «٠ نيفرطلا الكل كهنملاو ليوطلا راصحلا

 نع يلختلا مدع ةطيرش « سنوغيتنأ » عم تاقالع ةماقا

 كرستي نا ىلع حلصلا قافتا صن دقو . سوميلطب



 ةيبرحلا ددعلاو تالآلا عيمج » سدور لهال « سويرتميد »

 , ندملا ميمرت ىلع اهنمث اوقفناو اهوعابف . مهتلاسبي ارارقا
 . ةريزجلا أفرم لخدم دنع مخض لاثمت ءانبب اوماقو

 ٠ (م 104 ) سدور حتف

 نب ةيواعم » هّدعا ىذلا . ةريزجلل يبرعلا حتفلا وه
 ةدايق هيلوت لالخ .( 7194 - 704 ) « نايفس يبأ

 ماعلا يف ايمسر اهيلع هيلوت لبقو . ماشلا يف ةيبرعلا تاوقلا

 ماقد

 يف . حوتفلا تايلمع يف كراش دق « ةيواعم » ناك

 ةدودحم ةوق دوقي ناكو . قشمد حتف يفو « كومريلا » ةكرعم

 رمع » يللوت دنعو . « نايفس يبأ نب ديزي » هيخا ةرمأ تحت
 حقتفب ةيواعم رمأ . ةفالخلا ( يضر ) « باطخلا نبا

 .افايو اكع نيب ةفاسملا فصتنم يف ةعقاولا « ةيراسيق »

 8 ماعلا يف متتفلا هل مت دقو

 ةداقلا ةريخب « ساومع نوعاط » بهذ امدعبو
 نب ديزي »و « حارجلا نب ةديبع وبا » مهسأر ىلعو نيملسملا
 نينمؤملا ريمأ رمأ . دنجلا نم ةريبك دادعابو « نايفس يبأ

 امدنع مث . اهجارخو ماشلا دنج ىلع ةيواعم نييعتب « رمع »

 « ةئسح نب ليبحرش » لزع . ماشلا يف ةلوجب ةفيلخلا ماق

 : ةريهشلا هتملك لاقو « ةيواعم » اهيلع نيعو . ندرالا نع

 . « لجر نم ىرقأ الجر ديرأ »

 ةيواعم ةدايق تحت ماشلا دالب ةفاك تحبصأ اذكهو

 ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا عم رشابم كاكتحا ىلع ادغ يذل

 40 ماعلا يفو . ( ممرلا )

 « مورلا دالب يف نوصحلاو قطانملا ضعب حتفب ماقو . ةفئاصل

 . ارصتنم داعو

 ةوزغ « ةيواعم » داق

 , « ةيراسيق » حتف ذنم جتنتسا دق « ةيواعم » ناكو

 دب يذلا يقيقحلا رطخلا يه ةيرحبلا نييطتزبلا ةرق ن
 يف « يتاوشلاو فئاوصلا » حاجن ناو . ةيمالسالا ةلودلا

 ةلازا ىلا دؤي مل . نييطنزيبلل ةيموجهلا ةيربلا تاردقلا ليطعت
 ىلا ةيكاطنا نم ) ةيبرسعلا لسحاوسلا نع رطخل
 . مىرلا لوطسا ةمحر تحت تيقب يتلا ( ةيردنكسال

 يبرع لوطسا ءانب ةرورض كلذ نم « ةيواعم » صلختساو
 « باطخلا نب رمع » ناكو .مورلا نم ةردابملا عازتنال يوق

 يتلا رطاخملل ارظن . رحبلا بوكر ةركف ضراع دق ( يضر )

 نامثع » ةفيلخلا يىلوتو 541 ماعلا يف هتافو رثاو . اهنع جتنت

 رادصتسأا ةلواحم ىلإ ةيواعم داع . ( يضر ) « نافع نب

 ءاشناب ديدجلا ةفيلخلا عانقا يف حجنو « هتركف ىلع ةقفاوملا

 , ةيرايتخا ةلأسم رحبلا بوكر كرت ةطي رش . يرحب لوطسا
 هيلع دنجلا رابجا مدعو

 نأ دعب . اكع يف نفسلا ةعانصل اضوح ةيواعم أشنأو

 سليارطو روص ءىفارم زهج امك . اهأفرمو اهنصح ممر

 وزغ وه هل يرحب لمع لوأ ناكو . نفسلا ةعانصل اهزهجو

 نيملسملل ةريزجلا تنعذأ ثيح . 344 ماعلا يف صربق

 انوع اهلهأ نوكي نأ ىلع . ةيوانعم عم احلص تدقعو

 . مرلا لوطسأ تاكرحت نع مهوملعي تاق نيملسملل

 . اهب مازتلالا ةصرابقلا دهعت ئرخا طو رش ىلا ةفاضالاب

 يرحبلا طاشنلا ةلحرم ةيادب ةباتب صربق ةوزغ تناكو

 نم ةلسلسب ةيلاتلا عبسلا تاونسلا يف اوماق نيذلا . برعلل

 , ةيروسو رصم لحاوس نم اقالطنا ةيرحبلا تاراغلا
 رحب رزجو ةيطنزيبلا لحاوسلا فدهتست تاراغلا هذه تناكو

 . مورلا دض ةيئاقولا برحلا راطا يف جردنتو . هجيا

 ايرحب الوطسا « ةيواعم » لسرأ 164 ماعلا يفو

 ماقو . « سدور » حتفل « يدزالا ةيمأ نب ةدانج » ةدايقب

 بلسو بيرختو ريمدت يأ نود ةريزجلا حتفب « ةدانج »

 نيملسملا نا . « يدقاولا » ميدقلا يبرعلا خرؤملا ديفيو

 تام املف . مهل ذختا نصح يف نينس عبس سدورب اوماقا »

 مده هرمأي « ةدانج » ىلا ديزي بتك ( 514 ) ةيواعم

 . « لفقلاو نصحلا

 ( ١440 ١444 ) سدور ىلع ةيكولمملا تالمحلا

 ىلع كيلاملا اهنش يتلا . ثالثلا ةيرحبلا تالمحلا يه

 ةيرحبلا طوطخلا ددهت تناك يتلاو . ةنيصحلا سدور ةريزج

 ةيمالسالا لودلل ٠ ةيراجتل
 ناسرفلا » وأ «انحوي سيدقلا ناسرف » ناكو

 0ع « نويراتبسال

 يف سدورل وأجل دق 52ن01-] ءةص-لع- 7 عمتك 6ص

 1191١ ماعلا يف اكع يف نييبيلصلا ةيزه دعب . 7704 ماعل

 نم مهدرطو « نووالق نب ليلخ يكولمملا ناطلسلا دي ىلع

 . مهتدايقل ازكرم ةريزجلا اولعجو . ايئاهن ةيبرعلا دالبل

 اهتنيدم نم اولعجو . ةعينملا عالقلا اهيف اونبو اهونصحف
 داشأ دقلو . طسوتملا ضيبألا رحبلا يف يقرش نصح ىوقأ

 راصتنا مظعا اهربتعاو ةنصحملا سدورب يكيلوثاكلا برغل
 ىلع ةريزجلا هذه تذخا ايف , سكذونرالا ىلع يبيلص

 . ةيكولمملاو ةينامثعلا . نيتيمالسالا نيتلودلا ةبراح اهقتاع
 عضخا دق « يابسرب » يكولمملا ناطلسلا ناك الو ٠

 دقف . ١455 ماعلا يف « ناينازول لآ » اهماكحو صربق

 . ىندألا .قرشلا يف ةديحولا ةيبيلصلا ةعلقلا سدور تيقب

 يف نيملسملا راصتنا نأ نم ةيراتبسالا ناسرف دكأت دقو

 آنعو  طمومأةلتعمو

 . مهفواخم ززعو . سدور رود لولحب راذتا وه . صربق

 لالخ . « يابسرب » ناطلسلا هنلعا يذلا حيرصتلا

 « سوناج » كلملا ةيدف لوح ترج يتلا تاضوافملا

 لاسرا ةرورض » نع نلعا ثيح . صربق كلم 5 ٠
 مصغمتطع « نايقولف نأاطنأ » لسرأف «سدور ىلإ ةلمح

 . كاذتآ سدور يف ةيراتبسالا ناسرفلا سيئر « 1نةةعص

 . سدور عم ةدهاعم هيلع ضرعي « يابسرب » ىلإ ابودنم

 ور

 ناسطلسلل ةيونس ةيزج اهساسأ ىلع ناسرفلا عفدي
 « يابسرب » ضفر مامأ ايئاخ داع بودنملا نا الا . يكولمملا

 وزغلا ةهجاومل نودعتسي ناسرفلا ذخا اذل . ةدهاعملل

 اونبو .راوسألاو جاربالاو نوصحلا اوماقأف . رظتنملا
 ناسطلسلا اياون ةفرعمل ماشلاو رصم يف سيساوسجلا
 ناطلسلا دهع يف متت مل ةلمحلا نأ الا هتادادعتساو

 الضف ةيلخادلا تابارطضالاب هلاغشا ببسب « ىابسرب »

 . « ٍيلوغملا كتلروميت نب هاش » عم ةيجراخلا هبورح نع

 هدعب مكحلا ىلوتو . « يابسرب » يفوت ١814 ماعلا يفو

 هقتاع ىلع ذخا يذلا . « قمقج نيدلا فيس » ناطلسل

 ةعيرذ ةنصرقلا ثداوح نم اذختم . سدور حتف ةمهم

 دارم » ينامثعلا ةوطخلا هذهب مايقلا ىلع هعجش دقلو . كلذل
 نم مهعنمو ةيراتبسالا ناسرف ةلغاشم دارأ يذلا « يناثل

 كلذ يف نوكتي أدب يذلا يحيسملا فلحلا ىلا ماضنال

 دالب يف نييناثعلا دض ةديدج ةيبيلص برح نشل . تقول

 . ناقلبل

 لسرأ ,وزغلل دعتسي « قمقج » ناطلسلا ناك ايفو

 ]622 « كيتسال ود رانيوبناج » ةيراتبسالا ناسرف سيئر

 نع هلأسي « « يناثلا دارم » ىلا 8ةدمدم لع آ.ةقانع

 ديدجت هيلع ضرعيو . كيلالل نيينامثعلا ضيرحمت ةقيقح
 ناطلسلا رذتعاف . ناسرفلاو نيينامثعلا نيب ةيدقلا ةدهاعملا

 . ةمئاق لازت ال ةهدقلا ةدهاعملا نا اربتعم , ةقابلب ينامتعلا
 . اليكو ةيكولمملا ةنطلسلا ىلا « كيتسال » لسرأ اهدنع

 يف ليكولا قلطناو . كانه اياونلا ةقيقح نع مالعتسالل
 , ةيرصملا لحاوسلا ىلع تادادعتسالا عالطتسال نيتنيفس

 تادادعتسالا نأب طايمد نم يحيسم نطاوم نم ملعو
 مجاه نأ دعب ,« سدور ىلا اعيرس داعف . ةطشان ةيركسعلا

 , ( ١8458 ) ماشلا لحاوس دنع ةيكولمملا نفسلا ىدحا

 يذلا رمالا . تادادعتسالا هذهب « كيتسال » هسيئر ملعاو

 نيصحت ىلا مهعفدو كيلاملا اياونةيراتبسالاناسرفل فشك

 . لاتقلل ادادعتسا مهعقاوم

 :( ١81٠ ) ىلوألا ةلمحلا

 يف قالوب يف يلينلا ءانيملا نم يكولمملا لوطسالا قلطنأ
 نم قلطنا مث . طايمد وحن اهجتم ١44٠ ( سطسغا ) بأ

 ةنيفس ١0 مضي لوطسالا اذه ناكو . يرحبلا طايمد أفرم

 لتاقم فلا لمحيو , « بارغلا » مسأب فورعملا عونلا نم

 نم نيعوطتم اوناكف ةيقبلا امأ . كيلاملا نم 7٠٠١ مهنم
 « نيومتلل صربق ىلا لوطسالا هجتاو . طايمدو ةرهاقلا

 انح » اهكلم هل مدقف . ةيكولمم ةدعاق تحبصأ دق تناكو

 نؤم نم همِزلي ام سوناج نبا « يناثلا

 يبونجلا لسحاسلا ىلا لوطسالا هجوت مث؛ةريخذو

 « رسمجألا نصخلا » ةريزج لتحاو . ىرغصلا ايسآل

 رزجلا ىدحا يهو ( جورلا ليتشق ١) (0121عولن 20118

 رثا يكولمملا لوطسالا هجوتو . ةيراتبسالا ناسرفل ةعباتلا

 و١



 ور

 . ةمواقملل دادعتسالا متأ ىلع اهدجوف . سدور ىلا كلذ
 كيلاملا لشف نع ترفسأ . ةفينع كراعم نيفرطلا نيب ترادو
 . ةريزجلل ةيلاشلا لحاوسلا ىلا اولقتناف ةنيدملا ماحتقا يف
 مهب عقوأو . ةيراتبسالا ناسرفلا لوطسأ مهأجاف ثيح
 ايسآ لحاوس وحن دادترالا ىلع مهربجأو . ةحداف رئاسخ

 مهعم كبتشاو . ناسرفلا لوطسأ مهبقعت ثيح . ىرغصلا
 كيلاملا لوطسا اهدعب داع . ةمساح ريغ ةيرحب ةكرعم يف
 هفده قيقحت نود رصم ىلا

 ؛( ١447 ) ةيناثلا ةلمحلا

 « قمقج » ناطلسلا عجارت ىلا ةلشافلا ةلمحلا دؤت مل
 ىرقأ ةلمحل دادعالاب ذخأ لب . سدور حتف ىلع همزع نع

 ماق امك . اديدج الوطسا ةيناثلا ةلمحلل أيهو . اهتقباس نم
 انح » عم دقعف . اهناريج نع سدور لزعل يسايس كرحتب

 ةريزج بحاص « ينيروك نيتنافو » صربق كلم « يناثل

 هتهج نم « كيتسال » ماقو . ةقادص ةدهاعم « سوك »

 ابلاط ابوروا كولم ىلا بتكف . ةلجاع ةيسايس ةوطخب

 يناثلا انح » ىوس هبلط ىلإ هبجي ملو . ةدجنل

 كولملا رئاس ىفتكا اغيب . ةطنْريب روطاربما « سوغولويلاب

 لشفلا اذه مامأو . فطاعتلاو تاينمتلا راهظاب نويحيسمل
 بلط ىلا ةيراتبسالا ناسرف سيئر داع . يسامولبدل

 ريثكلا مهلمح نيبودنم , ١441 ( ليربا ) ناسين رهش رخاو

 نيملسملا ىرسأ نم اريبك اددع مهعم لسرأو . ايادلا نم
 , حلصلا بلط عم بواجتي مل « قمقج » ناطلسلا نكلو

 ةيركسعلا هتادادعتسا عباتو

 ةلمحلا تقلطنا . 1649 ( سطسغا ) بأ يفو
 لانيإ » ةدايقب تناكو , طايمد ىلا قالوب نم ةيناثلا ةيكولمملا
 ( دعب ايف اناطلس حبصأ يذلا ) « يئالعلا

 ثيح . ماسقلا لحاس ىلا ةلمحلا تهجتا طايمد نمو

 ةكرتشملا تاوقلا تهجوتو , ةيماش تاوق اهيلا تمضنا

 صربق يف « لوساول » ءانيم ىلا . ةيماسثلا  ةيرصملا
 يبونجلا لحاسلا ىلع « ايلاضا » ىلا ترحبأ مث . نيومتلل

 . « جورلا ليتشق » ىلا اهنم تقلطناو . ىرغصلا ايسآل

 لوطسالا ىلع اهعفادم نارين هتيماح تقلطا .يذلا
 , نيملسملا بضغ يئادعلا لمعلا اذه راثاو . يكولمملا

 اهتعلق اورمدو ٠ ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يف اهورصاحف

 . ىرسألا نم اددع اهنم اوذخأو . اهجاربأو
 ببسي سدور ىلا اهريس ةعباتم ةلمحلا عطتست ملو

 رغث يف ءاتشلا ءاضقب « لانيا » ركفف . ءاتشلا لصف لولح
 فصاوعلا نكل . ىرغصلا ايسآ ءىطاش ىلع « يركام »

 ىلا هلوطسا لصوف . رصم ىلا ةدوعلا ىلع هتربجا ةيرحبلا
 طايمد يف هنفس تسرو .اتتشم ةيرصملا ءىطاوشلا

 . ريسأ ٠٠١ نم رثكا هعم ناكو . ديشرو ةيردنكسالاو

 ك/ا١

 يف . ةرهاقلا ىلا ثعبو . « قمقج » ناطلسلا عم ضوافتل

 ( ١584 ) ةثلاثلا ةلمحلا

 قفنأ نأ دعب . ١558 ماعلا يف ةنلاثلا ةلمحلا تجرخ

 نم نينثا ةدايقب تناكو . ةلئاط الاومأ اهزيهجتل « قمقج »

 ةيربلا تاوقلل « يئالعلا لانيا » مهو . كيلاملا ةداق رابك

 تمضنا نأ دعبو . لوطسالا ةدايقل « يابرمت » ريمألاو
 نود سور ىلا ةنعرسب ترحبأ . ةيماشلا تاوقلا اهيلا

 . ىرغصلا ايسآ وأ صربق ىلع رورملاب تقولا ةعاضا
 دعب يسيدورلا ربلا ىلا هتاوق لازنا نم لوطسالا نكقو

 . سدور ةنيدم راصحب تاوقلا هذه تماقو . فينع لاتق

 اههالخ نوملسملا لا ,اموي نيعبرأ ةدم راصحلا رمتساو

 مايقلا بئاتكلا هذه تعاطتسا دقو . ةريزجلا ىلا بئاتك ةدع

 تزجع اهنا ذا . ةمساح ريغ اهتكلو ةديدع ةيركسع لامعاب

 تازيزعت سدور ىلإ تلصوو . ةنيدملا تانيصحت قارتخا نع

 مهرئاخذو نيملسملا نؤم تناك نيح يف . ةينالطقو ةيدنغروب

 ناسرف لقتنا ىوقلا نيزاوم لدبت عمو . دافنلاب ةذخآ
 اولتقو ٠ ةنيدملا جراخ ىلا اوعفدناف . موجهلا ىلا ةيراتبسالا
 . هيسارم يف مهوطسا اوجاه امك . كيلاملا نم ًاريبك ًاددع
 رييغت ىلا « قمقج » اهلسرأ ىتلا تادادمالا دؤت ملو

 ىلا مث . طايمدو ةيردنكسالا ىلا ةلمحلا تداعو . فقوملا

 : 0-0 تلسرأ دق تناك ىتلا تاوقلا ليلقب كلذ دعب اهتلتو . قالوب

 موجه نشب ةيراتبسالا ناسرف ماق . ةلمحلا هذه رثا

 ةيردنكسالا يف ةيراجتلا ةيمالسالا نفسلا ىلع يرحب
 درف . كيلاملا تالمح نم ماقتنالل . اهريغو روصو طايمدو
 ىلع ضرف نأب تاراغالا هذه ىلع « قمقج » ناطلسلا

 ضيوعتل ةريبك ةيلام ةمارغ , هتلود يف جنرفالا راجتلا عيمج
 . مهنم اريبك اددع نجس ابك . رئاسخلا

 )١58٠0( سدور راصخ

 دمحم ينامثعلا ناطلسلا لوطسا هب ماق يذلا راصحلا وه

 . ةريزجلا لالتحا يف لشفلا نع رفسأو . ( حتافلا ) يناثلا

 هبا « يناثلا دارم » ناطلسلا َّىلو . ١555 ماعلا يف

 ةرشع' ةيناثلا نس يف وهو « ةنردأ » ىلع « يناثلا دمحم »

 يتلا لكاشملا نم ددع ةهجاوم ريغصلا مكاحلا ىلع ناكو

 « ةديدجلا ةيبيلصلا برحلا » اهتمدقم يفو . هدلاو هل اهفلخ

 « يداينوه انحوي » ىرجملا كلملا اه ةوعدلا ءاول لمح يتلا

 ةيروطاربمالاو ابابلا نم لكاهيف كراشو لوطس 120201

 , ( ١48١ ) « يناثلا دارم » ةافو رثاو . ةيقدنبلاو ةيطنزيبلا

 هسأر يفو . ةينامثعلا ةنطلسلا شرع « يناثلا دمحم » ىلوت
 عاطتسا دقلو . « ةينيطنطسقلا » ىلع ءاليتسالا ةركف
 ماعلا يف ةنيدملا حتفف . هفده قيقحت « يناثلا دمحم »

 ذنم لمحو . اهملاعم ريغ نأ دعب هل ةمصاع اهلعجو . 1801"

 . « حتافلا دمحم » مسا نيحلا كلذ

 ةعينملا سدور ةريزج تيقب . ريبكلا حتفلا اذه دعبو

 ناسسرف ) نييبيلصلا ناسرفلا نم ةيوقلا اهتيماحو

 ناطلسلا تاحومط ماما ةيسيئرلا ةبقعلا ( ةيراتبسال

 لوضانالا دالب ىلع ةرطيسلا تيشتل هتاططخو . ينامنعلا

 دمحم » تالواحم تأدبو . طسوتملا ضيبألا رحبلا يقرشو

 دقلف . ١804 ماعلا ذنم ةريزجلا ىلع ءاليتسالل « حتافل

 اهنكلو . ةريزجلا راصحب تماق ةيرحب ةلمح ماعلا اذه يف هجو

 ةيماحلا دومصل ارظن . اهتمواقم ىلع بلغتلا يف تلشف
 . اهنع ةعفادملا ةيبيلصل

 . هتالواحم « يناثلا دمحم )ررك . ٠ ماعلا يفو

 , يدنج فلأ ١٠٠و ةجراب ١١ مضي اريبك الوطسا زهجف

 سيئرلا مكح تحت كاذنا تناك يتلا . ةريزجلا حتفب هرمأو

 ناسرف دحا 2162ع 0 411155011 « نوسوب ود رييب »

 ةريزجلا ةرصاحمب ينامثعلا لوطسالا ماق دقلو . ةيراتبسالا
 ةرفاوتملا ةحلسالا ةفاك' المعتسم اهتانيصحت ماحتقا لواحو

 كراعم تدهش ء رهشا ةثالث ةدم راصحلا اذه مادو . هيدل

 . اورسخ نيذلا . نيينامثعلا لشفب تهتنا اهنا الا . ةفينع
 حيرج ١٠٠6١و ليتق 5٠٠١ . نوخرؤملا هاور ام بسح

 رطضا اذكهو . نفسلا نم ددع قرغ ىلإ ةفاضالاب

 سدور ةريزج تيقبو . باحسنالا ىلا يناثعلا لوطسالا

 . ىرخا اماع 2؟ ةدم « ةيراتبسالا ناسرف » ةرطيس حت

 (05١1؟) سدور راصح

 رثاو . ميلس ناطلسلا دهع ذنم ةلمحلا هذهل دادعالا أدب

 شرع « نايلس » هنبا ىلوت .١ 6 ماعلا يف هتافو

 يتلا . سدور ةمحاهمل دادعالا عباتف , ةيناثعلا روطاربمال

 . نيينامثعلل ةبسنلاب , تقولا كلذ يف . ريثكلا ينعت تناك

 يقرش يف ةعينم ةعلق كاذنآ , سدور ةريزج تناك دقف

 17111655 لع « مدآ  ليلود هييف » اهمكاح ناكو . طسوتمل

 ىلع دمتعي . ةيراتبسالا ناسرف رخا . 1. 151ه ثلححد

 نمو . ملاعلا يف ةنصحملا عالقلا ىوقأ اهرابتعاب اهتعنم
 راوسألا عم ةلصتمو ةزراب اجاربا مضت يتلا عالقلا لئاوأ
 ناكو . ةلماك ةيامرو ةيؤر طوطخ ةامرلل حيتت ,.« 5

 1١ نيب هضرع حوارتي , رخصلا يف روفحم قدنخ اهب طيحي

 ارتم غ0و هفلخ بصتنتو . ارتم 8١و ١١ نيب 2 هقمعو ٠

 رهظي الف ضرالا يف ًانايحا صوغت يتلا نوصحلاو جاربالا
 0 ىلاوح اهضرع غلبي يتلا اهسيراتمو اهتافرش ىوس اهنم
 لكشب ينبم نيتم يجراخ ىرجح روس ةعلقلل ناكو .راتمأ

 عضاوملا ضعب يف ززعمو . ماحتقالاو قلستلا ةلقرعل لئام

 . يلخاد روسب

 دنع عقي ريبك جربب ايمحمو انصح ريبكلا أفرملا ناكو
 هلخدم دنع ةيراتبسالا ناسرف طبر دقو . ءانيملا لخدم

 امك . أفرملا لوخد نم نفسلا عنل زنوربلا نم ةمخض ةلسلس

 ( يكاردنم مساب فورعملا ) يناثلا أفرملا لخدم اودس

 . هيف اهوقرغاو ةراجحلاب اهونحش بكارمب



 نم ٠١, مضت ةريزجلا نع ةعفادملا ةيماحلا تناكو

 نم فيفخ لتاقم ٠٠٠١ ىلإ ةفاضالاب « ناسرفلا »

 يلماحو .٠ ةراحبلاو ةلايخلا ضعبو . يلحملا طايتحالا
 تناكو . كاذنآ ةفورعملا ةيئادبلا قدانبلا يلماحو ء حامرلا

 لك ناسرف مضت ماسقأ ةعبس ىلا ةمسقم عالقلاو نوصحلا
 ايلاطياو لاغتربلاو اينابساو ارشلكناو ايناملأو اسنرف : نم
 ناسرفلا نم ةفئاط لك تصتخا دقو . نريفواو سناقوربو

 ةيعفدملا امأ . عالقلاو نوصحلا نم مسق نع عافدلاب

 . ةديج عقاوم يف ةزكرم تناكف

 يرحبلا راصحلل اهضرعت نأ فرعت ةيماحلا تناكو

 . ةبوعصلا غلاب ارمأ اهيلا تادادمالا لوصو لعجيس

 اذل . يطايتحا نم هكلمت ام ىلع داتعالا اهيلع ضرفيسو

 رئاخذلاو نؤملا نم ةريبك تايمك ةريزجلا يف تسدك دقف

 عطق نوينامثعلا عاطتسا ام اذا ةيتاذلا اهاوقب لاتقلا ةعباتل

 * ٠ ةيجراخلا اهتادادما

 وحن يناثعلا لوطسالا هجتا . 10151/7/10 يفو

 ناكو « اشاي ىفطصم » مظعألا ردصلا ةدايقب . سدور

 .رئاخذلا لقنل ةنيفس 00و ةريبك ةجراب ٠١" مضي
 نسحب زاتمي شيجلا اذه ناكو .راحبو ىدنج ٠٠ ٠٠١ و

 كلتميو . ديدشلا طابضنالاو . ةدايقلل صالخالاو . بيردتلا
 راصحلا عفادم نم ةلفاق بناج ىلا , ةزاتمم ةسدنه تادحو

 ةيوقلا
 ةريغصلا « تيكره » ةريزج ىلا لوطسالا لصوو

 ميلستلا ىلا اهتيماح اشاب ىفطصم اعدو . سدورل ةعباتلا

 يف اهيلع ىلوتساو ةريزجلا لوطسالا مجاه اذل , تضفرف
 مامأ اسرو سدور قيضم ربع همدقت عبات مث ./6

 5٠١ كانه كرت ثيح . ةريزجلا يبرغ لامش يف « اكوناليف »

 برقب ترم امدنعو . قيضملا ىلا نفسلا ةيقب تداعو ةنيفس

 ىلع عفادملا قالطاب اهنيصح تماق «ونروبزوكوأ »
 ءانيم ىلا هجتاف . هنفس ضعب ةباصا ىلا ىدأ ام ء لوطسالا

 ةنيدم هاجت لوضانالا رب يف 127502115 « سيرمرم »

 قاحتلالل « نايلس » ناطلسلا لصو امدنعو . سدور

 . ةنيدملا برض ءدبل دادعتسالل اهب لزن ةلمحلاب

 نم « نايلس » ناطلسلا لقتنا //58 يفو

 يباور ىدحا ىلع ركسع ثيح سدور ىلإ « سيرمرم »

 كلذو . ةنيدملا يحاوض يف عقي يذلا « نييتإ تناس » لبج

 دق هتاوق تناكو . رماوألا رادصاو كراعملا ةبقارم ضرغب

 ناس » ةيرق ىلا ةفاضالاب لبجلا لالتحا ىلا هتقبس

 راصح ةيلمع تأدب هسفن مويلا يفو . هنم ةبيرقلا « جروج

 ةيعفدملا تادب اهيب . ماغلالا نوسدنهملا عرزف . ةنيدملا

 ىلع رحبلاو ربلا نم ةمأت ةقدب نوصحلا ىلا اهنارين هيجوتب

 . نيبناجلا الك يف نابدي لاتقلاو ةيويحلا تناك ايف . ءاوسلا

 تاوقلا ىلإ مهتيعفدم نارين « ةيراتبسالا ناسرف » هجوو

 يتلا مهتيعفدم ةيعضو لضفب ةقيقد مهتايامر تناكو ةينامثعلا

 . تاهاجتالا ةفاك ةيطغت اهتعاطتساب ناك

 14 نم فلأتت ةيرصم ةيرحب ةدجن تلصو 4/4 يفو
 مب يفو . يناتعلا لوطسالا ىلا تمضناو ةيبرح ةنيفس
 ن اسرفلا نصح نم ايتاج فسنف ينامثع مغل رجفنا 4/4

 اوعاطتساو . ةرغثلا ربع نوينامثعلا دونجلا ضقناف ,زيلكنال
 ةعبس مهنم اومنغو « زيلكنالا نيعفادملا نم ددع ىلع ءاضقل

 ىذلا فقوملا ةروطخ ناسرفلا دئاق ىأر امدنعو . مالعأ

 لع هسفنب لزن « ةرغثلا ثادحأ دعب نوعفادملا هيف حبصأ

 ناسرفلا اهيف رصتنا ةفينع ةكرعم تعقوو . ةريبك ةوق سأر

 « نييناثعلا نم لجر يفلا ىلاوح لتقم اهتلصحم تناكو

 يف مهموجه اوديعيل ةرزجملا هذه دعب اوبحسنا نيذل

 لتق ائيب .رئاسخلا نم اريبك اددع اودبكت ثيح . ٠
 ءاول لماحو ةيعفدملا دئاق مهسأر ىلع«ناسرفلا نم نوثالث

 . ريبكلا سيئرل
 . ةنلاثلا ةرملل نصحلا ىلع نوينامثعلا مجه 4/17 فو

 رئاسخ نيعفادملا ديبكتو . ةرغثلا نم لوخدلا اوعاطتساو
 موجهلاب ارمأ « ناولس » ناطلسلا ردصأ 4/95 يفو . ةديدج
 ىلا ليللا لالخ رارقلا اذه غيلبت متو . يلاتلا مويلا يف ماعلا

 ماعلا موجها أدب , 41/1915 رجف دنعو . ةينامثعلا تاوقلا ةفاك

 نوصح دنع كراعملا فنعأ ترادو . تاهاجتالا لك نم

 نورسبعي نوينامثعلا دونجلا ناك ثيح . اينابسا ناسرف

 مغرو عافدلا فنع مغر. راوسألا نوقلستيو قدانخلا

 رئاسخ تردقو . نابسالا اهب مهفذقي ناك يتلا ةبهتلملا داوملا

 . لجر فلأ ١١ ب مويلا كلذ نيبنامثعلا

 ىلع موجهلا ديدجت نوينامثعلا لواح ٠١/1517 يفو
 نونا ىلا "اوفحت ثا . اريييئاف يلكتالا ناسرفلا قصفت

 « لجر 6٠١" مهنم لتقف اينابساو سنافوربو ايلاطيا ناسرف

 يتلا ةريبكلا رئاسخلا « اشاب ىفطصم » ىأر امدنعو

 ررقو . ماحتقالاو موجطلا ةركف نع لدع هشيج اهدبكتي

 ىدأ يذلا رمألا . ةيعفدملاب اهفصقو ةنيدملا ةرصاح رارمتسا

 ةيرادالا مهعاضوأ روهدتو . نيعفادملا رئاسخ ديازت ىلا

 يف عفادملا دوراب ةيمك صقانت ببسب ( ةيكيتسجوللا )
 . مهتتاخم

 يتلا تابوعصلا ةعيبط يعي « نايلس » ناطلسلا ناكو

 يدؤيس راصحلا رارمتسا نا فرعيو . ناسرفلا اطل ضرعتي
 ببسب ارثأتم هسفن تقولا يف ناك هتكلو.مهعافد رايهنا ىلا

 ناسرفلا ىلع ضرفف . هشيج اهدبكت يتلا ةريبكلا رئاسخلا

 وأ ةريزجلا يف ءاقبلا ةيرح مهل نمضت فرش ةيقافتا
 ةسرامم ةيرحو مهنيد مارتحاب مهدعو اك . اهترداغم

 . ميلستلا مهمظعم ضراعو . مهؤارا تفلتخأف . مهرئاعش

 نولمأي اوناك ةدجن راظتناب ار .رمألا يف رظنلل اولهمتساو
 ةيماح در نم ناطلسلا ءاتسأو . ابوروأ نم املوصوب

 - ١ ) اموي ١6 تماد يتلا تاضوافملا ةرتف ىبنأف . ةريزجلا

 ١1/17 يف موجها ىلا نويناتعلا داعو .( 6

 نصح ةهج نم ةنيدملا لوخد يلاتلا مويلا يف اوعاطتساو

 ور

 اهيف اوأدبو « ةنيدملا ىلا ناسرفلا بحسناف . اينابسا ناسرف

 . سيراتملاب اهذفانم اودس نأ دعب عراوش برح
 هتاوق ضيرعت يف ًابغار « نايلس » ناطلسلا نكي ملو

 حتف ىلا داع دقف اذل . عراوشلا برح يف رئاسخلا نم ديزمل
 يف هدعوب همازتلا ادكؤم . 1١1/٠١ يف هسفنب ةضوافملا باب

 ضرع ىلع ةيراتبسالا ناسرف قفاوف . ةقباسلا تاضوافملا
 ةّينلا نسح ىلع ليلد لوأك . نئاهرلا لدابت متو . ناطلسلا
 ءالخال اموي ١١ ةدم ةيماحلل نايلس ىطعاو . نيفرطلا نيب

 نم ١٠5١و اسراف 18٠ اهنم يقب دق ناكو . ةريزجلا

 . اوحرج وأ نوقابلا لتق انيب . نيرخآلا نيعوطتملا
 اذه يف نيينامثعلا رئاسخ نا ةيبرغلا رداصملا ركذتو

 2, ليتق فلأ ١٠٠و فلأ 00 نيب تحوارت ليوطلا راصحلا
 راصحلا يف تمهاس, يتلا ةيناثعلا تاوقلا ددع نأ ديفت امك

 نكلو , دقتعن امك اهب غلابم ماقرأ يهو فلأ ٠٠١ ىلاوح غلب
 ةيلاتقلا مهتءافكو . ناسرفلا تانيصحت ةوق نأ وه تباثلا

 رسئاسخ تلعجو , عافدلا ةوق نم تززع دق . ةيلاعلا
 . ةريبك نيمجاهملا

 ماق ( ١651/15/1١ - 1018/١/١ ) ةرتف يفو

 سدور ةريزج ةرداغمب . يلاهألا نم ددع مهعمو ناسرفلا ةفاك

 يلاهألا نم نيقابلا نوينامثعلا لماعو . تيرك ةريزج هاجتاب
 ةزوح يف تقولا كلذ ذنم سدور ةريزج تيقبو ةنسح ةلماعم

 . 19415 ماعلا يف مهنم ايلاطيا اهتعزتنا ىتح نيينامثعلا

 ناسرفلا ةداق رابك دحا نأ نيخرؤملا ضعب فشك دقو

 اريرقت نيينامثعلا ىلا مدقي ناك « لارماد هيردنأ »همساو
 ىوتسمو مهفعض طاقنو ناسرفلا ةوق هيف ركذي . ايعوبسا

 هريرقت لسري ناكو . مهفوفص يف ىلتقلا ددعو مهتريخذ
 امدنعو . راوسالا لخاد نم هقلطي مهس ةطساوب يعوبسالا

 مادعالاب هيلع مكحو . يبرح لج مامأ مكوح هرمأ فشك

 . هتثجب لثمو لتقف . هتبتر نم ديرجتلاو

 19١١ سدور لالتحا

 راطا يف . سدور ةريزجل ةيلاطيالا تاوقلا لالتحا وه
 , زيناكيدودلا رزج ىلع ةرطيسلل ايلاطيا اهتنش يتلا ةلمحلا
 ( 191١-١9١١ ) ةيكرتلا  ةيلاطيالا برحلا نابا

 نرفلا رخاوا يف , ةيساسالا ةيبوروالا لودلا تناك
 ماستقا يف عمطت . نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا

 .رايهنالاو فعضلاب ةذخآلا . ةينامثعلا ةيروطاربمالا يضارأ .

 ( ١810 ) رئازجلا لالتحا لعفلاب اسنرف تعاطتسا دقو

 ةريطيس: اع :[4435:7 ىتكارس ( 1845 )نضر
 تناكف ايلاطيا امأ . 1847 ماعلا ذنم رصم ىلع ايناطيرب

 ايبيل ) ةقربو سلبارط يتيالو ىلع ءاليتسالا يف عمطت
 . رثع عساتلا نرقلا رخاوا ذنم تأدب دقف اذل . ( مويلا

 داجيال تعس اك . نيتيالولا وزغل ةيركسعلا اهتادادعتسا

 . ةيلمعلا هذه ةيبوروا ةيسايس ةيطغت

 ااا



 فر

 ترشابو ؛ ايكرتو ايلاطيإ نيب برحلا تآدب امدنع
 يلاش لحاوس مامأ ةيبرحلا اهتايلمع ةيلاطيالا ةيرحبلا
 قوفتب عتمتت ايلاطيا تناك , 1911/9/19 يف ايقيرفأ

 ةيكرتلا تادحولا ميظنت ءوسو فعض هببس , حضاو يركسع

 . ايقيرفا يلامش يف ةزكرمتملا
 ماعلا ذنم أدب دق « ستلوك » يناملالا لارنجلا ناكو

 ةيناثلا ةقرفلا نكلو ٠ يكرتلا شيجلا ميظنت ةداعاب ٠

 سلبارط يف ةطبارملا , ( يدنج فالا  يلاوح ) نيعبرألاو
 دمتعيو . افيعض اهحيلست ناكو . بولطملا ماتهالاب ظحت مل

 تانيصحتلا امأ . رجانخلاو فويسلاو ةيدقلا قدانبلا ىلع

 دقف . ةيلحاسلا ندملا يقابو يزاغنبو سلبارط يف ةيلحاسل
 ةقاعا ىلع ةرداق ريغو ةفيعضو ةيدق ةيعفدمب ةزهجم تناك

 لوطسالا نم ةيساسالا عطقلا تناكو . يلاطيالا لازنال

 اهتعاطتساب نكي ملو . توريب نم برقلاب طبارت ينامثعل

 . ةيلاطيالا ةيرحبلا هجوب فوقولا

 يلامش يف اهميلاقأ نع عافدلا يف حضاولا ايكرت زجع مامأو
 ةلاقتسالا ىلا « اشاب يقح » ةموكح ترطضا دقف . ايقيرف

 ةرازولا سأرتو . ايمسر برحلا ايلاطيا نالعا دعب ةرشابم
 يف يكرتلا نالربلا بلاط يذلا , « اشاب ديعس » ةديدجل
 ىلا ةقباسلا ةموكحلا ءاضعا ةلاحاب ةيئانثتسا ةسلج

 نودب سلبارط ميلقا كرست »و لاهالا ةمهتب . ءاضقلا
 فرتعا , 1117/1١/14 يفو . « ةيفاك عافد لئاسو

 نالربلا يف تراد يتلا ةشقانملا لالخ « اشاب ديعس »

 نم اهنكمي ام . ةوقلا نم اه سيل ايكرت » نأب ينامنعلا

 بنجت يف نمكت ةيسيئرلا ةمهملا نأو ةقربو سلبارطب ظافتحال
 . « اهداعبأ لماكب ةيقرشلا ةلأسملا ةراثا رطخ

 تاردقلا ةقيقح نوفرعي نويلاطبالا ةداقلا ناكو

 يدنج فلأ ١" نأ مهريدقت يف ناكو . ةينامثعلا ةيعافدل

 ندملا لالتحا دعب . نيتيالولا يف عضولا مسح ىلع نورداق

 ةدعاق اهتقو تناك يتلا ) قربطو سلبارط : ةليحاسل

 ىلا اورداب دقف اذلو . هنردو يزاغنبو ( ةماه ةيرحب ةيركسع

 19515/٠١/7٠١,: موي تأي ملو . ةيبيللا لحاوسلا ةمجاهم

 ةيلحاسلا ندملا ىلع تلوتسا دق ةيلاطيالا تاوقلا تناكو ال

 تادحولا ميطحت عيطتست نأ نود . ةقربو سلبارط يف ةمهل
 يتلا ةحلسملا ةيبرعلا تاعومجملا وأ . ةيكرتلا ةيماظنل

 . ةازغلا ةمواقلل تربن

 لودلا نم تلصح دق ةيلاطيالا ةموكحلا تناكو

 ايكرت كالمأ ىلع برحلا نشب ةقبسم ةقفاوم ىلع ةيبوروال
 هذه يف تايلمعلا رصحنت نأ ةطيرش . ايقيرفأ يلامش يف

 لكب ةيقرشلا ةلأسملا ةراثا نع ايلاطيا عنتمت نأو . ةقطنل
 رصحب ةينعم ةيبوروألا تاموكحلا تناكو . اهداعبأ

 عابطألا حبك ةيغب . ةددح ةقطنم يف ةيلاطيالا تايلمعل

 هذه ةيرابعتسالا حلاصملا ددهت يتلا ةيلاطيالا ةيرامعتسال

 , طرشلا اذهب مزتلت مل ةيلاطيالا ةدايقلا نأ الا . تاموكحلا
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 تلسرأف . يكيتايردالا رحبلا يف اهذوفن ةيوقت ىلع تلمعو
 ددع ىلع تضقو . يكيتايردالا ىلا ةيرحب ةراع 1/14 يف

 ةيراجت نفس ةدع ىلع تلوتساو . ةيكرتلا تارمدملا نم
 . ايقيرفأ يلاهش ىلا رئاخذو ادونج لمحت تناك لقن نفسو
 فصقب نويلاطيالا ماق ( ربوتكا ) لوألا نيرشت 0و ؟ يفو

 . اينابلأ يف « اوديم يد ينافويج » ةدلبو « ازيفيرب » ءانيم
 ةيبوروألا تاموكحلا قلق تايلمعلا هذه تراثأ دقلو

 يلابش جراخ تايلمعلا عيسوتل اهراكنتسا تنلعأ يتل

 اسنرفو ايناطيرب ) سمخلا ةيبوروألا لودلا نكلو . ايقيرفأ
 ىلع اهطوغض فئثكت مل ( رجملااسمنلاو ايناملاو ايسورو
 عنمتس ةيلاطيالا تاءادتعالا نأ تأر اهنأل . امور

 ةيراجتلا ةياصولا نم صلختلاب ريكفتلا نم نيين امثعل

 ايلاطيا قاهرإ ىلا هسفن تقولا يف يدؤتس اى . ةيبوروال

 ةليوطلا تايلمعلا يف ةيركسعلا اهتقاط فازنتساو ايداصتقا
 . برعلا نيلتاقملا دض ةيلاطيالا تاوقلا اهضوختس يتل

 . مهعم هنواعتملا ةيناثعلا ةيماظنلا تاعومجملا ضعبو

 نورداق مهنأ اودقتعا نيذلا نييلاطيالا نظ باخ دقلو

 دعاصت ىدأو . ريصق تقوبو ةلوهسب نيتيالولا لالتحا ىلع

 يف ةيركسعلا مهتاقاط فازنتسا ىلا ةحلسملا ةيبرعلا ةمواقم

 ةموكحلا تماق ٠ تابوعصلا هذه مامأ . ةمساح ريغ كراعم

 2 1911/11/8 يف ةقربو سلبارط يتيالو مضب ةيلاطيال

 . اهنع يلختلا ىلا اهعفدو ةيناثعلا ةموكحلا جارحا ةيغب
 مويلا يفو . ةيبرعلا ةمواقملا فاعضإ هنأش نم يذلا رمال

 تايلمعب مايقلل اهتادادعتسا ةيلاطيالا ةموكحلا تفثك هسفن

 تايلمعلا لقن » ضرغب طسوتملا رحبلا يقرش يف ةيبرح
 ءىطاشلا ةرصاحم ىلا ءوجللاو . ةيويسآلا ايكرت ىلا ةيبرحل
 . « يكرتل

 , ةيلاطيالا اياونلاب ةينامثعلا ةموكحلا تملع امدنعو
 قيضم يف ةيرحب ماغلا عضوب ١417/11/11 يف تماق

 رزج ىلا تازيزعت تلسرأو ( امغل 25 ) ليندردل
 اهقارغال ةميدقلا نفسلا نم اددع تزهج اك ؛ زيناكيدودل

 ةيرحبلا هجوبو ةيلاطيالا ةيرحبلا هجوب اهافقاو قئاضملا يف
 ىلا ةيبوروالا لودلا تعراس اذل . ةيبوروالا ةيراجتلا

 . ةيراجتلا اهحلاصم ىلع افوخ . يلاطيالا كرحتلا ةنادا

 ناك . ةفثكم ةيبوروأ ةيسايس تاطاشن ةرتفلا كلت تدهشو
 . برحلا ديمجتل يعسلا يساسالا اهروح

 ةيكرتلا تادحولا مظعم تناك . ١417 ماعلا ةيادب ذنمو

 اهكراعم يف ةحلسملا ةيبرعلا لئاصفلا ةكراشم نع تلخت دق
 هذه مامأ اقئاع لكشت تذخأ لب . نييلاطيالا دض

 دونجلا نم ريثك ناك . 1927 عيبر ةياغلو . لئاصفلا

 تحبصأو . ايقيرفأ يلاهش اورداغ دق كارتألا طابضلاو
 . «زمر درج » ايقيرفأ ياش يف ةيكرتلا تاوقلا

 ةيركسعلا تايلمعلا دعاصت رمتسا . ةرتفلا هذه يفو

 نسشو . ةقربو سلبارط يتيالو ءاحنا مظعم يف ةيبرعلا

 ةلاعف ةرطيس نيمأتل , ةطشن ةيموجه تايلمع نويلاطبالا
 ذنمو . ذيفنتلا عضوم مضلا موسرم عضوو . نيتيالولا ىلع

 ةسايس ةيلاطيالا ةموكحلا تنبت ١1597, (ليربا) ناسين رهش

 ةلودلا رابجإو . برحلا ةلاح ءاهنإ ىلا فدهت . ةديدج

 تماقف . ايقيرفأ يلاهش يف اهبلاطم نع يلختلا ىلع ةينامتعلا
 ةيرحب تايلمع ذيفنتب , 1977 ( ليربأ ) ناسين طساوأ يف

 تاموكحلا تربخأ نأ دعب اهترطيس ضرف ىلا تدأ ةعساو

 لكستب زيناكيدودلا رزج لالتحا ىلع اهمزعب ةيبوروألا
 ,بلألا ةامر نم ةبيتكو ةاشم يجوف لقنب تماق مث . تقؤم

 ةيركسع تادحو ىلا ةفاضالاب . ايقيرفأ نم ةيلبج ةيراطبو
 هذه ةفاك تدشحو . يدنج فالآ ؟ اهددع غلب ايلاطيا نم

 .زيناكيدودلا رزج ةيقبو سدور لالتحال تاوقلا

 « ايلابماتس » ةريزج لالتحا مت . 1497/4/77 يفو

 ةيلاطيالا نفسلل زاكترا ةطقنك مدختست تناك يتلا ةريغصلا

 ةيسيئرلا ةدعاقلا , اهالتحا دعب تحبصأو . هجيا رحب يف

 . ايكرت نم برقلاب نفسلا هذه

 يف ايكرت ترطضا . ةيبوروألا لودلا طغض تحتو

 اهدس ةطخ نع يلختلاو قئاضملا حتف ىلإ #6

 اذه ايلاطيا تلغتساو . ةيندملاو ةيركسعلا ةحالملا مامأ

 ةريزج يف اهتاوق لازنإب ١112/0/4 يف تماقف عضولا

 سيبوكسيبو سوساكو وتنابراكس رزج تلتحا امك . سدور

 يلاتلاب ترطيسو . سوقابو سودبيلو سونميلاكو وريزينو

 رحبلا يقرش ةفطنم مكحتت يتلا زيناكيدودلا رزج ةفاك ىلع

 . ليئدردلاو روفسوبلا يقيضمو ةجحيا رحبو طسوتملا ضيبأل
 تاموكحلا قلق زيناكيدودلا رزج لالتحا راثأ دقلو

 اذه ءاهنال ةيلاطيالا ةموكحلا ىلع تطغضف ء ةيبوروأل

 تاثداحمب ءدبلل ايلاطياو ايكرت ىلع تطغض امك : لالتحال

 كلذ نم اهضرغ ناكو . (ههنيب ةرئادلا برحلا ءاهناو مالسل

 ضيبألا رسحبلا يقرش يف ةيلاطيالا ةرطيسلا صيلقت
 نزاوتلا ددهت ةرطيسلا هذه تحبصأ نأ دعب , طسوتمل

 . ةيبوروألا لودلا حلاصمو يبوروال

 ( ارسيوس ) نازول يف تعقو يتلا حلصلا ةدهاعم تدأو

 نا ىلع قافتالا ىلا . ايلاطياو ايكرت نيب 1917/٠١/14 يف

 . ايلاطيا حلاصل ةقربو سلبارط يتيالو نم ايكرت بحسنت

 . ةجيا رحب رزجو سدور نم ايلاطيا بحسنت ناو

 نم ايئاهن نوينامثعلا بحسنا تادهاعملا هذه بجومبو

 ةيادبو ١4097 رخاوأ نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ةقربو سلبارط
 اهمازتلا نع تعجارت ةيلاطيالا ةموكحلا نكلو . 57
 1416 ماعلا يفو . زيناكيدودلا رزجو سدور نم باحسنالاب

 ءرزجلا هذه ىلع ةيلاطيالا ةدايسلاب اسنرفو ايناطيرب تفرتعا
 ىلع نالمعت اتناك نيتللا نيتلودلا ةسايس راطا يف كلذو

 ايناملأ دض ةبراحملا لودلا ىلا اهمضو ايلاطيإ باذتجا
 . اهئافلحو

 ةيلودلا ةيسايسلا فورظلا نم ايلاطيا تدافأ اذكهو



 ظافتحالل اهترخسو . ةيبوروألا تاضقانتلاو تانزاوتلاو

 ةيملاعلا برحلا يف اهتيزه ىتح .زيناكيدودلا رزجو سدورب
 . نانويلا ىلإ رزجلا هذه تداع ثيح . ةيناثلا

 ( #١914 ) سدور ىلع عارصلا

 ةيملاعلا برحلا نابإ ناملألا,ءافلحلا نيب عارصلا اذهراد

 رزجو سدور ىلع ةرطيسلا فدهتسي ناكو . ةيناثلا

 ماعلا يف اهيلع ناملألا ةرطيس ىلا ىدأ دقلو . زيناكيدودلا

 ىتح اهب مهظافتحاو . ةريبك ةيربو ةيرحب كراعم دعب ١18
 . ( 19817 تايلمع .زيناكيدودلا رظنأ ) . 1948 ماعلا

 (كيرلوأ زناه) لدور (14)

 56 - 1915) يناملأ يب رح رايط

 11.15. 21لمع] لدور كيرلوأ زئاه دلو
 , 98١م ماعلا يف مزالم ةبتر حنم . ١915 ماعلا يف
 ىلع عمل ٠ ةضقنملا « اكوتش » تارئاط ةدايق ىلوت

 « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ « ةيقرشلا ةهبحلا »
 ةرّتف لالخ ةمهم ٠٠٠١ هعومجم امي ماق ثيح

 هعومجم ام اهلالش بطعا 2« )944 - 94١)
 , ةعردم ةبرع ٠"

 ها ١و؛4ه 1١/1١/ ين ديقع ةبتر ىلإ يقر

 هيقاس ىدحا دقف . يديدحلا بيلصلا ماسو « رلته »
 كراش هنأ الإ . هسفن ماعلا نم ( رياربف ) طابش يف
 هرسأ . برحلا ءاهتنلا ىتحح ةيوحلا كراعملا يف
 1 ١545 ماعلا يف هحارس اوقلطا مث « نويكر يمألا
 ماعلا يف الإ ايناملأ ىلإ دعي ملو نيتنجرألا ىلإ رفاسف

 ماعلا يف ةيسن رفلا ةغللاب هتارك ذم تارشن .

 رثكأ ناكو . « رايط تايموي » ناونعب 4
 . ةيناثلا ةيملاملا ب رحلا لالخ ةيبعش ناملألا نيرايطلا

 ( ساموت ) نامدور (0)

 (امالا - )1١16 يريمأ عرتمو طباض

 يف دورابلا مادختسا تالاجم يف هتاعا رتشاب رهتشا
 . ةيعفدملا فئاذقو ةيرانلا تاقلطلا

 1'.ل. 204 - نامدور نوسكاج ساموت دلو

 يف ةيكريمألاع انايدنا » ةيالو يف «ملاس» يف دحوص

 ةيركسعلا ةيمداكالا نم جرخت 0.02/0

 « ١64١ ماعلا يف « تنيوب تسيو» يف ةيكريمألا

 تالاجمل غرفت نيح ه ماعلا ىح طياضك مدخشو

 . عارتخإلاو ريوطتلا

 ور

 « نوسلين » ةئف نم « ىندور » ةيناطيربلا ةجرابلا

 رمتسم لكشب اذه هلمع 5 « نامدور» رمتسا دقو

 ةيكريمألا ةموكحلا تقفاو نيح ١864 ماعلا ىّتح
 نم عون عارتخا اههأ ناكو.هتاعا رّتخا ىلع ًايمسر
 عزو -( يروشنملادورابلا » مساب فرعي دورابلا

 نم عونل
 ( دوسأل دورابلا ) يداعلا دورابلا نع دورابلا

 مكحتللا ىلع ةنيعم ةردق رفوي ام يماجسنإلا هقا رحاب

 ينآلا راجفنالا نع الدب « ههاجتاو راجفنالا تيقوتب

 ناك يذلاو « ىرخألا دورابلا عاونا يف ثدحي يذلا
 وأ ةقلطلا راجفنا نايحألا نم ريثك يف ببسي

 . ( عفدملا وأ ) ةيقدنبلا ةناطبس لخاد ةفيذقلا

 اذه زيسعيو. مهغأعأ 0

 ناك نامدور هب فرع يذلا رخآلا عارتخالاو

 نم عفادملا ( ريساوم ) تاناطبس ميمصت يف هتقيرط
 ةوق رفو امم « ةدحاو ةقبط نم الدب ةفلت# تاقبط

 ةرارحلا لقن ةطساوب مي ًاديربتو « ةئاطبسلل ريكأ

 شر ةرو رض نم الدب « ىرخأ ىلإ ةيندعم ةقبط نم
 قالطإ ةيلمع لك دعب ءاملاب ةروساملا

 ةيكريمألا ةيلهألا برحلا لالخ « نامدور » نيع

 يريمألا شيجلل ةعباتلا ةريخذلا نزاخم ىلع ًاماع ًاف رشم

 ةيالو) «نرواترتوو» يف ( يلاغلا ) يلا ردفلا

 ةبتر ىلإ يثر ١858 ماعلا يفو . ( ستسوشتاسام

 كور» نزاخم ىلع فارشإلا ةيلوؤسم متساو ديمع
 كانه هتافو ىح كلذو ( يونيليا ةيالو ) « دناليا

 . مالا / اال يف

 ( ةجراب ) يندور (:)

 « « نوسلين » جراوب ةئفل يمتنت ةيناطي رب ةجراب
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ تمدخ

 يف 200هعإت «يندور » ةجرابلا ءانب أدب

 /؟ يف هامل ىلا تلزناو ء« |و!؟!/ 4/1١
 يف ةيلمعلا ةمدخلا اهدادعا متو «٠ ١ومهل/و

 تاونسلا لاوط تمدخ 20٠.
 لوطسا يف ةيناثلا ةيملعلا برحلا بوشنل ةقباسلا
 . يبلطالا لوطسا يف وأ ايناطي ربب « مالا نطولا »
 عالدلا دمب يأ ء )ومو /9 /07 نم ًارابتعاو
 « نوسلين » ةجرابلا عم تكرتشأ « مايأ ةدعب ب رحلا

 يلامش يف « دنالتش م رزج قئاضم يف ةسارح ماهم يف

 لمعلا نع تفقوتو . لامثلا رحب يف مث « ادنلتوكس
 « ١!5ة8ة/1؟/##) يف

 . اهتاكرحم يف تاحالصا

 / 4/0 نم ًارابتعا جيورألا تايلمع يف تكرتشا
 ©« ١940/4/9 يف تبيصا ثيح ء 946
 اهنكل و مطسلا عرد تقركخا لطر فلا ةنز ةلبنقب
 نم ١940/9/1١ يف تلقن مث . رجشنت مل
 «هريئداو برق «ثياسور» ىلآ «ولفاباكس و

 لفاوقلا ةسارح تايلمع يف تكراش . ( ادنلتوكس )
 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت نم ًارابتعا يسلطالا ربع
 «سكفيلاه» نم رحبت لفاوقلا هذه تناكو . )و.
 . ايناطي رب ىلا ادنك يف

 امل تيرجا ثيح

17 



 ور

 مم تكرتشا ٠٠ ١941/1١/50 يفو

 مو « سلبير » لاتقلا دارطو «نوسلين » ةجرابلا

 ةحجان ريغ ةدراطم يف ةرمدم ١١و تادارط

 ىواتسينغ » و « تسرومن راش » نيتيناملالا نيتج رابلأ

 «ادنلسيا» و « وراف » رزج نيب ةعقاولا ةقطنملا 5

 1١١5/*9/ و 1٠١ يفو . يسلطالا لاش ىصقا يف
 جروج غنيك » ةج رابلا عم تكرتشا 40

 نيتقباسلا نيتج رابل ىرخا ةدراطم 5 « نسماحلا

 نيتيناملالا نيتجرابلا مايق رثإ « يسلطالا يبرغ
 «نسكفيل اه» نم ترحيا ةيمح ريغ ةلفاق ىلع موجه لاب

 م ةدراطملا نكلو « ةيراحت ةنيفس ١١ اهقارغإو

 تكرتشا ١94١ /ه /507 يو . حاجنلاب للكت

 زاهجالا يف « سماخلا جروج غنيك » ةجرابلا عم
 يسلطالا يلاش يف « كراسب » ةيناملالا ةجرابلا ىلع

 ىلا ترحبا مث « (ةيلمع « غنوب ونير رظنا)
 تاحالصا ءارجال ةدحتملا تايالولا يف « نطسوب »

 . اهتاكرحم

 « ١94١ ( ريمتبس) لوليا نم ًارابتعاو
 ضيبالا رحبلا يف ةلماعلا «ه» ةوقلا ىلا تمضنا

 «دريب راه » ةيلمع يف تكراش ثيح « طسوتملا

 « نوسلين » نيتجرابلاو يه اهتمض 'ةيرحب ةوق نمض
 ةيارب تارئاطلا ةلماعو' هرليو قول سريوو
 نع الضف « ةرمدم ١8 و تادارط هو «لايور

 . ةعونتم لقن .ةليفس ١١ تمص نيومت ةلفاق
 /.و/ م. - ؟؛) ةرثف لاوط ةيلمعلا تقرفغتساو

 ىلا «يتدور» ةجرابلا تداع مث . 54١(

 ماعلا نم ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف ايناطيرب
 ةنحش لوصو نيمأت يف تكراش نأ دعب « هتاذ
 ٠ «لايور كرأ» ا ترحا « ةطلام و ىلا تارئاط
 يلو « 1١5/ ١94١/1٠١١ يف « قراط لبج» نم

 لا ريمالل ةدايقلا ةنيفس «يلدور» تناك ةيلمعلا هذه

 يلا « نوسلين » ةج رابلا نم الدب « ليف رموس »

 « د ريب راه » ةيلمع لالخ تيبطعا دق تناك

 ةلماش ةرمع ةدحتملا تايالولا يف اط تيرجا
 ( ريمسيد ) لوالا نوناك نم ةرتفلا تقرغتسا

 تلسرا مث « 194+ (ويام ) رايأ ىح ١94١
 ةيامح يف تكراشف ©« «هو ةوقلا ىلا ىرخأ ةرم

 /8م6١6/1- 1٠ ةركف يف « ةطلام » ىلا ةهجتم ةلفاق
 تناكو ) «ه» ةوقلا ةيقب عم تكراش مث . ا

 دارطو « كروي فوأ قود » ةجرابلا ًاضيأ مضت

 « سويروتكيف » تارئاطلا تالماحو « نونير » لاتقلا

 تادارط # و « سويرويف» و «لباديمروف» و

 ةيئاطي ربلا تاوقلا لازنا ةيلمع نيمأت يف (ةرمدم 7١و

18. 

 ةيلمع نابا +١44 /١١/+م موي رئازخلا يف

 لازنالا تايلمع نيمأت يف تكراش اك « « لعشملا »

 ةوقلا نمض ١94/07/٠١ موي «ةيلقص» يف

 يف ةكراشملا ةيرحبلا ةوقلا تناكو . ًاضيأ هد

 جراوبلا « يندور » ىلا ةفاضالاب مضت تايلمعلا هذه

 « م تنايلاف» و «تيابسروو» و « نوسلين »

 «لياديمروف » و « لباتيم ودنا » تارئاطلا يلماحو

 اهتمهم تناكو « ةرمدم ١8 و « تادارط 5و

 لخدت لاّمحا دض وزغلا تاوقل يت رشلا حانحلا نيمأت
 . يلاطيإلا لوطسالا

 مم «يندور» تكرتشا ١948 /م/١1 يفو
 نم دارطلاو « نوسلين »
 يلاطيالا ءىطاشلا ىلع « ويغير » فصق يف تارمدملا
 نماثلا شيحلا تاوق روبعل يرانلا ديهمتلا تايلمع نمض «انيسم» قيضم نم يبونحملا فرطلاب
 تكراش مث . « ةيلقص » نم قيضملا ربع يناطي ربلا
 يف «ه» ةوقلا عم ١9:8 /وه/9 نم ارابتعا
 «ونريلاس» يف يريمالا لازنالا ةيلمع نيمأت
 لوالا نيرشت يف ايناطيرب ىلا تداعو«ايلاطياب
 . و4 ( ربوتكا)

 ددعو «تنويروا»

 ةيلمعل يرحبلا يرانلا معدلا مدقت يف تكراش

 /5/5 يف تأدب يلا يدنامرونلا يف لازنالا
 /ا/ا7 ور ١ة::/”5/55 فو 2 4

 نم برقلاب ةيناملا عقاوم طفصقب تماق 44

 .اهيلع ةيربلا تاوقلا ءاليتسا ليهستل « ناك» ةنيدم

 تايراطبلا ريمدتب ١944 /م/١+ يف تماقد

 يف ةعقاولا « ينردلأ » ةريزج يف ةيناملالا ةيلحاسلا

 تماق مم . (« روب ريش » ءانيم يب رغ شناملا رحب

 ءانيم ىلا ةهجتم ةيناطيرب ةلفاق ةسارح ماهم.

 ةرتف يف يتييفوسلا داحتالا لاش يف « كسنامروم د

 نوناك نم ًارابتعاو . ( ١944 /ة/؟ه -1)

 ( ريمسيد) لوالا

 . يطايتحالا يف تعضو مث « «ولفاباكس » ةدعاق

 ©« ١9448 (رياربف) طابش يف ةدرخك تعيب

 . ١948/8/5١ نم ًارابتعا اهكيكفت ىرجو

 برحلا لالخ اهراحبا تافاسم يلاجا غلب دقو
 . يرحب ليم فلأ ه* ةيناثلا ةيملاعلا

 يف ةجرابلا تيقب 44

 «نروسليف رظنا ) : حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا

 . ( جراوب ةئف

 . (رابم##ب - رالالد )ا

 ( زجديرب جروج )يندور (54)

 - ١ال18١) يناطيرب ةلود لجرو لاريما

 .( اللا

 © .8. يدور زجديرب جروج لاريمألا دلو

 ماعلا يف « سميت - نويأ دوتلاو » يف 800م عرب

 ةيواسمنلا ةثارولا برح لالخ لمع ١. بم

 "عم كوه رى لا ريمألا ةدايق تحت () ؟؛م - )40

 يسنرفلا لوطسالا لع راصتنالا قيق# يف هكراشو

 . (1ال14/١47/93) « تناشوي» ةكرعم يف
 «دنال دن واف وين » ىلع ًاكاح نيع )4و ماعلا ينو

 ترس نأ هب اه ةطبارلا كتاوقلا“ اناع ؟دئاقو

 .ء يرحم ديمع ةبتر ىلإ هتيق رث

 عبسلا تاونسلا برح لالخ يندور كراش
 «روفشور» ةلمح يف (رالهم اس )ا/ه5)

 لا ربمألا عم كراش يلاتلا ماعلا يفو . ( ١7007

 لالخو . «غ ريب زيول » لالتحا يف 2« نواكسوب »

 رئاسخ لزنا ( ١075٠ - ١ا/ه9 ) نييلاتلا نيماعلا

 ةقطنم يف عمجتت تناك يلا ةيسنرفلا نف

 وزغل ًاريضحت يسئرفلا لحاسلا ىلع يدناهرونلا

 . ايئاطيرب
 ناملربلا يف ًابئان ١751 ماعلا يف يندور بختنا

 ةيرحبلا ةدعاقلل ًادئاق هسفن ماعلا يف نيع مث « يناطي ربلا

 نم ةرتفلا كلت يف نكمتو . «دراويل» رزج يف

 مادانارغ» و «ايشتول اتناس» يتريزج عاضخا

 ماعلا يف كلذو « « كينيترام » رزج ىلإ ةفاضإلاب

 ىلإ' هعيف رتب ةيئاطي ربلا ةموكحلا هتأفاكف ٠

 ماعلا يف « تينوراب » بقل هحنمو يرحب ءاول ةبتر
 . لالك4

 ناك ةيرحم تاراصتنا ةدع كلذ دعب يدور ققح

 ةضهانملا ةيبوروآلا ىوقلا لع ءراصتنا اهمظعأ

 ةيكربمالا لالقتسالا برح لالخ ايناطي ربل

 /8/١1م يف نكم دقف
 نم برقلاب ةينابسا ةيرح ةلفاق رسأ نم

 اب ةحداف

 لا ريمالا مايأ ةينامب اهدعب مزه و.« رتسينيف» سأر

 سأر ةكرعم يف « !راغنال ود ناوخ نود » ينابسالا

 ضاخن ١78١/14/١4 يفو . «تناسنيف ناسو
 « كينيت رام » رزج نم برقلاب ةمساح ريغ ةكرعم

 ىلوتسا مث نمو . « نشيغ » يسنرفلا لاريمألا د
 تناك يتلا ةيدنلوطا « شويتاتسوي تناس » ةريزج ىلع

 يندور نكمت يلا مئانفلاب ًاثيلم ًآينغ ًايراجت ًازكرم
 . امةرداصم نم

 / 4/1١1 يف كلت هتاراصتنا يدور جوت دقو
 مطحن نم « ةنيفس م. سار ىلع 2 نكمت نيح لال



 ود » تنوكلا ةدايقب ناك يذلا يسن رفلا لوطسالا

 برقلاب ةكرعم يف ةنيفس 84# نم نوكملاو « سارغ

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا « « كينيمودلا , لحاس نم

 . ةيرحبلا اهتوقو اسنرف ةناكم فاعضا

 «راصتنالا كلذ دعب ايناطي رب ىلإ هتدوع دنعو

 شاعم هل صصخو «نوراب » بقل يندور جنم

 ينيك رتسا هينج 7٠٠.٠ هتميق ةايحلا ىدم يدعاقت

 .”ةيركسلا ةثاندع ىلع هل ةأناكك كلذو « ًايوئنس

 .)الوؤ؟/ هر 54 يف ندنل يف يفوت

 ١9١5 ( ةكرعم ) كيندور (15)

 مسا ةيركسعلا عجارملا ضعب يف ةكرعملا هذه ىلع قلطي

 اذه لمحي يذلا رهنلا ىلإ ةبسن . « اربولوك » ةكرعم
 ىلوالا ةيملاعلا برسلا كراعم ىدحا يهو . مسالا

 تاوقو ةيبرص تاوق نيب تبش ,(1918-1914)

 يذلا سكاعملا موجهلا نابإ . 19414 ماعلا رخاوأ يف ةيواسمن

 نم ةيواسمنلا تاوقلا جارخإ ىلإ ىدأو . نويب رصلا هنش
 .روكذملا ماعلا ةياهن لبق برصلا

 برصلا وزغ نويواسمنلا أدب , 8/5 يف

 لارنجلا ةدايقب ةقرف ١9 مضت . ( "واهو ؟ ) شويج ةئالئب

 ةيب رصلا تاوقلا نأ الإ . « كيزويتوب نوف راكسوأ »

 تنكم « كينتوب ريمودار » لارنجلا ةدايقب ( ةقرف ) ١1,0

 لالخ دودحلا ءارو ام ىلإ نييواسمنلا تعفدو . وزغلا دص نم

 . هسفن رهشلا

 نأ دعب برصلا وزغ ةلواحم نويواسمنلا دواع 3/8 يفو
 مدقتلا هجاوت يتلا مهتاوق ميعدتل يناثلا شيجلا اوبحس

 ةيادبلا يف نويواسمنلا ققحو . « ايسيلاغ » يف يسورلا

 هنش يذلا سكاعملا ممجهلا نأ الإ . بساكملا ضعب

 مغر . مهمدقت فقو ىلإ مهرطضا 1/١7 يف نويب رصلا

 « اقاس »و « انيرد » يره ىلع روسج سوؤرب مهظافتحا

 . نيتلودلا نيب دودحلا ةاذاحمب نيدتمملا

 اونكمت اموجه ديدج نم نويواسمنلا نش .« ١١/0 يفو
 « دارغلب »و ( ١١/١6 ) «وُقيِب الاق » لالتحا نم هلالخ

 موجطلا مامأ بحسنت ةيب رصلا تاوقلا تناكو . ( 171/7 )

 نويواسمنلا هيف لصو يذلا تقولا يفو . ماظتناب يواسمتلا

 دق ةيب رصلا تاوقلا تناك . « اربولوك » رهن ءارو ام ىلإ
 موجه نشل ًادادعتسا « كيندور » تاعفترم ممق تلتحا

 سكاعملا مهموجه نويب رصلا نش ١١/7 يفو . سكاعم
 يناثلاو لوألا ) شويج ةئالث لخاد ةمظتنملا مهتاوقب

 . ( ثلاثلاو

 يذلا ) « لوألا سرظب » برصلا كلم روهظ ىدأو

 عفر ىلا ةكرعملا حرسم ىلع ( رمعلا نم نيعبسلا غلبي ناك

 اهموجه يف تعفدنا يتلا . ةيبرصلا تاوقلا تايونعم

 لماع ًاضيأ موجهلا حاجنإ يف كراش دقلو . ةبالصب سكاعملا

 رفرو دور كيرإ يناملالا رايطلا

 وهو تايلمعلا داق يذلا « كينتوب » لارنجلا ةراهم وه . رخآ
 رثأل اقيمعو اقيقد اهفت رهظأو , ضرملا شارف ىلع
 . ةيركسعلا تالمحلا ىلع ايفارغوبوطلا

 رطضا , سكاعملا موجلا ءدب ىلع مايأ © يضم دعبو
 ربع سماخلا شيجلا بحسناف . عجارتلا ىلإ نويواسمنلا

 ربع سداسلا شيجلا بحسنا نيح يف . « دارغلب »

 يف « دارغلب » ةيبرصلا تاوقلا تررحو .« كاباس »

 . اا

 فلأ ٠٠١ ةيلاتقلا تايلمعلا يف نيبناجلا رئاسخ تغلب

 رئاسخلا ىلإ ةفاضالاب ء نيدوقفملا» ىحرجلا ءانثتساب . ليتق

 فوفص يف ةئبوألا راشتنا ببسب ةافولا نع ةمجانلا

 ةكرعملا هذه باقعأ يف نويواسمنلا رطضا دقلو . نيشيجلا

 ارظن . نمزلا نم ةرتف نييب رصلا دض مهتايلمع ديمجت ىلإ
 , برصلا رظنأ ) سورلا دض ايسيلاغ يف لاتقلا دعاصتل

 .( ١9١5 1١9١6 ةلح

 (كيرأ)رفرودور 04

 ب ١8132177 ) يناملا رايط طباض

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ةنيدم يف 81101 161010018165 رفرودور كيرإ دلو

 لالخ زرب (

 (ربمفون) يناثلا نيرشت يف 5868562 « نسخاز »

 ةرشع ةعساتلا نس يف وهو ناريطلاب هماتها أدب 3177

 (فاوتفول) يناملالا وجلا حالسب قحتلاو .( 1986

 تاونسلا لالخ مدخ ثيح 1974 ماعلا يف آءانةل ء

 ةسهبجلا نم لك يف ( 1148 ١919 ) ةيلاتلا سمخلا

 . ايقيرفا ياش ةهبجو ةيقرشلا ةهبجلاو ةيبرغلا

 ور

 ءاوجا يف تارئاطلا نم رفرودور هطقسا ام عومج غلب

 ابوروأ يف 44 ) ةرئاط ؟1؟ ةروكذملا ثالثلا تاهبجلا

 , ةيقرشلا ةهبجلا ىلع 777 , ايقيرفا لاش يف 71 ةيبرغلا

 نم اهطقسا يتلا تارئاطلا تناكو . ( ىرخا ةرئاطا؟

 ةيملاعلا برحلا نابإ ءافلحلا اهمدختسا يتلا تازارطلا فلتخم

 8-17 ١9« - يو ةيكريمأ تافذاق ) ةيناثلا

 زا سكاقمسع « 0١ - ب غياتسوم » ةيكريسمأ تالتاقم

 تانجاوو 2ل40 « 2١ - ب سيتروك دو, 8لك5|

 « نيكيراه »و . 5م815[1© « ريافتيبس » ةيناطيرب تالتاقم

 تالتاقمو . ( ةلتاقم ةرئاط . نيكيراه رظنا ) 11: ءدصع

 ( الهط-7/9) «9 كايدو « ا كاي » ةيتايفوس

 فلالا اهددع يف تزهان يتلا تامهملا لالخ هترئاط تطقسا

 يف . طقف تارم 4 ةلظملاب طوبطلا ىلا رطضاو . ةرم ١17 ةمهم

 . ًايرارطضا ًاطوبه ىرخالا تارملا يف طبه نيح

 نيرايطلا نم ةبخن عم سنوت ىلا 1481 ماعلا يف لسرأ
 ليجست نم كانه نكمتو , ةيكريمالا تارئاطلا ريمدتل ناملالا

 يضرألا نيمعدلاو يمكلا قوفتلا مغر ةرهاب تاراصتنا

 تارئاط 8 طقسي نا عاطتسا دقف . ءافلحلا ىدل يرحبلاو

 4 ب» ناترئاطو « 2١ ب » تارئاط تس ) ةيكريمأ

 يف ىرخا تارئاط و .(1448/1/4) يف
 قيبطت يف هتعارب ىلا كلذ يف لضفلا دوعيو .6

 ىلا ةبسن « ليسرام نف » مساب فورعملا يوجلا لاتقلا نف

 11325 « ليسرام ميكاوي زناه » ريهشلا يناملالا رايطلا

 ةرئاطلا طاقساب صخلتي يذلاو . 102 طتط3/ة5ءاااع

 .قوف ) تاهجلا فلتخم نم لوألا ضاضقنالاب ةيداعملا

 تاباسح ءارجا بلطتي اذه ناكو . ( بتج , فلخ . ثحت

 « ةودعلاو ةقيدصلا ةرئاطلا ةعرس ) ةدودعم ناوث يف ةقيقد

 . ( تيقوتلا ةمالس ؛ بيوصتلا ةقد . امهنيب ةلصافلا ةفاسملا

 ليكشتل ءيرجلا قارتخالا كلذ ىلا « رفرودور » فاضا دقو

 همادختسا ىلع ءافلحلا ورايط جرد يذلا يرئادلا ناريطلا

 (م +0 ) ةبيرق ةفاسم نم ةرئاطلا طاقساو . ايقيرفأ ىف

 ىلا ةدوعلا مث نمو , ةريخذلاو نمزلا نم نكمم ردق لقاب
 . ١142/15/4 يف ثدح اك هليكشت

 ةيقرشلا ةهبجلا ىلع 1947 ( سطسغا ) بآ يف لتاق

 نع ةراهم نولقي ال تايفوسلا نيرايطلا نا دجو ثيح
 كانه لجس دقو . ًافنع لقأ اوناك ناو نييبرغلا نيرايطلا

 يف ةيتايفوس ةرئاط ١١ هطاقساب نيزراب نيراصتنا
 000000 يف ىرخا ةرئاط ١١

 ةيملاعلا برحلا يف تكرتشا يتلا تارئاطلا رفرودور موي

 لح تييقرس » ةيناملالا تارئاطلا ناب هلوقب ةيناثلا

 ١198« ب فلوو كوف »و 2455ه ةءطسلا 19

 «559؟ - تيمشرسم »و 100اعس ال10

 تارئاط ىلع ةقوفتم تناك 746556150201--2
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 ةيناطيريلا ةرئاطلاب هباجعا يفخي ال هنكلو . ءافلحلا

 غناتسوم » ةيكريمالا ةرئاطلا حاجن نم هتشهدو « ريافتيبس »

 كاذتقو ةثيدحلا ةئتافنلا ةرئاطلا طاقسا يل« -08١ يب

 ,« ١3؟ - تيمشريسم »

 يف بردمك ناريطلا لقح يف ايلاح رفرودور لمعي

 . ةيبرغلا ةيناملألا آءانطءعاع « كيبول » ةسردم

 لوالا فلودور (2)

 نكمت .(١؟9) - 9718 ) ايناملأ كلم
 اهيلإ داعأو«قزمتلا رطخ نم هدالب ذاقنا نم
 ترمتسا ىضوفلا نم ةركف دب ماظنلاو ةدحولا

 .11ال“" بح 1884 نم

 امم ماعلا يي 100 فلودور دلو

 تنوسك ( عسبارلا ت ربسلأ » نبإ واهو

 (١؟9 ) هدلاو ةافو دنعو .« غروبسباهو

 «ايلعلا سازلألا » يف ةعساش ضارا هنع ثرو
 هدب ف فقو . « وغزيررب »و «رغرأآ»و

 كديرديرف» روطا ربمالا عيج ةيسايسلا هتايح

 ةلالس نم « عبأرلا دارتوسك م هنبإو « يناثلا
 اذه هفلاحم لالخ عاطتساو . « ننواتشناهوه م

 كلذو « هكذلمأ ىلا يضارالا نم ديزم مهن

 فوأ نامتراه » تنوكلا هع باسسح ىلع
 ةلئاعلا دصض ابابلا ديزي ناك يذلا « غروبمك

 ىلا يضارالا نسم هيزملا مضض مث . ةروكذملا

 ماعلا يف هجاوز دعب اهيلع رطيسي يتلا قطانملا
 تناك يلا «دوركريغ» ةريمالا نم 4١ه

 «« غريب نهره» و««نرلوز» تاعطاقم كلم

 .« كول رغياهو و

 « اينالا شرع رسغش ١١؟ا0» ماعلا يو

 ايميهوب كلمو «فلدور » نم لك هيلع سفانتف

 نيعرتقملا فوخ نا الإ . «يناثلا راكاتوأو»

 ريسغ لصا ىلا هئامتناو م« راك اتوا ةوق نم

 يذلا « فلودود » دييأت ىلا مهعند « يناملأ

 يف +٠١/1/ 1١78 يف ايناملا ىلع اكلم جوت
 ماعلا 5 « فلودور » نكمت 9 .« نخآ» ةئيدم

 يروفغيرغ » ابابلا فارتعا عازتنا نم يلاتلا
 دعو نأ دعب كلذو ء هكلم ةيعرشب « رشاعلا
 يف ةيروطا ربمالا قوقحلا لك نع يلختلاب ابابلا
 ناو «ايلاطيا ينو ةيوابابلا تاعطاقملاو امور

 . ةديدج ةيبيلص ةلمح دوقي
 نم يناعت ايناملا تناك ةرتفلا كلت يفو

 دا رثوك » كللملا ةافو ذنم اهتداس ىلإ ىغوفلا

18, 

 لوألا فلودور كلملا

 باسختلا ىنحو ( ١104 ) « عبارلا
 يذلا رسمالا ء« ( )؟#0) فلودور
 هتراعيس طسب نم « راك اتوا» ايميهوب كلم نككم
 «ايثنيراكو « ايريتسو « اسمنلا نم لك ىلع
 تلودور ررسق اذل .الوينراكو
 لوصولا و هتلباقمىلا «راك اتواراعدف « رومالا مامز
 « كلذ « راكاتوا » ضفر امدنعو . مهافت ىلا

 ةداسعتسا

 ىلع ممصو (؛نوناقلا نع ًاجراخ فل ودور ه ريتعا
 . ةونع يضارالا نم هع زتنا ام عاج ريساو هتب راخم

 عراك اتوار دض ةيركسعلا فل ودو رتالمحت أدب
 اذه رفسا دقلو . ( ١؟175) اسمنلا ىلع هنش موجب

 مث . « راكاتوا» دي نم اسمنلا .عازتنا نع موجهلا

 نرود»و ةكرعم يف ةيناث «فلودور» رصتنا

 لتقم نع ت رفسأ يلا )١١78/8/55( «تروك
 فلودور ندمت راصتنالا كلذ دعبو . «راكاتوا»

 دق «راكاتوأ» ناك يلا يضارالا عيمج ةداعتسا نم
 «ت ربلا» نب ريمألا هيدلول اهحنمف ءاهيلع هدوغن طسب
 ةلئاع ةطلس ةاون كلذب ًاديشم «ىيناثلا فاودور»و

 . ةلبقملا « غروبسباه »

 «« دو رتريغ » ةريمالا تيفوت ١١8١ ماعلا يو

 اسنرف عم فلاحتلل ةحناس ةصرفلا تلودور دجوف

 «ةيناملالا يضارالا دض ةيعسوتلا اهعاطأ ءرد فدع
 ةنبا «اليبأ زيار ةريمالا نم هجاوز قيرط نع كلذو

 درطب ماق مث . , يدنغروب » قود « عبارلا ويه و
 ةرخ يدنغروب يضفارأ مكاح «نيتنالابر تنوكلا

 «ةسدقملا ةينامورلا ةيروطا ربمالا نم ًاءزج تناك يلا

 .ةيروطاربمالا هذه شرع ىلال وصولا نم نكمتيىح
 ايابلا عانتما نع ترفسأ ةيسنرفلا ةضراعملا نا الا

 ةكلم ماعد تيبثت ىلا ذدئدنع فرصناف « هحيوتت نع

 . ايناملا لخاد

 تلودور لواح (17-15919م1/) ةرتف فو

 هنيا باختناب ناملالا ءارمالاو ءالبنلا عانقا ًادهاج

 الا « هتافو دعب هل ًافلخ «ت ربلا» ريمالا ربكالا
 ىلا ةيناملالا ةيكلملا لون عنم ىلع ءالؤه ميمصت نا
 .1791/107/1يق يوت .هتاطط لشفأةيثارو ةيكلم

 ( قيرذل ) وغيردور وأ كيريدود (+)

 كولم رخخآو (؟ "*إم  ؟ ) ينابسا دئاق
 وأ نييبرغلا طوغلا) 17181عمؤط طوغي زيفلا

 نوماسملا برعلا ماق . سلدنالا يف ( نييبرغلا طوقلا
 نوخرؤملا هيلع قلطيو . سلدنالا حتفب هدهع يف
 : لسفم ءاسا ةدع ءامدقلا نوملسملا
 .(«قيرذر» و « قي ردأ ١2 و ( قوني ردأ مو

 180501 عانع رأ ظهلعأع كيريدور ناك

 « اكيتيب » ةعطاقمل ًايندمو ًايركسع ًاميعزو ًاقود

 نم نكي ملو « (دعب امذ سلدنالا) 1

 امدنعو . ناسرفلل ًادئاق ناك لب « ةكلاملا ةرسالا

 وا ) « ازيتيو » نييعرشلا اينابسأ كولم رخآ يوت
 ماعلا يف ( برعلا نوخروملا هركذي امك « ةشطيغ »

 , كلملل نوحلصي ال راغص دالوأ ةثالث كرت بدو

 امير ةلودلا رومأب عالطضالا مهمأ تلواح دقو

 « هدرمت نلعأ « كي ريدورونأ الإ . اهؤانبا ربكي
 تماقف . اكلم هسفن نلعأ نا دعب ةطلسلا ىلع ىلوعساو

 نم ةدعاسملا .بلطب (ةشطيغ) «ازيتيو » ةلئاع

 دادرتسال «ريصن نب ىسوم » ةيلاشلا ايقيرفا ريمأ

 . ش رعلا
 امم « قاحلا يس [دساف «كليريدور» ناكو

 مهتعيلط يف ناكو هدض « ةيعرشلا راصنا » راثا
 « تايلوج » و« ( كسابلا ةقطنم ناكس ) سنكشبلا

 يلاهثلا لحاسلاىلع ةعقاولا « هتبس » مكاح ( نايلي )

 دحأ أجتلا دقف « كلذ ىلا ةفاضالابو . ايقيرفال

 ( نايلي ) « نايلوج » ىلا ( ةشطيغ ) « ازيتيوودالوأ

 ددسض هتوخإ ةرصائمو هترصائم ىلع هلمح امم

 ًاضيا ةيخراتلا رداصملا ركذت اك « كيردور»

 « ةمكحلا تيب » باب حتف ىلع « كي ريدور »مادقا
 ثيح « '016040'1 « « ةلطيلط » ةلودلا ةيصاع 5

 « قيرذل »

 نيبقاعتملا كولملا ناجيت هيفعضوت ًارقم تيبلا اذه ناك



 « كيريدور» نع فرعو .سلدنالا مكح ىلع
 عيطتسي ىتح اهاوماببمن ىلعهمادقاو «ةسينكلل هتءاسإ

 اهب ماق يلا درمتلا لاعا ةبءاجمل يوق شيج زيهجت
 . لامشلا يف « كسابلا » ناكس

 نوعلا بلطب «ازيتيو » ةلئاع تمدقت امدنعو

 لاسراب « ىم ومو ماق « ريصن نب ىسوم » نم

 دقو . « كيريدورو» ةلتاقمل «دايز نب قراط»

 برغملا نيب لصفي يذلا قيضملا دايز نب قراط ربع
 هماوق شيحبع 7١١ ( ليربا) ناسين 5 سلدنالاو

 هراصناو «نايلوج » ناكو .لتاقم فالآ ٠

 شيحل نيدعاسمو ءالدأك نولمعي ( لجر 5.60 )
 ةيرخصلا ةعقبلا ف قراط زكرمت و .يمالسالا حتفلا

 ةريزحلا» تف مث «« قراط لبجو مما نآلا لمحن يلا

 آزيزعت « قراط » ىلإ « ىسوم»لسرأو .0غ* رضحلا

 . «كلام نب فيرطو ةدايقب لئاقم فال 1 ةسمخ مهي

 ضوخم «كيردور» ناك ةرئفلا كلت يف

 « كسابلا » نم نيرئاثلا عاضخال لاثلا يف ًابرح
 « سلدنالا يف نيملسملا شيج لوز هغلب امدنع

 . هتاوق مظنت داعاو «لامثلا نم باحسنالاب عرسأف
 نئاهرك «ا زيتيو» ءانبا نم نينئاب ظفتحا دق ناكو
 ةداضملا تاروثلا ىلع ءاضقلا يف (همادختسال هيدل
 لتاقم فلأ ؛4. ىلاوح مف شيحب فحزو .هل

 « طاب رب يداو » ىلإ اهنم هجوت مث « « ةبطرقو ىلا

 ىقتلاو .« هنوذش » ةنيدم برق «ةكل يداو» وأ

 ةينامح لاتقلا رمتساو « 71١١ / 7/ ١يف ناشيحلا

 .هشيجو « كيردور» ةمرزه نع رفسأو « مايأ

 لصو ىح الاش لغوتف «قراطر» قاطناو

 تبرهف « « طوغي زيفلا» شيج قزمم و« « ةلطيلط م

 نيقعبلا بحت و. #6 نعاولا لايك“ هلئاسقا نفح
 عسسم «كيريدور» ناكو . لاششلا وحن رخآلا

 « اهميظنت ةداعا ىلع لمعف « الاش ةبحسنملا تاوقلا

 .نيملسملا ةوق برضل ةبسانملا ةصرفلا رظتني ذخاو
 بتكف « هفقوم ةروطخمي رعش « قراط » نأ رهظيو

 « ريصن نب ىسوم» ربعق «هدمتسي « ىسوم» ىلا

 لتاقم فلأ ١6 هعمو « 7١9 ماعلا يف سلدنالا ىلا
 ( ربربلا نم فالآ مو برعلا نم فالآ )٠

 . لابشلا وحن مدقتو

 روحم ىلع مدقتلل « زيزعلا دبع » هنبأ ىس وم عفدو
 لحاسلا عم ريسلاو « « لاغت ربلا» ربع همدقتل زاوم
 « ةدرام » ىلا « ىسوم » لصوو.يسلطالا ىلع لطملا

 مظنتل ًارهش اهي ثكم مث « اهحتفو 8

 برغ نم يلإشلا ءزحلا ريهطت ىلع لمعلاو اهروما
 مهسأر ىلعو « طونفيزيفلا » اياقب نم سلدنالا

 ةمواقملا زكارم نا ىسوم كرداو .« كيرتتور»

 تاوق ةلقرعل تاذلاب ةقطنملا هذه ين اهعمجت تأدب دق

 ةرعولأو ةبعصلاقطانملا ربع اه ريمدت ةلواحم و نيملسملا

 ©2986112 « ةلاتشقر» نم

 امك « هيلا لوصولا نم اونكمتي نل نيملسملا نأ

 مهم كبتشاو « هيلا اولصو ام اذا عيطتسي هنا
 يحاوت ىلا باحسنالا « ةئفاكتم ريغ ةكرعم يف

 , وام طق لع « ةروداما رتسإ » و « ةلاتشق »

 « كيريدور» دقتعاو .

 عج. رثأ «ةدرام» نم ىسوم قلطنأ امدنعو

 لاسبج باعش يف هدنجو نصحت و «كيردور»

 8ز متو 126 2ععصع)2 «ايثارف يد ارييسا»

 شيجب رضل ةبسانملا ةصرفلان ورظتني كانه اوماقأو

 فقوملل هريدقت يف ىسوم عضو دقو . نيملسملا

 « قراط» ىلا بلطف « ةقوفتم تاوقب مادطصالا لاّحا
 .« ةلطيلط» و « ةدرام » نيب قيرطلا فصتنم يف هتاقالم

 « ةلطيلط » نم نيملسملا تاوقو « قراط »جرخو
 لصو ىح مدقتي « ىسوم »ناك يذلا تقولا يف
 « ضرعملا» مساب مويلا ىح فورعملا يداولا ىلا
 . 88(116 « راتيتلا » رمنو '1'ه عامك «هجاتلا » نيب

 يداو ءاذخمب ملك ١٠١٠١ ةفاسم قراط راسو

 ىقتلا نأ ىلا 4قعوءوعدمو

 ضا رعتساب « ىسومو ماق ثيح« ضرعملا» يف ىمومب
 « قراط » عفد و «هتاوق ميظنت داعأ مث « نيملسملا شيج-

 . هل' ةمدقمك

 )» وبماكورأ 0

 ينامورلا قيرطلا ريسع نيملسملا شيج راسو

 85312288262 (ةقئملس » ىلا «ةد رامر نم دتمملا مدقلا

 يداو » مساب مويلا فورعملا يداولا ىلا لصو ىتح
 دق ةصرفلا نا « كيريدور »نظ انهو .« ىسوم

 «نيملسملا شيج ىلع ضاضقنالل ةبسانم تحبصأ

 معدلا مدقي نأ نكمي زكرم لك نع مهداعتبال ةجيتن

 « يفاوسلا » ةكرعم ترجو « تغابم موجب ماقف . مهيلأ

 « سمامت » ةنيدم نم برقلاب 56ءجولن 615

 ةكرعملا تناكف « الإ١» ماعلا ين 268

 ةكرعملا ترفسأو . سلدنالا حتف يف ةيناثلا ةمساحلا

 ) كايريدور »م لتقمو « طوغي زيفلا ري ةمميزه نع

 هنإ ليقو ) « ريصن نب ىسوم نب ناورم» دي ىلع

 « « طوغي زيفلا » شيج قزم و« ( رهنلا يف قرغو رف
 شيج و ةباحت تناك ةمواقم ربكأ كلذب ترامناو
 م( حتتفلا

 ةكرعم يف لتق دق كيريدور نأ لوقت ىرخأ ةياور كانهو
 الو . 7١١/19/19 ىف «ةكل ىداو »وأ «طابرب ىداو »

 وأ ةكرعملا نابإ لتق دق ناك اذا ام لوح نوخرؤملا قفتي
 . هرأرق لالخ قرغ

 ور

 ( يجريس ) وكنيدور(6)

 (- ١05 ) يتايفوسلا وجلا حالس يف لاشرام
 5. 1. 1106260 وكنيدور شتيفييتانغيا يجريس دلو

 متأو , ( ايناركوا ) 10ه « بوروك » يف 1505 ماعلا يف

 . ةيوجلا « يكسفوكوج » ةيميداكأ يف هتسارد

 ةدايق ( ١95١ ) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم يف ملتسا

 « دارغنيلاتس » : كراعم يف ةاول كراشو . يوج ءاول

 يقبو . « ءاضيبلا ايسور »و « نيلرب »و « كسروك »و

 بصنم لغش ثيح , ١1458 ماعلا ىتح يوج ءاولل ًادئاق
 . 1988 ماعلا ىتح يتايفوسلا ناريطلا حالس ناكرأ سيئر

 ماسعلا يف لاشرام ةبتر ىلا بصنملا اذه يف وهو ىقرت دقلو

 ( 1١481 - ١19868 ) نيريخالا نيماعلا يف ناكو . 560

 بصنم وه رخآ ابصنم لغشي ناكرالل سيئرك هتمدخ نم
 1974 ماعلا ذنم لمع . ناريطلا حالس دئاقل لوألا بئانلا

 . ةيوجلا « نيراغاغ » ةيميداكال ادئاق

 ١91١ ( يوج فصق )رورلا « 3

 15غ

 ةيعانص ةقطنم وه 1انطن“ 83512 «رورلا » ضوح

 ةقطنملا هذه تبستكا دقو . ايناملأ يبرغ لامش يف ةيويح
 نيرلا رهنل ةماهلا دفاورلا دحأ ) «رورلا »رهن نم اهمسا
 ةدللبل ةيلامثلا ةهجلا نم عبني يذلا( ىندألا

 نم لك ازاتحي ملك 18 ةفاسم ابرغردحنيو . « غربرتنف »

 نيرلا عم يقتلي مث ٠ نسيإ و نتق : ندم
 . « غربسيود » ةنيدم دنع ىندألا

 انايك لكشت ال «رورلا » ةقطنم نأ نم مغرلا ىلعو

 اقفو . اهديدحت نكمملا نم نإف . ادحاو ايسايس وأ ايفارغج
 ىلع ةدتمملا ةليطتسملا هبش ةقطنملا اهنأب , عسوألا فيرعتلل

 ةنيدم نم .نيرلل ( ةيقرشلا) ىرسيلا ةفضلا
 ةفاسم ىلع ةعقاولا ,. « نغاه » ةنيدم ىتح « فرودلسود »

 مياطوم و

 رهن يبونج ملك / وحنو « نيرلأ » يقرش ملك 08 وحن

 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا « ماه » ةنيدم ىلإ اهنمو « «رورلا »

 ملك 86 وحنو « نغاه » نم يقرشلا لامشلا ىلا ملك 4؟

 عبس ةقطنملا هذه مضتو . « لسيف » ةنيدم نمقرشلا ىلا
 : يهو . ناكسلا ددع ثيح نم . ةسماه ةيناملأ ندم

 , « دنوقرود ٠» « نسيا » . « لاتريوف ٠» « فرودلسود »

 كانهو . « موخوب ١» « نخريكتزيلغ ١» « غربسيود »

 اذه لمسشيو .«رورلا » ةقطنمل قيض يفارغج فيرعت

 نيب ام ) نيرلل ىرسيلا ةفضلا نم ةدتمملا ضرألا فيرعتلا
 ةنيدم ىتح ( الامش « بيل »و ابونج «رورلا » هيدفار

 ةبسنلاب ةقد رثكأ عسوألا فيرعتلا نكلو . اقرش « ماه »

 . ةيعانص ةقطنمك «رورلا » ةملك لولد

 مجانم قطانم ىنغأ نم اهنأب « رورلا » ةقطنم رهتشتو
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 فيثكلا يوجلا فصقلا هرمد دقو رورلا عناصم دحأ

 رورلا فصق يف ًايسيئر ًارود تبعل يتلا «رتساكنال » ةيزيلكنالا ةفذاقلا

 مجانم لمشت يهو . ايناملأ يف ( يراقلا ) ينيموتيبلا محفل

 نيرلل ( ةيبرغلا ) ىنميلا ةفضلا ىلع اضيا ةدتمملا محفل

 اهيف دجوت امك . « بيل »رهن نم لامشلا ىلإو ىندأل
 لكسشت . ةياغلل ةماه ةيوابك تاعانصو بلص تاعانص

 . ةقطنملا يف ةدوجوملا ىرخألا ةيسيئرلا تاعانصلا ساسأ

 ةكبش . ةقطنملا يف ةددعتملا تاعائنصلاو محفلا مجانم مدختو

 طوطخ تاكبش فثكأ نم ةكبشو , قاطنلا ةعساو ىئام لقن

 . ابوروأ يف ةيديدحلا ككسل

 ىلا رورلا مجانم نم محفلا جارختسا تايلمع عجرتو

 ةيعاضصلا ةيمهألا نكلو . ىطسولا نورقلل ةقباس ةلحرم
 نيسح , رثع عساتلا نرقلا تايادب ذنع تحضتا ةقطنملل

 قاطن ىلع اهتاطاشن « نسيث دو « بورك » تاكرش تأدب
 دقف اذل . بلصلا جاتنإو محفلا جارختسا يلاحم يف عساو

 دوهجملا ىلإ ةبسنلاب ةريبكلا اهتيمهأ «رورلا » ةقطنمل ناك
 ةروصب ةيناملألا ةيبرحلا ةعانصلاو . يناملألا يبرحلا

 , رثع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لاوط ::ةصاخ

 . ابيرقت نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتحو

 يكيجلبلا  يسنرفلا لالتحالا
 ( 191736 - )١917 رورلل

 يف رورلا ةقطنم ةيكيجلبلاو ةيسنرفلا تاوقلا تلتحا
 « فيزوج لراك » ةموكح تزجع نأ دعب 01

 ىلع ةضورفملا ةيلاملا تاضيوعتلا طاسقأ دادس نع ةيناملألا

 تناكو ١914 ماعلل « ياسرف » ةدهاعم طو رشل اقفو ايناملأ

 كاذنأ ناليمق ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب اتموكح

 فقوملا اذه ىلع اداتعاو . دادسلا ليجأت ىلع ةقفاوملا ىلا

 ةموكح تماق ٠ ايناملأ عم فطاعتملا يكريمالا - يناطيربلا

 ةموكح لحم تلح يتلا , ةديدجلا ةيناملألا «ونوغ ملهليف »

 , ١91519 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف « فيزوج لراك »

 ضيفخت قيرط نع . لالتحالل ةيبلسلا ةمواقملا ىلإ ةوعدلاب
 هذه ةجيتن تناكو . اهعئاصمو ةقطنملا مجانم يف جاتنالا
 يفو . ايناملا يف يلاملا مخضتلا ةدح دايدزا ةيبلسلا ةمواقملا

 تلحو , «ونوغ » ةموكح تلاقتسا 1477 ( سطسغا ) با

 ةسايس تغلأ يتلا « نامسرتس فاتسوغ » ةموكح اهناكم

 . ةنئلسلا ةفواقللا

 حارتقا ىلع ءانب تلكش , 143717 ماعلا رخاوأ يفو

 ةلكشم ثحبل نييداصتقالا ءاربخلا نم ناتنجل « ايناطيرب
 ينناملألا كراملا فورظ نمض ةيناملألا تاضيوعتلا دادس

 ناسين يف اريرقت نيتنجللا ىدحا تمدق دقلو . ةروهدتملا

 , ةروكذملا تاضيرعتلا دادس مظني ء 1914 ( ليربا )

 ماعلا نم ءادتبا يبهذ كرام رايلم لدعمب دادسلا اذن نيت

 ماعلا يف كرام رايلم ؟,6 ىلإ غلبملا ديازتي مث . 56
 يتلا « سكرام ملهليف » ةموكح حارتقالا تلبقو . 4

 . ١917 يناثلا نيرشت يف « ناهسرتس » ةموكح ناكم تلح



 راودا » ةسائرب . اسنرف يف ةيراسي ةموكح ليكشت دعبو

 ىلع اهتقفاوم ١418/8/17 يف اسنرف تنلعا . «ويريه
 ةيسنرفلا تاوقلا باحسنا أدبو . ةروكذملا ةنجللا حارتقا

 يف امامت ىهتناو . ةرشابم كلذ رثا رورلا نم ةيكيجلبلاو
 نم ةيلاخ «رورلا» ةقطنم تناك اذكهب ١

 ايناملأ يف ةطلسلا ىلإ «رلته » لوصو دنع ةيبنجأ تاوق يأ
 ةقاط ريوطت نم ةيزانلا ةطلسلا تنكق دقف اذل . ( 188 )
 ةداعإ يف ايناملأ تاططخم ةمدخل اهريخستو ةيجاتنالا رورلا

 .ةدهاعم طو رش هب يضقت تناك امل افالخ . اهتاوق حيلست

 ىذلا رمألا , ( 1414 ةدهاعم . ياسرف رظنا ) « ياسرف »

 ىوجلا فصقلا فادهأ ةمدقم يف «رورلا » ةقطنم لعج

 دض نييبرغلا ءافلحلا ناريط هب ماق ىذلا يجيتارتسالا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايناملأ

 يف «رورلا » فصق

 ةرتف 1947-194١

 «رورلا » ةقطنم ىلع ةيوجلا ءافلحلا تاراغ ىلوأ تأدب

 يناملألا موجهلا ةيادب بقع , 1940/0/17 ١6 ةليل يف

 يفف . ١180/0/٠١ يف ادنلوهو اكيجلبو اسنرف ىلع ماعلا

 ةدايف ىلا ارمأ ةيناطيربلا ةموكحلا تردصأ . 6

 وجلا لاسشيرام. ةسائر تحت تناكو ) ةيناطيربلا تافذاقلا

 قاطن .جراخ ةيوجلا اهتايلمع عيسوتب يضقي ( لاتروي زلراشت
 ةبيرقلا تالصاوملا طوطخو ةرئادلا ةيربلا كراعملا تاحاس

 عسوب نكي ملو . ةيناملألا يضارألا قمع ىلإ اهدمو . اهنم
 قوفتلل ارظن . يراهنلا فصقلا مادختسا تافذاقلا ةدايق

 تناكو ) ةيناطيربلا تالتاقملا ىدم رصقو . يناملألا يوجلا

 ةسارحب ةفلكملا ( «ريافتيبس »و « نيكيراه » يعون نم
 فصقلا ىلإ ةدايقلا هذه تأجل اذل .تافذاقلا

 ةفذاق 49 تماق ١6 0/١1 ةليل يفو . ليللا يوجلا

 يعانصلا طفنلا عناصم ىلع ةيليل ةراغ نشب ةيناطيرب لبانق
 فعض نكلو . «رورلا » يف ةيديدحلا ككسلا تآشنمو

 بيوصتلا لئاسو ةيئادبو « ةيليللا ةيوجلا ةحالملا لئاسو
 . اهفادهأ مظعم ءىطخت ةيناطيربلا تافذاقلا العج ٠ يليللا

 هذه يف «رورلا » ةقطنمل يوجلا فصقلا ناك دقف اذل

 ىلإ يلاتلاب دؤي ملو . لاعف ريغ برحلا نم ةركبملا ةلحرملا
 . بلصلاو يعانصلا طفنلاو محفلا نم اهجاتنا ضيفخت

 يناطيربلا يوجلا فصقلل يسيئرلا فدهملا ناكو

 , يعانصلا طفنلا عناصم وه ١44٠ ماعلا لالخ ةقطنملل

 يناملألا ناريطلا دوقول يسيئرلا ردصملا لكشت تناك يتلا

 دقو . يعيبطلا طفنلا رداصم ىلإ ايناملأ راقتفال ارظن . ذئتقو

 اعنصم' ١7 ريمدت نا ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق تربتعا

 دوهجملا ىلع ةثراكلا ريثأت هل نوكيس يعانصلا طفنلل

 جختنت تناك اهنم عناصم 9 ناو ةصاخ « يناملألا يبرحلا

 تردقو . يعانصلا طفنلا جاتنا نم 1/8٠١ نم رثكأ ذئتقو

 رورلا يف ةيويحلا فادهألا دض ءافلحلا هب ماق يذلا يوجلا فصقلا راثا

 ( 1887 راذآ ) ىوجلا فصقلا دعب « نسبإ » يف « بورك » عناصم

 ور



 قب

 قيقحتل فاك ةعلط ٠٠" وحنب مايقلا نأ ةروكذملا ةدايقلا

 . يجيتارتسالا فدهلا اذه

 , ندملا نع ايبسن ةديعب نكامأ يف عناصملا دوجو نأ ديب

 , لماعلا اذه ناكو . اليل اهعقاوم ديدحت بعصلا نم لعج
 . ةيليللا بيوصتلاو ديدحتلا طئاسو فعض ىلإ ةفاضالاب

 قيقحت يف ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق لسشف يف ببسل

 ماق 1180/17/18 يفف . 3144٠ ماعلا لالخ اهتاحومط

 ةنيدم برق يعانصلا طفنلل نيعنصم ريوصتب ناريطل
 نيعنصملا نأ ةطقتلملا روصلا تتبثاو . « نخريكنزيلغ »

 511 اهلالخ طقسا . تافذاق ةعلط ١45 ىلإ اضرعت نيذلل

 نم ىرخا تايمكو راجفنالا ةديدش لبانقلا نم نط

 ةماه رارضأب اباصي ملو , نيميلس ايقب . ةقراحلا لبانقل

 ىلوألا ةثالثلا روهشلا يف ةئيسلا ةيوجلا لاوحألا تدأو

 طفنلا لماعم دض طقف ةعلط ؟؟١ ذيفنت ىلإ 144١ ماعلا نم

 ددع فصن نع لقي ددع وهو . «رورلا » يف يعانصلا

 ماعلا نم ةريخألا ةثالثلا روهشلا يف تذفن يتلا تاعلطلا

 لضفأ تاعلطلا هذه يف ةققحملا جئاتنلا نكت ملو .

 روهشلا لالخ تافذاقلا ةدايق زيكرت لوحت مث . اهتقباش نم
 نم فدهلا ناكو . ةيناملألا تاصاوغلا وحن ةيلاتلا ةعبرألا

 ذئتقو ةيراجلا ةيناطيربلا ةيرحبلا ةكرعم ةمدخ لوحتلا اذه
 ١984٠ ةكرعم . يسلطألا رظنأ ) يسلطألا طيحملا يف

 .(ا944

 تافذاقلا ةداق ىلإ ديدج رمأ ردص , 1181/17/4 يفو

 لماعمل يليللا فصقلا نع لودعلاب يضقي . ةيناطيربل
 كلت ةصاخ . ندملا فصق ىلإ لاقتنالاو . يعانصلا طفنلا

 دقع . تاطحم ) ةيديدحلا ككسلا تاشنم اهيف رثكت يتل

 فاعضإ ةيغب . ( خلا .. تاليوحت . نزاخم . تالصاوم

 لخاد لقنلا ماظن ليطعتو ٠ يناملألا بعشلل ةيونعملا حورلا
 . اينامل

 ككسلل ةماه زكارم لكشت يتلا ندملا مظعم تناكو

 ةحئال ىلع فيضأ دقو . «رورلا » ةقطنم يف ةعقاو ةيديدحل

 يف ةدوجوملا ةماهلا ندملا ضعب اهفصق بجاولا فادهأل

 « نميرب »و « غروبماه » : لثم . ىرخأ ةيناملأ قطانم

 « « مياهئام »و « تروفكنارف »و « رفوناه »و « تراغتوتش دو

 هعفادمو هتالتاقم زيكرت نم يناملألا يوجلا عافدلا عنمل

 قلطأ دقو . «رورلا » ةقطنم يف تارئاطلل ةداضملا ةليقثلا

 مسا يجيتارتسالا يوجلا فصقلا نم عونلا اذه ىلع

 هحاجن ماما ناكر . ىكمءد 8هدصطتصع « قطانملا فصق »

 صقنو اليل فادهألا ديدحت ةبوعص : اهمهأ تابقع ةدع

 . اهتيعون يندتو ةرفاوتملا ةيناطيربلا تافذاقلا ددع

 « ليورشت »دروللا ماق ١48١ ( سطسغا ) بآ يفو

 نوتسنو » يناطيربلا ءارزولا سيئرل يملعلا راشتسملا

 ةدايق ىلإ « توب » ىعدي يندم ثحاب لاسرأب « لشرشت
 تافذاقلا اهطقتلت يتلا ةيوجلا روصلا ةساردل , تافذاقلا
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 ميدقتو , ةيليل ةراغ لكب ةصاخلا ريراقتلاو , اهتايلمع ءانثأ

 . يليللا يوجلا فصقلا ةيلعافو ةقد ىدم لوح يملع ثحب

 اهتطقتلا ةيوج ةروص 7٠١ ةساردب « توب » ماق دقلو

 ( وينوي ) ناريزح يرهش يف ةيليللا اهتايلمع ءانثأ تافذاقل
 هذبب ةصاخلا ريراقتلا أرقو , 194١ ( ويلوي )زوو

 نم طقف 2٠ نأ هيف حضوأ اريرقت عضو مث . تايلمعل

 تناك . اهفادهأ تفصق اهنأ تربتعا يتلا . تافذاقل

 موحن اهرطق فصن غلبي فدهلا لوح ةرئاد يف طقست اهلبانق

 ىلإ لصت دق ىرخاو ةلبنق نيب ةفاسملا نأ ينعي اذهو . ملك
 اهلباتق تطقس تافذاقلا نم 4٠ نأ نيح يف . ملك

 : ًاماقت ةروكذملا ةرئادلا جراخ

 « ليو رشت » دروللا حرتقا . « توب »ريرقت ىلع ءانبو

 ىلع زيكرتلا ةركف . « لشرشت نوتسنو » ةموكحلا سيئر ىلع
 يف ةقئاف ةيمهأ نم اهل امل , ةيوجلا ةحالملا لئاسو ريوطت

 . هتيلعاف ةدايزو يجيتارتسالا ىوجلا فصقلا ريوطت

 ةوق مجح عيسوتو . ريوطتلا اذه لثم زاجنا راظتنابو

 تافذاق 8٠ اوحن نع ديزت نكت مل يتلا.ةلماعلا تافذاقلا

 تافذاقلا ةدايق تزكر , ١148١ ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف

 ةيناملألا ةيبرحلا نفسلا فصق ىلع ةيوجلا اهتايلمع مظعم
 تايلمع يف كلذو . ايناملأ يلامثو اسنرف ءىناوم يف ةطبارملا
 ةديفتسم , 198١ فيرخو فيص يف ترج ةريغص ةيراهن
 ىلع برحلا يف ةيناملألا تالتاقملا نم ريبك ءزج لاغشنا نم

 . 1141/5/15 ذنم تأدب دق تناك يتلا ةيسورلا ةهبجلا

 تافذاقلا ةدايق تبرج « 1141/17/8 ال ةليل ىفو

 « نيسلرب » دض « قطانملا فصق » كيتكت ىرخا ةرم

 جئاتن قيقحت لمأ ىلع . «رورلا » ضوح ندمو « مياهنام »و

 اهتوق مجح يف ريبك عيسوتب ةبلاطملاب ا حمست ةلاعف
 « ةفذاق 2٠١ ةليللا هذه تاراغ ىف تمدختسا دقو . ةلماعلا

 نم ابيبس تناك تاراغلا هذه لالخ ةفذاق 597 ةراسخ نكلو

 ىلع ةقفاوملل ةيناطيربلا ةموكحلا سمحت مدع بابسأ
 تردصأ ١١/7 يفو . تافذاقلا ةوق ةدايز تابلطتم

 ةظفاحملا ةرورضب يضقي ًارمأ ةروكذملا ةدايقلا ىلإ ةموكحلا

 عيبر يف ةريبك ةوق ءانب متي نأ ىلإ ٠ اهر ده مدعو اهتوق ىلع

 . اة

 يف ترج يتلا . « شاد لانق » ةيلمع حاجن رثإو

 نيتجرابلا اهيف ةيناملألا ةيرحبلا تلقنو 2«

 ءاسنيم نم «وانسينغ »و « تسروهنراش » : نيقماهلا

 يلاهش ءىناوم ىلإ ايناطيرب نم بيرقلا يسنرفلا « تسيرب »
 تافذاقلا ةدايق ىلإ ردص؛« رفود » قيضم ربع . ايناملأ

 فده لا نوكي نأب يضقي ديدج رمأ 55/1/١8 يف ةيناطيربل
 ناملألا نييندملا تايونعم وه يوجلا فصقلل يسيئرل

 اذهل ىلوألا فادهألا تربتعاو ( عناصملا لاع ةصاخ )

 « فرودلسود »و« خر بسيود »و « نسيأ » ندم فصقل

 « اينولوك » ىلإ ةفاضالاب ء «رورلا » ةقطنم يف ةعقاول

 عيمج تناكو . ةقطنملا هذه نم ةرشابم بونجلا ىلإ ةعقاولا

 ةيوجلا ةحالملا زاهج ىدم نمض ةعقاو ةروكذملا فادهألا

 . تافذاقلا ضعب يف هبيكرت أدب يذلا 666 « يج » ديدجلا

 ةدايق نم « لاتروب » لقن , ليلقب رمألا اذه رودص دعبو

 الدب « سيراه رثرآ » ريسلا وجلا لاشرام نيعو , تافذاقلا
 . هنع

 يقلت نم ةفذاقلا يحالم نكي « يج »زاهجلا ناكو

 , فدهلا هاجتا يف ةيضرأ لاسرإ تاطح " نم ةلسرم تابذبذ

 ةقدب مهعقوم ددحي باسح ءارجا ىلع يلاتلاب مهدعاسيو

 دعب ىلع نونوكي امدنع , ملك 8 ىلا ملك ١,١ نيب حوارتت
 لهسلا نم ناكو . ةروكذملا تاطحملا نم ملك 180 - ٠

 مل اهنإف اذل . « يج » ةزهجألا ىلع شيوشتلا ناملألا ىلع

 «ىمعألا ففصقلا» ذيفنتت ةحلاص نكت

 ىلع نيحالملا دعاست تناك اهنكلو ؛ 811م8-0همطتسع

 ةلقل ارظنو . ةمهملا ءاهتنا دعب ةيوجلا مهدعاوق ىلإ ةدوعلا
 , تافذاقلا ضعب ىلع طقف تبكر دقف . « يج » ةزهجألا

 هذه ىلع ناكو . ةزاتمم ةحالمو ةدايق مقطأ اهل ريتخا يتلا

 . ةمجاهملا ةيوجلا تاليكشتلا ةمدقم يف ناريطلا تافذاقلا

 يدتهت ىتح ٠ 12"1ع5 ةئيضملا لبانقلاب فادهألا ةرانإو

 .6 يج » ةزهجأب ةدوزملا ريغ تافذاقلا ةيقب اهيلإ

 فادهألاو ندملا عقاوم ديدحت ةبوعص نكت ملو
 يتلا ةديحولا ةلكشملا ليللا لالخ ةيسيئرلا ةيعانصل
 رايتخا ةلكشم كانه تناك لب . تافذاقلا ةدايق تهجاو
 اذاف . ةريغملا تافذاقلا هيلع قلحت يذلا بسانملا عافترال
 , مدق فالآ ٠١ نع لقي عافترا ىلع تافذاقلا هذه تقلح

 ءوض يف ةقدب اهلبانق بيوصتو اهفادهأ ةيؤر اهيلع لهستل

 ءاوضألل ةضرعم تحبصأ .رمقلا ءوض وأ ةئيضملا لبانقل
 مقاوط راصبا يمعت دق يتلا ةفشاكلا راونألا نع ةرداصل

 نارينب ايبسن تافذاقلا ةباصإ ةلوهس نع الضف , تارئاطل
 ةفاك ناو ةصاخ . عافترالا اذه لثم ىلع ط/م عفادمل
 نم ةيوق ةكبشب ةطاحم تناك «رورلا » ةقطنم فاده

 تافذاقلا تقلح ام اذإو . ةفشاكلا راونألاو ط/م عفادمل

 رطاخملا ةبسن تلق . مدق فلا ١6 نع ديزي عافترا ىلع

 كاذنآ ةينقتلا لئاسولا ةيعون نكلو . ديعب دح ىلإ ةروكذملا
 لثم نم قيقدلا بيوصتلا نم تافذاقلا مقطأ عنمت تناك
 وه نكمملا ديحولا بولسالا ناك دقف اذل . عافترالا اذه

 قئارحلاو ةئيضملا لبانقلا ءوض ىلع « قطانملا فصق »
 بارسألا اهققحت يتلا تاباصالل ةجيتن ةقطنملا يف ةلعتشملا

 ١ . ةمدقتملا

 تافذاقلا تأدب دقف . بعاصملا هذه ىلإ ةفاضالاب

 ىف ًادعاصتم ًاديازت , ١987 فيص ذنم هجاوت ةيناطيربلا
 . ةيناملألا ةيليللا تالتاقملا اهب اهقحلت يتلا رئاسخلا ةبسن

 اهيلإ راشملا رئاسخلا ةبسن تناك روكذملا ماعلا ةيادب يفف
 , 797,8 ىلإ فيصلا روهش يف تعفترا مث . تاعلطلا نم ١/



 قوق ةيليللا اهتايلمع عيسوت تافذاقلا ةدايق تعباتو
 تلكشو . ةصاخ ةفصب «رورلا » و ةماع ةفصب ايناملا

 فادهألا ديدحتب ةفلكملا تارئاطلا نم ةصاخ ابارسأ

 ناكو . 22 (طقص 0ع 8همعع « ةفاشكلا ةوقلا » تيمس

 تافذاقلا نم ةريبكلا تاليكشتلا قبست نأ ةوقلا هذه ىلع

 . اهفادهأ اه ددحتل

 دعب ةيناطيربلا تافذاقلا اهب تماق ةراغ ربكأ تناكو

 ةليل يف « اينولوك » ةنيدم فصق يه . ةينقتلا تاروطتلا هذه
 . ةفذاق ٠١45 تمض ةوقب 513/هر/الا ٠

 . ةيوجلا برحلا خيرات يف ةيوجلا تاراغلا ربكأ لوأ هذه

 ةفذاق 2١ طوقس ةراغلا هذه يف نييناطيربلا رئاسخ تناكو

 ناتلثام ناتراغ كلذ رثإ ترج مث . ىرخا ١١١ باطعإو

 تناك امههجئاتن نكلو

 تناكو

 ٠ « نميرب »و « نسيأ » يتنيدم ىلع

 ىلع ةيناطيربلا تافذاقلا هتقلأ ام عومجم غلب دقلو

 اهمظعم زكرت ٠ نط فلأ غهوحن 9١141819 ماعلا لاوط ايناملأ

 «رورلا » ضوح يف ةيعانصلا زكارملاو ىربكلا ندملا ىلع
 ايناملأ ةدارا ىلع يجيتارتسالا فصقلا اذه ريثأت نكلو

 . ًادودحم يقب ةيركسعلا اهترادقو

 علطم نم «رورلا» فصق

 19145 راذآ ىلإ 14

 يف ةزكرمتملا ةنماثلا ةيكريمألا ةيوجلا ةوقلا تناك

 يف ةكراشملل ابهأت , 1987 ماعلا لاوط دعتست ايناطيرب

 دقو . ايناملا دض يجيتارتسالا يوجلا فصقلا تايلمع

 لقنو . ةيوحلا دعاوقلا دادعإ : تادادعتسالا هذه تلمش

 . اهنيزختو تادعملاو ةرهجألا ةفاكو رئاخذلاو تارئاطلا

 ةرادإو اهتنايصو تارئاطلا ةدايقل ةمزاللا مقاوطلا بيردتو

 . ةيوجلا تايلمعلا

 2, 1147/1/153 ىلإ ١941/١/١5 نم ةرتفلا يفو

 هرضحو . برغملا يف « ءاضيبلا رادلا »رقؤم دقعنا

 نييركسعلا ةداقلا رابكو « تلفزور » « لسئرشت »

 نييسنرفلا نيلارنجلا نع الضف . نييكريمألاو نييناطيربل
 ثحب رقؤملا اذه فده ناكو . « وريج و « لوغيد »

 تاوق لازنإ رثإ ٠ ةيلاتلا ةلحرملا لالخ برحلا ةيجيتارتس

 رقؤملا تارارق زربأ نيب نم ناكو . ايقيرفا يلاش يف ءافلحل

 فدهتسي ايناملأل كرتشم يجيتارتسا يوج فصقب مايقل
 داصتقالاو ةيناملألا ةيبرحلا تاعانصلا ليطعتو بيرخت »

 ىلإ ٠ يناملألا بعشلل ةيونعملا حورلا ضبوقتو « ينالأل
 فعضلا ىلا ةحلسملا ةمواقملا ىلع هتردق هيف لصت يذلا دحل

 . « تيمل

 ءاهتنا بقع .. ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق تأدبو

 ةنماثلا ةيكريمألا ةيوجلا ةوقلا ةدايق عم ثحابتلا ,رقؤمل

 ةمزاللا ةيلمعلا ططخلا عضول . ( ركيإ اريإ لارنجلا ةسائرب )

 ور

 «وبوا » يحالملا زاهجلا لمع ةيفيكل يحيضوت مسر

 . اعابت «رأفلا »و « ةطقلا » مساب نيفورعملا لاسرالا يزاهج نم ثبت ةيكلساللا تاراشالا تناك
 ةطساوب اهتيوقت متت نأ دعب نيروكذملا نيزاهجلا هاجتاب سكعنتل ةرئاطلا ىلا لصت تاراشالا هذه تناكو
 يزاهجو ةرئاطلا نيب لصفت يتلا ةفاسملا ديدحت متي ناك يلاتلابو . ةرئاطلا نتم ىلع ةلومحم ةزهجا

 يزاهج نم ةددحم ةفاسم يذ تباث راسم ىلع ةرئاطلا ءاقبإ ناكمالاب ناك ةقيرطلا هذهبو . لاسرإلا
 ةفاسم ىلع ةطقن ىلا لصت ةرئاطلا تناك امدنعو . « ب أ هوهراسملا اذهو . « ةطقلاب » فورعملا لاسرالا

 . فدهلا قوف تحبصأ اهنا ينعي كلذ ناك « د ج » ةفاسملا يهو «رأفلا »زاهجلا نم افلس ةددحم

 شاقنلا مدتحاو . يجيتارتسالا يوجلا فصقلا رارق ذيفنتل

 اونشي نأ ىلع نيبكريمالا رارصا ببسب نيتدايقلا نيب

 ناك نيح يف . ةيلاع تاعافترا نم اراهن ةيوجلا مهتاجه

 ىلإ يدؤي نا نكمي يذلا بولسألا اذه نوضفري نويناطيربل
 فصقلا ططخم ذيفنت ىلع رثؤت ةديدش رئاسخ عوقو
 دهعي نأ ىلع نييكريمالا رارصا ناكو . هلك يجيتارتسال

 : اهمهأ بابسأ ةدع ىلإ عجري يراهنلا فصقلاب مهيل
 فصقلا يف يكريمألا رودلا نوكي نأ يف ةبغرلا ١-

 لاسراب ةرماغملل نييكريمألا دادعتساو . ازيمم يجيتارتسال

 مدع ببسب رئاسخلل اهضرعت لاهحا مغر . ًاراهن تافذاقل
 . اهتيامحل ىدملا ةديعب تالتاقم دوجو

 يتلا , « 77 ب » ةيكريمالا' تافذاقلا ةردق - ١

 اهسفن نع عافدلا ىلع . ةنماثلا ةيوجلا ةوقلا مظعم لكشت

 اهنأل ًارظن . ةيداعملا تادراطملا تايجه دض ةيتاذلا اهلئاسوب
 « ةريسببك تاعافترا ىلع ناريطلا ىلع ةديج ةردق كلت

 ايتاذ اعافد ال نموت يتلا تاشاشرلا نم ريبك ددعب ةحلسمو

 . تاهاجتالا لك يف ايوق

 ىلع ةبردم ةيكريمألا تافذاقلا مقطأ تناك - "“

 ه1موع ؟مصصقأت هد ]زيت 2ع ةصارتم تاليكشتب قيلحتلا

 * . ةيليللا ةيوجلا ةحالملا نف ًامامت ديجت الو

 ىلع ةيكريمألا تافذاقلا مقطأ مظعم ةربخ تناك 5

 ةيالو يف يراسهنلا فصقلا نيراق ىلع ةينبم فصقلا

 يف ةيلاع تاعافترا نم ةحضاو ةيؤرلا ثيح , « ساسكت »
 ١ . تالاحلا مظعم

 يليللا فصقلا ةيلعاف مدعب نييكريمألا ةعانق ©

 هذه تناكو . ١94٠-198١ نيماعلا لالخ يناطيربلا

 لامعألا لاجرو نييسامولبيدلا تامولعم ىلع ةينبم ةعانقلا
 مكحب ةلحرملا هذه لالخ ايناملأ يف اوناك نيذلا . نييكريمألا
 . ذئتقو ةدحتملا تايالولا دايح

 ةيكريمألاو ةيناطيربلا نيتدايقلا نيب تاشقانملا تهتناو
 هفصقلاب ةيكريمالا تافذاقلا موقت ثيحب .تامهملا ميسقت ىلإ

 ةديفتسم , ليللا فصقلا ةيناطيربلا تافذاقلا عباتتو , اراهت

 اهتارئاط يف ينقتلا روطتلا نمو . ةقباسلا اهتاربخ نم

 . بيوصتلا ةزهجاو ةيوجلا ةحالملا لئاسوو
 ةيلمعلا ةمدخلا لخد ١987/١1/٠١ نم ارابتعاو

 يذلا 6006 هوبوا » ةديدجلا ةيوجلا ةحالملا زاهج

 مسرلا رظنأ ) فادهألا عقاوم ديدحت ىلع دعاسي ناك

 1149/١/١5 18 ةليل يفو ( قفرملا يحيضوتلا

 لبانق » ةرم لوأل « ةفاشكلا ةوقلا » تارئاط تمدختسا

 يلو . 12286 120168201 80065 « فدملا ديدحت

 ما/ ١



 ور

 1125 « س- ١ ه هزاهج مدختسا ١141/1/7٠ ةليل

 ىلع لمتشي زاهجلا اذه ناكو . ىمعألا فصقلاو ةحالملل

 حيتيو . لابقتسا زاهجو ضرألا ىلإ هجتم يرادار ثب زاهج

 نوريطي يتلا ةقطنملل ام اعون ةحضاو ةيؤر نيرايطلل

 ةءافك نيسحت يف ةينقتلا تاريوطتلا هذه لك تمهاسو . اهقوف

 نيزاسهجلا ةيساسح مغر . يناطيربلا يليللا فصقلا
 دعاسو . داضملا شيوشتلل « س -5؟- هد»و «وبوأ 0

 تافذاق ددع ديازت يناطيربلا فصقلا ةيلعاف عافترا ىلع

 تناكو . ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايقل ةعباتلا «رتسكنال »

 ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناطيرب ةليقث ةفذاق لضفأ دعت
 . ةيناثلا

 تافذاقلا ةدايق تأدب . ةروكذملا تاريوطتلا لظ ىف

 يجيتارتسالا فصقلا نم ةديدجلا ةلحرملا ذيفنت ةيناطيربلا
 ةسقطنم ىلع ةفثكملا تاراغلا نم ةلسلسب . ايناملأ ىلع

 . 1447/1/١ ىلإ ”/ه نم ةرتفلا تقرغتسا « «رورلا »

 ةراغلا يف تكرتشاو . « ةيوجلا رورلا ةكرعم » مساب تفرعو

 ةنيدم وحن تهجتا ةفذاق 587 ( ”/ه ةليل ) لوألا

 4 اهقبست , ةحلسالل « بورك » عناصم فصقل « نسيإ »

 ةزهجأ لمحت « ةفشاكلا ةوقلا » نم «وتيكسوم » تارئاط

 لبانقلا نم تايمك « ةفشاكلا ةوقلا » تقلأو . «وبوأ »

 لبانق تقلأ ةليقث ةفذاق "7 اهتعبتو . فدهلا ديدحتل ءارمحلا

 كلذ رثإو . ءارمحلا لبانقلا طسو فدهلا ديدحتل ءارضخ

 طسو تطقسأو , تافذاقلا نم ةيسيئرلا ةوقلا تءاج

 لبانقلا نم اهتلومح ءارضخلاو ءارمحلا ةئيضملا تامالعلا

 لبانقو /50 ةكبسنب ةقراح لبانق ىلع تلمتشا يتلا )

 ىلع دعاس يذلا"زمألا , ( /76 ةبسنب راجفنالا ةديدش

 . قبس ايف تاباصالا بسن قوفت ةبسنب تاباصالا قيقحت

 اهرطق فصن ةرئاد نمض اهلبانق تقلأ ةفذاق ١67 نأ تبئر

 روص تفشك |ىك .« بورك » عئاصم لوح ملك 60 وحن

 7 يموي يف تطقتلا يتلا . يراهنلا يوجلا عالطتسالا

 ةحاسم نأو  ةديدش رارضأب تبيصأ عناصملا نا . ”/4و

 «ركأ » ١70 وحن لداعت اهتاذ ةنيدملا يف امامت ةرمدملا ينابملا

 وحن ناو ( عبرم رتم فالآ 5 ىلاوح ه0: ركآلا لداعي )
 تبيصأو تقرتحا دق ينابملا نم ىرخا «ركا» خ٠6

 . ةديدش رارضأب

 لالخ , تارم 6 كلذ دعب « نسيإ » ىلع موجها رركتو
 تاعلطلا يلامجإ غلبو . ةيوجلا رورلا ةكرعمب ةفورعملا ةرتفلا
 ..اةملط ؟9/ ٠ ةروكذملا ةنيدملا ىلع سيحلا تاراغلا لالخ

 برس هنش ىذلا يليللا موجها ةرتفلا هذه تايلمع زربأ نمو
 ريمدتل ء اصاخ ابيردت بردم «رتسكنال » تافذاف نم

 ةليل يف «رديا »و « نوم » يف «رورلا »رهن دودس
 هحاجنو . رمقلا ءوض يف امدق ٠١ عافترأ نم 57
 يضارألا ترمغو ههايم تقفدت يذلا ٠ لوألا دسلا ريمدت يف

 اضيأ تمجوه امك . « لاتريوف او « دنوقرود » ندم ىتح
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 ةعلط ؟..ى٠... نيباع © هكعملط١...و ه..ثيبام © ةعلط ه.. نرم لقا

 ١945/7/١5 ىلا ١587/9/8 نم ةرتفلا يف رورلا فصق ةكرعم

 )» غربسيود او « دنوقرود »و « فرودلسود » ندم

 يتلا ةراغلا . تاججطلا هذه دشأ نم ناكو . « موخوب

 ةليل يف « دنوقرود » ىلع ةيناطيرب ةفذاق 818 اهتنش
 ْ ا /ر/ا؟

 ةيوجلا رورلا ةكرعم يف تاعلطلا ددع يلامجإ غلب دقلو
 تبيصأو . ةفذاق 891 اهلالخ تطقس . ةعلط 71

 نأ ىنعي كلذ ناكو . ةفلتخم رارضأب ىرخا ةفذاق
 )ا غلب تافذاقلا يف ةماعلا رئاسخلا مجح

 تافذاقلا تأدب , 1945/19/14 ةليل نم ءادتباو

 ىرخا فادهأو ندم ىلع اهتارجه زيكرت لوحت ةيناطيربلا
 «رفوناه »و « غروبماه » ةصاخ , «رورلا » نع ًاديعب
 هذه ترمتساو . « غر بمرون »و « لسساك »و « نيلرب »و

 ةبسنلا تضفخنا دقو . 1149/1١/18 ىتح ةلحرملا

 . ,7٠١ ىلإ ةروكذملا ةلحرملا لالخ تافذاقلا رئاسخل ةماعلا

 ىلع يناملألا يوجلا عافدلل قبسملا زيكرتلا ىلإ كلذ عجريو

 مدع ىلإ تافذاقلا ةدايق عفد يذلا رمألا . «رورلا » ةقطنم



 0 ةعلط ا...وك...نيب 0 ةعلط ؟..ى ا... نيب  ةعلط ...٠ نمره

 19447/11١/18 ىلإ ١945/9/15 نم ةرتفلا يف ايناملأل يوجلا فصقلا

 فصقلل يفارغجلاقاطنلا عيسوتو . «رورلا » ىلع اهاوق زيكرت

 . يناملألا يوجلا عافدلا لئاسو تيتشتل يجيتارتسالا

 ناك.( 9١؟:5/؟/ا"١ )١9149/١١/8_ ةرتف ىفو

 ةنيدم ىلع ابصنم ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايقل يسيئرلا زيكرتلا

 ىدملا جراخ ةيناملألا ةمصاعلا دوجو نأ الإ . « نيلرب »

 ةحالملا زاهج ةردق مدعو . «وبوأ » ةحالملا زاهجل لاعفلا

 تافذاقلا فادهأ ديدحت ىلع « س -57- هر يرادارلا

 ط/م عفادملا ةفاثكو . فادهألا هذه دعب ببسب ةديج ةروصب

 ناملألا مادختسا ديازتو . نيلرب لوح ةفشاكلا راونألاو

 تاراغلا هذه ةيداملا جئاتنلا تلعج . ةيليللا مهتالتاقلل

 رئاسخل ةريغملا ةيناطيربلا تافذاقلا تضرعو . ةدودحت

 . ةحداف

 ( رياني ) يناثلا نوناك نم ةدتمملا ةلحرملا هذه لاوطو

 ةيوجلا ةوقلا كراشت مل , 1955 ( سرام )راذآ ىتح 41

 اهتايلمع لالخ «رورلا » فصق يف ةنماثلا ةيكريمألا

 تارئاطلا عناصم فصق ىلع اهدوهج تزكر لب « ةيراهنلا

 ور

 ةيغب , « غروبسنغأر »و « تروفنيافش » يف ةيناملألا ةلتاقملا

 ةوقلا تكراش ابك . يناملألا ىوجلا عافدلا ةردق فاعضإ

 مب . ايناملأ يلاشو يبونج يف ىرخأ ندم فصق يف ةروكذملا

 تافذاقلا اهتمحاه يتلا .« نيلرب » ةمصاعلا كلذ 5

 تحت ؛ تارم عبرأ ١484 ( سرام ) راذأ لالخ ةيكريمالا

 . « غناتسوم »زارط نم ىدملا ةديعب تالتاقملا ةيامح

 «رورلا » فصق

 ( 94١ه رايأ - ١؟غغراذآ )

 تادايقلا ماهها بصنا . 1448 ماعلا ةيادب عم

 ةيلمعب ةضاخلا تادادعتسالا ىلع ءافلحلل ايلعلا ةيركسعل

 لاشرام ناكو . « يدنامروتلا « يف مخضلا يرحبلا لازنال

 ءافلحلا تاوق دئاق , « يرولام يل دروفارت » ريسلا وجل

 زيكرت ديري . « يدنامرونلا » وزغ ةيلمعل ةصصخملا ةيوجل
 ةيديدحلا ككسلا تاكبش ىلع يجيتارتسالا يوجلا فصقل

 نيذه يف ةدوجوملا ةيناملألا دعاوقلاو . اكيجلبو اسنرف يف
 يتلا ةبيرقلا قطانملا يف ةعقاولا دعاوقلا ةصاخو , نيدلبل

 . لازنالا دص يف ةكراشملل اهنمقالطنالا تارئاطلا عيطتست

 'تافذاقلا ةدايق دئاق . « سيراه » لاشراملا نكلو

 هذه لثم يف ةليقثلا تافذاقلا مادختسا ضراع . ةيناطيربل

 فادهألا فصق ةعباتم ةرورض ىلع دكأو . تاهل

 ةيلمع يف تافذاقلا لشف مغر . ايناملأ لخاد ةيجيتارتسال

 تافذاقلاب تقحل يتلا رئاسخلا ةماخضو . « نيلرب » فصق

 ةرسبخ نأ ىري « سيراه » ناكر . ةكرعملا هذه لالخ

 رداق ريغ هلعجت . تالتاقملا ةدايق يف ةقباسلا « يرولام »

 . يجيتارتسالا يوجلا فصقلا ةيمهأ باعيتسا ىلع

 لارسجلا ةضراعب اضيأ « يرولام » راكفأ تمدطصاو

 ةيجيتارتسالا ةيوجلا تاوقلا دئاق , «زتابس لراك »
 ةسانلا ةيوبجلا ةوقلا لمست تناك ) ابوروأ يف ةيكريمالا

 ةزكرمتملا ةرشع ةسماخلا ةيوجلا ةوقلاو . ايناطيرب يف ةزكرمتملا

 يراهنلا فصقلا ميظنت ةرورض ىأر يذلا . ( ايلاطيا يف

 نأ دعب , يعانصلا طفنلا عناصم ىلع زكرتي ثيحب ايناملال

 جاتنا ىلع اريثك رثؤي مل تالتاقملا عاصم فصق نأ تبث

 فرشملا « ريبش » دوهج لضفب ) ديازتملا ةيناملألا تالتاقمل

 نا «زستابس » دكأ دقلو . ( يناملألا يبرحلا جاتنالا ىلع

 ككسلا ةكبش ىلع ةيجيتارتسالا ةيوجلا ىوقلا زيكرت
 ةءاسإ نم اعون ربتعي امنا , اكيجلبو اسنرف يف ةيديدحل
 ناو الصأ اهل دعت مل تارهم يف ىوقلا هذه مادختس
 ءافلحلا ةلمح ىلع ةيناملألا ةقاطلا رداصم فصق تاساكعن

 ككسلا فصق نع ةمجأنلا راثآلا نم ربكأ نوكتس ابوروأ يف

 , ةيديدحل

 كاذنأ لغشي ناك يذلا . « لاتروي. » لاشراملا نكلو

 « سيراه هرمأ يناطيربلا وجلا حالس ناكرأ سيئر بصنم

 ةيديدحلا ككسلا فصق ذيفنتب ١184 ( سرام ) راذأ يف

 * :ةدايق تش 5541/6/5 ةليل قو ةنيرج روض
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 ةنيدم ىف ةيديدحلا ككسلا ىلع ةيناطيربلا تافذاقلا

 ةفئاق ١ اهيف تكرتشا ةراغ ةيسنرفلا « بارت »

 ديدسحتل ) «وتيكسوم » تارئاط و « سكفيلاه »
 يأ ةراسخ نود ةلاعف جئاتن ةراغلا هذه تققحو . ( فدهلا
 . ةرئاط

 يجيتارتسالا يوجلا فصقلا زيكرت ةلحرم ترمتساو

 ةرتفلا لاوط اكيجلبو اسنرف يف ةيديدحلا ككسلا ةكبش ىلع
 فصقلا اذه ذخا دقلو . 1951/14/٠١ ىتح "5/6 نم

 ترجو . 1هصقر2608[07 مادص « لقنلا ةطخ » مس

 ةدايق هيف تكراشو . ةيليل ةيوج ةعلط 56٠١ وحن هلالخ

 ةيكريمألا ةيوجلا ةوقلاو . ةراغ 54 ب ةيناطيربلا تافذاقل
 . ةراغ 8١“ب ةيوجلا ءافلحلا ةلمح ةوقو , ةراغ 1 ب ةنماثل

 ةرتفلا لالخ يجيتارتسالا يوجلا زيكرتلا لقتنا مث

 ىلإ . 1944 ( ويام ) رايأ, ( ليربا ) ناسين نم ةيقبتمل
 ةقطنم ةصاخو ) اسنرف يلامش يف ةيناملألا ةيلحاسلا ةيعفدمل

 بف » ةيناملألا ةرئاطلا لبانقلا عناصم ىلإو . ( « هيلاك »

 يقرشلا لامشلا يفو « خينويم » دنع ايناملأ يبونج يف « ١

 .اضي

 , ةيكريمأ ةفذاف 910 تنش ١144/0/11 يفو

 ًاددع تلمش ةيراهن ةراغ . ىدملا ةديعب تالتاقم اهبحصت
 ايناملأ نم ةفلتخم قطانم يف يعانصلا طفنلا عناصم نم

 يفو . ةلاعف جئاتن ةراغلا هذه يف تققحو . «رورلا » جراخ

 مالا ب ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق تماق ( وينوي ) ناريزح

 ةقطنم يف . يعانصلا طفنلا عناصم فصقل ةيليل ةعلط

 لقأ تناك فصقلا اذه جئاتن نكلو . اساسأ «رورلا »

 ىلإ دعت مل ةفذاق 41 اهيف نيريغملا رئاسخ تغلبو . ةيلعاف

 يف ةيكريمألا رئاسخلا فعض ىزاوت رئاسخ يهو , اهدعاوق
 تالتاقملا ةيلعاف ىلإ كلذ عجريو . ةيراهنلا 0/١7 ةراغ

 ةيليللا تالتاقملا ىلع بعصي ناك يتلا ةيناملألا ةيليلل

 يدصتلا. « رتيافوب »و «وتيكسوم » ىزارط نم « ةيناطيربل
 ١ ْ .اه

 ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق تلقتنا . نيحلا كلذ ذنمو

 يف يعانصلا طفنلا عناصمل يراهنلا فصقلا ىلإ

 1944/8/51 ةراغ لوحتلا اذه ةيادب تناكو . «رورلا »

 5٠١ وحن اهبحصت , « سكفيلاه » ةفذاق 2٠٠١ اهتنش يتل

 ةنيدم يف ةروكذملا عناصملا ىلع . «ريافتيبس » ةلتاقم

 دقلو . « غربسيود م ةنيدم يلامش ةعقاولا « خر بموه 0

 يتلا مويغلا ةفاثك ببسب . ايبسن ةدودحم جئاتن ةراغلا تققح

 ىلإ تداع تافذاقلا نكلو . ةحضاولا ةيؤرلا نم تدح

 « ريافتيبس »قوفت لضفب . ةراسخ ةيأ نود ةملاس اهدعاوق
 . 61١١٠١ - تيمش رسم » ةليقتلا ةيناملألا تالتاقملا ىلع

 ىلإ ةماع يعانصلا طفنلا عناصم ىلع تاراغلا تدأو

 ىلع رثأ يذلا رمألا . ةداملا هذه جاتنا يف ريبك ضافخنا

 ريراقت تحضوأ ابك ) ةيناملألا تاعردملاو ناريطلا طاشن
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 نكلو . ( 1584/8/7١ يف « رلته » ىلإ ةعوفرملا « ريئبش »

 مهفصق اولوح لب . هاجتالا اذه يف طغضلا 55 مل ءافلحلا

 ىلإ ١444 ماعلا نم ةريخألا روهشلا يف يجيتارتسالا

 مسا اهيلع قلطأ ةطخ نمض . ةيناملألا ندملا فصق

 اسهتربتعأاو «٠
 ىلع «رلته »ربجتس يتلا « ةمحرلا ةصاصر »

 . مالستسالا

 « غربسيود » ةنيدم تفصق . ةطخلا هذه راطا ىفو

 لك اهو ىزاوي لبانقلا نم ةيمكب . ةعاس 14 لالخ . ًالثم
 . برحلا لاوط « ندنل » ىلع ةيناملألا تارئاطلا هتقلأ ام

 »و ةيعانصلا «رورلا » ةقطنم ىلع تاراغلا تحبصأو

 اهيف كراشتو . ليللاو راهنلا يف متت اهيلإ ةيدؤملا تالصاوملا
 « ريبس » عفد يذلا رمألا . ةيناطيربلاو ةيكريمالا تافذاقلا

 "1 طتص00ع5ك2» « دعرلا فصق »

 نم ددع ذاختا ىلإ ,. 1154 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ىف

 دوهجم ىلع ةقطنملا فصق راثآ فيفخت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا

 بناجالا لامعلا نم افلأ 50 لقن اهنيب نمو , يبرحلا ايناملأ

 ٠ «رورلا » ةقطنم ىلإ ( ةلتحملا ابوروا ءاحنا فلتخم نم )

 نيرخآ ًافلأ ١" لقنو . تالصاوملا قرط حالصا فديب

 . ةقطنملا عناصم يف رارضألا حالصال

 . يسيئرلا اهدهج ةيناطيربلا تافذاقلا ةدايق تزكر دقو

 ١5 فصق ىلع . 1154 ماعلا نم ريخألا عبرلا لالخ

 « نسيإ »و « غربسيود » اهزربأ , «رورلا » يف ةنيدم

 ةبيرقلا ٠ « اينولوك » ةنيدم ىلإ ةفاضالاب « فرودلسود »و

 ىلع تبصنا يتلا لبانقلا نزو غلبو . ةروكذملا ةقطنملا نم

 ىتح ٠١/١ نم ةدتمملا ةرعفلا لالخ ندملا هذه

 50,417 ةلمج نم . نط فلأ 58 وحن , ١

 ةقطنم لمحب ىلع ةيناطيربلا تافذاقلا اهتقلأ نط فلأ

 . ةروكذملا ةرتفلا لالخ «رورلا »

 يف يوجلا فصقلل «رورلا » ةقطنم تضرعت مث

 دعتست « ىرموغتنوم » تاوق تناك امدنع ., غه//30

 لزع فصقلا اذه نم ةياغلا تناكو . « نيرلا »ره روبعل

 لوصو نود ةلوليحلاو . ةيناملألا يضارألا ةيقب نع ةقطنملا

 .( ١948 روبع . نيرلا رظنا ) اهيلإ ةديدج تازيزعت

 ةقطنمل يوجلا فصقلا تايلمع ةياهن يه هذه تمناكو

 . كلذ دعب ءافلحلا تاوق اهترصاح يتلا . «رورلا »

 يف مالستسالا ىلع اهنع ةعفادملا ةيناملألا تاوقلا تربجأو
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 ١950 ( ةكرعم ) رورلا (2

 لالخ ايناملأ يبرغ يف تراد يتلا كراعملا ىدحا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ةريخألا لحارملا

 اهب تماق يتلا « « نيرلا »روبع تايلمع ءاهتنأ بقع
 تهتناو ء 1480/4/١ - 3/57 ةرتف يف ءافلحلا تاوق

 ةفضلا لوط ىلع ةرشتنملا ةيناملألا تاوقلا ةمواقم رايهناب

 « ورسلراك » ىتح الامش « خيريما » نم . نيرلل ةيبرغلا

 تاوق مامأ احوتفم ايناملأ بلق ىلإ قيرطلا حبصأ . ابونج
 ١" : شويجلا تاعومحجي مضت تناك يتلا . «رواهتزيأ »

 ةدايقب ) "و ( يلدارب ةدايقب ) ١و . ( يرموغتنوم ةدايقب )
 تاليكسشتلا نم فلأتت تاوقلا هذه تناكو . ( زرقيد

 يناطيربلا شيجلاو . لوألا يدنكلا شيجلا : ةيلاتلا
 يكريمألا شيجلاو . عساتلا يكريمالا شيجلاو . يناثلا

 . 7 يكريمألا شيجلاو , ثلاثلا يكريمألا شيجلاو ٠ لوألا

 سشيج ليكشت ٠١/"! يف ىرج امك . لوألا يسنرفلا شيجلاو

 دراتويل » قيرفلا ةدايقب , ١6 يكريمألا شيجلا وه . ديدج

 هقتاع ىلع تيقلأو , 15 شويجلا ةعومجمب قحلأو . «وريغ
 . اهناملأ نم ةلتحملا ةقطنملا نيمأت ةمهم

 ايناملأ لخاد عافدنالا لبق ءافلحلا تاوق ىلع ناكو

 كراعم ةيشع رواهئزيأ لارنجلا اهعضو يتلا ةطخلا قيبطت
 ام يتلا ةريبكلا ةيئاملألا تاوقلا ةيفصت لجأ نم . نيرلا

 تناكو . ةماهلا ةيعانصلا «رورلا » ةقطنم نع عفادت تلاز

 رزنابلاو ١6 نيشيجلا : ةيلاتلا تاليكشتلا مضت تاوقلا هذه

 ةقرفو ؛ ةعردم «رزناب » قرف " اهنيب نم ةقرف )3١ ه

 ةقرف 4١و « نيبلظم قرف "و , ةيكيناكيم « ريدانيرغ رزناب »
 . ( ةلقتسم ةيعفدم تاليكشتو . ةاشم

 ةقطنم قيوطتب يضقت «رواهنزيأ » ةطخ تناكو
 شيجلا يلامشلا اهفرط لكشي , ةمخض ةشابكب «رورلا »
 رسسج سأر نم قالطنالا هيلع ناك يذلا , عساتلا يكريمألا

 نم يلإابشلا عاطقلاب « لسيف » يف 35١ شويجلا ةعومجم

 يكريمألا شيجلا يبونجلا اهفرط لكشي نيح يف . « نيرلا »

 رسج سأر نم قسبطني نأ هيلع ناك يذلا . لوألا
 ةعقاولا 8: نسي »1 ةيللل تح. ةقيمعت دعب 2 « نيغاعر »

 . « نيرلا »رهن يقرش ملك ٠ ةفاسم ىلع

 . ١140/75/19 يف هذه قيوطتلا ةكرح ذيفنت أدب دقو

 ( عساتلا يكريمألا ىشيجلل عباتلا ) ١١ قليفلا قرتخاف

 ١9 قليفلا مدقت نيح يف . لامشلا نم ةيناملألا تاعافدلا

 , 75 قليفلل رسيألا حانجلا ىلع ( هتاذ شيجلل عباتلا )

 وحن هفافتلا ءانثأ ١ قليفلا ةرخؤم نيمأتل قرشلا وحن هجتاو

 سشيجلل عباتلا ) ١ قليفلا عفدنا هتاذ تقولا يفو . بونجلا

 ناكماب حبصأ كلذبو . بونجلا نم ( لوألا يكريمألا
 رقع سماخلا نييناملألا نيشيجلا تاوق مظعم قيوطت ءافلحلا

 . ةيبرغلا نيرلا ةفض لوط ىلع ةرشتنملا سماخلا رزنابلاو

 . ابونج « اينولوك دو الامش « فرودلسود » نيب

 مدعب يضقي ًارمأ ١540/7/14 يف ردصأ دق رلته ناكو
 , لجر رخآ ىتح اهنع عافدلاو , ةقطنملا نم باحسنالا

 ريزو لسرأو . ةرورضلا دنع يويح قفرمو عنصم لك ريمدتو
 ذيفنت ىلع فارثالل ةقطنملا ىلإ « ريبش » يبرحلا جاتنالا

 ضراعي ناك « ريبش » نكلو . « ةقورحملا ضرألا » ةسايس

 سسأ ىلع ءاضقلا ىلإ ( هيأرب ) يدؤتس يتلا ةسايسلا هذه



 (ييكسروم)

 رولا لوبخ و اقلحلا امج هس

 ام تفالزلا شيفا

 مه رازابلا شيع

 هسا لامشمو الحلا تاج هس اس

 ( 88١م ) نيرلا رمتروبع رثإ رورلا قيوطتل ءافلحلا تاوق مدقت رواحم

 يف ةيناملألا ةمألا دوجو ىلع رثؤتو . يناملألا داصتقالا

 ىرج دقف اذل . يأرلا هرطاشي « لدوم » ناكو . لبقتسملا

 قفارمل يئزج ريمدت ىوس متي ملو ,ؤطابتب رلته رمأ ذيفنت
 فصقلا دعب ةيقبتم لازت ال تناك يتلا «رورلا » عناصمو

 . ءافلحلا هارجأ يذلا يجيتارتسالا ىوجلا

 ةقطنم ةرخؤم يف ةيناملألا تاوقلا فعضل ةجيتنو

 تعاطتسا « ةماع ةفصب ةيونعملا اهحور يندتو « «رورلا »

 ميلا لالخ اهفحز يف عطقت نأ  يكريمألا قليفلا تاعردم

 , « نروبرداب » هاجتا يف ملك 88 وحن مدقتلا نم لوألا

 . ةزيهشلا ةيئاملألا .تاغردملا ةسردم.دجوت ثيح

 48 تماد ةفينع ةكرعم « نروبرداب » دنع ترادو

 ناك ىتلا . ةيناملألا تابابدلاو ةيكريمألا تابابدلا نيب ةعاس

 . تاعردملا ةسردم ىلع نوفرشملا طابضلاو نوبردملا اههجوي

 ضرألا ةعيبط اديج نوفرعي طابضلاو نوبردملا ءالؤه ناكو
 دهم نع عافدلل مهتسامح تناك ابك . مهتسردمب ةطيحملا
 لمج ىذلا رمألا , ةديدش يناملألا تاعردملا حالس

 , ةغلاب ةوارضب لتاقت ةيناملألا ةعردملا تاليكشتلا

 لالتحا متو , 5/١ يف « نروبردأب » ةكرعم تهتناو

 نيسئيجلا تاوق تقتلا مث . هتاذ مويلا حابص يف ةنيدملا

 ةنيدم دنع هسفن مويلا ءاسم يف عساتلاو لوألا نييكريمألا

 ملك ١٠١٠١ دعب ىلع ةعقاولا 1.1مم5620غ6 « تاتشييل »

 اذكهو . « نروبرداب » يبرغ ملك 18و « لسيف » يقرش

 « لدوم » تاوق هلخاد يفو «رورلا » بيج قيوطت لمتك

 ىاوح ىلإ ةفاضالاب . يدنج فلأ ١0٠ وحن اهددع غلابل

 تارئاطلل داضملا عافدلا دونج نم نيرخآ يدنج فلأ ٠

 . ةقطنملا يف الصأ نيدوجومل

 تاضوافم ةينامألا تاليكشتلا ةداق نم ددع أدبو

 اذه ناكو . مالستسالا ضرعل ةيكريمألا تاوقلا عم ةدرفنم

 داس يذلا ماعلا يونعملا رايهنالا رهاظم نم ارهظم فرصتل

 ثيح . ةيبرغلا ةهبجلا يف ةصاخ . ذئتقو يناملألا شيجل

 حد



2 

 يف ايناملأ ةعزه ةيمتح نم نيقثاو ناملألا ةداقلا مظعم ناك
 دزجلا نويبرغلا ءافلحلا لتحي نأ يف نويغريو , ريصق تقو
 تاوقلا دي ىف طقست نأ لبق ةيناملألا يضارألا نم ربكألا
 قيرفلا الثم ةداقلا ءالؤه نيب نم ناكو . ةيتايفوسلا
 ةقرف دئاق عم بهذ يذلا . 047 قليفلا دئاق « نيلريابزتيرف »

 ةقرفلا ةدايق رقم ىلإ « غروبندلاف » لارتجلا 1١5 رزنابلا
 لوح ةقرفلا هذه دئاق عم ضوافتلل 37 ةيكريمالا ةعردملا
 ةداق نم نينثا لقتعا نأ دعب , عبرألا هقليف قرف مالستسا

 ةعباتم يف مهتبغرو مالستسالا ةركف مهتضراعمل ًارظن هقرف
 . لاتقلا

 يف ةلمجلاب مالستسالا تايلمع تأدسبو

 5/١14 يف « نغاه » ةنيدم طوقس ءاج ملت. 7/1

 كلذ رثإو . نيلصفنم نيمسق ىلإ «رورلا » بيج مسقيل
 ىلإ ًارمأ « نيلرب » يف ايلعلا ةيناملألا ةدايقلا تردصأ

 موقت ةريغص تاعومجم ىلإ هتاوق ميسفتب يضقي « لدوم »
 عفادت وأ . ءافلحلا ةرخؤم ىلع ةسكاعملا تامجهلا نشب

 يلمعلا ذيفنتلا نكلو . ةنكمم ةرتف لوطأ ةيتاذلا اهطئاسوب
 حور راشتنا ببسب فورظلا كلت يف ارذعتم ناك رمألا اذه

 8٠ وحن ملستسا 5/١7 يفو . عساو قاطن ىلع مالستسالا

 يف بيجلا تاوق ةيقب تملستسا مث . يناملأ يدنج فلأ

 «رورلا » بيج ىرسأ عومجم لعج يذلا رمألا 2/1

 . الارتج ١" مهنيب نم . لجر فلأ 50٠ وحن

 : مالستسالا مدع ىلع « لدوم » لاشيراملا ممص دقلو

 للستلا لواحو , برح مرجمك هنومكاحيس ءافلحلا نأب هملعل

 تلشف امدنعو . لامشلا يف « ماه » ةنيدم برق قوطلا ربع

 هنكلو ٠ بونجلا يف نغييس ةنيدم برق ىعسملا ررك هتلواحم
 صاصرب راحتنالا ىلع 8/1١ يف مدقأف . ةيناثلا ةرملل لشف

 روضحب . « غربسيود » ةنيدم نم ةبيرق ةباغ يف هسدسم
 . « ب شويجلا ةعومج » تارابختسا طباض

 تناك يتلاو . ةيربلا «رورلا » ةكرعم تهتنا اذكهو

 روسجلا سوؤر قيمعتو « نيرلا » روبع تايلمعل ارارمتسا

 2١" اهضرع ةرغث حتف «رورلا » طوقس نع جتنو « هقرش

 رذعتملا نم ناكو . ايناملأ برغ نع يعافدلا طخلا يف ملك

 يف يناملألا ماعلا دئاقلا . « غنيراسيك » لاشراملا ىلع

 . كاذنا ةمئاقلا فورظلا ىف ةرغثلا هذه قالغإ . برغلا

 . ايناملأ لخاد «رواهتزيا » تاوق عافدنا نود ةلوليحلاو

 ١مال9 (ةكرعم) تفيرد سكرور (؟8)

 تاوق نيب . ( 1874 )ولوزلا برح كراعم ىدحا
 قطانم ناكس «ولوزلا » لئابق يلتاقمو يناطيربلا رابعتسالا
 .. نييلصالا ايقيرفا بونج

 ةيروهمج يضارأ مضب يضاقلا يناطيربلا نالعالا ىدأ
 عضو ىلإ 141 ماعلا يف يناطيربلا جاتلا ىلإ ايقيرفأ يبونج

 لحد

 لئابق عم ةرشابم ةهجاوم يف ةيناطيربلا لالتحالا تاوق
 دض لتاقت تناك يتلا . ءاددسلا 211 «ولوزلا »

 دعب ٠ نرق فصن نم رثكأ ذنم اهيضارال ضيبالا لالتحالا
 «ريوبلا » نينطوتسملا ىلع ةرصتقم ةهجاوملا هذه تناك نأ

 . ( يدنلوه لصأ نم ضيبلا )
 «وياويتيس » «وسلوزلا » لئابق ميعز ىأر دقو

 بناجلا يه تحبصأ نييناطيربلا ةلتاقم نأب 0616830

 . ضيبألا لالتحالا دض هعارص بناوج نم ةيمهأ رثكأل

 دوجولا نم ذختاو , اهتيمنتو ةحلسملا هتاوق ريوطت ةيلمع عباتف
 14178/11/١١ يفو . ابلصتم افقوم ةقطنملا يف يناطيربل

 .ولوزلا لئابقل ًاريخأ ًاراذنإ ةيناطيربلا ةيوكحلا تردصأ

 ةفورعملا اهقطانم ىلع ةيناطيربلا ةياحلا ضرف لوبقب يضقي
 نومضم لهاجت «وياويتيس » نأ ريغ . « دنالولوز » مساب
 ةهجاومل ةيلمعلا هتادادعتسا رشابو . ىناطيربلا راذنال

 . ةلبقملا ةيناطيربلا تاوطخل
 , مهراذنا ذيفنت نويناطيربلا أدب 1874/1/1١ يفو

 هذهب مايقلاب فلك دقو . ةوقلاب اهمضو « دنالولوز » لالتحاو

 1. هل. 12651867 «رغيست .أ . ف » لارنجلا ةمهمل

 تاعضوو ( 005615051010 « دروفزملشت » تنوكياف )

 فالآ 8ويناطيرب يدنج فالآ © مضت تاوق هفرصت تحت

 «وياويتيس » تاوق امأ . لاترأ ةدع ىلع نيعزوم يلح لتاقم

 ىوستسمع نوزيمتي لتاقم فلأ نم فلأتت تناكف

 ال مهنكلو . ةيلاعلا ةيلاتقلا مهتعاجشو عيفرلا مهبيردت

 . ةيئادب ةحلسأ ىوس نوكلمي
 « اناولدناسيا » يف نيفرطلا نيب ىلوالا ةهجاوملا تثدحو

 ةدابإ نم «وياويتيس » نك ثيح . 1874/1/11 خيراتب

 ليل يبوروأ ١8٠٠ ) طسوالا « دروفزملشت » لتر

 ايبوروأ ه8 ىوس لترلا كلذ نم جني ملو . ( يلح لتاقم

 ةميزه « دروف زملشت » فاشتكا رثا ىلعو . ىلح لتاقم و

 سكور » ربع هتاوق نم ىقبت ام عم بحسنا . طسوالا هلتر
 . ةيعافد مقاوم ىلا « تفيرد

 « اناولدتاسيا » ةكرعم لالخ ولوزلا تاوق تبيصأ دقلو

 . ةيموجملا اهحور دقفت مل اهتاف اذه عمو . ةريبك رئاسخب

 سكور » عقوم ةمجاهمل لتاقم 3٠٠١ مضت ةوق تدشحو
 حوارتي ةيماح هنع عفادت تناك يذلا يناطيربلا « تفيرد

 88 نيب ( ةفلتخملا رداصملا ريدقت بسح ) اهدارفأ ددع
 . « دراشت »و« ديهموري » نيمزالملا ةدايقب ٠ ًايدنج 140١و

 ةعباتتم تامجه يناطيربلا عقوملا ىلع ولوزلا ولتاقم نشو
 نم اونكمتي نا نود . 1874/1/75  ؟؟ ةليل لاوط

 . مالستسالا مدع ىلع نيعفادملا رارصال ارظن . هماحتقا

 ولوزلا لاجر ةهجاومب عفادملاو قدانبلا نارين ةيلعافلو
 باحسنالا ىلا نوججاهملا رطضا دقف اذل . حامرلاب نيحلسملا
 نيح يف . ليتق ٠١ اورسخ نأ دعب ١/97 ةحيبص يف

 . ىحرج ١٠و اليتق ١7 ةيناطيربلا رئاسخلا تغلب

 نيفرطلا ىدل حيلستلا ؤفاكت مدع نم مغرلا ىلعو

 ىلع ةيناطيربلا ةيركسعلا طاسوالا تزكر دقف . نيهجاوتمل

 ىلع ءوضلا تطلسو . « تفيرد سكرور » ةيماح دومعص

 نا ةلهاجتم . نيعفادملاو نيمحاهم ا ددع نيب لئاطلا نيابتل

 . نيعفادملا عم ةنراقملاب حالسلا نم لّرع هبش اوناك نيمجاهمل

 ةيسفن لماوعو , ىوقلا نازيمل ءىطاخلا ليلحتلا اذه اهعفدو

 نم « تفيرد سكرور » ةكرعم رابتعإ ىلإ . ةددعتم ةيمالعاو

 . ثيدحلا يناطيربلا شيجلا خيرات يف ةيعافدلا محالملا زربأ

 ( يرنه ويه) زور (1)

 - )١8١١ يئاطيرب يسامولبدو يركسع
 تاوقلا دض نانبلو ايروس يف لمع ء ( )مهو
 رهتشاو ٠ ( ١م٠1) اشاب ميها ربا ةدايقب ةيرصملا

 عمق ىلع تلمع يلا ةيناطيربلا تاوقلل هتدايق لالخ

 . )1١881( دنملا يف ةيبعشلا ةضافتنالا
 /؛/5 يف 11.81.2056 زور يراه ويه دلو

 لمع زكرم ناك ثيح « «نيلرب» يف ١

 .«زور جروج » ريسلا يناطيربلا يمامولبدلا هدلاو
 نأ لبق 2يركسلا هبيردتو هميلعت ىقلت كانهو
 . ١8٠١ ماعلا يف يناطيربلا شيحلاب قحعلي

 ديدعلا يف ةيلمعلا هتايح لالخ «زور» بلقت

 قطانم يف « ةيسامولبدلاو ةيركسملا زكارملا نم
 ةبتر ىلإ يثر ١875 ماعلا يفف . ملاعلا نم ةفلتخم
 , ١مم ماعلا يف مدقم ةبترب حبصأ مث « دئار
 نم ةدحو ةدايقل ريتخا دحأو ماعب كلذ دعبو

 شيلا بناج ىلإ لمعلا تقحلأ يناطيربلا شيحلا
 ةيرصملا «اشاب ميهاربا» تاوق دض ينامثملا

 لئاق دقو . كاذنآ نانبلو ايروس يف ةدوجوملا
 ةدحولا هذه سأر ىلع ١84٠ ماعلا لالخ زور
 ةدايقب ايروس يف ناك يذلا ينامثملا شيحلا عم
 الصنق ١ ماعلا يف حبصأ مث « «اشاب رمعو

 اذه يف رمتساو « نائبلو ايروس يف اماع ًايناطيرب
 يف «زور » بعلو ١8448. ماعلا ىتح بصنللا
 ةيلحملا ةسايسلا يف اراب ًارو» ةرقفلا كلت
 نوؤش يف نييناطيربلا ءاربخلا نم حبصأو . ةنقطنملا يف
 لمع ١8865 ماعلا يفو .طسوألا قرشفلا

 مث « ةينيطنطسقلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا يف زور
 ) غنيذاك دروفتا رتس » ناكم ١ م51 ماعلا يف لح
 ةلودلا ىدل ايناطيربل ريفسك 8. (0ةطصصتس8#

 , ١884 ماعلا ىبح « ةتقؤم ةروصب « ةينامثملا

 )»1860-1١8665( مرقلا برح نايإ لغش
 .ةيسن رفلا ةدايقلا زك رم ىدل طابترا طباض بصنم
 ثملكو « برحلا كلت كراعم عيمج يف مهاس دقو



 نأ دعب « ءاول ةبتر ىلإ ١8٠4 ماعلا يف هتيقرت
 و © (١م١م4) «امأ» يكرعم يف كراش
 ةمب زه نع اترفسأ نيتللا ( ١م4١) «نامركنأ »

 لارتحلا ةدايقب ناك يذلا يسورلا شيحلا
 . (11١-859ا80) « فوكيشنم»

 ةقطنملا يف ةيبعشلا ةضافتنالا عالدنا دنعو

 يناطي ربلا شيحلا دض ( ١8٠510 ) دنا نم ىطسولا

 باهذلل هدادعتسا نع زور برعأ « كانه طبارملا

 دنملا ىلإ هلوصو دنع لست دقو . ةضافتنالا عمقو
 ضاخو « دالبلا طسو يف ةيناطي ربلا تاوقلا ةدايق

 يلا ةيركسملا تايلمعلا بعصأ نم ًاددع اهسأر ىلع
 يلا تاراصتنالا نم ةلسلس دعبو . ةقطنملا اهتدهش

 صضرف نم زور نكمم « ةيدنطا تاوقلا ىلع اهققح
 تناك يلا لطقسقأ « يسناهج » ىلع راصحلا

 ةكرعم دعبو . راوثلل ةيسيئرلا لقاعملا دحأ لكشت
 ءاليتسالا نم نكمم « ةنيدملا نع نيعفادملا عم ةفينع

 ةركفب كلذ دعبو . 1858/14/4 -» يف اهيلع

 « رويلاوغ» لقعم ةرصاحم نم نكمن ةزيجو

 . هلالتحاو 2110

 شيلا ةدايق زور ىلوت ١8٠ ماعلا ينو
 نم ناك و «ةيدنهلا « يابموب » ةقطنم يف يناطي ربلا

 ةيكلملا ةيناطيربلا تاوقلا جمد كاذنآ هتامهم زربأ

 اهمدختست تناك يلا ةيركسعلا تاوقلا عم ةيمسرلا
 ةبوعص مغرو . كانه « ةيقرشلا دئملا ةكرشو

 . حاجنب اهزاجنا نم زور نكمت دقف « ةمهملا هذه

 « ايئاطيرب ىلإ زور داع ١86١6 ماملا يفو
 ماعلا دئاقلا بصنم هتدوع نم دحاو ماع دعب ىلوتيل

 ىلع ناك كانهو . ادنلريإ يف ةيناطيربلا تارقل
 نيبلاطملا نييدنل ريإلا نيينطولا هجاوي نأ زور
 صاخ لكشبو « يناطي ربلا جاتلا نع لالقتسالاب

 1 عداد 8407عطم عي( «ةيناينفلا ةكرحلا» راوث
 لالخ زرحأ دقو . يرس لكشب لمعت تناك يلا
 تاحاجت ةيدنل ريإلا ةيروثلا تاك رحلا دض عارصلا

 ةبتر ىكإ ١4517 ماعلا يف هتيقرت ىلإ تدأ

 ماعب كلذ لبق محنم دق ناكو

 . «نرينثارثس » نوراب بقل دحاو

 « لارتج

 « 1م١1 ماعلا يف ادنلريإ يف زور لمع ىلا

 سرحلا دئاق بصنم مستو « ايناطيرب ىلإ داعف

 ةبتر ىلإ ١ه10ا/ ماعلا يف يثر مث . يناطيربلا يكلملا

 1١١/ يف «سيراب » يف يوت . «لاشرام دليف»

 . ا ه٠٠66/1

 سازورود ليونام ناوخ

 (ود ليونام ناوخ) سازور 0١

 دئاقو ( 1819 - 79897 ) ىنيتنجرأ روتاتكيد

 ِي « سريأ سنويب » ةعطاقم مكاحو 0 يسايسو يركسع

 .(ا1-80١845 )»و (1459-18735) يترتف

 لاند2 14381061 06 سازور ود ليونام ناوخ دلو

 ةلئاخ نم , « سريأ سنويب » يف 1741/7/١ يف 5

 يف ةيئادتبالا همولع ىقلت . ينابسأ لصأ نم ةردحنم ةينغ
 ىلا ةرشع ةئلاثلا نس يف وهو مضنا مث . « سريآ سنويب »

 . يناطيربلا وزغلا دض لاتقلا يف ةكبتشملا ةينطولا تاوقلا

 ىتح . فيرلا يف «رقب يعارك » هبابش مظعم ىضمأ ابك

 « سربآ سنويب » ةعطاقم يف ضرأ كالتما نم ايجيردت نكمت

 رقبلا ةاعر بابشلا نم ةوق عمجو ١ «ودالس »رهن يبونج
 ىلع مهبيردتب اضيأ ماق هنأ الإ . ناعطقلا رمأب اومتهيل

 . ايشيليملا طباضي بقلو هتيص عاذ ام ناعرسو . لاتقلا

 مكاح نواع امدنع ١48٠١ ماعلا يف ةيسايسلا هتايح أدب

 ود ليونام » ديقعلا يلاردفلا دئاقلا « سريآ سنويب »

 . « سريآ سنويب » يف تعلدنا يتلا ةروثلا داما ىلع «وغير

 داحتالا راصنأو نيظفاحملا ديبأتل نييردملا دونها هدونج داقف

 ود » هالو نأ ثبل ام مث . ةروثلا دامخإ نم نكقو ٠ يلاردفلا
 ايف هالو اك . ةعطاقملا شيج ةدايق ١4851 ماعلا يف «وغير

 . « انايمكلأ » ةدايق دعب

 بزح دناق « لاقال ناوخ » حاطأ 1434 ماعلا يفو

 راصنأ ةبراحمل سازور بهف ٠ «وغيرود » مكحب طسولا

 ك1 ماعلا يفو - مهب ةميزطا لازنا نم نكمو ٠ « لاقال »

 ور

 كلذو « سريآ سنويب » ةعطاقمل اكاح « سازور » بختنا

 نيبلاطملا ىلع ىضقو . ةلماعلا ةقبطلاو رقبلا ةاعر ةرزاؤجب
 لالخ ًايباهرإ كح ةعطاقملا مكحو . « اتالب » عم ةدحولاب
 «زابول » نم لك ةنواعمب ( 1434-187١ ) ةرمفلا

 داحتالا بزح ةسايسل هتضراعم نأ ريغ . « اغوريغ »و

 ىلا ايدأ . يلاردفلا بزحلل اسيئر هنوكو ٠ ( طسولا بزح )
 كرت لضف دقلو . هباختنا ةداعإ هضفرو هبصنم نم هتلاقتسا

 . دالبلا يبونج يف دونلا ةيراحمل غرفتلاو يسايسلا لمعل

 ضارأ ىلع ءاليتسالا نم نكقو . ةعساو ةرهش لان ثيح
 ةداعا نع كلت هترماغم ترفسأ دقو . هعابتألو هل ةعساش

 . 1818 ماعلا يف « سريآ سنويب » ةعطاقمل ًاكاح هباختن

 ةطيرش بصنملا اذه يلوت ىلع سازور قفاو دقو

 ايجيردت اهيلع لصح مث . ةيروتاتكيد تاطلس ىلع لوصحل

 سنويب »روتاتكيد ماعلا ذدنم ادغف .دعب ايف

 2 ١801 ماعلا ىتح بصنملا اذه يف رمتساو . « سري

 ماد ايباهرا امكح ماقأو نيتنجرالا ءاحنا مظعم ىلع رطيسف

 ريثكل اهلالخ ينيتنجرالا بعشلا ضرعت .٠ ًاماع رشع ةعبس
 . ناكم لك يف ةيرسلا ةيطرشلاترشتناف . تاليولا نم

 ىتح . ةضراعملا فوفص يف بعرلا بدو . ةيسوساجلا ترثكو
 . دحاو ضراعم ١84٠ ماعلا يف دجوي نأ ردن هنأ

 يمانت ببسب تديازت نا « سازور » بعاتم تبل امو

 هدهع ىف تلحفتسا امك . همكح ىلع ةيبعشلا ةمقنل

 عالدتا ىلا كلذ ىدأو . ةيسايسلاو ةيداصتقالا تامزأل

 نع جنو . دالبلا ءاحنا فلتخم يف تاضافتنالا نم ددع
 . يناطيربلاو يسنرفلا نيلوطسالا لخدت عاضوألا بارطض

 ةيغب ٠ ةينيتنجرالا يضارألا ىلع ةيبنجالا تاوقلا لوزنو

 طسب ىلع لمعلاو . اهيف ةرئادلا ةيلهألا برحلا نم ةدافال

 .( ١4178 ) اهيلع ةيرامعتسالا ةرطيسل

 ةيروهمج وزغ « سازور » لواح ١8817 ءاعل يفو

 ةيلهألا برحلا نم اديفتسم . هدالب ىلا همضو ياوغروأل

 ىلا يركسعلا معدلا مدقو . كاذنآ دلبلا كلذ يف ةعلدنم

 يف ياوغروألل ًاسيئر ناكو قبس يذلا«بيروأ ليونام »
 شيج ةرصاصحم لالخ كلذو . ( 1888 - ١878 ) ةرتفل

 تاونس نامث ندم «ويديفيتنوم » ةسنيدمل « ليونام »
 يف سازور ليونام ناوخ حجني ملو . ( 1801-2841 )
 ةدايقب ةروث 1840 ماعلا يف هدض تعلدناف . هفادها قيقحت

 هيرتنا » ةعطاقم مكاح . « ازيكورأ ود هيزوخ وتسوج »
 «٠ 786 ماعلا يف هعم حلص دقع سازور لواحف . « سوير

 ةيسنرفلاو ةيوغوروألاو ةيليزاربلا شويجلا فلاحت نأ ريغ

 ةحاطالا نم نكمت «وتسوج » ةدايقب نيينيتنجرالا نيينطولاو
 ( 1887/95/9 ) « سوريزاك تنوم » ةكرعم دعب همكحب

 فكتعا ثيلح . ارتلكنا ىلا رفف . هتيزه نع ترفسأ يتلا
 يف هتافو ىتح « نوتبمثواس » نم برسقلاب ةعرزم يف
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 ور

 لوألا سازور("6)

 ةميدقلا ةيمستلا «وتراروأ ىلاةبسن) يترار وأ كلم

 رودراس » هدلاو ةافو دعب شرعلا ىلتعا . ( اينيمرال

 . ًابيرقت . م.ق 7١ ىلا 70ه نم حو « « يناثلا

 يف لشف هنكل و « نييرايسلا لئابقو نييروشآلا لتاق
 . مهدص

 لبق نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب تدهش
 يلإشو وتراروأو حن هجتا ايروشآ ًايمسوت ًاطاشن داليملا

 وتراروأ كلم « يناثلا رودراس» لواح دقلو . ايروس

 يذلا يرحبلا معدلاب ةئاعتسالا عم عسوتلا اذه فاقيا
 يلاثو لوضانألا يبونج ندم ضعب نم هيلع لصح
 «يروشآلا فحزلا فاقيا يف لشف هنأ الا « ايروس
 مزه نأ ىلإ « رخآلا ولت ًادحاو هعقاوم رسخم ذخأو
 « ثلاثلا رصالف تالغت » دي ىلع .م.ق بوم ماعلا 5

 .: ةليماخا ةكرعمر ل
 «ُثلاثلا رصالف تالغت » نش .م.ق الاله ماعلا يفو

 راوسا ىلا لصو نا امو « «وت راروا» ىلع ةديدج ةلمح

 ةروث اهيف تعلدنا ىح «مابشوت» ةيتراروالا ةنيدملا

 هنبا هناكم لحو « يناثلا رود راس » كلملاب تحاطا

 ةيروشآلا تاجه لا ةهجاوم عبات يذلا« لوألاسازود و
 , هدالب ىلع ةرركتملا

 ماعلا يي « ثلاثلا رصالف تالغت ١ ةاقاو دعبو

 (نيكوراش ) «يناثلا نوج رسو هنبا عبات «؛.ماقالاا

 نييترار وألا نيب عا رصلا ددجتف «هسفن يعسوتلا ططخملا
 ندم معدب لمأي لوألا سازور ناكو . نييروشآلاو
 ندملا هذه نأل « ققحتي م هلم نكلو « ايروس يلاش

 رمألا ىهتناو . « روشآ» ةرطيسل ةعرسب تعضخ

 يف ةيروشآلا ةيروطا ربمالاب « شيكرك » جمد ىلا

 نويروشآلا ضاخ هسفن ماعلا يو .م.ق 1/107 ماعلا
 ىلع اورصتناو « سوروط لابج يف ةمساح كراعم
 . وتراروأل يوقلا فيلحلا « « لابات » ةكلمم

 نوج رسو أدب «وتراروأ» ءافلح ةفاك طوقسبو

 كراعملا تيقبو. قرشلا نم اهيلع طغضلاب « يناثلا

 . اهنم ًاءزج ناريا برغ دهشو « نيماع لاوط الاجس
 نويروشآلا تارابختسالا لاجر ناك تقولا اذه ينو
 نوممجيو « ةيتراروألا طوطخلا فلخ نولمعي
 . ةمساح ةيركسع ةبرضل ًاديهمت تامولعملا

 لئابقلا تزغ .م.ق 7١6 ماعلا رخاوأ يفو

 . ةيتراروألا ةكلمملا زاقوقلا نم ةمداقلا «ةيراوسلا»

 سازور مايق ىلع ًادر ءاج نييراميسلا موجه نا دقتعيو
 نيرامسلل ةعباتلا لامثلا ندم نم ددع ةمجاهمب لوألا
 تدجو دقف « وزغلا اذه ببس نكي اهمو . اهريمدتو
 ةهجاومل ةرطضمو « بعص عضو يف اهسفن «وتراروأ»

 لح

 نييراميسلارطخو بونحلا وق رشلانم نييروشآلا رطخ
 . لاشلا نم

 رثك الا رطخلا ةهجاوم لوالا سازور لواحو
 هنكلو . نييراميسلا لاتقل لامشلا وحن هجوتف « ًابرق

 ةيساق ةمب زهل هشيج ضرعتو « مهفاقيأ يف جني مم
 نويروشآلا ناكو . هتمصاعوحن عجارتلا ىلع هتربجا
 مفد دقلف . بثك نع فقوملا نوبقاري كلذ لالخ
 نع تامولعملا عمل «بي راحنس» هنيأ يناثلا نوج رس
 دعب نييتراروالا فعض هل دك أت امدنعو.«وتراروا»

 . لمعلا ىلا لاقتنالا ررق « لامشلا ف مهتم زه

 ةلمح يروشآلا كلملا عفد .م.ق 4 ماعلا يفو

 عمج لوالا سازور لواحو . «وتراروأ» وزغل
 كلذ يف لشف هنكلو « ديدحلا رطملا ةهجاومل ءافلحلا
 نوج رس» لواح ملو .اهيف نصحت و «ابشوت»وحن مجارتف
 مدقت فاقياب ىفتكاو « ةعينملا ةنيدملا ماحتقا «يناثلا
 يف ةسدقملا ةيتراروألا نكامالا بهتو « نييراميسلا
 امدتعو . «يدلاه» لاثم هعم لمحو « «ييددأ»

 يف راحتنالا ىلع مدقأ « لصح امم «لوالا سازور»

 ةيركسعلا هتممزه تعضوو مقالا ماعلا يلاوح

 ةلودكاهتبيهوةيسايسلاوترا روأ ةرطيس ةياجن هراحتناو
 . ةيجيتا رتسا ةعانم اهب ةطيحملا لابحلا اهيطعت ةنيصح

 ود يرام لراش دولك) ليمازور (60)
 (ود بماك

 . ( 1844  1١لا/ل4 ) يسرف ةلود لجرو لاريمأ

 ©. 012. ليمازور ود بماك ود ىرام لراش دولك دلو

 - اي ) « كنارت » ىف 84. آلان 50 لع 18 هودتعأ

 ذنم رحبلل هتايح سرك . 7974/1/50 يف ( يلاك ود

 مضناو . راحب بلاطك عوطتف . رمعلا نم رشع ةثلاثلا هغولب
 ماعلا يف طباض حشرم ةبترب ةيسنرفلا ةيرحبلا تاوقلا ىلا
 ةيرحبلا كراعملا يف يرحب طباض حشرمك كراش . 7
 لوطسالا نيب ١744 ( وينوي ) ناريزح يف تراد يتلا

 «زوياوج  يراليف » لاريمالا ةرمإب يسنرفلا يبرحلا
 لاريمالا ةرماب يناطيربلا لوطسالاو 1711126 10 ئعانكع

 . ةيسنرفلا 8 «تسيرب» ةدعاق مامأ 1106 «وه »
 حبصأ ١7/91 ماعلا يفو .زيلكنالا راصتنا نع ترفسأ يتلاو

 تاوقلا رسأ يف عقوو . يرحب لوأ مزالم ةبترب « ليمازور »
 . ةريصق ةرتف دعب هنع جرفأ مث , 7/54 ماعلا يف ةيناطيربلا
 ةيترب 4-18 ماعلا يف ادغ ىتح ةيركسعلا بصانملا يف جردت
 ةروثلا بورح نابا . اهلك هتمدخ تناكو . يرحب مدقم

 لامعالا نع ًاديعب ناديملا يف . ةينويلبانلا بورحلاو ةيسنرفلا
 . ةيرادالاو ةيبتكملا

 ءانثاو « نوموبال » ةطاقرفلا دوقي ناك ١81١ ماعلا يفو

 « اتسييرت » ءانيم ىلا نانويلا يف «وفروك » ةريزج نم هتدوع

 ةيبرصحلا لقنلا ةنيفسو « نيلوبال » ةطاقرفلا عم يلاطيالا
 ةاذاحمب ةيقدنبلا جيلخ ةلابق مدطصا « ناسريبال » ةحلسملا

 رفساو . ةيزيلكنا تاطاقرف ثالتب « اسوغالاب ةريزج »

 ةيزيلكنا ةطاقرفو « ناسريبال » جورخ نع لوألا كابتشالا

 . ةيزيلكنالاو ةيسنرفلا نيتوقلا نيب لداعتلا متو . ةكرعملا نم
 ةكرات لاعقلا حارسم نم تبحسنا « نيلوبال » نا الا

 بيصأ . ةبيهر ةكرعم اهدرفب ضوصخت « نوسوبال »

 نأ دعب ملستساف . هسأر يف حارجب اهالخ « ليمازور »
 ثيح ايناطيرب ىلا اددحم لقنف , « نوموبال » هتنيفس ترمُد
 ( سطسغا ) بآ يفو . رسالا يف تاونس ثالث ىضمأ

 داع , اسنرفو ايناطيرب نيب ملس ةدهاعم عيقوت رثإو . 8١5
 ردق نأ دعب ةمدخلا ىلا عجرو . اسنرف ىلا « ليمازور »

 . هتعاجش نولوط يف عمتجملا « يبرحلا سلجملا »

 طوقس دعب ةيكلملا ةيسنرفلا ةيرحبلا يف لمعلا عبات
 ةيرحبلا ةدعاقلا ةدايق ١8١ ماعلا يف ملتساف . نويلبان

 , ١181١1 ماعلا ىتح بصنملا اذه يف يقبو «روب ريش »

 ( ربوتكا ) لوأ نيرشت يفو .راحبالل اددحم داع ثيح
 ةدعاقلا ةرمإ ملتساو , يرحب ديمع ةبترل يقر 87
 يف ليمازور مدخ ١474 ماعلا يفو . ليتنألا رزج يف ةيرحبلا
 تاوقلا راطإ يف « يينيورد » لاريمالا ةرمإ تحت قرشلا

 دض ةيسورلاو ةيزيلكنالا تاوقلا عم ةفلاحتملا ةيسنرفلا
 قحلأ 180 ( ويلوي )زومت يفو . ةيرصملاو ةيكرتلا تاوقلا
 ةدايقب فلكو . « يريبود » ةرمإ. تحت رئازجلا ىلع ةلمحلاب
 اسنرف لصنق ةناهإ رثإ ةيبيللا تاطلسلا دض ةيماقتنا ةيلمع

 غلباو ريغص يرحب ليكشت سأر ىلع هّجوتف ٠ سلبارط يف
 ربجأ يذلا رمالا . ءانيملا فصقب ًاراذنا سلبارط « ياب »
 نم نيقلطنملا ةنصارقلا دض عارصلاب دهعتلا ىلع « يابلا »

 يف نييبوروالل ةيداعملا لئابقلا عمقو  ايقيرفأ يلامش ءىناوم
 . كنرف 86٠١ اهردق ةمارغ عفدو . هدالب

 « ليمازور » لقت ١87١ ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف
 مث . « نولوط » يف ةيرحبلا ةقطنملا ةدايق ملتساو اسنرف ىلا

 . « يرحب ءاول » ةبتر ىلا 8751/7/١ يف يقر

 ماعلا يف بختنا , ةيركسعلا ةمدخلا كرت نا دعبو

 ًاريذو نيع 1811/4/1 يفو . « نولوط » نع ًابئان 1855
 نم ناكو , تاونس ثالث ةدم بصنملا اذه يف يقبو ةيزخبلل

 تازيهجت ميظنت ةداعا ةرتفلا هذه يف ةزيمملا هلامعا نيب

 ةيرحبلا ةيعفدملل ةسردم ءاشنإو . ةيرحبلا تادحول

 تاثعبلا ميظنتو ةيرحبلا ةيعفدملا دونج بيردت ىلع فرشت

 يف يرازولا هبصنم لزتعا .ةيرحبلا ةيملعل
 نم ( سرام ) راذآ يف حبصأ نأ دعب . 0/8/0

 يف سيراب يف يفوت . « اسنرف ليبن »بقل لمحي هسفن ماعل

 ارسال



 ١مال1 ( ةكرعم ) رفير دبزور(؟)

 ةيكريمألا تاوقلا اهتضاخ يتلا كراعملا ىدحا

 مساب تفرع يتلا برحلا نايإ .رمحلا دونغ دض ةيموكحل
 تناك يتلاو . ( 141737 14175 ) « ىلوالا وسلا برح »

 ريجهت ىلإ ةيمارلا ةرمتسملا ةيكريمالا تالواحملا نم ةدحاو

 نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ . اهتدابإو ةيدنهلا لئابقل
 . رقع عساتل

 نيب تاقالعلا تداس يتلا يبسنلا ءودطا نم ةرتف دعب

 منأتلا ىلا رومألا تداع . ةيكريمالا ةموكحلاو ةيدنطلا لئابقل

 يضاقلا ةموكحلا رارق ببسب . ١4175 ماعلا يف ديدج نم

 , ةيلصألا مهنكس قطانم نم رمحلا دونا ريجهت ةعباتمب

 لاجملا حاسفإ ةيغب . ةصاخ تانطوتسم يف مهئاكسإو

 ةيندعملاو ةيعيبطلا تاورثلا لالغتساب ضيبلا نينطوتسملل
 . قطانملا كلت يف ةدوجوملا

 يف ةنطاقلا ةيوقلا 510ان> «وسلا » ةليبق تناكو

 نم اررضت ةيدنطلا لئابقلا رثكأ . ةيبونجلا اتوكاد تاعفترم
 خوضرلا اهؤانبأ ضفر دقف اذل , ةديدجلا ةموكحلا عيراشم

 يزيرك » اهتدايق ىلوت ةروث اونلعأو . ةيموكحلا تارارقلل
 هيجوتب ء ( شحوتملا ناصحلا ) 0018239 110156 « سروه

 511188 « لوب غنيتيس » زرابلا يدنهلا ميعزلا نم رشابم

 زربأ ةروثلا هذه تربتعا دقو . ( مئثاجلا روثلا ) اناا

 ذنم ءاضيبلا ةيكريمالا ةموكحلا هجو يف ةيدنطا تاروثلا

 نكت ملو . ( 181١ ) 1عءاتتم دعم هسموكيت » ةضافتنا

 لب . ةيموكحلا تاوقلل اهتهجاوم يف ةديحو «وسلا » لئابق
 ©طعاتعممع « نيياشلا » لئابق اهيلإ تمضنا ام ناعرس

 . ةيلاعلا ةيلاتقلا اهتراهمو اهسأب ةّدشب ةفورعملا
 جروج » ديمعلا ىلإ ةيكريسألا ةموكحلا تدهع دقو

 ىلع ءاضقلاو ةضافتنالا هذه عمقب © ٠ 01001 « كورك

 ( رياربف ) طابش يف ةوارضب لاتقلا علدناو . اهيف نيكرتشملا

 نم ( وينوي -رياربف ) ناريزح  طابش ةرتف ةليطو . 1
 ةيموكسحلا تاوقلا نيب ةدع تاهجاوم تثدح . ماعلا كلذ

 ىلع . مسحاللا عباطب اهعيمج تمستا . ةيدنهلا تاوقلاو

 .رمحلا دونهلل تناك ماع لكشب ةبلغلا نأ نم مغرلا

 عم ديدج نم « كورك » لباقت . 1877/3/87 يفو

 دق ناك يذلا . « سروه يزيرك » ةدايقب ةيدنها تاوقلا

 ضوخ ررقو ء لتاقم ٠٠١+ 8٠٠١ ىللاوح عمج نم نكمت
 نم اهجارخا فدبهب ةيموكحلا تاوقلا دض ةمساح ةكرعم

 تاوق نأب ةيكريسمالا رداصملا معزتو . ةيدنهلا قطانملا

 اهناو . لتاقم ٠١٠١ اهعومجم يف زواجتت نكت مل « كورك »

 ديرفلا » ءاوللا ةدايقب ةيفاضإ تاوقب اهزيزعت رظتنت تناك

 راذأ يف ةيكريمالا ةموكحلا هيلإ تدنسا يذلا « « يريت

 . ةلمحلل ةماعلا ةدايقلا ةيلوؤسم , 1435 ( سام )

 رم ىلع « كورك » تاوقو رمحلا دونهلا نيب لاتقلا علدناو

 كشو ىلع رمحلا دوتللا ناكو . 150560104 « ديزوز »

 تازيزعتلا لوصو بارتقاي اوملع امدنع . مسأح رصن زارحا

 مهتاوق عيمجت ةداعال باحسنالا اوررقف . « يريت » ةدايقب

 ةبسانم ةصرف رمحلا دونا باحسنا ناكو . مهطوطخ ميظتتو
 باحسن ابمايقلل ةسام ةجاحب ناك يذلا « كورك » ديمعلل
 . هتاوقب تقحل يتلا ةحدافلا رئاسخلل ارظن . لئامم

 . اهتاوق ميظنت ناديعي نابراحتملا نافرطلا ناك امدنعو
 نأ نود ٠ ةكرعملا ةحاس وحن مدقتلا عباتي « يريت » ناك

 هتالاصتا عاطقنال ارظن . اهالخ ىرج امب ملع ىلع نوكي
 « يريت » دقتعا دقو . ةكهنملا « كورك » ديمعلا تاوق عم
 اذل . ةيدنملا تاوقلا ىلع راصتنالا نم نكمت « كورك » نأ

 جروج » مدقملا ةدايقب عباسلا ةلايخلا جوف لاسرإ ررق
 نم مهيلع فافتلالاو دونها ةدراطملا 00. 001565 « رتسك

 عطتسي ملو . ةشايك يكف نيب مهقيوطت ةيغب . ةيبونجلا ةهجل
 دنتست ةئطاخ تاباسح ىلع ةينبملا هضارغأ قيقحت « يريت »

 دعب رمحلا دونطا نكمتو . فقوملل حيحص ريغ مييقت ىلإ

 غيب لتيل » ةكرعم يف «رتسك » تاوق ةدابإ نم مايأ ةعضب
 يهو ء ( امالثك/ت//506 ) آنا1أع 818 21010 « نروه

 يذلا رمألا . « ديزور » ةكرعمل ًادادتما ربتعت يتلا ةكرعم

 نم ةرتفل ةيموكحلا تاوقلا حلاصل مسحلا ريخأت ىلإ ىدأ
 . نمزل

 ( رودويت ) تلقزود (7؟)

 ( 1868-1114 ) يكريما ةلود لجرو يسايس
 . نورشملاو سداسلا ةدحتملا تايالولا سيئرو
 رود هلذاكو « ةيكريمالا ةينابسالا برحلا يف كراش
 . اهيلع ةدحتملا تايالولا ةرطيسو امانب ةانق قش يف

 يل 1.8200567 ء16 تلقزور رودويت دلو

 ىلا مضناو « كرويوين » ةنيدم يي 1/٠
 هدوجو لالخ و . 1805 ماعلا يف « درقراه م ةيلك
 ناونعب هل باتك لوا ىلع لمعلا أدب ةيلكلا يف
 .1845 ماعلا يف رشن يذلا «ةيرحبلا 18١5 برح »

 ( وينوي )ذا ريزح يف « درقراه» ةيلك نم جرخت

 1848٠- ) ةرحفلا لالخ لغشو . ٠

 يف ادغو . ةيسايسو ةيرادا بصانم ةدع( 117

 « ةيكريمالا ةيرحبلا ررزو دعاسم 17 ماعلا

 . اينابسا دض برحلل دادعتسالل طاشنب لمع ثيح
 « تلقزور » لاقتسا +١89 ( ويام ) رايأ يف

 «نيعوطتملاةلايحلا » جوف يف ًامدقم حبصيلهبصنم نم
 ةرمإ تحن ةدحتملا تايالولل لوالا ىكريمالا

 دعي يف حيصأ يذلا 2« دوو درانويل 5 هقيدص

 برحلا لالخ اهادبا يلا ةعاجشلل ارظنو . الا رثج
 ىلع هرارصاو « ( 1898 ) ةيكريمالا - ةينابسالا

 ور

 تلفزور رودويت سيئرلا

 بستك ١ «ضارمالاب ةءوبوم ةقطنمنم هلاجر لقن
 لوصولا ىلع هتدعاس ةعساو ةرهش « تلقزور »

 « برحلا ءاهتنا دعب ةيرادالا وةيسايسلا بصانملا ىلإ

 ةيروهمحلا سيئرل ًابئاث ١1٠٠ ماعلا يف ادغو
 «يلنيك ام مايل و » يكريمالا سيئرلا لايتغا رثإو
 ًاسيئر « تلثزور م حبصأ ؛« 5 5

 ماعلا قو 1١9501/4/1١4. يق ةدحتملا تايالولل
 نكمت وءةيروهمحلا ةسائر بصنمل هسفن حشر 4
 نوتلا يضاقلا يطا رقميدلا هسفانم ىلع زوفلا نم
 باختنا ىرج هنا امب و . ةقحاس ةيبلغأب « ركراب
 طغفلاس م روم دقف طقف ةدحاو ةرم « تلقزو رد »

 تاباختنا ين ىرخا ةرم هسفن حش ريل ةدشب هيلع

 لك ءاطعاب ماقو« كلذ ضفر هنكل . 8٠15م ماعلا

 . كاذنآ ةيبرحلا ريزو « تفات مايلو » ىلا همعد

 نايا ةيجراحلا « تلقزورر» ةسايس تناك

 بلاغلا يف تناك اهنا الاء ةمزاح و ةبلص هتيالو

 « بجعلل ريثم لكشب يقيفرت ًانايحاو ةرذح
 كلمتست نأ نودير. نيذلا هجو يف فقو اذهو
 ةيروهمجو ايوك نم الك ةدحتملا تايالولا
 ميعزلا ماق )964 ماعلا يو . « ناكيئم ود »

 «يلوسرلا دمحم نب دمحا» ينرفملا ينطولا
 « سيراكيدريب نويأ » يكريمالا نطاوملا فاطتخاب
 نفس لاسرا ىلا «تلثزور» عفد يذلا رمالا

 وزغب ديدهتلاو «ةجنط» ىلا ةيكريمأ ةيبرح

 وأ ًايح «سيراكيدريب » ميلستب ًابلاطم برغملا

 دييدهتلا اذه جرحآ دقو . ًاعيم « يلوسرلا »
 ىلا « عسبارلا زيزعلا دبع » يل رغملا تاطلسلا

 الحا نإ



 ور

 ةرساخ ًايرح لخدي ال ىحو .ةريبك ةجرد
 ةريبك ةيدف عفدب ناطلسلا ماق «اكريما عم

 يكريمالا نع جرفأ يذلا « يلوسرلا » ىلا
 . فوطخملا

 مالسلل لبون ةزئاج «تلقزور» حم

 برحلا ءاهنال طسوتلل اهذب يلا دوهجلل اريدقت

 يف ( 1١9٠04 - ١9.60 ) ةينابايلا - ةيصورلا
 ميكحتلا ةمكحم ميعدتب ماق اك 1١94.8. ماعلا

 نأ دقتعملا نمو.« ياهال» يف ةمادلا يلودلا
 ه]لومعلتلف رمؤم يف هك |! رثشا

 برغملا يف ( ءارضحلا ةريزجلا )
 رصيقلا ءادن ًايبلم «(١و.5/ )1١/ 1١

 ةيملاعلا برحلا عالدنا رسمخا دق « « ملهليف »

 ةلازال ةعاجشب « تالقزور » لمع دقو . ىلرالا

 ماق اك « ينابايلا يكر يمالا مهافتلا موس

 هلاسراب ةيكريمالا ةيرحبلا ةوسقلا صرعب
 . ماعلا ريع يكريمالا لولطسالا
 امدنع « ةسمكح للقأ نيريفكل
 لشف را « اماني » كلالقتساب ةأجف ف رتعا
 « ايبمولوكو و ةدحتملا تايالولا نيب تاضوافملا
 يأ ىلع الوؤسم نكي مل هنكل «« امانب » ةانق نأشب

 ضي همها اك « امانب » يف ةروشلا ةراثا نع لاح
 تايالولا طرو دق هنا كلش كانه سيل و.ذئتق و داقنلا

 «قرشلا يف ةينابايلا- ةيئاطي ربلا ةسايسلا معدب ةدحتملا
 . مالسلا وحن ةوطخ ةباثم, لمعلا اذه ربتعا هنا عم

 ةسرامم ىلا تلاقزور داع « هتيالو ءاهتنا رثاو

 يف تاباختئالل هسفن حشرو « يمايسلا لمعلا

 دقلو . حجني 0 هنكلو ١91 ماع(ريا ربف) طابش

 (ربوتكا) لوالا نيرشت يف لايتغا ةل واحمل ضرع

 تلق زور أدب ١414 ماعلا ذنمو . هسفن ماعلا نم
 ريبك لكشب بضغ دقو . نوسليو ةسايس ةمجاهم

 نويلم ؟0 غلبم عفد يف «توسليو » ةبغ رب ملع امدنع

 هتبغرلو « «ايبمولوك» زازتبا طغض تحن رالود
 اهعبتا يتلا ةقيرطلا ىلع ايبمولوكل راذتعالا يف

 . «امانب» ةانق ةقطنم ىلع لوصحلا يف «تلقزور»

 تاقالعلا يف* تلثم“ ةيدج تافالتخالا رثكا نكل
 بقارملا» نوسليو فقوم نا ذا «كاذنآ ةيج راخلا

 ًانابج المع تلقزورل ادب كليسكملا ين « رظتنملاو

 . اهعنمب امم رثكا برحلا ببسيو فيرش ريغو
 -1914) ىلوالا ةيملاعلا برحلا عالدنا ىدل

 «نوسليو » ةسايس م« تلقزورو ديا ( -١918

 اديو

 باطخ دعي ه ربص دقف هنكل «رمالا ءىداب يف ةيدايحلا

 ربك ارب هنا هاتعم ام هيف ءاج يذلا « نوسليو»

 « تلقزور » بلاطي مو .«ب ريا يف ك رتشي نا نم

 ةلحلمل

 1١/87١/ دعب الا ايناملا ىلع برحلا اكريما نلعت نأب
 برح » ضو نع ايناملا تنلعا امدنلع ©« 917

 عم فلح ةماقال اهيعسو « «ةدودحم ريغ تاصاوغ
 لاعا لك داقتنا عباتو . كيسكملا ونابايلا نم لك
 . برها اكريما لوخد دعب ىحيسنوسليو »

 ناملالا ةيراحمل ًاقوشتم « تلقزورو ناكو

 ( رياربف ) طابش يف هسفن لذأ هنا ىتح « ًايصخش

 حيلست و ءاشناب ًانذإ «نوسلي و» نم بلط نيح

 « اسنرف يف ةيركسعلا ةمدخلل نيعوطتملا نم ةقرف
 ماق دقلو . عوطتم فلأ 75٠ يلاوح هعم بواجتف

 ةيبرحلا ريزوو ءارزولا سيئر «وصنميلك جدوج»

 لوبقل « نوسليو » سيئرلا ءاج رب « كاذنآ يمن رفلا

 «تلقز و ر» نيب ةلسا رملا تأكلتو.«تلثزورو ضرع

 ةياغل « ركياب نوتوين » يكريمالا ةيبرحلا ريزوو
 . ًاريغا بلطلا ضفر مثء)4110 ( ويام ) رايا

 « ياب رتسيوأ» ةيرق ي'ء 1914/1/5 يف يوت
 . ( كرويوين ةيالو)

 (وناليد نيلكنارف ) تلفزور (00)

 نوثالثلا و يناثلا ةيكربمالا ةدحتملاتايالولا سيئر

 ةيملاعلا برحلا باطقا دحاو ( ١اوؤ؛هدلممك)

 ةيناثلا
 1" . 2. تلفزور رناليد نيلكنارف دلو

 .١٠1887/1/9ين «كراب دياهر يف 2هووعوبعاغ

 ثيح « ١9٠.٠ ماعلا يف « درفراه » ةعماجت قحتلا

 ةرادإلا ةبيكرتو ةسايسلاو خي راتلا و بدال

 «نوسمي رك » ةلجم يف ةباتكلا يف مهاس 8

 ريدم هج رْخت ةنلس يف حبصا و « ةيعماجلا هتسارد نابأ

 قوقحلا سرد « درفراه» نم هجرخت دعبو . اهريرحت
 لع لصح مل هنكلو « «اييمولوك » ةعماج يف
 ١4010 ماعلا يف مجن دقف اذه عمو « قوقحلا ةداهش

 « ةاماحملا لقح يف « كرويوين » ةيالو تاناحتما يف
 رتراك » ةسسؤم يف لوالا ينوناقلا هلمع ىلع لصحو

 نكلو . كرويوين يف نوناقلل « نربلمو درايديل و

 صصخم ناكف ء هسفن يف ىوهع قلي مل لمعلا اذه

 عيكراب دياهر» يف هضرا نوؤش ريبدتل هتاقوا بلغا
 . ةيعامجالا اياضقلا و ةماعلا ةايحلا يف كرتشيو

 بصنمل 1١51١ ماعلا يف نويطارقمدلا هحشر

 :تيثأف . و ىف راك .نيكتاذ»و ةقظع نع روتانب

 اي يتلا ةيباختنالا ةلمحلا ةرادإ يف ةرادج

 سرد

 ةيكريمالا

 ىلع نييررهدجلا ةنميه مغرو تابوعصلا لك مغر

 35 2 . هتامادص تاأدب ةريصق ةرئثف دعبو . ةقطنملا

 « ىطا رقمدلا بزحلل ةعباتلا « لوه ينامات » ةمظنم

 ماسيلول » ةمظنملا كلت رايتخا ةضراعم يف مجنو

 دحي لمع اك . روتانيس بصنمل اهحشرك « ناهيش
 ةسائر بصنمل « نوسليو وردوو » حيشرتل طاشنو

 تاباختناب ريخآلا اذه زوف دعبو « ةيروهمحلا

 تلفزور ىلع ضرع « ١9 م اعلا يف ةسائرلا

 5 بصانم ةدع هصالخال ةأفاكك « نطئشاو د

 ريزو دعاسم بصنمب تلفزور لبقف «مظنمك هتردقو

 كلذ يف يقبو « « للدين سوف وح »< :ةيرغنلا
 5 لشف نأ دعب ىحء1 4 ماعلا ىح بصتنملا

 ةيوضعل هسفن حشر امدنع )ه1 + ماعلا تاباختنا

 . « درأ ريج سميج و دض خوبشلا سلم

 دعاسم بصنم يف هدوجو لالخ « تلفزور ماق

 ةدحتملا تايالولا لوطسأ ريوطتب « ةيرحبلا ريزو
 هجوتلا و « ةديدع نفس ءانب ىلع دقاعتلا ريع هعيسوتو

 بيردت ىلع حاحلالاو « ةثيدح تازيهجت ءارشل

 .ةيعانصلاةرادالا لاجم يف نفسلا ءانب ضاوحأ مقطأ

 ام ةرّثف يف اهومأو ةيرحبلا دادعتسال ًاديؤم ناكو

 يق ايوروأ راز دقو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا لبق
 نع ريبك لكشب الوؤسم ناكو ء«دروزم ماعل

 ديدحت ىلع دعاس يذلا لامشلا رحب يف ماغلالا دس ةماقإ

 ةيملاعلا ب رحلا دم ريصقت ُُق مهاس يذلا رمال

 . ىلوال

 ًايرهاظ موقيل ١4١9 ماعلا يف ابوروا راز
 « ةيكربمالا ةيرحبلا تانوزخم نم ىقبت ام ةيفصتب

 ياسرف رمت ؤم» ةبقارم ناك هتمهم رهوج نكل
 «,نوسليو» سيئرلا تاكيتكت ةساردو ©« « مالس

 « ةدحتملا تايالولا ىلا ريخالا اذه عم عجر دقو

 . ممالا ةبصع ءاشنإ لجأ نم ةطشن ةلمح ضاخو

 ىموكح بصنم ىلالوصولل ةيناثلا هتل واحم تءاج

 بئاذ بصخمل هحيش رت ىرج نيح« ١91٠ ماعلاه زراب

 حشرملا عم

 قفا لاقتساف © « سكوك .م سميج » يسائرلا

 . يلك لكشب ةيباختنالا هتلمل غرفتيل ةيرحبل
 تاباختنا يف ةكرعملا اورسخ نييطا رقمدلا نكلو

 1 ماعلا كلذ نم ( ربمفون يناثلا ني رشت

 مم ةيطا رقمدلا ةحناللا ىلع ةيروهمحلا سيئر

 فرصناو

 ٠ ةصاخلا هلامعأب ءادهالا ىلإ :كذ دعب تلفزور

 ,. اهلا ترو ديالا قيما :اكوئادبو
 تلفزور بيسأ ١989 ( مساع 1 7 0
 ثالث تاوئس دعبو . 'هاس تادثف 2 لل

 ١و4 ماعلا يفو . تازاكع ىلع 00 نب وكما

 « « روتوكوأ ليساب .دو عم ةينوند 0
 ( ثيمس .يإدرفلأ » ةلمح هسفن ماعلا يف 0ك



 عاّبجا يف بصنملا اذه هحشرو « ةسائرلا بصنمل
 ىف لشف « ثيمسر نكل 1 ىطا رقم دلا برزحلا

 سيئ رلا كح ةدم لالخ تلفز ور لمع و . تاباختنالا

 ثيح ١ 41 مماعلا ىح هاوق ةداعتسا ىلع « جديل وك 07

 . دي زاكع ةدعاسم ريسلا نعل لكما

 نأب تلفزور عانقإب ثيمس ماق هسفن ماعلا يفو
 لبقي ملو « « كرويوين » ماح بصنمل هسفن حشري
 رداق هنأب ءابطالا هل دكأ نأ دعب الإ كلذب تلفزور
 يف تلفزور محن دقلو . ماحلا ماهمب مايقلا ىلع

 لالش يداع ريغ ءيش كانه نكي ملو «
 ين هباختنا ديعأ دقف اذه عمو « ةيالولل همكح ةرئف

 تايباختنالا

 خيرات يف نيبختنم ةبسن ربكأب .١98٠ ماعلا
 ةيسائرلا ةيباختنالا هتلمح تقالو

 رايمنالا ناكو
 رمأ تقولا كلذ يف ةدحتملا تايالولل يداصتقالا
 ؛ تلفوور بهنسملا سيئرلا نلعأ اهسع + احضاو
 هنا ء ةينوناق ةطلس نودبو ةسائرلا هملست لبق
 هيف ناك يذلا تقولا يف « ةديدج تاءارجإ ذخشيس
 « ءيش يأب مايقلا نع ًازجاع « رفوه» سيئرلا
 باونلا نم هتيبلغأب ناسك باونلا سلجم نأل
 نييطا رغم دلا

 . «كرويوين»

 . ًاريبك ًاحاجن 9١م5 ماعلا يف

 يناثلا نيرشت يف تاباختنالا يف هحاجن رثإو

 « سرغنوكلا » يف ةريبك ةيبلغأب هعتقيي , 1917 ( ربخفون )
 سلجم يف نييروهمجلل "6 لباقم نييطارقهدلل 09 )
 مدقأ , ( باونلا سلجم يف ١77 لباقم "١و . خويشلا

 ةيداصتقالا ةسايسلا » ب فرع ام ذيفنت ىلع « تلفزور »

 يكربمالا داصتقالا ذاقنأل '116 2[ءال/ 12681 « ةديدجلا

 فلتخم باصأ يذلا دوكرلا نع مجانلا . ريبكلا رايهنالا نم

 ةيلاسأرلا ةمزألا راطا نمض . ةيداصتقالا تاطاشنلا'

 موي ةئاملا لالخ ردصأف . 1914 ماعلا يف تأدب يتلا ةيملاعلا

 دهشت مل يتلا تاعي رشتلا نم ةلسلس ةطلسلا هيلوتل ةيلاتلا
 هذه تقلقا دقلو . لبق نم اليثم اه ةدحتملا تابالولا

 . نوناقلاو لامعالا لاجر نم ريثكلا ةيادبلا يف تاعي رشتلا

 لاوزو . ايجيردت ةيداصتقالا ةلاحلا شاعنا ىلا تدأ اهنكلو

 . يداصتقالا ءاخرلاو رارقتسالا ةدوعو  ةمزألا

 اهيلا أجل يتلا تاءارجالاو نيناوقلا زربأ تناكو

 ةيلارديفلا ةرادالل حمسي نوناق . ةمزألا ةهجاوم يف تلفزور

 نوناقو . ربكأ ةيلعافب هيلع ةرطيسلاو يف رصملا طاشنلا ةبقارمب
 ةماعلا ةعفنملا نوناقو ٠ يدقن ءاطغك « بهذلا ةدعاق » يغلي

 تارادالا نم ديدعلا أشنا امك . لمعلل ةلداعلا دعاوقلل رخآو

 لامعا ةرادا »و « يعارزلا ميظنتلا ةرادا » : لثم ةديدجلا

 ةرادا »و « ةئراطلا تالاحلا يف تاضيوعتلاو ذاقنالا

 « نكاسملا ءانبل فيلستلا ةكرش »و « ةماعلا لاغشالا

 عيراشملا ةرادا »و «ريدصتلاو داريتسالا فرصم »و

 تلفزور نيلكنارف سيئرلا

 ريبادتلاو نيناوقلا هذه تفدهتساو . خلا ... « ةماعلا

 زيزعتو . يكريمالا داصتقالا سسأ ميظنت ةداعا تاسسؤملاو

 . ةيداصتقالا تاطاشنلا ىلع ةيلاريديفلا ةرادالا ةرطيس

 ةلودلا طاشن ةدايز لالخ نم ةلامعلاو يلاملا رامثتسالا طيشنتو

 . يداصتقالا

 هيلوت بقع . « تلفزور » لامعا لئاوا نم ناكو

 اكريما تناكو . يتييفوسلا داحتالاب فارتعالا . ةسائرلا

 ملاعلا ءازا ةبيرلاب سحت ىلوألا هتسائر ةرتف لالخ
 تعراست دقف . ةلزعلا ةسايس عابتا ىلا ليقو . يجراخلا

 « ييلوسوم » ماقف « يلودلا حرسملا ىلع ثادحالا

 «وكتارف» راثو « ( 9١ه ) ةشبحلا ىلع ءاليتسالاب

 مدقأو « ١985 ماعلا يف ةينابسالا ةموكحلا ىلع

 اسمئلاو ايكافولسوكيشت عاضخإ ىلع «رلته »
 باصتغاب نوينابايلا ماق نيح يف « (١وءم)
 ثادحالا كلت تجوتو +« )70»١9( نيصلا

 لوليا ين ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدناب ةقحالتملا

 بختنا دق تلفزور ناكو . ١489 ( ريمتبس )

 كالت عيمج ربتعي ناكو ١57 «٠ ماعلا يف ةيناث ةرم

 ةيلازعنا نكلو « اهلاَتحا نكمي الو ةضيفب ثادحالا
 يرحب ام ءازإ ةيدايح ةسايس عابتا ىلع هتمغ رأ هتمأ

 مل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نأ املط « ملاعلا يف

 . رضشابم لكشب ةفدهتسم نكت

 ايناملا وزغب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تعلدنا نيحو
 هونواعمو تلفزور سيئرلا رعش ( )١95 ادنلوبل
 استرف ) اهئاكرشو اكريمأ ءاقدصأ ةدعاسم ةرورضب

 ور

 ضرف نول واحب نييزانلا نأ اوريتعاو« (ايناطيرب و
 درجم نكت مل برحلا كلت نأو « ىملاعلا ىلع مهتنميه

 ةدحتملا تايالولا ةلزع نكلو « « ةيبوروأ برح »
 فرطلا ىلع يرحب ام لهاحت ىلإ تلفزور تعفد

 بعشلا نأ كلذ ىلع ةدعاسو « يسلطالا نم رخآلا
 « ةيداصتقالا لكاشملا نم ًاقتهرم ناك يريبمالا
 باح يف اكريمأ طروت حيرص لكشب ضراعيو

 اسدنع برحلا ةراثإب تلفزور مهنا اذكهو . ىرخأ
 « ديدج نوناق ىلع ةقفاوملاب سرغنوكلا عانقإ لواح
 ةيب رح تادعم ءارشب برحلايف ةكرتشملا لودلل حمسي

 عم ةقفص ريبدتب ماق امدنعو « ةدحتملا تايالولا نم

 دعاوقب ةيكريما ةيبرح تارمدم ةلدابمل ايناطيرب

 ءاشنإ مت «(لو80 ماعلا يفف 2 اذه عمو . ةيركسع

 ةمدخلا نوناق ىلع ةقفاوملا تمتو « ةيموق عافد ةئيه
 ىرجو . جاتنالا ةرادال بتكم ءىشناو « ةيئاقتلالا
 « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اكريمأ لوخدل ريضحتلا
 ةئلاثلا ةيباختنالا تلفزور سيئرلا ةلمح نأ مغر

 . « راحبلا ربع نييكريما دونج الو راعش تعفر
 مغرو 2.194٠ ماعلا يف تلفز ور باختنا ديعأو

 نإف دايحلا رارمتساب ةيمسرلا تاحب رصتلا رارمتسا
 ريغ برح ةلاح يف اهسفن تدجو ةدحتملا تايالولا
 تلوت امدنع « ايلاطيإو ايناملأ نم لك عم ةنلعم
 ابنأ اك « «ةيطارقمدلا نزخم » رودب مايقلا

 يناطيرب رصنب يلع لكشب ةمزتلم اهسفن تدجو
 « ريجأتلاو ةراعالا موسرم » حضوأ اك يسنرف -

 ناك رصنلا كلذ نكلو . )1١/*/١94١(

 يناملألا وزغلاف ؛؟ ١941 ماعلا يف اديعج ودب

 انرف تناك نيح يف « ًاكيشو ادب ايناطي ربل
 شويحلا لالتحا تحت ةحزار ةضفخنملا نادلبلاو
 دعب ةيتايفوسلا يضارالا قمع تق ركخا ىلا ةيناملالا

 يف هطط# ييلوسوم عبات (ميب *« 4/5/5
 دض يكريمالا بسشلا بضغ راث اذل . ايقيرفا يلاش

 لامعالا وي رصنعلا امهتسايسو روحملا يروتاتكيد
 « (هشويج اهب موقت تناك يتلا ةملاظلا ةفينعل

 مفد يف تلفزور ةمهم ليهست ىلا بضغلا اذه ىدأو
 نايإ تاعي رشتلا ضعب ىلع ةقفاوملا ىلا س رغنوكلا
 ءىراوط ةلاح رو نالعإ اهيف ام « برحلا نمز
 ©« ١94١ /هرل/ 50 يف «ةدودحمل ريغ ةيموق
 دالبلاو ايلاطياو ايناملأ حلاصمو ةدص رأ عيمج دو
 تاوقلا زيكرتو « ةدحتملا تايالولا يف ةلتحملا

 رارقاو « دنالئيرغو ادنلسيا يف ةيكريمالا ةحلسملا

 . يايفوسلا داحتالل معدلا مدقت

 -) « يدلطالا قاثيم » ىلا لصوتلا مث دقو

 «لش رشتو تلفزور ةطساوب ( 8/1/١١4١

 ا/ ١



 ور

 يكريمالا دارطلا نيم ىلع تدقع تاعامجا لالخ

 فوأ سنري » ةيناطي ريل ةجرابلاو « اتسوغ وأ 0

 وين» لحاس ةازاوم رحبلا ضرع يف «زليو
 ةيكريمالا ةيراجتلا نفسلا حيلست مثو . « دنالدن واف
 ١94١/1١١/110 يف كلذب امل حيرصتلا دعب

 . روحملا عم لهاستلاب تلفزور مهمأ دقف كلذ عمو

 هاجت ةيكريمالا ةيجراحلا ةرازو فقوم نأ ةقيقحلاو

 سيول» لاريمالاو م ناتيب يرئه» لاشراملا
 8 « يشيث ) ةموكح ناكرأ نم اامههو « «تالراد

 ةسايس تناك اك . مساح ريغو ًاضماغ ًافقوم ناك
 ببسي « نابايلا عم ًاضيأ ةمساح ريغ تلفزور
 . ىصقالا قرشلا يف فقوملا تاديقعت

 تارابتعال « ةدحتملا تايالولا تمغرأ ةياهنلا يو
 نابايلا' ةديضرأ ديمحت لع. + ةينايسو ةيجبتا با
 ىلا ةهجتملا ةيبرحلا تادعملا ىلع رظح صضرفو
 كلذ ذنمو . ١941 / 7/55 يف كلذو « نايايلا

 . محم هبش ًارمأ نابايلأ عم برحلا تدب خيراتلا
 ةيبرحلا ريزو « نوسميت يره » .نلعأ دقف اذه عمو
 « مالسلا ظفحيل هدهج لذب تلفزور نأ يكربمالا
 قطابتلا ىلع مالي هنإف همول نمدب كانه نكي ل اذا هنأو

 نم ةعاس ١4 نم لقأ دعبو . عرستلا ىلع سيلو
 «وتيهو ريه »روطا ربمالا ىلا هءادن تلفزور هيجوت
 تارئاطلا تماق « ئداطلا طيحملا 5 برخلا بنجتل

 ءزج ريمدتب تارئاطلا تالماح نم ةقلطنملا ةينابايلا
 هتآشنمو هتارئاطو يكريمالا لوطسالا نفس نم ريبك
 دقو )١941١/1١/010(. « روبراه لريب » يف

 ىلع برحلا نالعإب ثداحلا اذه دعب تلفزور بلاط
 / 1/١١ يفو « ًاروف برحلا نالعا متو « نابايلا
 رارق ىلع عاجالاب سرفنوكلا ءاضعأ توص 0
 ةمألا تفقوف . ايلاطياو ايناملأ ىلع برحلا نالعإ

 هدض مهتلا هجوت ملو « تلفزور ءارو ةيكربمالا
 . قحال تقو يف الإ دادعتسالا مدعب

 ةئبعتب تلفزور سيئرلا سرغنوكلا لؤخو
 ىلع ةقفاوملا تمكو « اهدراومو ةمآلا تاقاط عيمج

 مظنتب تلفزور ماقو . ةلئاه ةيلام تاصصخم
 « ١945/1١/1١ يف « يبرحلا جاتنال

 ردصو « اهل ًاسيئر «نوسلن .م دلانود » نيعو

 راعسالا طبض نوناق حبصأو « ديدج دينجت نوناق

 ةكيه »

 ء« 547/9١/8٠) نم ًارابتعا لوعفمل يراس
 ىلا «ةيموقلا ىعافدلا طسوتلا ةئيه» تيغلأو
 اهنع الدب لكش وء١541١ ( سرام ) راذآ يف تئشنأ

 ١/1/ 5 « يموقلا يب رحلا دوهجمل

 يرحبلا نحشلا بتكم » ءاشنأ 3 اك . )و:

 « « ةيبرحلا ةيرشبلا ةقاطلا ةنحل » و « « يبرحلا

 ةئيه »
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 بتكم» و « « ءىدالا طيحملل يبرحلا سلجملا» و

 5 « يبرحلا مالعالا

 ةعرسب رهشالا كلت لالخ تلفزور لمعو
 ينو . هءارو ةمألاو سرفنوكلا ةدحو نم ًاديفتسم
 اهتجيتن تناك تاباختنا ترج ١54 ماعلا ةياج
 باونلا يسلجم نم لك يف نييطا رقمدلا ةوق ضافخت |
 تايوعصلا ضعب هجاوي تلفزور ًادبف © خويشلا و
 ماع دئاقكءرود تلفزور ىدأ دقف اذه عم و. ةيلخ الأ
 طيطختلا يف هتهاسم نأ الإ « ءاكذب ةحلسملا تاوقلل
 [رظن و . ةيمهأ رثكأ تناك لبقتسملا يف ءانبلا ةداعال
 ةدايقل مهنييعتب ماق نيذلا لاجرلا تاردقب هعانتقال

 « «لاش رام .س جروج » : لثم ةحلسملا تاوقلا
 ع ىدلوتنرآ .ه يرئه» « «يلدارب رعو
 © «, ئتابس لراك» « « رثرآ كام سالغود »

 2 « غنيك تسنراو « « رواه زيأ .د تياود»

 لخدتي مل هنإف « « يهبل مايلو » « 0 زايمين رتسيش »
 , ًاردان الإ ةيركسعلا مهتيجيتا رّسا مسد يف

 تاقوور اهننتا ىلا ناوحلا قدح ةطايس :تدأ
 تناكو . ةديج جئاتن ىلا ةينيتاللا اكريما ءازا

 معدلا يف صخلتت ١54 ماعلا يف ةيباجيالا ثادحالا
 ادع ام ) ةيبونحلاو ىطسولا اكريما دالب هتمدق يذلا
 عطقب كلذو « نييبرغلا ءافلحلا ىلا ( نيتنجرالا
 برحلا نالعاو روحملا لود عم ةيسامولبدلا تاقالعلا
  ءافلحلل تادعملاو لاجرلا ميدقت اهضرعو « اهيلع

 يبرحلا جاتنالا ةيمنت يف تلفزور كراش دقو

 ىرخي رييغت يف دعب ايف مهاس يذلا رمالا « يكريمالا
 ( ربوتكا) لوألا نيرشت يف هنالعا ناكو « برحلا

 اياضق يف قيقحتلا ةمكحم كانه نوكيس هنأب ١941

 ةمكحم ليكشتل ءافلحلا تازكترم دحا برحلا مثارج
 ناكرا تككاح يتلا ىرخالا ماحملاو غربمرون
 . برحلا ءاهتنا دعب نيينابايلا برحلا

 ديدعلا 4١و ١545١ نيماعلا يي تلف زور دقع
 « ةفيلخلا لودلا ةداق عم طيطختلا تارمتؤم نم.

 ةدحولا ىلع ظافحلا يف تارمتؤملا كلت تمههاس دقو
 . رصنلا زارحاو ةيب رغلا

 . « لشرشت » عم فالخ ىلع ناك « تلفزور » نكلو

 ةماعلا ةيجيتارتسالا لوح , يناطيربلا ءارزولا سيئر
 1141/5/4 يفف . 48١؟ماعلا لالخ ايناملا دض برحلل

 اماتها دادزا يننار,:الئاق « لشرشت » ىلا « تلفزور » قربأ

 هناو ... ةيبوروالا ةراقلا يف فيصلا اذه ةديدج ةهبج حتفب

 هذه ناف , كش نود ةريبك ةعقوتملا رئاسخلا تناك اذا ىتح
 يدؤيسو . ةيناملألا رئاسخلا عم لقألا ىلع لداعتتس رئاسخلا

 لك نم ةريبك تاوق ليوحت ىلع ناملألا رابجا ىلا كلذ
 « لشرشت » ةباجا تناكو . « ةيسورلا تاهبجلا نم عاونألا

 . ًاقلطم ةسمحتم ريغو ةظفحتم حارتقالا اذه ىلع

 ناكرالا سيئر . « لاشرام » لارنجلا عضو كلذ رثآ

 يضقي . ابوروا يف تايلمعلل اططخم . ةكرتشملا ةيكريمالا

 « ناتنتوك » ةريزج هبش يف يرحب لازنا ةيلمعب مايقلاب

 هذيفنت متي . اسنرف ىلامش يف ( روب ريش ءانيم دجوي ثيح )

 يزمرلا مسالا هيلع قلطأو ,1447 ديرخ يف
 يرجي نأ ىلع ؛ 51608ءطقمدت7©0 «رماهجدلس ١

 اسنرف لك لمشتل , 1447 عيبر يف ةروكذملا ةيلمعلا عيسوت

 مسا اهيلع قلطا ىرخا ةيلمع نمض . ةماع ابوروا يبرغو
 تاوقلا دشح أدبي نأ ىلع . 1801100 انه « بأ دنوار »

 قلطا ةيلمع نمض ايناطيرب يف روفلا ىلع نيتيلمعلل ةمزاللا

 قفاو 1487/4/١ يفو . 801650 «وريلوب » مسا اهيلع

 « لاشرام » لسرأو . تاططخملا هذه ىلع « تلقزور »

 ىلا يسايسلا سيئرسلا راشتسم . «زنيكبوه يراه »و
 عم تايلمعلا ةسارد ةيغب 1447/5/1١ يف «ندنل »

 ىلا ةيقرب « تلفزور » لسرا هتاذ تقولا يفو . نييناطيربلا
 اماه ايركسع احارتقا هيدل نا اهيف هربخي « نيلاتس »

 ةقيرطب ةيناطيربلاو ةيكريمالا تاوقلا مادختسا ىلا ةبسنلاب
 هناو , ةيتييفوسلا ةهبجلا نع طغضلا فيفخت ىلا يدؤت
 راشتسمو « فوتولوم » عم عوضوملا يف رواشتلا ىلا ةجاحب

 ةروصب عوضوملا يف تبلا لبق . هل بحاصم يركسع
 . ةيئاهن

 , «وريلوب » ةيلمعلا ةركف نويناطيربلا لبق دقلو

 نأل ارظن . «رماهجدلس » ةيلمعلا ةدشب اوضفر مهنكلو

 يف « ةيناثلا ةهبجلا » حتف مدع ىلع رصي ناك « لشرشت »

 9847 ماعلا لالخ ىتح وأ , 14517 ماعلا لالخ ابوروا
 نم ) ةيفاكلا يرحبلا لقنلا لئاسو رفاوت مدع ساسأ ىلع

 لشرشت حرتقاو . نيتيلمعلا نيتاه لثم مايقلل ( هرظن ةهجو
 , ايقيرفا يلابش يف يرحب لازناب مايقلا كلذ نم الدب
 ىلع ةريبكلا ةيئادفلا تاراغالا ضعب نش ىلا ةفاضالاب

 ايلعلا ةيناملالا ةدايقلا جاعزال ةيبرغلا ابوروا ءىطاوش
 . (19845؟ ةراغإ . بيبد رظنا )

 نيتلودلا نيب امئاق روكذملا يجيتارتسالا فالخلا رمتساو

 ( ويلوي ) زومت ىتح ( ليربا ) ناسين نم ةرتفلا لالخ
 , « فوتولوم » عم « تلفزور » عمتجا امدنعو . 37

 ١4417 ( ويام )رايأ رخاوا يف « نطنشاو » ىلا لصو يذلا
 حتف عقوتي هنأب « نيلاتس » غلبي نأ هنم « تلفزور » بلط

 . 7847 ماعلا لالخ « ةيناثلا ةهبجلا »

 , نييكريمالا لامعالا لاجر ناك ءانثألا هذه يف
 يلاش 3 مط ةديدج راتسا تالا داجيا يف نيعماطلا
 . ( يشيف ةموكحل نيعباتلا ) نيبسنرفلا عم نواعتلاب . ايقيرفا
 لجا نم نييكريمالا نييركسعلا رابك ىلع اطوغض نوسرامي
 ءاسؤر قفاو كلذلو . ايقيرفا يلاهش ةيلمع ذيفنت ىلع ةقفاوملا



 « نيبناطيربلا رظن ةهجو ىلع ايئدبم نويكريمالا ناكرألا
 تو . 1941 ماعلا يف ابوروا يف لوزنلا مدع صوصخب

 نم ( وينوي ) ناريز> يف دقع كرتشم عاهجا لالخ ةقفاوملا
 ابيب ماق ةرايز ءانثا , « نطنشاو » يف روكذملا ماعلا

 « تلفزور » عانقال ةدحتملا تايالولا ىلا « لشرشت »

 نم لك « تلفزور » لسرأ كلذ رشإ . هرظن ةهجوب
 ىلا « غنيك » لاريمألاو « لاشرام »و «زنيكبوه »

 ةريخأ ةلواحم يف . 1447 ( ويلوي ) زومت يف . « ندنل »

 تابوعصلا ةساردو . ةيلصألا هتركفب نيبناطيربلا عانقال
 لوزنلل ةضفارلا مهرظن ةهجو ريربتل اهتوحرطي يتلا ةيلمعلا
 ةيكريمالا ةئعبلا تداع دقو . ماعلا كلذ لالخ اسنرف يف

 ةيلمعب مايقلا ىلع ةقفاوم يهو . « نطنشاو » ىلا ةروكذملا
 رظنا ) . 1147 فيرخ يف ايقيرسفا يلامش يف لازنالا

 . ( ١444 ةيلمع . لعشملا

 « تلفزور » نيب ةيخيتارتسالا تافالخلا ترركتو

 لقأ لكشب نكلو . هتاذ عوضوملا لوح « لشرشت »و
 « تنديارت »و « ءاضيبلا رادلا » ىرقؤم لالخ . ةدح

 « ةيلقص هوزغ اههيف ررقتو , 198 ماعلا يف ادقع نيذللا

 حتف ليجأت يف « لشرشت » حجنو . ايلاطيا يبونجو
 امك . لشف هنكلو . ١944 فيص ىتح « ةيناثلا ةهبجلا »

 « تلفزور » عانقا يف ٠ نيب رسكعلا هينواعم رابك لشف

 ناقلبلا وزغب مايقلا ىلع ةقفاوملاب نييكريمالا ناكرألا ءاسؤرو
 يف دقع يذلا « تنارداوك »رقؤم يف كلذو . 1141 ماعلا يف

 « لشرشت » ناكو . 1187/8/4 يف ةدحتملا تايالولا

 ابوروا نم نكمم ءزج ربكأ ىلع ةرطيسلا كلذ نم فدهي
 درط يذلا يتييفوسلا شيجلا اهيلا لصي نأ لبق ةيقرشلا
 . هيضارا نم ةيناملالا تارقلا

 ماعلا نم ( رياني ) يناثلا نوناك رهش يفو
 روضحل ءاضيبلا رادلا يف تلفزور ناك ©« +١94

 « لوغيد لراش » نييسن رفلا نيلا رثحلا مهي روم

 ءارزولا سيئر ىلا ةفاضالاب « و اريج ي رئه رب و

 رمت ملا اذه نع تردصو « « لشرشت » يناطي ربلا
 عاذأ دقو . «طورشملا ريغ مالستسالا و

 عم حضاو قافتا نود ًانلع ةغيصلا هذه تلفزور
 ةفيعضلا رعاشملا ضعب تزه ابنأ عمو « ءافلحلا ءامعز
 تايوئنعم فاعضال ةديج ةيسفن ةوطخ تناك اهنا الا

 مالستسالا ىلع ايلاطيا تقفاو عقاولا يفو . روحملا
 عم تلفزور ىقتلاو . هسفن ماعلا يف طورشملا ريغ

 يف #14 ( سطسغا ) بآ يف ىرخأ ةرم لش رشت
 ةرايزب « لشرشت » ماق اك « ( ادنك ) « كيبيك »
 دعب و . هسفن ماعلا نم ( ربمتبس ) لوليأ يف نطنشاو
 ناك تارمتؤم ةدع روضحل تلفزور رفاس نيرهش
 « لشرشت » هرضحو « ةيلاشلا ايقيرفأ يف اهوأ

 ريرخت ةلأسم هيف تسردو ع كيش ياك غناشت ١و

 /17+) نارهط يف يناثلا رمتؤملا رضحو .ايروك
 «تلفزور» نع لك ( ١و :*/١1؟/١ - ١

 يف ثلاث رمتؤم دقعو . «نيلاتس» و « لشرشت » و

 سيئرلا « تلفزور » و « لشرشت » هيف لباق ةرهاقلا
 اطلاي رمتؤم ناكو . «ونونيا تمصع» يرثلا

 ةبسنلاب تءارمتوملا مها ( 9١ه / )4 -١١/ ١
 ططخ رمت ملا كلذ ىفف ء برحلا دعب ام لئاسم ىلإ
 « ايناملال ةيئاهنلا ةمبزهلل نيلاتسو لشرشتو تلفزود
 دض برحلا يتايفوسلا داحتالا لوخد سسأ تعضوو

 « ةدحتملا ممالا ميظنت ةلأسم تشقون اك « نابايلا
 يتايفوسلا داحتالاو ايناملا نيب دودحلا لئاسم ةيوست و
 تلفزور مها دقلو « اينولوب دودح تلش ياو
 . ةلأسملا هذه قلعتي ايف تايفوسلا هاجت لهاستلاب

 باختنا ديعأ ١444 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت يف
 . ةفينع ةيباختنا ةلمح دعب ةعبار ةيالول تلفزور
 رييغتؤ يريمالا بعشلاةبيغرمدع ىلا اذه هزوفعج ريو
 نم بارتقالا دنع ةصاخ « ةقيقد ةلحرم ي هسيئر

 هدرا تلفزور بطقتساف « هتدايق تح رصنلا
 ريغ اهجئاتنو تاباختنالا كلت نكل و.نيبخانلا نم
 ريبكلا داهجالا ىدا دقلو . هلهاك تلقثا ةنومضملا
 هعجتنم يف مي رتسي ناك اميبف « هتخص ىلع ريثأتلا ىلا
 ع (ايجروج) «رزغنيربس مروو» يف يحسملا
 1١١/+*/ يف ينوتو « غامدلا يف فيزأب بيصا
 . ل946

 ( كراتس مايليو ) سناركزور (")

 ء(١مه8- 1819 ) ءاول ةبترب يكريما طباض
 - ١18451 ) ةيكريمالا ةيلهالا برحلا نابا رهتشا
 .(ل456

 188.8. « سناركزور كراتس مايليو » دلو

 ( وياهوأ ) « نوتسفنيك » ةنيدم يف 2056 حطق
 نم جرخت ١845 ماعلا يفو . )هاو /و/5 يف
 لخدو 4 ةيركسعلا « تنيوي تسيور» ةيمداكا|

 ماعلا ينو . نيسدنهملا حالس يف مزالم ةبترب شيملا
 لمع ثيح « « تنيوي تسيو» ىلا داع 14

 ١8410 ) ةرتفلا يفو . ةسدنملا ةدامل ًادعاسم ًابردم

 ةديدع ءىفاوم ميءرت تايلمع ىلع فرشا ( - ١864

 لاقتسا هنكلو . يترشلا ةدحتملا تايالولا لحاس يف
 ثيح « يتائيسنيس » ىلا بهذو ٠ +4 ماعلا 5

 .ةيرامملا وةيندملا ةيسدنملا تاراشتسالا لقح يف لمع

 عوطت « ةيكريمالا ةيلهالا برحلا تبشن امدنعو
 يلاردقلا شيحلا فوفص يف «سناركزور»

 سناركز ور كراتس مايلي و لارنجلا

 « عوطتم ديقع ةبتر يطعا ثيح « (يلإغلا )
 ةيالو يف نيعوطتملا ميظنت ةمهم هيلا تدنساو
 يفرو . 7+ نيعوطتملا جوف ةدايق مث « «وياهواو

 «( ويام ) رايا يفو . عوطتم ديمع ةبتر ىلا كلذ دعب
 ةدايق هيلا تدنسا « ١85١ (وينوي) ناريزحو

 جروج » لا رتحلا ةرما تحن نيعوطتملا نم ةيولا ةثالث

 اينيجرف يف « ناليلكام » ةلمح نابا « « ناليلكام
 ةيلا ردفن وكلا ةمصاعلا لالتحا تفدهتسا يلا ةيبرغلا

 عاتسا دقلو «دنومشتير» ( ةيبونحلا )

 تاوقلا ىلع راصتنالا ةلمحلا كلت يف « سناركزور »
 « نانوام شتير» يسكرعم يف ةيلاردفنوكلا

 )١851(. «يريف سكافينراك »و

 ىقب و « ةيبرغلا اينيج رف ةرئاد يف كلذ دعب مدخ
 ًافلخ « ىبيسيسيملا » شيحلا ًادئاق نيع نأ ىلا اهيف
 3 هحاجن رثا ىلع كلذو ٠ «بوي نوج » ءاول
 ء « يسيئت ١ يب رغ « ثنيروك » ةنيدم نع عافدلا

 ناريزح يف اهل ةيلاردفنوكلا تاوقلا راصح نابإ
 ؟دئاق هسفن تقولا يف نيع اك .1857 (وينوي )
 ا ةيب رغلا يسيئت ةعطاقمل

 « 1851 (ربوتكا) لوالا نيرشت رخاوأ يفو
 ادئاق « نلوكتل ماهاربا » يلاردفلا سيئرلا هئيع
 ءاوللا قباسلا هدئاق نم الدب ء «دنال ربك » شيحل
 (وينوي ) ناريزح يو . ليويب سول راك كود

 دض شيحلا اذه « سنارك زورو داق « 85

 لاراحلا ةرمإ تحت ةلماعلا ةيلاردفنوكلا تا وقلا
 عقاوم يف تنصحت يتلا « «غارب نوتسكارب »
 يف اهتم زه دعب «غروبسكيف » ةنيدم نم برقلاب

014 
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 نم نكمتو © )١855( «غروبسكيف » ةكرعم
 ىلع اهرابجاو « فلحلا ىلا «غارب» تاوق عفد
 ةسئيدم ىلأ «دنال ريك لابج ريع عجا رعلا

 مغرلا ىلعو 60ط2+غ2200جه « اغوناتاشت »
 « «سناركزورو هققح يذلا يئرملا حاجنلا اذه نم

 ةكرعم ىف هيلع رصتنا نأ ثيلي 0 « غارب » نإف

 ٠١/ -195) 61! طم ه1 م2 ( اغوماكيشت »

 .( الى50 /و

 لقت « «اغوماكيشت» يف هتميزه رثأ لعو
 ماعلا يفو « « يروسيم » ةيالو ىلا « سناركزور »

 « «يقاتيسنيس » ىلا داعو هبصتم نم يفعأ 18454
 آريزو نين ثيح ١854 ماعلا ىَّتس اهيف يقبو
 جنم 1856 ماعلا يفو « كيسكملا » يف ًاضوفم
 .يماظنلا ةدحتملا تايالولا شيج يف يرخف ءاول ةبتر

 يف اينروفيلاك ةيالو سناركزور مايليو لثم

 «(١م868--18801) ةرثف لالخ يكريمالا سرغنكلا
 8١ه ) ةيلاملا ةرازو لجسل ًائيما كلذ دعب نيعو

 شيلا يف ديمع ةبتر هيلا تديعا مث .(١موم

 . ١894 ماعلا يف دعاقتلا ىلا ليحاو « يماظنلا

 «ودن ودير » نم برقلاب 18498 / 1١/ يف يفوت

 . ( اين روفيلاك )

 (رليم نيودإ) غربنزور ()

 .( -1911) يكريما يرحب ءاول
 18. 141. 80هوعمح غربنزوررليم نيودإ دلو

 « وكسوم » ةنيدم يف 1915/7/74 يف طعم
 ةيمداك الاب قحتلا . « وهاديا » ةيالو يف ةيكريمالا

 نيعو 2« ١94١( - 9١"م) ةيكريمالا ةي رحبلا

 مدخ مث ؛ ١94١( ) ةيكريمالا ةيرحبلا يف ًامزالم
 ةيملاعلا برحلا لالخ يسلطالا طيحملا حرسم يف
 - )١544 ناريط بيردت ةرود ىقلت . ةيناثلا

 اك . (54١ه) ًايرحب ًارايط نيعو (١)9؛ه

 « (94١ا0) « زاكيوه نوج » ةعماج يف سرد

 - )١95٠6 ةحلسملا تاوقلل ةيعانصلا ةيلكلا يو

 .(روكل
 يف 27 تارمدملا ةقرف دئاق بصنم لست

 دئاق ناكرا يف لمعوء ( ١954 )و5 ) ةرثف
 - )١954 تايلمع طباضك لوالا لوطسالا

 « اريبناك » ليقثلا دارطلل ًادئاق نيع مث . (
 طباض ادغو « ( 9١و50 -١و١55) 2
 لوطسال ماعلا دئاقلا ناكرا يف لوطسالا ططخ
 ًايئاتف © )/١9519 - ١958( ءىداطلا طيحملا
 اذه يف دارفالاو ةيرادالا نوؤشلل ناكرالا سيئرل

"+ 

 غربتزور درفلأ يزانلا ريزولا

 )١958(. لوطسالا
 )١458 « 5 » ةيئام ربلا ةعومجملا ةدايق لست

 ١/ يف يرحب ءاول ةبتر ىلا يترو ء(١وه54

 ةيئام ربلا ةعومجملا ادئاق حبصا مث ءرودو /0
 ,« ( ١959 - ١990١ ) ءىداطلا طيحملا يقرشل

 «اهاموأ» يف يرحبلا طايتحالا بيردت ةئيط ًاسيئرف
 . (ر)وا0) - )90ا00) ةرفلا يف ( اكساربن )

 تاوقلل ماعلا دئاقلل ًايئان ١907١ ماعلا يف حبصاو

 . هناكرال ًايئرو ابوروا يف ةيكريمالا ةيرحبلا

 (درفلا ) غربنزور (15)

 ©« ١5945( - ١م59) يزان يجولويديا

 يزانلا ذوفنلا يمانت ةلحرم لالخ ةماه بصانم لغش
 ةيملاعلا برحلا لالخ هذوفن ضفخناو « ايناملا يف

 . ةيناثلا
 يف ةيذحا عناص ةلئاع نم غربنزور درفلا دلو

 «اينوتسا » يف ةعقاولا ( ًايلاح نيلات ) «لاقير »
 زاح . 1١١/ 1258/1١ يف كلذو « قيطلبلا ىلع

 يفوكسو» ةعماج نم ةيراعملا ةسدنلا يف ةداهش ىلع
 «ةيفشلبلا ةروثلا نابإ وكسوم يف ناك . ١4107 ماعلا

 قحال تقو يف يزانلا بزحلا يف هوسفانم ىعدا اذلو

 . ةفشالبلل ماضنالا يف ركف هنا

 عوطتو « «لاقير» ىلا ١9١8 (رياربف)

 لالخ ةنيدملا ىلا لصو يذلا يناملالا شيلا ين ةمدخلل

 ًارظن ضفر هبلط نا الا « ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 طاسبش ُُي داع

 رخاوا يف « خينويم » ىلا بهذ . ًايسور هنوكل
 ضيبلا سورلا فوفص يف طشن ثيح +١941 ماعلا

 . نيرجاهملا
 يناملالا يفاحصلاب خينويم يف « غربنزور » ىقتلا

 ىحورلا بألا ربتعي يذلا «تراكيا شيرتيد»
 ع« رلت» فلودا » ىلع فرعت هلالخ نمو « ةيزانلل
 ١91 ماعلا رخاوا يف يزانلا بزخلا ىلا مضناو

 غربت زور لعب غلاب دح ىلا « رلته » بجعا دقلو

 « رلته» ناو ةصاخ « ةدودحملا هتاءافك مغر

 « ةيرامملا ةسدنهلل دهعمب قاحتلالا يف لشف دق ناك
 . ةفشالبلاو دوهيلل هه ركب بجعا اك

 خينويم بالقنا ةلواحم رثإ «رلته » نجس امدنعو
 « بزحلا سأر ىلع غربت زور عضو « (ا١و؟؟)
 « ةيميظنت ةءافكب عتمتي نكي مل هنأب هكاردال ارظن

 زكرم ءانبل هبصنم لالغتسا نم يلاتلاب نكمتي نلو
 بصنم غربت زور مست اك . بزحلا لخاد ذوفن

 « رتخابوب رشيكلوف » ةفيحص ريرحت سيئر
 ١١7 ماعلا رخاوا يف كلذو « بزحلا مساب ةقطانلا

 يرصنملا رظنملا راكفا نم ةدافإلا ىلع لمع ثيح
 . « نيل ريماشت تراويتس نوتسوه » يزيلكتالا

 اياولوب وزغ ىلع ضيرحتلا يف غربنزور أدب
 «1951/ ماعلا يف هرشن باتك يف يقايفوسلا داحتالاو
 ةيجراخ ةسايسل يلبقتسملا هاجتالا » ناونع تحت

 ةروطسا و هباتك رشن « ١9٠ ماعلا يو . « ةيناملا
 ءاقثلا ةيرظنل ًاضرع هنمض يذلا « نيرشعلا نرقلا
 ناملالا نا غرينزور دكا دقلف . يناملالا يقرملا
 قرع نم نوردحني
 « «ةيقئو» ةراق وهو « هيف دجو يذلا طيحملا

 لبق تفتخا « يلاشلا بطقلا ةاذاحمب عقت ةدراب

 اذهل نيلثمك «ناملالا قح نم نأو . ثيدحلا رصعلا

 ايوروا ىلع اورطيسي نا « قرعلا

 «نويماسلا» و «سورلا راتتلا » مه « ثاملالا
 «ةيحيسملا و ةينيتاللا بوعشلاو دوهيلا نومضي نيذلا
 تحنم دقلو . ةيكيلوثاكلا ةسينكلا صاخ لكشبو

 يتلا « ةيلاهشلا ةيعسوتلا » و « ةيماسلا ةاداعم » راكفا

 رلته تاحومطل طبا رتلا ضعب غربنزور اهب ىدان
 . ةيرصنعلاو فنعلاب ةزيمتملا ةقبسملا هراكفأو

 يف يزانلا بزحلا يلم دحا غربنزور ادغ
 لثم ثيح 2 اوم. ماعلا يف « غاتسما رلا »

 ماعلا يفو . ةيجراحلا نوؤشلا ةنحل ين بزحلا

 نووؤشلا ةرئاد سيئر بصنم ىلوت ع« 9١م
 ةسفانملا عقوم يف هعضو امم « بزحلا يف ةيجراملا

 نم هتازيم تعبن يلاش

 ءادعأ نأو .

 ايلوت نيذللا «بورتتبير » و «تارويئ » عم

 ايناملال ةيجراخلا ةسايسلاب ةقالع تاذ بصانم
 . ةيزانلا



 بوشن بقع . ١458 ( ربمسيد ) لوألا نوناك يفو

 ءاقل غربنزور بتر . روهش ةئثالث وحنب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 يذلا ) « غنيلسيك » يئافلأ يجيورنلا ميعزلاو « رلته » نيب

 تزغ يتلا ةيناملالا لالتحالا تاوق عم دعب ايف نواعت
 لالتحاب ايناملا مايق لاهحا ءاقللا اذه يف ثحبو . ( جيورنلا
 . جيورتلا

 2« لو ماعلا 5 اسئرف طوقس رثا ىلعو

 تابتكملاو فحاتملا بهمن ىلع غرينزور فرشا

 (ويلوي ) زومم يفو . ةيرثالاو ةينفلا فحتلا و ةماعلا

 يضارالا نوؤشل خيارلا ريزو بصنم لسه
 نمضيل ةيعاج يفن تالمح مظنف « ةلتحملا ةيقرشلا
 برحلا ءاهتنأ عم لقتعا . ايئاركوا ةئم رج

 « «غربم رون» تاكامم يف موحو « 1١546 ماعلا 5

 1٠١/ /15 يف قنشو « برح مرجك نيدأ ثيح
 ناونع تحت هبطخو هتاباتك ترشن دقلو . 5

 94١)(. -194) « فرشلاو مدلاو

 156٠ (ةيضق) غربنزور (14)

 لثيإو سويلوج نييكريمالا نيجوزلا ةيضق يه

 سسجتلاب امنا نيذللا 2هوءصطءمع غربنزور
 دعاصت نابإ 4.٠ ماعلا 5 يتايفوسلا دامتالا حلاصل

 . ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف « ةيثراكملا »

 (او478 _اةكاذخ)« غربنزور سويلوج » ناك

 يف دلو دقلو . دوهيلا نيرجاهملا ءانبأ نم . ايكريمأ انطاوم

 ةسدنهلا يف ةيعماج ةداهش ىلع لصحو « كرويوين
 اوضع ١94٠ ماعلا ىتح ناكو , 1414 ماعلا يف ةيئابرهكلا

 ةراشالا حالسب قحتلا دقو . يكريمالا يعويشلا بزحلا يف

 ةأرما نم اجوزتم ناكو . سدنهمك هسفن ماعلا يف يكريمالا

 « لثيإ » ىعدت اضيا دوهيلا نيرجاهملا ءانبا نم ةيكريما
 .(اؤه9 لة

 لثيإو سويلوج ناجوزلا مهتا , 196٠ ماعلا يفو

 ىلا ةيوونلا ةحلسالا لوح تامولعم بيرستب غربنزور

 دق نيجوزلا نأ ىلا ريشت ةمهتلا تناكو . يتايفوسلا داحتال

 ةحلسألا ةعانص لوح ةميق تامولعم ىلع لوصحلا نم انكمت

 ديفاد » بيقرلا ربع ةدحتملا تايالولا يف ةيوونل

 سشيجلا هزرف يذلا . « لثيإ » قيقش . « سالغنيرغ

 سول » يف ةيرذلا ةلبنقلا عورشم يف لمعلل يكربمألا

 'ةبقارم هتمهم فص طباضك ( وكيسكموين ) « سومالآ
 . تالآل

 ناك يتلا تامولعملا نأ ماهتالا ةحئال تنمضتو

 تناك . « غربتزور » نيجوزلل اهملسي « سالغنيرغ »

 نم يكريمأ وهو . « دلوغ يراه » ىعدي صخش ىلا ملست

 ىلع سسجت ةقلح نمض لمعي ناك يرسيوس لصأ
 ىلا هرودب اهملسي « دلوغ » ناكو . ةدحتملا تايالولا

 ةنيدم يف يتايفوسلا لصنقلا بئان . « فليفوكاي يلوتانأ »
 يف «دلوغ يراه » ىلع نشف دقو . « كرويوين »

 سوالك » يناطيربلا سوساجلا ةيضق نمض ا

 نيجوزلا ىلع ليلقب كلذ دعب ضبقلا يقلاو . « سكوف

 ,« لشيإ » قيقش « سالغنيرغ » ىلعو « غربنزور »

 . يئاضقلا قيقحتلا نهر نجسلا اوعدواو

 نوتروم » ىعدي . ةيضقلا يف رخآ مهتم كانه ناكو

 كيسكلاب «وكيسكم » ةنيدم ىلا برها يف حجن . « لبوس
 ىلا هتملس ةيكيسكملا تاطلسلا نكلو . هيلع ضبقلا لبق

 . ةمكاحملا ىلا مدقيل كلذ دعب ةموكحلا

 دهاش » رودب « سالغنيرغ » ماق ةمكاحملا ءانثأ يفو

 كلذلو . « غربنزور » نيجوزلا دض « يسيئرلا ةموكح ا

 . ( اماع ١6 ةدمل نجسلا ) ايبسن ةففخم ةبوقعب هيلع مكح
 , 1401/0/5 يف ةمكاحملا ىلا « غربنزور » ناجوزلا مدقو
 , هتاذ ماعلا نم ( ليربا ) ناسين يف مادعالاب امهيلع مكحو

 امأ . 19327 ماعلا يف رداصلا سسجتلا نوناق ىلا ادانتسا

 اهيلع مكح دقف « لبوس نوتروم »و « دلوغ يراه »
 . اماع 7٠١ ةدمل نجسلاب

 ةلمح تدعاصت « مادعالا ْح رودص عمو

 ةصاخ و «نأدلبلا نم ريبك ددع يف نيج وزلا نع عافد

 ةداعا ىلا يمرت ةلمحلا هذه تناكو . ابوروا يف

 نيجوزلا نا ىلا تدنتسا دقلو . ةيضقلا يف رظنلا
 دعاصت ةرتف يف تكبح ةيسيلوب ةسيسد ةيحض اناك
 « ةدحتملا تايالولا يف ةيعويشلا ةاداعم ةجوم

 لسفمم دئاس يعامجا ضرم لكش ىلا الوصوو
 ءدبو « ةيروكلا برحلا نمز 5 « ةيث راكملاب »

 . ةيتايفوسلا ةيرذلا تا ريجفتلا

 ةيتوبث مدع ىلا نيجوزلا نع نوعفادملا دنتسا امك

 يتلا ةمهتلا يفن ىلع نيمهتملا رارصال ًارظن « مرحلا

 ةياشو ىلع ءانب الإ اقحالي مل مهنا اك . امهيلا تهجو
 دقو« لبق نم اوفقوا دق اوناك « نيمهتم صاخشا

 صلختلا امإ « ةطرشلا ةاراجم يف ةحلصم مهل نوكي
 نم اهعم نواعتلا نم ةدافالل وأ اهتاطوغض نم

 . مهيلع ضرفتس يتلا ةبوقعلا فيفخت لجا
 نيسجوزلا نع عافدلا ةلمح عاستا مغرو

 يف مادعالا ْح امهيف ذفن دقلف ©« «غربنزور »

 ةيالو ) « غنس غلس » نجس يف « ١وهعءل/دمرح

 الاثم « غربنزور » ةيضق ربتعتو . ( كرويوين

 ةدحتملا تايالولا يف تبكترا يلا متارجلل ًايجذوم
 . « ةيعويشلا ةاداعم » راعش تحت

 ور

 ( لوؤاش ) ويليزور («0)

 - 1979) يليئارسا ةطرش لجرو يركسع

). 
 ةيحاض يف 5١؟ماعلا يف ويليزور لوؤاش دلو

 هتسا رد ىقلت . نيطسلف يف « افاي » ءاضق « ةيريخلا »

 هذاعسا ناكو . « ايلست ره ايسانمغ » ةسردم يف ةيوناثلا
 (هائاغاطاو طابض دادعإ يف مهاس يذلا «زوه فودو

 يف ةيوناثلا هتسارد ويليزور ىمنأ نا دعب و . امتداقو

 ةيريعلا ةعماحلا يف قوقحلا ةساردل لسرا « ايسانمن »
 يف طابضلا دحا 4١مم ماعلا يف ادغ مث « سدقلا يف
 . «نهاناغاملا م ةمظنمل مئادلا ةدايقلا زاهج

 تاوقلا نيب ةندهلا تدقع امدنع ١44٠ ماعلا يو

 نيكمت لجا نم « ةينويهصلا تاظنملاو ةيناطي ربلا
 ناك « ناملالا دض مه رح يف راصتنالا نم زيلكنالا

 فوفص يف لمعلل اوعوطت نيذلا طابضلا نيب ويليزور
 ةرود زاتجا 54١؟ ماعلا ينو . ةيناطيربلا تاوقلأ
 يف ةيئاطي ربلا ةطرشلا تايلمع فرغل ةدعاق طابض

 طابض رابك ةرود ١544 ماعلا يف عبتا مث . نيطسلف

 تانطوتسملا ةطرش ليهأت راطإ نمض ةيئاطيربلا ةطرشلا
 ىح ةيناطي ربلا تاطلسلا ةمدخ يف يقبو . ةينويهصلا

 « هاناغاملا ر ةدايقب قحتلا و اهكرت نيح « ١9 417 ماعلا

 . 94١م ماعلا ىتح ةيركسع ماهمب هتفلك يلا
 لغش « نيطسلف يف ةينويهصلا ةلودلا مايق دعب

 ةيليئا رسالا ةطرشلا كلس يف ةديدع بصانم ويليزور

 ًاماع ًاشتفم نيع نيح « 8٠ / ١97/1٠١ ىبح
 ام) زاتم ضوفم ةبترل يترو ةيليئارسالا ةطرشل
 اذه يف يقبو ( ةحلسملا تاوقلا يف ءاول ةبتر لداعي
 ىلا ثيح ١919 «٠ لوالا ني رشت ىح بصنملا
 هفلخو « دعاقتلا ىلع ليحاو ةطرشلا يف هتامدخ
 . « لكيد ٍليإ » ضوفملا

 ( هيلراك سيول ) رييزور (15)
 . (1808- 17) يسنرف يركسع بتاكو لارتج
 آب. 032166162021816  رييزور هيلراك سيول دلو

 ماعلا يف «اينابمش» ةعطاقمب «ليق لراش» نم برقلاب

 ١ا/ه7 نم) دنحلا يف اسدنهم ةيلمعلا هتايح ادب . 1077#

 « 11/58 ماعلا يف كلملا ةمدخ يف لخد مث ء (1765 ىلا

 عيراشم عضوو « ةيزيلكنالا ئطاوشلا ىلع فشكب ماقو
 ينو . (19/55) «تسيرب» و «روفشو ر» نم لكل نيصحت
 812 عءطقل 106 (ندصمصو ةبتر ىلع لصح ١1/45 ماعلا

 ةيروهمجلا دهع يف تيغلأ ةميدق ةيسنرف ةبتر يهو )
 لمعيل هدالب نم رجاه مث . ( ديمع ةبترب اهنع ضيعتساو

١١ 



 ور

 ١794 ماعلا ين ماقو « ةيسنرفلا ةروثلا ءادعأ ةمدخ يف

 «هييتومراون» و « العال ( وي يتريزج ىلع تالمحب

 يسنرفلا لحاسلا ىلع امهاتلكو
 شيجلا ةمدخ يف لخد مث « ( « يدناقلا » ئطاش ) يبرغلا

 يفوت ىتح لاغتربلا يف يقبو « 17917 ماعلا يف يلاغتربلا
 باتك فلؤم وهو . 8 ماعلا يب « ةنوبشيل» يف

 لاشراملا ةكرعم ١ باتكو ؛ ( 1785) « برحلا عدخ »

 ماع نيروللاو سازلالا ين (056101 يكيرك

 . ١1/564 ماعلا يف باتكلا اذه رهظ دقو 2050

1 

 ( تربور) سور (64)

 .()مزو -ا1ا/55) يناطيرب يركسع
 106 عم( هوو

 . ١1ا55 ماعلا يف ارتلكنا يف « ريشنوفيد » يف

 «نيلبد» يف « يتينيرت » ةيلك يف همولع ىقلتو

 ماعلا يف يناطيربلا شيملا ةمدخ لعدي نأ لبق
 . لالوح

 رصمو )١044( ادنلوه يف سور مدخ

 ماعلا يفو . ايئابساو يلوبان يف كلذ دعبو ( ) 18١
 تايالولا ىلإ لسرأو « ءاول ةدايق ىلوتت 4

 شيحلا دض ةرفظم ةكرعم ضاخ ثيح « ةدحتملا

 ,غربستدالب » يف 1814/8/14 يف يربمألا

 هاجتاب هفحز عبات مث . « دناليرام » ةيالو ين ةعقاولا
 ةيموكحلا ةينبألا قرحأو اهيلع ىلوتساف « نطنشاو »

 ةمجاهمب مايأ ةعضبب كلذ دعب ماق مث . اهيف ةيكريمألا
 ةغلاب حو رجب كانه تينمأ هنكل 2 « روميتلاب »

 . 18١4/5/1١ ين هتافو ىلإ ثدأ

 «سور تربور» دلو

 (نلآ تراويتس) اسور (09)

 2.( س #19 ) يكريمأ ءاضف دئار

 يف 5.4. 20موه اسور نلآ تراويتس دلو
 .(ودارولوك )«وغنارودوةنيدم يف 5 / "١98

 ماعلا يف يكريمالا وحلا حالس يف ًايناث ًامزالم نيع

 « لغنال » ةدعاق يف لتاقم رايطك لمعو « ١وهم

 ةمدحلا مسقل ًاسيئر ادغ مث . « اينيج ريث » يف ةيوحلا

 .( نابايلا ) ةيوحلا « اواكيشتات » ةدعاق ين ةيسدنملا

 يف ةيوحلا «دتسملوأ » ةدعاق يف براجت رايطك لمع

 رايطكو ء (١و54 - )١959 «,اينافلسيو»
 «اين روفيلاك »يف ةيوحلا» زدراودا » ةدعاق 5 ب راجت

 ءاضفلا ةلاكو ىلا لقت . (١و55 - رودكه)

 ىقلت ثيح « ١15 ماعلا ين (78[خ5رمه) ةيموقلا

 نيد

 اسور نلا تارويتس ءاضفلا دئار

 يف ًاوضع لمع . ءاضف دئار حبصيل مزاللا بيردتلا

 ًادئاق مث 2 «و - ولوبأ » ةلحر يف يطايتحا مقاط

 / م١ ) «١؛ - ولوبأ » ةلحر يف ةيئاضفلا ةبكرملل
 ةبكرم دئاقو « ( وال١1 /؟/و - ١هالا/١

 نيتيئاضفلا نيتلحرلا يعورشم يف ًايطايتحا ءاضف
 , هوب كح ىلونأو ى + 0:- ولؤنأو

 )١4( ةكرعم ) خابسور ( لاهلا١

 عبسلا تاونسلا برح كراعم نم ةمساح ةكرعم
 ةيسورب تاوق اهتضاخ « (105م - ١اه5)
 ةيسنرف تاوق دض « ريبكلا يناثلا كيردرف » ةدايقب

 ةسدقملا ةيئامورلا ةيروطاربمالل 'ةعبات تاوقو

 سكاس »و « زيبوسود » نيريمالا ةدايقب ( اسمنلا )

 <« )الهال ٠/ ١١/ يف كلذو « « نزواهغروبدليه

 ةعقاولا 205566 « خابسور » ةدلب نم برقلاب

 يبرغ يبونج آرتموليك 4١ يلاوح دعب ىلع

 يسورب راصتنا نع ترفساو «٠ « غيزبيال »
 تاوقو نييسنرفلا مدقت فقو ىلا ىدأ « ريبك
 . برغلا نم ةسدقملا ةينامورلا ةيروطا ربمالا

 موجهلل ةضرعم 17017 فيص يف ايسورب تناك
 يف ةلمح نويسنرفلا أدب دقلف

 «رثوناه» وزغل لجر فلا ٠٠١ اولسرأ امدنع عيبرلا

 يف «دئالربك » قودب ةميزه لازلنا نم اونكمتو
 اومدقت مم ع (١اهال/ال/55) ( كبنتساهد»

 . تاهاجتا ةدع نم

 . ةيبرغلا ايسورب دودح وحن « ويليشير » ةدايقب

 مضي رخآ يسن رف شيج ناك « هسفن تقولا يفو

 ربعي « زيبوسود » ريمألا ةدايقب لجر فلأ 44
 ءاقلح) ( خيارلا » شيجحب لاصتالل «اينوكن رفد

 - سكاس » ريمألا ةدايقب ( ناملالا نم اسمنلا

 « نزواهغ روبدايه

 كرما لأ نورا نانا روج "وزع ديوك
 لكشملا يسورلا شيحلا ناك نيح يف « ( ربمتبس )
 بأ ي ةيقرقلا ايمور لها دق لجو كلا ٠+ قم

 . « نيسكاريا نابيتس » ةدايقب ( سطسغا )

 ةيجيتارتسا عبتأ يذلا « « كيردرف» ررقدقلو

 رطحلا ةهجاومم ءدبلا « ةيلخادلا طوطللا ىلع لمعلا

  كيفست و رب » ىلا دئسا نا دعب ء برغلا نم مداقلا

 تادب « ةيناث ةهج نمو .

 ايزيليس يف نييواسمنلا ةهجاوع ةمهم « ن ريفيب

 ( غروبدغام يب رغيبونج )« تاتش ربلاه » ىلا هجتاو
 « زيوس » ىلا ماضنالا نم « ويليشير » عمل

 نا الإ نسينك ان: و

 هاجتالا ىلا هتعفد « ايزيليس » يف ةيواسمنلا تاحاجنلا
 « تزواهغ رويدليه

 ىلع ةئيرج ةيواسمن ةراغا ثدأ دقلو . اقرش

 ىوقل تيتشتلا نم ديزم ىلا ٠١/١5 يف «نيلرب »
 . « كيردرف»

 « زيبوس» نأ ,كيردرفو» لع امدنعو

 ةيوس نامدقتي « نزواهغ روبدليه - سكاس» و

 يلاوح هماوق شيحب (متاقالمل هجنا ء «ايغنيروت » ف

 « كلذب ًاملع « زيبوس» ذخأو . لجر فلا ؟؟

 . « لاسلا » رب ىلا داعق

 0ك « غي زوي ال » ةنيدم «كيردرف» رداغو

 « يلاتلا مويلا يف «سلفتسيا» لخدو ع« 0/6
 هنا الا « ةيسن رفلا ةيمامألا عقاوملا ىلع ًاموجه نشو

 تناك امك « ًارمدم « لاسلا » رب“ ىلع رسحلا دجو

 لاهشلا ىلا «لاهر و « غر وبس رم ١ دنع روسحلا

 « كيردرف » عضو نأ نم مغرلا ىلعو . ًاضيأ ةرمدم

 ىلع هعقاوم نع ىلخت « زيبوس » نإف « ًارطخ ناك

 يبرغ يلاث ) « نلخوم » ىلا عجا رثو « « لاسلا

 روسحلا حالصأب « كيردرف » ماقو . ( خابسور

 «ف رودسن وأ رب» يف ميخو © »/١١ يف رهنلا ربعو

 . « نلخوم » برق

 )١6٠٠١( ةلايخلا نم ةوقب « كيردرف» عفدو
 2 همصخ ركسعم ىلع ةراغإلل « زتيلديس » ةدايقب

 كلت نا الا . يلاتلا مويلا يف ةوقب هتمجاهم ررقو

 ليللا لالخ لاقتنالا ىلا « زيبوس » تعفد ةراغالا

 « كيردرف» ربتعا دقلو . ةعانم رثكا عقاوم ىلا

 « ةديدحلا عقاوملا كلت ةمجاهم بسانملا ريغ نم نأ

 . 1١/4 يف « خابسور » ىلا هميخم لقن اذل



 ٠ هطابض لملمت ىلا زيبوس ددرت ىدأ دقلو

 كردأ يذلا « هيسروب ود رييب» صاخ لكشبو

 غ0 زيبوس » ىلع حرتقاف « « كيردرف » عضو ةروطخ

 عطقو « ىرسيلا « كيردرف » ةبنجم لوح فافتلالا

 «زيب وسو نيدئاقلا نأل [رظنو . هباحسنا طخ

 غلبي يددع قوفتب ناعتمتي اناك« نزواهغروبدليه »و
 ١١ (همترما تحت ناك ثيح « ًابيرقت دحاو ىلا ؟

 دقلف ©« يسنرف فلا ٠6 و يروطا ريما يدنج فلا

 يلاتلا مويلا حابص يف « كيردرف » ةمجاهم ىلع امزع

 . ةلمحلا ءاهنال

 نع يون قع كلا قضوب
 ةرورض ىلع اهيف هثحم ةلاسر « نزواهغ روبدليه »

 ةروانم نا ىلا ًاريشم « نكمم تقو عرسا يف موجملا
 يوني ال هنأ حضوت قيباسلا مويلا 5 « كيردرفد

 مم (مالصاوم طوطخ عطق امناو © امهتمجاهم

 . (« ٌغروبيرف»

 ًاعساو الهس نيف رطلا نيب ةدتمملا ةقطنملا تناكو

 هيرق عقناو ٠ جايسألاو راجشألا نم ًايلاخ ًاحوتفم

 ةيؤر اهتم نكمي ةضفختم ةوبر ىلع « خابسور »

 ل غر وبس ره» و « خابس ور » نيب دج وي و . ءافلحلا ميم

 « سوناي» لالت هيبونج عقت 2« ريغص لودج

 يرجي «لهسلا نم بونحلا ىلاو . «نزلوي»و

 ةريغصلا « سلفنسيق » ةدلب عقتو « لاسلا » رهن

 . «خابسو رو يفرش يبونج تا رتموليك ةعضب دعب ىلع

 اهثعب يتلا ةلاسرلا « زيبوس » ىقلت امدنعو

 ةدايقب ةلايحلا نم ةوق لسرأ«« نزواهغروبدليه »

 ىللع «٠ «تسورغ» ىلا « نام ريج ناس » تنوكل

 ةبقارل « خابسور » يب رغ تارتموليك ه يلاوح دعب

 ةروانملا ىرسيلا ةبنجملا ةياحو « كيردرف » ميخم

 يف هميخم ضيوقتب « زيبوس» رمأو . ءافلحل
 تلكشو . ةثالث لاترا يف كرحتو ١١٠٠١ ةعاسل

 اهتلتو « ةمدقملا ةيروطا ريمالاو ةيواسمنلا ةلايحل

 تناك نيح يف « ةيروطا ربمالاو ةيسئرفلا ةاشمل

 « تاتشتب » يفو . ةرخوملا 5 ةيسن رفلا ةلايجلا

 تمضنا ثيح ةمدقملا تفقوت « ( خابسور يبونج )
 ةداق هدقع عامجا دعبو . ةيسنرفلا ةلايحلا اهيلا

 لاهشلا هاجتاب ديدج نم تاوقلا تمدقت « ءافلحل

 . « خابسور » يفرش « نب ريفست راخار » وحن يترشلا

 تادحولا تناك نيح يف « ًائيطب مدقتلا ناكو

 نأكو ىقيسوملا فزعت تاوقلا قفارت يتلا ةيقيسوملا

 . ًاريبك ًارصن اوققح دق ءافلحلا

 تاكرحتلا كلت بقاري « كيردرف» ناكو

 يابملا دحا حطس ىلع ًاطباض زكر دقلف . بثك نع

 يسري داتم اة ةنالا هند تاو حم

 ور

 ةيسوريهل ادع اسك

 )١7681( خابسور ةكرعم يف تاوقلا تاكرحتل ماع ططخم

 اهنم ددع نكمت تايرود لسرأ اك« جابسور يق

 ملعو + قباسلا يسنرفلا ميخملا عقوم قاريخا نم

 .«سلفنسيف» قيرط ذخأ دق « زيوس » نا نيحالفلا نم
 ناك اذإ امم ًادكأتم نكي مل « كيردرف» نا الا

 يف صقن ببسب «غروبيرف) وحن هجتي همصخ

 «غروبس رم»وحن وأ 2« «سلفنسي » ىلا وأ «تامولعملا
 . «لاسلا و ربع نع هلزعي 7

 ةبقارملا طباض رضح ء ٠., ١4 ةعاسلا يفو

 مصخلا نا «كيردرف» غلبأو ٠ ًافئا هيلإ راشملا
 ةرسيملا وحن فرحني هنأو « « تاتشتب » ىلا لصو

 ثيح « دصرملا ىلا « كيردرف » دعصو . ةيسو ربلأ

 « ةرخؤملاوةبنجملا نم هتمجاهم نووني ءافلحلا نا كردأ
 هتالصاوم طوطخ نع ًاديعب هعفدو
 ةعرسب تذفن يتلا هرماوا ردصأ © )4و6

 اهنأي اهفص ونييسن رفلا طابضلا دحاْنأ دح ىلا ةغلاب

 . «اربوالا يق دهشم ربيغتب » هيشأ

 2 ضّوق دق يسو ربلا ميخملا ناك ءالوو.٠

 و . اهعقاوم تاعطقلا تذخأو « مايحلا تلمحو
 سأر ىلع « زتيلديس » لا رتحلا عقدنا هسفن تقولا

 « خابسور» لودج ةأاذاحم كرحتو « ةلايخ ةيرس +8

 ىلع ةلايحلا سرحلا ضعب ءانثتساب - هكرحت ناكو

 ةعاسلا يفو .

 ةعاسلا عمو

 ان

 .ةير وطاريمالاوةيسنرفلا تاوقلا نع ايفخم - ىميلا هتبنجم
 «نرزلوي »و« سوناي » لالت وحن « زعيلديس » قلطناو

 رمأ ( ًامفدم )١8 ةليقث ةيراطبو « ةاشملا هتعبتو
 نيب « « سوناي» ةلث ىلع اهزيكرتب « كيردرف »

 و كرتو . ,زتيلديسو ةلايخ ةنميمو ةاشملا ةرسيم
 .«نام ريج ناس » ةبقا رمل « خابسور » يف ةلايخ ايأ رس

 « زيبوس » ةيسوربلا تاكرحتلا ةعرس تعفدو
 هتمدقم رمأف « نوبحسني نييسوربلا نأب داقتعالا ىلا
 « سوناي » ةلت وحن عارسالاب
 ناكم لوح تاملعت ةيأ نمضتت مل اهنأ دح ىلإ ةلجاع

 بئاقحم اوظفتحا دونحلا نا اك « راشتنالا تيقوتو

 نود نويسن رفلا عفدناو . ركسعملا لجارمو مهعاتم

 ةثالث يف ةاشلل تمدقتو . ضرألا عالطتساب مايقلا

 « ىبيام» و « تنومييب » اجوف اهتمدقم يفو « لاترا

 همامأو نميالا لترلا يتبنجم ىلع مدقتو . نايسنرفلا
 ةلايحلاو ةيواسمنلا ةعردملا ةلايخلا نم ناجوف

 ةلايحلا نم ايارس ٠١ تلكشو . ةيروطا ربمالا

 ةيرس ١١ تلوت نيح يق « ةيطايتحا ةوق ةيسن رفلا
 . ىرسيلا ةبنجملا ةياح

 هرماوأ تناكو .

 « نزواهغروبدليه »و « زيبوس » ةين يف ناكو
 لئئاملا بيترثلا نييسوربلا دض امدختسي نأ

"١ 



 ور

 ”*ةيسورب <هل
- 

 تاوع

 دقتعا دقلف - كيردرف هعدتبا يذلا - موجهل
 «كيردرف» نادقفو يددعلا قوفتلا نأ نادئاقل

 ىرسيلا هتبنجم لوح ريسملاب أَم ناحمسي « ةهدابملل
 ةروصلا نا الا رصنلا زارح ال هتمجاهمو

 « ١هر 0٠ ةعاسلا مف . ترريغت دق تناك ةيكيتكتل
 ناسمدقي «نزواهغروبدليه»و « زيبوسو» ناك

 ىلع ءىجافم موجه نش ةصرف نييسو ربلل

 داز « زيبوس» نا ا' . ةمدقتملا اثرا سوؤر

 يطايتحا مدقتب رما امدنع هتاوق قزأم ةروطخ
 دازف «. ةمدقملا ىلا «يورب ودو ةدايقب ةلايمل
 . هبرفل نويسوربلا ططخ يذلا فدملا مجح كلذب

 سأر ىلع « زتيلديس » ناك « ءانثالا كلت يفو

 «نرلوب ةلث ءارو ايفتخم :ةلايكلا' نم 4.

 ىهو ةيروطا ربمالا - ةيسن فلا لاترالا ةمدقم بقارب

 عقد « لاترالا كلت بارتقا عمو . ءطبب مدقتت
 . رماوالا رظتني نا نود ًاببخ مامالا ىلا هتلايخ
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 ةيشاثلا ةلصرملا  ءافلملا
 ”ةيعق دم لل ل الأ

 (ا١ا/6ا/ خابسور ةكرعم لحارمل يليصفت ططخم

 ,ةراشاك ءاوطلا يف هنويلغ ىهر قئاقد ةعضب دعبو

 نا نود ةقئاف ةعرسب ةيسوربلا ةلايحلا تمفدناو

 ةيواسمنلا ةلايللا' اههبن»تمساهاو و اهنا دققت
 نكمتي مل اذل « لترلا ةليكشتب ريست تناك يلا

 ؛4- + نم رثكا ةكرعملا يف اوج زي نأ نويواسمنلا

 ةلايملا ةرسيم تماق هسفن تقولا يفو . ايارس
 ةمدصلا تداو . ةيسنرفلا ةلايخلا ةمجاهمب ةيسوربلا

 يلا ةيروطا ربمالا - ةيسنرفلا ةلايخلا تيتشت ىلا

 « زهيلديس :ماقو . « عروبي رف» هاجناب اهمظعم بحسنأ

 يبونج « نيب ريفيغات » دنع هتلايخ مظنت ةداعاب

 . « خابسور» يقرش

 تأدب « ةكرعملا نم ةلحرملا هذه ءاهتنا عمو

 فصقب « سوناي » ةلت يف ةزكرمتملا ةيعفدملا ةيراطب
 لازت ال تناك يتلا ةيسنرفلاو ةيروطا ربمالا ةاشملا

 يس و ربلا « يرته » ريمالا ماقو . لاترا يف ةرشتنم

 موجه معدل ةعيرسلا ةوطخلاب ةاشم بئاتك 7 عفدب
 ةيروطاربمالا - ةيسنرفلا جاوفالا ىلع ةلايخلا

 ىلو دنا ةلمرلا ىو افلا ناروو حم

 0 5 ١ 2 ١
 حا صا  -----تححصت رس

 « ًامساح ةيسوربلا ةاشملا موجه ناكو . ةيمامالا

 س- ةيسنرفلا ةاشملا لائرا ةيعفدملا تقزم نا دعب

 ماقو . راشتنالا نم نكمتت مل يتلا ةيروطا ربمالا

 نسم عقدنا و « 2 ةص رفغلا مانتغاب ٠ زعيل ديس »

 ١ ةيسنرفلا ةاشملا ةرخوؤم وحن « نيب ريفيغات »

 . لهسلا ربع اهتتشو « ةيروطا ربمالا
 دق ةكرعملا تناك « .#١5١9 ةعاسلا يو

 دنع « كيردرفر» ةئميم تحبصأو ل شمسحا

 ٠ « نيب ريفست رانعار » دنع هترسيمو « تاتشنول »

 تاوقلا وحن همدقت عباتي هشيج دبك ناك نيح يف

 ىضوف ةلاح يب تعقو يلا ةيروطا ربمالا - ةيسن رفلا

 اهباحسنا عم تاوقلا كلت تلوحتو . نيغلاب كابتراو

 . لولفو مذارش ىلا
 نييسن رفلا دونحلاب تيطغ دق اليم ٠+ ةفاسمل ةقطنملا
 لتقلاو بهنلا ىلع اومدقا نيذلا نييروطا ربمالاو

 «كيردرف» نأ نم نيديفتسم « ءاسنلا باصتغاو
 طوبه با رتق ال ارظن © موزهملا شيحلا دراطي مل

 نا « نام ريج ناس» لوقيو



 . ايزيليس ىلا عارسالل هرارطضالو « ليللا
 ١568 ةكرعملا هذه يف نييسوربلا رئاسغ تغلب

 رئاسحلا تغلب نيح يف ٠ احيرج مال5 و اليتق
 . حيرجو ليتق 86٠٠ ةيروطا ربمالا - ةيسن رفلا
 م.6.و تالا رتج م مهئمض نم « ريسأ ه..ءاو

 ةيروطاربمالا - ةيسنرفلا تاوقلا تدقف اك « طباض

 . هتادعمو شيحلا ةعتمأ نم ةريبك ةيكو « امفدم "7

 خابسور ةكرعمل ةرشابملا جئاتنلا تناكو
 كال اي زيليس يف عضولا ناك كيح « ةدودحم

 جئاتنلا نا الا . ايسورب ىلع ًاغلاب ًارطخ لكشي
 نم ريبك ردق ىلع تناك ىدملا ةديعب ةيسايسلا

 تلق امادكع 4 ماع ٠٠٠١ نم رثك ١ ذنف ,. ةيضالا

 (54١م-1518) اماع نيثالثلا برح اسنرف
 « ةيسنرفلا فادهالا زربأ نم ًاقرش عسوتلا ناك
 ترهظأنأ ىلا « ًارارم ةيناملالا تاعطاقملا وزغ متو

 تفشكو يسن رفلا شيحلا ككفت «خابسور » ةكرعم
 . ةيسوربلا تاوقلا ةهجاوممب هفعض طاقن

 ىلا يسوربلا رصنلا ءابتا تلصو امدنعو
 تاونسلا برح يف « كيردرف » ةفيلح « ا رتاكنا

 نا ريئلا تم رضا « عبسلا

 5 :٠ حرفلاب روعشلا نع

 ريبعتك دالبلا ءاج را 5

 ي زيلكنالا نامل ربلا ماق

 ٠٠6٠6 و نويلم غلبم ١17/68 ماعلا يف ايسورب حلمي
 ناك نا دعب « هينج فلا

 زواجتي ال ١0017 ماعلا يف

 نييس و ربلل هحتم يذلا غلبمل

 دقلو . هينج فلا 4

 «كي رد رف»تاراصتنا لقأ « خابسور » ةكرعم تناك
 كلا ف هددع غلبي ًاشيج اهيف تعش هنأ ذإ « .ةفلك
 ةفلكب « ةباصا 86٠١ يلاوح هب لزنأو « يدنج
 طقف ةباصا .٠.٠ براقت

 .م . ق 4١ ( ةكرعم ) انيبسور (م)

 ةينامورلا ةيلهألا برحلا لالخ تبشن ةمساح ةكرعم

 دئاقلاو ةهج نم رصيق سويلوي نيب ( . م . ق 48 - 4)
 يلابش يف تراد دقلو . ىرخأ ةهج نم هراصناو « يبموب »
 مييناب مهنلا فرغت )6 انييشورا را, قم: توقلاب .ايقيوتفأ
 ميعدتو « رصيق » راصتنا نع ترفسأو ء ( « ريتسانوم »

 . ةطلسلا ىلع عارصلا يف هفقوم

 . ق 87 ) « سوسارك سوكرام » لصنقلا لتقم دعب

 نيب ةينامورلا ةلودلا ةماعز ىلع سفانتلا دتشا ء ( . م

 نيب عارصلا رجفنأ دقو . « يبموب الو « رصيق سويلوي »

 خويشلا سلجم ديأ اهدنع . م . ق 44 ماعلا يف نيدئاقلا

 سويلوي » داعبإ ىلإ يعادلا « يبموب » فقوم ينامورلا

 سويلوي » نإ ذإ . « بعشلل ًاردع » هرابتعاو « رصيق
 ىلع هجتاو . خويشلا سلحي رارقل عايصنالا ضفر « رصيق

 نيناوقلل اريطخ اقرخ كلذب ابكترم . امور ىلإ هتاوق سأر

 جراخ هشيج ةدايق نم دئاق يأ عن تناك يتلا ةينامورلا

 . قى 4 روبع . نوكيبور رظنأ ) اهتدايقب فلكملا ةعطاقملا
 نالعإ ةباثب « رصيق سويلوي » ةوطخ تربتعا دقلو . ( . م

 ينامورلا خويشلا سلجو « يبموب » ىلع برحلل حي رص

 . هعم فلاحتملا

 يف راصتنالا نم كلذ دعب « رصيق سويلوي » نكقو
 ىلع هترطيس ضرفو . هئادعأ دض اهضاخ يتلا كراعملا ةفاك

 ةرطيسلا هذه دّطو مث , ةيلاطيالا ةريزجلا هبش لماكو امور
 يف نوقابلا خويشلا سلجم ءاضعأ هنيع امدعب صاخ لكشب
 تايحالص هوحنمو . «روتاتكدلا » بصنم يف « امور »

 . هيضراعم ىلع ءاضقلل ةلماك

 ةطلس ميعدت يف تمهاس يتلا ثادحألا مهأ نم ناكو
 دب ىلع م . ق غ4 ماعلا يف « يبموب » لايتغأ « رصيق »

 , برحلا فقوي مل « يبموب » لتقم نكلو . هعابتأ نم ددع

 نأ دعب . ةطلسلا نع رصيق ءاصقإل لاتقلا هراصنأ عبات ذإ

 ور

 طا كا ةشرلاو
 مسمع مم سس سم مس سمج ممخ سس سستم

 ريتسانوم مسا مويلا لمحيو ٠ يقرشلا يسنوتلا ءيطاشلا ىلع انيبسور ةكرعم عقوم

 دئاقلا نبا 605*586 « سوتسكس » مهتدايق ىلوت

 . 6« يبموب »

 ًارصن « رصيق سويلوي »زرحأ . م . ق كال ماعلا يفو
 داع مث . ىرغصلا ايسآ يف 2612 « اليز » ةكرعم يف ًاريبك

 ةثالث دعبو . هتطلس ميعدتل هدوهج عبات ثيح . امور ىلإ

 دق « سوستكس » نأ « رصيق سويلوي » ملع .روهش

 نيفيلحلا نأو , « ايديمون » كلم « لوألا ابوج » عم فلاحت
 يسنوتلا لحاسلا ىلع ايقيرفأ يلاش يف اههتاوق نادشحي
 لاقتنالا ررقو ٠ تانويجيل ةثالثب تردق تاوُق أبعف . هتبراحمل
 هلوطسأ سأر ىلع رحبأ مث . هموصخ ةهجاومل ايقيرفأ ىلإ
 يف سنوتل يبرغلا يلامشلا لحاسلا غلبف , تاوقلاب لمحملا
 لوطسألا اذه ضرعت نأ دعب . م . ق ئا/ ماعلا رخاوأ
 نم عم نفسلا نم ديدعلا ةراسخ ىلإ تّدَأ ءاجوه ةفصاعل

 . لاجرلا نم مهلمحت تناك

 « انيبسور » ةقطنم يف هتاوق عم « رصيق سويلوي » لزنو

 اان



 ور

 هؤادعأ ناكو . يقرشلا يسنوتلا ءيطاشلا ىلع ( ريتسانوم )
 نم ريبك ددع مهنيب . ًافلأ نيتسب هددع ردق ًاشيج اوعمج دق

 سوتيت » قباسلا رصيق دعاسم ةدايقب نييديمونلا ناسرفلا

 تاوقلا ىلإ ةفاضالاب . 1165 121161115 « سونييبال

 « ويبيس سولوتيم » ةدايقب « سوتسكسل » ةيلاوملا ةينامورلا
 يديؤم زربأ دحأو ينامورلا يسايسلا 3عممن1105 5ءصنه

 . هتنبا جوز ناك يذلا « يبموب » دئاقلا

 ( ربوتكأ ) لوألا نيرشت نم ةدتمملا ةرتفلا لالخو
 مل « . م . ق 5ا/ ماعلا نم ( ربمسيد ) لوألا نوناك ىتح

 اوناك مهنأ مغر , هتمجاهم ىلع « رصيق سويلوي » ءادعأ ؤرجي
 عم ةيقبتملا ةوقلا نأل ًارظن) قحاسلا قوفتلا نوكلتمي
 ىف , لجر فلأ ١؟ نع ديزت ال تناك « رصيق سويلوي »

 ىلإ ةرتفلا كلت لالخ دادزا دق هممصخ تاوق ددع ناك نيح

 كلملا اهعفد يتلا تازيزعتلا لضفب , لجر فلأ ٠٠١ ىلاوح
 2 سونييبال »و « ويبيس » تاوق معدل « ابوج » يديمونلا

 نكمت نيح « رصيق سويلوي » ىلإ ةبسنلاب عضولا ءوس دادزاو

 قرط عطقو . « انيبسور » جراخ هتاوق قيوطت نم هموصخ .
 . اهتدعاق عم اهتالاصتاو اهتادادمإ

 هيلع نأ « رصيق سويلوي » دجو ٠ عضولا اذه مامأ

 تاوق هموصخ دشحي نأ لبق , عيرس ماسح لمعب ةردابملا
 قوطلا كفب ءدبلا ررقف, ىوقلا نازيم لالتخا ديزت ةديدج

 تاوقلا هذه هنشت قعاص موجه ربع . هتاوق لوح بو رضملا
 يناثلا نوناك يفو . « سونبيبال » شيج فارطأ دحأ ىلع

 سأر ىلع « رصيق » ماق . م . ق 58 ماعلا نم ( رياني )

 ايوق اموجه نش مث . ةذفلا تاروانملا نم ةلسلسب هتاوق

 اذه رفسأو . يداعملا شيجلا نم ةدحاو ةهبج ىلع ًازكرمو
 يتلا « سونييبال » تاوق طوطخ يف ةرغث حتف نع موجه

 تعاطتساو . ةسحداف رئاسخب ةكرعملا لالخ تبيصأ

 قوطلا نم اهلمكأب تالفإلا « رصيق سويلوي » تانويجيل
 نصحتلل « انيبسور » ىلإ تداع مث . اهيلع بورضمل
 « ابوج »و «ويبيس »و « سونييبال » رطضا نيح يف . اهيف

 . ديدج موج دادعتسالاو ميظنتلا ةداعإ ةيغب باحسنالا ىلإ

 هحنم راصحلا نم «رصيق سويلوي» تالفإ نأ ريغ

 نم ةديدج تازيزعت ىلع لوصحلل ةيرورضلا ةصرفل
 لعجو . ىوقلا نازيم ليدعت ىلإ ىدأ ىذلا رمألا , ايلاطيإ

 ىلع هدعاسو . هب ةهزهلا قاحلإ هئادعأ ىلع ريسعلا نم
 « سوسبأث » ةكرعم يف دحاو رهش دعب هموصخ تاوق ميطحت
 طسب ىلإ تدأ يتلا ء(. م . ق غ3 طابش ) طق موا

 . ايقيرفأ يلامش ىلع هترطيس
 يف ةيونعملا ىوقلا ةيمهأ ىلع ةكرعملا هذه تنهرب دقلو

 , ةيدايقلا « رصيق سويلوي » ةءافك ىلع تنهرب اك . لاتقلا

 نم ةلسلس ربع رصنلا عازتناو , تاوقلاب ةروانملا ىلع هتردقو

 ىلإ 8 ةبسنب هئادعأ قوفت مغر ةفطاخلا كراعملاو تاروانملا

 . دحأو

 5ك

 وتسور ناقيو تلاو

 ( ناتيو تلاو )وتسور (34)

 )١9415 يكيرما داصتقا لجرو يسايس
 ةفيظو اهزربأ ناك ةديدع فئاظو أوبت . (

 جيجأت يف ماه رود هل ناكو . ضيبألا تيبلل صاخ دعاسم
 . يمانتيفلا - يكريمالا عارصلا

 ماعلا يف 77./31/. 15054018 وتسور ناتيو تلاو دلو

 و « لاي » يتعماج نم جرختو « كرويوين » ةنيدم يف
 .. « دروفسكوا »

 ةعماج يف داصتقالل ًاذاتسا ةرشابم هجرخت دعب نيع
 ةمدخلاب قحتلا مث ,( -5١94٠-1494١ )« ايبمولوك »

 ةبترب ( 110 15947 ) تاونس ثالث ةدمل ةركسعلا

 نمض « امروب » يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا مدخ . دئار
 ةرصفلا يفو . ( © 5 58 ) « ةيرسلا تارباخملا ةمظنم »
 مسقل دعاسملا سيئرلا ةفيظو ملست 1485-8
 ةيجراخلا ةرازو يف ةيواسمنلا  ةيناملالا ةيداصتقالا نوؤشلا
 ًاذاتسا ١955 ١487 ةيعماجلا ةنسلا يف لمع . ةيكريمالا
 نيع مث . « دروفسكوا » ةعماج يف يكريمالا خيراتلل ًارضاحم
 ةيداصتقالا ةدحتملا ممالا ةنعبل يذيفنتلا ريتركسلل ًادعاسم
 ىلا ةيلاتلا ةنسلا يف داع . ( 19184 1981 ) ابوروا يف
 ةعماج يف يكريمالا خيراتلا يف تارضاحم ىقلأت سيردتلا

 ستوسشتاسام دهعمب كلذ دعب قحتلا . « جدربماك »

 يف وضعكو خيراتلاو داصتقالل ذاتسأك 20.1.1 ايجولونكتلل
 . (1956 296١ ) ةيلودلا تاساردلا زكرم

 نمألا نوؤش سيئر دعاسم بئان بصنم دلقت
 ًاسيئرو ًاراشتسم . 197١-1933 ةرتفلا يف نيعو . يموقلا

 كراش ثيح . ةيجراخلا ةرازو يف يسايسلا طيطختلا سلجمل
 معدلا ميدقت يف ءديلا ىلإ ةدحتملا تايالولا ةموكح ةوعد يف

 ثالثلا تاونسلا يف ملستو . ةيبونجلا مانتيف ةموكحل رشابملا

 تيبلل صاخلا دعاسملا بصنم ( 1434 - 1933 ) ةيلاتلا

 ةهبج راوث دض لاتقلا ديعصت يف مهسأ ثيح . ضيبالا

 هريثأت نيحلا كلذ ذنم أدبو . يمانتيفلا ينطولا ريرحتلا

 . مانتيه يف برحلاب ةصاخلا ةيكريمالا تارارقلا ىلع رشابملا
 193١ ماعلا ذنم تأدب دق ةدحتملا تايالولا تناك

 « مييد نيدوغن » ماظن ناكرأ زهت يتلا تابارطضالاب متهت

 سيئرلا دفوأ اذل . ةيبونجلا مانتيف يف نييكريمألل يلاوملا
 مانتيف ىلا ةثعب 798١ ( ويام ) رايأ يف « يدينيك نوج »
 ليوسكام » لارنجلا يركسعلا هلثمم تمض . ةيبونجلا
 سيئرل بئانك «وتسور تلاو »و ةثعبلل سيئرك «روليات

 ةيبونجلا مانتيف يف عاضوألا لوح ريرقت عضول كلذو . ةثعبلا
 يف ينطولا ريرحتلا ةهبج ةحلصمل ليق تأدب دق تناك يتلا

 ققحتلا فدهتست « يدينيك » ةوطخ تناكو . مانتيق يبونج

 سئابم يركسع لخدتب طروتلا مدعو , مانتيف يف عضولا نم:

 هب رمأ يذلا لشافلا يركسعلا لخدتلاك , نومضم ريغو
 . ( 195١ ةكرعم .ريزانخلا جيلخ رظنا ) . ابوك يف

 ةيناكما لوح يدينيك هحرط يذلا لاؤسلا ىلع ادرو
 منأب لوقي هريرقت يف «روليات » بتك . « مبيد » ةموكح ذاقنا

 ةيكريمالا ةرادالا تعراس ام اذا . ةموكحلا ذاقنا نكمملا نم
 تناك نيذلا راوثلا ةهجاومل يركسعلا نوعلا ميدقت ىلا
 دادزت دالبلا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا عاضوألا ىلع مهطوغض

 يأر «وتسور » ديؤي نا يعيبطلا نم ناكو . موي دعب ْ

 ”ةلوقم باحصا نم ادحاو ناك هنأل ارظن . ةئعبلا سيئر
 رطخملا نأب صخلتت يتلاو « لامشلا نم مداقلا ناودعلا »
 هنأبو . الا سيل ةيبونجلا مانتيفل ةيلامشلا دودحلا دنع نماك
 .رارغ ىلع دودحلا قالغإ . ةمساح ةب رض راوثلا برضل يفكي
 راوثلا برض لهسلا نم ادغ امدنع ,نانويلا ىف ثدح ام

 ةيلهالا برحلا نابإ ةيفالسغويلا دودحلا قالغإ دعب نيينانويلا
 ءدبلا روكذملا ريرقتلا ىلع بترت دقلو .( 1944-1945"

 معدلا ءاطغ تحت يكريمالا يركسعلا معدلا لاسرا يف

 . نيراشتسملاو يكيتسجوللا

 سيئرلا دهع يف ةوقلاب « ًاسرغم » «وتسور » لظو
 راوث دض نواهتلا وحن هجوت يأ ضراعي لظو « نوسنوج »
 نيد » ىلا اهعفر يتلا ةركذملا نم ًاقالطنا .ريرحتلا ةهبج
 ةدسشب « يوناه » برض ةرورض اهيف ًاحضوم « كسر
 امدعب ةيلامشلا مانتيفل يجيتارتسالا يوجلا فصقلا ًارربمو
 ىنخي ةليقث ةعانص « هنيم يش وه » راوثلا ميعز ىدل حبصأ
 . اهتادقف

 فقوملا . «وتسور » بلصت ترهظا يتلا فقاوملا نمو
 تحرط امدنع . 14577 ( ليربأ ) ناسين ىف هذختا ىذلا
 نوينعملا داك ذا . ةيلامشلا مانتيف ءىناوم قالغا ةلأسم

 قرط عطقل ءيىناوملا يف ماغلألا ثب ةرورض ىلع نوعمجي
 نلعأ «وتسور » نا الا .ريرحتلا ةهبج راوث نع دادمالا

 ىلا « يوناه » عفديس اهذيفنت نا ةجحب . ةطخلل هتضراعم
 داحتالا نيب رتوتلا ديزيسو . ةيحان نم نيصلا ناضحا
 حرتقا اذل . ةيناث ةيحان نم ةدحتملا تايالولاو يتبيفوسلا



 مانتيفل ةيبونجلا دودحلا ىلع يوجلا فصقلا تايلمع فيثكت
 . ةيربلا تادادمالا قرط عطقل . سووال دودحو ةيلاشلا

 مانتيف ىلا روبعلل اهنومدختسي راوثلا ناك يتلا ذفانملا ريمدتو
 ::ةيبوكلا

 ىلا ايلعلا ةيكريمالا ةدايقلا تعادت . 1934 ماعلا يفو

 يذلا عضولا اهب هجاوت ةديدج ةيجيتارتسا عضول عاهجأ
 ةعومج » تلكشتف . ةحداف رئاسخ ةيكريمالا تاوقلاب قحلي

 عافدلا ريزو تمض يتلا , 01111010 6011م « دروفيلك

 « دروفيلك »

 سيئرلا يدعاسمو . «زمليه دراشتير » ةيزكرملا تارباخملا

 ءاربخلا قناع دك .«روليات »و «وتسور »

 ماع ميوقت عضو ةنجللا هذه ةمهم تناكو . نيراشتسملاو

 لوح تاحارتقا ميذقتو . مايضتيف يف ةريخألا تاروطتلل

 . ةيركسعلاو ايلعلا نيتيجيتارتسالا
 ديأف . ةيركسع تارايخ ةثالث ةعومجملا تثحب دقلو

 يجيتارتسالا فصقلا ديعصتب يضقي يذلا رابخلا نوتسور »

 ةلاكو ريدمو . « كسر نيد » ةيجراخلا ريزوو ٠

 2١ غنوفياه »و « ىوناه » لوح كادهألا ةرئاد عيسوتو

 ةلسلس يف ةقحالتم مئازه تهجاو ةيكريمالا تاوقلا نكلو
 راذآ يرهش لالخ اهب تماق يتلا ةيركسعلا تايلمعلا

 ةدايقلا رطضا امم . 1934 ( ليربأو سرام ) ناسينو
 لح نع ًاثحب راوثلا عم تاضوافم يف ءدبلا ىلا ةيكريمالا
 . ةلكشملل يسايس

 ةيجراخلا ةرازو يف هلمع ةرتف لاوط «وتسور » ناك دقل

 اوبعل نيذلا «روقصلا » نيراشتسملا نم ضيبألا تيبلا يفو

  ةيكريمالا برحلا دمأ ةلاطإ يف ًارود
 يف ذاتسا مويلا وهو . لاتقلا نم تاونس ينامث دعب . اكريمأ

 . « ساسكت » ةعماج

 ةيزه يفو ةيمانتيفلا

 ( رودويف ) نيشبوتسور (19)

 -1١8955( ١1ا/58) يسور يسايسو يركسع

 حر لوألا صلوب يس ورلا رصيقلا نم

 ًايركسع ًاكاح نيعو © ١861( ىلإ ١0745 نم
 ايسورل لوألا نويلبان وزغ نابإ « وكسوم » ةئيدمل

 )121١(.

 نيشب وتس ور شتيفيليساف رودويف تنوكلا دلو
 ٠١/ يف (ايسور)«يفيل» يف 1.17.8 هوؤممعطتس
 .ةيطا رقتسرا ةيرتث ةلئاع ىلإ هلصأ دوعي . 1
 . ١ال48 ماعلا يق يمورلا شيحلا ىلإ مهن

 شرع ىلع ًارصيق « لوألا صلوب » ادغ ل

 ةبئارا كإ.نيشيبوتسور يفر ١795 ماعلا يف ايسور
 دعبو . هل يصخش دعاسك رصيقلا هنيعو « ءاول

 نم ًاقالطناو . ةيج راخلا ريزو بصنمل هراتخأ نيماع

 « ةينويل وبانلااسن رف وايناطي رب نم لكل ةيداعملا هفقاوم
 - يسنرف فلح مايق عنم للع نيشبوتسور لمع

 ًابرقم ناك

 نيشبوتسور شتيفيليساف رودوهف

 يرازولا هبصنم يف رمتسا دقو . يسور - يناطي رب

 ةافو باقعأ ين هنع دعبأ مث © 180١ ماعلا ىح

 « لوألا ردنسكلا » جي وتتو « لوألا صلوب »

 . هل ًافلخ ( ١و6 كإ ل0 نم مح )

 يف هبصانم نم هداعبا دعب نيشبوتسور فكتعا
 هلامعا ةلوازم ىلإ فرصناو «وثقونوروف» يف هل زنم

 . ةيسايسلا ةايحلا نع ًامامت دعتبي مل هنأ

 فرشت تناك ةيسايس ةقلح ىلإ مضنا ام ناعرس ذإ
 ةقودلا هتقيقشو « ردنسكلا » رصيقلا ةدلاو اهيلع

 اهويمي تن رهتشا يلا ةقلحلا يهو ٠ « اني رتاكيإ »

 ًارشابم ريثأت ترثأو « ةظفاحملا ةيسورلا ةيموقل

 ردنسكلا » مح نابإ ةيسورلا ةسايسلا هيجوت ىلع
 نيشبوتسور داع ةقلحلا هذه لالخ نمو . « لوأل

 . زراب يمور يسايسك روهظلا ىلإ

 ىلإ همدقتب « انيرتاكيا » تماق ١6٠١9 ماعلا ينو

 مث . ماهيركسع بصنم يف هنيع يذلا رصيقلا اهقيقش
 « وكسوم» ماح بصنمل 8 ماعلا ٍُق هراتخإ

 عافدلاب ةفلكملا ةيسورلا تاوقلا دئاقو يركسملا

 لع دقلو . ينويلوبانلا .وزغلا هجو يف اهنع
 هنأ ريغ « وكسوم نع عافدلا ميظنت ىلع نيشبوتسور

 « تارباخملاو نمألا لئاسم ىلع يساسأ لكشب زكر
 لخاد ءالمعلا نم ديدعلا نويلويانل نأب هعانتقال ؟رظن

 ةيرسص ةيسور تاييظنت ةدع دوجو ىلإ ةفاضإ « ةنيدملا
 ىلإ عانتقالا اذه هعفدو . ةيسنرفلا ةسايسلل ةيلاوم
 نوؤشيىلع اهعمقو تاييظنتلا كلت ةمواقم دوهج ميدقت

 . ةمدقتملا ةيسنرفلا تاوقلا هجو يف رشابملا عافدلا
 زكرت ءويطاخ يمالعا جهنل هعابتا ىلإ كلذ ىدأ اك

 ةيسورلا ةيركسعلا تازاجنالا رابخأ مخضت لع
 يركسمعلا عضولا ىلع فيزملا ل ٌوافتلا نم وج ءافضاو
 . تاوقلا كلل

 ريغ . ةصاخلا

 هنأ هلوقب دعب ايف كلذ ررب دقو

 هر

 ةيسن رفلا شويحلا مدقت رابخأ يدؤت نأ ىثحي ناك
 تاييظنتلا عيجشت ىلإ ةيسورلا تاوقلا عجارتو
 لخادلا يف كرحتلا ىلع نويلويانل نيلاوملا ا

 . ةروثلا ىلع نيحالفلا ضيرحتو
 ىلع رذعتملا نم حبصأ ام ناعرس هنأ ريغ

 ٠ يركسعلا عضولا ةقيقح ءافخأ نيشبوتسور

 باوبأ ىلع ةيسنرفلا تاوقلا تحبصأ امدنع
 . اهدص يف يسورلا شيحلا لشف نأ دعب « وكسوم »
 « وكسوم » 07 رماوألا هتلصو اهدنعو

 شيلا ءالجإ مب ظنعب ماقف « ةمواقم نود نييسن رفلل

 دعب نيشبوتسور ربتعا دقو . ةنيدملا نع نييناملاو

 «قئارحلا ميظنت نع الوؤسم « وكسوم » نم هباحسن
 ةثالثلا مايألا لالخ ةنيدملا عابرأ ةثالث ىلع تتأ يبل
 لوليا رهش يف ينويليانلا لالتحالا نم ىلوأل

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو . +١8١ ( ريمتبس)أ

 است نأ نكمملا نم ناك يتلا نزاخملاو نؤملا ريمدت

 . وكسوم يف ءاتشلا لصف ةيضم“ ىلع يسنرفلا شيل
 بابسألا نم ًايسيئر ًاببس نؤملا ىلإ راقتفالا ناك دقو

 « .ةيسن رفلا تاوقلا ةلاح روهدت ىلإ تدأ يل

 يضاقلا رارقلا ذاختا ىلا «نويليات » تمفدو

 لكر دقلو . «وكسوم» نام باحسنالاب

 اذه نع هتيلوؤسم ين ىلع دعب ايف « نيشبوتسور »
 ناونعب سيراي ين ًاباتك ددصلا اذه يف رشنو « رمألا
 )“١85(. «وكسوم قيرح لوح ةقيقخاو»

 نيشيوتسور قفار 2« « نويلويان » ةمزه دعبو

 « انييق » رمتؤ م ىلإ « لوألا ردنسكلا ل رصيقلا

 نم ةرتفل هنم ًابرقم يبو « )١8١6-1814(

 نم رصيقلا هلزعف « [هنيب فالكلا بد مث « نمزلا
 يبو . ةزيجو ةرتفب رماوملا ءاهتنا دعب هبصانم
 « 18518 ماعلا ىح اسنرف يف كلذ رثإ نيشبوتسور
 يف ينوت ىح اهيف يبو ٠ وكسوم ىلإ داع ثيح

/ 8/1 . 

 195١-1١94 ( كراعم ) فوتسور (:)

 ةيناملالا تاوقلا نيب تراد كراعملا نم ةعومجم

 يف « فوتسور» ةليدم دنعو لوح ةيتييفوسلاو
 ةيملاعلا برحلا ءانثأ ء«رو4م - رو: ماوعا

 ةيناثلا
 « فوتسور » ميلقا ةمصاع يه « فوتسور»

 افلا لك لكل ١ سارا هاتي د رغ باولج يف

 نم ملك مال وحن دعب ىلع « نودلا » رهنل ىئميلا

 0 محتت كلذب يهو « « فوزآ» رحب يف هبصم
 يسيئرلا لخدملا ربتعت اهنا امك «ع نودلا » ربع ةحالملا

 ابي



 ور

 طخلاو يربلا قيرطلا اهب رمبو « زاقوقلا لامش وحن
 داحتالا طسو نيب ةدتمملا طفنلا بيباثا طخو يديدحلا
 ةماه تاعانص اهيف زكرتتو « زاقوقلاو يبيفوسلا
 . ةددعتم

 دعت يناملألا شيجلل ةماعلا ةدايقلا تأدب نيحو
 لحارملا يف « يتييفوسلا داحتالا وزغل ةيلوألا اهتاططخم
 مسا رهظ « ةيناثلا ةيكلاعلا برحلا نم ىلوألا

 لارتحلا هعضو يذلا ططخملا يف « فوتسورو»

 سيئر ىلع هضرعو 8/٠ / ١44٠ يف « سكرام »

 لثمت نأ بحي اهنا رابتعاب « « ردلاه» ناكرالا
 طخلا نمض « بونملا يف يناملالا مدقتلل ةطقن ىصقا
 طسو - انيفد رم لامش » نم برغلا ىلا عقاولا ماعلا
 نم دتمملا طحلا يأ «لفسالا نودلا - اغلوفلا
 ىحو طسولا يف «يروغ» ىلا لاشلا يف (كسلغناكرا»

 . بونملا يف « فوتسور »ا

 1944١ : ىلوألا ةكرعملا

 عضوم ةيموجطلا ةيناملألا ططخلا عضو أدب امدنعو

 / 5/١ يف « اسورابراب » ةيلمعب فرع امف ذيفنتلا
 ًايجيردت برتقي يناملالا وزغلا رطخ ذخأ *« 9
 « فييك » ةكرعم ءاهتنا بقع « فوتسور» نم
 شويج ةعومجم ».تذخأ ذإ « 1941/9/19 يف
 زكرت « «تدتشنور نوف » ةدايقب « « بونحلا

 لاكن قرفلا ترتكز بونملا ءاقا ق انجريج
 هبش لالتحاو «ربييندلا » رب ضوح ىلع ةرطيسلا

 يغلأ ( زكينودلا » ضوحو « «مرقلا » ةريزج

 «نودلا» بصمو «ةيويحلا هتاعانصو ةيئدعملا هدراومب
 . « فوتسورو» دجوت ثيح

 شيج : نم ذئتقو فلأتت ةعومجملا هذه تناكو

 شيحلاو « « تسيلك نوف » ةدايقب ١ « رزنابلا »
 ةدايقب ١ شيحلاو « «وانخعار نوفر ةدايقب ١

 . «ثوه» ةدايقب ١7 شيحلاو « « نياتشنام نوف »

 ٠ اهنيب نم « ةيناملا ةقرف 4١ شويحلا هذه تمضو
 . ةلومحم ةاشم يقرفو ( ةعردم ) « رزناب » قرف

 ايناملال ةفيلح لود ةدع تاوق كانه تناك اك

 م” تمض « « بونحلا ةعومجم » ةدايق تحت لتاقت

 «ةيكافولس ةاشم يقرفو « ةيلاطيا ةلومحم ةاشم قرف

 تناكو . ةيرجم ةيولا "و « ةينامور ةيولأ 5 و
 ”ةهبحلا»تاوق اهعم ةفلاحتملاو ةيناملألا تاوقلا هجاوت
 يلا « « وكتشوميت » ةدايقب « « ةيبرغلا ةيبونحلا

 ةهبحلا» و ؛ 4٠ و88 و١7 و 5 شويحلا تمض

 تمض يللا 2 « وكنيشيف ريشت » ةدايقي « « ةيبونحلا

 .18ور21؟وو شريخلا

 يتليف نم فلرملا « ١ «رزنابلا » شيج ناكو

 لل

 ةعردملا ةبرحلا سأر لكشي ©« ١4 و » «رزئابلا »

 قلطنا دقو «٠ «بونحلا شويج ةعومجم » فحزل
 اهنمو « كسفورثبو رييند » ىلإ « فييك » ةكرعم دعب

 « دوسالا رحبلا ءىطاش برق « وكنبيسوا » ىلا
 ءاقتلال ةجيتن ) ترصوحو ١١« شيحلاب ىقتلا ثيح

 نييتيفوسلا نيشيملا نم تاوق (نيشيملا ةشاك ينرط
 رسالا يف عقوو « ١ة:!/5/١٠ يفهم

 وحن ٠١/1١ ين روكذملا بيحلا ةيفصتل ةجيتن
 شيج عمج كلذ رثإو . يييفوس يدنج فالآ

 نم هيطايتحاب اهدوزو هتاليكشت ١ « رزئابلا »
 ىلع « فوتسور » وحن ًاقرش همدقت أدب مث « دوقولا

 ٠ ناك هراسي ىلاو « « فوزآ» رحب ءىطاش لوط

 « دارغ فوليشوروف» وحن فحزي ١7 شيلا

 ١ا/ شيحلا راسي ىلاو « « زتينودلا » رهن لامشو

 ذخأو « « يموس » ىلع ىلوتسا دق ٠ شيحلا ناك

 « «دوروغلب » و « فوكراخ » هاجنا يف فحزي

 ةريزج هبش لخاد ىلآ ١١ شيملا هجنا نيح ىلع

 . « مرتلا »

 شرويج ةعومجم » ةدايق ىلع حلي « رلته » ذخأو

 ١ نيشيحلا نم لك زكري نأ ةرورضب « بونملا
 شيع يعدل قرشلا بوثملا داتا يف اهتز او
 كلذو « هب بيرق لاصتا ىلع ءاقبلاو ١ « رزنابلا »

 قلخيس كلذ نأب « ردلاه» ريذحت نم مغرلا ىلع
 « بونحلا شويج ةعومجم » نيب ةعسأو ةرغث

 حانج كرتيو © « طسولا شويج ةعومجم» و
 ١١/ يفو . ًافوشكم ( نميالا ) يبونحلا ةريخالا

 ءوس ببسب 5" و !١ نيشيحلا فحز فقوت ٠
 ضرالا تلوح يلا راطمالا ةراكو ةيوحلا لاوحالا

 بونحلا يف امأ ٠ تايلآلا ةكرح قاعأ لحو ىلا
 شيج لصاو كلذلو « ًانسح لازي ال وحلا ناكف

 ىلا ٠١/1١١ يف لصوو « همدقت ١ « رزئابلا »

 » غو رئاغات »ةنيدم نم يبرغلا لامشلا ىلا «سويمر ربم

 نع فقوتو ةديدش ةيقييفوس ةمواقمب مدطصا ثيح

 راطمألا طقاست' ءدبل ارظن كلذ و« ٠١/14 يف مدقتلا

 ْ . ةرازغب

 « مايأ ةدعل يناملالا فحزلا فقوتو ءطب دعاسو

 لجا نم يرجت تناك يلا ةفثكملا ةيتبيفوسلا دوهملا
 ضوحو « فوكراخ » يف ةماطلا عناصملا تال لقن

 يترش يف ةديدحلا اهعيمجت قطانم ىلا « زتينودلا »

 ةدشل ًارظنو . يبيفوسلا داحتالا يثرش بونجو
 لكل ةمباتلا ةيتييفوسلا تاوقلا اهتلمحت يتلا رئاسنلا
 يف « ةيبونحلا» و « ةيبرغلا ةيبونحلا ةهبحلا » نم

 ترما « «دارغولفاب » و « فوكراخ » يقطنم

 تاوقل باحسنا ءارجاب ةيتييفوسلا ةماعلا ةدايقلا

 ليكشتو اهتيوقتو اهطوطخ ريصقت ةيغب نيتهبملا
 نم دتمب طخ ىلا باحسنالا متو . يطايتحا
 « لوكسوا يراتس » نم لك ىلا « يونروتساك »د
 « «سويم» رجث و ءاكفولروغ» و «نايل» و
 شيلا وه ديدج يطايتحا شيج كلذل ةجيتن لكشتو
 بونجلا ىلا ةعقاولا ةقطنملا يف دشح يذلا "7

 . « دارغ فوليشوروك » نم يقرشلا

 ديب «غورئاغات » تطقس ٠١/7 يو

 ةيناملالا تاوقلا تلصو رهشلا ةيامت يفو « نيمجاهملا
 « « زكينودلا » ضوح نم ءازجأو « فوكراخ و ىلا

 رسفو . «فوتسور» نم ةبرقم ىلع تحبصاو

 ىييفوسلا باحسنالا ةيلمع م تدتشنور نوفو»

 ةيتيبفوسلا تاوقلا ليلقت وه اهنده نأب ةروكذملا
 وأ «وكسوم» ةقطنم زيزعتل تاعاطقلا هذه 5

 نأب هشويحل هرماوأ ردصأ كلذلو « « فوتسور »
 ةرثكو راطمالا دادتشا مغر « ةماع ةدراطع موقت

 « هتاوق قاهرا ةدشو جولثلا لطاهت ءادتباو لحولا

 شيلا رارطضا ةدراطملا هذه ذيفنت ةل واحم نع جتنو

 « زاينودلا » رهن دنع ١١ / : يف ًامامت فقوتلا ىلا ١

 «روانميار » غسلباو « « دوروغلب » نه برقلاب

 تاوقلا عم سائلا دقف هنا «تدتشنور نوف » ةدايق
 مدقتلا ةلصاوم عيطتسي نل هناو « ةبحسنملا ةيتييفوسلا
 اهدادما تايلمع مظتنتو هتاوق عمجتت نأ لبق
 برقلاب ١7 شيلا فقوت هسفن تقولا يئو.ةيرادإلا
 شيج امأ . « كسفوميترا» و « كسنايفالس » نم

 هاجنا يف مدقتلا نم اليلق زرحأ دقف ١ « رزئابلا »

 ةيتييفوسلا ةمواقملا ةدش ببسب « فوتسور »
 ًاموجم نش مث ©« دوقولا صقنو سقطلا تالكشمو
 هعفدي نأ عاطتساو ه4 شيحلا ىلع ١١ / ه ين ًاديدج
 ةدمل رمتسا فينع لاتق دعب لك م٠ يلاوح ًاقرش

 بونملا هاجتا يف كلذ دعب ةأجف لوحتو « مايأ ةثالث
 ةقطنم تاوق نم ًاثيدح لكشملا « ه* شيلا ًامجاهم

 قيرط يمحي ناك يذلاو « ةيركسعلا زاقوقلا لامش
 «تودلا و و «فوتسور» ىلا يدوملا با رثقإلا

 . لفسالا

 ىلا ١ «رزنابلا» شيج لصو ١١/1١5 يفو

 نم فينع لاتق راد ثيح « «فوتسور» لخاد
 .٠٠ ةلومحملا ةاشملا ةقرف تاوق نيب عراش ىلا عراش

 تنش نيذلا ©« ه5 شيحلا دونج نم نيعفادملا نيبو

 يف ةدع ةسكاعم تاج « 4# تا» زارط نم مهتابابد
 . ةئيدملا عراوش

 تدبكت يذلا ءفينعلا لاتقلا نم مايا ةمبرأ دعبو
 تطقس «© ةحداف رئاسع ةيناملالا تاوقلا هيف

 مقوو ١« © رزنابلا » شيج يديا يف « فوتسور »



 كه 550

 قاما 0

 انما <21 ”هشاكالا تاعردللا ه4
 2. ىليك

 (1941) فوتسور وحن ةيناملالا تارقلا عافدنأ

 لوقتو . رسالا يف يييفوس يدنج فالآ ٠١ وحن

 ءاليتسالا ةبوعصل اهريربت ددصب ةيناملالا رداصملا
 1١( موي تأدب نيح ةكرعملا نأ « فوتسور» لع

 . رفصلا تحت ٠٠١ ةرارحلا ةجرد تناك ١)

 ةياج ١١/٠ يف ةنيدملا طوققس نكي ملو
 شيملا نش ذإ « امل ةددجم ةيادب ناك لب « ةكرعملا

 «نودلا » ريع هسفن مويلا ءاسم أداضم ًاموجم

 « برغلا نم اهقيوطت الواحم « فوتسور» ىلع

 نيمجاهملا دص يف ةديدش ةيوعص ناملالا هحاو دقو

 دومص ناكو . تاشاشرلا هجو يف ةلاسبب نيمدقتملا
 نم ءزج درجم ةيلحملا ةداضملا هتاحمئو ه5 شيلا

 لاشي راملا عرش يذلا « داضملا موجهلل ماعلا ططخملا
 ١ « رزنابلا » شيج دض هذيفنت يف « وكنشوميت »

 ةعومجم » ةيقب نع ًامدقتم اءوتن هموجم لكش يذلا

 ه١. شيحلا تايلمع تفدهتساو ««بونحلا شويج
 « « فوتسور » لخاد روك ذملا شيحلا لذشو تيبغت

 نشب « ةيبونملا ةهبحلا » تاوق ةيقب موقت نيح ىلع

 - هنن اضوسلا تاوتلا هت ”يناملالاد
-- 

 نع هل زعتل يلاهثلا هحانج ىلع يجيتا ريسا داضم موجم
 قيرط عطقت و « بونحلا ةعومجم » شويج ةيقب

 . 0 سويم» رهن وحن هعجارت

 أدب دق ناك روكذملا داضملا موجها نا عقاولاو

 لسحاد لايقلا مادتحا ءانثأ « ١١/1 موي

 يذلا عال شيلا ةطساوب « اهسفن « فوتسور»

 ىلع ١8 شيمحلاو 4 شيلا يتونحلا هحانج ىلع همعد
 ةيتييفوسلا تاليكشتلا يلإجا غلبو « يلاشلا هحانج
 قرف ه4 و تابابد ةيولأ ه موجحلا اذه ين ةكرتشملا
 ةقرف ١4 ةهجاوم يف كذو « ةاشم ةقرف ١7و ةلايخ

 ال ) نيتلومحم نيتقرفو ةعردم قرف ؟ اهنيب نم ةيفاملا
 ةبباجتملا تاوقلا حيلستو ددع نع ةقيقد ماقرا رفاوتت
 نأ رابتعالا ين ذخألا بجي نكلو « ( ةكرعملا هذه يف
 نم اهليكشت يف ًاددع لقا تناك ةيتييفوسلا قرفلا

 نم ةلحرملا هذه ين ًاحيلست لقاو ةيناملالا قرفلا
 وحن مضي يتييفوسلا تابابدلا ءاول ناك ) . برحلا

 ةاشملا ةقرفو « هتوق لامكتسا ةلاح يف ةبابد ٠

 ور

 ىلع « يدنج م١٠6٠ وحن رثكألا ىلع مضت تناك
 وحن مضت تناك ةيناملالا ةعردملا ةقرفلا نأ نيح

 ةاشملا ةقرفو ءامتوق لامكتسا ةلاح 5 ةبابيد 8

 يف يدنج فلأ ١5 و ٠١ نيب مضت تناك ةيناملالا
 . ( اهتوق لاّكا ةلاح

 ١١ وحن هردق ًامدقث "0 شيملا موجم ققح دقو
 يف تاراموليك م وحن مث « لوألا مويلا ين لك
 ٠ شيحلا و ١١ شيملا عطتسي ملو . ةيلاتلا مايألا
 يتييفوسلا طغضلا فيفختل تايلمع يأب اموقي نأ

 طغضلا دييازتو ©« ١ « رزنابلا» شيج ىلع

 يثرشلا لامثلا نم 5٠0 ةلومحملا ةقرفلا ىلع

 ةددهم تالصاوملا طوطخ تحبصأو ؛ فوتسورل
 شيج («تثدتشنور نوف» رمأ كلذلو « عطقلاب

 ربع وحن باحنالاب ١١/١2 يف ١ « رزئابلا »

 رضح رمالاب « رلته » لع امدنعو «© « سويم »

 يف « بونملا شويج ةعومجم » ةدايق رقم ىلا ًاعرسم

 « شتيخوارب» نم لك هتبحصبو « افاتلوب »

 هنأ ًاحضوم ؛« باحسلالا فاقيا بنطو « «ردلاه» و
 نبي ركسعلا ةداقلا نم بلط يأ لبقتسملا يف ضف ريس

 1١« /م٠ يف العف كلذب ًارما ردصأو « باحسنالاب

 ال هنال ةدايقلا نم هءافعإ « تدتشنور نوف » بلطف

 لبقي الو « ةلاحلا هذه لثم يف ةيلوؤسملا لمحتي
 « هتاوق تايلمع ةرادا يف رشابمللا لخدتلا اذه لثم
 ةعومجمل ادئاق « وانما ر » نيعو هبلط « رلته » لبقو

 رمالا نكلو . هنع الدب «بونحلا شويج »

 كلذلو « لعفلاب هذيفنت يرحب ناك باحسنالاب

 رهن يرش تاوقلا فقوتت نأب «رلته» رما
 نكلو 2 ١١/١ يف لك ٠١ قوحلب ( سويم »)

 « رل زئيز » ديقعلا هناكرا سيئرو « تسيلك نوف »
 ءاقبلا ةروطخ ًاينوفلت « ردلاه» لا رجلا احضوا
 هيلع تحبصا يذلا فعضلا ًارظن « عقاوملا هذه يف
 ىلا « ردلاه» رطضاو . ثالثلا ةعردملا مهقرف

 ايلعلا ةدايقلا ناكرأ سيئر « لدو#ي لاصتالا

 رثا . فقوملا ةروطخ رلتل حرشي يك « ةيناملالا

 « شتيخوارب نوف » لا رثملا « رلته » لبقتسا كلذ
 هسعم شقانو هسفن مويلا نم ١هر#مبث٠ ةعاسلا 5

 , وانخار نوف » لصتا شاقنلا ءانثأ يفو . فقوملا
 طابضلا نم ناك هنأ كح « ةرشابم رلته ًاينوفيلت
 ىلع ةقفاوملا هنم بلطو « هيلأ نيبرقملا نييزانلا

 + 0 نب قيما. نهبلا :ةيبرغلا "ةفيقلا للا: :تاحشتالا

 ةقرف عقاوم تقرتخا ةيتييفوسلا تاوقلا نأل آرظن

 سرحلا قرف ىدحا) « س .س ترادئاتسيل »

 باحسنالا ىلع « رلته » قفاوف « ( ةلتاقملا يزانلا

 . ًاروف
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 رهن ىلا ١ « رزنابلا » شيج بحسنا اذكهو

 لوأ كلذب الجسم « « غورناغاتو»و « سويم»

 ليبق « اسورابراب » ةلمحل ةيئزج ةمزهو باحسنا

 « فوتسور » يف رصنلل ناكو « « وكسوم » ةمزه

 تناك يلا ةيتييفوسلا تاوقلا ىلع يونعملا هرثأ

 « وكسوم ةهبج يف ريبكلا داضملا اهموجم نشل دعتست

 مادص ناكو . 1541/17/5 يف أدب يذلا
 « فوتسور» 5 « تدتشنور نوف » عم « رلطمر

 تالا رثملا عم تامادصلا نم ةليوط ةلسلسل ةيادب

 لشف ةيلوؤسم مهلمح نيذلا ناملألا تالاشراملاو

 قبس يلا 2 يبيفوسلا داحتالا 5 « ةفطاحلا برحلا »

 اسنرفو اينولوب يف لماك حاجنب اهوداق نأ مم
 . ناقلبلاو

 1945 : ةيناثلا ةكرعملا

 هبش ١١ شيحلا لتحي نأ لمأي « رلته» ناك

 قيضم ربعي نأ عيطتسي ىتح ةعرسب « مرقلا » ةريزج
 « رزئابلا » شيج عم يقتليو ( نابوك ) « شريك »

 ًاعم افحزيل كلذو « « فوتسور » نم فحازلا ١
 . « بوكيام » يف طفنلا رابآ وحن زاقوقلا لخاد

 ةريزج هبش يف ةيتييفوسلا ةمواقملا دومص نكلو

 دومصو « « لوبوتسابيس » ةنيدم يفو « شريك »

 نود تلاح « “اب شيلا موج حاجتو « ه5 شيلا

 ىلع زيكرتلا « رطهر» ررقف « فدملا كلذ قيقحت

 لالخ «مرقلا» ةريزج هبش يف ةمواقملا ةيفصت

 وحن بونحلا يف ماعلا موجهلا ةدواعم لبق ءاتشلا
 يف «دارغنيلاتس» و « زاقوقلا» و « فوتسور »

 تاوقلا ةمواقم ترمتسا دقو .

 ١١/ ىح «شريك » ةريزج هبش يف ةيتييفوسل
 ةهبحلا » تماق ءانثالا هذه يفو . ًابيرقت ١4 / ه

 يف موجب « وكنشوميت » ةدايقب « ةيبرغلا ةيب ونحل

 نم لك مهاسو « ه/١1 يف « فوكراخ » ةقطنم

 ماعلا يناملالا موجهلا ءدب ريخأت يف نيروكذملا نيلماعل

 راظتنا نودو ع 5/95 ىح ١947 فيصل

 اهتمواقم تناك يلا « « لوبوتسابيس » طوقسل

 يتييفوسلا دوجولا ةيفصتل ةجيتن رارمتساب صقانتت
 دعب تطقس مث نمو « « شريك » ةريزج هبش يف

 موجها ناك يذلا تقولا يف ء ”7/ + يف كلذ
 «نودلا » رهن هاجتأ 5 ةعرسب هيف روطتي يناملالا

 رظنأ ) « جينوروف » ةنيدم دجوت ثيح « ىلعالا
 « دارغتيلاتسو . ١947 ةكرعم ©« فوك راخ

 . ( ةكرعم
 دهع ىلا « « بونحلا شويج ةعومجم » تناكو

 « ١949 افيص موجم يف يسيئرلا رودلاب اهيلأ

 شويا مضتو « كوب نوف » لاشيراملا ةدايق تحت

 افيص ١947

 الح

 نوف» ةدايقب ١ « رزئابلا » شيج : ةيلاتلا ةيناملألا

 « ثوه » ةدايقب 4 « رزنابلا » شيجو « « تسيلك

 ١١ شيحلاو « « سولواب نوف » ةدايقب 5 شيمحلاو

 ةدايقب *؟ شيحلاو «© « نياتشنام نوف » ةدايقب

 « ع«فوورو» ةدايقب ١7 شيحخلاو « « سخياف »
 ةعردم قرف 4 اهنم « ةقرف 58 شويحلا هذه تمضو

 تاوقلا هذه ىلا ةفاضإلابو . ةلومحم قرف الو

 « ايناملال ةفيلخلا لودلا تاوق كانه تناك ةيناملالا

 « ةيرجم قرف 5 و « ةينامور قرف م تمض يلا

 نيينامورلا نيشيحلا ىلع ةعزوم « ةيلاطيا قرف 5 و

 . م يلاطيإلا شيحلاو ؟ يرجملا شيحلاو 4 و م
 ةيرشبلا ةوقلا يلإجا نع ةددحم ماقرا رفوتت ال)

 اهيلع تأدب يلا ةهجاوملا تدتما دقو . ( ةيداملاو

 الامش «ليروا» نم « بونحلا شويج ةعومجم »

 ليهستلو . لك ٠ وحن ًابونج « غورناغات » ىح
 تمسق« ة ريبكلا ةهجاوملا هذه ىلع تايلمعلا ةرادأ

 ةعومجملاو « تسيل » ةدايقب «أ» ةعومجملا : ىلإ
 ةعومجملا هذه هجاوت تناكو . « كوب » ةدايقب «بو»

 «ةيبونحلا» و « ةيبرغلا ةيبونحلا » نيتهبحلا تاوق

 ةقرف(/8)54١؟ ( ويام ) رايا لئاوأ يف تمض يبا
 « تابابد ءاول ١و (ةلايخ قرف اهنم )١4

 لاعف عافد نيمأتل ةيفاك ريغ تاوقلا هذه تناكو
 رغصل ًارظن « ةيتييفوسلا ةهبحلا نم عاطقلا اذه نع
 نكت مل يلا « ةيتييف وسلا تاليكشتلا و قرفلا مجح

 ةقرف 4 / 8 وأ ”/ + نع اهتلاح لضفأ ين ديزت
 تباصأ يتلا رئاسملا ةدش ىلا ةفاضإلاب « ةيئامل
 ةكرعم لالخ « ةيبرغلا ةيبونحلا ةهبحلا » تاوق
 اثلثو « ةاشم ةقرف 55 تغلب ىلاو « « فوكراخ »
 هيلع بترت يذلا رمالا « ةروكذملا ةهبحلا تابابد
 نيبو اهنيب تاعردملا ين ىوقلا نازيم ةبسن رييغت
 حبصتل "5/15 يف اهموجم ءدب لاح ةيناملألا تاوقلا
 . ناملألا حلاصل م ىلا دحاو

 * هيجوت بونحلا يف يناملالا موجهلا نمضت دقو

 « رزنابلا » شيج اهم موقي ىلوألا « ةيسيئر تاب رض

 «جين و روف» وحن «كس روك » نم برقلاب لالا 6

 اهب موقي ةيناثلاو . * شيملا يلابثلا هحانج يمحيو
 « نودلا » هاجتا يف « فوكراخ » ةقطنم نم 5 شيحلا

 . « ب » شويحلا ةعومجمل ةعبات نيتب رضلا اتلكو ًاضيأ

 أ » شويحلا ةعومجب اهتذفن دقف « ةثلاثلا ةب رضلا امأ

 نم بونحلا ىلا « ١ « رزنابلا » شيج ةطساوب

 «« زكينودلا » ربت وحن قرشلا هاجتا يف « فوكراخ »

 «فوتسور »دنع هبصم برق« نودلا :بونج وحن 3
 هيجوتب فلك يذلا ٠7 شيحلا عم نواعتلاب كلذو
 تلك اك مغ ورئاغاتو نم برقلاب ةيوثاث ةبرض

 عم ءاقتلالل « شريك » قيضم روبعب ١١ شيلا

 ًاعم فحزلاو « « فوتسور » نم مداقلا ١7 شيملا

 هيجوتلا صن دقو . زاقوقلا يف « بوكيام » وحن
 ٠/545/4١ه يف « رلته» نم رداصلا ١ مقر
 ةمجاهملا تاوقلا لواحت نأب ةيلمعلا هذه صوصخب

 ليهستل ةميلس « فوتسور » روسج ىلع ءاليتسالا

 ةصاخ « « نودلا » ىبونجو يت رش ةيلاتلا تايلمعلا
 رمي ناك « زاقوقلا » ىلا هجتملا يديدحلا طللا نأو
 . « فوتسور» ربع

 « زكينودلا » رمت ١ « رزنابلا رشيج ربع دقو

 نم ةبرقم ىلا مايأ ةثالث دعب لصوو « 7/4 يف

 تايلمع ىوس هجاوي نأ تود « « كسليب وراتس »

 سرح تادحو لبق نم ةدودحم' ةيتييفوس ةمواقم

 ةعرس بحسنت ةيسيئرلا تاوقلا تناك ذإ « ةرخؤملا

 قيوطتلل ضرعتت ال ىتح « نودلل ةيقرشلا ةفضلا وحن
 « رزنابلا » شيحل ةعباتلا ةيئاملالا تاعردملا لبق نم

 هاجت ( جين وو روف » دنع لامثلا نم فحازلا «

 «,نودلا» ةفض نم ةبرقم ىلع يترشلا بونحلا
 يلاطيإلا شيحلاو ١7 شيلا ناك نيح ىلع . ةيبرغلا

 رين ذيع ةسيفيبم ةينييقوم هم و اقم ناهجانوي

 « ١١و ه5 نييتييفوسلا نيشيحلا لبق نم « سويم »
 « غورئاغات » ةقطنم نم مدقتلا 5 ًاحاجن ناقتح الو

 . « فوتسورو وحن ًاقرش

 ةيبونحلا ةهبحلا » تاوق مظعم حاجنل ًارظنو
 ضوح يف ةيناملالا ةشامكلا نم تالفإلا يف «ةيبرفلا
 م0٠) ىرسألا نم ةليلق دادعا عوقوو « « نودلا »

 ىح "5 و ؟ نيشيحلا يديا ين اوعقو طقف ريسا فلا

 تاعردم زيكرت ١// يف « رلته» ررق « ١/(

 زكرم عيب رس فحز يف ١و 4 « رزنابلا» يثيج

 تاوقلا نأ دقتعا يتلا « «فوتسورو وحن

 ةعومجم ىلا ًاتقؤم 4 « رزنابلا » شيج مضني

 شيج عم فحزي نأ ررقت ثيح « «أ» شويحل

 لك ٠٠٠ وحن اهضرع ةهجاوم ىلع ١ « رزئابلا »

 «فوتسور» نيب لفسالا «نودلا» | ربعيل

 شويحلا ريمدت فدي كلذو « «اياكسنايلمز » و

 نم يقرشلا بونحلاو بونحلا ىلا ةيتييفوسل

 يناملألا فحزلا محز فعض كلذبو ««فوتسو ر»

 « دارفتيلاتس رظنا ) «دارفنيلاتس » وحن يسيئرلا
0 

 تاوذق ةرطضأ ةلكرتلا هذيط ءا رج نما
 ىلا « « يسفونيلام» ةدايقب « « ةيبونحلا ةهبحلا و
 ًابنجت 7/8 يف «فوتسور» نم باحسنالا
 ىلع 7/5١٠ يف اماوق ةفاك تحّتصاو « قيوطتلل



 تاوق ةرخوملا يف اهدناست ىرسيلا رهنلا ةفض

 اهدوقي ناك يلا «زاقوقلا لامش ةهبج »

 ةمزه رثإ ه / ٠١ يف تلكش يلاو « «ينويدوب »
 مث « « شريك » ةكرعم يف مرقلا ةهبج تاوق

 يتلا ةمجاهملا ةيناملالا تاوقلا قوفت ببسب ترطضا
 عجا رثلا ىلا « طاقن ثالث يف لفسالا نودلا تربع
 اذكهو « زاقوقلا» لابج حوفس وحن ايجي ردت

 يدج لاتق نود.154؟ ماع « فوتسور » تطقس

 يف ريبكلا لالتخالا ببسب ©« ١94١ ةكرعمل لثامم

 . ةيناملالا فافتلالا ةكرح ةروطخ و ىوقلا نا زيم

 ١45 : ةقلاثلا ةكرعملا

 راصحلا عفرل « نياتشنام نوف» موجه لشف دعب
 ,دارغنيلاس » 3 رصاسحملا 5 نشيحلا نع

 رلسته رما اء زو: ١١/ / ما يف
 باحسنا نع الضف ) «أ » شويحلا ةعومجم باحسناب

 ىلع «زاقوقلا » نم (ب شويحلا ةعومجم رخآ
 اهمنقعلا ”ةيتييفوتبلا .تاوقلا "ةلضاوم: :ةيشخ لحئاازم
 لاهشلا يف « وفركينلتوك » نم « فوتسور» وحن

 « نروتاس رظنا ) « نروتاس » ةيلمعل ًاذيفنت يق رشلا
 ةروك ذملاةعومجملا تالصاوم طوطخ اهعطقو ( ةيلمع

 تناك ءانثألا هذه ينو . زاقوقلا يلاش يف اهقيوطتو

 ىح ( وكليمرإلا) ةدايقب ) « ةيبونحلا ةهبحلا » تاوق

 دعب « يكسفونيلاه» اهالوت مث |9440 /؟/؟
 هجو يف «فوتسور» وحن مدقتلا لواحت ( كلذ

 لظ يفو « + «رزنابلا » شيج نم ةفينع ةمواقم

 رداصم نع اهداعتبا ببسب ةيرادإلا اهابلطتم صقن
 تادحو تلصو دقلو .رتموليك ٠٠١ وحنب اهدادمإ

 يناثلا « سرحلا » شيجو سماخلا « ةمدصلا »"شيج نم

 /07 يف « فوتسور » نم ًابيرقت لك ةفاسم ىلا

 ةيناملالا ١5 ةلومحملا ةقرفلا نأ ديب « رو؛م/و

 . ًايرادا ةقهرملا تادحولاهذه مدقت فاقيا تعاطتسا

 طسخ ىلا «يكفوتيلام » تاوق تلصو ١ / 4 يفو

 نم بيرقلا « يبكاشتس - كساكريشت وفون »
 .«ع فوتسور»

 ةعبات ةيكيناكيم ةعومجم تلصو ١/7 يفو

 « زاقوقلا » يف « ينزورغ » نم فحازلا 4 ؛ شيجلا

 «فوتسور» نيب ةعقاولا « ريتلاشت » ىلا

 «دمجتملا « نودلا » تربع نأ دعب«, غورناغات » و

 نع ةييحستلا ع نيامقناع نوفر  تازق كلو

 شويج » ةعومجمب تفرع يلا « وفوكينلتوك »
 لوالا « رزنابلا » شيج تاوق اهعمو « « نودلا

 روك ذملا شيحلا ةدايق ىلوت ) « نزاك ام نوف » ةدايقب

 ةعومجم ةدايق هيلا تدنسأ يذلا تسيلك نوفل ًافلخ

 نع « تسيل » لاشيراملا ةيحنتل ةجيتن «أ » شويحلا

 ةعردم ةقرف نم ةفلؤملا ( 7 / 4 / 4 يف هبصنم

 ربيسع تبحسلا دق تناك ةاشم قرف “و ةدحاو

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةمردقلا اهعقاوم ىلا « فوتسور »

 ةعومجي تاوق ةيقب نأ نيح يف . «سويم » رهنل
 يدنج فلا .85٠ وحن تمض ييلا) «أ» شويحلا

 «(ةينامور قرف ٠١ و ةيناملا قرف ٠١ ىلع نيعزوم
 قيضم دنع « نامات » ةقطنم رسج سأر ىلا ثبحسنا

 زاقوقلا ةهبج » عطتست مل يذلا « « شريك »

 <« ١/9 ١94/1 يف الإ هتيفصت « ةيلامشلا
 اهثبشتو كانه ةيناملألا تاوقلا نصحتل ةجيتن

 . اهعقاومم.

 ذفانم قالغا يف ةيتييفوسلا تاوقلا لشف عجريو
 ةعوم#ج باحسنا مامأ « نامات» و « فوتسور»

 ةهبحلا » تاوقل ىبسنلا فعضلا ىلا «أ » شويحلا

 تاعردملا يف « ةيلامثلا زاقوقلا ةهبج » و « ةيبونحلا
 تاوقلا نم زج بحس بلطتت اهتيوقت تناكو . ناريطلاو
 قفاوت مل يذلا رمألا . « دارفنيلاتس » بيج قوطت يتلا

 تييفوسلا درتسا اذكهو . ايلعلا ةيتييفوسلا ةدايقلا هيلع

 ةرشابم ةكرعم نود ةريخألاو ةيناثلا ةرملل « فوتسور »
 . اهيف

 )1١9( كينيمود اوسنارف ) اكسور (

 .(1814- 151 ) يسنرف يركسعو نوراب
 بورحلاو ةيسنرفلا ةروثلا بورح نابإ ًارود بعل
 . ةينويليانلا

 17.2.1 نونوو اكسور كينيمود اوسنارف دلو
 . 11751 ماعلا ين « نومييب » يف « اوكأ يثتلود » يف

 ىتح «وكانوم » يف هتسرامب أدبو بطلا سرد مث
 نمآ دقو . )1١184( ةيسنرفلا ةروثلا عالدنا

 « ةروثلا اهب تدان يلا ءىدابملاب ًاديدش ًاناما اكسور
 كلم ةرطيس تحت ةعقاولا « سين » يف اه ةوعدلاب أدبف
 أجلم كاذنآ تناك يتلاو + «اينيدرسو نومييب »
 تماقف «٠ ةروثل نيداعملا نييسن رفلا ني رجاهمللا

 اسنرف ىلا أجلف « هيفنو هكالمأ ةرداصمب تاطلسلا
 ىلا 4١ه ماعلا يف يترو « شيملا ىلا مضئاو
 , ديمع هبتر

 يقرو « لش ماعلا يف ايلاطيا ةلمح ين كراش

 ةبترلا نم درج هنا الأ . ءاول ةبتر ىلا هسفن ماعلا يف
 . ةلمحلا كلت نابإ هبجاوب همايق مدعل ًارظن

 ماعلا يف ديدج نم ةمدخلا ىلإ اكسور يعدتسا
 دض تاراصتنا ةدع قيقحت يف كراش ثيح ٠4

 ور

 دعاقت دق ناكو . ١86٠١8 ةلمح نابإ نييواسمنلا

 عافدلل ١814 ماعلا يف ىرخأ ةرم يعدتسا امدنع

 تماق موجم دص ءانثأ لتق ثيح « « نوساوس » نع
 . هسفن ماعلا يف ةئيدملا ىلع ةفيلحلا تاوقلا هب

 (يالوقين) يكسور (5)

 ١484 - ١9114(. ) ىرصيق ىسور لارتج

 11.177. [نوولكت يكسور شتيفو ريهدالف يالوقين دلو

 يركسعلا ملعلا ىقلتو ١804. ماعلا

 يف مث .ةيبرحلا «نيتناتسوك » ةيلك يف
 برحلا يف كراش . ناكرالا ءاسؤرل الوقين ةيمرداكا

 برحلا يو 18108(2- 181/1)ةيسورلا  ةيكرتلا

 امدنعو . عاطق دئاق حبصا(٠1١ ه)ةيسورلا ةينابايلا
 ناك )١9114(« ىلوالا ةيملاعلا برحلا تملدنا

 ماسقو « يلاهثلا يمورلا شيجلل ًادئاق يكسور

 غربميل لالتحا نم هتنكم ةعراب ةيركسع تايلمعب

 نم بحسلا دقو ١941١4. ( ريمتبس) لوليا يف
 ١916« (ليربأ) ناسين يف هتحص ءوس ببسب شيحلا
 نم ( ربمتبس ) لوليا يف .ةدايقلا يلوتلا داع هنكلو

 نوناك يف ةيئاث لاقتسا نأ ثبل ام مث . هتاذ ماعلا

 هزكرم ظفتحا هناالا 1١91١٠« ( ريمسيد ) لوا

 يركسعلا سلجملا يفو « يروط ربمالا سلجملا يف

 زوم نم لاشلا شيج ةدايق ىلوتف داع مث . ىلعالا
 «1او11ا (ويام) رايا ىلا ١915 (ويلوي)

 لوليا يف هتدايق يكسن ريك ىلوت يذلا شيحلا وهو

 نيت دنع دءاقتلا ىلع ليحأ . ١ ( .ربمتبس )

 . 191م ماعلا يف ةفشالبلا همدعأو : ةيتايفوسلا ةطلسلا

 )1١( ةدهاعم) دليكسور ( 68؟١

 ( ريا ريف ) طابش 5 5 تمربأ حلص ةدهأعم

 «هليكسور و ةنيدم ي كرامنادلاو ديوسلا نيب 8

 ةحفص ءاهنإ نع ترفساو . ةيكرانادلا 501116
 - ١١88 ) ىلوألا لامشلا برح تاحفص نم

 . هيوسلاو كرام ادلا نيب تعلدنا يل ع( ل56

 تاكاتمم ىلع ةدهاعملا هذه لضفب ديوسلا تلصح دقلو

 ةارسخو ؛ 5 ناكس رب

 501180 دن: واسر قيسضفم يت رش اهتاعطاقم لك ك رامشادلا

 « 80طتتق]22 « نالسوهوب »و « ناكسر ةصاخو

 8وحصطم ]2 لوب روبنز و ( 1831 ءاكلص عع« جنكيلب» ف

 ىف ةمئادو ةتباث

"1١ 



 ور

 ترسعغ امك .ديوسلا ىبوذنج قيطابلا ىلع ةعقاولا

 ىلع '1عهد0ط عند نظن رت »م كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 كرامثادل . جيورلا ءىطاش
 . قيطلبلا ةقطنم لع ةرطيسلاو ةدايسلا يف اهلامآ لك

 لراش » « ديوسلا كلم بلاط ةدهامملا هذه رثإ

 ناك يذلا « ( فاتسوغ لراش ) « سوفاتسوغ رشاعلا

 كرامتادلا ةكلم نم ىقبت ام ذخأ « ًايب رح ًادهع هدهع

 ىلع ةيديوسلا تاكلتمملا عيسوت ةيغب جيو رألا -
 كرامتادلا تضفر امدنعو . ةيبونحلا قيطلبلا ءىطاوش

 ًابرح نش ةيبوروألا نفسلا هجو يف قيطلبلا قالغا
 ةعاطتساب ناكو . 5١ه فيص يف ةيناث

 تدقف ةدهاعملا هذهو

 2« ديوسل

 نأ « اهتيباج يتلا ةفينعلا ةمواقملا نم مغرلا ىلع
 حلاصمل ةفلاخم تناك اهتسايس نأ ريغ , اهفادهأ ققحت
 دي تدم ىلا ادنلوه ةصاخ « ةيبوروألا لودلا

 نا برحلا هذه نع مجنو . كرامئادلل ةدعاسملا
 تاففتحا نيح يل( ») ميهدن ورت 0 كرامئادلا تثداعتسا

 .«نالسوهوب » و « ناكس» نم لكب ديوسلا

 ةدهاعم تعقوأ 1170( وينوي )ناريزح 5 يفو
 اهبجومب كرامتادلا تملس يلا « نغاببوك» حلص
 « ايفانيدنكسا ةريزج هبش نم ينونحلا ءزملا ديوسلا
 ,«ميهدلورتااو ( موج دوب 0 يقطنمب تافتحاو

 تمسر « ةيئامن ةيوست ةديدحلا ةيقافتالا تناكو

 يهو) جيورألاو كرامتادلاو ديوسلا نيب دودحلا

 . «دليكسو ر»ةدهاعم تززعو «(ًايلاح ةمئاقلا دودحلا

 ( نوسيراه ليقول ) وسور (؟4)

 .( )مكوك ١818 ) يريمأ يسايسو يركسع
 فوفص ىف ةيكربمالا ةيلهألا برحلا يف كراش
 1 . نييلامشلا

 آ,.11.100556جا: وسو رنوسي راه ليقول دلو
 .1218/+/4 يف ( ياتنك ) «دررفناتس» يف
 ماعلا يف ةاماحملا ةسرامب أدبو قوقحلا سرد

 عالدنا دنع يكريمألا شيما ىلإ مضني نأ لبق 4١
 )9١8145-1١848(. ةيكيسكملا - برحلا

 ةيلصألا هتنهم ىلإ وسور داع برحلا ءاهتنا دعبو
 ماحك رهتشا ثيح « ياتنك » يف ًابتكم حتفو
 سلجم ةيوضعل بختنا ١85٠ ماعلا يفو . يئانج
 نايا لاقتسا هنأ الإ ء اهسفن ةيالولا عباتلا عويشلا
 مفناو ( 1856 - 1851 ) ةيلهألا برحلا عالدنا

 كانه نيع دقو . ( يلاإشلا ) يلاردفلا شيجلا ىلا

 ماعلا يف يثرو « نيعوطتملا تاوق يف ديمع ةبترب

 ءاول ةبتر لإ ٠67

 ؟1

 «رفير نوتس » يف برحلا كلت لالخ وسور لتاق

 ”اغوماكيشت» و « (رمكمس - )ه66)
 يفو . )١١58( «اغوناتاشت» و (1مكعر

 «ىسينت» ةقطنم ةدايق ىلوت )١851 - ١850( ةرثف

 لالخ «سنارك زور » نصح نع حاجنب عفادو
 . (1854 ) « ليفشان ١ راصح

 بختناو «ةيندملا ةايحلا ىلإ داع ١88 ماعلا ينو

 ماعلا يف لاقتساو داع هنكل « سرغنوكلا يف ًاوضع

 ناهأ هنأل باونلا سلجم لبق نم هبينأت ببسب يلاتلا

 هباختنا ديعأ مث .روكذملا سلجملا ءاضعأ دحأ

 ماعلا ىتح هتايحالص ةسرامل داعو « هتلاقتسا دعب

 شيحلا ىلإ مضناو « ديدج نم لاقتسا ثيح 807

 . ديمع ةبترب يماظنل

 اهملستيل «اكسالأ » ىلا لسرأ هسفن ماعلا ينو

 تايالولا اهتعاتبا نأ دعب ةيسورلا تاطلسلا نم ًايم<ر
 ةرطيسلا تيبثتب فلكو « ةريخألا هذه نم ةدحتمل

 ٠ ةقطنملا كلت ىلع ةيكريمأل

 ةرئاد » ةدايق ىلوت هتايح نم ةريخألا ةرئفلا ينو

 اهزكرم ناكو« يكريمألا شيجلل ةعباتلا (« جيلخلا

 كانه يقبو.( انايزيول ) « زئايلروأ وين » ةئيدم
 .ا859١ 7/1/1 يف هتافو ىح

 (دروفدارب مايلو) نوسور (1)

 ( - 1918 ) يريمالا شيحلا يف لوأ قيرف

 117. 8. 280و5منوسور دروفداربمايلو دلو

 5 (اوميأ ) «ناوم يد » يف ١9١8/28/٠8 يف

 ةعماج نم مولعلا يف سويرولاكب ىلع زاح

 يف ةيركسع تارود ةدع ىقلتو« «نوغيروأ»
 نيع . ةيكريمالا ةيركسعلا تايميداكال او تايلكلا

 «(01140) يكريمالا شيحلا يطايتحا يف ًايناث ًامزالم
 . ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا لالخ مدخو

 مث وكل

 قيرف ةبترف ع ١951/5/١ يف ءاول ةبتر ىلا
 ةيناديملا ةوقلا دئاق بصنم لغش ./0

 طيحملا يف يريمالا شيجال ةعباتلا « مانتيف يف ىلوالا
 بصنم مث ؛« )195017-١958( مانتييف - ءىداهلا
 دعب ادغو . ( ١958 ) مانتيف يف تقؤم قليف دئاق
 ةبعشلا يف ةسايسلاو ططملا ةيريدمل ًاريدم كلذ
 يف ةكرتشملا ناكرالا تاسائر ةفيهل ةعباتلا ةسماخلا

 ىلا يقر 5 ء« ()و54- 9١و58) « نطنشاو »

 ًابئان نيعو ١959 /ه 1٠/ يف لوأ قيرف ةبتر

 يي ديمع ةبتر ىلا يقر

 يف ةيكريمالا ةيركسملا ةدعاسملا ةدايق سيئرل
 دئاقلا بصنم لغش مث . ( ١976 - ١و5 ) مانتيف
 ع ءىداطا طيحملا ةقطنم يف يريمالا شيجلل ماملا
 اوال ( ياواهز « رتفاش تروف » يف هرقمو

 ماعلا دئاقلا ١ ةاب»# ماعلا ف حبصا ء ا( وال

 « يراوك » تامفترم يف ةيبونحلا ةيكربمالا ةدايقلا
 ١ 1 . امي ةانق ةقطنم يف

 ١8١١ ( ةلمح ) ايسور(15-1)

 تالمحلاب ةصاخلا ةرقفلا . ترابانوب نويلبان رظنأ )

 . ( ةينويلبانلا

 ليسور سيول

 ( سيول ) ليسور ('؟)

 © (١مالا - )١844 يسلرق يركسع

 . (41١1ا1) سيراب ةنوموك ةداق دحاو

 ناس» يف ].. 105961 ليسور سيول دلو

 شيلا 5 مدخل © 4 ماعلا 3 « كويرب

 « زثيم » يف ةسدنملا حالس يف ًابيقن ناكو « يسن رفلا

 سا 181060 ةيسوربلا - ةيسنرفلا برحلا نابإ

411 ). 

 دئاقلا :. :« نيزابن»: لاشزاملا ده ادم دعأ

 مالستسا نالعإ ةادغ « ةيسنرفلا تاوقلل ماعلا

 لارخحلا نا الإ . (١مالء/ا١/جا70) ,زكمد



 برهف ٠ داعسم طبحأو هلمحت بجش « ناشنيلك »
 0 روت » ىلا لقتنا مث « اكيجلب ىلا

 ءا(مالا/1/55) ةندطأ نالعإ رثا لعو

 يف بختنلاو © سيراب ةنوموك ىلا ليسور مضنا

 سرحلا ةقرفل ًادئاق « ١ما١0 (سرام) راذآ
 برحلا ضوفم ناكرأل ًاسيئر حبصا 5 : يطولا

 رطضا 5 « هيرازولك 0

 .ةيطابضنالا تافلاخملا ءازإ هددشت ببسب ( ليربا)

 ناسين يف ةلاقتسالا ىلا

 «٠ ب رحلال ًاعقؤم وم 1/6 ف درايتخا م

 «ورومر» وه يندم دعاسم لبقي نا هيلع نانو

 كح ةماقا لواح اذل

 نبلا رتخلاو « نادرا ريج » عم تواعتلاب يروتاتكيد

 رطضاأ 5 0 « يكسفيلب ورق » ىو يكسفو راد 0

 لقتمملا نم بره هنكلو

 . هتاعو رشم ض راع يذلا

 . لقتعاو ةلاقتسالا ىلا

 ,ياسرف» تاوق هيلع تفبق تح ًايفتخم لظو
 هيلع ل مرا 5 ةنوموكلل ةئوانملا

 «يروتاس» يف صاصررلاب ًايمر مكحلا ذفنو «مادعالاب

 . (د1مالثز

 ( ناوطنا ناج ) كوينيسور (19)

 طابض نم ( 1089-١805 يسن رف يركسع

 . ةيسن رفلا ةروثلا

 ل.هر 20و51 لوينيسور ناوطنا ناج دلو
 دحأ ناكو . 4 ماعلا يف « سيراي ١ يف عمموأ

 ء ىلوألا اهتايادب ذنم ةيسنرفلا ةروثلاب نيكراشملا

 . ( ١784 ) ليتسابلا نجس ىلع ءاليتسالا يف ةصاخو
 .يسن رفلا كردلا ُي ًاطباض حبصأ ١و ماعلا يو

 . لارثج ةبتر ىلإ يقر دحأو ماعب كلذ دعبو

 دنام رأ» لا رثحلا ةدايق تحت ١7 ماعلا يف لتاق

 ةضافتنا دض م.1,. 8زعو» «ثوريب سيول
 نم لاتقلا لالخ نكمنتو . )»1١09( نييدناثل
 ء هسفن ماعلا يف مدعأ يذلا « نوريب » ةنايخ فشك
 تازقلا:'دئاق .بصنم يق':هناكم لويسور لغو
 1.212 0ءطع]1ع « ليشورال » ءىطاوش يف ةيسن رفل
 ذإ « بصنملا اذه يف اليوط ثبلي مل هنأ ريغ
 ىلا لوينيسور داع مث . هسفن ماعلا يف هنع دعبأ

 ناج » لا رثحلا ناكم نيع نيح ديدج نم ةهجاول

 تاوقلا دئاقيصنم يف ]. 02م ء]جنع « ولكناك

 حبصأ ةازيجو ةرتفب اهدعبو . « تسيرب » ءىطاش يف؟

 نم ليقأ ١744 ماعلا ينو . برغلا شيحل ؟دئاق

 لصح نأ ثيل ام هنكل « برغلا شيحل دئاقك هبصنم
 ةيركسعلا هبصانم مالتسا ىلإ دوعي نأ نود «وفع ىلع
 . ةقباسلا

 رئاثلا اهداق يتلا ةضافتنالا ىلع ءاضقلا رثإ
 8. 27. « فوباب ليون - اوسنارف» يسنرفلا

 مهتا ء رذالو5 (ويام) زايأ يي 23طءن5
 مث . لقتعاو ةضافتنالا يف كا رشالاب لوينيسور

 / ه / 4 يفو . هيلإ ةهجوملا مهتلا نم ءىّرُبو كوح
 «,روديتكورف ١م٠١ بالقنا يف كرتشا ١و

 دض ًاهجوم ناك يذلا 18 "سنع
 تما ىلا ةلدتمملا ةيروهمحلاو ةيكلملا رصانعلا
 ةموكح يديأ نم محلا ىلع ءاليتسالل طيطختلاب
 . ةيروهمحلا ةرادإلا

 «تربانوب نويليان » ردصأ « ١8٠١١ ماعلا يفو

 ينب ًارمأ ( ١049 ماعلا يف الصنق ادغ يذلا )
 هلا رتشالاب هماهتا دعب « لشيس » رزج ىلإ لوينيسور
 1.” 2/116 4ع ]2 « ةيمنهحلا ةلآلا » ةيضق يف

 لوينيسور ثبلي مو 84جءطتصع [ماءعنصقأع

 5 3 ناوجنأ 0 35 ةزيجو ةرتفب كلذ دعب يوت نأ

 . 18٠١5 ماعلا

 ( سنويل ) هيسور (15)
 ٠ (1988- 1880) يسنرف يركسع بتاكو طباض

 «نولوط» يف [,60206 1101055©[غهيسور سنويل دلو

 ةيسوربلا - ةيسنرفلا برحلا يف رهتشا . 186٠ ماعلا يف
 ذاتسا بصنم ١89017 ماعلا ين لغش . (1ىا/1 - ١ مال

 كرت نا دعبو . ايلعلا برحلا ةسردم يف خيراتلاو كيتكتلا

 مث ٠ «نادرف» نع ابئان بختنا 14٠١ ماعلا ين شيجلا
 يف يفوت ىتح ةفاحصلاو يركسعلا خيراتلا ةباتكل غرفت
 . 1914 ماعلا يف «سيراب»

 - ةيسنرفلا برحلل ماعلا خيراتلا» ةماحلا هتافلؤم نم

 دقو « ءازجا ةتس يب وهو « 1810/1 - ١41٠ « ةيسوربلا

 شيجلا ةداق رابك» باتكو . 89١ه ماعلا يف ردص

 .1911/ ماعلا يف ردص دقو «يسنرفلا

 (تسيتاب ناج ) وبماشور (4)

 لان ( ١م٠ا0 - )ال88 ) يبسنرف يركسع
 معدلا يف اماه وزود ثمل: 4: اهتورفا لاش رام“ ةنكر

 لالقتسالا برح نابإ نييكربمم الا راوثلل يسن رفلا
 .( )الم#» -!الالو ) ةيكريمالا

 تنوك « روميق ود نايسان ود تسيتاب ناج دلو

 ل أد 82م(6156غ6 10028162 0عوبماش ورود

 اص عاتب (نهدرمأع 0ع 180 ءطقتط ءوان

 همولع ىقلت . « مودناق م» يف « ١؟؟هر/ال/١ يف

 شيحلاب قحتلا هنا الا « ةسينكلا ىلا مامضنالل ةينيدلا

 وبماشور تسيتاب ناج

 برح لالخ زرب . رمعلا نم رشع ةعباسلا غلب امدنع

 لاحف © ( ١48 ١ا/٠4 ) ةيواسمنلا ةثارولا
 هبهاوم تزربو © ١1/417 ماعلا يف ديقع ةبتر ىلع

 يف كراش . ( ١747/07/9 ) « دليفول » ةكرعم يف
 اة( رولكس صرالم5) عسبسلا تاوئسلا برح

 )٠١/١50/ « بماك رتسولك ر» ةكرعم يف زربو

 لووسملا طباضلا ١0751 ماعلا يف حبصأ .(لالكم
 . تاميخملاو ةكرعملا ناديم يف تاوقلا راشتنا نع

 يراشتسم دحا ١5 ماعلا يف وبماشور ناك

 اال ماعلا يي نيعو « نام ريج ناس و تنوكلا

 يقر مث « نويسور نا - شنارف - ليق » ىلع اكاح

 ةوق ةدايقب فلكو « قيرف ةبتر ىلا ١78٠ ماعلا يف
 اهاسرا اسنرف تررق يلا ( يدنج 0..5) ةلمحلا

 لالقتسالا برح نابإ نييكريمالا راوثلا معدل

 « تروبوين » يف ةوقلا تلز' دقلو . ةيكريمالا

 ثيح « ١76٠١ ( ويلوي ) زومت يف ( دناليأ دور )

 جروج » ةرمأ تحت هسفن «وبماشور » عض و

 اهعقاوم يف تيقب ةيسن رفلا ةوقلا نا الا . « نطنشاو

 ةنس ةليط تازيزعتلا نم ديزم لوصو راظتناب

 . ًابيرقت
 «وبمأشو روماق « ١78١ (وينوي) ناريزح يلو

 ناك دقلف . هططخ ليدعتب « نطنشاو » عانقاب
 «كرويوين» يف نييناطي ربلا ةمجاهم يوني « نطنشأو »

 تاوقب لاصتالل كرحتلا حرتقا وبماشور نكلو
 «نطئشاو» قفاوف « اينيج رف » يف « تييافال » زيكرملا
 نيج ىلا. ىيماهوو و نقيج مشناو كلذ لع
 تكرحنو « « نوسده » رهن ىلع « نطنشأو »

 (سلمسغا) بآ يف « نواتكروي » وحن ةعرسب تاوقلا
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 ور

 راصح .ضرفب ةيكريمالا - ةيسنرفلا تاوقلا تماقو

 امم « سيلاون روك » دروللا يناطيربلا لا رتحلا ىلع
 رمالا « ١781/١١/١9 يف مالستسالا ىلع ه ربجأ
 مغر « ةيلمعلا ةيحانلا نم برحلا ءاهتنا ىلإىدأ يذلا
 . 18108 ماعلا تح قطانملا ضعب يف لاتقلا رارمتسا

 ًابيرقت ةنس ةدم « اينيجرف » يف وبماشور يقبو
 1/87 ( رياني ) يناثلا نوئاك ين ابو روا ىلا داع مث

 هنييعتب « رشع سداسلا سيول » كلملا هأفاك ثيح
 .« سازلالا » ةقطنم ىلع مث نمو « « هيلاك » ىلع ًادئاق

 نيعو« ( ١/89 ) ةيسنرفلا ةروثلا يف كراش
 ةبتر حنم ا « ( ١7٠0 ) لامشلا شيحل ًادئاق

 يلختلا ىلا رطضا هنا الا . ( ١751١ ) اسن رف كاشرام
 (وياس ) رايا يف « هينكول » لاشراملل هبصنتم نع

 .(١1ال5) « نارّشيك م ةمزه رثا )و١

 ةسايسلل هتضراعم ببسي مويماشور » لقتعا
 هحارس قلطا مث « « باهرالا مكح , لالخ ةيروثلا

 دقلو . ( ١794/0/55 « روديم رثلا » ةدر دعب

 . هتايح نم ةريخالا تاونسلا يف: نويلبان » همك
 ترشنو .١18ا0/ه/١٠ يف « هيروت » يف يفوت
 -ام85) تادلجم ةتس يف هتالسارمو هتاركذم

 .(ره84

 ( نايس انود ) وبماشور (19)

 .(١1م61# - )١/95٠ يسنرف يركسع

 ود تنوكيف ©« روميثود نايسانود دلو

 1ههه نعم 06 ا/ةطصعا آ/16و- وبماشور

 « «ىبماشور » يف صخع ع 28ه طقس ءدان
 وهو . ١1ا/٠5 ماعلا يف «مودناق» نم برقلاب
 . اسنرف لاشرام « « وبماشور تسيتاب ناج » نبا

 « 10754 ماعلا يف يسنرفلا شيلا يف ًاطباض حبصا

 برح نابإةيلاشلااكريمأ ىلا هتلمح يف هدلاو قفارو
 .( اله - )الاله ) ةيكريمالا لالقتسالا

 ةروثلا عالدنا رثإ © ١0791١ ماعلا يف لوت

 عضو نع لووؤسملا طباضلا بصنم « ةيسنرفلا
 «ةكرعملا ناديم يف اهراشتناو تاركسعملا يتاوقلا

 ًاكاح نيع . +١791 ماعلا ين قيرف ةبتر ىلا يرو
 لكشت يلا 11عو كدت انتعص+ « حيرلا» رزحل

 رحبلا يف ىرغصلا «ليتنالا» رزج نم ًاءزج
 وتناس» يف ةضافتنا عمقب ماقو يبيراكلا

 نم زيلكنالا درط اك © )*1١079( «وغنيمود

 هترطيس دّقف نا ثبلي مل هنا ريغ . « كينيتراملا »

 5 « رييب ناس يق نشأ « « كينيتراملا » ىلع

 دنع هحارس قلظأ . ١794 (سرام) راذآ
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 وبماشور ود تنوكيف روميفود نايسانود

 وتناس و ىلا ديدج نم لسرأو « ىرسألا لدابت

 ةرملل رس ثيح ع( 5 ماعلا 5 « وغنيم ود

 . يلاتلا ماعلا يف هحا رس قلطأ و « ةيناثلا

 « ١8٠٠( ) ةينويليانلا ايلاطيا ةلمح يف كراش

 ثيح ١8٠١٠ ماعلا يف « وغنيمود وتناس » ىلا داعو

 ليونامبإ - روتكيف لراش » يسنرفلا دئاقلا لحم لح
 لخت نا دعبو . هسفن ماعلا ين ينوت يذلا « ريلك ول

 نييناطي ربلل ملستسا « ةريزحلا ناكس نم دوسلا هنع

 قلطي ملو . (  “#18٠0 ربمفون ) يناثلا نيرشت يف
 يف كراش . ١81١١ ماعلا ىّبح ةرملا هذه هحارس
 ثيح « )١81١( ةينويليانلا « غيزبي ال » ةلمح

 «سماخلا قليفلا دئاق « نوتسيرول » ةرما تحت لمع

 يف (ممالا ةكرعم) « غيزييال » ةكرعم يف لتقو
 . هسقث ماعلا

 459 (ةكرعم ) ةضورلا (:0)

 يقرشلا لينلا ءىطاش ةضور يف تراد ةكرعم
 نيب 454 ماعلا يف رصمب « طاطسفلا » نم برقلاب

 هللا نيدل زعملا » شيج دئاق ٠ « يلقصلا رهوج »
 نييديشخإلا دنحلا نم ةعامجو 8 « ىمطافلا

 . نييروفاكلاو
 تءاس ماعلا ف « روفاك , توم دعب

 رفعج » عطتسي م ثيح « رصم يف ةماعلا لاوحألا

 ةرازولا ىلوت يذلا « «تارفلا نب لضفلا نبا

 رخآ ) « ديشخإلا نب يلع نب دمحأ » ىدل هدعب
 . رومألا طبض « ( رصم يف ةيديشخإلا ةلودلا ماكح

 بارطضاو ةعاجملاو ةثبوألا لولح ًاءوس رمألا دازو
 عسج نع ةرازولا تزجعو . دالبلا يف نمألا

 . دنحلا بتاور عفدو بنا رضلا

 تماق يلا ) نييمطافلا ةلود تناك ءانثآلا هذه يف

 رصم دودح ىلع ومنت ( 41094 ماعلا ذنم برغملا يف
 نييمطافلا ءافلخلل يباسألا فدملا ناك و . ةيبرغلا

 ةيوق ةفالخ ءاشنإل ٠ رصم عم برغملا ديحوت وه
 محلا ىلوت دقو . قرشملا يف ةيسابعلا ةفالخلا سفانت

 ماعلا يف « هللا نيدل زعملا » ةفيلخلا ةلودلا هذه يف
 رصم وزغ تلواح دق ةلودلا هذه تناكو « وهم
 نكل « « زعملا » ءىجم لبق تارم ةدع اهلالتحاو

 زهج كلذل « لشفلاب تءاب تالواحملا هذه عيمج
 دحأ ةدايقب ماعلا يف ًاشيج « هللا نيدل زعملا »

 مساب فورعملا « هللا دبع نب رهوج » هداوق رهشأ
 شيلا اذه دارفأ ددع ردقو « « ّلَقصلا رهوج م

 شيحلا بحاصو « لجد فلأ ٠٠١ ىلاوحم

 نم ءىجافم لخدت يأ نود لوحيل يرحب لوطسا

 . ةيطنزيب وأ ةيسابع ةوق ةيأ لبق
 طابش يف «ناوريقلا » نم ةلمحلا تراسو

 يحاون ىلإ اطوصو ىدلو . 1594 (رياربف )

 نب رفمج » ريزولا عراس « « ةيردنكسالا و

 رصم يف ءامعزلاو يأرلا لهأ ةراشتسإ ىلإ « تارفلا
 ىلع مهيأر رقتساف «٠ هذاختا بجاولا ريبدتلا لوح

 نود رصم لوخد لبق يذلا « « رهوج » ةضوافم

 كيلامملا دنحلا نم ةعامج نكل . اهلهأل ضرعتلا

 (يديشخإلا رصم ماح عابتأ نم ) نييديشخإلا
 قباسلا يك رثلا ريزولا عابتا نم ) نييروفاكلاو
 قزر ردصك ةيدنملا ةنهم ذختت تناك ( روفاك
 لقصلا رهوحل مالستسالا نأ تأرو ٠ هاجو

 تضفر كلذل « اهذوفنب ةحاطإلا ىلإ يدؤيس
 « ةمواقملا ىلع اهميمصت تنلعأو ضرعلا

 . « فيسلا الا رهوج نيبو انئيب سيل » : راعش

 ريرن » ىعدي ميلع ًادئاق نويروفاكلا بختناو
 فرعي ًادئاق نويديشخألا بخستنا اك « م«نازيوش

 « ةضورلا » ةريزج يف دنحلا عمجتو . « كتاف » مساب

 ليلا حبصي ىح « « ةزيحلا » روسج اوعطق نأ دعب

 . ةيمطافلا تاوقلا نع مهلصفي ًازجاح

 ةيرصملا يضارألا يف همدقت « رهوج » عباتو

 دمعي مل هثكلو . « طاطسفلا » فراشم لصو ىبح

 ىلع ءاليتسالاب أدب لب « ًاروف ةضورلا ةمجاهم ىلإ
 ريميل « ةزيحلا » يلامش « ناقلش ةينم » يف ةضاخم

 ةيبرحلا نفسلا مودق رظتناو . طاطسفلا ىلإ اهنم

 « طايمد » و « سينت » نم لينلا تدعص يلا

 . نييروفاكلاو نييديشخإلا راصح يف ةك راشملا

 تعفرو



 نم ءزج مقدل اهمدختسا نفسلا هذه لوصو دنعو
 . « حالف نب رفعج » ةدايقب ةضورلا وحن هتاوق

 ( سطسغأ ) بآ يف ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو
 مهاحستاو كيلامملا ةميزه نع ترفسأ 2(لوكح

 مهلإ ربع نأ دعب ةصاخ < « طاطسفلا » ىلإ

 كيلامملا نم ريثك رفو
 طسبو . مهداوق اودقف نأ دعب 2 ماشلا دالب ىلإ

 يضارألا ىلع نيحلا كلذ ذنم مهترطيس نويمطافلا

 . ةيرصملا

 . هشيج ةيقبب « رهوج »

 ١9١١6 ( ةكرعم ) ةطورلا(؛)

 برحلا لالخ قارعلا يف ةيناطيربلا ةلمحلا كراعم ىدحا

 . ىلوألا ةيملاعلا

 ةتيدمل ةيناطيربلا ةلمحلا تاوق لالتحا بقع

 « تيراب » لارنجلا رق . 1414/11/9١ يف « ةرصبلا »
 ةطقن دنع ةعقاولا « ةنرقلا » ةدلب ىلع ءاليتسالا 8326+

 نم يبرغلا لايشلا ىلا « تارفلا »و ةلجد » يرن ءاقتلا

 « ةنرقلا » عقوم ةيمهأل ًارظن . ملك 50 وحنب « ةرصبلا »

 « ةرصبلا » نيمأت ىلا ةبسنلاب ةصاخو . يجيتارتسالا

 ريثأتلا نع ًالضف . برعلا طشب ةطيحملا ةيعارزلا قطانملاو
 ىلا ةبسنلاب « ةنرقلا » 'لالتحا نع مجني يذلا يونعملا
 ناكو .رواجملا ناتسيرع ميلقا بونج يفو ةقطنملا ناكس
 ةطقنك لبقتسملا يف « ةنرقلا » مادختسال ططخي « تيراب »

 « تارفلا »و ةلجد » يرهن دعصتس يتلا تاوقلل قالطنا

 . « ةيرصانلا »و « ةرامعلا » نم لك وحن

 لعفلاب « ةنرقلا » لالتحا ةيناطيربلا تاوقلا تمتا دقو

 مث .(1914 ةكرعم . ةنرقلا رظنا ) 914/11/4 يف
 موجهلا يف تكرتشا يتلا تادحولا نم ديدعلا بحس ىرج
 يذلا داضملا موجطلا تالاتحا ةهجاوم ةيغب « ةنرقلا » ىلع
 قوس »و « ةيرصانلا » ةقطنم يف هنودعي كارتالا ناك

 يبونج يف فقوملا نيمأتو ٠ « تارفلا » رهن ىلع « خويشلا

 ةفلؤم ةيماح ىوس « ةنرقلا » يف قبي ملو . « ناتسبرع »

 نم ةيرسو ةيعفدم يتيراطبو ةلايخ يتب رسو ةاشم ءاول نم

 . ماغلألا يسدنهم

 تلصو . 1115 ( ربمسيد ) لوألا نوناك رخاوأ يفو

 نم ةيكرت ةوق كرحتب ديفت تامولعم ةيناطيربلا ةدايقلا ىلا
 وحن . ملك 4١ وحنب « ةئرقلا » نع دعبت يتلا . « ةرابعلا »

 , « ةنرقلا » لاش ملك "ه0 ةفاسم ىلع ةعقاولا «ريزعلا »

 اهتاشرحت دعصت ةقطنملا يف ةدوجوملا ةيبرعلا رئاشعلا تناكو

 ماق اذل . « ةنرقلا » يف ةيناطيربلا تاوقلا دض ةيمييلا

 ةاشم يتبيتكب ةدلبلا هذه ةيماح ريزعتب « تيراب » لارنجلا

 . نييركسع نيسدنهم ةي رس فصنو

 نم ةريغص ةيناطيرب ةرق تكرحت 1410/1١/١ يفو
 . 100ططأذع « يبود » ديمعلا ةدايق تحت .« ةنرقلا »

 ةمجاهم ةيغب ةلجدل ( ةيبرغلا ) ىنميلا ةفضلا ىلع تمدقتو
 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا . « هلبيزملا » يف ةزكرمتم ةيكرت ةرق

 ةيناطيريلا ةوقلا تدناسو . « ةنرقلا » لاش ملك ١

 سولب »و « لغييبسا » ناتحلسملا ناتنيفسلا ةروكذمل

 نايناديم ناعفدم ةيناثلا ةنيفسلا حطس ىلع ناكو . « شتنيل
 امأ ( ًالصأ ةحلسم ريغ تناك اهنأل ًارظن ) ًالطر 18 رايع

 عفادم ةتسب ساسألا نم ةحلسم تناكف ىلوألا ةنيفسل

 ءانثأ ةوقلا تكبتشاو . لاطرأ "رايع نيعفدمو ةصوب ؛رايع

 سرح لصوو .رئاشعلا يحلسم عم ًافيفخ ًاكابتشا اهمدقت
 كانه نم بقارف . ةيلاخ اهدجوف « هلبيزملا » يلا ةمدقمل
 5,4 ةفاسم ىلع ةعقاولا , « ةجي ريخص » يف كارتألل اركسعم

 . يدنج ١١١٠١ وحنب ةروكذملا ةوقلأ مجح ردقو ٠ ملك

 « هلبيزملا » يف ةيناطيربلا ةوقلا كارتألا دهاش نأ امو

 اتلك ىلع قدانخلا نم أطخ اولتحاو ركسعملا نم اوجرخ ىتح
 ناتحلسملا ناتنيفسلا ترطضاو . « ةلجد » يتفض

 دوجو ببسي « ةلجد »رهن ىرحم يف فقوتلا ىلا ناتيناطيربلا
 ةطقنلا نم ةرشابم بونجلا ىلا كارتألا اهقرغغأ نيلدنص

 ةيغب « ةلجد » عم « ةطورلا » لودج اهدنع يقتلي يتلا

 فاقيا ىلا يلاتلاب ةيربلا ةوقلا ترطضاو . ةحالملا ةقاعا

 عفادم ىمرم جراخ تناك ةيكرتلا عقاوملا نأل اهمدقت

 ةدتمملا ةعساولا تاعقنتسملا تناكو . نيتروكذملا نيتنيفسلا

 ةرمتسم ةروصب ًايموي ديازتي اههايم بوسنم ناك يتلاو . ًابرغ
 فافتلا ةروانمب ةيربلا ةوقلا مايق نود لوحت . ةرتفلا هذه يف

 ديمعلا ررق اذل . ىنميلا ةفضلا ىلع ةيكرتلا عقاوملا لوح

 ةيكرتلا مقاوملا ةمجاهلل مدقتلا ةلصاوم ىودج مدع « يبود »

 هتوق بحس مث . ةيفاكلا ةيرانلا ةدناسملا رفاوت مدع ببسب

 كلذ ةلقرع كارتألا لواحي نأ نود . « ةنرقلا » ىلا

 . باحسنالا

 تلصو ١916 ( رياني ) يناثلا نوناك لئاوأ يفو

 ىلا تلسرأ ةديدج ةيكرت تازيزسعت نأب ديفت تامولعم
 طباض وهو ) « كي ىركسعلا نايلس » ةدايق تحت «ريزعلا »
 ةدع مضت تازيزعتلا هذه ناو . ( ةءافكلاب فرع ريدق

 امك . ةيناملأ مقطأ عم عفادملا نم اددعو ةاشملا نم بئاتك

 يف ةحلسملا ةيبرعلا رئاشعلا دشحتب ديفت تامولعم تدرو
 رئاشعلاو كارتألا مايق لمتحملا نم نأو . « ةيرصانلا »

 يف « تيراب » لارنجلا ردصا اذل . كرتشم موجهب

 حبصت ثيحب « ةئرقلا » ةيماح زيزعتب ًارمأ

 ةيعفدم تايراطب 4و ةلايخ يتي رسو ةاشم ىءاول نم ةفلؤم

 نيسدنهم ةبيتك فصنو ماغلا ةسدنه يتيرسو ةيليجو نآديم

 ةفضلا ىلع يعافد عقوم ءاشناب رمأ اك . نييركسع

 ةيرق نم لامشلا ىلا « ةلجد » رهنل ( ةيقرشلا ) ىرسيلا
 هايملا بوسنم عافترا ناك ءانثألا هذه يفو . « ةعريزملا »

 ور

 ةفضلا ىلع « ةنرقلا » يلاش ةعقاولا يضارألا يف ديازتي

 ةمئالم ريغ ةقطنملا هذه لعج ىذلا رمألا . ةلجدل ىنميلا

 يف شيعت ةيماحلا لعجو . ةيركسعلا تايلمعلا وأ تاكرحتلل
 . قدانخلاو مايخلا ىلا هايملا برستل ارظن , ةحيرم ريغ فورظ

 ةرايزب « تيراب » لارنجلا ماق 1116/1/14 يفو
 طاسقن ديازت ظحالف . فقوملا ىلع عالطالل « ةنرقلا »

 نولتحي كارتألا ناك ذإ , ةقطنملا يف ةيبرعلا رئاشعلاو كارتالا

 * ةفاسم ىلع ًاقرش ةدتمملا ةيلمرلا لالتلا دنع ًايعافد ًاطخ

 وحن ةفاسم ىلع يأ , « ةطورلا » لودج يبونج ًابيرقت ملك

 نم ةبيرقلا ةيناطيربلا عقاوملا نم لامشلا ىلا ملك 4
 هتاذ تقولا يفو . ةلجدل ىرسيلا ةفضلا ىلع « ةعريزملا »

 ةيناطيربلا تاوقلا نوجعزي ةيبرعلا رئاشعلا وحلسم ناك

 تاباصع برح تايلمعو ليللا يف تاراغإو صنق تايامرب
 .راهنلا يف

 ٠ تباث يعافد لاتقب مقت ةيناطيربلا ةيماحلا تناكو
 دعب نع علطتست تناك يتلا ةيمويلا ةلايخلا تايرود ءانثتساب

 نأل ًارظن , « ةطورلا » لودج يبونج ةيلمرلا لالتلا طخ

 تدأو . يكرتلا طخلا نيبو اهنيب لصفت تناك تاعقنتسملا

 يف ةصاخ ٠ ايونعم ةيماحلا داهجإ ىلا ةعمتجم عاضوألا هذه
 لارنجلا ظحال دقلو . يضرعت لمعب مايقلا نع ماجحالا لظ

 ىلا لصوت امك . ةروكذملا هترايز لالخ كلذ « تيراب »

 لبقتسملا يف ريبك موجهب اوموقي نل كارتألا نأب ةعانقلا

 عفد ىلع نولمعي مهنأب يحوي ناك مهطاشن نأل بيرقل
 لوصو ةلاح يف امأ . بونجلا وحن ايجيردت مهعفادمو مهقدانخ

 ديفت امك عقوتم رمأ وهو ) ةيكرتلا تاوقلا ىلا ةليقثلا عفادمل
 نم للقيس ءيطبلا يجهنملا مدقتلا اذه ناف . ( ريراقتل

 امك . « ةئرقلا » ةيماحل ةدئاسملا ةيبرحلا نفسلا لمع ةردق

 ةيكرتلا ةيعفدملا ىدم نمض ةيماحلا لعج ىلا يدؤيس

 ةرطضم ةيناطيربلا ةيماحلا لعجيس ىذلا رمألا , ةليقثل
 . موجهلاب مايقلل

 ىلع ةيموجهلا ةأدابملا ةيناطيربلا تاوقلا دقفت ال ىتحو

 مدقتلا فاقيا « تيراب » لارنجلا ررق .روكذملا وحنلا

 « ةنرقلا » ةيماح ءاقب نمؤت ةفاسم ىلع يجيردتلا يكرتلا

 ًارظنو . لبقتسملا يف ةيكرتلا ةيعفدملا نارين ىدم جراخ
 ةيفاك تاوق رفاوت مدعو . ةمئاقلا ةيعيبطلا تابوعصلل
 ىأر . «ةطورلا »و « ةنرقلا » نم لك ىلع ةرطيسلل

 يهروكذملا فدهلا قيقحتل ةيكيتكتلا ةليسولا نأ « تيراب »
 يف ةيكرتلا عقاوملا دض ةيوق ةيركسع رهاظمب مايقلا
 . « ةطورلا »

 طخ ىلع ًاموجه « تيراب » مظن ساسألا اذه ىلعو
 هذيفنت يرجي نأ ىلع . ًافنآ هيلا راشملا يكرتلا ةيلمرلا لالتلا
 نم ةلايخ يتيرس مضت ةوق هب مىقتو . 1516/١/٠١ يف

 نم ناتليصفو , 1 ناديملا ةيراطبو . ا ةلايخلا جوف

 ان ن



 هر

 املا نم لولا وغلا
 تزف برصشي مجاري
 .ةر“ظ قعاسلا

 غنم دلبتشت «-ضيام ةلئيفسلا
 ,١ ٠ ود ةعاسلا يكن اشملا

 )١19١0( ةطورلا ةكرعم نابا ةيناطيربلا تاوقلا تاكرحت

 , "© ةيلبجلا ةيعفدملا ةيراطبو . ا ةيناديملا ةيراطبلا
 ةبيتك مضي ) ١7 ةاشملا ءاولو . ١1 ماغلألا يسدنهم ةيرسو

 ةيناثلا ةيناطيربلا ةاشملا ةبيتكو . ( ةيدنه جاوفأ ؟و ةيناطيرب
 جوف فصنو . ( 0:40[2الع « كوفرون » جوفل ةعباتلا )

 ةوقلا هذه دناست نا ررقتو

 ةحلسم تناك ) « رئيام »و « لغييبسأ » : ةحلسملا نفسلا

 شابشرو . لاطرأ ”رايع رخآو الطر ١١ رايع عيف دمي

 اعفدم اهحطس ىلع بكر يتلا ) « ةيديجم »و ( « ميسكم »

 . ( الطر ١8 رايع ناديم

 .» توبجار » ىدنطلا ةاشملا

 نم ةروكذملا ةرقلل ةمدقملا سرح مدقت أدبو

 .1516/1/96 موي نم

 راذنالا رفاخم نارينل ةمدقملا سرح ضرعت ةعاس فصن دعبو

 . ةيلمرلا لالتلا دنع ةدوجوملا ةيكرتلا

 ةعاسلا يف « ةعريزملا »

 أ دئدنعو

 نصلح

 ماق مث . ةحنجألا ىلا ةمدقملا سرح يف ةدوجوملا ةلايخلا

 ةيناطيرب ةاشم ةبيتك نم فلؤملا , ةاشملا نم يمامألا قسنلا

 دعب اهلتحاف ةيلمرلا لالتلا ىلع موجهلاب . يدنه ةاشم جوفو

 5 نارينل ةاشملا قسن ضرعت كلذ رثإ . ةفيعض ةيكرت ةمواقم

 ضرعت اى . « ةطورلا » لودج يللاهش ةزكرمتم ةيكرت عفادم
 لودجلا فافض ىلع ةقدنختملا ةيكرتلا ةاشملا نارينل

 عفادملا ىلع ةحلسملا ةيناطيربلا نفسلا تدرو .روكذملا .

 تسر مث . ٠١,548 ةعاسلا يف اهتاكسا نم تنكقو . ةيكرتلا
 ىلع ةعقاولا « ناّرع وبأ » ةيرق دنع «رنيام » ةنيفسلا
 يحلسم عم تكبتشاو . « ةلجد » رهنل ىنميلا ةفضلا

 . ةيكرتلا ةلايخلاو ةيبرعلا رئاشعلا

 مدقتي يمامألا ةأشملا قسن ناك . ءانثألا هذه يفو

 اهقمع غلبي يتلا تاعقنتسملا ربع « ةطورلا » لودج هاجتاب

 عقاوم هاش نام كلام عالطتسا ةيغب مس ٠
 قسنلا اذه ىلا ةاطعملا تايلعتلا تناكو . ةيكرتلا قدانخلا

 لاتق يف طروتلا وأ روكذملا لودجلا روبع ةلواحم مدعي يضقت

 حوارتت ةفاسم ىلع ةاشملا تدغ نأ دعبو . كارتألا عم بيرق

 نم ةيبناج نارينل تضرعت . لودجلا نمرتم 3و 9/7 نيب
 رهنل ( ةيبرغلا ) ىنميلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةيكرتلا قدانخلا
 .« ةلجد »

 رهظ ٠ نييناطيربلا بارتقا ببسبو . ةظحللا هذهيفو
 لودج دنع ةرشتنملا ةيكرتلا تاوقلا فوفص يف بارطضال

 ةصاخ , عجارتلاب تاوقلا هذه ضعب تأدبو . « ةطورلا »

 نيعفادملل مدقت دعت ملو ةيكرتلا عفادملا تتكس نأ دعب

 مدقتل امئالم فقوملا ناكو . ةبولطملا ةيرانلا ةدناسمل

 لودج يلاهش ةيكرتلا عقاوملا ىلع ءاليتسالاو نييناطيربلا

 . ةيكرتلا تامواقملا نم « ةطورلا » ةيرق ريهطتو « ةطورلا »

 اهيف ضوخت يتلا تاعقنتسملا يف هايملا بوسنم عافترا نأ ال

 مدعو , فورظلا هذه لثم يف يمرلاو ةكرحلا ةبوعصو . ةاشمل

 لارتجلا تفقد :نوكذملا لودللا رؤي ًالضأ اةيقلا داستن
 ىلا . هتاذ مويلا حابص نم 9,٠ ةعاسلا يف . « تيراب »

 ةدعاق ىلا ةدوعلاو لوألا قسنلا باحسناب رمألا ءاطعإ

 رشتنملا يناثلا ةاشملا قسن نارين ةيامح تحن . قالطنال

 . ةيلمرلا لالتلا قوف

 اذه ءانثأ ( ٠١ اتارهاملا ) يدنهلا ةاشملا جوف لمحتو

 ملو . ةيلمعلا لالخ هتباصأ يتلا رئاسخلا مظعم باحسنال

 . يونعملا بارطضالا مهدوسي ناك نيذلا . كارتألا لواحي

 ةيناطيربلا ةوقلا تمتأو . يناطيربلا باحسنالا ةيلمع ةقاعإ
 ةعاسلا ىلاوح يف « ةعريزملا » ىلا تداعو اهباحسن

 تردقو . ًاحيرج ١0و ىلتق / اهرئاسخ ةلمج تناكو:. ٠
 ىلإ ةفاضالاب . ليتق ٠١ ىلا 7٠١ وحنب ةيكرتلا رئاسخل

 . « كب يركسعلا نايلس » مهنيب نمو ٠ ىحرجلا نم ديدعل

 ةيلمعلا هذه ةجيتن نم ناكو . جالعلل دادغب ىلا لقن يذل

 « ةنرقلا »وحن يسجي ردتلا يكرستلا مدقتلا فاقي

 صنقلا لامعأ صقانت ىلا ةفاضالاب . « ةعريزملا »و
 رئاشعلا وحلسم اهب موقي ناك يتلا ةيليللا تاراغالاو '

 . ةيبرعل

 ( وتوأ )غور (غ)

 هدالب تاوق داق ( 14417 ) يجيورن يركسع

 ةيملاعلا برحلا علطم يف ء ١114٠ ماعلا يف يناملألا وزغلا نابإ

 . ةيناثلا

 ماعلا يف «وتلسوأ « يف 016 عع غوروتوأ دلو

 يف جيورنلل ينالألا وزسغلا عقو امدنعو . 47

 ناك 2/٠ يفو . ديقع ةبترب « غفد » ناك 1/4



 ةمصاعلا طوقسل ةجيتن اروهدتم يجيورنلا ىركسعلا فقومل
 تاوقلا يديأ يف ءىفارملاو ةيسيئرلا ندملا مظعمو «ولسوأ »

 لك مدق كلذلو . ( 144٠ ةلمح . جيورتلا رظنأ ) ةيناملال

 ىلع . اههتلاقتسا نييجيورنلا شيجلا دئاقو ناكرألا سيئر نم
 . هنم ىودج ال المع ادغ ةمواقملا يف رارمتسالا نأ ساس

 نع برعأ . فقوملا يف هيأر نع « غور » لثس امدنعو
 ةمقاولا قطانملا يف لاتقلا يف رارمتسالا ةيناكماب هداقتع
 نأ دكأ يتلا « مياهدنورت » اهيف امب . جيورنلا يبرغ

 ةيجيورنلا تاوقلا ةطساوب اهتداعتساو اهنع عافدلا ناكمالاب
 اذه ىدأو . ءافلحلا تاوقب ةناعتسالا نودب ىتح يأ . طقف

 ةبتر ىلإ غور عيفرتب ةيجيورنلا ةموكحلا مايق ىلا فقومل

 يف يجيورنلا شيجلل اماع ادئاق هنييعتو . لارنج
 ىلع ًافرشم ىلعأ ادئاق دعب ايف هتلمج مث, 0١

 نييركسعلا ةداقلا رثكأ هنوكل ارظن , جيورنلا نع عافدل

 . ةمواقملا يف رارمتسالا ىلع ًايمصت نييجيورنل

 لواح امدنع ةياغلل ةديدش تابوعص « غور » هجاوو

 ىلإ ةرقتفملاو ةرثعبملاو ةفيعضلا ةيجيورنلا تاوقلا ميظنت ةداعإ
 ةفاضالاب ( تابابدلاو ةيعفدملا ةصاخ ) ةليقثلا ةحلسأل

 اددع كلتي ناك يذلا . يجيورنلا ناريبطلا فعض ىل

 ةيادب ىلا اهميمصت عجري ) ةيدقلا تالتاقملا نم ًادردح
 و( يناطيربلا ) 840145 « ثوم » يزارط ,نم ( تانيثالثلا

 ةرطاخملا اهورايط عيطتسي ال يتلاو . ( يدنلوطا ) «ركوف »
 رسم »زارط نم ةئيدحلا ةيناملألا تالتاقملل يدصتلاب

 هميوقت ليدعت ىلإ غور عفد ام اذهو . « ٠١4 ثيمش

 هتاوق ةردق مدع لوح ةديدج ةعانق ىلا لوصولاو . قباسلا

 لوصو لبق ناللألا عم ةمساح كراعم يف لوخدلا ىلع

 دومصلا وه . هلعف هتاوق عيطتست ام لك ناو . ءافلحلا تاوق

 ةيوق ةمجاهملا ةيناملألا ةوقلا حبصت نأ ىلإ . عقوم يأ يف
 . اهدصي نييجورنلل حمست ال ةجردب

 تاوقلا تعبات , يعافدلا مهفملا اذه ىلإ ادانتسا

 تناك ةمفادملا تاليكشتلا نكلو . ةمواقملا ةيجيورنلا

 ةيبلاغ تناكو . عقوم ىلا عقوم نم ةعرسب بصحسنت
 كراضت . ةيئزج كراعم نع ةرابع اهتضاخ يتلا تاكابتشالا

 لكشب رخآلا ضعبلا نع اهضعب لزعنم تاليكشت اهيف
 . لدابتملا معدلا نيمأت ىلع ةردقلا نم اهمرحي

 ةيجيورنلا ةقرفلا نم مسق ) « غور » تاوق تبعل دقو

 يف ةيناملألا ةيلظملا تاوقلل يدصتلا يف اماه ارود ( ةيئاثلا

 ارحب تلزنأ يتلا ةيناطيربلا ةوقلا عم تنواعتو , « سابمود »

 ين 840106« دلوم »و 420219625 « سنسلادنا » يف

 ىلا اهتادحو ضعب تلصو يتلاو .«ع, 7

 ةكرعم . سابمود رظنأ ) . نيمويب كلذ دعب « سابمود »

 . ا

 ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا لوصو نأ ىري غور ناكو
 وزغلا ةهجاوم يف ةبوعص رثكألا ةلحرملا يهنيس جيورنلا ىلا

 هدقع يذلا عاججالا ءانثأ هلءافت دقفي أدب هنكلو . يناملألا

 «ريوا » يف 8/٠5١ خيراتب نييسنرفلاو نييناطيربلا ةداقلا عم
 يلاش تارتموليك ةدع ةفاسم ىلع ةعقاولا . 0167

 أذه لالخ هل نيبت دقف . 1111813231226: « رماهليل »

 يتلا ةصاخلا مهططنخل اقفو لمعلا نووني ءافلحلا نأ عاهجالا

 ناك نيح يف . ةيجيورنلا ةموكحلاو « غور » نع اهرفخأ

 ايلعلا ةيركسعلا ةطلسلا بحاص نوكي نأ ديري « غور »

 يضارألا قوف ةيراجلا ةيعافدلا تايلمعلا لمح ىلع

 . ءافلحلا تاوق عم لاعف قيسنت راطإ نمض . ةيجيورنلا

 نع اوفخأو .. لقتسملا مهفقومب اوكسمت نييناطيربلا نكلو
 بارتقا مغر « مياه دنورت » يف يلاتلا مهازنإ ططخم « غور »

 لبق نم تافرصتلا هذه ترركتو . لازنالا اذه دعوم

 ءافلحلل ةيسيئرلا ةوقلا نولكشي اوناك نيذلا ) نييناطيربلا
 ررق امدنع ةصاخو . فقاوملا نم ديدعلا يف ( جيورنلا يف

 . « سنسلادنا دو « سابمود » نم باحسنالا نويناطيربلا

 ناسين ١ 1 ؟9 ةليل نيب ام ةرتفلا يف مهرارق اوذفنو
 نيح كلذكو . ١1454٠ ( ويام )رايأ 5 ١ ةليلو ( ليربا )

 اهرارق ةيجيورنلا ةموكحلا ةيناطيربلا ةموكحلا تغلبأ
 زجنأ يذلاو . 115٠/7/١ يف « كيفران » نم باحسنالاب

 يقبو ٠ باحسنالا ضفر « غور » عبات ذإ . 1/4 يف اماه

 دعب رسالا يف عقو ىتح هتاوق نم ىقبت ام دوقي جيورنلا يف

 . هتاذ ماعلا لالخ ريصق تقو

 لاوط يناملألا لاقتعالا نهر « غور » لارنجلا لظ
 يف الإ هنع جرفي ملو . ةيملاعلا برحلا نم ةيقبتملا تاونسلا
 نيباتك ١144 ماعلاو ١1487 ماعلا نيب ام رشن . 1148 ماعلا

 . « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رر» . « برحلا تايموي » : امه

 ور

 (تارادغ) "8 رغور "0)

 هر" رايع نم ةيكريمأ تارادغ ةعومجم
 « ةيكريمالا « رغور» عئاصم اهجتنت . ةصوب

 . ةددعتم ىرخأ عناصم ىلإ ةفاضإلاب

 نم 1 تارادغ هباشتت
 تارادغلا

 « رغور)»

 عم رايعلاو مجحلاو لكشلا ثيح

 « تلوك» لثم ىرخألا ةيكريمالا

 ربكا نيمأتل ًاساسأ ةيسنضت ىهو « «نوسيو دنأ

 . ةرادغ ىلإ ةبسنلاب ةيرائلا ةوقلا نم نكمم ردق
 روهظلاب

 ريوطت ىلاوت مث « نيرشعلا نرقلا علطم يف
 زارطلا اهرهشأ ناك .اهنم ةفلتخم تازارط

 1010861 56 الأ إ -«سكيس - يي رويكيس رغور»)

 « نيزارطب جتنأو تانيثالثلا يف رهظ يذلا 8ز*
 « (تاصوب 4) ةريصقلا هتناطبسب زيمت لوألا
 *) ةليوط ةناطبس يناثلا زارطلل ناك نيح يف
 . ( تاصوب

 تارادغ مدختست و
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 سيمس ) و

 « رغورر» تارادغ تأدب دقو

 عول نم ةريخذ رغور

 « لاشيبس 6م مونغام » وأ « الهلل مونغام »

 ةينارود ةرككب ةطساوب ىذغت ىهو . ىرقألا
 . تاقلط تسل عستت

 تازارط جاتنا ناك تانيعبسلا طساوا ىتحو
 ةروسب ارمشس م رغورو ا تارادغ .نع -ةددعتم

 نم ددع يف مدختست تناك اهنأ اك . ةيراجت

 . ملاعلا نم ةفلتخم هاحنا يف نمألا ىوقو شويحلا

 « رغور » ةيكريمألا ةرادغلا

 ؟11/



 ور

 لئاسو ريوطت ةئيه) ليئافور (؛4)
 (ةينويهصلا لاتقلا

 معدو لاتقلا طئاسو ريوطتل ةئيه ءاشنإب ريكفتلا أدب

 نيب مادصلا ةيادب ذنم . ةينويهصلا تاباصعلل يبرحلا دهجلا

 ةروثلا عالدنا دنعو . ةينويهصلا ةوزغلا ىوقو نيطسلف بعش
 ةئيطا هذه ىلوألا ةاونلا تلكشت ١9175 ماعلا يف ةينيطسلفلا

 دهْعو . ( هاناغاطلا ) ةمظنمل ةعبات ةيملع ةنجل لكش ىلع
 ثحبلاو . حيلستلا لئاسمل ةينفلا لولحلا داجيا ةمهمب اهيلا
 ببسبو . كاكتحالا وأ ةمدصلاب رجفنت ال ةرجفتم داوم نع
 رطضا . تارجفتملا ىلع .كاذنآ ةديدشلا ةيناطيربلا ةباقرلا
 عينصتل ةليسو داجيا ىلع زيكرتلا ىلا « ةنجللا » هذه ءاملع

 نأل ارظن . توزآلا ضمح اهبيكرت يف لخدي ال ةرجفتم داوم
 نيطسلف يف ةرفاوتم نكت مل ةيتوزآ اضومح نمضتت يتلا داوملا
 ةرجفتم داوم عينصت ىلا ءاملعلا ءالؤه لصوت دقلو . كاذنآ
 . تيملا رحبلا نم جرختسملا مويساتوبلا ديرولك نم ةدمتسم

 رثإ . « نويروغ نب ديفاد »رمأ 1927/1١/77 يفو

 « يكسلستك نوراهأ » روسيفوربلا عم اهارجأ تارواشم
 قلطا ةئيه سيسأتو . ةروكذملا ةيملعلا ةنجللل ريوطتب -
 يا « عديم لياح » ةملكل راصتخا ) « دال » مسا اهيلع

 تاوق ةدعاسمب اهفلكو . ( يركسعلا ريوطتلاو ملعلا حالس
 ةداق هعقوتي ناك يذلا يب رحلا اهدوهمجم معدو ( هاناغاطلا )

 روسيفوربلا حبصأ دقو . نيطسلف يف ينويهصلا عورشمل
 نيع مث . اهسيسأت ذنم ةئيهلا هذه اسيئر «رنطر نانحوي »
 ديوزت يف لاَعف رود اط ناكو . اط ايركسع ادئاق «ومولش »
 رئاخذلاو ةفيفخلا ةحلسالاب ةينويهصلا تاباصعل

 اهليوحتل ةيندملا تارايسلا حيفصتو تانواطلاو تارجفتملاو
 ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا لبق . ةعردم تابرع ىلإ

 . اهالخو ( ١948 ) ىلوأل
 وكسوم يف ةينويهصلا ةلودلل اريفس « رنطر » نييعت رثاو

 ةسائرب « نمغريب . د . أ » روسيفوربلل دهع ( 1544 )

 حلاصل لاتقلا لئاسو ريوطت ىلع تفرشأ يتلا « دامح »

 تماق ثيح . 11801 ماعلا ىتح يماظنلا يليئارسالا شيجلا
 ةبعش سيسأتب ماعلا كلذ يف ةيليئارسالا عافدلا ةرازو

 اهعورف لكب « دامح » توتحا يتلا , طيطختلاو ثحبلا
 . يعينصتلاو يثحبلا اهلمع ريوطتب تماقو . اهتاطاشنو

 « لاتقلا لئاسو ريوطت ةئيه » تميقل 1104 ماعلا يفو

 ةفلتخملا ميماصتلا عضوب تفلك يتلا . ( ليئافور )

 نم ةيبرحلا ةعانصلل اهميلستو . ةيبرحلا تادعملاو ةحلسالل

 تفلك امك . ةئيلا فارشإ تحت اهعينصتو اهريوطت لجا
 ريوطتلاو ثحبلاب ةقلعتملا ميلعتلا جمارب ةبقارب « ليئافور »
 . ةيليئارسالا ةيميداكالاو ةيملعلا دهاعملا يف ةقبطملاو

 مايقلا « ليئافور » تامهم نم حبصأ نيحلا كلذ ذئمو

 طوطخ ةبقارب  عافدلا ةرازو ءالع ريبك عم نواعتلاب
 طيطخت ىلع لمعلاو . ةيليئارسالا بلصلا ةعانص يف جاتنالا
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 عناصملا فيلكتو . ةحلسالا فلتخم ريوطتب ةصاخ عيراشم
 تقولا يف « ليئافور » ريدتو . اهجاتناب ةيليئارسالا ةيبرحلا
 يهف . اهب ةصاخلا ةينفلا تاشرولاو عناصملا نم اددع هسفن
 - يليئارسالا شيجلا يف ةنايصلا حالس عم نواعتلاب -ريدت
 رايغلا عطق جاتناب موقت ةيبرح عناصمو ةينف تاشرو ةدع

 شيجلا اهمدختسي يتلا ةحلسالا نم ةريبك ةبسنل
 . عبسلا رثب يف تابابدلل ةمخض ةشرو : اهنمو . يليئارسالا
 زارط نم ةيلحاسلا ةيرودلا قراوز جاتنال عبسلا رئب عنصمو

 عنصمو . « اروفد » ةفيفخلا خيراوصلا قراوزو «روبد »
 تابرعلا جاتناب صصختملا افيح راوجب « ديفاد يناحم »
 ةعردملا تابرعلا ىلع ملم ٠٠١ نواه عفادم بيكرتو ةعردملا
 . 2122 م » ةيكريمالا

 عيراشم مظعم ىلع اضيأ « ليئافور » فرشتو
 دهاعملا يف ذفنت يتلا يبرحلا لاجللاب ةقلعتملا ريوطتلا
 دهعمو . افيح يف « نوينختلا » دهعم : لثم . ةيملعلا
 دهاعملاو سرادملاو ٠ «"تويوحر » ةنيدم يف « نمزياو »

 . ةيليئارسالا ندملا يف ةرشتنملا ةطسوتملا ةيملعلا
 اهتاطاشن قسنت « ليئافور » تأدب 191/4 ماعلا ذنمو

 عافدلا ةرازو يف « ىدملا ديعب طيطختلا ةدحو » سيئر عم
 ءاوللا ةسائرب ١91/4 ماعلا فصتنم يف تسسأت ةدحو يهو )

 'طيطختلا ةبعش نع تلصفناو . «ريمت ماهاربا »
 ماعلا كلذ ذنم ةفورعم تدغ يتلا ٠ ىدملا ديعب يجيتارتسالا
 لوؤسملا عم اهلمع قسنت اك. ( طقف طيطختلا ةبعش مساب

 بتكم عمو « عافدلا ةرازو يف ةعانصلا ريوطتو عينصتلا نع

 ىلع هرودب فرشي يذلا عافدلا ةرازو يف ءالعلا ريبك
 تايرتشملا ةرادا عمو . ةفلتخملا ةحلسملا تاوقلا تاجايتحا
 . يبرحلا جاتنالاو

 ٠ ليئافور يف نومئاد نوب ودنم ةفلتخملا ةحلساللو
 سأرقيو . ةحلسالا كلت تاجايتحا اهبناج ىلا نوسردي
 . « نينوب فيز » رومكدلا ( 148١ ) ميلا « ليئافور »
 . « نوج رزاعيلا »روتكدلا ريوطتلاو ثحبلا نوؤشل هبئانو

 ( جيرهص ةنيفس ةئف ) رقور (؛)
 . ( جيرهص ةنيفس رظنا )

 /1١9 ( ةكرعم ) يجيفور(14)

 ربت يبونج . 1177/1١/18 يف تعقو ةكرعم

 .اقيناغنات ) ةيناملالا ةيقرشلا ايقيرفا يف « يجيفور »

 لارنجلا ةدايقب ءافلحلا تاوق نيب . ( ايلاح اينازنات

 ب فوتيل نوف لوب » يناملألا لارنجلا تاوقو ٠ «رتئيفود »

 نم ريبك ءزج عوقو نع ةكرعم لا ترفسأ دقلو . « كيبروف
 « كيبروف - فوتيل » نكمت مغر . رسألا يف ةيناملألا تاوقلا

 ءاهتنا ىتح ءافلحلا دض تاباصعلا برح ةعباتمو برطلا نم

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 دئاق . « كيبروف فوتيل » يناملألا دئاقلا ناك

 نكمت دق « ةيناملألا ةيقرشلا ايقيرفأ » يف ةيناملألا تاوقلا

 ةريبك دادعا ةلغاشم نم لوألا ةيملاعلا برحلا علطم ذنم

 ىلا ءوجللا ربع كلذو . ةيقيرفألا ةراقلا يف ءافلحلا تاوق نم

 يضارالا ةعيبط نم ةدافالاو . تاباصعلا تاكيتكت

 . لاثتقلا نم عونلا اذهل ةحلاصلا ةيقيرفألا

 وزغ نم ءافلحلا نكمت رثإو . ١1498 ماعلا طساوأ يفو

 حبصأ . ايقيرفأ يبرغ يبونج يف ةيناملألا تارمعتسملا

 . « كيبروف فوتيل » ىلع ءاضقلل مهدوهج زيكرت مهناكمإب
 لوخدلا مدع هل نمضي ابولسأ قبط يناملألا دئاقلا نأ الإ

 . ديعب دح ىلا ايددع ةقوفتم تاوق دض ةفوشكم ةهجاوم يف

 يذلا تقولا يف . نيتنس ةليطبولسألااذه قيبطت يف حجنو

 . مهتاوقب رئاسخلا لازنإو ءافلحلا جاعزإ هيف عبات
 «رتنيفود » لارنجلا عاطتسا , 1979/17/78 يفو

 نييلاغتربلاو نييكيجلبلا نم ريبك شيج سأر ىلع مدقتلا

 تاوق دبك ةأجافمو « نيبرجينلاو نييبونجلا ةقرافألاو دونهلاو

 رهن يبونج ( لتاقم 50٠١ ) « كيبروف - فوتيل »
 مسقلا عوقو ىلإ ىدأ يذلا رمألا . اهترصاحبو « يجيفور »
 - فوتيل » نأ الإ . رسألا يف تاوقلا كلت نم ربكألا

 ةعومجم داقو . ىرخأ ةرم صلمتلا نم نكمت « كيبروف

 الا ملستسي ملو . ءافلحلا دض لاتقلا ةعباتمل هتاوق نم ةليئض

 تبنأ يتلا ةندهلا ءابثأ هتلصو نأ دعب 118/1١/76 يف
 - فوتيل رظنأ ) ١518/11/1١ يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 . ( كيبروف

 ( جروج) ريقور (9)

 .( 5 -سام91) يسنرف لارتج

 ناسا, يف 4, 8 6ععرمو ريثور جروج دلو
 « طايتحا طياض ناكو . ١891١ ماعلا يف « ولام

 يفو . 914١م ماعلا دعب لماعلا شيلا ىلا لقتناف

 يلا برحلا ةيلك نم نكر ةداهش حنم ١5 ماعلا
 بردمك 979١ماعلا ىلا ١585 ماعلا نم اهيل داع
 . ماعلا كيتكتلل
 ١و٠4 كراعم لالخ كلذو « ةعباسلا ةيلاشلا ايقيرفأ

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم يف

 (0١54١)ايناملاو اسنرف نيب ةندهلا دعب ادغ

 60 نال راد 0 لا ريمالل يركسملا بتكملل ًاسيئر

 ب 5761226810 « وريف » لارنجلا ةدايق تحت لمع اك

 يف ةمواقملا ميظنتل سيئرك ١94 ماعلا يف هفلخ

 دعاسم ١945 ماعلا يف حبصأ . يسنرفلا شيحلا
 لينك هفلخ مث 3 « ييسات ود رئال ود » لا رثجلل

 ةاشم ةقرف ةيعفدم ةدايق ىلوت دقو



 قيرف ةبتر ىلا يقر . ةيربلا تاوقلا ناكرا ةئيمل
 دنهلا يف ةمهم فلكو « ١149 ماعلا يف لوا

 يف عضولا نع ًاريرقت هتدوع دنع مدقو « ةينيصلا

 ريرقتلا اذه نومضم برست دقو « «نيكنوت»
 هتلاحا ىلا ىدأ امم ةضماغ فورظ يف ماعلا يأ رلا ىلإ
 ةلاحالا رارق نا الا « ١96٠ ماعلا يف دعاقتلا ىلع

 ةلودلا ىروش سلجم نم رارقب ١411 ماعلا يف لطبأ
 . ريكور ىلا رابتعالا داعأ يذلا

 (نافيتس) ىكسيفور (9)

 . ( 1944 188 ) ينولوب لازج

 ب بقلملا 51 ع[دتت 1107 ءععاعإل ىكسيفور نافيتس دلو

 لالخ ناك . «وكرتويب » يف 320 ماعلا يف «ورغ »

 ادئاق ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ اينولوبل ىناملألا لالتحالا

 هوفنو !١45 ماعلا يف ناملألا هفقوأ دقو . « لخادلا شيجل »

 . 7144 ماعلا يف يفوت ثيح « نزواهنسشاس »ركسعم ىلا

 ( ةرئاط) كور (00)

 دحاو كرحم ةيحورم . ةيناطيرب ةيرحع ةلتاقم

 نم . ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا لالخ تلمع « نيدمعقمو

 . 81ةءاعطابرص (« تروبكالب ١ ةكرش جاتنا

 ةفذاقلا نع القن 28نع « كور » ةلتاقملا تروط

 يرابتخالا اهجذوم قلح ىلا :«اوكس» ةضقنملا

 ةيرحبلا نم بلطل ةباجتسا كلذو ء ١107 ماعلا يف

 نم لتاقم زارط ىلع لوصحلل ةيناطي ربلا ةيكلملا
 نم ناترئاطلا تفلتخا دقو . ةروكذملا ةفذاقلا

 ثيح نم اتيباشت انأ الإ « تاهملاو حيلستلا ثيح
 ريوطت يف دمثعا دقو . مجحلاو نزولاو لكشلا

 ريوطت لالخ عبتا يذلا أدبملا ىلع ةلئاقملا هذه

 يكلملا وحلا حالس « تنايفيد » ةلتاقملا

 ةرئاطلاحيلست عيمجتب يضقي ناك يذلا و «يناطي ربلا

 «لكيملا نم ايلعلا ةهملا ىلع دحاو ينارود جرب يف

 . لفسألا نم ةيداعملا تافذاقلا ةمجاهم فدبم كلذو

 «تنايفيد » يترئاط يف أدملا اذه لشف نأ الإ

 داعبتسا ىلإ ةيناطي ربلا .ةيرحبلا عقد «كور» و

 ماعلا يف لوألا فصلا ةمدخ نم «كورر» تالتاقم

 لامعألاو بيردتلا تاههم ىلإ اهليوحتوءاو ٠

 ةياهن يح ام موقت تيقب يلا ىرخألا ةيوناثلا

 نم جتنا ام عومجم غلب دقو . ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا
 . ةرئاطن١ + ةلئاقملا هذه

 زارط نم و كارم زا : ةماعلا تافصاوملا

 4.6 ةوّقب 26عوجوزننرو 13 2١8 سوسريا»

 « كور » ةيناطيربلا ةلتاقملا

 ور

 « 3١ يأ كور » ةيكريمألا ةيدوقنعلا ةلينقلا عطقم

 1 غلك 4.66 عالقإلل يداعلا نزولا هما

 لوطلا . اريم ١4.١ نيحانجلا ةحتف : سيياقملا

 0 1 . راتما م.0 عافترالا « راتمأ ل١٠.حه

 : ءادألا

 ريم فالآ + عافترا

 ىلع ةعاس / لك +هوم ىوصقلا ةعرسلا

 ىوصقلا ةيحالملا ةعرسلا .

 ندم عافتر ىلع ةعأب / نك 9 7 5 هدرا ةعاس /زك .٠

 ١٠٠.٠١ يلاعقلا ىدملا . 00 يلمعلا عافت رالا

 . لك ١8٠٠6 ىصقألا ىدملا . لك

 . ملم الو5؟ رايع تاشاشر ؛ : حيلستلا

 ( ةيدوقنع ةلبنق ) يآ كور (؟0)

 ةيكريمأ © 1نوؤعرع 8ورصط ةيدوقنع ةلبنق

 11هدعإب 1811 « لو ينوه ةكرش اهعنصت

 1ونلععوتم 25٠ - كرام يآ كور و ةلبنقلا
 ىلا ةيدوقنعلا لبانقلا نم زارط ىه 275 - 0

 2 يتلاو « ةلتاقملا تافذاقلاو تالتاقملا اهلمحت
 أدب . هيجوت وأ فذق نود يأ « ةيرحب اهطاقسا
 ةحلسالا زكرم دي ىلع ١95 ماعلا ىف اهريوطت

 أدب مث « ةيكريمألا ةيرحبلل عباتلا رئاخذلا و
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 مي زارط لوأ ناكو . 1910 ماعلا يف اهجاتنأ

 وهو« عز - يآ كورو» مسأي فرعي اهنم هجاتنأ
 نفضرألا نم ةعسأو تاحاسم برضل امانشأ دعم
 مث . ةرشتنملا ةيعفدملاو تايلآلاو تاعردملا اهلغشت
 - يآ كورد همسأ ةيلعاف رثكا زارط دعب ايف جتنا
 ريع « دارفألل ةداضملا ةردقلا هيف تديز ©« « ؟

 ( تاليينقلا وأ) ةريغصلا لبائقلا ددع ةدايز
 نسم مغرلا ىلع 2 مألا ةلبنقلا لخاد ةدوجوم لا

 . ةريخألا هذل ٍلصألا مجحلاب ظافتحالا
 اهزارطب « يآ كور »» ةيدوقعلا ةلبنقلا نزتو

 زارطلا يوتحيو . (غلك )١١7 لطد ٠
 اهرشن مي ( ةلبينق ) ةريغص ةلبنق 347 ىلع لوألا

 . ضرأآلا حطسب مألا ةلبنقلا ماطترا لبق وخلا 1
 نم ةريبك ةحاسمل «ةرجفتم » ةيطغت نمؤي ام.اذهو

 دض لمعلا ًاساسأ دعم زارطلا اذهو
 ةردق ىلع هئاوتحا مم ةيعفدملا مقاوم و عوردلا

 1 دارفألل ةداصضم

 - يآ كور » مماب فورعملا يناثلا زارطلا امأ

 ربع دارفألا دض ةيفاضإ ةردقب دوزم وهف 2« «(*؟
 000 ىلإ ؟40 نم ةريغصلا لبانقلا ددع ةدايز
 ,لقكمل ماعلا يف ةمدخلا زارطلا اذه لخد دقو

 لكشب « يآ كور » زارط نم لبانقلا تمدختسا
 ةناسرتلا يوتحتو « ةيمانتيفلا برحلا لالخ عساو

 ريوطت يفو اهنم ريبك نوزخم ىلع ةيكربمألا
 ١و10ه ماعلا يف جتنأ « « يآ كور » ةلبنقلل قحال
 يهوغ 281/1 «مايأ» مما هيلع قلطأ زاهج
 ممخن - 2ءمومصوص ع] ةيزيلكنالاتالكلل راصتخا
 / مما 12 نها
 ىلع زاهمجلا اذه دمتعيو . « داتعلل داضم / دارفألل

 يآ كور » ةلبنقلا يف دوجوملا راشتنالا ماظن سفن
 دور هنأ الإ « ةريغصلا لبانقلا ددع سفنو «؟ -
 يلاعلابو « لبانقلا هذه عفد ىلع ىوقأ ةردقب
 رثكا ةيطغت نمضي امم « لضفأ ةروصب اهرشن
 . ةيلعاف

 ميو . يمز قعاص ةطساوب ةلبنقلا هذه لمعت

 عالقإ لبق ةلبنقلا حاتفنال بولطملا تقولا رايتخا
 . ييناكيم تيقوت زاهج ةطساوب ةلماحلا ةرئاطلا
 ةرئاطلا هيلع قلحتس يذلا عافترالا نإف « يلاتلابو
 مظعم يفو . ًافلس ًاددحم نوكي ةلبنقلل اهفذق دنع
 تاعافترا ىلع متت فذقلا ةيلمع نإف « نايحألا

 لبانقلا رشن ةيلمع طبض لجأ نم كلذو « ةضفخنم
 عسا و لكشب اهراشتنا نود لوؤحلاو « ةريغصلا

 ةنيعم ةحاسمل ةفيثك ةيطغتب ةلثمتملا اهتيلعاف اهدقفي
 طاقسا نكمي ال هنأ ينعي ال اذه نأ الإ . ضرألا نم

 5 ضرألا

 داس ضم » يأ 2
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 الامل! ! يلا!!! 11111
 سا 011113 0112 113 1123 مهمه
 الاقل لالالالا .كااالااأااا| لال

 1 لل 0 يزل

 اإل نإل ذآ ذأ دأع إن أت الا

 رويس 06 0 ع

 رويس ]) رو

 رس 2ك ص

 تايساد

 -هيمشرو هلا

 -هيسشزإو ةاشم

 ههطابسسإ هللايح

 )١17417( اوركور ةكرعمل ماع ططخم

 امدنع « ةيلاعلاو ةطسوتملا تاعافترالا نم ةلبنقلا

 . كلذ ةيلمعلا ةرورضلا ىضتقت

 ةطساوب يآ كور» زارط نم لبانقلا لمحت

 ةيكر يمألا ةفذاقلا ةلتاقملاو ةلتاقملا تا رئاطلا مظعم

 ١٠و - ف » و «موتناف غ دج فاو. لتي

 - ف م و «لغيإ ٠١ - فو او « فيشتردنث

 ا“ -أ» و «كوه يلاكس ؛ -ٌأموعرو

 يف (15.) ًايلاح اهجاتنا ميو . « ريسروك

 ةكرش ةطساوب عساو قاطن ىلع ةدحتملا تايالولا

 ةدحتملا تايالولا يشيج ديوزعل « «لو ينوه »

 ةينويهصلا ةلودلا دقو . ليئارساو

 ىلع هتنش يذلا موجملا لالخ « يآ كور » لبانقلا

 رظا) ١6- 19/8/9/1١ ةرقف يف نانبل يب رثج

 . ( 1904 ةيلمع ؛ يناطيللا

 تمدختسأ

 ١11417 ( ةكرعم ) اوركور ( 5

 اساع نيسثالثلا برح كراعم نم ةمساح ةكرعم

 يف نابسالاو نييسنرفلا نيب تراد ء ( 1748-2718

 يقرش يلاهش ةعقاولا . « اوركور » ةدلب برق 4
 مهاس يذلا رمألا . مساح يسنرف راصتناب تهتناو . اسنرف

 . اسنرف ةناكم زيزعت يف

 اهتنس اماع نيئالثلا برح لوخد عمو . ١751 ماعلا يف

 نم يركسعلا لمعلا لقث زكرم لقتنا . ني رشعلاو ةسداسلا
 هسفن تقولا يفو . اسنرف يقرش يلامش ىلإ ةيناملألا يضارألا

 يف يفوت دقلف . عارصلا ةرادآ ديدج ليج ملست . ابيرقت
 2(1314١؟/١١؟/4 ) ويليشير لانيدراكلا نم لك اسنرف

 ملستو . ( 1747/0/١5 ) رشع ثلاثلا سيول كلملاو

 ناك نيح يف « « نارازام » لانيدراكلا ةيسنرفلا ةرازولا ةسائر

 . ماوعأ ةسمخلا زواجتي ال رشع عبارلا سيول كلملا رمع

 قود سيول » نيع دق هتافو لبق ويليشير ناكو



 ور

 ىلعألا يف نايناد قودل ةروص عم )١747( اوركور ةكرعمل ماع دهشم

 مساب قحال تقو يف فرع يذلا ) [0'معطأعم « نايئاد

 نكي ملو .يقرشلا لامشلا شويجل ادئاق ( ريبكلا هيدنوك

 هيلوت رثإ « نايناد قود » تاردقب ةقث لقأ « نارازام »

 زواجتي نكي مل باشلا قودلا رمع نأ مغر , ةطلسلا

 . ًاماع ني رشعلاو دحاولا

 المت تدهش دق برحلا نم ةريخألا ةلحرملا تناكو

 باسح ىلع اينابساو ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا حلاصل
 تاوقلا ةدايق ىلوت ١74١ ماعلا ينو . اسنرفو ديوسلا

 0ع «وليم ود وكسيسنارف نود » يلاغتربلا دئاقلا ةينابسالا
 «روكنوأ » يف نييسنرفلا مزه يذلا . 0

 ةينابسالا تاوقلا تناكو . ( 11475 ) 21022601034

 ةفاضالاب . نيحلا كلذ يف ملاعلا يف ةاشم تاوق لضفأ مضت

 تناك ةيساسالا اهتلضعم نكلو . تاردقلا ةزيمتم ةلايخ ىلا

 ةميزه ذنم ارحب اهدادماو اهزيزعت ةيناكمأ مادعنا ىف لثمتت

 . ١084 ماعلا يف ةينابسالا « ادامرآلا 0

 ةضفخنملا يضارألا نم اسنرف وزغ «وليم » أدب دقلو
 راصحل فقوت ثيح ١741 ( ويام )رايأ يف « نيدرآلا »ربع

 يفو . ةريغص ةيسنرف ةيماح اهنع عفادت يتلا « أوركور »

 لضفأ « اوركور » راوسأ جراخ «وليم » ىلا مضنأ « 0/1

 تنوك » يكنمالفلا دئاقلا ةدايقب هتلايخ تادحو

 عومخجم حبصأ ثيحب. 00156101001058 « غروبمسد

 ديدحت يف رداصملا فلتخت ) افلأ ٠١ ىلاوح «وليم » تاوق

 14و افلأ ٠١ نيب تاريدقتلا حوارتتو ٠ تاوقلا هذه مجح

 . ( ةلايخلا نم مهثلث ىلاوح . افلأ

 رهن طخ ةياحل مدقت يذلا .«نايناد قود» مامأ ناكو

 « اوركور » ةيماح باحسنا ةيطغت نيب راتخي نأ ٠ «زوملا »
 ناكو . «وليم » دض ةكرعم ضوخ وأ , ةريغص ةكرحتم ةوقب

 كلتمي ناك ذإ . ليثض يددع قوفتب عتمتي « نايناد قود »

 اهددع غلبي ةيلايخ ةوق مهنيب نم . لجر فلأ 11 مضت ةوق

 مجح ديدحت يف كلذك رداصملا فلتخت ) لجر فالآ / يلاوح

 ريدقت دح ىلإ اهضعب بهذيو . « نايناد قود » تاوق

 نابسالا ةمحاهم نأ الا . ( لجر فلأ ”؟ ىلاوحب اهددع

 ةعيبط نم عبنت رطاخم ىلع يوطنت تناك « اوركور » دنع

 . تارتموليك " ىلاوح اهعاستا غلبي ةبضه يهو ٠ ضرألا

 يخبس رم ربع الإ اهزايتجا نكمي ال ةفيثك تاباغ اهب طيحتو

 . ةيعيبطلا عئاوملاو روخصلا هيف رثكت . قيض
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 نايناد قود دقع . 0/١1 موي نم ةركبم ةعاس يفد

 1222015 0ع « لاتيبولود اوسنارف » مض ايبرح اسلحم

 ل682 06 « نويساغود ناج » تنوكلاو 1.110 م1181

 ةيعالطتسا ةيلمع نم هوتل داع دق ناك يذلا . 362

 نكقو ٠ « اوركور » لوح عضولا نع ةلماك ةروص هتطعأ
 يار ناكو . هنم ةيتاذ ةردابمب ةيماحلا زيزعت نم اهلالخ

 ةكرعم ضوخ بنجت عم « اوركور » ةيماح ذاقنا « لاتييول »

 ىمنأو . لاتقلل ةسامح « نويساغ » ىدبأ نيح يف . ةيسيئر
 ال « اوركور » نأ ىلع ديكأتلاب عاتجالا « نايناد قود »

 اسنرف ذاقنا حورطملا نأو . ةيوناث ةلأسم ىوس لكشت

 . لفطلا كلملا شرعو

 تلصوو . « اوركور هوحن روفلا ىلع نويسنرفلا راسو

 فرط ىلإ « نويساغ » ةدايقب ةيسنرفلا لاترألا تامدقم

 ضعب ركذت ) 0/17 موي نم 86,٠0١ ةعاسلا دنع ةبضحلا

 مي يف ناك ةبضمهلا ىلإ نييسنرفلا لوصو نأ رداصملا

 يح

 ةكرعملا نابإ ةيسنرفلا ةلايخلا ضاضقنا

 اهنأ الإ . ةيمحم ريغ برقتلا رواحم تدجو ثيح ء(
 دجت مل ةيمامأ ةينابسا رفاخمب تاباغلا لخاد تمدطص

 نيفلأ سأر ىلع « نايناد قود » مدقتو . اهتيتشت يف ةبوعص
 تاونقلا دهاشف . كابتشالا ءدبب هعامس ىدل ةلايخلا نم

 بلقو ةنميم ) يديلقت وحن ىلع ةرشتنملا ةينابسالا
 تادحو تناكو . ايبسن ةقيض ةهبج ىلع نكلو . ( ةرسيمو

 ةينابسالا تاوقلا تدب ثيحب . ةلايخلا ايارس نيب تارغنل
 ةبخن تاوق نم نوكملا بلقلا ناكو . ةدحاو ةلتك اهنأكو

 . « نيتنوف » ةدايقب ةيسنجلا ةينابسا

 راشتناب هيبش وحن ىلع هتاوق رشنب « نايئاد قود » ماقو

 نكلو . نيحانجلا ىلع ةلايخلا ٌركر ثيح . ةينابسالا تاوقل
 لوح فافتلالا هتطخ تناكو . ضرعأ ناك هتاوق ةهبج

 يسعفدم فصق رثأ ىلعو . ىرسيلا ةينابسالا ةبنجملا
 ةيعفدمل مهكالتمال ارظن اقوفت هلالخ نابسالا ققح . لدابتم

 « كرحتلا ءدبب هرماوأ « نايناد قود » يطعي نأ لبقو . لقثأ
 هتبنحم نم مدقتي « هيتريفال » ةدايقب هلاترأ دحأ دهاش

 هنأ ودبي يذلا . « لاتييوأ » نم رمأب نابسالا وحن ىرسيلا
 بنجت ىلإ يدؤت ةمساح ريغ ةشوانم لاعتفا ديري ناك

 رماوألا لاسراب روفلا ىلع « نايناد قود » ماقف . ةكرعملا
 ةينابسالا ةلايخلا نأ الإ . ةبنجملا كلت دنع مدقتلا فقول

 لترلا وحن عافدنالا ىلإ ترداب « غروبمسيد تنوك » ةدايقب
 هموجه « غروبمسيد تنوك » عباتي ملو . هتيتشت نم تنكقو

 فلتخت ) ةكرعملا ريخأتب يضقت تناك «وليم »رماوأ نأل ارظن
 هنأ اهضعب دكؤي ذا . كابتشالا اذه تقو ديدحت يف رداصملا

 نايفاد قود ةكرح عم نمازتم وحن ىلعو يلاتلا مويلا يف عقو

 . ( ةيفافتلالا

 عولط نابناجلا رظتناو . مالظلا طوبه عم لاتقلا فقوتو

 نم طسق ذخأب « نايناد قود » ماقو . يلاتلا ميلا رجف

 تاوقلا نم راف يسنرف يدنج ءيح رثإ ظقوأ هنأ الإ . ةحارلا



 تقو لالخ ةيوق تازيزعت عقوتي «وليم » نأ هغلبيل ةينابسالا
 ضوخ يف ليجعتلا « نايناد قود » ررق اذل .ريصق
 . تاعاس ثالثب هتاوق ةحار ةرتف ددحو . ةكرعملا

 ةعاسلا يف ىنميلا ةبنجملا دنع يسرفلا مدقتلا أدب

 ىلع « نويساغ » ةمدقملا يف ناكو . 8/18 موي نم ٠٠,”

 سأر ىلع « نايناد قود » هعبتو . ةلايخ ايارس عبس سأر

 قدانبلا ةلمح نم نئابك اوزكر دق نابسالا ناكو . ايارسينامث
 مهدوجوب اوملع نييسنرفلا نأ الإ , تاباغلا يف ةريصقلا
 . مهتدابإو مهتأجافمب اوماقو

 ةينابسالا ةبنجملا ةلايخ ىلع ةيسنرفلا ةلايخلا تضقناو
 ىلعو . « يكريكيبلاد قود » ةدايقب تناك يتلا ىرسيلا

 ةمدصلا باعيتسال هتلواحيو . دئاقلا اذه ةءاقك نم مغرلا

 قحلا نإ دعب . هتاوق تيتشت ىلا ىدا نييسنرفلا عافدنا نإف

 ةةريبك رئاشتاب

 رارق ذاختال ةعفترم ضرأ ىلإ « نايناد قود » قلطناو
 .هققح يذلا حاجنلا راثتسال لبسلا لضفأ لوح

 هنأ الإ . نيفرطلا تاوق ىلع لدابتملا فصقلا راثآ عالطتساو

 مويلا يف هب ماق ام رركي ناك « هيتريفال » نأ فشتكا

 أطخلا راركت نم « غروبمسيد تنوك » دافأ دقلو . قباسلا

 ةلايخلا لزع يف حجنو . هتلايخ سأر ىلع عفدنأف . يسرفلا
 نأ دعب . ىرسيلا نييسنرفلا ةبنحجم دنع ةاشملا نع ةيسنرفلا

 نكمت اك . ةغلاب ىضوفب عجارتلا ىلع ةيسنرفلا ةلايخلا ربجأ
 ىلع ىلوتساو « ةيسنرفلا ةاشملاب رئاسخلا ضعب لازنأ نم
 ٠١ ىلاوح نابسالا ىدل حبصأ ثيحب . نييسنرفلا ةيعفدم
 يأ نويسنرفلا كلتمي نأ نود يسرفلا بلقلا فصقل اعفدم

 . سكاعم فصقب درلا ىلع ةردق

 « نويساغ »رمأف . ةعرسب « نايناد قود » كرحتو
 قود » ةلايخ عمجت ةداعا ةهجاوملوه ثيح ءاقبلاب

 بلقلا فلخ هتلايخ سأر ىلع عفدنا مث . « يكريكيبلاد
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 دلي ورتف هيفهدم
 هر سرق تاوق

 ”هينايسسا تماوق
 ءالال- يناير ١ ةةيعددم

 ةيفافتلالا نايناد قود ةروانمو « اوركور » عقوم نيبي ططخم

 اهب قحلأ نأ دعب اهتتشو ةينابسالا ةنميملا مجاهو . ينابسالا

 ةاسشملا ىلع هموجه ةعباتم « نايئاد قود »ررقو

 ضعب ىعدتسا نأ دعب . تاعبرم يف ةرشتنملا ةينابسالا
 . دانسالا ةمهمب موقتل بئاتكلا

 يتلا ) ةيعفدملاو ةريصقلا قدانبلا نم يران ديهمت دعبو

 « نايناد قود » نش . ( ةيسنرفلا ةروانملا رثا اهتداعتسا مت

 ءدب دنعو . ةينابسالا ةاشملا ميطحت يف الشف نييلاتتم نيموجه

 نع تفقوت ةينابسالا عفادملا نأب ءىجوف . ثلاثلا هموجه

 ضعب قودلا فشتكاو . ( اهتريخذ ذافنل ارظن ) يمرلا

 هفصق ةيلعافل ةجيتن ةيداعملا ةينابسالا ةلتكلا يف تارغتلا

 دض افينع الاتق ضوختل اهربع هتلايخ تعفدناف . يعفدملا

 نابسالا عضو حبصأ ةيسنرفلا ةاشملا .مدقت دنعو . نابسالا

 تايامرلا تفقوتو . ىلاعتت مالستسالا تاحيص تأدبف اسئاي

 اكرحت اودهاش نييسنرفلا ةلايخلا ضعب نأ الإ . ةزيجو ةرتفل

 فو



 عر

"9325 

 ةكرعملا نابإ نايئاد قود مامأ رفي «وليم » ينابسالا دئاقلا

 . نابسالا ءالستسا دعب ةرزجملا فقوي نايناد قود

 . ةمواقملا ديدجتل ةلواح هنأ أطخ اونظف . نابسالا فوفص يف

 قود » نم رمأب الإ فقوتت مل ةيماد ةحبذم تأدبف
 . « نايناد

 ةاسشنملا ةدابإ ىلإ « اوركور » ةكرعم تدأ دقلو

 ليتق 6٠٠١ ىلاوح نابسالا رئاسخ تغلب ثيح . ةينابسالا
 . نييسنرفلا فوفص يف ةباصا 20٠١ لباقم ريسأ /١٠٠و

 ريمدتب اهراثآ ةنراقم ىلا نييركسعلا نيخرؤملا ضعب بهذيو
 ةكرعملا تمهاس ابك . ١084 ماعلا يف ةينابسالا « !دامرآلا »

 . ةيبوروألا ةراقلا ىلع اسنرف ةناكم زيزعت يف
 . ينابسالا ميظنتلا فعض طاقن اوركور ةكرعم ترهظأو

 ضاضقنا دافأ دقلو . هناوأ لاز ميدق ميظنت هنأ تدكأو

 طنخلا يف ةينابسالا تاعبرملا ريمدتل ةتغابملا نم ةلايخلا

 ةيسنرفلا ةلايخلا تدبكت ذإ . هنمث كلذل ناك نكلو . ثلاثلا

 لوألا قسنلا ريمدت نأ امك . ةريبك رئاسخ اهضاضقنا لالخ

 ناكو . ةيعفدملا ريشأتب ءاج ةيئابسالا تاوقلا تاعبرم نم
 ةيساسحو ةيرانلا اهتردق فعضو . تاعبرملا هذه لتكت

 « نايناد قود » اهنم دافأ يتلا اهفعض طاقن يه اهتابنحي

 ىلع ةاشملا رشن ةرو رض ترهظ ةكرعملا هذه رثا ىلعو
 تخبضأو . ناريسلا نتن ةننكمم ةيمك ربكا ميدقتل قاستا

 طوطخلا كيرحت ةرو رض يف لثمتت ةكرعملا هذه ذنم ةلضعملا

 ةهبجلا نارين بنجت ةلواحم عم . اهعطق نود ةقيقرلا

 نييسنرفلا تعفد ةجردل ةريبك اوركور جئاتن تناكو. ةيداعملا

 رهظو . /٠701 ماعلا يف لماش يميظنت حالصا ءارجا ىلإ

 دحاو لك مضي ةيولأ نم فلؤم وهو ديدجلا يسنرفلا شيجلا
 ىلع رشتني امدنع ران طخ لكل جوف ) نيجوف اهنم

 ةثالثل الداعم ةاشملا دادعت حبصأ نيحلا كلذ ذنمو . ( نيطخ

 اوركور ةكرعم تناك كلذبو . تاوقلل ماعلا دادعتلا عابرأ

 هبيلاسأو يسنرفلا شيجلا ميظنت يف لوحت ةطقن اهجئاتنو
 ىلا مضنملا ليكشتلا نم لاقتنالاو . ةيكيتكتلاو ةيتايلمعلا
 ةيرانلا ةردققلا مظاعت عم قفاوتي يذلا حوتفملا ليكشتلا

 . ةرتفلا كلت لالخ

 (نيتنتسنوك) يكسفوسوكو ر 06

 زربا نم ( 1855-1958 يييفوس لاشرام
 . ةيناثلا ةيملعلا برحلا لالخ نييركسعلا ةداقلا

 عسفوسوكو ر شتيف ونيتنتس وك نيتنتسن وك دل و
 ١855 ماعلا يف ايسور يبرغب « يكيليف » ةنيدم يف

 دنج و « هتلوفط يف ًاراجح لمع و « ةيلامع ةرسأ نم
 يف سماخلا «نوغارد » ةليقثلا ناسرفلا جوف يف

 دنع 141١4 ( سطسغا ) بآ يف يرصيقلا شيحل
 شيما ىلا مضنا مث « ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن

 ( ربوتكا) لوالا نيرشت ةروث مايق رثآ رمحالا



 بورحو ةيلهالا ب رحلأ كراعم يف كرتشأو « 7
 ملعلا » ماسو حمو ١ 01450 -1414 ) يبنجألا لخدتلا

 . اهالخ هتلوطبل اريدقت «رجألا

 ءدهورو ماعلا يف ةلايخ ةبيتكل ادئاق حبصأ

 سرحلا ناسرف عم كراعملا ىدحا ءانثا حرجو
 ىلوت ١48١ ماعلا ينو . ةروثلل يداعملا ضيبألا
 ةننملا حرج و: نيثالثلا و سماخلا ةلايحلا جوف ةدايق

 نم ( وينوي ) ناريزح رهش كراعم ىدحا ي ةيناثلا
 دانا حو رحاب بيصأ نيت رملا اتلك يفو « هتاذ ماعلا
 . فويسلاب ودعلا عم هتاوق ماحتلا

 ايلعلا ةلايحلا ةسردم ىلا دفوأ ١454 ماعلا يفو
 كلذو « ايلع ةيسارد ةرود يقلتل « دارفنينيل » يف
 ايلوغنم ةيروهمج يف تقولا نم ةرئف ىضمأ نأ دعب
 . اه ةصاخلا ةلايخلا تاوق مظنت يف ةدعاسملا ةيبعشلا

 نيذلا « طايضلا هئالمز نم ددع ىلع فرعت كانهو

 ةيملاعلا ب رحلا ءانثا ةداقلا رابك نم دعب اف اوحبصأ
 «وكتيم ربي» و « فوكوج » لثم « ةيناثل

 ادغ تانيثالثلا ةيادب يفو . «نايمارغب» و
 ةعباسلا ةلايحلا ةقرفل ًادئاقو ًاديقع يكسفوسوكور
 هدوقي ناك يذلا « ثلاثلا ةلايحلا قليفل ةعباتل
 « كسنيم » يف رزكرمتيو « وكنيشوميل » ذئتقو

 ةداق دحا « فوكوج , ناكو . ( ءاضيبلا ايسور )

 «يسفوسوكو ر» لقتنا مث . ةروك ذملا ةقرفلا جاوفا
 لقّتعا دقو « سماحلا ةلايخلا قليف ىلإ ١4١ ماعلا يف
 كلذو .ريهطتلا ةيلمع نابإ 1978 ماعلا يف
 عيبر يفو .٠ هنع جرفأ مث 0« ةيرادإ بابسأل

 لاقزاملا هيلا ديساو + هين ةيتر ملا قنا 144
 قليفلا ةدايق « ذعتق و عافدلا رسزو « « وكنيشوميت »

 حبصاو اينا ركوا ىلا لقتنا دق ناك يذلا « روكذملا
 ناك يلا ٠ ةيركسعلا « فييك » ةقطنم ةدايقل ًاعبات
 ىقترا يذلا « « فوكوج » لا رئحلا ذئتقو اهسأ ري

 هتقاطو هتبهوم ببسي ةعرسب ةيركسعلا بترلا لس
 « «قيرف» ةبتر ىلا لصوو « لمعلا ىلع ةريبكلا

 تحت لمعي ديمع ةبترب يكسفوسوكور ناك نيح يف
 رحت تناك ةصاخ ةيساسح نأ ىودبيو . هترما
 اهراثآ ترهظ ءعاضوالا هذه ةجيتن نيلجرلا ةقالع

 ةيملاعلا برحلا كراعم نم ىلوالا ةلحرملا ءانثا دعب امف
 مغر «© « وكسومر, ةكرعم ءانثا ةصاخ « ةيناثلا

 . رخآلل اهنم لك هلمحب ناك يذلا ريبكلا باجعالا
 ىلإ تدنسأ ١948 ماعلا رسخخاوأ ينو

 عساتلا يكيناكيملا قليفلا ةدايق يسفوسوكو ر »

 ةقالع تهتنا اذخهو . ليكشتلا تحت ناك يذلا
 هيف ىضمأ يذلا « ةلايحلا حالسب « يكسفوسوكورو»

 . هتمدخ هدب ذئم ًاماع نيرشعو ةعبس رهظا دقو

_ 
 يكسفوسوكو ر نيتنتسنوك لاشرام ا

 ًادادعتساو هتاريخو هتاردق ريوطت ىلع ةريبك ةردق

 ةديدحلا لاعقلا بيلاسا باعيتساو ةساردل ًابيط

 ةاشملاو ةيعفدملاو تابابدلا نواعت ىلع ةمئاقلا

 يبييفوسلا داحتالا ذخا ىلارو : ناريطلاو ةيكيناكيملا

 ةعرالا" قلايفلا لكقي و 4 ةعربب اهلا. ةوغت
 لاشراملا ناك يتلا, « ىرخأ ةرم ةيكيناكيملاو

 « تانيثالثلا لئاوأ ين اهانبت دق « يكسفيشتاخوت »

 همادعأو هبصنم نع ريخالا ءاصقإل ةجيتن تلمهها مث
 شيلا فوفص يف تأدب يلا ريهطتلا تايلمع يف

 . 1981 ماع رمحالا

 / ؟١؟ يف يبيفوسلا داحتالا ىلع ناملالا موش نكلو

 رامخ يف وهو يييفوسلا شيملا أجاف 5

 هذه بيردتو حيلستو ليكشت لامكتسا ةلحرم

 اهديوزتو « ةيكيناكيملاو ةعردملا تاليكشتلا

 فلتخحمو « 4# تر و«١ ف كر ةثيدحلا تابابدلاب

 ةيتاذ ةيعفدملاو ةيكيناكيملا ةاشملل ةمزاللا تايلآلا

  ريبك ادهج « يمسفوسوكور » لذب دقو « ةكرحلا

 ديدحلا ىيناكيملا هقليف دادعاو بيردت ليبس يف

 دنع ار تاك يلا ةديدحلا ةيلاتقلا ماهملا ىلع

 ريوطت و قاخ ىلع لمعو ءايناملا عم لاتقلا بوشن
 ىدل مسجلا ةعرسو ةأرحلاو لقتسملا لمعلا ةردق
 ةظقيلأ حور ثب نع الضف «© هعم نيلماعلا ةداقلا

 ةحلسالا صقن نكلو . نيلتاقملا يف ةقثلاو ةرمتسملا

 ةوق لامكتسا مدع ىلا ىدأ « رايغلا عطقو تادعملاو

 دييقت ىلاو « لاعقلا بوشن ةيشع ةض رتفملا قليفلا
 نأ اك . بولطملا ىوتسملا ىلع هبيردت تاناكما

 ور

 فعضو « ىرخالا ةلثاملا تادحولا ليكشت ءطب

 ةلمركسملا نيك م "ةسفطتت ةدانيق  باعيتسا
 ىلا ايدا « ةثيدحلا ةيلاعقلا ماهملاو ديدحلا كيتكتلل

 ةيكيناكيملا قلايفلا نيب ك رتشملا بيردتلا مادعنأ هبش
 ةاشملا شويجو قلايفلا هذه نيبو « ةهج نم

 . ىرخأ ةهج نم ةيداعلا

 1:1 /"”/ برمهلا بوشن روفو

 هاجنأ يف هقليف مفدي أرمأ « ميسفوسوكو ر » ىقلت

 « كستول - ونقور - مييسيلوف - دارغوفون »
 ةعومجمل ةعباتلا م« رزنابلا » تاليكشتل يدصتلل

 يفو . طسوألا روحملا ىلع «كوب نوف» شويج

 دنع تاوقلا هذه عم قليفلا كيبتشا ١: / " / ؟4

 رمتسا و 0 « كيلوا - كستول ر طخو « ريكس ) ربهم

 ىح قطانملا هذه يف كرحتم عافد كراعم يف قليفل

5 
 أرم

 ةليلقلا هتابابد ددع صقانتو « 4+ /” / ١4١

 دمع كلذلو ©« ىتابر و 5١١5 تر, ةمدقل

 ىلع موقت تاكيتكت قيبطت ىلا « يكسفوسوكور »
 ةهجاوم يف تابابدلاو ةيعفدملاو ةاشملا دوهج ديحوت
 ةدافالا ىلع لمعو « ةقوفتملا ةينامالا تاعردمل
 ًايك ) ةيتييفوسلا ةيعفدملا قوفت نم ىوصقل
 يل امنالا قوقل ذهب ليلقت ق0( اعد
 ايف عسوأ قاطن ىلع هذه هت ربخ روط مث « تابابدل

 , دعب
 ىلا يكسفوسوكو ر يعدتسا 4١ /// 4 يو

 ايلعلا ةدايقلا نا ةهبحلا دئاق هغلبا ثيح « فيك »
 ناك يتلا « ةيبرغلا ةهبملا يف شيج ةدايق هيلا دنستس
 «ىوكسوم » ىلا رفاسف « « وكنيشوميت » اهدوقي

 ةكرحتم ةعومجم هيلوتب غلبا ثيح « يلاتلا مويلا يف
 يف ةاشم ةقرفو ةعردم قرف ثالث وأ ناتقرف اهماوق

 هاجناب مدقتلا نم ودعلا عنملا « وفيست راي » ةقطنم

 « كسنلو مس رةنيدم ظافتحالا نكمب ىتح«« امزايف »
 هريخأت ؤأ 14 ويوكشوماو قخ مدقتلا قيرط دسو

 41/10/11 يفو.. ةنكمم ةرثف لوطال لقالا ىلع

 ف رعت تحبصأ يتلا « ةعومجملا هذه ةدايق لست
 لمعت هتدايق تناكو « « يكسفوسوكو ر ةعومجمم

 / ةمدختسم « ةكرحتم ةروصب تقولا مظعم

 لمحن لقن يبرعو يكلسال ةبرعو ةفيفخ تابرع
 . ط / م ًايعابر ًاشاشر اهنم لك

 نسم هتاوق مظعم يكدفوسوكور عمج دقو
 نيذلا دارفالاو ةريغصلا تادحولاو تاليكشتلا

 نوبحسني وأ نولتاقي مهو ةقطنملا يف مهفداصي ناك
 ةيلصألا مهتادحو ككفت ببسب ةمظنم ريغ ةروصب

 راصحلا تاقلح زايتجا ءانثأ وأ لاعقلا ءانثا

 ةيلاتق تادحو ليكشت يف ةريبك ةربخ رهظاو

 فق



 ور

 ةرم اطوح يلا « ةتتشملا تاوقلا هذه نم ةديدج

 كلذ يف هدعاسو ؛ ةلاعف ةلتاقم تاوق ىلا ىرخأ

 ماهم ىلع اديج لهؤملا يدايقلا همقاط نواعتو ةءافك

 ًاريثك بولسالا اذه رركت دقو . ةدايقلاو ناكرالا

 نم ىلوالا ةبعصلا لحا رملا يف ةصاخ « كلذ دعب

 ًاضيأ يكسفوسوكور رهظاو . « وكسوم» ةكرعم
 رييغت و ةديدحلا تاكيتكتلا يبت يف ةنورمو ةءافك

 ةيلمعلا ةساردلا لالخ نمءةمالملا ريغ لاتقلا بيلاسا

 قيعت نأ هتعومجم تعاطتساو . ةعيبطلا ىلع ةرشابملا
 « ١94١ ( سطسغا ) بآ لئاوا ىتح ناملألا مدقت

 تلشفو « كسنلومس » ىلع ناملالا ىلوتسا نيح

 « وكنيشوميت » رمأف ©« اهداد رثسأ تالواحم

 . « ريممثدلا و رمت ءارو ام ىلا باحسنالاب

 يذلا « ١١ شيجلل ًادئاق يسفوسوكور نيعو

 هتاوق معدل ةقباسلا ةعومجملا ًاضيا هيلا تمن
 كراعم لالخ ةحداف رئاسخ تدبكت يلاو ةرثعبملا

 « « رييينالا » ربع اهباحسنا ىتح (ويلوي ) زومت
 هضرع ًاعاطق لتحيو قرف 5 مضي ١١ شيملا حبصأو

 « امزايف » نيب يسيئ رلأ قيرطلا ىلع رطيسي لك ان

 معد ىلع يكسفوسوكور لمجعو . « كسنلومس» و

 يف صقنلا ضيوعتل ةيعفدملا عطق نم ديزمب هتاوق
 لاجرلا نم هتاليكشت بترم لامكتساو «تابايدلا

 . دارفاو تاعومجك راصحلا قوط نم نيج راخلا

 ةداعا دعب « ىرخا ةرم دونحلا ءالؤه لسري ناكو

 راضحال ةرصاحملا قطانملا لخاد ىلا « مهميظنت

 نرقو . ةريخذلاو حالسلا عطق نم هلقن نكمي ام لك
 ةوقلاب عالطتسا و ةدودحم ةيموحم تايلمعب هعافد

 تامولعملا عمجو ودعلا جاعزاو تايونعملا مفرل
 . ةقيقدلا

 ىلع يناملالا موجملا أدب ١941/1١ /+ يفو
 «اتقؤم موجطلا فاقيا يف شيحلا حجن و . هشيج عاطق
 ةسائر عم باهذلاب ًارمأ ٠١ / ه يف ىقلت هنكلو
 ةطساوب ةسكاعم ةبرض ميظنتل «امزايف » ىلا هناكرا

 ةدايق ماست و « ةقطنملا يف اهدجيس ةاشم قرف ه

 ىلا هجوت دقو . هل رواجملا ٠١ شيحلا دئاقل هشيج
 يتلا « سمحلا قرفلل ًارثا دجي مل هنكلو « امزايف »
 ' . قيوطتلا ةقلح نم جورخلا لواحت لازت ال تناك
 « ةهبحلا ةدايقب لاصتالا هيلع رذعت هسفن تقولا يو
 نيح هناكرا ةعومجم عم رسالا يف عقي نأ داكو

 / 5 موي ءاسم « امزايف » ةيناملالا تابابدلا تلخد
 ةدايقلا تاب رعب باحسنالا ىلإ عراس هنكلو 60106

 ةدايق ىلا لوصولا نم نكمت مث . ةبيرق ةباغ وحن
 يناملالا راصحلا قوط ًاقرتخم ىرخأ ةرم هشيج
 ةريغص تادحو هعمو « «امزايف» لوح يج راخلا

 ضضأ

 . هتدوع قيرط يف اهعمج ةاشملاو تابابدلا نم

 ١١ شيجلا مم لست 1441/1١/14 يو
 هفلكو « «كسمال وكول وف» ةقطنم نع عافدلا ةيلوؤسم

 ديدحلا ةيبرغلا ةهبحلا دئاق هتفصي « « فوكوج و
 ةدتمملا ةقطنملا نع عافدلاب « ( فيينوك نم الدب )

 «!زورو ةئيدم ىح لامشلا يف « افكسوم » ةانق نم

 ٠٠١ وحن اهضرع غلبي ةهبج يهو « بونحلا يف
 قفو هعافد ميظنت ىلا يكسفوسوكور دمع دقو . ملك

 « د / م عفادملا عيمجت ىلع مئاق ديدج ركتبم بولسا

 نمض « ةرشابملا' اهتياح نيمأتل ةاشم تادحو عم
 طخلل يكيتكتلا قمعلا يف ةعزوم ةيوق د / م طاقن

 د / م ةيعفدملا نم كرحتم يطايتحا داحياو « يعافدلا

 ةداضم قدانخ رفح و « ةكرحتملا دودسلا زرافمو

 . ةحنجالا ىلعو لصاوفلا ين ماغلألاب ةئيلم تابابدلل
 «ةيعافدلا «وكسوم» ةكرعم ضاخ بولسالا اذهبو
 يف ةيسيئرلا ةيناملالا ةبرضلا لقث هشيج لمحتو
 «كسمال وكول وفرك راعم داحما هتاوق تلجسو . لاهشلا

 « كسروغ انشتينلوس » و «افوكسوبود » ةطحمو
 ةقرف) +15 ةقرفلا اهيف تبعل يتلا « خل
 . ريهشلا اهرود ( « فوليفناب »

 دصلا ةكرعم نم ةجرحلا ةلحرملا هذه لالخو
 نيبو هئيب تافالحلا تمدتحا«« وكسوم» برق

 رماوا رادصاو ةدايقلا بيلاسأ لوح « فوكوج »
 ةسمق تناكو . تاوقلا ةيلعفلا ةلاحلاو قفتت ال
 ىلا باحسنالا يكسفوسوكور حرتقا نيح تافالحلا
 ينام عناك هنم ةدافتسالل «,اركسيار» رهن ءارو ام

 ضفر « فوكوج » نكلو « تاعردملا دض نبك

 يبرغ لجر رخآ ىح دومصلا بلطو حارتقالا
 لاشراملاب لاصتالاب يكسفوسوكور ماقف « رهنلا
 حرشو «ةماعلا ناكرالا سيئر « « فوكينشوباش »

 نكلو « باحسنالاب ةقفاوم ىلع لصحو فقوملا هل
 ىغلاو فوكينشوباش » عم لصتا « فوكوج »
 يسفوسوكور تاوق تدبكت دقو . رمالا اذه
 « رهنلا ىبرغ اهدومص رارمتسا ببسب ةحداف رئاسخ
 ىلع ناكو « ةكرحلا نم هزايتجا يف ناملالا حجنو
 موجطلا ءانثا ىرخأ ةرم هروبع يكسفوسوكور
 ( ربمسيد) لوألا نوناك لالخ ماعلا داضملا
 0 .ل١954

 بيصأ ١949 (رياربف) طابش رخاوا ينو
 هتباصأ ةجيتن هرهظ يف ةريطخ حارحب يكسفوسوكو ر
 هذختي ناك يذلا لزنملا برق ترجفنا ةلبنق ةيظشب
 ترمتسا وكسومب جالع ةرتف ىضماف « هتدايقل ًارقم
 + هثيج ىلا داع مث « ١545 (ويام ) رايا ىح
 < ًايبسن ةحجانلا ةيلحملا تاجملا ضعب نش ثيح

 مادسختسا بيلاسا يف ةديدج تاربخ بستكاو

 .موجم لا ريوطتن يناثلا قسنلا 5 يطايتحاك تاعردملا

 ني ١و48 (ويلوي) زومت لئاوأ يو

 © « فوكوج » نم حا رتقاب 0 « يكسفوسوكور »

 شويج مضت تناك يتلا « « كسنايرب » ةهبحل ًادئاق

 عردملا شيحلاو "8و "١ و 4مل ةكرتشملا ةحلسالا

 . ةلايخض قليفو ١5 و١ نيعردملا نيقليفلاو ه

 مدقتلا دص يف ًاماه ًارود ةهبحلا هذه تبعلو

 يبونحلا حانحلا ةياحو « « جينوروف » وحن يناملالا

 وحن يناسملالا موجحلا ءانثا «٠ ةيبرغلا ةهبجلا
 ( ريمتبس) لوليا ةيادب يفو . ىدارغنيلاتسو
 يتلا ع« «دارغنيلاتس » ةهبج ةدايق هيلا تدنسأ

 ىلع « «نودلا » ةهبج ىلا اهمسا ريغت ام ناعرس

 ةهبحلا ىلع «دارفنيلاتس , ةهبج مسا قلطا نيح
 . « ةيقرشلا ةيبونحلا »

 2 غعردملا شيحلاو 55و 14:را'اوك“ شويخحلا

 . لك ه٠. وحن هضرع ةهبحلا نم ًاعاطق يمحتو

 طغضلا فيفخت يف ةريبك ةهاسم ةهبحلا هذه تمهاسو
 ىلع اهنثت تناك يتلا تاجهلاب «دارغنيلاتس » نع

 رود تبعل مث « ةيناملألا تاوقلا يلاثلا حاملا
 شيلا قيوطتب ىهتنا يذلا داضملا موجهلا ين ًاريبك
 مث . «دارفتيلاتس» بيج لخاد يناملالا سداسلا

 نوناك رهش يف ًايئابن بيحلا ةيفصت ةمهم اهيلا لكوأ
 نوف لاشراملا ملستسا و 2(« )4غ ( رياني ) يناثلا

 هتاوقو يكسفوسوكو رل سداسلا هشيجو م سولو اب
 ءاسعدتساو . 94١م ( رياربف) طابش + يف
 رصن للع هأنهو :/ 5 « نيلاتس »

 ةهبخل اريىلا هتهبج مسأ رييغتب ه ربخأ م « دا رغنيلاتس ر»

 .«كسروك م وحن مدقتلا يف ةديدحلا اهماهمب وهقي زكرملا
 عكسروك »و ةكرعم 5 ماه رودب ةروكذملا« ةهبجلا »تماقو

 موجطلا تدص ذإ « ةيموجطلاو ةيعافدلا اهيتلح رمب
 ةروطم « «كسروك» ءوتن نم يلإشلا عاطقلا ىلع
 ىلع اهراكتبا قبس يتلا در م عافالا بيلاسا
 يف تدعاس مث.«وكسوم » ةكرعم ءانثأ رغصم قاطن

 يف كلذ دعب تكراشو « «ليروأ» ءوتن ةيفصت

 . « ريييندلا ) وحن مدقتلا

 ربو 4“ ( ربوتكا) لوألا نيرشت لئاوا يفو

 « « ىلوألا ءاضيبلا ايسور » ةهبج ىلا هتهبج مسا ريغت

 ةيلمع يف ةلاعف ةهاسم ةهبحلا هذه تمهاس دقو
 ©« ١944 فيص يف ترج ىلا « نويسارغاب »

 لودو «مءاضيبلا ايسور» ريرحتب تهتناو
 تفقوتو « اينولوب نم ةريبك ءازجاو « قيطلبلا م

 تبشن ةرثفلا هذه يفو . « وسراو» فراشم ىلع

 تحن 1144:/م8/! ي «2وسراو » ةضافتنا

 مهت ةديدحلا هتهبج تندكو



 ةدوجوملا ةرحلا اينولوب ةموكحل ةعبات ةدايق
 تاوقلا لوخد لبق ةنئيدملا ريرحت مي يكل «ويندنل د

 ععسم ةنواعتم ةينولوب ةطلس ناعتو « ةيتييفوسلا

 راوثلا نيب قيسنت يأ متي مل هئاف اذل «© برغلا

 ةياهن ىلا تلصو دق تناك يللا ةيتييفوسلا- تاوقلاو

 لوليأ ١١ ىبح فقوتلل ترطضاو اهموجم مخز
 راصحلا ناملالا محا اذكهو . ١44 ( ريمتبس )

 ةضاقتنالا لع ءاضقلا ةوغاطعاو. ءوسرأو و لوخ
 اؤ:؛:/و/ م" يف

 ىيسفوسوكور نيع ١5944/1١١/1١ يلو
 تماق يتلا « ةيناثلا ءاضيبلا ايسور » ةهبحلا ًادئاق
 ( رياربف) طابش يف « ةيقرشلا ايسورب » كلالتحاب
 ةيلمع يف تكراش مث « 94١ه (سرام) راذآو
 ين اهتاوق تقتلاو « يلإثلا حانملا ىلع «نيلرب »
 يفرغ بونج ةيناطي ربلا تاوقلا عم 4ه / ه / “
 . قيطلبلا ءىطاش ترهطو « راسيف »

 ىلا يكسكوسوكور دفوا برحلا ءاهتنا بقعو

 نيع ثيح « اهتموكح نم بلطب « «اينولوب »
 « «اينولوب لاشرام » ةبتر حنمو عافدلل اريزو

 ًاوضعو ينولوبلا بعشلا سلجم يف ًاوضع بتنا اك
 . قولوبلا لاعلا بزحل يسايسلا بتكملا يف
 نيغ ثيح « يييفوسلا داحتالا ىلا ١905 ماعلا يف

 ةبجللا يف ًاوضع بختناو « عافدلا ريزول ًابئان
 يف اوضعو يتييفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا
 نيمن 195+ ماعلا ينو . ىلعالا تييفوسلا سلجم
 حنم دقو . ةيتييفوسل ةحلسملا تاوقلل ًاماع ًاشتفم
 داحتالا لطب » بقلو تارم عست «نيئيل » ماسو

 تس رمحالا معلا ماسوو © نيترم « يبيفوسلا
 ماسوو «© ربوتكا ةروث ماسوو ©« تارم

 نطاوم بقلو « ىلوألا ةجردلا نم « فوروفوس »

 اهررح يتلا ندملا نم ديدعل فرش

 + هو

 داع مث

 / ” يف يثوت .

 « نيلمركلا » رادج برق نفذدو (« رلو581/4

 , ةيركسحلاهتءافكو ةينطولا هتامدخو هتالوطبل ًاريدقت

 ةعانص ةكرش) لانوشان رينا ليوكور(؟)

 ( ةيوج

 تايالولا يف ةيوحلا ةعانصلا تاكرش مخضأ ىدحإ
 فلتخم ريوطتو جاتنأ ىلوتت ثيح ؛ملاعلاو ةدحتملا

 ةيئاضفلا تادعملاو خيراوصلاو تارئاطلا عاونا

 «لانوشان رثنا ليوكور» ةكرش تناك

 ماعلا ىح فرعت 28ه ءايوب عا1 1م( نط 01

 2/5 « ليوكور ناكر يمأ ثرون» مساب ١و

 يلا ةكرشلا يحد < مرصع ءوط 8 0ءاءال

 0 ناكر يمأ ثرون» يك رش جامدنا باقعا 3 تأشن

 يو . ورا ي كلذو «ليوكود» و

 ربكأ نم ريتعت ىلوألا ةكرشلا تناك نيحلا كلذ
 اهنعسأت خيرات دوعيو ةيكريمألا ةيوحلا تاكرشل

 ةيناثلا ةكرشلا تناك نيح يف ع ١978 ماعلا ىلإ

 جاتنا للوتتو « درادناتس ليوكور » مساب ف رعت

 ناك يتلا ةيناملاو ةفيفللا تارئاطلا نم عاون

 ملعيتو « ردئاموك وريإ » تارئاط ةلسلس اه رهشأ

 نم ةفلتخم عاونا ىلإ ةفاضإلاب« هوس عم

 . ةقرفتملا ةينورثكلألاو ةيوحلا تادعمل

 دقف ©« «ليوكور ناك ريما ثرون » ةكرش امأ

 عاونا جاتنا « ١59517 ماعلا ين اهتاشنإ ذنم « تعبات

 « ناتجمدنملا ناتكرشلا اهجتنت تناك ىلا تا رئاطل
 ةثافتلا بيردتلا ةرئاط تقولا كلذ يي اهمهأ ناكو

 باسل ”1"و 8نءاععربم « يآ كوب ١ - تو

 يناديملا معالاو عالطتسالا ةرئاطو « ةيكريمالا ةيرحبل

 10-052 82مهعم « وكنورب -٠١ ف وأ »
 ىصوأ دق ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم حالس ناك ينل

 ةثافنلا ةرئاطلاو « ةيمانتيفلا ب رحلا يف لمعلا اهيلع

 يلا « 8هط»ع 1رثصع» « رثي ال رباس» ةفيفخل

 لامعأل دعم وهو يركسع : نيزارطب جتنت تناك

 يريمألا وحلا حالس باسل ةحالملا ىلع بيردتل

 لقتلا لامعأل يندمو ع م.مو - ترو مسإ تحنأ

 . ىرخألا ةفيفحلا تاهملاو
 عباتتن يحي .«ناك ريماش رونو كرت ميمصت نم تناك

 قهعرو « راناموك وريإ » تارئاط جاتنا ىلع لمعلا

 ”1*نرعطو «ردناموك وبروت »و ©هدططنط 220

 « ليوكور » ةكرش تناك يلا« هدنة 1

 لقنلا لامعأل ةدعم ىهو . تانيتسلا لئاوا ين اهتممص دق

 ًايركسع « ىرخألا ةق رفتملا تاهللاو فيفللا
 . ايندمو

 باسل ًادقع ةكرشلا تلان ١937٠ ماعلا ينو

 ةيجيتا رئسالا ةفذاقلا ريوطتب ءدبلل ةيكريمألا ةموكحلا

 « ١ -ب » مسإ اهيلع قلطأ يثلاو « ةديدحلا ةيكريمالا
 لولحلاب أدبت نأ ضرتفملا نم نإك يلاو ع« 8-1

 وتاركس ه+ - ب » زارط نم ةيلاخلا تافذاقلا ناكم

 تارئاطلا هذه عيمجو

 8 352 512260 6[1012وو (« سرتروف
 هردصأ يذلا رارقلا نأ الإ . ١414 ماعلا نم ءادتبا

 ىدأ و17 ماعلا يف رتراك يميج يكريمألا سيئ رلا

 . ةفذاقلا هذه ريوطت ديمحجت ىلإ
 ليوكور » ةكرش فلأتت رضاحلا تقولا ينو

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا ماسقالا نم « لانوشان رثنأ

 ١ - تارئاطلا ةعانصل ناكريمأ ثرون مسق .

 ةيئاضفلا ةعانصلل ناكريما ثرون مسق- ؟

 ور

 تارئاطلاو خيراوصلا ريوطتو جاتنا ىوتي وهو
 ةيئاضفلا ةزهجالا فلتخم ىلإ ةفاضإلاب « رايط نودب

 وسم ير ادي عقلا لف رس
 . 2مءامامرنمع ©2هددرج « نياد تكور

 مسقلا وهو ماعلا نأ ريطلل ليوكور مق ع

 . ةفيفللا تارئاطلا جاتنا ىلوتي يذلا
 « لانوشان رثثا ليوكور » تاكرش بتاكم عقتو

 101 5ءجابص اج «ودنوغيس ليأ » ةنيدم يف ةيسيئرلا
 فلتخم يف امآشنم عزوتت نيح يف « ( اينروفيلاك )
 , ةدحتملا تايالولا ءاحنا

 . ىرخألا

 (ةرئاط)يتآ كوب ؟ -ت ليوكور (؟0)

 ةرئاط (د ؟ - ت) و يماسأ بيردت ةرئاط
 ةثافن . ةبيرق ةيكيتكت ةدئاسمو فيفخ يضرأ موجم

 « لائوشان رثثا ليوكور » ةكرش جاتنا نم نيدعقمب

 ةيكربمألا

 ةرئاطلا ميمصتب ( ليوكور » ةككرش تماق

 ديوزتل 1[ 2 8نعءاع علم ( يآ كوب ؟ - تو

 لمعلا يساسأ بيردت ةرئاطب ةيكريمألا ةيرحبلا حالس
 ةرم لوأل تقلح دقو « تارئاطلا تالماح رهظ ىلع

 ماعلا يف ةمدخلا تلخدو ١وهم/١١؟/م١ يف
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 تو ةرئاطلا نم لوألا زارطلا ناك نيح يفو

 زارسسط نسم ثافن كرحمب ًادوزم «أ ؟
 دقف « طغض - غلك 4 ةوقب « سواهغنيتسو »

 ادوزم لحامل ماعلا يف « ب - تو. زارطلا قلح

 لك ةوق «يتتيو دنأ تارب » زارط نم نيكرحمي
 زارطلا حبصأو ء طغض  غلك ١66 اهنم
 تو زارطلا روهظ نيح ىلإ ةرئاطلا نم يساسألا
 ليوحن كلذ دعب مث دقو . ١958 ماعلا يف « يم ؟ -
 تربو أ ؟ - تو تارئاطلا نم ربكألا مسقلا

 زارط نم نيكرحمم دوزملا زارطلا اذه ىلإ « ب١ -
 . « 36 -ج كيرتكلا لارنج »

 ازارط ةجتنملا ةكرشلا تضرع ١07 ماعلا فو

 مايقلل ًازهجم «د ؟ - تاو مما تحت ةرئاطلا نم الدعم

 كلذو ٠ فيفحلا يضرألا موجهملاو فصقلا لامعأب

 تحت ةيبرحلا تالومحلل قيلعت طاقن 4 ةفاضإ دعب
 . بيردت ةرئاطك هرود ىلإ ةفاضإلاب 3 نيحانحلا

 )4٠0( ناثويلا نم لك زارطلا اذه ىلع تصوأ دقو

 ناك تائيعبسلا طساوأ ىحو . ( ١4 ) اليورتفو
 عومجم غلب نأ دعب ًارمتسم لاز ام ةرئاطلا جاتنا
 . ةرئاط ه١5 اهيلع تابلطلا

 ففي



 ور

 « يأ كوب ؟ - ت ليوكور » ةيكريمالا ةرئاطلا

 ةصوب ؟,0 رايع « 7٠١ م رشنال تيكور » تابابدلل داضملا ىخوراصلا فذلقلا

 زارط نم ناثافن ناكرحم : ةماعلا تافصاوملا
 ]-85 « ؛ -يإيج - مه ج كيرتكلا لا رتجو

 . طغض  غلك ١84٠ اهنم لك ةرق 2 8-4
 عالقالل ىصقألا نزولا . غلك 758٠ ةغراف نزولا
 : سيياقملا . غلك هولا
 4رو عافترالا ء ارم ١١را» لوطلا « آرثم
 . ًاعبرم ارثم 7مرال نيحانحلا ةحاسم « راتمأ

 ١١6 نيحانحلا ةحتف

 مم ٠١ رايع عفدم ( يم ؟ - ت) : ميلستلا

 . ةيبرحلا تالومحلا نم غلك م٠5 هعومجم ام +

 تالومحلا نم غلك ١54٠ هعومجم ام (د ١ - ت)

 . نيحانملا تحت ةيبرحلا
 ىلع ةعاس / لك 7م ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاس / ٍلك م٠4 و « رحبلا حطس ىوتسم
 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ارتم 78٠ عافترا
 رثم .56.٠ عافترا ىلع ةعاس/ لك و٠
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 , ارم لمعلم لمعلا عافترالا
 يلاتقلا ىدملا . ةيناث / ارتم مره ( قلستلا ) يئادبلا

 . لك الد ىصقألا ىدملا . لك 4

 فذاق) 1 - م رشنال تيكور (00)
 ( يخوراص

 . ( اكوزاب رظنا )

 فذاق) 7٠١ - م رشنال تيكور (0)

 ( يخوراص

 نم تابابدلل داضم فيفخ ىخوراص فذاق

 هتجتنا « يكريمأ (لم م6) ةصوب رو رايع

 عافترالا لدعم

 لودو ةدحتملا تايالولا يف ةحلسا عئاصم ةدع

 : ىرخأ

 م0. ب مو يخوراصلا فذاقلا ريوطت مت
 ركشاوأ يف 80 عأ آدسصعءط عم 34 - 0

 دوعي يذلا و -مو فذاقلا نع القن تانيعب رألا

 رهتشا يذلاو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىلإ همادختسا

 د مو فذاقلا فرعي كلذلو . «اكوزاب » مسا

 زيمتي وهو . «اكوزاب ربوس » مساج ًانايحأ « ٠

 لباقم ةصوب مره ) ًارايع ريكا هنوكب هفلس نع
 اك . ىدم دعبأو « ًانزو لقثئاو « ( ةصوب 5*0
 آريثك قوفت عوردلا قارتخا ىلع هفئاذق ةردق نأ
 . «اكوزابلا » فئاذق ةردق

 قالطالا بوبنا نم « ٠١ - م ثذاقلا فلأتي

 ىلإ هتئزجت نكمب يذلاو « مويئمولألا نم عونصملا

 زاهج نمو « لقنلاو لمحلا ةيلمع ليهستل نيمسق
 ةفاسم ىتح لمعي برقم راظنم نم فلؤملا ديدستلا

 لع ةبكرم ةدرفم ةزيكرب دوزم وهو .ركم ٠
 تابث ةدايزل مدختست « ةناطبسلا نم ينلخلا مسقلا

 نم يهف هفئاذق امأ . يمرلا ءانثا ضرألا لع فذاقلا

 . 111541“ تابابدلل داضم راجفنالا ديدش عون

 برحلا لالخ مساو قاطن ىلع فذاقلا اذه مدختسا
 يسب رح لالخ ليئارسا هتمدختسا اك « ةيرركلا

 تايالولا ىلع هجاتنا رصتقي ملو . ١9507 راو
 لود يف هنم ةديدع جذامم جاتنا مت لب « ةدحتملا

 مساب فرعي ثيح « نيصلا يف ةصاخو « ىرخأ

 16. آ.. 1نمع « ه١ زارط يخوراصلا فذاقلا »
 . مم ٠٠0 رايع نم وهو « 51

 يف ًامساو ًامادختسا « ٠.8 - مرر فذاقلا دهش

 .تانيتسلا و تانيسمحلا لالخ ملاعلا شويج نم ديدعلا

 ءادتبا هلادبتساب تأدب شويحلا كلت مظعم نأ مغرو

 « ًاروطت رثكا ةيخوراص فذاوقب تائيعبسلا نم

 ةمدحلا ديق (1937) رضاحلا تقولا يف ىقبي هنإف
 ” ٠ ىملاعلا يف يطولا ررحتلا تاكرح مظعم يف

 . ثلاثلا ملاعلا لود شويج نم ددع بناج ىلإ

 م960) ةصوب ره رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 هوك ( غباق ) نزولا . لم مه ةفيذقلا رطق . ( لم

 يلاجالا لوطلا . غلك مو ةفيذقلا نزو . غلك

 / رثم ٠٠١ ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا . رّثم اهو
 ىدملا . رم ١٠١ لامفلا ىصقألا ىدملا . ةيناث

 قارتخا ىلع ةردقلا . رثم ٠٠ يرظنلا ىصقألا

 نا ةفاسم ىلع مم ١8٠١ عوردلا



 ( ريمالا ) نالور(58)

 ةكرعم يف هلتقم رثإ لوحت . ( 778 - ؟ ) يجنرف ربمأ
 بدالا يف يروطسا لطب ىلإ 774 ماعلا يف « سلافسنور »

 . يبوروألا يبعشلا

 يجنرفلا كلملا خأ نبأ وه 101250 « نالور » ريمألا

 هتعاجشب رهتشا «نالور» نأ تاياورلا دروتو .«نالراش»
 . « نائراش » ةقث هاتبسكا نيتللا . ةيركسعلا هتبالصو

 هعم هباحطصاو . « يناتيرب تنوك » بقل هحنم ىلإ هاتعفدو
 . اهب ماق يتلا تاوزغلاو كراعملا مظعم يف

 يضارالا وزغ « نالراسش » رزق 778 ماعلا يفو

 .اهيف يمالسالا يبرعلا مكحلا ىلع ءاضقلاو ةبنابسالا

 زاتجاف . اهسأر ىلع مدقت مث . ةريبك ةلمح ضرغلا اذه زهجف

 اسنرف نيب لصفت يتلا ( سناربلا ) « هينيريبلا » لابج
 ضعب قيقحت ةيادبلا يف « نامراش » عاطتسا دقلو . اينابساو

 ثيح . اينابسا نم يلامشلا مسقلا يف ةيركسعلا تازاجنالا
 ىلع رطيسو . ( سنكشبلا ) « كسابلا » لئابق نطقت تناك

 اهفحز هتاوق تعبات مث , 2822م1028 « ةنولبمب » ةنيدم

 . 527280558 ةطسقرس وحن

 , « ةطسقرس » ىلع ةرطيسلا يف « ناملراش » لشف رثإو

 نم ةيلامثلا قطانملا يف تابارطضالا ددجت رابخأ هغولبو

 ىلا ةدوعلاو ةينابسالا هتلمح ةعباتم نع لودعلا ررق . هتكلم

 ةيجنرفلا تاوقلا تغلب 778 ( سطسغأ ) بأ يفو . هدالب

 ناكو . اهزايتجا تأدببو « هينيريبلا » لابج ةبحسنملا

 هذه ينو . ةرخؤملا دوقي « نالور»و ةمدقملا دوقي نالراش

 نم تاعومح اهدناست . ةيبرعلا تاوقلا تناك . ءانثألا

 نيحتنو ةيجنرفلا تاوقلا ريس طخ بقارت , كسابلا لئابق
 ةبسانملا ةصرفلا تناح دقو . اهيلع ضاضقنالل صرفلا

 رم ةيجنرفلا تاوقلا ةمدقم تزاتجا نأ دعب كلذل

 ةديعب تدغو . رعولا يلبجلا ( سلافيثتور )«سلافسنور »
 برعلا اهيلع ضقنأ . رمملا اذه ةرخؤملا تلخد امدنعو . هنع

 يرصنع نم نيديفتسم . كسابلا مهؤافلحو نوملسملا

 برعلا نكمت , ةريصق ةكرعم دعبو . .ضرألا ةعيبطو ةأجافملا

 ريمألا لتقو ٠ لماك لكشب تاوقلا كلت ةدابإ نم مهؤافلحو
 . ةكرعملا هذه يف نالور

 يبوروأ لطب ىلإ هلتقم رثإ « نالور » لوحت دقو

 ةيرعش ةمحلم يف هاركذ يبعشلا بدألا دّلخو . يروطسأ

 ٠ 0طقصمم» 0ع «101320٠ نالور ةينغا » مساب تفرع

 . ىطسولا روصعلا يف يبوروألا بدألا ملاعم نم ربتعت يتلا

 ميرب ةنيدم يف نالور ريمألا لاثق

 هدوم ( تروي ال رييب, ) نالور( 3)

 راوثلا ةداق دحأ . ( ١51780 - 1/١4 ) يسنرف رئاث

 رازيماكلا مساب اوفرع نيذلا نيينيفلاكلاو تناتستوربلا
 ٠ ( ءاضيبلا ناصمقلا وسبال 5 ١)

 نالور مساب دعب ايف رهتشا يذلا .« تروي ال ريس » دلو

 1125- « ناريبوس ام » يف 8ظدالدص4 وأ هامل

 علطم يف مضناو . ١71/6 ماعلا يف , اسنرف يف 5012

 . نوغاردلا تادحو ىلإ هبابش

 « رقع عبارلا سيول » كلملا ماق 1786/١/18 فو

 , 1: 601غ 0ع الد ص(ع5 ( ١1694 ) « تنان نايب » ضقنب

 تايرح نيددجملاو نيينيقلاكلاو تناتستوربلا يطعي يذلا
 أدب مث . ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ةيرح اهمهأ . ةديدع

 ىلا مهريجهتو مهسئانك ريمدتو مهتقحالمو مهداهطضاب

 ,نيينيقلاكلاو تناتستوربلا نم نوحالفلا راثو . اسنرف جراخ

 ةيعمقلا ريبادتلا هذه ىلع (067عطصعو « نيقيس » ةقطنم يف

 اوبختناو , « رازيماكلا » تاوق يف اوعمجتو , 7١7 ماعلا يف

 ناج » : امه نيرخأآ نيدئاق ىلإ ةفاضالاب . مه ادئاق نالور

 «  لاناقار دو « هييلاقاك
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 ال نويديج » نيرئاثلا نيحالفلا ءامعز نيب نم نأكو

 ةافو رثإو . ( نالور ) « تروي ال رييب » مع « ترو
 لمجو . هناكم نالور لح . ١١7 ماعلا يف « نويديج »

 تاوق دئاق » بقل لمح مث . « هللا ءانبأ تاوق دئاق » بقل

 اهتوق مظاعتو ةروثلا راشتنا مامأو . « ةيتناتستوربلا كودغنال

 ىلع كرحتلاب « راليق » لاشراملا « رقع عبارلا سيول هرمأ
 .رازيماكلا ةبراحمل لجر فالآ ةرشع نم ةوق سأر

 ةلتاقم : اه نيبولسأب لمعلا ىلإ «راليف » أجل دقلو
 دقلو . مهئامعز ءاوتحاو مهعم ضوافتلا ةلواحم عم . راوثلا

 عم « هيبلاقاك » باحسنا نع ءاوتحالا تالواحم ترفسا

 ضبقو ديقع ةبتر ىلع لوصحلا ءاقل . ةروثلا نم هلاجر
 يف «راليق » ةضوافم ضفر نالور نكلو . ةريل ٠٠٠١ غلبم

 عباتو ؛ ةروثلا نم باحسنالا ضفر امك . 17١4 ماعلا

 يف هسفن ماعلا يف لتق ىتح ةيموكحلا تاوقلا دض لاتقلا

 نالور لتقمي ةروثلا ترنأت دقلو . «ونليتساك ود وتاش »

 يف «راليق » حجنو . مهاجر عم ةداقلا ضعب باحسناو

 تناتستوربلا ةداقلا ضعب لواح امدنعو . ةقطنملا ةئدهت

 مسهيلع ضبقلا مت , ١7١86 ماعلا يف لاتقلا ةدواعم

 (عوراص) نالوز ا

 داضم وج - ضرأ يبرغ يناملأ-يسن رف خوراص
 ةبرع نم قلطيو لمحب ٠ ىدملا ريصق تارئاطلل
 , ةعردم

 ربع 1801820 « نالور » خوراصلا روط

 ديوزت فده « كرتشم يبرغ يناملأ - يسنرف جمانرب
 نع يوج عافد » ماظنب نيتل ودلا يف ةيربلا تاوقلا

 تافصاوم و « ةيلاع ةيكرح تاردق يذ « « ةطقنلا

 تاعافت را ىلع ةقلحملا تا رئاطل دض لمعلا هل لفكت

 وهو . توصلا ةعرس قوفت تاعرسبو ةضفخنم

 يسن رفلا خو راصلا عمم ةيحانلا هذه نم هباشتي

 يقايفوسلاو « رييبار » يناطيربلاو « «لاتورك »

 0( 8خ-- ماس 0

 طسساوأ يف خوراصلا ريوطت ةيلمع تأدب
 أدبت مل هيلع ةيلوألا براجتلا نأ الإ « تانيتسلا
 « 1١91/٠ ماعلا ىنح ترمتساو +١910 ماعلا ينالإ
 ةمدخلا لوخدب ةيجاتنإلا خيراوصلا ىلوأ تأدب مث
 . يلاتلا ماعلا يف يسن رفلا شيحلا يف ةيلعفلا

 ريوطتل يساسألا جمان ربلا نأ نم مغرلابو
 « وج - ضرأ زارط ىلع ًارصتقم ناك خوراصلا
 ىلع ًاضيأ لمتشي حبصأو « تقولا عم عستا هنأ الإ

 ةلطسوتملا ةيبرحلا نفسلا حيلستل يرحب زارط

 فخ



 د

 كيكمدل

 « نالور » تارئاطلل داضملا يناملالا 7 يسرفلا خوراصتا

 خوراصلا نم نسحم زارط ريوطت مت اك . ةريغصلاو
 يناملألا شيحلا باسل «؟ - دئالورو» مسا تحن

 : يب رغلأ

 ةعردم ةبرع ندم ىلع « نالور » لمح نكميو

 « م0 - سكأ .مأ.1» ةبابدلا نع اهريوطت مت
 ةلقان نعت روطةب رع وأ (يسن رفلا زارطلا) 6113-0
 زارطلا) 284370617 م ردرام» ةعردملا دونحلا

 « بلصلا دوقولاب لمعي وهو . ( يبرغلا يناملألا
 فيدهتلا ربع رصبلا طخ ىلإ ههيجوت مسقيو
 ءارمجحلا تحت ةعئشألل ةيلآلا ةعباتملا»و يرصبلا

 رادار زاهج مم قيسنتلاب خوراصلا لمعيو

 . اهسفن خوراصلا ةلماحلا ةبرعلا ىلع بكرم ريغص
 ةكرش هجتنت يذلا رادارلا اذه نأ دقتعيو

 رادارلل هباشم ةيسنرفلا « ف سا يس -نوسسموط »
 لمحو 100مئ112ن - 30 ىمم. - وئيمود و

 قالطإ نكمي و . يئانث لكشب ةبرعلا ىلع خوراصلا
 نيفده وأ فده دضو « دحاو تقو يف نيخوراصلا

 ههيجوت نكميف «8 س- تنالور» امأ . نيفلت#
 « يرصبلا هيجوتلا ةيلمع بنئاج ىلإ « ًايرادار
 رادار تايثادحاب خو راصلا دوزي نأ دعب كلذو

 وحن هراسم لالخ ًايكيتاموتوا « فدهلا ةعباتم »
 . فدملا

 فرح

 ةصئم 78ه هعومجم ام ىلع اسئرف تصوأ دقو

 نم ١44 نم ةفلرثم « نالور » خوراصل قالطإ

 نالور » زارط نم 76٠ وع و

 ةيطايتحا ةصنم "8 ىلإ ةفاضإلاب « م«
 ١١م٠٠ هعومجم ام ىلع يسن رفلا بلطلا لمتشيو

 ينو.. و ير ع نالويرد» الس .0) خوراص

 ةيبرغلا اينالا تصوأ اك . («* -- تنالور»
 «نو - نالور » زارط نم اهعيمج ةصنم "44 ىلع

 بئاج لإو خو راص ١8٠٠٠١ ىلع لمتشتو

 لك خوراصلا ىلع تصوأ دقف«نيتجتنملا نيعل ودلا

 نالور ) جيورتلاو -١(« نالور ) ليزا ربيلا نم

 ,(؟- نالور ) ايكرتو «(؛-
 ريوطت ىلع مهم لماع أرط ١91074 ماعلا يفو

 ةموكحلا تدلعا امدنع كلذو ه« نالور » خوراصلا

 هلاخدإ لجأ نم هرابتخا ىلع اهمزع نع ةيكريمألا
 ,ضرأ خوراصلا ناكم يريمألا شيحلا يف ةمدخلا ىلإ

 .« لا راباشت » زارط نم ًايلاح كانه مدختسملا وج -
 اسهتضاخ يلا ةديدشلا ةسفانملا نم مغرلا ىلعو

 3 خوراصلا اذه ءارش هجو يف ةيكريمألا تاكرشلا

 لوصحلا )واه ماعلا يف يريمألا شيحلا ررق دقف

 . ١98٠ ماعلا نم ءادتبا « ةريبك دادعأبو « هيلع
 ةدبحتملا تايالولا يف

 نالور » زارط

 « نالور » جاتنا ميس و

 ةبررع ىلع بكريس اك
 5 يك ريمأ عكضإ .نع رادار زاهجب دوزيو ةعردم

 ١٠٠١٠ يلاوحت هذه ةيكريمألا ةقفصلا ةميق ردقتو

 . رالود نويلم

 نزولا . رثم 5,4 لوطلا : ةماعلا تافصاوملا

 عافترالا « لك درو ىصقألا ىدملا . غلك 8

 م..6 ىصقألا عافترالا . ًارتم ٠٠١ ىندألا لاعفلا

 : ىبرحلا سأرلا . كام ١,5 ىوصقلا ةعرسلا . رم

 ١ . غلك 0ر5 نزوب راجفنالا ديدش

 . « زويهرر ةكرش ةطساوب

 (تراويتس زلراشت) زلور (4)

 دحأو , ( /١41  1903٠١ ) يتاطيرب سدنهمو رايط

 تارايسلا ةعانصل « سيور زلور » ةكرش يسسؤم

 . ةيندملاو ةيركسعلا تارئاطلا تاكرحبو تاعردملاو

 يف « ندنل » يف © .5.10115 زلور تراويتس زلراشت دلو

 ,رابتخا تارايس قئاسك ةينهملا هتايح أدبو . 141لا/ ماعلا

 . ةيبوروأو ةيناطيرب تاقابس «ةدع يف هذه هتفصب كرتشاو

 ماعلا يف ميقأ يذلا « ليم فلألا » قابس اهرهشأ ناك

 ميمصت نم ةيسنرف ةرايس هلالخ زلور داقو .

 01-19 ماعلا يفو . ًاناصح ١7 ةوقب 8ههط850« دراهناب »

 ميمصتب أدب ثيح . « تارايسلل زلور ةكرش » سيسأتب ماق
 ةيداع تارايسو . ةعيرس قابس تارايسل جذامن ةدع رابتخاو

 , ةعساو ةرهش ىلع تزاح

 تارئاطلا ةدايقب «زلور » متها هسفن تقولا يفو

 نيرايطلا رهشأ دحأ حبصأ ام ناعرسو . اهتاكرحم ميمصتو
 . نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخ نييناطيربلا

 ماق يتلا تارايسلا ميماصت تذوحتسا ١407 ماعلا ينو

 ماها ىلع 51.10ا/0عم سيور يرنه » سدنهملا اهذيفتتب

 مت ٠ نيلجرلا نيب تاضوافم رثإو . «زلور » باجعاو

 . ©« سيور زلور » مسإ تحت اههيتكرش جمد ىلع قافتالا

 تاكرش رهشا ىدحإ دعب ايف تحبصأ ىتلا ةكرشلا يهو
 . ملاعلا يف تاكرحملاو تارايسلا ةعانص

 ناك يتلا ةرئاطلا مطحت رثإ ٠ ماعلا ىف يفوت

 . ةرئاط ثداح يف لتقي يناطيرب لوأ كلذب ناكف . اهدوقي

 ( ةيعانص ةكرش) سيور نسلور (10)

 تارايسلا جاتناب تزيمت ةيئاطيرب ةيعانص ةك رش
 ضارغألل تارئاطلا تاك رحمو ةعردملا تابرغلاو
 رهشأ ىدحإ ربتعت يهو . ةيناملاو ةيركسملا
 يف لتحتو . ماعلا يف امعون نم تاك رشلا قرعأو
 تاك رش بيترت يف ةثلاثلا ةبترملا رضاحلا تقولا



 يكرش دمي ةيملاعلا تارئاطلا تاك رحم ةعانص

 « كيرتكلإ لارتج» و « يتيو دنأ تاربو

 . نيعيكر يمألا
 زلور » ةكرش تينا

 ةكارش» جامدنال ةجيتن دو.5 ماعلا يي ظهزنعع

 سدنهملا اهسسأ دق ناك يلا «تارايسلل زلور

 يف 0.5.2860115 « زلود تراويتس زلراشت»

 «ةدودحملا سيور ةكرشو» و ءزو.؟ ماعلا

 11. 160ز2عع «سيور يرئه» سدنهملا اهسسأ يلا

 ةكرشلا تزكر ةيادبلا ذنمو . ١884 ماعلا يف

 . اماكرحمو تارايسلا جاتنإو ريوطت ىلع اهلامعأ
 تالاجملا ىهو . تارئاطلا تاك رم بناج ىلإ

 . ةعساو ةرهش اهالخ نم ةكرشلا تزاح يلا
 برحلا تقبس يلا ةرتفلا لالخ ةكرشلا تجتنأ

 قابسلا تارايس نم ةلسلس ء« ىلوألا ةيملاعلا

 لاتمغ يقت ىوتسمم تزيمت يلا ةيداعلا تارايسلاو

 كلت يف ملاعلاو ايناطيرب يف ًادئاس ناك امع مدقتمو

 ةكرشلا تأدب برحلا عالدنا دنعو . ةرتفلا

 جاتناب تماقف ع يبرحلا جاتنإلا ىلع زيك رثلاب
 مساب تفرع يتلا (ةحفصملا ) ةعردملا ةرايسلا
 ىلع تمدختسا يلاو 4 سيور زلور »

 تلمع اك . ةيناطيربلا تاوقلا ةطساوب عساو قاطن

 تاكرحملا نم ةعومجم ريوطت ىلع ةكرشلا

 يف مدختست تناك يلا ةفذاقلاو ةلتاقملا تارث

 . تقولا كلذ
 ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتف لالخو

 ةجتنملا تاك رشلا مهأ ىدحإ ةكرشلا تدغ ةيناثلاو

 ميسقت مت دقو . ملاعلا يف تاكرحملاو تارايسلل
 امهالوأ تصصخت «٠ نيئرادإ ىلإ ايف لمعلا

 اهناك رحمو ةعردملا تابرعلاو تارايسلا ةعانصب

 ينابموك روتوم سيود زلور » ماي تفرعو
 ةعانص ىلع ةيناثلا تزكر نيحح يف « « ةدودحملا

 ةك رشلا هتجتنأ ام مهأ ناك و . تارئاطلا تاك رح

 مساب فورعملا يحورملا يسبكملا تارئاطلا كرح كاذنآ

 لضفأ دحأ ربثعا يذلا 26ءءاذ» «نيلرمد

 متو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةرتف يف تاك رحملا

 . ةفلتخم تازارطب هنم فالآلا تارشع جاتنإ

 ىلع « نيلرم» عون نم تاك رحملا تمدختسا دقو

 ةيملاعلا برحلا لالخ تارئاطلا نم ريبك ددع

 زارط نم تالتاقملا اهمهأ ناك ةيناثلا

 و « غناتسوم هاادين ني و ٠ « رياقتيبس

 ,«رتساكن ال » ةليقثلا لبانقلا ةفذاقو ا « وتيكسوم د
 ةيندملا لقنلا تارئاط نم ددع ديوزتل دمثعأ اك

 . ةيركسملاو

 80115 « سيور

 ةرايسلل اهجاتنإ لضفب ةكرشلا ترهشا
 ١97١« سيور زلور » ( ةحفصملا ) ةعردملا

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف عساو قاطن ىلع تلمع يتلا
 سيور زلور » ةحفصملل ًاريوطت تناكو

 ١159114(«.

 ةكرش ترمتسا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 ةرهشلا نم ديرزملا باستكاب «سيور زلور »
 .ةيلاملاو ةينقتلاو ةيجاتنإلا تايوتسملا لع « مجحلاو
 اهميمصت ربع ةرتفلا كلت يف ةكرشلا دوهج تزربو
 ةينيب روتلا ةيحورملا تاك رحملا نم ددعل اهجاتناو
 تاكرحملا رثكأ نم تحبصأ يلا « ةئافنلاو
 يركسملا نينا ريطلا ديعص ىلع ملاعلا يف ًامادختسا
 ةينيب روتلا ةيحورملا تاك رحملا مهأ ناك و . يندملاو
 كرحملا « تانيسمحلا يف ةكرشلا اهجتنأ يلا
 3 عسا و قاطن ىلع مدختتسأ يذلا 1227 « تراد

 . تانيعبسلا لئاوأ ىح جاتنإلا ديق لاز ام ناك و

 مخصض كرحم وهو « '1”ل>©(« نيات » كرحملاو
 لقنلا ةرئاط ىلع مدختسا « ناصح .0.٠6٠ ةوقب
 . « تسافلب » ةليقثلا ةيركسملا

 لمتشا دقف « ةثافنلا تاك رحملا ديعص ىلع امأ

 يذلا 2]عع « نين » كرحملا ىلع ةكرشلا جاتنإ

 ليحلا تافذاقو تالتاقم نم عا ونأ ةدع يف مدخشسا

 يم » و « « رباس م5-ف » لثم ةئافنلا لوألا

 داصحتالا يف صيخ رثب هجاتنإ مت اك , «,كوه

 . 21١٠9 -مغيم» ةلئاقملا ىلع همادختسال يتايفوسلا

 تاك رحم ةلسلس ةكرشلا تجتنا تانيسمحلا يو

 ًامادختسا اهرودب تدهش يلا ءقوجورر« نوفأ »
 يلا 000087 «ياونوك » تاك رحمو ءاعساد
 . ىدملا ةديعب ةثافنلا لقنلا تارئاطل تدعأ

 ةلسلس ىلع ةكرشلا جاتنإ زكرت تانيتسلا يو
 ديوزتل تدمتعا يلا 5معإل « يايس » تاك رحم
 امو «ةيندملاو ةيركسعلا تارئاطلا نم ريبك ددع

 . (15ا) نآلا ىح جاتنإلا ديق تلاز

 ددع تانيتسلا لالخ ةكرشلا ىلإ مضنأ دقلو

 «ىرغصلا ةيناطي ريلا تاك رحملا ةعانص تاك رش نم

 1١151( ) 3[2ط1 630 ريييان » ةكرش اهمهأ ناكو
 8لوغم1 « زايجنإ يلديس لوتسيرب» ةكرشو

 ةكرشلا نأ الإ .( ١ دم) 510016 ظصعتسعو
 ةجيتن تانيتسلا رخاوأ يف ةيلام بعاصم تهجاو

 كرحملا ريوطت فيلاكت يف عقوتم ريغ عافترال
 «18-211 6511١ - برر زارط نم مدقتملا ثافنلا

 ةسيئاملا لقنلا ةرئاط ديوزتل ادعم ناك يذلا
 لع لمعت تناك يلا 1215682خ « راتسيارتو
 دقو . ةيكربمألا «ديهكول» ةكرش اهجاتنا

 ور

 ميمأت ىلإ ةيئاطي رعلا ةموكحلا تابوعصلا هذه تعفد
 زلور » ةكرش نم تاكرحملا ةعانص مسق

 تارايسلا ةعانص مسق رمتسا نيح ف «© « سيور

 , صاخ عاطقك لمعلاب

 زكرتي © (1908) رضاحلا تقولا ينو
 ىللع « تاك رحملل سيور نزلور » ةكرش لمع

 « سرساغيب » كرحملاو « يايس» كرحملا جاتنا

 كرحملاو « (« رييراه» تارئاطل ) 6عوكاتك

 «(دروكنوك تا رئاطل) 01ريوهواتك «سوبميل وأ »
 .«؟١١ تبرر كرجملاو ء «ترادرب كرجملاو

 « نوينوي - وبروت » عمجت يف وضع ةكرشلا نأ اك
 تبروكرحملا ريوطتب موقي يذلا '1'ن6ط0-آ] ه1
 تالئاقم ىلع مادختسالا دعلا 88-199 2« 4
 يلا 111+ (4 '012300'1 «ودانروت .أيمرم 0

 رمتست نيح يف .تانينامثلا لئاوأ يف ةمدحلا لخدتس
 جاتناب «زروتوم سيور زلور » ةكارش

 . اهتاك رحمو ةيركسملاو ةيندملا تارايسلا

 ١95١18915 سيور زلور (؟0)

 ( تاحفصم )

 تجتنا « ةيئاطيرب ( تاحفصم ) ةعردم تا رايس

 . ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا يف تمدختساو

 ةيناطي ربلا ( ةحفصملا ) ةعردملا ةرايسلا تناك

 « ١91١4 ماعلا يي ترهظ يلا ء« «سيور زلور د

 يف ًايلعف تمدختسا يلا ةعردملا تارايسلا لئاوأ نم
 دمتعا دقو . اراشتناو ًاجاتنا اه رثكأ نمو ءملاعلا

 سيور زلور ٠ ةيندملا ةرايسلا لكيه ىلع اهجاتنا يف

 حئافصب هعيردت مث نأ دعب كلذو « 1١94١4« زارط

 ىلع يوتع ينارود جردبب دوزو « ذالوفلا نم

 يور لم الوال رايع « زركيف » زارط نم شاشر

 5 مسكم » زارط نم شاشرلا ناك نايحالا ضعب

 . ( ملم الرو رايع

 لالخ مساو لكشب تاحفصملا هذه تمدختسا

 طسوالا قرشلا يف ةصاخو « ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 ًايساسا ًارود تبعل ثيحن « ( نيطسلفو « قارعلا )

 ةلماعلا ةيكرتلا تاوقلا ىلع يناطي ربلا رصنلا قيقحت يف

 تاحفصملا تيقببرحلا ةياهن دعبو . حرسملا اذه ىلع

 تاحفصملاةوقي يساسالا زارطلا « سيور زلور »

 مدختسا يذلا ١88٠ زارطلا ةصاخو « ةيناطي ربلا

 ةيملاعلا برحلا ىّتح هجاتنا رمتساو « ةريبك دادعأب

 برحلا لحارم ةليط ةفاثكب مدختسا ثيح « ةيئاثلا

 قرشلاو ايقيرفا يلامشو طسوالا قرشلا يف ةصاخو

 تارايسلا نا ةيناطي ربلا رداصملا ركذتو . ىصقالا

 فرغت
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 مدت لازت ال « سيور زلور » تاحفصملا تناك ةيناثلا ةيملعلا برحلا تبشن امدنع

 دونحملا برق دوجوملا عردملا يناطيربلا سع ىداحلا «راسوملا » جوف نمض

 دض ةعيرس تاراغاو عالطتسا تايلمع يف تكراش دقو . ةيبيللا  ةيرصملا

 تكراش اك. ١914٠ فيص يف «انيلدام »و «رمع يديس » يف ةيلاطيالا تاوقلا

 برق هتاذ ماعلا رخاوا يف داضملا « لقيو » لارنجلا موجه ءانثا ةدراطملا تايلمع يف

 . « ىنارب ىديس »

 ىلا .١89« سيور زلور » زارط نم ةعردملا
 ايقيرفأ يلاهش ةلمح نم ىلوالا لحا رملا يف تمدختسا
 تايايدلا ىلع قوفتلا نم تنكمت « نييلاطيالا دض
 تناكو « كاذنآ مدختست تناك يللا ةفيفحلا ةيلاطيالا

 . 3-0517 «م»ع / م - ف يس» زارط نم

 زلور » تارايس نم جتنا ام عومجم ردق دقو

 ىلع اهجاتنا دتماو «فنالآ ةدعب ةعردملا « سيور

 ةعردملا جاوفالا ضعب تناكو . ًابيرقت ةنس ٠١" ىدم
 زارطلا اذه نم تارايس مدختست لازت ام ةيناطي ربلا
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن دنع

 نزولا ٠+١4( زارط ) : ةماعلا تافصاوملا
 لمعي «سيور زلور » : كرحملا . نانطأ مرو

 ةعرسلا : ءادالا . اناس ةوقب ني زئبلا ىلع

 ع ةعاس / لك 4٠ ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا
 ىدملا . ةعاس / لك 03 ( يضارالا فلتخم لعر

 : حيلستلا 1 مك ىصقالا

 : مقاطلا . مث م : ىصقالا عيردتلا . مث الرو وأ

 . دارفأ م

 الوال رايع نم شاشر

 فض

 فصق ةيلمع ) ردنث غنيلور )١1(

 ١91/8 1970 ( ىوج

 اهأدب . ةيلامشلا مانتيف دض يجيتارتسا يوج فصق ةيلمع

 برحلا ءاهتنا ىتح ترمتساو , 1418 ماعلا يف نويكريمالا
 ةيلمع مخضأ ريتعتو 197/7 ماعلا يف ةيكريمالا  ةيمانتيفلا

 . خيراتلا يف يوج فصق

 : يكريمالا لخدتلا تايادب

 تاوقلل ماعلا دئاقلا رقم دعأ . 1454 عيبر يف

 نم بلطب « براش » لاريمالا ءىداهلا طيحملا يف ةيكريمالا
 082181037 تيمس ةطخ « نوسنوج » يكريمالا سيئرلا

 للست قرط دض تايلمعلل ةحرتقم لحارم ثالث تنمضتو

 عم ةيدودحلا قطانملا يف ةيمانتيفلا ينطولا ريرحتلا ةهبج

 ةلحرملا تناكو . ةيلامشلا مانتيف دضو ايدوبمكو سووال

 دودحلا ربع ريرحتلا ةهبج تاوق ةدراطم نمضتت ىلوالا

 تاراغ ةيناثلا ةلحرملا تنمضتو . ةيدوبمكلاو ةيسوواللأ

 مانتيف دض ماغلا عرز تايلمعو تاراغاو « ةيماقتنا » ةيوج

 ةيوج تاب رض تنمضتف . ةئلاثلا ةلحرملا اما . ةيلامشلا

 ةطخ تناكو . ةيلامشلا مانتيف دض ةدعاصتمو ةرمتسم

 يذلا ماعلا يكريمألا ططخملا نم ازج 37 02اهذل

 مانتيف يف يكريمألا يركسعلا رودلا ديعصت فدهتسي

 ررحتلا ةهبج برض وحن الوصو « ةينيصلا دنلاو ةيبونجلا
 . ةقطنملا كلت ىف ررحتلا ىوق نم اهريغو يمانتيفلا ينطولا

 ىلع لمعت ةرتفلا كلت يف ةيكريمالا ةرادالا تناكو

 ' يركسعلا رودلا لبقتل يملاعلاو يكريمالا ماعلا ىأرلا دادعا

 تلعتفا ةزيجو ةرتف دعبو . ةينيصلا دنهلا يف يكربمالا

 جيلخ ةثداح ١154 ( سطسغأ ) بآ يف ةدحتملا تايالولا

 ريربتل , ( 1138 ثداح . نيكنوت جيلخ رظنا ) نيكنوت

 سيئرلا داقا امك . ةيلامشلا مانتيف دض ةيوجلا اهتاب رض

 يف رارق ريرمتل ثداحلا كلذ نم « نوسنوج » يكريمالا
 تاءارجالا ةفاك » ذاختا ةيحالص هحني سرغنوكلا

 مادختسا اهنمض نمو . تاوطخلا » لكو « ةيرورضلا

 اعافد » معدلا بلطت ةمأ ىأ ةدعاسمل « ةحلسملا تاوقلا

 سيئرلا حنم ينعي رارقلا كلذ ناكو . « اهتيرح نع

 . ةينيصلا دنهلا ةمزأب قلعتي ايف ةلماك لمع ةيرح يكريمالا

 , ةيكريمالا  ةيمانتيفلا برحلا ديعصت وحن الخدم ناك اك

 . رئادلا عارصلا يف ةيكريمالا تاوقلا نم ةريبك دادعا جزو

 « ةيلامشلا مانتيفل يكريمألا فصقلا تايلمع تدأ دقلو

 فدهب , يلودلا طغضلا يمانت ىلا . نيكنوت جيلخ ثداح رثا

 دنهلا عضو ثحب يذلا , فينج رقؤم رارغ ىلع رقؤم دقع
 يفو . 1104 ماعلا يف صاخ لكشب مانتيفو ةينيصلا

 « كسار نيد » يكريمالا ةيجراخلا ريزو ماق . 6/1/1

 . رسقؤملا دقع يف اهمأر لوح ةيكريمالا تارافسلا ةراشتساب
 لارسنجلا « نوغياس » يف يكريسمالا ريسفسلا در ناكو
 تاضوافملا ةلواط ىلا عافدنالا » نا . «روليات ليوسكام »

 ماسقتنالا نأب نيينيصلا نييعويشلل ديكأتلا ىلا يدؤيس
 امك ... ةيضرع ةرهاظ ناك تارمدملا ىلع تامجهلل يكريمال

 رارغ ىلع رقؤم لجأ نم ةديازتملا تاطوغضلا ةيبلاغ نأ
 فادها نوضراعي نيذلا كئلوأ نم يتأت اهنأ ودبي فينج

 . « ايسآ يقرش بونج يف ةيكريمالا ةسايسل

 فوفص يف ددشتلا راصنأ نم هدحو « روليات » نكي ملو
 تناك ةرادالا كلت طاسوأ مظعم نإ ذإ . ةيكريمألا ةرادال

 يف ةيسيئرلا اهمومه دحأ ناكو . مانتيف يف عسوأ لخدتل دعت
 يبونجلا مسقلا يف ةيسايسلا عاضوألا ىدرت فقو ةرتفلا كلت

 نييركسع نم اكريمأ ءافلح فوفص يفو . دالبلا نم
 دعاسم . « ىدنب ميلو » ناك . اهسفن ةرتفلا يفو . نييندمو

 ةركذم » عضي ٠ ىصقألا قرشلا نوؤشل ةيجراخلا ريزو

 عم ةنمازتملا ةيركسعلا تاطوغضلا ةسرامب بلاطت « لمع
 ةركف لبقتل « يوناه » عفدي لكشب . ةيسايسلا تالاصتالا

 مدع راصنأ نم « يدنب » ناكو . برحلا نم « باحسنالا »



 نأ لبق مانتيف لوح يلود رقؤم ىلع ةدحتملا تايالولا ةقفاوم
 ناكو . « ةيماقتنالا تاطوغضلا » ةأطوب ةيلامشلا مانتيف رعشت

 فاقيا ) « يركسع تمصب » بلاطي « يدنب » جمانري
 نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ ( ةددخم ةرتفل ةيركسعلا تايلمعلا

 كلذ دعب مايقلاو . 1934 ( سطسغا ) بآ رهش

 هلوصو . للستلا قرط لزعك . « ةيدج رثكأ تاطوغضب »
 ةيديدحلا ككسلاو روسجلاو دوقولا تاعدوتسم فصق وحن
 . « غنوفياه » ءانيم يف ماغلألا عدذو

 طيحملل يكريمالا ماعلا دئاقلا ىلإ ةركذملا تلسرأو

 ىف اهيلع هدر ناك ىذلا « براش » لاريمالا ءىداطلا
 كماي ةريخألا ةيكريمألا تايلمعلا نأ ء. ة”غ/خ/اا/

 اك . « نييعويشلا عضو » يف رمتسملا نسحتلا افقو يف

 مانتيفو ةيبعشلا نيصلا رابجإو تايونعملا زيزعت يف تمهاس
 راشأ دقلو . ةيكريمالا اياونلا ميوقت ةداعا ىلع ةيلاهشلا

 ىوس نكت مل تايلمعلا كلت نأ ىلا هدر يف « براش »

 نأ وه ةياهنلا يف بولطملا ناو . « قيرطلا ىلع تاوطخ »

 هناعفدتس يذلا نمثلا ةقيقح حوضوب نيكبو يوناه مهفت
 . ةيكريسصالا فادهألا ةلقرعو اهفادهأ ةعباتم لباقم

 « يركسعلا ثمصلا » ةركف ىلع « براش » ضرتعاو

 نأ ًاربتعم . ( سطسغا ) بآ رهش نم ةيقابلا مايألا لالخ
 نيكنوت جيلخ ثداح رثإ تذفن يتلا يوجلا فصقلا ةيلمع

 ةوقلا حبكو ةوقلا راهظال ةبسانم تناك ( ورآ سريب ةيلمع )

 ىلع رسقي نأ نكمي هدحو ةوقلا حبك راهظا ناو . دحاو نأ يف
 زيزعتب « براش » بلاطو . فعضلا رهاظم نم رهظم هنأ
 ديعصتو «٠ ةيبونجلا مانتيف يف يكريمألا يركسعلا دوجولا
 . ةيلامشلا مانتيف دض يركسعلا طغضلا

 ًايوقترو ليات لارنجلا لسرأ . 1454/48/14 يفو

 : ةيلاتلا طاقنلا هنمض . عضولل

 مانتيف يف « هناخ نيوغت » لارنجلا ةموكح حنم 1١

 اهنأب عابطنا ءاطعاو . رارقتسالا ضعب نيمأتل أتقو ةيبونجلا
 . رارمتسالا ىلع ةرداق

 . ةيبونجلا مانتيف يف ةعفترم تايونعم ىلع ظافحلا  ؟

 . ةموكحلا فوفص يف ةصاخو

 للستلا ربع ةيمانتيفلا ريرحتلا ةهبج ةوق يمانت عنم '' 

 . ةيلاشلا مانتيف عدرو , لامشلا نم

 روصت قباس نع ديعصتلا ىلع ةردقلا ريوطت - غ

 ١976/1/١ موي رابتعاو . ةيلامشلا مانتيف دض ميمصتو
 . ديعصتلا اذهل« ى ب موي » ةبانمب

 تناكو : نيتطخ ةروكذملا طاقنلا ذيفنتل روليات حرتقاو
 تارئاط قيلحت ىلع لمشت ( أ ةطخلا ) ىلوألا ةطخلا

 ةعباتمو  ةيلاشلا مانتيف قوف « ؟وب » عالطتسالا

 ةيلامشلا مانتيف فصقل اهتلحر لالخ دوقولاب دوزتت « ٠١0 ف هزارط نم ةيكريمأ تارئاط

 ةيمانتيف ةنيدم ىلع لبانقلا نم اهتلومح ىقلت « 81 - ب » ةيكريمأ ةفذاق

 فينو



 كلا

 فرك

 ىوجلا فصقلا دعب اوه ناث ميلقإ تايفشتسم ىدحا

 فينعلا يوجلا فصقلا نم ةيندملا ةيكالهتسالا تاينواعتلا ملست مل

 ليمتاوس ةاذاتح :كتارسدلا :تايرووي ةيلعاسلا :تاراغألا

 يف للستلا قرط دض ةيربو ةيوج تاب رضب مايقلاو . لامشلا

 عافد تادحو لاسرا بلطتت ةطخلا كلت تناكو سووال

 ةاشم نم ةوق لازناو . « نوغياس »و « غناناد » ىلإ ىوج
 ةدايق » ةدعاقو اهراطم نع عافدلل « غناناد » يف ةيرحبلا

 طرتشاو . اهيف ةدوجوملا « مانتيف يف يركسعلا معدل

 نم دعو ىلع لوصحلا ةطخلا كلت ذيفنتل «روليات »
 . دالبلا يف رارقتسالا ريوطتو هتموكح عضو زيزعتب « هناخ »

 تايلمعب مايقلا تنمضتف . ( ب ةطخلا ) ةيناثلا ةطخلا ام
 يأ بلط نودو . ريخأت يأ نود لامشلا دض « ةيبيدأت »

 كلت نأ ةيضرف ىلا ادانتسا . ةيبونجلا مانتيف ةموكح نم ءيش

 ةطخلا كلت تناكو . ءيش ىأب موقت نأ نم ٌرجعأ ةموكحل

 . ةيرب تايلمع يف نييكريمالا طروت تالاتحا نم ديزت
 دادعتسالا ىلع ظافحلا عم . « أ ةطخلا » ينبت روليات حرتقاو

 نأ الإ . كلذل ةجاحلا وعدت نيح « ب ةطخلا » ىلا لاقتنالل

 برقأ ًافقوم تذختا ةيكريمألا ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه
 . « ب ةطخلا » ىلإ

 نودنيل » يكرينمالا سيئرلا ناك ءانثالا كلت يف

 يراب » روتانسلا دض ةيباختنالا هتلمح ضوخي « نوسنوج

 دكأ دق « نوسنوج » ناكو . هفرطتب فورعملا «رتوو دلوغ

 , اهعيسوتو برحلا ديعصتب موقي نل هنأ ةلمحلا كلت نابإ
 طروتلا مدع يف نيبغارلا نيبخانلا تاوصأ بسك كلذب الواح

 ديعصتل نودعي اوناك هيدعاسم رابك نا الا . برحلا يف
 نوج مدق , 1174/4/7 يفو . مانتيف يف يكريمالا لخدتلا

 نسمألا نوؤستل عافدلا ريزو دعاسم . « نوتوتكام »

 , ةيبونجلا مانتيف يف روهدتملا عضولا فصت ةسارد . يلودلا

 روهدتلا كلذ فقو ىلع لمعلاب ةرادالا فادهأ ددحتو

 تاءارجا « نوتونكام » ددحو . ثادحالا هاجتا سكعو

 رودلا زيزعت نمضتت . ةيبونجلا مانتيف لخاد لمعلل
 مادختسا ربع « ةئدهتلا جمانرب » يف يكريمألا يركسعلا

 ةيوجلاو ةيربلا تاوقلاو ةصاخلا تاوقلا نم ةريبك دادعأ

 مانتيف يف قطانملا ضعب ةيامح ةيلوؤسم يلوت ربعو . ةيكريمالا

 ماسنتيف دض لمعب « نوتونكام » بلاط امك . ةيبونجلا

 ةيكريمالا ةرادالا حن يذلا درلا ىلع اهرابجال . ةيلامشلا

 . ديعصتلل ابسانم ارربم

 ىلع ًاموجه ريرحتلا ةهبج تنش ء 1174/11/١ يفو

 نم برقلاب ةيكربمالا ةيوجلا ةدعاقلا « اوه نايب »
 ريمدتو نييكريمأ + لتقم ىلا ىدأ يذلا رمألا , « نوغياس »

 ىكربمالا سيئرلا نأ الإ . « 29 ب » تافذاقلا نم ددع

 رمأب مل . تاباختنالل دعتسي ناك يذلا . « نوسنوج »
 ىلع مايأ 0 يضم دعبو . موجهلا كلذ ىلع يكريمأ درب مايقلاب

 ددح ايناث اريرقت « نوتونكام » مدق . « اوه نايب » ةيلمع
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيكريمالا فادهألا هلالخ



 دض ةليفكك » ةدحتملا تايالولا ةعمس ةيامح 1١

 .« بيرختلا

 يقرش بونج يف «ونيمودلا » ةرهاظ عوقو بنجت د ؟

 ايا

 . ةيبونجلا مانتيف ىلع ةرطيسلا نم نييعويشلا عنم - *

 اكريمأ ةعمس خطلتت نأ نود ةمزألا نم جورخلا

 . ايلود ةلوبقم ريغ بيلاسأ مادختسال ةجيتن

 . تارايخ ةثالث تاذ ةطخ « نوتونكام »ريرقت نمضتو
 يتلا ةمئاقلا لمعلا ةطخ ةعباتم يف لثمتي « أ »رايخلا ناكو

 . ةرطاخملا نم دودحم طسق ىوس اهيف سيل تايلمع نمضتت
 وعدت نيح لامشلا دض ةيماقتنالا تايلمعلا ىلا ةفاضالاب

 ةدحلا نم ةجرد ىلا تايلمعلا كلت لصت نأ نود . ةجاحلا

 « أ رايخلا » نإ ذإ . ضوافتلا وحن ةيلود تاطوغض قلخت

 يف المأ ضوافتلا ضفر يف رارمتسالا ةيضرف ىلا دنتسي
 . عاضوألا نسحت

 ءاعيرسو الماش اطغض ضرتفي « ب » رايخلا ناكو

 فقوتي ال نأ ىلع , ةقحال ةلحرم يف تاضوافملا ىلا لوصولل
 ةيكريمالا فادهألا قيقحت لبق عراستملاو يمانتملا طغضلا

 . ةيساسألا

 ضوانفتلاو طغضلا نم ًاجيزم ناكف « ج » رايخلا امأ

 مايقلا ضرستفي رايخلا اذه.ناكو . دعاصتم وحن ىلع
 ديعصت هيف متي ىذلا تقولا يف , « ىوناه » عم تالاصتاب

 فادهأ.برض ١ : يلاتلالسلستلاق فو يركسعلا لمعلا

 ةلئاملا فادهألا برض ١ ١ سووال يف للستلا قرط ىلع

 . لايشلا يف ىرخأ فادهأ برض  ؟ . ةيلامشلا مانتيف يف
 تايالولا حني وحن ىلع رايخلا اذه ويرانيس ميمصت متيو

 رارق ذاختا ىلع ةردقو . ةكرحلا ةيرحل اعساو اشماه ةدحتملا

 . اهئاطبا وأ تايلمعلا عيرستبو ديعصتلا مدع وأ ديعصتلاب

 نيصلاو ةيلامشلا مانتيف نا « نوتونكام » ريدقت ناكو

 وأ ةيبونجلا مانتيف وزغب بلغالا ىلع اموقت نل ةيبعشلا
 ديدستب اموقت نأ لمتحملا ريغ نم هناو , امروب وأ سووال

 در نأ هريدقت ناك ابك . نادلبلا هذه ىلا ةيوج تابرض
 . يسايسلا ىوتسملا راطإ نمض ىقبيس يتايفوسلا داحتالا
 برضب ةيبعشلا نيصلا وأ ةيلامشلا مانتيف مايق لاح يف اما

 نوكتس ةيكريمالا تاوقلا » ناف . اهوزغ وأ ةيبونحلا مانتيف

 . « ةلضعملا ةجلاعمل ةيفاك

 يترازو يف نيلوؤسملا رابك نأ ىلا ةيبرغلا رداصملا ريشتو

 ةعباتم مدع نولضفي اوناك نيتيكريمالا ةيجراخلاو عافدلا

 زاضتأ نم « نوتونكام »و « يدنب » ناكو . « أ » رايخلا

 ةكرتسشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه تناك نيح يف 4 ج »رايخلا

 .6ب » رايخلا راصنأ نم

 ةيدرفلا ءىجالملا ةيطغأ هيف ودبتو ينوناه ةمصاعلا عراوش أ

 فصتقلا رثإ ةيمانتيفلا  ةينولوبلا ةقادصلا ةسردم ضاقنأ

 ور

 افراح



 ور

 مدق . ١4554 ( ربمفوت ) يناثلا نيرشت طساوأ يفو

 يف « ةسايسلا طيطخت سلحي » سيئر , «وتسور تلاو »

 ,« كسر »و « اراتكام » ىلا نيتركذم . ةيجراخلا ةرازو

 , ةيبونجلا مانتيف يف ةيربلا تاوقلا مادختسا ىلا ناوعدت
 . لامشلا دض ةيوج تايلمعب مايقلاو

 سلحي » نم ةراتخم ةنجلل عاتجا دقع « 1/1 يفو

 . « ارايككم »و « كسر » تمض ء « يسموقلا نمألا

 نييسايسلا نيلوؤسملا رابك نم رخآ ددع ىلا ةفاضالاب
 ةشقانم ةنجللا هذه ةمهم تناكو . نييكريمالا نييركسعلاو

 زرب دقلو . ةيكريمالا ةرادالا ىلا ةمدقملا ةفلتخملا تارايخلا

 ذإ . ةيلامشلا مانتيف فصق لوح.فالخ عاتجالا كلذ يف

 نأ يف هكش نع ةيجراخلا ريزو دعاسم « لوب جروج » ربع

 . ةيبونجلا مانتيف يف عضولا نيسحت ىلا لامشلا فصق ىدؤي

 دنا عضوب قلعتي امف «ونيمودلا » ةيرظن دينفت لواح ابك

 عاتجالا كلذ يف ديحولا وضعلا « لوب » ناكو . ةينيصلا

 اما .« ١ » رايخلا ينبت ةرو رضب هتعانق ىدبأ يذلا

 الإ , « لامشلا فصق » ىلع هتقفاوم ىدبأ دقلف , « كسر »
 اذا أوسأ نوكيس ةدحتملا تايالولا عضو نأ ىلا راشأ هنأ

 ىدباو . اهفادهأ قيقحت يف تلشفو اريبك ادهج تلذب

 ةهجو ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه سيئر « رليو » لارنجلا

 لقأ رطاخم ىلع يوطني « ب »رايخلاب مازتلالا نأب ديفت رظن
 عازن عالدنا تالاتحا ثيح نم . « ج »رايخلاب مازتلالا نم

 عاتجا ىهتنا دقلو . « حاجنلا قيقحت لبق » ريبكو يسيئر

 يغبني يذلا رايخلا لوح يئاهن رارق ذاختا نود ةنجللا

 . يكريمالا سيئرلا ىلع هحارتقا

 ماهضتا دعب ١١/51 يف ايناث اعاتجا ةنجللا تدقعو

 ةروص « روليات » مدقو . نيعمتجملل «روليات ليوسكام »

 دحأ نأ دكأو . ةيبونجلا مانتيف يف عضولا لوح ةمئاشتم
 للستلا ديازت وه بونجلا يف ريرحتلا ةهبج ةوق يمانت بابسأ
 ةلضعملا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلا راشأ امك«لامشلا نم

 مكح ءاشنا » بجي ثيح . بونجلا يف نمكت ةيقيقحل

 نم ناف . تاباصعلل ةداضم ةحجان ةلمحب مايقلل « لاعف

 «روليات » ىدبأو . لامثلا ىلع طغضلا ةسرامم بولطمل
 « نوغياس » أدبت امثير « أ »رايخلا ةعباتم بلاطت رظن ةهجو
 متي نأ ىلع . « حالصالا »وحن ةيدج تاوطخب ريسل
 . ابيرقت رهش يضم دعب « ج »رايخلا ىلا لاقتنال

 تالاكو يلثمم نم ةركذم عاتجالا كلذ يف تسمدقو

 تاب رضلا ىلع اضارتعا تدبأ . ةيكريمالا تارابختسالا
 ةدارا رسك » لاتحا ةلاض ىلا ةدنتسم . لامشلا دض ةيوجلا

 ىلا تايرضلا كلت ىدؤت نأ ةركذملا تعقوت دقلو . « يوناه

 ةياحل « يوناه » عجارت ىلا يدؤت نأ نود برحلا .عيسوت
 5 قافتالا متو . «وتسور» دكؤي ناك ابك ةيعانصلا اهتدعاق

 ةطخ يكريمالا سيئرلا ىلا ةنجللا مدقت نأ ىلع ةياهنلا

 فرض

 ةطخلا كلت ميدقت متو . «روليأت » تاحرتقمب ةهيبش ةحرتقم

 تلانف . ١958 ( ربمسيد ) لوألا نوناك علطم يف لعفلاب
 . « نوسنوج » ةققاوم

 ردنث غنيلور ةيلمع ءدب

 عاضوألا يدرت دكؤي مانتيف يف برحلا هاجتا ناك

 هيف تدعاصت يذلا تقولا يف . « نوغياس » يف ةيسايسلا

 يفو .اهتيلعاف تمانتو ريرحتلا ةهبج تايلمع
 سيسكلا » هبئانو «روليات » لسرأ .,. ١

 معدلا ةدايق » دئاق « دنالرومتسيو » لارنجلاو « نوسنوج

 يكريمالا سيئرلا ىلا . « مانتيف يف ّيكريمالا يركسعلا

 لامشلا دض ةيوجلا ةلمحلا ءدبب اهيف هوبلاط ةكرتشم ةلاسر

 ةموكح مايق تاناكما نم مهمؤاشت اودبأ نأ دعب . اروف
 ,رارقلا ذاختا يف ددرت « نوسنوج » نأ الا . ةرقتسم ةيبونج

 يف ؛ يكريمالا ماعلا يأرلا مامأ ديعصتلا ريربت ةبوعصل ارظن
 ماسنتيف يف ةداح ةيلخاد ةيسايس تاضقانت دوجو لظ

 . ةيبونجل

 زكرم ةمجاهمب ريرحتلا ةهبج تماق . 1510/1/7 يفو

 رتبوكيله ةدعاقو . « وكيالب » يف نييكريمالا نيراشتسمل

 4 لتقم ىلا موجهلا اذه ىدأو , « ياولوه بماك » يف ةيكريمأ
 سيئرلا ذختا ام ناعرسو . ١47 ىلاوح حرجو نييكريمأ
 ١5 يضم دعبو . « بسانم لعف درب » مايقلاب ارارق يكريمال

 1-4 ) ةيكريمأ ةرئاط 58 تقلطنا . راوثلا موجه ىلع ةعاس

 يستلماح قوف نم ( رديسورك 8 فو . كوه ياكس

 تفصقو .«.كوكناه »و « يس لاروك » تارئاطل

 7115 ىلاوح دعب ىلع . « ىوهغنود » يف « ةيركسع تاشنم »

 مانتيف لصفي يذلا ) ١؟ ضرعلا طخ يلاهش ارتموليك

 ١5 تماق يلاتلا مويلا يفو . ( ةيبونجلا مانتيف نع ةيلابشل

 نم ةبيرقلا « يل باشت » فصقب ةيبونج ةيمانتيف ةرئاط
 . « تراد غنميالف » مسا ةيلمعلا كلت تلمحو . « ىوهغنود »

 ىلا تدأ ةيلمعب ريرحتلا ةهبج تماق ء 1/٠١ يفو

 يف نييكريمالا نييركسعلا نم ددع هيف لزني قدنف ريجفت

 عرصم ةيلمعلا نع جتنو . ةيلحاسلا « نوهن يك » ةنيدم
 « ةيماقتنا » ةراغب نويكريمالا درو . 7١ حرجو ايكريمأ 1؟
 . 6 7 - تراد غنمالف » مسا تلمح . 3/1١ يف

 طابش رهش لالخ ريرحتلا ةهبج تايلمع تناكو

 نويكريمالا اهمدختسا يتلا ةعيرذلا ةباث ( رياربف )
 ررق 75/١7 ٠ يفف . لامشلا ىلا اهلقن ةلواحمو برحلا ديعصتل
 هاا )8 «ردنت غنيلور » ةيلمع ءدب يكريمالا سيئرلا

 مانتيفل رسمتسملا فصقلا ةيلمع يهو . 111000

 . ةيلامشلا

 الأ « ردن غنيلور » ةيلمع هديل 5/٠١ موي رايتخا متو

 ةيبالقنا ةلواحم نع تمجن « نوغياس » يف ةيسايس ةمزأ نا
 مىيلا اذه يفو . 1978/9/19 ىتح دعوملا ريخأت ىلا تدأ

 فصقب ةيبونج ةيمانتيفو ةيكربمأ تارئاط تماق
 ماسنتيف يف « ةيرحب ةدعاق »و « ةريخذ تاعدوتسم »

 نيستززعم نيستبيتك لازتا مت 6/7/8 يفو . ةيلامشلا

 يف ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم نم ( يدنج 50٠١ ىلاوح )
 تاب رض نم كانه مئاقلا راطملا ةيامح فدهب « غناناد »

 يف لوحت ةطقن ةباثم ثادحالا كلت تناكو . ريرحتلا ةهبج

 فرطلا »رود نم ةدحتملا تايالولا لاقتناو . ةرئادلا برحلا

 « رشابملا فرطلا »رود ىلا ةيبونجلا مانتيف ةموكحل « معادلا
 . عارصلا يف

 راذأ رسهش لالخ ةيوجلا تاراغلا ةدح تدعاصتو

 مادختساب حمس دق يكريمالا سيئرلا ناكو . ( سرام )
 ادويف ضرف هنأ الا . ةلمحلا نم ةركبم ةلحرم يف ملابانلا

 , 9١و ١7 ضرعلا يطخ نيب فصقلا ةقطنم ديدحتب قلعتت

 لارنجلاو ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه ضارتعا مغر
 تايلمع عم تدسعاصتو . كلذ ىلع « دنالرومتسيو »

 ةدايزب نييركسعلا ةداقلاو « دنالرومتسيو » تابلط فصقلا

 ةيبونجلا مانتيف يف فيلحلاو يكريمالا يركسعلا دوجولا مجح
 . « جئاتن ةيأ قيقحت يف فصقلا لشف تالاتحا » ةهجاومل

 هرضح ولولونوه يف عاتجا دقع 11310/5/7٠١ ٠ يفو

 دق نكي مل هنأ مغرو . نييكريمالا نيلوؤسملا رابك نم ددع

 , ةيلامشلا مانتيفل يوجلا فصقلا ءدب ىلع ليوط تقو ىضم
 مسحلا نا ىلع عامجا هبش عاتجالا كلذ يف رهظ دقلف

 ةبغر روهظ كلذ ينعي نأ نود , ةيبونجلا مانتيف يف نوكيس

 نم سكعلا ىلع لب . ةيوجلا تايلمعلا ةدح فيفخت يف
 ةدايز يف نوغاتنبلا ةبغر عاتجالا كلذ يف تنميه ذا . كلذ

 ةبسنب ةيبولجلا مانتيف يف يكريمالا يركسعلا دوجولا مجح

 ةيوجلا ةلمحلا فيثكت ةرو رض لوح عامجا داس اك ؛

 . ةيلامشلا مانتيف دض

 فقوب نوسنوج يكيرمألا سيئرلا رمأ 5/٠١ ٠ يفو

 مث . « اذوب » داليم ةبسان مايأ ةعبرا ةرتفل ةيوجلا ةلمحلا
 . يوجلا فصقلا ديعصتب ارارق هسفن رهشلا رخاوا يف ذختا

 ةقطنم يف ةيكريمالا ةيرحبلاةاشملاتادحو تينم نأ دعب كلذو
 رثكأب ( ويام )راياو ( ليربا ) ناسين رهش لالخ « غناناد »
 . ريرحتلا ةهبج راوث عم تاكابتشالا لالخ ةباصا 5١١ نم
 « يوناه » ةقطنم يف افادهأ فصقلا لمش دقنو

 . ًاعساو ًايلود ًاراكنتسا راثأ يذلا رمألا . « غنوفياه »و

 فيص يف يواسأم وحن ىلع فصقلا ةدح تدعاصتو

 ةرتفلا كلت يف «ردنث غنيلور » ةيلمع فده لوحتو . 6

 لاجرلا قفدت فقو » ىلا « يوناه ةدارا ميطصحت » نم
 فادهأ تعسوتو . « بونجلا ىلا لامشلا نم تادادمالاو



 عمجتلا قطانمو ةي كسعلا نزاخملاو تانكنلا نم فصقلا

 . فادهألا نم اهريغو ةيديدحلا ككسلاو تايلآلا لمشتل

 ددع ناك نيح يفف . ةيوجلا تايلمعلا مجح دعاصت ابك

 ةعلط 1٠١ ىلاوح ١936 ( ويلوي )زوق رهش لالخ تاعلطلا

 لوالا نوناك رهش لالخ اهددع عفترا . ًايعوبسأ
 ددع يلامجا غلبو . ايعوبسأ ةعلط ١6٠١ ىلإ ( ربمسيد )

 مجن . ةعلط فلأ 00 ىلاوح ١9786 ماعلا ةياهن عم تاعلطلا

 نم نط فلأ 7 نع لقي ال امب ةيلامشلا مانتيف فصق اهنع
 . لبانقل

 فصقلا نأ ةيكريمالا تارابختسالا ريراقت تدكأ دقلو

 ىوتسم ىلع رثأ دق 14768 ماعلا لالخ يجيتارتسالا يوجل

 نأ ىلا تراشأ اهنكلو . ةيلامشلا مانتيف يف يعانصلا جاتنال

 دح رارمتساب حمست جاتنالل ةروطتملا ريغو ةيفيرلا ةعيبطل

 ىلع ريراقتلا كلت تعمجأ اك . ىداصتقالا طاشنلا نم ىندأ

 . « يوناه » ةدارا ىلع رثؤي مل فصقلا نأ

 , 1115 ماعلا لالخ «ردنت غنيلور » ةيلمع ترمتساو

 نيلوؤسملا نم اددع رواست تأدب يتلا كوكششلا مغر

 يسفف . يجيتارتسالا فصقلا ىودج لوح نييكريمال
 فقو « ارازكأم » حرتقا . 1970 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت

 ماما لاجملا حاسفا فدهب . عيباسأ ةعبرأ ةرتف فصقل

 ديعصتل يلودلاو يكريمالا ماعلا يأرلا ريضحتو . تاضوافمل

 رذعت ام اذا ةرادالا روقص هيف بغري يذلا وحنلا ىلع برحل

 فوفص يف عازن ىلا حارتقالا ىدأ دقلو . تاضوافملا ءدب

 نييسايسلا نيراشتسملا»و نيلوؤسملا رابكو ةرادال

 « يدنب جروجكام »و « كسر » عانتقا دعبو . نييركسعلاو

 فقوب ارما يكريمالا سيئرلا ردصا . « ارانكام » حارتقاب
 340 رمتسك) لوألا: قوناك رحاوأ نمل فصقلا

 فقوتلا رمتساو . ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه ةضراعم مغر

 , 1955 ( رياني ) يناثلا نوناك رخاوأ ىتح فصقلا نع

 يف حوضوب روقصلا ةنميه تداعو فصقلا داع ثيح

 . ةيكريمالا ةرادالا

 يجيتارتسالا فصقلا «ردنث غنيلور » ةيلمع تلمشو

 يتلا دادمالا قرط لزع ىلا ةفاضالاب , ةيلامشلا مانتيفل

 . ةيبونجلا مانتيف ىلا اهنمو . ايدويمكو سووال ىلا ىدؤت

 ب بر»» ةيجيتارتسالا تافذاقلا ةيلمعلا ف تمدختساو

 « دناليات » يف ةيوج دعاوق نم قلطنت تناك يتلا , « 03

 تارئاط نم ةفلتخم تازارط تمدختسا اك . « ماوغ »و

 نم قلطنت تناك يتلا , ةيرحبلا ةاشمو ةيرحبلاو وجلا حالس
 , 1955 عيبر يفو . تارئاطلا تالماح نم وأ ةيرب دعاوق

 فصقب ارسمأ « نوسنوج » يكريمألا سيئرلا ردصأ
 اهنمض نمو . ةيلاشلا مانتيف يف طفنلا تانازخو تاعدوتسم

 رمتساو . « غنوفياه »و « ىوناه» ةقطنم يف ةرشتنملا كلت

 فيص ةليط يلامشلا يسانتيفلا طفنلا نوزخم ىلع زيكرتلا

 تارابختسا ةلاكو تمدق . ( ويلوي )زوهت رخاوأ يفو .

 « ارايكام » يكريمالا عافدلا ريزو نا: عاام ام ) عافدلا

 مانتيف يف طفنلا نيزخت تاردق نم 7١# نأب ديفي اريرقت
 . ترمد دق ةيلاهشلا

 ىقلت دقلف . رمتسا « ارازكام » فقوم يف لوحتلا نا الا

 غال نم اريرقت 19737( سطسغا ) با يف يكريمالا ريزولا

 راثا ةساردب اوفلك دق اوناك . نييكريمالا ءالعلا رابك نم

 للستلا فقول ةليدب طئاسو حارتقاو «ردنث غنيلور » ةيلمع

 يف تلشف ةيلمعلا نا روكذملا ريرقتلا دكأو . لامشلا نم

 رابجاو . للستلا ةبسن ضيفخت : اهو . اهيفده قيقحت

 جمانرب عيسوت نأ ريرقتلا دكأ اى . اهفقوم نييلت ىلع يوناه
 حرتقاو ٠ نيروكذملا نيفدشلا قيقحت ىلا يدوي نل فصقلا
 حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا دادتما ىلع روطتم زجاح ءاشنا

 ةروطتم ماغلا لوقح نمضتي ثيحب . ةيسوواللا دودحلاو

 نكمي نيذلا نيللستملا فشكل ينورتكلا دصر ةزهجاو

 ةحلسا اهمعدت تايرودب موقت تاوق ةطساوب مهتدابا
 رايلم ىلاوحي زجاحلا ءاشتنا ةفلك ريرقتلا ردقو . ةدناسم

 . ايونس رالود نويلم 4٠١ ىلاوحب هليغشت ةفلكو . رالود

 لالخ ةيبونجلا مانتيف ىلإ ةلحرب « ارايكام » ماقو

 سيئرلا ىلا مدقو . 951 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت

 ةيلمع عيسوت مدع هيف حرتقي ًاريرقت هتدوع رثا يكريمالا

 ريغ ةرتف فصقلا فقو وحن هجوتلاو . «ردنث غنيلور »

 ىنبت امك . يضوافت لح نع ثحبلا اهالخ متي . ةدودحم

 زجاح ءاشناب ءالعلا ةنجل حارتقا هريرقت يف ريزولا

 ةنيهو « دنالرومتسيو » رصأ دقلف لباقملابو . ينورتكلا

 مهيلا مضناو . ةيوجلا ةلمحلا عيسوت ىلع ناكرألا ءاسؤر

 لوالا نوناك يفو . نييراشتسملاو نيلوؤسملا مظعم

 نوسنوج يكريمالا سيئرلا نذأ . 193535 ( ربمسيد )

 روكذملا ماعلا ةليصح تغلبو « يوناه » ةمصاعلا فصقب

 نم نط فلأ ١١4 ءاقلا اهلالخ مت . ةعلط فلا 8

 سيئرلا ىهتناو . ةيلاشلا مانتيف يف فادهأ ىلع لبانقلا

 ددع ةدايزب يضقي رارق ذاختا ىلا 1937 ماعلا يف يكريمالا

 ىلا ايرهش ةعلط 5١ نم « 085 ب » تافذاقلا تاعلط

 فصقل تاعلطلا يلامجا وه ددعلا ) ايرهش ةعلط

 ديعصتلا اذه ذفني نأ ىلع . ( بونجلاو لامشلا يف فادهأ

 . 1951 ( رياربف ) طابش نم ًاءدب

 عم تدكا ةيكريمالا ريراقتلا ناف . كلذ نم مغرلا ىلعو
 ريثكب مهأ جئاتن ىلا دؤي مل فصقلا نا ١977 ماعلا ةياهن

 ناف لباقملابو . 1970 ماعلا لالخ اهققح يتلا كلت نم

 ىدأ دقلف . ديعب دح ىلا تعفترا دق «ردنت غنيلور » ةفلك

 . ةيكريمأ ةرئاط ١7١ طوقس ىلا 1176 ماعلا لالخ فصقلا

 .رالود نويلم 6٠ ءاهز ةرشابملا ةيتايلمعلا هتفلك تناكو

 رثإ ةصاخو ) يمانتيفلا يوجلا عافدلا طئاسو روطت عمو

 ور

 يتقطنم يف ةيتايفوس وج - جطس خيراوص ةكبش ءاشن

 ريشتو . ةيكريمالا رئاسخلا تعفترا ( غنوفياهو يوناه

 " ددع اهنمض نم ) ةرئاط 8١ا/ طوقس ىلا ةيكريمالا رداصمل

 2 79535 ماعلا لالخ ( ةمخضلا « 05 ب » تافذاق نم

 ةرشابملا ةيتايلمعلا ةفلكلا نأ ىلا رداصملا كلت ريشت ابك

 .رالود رايلم ١,7 ءاهز روكذملا ماعلا لالخ تحبصأ

 لالخ فصقلا ىلع ةيلودلا لعفلا دودر تدعاصت دقلو

 يف تاباصالا مجح حاضتا دعب 'ةصاخو . 1477 ماعل

 ةياغلل يرس ريرقت يف نويكريمالا فرتعاو . نييندملا فوفص
 نم 8١/ نأب . ( © | ) ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو هتدع

 يف فصقلل ةجيتن تعقو اهنأ ردق ةباصا فلأ ”8 لصأ

 . نييندملا نم تناك , 19559 ١9560 نيماعل

 نم 17١ نا تردق يتلا ريراقتلا ناف . ةيناث ةهج نمو

 روهظ عنمت مل ء رمد دق ةيلامشلا مانتيف يف طفنلا نيزخت ةردق
 ةردق ناو ةصاخ . ةيكريمالا ةرادالا فوفص يف خرش
 تادادسالاب ريرحتلا ةهبج معد رارمتسا ىلع نييمانتيفلا

 اهذختا يتلا ريبادتلا لضفب . رثأتت مل تازيزعتلاو

 . يطفنلا مهنوزخم ةيامحل نويمانتيفلا

 داعبتسا ىلا يجيتارتسالا يوجلا فصقلا ىدأ دقلو

 لكشب ةينيصلا دنهاو مانتيف يف عضولا لوح ضوافتلا لاتحا
 نودقتعي اوناك نييكريمالا نيلوؤسملا نم ًاددع نأ مغر . ماع
 . هرارمتسال ابنجت تاضوافملاةلواطىلا عراستس يوناه نأ

 ةيلودلا تاطوغضلا تدأ , 14717 ( رياربف ) طابش يفو

 فقو ىلع « نوسنوج » يكريمالا سيئرلا رابجا ىل

 ءارزولا سيئر بلط لهاجت هنأ مغر . مايأ ةعضب فصقل
 مايق لاتحا راظستناب ةيوجلا ةلمحلا فاقيإب يناطيربل
 ناكو . يوناه عم تاضوافملا ءدب ةيناكما ثحبب تايفوسل

 علطم يف «هنيميثوه » ىلا لسرأ دق يكريمالا سيئرل
 فصق فقول هدادعتسا اهيف ايدبم ةي رس ةلاسر هسفن رهشل

 ماقو . بونجلا ىلا للستلا فقو يوناه تضترا اذا , لامشل

 تايالولا نا ادكؤم . ةلاسرلا ىلع درلاب يمانتيفلا سيئرل
 نيب تاضوافملا ناو . لامشلا فصق قح كلمت ال ةدحتمل

 لامعألا نم هريغو فصقلا فاقيا رثا أدبت نا نكمي نيدلبل
 1 . ةرربملا ريغ ةيبرحل

 ةيكريمالا ةرادالا يف خرشلا

 ' ىودجب اعنتقم ةرتفلا كلت يف يكريمالا سيئرلا ناك

 سلجم وضع ىلا اههجو ةلاسر يفف . يجيتارتسالا فصقلا

 يف فصقلا ديدجت رثا . نوسكاج يرئه يكريمالا خويشلا
 ىلع » تاجهلا نا « نوسنوج » دكأ . ( رياربف ) طابش
 ديمجت ىلا تدأ دق ةيلامثلا مانتيف يف ةيركسع فادهأ

 نوموقي مسهنا . انتاجه راثآ ةجلاع لجر نويلم فصن

 افشو



 ور

 ىوجلا عافدلا يف نولمعيو . دادمالا طوطخ حالصاب

 لاجرلا ددع يلامجا براقي مقرلا اذهو . يلحاسلا عافدلاو

 ال وهو . ايسآ يقرش بونج يف لاتقلا ىلا مهانلسرا نيذلا

 ةيبونجلا مانتيف ترطضا نيذلا لاجرلا ددع نع ريثك لقي
 .« بونجلا يف تاباصعلا تاجه ةهجاوملل مهتئبعت ىلا
 لجر 6٠٠ ىلاوح غلبت ةفلكب هنا يكريمالا. سيئرلا فاضأو

 نكمت ( اودقف وأ اورسا وأ اولتق ) ناريطلا حالس نم

 لداعي . ةيلامشلا مانتيف ىلع هبع ضرف نم نويكريمالا
 تاباصعلا برح ربع نويعويشلا هضرف يذلا «بعلا ابيرقت
 يف لقأ رئاسخ عاقيا عم مت كلذ نأ دكأ اك . بونجلا يف

 نأ ىلع ديكأتلاب هميوفت ىهنأو . لامشلا يف نييندملا فوفص
 نم نط وأ حلسم لجر عفد ةفلك عفر دق لامشلا فصق

 عاقيال ارظن , بونجلا ىلا لامشلا نم دودحلا ربع تادادمالا

 ةيلاع ةبسن ريمدت ىلا ةفاضالاب , نيللستملاب ةغلاب رئاسخ
 بونجلا ىلا نولصي نيذلا نيللستملا نأو امك . تادادمالا نم
 ىلع مهجاعزال ارظن تازيزعتك مهتيلعاف نم ًاءزج نودقفي

 5 . قيرطلا

 ببسب ةيكريمالا ةرادالا باصأ يذلا خرشلا مغرو

 سيئرلا يقب دقلف . يوجلا فصقلا نم ةنيابتملا فقاوملا

 ملو . يسيئرلا هحالس يه ةيوجلا ةوقلا نأب اعنتقم يكريمالا

 فقوم ةبالص رارمتسا ءارو ببسلا مهف نم نكمتي
 يف دكأ دق نوسنوج نوك كلذ يفني الو . « يوناه »

 فصق يدؤي نأ عقوتي مل هنا ١ قحال تقو يف , هتاركذم

 . برحلا يف نييكريمالا راصتنا ىلا لامشلا

 بهذ . 1957 ( ليربا ) ناسين رخاوأ يفو

 عم بلاط ثيح . ةدحتملا تايالولا ىلا « دنالرومتسيو »

 لاتحا ىلا «رليو » راشأو . برحلا قاطن عيسوتب «رليو »

 مانتيف ىلا ةفاضالاب سووالو ايدوبمك وزغل ةجاح زورب
 ةلمحلل ةديدج فادها كانه دعي مل هنا دكاو . ةيلامشل

 ءىفارملا قطانم لمشتل اهعيسوت يرو رضلا نم ناو « ةيوجلا
 مظعم ةضراعب تاحارتفالا هذه تمدطصا دقلو . ةيمانتيفل
 دنسنوات » دكأ دقلف . نييكريمالا نيراشتسملاو نيلوؤسمل

 حالس ريزو دعاسم بصنم لغشي ناك يذلا . « سيوه

 ىلا لسرت يوناه ناف ,. فصقلا نم مغرلا ىلع هنا . وجل

 رظنلا ةداعاب بلاطو . ةدتعالاو لاجرلا نم ديزملا بونجل
 . ةيمانتيفلا ةلأسملا لايح ةسايسلا لمجمب

 قفاوي مل هناف , هفرطتب فورعملا «وتسور تلاو » امأ

 . اهيف ماغلألا عرز وأ ةيلامشلا مانتيف ءىناوم فصق ىلع
 اك . نيكب ىلع اداتعا رثكأ « يوناه » لعجيس كلذ نأل
 ينتايفوسلا داحتالا عم تاكاكتحالا دايدزأ ىلآ يدؤيس

 يوجلا دهجلا زيكرتب «وتسور » بلاطو . ةيبعشلا نيصلاو

 مانتيف يبونج يف للستلا قرطو تالصاوملا طوطخ ىلع

 .« نؤتوتكام نوج » بلاطو . سووال ربعو ةيلامشلا
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 هد افلا تاًراطلل ءاثبلا ريمراطم

 -هشم انمنلا تارئاطللراطم

 عسسل يكرس ةيوجلا تانرضلاه جا

 تا 1: تب 0 كح يب

 ( 1951 ) يكريمألا يوجلا فصقلا فادهأ ضعبو ةيسيئرلا ةيلامشلا ةيماقيفلا تاراطملا

 تاب رض رصتقت نأب « ةيرحبلا ةرازو ملست دق ناك يذلا
 يبونج تالصاوملا طوطخ ىلع يجيتارتسالا يوجلا فصقلا

 ىلا يدؤيس ريبدتلا اذه نا رابتعا ىلع . ٠١ ضرعلا طخ

 . نيرايطلاو تارئاطلا يف رئاسخلا ةبسن فيفخت

 اهمدق ةركذم دعأو . تاشقانملا هذه ىلا « ارايكام » دنتساو

 ةركذملا تنمضت دقلو . 8 يف « نوسنوج » ىلأ

 مجح يف ةدودحم ةدايزو ٠ ىوجلا دهجلا ضيفختب احارتقا

 . اهفادهاو ةيكريمالا ةسايسلا ىلع ليدعت ءارجاو . تاوقلا

 يتلا «ونيمودلا » ةيرظن اهيف ضحد تالوقمب هحارتقا ززعو

 . اهراصنأ نم قباسلا ىف ناك

 سيئرلا ذختا , 1457 ( سطسغا ) بآ علطم يفو

 بلاطم عيمج نبتي ملف .ًاطسو افقؤم « نوسنوج

 بلاطم نبتي مل امك . ةيكريمالا ةرادالا يف «روقصلا »

 تاوقلا ىلا يدنج فلأ 00 ةفاضا نلعأو . « مئاحلا »



 ةيوجلا برحلا عيسوتب حمس امك . مانتيف يف ةلماعلا ةيكريمالا
 . ةيبعشلا نيصلل ةيذاحملا قطانملا يف ًافادهأ لمشتل

 1951/ ( ربمفون ) يناثلا ني رشت 5 « ارايكام » ماقو

 اماع اليلحت مدق نأب كلذو . ديعصتلا فقول ةديدج ةلواحمب

 مانتيف يف يركسعلا دهجلا ديمجتب احارتقا هنمض . عضولل
 عم ٠ هيلع اناك ىذلا ىوتسملا دنع لامشلا فصقو ةيبونجلا

 ةيوست ىلا دوقت يتلا تاضوافملا قيعي ال فصقلا نأ راهظا

 10 ل : 5 2 3 5
 2 45  ةش -

 رايط نودب ةيكريمأ ةرئاط لبق نم ةروصلا هذه تطفتلا دقلو . ةيلامسلا مانتيف يف تارئاطلل داضم عقوم

 مانتيف يف ىوجلا عافدلا طئاسو يف روطتلا ىدأ دقلو

 يفق . /١151 ماعلا يف ةيكريمالا رئاسخلا ديازت ىلإ ةيلاشلا

 يلامجا نأب يكريمأ يمسر قطان حرص 1/6

 .رتبوكيله 417١و ةرئاط 14877 تغلب دق ( بونجلاو

 ماعلا يف يجيتارتسالا فصقلا ديعصت مرو

 هيلع تناك امم ةيلعاف رثكأ نكت مل هجئاتن ناف . 17

 ور

 ةنجلل عاتجا يف « اراهكام »راشأ دقلو . 1935 ماعلا لالخ

 ( سطسغا ) بآ رهش لالخ خويشلا سلجم يف ةيعرف
 ١4 داريتسا ىلع ةردقلا ةيلامشلا مانتيف ىدل نا . 17

 نم رثكأ دروتست ال اهناو . ايموي نيومتلا نم نط فلأ
 يف ةلماعلا ةيلامشلا تاوقلا نأ ىلا راشأ امك . نط

 لايشلا نم لقنت نال جاتحت ال ريرحتلا ةهبج تاوقو بونجلا

 ةيوجلا ةوقلا ناو . ايموي تادادمالا نم نط ةئم نم رثكأ
 ةيمكلا هذه لوصو عنم نم نكمتت نلو مل ةيكريمالا

 . ةليئضلا

 فقوم ةبالص نم فصقلا داز دقلف , ىرخأ ةهج نمو
 ةضراعم ةعساو ةيلود لعف دودر ىلا ىدأ' اك . « يوناه »

 اكريسمأ ءافلح فوفص يف ىتح ةيكريمألا ةسايسلل

 ةداقلا وأ يكريمالا سيئرلا عني مل كلذ نأ الا . نييبوروالا

 دقلو . 14517 ماعلا ةياهن عم لؤافتلا ءاديا نم نييركسعلا

 يف مدق يذلا . يونسلا دنالرومتسيو ريرقت نمضت
 يف دادمالا قرط لزع نأ ىلا ةراشا . 1/1

 دق ٠ يكريمالا يوجلا دهجلا ةطساوب ةيلامشلا مانتيفو سووال

 . «ودعلا ىلع ةماه تابوعص » ضرف

 تبثتل كلذ دعب تمعقو يتلا ثادحالا تءاصجو

 ماعلا علطم يفف . « دنالرومتسيو » تاءاعدا نالطب

 « هلاسيخ » ةدعاق راصح ريرحتلا ةهبج راوث أدب ,. 4
 راوثلا أدب , 37١ - 1378/١/8١ ةليل يفو . ةيكريمالا

 دعاوقلا مظعم ىلع تامجه نمضت يذلا « تيتلا موجه »

 تاروطتلا هذه تدأو . ةيبونجلا مانتيف يف ندملاو ةيركسعلا
 قيمعت ىلا تدأ امك . ةيكريمالا ةرادالا قزأم مقافت ىلا

 بلاط دقلف . « مئاحلا »و «روقصلا » نيب خرشلا
 ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيهو « رليو »و « دنالرومتسيو »

 مانتيف يف ةلماعلا ةيكريمالا تاوقلا مجح يف ةمخض ةدايزب
 فالآ ٠١6 نم رثكأب ةدايزلا كلت تردقو . ةيبونجلا

 رثكأ ةيجيتارتسا عابتاب «روقصلا » بلاط امك . يدنج
 . ةيلاسشلا مانتيفو سووالو ايدوبمك وزغ نمضتت . ةيكيمانيد

 اكوكش لباقملاب نيراشتسملاو نيلوؤسملا رابك نم ددع ىدبأو
 . ديعصتلا ىودج لوح

 يكريمالا سيئرلا ماق ٠ 1938 ( رياربف ) طابش يفو

 ايف «رافكام » لحم لح يذلا . « دروفيلك كرالك » فيلكتب

 بلط ةساردل هيلوؤسم رابك عمجب ٠ عافدلا ةرازو

 يف عضولا ميوقتو . ةكرتشملا ناكرألا ةئيهو « دنالرومتسيو »

 ةلسلس « دروفيلك » ةعومج تدقعو . ةلماش ةروصب مانتيف

 بتاوج لمح لوح اهيف ثحبلا راد , تاعاتجالا نم

 مانتيف دض ةيوجلا برحلاب صاخ ماتها عم . برحلا

 هتعومجم نم ريبك مسقو « دروفيلك » برعا دقلو . ةيلامشلا
 مسحب نأ نكمي ال يجيتارتسالا فصقلا نأي مهتعانق نع

 فرخ



 ور

 تاباصالا ةبسن ضيفخت ىلا يدؤي نل هديعصت ناو . برحلا
 تاباصالا كلت نال ارظن . ةيكريمالا تاوقلا فوفص يف

 دكأو . بونجلا يف ةيرسبلا برسحلا ةوارض نع ةمجان
 ىلع اوقلأ دق نييكريمالا نإ نم مغرلا ىلع هنا « دروفيلك »
 حراسم ةفاك يف يقلأ امع ديزت لبانقلا نم ةلومح مانتيف

 اونكمت يمانتيف فلا 4١ ىلاوح نإف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 1931/ ماعلا لالخ بوتجلا ىلا للستلا نم

 ىلعأ تناك 1974 ماعلا نم ىلوالا عيباسالا لالخ للستلا

 . قباسلا ماعلا يف للستلا ةبسن نم فاعضأ ةعبرأوأ ةثالثب

 ةعومجم » ىلا ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر ةئيه تمدقو

 ىوطنت لوألا ةطخلا تناكو . ةلمتحم ططخ ثالث « دروفيلك

 لوح ةديازتم افادهأ لمشيل فصقلا ديعصت ىلع
 ككسلا تآشنم ىلا ةفاضالاب « غنوفياه »و « يوناه »

 دودسلا ماظنو . ةيبعشلا نيصلل ةيذاحملا ةقطنملا يف ةيديدحلا
 امأ . « غنوفياه» ءانيم يف ماغلألا عرزو . ةعارزلل يويحلا

 نم يوجلا دهجلا لقن ىلع صنت تناكف . ةيناثلا ةطخلا

 ةيسيئرلا قرطلا ىلع زيكرتلاو . غنوفياه  يوناه ةقطنم
 . ةيلامشلا مانتيف نم يبونجلا مسقلا يف دادمالا كلاسمو

 يف يوج لزع ةلمحب مايقلا ىلع ةثلاثلا ةطخلا صنتو

 ةيكيتكتلا ةيوجلا ةوقلا لعجي وحن ىلع ةممصم . بونجلا

 اهب موقت يتلا ريمدتلاو ثحبلا تايلمع نم ريبك ءزجب موقت
 يتلا ةيربلا تاوقلا عسوب نوكي ثيحب. ةيربلاتاوقلا ةداع

 لوح يعافد قاطن يف دشحتلا . اهماهم ضعب نم ررحتت

 «روليات »و «رليو » ناكو . ناكسلاب ةظتكملا قطانملا

 ةيقب ديأ نيح يف « للوالا ةطخلا راصنأ نم «وتسور »و

 . ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةطخلا « دروفيلك ةنجل » ءاضعأ

 ةيت ناو

 ىلا ةيزكرملا تارباخملا ةلاك» تمدق 1478/9/١ يفو

 لايشلا فصق فقو نأ هيف تردق ًاريرقت دروفيلك ةعومجم
 ةلأسم لوح « يوناه » لبق نم يباجيا لعف در ىلا يدؤيس

 ريزو حرتقا «٠ تاضوافملا عوضوم ثحب دنعو . تاضوافملا

 مسقلا ءانثتساب لامشلا فصق فقو « كسر » ةيجراخلا

 فصقلا فقول رخآ حارتقا ءاج , 9/١5" يفو . هنم يبونجلا

 . ةدحتملا ممالا يف يكريمالا ريفسلا « غربدلوغ رثرآ » نم

 دق « تنائوي » ةدحتملا ممالل ماعلا نيمألا ناك نأ دعب كلذو

 . ( رياربف ) طابش رخاوأ يف كلذب بلاط

 « نوسنوج » هنم يناعي يذلا يسايسلا قزأملا مقافتو

 هحيشرت « يدنيك تربور » نلعأ امدنع . ”/17 يف

 لوحت ىلا تاطوغضلا تدأ ام ناعرسو . ةيكريمالا ةسائرلل

 5/171 يف نلعأ يذلا , يكريمالا سيئرلا فقوم يف يرذج

 بصنم لغشيل مانتيف نم « دنالرومتسيو » ءاعدتسا نع
 ينعي ءاعدتسالا اذه ناكو . يكريمالا شيجلا ناكرأ سيئر

 وحنلا ىلع برحلا يف ريبك ديعصت لاهحا داعبتسا اينمض

 ناكرألا ءاسؤر ةئيهو « دنالرومتسيو » هيف بغري نأك يذلا

 . ةكرتشملا
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 ةئيه عمجي . 7/589 370 يموي يف . سيئرلا ماقو

 قيد + تتمتطو 6# ءاكتللا ال مسا تل :ةيزابفتشا

 ىرنه »و « نيد رش »و « لوب جروج »و « نوسيشأ

 ويتام»و « يدنب جروجكام »و « جدول توباك

 نييمسرلا نيلوؤسملا نم مهريغ ىلا ةفاضالاب . « ىاوجدير
 ليدعت راصنأ نم ةئيطلا ةيبلاغ تناكو . نيقباسلا نيلوؤسملاو

 . مانتيف يف ةيكريمالا ةسايسلا

 ةياهنلا ةيادب

 ةرادالا لسخاد ةضراعتملا فقاوملا فلتخم مامأ

 ىلإ ةيزمر تازيزعت لاسرإ « نوسنوج »ررق . ةيكريمال

 ىلع ةيكريمالا ةموكحلا مزع نع نلعا امك . ةيبونجلا مانتيف

 مانتيف شيج ءانب قيرط نع « برحلا ةمنتف » هاجتاب زيكرتل

 ةيلاتقلا ماهملا يف ةيكريمالا تاوقلا لحم لحيل ةيبونجلا

 ضرعلا طخ يلامش ةيلامشلا مانتيف فصق فاقياو . ةيسيئرل

 ءدبل ءادت « يوتاه » ىلا « نوسنوج » هجوو . ٠
 مدع ىلع همزع نع . 7/5١ يف نلعأ امك . تاضوافمل

 . ةيسائرلا تاباختنالل هسفن حيشرت

 هباطخ لالخ ضرع دق « نوسنوج » نأ مغرو

 در نم مغرلا ىلعو . ناكم يأ يف نييمانتيفلا ءاقل ةيناكم
 نيلوؤسملا ناف . ضرعلا كلذ ىلع يباجيالا يوناه

 ناكم لوح ةيلاتتملا تاحارتقالا نم اددع اوضفر نييكريمالا

 تأدبو . « سيراب » ىلع قافتالا مت اريخأو . تاضوافمل
 . 5" 1/ هكا 5 تاضوافملا

 ماقو . مانتيف يف لاتقلا دعاصت ءانثألا كلت ف

 ناسسين رهش لالخ تايلمعلا نم ةلسلسب نويكريمال

 موجه » ريرحتلا ةهبج راوث نش نيح يف . 1138 ( ليربا )
 كلذ لالخ تضرعتو . ( ويام ) رايأ علطم يف « عيبرل

 , ىلع ًايركسع ًاراطمو ةدعاقو ةنيدم ١١7 نم رثكأ موجها
 . ةفينع تامجهل ةيبونجلا مانتيف دادتمأ

 . ةدودحملا ةيوجلا تايلمعلا ةرتفلا كلت ىف ترمتساو

 تامجه « ه1 - بر» تافذاق تأدب . 00000 ىفو

 ةقطنملا يلاش اليم ١6 ةفاسم نمض عقت فادهأ ىلع ةفثكم

 ١4//, يف تافذاقلا كلت تماق اك . حالسلا ةعوزنملا

 .برحلا ءدب ذنم ةرم لوأل وج - ضرأ خيراوصلا ةمجاهمب

 , ةيكريمالا ةيسائرلا تاباختنالا ليبقو . ٠١/١ ىنو

 يوسجلا فصقلا تايلمع لك فقو « نوسنوج 5 نلعا

 ةعوزنملا ةقطنملا يلاش ةعقاولا قطانملل يربلاو يرحبلاو

 نم ًاءدب رارقلا كلذ لوعقم ىرسي نأ ىلع . حالسلا

 دكأ دقلو ١9378/11/١. موي نم ٠8,٠0٠ ةعاسلا

 عيجشت يف هتبغر نم عبأن رارقلا اذه نا « نوسنوج »

 لالخ مدقتلا ضعب تققح دق تناك يتلا مالسلا تاضوافم

 ةرو رض ىلا حمل ابك .( ربوتك ) لوالا نيرثت رهش

 يف رئادلا لاتقلا يف ربكأ هبعب ةيبونجلا مانتيف عالطضا

 : عقول

 يلامجا نأ . 1954 ماعلا رخاوأ يف ريراقتلا تداقأ دقلو

 يف ةيلامشلا مانتيف قوف تطقس يتلا ةيكريمالا تارئاطلا

 ١٠و ةرئاط 414 غلب دق 193١ ماعلا ذنم ةيلاتق لابعا

 91/1 ةرئاط "77 بئاج ىلا كلذو . رتب وكيله تارئاط

 ىلا ةفاضالاب . ةيبونجلا مانتيف قوف تطقسأ رتبوكيله
 يف وأ ضرألا ىلع ترمد رتبوكيله 197١و ةرئاط 517

 اهدحو ةرئاطلا ةفلك تغلبو . اهسفن ةرتفلا لالخ ثداوح

 .رالود رايلم 4,8٠١ نم رثكأ

  ةيمانتيفلا برحلا يف لوحت ةطقن ١974 ماعلا ربتعيو

 يركسعلا دوجولا ةمق نأ نم مغرلا ىلعف . ةيكريمالا
 غلب ثيح . ١959 ماعلا عيبر يف تناك مانتيف يف يكريمالا

 . يدنج 0814٠١ مانتيف يف ةلماعلا ةيكريمالا تاوقلا مجح

 امك . برحلا ىلا ةبسنلاب ةياهنلا ةيادب ناك ١9378 ماعلا نإف

 ةسايس قيبطتو « سيراب » تاضوافم ةيادب ماعلا كلذ دهش

 . الاعامدصصأ 5210م « ةمنتفلا »

 حمل دق « نوسكين دراشتير » ديدجلا يكريمالا سيئرلا ناكو

 بسكل « ةيرس ةطخ » هيدل نا ىلا ةيباختنالا هتلمح لالخ

 نوناك يف ةسائرلا ملست باطخ يف راشأ هبكلو + برخلا

 نم رمت » ةدحتملا تايالولا نأ ىلا 1939 ( رياني ) يناثلا

 1 . « تاضوافملا رصع ىلا ةهجاوملا رصع

 تاضوافملا روطت مغر ةيبونجلا مانتيف يف لاتقلا رمتساو

 , ةمدتفلا .هاجتاب ةيكريمأ تاوطخ كلذ قفارو . سيراب يف
 يفو . مهعقاوم ةفاك او رسخي مل نييكريمالا نيفرطتملا نأ مغر
 دوجولا ضيفختل ةطخ « نوسكين » نلعأ ,م,م, 614

 فانئتساب 1959/7/8 يف رمأ هنأ الا . مانتيف يف يركسعلا

 , ةيلامشلا مانتيف فصق

 نم ةيكريمالا تاوقلا باحسنا أدب , 1579/7/8 يفو

 ىلا يكريسالا سيئرلا رفاس هسفن رهشلا لالخو . مانتيف
 ادبم » مسانب قحال تقو يف فرع ام نلعا ثيح ٠ « ماوغ »

 يكريمالا يركسعلا دوجولا ضيفختب يضاقلا . « نوسكين
 ركل تادعملاب ةفيلحلا لودلا معدو . جراخلا يف

 يوجلا فصقلل حبصأ ةرتفلا هذه يف . ةيداصتقالا تانوعملاو

 . لباقملابو . تاضوافملا ريس ىلع ريثاتلا وهو . ديدج فده

 تآشنملاو دعاوقلا ىلع طغضلا ريرحتلا ةهبج تعبات دقف

 . دالبلا ءاحنا ةفاك يف ىرقلاو ندملاو ةيركسعلا

 لخاد ةضهانملا ةكرحلا هيف تدعاصت يذلا تقولا يفو
 ةسسؤملاو «روقصلا » طغض دعاصت . ةدحتملا تايالولا

 ىفو . اهعيسوتو ب رسحلا ديعصت فدهب ةيركسعلا
 مادختسا لاقحا ىلا يكريمالا سيئرلا حملا 0
 تاوقلا « ديدهت » رمتسا اذا . مانتيف يف ةيوونلا ةحلسالا



 ىذلا رمألا . دالبلا نم يبونجلا مسقلا يف ةيقبتملا ةيكريمالا

 سيئرسلا حمس امك . ةفينع ةيلود لعف دودر ىلا ىدأ
 نم ب ةيدويمكلا يضارألا وزغب هتاوقل «نوسكين»

 قيقحت يف ةيلمعلا كلت تلشف دقلو .,”

 . ةرياغملا نييكريمالا تاءاعدا مغر . اهل ةموسرملا فادهألا

 1970/0/59 ١ يموب يفو

 ترج يتلا تاراغلا فنعأ لامشلا يف فادهأ ىلع ةيكريمالا

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف يوجلا فصقلا فقو ذنم

 روعشلا ناكو . ددحت دق ناك برحلا راسم نا الا . 4

 . نييكريمالا ىلع رطيسب أدب دق ةهزهلاب

 تارئاطلا تنش

 سيئرلا حمس . 197١ ( ريمفون ) يناثلا نيرشت يفو
 ضرعلا طخ يبونج يوجلا فصقلا فانثتساب يكريمالا
 ةيكريمأ عالطتسا ةرئاط طاقسإ ىلع « ًادر » كلذو . 4

 ريثأتلا ىلا يمري فصقلا ناكو . « ةيلامشلا مانتيف » قوف
 رداصملا ريشتو . سيراب يف يضوافتلا يمانتيفلا فقوملا ىلع
 اهنيب نم . فادهأ ةدع فدهتسا فصقلا نأ ىلا ةيكريمالا

 عم ضقانتي يذلا رمألا . ةيمانتيفلا تاوقلل تادشحت

 عضو لوح نيسحلا كلذ يف ةيكريمالا ةرادالا تاءاعدا
 نييكريمالا تاءاعدا عم ضقانتي اك . كهنملا« يوناه »

 , ايدوبمك يف مهراصتنا لوح

 ماقو . هيلع وه ام ىلع 1417١ ماعلا يف عضولا رمتساو

 تلشف تايلمع ةلسلسب نويبونحلا نويمانتيفلاو نويكربمالا

 لوألا ني رشت رخاوأيفو . ريرحتلا ةهبج طاشنل دح حضو يف
 يف ةيجرانخلا تاقالعلا ةنجل تررم , 197١ ( ربوتكا )

 فده نا ددحي رارق عورشم يكريمالا خويشلا سلجم
 ناكو . ةيكريمالا تاوقلا بحس وه ةينيصلا دنهلا يف قافنال

 ةياحل » ةيرورضلا تايلمعلا لك عباتتس اسهنا ةرادالا در

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت علطم يفو . « ةيكريمالا تاوقل
 فصقب « 05 ب » تافذاق نم تاجوم تماق , ١

 . هسفن رهشلا نم قحال تقو يفو . حالسلا ةعوزنملا ةقطنمل

 يركسعلا دوجولا ضيفخت ىلع همزع يكريمالا سيئرلا نلعأ
 نم اءدب يدنج فلا ١4 ىلا مانتيف يف يكريمال

 ءاني ددحتيس » تاوقلا نم ديزملا بحس ناو. 1
 حاجنو . يلاتقلا طاشنلاو . يداعملا للستلا ىوتسم ىلع

 نييكريمالا ىرسالا حارس قالطا نيمأتو . ةمنتفلا ةسايس

 دنلا يف رانلا قالطال فقو ىلا لصوتلاو . ةيلامشلا مانتيف يف
 . سيراب يف تاضوافملا روطت مدع لاح يفو . « ةينيصلا

 . داليلا يف ةيكريما ةوق ىلع ظافحلا يرو رضلا نم حبصي

 نييماتتيفلا معد يف ةيوجلا ةوقلا مادختسا رمتسيس اك
 حبصي نيح ىلاو . ةيوست ىلا لصوتلا متي ىتح نييبونجلا

 عاضوألا ةجلاعم ىلع نيرداق نويبونجلا نويمانتيفلا

 ينعي ال كلذ نأ يكريمالا سيئرلا فاضأو . مهسفنأب
 هديعصت ينعي افاو ء بسحف يجيتارتسالا فصقلا ةعباتم

 :.:اضيا

 ور

 سووال ربع ةيبونجلا ماتتيف ىلا اهنمو ةيلامشلا مانتيف ىلا ةيدؤملا دادمالا قرط

 دض ةراغ فلأ نم رثكأب ةيكريمالا تارئاطلا تماقو
 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ . ةيلامشلا مانتيف يف فادهأ

 دؤت مل تاراغلا كلت نا الا . 199١/١١/٠ ىلا ؟/15

 وأ ايدوبمك وأ ةيبونجلا مانتيف يف راوثلا طاشن نم دحلا ىلا
 ديفت ريراقت نويكريمالا نويركسعلا ةداقلا مدقو . سووال

 يف « تيتلا ممجه » لئامي موجه نشل دعي «ودعلا » نأب
 . هادم ةعسو هتدحو همجح

 . 181/5 ماعلا لالخ يكريمالا يوجلا دهجلا دعاصتو

 ديب . « ةيكذلا لبانقلا » نم نانطألا فالا مادختسا متو

 تاوقلاو ريرحتلا ةهبج تاوق عني مل فصقلا اذه نأ

 نم أءدب « حصفلا موجه » نش نم ةيلاشلا ةيمانتيفلا

 . هلالخ ةريبك تاحاجن قيقحتو ,” ٠/5

 « لافال نوج » لوأ قيرفلا لزع . 197,7/5/1/ ىنو

 تضظفخو ء هبصنم نم مانتيف يف يكريمالا يوجلا دئاقلا

 امدنع كلذو . دعاقتلا ىلا ليحأو قيرف ةبتر ىلا هتبتر

 ةبرض نيرشع ءارجاي رمأ هنا ةيكريمالا ةرادالا تفشك

 لالخ ةيلامشلا مانتيف يف فادهأ دض اهب نوذأم ريغ ةيوج

 ( سرام )راذآ 1917١ ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ةرتف

 . ا

 يف ةيديعصت ةوطخب يكريمالا سيئرلا ماقو
 ءىفارملا يف ماغلألا ءاقلاب رمأ امدنع كلذو . 1/4

 يتلا ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا لك لزعبو . ةيلاشلا ةيمانتيفلا

 نوسكين ةسائر ةرتف ءاهتنا برق عمو . دالبلا ىلا يدؤت
 مانتيف فصق عباتت ةيكريمالا تارئاطلا تناك . ىلوألا

 وا نييلامشلا دهج ةقاعإ ىلا كلذ ىدؤي نأ نود . ةيلامشلا

 . دالبلا يبونج يف ريرحتلا ةهبج

 تاروطتلا نا نويكريمالا نلعأ . 1977/٠١/77 يفو

 طخ يلاش فصقلا فقو ىلا مهتعفد دق تاضوافملا يف

 يف افصقلا اوفنأتسا مهنا الا . 5١ ضرعلا

 «يوناه » يف ًافادهأ اوب رضو ©«.

 مث . ةيلاشلا ةيمانتيفلا ءىفارملا نم اهريغو « غنوفياه »و

 يف ديدج نم ٠١ ضرعلا طخ يلاش فصقلا اوفقوأ
 يف عضولا نسحت نع مجان ريبدتلا اذه نا اونلعاو .,

 6 نسراب->: تاآضواقم

 لك فقوب « نوسكين » سيئرلا رمأ 1975/1/16 يفو

 فصقلا اهنمض نسمو ) ةيموجمهلا ةيركسعلا لامعأل
 دعاسم نلعأ ىتح . ليوط تقو ضمي ملو . ( يجيتارتسال
 « رجنسيك ىرنه » يموقلا نمالا نوؤشل يكريمالا سيئرلا

 ةيقافتا ىلا لصوتلا أبن «وت كود يىل» يمانتيفلا ثوعبملاو

 تاوقلا ةيقب تأدبو . 1917/1/8 يف رانلا قالطا فقول

 لسمكتساو . ةيبونجلا مانتيف نم اهباحسنا ةيكريمال
 نم ةديدج ةلحرم أدبتل , 1975/5/19 يف باحسنال

 ترطيس امدنع. 1418 ماعلا يف تهتنا « مانتيف يف برحل

١ 



 ةيمانتيفلا ةينكسلا ءايحألا حسمت ةيكريمألا تاراغلا

 ةيلامش ةيمانتيف ىوج عافد ةدعاق يف هومم « ؟ ماس » خوراص

 ةفاك ىلع ةيلامش ةيمانتيق تاوقب ةموعدملا ريرحتلا ةهبج
 . دالبلا ءاجرأ

 ةيلمعلل ماع ميوقت

 مانتيفل ىوجلا فصقلا نأ نيبقارملا نم ديدعلا ربتعي

 اهتبكترا يتلا ةيجيتارتسالا ءاطخألا. زربأ ناك ةيلامشلا

 امي . ةيكريمالا  ةيمانتيفلا برحلا لالخ ةدحتملا تايالولا

 ةدعب اموكحم ناك يوجلا فصقلا اذه نأ هيف كش ال

 مادختسا ىلع ةردقلا مدع اهزربأ . « لمع تاديدحت »

 يتايفوس لعف در ىلا كلذ ىدؤي نأ ةفاخم . ةيوونلا ةحلسالا

 . نييمظعلا نيتوقلا نيب ةهجاومو

 ساقي نأ بجي « ردنث غنيلور » ةيلمع لشف نكل

 . اهققحت نا ضرتفملا نم ناك يتلا فادهالا عم ةنراقملاب

 نم ريسبك ددعو « نييكريمالا نييركسعلا رابك دقتعا دقلف

 ةيركسعلا ةوقلا نا , نييئدملا نييراشتسملاو نيلوؤسملا

 ناو « مانتيف يف مساحلا رصنلا قيقحت ىلع ةرداق ةيكريمالا
 ناكو . ةوقلا هذه مادختسا لبس ديدحتب طقف قلعتت ةلأسملا

 ءارو نماكلا قطنملا 1417 ماعلا يف صخل دق «رولبات »

 طابش ذنم هنأ دكأ ثيح . ةيلامشلا مانتيف دض ةيوجلا ةلمحلا

 ةيجراخلا ةدعاقلا برض ةرورضب روعش داس « ( رياربف )

 : يه بابسأ ةثالثل ( ةيلامشلا مانتيف )

 ةرم لوألو , رعشي ةيبونجلا مانتيف « بعش » لعج ١
 برضن اننا » . ةيساقلا برحلا نم اماع رشع دحأ ذنم

 . « هلكاشم ةفاك ردصم

 فادهأ برضل يكريمالا يوجلا قوفتلا مادختسا  ؟

 لاجرلا للست نم دحلا ىلا اهريمدت يدؤي ةيركسع
 للستلا كلذ لعج وأ . بونجلا ىلا لامشلا نم تادادمالاو

 نيذلا لاجرلا »وأ . « يوناه » ةدايق ريكذت - '"

 أن نوعفديس مهنأب , « بونجلا يف برحلا هذه نوريدي

 يف عابطنا قلخو . بونجلا يف مهطاشت ةعباتم لباقم ًاديازتم
 . مهتيزه ةيمتح لوح « ىوناه » ةداق ناهذأ

 ةيوجلا ةلمحلا ريدقت يف نوبهذي نيفرطتملا ضعب ناكو

 لاريسمألا بتك . 1935 ماعلا يفف . كلذ نم دعبأ ىلا

 ذا . ايبسن اطيسب ناك مانتيف يف حاجنلا رس نا « براش »

 نأ وه . برحلا بسكل هلعفن نأ انيلع ناك ام لك » نا

 . « بسانم لكشب ةرفاوتملا ةيوجلا انتوق مدختسن

 «روقص » نم امهريغو «وتسور »و « براش » ناكو

 نم نا نودكؤي نيتيكريمالا ةيركسملا ةسسيؤلاو ةرادالا
 فصقلا ءارو يسيئرلا فدهملا نوكي نا يرورضلا
 يلاشتلابو . ةيلامشلا مانتيف داصتقا ليطعت وه يجيئارتسالا



 بغري « براش » ناكو . « برحلا نش ىلع اهتردق ريمدت »
 ةطبترملا تاعانصلا ةفاك ىلع رمتسم حساك موجه نش يف
 تآسشنملاو تاعمجملاو . لقنلا طئاسوو . يبرحلا دوهجملاب

 ءانيم مغل ىلا ةفاضالاب . طفنلا تانازخو . ةيركسعلا

 فواخم نأ دقتعي ناكو . هيف لمعلا فقوو « غنوفياه »
 . يتايفوسلا داحتالا عم ةيوون ةهجاوم نم ةيكريمالا ةرادالا
 . يعقاو ساسأ ىأ ىلا دنتست ال . ديعصتلا رارمتسا لاح يف

 ةمأ نا رارمتساب دكا دقلو . ةياغلل ليئض ةهجاوملا لاتحا نآو

 نأ بجي اهفادهأ قيقحتل ةبوسحم رطاخم لبقتل ةدعتسم ريغ
 رارقلا ذاختا ذنم هنأو . ساسالا نم برحلا لخدت ال

 ةداقلا حبصأ لاتقلا يف ةيكريمأ تاوق جزب يسايسلا

 وحن ىلع ةيركسعن ههتوق مادختساب ايبدا نيمزلم نويكريمالا
 . نكمم فق. عرسأ يف لاتقلا ءاهنا نمضي

 هيلا لصو يذلا دحلا ىلا ر .دصلا ةفاك بهذي ملو
 اذه عمو . ةكرتشملا ناكرألا ةنيم» «وثسور »و « براش »

 ريدقت لمشي مل ءىطاخ روصت ةيدبفلا طاسوألا يف داس دقف

 ًاضيأ لمش لب ٠ بسحف ةيوجلا ةوقلل ةيجيتارتسالا راثآل
 برح ةهجاوم يف ةيوجلا ةوقلل ةيكيتكتلا راثآلا ريدقت
 نع زجاع « ودعلا » نا دقتعي « روليات » ناك ذا . تاباصع

 . ةيلاتقلا لامعالا يف تاوقلا نم دودحم ريغ ددع ىلع ظافحل

 ناو . « يرسلا » يكيتسجوللا هماظن ةعيبطل ةجيتن

 مانتيف تاوق اهنم يناعت يتلا ةيكيتسجوللا تاطوغضل
 نويكريمالا عبات ام اذإ فعاضتتس ريرحتلا ةهبجو ةيلامشل
 . تاوقلا هذه دادما قرط دض ةيوج تاب رض نش

 ةعيبطل ءىطاخ مهف ىلا دنتست ةعانقلا هذه تناكو

 تاوقلا نع اريثك فلتخي ال هنا ىلع هتلماعمو . « مصخلا »

 يذلا ىوجلا فصقلا نا ةيرجتلاب تبث دقلو . « ةقيدصلا »

 شويجلا دض هذيفنت دنع ام دح ىلا ةيضرم جئاتن ققحي

 جئاتن ىلا يدؤي ال . ةفوشكم ضرا ىلع ةلماعلا ةيديلقتلا

 يمانتيفلا زارطلا نم ةيروث تاباصع تاوق ةهجاومب ةسوسح

 ةيمهأ ةلقل ارظن . مانتيف يضارأك ةاطغم ضارأ يفو
 تارابختسالا تردق ) . تاباصعلل ةبسنلاب تادادمالا

 نم ريرحتلا ةهبج تاجايتحا يلامجا نا الثم ةيكريمالا
 انط ١١ زواجتت ال ةيجراخ رداصم نم يتأت يتلا تادادمالا

 ةيكريمأ ةقرف تايلمع ايموي اهبلطتت نط 0٠١ لباقم . ايموي
 . ( ىلوالا ةيكريمالا ةيوجلا ةلايخلا ةقرف يه ةدحاو

 ةدع لهاجت دق يكريمالا فصقلا رارق نإ لوقلا نكميو
 ةدارا ىلع ريثأتلا لاهحا ةلاض ١ : اهزربأ ةيساسأ قئاقح

 مادختسا ةيناكمأ مدع ةلاح يف ةصاخو . « يوناه »

 نيتوقلا نيب ىيوونلا نزاوتلا ببسب ةيوونلا ةحلسالا'

 قفدت قيعت دق يوجلا لزعلا تايلمع نا  ؟ , نييمظعلا
 . ةدودحم ةروصب بونجلا ىلا لامشلا نم تادادمالاو لاجرلا

 . لماك لكشب اهفاقيا نع ةزجاع اهنكلو
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 ةيعارزلا يضارألا قارغال نويكريمألا هفصق نأ دعب دودسلا دحأ نوحلصي نويمانتيفلا

 ةيعارزلا يضارألا قارغإ عنمل ماتيف يف ةيبارتلا دودسلا دادعا

5 



 ور

 ةيلامشلا ماتتيف نع عافدلا رودب موقب تارئاطلل داضم عفدم

 ةيرحبلا ةاشم ءاربخ دحأ راشأ ؛ 1977 ماعلا ينو

 ىلا لابشلا نم تادادمالا فاقيا ةبوعص ىلا ةيكريمالا

 : ةيلاتلا لماوعلاب ةبوعصلا هذه بابسا ددحو . بونجلا

 للستلا نكمي يتلا ةيبونجلا مانتيف دودح نا : الوا

 ةيناكما نم مغرلا ىلع هناو ٠ ليم 5٠١ نم رثكأ غلبت اهربع
 لامشلا نم يسيئرلا دادمالا قيرط ) هنم ينثوه قيرط ديدحت

 طاقن ديدحت رذعتملا نم ناف . ةيبيرقت ةروصب ( بونجلا ىلا

 . ةيبونجلا مانتيف ىلا ةيقيقحلا للستلا

 دهجلاب نيطبترملا دارفألا ددع ديدحت ةبوعص : ايناث

 زواجتي ال يتلا ةيمانتيفلا ةأرملا نإ ذا . يروثلا يكيتسجوللا
 ٠٠١ لمح ىلع ةرداق ( غلك 2٠ ىلاوح ) الطر 8١ اهتزو
 اهب ريسلاو . تادادمالا نم ( غلك 67 ىلاوح ) لطر

 ام لمح ىلع نورداق لافطألا ناو امك . ةريبك تافاسم

 نا نكمي لطر ةئاملا نا انفرع اذاف . ابيرقت مهترو لداعي
 ؟1 وأ . ملم اله رايع دادترالا ميدع عفدم فئاذق 5 نوكت

 دادمالا لاترا نم لتر لك ناك اذاو . ملم ٠١ نواه ةفيذق

 لتر ٠٠١ نم رثكأ كانه ناكو . صخش ٠٠١ نم الكشم
 روصتن نأ اننكمأ , ةفلتخم قطانم نم دحاو نأ يف للستت
 . ةليثض تاناكماب نمؤملا دادمالا ةماخض

 دادمالا لاترا نماو ةطيح نونمؤي نييمانتيفلا نا : اثلاث

 يرو رضلا ريغ نم لعجي يذلا رمألا , ةيلحم تاوق ةطساوب
 اهقالطنا ذنم لاترألا قفارت ةيوضع ةطيح تادحو دوجو

 . لوصولا طاقن ىتح

 ىلإ يدؤي ال اهعطق بجاولا ةفاسملا لوط نا : اعبار
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 يضارألا فصقت « موتناف يس 2 - ف » ةيكريمأ تارئاط

 ةيلامشلا ةيماعتيفلا

 نوريسي ال مهنأل . مهتعرس فيفخت وأ نيلماحلا كاهنا

 لالخ مهليدبت يرجي مث . ةدودحم تافاسمالا مهتالومحب

 يكيتسجوللا ماظنلا اذه بلطتيو . ةيلحم رصانعب قيرطلا

 ةددحم قرطب طبترم ريغ هنكلو . رثبلا نم ةريبك ادادعا

 هتكرح قيعت نا ةيلآلا تالضعملل نكمي الو . اهفصق نكمي
 . ةديحولا هتدام مه رئبلا نال

 وأ راطق ةباصا ىلع ةرداق تارئاطلا لبانق نا : اسماخ

 نيللستملا نيلماحلا لاترأ ةباصإ اهيلع بعصي نكلو . يلإ لتر
 مهمامأ نوعفدي لاجر نم ةفلؤم لاترأ فاقيا وا تاباغلا ربع
 كلاسم ىلع نوريسيو تادادمالاب ةلمح ةيداع تاجارد

 . لاغدألا طسو ةيفخم

 يجيتارتسالا فصقلل ةداضملا ةيمانتيفلا ريبادتلا

 فصقلا زيكرت ةيأدب ذم نويكربمالا لواح دقل
 تادادمالا قفدت فقول قرطلاو روسجلا ىلع يجيتارتسالا

 ىلع نويمانتيفلا درف . بونجلا ىلا لامشلا نم تازيزعتلاو
 ام حالصا يف ةلماعلا ديلا نم ةريبك دادعأ ليغشتب كلذ

 نويكريمأ نولسارم :دافأ دقلو : ةكريمألاتاراغلا“ ةرمدت

 مل قرطلا ىلع ةكرحلا نا . برحلا نابا ةيلامشلا مانتيف اوراز
 ناك دقلو . يوجلا فصقلا دادتشا تارتف يف ىتح فقوتت

 حالصا ناك نيح يف . ًايبسن ةطيسب ةلأسم قرطلا حالصا

 لصت مل اهنإف اذه عمو . اديقعت رثكا ةلضعم ةرمدملا روسجلا

 . دادمالا ةكرح فاقيا ىوتسم ىلا

 ١ ال ةرومغم روسج ءانب ىلا نويماشيفلا دمع دقلو

 ىلع دمتعت . ةركتبم ةمئاع روسجو . تارئاطلا اهفشكت

 روسجلا هذه تناكو . «ويمابلا » ةدمعاو ةيلحملا براوقلا

 فصقلا دعب ىوناهب بطلا ةيلك ىف ضاقتالا هفر

 يفو . تادادمالاب ةلمحملا تانحاشلا نزو لمحت ىلع ةرداق

 روبعلا طاقن يف نوئبي نويمانتيفلا ناك , نايحألا نم ريثك

 نكي ملو . نيهاجتاب رورملا نيمأتل نيمئاع نيرسج ةيسيئرل

 مظعم يف نيتعاس نم رثكأ قرغتسي مئاعلا رسجلا ءانب
 نم ةريبك دادعأ سيدكت فولأملا نم ناكو . نايحأل

 يف اهمادختسال ءروسجلا برق «وبمابلا » ةدمعأو براوقل

 . فصقلا نع ةجانلا رارضالا حالص

 منح نم ةمئاع اروسج اضيأ نويمانتيفلا مدختساو

 ةاعارم عم . قبسم لكشب اهنم ءازجا نونبي اوناكو . وبمابل

 عم اهنوكفيو مالظلا لولح دنع اهنوبكري مث . اهلمح ةلوهس

 ةداقلا بارغتسا ريثي لمعلا اذه ناكو . حابصلا عولط

 نم ددع ريمدت لوح ريراقت نوقلتي نيذلا نييكريمال

 تارئاطلا هب موقت يذلا عالطتسالا نا الا .روسجلا

 دكؤت تناك . ةريصق ةرتف يضم دعب ىتح ةفوصقملا قطانملل
 ةمئاف: تلازرامووسكا

 ليغسشت يف رارمتسالا ىلع نيصيرح نويمانتيفلا ناكو

 اذه عجريو . تايلآلا مادختسا نم الدب ةيديدحلا مهككس

 نم اهتاجايتحا جتنت تناك ةيلاشلا مانتيف نأ ىلا رايخلا
 ىلا رطضت نيح يف . تارطاقلل مناللا يرجحلا محفل

 . تايلآلل يرو رضلا دوقولاو طفنلا نم اهتاجايتحا داريتس
 ةلضعم مهمامأ حرطي ةيديدحلا ككسلا روسج حالصا ناكو

 رارمتسالل ةقيرط اوطبنتسا نييمانتيفلا نأ الا . ةبوعص رثكأ
 . اهروسج نم ددع ريمدت مغر ةيديدحلا مهككس ليغشت يف

 رسجلا لبق فقوتي تادادمالاب لمحملا راطقلا ناك ذإ

 ةدوزم نييمانتيفلا نم ةريبك تاعومجم موقتو .رمدمل
 ىلا مئاع رسج ربع تادادمالا لقنب ةيداعلا تاجاردلاب

 . ناث راطق رظتني ثيح . رخآلا فرطلا



 ةيلمع لالخ مت ىذلا يكريمالا فصتقلا نا ةقيقحلاو

 يركسعلا عباطلا تاذ فادهالا لمشي مل «ردنت غنيلور »

 ةيندم افادها اضيا لمش لب . بسحف يىركسعلا هبشو

 ةينكسلا تاعمجتلاو سراذملاو تايفشتسملاك ٠ ةتحب

 رئاسخلا قاحلا نا نودقتعي نويكريمالا ناكو . دودسلاو

 ةدارا نييلت ىلا يدؤي يونعم طغض لماع لكشيس ناكسلاب
 . يوناه

 رهظأو . دومصب فصقلا ةيلامشلا مانتيف تهجاوو
 ةهجاومل راكتبالاو ميظنتلا ىلع ةريبك ةردق يمانتيفلا بعشلا

 ميظنتلا ةردق تسكعناو . ةمخضلا ةيكريمالا ةيبرحلا ةلآلا

 ىلعو . ةيلامثلا مانتيف يف ةايحلا هجوأ ةفاك ىلع راكتبالاو

 ماعلا ةياهن ىتح اوقلا دق اوناك نييكريمالا نا نم مغرلا

 تيقلا يتلا لبانقلا ددع ىلامحا نع ديزي ام طقف

 تتبثأ دقلف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايناملا ىلع

 ىلا كلذ عجريو . فصقلا لمحت ىلع اهتردق « يوناه »

 : ةيلاتلا ريبادتلا

 دمتعا . ةيعانصلا زكارملا فصق ةهجاومل : الوا

 اونبتو . جاتنالاو داصتقالا يف ةيلاع ةيزكرم ال نويمانتيفلا

 ةيعانصلا تاعمجملا نم الدب ةريغصلا تادحولا جاتنا طمن

 يف ةرثعبم ةريغصلا جاتنالا تادحو تناكو . ةمخضلا

 , ٍتاباغلاو فوهكلا

 . يوجلا فصقلا

 تاريثأت نم ديعب دح ىلا ةيمحو

 رفحو . ةيفاضا دودس ءانب ىلا نويمانتيفلا دمع : ايناث

 ةيرورضلا هايملا ل ا ا

 نم تارتف لالخ اوزكر دق نويكريمالا ناكو . ةعارزلل

 ةماخض مغرو . دودسلا فصق ىلع «ردنت 00 » ةيلمع

 ةيمانتيفلا ةردقلا ناف . فصقلا اذه نع ةمجانلا رئاسخلا

 . كلذك ةلضعملا هذه لح داجيا ىلع تدعاس راكتبالا ىلع

 تاجتنملا ضعب ةعارزو « ةيعارزلا تاجتنملا عيونتب كلذو

 يضارألا ميسقتو . هايملا نم ةريبك تايمك ىلا جاتحت ال يتلا

 دقلو . اهفارطأ فاوح عقر ربع ةلقتسم ةريغص عطق ىلا

 . يضارألا ير يف رارمتسالاب ماظنلا اذه حمس

 طفنلا نم نوزخملل ىوجلا ديدهتلا ةهجاومل : اثلاث

 ةسعا . ةيوبجلا ةنومتلا داوملا» رئاخذلاو داتعلاو

 ايكوم للا تاًءاطلا اسف ةبيزغلا تاي ملا

 ةريغص تايمكب اهرشن يف لثمتي اطيسب ابولسا نويمانتيفلا
 سيدكتلا بولسأ نم لدب . دالبلا ءاحنأ ةفاك يف

 . ةمخض تاعدوتسم يف ( نيوشتلا )

 ميلعتلا ةلكشم لح ىلا ةبسنلاب امأ :اعبار
 . فيرلا ىلا سرادملا مظعم لقن مت دقف . تايفشتسملاو

 يف ةرشتنملا ةريغصلا ةيحصلاو ةميلعتلا تادحولا تدمتعاو

 رارمتسا ىلا ىدأ يذلا رمألا . دالبلا نم ةفلتخم ءاحنأ

 . فورظلا ىسقأ لظ يف ةيحصلا تامدخلاو ميلعتلا

 ىلع اداتعا ةيساسألا نينطاوملا تاجاح نيمأت : اسماخ

 ءافتكالاو . ناكمالا ردق ةيتاذلا تاناكمالاو ةيلحملا دراوملا

 . يمانتيفلا عمتجملا تاطاشنل طقف ىويح وه ام داريتساب

 . جراخلا نم داريتسالا ىلع داتعالا للق يذلا رمألا

 ةمدختسملا قرطلاو ءىناوملا فصق ةيمهأ يلاتلاب ضفخو

 ىلا ةفاضالابو . ةدروتسملا عئاضبلاو داوملا ىلع لوصحلل
 هزجلا اذه لوصو عنم نم اونكمتي مل نييكريمالا ناف . كلذ

 لئاسول مهضرعت نآل . ةيجراخلا تاجايتحالا نم دودحملا
 مادطصالا رطاخم هتايط يف لمحي ناك اهبلجت يتلا لقنلا

 . نيبنيصلا وأ تايفوسلاب

 ةيدرفلا ءىجالملا نم ةريبك دادعا ءانب : اسداس

 نم ناكسلا ةيامح ةيغب . دالبلا ءاحنأ ةفاك يف ةيعامجلاو

 فالآ ءاشناو . ىرقلاو ندملا ىلع يوجلا فصقلا راطخأ

 نيذلا صاخشألا ةيامحل قرطلا ةاذاحمب ةيدرفلا ءىجالملا

 . لقنتلا ءانثأ تاراغلا مهئجافت

 فعض مغر . يوجلا عافدلا طئاسو ريوطت : اعباس

 فصقلا ءدب دنع لاجملا اذه يف نييماتتيفلا تاناكما

 يوجلا عافدلا دمتعا دقلو . ١978 ماعلا يف يجيتارتسالا

 « ؟ ماس » زارط نم وج - ضرأ خيراوص ةكبش ىلع

 عنصلا ةيتايفوس تالتاقم ىلا ةفاضالاب , «" ماس »و

 ةريبك دادعاو « ١ ب غيم »و « /١ ل غيم » يزارط نم

 . دالبلا ءاجرا ةفاك يف ةرشتنم تناك يتلا ط/م عفادملا نم

 نا انه ظحاليو . ةيويحلا تاشنملا لوح اساسأ زكرتتو

 ةريبك دادعاب تاشاشرلاو قدانبلا اومدختسا نييمانتيفلا

 دنع وأ . ضفخنم عافترا ىلع ةقلحملا تارئاطلا دض يمرلل

 ور

 . اهفادها ىلع اهضاضقنا

 جئاتن ةدع ىلا طئاسولا هذه لك مادختسا ىدأ دقلو

  ؟ . ريبك دح ىلا ةيكريمالا رئاسخلا عافترا ١ : اهمهأ

 ماهمب نوفلكي يذلا نييكريمالا نيرايطلا تايونعم روهدت

 ب: . ةيلامشلا مانتيف قوق
 فادهالا ةباصأ ةقد صقانت 4 . ةيلامشلا مانتيف ىدل

 ترثأت ةباصالا ةقد نأ ركذلاب ريدجلا نمو . اهفصق ىونملا

 . ةيوجلا تايلمعلل بسانملا ريغ ءيسلا سقطلا ةعيبطب اضيا
 ةجيتن تانيسمخلا لالخ قيقدلا فصقلا ةينقت مدقت مدعو

 نييركسعلا ةداقلا ناهذا ىلع لماشلا درلا ةيجيتارتسا ةنميط

 لبانقلا نأ ىلا ةيكريمالا رداصملا ضعب ريشتو . نييكريمالا
 0٠18و 16٠١ نيب حوارتي دعب ىلع طسوتملا يف طقست تناك

 . فدهلا زكرم ةطقن نم مدق

 ةديحولا ةفلكلا تادعملاو لاجرلاب رئاسخلا نكت ملو

 دقلف .. « ردنث غنيلور » ةيلمع لالخ نويكريمالا اهلمحت يتلا
 يلامجا تعفر ةرشابم ريغ ىرخاو ةيتايلمع ةفلك كانه ناك

 ةدع ىلا ةيلمعلا ةفلك

 نيرايطلا ىرسألا ددع عافترا

 . تارالودلا نم تارايلم

 بساكم يىوجلا فصقلل ةجيتن يوناه تققح دقلو

 ىدأ ذإ . ةيجراخلا ةيسايسلا ةروانملا ديعص ىلع ةريبك
 داعمو « يوناه » عم فطاعتم يملاع يأر روهظ ىلا فصقلا

 تاقالعلا يف للخ ىلا ىدأ امك . مانتيف يف يكريمالا لخدتلل

 ىدأو . يلامسأرلا ركسعملا يف اهئافلحو ةدحتملا تايالولا نيب
 لخاد برحلل ةيداعملا ةكرحلا زيزعت ىلا اضيأ يوجلا فصقلا

 عمتجملا يف خرش ثادحاو . اهسفن ةدحتملا تايالولا

 ةميزهلا يف ديعب دح ىلا مهاس يذلا رمألا . يكريمالا

 . مانتيف يف ةيكريمالا

 د د

 ةيسايسلاو ةيركسعلا تاديدحتلاو لماوعلا ةعومجم نأ
 ىدل ةيوسنعملا حورلا ىوتسم عافتراو اهانركذ يتلا

 مدع ءارو تناك .( ابعشو ةداق ) نييلامشلا نييمانتيفلا

 ةيلمع مخضأ ربتعت يتلا «ردنث غنيلور » ةيلمع حاجن
 لشف اذكهو . بورحلا خيرات يف يجيتارتسا فصق

 رصعلا ىلا يوناه ةداعا » راعش قيقحت يف نويكريمالا

 . ةيوحلا ةلمحلا ءدب عم هوعفر ىذلا « ىرجحلا

 ( ةببنجل او ةيلامشلا١ ماسي هم َديلاََه صئارع ١ كج هيلو

 مك ل اك ا
 انرلكك : ىلامكصرما. َةَفْدَم تداوبح قف َترَمِفَر ءارله ( 16و كن ةئما تازة ءاظ عة. م اعزب ا ةزه ىلا قاضي ةظعرمم
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 (ناليسرام فيزوج) رييلور (9)

 ( 1877 - ١141 ) يبنرف ةلود لجرو يركسع

 ل.212:ءعااذص رييلور ناليسرام فيزوح دلو

 « لوف » ةعطاقمب « فويسال هييديد نأس » يف 8ظناطنغمع

 ذنم يروطاربمالا سرحلا يف ةمدخلا لخدو . 77,41 ماعلا يف
 ىلع لوألا نويلبان روطاربمالا ةلمح يف كراش . /١41 ماعلا

 اوقلطأ مث ء 1817 ماعلا يف سورلا هرسأ ثيح . ايسور

 داعف ٠ 1818 ماعلا يف هيفنو روطاربمالا ةيزه دعب هحارم

 تالمحلا يف كراش . ديقع ةبتر ىلع لصحو شيجلا ىلا

 ناتونلا- يصور 38883 ناتيسا نتن ةيسرفلا

 اكيجلبو )1١890(. رئازجلا يىفو .(ا86990)

 2.( ةلكر

 لصح مث ٠ قيرف ةبتر ىلا 1814 ماعلا يف رييلور لصو

 ريزو بصنم لغشو . اسنرف ليبن ةبتر ىلع ١446 ماعلا يف

 ماعلا يف يفوت -١844(. 51848 ) ةرتقف يف ةيبرحلا

 . اكل

 (لوي) هيلور (19)

 . (1941- ١818 ) يسنرف يركسع

 ماعلا يف « ريسكوأ » يف 2. 201166 هيلور لوب دلو

 ةقرفلاب قحتلاو ؛ « ريس ناس » ةيلك نم جرخت . 0

 ةعبارلا هغولب دنع 168102 155808836 ةيبنجألا

 اذلو . ةيلمعلا هتايح لك اهيف ىضقو , رمعلا نم ني رشعلاو
 امك . رئازجلاو شكارم يف مدخ . « ةقرفلا بأ » بقل بستكا
 نابإ 1118 - 1539 ةرتف لالخ ةيسنرفلا ةهبجلا ىلع متخ

 . ةاشم جوفل ًادئاق ناك ثيح . ىلوألا ةيلاعلا برحلا

 يف لوألا يبنجألا جوفلا ةدايق 6 ماعلا يف ىلوت

 شتفملا بصنم لغش مث ٠ ( رئازجلا ) « سابعلب يديس »

 ىتحو ١91١ ماعلا نم ءادتبا ةيبنجألا ةقرفلل ماعلا

 يديس » يف نفدو . 148١ ماعلا يف يفوت 5١”9ماعلا

 ىلا هنامثج لقن مث . ةيبنجألا ةقرفلا ةدايق رقم « سابعلب
 . ١955 ماعلا يف ( اسنرف ) « هييبوليوي »

 ( يروا) مور (:)

 سالحك1ك5) يليئا رسا يركسع

 . طايتحا ديمع
 ةبتارب (

 يف افيح ةنيدم ١4155 ماعلا يف مور يروا دلو

 هتلئاع عم لقتنا رمعلا نم ةعبا رلا نس يفو . نيطسلف
 ىلا ةيئادتبالا هتسا رد ىقلت كثيحع عبسلا رشيد ىلا

3” 

 أدي 9١م“ ماعلا يفو . « لات ليئارسي» بناج

 ةرشاعلا يف وهو ةيماظنلا ريغ ةيركسعلا هتايح مور

 هاناغاطلا ةمظنم لئاسر لقن هتمهم تناكو . هرمع نم

 راوثلا دض نييناطيربلا ءبتاج ىلإ لتاقت تناك يتلا

 مث .(ر)وعو روت ) ةينيطسلفلا ةروثلا لالخ
 . ع هاتاغاطلا » يف ًاوضع 1914٠ ماعلا يف ادغ

 ءاول يف ليصف دئاق مور ناك ١و؛م ماعلا 5

 تراد يلا كراعملا ين لاتقلاب كراشف « « يتاعفج و

 يف يقبو .

 159م5 ماعلا يو .

 ةداق ةرودو لئاصف ةداق ةرود زاتجا دق ناك

 . طايتحا طباضك هليهأت راطا نمض ايارس

 يف ةدايق ةعومجم طباض بصنم لغشو شيحلا ىلا

 «بقنلا» و « ناديوس قارع ٠ يف
 ١4 ماعلا ىح ةحلسملا تاوقلا

 داع م

 ةعردم ةاشم ةيرس دئاق حبصأ مث + 0 بقنلا و ةقطنم

 ةيلك يف ةيعماحلا هتسارد أدب اهدعب . اهسفن ةقن

 « تالآلا ةسدنه سرد ثيح « افيحن « نوينختلا و

 . ةيطايتحا ةبيتكل ًادئاق هسفن تقولا يف ناكو

 «هبرع يداور» يف اله رم وليكلا ةثداح ءانثا

 ةيماقتنالا لامعالا ناباو « نيينيطسلفلا نييئادفلا عم
 زكارم ىلع ةيليئارسالا تاوقلا اهنشت تناك ىلا

 - ١اوه*) ةرواجملا ةيبرعلا تاوقلاو نييندلا

 « ةيبونحلا ةهبحلا دئاق هيلع ضرع ع« (
 «ةيماظنلا ةمدخلا ىلا ةدوعلا « كوداص ميياح رى ءاوللا

 ىبنأ نا دعبو . ةبيتك دئاق بئاث بصنم هيلسو

 ادئاق حبصا « ناكرالاو ةدايقلل ىلوالا ةرودلا

 مور ةبيتك تناكو . مدقم ةبترب وهو ةبيتكلا كالعل

 ةلوؤسم يهو « ددحلا نيرجاهملا نء اهتيبلاذب ةلكشم
 ىلع موجحلا ءانثاو

 ادئاق ناك (١هه١٠1/١٠5/1) «ةيليقلق»

 .مإ .أو تابابدب ةحلسملا ىلوالا تابابدلا ةبيتك

 . ةيلمعلا كلت يف تكراش يلا « ١م  سكإ
 رصم ىلع يئالثلا ناودملا يف مور كراش
 ةقطنم : ةيلاتلا قطانملا قا ريخاب ماقو « ( وه )

 , ةفاجفج ريب « ةنسح ريب « ىبل لبج « ةميسقل

 يذلا طخلا ىلإ تلصو ةدحو لوأ هتبيتك تناكو

 اهراذئا يف ةيناطيربلا - ةيسنرفلا تاوقلا هتددح

 .سيوسلا ةانق نم تارتموليك ٠١ دعب ىلع « للضمل

 يف تاعردملا ةساردل لسرأ )ل9 ماعلا يف

 . ةدحتملا تايالول

 نمالا ةيلك يف ىلوالا ةرودلا ىبنا نا دعبو . عردم

 هلمع لالخو . تاعردملا ةسردمل ًادئاق نيم ىموقل

 بهذم لوح ةيساردلا بتكلا دادعاب ماق ةسردملا يف

 بتكلا نم ددع ليدعتب ماق اك « تاعردملا لاتق

 . ةمدقل

 8 بونهلا 5 طوطخحلا ةياوس نع

 ءاولل ًادئاق هتدوع دنع نيعو

 برحلا يف تاعردملا لاتق ةطخ عضو يف كراش
 داقو ©« )/1١4510( ةثلاثلا ةيليئا رسالا - ةيب رعلا

 « ةيئدرالا ةهبحلا ىلع ًاعردم ءاول برحلا هذه لالخ

 مث «سوبقلللا» و « فيعض وبا ريد » لتحاو
 لهس يف ةيندرالا تابابدلا لتاقو . « تيفلت »

 , « سلبان »وحن فحز مث « ريفكلا ١» و « ةدبابزلا »

 ةليدم لخدو « « سابوط » ةدلب ىلع رطيسو
 يف رقلا ةهحلا نتن م نيلبات و

 لاتقلل هئاول عم لقتنا ةيبرغلا ةفضلا طوقس دعب
 لتو كلالتحاب مهاسف © ةيروسلا ةبضملا يف

 «سايناب» و ٠ « راخفلا لت» و « تازيرعلا

 .« ةرطينقلا » ىلا لصو ىبح «ةبعنق سو « ةدعسه و و

 يفو . تاعردملا ةسردم ىلا داع برحلا ءاهتنا دعبو
 ةساردلا عباتيل تاعردملا ةسردم كرت 8 ماملا

 مدل يمالسالا خيب راتلا ةدام سرد ثيح «ةعماجلا 5

 مست ٠ ديمع ةبثر ىلا نر 937 ماعلا يفو . نيتنس

 اذه لغشي يقبو '. يندملا عافدلا تاوق دئاق بصنم

 لكشب ةمدخلا كرت ثيح . 14177 ماعلا ىتح بصنملا

 . « دايز قاحسا » ديمعلا هبصنم يف هناكم لحو ء يئاهن

 ( نويطنزيبلا ) مورلا (24)

 ةيروطاربم الا ءانبا مه ؛ نويطن زيبلا وأ مورلا
 ةيروطاربمالا» مسأب ًاضيأ تفرع يتلا «ةعساولا ةيطن زيبلا
 اهإسا امك «مورلا ةلودو» وأ ع ةيقرفلا ةيئاغورلا
 ىلا مم. ماعلا نم تماد يلاو « برعلا

 دأ) « ةطن زيب » اهتمصاع تناكو . 4١ه ماعلا
 نيطنطسق » روطا ريمالا ىلإ ةبسن « ةينيطنطسقلا »
 ايوروأو ايسآ نم ةاريبك ًاماسقا تلمشو «(« لوألا

 ينانويلا نيثارألل اهظفحت تزيمتو « ايقيرفأو

 لحارمو « ومنو ةوق لحارم تدهشو . ينامورلاو
 يفقت نأ لبق « ثاعبنا لحارمو « لالحناو فعض
 ةدايقب ةينامعلا ةيروطا ريمالا شويج ًايئاهن اهيلع
 . ١49 ماعلا يف « حتافلا دمحم » ناطلسلا

 ًايني رات ادادتما « ةيطن زيبلا ةي روطا ربمالا » ريتعت

 « ةينام ورلا ةيروطا ربمألل ًايعيبط ًايفا رغجو ًايسايسو
 مساب ىلوألا اهتأشن دوهع لالخ تفرع دقو

 تقولا يف « « ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطا ربمالا »
 « اهيلع تقلطأ يبا « ةيطن زيبلا » ةيمست نكت مل يذلا
 نم ىقبت ام رايمنا باقعا يف دمتعا حلطصم ىوس
 هبش ) برغلا يف ةينامورلا ةيروطا ربمالا ماسقأ
 لالخ (ابوروا يبرغ بونجو ةيلاطيالا ةريزحلا
 ةيساسألا لماوعلا تناكو . سماخلاو عبارلا نيئرقلا



 ًاجزم اهروطتو ةيطن زيبلا ةفصلا وم تددح يلا
 ةيعامجالا و ةيسايسلا ميهافملا نم العافتمو الخادتم

 ذنم ةينامورلا ةيروطا ربمالا تداس يلا ةيركسعلاو
 ةينيليلا - ةينانويلا ةراضحلا ميهافم عم « اهتأشن
 ةيحيسملا ةئايدلا اهتلخدا ىلا تادجتسملاو « ةمدقلا
 ةيئاثويلأ ةراضحلا نارتقا 8 دقو .اهروهظ دنع

 يتلا ةيحيسملا ةنايدلا عم « يثرشلا ركفلاب ةجوزملا

 رحبلا ضوح نم ةيقرشلا ءازجألا يف ترهدزا
 ىلإ « يناثلاو لوألا نيئرقلا لالخ طسوتملا ضيبالا

 نمو . ةيطن زيبلا ةيروطا ربمألاب فرعي ام ءوشن
 ةلح رم الإ يطن زيبلا خيراتلا رابتعا نكمم ال انه
 رابتعا نكمل اك ءلكك نامورلا خيرات نم ةديدج

 ةلودل يعوضوملا رارمتسالا ىوس ل ةل ودل
 . ةدحوملا تامورلا

 روذب اهتايط يف ةينامورلا ةيروطا ريمالا تلمح
 جاسدنالا ايازم ثلمح اك ًامامت « تتفتلاو قاقشنال
 لاثملا ةيروطا ربمال ةدح-ولاو

 ةلودلا موهفمل « خيراتلا يف لوألا اميرو « عطسأل

 يف اهناطلسو امتراضح رشن ىلع ةرداقلا ةيروطاربمال

 دحلا ىلإ ةدافإلا فدهب « نكمم ينارغج

 . اهتاناكمإو اهب ةطيحملا قطانملا تاريخ نم ىصقأل
 ىمسي امل يعقاو لاثم لوأانوخروملا اهربتعا اذهو

 ٠ [لط1197650] 5(غهغم ةيملاعلا ةلودلاب

 ملاعلا ةينامورلا ةراضحلا رهاوظ تمع دقلو

 تاررهدزا يلا ةرئفلا ةليط هيلع ت رطيسو 2 مدقلا

 رهاوظلا هذه مهأ نم ناكو . ةلودلا كلت اهيف

 شيحلاو « ةدحوملا ةلمعلاو «٠ ةدحاولا ةينيتاللا ةغللا

 تايسنحلا ةفلتخحم تانويجيل نم فلؤملا « يلودلا »

 «ةيلعافلا ةيلاع «كيتكتلا و ميظنتلاو بيردتلا ةدحوم

 ءاحنا ةفاك يف تقبط يلا ةعماملا نيناوقلا ةلسلسو
 ةينانويلا نيتراضحلا نيب جزملاو ٠ ةيروطا ربمالا

 « ديدحلا ينامورلا عباطلاب اهعبطو ةمدقلا ةيقرشلاو

 دما اور لل اينو راو اغا اجا كر

 . ( نامورلا رظنا) كاذن 1 « ىملاعلا

 .م .ق ١0 نم مسح ) « سطسغا » ربتعا دقلو
 ةقيرطلا لثمت رهاظملا هذه نأ هؤافلخو 2( م ١ 4 ىلإ
 ةرطيسلا و اهم زكرمو ةيملاعلا تاعا رصلا ةنلقعل ىلضفلا

 لمحو . ًامامت ًاحيحص نكي مل اذه نأ ريغ . اهيلع
 نم ًايناج ةروكذملا لماوعلا نم ديحوت لماع لك
 تامطاقملاو قطانملا تناك دقلف . ةقرفتلا لماوع

 ةنيابتم ةيروطا ربمالا ةرطيس تحن تعقو يلا ةمساولا
 يداصتقالا عقاولاو ةراضحلاو ثارثلا ثيح نم

 ىدأ عيرسلا يركسعلا عسوتلا نا اك . يعاتجالاو

 ىلا اوداعف ء هطابضو شيحلا ةداق ذوفن مظاعت ىلا

 هذه تناك دّقف .

 - قاطن عس وأ

 حيصأو . ةقلطملا ةطلسلا ةسرطغب نيعبشم مهناط وأ

 تقو ةلأسم ةيروطا ربمالا ءاجرا يف داسفلا راشتنا

 . الإ سيل
 ىلع راطخالا تمظاعت دقف « كلذ ىلا ةفاضالابو

 لوالا نينرقلا لالخ ةصاخو ٠ ىجراخلا ديعصلا

 قرشلا نم مداقلا يسرافلا رطخلا دادزاف « يناثلاو
 رطحلا ءاجو « ةيناساسلا ةرسالا ةوق مظاعت عم

 « لاشلاو برغلا نم ةيروطا ربمالا ىلع ربكالا
 تذخأ يلا ةيزاغلا ةينام رحل ةيجمحلا لئابقلاب لثمت و
 .ةيروطا ريمالا نم ةيبوروالا ءازجالا يف ًاداسف ثيعت

 نيطنطسق » روطا ربمالا تاذلاب رطخلا اذه عفدو

 ءاشنا ىلإ (م,ا0 ىلا 0.5 نم كح ) «لوالا
 بونادلا نع عافدلا لهست « قرشلا ين ةديدج ةمصاع

 لئابقلا ديد نع ةديعب نوكتو « ةهج نم تارفلاو
 ىلع هرايتخا عقو دقو . ىرخأ ةيحان نم ةينامرحلا
 دق ناك « « ةطن زيد » هسا ةمدق ةينانوي ةرمعتسم

 لع .م .ق عباسلا نرقلا يف « اراغيم » ءائبأ اهسأ

 «ءاهتيصحت و اهطيطخت داعأف «روفسوبلا قيضم فافض

 رقم نيطنطسق لقن و . 5٠٠ ماعلا يف كلذ نم ىهتناو
 فرعت تراص يلا ةديدحلا ةمصاعلا كلت ىنإ همكح

 ©60طقغهص- « ةينيطنطسقلا » مماب نيهلأ كلذ ذنم
 مسا نايحألا ضعب يف اهيلع قلطأ اك «٠ ةصمماع
 ةمصاعك امورل اهتفالخ ىلع ةلالدلل « ةيقرشلا امور »

 . ةينامورلا ةيروطا ربمالل

 ًاروطا ربما يقب « نيطنطسق » نأ نم مغرلا ىلعو
 نأ الإ « ةينامورلا ةيروطا ربمالا ءاحنا :ةفاك ىلع

 يذلا ىخيراتلا لاصفنالا ةيادب تلكش كلت هتوطخ

 تأدب ذإ . دعب (ميف ةيروطا ريمالا كلت هتدهش
 «مدقلا ملاعلل ةمصاعك مالا يديلقتلا اهزكرم ةراسخم

 يلاتلابو . ديدحلا لقثلا زكرم « ةينيطنطسقلا » حبصتل

 «ةي روطا ربمالانماهةطيحملاماسقالا ىلع مامهالا زكرت

 هبش نم ةفلؤملا ةيقرشلا ماسقالا مضت تناك ياو
 . رصمو ايروسو ىرغصلا ايسآو ةينانويلا ةريزحلا

 ةلودلل يقيقحلا سسوملا « نيطنطسق » ريّثعا دقو

 نم اهمكح ىلع بقاعت نم 07 دحأو « ةيطن زيبلا
 اهلخدأ يلا هتاحالصاو هتاميظنت تناكو . ةرطابألا

 ةيروطا ربمالا هب تزيمت يذلا ساسألا « همكح لالخ

 هنس يللا نيناوقلا مهأ نم ناكو . نينرق نم رثكأل
 ةنايدلا ةيعرشب هيف رقأ يذلا نوناقلا « نيطنطسق »
 ءانبو اهسوقط ةسرامب اهعابتأل حاسلاو ةيحيسملا

 حجي اك . +١ ماعلا يف كلذو « سئانكلا

 هسفانم ىلع هراصتنا باقعأ يف « نيطئطسق و

 يف (*15) 146ز10غ1ا015 (  سويتنيسكم »

 شيحلا ةيوقتو « ماظنلا تيبثتو « ةطلسلا ةزكرم

 امور تأدب ذإ

 ور

 . ةثيدح سسأ ىلع هميظنتو

 ىللع بقاعت ( *80) «نيطنطسق » ةافو دعبو
 مهنوكب مهعيمج !وزيمت نيذلا ةرطابألا نم ددع هتفالخ

 رمألا اوناكو « نييحيسم
 ةنايدلا عقوم ةيوقت يف ريبك دح ىلإ مهاس يذلا
 رمتساو . يريهالاو يسايسلا نيديعصلا ىلع ةديدحلا
 شرعلا أوبت نيسح م51 ماعلا ىتح مضولا اذه

 ىلإ 5١# نم مح) « نايلوج » .روطا ربمالا

 . « نيطنطسق » قيقش نبا (* "4

 مل هنأ ريغءنييحيسملا وفن نم دحلا لواحف « ًاينثو
 ىلع هفلخ «نايلوج » ةافو دنعو . كلذ يف ملفي
 2«1721 11ه « ناينتنلاف , ةيروطا ريمالا شرع
 كحل نيعو « هل ًارقم «امور » راتخا يذلا

 . ؟/ج1عصو « زئيلاق » رفصألا هاخأ ةينيطنطسقلا

 «تاينيتنلاقوةطلسب« زئيلاقو فا رثعا نم مغ رلا ىللعو

 هنأ الإ ء ةلودلا ءاجرا ةفاك ىلع يمسإ روطا ربماك
 ءازجا ىلع ًابيرقت لقتسم لكشب هتاطلس سرام

 ًاروطا ربما هسفن ىمسو © ةيق رشلا ةيروطا ربمالا

 ةرركتملا كراعملاب « زئيلاق» مكح ةرتف تزيمت دقو
 «طوقلا» و «نوطملا» لئابق دض اهضاخ يلا

 يف ريبك لكشب مهرطخ ديازت نيذلا ( طوفلا )
 ةيقرشلا ةيلامثلا دودحلا ىلع بونادلا ضوح
 داوق نه ددع عم « زئيلاق » لتق دقو . ةيروطا ريمالل

 يلا (ملمور « ليوناير دا» ةكرعم 5 هشيج

 لئابقلا دي ىلع ينامورلا شيحلا ةميزه نع ترفسأ
 . ةينام رحلا

 ” اهتباصأ يتلا ةسكنلا ةيروطا ربمالا زواجتت ملو

 ةيسايسلا دوهحلا لضفب الإ« لبونايردأ »ةكرعم ةجيتن
 سويس ودويث»ديدحلا روطا ربمالا اهذب يلا ةيركسعلاو
 ., (#و96 - "اله نم مح ) «ريبكلا

 لئابقلا عم قافتالا وحن هدوهج « سويسودويث »
 دودحلا لخاد ناطيتسالاب ام ممسو « ةينام رحلا
 ةداعإ ىلع لمع مث . بونادلا ضوح ىلع ةيناهورلا

 ةيداصتقالا عاضوالا حالصإو شيحلا مظنت
 ىضق 85١ ماعلا يف ًارارق ردصأو . ةيعاتجالاو
 يفو . ةينامورلا قطانملا يف ةينثولا ةدابعلا ميرحتب
 ىلإ « ةينيطئطسقلا » تداع « سويسودويث » مايأ

 نكمتو . ةلودلل ةمصاعع لقثلا زكرم لالتحا

 اهديحوت و ةطلسلا ةزكرم ةداعأ نم « سويسودويت »

 ةيقرشلا ةيروطا ربمالا قطانم تدهشو .
 عاضوأ تءاس نيح يف « هدهع يف ا ريبك ؟راهدزا

 نيفظوملا نيب داسفلا دايدزا ببسب يبرغلا مسقلا
 . ذوفنلا ماستقا ىلع مهعارصو « شيحلا ةداقو

 سويس ود ويث يفور وم ماعلا يف هتافو لبقو

 . هداقسأو هدالوأ نم

 « تايلوج » ناكو

 هجو دقف

 دش يف

>” 



 ور

 دادتما

 0 نناون ل وتاوأ 000 سويداكرأ و هادلو هفلخم نأب

 نم يترشلا مسقلا ىلع ًاكلم لوألا حبصي نأ ىلع

 دقو . يب رغلا مسقلا ىلع يناثلاو «ةيروطا ربمأل
 مادص يأ عم رارقلا اذه نم «سويس ودويث» دصق

 رامد ىلإ يدؤي دق « هتافو دعب نيوخألا نيب لمتحم

 سركت تقولا كلذ ذنمو . اهتيتشتو ةلودل
 هشرع مسق لكل حبصأ ذإ « ةيروطا ربمالا سقت
 نأ ريغ . ةلقتسملا ةيعرشلا هتاسسؤمو هروطا ريماو
 « ةينامورلا ةيروطا ربمالا ةيمستب اظفتحا نيمسقل
 . اهتدحوب ًايمسإ اف رتعاو

 «سماحلا نرقلا طسا وأ ىح عضولا اذه رمتساو
 لكشب يبرغلا مسقلا ىلع ينام رحلا رطحلا دادزا نيحب

 نم مكح ) «نونيز » روطا ربمالا مايأ يفو . ريبك

 نسم يبرغلا مسقلا يف تعقو ( 44١ ىلا ؛4

 يلا ةريطحلا ثادحألا نم ةلسلس ةيروطا ربمالا

 لخاد ةدوجوملا ةينام رححلا رصانعلا ةرطيس نع ترفسأ
 ينامرحلا دئاقلل ىنست ثيح « ةلودلا رئاودو شيلا

 ماعلا يف ةطلسلا ملستي نأ 00ووعمم « ساودوأ»
 ةيروطا ربمالل يبرغلا مسقلا لاصفنا بلطق ©« 5

 ةيلاطيالا ةريزحلا هبش كح ين لقتساو « ًايئاهن
 ةيروطا ربمالا تدقف كلذب و . اهل ةرواجملا قطانملاو
 مظعمو ايلاطيا تحبصأو « ةيئاه ةروصب اهتدحو

 قول

 مهع يارب دنع ةيروطا مالا |
 ب ٠ م هكا ناشتيورج

 آس ١ تاينتسومج تامه ْ

 (8018) ناينتسوج دهع ةياهن دنع ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا

 « ةينامرحلا تالالسلا ةرطيس تحت ةيبرغلا ابوروا
 دسي يف ةينيطنطسقلا يف ةطلسلا تيقب نيح يف
 ةلودلا روطت ذختا نيحلا كلذ ذنمو . روطا ربمالا
 تحبصأو « ًامامت الصفنمو القتسم ىحنم ةيقرشلا
 ىفتنا نأ دعب « ةيطن زيبلا ةيروطا ربمالاب » فرعت
 .« ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطا ربمالاب » اهتيمست رربم

 سداسلا نرقلا لالخ ةيطن زيبلا ةلودلا تدهشو
 يف مظعألا ومنلا و عسوتلا ةلح رمو ٠ يبهذلا اه رصع

 ىتح ًايلمع ترمتسا يلا ةلحرملا يهو ع اهيرات
 لوالا فصنلا لالخ ةيبرعلا تاحوتفلا دهع ءيجم
 ةيروطا ربمالا خيرات زيممن دقو . عباسلا نرقلا نم
 حالصالا دوهجي صاخ لكشب سداسلا نرقلا لالخ
 « ىلخادلا ديعصلا ىلع رارقتسالا عويشو ةيمدتلاو
 ةبماجم نم ةلودلا نيكمت يف تماس يلا رومألا يهو
 شيحلا ةطساوب اهيلع بلغتلاو ةيجراخلا راطخألا
 هئانب نم نويطن زيبلا نكمم يذلا ٠ لاعفلاو روطتملا

 ىلإ كلذ يف لضفلا دوعيو . تقولا كلذ يف
 هرب نم كح ) «لوألا ناينتسوج ٠ روطا ربمالا
 نييطن زيبلاة رطابألا مظعأ دحأ ربتعا يذلا ( ه1 ىلإ
 . قالطالا ىلع

 هنع فلخ يذلا « « ناينتسوج » نكمت دقف
 « ( هوا ىلا هدو نم كح ) «لوألا نيتسوج »

 قبسي مل عيفر ىوتسم يف يطن زيبلا شيحلا عضو نم
 ةداقلا نم ددع عم نواعتلابو . لبق نم هلصو نأ هل
 « سويرا زيليب » دئاقلا ةصاخو « نيعماللا نيي ركسعلا

 2 ناينتسوج » لع ٠ ( ريزيلب) 8ءاتودعلاسو
 ةمدقلا ةينامورلا ةيروطا ربمالا تاتش عمج ىلع
 نويطن زيبلا داعتساف .ةيطن زيبلا هتيار تحت اهديحوتو

 تالمحلا نم ةلسلس دعب «ةيلامشلا ايقيرفأ ءازجأ مظعم
 . ه44 ىلا هل ماعلا نم تدتما يلا

 حرسملا ىلع « ناينتسوجت » شويج تعاطتساو

 لئابقلا ىلع تاراصتنالا نم ةلسلس قيقحت يبوروألا
 لئابقلا كلت تناك يتلا قطانملا فلتخم يف ةينام رحلا
 ةيلن زيبلا تاراصتنالا ترفسأ دقو .اهيلع رطيست
 طوقلا » لئابق نم ايلاطيا قطانم مظعم ةداعتسا نع
 همو ) ةرتفلا لالخ ( طوغو رتس والا ) « نييقرشلا

 ةيبونحلا اينابسا ءازجا ضعب ةداعتساو « ( هوه -

 « نييبرغلا طوقلا » لئابق نم ةيقرشلا ةيبونحلاو
 . همو ماعلا يف ( طوغي زيفلا )

 رطخحلا نم « ناينتسوج » صلخت 3 قرشلا يو

 سرفلا روطا ربمال ةيزج عفدب يضر نأ دعب يم رافلا
 دودحلا ىلع ظافحلا لباقم « «ناورش ونأ ىرسك »

 ةيفالسلا لئابقلا عم قفتاو . ةيروطا ربمالل ةيقرشلا
 نأ ىلع « ةلودلل ةيلاشلا دودحلا قرتخت تناك يلا



 صضوحو تناقلبلا قطانم يف ناطيتسالاب اهل حمسي

 ةيروطا ريمالا ةطلسب ف رتعت نأ ةطيرش .بونادلا
 « ةينيطنطسقلا » يف

 ىلا ناينتسوج دهع يف ةيطن زيبلا ةلودلا تلصو نا

 ريبادتلا هذه ةجيتن نم ناكو .

 قراط لبج قيضم نم تدتماو + ىصقالا عسوتلا

 . ًاقرش تارفلاو ةلجد ىلا « ًابرغ
 ىضوفلا تداس ( ه5 ) « ناينتسوج و ةافو رثإ

 . هتفالغ ىلع عارصلل ةجيتن « ةيطن زيبلا قطانملا
 نم نويدرابموللا نكممت نأ كلذ  ةجيتت نم ناكو
 داع اك « ايلاطيا فصن نم رثكأ ىلع ةرطيسلا

 دقو . قرشلا نم ةلودلا دودح ديدجت ىلإ سرفلا
 (س ويشيروم) « سيروم » روطا ربمال ل واح
 ع: رومألا حالصا هم ماعلا يف شرعلا ىلوت يذلا

 تاضوافملا ةطساوب نكمت و «سرفلا عم مالسلا داعأف
 ةطلسلا دطو امك « مهتم « اينيمرأ » ةداعتسا نم

 دامعا ررقو «'ايلاطيا نم ىقبت ام ىلع ةيطن زيبلا
 ايقيرفا يف ةيطن زيبلا ةطاسلل زكرك « ةجاطرق »

 . ةيلاغلا

 (105)« سيروم» ةافو دعب و« عباسلا نرقلا يو

 ةرتف ةليط ترمتساو « ديدج نم ىضوفلا تداس
 ىلا 0 نم مح « ساكوف » روطا ريمالا َْح

 «زيوربأ» فحز 504 ماعلا يفف . ( 1٠
 . ( اهرلا )« ةفروأ » ىلع ىلوتسا و سرفلا روطا ربما
 0 زيوربأ م هجناو . «اراد » تطقس يلاتلا ماعلا يو

 ثيح « الامش اينيمراو ًابونج ايروس ىلإ كلذ دعب
 وأ ) « ةينوديقلخ » ىلإ ٠١4 يف لوصولا عاطتسا
 . ةيطن زيبلا ةمصاعلا نم ةبيرقلا ( « نوديسلاك »

 «سويلك | ريه» ديدحلا روطا ربمالا ىلع بترت دقو
 نا نم مح ) ( برعلا هاعد انك « لقره » وأ)

 مو . هذاقنا نكمب ام ذاقنا ىلع لمعلا . ( 5:4١ ىلا

 مايقلا نم رمالا ءىداب يف « سويلكاريه » نكمتي
 +14 ماعلا يف اوماق سرفلا نأل « ةريبك لامعأب
 ٠ « سدقلا » ىلع اولوتساف « نيطسلفو ايروس وزغب
 +14 ماعلا ينو . « سدقملا بيلصلا » مهعم اوذخأو

 . ايبيلو رصم اولتحاو مهمدقت اوعبات

 نشت ةيكرتلا جوع « راقآلا » لئابق تناك اهسفن
 قطانملاو © ةهج نم « لوضانألا » ىلع اهتاورغ

 نم « بلألا» لابجو « نودلا » رمت نيب ةعقاولا

 يلا ةيفالسلا لئابقلا ةنواعممب كلذو « ىرخأ ةهج

 «سويلك ا ريه » هجو دقو . ةقطاملا كلت نطقت تناك

 مهجاوف « نييثالسلاو راثآلا دض الوأ هدوهج
 «ايلكاريه نايشارث » ةكرعم يف 519 ماعلا يف
 كلت دعب لصرتو « 1طءوعدم عه
 يأ ةحلصمل ةساح ةجيتن نع رفست مل يلأ + ةكرعملا

 - ةرتفلا يلو

 ور

 لثامم عردب عردم اضيأ ناصحلاو . حئافص يذ عردب عردم يطنزيب سراف

 يذلا رمألا ٠ مهعم مالس ةدهاعم ىلإ « نيف رطلا نم

 . سرفلا دض هتاوق هيجوت نم هنكم
 متأ دق «سويلك اريه» ناك 5١ ماعلا يفو

 . سرفلا دض هتلمح أدبف « ةيركسعلا هتادادعتسا

 ترفسأ . لوضانألا يف ةعراب ةروانمب اهلهتسا دقو
 يذلا رمألا « كانه ةيسرافلا تاوقلا ىلع هفافتلا نع

 ىلع ضرع مث . ةقطنملا نم باحسنالا ىلع مه ربجا
 بسح حلصلا « يناثلا ورسخ » سرفلا روطا ربما

 فنأتسأن ٠ اهضفر ريخألا اذه نكل : هطورش

 وحن ًاهجتم 7* ماعلا يف هموجم « سويلك اريه»
 تاوقلا درط نأ دعب اهعطقف . ىرغصلا اينيمرأ
 ترمتسا يتلا كراعملا نم ةلسلس رثإ « اهنم ةيسرافلا

 « سوراس » رمت ىلإ لصو 5؟6© ماعلا يفو . نيماع
 . كانه سرفلا مزهو

 يس رافلا لولطسالا مجاه 5 ماعلا يو

 . « راقآلا » لئابق نم تاوق هنواعت « ةينيطنطسقلا »

 قحلا



 ور

 ىضقو « نيمجاهملل ىدصت ىطن زيبلا لوطسالا نكل
 ةرمارم خف قرغو: 4, ةئرحبلا ةينراقلا ةقلا لع
 نكمم نيح يف . مهبك ارم عم يمراف فالآ 4 يلاوح

 مهعاجراو « نييرافآلا » فاقيا نم يطن زيبلا شيحلا

 ررق راصتنالا اذه ةجيتنو . اوتأ ثيح نم

 ايئيمرا عطقف ©« سراف وزغ « سويلك اريهو»

 تاوقلا تقالتو . تارفلا فافض ىلإ لصوو

 « ىونين » بئارخ نم برقلاب ةيسرافلا و ةيطن زيبلا

 نويطن زيبلا لجس ثيح « ةمدقلا نييروشآلا ةمصاع

 هتريسم «سويلكاريه» عباتف . ًاحضاو أاقوفت

 رقم 122562 عأ54 «دريغاتساد» ىلإ لصوو
 اولا هدو فرعا رع اياشنك ب ( وردك و

 روطاربمالا رداص نأ دعي « اهدبعم اوريدو

 .. ةنطيشلا :اهونك

 درمت نأ تاراصتنالا هذه ةجيتن نم ناكو
 2 ةطلسلا مستو « هدلاو ىلع « ورسخ نب هيو ريش »

 ةداعا ساسا ىلع « نييطن زيبلا عم حلصلا ىلع قفاوو

 هيلع تناك ام ىلع ةيروطا ريمالل ةيقرشلا دودحلا

 سدقملا بيلصلا عاجراو « ناينتسوج » ةافو دنع
 ًايصخش « سويلك ا ريه » هداعأ دقو . سدقلا ىلإ

 0 ماعلا يف

 جيجي نأ تاراصتنالا هذه دعب نكمملا نم ناكو

 ةيطن زيبلا ةيروطا ربمالا ةداعا يف « سويلك | ريه »

 « نيطنطسق » مايا ةمظع نم هيلع تناك ام ىلإ
 هذه يف أرط ًاماه ًاروطت نأ ريغ . « ناينتسوج » و

 . هلكأب قرشلل ةيخيراتلا ةريسملا ريغو « ءانثأل
 ةريزحلا هبش ين مالسالا روهظ وه روطتلا اذه ناكو

 ةلودلا ءاشناو «هتيار تحن برعلل هديحوتو « ةيبرعل

 . ةدحوملا ةيب رعل

 ةريزحلا هبش نم ةيبرعلا شويحلا تجرخ دقو
 يفو . قارعلاو ايروس وحن ةهجتم 4*5 ماعلا يف

 ناكو ) يطن زيبلا و يب رعلا ناشيحلا قالت 55 ماعل

 « كوم ريلا » ةكرعم يف ( مورلا شيجب هنوعدي برعل
 . مساح يبرع راصتنا نع ترفسأ يلا « ةريبكل
 اهيف امب « ةيبرعلا ةرطيسلل ًايئان ماشلا دالب تعضخف

 يفو . ةقطاملا يف ةيطن زيبلا ةطلسلا رقم «ةيكاطنا )

 ةعقاولا يضارألا تعضخ ( 54. - ة»م) ةرتفل

 برعلا فحز مث « برعلل ةيسرافلا ةرطيسلا تحت
 نصح وهو اهنيصح مهأ اوحتفو . ىرغصلا اينيمرأ وحن

 . 54 ماعلا يف « نيود » *

 ياسحناو « )54١( « سويلك أريه » ةافوبو

 برعلا ةمحر تحت اهعوقوو ةيسرافلا ةيروطا ربمالا

 ةلودلا نيب حبصتل ةهجاوملا ةهبج تلقتنا « نيملسملا
 41١+ ماعلا ينو « ةئشانلا ةيبرعلا ةلودلاو ةيطن زيبلا

 انما

 كري رطب(سو ربق)#« سو ريك »نيبمالس ةدهاعم تعقو

 . رصم حتاف « صاعلا نب ورع » و ةيردنكسالا

 ةيردنكسالا نع نييطن زيبلا ءالجن ةدهاعملا كلت تضقو

 تحت لازت ال تناك يلا ةيرصملا يضارألاو

 نم 514 ماعلا يف برعلا نكمت كلذبو . مهمرطيس
 ىتح ايقيرفال يلإثلا لحاسلا ىلع مهترطيس طسب
 - ةييبللا ءارحصلا دود

 .ةقامنملا كلت عاج رتسا اول واح نييطن زيبلا نأ ريغ
 «ليونام » ةدايقب لوطسا هجوت 54ه ماعلا يفف

 . رصم ىلع ءاليتسالا فدهب ةنيفس 56٠ نم فلؤم
 تطقسف « برعلل ةئجافم ةلمحلا هذه تءاجو

 ةدعاق « ليونام» اهذختاو ( 54ه ) ةيردنكسالا

 ةفيلخلا رطضا « اهدنع دالبلا لخاد لغوتلل

 نب ورم ةدايقب شيج رييست ىلإ « نافع نب نامعو

 هل متف « ةئيدملا ةداعتسال(كاذنآ رصم يلاو) صاملا

 . 54١ ماعلا يف كلذ

 نييطن زيبلل

 يدصتلا ةعباتم برءلا ررقو

 0 ماعلا 5 « صربق » اورغف 5

 يتريزج اوزغ مث . نايفس بأ نب ةيواعم ةدايقب
 .«تيركاروا و« سوت»

 دايدزاب ( 541١-558 ) ةرثفلا هذه تزيمت دقو

 بناحلا ىلع ةثارولا لكاشمو ةيلئاعلا تافالخلا
 ةيبرعلا ةيركسعلا ةوقلا يمانتبو « يطن زببلا
 اذهو 5 يرحبلا ديعصلا ىلع ةصاخو 34 اهروطتو

 يلا ةيرحبلا « يراوصلا تاذ» ةكرعم تتأ دقف

 ايساب )" ايكيل 0 لحاس هاجت 3ك نإ ماعلا ُِق تعقو

 5 يناثلا نناتسناوك ر, روطا ربمالا نيب «© ىرغصلا

 محتل 2 يبرملا وطسالا و.( +4-8 مح

 ضيبالا رحبلا ضوح يفرش يف ةيرحبلا ةرطيسلا رمأ
 . برعلا حلاصل طسوتملا
 عم ةدهاعم نايفس يبأ نب ةيواعم يومألا ةفيلحلا

 نييطن زيبلل ةيب رع ةيزج مفدب يضقت « سناتسنوك »
 ةيبرعلا ةلودلل ةديدحلا دودحلاب ءالؤه فا رثعا لباقم

 . ال ضرعتلا ةلوا# مدعو

 دقع 59 ماعلا يفو

 « نايفس ىبأ نب ةيواعمل رمألا بتتسا نأ دعبو
 روغثلا نم ةبيرقلا « قشمد » يف هتمصاع لعج
 ةكرح 558 ماعلا نم ءادتيا فنأتساو « ةيطن زيبلا

 عبارلا نيطنطسق مايا ةصاخو ةيمالسالا حوتفلا
 لصو 507١ ماعلا يفو . ( 588 ىلا 558 نم مكح )
 ةيلاتتملا هتاراغ يف « نيملسملل يرحبلا لوطسالا
 « سيكيزيس » ةريزج هبش ىلإ « ةينيطنطسقلا وزغل
 يف حتف اك « اليلق الا ةينيطنطسقلا نع دعبت ال يلا
 ى ةينيطنطسقلا »تدغف « « ريمزأ » ةنيدم ” ماعلا

 هجتا امدنع ةصاخو « يمالسالا راصحلا ةضرعم

 يف ةيروسو ةيرصم نفس نم فلؤم مخض لوطسأ

 ىلع ناصطا نسوا هيو ةرمرم »رح ىلا 57م ماعل

 - *04) تاونس سخ رمتسا يذلا ةينيطنطسقلا

 دي يف طوقسلا نم ةينيطنطسقلا تحنو . ( 5+

 ةيقي رغالا رانلل نييطن زيبلا مادختسا لضفب نيملسمل

 لوطسالا اذه رطضا دقلو . ىمالسالا لوطسالا دض

 فصاوعل ضرعت ثيح « ا ماعلا يف ةدوعلا ىل

 كلذ ةجيتن نم ناكو . هنفس نم ريثكلا هتدقفأ ةديدش

 ةيزج عفد اههأو نييطنزيبلا طورشب ةيواعم لبق نأ
 « نييطن زيبلل ةيبهذ ةعطق فالآ م ب ردقت ةيونس

 نيطنطسقل ًايونس ًائاصح نيسحخو ًادبع نيس لاسرأو

 . مبارلا

 ةينيطنطسقلا ىلع نيملسملا موخم لشف ىلع تبترتو
 .ةيطن زببلا ةيروطا ريمالا دودح ءارو ىدملا ةديعب راثآ

 ناقلبلا يف ةنطاقلا ةيراقآلاو ةيقالسلا لئابقلا نأ ذإ
 رداب امي . ةيطن زيبلا ةدايسلل اهعوضخ تنلع

 لئابق ةيداومل ةلميس .ةادعا ىلإ 1 عياارلا :نططتقو

 هجوتف.١5/8 ماعلا يف ( ةيروطا ربمالا يلاش ) راغلبل
 «دوسألا رحبلا زاتجاو « هسفنب هداق محض لوطساب

 وو « «بونادلا» ربت بصم ىلا لصوو

 تعءاب ةلمحلا هذه نكل . ىرغصلا ايسآ نم ةيربل

 « ةقطنملا كلت يف تاعقنتسملا دوجو ببسب لشفلاب
 « يطن زيبلا شيملا ماما باحسنالاب راغلبلا مايقو

 تاوقلا هتف

 قفتاو . ةفوشكم ةكرعم يف هعم كابتشالا مدعو
 ىلع قافتالا صنو « حلصلا ىلع ةياهنلا يف نافرطلا
 نمض نكسلاب ةيراغلبلا لئابقلل روطا ربمالا حمسي ن
 2 ًايويس ًايلام ًاشيوعت اهحنم ناو«ةلودلا دودح

 هتطلسب فارتعالا و ماظنلاو نمألا ظفحي اهدهعت لباقم
 . اهيلع ةيروطا ربمال

 « اليوط نييطن زيبلاو برعلا نيب ةندملا مدت ملو
 . تروهدت نا نيفرطلا نيب تاقالعلا ثبلت مل ذإ

 « يناثلا ناينتسوج » نيب ةيرحب كراعم ةدع تعقوو
 يومالا ةفيلخلاو « عبارلا نيطنطسق » فلخ يذل
 اهالخ نويطن زيبلا دبكت « « ناورم نب كلملا دبعو
 ,ءده؟ - ه١9 ىماع يف ةصاخو ةريبك رئاسخ

 ىلع مهترطيسل برعلا ةداعتسا اهجئاتث نم ناكو
 ةلمح « كلملا ديع » لسرأ ه١ يفو .ىرغصلا اينيمرأ
 . «نامنلا نب ناسحلا و ةدايقب لئاقم فلأ و مضت
 « ةيطن زيبلا ايقيرفأ يلاث ةمصاع « ةجاطرق » تحتفف

 . نييطن زيبلا دي نم ًايئابن ايقيرفأ تعاضو
 ةيروطاربمالا يف كلذ دعب عضولا روهدتو

 ماعلا يف « يناثلا ناينتسوج » لزعف « ةيطن زيبلا
 ةرادالا ءوسلو ؛« هب تقحل يلا مئازهلل ةجيتن 4م

 ىضوفلا نم ةرئسف تضمو . هدهع اهب زيمت يلا

 ناينتسوج » نكمتي نأ لبق« شرعلا ىلع تاعارصلاو
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 7ج6 ©بدو) نه انرهك 3 54 0065/53: نم رأثف «اللو ماعلا يف هش رع ةداعتسا نم « يناثلا
 ميم, لويعاورتو0 طرب ع

 8رمفم اع عمال 12 اماضهت فرو
 لك فاقت ه0: 7ه1560/ ةطورم ع 1 هلأ تفعضا ةيشحو ةقيرطب هموصخ

 بقع ازمإق مهاططرو» 10 جزابق ىطن زيبلا شيخا 7 4 رص وص
 61 دو 8معمزت نة هعقل الاثثا ةماصك 1 . هيو وع قل عمم 2900 3020 219 324 نو طع هدمع 1 7

 الا6 1طهكق, 176 8رمقاد زوقك 1 نم ةيناثلأ 0 رتفلا تا نمسا قا. ديعب لد لإ
 06/951460 06 يما أم 5 1

 شيلا داوق ماق نيح 7١١ ماعلا ىتح « ناينتسوج »

 . « ثلاثلا سويسودويث » حلا يف هفلخو . هعلخت
 ىلا ةبست ) ةيلقرطأ ةرسالا رصع كلذب ىهتناف

 . ( لقره وأ « سويلك ا ريه
 دعب ةيطنزيبلا ةيراوطربمالا روهدت رمتساو

 اوذخأف « ةرّفلا هذه راغلبلاو برعلا لغتساو . كلذ
 ماعلا يو . هتيحان نم لك «ء دودحلا تايالو وزغب

 دبع نب نإايلس»» يومألا ةفيلحلا لواح 7
 لسرأو « ديدج نم ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا « كلملا

 ةيرب ةلمحو « نإيلس » هريزو ةدايقب ةيرح ةلمح
 ةيب رعلا شويحلا تلتحاف . « ةملسم » هيخأ ةدايقب
 ةينيطتطسقلا راوسا ىلا تلصوو « ليئدردلا »
 روطا ربمالا « « ثلاثلا ويل » نأ ريغ . اهترصاحو

 يطن زيبلا محلا يف ةيروسلا ةرسألا سسوؤمو ديدحل

 . لحاوسلا ةسارحل ةصصخملا ةعيرسلا « نومورد » ةيطنزيبلا ةيبرحلا ةنيفسلا تاوقلا دص نم نكمت 41١(« ىلا "107 نم كح )
 هرم - ال١1 ماعلا ءاتش كلذ يف مهاسو . ةيبرعل
 . ةيبرعلا شويحلاب تكتف يلا ضارمألاو . يساقل

 رصم ندم تلصو يتلا تازيزعتلا ثدحن ملو
 يمالسالا لوطسالا رطضاف« مماح رثأ يأ سوط رطو
 طسولا يف يلاتق جربيو فيذاجملاب ةدوزم ةيطنزيب ةنيفس . ةحداف رئاسخ هدبكت دعب ماشلا ىلا ةدوعلل

 ةيروطا ربمالاتعق ويداليملا نماثلا نرقلا لولحت و
 رثك١ تدتمالاةينيدلا تافالحلا ةأطو تحت ةيطن زيبلا
 : نيتلح رم ىلا ةكرحلا هذه تمسقو . ماع ةئام نم

 شبك سارو فيذاجملا نم نيفصب ةدوزم يهو'

 نم تهتناو « 7/8٠ ماعلا ىلا ماعلا نم ىلوألا

 . عباسلا ينوكسملا عمجملا داقعناب ةيسرلا ةيحانلا
535 5 . 

 ام تهتناو « 84 ماعلا ىلا م١ ماعلا نم ةيناثلاو

 . ةيسك ذوثرألا ىلا ةدوعلا مساب فرعي

 « ةيروطا ريمالا ىوق برحلا هذه تفزئتسا دقو
 تحبصأو « ةيبرعلا ةلودلل ةيزحلا عفدت تذخأف
 رطحل رثك اف رثك ا ةضرعم « ةينيطنطسقلا » اهتمصاع
 ىلع ةيصولا تعضخو . ةيئامرحلا لئابقلاو راغلبلا
 دعب ةلودلا لامعأ تريس يلا ) « انيريا » شرعلا
 رصاقلا اهنبا نع ةباينلاب « عبارلا ويل » اهجوز ةافو
 ىسابعلا ةقيلخلا بلاطمل «٠ ( « سداسلا نيطنطسق »
 لاملا نم غلبم عفدب ةيضاقلاو « « ديشرلا نوراه »

 ضفر امدتعو . يو رائيد فلا نيعستب ردق

 مسا برعلا هيلع قلطيو ) سروفوسين روطا ربمالا

 ىلع برحلا « ديشرلا » نش « غلبملا اذه عفد ( روفقت
 اهلعجو ء م0 ماعلا يف « ةنايت » لتحاف « مورلا
 ماعلا يف «سدور» اًرغو ؛« ةيبرحلا هلامعأل ةدعاق

 عفد ىلا كلذ دنع «سروفوسيئ» رطضاف « ٠07

 نحمل
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 , ملبملا اذه

 روطاربمالا شرعلا أوبت ةلحرملا هذه يفو
 ىلا مها/ نم مح) 8حوز] 1 «لوألا ليزاب»
 يذلا « ةينودقملا ةرسألا » ْح سسؤم (5

 هذه كح لكش دقو
 « ةيروطا ربمالا خيرات يف ثعبلا نم ًاعون ةرسألا
 برمعلا دي ىلع « سويلك ا ريه » ةمرزه ذنم هدهشت مل
 لكشب ةرسالا هذه نم زربو . عباسلا نرقلا يف

 « ساكوف يناثلا سروفوسين » نآروطا ربمالا صاخ
 «يناثلا ليزاب » و ( 4594 ىلأ #45 نم مح

 لوألا نكمت دقف . ( ٠١١٠ ىلا و05 نم مسح )
 ناكو) ةك١ ماعلا يف تيرك ةريزج ةداعتسا نم
 ا ا ع شا ىف الا رنج كاذنآ

 ةيطن زيبلا ةرطيسلا داعأ اك « (959) ةيكاطنأو
 يف . طسوتملا ضيبألا رحبلل يترشلا ضوحلا ىلع'
 ىلوألا راغلبلا ةكلمم ىلع ءاضقلا نم يناثلا نكمت نيح

 ١٠١ه5 ماعلا ىحح رمتسأ
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 ٠١58 ماعلا ىلاوح يف ةيطنزيبلا ةلودلا دادتما دودح

 ةدايسلا كلذب طسسبو « (١ءرده - )58٠١
 تاوزغلا ذنم ىلوألا ةرملل ناقلبلا ىلع ةيطن زيبلا

 سداسلا نرقلا يف ةيثالسلا

 ماعلا يف ةينودقملا ةرسألا مكح ءاهتنا عمو

 دودح تداعا دق ةرسألا هده تناك 2ع 3#

 « ًاقرش تارفلاو ايروس يلاش ىلإ ةيروطا ربمالا
 نم ديدعلا تلخداو « ًاقرش الاش اينيمراو
 ىوتسملا تعفر يتلا ةيميظنتلاو ةيرادالا تاحالصالا
 ترشنو لخادلا ين ماعلا يعاتجالاو يداصتقالا
 نم اهقانتعال ةجيتن ايسور يف يسك ذو رآلا بهذملا
 «فييك » ةنيدم عاح « « ريم دالق » ريمألا لبق

 يف ةيروطا ربمالا تدهش اك . ( 84 ) ةيسورلا
 ةيفاقثلا تالاجملا يف ًاماع ًاراهدزا ينودقملا دهعلا
 ىلع ةوطخ لوأ ربتعا يذلا راهدزالا وهو « ةينفلاو
 . كلذ دعب ابوروأ يف ةضهنلا رصع جالبنا قيرط

 ةيهأ ةبقحلا كلت لالخ نويطن زيبلا سمل دقو

 اوهجوف « اهيلع ةظفاحملا و ةلودلا ةوق ءانب يف شيحلا

 سسأ ىلع هحيلستو هبيردتو هميظنت ىلإ مهتيانع
 نم فلأتي ىطن زيبلا شيحلا ناكو . ةلامفو ةروطتم
 نم اهدينجت 2 ةيبنجأ ىرخأو « ةينطو رصانع
 ىطعت ةيلضفالا تناكو . ةيروطا ربمالا ءاحنأ فلت#م
 يف اوناك نيذلا « ( ةيطن زيبلا يأ ) ةينطولا رصانعلل
 روطا ربمالا ناك ذإ . ةداقلاو ناسرفلا نم مهمظعم
 ربع مهئالو ىلع ةظفاحملاو مهئاضراب ًامئاد متع
 يلا ةيركسعلا تازاجنإلا ىلع ةيخس تافاكم مهحنم

 عاطتقا تآفاكملا مهأ تناكو . اهقيقحتب نوموقي
 رماتعلا امأ .. مهدعب نم مهئانبالو مه يضارألا
 . مئانغلاو لاملاب ةداع مت اهنافاكم تناكف ةيبنجالا

 ُِي « اتاغتلا » ىلإ ان ىطن زيبلأ شيحلا ناكو

 تامطاقملا يف «اتامتلا » و « اهيحاوضو ةمصاعلا
 يطمن زيبلا شيلا تا زيم مهأ نم ناكو . تايالولاو
 « يلاعقلا ىوتسملا عافتراو ماظنلا ةرتفلا كلت يف
 عالقلا طيطخت يف ةراهملاو « ديحلا حيلستلاو
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 ةيقيرغإلا رانلا تناك هتحلسا مهأ نمو . اهئانبو

 .ةريصقلا فويسلاو قيناجملاو « هايملا اهئفطتال يلا

 ةديدشلا اهتيلعافب ةيطن زيبلا ةلايحلا تزيمتو

 ةحلسأل الاثم تربتعا دقو . اهتاكيتكت ةراهمو
 ةعرس نيب تعمج اهْنأ ذإ « ملاعلا يف ةلايملا
 عيردتلا ةدوجو « ةهج نم ةروانملاو ةكرحلا

 . ىرخأ ةهج نم ةيدرفلا تاراهملاو « حيلستلاو

 برح نييطن زيبلا ىدل لاتقلا بيلاسأ مهأ تناكو
 تناك يلا تاماحتلالاو نئابكلاو ةعيرسلا ةكرحلا

 اهلمجمب مهبورح تزيمتو . عالطتسالا لامعا بقعت
 . ةلايخلاو ةاشملا نيب قيثولا نواعتلاب تمل 1 ١

 «٠ (١١١ه) ةينودقملا ةرسألا مح ءاهتناب و

 . ةيروطا ربمالا خيرات يف ماعلا طاطخنالا رصع أدب

 . كلذ دعب ةلودلا هنم جرخت مل يذلا طاطحنالا وهو

 نيتسينكلا نيب ريبكلا قاقشنالا مقو ١٠ه ؛ ماعلا يفف

 . ( امور يف ) ةيبرغلاو ( ةينيطنطسقلا يف ) ةيقرشلا

 م لي دوا سال عجل
 ١١78 ماعلا ىلاوح يف ةيطنزيبلا ةلودلا دادتما دودح

 ةينيدلا تافالحخلا نم ةديدع نورقل ًاجيوتت كلذ ءاجو
 روطا ربمالا رسأ ٠/١ ماعلا يفو . ةيصعتسملا

 نم نيتآلا ةقجالسلا دي ىلع « عبارلا سونامور »
 «تريكزنام» ةكرعم رثا « ىرغصلا ايسآ

 ةرطيسلاة يابت كلذ ناكف « ( درك ذالم) 2422211 ع»خ
 جرخا هسفن ماعلا ينو . ةقطنملا كلت ىلع ةيطن زيبلا
 0 ايلاطيأ يف مهل لقعم رخآ « يراب » نم نويطن زببلا

 . « راكسيج ريبور » يدنامرونلا دئاقلا دي ىلع

 يف ةيركسعلا مئازهلا نم ةلسلس كلذ لك عبتو

 . ىرغصلا ايسآو نانويلاو ابوروأ

 مح ةرنف لالخ ةيروطا ربمالا روهدت رمتساو

 ©هدصعمتمم زبه وب « ةينيموكلا ةرسألا م
 ةوق تدادزا نيح يف « ()وإموه - )٠١81

 ةقجالسلا ةوق ةصاخو « سوملم لكشب اهتادعا
 ةددعتملاهةيبوروألا لودلاو « قرشلا يف نيملسملا

 . برغلا يف

 ور

 ا يل

 اهب ماق يلا ةددعتملا تالواحملا تلشف دقو
 تعاطتساو . عاضوألا حالصإل نوبقاعتملا ةرطابالا
 . عازتنا «ةيقدنبلا» و «ازيب» و «اونج» لود
 روطا ربمالا نم ةيلاملاو ةيراجتلا قوقحلا نم ديدملا
 ىلا ١٠م١ نم مكح) «لوألا سويسكلا»

 « ةيطن زيبلا ةلمعلا ميوعت رارق اهيف امب « ١1(
 رهاظم مهأ ىدحا « تقولا كلذ ىح تناك يلا
 م٠٠ نم رثكال اهرارقتساو ةيروطا ربمالا ةدحو
 روطا ريمالا لواح يلا تاحالصالا تاشف اك . ماع

 لإ +١١6 نم مكح ) «لوألا سوكيز ءردتأاو
 هجو يف ةرادالاو شيحلا ىلع اهاخدا ( ١١م
 ةيرض ةيروطاربمالا تقلتو . يرشتسملا داسفلا

 ةيبيلصلا ةلمحلا دي ىلع ١٠١4 ماعلا يف ىرخأ
 ةرطيسلاب ةلمحلا كلت شويج تماق ثيح « ةعبارلا
 « اهناكسب ليكنتلاو اهقارحإو « ةينيطنطسقلا » ىلع

 تاعطاقمو تاليود ةحلصمل اهزونك ىلع ءاليتسالاو
 . كلذل ةجيتن ترهدزا يلا ةيبرغلا ابوروأ

 انكدضنا



3 

 نا ًاحضاو ادب « رشع عبارلا نرقلا ءيجم عمو

 ىرشتسا دقلف .ماتلا رايجالا وحن ريست ةيروطا ربمالا
 تاماسقنالا ترفساو ؛ةرادالاو شيلا لخخاد داسفلا

 ةيطن ريبلا يضارالا ةعقر لؤاضت نع تامطاقملا يف

 ءادعالا ددع عستأو « ليثم هل قبسي م مجح ىلا

 ةيكرتلا لئابقلاو ةقجالسلا مهمسأو « نييجراملا

 ةيثالسلا لئابقلاو « قرشلا يف ىرخألا ةملسملا

 ةيكنا رفلا وةينيتاللا تاليودلاو « لاشلا يف ةيب رصلاو

 ةعرس نم دازو . ابوروا يبرغ يف ةيدنامرونلاو

 تناك يلا ةيلخادلا ةيسايسلا تافالخلا روهظ رايبمالا

 تبتاستعل بورحلا نم ةلسلس ىلا يدؤتو « ةلودلاب فصعت

 تلوحو « ناكسلاو داصتقالا تكبمنا ىلا ةيلهألا

 نيح يف « ةسفانتملا رمزلا نم ةعومجم ىلا شيحلا
 ةرطابألا بقاعتو . ةيمإ روطا ربمالا ةطلس تحبصأ

 ةداج ةلواحم مهنم دحاو يأ لذبي نا نود شرعلا ىلع

 نكاد

 ١80 ماعلا ىلاوح يف ةيطنزيبلا ةلودلا يضارأ اياقب

 . ةلودلا نم ىقبت ام ذاقنإل

 « رشع عبارلا نرقلل لوالا فصنلا نم ءادتباو

 ربك الا رطحلا ىلا ًايجيردت لوحت ء ديدج رطخ زرب
 ةلودلا ءوشنب لثمت و « ةيطن زيبلا ةلودلا لبقتسم ىلع

 نوينامعلا ناك ء ١54١ ماعلا ينو . ةباشلا ةينامعلا

 اولصو اك « ىرغصلا ايسآ مظعم ىلع اورطيس دق

 . )١594( « يلوبيلاغ » يف !وزكرمت و « ايوروا ىلإ

 لوألا دارم ناطلسلا راتخا .١ ماعلا ينو

 «لبونايردأ» (١"مو ىلا 1مهو نم مح )

 كانه نمو . هتلودل ةمصاع ةينيطنطسقلا نم ةبيرقلا

 «(١*889)ب رصلا دالي ىلع ةرطيسلل نوينادملا قلطنا

 نييبيلصلا شويج اومزهو 2« ( +١4 ) ايراغلب و

 ايروس وحن مدقتلا نم مهوعنمو )95+١(
 . نيطسلفو

 روطا ربمالا حبصا رشع سماحلا نرقلا ةيادب فو
 ءاهيحاوض و«ةينيطنطسقلا» ىلع الا رطيسيال يطن زيبلا

 ةمبات اهب ةطيحملا يضارألا ةفاك تحبصأ نيح 5

 م ةينيطئطسقلا» طوقس دعي مو . ةيناّعلا ةلودلا ةلعلسل

 ةمزهل ةجيتن رخأت هنأ الإ . تقو ةلأسم ىوس
 مح) « لوألا ديزياب » ناطلسلا ةدايقب نيينامعل

 ةدايقب لوملا دي ىلع (١؛.م١ - )"مه

 يف (ةرقنا) «اروغنا» ةكرعم رثا « كنلروميت »

 ةغمدالا ةرجغن تأدب ةرتفلا كلت يفو . ٠١؛.0؟ ماعل

 « ةيبرغلا ابوروا ىلإ « ةينيطنطسقلا » نم ةيطن زيبل

 (نوج ) انحوي روطا ربمالا كح ةريف لالخ ةصاخو

 يف مهاس امم « ١4( 48 ىلإ ١؛؟ نم ركح) نماثل

 نم ابوروا تجرخا يلا ةيبوروألا ةضهنلا ةيذغت

 . ةنكادلا ىطسولا روصعل

 دهج يأ لذب ةيبرغلا ابوروا ماكح لوا مو



 37 يتلا ةرتفلا ةليط ةيروطا ربمالا ذاقنال ريبك

 آرود سكعلا ىلع اويعل لب « لالحمضالا رطخلا اهيف
 نكمي ام مهعا ثنا قيرط نع « اهطاقسا يف ًاريبك
 الك « ةيبرغلا ةيروطا ريمالا تاعطاقم نم هعازتنا

 . كلذب ةصرفلا مطل تحبس

 عسوتلا نم دحلا فديب ١4 44 ماعلا يف ةيبيلص ةلمح
 لكشي مسوتلا كلذ حبصا امدنع « ابور ,وأ يف ينامملا

 ا ل كلاملا ىلع ًارطخ
 فاقياو « نييطن زيبلا معد : اهيفده قيقحت يف ةلمحلا

 ةكرعم تعقو « ١444 ماعلا يفو . يف ينامعلا فحزلا

 فالسدالف » ةدايقب ةيبيلصلا شويحلا' نيب« انراق»
 كلم « يداينوه انحوير» و اينولوب كلم « ثلاغلا
 «يناثلا دا رم » ناطلسلا ةدايقب يناّمعلا شيحلا و« اي راغنه

 هذه ترفسأو (4١؛14 ىلا ١؛"١ نم مح )

 . نيينامعلل قحاس راصتنا نع ةكرعملا

 «ةينيطنطسقلا» قيرط تحبصأ راصتنالا اذه دعبو
 ناطلسلا ررق اذل « ةيناثعلا شويحلا مامأ ةدبعم

 ( 45+١4 ماعلا يف شرعلا لست يذلا ) « يناثلا دمحم و
 (ليربا) ناسين يف اهرصاحف اهيلع هاليتسالا
 « اهراوسأ كدل ةليقثلا ةيعفدمل مدختسا و 6« ١غمال

 ءاهراوسأو ةئيدملا باوبأ ىلع ةنحاط كراعم ترجو

 /ه/09 يف ةنيدملا لوخد اهدعب نويزاععلا عاطتسا
 يداحلا نيطئطسق » روطا ربمالا لتق نأ دعب ١؛ هم
 ءاسنثا (١ةها# ىلا ١44 نم مح « رثع

 « دمحم ناطلسلا « ةينيطتطسقلا » لخدو ةكرممل
 . حتافلادمحم ناطلسلا مساب خيراتلا كلذ ذنم بقل يذل

 خيرات دعب ةيطن زيبلا ةلو ةلودلا ًايلمع تهتنا كلذبو

 رود هلالخ تبعل ع ةلس ٠٠ يلاوح دتمأ ليوط

 ةككفملا ةلودلاو « انيح ىربكلا ةيروطا ربمال

 خيراتلا اياقب رخآ تلكشو « رخآ ًانيح ةفيعضل
 تهتنا اك . قزشلا يف ميدقلا يقيرغالاو ينامورل
 * ةيحيسملا قرشلا ةمصاعك ةينيطنطسقلا ةريسم كلذب

 لاسرا مت دقف اذه ممو
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 ِ ةيمالسالا هل ودلا ةمصاع نيحلا كلذ ةنع حبصتل

 , اهمسا ادغو . ( لوبئاتسا ) « ةناتسآلا

 يبرعلا حتفلا نايا يطنزيدلا شيجلا
 “ و + نينرقلا لالخ ىطن زيبلا شيحلا ناك

 اع نين نيستا مسقي

 ةفلكملا تامطقنا ىهو : دودحلا تاعطق ل ١
 اهقطانم وي روطا ربمالا ودح نع مئادلا عافدلا نيمأتب
 ىلحملا شيحلا لكشتو « ًايلم عوطت تناكو . ةيئانلا

 تاتا ةضسملا قلفانلانو»د ولكل" نيو تياقلأ
 جيلا 1

 « بئا رضلا نم 3 يلحملا شيملا ناكو .(تامبللا )
 ىموسي ام 1 3 عالقلاو نوصخلا

 ( ١401 ) ةينيطنطسقلا راوسا محتقت حتافلا دمحم تاوق

 م. ةدارفا ىعبيو رمدتسم ص ار ا ه هدأ رثأ ”قيو « اهرمثتسي ضرأ ةعطق منع

 5 مل رظنا ) اهيلع مهالئاع

 «دالبلا لهادي ناكو : كرحقملا شدجلا ل ”
 زكرمتي يذلا يروطا ربمالا سرحلا هتاليكشت مهأو
 . ىرخالا ةيويحلا قطانملا فلت#و ةينيطنطسقلا يف
 شيملا اذه قتاع ىلع ةاقلملا ىلوالا ةمهملا تناكو

 شيحلا اذه ددع ةلق مغرو . ةيسيئرلا تالمحلا ذيفنت

 هتداق نأف « تاوقلا دارفا عوم# ىلا ةبسنلاب

 ثاعطقلا دونجو ةداق نم للضفأ اوناك هدونجو
 ةءافكلاو ميظنتلا و بيردتلا ثيح نم « ىرخالا

 , ةيلاتقلا

 مضي يذلا دنحلاو 0 نويطن زيبلا عبتأ دقلو

 1 قطانم

 ءابما نولمحب 8 ناكو

 ”اؤ ةروضب ةزكرمتملا تايمايلا
 اهنع عافدلاب فلكت

 يروطا ريمالا شيلا اياقب نم ةيخيراتو ةمدق تاعطق
 تأ رو رضلا ًاعت لدبتي مهددع ناكو .قباسلا ينامورلا

 56ه



 ور

 د مسقي وأ © ةديدج دانجأ ًاشنتف ةيركسعل

 كلذ: قع نيكد واذ ني زيمتم نيدنج ىلإ دانجألا

 يذلا « كاينمرألا » دنج دانجألا هذه مدقأ ناكو

 نم ( لقره) « سويلكاريه» روطا ربمالا هأشنأ
 . 576ه ماما يف زاقوقلاو ةينيمرأ يلاهأ

 «جيتا رتس » بقلب فرعي ىلعأ دئاق شيجلل ناكو

 تاعطقلا امأ . «قود و بقل وأ 512

 : تناكف ةيسيئرل

 يهو ا[ د0 ع0و « سو ريموتلا » : ةاشملل «
 مو. دس ”.. ةدحاولا مضت بئاتك نع ةرابع

 ”[1ط نص ع («تنويبيرت »“ اهدوقي « لتاقم
 اسيارسلا نم ددع ىلإ مسقت ةبيتك لك تناكو

 . لتاقم ٠٠١ اهنم ةدحاولا مغت « عدو

 فئاتك لإ :نونكقي "اوتاكو > :نانموفلا
 ىلإ ةبيتكلا مدقتو لايت م٠٠ ةدحاولا مضت

 . لايخ ٠٠١ (هنم لك يف « نيتيرس
 تاعطق يف عمجت ةلايخلا وأ ةاشملا بئاتك تناكو

 لداعت يهو 2« 1620و «سوريم» ىمست

 . لتاقم ٠.٠١ يلاوح نم فلأتتو « ةيولألا
 ناكو . 36«خ2عا1ع «كراريم» اهدوقيو

 ««جيتا رتسلا» نم ةرشابم هرماوأ ىقلتي «كرا ريملا »
 . ماعلا شيحلا دئاق قودلا وأ

 شيجلل اهتدايقو اهتاكرحت يف عضخت ةيرحبلا تناكو
 ةينيطنطسقلا 5 لوطسالا ةدايق تناكو . يربلا

 ين يساسأ لكشب زكرمتت تناكف ةيرحبلا قرفلا امأ

 « ةيردنكسالا »و « ايروس لحاوس ىلع « ةيراسيق »

 « ةجاطرق » ىلإ ةفاضإلاب © رصم لحاوس ىلع

 . «اينيدرس» و « ةيلقص رب و «ةتبسرو و

 يبرعلا حتفلا دعب يطنزيبلا شيجلا
 باقعأ يف ةيطن زيبلا ةيروطا ربمالا ةعقر تقاض

 « عافدلا فقوم يف تحبصأو « يبرعلا متفل
  ةيداضقالاو ةيرشبلا اهدراوم نضاقختا اهرطيفاو
 ةناعتسالا نود ةيلحملا ةيركسعلا ةمدخلا داّتعا ىلإ
 مت ساسالا اذه ىلعو ةقزترملاو ةيبنجألا شويحلاب

 دانجالاو « ةديدحلا ةيركسعلا تادايقلا ءاشنإ

 هذه ءاسؤر ناكو . روطا ربمالاب ةرشابم ةطبق رمل
 دقلو . ةيركسعلاو ةيئدملا ةطلسلاب نوعتمتي دانجأل
 يلاشو رصمو ايروس لثم ةعساش قطانم ةراسخ تدأ
 حبصأو « قباسلا دودحلا شيج لاوز ىلا ايقيرف

 : ىلع لمتشي يروطا ربمالا شيحل
 جيزم يهو ( اتاغيتلا وأ) '1'ععرمو اهتلا ١

 سرحلاو « ةقباسلا ةكرحتملا شيحلا تاعطق نم

 "هك

 اعطقلا هذه لك ترهصنا دقو . يروطا ربمالا 6

 00 ؤو ةينيطنطسقل هلا يف زكرمتي ًاماد ًاشيج تلكشو

 . يحاوضلا
 تايماح يهو ( اتاميتلا وأ ) 7”عدحو اميتلا -

 . اهنع عافدلاب ةفلكم تناكو « لامعألاو قطانملا
 ةيلاتقلا تاليكشتلا نم نافنصلا ناذه ناكو

 «ةدحوم ةدايق تحن بورحلاو تالمحلا ءانثا ناعمتجي

 . نيمتملا يلخادلا هميظنتب [هنم لك ظافتحا عم

 تادحو مظعم تعمتجا © هسفن تقولا يبو

 ) جيتا ريس » أرب دحأو يرحب دنج يف ل وطسألا

 ناك اك « 2عمصعوز»ع « ريغوردو وأ)
 سفن هميظنت يف عبتي لوطسالا ناكو . ( ًانايحأ ىعدي

 لوطسالا لسمشيو يربلا شيلا ميسقت

 ةمهم تناكو . قطانملا لوطساو يروطا ربمالا
 مايقلاو اهيحاو و ةينيطنطسقلا نع عافدلا لوألا

 يف نمألا ظفح يناثلا ةمهمو « ةيسيئرلا تالمحلاب

 نم اهتياإحو ءىطاوشلا ىلع ماظنلا رارقاو « قطانملا

 . ةئجافملا تاوزغلا

 ايارسلا ماظنب لمعلا رمتسا « ةل>رملا هذه يو

 م.م. ب م..) بئاتكلاو « (لجر )٠٠١

 ربكأ امأ . (لجر 7٠٠٠٠١ ) ةيولألاو « ( لجر
 لداعت ىهو 1[/2ءرمه « اريملا » تناكف ةيلاتق ةدحو

 آهدادغت ود 4 ةيولا» ةعرومعم نت كلانا 4: ةقرفل
 مساب اهدئاق فرعيو ء« لتامتم 4... - عء.ءءث

 لع فرشي وهو « 24ءمج»نادع « كرأ ريم »

 نم ريتعي « كراريملا» ناكو . اهتئبعتو اهتراد

 ةيبرحلا تايلمعلا يف راشتسيو « شيحلا دئاق ناكرأ

 . يرجن دق إل

 هلإف 2« هتاليكشتو « شيحلا ددع ناك 000

 ةثالث ىلإ ةيلاعقلا تايلمعلا ءانثا ًاماد مسقني ناك

 نم تلأتيو لوألا طحلا وهو « بلقلا : ماسقأ

 ًاعم نايضيو « ناحانحلاو « تاوقلا ىثلث نم
 : تاوقلا ثاث
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 يلمنزيبلا شيجلا يف كيتكتلاو حيلستلا
 عوردلا ةداع نودتري نويطن زيبلا ةاشملا ناك

 ذوللاو «قاسلا تايساكو « تاقاطلاو «ةيدلحلا
 نوبكتتيو « سرئلاو فيسلا نودلقتيو . ةيندعملا

 كلذ بناج ىلإ لمح مهفصن ناكو . ةبعحلاو سوقلا
 . نيدح تاذ ةطلبب قطنمتي ضعبلا ناك اك . حمرلا

 تناكو . ةفيفخ و ةليقث ىلإ ةمسقم ةلايخلا تناكو
 يطغي عرد ليقثلا سرافللف « ديدحلاب ةاطغم ىلوألا
 هسأر و:هتنابل ىقي ناقجت ناصحلاو «ةذوخو «همسج
 « ًاسرتو ًاعر لمحي سرافلا ناكو . همئاوق لفسأو

 4٠ ىلع يوتحت ةبعجو اسوق بكنتيو ًافيس دلقتيو

 تاعطقلا نم ةامرلا ناسرفلا ريتغا دقلو . ًامهس
 ةفيفملا ةلايحلا تادحو عورد تئاكو . ةراتخمل
 ةلايحلا حيلست نم فخا اهحيلست ناكو « دلحل نم

 نرقلا يف ةيطن زيبلا ةلايخلا ددع دادزا دقو . ةليقثل
 تناكو . يساسالا حالسلا ىلا تلوحتو سداسلا

 تناك ابيب « ةكرعملا يف ودعلا ىلع لمحت ةليقثلا ةلايخل

 لسلستلاو عالطتسالا ماهم نمؤت ةفيفخلا ةلايحل
 . ةدراطملاو

 ىلع ةداقعمو ةئيطب و ةليقث ةاشملا تناك نيح يلو

 يف يساسالا زيكرتلا ناف « موجحلا نم الدب عافدل
 ةوق بناج ىلا « ةروانملاو ةعرسلا ىلع ناك ةلايحلا

 قئاع ىلع عقت ةيسيئرلا ةكرعملا تناكو . ةمدصل

 ةاشملا فوفص وحن ودعلا جردتست ةلايخلاف . ةاشملا

 ةمدختسم هفوفص عم محتلت مث « ماهسلاب هفذقت يل

 نجت امدنعو . تاطلبلاو جحامرلاو فويسل

 يتلا ةلايملا ىلا مسحلا رما دوعي « ودعلا فوفص
 نمو . اهتمواقم يفصتو هتاوق قوطتو هيلع لمحت
 مساحلا حالسلا ةيطنزيبلا ةلايحلا تناك ةيوازلا هذه
 لضفا ىدحا نوخرؤملا اهريتعا دقو « ةكرعملا يق

 « ىلطسولا روصعلا لالخ ترهظ يللا ةلايمخلا تاعطق
 . ةلحرملا كلت ين تايبوروالا اهتاليثم ىلع تقوفتو

 ( طحاق ) مور( 16

 طحقو راجشألا ةلازال ًاصيصخ ممص يكريمأ طحاق

 ةيكريمألا  ةيمانتيفلا برحلا نابإ مانتيف يف لاغدأل
 .( 996 اةكمز

 ةينطولا ريرحتلا ةهبج دض مهلاتق يف نويكريمألا ذختا
 ريمدت فدهتست يتلا تاءارجالا نم ةلسلس ةيمانتيفل

 ةبسانملا ضرألا ةعيبط ىلع ليدعت لاخدإو راوثلا ءىباخم

 ةلازإ . تاباصعلا برح تايلمعل

 نم دحلاو. ءافتخالا ىلع راوثلا دعاست يتلا لاغدألا راجشأ

 اممم 21وحب « مر» طحاقلا ناكو . اهتفاثكو اهعاست

 . ةياغلا كلت قيقحتل اصيصخ تممص ىتلا تاودألا دحأ

 يف لخدتلا ةيادب ذنم ةيكريمألا تاوقلا تربتخا دقو

 اهنيب نمو . لاغدألاو راجشألا عطقل تادعم ةدع مانتيف

 ةرك اهفرط يف قلعي ةلسلس لمحت ةعفارو . ةيلآلا ريشانمل

 راجشألا ميطحتل مدختست لطر 0٠٠٠ نزت ةيذالوف

 تاديبملا ىلإ ةفاضالاب «  مور »طحاقلا نأ الإ . ةمخضل

 . ةيلعاف لئاسولا رثكا ناك  ةيواهكل

 دنع زراغب زهجم رزودلوب نع ةرابع روكذملا طحاقلاو

 2 تاءارجالا هذه نمو

 ىدؤت زراغلا نم تاب رض ةدع تناكو . هترفش فارطأ دحأ



 مسا طحاقلا لمح دقلو .اهطاقسإو راجسألا ربكأ عالتقا ىلإ

 « ايجروج » ةيالو يف « ممر » ةنيدم ىلإ ةبسن « مور »

 طحاوقلا ددع غلب دقلو . عنصي ناك ثيح . ةيكريمألا

 . طحاق فلأ نم رثكأ مانتيف يف تمدختسا يتلا « ممر »

 ( ةعلق ) مورلا 0(

 تينب يتلا عالقلا ىوقأ نم ريتعت ةيبيلص ةعلق
 ِى ًايلاح - (5عووع هفروأ ) « اهرلا » ةيتنوك يف

 رشع يلاثلا نرقلا علطم يداك

 يلا ةيتنوكلا هذه كح ةرّتف يف ًاماه ًارود ةعلقلا هذه

 ةيخم راتلا ةبقحلا لالخ و:نرق فصن نم لقأ تماد

 تبعل دقلو .

 تناك ثيح « ىرغصلا اينيمرأ ةكلم اهتشاع ىلا

 ةيقرشلا دودحلا ىلع ةيسيئ رلا عالقلا نم ةدحاو
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 فنأ ىلع « تارفلا رم نم برقلاب ةعلقلا عقت
 ع لاشو « اهرلا و ىسب رغ رادحنالا ديدش لبج

 ىرجم ىلع دحاو نآب فرشت ىهو .

 . 1421511( سك افيس رام » يداوو تارفلا رهن

 عقوملا ةعيبط نم ًاريثك ةعلقلا ةانب دافأ دقلو

 ناك يذلا مخضلا قدنحلا ىلإ ةفاضالابف . ةيرخصلا

 ١8 يلاوح هض رع غلبي يذلاو « ةعلقلاب طيح

 تاساسأ لكشت ةبلصلا روخصلا تناك « رم

 ناكو . عقوملاب ةطيحملا راوسألاو ةديدعلا جاربألا

 روخصلا نيب زييمتلا بعصي ثيحب ًاعئار لمعلا

 ةعلقلا تآشنم و ةيعيبطلا

 ىوك نم ديدعلاب امتافرش تدوز « لكشلا ةيرئاد

 . ةبقارملاو يمرلا

 . برغلا ةهج ىلإ يسيئرلا ةعلقلا لخدم عقيو

 اهنم نانثا ناك « ةيلاتتم لخادم م نم فلأتيو

 لخاد ةينبألاو لزانملا امأ . ةيديدح باوبأب نيدوزم
 . روخصلا لخاد اهمظعم رفح دقف ةعلقل

 ةعلقلا نم ةيقرشلا ةيبونحلا ةيحانلا يف دجويو
 سوكيلوثاكلا ىضم |سيف أاعبات ناك ريد اياقب
 ترفحو . عماج مويلا هماقم موقيو « يمرأل
 رفح اك رخصلا بلق يف بيدا رس ةدع ريدلا تحت

 يف دجوتو . رهنلا ىوتسم ىلإ يدوي ليوط جرد

 ء نيتميدق نيتسينك راثآ ةعلقلا نم يولعلا مقل
 ةيناثلا و ىطن زيبلا دهعلا ىلإ امهادحا خيرات دوعي

 . رثع ثلاثلا نرقلا يف تينب ةينم رأ

 يمرألا سوكيل وثاكلاب مورلا ةعلق ةقالع عج رتو
 طوقس دعبو « ماعلا كلذ ىف . ١٠4 ماعلا ىلإ

 « باتنيع »

 جاربألا عيمج تناككو 5

 ور

 ش ١
 « ليوناميإ ويروتيف » ةئف نم « امور » ةيلاطيالا ةجرابلا

 ود سكيرتايب » تبهو « ( هفروأ ) اهرلا ةيتئنوك
 « يناثلا نيلسوج » يبيلصلا قلل. .ةلمزأ "نت ناووآس
 «ينوفالتاب راوغيرغ » ىمرألا سوكيل وثاكلا ىلإ ةعلقلا
 يساسألا مهنصح ةعلقلا تيقب دقو . هئافلخو

 تناكو « نينرق نم رثكأ لالخ قرشلا يف مهرقمو
 ينو . ىرغصلا اهنيمرا ةكلممل هسفن تقولا يف ةعبات
 كلملا» يكولمملا ناطلسلا ىلوتسا ١55١ ماعلا
 « ةملقلا ىلع « نووالق نب ليلخ فرشألا
 . «نيملسملا ةعلق ٠ مساب فرعت تراصف اهمسا ريغو
 اهفصق نيح ١مم9 ماعلا ىح ةمئاق ةعلقلا تلظو
 . اهتآشنم مظعم مدهو «اشاب ميهاربا »

 ( ةجراب ) امور ( ؛4)

 ويروتيف » جراوب ةئف ىلا يمتنت ةيلاطيا ةجراب

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليبق تمدخ « « ليوناميإ

 . اهنانثأو

 ءلو.م / و٠9 يف ءامور و ةجرابلا ءانب أدب
 متو ع رة جال/ 4/51 يف ءاما ىلا تلزتأو
 ١908/1١/17 يف لمعلل اهزيهجت

 1١91١ ةيلاطيالا - ةيكرتلا برحلا يف تكرتشا
 يلا تاوقلل ةدناسم تايلمعب تماقف ء( 1١91١

 7/09١ 191١/11١« يف «يزاغنب » دنع اهلازنا مت
 يف يلاطيالا لوطسالا نم ىرخا عطق عم تكرتشا مث

 /4؛ +1١/ يف « ليندردلا » قيضم تانيصحت فصق

 يف يلاطيالا لوطسالا ةيقب عم تبحسناو « 5
 ماحتقا وأ لازنأ ةلواحمب مايقلا نود يلاتلا مويلا

 تايلمعلل ىقيقحلا فدحلا نال ًارظن « قيضملا

 ا نسدزوو دل .ةرزوج لالخ ناك” ةيل اظيالاا هيا زدتلا
 اذهو « اهنم ةبيرقلا « زيناكيدودلا » رزج ةيقبو

 دقو

 .١1و١1 ( ويام) رايأ لالخ العف مت ام
 نود تيا اتا امو ولدت ةجرابلا نع فرعي مل

 : لوألا ةماعلا :تورظأ' :لذلتخ "نزان

 ١9١0/1١/1 يف ةدرخك اهعيب

 ويروتيف رظنا ) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا
 . ( جراوب ةئف « ليوناعإ

 ررقت دقلو

 (١979 فحز )امور(41)

 ةدايق تحت نويلاطيإلا نويشافلا اهب ماق ةيلمع

 ةسائر « ينيلوسوم » يىلوت اهنع جنو , « ينيلوسوم »
 ىلع « نييشافلا » ةرطيس ءدبو . 1951 ماعلا يف ءارزولا

 . ايلاطيا يف ةطلسلا

 ةيلخاد ةمزأ ىلوالا ةيملاعلا برحلا دعب ايلاطيا تدهش
 « يتيلويج »و « يتينو ريفاس » اتموكح نكمتت ملو . ةداح

 ةرطيسلا نم ء( 477 9418 ) ةرتف لالخ ناتبقاعتملا

 ةيعامجالا تاضقانتلا لحو . يلخادلا عضولا ىلع

 بازنحألا نيب ةرمتسملا تامادصلا فاقيإ وأ . ةديازتملا

 . ةينيميلاو ةيراسيلا

 ماق . ةيلاطيالا ةيبعشلا ةكرحلل دعاصتملا ومنلا ماماو

 هفوفص ميظنتب ةيزاوجروبلا يف ةيعجر رثكألا حانجلا

 اذه ةمدقم يف ناكو . ةطلسلا ىلع ءاليتسالل دادعتسالاو

 ىضوفلا لفتسا يذلا « يشافلا يبوقلا بزحلا » حانجلا
 . هذوفن ةدايزل عاضوألا مقافتو

 تاباختنا يف اوطقس دق نويشافلا ناكو

 سلجم يف دعقم يأ ىلع اولصحي ملو ,.,.,7

 يف « ينيلوسوم وستينب » مهميعز لشف اك . باونلا

 دلع كلذ دعب بزحلا هققح يذلا مدقتلا نكلو . «وناليم »

 يف ًادعقم 70 ىلع 1951/0/16 تاباختنا يف لصحي

 216 ةيبلغأب حجني « ينيلوسوم » لعجو . يباينلا سلجملا

 . توص فلأ

 ”؟ ها/



 ور

 تاليكشت سيسأت ىلع هلمع يف ينيلوسوم دمتعاو

 « ةيشافلا ايارسلا » مسا اهيلع قلطا ةمظنمو ةحلسم

 ىو ةيرسو لوا تسشناحدتكاو .

 ندملا يف رهظت تذخاو . 1114/8/7 يف «وناليم »

 « ايارس » خيراقلا كلذ نم ءادتبا ىربكلا ةيلاطيالا

 ةنيابتم تاعومجم مضت « ةيشافلا ايارسلا » تناكو . ىرخا

 ةقفتم اهنكلو . ةيعايجالا لوصألاو ةيسايسلا تاهاجتالا
 هذه يف ناكو . « ةيلاطيالا حورلا » ءايحاو ديجنت ىلع

 ةيضق ببسب مهبزح نع اوقشتا نويكارتشا تاعومجملا
 . ءامدق نوبراحيو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف ايلاطيا لخدت

 رقؤم يف لصحت مل ايلاطيا نأب نوري نم نويئطوو

 اهعسوب ناك ام عيمج ىلع ( 1414 ) مالسلل « ياسرف »

 . ةريغصلا ةيزاوجروبلا نم نوفقثمو بابشو . هيلع لوصحلا
 :ةيكارسشالا ةقرملا مهفاخأ نم نوتغارو نركالسو

 ىلع ةرداق ةيشافلا ةكرحلا نأ اوأر نويعانص نويزاوجروبو
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 . ىلع « ءاليتسالا » فده هينيع بصن ينيلوسوم عضوو

 : امه نيتليسو كلذ قيقحتل عبتاو . « امور » يف ةطلسلا

 سالفا راهظاو . ةيرونلا ةيكارتشالا تاعزنلا ىلع ءاضقلا

 , 1955 ( سرام )راذأ لوأ ذنمو . يسايسلا نيميلا بازحا

 يفو . « امور » ىلع فحزلا ةيلمع ميظنت ينيلوسوم أدب

 ةدايقب نييشافلا نم فآلالا تارشع راس .

 عمجل « اراريف » وحن . 11210 60|82 « وبلابولاتيا »

 افلا ني شع ىلاوح راس 0/19 ينو . يلاهالا نم تاعربتلا

 . مه ءىوانملا اهمكاح اودرطو « اينولوب » ىلا نييشافلا نم

 تاريسم ( ويلويو وينوي )زوو ناريزح يرهش يف تمظن مث

 تابثا نع ترفسأو ٠ ىرخالا ةيلاطيالا ندملا يف ةهباشم

 يسايسلا روهدتلا لظ يف ةلعاف ةوقك نييشافلا دوجو

 . ديازتملا

 روتكيف » كلملا ماق . ةليوط ةيرازو ةمزأ دعبو

 آنتوت 12عام «اتكاف يجول » فيلكتب « ليونامإ

 ةهجاوم نم فعضأ ناك « اتكاف » نكلو . ةموكحلا ليكشت

 ءاحتأ ةفاك يف عاضوألا روهدت رمتسا اذل . رجفتملا فقومل

 تاباقنلل لمعلا ةطبارو يعاجالا بزحلا نلعأو . دالبل

 يف ماعلا بارضالل ةوعد ةيكارتشالاو ةيعاتجال
 ةصرف ةوعدلا كلت يف نويشافلا دجوو .

 ىلا « ينيلوسوم » هجو اذل ةلودلا ىلع طغضلا ديدشتل

 عطتست مل اذاو , ةعاس 48 لالخ»: هيف ءاج اراذنا ةطلسل

 ام بسح نوفرصتيس نييشافلا نإف. اهدوجو تابثا ةطلسل

 . « ينطولا مهبجاو مهيلع هيلع

 مهكارشا يف لثمتي الزانت نييشافلا ىلا « اتكاف » مدقو

 , 3/7٠١ يفو . كلذ ضفر ينيلوسوم نكل . ةلبقملا ةموكحلاب

 ٠١ مامأ ىقلاو , «وناليم » يف اعاتجا « ينيلوسوم » دقع

 ةمظعلاو ةيلاطيالا حورلا هيف دج اباطخ يئاف فالآ

 ”؟ه4م

 نيب يونعملا طبارلا نوكي نأ كلملا ىلع نأب دكأو , ةينامورل
 .« ؟ لعفلاب كلم كلملا له » لءاست هنكلو . نييلاطيال

 نييشافلا نيب ةطلسلا ىلع فوشكملا عارصلا أدب اذكهو

 نم فالأ ةدع جتا , 4/5٠ يفو . مه ةئوانملا ىوقلاو

 عم فطاعتملا مكاحلا اومغرأو ٠ «ونازل وب »وحن نييشافل

 ءاهسأ لادبتساو يلاطيالا ملعلا عفر ىلع نييواسمنل

 . ةيلاطيإ ءامسأب ةيواسمنلا عراوشل
 ميلاقالا عيمج يف ةيشافلا ةوقلا تارهاظم حاجن ىداو

 « ينيلوسوم » نلعا اذل . مهسفنأب نييشاقلا ةقث ديازت ىلإ
 مايالا لالخ متيس « امور » ىلع فحزلا نأ راو يف

 ريضحتب قطانملا يف بزحلا عورف ةداق رماو . ةلبقمل

 امدنعو . فحْرلا اذه حاجنل ةمزاللا ططخلاو تايلمعل

 . كلذ ضفر . ةموكحلا يف كارتشالل ضورع هيلا تمدق

 قيرط نع نوكي نل « امور » ىلا لوخدلا نا نلعاو
 . تامدخل

 , هتايلمعل ةدعاق «وناليم » ةنيدم « ينيلوسوم » ذختاو

 هيف هبلاط اراذنا « اتكاف » ىلا ٠١/11 يف هجوو

 نأ دعب , ىربكلا ندملاو « امور » لزعب ماق مث . ةلاقتسالاب

 يف دشحو . ةيديدحلا ككسلا طوطخ ىلع هراصنأ رطيس

 ةعقاولا ) « يلوفيت »و «ودنوت ورتنوم »و . « الينرام اتناس »

 فلأ 7١ ىلاوح (امور نم ملك 40 نم لقأ دعب ىلع

 تايلمعلا ةدايق لكوأو . ةمساحلا ةوطخلل ادادعتسا . ىشاف

 تناكو , 26101156 « سوريب » يف ترقتسا ةيعابر ةنجلل

 «ونوب »و . بزحلا ماع ريتركس 813طن,ىيكنايب » : مضت

 .٠ 17عععطت « يشكيف مو . 8دلطو «وبلاب »و . ظوصم

 « اتكاف » نلعأ . ةريطخلا تاروطتلا هذه ىلع درللو

 عيمج ىلع ضبقلا ءاقلاب رمألا ردصأو . ةيفرعلا ماكحالا

 رارق ىلع عيقوتلا ضفر كلملا نكل . نييشافلا ةداقلا

 امدنعو . عجارتلل « اتكاف » رطضاف . « ةيفرعلا ماكحالا »

 لارنجلا ةحلسملا تاوقلا ناكرأ ةئيه سيئر نم كلملا رسفتسا

 هباجا . شيجلا عضو نع ىل.10122 «زايد ودنامرأ »

 نكلو . هيلا ردصت يتلا رماوألا عيطيس شيجلا نأب لارنجلا

 . ةبرجتلا هذه مامأ هعضو مدع لضفألا نم

 سشيجلا قارتخا اوعاطتسا نييشافلا نأ ةقيقحلاو
 نماضتب مهتقث نأ الا . نييركسعلا نم ددع باستكاو

 عم مهتاقالع اودطوي يكلو . كش لاح تيقب مهعم شيجلا

 نيذلا طابضلا ضعب ىلا راذتعالل «وبلاب » رطضا شيجلا

 . ميلاقالا دحأ يف نويشافلا مهلقتعا

 تلطعتف . ةمصاعلا ىلع مهتضبق نويشافلا مكحأو

 تالاصتالا تدغو . نيومتلا صقانتو . ةيديدحلا ككسلا

 تلاقتسا , 1977/٠١/78 يفو . ةمظتنم ريغ ىرخالا

 « اردنالاس » قيلكتب كلملا ماقو « اتكاف » ةموكح
 داتسا هيلع طرتشاو . ةديدج ةموكح ليكشتب 823

 »2 ينيلوسوم » نكل . نييشافلل ةموكحلا ف ةمهملا يئاقحلا

 ةموكيملا فيلأتل دادعتسا ىلع هنأ نلعاو . كلذ ضفر
 قرطلاب هيعدتسي نأ كلملا ىلع ةأو . ةسفنب ةديدنملا

 . ايفتاه سيلو ايقرب ةوعدلا هيلا هجوي نأو . ةيعرشلا

 « امور » ىلا مدق يذلا . ينيلوسوم بلطل كلملا نعذاو

 هنم بلط كلملا هلياق امدنعو . ةموكحلل سيئرك ٠١/7١ يف

 ىلا فحزلا نم اهعنمو « ةيشافلا ايارسلا » تاكرحت ديمجت

 نم نا ةجحب . كلذ ضفر ينيلوسوم نكل . « امور »

 نأ دعب , ةوطخلا هذه قيقحت نم نيبشافلا نامرح بعصل
 كلملا قفاو اهدنع . اهحاجنال ةمخض تادادعتساب اوماق

 « ةيشافلا ايارسلا » مدقت نأ ةطيرش . فحزلا ةركف ىلع

 . ةكلاملا ةلئاعلل ةيحتل

 كلملا ىلا « ينيلوسوم » مدق 1171/٠١/9١ يفو

 هسفن مويلا ءاسم يفو . نييشافلا نم ةفلؤملا هتموكح ءاضع

 اسهتحلساب ةيركسعلا نييشافلا تاليكشت تدشتح

 ضارعتساب تماقو . « امور » ةمصاعلا يف ءادوسلا اهناصمقو

 دارفاو هتموكحب طاحملا كلملل ةيحتلا هلالخ تدأ , يركسع

 « ينيلوسوم » ىلا ةقيقحلا يف ةهجوم ةيحتلا تناكو . هترس
 . كلملا راوج ىلا فقاول

 2,2٠١ ( كراعم ) امور(:؛_- م -غ)

 91١غ 85 2 غم

 ةنيدم يف تعقو يتلا ةماهلا كراعملا نم ةعومجم يه

 ةلودلا ةمصاعو . ةيئامورلا ةيروطاربمالا ةمصاع . امور
 . دعب ايف ةيلاطيالا

 ةكرعم ٠١+

 ةينامورلا تاوقلا نيب 2٠١ ماعلا يف تعقو ةكرعم

 ةيروطاربمالا نم يبرغلا مسقلا ةمصاع نع ةعفادملا

 ةدايقب ةيزاغلا ةيجمملا لئابقلا شويجو « ةيئامورلا
 . ( طوغيزيفلا ) نييبرغلا طوقلا كلم .ث1311ع « كيرآلا »

 , اهقارحإو اهتحابتساو امور ىلإ ةازغلا لوخد نع ترفسأو
 . ةنيدملا هذه خيرات يف ىلوألا ةرملل كلذو

 مسقلا عضو ناك ؛ يداليملا سماخلا نرقلا علطم عم

 وحن رارمتساب ريسي ةينامورلا ةيروطاربمالا نم يبرغلا
 ديدعلا أدبو , ةلودلا ءاجرأ رئاس داسفلا مع دقف .رايهالا

 يف ةيزكرملا ةطلسلا نع لاصفنالاب قطانملا ماكحو ةداقلا نم

 هب ممقت تناك ىذلا يركسعلا طغضلا دتشا ابك . « امور »

 ٌأ يف ةلودلا دودح ىلع ةنطاقلا ةفلتخملا ةيجمهلا لئابقلا

 ةيناسورلا يضارألا نع عافدلا حبصأو . ابوروا يبرغو
 نم ةصاخو . ةبوعصلا غلاب ارمأ دودحلا قطانم نم ةبيرقلا

 تناك ثيح . ةيقرشلا ةيلامشلاو ةيبرغلا ةيلامشلا نيتهجلا

 ةلثمتملا ةيلامشلا دودحلا قرتخت نوهلاو لادنافلاو طوقلا لئابق
 يضارألا قمنع ىلإ نايحألا ضعب يف لصتو , بلألا لابجب

 ُْط



 . ةداج ةمواقم فداصت نأ نود « ةينامورلا

 مسقلا ةمصاع ) « امور » تناك , هسفن تقولا يفو

 تارماؤملاو سئابسدلل ازكرم ( ةيروطاربمالا نم يبرغلا
 فاعضلا ةرطابألا نيب ةصاخو . ةطلسلا ىلع عارصلاو

 اوناك نيذلا ةداقلاو طابضلا رابكو , شرعلا ىلع نيبقاعتملا

 كاسمالا ىلإ نوحمطيو . ةيركسعلا تاوقلا ىلع نورطيسي
 اددع نأ .ركذلاب ريدجلا نمو . ةيسايسلا ةطلسلا مامْزب

 لئابقلا ىلإ هلصأ يف دوعي ناك ةداقلا ءالؤه نم اريبك

 . ينامورلا شيجلا يف نوعوطتي اهؤانبأ ناك يتلا , ةيجمهلا
 هذه ءابعز عم نامورلا ةرطابالا اهدقعي تاقافتا ىلع ءانب

 ىقرت دقو . مهفلاحت بسكو مهئاضرتسال تالواح يف لئابقلا

 مهتلعج « ةيلاع بتارم ىلإ اولصوو ةداقلا ءالؤه نم ديدعلا

 . هلمكأب ينامورلا شيجلا ىلع نايحألا ضعب يف نورطيسي

 لصألا يلادنافلا دئاقلا ةداقلا ءالؤه زربأ نم ناكو

 زرب يذلا , 1188لان5 50111620 «وكيلياتس سويفالف »

 مكح ) « سويسودويث » روطاربمالا مكح مايأ ريبك لكشب

 «وكيلياتس » تاراصتنا تدأ دقلف . ( "96 ىلإ 39/4 نم

 رظن يف هتناكم عفر ىلا ةلودلا ءادعأ ىلع ةريبكلا

 هرماو . شيجلا ةدايق هيلإ لكوا يذلا . « سويسودويث »
 ةافو رثإو . ةازغلا دض ةلودلا يضارأ نع عافدلاب

 هادلو شرعلا ىلوت . 568 ماعلا يف «سويسودوين»

 ( ةيروطاربمالا نم يقرشلا مسقلا يف ) « سويداكرا »

 ناكو . « امور »شرع ىلوت يذلا « سويرونوه »و
 ةيروطاربمألا نم يبرغلا مسقلل يلعفلا مكاحلا « وكيلياتس »

 , شرعلا ىلع ايصو هتفصب . «سويرونوه » دهع يف
 . شيجلل ماعلا دئاقلا هنوك ىلإ ةفاضالاب

 لضفب ةلودلا تاردقم ىلع «وكيلياتس » رطيس دقو

 يذلا فلحلا . هتازاجنا مهأ نم ناكو . هتءافكو هتكنح

 بالا نييبرغلا طوقلا كلم عم +00 ماعلا يف هدقع

 ردصم سماخلا نرقلا علطم يف لثي ناك يذلا ٠ « كيرالا »

 دوعيو . اهدودحو ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا ىلع ىسيئرلا رطخلا

 تعمج يتلا ةقيثولا ةقادصلا ىرحالاب وا : فلاحتلا اذه

 ناردحني نيلجرلا نأ ىلإ ٠ « كيرالا »و «وكيلياتس » نيب
 نم نكمت «وكيلياتس» نأ ىلإ ةفاضالاب . يجمه لصأ نم
 امكاح « كيرالآ » نييعتب « سويرونوه » روطاربمالا عانقا

 يتلا ( ايلاح ايريليا ) « موكيريلإ » ةعطاقم ىلع اماع

 . يلادنافو يطوق لصأ نم اهناكس ةيرثكا تناك

 فعضو هزجعب رهتشا يذلا « سويرونوه » نأ ريسغ

 اذل . «وكيلياتس » ةرطيسب اعرذ قيضي ناك . هتيصخش

 نم نكقو . حومطلا دئاقلا اذه لايتغال ةرماؤم ريد دقف

 «وكيلياتس » عابتأ ىلع ىضق مث . 208 ماعلا يف اهذيفنت

 هذه جئاتن تناكو . ةينامورلا ةرادالاو شيجلا يف هيرصانمو

 ككفت ىلإ تدأ اهنا ذإ . ةينامورلا ةلودلا ىلع ةميخو ةوطخلا

 ناك يتلا ةيبعشلل ارظن . هتايونعم رايهنإو شيما

 ىلإ ةفاضالاب . ةيدايقلا طاسوألا يف اهب عتمتي «وكيلياتس »

 ةيغب ىلخادلا ةلودلا رايهتا نم ةدافالا دارأ « كيرالآ » نأ

 لعتم يف دجوو . ةينامورلا يضارألا ضعب باستك
 ةيامح لحب لخدتلل ةصرف هراصنأ ةيفصتو «وكيلياتس »

 . ةيجمه لوصأ نم نيردحنملا نامورل
 دنع . بلالا لابج « كيرالا »زاتجا +01 ماعلا ينو

 ىلع هجتاو . ةيلاطيالا ةريزجلا هبشل ةيقرشلا ةيلامشلا دودحلا
 « اينيمالف ايف » قيرط اكلاس . « امور » ىلا هتاوق سأر

 . ةسارح نود اهتكرت دق ةينامورلا اهتيماح تناك يتلأ

 عباتو . « انويرك » دنع «وبلا » رهن « كيرالآ »زاتجاو

 .ركذت ةمواقم ةيآ ههجاوت نأ نود « امور » وحن هتريسم

 ىلع يجمملا فحزلاب « سويرونوه » ملع امدنعو

 يف تناك يتلا « انيفار » ةنيدم ىلإ أجتلاو اهكرت . هتمصاع
 اهعقومو , اهتانيصحت ةوق ببسب ةيجمملا تامجهطلا نع ىأنم
 ماكحإ بعصلا نم لعجي امم تاعقنتسملا طسو ينارغجل

 ىلإ « كيرالآ » لصو هسفن ماعلا رخاوأ يفو . اطوح راصحل

 ملو . الماك اراصح ةنيدملا ىلع ضرفو . « امور » فراشم

 عفرل لمع يأب مايقلا ءانثالا هذه يف « سويرونوه » لواحي
 .زناصحلا ةأطو تحت ةحزارلا هتمصاع نع طغضل

 يف ضارمالاو ةئبوألا ترشتنا . ةريصق ةرتف يضم دعبو
 ناكسلا تدده ىتح ةعاجملا تدادزاو . ةرصاحملا ةنيدمل

 ينامورلا خويشلا سلجم عفد يذلا رمألا . ءانفلاب ةيماحلاو

 مالستسالا طو رش لوح « كيرالا » عم ضوافتلا بلط ىلإ

 ةواتأ عفد سلجملا حرتقا دقو . امور نع راصحلا عفرو

 ىلع رصأ « كيرالآ » نأ ريغ . راصحلا عفر لباقم ةمخض

 ضفر امدنعو . هلالذإ ةيغب ةرشابم روطاربمالا ةضوافم

 « كيرالآ »ررق .طرشلا اذهل خوضرلا « سويرونوه »

 نع لدع هنا ريغ . اهالتحا فدهب « انيقار » ىلإ هجوتلا
 ةيلمع يروطاربمالا لقعملا لالتحا نأ نقيأ امدنع . هرارق

 ةرملا هذهر رق نأ دعب . امور ىلإ ادئاع لفقو . ةفلكمو ةبعص

 . نمث يأب ةنيدملا لالتحا

 اموجه امور ىلع « كيرالا » نش . ريصق راصح دعبو

 لاتق دعب ةريغصلا اهتيماح ىلع ءاضقلا نع رفسأ ًاقعاص

 ةفينع ةكرعم ضخي مل « كيرالآ » نا ةقيقحلاو . ريصق
 نيذلا ناكسلا نم اددع نا ذإ . ةنيدملا ىلع ءاليتسالل
 تلخدو . ةأجف مهتنيدم باوبأ اوحتف .راصحلا مهكهنا

 ةباوب نم 25٠١/8/15 يف امور ىلإ ةيطوقلا تاوقلا

 نم يقرشلا يلامشلا فرطلا ىلع ةعقاولا «  نايرالاس »

 هتاوقل « كيرالآ » حمسو . ةنيدملاب طيحملا « نايلروا »روس
 ةرملا يه هذه تناكو . مايا ةتس ةدم بلسلاو بهنلاو لتقلاب
 خيرات يف ةازغلا ديب «امور» اهيف طقست يتلا ىلوألا

 اليلد هتاذ دح يف ثدحلا اذه ناكو . ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ارشؤمو ٠ ةلودلا نم يبرغلا مسقلا يف عاضوألا يعادت ىلع

 ةيروطاربمالا نم ءزجلا اذه رايهنا برق ىلع احضاو
 . ةيئانورلا
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 هتلمح امور ىلع هترطيس دعب « كيرالا » عبات دقو

 . ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يبونج ىلع ءاليتسالا ىلا ةفداهلا

 يلاش ىلا لوصولاو ةيلقص ىلع ءاليتسالل ططخي ناكو

 ( ربمسيد ) لوألا نوناك يف ةئجافملا هتافو نكلو . ايقيرفا
 . ططخملا اذه ذيفنت تفقوأ ٠١+ ماعلا نم

 100 ةكرعم

 تاوق لوخد نع ترفسأو . 200 ماعلا يف تعقو ةكرعم

 امور ىلإ ( كيرسنج ) « كيرسياغ » يلادنافلا كلملا

 . اهتحابتساو
 « يداليملا سمانخلا نرقلل يناثلا فصنلا نم ءادتبا

 ةينامورلا ةيروطاربمالا نأ ىلإ ريشت لئالدلا عيمج تناك
 161 ماعلا يفف .ريخألا عزنلا ةلحرم تلخد دق ةيبرغلا

 لايتغا ىلع « ثلاثلا نايتنلاق » ينامورلا روطاربمالا مدقأ

 هربتعي ىذلا , 1139105 .ةعاأان5 « سويتيإ سويفالق »

 تناك اهكو . امور هتبجنأ ميظع يركسع دئاق رخآ نوخرؤملا
 رظنأ ) +08 ماعلا يف «وكيلياتس » عرصم بقع لاحلا

 « سويتيإ » لايتغا ثدحا دقف .( 5٠١ ةكرعم . امور

 نكمتي مل . ةينامورلا ةيركسعلا ةدايقلا يف اريبك اغارف
 . هدس نم « ثلاثلا ناينتنلاف » فيعضلا روطاربمالا

 لّتقم بقع اليوط « ناينتنلاف » دهع رمتسي ملو
 دي ىلع 208 ماعلا يف روطاربمالا ليتغا دقف . « سويتيإ »

 دحأ 2615081115 1/13:1802115 « سوميسكام سوينورتب »

 « سوميسكام » نلعأ ام ناعرسو .رودغملا دئاقلا عابتا

 ربجأ لي كلذب « سوميسكام » فتكي ملو . اروطاربما هسفن
 جاوزلا ىلع « ناينتنلاف » ةلمرأ 8100013 « ايسكودوأ »

 ىلأ « ايسكودوأ » تعراس ةولطنخلا هذه ىلع ٌدركو . هنم

 « كيرسياغ » يلادنافلا كلملا نم ةدعاسملا بلط

 « كيرسنج » مسأب اضيا فرعي ناكو ) 0315611

 0( 0مم

 ىلإ نوعلا دي ذم ىلإ « كيرسياغ » عراسو

 ىلع ةرسطيسلل ةسبسانم كلذ يف دجو ذإ . « ايسكودوأ »
 مضو ٠ ةيلاطيالا ةريزجلا هبش نم يبونجلا مسقلاو « امور »

 دق ناك يتلا . ةيلامشلا ايقيرفأ يف هتكلمم ىلإ قطانملا هذه

 . دالبلا كلت ىلع هترطيس بقع 48 ماعلا يف اهسسأ

 نم « كيرسياغ » قلطنا . 4680 ماعلا عيبر يفو

 اسرو . تاوقلاب لمح مخض لوطسا سأر ىلع ةجاطرق
 يبرغ يبونج « ربيتلا »ربت بصم برق يلادنافلا لوطسالا

 ةمصاعلا ىلإ هجوتو يلادنافلا شيجلا هنم لزنو . « امور »
 تاوق قالت ملو . 8080/7/7 يف اهفراشم غلبف . ةينامورلا

 ارظن .ءركذت ةمواقم « امور » لوخد دنع « كيرسياغ »

 عفادملا ينامورلا شيجلاو ةنيدملا ناكس تايونعم روهدتل
 ميلا يف « امور » ةيلادنافلا تاوقلا تلخد اذهو . اهنع

 حبذلا اهيف تلمعأو . اموي ١4 .لاوط اهتحابتساو , هسفن
 ملو . لبق نم ليثم هل قبيسي مل لكشب ريمدتلاو لتقلاو
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 هبش لكشب اهورمد نأ دعب الإ ةنيدملا نويلادنافلا كرتي
 لتقو . ناكسلا نم اهيف يقب نم ةيبلاغ ىلع اوضقو . لماك

 . هعابتأ نم ددع عم رارفلا لواحي وهو « سوميسكام »

 ايقيرفأ يف ةجاطرق ىلإ ةيلادنافلا تاوقلا تداعو

 « كيرسياغ » بحطصاو . اهتمهم تمتأ نأ دعب ةيلامشلا
 ةيئاموزلا ةيروطاربمالا اكرات + ةديهرك « ايسكوووأ و ةعب

 . صالخلا ةبرض رظتنت يتلا ةراهنملا ةلودلا عضو يف ةيبرغلا
 كلملا اهلخد ىتح « امور » يف لاحلا بارطضا رمتسا دقلو

 - يطوق لصأ نم ناكو ) 0003682 « سساودوا » يجمما

 « سطسغوأ سولومور » ىلع ىضقو ٠ 8/5 ماعلا يف ( ينوه

 . نامورلا ةرطابألا رخآ ( « سولوطسغوا » مسأب فورعملا )
 ةياهنلا كلذي انلعم . « امور » ىلع اكلم هسفن بصنو

 . ةيبرغلا ةينامورلا ةبروطاربمالل ةيمسرلا

 1849 امور راصح

 يلاطيإلا ينطولا لطبلا اهضاخ يتلا كرامملا ىدحإ

 لالخ )18٠1-١888( « يالابيراغ يبيسوج )

 دض )1١848-49( ةيلاطيالا لالقتسالا برح

 تلخد يلا ةيواسمنلا - ةيسنرفلا تاوقلا فلاحت

 سويب » ابابلا ةئواعلو اهيف ةروثلا داخإل ايلاطيإ
 « يدلابيراغ » ةمزه نع ترفسا دقو . « عساتلا

 . ةيبونحلا اكريما ىلإ هئوحبو امور نم هباحسناو
 تدعاصت رشع عساتلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف

 يذلا يطا رقوت والا محلل ةضراعملا ةيبعشلا تاكرحتلا

 « ةيلاطيإلا تاليودلاو ندملا ماكح هسرامب ناك
 تناك +١84 ماعلا يفو . ةيلاع ةورذ ىلإ تلصوو

 يف ترشتنا دق ةطلسلل ةداضملا تاكرحلاو تاروثلا

 يذلا تقولا ين؛ةيلاطيالا ةريزهلاهبش ءازجأ فلتخم
 « تربلا لراش » اينيد رس - تنومييي كلم هيف نلعا

 يف ةطبارم تناك يتلا ةيواسمنلا تاوقلا ىلع برحلا

 .180 عاتلعإت يك زتدا رو لاشيراملا ةدايقب ايلاطيا

 57 عدت ءعةيقدنبلاف نويلاطيإلا نوينطولا نكمت دقو
 )١8648/7/55( ةلقتسم ةيروهمج نالعا نم

 امورو ةيوبابلا تاليودلا ىلإ مضولا اذه رشتنا اك

 0. 21222101 «ييستام ىبيسوج» نكم ثيحاهسفن

 ةيروهمحلا نالعاو « عساتلا سويب » ابابلا داعبا نم

 .١هئو1/؟/و يف

 داع يذلا « يدلابيراغو» ناك تقولا اذه يفو
 هتاوق فلأ دق ةيبونحلا اكربما يف هافنم نم ًاثيدح

 . «ءارمحلا ناصمقلا و

 بناج ىلإ برحخلا كلت 5 كلا رثشالا ذئدنع رركو

 مساب ترهتشا يلا ةصاخلا

 كلملا تاوق اهب تينم يتلا ةمزهلا نأ الإ « ينيستام »
 ةكرعم يف ةيواسمنلا تاوقلا دي ىلع « تربلأ لراش »

 ماعلا يف ترج يبلا (010156028 «ازوتسوك ن”

 اصلا

 ةنده لوبق ىلإ ريخألا اذه ترطضأ 4

 دجوف ء 1848/8/9 يف «وكسالاس و

 « ةحاسلا ىلع ًاديحو ذئدنع هسفن « يدلابيراغ »

 ضاخو يواسمنلا لالتحإلل هتمواقمب رمتسأ هنكل

 « ينوستا روم» و آءانذ20 «ونيول» يف نيتك رعم هد

 ي مزهدقل و .هسفن ماعلا يف كلذو 0202©

 يف ةيركسعلا هترادج تبثأ هنأ مغر نيتكرعملا نيتاه

 ذئدنع يدلابيراغ رطضا دقو .هموصخ قوفت هجو
 نيتاه ةجيتن ارسيوس ىلإ هوجللاو عجارتلا ىلإ

 . ايلاطيا يف ءافلحلا ىلإ هراقتفاو نيتميزهلا
 « تربلأ لراش » كلملا ناك يتلا ةندهملا نأ الإ

 دقف « اليوط رمتست مل نييواسمنلا عم اهدقع دق
 ىلع ةرطيسلا اهتالواحم ةيواسمنلا تاوقلا تدواع

 « يزتدار » لاشيراملا نكمتو ايلاطيا يف عضولا

 110م2 «!رافونم ةكرعم يف كلملا ةمبزه نم

 « يدلابيراغ» داع ذئدنع . (١١؛5 /8/57)

 اهيف نلعأ دق « ييستام » ناك يلا « امور ىلإ

 كلذ ين اهلخدو ءابابلا ءاصقإ دعب ةلقتسم ةيروهمج
 ةيماظنلا ريغ هتاوق نم فال آ ةسمخ سأر ىلع رهشلا

 مضفناو « تاباصعلا برح ىلع ًاديج ًابيردت ةبردملاو

 . اهنع ةمفادملا تاوقلا ىلإ

 دعب ةصاخو . اسنرف تاروطتلا كلت ضرت و

 دق « عساتلا سريب » ابابلا يديلقتا اهفيلح ناك نا

 ةجيتن 84١م رخاوا 3 امور كرت ىلإ رطضا

 ٠ اهيلع «يدلابيراغ» و « ييستام » ةرطيسل

 اهميمصتو برحلا اطوخد ذئدنع اسنرف تنلعأف

 5 تثمبو « راوثلا يديأ نم امور عاج رئسا ىلع

 تالآ ةينامث مضت ةصاخ ةوقب 1844/4/4

 مايقلل (0ن0120+غ « وئيدوأ » لارتحلا ةدايقب يدنج

 شويا عم تاوقلا هذه تقتلا دقو . ةمهملا كلتب

 تهجناو ابابلل ةيلاوملا ةيلاطيإلا تاوقلاو ةيواسمنلا

 ( ليربا ) ناسين رخاوأ يف اهتلصوف امور ىلإ ةعمتجم
 تاوقلا تناك نيح ينو . ابن رصاحو ماعلا كلذ نم
 « لجر فلأ نيعبرأ نم رثكأ نم فلأتت ةمجاهملا

 مضت ةئيدملا نع عافدلاب ةفلكملا ةيماحلا تناك

 لاجر مهيف ام. دونحلا نم افلا نيرشع نم لقأ
 . « يالابيراغ»

 هىداب يف امور نع ةعفادملا تاوقلا تنكم دقو

 / 4/519 يف نيرصاحملل ةبرض هيجوت نم رمألا
 يضملا ررق «ونيدوأ » لارتحلا نأ الإ ء« ماه
 رمتساو « اهنع نوملا عطقو ةنيدملا ةرصاحم يف ًامدق

 نكمم نيح « (وينوي ) ناريزح ؟9 ىتح كلذ يف
 دعب « مالستسالا ىلع ةعفادملا تاوقلا رابجا نم

 ةعواقملا زهر. ىلإ دعب اميف تلوحت ةيلؤظب ةمواقم
 . لالقتسالا برح لالخ ةيلاطيإلا

 فوفص ُِق ةحداف رئاسخ نع ةكرعملا ترفساو

 يواسمتلا - يسنرفلا فلاحتلا نكمت اك نيقيرفلا

 . امور ةيماح نم ىقبت نم مظعم رسأ نم يوبابلا -
 ةنيدملا نم باحسنالا نم نكمت دقف يدلابيراغ امأ
 ةروانم ذفن نأ دعب هتاوق نم ربكالا ءزملا عم
 ةرصاحللا تاوقلا ليلضت نم اهالخ نكمت ةعراب

 ةنيدم ةدجنل هاجتالا لواحو « امور نم جورخلاو
 راصح نم اهرودب ينامث تناك ىلا « ةيقدنبلا و

 ةيسنرفلا تاوقلا تلواح دقو . ةيزاغلا تاوقلا
 تماقو هضرغ قيقحت نم هعنم ةدهاج ةيواسمنلاو

 «يدلابي راغ» رطضا يذلا رمألا « هتاوقل ةطشن ةدراطم

 برح بيلاسأ مادختساو هفده نع لودعلا ىلإ

 ةغوارمو عاد نم « ابم رهتشا يلا « تاباصعلا

 صلمتلا نسم نكمت ىح ةعراب تاروانم قيبطتو

 «وئيرام ناس» ةيروهمج يضارأ ىلإ لوصولاو

 ررقو « هتاوق يدلابيراغ لح كانهو . ةدياحملا

 ةيبونحلا اكريما يف قباسلا هافنم ىلإ ةدوعلا
 ةيرحبلاو ةيربلا ةدراطملا مغر هرارق ذيفنت عاطتساو

 هيلع ضبقلا ةيداعملا تاوقلا اهب تماق يلا ةفثكملا

 اكريمأ لإ لصو دقو
 وريبلا يف رقتسا ثيح ١مه١1 ماعلا يف ةيبونحل

 , ةيراحت ةنيفسل ًاناطبق لمعو
 ةيزاغلا تاوقلا دي يف امور طوقس رثأ ىلعو

 ةيلاطيإلا ةينطولا ةيضقلا تبيصأو ابابلا ةطلس تديعأ
 . دالبلا كلت يف عاضوألا اهرثأ ىلع تأده ةسكبب
 «ييستام » و « يدلابيراغ » ناك يذلا زمرلا نأ الإ

 و ,امور» نع يلوطبلا امهعافد لالش هامسر دق
 نييلاطيإلا نم ريثكلا سوفن يف ًاعيضم يقب «ةيقدنبلا»

 . هقحب مادعالا كح ذيفنتو

 ايريصم ًافده ايلاطيا لالقتساو ديحوت او ريتعا نيذل

 . هقيقحت فدهب لمعلا يف رارمتسالا يغبني

 194144 ةكرعم

 ىلع « ميدايد » ةيلمع وأ امور ةكرعم مسا قلطي

 لارتملا اهداق يلا تاكرحتلاو كراعملا ةعومجم

 5 ١٠ ءافلحلا شويج ةعومجم دئاق « « ردنسكلا »

 نه ترمتساو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نايإ ايلاطيإ
 لوخدب تهتناو « ١و::/؟/: ىح 5::/ه/لذ

 .عامورد

 تاوق تايلمع تلصو +١94 ماعلا رخاوأ يف .
 لا رثحلا ةدايقب ١١ شويحلا ةعومجم ) ايلاطيا يف ءافلحلا
 قارتخا يف اهلشف دمب دومحلا نم ةلاح ىلإ ( ردنسكلا
 ةريزخلا هبش ضرع ىلع دتمملا يعافدلا « فاتسوغ » طخ



 .«عامور» فونج ملك ١٠١ وحن دعب ىلعو « ةيلاطيإلا

 ١١/ يف مدقتلا نع نماثلا يناطي ربلا شيحلا فقوت دقلف

 مدقت فقوت اك « « ورغناس» ربمن دنع 2/1

 «ونيساك» برق مايأ ةعب رأ دعب سمادلا يكريمألا شيملا
 . ( ةكرعم « وئيساكو . روبع « ورغناس رظنأ )

 ءافلحلا ةدايق تررق « دومحلا اذه نم جورخللو
 رشابملا موجه لاب ةلثمتملا ةقباسلا اهتطخ نع ةضاعتسالا
 طخلا ىلع طغضلا نمضتت ةطخم « فاتسوغ » طخ ىلع

 ةيلمعب كلذ رثإ مايقلا و « ةيناملألا تاوقلا بذحل ع

 ًارتموليك ؛ ٠ وحن دعب ىلع ةعقاولا «وي زنأ » يف يرحب كازنإ
 ءارو ارتموليك ٠٠ ىلاوح دعب ىلعو « امور » يونج

 . ( لغنيش ةيلمع ) « فاتسوغو طخ

 ىكرسألا شيحلا أدب « ةركفلا هذه نم ًاقالطنا
 ققحو ١و::/١/ه يف يب هموجه سماملا

 هتفقوأ ةعفادملا ةيناملألا تاوقل
 يف لازنإلا أدبو

 نكلو . مدقتلا ضعب

 ا 5 «وديبار 50 دنع

 ةمواقم نود متو « موي ةحيبص يف « ويذنأ »

 نوج » يكربمألا لا رثحلا ةيلمعلا دئاق نكلو . ركذت
 رصنع رمثتسي مو «امور » وحن مدقتلا يف ددرت « ساكول

 ريوطت لبق « وي زنأ ٠» رسج سأر ميعدت رثآو « ةأجافملا
 يف ماعلا يناملألا دئاقلا عاطتسا اذل . قمعلا يف هتيلمع

 « هيطايتحا عمج « غنيراسيك » لاشراملا ايلاطيإ

 شيملاب ةفينع ةسكاعم تاجه رسحلا سأر ىلع نشو
 /؟/9١ و ١5 نيب ام ةرتفلا يف ( نسنكام نوف ) 4
 تاجملا هذه دص يف ءافلحلا حاجن مغرو . 44

 نا ريطلا احالس همدق يذلا لئاطلا معدلا لضفب « ةيناملألا

 رصاخم بيج ىلإ لوحت رسحلا سأر ناف « ةيرحبلاو
 طخ « فاتسوغ رظنأ ) . ةيلاتلا ةثالثلا روهشلا لاوط

 . ( ةيلمع « لغنيشو

 طخل رسيألا حانحلا قرخ يف لشفلا اذه رثإ

 هتققح يذلا يلوألا حاجننلا رامتسا مدعو « فاتسوغ

 تايلمع تدمجت ««ويزنأ » يف اهلازنإ مث يتلا تاوقل

 نأ قبس يلا ءاتشلا كراعم تلشفو « ديدج نم ءافلحل

 ذإ « «امور ةكرعم » مسا ءافلحلا ةدايق اهيلع تقلطأ

 ءاليتسالا ىلإ هذه اهتايلمع يدؤت نأ مقوتت تناك اهنأ

 ةيلاتقلا تايلمعلا تفقوت دقو . ةيلاطيإلا ةمصاعلا ىلع

 لشف دعب « 9/+/+١594 يف ةيلاطيإلا ةهبحلا ىلع

 عباتلا يدنلي زوينلا قليفلا هنش يذلا ثلاثلا موجمل

 ١١/". يف « ونيساك » ىلع نماثلا يناطي ريلا شيجلا

 دعوملا كلذ لبق كردي ناك « ردنسكلا » لا رخلا نكلو

 ع روكذملا ءاتشلا موجه ىودج مدع عيباسأ ةدعب

 عيب رلا يف ديدج لماش موجه نشل ططخلا دعي أدب كلذلو

 . ةكرعم « وئيساكو

 2. مدايد » ةيلمع مساب فرع
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 ةاّشملا ةكرد ١

 الاؤ ةضالثما

 ور

 )١944( « ميدايد » ةيلمع ليبق «ويزنأ » بيج يف عضولا

 « ميدايد » ةيلمعل طيطختلا

 ىلع ةيوقلا ةسكاعملا مهاجم ناملألا مايق لالخ

 تاجطا رثعت و ( 944 طابش ) «ويزنأ» بيج

 ناك « « فاتسوغ» طخ ىلع ءافلحلا تاوقل ةيهبحلا

 شويخحلا ةعومجم ناكثرأ سيئر ( غنيد راه 5 لا رثحلا

 ةلصفم ةسارد عضو يف هناكرأ طابض عم لمعي ٠9
 « ةيلاطيإلا ةهبحلا يف ماعلا يركسعلا فقوملل ةقيقدو

 عضول ةمزاللا تايطعملا « ردتسكلا » لا رثجلل مدقي ىح

 ةساردلا هذه تلمتكاو . « مدايد » ةيلمعل ةماعلا ةطخلا

 « ردنسكلا » لا رثحلا عفر ثيح ©« 5

 ماعلا دئاقلا « نوسليو » لا رثحلا ىلإ ةماعلا اهطوطخ

 « طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح يف ءافلحلا تاوقل

 لبق ةيلمعلا ةركف ىلع ةيئدبملا هتقفاوم ىلع لصحيل
 ةيلمع ةطخ تدلو اذكهو . لصفملا طيطختلاب ءدبلا

 اهتاليصفت تحضوتو تروطت نأ ثبلت 0 يلا « مدايد»

 . دعب امف

 لثمتت طيطختلا يف ةيرظنلا تابوعصلا ىلوأ تناكو

 اهيف ىرجتس يلا ةماعلا ةيجيتا رتسالا فورظلا روصن' يف

 ناك هنأو ةصاخ « روهش ةدع دعب اهذيفنت دنع ةيلمحلا
 3 لازنإلا ) «درول رفوأ » ةيليع نأ مولعملا نم

 اهدعوم نكلو « فيصلا لئاوأ يف تس ( يدنام رونلا

 شويملا ةعومجم ناكرأ ةئيه لبق نم ةقدب ًافورعم نكي م
 تامولعملا يف صقنلا اذه ببسب و .ايلاطيإ يف ةلماعلا ٠٠

 تاوقلا مجح ريدقت ناكرألا ةئيه ىلع رذعتملا نم ناك

 ىلإ ايلعلا ةيناملألا ةدايقلا اطوحت نأ نكمم يتلا ةيطايتحالا

 تزرب دقو . « ميدايد » ةيلمع ءدب دنع ةيلاطيإلا ةهبجلا

 : يه ةيجيتا رتسا تالاّمحا ةثالث نيططخملا مامأ

 عقوتملا ءافلحلا موجه ناملألا قبتسي نأ ١

5١ 
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 ىصقأ ىلإ وأ « نينبآلا » لابج يلامش ىلإ ماع باحسناب
 سرح تادحو كرت عم <« « بلألا » لابج دنع لامشل

 تاوق مدقت لقرعتو تالصاوملا قرط رمدت ةرخؤم
 ٠١ نييناملألا نيشيحلا تاوق كلذب تلفتو . ءافلحل

 ناملآلا عسوب حبصيو « رظتنملا قوطلا نم ١4 و
 اسنرف يف «تدتشنور نوف » تاوق معدل اهمادختس

 « لاتحالا اذه لثم عوقو دعبتس « غنيد راه » نكلو

 ةيلمع ءازإ « غنيرلسيك » و « رلته » كولس نأل ًارظن

 ةصاخ « كلذ سكعي ىحوي ناك « ويزأ ١ يف لازنال

 تازيزمتلا لاسراب لازنإلا تهماج ةيناملألا ةدايقلا نأو
 ءالجإ لواحت ملو « هتوتحاو رسحلا سأر ةقطنم وحن

 .« فاتسوغ » طخ نم اهتاوق

 ءافلحلا تاوق نكمتت نأ يناثلا لاّحالا ناكو - ,

 « « ونيساك » دنع « فاتسوغ » طخ نم لك قا رتخا نم

 تايلمعلا لالخ « « ويزنأ » بيحن طيحما يناملألا قوطلاو

 « (سرام ) راذآو (دياربف ) طابش يرهش يف ةيراحلا
 ةمواقملا اهفقوت ثيح « «امور » يبونج ًاعم يتلت نأو

 « غنيد راه د نكلو . ةيرادإلا تالكشملاو ةيناملألا

 يذلا ديدشلا قاهرالل ًارظن « ًاضيأ لاّحالا اذه دعبتسا

 ةلقو « يساقلا ءاتشلا فورظ يف ءافلحلا تاوق باصأ

 رذعتو « ءافلحلا ةدايق ىدل ةجزاطلا تاوقلا دوجو

 تايلمعلا نم ةلحرملا هذه يف بولطملا مخزلا كالتما

 . . روكذملا قرخلا قيقحتل

 ىبت نأ ( حجرملا ) ثلاثلا لاّحال

 موجه أدبي تح ًابيرقت هيلع يه ام ىلع ةهبحلا عاضوأ
 يرورضلا نم ناك اذه ىلعو . ( مدايد ةيلمع ) عيبرلا

 ةعباتم ىلع كلذ رثؤي نأ نوذ « بولطملا ططخملا عضو

 لوطأل «ونيساك » و «ويزنأ » دنع ةلوذبملا دوهحلا

 « اهقاهرإو ةيناملألا تاوقلا لاغشإ ةيغب « ةنكمم ةرتف

 .ةيلاطيإلا ةهبحلا ىلإ ةيطايتحالا تاوقلا نم ديزم بلجو

 نامل اهلح يغبني يلا ةيسيئرلا تالكشملا تناكو
 ةوق دشح - ١ : ةيلاتلا طاقنلا يف صخلتت ةيلمعلا حاج
 نوؤشلاو قرطلا دادعإ -7 « قرحلا قيقحتل ةريبك

 عادخلا نيمأت »م ءدشحلا اذهل ةمزاللا ةيرادإلا

 ناكو م

 2 يجيتا رتسالا

 ١ ىوقلا ديشح :

 ةيلاطيإلا يضارألا يف ةيلاتقلا ةربخلا ترهظأ دقل

 تاليكشت يف قوفت قيقحت يرورضلا نم نأ ةرعولا
 عافدلا طوطخ قرخ نامفل دحاو ىلإ " لداعي ةاشملا
 عناوم ىلع نكامألا نم ريثك يف ةدنتسملا ةيوقلا ةيناملألا

 نأل ًارظن « ( نايدو « لالت « لابج « راهنأ ) ةيعيبط

 لتك مادختسال ًايفاك الاجم كرتت ال ضرألا ةعيبط

 نضرفتو « « حامر سوؤر» لكش ىلع تابابدلا
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 ٠ اون

 111 يف « ميدايد » ةيلمعل طيطختلا ءدب دنع ايلاطيإ ىف ماعلا ىركسعلا فقوملا

 تاجهلل ةدناسم تاههم يف ةعردملا تاليكشتلا مادختسا

 ردق ساسألا اذه ىلعو . ةيعفدملاو ةاشملا اهنشت ىلا

 دارأ ام اذإ ةقرف ةرشع يتنثال ةجاح هنأ « غتيدراه و

 يف يأ 2 «يريل» يداو يف هراثتساو قرحلا قيقحت
 طخ ةهبج ىلع تايلمعلل ةمءالم رثكألا عاطقلا

 .« فاتسوغ»

 معيزوت يرو رضلا نم نأ « غنيد راه » ىأر دقلو

 ةيلمعب اهنم نانثا موقي « قلايف 4 ىلع ةروكذملا قرفلا

 حاجن نارخآلا ناقليفلا رمثتسي نيح يف « قرخلا
 عافدلا طخ يف ةحوتفملا تارغثلا ربع ناعفدنيو «قرخلا

 اهقيوطت ةلواحمو ةبحسنملا ةيناملألا تاوقلا ةدراطمل

 «غنيد راه» حراقاو 6 ويزن ا بيج تاوق عم نواعتلاب

 « ةاشم قرف * نم قرخلاا ليف نم قليف لك لكشتي نأ
 ةقرفو ةاشم يققرف ةدراطملا ليف نم قليف لك مضي نأو
 . ةعردم

 ناك «دحاو ىلإ " قوفتلا ةبسن قيقحت نامغلو
 ةقرف هلتحت ًاعاطق مجاب نأ قرخلاب فلكم قليف لك ىلع

 ررقملا نم ناك هتاذ تقولا يفو . ظقف ةدحاو ةيئاملأ

 نوكيل « دحاو مدقت روحم ىلع ًامومع قرحلا مي نا

 حمسي لكشب ًاقيبعو ًاضيرع ينامألا يعافدلا طخلا قرخ
 ىلإ يدؤي مسماحو قيمع قرخ قيقحتب ةدراطملا يليفل

 . هلكأب ىعافدلا طخلا راينا

 ةبولطملا ةرشع يتنثالا قرفلا هذه بناج ىلإو
 عقاوملاب ظافتحالا 01 غنيدراه » ردق « موجهلا

 اهيف يرجت نل يلا ىرخألا تاعاطقلا لوط ىلع ةيعافدلا

 اذهو « ىرخأ ةقرف ١١ وحن بلطتي « ةيموجه تايلمع
 مدب دنع ةيلاطيإلا ةهبحلا ىلع ةقرف ؟8 ىلاوح دشح يعي

 . ةيلمعلا ذيفنت
 نع ديزي نكي مل ايلاطيإ يف ءافلحلا قرف ددع نأ ديب

 دقف اذل . ١544 ( سرام ) راذآ ةياهن يف ةقرف ١

 قرف م وأ ٠ ايلاطيا لصت نأ ضورفملا نم ناك

 اه حاتت ىح « ( ليربأ ) ناسين فصتنم يف ةديدج

 نم ةيلحلا ةئيبلا فورظ ىلع دوعتلاو بيردتلا صرف

 ماعلا موجها أدبي نأ لبق « ضرألا ةعيبطو خانملا ثيح
 . 19444 ( ويام ) رايأ نم لوألا فصنلا يف هنش عمزملا

 : دشحلل يرادالا نيماتلا " 

 ةهبحلا نم قيض عاطق ين ةقرف ١١ دشح ناك

 « قرطلاب قلعتت ةدع تالكشم قلخم ًامخض المع ةيلاطيإلا

 نم ةريبك تايك راشتناو « ءاويإلاو دشحلا نكامأو

 تالكشم نع الضف « تابرعلاو تادعملاو ةحلسألا

 ةطخ دادعإ ةرورض ترهظ اذل . نيومتلاو دادمالا

 نوؤشلل ةلئام ةطخو ع ميظنعلا ةداعإ و تاكرحتلا ةقيقد

 5 ةيرادالا



 /4/؟ يف مظنتلاو زيهجتلا ةداعإ ةيلمع تأدب دقو
 يف ةيدنليزوينلا تاوقلا تايلمع فقوت رثإ « 4
 موجها ءدب ةيشع ىح ترمتساو « « وئيساك » ةقطنم

 ىلإ تلصو « ةيلمعلا هذهل ةجيتنو . ١44 +/ه/١1 يف
 ةقرفو « 6١ ةيكريمألا ةاشملا ةقرف : ةيلاطيالا ةهبحل

 ةيبرغملا ةلومحم ا ةاشملا ةقرفو « ٠١ ةيدنهلا ةاشمل

 ةيولأ " و « 5 ةعردملا ايقيرفأ يونج ةقرفو « ىلوألا
 يف ًاضيأ لصت نأ عقوتملا نم ناكو . ةلقتسم ةعردم

 ةعردملا ةقرفلا نم لك (وينوي ) ناريزح لئاوأ
 ًادوجوم ناك يذلا ١م ءاوللا ادع ) ىلوألا ةيناطي ربل

 . 41 ةيكريمألا ةاشملا ةقرفو « ( ويزنأ بيج يف لعفلاب
 ةاشملا اتقرف طسوألا قرشلا ةقطنم ىلإ تديعأ اك

 . زيهجتلا ةداعإو ةحارلل ه5 و 4١ ناتيناطي ربل

 مظنتلا ةمخض ادوهع :تاكرسلا هذه .تيلطتو
 « ةيساقلا ءاتشلا فورظ يف ةيلبحلا قرطلا ىلع ةكرحل
 ةقيقح نع ةيتادألا ةدايقلا لياستوأ تاكرسلا ءاقعإاو

 .نيومتلاو دادمالا نيمأتو «تالاصتالا ميظنتو « اها زغم

 ٠" يجيتارتسالا عادخلا :

 ةقيقح نع ناملألا ليلضت ءافلحلا ةدايق ىلع ناكو

 اذإ ةرتفب هئدب دعبو هعوقو لبق يسيئرلا موجملا هاجتا

 هسيومتلاو ةيرسلا تاءارجإ ةفاك نأل ًارظن « نكمأ
 يرحي ام ةقيقح ءافخإل ةيفاك نكت مل ةهبحلا يف ةقبطملا
 يف ةدوجوملا ةيناملآلا دصرلا طاقن نع ءافلحلا طوطخ يف

 طخ دنع ةهبحلا ىلع ةفرشملا ةعفترملا لالتلاو لابخلا

 تارابختسالا ءالمع و عالطتسالا تارئاط نع وأ « فاتسوغ

 ةطخ ءافلحلا ةدايق تعضو كلذ قيقحتل و . ةيناملألا

 لامحاب ةيناملألا ةدايقلا عانقإف دهتستيجيتا رثسا عادخ

 رارغ ىلع « «امور » لاش يرحب لازناب ءافلحلا مايق

 « ون ريلاس » نم لك يف لبق نم مث يذلا لازنالا
 ىلع بلغتلاىه لازنإلا اذه نم ةياغلا نأو ء«ويزئأ»و

 ةيلمع ليهستو « ةيوقلا عافدلا طوطخ قا رتخا ةلكشم
 . باحسنالا قرط ديدهتو تالصاوملا قرط عطق

 ىلإ ةيدنك ةدحو تكرحت « ةطخلا هذهل ًاذيفنتو

 « ةيذاك تاركسعم تماقأو « «ون ريلاس » ةقطنم

 نم تاعمجتو قدانخو ةيكلسال تاطحم اهيف تأشنأو

 يدنكلا قليفلا ةدايق دوجوب ىحوت ةبذاكلا تادعمل

 لازنإل تابيردت تيرجأ امك . ةقطنملا يف قرف # و
 ةدايقلا داقتعا كلذ نع مجنو « ”ىطاشلا ىلع تاوقل

 يرحب لازنإ ةيلمعب ًابيرق نوموقيس ءافلحلا نأب ةيئاملألا

 تاسملط فيثكتل ًارظن « « ايشتفاتيفيس » ةقطنم يف

 هذه يف ءافلحلا ابي ماق يثلا يرحبلاو يوحلا عالطتسال

 ور

0 
 م هاا كلمت

 5 0 ننس . / ع“ 4
 9 200 يما را ف 3

 هج لص | وورجسا

7 
27-2 111 
 أي اا لاو تك ا“

 يقدم | ١ تناب شا ين

 ار هيرب
 (0 ير اال قلمجم بلا ' ىف 6

00-5 

 « ميدايد » ةيلمع ءدب لبق فاتسوغ طخ دنع تاوقلا راشتنال يليصفت ططخم

 هنن
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 : ءافلحلل يوجلا فصقلا ةطخ

 قبست يوحلا فصقلل ةطخ ءافلحلا ةدايق تعضوو
 يزمرلا مسالا اهيلع قلطأ « ماعلا يربلا موجحلا نش

 « ةيديدحلا ككسلا تاكبش تفدهتساو « «لغنا رثسو

 «روسحلاو « تاطحم ا لخادم دنع ككسلا عرفت قطانمو

 ةيوحلا ةدايقلا تمهاس دقو . قرطلاو « تابرعلاو

 طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح يف ءافلحلل ةيجيتا رتسالا
 « لبانقلا نم نط فال آ ه وحن ةيلمعلا هذه يف تقلأ نأب

 يونج يف « نولوط » ءانيم ىلع تيقلأ نط .١ اهنم
 اك .يناملألا يرحبلا دادمإلا تايلمع ةلقرعل اسنرف

 يف ايلاطيا يف ءافلحلل ةيكيتكتلا ةيوحلا ةدايقلا تمهاس

 رظنا ) ةيوج ةعلط فلأ 78 وحنب ةروكذملا ةيلمعلا
 . ( يوج فصق ةيلمع « لغنا رس

 ةيلمعلا ةيشع ةينامالا تاوقلا عاضوا

 طخ ىلع ةرشتنم ةعفادملا ةيناملالا تاوقلا تناك

 ىلع هفلخ يقأيو « لوأ ىعافد طخك « فاتسوغ»
 طخ ىعدي رخآ طخ ملك مه - م. وحن ةفاسم

 ١6 رزئابلا قليف دئاق مسا ىلع ) رغنيس طخ وأ « رلته »

 يذلا ( فاتسوغ طخ نم يونحلا فصنلا نع لوؤسملا
 ١4 ( ريمسيد ) لوألا نوناك يف هءاشنإ ناملألا أدب

 « ينوميديب » ىح « ورياك » لبج ةقطنم نم امدب

 هومعد مث « «يريل» يداو يف «وفروكيرتنوب » و

 . «وي زثأ» رسج سأر ءاوتحا بقع لحاسلا ىقح هودمو

 ءدب دنع عاطقلا اذه يف هدادعإ لمكتسا دق نكي مل هنكلو

 ىح لصي نأ ضورفملا نم ناك ذإ « ءافلحلا موجه

 2.02 ينا ريتلا » رحبلا *”ىطاش ىلع « انيسا ريت د ةدلب

 ىعدي ثلاث ىعافد طخ « رلته » طخ فلخ ناكو
 لالخ هئاشناب « غنيرلسيك » رمأ يذلا « « رصيق » طخ
 فاقيإ طخ نوكيل « ١544 ( سرام) راذآ رهش

 . ملك ٠١ وحلب «امور» فىفونج ةهبلا لوطب ماع

 ىلع « ينا ريتلا » رحبلا ”ىطاش دنع أدبي طحلا اذه ناكو

 ينسوا ديب رقلا عاتملا .ىسقأ .نحاولكل 3 قبح فايد
 لازي ال ناك روكذملا طخلا ين لمعلا نأ الإ . «ويزنأ »

 طخلا نأ اك « موجحلا أدب امدنع ىلوألا هلحارم يف
 .«فاتسوغ» طخ اه عتمتي يلا ةيعيبطلا ةعانملل دقتفي ناك

 ٠١ نيشيحلا نم ةفلؤم ةيناملألا تاوقلا تناكو

 لارنملا ةدايقب ٠١ شيجلا رشتنا دقو . ١4 و

 وحنلا ىلع « فاتسوغ » طخ لوط ىلع « فوغنتيف »
 : يلاعلا

 . « رغنيس ر لا ريحلا ةدايقب ١4 رزئابلا قليف *

 حانحلا ىصقأ لتحت تناك يلا 44 ةاشملا ةقرف مضيو
 الش اهيلت « «ينا ريتلا » رحبلا *يطاش ىتح نمألا
 ع+ ةقرفلا نم ةاشم بئاتك م اهمعدت ١/ ةاشملا-ةقرف
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 « ميدايد » ةيلمع ءدب لبق « سيل »و « ناوج »و «ردنسكلأ » : تالارنجلا راسيلا ىلا نيميلا نم

 هتاوق طوطخ,شتفي نزنكام يناملالا لارتجلا



 ونيساك لبج ةقطنم يف نماثلا شيجلل ةماعلا ةطخلا

 ىدنكلا قليفلا موجه ةطخو رلته طخ دنع ةيناملالا تاوقلا عقاوم

 1 ةئاطرربا َداَمْلا ةمْد
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 لودج ىّتح « ويام » لبج يطفي ًاعاطق لتحت تناكو

 ٠6" ةاشملا ةقرف نم ًاجوف مضت ةعومجم مث . « يتسوأ و

 يف ةرشتنم ١١ ريدانيرغ « رزئابلا » ةقرف نم ًاجوفو

 تادحو ةيقب تناك نيح يف . « يريل » يداو ةقطنم

 رحبلا ”ىطاش بقارتو قليفلا يطايتحا لكشت ةقرفلا
 ١ . يناربتلا

 . «نياتشروف» لا رثحلا ةدايقب هآ يلبحلا قليفلا 5

 ةيلبحلا عقاوملا لتحت تناك يلا ه ةيلبحلا ةقرفلا مضيو

 ةاشملا ةقرفو ىلوألا نييلظملا ةقرفو « « ونيساك » يلامش

 ( 17/١ ةاشملا ةقرفب ةقحلملا ثالثلا بئاتكلا ادع) ؛

 .اطوح امو « ونيساك » يف نازكرمتت اتناك نيتللأ

 ةقرف نم ةفلؤملا « كوه » لارثملا ةعومجم «
 ةقرفو « ( يربل يداو يف ناك جوف ادع ) "6٠ه ةاشملا

 لتحت تناكو « :١١ ةصانقلا ةقرفو « "مع ةاشملا

 ةلسلس نم يلامثلا بناحلا ىح يكيتايردالا رحبلا عاطق
 . « نينيآلا » لابج

 لكشت تناكو . 1١0 «ريدانيرغ رزئابلا»ةقرف *

 .« يريل » يدأو نم ةبرقم ىلع ٠ شيحلا ىطايتحا

 نم برقلاب « يرتليف » ٍترغ لإ ه/١١ موي تلوح مث

 لامحا ةهجاول ١4 شيلا ةهبج نمض يأ «امور»

 نآل ًارظن «ءامور» برق ءافلحلل يوج لازنإ

 ةيادبلا يف نماثلا شيما موجه ربتعا « غنيرلسيك و
 . يعادخ موجه درجت

 «« نسنكام نو » ل رثحلا ةدايقبا ع شيحجلا امأ

 فلأتيو « « امور» برق «ويزنأو بيجن طيح ناكف

 : ةيلاتلا تاوقلا نم
 . «رميلشو لا رثحلا ةدايقب لوألا ٍلظملا قليفلا #

 بيجلل يلرغلا حانحلا ىصقأ ىلع ؛ نييلظملا ةقرف مضيو
 « 56 ةاشملا ةقرف اهيلت « ينا ريتلا رحبلا ىلع دنتسملا

 . 7 «ريدانيرغ رزئابلا » ةقرف مث

 .(رهرر لا رثحلا ةدايقب 7١ رزئابلا قليف *«

 برق بيحلا فصتنم يف 847 .ةاشملا ةقرف مضيو

 بيجلل يقرشلا حانحلا ىصقأ ىتح اهيلت « «انرتسيس و
 تناك يلا 55 « رزئابلا » ةقرف مث « 7١٠ ةاشملا ةقرف

 ., 5١1" ةقرفلا ءارو فقت

 ةاشملا ةقرفو « 79 «ريدانيدرغ رزئابلا » ةقرف *

 . ١4 شيحلا ىطايتحا نالكشتو « ه١

 ةيموجهلا اهماهمو ءاقلحلا تاوق عاضوا

 ةكرتشملا ءافلحلا تاوق تناك تايلمعلا ءدب ةيشع
 .« سيل » لا رثخلا ةدايقب نماثلا يناطي ربلا شيحلا : مضت
 كراسم» لارتحلا ةدايقب سماخلا يكريمألا شيحلاو

 بيج يق دوجوملا سداسلا يكريمألا قليفلاو . « كرالك

 اذه ناكو « توكسرت » لارتحلا ةدايقب «ويزتأو

 <ظ36”33
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 سماخلا ىريمألا شيلا كالم نم ساسألا يف قليفلا

 ةيلمعب بيحلا نم هقالطناو دعب امف هتايلمع ةعيبط نكلو

 هركذ انيلع تضرف ه شيحلا تايلمع نع ةلقتسم هبش
 . ةدح ىلع

 : يه قلايف ةثالث مفي نماثلا شيجلا ناكو

 .«يريرك» لارئحلا ةدايقب ٠١ قليفلا «

 ةاشم ءاولو « ؟ ةيدنلي زوينلا ةاشملا ةقرف نم فلأتيو

 ءاولو « 74 سرحلا ءاولو « لومحلا ايقيرفا لونج

 نم نيتعومجنو « ةعردم ةلايخ ىجوفو « يناطيرب لظم

 تمضنا يلا تاوقلا نم ) ةيلاطيإلا ةلومحملا ةاشملا

 اذه ىلإ تدنسأ دقو . ( ايلاطيا مالستسا بقع ءافلحلا

 فلكو « ىطسولا ةيلبحلا ةقطنملا يف لمعلا ةمهم قليفلا

 هاجتا يف يعادخ موجه نشو موجهلل نميألا حانحلا ةياحي

 . انيثأ »

 . « هيردنا » لا رثخلا ةدايقب * يدنلوبلا قليفلا «

 ًافلكم ناكو . عردم ءاولو « ةاشم يقرف نم فلأتيو

 ىلع ةرطيسلاو « لامثلا نم « ونيساك » لبج لزعب

 مجاب يذلا ١ قليفلا عم لاصتالاو ء«؟ مقر قيرطلا

 .« يريل » يداو لخاد « وئيساك » نم بونملا ىلإ

 لارتحلا ةدايقب .١م يناطيربلا قليفلا

 نيتيناطي ربلا ةاشملا يتقرف نم فلأتيو . « ناكر بك م

 ةعردملا ةقرفلاو « م. ةيدنحلا ةاشملا ةقرفو « *مغ ؤ

 يف يسيئرلا موجحلا نشب ًافلكم ناكو . + ةيناطي ربلا

 . « يريل » يداو ةقطنم

 . «زت ريب» لا رثخلا ةدايقب لوأل يدنكلا قليفلا

 ةعردملا ةقرفلاو « ىلوألا ةيدنكلا ةاشملا ةقرف ميو

 قليفلا اذه ناكو . ”ه تابابدلا ءاولو « ه ةيدنكلا

 هلا شيحلا يطايتحا لكشي
 ريخألا هئدحي يذلا قرا راتساو ١م قليفلا ةدئاسم

 . ةيناملألا تاوقلا ةدراطمل هنم عافدنالاو

 قلايف ؟مضي ناكف سماخلا يكريمالا شيجلا امأ

 نارخآلاو «ويزنأ» بيج يف ١( قليفلا ) اهدحأ

 : امهو « فاقسوغ » طخ ىلع موجم ا يف ًاعم نالمعي

 .«ناوج » لارتحلا ةدايقب يسنرفلا قليفلا «

 ةيابكبا ةيبرغملا ةقرفلا و « ؟ ةيبرغملا ةاشملا ةقرف مضيو

 ةقرفو « ىلوألا ةلومحملا .ةيبرغملا ةاشملا ةقرفو « ؛

 غلب دقو . لقتسم برغم لترو « » ةيرئازملا ةاشملا

 ناكو . لجر فلأ 44 وحن قليفلا اذه دارفأ ددع

 لالتحال ةهبملا نم ينونملا عاطقلا يف موجه اب ًافلكم
 مدقتلاو «ايلوسوأو ةرغث حتفو « ويام » لبج

 « « يرتثيإ - وكيب » قيرط عطقل لابحلا ربع ةرشابم

 لع فرش يذلا « وروأ » ليج كلالتحاو

 : « وقروكيتنوب 2

 . « سيك » لا رثحلا ةدايقب ؟ يكريمألا قليفلا «

 ةينهم هيلإ تدنسأ دقلو 6 نم

 اذا

 « مه و18 نيتيكريمألا ةاشملا يقرف نم فلأتيو
 *”ىطاش برق يلحاسلا عاطقلا يف موجملاب ًافلكم ناكو

 « وتاقونوليتساك اتيفيس » يلبج طخ ربع يفا ريتلا رحبلا

 .«يرياد لإ لوصولل « يرواكس » و

 لارتملا ةدايقب 7 يكريمالا قليفلا ناكو

 ًازكر متم ( ه يريمألا شيم لاك المنم وهو) .« توكسرت »

 »م ةيكريمألا ةاشملا قرف نم تلأتيو««ويزنأ » بيجي

 عم و ١نيتيناطيربلا ةاشملا يقرفو « :ه 0

 ةعردملا ةقرفلاو < ةصاخلا تاوقلا نم تادحوو

 ه/؟١ موي يف هيلإ تمضنا دقلو . ىلوألا ةيكريمألا

 ةيكريمألا ةاشملا ةقرف(دحاو مويب هتايلمع ءدب لبق يأ )
 ناكو . سسماحلا| شيم لا ىطايتحا لكفت تناك يلا مو

 باحسنا قيرط عطقل موجحلا يف كا ريشالا قايفلا اذه ىلع
 «ردنسكلا» لا رثخلا ردصي امدنع «رشاعلا يناملألا شيحلا

 ءدبل ًاقبسم ًادعوم « ردنسكلا » ددحب ملو . كلذب رمألا

 روطتب ًانهر دعوملا ديدحت كرت لب « قليفلا اذه تايلمع

 . لاعقلا

 رحبلا ةهبج ىلع دوجوملا سماخلا قليفلا
 لصألا يف ًاسبات قليفلا اذه ناكو . ىكيتايردالا
 ةرشابملا «ردنسكلا» ةدايقل عضخا مث « نماثلا شيجلا
 ذيفنتل نماثلا شيحلا ةدايق غرفتت ىتح « ةيلمعلا ةيشع

 نكي مل ه قليفلا نأو ةصاخ « ةيمؤجملا اهماهم

 مضي ناكو . ةيلمعلا يف يموجه رود يأب ًافلكم

 « نيعردم نيئاولو ٠١,4« نيتيدنهلا ةاشملا يقرف

 . ىرخألا ىرغصلا تادحولا ضعبو

 نماثلا شيجلا ةهبج ىلع قرخلا
 ١.٠.٠ ةعاسلا يف « مدايد » ةيلمع ذيفنت أدب

 هيف كراش يديهمت فصقب موي نم

 تبصنا دّقل و . ًاعفدم ٠١5٠ نماثلا شيلا ةهبج ىلع

 لاوط ةيناملألا ةيعفدملا تايراطب عقاوم ىلع نا ريئلا

 يمر ماهم ذيفنت ىلإ ةيعفدملا تلوحت مث « ةقيقد ٠٠

 عاطق يف . ةيموجحلا اهماهم ةعيبطل ًاقفو قلايفلل دناسم
 ربع روسج سوؤر نيمأت ةمهملا تناك ١ قليفلا
 « ةيناطيربلا ةاشملا ةقرف ةطساوب « وديبار » رهن
 . راسيلا ىلع 4 ةيدنملا ةقرفلاو نيميلا ىلع

 رهنلا يف ىلوألا ماحتقالا براوق لازنإ أدبو
 هسفن تقولا يو . هتاذ مويلا نم 58ء,؛ه ةعاسلا يف

 ٠٠6 رايع نه اهمظعم ) ةيعفدملا نم ًاجوف ؟١ أدب
 دس ليكشتب ( الطر

 ؛را” رايع ةليقثلا تانواللا تكراشو . ةمجاهملا

 ةاشملا يقرفب ةصاخلا « زركيفلا » تاشاشرو ةصوب

 دسلا

 تاوقلا ةدئاسأ فحاز يران

 نارين فحز لدعم ناكو . ةراتسلا هذه يف

 . قئاقد ٠ يف ًارتم 4. وحن

 نم ديدعلا بالقنا ىلإ رهنلا نايرج ةعرس تدأو

 تاوقلا تضرعتو « روبعلا ةيلمع هانثأ براوقلا
 ناكو . ةيناملألا تاشاشرلا و تان واهلا نا رينل ةمجاهملا
 *ىطاشلا لوط ىلع ةيكلس ًاضاخفأ اوبصن دق ناملألا
 ناكو . ضرألا يف ةرومطم ةيناخد تاوبعب ةلصتم

 دعاصت ىلإ يدؤي خاخفألا كالسأب دونحلا مادقأ ماطترا
 تاشاشرلا و تانواهلا ةامر لدي يذلا دوسألا ناخدلا
 هيجوت ىلع مهدعاسيو « ةمدقتملا تاوقلا عقاوم ىلع
 . ةقدب مهما رين

 ةديدش ركثاسخ م و ؛غ ناتقرفلا تدبكت دقلو

 عاطق يف نوسدنهملا نكمتي ملو . ه/١١ موي لالخ

 . راهنلا لالخ روبعلل ةمزاللا روسحلا ءانب نم ؛ ةقرفلا
 لاوط ىنميلا رهنلا ةفض ىلإ لقنت مل ةقرفلا هذه نإف اذل

 ةقرفلا عاطق ين امأ . د/م نيعفدم ىوس ه/١1 راهن
 روبعل رسج ءانب نم نوسدنهملا نكمت دقف م ةيدنهلا
 اوأدب مث . ه/١١ موي نم مر ٠ ةعاسلا ين تابابدلا

 يونج «يلليب » عون نم رخآ رسج ءانبب
 نيرسملا نيذه لضفبو . ملك وحنب رخآلا رسحلا
 تادحوب م ةقرفلاب صاخلا رسحلا سأر زيزعت نكمأ
 « ه/١١ موي لالخ تابابدلا ضعب و ةاشملا نم ةيوق

 يف «ولجنا تناس» ةيرق لالتحا نم ةقرفلا تنكمتو
 . هتاذ مويلا ءاسم

 ةقرفلا وسدنهم عاطتسا ه/١م - 1١١ ةليل يفو
 ةيعفدملا تايامر مغر « ًانط ٠" ةئف نم رسج ءانب 4
 ارظن « يديهمتلا يمرلا نم ا ريثك رثأتت مل يتلا ةيناملآلا
 لاوط اهزيهجت مت دادعإلا ةديج عضاوم يف اهزكرمتل

 سأر زيزعت نكمأ رسحلا ءانب رثإو .ءاتشلا روهش
 ىطايتحالا ةاشملا ءاولب 4 ةقرفلاب صاخلا رسحلا

 قيمعت اهناذ ةليللا يف ىرج مث . تابابدلا نم ددعبو
 تح وارت تافاسم ىلإ 8 و 4 نيتقرفلا روسج سوؤر

 تثدصو .ًابيرقت رّثم 88.٠8 ها رثع 166 نيب
 تنش يبلا ةيناملألا ةسكاعملا تاجطلا روسملا سوؤر
 ىلوألا نييلظملا ةقرف تاشاشر ةبيتك ةطساوب ه/١1 يف
 رزنابلا » ةقرف نم ةبيتكو « 4 ةقرفلا عاطق يف

 دئاق ررقو . م ةيدنهلا ةقرفلا عاطق يث ١١ «ريدانيرغ

 ةيناطي ربلا ةاشملا ةقرف عفد ه/١+ موي ةيابن يف قليفلا
 ةيغب « روسحلا سوؤر ربع عردم ءاولب ةززعملا

 ه/١١1 يف + يدنلوبلا قليفلا عم ركبم لاصتا ءارجإ
 نويدنلوبلا متي نأ دعب « ١ مقر قيرطلا لوط ىلع
 يفو . لامثلا نم « ونيساك » لوح فافتلالا ةكرح
 هقيرط قشي ١ يدنلوبلا قليفلا ناك ءانثألا هذه

 « ونيساك رظنأ ) « ونيساك » عاطق يف ةديدش ةبوعصب
 . ( ةكرعم

 ةقرفلا تأدب ه/٠١ موي نم ركبملا حابصلا يو
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 تاوق اهتعبتو «© ؛.ةقرفلا عاطق نم اهموجه
 ةقرفلا عاطق نم ه/5١ موي يف لوألا يدنكلا قليفلا

 تعطق دق 78 ةقرفلا تناك ه/107 يفو . م ةيدنهلا

 مويلا يفو . يعافدلا « رلته » طخ وحن ةفاسملا فصن

 رهظ يفو . 5 مقر قيرطلا ىلإ ؛ ةقرفلا تلصو هتاذ

 ىدحإ عم 8 ةقرفلا تقتلا ( 0/14 ) يلاتلا مويلا

 قيرطلا دنع ( «تابركلا ؛ةقرف ) يدنلوبلا قليفلا قرف
 « ونيساك » اولخد دق نويدنلوبلا ناكو . < مقر

 ليتق 40.١ وحن اورسخ نأ دعب ١/١8 حابص يف
 . الم ةقرفلا عم ءاقتلالل اوعفدنأ مث « حيرجو

 1944/6/15 ١1 ىف نماتلا شيجلا تايلمع

 ةيلمع نم ةيساسألا ةلح رملا تهتنا ءاقتلالا اذه لضفبو

 نماثلا شيحلا ةهبج ىلع ةيناملألا تاعافدلا قرخ

 سماخلا يكريمالا شيجلا ةهبج ىلع قرخلا

 « سماحلا شيحلا ةهبج يف ءافلحلا ةدايق تدشح

 حانملا ىصقأ يف ملك 7١ نع اهضرع ديزي ال يلا
 ةدئاسمل عفدم 5٠0٠ « رشاعلا ينام ألا شيجلا يبونحلا
 يذلا ٠ ؟ قىريمألا قليفلا و يسنرفلا قليفلا موجه

 تقلطأ دقلو . 0/١١ موي نم 78,٠٠ ةعاسلا يف أدب

 نم ىلوألا ةعاس نيرشعو عسرألا لالخ عفادملا هذه

 تايراطبلا مقاوم ىلع ةفيذق فلأ ١74 وحن موجها
 ًافينع يديهمتلا فصقلا ناكو . ةيناملألا تاعافالاو

 فئاذق ةيأل ض رعتت ال ةمجاهملا تاوقلا لعج دح ىلإ

 نيعب رأو سمخلا لالخ مهتانواهو ناملألا ةيعفدم نم
 قليفلا تاوقل نكمأ كلذل و . مدقتلا نم ىلوألا ةقيقد
 ةرطيسلا اهزربأ « ةديج تاحاجن ققحت نأ يسن رفلا

 موي رهظ دعب « ونافاريج » و « ويام » لبج ىلع

 ىلوألا ةلومحما ةيبرغملا ةاشملا ةقرف تققح مث . هرم

 ترهطو 20/14 - 1 ةليل فصتتنم يف ًاعيرس ًامدقت

 ةدلب ىح ع ونايلغيراغ» رهنل ةيب رغلا ةفضلأ

 اخف
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 ةّعرد

 1144/0/1 - ١8 يف سماخلا شيجلا تايلمع

 عقاوم فصقت «وكازنوب » يف ةزكرمتملا ةيكريمالا ةيعفدملا
 ةمدقتملا ةيربلا تاوقلا مامأ قيرطلا قشو ةمواقملا نييلت ةيغب ناملالا

 هم

 ؟ةيداطرع نابع

 2 «ي ريل » رم عم ءاقتلالا ةطقن و «ىرانيلويأ تناسو

 . ناملألا دونحلا نم ديدعلا ترسأو
 « 4 ةيبرغملا ةيلبحلا ةقرفلا تعاطتسا ه/4١ يفو

 لالتحا « يسنرفلا قليفلل رسيألا حانحلا ىلع ةلماعلا

 نع اهلصفت يلا ضرألا ريهطتو « ايئوسوا » ةدلب
 . ي ريل 0 نبت

 قدليفلا أدب :كتيح يلحاسلا عاطقلا يف امأ

 ءه/١١ موي نم م« *و٠ه ةعاسلاذنم هموجه ؟ ىريمألا

 تهجاو دقو .ةدش رثكأ ةيناملألا ةمواقملا تناكف

 اهتنش ةدينع ةسكاعم تاجه م٠ ةيكريمألا ةقرفلا

 نم برغلا ىلإ ةعقاولا ةقطنملا يف 44 ةيناملألا ةقرفلا

 0( ولروتليم »

 م84 ةيكريمألا ةقرفلا تناك ءانثألا هذه يو
 ه / 14 يف « يتنافنا ايراماتناس » ةدلب ىلع تلوتسا دق

 ةيعفدم تدنئاس دقو . « ونغيبس » وحن مدقتت تذخأو

 قليفلا موجه نريكر يمأ نيدارطو يناطيرب دارط
 ةرزكرمتملا ةيناملألا تايراطبلل سكاعم ىمر ١ يريمأل

 « سماخلا شيملا ةيعفدمل لاعفلا ىدملا نع ةديعب عقاوم يف

 رمألا « ( ه/4١1 ىلإ ه/١١ نم ) موجها مايأ لاوط
 ةيناملألا تاوقلا دبكو .يريمألا موجهلا لهس يذل
 ةيناملألا ةقرفلا ترطضا ه/4١ ينو. ةحداف رئاسخ

 اهب“ « يريل » يداو وحن باحسنالا ىلإ 7١

 .« يرغيا » ةدلب وحن لابحلا ربع 54 ةقرفلا تبحسن
 تاوقلا ريع يسن رفلا قليفلا مدقت ه/١٠١ يفو

 . « وليتساك » لبج لتحيل « ونغيبس » يف ةيكر مأل

 رزنابلا » ةقرف ن٠ ةفينع ةمواقم قليفلا اذه مدطصأو

 لالتحا نم همز 3 نكم هلأ الإ وه « ريدانيرغ

 ةقرفلا تماق مث 50 اي ريبسا 2 ىو ا( افيل وأ تناس 0 يتدلب

 لالتحاب ىلوألا ةلومحملا ةيب رغملا ةقرفلاو م ةيرئازخلا

 نم ملك ١ ةفاسم ىلإ تلصوو « « ورود » لبج

 حانحلا مطحت عيرسلا مدقتلا اذهب و . « وكيب » ةدلب

 « سماخلا شيحلا ةهبج يف « رلتهر» طحلل نمآلا

 شيحلا ةهبج ىلع « وئيساك » طوقس عم كلذ نمازلو
 ةلحرم « يريل» يدأو ةكرعم تلخدو « نماثلا

 . ةديدج

 همدقت ؟ يريمألا قليفلا عبات هتاذ تقولا ينو
 «اتيياغ »و « يركيا » لتحاف « يلحاسلا عاطقلا يف
 6/0 5 « يدنوف » ىلع ىلوتسا م 5 هلاك يف

 . ملك ؟٠ وحنب « فاتسوغ » طخ ءارو عقت تناكو

 شيلا ةهبج ىلع ناملألا تاعافد قرخ كلذب متو

 . سماخلا يكريمألا

 قرخلا دعي قمعلاب عافدنالا

 مع ردنسكلا » ررق تاحاجنلا هذه قيقحت دعب
 طخ ةمجاهمو « ةيناملألا تاوقلا ىلع طغضلا ةعباتم



 نم ةبحسنملا تاليكشتلا هيف زكرمتت نا لبق « رلتهو»

 ةاشملا ةقرف لاسرإ ررق اك .#ى فاتسوغو طخ

 هموجه ةوق زيزعتل « ويزنأ » بيج ىلإ 55 ةيكريمألا

 . ه/9» موي يف أدبيس يذلا
 نيب ةعقاولا ةقطنملا لع رايتخالا عقو دقلو

 دهحلا ةقطنم نوكتل « وفروكيتنوب » و « اينوكا»

 قليفلا صصخ و . « رلته » طخ قا رثخا دنع يسيئرلا

 قيقحتل * ةيناطي ريلا ةعردملا ةقرفلا و يدنكلا لوألا

 ؛.. موجطلا معدل دشحو . ةقطنملا هذه يف قرخلا
 . رزتواهو ناديم معفدم

 فصقلا ةيعفدملا تأدب ه/8. - ١9 ةليل يو
 اذه رمتساو . ةعاسلا يف ةفيذق فلأ لدعم يديهمتلا
 موي ىح ةفلتخم تالدعمب و ةعطقتم تا رتف ىلع فصقلا

 قركلا عاطق يف كلذ دعب ةيعفدملا تفثك دقلو . 08
 ةقرفلا لعج لكشب عفادملا ددع عفتراف « يسيئرلا
 ىلتت ( لوألا يدنكلا قليفلل ةعباتلا ) ىلوألا ةيدنكلا
 ضرعب ةدتمم « ةيران ةدناسم ه/؟ يف اهموجه دنع

 م١٠ نم رثكأ اهماقأ « لثام قمعبو ملك مرا وحن
 ه/9؟4 موي رهظ دنعو . رزتواهو ناديم عفدم
 «وفروكيتن وب» ىلع ءاليتسالا ةروك ذملا ةقرفلا تعاطتسا
 رثا . ةحداف رئاسخ نافرطلا هيف دبكت فينع لاتق دعب

 ةرغثلا ريع ه ةيدنكلا ةعردملا ةقرفلا تمدقت كلذ
 ةيناملألا ةمواقملا نكلو . « رلته» طخ يف ةحوتفملا
 ةمواقملا رارمتساو « ةقرفلا ةرخؤم تض رتعا يللا
 ١١ قليفلا مدقت ريخأت ىلإ ايدأ « اينوكا » ةقطنم يف
 ثيح « ه/4 موي رهظ دعب ىح « رلته » طخ ربع

 ةاشم جوف و ًايدنك ًاعردم ءاول مضت ةوق تنكمت

 رسج سأر ءاشنإو « افليم » ربت روبع نم ةلومحم

 ةسكاعم تاجه هجو يف ليللا لاوط هنع عافدلاو
 .و٠ «عريدانيرغ رزئابلا , ةقرف اهم تماق.

 يسن رفلا قليفلا ناك ١ قليفلا نم بونحلا ىلإو
 رهن هاحتاب « يبرغلا لامشلا وحن هقيرط قشي

 رم يونج « رلته » طخ قرثخا نا دعب « « وكاس

 .ه/5؟ يف يربل»

 » ويزنا م١ بدج نم عافدنالا

 هيض نزولا و قع قف ءاقلكلا قزق: تناك
 نشل « رلته» و « فاتسوغ » ىطخ كراعم لالخ

 ٠ رهأوأ رودص درجمم « بسانملا تقولا يف موجملا

 «ردنسكلا» دج و امدنعو . كلذب « ردنسكلا » لا رثحلا

 لقن « ًابسانم ادغ بيحلا جراخ تايلمعلا روطت نأ
 .انفلسأ اك « بيحلا ىلإ م5 ةيكريمألا ةقرفلا

 تناكو . 5/7١ ىلإ ١8 نم لقنلا ةيلمت تقرغتساو
 ةضيرعلا طوطخلا نمضتت بيحلا نم عافدنالا ةطخ
 : ةيلاتلا

 امور ىلإ هقيرط يف « نامريش » ةيكريمألا تابابدلا نم لتر

 تاوق موجهل ديهمتلا يف لاعف رود ةيعفدملا تايامرل ناك

 ةوقب ةنصحملا ةيناملالا طوطخلا ىلع ءافلحلا



 ور

 م ةاشملا ةقرفو ىلوألا ةعردملا ةقرفلا مجاهت

 «ان رتسيسو ةدلبب ةطيحملا ةقطنملا ةصاخلا تامدحلا ةوقو

 مث « 0/96 موي نم ”رم٠ ةعاسلا يف « بيحلا يترش
 . ”5 ةاشملا ةقرف اهنم قلطنتل تايلمع ةدعاقك اهذختت

 ءقاولا يداولا ريع 85 ةاشملا ةقرف مدقتت 3

 ةعردملا ةقرفلا اهدئاست ع« « يرتيليف » ةدلب يونج

 ةلصاوم يف » ةاشملا ةقرف كلذ دعب اهززعت مث ءو

 يف اهحتفت ةرغث ربع « « ينوتنوملاف » وحن مدقتلا
 نو رسفاو طخ تاعاقو

 هاو 1١ نإاتيناطيربلا ةاشملا اققرف موقت -

 نمض يديهمم فصق ةيلمعب نا ريطلا موقي -

 فلآ 5١١ وحن ءاقلا هلالخ مي ع « لغنا ريس »و ةيلمع

 قرطلاو روسحلا مضت ةدع فادهأ ىلع لبانقلا نم نط

 . عناصملاو ةفلتخا
 لوح زكرمتملا رشع عبارلا يناملألا شيلا ناكو

 ةاشم قرف + ( انفلسأ اك ) لصألا يف مضي بيحلا

 ىرج دقو . ةيلظم ةقرفو ةعردم قرف " و

 «ريداني رغرزنابلا» ةقرفب شيحلا اذه تاوق زيزعت
 « رشاعلا شيجلل ةعباتلا ٠٠

 «ييتاي ردالا»عاطق ين الصأ ةدوجوم تناك يتلا 8 4
 مايقل ًارظن « ا ريثك تفعض شيحلا تاعردم نكلو
 55 «رزلابلا » قرف ليوحتب ه/107 يف « غنيرلسيك »

 4٠ «ريداني رغ رزئابلا » و ؟5 «ريدانيرغ رزئابلا » و

 « « فاتسوغ » طخ ةهبج ىلع لماعلا رشاعلا شيحلا ىلإ
 تحبصأ كلذب و. شيحلا اذه ىلع طغضلا دادزا امدنع
 عفادم مضت « ويزلا » بيجي ةطيحملا ةيناملألا تاعردملا

 رزنابلا » ةقرفل ةعباتلا ( تاصناقلا ) ماحتقالا

 يتبيتكل ةعباتلا تابابدلا نم ليلق ددعو « " «ريداني رغ
 . نيتلقتسم « ريدانيرغ رزئاب »

 نع عافدلا ىلوتي لوألا يلظملا قليفلا ناكو

 ىلإ ةرشابم يدؤي يذلا بيحلا نم يلامثلا عاطقلا
 يذلا «5 عردملا قليفلا ناك نيح يف ء««ىامورو

 ةطساوب يف رشلا عاطقلا يمحي ةعردملا هتق رف تبحس

 ةأاشملا ةقرفو « ان رتسيس » ةقطنم يف "5+ ةاشملا ةقرف

 . « ييلوسوم » ةانق لوط ىلع يبونطلا عاطقلا يف

 « ًافيعض قليفلا اذه ةهبج يف يناملألا عافدلا ناك اذل
 ناك الزه و 85 ةاشملا يتقرف ىوتسم نأو ةصاخ

 مو . ةيلاتقلا ةربخلاو بيردتلا ثيح نم ًايبسن ًايندتم

 رزنابلا يقرف بحس دعب مضي يناملألا يطايتحالا نكي

 عتمتي الو . ( 884 و 4؟) ةاشم يقرف ىوس هنم
 . ةيفاك ةبراض ةوقب يلاتلاب

 ةاشملا ةقرفو

 موجه أدب 0/78 موي نم 5,٠ ةعاسلا يفو
 دهحجلا روحم ناكو .ةروكذملا ةطحخلا قفو ءافلحلا

 ؟7
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 يبيها“

 ١454 ( ويام )رايأ يف «ويزنأ » بيج ربع موجمهلا يف سداسلا يكريمألا قليفلا ةطخ

 ةاشملا ةقرف عافد ةقطنم ىلع ًازكرم موجهلا يسيئ رلأ
 ةمجاهملا ةيكريمألا تاوقلا تعاطتسا دقلو . 5

 يف 2« ه/4١ موي يف 85١ ةقرفلا عافد طخ قرخ

 نأ مغر « ملك » وحنب « انرتسيس » يلامث عقي ناكم

 « غني رلسيكو ررق ذئدنعو . دعب تطقس دق نكت م ةدلبلا
 عافد لمجم راهني نأ لبق لامشلا ىلإ اهلك هتاوق بحس
 ةيسيئرلا قرطلا ءافلحلا تاوق عطقتو ع« ١4 شيملا

 . رشاعلا شيملا باحسنا لبس لكشت يتلا ه و1
 طخ ظافتحالاب هل حمسيس باحسنالا اذه ناكو

 . كلذ ىلع هيأر رقتسا ام اذإ ىعافدلا « رصيق »

 ةرورض ىلع دكت « غني رلسيك » رماوأ تناكو

 ظافتحالل دهج ىصقأ لذبب رشع عبارلا شيحلا مايق ٠
 اهنأل ًارظن « ةنكمم ةرتف لوطأ « ينوتنوملاف » ةدلبب

 ربتعيو © ١4 و١٠ نيشيحلا لصفمم ةطقن لكشت

 نيحوتفم ه و * نيقيرطلا ءاقبل ًايرو رض اهيلع ظافحلا
 ًاكبتشم لاز ام يذلا رشاعلا شيحلا باحسنا مني نأ ىلإ
 . يعافدلا « رلته » طخ نم برقلاب ءافلخلا عم

 مظنت تاءارجإ تأدب ه/؟ه- + ةليل يفو



 دديكردانيشليشلاو اقَتلا|
 هر 5 يه” ةمك

 ( ١9454 ) « رصيق »و « رلته »و « فاتسوغ » طوطخ ربع امور وحن ءافلحلا' تاوق عافدتا رواج

 هذه تنمضتو « رشاعلا شيملا عاطق يف باحسنالا

 « ماغلألا ثبو « قرطلاو تآشنملا فسن تاءارجالا

 قليف تادحو نم ةرخؤملا لاتق تاعومجم مظنتو
 تعمجنو « باحسنالا ةيطغتب فلك يذلا ١4 رزئابلا
 ةدلب دنع عمجن ةطقن يف رئعبملا قليفلا ةاشم

 « ريداني رغ رزئابلا » ةقرف تماق امك « « ينوئيسورف »و

 قي رطلا وحن مدقتملا يسن رفلا قليفلا مدقت دصب 9

 .5 مقر

 يف ةلئام تاءارجاب ةيناملألا تاوقلا تماقو

 « «ونيساك » يلامش يناطي ربلا رشاعلا قليفلا موجه عاطق
 وحن 0/7 يف ءاطبب همدقت روك ذملا قليفلا أدب ثيح
 لوقح طسو « « ونازيفا» و «أروس» و « انيتأ »

 زكر دقو .ةرخؤملا سرح تايلمعو ماغلألا

 ةقرف لوألا يناملألا يلظملا قليفلا دئاق « « نزنكام »

 ةقرفو ؛ نييلظملا ةقرفو “ «ريدانيرغ رزئابلا »

 ةعباتلا يطايتحالا قرف ىدحإ) « غني روغ نام ريه »

 . «ينوتنوملاق » نع عافالل ( ةماعلا ةدايقلل

 دنع ًارمتسم لازب ال لاعقلا ناك ءانثألا هذه ينو
 كلذو © ه/؟٠ه موي ءاسم تطقس يلا « « ان رتسيس ر»

 ٠٠١ موجملا ةيادب ذنم ةيكريمألا ةوقلا تدقف نأ دعب

 « دوقفمو حيرجو ليقق نيب ام الجر 58105 و ةبابد

 تانيصحتلا ةفاثكو ةيناملألا ةمواقملا فنع ةجيتن

 وحن رسأ مت اك .«ويزنأ» بيحب ةطيحملا ةيناديملا
 ةيرق تناك هتاذ تقولا يو . يناملأ يدنج ٠

 يلامش « ييبيل يلوك » لالت ِق ةعقاولا « يروك »

 يديأ يف تطقس دق ملك م وحنب «ان رتسيس »

 دق «ةصاخلا تامدخلا ةوق» تناكو . نييكريمألا
 حانجلل ةياح كلذب ترفوو ا, مقر قيرطلا تن

 .« ينوتنوملاف » وحن ةءدقتملا ةيسيئرلا ةوقلل نميألا

 نا ةيلصألا ةطخلا ًاقفو ضورفملا نم ناكو

 وحن ةرشابم اهمدقت ةيكريمألا ةوقلا لصاوت

 باحسنا لقرعتو « مقر قيرطلا عطقتل « ينوتنوملاف »
 سماحلا شيحلا دئاق نكلو +1١. يناملألا قليفلا

 عم مادصلا يدوي نأ يثخ « كرالك كرام » لا رثخلا

 ةقاعإ ىلإ « ينوتنوملاف » يف ةعقوتملا ةفينعلا ةمواقملا

 هتبغر تناكو . « امور » ىلإ اطوصو ريخأتو هتاوق
 ةيلاطيالا ةمصاعلا لخدت ةوق لوأ هشيج نوكي نا يف

 «ينوتن وم اق» وحن هجوتلا مدع رارق ءارو لوألا بسلا
 وحن كلذ لدب عافدنالاو « 5 مقر قيرطلا عطقو

 ينرغ نيتعقاولا « ينويلوبماك » و « يركيليف »

 مدقتلا و « رصيق » طخ قارتخاو « « ينوتنوملاق »

 ىلإ « ويزنأ » نم دتمملا يسيئرلا قيرطلا ىلع كلذ دعب

 "ا



 ور

 ةيلامثلا ايقيرفأ ةامر جوفل ةعباتلا ةعردملا تابرعلا

 ليوناعإ روتكيف بصن مامأ امور يف ضرعتسي

 يتلا امور لخدم ىلع ةفيلح ةاشم ةدحو د
 ( ١441/7/4 ) ةحوتفم ةنيدم نويلاطيالا اهنلعأ

 ا 1 : 5 قف

 . « ونابلا » ةدلب ريع «امور»

 مغ ةاشملا قرف « كرالك كرام » عفد اذكهو

 روحي ىلع ىلوألا ةعردملا ةقرفلا مظعمو ؛4ه و 05و

 < وله موي نم اى ةعاسلا يف روك ذملا مدقتلا

 ةقرف مضت ةوق ىوس ةيلصألا ةطخلا ذيفنتل قبي مو
 ةقرفلا نم ءزج و « ةصاخللا تامدخحلا ةوق » و ” ةاشملا

 وحن ةوقلا هذه تمعفدنا دقلو .ىلوألا ةعردملا

 نم تنكممو « ينوتنوملاف » يبونج ةعقاولا « انيثرأ »

 < هلال موي رهظ دعب «انيترأ » ىلع ءاليتسالا

 عقاولا 5 مقر قيرطلا ىلإ لوصولا عطتست مل اهنكلو
 نام ريه » ةقرف ةمواقم ببسب اهنم ملك 4 ةفاسم ىلع

 ةاشملا يقرف نم رصانعو 4؟ ةاشملا ةقرفو « غنيروغ

 .الإطو والكا

 ةقرف تنكمم دقف « ةيسيئرلا ةب رضلا هاجتا يف امأ

 لاتق دعب « ينويل وبماك » ىلع ءاليتسالا نم 5 ةاشملا
 تاوقلا هيف ترهظأو « مايأ ةعب رأ رمتسا فينع
 ةقرفو 4 نييلظملا ةقرفو ه0 ةاشملا ةقرف ) ةيناملألا

 ةمواقم « رصيق » طخ يف ةنصحتملا ( ” رزئابلا

 ةاشملا اتقرف تناك هتاذ تقولا يو . ةدينع

 . «امور» وحن لحاسلا ىلع نامدقتت ه و ١ نيتيناطي ربلا
 « 5/١ يفالإ « ينوتنوملاف » ىلع ءاليتسالا ميمو

 ةقرفو « رشاعلا يئاملألا شيحلا تاوق تناك نأ دعب

 « اهعم ةلماعلا 94 4 ةاشملا ةقرفو « غني روغ نام ريه »

 ةيقب تبحسلا اك ««امور» يقرش تبحسنا دق

 .«امور» يرش « ربيت »رهن ريع ١4 شيحلا تادحو

 ربع يناثلا يكريمألا قليفلا عفدنا 5/4 موي يفو

 اهنلعأ يلا «امور» لخدو "5 مقر قيرطلا

 دق قليفلا اذه ناكو . ةحوتفم ةنيدم « غنيرلسيك »

 تلخدو .ه/٠ه يف «ويزنا» بيج تاوقب ىتلا

 كرام » لا رثحلا اهعمو سداسلا يربمألا قليفلا تاوق

 كلذب و . 7 قيرطلا ربع هتاذ مويلا يف ةنيدملا « كرالك
 طخ ىلإ ناملألا بحسناو « مهدايد » ةيلمع تهتنا

 كقمللا" يطوتقلا طخلا و مسا لمحت ديدج يعافد

 «اسن رولف» نم لامشلا ىلإ ةيلاطيالا ةري زحلا هبش ض رعب

 نلأ ٠م. ةيلمعلا 5 مهرثاسخ تناكو .«ازيب»و

 . ( حيرجو ليتق فال +1١١ ريسأ فلأ ١8 ) لجر
 لجر فلأ 4١ وحن ءافلحلا رئاسخ ةلمج تغلب نيح يف
 فلأ ؟١ مهنيب نم « دوقفمو حيرجو ليتق نيب أم
 هه.00٠و « يسنرفلا قليفلا نم ٠١٠٠.٠ و يكريمأ
 . ةيناطي ريلا تاوقلا نم

 يف ًاماه ًارود ءافلحلل يوحلا قوفتلا بعل دقو
 ةعبسلا مايألا لالخ تارئاطلا تماق ذا . ةيلمعلا حاجن

 اهالي ثقلأ ةعلط ١٠ه ٠٠ وحنب ةيلمعلا نم ىلوألا
 نأ ريطلا رمد اك . لبانقلا نم نط هلو ٠٠ يلاوح



 9١/ كإ ١؟ نم ةركفلا لالخ ةيناملأ ةبكرم ؟هه+

 ةرعفلا يف ءافلحلا تارئاط تعاطتساو . 0
 ةيناملأ ةرئاط ريمدت 5/5١" ىلإ ه/1* نم

 يف ترسخو « ىرخأ ةرئاط 48 باطعإ نع الضف

 عفادملا نا ريئب اهمظعم طقس ةرئاط 4ع مم اهسفن ةرّتفلا

 . تارئاطلل ةداضملا

 نامورلا (؟0)

 يناثلا نرقلا نم ءادتبا ترقتسا يتلا بوعشلا مه

 طساوأ يف « ربيتلا رم ضوح يف داليملا لبق رشع
 امور ةنيدم سيسأتب تماقو « ةيلاطيإلا ةريزحلا هبش

 تلمع مث « .م .ق نماثلا نرقلا ىلاوح ين ةمدقلا

 ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتاسسؤم ريوطتو مظنت ىلع

 ةلود تسسأو ًايجي ردت عس وتلاب تأدب و ةيعاجالاو

 « ةيلاطيالا ةريزحلا هبش 0 رمألا ءىداب يف ترطيس
 « ميدقل ايلا .ءاغأ مظعم ىلع اهترطيس تدتما مث

 يف ) اهدودح تدتما ةيروطا ريما تدغف

 ابدأ ءيطا ولو ةيناطي ربلا رزحلا نم ( اهراهدزا

 رحب لحاسو نيرهنلا نيب ام دالب ىلإ ًابرغ ةيسلطأل
 لابج ءارو امو ابوروأ طسو نمو « ًاقرش نيوزق

 رحبلاو ىربكلا ةيقيرفالا ءارحصلا ىلإ الاش بلأل

 ةلودلا موهفم ىلع الاثم كلذب تناكف . ًابونج رمحألا

 <« آلم19 2591 5غه4ع ةعماجلا ةينوكلا

 ترمتساو « ةحضاولا ةيروطاربمالاو ةيراحتسالا تامسل

 لئابقلا تنكم نيح « يداليملا سماخلا نرقلا تح ةمئاق

 دّملو . اهيلع ةرطيسلا نم ةينامرحل

 ىلإ يداليملا عيارلا نرقلا يف نامورلا ةيروطا ربم

 ناك يلا ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطا ربمالاب ف رع ام

 مساب فرعت تراص مث ةينيطنطسقلا اهزكرم

 « (مورلا رظنا) ةيطن زيبلا ةيروطا رمال

 اهتمصاع تيقب يلا ةيبرغلا ةيئامورلا ةيروطا ريمالاو

 ةينام رحلا لئابقلا دي ىلع اهطوقس ىتح كلذو امور

 .م 4/5 ماعلا يف

 ع

 تاذ

 8 نا

 امور سيساتو « مويتال » ىلا لوصولا

 نامورلا خيراتل ىلوألا لوصألا ةسارد رقتفت

 مث نمو « ةيلاطيالا ةريزملا هبش ىلإ مهئيجمو

 ىلع لاجملا اذه يف نوخرؤملا دمتعيو . ةيخ راتلأ

 وسراد اهلقانت يلا تاياورلاو ريطاسألا نم ةعومجم

 نيذلاكتل وأ ةصاخو « روصملا رم ىلع مدقلا خيراتلا

 .ةيروطاربمالا مايأيف ينامورلا خيراتلا عئاقولقنب اوماق

 دح ىلإ اوبباشت نامورلا نيخروؤملا نأ انه ظحالملاو

 يسيئر لكشب مهدامعا يف « قيرغالا نيخ رولا عم ديعب

 قايسل مهتياور يف ةيبعشلا صيصاقألاو ريطاسألا ىلع
 امل مه ريسفت و ثادحألا

 ريطاسألا نم اريثك نوثدحملا نوخرؤملا دعبتسيو
 ةلودلا سيسأت لوح خيراتلا ربع تلقن يلا
 كلت نم ًاددع نأ نوفني ال مهنكلو « ةينامورلا

 ةيخمرات عئاقو ىلإ ريبك لكشب دنتسي تاياورلا

 ىلع ًاقافتا كانه نإف اذهلو . أدبملا ثيح نم ةحيحص

 ىلإ نامورلا لوصأ بسنت يلا ةياورلا ةحص قيدصت
 دروتو . ةميدقلا ةيقيرغالا « ةداورط » ةنيدم يلاهأ
 لبق ةروطسأ درجم تربتعا املاط يلا « ةياورلا هذه
 ةيرثآلا تافاشتكالل ةجيتن ةعقاوك اهداعا مي نأ
 نأ « نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تمت يئلا

 نم بره مءمعهو « ساينيإ » يداورطلا دئاقلا
 ةعومجم سأر ىلع .م .ق ١١ نرقلا يف « ةداورط »

 « مويتال » لهس يف رقتساو « يلاهألاو دونحلا نم
 ةقالعلا تسيلو .

 ناكسو « ةهج نم هبحصو « ساينيإ » نيب ةرشابملا

 نم دعب (يف «امور» 6-55 نيذلا « مويتال » لهس

 رذعتملا نم نأ الإ

 نأو ةصاخ « نيتيرشبلا نيتعومجملا نيتاه لصف

 طاسوأ يف عويشلا ةديدش تناك « ساينيإ » ةياور
 . مهتمصاع سيسأتل ىلوألا ةظحللا ذنم نامورلا

 اك ) نوينيتاللا نونطوتسملا فرصنا دقو
 تيبثت ىلإ ( مويتال لهس ىلإ ةبسن نوفرعي اوراص

 . ةيعاتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهتايح
 قطانملا يف ةعقاولا ةبصخلا يضارألا حالصتسا ىلإ

 ةيئادب ةيسايس طامنا ءاشناب اوأدبو « مهل ةرواجملا
 طساوأ تح عضولا اذه رمتساو . مظنتلاو حلا نم
 تاذلاب ةرئفلا هذه ينو . ًابيرقت .م .ق نماثلا نرقلا

 ةريغص ةيرق سيسأتب لثمتملا ىخيراتلا ثدحلا لصخ

 2180121111156 سولومور »  ينيتاللا ميعزلا دي ىلع

 «ةيداصتقالا و ةيسايسلاةطلسلا زيكرت اهنم فدهلا ناكو

 ىلإ نيميقملا نيينيتاللا نينطوتسملا نوؤش ةرادإو

 «امودد» مسأ ةيرقلا هذه ىلع قلطأ دقو . اهراوج

 . (« سولومور» اهسسؤم ىلإ ةبسن )

 ةيخي راتلا تادنتسملاو ةيرثألا تافاشتكالا دكؤتو

 2212126 («نيتالايرةلت ىلعةي رقلا هذه سيسأت عئاقو

 ةلعلا لكشتو .6م .ق + ماعلا ىلاوح 5

 مساي ًايلاح ةفورعملا عملا لالتلا ىدحا ةروكذملا

 نسلعأ ةيرقلا سيسأت رثإو . « امور لالتو

 قطانملاو امور ىلع كلم لوأك هسفن « سولومور »

 نيذلا كولملا نم ةلالس كلذب سسأو « اهم ةطيحملا

 ريبتلا ربن ضوح يف 12 قادم

 . امام ةسقا و6 ىرعأ ةهح

 |ودمعف

 ور

 نالعا ىّبح امور اومكحو « ةعبس مهددع غلب

 .م .ق ه.09 ماعلا يف ةيروهمجلا

 « سولومور » نأ ىلإ ةيخيراتلا تاياورلا ريشتو

 مق ال11 ماعلا ىلإ 7٠64 ماعلا نم « امور » مكح

 ةلودلا مظنتل هلذب يذلا دهملاب ليوطلا همكح زيمتو
 ةيركسعلا ىحاونلا ىلع ه زيكرابو « ةيتفلا ةينامورل

 000 5 . اهتطلسو ةلودلا ميعدتل نياماك

 ةلنيخملا يف ها ع عا
 6 نيالا ابعش اهنكسي ناك يلأو « امورب

 جامدناب كلت هتلمح تهتنأ دقو 5

 اذه جئاتن نم ناكو . يئيباسلاو ينامورلا نيبعشل
 امون» كلملا «سولومور» ةفيلخ نأ جامدنال

 لصأ نم ناك 8س 20ه 111115 « سويليبموي
 يباب

 ةيئادبلا دعاوقلا « سويليبموي » ىسرأ دقلو
 اهلاكشا تذختا يلا ةينامورلا ةنايدلاو عئا رشلا ىلوألا

 *10؟ ماعلا ىح همكح رمتساو . دعب ايف ةددحملا

 « سويليتسو» سولوت » هفلخ ثيح « .م .ق

 - والا نم كح) "111 نو 1

 ةيركسعلا هتايظنتب رهتشا يذلا (.م .ق 40١

 ماعلا يفو . ةينامورلا يضارألا ةعقرل هعيسوتبو
 ينيباس لصأ نم رخآ كلم ةطلسلا أوبت .م .ق 1

 ىطعانت5 1/422 غانو (« سويترام سوكنأ » وه
 عسوتلا ةيلمع عبات يذلا © « سويليبموي امون » ديفح

 ىلإ ©0و[18 « ايتسوأ » ةةطوتسم سسأو ةينامورلا

 , . امور نم بونحلا

 اهولوحو « امور » ةيرق كولملا ءالؤه عسو دقلو

 يسايسلا و يميظنتلا اههجو اهوطعأو « ةنيدم ىلإ

 حاجنا يف يماسأ رود مهدوهمل ناكو . يركسعلاو

 داحتا-درجم نم امور ليوحت ىلإ ةفداطا تاططخمل

 رمت ضوح يف ةعقاولا عرازملاو ىرقلل يرئاشع
 ةلح رملا هذه يو . ةمظنم ةيوق ةلود ىلإ ربيتل

 ىلوألا ةيئنامورلا تامسلا ترهظ تاذلاب ةيخيراعل

 مهخي رات لحارم ةليط مهم زيمو نامورلا تعبط يل

 . ةقحالل

 «امور» ىلإ تدفو .م .ق عباسلا نرقلا ةيابم عمو

 ةقطنم ىلإ ةبسن ) « نييرورتالا » مساب تفرع تاعاج

 يبرغلا لاشلا ىلإ ةعقاولا 8خح1وءإ « ايرورتا »
 عمتجملا يف نويرورت الا رهصئاو (امور نم

 يف صاخ لكشب اورطيسو « ةعرسب ينامورلا
 117 ماعلا يفو . ةيركسعلاو ةيسايسلا تالاجملا

 سوينيك راث »:يرورتالا يركسملا دئاقلا نكمت .ماق

 نم 12م صمام 2156159 « سوكسيرب

 كللذب ًاسسررم . « امور » ف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا

 ففرا



 ور

 م. قال. ىتع ت افايض دنا م.32 410 كينامدرلا ىطاننا ال
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 م. كو. تم تائاضدنا 834 م. سو نقع ت افاضرلا

 0. قى 18 ىنص نا أو ايط دما م. تو الاد 1 ىكع تائاضرلا
 م .

 (. م. ق 310 /441  ) ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يف ينامورلا عسوتلا

 . ( نييرورتالا كولملا ةلالس ) ةديدج ةيكلم ةلالس

 .م .ق هالو ماعلا ىتح دئاقلا اذه كح دقلو
 عفرل ةداحلا هتالواحنو يئنارمعلا هطاشنب رهتشاو
 سويف ريس » هفلخ 9 « ةينامورلا ةرادالا ىوتسم

 نم ناك يذلا 8عموزاو "1211115 « سويلات

 روطتلا نم ريبك مسق هيلا بسنيو « ينامور لصأ
 يف امور هتفرع يذلا يعاتجالاو يرادالاو يسايسلا
 لوأل) ينام ورلا بعشلا يسقت انينتب نمو < ةةرتفلا كلت
 ىلع يركسعلا يظنتلا داتعاو « تاقبط لإ ( ةرم

"0/5 

 «يروتنس» مساب تفرع يلا ةيوثملا تاعومجملا نياسأ

 . عطل
 يأ هل نكي مل كلملا اذه نا نيخروملا ضعب دقتعيو

 ةرتفلا هذه ين عقو يذلا روطتلا ةيمهأ نأو « دوجو
 ىتح هدوجو قالتخا ىلا نامورلا نيخروملا تعفد
 لصأ نم سيلو ينامور لصأ نم كلل روطتلا اوبسني

 . يرورتا

 خيراتب ليتغا « سويلات » نأ تاياورلا دروتو
 « «سوكسي رب سو ينيكر ات» ءانبأ دحأ ليق نم ددحم ريغ

 سوينيكرات » مسأ تحت شرعلا ىلع هفلخ لتاقلا نأو

 2« 132013121115 511م 61 طانو © سوبربوس

 أ دبتسم ةيغاط ناكو .م .ق ه4 ماعلا تح كح يذلا
 ةروثلا ىلإ مهعفدو « امور ناكس ةضراعم راثا

 ]آباد كانو« سوت ورب س وين وج سويسول » ةدايقبهيلع

 ةلالسلا دهع ىبنا يذلا ] نصئنو 825

 ىلع تماق يلا ةيكلملا ىلع ىفقو « ةيرورتالا
 ه.094) ىلوألا ةينامورلا ةيروهمملا اهضاقنأ
 .(.ماق ؟؟4 - .مادق

 تناك امور ىلع ةيرورتالا ةرطيسلا نأ ةقيقحلاو

 ذإ . ةيخيراتلا ةينامورلا ةريسملا يف ًامساح ًاقرتفم

 مايق ىلإ ينامورلاو يرورتالا نيبعشلا راهصنا ىدأ
 هبش طسو يف يوق يداصتقاو يركسعو يسايس نايك
 طسبل ىلوألا ةوطخلا ناك « ةيلاطيالا ةريزحلا

 نويرورتالا لقن دقلف . دالبلا كلت ىلع ةرطيسلا
 نع اهوسبتقا دق اوناك نأ دعب) نامورلا ىلإ ةيدجبالا
 يتلا ةيقيرغالا ةنايدلا سوقط اولقنو « ( قيرغالا

 اوماقو . ةينامورلا ةئايدلا ساسأ ىلإ دعب ايف تلوحت
 ةنيدم ىلإ اهلضفب «امور» تلوحت ةينارمع ةضهنب

 جامدنالا اذه 5 لح المل نمو . ةريبكو ةرهدزم

 سيلو نييرورتالا تبعوتسا « امور » نأ يراضحلا
 ةيساسألا مهتامس ىلع نامورلا ظفاح ذإ . سكملا

 . نويرورتالا اهانبت يتلا مهتاداعو مهتغلو
 بولسأ عابتا يف اوحجن نامورلا نأ حضاولاو

 يفو . ملاعلا ىلع ممم رطيس ةرتف ةليط « باعيتسالا »

 مهتل ود لقن يف مهحاجن رس نم ريبك ءزج نمكي اذه

 ةيروطا ربمالا ىوتسم ىلإ ةريغصلا ةيرقلا زيح نم
 ينبتو داّمعا ىلع ةردقلا يف الثم اوناك دقلف . ةميظعل
 نم بعش لك تاراضح نم ةيباجيالا ىحاونل
 ةيصخشلا ىلع ظافحلا عم « اهب اوكتحا يتلا بوعشل

 كلت ىلع ةرطيسلا نم مهتنكم يلا ةصاخلا ةينامورل
 قرغلاو لالحمضالا رطخ نم فومحلا نود « بوعشلا
 ةليط حاجنب ةسايسلا هذه قيبطت اوعبات دقو . اهرحب يف
 نيخرؤملا نم ريثكلا دقتعيو . مهراهدزا دوهع

 نأب «

 اودقف

 « يبنيوت دلونرا » مهسأر ىلعو « نيثدحمل
 ندع لإ يرق لاف .ارهج وي 1 هايد
 . يراضحلا باعيتسالا ىلع ةردقلا هذه

 (١م0٠ق 505-755) ىلوالا ةينامورلا ةيروهمجلا

 ينامورلابعشلاة روث تطقسا .م .ق ه ١5 ماعلا يف
 كولملا رخآ «سوب ربوس سوينيكرات » ةيغاطلا كلملا
 ًاقرتفم ماعلا اذه نامورلا ربتعاو . نييرورتالا

 مهصصابو ( دجملا ماع ر مسأ هيلع اوقلطأو « ًايساسأ

 . 181 ةهطتلقو



 0 ةيسايسلا ثادحالا نم ةلسلس دعبو

 7 ىلإ لصوتلا م « نآلا ىتح ةضماغ لازت ال

 روطتلا هذه تقرغتسا دقو . امور يف ةطلسلل ديدج

 تاعومجملا » ليوحت اهيف ام زربأ ناكو.تاونس ةدع

 سلاجملا نم يئادب عون ىلإ عم خدمت عو « ةيونملا
 « ةطلسلا ةمق باختنا ىلع تلمع يتلا ةيليثمتلا
 امور ناكحب 212 ع1و65266و نييضاقب ةلثمتملا
 0 هب ننوتتالوكا سويليك راق »و «سوتورب» ناكو

 لوأ "1 ةمعواتتنط105 00112 اطال

 « سويتا روه سوكرام» اهدعب ءاج مث . نيبختنم
 نفاق“ لو حبصأ يذلا 8122 ءابو 5

 «لوتيباكلا » دبعم نالعا هدهع يف متو . ةنيدملل ىلعأ

 مسوتلا متي ةيزكرم ةطقنكو ةنيدملا ةطلسل زمرك
 رداصملا دروتو . تاهاجتالا فلتخم يف اهلوح
 يلاوح ين الإ مي مل روطتلا اذه نأ ةثيدحلا ةيخي راتلا

 ةينامورلا ةرطيسلا هيف تققحت يذلا .م .ق 47٠١ ماعلا
 رخآ ءاصقا متو « ةطلسلا تاردقم ىلع ةيقيقحلا
 3 خيراتلا كلذ نم ءادتباو . اهيف نييرورتالل ذوفن

 « ةينامورلا ةيروطا ربمالا ءانبل ةيلعفلا ةيلمعلا تأدب
 اهعئارشو اهتاسسوإلا ةيساسآلا دعاوقلا تيسرأو
 .ةيروطا ريمالاةيابن يح ةمئاق ترمتسا يبلا اهتايظنتو

 ةيجي ردت ةيلمع ةيكلملا ءاهتنا باقعأ يف تأدب
 ةلودلل ةديدحلا ةيسايسلا ةيلكيهلا رولبت نع ترفسأ
 لب « ًاعيرس رولبتلا اذه نكي مو . ةيتفلا ةينامورلا
 « تاعارصلاو .« تقولا نم ريثكلل جاتحا هنأ
 نكم و . ةيئاهنلا هلاكشأ ذخأي نأ لبق , تاليدعتلاو

 لاوط كلذ دعب ارمتسا رييغتلاو لعافتلا نأ لوقل
 مت يلا ةيساسألا تامسلا ىلإ ًادانتسا « ةلودلا ةايح

 . روطتلا ةيادب يف اهؤاسر

 عيزوت بولسأ ىلع ينامورلا محلا أديم دمتعا

 ميسقت أدبم يف كلذ لجن دقو .

 يديا يق اهعضوو « ةيرادالاو ةيسايسلا ىوقل

 ىلع اهنيب اهيف عمجت نأ ىلع « ةفلتخم سلاجمو تائيه
 ةمدخ يف ىوصقلا ةيلعافلا نيمأت وهو «ء دحأو قده

 تائيملا تعشنأ دقف اذكهو . ةلودلل ايلعلا فادهأل

 خويشلا سلجم : يف تلثمأو « محلا ثالثلا ةيساسأل

 (ةماعلا وأ) ةيبعشلا سلاجملاو « ةءووزم

 22عز- ةاضقلاو 2همدنادع ثدوويصطاتعو

 ةتوافتم تاج رد ىلإ مهرودب اومسق نيذلا معو

 . تايحالصلاو ةيمهألا ثيح نم

 ةينامورلا ةقبطلا تذخأ « مسقتلا اذه لضفبو

 الكش اهسفن ةلودلا تذخأ اك « ًاددحم ًاهجو ةقك احلا

 ةقبط اهمكحت ةيشراغيل وأ ةيروهمج تدغو . ًاحضاو

 ةينام ورلا ةيطا رقتس رالا مساب خي راتلا يف تفرع ةكاح

00 3 6 

 نيسيضاق

 اهتنزاومو تاطلسل

 « ةاضقلا تمض يلا « 271طهاز جو 2هدصدصت
 ئوقلاو 6 نييركسعلا :ةداقلاو + نيفظوملا .نابكو
 « ( خلا .. ضارأ كالمو راجت ) ةلعافلا ةيداصتقالا

 ةليط ةينامورلا ةلودلا كح يف لقثلا زكرم تحبصأو
 نايحألا مظعم يف تذخأ اهنأ مغر « ةقحاللا لايجألا

 . ةفلتخم تايمستو الاكشأ

 ةبيكرلا هذه ادهش يلا ىلوألا تاليدعتلا نمو

 222 ع0« ىلعألا يضاقلا »بصنم ءاغلا « ةيوطلسلا
 0 ىلإ هتاطلس ليوحتو «

 خويشلا سلجم ةطساوب (باختنا مي (0هصقانآو
 0 اهالخ 7 « ةدحأو ةنس

 فرعت تناك يلا تايحالصلا يهو اهتايحالص

 اذه فده دقو . 1مدمعيزاج2 « موي ربما» مساب
 يدادبتسالا يكلملا محلا ةدوع عنم نامض ىلإ ريبدتلا

 , ةطلسلاب ماحلا درفت ربع

 ةيروهمحلا دهع نم ىلوألا لحارملا تزيمتو

 21ءطءزوصو بعشلا ةماع تعنم يلا نيناوقلاب
 وأ « خويشلا سلجم يف لاع بصنم يأ مالتسا نم
 «يركسعلا نويبي رثلا » بصنم ادع ام «ءاضقلا سلجم

 نيناوقلا هذه تيغلأ مث . 11119 1”متطسصع
 تاعارصلا نم ةلسلس دعب .م .ق ثلاثلا نرقلا يف

 ةقبطلا هجو يف ةماعلا اهضاخ يتلا تاضاغتنالاو
 ةيسايسلا بصانملا ةفاك تحبصأو . ةيطارقتسرال
 . بعشلا ءانبأ مامأ ةحوتفم ايلعل

 «سويسنيت روه سوتنيوك » لوصوب ةديدحلا ةلح رمل

 ( ةماعلا نم وهو ) ()نزصغادو 1102 عقلا
 دوعيو .م .ق ٠881 ماعلا يف لصنقلا بصنم ىلإ

 ىلإ لوصولا ةماعلا مامأ لاجمل حتفب يضاقلا نوناقل
 .م .ق عبارلا نرقلا طساوأ ىلإ ايلعلا ةطلسل

 يفقي صن ىلع ينامورلا خويشلا سلجم قفاو نيح
 ىلإ مهوصأ مجرت نم نيلصنقلا دحأ نوكي نأب
 . ةماعل

1 

 هذه تجوت دقو

 احيوتفم ؟لاجملا يب دقف تاطلسلا عيزوت مغرو
 تايحالصب دحاو صخش ىلإ ةطلسلا ميلست مامأ
 بيكرتلا ةنورم ىلع رخآ اليلد اذه ناكو . ةقلطم
 ةفاك دحاو صخش محنمب حمس يذلا ينامورلا يسايسلا

 ةيسايس تارورض دوجو ةلاح يف ةطلسلا تايحالص

 ةدايق ةمهم ليهست ةيغب « كلذب يضقت ةيركسع وأ
 ددهب ىجراخ رطخ روهظ دنع ةصاخو « ةلودلا
 مس لمحي تقومملا قلطملا احلا اذه ناكو . اهنمأ
 نم هرايتخا ميو © 11062[ « روتاتكيد »
 ةداقلا سلجم ةقفاوم و « ةاضقلاو خويشلا يسلجم لبق
 . 121ان821 نييركسملا

 نيلصنقلا دحأ نايحالا مظعم يف روتاتكيدلا ناكو

 ةلسلس ( .م .ق . 89٠6

 هدر

 ةراف زواجتت ال نأ ىلع « اهسفن ةرتفلا ين نيكاخلا

 . رهشأ ةتس قلطملا همكح

 ىلوالا ةيروهمجلا دهع يف عسوتلا

 « مهتل ود ءانبل ىلوألا ةظحللا ذنم نام ورلا

 قيرط نع « ينارغحلا مسوتلا يف لثمتي ًايساسأ ًافده

 دح ىلع ةيسايسلاو ةيركسعلا لئاسولا مادختسا
 قيقحتل ىضفلا ةقيرطلا عسوتلا اذه يف اوأرو « ءاوس

 ٠ ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتاحومط .

 مايق ذنم « ةينامورلا عسوتلا بورح تأدب دقو
 بورحلا كلت نأ ريغ . ةيكلملا دهع ذنمو لب « ةلودلا
 فدهتست ىلا ةدودحملا ةيلبقلا تاوزغلاب هبشأ تناك
 ةطيحملا ةينيتاللا لئابقلا و رئاشعلاو تالئاعلا عاضخا
 ةسايسلا ةيادب ديدحت يف ةدوعلا نكمرو . امورب
 لصنقلا دهع ىلإ رمتسملا عسوتلاب ةيضاقلا ةينامورلا
 نرقلا رخاوأ يف مح ) «سويساك سويروبس»
 راصتنا لوأ قيقحت نم نكمت يذلا « ( .م .ق سماخلا
 ةطيحملا ةينيتاللا تانطوتسملاو ناملا ىلع مساح ينامور
 ةريحب » ةكرعم 3 .م .ق 4 ماعلا يف امورب

 راصتنالا اذه بقعأو . 1 ءعزلادنو « سوليغير
 لع صن « تانطوتسملا كلتو امور نيب فلح دقع

 لهس ىلع اهندايسو «ىامور» ةماعزب فا رثعالا

 . هب ةطيحملا قطانملاو « مويتال 0

 ىلإ ةبسنلاب ةيلاتلا ةيسيئرلا ةكرعملا تفدهتساو
 « 7106مص2ه عم « ييديف » ءانيم ىلع ةرطيسلا نام ورلا
 . ةينيتاللا ا/عز1 « يف  ةنيدمل ًاعضاخ ناك يذلا
 « رحبلا ىلع ديحولا ذفنملا لكشي ءانيملا اذه ناكو
 5 يراجتلا نامورلا عسوتل يرو رضلا حاتفملاو

 سوي رويف » روتاتك دلا ةدايقب « نامورلا نكت دقو
 «(.م .ق 406 ) « يف و لالتحا نم « « سوليماك
 . « ييديف » أفرم ىلع يلاتلاب ةرطيسلاو

 ةيتلسلا لئابقلا عم امور بورح كلذ دعب تأدب 5
 يلاش نم ةمداق ةنيدملا وزغ تلواح يتلا ةيلاغلاو
 يف لئابقلا هذه تنكمت دقو . ةيلاطيالا ةريزحلا هبش

 اهوخدو ةئيدملا ىلإ لوصولا نم .م .ق 75٠ ماعلا

 لئابقلا جارخا يف نامورلا مجن مث . ةزيجو ةرتفل

 ةقطنملا لع مهترطيس ضرف اوداعأو « مهتتيدم نم
 تعنتما ىلا ةرواجملا ةينيتاللا ندملا اوعضخا نأ دعب

 . ةيلاغلا و ةيتلسلا لئابقلا عم مهلاتق ءانثأ مهتدعاسم نع
 - .م .ق "#4 ) ةرتفلا ةليط نامورلا ضاخو

 ةقاشلاو ةليوطلا بورحلا نم

 دقو . ةيلاطيالا ةريزحلا هبش ىلع مهم رطيس طسبل

 ندملاو بوعشلا نم ةعومجم اهلالخ اوهجاو

 "و



 هر

 ةراقلا ءاحنأ فلتخم يف ةلئاملا تاركسعملا نم ًاريبك ًاددع نامورلا ىنب دقلو . ( ارتلكنا ) «وروبشتير » يف نصحم ينامور ركسعم راثآ

 . اهذوفنو امتوق يف تتوافت يلا تانطوتسملاو

 يلا برحلا بورحلا كلت نم ةمساحلا ةلحرملا تناكو
 )١58 « ةثلاثلا ةينماسلا بورخلا» مساب تفرع

 اًهالخ نامورلا هجاو يلا و ) .مماق ؟90- .م.3ق

 اهومزه دق اوناك يثلا « ةينماسلا لئابقلا نم ًافلاحت
 (.م .ق "4) ىلوألا ةينماسلا نيبرحلا يف

 «(.مدق م.6 - م95) ةيناثلا ةينماسلاو

 . نييلاغلاو« ( نيقباسلا امور ماكح ) نييرورتالاو

 ةكرعملاجملا اذه يف ةمساملا كراعملا ىلوأ تناكو

 يلا ( .م .ق 5550 ) 8عطغاطت1 1 ( مونيتنس )
 نيلصنقلا ةدايقب ينامورلا شيلا اهيف رصتنا

 . ( سوم سويسيد » و (« سونايلور سويباف »
 عجا لا ىلإ نوفلاحتملا رطضا .م .ق ؟٠4 ماعلا ينو
 ءاهماب يضقث امور عم مالس ةدهاحم عيقوت و

 نود ًاقرشو الاش ينامورلا عس وتلا رمتساو . برحلا
 «امور» تنكم نيح .ماق 56 ماعلا ىح عاطقنا

 «ايرورتا» قطانم ةفاك ىلع ةقلطملا امن رطيس طسب نم

 « ايلويأ ١» و هحرومص1 28 «ايتينماسو و

 نامورلا عسوت هسفن تقولا يفد . قماناتو

 ةريزحلا هبشل ةيبونحلا ةفاحلا اوغلب ىتح ًايونج

 « آ.102212 (ايناكول» لعكلذب اورطيسو ؛ ةيلاطيالا
 ١ 132621312 4 موتن راث» جيلخ و « «( ايلكأريهودو

 امور تناك ىتح .م .ق م44 ماعلا لطأ نأ امو

 انهو . ةيلاطيالا ةريزحلا هبش لماك ىلع رطيست

 فحل

 يهو . ينامورلا خيراتلا نم ةيلاتلا ةلحرملا تأدب
 ةدعاصلا ةينامورلا ةلودلا لوحت تدهش يلا ةلحرملا

 لإ « ةيلاطيالا ةريزحلا هبش لخاد ةينيتال ةوق نم

 يف يرجي ام ىلع رثؤتو يرحي امب رثأتت ةيملاع ةوق
 .(طسوتملاضيبألا رحبلا ضوح ) مدقلا ملاعلا زكرم

 .مادق ؟54 ماعلا رابتعا ىلع نوخ رؤملا عمج و

 ءاهتنا لكش هنأ ذإ . امور خيرات ين ًايزكرم ًاماع
 « ةجاطرق عم اهبورح ةيادبو ةينيتاللا امور بورح

 يهو « ايقيرفا يلامش يف ةنئاكلا ةيقينيفلا ةنيدملا

 ةينوبلا بورحلا مسا اهيلع قلطأ يلا بورحلا
 كلذ نأ اك . طزموغ طاتصنع آا/وعو لوألا

 ةيادبو « ىلوألا ةيروهمحلا رصع ءاهتنا لكش ماعلا
 . ةيناثلا ةيروهمحلا رصع

 ةطسوتملا وا ةيناثلا ةيروهمجلا
 ( مقداد ب 55غ

 ةلودلل ةبسنلاب ةيلاتلا ةيقطنملا ةوطحلا تناك
 رحبلا ضوح وحن علطتلاب أدبت نأ «ةعسوتملا ةينامورلا
 عهسوتو اهذوفن دايدزال لاجمك طسوتملا ضيبالا

 ناك ضوحلا اذه نأ رابتعا ىلع « اهترطيس ةعقر

 لود ةفاك ىلإ ةبسنلاب يويحلا لقثلا زكرم لكشي
 انكم ةيملاع ةوق ىلإ لوحتلا نكي ملو . رصعلا كلذ
 ىلإ ةيدؤملاو ةيرحبلا ذفانملاو قرطلا ىلع ةرطيسلا نود
 دالب و ىرغصلا ايسآ نم « مدقلا ملاعلا قطانم ةفاك

 ةيبوروال

 ةيبونحلا ابور واو ايقيرفا يلاجش ىلإ « نيرهنلا نيب ام
 نأ نامورلا ىعو دقو . يسلطالا طيحملا ءىطاشو

 ةردقلا يف زكرتي يسايسلاو يئارغحلا عسوتلا حاتفم

 ىلع ةرطيسلا ربع ةيداصتقالا ةرطيسلا ضرف ىلع
 قطانم لالتحاو . ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا
 . اهنم ةيعارزلا ةصاخو « ةيلوألا داوملا

 ةدع ةيعسوتلا « امور » تاططخم مامأ ترهظو

 يتلا ةنيدملا « «ةجاطرق» ةلود اهشأ « تابقع
 هجاوملا يلإمثلا قيرفالا لحاسلا ىلع نويقينيفلا اهسسأ
 ةوق ىلإ ًايجيردت تلوحت مث « ةيلاطيالا ةريزملا هبشل
 . ةقطنملا يف ةيسيئر ةيداصتقاو ةيركسع

 عارصك يجاطرقلا - ينامورلا عارصلا أدب دقو
 تناكو . ةحضاو ةيركسع ًاداعبأ ذخأ مث « يراحت

 ينامورلا وزغلا « نيفرطلا كاكتحا يف ىلوألا ةبسانمل
 وزغلا وهو « .م .ق ١١4 ماعلا يف ةيلقص ةريزخل
 مهحلاصمم ًارشابم ًاساسم نويجاطرقلا هريتعا يذل
 ةيادب ةحقاولا هذه تلكشو . ةيسايسلاو ةيداصتقال

 .ةليوطلا ةجاطرق - امور بورح نم ىلوألا ةلح رمل
 « ةينوبلا بورحلا » مساب تفرع يلأ بورحلا يهو
 ةينوبلا برحلا ترمتسا دقو . 2نونع 5
 ةرتف اهتعبت مث « ( .م .ق ؟١4 - ؟54) ىلوأل
 .م.ق؟18 ىلإ ٠4١ نم ترمتسا رارقتسالا مدع نم

 نويجاطرقلا و نامورلا ضاعن « برحلا كلت يف
 جئاتن تزيمت يتلا ةيرحبلاو ةيربلا كراعملا نم ةلسلس



 رخآلا ضعبلا ىهتنا نيح يف « مسحلا عباطب اهضعب
 حلاصل ليمت ًامومع ةبلغلا تناكو . ةمساح جئاتن نود
 « مهتهجاو يتلا ىلوألا تابوعصلا مغر « نامورلا

 ةوقلا» هنأ ذإ .- ةيرخبلا "هلاراغملا 'لالخ ةضاخو

 ةوق تقولا كلذ ىح تناك ةينامورلا ةيركسعلا

 ةيركسع تاربخ يأ نامورلل نكي ملو « ةيرب
 ًاساسأ تناك ةجاطرق نأ نيج يف . ركذت ةيرحب

 . ىريك ةيرحب ةوق
 يف نامورلا هقَّمح يذلا لوألا زاجنالا ناكو

 نم نييجاطرقلا جارخا نم مهنكمت ةينوبلا مهو رح
 راصتنالا كلذ ىتأ دقو .م .ق 74١ ماعلا ين ةيلقص
 تاذ « ةيرحبلاو ةيريلا كراعملا نم ةعومجم ربع

 امو رلا لصنقلا نكمت نيح يف . ةبراضتملا جئاتنلا

 يجاطرقلالوطسألا ةمزه نم «سولوغير سوكرام»

 ةكرعم لوأ هذه تناكو ) .م .ق م55 ماعلا يف

 أاثنملا ينامورلا لوطسالا اهضوخم ةيسيئر ةيرحب
 « سوبيثناسك » ةدايقب نييجاطرقلا نإف « ( ًاثيدح

 نامورلاب ةميزهلا قاحلا نم ارنكمت حم غط1مانو
 .م .ق ؟ه6 ماعلا يف « سولوغير» ارو

 ماعلا يف ىرخأ ةميزهب ينامورلا لوطسالا بيصأو
 كلذ بقغأو . هريمدت نع ت رفسأ .م .ق "وا

 نم اهلالش نامورلا نكممت « ءودملا نم ةليوط ةرّثف
 ىلع مهتردق اوتبئاو « ديدج لوطسأ ءانب ةداعا

 . ةيضاملا كراعملا سورد باعيتس

 ينامورلا لوطسالا هجوت .م .ق 74١ ماعلا ينو

 © كانو 0211105 « سولوتاك سوياغ » ةدايقب
 يف يجاطرقلا لوطسالا ههجاو ثيح « ةيلقص ىلإ

 يبرغ م6ج2166عو « ستاغيا رزج » ةكرعم
 ةميزه نع ةكرعملا هذه ترفسأو . ةريرمل
 تحبصأو . ًايئابن ةيلقص نم مهماحسنا و نييجاط رقل

 يضارألا جراخ ةينامور ةعطاقم لوأ يلاتلاب ةريزحل

 « ىلوألا ةينوبلا برحلا كلذب تهتناو . ةيلاطيإل
 . ةقرفتملا كراعملا ةيابن كلذ يعي نأ نود

 عضو ةبوعص نم ةدافالا نامورلا ررقو

 لبق « ةيلقص يف مهتم زه دمب يركسعلا نييجاطرقل
 اكيسروك اومجاهف «مهاوق نويجاطرقلا ديعتسي نأ

 ٍِق نيتريزحلا ىلع ةرطيسلا نم اونكمتو اينيدرسو

 ىرخأ ةريبك ةبرض كلذب اولاكف .م .ق ؟ م ماعلا

 . ةيجاطرقلا حلاصملل

 ةيرحبلاو ةيربلا مهتاوق ميظنت نويجاطرقلا داعأ مث

 ماعلا 5 أاوهجوتو « «اكراب راكليماه رب ةدايقب

 اينابسأ ) ةيربيالا ةريزحلا هبش وحن .م .ق مم

 نم امور ىلع فافتلالاو املالتحا فدهب ( ةيلاحلا
 هفادهأ مظعم زاجنا نم «اكرابر نكمم دقو . كانه

. 

 « يرشلا ينابسالا لحاسلا ءازجأ مظعم ىلع رطيسو
 هتنبأ جوز هفلخف .م .ق ١؟9 ماعلا يف يوت نأ ىلإ

 ىلوت يذلا 82505621 « لاب وردزاه » دئاقلا

 عباتو . اينابسأ يف ةيجاطرقلا تاوقلا ةدايق بصنم
 ةنطوتسم اهيلع رطيست تناك يتلا يضارألا ىلإ مدقتلا
 « ( اسنرف ىبونج يف ةيلاحلا ايليسرام ) « ايليسام ر

 1 . امور ةفيلح
 لقا ربك ًارطخ ' يجاط رقلا مدقتلا اذه لكشو

 . ةيبوروألا ةراقلا يبرغ يبونج يف امور حلاصم

 ءردل ةيسامولبدلا لئاسولا ىلإ ةيادبلا يف نامورلا ألو

 «لاب و ردزاه » عم ةدهاعم اوعقوف . يجاطرقلا رطخلا

 نييسجاطرقلا حاملا ىلع صنت (.م .ق ؟5١)
 ال نأ ىلع « اينابسال يقرشلا لحاسلا يف ناطيتسالاب

 يلا رومألا نم ناكو . « وربيإلا » رمت اوزواجتي

 كلت يف يجاطرقلا رطخلا دييحت ىلإ نامورلا تعفد

 يلام يف ديدج نم يلاغلا رطخلا زورب « ةلحرملا
 كلذو « .م .ق ١910 ماعلا يف ةيلاطيالا ةريزحلا هبش
 فلأ ه٠ نم ةفلؤم ةمخض ةيركسع ةلمح لكش ىلع
 دقو . بونحلا ىلإ لاشلا نم هجتت تناك لجر

 ةمجاهملا ةيلاغلا لئابقلل يدصتلا ىلإ نامورلا رطضا

 يضارألا بلق ىلإ لوصولا نم نكمتت نأ لبق
 اونكمبو « اهدض مهتاوق مظعم اوهجوف « ةينيتاللا
 ةكرعم 5 م .ق 6 ماعلا 5 اهرحد نم

 "1 عاد 2000 « نوماليت م

 ىلع برحلا نش نامورلا ررق هسفن تقولا يو

 ىلإ ةعقاولا 1117221حددت» « موكي ريليإ » ةعطاقم
 اهوعضخا دق اوناك يتلاو « ايلاطيا نم يترشلا لاهشلا

 اورعش مهنأ ريغ .م .ق 589 ماعلا يف ًايئزج

 يريليإلا ضاضقنالا رطخ نم ًايلك ءاهتنالا ةرورضب
 ىف كلذ نم اونكمت دقو . مهيضارأ يرش يلاش ىلع
 وزغ رطخ زورب عنم كلذب اونمأف .م .ق ١15 ماعلا

 عم برحلا ددجن لاح يف « لاهشلا نم « يريليا »

 . بونحلا يف ةجاطرق

 هجاوت تناك يلا تابوعصلاب نويجاطرقلا رعشو

 قطانملا ىلع ممبرطيس طسبل مهيعس لالخ نامورل
 كلذ مت دقلو . اهنم ةدافإلا اوررقف « مهب ةطيحمل

 ( لعبينه وأ ) «لابيناه » ىجاطرقلا دئاقلا دي ىلع

 ةيجاطرقلا تاوقلا ةدايق يف «لابوردزاه» فلخ يذل
 ررق دقو .م .ق 7١١ ماعلا ين ريخألا اذه لتقم رثإ

 ةرطيسلا ةعقر عيس وت يف رارمتسالا «لابيناه »

 ىلإ لوصولاو + .يانسالا :لحابتلا لع ةيجاطرقل
 يضارألا وزغل مدقتلا ةعباتتم مث « « ايليسام »

 نأ لمأي ناكو . ةيبرغلا ةيلامثلا ةيوازلا نم ةيلاطيال
 ىلع نوميقملا نويلاغلا امور ءادعأ كلذ يف هدعاسي
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 « لابيناه رد أدبو . ةيلاشلا ةينامورلا دودحلا لوط

 خي راتلا كلذ لكشو .م .ق مام ماعلا يف هتلمح

 ماعلا تح ترمتسا يلا ةيناثلا ةينوبلا برحلا ةيأدب
 1 مد

 نازيم ادب « ةديدحلا ةيجاطرقلا ةلمحلا ةيادب عمو
 نم رثكأ دعبف . «امور » ةحلصم دض ليمب ىوقلا

 ءادسعألا عم ةرمتسملا بورحلا نم تاونس ٠
 ةلمحلا هذه تتأ « تاهبحلا عيمج ىلع نيفلتخملا

 ةبلص ةبرح سأر اهنأكو ًاديج ا دعملاو ةسوردملا

 اينأو: فاضت ه نانوملا عسوتلا تاحومط هجو يف

 «نامورلل ةيداعملا فارطألا نم ددع روهظ عم تأدب

 . مهتاططخم هجو يف عساو فلح ليكشتل ةدعتسملاو
 نكم (.م .ق 8١0٠ -18) ةرثفلا ل الخو

 ىلع تاراصتنالا نم ةلسلس قيقحت نم «لابيناهو
 « موتنوغاس » ةنيدم ىلع ىلوتساف « ينامورلا شيلا

 ىلع بلغتو « ايبيرث » رب عطق و « امور ةفيلح

 ©ةصصقع « يناك » ةكرعم يف ينامورلا شيلا
 ينودقملا كلملا فلاحت كلذ التو . ( .م .ق )١15

 « نامورلا دض « لابيناه » عم « سماخلا بيليف »

 ةسطلسلا نع ةيلقص يف « زوكاريس» لاصفناو

 ةرافل رهظو . ( .م .ق ١١٠ ) امور يف ةيزكرملا

 نكلو « ةيئاهنلا ةمزهلا ريفش ىلع تدغ امور نأ
 «هئافلح و«لابيناه» شويج هجو يف اودمص نامورلا
 دقلو . ديدج نم رومالا مامز ةداعتسا ىلع اولمعو
 ماعلا 3 امتورذ ىلإ «لابيناه» ةلمح تلصو

 ىلع اهفوقو « موتنارات » نالعأ عم .م .ق 4

 دافتتساب يلابيئاطلا موجحلا أدب كلذ دعبو . دايحلا
 رثكأ هعفد يجاطرقلا دئاقلا عسوب دعي ملو « هتوق
 + فلذا قف

 مدقت رعت ىلإ تدأ يلا بابسألا تددعت دقلو
 © هرحد مم نمو « مىامور» وحن «لابيناه »

 برحلا تايرجم ىلإ ةبسنلاب ةيمهالا ةغلاب تناكو

 ةدايقلا ةردق : كلذ دعب ةينوبل

 ةطابوو ءودهب بعاصملا ةهجاوم ىلع ةينامورل
 عرسأب ةعباتتملا ةيلاتقلا سوردلا باعيتساو ؛ شأج

 ' يف اهبناج ىلإ نيينيتاللا امور ءافلح ءاقبو « تقو
 تاوقل تادعاسملا لوصو مدعو « تامزألا تاقوأ

 «سماخلا بيليف» هفيلح نأآل ةرظن « « لابيناه دج

 لاسرال مزاللا لوطسألا ىلإ رقتفي ناك ينودقمل
 تاوق ريرعتل ييتايردالا رحبلا ربع هشويج

 يف ةيجاطرقلا ةموكحلا نآلو « ايلاطيا يف «لابيناه»

 داسفلاو تاماسقنالا نم يناعت تناك .تقولا كلذ
 لكفبةيلاييناملا ةلمه[ ةدئاسم بعصلا نم: لمج لكشب
 ريكألا مسقلا ناك دف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . فاك

 بابسألا هذه نمو .٠

 فذ



 ور

 “» موليب » ريصقلا حمرلا نم فلؤملا لماكلا حيلستلا عم لاتفلا يز يي نامور دونج

 دقفتلا يرجي نويروتنس ةبترب طباض نيميلا ىلا ودبيو . سرتلاو ريصقلا فيسلاو

 حالسلا اذه ناكو « ةلايحلا نم « لابيناه » شيج نم

 ريغ ةعيرسلاو ةكرحتملا ةيلاتقلا تايلمعلا يف لاعفلا

 ناك يلا يضارألا لالتحاو راصحلا تايلمعل مثالم
 ىف رارمتسالا دارأ ام اذإ اهمامتا « لابيناه» ىلع

 عليي ىتخ ًايجيردت ةينامورلا قطانملا طاقساو هموم

 . اهسفن امور
 « سوميسكم سويباف » ينامورلا لصنقلا لغتساو

 مظنت داعأف « فقوملا اذه ( .م .ق ٠١٠ ينوت)

 كلذ عبتو . تاهبحلا فلتخم ىلع هرشنو « شيملا
 نامورلا ةداعتسا ىلإ تدا يلا تالمحلا نم ةلسلس

 .(0؟١١)اوباكو(١؟١ ) « زوك ا ريس » نم لكل

 تاوق ةرصاحم لفكت ايئابسأ يف ةهبج متف ررقتو
 . اهيلإ لوصولا نم تازيزعتلا عنمو « لابيئاه »
 دئاقلا اينابسا يف ةينامورلا شويحلا ةدايق مستو

 هقلخ يذلا ©« « نويبيس سويلين روك سويلبوب »

 افي

 . هسفن مسالا لمحي ناك يذلا باشلا هنبا هلتقم دعب
 ةكرعم يف « نويبيس نكم .م .ق ١٠م ماعل يو

 لاب وردزاه » تاوق ىلع راصتنالا نم « سوروتيم »
 زيزعتل هتاوق سأر ىلع ًاهجتم ناك يذلا « « اكراب
 ماعلا يو . ايلاطيا 5 « لابيناه» هقيقش تاوق

 تاوقلاب ةريبك ةممزه « نويبيس » قحلا م .قا ١٠ا/

 . اينابسأ يف 111م2 « ابيليأ » ةكرعم يف ةيجاطرقلا

 « لابيناه » عضو حبصأ نيتكرعملا نيتاه باقعأ ينو

 . ًاسئاي ايلاطيا يف
 ينودقملا )0 سماخلا بيليف عجارت ءانثألا هذه يو

 ىِإ نامورلا عراسف « «لابيئاه » عم هفلاحت نع

 ًايلحرم غرفتلا فدهب ( .م .ق 7١٠ ) هتحلاصم
 بختنا .م .ق ٠٠٠ ماعلا فو . نييجاطرقلا ةلتاقمل

 دض لاتقلا ةعباتم فلكو « الصنق « نويبيس »

 مسالا رصنلا ققحتي ىح « ةجاطرق » علقو ٠

 ماعلا يف طسوتملا ضيبألا رحبلا «نويبيس»

 لجر قلأ ٠ هماوق شيج سأر ىلع .مدق 64

 « ةجاطرق » ىلإ هجتاو « ةلايكلاب نيمعدملا ةاشملا نم
 . ايلاطيا نم « لابيئاه » ءاعدتسا ىلا ترطضا يتلا

 «اماز» ةكرعم يف يجاطرقلا و ينام ورلا ناشيملا ىتلاو

 . نييجاطرقلا ةم زه نع ترفسأ يتلا ( .م.ق ) +٠8
 بقل ىلع «نويبيس » لصح رصنلا اذه دعبو
 «ةجاطرق» ترطضاو .( ىقيرفالا ) « سوناكي رفا »

 املوطسأ ضيفختو « ةنس 0٠ ةدمل امورل ةيزج عفدل
 نش مدعب تدهعت امك . نفس رشعلا زواجتي ال ثيح
 ةقبسم ةقفاوم ذخأ نود ايقيرفا جراخ بورح ةيأ
 ًاضيأ راصتنالا اذه جئاعن نم ناكو . «امور» نم

 «يبونحلاو يقرشلا اينابسا يلحاس ىلع نامورلا ةرطيس

 تحن نيتينامور نيتعطاقم ىلإ ايئابسا ميسقت متو
 . «ةديعبلا اينابسا» و « ةبيرقلا اينابسا » ىمسا

 .(.م.ق م01 ) ةيناغلا ةينوبلا برحلا كلذب تهتناو

 (:م.ق 188701) ينامورلا عسوتلا ةرتف
 ماعلا يف يجاطرقلا رطخلا ءرد نم ءاهتنالا رثا

 . ًاقرش نامورلا راظنأ تهجتا « .م .ق ٠60
 « اينودقم ةكلمم ىلع ءاليتسالا لوالا مهفده ناكو
 تناكو .م .ق ٠ ماعلا ين برحلا اهيلع اونلعأ يل

 : يه ةثالث برحلا هذه فادهأ
 وأ © قرشلا يف نييئودقملا ذوفن نم دحلا-و

 . نكمأاذإ ذوفتلا كلذ ىلع ءاضقل

 ةيقولسلا ةكلمملا يضارأ ىلإ لوصولا-؟
 ايسآ نم ءازجأ ىلع رطيست تناك يتلا ع4

 . ايروس يلاشو ىرغصل

 ضوح يقرش يف ةعقاولا رزحلا ىلع ةرطيسلا - ©
 ىلع ةغلابلا اهتيمهأل ارظن طسوتملا ضيبالا رحبل
 . ةراجتلاو ةحالملا ديعص

 مهتاحومط ءارو نم يجيتا رسالا فدهلا ناكو

 ةيروطا ربمانم ىقبت دق ناك ام ىلع ةرطيسلا « ةيق رشلا
 نيب هتافو دعب اهميسقت 3 يلا ينودقملا ردنكسالا

 < ةيقرشلا ةيبونحلا ابوروأو ايسآ يف نييقولسلا

 يقرش يلاشو رصم يف (ةملاطبلا وأ ) ةسلاطبلاو
 ةين ودقملا ةرطيسلا تحن يب ام ىلإ ةفاضإلاب « ايقيرفأ

 ايفودقت ةكلمم لفمتو. « ةيقيرفألا ىضارألا نم
 نم ربكأ رصم لإ لوصولا ناك اذإو . اهسفن
 3 مهخي رات نم ةلحرملا كلت يف نامورلا تاحومط

 ةيلاشلا ايروسو اهرزجو نانويلا ىلع ةرطيسلا نإف
 . مهيلإ ةبسنلاب ةيسيئرو ةنكم ًافادهأ لكشت تناك

 ىلإ قرشلا يف مهتلمح لالخ نامورلا رطضا دقو
 «دحاو تقو يف ءايوقأ ءادعأ ةثالث دض لاتقلا ضوخ



 . مهحلاصم ىلع يئامورلا رطخلا فورظ مهتعمج

 سوخ ويطنا» و « ينودقملا « سماخلا بيليف» : مهو

 مهاعمجتب ) نويلوتيألا و « يقولسلا « ثلاثلا

 فلاحتلا نم حرا رثت مهفقاوم تناك نيذلا ( ةددعتملا

 تايضتقت بسح امدض لسلا ىلإ امور عم

 . ةيلحرملا مهحلاصم

 ينامورلا دئاقلا نكمت .م .ق ١4107 ماعلا يفو

 راصتنأ لوأ قيقحنأ نم « سونينيمالف سوئيت »

 « يلافيسونيس » ةكرعم يف نيينودقملا ىلع مساح

 تتبثأ يتلا ةكرعملا يضد ©« (0طهوؤءءمطقلوع
 ركتبملا ينامورلا يركسعلا ميظنتلل حضاولا قوفتل

 ةمعدملاو ةكرحلا ةعيرسلا « تانويجيللا » ىلع دمتعمل

 لفاحمج لثمتملا قيرعلا ينودقملا مظنعلا ىلع « ةلايخلاب
 . « سكنالافلا » مساب ةفوو رعملا ةامشمل

 مهعوقو ىلإ تدأ يلا نيينودقملا ةمزه رثإو

 نامورلا لوحت « ينامورلا ذوفنلا ةرئاد يف ًايئزج

 دقلو .نييلوتيإلا ممتافلحو نييقولسلا دض لمعلا ىلإ

 ينامور شيج هجتا مث « ةعرسب نييلوتيالا عاضخإ مث

 ةدايقب نييقولسلا لتاقو « وي ربالغ سويليسا » ةدايقب

 ةكرعم يف مهيلع رصتناو . « ثلاثلا سوخويطنأ »

 نامورلا عبات مث .(.م.ق دول) « ٍليبومرت »

 نم اونكمتف . رحبلا يف نييقولسلا ىلع مهتاراصتنا

 نيتي رحب نيتكرعم يف نيس دورلا مهئافلح عم مهتمم زه
 دئاقلا نكمم ًاريخأو .م .ق ١1٠ ماعلا ين نيتيلاتتم

 ( « ييرفالا نويبيس » قيقش ) « نويبيس سويسول »

 ةكرعم يف نييقولسلاب ةيئاهنلا ةميزملا قاحلا نم

 .(.م اق اذ) 1342عصعوزه « ايزينغامو
 ةيقولسلا يضارألا ةفاك ىلع كلذب نامورلا رطيسو

 .« سوروط» لابج يبرغ ىرغصلا ايسآو ابوروأ يف
 ةينامورلا تاحوتفلا تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو

 تيقوت ةلأسم طسوتملا ضيبألا رحبلا يترش يف

 ناك ىح .م .ق ١56 ماعلا لطأ نإ امو . رارقو

 ين ىوقلا ةفاك عم مالس تاقافتا اودقع دق نامورلا

 الالقتسا نييلحملا ماكحلا ظفحي لكشب « ةقطنملا
 . ةيلعفلا ةرطيسلا ىلع امور ظافح عم « ًايمسا

 هذه يف نامورلل ةيلعفلا عسوتلا ةلمح تتأو
 هذه يف .م .ق 168١-١45 ةرتفلا لالخ ةلحرملا

 لك عم ةديدج برح يف اهسفن امور تدجو ةرتفلا
 يلا ) «ةيخآلا » ةبصعلاو ةجاطرقو اينودقم نم

 دقلو . (ةميدقلا ةيئانويلا كلاما نم ىبت ام تمض
 نم صلختلا ةروكذملا ةثالثلا فارطألا تلواح

 ترج يلا كراعملا جئاتت نأ ريغ . ةينامورلا ةنميم ا

 . نامورلا حلاصل تناك ةرتفلا كلت يف
 ب رحلا مسأ ةجاط رق عم حلسملا عارصلا دخأو
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 نيطنطسق دهع ىتح سويرام دهع ذنم . تانويجيللا راعش ادغ يذلا ينامورلا رسنلا

 ىلإ ىدأو«( .م .ق ١49 - ١5 ) ةثلاثلا ةينوبلا
 ليوحتو نامورلا دي ىلع ًامات ًاريمدت ةنيدملا ريمدت
 ةعطاقم ىلإ اهيلع رطيست تناك يلا ةيقيرفالا قطانملا

 . ( ايقيرفا) « اكيرفا» مسإ تحن ةديدج ةينامور

 دحأ « سونايليمإ ثويبيس » دئاقلا دي ىلع اذه متدقو
 ماعلا يف كلذو « « ييرفالا نويبس» دافحأ
 ما

 يضارألا لماك قرشلا يف نامورلا لتحاو
 « « ةيخآلا ةبصعلا » يضارأ ىلإ ةفاضإلاب ةين ودقملا
 « ( نانويلا ) قيرغالا دالب ىلع كلذب اورطيسو
 مسإ تحت ةينامور ةعطاقم ىلإ اهرودب اهولوح و
 نامورلا لقتنا كلذ دعبو . « ايمخآ » و « اينودقم »

 ةكلم يضارأ ىلع اورطيسف . ايسآ يف عسوتلا ىلإ

 ماعلا ىح تناك يلا 2عءعورم 1282 « موماغ ريب »
 كلذ ينو . نييقولسلا ةرطيسل عضخت .م .ق +٠

 .ق

 دي

 يبرغلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ةكلمملا كلث تحبصأ ماعلا

 . «ايسآو مس تحت ةينامور ةعطاقم ىرغصلا ايسآل

 ةيروهمجلا تناك .م .ق #١8 ماعلا ةيابم عمو

 ايئابسا نم دتمه ةيروطا ربما ىلإ تلوحت دق ةينامورلا
 « ًاقرش ىرغصلا ايسآل ةيبرغلا لحاوسلا ىلإ « ًابرغ
 . ايقيرفا يلامش يف ةيجاطرقلا يضارألا ىلإ ةفاضإلاب
 تاعطاقم عبس ىلإ ةعساشلا يضارألا هذه ثمسقو

 يف ةيزكرملا ةموكحلاب ةطبترم ءووينسععو
 * امور

 ( *م*ق ١78-91 ) ةثلاثلا ةيروهمجلا
 ثرقلا علطم ذنم « ةينامورلا ةلودلا تحيبضأ

 ماعلا تاردقمب كحتت ىمظع ةلود « .م .ق يناثلا

 ًاراتاهخي راتحبصأ و . يترشلاو يبرغلا هيقشب ميدقلا
 ةثلاثلا ةلح رملا ءدب دنع نامورلا ناكو . ملاعلا كلذل

 فحل



 رند ١ وربح م

 تايلصتقمرل :

 لك تمس

 2 ا ىلا
 5000 1 ةيروطارع

 يبداليلا عبارلا نرقل ولأ رخآوا يف ةينامورل



 نكمي ال ةوق .م .ق ١7 ماعلا يف مهتيروهمج نم

 ةوق ةيأ ةيملاعلا ةدايسلا ىلع اهسفاني الو « اهرهق

 خيراتلا كلذ ذنم اهؤادعأ لوحتو . ةسناجتم ىربك
 ندملاو كلاملا نم ةريغصو ةقرفتم تاع ومجم ىلإ
 ولت ةدحاو ةلوهسب اهيلع ةرطيسلا تمن يلالئابقلاو

 . ىرخألا

 ينامورلا خيراتلا أدب « تاذلاب ةلحرملا هذه ينو

 «© نيرصتنملا لصانقلاو ءامع زلا و ةداقلا ءامسأب جضي

 مهيلإ ةبسنلاب بورحلاو تاوزغلا تحبصأ نيذلا
 ةرطيسلا مهوخم يذلا رصنلا اهيف نوزرحب تالحر

 باقلالا يسكو + تافطاقم نم هيلع ةولؤتنيااه لع
 لصانقلاو ةداقلا لوحتو . ةيونعملاو ةيداملا زئاوحلاو
 امور ين ثادحألا ىرجم ىلع رثؤت ةمكاح ةقبط ىلإ

 امور هتدهش يذلا .ىبسنلا ءودملا نأ الإ . اهجراخو

 ماعلا نم ةدتملا «ةحارلا» ةرّتف لالخ ملاعلاو
 م « ًابيرقت .م .ق ١١ ماعلا ىح 6 .ما.ق ١ع“

 تاحوتفلا نم ةديدج ةلحرمل ةمدقم ىوس نكت

 . تاهاجنالا فلتتع يف ةعساولا ةينامورل

 وحن ةديدحلا مهتاحوتف ةيادب يف نامورلا هجتاو

 ةيلامشلا مهدودح ىلع ةنئاكلا ( اسنرف ) لاغلا دالب

 ال ًاتماك ًارطخ ةيلاغلا لئابقلا يف اوأر و « ةيبرغل
 .م .ق ١١ ماعلا ينو . لحفتسي نأ لبق هئرد نم دب
 نكلو . اسنرف يبونج يف ةينامورلا تالمحلا تأدب
 تابقعي مدطصا اسفرف يبونج يف ينامورلا عسوتل
 تاوقل اهكاالتماو ةيلاغلا لئابقلا ةوقل ًارظن « ةريبك

 يركسمعلا اهميظنت ةيئادب مغر « ةلعاف ةيركسع

 يبونج يف نامورلا سسأو . ةيلاتقلا اهتاكيتكتو
 يلا 1121طمططمم (« توبران » ةنطوتسم اسنرف

 ةكبش اودمو . ةقطنملا يف قرطلا دقع مهأ نم تناك

 عم ايلاطيا يلاهش لصت يتلا ةيجيتا رتسالا تاقرطلا نم

 اوصصخو . اينابسأ يفرش يلامهشو اسنرف يبونج
 نيف رتحملا دونحلا نم تايماح قرطلا هذه ةيامل

 . ًايلاع ًاييردت نيب ردمل

 ةينام حلا لئابقلا و « ةيلاغلا لئابقلا رطخ ديارت مث
 لكش ىلع تاكاكتحالا تأدبو . لاهشلا نم ةمداقلا

 ةراغالاو للستلا تايلمع ببسب ةدودحم تاك ابتشا

 نيومتلا لفاوق ىلع لئابقلا كلت اهب موقت تناك يل

 تعسوت مث « ةقطنملا يف ةينامورلا ةبقارملا زكارمو

 ىلإ نامورلا رطضا ام « ةفينع كراعم ىلإ تلوحتو

 لئابقلا كلت عاضخإل ةريبكلا تالمحلا لاسر
 . اهرطخ داعباو

 « ةينام رحلا لئابقلا تنكم .م .قزلعم ماعلا فو

 نم ٠ 01مط#إ « يريميس » لئابق اهسأر ىلعو

 زكارملا حايتجاو اسنرف يبونج ىلإ لوصولا

 تايماحلا ىلع تبلغت نأ دعب ةقطنملا يف ةينامورلا

 نييعت مث ذئدنع . « جئاروأ » ةكرعم يف ةينامو رلا

 لصنقلا بصنم يف « سويرام سوياغ » - دئاقلا
 03 ينامرملا رطخلا ءردب فلكو )م .ق )٠١4

 ديدعلا زرحأ دق ناك ثيح ايقيرفا نم هلقن مت نأ دعب
 ةرطيسلا ةمقر عيسوتب ماقو تاراصتنالا نم

 . يلإغلا ييرفالا لحاسلا ىلع ةينامورلا
 . هيلع ةدوقعملا لامآلا « س ويرام » بيخمي مو

 سويلبوب و رخآلا لصنقلا عم نواعتلاب ماقف
 ىلع هجنا ةلماش ةلمح مظنتب « سوفو رس ويليتور

 ةينامر كلا تاوقلاب قحلاو اسنرف يبونج ىلإ اهسأر
 : يكرعم يف اهيلع ءاضقلا نم نكمت نأ ىلإ « ما زه ةدع
 يبماك» و 2401126 560126 ( يسكس اوكأ»

 )ءر ل5١ ) (دممأ 18211011 « يدور

 له ةيئامؤرلا هنا كلذب. اعجب رسم (.ما.ق

 اهيف ةيلاتلا عسوتلا ةيلمعب هدبلا راظتناب « ةقطنملا

 . ًابرغو الاش

 يروطاربمالا ماظنلا ضرف وحن هجوتلا
 (*مهقالا#“ هكر

 « ةيلاقتملا ةيئامو رلا تاعسوتلا وتا راصتنالا تدأ

 مت يلا قطانملا فلتخم نم امور ىلع لاومالا قفدتو

 ديدج- يداصتتقا و يعامجا عض و ءوشن ىلإ « اهلالتحا

 ةيرحبلا قرطلا تحبصأ دقف . ينامورلا عمتجملا يف
 . قئاع نود نامورلل ةحوتفم ةيراجتلا ةيربلاو

 نيديعصلا ىلع « ماعلا يف لقثلا زكرم امور تحبصأو

 اذه ةيقطنملا ةجيتنلا تناكو . يعامجالاو يداصتقالا

 يف يمتنت ةديدج ةيليتنكر م ةينامور ةقبط هوشن عضول

 . ىلوألا ينامورلا بعشلا تاقبط فلتخم ىلإ اطوصأ
 ءامعزلاو « نيقباسلا نييركسعلا داوقلا مضتو

 لاجرو «© تاورّثلا نع نيثحابلاو « نييسايسل

 اونكمم نمم بعشلا ةسماع ءانيأ ضعبو © تونهكل

 . ينامورلا يعامجالا سلا يف دوعصلاو عافترالا نم
 ىلع رطيست ةوقك ةقبطلا هذه دارفأ رهظ دقلو

 ةوق يلاتلاب كلمتو « ةفلتخملا ةيداصتقالا تايلعافل

 « لوقلا ةغلابملا نم سيل و . ليثم امل قبسي مل ةيسايس
 تاراصتنالاو « ةددعتملا بورحلا باقعأ يف هنأ

 املالخ نامورلا نكمت يلا ةلهذملا ةعرسلا و « ةيلاعتمل

 « هئازجأ ىلع مهترطيس طسبو ملاعلا يف عسوتلا نم
 ةريصق تانده نم رثكأ نكت مل ءودملا تارتف نإف

 تالمحب مايقلل ةدعلا دادعا اهنم فدحلا « ةعطقتم

 هتاورثو ملاعلا تاريخ نم ديزملا فدهتست « ةديدج

 . ةينامورلا عئاضبلل قأوسألا حتفو «ةيلوألا هداومو

 لاسمعألا لاجر كلذ لك نم لوألا ديفتسملا ناكو

 ور

 لوأ ًامئاد اوناك نيذلا راجتلاو نيرمثتسملاو

 مي ةديدج ةقطنم لك يف ددحلا نامورلا نينطوتسملا

 . اهيلع ةينامورلا ةرطيسلا ضرف
 ًايساسأ ًارود لاملا لاجرو راجتلا ةقبط تبعلو

 اهمترطيس نم ًاقالطنا « ةلودلا تاسايس ديدحت ىف

 اذه اهتسرامم رمت ملو . اهتاردقم ىلع ةيداصتقالا
 يف ىرخألا ةيعامجالا ىوقلا ةضراعم نود رودلا

 يدؤي ةيركسعلا تاعارصلا ءوده ناك اذل . امور

 امور تفرع دقلو « ةيلخادلا تاعارصلا عالدنا ىلا

 اهورح لوأ ( .م .ق م. - 41 ) ةرتفلا لالخ

 نيب ةلدابتملا ةيفصتلا تايلمع تذخأو « ةيلهألا

 ةينامورلا ةايحلا يف ًازراب ًارود ةداقلاو لصانقلا

 سئاسدلاو تارماوملا تحبصأو « ةيسايسلا

 . ةايحلا كلت نم أزجتي ال ًاءزج تاضافتنالاو
 يجراخ رطخ روهظب ًانوهرم يلخادلا ءودملا ناكو

 مامز كسمي يوق ميعز وأ دئاق قو وأ 4 مهاد

 . نمزلا نم ةددحم ةرتفل رومألا

 ةيلغأ بح لوأ تعلالا .م .ق و١ ماعلا يو

 ديدحلا لصنقلا نكلو . ايلاطيا طسو يف ةينامور

 دعب اهءاهنا عاطتسا « وبا رس سويبموب سويانغ »
 ةطلسلا ىلع عا رصلا نأ ريغ . اهعالدنا نم دحاو ماع

 عارصلا ةدح تغلبو .م اق 4 ماعلا ين ددجنو داع

 هيف كرثشاو . فنعلا نم ةديدش تايوتسم ددجتملا

 « تقولا كلذ يي نيزرابلا نييركسعلا ةداقلا مظعم

 . نيدلا لاجرو لصانقلاو خويشلا ىلإ ةفاضإلاب

 « ةداضملا تاكرحلاو تاكرحلا نم ديدعلا دعبو

 يركسعلا دئاقلا نكمت « ةدايقلا ديعص ىلع تالدبتلاو

 نم 1:15 5ان]118 «الوس سويسول »

 كلذ يف هتدعاس نأ دعب ©« فقوملا ىلع ةرطيسلا

 ايسآ يف اهققح يلا ةمحضلا ةيركسعلا تازاجنالا

 ىلع ءاضقلا نم هنكمتو « ايروس يلامشو ىرغصلا
 . ناقلبلاو نانويلا دالب يف تعلدنا درمت تاكرح ةدع

 ةهبحل ًادئاق هتفصب امور ىلإ «الوس» داع دقو

 دعبو . هيضراعم ىلع ءاضقلا نم نكمتو « قرشلا
 مظعم ىغلأ .م .ق م8 ماعلا ين ًاروتاتكد هباختنا
 فدهتسا ًايدادبتسا ًامكح أدبو « ةقباسلا تاعي رشتلا

 يف ءىراوط ةلاح نلعأ اك « ةلودلا ىلإ ماظنلا ةداعا

 تفرع يلا « امور يف ةصاخو « ةلودلا ءاحنأ ةفاك

 , ةيدرفلا ةيروتاتكدلا دوهع لوأ كلذب
 ةتايحالص نع « الوس » ىلخت .م .ق 6٠ ماعلا يو

 دارقتسالاو ماظنلا ةدوعب عنتقا نأ دعب ةيروتاتك دلا

 مث يطارقميردلا ماظنلاب لمعلا داعأت « دالبلا ىلإ
 سوكرام_» لصنقلا مامأ لاجملا ًاحساف « دعاقت

 ناك' يثلا ءىراوطلا ةلاح كلذب ًايهنم « « سوديبيل
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 ور

 . نيماع لبق هسفنب اهنلعأ دق

 يركسع دئاق مجن امور يف زرب ءانثألا هذه يو

 سويبموب» دّئاقلا نبا «سويبموب سويانغ » وه باش
 باشلا « سويبموب » رهتشا دقو . «وبارتس
 « ايقيرفا يلامشو ايروس يف .ةيركسعلا هتازاجناب
 ةيسايسلا اهتايح يف ًايساسأ رود بعليل امور ىلإ داعو
 1 . 06 يبموب ) مسإ تحن

 .م.ق 5٠١ - الو ةرتفلا لالخ امور تفرعو
 يركسعلاو يسايسلا رارقتسالا مدع نم اديدج ًادهع

 ةديدج ةلحرم هيف تأدب تقو يف كلذو « لخادلا يف

 ىدأو . ةلودلا فارطأ ىلع ةعساولا تاح وتفلا نم
 ةلودلا تدادزا دقلف . ةضقانتم جئاتن ىلإ عضولا اذه

 تاراصتنالاو تاحوتفلل ةجينن ءارثو ًاعسوتو ةوق
 « ةيلوألا داوملاب يغلا قرشلا يف ةصاخو « ةيركسعلا
 ٍلخادلا عضولا ةروطخ هسفن تقولا يف تدعاصتو

 ةيسايسلا تاعارصلا ةدح تدادزاو « امور 5

 . ةينمألا تابارطضالاو
 ةرتفلا كلت يف تزرب يلا ثادحألا مهأ نمو

 الإ ل ال" ) «سوكااترابس» ةدايقب ديبعلا ةروث

 5 2 طيسب درم لكش ىلع تأدب يثلاو 2 )م .ق

 عمتجملا اهف رعي مل ةلماش ةضافتنا ىلإ ًايردت تلوحت

 مهدوهج نامورلا هجوو . لبق نم اليثم ينامورلا

 مهماظن ىلع ًارطخ تلكش يتلا ةروثلا هذه عمق وحن
 دئاقلا نكممو . يسايسلاو يداصتقالاو يعامجالا

 يف راوثلا ىلع راصتنالا نم « سوسا رك سوكرام »
 ءاضقلا نم نكمتي مل هنأ ريغ 0 .ماقالا ماعلا

 « يبموب » دئاقلل رمألا اذه كرت دقو . ًامامأ مهيلع.

 يف ةيشماطا بورحلا ىدحا ضوخم ناك يذلا

 ًايئام ةروثلا ىلع ءاضقلا نم نكمتو داع مث « اينابسا
 . هسفن ماعلا يف

 يركسعو يمايس فلاحمت ماق .م .ق 7٠١ ماعلا يو
 فلاحت تبثاو . «سوسارك » و « يبموب » نيب

 ابختناف رومألا مامزب كاسمالا ىلع هتردق نيدئاقلا
 ةيسايسلا رومألا مامز « يبموب » كرثو . نيلصنق

 ةدايقلل غرفتلا ررقو « « سوسا رك » هفيلح دي يف
 اهئارو نم يحي ةيركسع تالمحب مايقلاو ةيركسعلا
 لوألا نرقلا نم عباسلا دقعلا ةليط ماقف . دجمل

 3 ةريبك تاحاجن اهيف فداص تالمح ةلسلسب .م .ق

 يلا ةمخضلا ةيركسعلا تازاجنآلا ناهذألا ىلإ تداعأ

 ةرطيس طسبف . ةيضاملا نورقلا لالخ نامورلا اهققح

 . ةينامور ةعطاقم ىلإ اهوحو ايروس ىلع نامورل

 عسوتلا ًادح عضوو « تي ركو ص ربق ىلع رطيس اك

 «سراف دالب ىلإ نييثرابلا عفدو (يرابلا) يسرافل

 غلب ىح ىرغصلا ايسآ بلق ىلإ نامورلا ةطلس دمو
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 ةرثفلا يف « يبموب نكم اذكهو . اينيمرأ دودح

 ىلع ةينامورلا ةرطيسلا طسب نم ( .م.ق 50-9 )
 ىلإ داعو « طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح لماك

 . ةينامورلا ةلودلا يف لجر ىوقأ هتفصب امور
 يف تاراصتنالا زرحن « ىبموب » ناك امدنعو

 ةيروطا ربمالا نم رخآلا فرطلا ين رهظ « قرشلا
 خيراتلا يف ًايسيئر ًارود بعلي نأ هل بتك باش دئاق

 « رصيق سويلوي سوياغ » دئاقلا وهو « ينامورلا

 ماعلا نم ءادتباف . جذدتق لانا 55 02 عودنع
 شويجلا هتدايق لالخ نم « رصيق » أدب .م اق "8

 دئاقك ةرهشلا باستكاب « اينابسا 5 ةينامو رلأ

 ةيركسعلا هداحمأ تعفد دقو . عراب يسايسو يركسع

 نهاكلا» بصنم يف هباختنا ىلا ينامورلا خويشلا سلجم

 بصنم وهو 20م( 14ج »انصابو « ىلعألا

 آر يبك ًاردق هيحاص ىطعي هنكلو 2 يرخف ييد

 حبصأ .م .ق 5؟ ماعلا ينو . ةبيملاو ذوفنلا نم
 . 27م2 معورب ًايضاق « رصيق »

 اينابسا ىلع ماحك هتايحالص « رصيق» سرامو

 اهيف ةينامورلا ةرطيسلا دم عاطتساو « غلاب حاجنب

 ىلإ داع امدنعو . ًابرغ يسلطألا طيحملا لحاوس ىح
 لوصولا يعسلا أدب م .ق هه ماعلا يق «عامور»

 ناكو . الصنق لعفلاب ادغو « لصنقلا بصنم ىلإ

 بلاطي اهسفن ةركفلا يف امور ىلإ داع يذلا «يبموب »

 . اضيأ لصنقلا بصتمب
 « سوسارك » نيب فالحلا بد ءانثألا هذه ينو

 عانقا نم نكمت « رصيق» نكلو «يبموب» و

 فلاحت مايق ىلإ هدوهج تدأ دقو . نواعتلاب نيف رطلا
 لالخ ةينامورلا ةلودلا خيرات اوعنص لاجر ةثالث نيب
 هل: ارقأ [وق رق“ (.م .ق ؛4 - هو) ةرتفلا

 « رصيق » مهو . دعب ايف اهراسم ىلع ىحمب

 ةرطيس لضفبف . « سوسارك » و « يبموب » و

 « يبموب ١» © ةيسايسلا « سوسارك »

 يوناقلا و. .يوتعملا .« رتضيقتوأ ذوفتاو 6 ةيركدلا
 ةرطيسلا نم ةئالثلا نكم“ « ىلعأ ًانهاكو الصنق هتفصب
 اومكحو « امور يف ةطلسلا تاردقم ىلع ةلماكلا
 «ىلوألا ةيثالثلا ةموكحلا» مسا تحن دالبلا

 . طف 1 عوأ 6

 ةيبعش و

 « يبموب » نييعت فلاحتلا اذه نع جتن دقو

 لع « سوسا رك » ةظفاحمو 0 ايروس ىلع ًاكاح

 ف ةينامورلا تاكرشلا 5 ةيلاملاو ةيراجتلا هحلاصم

 لاخدا نم هنكمت ىلإ ةفاضإلاب « ةيقرشلا تاعطاقملا

 .امور يف مكحلا ماظن ىلع تاحالصا نم هبلطي ناك ام

 شيملا ةدايق بصنم ىلع لصح دقف « رصيق » امأ
 قيقحت لجأ نم « لاغلا دالي ىلإ هجتملا ينامورلا

 ةسايسلا بابرأ تالواحم تلشفو . عسوتلا نم ديزملا

 سلجم سيئر «نو رشيش » مهسأر ىلعو « امور يف

 «امور يف يوقلا يسايسلا ذوفنلا وذ يضاقلاو خويشلا

 عاضوألا ترمتساو . ةثالثلا ةداقلا فلاحت كفل

 تأدب نيح .م .ق ه4 ماعلا ىح هيلع يه ام ىلع
 ق ةصاخو « ةداقلا نيب ديدج نم بدت ةسفانملا

 يضارأ مظعم ىلع ةرطيسلا يف « رصيق » حاجن باقعأ
 ةرهشو ةيبعش هباستكاو « ةعساشلا و ةينغلا « لاغلا »

 . امور يف ةيسايسلا طاسوألا يف ةريبك

 لالخ « سوسا رك » لتق .م .ق ها ماعلا يو

 نيب عارصلا رجفناو ©« سرفلا دض ةلشافلا هتلمح

 عارصلا اذه 5 لخدتو . « رصيق» و « يبموب »

 3 نيئشانلا ءاسعزلاو تايصخشلا و ةداقلا نم ديدعلا

 ام ناعرس هنأ ريغ « ىلوألا ةلحرملا يف ًاتماص أدبو
 هلالخ نافرطلا لواح « فوشكم عارص ىلإ لوحت

 بساكم ىلإ اهليوحت ةيغب ةيركسعلا داجمألا زارحا
 برحلا تعلدنا .م .ق 49 ماعلا يفو . ةيسايس

 . ( يبموب » يرصانمو « رصيق » عابتأ نيب ةيلهألا

 « ةريبك بساكم زارحا نم « رصيق » نكمتو
 «يبموب » مزهو « نانويلاو اينابسأ ىلع رطيسف
 426 .ق 48) « سولاسراف » ةكرعم يف ةمساح ةمرزه

 ماعلا يف « يبموب » عابتا ىلع ءاضقلا نم ىهتناو
 امور ىلإ « رصيق » داع كلذ دعبو . .م .ق ؛ه

 بخهتناو « ةقلطملا ةطلسلا بحاص ادغ نأ ديب

 تاردقم ىلع ةلماك ةرطيس رطيسو « ًاروتاتكد
 , ةطلسلا

 « يبموب » نيب تماق يلا ةيلهألا برحلا تناكو

 عمتجملا اهضاحن ةلماش ةهماجم فنعأ « رصيق» و
 كراعملا تزيمتو « يلخادلا ديعصلا ىلع ينامورلا

 اهتيومدب اهلالخ تمم يلا ةلدابتملا تايفصتلاو

 عارصلا نأب ةمات ةعانق ىلع نافرطلا ناك ذإ . ةديدشلا

 . امهنم لك ىلإ ةبسنلاب توم وأ ةايح عارص وه

 نكي مل ينامورلا عمتجملا نأ برحلا كلت تتبثأو
 هديلاقت مدهت دق يتلا ةيقيقحلا تامزألا نع ىأنم

 بوعشلا ىوتسم يف هعضتو « اهساسأ نم هميقو
 يراضحلا هقوفت يعديو « اهمكحي ناك يلا ىرخألا

 . اهيلع

 ميمصت « لاجملا اذه يف مانهإلل ريثملا ناكو

 ماظنلاو روتسدلا ةداعإ ىلع نيعراصتملا ءاقرفلأ فلتخم

 نأ اهيف نودقتعي اوناك يلا ةظحللا يف يطا رقمدلا

 ًامئاد فدحلا ناكو . مهحلاصل تمسح دق رومألا
 حلاصم نع عافدلاو « ماظنلاو ةطلسلا ىلع ظافحلا
 « «ةلودلا عم عارصلا » ةركف نأ ذإ . ةلودلا



 نع ًادج ةديعب تناك « ميقو تاسسؤم نم لثمت امب

 . نامورلا ريكفت
 هتيروتاتك د نع لخت امنع «الوس» لعف اكو

 ماظنلا ىلإ رارقتسالا ةدوع نم هدكأت درجمي
 نع يلختلا ىلع ًاممصم « رصيق » ناك دقف « دالبلاو

 لصنق بصنم ىلإ ةدوعلاو « روتاتكدك هبصنم
 مل ول « ةيركسعلا تاحوتفلا غرفتلا فدبب يداع

 رصق مغرو . كلذ قيقحت نم نكمتلا لبق هلايتغا مي
 هنإف ©« محلا يف « رصيق سويلوي » اهاضق يلا ةدملا

 ةيسايسلا ةايحلا راسم ىلع هتامصب كرت نم نكمت
 نيناوقلا نم ةعومجم لالخ نم «ةينامورلا ةيركسعلاو
 اههأ ناكو « اهذيفنت ىلع رصأ يلا تاحالصالاو

 « بئارضلا نوناق حالصإو ٠ يضارألا عيزوت

 ميوقت » مساب فرع يذلا ديدحلا ميوقتلا دامعاو

 .٠ لاناتذد ©6216م0عرم « سويلوي
 ماظنلا ميمص ىلإ ذافنلا يف لشف « رصيق » نكلو

 نم كلذ لواحي مل هنأ لب « يرذج لكشب هحالصاو
 دق نكي مل .م .ق 4ه ماعلا ةياجن ىحف . ساسألا

 « ةيروهمجلل ديدج روتسد مبدقتل ةين ةيأ هيدل ترهل
 هصخش يف ةروصحم تلظ ةيسايسلا ةايحلا نأ امك
 ةايلا ةداغال ةيدع زدارب ةسأ دوري تود ةنعانتاو
 طقسيس هنأ حضاولا نم ناك دقو . ةيطارقمدلا
 اولمتحيل اونوكي مل نامورلا نأ ذإ « ةعرسب
 . همكح لالخ اهماقأ يتلا ةيروتاتكدلا عون اليوط
 ةيركسع ةلمح دادعاب همايق لالخ لعفلاب كلذ مت دقو

 يف «سوسارك » عرصمل ًاماقتنا سرفلا ىلع ةلماش
 « رصيق » نكمتي نأ لبقو.ةقباسلا ةينامورلا ةلمحلا
 لاجر نم 1٠ ناك كلت ةي ركسعلا هططخ ماما نم

 ىلع اوقفتا دق نامورلا نييركسعلا ةداقلا و ةسايسلا
 تاعاتجا دحأ لالخ هلايتغاب !وماقف ٠ هنم صلختلا
 .م .ق ؛4 /# / 1١١ يف خويشلا سلجم

 ةيناثلا ةيروتاتكدلا ةرتف تهتنا « رصيق » لتقم و

 ةداعال تالواحملا تأدبو . امور اهتفرع ىتل

 ةرماؤملا نييسيئرلا نيططخملا دي ىلع ةيطا رقمبدلا
 ةمهم نأ "نغني و .شويساك لوا(: سوت وون اهو

 « رصيق » راصنأ نأ ذإ . ةلهس نكت م نيلجرل

 ناك امك « شيحلا فوفص يف ًادج ءايوقأ اوناك

 هتاطلسي عتمتي « وينوطنأ كرام » يناثلا لصنقلا هفيلح

 هجتت ةلودلا نأ ًاحضاو ادبو . امور يف ةيعرشل

 . ةطلسلا ىلع عارصلا نم ىرخأ ةلوج وحن ديدج نم
 حلاصل ةزيجو ةرتف دعب عارصلا مسح مت دقو

 نكم هنأ ذأ « يبتلاب « رصيق » نبأ « نايفاتكوا »

 كرام» دض نيقباسلا « رصيق » عابتا عمج نم

 « سوتورب» ذوفن نم دح امك «© « وينوطنا

 عارصلا « نايفاتكوأ » مسح مث. « سويساك » و

 « وينوطنا كرام » مزه نأ كعب 6 ايتابن ههسلتملا

 ةيرحبلا « مويتك أ » ةكرعم ُُق «ًارتابويلك » و

 .(.م .قاعل)

 (0م١ب 18579 ب ا *مهق ضن ىلوالا ةيروطاربمالا

 ةينامورلا ةلودلا تلخد « تاروطتلا هذه ةجيتنب
 ةلحرم ىهو « اهخيرات نم ةمساجلاو ةديدحلا ةلح رملا

 لوأ «نايفاتكوا » حبصأ نأ دعب « ةيروطا ربمالا
 « نايفاتكوا » ٍح رمتساو . امور ىلع روطا ريما

 ةينامورلا ةرطيسلا طسب اهالخ مت « ًاماع 4. يلاوح
 سسأو . اهيف ةيملطبلا ةكلمملا نم بت امو رصم ىلع
 مساب تفرع يلا ةيروطا ربمالا ةلالسلا « نايفاتكوا »

 لان11 ه2 «  نييدوالك -ويلويلا » ةرطابألا ةلالس
 حبصي مل « نايفاتكوا » نأ ديب . 1210 وص

 اذه قرغتسا لب«ةيكيتاموتوا ةروصب ًاروطا ربما
 جردت « تاونس ةدع ةيروطا ريمالا وحن لوحتلا

 ةينامورلا تاونقلا ربع اهلالخ «نايفاتكوأ »
 روتاتك د درحجم ءدبلا يف ناك دقلف . ةيروتسدلا

 « تايحالصلا قلطم الصنق خويشلا سلجم هبختنأ

 ىلع «نايفاتكوأ» ضرع .م .ق ؟؟/1/١1 يثو

 سلجملا نأ ريغ « هبصانم نع يلختلا خويشلا سلجم
 هيلع قلطأ مايأ ةثالثب اهدعب و « عاجالاب كلذ ضفر
 بقللا وهو ©« رمي ومو « سطسغا » بقل
 ماعلا يو . هتايح يس نم ىببت ام ةليط هب فرع يذلا

 بصنم يف خويشلا سلجم هنيع .م .ق
 كلذ ذنم لمحو « « ةيروطا ربمالل ماعلا ىاحلا»
 . « رصيق سطسغا » بقل نيحلا

 ةيروتسالا ةيحانلا نم « سطسغأ » نكي ملو
 كاذنآ تناك ةينامورلا ةلودلا نأ ذإ « ًاروطا ربما
 ناك هبقل نأ ريغ « ( لقألا ىلع ًايرظن ) ةيروهمج
 ريغ ةيلمعلا ةيروطا ربمالا هتاطلس عم ًايسانتم

 لكب نامورلا ىلع ًاروطا ربما هتلعج يتلا « ةدودحملا
 . ىبعم نم ةملكلا يف ام

 دهع يف ةينامورلا ةيروطا ريمالا دودح تعستاو

 تما )2 ليثم هل قبسي مل لكشب « سطسغأ »و

 اينابساو اسن رف لحأوس نم ةدتمملا قطانملا ىلع رطيست
 ةيدابو لينلا يداو ىتح ايقيرفا يلاشو ةيسلطألا

 هبشو زاقوقلا لابج دودح ىح اينيم رأ نم و « ماشلا

 . ةيلاثلا دوسألا رحبلا لحاوسو مرقلا ةريزج
 ةيلامشلا ةيبوروألا قطانملا ضعب ىلع ترطيس اك

 لخاد ىح نيينوسكاسلاو نييدرابموللا قطانمو

 « سطسغا» يوت « داليملا دعب ١ 4 ماعلا ينو . ايناملأ
 ١4 نم مسح ) 11طءو1نو « سويربت » هفلخو

 در

 8 نم مكح يذلا ( الوغيلاك ) « سوياغ » مث ٠ ( 7 ىلا

 « لوألا سويدوالك » هالتو . 2١ ماعلا ىلإ ال ماعلا

 يف رحتنا يذلا « نورين»مث . ( 06 ىلا 2١ نم مكح )

 . ةيدوالك  ويلويلا ةلالسلا هراحتناب تهتناو , 8 ماعلا

 آروطا ريما « نايسابسف » حبصأ 59 ماعلا يو

 « ةيقالفلا » ةلالسلا كلذب سسأف « امور ىلع

 اهتلت مث « 45 ماعلا ىح ترمتسا يلا 12ه

 ترمتسا يتلا « خوغموزوم ةينوطنألا ةلالسلا
 ظافحلا ىلع ةردقلاب اهكولم زيمتو « ١٠ ماعلا ىّبح
 تاديدهتلا هجو يف ةيروطاربمالا دودح ىلع
 . نييلخادلا ماظنلا و نمألا ةداعإو « ةيجراخلا

 نم مح) « اق رين »: نم الك ةلالسلا هذه تمضو

 4م نم مكح) «ناجورت» و « (18 كإ ه5

 ىلإ ١١1 نم مح ) «نايرداهو و (١١1ا ىلإ

 نم مكح ) + نوبل لوأ سوكرام » و 0 (1؟م

 ةسلالسلا ةرطابأ مهأ ريصعا يذلا ( ١8٠١ ىلإ 0

 ذإ « « سطسغا » دعب نامورلا ةرطابألا مهأ دحأو

 هتغلب ىدم ىصقأ ىتح ةيروطا ربمالا دودح عسو هنأ

 امك الاهث ادئلتكسا ىلإ هتاوق لوصوب اهخيرات يف

 .اهعاضخاو ةينام رحلا لئابقلا تام دص نم نكمت هنأ
 روطاربمالا لايتغاب ةينوطنالا ةلالسلا تهتناو

 0 (19؟ لإ لم نم مح « سودوموك »

 .ىلوألا ةيروط ربمالا دهع ةيامن هلتقم ةنس ت ربتعاو

 ( "1١91-770 ) ةيناثلا ةيروطاريمالا

 © 1١91 ماعلا يف «سودوموك » لايتغا دعب

 1161015 « سكنيتري سويفله » محلا ىلوت

 يف ثبلي مل هنأ ريغ . امور يضاق 2ءمنسمدع
 « #١9 ماعلا يف هرودب ليتغاو « اليوط محلا

 يذلا « « سوريفيس سوميتبس » هدعب محلا ىلوتو

 يف هفلخو . 8عرعرز « ةيريفيسلا » ةلالسلا سسأ

 يذلا 0222211 « الاك اراك م هنبا 51١ ماعلا
 ةنايدلا تأدب ةرتفلا هذه يفو . هعابط ةسارشب زيم

 « ةيروطا ربماللة يق رشلا ءاج رألا يف راشتنالاب ةيحيسملا

 لازت ال تناك ةيروطا ريمالل ةيمسرلا ةنايدلا نأ الإ

 ةنايدلا ىلإ اهوصأ يف دوعت « ةينثو تقولا كلذ ىّتح

 سوقط نم اهيلع هلاخدا مث ام عم « ةيقيرغالا

 داهطضا ناك دقو . روصعلا ربع ةينامور ديلاقتو

 ًافراعتم ًانأش نيبقاعتملا ةرطابألا دي ىلع نييحيسملا

 هنأ ريغ .نييداليملا يناثلاو لوألا نينرقلا ةليط هيلع
 ناكس ةيرثكأ تناك « ثلاغثلا نرقلا علطم عم

 مغر « ةديدحلا ةنايدلا تقنتعا دق ةيقرشلا تاعطاقملا

 نييحيسملا قح يف تاطلسلا اهتسرام يتلا عمقلا ريبادت

 . مهعم نيفطاعتملاو

 اندر



 ور

 بروم ا هير نع قيام ورلا يطانلا بم
 م. 3 51 كونا ًهيشوبللا

 هلم ةيرجلا نر ةيتش ما
 مى
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 رصيف سيويلوب توم ىح رسولا
 ملف

 حسطسنعأ توم تبع 9
 6 يل ما. تق #18 ماعلا يع عييوتلا 72

 م .10١ سوير وأ سدكام توم متبع عسيوتنلا
2 

 2 ك4 0 سس يش ةعيررلا م اسفدلا رص اوعو داهادمخ ي
 .. (8.2- 10) ةاتيفكويد درع

 20 يس ا حا يهمل

 م 18 ماعلا ىتحو م . ق 518 ماعلا نم ةينامورلا ةيروطاربمالا عسوت

 (؟١7 ب ؟0) ةلودلا طاطحنا ةيادب

 يسكعلا دعلا ةيادب خيرات 5م ماعلا رابتعا نكم

 ماعلا كلذ دهش دقلف . ةينامورلا ةلودلا ةايح يف
 ةيعامجالا و ةيسايسلا تابا رطضالا يف ًاريطخ ًادايدزا

 ىلع ةيجراحلا تاجهحلا يف ًادعاصتو « ةهج نم
 تاج ةصاخو « تاهحلا ةفاك نم ةيروطا ربمالا

 ىطسولا ابوروأ نم ةينامرحلاو ةيجمهلا لئابقلا
 ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا دهش امك . ةيلاشلاو

 قرشلا يف ةيسرافلا ةيروطا ربمالا ىلإ حورلا ةدوع
 كح عم تأدب يلا « ةيناساسلا ةلالسلا مح نابإ

 نم ديدج دهع ىلإ تلصوو « لوألا ريشدرا » كلملا
 يذلا ( روباس ) « لوألا روباش » هنبا مايأ يف ةوقلا

 نكمت ٠6 ماعلا يثو . 54١ ماعلا يف كحلا ىلوت
 « تامورلا دي نم ابنيمرأ عازتنا نم « روباش»'

 <22خ5

 + نيرهنلا نيب ام دالب يضارأ مظعم ىلع رطيسو

 حاتجاو « ايروس ىلإ ؟55 ماعلا يف هشيج لصوو
 ينامورلا روطا ربمالا نكمتي نأ نود « ةيكاطنا »
 قفارو . هفحز ةمواقم وأ هدص نم « ناي ريلاق »

 يذلا « « ةنيذأ » ةايق تحت رمدت ةكلم روهظ كلذ

 يلآ « ايبولز » هتلم رأ هفلختل 77 ماعلا يف ليتغا

 ىلع رمدت ةرطيس تدمف « اهجوز تازاجنا تعبات
 ىلع نامورلا تربجأو « ايروس ءاجرأ مظعم

 . اهتطلسب فا رثعالا

 ةيجمطلا لئابقلا هتبعل يذلا رودلا لهاجت نكممي الو
 « ةينامورلا ةيداصتقالا ةايحلا داسفا يف ةينامرحلاو

 ةراجتلا قرط ىلع ةيرحبلاو ةيربلا امهاراغأ ربع
 ةينامورلا بعاتملا ةدح داز يذلا رمألا « نيومتلاو

 ةلودلا تالص فعضأو « ةيعاّيجالاو ةيداصتقالا
 . ًايجيردت تاعطاقملاب ةيزكرملا

 2 ةريطخ تاجرد غلب ىح روهدتلا اذه رمتساو

 «يناقلا سويدرالك » ةافو باقعا يف ةصاخو
 روطا ربمالا شرعلا أوبت ةرتفلا كلت يفو . ( ) 07١

 ةداعإ هينيع بصن عضو يذلا « « نايل روأ » ذفلا

 ام ةداعتساو « داحجيأ نم هيلع تناك ام ىلإ ةلودلا
 ةرسطيسلا طسبو ©« ضارأ نم هتداعتسا نكمي

 قطانم نم هتدقف ام ىلع ديدج نم ةينامورلا
 . تاعطاقمو

 ء ام دح ىلإ هدوهج يف «نايلروأ» حجن و

 ةدع ضاخو ء ةرادالاو شيلا ميظنت داعأو
 ةيبوروألاةيجمه لا لئابقلا دض ةحجان ةيركسع تالمح

 داعأو ؟٠07 ماعلا يف ايبونز مزهو « سرفلاو
 نأ ريغ . ايروس ىلع ةيئامورلا ةرطيسلا طسب
 هلايتغا ىلإ تدأ امور » يف ةيسايسلا تارماؤملا

 . نيرمآتملا طابضلا ضعب دي ىلع ١0 ماعلا يف



 نم ةلسلس « نايلروأ » دعب شرعلا ىلع عباتتو

 يأ مح ةرثف زواجعت مل نيذلا نييوناثلا ةرطابأل
 ١ م. ؛ ماعلا يف مكحلا أوبت نأ ىلإ « تاولس ةدع مهنم

 1210ع1عغخوص « نايتيلك ويد » روطا ريمال
 نكمت و « ةثلاثلا ةيروطا ربمالا سسؤم ريتعا يذلا
 ةلودلا ىلإ ةوقلاو ماظنلا ضعب ةداعا نم

 اقل 22 هدي كل حم عون ةماقإ
 ماب فرع يذلا ماظنلا وهو . تاطلسلا نومساقتي

 رمتسا دقو . "1عمورءطإل ©« يعاب رلأ محلأ»
 كلذ عبت مث « م. ماعلا ىتح ماظنلا اذهب لمعلا
 اس ”55) ةرثفلا ةليط رمتسا ةطلسلا ىلع عارص

 « «نيطنطسق» روطظا ريمالا شرعلا أوبت نأ ىلإ مم

 راسم يف ةيئابثو ةيساسأ لوحت ةطقن همكح ربتعا يذلا
 . ةينامورلا ةيروطا ربمالا

 م ءارجإ « نايتيلكويد » حراقاو

 ةيروطاربمالا ميسقتو نيطنطسق دهع

 مام - م.5 ةرتفلا يف ةينامورلا ةلودلا تدهش
 سفانتلا ناكو « ليثم امل قبسي م ىضوفلا نم ةلح

 لاجر ةعبس نيب متي ةيروطا ربمالا شرع ىلع اهيف
 ءالؤهو . يعرشلا روطا ربمالا هنأ مهنم لك ىعدا

 « سويريلاغ » و « نايميسكام » : مه ةعبسلا

 «2 اياد نوبل ميسكم 5 ١2 و 4( س ويتنسكم 82

 ىلإ ةفاضإلاب « « نيطنطسق » و « سوينيسيل » و

 .ايقيرفا يف هلاصفنا نلعأ يذلا «ردنسكلا سويتيمود »

 مل نيح « م8١ ماعلا يف الإ عضولا حضتي مو

 «سوينيسول» : امه نينثاىوس نيسفانتملا ءالؤه نم قبي

 « ةيقرشلا تامطاقملا ىلع رطيسي ناك يذلا
 دقي ب برق دي ايف ناك يالا.« قططتلا» و
 فرعا نا دعب « شياعتلا نم عون ل, تانثالا لصوت
 « ةيروطا ريمالا « نيطنطسق » ةطلسب « سوينيسول »

 ىلع « سوينيسول » ةرطيسب « نيطنطسق » ف رتعاو

 , ةيقرشلا قطانملا

 نيلجرلا نيب مادصلا مقو « ١4" ماعلا يفو « نينس

 راصتنا نع ترفسأ يلا « « لبونايردأ » ةكرعم يف

 « نيطنطسق » عبات راصتنالا اذه دعبو . نيطنطسق

 « ىرغصلا ايسآ يف « سوينيسول » تاوق ةدراطم
 همادعاو همصخ لاقتعا نم 0 هير نفق
 روطا ربمالا « نيطنطسق » حبصأ اذببو . (م؟:)

 . امور يف دحوألا

 ٠١ يلاوح ةندملا هذه ترمتساو

 ماظنلا ةداعإ ىلع كلذ دعب « نيطنطسق » زكرو

 ةيرورض اهآر يلا تاحالصالا لاخداو ةلودلا ىلإ

 هقانتعا وه هذختا رارق مهأ ناكو . كلذ قيقحتل

 ةلودلل ةيمسرلا ةنايدلا اهرابتعاو « ةيحيسملا ةنايدلا
 . ةينامورلا

 ةوطخ ا ماعلا ُُي « نيطنطسق » ماقو

 ريصم ديدحت يف زراب رثأ ال ناك ىرخأ ةيخيرات
 ةديدج ةمصاع ءاشناب ةقلعتملا ةوطخلا يهو « ةلودل

 كفاسصفض ىلع « مويطن زيب » ةقطنم يف ةلودلإ

 مسا ةديدحلا ةمصاعلا ىلع قلطأ دقو . روفسوبل
 كلذبو . « ةديدحلا امورد» وأ « « ةينيطنطسقلا »

 اهزكرم اهخن رات يف ةرم لوأل «امور» تدقف

 يلا ةديدحلا ةنيدملا اهناكم تلحو «ةلودلل ةمصامك
 ةليط ًايسيئر ًايماع ًازكرم حبصت نأ دعب ايف اهل ردق
 , ةيئاعلا ةلودلا اهدعب نمو ةيطن زيبلا ةلودلأ ةايح

 مساقت ء م” ماعلا يف « نيطنطسق » ةافو دعبو

 « يناثلا نيطئطسق » كحف « ةيروطا ربمالا هدالوأ

 ابوروأ نم ءازجاو اسنرفو اينابسا ) ةيب رغلا قطانملا

 © مهو( سورتنطسق » رطيس نيح يف « ( ةيبرغلا
 ظفتحاو « ةيقرشلا ءازجألا ىلع عجصغئاتو

 ايلاطيا ) ىطسولا قطانملا حب « سناتستوك ٠

 نأ ريغ . اهسفن امور ةزكرم ناكو ( ايقيرفاو
 دعب ةلودلا ديحوت ةداعإ نم نكمم « سويتنطسق »
 ةيروطا ربمالا مسقت نكل .هيسفانم ةيفصن ىف حجضن نأ

 . يعرش عضوب هعتمت مدع مغر « ًامقاو ًارمأ حبصأ

 عم تدهش يلا ةزثفلا ةلخ شولا ضر 0
 « نايلوج » روطا ربمالاب د « ةرطابالا نم ددع

 عم ةكرعم يف لتقو 851 ماعلا ين محلا أوبت يذلا

 روطاربمالاب ءاهتناو ©« #م+# ماعلا يف سرفلا

 ةيروطا ربمالا مح ةبوعص ىعو يذلا «ناينيتنلاق »

 ىلع سولحلاب ىتكاف « يبرغلاو يترشلا اهيقشب
 يف ةينيطنطسقلا شرع لكواو ٠ «اهور» شرع
 . ؟7ج1عو « زايلاق » هقيقش ىلإ مه ماعلا

 ةلودلا يعرش ميسقت لوأ"كلذ ناكو

 برغلا يف ةينامورلا ةلودلا طوقس

 نأ احضاو عيا «ثلاثلا نرقلا فصتنم ذنم
 ةيوق ةلودك تهتنا دق ةينامورلا ةيروطا ريمالا

 فصتنم يفو . مدقلا ملاعلا ءاحنأ ةفاك ىلع ةرطيسم

 ةدحوم دعت مل ةلودلا نأ ًايلج ادغ عبارلا نرقلا

 عم ةديدج اداعبا ذختا عقاولا اذه نأ الإ . لمفلاب '
 0 ماعلا ِق « ناينيتنلاف » كح ءاهتنإ

 اهيقشب ةلودلا دودح تناك ةلحرملا هذه يو

 يأ كانه نوكي نأ نود ةيج راخلا تاجهلا ةضرع

 ور

 يف « زئيلاف » ةميزه ربتعتو . ةيدحب اهدصل ةليسو

 كلت يف هلتقمو ( ”08) «لبونايردا» ةكرعم

 حضاولا ينامورلا زجعلا ىلع زراب رشؤمك ةكرحملا
 دودحلا ىهو « ةرئفلا كلت يف ةلودلا دودح ةياح نع

 ةيطوفلا لئابقلا مدقت عم رارمتساب ريغتت تناك يتلا
 . ةيروطا ربمالا يضارألا لخاد

 ءامبأ « نايتارغ» فلخ #ما0ه ماعلا يو

 نم نكمتي مل هنكلو . امور شرع ىلع « ناينيتنلاق »
 نيح يف « برغلا يف ةيروطا ربمالا نم يبت ام ذاقنا
 لوصو مص قرشلا يف ةلودلا عضو فلتخا
 ماعلا يف ةينيطنطسقلا شرع ىلإ « سويسودويث »
 عاضوألا ميظنت م ريخألا اآذه نكم ذإ « مالو

 «ةنس راثلا تامتملا ذل ةيركسعلا ةوقلأ ءانب: ةداعإو
 . ةيطوغلا لئابقلا و سرفلا تاج ةصاخو

 ىلإ ريشي سماخلا نرقلا لاوط عضولا ناكو

 ذإ . ةيروطاربمالا يتش ةريسم يف يئابن لاصفنا

 « عسوتلا و راهدزالاو ومنلاب ةيقرشلا ةلودلا ت اززيم

 تامزألا نم ديزملاب ةيبرغلا ةلودلا ترم نيح يف
 نم ةيتآلا ةيئام رحلا لئابقلا تاغ دعاصت نم تناعو

 . امور هاجتاب لاشلا

 ةرطيسلا تسركت سساخلا نرقلا طساوأ عمو

 لوحتو « ةلودلا نم يبرغلا مسقلا ىلع ةينام رحل

 ين تاودأ درجم ىلإ امور ىلع نيبقاعتملا ةرطابالا

 لصألا تاذ ةيطوغلا و ةيلادنافلا لئابقلا ءامعز يديأ

 « رساودوا » ينام رحلا ميعزلا نكمت نأ ىلإ . ينامرحلا
 امور يف ريخألا ينام ورلا روطا ربمالا علخ نم

 لكانت 10115 كان - « سولوطسغا سولومور »

 لع اكلم +075 ماعلا يف هسفن نلعاو « نوؤتاو

 روطا ربمالل ةيمسالا ةطلسلاب فا رثعالا عم « امور

 ةيلمعلا ةياهنلا ةباشم كلذ ناكف . ةينيطنطسقلا يف

 . برغلا يف ةينامورلا ةلودلل

 ابوروأ يف ةلودلا ككفت ىلإ عضولا اذه ىدأو

 تمساقت لود ةدع اهناكم تأشنو « ًايئاهن ةيبرغلا

 . قباسلا يف امور اهيلع رطيست تناك يتلا تاعطاقملا

 دالب ىلع ةرطيسلا نم « يكنرفلا سيفولك » نكمتف

 نم كح ) ةلقتس ةكلم اهنلعأو ( اسنرف ) لوغلا
 هكلم ايلاطيا تحبصأ نيح يف « (هل١ ىلا م١

 ةسفيلخ « كيرودويث » اهمكحي ةيقرش ةيطوغ
 ترستسا دقف قرشلا يف امأ

 « ديدج راسمو ديدج مساب ةينامورلا ةيرولعل ريمالا
 ترمتسا يبا ةيطن زيبلا ةلودلاب فرعت تحبصأ ذإ

 . ( مورلا رظنأ ) ١ 4ه# ماعلا ىح

 « رساودوا »

 <ظ2ه



 ور

 نامورلا دنع يركسعلا نفلا

 : لوصالاو ةاشنلا

 نفلل ىلوألا ةددحملا لوصألاو لاكشألا دوعت

 لبق سداسلا نرقلا يلاوح ىلإ ينامورلا يركسعل
 سويفرس » كلملا دمع ةرئفلا كلت يف . داليمل

 نم مح) 85عءرالاا15 1111045 « سويلوت

 نم ةلسلس لاخدإ ىلإ (.م .ق هم4 كإ هاله

 هجوأ فلتخم تلوانت يلا تاعيرشتلاو تايظنتل
 امور يف ةيركسعلاو ةيسايسلاو ةينيدلا ةايحل

 ىلع «سويلوت » تاهيظنت تربتعا دقلو . ةمدقلا

 ءانبل اهعون نم ىلوألا ةلواحملا يركسملا ديعصل
 , ةددحمو ةتباث سسأ قفو ةينامورلا ةحلسملا تاوقل

 نفلا روذحل ىلوألا سسألا تاهيظنتلا كلت تلكش دقو

 هسئانب ةيلمسع تلصاوت يذلا ينامورلا يركسعل
 ةلودلا خيرات نم ةقحاللا لحارملا ةليط هريوطتو

 . ةينامورل

 «ينامورلا بعشلا مسق « دينجتلا و ةئبعتلا ديعص ىلعف

 تاقبط تس ىلإ « « سويلوت » تاحالصأ بجومب
 ناك هنأل ارظن « ةورثلا ساسأ ىلع ةددحم ةيعاج

 ت1 اا واو ارا حا لع
 ةيئاذلا ”ةيداملا .هتارالق .بنه  سيالكو :ةعلمأو

 : يلي اك ةعزوم تسلا تاقبطلا تناكو

 دونحجب شيحلا دوزت يتلا : ىلوألا ةقبطلا - ١

 ًاعيفر ًاحيلست نيحلسملا ةليقثلا ةعردملا ةاشملا تادحو

 ةقثبنملا تاوقلا تلكش اذل . ديج لكشب نيعردملاو

 تاوقلل ةيعونلا ةبخنلا ماودلا ىلع ةقبطلا هذه نم

 , ةيناموزلا ةحلطملا
 : ةفلاثلاو ةيناثلا ناتقبطلا  ؟

 لكشب 'ةلايخلاو ةليقثلا ةاشملاب ينامورلا شيحلا

 نم تاوقلا دارفأ حيلست ىوتسم ناكو . يبيئر
 ةقبطلا دونج حيلست ىوتسم نم لقأ نيتقبطلا نيتاه
 1 . ىلوألا

 نادوزت اتناكو : ةسماحلاو ةعبارلا ناتقبطلا - م

 ريغو سرحلاو نيحامرلاو ةفيفحلا ةاشملاب شيملا

 : 0 ًاحيلست ةحلسملاو ةعراملا ريغ تاوقلا نم كلذ

 نيذلا صاخشألا مغتو : ةسداسلا ةقبطلا -

 وأ ةينيد بابسأل ةيركسعلا ةمدخلا نم مهؤافعا م

 نيذلا نيمدعملا بعشلا دارفأ ىلإ ةفاضإلاب « ةيحص

 ريدحلاو . « ايراتيلو ربلا » مسا مهيلع قلطي ناك
 مهؤاعدتسا مي ناك «ايراتيل وربلا» دارفأ نأ ركذلاب
 ةلودلا ضرعت دنعو ةيئانثتسأ فورظ يف ةمدخلا ىلإ

 مهحيلستب ةلودلأ موقت اهدنعو ء« ريبك رطخلا

 نادوزت ناتللا

 انك

 . رطخلا لوزي نأ ىلإ تقؤم لكشب مهمادختساو

 . ةيوئثملا ةدعاقلا ىلع تادحولا مظنت دمتعاو

 تاعومجم ىلإ ةقبط لك نع ةقثبنملا تاوقلا تمسقف

 تاكو . 006124101137 ( يروتنس » مسأب تفرع ةيوثم

 ىلإ ًاياشم ةرتفلا هذه يف ينامورلا يلاتقلا ليكشتلا

 مساب فورعملا يتيرغالا ليكشتلا ريبك دح

 يذلا ليكشتلا وهو ( سكنالفلا رظنأ ) « سكنالفلا »
 تناكو .«نويجيللا» مماب فرعي راصو دعب اهيف روط
 لكشب نيحلسملا دونحلا نم نوكتت ليكشت لك ةمدقم
 ةاشملا ليكشتلا بلق مفي نيح يف « مهاوس نم لضفأ

 ةلايخلاو ةفيفحلا ةاشملا ىلع داّتعالا عم « ةليقثلا

 ليكشتلا مامأ لمعللو « ةرخؤملاو تابنجملا ةيطغتل

 . ةمدقم لكش ىلع يسيئرلا
 ةيروهمحلا دوهعلالخةدايقلا تايل ورسم تناكو

 نيدئاق قتاع ىلع عقت ( .م .ق ه٠. ماعلا نم ءادتبا )

 اهباختنا ميو «لصنق» مساب اهنم لك فرعي
 تايحالصلا ثيح نم نييواستم نالصنقلا ناك .ًايونس

 نم ًايواستم ًاشيج اهنم لك دوقيو « تايلوؤسملاو
 عم اوكردأ نامورلا نأ الإ . ةدعلاو ددعلا ثيح

 ب راضتت نم هبيسي دق امل « ميسقتلا اذه ةروطخ نمزلا

 زرب اذهو . تايحالصلا يف ضقانتو رماوألا يف

 ةيسايسلا ةدايقلا تاردقم ملستب يضقي ديلقت

 قلطم دئاق ىلإ تامزألاو راطخألا نابإ ةيركسعلاو

 ةتس ) نمزلا نم ةدودحم ةدمل هباختنا مي تايحالصل

 .«روتاتكد » مسا هيلع قلطيو , (ديدجتلا ةلباق رهشأ

 ةليط تاوقلا ةفاك ةدايق ىلوتي روتاتكدلا اذه ناكو

 لاوز وأ ةمزألا ءاهتنا دنعو . هبصنم مالتسا ةدم
 فقوتي يروتاتك دلا ةدايقلا ماظنب لمعلا ناك رطخلا

 .ةيئانثلا (متايل وؤسم مست ىلإ نالصنقلا دوعيو «ًايل آ

 ةيروهمحلادوهعةليط لصانقلا ماظنب لمعلا رمتسا دقو

 . ةينامورل

 : م*ق "” نرقلا نم ءادتبا يركسعلا نفلا

 يركسعلا نفلا هيلإ لصوت يذلا عضولا ربتعي
 تافصلا ايجذوم الاثم .ماق يناثلا نرقلا يف ينامورلا

 دنع نييركسعلا ميظنتلا و نفلل ةيساسألا تازيملاو

 ملاعملا تناك ةرتفلا هذه يف . ماع لكشب نامورلا

 فلتخم يف ترولبت دق ةينامورلا ةيركسعلل ةيساسألا
 « ةئبعتلاو كيتكتلاو حيلستلاو ممظنتلا يحاون
 عسوت و ومم ةلحرم يف رم ماع لكشب ةلودلا تناكو

 ًاقارشا لحارملا رثكأ اهرابتعا نكمي « راهدزاو

 . اهخيرات ي
 ةحلسملا تاوقلا عومجم ناك ةلحرملا هذه يف

 يلا وح ىلإ ةماعلا ةئبعتلا نالعا دنع لصي ةينامورلا

 غلابلا ناكسلا ددع عومجم لصأ نم لعربفلا *و6

 تاوقلا كلت تناكو . ًابيرقت لجر مالو ء..0

 مي نيذلا نيدنجملا نم ةيسيئر ةروصب فلأتت

 ليلق ددع ءانثتساب « ةجاحلا وعدت امدنع مه ؤاعدتسا

 شيلا يف نيلماعلا نيف رتحملا نيب ردملاو طابضلا نم

 نامورلا روكذلا عيمج ناكو . ةرمتسم ةروصب

 نيوعدم ةنس ٠٠ ىلإ ١07 نم مهرامعأ حوا رتت نيذلا
 . ةيمازلإلا ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ
 ىلع رصعقت ةنس هاو 410 نيب مهرامعأ حوا رتت

 . ةسارحلاو رفاخملاو تاركسعملا يف لمعلا

 ةينامورلا ةحلسملا تاوقلا ت ريتعا ةرتفلا هذه ينو

 دقو . ملاعلا يف ةيلعاف شويحلا رثكأو ىوقأ ىدحإ
 : يه ةيسيئر لماوع ةسمحخ ىلع ةوقلا هذه تزكترا

 نم فلوم شيلا ةيلاعلا ةيونعملا حورلا- ١
 . داح يموق روعشب نوعتمتي رارحأ نينطاوم

 لثمتملا يركسعلا ميظنتلا ىوتسم عافترا - ؟
 يأ ىلع هقوفتو هتيلعاف تبثأ يذلا « نويجيللاب »

 . تقولا كلذ ىتح لاتقلا يف مدختساو قبس ليكشت
 ةءافكلا نم ًادج لاع ىوتسم ىلع ظافحلا م

 «ةهج نم ةعباعتملا ةيلاتقلا تا رللا لضفب « ةيلاعقلا

 ىرخأ ةهج نم رمتسملاو قاشلا بيردتلاو

 تاوقلا زيمب ناك يذلا ديدشلا طابضنالا ىلإ ةفاضإلاب
 , ًادارفأو ًاطابض

 ةيموجطلا ةيلاتقلا ةديقعلا ىلع دايعالا - ؛
 ةماالملا ريغ ةيعوضوملا فورظلا يف ىتح « ةأدابلاو

 . ىوقلا نيزاوم ثيح نم
 ةينامورلا ةسايسلا اهب تزيمت يتلا ةمكحلا  ه

 ةطلس لوح نييلاطيإلا ءافلحلا عيمجتب ةيضاقلا
 امور موصخ اهاقلي ناك يتلا ةديحلا ةلماعملاو . امور

 يذلا رمألا . مهتم زه دعب ةيلاطيإلا ةريزحلا هبش يف
 ةدايسلا تحت ًابيرقت اهلماكب ايلاطيإ ديحوت ىلإ ىدأ
 ةدوجوملا ةيركسعلا ىوقلا ديحوتو * ةينامورلا

 . ةيسايسلاو ةيركسعلا ةينامورلا ةدايقلا تحت اهيف

 عمم يفامورلا « نويجيللا » ميظنت أدب دقلو

 ةيلمع ترمتسأو « ةيركسعلا « سويلوت » تاييظنت

 ثيح نم « هيلع ةمئالملا تاليدعتلا لاخداو هثيدحت

 تاحالصا ربع ةصاخو « كيتكتلا و حيلستلا و ميظنتلا

 . .م .ق 4 نرقلا لالخ « سوليماك سوكرام »

 .نرقلا يلاوح يف ةددحملا هلاكشأ « نويجيللا م ذختاو
 هقوفت تقولا كلذ ذنم تبثأو « داليملا لبق ثلاغلا

 يركسعلا مظنتلا لاكشأ نم لكش يأ ىلع يكيتكتلا
 . كاذنآ ملاعلا يف ةدئاسلا

 الكش ينامورلا شيلا ذختا خيراتلا كلذ ذنمو
 .تانويجيللا نم ددع نم فلأتي ناكو . ًاددحم ًايميظنت

 نم ةمدخ تناكو



 ناكو . ( ةيلالا قرفلاب اهتئراقم نكمي يلا )
 «لجر فال 15 - ه يلاوح ةداع مغي « نويجيللا »

 رغصألا ةيكيتكتلا تادحولا نم ددع ىلإ نيمسقم

 لك ناكو . 821[8م16 « لوبينام » ةابسملا
 كيس ناامأ زوال ويئامو# مضي ةداع « نويجيل »

 ماع لكشب ٍنامورلا نويجيلا مه دقف ميلستلا
 « ةليقثلا ةاشملا نم لجر فالآ غهوءا ساحل
 «© ةفيفحلا ةاشملا نم لجر ١ه.ء.. ..+١  و

 . سراف هو. اد م..ءاو

 نويجيللا ةوق ساسأ فلؤت ةليقثلا ةاشملا تناكو
 . شيملا ةوق ساسأ يلاتلاب لكشتو « ينامورلا

 ماسقأ ةثالث ىلإ ةليقثلا ةاشملا تاوق تمءسق دقلو

 دونحلا مضي لوألا ظللا ناتو . ةيلاتق طوطخ وأ

 مهو . 1[2[1125 « يقاتساه » مساب نيفورعملا
 .ةطسوتملا ةيلاتقلا تاربخلا يوذ نم بابشلا دونحلا

 مساب نيفورعملا دونحلا مضي يناثلا طللا ناك نيح يف
 نم شيحلا ةوفص مهو 21ج ءزرورع « بيسن ربلا »
 مه رامعأ تالدعم تناكو . ةءافكلاو ةربخلا ثيح

 ينعي يذلا رمألا « ًاماع سه ىلإ 7٠ نم حوا رثت

 ناكو . قباسلا يف كراعملا نم ريثكلا اوضاخ مهنأ
 امأ . « نويجيللا » يف ةبراضلا ةوقلا لثمم طحلا اذه

 مساب نيفورعملا دونحلا مضي ناكف ثلاثلا طحل

 نيمرضخملا نم مهو '1'مزجمل1 « يرايرتلا»
 « ًاماع ؛ه ىلإ م”ه نم مه رامعأ حوارات نيذلا

 امأ . ةمكحلاو شأحلا ةطابرو ةربخلاب نيزيمتملاو

 ًابابش دونحلا رثكأ مضت تناكف « ةفيقثلا ةاشم

 مهيلع قلطي ناكو . ةربخ مهلقأو ةكرح مهفخأو

 نم مه رامعأ حوا ريتو 2 17ءالاع « ييليق » مس

 ةنس ؟١ ىلإ

 «يروتنس » ؟ ىلإ ةمسقم « لوبينام » لك تناكو

 ءانثتساب ( لجر 8١ - ١١١ يروتنس لك ير

 نم فلأتت تناك يلأ « يرايرألا » تالوبينام

 ءادتبا هداتعا أدب قحال روطت يفو . دحاو يروتنس

 عيمجت بولسأ عبتا « .م .ق لوألا نرقلا نم

 « تروهوك » مسا هيلع قلطأ ليكشت يف تالوبيناملا

 ةبيتكلا ًابيرقت هباشم ليكشت رهو . ©0هطم+
 45٠- مضي «تروهوكلا » ناكو . ةثيدحلا

 - ١1و « ييليق )1١- ٠٠١ لجر ٠٠٠

 يرايرت 5٠ - 86٠ و « بيسئربو يتاتساه ٠
 . (]”ن طم جه مام روت» مساب ف رعي ليكشتيف الايخم# و

 اهعيمجت أدب ةلايخلل ةيلاعقلا ةيمهألا دايدزا عمو

 ىلإ ٠68١ نم مغت ةلقتسم هبش ىربك تاليكشت يف

 اهناشنم ذئدنع « امروتلا» حبصأو . لايخ 0ل؟٠
 . ثيدحلا جوفلل

 لتاقي ناك امور نويجيل لك بتاج ىلإو

 ةينامورلا ةقيرطلا قفو مسقم ءافلحلا نم نويجيل
 نالكشي فيلحلاو ينامورلا نانويجيللا ناكف . اهسفن

 ١؟ 1٠١ نم فلؤملا قليفلا نم ًاعون ةكرعملا يف
 *؟ و ناينامور ٠١ ) تانويجيل 4 لكو . لجر فل

 « لصنق هدوقي ًايناديم ًاشيج لكشت . ( نافيلح
 . « يلصنقلا شيحلا » مسا هيلع قلطيو

 تلكوأ دقف + ةيناديملا ةدايقلا ديغص لع 'امأ

 ىعملاب تالا رنج ) تانوبيرت * ىلإ نويجيللا ةدايق

 « لوبينام» لك ةدايق تناك نيح يف . ( ثيدحلا

 . 0 نويروتنس » ةبترب نيطباض ديب
 طوطخ ةثالثب ناديملا يف ريسي نويجيللا ناكو

 .تالوبينام ٠١ نم اهنم طخ لك فلأتي « ةيزاوتم
 لوألا نيطخلا تالوبينام نيب قيثولا نواعتلا ناكو

 « ةبسانملا ةظحللا يف ثلاثلا طخلا جز ةيلمعو « يناثلاو

 . ةكرعملا يف مساحلا رصنلا قيقحت ساسأ نالكشت

 ةلودلا دوهع ةليط ميظنتلا اذهب لمعلا رمتسا دقو

 . ةيساسأ تاليدعت ةيأ. هيلع أرطي ملو « ةينامورلا
 5 دومحلاب بيصأ دق ميظنتلا نأ ينعي ال اذه نكل و

 لوألا نرقلا لالخ « سويرام » هيلع لخدأ دقلف
 ةدايزب تصخلت يلا تاحالصالا ضعب .م .ق

 نيدنجملا نع اضوع نيفرتحملا دونحلا ىلع دايعالا

 يلا ةدجتسملا عاضوألا ةاعارم ةيغب « نيتقؤملا

 مجح دايدزاو اهتحاسم عاستاك « ةلودلا ىلع تأ رط

 روطا ربمالا ءاج امدنعو . ةيلاتقلاو ةينمألا اهتابلطتم

 2 )م ١4 ىلإ م .ق امال نم مح سلع

 تناك يتلا تاليكشتلا و تاهيظنتلا دعاوق تيبغت ىلإ أحل

 ليكشتلا ىلع زكرو « ةيروهمحلا دهع ذنم ةمئاق

 ىلع ىبا امك «« تالوبيناملا » ميظنت يف ٍتروهوكلا

 دمتعاو . لجر فالآ 5 دودح يف نويجيللا ديدع

 نيف رّتحملا نم لجر فلأ ١٠٠ نم ًافلؤم ًايلاتق ًاشيج

 « ( ًانويجيل ٠5 ) ةيلاتق تاليكشت يف نيمظنملا
 « (ًافيلح ًانويجيل )٠ ءافلحلا نم ًافلا ٠٠١ مهلباقي
 رفاخملا يف نييفاضالا دونحلا نم ًافلأ ١٠١ يلاوحو

 ةفاكب شيحلا ناكو . ةيوناثلا تاهملاو تاركسعملاو

 . سراف فلأ ٠١ - ٠١ يلاوح مضي هتاليكشت

 سرح ءاشتا ًاضيأ « سطسغأ » تاحالصأ نمو

 ةياحو ماظنلاو نمآألا ظفحل صصخم يروطا ربما
 ٠١ سرحلا اذه مض دقو . امور يف ةيزكرملا ةطلسلا

 1226 - « نييروتيربلا »مماب !وفرع لجر نالآ

 « سويلروأ سوكرام » فاضأ دقلو . 01و
 سوميتبس » فاضأو « نييفاضأ نينويجيل دعب اهيف
 ددع عفتراف « ةيفاضإ تانويجيل ةثالث « سورفس
 . لجر فلأ 4.٠ يلاوح ىلإ هدهع يف شيحلا
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 ور

 « ةليوطلا ةيروطاربمالا دودح ةياح لجأ نمو
 ءانب « ًابيرقت ةرتفلا هذه نم ءادتبا نامورلا دمتعا

 يلا ةنصحملا ةعئاملا طوطخحلاو راوسألا نم ةلسلس

 لجأ نم كلذو « 1راوصعو « تاهللا » مساب تفرع

 ةيلاتقلا تاههملل دونحلا نم نكمم ددع ربكأ ريفوت

 ةقه رم ةقيرطب .مهميزوتو مهركن .نم. الدب ةرشابملا
 ةينامورلا « تاييللا » مهأ تناكو . دودحلا لوط ىلع
 ةيرب ربلا و ةينام رحلا لئابقلا للست عنم تفدهتسا يلا
 دقو . ايناطيربو ايناملأ يف تميقأ يلا « تاهللا »
 « نايرداه رادج ر مساب ايناطيرب « تايل » تفرع

 . ( مللا رظنأ )

 : ينامورلا شيجلا يف حيلستلا

 شيحلا روطت نم ىلوألا لحارملا يف حيلستلا ناك
 حالسلا لكش يذلا حمرلا نم ًافلؤم ينامورلا
 ناكو « ( رينويجيللا ) ليقثلا لتاقملل يساسألا
 حبصأ كلذ دعبو . يوناثلا هحالس ريصقلا فيسلا

 نيدحلا وذ ( رثم فصن لوطب ) ريصقلا فيسلا
 . بوغرملا يساسألا حالسلا « ببدملا شا ولاو

 ناكو « شيجلل ئبرحلا راعشلا فيسلا اذه ناكو

 هنأ ىلع نهربو « دحاو نآ يف نعطلاو عطقلل ًاحلاص
 « ةلجارلا ةينامورلا تاليكشتلل ةمءالم ةحلسألا رثكأ

 . نيقصالتمو نيرواجتم نولتاقي دارفأ نم ةنوكملاو

 دقف « مدقلا ينامورلا حمرلا ىلإ ةفاضإلابو
 ةانق نم فلؤم وهو « فذقلل ريصق حمر لئعتسا

 ناكو .

 فرعو . غلك ؟ هلزوو « رثم ١و0 يلاوح هلوط

 . « موليبلا » مساب حمرلا اذه
 فويسلاب ةزهجم ( ييليفلا » ةفيفحلا ةاشملا تناكو

 حمر « عالقم « سوق ) ةقثتخملا فذقلا ةحلسأبو

 يأ نولمحم ال تاوقلا هذه دارفأ ناكو . ( ريصق
 ةلايحلا امأ . ريغص يرئاد سرت ىوس يئاقو حيلست
 الوط رثكأ ةيداع حامرب ةحلسم تناكف ةينامورلا
 . ةاشملا حامر نم

 داح يديدح نانسب ةيهتنم ةيوق ةينايدنس

 ًانايحأ ةيزنوربو ًانايحأ ةيديدح ذوهلا تناكو
 وأ دلحلا نم عيصت تناكف عوردلا امأ 0

 سا حئافصلا نم ةيندعملا عوردلا تناكو . نداعملا

 دمتعا .م .ق يناثلا نرقلا نم ءادتباو . درزلا
 . نيح ف « يسيئر لكشب ةيديدحلا عوردلا نوب راحملا

 عوردلا مادختسا ىلع رصتقت كلذ لبق ةدعاقلا تناك

 . ةيدلحلا
 نامورلا مدختسا « نوصحلاو عالقلا ةمجاهملو

 ٠ ةدمعألاو « ةكرحتملا جاربالا اهمهأ :ةصاخ طئاسو

 ادق



 ور

 عبلة ريكلا
 مهسألاو قينجنملاك فذقلا ةزهجأو « ( شبكلا

 . ةليقثلا ةيندعملا

 : ينامورلا شيجلا يف كيتكتلا

 يلوبيناملا كيتكتلا ءدبلا يف نامورلا مدختسا
 . ( « لوبينام » مسابب فورعملا ليكشتلا ىلإ ةبسن )

 ىلإ ةماه ةيعون ةوطخ كيتكتلا اذه ربتعا دقو

 م« سكنالفلا » ليكشت عم ةنراقملاب « مامألا
 نم ًاءزج تالوبيناملا تناك دقف . قيرغالا

 ناك اذكهو . الوبينام م0 مضي يذلا « نويجيلا »
 .٠ ةهبحلاو قمعلاب راشتنالا ىلع ؟رداق ) نويجيللا 0

 ٠١ اهنم لك يف طوطخ ةثالث نم فلأتي ناكو

 رخآو لوبينام لك نيب ةجرفلا تناكو . تالوبينام

 . هسفن « لوبيناملا » اهلغشي يلا ةهبحخلا ضرع لداعت

 جرفلا لباقم زكرمتت يناثلا طخلا تالوبينام تناكو
 كلذكو « لوألا طخلا تالوبينام نيب ةدوجوملا
 تناك يلا ثلاثلا طخلا تالوبينام ىلإ ةبسنلاب رمألا
 لك قمع ناكو . يناثلا طحلا جرف لباقم زكرمتت

 . فوفص ٠١ ىلإ 5 نم حوا ري لوبينام

 ةنورم ينامورلا شيملا ليكشتلا اذه ىطعأ دقو
 ىلع ًارداق «نويجيللا » ناك ذإ « ىربك ةيلاتق
 ةقيض مأ تناك ةطسبنم « يضارألا فلتخم يف لاتقل

 نضيصخت ىلع ةردقلا ليكشتلا اذه نمأ امك « ةجرعتم
 ناكو . يجيتا رتسا طايتحاك تاوقلا نم ءزج

 نم ةرشابم لوألا طخلا تالوبينام نوعفدي نامورل
 ةطساوب نوروائيو « ودعلا فوفص قارّتخا لجأ
 نوظفتحيو « هعقاوم ريمدتل يناثلا طخلا تالوبينام
 يف هنوجزي ىطايتحاك ثلاثلا طخلا تالوبيئامب
 ءاضقلاو ودعلا تاوق اياقب قيوطتل بسانملا تقول
 . اهيلع

 تالاحلا ضعب يف ذخأي ينامورلا نويجيللا ناكو
 ليكشت نع ةرابع وهو . ةافحلسلا لكش ةصاخلا

 ًافقس لكشتل مهسورت هيف دونحلا مفري ًادج قصالتم
 ةمجاهم دنع ةيداعملا فذقلا ةحلسأ نم مهيمحب الئام
 . (ةافحلسلا رظنا ) راوسألا

 يف ةيلاعلا ةءافكلاب نامورلا نولتاقملا زيم دقلو

 ناكو . يدارفالا لاتقلا يفو فصلا نمض لاتقلا

 ةيندبلا ةقايللا ىلع بيردتلا لالخ نوزكري مهطابض

 اصعلاب بثولاو ضكرلاك اهعاونأب ةضايرلاو
 ريسلا و لابحلا قلستو لماكلا سابللاب ةحابسلاو
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 ٠ سأر) ناردحلا قرخو باوبألا

 ءاملا حطس دنع شبك سأرو لاتقلل جربو فيذاجملا نم فوفص ةثالئب ةدوزم ةينامور ةيبرح ةنيفس
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 مادختسا لمشي بيردتلا ناكو . ةليوط تافاسم
 ىمقأب ةيناديملا تانيصحتلا ةماقإو رفحلا تاودأ

 قاشلا يلاعقلا بيردتلا ىلإ ةفاضإلاب « ةنكمم ةعرس
 بيردتلا نكي ملو . ةيكيتكتلا تاليكشتلا لخاد
 لب « بسحف رارغألا دونحلا دادعإ ىلع ًارصتقم
 ىمادقلا دونحلا ىلع ةماد ةروصبو ًاضيأ قبطي ناك

 شبك سأرو لاتقلل جربو نيتفدو فيذاجملا نم فوفص ةئالثب ةدوزم ةينامور ةنيفس

 . مهتقايلو مهم راهم ىلع ظافحلا ةيغب

 : فرتحملا شيجلاو يتروهوكلا كيتكتلا ينبت

 داتعا ديازت « ةينوبلا بورحلا ءاهتنا عم
 ةيبعشلا ايشيلملا نم الدب ف رتحملا شيملا ىلع نامورلا
 يف صاخ لكشب هاجتإلا اذه رولبت دقو . ةغرفتملا ريغ



 « سويرام » تاحالصإ عم .م .ق لال ماعلا

 ديدحلا بولسألا يف نويراحملا ناكو . ةيركسعلا

 ىلع نودقاعتيو « ةلودلا ةقفن ىلع نونومر و نوحلسي
 . ةنس ؟. -6١1ه ةدم شيحلا فوفص يف لمعل

 كيتكت ىلع داتعالا أدب ةرتفلا هذه ينو

 ٠١ ىلإ مسقي نويجيلاا حبصأ ذإ . تاتروهوكل

 روهظبو . تالوبينام " اهنم لك مضي تاتروهوك

 لخاد لمعلا ةنورم تدادزأ « تروهوكلا 0

 ييتكتلا ليكشتلا,تروهوكلا » حبصأ و « «نويجيلاا»

 ةقيرط ىلع « نويجيللا » ظفاحو . شيملا يف يساسألا

 لوألا طفلا مشي + طوطخ ةثالث ىلع ةقباسلا هراشتلا
 كلذكو « تاتروهوك »م يناثلاو « تاتروهوك ؛

 . ثلاثلا طخلا ىلإ ةبسنلاب رمألا

 تاودأ ةيضهأ تدادزا ًاضيأ ةرتفلا هذه يفو
 ىلع ريست يتلا تاودألا اهنم ترهظو « فذقلا
 هكالم يق مضي « نويجيل » لك حبصأو . تالجع

 جاربألاو نوصحلا كد يف ةفاثكب مدختست قيناجم ةدع
 ةصاخو « ةلايخلا ةيمهأ تدادزا اك . ناردحلاو
 . ةليقثلا ةاشملا عم قيسنتلاب لمعت يتلا ةليقثلا ةلايجلا
 ةدناسم ماهم ىلع ةفيفحلا ةلايخلا تظفاح نيح يف

 تابنجملا ةيطغتو « عالطتسالا يف ةفيفخلا ةاشملا
 . تارخؤملاو

 نرقلا يف ةينامورلا ةلودلا لالحنا ةيادب عمو

 ةنحاطلا ةيلهألا بورحلا ددعتو « يداليملا ثلاغلا

 « ةطلسلا ىلع تاعارصلاو ةيلخادلا تاعزانملاو

 « تاعطاقملا يف تاروثلاو تاضافتنالا عالدناو

 بيردتلا ىوتس» ضفخني نأ ىعيبطلا نم ناك

 . ماع لكشب ةينامورلا تاوقلا يف ةيلاعقلا ةءافكلاو

 ءادعأ دص ينامورلا شيحلا ىلع رذعتملا نم حبصأو

 فلتمحم نم اهنوددهم اوناك نيذلا ني ريثكلا ةلودلا

 !و ربتعا نيخ روما ةفاك نأ نم مغرلا ىلعو . تاهاجتالا

 لتاقملل ةيلاتقلا ةءافكلا و ينام ورلا يركسعلا مظنتلا نأ

 لكشب نيقوفتم « نيحلا كلذ يف ىتح اناك « ينامورلا

 ةيداعملا تاوقلا ين ةيلاتقلا ةءافكلا و ميظنتلا ىلع ريبك

 حلاص ريغل مثيب ناك رومألا روطت نإف « امورل

 اذهو . يبرغلا اهقش يف ةصاخو ةيروطا ربمالا تاوق

 ةينامورلا متازهلا رسفي ام
 ( ركاودوا ) « ساودوا » ينامرجلا دئاقلا دي, يف ايئاهن

 اناس دب عضو يذلا رمألا « م 40+ رماعلا يف

 كلذ ينعي نأ نود « ةيبرغلا ةينامورلا ةئودلا ةايحل

 يف يركسعلا نفلا تايرحم ىلع ينامورلا ريثأتلا ءاهتنا
 : مدقلا ملاعلا

 امور طوقس ىدح ةعباتتمل

 ( ريس ) نامور (80)

 .( 0191-0201ه ) ّيكيجلبلا شيحلا يف قيرف
 ١و1مماعلا يف 2. 2هردوص تامور رييب دلو

 ةيكلملا ةيركسعلا ةسردملاب قحتلاو « « سيراب » يف
 ةسردمب مث ١1756 - م8م١9( «٠ ةيكيجابلا
 ١و40) و )١94٠( ةسدنملا و ةيعفدملا تاقيبطت
 مدخوء( 144٠ ) ًاراحي ًامزالم نيع . ( 1445
 ايفالسوغويو ايلاطيا يف سودناموك ةدحو يف
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايئاملاو

 ريزول ةعباتلا ناكرالا يف ًايركسع ًاقحلم نيع
 ًادئاق مث ء (روكم - روك ) ينطولا عافدلا
 .( )9956-958 ) نييلظم سودناموك جوفل
 ناكرالا سيئرل لوألا بئانلا بصنم كلذ دعب لغش
 .( 1١958 - ١959 ) شيجلل ةماعلا ناكرالا يف
 مث ع لو55/١١59/1 يف ءاول ةبتر ىلا يقر
 ل )١900١ ىلوألا ةاثملا ةقرفل ًادئاق حبصأ

 ١١/55/ يف قيرف ةبتر ىلا يفد . ( ١9
 شيجلل ةماعلا ناكرالل ًاسيئر حبصأو ع و١
 . 1١91 ماعلا ين يكيجلبلا

 ( سونيباكول ) لوالا سونامور (4)

 .(و4م59-8؟ ) يقرش ىطنزيب روطاربما
 14011211115 1 سونيباكول لوألا سونامور ردحني

 ةرهش بستكا . يمرا لصا نم ].ع 02م عطانو
 ادئاق ناكو « ةيطن زيبلا ةيرحبلا يف هلمع لالخ

 « ردنكسا» روطاربمالا يثوت امدنع لوطسالل

 ديدحلا ىطنزيبلا روطاربمالا ناكو . (91)

 ع ًارصاق لازي ال « عباسلا نيطنطسق »

 ضرفيل ةصرفلا سونامور لغتساف ©« ةيصخشلا
 هتنبا نم جوزتي نا ىلع هلمحو « هيلع هناطلس

 ًاروطا ربما نيع 5 نمو ©« ًارصيق يمس . (« نيليه »

 ةطلسلا ىلوت ام ناعرسو . (و9١) ًاكراشم
 نيكالملا رابك فسعتل دح عضوب ماق . ةيلعفلا
 دقع . ايسآ يف ةيسابعلا ةفالخلا عم عارصلا فنأتساو

 نم نكمتو ©« 484 ماعلا يف راغلبلا عم ًاحلص
 ماسعلا يف « روفسوبلا » ىلع ةيسور ةراغإ دص

 ماعلا يف « عباسلا نيطنطسق » كلملا هب حاطا . 44١
 . هعم سوتامور ءانبأ نواعت نمض نأ دعب ©« 44

 بهارك شاع ثيح « «يقوري» ةريزج ىلا يفن
 . 44م ماعلا يف يفوت ىح

 ور

 ( سونيجويد ) عبارلا سونامور (؟)

 ( 5-٠١9١ ) يطنزيب روطاربما

 120080105-آ[' سونيجويد عبارلا سونامور ردحني

 ةيركسعلا ةيطارقتسرالا ىلا يمتنت ةرسا نم 10عءهان5

 روطاربمالا ةافو دعبو . اعمال ًايركسع ًادئاق ناك . ةيطنزيبلا
 هدهع يلو ناك )٠١1( ماعلا يف « رشاعلا نيطنطسق »

 عباسلا ليئاخيم مسا دعب ايف لمح يذلا ) ليئاخيم
 ةلمرا همأ تناكو . هرمع نم ةنماثلا يف ًالفط ( ساكود

 قع سونامور عجش ام اذهو . شرعلا ىلع ةيصو روطاربمالا
 ةلمرأ جوزت دقلو . ةطلسلا ةمق ىلا لوصولل يعسلا

 يف هسفن بّصنو « ليئاخيم » لفطلا ىحن مث . روطاربمالا
 . سونيجويد عبارلا سونامور مساب ًاروطاربما ١١34 ماعلا

 . كلذل نيندملا ةضراعم مغر

 نيطئطسق »روطاربمألا ةافو اولغتسا دق ةقجالسلا ناكو

 بارطضالاو , « ليئاخيم » هنبا نس رغصو . « رشاعلا
 اوماقف . ةطلسلا ىلع « سونامور » ءاليتسا نع مجن يذلا

 « راصقت » ىلا اولصوو . ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا بلق ةمجاهمب
 يف « هينوق » اولتحا مث . ٠١54 ماعلا يف « ةيرومع »و

 لحاس نم ةبيرقلا « هينوخ » ىلا اولصوو , ٠١79 ماعلا

 « عبارلا سونامور »ررق اذل . ٠١7١ ماعلا يف هجيإ رحب

 مضي شيج سار ىلع هجوتف . « ةينيمرأ » دادرتساو مهتهباجي

 سورلاو مورلا تفض ةفلتخم تايسنج نم لتاقم فلا
 ققحو .اقرش مدقتو. مهريغو جركلاو نمزألاو ةجنرفلاو
 ىلا لصو ىقح . ىرغصلا ايسآ يف تاحاجنلا ضعب
 ةريحب ىلاهش ىلعألا تارفلا ىلع ( تركيزنام ) « دركزالم »

 نيعاو ةدايقب ةقجالسلا عم مدطصا ثيح . « نأف »

 نع مادصلا رفسأو . ٠١1/١ ماعلا يف « نالسرأ بلأ نيدلا

 هناخ نأ دعب رسألا يف هعوقوو « عبارلا سونامور » ةميزه

 . « ساكود كينوردنأ »

 يف موقيس هنأب . ةقجالسلل عبارلا سونامور دهعت دقلو
 «رانيد نويلم ١,6 اهرادقم ةيدف عفدب هحارس قالطا ةلاح

 , مورلا دالب يف نيدوجوملا نيملسملا ىرسألا حارس قالطاو

 بلطُي امدنع « نيدلا دضع » ةدعاسمل مورلا دونج لاسرإو

 . كلذ هنم

 داعف « ٠١١ ماعلا يف لعفلاب هحارس قالطإ مت دقلو

 نب ليئاخيم » بيصنت ىرج دق هنأ دجيل ةينيطنطسقلا ىلا
 عباسلا ليئاخيم » مسا تحت ًاروطاربما « رشاعلا نيطنطسق
 . ًايئادع سونامورل نييطنزيبلا لابقتسا ناكو . « ساكرد

 . ةقجالسلل اهمدق يتلا تالزانتلاو , ةكرعملا يف هتميزه ل ًارظن

 هئاليتسا ىلا ةفاضالاب , اهعفدب دهعت يتلا ةيدفلا ةماخضو

 دقحلا ىدأ دقلو . يعرش ريغ لكشب لبق نم ةطلسلا ىلع
 رحب يف رزجلا ىدحا ىلا هيفنو هينيع لمسو هلاقتعا ىلا هيلع
 . هسفن ماعلا يف يفوت ثيح « ةرمرم

 نما



 ور

 ١ ( ةلمح ) اينامور ( ١9١9-1915

 ( سطسغا ) بآ يف اينامور اهتأدب ةيركسع ةلمح
 ةيملاعلا برحلا لالخ يزكرملا فلحلا تاوق دضط 5

 ( رياني ) يناثلا نوناك يف اهتميزهب تهتناو « ىلوالا

 . ا

 يناعت ىلوالا ةيملاعلا برسحلا ةيصع . اينامور تناك
 مدعو . يموقلا تتفتلا تالكشم نم ناقلبلا لود ةيقبك

 تالكشم ىلا ةفاضالاب . ةيسايسلا اهتدحو لابكتسا

 اهفورظ نع ةجتانلا ىراضحلاو ىداصتقالا فلختلا

 سداسلا دقعلا ىتح اهميلاقأ تناك ذإ . ةدقعملا ةيخيراتلا

 ةينامثعلا تايروطاربمالا نيب ةعزوم رشع عساتلا نرقلا نم

 ايسورل اعبات ناك « ايباراسي » ميلقاف , ةيواسمنلاو ةيسورلاو
 « ايكالو »و « ايقادلوم » ايلقاوء. 7 ماعلا ذنم ةيرصيقلا

 تناك نيح يف « ةيناثعلا ةدايسلا تحت انك 8

 ”[ةمطنؤ0218 « اراوسيميت»و « اينافليسنارت » ميلاقأ

 تقولا يفو . اسمنلل ةعبات 811100123 «انيقوكوب»و

 رابكل نيعضاخلا نيحالفلا نم نيينامورلا مظعم ناك . هتاذ

 تاذ ءالبنلا نم ةقبط) «رايوبلا» يتئف نم يضارألا كالم

 لصألا ةينانوي تالئاع )« نويرانفلا »و ( يسور لصأ

 لوح دوجوملا « لوبنتسا » نم ينانويلا مسقلا نم ةدفاو

 . ( رانفلا

 ء(اهخموك-ا4١ه9")« مرسقلا » برحل ةجيتنو

 ايميلق بختنا ءاهتلت يتلا ةيسايسلا تايوستلاو
 , ًادحاو اريمأ . 1864 ماعلا يف . « ايكالو دو « ايفادلوم »

 ةبود نمض نيميلقالا داحتا 1871/17/77 يف نلعا مث . انه

 « تسراخوب » تذفتاو , « اينامور » مسا تلمح ةدخوم

 ةدايسلا جراخ ىرخألا ميلاقألا تيقبو . اهل ةمصاع

 .رجملا عم اجدم ناك «اينايثليسنارت» ميلقاف « ةينامورلا

 ميلقاو . ةرشابم ةروصب اسمنلل اعبات ناك انيقوكوب ميلقاو

 . ايسور نم اهزج حبصأ « ايباراسي »
 دحوتلل اينامور ىدل ارمتسم اعفاد ماسقنالا اذه لكشو

 . ةيبنجالا ةرطيسلا نم ةروكذملا ميلاقالا ريرحتو . يسوقلا

 ريخألا عبرلا يف روطتلا ضعب ينامورلا داصتقالا ققح دقو

 هجارختساو طفنلا فاشتكال ةجيتن رشع عساتلا نرقلا نم
 ةيناطيربو ايناملأ لاومأ سوؤر ةطساوب ) « تشيولب » يف
 ةجيتن طفنلاو ةعارزلا تاجتنمل ريدصتلا طيشنتو , ( ةيدناوهو
 تف كلذلو . ةيديدحلا طوطخلا نم ملك 7٠٠٠١ وحن دمل

 نكلو . « ناقلبلا سيراب » مسا تلمحو « تسراخوب »
 « كالملا رابك ةرطيسل اعضاخو افلختم يقب ينامورلا فيرلا

 عاضوألا تلظو . ةفلختمو ةفيعض ةعانصلا تيقب

 .بأ ىف ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن ىتح ةدئاس ةروكذملا
 ا 2.1494 ( سطسغأ )
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 ١191 ماعلا ىتح ناقلبلا يف يجيتارتسالا عضولا

 برسحلا هدب ةيشع ىربكلا ةيبوروألا ىوقلل ناك
 . ناقلبلا يف ةددعتم ةيجيتارتسا حلاصم ىلوالا ةيملاعلا
 اهيلا تمض ىتلا « ةيرجملا  ةيواسمنلا » ةيروطاربمالاف

 نيعباتلا . « كسرطلا »و « ةنسوبلا » يميلقا 4-١1 ماعلا يف

 ةكلمم باسح ىلع ابونج عسوتلا ديرت تناك . اقباس ايكرتل
 « ةيرصيقلا ايسور » ةيروطاربما تناك نيح يف . برصلا

 قيضم ىقح ةيواسمنلا ةرطيسلا دادتما نم ىشخت
 دادغب طخ نيمأت ديرت تناكف . ايناملأ امأ . « ليندردلا »

 « برصلا دالب» نم لك ربع رمي يذلا يديدحلا

 قرثشلا يف ايكرت اهتفيلح معد عيطتست ىتح . « ايراغلي »و
 . ةساسحلا ةقطنملا هذه ىف اهذوفن زيزعتو . طسوألا

 اسمنلا تابغر دض فقت ثرعلا ةكلمم تناكو

 دادغب طخ رورم قح ايئاملأ ءاطعإ ضفرتو . ةيعسوتلا
 ىف « ايبرص » اسمنلا تمجاه اذل . اهيضارأ ربع يديدحلا

 نأ دعبو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا عالدنا روف 5

 ايراغلب تدقع . ليندردلا يف ةيناطيربلا ةلمحلا لشف حضتا
 يف برصلا دالبل ًايداعم افلح اسنلاو ايناملأ عم
 تحت اهوجه ةيب رصلا ةكلمملا ىلع تنش مث , 7

 دادغب طخ ربع رورملا نيمأتل ايكرتو ايناملأ نم لك طغض
 . يديدحلا

 ( ايراغلبو ايناملاو اسمنلا ) ثالثلا لودلا موجه أدبو

 طوقسي ىهتناو ء 1916/٠١/9 يف برصلا دالب ىلع

 لابج ىتح ةيب رصلا تاوقلا ةدراطمو ء. 4 يف « دارغلب »

 وحن ) تاوقلا هذه اياقب ءافلحلا نفس تلقن ثيح . اينابلأ
 رحبلا يف «وفروك » ةريزج ىلإ ( يدنج فلأ ٠

 1 19186 ( ريمفون ) ىناثلا نيرشت فصتنم يف يكيتايردألا

 . (9936- 1914 ةلمح , برصلا رظنا )

 فقوملا لوحت عمو ,14175 ماعلا فضتنم يفو

 اهناكمإب نأ اينامور تأر ءافلحلا حلاصل ماعلا يجيتارتسالا

 يتلا ميلاقألا ريرحت ةيغب . ءافلحلا بناج ىلإ برحلا لوخد
 لمعلاو . ةيرجملا  ةيواسسنلا ةيروطاربمالا اهيلع رطيست
 يناملألا شيجلا عضو ناك دقف . ةيموقلا اهتدحو قيقحت ىلع
 ءافلحلا ناك ابك « ةيبرغلا ةهبجلا ىلع « نادرف » يف ايدرت.“

 ةهبجلا يف ةطروتم اسمنلا تناكو . « موسلا »وحن نومدقتي
 يشورلا لارنجلا موجه ناك هتاذ تقولا يفو . ةيلاطيالا

 ققح دق ةيبونجلا ةيسورلا ةهبجلا يف « فوليسورب يسكلا »
 تناكو . عجارتلا ىلع ناملألا ربجأو . تاحاجنلا نم اددع

 ,ء نانويلا ىلاشي «٠ كينولاس » يف ةدوجوملا ءافلحلا تاوق

 . بونجلا نم ايراغلب وحن مدقتلل بهأتت

 * لب . ةرشابم برحلا لوخد ىلإ ردابت مل اينامور نكلو
 ىلع لوصحلل . ءافلحلا عم تاضوافم يف نيرهش تضمأ
 ىلع اهمادقا لاح يف ةلاعف ةيركسع تادعاسو تاناهض

 ىدأ . 5/8/1 يف ايلعف اهتلخد مث . برحلا نالعا

 قاسطالل ةيجيتارتسالا ةصرفلا عايض ىلإ روكذملا اهرخأت

 لودل ةمئالم رثكأ ةيجيتارتسا فورظ روهظو ايراغلب ىلع
 تاوق دشح ىلع ةردق رثكأ تحبصأ يتلا يزكرملا' ىفلحلا

 . نيينامورلا دض ةلاعف

 مهطوخد ريخأت نأ اوروصت دق نوينامورلا ةداقلا ناكو
 مهتادادعتسا لابكتسا نم مهنكميس نيماع ةدمل برحلا

 لعفلاب مهشيج اوفعاض:دقلو . لضفأ لكشب ةيركسعلا
 تق تاوقلا يف ةيمكلا ةدايزلا هذه نكلو , ةرتفلا هذه لالخ

 . تاوقلا ةءافك ضافخناو ةيعونلا باسح ىلع

 ةيجيتارتسالا اهتارايخو ةينامورلا ةيركسعلا ةوقلا

 ةيشع ؛ اهتئبعت تمت يتلا ةينامورلا تاوقلا مجح غلب

 فلأ 050 وحن , 7497/8/17 يف برحلا اينامور لوخد

 . مجحلا ريغص ماع يطايتحاو شويج 8 ىلع نيعزوم . لجر

 ةئيدحلا ةحلسالا ىلإ رقتفت تناك تاوقلا هذه نكلو

 قدانب ةاشملا تادحو ىدل نكي مل ذإ . ةيفاكلا رئاخذلاو

 تازاغلا نم ةياقولا تادعم وا قدانخلا تانواه وا ةثيدح

 قرف ىدل ناك ذإ . ةياغلل ةليلق تاشاشرلا تناكو . ةماسلا

 يساظنلا شيجلا فلؤت يتلا يأ ) ةلماعلا رشعلا ةاشملا

 ةبسنلاب لاحلا ناك كلذكو . ةبيتك لكل ناشاشر ( .يلصألا

 تناك اك ةرشع ثالنلا يطايتحالا قرف نم قرف سمخل
 تناكو . ةراشالا تادعم صقن نم يناعت تاليكشتلا عيمج

 هذه لكل ةبولطملا نارينلا ةوق. نيمأتل ةيفاك ريغ ةيعفدملا
 تارئاط يأ ايناممر ىدل نكي مل هتاذ تقولا يفو . قرفلا

 ةريخذلا نوزخم ناكو . تارئاطلل ةداضم عفادم وأ لاتق

 ةيادب يفو . لاتقلا نم طقف عيباسأ 8 كالهتسال ايفاك

 « ثسراخوب » يف ةريخذ عدوتسم يف راجفنا ثدح برحلا

 ناكو . ةريغصلا ةحلسالل ةقلط نيبالم 4 ريمدت ىلإ ىدأ

 رئاخدلا نم نط ٠٠" ريفوتب اينامور اودعو دق ءافلحلا

 لاتقلا لالخ دعولا اذه ذيفنت .نع اوزجع مهتكلو . ايموي

 ,طقف ايموي ًانط ١ ىلع ايلمع ةمدقملا ةيمكلا ترصتقاو

 ىلا ةفاضالابو . ىرادالا ميظنتلاو لقنلا تالكشم ببسب

 ةؤفكلا تادايقلا ىلا رقتفي ينامورلا شيجلا ناك دقف . كلذ

 , ةثيدح ةيركسع ةوقك همادختساو همبظنت ىلع ةرداقلا
 . ةكرحتم تايلمع نمض ةصاخ

 يصجبيتارتسالا  ينارغجلا اينامور عضو نكي ملو

 ةليوط اهدودح تناك ذإ. : امئالم ( يجيتارتسا ويجلا )

 ىلا رقتفت تناك ابك . ةلودلا قمع عم بسانتي ال لكشب

 اهضعب دالبلا ءازجأ طرت يتلا ةيناضرعلا ةيديدحلا طوطخلا

 ةعقاو « تسراخوب » ةمصاعلا تناكو .رخآلا ضعبلا عم

 تقولا يفو . ةيراغلبلا دودحلا نم ملك وحن ةفاسم ىلع

  ىسيلا ةفضلا نيب عقاولا ) « اجوربود » ميلقا ناك هتاذ



 يسيئرلا ءانيملا دجوي ثيح دوسالا رحبلاو بونادلل

 دالبلا ةيقب نع اطزع لهسي ةقطنم لكشي ( « اتناتسنوك »

 عناوم يأ همدقت ضرتعت الو , ايراغلي نم متي يرب فحزب

 ةيجيتارتسالا تارايخلا تناك . عضولا اذه ءروض يف

 : يلي ابك نيينامورلا مامأ ةحوتفملا

 يف ةدوجوملا ءافلحلا ةلمح تاوق ةاقالمل ايراغلب لخاد

 . « كينولاس »

 ثيح « اينافليسنارت » ميلقا لخاد ابرغ مدقتلا  ؟

 ثيحو . دالبلا ديحوت يف ةيسيئرلا ةيموقلا ينامالا زكرتت

 لارشجلا هدوقي يذلا . يسورلا موجهلا عم قيسنتلا لمتحي
 . « انيفوكوب » يف « فوليسورب »

 سورلاو . لوألا رايخلا نولضفي نويناطيربلا ناكو

 ايونج فحزلا ١

 ىّجص ام ورلا صّمَنلا ثم

 .كلوأك / هرثكذ

 تلوتماىلارّوطانملا
 ةيئامورملا ساما

 050117 - 1915) ةينامورلا ةلمحلل ماع ططخم

 ةيسايسلا ناتينامورلا ناتدايقلا تذخا دقلو , يناثلا نوذبحي

 يسايس نزو نم هل امل ارظن « يناثلا رايخلاب ةيركسعلاو
 ليدبلا رايخلا وهو ) ايونج مدقتلا نأ ىلإ ةفاضالاب . يونعمو
 راهنا ) ةيعيبطلا عناوملا نم ديدعلا هجاويس ناك ( اساسأ

 شيجلا ىلإ ةبسنلاب ةلاعف ةبقع لكشت يتلا . ( لابجو
 ةداقلا نأ نع الضف . ةفيعضلا هتاناكماب ينامؤرلا

 مدقتلا ىلع ءافلحلا تاوق ةردق يف نوكشي اوناك نيينامورلا
 رظنأ ) اهرربي ام اه كوكش يهو , « كينولاس » نم عيرسلا
 .(11918- ١916 ةلج . كينولاس

 , لكشي ناك « ايناقليسنارت » وحن مدقتلا نأ عقاولاو
 رثكأ ايجيتارتسا ارايخ . ةيرظنلا ةيحانلا نم لقألا ىلع
 ةيسايسلا ةيحانلا نم طقف سيل « نيينامورلل ةمءالم
 ةديدج ةهبج حتف ىلا ًاضيأ يدؤيس ناك هنال لب . ةيونعملاو'

 تالكشم مهل قلخيو . ناملألاو نييواسمنلا ىلا ةبسنلاب
 .ةهبجلا هذه تادادمالاو تاوقلا ريفوت ثيح نم . ةدع

 ناك ءرايخلا اذه لثم نم ةدافالل يسيئرلا طرشلا نكلو

 ال ىتح .« ايناقليسنارت » لخاد مدقتلا ةعرس يف لثمتي

 رطاخم ةهجاومل يفاكلا تقولا ناملألاو نييواسمنلل رفاوتي
 . ةيلعافب ةديدجلا ةهبجلا

 تدسشح .روكذملا يجيتارتسالا رايخلا ساسأ ىلعو

 ةهبج ىلع 5و 5و١ شويجلا ةينامورلا ةدايقلا

 دودلا لوط ىلع ” شيجلا ترشنو . « ايناليسنارت »

 نم « يكرت  يراغلب  يناملأ » موجه يأ ةهجاومل ةيراغلبلا
 ىرسيلا ةفضلا يمحت قرف ” كانه تناك ثيحب . بونجلا

 ميلقا نم ىرخا قرف 5و « بونادلا » رهنل ( ةيلاشلا ) 1

 اودعو دق سورلا ناكو . 2]1006113 « اجوربود »

 الد



 درا

 عافدلا معدل , ةاشم يتقرفو ةلايخ ةقرف لاسراب نييتامورلا

 .روكذملا ميلقالا نع

 كارتشا ناكما لهجت يزكرملا فلحلا لود نكت ملو
 ةلحرملا يف ةصاخ .اهدض برحلا يف ءافلحلا بناج ىلإ اينامور
 اهيف تفثك يتلاو , لعفلا كارتشالا تقبس يتلا ةريخألا

 فقوملا بقارت ايناملأ تناكو . ءافلحلاو اينامور نيب تاضوافملا
 كلذلو . ةداضملا ىوقلاو ططخلا دادعا ىلع لمعتو « ةقدب
 نع عافدلل لوألا يواسمنلاو عساتلا يناملألا ناشيجلا دعأ

 .« اينافليسنارت »

 ةهجاومل دعتسي نأ 7 يواسمنلا شيجلا ىلع ناكو
 فلك نيح يف .«انيفوكوب» ميلقا يف دوجوملا ١ يسورلا شيجلا

 ةهبجلا دئاق . 34301ع8568 « نزنكام » يناملألا لارنجلا

 . ةيناملأو ةيكرتو ةيراغلب تاوق مضي شيج دادعاب . ةيراغلبلا

 ةيناملألا تاوقلا دشح لماكتي نأ ضورفملا نم ناكو
 وهوا 0 يف « اينافليسنارت » يف ةيواسمنلاو

 نكمي دعوم ركبأ ةيناملألا ةدايقلا هتربتعا يذلا دعوملا

 اينامور نالعا ءاج كلذلو . برحلا هيف لخدت نا اينامورل
 ةباثج ١ 1117/8/57 يف ىزكرملا فلحلا لود ىلع برحلا

 نكت مل يتلا . ةروكذملا لودلا ىلا ةبسنلاب ةيكيتكت ةأجافم
 رمألا . ةداضملا ةيركسعلا اهتاءارجا ةفاك دعب تلمكتسا دق

 . لاتقلا نم ىلوألا ةلحرملا ىلع هراثآ هل ناك يذلا

 : « اينافليسنارت » ىلع ينامورلا موجها

 ةفلؤملا . ةينامورلا تاوقلا تأدب 1117/8/14 يف

 لاترأ ةثالث لكش ىلع اهمدقت . و٠ نيشيجلا نم اساسا

 ةثالثلا لاترالا تناكو م.قرف غوحن اهنم لك مضي . ةيسيئر
 « تايركلا » لابج تارمم ربع كرحتي نمي احانج لثق

 ةكرح لكش ىلع . ( تارمم ٠١ ) « ةيناقلسنارتلا بلالا دو
 فلؤملا , تباثلا رسيألا حانجلا ىلع ةزكترم , ةعساو فافتل

 يف نيحانجلا الك ماظتناب يهتنتو , ١ شيجلا تاوق نم اساس

 لايكتسا رثإ . برغلا ةههجل هجاوم لصتم دحاو طخ
 ةروكذملا لابجلا ءارو عقاولا يرجملا لهسلا ىلع ءاليتسال

 . ملك 7٠١ وحن ينامورلا مدقتلا ةهبج ضرع غلبو
 هجاوي ملو . ةفيعض ةيواس قرف 0 اهيلع رشتنت تناك

 روسجلا فسنب اوماق لب « ةيلعف ةمواقمب مدقتلا نويواسمنل

 يتلا . ةيلبجلا تارمملا ربع مهعجارت ءانثأ قرطلا بيرختو
 لابعألا هذه تدأو . ملك ؟غوحن اهضعب قمع غلبي
 الصأ ةيلبجلا قرطلا ةلاح ءوس نع الضف « ةيبيرخنل
 مدقت لعج ىلإ . ةينامورلا تاوقلل ةيكرحلا ةردقلا فعضو

  ةيناملألا ةدايقلا تحبرو . ائيطبو ارذح ةينامورلا تاوقل
 عيمجت لامكتسال مزاللا نمزلا كلذ ءارج نم ايلعلا ةيواسمنل

 شيمجلا زيزعتو ( قرف 0 ) 4 يناملألا شيجلا دشحو . اهتاوق
 اقالطنا داضم موجه نشل ابهأت . نيتقرفب لوألا ينواسمنلا

 فضح

 كرتشي نأ ساسأ ىلع كلذو « سورام رهن » طخ نم
 نم « اجوربود » ميلقا ىلع موجهلا يف « نزنكام » شيج

 مث . نيتيراغلب نيتقرف مضي سشيجلا اذه ناكو . بونجلا

 ةدحوو ةيئاكأ ةدجتوؤا# نايرخأ ناتقرف كلذ دعب هب تقحلأ

 . ةيواسف روسج

 شيج ديوزت ىلع ايلعلا ةيناملألا ةدايقلا تلمعو

 اهلثامي ام دجوي ال ةلاعف ةحلسأي ايبسن ريغصلا « نزنكام »

 ماغلالا تافذاقو . ةليقثلا ةيعفدملا لثم . نيينامورلا ىدل

 صقن ضيوعتل . ةماسلا تازاغلاو . 74126 5

 . ةقوفتم نارين ةوقب يمكلا ىوقلا

 يف .ايمك ةقوفتم ةيادبلا يف ةينامورلا تاوقلا تناكو

 ةوق يف قوفتب عتمتت ةيواسمنلاو ةيناملألا تاوقلا تناك نيح

 صقانتي أدب ينامورلا يمكلا قوفتلا نكلو . نارينلا

 تارمم يف ةينامورلا تاوقلا مدقت «طبل ارظن . ةعرسب

 . ينامورلا فحْزلا ةيادب دنعف . ةيلبجلا « ايناقليسنارت »

 قرف عبس ةقرف ؟1 نم فلؤملا يتامورلا شيجلا هجاوي ناك

 ١7 كانه تناك دحاو عوبسأ دعبو . طقف ةيراغلبو ةيواسغ
 « ةينامور ةقرف ؟' ةهجاوم يف ةيراغلبو ةيواسفو ةيناملا ةقرف

 اساسأ فقوتت « نيينامورلا حاجن صرف تناك دقف مث نمو
 راشملا يجيتارتسالا مهفده قيقحتل مهمدقت ةعرس ىدم ىلع

 يف . امامت ينامورلا فحزلا فاقيإ مت امدنع نكلو . افنآ هيلا

 هتغلب مدقت ىصقأ ناك , 19407 ( ربمتبس ) لوليا فصتنم

 طسو تارمم دحا يف كلذو , ملك 4 وه ةينامورلا لاترالا

 . ةهبجلا

 : يزكرملا فلحلا تاوقل داضملا موجهلا

 لخاد هطبب فحزت ةينامورلا. تاوقلا تناك امدنع

 لارسنجلا ماق .« ايناقليسنارت » يف ةيلبجلا تارمملا

 رسسج سأر ةقطنم ىلع موجهلاب 1177/4/8 يف « نزنكام »

 ىنميلا ةفضلا ىلع ةدتمملا ٠ كاتس: اياكوتروت »

 برق « اجوربود » ميلقا يف « بونادلا »وهنل ( ةيبونجلا )

 ةينامور قرف " ريمدت يف موجهلا اذه حجنو . ةيراغلبلا دودحلا

 وحن روكذملا ميلقالا لخاد اقرش مدقت مث . كانه

 ةدايقلا ربجأ يذلا رمألا , دوسألا رحبلا ىلع « اتناتسنوك »

 ىلإ دودحملا يجيتارتسالا اهيطايتحا هيجوت ىلع ةينامورلا

 « ايناقليسنارت » يف اهتاوق تمرح مث نمو . ةروكذملا ةقطنملا
 تاوقلا مدقت فاقيا يف مهاس امم . اهزيزعت تاناكمإ نم

 افنآ هيلا راشملا وحنلا ىلع ةينامورلا

 ةيامحل كرتشم يسور - ينامر شيج كلذ رثإ لكشتو

 عم اهطيري يذلا يديدحلا طخلاو « اتناتسنوك » ءانيم

 . ةيسور قرف ٠ نم ًافلؤم شيجلا اذه ناك دقلو . تسراخوب

 يتلا ) ” شيجلل ةعباتلا ثالثلا ةينامورلا قرفلأ اياقبو

 نم تلسرأ ىرخا ةينامور قرف 3و . ( اياكوتروت يف تمزه

 , نيبب رصلا نيعوطتملا نم ةقرفو , « اينافليسنارت » ةهبج

 . يسور لارنج ةدايق تحت ناكو

 فاقيا كرتشملا ينامورلا - يسورلا سشيجلا عاطتساو

 يديدحلا طخلا نم ةبرقم ىلع « نزنكام » شيج مدقت
 يف هموجه عيات « نزتكام » نكلو . تقولا ضعبل

 نيتقرف تمض تازيزعت ىقلت نأ دعب ,,

 عجارت نع موجها اذه رفسأو . ةديدج ةحلساو نيتيكرت
 يناعت :تناك يتلا ةكرتشملا ةيسورلا - ةينامورلا تاوقلا

 « نزنكام » نكمت اذكهو . رئاخذلاو نؤملا يف احداف اصقن

 يديدحلا طشخلا ىلع رطيسو . « اتناتسنوك » لالتحا نم

 . 7417/1١/19 يف اهيلا لصوملا

 يلاَش ةيوق عقاوم يف هتاوق نم اءزج « نزنكام » كرت مث
 ةداضم تامجه ةيأ نم اههتيامحل , ءانيملاو ىديدحلا طخلا

 تبحسنا يتلا ةيسورلا - ةينامورلا تاوقلا اهنشت نأ نكمي
 لفقو ٠ « بونادلا » رهت بصم نم ةبيرق ةقطنم وحن الامش

 ةنيدم ىلا هجتا ثيح .ايراغلب ىلا هتاوقب ادئاع
 ىنميلا ةفضلا ىلع ةعقاولا , 597158609 « فوتشيفس »

 ةمجاهمل اديهت .«بونادلا » رهنل ( ةيبونجلا )
 شيجلا تاوق عم كارتشالاب . بونجلا نم « تسراخوب »
 تارمم ربع لامشلا نم ةنيدملا مجاهتس يتلا عساتلا يناملألا

 . ةيلبجلا « ايناقليسنارت »

 « نياهنكلاف نوف » لارنجلا ناك ءانثألا هذه يفو

 , قباسلا يناملألا شيجلا ناكرأ سيئر , 181!عمطةزلعل

 ىلوتيل « ايناقليسنارت » ىلا 1427/84/18 يف لصو دق

 موجهلاب موقتس يتلا . ةيواسمنلا  ةيناملألا تاوقلا ةدايق

 تاوق عم نواعتلاب . ةروكذملا ةهبجلا ىلع داضملا
 دض ةيسيئرلا هتوق « نياهنكلاف »زكر دقو . « نزنكام »

 رثور »رمم زاتجا دق ناك يذلا 5 يب ونجلا ينامورلا لترلا

 لاترالا مدقت فاقيال ةريغص تاوق هءارو اكرات . « مروت

 ,«بلألا » قليف ماقو . ىرخالا تارمملا يف ىرخالا

 يبونجلا جانجلا لوح فافتلالاب . 4 يناملألا شيجلل عباتلا

 , قاش يِلبج فحزب ماق نأ دعب .روكذملا ينامورلا لترلل
 هتاذ تقولا ينو . مايأ ةثالث لالخ ملك 8١ وحن هيف عطق

 تاوقلا ىلع ةرشابم تارجه ىرخا ةيناملا تاوق تنش

 دجوت ثيح . هيلا راشملا رمملا لخدم دنع ةدوجوملا ةينامورلا
 لترلا رطضا امه.( تاتشاامريه ) «ويبيس » ةدلب

 . لابجلا ربع باحسنالا ىلإ ينامورلا

 « ءانثالا هذه يف ايلعلا ةينامورلا ةدايقلا تلواح دقلو

 دنع « نزتكام » شيج ةرخؤم ىلع داضم ممجه نش
 كلذ قيقحت ىف تلشف اهنكلو . 122100100 «وقوخأر »

 ةلزاحملا هله: تاو :: «ىمناقم" لكيشي زهتلا :نانكيف ببسي
 عج يف « نياهنكلاف » لارنجلا ةمهم ليهست ىلا ةلشافلا

 « فوسارب » ةدلب دنع طسوالا ينامورلا لترلا دض هتاوق

 « ليدرب » رمم ربع عجارتلا ىلع هرابجإو , 28185067



 وأ هقيوطت نم نكمتلا نود ؛ 1577/٠١/4 يف 260621

 اذه ريمدت يف « نياهنكلاف'» حاجن نأ دكؤملا نمو . هريمدت
 نكلو . ايناممر لخاد قيرطلا همامأ حتفيس ناك . لترلا
 ةينامورلا تاوقلا دعاس . باحسنالا يف لترلا حاجن
 دصب اهل حمسو . تارمملا ةيقب لخاد ةدوجوملا ىرخالا
 ىلع اهرابجاو . ةيواسمنلا  ةيناملألا تاوقلا مدقت تالواح

 مخزلا ةوق اهبسكت ةديدج تازيزعت لوصول اراظتنا فقوتلا
 . ةحجان تامجه قيقحتل ةيزاللا

 طوطنلا قرخل ىرخا ةلواح « نياهنكلاف » لذبو

 ربع بونجلا يف ينامورلا رسيألا حانجلا ىصقأ دنع ةينامورلا

 ةينامورلا تاوقلا نكلو . « ناكلوف »و« كودروس » ىرمم

 فنأتسا 1411/11/1١ يفو : ةلواحملا هذه دص نم تنك
 نأ لبق ءروكذملا يبونجلا روحملا ىلع هموجه « نياهتكلاف »

 ةبقع ودغتو طقاستلا يف تأدب يتلا جولثلا ةكامس دادزت

 قارتخا يف ةرملا هذه « نياهنكلاف » حجنو .تاكرحتلا مامأ

 «ويجوغرات » ةدلب لالتحاو .ةينامورلا تاعافدلا
 يف نيينامورلا دراط مث . 11/١7 يف ةينامورلا '1218قانز لان

 . ىلا« تلأ » رهن طخ ىتح « ايكالو » لهس

 ربع بونجلا نم موجهب « نزنكام » لارنجلا ماق كلذ رثإ

 يف موجهلا اذه أدب دقلو . « ٌقوتشيفس » دنع « بونادلا »,

 .«تلأدطخل يبونجلا حانجلا ددهو , 1/5

 نكلو . روكذملا طخلا ةرخرؤم يف عقت ةقطنم يف ىرج هنأ مكحب
 « ناسسري » لارنجلا . ديدجلا ينامورلا ناكرألا سيئر

 دعاس ىذلا رمالا , هدونج نم فالآ ةثالث رسا . 2ءرووص

 . قيوصطتلا نم تالفالا ىلع «تلأ» طخ تاوق

 يذلا . 186510 «وسيغرا » رهن طخ ىلا باحسنالاو

 . « تسراخوب » يبرغ ملك ١؟ وحن دعبي

 تبحسنا .روكذملا طنخلا دنع ةريخأ ةمواقم دعبو

  ةيناملألا تاوقلا تلخدو . ىرخا ةرم ةينامورلا تاوقلا

 تلصاو مث . 1997/15/57 يف « تسراخوب » ةيواسمنلا

 لامشلا وحن تبحسنا يتلا . ةيئامورلا تاوقلا ةدراطم

 نوناك لئاوا يف تلصو ىتح . « ايفادلوم » هاجتاب يبرغلا

 51161 « تريس » رهن طخ ىلإ 1937 ( رياني ) ىناثلا

 تندت نأ دعب . دوسألا رحبلا يف « بونادلا »رهن 6

 اذهبو .طقف لجر فلأ ١6١ وحن ىلا ةيلاججالا اهتوق
 يضارألا مظعم ىلع ةيواسمنلا  ةيناملألا تاوقلا ترطيس

 . ةيسيئرلا حمقلا لوقحو طفنلا رابآ دجوت ثيح . ةينامورلا

 رارمتسا نود قرطلا ةلاح ءوسو راطمألا تلاحو

 . لاتقلا تاهبج تدمجتو . ةيواسمنلا  ةيناملألا ةدراطملا

 دقو . ءافلحلا ىلا ةبسنلاب اهباسح بسحي ةوق اينامور دعت ملو

 لشف . ةرشابم ريغ ةقيرطب « ةينامورلا ةهزهلا يف مهاس
 يف « كينولاس » ةهبج يف ءاقلحلا هنش يذلا موجها

 . ( 19١6-1918 ةلمح . كينولاس رظنأ )/ ٠

 لارنملا موجه فقوت ةميزهلا هذه عوقو يف مهاس ايك

 بآ رخاوا يف ةيقرشلا ةهبجلا ىلع . « فوليسورب »
 دادتما ىلا ايناممر ةهزه تدأ دقلو . 1995 ( سطسغا )

 . ملك 48٠ نع ديزت ةفاسمل ابونج ةيسورلا ةهبجلا طخ

 . ةديدج ءابعأ ةيسورلا ةدايقلا ىلع ضرف يذلا رمألا

 لود عم درفتم حلص دقع ىلا كلذ دعب اينامور ترطضاو

 تنلعاو تداع مث , 1194 ( ويام )رايا ىف ىزكرملا فلحلا

 ةميزه رداوب تحال امدنع ٠ ار يف برحلا اهيلع

 « ةرملا هذه برحلا نالعا نم اهتياغ تناكو . لودلا هذه

 يف كارتشالاو . يزكرملا فلحلا لود ةيزه نم ةدافالا

 « ياسرف »رقؤم يف كلذ ىلع ةبترتملا ةيسايسلا ةيوستلا
 « ايناّقليسنارت » يميلقأ مض نم تنك ثيح . 8

 . اهيضارأ ىلا « ايباراسب»»و
 يمكلا قوفتلا نأ . ةينامورلا ةلمحلا تتبثأ دقلو

 يندتو ٠ نارينلا ةوق يف صقنلا ضوعي ال ةيرشبلا ىوقلاب
 تاردقلا فعضو . ةيتايلمعلاو ةيجيتارتسالا ةدايقلا ةءافك

 . ةيلاتقلا تاليكشتلل ةيكيتسيجوللا

 ( نيورإ ) لمور ()

 لالخ رهتشا . ( 1185 - 1١84١ ) يناملا لاشرام

 نييناديملا ةداقلا ز ربأ نم دحاوك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةصاخ . ةفطاخلا برحلا تاكيتكت يذفنم أفكأ نمو . ناملالا

 برح تاكيتكتو بيلاسأ ةسرامم يف عرب ثيح . ءارحصلا يف
 . « ءارحصلا بلعث » مساب فرع كلذلو . ةكرحلا

 يف رعرواسص 2601222 لمور نيورإ دلو

 هدلاو ناكو . « ملوأ » ةنيدم نم برقلاب 6

 ةريغصلا ةيزاوجروبلا ةقبطلا ءانبأ نم ناك هنأ يأ . اسردم

 ىلا لوصولل احوتفم مهمامأ قيرطلا نكي مل نيذلا ةيناملالا
 تناك يتلا يناملالا شيجلا يف ايلعلا ةيدايقلا تايوتسملا

 ةيطارقتسرالا «زركنويلا » ةقبط ءانبأ ىلع ابيرقت ةرصاق
 . ( ةصاخ ايناملا يقرشو ايسورب يف يضارألا كالم رابك )

 يف هلخد دقو . شيجلاب قاحتلالل الايم نأك لمور نكلو
 يف كرتشا . ١18 ةاشملا جوف يف طباض بلاطك 19١ ماعلا

 ءفك ةاشم طباضك ١914 ماعلا يف ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 يديدحلا بيلصلا ماسو لان ثيح . ةيسنرفلا ةهبجلا ىلع
 1916 ماعلا يفو . ماعلا اذه ةياهن لبق ةيناثلا ةجردلا نم

 لوالا نيرشت ذنمو . ىلوالا ةجردلا نمر وكذملا ماسولا لان

 , 19318 ( رياني ) يناثلا نوناك ىتح ١498 ( ربوتكا )

 ماهملا ةهجاومل تلك ةيلبج ةدحو يف طباضك لمور مدخ
 . ( ةثيدحلا ريواغملا تادحو رارغ ىلع ) ةبعصلا ةيلاتقلا

 ةءافك ارهظم « ةينامورلاو ةيلاطبالا نيتهبجلا ىلع لتاقو
 رخاوا يف ةيلاطيالا ةهبجلا كراعم ىدحا يف ةصاخ . ةزاتمم

 لمور نيورإ لاشرام دليفلا

 16١ سأت نأ هتدحو تعاطتسا ثيح . 1917 ماعلا

 دعب لقت مث . اعفدم 4١ منغت ناو . يدنج ٠٠٠1و اطباض

 اهيف يقبو . ناكرالاب ةفيظو يف ةيسنرفلا ةهبجلا ىلا كلذ
 ددع ضيفختو « ياسرف » ةدهاعم رثإو . برحلا ةياهن ىتح
 لمور بيقنلا ناك . يدنج فلأ ٠٠١ ىلا يناملالا شيجلا

 شيجلا يف اوقب نيذلا يناملا طباض فالآ ةعبرالا نمض نم
 . « تكيس نوف » لارنجلا ةدايق تحت لماعلا

 نوف » ءارآ ةعباتمب نيبرحلا نيب ام ةرتف لاوط لمور متها
 يف ةيكرسحلا نع «رلوف »و « تراه لديل »و « تكيس
 ماعلا يفو . ةكرحلا برح يف تاعردملا مادختساو . لاتقلا

 ةاشملا ةسردم يف ايردم نيعو دئار ةبتر ىلا لمور يقر 6

 ماعلا يف ةيلبج ةاشم ةبيتك ةدايق ىلوت مث . « ندسرد » يف
 يف هتدحو راز يذلا رلتهب ةرتفلا هذه يف فرعت دقو . 17

 ضرعي نأ لمور ضفر ةرابزلا هذه يفو . ةيشيتفت ةلوج

 نيذلا يزانلا سرحلا لاجر دعبي مل ام «رلته » مامأ هتبيتك

 باجتساف . « رلته » ةصنمو ةبيتكلا نيب زجاحك اوعضو
 1910 ماعلا يف نيُغ مث . اذه هبلطل «زلبوغ»و «رلمه »

 ماعلا يفو «٠ مادستوب » يف ايلعلا برحلا ةيميداكا يف سردمك

 هب بجعأ ىذلا « ةاشملا تاججه » هباتك رشن 490
 اريدم نيع 1984 ماعلا يفو . هيلع هعالطا دنع «رلته »

 . « تاتشيونزيف » يف برحلا ةيمداكال
 « غارب » لخد امدنع صاخلا هسرحل ادئاق رلته هراتخا

 ىلا ( سطسغا ) بآ يف يقرو . 1474 ( سرام )راذأ يف

 وزغ لالخ هنمأ نع الوؤسم ناكو . رلته ةدايق يف ءاول ةبتر
 هل حاتأ يذلا رمالا . 1494 ( ربمتبس ) لوليا يف ادنلوب

 ةرم لوال ايلمع ةفطاخلا برحلا بولسا قيبطت ةعباتم ةصرف
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 ةدايق هميلست «رلته » نم بلط كلذلو . ةلماكتم ةروصب

 قيبطت يف ايلمع كراشي يك ( ةعردم ةقرف ) «رزناب » ةقرف

 هنيعف . اسنرف ىلع عقوتملا ممجملا لالخ بولسالا اذه
 . 1 ام يف ةعباسلا رزنابلا ةقرفل ادئاق «رلته »

 اسنرف يف اهتايلمع لالخ كلذ دعب ةقرفلا هذه ترهتشأ دقو
 يف تهتناو ١940/0/٠١ يف تأدب يىدتلا)

 ارظن « حابشالا » ةقرف مسا تلمحر ( 4
 « نيدرآلا » ةقطنم يف أدب يذلا مدقتلا يف ةريبكلا اهتعرسل

 « روب ريش » ءانيم ىلا تلصو ىتح . ةيكيجلبلا دودحلا ربع

 عيرسلا فحْرلا اذه لالخ هتقرف ترسأ دقو . اسنرف يف

 اعفدم 84و ناديم عفدم 7917 تمنغو . اريسأ 744

 نم رثكاو ةحفصم ةبرعو ةبابد 08و تابابدلل اداضم
 اليتق 5837و ةبابد غ7 لباقملاب ترسخو . ةنحاش

 . ادوقفم 1945و احيرج 7745و

 ايبيل يف سليارط ىلا لمور لصو 1181/15/1١ يفو
 قليفلا رظنا ) يناملالا يقيرفالا قليفلا ةدايق ىلوتيل

 ةلوليحلل ايقيرفا يلاهش ىلا هلاسرا ررقت يذلا , ( يقيرفالا

 ةلسلس دعب . يناطيربلا شيجلا يديأ يف ايبيل طوقس نود
 « ينارب يديس » يف يلاطيالا شيجلاب تقحل يتلا مئازهأ

 ةيب رغلا ءارحصلا ةوق ماما « مف ءاضيب »و « قربط »و

 لارنجلا فارشا تحتو « رونوكوا » ةدايقب ةيناطيربلا

 لمور مسا اهيف عمل يتلا ةلحرملا تأدب كانهو . « لفيو »

 . ةفورعملا ةيملاعلا هترهش بستكاو ةعرسب

 دئاقلا ثح يف « سلبارط » ىلا هلوصو روف لمور أدب
 نم ايبيل يف ةدايقلا ملست يذلا . « يدلوبيراغ » يلاطيالا

 يعافد طخب كسمتلا ةرورض ىلع . « ينايزارغ » لاشراملا

 يناملالا ناريطلا نم ةيوق ةنواعمب هدعوو . « تريس » دنع

 ىتح كلذو . « ةيلقص » ةريزج يف ةيوج دعاوق نم لماعلا
 لصتس يتلا « سلبارط » ةقطنم نيمأت ناكمالاب حبصي

 ةيوجلا ةوقلاو يناملالا يقيرفالا قليفلا تاليكشت اهيلا

 ايقيرفا يلاهش يف نيبلاطيالا تايونعم تناكو . هل ةدئاسملا
 يتلا ةريبكلا مئازطا ةلسلس ببسب . ةدشب ةراهنم كاذنآ

 نكي مل كلذلو . نيقباسلا نيرهشلا لالخ مهب تقحل

 رصأ لمور نكلو . لمور ططخمل اسمحتم « يدلوبيراغ »

 عجشو . ةسامحو ةعرسب اهذيفنت ىلع لمعو . هتطخ ىلع

 لقنتي ذخأو . « تريس » طخب كسمتلا ىلع نييلاطبالا

 عافدلا ميظنت ىلع فرشيل « سلبارط »و ةهبجلا نيب طاشنب

 ةلتاقملا تاليكشتلا لوصو بقاريو . ةهج نم يلاطيالا

 ةهج نم ةهبجلا ىلا اعابت اهعفدو « سلبارط » ىلا ةيناملالا

 . ىرخا

 عالطتسا تادحوب لمور عفد . 1981/7/74 يفو

 ةيناطيربلا تاوقلا عئالط عم كابتشالل ةيلاطياو ةيئاملا

 . نييلاطيالا تايونعم عفرل ةوطخك , « ةليقعلا » نم ةبيرقلا

 ةداقلا رابجاو .يناملالا يركسعلا دوجولاب نييناطيربلا راعشاو
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 يف رارمتسالا ةلواحب لبق مهتاياسح ةداعا ىلع نييناطيربلا
 بسك ىلع هدعاسي يذلا رمالا . « سلبارط » وحن مدقتلا
 لعفلابو . ةيموجهلا ةردابملا ذخاو هتاوق دشحل مزاللا تقولا

 ديازت ببسب « ةليقعلا » يبرغ يناطيربلا فحّرلا فقوت
 -دض ديازتملا يناملالا ناريطلا طاشنو  ةيرادالا تالكشملا

 تاوق لاسراب « لفيو » لارنجلا مايقو . « يزاغني » ءانيم

 . اهل يناملالا وزغلا ةهجاومل « نانويلا » ىلأ ةماه ةيناطيرب

 ةيناملا عالطتسا ةبيتك لمور عفد 1981/5/1 يفو

 ,« ةليقعلا » يف مدقتملا يناطيربلا عقوملا ىلع ءاليتسالل

 نا لبق . هيلع ءاليتسالاو « ةقيربلا ىسرم » ةمحاهمل اديهمت

 تابقع يلاتلاب اوقلخيو , كانه مهعقاوم نويناطيربلا ززعي

 ىلع هنشي نا لمور ررق يذلا ماعلا موجهلا ماما ةيفاضا
 لاكتسا دعب ١948١ ( ويام ) رايا رهش لالخ « ةقرب »

 . يقيرفالا قليفلا تاليكشت لوصو

 ١141/1/1١ يف « ةقيربلا ىسرم » عقوم لمور مجاهو

 يف هيلع ىلوتساو . ةسماخلا ةيناملالا ةفيفخلا ةقرفلا ةطساوب

 ةزكرمتملا ةيناطيربلا تاوقلا تبحسناو . هسفن مويلا ءاسم

 ىلع ىلوتساو اهدراطف . « ةيبادجأ »وحن ةعرسب هيف
 ىلع نييناطيربلا ربجا امم . 1981/4/؟ يف « ةيبادجأ »

 ريوطتو حاجنلا راثتسا لمور ررق اهدنع . مهباحسنا ةعباتم

 دقلو . اهلك « ةقرب » ىلع لماش موجه ىلا دودجملا هموجه

 ةيناطيربلا تاوقلاب ةريبك ةميزه قاحلا لعفلاب عاطتس
 اهدئاق رساو ءطقف اموي ١؟ لالخ « ةقرب » يف ةدوجوملا

 ىلع ىلوتسا هنا ذا . «رونوكوا » لارنجلا يناديمل

 يف « ةنرد »و « يليخملا » ىلعو ٠ 5/1 ةليل يف « يزاغني «

 يي هعئالط تلصوو . ١ يف « قربط » رصاحو . 2/4

 ةيرصملا دودحلا ىلع « مولسلا »و « ةيدربلا » ىلا هتاذ مويل
 ةيادب ةحجانلا ةعيرسلا تايلمعلا هذه تناكو . ةيبيلل

 . ءارحصلا برح يف هتيص عويذو لمور ةرهش

 ىلع ءاليتسالا يف كلذ دعب لشف ءارحصلا بلعث نكلو
 ةيناطيربلا ةدايقلا كسقو اهتيماح دومص لضفب . « قربط »

 تاوق اه تضرعت يتلا ةيرادالا تالكشملا مقافتو . اهب

 لفاوق ضرعتو . تالصاوملا طءطخ لوط ببسب لمور

 ناريطلاو ةيرحبلا تابجهل ةيلاطيالا ةيرحبلا نيومتلا
 ءوس نع الضف . ( كراعم . ةطلاس رظنا ) نييناطيربلا

 . نيومتلاو دادمالا نوؤش ىلع ةفرشملا ةيلاطيالا ةرادالا

 . ةلاعف ةديدج تازيزعت قلتي مل لمور ناف هتاذ تقولا يفو
 ةيركسعلا اهدرهج تزكر ايلعلا ةيناملالا ةدايقلا نال ارظن
 تربتعاو , يتييفوسلا داحتالا ىلع ةلمحلا لجا نم ةيسيئرلا

 . قرط رظنا ) ايوناث ايقيرفا يلابش تايلمع حرسم
 . ( ةيلمع . اسورابرابو . كراعم

 « قربط » نع راصحلا عفر ةيناطيربلا تاوقلا' تلواحو

 عقاوملا قرخ قيرط نع . 198١ فيص لالخ نيترم
 - ةيرصملا دودحلا دنع ةيلاطيالا  ةيناملالا ةيعافدلا

 يف حجن لمور نكلو . 1/١6 يف مث 0/١6 يف كلذو . ةيبيللا

 ةكرعم ٠. سكأ لتابوا ةطلبلا رظنا ) نيتلواحملا اتلك دص
 دعي لمور أدب . 148١ ( ربمتبس ) لوليا ذنمو .(

 نييناطيربلا نكلو . « قربط » ىلع ريبك موجه نشل هتاوق
 19541/1١/1١8, يفق . هدادعتسا يهني ىتح هولهمي مل

 لارنجلا ةدايق ٠ نماثلا يناطيربلا شيجلا نش
 نع راصحلا عفر لجا نم اماع اموجه . « ماهغنينوك »

 لايتغال ةيئادف ةلواحم ةرشابم موجهلا اذه قبسو . « قربط »

 هتدايق رقم هنا دقتعي ناك ام ىلع ةراغالا قيرط نع , لمور
 دعبو . ( ١98١ . لمور. رقم ىلع ةراغالا رظنا ) يفلخلا

 رطضا . ةيركسعلا ةيحانلا نم مساح ريغ . فينع لاتق
 2 /!  1141/1١7/8 ةليل يف ابرغ باحسنالا ىلا لمور

 ىسرم »وحن مث . رمالا ءيداب يف « ةلازغلا »طخ وحن اهجتم

 هءارو اكرات ,. 1987/١/1 يف اهلصز يتلا « ةقيربلا

 ةمواقملا ةعباتم ةمهمب اهفلك نا دعب . دودحلا طخ تايماح

 ترمتسا دقو . ناكمالا ردق ةيناطيربلا ةدراطملا ةيلمع ةلقرعل

 ثيح . 41/1/١7 ىتح ةمواقملا يف دودحلا تايماح

 ةكرعم . رديسورك رظنا ) . « ةيافلح » ةيماح تملستسا

 .(ا94

 ٠١١ وحن روكذملا هباحسنا ءانثا « لمور » ىلا تلصوو

 ةطساوب « دوقولا نم تايمكو ةعردملا تابرعلا ضعبو ةبابد
 - يرحبلا راصحلا نم تالفالا يف تحجن ةيلاطيا نفس

 يف ةدودحملا تادادمالا هذه رمثتساف . يناطيربلا يوجلا

 يناعت تناك يتلا ةيناطيربلا تاوقلا ىلع داضم موجه نش

 ةماخضو اهتالصاوم طوطخ لوط نع ةجتان ةيرادا تالكشم
 اذه ناكو . « رديسورك » ةكرعم نابإ اهتباصا يتلا رئاسخلا

 موجهلا ىلا باحسنالا نم عيرسلاو ءيجافملا لوحتلا

 نيتدايقلا أجاف هنا امك . نييناطيربلل ةأجافم سكاعملا
 لثمب لمور مايق اعقوتت مل نيتللا . ةيلاطيالاو ةيناملالا نيتماعلا
 يف هتاوق اهب تينم يتلا رئاسخلا دعب سكاعملا موجهلا اذه

 هقهجاو يتلا ةيرادالا تابوعصلاو « رديسورك » ةكرعم
 ربع اهالت يذلا ليوطلا باحسنالاو ةكرعملا كلت لالخ

 .#« ةقرب »

 لمور متك . ةأجافملل ةمزاللا ٠ ةماتلا ةيرسلا نامضلو
 ةيلاطبالا نيتماعلا نيتدايقلا ىلع ىتح . هموجه دعومو ةطخ

 ةيناطيربلا تاوقلاب قحلأو . هموجه يف حجن دقلو . ةيناملالاو
 لمعلا طغض مامأ عجارتلا ىلع اهربجأو , ةحداف رئاسخ

 يسجيتارتسالا نييوتسملا الك ىلع ) ءيجافملا يضرعتلا

 ٠ « ميكح ريب  ةلازغلا » طخ ىتح اهعفدو ٠ ( يكيتكتلاو

 اهتاوق ةيبلاغ تتلفأ نا دعب . 1187/1/5 موي هتلصو يذلا

 اهحانج تفدهتسا يتلا ةيناملالا قيوطتلا ةكرح نم

 . ( سسيالا ) يوارحصلا

 ادمتعم اذه هموجه نم يسيئرلا جلا لفور ذفن دقو

 ةدايقلا نال ارظن .ابيرقت اهدحو ةيناملالا تاوقلا ىلع
 ماعلا دئاقلا هنم جعزناو . موجلاب تئجوف ايلعلا ةيلاطيالا



 زجتحا هنأ دح ىلا « وريلاقاك » لارنحلا ايبيل ف يلاطيالا

 « ةقيربلا ىسرم » يف ةيلاطيالا ةاشملا تاوق نم ًاماه ًاءزج
 نا دعب . موجهلا نم ىلوالا مايالا لالخ « ةيبادجأ »و
 فاقيا( 2/1/5 يف هب هعاهجا ءانثا ) لممر ضفر

 . يوقلا حلسملا عالطتسالا دودح دنع موجها

 لمور تاوق مسا ريغت , 1581/1/17 موي نم ًارابتعاو

 « ايقيرفا رزناب سشيج » ىلا « ايقيرفأ رزناب ةعومجم » نم
 ةدوجوملا ةيئاملالاو ةيلاطيالا تاوقلا لك لمشي حبصا يذل

 ةعبرأ وحن كلذ دعب يركسعلا فقوملا دمجت مث . ةهبجلا ىلع

 ةردابملا ذخال اهيف دعتسي نيفرطلا الك ناك .روهش

 هملع مغر . موجهلا ىلا اقابَّس ناك لمور نأ ريغ . ةيموجه
 تابابدلاو ةيرشبلا ىوقلاب يمكلا نييناطيربلا قوفتب

 . ةريخذلاو دوقولاو نؤملا تانوزخمو ةيعفدملاو لاتقلا تارئاطو
 دعاسيس يذلا راظتنالا ةروطخ كردي ناك هنال كلذ
 مهحنييو ةريبكلا مهتدادعتسا لاكتسا ىلع يناطيربلا
 . هيلع ماع موجه نشل ةصرفلا

 ١1475/0/151. يف ةيموجهلا لمور ةردابم تناكو

  ةلازغلا »طخ لوح ةيكيناكيملاو ةعردملا هتاليكشت تفتلاف
 « ميكحريب » لوح كراعملا نم ةلسلس دعبو . « ميكح ريب

 رزناب شيج » عاطتسا . خلا « ناسرفلا رسج »و

 ةيناطيربلا ةعردملا ةوقلا مظعم ريمدت 5/١ يف « ايقيرفا

 دقلو . « ناسرفلا رسج » برق ةاشملا تاليكشت نم ديدعلاو
 ذإ , « تابابدلا ةحبذم » مساب , 1987/7/11“ موي فرع

 ةيابد 7١ ىوس نماثلا يناطيربلا شيجلا ىدل هدعب قبي مل

 صاح كلذ رثإ.هيدل تناك ةبابد ٠٠١ لصأ نم ٠ ابيرقت
 ةبحسنملا ةيناطيربلا تاوقلا .دراطو . « قربط » ءانيم لمور

 « قربط » مجاهيل ةعرسب داع مث . ةيرصملا دودحلا وحن

 راصح رركتيو ةيعافدلا اهتدادعتسا اهتيماح يهنت نا لبق

 يف « قربط » لالتحا نم لعفلاب لمور نكفو . ١
 8 وحن نم ةفلؤملا اهتيماح تملستساو . 60

 . ةرهش اهرثكاو هتاراصتنا مظعا كلذب الجسم . لجر فل

 مويلا يف « لاشرام دليف » ةبتر ىلا هتيقرت ىلا « رلته » عفد امم
 ء قربطو . ةكرعم . ةلازغلا رظنا ) « قربط » طوقسل يللاتل
 . ( كراعم

 يناطيربلا شيجلا اياقب ادراطم كلذ دعب لمور قلطناو
 تالكشملا طغض مغر . ةيرصملا يضارالا لخاد نماثل

 هتاوق ىلع ةرركتملا يناطيربلا ناريطلا تامجهو ةيرادال
 « حورطم ىسرم » ىلع ىلوتساف . هتادادما لئاسوو قرطو

 يدنج فالآ وحن رسأ ثيح . 1481/7/14 يف

 رظنا ) نؤملاو داتعلا نم ةمخض تايمك منغو . يناطيرب
 ةيناطيربلا كاؤقلا نكلو . ( 1987 ةكرعم . حورطم ىسرم

 باحسنالا نم تنكمت « حورطم ىسرم » ةقطنم نع ةعفادملا

 يف هتمجاهمب لمور أدب يذلا . يعافدلا نيملعلا طخ وحن

 ا الا

 يف يناطيربلا ماعلا دئاقلا « كلنكوا » لارنجلا نكنو

 نماثلا شيجلا ةدايق ىلوت دق ناك يذلا ) طسوالا قرُشلا
 « ىشتير » لارنجلا لزع نا دعب 2121/1 يف هسفنب

 تاه دِص نم نكمت ( روكذملا شيجلل قباسلا دئاقلا

 « لمور تاوق قاهرإ ناكو . نيملعلا طخ ىلع ةرركتملا لمور
 مقافتز . اهيلا ةلسرملا ةديدجلا تادعملاو ةحلسالا ةلقو
 طاشنو تالصاوملا طوطخ لوط ببسب ةيرادالا اهتالكشم
 ةشاكلا بابسالا لكشت . نيناطيربلا ةيرحبلاو ناريطلا
 يرهش لاوط « نيملعلا » دنع لمور فاقيإ يف حاجنلا ءارو

 . نيملعلا رظنا ) 1987 ( سطسغا ) بآو ( ويلوي )زومت
 . ( 19417 كراعم

 لارشجلا ىلوت ١1487 ( سطسغأ ) بأ فصتنم يفو
 لارتجلا فارشا تحت . نماثلا شيجلا ةدايق « ىرموغتنوم »

 داعاف . طسوالا قرشلل ديدجلا ماعلا دئاقلا . «ردنسكلا »
 . هيلا ةديدج تازيزعت لوصو دعب يعافدلا طخلا ميظنت

 ايف « نيملعلا »طخ ىلع ريخالا لمور موجه دص نم نكمتو
 ىتح ٠٠١ - 48/19١ ةليل نم ) « افلح ملع » ةكرعمب فرع

 اماقت ةيجيتارتسالا ةأدابملا تلقتنا كلذ رثإ . (/ة/
 موجه عوقو رظتني لمور تابو . نييناطيربلا يديا ىل
 زيزعت ناكما مدع ةقيقح كردي ناك هنال ارظن ٠ ماع يناطيرب

 لظ يف . ةيوجلاو ةعردملا تاليكشتلا نم ديزمب هتاوق
 ىلوت تناك يتلا . ايلعلا ةيناملالا ةيجيتارتسالا تارابتعال
 مادتحا نابا ةصاخ . ةقلطم هبش ةيولوا ةيتييفوسلا ةهبجل

 يف لمور تاوق عضو ةروطخ نم دازو . « دارغنيلاتس » ةكرعم
 تاقورحملا صقانتو . ةيرادالا تالكشملا ديازت ةرتفلا كلت

 , تالصاوملا طوطخ لوط ببسب . ةكرحلا برحل ةمزالل
 ةرادالا ءوسو . يناطيربلا يرحبلاو يوجلا طاشنلاو

 نم يرحبلا لقنلاو نحشلا لامعا ىلع ةفرشملا ةيلاطبال
 . ايبيل ىلا ايلاطي

 حلاصل حوضوب يركسعلا ىوقلا نازيم لالتخا رهظو

 يف ةيموجحلا « نيملعلا » ةكرعم ءدب ةيشع « يرموغتنوم »
 يف لسور باحسلاب تسهتنا يتلا 717/7٠

 هتاليكشت ىف ةحداف رئاسخ دبكت نأ دعب ,.,76
 لباقملاب قحلا هنكلو . ةيلاطبالا هتاشم مظعم دقفو . ةعردملا
 . ةيناطيربلا ةاشملاو تاعردملاب ةريبك رئاسخ

 ةميزه دعب هتاوق اياقب بحس يف ةءافك لمور رهظا دقلو

 دنع ةلئامم ةءافك كلذ دعب رهظا مث . « نيملعلا »

 مدقت فقو يف حجنو . « ةليقعلا » نم باحسنالا
 برق « تيرام »طخ ماما تقولا ضعب « يرموغتنوم »
 موجه نش نم ةرتفلا هذه لالخ نكقو . ةيسنوتلا دودحلا
 عم ءاقتلالل رئازجلا نم ةمدقتملا ةيكريمالا تاوقلا دض داضم
 ضعب سكاعملا موجهلا اذه يف ققحو . نماثلا شيجلا تاوق
 . « نيرصق زمم » ةكرعب فرع ايف حاجنلا

 1951/9/4 يف ابوروا ىلا « رلته » هاعدتسا كلذرثإ

 يتلا روحملا تاوق ةيقب عم رسالا يف طقسي ال ىتح
 ١987/8/1 خيراتب سنوت يف كلذ دعب تملستسا

 ور

 « بلألا لابج يلامش ةيناملالا تاوقلل ادئاق لمور نيو

 ةيلاطيالاو ةيناملالا تاوقلا عضو ةساردل نانويلا ىلا لسرأ مث
 مث . ةينانويلأ يضارالا وزغب ءافلحلا مايق لاتحال ارظن . كانه

 رادج تانيصحت ىلع اشتفم ١487 ماعلا ةياهن يف َنيُع

 مث , ناكمالا ردق اهتيوقتو اهنيسحت لواح ثيح . يسلطالا

 ةدايق تحت اسنرف يف « ب » شويجلا ةعومجم ةدايق ىلوت

 ءافلحلا تاوق تيبثت يف اماه ارود بعلو . « تدتشنور نوف »

 . « نأك » ةنيدم دنع ةصاخو . يدنامرون رسج ضر يف

 ةيلمع عوقو بقع , ١944 ( وينوي ) ناريزح رهش لالخ
 ءافلحلا مدقت هجاوي يقبو . 1988/71/7 يف يدنامرونلا وزغ'

 ةيكيرما ةيوج ةراغ ءانثأ حورجب بيصا نا ىلا اسنرف يف
 . ةيسنرفلا قرطلا ىدحإ ىلع

 نيذلا طابضلا ضعب هب لصتا هجالع ةرتف ءانثأ يفو

 ىلوتي نا ساسا ىلع . «رلته » دض ةرماؤمل نودعي اوناك
 دقع ىلع لمعي نأو .ةرماؤملا حاجن دعب ايناملا ةدايق لمور
 مئارج ةيأ هباكترا مدعب رهتشا هنال ارظن )ءافلحلا عم حلصلا

 رهظأ دق ناك نإو « ةرماؤملا يف طروتلا ضفر هنكلو . ( برح

 ذاقنا لجا نم «رلته » ةيحنت ةرورض ىلع ةينمض ةقفاوم
 . ايناملا

 0١0.01 يف « رأته » لايتغا ةلواحم لشف رثإو

 تافارتعاب اولدأو ١ ةرماؤملا يف نيكرتشملا مظعم ىلع ضب
 راحتنالا ىلع وباتسغلا لاجر هربجا كلذلو , لمور سمت

 دهعتلاو هتمكاحم مدع لباقم . 1484/11/15 موي مسلاب

 اذه ةايح تهتنا اذكهو . ةفرشم ةيركسع ةزانج يف هنفدب
 . يواسأم لكشب ذفلا دئاقلا

 تاقيلعتلاو ةيصخشلا تالسارملا نم ةعومجم لمور كرت
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نع باتك يف اهعمج يوني ناك يتلا
 لديل » يناطيربلا يركسعلا بتاكلا كلذ دعب اهعمج دقلو

 تاركذم وا « لمور قاروا » ناونع تحت اهرشنو . « تراه

 . هتاربخو لمور ءارآ مهأ ىلع تلمتشا يتلا ٠ لمور

 « ءارحصلا برح لوح هتاربخو لمور ءارآ ةيبلاغ زكرتتو
 « ةفطاخلا برحلا »وأ ةعيرسلا ةكرحلا برح بيلاساو

 موجه لشفل هدقن لاحي يف . الثم بتك دقف . اهتاكيتكتو
 0010/0/1 يف » قربط » ىلع ةفيفخلا ةسماخلا ةقرفلا

 ةدايق نأ رهظو » : « ةفطاخلا برحلا » كيتكت رهوج احضوم

 ةرغث حتفل ةدحاو ةطقن يف اهتاوق زيكرت نف سرامت مل ةقرفلا

 مث . نيبئاجلا ىلع ودعلا لزعو قيوطتو اهنم قالطنالل
 ىلا لوصولل تاعافدلا لخاد ةقعاصلا لثم عافدنالا

 . « فرصتلل مزاللا تقولا ودعلل رفاوتي نأ لبق هترخؤم
 « ميكح ريب - ةلازغلا »طخ ىلع هقيلعت لاح يفو

 ةطقنلا نكلو » : لوقي ءارحصلا يف يعافد بولسأك
 يف يعافد عقوم يأ نأل . ةئطاخ تناك مهتطخ يف ةيسيئرلا

 افوشكم يبونجلا هحانج نوكي ايقيرفا يلاهش ءارحص
 اذل . ةثراك ىلا يدؤتس ةدماج ةيعافد ةطخ يأو . رارمتساب

 عبطلابو . حاجتلاودارأ ول يموجهلا عافدلا قيبطت مهيلع ناك

 "ه



 ور

 مايقلا نم ودعلا عنم يف ةريبك ةميق ةيوقلا طوطخلل .نإف
 نوكي الا بجيب طوطخلا هذه لالتحا نكلو . ةنيعم تايلمعب

 عافدلا يف ةمدختسملا تاوقلا مجح باسح ىلع لاح يأب
 . « كرحتملا

 نكما يذلا ديحولا حرسملا ءارحصلا لمور ربتعا دقو

 تسرد يتلا ةعردملاو ةيكيناكيملا برحلا ءىدابم قيبطت هيف

 « تراه لديل » لبق نم . برحلا لبق ايرظن اهصوصن

 يسيئرلا فدهلأ نأ ىري ناكو . « نايريدوغ »و «رلوف »و

 كراعم يف ودعلل ةيسيئرلا ةوقلا ريمدت وه ةيموجهلا هتايلمعل

 بويجلا يف اهريمدتو تاوقلا ةيقب راصح لبق . ةكرحتم
 ققحتي نأ نكي فدهلا كلذ نأو . راصحلا كلذ نع ةئشانلا

 عم . نيبسانملا نامزلاو ناكملا يف هتاوق دبك زيكرت لالخ نم
 . ةفلتخم ةنمزأ يف اهيلع ءاضقلاو ودعلا تاوق ميسقت ةلواح

 طوطخ ةيامحو هتالصاوم طوطخ عطق وأ جاعزإ ىلا ةفاضالاب

 ناك يتلا ) . تاعردملا موقت نأ ىلع . ةقيدصلا تالصاوملا

 تاليكشتلا اهكلف يف رودت يتلا ةيزكرملا ةاونلا اهربتعي

 . كراعملا هذه يف يبيئرلا رودلاب ( ةنواعم ةحلسأك ىرخالا

 تابابد نم يساسالا نجلا ريمدت اهالخ متي نأ بجي يتلا

 تابايدلل كرتيو . تابابدلل ةداضملا ةحلسالا ةطساوب ودعلا

 .طقف ةمساحلا ةبرضلا هيجوت ةمهم ةقيدصلا

 , ةكرحتملا كراعملاو تايلمعلا هذه لثم حاجن نامضلو

 لماوعلا نم يميظنتلا طبارتلاو ةكرحلا ةعرس لمور ربتعا

 ريراقت غيلبت ةعرس ىلع زكري ناك كلذلو . ةمساحلا
 ىصقال ابيرق نوكي نأ بجي يذلا . دئاقلا ىلا عالطتسالا

 ىلع نوكي نأو . ةعردملاو ةيكيناكيملا هتادحو نم ةجرد
 . اهعم ةياغلل قيثو يكلسال لاصت

 ةينلا ءافخإ ةيمهأ لمور اهيلع زكر يتلا طاقنلا نمو
 . عادخلا لئاسو لك مادختساو . ةنكمم ةدم لوطأ ةيقيقحلا

 فرصتلا رارق ذاختا دنع ةددرتم ةيداعملا ةدايقلا لعجل

 هيجوتب حاجنلا رائتسا ةرورض ىلع ددش امك . داضمل
 عم . ودعلا تاوق ميظنت ةداعا عنمل ةمساحو ةعيرس تاب رض

 ةريبك ةعرسب ةقيدصلا تاوقلا عيمجت ةداعا ىلع لمعل

 ةئيرجلا تارارقلا ةيمهأ ىلع لمور دكأ امك . ةدراطملاب مايقلل
 تدجو . يتربخ عقاو نمو » : لاق ثيح , رصنلا قيقحت يف

 . رصنلا تالاتحا لضفا ىلا يدؤت ةئيرجلا تارارقلا ن

 ةأرجلا نيب زييمتلا ىلع ارداق نوكي نأ ءرملا ىلع بجي نكلو
 ةيلمعلاف . ةيركسعلا ةرماقملاو ( ةيجيتارتسالا وأ ةيكيتكتلا

 الإ , ًامامت ادكؤم اهحاجن نوكي ال يتلا ةيلمعلا يه ةئيرجل
 يأ ةهجاومل ةيفاكلا تاوقلا لشفلا ةلاح يف دئاقلل كرتت اهنأ

 دق ةيلمع يهف ةرماقملا امأ . لشفلا اذه نع جتني دق فقوم

 . « تاوقلل لماكلا رامدلا ىلا وأ رصنلا ىلا يدؤت

 ةيميظتتلاو ةينقتلا يحاونلا ضعب صوصخيو
 مهأ نأ لمور دكأ . ءارحصلا برحب ةقلعتملا ةيكيتكتلاو
 . اهتعرسو ٠ ةروانملا ىلع اهتردق يه » ةبابدلا تافص

 ىلا

 ربكالا عفدملا كلتمي يذلا بناجلا نأل . اهعفدم ةوقو ىدمو

 هودع قبسي نأ عيطتسي وهف « لوطألا عارذلا يذ مكالملاك

 ةوق نع عوردلا لقنب ةضاعتنتالا نكمي الو . برضلا يف

 عوردلا لقث نع ءانغتسالا أئاد نكمي ال اك . عفدملا

 ناسبلطم اهنأ مغر . ةعرسلاو ةكرحلا ةفخ قيقحتل
 نوكت نأ بجي اهنأ لاق ةيعفدملا صوصخبو . « نايكيتكت
 ةريبك ةيمك لمح ىلع ةرداقو . ةكرحلا ةفيفخو . ىدملا ةديعب

 يف طقف اهرود ددح دقف ةاشملا امأ . اهعم ةريخذلا نم

 مايقلا نم ودعلا عنم ضرغب ةيعافدلا عقاوملا لالتحا
 . ةنيعم تايلمعب مايقلا ىلع هماغرال وأ . ةنيعم تايلمعب

 نوكت نأ بجي . ضارغالا هذه لثم ققحتت نأ درجمبو
 ناكم يف اهمادختسال ةعرسب باحسنالا ىلع ةرداق ةاشملا

 داتعب ةدوزمو , ةكرحلا ةفيفخ نوكت نأ بجي مث نمو .رخآ

 . ةعرسب ةحوتفم ضرأ يف ةيعافد عقاوم لالتحا نم اهنكي

 لاق ( كيتسيجوللا ) ةيرادالا نوؤشلا ةيمها لوحو

 سيئر ةطساوب يهتنتو عقاولا يف ةكرعملا ًأدبت » . لمور

 . « يلعفلا كابتشالا أدبي نأ لبق . ةيرادالا نوؤشلا

 كراعم يف يناطيربلا يوجلا قوفتلا ةأطو تدادزا امدنعو

 : لمور لاق . « افلح ملع » ةكرعم دعب ةصاخ . ءارحصلا

 نوكتس ( ةيكيتكت وأ ةيجيتارتسا ١) ةيرب تايلمع يأ نإ »
 ةوقب ىجلا يف ةدايسلا قيقحت ودعلا عاطتسا ام اذا ًامامت ةديقم
 ناك ولو . لاتقلل رطضي ناسنا يأو » ... « ةريبك ةيوج

 . امامت وجلا ىلع رطيسي ودع دض . ةحلسالا ثدحأ كلتمي

 تاوق ةهجاوم يف يئادبلا ناسنالا لشنم لتاقي فوسف

 صرف سفنبو اهسفن فورظلا تحتو ةئيدح ةيبوروأ
 ىلا يناطيربلا يوجلا قوفتلا ىدا دقل » ... « حاجنل

 كلذ ىتح اهانقبط يتلا ةيكيتكتلا ءىدابملا لك ىلع ءاضقل

 دعي ملف . كلذك رمألا نا ثيحو » ... « رهاب حاجنب نيحل

 ساسا ىلع ( نيلمعلا يف ) انعافد ميقن نا انوردقمب

 هذه نأل ارظن . ةكرحلا ةفيفخ ةيكيناكيملا تاوقلا مادختس

 انيلع ناكو . يوجلا فصقلل ةضرعم حبصتس تاوقل

 ةهجاوم اهنكمي ثيحب ةنصحم ةيناديم عقاوم يف ودعلا ةهجاوم
 تابثلا نم نكمتت ثيحبو ... برحلا ةحلسا ثدحا

 اتتاوق نم ةنواعم يأ نود ةليوط ددمل اهدحو اهتاناكماب
 حالسلا اهلطع اهم تادجنلا لوصو نيحل . ةيطايتحال
 . « يتاطيربلا يوجلا

 : هلوقب اهتيمهأو ةيونعملا لماوعلا ىلع لمور زكر دقلو
 رودلا اهيف بعلي يتلا . ةرهاملا ةيسفنلا ةدايقلا ةطساوب »

 ةدايز تاوقلا دوهحم ةدايز نكمي . راودالا مهأ يصخشل

 ققحي هلعجت ةقوفتم ةيسفن ةوقب دئاقلا دوزي ام اذهو . ةرهأب

 يف ائاد نوكي كلذبو . عقوتم وه امم رثكا ةيكيتكتلا هضارغ

 . « ةيلمعلا لاوط قوفتم زكرم

 . ةزاقمم ةيدايق تاردقب عتمتي ادئاق لمور ناك دقل

 ذخأو . اهذيفنتو تارارقلا ذاختا ةعرس ثيح نم ةصاخ

 ةيفيكو . ةعيرسلا ةكرحلا برح ايازم كاردإو . ةأدابملا
 ىلا هلاجر ىدل ةيونعملا زفاوحلا ثعبو . حاجنلا راثتسا

 . هتاذ تقولا يف مهيلع ةماتلا ةرطيسلا عم . نكمم دح ىصقا

 ةيتايلمعلاو ةيكيتكتلا لمور تاحاجن نكت مل لاحلا ةعيبطبو
 هتاردقل اكرتشم اجاتن تناك امنأو . بسحف هتاردقل جاتن درج

 يف ءاوس . هعم نيلماعلا طابضلاو ةداقلا نم ديدعلا تاردقو

 . ةيناديملا تاليكشتلا فلتخم تادايق يف وا . هناكرا ةئيه

 ايقيرفا يلاهش يف هتاحاجنو ةيدايقلا هتاءافك نا دكؤملا نمو

 هئافلح تاوق نا ول . حضوإ لكشب رهظتس تناك

 ةدايقلا ناول وأ . ةكرحلا برح ىوتسم ىلع تناك نييلاطيالا

 . ربكا اماهها ايقيرفا يلاإش حرسم تطعأ . ايلعلا ةيناملالا

 وحن هعافدنا ةعباتمل ةمزاللا تاناكمالاو طئاسولاب هتدوزو

 . طسوالا قرشلا يف طفنلا عبانمو سيوسلا ةانق

 فيستنايمور رتويب لاشرام دليفلا

 ( رتويب ) فيستنايمور (4)

 لرب ( ١095 - ١ا098) يسور يركسع
 (1ال5# - ١/65) عيسلا تاونسلا برح لالخ

 ةيكرتلا -  ةيسورلا برحلا يفو ايسورب دض

 .( رالال4 -رالكحك)

 رتويب » دلو

 1١/ يف , ركسوم») يف 8.3. 21012095697
 شيحلا ىلإ مضني نأ لبق اهيف أثنو ء ١/>

 دنعو . ١ا/4ه ماعلا 5 يس و رلأ يروطا ربمالا

 كراش ١65 ماعلا يف عبسلا تاونسلا برح عالدنا

 « فيستنايمور شتيف و ردنسكلا



 نم نكمتو « هتاوق سأر ىلع اهيف فيستنايمور
 «فر ودس رغايس و رغ» ينكر عم ف ةيسوربلا تاوقلا ةمزه

 «فرودسرنوك » و 60

 «غربلوك» ةنيدم لتحا اك ء(7١؟هو/م/1؟)
 )١0751/117/١15(. «اينا ريموب » يف ةيجيتا رثسالا

 نيع © ١1ا58 ماعلا يف برحلا ءاهتنا دعبو

 لضفلاهلناكو اينا ركوا ىلع ًاماع ًاكاح فيستنايمور
 اهطب رو ةقطنملا كلت ىلع ةيسورلا ةرطيسلا تيبثت يف

 . ايسور عم رثكأف رثكأ
 ايسور نيب برحلا تبشن ١74 ماعلا يف

 ققح واه راغفيستنايم ور ضاخف« ةينامءلا ةنطلسلا و
 يتكرعم يف ةيناملا تاوقلا .لع ةرهاب تاراصتنا
 « ايفادلوم و ُُق «الوغاك» و «اغرالو» يرن

 ايراغلب ىلإ بونادلا ربت زاتجا مث . )١7070(

 اشيأ فرعتو) «اجدولزوك » ةكرعم يف رصتناو

 ء ارالال 4/5/١ يف ( «وفوروقوس» ةكرعع

 «برحلا ءاهنا ىلع نيينامعلا ربجا يذلا راصتنالا وهو
 . ايسور عم مالس ةدهاعمب لوبقلاو

 فيستنايم ور عف رةي ركسعلاهتا زاجنا ىلع هتأفاكملو

 ماعلا يف حنمو «لاشرام دليف ةبتر ىلإ ١774 ماعلا يف
 (ايناركوا ) « ناشاك » يف يثوت . تنوك بقل يلاتلا

 .الو5/ا؟/رح يف

 (تاصاوغ ةئف) ويمور (4)
 ( ةيوونلا ريغ ) ةيديلقتلا تاصاوغلا نم ةئف

 ايلاح ةيتايفوسلا ةيرحبلا يف اهنم دجوي . ةيتايفوسلا
 5 ةيرصملا ةيرحبلا يفو تاصاوغ )1940( ٠١

 ةيلامشلا ايروكو ةيبعشلا نيصلا اهنم ينبت اك ٠ تاصاوغ
 « يككسيو » ةئف نم روطم زارط يهو . ًاريبك ًاددع

 رداصملا هركذت يذلا يزمرلا مسالل اقفو ةيمستلا )

 ةرستف يف تاصاوغلا هذه عيمج تينب دقو . ( ةيبرغلا
 .(اؤ١5_-اؤه4)

 حطس ىلع 100:06هويمور ةئف نم ةصاوغلا نزو غلبي

 غلبيو . نط 18٠١ ءاملا حطس تحتو . نط ١4٠ ءاملا

 ه اهسطاغو ء راتمأ / اهلكيط ضرع ىصقاو . اتم 71 اهرط
 مم 017 رايع تاديبروط بيبانأ ةتسب ةرهجم يهو .راكمأ

 ٠ ةرخؤملا يف نانثاو . ةمدقملا يف اهنم ةعبرأ ( ةصوب ) ١١

 ةوق غلبتو . ًايرحب ايغل "وأ ًاديبروط ١8 لمح عيطتستو

 ةيئاب رهكلا اهتاكرح ةوقو . ناصح 2٠٠٠ لزيدلا اهتاكرحم
 حطسلا ىلع اهتعرسو . ةكرح ادومع الو . ناصح

 ىدم لصيو . ةدقع ١4 ءاملا حطس تحتو . ةدقع 8

 . دقع ٠١ ةعرسب ليم فلأ "١ ىلا ءاملا حطس ىلع اهلمع

 . الجر ٠١ نم اهمقاط فلأتيو

 ( ليما رودويت تخميربلا )نور (9)

 ©« (١ماله 1486-0 ) يسوري يركسع
 ةراقلا يف ةيساسألا ةوقلا ايناملأ لعج يف مهاس

 . رشع عساتلا نرقلا نابا ةيبوروألا
 نور نوق فارغ « ليما رودويت تخمربلا دلو

 /؛/١٠٠ يف ىة.75, 0 عنك 700 ود
 يف « غيزربولوك » ًايلاح ) « نغاشولب » يف +٠٠١

 لالخ يفوت ًايسورب ًاطباض هدلاو ناك . ( اينولوب
 ماعلا ين اهتمي زه رثا ايسوربل يسنرفلا لالتحالا

 هتدج تلوتف « ةينويلبانلا بورحلا نابا
 , هتيب رت

 يف مدخو © 1 ماعلا يف ًاطباض نور نيع

 ىلإ ١8١4 نم «نيلرب» يف برحلا ةيمميداكا

 قليف ةدايق رقمي قحأ ١88 ماعلا يفو . 180

 مظنت ةداعا ةرورض ىعوف « «ىدليفيرك » يف

 رشن اك ٠ شيملا اذه ةيلعاف مدعو يسوربلا شيحلا
 ةيعيبطلا ايفا رغخلا ءىدابم » باتك هسفن ماعلا يف

 . « ةيسايسلاو ةينطولاو

 تاروث لالخ «نداب » ةضافتنا عمق يف مهاس

 دهعلا يلو ىدل هتناكم نم عفر يذلا رمألا ؛«؛ 4
 لهليو روطا ريمالا دعب ايف ادغ يذلا ) « لهليو »

 « ءاول ةبتر ىلا يثر ١86٠ ماعلا يفو . ( لوألا

 يلا ةنجللا يف ًاوضع نيعو « قيرف ةبتر ىلإ يقر مث

 « ويمور » ةئف نم ةيتايفوس ةصاوغ

 ور

 نور نوف ليمإ رودويت تخيربلا لاشرام دليفلا

 برحلا آاريزو يمسو « شيحلا مظنت ةداعإل تلكش

 يف ةيرحبلل 1 حبصأ اك « )مهوب ماعلا يف

 . ١1م5 ماعلا

 لع برحلا ةرازو بصنم هيلوت نابا لمع
 يف مهاس يذلا رمألا « يسوربلا شيحلا مظنت ةداعإ

 لالخ ةماه تاراصتنا قيقحتل شيحلا كلذ دادعا

 « 1١855( ) ةيسوربلا - ةيواسمللا برحلا تالمح

 مع 18100) ةيسوربلا - ةيسنرفلا برحلاو
 « اهمدق يلا تاحارتقالا مهأ تناكو . ( م١1

 ةدمل ةيركسعلا ةمدخلا : «هكتلوم » معد تيقلو

 2 مئادلا يطايتحالا ليكشتو « تاوئس ثالث

 ىلإ ًاذانتسا شيحلا ثيدحت ىلع لمعلا ىلإ ةفاضإلاب

 . 0 تسروبم راش 0 راكفأ

 ًاسيئر نيع مث «تنوك بقل ١41/١ ماعلا يف حنم

 لوألا نوناك يف كرامسبل ًافلخ ايسورب ين ءارزولا
 ةبتر ىلإ يفر امك ٠ هسفن ماعلا نم ( ريمسيد )
 ١10/١ ماعلا يف لاقتسا هنأ الإ . « لاشرام دليف »

 «نيلرب » يف يفوت . ةيحصلا هعاضوأ روهدتل ًارظن

 .١1مالؤ/؟/ »يف

 ( نيرخت ةنيفس ) نورلا (4)

 . ( نيزخت ةنيفس رظنا )

"1 



 ورز

 ال

 راثور لراش يركسعلا سدنهملا

 شرانور سيسكلأ رييب لاريمألا

 ( لراش ) رانور (*0)

 < ( 1840-1506 ) يسترف يركسع سدنهم
 . ناريطلا نوؤش يف صصخت

 نط 8 عضم رانور لراش سدنهملل دوعي

 دوزم مملاعلا يف يوج داطنم لوأ ميمصت يف لضفلا

 ءاوطا هاجت ىلع داتعالا نود هرييست ميل « كرحمب

 . يداعلا داطنملا يف لاخلا ىه اك هتعرسو
 عم نواعتلاب ١884 ماعلا يف ناكر ماق دقلو

 ناكو) ةععطابع 12عطو « سيرك روثرأ»

 داطنملا ءانبو ميمصتب ( يسنرفلا شيحلا يف ًاطباض

 / 8/9 يف ةرم لوأل قلح يذلا « «سنارف الو
 ب هيلاش» يف ةيوحلا ةطحملا نم ًاقالطنلا م4

 عالقالا نم كاذنآ « رانور و نكمت دقو . « ودوم

 تاركموليك م. ةفاسمل ةيرئاد ةلحرب هرييستو داطنملاب

 .ًاقبسم ةددحم ةطقن يف طوبطلاو ةدعاقلا ىلإ ةدوعلا مث

 « ةهجوملا ديطانملا لقح يف هب راجن ىلإ ةفاضالابو

 ةيعارشلا تارئاطلا لاجن يف م« رانور» لمع دقف

 ماعلا يف ريطو ممص هنأ ذإ « ءاوملا نم لقثألا

 تاذ رايط نود ةيعارش ةرئاطل ًاجذومأ م١
 لقثألا تارئاطلا لوأ نم تناكو « ةحنجأ ةرشع

 . اسنرف يف تقلح يتلا ءاوملا نم

 0 ١1104 ماعلا يف « نودوم » يف يفوت

 ( سيسكلا ريب ) شرانور ()

 -١940(. 1858 ) يسنرف لا ريما

 2.م.1200216ط ش ران ورسيسكلا رييي دلو

 ىلا مضنا 0 ا ماعلا 5 « هيبميك » يف

 ماعلا يف يرحب ديمع ةبتر لمحو « ةيسن رفلا ةيرحبل

 ثيح « ىلوالا ةيملاعلا برحلا عالدنا مم 4
 وحن قابسلا » تايلمع نابإ ةيرحبلا ةامرلا نم ءاول داق
 يتلا تايلمعلا يهو « ةيبرغلا ةهبحلا لع « رحبل
 رسيألا حانملا ىلع فافتلالا ناملالا اهيف لواح
 ىلع فافتلالا ءافلحلا لواح ابيب « ءافلحلا تاوقل
 فرطلا ناك ةرم لك ينو . يناملالا نمألا حانحل
 هاجتاب حانحلا اذه ددمم. قيوطتلل هحانج ض رعتي يذلا

 . لاشلا رحب

 «(914) « دومسكيد » يف ًازيمتم آرود بعل

 معدبو « هل نوعباتلا نويرحبلا ةامرلا نكمت امدنع

 «ةيسن رفلا ؛4 ؟ةقرفلا و ةيكيجلب و ةيزيلكنا تاوق نم
 دض عافدلل ًاريدم نيع . يناملألا مدقتلا فقو نم
 ةيرحبلا تاوقلا عومجم ةدايق ىلوتف « تاصاوغلا

 . ١91١5 ماعلا ىح لايشلا شويحل ةعباتلا ةيوحلاو

 « ةعطق ال4 نم الكشم كاذنآ هلوطسأ ناكو

 . ناملألا تاصاوغب ةحداف رئاسغ لازنا نم تنكمت

 ماعلا يف نيعو © يرحب ءاول ةبتر ىلا يتر

 يف لقتناو « ةيرحبلا ةماعلا ناكرالل ًاسيئر 94
 ممص .هيلط ىلع ءاني طايتحالا ىلا ماعلا

 ««شرانور ةحساك» مماب ةفورعملا ماخلالا ةحساك

 . ماغلالا تاحساك ءانب يف ًاماه ًاروطت تربتعا يلا
 . 194 ماعلا يف سيراي يف ينوت

 فلودور لراك ) تتشتنئور (:)

 ( نوف دريغ

 ( نوف دريغ فلودور لراك ء تدتشنور رظنأ )

 الا/ل48 ( نيمك ) سلافيشنور (8)

 . ( 198 نيمك . سلاقسنور رظنأ )

 ( هيردنأ ) يندنور ( 21)

 لاطبادحأوء( 1445 297 ) يسنرف ةيعفدم طباض

 ةيملاعلا برحلا لالخ اولمع نيذلا ةيسنرفلا ةيرسلا ةمواقملا

 . ةيسنرفلا يضارألل يزانلا لالتحالا دض ةيناثلا

 , 1931 ماعلا يف ل. 12020628 يندنور هيردنأ دلو

 دودحلا ىلع « سيول ناس » ةدلب يف هبابش ةرتف ىضمأو
 يف كينكتيلوبلا دهعم نم جرخت . ةيسنرفلا  ةيرسيوسلا

 يف ةيعفدملا ةسردمب هجرخت روف قحتلاو , 1917 ماعلا
 ثيح ١19174 ماعلا يف طباض ةبتر ىلع زاحف . «ولبنيتنوف »

 . «زتيم » يف زكرمتملا نيثالثلاو عساتلا ةيعفدملا جوفب قحلأ

 ةيرس دئاق لوأ منالمك ةيناثلا ةيلاعلا برحلا يف كراش

 يف ناملألا هرسأ نأ ىلا . جوفلا اذه يف ةيعفدم

 وج مع « سنايام » ةعلق يف هونجسو ,.,.,

 . ًاريسأ فهل عم ةعلقلا نم بوره لا يندنور لواح

 طابضلا نم دئار هيلا اهلقن يتلا تامولعملا نم اديفتسم

 نم دته . هيناوج ضعب يف مدهم قفن دوجو لوح ىرسألا
 يديدحلا بابلا ماحتقاب ماقف . اهجراخ ىلا ةعلقلا ةيبقأ

 حتفي ةيلمعلا هتاربخ لضفي قفنلا لخدم دسي يذلا
 ءازجألا رفح ىلع هفارشا تحت ىرسألا لمع مث . لافقألا

 لبق ةيلمعلا اوفشتكا ناملالا نكلو . قفنلا نم ةمدهتملا



 ميظنت نع لوؤسم يندنور نأ اوفرع امدنعو . اهزاجنإ

 يف بيدأتلا ركسعم ىلا لقن ..يعامجلا بوره لا ةيلمع
 عم عضو ثيح . ( سكاسلا ةعطاقم ) 6010142 ستيدلوك

 مث . ددشتم ةبقارمو لمع ماظنل نوعضخي نيذلا نييسايسلا

 لقتعي ثيح 1[ئ6601 « كيبول »ركسعم ىلا لقن
 . نيمهملا وأ نيرطنخلا ىرسألا

 ىرسألا هئالمز دحأ عم برهلا تالواحم يندنور عباتو

 نم نيتيناملا لمع ْيَنِزِب قرسف . « كيبول » ركسعم نم

 يف لوجتلاب ناحمست نيتقاطب روزو . ركسعملا عادوتسم

 ركسعملا باب نم هليمز عم جرخ مث , هنم جورخلاو ركسعملا
 يفو .ام ةمهم ركسعملا يف ازجنا نايناملا نالماع اههنأكو
 ىلا يندنور لقتناف . نابراهلا ناريسألا قرتفا جراخلا

 ىلا اهنمو . « سنايام » ىلا مث

 لابعلا نم ةعومجمب دودحلا دنع طلتخاو . « غروبسارتس »

 3 غروبم اها»

 دودحلا رويعب ماق ةريصق ةرتف دعبو . اسنرف ىلا نيدئاعلا
 قاحتلالاو ندنل ىلا باهذلل ًاديهمت اينابسا ىلا ةيسنرفلا
 ءهب تهبتشأ نا دعب ةينابسالا تاطلسلا هتفقوأف . لوغيدب

 . ةسارحلا تحت هيف عضو يذلا قدنفلا نم رف هنكلو

 نا دعب . هقافر نم نينثا عم لاغتربلا ىلا روبعلا عاطتساو
 ىلا ةثالثلا نوبراهلا أجتلاو . ةيناملا تاقاطب ثالث روز

 . ارتلكنا ىلا مهلقن ةيلمع تلهس يتلا ةيكريمالا ةيلصنقلا

 .هتيوه نم ةيناطيربلا تاطلسلا تققحت نا دعبو
 ةكرح ىلع سوسدم ريغ يسنرف نطاوم هنا نم تدكأتو

 يف هلبق يذلا لوغيد لارنجلا ىلا ههدقتب تماق . ةرحلا اسنرف
 لخاد ةيرس ةمهمب هفلكو . بيقن ةبتر ىلا هعفرو . ةكرحلا
 تناكو . « ةافحلسلا ةطخ » مسا اهيلع قلطا اسنرف
 حلاصل اسنرف يف ةلماعلا عناصملا ريمدت - ١ : نمضتت
 عم ةطبترم ةديدج ةيلاتق تاعومجم ميظنت  ؟ .ناملالا

 ءانثا ةيناملالا تابابدلا دض لاتقلا 8 . ةيلحملا ةمواقملا
 . لبقتسملا يف ءافلحلا لازنا ةيلمع

 هطاقسا مت . (١557 ربمتبس) لوليا رهش مايا دحأ يفو

 يف ةمواقملا ايالخ ميظنتب أدبف . يدنامرونلا يف ةلظملا ةطساوب

 عم الاصتا ماقاو . يسنرفلا برغلاو لامشلا قطانم ةفاك

 ةسائر ىلا لسراو . لبق نم ةدوجوملا ةمواقملا ايالخ ءاسؤر
 نم ًاددع ءافلحلا ةدايق ىلاو جراخلا يف ةيسنرفلا ناكرالا
 اهمدقت نا نكمي يتلا ةدعاسملا ةيمها دكؤت يتلا ريراقتلا
 . ةيسنرفلا لخادلا تاوق

 تماق . ١444 ( رياني ) يناثلا نوناك رهش ىفو

 ةسوكحلل ايركسع الثمم هنييعتب ندنل يف ةيلوغيدلا ةدايقلا
 نوئشيس ءافلحلا نأ ملع دقلو . سيراب ةقطنم يف ةتقؤملا

 . ناملالا حلاصل ةلماعلا ةيسنرفلا عناصملا ىلع ةيوج تاراغ
 ني ةريبك راسك تبنس دق ةقباسلا ةلئابملا تازاعلا تناك
 ذيفنت مدع ءافلحلا ةدايق نم بلط كلذل . نييئدملا فوفص

 هطئاسوب عناصملا هذه بيرختب دهعتو . فصقلا اذه

 يف ةمواقملا لاجر حجنو . كلذ ىلع ةدايقلا تقفاوف . ةصاخلا

 لابعلا ضرعتي نا نود فدملا ققحتو ةمهملا ذيفنت

 . رطخلل نوير ابلا

 يمظنم نع ثحبلا ةيناملالا ةيرسلا ةطرشلا تأدبو

 نم نكمت « يندنور » نكلو . بيرختلا تايلمع ىذفنمو

 . يرسلا لمعلا بيلاساب هكسقو هرذح لضفب تالفالا

 ءاهسأب ةناعتسالاو ءرارمتساب هتيوه ليدبتو ركدتلاب همايقو
 يندنور نييعت مت ١1884 ( ليربأ ) ناسين يفو . ةراعتسم
 ةمواقملا لمع ىلع فرشي يتلا ةقطنملا تناكو . ةيرس دئاق

 .راوللا ىلا اكيجلب نم دتمت اهيف

 تايلمع فيتكتب اذه هعقوم يف وهو يندنور ماق دقلو

 و « نييتيا تناس » ىلا بيرخت تاعومجم لسرأف « ةمواقملا

 تاياغ يف تاباصعلا لانتق مظنو . اهريغو « هيفوب »

 تطقسا يتلا تادعملاو ةحلسالا ملتسأو . ىدنامرونلا

 هذه يف هحاجن ناكو . ةيرسلا ايالخلا ىلع اهعزوو تالظملاب
 ةزهجأ ددشتو عضولا ةبوعص مغر ءرظنلل ًاتفلم لابعالا
 . ةبقارملا يف ةيئاملالا نمالا

 يتلا يلاعلا رتوتلا طوطخ حالصاب ناملالا مايق رثإو

 يندنور لمع . اهيلع ةسارحلا ديدشتو . عناصملا ىذغت

 رمألا . ديدج نم طوطخلا هذه ريمدت ىلع ةيرسلا هايالخو
 ىلا 1444 ( ويام )رايا يف مهعفدو ناملألا بضغ راثا يذل

 يسنرف كنرف نييالم ه اهتميق ةيلام ةزئاج صيصخت
 يقر دق اهثقو ناك يذلا . يندنور ملسي نمل عفدت ( ميدق )

 . مدقم ةبتر ىل

 يندنور ملع . ١145 ( وينوي ) ناريزح رهش مودق عمو

 7/0 يف بهذي نا هيلع ناكو . ًاكيشو تاب ءافلحلا لوزن نا
 ةطخ ىلع ةريخالا تاسمللا عضيل ابسنرف يلامش ىل

 نم ةيطايتحالا ةيئاملالا رزنابلا تادحو ريخأتو بيرختل

 « جنالوس » هتجوز تماقو . لازنالا عقاوم ىلا عافدنالا

 دعوم بارتقال ارظن . ةيناطيربلا ةعاذالا ةبقارب هبايغ لالخ
 ربع رماوالا تءاجو . ( يلاتلا مويلا يف. مت يذلا ) لازنال

 اهتطقتلأف . لامشلا يف يندنورو ةرفيشلاب ةيناطيربلا ةعاذال
 ةيرسلا تاعومجملا ةفاك ىلا اهتلقنو « جنالوس رك

 يف ةأبخملا ةحلسألا جرخا ىتح هتيب ىلا داع نا امو

 نيفتخملا ةمواقملا لاجر ىلا تارايسلاب اهنحشو . بئارملا دحا

 دبي . سيراب ىلا يندنور عجر 7/51 ينو . تاباغلا يف

 لابجرو ناملالا نيب تاباغلا يف ترج ةشوانم يف هكارتشا

 يلوؤسم دحأب يلاتلا مويلا يف عمتجي نأ هيلع ناكو . ةمواقملا

 دحأ نم هرمأب «وباتسغلا » لاجر ملع دقلو . ةيرسلا ايالخلا

 هبيذعتو هباوجتسا اوأدبو ٠ هيلع اوضبقو هل اونمكف . ءالمعلا
 فشكي فارتعا يأب لدي ملو دمص هنكلو مايأ 8 لاوط
 . ةيرسلا ايالخلا يف هءالمز

 ناملألا أدب . يدنامرونلا يف ءافلحلا مدقت مامأو

 ىلإ ىرسألا لقتب باحسنالا لالخ اوماقو . مهباحسنا

 يف راطقلا ةطحم ىلا هؤالمزو يندنور لقن دقلو . ايناملا
 ايفو . نحشلا تايرع ف أوعضوو . 8232418 « ناتناب »

 ور

 نيبيضق ةطساوب ةبرعلا نم برهلل ةدعلا دعي يندنور ناك

 . هترداغم لبق نجسلا يسرك نم امههعزتنا ديدحلا نم

 ةنحاش يف مهرداتقاو . هقافر نم 2غ عم ناملالا هاعدتسا

 0108565 « نيشرتاك » ةدلب نم ةبيرق ةباغ ىلإ ةريغص

 ينو . 1984/8/١6 يف صاصرلاب ايمر مهومدعأو طق

 نع 10653074 « نومود » كرد ناملألا غلبا هسفن مويلا

 دحاو ىلع كردلا فرعتو . نيشرتاك يف نييباهرأ 6 ةيفصت
 . ةيوه ةقاطب لمحي ناك هنأل ( جورول ) ىلتقلا نم طقف

 ء اسنرف ريرحت دعبو . دحأو يعامج ربق يف ةسمخلا نفدو
 ربقلا ناكم ةفدصلا قيرط نع « جورول » .ءاقدصأ فرع

 . هتدلب ىلا هناتج لقنل هوحتفف . هيف نفد ىذلا يعامجل

 لوهجم اهمظعم يقب يتلا ثتجلا نم ديدعلا اوفشتكاف

 لمحت شاهق ةعطق لضفب يندنور ىلع اوفرعت اك . ةيوه
 . نجسلا ةزب ىلع اهتطاخ دق هتجوز تناك . يرسلا همسأ

 «رونود نويجيللا » ماسو ريرحتلا دعب يندنور حنم

 دحأا ربتعاو . سراف ةبترب ]681013 ان

 هتجوز تحنم امك ءريرحتلا يف اومهاس .نيذلا نيلضانمل

 لالخ اهجوزل اهتمدق يتلا تادعاسملل ًارظن . هسفن ماسول

 ةيرسلا ةمواقملا معد يف لاعفلا اهكارتشالو . يلاضنلا هلمع

 . ةيسنرفل

 الا/ل8 ( نيمك ) سلافسنور (؟8)

 لابج يف كسابلا اهؤافلحو ةيبرعلا تاوقلا هتبصن نيمك
 « سلافسنتور هرمم لخاد ( سناربلا ) هينيريبلا

 .( سلافيثنور ةينابسالاب ظفلت 65 )) 

 « نامرراش » كلملل ةعباتلا ةجنرفلا تاوق ةرخؤم هب تعقوأو
 هذه ةدابإ نع رفسأو . اينابسا يلاش نم اهباحسنا ءانثأ

 . ةرخؤملا
 ةكلمم ديحوت ةداعإ نم « نالراش » نكمت نأ دعب

 مّمص .( 0/9١ ) « نامولراك » هيخأ ةافو رثإ . جنرفل
 عاضخاو . تاهاجتالا فلتخم يف ةكلمملا ذوفن:طسب ىلع

 . اهتطلسب فارتعالا ضفرتو اهب طيحت تناك يتلا بوعشل
 ىلوأللا لحارملا نم ربكألا نجلا « نالراش » ىضمأ دقلو

 نم مهريغو نيينوسكاسلاو نييدرابموللا عاضخا يف همكحل

 . هفادهأ قيقحت يف ديعب ٌدح ىلا حجنو . ةيبوروالا بوعشل

 ةطلس طسب رّرقو . بونجلا وحن الالا/ ماعلا يف هماتها هجو مث
 كاذنا ةعضاخ تناك يتلا ةينابسالا يضارألا ىلع هتكلمم

 ١ . يومألا يبرعلا مكحلل

 . .ةيميلقالا تاعازنلاو ةيسايسلا تابارطضالا راطا يفو
 5 ةيبرعلا قطانملا 3 ةاجرأ هلع يف تدعاصت يتلا « ةيلئاعلاو

 راث . ةيبرعلا ةيركسعلا ةوقلا فاعضا ىلأ تدأو . اينابسا يف

 ةطسقرم مكاح « يبرعلا نب ناظقي نب نايلس »
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 ةروصلا لفسأ يف ىجسم نالور ريمألا ودبيو سلافسنور ةكرعم نم ابناج لثي مسر
 اهتيمهأ قوفت ةيمحلم ةلاهب برغلا اهطاحأ يتلا ةكرعملا هذه يف لتق نأ دعب

 نمجرلا دبع » سلدنالا ريمأ ىلع . كاذنآا 82

 « نايلس » عاطتساو .ماالالاا ماعلا 5 كلذو . « لخادلا

 . هييداتل« نمحرلا دبع » هلسرا يذلا شيجلا هجوب دومصلا

 . « يماذجلا ديبع نب ةبلعت » هدئاق رسأ ابك

 بره . « نمجرلا دبع » ريمألا ماقتنا نم افوخو

 ميقي ناك ثيح . ةيناملألا « نداب نداب » ىلا « نايلس »

 ةيلعت هرعت ةعم دخلو . « نالراش » ةجنرفلا كلم

 ىلع « نالراش » عيجشتب « ناولس » ماقو . يما ذجلأ

 . مهفعض طاقن هل فشكو ,. سلدنألا يف برعلا قلتاقم

 مءالتت اهنأل ٠ يجنرفلا كلملا سفن يف ىوه ةركفلا تدجوو

 ناك يتلا ةبيطلا ةقالعلا نم ةدافالا هل نمؤتو . هتاحومط عم

 كلل

 فالنلاو . « ديشرلا نوراه » يسابعلا ةفيلخلا عم اهميقي
 يف ةيومألا ةرامالاو دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا نيب مكحتسملا

 . سلدنألا

 بابتتسا نأ « نالراش » دجو . فيص يفد

 ء سلدنألا يف عاضوألا بارطضاو هتكلمم يف رومألا

 اهب هجتاو ةريبك ةلمح أبعف . هضارغأ قيقحت ىلع هنادعاسي

 . ليلدك « نايلس » هعم ابحطصم . سلدنألا يلامش وحن

 ( سناربلا ) هينيريبلا لايج ةيجنرفلا ةلمحلا تزاتجاو

 تراس : نيتوق ىلإ تمسقناو . اسنرفو اينابسا نيب ةلصافلا

 يف ؛ ©667026© نو ريج ىلع تلوتسأو اينولاتاك ىلإ امهالوأ

 ىلع تلوتساو 71397215 راّقان ىلإ ةيناثلا تهجتا نيح

 كسابلا لئابق تعضخأ نأ دعب ٠ 122281028 « هنولبع »

 دنع اتيقتلا ثيح « ةطسقرس » ىلإ ناتوقلا تهجتإ مث

 ةدايقب اهنع نيعفادملا ةبالصو ةنيدملا ةعانم مامأو . اهراوسأ

 ىلإ « ناملراش » أجل » يراصتنألا ىيحي نب نيسحلا »

 لمأي ناكو . « نايلس » ةحيصن ىلع ءانب . ةنيدملا ةرصاحم

 نكلو . اهيف نؤملا ةلق ببسب اهطوقس ىلإ راصحلا يدؤي نأ

 اوجه نش مث ءراوسألا ءارو دمص « ىيحي نب نيسحلا »

 . ةنيدملا نع ةجنرفلا داعبا ىلإ ىدأ اداضم

 ددجحت نع رابخأ « نامراش » تغلب . ءانثألا هذه يفو

 ةدوعلا ررقف . ةينوسكاسلا قطانملا يف تابارطضالاو ةروثلا

 ةيلامشلا دودحلا ةيامحو نيينوسكاسلا ةلتاقمل هدالب ىلإ

 نب نايلس » باحسالا ءانثأ هعم بحطصاو. هتكلممل

 هب ريرغتلاو هطيروتب همهتا نأ دعب . اريسأ « يبرعلا
 كدب هتدوع لالخ ماق امك . ةحيحص ريغ تامولعم هئاطعإو
 لكسشتي ايوق اعقوم هءارو كرتي ال ىتح « ةنولبمب »د راوسأ

 . هيلع ارطخ
 ةيجنرفلا تاوقلا تلغوت . 778 ( سطسغا ) بآ يفو

 ىلوتي « نالراش » ناكو . « هينيريبلا » لابج يف ةبحسنملا

 قود نالور » ىلإ لكوأ نأ دعب . هشيج ةمدقم ةدايق

 ةرخؤملا سرح مضت تناك يتلا . ةرخؤملا ةدايق رمأ «اينايكا

 لاترأب رورملا ةيحسنملا تاوقلا ىلع ناكو . نيومتلا ةلفاقو

 لابجلا اهب طيحت ةقيحس ةقيض نايدو ربع . ةليوطو ةريغص
 . تاباغلاب ةوسكملا

 رمم ىلإ ةجنرفلا ةرخؤم تلصو 8/8/١6//. يفو

 ةدايقب ةيبرع تاوق نمكت تناك ثيح . « سلافسنور »
 كسسابلا لئابق نم تاعومجتو . « ناولس » دالو

 نالراش بصانت تناك يتلا . ةيحيسملا ( سنكشنبلا

 , هتكلمج ىلا ةرقلاب اهيضارأ مض ىلع هميمصتل ارظن ءادعل

 ماق . قيضلا رمملا يف ةجنرفلا ةرخؤم تلغوت امدنعو

 روخص ةجرحدب « كسابلا » مهؤافلحو. نوملسملا برعل

 دقلو . اهعم اوكبتشاو مهنمكم نم اوضقنا مث . اهيلع ةريبك
 تعنم يتلا ضرألا ةعيبطو ةأجافملا نم نومجاهملا دافأ

 ةكرعم دعب اوعاطتساو . ةكرعملا بيترتب راشتنالا نم ةجنرفل

 اهيف اب . اهلماكب ةيجنرفلا ةرخؤملا ةدابإ . ةفينعو ةريصق
 نالراش عيطتسي نأ نود . هسفن « نالور » ريمالا اهدئاق

 . ( نالور رظنأ ) لاتقلا يف كارتشالا ةيسيئرلا هتاوقو

 هدالب ىلإ هباحسنا ةكرعملا هذه رثإ « نائراش » عباتو
 ةبراحمب ةصاخلا هعيراشم دمجو . هتاوق نم ىقبت ام سأر ىلع

 ةيفصت نم يهتني اثير . تاونس ةدعل اينابسا يف برعلا

 الإ ديدج نم اينابسا وزغ ىلإ دعي ملو . ينوسكاسلا رطخلا
 هي ماعلا ف



 دريغ فلودور لراك ) تدتشنور (:)

 ( نوف
 ةعساو ةرهش بستكا . ( 1487 - ١81/0 ) ىناملأ دئاق

 ةيناملالاب همسا ظفليو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ

 . 6« تتشتنور »

 « تدتشور نوف دريغ فلودور لراك » دلو

 يف ( ةيقرشلا ايسورب ) « نبيلسرشأ » يف 5164

 يف منالم ةبترب اطباض ذئتقو هدلاو ناكر . 5

 ةرسأ ىلإ يمتنيو . ةيكل لا ةيسوربلا ةلايخلا ةبيتك
 ١844 ماعلا يفو . « غربن دنارب » يف ةفورعم ةيطارقتسرأ

 نيئدتبملل « تيداك » ةسردمب « تدتشنور » قحتلا

 يف لقن مث . « نياتش نيئاروا » يف ( طابضلا بالطلا )

 دعب اهنم جرختو , ايلع « تيداك » ةسردم ىلا 18١ ماعلا

 . ةاشملا حالس يف طباض حشرمك نيتنس

 ةنيدم يف ةطبارملا 87 ةاشملا ةبيتك يف ةمدخلاب قحتلا

 ء فص طباض يأك رهشأ ةتس اهيف ىضمأو , « لساك »

 شيعي نأب يضقت يتلا ةيناملألا ةيركسعلا ديلاقتلل اقفو

 يف مهيودوقيس نيذلا دونجلا ةايح طباض ةبترل نوحشرملا
 يف ةيركسعلا ةيلكلاب 18417 ماعلا يف قحتلا مث . لبقتسملا

 ناريزح يف ناث مالم ةبترب اهنم جرختو . « رفوناه »

 . اهتاذ 8 ةبيتكلا يف ةمدخلا ىلا داعف . 18817 ( وينوي )

 . « نيلرب » يف ناكرألا ةيلكب ١10 ماعلا يف قحتلا

 فصنو ةنس ةدم مدخ مث . تاونس ثالث دعب اهنم جرختو

 كلذ رثإ يقرو « ةماعلا ناكرألا ةئيه يف يلمع رابتخا ةرتفك

 ةدايق ىلوت ثيح ١0/١ ةاشملا جوف ىلا لقنو بيقن ةبتر ىلإ

 تناك ) « سازلالا » ةعطاقمب «رالوك » ةنيدم يف ةيرس

 برحلا يف اسنرف ةمزه رثإ ةعطاقملا هذه تمض دق ايناملأ

 .(4١ا1- 184178 ةيسوربلا  ةيسنرفل

 21415 ماعلا يف ىلوالا ةيملاعلا برحلا بوشن دنعو

 ةقرف ناكرأ ةئيه نمض لمعي « تدتشنور » بيقنلا ناك

 .( ١1١4 ) « نراملا »» ةكرعم يف كراش دقلو . "؟ ةاشل

 ةقرفلا ذئاق بيصأ نأ دعب اماه ايدايق ارود اهالخ بعلو

 ىلا كراعملا تلوحتو ةهبجلا تتبث امدنعو . ةريطخ حورجب

 ثيح . اكيجلب يف « بريوتنا » ىلا لقن . قدانخلا برح

 بصنم ىلا لقن ١416 عيبر ينو . يرادإ بصنم يف لمع

 . ةيقرشلا ةهبجلا ىلع لتاقت تناك ةاشم ةقرفل ناكرأ طباض

 يفو . «وسراو » يف ةيدنلوبلا ةموكحلا عم لمعلل بدتنا مث

 تاباراكلا لابج يف قليف ناكرأ ةئيه اسيئر نيع ١417 ماعلا

 نيع ١1177 فيرخ يفو . دئار ةبترب حبصأ دق ناكو , رجملاب

 لغش مث . ةيقرشلا ةهبجلا يف 47 قليفلا ناكرأ ةئيمل ًاسيئر
 يف ٠6 قليفلا ناكرأ سيئر بصنم 1114 ماعلا علطم عم

 ناكرألا ةسائر يف لمعلل كلذ دعب بدتناو . ةيبرغلا ةهبجلا

 لوألا نيرشت 7١ يف ايكرت عم برحلا ةياهن ىتح ةيكرتلا

 1١4١8. ( ربوتكأ )

 تدتشور نوف دريغ فلودور لراك لاشرامدليفلا

 ةئامب يناملألا شيجلا ددع ديدحتو ٠ برحلا ءاهتنا بقعو

 يقب , ( 1414 ) ياسرف ةدهاعمل اقفو عوطتم يدنج فلأ

 ىلوتو  مدقم ةبترب روكذملا شيجلا يف اطباض « تدتشور »

 هذه يف ناكو . ايناملأ يف ةثلاثلا ةيركسعلا ةقطنملا ةدايق

 يذلا بيردتلا جمانرب نع ةيسيئر ةروصب الوؤسم ةلحرمل
 اذه ناكو . ظاصعطعأ؛ « تياخنيآ » مسا هيلع قلطأ

 اهيف كرتشت . ةيلكيه تاروانمو نيرامت ةراداب اصاخ ماظنل
 تاذ ةريغص تاعومجم لكش ىلع ةاشملا تاليكشت تادايق

 . يتاذ ءافتك

 ةدع يف تانيرشعلا لالخ « تدتشنور نوف » لقنت

 قرف ناكرأ ةسائر اهنمض نم . ةيركسع تادايقو بصانم
 ةبتر ىلا لصوو . ةيناثلا ةلايخلا ةقرف ةدايقو . ةلايخو ةاشم

 ىلا «رلته » لوصو رثإو . :١917 ماعلا ةيادب يف ءاول

 نيع . هتاذ ماعلا نم ( رياني ) يناثلا نوناك يف ةطلسل

 ىلوالا شويجلا ةعومجمل ادئاق « نيلرب » يف « تدتشور »

 ىتح بصنملا اذه يف ىقبو . ( ةلايخ اتقرفو ةاشم قرف غ )

 ارظن دعاقتلا ىلا ليحاو قيرف ةبتر حنم ثيح , ١4154 ماعل

 . ( اماع 5 ) دعاقتلل ةينوناقلا نسلا هغولبل

 نم ًاطباض ةيركسعلا هتمدخ لاوط « تدتشنور » ناكو

 نوؤشلا يف لخدتي ال يذلا . يديلقتلا يركسعلا عونل
 ةداقو «رلته » تالخدتب قيضي ناك هنكلو . ةيسايسل

 تافرصت ةصاخو . شيجلا نوؤش يف يزانلا بزحلا

 . يزانلا دهعلا ةيادب يف « ةفصاعلا شيج » دئاق « مهور »

 ضراعملا « كيب » لارنجلا ناكرألا سيئر فقوم ديأ دقف اذلو

 ١9158 ماعلا ينايكافولسوكيشت وزغ يف «رلته » ةسايسل

 رجيس وزغلا اذه نأب هداقتعال , ( رضخألا عورشملا )

 ور

 رعش دقف اذل . ايناطيربو اسنرف عم برح ىلإ ايناملأ
 . دعاقتلا ىلا هتلاحإ دنع ةيسفن ةحارب « تدتشنور »

 عالدنا ةيشع , 1918 ماعلا يف ةمدخلا ىلا يعدتسا

 هتربخو « ةيلاعلا هتءافكل ارظن . ةيناثلا ةيملاعلا برحل

 ملستو . يجيتارتسالا طيطختلا نوؤش ف ناكرأ طباضك

 يف ( 8١و ١٠و 8 شويجلا ) بونجلا شويج ةعومجم ةدايق

 ىلع تيقلأ دقلو . ( ضيبألا عورشما ) ادنلوب ىلع ةلمحل
 ةلمحلا يف ةيسيئرلا ةبرضلاب مايقلا ةمهم ةعومجملا هذه قتاع
 1 . 1494/4/١ يف تأدب يتلا ةروكذل

 امكاح 1918/9/11 يف ةيدنلوبلا ةلمحلا ءاهتنا رثإ نيع

 ارظن ء بصنملا اذه احاترم نكي مل هنكلو . ادنلوبل ًايركسع
 هب لطي ملو . تاطلسلا هرطاشي يزان يندم مكاح نبيعتل
 ىلا هناكرا ةئيه عم «رلته » هلقن ذا , بصنملا اذه يف تقولا

 ( ربوتكأ ) لوالا نيرشت فصتنم يف ةيبرغلا ةهبجلا
 يتلا . « أ » شويجلا ةعومجم ةدايق ملست ثيح , 6

 ردم ةقرفو ةاشم ةقرف 71 ) ١7 ١09 نيشيجلا مضت

 ارود ةعومجملا هذه بعلت نأ ضورفملا نم ناكو . ( ةدحاو

 عورشملا ) ادنلوهو اكيجلبو اسنرف ىلع ةلمحلا يف ايوناث

 ةدايقب . « ب » شويجلا ةعومجم ىلع ناك ذإ . ( رفصألا

 لوهس يف ةيسيئرلا ةبرضلا هجوت نا , « كوب نوف » لارنجلا

 ءافلحلا شويجل ربكألا هزجلا ريمدت ضرغب . ادنلوهو اكيجلب
 يف ٠ شناملاو لامشلا يرحب ءىطاوش ىلا لوصولاو . كانه
 اذه ةدناسمب اددح «أ» شويجلا ةعومجي رود ناك نيح

 , « غروبمسكول »و « اكيجلب » بونج ربع فحزب موجهلا

 رظنأ ) « ب » ةعومجملل يبيونجلا حانجلا ةيامح ضرغب
 .( ١414٠ ةلمح . اسنرفو . ةكرعم نيدرآلا

 نول » لارنجلا فرع ,05 يفو

 ةطخلاب , « تدتشنور نوف » ناكرأ سيئر , « نياتشنام

 ةقفاومب ) ةركذم بتكو , ةبسانم ريغ اهنأ دجوف , ةروكذملا
 ةطنخل راركت نع ةرابع ةطخلا نا اهيف حضوأ ( تدتشور

 متي نأب يضقت ةديدج ةطخ حرتقاو . 19414 ماعلل«نفيلش »

 عافدلا طخ قرخ فدهب , « نيدرآلا » ربع يسيئرلا موجها

 وحن عيرس ملقت كلذ بقعي ناو . « ناديس » دنع يسرفلا

 ءافلحلا تاوق قيوطت هعم متي لكشب . « شناملا » رحب

 هب موقت يوناث موجه اهبذتجيس يتلا ةيكيجلبلا تاوقلاو

 . ادنلوهو ىطسولا اكيجلب يف « ب » ةعومجم

 يف «رلته » قفاو . تاشقانملا نم ةليوط ةلسلس دعبو
 مسا لمح يذلا روكذملا حارتقالا ىلع 16

 ىلع ةيرهوج تاليدعت تيرجأو , « نياتشنام ةطخ »
 ةعومجمل يسيئرلا رودلا دنسا ثيحب «رفصألا عورشملا »

 1١ىف1١؟3554 شويجلا مضت تحبصأ يتلا ء « | » شويجلا

 ةاشم قليفو نيعردم نيقليف مضت ةلقتسم ةعردم ةعومجيو

 ١ . ةلومح

 امدنع . اهماهم ذيفنت يف « أ » ةعومجملا تحجن دقلو

 نحل



 ور

 طوطخلا تقرتخاف: . ١980/6/٠١ يف اسنرف ىلع موجه لا دب

 ىلا اهتاعردم تلصوو . 6 يف « ناديس » دنع ةيسنرفلا

 شويج تقوطو 0/٠١ ٠ يف « ليقبآ » دنع شناملا ءىطاش

 برغو اسنرف لامش يف ( يدنج نويلم وحن ) ءافلحلا

 تاوق نم ربكألا ءزجلا ىلع ءاضقلل دعتست تناكو . اكيجلب

 ردصأ 4 يفو .4« كركند » يف ةيناطيربلا ةلمحلا

 ىلع مايأ " فقوتلاب يضقي ارمأ « تدتسنور » ىلا ررهوفل
 قرفلا بحسب رمأ مث . « كركند » نم ملك 4 ةفاسم

 رهن ةهبج ىلإ اهلسرأو . اهلمكأب ةقطنملا نم ةعردملا
 يذلا رمألا . اسنرف ةكرعم لابكتسال ًاديهت , « نسيإلا »

 ةصرف ةيسنرفلاو ةيكيجلبلاو ةيزيلكنالا تاوقلل حاستأ
 « تدتشنور »راشأ دقو . ارتلكنا ىلا رحبلا ربع باحسنال

 ٠ برحلا دعب غربمرون تامكاحم لالخ , فقوتلا اذه ىل

 نم زيلكنالا نكمت امل , لمعا ايف ارح تنك ول » : لاقف

 ردته رماوأ نكلو . كركند نم ةلوهسلا كلت لثمب نصالخلا

 ىلا نودمصي زيلكنالا ناك انيبف . يدي ديقت تناك هسفن

 فقوتلا ىلع اربح تنك . ةيلمرلا لحاوسلا نم رخاوبلا

 ىلع رداق ريغو . لمع يأب مقأ نأ نود . ءانيملا جراخ

 . نورفي مهو زيلكنالا بقرأ ةنيدملا جراخ تيقبو . ةكرحلا

 , قدصي داكي ال دئاقلا نم ريبك أطخ اذه نأ يف بير الو

 بضغ نم هب سحن انك ام فصو ناسنا ىأ عسو يف سيلو

 . ( ١44٠ ةكرعم , كركند رظنأ ) « ةرتفلا كلت يف

 ةلحرملا يف مساح رودب « تدتشنور » تاوق تمهاسو

 ةموكح مالستساب تسهتنا يتلا , اسنرف ةلمح نم ةيناثلا

 يقر . 1940/17/18 يفو . 198١/3/11 يف « ناتيب »

 ةكرح نمض لاشرام دليف ةبتر ىلا « تدتشنور » نوف

 اوعفر الارنج ١١ تلمشو . «رلته » اهب رمأ ةعساو تايقرن
 اسنرف دض ةلمحلا حاجن ىلع ةأفاكمك , « لاشرام » ةبترل

 خيرات يف لبق نم ثدحمي مل رمأ وهو . ادنلوهو اكيجلبو

 بقع اسنرف يف « تدتشنور » يقبو . يناملألا شيجلا

 . يف هتدايق رقم ذختاو , « أ » شويجلا ةعومجمل دئاقك . اهتيزه

 هيجوتلا «رلته »ردصأ , 1480/9/15 يفو . « سيراب »

 . ( رحبلا دسأ ةيلمع ) ايناطيرب وزغب صاخلا 17 مقر
 تاوقلا ةدايق « تدتشنور » ىلوتي نأ ضورفملا نم ناكو

 نكي مل «رلته » نكلو . ةروكذملا ةيلمعلا يف ةكرتشملا ةيربلا

 يف اهئاغلا ىلا هعفد ام اذهو . ايناطيرب وزغ ةيلمع يف اداج
 ةيلمع عورشم .رحبلا دسأ رظنأ ) ال

 .(ا1

 عم « تدتشنور » لقتنا . 154١ ماعلا لئاوأ يفو
 نيعو . « ايزيليس » ىف «والسيرب » ىلا هناكرأ طابض ضعب

 ىلع مىجهلا يف ةكراشملل ابهأت , بونجلا ةعومجمل ًادئاق
 ةيلمع )روكذملا موجحلا ذيفنت أدب امدنعو . يتييفوسلا داحتالا

 شويملا مضت بونجلا شويج ةعومجم تناك « ( اسورايراب
 نيشيجلاو . ىلوألا ةعردملا ةعومجملاو 7١و ١١و " ةيناملألا

0 

 . نيتقرف نم فلأتي كرحتم يرحم قليفو . ةو "٠ نيينامورلا
 قرف 6 اهنيب نم ) ةينامل ةقرف 5١ اهتاليكشت ةلمج تغلبو
 ةأاشم ةقرف 4١و . ةلومحم ةاشم قرف "و ةعردم

 لوطسالاب ةموعدم ةعومجملا تناكو .(نيتيرحم نيتقرفو
 . ةيلاتق ةرئاط ٠٠١ وحن نم فلؤملا عبارلا يناملألا يوجلا

 ةيبرحلا تايلمعلا يف ماه رودب ةعومجملا هذه تماقو

 فقوتب تهتنا يتلا . ىلوألا عيرسلا مدقتلا ةلحرم لالخ

 « دارغنينيل » فراشم نم دتمي طخ ىلع ةيناملألا شويجلا

 فراشمب ارورم , ابونج « فوتسور » ىتح . الامش

 ةينامور

 تاراصتنا ززبا تناكو .طسولا ىف «وكسوم»

 ةيتييفوس تاوق قيوطت ةردفلا هذه لالخ « تدتشتور »

 « ةيلمع ء اسورابراب رظنا ) . « فييك » لوح ةريبك

 تاوقلا تنش . 1489/1١/17 ىفو . ( كراعم . فييكو*

 ةنيدم هلالخ تدرتسا بونجلا يف ًاسكاعم ًاموجه ةيتييفوسلا

 باحسنا ءارجاب هتاوق « تدتشنور »رمأف . « فوتسور »

 ةعردملا ةعومجملا قيوطت بنجتل « سويم »رهن طخ وحن ماع
 ىف ردصأ يذلا «رلته » باحسنالا اذه بضغاو . نوألا

 بلطف . دومصلاو باحسنالا فقوب ارمأ 71/7 ةليل
 لخدتلا اذه ىلع اجاجتحا هتدايق نم هءافعإ « تدتشنور »

 , ةلاقتسالا «رلته » لبقو . تايلمعلا ةرادا يف رشابملا

 نوف » هناكم لحو . ذعاقتلا ىلا تدتشنور ليحاو

 طغض تحت باحسنالا ةعباتل رطضا يذلا  «وانخيار

 . ( كراعم . فوتسور رظنا ) تايفوسلا

 « تدتشنور » يعدتسا , 1941 ( سرام ) راذآ يفو

 . برغلا يف ًاماع ادئاق نيعو . ىرخا ةرم دعاقتلا نم

 أدب ثيح . يبوروالا ءىطاشلا نع عافدلا ىلع فرشيل

 ..( يسلطألا رادج ) يلحاسلا يعافدلا طخلا ءاشنإ ناملألا

 هتقث مدعل ارظن . طخلا اذه اسمحتم « تدتشنور » نكي ملو

 يف اهقارتخا نكمي يتلا . ةتباثلا ةيعافدلا طوطنلا ةركفب

 ةبسنلاب ثدح اك اهوح فافتلالا وا ةفيعضلا اهطاقن ىدحا

 . «ونيجام » طخ ىلا 9

 ةموكحل عباتلا , يسنرفلا لوطسألا قارغا بقعو
 يبونجلا مسقلل ناملألا حايتجاو , 1187/1١/17 يف يشيف

 اكاح « تددتشنور » حبصا , ةلتحملا ريغ اسنرف نم

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يفو . اهلك اسنرفل ايركسع
 ىلع شيتفتلاب « لمور » لاشراملا «رلته» فلك 144*

 , اهريوطتل ابسانم هاري ام حارتقاو يسلطالا رادج تانيصحت

 ىلع اهضرع نود ةرشابم هيلا هريراقت .لسري نأ ىلع
 يف ةيساسحلا نم اعون قلخ يذلا رمألا . « تدتشنور »

 يف « لمور » نيع نا دعب ةصاخ . نيدئاقلا نيب ةقالعلا
 ةعباتلا , « ب » شويجلا ةعومجمل ادئاق ١144 ماعلا لئاوأ

 . 6١و / نيشيجلا تمض يتلاو . « تدتشتور » ةدايقل

 . اسنرف يلاش ءىطاوش نع عافدلا اهتمهم تناكو

 « قبسم لكتشب نييعتلا أيني ملع دق « تدتشنور » ناكو

 دعاسمك هتفصو « لمور » تاطلس هيف ددح اهمعت ردصأف

 ةطلسل اديدحت نمضتي ناك « لمور » نييعت رارق نكلو . هل

 تاوق ةيعبت مغر . تايلمعلا ريس يف « تدتشور »

 نيومتلاو دادمالا ثيح نم « تدتشنور » ةدايقل « لمور »

 , نيلاشراملا نيب ةقالعلا ةيساسح نم دازو . بيردتلاو

 ءافلحلا وزغل يدصتلا بولسا لوح اههزقن تاهجو فالتخا

 يدصتلا ةرورض ىري « لمور » ناك ذإ . اسنرفل عقوتملا

 لئاسولا لكبو ةرشابم ءىطاوشلا دنع وزغلا تاوقل
 ءافلحلا قوفتل ارظن . ةعردملا قرفلا كلذ يف امب . ةنكمملا

 وحن ةرخؤملا نم ةعردملا قرفلا ةكرح عنميس يذلا يوجلا

 ةقثلا فيعض « تدتشور » ناك نيح يف . لازنالا قطانم

 ناكو .وزغلل يدصتلا ىلع هتردقو يسلطألا رادج ةيلعافب

 ةماعلا هتدايق تحت ةدوجوملا ةعردملا قرفلا عيمجت ىلا ليي

 « ةعردملا برغلا ةعومجم » هاشأ يزكرم يطايتحا نمض

 © 6الآ « غروبنبيفش نوف ريغ » لارنجلا ةدايق تحت هعضوو

 رسظن ةهجو تناكو

 ةيناكماب ظافتحالا ةرو رض ىلا اساسأ دنتست « تدتشنور »

 ناكمالاب نوكي ىتح . عردملا يطايتحالا ةكرح ةيرح
 لازنا ثودح ةلاح يف . يقيقحلا لازنالا ناكم ىلا ههيجوت

 برق ةعردملا قرفلا عيزوت نأ ىلا ةفاضالاب , يليلضت
 ةروانملا تاناكمإ نم ةيناملألا ةدايقلا مرحيس ءىطاوشلا

 . ةيجيتارتسالا

 لك نوكت نا « لمور » بلط , 1454 ( سرام )راذأ يفو
 هتدايقل ةعبات يعافدلا هعاطق يف ةدوجوملا ةعردملا قرفلا

 دقو . كلذ ىلع ةقفاوملا ضفر « تدتشنور » نكلو . ةرشابم

 يف ردصأ نأب نيلاشراملا نيب فالخلا «رلته » ىهنا

 هتدايق تحت ةعردم قرف ؟ عضوب يضقي ارارق 57

 عبات يطايتحا ةباثمم قرفلا هذه نوكت نا ىلع . ةرشابملا

 ( ويام )رايأ فصتنم يف ردصأ مث . ايلعلا ةيناملألا ةدايقلل

 ةيقبتملا ةديحولا ةعردملا قرفلا نوكت نأب يضقي رخآ ارارق
 درج اذكهو . لمور ةدايقل يطايتحا ةباثمي ( ةعردم قرف " )

 ةيطايتحا نم ايلمع «تدتشنور » لاشراملا «رلته »

 ءافلحلا وزغ ةيشع همادختسا ةيناكمأ نم همرحو , عردملا
 . ١184/7/5 يف يدئامرونلا لحاسل

 . 708 5 طحن عم ءصطتنتع

 اوج ةلومحم تاوق طوبهو ءروكذملا وزغلا ءدب بقعو

 دكأت . « يدنامروتلا » ءىطاش برق ةريبك دادعأب

 بلطو . ًاعداخم سيلو يقيقح لازنالا اذه نا « تدتشنور »

 موجيب مايقلل ماعلا يطايتحالا نم نيتعردم نيتقرف كيرحت
 ةقيقح يف كشت تناك ايلعلا ةدايقلا نكلو . سكاعم

 . 5/58 ءاسم ىتح نيتقرفلا كيرحت ترخا اذل . لازنالا

 نمر :تيبثت يف ءافلحلا تاوق حاجن ىلع دعاس يذلا رمألا

 . هعيسوتو ٠ « يدنامرونلا » يف رسجلا

 نع ةيناملألا تاوقلا زجع حاضتاو . حاجنلا اذه مامأ
 يف « تدتشنور » بلط . هئاوتحا وأ رسجلا سأر ىلع ءاضقلا



 ةروطخ ضرعو . هعم لوادتلل «رلته » ةلباقم

 , يجيتارتسا ىوتسم ىلع فرصتلا ةيرح ذخأو . فقومل

 ينو ايجيردت اسنرف يف ةدوجوملا تاوقلا بحس هل ىنستي ىتح
 نيمأتل « ديرفغيس » طخ ىلع اهرشنو . بسانملا تقول

 ةينمزلا ةلهملا نييسايسلا ءاطعإو . ايناملأ نع لاعفلا عافدل
 تقولا يفو . ءافلحلا عم فرشم لح ىلإ لوصولل ةمزالل

 ًاريرقت ايلعلا ةدايقلا ىلا لسور لسرأ«(5/11) هتاذ
 . هتروطخ حضواو . ةقدب يركسعلا فقوملا هيف ضرعتس

 ىلا « لمور » « تدتشنور » نم لك «رلته » ىعد اذل

 برق « لافيجرام » يف ٠ اهناكرأ ءاسؤر امهعمو هب عاتجال
 اوماقأ دق ناملألا ناك ثيح , اسنرف يلاهش يف « نوساوس »

 فرشيل ,. ١18٠ فيص يف ضرالا تحت ةدايق رقم ررهوفلل

 . «رحبلا دسأ » ةطخ ذيفنت ةلاح ىف ايناطيرب وزغ ىلع هنم
 , 1444/1/1! يف دقع يذلا . عاتجالا رفسي ملو

 «رلته »زكر دقلف : « تدتشنور » يضرت ةجيتن يأ نع
 اهمادختسا يوني ىتلا ةديدجلا ةحلسالا ىلع هثيدح مظعم

 يف فالخ بشن ( وينوي ) ناريزح رخاوا يفو . ايناطيرب دض
 «رلته »و ةهج نم « لمور »» « تدتشنور » نيب يأرلا

 يذلا داضملا ممجهلا لوح . ىرخأ ةهج نم ايلعلا هتدايقو
 ا دادرتسا لجأ نم هنش ديري «رلته » ناك

 هرقم ىلا نيدئاقلا « رلته » ىعدتسا كلذلو . «روب ريش »

 مستو . 28610506582068 « نداغستخريب » يف يلبجلا

 يف هلاق ام هيف «رلته »رركو ., 6 يف عاتجالا

 ةسبغر قلت ملو . ةديدجلا ةحلسالا لوح قباسلا عاتجالا

 ةرادا يف ربكا ةيرح ىلع لوصمحلا يف « تدتشور »

 بسلط اذل . «رلته » لبق نم ةباجتسا تايلمعلا

 ةدايقلا ةئيه سيئر . « لتياك » لاشراملا نم « تدتشنور »

 قسفاوو . هبصنم نم هءافعإ . ةحلسملا تاوقلل ايلعلا
 رداغو ,؛. 1 //*؟ يف ةلاقتسالا ىلع «رلته »

 ماهم ملس نأ دعب يف هتدايق رقم « تدتشنور »

 . « غولك نوف » لاشراملا ىلا هبصنم <

 هبصخم يلولتل ىرخا ةرم « تدتشنور » يعدتسا مث

 راحتنا رثإ . ١448 ( ربمتبس ) لوليأ لئاوا يف قباسلا

 ( ويلوي )زومت 2١ ةرماؤم يف هطروت ببسب « غولك نوف »
 ةعزوم هتدايق تحت ةعوضوملا تاوقلا تناكو . «رلته » دض

 ةدايقب ىلوالا : « جا»و « ب » شويجلا يستعومجم ىلع
 812510012 « زتيقوكسالب » ةدايقب ةيناثلاو « لدوم »

 نيدئاقلا عم نواعتلاب ء« تدتشور » نكقو

 وحن اهبحسو ةيناملألا تاوقلا ميظنت ةداعإ نم , نيروكذملا

 ين اهتميزه دعب ةيبونجلا ادنلوه دودحو « ديرفغيس » طخ

 . ( روبع  نيسلاو . ةكرعم .زيلاف رظنأ ) « يدنامرونلا »

 هفارشإو ةيعافدلا « لدوم » ةءافك لضفب ) نكمت مث

 « مهنرأ » لالتحا نم ءافلحلا عنم نم ( ةكرعملا ىلع رشابملا

 لالخ كلذو . « ادنلوه » يف ىندألا « نيرلا »روبع وأ

 ةرتفلا يف ىرج يذلا , « ندراغ تكرام » ىمسملا مهموجه

 ةكرعم « مهنرآ رظنأ ) 1955/4/77 ىتح 1/77 نم

 .(اؤغ4

 تايلمعلا ريدي ةلحرملا هذه لاوط « تدتشنور » ناكو

 يطايتحا ليكشتل ىعسيو . يجيتارتسالا عافدلا مهفمي

 وحن ءافلحلا مدقت دص هل حيتي . ةهبجلا ةرخؤم ىف ىوق عردم

 ءارو ام ىلا ةيناملألا تاوقلا باحسنا نيمأتو . « نيرلا »

 بلق يمحت يتلا ةيئاملا عناوملا ربكأ هرابتعاب ,روكذملا رهنلا
 . ايناملأ

 ىلا تلصو ١484 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت علطم يفو

 ةدايقلاو « رلته » ةبغر لوح ةماع تامولعم « تدتشنور »

 . نيدرآلا عاطق يف ريبك داضم موجه نش يف ايلعلا ةيناملألا

 « تدتشنور » نم لكب «رلته » عمتجا 0 يفو

 امل حرشو . « غروبنتسار » يف هتدايق رقم يف « لدوم »و

 اههناكرأ يسيئر « رلته » ىعدتسا مث . موجهلل ةماعلا طوطخلا

 ةيلمعلا ليصافت اهيف تضرع يتلا تاعاججالا روضحل

 ةكرعم وا . « نيدرآلا » ممجهب دعب ايف تفرع يتلا )

 نوف » موجه مساب اهثردح تقو ترهتشا امك . « هوتنلا »
 . تامولعملا ناتكب امراص ادهعت اعقو نأ دعب . ( « تدتشنور

 اهاربخاو ٠١/1507 يف امهيدئاق' ىلا ناطباضلا داعو
 . ليصافتلاب

 لوصولا'نا « تدتشنور » ىأر . ةطخلا ةسارد دعبو

 يحانج نأل , ةرفاوتملا تاوقلاب نكم ريغ « بريوتنا » ىلا
 نم دودح ددع ىوس امههيمحي الو . نيفوشكم نانوكيس موجها

 «زوملا » رهن ىلا « لدوم » تاوق تلصو ول ىتح . قرفلا
 تايجطا نشب ءافلحلا ىرغيس ءوتنلا اذه نألو . طقف

 ١ . ةيبناجلا
 حرتقا . فقوملل قيقدلا ريدقتلا اذه ىلع ءانبو

 نمضتي ثيحب ٠ موجهلل ماعلا فدهلا ليدعت « تدتشنور »

 كلذ دعب ةرادتسالاو , اكيجلب يف «زوملا »رهن ىتح مدقتلا

 14067 «رورلا » رهن ىلع ةدوجوملا ةيكريمألا تاوقلا لزعل
 نكلو . « نخآ » ةقطنم يف ةيدنلوطلا  ةيناملألا دودحلا برق

 ذيفنت ىرجو . عضاوتملا فدهلا اذه ينبت ضفر «رلته »
 يف لشفلا ىلا ىهتناو , 1455/11/17 يف مىمجهلا

 رهن ىلا ةجاهملا تاوقلا لصت مل ثيح ,. 8
 ىلع ةداضملا اهتارجه ءافلحلا تاوق تأدبو . «زوملا »

 رمألا رادصا ىلإ «رلته » رطضا ىتح . هوتنلا يحانج

 ةكرعم . نيدرآلا رظنأ ) . 1186/1/1 يف هنم باحسنالاب

 .(ا944
 يف ةيناملألا ةدايقلا ىدل دعي مل . لشفلا اذه بقع

 عقوتملا ءافلحلا موجه دصل فاك يجيتارتسا يطايتحا برغلا

 يف ىلوالا هتايلمع تأدب يذلا .« نيرلا »وحن

 خيار رظنا ) 3/17 يف هقاطن عستاو . 140/1

 اذه راطا يفو . ( ١440 كراعم . نيرلاو . ةكرعم . دلافس

 لالتحاب 3146/7/9 يف ةيكريمألا تاوقلا تحجن موجها

 سأر تلكشو ٠ ايلس نيرلا ىلع مئاقلا « نيغاهير » رسج

 ور

 ءافعا كلذ جئاتن نم ناكو . رهنلل ةيقرشلا ةفضلا ىلع رسج
 نييعتو ,«©« 7/٠ يف هبصنم نم « تدتشور »

 . هنع الدب « غني رلسيك » لاشراملا

 نم بلطب « نيلرب » ىلا كلذ رثإ « تدتشتور » هجوتو

 ام لك ىلع هركشو ء اماسو هدلقو ررهوفلا هلباقف . «رلته »

 ماسقأ م ةيركسسملا هفيدغ لاوط هج نم هلثي

 يبونج ةعقاولا «زلوتداب » ةدلب يف « تدتشور »

 يف ةيكريمالا تاوقلا هترسا ىتح اهيف يقبو . « خينويم )

 اديهمت . ىناطيرب لاقتعا ركسعم ىف نجسو .ع5. 1

 ىلإ مدقي مل هنكلو « غربمرون » ةمكح مامأ هتمكاحمل
 يف هحارس قلطأو .. ةيحضلا هتلاح وسلا ارظن ةمكاخملا

 يف يناطيرب يركسسع ىفشتسم نم 51

 . تا يف «رفوناه » يف يفوتو «١ غرروبماه 0

 ةيلاعلا ةيجيتارتسالا هتءافكب « تدتشنور » فرع

 اذل . يركسعلا هطابضناب فرع ابك , ةيميظنتلا هتاردقو

 هتيهارك مغر , رلتط داعم يسايس طاشن يأ يف كراشي مل هنإف

 نم ناكو . ءافلحلا عم يمايس لح ىلا لصوتلا يف هتبغرو هل

 ةعمسلا نسحب اورهتشا نيذلا ناملألا ةداقلا رابك

 . ناملألا نييركسعلا نم ديدعلا عفد ام اذهو . بيذهتلاو

 دانسا يف ريكفتلا ىلإ «رلته » ماظن دض رمآتلا يف نيعلاضلا
 دقع نم نكمتي ىتح . « تدتشنور نوف » ىلا ةلودلا ةسائر

 ةههبجلا ىلع لامتقلا عباتيو . نيييرغلا ءافلحلا عم حلص'
 . ةنكمم ةدم لوطأ يتييفوسلا مدقتلا ريخأتل ةيقرشلا

 1١871 ( ةكرعم ) دناليآأ كونور (؛)

 1١45١ ) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا كراعم ىدحا

 .(امكم

 تراؤف »و« ساريتاه تروف » ينصح طوقس بقع

 هزسجلا يف عقاولا . « ساريتاه » جيلخ قيضم يف « كرالك

 تاوق يديأ يف . « انيلوراك ثرون » ةيالو نم يقرشلا
 تاوق 57 . 1871/8/59 يف ( نيبلامشلا ) نييلارديفلا

 عقاوملاو تانيصحتلا' ةماقإ ( نييبودجلا ) نييلاردقنوكلا
 ةقيضلا ةائقلا يف ةمكحتملا . « كونور » ةريزج يف ةيعافدلا

 ماطةرضقتاع « لرابلأ » يجيلخ نيب طبرت يتلا

 ليخدم ةباثمب ناربتعي نيذللا ٠ 2دجد]1هم « وكيلماي »و

 . « انيلوراك ثرون » ةيالو نم يقرشلا نجلا وحن

 نييبونجلا ةحازإ نأ ايلعلا. نييلامشلا ةدايق تدجو دقلو
 لحاس ىلع ةريبك ةوقب لوزنلاو , ةديدجلا مهعقاوم نع
 طخلا ىلا لوصولاب ةوقلا هذه ناحمسيس . يسلطألا
 ىف نييبونجلا ةمصاع . « دنومشتير » طبري يذلا يديدحلا

 4 ةعقاولا «زنيلروا وين » ةنيدم عم . « اينيجرف » ةيالو
 ةدايق تررق اذل . « ىبسيسملا » اتلد برق بونجلا ىصقا

 م
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 20 , هلاك ضوه و

 (1837) « دناليآ كونور » ةكرعم ليبق ةيلامشلا ةلمحلا تاكرحت

 . « كونور » ةريزج ىلع ءاليتسالا نييلاشلا

 هذسهب ةصاخلا رماوألا تردص , 1455/1/17 يفو

 ناك يذلا . 81155106 « دياسنريب » لارنجلا ىلإ ةيلمعلا

 . ةيولأ ” ىلع نيعزوم ٠ لجر ١,6٠١ مضت ةقرف سأر ىلع
 ةريزج ىلع ءاليتسالا ةطخلا هذه تفدهتسا دقلو

 يتنيدم ىلع ءاليتسالل كلذ دعب عافدنالاو . « كونور »

 1016 « نوكام تروف دو 2ك ط62 ©« نربوين »

 . ةحالملل عوج 60«تروفوب » ءانيم حتفو .,. 0
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 ربع هتاوق دادما ةداعإ كلذ دعب « دياسنريب » ىلع ناكو

 لالتحال « نربوين » نم قالطنالاو « « تروفوب » ءانيم

 «وروبزدلوغ » ةنيدم دنع ىديدحلا طخلا

 ملك 40 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا ٠ ©001056ههانعط
 عم « دنومشتير » طبري يذلا طخلا وهو . « نربوين » يقرش

 ءىطاش ىلع نويبونجلا اهيلع رطيسي يتلا ةيسيئرلا ندملا
 . يسلطألا

 ىف « سيلوبانأ » ءانيم نم ترحبأ ء 1815/1/7 يفو

 عاونألا فلتخم نم . ةنيفس ٠١ نم.رثكأ « ايفلداليف » ةبالو
 تاوقلا لازنإ يف مدختست لدانصو تارطاقو لقن رخاوب )

 ةليل يفو . « دياسنريب » لارنجلا تاوقب ةلمحم . ( تايدعمو
 يف بكارملا» نفسلا هذه تقتلإ 4/13١٠

 قراوز ) ةريغص ةيبرح ةنيفس 1١ وحنب . «ورنوم تروف »
 رثكأب ةحلسم ( ريغص سطاغ تاذ 8850845 ةحلسم

 يرحبلا ءاوللا ةدايق تحت تناك . اعفدم 50 نم
 اهلك ةوقلا تنكمو .

 لايكتسا ةيغب مايأ ةعبرأ ةمدقتملا ةدعاقلا هذه يف
 001056010131812 « ورويزدلوغ »

 ةريزج هاجتاب بونجلا وحن ١/16 يف ترحبأ مث , اهدادعتسا

 2 كونور 0

 يسلطألا طيحملا يف اهراحبإ ءانثأ نفسلا تضرعتو

 ىلإ تدأو . ةدع ارارضأ اهب تقحلأ ةيقرش ةيبونج ةفصاعل

 ىلإ لوصولا: يف لشفت نأ ةلمحلا تداكو . نيتنيفس قرغ
 . باعصلا هذه ىلع رمألا ةياهن يف تبلغت اهنكلو . اهفده

 نع دعبي يذلا ريغصلا « ساريتاه تروف » ىلإ تلصوو

 اعوبسأ تسر ثيح . ارتموليك 77 ىلاوح « كونور » ةريزج

 « دياسنريب » لارتجلا لزنأ مث . ةفصاعلا وده راظتناب ًالماك

 وحن مدقتلل بهأتو , هلاجر ثلث « ساريتاه تروف » يف

 . « كونور » ةريزج ةمجاهمل « ساريتاه » جيلخ ربع لامشلا

 يرنه » ديمعلا تفلك دق ةيبونجلا تاوقلا ةدايق تناكو

 , 143١ ( ربمسيد ) لوألا نوناك يف . 51. 78/196 «زياو

 ةرطيس عنم فدهب , عافدلل « كونور » ةريزج زيهجتب
 نييلامشلا ديب اهعوقو نأ رابتعا ىلع . اهيلع نييلامشلا
 تابصمو . ندملا ةفاك ىلع ةرطيسلل لاجملا مهمامأ حتفيس

 حمسيو . « كرامبلأ » جيلخ ءىطاوش ىلع ةدوجوملا ءراهنألا

 ءانيم لالتحال ربلا قيرط نع مدقتلاب كلذ دعب مهل

 . « دنومشتير » يقرش يبونج عقاولا « كوفرون »

 106٠١ ) ةريزجلا ةيامحب ةفلكملا ةوقلا نأ «زياو » دجوو

 عومجم ةيرهن ةيراخب نفسو ةرطاق قراوز  مهمعدت . لجر

 يرحبلا نييلامشلا ممجه دصل يفكت ال ( عفادم 8 اهحيلست

 ءاوللا , رشابملا هسيئر نم بلط دقف اذل . عقوتملا يئامربلاو

 . ةيوق تازيزعت لاسرإ . 8. 11118617 « يجوي نيماجنب »

 عافدلا نأ هل حضوأو , اذه هيلط ضفر « يجوي » نكلو

 طقف بلطتي لب ٠ لاجرلا نم ًاديزم بلطتي ال ةريزجلا نع
 يف دهجلا نم ديزملا لذبو .رئاخذلاو نؤملاب ةيماحلا زيزعت

 ةيونعملا حورلا عفر ىلع لمعلاو . تانيصحتلا دادعا
 . ةرفاوتملا ةعفادملا تاوقلل

 ةيبرحلا ريزو ةرايزب ماقف ء درلا اذهب «زياو » عنتقي ملو

 هفقوم معد هنم ابلاط , « دنومشتير » يف « نيماجنب ادوج »

 ةدوعلا هنم بلط ةيبرحلا ريزز نكلو . تازيزعتلا صوصخب

 عافدلا نيمأتل تاوق نم هيدل امب ءافتكوالاو , « كونور » ىلا
 , هيجوتلا اذه ذيفنتل لعفلاب «زياو » داعو . ةريزجلا نع

 طقس هنأ ريغ . عافدلا دادعا ىلإ ةيمارلا دوهجلا فنك



 ماع ( رياربف ) طابش لئئاوأ يف ىونر باهتلاب اضيرم

 «وش » ديقعلا ةدايق تمت ةريزجلا ةيماح كرتف 7

 . ءىطاشلا برق عقي قدنف يف هشارف مْزلو ء 5130:

 ةزكرم ةريزجلا يف ةدوجوملا ةيلحاسلا تاعافدلا تناكو
 . ةقيضلا « ناتورك » ةانق دجوت ثيح . يبرغلا اهبناج ىلع

 تايراطبو نوصحلا نم ةعومجم مضت تاعافدلا هذه تناكو

 روحم ىلع اهنارين بصت ثيحب ةزكرمتملا ةيلحاسلا ةيعفدملا
 راسشملا ريغصلا يبونجلا لوطسالا ناكو . ةروكذملا ةانقلا
 . ةروكذملا ةانقلا يف ايسأر ًافنآ هيلإ

 رشتني ناكف . ةيربلا ةيماحلا نم يساسألا مسقلا امأ

 , يبونجلا اهئثرِج نم برقلاب ةريزجلا نم ةقيض ةقطنم يف
 اهب طيحت , ناديم عفادم " هطسوتت يسيئر يعافد عقوم لخاد

 اهنع عفادي ءرتم 2٠١ وحن ةدتمم قدانخ نيبناجلا الك نم
 ىلإ ةيدؤملا بارتقالا قرط تناكو . يدنج .١6٠١ وحن
 . ةيخبسلا ضرالاو تاعقنتسملا نم ةكبشب ةيمح نيحانجلا
 . قمع يأ نودبو اريصق ناك هتاذ يعافدلا طخلا ناكو

 بناجلا ةمجاهم : نيقش تاذ « دياسنريب » ةطخ تناكو

 ءىطاشلا ىلع تاوقلا لازناو . رحبلا نم ةريزجلل يبرغلا
 عزو دقو . اهريهطتو ةيعافدلا عقاوملا ةمجاهمل يبونجلا
 . ارحب ةلومحملا ةثالثلا هتيولأ نم ءاول لك « دياسنريب »

 تراسو . ةيراخب لقن ةنيفس اهبحست لازنا قروز ٠١ ىلع

 لازنالا قراوز تاعومجي مامأ ةيبرحلا «وروبزدلوغ » نفس
 ربع , « كونور » ةريزج وحن لامشلا ىلإ بونجلا نم ةمدقتملا

 رهظ دعب ةريزجلا ةمحاهملا ةوقلا تغلبو . «وكيلماب » جيلخ
 ىصقأ دنع لازنالا قراوز تفقوت مث , 1811/1/7 موي
 نيح يف . لقنلا نفس راظتناب ةريزجلل يبونجلا فرطلا

 نم يبرغلا بناجلا وحن اهمدقت ةيبرحلا نفسلا تعبات
 يتلا . ةانقلا هذه تمحتقاو . « ناتورك» ةانق ربع ةريزجلا

 عناومو ةقرغم ةيدق نفس لكايه اهيف ةحالملا لقرعت تناك
 . ىرخا ةيئام

 تايراطب مظعم تايامر بنجت يف «وروبزدلوغ » حجنو
 كلذو . ةانقلا روح وحن الصأ ةهجوملا , ةيلحاسلا ةيعفدملا

 عم هنفس تكبتشا مث . ءىطاشلا نم ةبرقم ىلع راس نأب
 لقاعملا برقأ 1014 82314017 «وتراب تروف » تاعافد

 نفسلا تدصتو . اهتاكسإ نم تنكمتو ةيلحاسلا ةيعافدلا

 نيب عقوف . نيبلامشلا لوطسال ةريغصلا ةيبونجلا ةيبرحلا

 نم ةيبونجلا نفسلا ىدحا قرغ نع رفسأ كابتشا نيفرطلا
 تبطعأ امك . لطر ٠٠١ اهتزو ةفيذقب ةرشابم ةباصإ ءارج
 تبحسنا . ةيناث ةلشاف ةلواحم دعبو , ىرخأ ةيبونج ةنيفس

 ةياهن يف ةعقاولا « يتيس ثيبازيلا » ىلإ ةيبونجلا نفسلا ةيقب

 . لاتقلا حرسم جراخ كلذب تحبصأف . « لرابلأ » جيلخ

 ةيلحاسلا نوصحلا ضعب عم «وروبزدلوغ » نفس تكبتشاو

 . ةدودح ًارارضأ اهب تقحلاو . «وتراب تروف » يلاهش ةعقاولا
 . مييلا ةياهن يف نوصحلا هذه ةمواقم تفقوت مث

 ور

 « دناليآ كونور » ةكرعم هيلع ترج يذلا تايلمعلا حرسم

 لزنأ دق « دياسنريب » لارنجلا ناك . ءانثألا هذه يفو

 وحن اهب فحز مث . ةريزجلل يبونجلا فرطلا دنع هتاوق
 عقوملا ىلإ لوصولا افدهتسم . 5/8 حابص يف لامشلا
 . ةريزجلا زاتجي يذلا ديحولا قيرطلا ربع ٠ يسيئرلا يعافدلا

 وحن اهنم لاترأ تمدقت . عقوملا نم تاوقلا تبرتقا امدنعو
 تمجاه مث . ةيخبسلا ضرألاو تاعقنتسملا ربع ةحنجألا
 هتاذ مويلا رهظ دعبو . ايبسن ةدودحم رئاسخب هتمحتقاو عقوملا
 ةيقب تمجاهو . الامش مدقتلا « دياسنريب » تاوق تلصاو

 ةياهن يف مالستسالا ىلإ ترطضا يتلا . ةريزجلا نوصح
 وحن كراعملا هذه يف نييبونجلا رئاسخ تغلب دقو . مويلا

 59 لباقم , ادوقفم 77و احيرج 08و اليتق 71و ريسأ ٠
 . نيبلامشلا فوفص يف ًادوقفم ١١و ًاحيرج 84١1و اليتق

 ةيبرح ةنيفس ١5 تدراط يلاتلا مويلا حابص يفو
 اياقب . 120188 « ناور » دناقلا ةدايق تحت . ةيلامش

 , « يتيس ثيبازيلا » يف اهعم تكبتشاو . نييبونجلا لوطسأ
 امدنعو . « كونور » نم لامشلا ىلإ ملك /هوحن ةفاسم ىلع
 نم ىبونجلا لوطسألا دئاق آنه « شنيل » دكأت

 كرشب هلاجر رمأ . ةمواقملا ةيتبعو ىوقلا نيزاوم لالتخا
 ةكرمعملا كلت نع جتنو . اهيف نارينلا لاعشإ دعب مهنفس

 . نيرخآ ١ حرجو نييبونجلا ةراحبلا نم نينثا لتقم
 « كونور » ةريزج ىلع « دياسنريب » ىلوتسا اذكهو

 قيقحتل قيرطلا همامأ حتفناو , ةيجيتارتسالا ةيمهألا تاذ
 . « نربوين » ةنيدم وحن فحزلا يهو ٠ ةيلاتلا ةوطخلا

 )١( ناتنتسنوك نامرأ سيول) ناهور (

 .(١ال94- 11/٠ ) يسلرف يركسع
 آب..© .ناهور ود ناتنتسنوك نامرآ سيول دلو

 . 11007٠ ماعلا يف « سيراب » يف لع جهطقص
 دعب رسأ دقو ع« + ماعلا يف يرحب ًاديقع ناك

 لال زيلجتالا دض حاجنب براحي وهو ليلقب كلذ
 . (1)ا11-58ا65) عيبسلا تاوئسلا برح

 «تافولوص »و رزحل ًاكاح حبصأ ١755 ماعلا يلد

 عقت يهو « هدر اويل » رزجي ًاضيأ فرمت يلا
 . يبيراكلا رحبلا يف ىرغصلا ليتنألا رزج يلامث
 - ١ا/ا/ه ) ةيك ريمألا لالقتسالا برح يف كراش

 ماعلا يف يرحم قيرف ةبتر ىلإ يرو « ( 74

 م
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 هيلع مكح « ةروثلل هئادع ببسبو . 44

 . ١/94 ماعلا يف « سيراب »

 ( تسنرإ) مهور (؛)

 ةدايق ملتسأ ١584( - ١ه+1ا/) يزان دئاق

 يزانلا بزحلل عباتلا ( 8. مه. ) « ةفصاملا » شيج

 « رلته» لوصول ةقباسلا ةلحرملا لالخ يناملالا

 اذه سأر ىلع يقبو « #١4 ماعلا ين ةطلسلا ىلا

 .ا١؟*4/5/ ٠" يف هبادعا ىح شيحلا

 1١١/ /5+ يف 28.28هطوو مهور تسنرإ دلو

 قحتلا ١405 ماعلا يفو . « خينويم » ةنيدمب 8417

 كراشو « ةاشملا حالس يف طباضك يناملالا شيحلاب
 ثالث اهالخ حرج و ىلوالا ةيملاعلا برحلا كراعم يف

 . دئار ةبتر ىلا اهءانثا يترو « تارم
 ىلا 1514 ماعلا يف برحلا ءاهتنأ بقع مضنا

 أشن ينامالا شيما نع عرفتم يركسع هبش ليكشت
 دونحلا مضي مظنتلا اذه ناكو . « ايراثاب » ين

 ةيندملا ةايحلا ىلا ةدوعلا يف نيبغارلا ريغ طابضلاو
 ةدهاعم طورشل ةجيتن شيلا نم حيرستلا دعب

 26ف مماب مظنتلا ذه فرعو « «ياسرفو

 ةيروهمجلا ًايداعممو ًايشاف ًاميظنت ناكو. 1 همق
 ةداعإ ىلع لمعيو « ايناملا يف ةيزكرملا ةيطا رقمدلا

 يف مظنتلا كراش دقلو . ةيناملالا ةيركسعلا ثعب
 ةيناملالا ةيكارتشالا ةيروثلا تاكرحلا دض عارصلا

 اميف هئاضعا نم ريثكلا مضناو «رحولو ماعلا يف

 بزحلا يأ « « يطولا يكارتشالا بزحلا » ىلا دعب

 يلاو « هل ةعباتلا ايشيليملا تاليكشت ىلاو « يزانلا

 . « ةفصاعلا » شيج مساب تفرع

 نيذلا ةتسلا صاخشالا نم «مهورو ناكو

 « «يناملالا ينطولا ىارتشالا بزحلا» اولكش
 مهور سأرتو . كلذ دعب « رلته» مهيلا مغنا مث

 لوالا نيرشت يف لكش يذلا « «ةفصاعلا » شيج
 ُُي « رلته » عم كرتشاو . رلوكذ ( ربوتكا)

 نيرشت يف ترج يلا ةلشافلا « خينويم » ةضافتنا

 هلاقتعا نع ترفساو « +١5 ( ربمفون ) يناثلا

 عم فلتخا مث . روهش 4 ةدمل « رلته» عم هئجسو

 يناملالا شيحلا نم فقوملا لوح كلذ دعب « رلته»
 شيج لحي نأ يف «مهور» بغر ذا «٠ يماظنلا

 . ةمات ةرطيس هيلع رطيسي نأ وأ هناكم « ةفصاعلا »
 ماعلا يف ايناملا «مهور» كرت فالحلا اذهل ةجيتنو

 ىح كانه ىقبو « «ايفيلوب » ىلا, رفاسو 9١
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 مهور تسنرإ يزانلا دئاقلا

 ىرخا ةرم «رلته» هاعدتسا ثيح ءاو#م» ماعلا

 . « ةفصاعلا » شيج مظنت ديعيل

 « ةفصاعلا شيج » مخضت تانيثالثلا علطم يو

 حبصاو «ةيناملالا ةيسايسلا ةايحلا يف هرود مظاعتو
 شيلا طابض رابك ذوفن ىلع ًاديازتم ًارطخ لثمب

 برزحلا لخاد « رلته» ةناكم ىلعو « يفاملالا

 سرحلا ةوق ريوطت ىلع « رلته » لمع اذل . يزانلا
 هدوقي ناك يذلاو « هتياحب فلكملا صاخلا

 عافدلا وأ « ةياحلا قاسنا» مسا فرعيو « رلمه »

 . ةفصاعلا شيحل ةليدبلا ةوقلا نوكيل « (8. 8. )

 يماظنلا شيحلاو «رلته» فوخ ديازت دقو
 امدنع « هتأوقو «مهور » ذوفن مظاعت نم يفاملالا

 ( رياني) يناثلا نوناك يف محلا «رلته» لست
 لاشراملا دهع يف ةموكحلل سيئرك ء »+١9

 تاوق ددع داز نأ دعب ةصاخ « « غريتدنيه »

 نوناك يف وضع فلا ٠٠" وحن نم 5.4 « ةفصاعلا »

 نييالم م نم رثكا ىلا ١؟م» ( رياني ) يناثلا
 . هسفن ماعلا نم ( ربمسيد ) لوالا نوناك يف وضع

 نبي ركسعلا فواخحم عم « رلتهو فواخم ترفاضتو

 نيذلا « لاملاو ةعانصلا لاجر رابكو ناملالا
 ةيوضوفلاو ةيباهرالا لامعالا ةرثك نم اوقياضت

 ةصاخ « «ةفصاعلا » تاوق اهب موقت تناك يتلا
 رارمتسالا ةرورضب يداني ذخا «مهور » ناو

 ىلوالا تاقلطنملل ًاقفو « « ةيزانلا ةروثلاب »

 «ةيعويشلا » ةاداعع يدانت تناك يلأ ةيزانلل

 . امم « ةيلامسأرلا » و

 «مهور» نم صلختلا « رلتهر» ررق اريخأو

 ةنايخ تبفت يلا قئاثولا تدعأف « هيئواعم رابكو

 دض موعزم بالقناب مايقلل هدادعتساو «مهور »
 هذوذشو هقلخ ءوس ىلع ةلدالا تعمج انك ء ماظنلا

 عياتلا يرسلا سيلوبلا زاهج ةطساوب كلذو « يسنحلا
 شيج ءاضعا ىطعأ مث . ( 8.5. ) ةياحلا قاسنال
 فكتعاو « رهش ةدمل ةيرابجا ةزاجأ « ةفصاعلا »

 «ايراقاب» تايفشتسم ىدحا يف «مهورو
 « رلمه» هعضو يذلا ريخالا ريرقتلا ىلا ًادانتساو
 قفاو« يركسع بالقنال دادعالاب « مهور» مايق نع

 ديأو . هينواعم نم ددع عم هلاقتعا لع ررهوفلا

 ةدايز يف هكراشو « رله» يأر « غليروغ »

 قافتال ًارظن 2« «مهورد هاجت « رلته » فواخم

 « «مهور» نم صلختلا ىلع نييزانلا نيدئاقلا

 « يزانلا بزحلا ةماعز ىلع اهسفاني ناك يذلا

 . « رلته » دعب يناثلا لجرلا ريتعيو

 ىفشتسملاب همون ةفرغ يف « مهور » ةمهادم تممو

 مم عضخاو © ١9 - 1/8٠0/ ١984 ةليل يف

 فينع باوجتسال ةفصاعلا تاوق لاجر نم ديدعلا
 / يف همادعأ متو ع« س ساد لا لاجر ةطساوب

 ةليل » مساب همادعا ةليل تفرعو ء ١و"4 /5
 نم اومدعا نم ةرثكل ًارظن « « ةليوطلا نيكاكسلا
 ةصاخلا ماقرالا تفلتخا دقو . ةكاحم نود هراصنا

 كلذ دمب يناملالا ناملربلا ماما « رلته » لاقف مهددمب
 نيح ىلع « اصخش هم اوغلب منا عيباسا ةثالثب
 4؛.٠. وحن اوغلب مهنا ىرخخا تاريدقت تركذ

 تاليكشت لحو «مهور» ءاصقا ىضرا دقو
 رابكو نييركسملا ةداقلا رابك « ةفصاعلا » شيج
 دعب اومفدنا نيذلا « ناملالا لاملاو ةعانصلا لاجر
 لا نم ةديدش ةساحب « رلته » عم لمعلل كلذ

 ةمزاللا ةوقلا ءانبو ةيئاثلا ةيملاملا برحلل دادعالا
 . كلذل

 ( ةجراب ) كوا لايور (؛)

 2 جنيفي ر 0 جرداوب ةئفل يمتنت ةيناطيرب ةجراب

 نيبرحلا لالخ ةيئاطيربلا ةيرحبلا يف تمدخ يىنا
 . ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا

 1 0ؤل مكوا لايور» ةجرابلا ءانب أدب

 ءاملا ىلا اهازنا متو 2 ١و١ :/ 1/1١ ف 0ع

 ةيلمعلا ةمدحخلا تلخدو ء )و4١ 1١/107/ يف

 روفلا ىلع تمضناو ١411 «٠ (ويام ) رايا يف



 « كوأ لايور » ةيناطيربلا ةجرابلا

 « نيرقوس لبور » ةيناطيربلا ةجرابلا

 يف تكراش ثيح « «مالا نطولا » لوطسا ىلا

 يو« (5١9١/هر/1) «دنالتوج و ةكرعم

 ةداسضم تايلمع يف تكراش 8

 بت رثي مل نكلو « لاشلا رحب يف يناملالا لوطسالل
 . هعم ةيرحب ةكرعم بوشن اهيلع

 تلمع « ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقع

 ماعلا نم ءادتبا يسلطالا لوطسا عم «كوا لايور »
 ةركف يف ةلماش ةرمع اط تيرجا مث « ل98
 لوطسا يف ةمدخلل تداعو « (95١؟4 - 95١؟)
 مث 2 ()و55 - )9١؟4) ةرتف يف يسلطالا
 طسوتملا 'ضيبالا رحبلا لوطسا يف ةمدخلل تلقتنا
 .(رو#”4 - ١ ؟955) ةرثف لاوط

 رثاو .( 98١ه - ١94 ) يماع يف ةلماش ةرمع
 . ايناطيرب يف « مالا نطولا » لوطسال تمضنا كلذ

 تزكرمم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن دنعو
 يلاشب «ولفاباكس » ةدعاق يف «كوا لايورو»

 ةيناملالا ةصاوغلا 1994/٠١/١5 ىف اهتقرغأو « ادنلتوكس

 ةيسار يهو تاديبروط 0 اهيلع تقلطأ نأب «غا/ -وي»

 لالخ تقرغو لقالا ىلع نانثا اماصأف « ةدعاقلا يف
 م8 قرغ وأ لتقم كلذ نع جتنو « ةقيقد ١١
 نيج رب عزن كلذ دعب نكما دقو « اهمقاط نم الجر
 اهنم لكب ) ةصوب ١٠ رايع اهعفادم جاربا نم
 نيتيب رخلا نيتنيفسلا حيلست يف اهمادختساو ( ناعفدم

 )2 يسبم و ركر يبأ 0 نيستع ردملا

 ال تيرجاو
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 7 ؟ م 0 ستنربور م2 و

 « جنيفير رظنا ) : حيلتتلاو ةماعلا تافصاوملا

 . ( جرا وب ةئف

 ( ةجراب ) نيرقوس لايور (؛)

 « جنيفير » جراوب ةئف ىلا يمتنت ةيناطيرب ةجراب
 نم لك. لالخ ةيناطيربلا ةيرحبلا يف تمدخ يلا

 . ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيب رحلا

 12 هزتها « نيرثوس لايور » ةجرابلا ءانب أدب
 مو 2 ١ةلا؛/ا١/ ٠١ يف 507 ءءاعئسص

 تلخدو ©« ١4١٠/4/14 يف ءاملا ىلا اهازن

 دقو . 15 ( ويام) رايا 5 ةيلمعلا ةمدخلا

 ايناطي ربب لماعلا « ريبكلا لوطسالا » ىلا تمضنا

 هيف ترمتساو ©« ١91١5 /م84١8/01 نم ًارابتع

 ماعلا نم ارابتعاو .٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياجن ىح

 لك

 تيرجأ ١970 - ١988 ىماع يفو « يسلطال
 .يسلطالا لوطسأ يف ةمدخلل تداع مث  ةلماش ةرمع امل
 تيرجأ مث « طايتحالا يف تعضو ١95 ماعلا ينو

 كلذ دعب تمضناو « ١917 ماعلا يف ةلماش ةرمع اهلل

 . « مألا نطولا » لوطسا ىلا

 تلمع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن بقعو
 رايا نم ً؟رابتعا طسوتملا ضيبالا رحبلا لوطسا

 اتنوب » ةكرعم ف تكراشو © ( ويام)

 2.154٠ / 7 / و يف يلاطيالا لوطسالا دض « وليتس
 لوطسالا يف ةمدخلل تلقتنا ١44١ ماعلا ةيان ينو

 #١548 ماعلا ةياجن ينو . يدنملا طيحملا يف يترشلا
 ١9 ىلا ٠6 نم ةرتفلا يفو « ايناطيرب ىلا تداع

 «(كسنامروم»ءانيم ىلا تلقتنا 44 ( سطسغا) بآ

 ملعلا تحت تلمع ثيح « يييفوسلا داحتالا يلإشب

 لوطسا ف ةسجرابلا هذه تمدخ «

 ور

 ةيرحبلل ايئاطي رب نم ةراعم ةيب رح ةنيفسك يييفوسلا

 كانه تلظو « « كسلغناخرا» تيمحسو ةيتييفوسلا

 ايناطيرب ىلا تداع ثيح « 94١م. ماعلا ةياهن ىح

 ةدرخك اهكيكفت ىرج مث ء 1949/5/4 يف
 . هتاذ ماعلا نم ه / 1١8 نم ًارابتعا

 « جنيفير رظنا ) : حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا

 . ( جراوب ةئف

 ١9580 ( ةكرعم ) نايور ( 78-4

 تاوق مهدناست رارحالا نيبسنرفلا نيب تراد ةكرعم

 مالستسا لبق «٠ ةيئاث ةهج نم ناملالاو , ةهج نم ءافلحلا
 تايونعملا عفر ىلا فدهت تناكو . ليلق تقوب ايناملا

 « ةرقلاب 82/]20 « نايور » ةنيدم ريرحت ربع ةيسنرفلا

 ةكرعمب اثيدح ةأشنملا ةيسنرفلا ةيركسعلا تادحولا ديمعتو

 . ءانبلا ةيلمع يف اهسورد نم دافتسي

 ٠ يبرغلا اسنرف لحاس ىلع « نايور » ةنيدم عقت

 يكف 201846 ل6 628076 « فارغ سأر » عم لكشتو

 يئاملا قيرطلاو « دنوريج » جيلخ لخدمب نامكحتي ةشايك

 عقت « نايور » نم لامشلا ىلاو . «ودروب » ةنيدم ىلا يدؤملا

 مسأب فورعملا اهؤفرمو 1.2 50616116 « ليشورال » ةنيدم

 ةيناملالا ةيرحبلا تزكر ثيح , 18 2811166 « سيلابال »

 . يسلطألا ىلع اهدعاوق مهأ نم ةدعاق اسنرف حايتجا رثإ

 ايجيتارتسا ًارارق «رلته » ذختا , 1444/١/14 يف
 ةيدنلوملا ةيلحاسلا ندملاو عالقلا نم ددعب كسمتلاب

 ءافلحلا ماق ام اذا ةياهنلا ىتح اهنع عافدلاو ةيسنرفلاو

 تناكو . يسلطألا ىلع لطملا يسنرفلا ءىطاشلا ىلع لازناب

 اهنيب نم ندم ةدع ءايسأ نمضتت رلته اهعضو يتلا ةحئاللا

 ءرشاملا ٠ ينولوب , كركند : ةيلاتلا ةيسنرفلا ءىناوملا

 ءريزان ناس ٠ نايرول , تسيرب ءولام ناس ءروبريش

 يبونجلا دنوريجلا يلاشلا دنوريجلا

 . ( نودرفول )

 .( نايور )

 طاقنلا هذه نيصحت مت ةيجيتارتسالا هذه نم اهقالطناو

 ىلع ءافلحلا لازنا دعب اهيف يقبو . يدنامروتلا لازنا لبق
 فلا ١١١ اهماوق تاوق ١542/7/5 يف يسنرفلا ءيطاشلا

 ءافلحلا تاوق دادما ةيلمع ةقاعا اهتمهم , يناملأ يدنج

 هاجتاب كلذ دعب عافدنالاو اسنرف ريرحتل قرشلا وحن ةمدقتملا

 ناك رسألا يف ةيناملالا تاوقلا هذه عوقو نأ مغرو . نيرلا

 قرشلا هاجتاب يدنامرونلا نم ءافلحلا عافدنال ارظن ) ارظتنم

 دعب لامشلا هاجتاب طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس نمو
 كلت يف لازت ال تناك اهنإف , ( نوغارد ةيلمع يف مهحاجن

 ءىفارملا ىلع ةرطيسلا يف ماه رود بعل ىلع ةرداق ةرتفلا

0 



 ور

 كراعم تراد ثيح اهب ةطيحملا قطانملاو نايور عقوم

 يبرغلا يسنرفلا ء ىطاشلا ىلع ةيقبتملا ةيناثألا تاوقلاو ءافلحلا نيب ةدودحت

 ناك ايك . لامشلا رحبو يسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا ةميلسلا

 لامشلا رحب ىلع ةلطملا ءىناوملا يف اهنم زكرمتملا مسقلا
 ءافلحلا تاوق ةبنجم ىلع ةنماك ةوق هسفن تقولا يف لكشي

 . ةيسنرفلا يضارألا لخاد ةمدقتملا

 سوؤر تيبثتو لازنالا دعب , اوذخا ءافلحلا نأ الا
 ةعقاولا طاقنلا ىلع نوطغضي يسنرفلا ءىطاشلا ىلع روسجلا

 ةرطيسلا نم 1/117 يف اونكقو , « شناملا هرحب لحاس ىلع

 طخس ءانيملا اذه طوقس راثأو . «روب ريش » ءانيم ىلع

 طاقنلا ةداق عيمج ءاسأب ةحئال بلط يذلا «رلته »

 بجي يتلا ءىفارملا سردلو . مهيف رظنلا ةداعال ةيلحاسلا

 ريصم نع رظنلا ضغب , نمث يأب اهنع يلختلا مدع
 يف ةدودحم ريغ تاوق جز نم ءافلحلا عنمل كلذو . اهتايماح

 قيرط نع تاوقلا هذه دادما ةلقرعو , اسنرف ريرحت ةكرعم
 :نخبلا

 يف « سنافورب » ةقطنم يف ءافلحلا لازنا حاجن مامأو
 ؛ ( 1984 ةيلمع , نوغارد رظنا ) اسنرف يقرش يبونج
 يف نالماعلا رشع عساتلاو لوألا نايئاملالا ناشيجلا رطضا

 قفاوو . عجارتلا ىلا « سنافورب »و « اينوكساغ » يتقطنم

 ىنثتسا هنكلو ٠ يجيتارتسالا ءافكنالا رارق ىلع «رلته »

 ةيسنرفلا لحاوسلا ىلع ةيعافدلا تاعاطقلاو عالقلا » هنم

 ناملألا دي يف ىقبت نأ يغبني يتلا , ةيبرغلا ةيبونجلاو ةيبرغلا
 . « لجر رخآ ىتح

 نم ءافلحلا نامرح طقف كلذ نم فدهلا نكي ملو

 ةيناملألا ةيرحبلا تناك لب ؛ «ىناوملا هذه لالغتسا ةيئاكما

 ةمجاهم يف ةكرتشملا اهتاصاوغ دعاوقب ظافتحالا اضيأ دوت

 عطق مظعم نكلو . يسلطألا طيحملا يف ءافلحلا دادما لفاوق

 جيورتلا ىلا باحسنالا ىلا ترطضا يناملألا لوطسألا

 ةدايق ناكرا ةئيه » ثبلت ملو . ( سطسغا ) بأ لالخ
 ةيسنرفلا ةيرحبلا دعاوقلا تلخأ نأ « برغلا يف تاصاوغلا

 ناس »وأ « نايرول » يف قبي ملو ؛ 1984/8/14 يف ايئاهن
 تاصاوغ ثالث وأ نيتصاوغ ىوس « سيلابال »وأ « ريزان
 . ادبأ كلذ دعب اهئفارم رداغت ملو ىصقألا قرشلا نم تداع

 مضت « نايور » نع ةعفادملا ةيناملالا ةيماحلا تناكو

 ىلاوح مضت فارغ سأر ةيماح تناك نيح يف الجر
 يسنرف يدنج 7٠٠١ ناك دقف لياقملابو . لجر 6
 ةيماحب نوطيحي 06 24111656[ هي ريمود ديقعلا ةدايقب

 « ليشورال » لوح رشتني ناك نيح يف « « فارغ سأر »
 لخادلا تاوق » نم افلا ١؟«روفشور »و « نايور »و

 « نيلدآ » ديقعلا ماق يتلا ( 5.1.:1.) « ةيسنرفلا

 . اهدادعاو اهبيردتب كقلعإأمع

 ديقعلا « لوغيد » لارنجلا ىقتلا ,. 1144/3/18 يفو

 تحت تناك يتلا , 5218665 تناس ةنيدم يف « نيلدا »



 « انيمرالود » لارنجلا نييعت راظتناب ةتقؤملا « نيلدآ » ةدايق
 يتلا تايلمعلا نأشب تاولعتلا هاطعاو ؛ لع 1.ةمدصنمة4

 ديقعلا لوغيد لارنجلا أنهو . بويجلا هذه دض يرجتس
 حملاو , تقولا كلذ ىتح اهب ماق يتلا دوهجلا ىلع « نيلدآ »
 « ريام تربوه » ىرحبلا مدقملا اهب ماق يتلا تاثداحملا ىلا

 نم 106261016 «روفشور » ءالخا ىلا تدأ يتلاو

 دقع مدع بجي هنأ عطاق لكشب همهفأو , لاتق نود ناملألا

 هنأ الا . ةوقلاب بويجلا ريررحتب مايقلاو , ناملألا عم ةنده

 يمسر ريغ لكشبو اتقؤم ناملألا عم راوحلا ةعباتم هحصن
 تاكلتمملا ىلع ظافحلاو رطخلل ناكسلا ضيرعت مدع ةيغب

 الأ بجي راوحلا اذه نأب لوغيد دكأو .رامدلا نم ةيسنرفلا
 نم اقلطنم نوكي نأ بجي هنأو . تاضوافملا ةفص ذخأي

 . صتنملا فقوم

 ةدايق ملتسا ىذلا ) «ريام » لصوت ٠١/١48 يفو

 عم قافتا دقع ىلإ(ةيرحبلا «روفشور » ةدعاق

 ناك يذلا . 50طنة1162 «زتيلريش » يناملالا لاربمال

 ىلع قافتالا اذه صن دقلو . « ليشورال » يف ةدايقلا ىلوتي
 متو « ليشورال » لوح عقت حالسلا ةعوزنم ةقطنم ديدحت

 ىلع , ةقطنملا هذه نع ناملألاو نييسنرفلا داعتبا ىلع مهافتل
 ةدودحم ةيركسع تاكرحت ءارجاب نيقيرفلا تاوقل حمسي نأ
 دونجلا ةلاح ىلع ظافحلا ةيغب , ةقطنملا هذه قاطن يف

 . ةيعافدلا طوطخلا قرخ مدعب ناقيرفلا مزتلا امك , ةيونعمل
 ةيوجلا تاراغلا نش نع عانتمالاب نويسنرفلا دهعت دقلو
 . ةنيدملا ريمدت مدعب ناملالا دهعت لباقم « ليشورال » ىلع

 اذا راذنالا اهلبق ىطعي مايأ ةعبرأ ةلهم ىلع نافرطلا قفتاو
 . ةيقافتالا ءاغلا نيقيرفلا دحأ دارأ ام

 ىلا ةيركسعلا تايلمعلا ةدايق تلكوأ ٠١/17 يفو

 تناكو . يسلطألا شيج ةزرفم دئاق « انيمرال » لارنجلا

 ذا . ىرخألا امهادحا لمكت « انيمرال »و «ريام » اتمهم

 ء.ودعلا تايونعم ميطحت فدهتست «ريام » ةمهم تناك

 ىلع لهسي ام . ةيركسعلا هتوق لامعتسا ديدحت ىلع لمعلاو

 عم ؛ « نايور »و « ليشورال » يبيج ريرحت رمأ « انيمرال »

 قيقحتل يعسلاو . ةريبكلا دوهجلا لذب بنجت ىلع لمعلا
 . ةنكمم رئاسخ لقأب ةمهملا

 ١ « زتيلريش » عم ةقباسلا « ريام » تالاصتال ةجيتنكو

 دييحتو ةيرجتلا راركت يناملالا لاريمالا لواح دقف

 « سلليهاخيم » لاريمالا هليمز عنقأن .« نايور »
 حارس قالطاب « نايور » ةيماح دئاق 3

 قحال عاتجا يفو . ىرسالا نييسنرفلا ةمواقملا لاجر ضعب

 ضرع « سلليهاخيم » لاريمالاو « ريام » مدقملا نيب ىرج
 ةيقافتا نم ةدافالا « نايور » ناكماب نإ يناملالا دئاقلا

 عانقا «ريام » لواح دقلو . « ليشورال » ةيقافتال ةهباشم

 يفو ؛ « نأيور » دييحت نع مجنتس يتلا تايباجيالاب هئاسؤ.

 ةيناملالا تاوقلا نم اهريرحت ةيغب نايور وحن مدقتت ةاشملاو تابابدلا نم ةيسنرف ةدحو

 رربم ريغ رامد ثادحأو دوهجلا لذب بلطتي ال ناك ةيناملالا ةيماحلا عضو نا مغر

 كراعملا ءارج نمو . طخ ءافلحلا هب ماق يذلا يوجلا فصقلا ةجيتن ريبك رامدل نايور ةنيدم تضرعت

 مهئافلح مامأ يمايسلا مهعقوم زيزعتل يركسع رصن زارحاب نييسنرفلا ةبغر الول اهبنبت ناكمالاب ناك يتلا

 ف



 ور

 اهتاكس ضيرعت مدعو ةميلس ةنيدملا ىلع ظافحلا اهتمدقم

 ببسب . لشفلاب تءاب هدوهج نكلو . اه رربم ال رئاسخل
 « ملسناد » لارنجلا هيئات رارصاو « انيمرال » بايغ

 شيجل ديعت ةكرعم ربع ةدلبلا ريرحت ىلع ل'ثدوءامتع

 ليوطلا هفقوت دعب هسفنب هتقث ( يسرفلا ) يبرغلا بونجلا
 نومضم ةكرعملا هذه يف راصتنالا ناو ةصاخ . لاتق نود
 ةلزعو . تاهبجلا عيمج ىلع ةيناملالا تاوقلا راحدنال ارظن
 .« نايور » يف ةيناملألا ةيماحلا

 ةقفاوم ىلع لوصحلاب لمالا «ريام » دقفي ملو

 هتقبس ثادحالا نكلو .« نايور » دييحتب « انيمرال »

 ١145/11/٠١ يفف . يواسأم لكشب ةنيدملا ريصم ررقتل

 ةوقلا » دئاق 10العع « سيور » يكريمالا لارنجلا بهذ

 يىوج فصقب يسلطالا ةدايق ىلا « ةيكيتكتلا ةيوجلا

 نيب ةدوقعملا ةيقافتالا ببسب ضفرلاب هبوج هنأ الا , فيثك
 لارنجلا داع حابصلا ىفو .«زتيلريش »و «ريام »

 هل تأرط ةركف ضرعيل « انيمرال » ةدايق ىلا « سيور »

 ةمورحم « نايور » نوك نم ةدافالاب يضقتو , ليللا ءانثا

 نيرايطلا ضعب نيرمتل افده اهلعجل , يوجلا عافدلا نم
 فصقلا تايلمع ىلع ايناطيرب يف مهبيردت يرجي نيذلا

 نويسنرفلا قفاو ٠ ةركفلا هذه ىلع هرارصا مامأو . يوجلا
 ىلع ناعقي نييركسع نيفده ىلع بيردتلا متي نأ ىلع
 « نايور » نم تارتموليك ةدع دعب ىلع .رحبلا ءىطاش

 دنو ريج جيلخ لخدم ىلع عقاولا « فارغ سأر » : اهو
 لخدم دنع عقاولا «ربوك ل »و 2« نايور » لباقم

 ناكو . « نايور » نم يبرغلا لامشلا ىلاو دنوريج جيلخ

 نيذه ةلوهسب اوددحي نأ نيبردتملا نيرايطلا ةعاطتساب

 نود اههفصقب اوموقي نأو .رحبلا لخاد نيدتمملا نيسأرلا
 .رطخ يأل « نايور » ضيرعت

 ملع 6 ( رياني ) يناثلا نوناك ١ 0 ةليل يفو

 « نإبور » نأ «روفشور » يف هتدايق رقم يف «ريام» مدقملا

 ءايحالا ىلع طقاستت لبانقلا نأو . ةيوج ةراغل ضرعتت
 ابك . ةيركسعلا فادهالا ىلع اهنم رثكأ ةنيدملا يف ةينكسلا

 1١ مضت ىلوأ لكشب اهزاصحإ نكمأ يتلا رئاسخلا نأب ملع
 نييندملا نم ليتق ١0-١6 ١0-١8 لباقم . ايناملا

 فصقلا اذه نا « سلليهاخيم » دقتعا دقلو . نييسنرفلا

 نأ هدوتج غلبأف , يسنرف موج يران ديهمت نع ةرابع

 فصقلا نكلو . فصقلا ةياهن عم أدبي ايسنرف امدقت اورظتني
 . موجه يأ هبقعي نأ نود *+م,8٠ ةعاسلا يف فقوت

 ( انيمرال لارتجلا ةدايق رقم ) « كاينوك » يف رمألا مهفو
 نونشي ناملالا نأب داقتعا كلانه داس دقف . فلتخم لكشب

 , « نايور » ةدلبب ةطيحملا ةيسنرفلا تاوقلا ىلع اموجه

 يف ردهت تارئاطلا تناك انيب راطملاو ةنيدملا راونأ تئفطأف

 ةقطنم يف نيترئاط طوقس دعب الا فقوملا لجني ملو . ءاسلا

 نيل

 مهو ماطخحلا وحن نويسنرفلا دونجلا عره دقلف . « كاينوك »

 نأب اوئجوفف . ناملأ نيرايط نودجيس مهنأ نودقتعي
 . هفتح يقل اهدحا ناو . نييدنلتكسا اوناك نيرايطلا

 يكلملا ناريطلا » نم هنأ يجانلا رايطلا دافأو

 يف .تكرتشا دق ةرئاط ٠٠١ ٠١" نأو « يناطيربلا

 تقلتو بعاصمل تارئاط ٠١ اهنيب نم تضرعت . ةيلمعلا

 كلذب مايقلا عطتست مل اهنكلو . « كاينوك » يف طوبهلاب رمألا
 طوبطلا لعج « كاينوك » راطم يف راونألا ءافطإ نأل ارظن

 ٠١ تطبهو , طوبطلا جردم راونأ تتيضا روفلا ىلعو . ارذعتم

 . نويدنلتكسا نورايط اهدوقي تارئاط

 . يوجلا فصقلاب نويسنرفلاو ناملألا ءىجوف اذكهو

 ةيوجلا ةراغلا ترج دقف , ةجودزم نييسنرفلا ةأجافم تناكو

 ىلع فئاذقلا تطقاست اك . قيقدلا اهتيقوتب مهمالعا نود

 احضاو ناك « سيور » عم قافتالا نأ عم ةيندم فادهأ

 ةدوجوملا ةيناملألا عقاوملاب اهفصق بجاولا فادهالا ددحيو

 .«ربوك »و « فارغ » ىسأر دنع

 « كاينوك » يف ةيسنرفلا ةدايقلا ةفرعم مدع عجريو

 ةيكريمالا طابترالا ةزرفم دئاق لاها ىلا فصقلا تيقوتب
 ىلع ناك دقلف . « انيمرال » لارنجلا ةدايق رقم يف ةدوجوملا

 يفو . « دعاسم » ةبترب طباض فص ةزرفملا هذه سأر
 .افصقلا موي ءاسم نم 1١8,88 ةعاسلا

 , هتمدخ ةدم ءاهتنا نم قئاقد ه لبقو . ( 19غةرا//ه )

 ايلعلا ةدايقلا » نع ةرداص ةرفشم ةيقرب دعاسملا ىقلت
 دق ءاشعلا تقو ناك امو . 5.آ[..1.1..4. « ءافلحلا تاوقل

 يف ةماه تايقرب مالتسا دوهعملا نم نكي ملو . فزأ

 ىلع ةيقربلا يكريمالا دعاسملا كرت دقف .« كاينوك »
 ىلع ةيقربلا تناكو . يلاتلا مويلا يف اهزومر كفيل ةلواطلا

 . ةيليللا ةراغلا نع مالعا اهيف ناكو , ةماه هنظ فالخ

 اهطوقس نم الدب « نايور » ىلع ليانقلا طوقس عجريو

 لاوحألا هوس ىلا ,«ربوك »و « فارغ » يسأر ىلع
 ميدق بولسا ىلع ةريغملا تارئاطلا بارسأ داتعاو , ةيوجلا

 5 يوجلا فصقلا يف

 « نايور » ىلع ةراغلا تنش يتلا بارسالا تناك دقل
 دعب نيبت دقلو . ايناملأ يف فادهأ فصقب ارمأ تقلت دق

 رذعتم ةيناملالا فادهالا ىلا لوصولا نأ تارئاطلا عالقا

 ةيوجلا ةوقلا دئاق » رمأ اذل . ةيوجلا لاوحالا ءوس ببسب

 ىلا ةدوعلاب .ويدارلا ةطساوب ٠ هيرايط « ةيكيتكتلا

 ءاقلاو «ربوك سأر »وحن ةدوعلا لالخ هجوتلاو . ايناطيرب
 لمعتسا . ناريطلا ءانثا فدهلا ديدحتلو . هيلع مهلبانق

 اهنع ينغّتسا دق ناك ةميدق ةقيرط ةريغملا ةيوجلا ةوقلا دئاق

 لبانق 4 ءاقلاي يضقت ةقيرطلا هذه تناكو . تاونس "“ ذنم

 دعب تافذاقلا موقت ىتح . ةعبرألا فده ا اياوز ىلع ةئيضم

 لبانقلا هلكشت يذلا عبرملا راطا نمض اهتلومح غيرفتب كلذ
 سأب » لوح حيحص لكشب لعاشملا تيقلأ دقلو . ةئيضملا
 يقرشلا بونجلا وحن اهتعفد حايرلا نا الآ . «ربوك
 ذيفنتل تافذاقلا تءاج امدنعو . « نايور » قوف تطقسف
 ددحملا عبرملا لخاد لبانقلا نم نط ١٠٠١ تقلا فصقلا
 . ةنيدملا سامحا ةعبرأ ريمدت كلذ نع مجنو . لعاشملاب
 . ءافلحلا لبانقي يسنرف نطاوم ٠٠٠١ لتقمو

 ناملالا نيب ةيراج تناك يتلا تاضوافملا نم الدبو

 ةعي رسو ةديدج تاضوافم تأدب . ةنيدملا دييحتل نييسنرفلاو
 « سلليهاخيم » يناملالا لاريمالا حمسف . اياحضلا ةدجنل
 ءالخاو نيجانلا ةدعاسمل ةيسنرفلا ذاقنالا تادحو لوخدب

 ةعباتلا « يرحبلا ءافطالا ةيرسل » حمس اك . ىحرجلا

 . ضاقنالا عفرل « نايور » لوخدب « ليشورال » ةنيدمل

 ةيسنرفلا ء«ىناوملاو « نايور » لباقم عضولا دمجتو

 رياني ) طابشو يناثلا نوناك يرهش لالخ ىرخالا
 كاذنآ يطعأ يذلا ماتهالل ارظن .1448 ( رياربفو
 1946/17/58 يفو . سازلالا ةهبج يف ةرئادلا تايلمعلل

 ةهبجلا هذه نم ةمزاللا تازيزعتلا بحس ناكمالاب حبصأ

 ةعردملا ةقرفلا » تعفدو . يبرغلا لحاسلا ريرحتل

 تاوق زيزعتل برغلا ىلا « ريلكول » لارنجلا ةدايقب . « ةيناثلا

 ةيكيناكيملا ةاشملا ةقرف بحس ررقت يتلا « انيمرال » لارنجلا

 ةرما تحت لمعلل يقرشلا بونجلا ىلا اهعفدو اهنم ىلوألا
 . « بلألا سشيج.ةزرفم » دئاق 100/88 « نايود » لارنجلا

 تاعومجملا تناك .( ليربا ) ناسين ةيادب يفو

 تزكرمت دف ةيناثلا ةعردملا ةقرفلل ةعباتلا ثالثلا ةيكيتكتلا

 راتخا 4/٠١ يفو , « نايور »و « يليجناد ناج ناس » نيب

 . هتدايقل ازكرم ©190761226© « كازرفيج » ةدلب « ريلكول »

 , لجر فلأ 00 ىلاوح « انيمرال » لارنجلا ىدل حبصأ

 « نايور » يف اوناك يناملأ يدنج فالآ ٠١ لباقم

 نويكريمالا عضو دقف كلذ ىلا ةفاضالابو . « نودرف »و

 ناك يذلا رشع ثلاثلا ناديملا ةيعفدم ءاول هفرصت تحت

 نم ددع ىلع ناكو . 8881 « كنب » لارنجلا ةرمإب

 معد يف ةكراشملا ةيبرحلا نفسلاو ةيوجلا تاعومجملا
 ثالث ىلا ةيربلا تاوقلا عيزوت مت دقلو . ةيربلا تايلمعلا

 : تاعومجي

 ١ ملسناد » لارنجلا ةدايقب « دنوريج » ةقرف « .

 ىلع نجما اهنوم 2 يات +4: هاف دارو
 .« نآايور »

 . هيريمود ديقعلا ةدايقب 3600© كوديم ءاول - ؟

 تايلمعلا ىلوتيو . 165021565 «رابيل » يف هتدايق زكرمو

 . دنو ريجلا يبونج يف



 ديقعلا ةدايقب 0016708 « نوريلوا » ءاول "" 

 ظوصغل' « يبا د نوب » يف هتدايق زكرم . « ناشرام »

 هبشو 5611016 « ردوس » ىدأو ريهطت ىلوتيو . ك6

 . 0 'ةقا765غريفراد ةريزج

 هيجوتي , « انيمرال » لارنجلا ماق , 1946/4/٠١ يفو

 ةيقافتالاب المع ) «زتيلريش » يناملألا لاريمالا ىلا راذنا

 ةيرح هل كرتو , موجهلاب ءدبلا ررق هنأب هملعأو ( ةقباسلا
 . عافدلا ىلا جللا

 « ةيرحبلا عطقلا كرحتب تايلمعلا تأدب 4/9 يفو

 «زول ود ناج ناس » نم ماغلالا تاحساك تكرحتو

 يفو .« دنوريج » جيلخ لخدم ريهطتل « ثوميالب »و

 ةجرابلا ترهظ 5/١6 حابص نم ٠4.٠٠ ةعاسل

 قراوز عم نواعتلاب  اماقو « نيكود » دارطلاو « نيروللا »

 4155 تناك يتلا ؛ ةيلحاسلا فادهألا فصقب  ديبروطل

 ةوقلل » ةعباتلا «روتاربيل »و « سرتروف » زارط نم ةفذاق

 - ١5 ةليل لالخ اهتفصق دق « ةنماثلا ةيكريمالا ةيوجل

 عطقلا تقلطاو . لبانقلا نم انط 8017 ىلاوحب 6

 رايع نم ةفيذق 91٠" ةيلحاسلا فادهالا ىلع ةيرحبل

 بيجلا ريهطتل ةيربلا تاوقلا تعفدنا مث . "80و 5

 . يناملالا

 نع 4/١7 يف ةيربلا ةيركسعلا تايلمعلا ترفسأ
 ف هتدايق رقم يف 4 سلليهاخيم » لاريمالا لاقتعا

 مايق رثإ «ربوك سأر » ريهطت مت 4/١4 يفو . « كاياتنوب »
 رم روبعب ناسرام ءاولب قحلملا «يرحبلا سودناموكلا »

 . يبرغلا بونجلا ىلا يقرشلا لامشلا نم ةوقلاب « ردوسلا »

 فنعب ىرسيلا «ردوسلا » ةفض ىلع رومألا تراسو

 « هيريمود » ديقعلا تاوق زيزعت يرو رضلا نم ناكو .ربكا

 ىلع ءاليتسالا نم نكمتت ىتح « ريلكول » ةقرف نم تابابدب

 يف « نايور » ىلع يئاهنلا ضاضقنالا متيو « نايور »

 عفادو ٠ ضاضقنالا اذه مامأ اودمص ناملالا نكلو .

 نم نوجانلا دونجلا « نايور » يف تاشنملا رخآ نع
 يف الا اوملستسي مل نيذلا « دنو ريجلا ديبروط ليطيسا »

 نع ةعومج هتذفن يضاضقنا فصق دعب غ/١٠ حابص

 . ةيرحبلا تارئاطلا

 يناملأ 8٠٠١ رسأ « نايور » ةكرعم ةلصحم تناكو

 ةيناملالا تاوقلا ةراسخ ىلا ةفاضالاب ( اطباض 71٠ مهنم )

 نييسنرفلا ةراسخ امأ . حيرج ١٠٠4و ليتق ٠٠٠١ ءاهزل

 ةفاضالاب . ادوقفم ١١و احيرج 67١٠و اليتق "159 تناكف

 نايإ ءاوس « نييندملا تباصأ يتلا ةريبكلا رئاسخلا ىلا

 يرحبلا يوجلا فصقلا لالخ وأ ءىطاخلا يوجلا فصقلا

 . ةنيدملا لالتحا ىلا تدا يتلا ةيربلا كراعملاو قحاللا

 بيج ريرحت يف ةيسنرفلا تاوقلا حاجن مغرو

 ناك يذلا يسايسلا رارقلاو , ةكرعملا هذه نإف , « نايور »
 نييسنرفلا عسوب ناك دقلف . لدجلل الاجم نايقبي ٠ اهءارو

 نيب ةصاخو ) حاورالاب رئاسخلا ريفوتو ةنيدملا رامد بنجت

 مالستساو ةندهلا نالعاو ايناملا طوقس راظتناو , ( نييئدملا

 يف تناك برحلا نأب املع , ةكرعم نود يلاتلاب نايور ةيماح
 ةنناملالا شويجلا ىلع طغضت ءافلحلا تاوقو ,ةيئاهنلا اهتلحرم

 . ةققحم ايناملا ةيزهو ٠ برغلاو قرشلا نم ةوقب ايناملا لخاد

 نم لقأ ىوس لعفلاب « نايور »ريرحت ةكرعم ىلع ضمي ملو

 خيراتب ةيتايفوسلا تاوقلا ديب نيلرب تطقس ىتح نيعوبسا
 لاح يف ةروصحملا ةيناملالا شويجلا تأدبو . 0/7

 يف ةيسنرفلا ةدايقلا ةبغر نكلو . مالستسالل دعتست قيض

 اهلعج . ءافلحلا مامأ اهفقوم ززعت ةيركسع لامعا زاجنا

 رربم يأ نود ةوقلاب « نايور » بيج ةيفصت رارق ذختت

 نمث اهناكسو « نايور » ةنيدم تعفدو . كلذل يركسع

 ىلع ريثأت يأ هل نكي مل , دودحم يكيتكت يركسع رصن

 ايناملا بلق يف ةديعب حراسم ىلع ةرئادلا برحلا تايرحجم

 . ايداصتقاو ايركسع ةراهنملا

 (نوف غيقدول) رثيور (:5)

 ناك ء(وروومس - رمكح) يناما لاريمأ
 يف يناملألا راحبلا يلاعا لوطسا قارغا نع الوؤسم
 . ءافلحلا هنم ديفتسي ال يك ١414 ماعلا

 1ب.آ7هزج 266م ركيور نوف غيقدول دلو
 ًارود بعل . ١859 ماعلا يف « نبوغ» ةنيدم يف
 - ١414 ) ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ ًازراب

 « رشيلفر د » لاتقلا دارط دئاق ناكو . ( ١914

 ماعلا يفو : (رذولكر « دنالتوج » ةكرعم يف

 ناك « ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دنعو *« 4
 مضي ناك يذلا راحبلا يلاعا لوطسال ادئاق رئيور
 ٠١و « ةفاسن 45و « تادارط هو « جراوب ه

 دعب لوطسالا اذه زجتحا دقلو « ىرخا نفس
 ةداق ىلا رثيور ردصاو . «ولفاباكس » يف ةئدهلا

 / 5/؟١ يف مهنفس قارغاب ًارما لوطسالا تاليكشت
 يف يثوت . ءافلحلا يديا يف مقت ال ىح 8*6 86
 , ( ةدعاق « ولفاياكس رظنا ) . »١94 ماعلا

 رتيور ود نوزئايردأ ليشيم لاريمألا

 ( نوزنايردآ ليشيم ) رتيور 04-0

 نرقلا يف ادنلوه تالاريمأ مظعأ نم دحاو
 ادنلوه يبرح يف ةمساحلا هتاراصتنال ناك . رشع عباسلا

 ( 159/4 - 5١ا/؟) ةثلاثلاو ( 155109/- 1558 ) ةيناثلا

 تاعطاقملا نيب ىوقلا نازيم ةداعإ يف ريبكلا لضفلا

 هتاراصتنا تيزع دقلو . ارتلكناو ةدحتملا ةيدنلوهلا

 « ةيرحبلا كراعملا ميظنت يف ةروطتملا هراكفأل ةيرحبلا

 نع ةراحبلاو دونجلا ىلع ماظنلا ضرف ين ديدشلا هبولسأو
 . ةبقارملاو بيردتلا قيرط

 «رتيور ود نوزئايردآ ليشيه» دلو
 ٠4 ين 341ءطنا 801 ةمصعمود 0ع خسإلاعت

 « نجنسيلف ١» يف ١5١ا ماعلا نم ( سرام) راذآ

 ةراجتتلا يف لمعلا ا ادنلوه يف 1115و صععم

 ةيراجت ةنيفس ناطبق حبصأو « هرافظأ ةموعن ذنم ةيرحبلا
 و ماعلا يلاوح يف

 لوطسألل ًادئاقو ًابرحب ءاول 154١ ماعلا يف يع
 اوناك نيذلا نييلاغتربلا ةدعاسمل لسرُأ يذلا يدنلوملا
 امك . مهيلع ةينابسإلا ةنميهلا نم ررحتلل نولضاني
 ةلباقملا هايملا يف ربربلا ةنصارقلا دض ةديدع كراعم ضاخ

 لوطسألا يف لمعيل اهدعب داعو . ةيلامشلا ايقيرفأ ءئطاوشل
 . تاونس رشع ةدمل يراجتلا يدنلوهلا

 ارتاكنا عم ىلوألا ادنلوه برح عالدنا دنعو

 لوطسألا ىلإ « رتيور» داع (5١ه158-4؟)

 لاريمألا ةدايق تحت لمعو « يرحب ءاول ةبترب يبرحلا
 #١58( - !ه9ا) « بمورت نترام» يدنلوهلا

 نضل



 ور

 ًارظن ةعساو ةرهش بستك و . 112 21غءاد ' 1012©

 لاريمألا نيبو هنيب ترج يتلا ةكرعملا يف نسحلا هئالبل
 (3لدمال - )هوو (كالب تربور» يزيلكتالا

 ةيزيلكنالا ةابنقلا لخدم دنع 8مطعز# ظاهلعع

 قيرف ةبتر ىلإ عفرو « ١88 ماعلا يف ( شناملا رحب )
 ضاخ مث © «بمورت» لاريمألا ةافو دعب يرحب

 امك « نييلاغتربلا دض ةددعتم ةيرحب كراعم كلذ دعب

 برح يف ديوسلا دض 84 ماعلا يف كرامينادلا دعاس

 نم ديدعلا مجاهو « ( 1550١١ ) ىلوألا لامشلا

 6: )»57*1١( ايقيرفأل يلامشلا ئطاشلا ىلع ئناوملا

 دض برحلا -١558( 91554 ) هليطاسأ تضاخو
 اينيغ ءىطاشل ةهجاوملا هايملا يف ةيزيلكنالا ليطاسألا
 ةكرشل : ةيراجتلا ةرطيسلا ةداعتسا لجأ نم ةيقيرفألا
 . ةقطنملا كلت ىلع « ةيدنلوملا ةيبرغلا دنهلا

 دنع ةيبرحلا ةيرحبلا دئاقل ًادعاسم « رئيور» نيع
 ماعلا يف ًارصتنم ةدحتملا ةيدنلوملا تاعطاقملا ىلإ هتدوع
 ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر عم دجب لمعو 2« 568

 «اتيو ود ناهوج» ةدحتملا ةيدنلوحلا تاعطاقملل

 يرحبلا لوطسألا ةيوقتل (164 - )١588

 . يدنلوهلا

 دقف ةيرحبلا كراعملا ةرادإ يف عسوألا هترهش امأ

 -1758 ) ارتلكنا عم ةيناثلا ةيدنلولا برحلا نم اهبستكا
 ناريزح ) «مايا ةعبرالا » ةكرعم يف كلذو ( 17

 . «كركندو ءانيمل ةلباقملا هايملا يف ترج ىلا 555

 ةنيدم ) 2460027 « ياوديم » ىلع همويخم يو

 نم ناريزح يف ( زمياتلا رهن يرش بونج عقت ةيزيلكنا
 قرح ةفينع ةيرحب ةكرعم ضاخ ثيح « /١1 ماعلا

 مامأ يزيلكنالا يبرحلا لوطسألا عطق مظعم اهيف رمدو
 ًاليم ١ دعب ىلع ةعقاولا 0طقغطقط> « ماهتاشت»

 تاضوافملا ين كلذب ًالجعم « ندنل يرش بونجو قرش
 يتلا ةيدنلوه - ولكنالا مالسلا ةدهاعمب تهتنا يتلا

 ( ليربأ ) ناسين يف ةيدنلوهلا « اديرب » ةنيدم يف تدقع
 . "١ 5ا/لماعلا نم

 ةثلاثلا ةيدنلوحلا برحلا يف عسوأ ةرهش بستكا مث

 (؛ رفود ةدهاعم » ةجيتن تءاج يتلا ( 1574 151/9

 - ١٠00 « يناثلا لراش » ارتلكنا كلم نيب ةيرسلا

 « رشع عيبارلا سيول » اسنرف كلم هرهصو ( 6
 .امدنع ةصاخو « ادنلوه وزغل ( )1١88-١7١٠6١

 - ولكنالا يبرحلا لوطسالا ىلع ًامساح ًاراصتنا زرحأ
 ةلباقملا هايملا يف 150/9 ماعلا ين هأجاف نأ دعب يسنرف
 يزيكنالا 25هبؤطت»و14 ٠ دلووثواس» جيلخل
 عطق ضعب مدقت فاقي عاطتساو « لامشلا رحب يف

 يكيجلبلا 086620 « دنتسوأ » ءانيم يف لوطسالا اذه

 . رحبلا نم ادنلوه وزغ كلذب ًاعنام « 1١1078 ماعلا يف

 نصلح

 411811562 (4 اتسوغوا » ةريزج

 ادنلوه نيب مالسلل ةدهاعم تدقع ةكرعملا هذه رثا ىلعو

 ماعلا يفو . لاتقلا يف ترمتسا اسنرف نأ الإ ارتلكناو

 « ةيسترفلا « كينيترامللا» رزج « رتيور» مجاه 4

 .( ١51/8 ) نييلقصلا راوثلا دض نابسالا ةدعاسمل عرسا مث

 « نسيكو د ماهاربا » يسنرفلا لاريمألا نيبو هنيب تبشنو
 ةطعمطمسم آنانن ان عوطع (اومم - 1١50١١

 « يلوبمورتس » ةريزج نم برقلاب ةفينع ةيرحب ةكرعم
 نوناك 8 يف ةيلقص ةريزجل يلامشلا ئطاشلل ةهجاوملا

 اهرثا ىلع « رتيور ١» رطضا ء ١517/5 ( رياني ) يناثلا
 لباقم رحبلا ضرع يف مزبناو داع هنكلو « باحسنالل

 بونجلا ىلإ ةعقاولا

 نم ( ليربأ ) ناسين ؟7 يف « ةيلقص ةريزج نم يقرشلا
 عوبسأب اهدعب يفوت ةلتاق ةباصإ بيصأ ثيح هسفن ماعلا

 . ناسين 79 يف

 ( يره ريسلا ) سيور (؟0)

 ء(8١»97 185 ) يفاطيرب ممصمو سدنهم

 ةعانصل « سيور سلور » ةكارش يسم ْؤم دحأو

 ةيندملا تارئاطلا تاك رحمو تاعردملاو تارايسلا

 نكس
 ي11.1. 20إلعع سيور كيرديرف يرنه دلو

 « ريشن ودغنيتناه » ةمطاقم يف 185“ / 8 / 7

 هتايح أدب .ةيناطي ربلا 8ص غ1 معلمه -ةطنمع

 « يئابرهك سدنهك ١88٠ ماعلا يف ةيلمملا
 لوبرفيل ةسسؤم» يسدنهم سيئر حبصأو
 ىلإ لقتنا ١884 ماعلا يفو . « ةيئابرهكلا

 ةكرش سيسأت ىلع لمع ثيح «٠ « رتسشنام»
 ةيئاب رهكلا تاك رحملاو تالآلا ةعانصل ةريغص

 « ةدودحملا سيور ةكرش » مسأ تحن ةيكيناكيملاو

 « نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يفر

 تارايسلا ميمصت ىلع « سيور » مامتها بصنا

 ١5٠4 ماعلا ين مامتهالا اذه رمثأو . اهتاكرحمو
 ةمدقتم تربتعا ةيرابتخا تارايس ثالث روهظ نع

 تناك يذلا يقتلا ىوتسملا نع سوملم لكشب

 . كاذنآ هيلإ تلصو دق ةيناطي ربلا تارايسلا ةعانص
 يف ريبك مامتها ىلع تارايسلا كلت تزاح دقو
 سدنهملا اهب نيمتهملا زربأ ناكو « ايناطيرب
 ©.5.120115 « زلور تراويتس زلراشت» رايطلا و

 هتك رش لبق نم اهجاتناب هتبغر نع برعأ يذلا
 . « تارايسلل زلور » مساب فرعت تناك يلا
 « نزلوراو يكر ش جمد نع نلعأ لوك ماعلا يفر

 سيور يرنه ريسلا

 «© «سيور زلور » مسإ تحن «سيور» و

 تاك رش رهشأ ىدحإ تحبصأ يلا ةكرشلا يهو

 . ملاعلا يف تاك رحملاو تارايسلا ةعانص
 « ١1٠١ ماملا يف «سلورو ةافو رثإو

 لنلورو ةكرشل ًاسيئر «سيور» حبصأ

 «تينوراب » بقل حنم 15٠ ماعلا يفو . « سيور

 كيرديرف يرئه» ريسلا مماب فرعي حبصأو

 ةمطاقم يف 9١مم / ؛ / 7+ يف يوت . « سيور

 . ايئاطيرب يف 511856 « سكسم د

 ( كيرإ) تسيور (:0)

 .( )1951١- يدنلوه يرحب قيرف

 1١١/1/ يف 2. 20هعه6 تسيور كيرإ دلو

 ةيلكلاب قحتلا . ( ادنلوه ) « كي ريلب » يف 9

 . تارود ةدع اهيف ىقلت ثيح ةيكلملا ةيرحبلا

 ىقبو يسايس نيجسك ةيئاملالا تارباخملا هتلقتعا

 ,(وووه ١44١ ) ةرثفلا لاوط نجسلا يف

 يف ةيدنلوملا ةيكلملا ةيرحبلا يف ًاراحي ًامزالم نيع

 (طابضلا)دارفالا ةرئادل ًاريدم ادغو . 144ه ماعلا

 - ١951 عافدلا ةرازو ي ةيرحبلا ناكرا يف

 )١954 ادنلوه ةكلمل ًاقفارم حبصأ مث 4
 .( ١و5

 ةعيرسلا ةيلاتقلا ةدناسملا ةئيفس دئاق بصنم لغش

 مث 2 (روكم - )551) ةرف يف « رتلوب»



 نطولا ين ةيدنلوه ا ةيرحبلا دئاق ناكرا سيئر ادغ
 ناكرا سيئرل ًابئانف « ( ١9706 - ١و؟م) مالا
 يقر . (١وا١00 - )1١900 ةيدنلوملا ةيرحبلا
 ادغو « ١ة9ا15/١/ه يف يرحب ءاول ةبتر ىلا
 .(9١ا008 - ١911 ) ةيدنلوه لا ةمهملا ةعومجمل ًادئاق

 2 ١0/4/1١ يف يرحب قيرف ةبتر ىلا يثر

 . ةيدئلوم لا

 ( نربريف يندس ريسلا ) ليور( 78

 يف كراش , ( 1478 1895 ) يلارتسأ لارج

 . ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا
 يف 5.5.10061] ليور نرب ريف يندس ريسلا دلو

 رصم يف مدخو . 1815/11/١8 يفايلارتسأب« يلسكول »

 يفو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ( ايكرت يف ) يلوبيلاغ يفو

 ناكرألا سيئرل ابئان حبصأو ءاول ةبتر لان ماعلا

 ةوقلا ةدايق ١985 ماعلا يف ىلوتو . ةيلارتسالا ةماعلا

 ةيبرحلا ةرازو ىلا هلقن دعبو . ةديدجلا اينيغ يف ةيلارتسالا

 ءافلحلا وزغ طيطخت يف كراش . ندنل يف مهم هلتعع

 . ١145 ( وينوي ) ناريزح يف يدنامرونلل
 ماعلا يف دعاقتو . 1167 ماعلا يف سراف ةيتر حم

 سيئرك تاونس 4 مدخ نأ دعب , قيرف ةبترب وه» 05
 يف يفوت .( 1984 196٠ ) ةيلارتسالا ةماعلا ناكرالل

 ااا يف ايلارتسا يف « نروبلم »

 (ةرئاط) ؟١٠٠ - ير (؟1)

 , ( 8... - ير ينايجير رظنا )

 (ةرئاط) 5٠١5 ير (؟4)

 .(؟ءريس ير ينايحير رظنا )

 ( ةرئاط) ١٠٠ه - ير (؟0)

 ,(؟..م- ير ينايجير رظنا )

 ( ناج ) ير(5)

 ممص , ( 514851١1-19986 ) يسرف يعانصو سدنهم

 عافدلا لقح يف ةماهلا تاعارتخالا نم ديدعلا
 » يشوأ » ةنيدم يف لعدص عل ير ناج دلو

 ذيفنتو ميمصت ىلع لمع . 147١ ماعلا يف ( ارسيوس )
 . ىنطولا عافدلا يف ةمهملا ةزهجألا نم ديدعلا ريوطتو

 زاهج ير ناج عرتخا ١484. ماعلا يفو

 مث . ةفشاكلا راونألا ديدستل دعب نع يئابرهكلا هيجوتلا
 تافدو نفسلا تافدل يئابرهكلا هيجوتلا زاهج عرتخا
 ظافحلا زاهج عرتخلا امك . تاصاوغلا يف هاجتالاو صوغلا
 زاهجو . يمرلا ءانثأ فدهلا هاجتاب ديدستلا تابث ىلع
 1ر6 . عفادملاب ةحلسملا ةعردملا جاربالل دعب نع ديدستلا

 ماس 2 مع 3 لتوأهصعع ع5 مانع ءأ] و (نانتك 25565.

 اهتطساوب نكمي ةقيرط « ير »روط . 1477 ماعلا ينو

 نمو .رتم 1٠١ ىلإ لصت قابعأ يف ةيرحبلا ماغلالا عرز
 يف ةرانالا رداصمل ىصقألا دودرملا قيقحت ىلع لمع مث

 5 اهب ماق يتلا ةيرظنلا ةساردلا يف كلذو . تارانملا

 تاراشالا لاسرإ نيسحت تنمضت يتلاو , « ليدنولب »

 مادختسا ربع , 1265261« لنسرف » تافاشكل هريوطتب

 تانيبروتلا لخدأ نم لوأ ير ناكو . ةأزجملا ةيندعملا ايارملا
 ماسعلا يف « سيراب » يف يفوت . نفسلا ىلع ةيراخبلا

 . اة

 ١71 ( ةكرعم ) ىر(؟+)

 لالخ ةيسنرفلاو ةيزيلكنالا تاوقلا اهيف تهجاوت ةكرعم
 ترفسأو , ( 1778 - 17317 ) اسنرف يف تونوغوهلا ةروث

 . ةيزيلكنا ةيزه نع

 دض اسنرف يف ( تنتستوربلا ) تونوغوهلا ةروث نابإ

 هريزوو رشع ثلاثلا سيول يكيلوثاكلا كلملا مكح
 معدي ةيزيلكنالا ةموكحلا تمهاس . «ويليشير » لانيدراكلا

 ( ويلوي )زومت يفو . حالسلاو لاجرلاب مهدادماو راوثلا

 لقعملا ةرصاحم نم ةيسنرفلا تاوقلا تنكمت 717

 ىلع 1.2 80ظعا1ع « ليشورال » يف يتنتستوربلا

 يزيلكسنالا كلملا ررق اذل . اسنرفل يبرغلا ءىطاشلا

 نوعلا دي دم « لوألا زلراشت »

 ©. «زرليف جروج » اهتدايق ىلوت ةيركسع ةلمحب ثعبف
 ةلمحلا فده ناكو . ( ماهغنكب قود 15 ١)

 جيلخ نم برقلاب 26 « ير » ةريزج ىلع ءاليغسالا
 . 8150ه « ياكسيب »

 ةريزجلا ىلع لوزنلا نم ةيزيلكنالا تاوقلا تنكمت دقو
 ًارظن مدقتلا نم نكمتت مل اهتأ الإ , 7757 ( ويلوي )زومت يف
 ةيسنرفلا ةيماحلا لبق نم اهتهجاو يتلا ةفينعلا ةمواقملل

 .ني رصاحملا .تنتستورب

 ير

 ىلع راصحلا ضرفب تفتكاف . ةريزجلا ةيئاردتاك يف ةزكرمتملا
 . فيصلا لصف ةليط اهعقاوم يف تيقبو ةيئاردتاكلا

 ىلإ تلصو ١117 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يفو

 ود يرنه » تنوكلا ةدايقب ةيسنرف تازيزعت تايلمعلا حرسم

 ىوقلا نازيم لتخاف . 11. 06 5مم طه « غربموش

 عفر ىلا ذئدتع « ماهغتكب قود »رطضاو . نييسنرفلا حلاصل

 هتاوق تدبكت نأ دعب . ةريزجلا نم باحسنالاو راصحلا
 . ءىطاشلا نع ءالجلا ةيلمع ءانثأ ةصاخو . ةحداف رئاسخ

 ناتلمح كلذ دعب ةريزجلا ىلع ءاليتسالا يف تلشف دقو

 لانيدراكلا تاوق تعاطتساو . نايرخا ناستيزيلكنا
 « ليشور ال » ىلع ةرطيسلا يلاتلا ماعلا يف «ويليشير »

 . ( ١514 ةكرعم . ليشور ال رظنأ ) ةرصاحملا

 (ةيرود قروز ) ضايرلا (4)

 ( ١9109 ) ًايلاح دوجوم ريبك ةيرود قروز
 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيرحب ىدل

 ةيرودلا قروز ةيدوعسلا ةيرحبلا تملست
 . ماعلا يف ةدحتملا تايالولا نم « ضايرلا » ريبكلا

 هلوطو ©« نط ٠٠١ يسايقلا هنزو غلبيو .

 هرم هلكيط ىمقألا ضرعلاو « ًارثم 9 يلاجالا
 لزيدلا هتاكرحم ةوقو « رثم ١ر5 هسطاغو « راتما

 . ةدقع ١١ ىوصقلا هتعرسو ©« ناصح ٠

 مقدمي حلسم وهو . الجر ١١ نم همقاط فلأتيو
 .مث 4١ رايع

 ( معنملا فبع ) ضاير (14)
 1914 ) يرصم ( لوا قيرف ) يركسع دئاق

 برح ناكرا سيئر بصنتم لغشي ناك .( 64

 / “)و يف دهشتسا امدنع ةحلسملا ةيرصملا تاوقلا
 .لو54

 /1١١١5/1١« 5+ يف ضاير معنملا دبع دلو

 « 1١6155 ماعلا يف ةيرصملا ةيبرحلا ةيلكلاب قحتلاو
 ةيلمعلا هتايح أدبيل 9١م ماعلا يف اهنم جرختو

 هجرخت دعب لمع . ناث مزالم ةبترب ةيعفدملا حالسب
 لالش تا رئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تايراطب ىدحإ يف

 دعبو « ١544 ماعلا ينو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 بيقن ةبتر ىلا لصو هجرخت نم طقف تاونس تس
 ةيركسعلا مولعلا يف ريتسجاملا ةداهش ىلع لصحو
 لع لوالا هبيتر“ ناكو « برحلا ناكرا ةيلك نم

 ريرقت هفصوو .اهب تدقع يلا ةعباسلا ةرودلا

 نفل



 ير

 .برح ناكرا طياضك هب ىصوي» : هلوقب ةرودلا

 « ةززاب ةيوق هتيصخش «ةريغ وذ ءأدج دج طباض
 هجاوي « هلمع يق راكتبالا حور هدنعو ةردقم ىلع

 نع ثحبيو ًاريثك سردي « ريبك طاشنب لمعلا
 هدئعو ةصاخ راكفأ هل 0 ملعلاو ةدرجملا ةقيقحلا

 وذ « ًاميلس ًاريكفت ركفي « هيأر ءادبال ةعاجشلا

 , « ةسايكو ةءافك

 او:5/؟/٠١5-١و؛ه/ةه/)9 ةرتف يفو

 هتسارد ضاير معنملا دبع ( يشاب زويلا) بيقنلا مت
 ةداضملا ةيعفدملا ةس ردم يف تا رئاطلل ةداضم ةيعفدم ملمك

 يف ةيعفدملا نف ةسردمب و « رييبروئام » ُِق تا رثاطلا

 تايلمع ةراداب مدخ م . ايناطيرب ي « ليهكرال »

 ةيليئا رسالا  ةيبرعلا برحلا ءانثا شيحلا ططخو

 لالخشو . مدقم ةبتارب كاذنآ ناكو )١548( ىلزالا

 ١489 زومأ 7م ةروث مايق تبقعا يلا تاونسلا

 فلتخم يف ضاير معنملا دبع مدقملا جردت ء« رصم يف
 ةدايق ىلوتف « ةيرصملا ةحلسملا تاوقلاب فئاظولا
 /1١957« هل ١ يف تارئاطلل ةداضملا ةيغفدملا ةسردم

 داضملا لوالا ءاولل ًادئاق /١10 ه/ ١ يف نيع مث

 عافدلل ؟دئاق نيع ١954/5/1١ يفو « تارئاطلل

 . تا رئاطلل داضملا

 ١؟هؤ/١/#”)-١؟هم/غ/و ةرتف يفو

 ةيمداك الا يةيبي ردت ةرود ضاير معنملا دبع ديمعلامتا
 . ( يتايفوسلا داحتالا ) هزئورف يت ايلعلا ةيركسعلا
 ةيلك يف ةتحبلا ةضايرلا ديمعلا ةبتر يف وهو سردو ٠
 ملعلا تاروطتل ًاعباتمو ًاطيحم لظي ىتح مولعلا

 . تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا نف نع هصصخت لاخجم يف

 « كا رتشالاب هرارق ملعلل هبح زربي ام حضوا نمو
 خيراوصلاب ةصاخ ةرود « ءاوللا ةبترب وهو

 ةراف ي تدقع تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا ةسردمم»

 قدا ىلع فقيل /--8 1/١/١950
 . اهمادختسا بيلاساو خيراوصلا رارسا

 ١و5ه/ ”/ 5 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخو

 ضاير معنملا دبع قيرفلا من اؤ؟”5/ال/١؟و

 قيرفلا ةبتر:ىلا.ىرت ) ايلعلا برحلا ةيلكب هتسارد
 نيعو(955١/ :/ 5١ يف ةيلكلاب هتسارد لالخ

 عباتو . ةدح وما ةيب رعلا ةدايقلا ناكرال ًاسيئر اهدعب

 ةعماجي ةراجتلا ةيلك يف قيرفلا ةبترب وهو هتسارد

 تاعماجت ةلسارملاب هتسارد ىلع ةوالع سمش نيع

 . داصتقالاو ةضايرلا عرفا ين ندنل

 ةيليئا رسالا - ةيبرعلا برحلا ةيادب ليبق نيع
 «ا١و507/ 5/01١ ينو.ندرالا يف ١( 51) ةثلاثلا

 برعلا نيب لاتقلا بوشن نم طقف مايا ةتس دعبو .
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 ضاير معتملا دبع لوأ قيرفلا

 نطولاب تطاحا يتلا ةكلاحلاف ورظلا ينو «ليئا رساو

 تناكرال ًاسيئر ندرالا ين لزب ْ وهو نيعءيبرعلا
 ةديدج ةلحرم أدبيل ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا برح
 ءائيلا ةداعا يف كراشيلو « ةيركسعلا هتايح نم

 . هساسا نم يرصملا يركسعلا

 يي يأر بحاص ضاير معنملا دبع ناك دقو
 ةداشلا نا قدصا ال » : الئاق اهفصي ىلا ةدايقلا

 تاتلفلا نم ةلق وه ًادئاق هلوي يذلا نا « نودلوي
 نكل و« الثم ديلولا نب دلاخك اهيلع ساقي ال يلا
 ةص رفلا وةب رجتلا وملعلا مهعنصي « نوعنصي نبي ركسعلا
 « مهعنص ...ةداقلا ءانب وه هيلأ جاتحن ام نا ةقفلاو
 رادصا ىلع ةردقملا كلم يذلا وه دوقي يذلا دئاقلاو
 يذلا دئاقلا درجم سيلو بسانملا تقولا يث رارقلا
 ةلحرم لالخ رركي ناكو.«رارقلا رادصاةطلس كامب.
 ةكرعملا انرفو اذا » : ةحلسملا تاوقلا ءانب ةداعأ

 يناكلا تقولا امل انحتاو « لاعقلل ةبسانملا ت اردقلا
 « ةيتاوملا فورظلا اهل انأيهو « زيهجتلاو دادعالل

 . « هايا هللا اندعو يذلا رصنلا يت كش ةمه سيلف

 لاجملا ضاير معنملا دبع تاربخ تدعت دقلو

 ةفاك يف تايلمعلا حراسم سرد امدنع هنطول يتارغحلا

 نم جرخ انه نمو« ليئارسا عم ةهجاوملا لود

 ةرئاد ىلإ ةيرصملا ةهبجلل ةيلحملا ةيجيتا ريسالا قاطن
 هسفنب لقتنا و« يب رعلا نطولل ةيموقلا ةيجيتا ريسالا
 . اهضرا ةعيبط ةساردل تايلمعلا حراسم ىلا

 اذيفنت ) ةدحوملا ةيب رعلا ةدايقلا تردصا امدنعو

 (ةيناثلاهتر ودي برعلا ءاسؤرلاو كولملا رممرارقل

 نك اما ف ةيقارعلاو ةيدوعسلا تاوقلا دشحب امتاهيجوت
 بهذ « ندرالا نع عافدلا معدل ةيماما زكرم"
 ةدحوملا ةدايقلا نم دفوسأر ىلع ضاير معنملا دبع
 هذه ىلا ( تاصصختلا عيمج نم ًاطابض مفي )
 مد لع فرشأو ةقطنملا حسمف ع زكارملا
 تاكرحتل ةيليصفتلا ةطخللا عضوو ء« اهطئارخ
 . اهدشح زكارم ىلا تاوقلا هذه

 « رصاعملا يركسعلا خي راتلل ةقمعم ةسارد دعب و

 « ريصملا ةكرعم داذعال ةمزاللا سسالا ةساردو
 ءالو حضاو يأ رب ضاير معنملا دبع جرخ
 .« فاك يوج معدو يوج عافد نودب ةكر عم

 ةثالثلا ماوعالا يف هبتك ريرقت لك نمضت دقل
 فقوملا ءوسب أريذن 1١9507 برسح تقبس يلا
 عارسالا ةيمتحي و «ةيبرعلا لودلا بلغا ين يوحلا
 يوما لاجملا يأ ةصاخخ وي راكسعلا عافدلا ءانب يف

 .هيوحلاهثوقب زاتم ودعلانأو اميس ال «يوحلا عافذلاو
 مويلا يفف ضاير هب رذنا ام ثدح دقلو

 جرخ ( ١9510 ناريزح ) ةكرعملا نم لوالا
 رايممالا ادب و . ةكرعملا نم ينرعلا يوحلا حالسلا
 ضاير معنملا دبع قيرقلا ناكو . يجيتا رتسالا
 ةهبحلا ىلع تايلمعلا عباتو «ندرألا ين كاذن

 تادحولل نمأ ول » : دعب اق بتكو ةيندرألا
 ةكرعملا تذخأل يوحلا ءاطغلا نم ردق لقأ ةيندرالا
 5 رخآ الكش

 معتلا دبع هجوت /١154 "/ 4 حابص يف و
 هعمو ريب وكيلطا تا ررئاط ىدحا نتم ىلع ضاير

 يتلا ةهبحلا ىلا هبتكم طابض دحاو ةيعفاملا ريدم
 ةفينع تاكابتشا قباسلا مويلا يف تدهش دق تناك

 تبيصا الابش ةرطنقلا ىلا ًابونج سيوسلا نم تدتما
 يف ةميسج رئاسخب ليئارسالا ودعلا تاوق اهلالخ
 هلباقي نا شيحلا دئاق نم بلطو « حاورالا و داتعلا

 دوجو ودعلا ظحالو . ًامدقت مقاوملا رثكا دنع
 نارين تلاهناف مدقتملا عقوملا يف ةيدايق رصانع
 ىلا ةقطنملا لع هتابابدو هتان واه
 رمتساو ء ضاير معنملا دبع اهدنع فّقي ناك

 « عقوملا ىلع ةركرملا هئارين قلطي ودعلا

 سضميب اهمادطصا دعب فئاذقلا ىدحا ترجفناو

 دبع اهيف ضبر يلا ةرفحلاب ةطيحملا راجشالا
 بترتاهو راجفنالا اذه ىداو « ضاير معنملا
 . هداهشتسا ىلا ءاوه غيرفتو اياظش نم هيلع

 هداهشتسا دعب ضاير معنملا دبع ىظح دقلو
 ةيرصملا ةحلسملا تاوقلل ىلعالا دئاقلا ميركتب
 يهو ةيركسع ةبتر ريكا ىلآ هتيقرتب بعشلاو

 هتيعفدم و



 ماسو ريكا هحتم و 2« لوا قيرف ةبتر

 . ةيركسعلا فرشلا ةمجن وهو يركسع

 ( دومحم ) ضاير (00)

 -1911) يرصم يسايسو يركسع
 . ( 21994 )١59/5 ةيبرعلا ةعماخلا ماع نيمأ

 دعبو ١91١10 ماعلا يف ضاير دومحم دلو

 اهنم جرت و ةيبرحلا ةيلكلا لخد يوناثلا ليصحتلا

 يف كراش . ناكرالا ةيلك نم جرخم اك(1ومو)

 «( 1١948 ) ىلوالا ةيليثا رسالا - ةيبرعلا برحلا

 ةندهلا ةنحل تاعاّتجا يف رصم ليثمتل ريتخا مث
 ١448 ) ةرتف لالخ « نازول »و « سدور » يف ةكرتشملا

 .(ا905؟
 19019 (ويلوي ) زومت 8 ةروث حاجن ذنم هجنا

 ةيسايسلا تاعارصلا نع دعتباف « ًايسامولبد ًاهاجتا
 « مهتارايتو ةروثلا سلجم ءاضعا كرحن تذخا يلا
 . رصانلا دبع لاج سيئ رلاب ةصاخلاهتاقالع ىلع ظفاح و
 ةيعمجلل ةسماخلا ةرودلل يرصملا دفولل ًاراشتسم نيع
 ريتخا ةعباسلا ةرودلا ينو . ةدحتملا ممالل ةماملا

 .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل مثادلا رصم ب ودنملًبئان
 ةرازو يف ةيبرعلإ نوؤشلا ةرادا ةيريدم ىلوت مث

 ةنماثلا ةرودلا فو . ( 90١ه - )١564 ةيجراحلا
 . رصمل الثمم دفوأ ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل

 ةيرصملا ةيروهمجلا آر يفس ١9668 ماعلا يف نيع

 ةقث ىدم ىلع اليلد رايتخالا اذه ناكو . ةيروس يف

 يف ةيروس ةيمهأل ًارظن « هيف ةيرصملا ةموكحلا
 « ليئارسا دصض رصانلا دبع سيئرلا ةيجيتا رتسا

 يلا فورظلا كلت يف هبعلت نا نكمي يذلا رودلاو

 فلح ىلا اهبذحل «قشمد » لوح عارصلا اهيف مدتحا

 ك ركشملا عافدلا زكرم تناك ايروس نألو «« دادغب »

 . هيلا ندرالا مفنا مث رصم نيبو اهنيب نوكت يذلا

 طباورلا نيتم يف ماه رودب ضاير دومحم ماق دقلو
 ةرماؤزؤم فاشكنإ دعب ةصاخو « ةيروسلا - ةيرصملا

 سور تاكاحمو « ةييروس يف «دادني فلح »

 رصم ىلع يثالثلا ناودملا لشف دعبو « نيرمآتملا

 . (ذوه5)

 طابش يف ةيروسو رصم نيب ةدحولا مايق رثاو
 ىوقلا نع هتامولعمو هيأرل ناكء ١404 ( رياربف )

 تارايتخا ىلع ريثأت ةيروس يف ةيسايسلا تاهاجتالا و
 سيئرل ًاراشتسم نيع.ةيسايسلا تاليكشتلا يف سيئرلا

 ةرثف يف ةيج احلا نوؤشلل ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمحلا

 سأرت ١951 ماعلا ينو .( 960١-١95١

 ضاير دومحم ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيما

 ةيداصتقالا ةنجلل ةدحمملا ةيب رعلا ةيروهمحلا دفو

 سيئ رل ًابئان ريتخا اك«وعابابا سيدا» يق ايقي رفال
 ةسداسلا ةرودلل ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمحلا دفو
 اريفس مث نم و . ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل ة رشع

 ين امل ًامئاد ًابودنمو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا
 . 1954 ماعلا ىح ةدحتملا ممالا

 ١964 ماعلا ين تلكشت يلا ةرازولا لخد
 رايأ ىتح بصنملا اذه ين يقبوو . ةيجراخلا ريزوك
 ءارزولا سيئرل ًابئان ادغ مث . ١917١ (ويام )

 يف ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ةيجراخلل ًاريزوو

 تاداسلا رونأ سيئرلا دهع ين تلكشت ةرازو لوا
 ةرازولا لخدي مل هنكلو ( )١9075-110

 نا ري زح ىتحتاداسلا سيئرلل ًاراشتسم نيعو« ةيناثلا
 ةعماجل ًاماعأتيمأ ريتخا ثيح .1917+ (وينوي )
 ٠ ةيب رعلا لودلا

 «ةيب رعلا ةعماجلا ةرادآ يف ضاير دومحم ددج

 ةديدج ةيكيمانيد اهيطعي لكشب اهم وؤش ةرادإ لواحو

 . ةيلعاف رثكا ةيبرعلا اياضقلا لح يث اهرود لعجيو

 ةيب رعلا ل ودلا ةعماجل ةماعلا هنامالا بصنم ملستهنكل و

 ةغلاب فورظب ةيبرعلا ةقطنملا اهيف ترم ةرتف يف
 «ةداح ةيب رع تاضقانت تدهش امك« ديقعتلا و ةيمهالا

 هل حتت ملو « هءابعا دازو ءهتمهم دقع يذلا رمالا

 ناك يذلا مخزلا ةعماحلا ءاطعال ةمزاللا ةصرفلا

 . هيف لمأي

 (ويام) رايا ثادحا ديمجت يف اماه ًارود بعل
 ةروثلا و ينانبللا شيحلا نيب تعلدنا يلا )١9507(«

 ير

 ثادحالا كلت باقعا 5 نانبل رازو . ةينيطسلفلا

 ةموكحلا نيب دقع يذلا قافتالا ةيلعاف ىلع نانثمطالل
 ماعلا يف ماق اك . ةينيطسلفلا ري رجتلا ةمظنمو ةينانبللا
 فد ةيب رعلأ مصاوعلا ُِق تالوج ةدعب 1ةا/#

 كلذ و « « ةيبرعلا ىوقلا دشحو لمعلا ديحوت »

 )١910( ةعبا رلا ةيليثأ رسالا-ةيب رعلا ب رحلا ليبق

 تاعارصلا نع ةيبرعلا ةعماحلا داعبإ ىلع لمع
 « 9١ا" برح باقعا يف تزرب يلا ةيسايسلا

 ةدحتملا تايالولا اهتلذب يلا تالواحملل ةجيتنك

 داجيإو .نيرشت برح رانآ ةيفصتل ليئارسإو
 زراب رودب ماقو . ةقطنملا يف ىوقلل ديدج نزاوت
 نانبل اهدهش يلا ةيلهالا برحلا ديمجت تال واحم يف

 (سطسغا) بآ ينو . 19075 - ١ة108 نيماعلا يف
 « مالس ةوقو» ليكشت ةركف ضاير حرط « ١ؤ1لا/

 يف مالسلاو نمالا ةديحولا اهتمهم » ةمأآد ةيبرع
 أشنت دق يلا ةيبرعلا تافالحلا رصح وءين رعلا نطولا
 زيح لخدت مل ةركفلا هذه.نا الا « « لبقتسملا يف
 اهداز يلا « ةيب رعلا تاضقانتلا بيسي (« ذيفنتلا

 يف ةلبحملا سدقلا ىلا تاداسلا رونأ سيئرلا ةرايز

 .ًايمادص ًاعباط اهتطعأو « ةدح 6

 يف ةيليئارسالا  ةيرصملا ةدهاعملا عيقوت رثإ

 ًامالستسا ةيبرعلا ريهامجلا اهتربتعا يتلا , 74/9/55

 قيقحت لجأ نم عارصلا نع ًايلختو ينويهصلا ودعلل
 نيمأك هبصنم نم ضاير دومحم لاقتسا . ةّيموقلا فادهألا
 ةيراس ةلاقتسالا هذه تحبصأو . ةيبرعلا ةعماجلل ماع

 . 1914/4/١ موي نم ًارابتعا ًايمسر لوعفملا

 ةيركسعلا تاضايرلا )١(

 ةيضايرلا باعلالا نم ةفلتخملا ناولألا ىه

 مهتءافك عفرل ةحلسملا تاوقلا دارفا اهس رام يلا

 تاهملا ذيفنتل مهدادعاو مهن راسج ةدايزو ةيندبلا
 ةيندبلا ةضايرلا تناك اذاو . لضفأ لكشب ةيلاعقلا

 ةيوضعلا ةردقملاو ةيلضعلا ةردقملا نيسحت فدهتست

 فدهتست ةيركسعلا تاضايرلا ناف « ماع لكشب

 ىلع زيمكرتلا عم نيرمألا نيذص نيمأت

 لمع نسحتو تالضعلا ىمنت يتلا نيرامتلا
 ديوعت عم « ةكرعمللا روظنم نمض ءاضعألا
 هباسكاو قاشملا لمحنو ةنوشحلا ىلع لتاقملا

 . ةهادبب هءازإف رصتلاو رطحلا ةبءاجم ىلع ةأرحلا

 ةيركسعلا ةضايرلا نأ لوقلا نكمم انه نمو
 يرشبلا مسحلاب اهمانها ةيحان نم ةيندب ةضاير يه
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 ير

 ةضاير هسفن تقولا يف اهنكلو « هاوتسم نيسحنو

 . ةأرحلا ةيمنتب اهماتها ةيحان نم ةيسفن
 ةلضعلا ةوق ةدايز فدهتسي يندبلا بناحلا ناك

 ىوتسم مفرو « ةقاطلا نيزخن ىلع امن ردقو
 « لصافملا نييلتو « اهتنورمواهضابقناو اهلمحت
 ىلع ءاضعالا ةيقبو نيتئرلا وبلقلا ةءافك عفدو
 فدهتسي ىسفنلا اهبئاج ناف « داهجإلا لمحت
 ء رداقلا روسحلا ناسنالا قلخ
 . لاعقلا ءانثأ تالضعملا

 نورقلا ربع لودلا عيمج تمتها دقو
 ةصاخو ) قيرغالا ناكو . ةيلاتقلا تاضايرلاب
 نم ًايساسأ ًاءزج اهنوربتعي ( نيطرابسلا
 يف نوملسملا برعلا ينعو . ةكزعملل دادعالا
 « دادعالا نم عونلا 14سم تاحوتفلا رصع

 (مملص) لوسرلا تاهيجوتب نيلقمتم
 بوكرو ةيامرلاو ةحابسلاب هماتهاو هتافرصتو
 يف هدونج ىلع ضرفي ناخ زيكنج ناكو . ليلا
 تازرابملاب مايقلا كرامملا نيب ةحارلا تارثف

 مهاوتسم ىلع ظافحلل ديصلا تالحرو تاقباسملاو
 .ةيض رعتلا مهحورو يلاتقلا يسفنلامهدادعتسا و يندبلا
 لمشت ةمردقلا روصعلا يف ةيلاتقلا تاضايرلا تناكو
 ةطسوتملا و ة ريصقلا تافاسملل ودعلا : ةيلاتلا باعلالا
 قابس« ةيحاضلا قارّخا« لدبلا قابس « ةليوطلاو
 « هعاونأب بثولا « عفاوملا قابس « نوثاراملا
 « زجاوحلا زفقو ةيسورفلا« ةحابسلا « ةعراصملا

 ص رقلاو حمرلا يمر« ةيامرلا« ديصلا « ةزرابملا

 « مل السلاو لابحلا قلست« ةقرطملاو ةيندعملا ةركلاو
 عفر « ولوبلا« ةليوطلا تاريسملا« لبحلا دش
 . لاقثالا

 اذاو

 ةناسرت ىلا ةبرحلاب ةدوزملا ةيقدنبلا لوخد عمو
 لاتق ةضاير تاضايرلا هذه ىلا تفيضأ لتاقملا

 اهيلا فيضا مث . ( بارحلا لاتق رظنا) بارحلا
 ء(يركسعلا يساهللا رظنا) زجاوحلا قابس كلذ دعب
 قابسو« ( بيرقلا لاتقلا رظنا ) بيرقلا لاتقلاو
 «تارايسلا و ةيرانلا تاجا ردلا و « ةيداعلا تاجا ردلا
 ةرئاسلا تارايسلا نم زفقلاو« تالظملاب زفقلاو

 ودوحلا و« ةينابايلا ةعراصملاو« ةنيابتم , تاعرسب
 « ةدمعألا ةضايرو «ةكالملاو «هيتاراكلاو « هعاونأب
 . ىعارشلا نا ريطلاو

 برحلا رصع « ثيدحلا رصعلا ف ظحالملا نمو
 « ةمألا تاقاط لكل ةئبعت نم هبلطتت امو ةلماشلا
 تاركسعملا ين متت ال ةيلاتقلا تاضايرلا ةسرام نأ

 يف سرامت اهنكلو « بسحف نييركسعلا لبق نمو

 نفح

  ةهجاوم ىلع

 عرازملاو عئاصملاو ةماعلا تاسسؤملاو سرادملا

 ( ًايسفنو ًايندب ) ةبيبشلا دادعإ نم هزجك ةيعاملا
 ةحلسملا تاوقلاب قاحتلالل مهليهأتو « قبسم لكشب

 لئاسو نم ةليسوكو « لبقتسملا يف اهئابعا لمحنو
 تاوقلا اهنم يقتست يتلا ماحلا ةداملل يعونلا نيسحتلا

 ىعونلا نيسحتلل ةليسو يلاتلابو « اهدارفأ ةحلسملا

 ١ - اهسفن ةحلسملا تاوقلا
 ةيركسعلا تاضايرلا ىلع بيردتلا بلطتيو

 ةضايرلا ربتعت اذل . دحاو نآب ًاثرمو ًايوق ًامسج
 دك وملا نمو . بيردتلا اذهل ًايرابجا الخدم ةيندبلا
 تاضايرلا يف مدقتلا نمضي ةيندبلا ةضايرلاب هدبلا نأ

 ضرعتلا ةبسن لالقإ نمؤيو « ةعرسب ةيركسعلا
 «ءاوتلالا « علخلا ) بيردتلا لالخ تاباصالل

 لمجيو « ( خلا ... قاهرالا « تالضعلا قزمح

 . ةبوعص نود تاراهملا باستكا ىلع ًارداق لتاقملا

 ًاصاخ ماها مويلا ةيديلقتلا شويحلا لذبتو

 ةصاخلا تاعطقلا لخاد ةصاخو « ةيلاتقلا تاضايرلاب

 عفر ىلإ ىعست يهو .ًاوج ةلومحملا تاوقلاو
 تادعملا مادختسا مغر نيلتاقملل ةيندبلا ةءافكلا

 دوهجملا للق لكشب لاعقلا يف ةثيدحلا تايلآلاو

 اذه دادزيو . ةكرعملا ين لتاقملا هلذبي يذلا يندبلا

 تاباصعلا تاوقو ةيبعشلا شويملا يف ماهالا

 تاوقلا نم عونلا اذه راقتفال ًارظن « ةيررغلا
 اساسا اهداتعاو « تاناكمالاو طئاسولل ةحلسملا

 فورظ يف لاتقلا عيطتسي يذلا يوقلا لتاقملا ىلع
 ودع دض ( تاباغ « لابج ) ةرعو ضارأو ةبعص

 مادختسا عيطتسي اك « طئاسولاو ىوقلاب قوفتم

 ةعرسلا قيقحتل تايلآلا نم الدب ةريبكلا ةيندبلا هتقاط

 ىلا ءوجللا نسحمو « ريعبتلاو دشحلاو ةئورملاو

 ةصاخلا تايلمعلا يف كابتشالا ةينقتو ةأ رحلا و ةهادبلا

 « ضيبالا حالسلاب ماحتلالا « ةيليللا تاراغالا )

 . ( خلا ... ماحتقالا

 19١8 ( لالتحا ) قاير(:؛)

 ةيروسو نيطسلف يف ةيناطيربلا ةلمحلا تايلمع ىدحا
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ

 بكارلا ءارحصلا قليفو يبرعلا شيجلا ءاليتسا بقع
 قليفلاق رف تناك ء 1114/٠١/1١ يف قشمد ىلع يناطيربلا

 ةيلارتسالا ةقرفلاو هو 5 ةلايخلا اتقرف ) ثالثلا روكذملا

 اهنيب ةدتمملا ةقطنملا يف ) ةنيدملا يبونج ةزكرمتم ( ةبكارلا

 ىلإ ملك ١١6 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا « بكوك » ةدلب نيبو

 دادمإلا ةيلمع ليهست لجأ نم كلذو , ( قشمد نم بونجلا

 . بلحو توريب هاجتاب مدقتلا ةعباتم لبق نيومتلاو

 ةدعب رمي ةيناطيربلا تاوقلل ىرادالا عضولا ناكو

 , هتردق لماكب افيح ءانيم ليغشت مغر هنإ ذإ . تابوعص

 وحن ىلا ءانيملا يف يمويلا غيرفتلا ةقاط طسوتم لوصو مغرو

 لوألا نيرشت نم لوألا عوبسألا لالخ نط فلأ

 قرف ىلإ رئاخذلاو نؤملا لوصو نإف ء 1914 ( ربوتكأ )
 . مظتنم ريغو ابعص يقب يناطيربلا بكارلا ءارحصلا قليف
 نؤملا لقنل ملك ١5 ةفاسم عطقت نأ تانحاشلا ىلع ناكو

 امك . قشمد يبونج قرفلا دادمإ زكارم ىلا « افيح » نم
 ةكسلا سأر نم نؤملا لقنت يتلا تانحاشلا ىلع ناك

 ٠١١ وحن عطقت نأ , نيطسلف يلامشب « ةلوفعلا » يف ديدحلا

 . ةروكذملا دادمالا زكارم ىلإ لصت ىتح ملك

 ةيديدحلا ككسلا مادختسا كاذنآ نكمملا نم نكي ملو

 تقحل دق تناك يتلا رارضألا ببسب . دادمالا ةيلمع ىف

 ةدايق تناك كلذلو . ةقباسلا كراعملا ءانثأ يديدحلا طخلاب

 داوملا مظعم ةيلحملا رداصملا نم نمؤت بكارلا ءارحصلا قليف

 نم ناكو . يكرت ريسأ فلأ ٠١ وحنلو اهتاوقل ةيئاذغلا
 رخاوأ ىتح برطضملا يرادالا عضولا اذه رمتسي نأ رظتنمل
 حالصإ متي نأ عقوتي ثيح , ( ربوتكأ ) لوألا نيرشت

 ةداسعإو , ةيديدصحلا ةكسلا تباصا يتلا تابيرختلا

 تزجنا )رمدملا يديدحلا « كومريلا يداو » رسج مادختسا

 .( 1918/٠١/51 يف لعفلاب ةمهملا هذه

 يأر يف , لكشت نكت مل ةيرادالا تالكشملا هذه نكلو
 ةبقع ؛ ةيناطيربلا ةلمحلل ماعلا دئاقلا « يبنللأ » لارنجلا

 ءاليتسالا نم يناطيربلا بكارلا ءارحصلا قليف عنمت ةيقيقح
 وحن ةفاسم ىلع عاقبلا يداو يف ةعقاولا , «قاير » ةدلب ىلع
 #/11318/1١ يفو . قشمد نم يبرغلا لامشلا ىلإ ملك 8

 ءارحصلا قليف دئاق . « ليقوشت » لارنجلا « يبنللأ »ران

 . « قشمد » برق « ةيحلاصلا » يف هتدايق رقم يف بكارلا

 دوجوو . اهتيمهأل ارظن ٠ «قاير » ىلع ءاليتسالاب هرمأو

 يديدحلا طخلا ةياهن يف اهعوقوو . اهيف ريبك يبرح راطم
 . « توريب » ىلإ « لوبنتسا » نم دتمملا يسيئرلا يكرتلا

 ةدع ) ةريبك ةيكرت تاوق كاذنآق اير يف عمجت دق ناكو

 «افيح » نم ةبحسنملا ةيكرتلا تاوقلا مضت .( فالآ

 وحن ) يناملألا « ايسأ قليف » تاوق نع الضف . « اكع دو

 رظنأ )راطقلاب « قشمد » نم بحسنا يذلا « ( لجر ٠
 . (1414 ةكرعم قسشمد

 ا/ ةيناطيربلا ةاشملا ةقرف تناك ءانتألا هذه يفو

 نم اهفحز ٠١/9 موي ذنم تأدب دق ( ؟١ قليفلل ةعباتلا )

 . يلحاسلا قيرطلا ةمدختسم , « توريب »وحن « افيح »

 نأ نود , ٠١/4 يف «روص » ةنيدم ةقرفلا هذه تلصو دقلو

 ىلع ةرشتنملا ةليلقلا ةيكرتلا تاوقلا نم ةيقيقح ةمواقم هجاوت



 دق يناطيربلا يوجلا حالسلا ناك امك ..روكذملا قيرطلا

 ةحداف رئاسخ قحلأو , ٠١/1 موي ةدشب «قاير » فصق

 دوجو دكأ عالطتساب ماقو . اهراطم يف ةضبارلا تارئاطلاب
 . ءالعأ ةروكذملا ةيناملألا  ةيكرتلا تاعمجتلا

 رسمأ ذيفنت « ليقوشت » لارنجلا أدب . ٠١/0 يفو

 ةقرف رمأف « «قاير » ىلع ءاليتسالاب صاخلا « يبنللأ »
 مدقتلاب ( «وردناكام » ءاوللا ةدايقب ) ةسماخلا ةلايخلا

 اهعبتت نأ ىلع , «قاير »و « ةلحز » نم لك ىلع ءاليتسالل
 . ( «وراب » ءاوللا ةدايقب ) ةعبإرلا ةلايخلا ةقرف كلذ دعب

 نم هتاذ مويلا يف اهفحز ةسماخلا ةلايخلا ةقرف تأدبو

 « انطق »ربع تمدقتو . « قشمد » يبونج اهتمت ةنقطنم

 , « ساميدلا ناخ » وحن لالتلا زاتجي برد ىلع « ةزملا »و

 يف تركسعو . « توريب » ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلع ةعقاولا
 14 ةفاسم ىلع ةعقاولا , « نولسيم ناخ » ىف مويلا ةياهن

 تابرع اهيلإ تمضنا كانهو . « قشمد » يبرغ لامش ملك

 قيرط ىلع « قشمد » نم تكرحت يتلا عفادملاو لقنلا

 نم ىلوألا ةيبتكلا اهيلإ تمضنا اك . نولسيم  قشمد
 5طعتتم00 آه ص عوق دوو ريش ( زرجنار ) ريواغم جوف

 ةلايخلا ةقرف ةيولأ دحأ ) ١4 ةلايخلا ءاولل ةعباتلا

 تاحفصملا ةليصفو . « ةرطينقلا » نم ةمداقلاو ( ةسماخلا

 . ا/ ةفيفخلا تاحفصملا ةيرودو . ١١ ةفيفخلا

 «وردناكام » ءاوللا ىقلت . « نولسيم ناخ » ينو

 ةريخذلا تاعدوتسم اوفسن دق كارتألا نأب ديفت تامولعم

 تاوقلا نأ كلذ نم جتنتساف , «قاير » يف ةدوجوملا نؤملاو

 ١5 ةلايخلا ءاول رمأ ذقف اذل . باحسنالل دعتست ةيكرتلا

 ء( ٠١/5 0) اهتاذ ةليللا لالخ تاحفصملا عم مدقتلاب

 . مهتاعدوتسم ةفاك فسن نم مهعنمو , كارتألا ةأجافم ةيغب

 نم ميباحسنا اوهنأ دق كارتألا نأب كلذ دعب ملع هنكلو

 ىتح . ليللا لالخ ١4 ءاوللا مدقت فقوب رمأف . «قاير »

 . دج ريغ مدقتب لويخلاو تاوقلا قهري الس

 .همدقت ١5 ءاوللا عبات , ٠١/8 موي حابص يفو

 ءهسفن مويلا نم ١8,0٠ ةعاسلا يف «قاير » لبصوو

 نم لك يف رسأ هنكلو . ةيكرتلا تاوقلا نم ةيلاخ اهدجوف

 . ىضرملاو نيدراستلا دونجلا نم ١7/1 «قاير »و « ةلحز »

 ةراغ لالخ اوطقس نيذلا ىلتقلا نم ديدعلا ىلع رثعو
 راطم يف كارتألا اهقرحأ ةرئاط ١" ماطح دجو امك ., ٠/؟

 . مهباحسنا لبق «قاير »

 نأ نودو ٠ لاتق نود «قاير » ىلع ءاليتسالا مت اذكهو

 دقلوو.ميظنتلا ةداعإ هيلع ضرفت رئاسخل ١8 ءاوللا ضرعتي

 نود « توريب »وحن مدقتلا ةعباتم « وردناكام » ءاوللا ررق

 (١/ا/ يلاتلا ميلا يف هتاحفصم عسفدف . ءاطبإ

 . « توريب »و عاقبلا نيب لصي يذلا قيرطلا عالطتسال

 كارشألا :نأل .ةيكرت تاوقب تاحفصملا هذه مدطصت ملو

 . « توريب » نم اضيأ اوبحسنا دق اوتاك

 5و

 ةرداق م0866
١ 

 يي

 « -١ يبرياف ١؟4  ناير »رايط نودب ةيكريمأ ةرئاط

 ١854 فايربي  ١ اير (0)
 ( رايط نودب ةرئاط )

 جاتنإ نم ةيك ريما « رايط نودب ةثافن ةرئاط
 .1'1عل3 م ع-1خ7:22 « ناير  نياديليت » ةك رش

 ناير » رايط نودب ةرئاطلا ريوطت أدب
 ةمدحلا تلخدو « تانيسمحلا علطم 5 « 14

 « 1١ يبرياف » مما تحت 90١م ماعلا يف ةيلعفلا

 يركسملا مسالا ًاضيا اهلع قلطيو 716566-1 «٠
 تلكش دقو . ©34-121 4 م .ويك» يزمرلا

 نم ةدقعمو ةليوط ةلسلسل اساسا ةرئاطلا هذه
 ريبك ددع ىلع توتحا « رايط نودب تارئاطلا

 -نياديليت» ةك رش تلمع يلا ةفلتخملا تازارطلا نم
 . ةيضاملا نيرشعلا تاوئسلا ةليط اهجاتنإ ىلع « ناير
 تارئاطلا رهشأ ىدحإ رضاحلا تقولا يف ربتعت ىهو
 ًاراشتنا اهرثكأ نمو ع ملاعلا يف رايط نودب
 . ًامادختساو

 لكشلا ثيح نم « ١  يبرياف » ةرئاطلا هبشت
 . ريثكب ًامجح رغصأ اهْنأ الإ « ةيداع ةثافن ةرئا

 نم اهقالطإ ميو « ثافن كرحممب ةدوزم يهو

 مفاد يخوراص كرحم ةطساوب ةتباث ةيضرأ ةصنم

 قالطإ نكمي اك . قالطإلا ةيلمع مامتإ دعب هفذق مي
 تحن اهلمحت مأ ةرئاط ةطساوب وحلا نم ةرئاطلا

 قيلحتلا ءانثا ةرئاطلا هيجوت ميو . اهحانج
 اهمداعتسا امأ . ويدارلا ةطساوب اهراسم مكحتلاو

 ىطعت رماوأ ةطساوب حتفت ةلظم ةطساوب مت

 5 . ًايكلسال

 اساسأ 6 أذ١ - يبرياف 0 ةرئاطلا مدختست

 ةلتاقملا تارئاطلا مقطأ بيردتل رئاط فدهك

 . تارئاطلل ةداضملا ةيمفاملاو يوحلا عافدلا ةمظنأو
 ةضفخنملا تاعافترإلا ىلع لمعلا ىلع ةرداق يهو

 ةيوج تاروانمب مايقلاو « ءاوس دح ىلع ةيلاعلاو

 تارئاطلا موقت يلا تاروانملا ريبك دح ىلإ هباشت
 . اهب ةيداعلا

 ارمتسم « ١54  ناير »م ةرئاطلا جاتنإ ناك

 اي عومجم فرعي الو « تانيعبسلا طساوأ ىتح
 ىلع لصي هنأ الا « ديدحتلا هجو ىلع اهنم جتنأ

 زارط ثدحأ ىلع قلطيو . فال آ ةدع ىلإ حجرألا

 . 341-1510241) «دا4#-م ويك م١ مس ابنم

 عمساو لكشب اهتازارط فلتخمب ةرئاطلا هذه لمعتو

 شويج نم ددعو ةيك ريمألا ةحلسملا تاوقلا يف

 نم اهحالس ىقلتت يتلا لودلاو ةيبرغلا لودلا
 لئاوأ يف تلصح يتلا ليئارسا اهنيب نمو « ةيكريمأ رداصم

 يتلا رصمو « ةرئاطلا هذه نم ددحم ريغ ددع ىلع تانيعيبسلا

 ١١ ب اهديوزت ىلع 1914 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا تقفاو

 . زارطلا اذه نم ةرئاط

 كرحملا : ةماعلا تافصاوملا

 (هدغتس عطه 21 ]-69 « "ة4-ج لاتننيتنوك « زارط
 عالقإلل يداعلا نزولا . طغض غلك الا. ةوقب

٠. 

 نم ثافن

 نيحانمحلا ةحتف راتمأ 7 لوطلا , ملك )مو

 . راتمأ مرو
 / لك ١١١١6 ىوصقلا ةعرسلا ءادألا

 ةيدايتعإلا ةعرسلا . رم 70٠٠ عافترا ىلع ةعاس

 . ًارثم 1٠086٠ عافترا ىلع ةعاس / لك ٠١6

 .ةيناث / اثم ٠٠١ ( قلستلا ) يئادبلا عافترإلا لدعم

 قيلحتلا ةدم زعم يلمعلا عافترإلا

 . رثم فلأ ١١ عافترا ىلع ةقيقد به ةيدايتعإلا

 انضو



 ير

 تحت ةلومحم « ١87 - ناير » رايط نودب ةيكريمأ ةرئاط

 « ٠0 يم سيلوكريه »زارط نم لقن ةرئاط حانج

 نودب ةرئاط) ١40  ناير ()

 ( رايط

 جاتنإ نم ةيك ريمأ « رايط نودب ةثافن ةرثا

 .1ء1علربمع-1ج7:ج « ناير - نياديليت ٠ ةكرش

 مسالا وه ظوتوص-147 «1407 - ناي د
 نع اهريوطت مت رايط نودب ةرئاط ىلع قلطأ يذلا
 ريوطتلا ةيلمع تمت دقو .« ١  يبرياف » ةرئاطلا
 نم زارط لوأ لخدو ٠ تانئيتسلا طساوأ يف
 لكشو ء 19519 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا ةرئاطلا
 نودب تارئاطلا نم ةليوط ةلسلس ريوطتل ًاساسأ
 تفلتخا « ًازارط 54 نم رثكأ ىلع تلمتشا رايط
 . تاليصفتلا ثيح نم ضعبلا اهضعب نع

 اير » ةرئاطلا هتلكش يذلا يسيئرلا لوحتلاو
 « رايط نودب تارئاط نم اهقبس امل ةبسنلاب ©« 17

 نم الدب ةيلمع ةيركسع تامهمل تدعأ اهنأ وه
 اهيف مدختست يلا فيدبلا ىلع بيردتلا تامهم
 01١«. - يبرياف » تارئاط

 ينو رتكلالاو يداعلا يوحلا ريوصتلا تامهمل ةرئاطلا

 ةزهجأ بقعتو دصرو « ينورتكلالا شيوشتلاو

 هذه تصصخ. دقو
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 « ةيوحلا لاوحألا عالطتساو « ةيداعملا رادارلا
 تايامرلا هيجوتو « يجولويحلاو يوحلا حسملاو
 .ةصصختملا تامهملا نم خلا ... ةيخوراصلاو ةيعفدملا

 تازارط تامهملا هذه نم لكب موقتو
 ضعبلا نع اهضعب فلتخي ةرئاطلا نم :ةصصختم
 لك ءادأل ةيرورضلا تادعملا فالتخاب رخآلا
 تازارط دجوي اك . ةروكذملا تامهملا نم ةمهم

 « ضفخنم عافترا ىلع عالطتسالا لامعأل ةصصخم
 تازارط ىلإ ةفاضإلاب « قهاش عافترا ىلع ىرخأو
 ىرخأو « ةنسحلا ةيوحلا لاوحألا يف لمعلا ةحلاص

 . ليللا يفو ةيوحلا لاوحألا عيمجل

 ةينورتكلا تادعم لمح ةرورضل ةجيتنو
 لكشب نزولا ةليقثو ديقعتلا ةيلاع ةيعالطتساو
 » ة00 ايراد ةرئاطلا تازارط نإف « ماع

 _ نايرو و« 1١١4  ناير» نم لك نع زيمتت
 « ًانزو لقثأو « ًامجح ربكأ اهنوكب «65
 ةينو رتكلالا تادعملا لمحت يهو . ىوقأ كرحم تاذو
 حوا رتيو « نيحاتحملا تحن قلعت تانضاح يف ةداع
 ةسهملا بسح ع تانضاح 4 و ١ نيب اهددع
 ..ةيليعلا ايتابللعتو

 هيجوتلاو قالطإلا قرط ىلإ ةبسنلاب امأ
 قرطلل ًامومع ةهباشم يهف «٠ عاجرسإلاو مكحتلاو

 «١1؟4  نايرد نيترئاطلا نم لك يف ةمدختسملا

 هيجوتلا ةزهجأ نأ ريغ .« 1١55  نايد»و
 رظن «٠ ريثكب ةقدو ًاروطت رثكأ اهيف مكحتلاو
 . اهيلإ ةلوكوملا ةيركسعلا تامهملا ةيمهأل

 ةيهأ مالسب ةرئاطلا عاجرتسا ةلأسم لتحتو
 تامهم يف اهمادختسا ةلاح يف يعيبط اذهو « ةغلاب
 ًايادختسا رثكألا ةقيرطلاو « شيوشتلاو عالطتسالا
 قالطإلا يه م 1١407  ناير » ةرئاطلا قالطإ يف
 اهقالطإ نكمملا نم نأب ًاملع « مأ ةرئاط نم ًاوج
 تارئاطلا هذه لمحتو . ةتباث ةيضرأ ةصنم نم
 اء يس دو زارط نم مأ ةرئاط ةطساوب ةداع
 تحن تارئاط 4 لمحت يلا 130-100 « زيلوكريه
 ةزهجألا ةفاك ىلع مألا ةرئاطلا يوتحتو 2 اهحانج

 مالتساو اهب مكحتلاو تارئاطلا هيجوتل ةمزاللا
 اهلعجو اهعاج رّتسا مث نمو « ةيتايلمعلا اهايثادحإ
 . ًافلس ةددحملا ةقطنملا يف طبت

 تا رئاطلا جاتنإ ناك واله ماعلا ىحو

 تازارطلا فلتخم نم « ١40 ناير » زارط نم
 امساو ًامادختسا تدهش دقو . ًارمتسم لازي ام
 لود ةدع اهمدختست اك « ةيمانتيفلا برحلا لالخ
 دادعأ ىلع تلصح يلا ليئا رسإ ىلإ ةفاضإ ع« ةيبرغ
 ماعلا نم ءادتبإ ةفلتخملا اهتازارط نم ةددحم ريغ

 امو ١90 برح يف اهضعب تمدختساو ؛ ١
 شيوشتلا تامهمو ةيعالطتسإلا تامهملا يف اهدعب
 . رادارلا ةمظنأ بقعتو ينورتكلالا

 تازارطلا فالتخاب فلتخت : ةماعلا تافصاوملا
 ثافن كرحم : يت آلاك ماع لكشب حوارتت اهنأ ريغ
 ةوقب ]-100 « ٠٠١ - ج نياديليت » زارط نم
 نزولا . طغض  غلك ١١7٠ ىلإ 4٠١ نم حوارتت
 بسح ) مغلك 1٠07٠١ 5٠٠٠١ عالقإلل يداعلا
 . ( ةلومحملا تادعملا ةيك
 - موؤ6 لوطلا « راتمأ 4ر4 ب "رو نيحانحلا

 . راتمأ ةرام

 ةحتف : سيياقملا

 ةعاس / لك ١١٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 ةيحالملا ةعرسلا . رثم فلأ ١١ عافترا ىلع
 عافترا ىلع ةعاس / ٍلك ٠١٠١  ة٠5 ةيدايتعإلا

 1م يلمعلا عافترإلا : رثم فلأ ١1ه 1

 ىصقألا ىدملا . لك ١١م٠ يداعلا ىدملا . رثم
 .لك ل00



 ةرئاط) ؟ يبرياف ا١ا5؟-- ناير(؟)

 ( رايط نودب
 جاتنإ نم ةيك ريمأ . رايط نودب ةثافن ةرئاط

 . 176160 م ع1 وص «ناير  نياديليت» ةكرش

 1١55« - ناير » رايط نودب ةرئاطلا تروط

 .ركاوأ يف« ١١4  ناير» ةرئاطلا نع 1130213-6

 ماعلا يف ةمدخلا اهم زارط لوأ لخدو «٠ تانيتسلا
 2( 712ءطععلل « - يبرياف 0 مسأ تحن ١8وال؟

 . ب » يزمرلا يركسملا مسالا ًاضيا هيلع قلطاو
 . 3418-5014 « يإ "4 -م .ويك

 نع ًايرذج ًافالتخا ةرئاطلا هذه فلتختو

 ىلإ لوصولا ىلع ةرداق اهنأ ثيح نم 2«١؟؛-تنايرو
 تاعافترالا ىلع توصلا ةعرس قوفت ىوصق ةعرس
 ىلع ةرداق ةرئاطلا نأ اك . ةيلاعلاو ةضفخنملا
 لدعمب عتمتتو ٠ ىلعأ يلمع عافترا ىلإ لوصولا
 دقو . « ١ ىبرياف » لدعم ىلع قوفتي قلست

 اهديوزت نع ةرئاطلا ءادأ يف تائيسحتلا هذه تجتن
 تانيسحت لاخدإل ةجيتنو « ةوق رثكأ ثافن كرحمب

 . يكيمانيدوريألا اهلكش ىلع ةقرفتم
 اهتقباس عم 007 - يبرياف » ةرئاطلا هباشتتو

 هيجوتلاو قالطإلا قرط ثيح- نم « ١ - يبرياف »

 تامهملا ثيح نمو ء عاجرتسالاو مكحتلاو
 تارئاطلا مقطأ بيردتب ةقلعتملاو اهيلإ ةلوكوملا
 ىهو . فيدبلا ىلع يوحلا عافدلا ةمظنأو ةلتاقملا
 ادآلا اهتاردقل ًارظن ع« لاجملا اذه يف ًادج ةديفم
 دحلا ةثافنلا تارئاطلا تاردق هباشت يلا ةيلاعلا
 . ًايلاح ماعلا يف ةلماعلا

 ةرئاطلا جاتنإ ناك تانيعبسلا طساوأ ىحو
 ةحلسملا تاوقلا باسحل ارمتسم 2« ١ - يب رياف »

 « ةيبرغلا لودلا نم رخخآ ددعو ٠ ةيكريمألا

 . ليئارسإ ىلا ةفاضالاب
 زارط نم ثافنئ كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ما/١٠ ةوقب 1'ع1علزنت 69-6 254 - ج نياديليت»
 . غلك ٠١0 عالقإلل يداعلا نزولا . طغض  غلك

 نيحانحلا ةحتف « راتمأ مواله لوطلا

 ةثي

 : سيياقملا

 لا رثم ؟را/
 ةعاس / ملك ١٠5٠ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاس / لك « رحبلا حطس ىوتسم ىلع

 ىوصقلا ةيحالملا ةعرسلا . رم فلأ ١١ عافترا
 . رّثم فلأ ١٠١ عافترا ىلع ةعاس / لك ٠

 / آرتم 7٠0 ( قلسعلا ) يئادبلا عافترإلا لدعم
 ةده . رثم ١8٠6٠ يلمعلا عافترإلا . ةيناث
 . ةقيقد 7٠ ةيدايتعإلا قيلحتلا

 ير

 ةيضرألا ةصنملا نم اهقالطنا ةظحل يف « 177 ناير »رايط نودب ةيكريمأ ةرئاط

 يوجلا فصقلا تاهمل ةحلسم يهو « ؟؟915  ناير » رايط نودب ةيكريما ةرئاط

 5” بي

 نودب ةرئاط ) "4  ناير ()

 ( رايط

 جاتنإ نم ةيك ريمأ . رايط نودب ةثافن ةرئاط
 . 17ء1ءلوبص-1وبدم « ناير  نياديليت ٠ ةكرش

 نع « ٠84  ناير » ةرئاطلا ريوطت فاضأ
 ةلسلسلا ريوطت ةريسم ىلع ةيمهألا غلاب ًاديدج دعب « « يبرياف » رايط نودب تارئاطلا ةلسلس
 يلا ريوطتلا ةيلمع نأ ىلإ كلذ دوعيو . ةروكذملا
 5 ةدافإلا تفدهسا ٠ تانيعبسلا علطم 5 تأدب

 نا قبسي مل ماهم يف رايط نودب تارئاطلا تاردق
 موجهلاو فصقلا تامهم يهو ع« البق اهيلإ تلكوأ
 . يضرألا

 القن « 584  ناير » ةرئاطلا ريوطت مث دقو
 شيوشتلا و عالطتسالل ةدمملا تارئاطلا ةلسلس نع
 نع اهرودب ةروطملا « ١47  ناير » زارط نم
 تلمتشاو . « ١ يب رياف »و تارئاط ةلسلس
 لكيطلا ةيوقت ىلع ةرئاطلا لع تلخدأ يتلا تاليدعتلا
 لادبتساو « يفاضإلا نزولا لمحت لجأ نم نيحانحلاو

 ةينويزفلت اريماك ىلع يوتحت ىرخأب ةرئاطلا ةمدقم
 ىلإ ةفاضإ . ةعونتم بيوصتو هيجوت ةزهجأو
 . ءارمحلا تحن ةعشألا ةطساوب لمعت ةيؤر تادعم

 مادختسا فدبم تارابتخإ ةرئاطلا ىلع تيرجأو
 « « رزيل » ةعشأ ةطساوب لمعت بيوصت ةزهجأ

 . تارابتخإلا كلت جئاتن نع ٠ يش دكأتي نأ نود
 '” وه « ةرئاطلا هذه نم يسيئرلا فدهلاو

 نضلحا



 يدا

 دض يضرألا موجملاو فصقلا تامهمل اهمادختسا

 عتمتت يلا ةيداعلا ةحلسألاو عقاوملاو قطانملا

 مادختسا ةفزاجملا نم لمجت ع ةيوق ةيوج تاعافدب
 كلت هعقوت نأ نكمب امل ًارظن « ةيداعلا تارئاطلا

 . ةمجاهملا تارئاطلا فوفص يف رئاسغ نم تاعافدلا

 :يه تارئاطلا نم عونلا اذه ةيجذومنلا فادهألاو

 « رادار دعاوق نم اهيف امب « يوحلا عافالا ةمظنأ

 ةداضم ةيعفدم تايراطبو «٠ خيراوص تاصنمو

 . تارئاطلل

 لمحت مأ ةرئاط نم ةرئاطلا قالطإ ةيلمع متو
 . نيحانحلا تحن قيلعت طاقن ىلع تارئاط غ ةداع

 -يس دو زارط نم يهو 2 مألا ةرئاطلا يوتحنو

 مكحتلاو هيجوتلا تادعم ةفاك ىلع 20-130

 . رايط نودب تارئاطلاب ةقلعتملا بيوصتلاو

 هيجوت مي : يلاتلا لكشلا ىلع ةيلسعلا متو

 مكحتلا زاهج ةطساوب اهفده ىلإ رايط نودب ةرئاطلا
 موقت هسفن تقولا يفو . مألا ةرئاطلا يف دوجوملا

 ةرئاطلا ةمدقم يف ةدوجوملا ةينويزفلتلا !ريماكلا

 ضرعلا زاهج ىلإ تايئادحإلاو روصلا لقنب
 ةطقنلا ىلإ لوصولا دنعو . مألا ةرئاطلا يف دوجوملا

 ةقلعتملا رماوألا مألا ةرئاطلا ردصت ًافلس ةددحملا

 يلا لبانقلا وأ فئاذقلا وأ خيراوصلا قالطاب

 « رايط نودب ةرئاطلا اهلمحن
 ةزهجأو ىدملا تاردقم ةدعاسمب اهفادهأ وحن

 اهتلومح يقلتو « اهمدقم يف ةدوجوملا هيجوتلا
 . فدهلا ىلع

 تيرجأ يلا ةيلمعلا تارابتخالا تلمتشا دقو

 اهديوزت ىلع « « 4*١  ثناير » ةرئاطلا ىلع

 ةعيبط بسانت يلا ةحلسألا نم ةيسيئر عاونأ ةثالثب

 وج خيراوص يهو اهيلإ ةلوكوملا تامهملا

 خيراوصو « ًاينويزفلت هجوت « كيرفام » ضرأ
 تاعاعشالل ةقحاللا « كيارش م» صضرأ وج

 ةعشأب وأ « ًاينويزفلت ةهجوم لبانقو « ةيرادارلا

 ةرداق ةرئاطلاو . « وبوه » زارط نم « رزيل»

 تازارطلا نم نيتلبنق وأ نيخوراص لمح ىلع

 ( ةلبنق وأ 0( خوراص لك نوكيو . ةروكذملا

 . اهيحانج نم حانج لك تحت قيلعت ةطقن ىلع ًاتبشم
 تارابتخإلا تناك ع 1والال ماعلا يفو

 دقو . ةرمتسم لازت ام ةرئاطلا هذه ىلع ةيلمعلا
 لود ةدعو ةيكريمألا ةحلسملا تاوقلا تربع

 اهتيغر نع « ليئارسإ ىلإ ةفاضإلاب « ىرخأ ةيبرغ
 ١9108 ماعلا ىح هنأ الإ . اهم دادعأ ىلع لوصحلاب
 أدب دق ةرئاطلا جاتنإ ناك اذإ ام دكأت دق نكي مل

 | مأ ًايلمن

 ةرئاطلا هذه هجتتف

 نضر

 تافصاومل ًامومع ةبباشم : ةماعلا تافصاوملا

 يذلا حيلستلا ادع اميف م« ١407  ناير » ةرئاطلا

 . لبق نم هيلإ ان رشأ

 ( لياد نوج ) ناير (د4)

 يكريسمألا ناريسطلا حالس يف دعاقتم لوأ قبرف

 ةرتفلا يف حالسلا اذه ناكرأ ةسائر ملتسا( -1916 )

 .(ل18 ا

 يف 1476 ماعلا يف ]. 2. 232 ناير لياد نوج دلو

 ىقلتو « ( اوُيأ ةيالو ) 0طعم1ط عع « يكو ريش » ةنيدم

 .«تنبوب تسيو » يف ةيكريمالا ةيركسعلا ةيهداكألا يف همولع

 يف ايلعلا يوجلا فصقلا ةسردم يف بيردتلل ًاريدم لمع
 ١9841 ) ةرتفلا يف ( ساسكت ةيالو ) « دليفدنالديم »

 ةيوجلا ةوقلا ةدايق رقم يف تايلمعلل ًاطباضو . ( 118

 نيع . ( 1444 ١4817 ) «زغني ريس ودارولوك » يف ةيناثلا

 . ةيناثلا فصقلا ةعومجمل ًادئاق 1488 - 114 ةرتف. يف

 ةيوجلا ةوقلل عباتلا سماخلا فصقلا حانج تايلمع طباضو

 برحلا نايا ايلاطيا يف لتاقت تناك يتلا ةرشع ةسماخلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا

 ةدايق يف ًابصنم رهشأ ةدعب برحلا ةياهن لبق لغش
 ةيالو) 0228781 « ليوسراك » يف يوجلا بيردتلا

 , ١1453 ماعلا رخاوأ ىتح هبصنم يف يقبو . ( ساسكت

 « ينيكيب » ةريزج يف ةيوونلا براجتلا يف كراش ثيح

 ًاريدم ( ١455-1161 ) ةرتفلا يف حبصأو . ةيناجرملا

 دعاوقلا نم ددعل ًادئاقو ةيناثلا ةيوجلا ةوقلا تايلمعل

 ةيجيتارتسالا ةيوجلا ةوقلا ةدايق ىلا لقتنا مث . ةيكريمألا

 دلقت تاونس تس دعبو .( 13467 -196435) 546

 ةدمل ناريطلا حالس يف ًاماع ًاشتفم نيع , زكارم ةدع اهالخ

 ةدايق ىلا اهرثأ ىلع ديعأ . ( 1438 - 19537 ) ةدحاو ةنس

 دئاقلا بئان بصنم لغش ثيح . ةيجيتارتسالا ةيوجلا ةوقلا
 تاونس ثالشل ماعلا دئاقلا بصنمف . ةزيجو ةرتفل ماعلا

 نيع ( 1958 ١959 ) ةهف ىو . ( ١954-9597

 ًايئان ادغ مث , ءىداهلا طيحملا يف نإ اريطلا حالسل ًاماع ًادئاق

 ١1938 ) يكريمألا ناريطلا حالس ناكرأ سيئرل

 يف ناريطلا حالس ناكرأ سيئر بصنم ملتساو ء( 4
 . ( 19898 _ 1934 ) ةرتفلا

 (ةيوج تاعانص ةك رش ) كيلبابير ( 98 )
 ذنم تحبصأ . ةيك ريمأ ةيوج تاعانص ةك رش

 «دلياشت ريف» ةكرش نم اءزج ل ماعلا

 0 هام عطقلال

 ايلبابي ةكرش تلكش
 867 عدواموب « يكس رفيس » 2 ةكرشل ًادادتما

 سدنهملا اهسسأ دق تناك يلا ةيوحلا ةعانصلل
 ١571 ماعلا يف « يكس رفيس يد ردنسكلأ »

 دع عم ةكرشلا هذه تحيدنا اأوعو ماعلا يفد

 ةكرش ىلإ اهمسا لوحتو ىرغص
 لوأ « يكس رفيس يدو» ناكو « « كيلبايير »

 . اهترادإ سلجمل سيئر

 ةيملاعلا برحلا لالخ ةكرشلا هذه ترهشا
 « تلوبردنث 407- ب » ةلتاقملل اهجاتنإ رثإ ةيناثلا

 لضفأ نم تربتعا يلا 247 ”[طابنص 0ع201غ
 غلبو «٠ برحلا كلت لالخ ةيكريمألا تالتاقملا
 , ةرئاط فلأ ١١ نم رثكأ اهنم جتنأ ام عومجم

 ةيناثلا ةيملعلا برحلا تبقعأ يلا ةرتفلا يفو

 تاك رش مهأ ىدحإ « كيلبابير » ةكرش تحبصأ

 1 عمادط]1ء « كيلبايرد»

 تاك رش

 تصصختن و . ةدحتملا تايالولا يف تارئاطلا ةعانص

 يكريمألا وحلا حالس باسحل تالتاقملا جاتناب ًاساسأ
 لوأ ناكو . ةيبرغلا ةيوحلا ةحلسألا نم هريغو
 «تجردنث م4 ف و ةلتاقملا ةرتفلا كلت ين اهل جاتنا
 لئاوأ نم تناك يتلا 84-5 1طاتصل ع+
 امنوك ىلإ ةفاضإ « ةثافنلا ةيك ريمألا تالتاقملا
 لبانق لمح ىلع ةرداق ةيك ريمأ ةفذاق ةلتاقم وأ
 ةلتاقملا هذه تمدختسا دقو . ةيكيتكت ةيوون

 -1960) ةيروكلا برحلا لالغ فيثك لكشب
 . ةرئاط فالآ « اهم جتنأ ام قافو *١16(

 ف مه فو ةفذاقلا ةلتاقملا جاتنإ كلذ عبتو
 يلا 84-1 7” 7طن 0613512 ]ع كي رتس ردنت

 ًاريوطت تناكو تانيسمحلا لئاوأ يف ترهظ
 ةلئاقملا هذه نم جتنأ دقو . « تجردنث » ةلتاقملل

 لئاقملا زارطلا تلكش ةرئاط 00.٠.١ نم رثكأ
 ةناسرتو ةيك ريمألا ةناسرتلا يف يسيئرلا فذاقلا
 تانيسمحلا لالخ يسلطألا يلاش فلح لود
 ؟زارط ةكرشلا تجتنأ اك . تانيتسلا لئاوأو

 تفهوع4-فرو مسإ تحن ةلتاقملا

 تامهمل دعأ ”1طتص429>06ط « شالفردنت
 ٠١ نم رثكأ هنم جتنأو « يوحلا ريوصتلا
 .. ةرئاط

 « كيلبابير » ةك رش هتجتنأ زارط رخآ ناكو

 «دلياشت ريف » ةكرش نم آءزج حبصت نأ لبق
 105-17 « فيشتردنث ٠١١ - ف ةفذاقلاةلتاقملا
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 ( 1484١ ) "8 ضرعلا طخ برق ةينيصلا ةيروكلا تاوقلا دض ةفلاحتملا تاوقلا اهتنش يتلا ريير ةيلمع حرسم

 رخاوأ يف ترهظ يلا ٠ 7طحتصلءمءطنع؟
 ةرئاط عجن نم كا اين جتناو « تانيسمحلا

 ةمدخ يف لمعت تانيعبسلا طساوأ ىبح تناك
 ديعب © يك ريمألا وحلا حال ُُي لوألا فصلا

 . ةيمانتيفلا برحلا لالخ عساو قاطن ىلع تلمع نأ

 «كيلباييد » ةكررش تجدنا « 56 ماعلا يو

 ناتكرشلا تراصو « «دلياشتريف» ةكرش عم
 نأ ريغ . « كيلبابير دلياشت ريف » مساب نافرمعت
 ةعومحجم نم مسق ىلإ تلوحت اهسفن ةكرشلا هذه

 « زيرتسدنإ دلياشت ريف » مساب ةفورعملا تاك رشلا
 مسقلا اذه ىلإ دهعو ,8ةنععطللال 11

 يلا ةيركسملا تازارطلا ةفاك جاتنإو ريوطتب
 مهأو .اهذيفنت رمأ « دلياشت ريف » ةكرش ىلإ لكوي
 وه ( )١908 ًايلاح هجاتناب مسقلا اذه موقي ام
 يتلا ةديدحلا ةيك ريمألا يضرألا موجحلا ةرئاط
 م-10 «؟ تلوبردنث ١] ٠١ مسإ اهلع قلطأ

 ءرود/م ماعلا يف ترهظ يلا[ طحتص ل عمطملا 2
 ىصوأ نأ دعب ع« ١و1 ماعلا ىف ةمدحلا تلخدو

 .اهنمةرئاط 7٠٠١ نم رثكأ ىلع يك ريمألا نا ريطلا

 ًايلاح «كيلبابير دلياشت ريف » ممق سأري
 )734. « نامسورغ نامرون» روتكدلا ( 197)

 غنول » يف يسيئرلا هزكرم عقيو 5.532
 . ةيك ريمألا «”كرويوين » ةيالو يف « دناليأ

 ١940١ ( ةيلمع ) ريير (14)

 تاوقلا دض ةفلاحتملا تاوقلا اهب تماق ةيلمع.

 ةيروكلا ةينطولا ريرحتلا برح نابا ةينيصلا  ةيروكلا
 ىتح 78 نم ترمتساو .(96١1ال 1980)

 ىلا عافدنالا يف لثمق يئزج حاجنب تهتناو 1

 . ابيرقت "8 ضرعلا طخ ةاذاحم

 لحارملا نم اددع ايروك يف حلسملا عارصلا دهش
 -400/7/1١؟0 ) ىلوألا ةلحرملا يفف . ةنيابتملاو ةبقاعتملا

 دص نويلامشلا نويروكلا عاطتسا ء.( 6

 , 38 ضرعلا طخ ربع عافدنالاو , ةيبونجلا ايروك ناودع
 قاحلاو « ةيبونجلا ةيروكلا يضارألا نم ربكألا ءزجلا ريرحتو

 ةيكريمالا تاوقلاو يبونجلا يروكلا شيجلاب ةريبك رئاسخ

 ةلحرملا يفو . لوئيس ةموكح معدل نابايلا نم تلسرأ يتلا
 نويكريمالا ماق ( 1960/٠١/54 - 4/16 ) ةيناثل

 موجهب ةفلاحتملا لودلا نم تاوقو نويبونجلا نويروكلاو

 ايروك ةداعتسا نم اونكقو , ةدحتملا ممالا ملع تحت سكاعم

 ةيروكلا يضارألا قمع يف كلذ دعب عافدنالاو , ةيبونجل
 نويلامشلا نويروكلا ماق مث . نيصلا دودح هاجتاب ةيلامشل
 سكاعم موجهب ينيصلا يبعشلا شيجلا نم تاوقو

 فاقيا نم نكقو , 1160/٠١/10 يف أدب , يجيتارتس

 رظنا ) بونجلا هاجتاب مهعفدو , مهئافلحو نييكريمألا مدقت
 . ( 1887 1980: ةيروكلا ةينطولا ريرحتلا برح

 ةثلاثلا ةلحرملا راطا يفو . 114٠ ماعلا رخاوأ يفو

 اسكاعم اموجه ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا تنش . ةروكذملا

 ايروك يضارا نم ةفلاحتملا تاوقلا درط نم هربع تنكمت
 - ةيروكلا تاوقلا تعبات , 1501/١/١ يفو . ةيلامشلا

 ضرعلا طخ ربع بونجلا وحن تعفدناو اهموجه ةينيصلا
 , طاقن ةدع يف ةفلاحتملا تاوقلا ةهبج يف اقرخ ةققحم 8

 يسيئرلا دهجلا زكرت ثيح .٠ يبرغلا روحملا ىلع ةصاخو

 ريرحت نم ةمحاهملا تاوقلا تنكمت ام ناعرسو . موجهلل
 تررح اك )١/4(. «نوشتنا»و «لوئيس »

 تاوقلا نأ الا ١/8. يف « كوشتماس »و «وجنوو »

 , حضاو ببس نود اهموجه تفقوأ ةينيصلا - ةيروكلا

 تبحسنا ابك ؛ ١/١0 يف « لوئيس » ةهبج نم تبحسناو

 . 31/19 يف «وجنوو » نم

 7 و ةفلاحتملا تاوقلا تماق . عضولا اذه ماماو

 ةرابع موجهلا اذه ناكو . 1101/1/58 نم اءدب سكاعم
 دقلو . ةدودحملا فادهألا تاذ تايجها نم ةلسلس نع

 .نكلو . لامشلا وحن ءيطب مدقت قيقحت نع تامجهلا ترفسأ
 تاوقلا مدقت فاقيا نم تنكم ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا
 بيشت » برق هتنش سكاعم موجه ربع طسولا يف ةفلاحتملا
 نيح يف )315١- ١101/5/١8( ٠ «وجنوو »و « غنوي

 ىتح « برغلا يف اهمدقت ةعباتم ةفلاحتملا تاوقلا تعاطتسا

 . « لوئيس » يحاوض ىل تلصو

 يف « ياوج دير » يكريمالا لارتجلا فرصت تحت ناكو

 نصح



 ير

 قلايف ” : نم ةقلؤملا ةفلاحتملا تاوقلا لمح ةبقحلا كلت

 نماثلا شيجلاو , ( " . ؟ , ١ قلايفلا ) ةيبونج ةيروك
 : ةيلاتلا تاليكشتلا مضي ىذلا

 , 54 ةيكريمالا ةقرفلا : مضيو , لوألا قليفلا :

 . ىلوألا ةيبونجلا ةيروكلا ةقرفلاو , ” ةيكريمالا ةقرفلار

 . 79 يناطيربلا ءاوللاو ٠ يكرت ءاولو

 , 58 ةيكريمالا ةقرفلا : مضيو . عساتلا قليفلا -

 ةيبونجلا ةيروكلا ةقرفلاو , ىلوألا ةيكريمالا ةلايخلا ةقرفو
 ةينانوي اههادحا نيتبيتكو . ؟7 يناطيربلا ءاوللاو 5

 . ةينيبيليف ىرخالاو

 , ةعباسلا ةيكريمالا ةقرفلا : مضيو . رشاعلا قليفلا -

 . ةيناثلا ةيكريمالا ةقرفلاو

 ىلع موجهلا ةعباتمل « ياوج دير » لارنجلا ططخ دقلو

 هفرصت تحت ةعوضوملا تاوقلا لمحي ًامدختسم ةهبجلا دادتما
 13مم65 « ربير » مسا ةيلمعلا هذه ىلع قلطأو

 تاوقلا نم نكمم ددع ربكأ ريمدت يف صخلتت ةيلمعلا فادهأ

 هيلع قلطا ديدج طخ ىلا عافدنالاو . ةينيصلا  ةيروكلا
 يف دعبي ال ثيحب ايدحم طخلا كلذ ناكو . «وهاديا » مسا

 يقلأ دقلو . لايمأ ةعضب ىوس "8 ضرعلا طخ نع طسولا
 ١٠و 4 نيقليفلا قتاع ىلع ةيلمعلا يف يسيئرلا هبعلا

 ةيروكلا قلايفلا ىلع ناك نيح يف ,طسولا يف نيلماعلا
  ةيروكلا تاوقلا ةلغاشم قرشلا يف ةلماعلا ةيبونجلا

 ايك . موجهلل ىنميلا ةبنجملا ةياحل اههجاوت يتلا ةينيصلا

 هعقاوم ىلع ظفاحي نأ برغلا يف لوألا قليفلا ىلع ناك
 تاوقلا مدقت يدؤي نأ عقوتملا نم ناكو . « ناه »ره يبونج

 ىلا برغلا يف موجهلل لوألا قليفلا دادعتساو طسولا» يف

 . « لوئيس » قيوطت يف حاجنلا
 داس امك , ماع لكشب ائيطب ةفلاحتملا تاوقلا مدقت ناكو

 راذا طساوا يفو . ىرغصلا تادحولا لاتق نايحالا مظعم يف

 نم ؟6 ةيكريمالا ةقرفلا نم تادحو تنكمت , ( سرام )

 ممق ىلع ءاليتسالاو , « لوئيس » يقزش « ناه »رهن روبع

 دادمالا قيرط ىلع رطيستو برغلا هجاوت تاعفترم
 تربع , ١5/ يفو . ةيبونجلا ةمصاعلل يسيئرلا تالصاوملاو

 قليفلا نم ) ىلوألا ةيبونجلا ةيروكلا ةقرفلا نم تايرود
 عالطتسال تمدقتو ةمصاعلا يبرغ ناه رهن ( لوألا

 ةفاسمل لامشلا هاجتاب تايرودلا ىدحا تكرحتو . اهتاعافد
 تعلطتسا ابك . ةيداعم ناريئب مدطصت نأ لبق لايمأ ةدع

 اهولخ تفشتكاف ةنيدملل ةيجراخلا تاعافدلا ىرخا ةيرود

 . ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا نم

 تناكو .

 . « لوئيس » نماثلا شيجلا لخد , 5/١6 حابص يفو

 نيفرطلا دحأ ديب ةنيدملا كلت اهيف طقست ةرم عبار كلت تناكو

 ضافخنا ىلا تدأ دق برحلا تناكو . برحلا يف نيهجاوتملا
 , طقف ةمسن فلا 7٠٠٠١ ىلإ فصنو نويلم نم اهناكس ددع

 ضف

 اهلماكب ترمد دق تناك اهيف ةيراجتلا ةقطنملا ناو ابك

 كلذك دقتفت ةنيدملا تناكو . يوجلاو يعفدملا فصقلل ةجيتن

 . ةينيومتلا داوملاو « ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلا

 هذه لالخ ةيئيصلا . ةيروكلا تاوقلا تدمتعأ دقلو

 تاوقلا مدقت ةهجاومب يريخأتلا لاتقلا بولسا ةلحرملا

 نم دازو . لايشلا وحن ةعرسب تبحسناو « ةفلاحتملا

 فورظ لدبت ةفلاحتملا تاوقلا تهجاو يتلا تابوعصلا

 ثيح طسوألا عاطقلا يف ةصاخو ضرألا ةبوعصو . سقطلا

 نايدولاو ةرعولا تاردحنملاو ةقهاشلا تاعفترملا رثكت
 ىلع ةيوق طاقن نم اودافأ دق نوعفادملا ناكو . ةقيضلا

 رطملا ءاجو . ةفلاحتملا تاوقلا مدقت ةقاعا يف تمهاس ممقلا

 قرطلا ىلع دمتعت يتلا ةفلاحتملا تاوقلا تاكرحت لقرعيل

 ةريبكلا اهتجاحلو . تايلآو تادعم نم هكلتت ام ببسب

 لاح يف ةبوعصلا كلت راثآ ترهظو . ةفلتخملا تادادمالل

 لمح ىلا تالاحلا نم ديدعلا يف دونجلا رطضا ثيح . دادمالا

 تارئاط نم تدافا ةفلاحتملا تاوقلا نأ الا . مهنيوت

 . ىحرجلا لقن لاح يف ةصاخو رتبؤكيلهلا
 تاوقلا مدقت ةعرس ىلع رثأ رخآ لماع كانه ناكو

 فلخ ةينيصلا  ةيروكلا تادحولا طاشن وهو . ةفلاحتملا

 ةيلامشلا ةيروكلا ةقرفلا نم تادحو ةصاخبو . اهطوطخ

 « نوبغنوشت » لابج يف يلاتقلا اهطاشن تعبات يتلا ةرشاعلا

 طوطخ فلخ ابيرقت اليم 50 دعب ىلع عقت يتلا ةرعولا
 . ةفلاحتملا تاوقلا

 دادما زكرم لكشت اهنأ رابتعا ىلع . «ربير » ةيلمع

 نم سكعلا ىلعو .طسوألا عاطقلا يف ماه تالصاومو
 كبتشت مل ثيح « ةهبجلا ىلع ىرخا قطانم يف لاتقلا

 تهجاو دقلف ٠ ةفيفخ ةراتس تاوق عم الا ةفلاحتملا تاوقلا

 وشت » وحن اهمدقت نابا ةفينع ةمواقم تاوقلا كلت
 ةروفحم ةنيصح لقاعم نم نوعفادملا لتاق دقلو . « نوشتن

 ةهجاوم يف اودمصو . ديعب دح ىلا ةعينمو لالتلا حوفس يف

 كلت يف لاتقلا راد ام اريثكو . يعفدملاو يوجلا فصقلا

 . ضيبألا حالسلاب ةقطنملا

 جوفلا اهب موقي يوج راربا ةيلمعل « ياوج دير » ططخو
 نأ الا . ةدلبلا ىلع ءاليتسالل اوج لومحملا ززعملا 7

 باحسنا ىلا ىدأ ىرخا طاقن يف «ربير » ةيلمع مدقت

 شيجلا تايرود اهتلخدف , « نوشتنوشت » نع نيعفادملا
 راربالا ةيلمع ذيفنت ىلا ةجاح امنود 5/١9 يف نماثلا

 قلعتملا اهفده ةفلاحتملا تاوقلا تققح نأ دعبو
 دادعا ريمدت يف تلشفو . «وهاديا » طخ ىلا لوصولاب

 « ياوج دير »ررق ٠ ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا نم ةريبك
 قليفلا ةطساوب برغلا وحن كرحتب مايقلاو ٠ ةيلمعلا عيسوت
 يذلا « نيجميا » رمت ىلا لوصولا هيلع ناك يذلا لوألا

 ضرعلا طخ ىلا لصي ىتح ةيلامشلا ايروك نم ابونج ردحني

 رحبلا يف بصيو يبرغلا بونجلا هاجتاب فرحني ثيح , 8

 جوفلا اهيف كرتشا يوج راربا ةيلمع ذيفنت متو .رقصألا

 يف ( ريواغم ) سودناموك اتيرسو اوج لومحملا ززعملا ١7
 دعب ىلع عقت يتلا « ين  ناسنوم » ةدلبل ةمحاتم قطانم

 نم فدهلا ناكو . « لوئيس » يبرغ لامش اليم ٠١ ىلاوح

 ةريبك ةينيص  ةيروك تاوق ىلع قابطالا ةلواح ةيلمعلا كلت

 ةمهم ةوق تلسراو . « غنوسياك  لوئيس » قيرط عطق دعب

 ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا برضل لوألا قليفلا نم ةعردم

 اهتكرح. ةقاعاب اوج ةلومحملا تاوقلا موقت نأ ضرتفي يتلا
 ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا نأ الا . اهباحسنا قيرط عطقو
 رهن ىلا مدقتلا متو , ةيلمعلا ذيفنت لبق تبحسنا دق تناك

 .ركذت ةمواقم نود « نيجميا »

 يف ةيلمعلا رركت نأ ةفلاحتملا تاوقلا ةدايق تلواحو

 ىلع ءاليتسالل اوج ةلومحملا تاوقلا تلسرأ ثيح , قرشلا
 يتلا ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا فلخ ةعقاولا تاعفترملا

 يف سقطلا فورظ تمهاسو . ةثلاثلا ةيكريمالا ةقرفلا هجاوت

 راطمألا لطاهتو جولثلا نابوذ نا ذا . ةيلمعلا كلت لاشفا

 . لوئيس ىلا ةدوعلا ىلا ترطضا يتلا تايلآلا مدقت القرع

 اوج لومحملا ززعملا 187 جوفلا هيف لصو يذلا تقولا يفو
 تنكمت دف ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا تناك . تاعفترملا ىلا

 . الش باحسنالاو تالفالا نم

 ' تناك , 1981/5/5١ يف «ربير » ةيلمع ءاهتنا عمو

 ةاذاحمب دتمت ةهبج ىلا ةدوعلا نم تنكمت دق ةفلاحتملا تاوقلا
 ةعباتم دعب ايف ةدايقلا هذه تررق دقلو . "8 ضرعلا طخ

 يذلا « يديدحلا ثلثملا » وحن طخلا كلذ زايتجاو مدقتلا

 تاوقلل ةيسيئر تالصاومو دادماو دشحت ةقطنم لكشي ناك

 . ةينيصلا  ةيروكلا
 2« يسيئرلا اهفده قيقحت يف «ربير » ةيلمع تلشف دقلو

 ةينيصلا  ةيروكلا تاوقلا نم ةريبك دادعا ىلع ءاضقلا وهو

 تاوقلا سكع ىلع , قرطلاب طبترت اهتيكرح نكت مل يتلا
 تايلمع نم اهريغك . ةيلمعلا كلت تزيمت امك . ةفلاحتملا

 ىلا ةفلاحتملا تاوقلا ءوجلب , ةيروكلا ةينطولا ريرحتلا برح

 . هب عتمتت تناك يذلا قوفتلا لاحم يهو , ةيرانلا ةوقلا

 ( لاتق دارط ) سلبير 02(

 لاتقلا تادارط ةئفل ىمتني يناطيرب لاتق دارط
 ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ مدخ « «نونيرو»
 . ةيناثلاو

 يي 1 عمانلوع «سلبير » لاتقلا دارط ءانب أدب

 /1ه يف ءاملا ىلا لزناو « 0/1/8
 //8/1+ يف ةيلمعلا ةمدخلل دعاو « ١/ ١9١5



 « نوير » ةئف نم « سلبير » يناطيربلا لاتقلا دارط

 (١و1١-915١9) ةرثف لالخ مدخ . 95
 ثيح « لاشلا رج 5 ) ريبكلا لوطسالا » م

 ١١/1١10/ موي ترج ةيرحب ةكرعم يف كرتشا
 ايناملا يلامش يف « ردنال وغليه » جيلخ ُْق ١ة1ا/

 نفسو ةيناملالا ماغلالا عرز نفس نم ةعومجم دض
 نم ةريخالا تنكمت دقو ٠ اهب ةصاخلا ةيال
 . رارضاب باصت نا نود ةكرعملا نم باحسنال

 ١919 ) ةرتف يف تاريوطتلا ضعب هيلع تلخدا
 ىح يسلطالا لوطسا ىلا مضنا مث ء« (985١؟ -
 يف تاريوطت هيلع تلخدا ثيح « ١944 ماعل

 ترمتسا « ثواستروب » ءانيم فاحلا ضوحل

 لوطسا ىلا كلذ رثا مضناو , د وم5 ماعلا ىح

 (سطسغا) بآ نم ًارابتعاو .طسوتملا ضيبالا رحبلا '

 ا مالا نطولاأ » لوطسا ىلا مضنا ١و4

 / وه / 0 يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن رثإو
 لوطسالا دض تايلمعلا يف سلبير كراش 84

 /١١1/و ب ا/ مايا يف لاشلا رحب يف يناملالا

 لقن لفاوق ةسارح تايلمع يف كراش مث ؛« 89
 نوناك رهش لالخ ايناطيربو ادنك نيب دونحلا
 تايلمع يف كراشو « 9١»و ( ريمسيد) لوالا

 ١54٠ (ليربا) ناسين رهش لالخ ةيرحبلا جيو رثلا
 يف كانه تمت يتلا ةيسن رفلا - ةيناطي ربلا ةلمحلا ءانثا

 يف كراش مث . جيورألل يناملالا وزغلا دص ةلواحم
 ةدشب ةباصملا « وانسينغ » ةيناملالا ةجرابلا ةدراطم
 /ا/ 87 - ٠٠ مايا يف جيورألا ءىطاوش برق
 كراش ١514٠ (ربمفون) يناثلا نيرشت يلو . 4
 ةيناملالا ةيوحلا داصرالا نفسل ةداضم تايلمع يف
 دمجتملا طيحملا يف « نيام ناج » ةريزج نم برقلاب

 يف كراش مث « «دنالنيرغ» نم ةبرقم ىلع يلاثلا
 ةسارح تايلمع يف ١44٠ ( ربمسيد) لوالا نوناك

 لحاس يقرش بونج ةيناطيربلا ماغلالا ثب نفس
 ١94١ ( رياني ) يناثلا نوناك يو . «ادلسا »و

 نيتيناملالا نيتج رابلل ةحجان ريغ ةدراطم يف ك رتشا

 « يسلطالا طيحملا يف « وانسينغ» و « تسرومن راش »

 « كراس » ةجرابلا ةدراطم تايلمع يف كراش مث

 ةسارح ةمهمب همايق ءانثأ ١541١ ( ويام ) رايا لالخ
 « غنوب ونئير رظنا) يسلطالا يف لفاوقلا ىدحإ
 . ( ةيلمع

 يناثلا نيرشت ىلإ ( سطسغا ) بآ نم ًارابتعاو

 ءانيم يف « سلبير» زكرمت ١541١ ( ربوتكا)

 3٠١/ /55 ينو . ايقيرفا يبونحي «نوات باك »
 ىوقلا زيزعت يناطيربلا ءارزولا سيئر ررق

 لعجن ةروصب ىصقالا قرشلا يف ةيناطي ربلا ةيرحبلا

 لخدت نأ عقوتملا نم ناك يلا نابايلل ةعدار ةوق اهنم

 ير

 فوا سنرب » ةجرابلا لاسرا ررقت اذل . برحلا
 تارئاطلا ةلماحو «سلبير » لاتقلا دارطو « زليو

 : ةريخالا نكلو « ىصقالا قرشلا ىلا « لباتيمودنا »
 «اكياماج» يف «نوتسغنيك » ءانيم يف باطعاب تبيصا
 تلحر كلذل و « ةرفوتم ةليدب ةلماح كانه نكي مو
 '؛ ةبحصب « سلبير» و « زليو فوا سنرب »

 ةوقلا هذه ىلع قلطاو « ع ةروفاغتس » ىلا تارمدم
 موت» لاريمالل اهتدايق تدنسا يتلا « ةيرحبلا
 2. ( همعم 2) «دز» ةوقلا مسا « « سيليف

 . « تنانيت » يرحبلا ديقعلا ةدايقب « سلبير » ناكو

 ةليل فصتنم يف ويالملل ينابايلا وغلا هدب بقعو

 يف ةينابايلا تاوقلا لوزنو 94١/١ «٠ ؟/م
 «واهوتاكر و «دناليات ١» و « يناتاب»و « اروغتيس »

 « ويالملا رظنا ) اهتاذ ويالملل يترشلا ءىطاشلا ىلع
 نفسلا يدصتلا « سبيليف » لا ريمالا ررق « ( ةلمح
 هتوقب يرحبلا لازنالا تايلمعب موقت يتلا ةينابايلا
 ىلع لصحيس هنأب ًاديكأت ىقلت نا دعب « «دزو

 تاراطم يف ةدوجوملا تارئاطلا نم ةيوحلا ةياحلا

 ١ا/را“ه ةعاسلا يف ةوقلا ترحا اذل . ويالملا يلاش
 ةهجوتم ( ةروفاغنس ر ننف 7+ مويا نم

 ةيئابايلا نفسلا ضارّتعا فد يبرغلا لاشلا وحن
 . ( دناليات م جيلخ لخدم دنع

 نفسلا ىلع روثعلا نم نكمتت مل « دز » ةوقلا نكلو
 تاكرحت دصر ةينابايلا ثاصاوغلا تعاطتساو . ةينابايلا
 عالطتسالا تارئاط ىدحا اهتفشك مث . ةروكذملا ةوقلا

 كلذ رشإ , 1375/٠١ موي نم ٠١,٠ ةعاسلا يف ةينابايلا

 , 7٠,٠١ ةعاسلا يف ةينابايلا لبانقلا تافذاق اهتمججاه
 . هحطس قرخت مل يتلا لبانقلا ضعبب « سلبير » تباصأو

 يف تحجنو . رهظلا دنع. ديبروطلا تافذاق اهتمجاه مث

 بيصأ مث . تارم ةدع «زسليو فوا سنربلا » ةباصا

 ةروانملا ىلع ةردقلا هتدقفا ةثالث تاديبروطب « سلبير »

 ةيوجلا تامجهلا ترمتساو . لمغلا نع هتفد تلطعو
 ىلا هدئاق رطضا امم . « سلبير » ىلع كلذ دعب ةينابايلأ

 ذاقنا « دز » ةوقلل ةقفارملا تارمدملا تعاطتساو . هئالخإ
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 قرغ 1181/71/1١ موي نم “,١1 ةعاسلا يفو . ًالجر
 . طيحملا هايم يف « سلبير »

 ( ةيرذ ةصارغ ) سلبير (؛)

 . (ةيوون تاصاوغ ةئف « نشويلوزير رظنا )

 انضفرإ



 (نوف , ميكاوي) بورتنبير 0

 ريزوو ( 1899-1985 ) يناملا ةلود لجر

 ىلعأو ؛ )١918  ١1948( ةرتف يف ثلاثلا خيارلا ةيجراخ

 نيضوافملا ريبكو « رلته دنع ةلزنم ناملالا ةيسامولبدلا لاجر

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ايناملا اهتمربا يتلا تادهاعملا يف

 مساب ايناملا يف فرعو ٠ « ثلاثلا خيارلا » طابض ىنغا ناك

 « ةيموقلا ةيكارتشالل لوجتملا يراجتلا ليمعلا »

 . « خيارلا شحو » مسا هيلع قلطأ اك. ( ةيزانلا )
 . ©« سئاسدلا عئاص »و

 ل0ةعطتست 5028 بورتنبير نوف ميكاوي دلو

 « ايناملأب « لسيف » يف 0/6/٠ يف هتططةداعمم

 « لبونورغ »و «زتيم »و « ليساك » نم لك يف سردو

 تايالولا نم لك يف ةفلتخم نهم يف لمع . « ندنل »و

 دحا يف افظومو رومخلل اعئابو ايفحص ناكف « ادنكو ةدحتمل

 . لقنلل ةكرش يفو فراصمل

 ةيرث نم جاوزلا ةيغب ادنك ىلا رفاس ١9٠١ ماعلا يفو

 نود ايناملا ىلا داع هنكلو , باقلالا نيوهتست نمم ةيكريم

 تاونس عبرا ةيلابشلا اكريما يف ىضمأ نأ دعب ٠ قفوي ن
 . ةيسنرفلا ةغللا هناقتا بناج ىلا ةيزيلكنالا ةغللا اهيف نقت

 جوف يف عولطتف ٠ ىلوالا ةيملاعلا برحلا نابا هتدوع تناكو

 ماسو لاثو . ةيقرشلا ةهبجلا ىلع «واغروت » يف ١78 ةلايخل

 . 1831 ماعلا يف ىلوالا ةجردلا نم يديدحلا بيلصلا

 . ايكرت ىلا ةيركسع ةثعب يف بدتنا 1114 ماعلا يفو

 191١ ماعلا يفو . ةيبرحلا ةرازو دفو سيئرل ًادعاسم ناكف

 حبصاو . « لكنه » يناملالا « اينابمشلا كلم » ةئبا جوزت

 يف لمعلل شيجلا نم لاقتساو . اهيبأ هكرت يف اه اكيرش
 , ةعانصلا

 ىلوألا ةرملل رلتهب بورتنبير ىقتلا 1977/8/11 يفو

 دودحلا ىلع ةيرافابلا بلألا يف ةطم ) « نيداغستخ ريب «يف

 بزحلاب قحتلا هسفن ماعلا يفو ( رلته رقم . ةيواسمنلا

 يف هنواعمو ةيجراخلا نوؤشلل رلته راشتسم حبصأو , يزانلا

 حاجن ىلع تدعاس يتلا بابسالا مهأ نم ناكو

 ةمق ىلا عيرسلا هدوعصو . ةيسايسلا هتايح يف بورتنبير
 دقلف . « لكنه » اينابمشلا كلمل هترهاصم «. ةيزاتلا ةدايقلا

 اهراصنا رثكا نمو « ةيزانلا ةكرحلا يلوم رابك نم اذه ناك

 ةياعدلا ريزو «زلبوغ > نلعا . 197"؟ ماعلا يفو . ةسامح

 ىلا بورتنبير مدقتف . بزحلا ةنيزخ سالفا يزانلا
 اذكهو . « لكنه » لاوماو هتامدخ هيلع ضرعو « رلته »

 . عساولا هباب نم يزانلا بزحلا لخد

 عزنل « خيارلا » ضوفم رلته هنيع 145 ماعلا يفو

 لصوتو « مصاوع ةدع بورتنبير رازف . فينج يف حالسلا
  ةيناطيربلا ةيرحبلا ةدهاعملا دقع ىلا 1910 ماعلا يف

 سفن

 بورستلبير نوف ميكاوي

 نمض ايرحب ايناملا حيلست ةداعاب تحمس يتلا ةيناملالا

 . ياسرف ةدهاعم طورش نم لضفا طورش

 يف لغشو . 1915 ماعلا يف ايناطيرب ىدل اريفس نيع

 « ايناملا ةيجراخ ريزو بصنم ( 1446 - 18488 ) ةرتف

 ( سرام )راذآ يف اهمضو اسمنلا لالتحا يف دعاسف

 ( ربمتبس ) لوليا يف ايكافولسوكيشت' ميسقتو ؛, 8

 : ةيلاتلا عبرالا تادهاعملا عقوو . 18

 نايايلا ريفسو ايناملا نيب نرتنموكلا ةضهانم قاثيم ١

 . ( 1953 ) « يجوك اشوم » نيلرب يف

 ةيناملالا  ةيلاطيالا ىركسعلا فلاحتلا ةدهاعم  ؟
 ْ .(اؤ؟988خ)ر

 ةاهسملا ةيتايفوسلا  ةيناملالا ءادتعالا مدع ةدهاعم "٠"

 . ( 19159 ) فوتولوم - بورتنبير ةدهاعم

 وأ ؛ يئالثلا قاثيملا مساب ةفورعملا نيلرب ةدهاعم - 5

 .( ١64 ) ويكوط - نيلرب - امور روحم

 , ١9598 ماعلا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا عم

 تحبصا نا دعب . رمتسم لكشب بورتبير ةيمها تصقانت
 . ثلاثلا خيارلا تايولوا يف ةيوناث ةناكم لتحت ةيسامولبدل
 « رلته » معد ببسب ةيصخشلا هتناكم ىلع ظفاح هنا ال

 يف رلته لايتغا ةلواحم رثإ ٍةزط معدلا اذه ضرعت دقلو . هل

 ةرازو يفظوم نم ددع كارتشال ارظن 5ع.
 . ةلواحملا كلت يف ةيناملالا ةيجراخل

 ءاهتنإ حمالم روهظ عمو ء 1940 ( ليربأ ) ناسين يفو

 « غروبمه » يف هيلع رثعو « نيلرب نم بورتنبير رف «٠ برحلا
 ةيناطيربلا تاطلسلا هيلع تضبقف ١ 1446/1/14 يف

 بجومب مهيلا تبسن نيذلا ٠ برحلا يمرجم نم هتربتعاو

 دض مئارجلا : ةيلاتلا مهتلا « غروبمرون » ةمكحم قاثيم

 مئارج « ةيناودعلا برحلا ىلع ضيرحتلاو دادعالا . ملسلا

 ناكسلاب ليكستلاو برحلا ىرسأ ةلماعم ءوس عم برحلا
 ةمكحلا تردصا ذقلو... ةيئاشنألا ذه رماتلا + نييلدملا
 نجس يف اقنش مكحلا اذه ذفنو , همادعاب اكح

 . 1547/1١/15 يف « غروبمرو ١)

 ناونع تحت نجسلا يف وهو اهبتك تاركذم هتافلؤم نم
 يف تاركذملا هذه هتلمرأ ترمشن دقو . «وكسومو ندنل نيب »

 . ١9415 ماعلا

 ( ةدهاعم) فوتولوم - بورتنبير (18)

 لكك

 نيب 1954/8/57 يف تمربأ ءادتعا مدع ةدهاعم
 ةيملاعلا برسحلا عالدنا ليبق ايناملاو يتايموسلا داحتالا

 . نيتلودلا نيب برحلا ليجأت وحن ةوطخ تناكو . ةيناثلا

 وأ ةيتايفوسلا  ةيناملالا ءادتعالا مدع ةيقافتاب ًاضيا فرعتو

 . نيلاتس  رلته ةدهاعمب

 نم ةلسلس دعب فوتولوم - بورتنبير ةدهاعم تعقو

 نأب كاذنآ نقوي يتايفوسلا داحتالا تلعج تاروطتل
 رلته عفد ىلا ىعست اسنرفو ايناطيربو ةدحتملا تايالول

 داحتالا ةكوش رسك ةيغب ٠ قرشلا وحن هراظنأ هيجرتل
 يفف . ةيناث ةهج نم ايناملا كاهنا»و ةهج نم يتايفوسل
 نا نود اسمنلا ةيناملالا تاوقلا تحاتجبا 6

 نش هسفن ماعلا فيص يفو . انكاس ةيبرغلا لودلا كرحت

 ىدم رابتخال ةيتايفوسلا يضارالا ىلع ًاموجه نوينابايل
 و ؟4 يفو . ةحلسملا ةيتايفوسلا تاوقلا دادعتس

 نم لك هرضح يذلا « خينويم »رمتؤم دقع

 ( ايناملا ) رلتهو ( اسنرف ) هييدالادو ( ايناطيرب ) نلربمشت
 نم رارقا ىلع هاضتقمب رلته لصحو . ( ايلاطيا ) ينيلوسومو

 لالتحا يف عارسالا ةرورضب رقؤملا يف نيكراشملا
 رخآ روكذملا دلبلا نوكي نأب حملأ امدعب . ايكافولسوكيشت
 . ابوروا نم يبرغلا رجلا يف ةيميلقالا بلاطملا

 يف مهتالواحم نأب اسنرفو ايناطيرب ةساس دجو امدنعو
 دجت مل يتايقوسلا داحتالا ةمجاهم ىلا ايناملا عفدل ابوروأ
 يتايقوسلا داحتالا عم تاضوافم يف عورشلا اوررق ٠ عفن
 - يتزيلكنا فلاحت مايق لاتحا نم رلته ةفاخا فدهب

 ىلع كاذموي ةيتايفوسلا ةموكحلا ترصاو . يتايفوس  يسنرف

 تامازتلالا يف لداعتلا ةدعاق ىلع ينالثلا قافتالا زكتري نأ

 مل ةيسنرف -ولكنالا تاحارتقالا نكل . لثملاب لماعتلاو
 تاضوافملا لعج امم . ةيئدبملا ةدعاقلا هذه رثأ يأ نمضتت

 يف 'نالمأت هتاذ تقولا يف اسنرفو ايناطيرب تناكو



 نامجرتمو نيلاتسو بورتنبير نيميلا ىلا راسيلا نم هفلخو ةدهاعملا عقوي فونولوم

 نوديري اوناك ناملالا نا الا . ايناملا عم مهافت ىلا لصوتلا

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف اهودقف يتلا تارمعتسملا ةداعتسا

 ةدح فعاض امث . اسنرفو ايناطيرب تارمعتسم يف نوعمطيو
 داحتالا رثآ هرتوتملا وجلا اذه يف . ابوروأ يف يسايسلا رتوتلا
 ءادتعا مدع ةدهاعم دقعل يناملالا ضرعلا لوبق يتايفوسلا

 ريغ ةيلود عاضوا لظ يف ةركبم برح ىدافت ةيغب ايناملا عم
 بنجتو , هعافد زيزعت لجا ئم تقولا ضعب بشسكو . ةيتاؤم

 نم ايناملا دضو . ةيحان نم نابايلا دض برح يف هماحقا
 ةدهاعم دقع ىلا ةيناملالا ةموكحلا ليم ناكو . ىرخا ةيحان

 ليجأت يف اهتبغر نم ًاعبان تايقوسلا عم ءادتعا مدع

 نكت مل مهدالب ناب ناملألا داقتعال ًارظن وكسوم عم عارصلا
 لودلاو يتايقوسلا داحتالا دض برحلا ضوخل ةدعتسم ٍزئتقو
 . أعم نأ يف ةيبرغلا

 يف وكسوم يف ةدهاعملا ىلع عيقوتلا مت دقلو

 ةيجراخلا ريزو يناملالا بناجلا نع عقوف 4/8/5

 نعو . 1.77.11186684500 « بورتنبير نوف ميكاوي »

 فالسشتايف » ةيجراسخلا ريزو يستايفوسلا بناجلا

 نم ناكو . 7.84.84010107 « فوتولوم شتيفوليئاخيم

 ريغ . تاونس رشعل لوعفملا ةذفان ةدهاعملا لظت نا ررقملا

 ةيملاعلا برحلا علطم يف تعقو يتلا ةريطخلا تاروطتلا نا

 ىلا تهتناو ء( 2998-١44١ ) ةرتفلا نابا ةيناشلا

 يناملألا ميعزلا تعفد . ابوروا نادلب مظعم ىلع رلته ةرطيس

 داحتالا ىلع برحلا نالعإو . قرشلا وحن فافتلالا ىلا
 . ( ةلمح . اسورابراب رظنا ) 1949/0/71 يف يتايفوسلا

 ( جييسام ) يكسنبير (19)
 . ( 147/4- ١/84 ينولوب لارتج

 يف 212016 8 طلصقاتا يكسبير جييسام دِلُو

 يسنرفلا شيجلا ين لمعو . ١784 ماعلا يف « اينيلوف

 مث . 18117 ماعلا ىلإ 18١5 ماعلا نم يروطاربمالا

 . ينولوبلا شيجلا يف ًاديقع حبصأ
 دض 14٠ ةضافتنا يف « يكسنبير» كراشو

 ةكراشملل نيينولوبلا ضفر ةجيتن تعلدنا ىلا سورلا

 الوقين يسورلا رصيقلا ال ططخب ناك يتلا ةلمحلا يق

 . ( ةضافتنا « وسراو رظنأ ) اسنرفو اكيجلب دض لوألا

 ةنيدملا تطقس امدنعو . « وسراو » يف ( يكسنبير 0 عملو

 ىلإ يفر « ةيسورلا ةرطيسلا اهنع تلازو نيينولوبلا ديب
 ًادرجم ناك هنكلو . ينولوبلا شيجلل ماعلا دئاقلا ةبتر
 ةلاحلاو « عطتسي ملف « لمعلا نم هنكمت يتلا لئاسولا نم

 ىلإ اجتلاف . ةيرصيقلا ايسور دض برحلا ةعباتم هذه

 ىلإ اهيف يقبو ء اسنرف ىلإ مث « 18179 ماعلا يف ايسورب

 . 181/4 يف سيراب يف يفوت نأ

 ير

 (تروك. أزلراشت) نوتغنبير (؛)

 )١28488- يناطيرب يىركسع بتاكو طباض

 .(ا990
 0. هل. ©. 81ماصه400نوتغنبير تروك . أزلراشت دلو

 بأل « ريشتليو » ةدلبب « 1804 ( رياني ) يناثلا نوناك يف

 وهو . نالربلا يف ًادعقم لتحي هتلعج ةناكم يذو نيدتم

 . ةيدنجلا ةنهم نع ةديعب ريغ ةرمأ ىلا بستني
 , ١41/١ ماعلا يف « نوتيإ » ةيلك نوتغنبير لخد

 مث ٠ تاونس سمح لاوط ةظفاحملا ةعزنلاب كانه برشتو
 فارتحال هسفن دادعاو ةغللا ةساردل ايناملأ ىلإ ةلحر يف بهذ

 يف لازي ام وهو ٠ يناملالا شيجلا ىلع كانه فرعتو . ةيدنجلا

 ةيسوربلا - ةيسنرفلا برحلا يف هتاراصتنا دعب هتقايل ةورذ
 رثألا قمعأ ةبرجتلا هذه ناكف ء ( 189١ - م76 )

 ةيركسعلا ةيلكلا لخد . ارتلكنا ىلا هتدوع رثإ
 بقع نيُعو ١ 141/9/ ماعلا يف « تسريه دناس » ةيناطيربل

 امم ؛ دنهلا يف قدانبلا ةلمح ءاول نم ةعبارلا ةبيتكلا يف هجرخت

 . ناتسناغفا ىلع ةيناثلا ةلمحلا يف كارتشالا ةصرف هل حاتأ

 دعب نيع . ىمحلا ةأطو تحت ارتلكنا ىلا ةدوعلل رطضا هنا الإ

 يف ةزكرمتملا ةثلاثلا ةبيتكلا يف 1874 ماعلا يف هئافش

 تايبدالا نويع ةساردل غرفت ثيح « ( ادنلريا ) « نليد »

 , ١81/4 ماعلا يف ايلاطيا ىلا ةزاجإب رفاسو . ةيركسعل

 عضو ىلع كلذ هعجشو . يلاطيالا شيجلا ىلع فرعت ثيح
 دقلو . راعتسم مسا تحت هردصأ . شيجلا اذه نع باتك

 يتلا ةيناطيربلا ةيركسعلا رئاودلا هابتنا باتكلا تفل
 . /١641 ماعلا يف ناكرالا ةيلك ىلا باستنالا ىلع هتعجش

 ءاحنا يف بورحلا اوضاخ نيذلا طابضلا ىلا فرعت كانهو

 غرفتلا لامج ةيلكلا يف هدوجو هل حتفو . ةفلتخملا ملاعلا

 تايرظنلاو يركسعلا خيراتلا ةسارد ىلع بابكتالل

 نم غرف الو . تاعوضوملا هذه يف زربف . ةيجيتارتسالا

 نيينطولا ةروث داما يف كراش ثيح . امروب يف نيُع ةساردلا
 . دالبلا نم ةيلاهشلا ميلاقالا وزغ دعب

 « ارتلكنا ىلا نوتغنبير داع . 18484 ماعلا رخاوا يفو

 ينعي ذخأ ثيح . ةيركسعلا تارباخملا عرف ىلا مضناو
 اينابساو ايلاطياو اسنرف يف ةيركسعلا عاضوالا ليلحتب

 هل حاتاو . كيسكملاو ةيبونجلاو ىطسولا اكريمأو لاغتربلاو
 ةيركسسملا لاوحالا ىلع عالطالا ةصرف لمعلا اذه

 ركفلا دقتو ٠ صاخ لكشب ةيبوروالا ةراقلا يف ةيسايسلاو

 ىلع هريراقت يف ثحي ناكو . ارتلكنا يف دئاسلا يركسعلا

 ودغتل ةيناطيربلا برحلا ةلآ دادعتسا ىوتسم عفر ةرو رض

 ظافحلاو ؛ ةيبوروالا ةراقلا يف برحلا عالدنا ةهجاومل ةلهؤم

 . تارمعتسملا ىلع عازنلا مسحو « ةيناطيربلا ةنميطلا ىلع

 ناكرا ةئيه يف اطباض نوتغنبير نيَغ 1844 ماعلا ينو
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 تالمحلا يف كراشف . رصم يف يناطيربلا لالتحالا شيج
 ىلا مدقيل ندنل ىلإ داع مث . « نامرد ما هو « ةربطع » ىلع

 نيب مادصلا رداوب روهظ دنع عضولل هميوقت برحلا ةرازو

 يلاعا يف ةدوشاف عقوم دنع ةيناطيربلاو ةيسنرفلا تاوقل

 ام ادنلوهو اكيجلب يف ًايركسع ًاقحلم نيع مث نمو . لينل
 يف « ياهال » يف دقُع يذلا مالسلا رقؤم نم ًابيرق هلعج
 . « يركسع ريبخ » ةفصب هيف كراشو , 1844 ماعل

 يف ةمدخلل لقتنا . مالسلا رتؤم يف هتمهم ءاهتنا رثإ
 « لاتانلا » ميلقا يف 8ان11612« رلوب » لارتجلا قليف ناكر

 ضارماب ريوبلا برح نابإ بيصاو . ايقيرفا يبونجب
 ديدج نم ادغ نا ثبلي ملو . ارتلكنا ىلا هتدوع تعدتس

 بصنملا اذه يف لظو . ادنلوهو اكيجلب يف ًايركسع ًاقحلم
 ْ . 190١ ماعلا رخاوا ىتح

 ةموكحلا راظنا تفلو « هلمع لاحم يف نوتغنبير زرب دقلو

 هل عقوت ىتح . هتاريدقت ةقدو هعالطا ةعسل ندنل يف

 ناكرالا ةئيه سيئر بصنم ىلا لوصولا نوريثكلا

 ىلا تدأ ةيئاسن ةحيضف يف طروت هنأ ديب . ةيروطاربمالا
 . هتمدخ ءاهنا

 يتلا ةيفحصلا ةباتكلا ىلا كلذ دعب نوتغنبير تفتلا

  ةيسورلا برحلا روطت بثك نع بقاري نا هل تحاتا
 نم ةلسلس اه سركف , ( 1406 - 140غ ) ةينابايلا

 ةيلعاف سردو ٠ نابايلا راصتناب اهيف أبنت تالاقملا
 ىلع ايناطيرب ثحو . ديبروطلا براوقو ةيرحبلا تانيصحتلا

 كراعملا ضوخو يرحبلا لازنالا ىلع رداق شيج دشح

 يف اهعقوم ىلع ظافحلا نم ةيروطاربمالا نكمتتل « ةيربل

 ايناملاو ةيرصيقلا ايسور عم يراعتسالا سفانتلا راطإ
 ىلا هتوعد « ةيروطاربمالا عافدلا ةنجل » تنبت دقلو ٠ اسنرفو

 تايلمعلا لالخ ةيربلاو ةيرحبلا تاوقلا نيب قيسنتل

 ماعلا يف ةيلاربيللاب ةبوشملا ةظفاحملا هتعرن تزرب . ةيبرحل

 «روفلب سميج رثرأ » ءارزولا سيئر ديأ امدنع . 6

 ةيديدحلا طوطخلا لوصول هتضهانم يف ى. 1. 8ةاقوانتت

 دروللا دضاع امك . ناتسناغفا دودح ىتح ةيسورل
 , دنطلا يف يركسعلا مكحلا حالصأ ىلا هتوعد يف « رنشتيك »

 ىلا « 1601 ماعلا يف يسورلا  يناطيربلا قافولا رثإ اعد مث

 نع يميلقالا عافدلا ءابعأ تارمعتسملا ليمحت

 ةهجاومل ةيناطيرب دادعتسا ةرو رض ىلع ثحو . ةيروطاربمالا
 ديحوتل ةماعلا ناكرالا ةئيه ثيدحتو . ةمداقلا بورحلا

 فلتخم يف ةيناطيربلا تاوقلا راشتنا ىلع ةرطيسلاو ةدايقلا
 ةداعا ىلإ ةوعدلا يف ًادئار ١43 ماعلا ذنم ناكو , قطانملا

 يف ةلماشلا برحلا ةهجاوم عيطتست ثيحب تاوقلا ميظنت

 قوفت ناهضل ناريطلا ثوحب ريوطت يف عسوتلاو ٠ لبقتسملا
 . برحلا هذه لثم يف يوجلا ايناطيرب

 ثادحألا ةعباتم ىلع ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ لمع
 تاوقلل ةيباحم اهبتك يتلا ةيفحصلا هتالاقم تناكو . اهليلحتو

 ديول » ةنيغض هيلع راثأ امم ةموكحلل ةضهانمو ةحلسملا

 ضرحأ

 رايا يف يفوت . كاذنآ يناطيربلا ءارزولا سيئر « جروج
 .9١؟6 ( ويام )

 ( ناج ) وبير (96)

 نمو« (65١ه- 1ه١٠٠) يسلرف يركسع

 ملاعلا يف تارمعتسملا ةماقاب اومهاس نيذلا لئاوا
 , ديدحلا

 يلاوح يف ل. 81طةا014 وبير ناج دلو
 ىلا ىمتني ناكو . « بييد » ةنيدم يف ١١٠١ ماعلا
 اذل .يسنرفلا يتاتستوربلا «تونغوهلا » بهذم
 اسكريما يف سسؤيل « ينيلوك» لاريمالا هلسرا
 .تناتتست و ريلا نييسن رفلا مضت ةرمعتسم ةيلامشلا

 لص وو« ةمدقتم ةز رفم سأر ىلع وبير رحا دقو
 تسرو 21١51 عيبر رخاوا يف ةيلاشلا اك ريما

 .(اديرولف) «نوج تناسو رهن نم ب رّقلاب ةتنيفس

 مقوم سفن يف هترمعتسم سسؤئي نا ىأترا هنكلو
 ةريزج يف ًايلاح ةعقاولا « لايور تروب » ةئيدم
 «(ةبونحلا انيلوراك) « تروفوب » ةعطاقمل ةعبات
 ههف كرو .  «روف لراش» ماب هاعد انصح ىبو
 اودرمم ةيماحلا لاجر نكل و.الجار نيثالث نم ةيماح

 فيعض قروز يف اورحا مث هولتقو اهسيئر ىلع
 ةيبرح ةئيفس مهتطقتلاو ٠ اسنرف وحن عدصتم
 مهتلمح و ؛ًاعوجت وملا ىلع اوفراش نا دعب ةيزيلكنا

 , ثدنل ىلا اهعم

 ىلع ًاكاح «وبير» نيع +١٠54 ماعلا يف
 ةثعب لسرأفءاديرواف يف اهتماقا يونملا ةرمعتسملا

 ديهشتب ماق يذلا « رييلودول ود هينير » ةدايقب

 .6 نوج تتاسر رهن بصمه ب رق «نيل و راك »نصخ

 ةرمعتسملا ىلا «وبير» رحبا 5١١ه (ويام) رايا ينو

 « لجر 6١" مضت ةوقو ةيب رح نفس عبس هعمو
 ليلقب هلوصو دعبو .١١"ه/ م/م يت اهلصوف

 ورديب » ةدايقب ةينابسا فاشكتسا ةثعب ت رشاب
 تانيصحتلا و قدانحلا ةماقاب « سيلفا ود

 كلذ وبير ريتعاف . « نيتسغوأ تناس و عقوم يف
 ىسن رفلا دوجولا ددهم ارطخو « ةيئابسا. ةسفانم

 لبق نابسالا ةمجاهم ررقو . لبقتسملا يف هعسوتو
 مطح ًاراصعا نأ ريغ . مهتائيصحت نم اوهتني نأ
 , هثاعو رشم لطعو هنفس

 ري دشن يم

 نييسن رفلا للش نم « زيدننيم » دكأت امدنعو
 نصح ىلع ىلوتساو ءاآرب هتاوقب افحز
 عيمج اهيف لتق ةرزجم بكتراو « « نيلوراك»
 دوعي نأ «وبير» ررقو . ًابي رقت نصحلا يف نم

 تاوق نكل وءنصحلا ىلا اهمظعم ملس يلا هتاوقب
 عم هتلتقو « هلوصو لبق هتبضراعأ 4 زيدننيم رب

 لدسا كلذبو .(١ه5ه ) هلاجر نم ريبك مف

 يف تونغوهلا ةرمعتسم ءاشنا عورشم ىلع راتسلا
 . «اديروافد

 ( مليف ناهوب ) ادريبير (4)
 -15820) لصألا يدنلوه يسامولبدو يركسع
 . ( اا

 لمطص آة/111عمد اد ريبير ميليف ناهوي دلو

 «فوه دلوأ» ةندم يف 2
 حبصأ مث « ًاباض هتايح أدب . 158٠ ماعلا يف
 يف رقتساو ع ماله ماعلا يف ديردم يف ًاريفس

 ماعلا يف لمعو « ةيكيلوثاكلا قنتعا ثيح اينابسإ

 [ريفس نيع كلذ دعبو . عناصملل ارظان 1

 « اهمم فلاحت دقعب ماق ثيحح « انييف » يف اينابسال

 «سولراك نود » نيب جاوز عورشمل ططخو

 يراح» ةقودشرألاو (دعب اميف ثلاثلا لراش )

 .(١1ا98) «زيريت

 « اينابسا ءامظع نمو ًاقود «ادريبير حبصأ

 توؤشلا © م« سماملا بيليف» لضفب ىلوتو

 . ةيلالا نوؤشو برحلا نوؤشو

 روطا ربمألا نيب مث يذلا براقتلاو هعمط نكل

 و «نوسكاسلار» دالبو لراشر»

 .١1ا/95 ماعلا يف هتوظح دقفي هالمج «(«ايسور»

 رارفلا نم نكمت هنكل «٠ «ايقوغيس » يف زجتحا

 قئتعا ثيح شكارم ىلإ رفاس مث « ارتلكنا ىلإ
 دعاسو . «اشاب نامثع» مسا لمحو مالمالا

 ماعلا يف « ساف » عاج رتسا يف « هللا دبع يالوم

 « نابسالا د ناطلسلا شويج داق اك . بم,

 ىدأ يذلا رمألا « « هتبس» مامأ ةمزه هجاوو

 شكارم يف « ناوطت » ىلإ هيفنو هماهم نم هئافعإ ىلإ

 . 1ا7/7ا ماعلا يف ينوت ثيح

 0 سداسلا

 (يكميرغ ساموت) تير 0

 « ( )ماله - ؟ ١م88١) ٌقريمأ يركسع
 ١845 ) ةيكيسكملا - ةيكريمالا برحلا يف ك رتشا

 يرصملا شيحلا فوفص يف لمعو ء -١848(
 . ليعامسا يويدكلا دهع يف



 يف 1.6. 1 «غغ تير يكمرغ ساموت دلو

 .« ةيبونحلا انيل وراك وةيالو يف ١8٠ ماعلا يلاوح

 « تنيوي تسيو » يف ةيركسعلا ةيمداكالا نم جرخت

 لالخ يربمالا شيحلا يف مدخو « )١1848(
 15 ةيكيبكلا تك. ةيكرمألا توغل

 ماعلا يف بيقن ةبتر ىلا ًايرخف يتر . +١١4(
 « البيوي » ةئيدم لالتحا يف هرود ببسب 40

 ١. م68 ماعلا يف دئار ةبتر ىلا يرو « ةيكيسكمل

 عالدنا رثا م55 ماعلا ُُي شيحلا نم لاقتسا

 و (ا١م560 -1851) ةيكربمالا ةيلهالا ب رحل

 انيلوراك ماح هحنم ثيح « نييبونحلا ىلا مضناو

 برح ناكرال سيئرك لمع . ءاول ةبتر ةيبونحلا

 «نوتسنوج » ( يبونحلا ) يلاردفنوكلا لارتحل
 ءارو ام» ةرئادب قحلا مث نمو « ١851 ماعلا تح

 ماس لس ١مل. ةركف يف مدخ . («يبيسيسملا
 لالخ يرصملا شيملا يف تاهملا ةرادا يف ديقعك
 شيلا ريوطت ىلع لمع يذلا ليعامسا يويدحلا دهع
 نال « نييكريمالا طابضلاب ناعتساو « يرصملا
 تقولا كلذ يف تناك ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 .ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف ةيراعتسالا عاطالا نع ةديعب
 ميج )رزق لالش يرتللا وحلا, ميعادقلو
 ةبترب مهدحا « ًايكريما ًاطباض ه4 ( ١مل -
 يف مهحبرست مثو « ديمع ةبترب نانثاو « ءاول

 اه تضرعت ىلا ةمقافتملا ةيلاملا ةمزالل ةجيتن ةياهنلا
 1 . ليعامسا يويدحلا ةلود

 «روميتلاب » يف 1878/10/54 يف تير يوت
 , (هئاليرام )

 موسجه ةيلمع ) دراشتير (:)

 ١9144 ( سكاعم

 . ( ١488 ةيلمع . لغنيش رظنأ )

 (دسألا بلق) لوألا دراشتير "8-1

 يف ةيبوروألا تايصخسشلا رهشأ دحأو « ارتلكنا كلم
 5 هدالب مكح . ( 1149 7١6 ) ىطسولا روصعلا

 هنع فرع امل دسالا بلقب بقلو , 73144 - 7144 ةرتفلا

 لكشب زرب . ةيلاتقلا لامعالاب ماتهأو ةيسورفو ةعاجش نم

 قرشملا دالب ىلع ةتاانلا ةيبيلصلا ةلمحلا ىف صاخ
 دئاقلا عم اهالخ هجاوت يتلا 7 00 (

 . يبويالا نيدلا حالص يمالسالا

 دسألا بلق لوألا دراشتير اكللملا

 ناكو « « دروفسكوأ » يف 1١617/9/4 يف دراشتير دلو

 غلب امدنعو . « يناثلا يرنه » ارتلكنا كلمل ثلاثلا نبالا

 « نيتيكأ » ةيقود هتدلاو نع ثرو ٠ هرمع نم ةرشع ةيداحلا
 ًاقود 7077 ماعلا يف بصُت مث . اسنرف يبرغ بونج ةعقاولا
 يتلا ةيسنرفلا تاعطاقملا ىدحا يهو . « هييتاوب » ىلع

 اذه لكشو . ارتلكتا كلم ةطلسل ةعبات كاذنأ تناك

 . دراشتير ريمألل ةيسايسلا ةايحلا ةيادب بيصنتلا

 مهدلاو دض هؤاقشأ اهب ماق يتلا درمتلا ةكرح ىلا مضنا
 2( 1١2194 - 2279 ) ةرتفلا يف « يناثلا يرنه » كلملا
 تحت ةعقاولا « نيتيكأ » ةيقود حايتجا عاطتسا كلملا نكل

 « هنم وفعلا ساتلا ىلا ريخألا اذه رطضا امم . دراشتير مكح

 . كلذ دعب هيلع لصحو

 هماههاو لاتقلا يف هتعاربب هبابش علطم ذنم دراشتير مستا
 ةرادإ يف هتراهم ىلإ ةفاضإلاب , ةيركسعلا نوؤشلاب ريبكلا
 نيضراعملا عاضخإ ىلع هدعاس ام اذهو . ةيسايسلا نوؤشلا
 يتقطنم ءالبن ةصاخو . هل ةعباتلا تاعطاقملا يف همكحل

 0 هحومط يف اوأر نيذلا . «وتاوب »و « ينوكساغ »
 ةليط لغشتا دقلو . ةيتاذلا مهحلاصمل ًاديدهت هتيصخش

 ىلع هتطلس مئاعد تيبثتب ( 13187 - 7297 ) ةرتفل
 شطبلا ىلا نايحألا مظعم يف أجلو . هل ةعباتلا تاعطاقمل

 ميعدت ربكألا هفده ناكو . كلذ قيقحتل يركسعلا مسحلاو

 هدلاو ىلع طغضلا لجأ نم . يركسعلاو يسايسلا هعقوم
 ثيروك هب فارتعالا ىلإ هعفدو . « يناثلا ىيرنه » كلمل

 يف هل ةعباتلا ةيسنرفلا تاعطاقملاو ارتلكتا شرعل يعرش
 هئاقشأ ةافو دعب ةصاخو . «وجنأ »و « يدنامرونلا »

 ماعلا يف نكمت ذإ . ًايجيردت كلذ هل مت دقو . انس هنم ربكال
 ءالبن نم همكح ىضراعم رخآ ىلع ءاضقلا نم 3187

 باشلا اهكلم يفوت يتلا . « يتاتيرب » ءارمأو « ينوكساغ »
 ْ . هسفن ماعلا يف ةأجف « ريغصلا يرنه »

 « سطسغا بيليف » اسنرف كلم عم دراشتير فلاحت
 تاكلتمملا نع هل لزاتتلاب هدعوو . ( يناثلا بيليف )

 ماقو . ارتلكنا شرع ٌوبت نم نكق ام اذا اسنرف يف ةيزيلكنالا

 كلملا ىلع طغضلاب ( 1189 - /)١١14 ) ةرتف ةليط نالجرلا

 ةميزهلا قاحلإ نم اههتاوق تنكمت نأ ىلإ ٠ « يناثلا يرنه »
 رطضا رصنلا اذه رثإ . ١144 ماعلا يف كلملا شويجب

 ثيروك « دراشتير » هدلوب فارتعالا ىلا « يناثلا ىرنه »

 كلملاب مادعالا مكح ذيفنت مت امدنعو . هشرعل يعرشأ

 ارتلكنا شرع دراشتير ىلتعا , 3181/1/1 يف يزيلكلالا

 . « لوألا دراشتير » مسأ تحت

 ةبصنم هتامايها نا همكح ةيادب ذنم ًاحضاو ادب دقلو

 لمهأ هنأ ذا . ةيجراخلاو ةيركسعلا يحاونلا ىلع ًاساسأ

 يزيلكنالا شرعلاب ةقلعتملا لئاسملا ًابيرقت يلك لكشب
 روحمتي ربكألا هحومط ناكو . هدالب يف يلخادلا عضولاو
 دادعالا ابوروا ءابعز أدب يتلا ةيبيلصلا ةلمحلا ةدايق لوح

 ريرحت اهثدحأ يتلا ةمدصلا ريثأت تحت , 1188 ماعلا يف اهل

 نيدسلا حالص دي ىلع ١1417 ماعلا يف سدقملا تيب

 . يبويالا

 رودلل ةجيتن يماسا لكشب دراشتير خيراتلا ركذيو

 ةلمحلا مسا تذخا يتلا . ةلمحلا هذه يف هبعل يذلا
 ماعلا ىتح ١١14١ ماعلا نم تمادو . ةثلاثلا ةيبيلصلا

 هذه حاجنال لاملاو دهجلا نم ريثكلا لذب دقو .
 . سدقملا تيب لالتحا يسيئرلا اهفده ناك يتلا . ةلمحل

 عيب ىلا دراشتير أجل , ةلمحلا هذهل دادعإلا لجأ نمو

 تايعاطقالاو يزيلكنالا شرعلا تاكلتمم نم ديدعل

 ةيصخشلا هتورث مادختسا ىلا ةفاضالاب . هل ةعباتلا ةفلتخمل

 لوطسا ءانب نم نكمت ىتح . هيبأ نع اهثرو دق ناك يتل

 هذه نم لعج يذلا رمألا , يوق شيج زيهجتو ريبك يرحب
 . ةيبيلصلا بورحلا لحارم مهأ ىدحإ ةلمحل

 دراشتير ىهنا ١11١ ( ربمسيد ) لوألا نوناك يفو
 « ةيبيلصلا هتلمح سأر ىلع قلطناو . ةيركسعلا هتادادعتس
 بيليف ) « سطسغا بيليف » اسنرف كلم هفيلح هقفاري

 , « انيسم » ىلا ارحب ةيبيلصلا شويجلا تهجتاو . ( يناثلا

 يفد . ارب اهيلا لوصولا لضف يذلا دراشتير ءانتتساب
 « روص »وحن اهجتم « يناثلا بيليف »رحبأ ١14 ء/ا“/ا“٠

 دعب دراشتير هعبت مث  ةيبيلصلا تاوقلا ةعيلط سأر ىلع
 . ابيرقت رهش

 يف «انيسم » ءانيم ىلع ةيبيلصلا تاوقلا تجرعو

 يلاها ةمواقم ىلع تبلغت نا دعب هيلع تلوتساف « ةيلقص
 « دراشتير » نيب ةدهاعم دقع كلذ عبتو . ةريزجلا

 ضف



 ير

 دقع مث . نيفرطلا حلاصم تنفض ةيلقص كلم « ديركنت »و

 ناكو . اسنرف كلم « يناثلا بيليف » عم ةدهاعم دراشتير

 نيشيجلا تاطاشن قيسنتو ميظنت اهنم يسيئرلا فدهلا

 ليصافت ىلع ةدهاعملا تزكر اذهل . ةلبقملا كراعملا يف نيفيلحلا
 دارفا نيب ةلدابتملا تاقالعلا نيمأتو ماظنلاو طابضنالا قيقحت

 برحلا مئانغ عيمج نأ ىلا اهدونب دحا يف ريشأ امك . نيشيجلا
 . نيكلملا نيب ةفصانم عزوتس

 ىلع ىلوتساو « « صربق »وحن هتلحر دراشتير عبات مث

 كارينا » يطتنزيبلا اهمكاح تاوق مزه نا دعب ةريزجلا

 ىلع هنارق دراشتير دقع « لوساول » يفو . « سونينموك

 ىغلأ نأ دعب . «رافان فوا ايراغنريب » ةريمالا هتبيطخ

 بيليف » كلملا ةسقيقش « سيلإ » ةريمألا ىلع هتبطخ
 نيب كلذ دعب تاقالعلا ريتوت ىلا ىدا يذلا رمالا . « يناثلا

 . مئاد لكشب نيلجرلا
 يف ماسشلا دالب لحاس ىلا دراشتير لوطسا لصوو

 يتلا ةيبيلصلا شويجلا رئاس ىلا مضناف . 74
 ةيجيتارتسا عقاوم يف زكرمتتو ٠ « اكع » ةنيدم صاحت تناك

 عم ركسعي يبويالا نيدلا حالص ناكو . نيصحتلا ةديج

 تناكف . « اكع » نم ةليلق تارتموليك دعب ىلع هتاوق
 حالص ىلا لسررت ةنيدملا نع ةعفادملا ةيمالسالا تاوقلا
 هملعتو ٠ لجازلا مامحلاو تاراشالا ةطساوب لئاسرلا نيدلا
 ديفي نيدلا حالص ناكو . ةئيدملا لوح يبيلص كرحت لكب
 تاركسعملا ىلع تاراغالا نسشيو « تامولعملا هذه نم

 ىلع « اكع » مجاهت يتلا ةيداعملا تاوقلا ربجيل « ةيبيلصلا

 . اهتيامحو تاركسعملا ىلا ةدوعلا

 تأدب نيطسلف ىلا دراشتير لوصو نم ةزيجو ةرتف دعبو
 ءالؤه مجاهو . نييبيلصلاو نيملسملا نيب ةلصافلا ةكرعملا

 قبناجملاو جاربالا نيمدختسم ربلا نم « اكع » راوسا

 . ةنيدلاب ةطيحملا قداتخلا اومدر ابك ٠ بلاوللاو شابكلاو
 نع ناموجهلا رفسأو ٠ يرحب موجه يربلا طغضلا قفارو
 . نيتنس ماد راصح دعب , 7141/1/1١ يف اكع طوقس

 , لدابتملا مارتحالا نم ةقالع ةرتفلا هذه يف ترهظ دقلو

 ملو ٠ « نيدلا حالص »و « لوألا دراشتير » نيب ضماغلاو

 امم . اهروطتو ةقالعلا هذه ةأشن فورظ امامت كلذ دعب حضتت

 ىتح تلاز ام يتلا تاياورلاو ريطاسالل ةمسد ةدام اهلعج

 ايقتلي مل نيدئاقلا ناو ةصاخ . يخيرات لدج عضوم نآلا

 هذه لضفالا ريسفتلا لعلو . مايالا نم.موي يف هجول اهجو
 يتيصخش نبي هبشلا هجوا نم ددع دوجو يف نمكي ةقالعلا

 دراشتير ناك نيح يفف . « دراشتير »و « نيدلا حالص »

 نم برحلا ىلا رظني يذلا سرافلاو ٠ يبوروالا دئاقلل الاثم

 زازتعالاو ةوقلا ميهافم مرتحت يتلا ةيطارقتسرالا ميقلا راظنم
 « نيدلا حالص » ناف . لذلاو فعضلا رقتحتو . سفنلاب

 دنع ىتح امههردقيو ةعاجشلاو لبنلا مرتحي اسراف هرودب ناك
 . هئادعا

 ضل

 نايحالا ضعب يف وفعي ناك دراشتير نا خيراتلا ركذيو
 وا ةعيفرلا ةيعاتجالا لوصالا يوذ نم نيملسملا هارسا نع

 سانلا عومجب ةداوه نود شطبيو « ءايرثالاو ناسرفلا نم

 نا نوفغيرؤملا دكؤيو . نييداعلا نينطاوملاو ناكسلا نم

 ريسأ فالأ " ىلاوح لتقب « اكع » طوقس دعب رمأ دراشتير
 . نيلتاقملا وأ ءالبنلا نم اونوكي مل مهتأل . نيملسملا نم

 اوأدبف نيبيلصلا تايونعم تعفترا , « اكع » طوقس رثإ
 يف ةيبيلصلا تاوقلا تهجتاو . « سدقملا تيب هوحن مهفحز
 ةيمالسالا تاوقلا عم تكبتشا ثيح , « افاي »وحن ةيادبلا

 نكمت نا ىلا ةنيدملا عراوش يف تراد ةنحاط ةكرعم يف

 ( ربمتبس ) لوليا يف اهيدع ءاليتسالا نم نويبيلصلا
00 

 دراشتير جرخ ١١4١ ٠ ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يفو

 تاوقلا سأر ىلع سدقملا تيب ىلا اهجوتم « افاي » نم
 ةريغصلا كراعملاو تاشوانملا نم ةلسلس دعب . ةيبيلصلا

 « ةلمرلا »و « دللا »و «روزاي » ىلع هفحز لالخ ىلوتسا

 يبيلصلا شيجلا غلب نا ىلا . اهوح امو « نورطللا »و
 ضاخو . اهنم ةبرقم ىلع ركسعف « ةسدقملا ةنيدملا فراشم
 تعءاب هدوهج نكلو . اهيلع ءاليتسالا فدهب كراعم ةدع

 . لشفلاب
 « يناثلا بيليف » يسنرفلا كلملا ربتعا « ءانثالا هذه يف

 . هتاحومط يضري ايفاك ازاجنا لكشي « اكع » طوقس نا

 قتاع ىلع ةلمحلا ةدايق ةمهم ًايقلم ٠ هدالب ىلا ةدوعلا ررقف
 نكل . ةيمالسالا تاوقلا عم مادصلا عبات يذلا « دراشتير

 ماعلا يفو . ةمساح جئاتن. يأ نودو . دودحم قاطن ىلع

 . « نيدلا حالص » عم ضوافتلل يعسلا دراشتير أدب

 نوكت ناو نييبيلصلل سدقلا ةنيدم نوكت نا هيلع ضرعف
 اذه ضفر نيدلا حالص نكلو . نيملسملل ةرخصلا ةبق

 ظفتحي نا « دراشتير » ضرع مث . عطاق لكشب ضرعلا

 نيب ةفصانم ةنيدملا مسقت ناو . ةعلقلاو ةرخصلاب نوملسملا
 . اضيأ ضرعلا اذه « نيدلا حالص » ضفرف . نيفرطلا

 ةلسلس تعقو ٠ نيفرطلا نيب تاضوافملا لشفل ةجيتنو

 عضولا رمتساو , ةمساحلا ريغ تاشوانملاو تاكابتشالا نم

 ىلا « دراشتير » لصوت نيح « 1437/4/7 ىتح هلاح ىلع

 اهتدم مالس ةدهاعم دقع ىلع «نيدلا حالص » عم مهافتلا

 ةنيدم يف ءاقبلاب نييبيلصلل اهبجومب حمسي . تاونس ثالث
 حمسي امك ٠ ا رواجملا ءىطاشلا نم ةريغص ةعقرو اكع

 . ةسدقملا نكامالا ةرايزب نييحيسملا جاجحلل

 رورملا بنجتي ىتح ًارحب ةدوعلا دراشتير لضفو

 نيبو هنيب ةمئاقلا ءادعلا ةلاحل ًارظن . ةيسنرفلا يضارالا ربع
 ةلحر لالخ ضرعت دقلو . « يناثلا بيليف » يسنرفلا كلملا
 همغرأو هتنيفس مهاد ًاراصعإ نأ ذإ . ةمج بعاتم ىلا ةدوعلا

 ررق اهدنعو . ايلاطيا يف « ةيقدنبلا » ءانيم ىلا ءوجللا ىلع

 قودلا قيرطلا لالخ هلقتعاف . ارب ةلحرلا لابكإ
 هعم ديدش فالخ ىلع ناك يذلا يواسمنلا « دلوبويل »

 قودلا ماقو . نيطسلف يف ةيبيلصلا ةلمحلا مايأ ذنم

 روطاربما « سداسلا ىرنه » ىلا هميلستي يواسمنلا

 مدع ررقو هنجس يذلا . ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 لزانت ىلا ةفاضالاب , ةمخض ةيدف عفد دعب الإ هنع جارفالا

 روطاربمالا ىلا هتكلمم ميلستو ارتلكتا شرع نع دراشتير

 'ةيروطاربمالل ةعبات ةيعاطقإ لكش ىلع هل اهديعي يكل
 . ةسدقملا ةينامورلا

 جارفالا مت روطاربمالا طورشب دراشتير لوبق دعبو

 يف ةيناثلا ةرملل اكلم جوت ارتلكلا ىلإ هتدوع دنعو . هنع
 ةعضب دعب اسنرف ىلا داع نأ ثبلي مل مث . ١07/6/4

 لاوط يقبو . « يدنامرونلا » ةعطاقم يف ثكمو ءروهش

 هفيلح عم فالخ ىلع هتايح نم ةريخألا سمخلا تاونسلا

 53 يناثلا بيليق » يسرفلا كلملا قباسلا

 ءاضقلا يف دراشتير هب مستا يذلا روهتلا ببست دقلو

 دمع . « جوميل » تنوكيف عم طيسب فالخ دعبف . هيلع

 « ولاش » يف ليبنلا اذه ةعلق ةرصاحم ىلا دراشتير

 ًاحرج هل ببس مهسب راصحلا لالخ بيصاو . لانك

 . 2149/5/1 يف هرثأ ىلع يفوت ٠ ًاغيلب

 ثلاثلا دراشتير (45)

 دهشي . (١؛مو )1١481- يزيلكنا كلم

 نوخروملا مسر . ةيلاعقلا ةراهملاب خيراتلا هل
 الا «هنع ةيقالشأ الو ةمئاق روص « نويرودويتلا »
 . يركسعك هتعارب فخت مل اهنا

 وهو « 21ءطدج0 111 ثلاثلا دراشتير دلو
 ةعلق يف « كروي قود دراشتيرل رغصالا نبالا

 ١405/1٠١١ /1 يف « «ياهننرذوف»

 « ١45١ (وينوي) ناريزح يف رتسولغ ىلع ًاقود
 « عبارلا دراودا » هقيقش هيف جوت يذلا مويلا يق

 ىلع - اذه هقيقشل ايفو لظ دقو . ارتلكنا ىلع اكلم
 قود ) جروج ثلاثلا اهقيقش .نم ضيقنلا ىلع
 ماسعلا يف هافنم ىلا هقفارو («سنرالك »

 داق « يلاتلا ماعلا يف (سدوع دنعو .

 « تينراب » يكرعم يف شيلا ةعيلط ةعاربب دراشتير

 1" مبا واطسإب « يرربسكوت ١ و 8226+

 لتق دراشتير نأ » نويرودويتلا نوخرؤملا لوقيو

 ةكلملا نبا دراوداآ رارصالا قبس عسسم دس

 دراودا نا دكؤت ةئيدحلا ةلدالا نكلو . تيرغرام

 ىلع ةيوق نئارق كانه نا الا . ةكرعملا يف لتق اذه
 رايا يف سداسلا يرنه لتق يف أطاوت دراشتير نأ

 ديكأتلاب ًادوجوم ناك هنأ ثيح ١47١ ( ويام )

 . ةم رجلا تعقو نيح « ندنل جرب » يق

 بصنو ٠



 ثلاثلا دراشتير كلملا

 ىلع لمع يذلا عبارلا يرامل دراشتير صلخأ
 هيلا دهعو « ارلكنا يلامس قطانم يف هناطلس تيبغت
 يف ةيكلملا ةطلسلا ديطوتو ماظنلا ىلع ظافحلا ةمهمب

 ماعلا يف دراشتير حبصاو . ةبرطضملا قطانملا
 موختلا ىلع براحو ؛ لاهشلا يف كلملا لثم

 ةيافكب هتطلس مدختسا دقو . ( ١48 ) ةيبرغل
 ةريبك ةيبعش لانو « لدعلاو مالسلا ديطوتل ةمكحو
 نوؤش يف هتنواعمل ًاسلجم ثدحتساو « لاثلا يف

 . ةقطنملا خيرات يف ةرم لوال ةرادال
 . ادنلتكسا ىلا ةحجان ةلمح داق 8 ماعلا يف

 يره هقيقش ةافو دنع لاشلا يف ةبيطلا هتعمس هتدعاسو

 هنيع دق ناكو . ١48 ( ليربا ) ناسين يف عبارل
 لالخ « سداسلا دراودا » هنبا ىلع ًايصو هتافو لبق

 ىلع ضبقلا ىلا دراشتير رطضاو . هروصق تاونس
 ذا « تيبازيلا هما ءابرقاو ريغصلا كلملا سارح

 ذخاو « ًائيس ًاريثأت هيلع اورثؤي نا ىثخي ناك
 دعبو . ةيصخشلا هتياح تحت « سماخلا دراودا »

 « سماحلا دراودال » ةيلاوملا رصانعلا تذخأ كلذ

 رمآتت تأدبو « دراشتير ذوفن دايدزا نم ىثخت
 اددع مدعأو نيرمآتملا ىلع ضبقلا ىقلاف « هيلع

 ةونب ةيعرش مدعب ىوعد رادصاب زعوأو . مهنم
 هنال تيبازيلا نم عبارلا دراودا هقيقش مهبجنا نم

 حبصا ساسالا اذه ىلعو « اهلبق ًاسوزتم ناك
 دعب ًاعرش ةطلسلا هيلا لوؤت يذلا كلملا دراشتير

 ايسر شرعلا ىلوت لعفلابو . عبارلا دراودا ةافو
 يف 7/5 موي جوتو « ١؛م١8/5/0 مري
 ام هشرع تابث ىلإ نئمطي مل هنكلو . « رتسنمتسو »
 لايتغا ربدف « ةايحلا ديق ىلع هقيقش ءانبا ماد
 دراودال ني ريغصلا نينبالأ دراشتيرو دهدراودا

 . عبارلا
 نم ةلاح ارتلكنا يبونج تداس ةرتفلا هذه يف

 قود درمل يف اهريبعت تدجو « بارطضالا

 2 +١48 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يف « ماهغنكب »

 نا الا « درمتلا اذه طابحا نم دراشتير نكمت دقو
 ريبك ددع هعمو رارفلا نم نكمم « ماهغنكب » قود
 ةطلس يف ةقثلا ةعزعز ىلا ىدأ امم « هيديؤم نم

 هئبا ةافو روعشلا اذه نم دازو « ثلاثلا دراشتير

 « |! م84 ( ليربا ) ناسين يف «دراودا» ديحولأ

 لواح دقو . ١48٠ ( سرام ) راذآ يف هتجوزو

 راهظاب دييأتلا بسك هدهج لكب ثلاثلا دراشتير
 معدو « جراخلا يف امتراجتو ارتلكتا حلاصمل هساح
 مهتامالظب 'ءارقفلا مدقت ليهستو « لخادلا يف ماظنلا
 فيفختو ةيلام تاحالصا لاخداو « هسلجم ىلاو هيلا
 يره » هسفانم نا الا . ةيكلملا تاصصخملا ءابعا
 ( مباسلا يره كلملا دعب اهيف ادغ يذلا ) « رودويت
 هتعجش و « عبارلا دراودا راصنا اسنرف يف هلوح عمج

 ثلاثلا دراشتير هنلعا ام ببسب « ةيسنرفلا ةموكحلا
 اهيلع رطيست يتلا يضارالاب ظافتحالا ىلع همزع نع
 . اهيضارا نم ًاءزج اسنرف اهريتعتو ارتلكنا

 « رودويت يراه» لزن ١؛م10/١2/١ يفو

 ةقزترملا نم فالآ # هعمو «زليو» يبونج يف
 يره » ذوفن ةدعاق « زليو » تناكو « نييسن رفلا

 دراشتير تاوق عم هتاوق تلباقتو . « رودويت
 تناكو .( ريشرتسيل ) « ثروسوب » يف ثلاثلا
 ةكرعملا نكلو .لجر فال 1 ٠١ غلبت ريخالا تاوق
 دروللا امه دراشتير عابتا نم نينثا ةنايمخ اهتمسح
 روئ» قود هقيقشو «© هتجوز دلاو « يلئاتس »
 يرثه » ىلا اهمامضنا ةأجف انلعا نيذللا « « دنال ريم

 كلذ بقعا يذلا يمادلأ لاتقلا يفو . « رودويت
 «دجملا وأ توملاو ةلواحم يف دراشتير قلطنا

 نكلو . هلتقو « رودويت يره » ىلا لوصولا
 لتاقي وهو ةلواحملا هذه لالخ لتق هسفن دراشتير

 . ةيتاؤم ريغ فورظ يف ةعاجشب

 ( ةيوون ةصاوغ ) لسر دراشتير (:)
 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف « نوجروتس رظنا )

 ىر

 )١( ةكرعم ) نيتنوام شتير ( 185١

 نابإ تثدح يلا ةيربلا تاهجاوملا لئاوأ نم
 .(رهكم -روكل ) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا
 ناكوء ع« ١85١ (ويلوي) زومن ١١ يف تعقو
 1810 « نيتنوام شتير » لبج ةمق اهح رسم

 ترفسأو «« اينيج رف » يبرغ لاش يف 105 ةّلس
 . (ةيلامثلا ) ةيلاردفلا تاوقلا راصتنا نع

 تنلعأ © ١851١ (ليربا) ناسيئ ١٠١ يف
 ةيلاردفلا ةموكحلا نم اهباحسنا « اينيجرف » ةيالو
 بناج ىلإ اهتيوصتو « ةيكريمألا ةدحتملا تايالولل
 عيتتساو . ( ةببونحلا ) ةيلاردفنوكلا تايالولا
 < «ناليلكام » جروج يلاردفلا لا رثحلا مايق كلذ
 ةيالو ىبونج يف ةيلاردفلا تاوقلل يركسملا دئاقلا
 ١ م51 ماعلا فيص لئاوأ يف « كاذثآ « وياهوأ »
 « اينيجرف » نم ةيبرغلا ةيلاثلا يضارألا ىلإ مدقتلاب
 2 يدنج فلأ م٠ اهدادعت قاف ةوق سأر ىلع
 ةموكحلا ىلإ عوجرلا نودو ةيصخشلا هتردابمب
 رصن قيقحت نم «ناليلكام » نكمتو . ةيلاردفلا

 يلا ردفتوكلا لارئجلا ةعباق ةريغص ةوق لع عيرس
 يف ةيلاردفنوكلا تاوقلا دئاق « «يل تربور»
 /"/#”) « ىبليف» 5 « «اينيجرف» ةيالو

 ريثأت «ناليلكام » راصتنال ناكو . ١(
 يف ةيلاردفنوكلا راصنأ تايونعم ميطحت يف ريبك
 . ةقطنملا يف ةيلاتلا هكراعم ىلع سكعنا « « اينيجرف »

 «ناليلكام , ردصأ ءرمكا/ال/١1 يف
 لوخدب « سنارك زور مايليو » لا راخلا ىلإ هرماوأ
 « ةيلاشلا ةهللا نم اينيجرفل ةيبرغلا ةيلاهشلا ةقطنملا
 ماقتف . لجر 1٠١ مضي ءاول سأر ىلع
 اهماوق «ةيلاردفنوك ةوق هاجتاب «سناركزور»

 نوج و يلا ردفنوكلا مدقملا ةدايقب لجر ٠٠*01

 لبج يف ةنصحم لقاعم يف ةزكرمتم « « مارغيب
 هذه ةبنجم زواج نم نكمتو « « نيتنوام شتير »
 ةلواحم يف لبخلا ةسق ىلإ دوعصلاو ةوقلا
 ةطخل ذيفنت « مارغيب » قيوطتو اهيلع ةرطيسلا
 «سناركزور» فداصو .(4 ناليلكام » اهعضو
 قوف لاجر م١٠ اهماوق ةريغص ةيلاردفنوك ةوق
 ماد كاسبتشا دعبو « « نيتنوام شتير» ةمق

 لالتحاو اهرسأو اهيلع بلغتلا نم نكمم « نيتعاس
 ءزحلا ذفني مل «ناليلكام » نأ نيح يف « اهعقاوم

 عقاوم ةمجاهم يضفقي ناك يذلا ةطحلا نم هب صاخلا

 ظفتحي ملو . هسفن تقولا يف مامالا نم « مارغيب »
 ةطخ ذيفنت مدع مغر ةنيصحلا هعقاومب مارغيي
 ردصأو مالظلا لولح رظتنا لب « اهلماكب موجحلا

 ضخ



 ير

 ىلع اهفصن بحسناف « باحسنالاب هتاوق ىلإ هرمأ
 12/102141 « هي ريتنوم» هاجتاب «يل رفيب» قيرط

 يلاش ىلإ هترمأ تحت رخآلا فصنلا بحسلاو

 نع هتعبات «ناليلك ام » تاوق نكلو . « يلرفيب »

 ءانثأ هقيوطت نم تنكمت 7/1١ يفو . بشك

 راصحلا اذه رفسأو «كيراك ةضاخم » هروبع

 « كيراك ةضاخم رظنأ ) « مارغيي » مالستسا_ نع
 َ ( ةكرعم

 شتير» يف «ناليلكام» راصتنا رفسأ

 يف ةيلاردفنوكلا ةمواقملا ىلع ءاضقلا نع « نيتنوام

 ءاشنإ ىلإ ليبسلا ديهمتو « « اينيجرف » يبرغ لاش

 ةموكحلا ىلإ اهمضو ةيبرغلا « اينيجرف» ةيالو
 . ١851 ماعلا يف ةيلا ردفلا

 ١8514 ( تاراغا ) دنومشتير(؛)

 ةيلهألا برحلا نابإ ١874 ماعلا يف تعقو تاراغا

 ةيلاردفلا تاوقلا اهب تماقو ,.(1456 )1851  ةيكريمالا

 نييلاردفنوكلا ةمصاع « دنومشتير » دض ( ةيلامشلا )

 . ( نييبونجلا )

 18114 ( رياربف ) طابش « راتسيو » ةراغإ

 «راتسيو » لارنجلا كرحت , 1874/5/5 ةحيبص يف
 نم 0٠٠2و ةلايخلا نم يدنج 7٠٠١ سأر ىلع الا[:

 دنومشتير ىلع ةراغاب مايقلل « غربسمايليو » نم ةاشملا
 يف نيسلقتعملا نييلاشلا ىرسألا حارس قالطا فدهب

 . اهتوجس

 لبق تلصو يتلا ةلايخلا اهتمدقم يفو ةوقلا تمدقتو

 رن ىلع ةعقاولا « جديرب زسموتوب » ىلا 1/7 رجف

 ةمصاعلا نع ملك ١١ ىلاوح دعب ىلعو « ينيموهاكيشت »
 « نوتنه » لارنجلا ةدايقب ةيوق ةيبونج ةوق دجتل , ةيبونجلا
 يف ةيبونجلا تازيزعتلا تناك ءانثألا هذه يفو . +00

 . « دنومشتير » نم راطقلاب اهقيرط

 ربع نييلامشلا اياون ىلع اوعلطا دق نويبونجلا ناكو
 تاوقلا .فوفص نم نيرافلا دحأ مهيلإ اهمدق تامولعم
 , ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا نم اونكمت اذلو . ةيلامشلا

 ىلع عناوملا اوماقأو « « جديرس زموتوب » ىلآ ةوق اولسرأف

 . رهنلا روبع يفنويلامشلا اهنم ديفي نأ نكمي يتلا تاضاخملا

 ىدحا دنع ممجه نشب ةيلامشلا ةلايخلا تماقو

 موجطلا تفقوأ نييبونجلا ةيعفدم نارين نأ الا , تاضاخملا

 لواحي ملو . اهب سأي ال رئاسخ نيمجاهملاب تعقوأ نأ دعب

 عم ساتلا عطق لب . يفاضإ دوهجم يأب مايقلا «راتسيو »
 . « غربسمايليو » ىلا ًادئاع لفقو . مصخلا

 قرف

 1١45714 ( رياربف ) طايش « كيرتابليك » ةراغا

 تاوقلا ةدايق تررق 1834 ( رياربف ) طابش يف

 « « دنومشتير » ةنيدم ىلع ةراغإ نش (ةيلامشلا ) ةيلاردفلا

 حارس قالطا فدهتست . ةيلاردفنوكلا ةموكحلا ةمصاع

 ةبيرقلا «.لب » ةريزج يفو ةنيدملا يف نيدوجوملا ىرسألا

 نع ماع وفع نالعا نمضتت تاروشنم عيزوتو . اهنم

 . « نلوكنيل » سيئرلا نع رداص برحلا يف نيكرتشملا

 ةلايخلا نم لجر 10٠٠١ نم ةراغالا ةوق تلكشتو

 « كيرتابليك » لارنجلا ىلا اهتدايقب دهعو . ةيعفدم ةيراطبو

 ( ريازبف ) طابش رخاوأ يف ةوقلا تكرحتو .
 ربعو ٠ 15©/511طالا8 « غربسلفيتس » ةنيدم نم ًاقالطنا

 افا مهشعأ ءاع

 تقو يف « دروف » ةضاخم دنع 1301037 « ناديبار » رهن

 ةنيدم وحن ةعرس تسدقتو . 1/98 ةليل نم ركبم

 ملك 84ه وحن دعبت يتلا . « سواه تروك اينافليستوبس »

 6٠0 نم فلؤم لتر لصفتا كانهو . « دنومشتير » ىلابش
 الاءثع « نيرغلاد كيرلوا » ديقعلا ةدايقب ل

 ربت رؤبعي فلكو ,. 4 موي حابص يف طوطلعتعم

 نيح يف . بونجلا نم « دنومشتير » لوخدو « سميج »

 طخ وحن ( « كيزئابليك » ةدايقب ) اهمدقت ةوقلا ةيقب تعبات

 « رفيب » دس ةطحم هاجتا يف يزكرملا اينيجرف ديدح ةكس

 نم يبرغلا لامشلا ىلا ملك 58 ةفاسم ىلع ةمقاولا

 .مث . « يلامشلا انآ » رهن ربعت نأ اهيلع ناكو . « دنومشتير

 انأ » رهن ربعتل « لريوكس دنوارغ » رسج ىلا هجتت

 نم ملك 4 وحن دعبت ةطقن ىلا هنم قلطنتلو ٠ « يبونجلا

 تلصوو ٠ لعفلاب ةريسملا هذهب تماق دقلو . « دنومشتير »
 . ةددحملا ةطقنلا

 فرعي نأ نود مت اذه همدقت نا « كيرتابليك » دقتعاو

 ةوق اهلتحت ةنيدملاب ةطيحملا قدانخلا نأو . نويبونجلا هب

 طخ وحن « كورب » قيرط ربع مدقتف . ةاشملا نم ةريغص

 ءراذنالا رفاخم ضعب هقيرط يف ًاحستكم . يلخادلا عافدل

 3و ةاشم يدنج 0٠0٠ نم ةوق هلتحت روكذملا طخلا دجوو

 ىلع موجهلل بهأتو هتيعفدم نارين حتفب ماقف . عفادم
 «رارقلا اذه ذيفنت نع لدع نأ ثبلي مل هنكلو . تابكحتل

 عقاوم ىلا لصت ةديدج تازيزعت ىأر هنأ روصت امدنع
 جتنتسا دقلو . افلكمو ًالشاف نوكيس هموجه نأ ردقو , ودعل

 نا ( دوجو ال نكي مل يتلا ) ةيداعملا تازيزعتلا ةيؤر نم
 نم ناك يتلا هتمهم قيقحت يف حجني مل « نيرغلاد » ديقعل

 هاجتا ىلا ةيلاردفنوكلا ةيماحلا هابتنا لوحت نأ ضورفمل
 . بونجل

 « يلتأ » ةطحم ىلا ةريغملا هتوقب كيرتابليك بحسنا اذه

 « ينيموهاكيشت » رهن يلاهش 416

 نم يقرشلا لامشلا ىلا ملك 8 ةفاسم ىلع عقاولا

 ناتدحو هتمجاه كانهو . اهيف هركسعم ماقأو . « دنومشتير »

 ٠ 0طن عا هةطممصتمإل

 داو » ةدايقب امههادحا . ليللا لالخ ةيلاردفنوكلا ةلايخلا نم

 . « نوسنوج ىلدارب » ةدايقب ىرخألاو « نوتبماه

 تاكرحت عباتي ناك «نوسنوج» نأ ةقيقحلاو

 دقلو . «رفيب » دس ةطحم ىلإ هلوصو ذنم « كيرتابليك »

 دحا ركسعم لالتحا نع ةيلاردفنوكلا ةلايخلا موجه رفسأ

 بونجلا هاجت بحسنا يذلا . « كيرتابليك » ةوق ةيولأ
 ةطحم دنع يلاتلا ميلا يف هب قحل ثيح . يقرشلا

 تحت « نيرغلاد » لتر نم لجر 51١ ءاهز « لاتسنوت »

 امهباحسلا ناتوقلا تلصاوو . « ليشتيم » بيقنلا ةدايق

 ةعقاولا « « غربسميلو » ةنيدم 11/7 ةليل يف اتلصو ىتح

 نم يقرشلا بونجلا ىلا ملك 98 وحن ةفاسم ىلع

 . « دئومشتير »

 نم كرصحت دق « نيرغلاد» ديقعلا ناكو

 ىلع همدقت عباتو , 5001ا5الا 7/3018 « اينافليستوبس »

 رسهت روبع لواحو . « اينيجريف » ديدح ةكس طخ دادتما

 مل هنكلو , « سواه تروك دئالشتوغ » برق « سميج »

 نم يلاتلاب نكمتي ملو ٠ كانهروبعلل ةحلاص ةضاخم ىلع رثعي

 نيدوسجوملا ىرسألا حارس قالطال « لب » ةريزج ةمجاهم

 بونجلا نم اطوخدو « دنومشتير »وحن كلذ دعب مدقتلاو اهيف

 نم ٠١٠١ ةعاسلا ىلاوح يف كانه « كيرتابليك » ةاقالمل

 . لبق نم اررقم ناك امك . 79/١ موي

 ناكملا يف ةضاخملا ىلع رونعلا يف هلشفل ةجيتنو

 لوط ىلع مدقتلا ةعباتم ىلا « نيرغلاد » رطضا . روكذمل

 نم برتقاو . « سميج »رهنل ( ىرسيلا ) ةيلامشلا ةفضل
 دنع كبتشا ثيح . 5/١ موي رهظ دعب « دنومشتير »

 رصتساو . ةيلاردفنوك ةلايخو ةاشم تادحو عم اهفراشم
 لالخ « نيرغلاد » عمسو . ليللا لولح ىتح كابتشال

 ةيعفدم توص رسهظلا دعب نم ىلوألا تاعاسل

 كلذلو . هفده قيقحت ىف لشف هنأ كردأف . « كيرتابليك »

 ةدايقياو لقيم و بيقتلا فلك نادت ليللا لالخ بحسن

 اهنيب اف لاصتالا تدقف لترلا ءازجا نكلو . ةرخؤملا سرح
 « نيرغلاد » عم لجر ٠٠١ وحن لصفتاف . مالظلا طسو

 عم قرشلا هاجتا يف لترلا ةيقب تضمو . الابش اوهجتاو
 وحنلا ىلع « كيرئابليك » تقتلاف . « لشتيم » بيفنلا
 عم تلصفنا يتلا ةوقلا تلصو نيح يف ؛ًافنآ هيلا راشملا

 ةدلب دنع هتربعو « يكنوماب » رهن ىلا « نيرغلاد »
 يلاهش ملك "؟ ةفاسم ىلع ةعقاولا . «رفوناه »

 رهن تلصو ىتح اهباحسنا تلصاوو . « دنومشتير »

 46 ةفاسم ىلع « تليآ » ةضاخم دنع هتربعو « ينوباتام »

 . « دنومشتير » يلاهش ًابيرقت ملك
 لتق نيمك يف ةوقلا هذه تعقو /7 ةليل فصتنم دنعو

 رسأ وأ حرج امك . هلاجر نم ددعو « نيرغلاد » هلالخ

 , هلك « نيرغلاد » لتر رئاسخ ةلمج تغلبو . نيقابلا مظعم



 3١ , « لشتيم » بيقنلا همدق ىذلا يئاهنلا ريرقتلل ًاقفو
 اهلك ةراغالا رئاسخ ةلمج امأ . ًاريسأ ٠١و ًاحيرجو ًاليتق

 ريسأو حيرجو ليتق نيب . الجر 50١0 وحن تغلب دقف

 . دوقفمو

 18314 ( ويام ) رايأ « نادي ريش » ةراغا

 لارنجلا اهأدب يتلا «دنومشتير» ةلمح لئاوأ يف

 رايأ يف ةيلانردفلا تاوقلل ماعلا دئاقلا . « تنارغ »

 هسفنب « كاموتوبلا » شيج اهالخ داقو . 1814 ( ويام )

 بيصأ ١955- ١84(. ةلمح . دنومشتير رظنأ )

 . « سنردليو » ةكرعم يف ةحداف رئاسخب روكذملا شيجلا

 رطضاو . ( ويام )رايأ 1و 0 يموي يف تراد يتلا
 قرط قرتفم وحن عجارتلا ىلا « تنارغ»

 شيج نيب ةريبك ةكرعم تبشن ثيح . « اينافليستوبس »

 ةرتفلا يف يلاردفنوكلا « يل » لارنجلا شيجو « كاموتوبلا »

 . ( ويام ) رايأ ١9 ىلا 8 نم

 « تنارغ » لارنجلا ررق . ةكرعملا هذه ةيادب يفو

 , « نادي ريش » لارنجلا ةدايقب . ةلايخلا نم ةريبك ةوق لاسرأ

 عم نييبونجلا تالصاوم طوطخ عطق فدهتست ةراغا نشل
 سراف فالا ٠١ نم ةروكذملا ةوقلا تفلاتو . « دنومشتير »

 . ةيعفدم تايراطب "و

 ةقطنم نم ًاقالطنا ٠ 0/4 موي رجف يف ةوقلا تكرحتو

 طوطخ عطق اهفده ناكو , « نرفات دوت » نم برقلاب عقت
 لامشلا نم « دنومشتير » لخدت يتلا ديدحلا ةكسلا

 قيرط لوط ىلع ةوقلا تمدقت دقلو . يبرغلا لامشلاو

 : قرف ثالث ىلا مسقني لتر لكش تذخأو . «فارغلتلا»

 « نوسليو » ةدايقب ةيناثلاو « تيريم » ةدايقب ىلوألا

 انأ »رهن « تيريم » ةقرف تربعو . « غيرغ » ةدايقب ةثلاثلاو

 مويلآ ءاسم يف « دروف نوسردنا » ةضاخم دنع « يلامشلا

 ةوقلا ةيقب امأ . رهنلل ةيبونجلا ةفضلا ىلع تركسعو . هتاذ

 ءاول اهب ماق ٠ ةرركتم تاراغال ضرعتت تناكف . ةيسيئرلا
 تركسع دقو . « تراويتس » ةقرفل عبات ىلاردفنوك ةلايخ

 .روكذملا رهنلل ةيلامشلا ةفضلا ىلع ليللا لالخ

 , 0/٠١ موي حابص اهتريسم ةراغالا ةوه تلصاوو
 اينيجرف ديدح ةكس »طخ نم تارتموليك ةدع ريمدتب تماقو

 ةكسلا تابرعو تارطاقلا نم ددع نع الضف . « يزكرملا

 . نؤملا نم تايمكو ديدحلا

 انأ » رهن « نادي ريش » ربع , ٠١ 0/١١ ةليل يفو

 «رهنلل ةيبونجلا ةفضلا ىلع رجفلا دنع فقوتو , « يبونجلا
 ةوق نم ءاول مدطصا 0/1١ موي حابص نم ركبم تقو يفو

 « دروفنوم » ةلايخب ( « ديفاد » ةدايقب ) « نادي ريش »
 ةفاسم ىلع ةعقاولا ٠ « دئالشا » ةنيدم دنع 4

 قوف مادصلا مت دقلو . « دنومشتير » يلاهش ملك 16 وحن

 ةلايخ عفد نع رفسأو . « غربكير ديرف » ديدح ةكس طخ

 روكذملا ءاوللا رمد مث . اهعقوم نع اديعب « دروفنوم »

 نم تارتموليك ةدع نع الضف ةقطنملاب دوجوملا عدوتسملا
 « ناديريش » ةوق ىلا كلذ رثإ مضناو . يديدحلا طخلا

 . « نلأ » ةطحم دنع ةيسيئرلا

 « ويهزتيف » لارنجلا ةلايخ ةقرف تناك ءانثألا هذه يفو
 وحن نم ةفلؤملاو « يل » لارنجلا ىشيجل ةعباتلا ٠ ؟ااحادانها»

 دنع . ةهجلا نم ةعرسلا هجو ىلع تلسرأ دق ٠ لجر

 ةوق ضرتعتل رشابم ريغ قيرط ربع « اينافليستوبس »

 حابص يفو . « دنومشتير » لصت نأ لبق « ناديريش »
 قيرط ىلع ةعقاولا « نرفاتولي » ةقرفلا هذه تلصو . ١

 . « دنومشتير » يلامش ملك ٠١ وحن ةفاسم ىلعو « كورب »

 ةقرف اهمدقتت تناك يتلا . « نادي ريش » ةوقب تقتلا ثيح

 . « غيرغ » ةقرف مث « نوسليو » ةقرف اهعبتت . « تيريم »

 « نرفاتولي » دنع « كورب » قيرط « تيريم » مجاهو

 تاوقلا دئاق . « تراويتس » لارنجلا نكلو . هيلع ىلوتساو

 ىلع ًاعقوم لتحي ناك . اهلك ةقطنملاب ةدوجوملا ةيلاردفنوكلا
 مادختسا نم هعقوم هنكم دقلو . « تيريم » ةقرف حانج

 ةيبناج نارينب ةروكذملا ةقرفلا قسن ىلع يمرلل ةيعفدم
 همعدت , « رتسك » ةدايقب يلارديف ةلايخ ءاول ماقف . ةلاعف

 حانجلا ىلع دوجوملا عقوملا ةمجاهمب « نوسلبو » ةقرف ةيعفدم

 دقو , هعفادم نم نيعفدم ىلع ىلوتساو هقرتخاو هيلا راشملا
 سكاسملا موجطلا اذه لالخ « تراويتس » لارنجلا بيصأ

 . يلاتلا مويلا يف هرثأ ىلع يفوت ريطخ حرجب
 ةوق نم زرسفم رسخآ ءاول مجاه ءانثألا هذه يفو

 . « نودروغ سميج » لارنجلا ةدايق تحت « تراويتس »

 يف تحجن « غيرغ » ةقرف نكلو . « ناديريش » ةرخؤم

 كلذ رثاو . « دنالشأ » ةنيدم ىتح لامشلا .ىلا هعفدو هفاقيا

 . « دنومشتير » ىلإ « ويه زتيف » ةقرف تبحسنأ

 ةقباسلا تاكابتشالا يف نيفرطلا الك رئاسخ تناكو

 . «ويهزتيف » ةقرف دراط « نادي ريش » نكلو . ةحداف

 لوح لوألا يعافدلا طخلا تاماكحتسا مظعم محتقاو

 رببن يبونج ءاقبلا ىلإ كلذ دعب دمع مث . « دنومشتير »

 ربع 1١١-0/١5 ةليل لالخ مدقتو . « ينيموه اكيشت »
 مامأ ةيركسع ةرهاظتب مايقلا ةيغب « سكواراف » قيرط

 « ناديريش » دشح 0/١١ حابص يفو . « دنومشتير »

 ةكس طخ ىلع فرشت عقاوم يف «وديم » رسج برق هتاوق

 « ليفسكيناكيم » عقترمو يزكرملا اينيجريسف ديدح
 طوطخلا ةعانم هل تنيبت نأ دعبو . 2 86ءطوصنءوالاللع

 بحسناو . اهتمجاهم مدع ررق . دنومشتيرب ةطيحملا ةيعافدلا

 رمدملا «وديم » رسج ربع « ينيموهاكيشت » رهن ًارباع

 لارسنجلا ةلايخ نم ةوق هلتحت تناك يذلاو . ًايئزج
 ةيعفدم ةيراطب اهعمو « نودروغ سميج » يلاردفنوكلا

 ةقرف تحجن دقو .رهنلل ةيلابشلا ةفضلا ىلع ةرشتنم

 ير

 كابتشا دعب روكذملا رسجلا ىلع ءاليتسالا يف « تيريم »

 « نودروغ » لارنجلا لتقو . اهيلا راشملا ةوقلا عم فينع

 . كابتشالا اذه لالخ

 ةيلاردفلا « نوسلبو » ةقرف تناك . ءانثألا هذه يفو

 قيرط دنع حاجن نود ةنيدملل يناثلا يعافدلا طخلا مجاهت

 نايلاردفنوك ةاشم اءاول اهمجاه دقو . « ليفسكيناكيم »

 ةلجرتملا ةلايخلا ضعبو « يسارغ »و « نوتراب » ةدايقب

 يف فلخلا ىلا اهعفد يف احجنو تاماكحتسالا نم ًاقالطنا
 ةبيرقلا « غيرغ » ةقرف امجاه امك . بارطضالا نم ةلاح

 :ةأضنأ

 نييلاردفنوكلا در نكمأ نيفرطلا نيب فينع لاتق دعبو
 « نوسليو » يتقرف نم لك تماقو . ةيعافدل مهطوطخ ىلا
 ةعاسلا نيب ايف « ينيموهاكيشت » رهن روبعب « غيرغ »و

 رسج نم برقلاب هتاذ ميلا نم 0٠,7١و

 برقلاب « نادي ريش » ركسع نيح يف . « ليفسكيناكيم »
 ربع . ( 0/١ ) يلاتلا ميلا ينو.« ليم سيناغ » نم

 هتفض ىلا « ينيموه اكيشت » رهن هنوقب « ناديريش »

 عقنتسم ربع مدقتوي « موتوب »رسج ًامدختسم ةيبونجلا

 نم ةبيرقلا ةقطنملا يف 0/١4 يف ركسعو . « كوأ تياو »

 ةدعب ماقو . « سميج » رسم ىلع « غنيدنال لاسكاه »

 هاجتا يف « تكراسوين » قيرط ىلع ةيركسع تارهاظت
 شيج قمر انئزو انوه ىفلت"نآ ديو , « دنومشتير »

 شيج ىلا مامضنالل ةدوعلا ليبس كلس . «رلتب » لارنجلا

 نأ اسمو . « سواه تياو » قيرط ربع « تنارغ » لارنجلا
 ريمدتل زرافم ةدع عفد ىتح بيرقلا « يكنوماب » رهن لصو

 2« يبونجلا انأ » رهن ىلع ةماقملا ديدحلا ةكسلا روسج

 . اهتاذ « دنومشتير » مامأ ةيركسع تارهاظتب مايقلاو

 شيج ىلا هقوقب م«ناديريش » مضنا 0/74 يفو

 رسج » نم برقلاب ىرخأ ةرم « تنارغ » لارنجلا
 لسشف دعب كلذو ٠ « يلامشلا انأ » رهن ىلع « دليفرتسيش
 نع ترفسأ يتلا « اينافليستوبس » ةكرعم يف « تنارغ »

 هديبكتو « تنارغ » مدقت دص يف « يل » لارنجحلا حاجن

 . ةحداف رئاسخ

 اهتراغإ لالخ « ناديريش » ةوق رئاسخ ةلمج تغلب

 . اليتق نيتسو ةعبرأ ( 5/55 ىلا 5/4 نم ةرتفلا يف )

 رئاسخ فرسعت مسلو . ًادوقفم 7145و . ًاحيرج 7و
 ةعومجم ةراغالا هذه ربتعتو . ةقدلا هجو ىلع نييلاردفنوكلا

 اهنم ةياغلا .ودعلا ةرخؤم ىلع ةكرحتملا تايلمعلا نم

 ىلع يونعملا ريثأتلاو . هتالصاوم طوطخ يف كابترا ثادحا

 « تنارغ » نيب يسيئرلأ لاتقلا جئاتن نكلو . هتادايقو هتاوق

 ةراسغإ اهتققح يتلا جئاتنلا فعض حضوت « يل »و

 .« نآاديريش »

 فش



 ير

 - 185١ ( تالج ( دنلومشتير (16)

 اكو

 ( ةيلامش ) ةيلاردف تاوق اهب تماق تالمح ةعومج يه

 ( نييبونجلا ةمصاع ) « دنومشتير » ةنيدم تفدهتسا

 1451 ) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا :نايإ اهتالصاوم طوطخو

456 ). 

 ةيالو نم يقرشلا بناجلا يف دنومشتبر ةنيدم عقت
 نع دعبتو . « سميج »رن ىلع ةيكريمألا « اينيجرف »
 ىلاوح اطامش ىلا عقت يتلا « نطنشاو » ةيكريمألا ةمصاعلا

 سيسأت رثإ ١777 ماعلا يف ةنيدملا تئشناو . ًارتموليك ٠

 ماعلا يفو . 771 ماعلا ذنم بيرق عقوم يف يراجت زكرم

 . « اينيجرف » ةيالول ةمصاع ةنيدملا تخبصأ , 6

 2183١ ماعلا يف ةيكريمألا ةيلهألا برحلا عالدنا رثاو

 ماعلا نم « ليربا » ناسين يف « اينيجرف » ةيالو لاصفناو

 « يرموغتنوم » نم نييلاردفنوكلا ةمصاع تلقتنا « هتاذ

 ( ويلوي )زومت يف « دنومشتير » ىلا ( امابالا ةيالو )
 تاوقلل ًايسيئر ًافده ةنيدملا هذه تحبصأ اذل . 0
 ىلا ةيمارلا تالمحلا نم ةلسلسب تماق يتلا ةيلاردفلا
 نم « تنارغ » لارنجلا نكمت ىتح . اهيلع ةرطيسلا

 . برحلا ءاهتنا ليبق 1870/4/7 يف اهيلع ءاليتسالا

 : ( 185١ ) ىلوألا ةلمحلا

 , ةيكريمألا ةيلهألا برسحلا نم ىلوألا ةرتفلا لالخ

 برقتلا ربع عارصلا مسح نالتاقتملا نابناجلا لواح
 « نطنشاو » نيتمصاعلا ىلع تامجطلا زيكرت ناكو . رشابملا

 ., « دنومشتير »و

 « ليودكام نيفريإ » ءاوللا قلطنا ء 1871/17/14 يفو
 ىلع . « اينيجرف » هاجتاب « نطنشاو » نم |. 812 هن/عاأ

 1 مهنمض نم ) يلابش يدنج فلأ 78 نم ةوق سأر

 ةيلاردفنوك تاوق ةمجاهم ةيغب . ( طقف فرتحم يدنج

 8. « دراغيروب رييب » لارنجلا ةدايقب ( ةيبونج )

 يف هتميزهب « ليودكام » ةلمح تهتنا دقلو 862116820

 يتلا « ىلوألا نر لوب »وأ ) « ىلوألا ساسانام » ةكرعم

 , ( ارتموليك 21 ) اليم 31 دعب ىلع 1877/17/1١ يف ترج
 تازيزعت تمضنا نأ دعب كلذو « نطنشاو » يبرغ يب ونج

 ل. « نوتسنوج فيزوج » لارسنجلا ةدايقب ةيبونج
 زهاني اهددع حبصأ يتلا « دراغيروي_» ةوق ىلإ 0

 ةكرسعم . ىلوألا ساسانام رظنا ) يدنج فلأ "6
 .(اهكك ١

 ةغلاب ىضوفب باحسنالا ىلإ « ليودكام »رطضا دقلو

 لباقم دونج 77١8 ةكرعملا يف رسخ نأ دعب « نطنشاو » ىلا
 نييبونجلا راصتنا ىدأو . نويبونجلا مهرسخ ًايدنج

 اننرضب

 يتلا مئازها ةلسلس رثإ مهتايونعم عفر ىلا « ساسانام » يف

 كلذ دعب نافرطلا أفكتاو .« اينيجرف » يف اهب اوبيصأ
 . دمألا ليوط عارص ضوخل ًادادعتسا

 1١1455(: ) ةيناثلا ةلمحلا

 لارنجلا ةيلاردفلا تاوقلل ديدجلا دئاقلا عضو
 328517 ماعلا لالخ (ن. ة/ءاعاا38 « ناليلكام جروج »

 ةبنجي ىلا هتاوق لقنل ةيرحبلا ةوقلا مادختسال ةطخ

 ةطيحملا ةقطنملا يف هيدل ناكو . ةيجيتارتسالا نييلاردفنوكلا
 . لجر فلأ ١8١ ىلاوح مضت ةوق « نطنشاو » ةمصاعلاب

 فيزوج » يلاردفنوكلا لارنجلا نا « ناليلكام » ريدقت ناكو

 « ساساتام » ةقطنم يف دوجوم ]. ]017[905 « نوتسنوج

 يدنج فلأ ٠٠١ سأر ىلع ( نطنشاو يبرغ يبونج )
 اذلو . ( ًافلأ 50 نم رثكأ كله نكي مل نوتسنوج نأ مغر )

 ىلإ « كيباسيشت » جيلخ ربع أرحب هتاوق لقن هرارق ناك
 يقرش ارتموليك ١ ىلاوح دعب ىلع ةعقاولا « انابروأ »
 , « دنومشتير »

 ىتح « ناليلكام » تاكرحتب « نوتسنوج » ملع نأ امو

 ددهيل « كوناهابار » رهخ يبونج ىلا هتاوق سأر ىلع كرحت
 رارق ناكو . « دنومشتير »وحن لمتحملا « ناليلكام » مدقت

 «ورنوم تروف » ىلا ديدج نم ارحب كرحتلا « ناليلكام »

 « سميج » ىرهن نيب ةدتمملا ةريزجلا هبش فرط دنع ةعقاولا

 . ةيبونجلا ةمصاعلا نم يبرغلا بونجلا ىلا . « كروي »و

 تروف » نم ب كرحتلا « ناليلكام » ةطخ تناكو

 ةيلامش تاوق هب لصتت ثيح . « دنومشتير » ىلآ «ورنوم

 سيئرسلا ىدبأو . « ليودكام نيفريإ » ةدايقب ةيفاضا
 نود ةطخلا كلت ىلع هتقفاوم « نلوكنيل ماهاربا » يكريمألا

 ةوق لوح تاريدقتلا يف هكسشل ًارظن . ريبك سامح

 . « نوتسنوج »

 تروف » نم « ناليلكام » قلطنا , 1877/5/4 يفو

 لجر فلأ 48 ءاهز مضت ةوق هترما تحت تناكو «ورنوم

 ٠١ ةفاسم دته نصح قدانخ طخ اونب دق نويبونجلا ناكو

 « « نواتكروي » يقرش يبونج ةريزجلا هبش ربع لايمأ

 نوج » ديمعلا ةدايقب يدنج فلأ ١6 نم ةوق هيف او رشنو

 ًاددع نويبونجلا زكر امك . ]. 84380067 « ردورغام . ب

 ماهال ةيعادخ تاكرحتب اوماقو . ةبذاكلا عفادملا نم
 ماقو .طنخلا دادتتما ىلع ةلعاف ةوق دوجوب « ناليلكام »

 كلت يفو . نطنشاو نم راصح ةيعفدم بلطب « ناليلكام »

 يذلا رمألا , « كوناهابار » نم « نوتسنوج » لصو ءانثألا

 ىلاوح ىلا « ناليلكام » ةهجاومب نييبونجلا ةوق ىلامحأ عفر

 . ىدتج فلأ ٠

 عقوتملا فصقلا ءدب نم نيموي لبقو ٠ 1855/0/5 يفو

 « نوتسنوج » بحسنا . « نواتكروي » يبرغ يبونج طخلل

 .رذحو ءطبب هفلخ « ناليلكام » مدقتو . « دنومشتير هوحن

 يتلا « نوتسنوج » تاوق ةرخؤم تكبتشا . يلاتلا مويلا يفو
 ل. « تيرستسغنول سميج » ءاوللا ةدايقب تناك

 ةكرسعم يف « ناليلكام » تاوق عم كارز كتف

 هتذفن يذلا يريخأتلا لاتقلا نأ الا . « غربسمايلو »

 . ءيطبلا يداحتالا مدقتلا عن مل ةيبونجلا تاوقلا ةرخؤم

 ةيؤر ىدم نمض « دنومشتبر » تحبصأ . 0/18 يفو

 يلاهش قلايف © رثنب « ناليلكام » ماقو . ةيداحتالا تاوقلا

 عم لاصتالا قيقحتل ًادانعتسا « ينيموهاكيشت » رهن

 رهنلا يبونج ىرخأ قلايق " ىقبأ نيح يف «  ليودكام »
 دعبو .« دنومشتير » مامأ ةعقاولا تانيصحتلا ةهجاومب

 عئئالط نيب ةلصافلا ةفاسملا تحبصأ . مايأ ةسمخ يضم

 . ملك هز واجتت ال « دنومشتير » ةنيدمو « ناليلكام » تاوق

 «زرجدور نوج » يرحبلا ديقعلا ناك ءانثألا كلت يفو

 رجن يف ًادوعص ةيداحتا ةحلسم قراوز * دوقي ل. 65

 تروف » ىلا «زرجور » لص١و 6 يفو . « سميج »

 ملك ١ ىلاوح دعبت يتلا « فالب زيرورد » برق « غنيلراد

 ةيعفدملا تايامر هتفقوأ ثيح . « دنومشتيز » يقرش يبونج

 ا. «وروبسدلوغ سيول» يرحبلا ديمعلا ماقو . ةليقثل

 يف ةيداحتالإ ةيرحبلا دوقي ناك يذلا ٠ ع010550:0انهط

 يرحبو يرب ممجه نشب يضقي حارتقا ميدقتب . ةقطنل
 ضفر « ناليلكام » نأ الا . « غنيلراد تروف » ىلع كرتشم

 رن روبعب هتاوق مايق دعب ام ىلا راظتنالا الضفم حارتقال

 تاوقلا ددعص لوح ءابنالا تناكو « ينيموهاكيشت »

 ىدل ًاغلاب الق تراثأ دق « سميج »رهن ةيرحبلا ةيداحتال

 لقت ىلإ اهتعفدو . « دنومشتير » يف ةيبونجلا تاطلسل
 انيلوراك ةيالو ) « ايبمولوك » ىلا ةيممكحلا قئاثول

 ًادادعتسا تابرع ىلع ةنيزخلا لاومأ عضوو . ( ةيبونجل
 . ةجاحلا وعدت نيح اهلقنل

 تروف » يف عافدلا نا ةيبونجلا تاطلسلا تربتعا دقلو

 مت اذل . ةيبونجلا ةمصاعلا صالخ ةبشخ وه « غنيلراد
 ىلعو « فالب زيرورد » دنع ةديدج ةيوق تانيصحت ءاشنا

 يف تانيصحتلا كلت تمهاسو .رهنلا نم لباقملا بناجلا

 ربع « دنومشتير » نم ةيداحتالا تاوقلا برقت نود لوؤحلا

 تانيصحت ءاشنأ مت امك . برحلا رخاوأ ىتح يرهنلا قيرطلا
 . يربلأ بناجلا نم ةنيدملا ةياحل ةيوق

 ةيعافدلا عقاوملا نم « نوتسنوج » مدقت « هرالا يفو

 « « ناليلكام » تاوق مجاهو « دنومشتير » يبونج ةدوجوملا

 نيفيس رظنأ ) نيموي ترمتسا ةكرعم كلذ ءارج نم تبشنو

 عقاوم يف يدج ليدعت نع رفست نأ نود ( ةكرعم « زنياب
 رمألا , موجهلا ءانثأ حرج « نوتسنوج » نأ الإ . نيشيجلا

 لارنجلا نييعت ىلا « زيفيد » يبونجلا سيئرلا عفد يذلا

 يف ةيلامشلا اينيجرف شيجل ادئاق ا. 166 « يىل تربور »

 ع0



 يفو . ةردابملا ةداعتسال ةلواحمب نويبونجلا أدبو
 ]. . 8. 5603/6« تراويتس سميج » ديمعلا نش :« 5

 ةريبك ةيمك ريمدت نم نكقو . ةلايخ ةقرف سأر ىلع ةراغإ
 تياو » يف « ناليلكام » ةدايق رقم برق تانيومتلا نم
 « تراويتس » داعو . « دنومشتير » يقرش « سواه

 . ةيلامشلا تاوقلا راشتنا نع ةقيقد تامولعم هتزوحبو

 . ًابراقتم نيتهباجتملا نيتوقلا مجح ادغ . 5/16 يفو

 يفو . يدنج فلأ 4١ ىلاوح غلبت اهنم لك ةوق تحبصأو
 وحن هتوق نم اءزج « ناليلكام » عفد ميلا كلذ
 دعي ناك « يل » نأ الا . ماع مدقتل ةمدقمك « دنومشتير »

 ًادادعتسا هتاوق دشحو . نيحلا كلذ يف موجهب مايقلل هرودب
 تبشتو . 5/17 يف « يل » ممجه أدبو . موجها كلذل

 ىتح ترمتسا يتلاو , «زياد نيفيس » مساب ةفورعملا كراعملا

 . ( كراعم , زياد نيفيس رظنا )1

 مظعم دص نم اونكت نييلاشلا نأ نم مغرلا ىلعو
 تاوقلا ةهزه نع كراعملا ترفسأ دقلف . نييبونجلا تامجه

 ىلا « دنومشتير » يسحاوض نم اسهباحسناو ةيلامشلا
 يقرش يبونج « سميج » رهن ىلع « غنيدنالزنوسيراه »

 , ةيبونجلا ةمصاعلا

 1١855(: ) ةثلاثلا ةلمحلا

 « دنومشتير » ىلع ةيناثلا ةيداحتالا ةلمحلا لحشف ىدأ

 ةنقطنملا يف يده لا نم ةرتف ىلا 1877 ( ويلوي )زومت يف

 ةرتفلا كلت لالخ « يل » ماقو . ةيبونجلا ةمصاعلاب ةطيحملا

 رظنا ) « غروبسبراش » ةلمح لالخ « دناليرام » وزغب

 رهن ربع 4/14 يف بحسناو . ( ةلمح . غروبسب راش
 .ء(امككر/تر/لاا/ ١ غروبسبراش ةكرعم رثا « كاموتوي »

 يكيتكتلا ىوتسملا ىلع نييبودجلا حلاصل تناك يتلا

 . يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع نييلامشلا حلاصلو
 رهن ربع « ىل » تاوق ةدراطمب « ناليلكام » مقي ملو

 سيئرلا 5 ًارمأ ىقلت نأ دعب الآ ء « كاموتويب 0

 رذحب ناليلكام مدقتو . 1875/٠١/0 يف « نلوكنيل »

 ىلع « نلوكنيل » رارصا مغر « نوتنراو » يف فقوتو . غلاب

 هلزع نأ الإ يكريمألا سيئرلا نم ناك اف . مدقتلا ةعباتم
 سشيج سأر ىلع هناكم « دياسنريب زوربمأ » نيعوا

 . « كاموتوبلا »

 شيج ةدايق ملست روف « دياسنريب » عضوو

 . « دنومشتير »وحن مدقتلل ةديدج ةطخ « كاموتوبلا »

 ربه ىلع ةهقاولا « غروبسكير ديرف »وحن كرصحتو

 تادعمل جاتحي رهنلا كلذ روبع نكي ملو . « كوناهابار »

 ةفضلا ىلع « دياسنريب » فقو اذه عمو ,. ةصاخ روسج

 كلت يفو . تادعملا كلت لوصو راظتناب ةيقرشلا ةيلامشلا
 نصحو ةلباقملا ةفضلا ىلع ءودهب هتاوق 2: » دشحت ءانثألا ”'

 . تاوقلا كلت عقاوم

 2.6 غروبسكير ديرف » ةكرعم تبشن ء 3/07 يفو

 الا . رهنلا ربع نيروح ىلع اموجه « دياسنريب » نش امدنع
 تناعو , اهعقاوم نم ةيبونجلا تاوقلا عالتقا يف لشف هنأ

 يف ةيقرشلا ةيلامشلا ةفضلا ىلإ داعف  ةغلاب رئاسخ نم هتاوق
 1 . ا؟/ام

 مدعب « دياسنريب »رمأ « نلوكنيل » نأ نم مغرلا ىلعو

 ةلواحمب يلامشلا لارنجلا ماق دقلف . قباسلا هموجه راركت
 لشفلا ناكو . 1871/1/1١ يف رهنلا روبعل ةلثامم ىرخأ

 يف يكريمالا سيئرلا هلزع اذل . ًاضيأ ةرملا هذه هبيصن

 )ل. «ركوه فيزوج » لارسنجلا هناكم نيعو ,. 7

 . لوماعع

 : ( ١8517 ) ةعبارلا ةلمحلا

 ىلع موجها ةعباتم ةدايقلا هملست رثا «ركوه » لواح
 رهن يقرش ةنئاكلا ةيداحتالا عقاوملا نم « يل » تاوق

 أدب دقلو .« غروبسكير ديرف » لباقمو « كوناهابار »
 تاوق ىلع ناك ثيح . 1875/4/57 يف لعفلاب هموجه

 فلأ 2١ ) ). 5ة0وا/1 نأ «كيوجديس نوج د ءاوللا

 ف 0 غروبسكي ردي رف » دنع رهنلا روبعب رهاظتلا ( ىدنج

 يدنج فلأ 75 سأر ىلع مدقتلا ركوه ىلع ناك نيح
 يبرغ يلايش ةعقاولا « سينردليو » ةقطنم ىلا رهنلا روبعو

 ىلع ناكو . ىنميلا « يل » ةبنجم لوح فافتلالل « ةنيدمل

 © « نافوتس جروج » ءاوللا ةدايقب ةيداحتالا ةلايخل

 وحن كلذ دعب عافدنالاو . ابرغ قالطنالا 0

 2“ دنومشتير » عم « يل » تالصاوم طوطخ عطقل بونجل

 فلأ 70 زواجتت ال ةرتفلا كلت يف « يل » ةوق تناكو
 يف ًاصقن يناعت تناك ةوقلا كلت نأ نم مغرلا ىلعو . يدنج

 حورب عتمتت تناك اهنإف , ةسبلألاو ةينيومتلا داوملاو تادعمل
 « ركوه » تاكرحت ىلع اعلطم « يل » ناك امك . ةيلاع ةيونعم
 :فاناونل اكردنو

 ةكرعم تبشن . 18571/0/7 ىتح ١ نم ةرتفلا يفو

 , ًاريبك ًاراصتنا « يل » اهيف ققح يتلا « ليفز رليسناشت »
 لاتقلا لالخ « نوسكاج » يبونجلا لارنجلا لتقم مغر

 .(ةلمح . ليفز رليسناشت رظنأ )

 :( ١8517 ) ةسماخلا ةلمحلا

 راسو . ةردابملا « يل » داعتسا « ليفز رليسناشت » ةكرعم رثإ

 ةريغص ةوق ًاكرات . « ايناقليسنب »و « دناليرام هوزغل ًالامش
 مدقتلا ركوه » حرتقا ٠ 35/6 يفو . « دنومشتير » ةيامحل

 لاسرإ مث نمو , اهيلع ءاليتسالل ةيبونجلا ةمصاعلا وحن ًاروف
 ةددهم ةطقن يأ ىلا تاوقلا نم هنع ءانغتسالا نكمي ام

 11.« كيلاه يرنه » لارتجلا نأ الإ . « كاموتوب »رهن يلامش

 « حارتقالا ضفر , لامشلا شويجل ماعلا دئاقلا , 11ةلل6 هع

 أ

 ير

 نأ «ركوه » غلبا « نلوكنيل » يكريمالا سيئرلا نأ اك
 . ةيبونجلا ةمصاعلا سيلو « يل » شيج وه يسيئرلا هفده

 نوج » لارنجلا ىلا أرمأ « كيلاه » هجو . 7/1 يفو
 تروف » يف ةيلامشلا تاوقلا دئاق 3. [)أ» « سكيد

 ريمدتو « دنومشتير » ديدهتل ةلمح هيجوتب يضقي ٠ «ورنوم
 يلامشلا « انآ » يرهن ىلع ةيديدحلا ككسلا روسج

 « كوفوس » نم تاوق دشحب « سكيد » ماقو . يبونجلاو

 رسهن يف «ريبس » ديقعلا لسرأ 5 يفو . « كوفرون »و

 ىلع ةلومحم سراف ١١٠٠١ نم ةوق سأر ىلع « كروي »

 01 موي« سواه تياو » 5 ةوقلا تلزنو . قراوزلا

 مويلا يف تمجاه مث . « سواه تروك رفوناه » ربع تراسو

 ةيزكرملا اينيجرف ديدح ةكس رسج برق ةيبونج ةوق يلاتلا

 2 ىدنج ٠٠١ رسأ نم تنكمتف ٠ يبونجلا « انآ »رهن ىلع

 3/71 يف «سواه تياو » ىلا دوعت نأ لبق رسجلا ترمدو
 مضت ةلمح « سكيد » مظن , « ريبس » ةوق ةدوع دنعو

 ©. « يتيغ جروج » لارنجلا ةدايقب يدنج فالآ ٠

 « غروسبسكير ديرف » ديدح ةكس رسج ريسمدتل 061

 ةلمح زهج امك . يبونجلا « انأ »رهن ىلع « دنومشتير »و
 لارتملا ةنايفب اقدم :١45 لكي 10+ نم ىؤخأ
 ربع « دنومشتير » ديدهتل [2. !«عالعد « سيك سومزاربا »

 رسهن ىلع عقاولا «زستوب » رسج ىلع ءاليتسالا
 . ةيبونجلا ةمصاعلا يقرش « ينيموهاكيشت »

 لسشفو . ١// يف « سواه تياو » نم ناتلمحلا تكرحتو
 ةوق همدقت تعنم نأ دعب . حاجن يأ قيقحت يف « سيك »

 امأ . 0. !4أ1| « ليه لييناد » لارنجلا ةدايقب ةريغص

 دقلف ٠ قيرطلا « ريبس » ةلايخ هل تدهم يذلا , « يتيغ »

 هتمدقم تلصوو . //14 يف « سواه تروك رفوناه » لتحا

 عقاولا رسجلا ىلا ]. 505167 « رتسوف نوج » لارنجلا ةدايقب
 , مويلا كلذ نم رخأتم تقو يف يبونجلا « انا »رهن ىلع

 لجر فالآ 4 نم ةيبونج ةوق نأ ريغ . اعي رس ًاموجه تنشو

 دص نم تنكمت ]. 6001© « كوك نوج » لارنجلا ةدايقب

 مسق ريمدت نم «رتسوف » نكمت دقف اذه عمو . موجهلا كلذ

 - 4 ةليل لالخ ىعدتسُي نأ لبق ةيديدحلا ةكسلا طخ نم
 نزخملا ريمدت مت اك . « سواه تروك رفوناه»ىلإ 0

 أدبي نأ لبق « دنالشا » ةطحم يف ةيديدحلا ةكسلا طوطخو

 نودي 6 يف « سواه تياو » ىلا ةدوعلا ةريسم « يتيغ »

 دوسقفمو حيرجو ليتق نيب ًايدنج ٠1 هرئاسخ زواجتت نأ

 يقر او نو روم تروق 0-لا ف نيكيساو اهب اج واعر

 . « كاموتوبلا » شيج زيزعتل هتاوق نم !ءزج

 ١859: ةسداسلا ةلمحلا

 ةيزهب تسهتنا يتلا « غرسبسيتيغ » ةلمح لشف دعب
 ,(ةكرسعم . غربسيتيغ رظنا ) 1877/17/1 يف نييبونجلا

 اهدراطو . « كاموتوب » رن ربع « يل » تاوق تبحسنأ

 مث .رذحب (0. 646306 « ديم جروج » يلامشلا لارنجلا

 فيفي



 يد

 يلاش كوناهابار  ناديبار ثسلثم ىلع دومجلا رطيش

  سطسسغا ) لوليأ - بأ ةرتف لاوط « دنومشتير »
 اهنم نأ موقي نأ نود ناشيجلا هجاوت ثيح . ( ربمتبس

 ربع دومجلا قرخ ١815/٠١/4 ىف « يل » لواحو

 « ديم » ةبنجم لوح فافتلالاو « ساسانام » وحن مدقتلا

 يف هدص نم نكمت «ديم» نأ الا .ىرسبلا
 ىلا ناشيجلا داعو . ( ٠١/١4 ) « نشياتسوتسيرب ١

 . ثلثملا يف ةقباسلا امهعقاوم

 مدقتلا « ديم » لواح . ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يفو
 « يل » ةبنجم لوح فافتلالا ربع « دنومشتير » وحن

 الإ . « كوناهابار » رهن ربع تاعافدنا ةدعب ماقو . ىنميلا

 180 « نر نيام » يف هدص نم نكمت « يل » نأ
 رئاسخ ةيلامشلا تاوقلاب قحلأ نأ دعب ( 84

 مل نيح يف , دوقفمو حيرجو ليتق نيب ١181 ىلاوحب تردق

 . الجر ال48 نع ةيبونجلا رئاسخلا دزت

 : 1874 ةعباسلا ةلمحلا

 حلاصل برحلا ىرحي يف ًاحضاو ًالوحت 1814 ماعلا دهش
 ةدع نشل لوحتلا كلذ نم نويلامشلا دافأو . لامشلا
 .دنومشتير رظنأ ) ةيبونجلا ةمصاعلا ىلع تاراغإ

 ىلع ةريخألا ةلمحلا ماعلا كلذ دهش اك . ( تاراغإ
 ,« دنومشتير

 سيسيلوي » لارنجلا اهرادأ يتلا ةلمحلا تأدب دقلو

 مدنقت ذا . 1834 ( ويام ) رايأ يف ال. 607804 « تنارغ

 نم ( لجر فالآ ٠٠6 ) « كاموتوبلا » شيج سأر ىلع

 8. 8ان[|© « رلتاب نيماجنب » لارنجلا مدقت نيح يف . لامشلا

 ره يب ونج ىلا ( افلأ )« سميج »رهن شيج سأر ىلع

 هاساب فيلا هففض ةاذابحت' ناسوب + نسيجاو

 , « دنومشتير »

 « رلتاب » تاوقب ةميزهلا لازنإ نم نويبونجلا نكمت دقلو

 باحسنالا ىلع هوربجأو , ( 9/17 )« فالب زيرورد » يف
 « كاموتوبلا » شيج أدب نيح يف , « ديردناه ادومريب » ىلا

 لارنجلا ماق مث ( 0/17 0 ) « سينردليو » ةكرعمب ةلمحلا

 طوطخ ىلع هتراغاب 2. 58671035 « نادي ريش بيليف »

 . 0/9 نم ًءادتبا « دنومشتير » تالصاوم

 ةيمادلا كراعملا نم ةلسلسب هتلمح « تنارغ » عباتو

 ىلا ربع مث ( رويراه دلوك . نريفات وليي . اينافليستوبس )

 ناصح أدبو , 1/131 14 يف « سميج » رهن يبونج

 نم ءادتبا بونجلا نم « دنومشتير )2و « غربسرتيب »

 نكف ثيح . 7830/4/7 ىتح رمتساو .5. 6

 .اهيلع ءاليتسالاو « غربسرتيب » ماحتقا نم نويلامشلا

 مسهتمصاع نويبوسنجلا ىلخأ . 5/9 -1؟ ةليل يفو
 ةققحم . غ/؟ يف ةيلامشلا تاوقلا اهتلخدف . « دنومشتير »
 . ريبك يونعم رثأ هل ناك ًاراصتنا كلذب

 اننيلت

 يشتير نيوتيم لين لارنجلا

 ( نيوتيم لين ) يشتير (2)

 ١8410 ) يدنلتكسا لصا نم يناطيرب يركسع
 ايقيرفا يلاش كراعم يف ًاماه ًارود بعل ( 32

 . ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا ءانثا

 يف 171.31.116ءطخم يثتير نيوتيم لين دلو

 ©« 1١8691 ماع ةيناطيربلا اينيغب « نواتج روج »

 تاوقلا يف طباضك ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف كراشو

 كراش ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيادب يفو . ةيناطي ربلا

 تحت اسنرف يف ةلماعلا ةيناطي ربلا ةلمحلا تاوق يف

 سيئرك لمت ثيح « «تروغ» دروللا ةدايق

 يلا تاوقلا عم بحسناو « يناثلا قليفلا ناكرأل

 (ويام) رايا رخاوأ يف «كركند » نم تيلجأ
 يف لسرا مث . 14٠ (وينوي) ناريزح لئاواو
 ناكرا ةسائر يف لمع ثيح « رصم ىلا ةسقئ ماعلا

 ١94١ ماعلا رخاوأ يفو « طسوالا قرشلا ةدايق
 ناكرا سيئرل بئانك لمعيو ءاول ةبترب يشتير ناك

 ةدايقل يناطي ربلا ماعلا دئاقلا « كلنكوا » لا رنخلا

 . طسوألا قرشلا
 يف أدب يذلا « نماثلا شيحلا موجم رثعتل ةجيتنو

 نع راصحلا مفر فدهب 104
 ةيلاطيإلا - ةيناملالا تاوقلا ميطحتو « «قربط و

 « قربط » نيب ةعزوملاو اهب ةطيحملا « لمور » ةدايقب

 ةكرعمب فرع يذلا موجملا وهو « «مولسلا» و

 نلا » ريس لا رئتحلا هذيفنت أدبو « رديسو رك »

 ةيحنت «كلنكوا » لاراخلا ررق ء « ماهننينوك
 ةبتر ىلا هتيقرت دعب ) يشتير نييعتو « ماهغنينوك »
 / 1١١/95 يف نماثلا شيحلا ةدايق يف هنم الدب ( قيرف

 طايضلا رثك ا هنا رابتعاب « ةكرعملا ريس ءانثا 0
 لمع ةردق طس وألا قرشلا ةدايق 5 نيدوجوملا

 اهم هماملا ع « رديسورك » ةطخ ذيفنت لاكتسا

 يف هلمع عقوم نم «كلثكوا » فادهاب هتفرعمو
 . طسوالا قرشلا ةدايقب ناكرألا ةسائر

 ةرادا يف اهب سأب ال ةءافنك يشتير رهظا دقو

 «وكلنكوا» اهب هدوز يتلا تاملعتلا ءوض ىلع ةكرعملا
 وحن باحسنالا ىلا «لمور» مفدي نأ هل نكماو

 ةعفادملا هتاشم نع يلختلاو يعافدلا « ةليقعلا ٠» طخ
 يف « ةيافلح » رممو « مولسلا »و « هيد ربلا » نع

 يرادإلا فقوملا ءوسل 1 ءروفتا/ 1/١

 تاعردملا يف اهرئاسخ ةرثكو «لمور» تاوقل

 ةديدج تابابيد لوصو نع الضف « تايلآلاو

 عتمت و « هرئاسخ نم ريثكلا تضوع نماثلا شيجلل
 يلا لماوعلا نم ناكو . يوج قوفتب نييناطي ربلا

 « رديسورك » ةكرعم لاكتسا ىلع يشتير تدعاس

 ةدايق رقم ىلا « كلئكوا» لارئحلا لوصو حاجنب

 ةرشع ةدمل كانه هؤاقبو ١/ ١١ يف نماثلا شيحلا

 اك «هعم اهالخ رواشتلا بئاد يشتي ر ناك « مايأ

 .هتاكرأ سيئ رل بئانك هلمع ءانثا لبق نم لعفي ناك

 هتاوق مظعم باحسنالا نم «لمور» نكمتو
 طخ ىلا لصو ىبح قربطل ةرصاحملا هتاشمو ةيلآلا

 ١945/1١/5« يف حاحنب هيف نصحتو « ةليقعلا »
 وأ باحسنإلا ةيلمع ةلقرع يشتير عيطتسي نأ نود
 ١/1١/ يفو . اهالخ «لمور» تاوق ريمدت

 اضم موجب يثتير تاوق «لمورو أجاف 4
 زغلا » طخ ىح نماثلا شيحلا تاوق عفدو « ريبك

 اهايا ًادبكم ع« و:؟/ + /؟ يف « مكح ريب -
 يشتير » أشنا دقو . تابابدلا يف ةحداف رئاسخ
 يتلا ءودحلا ةرتف لاوط ًايجيردت هززعو « طملا اذه

 نم هليكشت ساسا ىلع « روهش + وحن ترمتسا
 ةاشم ءاولل اهنم لك عستي ةيعافد عقاوم ةعومجم

 ًاعيمج اهماما دتممو « ماغلألا اهب طيحت ء ززعم

 ريب » ىح « ةلازغلا » دنع لامشلا نم ماغلا لوقح

 ةرثعبم ةروصب هتاعردم عنو مث 2 ًابونج « مكح

 يوارحصلا حانحلا برق ةصاخو « طخلا ةرخوؤم يف
 فافتلا ثودح لمتحملا نم ناك ثيح « يبونحلا
 . «لمور» تاوقل يكيناكيمو عردم

 ةيموجملا ةردابملا ذخأ ًايدج يشتير لواحي مو

 كلذو « « ةليقعلا » وحن ىرخأ ةرم « لمور » عفدو

 نع جتانلا « يناملالا يرادإلا فقوملا نسحتل أرظن
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 دادمالا ةكرح ةلقرع يف «ةطلاه» رود صيلقت

 مدعلو © طسوتملا ضيبالا رحبلا ربع يرحبلا

 لوصحلا لبق ديدج موجم نشب م كلئكوا » عانتقا
 ضوعيل « ٠ ىلا م لداعي تابابدلا يف قوفت ىلع

 . ةيناملألا تابابدلل يعونلا قوفتلا رصنع
 ةسوعملا ةندابلا م لمورو دعأ يشنير دومحل

 « كح ريب - ةلازغلا » طخ ىلع ًاماع ًاموجم نشو

 لوح فافتلالا يف مجنو 2« ١948/5/55 يف

 مظعم ريمدتو طسولا نم هقا رتخا مث يبونحلا هحانج

 ةبابد 444 ) ًايك هيلع ةقوفتملا ةيئاطي ربلا تابابدلا

 نم ةلسلس يف ( ةيناملا ةبابد ١١" لباقم ةيناطيرب
 رسج » ةكرعم اهرخآ ناك ةعباتتملا ةيئزحلا كراعملا

 ىدل اهدعب قبي مل يلا « 5/1١ موي « ناسرفلا

 ررق كلذلو « ةلماع ةبابد 7٠١ ىوس يشتير
 مجن كلذ رثإو . ةيرصملا دودحلا ىلا باحسنالا
 اهتيماح رسأو «ق ربط » تاعافد قرخ يف « لمور »

 « 5/0١ موي لجر فلا "م وحن نم ةفلؤملا

 نماثلا شيحلاب تقحل ةميزه ربكأ لكش يذلا رمألا
 كلذلو . .ايقيرفا يلاش كراعم يف يناطيربلا
 يف « حورطم ىسرم » ىلا « كلثكوا » لا رثخلا راط

 الى٠٠ ةعاسلا يف يثتير لارتحلا ىحنو « «/؟

 . هسفنب نماثلا شيحلا ةدايق ىلوتو « هسفن مويلا نم

 لادبتسا « كلئكوار ىلع ناك هنأ عقاولا و

 نأل ًارظن «« رديس ورك » ةكرعم ءاهتلا دعب يشتير

 ةلاعفلا ةيلمعلا ةردقملاو ةربملا ىلا رقتفي ناك يغتير
 تناكو « ةريبكلا ةيناديملا تاليكشتلا ةدايق ىلع

 ةسائر يف هلمع يف زكرتت ةيقيقحلا هتربخو هتءافك

 ماعلا دئاقلا عم ًايموي رواشتي ثيح ةماعلا ناكرالا

 لقا ةيناديملا هتءافك تناك كلذلو « برق نع

 ةربخلا يوذ هيسوؤ رم نم ديدعلا ةءافك نم ريثكب

 «( ١قليفلا دئاق «تءوغ » لا رثحلا لاثما ) ةيلمعلا
 عم مئالتملا عيرسلا فرصتلا ىلع رداق ريغ ناكو

 . ةيكيناكيملا ءارحصلا برح ةعرس

 ةجيتن و

 ١١ قليفلا ةدايق دعب امف يثتير ىلا تدنسا

 يناطي ربلا يناثلا شيحلا تاوق نمض لماعلا يناطي ربلا

 رثا 4١هو ١544 يماع لالخ ابوروا يبرغ يف
 ةكرعم يف كراشو « «يدئامرون» وزغ حاجن

 / !١١ نم ءادتبا « ادنلوه » يف ترج يلا «مهرآ»

 ىلع فحز يذلا روكذملا هقليف ةطساوب 9 / ١944

 وسم يسيئرلا قيرطلا ىلع مدقتملا 8٠ قليفلا ةرسيم
 ةلزنملا ًاوج ةلومحملا تاوقلا عم ءاقتلالل « مهنرآ»

 . « مهترآ - ننوهدنيا » روحم لوط ىلع

 ىلا تدنسا ةيناثلا ةيملعلا برحلا ءاهتلا بقعو

 قرشلا يف ةيناطيربلا تاوقلا ةدايق « يثتيد »

 . 1940-1949 تاونس يف ىصقالا

 ( ةنده اتيقافتا ) دنوهتير (14)

  4و١950

 و ١١ / ١418/01١١ يف اتعقو ةنده اتيقافتإ

 ةمطاقم يف عقت ةباغ يف 1 / 5 / ١9408
 « دنومير » ةطحم نم برقلاب ةيسنرفلا « نييبموك »
 . ةيديدحلا ككسلل

 اوال ١١ / 1١١/ ةنده

 يفف . ىلوألا ةيملعلا برحلا ةياج يف ةيقافتإلا

 نأب ناملألا سحأ اسدنعو ءاوولؤ / 4 / ٠١
 سيئرلا نم اوبلط « ةبيرقو ةيمتح تتاب مهمه
 مالسلا ةيضق هديب ذخأي نأ « نوسليو » يك ريمألا
 هتلاسر يف تدرو يلا ١4 لا طاقنلا ساسأ ىلع
 ةرتف كلذب تأدبف 01١/ 1١9١8 / م خيراتب
 اهمهلالخ اوشقان « ءافلحلا نيب سردو تاثحابم

 ةيركسملا طورشلاو «ةهج نم لبقملا مالسلا تاناكمإ
 طورشلا هذه تددح دقو ء ةيناث ةهج نم ةندهلل
 لبق نم «ء «ياسرف» يف 9١8/1١١/4!١ يف

 «زوه» ديقعلا روضحب ىلعألا ينرحلا سلجملا
 يفو . «نوسليو » سيئرلل يصخشلا ثوعبملا
 لاريمألاو « شوف » لاشراملا لقن ١١ / م

 يناملألا دفولا ىلإ طورشلا هذه « سيميو » يناطي ربلا

 ناك يذلا « « رغريبزرأ » طسولا ميعز ةسائرب
 « « دنوهير » ةطحم يف راطقلا تالفاح ىدحإ يف

 هذه تعقو :

 . ءاضعأ 4 مهي دفو عم

 يناملألا دفولا قفاو ١١ / ١9١8 / ه ينو
 تناك يلاو ٠ هافلحلا اهمدق يلا طورشلا ىلع

 اهباحسناو ٠ ةيركسملا لامعألل ايناملأ فقوب يضقت

 4 نيروللا «»0رن ا « سازلألا «» و اسنرف نم

 ًاموي ١4 لالخ « غروبمسكوللا » و « اكيجلب » و

 ةفضلا نم باحسنالاو ٠ ةندهلا ةيقافتإ عيقوت نم

 يمن ارألا عيمج نمو ©« « نيرلا » ربل ةيبرغلا
 نمض ء ربملا اذهل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا

 روبعلا طانقن نم ًارتموليك ٠ اهرطق فصن ةقطنم

 «(«اينولوك» و «زتلبوك» و « « زئيم » ) ةيسيئرلا
 ريغ ةدم لالخ ايقيرفأ نمو . ًاموي ١" لالخ

 ايسورل ةعبات ًاقباس تناك يلا يضارألا امأ

 « بسانملا تقولا يف اهريصم ثحم ررقتف ةيرصيقلا

 0 ةددحت

 ير

 .. قطانملا كلتل يلخادلأ عضولا رابتعالا يف ذخألا عم

 ةددحم ًادادعا ءافلحلا لست نأ اينامأ ىلع ناك اك

 تانحاشلاو تاراطقلاو تارئاطلاو معفادملا نم

 أريتت نأو « اهتاصاوغ عيمجو ةيبرحلا نفسلاو

 دس كسيرب » و « تسراخوب » تادهاعم نم

 . اهب ةقحلملا تاقافتإلاو « كسفوتيل

 ررقتو © ١418/1١1١/١١ يف ةندها تمقوو

 سوؤؤر عم (« نيرلا » ضوحل ءافلحلا لالتحا ايف

 ةنيدمل مهلالتحاو « ًاماع ١5 ةدملا « زئيم و رسج

 ةمطاقملو « ماوعأ ةرشع ةدمل « زئلبوك و

 ةندهلا تناكو . ماوعأ ةسمخ ةدمل « اينولوك »

 ©« ١918/11/1 يف تددجف « ًاموي م5 ةدمل

 رارقإ ىح ترمتساو ءلولو/16/١1 يف مث
 لالخإ ناك دقو . و4١ / 5 1١/ يف مالسلا

 تابوقع صضرفل يفكي ةيقافتإلا طورشب ايناملأ
 ىلإ يراجتلا اهوطسأ ميلست اهمهأ نم ناك « اهلع

 ىلإ لس يذلا يبرحلا اهوطسا ناكو ء ايناطيرب
 يف « ولفاباكس » يف هسفن قرغأ دق ًاضيأ ايناطيرب

 . ( ةدعاق « ولفاباكس رظنا) ١و١! /5/ ١

 هذه تمقو ١و4. / 5 / ع0 ةلده
 يفق . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم يف ةيقافتإلا

 شويحلا ككفت مامأو «© ذو40 / 5 / ١
 لوصحلا رذعت ببسبو ء« دعاصتملا اهتشتو ةيسنرفلا

 ةلاحتسإلا مامأو ٠ فاك يوج يناطيرب معد ىلع
 رطضا « ريصق ىدم يف يك ريمألا لخدتلا ةيلمعلا

 ىلعألا يبرحلا سلجملا نلعي نأ « ناغيو » لا رثحلا
 . ةندهلا بلط يف هتبغر ءافلعلل

 « ةدحتملا تايالولا ىلإ هتاءادن تلشف نآ دعبو

 « يناطيربلا - يسنرفلا داحتالا ةطخ تقفخأو

 فلكف « ةلاقتسإلا ىلإ « ونير لوي » رطضا

 بلطو ةرازولا فيلأتب ذئدنع « ناتيب » لاشراملا
 ةطساوب ١ / 5 / ١94٠ يف ناملألا نم ةندهلا

 ًاديكأت نييناطيربلل « ونير » ىطعأ دقو . ايئابسأ
 قفاوو . ودعلل آدبا لسي نل يسنرفلا لوطسألا نأ
 « ١4١0/5/19) يف ةندطلا بلط ىلع ناملألا

 ةيقافتاب ايلاطيا عم ةندهلا نوكت نأ اوطرتشاو

 ةباغ يف ةندحلا عقوت نأ اوطرتشا اك . ةلصفنم

 اهيف تمقو يلا ةلفاحلا سفن يف « نييبموك »
 راضحإ ىرج نأ دعب 2 1514م ماعلا ةنده ةيقافتإ

 ناكو . « نييبموك » فحتم نم ةلفاحلا هذه

 يسنرفلا ءاي ريكلا نعط كلذ ءارو نم يمري « رلته

 يف ايئاملأب قحل يذلا راعلا لسغو ؛ ميمصلا يف
 “ 1١414 ماعلا

 ناي



 ير

 / 5/5١ يف « دنوهير » ةطحم ىلإ « رغنيزاناه »

 ىلإ يسنرفلاو يناملألا نادفولا دعص غ2

 ناك يذلا دمقملا يف «رلته م عيرتو . ةلفاحلا .

 « لعككو اذبو . 918١م ماعلا يف « شوف د هلتحا دق

 لك ايناملأ نع هيف ىفن « ةجهللا فينع نايب ةوالتب
 وأ ١41١4 برح ىلإ ةبسنلاب ءاوس «ةيلوؤسم
 . ناودعلاب اسنرف مهتاو « ١984 برح ىلإ ةبسنلاب
 ىلع لمتشي ةندملا طورشب ًانايب نويسنرفلا لست مث

 « ةعونمم ةشقانملا نأب اوملعأ دقو ع« ةطقن ”4

 . تاحاضيإلا وه هبلط نوعيطتسي ام لج نأبو
 « لتيك » ركذي نأ «رغنيزتناه » لواح ًافبعو

 ماعلا يف ناملألا نيضوافملل تحيتأ دق ةصرفلا نأب

 ىلع اومقوي نأ لبق مهموكح ةرواشم
 مل ناملألا نيضوافملا نكل ء هءافلحلا طورش

 نأب اوفتكاو « تارواشم ةيأ ءارجإب هل اوحمسي

 « م ناغيو د عم يفتاه لاصتا ءارجاب هل اوحمس

 . ةركذملا صن هيلع ولتيل

 موقت نأ ةركذملا طورش تنمضت دقلو

 لاتقلا قطانم فلتخم يف ةرصاحملا ةيسنرفلا تاوقلا

 تاوقلا مظعم حيرست يرحب نأو « مالسسإلاب
 . يناملألا شيب اهتحلسأ ميلستو ىرخألا ةيسنرفلا
 يف نمألا ظفحل ةريغص ةيسنرف ةوق ىقبت نأو

 هذه عضخت نأو « ةلتحملا ريغ ةيسنرفلا قطانملا

 تانيصحتلا عيمج ميلست متي نأو . يناملألا شيبهل ةوقلا
 تصن اك . يناملألا شيحلا ىلإ ةميلس ةيسنرفلا

 ىرسألا عيمج حارس هالخإ بوجو ىلع ةركذملا
 ءرسألا يف نويسنرفلا ىرسألا ىقبي نأو ء« ناملألا
 . دالبلا سامخأ ةثالث يناملألا لالتحإلا لمشي نأو

 « ثحابتلل يسنرفلا ءارزولا سلجم دقعناو
 « اهتارمعتسم ظافتحإلاب اسنرفل حمس دق هنأ دجوو

 اهوطسأبو ٠ لجر فلأ ٠٠١ هماوق شيجبو
 اهئفارمب قحتلت نأ هتارامع ىلع ناك يذلا يل رحلا
 عامجإلاب ررقت اذل . اهيف رقتست نأو ةيساسألا

 ىلع عيقوتلاب ًارمأ « رغنيزتناه , ىلإ ردصي نأ
 / 5 / 5١ موي ءاسم يف عيقوتلا ةيلمع تمأو « ةندهلا

 ١94.

 حيرصتب « رغنيزتلاه » ىلدأ عيقوتلا دعبو
 ةداملا تصن دقلف . ايلاطيإ عم ةندحلاب قلعتي ريخأ

 اهذيفنت نأ ىلع « ناملألا عم ةعقوملا ةندملا نم ؟

 ناك اذل . ايلاطيإ عم ةلئام ةنده عيقوتب طورشم

 « رخأت الب امور ىلإ رفاسي نأ يسنرفلا دفولا ىلع
 نإ : ليام حيضوت ىلع « رغنيزيئاه و رصأ اذهو

 « طق لتاقت مل يلا ايلاطيإ نم لبقت نل اسنرف

 كات

 : لاقو . ةرصتتملا ايناملأ نم اهب تلبق يلا طورشلاب
 تايلطتم انيلع ضرفت نأ ايلاطيإ تلواح اذإف م
 نإ . انيلإ دوعت فرصتلا ةيرح نإف ٠ هذهك
 تدجو دق اسنرفو .هوس امهسمب ل اننا ريطو انتيرحب
 تعقو يه نإف . ةلثام فورظ يف لبق نم اهسفن

 لوخي ال اذه نكلو صالخإب اهدونب تذفن ةندهلا
 .« ... اه رربم ال تاوهش عابشإ قح امور

 « « رغنيزتناه » رظن ةهجو « رلته م ديأ دقو
 « ييلوسوم » ىلإ عامتجإلا بلط دق ررهوفلا ناك و
 ناكو .ةندهلا اسنرف بلطب ملع امدنع قباس تقو يف
 نأ عم « ةيلايخ تابلطتمب سفنلا ينمي يشتودلا

 اك « ةزيجو ةهرب ذنم الإ اهتايلمع رشابت مل هتاوق
 و « سنوت » يف ةيميلقإ تانامض ديري ناك

 « «نورلا درهث ىح اسنرف لالتحاو .«« اكيسروك »*

 حضوأ « رلته » نكل . يسرفلا لوطسألا ملستو
 « ًايئانفإ ًاملس اسنرف ىلع ضرفي نأ ديري ال هنأ هل
 ةموكحلا مزع ددشت هبلاطم نأب هعانقإ لواحو

 نكلو . اهتارمعتسم يف لاتقلا ةعباتم ىلع ةيسنرفلا
 روحملا تاوق ضرفت نأ ىلع رصأ « ييلوسوم 0

 « رلته » هباجأف « يسنرفلا لوطسألا ميلست لقألا ىلع
 « ءيش لك دسفي يذلا وه تاذلاب طرشلا اذه نأب
 . قافتا نود امهؤاقل ىبتنا اذهو

 / 74 يف ةيلاطيإلا  ةيسنرفلا ةندطا تعقوو

 اهعقو دقو . ةدام 74 تنمضتو 2« ل940 /5

 نعو « « ويلوداب ورتييب » لاشراملا ايلاطيإ نع
 . « رغنيزاناه » لارتحلا اسنرف

 عيمجي ةيلاطيإلا تاوقلا ظافتحا ىلع ةندهلا هذه
 تقبس يلا ةرتفلا يف اهلع تلوتسا يلا عقاوملا
 عاطق حالسلا نم درحي نأ ىلعو ع« اسنرف مالستسا

 بلألا ةهبج لوط ىلع دتميو لك 5. هضرع غلبي
 « نولوطو ٠ اكيسروك ديرحجن ىلإ ةفاضإلاب

 ررقت اك . حالسلا نم ( سنوت يف ) تيرام طخو
 ناحل ةطساوب ةندملا ييقافتا ذيفنت ةبقارم مم نأ

 يلا اياضقلا عفرت نأو هع« ةيلاطيإ  ةيناملأ ةنده

 مامأ «؟يسنرفلا دفولا ةطساوب « كلذ نع مجنت دق
 يف اهرقم ناك يلا « ةيناملألا ةيزك رملا ةنجللا
 . « ندابسيف »

 ةقطنم حالسلا نم درجت نأ ًاضيأ ررقت دقلو

 رئازحلاو سنوت دودح ىلع لك ٠٠١ اهقمع غلبي

 نم درجيف لاموصلا امأ . ةيسنرفلا ايقيرفأو
 ةيسنرفلا تاطلسلا حنمت نأ ىلع .لماك لكشب حالسلا
 مادختسال نييلاطيالل ةدودحم ريغ ًاقوقح لاموصلا يف
 طخلا نم يمنرفلا ممقلاو « يتوبيج » أفرم تآشنم
 سيدأ » و « يتوبيج » نيب لصي يذلا يديدحلا

 طورش تصنو

 مظعم حبصت نأ ىلع ةندهلا هله تصن اك . « ابابأ
 قطانم راحبلا ربعو اسنرف يف ةيسنرفلا ءىفارملا

 يناملأ  يلاطيإ فارشإ تحتو حالسلا ةعوزتم
 . هك راشم

 ىلع ايلاطيإ اهضرف يتلا غلابملا تدعت دقلو
 غلابملا لالتحالا فيلاكتل تاضيومتك اسنرف
 'قزنتسا يذلا رمألا « اهيلع ايناملا اهضرف يلا
 ناملألل حاتأ و « ةدشب يسنرفلا يطولا داصتقالا
 ىربكلا عئاصملا مهسأ مظعم ىلع ةرطيسلا يلاتلاب

 لالتحإلا شويج تاقفن تقهرأ دقلو . اسنرف يف
 ًايئدبم مويلا يف كنرف نويلم 4.. لدعم اسنرف
 ماعلا يف نويلم 5.٠ ىلإ مقرلا اذه عفترا )

1547 ). 

 ةموكحو ايناملأ نيب ىلوألا تاكاكتحإلا ذنمو

 عباط تاذ بلاطم مدقتي « خيارلا » أدب 2 « يشيث »

 ريثكب زواجتت تناك «٠ صخألا ىلع يداصتقإ

 مدقأ دقو . اهنيماضم كبنتو ةيقافتإلا صوصن
 هيلإ « نيروللا » و « سازلألا م يعطاقم مضغ ىلع

 ريسفتلا لالش نمو . 1954٠ ( سطسغأ ) بآ يف
 ةدعاق اسئرف تحبصأ « ةندملا طورشل يناملألا

 تارمعتسملا تداك امك +« ايناطيرب دض ةيلمع

 ناملألل قالطنا ةطقن حبصت نأ راحبلا ربع ةيسنرفلا

 . ةيئاطي ربلا تارمعتسملا لع ضاضقنإلا نم مهكمت

 ١94١ (ةكرعم) وميتير (؛)

 « تيرك » ةريزج وزغ ةيلمع كراعم ىدحا
 لالخ ةيئاملالاو ةيئاطي ربلا تاوقلا نيب ترج يلا
 ضييالا رحبلا تايلمع حرسم يف ةيئاثلا ةيملاعلا ب رملا
 . طسوتملا

 «« تيرك » ةريزج يف ةيناطيربلا ةدايقلا تدعأ

 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت لئاوأ يف اهل اهلالتحا دنع
 ةدعاقلا ةياح نيمأتل تاراطم ةثالث ©«

 ةيويحلا طاقنلا ةيقبو «ادوس » جيلخ يف ةيرحبلا
 «ىميلام» نم لك يت كلذو « ةريزحلا يف

 أ راطم ناكو . «نويلكاريه»و «وميتير» و

 « تارئاطلل طباهم درجم «وميتير » و « يميلام »
 نم يقرشلا ءزحلا يف عقاولا « « نويلك اريه» امأ

 ديوزتب موقي السماك [راطم ناكف « ةريزحلا
 يترشو نانويلا قوف ةلماعلا ةيئاطيربلا تارئاطلا
 راطم ناكو . دوقولاب طسوتملا ضيبالا رحبلا
 يف معقاولا ) « يميلام » راطم نع دعبي « وميتير »
 اك « لك +1 يلاوح (ةريزحلا نم يبرغلا ءزحلا



 سس '
 6/7 سيمهاطملا طاق اقاوم

 3 .١ تصل ايسأ <
 ملسطي عل

 يرادالا زكرملا « « ايناك » نع ملك 4/8 يلاوح دعبي

 ةثالثلا تاراطملا تناكو « ةريزخلا يف يسيئرلا
 « ةريزجلا يلإشلا ءىطاشلا نع تا رتموليك ةدع دعبت

 ارحب يناملالا وزغلا ثودح عقوتملا نم ناك ثيح

 ةعقاولا ندملاو ةثالثلا تاراطملا طبريو . ًاوجو

 يف ًاديج دبعم ريغ دحاو قيرط يلاثلا ءىطاشلا ىلع
 تاوقلا ناكما يف نا كلذ ىنعم ناكو . هطاقن ضعب
 « ةيلاهثلا ندملاو تاراطملا نيب لاصتالا عطق ةيناملالا

 يف يرحب لازنا وا لظم طاقسا تايلمع لالخ نم

 . قيرطلا لوط ىلع ةفلتخم طاقن

 ةقرفلا دئاق « « غريبيرف » لارثحلا عضو دقلو
 هتطخ « متيرك » ةيماح دئاقو ةيدنليزوينلا

 يف ةلقتسم ةيعافد قطانم ءاشنا ساسا ىلع ةيعافدلا

 (1141) تيرك ىلع أوج ةيناملالا تاوقلا موجه

 ثيح يلإشلا ءىطاشلا ىلع ةيويحلا قطانملاو طاقنل
 ىلع ناكو . تاراطملاو ةيسيئرلا ءىئارملا دجوت

 اهاوق ىلع ًاداّتعا لتاقت نأ ةيعافدلا قطانملا هذه

 نسم تادحوب اهزيزعت ةبوعصل ًارظن « ةيتاذل
 لظ يف ميس يذلا يناملالا موجحلا ءدب دنع يطايتحال
 ريطخلا لالتخالا نع ةمجان ةلماك هبش ةيوج ةدايس

 ةلقو « ناملالا حلاصل ةيوحلا ىوقلا نازيم يف

 . لقنلل ةمزاللا تابرعل
 وميتير » ةقطنم ةيماح تلكشت ساسالا اذه ىلعو

 يف يناملالا وزفلا ةيشع « سيلوبويج رويج -
 ةاشملا ءاول : ةيلاتلا تادحولا نم ه/ ٠

 نم تلأتيو ) « يساق » ديمعلا ةدايقب ١9 يلا رتسالا

 ناتلقتسم ناتيلا رّتسا ةاشم اتبيتكو « ( طقف نيتبيتك

 ير

 تاشاشر ةيرسو « (لجر 6٠٠ اهنم لك يف )
 ةدحوو « ةفلتحمم ةيعفدم تادحوو « ةيلا رثسا

 كرام نيتبابد مضت ) ٠ تابابدلا جوفل ةعبات ةعردم

 ةاشم بئاتك مو « ةيسدنه تادحوو ©« ١(

 ةطرش ةبيتكو « ( لجر 7٠٠٠ وحن مضت ) ةينانوي
 ةوقلا تناكو « ( لجر م١٠ يلاوح) « تيرك »

 )» يساق د ديمعلا ةدايق تحن اهلك

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةوقلا
 «هتدايقو ١9 ءاوللا : « سيلوبويج رويج » يف -

 ةعباتلا « سكأ» ةيلحاسلا ةيراطبلا نم ةدحوو

 تناكو «ءىفاوملا نع عافدلل ةيرحبلا ةاشم » ليكشتل

 ذ'/ م ةيعفدم ةدحوو « ةصوب 4 رايع نيعفدم مضت

 جوف نم ةدحوو « لطر *“ رايع نيعفدم مضت

 تعزوت دقو .

 ا



 ير

 عفادم < مضت ثلاثلا يلارتسالا ناديملا ةيعفدم
 ةسدنه ةيرسو « عنصلا ةيسنرفو ةيلاطيا ناديم
 ةدايقلا تحت ةوقلأ هذه تناكو « ةيلا رتسا ناديم

 2. يساق » ديمعلل ةرشابملا

 ناتيلا رثسألا ةافملا اتبيتح : وميتير يف-
 بئاتكو « ةيلا رّسالا تاشاشرلا ةيرسو « ناتلقتسملا
 ةدحوو « ةطرغشلا ةبيتكو « ثالثلا ةينانويلا ةاشملا
 ةيعفدم جوف نم ةدحوو « ١ كرام » تابابدلا
 ةيلاطيا عفادم م مضتو ثلاثلا يلا رثسالا ناديملا
 تناكو . ىرخا ةيرادا تادحوو « عنصلا ةيسنرفو

 . « لبماك نايا » مدقملا ةدايق تحت ةوقلا هذه
 دئاق « تندوتش تروك » لارئحلا ةطخ تناكو

 فلكملا ًاوج لومحملا رثع يداحلا يناملالا قليفلا

 )» يميلام » ةمجاهمب ءدبلا « وحلا نم تيرك ةمجاهم

 . ه/ ٠١ حابص يف « ايناك » نم ةبيرقلا عقاوملاو
 ةمجاهمل 7 نييلظملا ةقرف نم يناثلا جوفلا طاقسا مث

 اذه ناكو . مويلا كلذ رهظ دعب « وميتير » راطم

 مضيو « مروتش ديرفلا » ديقعلا ةدايق تحت جوفلا
 جوفب هبئاتك ىدحا قاحلإل ًارظن « طقف نيتبيتك
 .«ثويلكا ريهر راطم لالتحاب فلكملا لوالا نييلظملا

 مضت «مروتش» ةوق تناك ساسالا اذه ىلعو
 ةوق تناك نيح يف « ًابيرقت يدنج ١٠٠٠١ يلاوح

 16 مضت « وميتير » راطمنع ةعفادملا « لبماك »

 ةاشم يدلج م#”..و « يلا رثسا ةاشم يدنج
 تادحوو تاشاشرلا ةيرس نع الضف « ينانوي

 ةيطرش نم يدنج م٠٠و « تابابدلاو ةيعفاملا
 الئام ىوقلا نا زيم لعجي يذلا رمالا . « تيرك »

 . « لبماك » حلاصل ةدشب

 ىلا « تندوتش » تاباسح يف أطخلا اذه عجريو
 ةيماحلا ةوق لوح تامولعملا صقن اهمها لمأوع ةدع

 « (ةماع تيرك يفو) «وميتير » يف ةيناطي ربلا
 « تانويلا» ةلمح ةيابن نيب لصافلا تقولا قيضل ًارظن
 ةدايقلا تامولعم داّتعاو « «تيرك» وزغو
 ريدقتلاو « يوحلا عالطتسالا ىلع اساسا ةيثاملالا
 «نانويلا»نم تبحسنا يتلا ةيئاطي ربلا تاوقلل يبيرقتلا
 اهتلحر لصاوت نا نم الدب « تيرك » يف تفقوت مث
 . ايقيرفا يلاش ىلا تاوقلا ةيقب عم

 ةبيتكلا طاقساب لثمتت « مروتش » ةطخ تناكو

 طاقساو « « وميتير » راطم ىبرغ هجوف نم ةثلاثلا

 ناتبيتكلا قبطت مث « راطملا يترش ىلوالا ةبيتكلا
 «مروتش » ررقو « نيهاجتالا الك نم راطملا ىلع

 نم اهب نيتقحلم نيتيرسو جوفلا ةدايق عم طبه نا
 هلالتحال طبهملا نم برقلاب نيتروكذملا نيتبيتكلا
 . ةأجاشمب هنم ةبيرقلا تاعافدلا ريمدتو

0١ 

 يديهمتلا يوملا فصقلا أدب ه / ٠١ رهظ دعبو
 ةقد لقأ فصقلا اذه ناكو . « وميتير » تاعافدل

 مدع مغر « يميلام » 5 يديهمتلا فصقلا نم

 أدب مث . «وميتير » يف طر م مفادم يأ دوجو

 مويلا نم 5١و٠١ ةعاسلا يف ناملالا نييلظملا طاقسأ

 « مروتش » نكي مل ةديدش ةيضرا ةمواقم هجو يف هتاذ
 ةزكرمتملا ) ط / م ةيعفدملا تطقسا دقو « اهعقوتي
 « هال ركنوي » لقن تارئاط ,٠ ( ىرخأ عقاوم يف

 اك « « وميتير» نم اها رتقأ ءانثا رحبلا قوف

 طسو اتمطحت و اهضعبب ناتيناملا لقن ات رئاط تمدطصا
 طبض لواحن تناك يلا لقن ةرئاط ١5٠ لا ماحدزأ

 نم اهتلومح طاقسال «وميتير » قوف اهنا ريط

 . مهادعمو مهتحلسا و نييلظملا

 يف ناملالا نيرايطلا بناج نم ءاطخأ تثدحو
 ةدحاو ةيرس طاقسا متف « ةقدب طاقسالا نك اما ديدحت

 ىلع « «وميتير » راطم يترش ىلوالا ةبيتكلا نم

 دئارلا « اهدئاق اهعمو ةبيتكلا ةيقب تطقسا نيح
 م ةبيتكلا طاقسال ددحملا ناكملا يف « « خورك »

 . ةعساو ةحاسم ىلع نويلظملا رثعبتو « راطملا يبرغ
 نيتي رسلاو ةدايقلا ةعومجم و ( مروتش ) طاقسا متو

 ىدحا تاعافد طسوو طبهملا نع ًاديعب هل نيتبحاصملا
 هلك كلذ نع جتنو « نيتيلا رتسالا ةاشملا يثبيتك

 طابض عم رسالا يف هعوقوو هتوق مظعم حرجو لتق
 . هطئارخو هقئاثو ةفاكو هتدايق

 ٠0٠+ نم رثكا لتق نا « ءاطخالا هذه نع مجنو

 تاك ابتشالا لالخ « مروتش جوف 5 يناملا يلظم

 ةوق عضو ادغو . مهطاقسا تلت يلا ىلوالا

 ول اهتدابا ناكمالاب ناكو«ةياغلل ًاجرح «مروتش و
 اه ريمدت واهتمجاهم ىلا اورداب راطملا نع نيعفادملا نأ

 ةتباث تيقب « لبماك » ةوق نكلو . عمجتت نا لبق

 دوجو مدعو يناملالا يوحلا فصقلا ببسب اهعقاوم يف

 موجب مايقلل ةلهؤم ةبراض ةعردم ةيطايتحا ةوق

 اذل . نييلظملا طاقسا نكاما ىلع يروف سكاعم

 ثبشتلاو معمجتلا «مروتش » اتبيتك تعاطتس

 نيعفادملا عم لماعتلا و ضرالاب
 ىرغصلا مهتادايقو ديحلا مهبيردتو ناملالا نييلظمل

 لولح عمو ٠ قزأملا نم مهاجت يف رود ةؤفكل

 ةحاسم ىلع نات رثعبملا ناتبيتكلا تناك « م الظلا

 ةرادال ةلهؤم ةيلاتق ةوق ىلا اتلوحتو اتعمجت دق ةعساو

 . ةيموجملا ةكرعمل

 فلتخم يف ةرئاد كراعملا تناك ءانثالا هذه ينو

 تيرك ةريزج ءاحن أدب ه/ 0 حابص عمو ٠

 راطم نع ننيعفادملا ةمجاهممب «مروتش » ويلظم

 ةوق ىلا ةيسنلاب مهددع هلق مغر ©« « وميتير»

 , عظنت نسحل ناكو .

 ًامعد نيمجاهملل ناملالا نا ريطلا مدقو . ( ليماك رب

 ” مسوب ناكو . ةيعافدلا عقاوملا فصق عبات ذا « الاعف

 ءزجي راطملا نع نيمفادملا معد « غريبيرف » لا رثحلا

 يأل ضرعتت مل يلا « سيلوبويج رويج » ةيماح نم

 اذه نم هسفن مرح «غ ريبيرف و نكلو . موج

 ىدحأ عقد امدنع « ه / 5٠ - 8١ ةليل ذنم رايخلا

 يف ةدوجوملا ١9 يلارتسالا ةاشملا ءاول بئاتك

 جيلخ ةيماح زيزعتل « سيلوبويج رويج »
 ةيلاتلا ةليللا يف مفد مث « « ايناك م ةقطنمو « ادوس و
 ءاوللا ةدايق اهعمو روكذملا ءاوللا نم ةيئاثلا ةبيتكل
 كلذب ددبو « اهتاذ ةقطنملا ىلإ « ىناق و ديمعلاو

 « «وميتير» راطم نم ةبيرقلا ةيطايتحالا ةوقل
 « مروتش » يبلظم دض ةعرسب لخدتلا ىلع ةرداقلاو

 اذكهو . راطملا ةيماح ىلع طغضلا اوعبات نيذل
 لوصوب لما نود ةديحو « لبماك » ةوق تيقب

 تلظو كلذ دعب اهعم لاصتالا عطقناو « تازيزعتل

 ةياهن ىتح ةريزحلا ةيماح ةيقب نع ًامامآ ةلوزعم
 . ( ةكرعم « ادوس جيلخ رظنا ) . ةكرعمل

 «ايناك ١و « يميلام » يف فقوملا روهدتل ةجيتنو

 «ةيناطي ربلا ةدايقلا با رطضاو « ةيلاتلا مايالا لالخ
 لاصتالا لئاسو عاطقناو « لقنلا لئاسو ةلقو

 ريثأتلا و « اهتادحو نم ريثك نيبو اهنيب ةرطيسلاو

 « وحلا ىلع ًامامت رطيسملا يناملالا نا ريطلل لاعفلا

 نم اسهتاوق بحس ةروكذملا ةدايقلا تررق
 نسسم ءالخأ ةيلمع ميظنت يف تادبو + ةريزملا

 جيلخ و «اينلاك » نم ىرخاو « «نويلك اريه»

 طوقس كلذ نع جتنو . «ايكافص »م وحن «ادوس »

 «ياه يلاباب» و « سوليتس»و مغ ادوسو

 تلزعلاو « ه/٠؟8 يف « سيلوبويج رويج » و

 اهم ريخذ تأدبو « لماك لكشب «وميتير » ةيماح

 اياقب عم رمتسملا لاتقلل ةجيتن صقانتلاب امؤمو

 هذه لاوط اهتمجاهم عبات يذلا يناثلا نييلظملا جوف
 . ناريطلا نم يوق معدب ةرّتفلا

 موي نوم ىوس ةيماحلا ىدل دعي مل ه/ ٠68" ينو
 اهدئاق ررق كلذل « ةريخذلا نم ليلقو طقف دحأو

 ويلظم ققح اذكهو . مالستسالا « لبماك » ديقعلا

 تأدب يلا « وميتير » ةكرعم يف رصنلا « مروتش »

 ىلا لوحتلا اذه عجريو . يناطيرب يكيتكت رصنب
 مادعتاو « ماعلا يجيتا رتسالا فقوملا روهدت ىلا
 « «وميتير » راطم يف تارئاطلل ةداضملا تاعافدلأ

 « تيرك رظنا) ةقلطملا ةيناملالا ةيوحلا ةرطيسلاو

 1 . ( ةكرعم

0 

0 



 ( نيومت ةداعا ةنيفس ) تنجير (:)
 . ( ةريخذ ةئيفس رظنا)

 ( ةرئاط ) تنير (54)

 ةيسورم . ضارغألا ةددعتم ةفيفخ تاهم ةرئاط

 271عؤوب ج « اثين ١ ةكرش جاتنا نم . دحاو دعقمب
 . ةيليزا ربلا

 ىلإ اهلصأ يف 2 عجم 6ع.تنحي ررةرئاطلا دوعت
 ةكرش اهتجتنا يلا ةفيفحلا ةيئدملا تارئاطلا نم ةلسلس
 جذوسننلا قلح دقلو . تانيسمحلا لالخ « اًفين »

 ثحت ١551 / 9 / ال يف ةرئاطلا هذه نم يرابتالا
 اهجتنت ةرئاط لوأ ناكو ء ىم..  افيثد مسا

 ررق دحاو ماعب كلذ دعبو . يندعم لكيبب ةكرشلا

 أدبف . ةمدخلل ةرئاطلا بلط ليزا ربلا يوحلا حالسلا
 ةرئاط لوأ تملسو و 4 ماعلا يف ًايلعف اهجاتنإ
 ماعلا نم ( رياربف ) طابش يف يوملا حالسلا ىلإ
 «تلحيبر 45 - ويد مسأ تحت ةمدحلا تأدب و «يلاتلا

 تلدبتسا نأ تغبل ام ةيمستلا هذه نأ الإ . 17 -42

 رود ىلع ةلالدلا كلذو (0 -42 م١4 - يسر ب
 طابت رإلا وفيفخلا لقنلا و طابضلا لقنب قلعتملا ةرئاطلا

 . يوحلا
 معو - لو زارطلا قلح او*07 ماعلا يفو

 ةيناديملا ةبقا رملاو دصرلا تاههمل دعأ يذلا 1, - 2
 يليزا ربلا شيحلا ىصوأف « ةيمفدملا تايامر هيجوتو
 . هل ةعباتلا ةيوحلا بارسألا ديوزتل هيلع ذئدنع

 ماسعلا يف اهيزارطب ةرئاطلا جاتنا ىهتنا

 لازي ال « ةرئاط ١١٠ اهنم يب نأ دعب « اوالإ

 شيلا و نا ريطلا نم لك يف ةيلعفلا ةمدخلا ديق اهمظعم

 . نييليزا ربلا
 زارط نم يحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 10 - 360 ىد اس مه. - وأ يو لاتثنيتنوك
 .غلك 4٠ ةغراف نزولا . ةنصحأ ؟١٠ ةوقب - 2
 : سيياقملا . غلك ٠١4٠ عالقإلل ىصقألا نزولا

 . راثمأ الر# لوطلا . راتمأ هر١ نيحانملا ةحتف
 آرتم ١م, 4 نيحانحلا ةحاسم . رثم ؟رو عافترإلا

 3 ع

 ىلع ةعاس / ملك 84ه ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا .' رحبلأ حطس ىوتسم
 , ًارثم ١08٠ عافترا ىلع ةعاس/ ملك

 عافترإلا لدعم . ًارتم لمعلا عافترالا
 ىدسملا . ةيئاث / راتمأ مرا ( قلستلا ) يئادبلا
 . ملك 460 ىمقألا

 ير

 تجر ةفيفخلا ةيليزاربلا ةرئاطلا

 ( ةيوج تاعانص ةكرش ) ينايعر ( ؟0)

 لالخ تزرب « ةيلاطيإ ةيوج تاعانص ةكرش
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 2 6موذدصع «ينايجير » ةكرش سيسأت دوعي
 ىهو « تانيرشعلا رخاوأ ىلإ تارئاطلا ةعانصل
 لامعأ ذيفنتب اهالخ موقت تناك يلا ةرتفلا
 . يلاطيإلا وحلا حالم تارئاطل ةرمعلاو ةنايصلا
 ةيرابتخإلا جذامنلا نم ددع ريوطتب اهمايق بناج ىلإ
 . يلعفلا جاتنإلا زيح لهدت مل تارئاطل

 ةعبات ةكرشلا تحبصأ تانيئالثلا طساوأ ينو

 ةكرشل ةيلالاو ةيرادإلا يحاونلا ثيح نم
 ةرتفلا كلت يف تناك يتلا 02مءهدذ «ينورباك»
 . ةيلاطيإلا ةيوحلا ةعانصلا تاك رش مهأ ىدحإ
 ىلع اهّنيِل القتسا لع تظفاح «ينايحجير » نأ ريغ
 ةكرشلا تأدبو . تارئاطلا جاتنإو ريوطت ديمص

 اهجاتنإ لضفب تانيئالثلا رخاوأ يف زوربلاب
 آرود تبعل يلا ةلئاقملا تارئاطلا نم ةلسلسل

 لالخ ةيلاطيإلا ةيوملا تاوقلا حيلست يف ًايساسأ
 ريوطت يف لضفلا دوميو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 نييسيئرلا نيسدنهملا ىلإ تارئاطلا نم ةلسلسلا كلت
 مل. هآ1ذ5- «ويسيلأ وينوطنأ» امهو كاذنآ ةكرشلل

 . 2. ظ.مصهطت ه« يفنول وتربور» و

 برحلا لالخ ةكرشلا هيجتنأ ام مهأ ناكو
 «وكلاف ٠٠٠٠١ يرو ةلتاقملا ةيناثلا ةيملاعلا
 -ير» ةفذاقلا ةلتاقملاو 226-2000 "210

 :ةلئاقملاو « 2002-226 ق16غ6 « تييرأ ٠٠١

 2005-126 528166230 ويراتيجاس ٠١٠١ هير
 يف ةيلاطيإلا تالئاقملا لضفأ ىدحإ تناك يلا

 دهشت مل امنأ نم مغرلا ىلع « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 اهروهلقل ًارظن «٠ عساو قاطن ىلع ةمدخ وأ ًاجاتنإ
 . برحلا نم ةريخألا لحارملا ءانثا

 ءاسهلا دنع «ينايحير» ةكرش لمع فقوت
 ايئاهبن اهمسأ ىفتخاو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 , ةيوحلا ةعانصلا ناديم نم

 وكلاف ٠٠٠١ ير ينايجير(؟8)

 ( ةرئاط )

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيلاطيا ةضرتعم ةلتاقم

 « ينايجير » ةكرش اهتجتنا دحاو كرحمب ةيحورم
 / . 8 عوعوامصع

 جاتناب تانيثالثلا رخاوأ يف « ينايجير » ةكرش تماق
 ناريطلا حالس باسحل ةلتاقملا تارئاطلا نم تازارط ةدع
 ةلتاقملا اجاتنا اهرثكأو تارئاطلا ذهه ىلوأ تناكو . يلاطيالا
 ىتلا , 2000-26 1م «وكلاف ٠٠٠١ - ير » ةفيفخلا

 ل وينوطنا » ناسدنهملا 1458 ماعلا يف اهممص

 يف اهنم يرابتخا جذوف لوأ قلحو . « يغنول وتربور و
0 

 ىلع لصح يذلا يلاطيالا وجلا حالس ىلإ ةفاضالابو
 «وكلاف » ةلتاقملا تدهش دقف .زارطلا اذه نم ةرئاط ٠

 ةرئاط 70 ىلع ديوسلا تلصح ذإ . ايبسن ًاعساو اريدصت

4 



 « 3٠٠١ ير ينايجير » ةيلاطيالا ةلتاقملا

 7٠ ىلع رجملاو , 1488 ١44١ ةرتفلا يف اهتمدختسا

 2« صيخرت بجومب كانه تجتنأ ١6١ ىلإ ةفاضإ ةرئاط
 . ةيتايفوسلا ةهبجلا ىلع عساو لكشب تلمعتساو

 ةرئاطلا هذه ةءافك مدع تتبثأ ةيلاتقلا براجتلا نأ الإ

 ةينقتلا راكفألاو ءىدابملا ساسأ ىلع تممص دق تناك يتلا

 ايبسن ةفلختم اهلعج امم , تانيثالثلا يف ةدئاس تناك يتلا

 لالخ ملاعلا يف ةيوجلا ةعانصلا هتغلب يذلا ىوتسملا نع
 ةيلاطيالا ةموكحلا عفد ام اذهو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ينس

 , « 7٠٠١١ ير هزارط نم اهتارئاط نع اركاب ءانغتسالا ىلإ
 ةيرحبلا فوفص يف ةمدخلا ىلإ تلوح ةرئاط ١ ادع ام

 . ةيلاطيالا

 دعب ايف «وكلاف ٠٠٠١  ىر » ةرئاطلا تلكش دقو

 ٠٠١5 ير » ةفذاقلا ةلتاقملا نم لك ريوطتل اساسأ

 نيتللا . «ويراتيجاس ٠٠١0 - ير » ةلتاقملاو « فض

 . ةيئادألا اهتافصاوم يف سوملم نيسحتب اهنع اتيت
 ويجايب » زارط نم يحورم كرح : ةماعلا تافصاوملا

 عالضإلل يلامجالا نزولا . اناصح 490 ةوقب « 1١ - ب

 لوطلا . ارتم ١١ نيحانجلا ةحتف : سيياقملا . غلك 8٠

 .راتمأ ",؟ عافترالا ؛راتمأ

 . ملم ١1,7 رايع ناشاشر . حيلستلا

 ىلع ةعاس/ملك 07٠ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىدملا .رتم 16٠١ يلمعلا عافترالا .رتم فالآ ه عافترا

 . ملك ١١6١ ىصقألا

 "56 ينايجير (4)

 ( ةرئاط ) وير اتيجاس

 - ير

 ةيحورم .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةيلاطيا ةلتاقم ةرئاط
 . « ينايجير » ةكرش اهتجتنا . دحاو كرحو دحاو دعقمي

 اال

 «ويراتيجاس ٠٠١6 ير » ةلتاقملا تلكش

 ةلسلس يف يسئاهنلا ريوطتلا 86-2005 360

 ةيلاطيالا « ينايجير » ةكرش تلمع يتلا ةلتاقملا تارئاطل

 ةلتاقملا نم أدب . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ اهجاتنا ىلع

 رخاوأ يف ترهظ يتلا «وكلاف 7٠٠٠١ ير » ةفيفنخل
 ريوطت ىلع تدعاس يتلا لماوعلا مهأ نم ناكو . تانيئالثل

 يناثلا ليجلا تالتاقم نم اهريغ بناج ىلإ « ةلتاقملا هذه

 لئثم ) برحلا نم ةريخألا لحارملا يف ترهظ يتلا ةيلاطيال
 هم -ج تايف »و « يروغلوف 5015 يس يكام »

 كرحملا جاتناب صيخرت ىلع ايلاطيإ لوصح . ( «وروتنس
 ةلتاقملا هب دوزت .تناك يذلا « 5١0 -زنبرلياد » يناملأل

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو , « ٠١9  ثيمش رسم » ةيناملأل

 . سوملم لكشب ةيلاطبالا تارئاطلا ةعانص ىوتسم عفر

 كرحملا نم ًازارط« ينايجير » ةكرش تبكر ءدبلا يفو
 ةرئاطلا لكيه ىلع . اناصح ١١6١ ةوقب . روكذملا يناملأل

 . ىرخا تاليدعت ةيا لاخدإ نود ء« 5٠٠١ - ير»

 « 7 وكلاف 7٠٠١١ ير » مسا ةرئاطلا هذه ىلع قلطأو
 ةليلق دادعأب تجتنا مث . اجذوث 7101 اهنم جتنا يتل

 موجطا تامهمل تدعأ يتلا « تيبزا 3٠١5 ير » ةرئاطلا

 جاتنا نع ريوطتلا ةيلمع ضخمتت نا لبق كلذو , يضرأل

 تاليدغت ةدع ىلع توتحا يتلا « 3٠١8 - ير » ةلتاقملا

 ىلا ةفاضا . ماعلا رهظملاو . حيلستلاو . لكيطاب قلعتت
 . اناصح ١51/0 ةوقب يناملأ كرحمب اهديوزت

 مث . 19847 ماعلا يف ىلوالا ةرملل ةلتاقملا هذه تقلح

 يف عاضوالا روهدتل ًارظن . ةدودحم ةروصب اهجاتنا أدب
 عافترا نم مغرلا ىلعو . ةرتفلا كلت يف ماع لكشب ايلاطيا
 لكشت مل اهناف , ةيلاتقلا اهتءافكو ةلتاقملا هذه ءادا ىوتسم
 اهنم جتني مل هنإ ذإ , يلاطيالا وجلا حالس يف اماه ارصنع

 48 ىوس ١487 ماعلا يف ايلاطيا مالستسا نالعإ لبق
 فوفص يف كلذ دعب تارئاطلا هذه تمدخ دقو . ةرئاط

 ةياهن ىتح كلذو , ناملالل ةيلاوملا ةيلاطيالا ةيوجلا تاوقلا
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 رملياد »زارط نم يحورم : كرحملا : ةماعلا تافصاوملا
 ؛ ىوصقلا ةعرسلا . اناصح ١47 ةوقب « 708 -زنب

 : حيلستلا . ملك ٠٠٠١ ىصقالأ ىدملا . ةعاس/ ملك ٠
 . ملم الوا/ل رايع ناشاشر + ملم ٠١ رايع ناعفدم

 ( ةجراب ) انيليا انيجير (:؛)

 وب روتيف ) جراوب ةئف ىلا يمتنت ةيلاطيا ةجراب
 .اهءانثأو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليبق تمدخ«ليونامت

 12 ءعنصه « انيليا انيحير » ةجرابلا ءانب دب

 ءاملا ىلا تلزناو « ١و. ١7 / + / ١ يف ظاعمه
 ةيلمعلا ةمدخلا اهزيهجت متو « 115١4 / 5/19 يف
 رودب تماق اهنأ فرعي مو . ١ةءا/ةو 11 يف

 1١911١ ) ةيلاطيالا - ةيكرألا برحلا تايلمع يف نيعم
 ررقت . ىلوالا ةيملعلا برحلا لالش وأ(
 4/١٠ /“1١955. يف ةدرخك اهعيب

 ويروتيف رظنا ) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا
 . ( جراوب ةئف « ليونامع

 ( ربيرف ديرفنام) نفوتخير ()

 نم « (ا١9١م-- 1891) يفالا يركسع
 ١514 ) ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ نيرايطلا رهشأ

 تارئاطلا نم ددع ربكا طقسا ثيح ( - ١9١8
 . ةيوحلا كراعملا يف

 11, 1". 170ج نفومخير نوق ربع رف ديرفنام دلو

 ايلاح) «,واليرب» يف 216طغطم#عد

 دعبو . 1895/5/1 يف (اينولوب يف والكورف
 يف ناريطلا لعت « يماظن ةلايخ طباضك مدخ نا
 ةعومجم ةدايق ىلوت ىبحح جردتو ©« ١91١٠ ماعلا

 ةيناملالا ةدايقلا اهتلكش يلا ىلوالا تالتاقملا با رسا
 يوحلا قوفتلا نيمأت اهتمهم « لخدت ةوقك ايلعلا

 . ةهبحلا نم راتخم مسق ىلع

 ةهبحلا ىلع مث « ةيقرشلا ةهبحلا ىلع رهتشا
 . ًايناملا ًايموق الطب حبصأ ام ناعرسو « ةيسنرفلا

 ببسي رمحالا سرافلا وأ رمحالا نورابلاب بقل
 لو ) ةرئاط م٠. طقسا . ءارمحلا هترئاط نول
 ءانثا لتقي نأ لبق ( ةيكيجلب ةدحاوو «ةيناطيرب
 تنكمم ط / م ةيلا رتسا ةيعفدم ةيراطي نا رينب لاتقلا

 برق) «موس -روسروف» يف هترئاط طاقسا نم



 نفوتخير نوفرهيرف ديرفنام يناملالا رايطلا

 نام ريه» ىلوت دقلو . 1418 / 4 / 5١ يف ( نايمأ

 كرت دق ناكو . هتافو رثا هتعومجم ةدايق « غلروغ

 « رمحألا دراطملا » ناونعب هتاي رك ذ هيف لجس ًاباتك

 .(ذونالز

 ١80886 ( ةكرعم ) نادير(:)

 . ( ١888 ةكرعم . لوبتسابيس رظنأ )

 ١6١ال (ةكرعم ) ةيناديرلا ( 78 - ؛ه)

 ةدايقب كيلاملا نيب تراد « ةيسيئر ةكرعم رخآ يه

 ناطلسلا ةدايقب نييناثعلاو . « ياب ناموط » ناطلسلا

 . نيينامثعلا يديأ يف رصم طوقس لبق . « لوألا ميلس »

 رثإ راسحنالاو فعضلا يف تذخأ دق كيل املا ةلود تناك

 يف حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطل « اماغ يدوكساف » فاشتكا

 مامز بحس ىلا فاشتكالا اذه ىدأ نأ دعب « ١ 491/ ماعلا

 ىلع نورطيسي اوناك نيذلا كيلاملا يديا نم ةراجتلا

 . برغلاو ىصقالا قرشلا نيب ةراجتلل يسيئرلا قيرطلا
 يتلاو « نييلاغتربلاو كيلاملا نيب تراد يتلا كراعملا تداو

 كيل املا ةراسخخ ىلإ « ١61 ىتح ١60 ماعلا نم تدتم

 أدبف ..نييلاغتربلا يديا يف اهعوقوو قطانملا نم ديدعلل

 رئاسخلل ةجيتن ةيكولمملا ةلودلا مسج يرتعي فعضلا

 . ةيلاملا دراوملاو يضارالا صقانتو ةيرشبلا

 كلانهو انه راجفنالاب ةيلخادلا تاضافتنالا تذخأ ايفو

 باوبأ قدي ديازتملا كارتالا رطخ ناك . كيلاملا ةلود هجو يف

 ناطلسلا لتقمو مهيديا يف ايروس طوقس دعب ةصاخو ء رصم

 « قباد جرم » ةكرعم يف « يروغلا هوصناق » يكولمملا

 بابسا مها نم نأ دعب ايف خيراتلا فشك دقو . ( 1815

 وه « كارتالا ةهجاوم يف ةيكولمملا ةيركسعلا تايلمعلا رثعت
 يدرب ناج هريمألاو بلح بئان . « كب رياخ »ريمألا رمآت

 عم قيثو لاصتا ىلع اناك نيذللا « هامح بئان « يلازغلا

 يتلا تامولعملا ةفاكب هنادميو ٠ « لوألا ميلس د ناطلسل

 ءاطعا ىلإ ةفاضالاب . كيلاملا همدصخ نع اهجاتحي

 + دعب ايف « ىاب ناموط » هتفبلح من . « ىروغلا هوصناق
 نييناثعلا تاكرحت نع ةللضملاو ةبذاكلا تامولعمل

 . مهاياونو

 هوصناق » ناطلسلا لثقمو « قباد جرم » ةميزه دعبو

 « ياب ناموط »ريمألا دهعلا ىلو كيل املا راتخا «  يروغلا

 رطخ ةهجاوم ةرورض ىري « ىاب ناموط » ناكو . هل افلخ

 نيعف . رصم يف مهتهجاوم نم الدب ماشلا دالب يف نيينامثعلا
 ىلع هلسراو « ماشلا ىلع ابئان « يلازغلا يدرب ناج د ريمالا

 . 1815 ( ربمسيد ) لوالا نوناك يف اهيلا ةلمح سأر

 اولوتسا دق نيين امثعلا نا «يلازغلا يدرب ناج » دجو امدنعو

 عم كبتشا عم مث , الاش اهنع فرحنا «. ةزغ ىلع

 ير

 هنا رهاظتو ء « ناسيب » برق ةيليثمت ةكرعم يف نيين اعلا
 . اهيف مزهغا

 ميلسس و ناطلسلا لسرا . !١5١1 ماعلا لئاوا يفو

 « يكولمملا هلصأب هريعي «ىاب ناموط» ىلإ ةلاسر «لوالا

 ةيالو كل حصت الو ىرتشتو عابت كولم كنإ » : هل لوقيو

 هرذنيو .رصم يف هنع ابئان نوكي نأ هنم بلطيو . « كلم

 عيمج لتقو رصم لوخد ىلا هعفديس حارتقالا اذه ضفر نأب

 ناموط ٠ هيف ملست يذلا تقولا فو . كيلاملا نم اهيف نم
 ةهبج تيتفت ىلع لمعي « كب رياخ » ناك « ةلاسرلا « ياب
 ةعاط يف لوخدلا ىلع مهعجشيو . ةيلخادلا كيلا
 . هتلادعو « لوالا ميلس » مهناطلس احدتمم « نيينامثعل

 ىدل ديدش جرحب « ياب ناموط » ناطلسلا بيصأ دقو

 ةياغال لسع نكتيرو هننأ!لاضيو + ةلاسزلا ةملْتَت

 مه ؤرجتو لاتقلا مهضفرو كيلاملا لذاخت مغرو . « بعرل

 ناطلسلا ممص دقف . « ياب ناموط » ىلع لواطتلا ىلع

 مهروبع دسعب نيينامثعلا لاتقل جورشخلا ىلع يكولملا
 ريسلا نم نوبعتم مهو مهيلع زاهجالاو « ةيقرشلا ءارحصل
 نيدايم يف هركسع « ياب ناموط ١ ضرعتسأف . ءارحصلا يف

 ةيعفدملا رشنو . ةكناخلا دنع اهيلا قيرطلا قلغاو ةرهاقل

 نم اددع أشنا امك . ةيقدنب نفس نم اهارتشا دق ناك يتل
 ةيامحل ةيردنكسالا دنع ءىطاشلا ىلع ةيعافدلا تانيصحتل
 اعون تاءارجالا هذه تعاشادقو . يرحبلا وزغلا نمر صم

 (181217) ةينادي رسلا ةكرعم عقومو ةين اثعلا تاوقلا ريس طخ

1 



 ير

 , ٠ كيلاملا دونج نيب ةقثلا نم

 « لوالا ميلس » ناطلسلا راس ءادلال/]5)/1 قو

 دتمملا يلحاسلا قيرطلا كلسو « ةزغ نم هتاوق سأر ىلع
 لصو ىتتح « ءانيس ةريزج هبشل يلايشلا ءىطاشلا ىلع

 وحن هسجتا مث . ةيرصملا يضارألا لخاد ه ةيحلاصلا »

 جرخ نيسح يف « ةرهاقلا ىلا لوصولا ةيغب « سيبلب »

 رهاظب « ةيسابعلا » برق « ةيناديرلا » ىلا « ياب ناموط »
 ىلع هتداق رصا نا دعب . هشيجب كانه ركسعو « ةرهاقلا

 نيصحت ىلا « ياب ناموط » ىعسو . مامالا ىلا مدقتلا مدع

 دعاو « ةيمامالا طوطخلا لوط ىلع اقدنخ رفحو « ةيناديرلا

 دالبلا يف نيينامثعلا لغوتب ملع امدنعو . ةمواقملل ةحلسالا
 ودعلا ةتغابمم نييركسعلا هتداق عانقا اثبع لواح « ةيرصملا

 نا نودقتعي ةداقلا ءالؤه ناك دقلف . « ةيحلاصلا » دنع

 . مهتيامحب ليفك هودعا يذلا قدنخلا
 ( نوشلا ) ن ؤملا قرحب كلذ دنع « ياب ناموط » رمأو

 « سيبلب »وحن نين امثعلا مدقت قيرط ىلع ةعقاولا قطانملا يف

 ىلع اوتيبي نأب هركسعل ارما ردصا امك « اهنماوديفيال ىتح

 يقبو . لماكلا يركسعلا مهسابل يف مهو مهدايج روهظ
 ةرادا هل نمضتس اهتعانم نا ادقتعم هتانيصحت ءارو ازكرمتم

 . هتاوق ىلع ين امثعلا شيجلا قوفت ليدعتو , ةحجان ةكرعم
 هاسجتاب مدقتي مل « لوالا ميلس » ناطلسلا نكلو

 دق ناك « يلازغلا يدرب ناج دريمالا نال ارظن ) تانيصحتلا

 (« كب رياخ » هليمز ةطساوب ةيكولمملا ةطخلا رارسأ هاطعا
 طخ ابنجتم ةيليل ةريسمب 1:١ ١/50 ةليل يف ماق لب

 علطم عم ذخاو ,راسيلا ىلا فرحنا مث . تانيصحتلا

 . ةيناديرلا يف ءارحصلا دودح ىلع ةيلاتق عقاوم رجفلا

 يف ءىجافملا ريغتلا اذه ةهجاوملو . 1617/1١/17 فو

 4٠ رادقمب هتاوق هاجتا « ياب ناموط » لدب . ةهبجلا طخ

 ىلا ةروطقملا ريغ هعفادم رج لواحو « نيميلا ىلا ةجرد

 تقولا هولهمي مل نيين امثعلا نكلو « ةديدجلا هشيج عضاوم
 كيل املا جاردتسال يعفدملا فصقلا اوأدبو « هتكرح لامكال

 ةلايخ مجاه دقف نوينامثعلا عقوت امكو . مادصلا ىل
 ودبلا نم ةيفاضا تاوق تماق اهيب « مهشيج بلق كيلامل
 يكرلمملا موجها عاطتساو . ةيناثعلا تابنجملا ةشوانمب
 فعضا يذلا رمالا . ينامثعلا شيجلا ةحنجا دحا ميطحت

 مهتاوق اوجز نين امثعلا نكلو . ةريصق ةرتفل ين امثعلا شيجلا
 ةداعتساو ةرغثلا دس نع رفسأ ًاموجه اونشو «ةيطايتحالا
 ريزولا سكاعملا موجحلا اذه يف لتقو . فقوملا ىلع ةرطيسلا

 تاوقلا سأر ىلع ناك يذلا «اشاب نانس » ينامثعل

 مهمزهو كيل ملا ىلع ينامثعلا شيجلا لمح مث . ةيطايتحال
 كيلاملا رسخ دقلو . ةرهاقلا ىلا باحسنالا ىلع مهربجاو

 رئاسخ تغلب نيح يف « ليتق فالآ ال ةكرعملا هذه يف

 . فالآ 5 نيين امثعلا

 .اهلخدف ةرهاقلا ىلا كلذ دعب « لوالا ميلس » راسو

 ناحل

 ياوجدير ركنب ويثام لارنجلا

 ةمصاعلا يف هتاوق ميظنت داعا « ياب ناموط » نكلو

 نم رمتسا عراوش لاتق يف نيينامثعلا عم مدطصاو . ةيرصملا

 . ةرهاقلا ةداعتسال ةلواحم يف « 161107 /7 /7 ىتح 4 ١

 ىلا رف عراوشلا لاتق يف « ياب ناموط » لشف دعبو

 ىلا هملس يذلا ودبلا خياشم دحا ىلا أجتلاو « ءارحصلا

 ناموط » مادعاب ناطلسلا ماق دقلو . « ميلس » ناطلسلا

 هسفن نلعا مث .ايلمع ةيكولمملا ةلودلا ىهناو « « ياب

 ضعب ىقباو « نيملسملا ىلع ةفيلخ مث رصم ىلع اناطلس
 لعفلاب نيعضاخ نييلكش ماكحك ةيدايق زكارم يف كيلاملا
 . ةينامثعلا ةنطلسلل

 ( ركنب ويثام ) ياوج دير (21)

 برحلا يف كراش ( -1848 ) يكريمأ يركسع

 ةينطولا ريرحتلا برح نابإ زراب رودب ماقو « ةيناثلا ةيملاعلا
 *1١96-١986(. ) ةيروكلا

 14. 8. 120308588 ياوجدير ركنب ويثام دلو

 جرخت .٠ ( اينيجرف ) «ورنوم تروف » ف 1846 / /* يف

 ناث مزالم ةبترب نيعو ةيركسعلا « تنيوب تسيو » ةيلك نم
 يف ثلاثلا ةاشملا جوف عم مدخ مث « 1917/4/7١ يف

 يف لوأ مزالم ةبتر ىلإ يقر .«ساسكتو

 نم ( سطسغأ ) بآ يف بيقن ةبتر ىلإ مث ء 7/6
 ماعلا يف هذه هتبتر تيبثت ىرج ) تق ؤم لكشب هسفن ماعلا

 1914 ماعلا تلت يتلا تاونسلا يف ملست دقو .(484

 دعب . « تنيوب تسيو » ةيلك ف سردم اهنم بصانم ةدع
 لمعف . جراخلا يف ةفلتخم ةيركسع تايهم هيلإ تلكوأ كلذ

 يفو «2(19١؟8) نيصلا يف « نيستنايت » ةنيدم يف

 «امانب و ةانق ةقطنمو .« ( 19٠ -191ا/) «اوغاراكيند

 . (197*-1977) نيييليفلاو ء(او#ا
 « (198*ه ) سداسلا قليفلا ناكرأ سيئرل ًادعاسم نيع

 (1975) يناثلا شيجلا نم لك ناكرأ سيئرل ًادعاسمو
 كلذ نوضغ يفو . ( 14788 -1971/) عبارلا شيجلاو

 . 188/ ماعلا يف ةيبرحلا شيجلا ةيلك نم جرخت دق ناك
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةدحتملا تايالولا تلخد امدنع

 ةبئر ىلا يقر دق « ياوجدير و ناك ( 1940 - 194)
 يف لمع ثيح « نطنشاو » ىلإ لقتف .( ١1415٠ ) مدقم

 ةرسفلا يف ةيبرحلا ةرازول ةعباتلا يبرحلا طيطختلا ةبعش
 19147 ( رياني ) يناثلا دوناك يفو . ( 1949-1١99

 ي ةبترلا هذه ف تبثت ) ديمع ةبتر ىلإ ةتق ؤم ةروصب يقر

 هسفن ماعلا نم ( سرام ) راذآ ف ملست مث ( 1446 ماعلا

 ىلوتو . « 479 ةقرفلا دئاقف . ةقرف دئاق دعاسم بصنم

 ةلومحم ةوق ىلإ ةيرب ةوق نم ةقرفلا هذه ليوحت ىلع فارشالا
 ةبتر ىلإ يقر دق ناكو .19 47 ماعلا رخاوأ يف( ةلقوجم )ًاوج

 . ( سطسغأ ) بآ يف ةتقؤم ةروصب ءاول
 (ويلوي ) زومت يف « ةيلقص و ةريزج ةمجاهم دنعو
 تاوقب موجه لوأ ذيفنتو طيطخت يف رود هل ناك «. 4

 امك « عساو قاطن ىلع يكريمألا شيجلا هب موقي ًاوج ةلومحم

 ةلاعف ًارج ةلومحملا تايلمعلا لعجل هدهج ىراصق لذب
 ةدايق 1444 ( وينوي ) ناريزح يف ىلوت . قاطنلا ةعساوو

 ىلإ اهب لصو ىتح ةيسنرفلا « يدنامرون » ةقطنم ربع هتقرف

 ٠ « تموكيف ول روفوس ناس » نم برقلاب « فود » رهن
 يف ةرغث ثدحأف , ودعلا لبق نم عقوتم ريغ روبعب ماق ثيح

 . ةينالأ قرف عبرأ رصاحو « يناملألا شيجلا فوفص

 ةدايق . 1444 ( سطسسغأ ) بآ يف « هيلإ تدنسأ

 اكيجلبو اسنرف يف براح يذلا 14 ًاوج لومحملا قليفلا
 قليفلا اذه نكمت دقو . 1940و 4 نيماعلا يف اينامأو

 ةبتر ىلإ يقر . ينالأ يدنج نويلم فصن يلاوح رسأ نم
 هقليف ةدايقب ماقو . 1440 ماعلا يف ةتقؤم ةروصب قيرف

 ةكرعم » مساب فرعي اهف يناملألا موجهلا دص يف ةكراشملل
 . « ةيناثلا نيدرآلا

 ةقطنم ةدايق هيلإ تدهع 1448 ( سطسغأ ) بآ يف
 مالستسا باقعأ فو . نيبيليفلا يف ةيركسعلا « نوزول »
 ضييألا رحبلا يف ةيبرحلا تايلمعلا حرسمل ادئاق نيع نابايلا

 نوناك ىتح ١9145 ( ربوتكأ ) لوألا نيرشت نم طسوتملا
 لثمملا 1444 ماعلا ةياغل يقبو ( 14457 ) ( رياني ) يناثلا
 . ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيركسعلا ناكرألا ةنحل يف يكريهألا

 ةدحتملا ممألا تاوق ةدايق يف ًازراب ًارود ياوجدير بعل

 )١98١- ةيروكلا ةينطولا ريرحتلا برح لالخ
 ( ربمسيد ) لوألا نوناك رخاوأ يف نيع دقلف . ( 98

 ةفلاحتملا تاوقلاو نماثلا يكريمألا شيجلل ًادئاق «. 46٠



 يف لتق يذلا «ركوو نوتلاد » قيرفلل أفلخ ايروك يف
 ىلإ ةفلاحتملا تاوقلا رقهقت لالخ 146١0/15/7.

 سكاسملا موجهلا طغض تحت . 78 ضرعلا طخخ يبونج

 « ةيبرغلا ةهبحجلا ىلع لوألا يكريمألا قليفلا رشنف « يلامشلا
 ًادنتسم ىطسولا ةهبحجلا ىلع عساتلا يكريمألا قليفلا رشن امك
 قلايفلا اهنع عافدلا ىلوتت تناك يتلا لابجلا ةلسلس ىلإ

 يكريمألا قليفلا ىلإ ةفاضرالاب « " دو « ؟ دو « ١ » ةيبونجلا

 يروكلا  ينيصلا موجهلا أدب 1901/١/١ يفو . رشاعلا

 ع ةيبرغلا ةهبجلا ىلع زيكرتلا عم ةهبجلا لوط ىلع يلامشلا
 اونكمتو . عساتلاو لوألا نيقليفلا نيب ًاقرخ نومجاهملا ققحو

 ارتموليك ه٠ ةفاسم اولغوتو . « لوئيس » لالتحا نم

 قيوطتل فافتلالا نيمجاهملا عسوب ناكو ٠ «وجدنوو » يبونج

 ببس نود موجه ا اوفقوأ مهنكل . اهثدابإو ةفلاحتملا تاوقلا
 . لاهشلا وحن اوبحسناو حضاو

 همامأ ةقطنملا نأ ياوجدير دكت 0 /؟4 فو

 . ةلاعف تامواقمب مدطصي نأ نود لامشلا ىلإ مدقتف « ةيلاخ
 قليفلا لصو ١981١ ( رياني ) يناثلا ثوناك ةيامن يفو

 تداعتساو . « ناه » رهن نم ةبرقم ىلإ لوألا يكريمألا

 قليفلا مدقت اهف . «وجدنوو » ةنيدم عساتلا قليفلا تاوق

 ًارتموليك ١" ةفاسم ىتح ثلاثلا يبونجلا قليفلاو رشاعلا

 . "8 ضرعلا طخ يلامش

 نويروكلاو نوينيصلا أدب ( رياربف ) طابش علطم فو
 اهف « ةيلحمو ةدودحم ةسكاعم تامجه ةلسلس نويلاهشلا
 « نوشتنا » تلتحاف . اهفحز ةفلاحتملا تاوقلا تعبات

 غنوك » ءانيم ىلإ ةفاضرالاب برغلا يف «وبميك » راطمو
 ةهبجلا مدقت رثعت نيح ىلع . يقرشلا ءىطاشلا ىلع « غنور
 يفاونشف ءرثعتلا اذه نويلامشلا لغتساو . ىطسولا

 ةيبرغلا نيتهبجلا نيب نيفسإ قدل ًاموجه 0
 م0 قمعب اهنم اوعفدنا ةرغث حتف اوعاطتساو « ةيقرشلاو

 « غناشت غنويب » ىلإ اولصوو «وجدنوو » اولتحاو ًارتموليك
 .١1501/؟/18يف

 ياوجدير ماق « يلامشلا موجهلا محخز فخ نأ دعبو
 مدقتلا متو . 7/0 يف يناثلاو ٠/« يف لوألا : نيموجبب

 -« غنوس غنوه »- « ناه هرب « نوشتنا هطخ ىتح امهيف

 تاعفترملا ىلع طسولا يف لاتقلا ىرج امك , « نيجدنوموج»

 8/١4 فو . 98 ضرعلا طخ يبونج جوسلثلاب ةاطغملا

 . ةروجهم اهتدجوف « لوئيس ه ةفلاحتملا تاوقلا تلخد

 تاوق نم نماثلا شيجلا لصو ( سرام )راذآ رهش ةيابن فو
 -(« نوشت نوشت » يلامش - « ناسنوم » طخ ىلإ ياوجدير

 نم 8 ضرعلا طخ روبعل دعتسي ذخأو « « غناي غناي»
 . كيدجا

 كام » لارنجلل ًافلخ « ياوجدير » نيع ةرتفلا هذه فو

 ةدحتملا ممألا تاوقل ىلعأ دئاقك 1401/4/1١ يف «رثرآ

 « نابايلا يف ةفلاحتملا تاوقلل ىلعألا دئاقلاو « ايروك يف
 لحو . لوأ قيرف ةبتر حنمو ٠ ىصقألا قرشلل ماعلا دئاقلاو

 لارنجلا ايروك يف ةلماعلا ةيناديملا تاوقلا ةدايق ف هناكم

 . « تيلف ناف د

 ناسين يف ةينابايلا مالسلا ةدهاعم لوعفم نايرس دعب

 ىلعأ ًادئاق «نامورت » سيئرلا هنيع « 1985 (ليربا )

 ًافلخ ابوروأ يف ( يسلطألا يلامش فلح ) ةفلاحتملا تاوقلل
 ماعلا نم ( ويلوي ) زومت يفو . «رواهنزيا تياود » لارنجلل
 يف ةدوجوملا ةيكريمألا تاوقلل ًاماع ًادئاق نيع « هسفن

 . ابوروأ

 لحيل ١187 ماعلا يف «رواهتزيأ » سيئرلا هراتخا

 شيجلا ناكرال سيئرك « زنيلوك نوتول . ج » لارنجلا ناكم
 ماعلا يف دعاقت نا ىلا بصنملا اذه يف يقبو . يكريمالا
 . «روليات . د ليوسكام » لارنجلا هناكم لحو . 6

 برحلا نم ًاريمتم ًافقوم « ياوج دير » ذضتا
 تالاتحا نمو ( ١8456 ١485 ) ةيسنرفلا  ةيماتيفلا

 ءدب رثإو . نييسنرفلل ابعد برحلا كلت يف يكريمالا لخدتلا
 ياوج دير عقوت ١461 ٠ ماعلا رخاوا يف وف نايب نايدراصح
 . « مههلتقمب وأ نيعفادملا رسأب » عقوملا نع عافدلا ءاهتنا

 ةهجاوم يف نويسنرفلا هعبتا يذلا بولسالل هدقن نع ًاربعم
 يف نييسنرفلا عضو روهدت ىدأ دقلو . « هنيم تييفلا »

 تاوصا زورب ىلا مهيلع راصحلا ماكحاو «وف نايب نايد »

 معدل لاتقلا يف ةيكريمالا تاوقلا لخدتب بلاطت ةيكريما
 . ةيرحبلاو ةيوجلا ةوقلا مادختسا ربع ةصاخو . نييسنرفلا

 ةيوجلا ةوقلا مادختسا ةلوقم أطخ نايبتب « ياوج دير » ماقو

 تاوقلا جز ةرورضلاب عبتتيس كلذ نا ًادكؤم ٠ ةيرحبلاو
 . لاتقلا يف ةيربلا

 ةطقنلا هذه لوح روحمتي لخدتلا نم هفقوم نكي ملو
 شيجلا ءاربخ نم قيرف لاسراب ماق هنا لب . بسحف
 قيرفلا كلذ مدق دقلو . ةينيصلا دنهلا يف عضولا عالطتسال

 يتلا ةيلاعلا ةفلكلا نيبيل هيلا دنتساو ياوج دير هانبت ًاريرقت
 كلت يف يكريما يركسع لخدت يأ نع مجنت ناو دب ال
 ىلا دقتفت يتلا ضرالا ةعيبط ىلا راشاو . ملاعلا نم ةقطنملا

 . ةثيدح ةحلسم تاوق لمعل ةئزاللا ةيويحلا تآشنملا

 ءىفارملاو تالاصتالاو تالصاوملا قرط لاجم يف ةصاخو
 تاعقنتسمو تاباغ ) ضرالا ةعيبط نا دكا ابك . تاراطملاو
 برحل امامت ةمئالم ( زرالا ةعارزل هايملب ةرومغم ضاراو

 ةينيصلا دنهلا يف لخدتلا ةفلك قوفت نا عقوتو . تاباصعلا

 مت يتلا ةعرسلل هبارغتسا ىلا اريشم . ةيروكلا برحلا ةفلك
 نيتوقلا نأ يهو ٠ برحلا كلت سوردزربا دحأ نايسن اهيف
 مهاس دقلو . برحلا اسحت نا نكمي ال ةيرحبلاو ةيوجلا

 «رواهنيزيأ » يكريمالا سيئرلا لودع يف ياوج دير فقوم
 . ماتتيف يف نييسنرفلل رشابملا معدلا ميدقتب رارق ذاختا نع

 دقلف , 1184 ماعلا يف ياوج دير تاعقوت ةحص مغرو

 لشدتلل ةيكريمألا ةرادالاو ةيركسعلا ةسسؤملا تعفدنا
 مضنا دقلو . تانيتسلا علطم لالخ ةينيصلا دنملا يف اددج

 6< “© سكناب 20 ىلإ“
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 نيلوؤسملاو باتكلا ةعومجم ىلا ديدج نم ياوج دير
 . ماتيف لايح ةيكريمالا ةسايسلا تدقتنا يتلا نيقباسلا
 اهلكش يتلا « ءايكسلا ةنجل » يف نيكراشملا دحا ناكو

 ١9348 ( سرام ) راذأ يف « نوسنوج » يكريمالا سيئرلا
 . ةينيصلا دنطلا ىف تاروطتلا نم فقوملا لوح اهتراشتسال
 يف رظنلا ةداعإ راصنأ نم ةروكذملا ةنجللا ةيبلاغ تناكو
 . ةينيصلا دنطلا يف يكريمالا لخدتلاو ةيكريمالا ةيسايسلا

 يف اهضاخ يتلا بورحلا نع هتاركذم ياوج دبر بتك
 ىشن اك . 1105 ماعلا يف سثن « يدنج » ناونعب باتك

 . 98517 ماعلا يف « ةيروكلا برحلا » باتك

 1١8655 ( ةلمح )رقير دير (0)

 يهو «زدور سورك نياباس » مسا ًاضيأ اهيلع قلطي
 ةعبارلا ةسنسلا نابإ تئدح . ةلشاف ةيركسع ةلمح

 - 1١851١ ) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا بوشنل

 ةيرب (ةيلامث ) ةيلاردف تاوق اهتنش . ( 8
 « « سكناب سيتين رب لايناثان » ءاوللا ةدايقب ةيرجتو

 ةجتنملا ةيعارزلا قطانملا ىلع ةرطيسلا ةلواحم يف
 120 816 « ركير دير » رم ضوح يف «نطقلا

 و «ساسكت » تايالو يضارأ ربع رمي يذلا

 .(وساكرأ) «ساستكرآ» و «انايزيول»

 ةركفلا ىلإ « رثير دير» ةلمح ةركف عج رت

 « سكناب » لسرأ امدنع ©« برحلا بوشنل ىلوألا

 ةموكحلا ةرطيس ديطوت فدبم « « انايزيول » ىلإ

 « كلذ دعب « « سكناب » ماقو . اهيف ةيلا ردفلا

 « كيلاه يره » لا رثحلا ىلإ ليوط باطخ لاسراب
 دئاوفلا هيف هل نيزي ةيلاردفلا تاوقلل ماعلا دئاقلا
 ام اذا « ةيلاردفلا ةموكحلا اهينجت نأ نكمب يلا

 « رقير دير » ضوح ىلع اهترطيس طسب نم تنكمم
 رهنلا اذه يداو رهتشا يذلا نطقلا ةراجت ىلعو

 ةبغر تديازت نمزلا رورم عمو . هتعارزب
 يذلا نطقلا لع لوصحلا يف ةيلاردفلا ةموكحلا
 بسكلا عفادب هتراجت ميظنتو « هراعسأ تعفترا
 ماهاربا » يلاردفلا سيئرلا لمح امم « يداملا
 لع ء ١458 ماعلا رخاوأ مم © « نلوكنل

 مساب دعب ايف تفرع ةلمح هدبب ضي وفتلا ءاطعإ
 . « رثير دير » ةلمح

 «كيلاه» لسرأ ءام5ك / ١ / ؛ يفو
 ةنيدم يف ناسك يذلا '

 هنم بلطي « كاذنآ ( انايزيول ) « زيلروأ وينو

 ةنيدم ىلع ءاليتسالل قالطنالاو ةلمحلا نشل دادعإلا

 ةتقوملا ةيلاردفنوكلا ةمصاعلا « تروبفي رش و

 اناخي
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 « « ثيمس يزيك » لاراحلا ةدايق رقمو انايزيولا
 تاوقلا نم «رّقير ديرو» يدأو ريهطتو

 ' . ةيلا ردفن وكلا

 آرظن ةريبك ةيمهأ « تروبفيرش » هنيدمل ناكو

 اهطابترالو « « رثير دير» رمن ىلع اهعوقول
 .ةرواجملا تايالولا عم ةديدع تالصاوم طوطخمب

 لالتحا « سكناب » نم « كيلاه» بلط دقلو

 4٠ نيب اهددع حوا ري تاوقب « تروبفيرش»

 ٠١ يلاوح : نم ةفلؤم « يدنج فضلأ هءاو

 نم افلأ ١١ و « « سكناب » ةرمأب يدنج ثلأ

 «« ليعس كيرديرف » ءاوللا ةدايقب « ساسنكرآ »

 بيليف "اولا تازق نم تيطتتا- تالآ.1 ف
 ةدايق تحت تعضوو ايجروج ةيالو يف « نام ريش
 (ةيرجن ) تاوقو « « ثيمس . يج . أر ءاوللا
 نفس 4 و « ًاحلسم ًايديدح ًاقروز ١١ نم ةفلؤم
 ديفاد» لاريمألا ةدايقب ةفيفخ ةيراخم لقن

 . 0 رتروب

 يف « سكناب » ىلإ « كيلاه» ةلاسر تلصو

 هتلمح ةدايق ريخألا ةعاطتساب نكي ملو « 4 / ١

 يف ةيسايسلا نوؤشلا فيرصت يف هلاغشنا ببسب
 يلا ماهملا نمض نم تناك يلاو «انايزيول »

 مفد يذلا رمألا . ةيالولا ىلإ اهلجأ نم لسرأ
 مايلو » ءاوللا هدعاسم فيلكت ىلإ « سكناب »
 دعب هعبتي نأ ىلع «٠ فحزلا هدبب « نيلكنارف
 ةيلاردف ةموكح بيصنت تالافتحا نم هئاهتنا
 نأ اه ًاررقم ناك يلا « «انايزيول » يف ةديدج
 م/ه يفو . ١854 ( سرام) راذآ يف يرحجت
 دير» ةاذاحم ىلع ًادوعص هكرحت « نيلكنارف» أدب

 ةنليدم راوج ىلإ 1١1٠0/" يف لصوف « رثير

 ةفاسم قالطنالا ةطقن نع دعبت يتلا « ايردنسكلأ »
 دق «رتروب » لوطسا ناكو . ًارتموليك 4

 ثيح « « رّقير دير » بصم ىلإ 9/107 يف لصو

 امأ . ةليلق مايأ دعب ثيمس تاوق هيلإ تمضنا
 نم فحزي نأ ًاررقم ناك دقف .© « ليتس»
 « تروبفي رش » وحن «ساسنكرآ» يف « كور لتيل »

 دنع ةيلاردفنوك ةمواقمب هبوج هنكلو « ةرشابم

 ىلإ هجاردأ ةدوعلا ىلإ هترطضا « « ندماك »
 يف كرتشي ملو اهيف يقب ثيح «كور لتيل»

 . كلذ دعب ةلمحلا
 لوطسا لوصو دعب « همدقت « ثيمس » لصاو

 لالتحا نم نكمت 7/1١4 يفو « «رتروب»

 « «رّثير دير» رمن ىلع « يسور ود تروفو»

 ىلإ اهقيرط اسعبات مث « لوطسألا عم قيسنتب
 عاطتسا 2« */1ا١ يفو « ايردنسكلا »

4 

 رثأ ىلع «ايردنسكلأا» لوخد « نيلكنارفر

 يلو . اهقحس نم هتلايش تنكمم ةفيفط ةمواقم

 ةيردنكسالا ىلإ « سكناب» لصو « "/ 54

 نم ةلاسر دجوو « ةلمحلا ةدايق ىلع فارشالل
 ماع ًادئاق ًايمسر ىمس يذلا ) « تنارغ » لا رثحلا
 (امتك/ مهي « كيلاه » نم الدب تاوقلل

 بلطيو « ةلمحلا ىودجب هتعانق مدع نع اهيف هربخم

 نم هئاهتنا روف « زئيلروأ وين » ىلإ ةدوملا هنم
 تاوق ةداعإ هنم بلطي اك 2« «تروبفيرش»

 امهم 4 / 85 نم ًارابتعا اهعقاوم ىلإ « ثيمسو
 « نام ريش » بناج ىلإ ةمهاسملل فورظلا تناك

 لئاوأ يف ايجروج ةيالو يف اهأدب يلا هتلمح يف
 « اطتلطأ : رظنأ) . ١١54 (ويام) رايأ
 .(1م54 ةلمح

 ملو « هفحز « سكناب » عبات « "/5 يو
 تاديقعتلاو « ةلمحلا نم « ليتس » جورخ نكي

 نيتبقعلا ©« « تنارغ» ةلاسر اهتدجوأ يتلا

 ذإ « «رثير دير» ةلمح اتهجاو نيتللا نيتديحولا
 « ىرخأ بعاصم تفاضأ ةئيسلا قرطلا ةلاح نأ
 ةصرف ةيماظنلا هبش ةيلاردفنوكلا ةلايخلا تطعأو
 نأ اك . تاوقلا مدقت مامأ ليقارعلا عضو

 ريغ لكشب « رثير دير » هايم بوسنم ضافخنا
 ىكإ « رتروب » رطضا « ةرئثفلا كلت يف يدايتعا
 هقراوز لقن نم نكمتي يل عوبسأ ةدم رخأتلا

 نم ةبيرقلا ةيرهنلا تالالشلا ربع ةفيفللا
 5 ىرخألا لقنلا نفس ةداعإو « « ايردنسكلأ 0

 م يلاوح اهنتم ىلعو « «غروبسكيرديرف»
 لعج نم يلاتلاب رفم كانه دعي ملو « لجر فنالآ
 تاوقلا نيومتل ةيزكرم ةدعاق « ايردنسكلأ »

 ةرورجملا تابرعلا نم لاترأ زيهجتو « اهدادماو
 لقنل - لقنلا نفس نم الدب - باودلا ةطساوب
 تاوقلا ةقفارمو ةيركسعلا تادادمإلاو نوئلا
 . اهفحز ءانثأ

 « ةلمحلا تهجاو يلا ليقارعلا نم مغرلا ىلعو
 عطق نم تنكمتو 2 اهفحز تاوقلا تعبات دقف
 .«تروبفيرش»و « ايردنسكلا » نيب ةفاسملا يلث

 ءاوللا هبصن نيمكل تضرعت ©« 4/1١ يفو

 ةرشع سأر ىلع « روليات دراشتير » يلاردفلا

 قرتفم دنع ةقيض قيرط يبناج ىلع « يدنج فالآ
 تا رتموليك 0 وحن دعبي يذلا « نياباس » قرط

 « (انايزيول ) «دليفسنام » ةنيدم قرش بونج
 . «نياباس» و « رّقير دير» يربن نيب لصيو
 قيرطلا قيض نم ةدافإلا « روليات » نسحأ دقو

 عقوأ يذلا هنيك حاجنال ةطيحملا ةقطنملا ةعيبط نمو

 رطضا يذلا « سكناب » فوفص يف ةريبك رئاسخ

 ارتموليك ٠١4 ةفاسم يوضوف لكشب عجارتلا ىلإ
 ةبضه دنع زكرمتلاو هفوفص ميظنت ةداعإ ةيغب
 مويلا يفو . 21ءدقوطصغ 11111 « ليه تنازيلب »

 ةمجاهم ةيلاردفنوكلا تاوقلا تماق « يلالا

 عاطتسا » سكناب 0 نكلو © « ليه تنازيلب 0

 يلاوح تغلب ةميسج رئاسخ اهديبكتو اهدص

 . دوقفم 0٠6٠6 و حيرجو ليتق سكس

 تنازيلب » يف هراصتنا رثأ ىلع « سكناب » ذخأ

 ىلإ فحزلا لاكتسال

 نكلو 4/0٠0 حابص يف «تروبفيرشو

 هعانقا 5 اوحجن هثاوق ةداق رئاسو « نيلكنا رفد

 3 نايل وين» ىلإ باحسنالا ةرورضب

 يلا ةمواقملاو تاوقلا مدقت ءطب ناو ًاصوصخ

 ًاقفو « اهفادها قيقحت نم اهدنمت تناك اهبماجي

 . هتلاسر يف « تنارغ» همسر يذلا ينمزلا لودجلل

 « 4/1١ ةليل يف همجارت « سكناب م أدب اذكهو

 دئارغ» ىلإ لوصولا نم يلاتلا مويلا يف نكمتو

 ةسمخ دعب « رتروب » هيلإ مضنا ثيح « « روكيا

 ةيلا ردفنوكلا تاوقلا تعجارت هسفن تقولا ينو .مايأ

 نيحح يف © « ليه تنازيلب » يف « اهتمي زم ةرثأتم

 يف رارمتسالاب ةلايخلاو ةاشملا نم ةقرف تفلك

 , هعجارت ةلقرع ةلواحمو هتبقا رمل « سكناب » ةعباتم

 يف « روكيا دنارغ» ىإ « رتروبو لوصوبو

 «ايردنسكلأ » ىلإ امدوع تاوقلا تأدب « ؛ / ٠

 يف تضرعت نأ دعب 4/17٠ يف اهتلصو ثيح

 اليتق ١٠١ اهتدبك ةفطاخ تامجه ةدع ىلإ قيرظلا

 2 ل ا

 اريرقت «ايرينسكلا » نم « سكناب و لسرأ

 اموي 74 تقرغتسا هتلمح نأ هيف ركذ هتدايق ىلإ
 « ًابايإو ًاباهذ ارثموليك 54٠ اهلالخ هتاوق تعطق

 اهضاخ يتلا تاهجاوملا لك يف رصتنا هنأو

 ١84 غلب هرئاسخ عومجم نأو « ةدحاو ءانفتساب

 ادوقفم 1١6١ و احب رج ١١4١ و اليتق

 وين » ىلإ هباحسنا ةعباتم يف « سكناب رب رخأت دقلو

 ضافخنا ببسب كلذو ء هل/ 1م ىّتح « زئيلروأ

 لوطسا روبع لقرع يذلا « رفير دير » رهن هايم

 نم برقلاب ةلحضلا ةيرهنلا تالالشلل «رتروب »
 يسدنهم تادحو نكلو « ايردنسكلأ »

 نع ةبقعلا هذه ليلذت نم تنكمت « « سكئاب و

 «تالالشلا قوف هايملا بوسنم عفرل دودس ءانب قيرط
 . نطقلا تالاب نم ا ريبك ًاددع كلذ يف ةمدختسم

 « لوطسألا ذاقنا نم كلذب « سكناب » نكمتو
 ال ىتحح « « رفير دير » هايم يف هنع يلختلا مدعو

 هتاوق دعي ©« « ليه



 يلغيمس زدير دراودا لاشراملا

 / 5١ ينو . ةيلاردفنوكلا تاوقلا دي يف ةمينغ عقي
 . « ىبيسيسملا » رن ىلإ ةبحسنملا تاوقلا تلصو ه

 تايلمعلا ةمئاخ « ةلشافلا ةلمحلا هذه ةياهت تناكو
 برحلا ةياهمن ىح «يبيسيسملا » ربت يبرغ ةيلاردفلا
 رارمتسا اهلشف نع جتن دقلو . ةيكريمألا ةيلهألا
 (ةيبونحلا ) ةيلرادفنوكلا ةموكحلا لظافتحا

 . قطانملا كلت ىلع اهترطيسب
 ليقارعلاو تاضقانتلا ىلإ لشفلا اذه ىزعيو

 يتلا 'ةمواقملا ىلإ ةفاضإ . ةيادبلا ذنم ةلمحلا تقفار يتلا

 ةدايقب ةيلاردفنوكلا تاوقلا لبق نم اهتهجاو
 ب رحلا خيرات لوانت دقلو . « ثيمس » لا رثحلا

 حيرجتلاو دقنلاب ةلمحلا هذه ةيكريمألا ةيلهألا

 يف تماق اهنأل لب « تلشف اهنآل ال « نيديدشلا

 تابلطتملا عم اهفادهأ مؤالت مدعل كلذو . ساسألا
 اهاودج مادعناو « ةرتفلا كلت يف ةيركسلا
 زفاوحلاب ةيركسعلا اهعفاود طالتخاو « يلاتلاب

 . اهءارو ةنماكلا ةيراجتلا

 ( دراودا ) يلغمس زدير (عد)
 (؟ ١و1-885١44) ينولوب لاشرام

 برحلا علطم يف ينولوبلا شيجلا ماعلا دئاقلاو
 , ةيناثلا ةيملاعلا
 12. 5-12902م3181] « يلغمس زدير دراودا» دلو
 « (1885) ماعلا يف ةينولوبلا « نوفل » ةنيدم يف

 . « يسدوسلب » ينولوبلا ميعزلا ةذمالت دحأ ناكو
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ًاينولوب ًاجوف داق
 ( 1918 ماعلا نم ةيركسعلا تايلمعلا يف كرتشا
 دض مث نمو نييناركوألا دض )١97٠( ةياغل
 ماعلا يف شيجلا ماع ًاشتفم نيع . تايفوسلا

 ماعلا يف لاشرام ةبتر ىلإ يقرو . )١5+8(
 .(رومك)

 . ةيروهجلا سيئر دعب لوألا لجرلا ناك
 . ةيناغلا ةيملاعلا برحلا علطم يف ينولوبلا شيحلا داق
 ىلإ داع مث اينامور ىلإ بره شيحلا ةميزه دعب
 . )1914٠( ماعلا يف اينولوب

 «وسراو ةضافتنا » ءانثأ «وسراو» يف يتوت

.)١544( 

 ( ود راريج )روف دير (70)

 مدقمو .1146(2 ) ٠ يبيلص يركسع دئاق

 1١١853 ) ةرتف يف ( ةيوادلا ) لكيطا ناسرف(دئاق )

 .(اا4

 نم (0. 06 510/016 «روفدير ود راريج » ناك

 يف « ةيوادلا ناسرف » ةدايق ىلوت دقلو . يكنملف لصأ

 تراد يتلا « نيطح » ةكرعم يفو . 1147 ماعلا يف سدقلا
 عمجتو يبوبألا نيدلا حالص شيج نيب ١اهال//4 موي

 ناسرف اهنيب نم ةفلتخم تاوق مضي ناك يذلا نييبيلصلا

 رسألا يف «روفدير ود راريج » عقو . ةيراتبسالاو ةيوادلا

 قالطاب نيدلا حالص هدعوف نييبيلسلا ةداقت نم ددع عم

 ةيوادلا نوصح تايماح عانقا عاطتسا اذإ هحارس

 امم ميلستلا « نالقسع » ةيماح تضفر دقو . ميلستلاب
 بلطل ةزغ ةيماح تنعذأ نيح يف ؛ ةوقلاب حتفلل اهضرع
 قسلطأف ( 1787 ) هسفن ماعلا يف تملستساو «راريج »

 ةيوادلا ناسرفل ًادئاق يقب يذلا راريج حارس نيدلا حالص
 نيملسملا عم ةكرعم يف لتقو رسأ ثيحح , 1185 ماعلا ىتح

 . اكع برق ترج

 ( فلودا كيرديرف ) ليزيدير ()

 زيم ١8٠٠١( ب 1ا/»8ه) يناملا يركسع

 طابضنالا نيناوق ىلع ةظفاحملا يف ةقدلاو ةعاجشلاب

 . يركسعلا
 5.4. ليزيدير نوف فلودا كيرديرف دلو

 ةنيدم يف ١7١2/5 /* يف 17ه 21غ عوعأ

 ير

 « يسيه » ةعطاقم 1,د116عطوعط « خابرتول »
 مولعلا « غروب رام » دهعع قحتلا ةيناملالا

 هتسارد نسم ىهتني نا لبق هنكل « ةينوناقلا

 شيج يف ةاشملا حالسل عبات جوف ىلا مضنا ةيميداكالا

 ةرثق دعبو

 مث دق ناك يذلا هجوف عم ارتلكنا ىلا بهذ ةريصق

 كانهو.ةقزترم تادحوك يناطي ربلا شيحلا ىلا همض
 . ريبك دح ىلا اهيف عربف ةيزيلكنالا ةغللا لعت

 . طباض حش رم ةبتارب « يسيه ةعطاقم

 ل ١اا/6) ةيكريمالا ةروثلا بوشن دنعو
 نم ديدعلا عم ضوافتلاب ارتلكنا تماق ( ١78

 معد ىلع لوصحلل ةريغصلا ةيناملالا تاليودلا
 نم ةفلؤم ةيركسع ةوق ىلع تلصحو « يركسع

 ةعطاقم نم فال آ ؛ مهنيب نم « لتاقم فلأ ني رشع

 ءاول ةبتر ىلا ليزيدير ىقرتو . « كيفسنورب »
 معدل ةلسرملا « كيفسنورب » ةوقل ادئاق نيعو
 نم ااال5/*/١ يف نكمتو « نييناطيربلا
 بيردت ىلا دمع دقلو . « كيبيك » ىلا لوصولا

 يف ةصاخ « ةيكريمالا لاتقلا قئارطل ًاقفو هدونج
 نوب راحملا ناك يذلا عيرسلا عباتتملا رانلا قالطا لاحم
 رثكا هيف نوعربي ةيكريمالا تارمعتسملا ناكس نم
 يركسملا دئاقلا ليزيدير قفار دقو . مهريغ نم

 ١الالاب ةلمح يف 8ا12عمزت»© « نيوغروب »
 «اغو ريدن وكيت» ةكرعم يف ًانسح ءالب ىلبأ مث « ةلشافلا
 «نوتدرابوه » ةكرعم لالخ عاطتسا اك ء(ملاالال)

 يتلا ةيركسعلا تازيزعتلا بلحي نأ (1077)
 يفو . اهتيتشتو ةيكريمالا تاوقلا رحد نم تنكممأ

 تاوقلا بينجت يف لضفلا هل ناك 77/94/68

 «مراف زنامي رف » يف اهب قحلت تداك ةمبزه ةيناطي ربلا

 تاوق عم بسانملا تقولا يف هلوصو الول

 . « كيفسن ورب »

 ««اغوتاراسو يف ١اال١0/1 /107 يف سأ
 . ١0004 ماعلا يف ىرسالا لدابت مت امدنع هنع جرفأ مث

 ملول» يف يدايق زكرمب نيع هسفن ماملا يو

 يترو 07١1م8 ماعلا يف ايناملا ىلا داعو . « دناليآ

 تدنسأ يلاتلا ماعلا يفو .
 شيحلا يف «كيفسلورب » ةدحو ةدايق ةمهم هيلا

 كلملا بئان ةدعاسمل ادنلوه ىلا ايناملا هتلسرا يذلا
 مقوم ىلع ًارمآ حبصا ١0714 ماعلا ذنمو . اهيف
 يف « كيفسنورب » يف يفوت . « كيفسنورب » ةنيدم

 178١م1 يف قيرف ةبتر ىلا

 امج لاك

 :سعمو



 ير

 بدبي
000 

 « نشويلوزير » ةيناطيربلا ةجرابلا

 « نشويلوزير » ةئف نم ةيناطيرب ةيوون ةصاوغ

 ( ةجراب ) نشويلوزير (4)

 « جنيفير » جراوب ةئف ىلا يمتنت ةيناطيرب ةجراب

 نم لك لالخ ةيناطيربلا ةيرحبلا يف تمدخ يل
 . ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيب رحلا

 2 50ه1هغ4ه» نشويل وزير ةجرابلا ءانب أدب

 يف ءاملا ىلا اهلازنا متو ء دو /١؟/0؟9 يف

 ةيلمعلا ةمدخلل ةدعم تحبصأو « 14 / ١9١١/١

 تلمعو ع ١41١١ ( ربمسيد) لوألا نوناك يف

 برحلا لالخ ايناطيرب يف « ريبكلا لوطسالا » عم

 ٠ . ىلوالا ةيملاعلا

 ىلا ١19 ماعلا يف تمض برحلا ءاهتنا بقعو

 ةمدخلل تلقتنا ١97٠ ماعلا يفو « يسلطالا لوطسا

 ةرثف يفو « طسوتملا ضيبالا رحبلا لوطسأا يف

 « ةلماش ةرمع اه تيرجأ ( ١و م4 - )١981
 . طسوتملا ضيبالا رحبلا لوطسا يف ةمدخلل تداع مث

 ةرمع ال تيرجأ ( 9١م١ -١وم.) ةرثف ينو
 ضييالا رحبلا ىلا كلذ رثا تداعو « ىرخأ ةلماش

 . 98١ه ماعلا ةيام ىح تيقب ثيح طسوتملا
 نطولا » لوطساب 5*١5 ماعلا ةيادب يف تقحلا

 ةيملعلا برحلا بوشن رثإو . ايناطيرب يف «مألا

 ماهم يف تلمع 5١م4 ( ربمتبم ) لوليأ يف ةيناثلا

>” 

 (ربوتكا )لوألا نيرشت ينو« شناملا رحب ين ةسارحلا
 ةيموكحلا ةضفلا نم ةنحش لقنب تماق هتاذ ماعلا نم
 مث « جنيفير » ةجرابلا عم كا رتشالاب ادنك ىلا

 نيب ةيدنكلا تاوقلا لقن لفاوق ةسارح ماهمب تماق
 . يسلطالا ربع ايناطيربو ادنك

 جيورتلا هايم ىلا تلصو ١940/5/1١ يفو

 ةسيربلا تاوقلا تايلمع نيمأتل « كيران » دنع
 ىلا اهقيرط يف تناك ىلا « ةيسنرفلاو ةيناطي ربلا
 موجم ا أدب نأ دعب « كانه نم ًايجبردت باحسنالا

 ١84/ يلو . ادنلوهو اكيجلبو اسنرف ىلع يفاملالا
 اهتنز ةلبنقب « نيش ويلوزير » تبيصأ ٠ /ه

 يو . اهحطس نم تاقبط " تقرتخا غلك فلا
 اهحالصا دعب © تكراش هتاذ ماعلا نم ا, / #

 لولسالا ريمدت ين «ه» ةيرحبلا ةوقلا عم « ةعرسب

 ىسرملا » ةدعاق يف « يشيف » ةموكحل عباتلا يسن رفلأ
 ( سطسغا ) بآ يفو « رئازحلا ين نارهوب « ريبكلا
 يبرغب « نواتيرف » يف «م» ةوقلا ىلا تمضنا
 موجه لا يف كراشتل كانه نم تقلطناو « ايقيرفا

 اسئرف و تاوقو ةيناطيربلا ةيرحبلا هب تماق يذلا
 /ةر/ مو - مم يف « راكد ءانيم دض «ةرحلا

 هتقلطأ ديب روطب كانه تبيصا دقو «٠

 «ءهور/ .٠ يف «هييزيفيب » ةيسنرفلا ةصاوغلا

 ايناطيرب يف « ثومستروب » ىلا تديعأ كلذلو

 تاراغلا نكلو « ةمزاللا تاحالصالا ءارجال

 نود تلاح روكذملا ءانيملا ىلع ةيئاملالا ةيوحلا
 يف تاحالصالا تلمكتسا كلذلو « حالصالا ةيلمع

 ( ليربا ) ناسين يف ةدحتملا تايالولاب « ايفلداليف ٠
 © طقم

 يقرشلا لوطسالا يف ةمدخلل ةجرابلا تلقتنا مث
 ( رياربف) طابش يو « يدنملا طيحملاب لماعلا

 تاوقلا لقن لفاوقل ةسارح ماهم تماق +١94
 لولا ىف: سد شيوتلا و ءانيمو- انيلارتنا نب
 ايناطيرب ىلا تداع هسفن ماعلا نم ( ربمتبس ١

 ةنيفسك تلمع +١94 (ويام) رايا نم ءادتباو

 . « شتول ريغ » يف نيداقولا بيردتل ةسسؤم عم نيزخت

 يف ةدرخك تسيب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنأ بقعو

 /١نم ًارابتعا اهكيكفت أدبو « 154م. ماعلا ةيادب
 ١اؤ؛م/ه

 « جنيفير رظنا) : حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا

 . ( جراوب ةئف

 ( هيوون تاصاوغ ةئف) نشويلوزير ()

 خيراوصلابةحلسملاةيوونلا تاصاوغلا نم ةئف يه

 ةيرحبلا يف ( ١9 م..) ًايلاح ةلماعلا ةيكيتسيلابلا
 : يه تاصاوغ 4 اهنم دجويو . ةيناطي ربلا
 © « سلبير» «(««نونير» « «نشويلوزير»

 .( جنيقير »

 «نشويل وزير »ةئثف نم ىلوالا ةصاوغلا ءائب أدب

 تلزناو ء« 1554/5/5 يف 1 عوهاطد مص
 ةمدحخلا تلخدو « ١955/9/١٠ يف رحبلا ىل

 4. تفلكتو « 95١ا١١0/1/ » يف ةيلمعل
 ةيناثلا تلخدو « ينيل رثسا هينج فلا 74٠ و ًانويلم

 تفلكتو ©« ١958/١١/١٠ يف ةيلمعلا ةمدخل
 تلخدو . ينيل رتسا هينج فلا 46. و ًانويلم
 « ١٠/958/9١م يف ةيلمعلا ةمدخلا ةثلاثل

 تلخدو . ييل رتسا هينج نويلم ما0رو تفلكتو

 2« ١959/١١/4 يف ةيلمعلا ةمدخلا ةعبارل

 , ىنيل رتسا هينج فلا ٠.6٠ و ًانويلم 08 تفلكتو
 عيمج ىلا ةبسنلاب اهيلا راشملا ةفلكتلا لمشتو
 « لمعلا تا زيهجتلا لاكتساو ءانبلا ةفلكت تاصاوغلا

 . ةيكيتسيلابلا خيراوصلا ةفلكت ءانثتساب

 اذه نم ةسماخ ةصاوغ ءانب ضورفملا نم ناكو

 / 7/0٠١ يف يغلأ اهئانبب رمالا نكلو « زارطلا



 تاصاوغلا هذه ايئاطيرب تفتكاو 2« 9

 سيرالوب » زارط نم خيراوصب اهتحلس يللا «عب رالا
 ةيجيتا رتسالا اهتوق نم ًاءزج اهتربتعأو ع« « م -أ
 . ةيوونلا

 «نط 76٠٠ ءاملا حطس قوف ةصاوغلا نزو غلبي
 يلاجالا اطوطو . نط م٠6٠4 ءاملا حطس تحتو
 ١٠ر١ اهلكيط ىصقالا ضرعلاو « 0 اوم

 يف ةحلسم يهو راتما ة,١ اهسطاغو « راتما

 ةيكيتسيلاب خيراوص قالطال ًابوبنا ١5 ب اهطسو
 بيبانا ةتسو « مى»ممب أ سيرالوب » زارط نم

 (ةصوب )١١ مث ه»* رايع تاديبروط قالطا
 , ةمدقملا يف

 تاكرحمو يوون لعافمب ةدوزم ةصاوفلاو

 غلبتو . دحاو ةكرح دومعو « ةيراخم ةينيبروت
 تح“ ةدقع ٠و ءاملا حطس قوف ةدقع ٠٠ اهتعرس

 ةيداعلا تالاحلا يف ةصاوفلا لمحتو « ءاملا حطس

 .١ و ًاطباض ١6 ) الجر 4١م نامضي نيمقاط
 ةيرودب اهمايق دنع ددعلا عفتريو . ( ىرخأ بتر
 ١مه و ًاطباض )١5 الجر ١١4 ىلا ىدملا ةديعب
 راذنالل رادارب ةدوزم يهو . ( ىرخأ بتر

 زاهجو « يبوكسوريب رادارو ٠ ركبملا

 . « رائوس »و

 )١5( ةكرعم ) اكاسير ( ١8514

 نابإ ( ١854 ) اطئلطا ةلمح كراعم نم ةكرعم

 1١851١ - ١858(. ) ةيكريمألا ةيلهألا برحلا

 شويج ةعومجم تأدب 2« 854/5١/ه يف
 وحن مدقتلا « نام ريش » ( يلاشلا ) يلاردفلا لا رثحلا
 تاوقلا مضت ةعومجملا هذه تناكو . «ايجروج و
 : ةيلاعلا

 « ساموت » لا رثحلا دايقب « دنال ربك » شيج *

 .(لجر هذ٠٠٠)

 «نوس ريفك املا رثحلاةدايقب« يسيئيت ) شيج «

 .(لجر ؟4ه.0)
 « دليفوش » لا رئحلا ةدايقب « وياهوأ ,) شيج «

 . ( لجر ١"و.٠)

 « يسينيت » شيج «نامريش » ةهجاومب ناكو

 فلآ ٠0 مفي يذلا ( يبونحلا ) يلاردفنوكلا
 تناك اك © «نوتسنوج » لارثحلا ةدايقب لجر

 « ناغروم و ةدايقب ةيلا ردفنوكلا ةلايخلا نم تادحو

 «دامريش» طوطخ فلخ لمعت « تسيروف» و

 ةيلاردفلا تايماحلا ىلع ةراغالاو هتالصاوم ةقاعإل

 .« شالبالأ » لابجو « ىبيسيسيملا » نيب

 امل « يلاردفلا يددعلا قوفتلا ةهجاوملو
 « ريخأتو ةقاعا تايلمعب مايقلا ىلإ « نوتسنوج »
 فافتلا تايلمعب مايقلا « نام ريش » لواح نيح يف

 ينو . هتاوق ريمدتو « نوتسنوج » تالصاوم مطقل
 ,دليفوش» و « ساموت » اشيج هيف ناك يذلا تقولا
 «نوس ريفك ام » ىقلت « لاشلا نم « نوتلاد » نادده

 ةرغث ربع ًابونج كرحتلاب « نام ريش » نم رمأ

 عاكاسر» ىلإ لوصولل 0 « كيرك كيانس »

 نيب لصي يذلا ةيديدحلا ةكسلا طخ ىلع ةعقاولا

 اليم »١ دعب ىلعو ء «اطنلطا» و « نوتلاد »

 عطق « نام ريش » ةطخ تناكو . « نوتلاد » يبونج

 ًايهبج هتمجاهمو «« نوتسنوج » تالصاوم طوطخ
 لاراحلا «نامريش» فلك دقلو . ةرخزؤملا نمو
 « «نوتسنوج » ةرخؤم برضب «نوس ريفكام »
 ةكرحلا ىلع ردقأ « نوس ريفك ام » نأب هداقتعال ًارظن
 . « ساموت » نم ةعيرسلا

 ةيساسألا هتوق مادختسا يوني « نام ريش د ناكو

 «نوس ريفك ام» ددسي نيح يف « ةيليلضت ةكرحم مايقلل
 ءزج مادختسا ينعي يذلا رمألا « ةيسيئرلا ةب رضلا
 . ةيسيئرلا ةبرضلا ديدست يف هتاوق نم طقف ريغص

 دقلف « ةطحلا يف ةديحولا ةرغثلا يه هذه نكت ملو

 « نوس ريفك ام » لا رئجلل « نام ريش » ضاوأ تناك

 عسباطلا عم بسانتت الو ٠ يعافد عباط تاذ
 « نوس ريفك ام » ىلع ناك ذإ . هتمهمل يموجطا

 دنع كلذ دعب قدنختلاو « ةيديدحلا ةكسلا طخ ليطعت

 .«نوتسنوج» تاوق باحسنا راظتناب ةرغثلا لخدم

 « دليفوش » نم لك هيف ناك يذلا تقولا ينو
 ةريبك ةفلكب ٍليلضتلا |هموجم نانشي « ساموت » و
 ةرغش ريع «نوسريفكام» كرحت « لاشلا يف

 يف «اكاسير » ىلإ لصوو ٠ « كيرك كيانس »
 نييلاردفنوكلا مقاوم دجوف 20 4
 تسض رعت مدقتلا لواح امدنعو.ةيعفدملاب ةززعمو ةيوق

 مدقتلا يف هرارمتسا نأ ردقف . ةفيثك نارينل هتاوق

 اهضرعيو هتبنجم فشكيسةيديدحلا ةكسلا طخ ليطعتل
 نود « ةرغثلا لخدم ىلإ داعف © سكاعم موجمل

 . قدنختلاب هتاوق رمأو « ةكسلا ريمدت ةمهم ذيفنت
 «« اكاسير» دنع دشحتلاب نيبناحلا تاوق تأدبو

 « نوتلاد » نم « نوتسنوج » تاوق تبحسنا ثييح
 تاوق تمدختسا نيح ين « ةدلبلا ىلإ ًابونج تهجتاو
 تاوق هيلع تراس يذلا قيرطلا « نام ريش »

 ءم/زام موي نم ًارابتعاو . « نوس ريفك ام »

 نود مايأ ةثالث رمتسا ًافينع الاتق « اكاسير » تدهش
 1 همصخ تاأوق ريمدت نم « نام ريش » نكمتي نأ

 ير

 ٠8٠٠١ «تنامريش» رئاسغ تغلب ه/1+ يفو

 رفاق: يوم كاويلا دقت وكلا هلا نجت يل ل
 باحسنالا «نوتسنوج » ررقو . ًابيرقت ةلئام

 ةدلبلا « نام ريش » لخدف «« نوهلاك م وحن ًابونج

 « «ىاكاسرو لالتحا مترو . ه/لد حابص يف

 دقف هنأل « اريبك نكي مل «نامريشو حاجن نإف

 رمألا « «نوتسنوج » تاوق ريمدتل ةيدج ةصرف
 لاتقلاو ةروانملا ةعباتمل ةزهاج تاوقلا هذه لعج يذلا
 )9/0١95(. « ليفساك » يف

 )١5( ةكرعم)املاب الود اكاسير ( 18545

 ةيكيسكملا - ةيكربمالا ب رحلا كراعم نم ةكرعم

 نييكريمالا راصتناب تهتنا ء«(١م4م - ١م65)

 . « يدئارغ وير » رهن ربع نييكيسكملا باحسناو

 ةيكريمالا برحلا كراعم نم ىلوالا ةكرعملا رثا ىلع
 ين ) « وتل آ ولاب » يف تعقو ينلاو « ةيكيسكملا -

 يلاش ؟رتموليك +١ يلاوح دعب ىلع «٠ ساسكت
 :يكرتكلا تارثلا تنبارت ليف ركاب + قرش
 وحن قيرطلا ىلا « اتسيرأ ونايرام » لا ثلا ةدايقب
 رير» و « ليقزنوارب » يبونج ) « سوروماتام»

 قيض قيمع داو يف اهعقاوم تذختاو « ( « يدنارغ

 «.ه يلاوح دعب ىلع «املاي الود اكاسير » ىعدي

 . « ليثزنوارب » يلامش تا رتموليك
 لجر يفلأب تززعت دق « اتسيرأ » ةوق تناكو

 مءثو ةاشم يدنج *ة.مف مغت ثحبصأ ثيح

 ىرجم فلخ هتاوق « اتسيرأ » رشنو . ةلايخ يدنج
 بعصي ناك ثيحب لحولاو كربلاب ءيلم ميدق رهن

 تاتابنلا و باشعالا اهيف رثكت ةقطنم يفو « هزايتجا

 ماسمأ هتيعفدم زيكرت ىلا دمع اك . ةفيثكلا
 موجب مهمايق لاح يف نييكريمالا دصتل تاوقلا

 لاّمحا مامأ ةعينم هعقاوم تناك نيح ين « يهبج
 .فلحلا نم هتاوق ةمجاهمو فافتلاب نييكريمالا مايق

 ناك يلا قيرطلا ىلع عفادم ةثالث نم ةيراطب زكرو

 ةقطنم ىلا لوصولل نويكريمالا اهكلسي نا دب ال

 . ةيكيسكملا تاوقلا راشتنا
 يراخز » يكريمالا لا رثحخلا أدب تقولا اذه ينو

 أدب دقلو « نييكيسكملا ةهباجمل دعتسي « روليات

 /ه/4 رهظ دنع «اتسيرأ» عقاوم وحن همدقت
 يف هتدعاق ىلا هاحرج لسرا نأ دعب 15 «٠

 غلبت ةيكريمالا ةوقلا تناكو . « ليبازيأ تنيوب »

 لاعقلا نأ « روليات » كرداو . لجر ٠٠٠٠ يلاوح

 ' ةيعافدلا ريبادتلل [رظن « ًايساق نوكيس قيرطلا ىلع

 ا



 ير

 ةوقلا ةفاثكو قيرطلا ىلع نويكيسكملا اهدعأ لا
 بيقنلا رمأ اذل « روحملا اذه دسل ةصصخملا ةيرانلا
 « نوغاردلا » نم ةيرس دوقي نأ « يام زلراشت »

 ىلا تاوقب عفد اك . ةيكيسكملا ةيراطبلا ةمجاهمل

 نا مغرو . قيرطلا يبناج ىلع ةعقاولا ةمجالا

 ةغلاب رئاسخ لازنا نم تنكمت ةيكيسكملا ةيراطبلا
 ذيفنت نم م«يام» نكمت دقلف ع« «يامو» ةيرسب

 اك « مهعفادم نع ًاديعب نييكيسكملا عفدو 2 هتمهم

 نويكيسكملا عباتو . «اغيقال» يكيسكملا لا رتخلا رسا
 فلما ىلا اهعفدب اوأدبو « « يام » ةوقل مهيدصت

 « روليات » مفد اهدنع . يددعلا مهقوفت نم نيديفتسم

 يف اهجزو مامالا ىلا نماثلاو سماحلا ةاشملا يجوف
 ىوقلا نازيم لدبت ىلا ىدأ يذلا رمألا . لاعقلا
 عجارتو . نييكريمالا حلاصل ةكرعملا مسحو
 يف « ةفلاب ىفوفب موجها طغض تحت نويكيسكملا
 ملو « مهتدراطمب ةيكريمالا تاوقلا تأدب نيح

 . «يدنارغ وير» ربمن دنع الا ةدراطملا فقوتت

 لخدي نا تقولا كلذ يف « روليات » ناكماب ناكو

 ضعب هتاوق حنم هنا الا « ةرشابم « سوروماتام »
 لوخد نم نكمت و . ةكرعملا ءانع نم حيرتستل تقولا

 . ةمواقم ةيأ هجاوي نا نود ه / ١ يف ةدلبلا'
 ةكرعملا هذه يف ةيكريمالا رئاسللا تغلب دقلو

 تاريدقتلا توافتتو . ًاحيرج ماو اليتق مو
 « نييكيسكملا فوفص يف تاباصالا ددع لوح

 ليثق نيب ةباضإ م.م: قاوم دقت كيس
 . ريسآو جيرجو

 ( نيومت ةداعا ةنيفس) سروسيو (:)

 . (ةريخذ ةئيفس رظنا )

 ( سويفالف) رميسير (00)

 بعل © (غالو ب ) ينامور لارتج

 « كولملا عئاص ١ رود يداليملا سماخلا نرقلا لالخ

 .. ةيب غلا ةيئامورلأ ةيروطا ريالا يأ

 185901115"1 11101120261 «رميسير سويفالفو ردحني

 هدلاو ناك دقلف . ةيبور وألا ةيجمحلا لئابقلا نم

 هتدلاوو ةينامرحلا 810601 « يقي وسو ةليبقل ًاميعر
 روطا ربمالا طالب يف هبابش ىضمأ هنكل . ةيطوغ ةريمأ
 يركسعلا هبيردت لان كانهو « « ثلاثلا نايزتنيلاث »

 نقول

 ىإ مفناو مه عا0115 « سويتيإ » دئاقلا دي ىلع

 . شيلا

 ةمتلاولا“ لق ةيركسلا تاه دب قا مرم
 . ةيوق ةقادص نينثإلا نيب تأشنو « « نايروجام »

 موجه دص نم نانثإلا نكمم ةرئتفلا كلت لالخو

 يضارألا ىلع 1722021 «لادناثلا» لئابق هب تماق

 راصتنالا كلذ جئاتن نم ناكو . ( 450 ) ةينامورلا
 يلو . دنجلا دئاق بصنم ىلإ « رميسير » مفر نأ

 ةمبزه نم رميسير نكمم +غه١5/1/1
 ةسكرعم 5 ظككلغاتق 0 سوتيفأ 0 روطا ريمألا

 لعأي هسفن نيعو « هعلخف 212 ءعطخو « |زتشايب »

 « نايشي راب » مسأي فرعي ناكو يركسع بصنم

 نايروجامقيدصب صن نأ ثبل اممث 21و

 . ؛ 57/١ /؟م يف كلذو « ًاديدج ًاروطا ريمأ

 نييعتب «نايروجام» ماق غهه ماعلا ينو

 نيقيدصلا نيب ةقالعلا نكلو « الصنق «رميسيرو

 يف امتورذ ىلإ تافالخلا تلصوو ًايجبردت ترتوت

 ةلمحلا نم روطاربمألا ةدوع دعب « 451 ماعلا
 هرصاحف «لادئافلا » لئابق ىلع اهنش يتلا ةلشافلا
 "0'1غم22 «انوتروت» 5 هتاوق عم « رميسير )

 دعب همدعأ مث ( 451 / 8/1 ) هبصنم نم هعلخو

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ١9 يفو . مايأ ةسمخم كلذ
 آئ1ل115 « سو ريقيسسويبيل » بصن هسفن ماعلا نم

 . ًاديدج [روطا ربما 5 عكر عال

 نم ةيلاتلا تاونسلا لالخ « رميسير » نكممو

 « سوريثيس » ةافو ىّتح ريبكلا هذوفن ىلع ةظفاحملا
 (هلالخ ىلوت ناتنس تضمو . ؛"ه/م١٠6/1 يف
 شيجلا ىلعأ ًادئاق هتفصب محلا هسفن « رميسير »

 وزغلا رطخ لحفتسا نيحح « 4510 ماعلا ىح
 فلاحت مايق محو « ةينامورلا يضارألل يلادناثلا

 ةدايقب يبرغلاو يثرشلا ةيروطا ربمألا يمسق نيب
 ويل » يثرشلا روطا ربمآلا هنيع يذلا « سويميثنأ »

 ةيروطا ربمألا 0 يب رغلا مسقلا ىلع لوألا

 نييعتلا كلذ ىلع « رميسير » قفاو دقو . ةينامورلا

 نأ الإ « سويميقنأ » ةنبا نم جاوزلاب ًاعماط ناكو

 و « سويميثنأ » اهداق يلا ةيركسعلا ةلمحلا لشف

 «رميسير » تعفد ةيلادناقلا لئابقلا دض « لوألا ويل »

 « سويميثنأ » علخم ماقف « هرارقب رظنلا ةداعإ ىلإ

 هطقعلات5 « سوي ربيلوا سويسينأ » هناكم نيعو

 ىلع صبقلا ءاقلا نم نكمت نأ دعب « 019:طةثانع

 معني ملو . ( 117 )0/1١١/ هلتقو روطا ريمالا
 كلذ دعب يوت ذا اليوط اذه هراصتناب « رميسير»

 . 4077/28/1 يف ةليلق عيباسأب

 اونمؤي مل نم يا ) ًايرآ ًايحيسم « رميسير » ناك
 ةينيدلا هتديقع تناكو « ( حيسملا ةيطالا ةعيبطلاب

 لوصولل هحومط لمحل نييفاك يقامرحلا هلصاو
 دقف اذطو « اليحتسم ًارمأ روطا ريما بصنم ىلا

 موقي ءافعض لاجر ءارو نم محلا ىلع ًامئاد لمع

 يركسعلا هلجس نا ديب . ءاشي ةعاس مهعلخ و مهنييعتب
 ةيلادئاقلاو ةيطوغلا تاوزغلا ةمواقم يف فرشملا
 هلمج « ةماعلا هتايح ةليط ةيئامورلا يضارألا ىلع
 ةينامورلا ةيسايسلا ةحاسلا ىلع زربالا ةيصخشلا
 نم هنكمو « داليملا دعب سماحلا نرقلا لالخ

 قحتساف « ةيروطا ربمالل ةيسايسلا ريداقملا يف كحعلا

 . هيلع قلطا يذلا « كولملا عئاص م بقل ةرادج نع

 (يوون لعافم ) نويزيل نوشير (:0)

 . ( ةيليئا رسالا ةيوونلا تالعافملا رظنأ )

 ( نوئمأ ) فيشير ( ؛4)

 ةيماظنلا تاوسقلا يف ءاول ةبترب ليئارسا طباض

 . ةعردملا تاوقلا ةدايق 11174 ماعلا ذنم ىلوت( 1954 )

 دوكيل ةلتك مهتعفد نيذلا ددجلا طابضلا ليج نم وهو
 ١91/1 ( ويام ) رايا يف مكحلا ىلا اهرصو ذنم  ةينيميلا

 . ةينويهصلا ةيركسعلا ةسسؤملا يف ةعيفرلا بصانملا ىلا
 يف ةمدخلل عوطتو ٠ 11174 ماعلا يف فيشير نونمأ دلو

 تاوقلا نمض مدخو . 1487 ماعلا يف يليئارسالا شيجلا

 نع ةلقتسم ةصاخ ةدايق كاذنأ اه نكي مل يتلا ةعردملا

 مدخو « طباض ةرود ىهنا 4 ماعلا يفو . ةاشملا حالس

 داق مث .اهسفن ةرودلا يف بردمك ( 1404 ) ةنسّودم

 ةبيتكلل يرانلا معدلا يف تكراش يتلا ةعردملا ةدحولا

 يف . ثماق يتلا ( ينالوغ ءاول نسم ) ةيكيناكيملا

 « يروسلا قيفاوتلا عقوم ىلع موجطاب ,. ٠

 مث .ايربط ةريحب ىلع ةلطملا ةيقرشلا لالتلا قوف عقاولا
 . تاعردملا حالس يف بصانم ةدع ةيلمعلا كلت رثإ لغش

 ةشلاثلا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا لالخ لمع

 كراعملا يف كراش عردم ءاول تايلمع طباضك ( 1877 )

 ىلوألا مايألا يف ةيرضملا « اليتنوكلا » ةقطنم يف تراد يتلا

 . «رلدنم ماهاربأ » ةرما تحت ءاوللا اذه ناكو ٠ برحلا كلتل

 عم «رلدنم » لقن ةيرصملا ةهبجلا ىلع لاتقلا فقوت دعبو

 ةهبجلا ىلا ( فيشير نونمأ اهنيب نمو ) ةيدايقلا هتعومجم
 دحأ ةدايق ةيدايقلا هتعومجم عم « رلدنم » ملتساو . ةيروسلا

 نالوجلا ةبضه ةمجاهم يف تكراش يتلا ةعردملا ةيولالا

 . ةيروسلا



 تابابد ةبيتك ةدايق 1977 برح رثإ فيشير ىلوت
 فازستتسالا برح لالخ داق مث , ءانيس يف تلمع

 يف تلمع . ةصاخ عالطتسا ةبيتك ( ))7934- 197١
 ( 0410-1477 ) ةرتفلا يف لغشو . ةيبونجلا ةهبجل
 حبصأ مث , تاعردملا حالس ةدايق يف تايلمع طباض بصنم

 برحلا لخدو . ءانيس يف تابابد ءاول دئاق كلذ دعب
 اذه يف وهو ( 169 ) ةعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرعل
 ىلع تلتاق يتلا «رلدنم » ةيولأ ةعومجم نمض . بصنمل

 . ةيرصملا ةهبجل

 دعب ملستو . ديمع ةبترل ١41/4 ( رياربف ) طابش يف عفر

 ةعومجم دئاق بئان : يه يلاوتلا ىلع بصانم ةثالث كلذ

 ةعردم ( ادغوا ) ةيولأ ةعومجم دئاقو . ( ادغوأ ) ةيولأ
 ىتح تاعردملا حالس دئاق بئانو . ءانيس يف تلمع

 اذهل ًادئاق ادغو « ءاول ةبترل عفر ثيح .,. 11

 مامتال زيجأ يذلا . « ديليف يشوم » ءاوللا نم الدب حالسل

 . ايلعلا هتاسارت

 ( خيراوص قراوز ةئف ) فيشير ()

 ةيرحبلا يف ةلماعلا خيراوصلا قراوز نم ةئف
 ءانب ضاوحأ يف عنصت يهو . ( 144١ ) ايلاح .ةيليئارسال

 ةيبرغ ةيناملاو ةيسنرف ميماصت ىلع ءانب « افيح » يف نفسل
 « رعاس » ةئف نم امجح رغصالا قراوزلا اهساسأ ىلع تينب
 اهلكايهو , ( رعاس رظنا ) ةيسنرفلا « روب ريش » ضاوحا يف
 . بلصلا نب

 ةبغر ىلا ليئارسا يف قراوزلا هذه جاتناو ميمصت عجري

 قراوز نم اهتجاح ىلع لوصحلا يف ةيليئارسالا ةيرحبل

 جراخلا نم داريتسالا تالكشم ىلإ ضرعتلا نود خيراوصل
 اهميمصت يف يعور دقو . اهب مكحتت يتلا ةيسايسلا لماوعلار
 ةيرحبلل نمؤت ىقح « رعاس » ةئف نم ربكا نوكت ن

 ةردقلاو لمعلا ىدم دعب ثيح نم ربكا ةردق ةيليئارسالا

 كلذو + راحبلا يلاعا يف نمزلا نم ةليوط ةرتف ءاقبلا ىلع

 اهتنبت يقلا ةديدجلا ةيرحبلا ةيجيتارتسالا راطا نمض

 ةيرصملا خيراوصلا قراوز قارغا بقع ةيليئارسالا ةيرحبل
 قلخ فدهتست يتلاو ء 1477 ماعلا يف « تاليا » ةرمدملل

 رمحالا نيرحبلا نم لك قمع يف لمعلا ىلع ةرداق ةوق
 . طسوتملا ضيبالار

 , ىدملا ةديعب قراوزلا هذه ىلا ةجاحلا تديازت دقلو
 يرحب راصح ضرف اهالخ ىرج يتلا 1177 برخ دع
 رحبلل يبونجلا لخدملا ىلع , « بدنملا باب » دنع يب
 . « تاليا » ءانيم نم ملك 5٠ ٠وحن ةفاسم ىلعو . رمال

 يف رحبلا ىلا ةئفلا هذه نم لوالا قروزلا لزنأ
 لخدو حّلسو , « فيشير » مسا لمحبي ,, 0

 « فيشير » ةئف نم ٍيليئارسأ خيراوص قروز

 قروزلا هعبتو . ١91 ( ليربا ) ناسين يف ةيلمعلا ةمدخلا

 لخدو ؛ 1577/8/17 يف رحبلا ىلا لزنا يذلا « تشيك »
 . هتاذ ماعلا نم ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يف ةيلمعلا ةمدخلا

 ضيبالا رحبلا يف 197 برح يف ناقروزلا كرتشاو

 « عمور » ناقروزلا ةيلمعلا ةمدخلا لخد مث . طسوتملا

 « شيشرت » اهالتو . ١97/4 لئاوا يف «نوديك»و

 ناقروزلا لقن دقو . 1470 ماعلا لئاوا يف «وفاي »و

 ةليوط ةلحر ربع رمحالا رحبلا ىلا « تشيك »و « فيشير »

 ( ليربا ) ناسين يف « حلاصلا ءاجرلا سأر » قيرط لوح
 « حيمور » نم لك اضيا كانه ىلا اهعبتو ,

 يقبو ٠ حجرالا ىلع اةالك ماعلا لالخ « نوديك »و

 دقو .طسوتملا ضيبالا رحبلا يف «وفاي »و « شيشرت »

 «رانوس » ةزهجأب رمالا رحبلا ين ةلماعلا قراوزلا تدوز

 . تاصاوغلا فاشتكاب ةصاخلا

 ةيرحبلا تبلط . 1116 ( رياني ) يناثلا نوناك يفو

 نلعأو . اهتاذ ةئفلا نم ىرخا قراوز ةتس ءانب ةيليئارسالا
 امههنحا . اهنم نيقروز ةيليئارسالا ةيرحبلا ملست نع
 يناثلاو ٠ 1877 ( رياني ) يناثلا نوناك يف ( نوحاستيم )
 . اة /ا/اا يف

 ةروكذملا ةئفلا نم قراوز ةتس ىنبُت نا ضورفملا نمو

 ضاوحا يف اهنم ةثالث ىنبت ثيحب « ايقيرفا يبونج باسحل

 . ايقيرفا يبونجب « نايرود » ضاوحا يف ةثالثو . « افيح »

 , 181/4 ماملا رخاوا يف قراوزلا هذهب صاخلا دقعلا عقو دقو

 يف رحبلا ىلا اهنم ناقروز لزنأو ٠ كلذرثإ اهيف لمعلا أدبو
 هذه قراوز ءانب يهتني نا ضورفملا نم ناكو « 177 ماعلا

 ذا , العف ثدح دق كلذ نأ ودبيو . 1674 ماعلا يف ةقفصلا

 « ندنل يف ةيجيتارتسالا تاساردلل يلودلا دهعملا ريرقت ركذي

 54194) يركسعلا ىوقلا نازيم نع هريرقت يف
 قراوز ةسمخ ايقيرفا يبونج ةيرحب ىدل نا ء( 8

 هذه نوكت نا حجرالاو . « فيشير » ةئف نم خيراوص

 جاتنالا لدعم ناك الو . اضيا سداسلا تملست دق ةيرحبلا
4. 

 نا حجرملا نم ناف « ةنس لك نيقروز غلبي 197/77 ماعلا ذنم

 نم ةيناثلا ةعفدلا مالتسا ةيليئارسالا ةيرحبلا لمكتست

 2, 0949 ماعلا نم لوالا فصنلا لالخ ةروكذملا قراوزلا

 ماعلا يف اهيدل نوكيس ةيليئارسالا ةيرحبلا نا ينعي اذهو

 . « فيشير » ةئف نم ًاقروز رفع انثا

 ةيليئارسالا ةيرحبلا نا رداصملا ضعب تركذ دقلو

 اذه نا ريغ . اهتاذ ةئفلا نم ةيفاضا قراوز 5 ءانب تبلط
 (1140) نآلا ىتح دكؤي مل أبنلا

 ارتم 04 هلوطو , انط 2١6 قروزلل يسايقلا نزولا غلبي

 امأ . ىلوالا ةتسلا ةيليئارسالا قراوزلا ىلا ةبسنلاب كلذو )
 اهنم دحاولا لوط غلبيف ةيناثلا ةتسلا ةيليئارسالا قاروزلا

 51,1 اقيرفا يبونج قراوز لوط غلبي نيح يف « ارتم /١
 ؟,4 ةسطاغو , راتمأ /,8 قروزلل ضرع ىصقاو . ( ارتم
 -رياني ) طابش يناثلا نوناك نم ءادتبا ٠ حلسم وهو .رتم
 ” زارط نم حطس - حطس خيراوص ةعبرأب ٠ 1674 ( رياربف
 زارط نم ىرخا خيراوص ةسمخ ىلا ةفاضالاب: « نوبراه »
 قزاوزسلا ىلا ةبسنلاب كلذو ) « 5و ١ - ليئرباغ »
 ةتسب ةحلسم يهف ايقيرفأ يبونج قراوز اما , ةيليئارسالا
 نييلآ ملم 7١ نيعفدمو («7 وأ ١ - ليئرباغ » خيراوص

 زارط نم ( تارئاطلاو نفسلا دض ) ةمهملا يجودزم
 ةمدقملا يف اهدحا نيجرب يف نيعوضوم . « اراليموتوا »

 « نوكيلروا هزارط نم نيشاشر نيعفدمو . ةرخؤملا يف يناثلاو

 عفدملا جرب نأ ىلا رداصملا ضعب ريشتو ٠ ملم ٠١ رايع
 عزتنا دق « شيشرت » قروزلا ةرخؤم يف دوجوملا ملم ل١
 اهتمهم . رتب وكيله ةرئاطل ةصنم دادعا مامأ لاجملا حاسفال
 فادها ىلإ « نوبراه » عطس - حطس خيراوصلا هيجوت

 , تاصاوغلل ةداضملا برحلا يف ةمهاسملاو ققالا ءارو عقت

 1 . ينورتكلالا شيوشتلا تارهمب مايقلا ىلا ةفاضالاب

 ةيناملا لزيد تاكرحم ةعبرأب دوزم فيشير قروزلاو
 هتعرس غلبتو . اناصح 1770 اهنم دحاو لك ةوق . عنضصلا

 0م



 ير

 يف ملك ه١ وحن يأ ) ةعاسلا يف ةدقع "1 ىوصقلا
 ةمفدلا ةعرس نوكت نأ لمتحملا نمو . ( ةعاسلا

 ةدقع "5 ىلا تعفترا دق قراوزلا نم ةيناثلا ةيليئارسالا

 يف ملك 54٠١ وحنب هادم ردقيو . ( ةعاس /ملك 57 يلاوح )

 هه,اوحن يأ ) ةدقع ٠١ ةعرسب هريس ةلاح

 ةيداصتقالا ةعرسلاب هريس ةلاح يف امأ . ( ةعاس/ملك

 هادم ردقيف ٠ ( ةعاس /ملك "1؟,5 يأ ) ةدقع ١0,0 اهردقو

 دارفا ددع غلبيو « ( يرحب ليم 2٠٠١ ) ملك 4٠٠ وحنب

 . الجر غ6 همقاط

 ( ةجراب ) ويليشير ( *)

 « ويليشير » جراوب ةئفل يمتنت ةيسنرف ةجراب.
 . ةيناثلا ةيملعلا برحلا لالخ تمدخ

 / ٠١/1٠١ يف «ويليشير » ةجرابلا ءانب أدب

 ءرومف / 1/1197 يف ءاملا ىلا اهازنا متوءروعسم
 5/1١١/ يف ةيلمعلا ةمدخلل اهدادعا لمكتساو

 رذعت يلا صقاونلا ضعب دوجو مم ©

 يف يركسعلا فقوملا روهدتل ًارظن ًامامت اهلاكتسا

 « يناملالا فطاخلا موجهلل ةجيتت « ةعرسب اسنرف
 ( اهؤانب مث ثيح) « تسيرب » نم ترحا كلذلو
 اؤ؛:١/ار/رزح يف
 . ناملالا يديا يف قت

 ةلماح تارئاط اهتمجاه .١44 /7/م ينو

 ةلسلس نمض +« م زمره » ةيناطي ربلا تا رئاطلا

 ةيرحبلا ىلع ةيناطي ربلا ةيرحبلا اهتنش يلا تاجهلا
 تملستسا يتلا « يشيف » ةموكحل ةعباتلا ةيسنرفلا

 رظنا ) اهيلع ناملالا ءاليتسا ةيشخ كلذو « ناملالل
 اذه يف تبيصا دقو «© ( ةكرعم « ريبكلا ىسرملا

 ًاحداف ًاررض اهب قحلا ديبروطب يوحلا موجه ا

 معممعم]1هز- 5طه16 ةكرحلا لقن دومعب
 لئاسو صقن ببسب الماك ًاماع هحالصا قرغتسا

 ةيناطيربلا ةيرحبلا تزكر دقو . ةيلحملا ةنايصلا

 رودلا ةروطخلا ًارظن تاذلاب « ويليشير » ىلع اهموجي
 ةيناطي ربلا ةحالملا ةكرح ديدبت يف هبعلت نأ نكمب يذلا

 وحن ةهجتملا لفاوقلا ىلا ةبسنلاب يسلطالا يبونج يف
 ًايسيئر ًاقيرط ادغ يذلا « « حلاصلا ءاجرلا سأر »

 ةيسيئرلاةي رشبلا و ةيداملا تازيزعتلا لقنت يلا لفاوقلا
 ايلاطيا لوخد دعب « طسوالا قرشلا ةقطتم ىلا

 ضيبالا رحبلا يف ةحالملا قيرط ضرعتو ©« برحلا
 ةرئف لاوط « ويليشير » تلظو . رطخلا طسوتملا

 ىلع ةرداقو « « راكد م يق ةيسار حالصالا

 نأ ةيشخ م« راكد » ىلا

 نك

 ةيئاطي ربلا تاجملا دص يف ةيلعافب اهعفادم مادختسا

 ةيزويخلا ةيزطنلا" ةذعاقلا هذه: لع ةلئختلا
 ةيناطي ربلا ةجرابلا عم عفادملا نأ رين لعفلاب تلدابت

 لوليا م؛ »م ةليل يف « نشويل وزير »

 ةدعاقلا ىلع موجها ةلواحم ءانثأ .١54٠ ( ربمتبس )
 اهب تماق يلا ةكرتشملا ةيلمعلا نمض ىرخا ةرم

 رظنا ) « ةرحلا اسنرف » تاوقو ةيناطيربلا ةيرحبلا
 . ( ةكرعم « راكد

 / 1١١ / + يف ايقيرفا يلاش يف ءافلحلا لوزن رثاو
 اسنرف تاوق تعضو « ( لعشملا ةيلمع) 4
 تايالولا ىلا اهتلسراو « ةجرابلا ىلع اهدي ةرحلا
 يف لبق نم لمتكت مل يلا ابا زيهجت لاكتسال ةدحتملا
 7/١١/ يف « كرويوين» تلصوف «ء « تسيرب »

 فاحلا ضوملا يف اهتازيهجت تلمكتساو . 144+
 تلخد مث « ١9548 ( سطسغا ) بآ يف كرويوينب

 ثيح ١94/١١/١9 يف كلذ دعب ةيلمعلا ةمدخلا
 هتدعاق يف يناطي ربلا « مالا نطولا » لوطسا ىلا تمض
 . «ولفاباكس » ةيسيئرلا

 ةسارح ماهمب تماق ١444 ( رياربف ) طابش ينو

 اب موقت تناك '1'جواع 10مم «ةمهم ةوق» عم
 جيو رثلا ءىطاوش دض ةيناطيرب تارئاط تالماح

 تمضلا ١5944 ( سرام) راذآ يفو . ةيلاشلا

 « يناطيربلا يترشلا لوطسالا ىلا « ويليشير »

 تارئاط ةلماح نم ةفلؤم ةوق ةسارح يف تكراشو

 تمض ةياح ةوق نمض ) ةيكريما ىرخاو ةيناطيرب
 تارمدم الو تادارط ؛و لاتق دارطو نيتجراب

 دارطو « ةيكريما تارمدم 4 نع الضف « ةيناطيرب
 4و « يدنليزوين دارطو « نييدئلوه ةرمدمو

 لا ريمالا ةدايق تحت اهعيمجو « ةيلا رّتسا تارمدم

 تارئاط تمجاه دقو . ( يناطيربلا « ليقرموس »

 ةريزج يلامش .ةعقاولا « غناباس » ةريزج نيتلماحلا
 ©« ١944/14/١9 يف «ةرطموسو»

 « اهيف نيدوجوملا نيراطملاو ءانيملاب ةحداف ًارارضا

 ةداضم .ةيناباي تايلمعل ةيرحبلا ةوقلا ضرعتت ملو

 اهنم با رئقالا ديبروط تافذاق م ةلواحم ءانثتساب

 . تالتاقملا اهتطقسا دقو

 يف «ويليشير » تمهاس 44:/هرل/ 107 ينو

 ةريزج يف «اجاباروس» ءانيم دض ةلثام ةيلمع

 رزج دض ىرخا ةلثام ةيلمع يف مث « « هواج رب

 دقو «

 تثدحاو

 رحبب «مامهروب» ىبرغ ةعقاولا « نامادنا م

 « هتاذ ماعلا نم ( وينوي ) ناريزح يف « تامادنا »

 .1544 / 07 / 9 يف «غناباس , دض ةيناث ةيلمع يف مث
 « نولوط » ءانيم تلصوو « ابوروا ىلإ تداع مث

 كلذ دعي اط تيرجأو ء ١و44/و/١٠1 يف

 . « قراط لبج » يف ةنايص ةيلمع

 ةرم ةجرابلا تداع ( سرام ) راذآ يفو

 ثيح « يناطيربلا يترشلا لوطسالا ىلا ىرخا
 يف «ةرطموس » ةريزج دض تايلمع يف تكراش

 « رابوكين» ةريزج دض ةيلمع يف مثع4ه/ ١/4

 كلذ ناكو يدنملا طيحملاب لافنبلا جيلخ لخدم دنع
 يف « نامادنأ » رزج دض مث (« :ه/ 4 / مث 5

 تكراش :ه/ه/ا5 1١٠- يفو .؛:ه/ه/ ١

 «وروغاه» ليقثلا ينابايلا دارطلا قرغب تهتنا ةيلمع يف
 . ةيئاطي ربلا تارمدملا عفادم

 نابايلا مالستساو ةيناشلا ةيملاعلاب رحلا ءاهتنا رثإو
 ىح ( مانتيف ) ةينيصلا دنا يف « ويليشير » تلظ

 تداع ثيح « 94١ه ( ريمسيد) لوالا نوناك

 راذآ» يف « روب ريش » تلصوو « ابوروأ ىلا

 يف تعضو ١9655 ماعلا ذنمو . ١445 ( سرام )

 ١٠958 فيص يفو « ةيسنرفلا ةيرحبلا يطايتحا
 يف كلذ دعب تعضوو « ةدرخك عيبلل تضرع

 « ايزيبس » ءانيم يف اهكفب صاخلا فاحلا ضوحلا

 . 1534/8/1 نم ًارابتعا يلاطيالا

 .( جراوب ةئف « ويليشير رظنا ) حيلستلاو تافصاوملا

 ( جراوب ةئف) ويليشير (:)

 برحلا لالخ تمدخ ةيسنرفلا جراوبلا نم ةئف
 , ةيناغلا ةيملاعلا

 ةئفل ىلوالا تاييمصتلا ةيسن رفلا ةي رحبلا تعضو

 ماعلا يف 83عطعاتعي «ويليشير» جراوب
 «(2ركند » جراوب ةئفل ريوطتك كلذو ء« 4

 ةوق ةدايزو مجحلاو نزولا ثيح نم ةصاخ
 ةرشع يثاب اهحيلستل ةين كانه تناكو « عيردتلا

 نكلو « لم 85 وأ لم ع رايع نم اليقث ًاعفدم

 رايع نم عفادم م بيكرتب الإ حمسي مل ميمصتلا

 . لم م0

 يف هدبلا ةعرسب ةيسنرفلا ةموكحلا تمتها دقلو
 ةيرحبلا ةدهاعملا عيقوت رثا جراوبلا هذه جاتنا

 يلاو « 19" ه / 5 / ١8 يف ةيناملالا - ةيناطي ربلا

 ةطيرش اهتيرح عيسوتب ايناملال ايناطيرب اهيف تحمس

 نزولا ثيح نم يلاجالا اهمجح يف ديزت الأ
 « ةيناطيربلا ةيرحبلا مجح نم / #ه نع

 كلذلو « ةيبرحلا نفسلل نيعم نزو ديدحت نودو

 اهوطسا ةيوقت يف عارسالا ةرورضب اسنرف ترعش
 « لوالا اهمصخ ةيناملالا ةيرحبلا هريتعت يذلا
 ةئفلا نم ةجراب لوا تاقفن تدمتعا اذكهو



 اهعبتو ©« 9١ه ماعلا يف ( ويليشير ) ةروكذملا
 لالش «راب ناج » ةيناثلا ةجرابلا تاقفن داعا

 , هتاذ ماعلا

 ايناطيرب اهتعقو يبلأ « خينويم » ةيقافتا دعبو
 « ١988/4/9 يف ايلاطياو ايناملا عم اسنرفو
 «(وصنميلك) ةئفلا هذه نم ةثلاثلا ةجرابلا ءانب ررقت
 بوسشنل ًارظن لمتكي م ةجرابلا هذه ءانب نكلو
 وحن ءانب نم ءاهتنالا لبق اسنرف مالستساو برحلا

 دقو . اهيف لمعلا فقوت مث نمو اهلكيه نم / ٠
 ١؟١ا/ «ويليشير» ةجرابلا ءانب تاقفن تغلب

 . كنرف نويلم ١8٠١ «راي ناج »و . كنرف نويلم

 « ًانط ؛ممو» ويليشيرل يداعلا نزولا غلب

 «راب ناجاو امأ . ًانط ؛ه4م ىصقألا اهنزوو
 ىصقألا اهتزوو ©« نط 456.6٠ يداعلا اهنزو غلبف

 ةجرابلل يلاجالا لوطلا غلبو . ًانط
 ء رم فب ىصقألا اهضرعو « ارتم 18
 فلا ١5١ اهتاكرحم ةوقو « راتما ةهر5 اهسطاغو

 ناكو . ةدقع .٠" ىوصقلا اهتعرسو « ناصح
 «ةجرد ١١ ةيوازب لئاملاو « يبناحلا اهعرد كمس

 عرد كمسو ع« مث م8هو مث 1٠6 نيب حمادي
 عرد كمسو « مث 006 - ١5٠ يولعلا اهحطس
 كمسو . مث... دس و. دس 4. لقسلا اهحطس
 ضرع غلبو © مث 0. - #”. سطافلا ءزحلا عورد

 مر4 «ويليشير » يف تاديبروطلل ةداضملا ةقطنملا

 كيس غلبو « راتمأ وهرو « راب ناجرب يفو راما

 كيسو ع م غم. ب و6 ةيسيئرلا عفادملا جاربا
 . مث #0". - مه ال. ةيوناثلا عفادملا جاربا عورد

 ةيسيئر مفادم ةيناعب ةجراب لك تحلس دقو
 ىلع ةعزوم ( ةصوب )١6 مث 8٠" رايع ؛ه / ل
 ةفيذقلا نزو غلبي )تاناطبسلا ييعاب ر نييمامأن يج رب

 ةيوازب لك ؛*ر5 يمرلل ىصقالا ىدملاو غلك
 رايع مفادم «٠ ىلا ةفاضالاب « (ةجرد مه يمر

 ةيفلخ جاربأ ” ىلع ةعزوم (ةصوب 5) مث
 . تاناطبسلا ةيثالث

 رايع ط,/ م امفدم ١١ «ىيليشير » يف ناكو

 ةيئانث جاربأ ىلع ةعزوم (ةصوب "رو ) مم ٠
 جاربأ ىلع ةعزوم مها رايع ًاعفدم ١١و «تاناطبسلا
 تلدبتسأ ١94 ماعلا نم ءادعباو . تاناطبسلا ةيئانث

 رايع ًايكربما ًاعفدم ه5 ب ةروكذملا مث ماب عفادملا

 « تاناظبسلا ةيعابر جاربأ ىلع ةعزوم مث ٠

 ةروصب ةعزوم مث 4.٠ رايع ًاعفدم ١9 ىلا ةفاضالاب

 . ةتقؤم ةركفل ةروكذملا ةجرابلا اهب تحلس ةيدرف
 ام رابغ فاه انفدم 14 ب انما" كهلتت اك

 دقو . ١١47 ماعلا يف ًاعفدم ه٠ ىلا اهددع عفت را

 ير

 «ويليشير » ةئف نم ةجرابل يلكيه ططخم

 ةيرحب تارئاط ةريظح «ويليشير » رهظ قوف دعأ

 يف كلذ دعب تعزن اهنكلو « امل قالطإ ازاهجو

 امأ . 194١-١948 يماع يف «راكد و ءانبم

 يف نمضت دقف « راب ناج» يف ط/ م ميلستلا

 رايع عفادم ه و مث 4١ رايع ًاعفدم ١؟ ةيادبلا
 ؟6 مضي كلذ دعب حبصأ مث « ًاشاشر 00و مث م0
 ٠١ ىلا م نمو مث هال ًاعقدم 88 و مث 56 ًاعقدم

 ناكو . تارئاط ةيأ لمحت ملو . ةتقؤم ةرتفل ًاشاشر

 مقاطو « الجر ١٠5٠ نم فلأتي « ويليشير » مقاط

 . الجر 87١74 « راب ناجر

 ( لانيدراك ) ويليشير ()
 -١545(. 9١مم ) يسنرف ةلود لجر .

 مل ]104 216وو15 يسيليود ناج نامرآ دلو .

 يق ٠١مو/ةو/4 5 ويليشير قودو لانيد راك

 هءامس . («وتاوي» ةعطاقم ) « ويليشير » ةدلب

 مرو( نوسول » يف ًافقسأ عبارلا يرئه

 اراشتسم حبصأ مث ع 16097 ماعلا يف ناكيتافلا يف
 « رشع ثلاثلا سيول » ةدلاو « سيسديم ود يرامل
 شيجلل ماعلا دئاقلا ٠ يئيسنوك ٠ ىدل هل تعس يلا
 برحلا نوؤشل ةلودلا ةنامأ هالوف « كاذنآ يسنرفلا
 « ييسنوك » لتقم دعبو . ١515/11/8 يف

 « نوينيفأ » ىلإ مث « اولوب » ىلإ يفن (117)
 « «نيولود رببلا» هداعأ دقو « (114١ث
 . هتدلاوو « رشع ثلاثلا سيول » نيب حلصأف

 / 5 / ه يف الانيدراك « ويليشير » حبصأ

 يف كلملل يراشتسالا سلجملا لخدو ©

 دعب هل ًاسيئر حبصأ مث « 1١١74 (ليربإ) ناسين
 ةبراحم لع فورظلا هتربجأ دقو . ةريصق ةرتف
 5 ةلودلا ةطلس نمؤي يكل 3 لخادلا يف تناتستو ربلا

 ناكو « جراخحلا يف مهلع دامتعالا ىلع هت ريجأ اك

 . ةيومصلا غلاب جودزملا فقوملا اذه
 ةبيه ضرفل هعدو يف ام لك « ويليشير » لم

 « تونوغوم لا هناك و . اسنرف ءاحنأ عيمج يف محلا
 دقف غ ّى مئاد جاع زإ ردصم ( تناتستوربلا )

 نم ديدعلاب اوماقو « ةليوط ةرتف مهيلع طالبلا ةنميه اومواق
 اوقبس نيذلا كولملا مظعم دهع يف ةفينعلا درمتلا تاكرح
 ًاعبان ةطلسلا عم مهعارص ناكو . «رشع ثلاثلا سيول »
 اذل . ةينيدو ةيسايس بلاطم ىلع لوصحلا يف مهتبغر نم

 « « ةلود نسمض ةلود » نولكشي مهنأ ؛ويليشير » ربتعا

 ةيفصتل ©١51٠ ماعلا يف درمت ةكرحب مهمايق ةصرف لغتساو

 ةلودلا ةرطيس ضرفل امنإَو « ينيد عفادب ال . مهعم هباسح

 مو
 ءيطاوش ىلع ةعقاولا « ليشورال» ةئيدم تناكو

 .  بونج ملك 4ا/ال دعب ىلع ( ياكسب ) « اينوكسغ» جيلخ
 اذل . « تونوغوهلا ١ تاوق دشحت زكرم « « سيراب » يبرغ

 « ةياغلا هذهلل ًاشيج زهجو « اهعاضخإ «ويليشير » ررق

 «ليشورال» راصح ةيلمع يف ًايصخش كرستشاو
 'اهدمتو ؛« ليشورال» معدت ارتلكنا تناكو . ( 1717

 مغر ةليوط ةدم ةنيدملا تدمص اذهلو . رحبلا ربع ن ؤملاب

 برسملا تبشنو . اهماحتقال ةيكلملا تاوقلا تالواحم عيمج

 لحدتلا ببسب (157* -1575) اسنرفو ارتلكنا نيب

 لالتحا ةيلمع نأ ؛ويليشير » دجو امدنعو . يزيلكنالا

 نم اهلصت اهتاجايتحا عيمج نأ املاط متت نل « ليشورال »

 نايل



 ير

 ًادج مخحض جاومأ رسكم ءانبب هتاوق رمأ « رحبلا ربع ارتلكنا
 تادادمالا اهنع عنم اذكهو حبلا ةهج نم ةنيدملاب طيحي

 1511/ ماعلا يف « ماهغنيكاب » قود لواح دقلو . ةيزيلكنرالا

 هنم ةلواحم يف #26 يرو ةريزج ىلع ةيركسع ةوق عم لوزنلا

 لشفب ينم هنأ الإ « ليشورال » لع ضورفملا قوطلا رسكل

 يف مالستسالا ىلإ ةنيدملا ترطضاو .عيرذ
 . اهيف ةعاجم ثودح دعب 8/ ٠١/1578

 « تونوغوه لا » ةكوشل «ويليشير هرسك نأ فورعملا نمو

 ةيتئاتستوربلا ةفئاطلا ريمدت هنم دصقلا نكي مل « ةيسايسلا
 دقلف . ةيسايس لب ةيفئاط «ويليشير » عفاود نكت مل ذإ

 بعشلا يقابك اقوقح مهتميزه دعب « تونوغوم لا » ىطعأ
 يف ميهنييعت يف مهاسو « ةدابعلا ةيرح مهحنمو « يسنرفلا
 ربتعي اذل . ةفلتخملا ةيموكحلا زكارملاو ءاضقلاو شيجلا
 . هرصع ىلع ًامدقتم الجر ةيوازلا هذه نم «ويليشير »

 علطضي ناك يتلا ةريشكلا ءابعألا «ويليشير » تلقثأ
 عارصلا هدفنتسا دقو . نيزراب نيدعاسمب هسفن طاحأف . اهب

 ضرف ىلع « اهيلع قانخلا قيضي يكل « مدقأف « اينابسا عم
 «(158 157 ) « نيروللا » ىلع ةيركسعلا ةباقرلا
 نيب ةحلاصم ءارجاو ,ناملألا ءارمألا عم هتاقالع عيسوستو
 دنومسيغيس » هبيرقو « فلودأ فاتسوغ » ديوسلا كلم

 يف ديوسلا كلم لستقم دعبو . اينولوب كلم « ثسلاثلا
 مهعضي ددج ًاموصخ «ويليشير » دجي مل 177 « نازول »

 الوأ برحلا نلعي نأ ررقف « غروبسباه » ةرسأ ةهجاوم يف

 . اسمنلا دصض سيلو اينابسا دض
 . اينابسا ىلع برحلا اسنرف تنلعأ ١1ه /ه ف

 يضارألا لصف ىلإ يسمرت ويليشير ةيجيتارستسا تناكو
 ةيغب « ةيئابسالا « ايدرابمول » نع ةينابسالا ةضفخنملا
 امب ةعقاولا ةطسوتملا قطانملا يف نابسالا مدق ءىطوم ةيفصت
 تناكو . ايناملآ يبرغو اسنرف يقرش ةقطنمب ًايلاح فرعي
 ىلع نيعزوم لجر فلا ١١ يلاوح مضت ةيسنرفلا تاوقلا

 : ةيلاتلا ماهملاب تفلك شويج ةسمخ
 لالتحال ايلعلا « سازلألا » ةقطنم نم قالطنالا ١-

 . ينابسالا مكحلل ةعضاخلا « هيتموك شنارف » مظعم

 . ينابسالا وزغلا دصو نيروللا لالتحا  ؟
 . « انيليتلاف » رمم لالتحال ارسيوس ربع كرحتلا

 « يوفاس » قود عم نواعتلاب «وناليم » لالتحا - 4

 . © سويدامأ روتكيف »

 عم نواعتلاب ةينابسالا ةضفخنملا يضارألا لالتحا ©

 . « جناروأ » ةعطاقم ريمأ « يرنه كيرديرف »

 تلشف انيب ٠ حاجنب ىلوألا ثالثلا ماهملا ذيفنت مت دقو

 . ةسماخلاو ةعبارلا ناتمهملا

 ةرماغملا «ويليشير » ةيجيتارتسا نم نابسالا دافأ دقلو

 اودافأ اك , ةنكمأ ةدع يف اهرشنو هتاوق عيزوتب تلئمت يتلا

 ءودهلا نسمو « ادنلوه ىلإ « يرنه كيرديرف » عجارت نم

 نام

 ويليشير لانيدراكلا

 اسنرفوزغاوررقف . اهطسوو ايناملأ يبرغ داس يذلا يبسنلا

 ٍيفو . ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمألا شيج عم نواعتلاب

 ربع كرتشم ينابسإ  يرافاب شيج فحز 5 ماعلا

 ةقطنملا يف ةرشعبملاو ًاددع لقألا ةيسنرفلا تاوقلا عقاوم

 « سالاغ » يروطاربمالا دئاقلا هجتا انيب , ةيقرشلا ةيلامشلا

 . « يدنوغروب » ىلإ ًابرغ يسيئرلا يروطاربمالا شيجلا عم

 اومدقتو « موسلا هربن اوربع مث « يبروك » نابسالا لتحاو

 . « نييبموك و هاجتاب
 ويليشير » نكلو . « سيراب » ةنيدم رعذلا باصأو

 هبلغأ ) ديدج شيج ءاشنإ نم انكمت « رشع ثلاثلا سيول دو

 اقلطناو « لجر فلا 5٠ يلاوح هدادعت غلب « ( ايشيليملا نم

 « ادنلوه ىلإ نويرافابلاو نابسالا عجارتف « نييبموك » ىلإ هب
 دعب موجهلا عبات دق « يرنه كيرديرف »ريمألا ناك ثيح

 نبا « درانرب » شيج ناك ءانثألا كلت يفو . قباسلا هباحسنا

 كلذب الكشمو « نوجيد » ةنيدم يفاقدنختم «رامياف » قود

 دعب باحسنالل رطضا يذلا « سالاغ » تاوق هجو يف ًادس

 . يسنرفلا طغضلا لعفبو ٠ هدونج رارف تايلمع مقافت

 اسنرفو صاخ لكشب « سيراب » نع رطخلا دعتبا كلذبو

 . ماع لكشب
 هتطعأ يتلا « ًاماع نيثالثلا برح » نم «ويليشير  دافأ

 يف اينابسا عم اهأدب يتلا برحلا تدأ دقف . ربكأ تازايتما

 كالتما ىلإ 4 ماعلا ةياغل ترمتسا يتلاو 38ه ماعلا

 ٠لاصفناو . « نويسور »و « اينولاتاك » نم لكل اسنرف

 ةدايز يف تمهاس امك .ء ( 155 ) اينابسا نع لاغتربلا

 . ريبك لكشب جراخلا يف يسنرفلا ذوفنلا

 . خيراتلا يف نيزرابلا ةلودلا لاجر نم «ويليشير » دعي

 ريبك رثأ هنطو يف مكحلا ةبيه تيبثتل ةريثكلا هتامهاسمل ناكو

 عبارلا سيول » ملستو ء 1547/17 /4 يف هتافو دعب ىتح

 : «رشع ثلاثلا سيول » ةافو رثإ مكحلا «رشع

 ( اوسنارف سيول ) ويليشير (8)
 لصو « )]15945-١088( يسنرف يركسع

 يف زربو ©« ( )١048 «اسنرف لاشرام » ةبتر ىلإ

 . (1ا11-568ا/805) عبسلا تاوئسلا برح

 ود نامرأ اوسنرف سيولا» قودلا دلو

 « سيرابوي 1.1" .ث. 06 11طع116اد « ويليشيد

 نامرأ » يرحبلا دئاقلا نبا وهو . 1545 ماعلا يف

 بيرقو 2« (١1ا١١-15179) « ويليشير ود ناج

 لانيدراكلا ريهشلا يسنرفلا ةلودلا لجر
 1 « ريليشير »

 نيح « 1١01١1 ماعلا يف ةيركسملا هتايح تأدب

 ١567 ) « راليق دولك » لاشيراملا ةلمح يف كرتشا

 « نانود » يف هراصتنا نع ترفسأ يتلا 2 64

 ةرتفلا يو (دردك م / 4 ) 12 ءدمتم

 لكاشملا نم ددعل صرعت )١0١9-1915(

 «ليتسابلا » يف هنجس تببس يأ « ةيسايسلا و ةيصخشلا

 ماع ةيناثلاو « ١71 ماعلا يف ىلوألا « نيئرم

 . اللوح

 , كاينوك » لع ًاكاح نيع ١7١١ ماعلا يفو
 0156[21310 46 « يرب ود زيك رم » بقل حنمو

 يف اسنرفل ًاريفس ١07١6 ماعلا يف حبصأ مث 21 .٠

 2. 18718 ماعلا ىنح بصنملا كلذ يف يقب و «انبيقر

 ةينولوبلا ةثأرولا برح 3 « ويليشير » كرتشا

 حبصأ 078١م ماعلا ينو « 2 ا
 ةكرعملا ةحاس يف تاوقلا راشتنا نع لوؤسملا طباضلا

 ةبتر ىلإ ير كلذ دعب و . 342 ءعطق]ل 4عءعدصسو
 ةيواسمنلا ةثارولا برح رامغ ضاخو « قيرف

 «نجنيتد » يكر عم يف زربيف « (ال 4م 7:0

 ,يونيتوفردرو 2« (١ا:+*) 1ع صععص

 يفر 4١م ماعلا يفو . (7١؟؛5) 1هصغعطمإل
 . هتازاجنإ ىلع هل ةأفاكم « اسنرف لاشرام » ةبتر ىلإ

 كله عبسلا تاونسلا برح عالدنا دنعو

 « ةيادبلا ذنم اهف «ويليشير » كراش ء ( ١79

 «اقرونيم » ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا داق امدنع كلذو
 ماعلا فيص يلو .برحلا لهتسم ف 1120011

 تاوقلا ةدايق « ويليشير » لاشيراملا ملتسا ١

 ةيبج ىلع نييرفوناحلا لتاقت تناك يلا ةيسنرفلا



 .دنال ربك قود « سطسغأ مايليو » ةدايقب « ايسورب
 ةيسنرفلا شويحلا تنكم< 7١ها/١/07 يفو

 اوناك نيذلا مهئافلحو نييرقوناهلاب ةميزطا قاحلإ نم
 1: 471166 نةبقارملا شيج» مساب فرع ام نولكشي

 «كبنتساه» ةكرعم يف كلذو « 10551520

 قود » ربجأ ةميزملا هذل ةجيتنو . 11356عصطعلع

 « كيفسنورب » نع عافدلا نع يلختلا ىلع « دنال ربك
 نكمت عيباسأ ةعضبب كلذ دعبو . اقرش باحسنالاو
 قود » رابجإ نم ١الهال/ة؟/م يف «ريليشير»

 رتسولك » يف مالستسالا كص عيقوت ىلع «دئال ربك
 مهأ نم ناك يذلاو « 6526762[15105 «نفيز

 . « ةبقارملا شيج » لح هدونب
 هاجتاب همدقت « رسصنلا اذه دعب « ويليشير » عبات

 يسنرفلا شيحلا عم هاقتلإلل ةيبرفلا ايسورب دودح
 800ط15ع « زيبوس» ريمأ ةدايقب ناك يذلا

 «اينوكنارف » عطقي ناك يذلا ( ناهور ود لراش )
 , ةهسقك اجلا يي

 هاهنا دعب اسنرف ىلإ «ويليشير » ةدوع دنعو
 اهناوحجي تزيمت « ةيطارقتسرأ ةايح عبات « برحلا
 يف يفوت نأ ىلإ « ةيفطاعلا تارماغملاو ةيفاقثلا

 هتاركذم ترشن دقو . 7١مم ماعلا يف « سيراب م
 . ( الور تالق ) ءازجأ و يف هئاقو دعب

 1471و 147٠ ( ناتيقافتا ) اغير )١١(

 ةمصاع)1+1جج ءاغي روةنيدم مسا اتلمح ناتيقافتا

 « ( ًايلاح ةيكارتشالا ةيتايفوسلا ايقتال ةيروهمج
 تاكرحو لخدتلا بورح باقعا يف امهيلا لصوتلا مت
 يف ١911( ) ةيفشلبلا ةروثلا تلت يلا لاصفنالا

 . ايسور

 :( ١5١ ) ىلوالا اغير ةيقافثا

 . ةيتايفوسلا ايسورو ايقتال نيب مالس ةيقافتا يه
 ذنم ةيرصيقلا ايسورل ةعضاخ ايقتال تناك دقلف

 ةيفشلبلا ةرونلا حاجي رثاو . رشع نماثلا نرقلا

 ايقتال يف ةيلاصفنا ةكرح تمانت « ١و117 ماعلا يف

 لودلا نم معدب ( اينوتساو ايناوتيل ىلا ةفاضالاب )
 . ةيفشلبلا ةروثلا ىلع ءاضقلا تل واح يلا ةيلامسأرلا

 « 91١م ماعلا يف ىلوالا ةيملاعلا ب رحلا ءاهتن عمو

 قيطلبلا ةقطنم يف ءاقبلاب يناملالا شيجلل ءافلحلا حمس
 « ةفشالبلا دض اهنع عافدلل »

 مهتروث نع عافدلل تايفوسلا رارطضاو « لخدتلا

 يف « اغير » ةيقافتا دقع ىلا « ةهبج نم رثك ا ىلع

 بورح تدا دقلو .

 « اغير » ةئف نم ةيتييفوس ةطاقرف

 يتايفوسلا داحتالا اهيف ف ربعا يبلاوو 05

 . ةلقتسم ةلود ايقتال نأب

 : ( 1١97١ ) ةيناثلا اغير ةيقافتا

 ءاينولوب ويتايفوسلاداحتالا نيب مالس ةيقافتا يه
 تاضوافملا تأدب . نيدلبلانيب دودحلا اهبجوم تمسر
 نيب تبشن يتلا برحلا باقعا يف ةيقافتالا هذه دقعل
 بورح نابإو « ةيفشلبلا ةروثلا حاجن رثإ نيبناحلا
 كلت ةرصاحم فدهتست تناك يلا لاصفنالاو لخدتلا
 ١/ يف ةيقافتالا عيقوت متو . اهيلع ءامضقلا و ةروثلا
 .ل؟؟1/»

 ( تاطاقرف ةئف ) اغير (:)

 ًايلاح ةلماعلا ةيتييفوسلا تاطاقرفلا نم ةئف

 «( 11١ ) ةيتييفوسلا ةيرحبلا نم لك يف ( 19107)
 « ( 4 ) ةيبعشلا ةينيصلاو « ( ١ ) ةيراغلبلاو

 « (؟) ةيدنلنفلاو « ( + ) ةيطارقميدلا ةيناملالاو

 . (5) ةيسينودنالاو

 ماعلا ذنم 21م. اغير ةئف نم تاطاقرفلا ءانب أدب
 تاطاقرفلا فلختل «٠ ١ههو ماعلا ىح 96+

 ًاحيلستو ًانزو اهنم لقا ابنا مغر « «الوك » ةئف

 . رثكا ةيرحب ماغلاب ةزهجمو روطم زارط اهنكلو

 « نط ١٠٠١ يسايقلا تاطاقرفلا هذه نزو غلبيو

 ه١ اطوطو « نط .٠. “#١ ةلماكلا ةلومحلا دنعو

 « راتمآ ٠١,8 اهلكيل ضرع ىصقاو « آرتم

 مقادم ةثالثب ةحلسم يهو ٠ راتما ”و.4 اهسطاغو

 ةثالث ىلع ةعزوم (ةصوب م8,5) مث ٠٠١ رايع
 « (ةرخؤملا يف دحاوو ةمدقملا يف نانثا ) جاربا
 مفادم 4و ( ةيئانث ) مث ”ا/ رايع ط / م عفادم ؛و

 4 و . اهضعب يف ( ةيئانث ) مث ٠“ رايع ط/ م

 فذاوق يتعومجم وأ « قامعا لبانق فذاوق
 ١١ اهنم لكل تاصاوغلا ةداضم ةيخوراص تافوذقم
 رايع تاديب روط فذاوق " و « اهضعب يق هناطبس
 يف نييئانث نيفذاق وأ « (ةصوب 8١١ ) مث هم#

 . ًايرحب ًامئل ه٠. و « اهضعب

 يدومع تاذ « ةينيبروتلا امباكرحم ةوق غلبتو
 اهتعرسو «ناتيالغ اطو « ناصح فلا ؟٠ « ةكرحلا
 ليم ١٠٠٠ اهلمعت ىدمو « ةدقع ١8 ىوصتلا

 .الجراو٠ نم اهمقاط فلأتيو « دقع ١١ ةعرسب

 ةنيفس ةيئييفوسلا ةيرحبلا 3 ةطاقرفلا هذه ربتعت

 ةدوزم يهو .« 196عم1+ 5طخو» » ةسارح
 ةرادإل رخآو « ركبملا راذنإلل رادار زاهجب

 تايلمع يف لمعلل اهنم ليلق ددع لوح دقو . نا ربنلا
 فذق بيبانا اهنم تعزنو « ةينورتكلالا ةقاعإلا
 رثكا ةينورتكلا تادعم تدوزو « تاديب روطلا

 ةداضملا ةيشوراصلا تافوذقملا فذاوقبو « ًاروطت

 ةيثالثلا ديب روطلا فذق بيبانا تلدبعسا و . تاصاوغلا
 « ًاروطت رثكا ةيئانث بيبانأب « تاطاقرفلا ضعب يف
 لك ىلع مث 86 رايع نم ةناطبسلا ايئانث ناعفدم اهو
 نم ةطاقرف رشع ىنثالا ءامساو . ةنخدملا نم بناج
 : ىه ةيتييفوسلا ةيرحبلا ىدل ةدوجوملا ةئفلأ هذه

 2 كيب « «لوجوب» « «(كوسرابو

 «اسيل » « « كليشتب وك » « « انييج» « « درابيج »

 «نامروت » «« لاكاس » « « اريتئاب » « « ديفديم »

 . « كاوفد

 موب



 ير

 2١55١ ( كررعم) اغير (7؟)

 ر١وحال 0101

 دنع ةنيابتم تارتف ىف ترج يتلا كراعملا نم ةعومجم
 ىقرشلا ءىطاشلا ىلع ةعقاولا , « 8382 اغير » ةنيدم

 : 3519١ ةكرعم

 ةينولوبلا  ةيديوسلا بورحلا راطإ يف ترج ةكرعم
 تناك يتلا ةينولوبلا تاوقلا نيب ء( 1759-10

 ةبغارلا ةيديوسلا تاوقلاو , « اغير » ةنيدم ىلع رطيست

 يتلا ) ةنيدملل نييديوسلا لالتحا نع ترفسأو . اهنالتحاب

 اينولوب ةراسخ ىلإ ةفاضالاب , ( ايتاذ امكح كلذ دعب تحنم

 . « ةيلامشلا اينوفيل » يف اهيضارأل
 فصتنمو رشع ثلاتلا نينرقلا نيب . « اغير » تناك

 ةلودل يسيئرلا يداصتقالاو يسايسلا زكرملا , رشع سداسلا

 اينوقيل نم الك كاذنآ مضت تناك يتلا , « ىربكلا اينوقيل »

 دعبو , رشع سداسلا نرقلا فصتنم يفو . ايقتالو اينوتساو

 برحلا مساب فرع يذلا « اينوقيل » ةلودل يسورلا وزغلا
 تمسق ( 164437 -1004 ) آ.100هصندص ااه ةينوفيللا

 ةقطنم ىلع اينولوب تلوتساف . ماسقأ ةدع ىلإ « اينوُميل »

 رسهن يبونج ةعقاولا ,« (00151820 « دنالروك »

 تلصفنا اك . ةينولوب ةيعاطقا اهتلعجو . « اقاغواد »

 يضارا » ىلع تلوتساو « ىربكلا اينوقيل » نع « ايناوتيل »

 « اغير » تناكو . « اًفاغواد » يلاش « نيينوقيللا ناسرفلا

 . نيينولوبلا ةصح نم اهسفن
 « ازاق ثلاثلا دنومسيغيس » بختنا , 1041 ماعلا يفو

 ديوسلا كلمل ربكألا نبالا 58زوتورصستصل 11112

 كلملا هلاخل افلخ . اينولوبل اكلم « ازاق ثلاثلا نوج »

 ضعب نع لزانتلا ةطيرش ., « يروثاب نافيتس »

 « ينولوبلا يعي رشتلا سلجملل » ةيكلملا تايحالصل
 لصح . 1697 ماعلا يف هدلاو ةافو رثإو . ( 216 تييد )

 يعي رشتلا سلجملا » نم نذا ىلع « دنومسيغيس »

 ىلع جوت ١614 ماعلا ينو . ديوسلا شرع لوبقب « ينولوبل

 معدب مزتلا نأ دعب . اينولوب ىلإ اهمضو ديوسلا شرع
 ىلع ظافحلا , هتايح ةليط هسجاه ناكو . ديوسلا يف ةيرثولل
 1 ةدحولا هذه

 لراش كلملا دعب ايف حبصأ ) لراش همع َنيع نأ دعبو
 ىلإ « دنومسيغيس » داع , ديوسلا شرع ىلع ايصو ( عبارل

 ماق « لراش » همع نكلو . ١014 ( ويلوي )زومت يف اينولوب

 هسشيج عم ديوسلا ىلإ « دنومسيغيس » داعف , هدض ةروثب
 « غنيبوكنيل » يف همره « لراش » نكلو . ةروثلا هذه دامحال

 شرع نع هعلخ نلعا مث . ( 1054 ) آصطه منسق

 ةسايش تحبصأ تقولا كلذ ذنمو . ١699 ماعلا يف ديوسلا

 شرع ةداعتسا لوح روحمتت ةيجيتارتسالا « دنومسيغيس »

 اوان
0 

 . اينولوب ىلإ ديوسلا مض ةداعاو ديوسلا

 عم ةطروتم اينولوب تتاب , 7٠٠١ ماعلا نم اءدبو
 مسا تذخأ . لاتقلا نم يهتنت ال ةلسلس يف ديوسلا

 تعقو ١17١ ماعلا يفو . ةينولوبلا  ةيديوسلا بورحلا
 ماعلا يف تضقن نا ثبلت مل . ةنده ديوسلا عم اينولوب

 غروبسباه لآ عم افلح « دنومسيغيس » دقع اغيب . 07

 . هفقوم زيزعتل اسمنلا يف

 , 2504 ماعلا يف « ةنس نيثالتلا برح » بوشت دنعو

 ةيغروبساملا ىوقلا بناج ىلإ « دنومسيغيس » اهلخد

 ك راينادلا عم رشابم عارص يف كبتشاف . ةيكيلوثاكلا

 ديوسلا كلم ناكو . قيطلبلا رحب ىلع ةرطيسلل
 لراش » كلملا نبا « سوفلودأ يناثلا سوفاتسوغ »

 ءىفارم ةدع ىلع ١7027 ماعلا يف ىلوتسا دق . « عبارلا

 هشيج زيزعت ىلع كلذ هدعاسو , كيطلبلا رحب ىلع ةينوقيل
 لجر 2٠٠٠ ب . نييديوسلا دونجلا نم افلأ ١؟ نم نوكملا

 لغتسا ١31١. ماعلا يفو .« اينوتسأ» نم

 تاوق عم برح يف اينولوب لاغشنأ ةصرف « سوفاتسوغ »
 )4١539- «ايفادلوم » يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا

 , اهالتحا ةيغب « اغير » ةنيدم ىلإ هشيج هجوف .(

 ردصت يذلا أفرملا اهرابتعاب ) ةيداصتقالا اهتيمهال ارظن

 ماغرالو . ( ةيبرغلا ابوروأ ىلإ هتطساوب اهتاجتنم « اينولوب »
 . ديوسلا شرعب هتبلاطم نع يلختلا ىلع « دنومسيغيس »

 لاشراملا ةدايقب « سوفاتسوغ » تاوق تلصوو

 ةنيدُب ةطيحملا ةقطنملا ىلا « يدراغال يد بوكاج »

 املوح تبرضو , (711١ سطسغا ) بآ يف « اغير »

 اهيلع ءاليتسالا يف تلشف اهنكلو . اهتمجاه مث اراصح

 ةيديوسلا تاوقلا تددشو . اهتيماح لاسبتسا ببسب
 يفو . اهنع نيعفادملا ةشوانم تعباتو « ةنيدملا ىلع راصحلا

 راوسأ يف ةرغث ثادحا نويديوسلا عاطتسساأا ١

 ةعبرأ ماد فينع لاتق دعب اهولتحاو اهيلإ اوعفدناف , ةنيدملا
 . مايأ

 سوفاتسوغ» اهحنم «اغير» نم نيينولوبلا جارخإ دعبو
 نم ربكألا مسقلا لالتحا يف حجن مث . ايتاذ امكح « يناثلا

 . ةينولوبلا اينوقيل

 : ١505 ةكرعم

 « ىلوألا ىربكلا لاهشلا برح »راطإ يف ترج ةكرعم
 عم ةفلاحتملا ةيسورلا تاوقلا نيب ء(1330-5155808١1)

 ىعست تناك يتلا , ةيديوسلا تاوقلاو كراينادلاو اينولوب

 نع ترفسأو . يبونجلا قيطلبلا ضوح ةقطنم يف عسوتلل
 . ةيسورلا تاوقلل ةحداف ةيزه

 ىعست ديوسلا تناك . رشع عباسلا نرقلا فصتنم يف

 ةضراعملا ىلإ ةفاضالاب . « اينولوبل» يسورلا وزغلا كلذ ىلع
 تناكو . كاذنآ اينولوب دوسي ناك يذلا فعضلاو ةيلخادلا

 : نيروحم ربع اينولوب ىلإ عافدنالاب يضقت ةيديوسلا ةطخلا

 نم  '؟ .« اينولوب » يبرغ هاجتاب « ايناريموي » نم ١

 . « ايناوتيل » هاجتاب « اينوقيل »

 لراسث » يديوسلا كلملا نلعأ . ١188 فيص يفو

 تايلمعلا رشابو « « اينولوب » ىلع برحلا « رشاعلا

 تدهشو . نيفرطلا نيب الاجس برحلا تناكف . ةيبرحلا
 ناقيرفلا لدابت ثيح ةنحاط كراعم «وسراو » ةنيدم

 . اهيلع ةرطيسلا

 يبونجلا قيطلبلا ضوح ةقطنم يف نييديوسلا عسوت راثأو
 دقف اذل , « شتيفوليئاخيم يسكلأ » يسورلا رصيقلا فواخم

 ديوسلا هب تمدقت اضرع ضفرو . عسوتلا اذه ةهجاوم ررق

 « اينولوب » عم دقع مث . « اينولوب » دض هعم فلاحتلل

 ةقلاسملا نودنلا تادبو : ديوسلا دض اقلخ كراياذلاو

 برح » مسا تذخأ يتلا برحلا ديوسلا دض ثالثلا

 .(0550 2500 ) « ىلوألا ىربكلا لابشلا

 ةديدج ةهبج حتفو . نيينولوبلا نع طغضلا فيفختلو

 , لايشلا نع مهيوجه .سورلا أدي ٠ نييديوسلا لعاتشت
 اولوتساو , ادنلنف جيلخ هاجتاب ١767 ماعلا لئاوأ يف اومدقتف

 «غروبلسولش» يف نيتريبكلا نيتعلقلا ىلع
 برق 2 101ءدوطقمتت « زن اش اين »و 5طلانقذءاطان؟8

 « ايناوتيل » هاجتاب الوزن ريسملا اوعباتو . اقيينلا ره بصم

 1 . ديوسلا ةرطيس تحت كاذنآ تناك يتلا

 رصيقلا ةدايقب سورلا مدقت , ١105 ( ويلوي )زومت ينو
 رهن ىرجم هاجتاب 1)5[2010 « كستولوي » نم « يسكلا »

 , طلصقطانتع « غروب انيد » ىلع اولوتساف . « انيفد »

 « نزوهنكوك » ةعلق ىلع اولوتسا مث اهتيماحب اوعّنش
 . « اغير » ةنيدم كلذ دعب اورصاحو . 1؟0هطظعمطتاتقءع»

 يد سوينام » ةدايقب ةريغص ةيماح اهنع عفادت تناك يتلا

 . 312 عصسنق لع آ2 681016 « يدراغال

 تلصح مث , ةيسورلا تاوقلا تامجه ةيماحلا تمواقو

 ىلع ةرداق اهتلعجو . ىوقلا نازيم تلدب ةريبك تازيزعت ىلع
 , لوحتلا اذه مت نأ دعبو . موجهلا ىلإ عافدلا نم لاقتنالا
 رصاحت يتلا ةيسورلا تاوقلا ىلع فينع موجهب ةيماحلا تماق

 4 ةريبك رئاسخ اهفوفص يف تعقوأو اهتكبرأف ٠ ةنيدملا
 اذهرفسأ دقلو . ( ريسأو حيرج نيب ًافلأ 4١و , ليتق فالآ
 بلقو . « اغير » لوح بورضملا قوطلا كف نع موجها

 ىلإ ايسور رصيق عفد يذلا رمألا , يسورلا شيجلا نزاوت

 , ( سطسغأ ) بآ رخاوأ يف برحلا حرسم نم باحسنالا
 . هتدراطم تعبات يتلا ةيديوسلا تاوقلا طغض تحت

 :١19ا/ ةكرعم

 نيب . « لوألا ةيملاعلا برحلا » كراعم ىدحإ يه
 يناملالا شيجلا ءاليتسا نع ترفسأ دقاو . سورلاو ناملألا

 . « اغير » ةنيدم ىلع نماثلا

 ليكشتو ١1977 ( ١ رياربف ) ةيسورلا ةروثلا حاجن رثإ



 ةبوَقلا ط اهلا بنج ة يم ام دنا تاربولا

 )١9١9( ه«اغير » ةكرعم يف ةمدختسملا ةيموجهلا هييتوه تاكيتكت

 شيجلا ميظنت ةداعإو يكسنريك ةسائرب ةتقؤملا ةموكحلا

 لاتقلا ديعصتو , برحلا ةعباتم ةموكحلا هذه تررق . يسورلا

 ةبرض هيجوت نمضثت موجها ةطخ تناكو . ناملألا عم

 ىلع ةيوناث تامجهب مايقلا عم « فوُقل » هاجتاب ةيسيئر

 يف مكجحملا اذه أدب دقلو .ىرخألا تاهبجلا

 نكلو . حاجنلا ضعب ةيادبلا يف ققحو .,, 4

 ةيونعملاو ,ةيداملا عاضوألاو . ةبرطضملا ةيلخادلا ةلاحلا

 لاتقلا ةعباتم شيجلا اذه حمست نكت مل يسورلا شيجلل

 ءاوتحا نم ناملألا نكمت دقف اذل , ةليوط ةرتف لالخ ةيلعافب
 اموجه ( ويلوي ) زومت علطم يف اونش مث ٠ يسورلا موجها

 فاقيإ ىلع مهربجأو . ةريبك رئاسخ سورلاب قحلأ اسكاعم
 . قرشلا وحن باحسنالاو مهموجه

 عانتقإ ىلإ « فوُقل » يف يسورلا شثيجلا راينا ىدأو
 نوف لوب » لاشرام دليفلا ةيناملألا تاوقلل ماعلا دئاقلا

 . ةيسورلا تاوقلا ىلع طغضلا ةعباتم نأب « غربندنه

 , ةيعادتملاو ةتقؤملا « يكسنريك » ةموكح بلق ىلإ يدؤيس

 . يئاهن لكشب برحلا نم ايسور جارخإو

 نوف راكسوأ » ةدايقب « نماثلا يناملألا شيجلا » ناكو

 ةفضلا ىلع رشتنملا . (05ههر 70م 11116 « هييتوه

 رمألا ةفهلب رظتني , نيتنس ذنم « انيفد » رهنل ىرسيلا
 رمألا اذه هءاج دقلو . « اغير » ةنيدم ىلع ءاليتسالاب

 ةيئاهنلا ةبرضلا ديدست « غربن دنه »ررق نأ دعب , اريخأ
 . ايسور ىلإ

 هموجه نماثلا يناملألا شيجلا , أدب 1977/4/١ يفو

 موجه دده نيح يف . ةيسورلا ةهبجلا يلامش يف ةوقلا زكرم ىلع

 رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةعقاولا « اغير » ةنيدم , يتيبنت

 ةيناملأ قرف ” تماق هسفن تقولا يفو .« انيقد »

 روسجلا نم اددع ةمدختسم « اغير » يبونج رهنلا روبعب

 مسق عفدنا اهيب ٠ ةنيدملا ةعلقب اهنم مسق طاحأ مث . ةمئاعلا

 . موجها ريوطتل قرشلا وحن رخآ

 فصقلا ةيلمعلا هذه يف « هييتوه » دعبتسا دقلو

 ًاركرم ًاريصق ًافصق هنع الدب مدختساو . ليوطلا يديهمتل
 ةأيشاقملا ”قيقساو“, ةاسنتما نمايطتلا ولي . اقينعو

 ةكرعملا حرسم ىلإ عفادملاو لاجرلا ناملألا رضحأ . ةلماكل

 تطغ . يديهمتلا فصقلا ةيادب عمو . نكمم تقو رخآ يف

 ةيسورلا طاقنلا ةيزاغلاو ةيناخدلا فئاذقلا نم ةفيثك ةراتس

 تلغتساو . موجهلا ءدب لبق اديج ناملألا اهددح يتلا ةيوقل

 عفادملا ضعب عم تللستف . ةراتسلا هذه ةاشملا تاليكشت

 ةاشملا تاوق كلذ دعب اهتلتو . طاقنلا هذه تزواجتو ةفيفخلا

 بولسالا اذه ناكو . اهزواجت مت يتلا عقاوملا ريهطتب ةفلكمل
 مسا دعب ايف ذخأ يذلا كيتكتلل لوألا قيبطتلا يلاتقلا

 . « هيبتوه كيتكت »
 . ةيكيتكت ةأجافم نم اهقفار امو . ةكرعملا هذه ترفسأو

 مظعم باحسناو رشع يناثلا يسورلا شيجلا تتشت نع

 ةريغصلا ةيسورلا تادحولا ضعب تعيباتو . هتاليكشت

 نم تنككمت ةيناملألا تاوقلا نأ الإ « اغير » لخاد ةمواقملا

 ةكرعملا يف سورلا ىرسألا ددع غلب دقلو . ةلوهسب اهتيفصت

 نيبناجلا الك ىلع ىحرجلا ددع ناك نيح يف , لجر فالآ

 نود رصنلا قيقحت يف « هبيتوه » حاجنل ًارظن , ًادج ًادودح
 يف مدختسملا كيتكتلا حاجن ىدأ دقو . ةرشابم ةيهبج ةكرعم

 «وتير وباك » ةكرعم يف همادختساو هينبت ىلإ . ةكرعملا هذه
 ةعقاولا ةرتفلا يف « عيباسأ 1 دعب تعقو يتلا 020060

 ةكرعم ء وتيروباك رظنأ ) . 197/17/15 7١/54 نيب

91 ). 
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 ( ناوطنا ) وغير (15)

 .(١م11088-95.6) يسنرف يركسع

 ,ناجأ » ين ى.21عوس وغير ناوطنا دلو
 يضارالا ) تنابارب ةروث يف كراش . 7١م ماعلا يف
 شيحلاب قحتلا مث ء +١8 ماعلا يف ( ةئطاولا
 يف لارج ةبتر ىلعزاح « ( 1١7945 ) يسنرفلا
 ماعلا يف نوراب بقل حنمو ©« 6١ / ماعلا يف
 . ام

 نويلبان » مكح نم موي ةئاملا ةرتف لالخ ماق
 « « روتكيف » لاشراملا عنمم (١م١1) «كلوألا
 2181١4 ماعلا ذنم « نوب روب » ةرسا ىلا زاحنا يذلا
 سورلا هرسا . روطأ ربمالا دضونراملا» كرحب نأ نم
 . ةيروطا ربمالا رايمنأ عم )1١8١٠( نولاش يف
 2 ١8١١ ماعلا يف ًايبايغ مادعالاب هسيلع مكح
 .81107١ماعلا يف اكريما ىلا لوصولا نم نكمت هنا الا
 دقو . ١8٠١ ماعلا يف « زنيلروأ وين » يف يوت
 وغير ناك يذلا « نويلبان » ةيصو 5 همسأ درو

 . «دجملا ديهش » هامحأ دق

 ( خوراص ) سولوفير (؟0)
 . (لاوحلا خوراصلا رظنا)

 )1١( سريليتأ سوكرام ) سولوغير (

 (.م.قروه.-؟) ينامور دئاقو لطب
 ىلوألا ةينوبلا برحلا يف ينامورلا لوطسالا داق

 يف نيترم الصنق نيع . (.م .ق )1754- 741١
 م .ّق "5 ماعلا و 1 ماعلا

 11. ذ. سولوغير سويليتا سوكر ام دلو

 يف ةطيسب ةشيع شاعو « امور يف 8 عوعسماتتو

 يفو . ىلوألا ةينوبلا برحلا عالدنا لبق هتعرزم

 ةنيفس "ه٠. ب نامورلا ثعب .م .ق ؟٠“ ماعلا

 س ولينام سويسول » وه رخآ لصنق هعمو هتدايقب
 « ةيلقص» نم دونحلا لقنل كلذو «وسلوف
 ءانثأ نييجاطرقلا ةبراحمل ايقيرفا يف مهلازناو

 لوطسألا لزنأ دقلو . ىلوألا ةينوبلا برحلا
 دنع ارح يجاطرقلا لوطسألاب ةمرزملا ينامورلا
 ًاديعب )م 1 ١55 ) 182620122115 « سوموتكإ »

 تنكمت اك « «ةيلقص » خم ىبونحلا ءىطاشلا نع

 تاوقلاب ةميزملا لازنا نم ةيربلا ةينامورلا تاوقلا

 هم



 ير

 . « ةجاطرق » يثرش ةيجاطرقل

 سويسول » لصنقلا تعدتسا امور نأ ريغ

 فصن عم سولوغير يقب و «وسلوف سولينام

 ةيراع يف رمتسا# + .برحلا .هابثال شيخ
 يف مهب مئازه ةدع لازنا دعبو « نييجاطرقلا

 بلط « «ةجاطرق» نم برقلاب ىلاإلو « سيدأ »
 ضرع سولوغير نكل . حلصلا نويجاطرقلا
 ةمواقملا نورثؤي مهتلمج ةيساق ًاطورش مهيلع
 « سوسيئنازك » ريسهشلا يطرابسلا دئاقلا ةدايق تحت

 نم ريبك ددع عم هرسأو سولوغير مزه يذل

 لقن نم نكمت لوطسأب نامورلا ثعب دقو . هشيج
 اذه نا ريغ « سولوغير شيج نم ارح يقب نم
 . ءاجوه ةفصاع يف مطحت لوطسألا

 تاوقلا تلوتسا .م .ق ١٠4 ماعلا يفو

 ماعلا يف تنكمت اك « سومروناب » ىلع ةينامورلا

 ديدحلا يجاطرقلا دئاقلاب ةمرزملا لازنا نم ييلاتلا

 . « وناه نب لابو ردساه »

 ىلإ سولوفير تلسرأ « اهتمي زه ةعاس با رقاب

 نأشب ةضوافملل « ةعبتملا ديلاقتلا بسح « امور

 نييجاطرقلا عم حلص دقعو ىرسألا لدابت

 اذإ دوعيس هنأ فرش ةملك سولوغير ىطعأو
 . حلصلا نامورلا ضفر

 خويشلا سلجم سولوفير ثحتسا امور يفو
 « برحلا ةعباتم ىللعو حلصلا ىلع ةقفاوملا مدع ىلع

 نأ هيلع نأ ينعت تناك برحلا ةعباتم نأ مغر

 امدنعو . مادعالا ْح يقاليل « ةجاطرق » ىلإ دوعي

 ةيأ صضفرو لاتقلا ةعباتم رارق نامورلا ذْتا
 هريصم سول وغير هجأو « حلصلا دقعل تاضوافم

 ملسو « دعو امك « ةجاطرق » ىلإ داعو « ةعاجشب

 ماعلا يف يثوت ىتح هوبذع نيذلا هئادعأ ىلإ هسفن

 ةباطرق .تسحأ :انداتعو

 ..ماق م66

 (١915١-١9551 برح ) فيرلا()

 . ( يبرغملا فيرلا ةروث رظنأ )

 ( ونيدرانرب ) افاد اقير (مد)

 )178٠١ ->-١18486(. ييتنجرا يسايسو لضانم

 !/١8/ه ٠٠/ يف اياد اثير ونيدرانرب دلو

 دض لاتقلا يف ةيلاعفب كراشو « « سريا سشيوب » يف
 يلا برحلا لالخ ١8٠05 ماعلا يف يناطي ربلا وزغل

 نا

 دعب تارمعتسملا يف اينابساو ايناطيرب نيب تعقو
 فيزوج » نييعتو اينابسأ ىلع « نويليان » ءاليتسا
 وزغلا ةيلمع تلشف دقو . اهيلع اكلم « ترايانوب
 ١8٠١5 ماعلا يف تأدتبا يتلا تارمعتسملا يناطيربلا
 ةكرحلا ايفاداقير دناسو . /١8٠1 ماعلا يف تهتناو

 « 1١81١١ ماعلا يف اينابسا نع لالقتسالاب ةبلاطملا

 تامطاقملل يروثلا يمايسلا سلجسلا [ريتركس حبصأو
 يد وير تاعطاقم » مسأ تحت تدحوت يلا ةدحتملا
 ىلع ١81١ ماعلا يف فرشاو . « ةدحتملا اتالبال

 ايشيليملا مظن ثيح « ةيروثلا ةيثالثلا ةموكحلا
 ررحو « ةينابسالا سلاجملا لحو « ةحلسملا

 . قيقرلا ةراجت ىهمناو « ةباقرلا نم ةفاحصلا

 ةل واحم 5 1814 ماعلا يي ابوروا ىلا لسرا

 يد وير تامطاقملا» ةيناطيربلا ةدعاسملا نيماتل

 ايناطي رب هب تمدقت يذلا دعولا دعب « ةدحتملا اتالبال
 نابإ ايقاداقير رثأتو . تاعطاقملا هذه ةدحو معدل
 كلذ يف ةدئاس تناك يلا ةيبوروالا راكفألاب هتلحر

 ايناطي رب يف « ماثنب يسريج » ىقتلا ثيح « تقولا
 « هييروف لراش» و « «نوميس ناس يد يرئه» و

 . اسنرف يف

 دعب ١8٠١ ماعلا يف « سريا سنويب » ىلا داع

 ١81 ١1ماعلا يو . تاونس تس ابوروا يف ىضما نا

 « «زيفيردور نترام» ةموكح يف آريزو نيع

 ابش يفو ايفاداقير بعشلا بختنا 1857 ( رياربف ) ط

 ةداقلا ةرطيس نم صلختلا ةيغب ةيروهمجلل ًاسيئر
 عضوب ماقف . نيتنجرألا يف ةيسايسلا ةايحلا ىلع نييركسعلا

 « ةرشابملا هتطلس تحت «سريا سنيوب » ةعطاقم

 نس يف روكذلا حنم اهنم تاحالصا ةدعب ماقو
 مكاحملاو ناملربلا ميظنت و «باختنالا قح ني رشعلا

 « ةفاحصلا ةيرح نامضب يضاقلا عيرشتلا دناس اك

 . ةينيدلاو ةصاخلا قوقحلاب قلعتملا ديدحلا عيرشتلاو

 محملا لطبأ ذإ ًايئادع ةسينكلا نم هفقوم ناكو
 ةبيرضلا وهو قازرالا ىلع رشعلا ىغلأو « ةيسنكلا

 بنج هيعاسم تلشف دقو . ةسينكلل ةيرابجالا
 سكع يعارزلا حالصالل هجمان رب ىطعاو « نيرجاهمل

 نم ةيلقألا حلاصم مدخ ثيح « ةوجرملا جئاتنل
 حلاصم مدخم نا نع ًاضوع يضارالا باحص
 ماق ام مها نم ةيفاقثلا هتاحالصا ريتعتو . نيحالفل

 « « سريا سنيوب ةعماج » دجوأ هنأ ثيح « هب

 ةبتكملا عسوو « ةينطولا فحاتملا ءاشنا ىلع دعاسو

 دقف « تازاجنالا هذه لك نم مغرلابو . ةينطول

 عضولا تالضعم ماما ةزجاع ايقاد اقير ةرادا تيقب

 ةعطاقم ىلع نويلاغت ربلا ىلوتساأا 4 ماعلا يو

 ًاهروملس و نيتنجرالل ةعباتلا « ةيقرشلا ادناب »

 نيتنجرالا و ليزا ربلا نيب عضولا مزأتف « ليزا ربا
 ماسلا يقف نيدلبلا نيب برح عوقو نع رفساو

 لوبقلا ىلا برحلا رثأىلع ايقاداقير رطضاو
 ةلود ىلا اهملوحتو « دالبلا نع ةعطاقملا خلسب

 . ةيليزاربلا ةنميهملا تحت تعقو يلا ياوغروالا
 عارصلا ةعباتم ىلا ةجيتنلا هذه بعشلا ضفر ىدأو

 . ىودج نود ليزا ربلا عم
 نييلاردفلا فقوم ىدأ « ةرتفلا هذه ينو

 نم مهفقومو ةلودلا ةيزكرمل نيداعملا نيينيتنج رالا
 ىلا افاد اًقير ةيروهمحلا ةسائر بتكم سيئر
 ةينيئنج رالا تاعطاقملا يف ةيلهألا برحلا لاعتشا
 ناوخ » نييركسملا ةداقلا دحا نم معدب ةيلخادلا

 . «اخويرالو ةعطاقم يف «اغوريوك ودنوكاف
 . 1878 لإ ١8٠ نم برحلا هذه ترمتسا دقلو

 ةيرحبلا تاوقلا تضرف ١8٠6 ماعلا ينو
 « ةينيتئجرالا ءىطاوشلا ىلع ًاراصح ةيليزا ربلا
 يف يداصتقالا عضولا روهدت ىلا ىدأ يذلا رمالا
 اذه ةهجاوم نع ايقاد امير زجع امدنعو . دالبلا
 ماعلا ين هبتكم ةلاقاو ةلاقتسالا ىلا رطضا عضولا
 ابوروا يف ىفنملا ىلا دالبلا كرت مث 2« ل651
 ىلإ داع ثيح 1١84 ماعلا ىح كانه يقبو

 هموصخ هل اهربد ةمبت هجاويل « سريا سنيوب »
 بهذف « يروفلا يفنلاب هيلع كحو « نويسايسلا
 يوت ثيح « ايئابسا ىلا مث نمو ليزا ربلا ىلا الوا
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 يفو ١81 ٠ ماعلا يف نيتنج رالا ىلا هتافر تديعا

 « هرابتعا نوينيتنجرالا هل داعأ الملح ماعلا

 . ًاينطو ًاديع هدلوم موي اوربتعاو

 ١9174 ( ةضافتنا ) لاقير (0)

 ةلماعلا ةقبطلا اهب تماق ةلشاف ةحلسم ةضافتنا
 ( ريمسيد) لوالا نوناك يف «اينوتسا» يف

 م

 يداصتقالا عضولا ناك ١9854 فيرخ يف

 .بهذلا ىطايتحا ناكو « [روهدتم « اينوتسا » يف

 ءاينغألا رابكو ةمكاحلا ةقبطلا ءاقدصأ لبق نم ددب دق'

 ةموكح تلكشت تقولا كلذ يفو . يضارالا كالمو
 ةموكحلا تأللو . طسولا 50 ةيلعا رقمد

 يفراضمو نيلومملا نع ضورقلا عنم ىلا ةديدخلا

 .كلذ نع مجنف « كالملا رابكو ةريبكلا ةيزاوج ربلا
 تلصوو « سالفا تالاح عوقوو « عناصملا قالغا



 ةبسنب راعسالا تعفتراو « ةيلاع ةبسن ىلأ ةلاطبلا
 يف زجعلا رهظو « «كراملا» راهتناو « / ٠

 ةيعارزلا ةمزالا تدازو « تاعوفدملا نازيم

 تلشفو . ةيراجتلاو ةيعانصلا ةمزالا ةدح نم

 نيح يف « ةديدج ضورق ىلع لوصحلا ين ةموكحلا
 نويدلا ديدستب اكريمأو ارتلكناو اسنرف تبلاط
 برحلا لالخ « اينوتسا » ىلا اهتمدق يتلا ةمدقلا
 « تييفوسلا داحتالا دض لخدتلا برحو ةيلهالا
 ىواشرلا ترشتناو « ةميرملا ةبسن تعفترا اك
 لخاد ككفتلا رداوب ترهظو . تاسالتخالاو
 كالم رابكو ءاينغألا بلاطو « ةكاحلا ةقبطلا

 ةموكحلا طاقسإو « روتسالا ليدعتب يفارالا
 نوكي يوق لجرل ةطلسلا ملستو « ةيطارقمردلا
 5 افي رونا

 < جماترب يأ ًايلمع ةموكحلا ىدل نكي مو

 ةلاحلا نيسحتو اهتطلس ييعدتل ةيلمع ةليسو ةيأ وأ
 يلمفلا لمعلا ناكو . دالبلا يف ةيداصتقالا
 لاعلا ةضراعم عمق وه ةموكحلا هذه ديحولا

 لايتغالا تايلمع مغرو .. نييروثلا نيحالفلاو
 تديازت دقف « ةموكحلا اهيلا تأمل يتلا نجسلاو
 نيحداكلا فوفص نيبو ةيلاعلا ةقبطلا لخخاد لامآلا

 لاملا أدبو . ١994 ماعلا لالخ ةماع ةروصب

 ةيلامع ةطلس ةماقاو « ةموكحلا لح نع نوثدحتي

 (رايأ) ويام نم لوالا تارهاظم تمتو . ةيحالفو
 برحلا راعش تحت برحلل داضملا مالسلا عوبسأو

 ةداع مضنت دونحلا نم تاعاج تناكو . ةيلهالا

 لاعلا ذأ اك « تارهاظملاو تاعاتجالا ىلا

 ءارقفلا و «نوحالفلا و « نوعرازملاو « نويعا رزلا
 ةريغصلا ةينيدملا ةيزاوجروبلا نم ريبك ءزجو

 . ةيروثلا ةكرحلا عم نوفطاعتي
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 ديحولا جرخملا نأ يعويشلا برخلا ىأرو
 طاقسال ةوقلا ىلا ءوجللا وه عضولا اذه نم

 ( ناسين )لي ربا يف ةيزكرملا ةنجللا تررقو . ماظنلا
 ذنمو . ةحلسملا ةضافتنالا دادعا ىلا بزحلا هجتي نا
 يب زحلا يضيرحتلاو يسايسلا لمعلا ذخا تقولا كلذ
 اينوتسا مضو © يروث لمعل ريهاملا دادعأ ةمهم

 لئاملا ىوقلا نازيم ناكو . يييفوسلا داحتالا ىلا
 . فقوملا اذه لثم بلطتي حوضوب ةروثلا حلاصل
 ناكل ١55 ؛ ماعلا عيبر يف لمع ول هنأ بزحلا ردقو
 يقيقحلا ىوقلا نا زيم نكل و /, 5٠ حاجنلاب هظح
 بزحلا ررقو . ةمءالم رثكا ناك فيرا يف
 رصن قيقحت ىلع ةرداق مىظنتلا ةنسح ةضافتنا نا
 . دكؤم

 ايركسع ةضافتنالا دادعأ

 همامأ يعويشلا بزحلا ددح ١97 4 ماعلا عيب ر ذنم

 ةرداق ةيلامع تاوق نيوكتب لثمتي ًايسيئر افده

 تادحو مطحتل بسانملا تقولا يف لمعلا ىلع

 هجو يف فنعب فوقولل ةدعتسملا ٠ ةداضملا ةروغل

 لاغلا ادب ( خلا « ةيركسعلا سرادملا ) ةروفل

 تاعومجممب تأدب « ةيلاتق تاعومجم نولكشي

 تاعومجي » ةامسملاو صاخشأ م نم ةفلؤملا لاتقل

 مث «٠ ةيشافلل ةيداعملا تاعومجملا وأ « عافدل

 ٠١ اهنم ةدحاو لك مضت تاعومجم ىلا تلوحت

 « دحاو عوبسأب لاقير ةضافتنا لبقو . صاخش

 لخاد صاخشأ ةرشع مضت يلأ تاعومجملا تعمج

 لك مضت بئاتك يف ايارسلا تعمج مث « ايارس

 ىلع ناكو . الجر ١٠٠١ - ١٠.٠ اهنم ةدحاو
 تاراصتنالا دعب اهدادعت لمكت نا بئاتكلا هذه

 نيدعتسملا دونحلاو لاعلا نم ددع مضب «ىلوالا

 نيمظنملا ددع ناك فيرحلا لولح دئعو . لاعقلل

 لجر ٠٠٠١ ىلاوح اهلك اينوتسا يف لكشلا اذه
 . بازحالا ىلا نيمضنملا ريغ لاعلا نم مهاغلث

 لمجمو «© لاتقلا تاعومجم ميظنت ةدايقلو

 ضعب قحلأ ٠ ةضافتنالل ةيركسعلا تا ريضحتل

 ناجللابو « ةيزكرملا ةنجللاب نييركسعلا نييئاصخالا
 ةيشع لاقير يف ناكو . ندملا فلتخم يف ةيبزحل

 ةبيتكلا : يلي امك ةلكشم بئاتك م ةضافتنال
 ١١١ ) ةيناثلا ةبيتكلا « ( الجر ١+١ ) ىلوال
 . (لاجر ١١١ ) ةثلاثلا ةبيتكلا « ( الجر

 تامولعملا نونقتي لاجرلا مظعم ناكو
 ضعبو « قدانبلا مادختساك ) ةيلوالا ةيركسعلا
 كلاتقلاءىدابمو «ةيوديلا لبانقلاو «تاسدسملا عاون

 نم كانه ناك دقف اذه عمو ( . خلا « ةيلوال

 تادايقلا تناكو . مهتحلسا مادختسا نوفرعيال

 ةلهؤم ريغ ( بئاتكلاو ايارسلا تادايق ةصاخو )
 تابلطتم تناكو . يركسعلا اهرود ةسرامل ًامامت
 ةروصب ةداقلاو لاجرلا ءاعدتسا ةبوعصو ةيرسلا

 تابوعص ةدايز بابسا نم ًايسيئر ًاببس ةرمتسم
 . بيردتلا

 يف ةيركسلا تايظنتلا ةفاك ميلست ناكو
 ٠٠١ : يلي ام فلأتي ةمزألا عالدنا ةرتف يف لاقير
 ء سدسم لكل ةقلط_ ه٠ عم مولبارب سدسم

 تاشاشر» « رئاخذلا نم دودحم ددع عم ةيقدنب ٠

 ةقلط ٠١٠١ عم نوسموط زارط نم ةريصق

 ةلبنق ١٠و ةيوديلا لبانقلا تارشع « شاشر لكل

 . ةيلعافلا ةريبك

 ىر

 ردق ىلا ©« ةداضملا ةروثلا تاوق تناكو

 يف ةفلؤم « ةضافتنالا دض حالسلا لمحتس اهلا

 افص تارودو زركتويلا ةسردم : ىلي امم لاقير

 طابضلا فص ةسردم « لجر ٠ تاو طابضلا

 عقوملا دئاق ةزرفم « ( الجر ومعوو دس م20

 ةبك ارلا ةطرشلا طايتحا « ( الجر )1١١- ١١.١

 « كلذ ىلا ةفاضالابو . ( ًاسراف 56٠ - ه.)
 مهنكلو 2 يي حلسم ه.٠ ةنيالملا يف ناك دقف

 . ةيدج ةيلاتق ةوق نولكشي ال

 ةيماحلا تاوقو ةطرشلاب قلعتي ايف امأ
 « رشاعلا ةاشملا جوف نم ةاشم ةبيتك نم ةفلؤملا )

 تايراطبو « ةراشإ ةبيتكو «© تابابد ةعومجمو

 دقتعا دقف « ( ةيوج ةعومجمو « ةيلحاسلا ةيعفدملا

 هذه لخاد ييتفتلا يسايسلا لمعلا نأ ةضافتنالا ةداق

 . ةضافتنالا دض لخدتلا نع عنتمت اهلعجيس تاوقلا
 روف لاعلا ةرزاؤم ىلا اهعفديس مظنملا لمعلا نأو

 يتلا ةقيثولا تاقالعلل ًارظن « ةضافتنالا عالدنا

 . دونحلاب لاعلا طب رت تناك
 © ريصق تقوب ةضافتنالا لبقو

 دقلف ©« شيحلا فوفص نيب اليلق برحلا ريثأت
 اوكرتو « ةيمازلالا مهتمدخ ىمادقلا دونحلا ىهلا
 نيدنجملا نم ةديدج ةعفد مهتاكم لحتل « شيمحلا

 مهضيرحتل ةيفاكلا ةصرفلا راوثلل حتي مل نيذلا
 غلاب رود رمالا اذه بعل دقلو . مهباطقتسا و

 . ةضافتنالا ةريسم ىلع“ ةيهالا

30 

 حاجنلا تالامتحا ةفاكل ةليوط ةسارد دعبو
 ةضافتنالا ةدايق تلصو « ةحلسملا ةضافتنالا ةلاح يف
 يسايسبارضإب ةضافتنالا هدب نا : يلاتلا جاتنتسالا ىلا
 تفل يعي ىرخا ةيلامع ةيريهاج تاكرحب و
 ضيرعتو «© مقوتملا موجهلا وحن مصحلا راظن
 ةضافتنا متت نأب رارق ذختا اذل . رطخلا ريهام
 ذخوؤي ىبح (« ةئجافم ةروصب ةيلاتقلا زرافمل

 تاراصتنالا قيقحت دعبو . ةرغ نيح ىلع ودعل
 ريهاملا مضنتو « ماعلا بارضالا أدبي ىلوال
 يديأ نيب ةطلسلا تيبش ةيغب لاتقلا ىلا ةيلاعل
 ةفاك يف لمعلا نا ةدايقلا هذه تأر اك . راوفل
 ىلع نأو هل رربمال رما دحاو نآ يف دالبلا ءاخرأ

 مل) طقف فونريبو لاقير يف متت نا ةضافتنال
 لوصو رخأت نآل « فونريب يف ةضافتنالا علدنت
 ةميزه نكلو « الماك ًاموي هدبلا رخأ تايلعتل
 لخدت نأ ىلع « ( ايئاهن ةيلمعلاب ءدبلا تعنم لاقير
 طاقنلا راوثلا لتحي امدنع لمعلا ناديم ىرخالا ندمل
 . لاقير يف ةددحمل

 ةضافتنالا موهفمل ءيث لك عضخ اذكهو

 مهاب



 ير

 . ةئجافملا

 ةيادب ذنم بزحلا

 مظني ملو . ةغلاب ةيرسب دادعالا متو

 يريهاجل بع يأ (بآ ) سطسغ
 بزحلا عدي ملو . مصحلا رافنتسا ةيشخ يلام

 يناثلا .نيرشت يف ىح عراشلا ىلا لوزنلل ريهام
 يأرلا ناكو . الضانم ١49 ةكاحم نابإ ( ريفون )
 ةرظتنم ريغ ةفينع ةبرض قيقحت مث ام اذأ هنأ دئاسل

 حاجن ادغ « موجها فدهك ةددحملا طاقنلا 3

 يذلا قحاسلا قوفتلا مغر
 نأب لوقلا اننكميو . ودعلا تاوق هب عتمتت
 لكش - ةيوازلا هذه نم  تذخأ ةضافتنالا

 . بالقنالا وأ ةرماؤل
 لبقو « (يناثلا نيرشت ) ربفون ةيابت يو

 لمعلاب ءدبلا بزحلا ررق « مايأ ةدعب ةضافتنالا ءدب
 ذيفنتلا ططخم ناكو . ١9/ ١١/ ١1974 رجف يف
 « ناكرالا ةئيه رقم لالتحاب ءدبلا : يلي اك
 ةعلقلاو «٠ تالاصتالاو ةراشالا حلاصمو
 « (.خلا « ينطولا سلجملاو ةموكحلا رقم )
 «ءانجسلا حارس قالطاو « ةموكحلا ءاضعا لاقتعاو
 تابابدلا ٍُط ءاليتسالل ةطرشلا طايتحا ىبم ريمدتو

 ءاليتسالاو « ةيداعملا تاعطقلا دض اهمادختساو

 تس 6 ةيركسلا ”ةيسرلاو.”تارئاظلا لع
 تاعدوتسملا تناك ) ةيعفدملاو ةحلسالا تاعدوتسم

 ىلع يوتحت ةيركسعلا ةسردملا نم برقلاب ةعقاولا
 ىلا ةفاضالاب ن0 ا 6

 . ( ةيركسعلا ةدتعالا فلتخم

 رسج افسن ررقت دقف كلذ ىلا ةفاضالابو

 انومضم ةضافتنال

 ةيقدنب

 « فييروي» و « سبات » نيب ةيديدحلا ةكسلا طخ
 مايأ ةدع نيتطقنلا نيتاه نيب لقنلا تايلمع ريخأتل

 « فييروي» نم ةيموكحلا تاوقلا لاسرأ ةلقرعو
 ةكسلا طخ رسج فسن ررقت ا5 . «لاقير » ىل
 عنمل « سبات » و «لاقير » نيب لصاولا ةيديدحلا

 ىلا « سبات » نم عردم راطق لاسرا نم ودعل

 حاجنب نيتمهملا نيتاه ذيفنت مت دقلو) . « لاقيد »
 ىلع ناكو . ( نيماغللا نم

 هفسن ةليوط ةدم كراعملا رارمتسا ةلاح يف راوثل

 دعب و . ةنيدملا لخدم ىلع عقاولا ةيديدحلا ةكسلا رسج
 - سبات روحم ىلع تايلمعلا هجتت ةمصاعلا لالتح
 ككسلا مادختسا عم « نيليفو فييروي - افران
 . لقنلا تارايسو ةيديدحل

 < ةيرس ةروصب لاتقلا تاعومجم عملو
 « ةددحملا فادهالا نم ةبيرق ةصاخ ققش تدع

 لك لم تاكو .. ةعلتالا نم تايك اهنا تجو
 ىموجطا لمعلا ءادتبا ققحي لكشب قلطنت نا ةعومجم
 ناكو . طاقنلا عيمج ىلأ ةبسنلاب ةدحاو ةظحلا ف

 ةريغص زرافم لبق نم

 هم

 ؟؟ر.٠. ةعاسلا يف عاتجالا ءاهلا يرورضلا نم

 دارفا معي مل نمالا يف ةدايزو . ١١/8٠ موي نم
 ةضافتنا نش يه عاتجالا ةياغ نأب تاعومجملا

 نا وه « محل ليقاه لكو . ١١/١ يف ةحلسم
 نوحلسملابحطصينا ىلع« يرس عاتجأ روضح مهيلع
 0 ةليل يفو « ققشلا هذه يفو . مهعم مهتحلسا

 مادختسا رصانعلا ضعب ملعت ع« ١١ - ١١/١
 . مهيلع تعزو يلا ةحلسالا

 مهاجر ةفاك عمج بئاتكلا ةداق عطتسي ملو

 نم هعد٠.5. ةعاسلا يو 0 مال ةعاسلا يف

 طاقن فلتخم ف ناك « ١/١ موي ةحيبص

 الجر ه5 ) ىلوألا ةبيتكلا : ةيلاتلا ةوقلا عمجتلا
 الجر ١ ) ةيناثلا ةبيتكلا « ( ١7٠١ لصأ نم
 م١ ) ةفقلاثلا ةبيتكلا « ( ١١٠١ لصا نم

 لصأ نم الجر 580 يأ. ١٠١( لصا نم الجر
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 ناك ١١/٠ موي نأىلإ عمجتلا لشف عج ريو
 صاخشالا ىلع روثعلا بعصلا نم ناكو «دحأ موي
 ناف « كلذ ىلا ةفاضالابو نكامأ يف

 مهضعب لعج عاتجالا ةياغب
 #4 ةعاسلا هذه يف يدا ء

 ل. مهتما

 دارفالا ةفرعم مدع

 -' روضح نع سعاقتي
 . ليللا نم ةرخأتملا

 ةدايق ترصا دقف « ن .ىمتجملا ددع ةلق مغرو

 هوؤه ةعاسلا يف لمعلا ءدبب اهرارق ىلع ةضافتنالا

 تاههملا بئاتكلا تقلتو . ١١1/١ موي ةحيبص نم
 : ةيلاتلا

 زركنويلا ةسردم ديرجت : ىلوالا ةبيتكلا *

 ءاليتسالا و ٠ اهتحلسا نم طابضلا فص تارودو
 . ةيديدحلا ةكسلا ةطحمو ةحلسالا تاعدوتسم ىلع

 ةطرشلا طايتحا حالس عزن : ةيناثلا ةبيتكلا «
 تاعومجم باستكاو ء« عقوملا دئاق ةزرغغ.و

 جوف ةدايق رقم لالتحاو « تارئاطلاو تبددلا
 اذهل ةعباتلا ةبيتكلا باستكاو « رشاعلا ةاشملا
 . ةضافتنالا ىلا ماضنالل اهعندو جوفلا

 «ةيرادالا زكارملا لالتحا : ةثلاغلا ةبيتكلا *

 سلجملاو ةموكحلا تارقمو ءديربلاو قربلا زكرمو

 ةطحمو « ناكرألا ةئيهو ةيبرحلا ريزوو يلاينلا

 . نييسايسلا نيفوقوملا حارس قالطاو « قيطلبلا

 ةضافتنالا ريس

 تقلطنا ١7/١ ةحيبص نه هدأو ةعاسلا يق

 اك ةضافتنالا تراسو . اهتاهم ذيفنتل بئاتكلا

 5 لسبب

 تادادعا تذخا : ىلوالا ةييتكلا تايلمع *

 . ةعرسلا ةياغ يف الكش زركنويلا ةسردم ىلع موجه
 ةدايقلا عاتجا نم هيدعاسم عم ةبيتكلا دئاق داع دقلف

 دادعال هيدل نكي ملو . 4١٠ ةعاسلا يف ةيركسعل

 تلاكو . ةقيقد غه ىوس هوزه ةعاسلا يف موجه

 لي امك ةعزوم تاعومجملل ةصاخلا فادهال

 لالتسسا اهتمهم © الجر #١ نم ةعوم#م
 ذا ) زركتويلا ماني ثيح ىبملل يضرالا قباطل

 . ( زركنويلا اهلتحي نيقناط نم ةفلؤم ةنكثلا تناك

 لالتحا اهتمهم « الجر ١١ نم ةعومجم
 . هسفن ىبملل يولعلا قباطل

 مهتمهم (دارفأ ةسمحخ ءانثتساب ) نوقابلا

 . بوانملا طباضلا ىلع ءاضقلا و « ىطايتحا ليكشن

 اسالي  ضاخفأ “نم ةعورع :-

 . ةيديدحلا ةكسلا ةطحم ىلع

 زجاوحلا يف ةرغث حتف دعبو هد٠١ ةعاسلا يئو
 ىلع ةبيتكلا تلوتسا « ةنكشلاب ةطيحملا
 3 يض رالا قباطلا ىلوالا ةعومجملا تلخدو « ةنكشلا

 زركنويلا تأجافو « بوانملا طباضلا ىلع تضقو

 دعبو . قدانبلا نم ددع ىلع تلوتساو « مهترسأ يف
 رشتنا « نيتيودي نيتلبنق ءاقلاو « تاقلط ةدع قالطأ

 اذه يف نينطاقلا زركنويلا نم .70٠ طسو علملا

 نوفتليو ةرسالا تحت نوئبت - اوذخأف « قباطلا

 عراشلا ىلا مهنم 0 زفقو ةيطغالاب

 . ىده ريغ ىلع او رثعبت مث « مونلا سبالمم

 قباطلا ىلع اهموجه ةيناثلا ةعومجملا تأدبو
 رفخم تمدطصاف « ريخأتلا نم ءيثب يولعل

 اذكهو .نينثا حرجو اهدارفا نم ًادحاو لتق ةسارح

 مزاللا تقولا قباطلا اذه يف زركنويلا دجو
 ةعاملا لشف ىدأو . موجحلا دهصو دادعتسالل

 موجطلا ىهتناو « اهلك ةبيتكلا باحسنا ىلا ةيناثل

 لشفلاب زركتويلا ةسردم ىلع
 ءانثتساب ةبيتكلا لاجر رثعبتو « مصخلا ديب ةحلسال

 ادحاو اليتق راوثلا رئاسغ تناكو . ليلق ددع

 هو ىلتق 4 زركنويلا رسخ نيح يف « نيحيرجو
 ١ ىحح رج

 ةطحملا لالتحاب نوفلكملا ةسمخلا لاجرلا ذفنو
 . رئاسخ امتودو ةقد لكب مهتمهم

 . ددعلا صقن ىلإ ىلوالا ةبيتكلا لشف عج درو

 ةفاضالاب . دحاو ىلا م ةبسنب اقوفتم مصخ لا ناك ذا

 ىلع ميمصتلا صقنو « ةيناثلا ةعومجملا رخأت ىلا

 تضرعت نا ام ذإ « ةسردملا لالتحا لجا نم لاتقلا

 نيح ىلع « اهاجر رثعبت ىح لشف لوأل ةبيتكلا
 نم ٠٠١ تتش نا دعب لاتقلا ةعباتم اهعسوب ناك
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 تاعدوتسم تيقبو .



 ةضافتنالا ذيفنتل اهنم اوقلطنا يتلا قطانملاو راوثلا اهمججاه يتلا ةماهلا عقاوملا

 تلوتساو « يضرالا قباطلا يف نينطاقلا زركنويلا
 . مهتحلسا ىلع

 تاوق عيزوت مت : ةيناثلا ةبيتكلا تايلمع

 : لي امك ةبيتكلا هذه

 ةمجاهم اهتمهم الجر ٠7١ نم ةعومجم

 . ةبكارلا ةطرشلا طايتحا
 نم ةعومجم -

 . تابابدلا ةعومجم

 ةمجاهم اهتمهم الجر ٠

 ةمجاهم اهتمهم لاجر ةثالث نم ةعومجم -
 . رشاعلا ةاشملا جوف ةدايق رقم

 رقم ةمجاهم اهتمهم لاجر ةعست نم ةعومجم -
 . رشاعلا ةاشملا جوف نم ةثلاثلا ةبيتكلا

 رقم ةمجاهم اهتمهم الجر ١ نم ةعومجم -
 . ةيوحلا ةعومجملا

 طايتحا نا لوقت عالطتسالا ريراقت تناكو
 . نيقباط نم فلأتي يبشخ ىنبم يف ركسعي ةطرشلا

 مث . ىثبملا اذه ةمجاهم ساسا ىلع ةطخلا تمسر اذل

 اذه نكسي ةطرشلا نم ا ريغص ًاددع نا دعب ايف تبث

 ءانب يف ةوقلا لاجر مظعم نكسي نيح ىلع « ىبملا
 عالطتسالا لاجر هنظ لوالا ىبملل رواجم يرجح

 رثعت « عالطتسالا يف اللا“ اذه بوسو 2 ماد

 نأ هرثعت نم دازو « ىلوألا ةعومجملا موجه

 تأدب تابابدلا ةعومجم ةمجاهمب ةفلكملا ةعومجملا
 دونج ىلع رانثلا تحتفو « قئاقد ٠١ لبق لمعلا

>" 
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 دقفأو « ةطرشلا لاجر ظقيا لكشب تاعردملا
 موجهلا ىهتناو . ةأجافملا لماع ىلوالا ةعومجملا

 .ةمجاهملا ةعومجملا لاجر رثعبت و لشفلا ىلا ةياهنلا يف
 لالتحا يف تابابدلا ةمجاهم ةعومجم تحجنو

 . ةمواقم ةيأ نود ةيلمعلا ةيادب يف تابابدلا بآرم

 نم نييكيناكيم دونج 4 موجهلا ةعومجت يف ناكو
 عسم با رملا نم جرش ةبابد دئاق بيقر مهنيب

 وليك دعب ىلع ةعقاولا ) ةنكشلا وحن هجوتو هتبابد
 نكلو . تابابدلا ةندس دجوي ثيح ( بآرملا نم رثم

 تابابدلاعطتست ملو « بيقرلا اذه لتق نيدعاسملا دح

 ىلع نأب لوقت ةطخلا تناكو . بآرملا نم جورحل

 ةعومجم ماما ةركسعملا ةراشالا ةبيتك دعاسم

 . هلاجر نم غ٠ عم راوثلاب قحتلي نا « تابابدلا

 لاجرلا رضحي ملو « اسوسدم ناك دعاسملا نكلو

 .تابابدلا ةعومم ىلع موجملا لشفو «راوثلا معدل

 ىلع موجهلا فاقيا ىلا لشفلا اذه ىداو

 هذهب ةفلكملا ةعومجملا نال . طابضلا فص ةسردم

 هفص ةسردم هاجتاب زكرمتلاب ةفلكم تناك ةمهل
 ماحتقاب ةفلكملا ةعومجملا ةينجم ةيامحو « طابضلا
 كلذ دعب ةسردملا ةمجاهمو « تابابدلا ةعومجم

 . تابابدلا ةدعاسع

 لواحو «© رشاعلا جوفلا ةدايق رقم لالتحا مر

 . اولعقف لالتحالا ةمواقم طابضلا نم ةثالث
 رشاعلا ةاشملا جوف ند ةثلاثلا ةبيتكلا تضفرو

 ملو . دايحلا ىل راوثلا عم ريسلا
 ةبيتكلا باستكاب نوفلكملا ةعستلا لاجرلا عطتسي

 دوجو مدعو « مهددع ةلقل [رظن مهتمهم ذيفنت

 . ةبيتكلا لخاد ةيفاك ةيروث ةاون
 ءاليتسالل نولسرملا رشع ةثالثلا راوثلا ذفنو

 مهنا ذا . ديج لكشب مهتمهم ةيوحلا ةعومجملا ىلع

 ةيوحلا ةعومجملا تناك ) قيرطلا لالخ اوماق

 رفخم لالتحاب ( ةنيدملا نع رتموليك ٠١ دعبت
 .تاسدسملاو قدانبلا نم ددع ىلع اولوتسا و « ةطرشلا

 لخاد ىلا ةدحاو ةقلط قالطا نودو ةيفخ اوللست مث

 « ةيوحلا ةعومجملا نم ايدنج م١٠ ميقي ثيح ةنكشلا
 ةطلسلا نأب مهوملعاو ٠ مهتحلسا ىلع اولوتساو
 ناو « دونحلاو لاعلا يديا نيب تدغ دق ةنيدملا يف

 . ةروثلا فوفص ىلا اومضني نإ نيرايطلا ىلع
 . نييروثلا لاعلا عم مهما عاجالاب نو رايطلا باجأو
 دّقلو . مهدايح اونلعاو مهحالس طابضلا ملسو

 ةمكحم ىلا دعب اف طابضلا ءالؤه ةموكحلا تلاحا

 تمكحف « دايحلا ىلع فوقولا ةمهتب ةيركسع

 . صاصرلاب ًايمر اومدعاو « مهمادعاب

 ع ءاقبلا تررقو .
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 ًاحداف ًاطخ كلذ دعب اوبكترا راوثلا نكلو

 نا

 نيكرتشملا ةفاع ىلعو مهيلع ريطخ رثا هل ناك

 اوفرصتي مل مهلا يف أطخلا نمكيو . ةضافتنالا يف
 ليكشتو ةيوحلا ةعومجملا ىلع ءاليتسالا دعب ةمكحم

 ٠١ و ةيقدنب ٠٠١ كلمتو « الجر ه٠. مضت ةوق
 . رئاخذلا نم ًاريبك ًاددعو نيت رايسو نيعفدم و تاشاشز

 مهقافر ةدعاسمل ةنيدملا ىلا لوزنلاب ةردابملا نم الدبف

 لسارم لاسراو «٠ مهناكم يف زكرمتلاب اوفتكا
 [ريرقت ةيروثلا ناكرالا ةكيل لمحت ةيران ةجارد ىلع

 دعي ملو . ةديدج تاملعت بلطيو « عضولا نع
 ءاج ىح مهنكاما ين راوثلا يقبو « ادبأ لسارملا
 مهعم اوكبتشاو « ةعردملا تارايسلاب زركنويلا

 اهتتشتو ةيروثلا ةوقلا ةمازه ىلا تدأ ةفيئع ةكرعمب

 ]9606 ةعاسلا يف

 تاوق عيزوت مت : ةثلاثلا ةبيتكلا تايلمع
 : لي اك ةبيتكلا هذه

 ةعلق لالتحا اهتمهم الجر ١؟ مضت ةعومجم -
 . لافير

 لالتحا اهتمهم الجر ١١ مضت ةعومجم -

 . فتاهلاو قربلاو ديربلا زكرم
 لالتحا اهتمهم الجر ١١ مضت ةعومجم -

 . ةماعلا ناكرالا ةئيه رقمو « ةيبرحلا ةرازو

 لالتحا اهتمهم الجر ٠١ نم ةعومجم
 . قيطلبلا ةطحم

 ١١ نم ةعومجم -
 . ىظفحتلا نجسلا

 ذيفنت نم ةعلقلا لالتحا ةعومجم تنكمتو
 ١١ ) ةسارحلا رفخم حالس ىلع تلوتساو . اهتمهم
 ةمواقملا رفخملا دئاق طباضلا لواحو « ( ايدنج

 ديب ةعلقلا تيقبو « ءارزولا سيئر اجنو . لتقف
 « ةداصملا ةروثلا تاوق تءاج ىح ةعومجملا

 . ةمواقم ريبك نود راوثلا ركعبتف

 فتاحملاو ديربلاو قربلا زكرم لالتحا مثو
 او رسأو « تاعاس » هيف راوثلا يقبو . ةغلاب ةعرسب

 ةطرش ضوفم مهنيب نمو ةطرشلا لاجر نم ًاددع
 رسالا نم ةيموكحلا تاوقلا هتذقنا يذلا لاقير

 . اهمودق دنع

 «ةيبرحلا ةرازو دض ةهجوملا تاجهملا تلشفو

 « ةطرشلا ةدايق رقمو « ةماعلا ناكرألا ةئيه رقم
 ةعومجملا نأل « .ءانجسلا حارس قالطا م مو

 « بسانملا تقولا يف غلبتت مل ةمهملا هذبب ةفلكملا
 . ةضافتنالا ةرثف لاوط لمع الب ةدمجم تيقبو

  ةمواقم امن ود قيطلبلا ةطحم لالتحا ىرجو

 « سماحلا ةطرشلا رفخم لالتحا هسفن تقولا يف متو

 ريزو ناكو . ةحلسالا ضعب ىلع راوثلا ىلوتساو

 لالتحا اهتمهم الجر

 ةراثا لواح الف « ةطحملا يف كاذن 1 تالصاوملا
 .صاصرلاب ًايمر راوثلا هلتق ةضافتنالا دض سانلا
 ةدع راوثلا دصو . يملا ةطرش ضوفم رسأ مو

 زركنويلا لاجرو ةطرشلا ناسرف اهب ماق تاجه
 . م١٠٠1 ةعاسلا ىّنح مهيديأ يف ةطحملا تيقبو

 « اهماهم قيقحت يف تاعومجملا ضعب لشف رثإ

 + :انترف ةطئلشلا "تنس + ةاعاقلا لماع لااؤقو

 ةدراطمو ةضافتنالا قحسل داضملا موجملاب تأدبو

 ةداضملا تاجحلا ين كرّتشا دقلو . اهيف نيك رتشملا
 طابضلا شن. ةنزدم "نع -لئانضف
 ةبكارلا ةطرشلا طايتحاو « زركنويلا ةسردم نم

 داقو . ةحلسملا ةينيميلا تامظنتلاو « ( ناسرفلا )
 نأ دعب «© تالارئجو ءادقع ةداضملا تايلمعلا

 تادحولا نم لاتقلا زرافم لجع ىلع اولكش

 ةئيدملا يف ةضافتنالا تقحسو . ًافنآ ةروكذملا
 تداعتساو . احابص 45٠٠ ةعاسلا يف يئام لكشب

 ةعومجملا رقم كلذ دعب ةداضملا ةروثلا تاوق

 ١١9٠٠ ةعاسلا يف امامح ةقطنملا ترهطو « ةيوحلا

 . هانم
 ةضافتنالا لشف دعب « لاير » لامع عفدو

 لالخ مهب تقحلا يتلا رئاسللا ىلا ةفاضالاب « ًاظهابانمث
 ةمكحملا تمكح دقلف.( اليتق ٠١ ) اهسفن ةضافتنالا

 مهنيب نم صخش ه٠.٠ ىلع مادعالاب ةيركسعلا
 . كلذ براقي ًاددع تنجسو . دونحلا تارشع

 تاعومجو «

 لشفلا بابسا

 ءاطخالا نم ةعومجم ىلإ ةضافتنالا لشف عج ري
 « كيتكتلاو ميظنتلا ديعص ىلع راوثلا اهبكترا يئلا

 : اهمهأو

 تتفتلا ريدقت يف ةضافتنالا ةدايق ةغلابم ١
 مدعو « « لاقير » ةيماح تاوق لخاد يونعملا

 نع مجن يذلا يعونلا لدبتلا ةيهأ ديدحت ىلع اهتردق

 . ىمادقلا نيدنجملا حي رست

 تانكثلا نم نييروثلا دونحلا بحس - ؟

 مهعفد نم الدب « لاعلا تاعومجم ىلإ مهمضو

 تانكثلا لخاد دونحلا نم تاعومجم ليكشت ىلإ

 . ةضافتنالاب ةكراشملل

 حضاو لكشب ىوقلا نازيم لالتخا م
 ببسب لالتخالا اذه مقافتو . ةطلسلا تاوق حلاصل
 يف عاتجالا ناكم ىلا راوثلا ةفاك لوصو مدع

 . بسانملا تقولا

 ةوق عم بسانتي ال لكشب فادهالا ددعت - غ

 ةفلكملا تاعومجملا لعج يذلا رمألا « راوثلا

 ناك هنأب ًاملع « ناكم لك يف ةفيعض ذيفنتلاب



 طقف زيكرألاو «٠ فادهالا ددع راصتخا ناكمالاب

 نيزاوم بلق ىلإ اهلالتحا يدؤي يلا فادهالا ىلع

 . ىوقلأ
 لع ترطيس يلأ ةعومجملا دومج ا مى

 قيقحت دعب لمع يأب اهمايق مدعو « ةيوحلا ةعومجملا
 . لوألا اهفده

 مدعو « لفف لاوأ دثع تاعوبجلا رثعبت - 5

 ًاقبسم ةددحم طاقن يف ديدج نم عمجتلا ىلإ اهئوحل
 . عراوشلا يف لاتقلا ةعباتمل

 هبيردت فعضو « رئاخذلا ةيافك مدع زل

 . ةيلعافب ةحلسالا مادختسا نع مهزجعو لامل
 لشف ىلإ ىدأ يذلا عالطتسالا ءوس اس م

 ىدأ اك « ةبكارلا ةطرشلا طايتحا ىلع موجه

 ءاليتسالا دعب ةموكحلا ءاضعا ىلع ضبقلا مدع ل

 دوجو ناكممي راوثلا لهل ًارظن « ةعلقلا ىلع

 . ءارزول

 نيب نواعتلا ميظنتو طابترالا فعض --

 . ةيلاتقلا تاعومجمل

 ٠ - ةيلاعلا ريهاحلا نع راوثلا لازعنا .
 ةضافتنالا معدل عراشلا ىلا ريهامللا لوز' مدعو

 ء نيجرفتملا عقاوم يف اهئاقبو « اهعالدنا رْثإ
 بابسأو « ثادحألا ىزغم مهف نع اهزجعل ًارظن

 يركسعلا لمعلا ىلا لماكلا ءودملا نم راوثلا لاقتنا

 تينعلا .
 حاجنل ةمزاللا فورظلا جاضنا مدع - ١

 ىع داتعالاو . اهيف ريهاملا ةكراشمو ةضافتنالا

 داتعالا نم الدب « ةأجافملاو تحبلا يركسعلا لمعلا

 . يريهاملا يروثلا مخزلا ىلع

 االؤا/ ( ةكرعم ) يلوقير (9)

 ةيلاطيالا ترايانوب تالمح كراعم نم ةكرعم
 شيج تاروق نيب تعقو . ( ١الو0- ١1ا95)

 «ترايانوب نويلبان » لا رثخلا ةدايقب يسن رفلا ايلاطيا
 فيزوج» نورابلا ةدايقب يواسم شيجو

 ةبضطلا يف ١797/1/١4 يف كلذو « « يزتنيفلا
 راصتناب تسهتناو 18197011« يلوفير » ةدلب ياش ةعقاولا

 ىلع ةماه ةوطخ كلذب تناكو « نييسن رفلل قحاس

 .ايلاطيا يلامش ىلع ةيسنرفلا ةرطيسلا لامكتسا قيرط
 يسن رفلا راصحلا كف يف « يزئئيفلا » لشف رث

 «ورييدلاك » يكرعم دعب « اوتنام » لوح بو رضملا

 «االو5 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت يف «الوكرآ» و
 مدقتل دعتساو « هتاوق ميظنت يواسمنلا دئاقلا داعا

 وقير ةكرعم نابإ هشيج دوقي ترايانوب نويليان لارنجلا

 : يلب امك هتطخ تناكو ١/917 ماعلا علطم يف ديدج

 46600) « اريفوري م ةدايقب ةوق مدقتت - ١

 غ» جيدأ ر) رب هاجتاب ًابرغ «اوداي» نم ( يدنج

 . « اوتنام و ىلا كلذ دعب لصتنل

 - ٠ )«شتيل اجاب» ةدايقب ىرخا ةوق مدقتت - ؟

 يقرشلامشلا يف ةيسيئرلا دشحلا ةقطنم نم ( يدنج
 «انوريف» وحن يب رغلا بونحلا هاجتاب م تنرت د

 7 أوتنام » مث نمو

 « يزتنيفلا » ةدايقب ةيسيئ رلا ةوقلأ كرحتت - م

 حم لاهشلا نم ( يدنج ١م١٠٠٠)

 . « ادراغو ةريحب يفرش

 «جيدأ» ربت ةاذا

 تامولعم ساسا ىلع هتطخ « يزئنيفلا » ىب دقلو

 ةنيدم يف هاوق دشحب « ترايانوب» نأب ديفت ةئطاخ

 .ةيوابابلا تاليودلا وزغل ًادادعتساةيلاطيالا «اينولوب»
 يسيئرلا دهملا روم نأ نم«ترايان وب» دكأت امدنعو

 26غ جيدأ 0 ربع ةاذاحم لاشلا يف زكر ايس يواسمنلا

 مدقت ةهجاومل ةنكم ةوق ربكأ دشحت هرماوا ىطعأ

 : لي ام نمضتت رماوالا هذه تناكو . « يزتنيفلا »

 ما



 ير

 عيباسأ ةدعب « يلوقير » ةكرعم لبق ( ربمفون ) يناثلا نيرشت رهش رخاوأ يف ماعلا عضولاو 7741/11/18 نم ادب ةيواسمنلا تاكرحتلا

 نم ةزرفم تاوق عم ( روتكيف » مدقتي - ١
 « اكبارفاليق » ىلا « وريج وأ »و « هيب رو ريس »قرف

 . «اوتنام» و «انوريف » نيب

 .هانو ريف»يب رغ «وفونلتساكرىلا «ير» مدقتي- ؟

 «ير» ةقرف يف ءاول دئاق ) «اروم» مدختسي ٠م
 ةريحن ربع هتاوق لقنيل بداوقلا ( نيملا كلذ يف
 « ًاقرش «يروت» ىلا عولاس» نم «ادراغو
 عم دجاوتملا « ريبوج و ىلا ماضنالل ريسي مث

 . « يلوقير » ةدلب يلإش هتقرف

 يف تايماحلانم ىندألا دحلا «انيسام» كري ل 4
 السرم «يلوثير » هاجتاب ريسيو مانوريف » ةقطنم

 ءىطاشلا ىلع يلوقير يبرغ) «ادراغ» ىل ةزرفم
 .«رييوج» ةرخؤم ةرسيم ةيطغتل (ةريحبلل قرشا
 ضن

 هتقرف نم ىقبت أم عم «وريجوا» فلكي - ه
 ىلعو. ًابونج «انوريف » نم « جيدأ م نع عافدلاب
 لح ماما عافدلاب ًافلكم «وريجوا» نوكي اذه
 ةيسنرفلا ةوقلا دشحت اب ةيواسمنلا تاوقلا نم
 . نييواسمنلالقث زكرم ماما ربكالا

 ةعاسلا يق 0 يوقير » ىلا ترايانوب لصوو

 امدنع هنأ عقوتي ناكو . ١/1١4 موي ءالرد*
 فلآ ؟© يلاوح هيدل حبصيس « هدشح لمكتسيس

 .«يزتنيفلا» ةهجاومل ًاعفدم .4.٠ يلاوحو لجر

 ةريحن نيب لاترأ ه يف « يزييفلا » مدقتو
 لستر لكش ثيحب « جيدأ ري رمنو «ادراغ»
 هترسيه ىلآو . ةنميملا ( 4ه.0٠0) « ناينيزول »
 لتر مث نمو « )51٠١( « ياتبيل » لتر مدقت

 «ياكسكوا » لتر مث « ( 4٠٠١ ) « سولبونك »
 «سور» لتر لكش نيح يف « (؟٠7)

 «ةريسملا نم ركبم تقو يفو . ةرسيملا ( ) ١117٠١
 « شتيفوساكوف » ةدايقب «سور » لتر نم ًامسق لقن
 ةفضلا ةاذاحمب ةدتمملا ةماعلا قيرطلا ىلا ( 500 )
 نم فدطلا ناكو . انو ريف » برق « شتيلاجاب » مم لاصتالا فدهب « « جيدأ » رب“ نم ةيق رشلا
 لقث زيكرت ةعرسب ققحي نأ ةددعتم لاترأب مدقتلا
 (١٠1م.٠) « ريبوج » ةقرف ىلع يسيئرلا هتاوق
 نم يثرشلا لاشلا ىلا «انوروكال » يف تناك يلا
 الا . اهوح فافتلالاو اهتيبثث لجا نم «يلوقير »

 ةريسم صاخ لكشبو «ةريسملا » رخآ جلثلا نا
 « ياتبيل » برتقا امدنعو . « ناينيزول» لتر



 اه | 1

 5 ابيض. ةدحو تح
 ب دف تاوقرانتتت هسا

 ةيواسك تاوقراشتنا | جح
 ةليسنيزللا تاوتلا كرتم هس

 ةيراسفلا تاوتلا كر مح
 5 ايخ ةراتس هووو

 لييك 08
 م ك7

 ١/1١١ حابص «انوروكال » نم « سولبونك » و

 « ناينيزول » راظتنا بوجو ىلع « ياتبيل » رصا

 «ريبوج » مجاه « سولبونك م نا الا . موجملا لبق

 ةدلب ىلا « ريبوج » بحستاو . هدص متو ًادرفنم

 مي نا ةفاخم »1١- ؛١/ ١ ةليل ءانثا « يلوقير »

 ىلا ةيواسمنلا لاترالا تمدقت « ةليللا كلت يو

 نوربتعي نويواسنلا ناكو . «يلوقير» يلامش عقاوم

 ةعبرالا لاترالا عم ةيمفدملا مطق لقن ليحتسملا نم نأ
 يئاتلاب و . ( ةيليخلا ةيمفدملا نم ددع ءاثتساب ) ةيبرغلا
 هتانيوممت و هتادعمو « يزتنيفلا » ةيعفدم مظعم تعبت
 رمت نم ةيبرغلا ةفضلا ةاذاحم «سور» لتر

 « شتيف وساكو ف » عم ةيعفدملا ةيقب تناكو . «جيدأ»

 ١7417/1/14 موي رهظو رجف نيب ةهباجتملا تاوقلا عضو

 يطايتحاك ةلايخلا تيقبا كلذكو . ةيق رشلا ةفضلا ىلع
 ١ .«سور» لتر فلخ

 ةعاسلا يف يلوفير ىلا ترايانوب لصو امدنعو

 حبصأ يلا ةقطنملا دّقفت ١4/ ١ رجف لبق ٠٠٠

 نييواسمنلا تابيخم ناريث تناكو . ًاديج اهفرعي
 ققحتي نا هيلع ًابعص نكي مل يلاتلاب و ؛ لابحلا ءيضت
 . « يزتنيفلا » اياون روصتي ناو مهعقاوم نم

 تاعفترم نا ةقيقح ةرشابم « ترايانوب» بعوتساو

 6 0 يلوقير » ةبضه ىلع رطيست « ارولابمورت 2

 «لائاكنا » تاعفت رم ىلع ةرطيسلا ققحي نأ هيلع نأو
 نيسيواسمنلا لاصتا عنمل « يلوقير » يف رش لاش

 يداو ين نيدجاوتملا كل وأب لالتلا ىلع نيزكرمتملا
 هدقفت « ترايانوب » ىهنأ نأ امو . 4 جيدأ ر) رمت

 لبق « يلوقير » نم « ريبوج » مدقتب ردأ "و

 ٠عرد٠٠ ةعاسلا 5 «ريبوج» مدقتو . رجفلا عولط

 امفاد « ةكرعملا ناديه ىلع ةف رشملا قطانملا لتحيل
 دق تناك ىلا ةفيفخلا ةيواسمنلا تاوقلا ضعب
 غلبت هتوق تناك تقولا كلذ ينو . ليللا نابإ تمدقت

 نيب ام ةرتفلا يفو . ًاعفدم !١ و الجر ٠
 سرح ةزرفم تلصو ههر.. و.غر.. ةعاسلا
 « يلوقير » ىلا « ريلكول » ةدايقب « ائيسام » ةمدقم

 : مقادم « و ةليقث ةلايخ جوف مضت تناكو

 ١/14 موج « يزتديفلا » رماوا تناكو

 ةعساو ةيفاغتلا ةكرحب « ناينيزول » موقي نأب يضقت
 ةرخوم ىلا لوصولل «يفآ » و «ادراغ» ربع
 تاعفت رم ةسجاهمب « ياتبيل » موقيو . نييسن رفلأ
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 هير روسو وريصوا-

 1/106//07/41 موي يف ةكرعملا دعب ةدراطملاو 1741/1/15 موي رهظ دعب ةهباجتملا تاوقلا عضو

 « سولبونك » مجاهبو ©« «ارولابسورت»

 « ياتبيل» ةاذاحم ىلعو بونحلا هاجتاب «ياكسكوا» و

 فرطلا ممق يبناج ىلع « ياكسكوأ » مدقتي ثيح

 ىلع ءاليتسالل « ينوينام ينوم » لبج نم يبونحل
 . «يوقير - لاناكنا» قيرط ىلع ةفرشملا تاعفت رملا:

 «شتيفون ادزاوك» ةدايقب «سور» ةمدقم ءاول نشيو
 نييسن رفلا ةبنجم ىلع فافتلالل « لاناكنا» ربع ًاموجه
 ةفضلا لتحي نا « شتيفوساكوف » ىلع ناكو . ىميل

 رطيست .ثيحب « وقير » لباقم رهنلا ةيئرشل
 نم « يلوثير » ىلا دوقت يلا قرطلا ىلع هتيعفدم

 يطايتحاك ةيعفدملا مظعمو ةلايجلا تيقباو . بونحل
 رهنل ةيبرغلا ةفضلا ةاذاحمب قيرطلا دادتما ىلع
 « يزئنيفلا » تاعطق ةيبلاغ تناك يلاتلابو . « يبدأ 0

 م

 تناك امك . ةلايخلا وا ةيعفدملا دانسأ نود مجاهتس

 .نيومتلا اهصقني لالتلا يف ةعبرألا ةيواسمنلا لاترالا

 «ياتبيل» مجاه ءالوه. و .ه5ى.٠ ةعاسلا نيبو

 « ىرسيلا نييسنرفلا ةبنجم ام دح ىلا [ز واجتم « شنعب

 ىلع نايسنرفلا ؟4و 80 نيئاوللا افصن راهناف
 ةوقلا هذه باحسنا أدبو « « ريبوج » ةرسيم

 بلق يف ١4 ءاوللا فصن اما . مظتنم ريغ لكشب
 دقف «تابثلا ىلع « هييترب » هريجأ يذلاو «ريبوج»

 . تامجهلا مامأ دمصو فلحلا ىلا يرسيلا هتبنجم بحس
 نيئاوللا افصن لاتقلا رسم ىلا لصو ١١,٠ ٠ةعاسلايفو

 اجزف « «يلوقير » ربع «انيسام » ةقرف نم

 امدختساو « ضاضقنالاب اماقو « ةكرفملا يف ةرشابم

 اققحو . « ارولابمورت » تاعفترم ريهطتل بارحلا

 ءاوللا فصن نع طغبفلا ثيفخت ىلا ىدأ ًاحاجن

 ةبحسملا « ريبوج » ةرسيم :مظعم عمجت و 5

 . امهيلا ماضن الل

 ضعبل ضرعتي « ريبوج » ناك ءانثالا كلت يثو
 هاجتاب فلخلا ىلا تعفد يتلا هتنميم دنع تالضعملا
 فصن ناك « هسفن تقولا يفو . « وكرام ناس »

 موجط ض رعتي « اناغود اليد » لوح زكرمتملا ءاوللا

 فصقلو « « شتيفونادزاوك » هب ماق زكرم يهبج

 : «جيدأ» رمن ربع « شتيفوساكوف » ةيعفدم نم ريزغ

 بحسلاو « هعقوم نع لختلا ىلع ءاوللا فصن ربجاو
 ةفيفخ ةلايخ ايا رس ةدع هدراطت « « يلوقي ر» هاجتاب

 ةلايخلا تنكمتو . ةيواسمن ةاشم تادحو اهمعدت

 « ةبضملا ىلع مدق ءىطوم بسكت نا نم ةيواسمنلا



 ربع اهفلخ مدقتت ةاشم بئاتك ثالث تناك نيح يف
 . يداولا نم يلاشلا فرطلا

 ةرخؤم اهيف تددمت يتلا ةجرحلا ةظحللا كلت يفو
 طابضلا دحا رداب « يدج لسكشب نييسنرفلا
 ًاعفدم ١ه دشحم ( « هييترب »هنا ودبي ) نييسن رغلا
 مث نمو « « شتيفونادزاوك » لثر سأر قحسل
 «نييواسمنلا ىلع موجهي ةليقثلا «ريلكول» ةلايخ عفد
 زكرمتيل بحسنا دق ناك يذلا ءاوللا فصن داعو
 « ريبوج » داقو . رمملا نم ةيبونحلا ةفاحلا ىلع
 «نييواسمنلا ةاشملا دضديحولا يطايتحالا ءاوللا فصن
 يتتوم» ممق وحن دوعصلا نولواحي اوناك نيذلا

 تاوقلا لع مينا رين تويت فلا كرو
 «شتيفونادزاوكو ءاول راهناف « ردحاملا ىلع ةدوجوملا

 ىضوف نابإ و . «سورو» لتر ىلا اع رسم داعو
 «ةأجف ةريخذلات اب رع ضعب ترجفنأ باحستالا

 ىلإ ةقطنملا كلت يف نييواسمنلا باحسنا لوحتو

 . حضاو بوره

 . «يلويئام

 بنجت دق ءانثألا كلت يف «ناينيزول » ناكو

 «ادراغ» ىلإ لسرأ يذلا يسمنرفلا ءاوللا فصن
 اولسرا دق نويسن رفلا ناكو . «يآ» نم برثقاو

 ناك يذلأو « انيساملا» عباتلا «نورب » ءاول فصن

 «ارولابمورت» تاعفترم ىلع موجحلا يف كراش دق
 ءاوللاا فصن رمأ امك .هريخأتل بونحلا هاجتاب

 .«نورب» معدل كرحتلاب « ادراغ» يف دوجوملا

 «شتيفونادزاوك» ةوق « ترايانوب » مزه نأ دعبو
 لات رألابلق ةمجاهمل ةرفوتملا تاوقلا لك دشحب ماق

 ةدايق مست يذلا ) « لايف » ناكو ةيواسمنلا

 لساعتي « ريبوج » ناك امدنع ةيسنرفلا ةنميملا

 نه نكمت دق ( «شتيف ونادزاوك » ةوق عم ًايصخش

 « ياكسكوا» و « سولبونك » مدقت فقو

 « ياتبيل » لتر « انيسام » ريجأ هسفن تقولا يو

 « سولبونك» ةبنجم ديدهتب أدبو « عجا رآلا ىلع
 ىنميلا

 ًاهجوم «ترايانوب » موجط يسيئرلا دهحلا ناكو

 0 ياكسكوأ نك سواب ونك رى دض

 ةوقب تمعد امك « ةيعفدملا نم ةوقب ةيسن رفلا ةاشملا

 تناك « لاسال » ةدايقب ةفيفحلا ةلايكلا نم ةريغص

 تلتاقو . راهنلا لالخ ماوتنام» نم تلصو دق

 ةيعفدملا نم فاك دانسا نود ةيواسمنلا ةاشملا
 « ةيسن رفلا ةيعفدملا و ةاشملا ةعاربب تهءاجو «ةلايحلاو

 ةوقلا نأ الإ . جولثلا ربع تاره ةدع تمجاهو

 ةلاح ةياهنلا يف تقلخ ةيسن رفلا ةلايخلا نم ةريغصلا
 « ياكسكوارر و « سولبونك » مفد مو /

 دائسا مو

 بع ل

 مامأ « ياتبيل » بحسناو . م« وسات» ربمن ربع

 ةفاحم وني رياكر» ةدلب فلخ ىلإ « انيسأام » طغض

 . ةيواسمنلا تاوقلا يقابب هلاصتا عطقني نأ

 « ناينيزول » دادعأ تناك « بونحلا كإو

 دعب تاعاس ينو . ًايجيردت « نورب » عفدت ةقوفتملا

 نم ىعدتسملا ءاوللا فصن هيلإ مفنأ « رهظلا

 سأر لصو ًابيرقت هسفن تقولا يو ,. «ادراغو

 دق «يرر» ناكو . «ازروا» ىلا «ير» لتر

 « ناينيزول » دجو نأ دعبو . [رخأتم كرحتلا أدب

 .تاروطتلا راظتنال فقوت « «ترايانوب» نيبو هليب

 يهو «ولوبيب ينوم » لالتحال « ناينيزول » كرحتو

 ذيفنت الواحم « يلوقير » يرش بونج عقي عفنرم

 ا را هداج نا يل »ايما
 هتمهم ققح كلذبو « ليلقي ةعاسلا

 . اليوط ًاتقو تقرغتسا هت ريسم نأ الإ .؛ ةيسيئرلا
 . اومزهم دق نويواسنلا ناك تقولا كلذ ىفف

 ]ةردف

 فصنو « نورب » ءاول فصن « ترايانوب » عفدو

 نم « ولوبيي يتنوم » ىلا « ادراغ » نم ىعدتسملا ءاوللا

 رابناو . بونحلا نم مدقتلاب « ير » رماو « لالا
 مهيلع تبصنا يلا نييسن رفلا نا رين ماما نويواسمنلا

 مهمظعم ناك ١07.٠٠ ةعاسلا عمو . نيتهملا نم
 . رسآلا يف عقو دق

 هاجناب « ترايانوب » راس « رهظلا دعب لالخو
 ىوقاو « يرو ةوق ًاكرات « بونحلا يف «اوتنام»

 امأ . « ريبوج » عم « انيسام » ةوق نم ءاول فصن

 هدد رتل ًارظن لاتقلا ةعباتم نم يفعا دقلف « يد »

 ىرسالا ةقفارم ةمهم يطعاو « ةكرعملا لالخ
 لك « ريبوج » عمجو .٠ ةرخوملا ىلا نييواسمنلا

 ١/1٠١ رجف يف أدبو (ًافلا ٠١ يلاوح) هتاوق
 ملء 1١/15 موي عمو . الاث نييواسمنلا ةدراطم

 طقف لجر ٠٠٠١ ىوس يواسمنلا شيحلا نم قبي
 « يزتنيفلا » عم اوقلطنا دق اوناك ًافلا ؟8 لصا نم

 +١ يلاوح نييسنرفلا ديب مقو دقلف . ةنسلا علطم يف
 اما اوناكف . نيقابلا فال 1 ةيناملا امأ . ريسا فلا

 . نيراف وا ىلتق
 تاوقلاف .ةيساقو ةبيرغ ةكرعم «يلوقير » تناك

 ةهجاومب يسنرف فلا ١5 تناك عارصلا يف ةكراشملا
 مل يواسمم فالآ ه١ يلاوح نا الا.يواسمت فلا 5

 تغلب دقلو .يعفدملا دانسالاب ىوس ًايلمع اوكراشي
 نيب !٠٠يلا وحاهدح و «يلوقيروي ةيسنرفلا رئاسللا
 مم.. نويواسنلا دقف نيح يف . حيرجو ليتق
 دز ققتو نينا الا«: ىلا ةفاسضإلاب حيرجوب ليقت

 هتعارب ةكرعملا هذه يف « ترايانوب » رهظا دقلو
 ىلع ةدحاو ةرظن نا ذا . حضأاو لكشب ةيدايقلا

 ير

 مقوت نم هتنكم ليللا يف نييواسمنلا تايخم نارين

 ربع ماها « نايني زول » لتر نأ ردقو « ةكرعملا ريس

 « بسانملا تقولا يف ةكرعملا ةحاس ىلا لصي نل لابحلا

 ةيب رغلا رهنلا قيرط ىلع مدقتملا « سور » لتر نأو

 نم هعبم يرورضلا نمو ناو « يسي رلا ديدهتلا لكشي

 ةهجاوممب ةقوفتملا هتيعفدلم زكرو . ةبضحلا لالتحا

 ,هتلايش هتلغتسا ةروانملا الاجم ىقباو « بلقلا لاترا

 ءودهب ةيواسمنلا تاجملا ترايانوب هجاوو

 ىح ةراهم يزكرملا هعقوم لغتساو .

 ديدهتلا طاقن دض ًايرانو ًايددع ةقوفتملا ىوقلا دشح

 نم مغرلا ىلعو .
 «ترايانوب » نكم «لماشلا يواسمنلا يددعلا قوفتلا

 ةقوفتم ةوق ةبضطأ ىلع ةمساملا ةطقنلا يف دشحي نأ نم

 « ياتبيل » لاترا عومجم لباقم (ًافلا )٠١

 8 ( افلا ١؟) 0 ياكسكوا ») و « سولبونك »و

 ةعانتتشاو ةقخو

 ىرخألا رثا ةدحاولا «ةيواسمنلا

 ( ود تسيتاب ناج ) يفير ه)

 )18171١-١84890(. يسن رف يركسع سدنهم

 لءظ. لع « يفير ود تسيتاب ناج و دلو

 يف ةيسنرفلا « غروبسا رثس و ةنيدم يف 1615©

 ١8١١ ماعلا

 - 146 5؟) ةيناثلا ةيروطا ربمالا دهع يق 02

 عاونأ لوأ نم دحاو راكتباب ماق ثيح ع(

 . همساب فرع يذلا شاشرلا وهو « تاشاشرلا

 الم يلا عفادملا لوأ راكتباب « يفير ود» ماق
 , (0د18856 ( سابرتلا) قالغملا قيرط نع

 لمع امك . يكلورديطلا دمخملا يذ نضاحلا تاذو

 . عفادملل ةيذالوفلا فئاذقلا ريوطت ىلع

 «نودوم» ةسسرئم ةرادإ ىلوت .

 ( لوب ) ريقير ()

 نم ١861١8( - )الو ) يكريمأ ىبعش لطب

 .(رالومب فروا ) ةيكريمالا ةروثلا لاطبأ

 /ا١/1 يف 2.2 عبوره ريثير لوي دلو

 لالخ رهتشاو « م نطسوب » ةنيدم ُِي 1و

 تارمعتسملا دييشت اهيف متي ناك يتلا ةيخيراتلا ةبقحلا

 هذه يف عراب ةضف غئاص هنأب ةديدحلا ةراقلا يف

 « راوقير سولويأ » هيبأ نم اهملعت يلا ةنهملا

 اكريما ىلا أكبو اسنرف كرت يذلا ل. 217هزدع
 ينتست و ربلا « تونوغوم لا » بهذم عابتا نم ناك هنال

 همسا ريغ اكريما ىلا بالا لوصو ىدلو . دهطشملا

 2ك ريقير م« ىلا
2 

 م



 يدا

 سمغنا رشع نماثلا نرقلا تانيعبس لالخو

 ىلإ: :ةيعارلا ةيسايسلا ”ةكرجلا قي وقير هوي"

 ميعز هتفصبو . ايناطيرب نع اكريما لالقتسا .
 رود هل ناك دقف « « نطسوب » ةنيدم يف نييف رحلأ

 ماعلا ينو . ركفلا بابرا عم نييفرحلا طبر يف لاعف
 ىلا مفناو ةيدنطا بايثلا ريقير ىدترا 07١م

 « نطسوب ياش ةلفح » يف اوكرّتشأ ًانطو نيس

 نود بئارضلا ضرفب ايناطيرب مايق ىلع ًاجاجتحا
 يف ليثمتلا قح نييكريمالا نينطوتسملا جنم نأ

 ناكو ( ةيكريمالا لالقتسالا برح رظنا ) نامل ربلا
 ةنحل » يف يسيئرلا سرافلا لادج الب ةرتفلا هذه يف

 تالحرب موقي ناك هنأل « « نطسوب يف ةمالسلا

 . «ايفلداليفد و «,كرويرن» نيب ةمظتنم

 هداوج ريقير ىطتمأ 07/١ه/:١١4/1 يو

 ثحيل ةبيرقلا « دروكنوك» ةئيدم ىلا هب قلطناو
 تاعدوتسم لقن ةرورض ىلع ةينطولا رصانعلا

 تاوقلا نال ًارظن « ىرخا نكاما ىلا ةريخذلا

 موقت دقو « اهنكاما نم كرحتلا دعتست ةيناطي ربلا

 يف قلطنا كلذ نم نيموي دعبو . ءىجافم موجه
 تاوقلا نا نم يلاهالا رذحيل ةريهشلا هتلحر
 ىلوالا ةجردلاب ديرتو مهوحن كرحتت ةيناطيربلا

 « كوكناه نوج » نييروثلا نيميعزلا ىلع ضبقلا
 ريقير ريذحت ءارج نمو . « زمادآ ليومص» و

 نوتغتسكيل » يف يلاتلا مويلا يف راوثلا ةصانق حبصا
 يتلا ةيخيراتلا ةكرعملل دادعتسالا ةبها ىلع « نيرغ
 . لالقتسالا برح اهنم تقلطنا

 لقح ىلا « ريقير » لقتنا برحلا راجفنا ىدلو

 يلاها ناك يذلا دورابلل ًاعنصم ماقأف « ةعانصلا

 ماعلا ينو . هيلا ةجاحلا دشا يف ةيكريمالا تارمعتسملا

 ءانيمل ةيسيئرلا عافدلا ىوق ةدايق هيلا تدهع ١5

 . « مايلو لساك » نصح يف نطسوب

 « ةعانصلا يف لمعلا ىلا .برحلا ءاهتنا دعب ريفير داع

 3248148/06/٠١. يف « نطسوب » ةنيدمم يفوت ىتح

 ( ةجراب ) جئيقير (4)

 )» جنيشي ر» جراوب ةئف ىلإ يمتنت ةيئاطيرب ةج راب

 . ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاءلا نيبرحلا لالخ تمدخ يئثلا

 يف 2ععدعع « جنيقير » ةجرابلا ءانب أدب
 / 9 يف ءاملا ىلا تلزناو « لوؤ!؟ / 1١/٠

 يف ةيلمعلا ةمدخلل ةدعم ةكحلسأو « )و١ ول/ه

 ةكرعم يف تكرتشا دقو . ١515 ( سرام ) راذآ

 ١”7/ يف ترج يلا ىربكلا ةيرحبلا «دنالتوج »

 لضلا

 لوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقعو « هه

 ماعلا يف طسوتملا ضيبالا رحبلا لوطساب تقحلا

 يف « سيليمار » ةجرابلا عم تزكرم دقو

 ةينائويلا - ةيكرتلا برحلا ءانثا م ريمزا» ءانيم
 يف كلذ دعب تمدخ مث ء(رومم -1991)
 1١98-١9١9 يفو « يسلطالا طيحملا لوطسأ
 ىرخأ ةرم تقحلا مث « ةلءاش ةرمع اه تيرجأ

 ١98٠ ماعلا يفو « طسوتملا ضيبالا رحبلا لوطسأب
 تداعو ىرخا ةلماش ةرمع اط تيرجا ١ومو

 يفو . ةثلاث ةرم طسوتملا ضيبالا رحبلا يف لمعلا

 : «مألا نطولا » لوطساب تقحلا 9١م7 ماعل

 لوليا يف ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا عمو
 يف جنيقير ةجرابلا تمدختسا ١184 ( ريمتبس )

 لوألا نيرشت يفو . شئاملا رحب يف ةسارح ماهم

 نم ةنحش لقنب تماق هسفن ماعلا نم ( ربوتكا )
 لفاوق ةسارح ماهم يف تكراشو « ادنك ىلا ةضفلا

 لوليا يفو . ايناطيرب ىلا ادنك نم تاوقلا لقن
 ًافصق « روب ريش » ءانيم تفصق ١94٠ ( ربمتبس )

 ةيناملألا ةيرحبلا تادادعتسا ةلقرعل ىدملا ديعب

 ( ريمتبس ) لوليا يفو . ايناطيرب وزغب ةصاخلا
 « سكفيلاه ن ءانيم 5 اهدوجو ءانثاو ١ «٠

 تيعدتسا « لفاوقلا ىدحال ةسارح ةمهم يف ادنكب
 « كراسب » ةجرابلا ةدراطم ةيلمع يف ةكراشملل

 « غنوبونير رظنا) يسلطألا ضرع يف ةيناملالا
 ١947 (ليربا) ناسين نم ءادتباو . ( ةيلمع

 ( رياربف ) طابش يفو « يترشلا لوطسالا عم تمدخ

 نيب دونج لقن لفاوق ةسارح ماهمب تماق 94
 يف ايئاطيرب ىلا تداع مث « سيوسلا ءانيمو ايلا رّتسا

 نم تجرخا ثيح #1١94 ( ربمتبس) لوليا

 ( قنامت) زايأ رسهش :لننتم تسلطعو  ةيلعقلا ةنمدخلا

 نيداقولا بيردت ةسسؤمل ةعبات نيزخت ةنيفسك 8

 ماعلا لئاوأ يف تمعيبو .«شتول ريغ» يف

 لوليا يف ةدرخك اهكيكفت أدبو 4 «٠

 ةماعلا تافصاوملا . هسفن ماعلا نم ( ريمتبس )

 . ( جراوب ةئف « جنيقير رظنا ) : حيلستلاو
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 ( ةيوون ةصاوغ ) جنيقير (4)
 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف « نشويلوزير رظنا )

 ( جراوب ةئف ) جنيقير (؛)
 ةيرحبلا يف ت.ءدخ ةيناطي ربلا جراوبلا نم ةئف

 . ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا يف ةيئاطي ربلا

 يف ©0155 ةئفلا هذه نء ةجراب لوأ ءانب أدب

 الصا ررقملا نم ناكو ٠ ١و!م/١١/+؟

 قلطا نكلو 2عصمر#و « نوئير» اهتيمست

 يف حبصأ يذلا 2عموصوم « جنيقير » مسا اهيلع
 تافصاومل ايف اهل ةلثأملا جراوبلا ةثف مسا هتاذ تقول

 دعب « ةيناثلا يه جراوبلا نم ةئفلا هذه تناكو
 ةيناطي ريلا ةيرحبلا يف «٠ « تيبازيلا نيوك » ةئف
 3 محفلاب سيلو طفنلاب لمعت تايالغب تدوز يل

 اهنكلو « ةدقع +١ ىلا اهتعرس ةدايز فدهب كلذو

 ةيحان نم « تيبا زيلا نيوك » ةئف نم ثدحا تناك
 .ةيامحلا تادعمو عيردتل

 ةيناطي ربلا ةيرحبلا دئاق « م« رشيف » دروللا ناكو

 داني نار هيحانص 6 "لوألا ةماعلا :برملا ةقع

 نفسلا ريوطت يف هتطخ نمض جراوبلا نم ةئفلأ هذه

 ءاضعأ مظعم ةضراعم مغر « ةيناطيربلا ةيبرحلا
 نفسلا زيهجت يف عسوتلا يف ايلعلا ةيرحبلا ةدايقلا

 ©0311 ظايعو ةرو 8011عمو طفنلاب لمعت تايالغب
 طفنلا تادادما يف صقنل ايناطيرب ضرعت ةيشخ

 لسالا نم حبصي مث نمو « برحلا بوشن دنع
 ةيئاطي ربلا رزحلا يف ًايلحم رفوتملا محفلا مادختسا اه
 ةديدش دويق ١9117 ماعلا يف تضرف كلذلو . اهتاذ

 ةئفل ةفاضإلاب )2 جراوبلا نم ةئفلا هذه مادختتسا ىلع

 طفنلا تادادمأ صقنل ةجيتن « « تيبازيلا نيوك »

 رزحلا لوح ةيناملالا تاصاوغلا تايلمع ببسي

 . ةيناطي ربلا
 هذه نم جراوب م ءانب الصأ ررقملا نم ناكو

 جراوب ه ءانب وه ًايلع ثدح يذلا نكلو « ةئفل

 « جنيقير » يهر 2 151 ماعلا ةينا زيم نم طقف

 لايور» و «نشويلوزير» و « سيليمآر» و

 ثالثلا نفسلا امأ « « نيرفوس لايورو» و « كو

 ةيلازيم نم اهؤانب ررقملا نم ناك يلا يرخال

 تادارطك ناتنيفس اهنم تينب دقف ©« ١91١4 ماعل

 نيح ىلع ©« « سلبير » و «نولير» اهو « لاتق

 ةئف « نونير رظنا) . ةثلاثلا ةنيفسلا ءانب يغل
 . (لاتق تادارط

 ثيح نم ةصاخ « ممصتل

 14٠٠١ ةئفلا هذه جراوبل يداعلا نزولا ناكو

 يلاجالا اطوطو ءاتنط 799.١ ىصقألاا ب زوو ءانط

 اما طقف جنيقير ةجرابلل ةبسنلاب ) ارتم 0 ١
 ضرع ىصقأو « ( ًارثم 141,١ اهوطف جراوبلا يقاب

 ةوقو « راتمأ مرا اهسطاغو « ًارتم ماب اهل

 ©« ناصح فلا ٠ ةينالا ةينيبروتلا اهتاكرحم

 اهلمع ىدم لصيو « ةدقع 7+ اط ةعرس ىصقاو

 حوا رثي اهمقاط ددع ناكو ٠ يرحب ليم 45٠٠ ىلا

 'اهعورد كمس حوا رثيو ءالجر و90 9و 5٠١4 نيب

 اهحطس عورد كمسو ع« مم١ه؟و +٠١ نيب ةيبناحلا

 جاربأل يمامألا كمسلاو .« مث ٠١ و ؟ه نيب



 « جنقير » ةئف نم ةيناطيرب ةجراب ططخم

 .مث١٠٠م يولعلا و مثم08 يبناحلاو مث مم ٠ اهعفادم
 جداوبلا نم ةعفلا هذه يسيئرلا حيلستلا ناكو

 رابع عفادم+نم فلأتيو «الثاتم اهمادختسا أدب امدنع
 غلك م6 اهتفيذق نزو غلبي ) 45 / ل ةصوب ٠

 ةيواز عم لك م؟ ىلا ىصقالا اهيمر ىدم لصيو

 جاربا ةعيرأ ىلع ةعزوم ( ةجرد ٠٠ اهردق يمر
 « ( ةرخوملا يف ؟و ةمدقملا يف ؟ ) ةناطبسلا ةيئانث
 نزو غلبي) 40 /ل ةصوب + رايع ًامفدم 4١و
 ١؛رال ىصقألا اهيمر ىدمو « غلك 4ه اهتفيذق

 ةجرابلا مسج ىلع ةنصحم تاعنم يف ةعوضوم ( لك
 حيلستلا اذهب جراوبلا هذه مادختسا مت دقو . يبناحلا

 نيب ةرتفلا يفو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ
 نا نيطلا خت ةهتئاوف ميلطلا يفت نيتياملا نيرا
 نارينلا ةوق ةدايزلو حيلستلا ت اينقت نم هريغو

 ١؟ نم فلأتت ةصوب 5 عفادملا تحبصأ . ةيلصالا

 ماعلا يفو . 1488 19510 يماع نم ءادتبا ًاعفدم

 لايور »و « سيليمار » ناتج رابلا تحبصأ )94

 روطتو . ةصوب " عفادم 8 ب نيتحلسم « نيريفوس
 ةئفلا جراوب لك تحبصأ ثيحب ط/ م حيلستلا

 ءانثتساب ) ١#9و - ١95 ماوعالا نم ءادتبا

 ىلع اتحلس نبتللا نشويلوزيرو جنيفير نيتج رابلا
 ةدوزم (١و٠14. يناثلا نيرشت يف روكذملا وحنلا

 ةصوب 4 رايع نم ةمهملا ةجودزم مفادم ةيناعب
 ىلا ةفاضإلاب « ةناطبسلا ةيئانث جاربا 4 ىلع ةعزوم
 اهضعب ) مث 4. رايع نم ط / م ًامفدم 78-4
 4 تاذ ىرخالاو تاناطبس م تاذ جاربا يق

 تاشاشر مو مث ٠ رايع عفادم» و « ( تاناطبس

 . تاناطبسلا ةيعابر

 بيبانأ ةعبرأب ًاضيا ةحلسم جراوبلا هذه تناكو
 ماعلا ىح ةصوب 8١ رايع تاديبروط قالطا
 « جنيفير » ءانثتساب اهنم تليزا ثيح « روم.

 بيبانالا (هنم تليزا نيتللا «نشويلوزير» و

 ١و ماعلا يفو . 1١980 ماعلا يف ةروكذملا

 بيبانتا ةعبراب م«كوا لايور» ةجرابلا تحلس

 ثيحم اهتمدقم يق ةصوب 8١# رايع تاديب روط ش

 « اهيبناج نم يأ يف اهمادختسا ىلع ةرداق تدغ

 زاهجو ةيرحم ةرئاطب ةجراب لك تدوز اك
 . #1١94 - 1١944 نيماعلا يف تليزا مث « اهقالطا

 ترهج « اهلالخو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيشعو

 ةزهجأبو نارينلا طبضل ةثيدح تادعمب جراوبلا

 عوردب ةصوب 4 رايع اهعفادم تطيحاو « رادار

 لمعلل اهنم جراوب م تدعا امك « اياظشلا نم ةيقاو

 عوردب ةزهجم جراوبلا تناكو « ةيبطقلا قطانملا يف

 ةدايزل اهلكيه نم هاملا تحت سطافلا ءزحلا يف ةصاخ

 . تاديب روطلا رثا ليلقت ىلع هتردق

 ( راودا) ناكير ()

 .(9١1هم# - ١مال) يسلرف يركسع

 «ناود» يف 8. 26ودأص ناكير راودا دلو

 لاشراملا ناكرأ ةئيه يف مدخ ١474. ماعلا يف

 - ١914 ) ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ « شوفو

 رمؤم يف يركسع ريبخك لمحو ؛* (
 . ممالا ةبصع يف مث نمو « )١919( سيراي
 ةرازو يي «ويدرات » و « ونيجام » ناويد فأر

 حبصأ امدنع « يسنان » ةقطنمل ًادئاق تاكو. ةيرطا

 . 197م ماعلا يف ىلعالا برحلا سلجم يف ًاوضع
 ١؟8 ةماعلا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا عمو

 « نيروللا » يف عبارلا يسن رفلا شيحلا ةدايق ىلوت

 ماعلا يف ةمدخلا كرت . « ينابش » ةقطنم يف مث « الوا

 ءاضعأ ةدعاسم ةيعمجل هدهج لك سركو 4

 ماعلا ذنم امل ًاسيئر حبصا يتلا « « فرشلا ةقوج »

 .19؟5ماعلا يف « سيراي » يف هتافو ىحو 1445

 (نونريُق دراودا ) ركابنكير (10)

 برحلا نابا نييكريمالا نيرايطلا رهشأ نم

 .(19!ا0*# - ١89٠ ) ىلوالا ةيملاعلا

 ير

 مل. 17. . ركابتكير نون ريق دراودا دلو
 ةنيدم يف >/1٠١/ 185١ يف ظن ءعءمطد عع

 ( وياهوأ ) « سيمولوك »
 «ةسردملا ك رتل رطضاف «هدلاو يوت هرمع نم ةرشع

 ريارف » ةكرش اهرخآ تناك تاكرش ةدع يف لمعو

 بردت ثيح «« ينابموكراك دلوك - ريإ رلليم -
 سرد اك «يلخادلا قارتحالا تاذ تاكرحملا ىلع
 ادغو « ةلسارملاب تاكرحملا هذه ةيرظنلا دعاوقلا

 , هدلب يف تارايس لاطبأ ةثالث نم ًادحاو

 ةيناثلا غلب امدنعو .

 ءايناطيرب ىلا ركابتكير رفاس. 19377 ماعلا يف

 مثةيوجلا ةععانصلا لاحم يف نيناطيربلا مدقت ىلع علطاو
 ةيوج ةدحو ءاشنا ةركفل ًاسمحتم اكريما ىلا عجر

 « قابسلا تارايس ىقئاس نم لماك لكشب ةفلؤم
 « تاكرحملاب نيقئاسلا ءالؤه ةربخ نأب هداقتعال
 تادر ةعرسو « ةريبكلا تاعرسلا عم مهفل آتو

 . نيديج نيرايط اوحبصيل مهلهؤت « مهدل لعفلا

 نييموكحلا نيلوؤسملا عانقا نم نكمتي مل هنكلو
 ماعلا يف يكريمالا شيحلا ىلا مضناف . عورشملا اذهب

 لارتحلا ناكرا ةئيه يف قئاسك لمعو « ل91
 « ابوروا يف ةيكريمالا تاوقلا دئاق « غنيش ريب »
 ءانبل ديرملا « « لشتيم ميلو » ديقعلا ةرايس داق انك

 حبصا ريخالا اذه ةنواعم و . ةيكيتكتلا ةيوحلا ةوقلا

 برسب هقاحلإ مثو « التاقم ًارايط ركابنكير

 طاقسا نم ب رحلا لالخ نكمتف . 44 تادراطملا

 دقو . ةديدع ةمسوأ ىلع زاحو « ةيناملا ةرئاط 55

 ركابتكير نونريث دراودإ يكريمألا رايطلا

 ضن



 ير

 كريسلا ةلتاقم » هباتك يف برحلا ين هرثآم رشن مت
 )١919(. « رئاطل

 رك ابنكير عجر ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب
 « ةصاخلا هتكرش يف لمعو « تارايسلا ةعانص ىل

 . تارايسلل «كاليداك » ةكرش عم لمعلل لقتنا مث
 ةيوحلا طوطخلا ةكرش ىلا مهنا 198+ ماعلا يثو

 سيئر بئان بصنم يلاتلا ماعلا يف لغشو « ةيكريمال
 اذه يف يقبو . 0 نشايفأ ناكي ريمأ ثرون » ةكرش
 ًاماع ًاريدم نيع ثيح(<9١»#ه ماعلا ىح بصنمل

 . « زايالريإ نرتسيإ » ةكرشل

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ركابنكير مدخ

 يف رفاسو « يريمالا ةيبرحلا ريزول صاخ لثمك

 قرشلاو ايقيرفا يلاشو ابوروا ىلإ ةصاخ تاهم

 ادنلسياو نيصلاو يييفوسلا داحتالاو طسوالا

 رك ابنكير داع « برحلا ءاهتنأ دعبو .

 «زتيالريا نرتسيا» ةكرش ىلا

 دنالني رغو

 يف وتو
 ١و 09/7/١7 يف (ارسيوس) « خيروز »

 ( جروج نامباه) رقوكير (80)

 6 دون كما عشر نواعم
 لوا ءاشنا نم ةيثايزيفلاو ةيسدنملا هت ري هتنكم

 يهو « ةيرذلا ةقاطلا ةوقب ريست ملاعلا يف ةصاوغ

 « 2[ج0461ا15 « سوليتون » ةيكريمالا ةصاوغلا
 ةقاطلا مادختسا ىلا فدهت يتلا عيراشملا ىلع ف رشأ اك
 . ةيملسلا تالاجملا يف ةيرذلا

 11. ©. 81نع- رثوكير جروج ناماه دلو

 «فوك ام ةنيدم يف !اةءء لال يف نانعع

 فوك ام» ىعدتو «اينولوب»ينآلا عقت يلا 217
 «وغاكيشو ةنيدم ىلا هلها هرضحا دقو . « يكسفوزام

 ماعلا يف جرختو . اهيف أشن ثيح © لفط وهو

 يف ةيرحبلا ةدحتملا تايالولا ةيمداكا نم 98

 «دناليرام » ةيالوب « سيلوبانا » ةنيدم
 نفسلا نم عاونا ةدع نيب القنتم راحبلا يف مدخ

 ةدايق ةمهم ١9 / ماعلا يق هيلا تدنسا « ةيبرحلا

 . 81ص ع « شنيف » ةيكريمالا ماغلالا ةحساك

 ًاصصختم يملعلاهليصحت رفوكير عبات كلذ نوضغ يفو
 برحلا لالخ هيلإ دهع . ةيئابرهكلا ةسدنملا يف
 يف ناب رهكلا مسقلا ىلع فارشالا ةمهم. ةيناثلا ةيملاعلا

 . ةيرحبلا ةرازول عباتلا نفسلا بتكم

 ةئيدم ىلا رفوكير بهذ برحلا ءاهتنأ بقعو
 ىلع لوصحلا « يسينيت » ةيالوب « جدير كواو

 . ةسدنطاو ةيرذلا ءايزيفلا لاجم يف ميلعتلا نم ديزملا

 نا دعبو .

 ناكل

 رقوكير جروج نامياه يكريمألا عرتخملا

 نفسلا بتكم ىلا ١5410 ( ربمتبس ) لوليا يف داعو

 قلعتملا ةيرحبلا حالس جمانرب ريدي ذخأ ثيح

 ةقاطلا قيرط نع رييستو عفد ةوق ىلع لوصحلاب
 ريغ هجمنو رثوكير طاشنل ناك دقو

 عيجشت ىلع هتردقو « لمعلا ذيفنت يف يديلقتل

 لمعلا ىلإ مهمفدو هنونواعي نيذلا ءاربخلا قيرف
 ريوطتلا يف تدعاس يتلا لماوعلا مهأ نم ع« صالخاب

 يف اهدييشت نم ءاهتنالاو «سوليتون» ةصاوغل حجانل

 ةقاطلا ىلع ةدمتعم رحبلا ىلا لزنتل « ركبم تقو
 يناثلا نوناك يف كلذو ةمفاد ةوقك ةيرذل

 .دوه؛ ( رياني)

 ةيرحبلا حالس يف هبجاو ةيدأتب موقي ناك انيبو
 ىلا ةيمارلا ثاحالا سأرتي هسفن تقولا يف ناك

 « ةيرذلا ةقاطلا ةنحل ةياعرب تالعافملا ريوطت
 لماك يريما ىبيرحجت دلوم لوا ءاشنا يف دعاس دقلو

 ( اينافلسنب ) « تروبغنيييش » ةئيدم يف ةيرذلا ةقاطلل
 نم حاحلا ىلع ءانبو . 9١وهالو ل965 نيماعلا يف

 « خوبشلا سلجم نم ةقثبنملا ةحلسملا تاوقلا ةنحلا لبق

 ةيقرت تمم « ًاضيأ روامنزيا سيئرلا لبق نمو
 ىلاو 9١ه ماعلا يب يرحب ءاول ةبتر ىلا رفوكير

 ةيلادم حنم اك © ١9405 ماعلا يف يرحب قيرف ةبتر

 . هتازاجنال ًاريدقت ةيبهذ

 . ةيرذل

 (ةيركسع ةسردم ) ودنوكير (4)

 عالطتسالا ىلع بيردتلل ةيكريما ةيركسع ةسردم يه
 ودنوكير) اهمساو . سودناموكلا تايلمعو

 » عالطتسا 1 يتملكل ماغضإ ( 8هععمالاب

 © مصموملم «ودناموك »و 560272215535

 « دنلرومتسيو جروج » يكريمألا لارنجلا اشنأ

 . ( خلا ... لابج . تاباغ

 بيردتل «ودل وكير » ةسردم 0(. 52030

 ماعلا يف اهتدايق ملست امدعب ( ٠١١ ) ًاوج ةلومحملا ةقرفلا

 . ةيكريمألا 1؟عدلعلكإل « يكتنك » ةيالو يف 1508

 تالاتحا ةديلو ةسردملا هذه ءاسشثنال ةرورضلا تناكو

 دعاصت رثإ « ةيبونجلا مانتيف يف رشابملا يكريمالا لخدتلا

 دئارلا ناكو . يمانتيفلا ينطولا ريرحتلا ةهبج تالاضن

 يف زرب يذلا 1.عالذك 1 1/1116[ « تيليم . ل سيول »

 . ةسردملا هذه سنر نم لوأ ةيروكلا برحلا

 عفر ىلع ةسردملا هذه يف بيردتلا جمانرب روحمت دقلو

 ناكو اوج ةلومحملاو ةصاخلا تاوقلا رداوكو دارفأ ىوتسم

 . لاتقلا تاّيضايرو قاشلا يندبلا بيردتلا -

 عرزو بيرختلاو فسنلا لامعأ ىلع بيردلا
 : ماغلالا

 يمرلا ىلع زيكرتلا عم لاتقلا تايامر ىلع بيردتلا
 5 يليللا

 و 0 فاوطألا ةطساوب هايملا يراجم روبع ىلع بيردتلا

 . ليل ) ةصاخلا تالاحلا يف لاتقلا ىلع بيردتلا

 . تايرودلاو نئامكلاو تاراغالا ىلع زيكرتلا
 فوقولا ةطقن داجياو هجوتلا لوح ةيفارغوبط نيراق -

 . تومسلا بسح ريسلاو

 قرغتست ةسردملا هذه يف بيردتلا ةرتف تناكو

 . لاتحالا تاردق ىلع تارابتخا امهدعب ىرجت . نيعوبسا

 ءاوللا « دنلرومتسسيو » لارتجلا عضخأ 1977 ماعلا يفو
 يكل «ودنوكير » ةسردم جمانربل ( 1٠1 ) ًاوج لومحملا

 . ىدملا ةديعب عالطتسالا تايرود تامهم ىلع هلاجر بردي

 ةيبونجلا مانتيف شيج دونج بيردتب ةهباشم ةسردم تماق امك
 ينطولا ريرحتلا ةهبج راوث ةهجاوم يف مهتاءافك عفرل
 . يمانتيفلا

 نيسغاير رسج وأ ,نيغامير (؛١
 ١9140 ( ةكرعم )

 تاوقلا نيب تراد  ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كراعم ىدحا

 يبرغ يف نيرلا رهن روسج دحأ دنع ةيناملألاو ةيكريمالا
 « نيرلا هوحن ةمدقتملا ءافلحلا تاوق تايلمع ءانثأ . ايناملأ

 . ( ١948 كراعم , نيرلا رظنا ) . هرويعل اديهمت

 ةريغصلا ةيناملألا 2267088 « نيغاير » ةدلب عقت

 ابيرقت ةفاسملا فصتنم يف نيرلا رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع

 ةنيدم نع دعبتو ء «زنلبوك »و « اينولوك » يتنيدم نيب
 ملك ٠١ وحنب ( ايلاح ةيبرغلا ايناملأ ةمصاع ) « نوب »

 ىلاوح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ اهتاكس ددع ناكو . ابونج



 « نيغامير » دنع « نيرلا » عاستا غلبيو . ةمسن فالآ

 « قفدتلا ةدشو ةعرسلاب كانه هرايت زيمتيو ء مدق 7٠١ وحن

 وحنب ةدلبلا يبونج ىلا عقاولا ش7 «رأ » رهن نأل ارظن

 نألو . هرايت ةدش نم ديزيو نيرلا يف بصي . ملك
 ةطقن نيب . ةداح ةروصب ينحني هسفن « نيرلأ » ىرحي

 قيضم ربع رميو . « نيغاير »و روكذملا رهنلا عم هئاقتلا

 . ةدلبلا دنع هايملا عافدنا ةعرس نم ديزي

 دنع « نيرلا »ربع ميقأ ١١914 ماعلا ذنمو

 فرع . امدق ٠١19 هلوط ةيديدحلا ةكسلل رسج « نيغامير »

 « فرودن دول. » لارنجلا ىلا ةبسن ء« فرودن دول » رسجب

 يذلاو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ريهشلا يناملألا دئاقلا

 ليهستل « نيرلا »ربع روسجلا ءانبي ماههالا ديدش ناك

 ةيعانصلا «رورلا » ةقطنم نيب لقنلاو تالصاوملا ةكرح

 نم لكل ةرواجملاو « نيرلا » يبرغ ةصقاولا قطانملاو

 2, « فرودندول » رسج بستكاو . اسنرفو غروبمسكول

 ىدل فرعي راص امك « نيغامير» رسج وأ

 ةيجيتارتسا ةيمهأ . ةيناثلا ةيملاعلا برسحلا ءانثأ ءافلحلا

 رهن يداوو «رورلا » يتقطنم طبري ناك هنأل ارظن . ةصاخ.

 رسسجلل ناكو . ةيسنرفلا دودحلل ةرواجملا قطانملا عم «رأ »
 ناريبك نايرجح ناجرب ةيقرشلاو ةيبرغلا هيتياهن نم لك دنع

 جاربألا هذه تمدختسا دقلو . ىطسولا نورقلا جاربأب هبشأ

 رشابملا عافدلاو رسجلا ةسارحب ةفلكملا ةيناملألا ةيماحلا

 , هلع

 بقع رمي روكذملا رسجلا ربع دتمملا يديدحلا طخخلا ناكو

 ١١٠١ وحن هلوط غلبي قفن لخاد ةيقرشلا ةفضلا زايتجا

 غلبي .رادحنالا ديدش يتلزاب عفترم يف هرفح ىرج . مدق

 1281مءاعدن آمعإل « يللي ريا » ىمسي مدق ٠٠١ وحن هعافترا

 ةيؤر ةيناكما هقوف ضبارلا دصارلل روكذملا عفترملا حيتيو
 عيمج يف ملك ١5 ةفاسمل نيتفضلا اتلك ىلع ضرألا

 . تاهاجتالا

 اتلك ىلع رسجلاو « نيغامير » ةدلبب ةطيحملا ضرألا امأ

 تايلآلاو تاعردملا ةكرحل ةماع ةمئالم ريغ يهف . نيتفضلا

 ةقيض قرطلا تناك « ةيبرغلا ةفضلا يفف . قرطلا جراخ

 ةفضلا يفو « تايلآلا لاترأ تاكرحتل ةبسانم ريغ ضرألاو

 قرطو فرصو ير تاونقو لوادجو تاباغو لالت ةيقرشلا

 ريغو ةرعو قرلطلا جراخ ضرألاو . ةيناثلا ةجردلا نم

 ملك ١ةوحن غلبت ةفاسمل كلذو , تاعردملا تاكرحتل ةمئالم

 . غروبميل - نوب دارتسوتوأ ىتح اقرش
 « نيرلا »رايت ةعرسو . ةبعصلا ضرألا ةعيبط ببسبو

 ططخم يف نكي مل : ( عفادملا فرطلل نائالم نالماع امهو )

 ةقطنم يف نيرلا روبع ةركف يلصألا ءافلحلا تايلمع

 ةيقرشلا ةفضلا ىلع رسج سأر ةماقإ وأ , « نيغاير »
 هاجحتا يف ةمدقتملا ءافلحلا تاوق ىلع ناكو . اه ةهجاوملا

 نم ةيبرغلا « نيرلا » ةفض ريهطتب ءافتكالا « نيغاير »

 ىلإ يمارلا ماعلا ططخملا راطإ نمض ء ةيناملألا تاوقلا

 ةلحرملا لالخ « نيرلا » يبرغ ةعقاولا يضارألا لالتحإ

 . هروبع ةيلمع نم لوألا

 ةدع « نيغامير » رسج ريمدت ءافلحلا ناريط لواح دقلو

 ءاتش يف يجيتارتسالا يوجلا فصقلا ءانثأ ٠ تارم
 نم ةيكريما لبانق ةفذاق 71 تنكقو . 1480 4
 عالطتسالا نكلو , 1484/٠١/14 يف ةغلاي تاباصاهتباصا
 ميمرتب اوماق ناملألا نأ 1988/1١/1 يف دافأ يوجلا
 . ىرخأ ةرم هيلع يديدحلا طخلا ليغشت اوداعأو . رسجلا
 ىف رسجلا ىلع اهتاراغ ةيكريمألا تافذاقلا تررك كلذلو
 ب قحلأو . ةيناثلا نيدرآلا ةكرعم نابآا 689
 ام , 1448/١/78 يف ةدشب فصقلا رركتو . ةغلاب ارارضا

 مث . هربع تاراطقلا ةكرح فقوتو رسجلا باطعإ ىلا ىدأ
 نا . 1948/1/١6 يف . عالطتسالا تارئاط تفشك
 تافذاقلا تماقف . ديدج نم رسجلا اوحلصأ دق ناملالا
 ط/م ةيعفدملا تايراطب تفصق امك . ىرخا ةرم هفصقب
 رئاسخ « نيغاير » ناكسب قحلأ يذلا رمألا . هنم ةبيرقلا

 يفو . فصقلا ةرئاد عاستال ةجيتن . ةريبك ةيدامو ةيرشب

 رييست ةكرح تفنؤتسا , ١948 ( سرام ) راذآ لئاوأ

 نع فقوت يكريمألا ناريطلا نكلو . رسجلا ربع تاراطقل
 اذه لثم ةيؤر رذعتو . ةيوجلا لاوحألا وسل ًأرظن هفصق

 . اراهخ متت تناك تاراغلا نأ مغر . ريغصلا فدهل

 : « نيغامير » نع ةيناملألا ةيعافدلا ريبادتلا

 يكريمألا شيجلا فحز بارتقا عمو . ١180/5/١ يف

 فلك .« نيغامير »و « نوب » نم لك هاجت لوأل

 ةيناملألا شويجلا ةعومجم دئاق ) « لدوم » لاشيرامل

 نع عافدلا ميظنتب 28015ءآ> « شتوي » لارتجلا ( « ب »

 «رلته » رماوا عم ايشمت كلذو . « نيغامير »و « نوي »

 « « نيرلا » يبرغ روسج سوؤرب ظافتحالا ةرو رضب
 . ةنكمم ةرتف لوطأ رهنلا ىلع ةماقملا روسجلا فسن ريخأتو

 ءروسجلا سوؤر نع ةعفادملا تاوقلا نيومت ليهست ةيغب

 ةدوجوملا عناصملا تالآ نم نكمم ردق ربكأ ءالخإ نيمأتو

 رظنأ ) . ايناملأ لخاد ىرخأ قطانم ىلإ « نيرلا » يبرغ
 . ( 1950 كراعم . نيرلا

 « نوب » يتقطنم دقفتب « شتوب » ماق كلذ رثإ
 حرتقا اريرقت ؟/17 يف « لدوم » ىلإ مدق مث . « نيغامير »و
 « نوب » ةنيدم نع عافدلل ةاشم ةقرف صيصخت هيف

 ةليقث ةيعفدم ةبيتك هززعت ةاشم جوفو . اماه ًافده اهرابتعاب
 اهرسجو « نيغامير » ةدلي نع عافدلل تارئاطلل ةداضم

 يتلا . رشع سماخلا يناملألا ىشيجلا ةدايق نكلو . يديدحلا

 ريفوت عطتست مل . ةهبجلا نم عاطقلا اذه نع ةلوؤسم تناك

 فقوملا روطتو تاجاحلا ديازتل ارظن . ةروكذملا تاوقلا

 ةرايزب « شتوي » ماق 1/0 يفو . ةهبجلا لوط ىلع ةعرسب

 لك عم ةيعافدلا اهعاضوأ سردو . « نيغامير » ةدلبل ةريخأ

 ( ةيلحملا ةيماحلا دئاق ) 878686 « يغتارب » بيقنلا نم

 ةيرس دئاق ) 721656ع088ع2 « نهاهتزيرف » بيقنلاو
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 دئاق ) 8001161198 « غنيرلوم »و ( رسجلا ةسارح

 .( « ةيبعشلا ةفصاعلا »

 ةصصخملا ةوقلا نأ « ةرايزلا هذه رثإ « شتوب » نيبتو
 ىرجأف « ةلاعف ةيامح اهل لفكت ال « نيغامير » نع عافدلل

 هلاسيل « ب » شويجلا ةعومجم يسدنهم ريبك عم الاصتا

 فسنب ةليفكلا ةينقتلا لئاسولا لضفا ىلإ ةبسنلاب حصنلا
 ضعب قيبطتب ريخألا هحصنو . بسانملا تقولا يف رسجلا

 ةداق « شتوب » غلبأو ء. صوصخلا اذه يف تاءارجالا

 « ةروكذملا تاءارسجالا نومضمب نييلحملا« نيغامير »

 فسنل تارجفتملا نم ةيفاكلا تايمكلا ريفوتب مهدعوو
 ةاسشم يتبيتكب ةعفادملا ةوقلا زيزعتب مهدعو امك .رسجل

 نكلو . مم 86 رايع ط/م ةيراطبو ناديم ةيعفدم ةبيتكو

 ةيكريمألا تاوقلا تمجاه امدنع ذيفنت نود تيقب هدوعو

 . سسجلاو ةدلبل
 « ميلا اذه ءاسم يفف ."/7 يف ثادحألا تعراستو

 , 51 قليفلا ةدايق يلوتب ارمأ « شتوب » ىلا « لدوم هردصأ
 يذلا عب رسلا مدقتلا ءانثأ ميلا كلذ يف هدئاق رسأ يذل
 ( نوتاب لارنجلا ةدايقب ) ثلاثلا يكريمألا شيجلا هققح

 كلذو . لوألا يكريمألا شيجلا نم بونجلا ىلا فحازل

 لارجلا نيعو . ذئتقو ءافكأ قلايف ةداق رفاوت مدعل ًارظن
 « نيغامير نوب » عاطقل ادئاق 80111263 « رمثوب نوف »

 « لدوم » نم « شتوب » بلط الو . « شتوب » نم الدب

 يف عضولا تايطعم ديدجلا دئاقلل اهالخ حضوي ةينمز ةحسف

 نأو « كلذب مايقلل تقو ال هنأب « لدوم » هربخأ . عاطقلا

 قرتخا يذلا . 0 قليفلا ةدايق ملستل اروف هجوتلا هيلع
 . هدئاق رسأو هطوطخ ثلاثلا يكريمألا شيجلا

 عاطقلا ةدايق هملسترشثا ء, «رمثوب نوف » ربتعاو

 رشثكألا رمألا وه « نوب » ةنيدم نع عافدلا نا .روكذملا

 نيغاميرب نتعي مل هناف اذل . ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ةيمهأ

 لسرأ نأب ىفتكاو , ةقدب ةيعافدلا اهعاضوأ ىلع علطي ملو
 . ةيعافدلا اهعاضوأ دقفتل اطباض "/7 "  ةليل ىف اهيلإ

 ةمدقتملا ةيكريمألا تاوقلا ةضبق يف عقو طباضلا 15 نكلو

 فرعي نأ نود .اهتاذ ةليللا لالخ « نيغامير »وحن

 ىدمب الهاج «رمثوب » يقب دقف اذل . كلذب «رمئوب »

 ةروص كلمي الو , « نيغامر » نم ةيكريمألا تاوقلا بارتقا
 . ةدلبلا يف ةيعافدلا عاضوألا ةقيقح نع ةحضاو

 ةيماح دئاق , « يغتارب » بيقنلا ناك ءانثالا اذه يفو

 بارتقا دكؤت تامولعم هيقلت ببسب ةياغلل اقلق . « نيغامير »
 هذه ةمواقم نع هزجعو . ةدلبلا نم ةيكريمالا تابابدلا

 نكي مل يتلاو . هيدل ةرفاوتملا ةيماظنلا ةاشملا ةوقب تابابدلا

 ةدعم قدانخ يف مهعيزوتب ماق « ايدنج 7 نع ديزي اهددع

 ايروتكيف » عفترم قوف ةدلبلل ةيبرغلا فراشملا دنع لبق نم
 قيرطلا ىلع رطيسملا ريغصلا 771040118 8618 « غرب

 وحن 865650014 « فرودسسريب » نم هنجتملا

 . « نيغاعير »
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 هرايهنا لبق ديدحلا ةكس رسج بقاري يكريمأ يدنج

 ةعفادملا ةيناملالا ةوقلا ةدايق رقم ناك ثيح ديدحلا ةكس قفن

 نوح

 ةعاسلا ىتح رسحلا فسنل ةمزاللا تارجفتملا لصت ملو

 غلك ٠١ نزت اهنأ اهوصو دعب نيبتو . 7/17 موي نم ٠

 7٠٠ تناك فسنلا قيقحتل ةبولطملا ةيمكلا نأ عم . طقف

 « نهاهنزيرف » بيقنلل نيبت دقف . كلذ ىلإ ةفاضالابو . غلك

 صصخملا يركسعلا عونلا نم تسيل ةلسرملا تارجفتملا نأ

 ةداع مدختسي فيعض عون نم لب « ةيندعملا روسجلا عطقل

 تارجفتملا ةيمك ةيلعاف نإف اذهلو . ةيندملا لابعألا ىف

 الصأ ةبزاللا ةيمكلا ةيلعاف عبر لداعت تناك ةملتسملا

 يف تارجفتملا هذه عيزوت مت دقو . ىديدحلا رسجلا فسنل

 ةرورضلا دنع هفسنل اديهمت رسجلا نم ةفلتخم طاقن

 . قوصقلا

 ط/م نيعفدم كلق ةدحو يعافدلا عقوملا يف ناكو

 « يل لبر يأ » عفترم قوف نيزكرمتم مم ٠١ رايع نم نيبعابر
 ةدحولا هذه نكلو . « نيرلا » رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع

 نأ نود . «زئلبوك » ىلإ تهجوتو . 1 يف اهمقوم تلدب

 - 5 ةليل يف اهئاكم لحو . « يغتارب » بيقنلا كلذي ىردي
 ىلا عفادملا رطقل تارارج اهيدل نكي مل ةلئامم ةدحو "/ا/

 عفد ىلإ مقاوطلا دونج رطضا اذل , عفترملا ةمق ىلع ضبارملا
 ىلإ ىدأ يذلا رمألا . 5/7 حابص يف يديالاب نيعفدملا

 « « نيغاهر » رسج ىلع ةفرشملا ضبارملا ىلإ اهطوصو ريخأت
 . ةيكريمالا تاوقلا لوصو دنع لاتقلا يف امهكارتشا مدعو

 رايهنا نع ةمجانلا ةيبلسلا لماوعلا رفاضت ىدأ اذكهو
 يونعملا بارطضالاو , ماعلا يناملألا يجيتارتسالا عضولا

 ةيرشبلا ) ةيركسعلا تاناكمالا صقنو .٠ ىداملاو

 مامأ الهس ًافده اهرسجو « نيغاهر » لعج ىلإ . ( ةيداملاو
 . 7١1140 /7/1/ يف امههوحن تعفدنا يتلا ةيكريمألا تاعردملا

 قفدت . « نيغامير » يف عضولا بارطضا نم دازو
 رمألا ء رسجلا ربع ةعجارتملا ةيناملألا تادحولا نم ديدعلا

 ةدلبلا لخاد ماحدزالاو بارطضالا نم ةلاح قلخ يذلا

 9/0 موي نم 7١,١6 :ةعاسلا يفو . هسفن رسجلا ىلعو

 ىعدي دئار ةبترب يناملأ طباض « نيغاير » ىلإ لصو
 يسبرغ دوجوملا 77 قليفلا ةدايقل عبات . «رليش »

 يعافدلا عقوملا ةدايق ملتساو , ملك ٠١ وحنب « نيغامير »

 رقم ماقأو . هل انواعم حبصأ يذلا « يغتارب » بيقنلا نم

 عفترم يف روفحملا ةيديدحلا ةكسلا فن يف هتدايق
 . « يلرابريا »

 : « نيغامير » وحن ةيكريمألا تاوقلا مدقت

 عباتلا ) ثلاثلا يكريمألا قليفلا ناك 1988/7/5 يف

 نم ملك 48 وحن ةفاسم ىلع ( لوألا يكريمألا شيجلل
 .« نوب » ةنيدم وحن مدقتي قليفلا اذه ناكو . « نيرلا »

 ةدايقب ١١ شويجلا ةعومجم موجه ماعلا ططخملا راطا نمض

 تناكو . ( ١940 كراعم . نيرلا رظنأ ) « ,يلدارب » لارنجلا

 نيح يف .روكذملا قليفلا ةمدقم يف ريست ىلوألا ةاشملا ةقرف

 بهأتتو « اهنم بونجلا ىلا فحزت قليفلا قرف ةيقب تناك
 ةقرفلا عم ءاقتلالا ةيغب . يقرشلا بونجلا وحن عافدنالل



 ميلا يفو . ثلاثلا يكريمألا ىشيجلل ةعباتلا ةعبارلا ةعردملا

 ءاوللا . قليفلا دئاق نم ىلوألا ةاشملا ةقرف دئاق بلط هسفن

 رسج ةمجاهمب هل حاسلا , 1. 843!!ناكلم « نيكيليم نوج »

 قفاوف . املس هيلع ءاليتسالا ةيغب « نوب » ةنيدم

 . هيلط ىلع « نيكيليم »

 قليفلا تايلمغ تردصأ ( 5/0 ) يلاتلا ميلا ينو

 نع ةيعفدملا فقوت ىلع صنت تايلعت ثلاثلا يكريمالا

 « نوب » يرسج فصقل . ةيداعلا فئاذقلا مادختسا

 تاوقلا بارتقا دنع . ةماع « نيرلا »روسجو «نيغامير »و

 فئاذقب فئاذقلا*هذه نع ةضاعتسالاو . اهنم ةيربلا

 رورملا ةكرح ةلقرعل روسجلا قوف وجلا يف رجفتت ةيراثنم

 . اهتاذ روسجلا باطعا وأ ريمدت نود . اهقوف

 ةقرفلا ىلا ًارمأ روكذملا قليفلا ةدايق تردصأ ”/1 يفو
 « درانويل نوج » ءاوللا ةدايق تحت ةلماعلا , ةعساتلا ةعردملا

 وحن يقرشلا بونجلا هاجت مدقتلاب ٠ ل آعوم0

 يف بصي يذلا «رآ » رهن ىلع رباعم ةماقاو . « نيرلا »

 . «زنيل »و « نيغامير » يبونج عقت ةطقن يف « نيرلا »

 ةفضلاو نيرلل ةيبرغلا ةفضلا ريهطتب كلذ دعب مايقلاو

 رسج ىلع ريسلا ةكرح عطقو . «رآ » رهنل ةيلامشلا
 دقلو .رمألا مْزَل اذإ هريمدت وأ ةيعفدملا نارينب « نيغامر »

 طوطنلا قارتخا نم هتاذ مويلا يف ةروكذملا ةقرفلا تنكمت
 تاتش » ةنيدم ىلا تلصوو ٠ ابيرقت ملك ١4 قمعب ةيناملألا

 وحن دعبت يتلا . 512014 8466ه طعأتل « مياهنيخيم

 طسو ةريطخ ةرغث كلذب ةحتاف . « نيرلا » نم طقف ملك ١

 ةدايقب ناك يذلا . رشع سماخلا يناملألا شيجلا تاليكشت

 نيقليفلا مضيو . 77012 231186 « نغناز نوف » لارنجلا

 تا

 : « نيغامير » رسج ىلع ءاليتسالا

 تلصو . 7/17 موي حابص نم ١1,١6 ةعاسلا ىلاوح يف

 ةقرفلل ةعباتلا , ؟7 ةعردملا ةاشملا ةبيتك ايارس ىدحإ

 تمجاهو « نيغامير » فراشم ىلا . 9 ةيكريمالا ةعردمل

 ةفاسم ىلع عقاولا « غرب ايروتكيف » لت دنع يناملألا عقوم
 دئاق سشهدو . هيلع تلوتساو .رسجلا. نم ملك ١,5 وحن
 دجوو هراظنمب ةدلبلا دصر امدنع «نامريت» مزالملا ةيرسلا

 هيلع ريسلا ةكرح ناو ايلس لازي ال «نيغامير» رسج ن

 ةيرسلا دئاق دصرم ىلا لصو ليلق دعبو . ةفاثكي ةرمتسم

 ةبيتكلا دئاق . 234. 106619715 «زريفيد ,اروم » دئارل

 آ.. 228612272 « نايغتيا درانويل » مدقملا هتبيحصيو , ال

 ةمدقتملا ( ناتبيتك ) 1251 1010© « ةمهملا ةوق » دئاق

 ةثالثلا طابضلا سرادتو . ةعساتلا ةعردملا ةقرفلا مامأ

 ىلع ءاليتسالل ؟ا/ ةبيتكلا عقد « نايغتيا » ررقو . فقومل

 . هتوقل ةعباتلا تابابدلاب اهمعدو ةدلبل

 ىر

 « نيغاهر » رسج زاتجت لوألا يكريمألا شيجلا نم ةدحو

 فيثكلا روبعلا ريثأت نم ًايتاذ هرايهنا دعب « نيغامير » رسج

 حاجن نود ناملالا هب ماق يذلا بيرختلا راثآ ىلإ ةفاضالاب هلوح نم ةريبكلا تاراجفنالاو هيلع

 نول



 ير

 ىلا لصوف . هطابض دحأ عم « نامرميت » مدقت كلذرثا

 نأ نود ءرتم 0٠١ يلاوح « نيغامير » نع دعبت ةطقن
 نم ١1,٠١ ةعاسلا ىلاوح دنعو . ةيناملأ تاوق يأ هفداصت

 ىلع افطاخ اموجه « نامرميت » ةيرس تأدب هتاذ مويل

 ديدحت ةبوعصل ارظن . ةيعفدملاب قبسم ديهمت نود ةدلبلا
 نم ةديدش ةبرقم ىلع ةيكريمأ تاوق دوجو ببسب فادهأل
 تمدقتو . نيفرطلا تاوق لخادت ىدم حاضتا مدعو « ةدلبل

 بلق وحن يسيئرسلا قيرطلا ربع لئاصفلا ىدح
 حانجلا ىلع ىرخا ةليصف تفتلا نيح يف . « نيغامير »

 تهجتاو . « نيرلا »رهنل يزاوملا قيرطلا ربع رسيأل
 ةطحم لالتحال ةدلبلا ربع نميألا حانجلا ىلع ةثلاث ةليصف

 موجطا ءدب دعبو . رسجلا وحن تهجوت مث ةيديدحلا ةكسل
 « زج دوه » لارنجلا لوألا شيجلا دئاق لصو . ليلقب

 موجطلا روطت ةبقارملا « نيغاهر » نم ةبرقم ىلا 5
 ارمأ ردصأ . يلاتقلا فقوملا بعوتسا اسمدنعو . هسفنب

 كلذ نمث ناك ول ىتح . ايلس رسجلا ىلع ءاليتسالا ةرو رضب
 . ةلماك ةبيتك ةراسخ

 لالتحا ؟1 ةبيتكلا تعاطتسا ١4,0٠ ةعاسلا يفو
 يتلا ةدودحملا ةمواقملا ىلع تبلغت نأ دعب . « نيغاير » ةدلب

 . ةدلبلا ربع ةبحسنملا ةيناملألا تاوقلا لولفو ةيماحلا اهتدبأ

 ةبرقم ىلع تابابد ةليصف عم « نامرميت » ةيرس تحبصأو
 لاجر رّجفو . « نيغامهر » رسجل يسبرغلا فرطلا نم

 اوثدحأو . رسجلل يبرغلا لخدملا دنع ةوشح « نهابتزيرف »
 عفادملا تذخأ هتاذ تقولا ينو .راتمأ ٠١ اهضرع ةرفح

 ةفضلا ىلع رسجلا يجرب يف ةدوجوملا ٠١ رايع ط/م ةيناملألا

 ني رشتنملا نييكريمألا ةاشملا ةكرح ةيرح نم دحت ةيقرشلا
 لارنجلا ىقلت , 16,١٠0 ةعاسلا يفو . ةيبرغلا ةفضلا ىلع

 يف رسجلا نوفسنيس ناملألا نأب ديفت تامولعم «زج دوه »

 قالطاب « نامجنيا » مدقملا رمأف ١7,٠١ ةعاسلا ىلاوح
 تابابدلاو ةاشملا موجه ةيطغتل رسجلا لوح ةيناخد فئاذق

 عجشو . تاوشحلا لوعفم لاطباب ةفلكملا نيسدنهملا ةدحوو

 « املس رسجلا ىلع ءاليتسالل عافدنالا ىلع «زج دوه »

 ١7,٠١ ةعاسلا يف ) 4 ةعردملا ةقرفلل ةعبات ةمهم ةوق حاجن
 رمن قوف ماقم ميلس رسج ىلع ءاليتسالا يف ( هتاذ مويلا نم
 يبونج ةعقاولا 510218« غيزنيس » ةدلب دنع . «را »

 . ةرشابم « نيغامير »

 ىلاوح يف اهموجه 17 ةبيتكلا تأدبو
 رجلا ةيناخدلا فئاذقلا تطغو . ١0,٠١ ةعاسلا

 تقرتخا مث . « يلرلبريا » عفترم دنع ةيقرشلا ةفضلاو
 ةريغصلا ةيناملألا ةدحولا عقاوم ةيكريسالا تابابدلا

 ءرسجلل يبرغلا لخدملا نم ةبرقم ىلع ةدوجوملا
 تأ انيدع .رسجلا قوف « نامرميت » ةيرس تعفدناو
 ماقو . رسجلا فسنب « يغتارب » بيقنلا « رليش » دئارلا

 « نهاهزيرف » بيقثلا ىلإ رمألا عالباب « يغتارب »

 ضف

 ةيئابرهكلا ةرادلا نكلو ريجفتلا زاهج ىلع طغض يذل

 تاوشحلا راجفنا متي مل يلاتلابو . يغبني (ك لمعت مل

 تناك *ىراوط ةوشح ريجفت مت كلذ رثإ . ةيسيئرل

 اذه نكلو . قرشلا ةهج نم رسجلا ةياهن برق ةعوضوم

 رارضأ ىوس يديدحلا رسجلا حطسب قحلي مل راجفنال

 عونلا نمو ةبسانم ريغ تناك ةوشحلا نأل ارظن . ةدودحم
 . ةيندملا ضارغألا يف مدختسمل

 عبات . فسنلا ةيلمع يف لشفلا اذه ببسي

 ةقفارملا وسدنهم ناكو . رسجلا ربع مهمدقت نومجاهملا

 . عيرسلا مهفحز يف هنوفداصي ريجفت كلس لك نوعطقي
 قدانبلا»و تاشاشرلاو مم ٠١ عفادملا نارين نكلو

 يقرشلا فرطلا ىلع نيدوجوملا نيجربلا نم ةقلطنملا

 ةفاسم ىلع فقي حلسم يراخب بكرم نمو . رسجلل

 مدقت تدمج . نيرلا ىرصجم يف رسجلا نيمي رتم ٠
 ةرشابم انارين تابابدلا تهجو اذل . نييكريمألا ةاشملا

 عقاولا قفنلا لخدم ىلعو روكذملا بكرملاو نيجربلا ىلع
 يناملأ راطق دجوي ناك ثيح . « يلرلبريا » عفترم تحت

 . ئرخا تاشاشر نارين هنم قلطنت

 لئاصف ىدحا تنك . تاشاشرلاو تابابدلا عفادم

 . (هريهطتو نييقرشلا نيجربلا ماحتقا نم « نامرميت »
 . دونج 5 كلذ لالخ ترسخو

 نارين ءاطغ تحتو

 ٠٠ نامرميت » ىدل ناك . ليلقب «

 وحن ( قفنلاو رسجلا برق ) نيرلل ةيقرشلا ةفضلا ىلع

 ٠ نورهطي ةسدنهلا لاجر ناك نيح يف . طقف ايدنج

 سلا حطس نوحلصيو . ةفسانلا تاوشحلا نم رسجلا
 ةعرسب تايلآلاو تابابدلا هربعت ىتح . ناكمالا ردق ,

 نأ لبق . نيرلا يقرش فيعضلا رسجلا سأر معد ةيغب
 ةداضملا تارجهلا أدبتو ةيناملألا تازيزمتلا لصت

 ةعاسلا دنعو . هقيفصتل ٠,١7 ةيرس رسجلا تربع"

 ةثلاثلا ةيرسلا اهتعبتو . 37 ةبيتكلا نم ةيناث ٠ ىلاوتو

 لالخ 4 ةعردملا ةقرفلا ةاشم نم ىرخأ تادحو روبع

 رسجلا سأر زيزعتل ليللا .

 يناملألا قليفلا ةدايق مالعا « رليش » دئارلا لواحو

 يف لشف هنكلو . « نيغامر » يف فقوملا ةقيقح نع 117
 . ةيران ةجارد ةعاسلا يف ىطقماف . كلذ

 مالعا نود . قليفلا ةدايق رقم وحن قفنلا نم اهب قلطناو
 نع ةمجانلا ضوفلل ارظن . كلذب « يغتارب » بيقنلا

 تابابدلا تايامر ديازتو . قفنلا لخاد ماحزالا

 صاغلا قفنلا وحن ةهجوملا ةيكريمألا تاشاشرلاو

 بايغ نم ةعاس عبر دعبو . ىحرجلاو نييندملاب

 مالستسالا « نهاهتزيرف »و « يفتارب »ررق « رليش »

 . ضيبأ الع نيعفار قفنلا نم اجرخف . نييكيرمالل
 يديأ يف « نيغامير » ةدلبو رسج طقس اذكهو

 ءاقلحلل رسج سأر لوأ ليكشت أدبو ٠ ةيكريمألا تاوقلا

 ةعاسلا دعبو

 سأر زيزعت ةمهم نييكريمألا مامأ ترهظو . « نيرلا »ربع

 نأل ارظن . اماقت ةبسانم ريغ فورظ يف هميعدتو رسجلا

 ثادحأل اقبسم تططخ دق نكت مل ةيكريمألا ةدايقلا

 . ةقطنملا هذه يف رسج سأر

 : رسجلا سأر ميعدت

 ىلا « نيغامير » رسج ىلع ءاليتسالا ءابنأ تلصو
 1١ر٠ ةعاسلا ىلاوح يف ثلاثلا يكريمألا قليفلا دئاق

 سأر زيزعتب ةعساتلا ةعردملا ةقرفلا رمأف ., 0 موي نم

 دئاق . «زجدوه » لارنجلا لصتا مث . اروف رسجلا

 دئاق , « « يلدارب » لارنجلاب . لوألا يكريمألا شيجلا

 سأر زيزعت ابلاط ربخلا هغلبأو . ١١ شريجلا ةعومجي
 « كلذب « يلدازب » هدعوف . ةيفاضا تاوقب رسجلا

 يف ءافلحلل ماعلا دئاقلا «رواهتزيا » لارنجلاب لصتاو

 سمخب رجلا سأر زيزعت ىلع قفاو يذلا ٠ ابوروأ

 ىلع نيرلا يبرغ ةلماعلا تاوقلا عيزوت ليدعتو ٠ قرف
 . ساسألا اذه

 78و 9 ةيكريمألا ةاشملا قرف قفدت أدب اذكهو

 رواحملا ىلع . 4 ةعردملا ةقرفلا نع الضف .49و

 لا ةليل لالخ نكلو . رسجلا سأر وحن ةهجتلا
 ةدوجوملا ةليلقلا ةيكريمألا ةاشملا تادحو تناك . 8

 . ملك "وحن اهضرع ةهجاوم ىلع ةرشتنم رسجلا يقرش

 لالخ رسجلا تربع طقف تابابد 4 ىوس اهمعدت الو

 . هحالصا لامكتسا لبق ليللا

 تأدب . 3/4 موي نم 7,٠٠١ ةعاسلا نم ءادتباو

 . ةمظئاتمةروصب رسجلا روبع تابابدلاو بيجلا تابرع
 تاوقلا ددع غلب . رسجلا لالقحا نم ةعاس 14 دعبو

 8٠٠١ ءاهز ةيقرشلا ةفضلا ىلا تربع يتلا ةيكريمألا

 ةيرس « تابابد ةبيتك , ةعردم ةاشم اتبيتك ) يدنج
 ١ "٠ ةاشم اجوف . عالطتسا ةدحو . تابابد تاصناق

 , ط/م ةيعفدم فصنو ةيراطب . ىرخأ ةاشم بئاتك
 ./4و 4 ةاسثملا يققرفل اهلك ةعبات ( نيسدنهم ةليصف

 نيسدنهملا تادحو تأدب ٠١/" موي نم ءادقباو

 نيرخآ نيرسجو . ليقث مئاع رسج ةماقإ يف ةيكريمألا
 يعفدملا يناملألا فصقلا نارين تحت كلذو . ةاشملل

 مويلا ذنم يديدحلا رسجلا ىلع بصنا يذلا . يوجلاو

 تاماوعلاو ةمئاعلا روسجلا لصش مث .روبعلل لوألا

 روبع يف ةمدختسملا لازنالا قراوزو ( تايدعملا )
 دنع نيرلا ربع ىحرجلا لقنو تادعملاو تاوقلا

 ا ءاشنإ ىلع عوبسا ءاضقنا دعبو . « نيغامير »

 ؟هوحن هيف ةدوجوملا ةيكريمألا تاوقلا ددع غلب . رسجلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع قرف عبرأ ىلإ نومتني يدنج فلأ

 0 يلامشلا عاطقلا لقحتو /8 ةاشملا ةقرف

 أ سجل أ



 ةيِطرمُدلا ةئرما هّقزملا صن هاج هدم
 ٠ «”يربفغاصوف

 كين الزلا ةراضملا تايعزلا تاهاّم ٠١ <لسستتتحت

 كويرلاربع يومنا تارّملا مضت تاه ١ هس

 ١18856( راذآ ) رسجلا سأر ىلع ةيناملألا ةداضملا تارجهلاو . ةعساتلا ةيكريمألا ةعردملا ةقرفلا مدقت

 سأر نم طسوألا عاطقلا لتحتو 4 ةاشملا ةقرف
 1 برشا

 نم يبونجلا عاطقلا لتحتو 44 ةاشملا ةقرف #*

 . سسجلا سأر

 ةدناسمل يناثلا قسنلا يف 4 ةعردملا ةقرفلا *
 . ةروكذملا ثالثلا قرفلا

 : يناملألا داضملا موجهلا

 ء ىجافم لكشي ءاج رسجلا ىلع ءاليتسالا نأل ارظن

 ةدايقلا ناف ٠ نيبراحتملا نيفرطلا لبق نم عقوتم ريغو

 تارجهلا ميظنت ىلع ةرداق ريغ اهسفن تدجو ةيناثألا

 ةثالث وأ نيموي ءاضقنا ليق سسجلا سأر ىلع ةسكاعملا

 ةعباتلا ) ةينامألا قرفلا نم ديدعلا نأو ةصاخ . مايأ

 «نوي» لوح ةرشتنملا (748و 57 نييقليفلل

 . ةهبجلا نم عاطقلا اذه نم برقلاب وأ « نيغامير »و
 « « نيرلا » رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع لازت ال تناك

 روسج 4 ربع ةيقرشلا ةفضلا ىلا باحسنالا لواحت
 ددع نع الضف . اهبونجو « نيغاهر » يلاهش عقت ىرخأ
 .روسجلا نيب ةلماعلا ( تايدعملا ) تاماوعلا نم

 ةرورضب ةصاخلاو , ةقباسلا « رلته » رماوأ تناكو
 دودحلا ىلع « ديرفغيس » طخ تاعافدب كسستلا

 انضفزا



 ير

 تاوقلا بحس مدعو . لجر رخآ ىتح ةيبرغلا ةينامألا

 لكشت . نيرلا ءارو ةيعافد عقاوم ىلا اهيف ةدوجوملا

 ةيفاك ةيناملا تاوق رفاوت مدع بابسا نم ايسيئر اببس

 ةرغث دسل نيرلل ( ةيقرشلا ) ىنيلا ةفضلا ىلع

 ةيوق ةداضم ةبرض هيجوت يف عارسالاو « نيغامير »

 . روكذملا رسجلا سأر ةيفصتل
 نيدوجوملا راغصلا نييلحملا ةداقلا دحأ لواح دقو

 دئارلا وهو . نيرلل ىنميلا ةفضلا ىلع رسجلا سأر برق
 نيسدنهملا نم ةسائر ةعومجم دئاق « لبورتش تربره »

 موجه نش . 0١ لومحملا نيسدنهملا جوفل الصأ ةعبات

 ىلع نييكربمالا ءاليتسسال ىلوألا ةليللا يف سكاعم

 نم لجر ٠٠١ هضت ةوق كلذ يف امدختسم . رسجل

 لوصولا هتياغ تناكو . ط/م ةيعفدملا لاجرو نيسدنهمل

 . هقسنو رسجلا ىلإ

 ىلاوح يف هسفنب سكاعملا موجهلا « لبورتش » داقو
 برق نومجاهملا كبتشاو . هتاذ مويلا نم 17,5٠١ ةعاسل
 ةاشملا ةقرف نم تادحو عم فينع لاتقق يف سجل

 نع رفسأو ليللا لاوط لاتقلا رمتساو . 4 ةيكريمأل
 رجفلا دنعو . ةمجاهملا ةوقلا دارفأ مظعم لتقم وأ رسأ

 لشفو . هلاجر نم دودح ددع عم « لبورتش » بحسن
 رسج سآر ىلع سكاعم يناملأ موجه لوأ كلذب

 . « نيغامعير »

 فقوب « لدوم » لاشراملا رمأ ./8 حابص يفو

 «رزنابلا » ةقرف هب موقت نأ ضرتفملا نم ناك داضم موجه
 .«نوب » دنع نيرلل ةيبرغلا ةفضلا يف ةدوجوملا ١

 حاستكال قرشلا ىلا نيرلا روبعب كلذ نم الدب مايقلاو
 رسجلا فسن مث « نيغامير » دنع يكريمألا سج ا نيو

 دق ةقرفلا هذههل ةيلاثقلا ةوقلا تناكو . كلذ رثأ هسفن
 ةبابد 50و لجر ٠٠١+ ىلا ةقباسلا كراعملا ببسب تندت
 موي ءاسم يف اهكرحت ةقرفلا تأ دبو .طقف اعفدم 18و
 هنم يناعت تناك يذلا . دوقولا صقن ببسب 4
 نم ةريخألا ةلحرملا لالخ امومع ةيناملألا تايلآلا
 ةقطنم ىلا ةروكذملا ةقرفلا عئالط لصت ملو . برحلا

1 
 ببسب . 3/٠١ موي حابص الا « نيغامير » رسج سار

 ةيقرشلا ةفضلا ىلع قرطلا ماحدزاو تايدعملا صقن

 ةروصب ءافلحلا تارئاط اهمجاهت يتلا تابكرملاب نيرلل
 دعب . ناملألا ىدل نكي مل كلذل ةجيتنو . ةرمتسم هبش

 رسج روبع يف نييكريمألا حاجن ىلع ةعاس ؟4 رورم
 نيرداق لتاقم يدنج فالأ ” وحن ىوس . « نيغامير »

 . سجلا سأر دض سكاعم موجه نش ىلع

 برغلا ىف ةماعلا ةيناملألا ةدايقلا تنيع :, 4 يفو

 6 نياالرياب زتيرف » لارنجلا . « ريل رزنابلا » ةقرف دئاق
 ةيفصت ةيلمع نع الوؤسسم ادئاق . 1. 829:عماعام

 موجه اب مايقلا ررقملا نم ناكو . « نيغامير » سسج سأر ٠٠

 نسف

 زيكرت متي نأو , 3/٠١" موي قسغ دنع روكذملا داضملا

 اهعطق فدهب . رسجلا سأر ةقطنم فصتنم ىلع موجملا

 فورظل اقفو ابونج وأ الاش هجوتلا مث . نيمسق ىلا
 . لاتقلا روطت

 تعمجت ءروكذملا ريبكلا داضملا ممجهلل ًادادعتساو
 وحن اهددع غلبي ةلتاقم ةيناملا تاوق ٠/٠١ موي ىتح

 اياقب دونج نم مهفصن .يدنج فالا ةرشع

 ١١ «رزنابلا » ةقرف ١ : ةيلاتلا ةعردملا تاليكشتلا

 ةقرف ١١ (اعفدم 6١و ةبايد ؟6و لجر ) 20٠0

 ةقرف - '" ١ ( ةبابد 6١و لجر ٠٠ ) « ريل رزنابلا »
 .(اعفدم ١؟و ةبابد 6١و لجر ٠٠١ ) 9 «رزنابلا »

 ٠ ( تابابد هو لجر ٠١5 ) ٠٠١ «رزنابلا » ءاول - غ

 ةفلتخملا ةاشملا تاليكشت لاجر نم رخآلا مهفصنو

 نم ابيرقت لوألا عوبسألا لالخ اهدشح لماكت يتلا )

 ةينامألا تاوقلا مجح غلب كلذبو . رسجلا سأر ليكشت
 ٠١ وحن روكذملا عوبسألا دعب رسجلا سأر لوح ةلتاقملا

 ةيبعشلا ريدانيرغلا قرف تمض يتلاو . ( يدنج فلأ

 97٠١ ةاشملا جوفو . "٠4و 305#و )اللول

 وحنلا ىلع متي مل ريبكلا داضملا موجلا ذيفنت نكلو
 دق تناك ةيكريمألا تاوقلا نأل ارظن . هل ططخملا

 موجهلا قالطنا ضرتفملا نم ناك يتلا ةفطنملا تلتحا

 عاطقلا يف ًاقرش رسجلا سأ رل اهعيسوت ءاننأ كلذوءاهنم
 ةلسلسب ايلمع موجهلا اذه لدبتسا دقه ل .طسوألا

 ترفسأ يتلاو . ايبسن ةريغصلا هسكاعملا تاجطلا نم

 قالطنالا نم مهعنمو . نييكريمالا مدقت لدعم ءاطبا نع

 ىلا لوصولا يف حجنت مل اهنكلو . رسجلا سأر جراخ

 مظعم تعقو دقو . اررقم ناك ابك هريمدتو هسفن رسجلا

 .رسجلا سأر نم طسوألا عاطقلا يف تارجهلا هذه

 . 4 ةيكريمألا ةاشملا ةقرف دجوت تناك ثيح

 ىلا ةينامألا ةدايقلا تأجل ٠ يربلا لشفلا اذه مامأ

 ناكو . رجلا ريمدت ةمهم ذيفنتل اهيدل رفاوتملا ناريطلا

 , 37/8 ذنم رسجلا ىلع هتاراغ أدب دق يناملألا ناريطلا

 ارظن , ىودج نود كلذ دعب تديازت تاراغلا هذه نكلو

 نيرلا رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع اورشن نييكريمألا نأل

 يفو . رسجلا ةياحل مم 1١ رايع نم ط/م ةيعفدم ةبيتك

 1١ مضت ةوقب رسجلا ىلع يناللألا ناريطلا راغأ 6

 اهتطقسأ ةقذاق ١7 ةراغلا هذه يف رسخو . لبانق ةفذاق

 رارق ءارو ةظهابلا رئاسخلا هذه تناكو . ةيعفدملا نارين

 . ةمهملا هذه يف ناريطلا مادختسا فاقياب « لدوم »

 لتاقت ةينالألا ةيريلا تاليكشتلا تناك امدنعو

 ريمدت « لدوم » لواح رسجلا سأر عيسوت عنمل ةدشب
 لاجر نم ةصاخ ةعومجي ةطساوب « نيغامير » رسج

 رم يف ةحابس للستلا مهيلع ناك نيذلا . ةيرحبلا
 تأكتم ىلإ لوصولاو . ١١ - 3/١0 ةليل يف « نيرلا »

 ةلواحملا نكلو . تارجفتملاب اهفسنو ةيرجحلا رسجلا

 ةعومجملا عمجت ةطقن ضرعتل ارظن . أ دبت نأ لبق تلشف
 امم . 3/١5 ءاسم يف ةيكريمألا ةيعفدملا نارينل ةروكذملا

 ةيلاتلا ةليللا ىلا ةيلمعلا ليجأت ىلا ةعومجملا دئاق عفد

 سلا نأل ةيناثلا ةلواحملا رجت ملو .(5/128-3)

 ةعاسلا يف راها

 ةرثكو ٠ ىلوألا هفسن تالواحم رثا هباصأ يذلا عدصتلا

 ءارج نم كلذ دعب هيلع وأ هلوح تعقو يتلا تاراجفنالا

 نيسدنهملا حالس زجعو . تارئاطلاو ةيعفدملا تايامر
 هذه نمض ةديج ةروصب هحالصإ نع يكريمألا
 يف اومدختسا ناملألا نأ, ةصاخ . ةبعصلا فورظلا

 ةليقثلا عسفادملا ( 5/178 ) ةرقف يف سجلا فصق

 .« 17 -ف» ةهجوملا خيراوصلاو مم ٠7١ رايع
 الجر ؟8 نادقفو لتققم رجلا رايهنا نع مجنو

 نييكريمألا ةسدنهلا دونج نم مهلكو ٠ نيرخآ 7 حرجو
 تقولا اذه يفو . رسجلا حالصإ نولواحي اوناك نيذلا

 ملك ٠١ وحن هقمع غلبو معدت دق رسجل سأر ناك

 ربع ناقي هزيزعتو هدادما ناكو . ملك ٠١ وحن هضرعو

 . 33/٠١ موي نم ءادتقبا اهبصن مت يتلا ةمئاعلا روسجلا

 رسج سأر لخاد ايبسن ائداه فقوملا لظو
 تفنأت سا يذلا , 1188/7/7 موي ىتح « نيغامير »

 روبع ةيادب عم .اقرش اهموجه ١١ شويجلا ةعومجم هيف
 رتل ( « يرموغتنوم » ةدايقب ) 5١ شويجلا ةعومجم

 ىلع ءاليتسالا بعل دقو . يلامشلا هعاطق يف « نيرلا »

 نم لالتحالا اذه هنع رفسأ امو . ايلس « نيغامير » رسج

 حاجن يف اماه ًارود .« نيغاهر » سج سأر ءاشنا يف حاجن
 « نيغامير » يلاهش ىرضخألا « نيرلا »روبع تايلمع

 اريبك أوزج بذتجا رسجلا سار نأل ارظن . اهيبونجو

 . ةيبرغلا ةهبجلا يف ةدودحملا ةينالألا تاطايتحالا نم

 لكشب حاجنلا اذه اورمثتسي مل ءافلحلا نأ الا

 ارظن ٠ قيمع قرخ ثادحال هنم اوقلطني ملو . رشابم
 يذلا « نيرلا » روبعل ماعلا ططخملا عم كلذ ضراعتل

 يذلاو . لبق نم هعضو دق «رواهنزيا » لارنجلا ناك
 عانطقلا يف ةيسيئرلا ةبرضلا هيجوتب يضقي ناك
 رجلا سأر زيزعتب «رواهتزيا » ىفتكا دقلو . يلابشلا

 نع اديعب ةينامألا تاطايتحالل بذاج معط ةباث هلعجو
 . ةيسيئرلا ةب رضلا ناكم

 ءافلحلا حاجنو . « نيغامير » رسج طوقس ىدأ دقلو
 أجل يذلا «رلته » ةراثإ ىلا . يوق رسبج سأر ءاشنا يف

 هبصنم نم «تدتشور نوف » لاشراملا ءافعا ىلإ

 لاشراملا نييعتو , 9/٠١ يف ةيبرغلا ةهبجلل ماع دئاقك

 نم ددع ميدقت ىلإ ىدأ امك . هنع الدب « غنيرلسيك »

 ةيركسع ةمكحم مامأ ةمكاحملا ىلا ناملألا طابضلا

 نم . رخآ ددع نجسو طابض 4 مادعاب تضق . ةصاخ
 ب نوب » عاطق دئاق «رمثوب » لارنجلا مهنيب

 . هيلع مكحلا رودص بقع رحتنا يذلا . « نيغامير

 بيسي 017/907 موب نم



 ( نوراها )زمير(:4)

 - ١414 ) يليئارسا يباقنو يمايسو يركسع

 . يليئارسالا يوجلا حالسلل دئاق لوأ

 ىقلتو . نيطسلف يف 1114 ماعلا يف زير نوراها دلو

 ةمظنمي قحتلا . « ايلستره  ايسانمغ » يف ةيوناثلا هتسارد

 دفوأ مث . هبابش علطم يف ةينويهصلا ةيباهرالا « هاناغاطلا »

 . ةيكريمالا تاعماجلا ىدحا يف ةسايسلاو ةراجتلا ةساردل

 ينيطسلفلا يدانلا يف « زير » كرتشا ١477 ماعلا يفو

 ناكو , 1957 ماعلا يف « افيح » ىف ءىثنأ يذلا , ناريطلل
 ةدايق يدانلا اذه يف ملعتو . « هاناغاهلا » ةرطيس تحت

 ناريطلا ةرود نمض جرضختو . ةفيفخلا ةيندملا تارئاطلا
 1١91417 ماعلا يفو . 1914 ( وينوي ) ناريزح يف ىلوألا

 وحن نمض . يناطيربلا يوجلا حالسلا يف «زمير » عوطت

 نهم يف اومدخ نيذلا نيطسلف دوهب نم ةاتفو باش
 ىقلتو , ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ حالسلا اذه يف ةفلتخم

 ىدحأا يف « ريافتيبس »زارط نم تالتاقملا ةدايق ىلع ابيردت

 مث , « ايقيرفا يبونج » يف ةيناطيربلا ةيوجلا دعاوقلا
 تافذاقلا ةسارح تايلمع يف  لتاقم رايطك  كرتشا

 . ةيناطيربلا

 ةبتر ىلا يناطيربلا ناريطلا حالس يف «زمير » لصو دقلو

 ىلا داع ثيح , 1448 ماعلا ىتح هيف يقبو , لوأ بيقر

 اهتلكش يتلا « ناريطلا ةئيه » ىلا مضناو , نيطسلف

 عضوي » ةدايق تحت 1181/1١/٠١ يف « هاناغاملا »

 ٠ ةروكذملا ةئيملا يف طيطختلا نع الوؤسم ادغو , « ليشا

 نم ةفيفخلا تارئاطلا بيرهت يف ةرتفلا هذه لالخ مهاسو

 . نيطسلف ىلا ةيبوروألا لودلا

 ةنيه » ميظنت ديعأ 1144 ( ليربا ) ناسين يفو
 نيح يف . « ريمع ليئارسا » اهتدايق ملتساو , « ناريطلا
 امئاق ميظنتلا اذه لظ دقلو . اهناكرال اسيئر «زهير» ادغ

 ثيح ,( ١444 زومت ) ١444 برحل ةيناثلا ةندهلا ىتح

 حالسلا هنمض نمو يليئارسالا شيجلا ليكستت ىرج

 طشتن دقلو . هل دئاق لوأ «زير » حبصأ يذلا . يوجل

 يف ىلوألا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا ةرتف لاوط «زير »
 لودلا فلتخم نم ةفذاقو ةلتاقم تارئاط ىلع لوصحل

 مادقتساو . ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نمو « ةيبوروأل

 ميظنت ىلع فرشأ امك . نيبنفلاو نيرايطلا نم نيعوطتمل
 نم ةريخألا ةلحرملا لالخ تديازت يتلا. ةيوجلا تايلمعل

 . ةيرصملا ةهبجلا ىلع برحلا

 ءانب ةداعا تالضعم ترهظ . برحلا ءاهتنا بقعو

 بجي يتلا ةيجيتارتسالا ديدحتو , يليئارسالا يوجلا حالسل

 نوكي نأ ىري «زسمير » ناكو . ةيلمعلا هذه مكحت نأ

 ةسائرل عبات حالس درجم سيلو . القتسم يوجلا حالسلا

 سيئر « نيداي لاغيب » عم فلتخا دقف اذل . شيجلا ناكر
 « نيداي » ةركف ناحجرب فالخلا ىهتناو . كاذنآ ناكرأل

 وهو ء (

 ينويهصلا ناريطلا حالسل دئاق لوأ زير نوراهأ

 عفد يذلا رمألا , شيجلا ناكراب ناريطلا طبر يف ةلثمتملا

 ( ربمفون ) يناتلا نيرشت يف هتلاقتسا ميدقت ىلإ «زمير »

 ىهتناو « ةيركسعلا «زمهر » ةايح تهتنا كلذبو . 6
 هلالخ ققح يذلاو , ناريطلا حالسل دئاقك هبعل يذلا رودل

 ناريطلا ةسردم ءاشنإ اهتمدقم يفو . تازاجنالا نم اددع

 رداوكلا دادعإ يف اتمهاس نيتللا . ةينفلا ةيوجلا ةسردملاو

 . ةيوج ةوق ءانبل ةمزالل

 سيئرك « ةدحتملا تايالولا ىلإ كلذ دعب «زهر » لسرأ
 نيطسلف ىلإ داع مث , عافدلا ةرازول عباتلا تايرتشملا دفول

 ريزو راشتسم بصنم يف نيعف ٠ 11801" ماعلا يف ةلتحمل

 لئاوا يف ةفيظولا هذه كرت هنكلو . ناريطلا نوؤشل عافدل
 « ايناطيرب ىدل ليئارسال اريفس نيع ثيح . 1185 ماعل

 . 191808 ماعلا ىتح بصنملا اذه يف يقبو

 1١9844(, 1988 ) ثلاثلا تسينكلا يف ابئان بختنا

 كاذنأ مكاحلا لمعلا بزح نأل , هتباين ةدم لمكي مل هنأ الإ

 ( هينوب ليلوس ) تالواقملا ةكرش ةرادا سلح ةسائرل هحشر

 ةرتفلا لالخ ( روك ) ةيتوردتسملا تاراثتسالا ةكرش ةراداو

 ١95٠ ) ةرتفلا يف لغش دقلو . 1904 ىتح ١4868 نم

 . ةيجراخلا ةرازوي يلودلا نواعتلا ةرئاد ريدم زكرم ( 6

 ماع ريتركس بصنمل 1477 ماعلا يف لمعلا بزح هحشر مث

 فصتنم ىتح هلغشي للظ يذلا بصنملا وهو . توردتسملا
 . ا91/ ماعلا

 ناريطلا نوؤشب قلعتت ةيملع ثوحب ةدع «زمير » عضو

 بزح يف يناثلا يدايقلا فصلا لاجر نم دعيو . ةرادالاو

 تاياختنا لالخ يدايقلا هزكرم رسخ يذلا . « يابم »

 ةبترملا يف حبصأو ٠ 141ا/ ( ويام )رايأ يف عساتلا تسينكلا

 . « دوكيل » عمجت دعن ةيناثلا

 11١74 ( ةئبعت ) سعر (9)

 2105111586106 « سمير ةئبعت » مسأ قلطي

 ةيسن رفةيركسعةوقل دشح لوا ىلع لع 8 عادصق

 (سيراب يرش يلا ةعقاولا ) « سمير » ةنيدم لوح
 وزغلاب ديدجت ىلع درك كلذو © +١١١ ماعلا يف
 يره » سدقملا ينامورلا روطا ربمالا تاوق لبق نم
 6 سماخلا|

 روطا ربمالا ناك ©« ١١؟4 (ويلوي) زومم يف
 دعتساو «© اسنرف وزغب أدب دق « سماحلا يره »

 يسن رفلا كلملا ماقف «سميرر» ىلأ فحزلل
 ع« مهدونج عم هييعاطقا دشحم « سداسلا سيول »
 « سمم رو ىلا اهنمو « « سيئد ناسر» ىلا هجناو

 ةباجتسا تناكو . عمجتت نأ هتاوق ىلع ناك ثيح

 نط ولا هل ضرعتي يذلا رطخلا ىلع درلل نييعاطقالا
 رطحلا هجو يف دحوت دقلف 2 كلملا عقوت امم ربكا

 الو «مهنيب |يف نوعزانتم ءالبنو نويعاطقا ك رتشملا
 دشحلا ىلا تمضنا اك . كلملل ماتلا ءالولا نونكي

 لوقيو . نيدلا لاجر اهعمج يلا ايشيلملا تاعاج
 نا « سداسلا سيول » كلملا خرونم «هيجوس »

 ناسرفلا و ةاشملا ادب ثيح ًاريبك ناك تاوقلا عمجت
 ضرالا حطس يطغي دارجب هبش

 ىح دشحلا اذه « سماحلا يراه ) روطا ريمال

 . هتلمح ىفل
 ىوتسملا ىلع « ةئبعتلا هذه ترهظا دقلو

 « ةيسايسلا اهتيلعافو « ةكلمملا ةبالص « يسايسل

 مفادلا ةيمها ترهظا اك « ةيعاطقالا اهتينب مغر

 ةردقو « يبنجالا رطخلا ماما دشحلا قيقحتل ينطول
 تاضقانتلا ىلع يسيئرلا ضقانتلا ميدقت ىلع عفادلا اذه
 . ةيوناثل

 مع نا امو .

 ١8١5 ( ةكرعم ) سمير 2

 اهضاخ يتلا . ةريصقلا كراعملا ةلسلس نم ةدحاو

 ماق يتلا ةلمحلا ةهجاومل . لوالا نويلبان يسنرفلا روطاربمالا

 دقلو . 18١14 ماعلا يف رواح ةدع ربع اسنرف وزغل ءافلحلا اهب

 ةيجيتارتسا عابتا ىلا . هئادعأ قوفت مامأ , نويلبان رطضا

 نسثو « ةيلخادلا طوطخلا ىلع ةروانملاو . ةكرحلا برح
 . اسنرف نع ءافلحلا دصل لاجملا هل حيتت ةفطاخ تامجه

 يف 1202 « نوال » ةكرعم ىف هلشف دعب

 يف اقوفتم اشيج نويلبان هجاو ثيح .

 «رخولب » يسوربلا لاسثرام دليفلا ةدايقب . ددعلا

 , هقلايف دحأب تقحل يتلا ةيزهلا دعبو . 8170151

 نويلبان بحسنا , ةكرعملا هذه يف لجر 5٠٠١ ل هتراسخو

 مام



 ير

 رهن ىرجي ىلع ةعقاولا 50155055 « نوساوس » ىلا ابونج

 ميظنت ةداعإو ةحارتسالا ةيغب . ةلودع « نسيالا »

 . هتاوق

 ملع انيح هتحارتسا نويلبان عطق . 18١4/1/17 ينو

 هكرت يذلا . 56. 28656 « تسيرب ناس » لارنجلا نأ

 نيمأتل . 86 21216 « هيبزيد نأس » يف « رخولب »

 بونحلا 35 5 طوب هس عد ط ءعع غربت زرافش » عم لاصتالا

 « سمير » ىلع ىلوتسا دقو , 150إ7ت65 « يورت » برق

 6 نوساوس » يقرش ملك دعب ىلع ةعقاولا عام

 ىلا ةأرسجب نويلبات راس .4١178//ا»» يفو

 تناكو . لجر فلأ "0 نم شيج سأر ىلع « سمير »
 ردقي هشيج ناك يذلا . «رخولب » ةهبج ةاذاحمب هتريسم

 موجه نويلبان ماق مث . يسنرفلا شيجلا فاعضأ ةثالثب

 ناك يذلا « تسيرب ناس » لارنجلا قليف ىلع ءىجافم

 نييسورسبلا نم لججر فلأ )١١ « سمر » يف الرعنم

 ١ هب قحلأ نأ دعب ةنيدملا داعتساو , همزهف ٠ ( سورلاو
 ةباصإ 7٠١ نييسنرفلا رئاسخ تناك نيح يف , ةباصأ فالآ

 , ديدج عضو روهظ « سمير » ةداعتسا نع مجن دقلو

 ةرسيم ديدسهت ىلع ةرداق ةيسنرفلا تاوقلا تحبصأو
 نويسنرفلا داعتسا اذل . « غر بنز رافش » ةنميمو « رخولب »

 تالصاوم طخ عطقل ابونج « نويلبان » راسو , مهتايونعم

 نم باحسنالا ىلا نييواسمنلا عفدب المأ «« غربتزراقش »

 . ةكرعملا

 يف نويلبان هققح يذلا يكيتكتلا رصنلا نأ الا

 دؤي ملو . مساح لكشب ىوقلا نيزاوم لدبي مل « سمير »
 مهطغض ءافلحلا عبات دقلف . اسنرف نع ءافلحلا عفد ىلإ

 رمالا , 1814/7/١ يف « سيراب » اولخد ىتح مهمدقتو

 يف شرعلا نع لوالا نويلبان لزانت ىلا ىدا يذلا

 . خا

 اهيف رصتنا ةكرعم رخآ « سمير » تناك دقف اذكهو

 لضفب . اهيف نكقو , 18١4 ماعلا ةلمح لالخ نويلبان

 . رصن ىلا ةميزهلا ليوحت نم . ةيركسعلا هتيرقبع

 19/84 ( ةكرعم ) كلينعر (5)

 ةيكرتلا - ةيسورلا برحلا كراعم نم ةكرعم
 ١١ يلاوح ترمتسأ . (١)الوو - 1ظا/ما)

 , كارتالا ةعزبب تهتناو « ةعاس
 « يناشكوف » ةعقوم يف ةيكرألا تاوقلا ةمزه دعب

 تمن يلا ةميزحملا كلت . (©0)

 « «فوروقوس » يسورلا دئاقلا غوبن لضفب
 ةيسورلا تازيزعتلا لاصياو دشحلا نيمأت ىلع هتردقو
 « بسانملا تقولا يف ةددهملا ةيواسمنلا ةوقلا

 سه

 تدواع « ةلصتملا كراعم لاب مستملا مماحلا موجهلاو
 تاوقلا ريمدت لجا نم دادعتسالا ةيكرتلا تاوقلا
 ةيواسمنلاو ةيسورلا تاوقلا تناكو . ةيواسمنلا

 ريمالا بلط اذل . « ايقادلوم و 5 تلغوت دق

 ةدعاسم مغروبوك - سكاسو يواسمنلا

 /١م يف ريسملا أدعبا يذلا « « فوروثوس»

 « لتاقم فالآ 7+ نم ةوق سأر ىلع 1/4
  سكاسو زيمألا تاوق عم لاصتالا نمأو

 .و/ 5١ يف «لتاقم فلا +١ ةغلابلا « « غروبوك
 سكاسو» ىدبا « نيفيلحلا ءاقل مت امدنعو

 عابتا ةرورضب ةلثمتملا هرظن ةهجو «غروبوك

 ددع يف حضاولا يرتلا قوفتلل ًارظن « ةيعافد ةطخ
 ٠٠١ يلاوح يرتلا شيحلا دادعت ناك ) تاوقلا
 ةيعافد عقاوم اولتحا كارتالا نألو « ( لجر فلأ

 ذعأ لع 'رضأ + تفوروقوسو نأ هلا .  ةنصغ

 / 5/5١ ةحيبص عمو . موجه لاب ءدبلاو ةردابملا

 . كينمبر ةكرعم تأدب
 ةثالث يف اهعقاوم ةيكرألا تاوقلا تذختا

 رخآلا نع اهنم الك لصفي « ةنصحم تاركسعم
 يوب نيب امن :كلذو كا ةدوليك "ةعبشا :قاوخ
 لوالا ركسعملا مبقأ دقو . « كينمررو و «انميرو»

 ««انعر» رمن برق « يلوكوك » ركسعمم فورعمل

 « « رليم » ةباغ برق يناثلا ركسعملا ميقأ نيحا يف

 ركسعملا يف ةيساسالا ةيكرتلا تاوقلا تزكرمتو
 رهن نم برقلاب « يشنيترام » ةيرق دنع ثلاثل

 تركرمم دقف « كلذ ىلا ةفاضالابو . « كينمير »

 ياكل ةليفلا لغاز كس ىف ىرخأ كرا هو
 تناكو . «ايادوأ » ةيرق لباقم « كينممر » رهنل

 ةديدش نايدو اهقشت ةرعو ةبضه ةكرعملا ضرأ
 . رادحنال

 ريمدت ةركف ىلع هتطخ « فوروقوس » ىبو

 - ةيسورلا تاوقلا تذختاو . تاعفد ىلع ممل

 ةاشملا نم نيطخ نم فلأتي ًايلاتق ًابيترت ةيواسمنل
 . ةلايخأ اهتلغب تركزت تاسع ةيطحت

 تاوقلا ريمدتب ةكرعملل ىلوالا ةلحرملا تهتناو
 تاوقلا تلقتنا مث . « يلوكوك » ركسعم يف ةيكرتلا
 « يزكوب» ةيرق ةمجاهمل ةيواسمنلا - ةيسورلا

 تاوقلا تزكر مث نمو « « رليم » ةباغ نم ةبيرقلا
 تاوقلا لوصو دنعو . « رليم » ركسعم ةمجاهمل

 نم ركموليك فصن دعب ىلع ةيواسمنلا - ةيسورلا

 ضاضقنالاب :هتلايخ « فوروقوس » رمأ ركسعملا
 رمالا « ةاثملا اهفلخ عفدو « ةيكرتلا عقاوملا ىلع
 ةلايخلاب نصحملا عقوملا قارتخا ىلا ىدأ يذلا

 لقول تينع لاقف كمبو << ةاغملا .ايارعت كانارغزو

 ةيلمع ةيلاثلا ةلحرملا تناكو . كارتالا دونحلا

 مم 4 لك نب اب + ةفاسم كارتالا ةدراطم

 « يشنيترام » برق عقاولا ثلاثلا ركسعملا لالتحا
 فاما ءانما

 برق كارتالا عمجت « ةكرعملا ءاهتنا دعبو

 براقي ام ىلا مهددع ضفخن نا دعب « يشنيترام »

 يلاتلا مويلا حابص يفو . طقف لجر فلأ ٠٠

 ةيواسمنلا - ةيسورلا تاوقلا تربع « (9 /؟؟)
 ريخالا يكرثلا ركسعملا تلتحاو « « كينممرر» رب“

 . «ايادوأ » ةيرق برق
 ًايديلقت ًاجذوممت «كينممر» ةكرعم ربتعتو

 تدشح دقف . ةكرعملا ضرا ىلع ةدقعملا ةروانملل

 « يرس لكشب اهيف ةيواسمنلا - ةيسورلا تاوقلا
 ًايددع اهقوفت تاوق ىلا ةئجافم ةبرض تهجوو
 . تامفد ىلع تاوقلا هذه ترمد مث « تارم عبرا
 ىسورلا دئاقلا ةراهم ةكرعملا ةجيتن تتبثا دقلو
 قوفتلا نأب ةلئاقلا هتركف ةحصو « فوروقوس »

 مها ةروانملا ىلع ةردقلاو ةراهملاو ةءافكلاب يعونلا

 تحنم رصنلا اذه رثا لعو . يددعلا قوفتلا نم
 يسورلا دئاقلا نيرتاك ةيسورلا ةرصيقلا
 اريدقت « ىكسيلم رو تنوك بقل «فوروفثوس »

 قيرط ىلع ةماه ةوطخ ناك يذلا رهابلا هحاجن ىلع هل
 . ايسور حلاصل برحلا مسح

 شوعرر (69)

 0 ) ىداك آ كلم

 ةيروطاربمالا ةلودلا سسؤم « ىداك آلا نوج رسو نبا

 . ةيداك آلا

 ماق ؟"ل5 ماعلا 3 محلا شومر ىلوت

 ةروث همكح ةيادب ذنم هجاوو . هدلاو ةافو رثإ

 هقيقش عم ماقف .نارياو رموس يف تعلدئا ةمراع

 تعلدنا يلا تاضافتنالا ةهجاوم «وزوتشن اهو

 . ةعساولا ةيروطاربمالا يف

 نع ةلصفمو ةعساو تامولعم كانه تسيلو
 نأ فورعملا نم هنأ الا « نيقيقشلا نيذه ةايح

 رمألاهىداب عضخأق ؛ ةماهةي ركسعلامعأب ماق شومر
 يبونج «« ماليع » ىلا هجتا مث ةرئاثلا ةيرموسلاندملا

 اهتدشح ةرئاث ًاشويج هجاو ثيح « ناربا ىبرغ

 يلاوح: رساو اهمزهف ع هلاتقل ةينارالا ندملا
 ىلا هشيجي هجتا مث . 11٠6 لتقو « لجر 4.
 هلالا ىلا مدقف » « هترطيس لاجم عيسوتل بونحلا

 رحبلاو « ( يبرعلا جيلخلا ) لفسالا رحبلا « ليلنإ
 لابخلاو ©« ( طسوتملا ضيبألا رحبلا) ىلعألا

 « (.م.ق 5م.



 « اهعيمج

 و « ماليع» يف ةصاخن « ةيروطا ربمالا نم ةفلتخم

 . قارعلا يلاش يف « كارب لتد»

 ةدانولاو ؟هباننا» تنررأ ثق نهتم نا وذتنو

 ةيروطاربما لوأ سسأ نيح « تابا رطضالاو لك اشملا

 « شومير دهع يف تاروثلا ترمتسا دقف « ملاعلا يف

 0-2 ماعلا يف يكلملا هرصق ين همدخ هلتق نأ ىلا

 يلا ةينيطلا حاولالاب هوبرض نأب كلذو « .م.ق
 ةملكلا تلمعتسا اذكهو . ةباتكلا لمعتست تناك
 . خيراتلا يف ةرم لوأل لتقلل ًاحالس ةبوتكملا

 ءاحنا يف هب ةصاخ راثآ تدجو دقو .

 هييتاويود لوألا نومير (19)

 1٠١49©-١144( ) يسن رف لصأ نم يبيلص دئاق
 11١49(. ىلا ١١5 نم) ةيكاطنا ريمأو

 1 نص1620 1 0عءهييتاويودل والا نوم ر دلو

 ل يناثلا نبالا وه و. ٠١5 ماعلا ىلاوح يف 2( عمرو
 كلم «كلوف» هاعدتسا . « نيتيك 1 قود عساتلا مويغ)

 عافدلا ىلوتيل )١»١١ - #١١4( سدقملا تيب

 «« سناتسنوك » جوزتف . ةيكاطنا ةرامإ نع
 ىلع ريما ادغو © ١١5 ماعلا يف ةرامالا ةثيرو
 ةدلاو « سكيلإ » ةريمالا ةضراعم مغر ةيكاطنا

 «نورفمود ود لووار » ةضراعمو « « سناتسنوك »

 . ةيكاطنا ك ريرطب
 تاهبه ةبءاجمل ةيادبلا يف «نومير» لمع

 ينيدم داعتساف « اينيمرا كلم «لوالا نويلو

 تحت رطضا هنأ الإ ©« « هنضأ »و ىو ا«( سيزبع»و

 روطا ربمألل ًاعبات ًاريمأ هسفن رابتعا ىلا طغضلا

 )1١١0( «نينموك يفاثلا ناج » ىطن زببلا

 ةيبيلصلا هتالمح ىدحا ين روطا ربمالا قفار دقلو
 ىدلو . )١1١8( ماشلا دالب يلإشو بلح ىلع
 روطا ربمالا هبلاط « ةلشافلا ةلمحلا هذه نم هتدوع

 تعقو ةضافتنا نأ الا « « ةيكاطنا » ةملق هميلستب

 ًايئدبم رظنلا ضغي روطا ربمالا تلعج ةنيدملا لخاد
 ضرعت نم كلذ منمم نا نود « ةبلاطملا هذه نع

 . ١١45 ماعلا يف ةديدج ةيطن زيب ةمجهل « ةيكاطنا »

 03 <« )١؛## ماعلا 5 روطا ريمالا توم ىدلو

 « ةيطن زيبلا ةياصولا نم صلختلا نم نومي ر نكمتي
 لوالا ليوئام » روطا ربمالل عوضا ىلا رطضاف
 4١١ه ماعلا يف « نيئموك

 ديس «يانيتروك ود نيلسوج» نيبو هنيب فالخلا بشن

 نيدلا داع » مامأ لاجملا حتف امم (هفروأ) «اهرلا» ةيعاطقا

 دقلو . 5 ماعلا ف «اهرلا» حايتجال » يكنزلا

 سداسلا سيول مامأ ًاعكار هبيتاويود لوألا نوير

 «هحالصإلواحو لشفلا اذه دعب هأطخ نوم.ر كردا
 دئاق « « عباسلا سيول » عانقا عطتسي مل هنكلو

 ةلود ةمجاهم ىلع ةقفاوملاب «ةيناثلا ةيبيلصلا ةلمحلا

 هلتقو يكنز نيدلا رون همزه . ةيمالسالا بلح

 7 «دارم نيع» ةكرعم يف ١١44 ماعلا يف

 يناثلا نومير (29)

 111-١١98( ) يسنرف لصأ نم يسيلص دئاق

 )0#1١١ - ١١69(. سلبارط تنوكو

 ماعلايلاوحيف 1 جوت دحوم 11 ٍناثلانومير داو
 « سلبارط تنوك « زنوب» نبا وهو . ١٠)

 .« زولوت تنوك نومير» نبا «دئارترب » ديفحو

 ليتغا

 قشمد كباتأ « دومحم » تاوق ةهجاومب
 ناكو . يحيسم ينانبل حالف هئافتخا ناكمي ىثو

 ةممزبب يم نأ دعب ١١م0 ماعلا يف هدلاو
9 

 نأ دعبو «

 نم ةليلق ةريفب هدلاو عرصم لبق جوزت دق نومم.ر

 تيب ةكلم ع دنسيليم » « «انريدوه»
 :نيلقملا

 نم هدلاول ماقتنالا « يناثلا نومي ر » ررق دقلو

 باترا يلا ىرقلا ىلع ضحزف « نانبل يف نييحيسملا
 اليتقت اهيف ىضماو « هدلاو ءادعال اهتدعاسم يف

 يف اقيقر مهعابو « اهلافطاو اهءاسن ىبسو « ًابمنو

 . سلبا رط
 ناك اًيِبو © ١١ (ويلوي) زومت يثو

 «صمح» جراخ ناطباري هشيجو « ينز نيدلا دامع »

 ًاقيج نأب ديفت ءابنأ هتلصو « اهيلع موجهلا ًاديهمت
 اهمو . هوحن ًاهجتم سلبارط نم قلطنا جنرفالا نم
 تلمح هتكرح نإف « كاذنآ «نوم_ر» ةين تناك

 تعا عاف

 ير

 ©« صمح نع راصحلا عفر ىلع « نيدلا دامع رب

 مامأ نومي عجارتو . جنرفالا ةهجاومل تافتلالاو
 « نيرعب » ةعلق رصاحو مدقت يذلا « نيدلا دامع د
 « ةيريصنلا لالتل ةيقرشلا تاردحنملا ىلع ةعقاولا
 «  ةعيقبلا » ىلا يدوملا ذفنملا سرحت يتلاو

 ةدجنلا بلطي سدقملا تيب ىلإ « نومرر » لسرأو
 . هتدجنل به يذلا « كلوف » كلملا نم

 تهتنا ةكرعم ترأد «© « نيرعب » نصح ناشيملا
 رسأو « مهمظعم لتق نيذلا « جنرفالل ةقحاس ةمزهب

 نكمت نيح يف « «نومير» مهنمض نم رخآ ددع

 ةعلقلا تيقبو . ةعلقلا ىلإ رارغلا نم « كلوف»

 زومت رهش رخاوأ يف « كلوف» ملستسا ىح ةرصاخحم

 قافتا ىلإ لصوتلا مت نأ دعب « ١١07 ( ويلوي)
 نمو © جنرفالا ىرسألا حارس قالطإب يضقي

 . سلبارط ىلإ داع يذلا «نوميد» مهتمض

 ةكراشملا نع نومير عنتما ١١44 ٠ ماعلا ينو

 غلب امدئعو

 عرصم ءارو هنأب مهنا نأ دعب « قشمد ةمجاهم يف

 «زولوت تنوك نومير » نبا « 00 وسنوفلا »
 . ةيبيلصلا ةلمحلا يف ةكراشملل ةوق سأر ىلع مدق يذلا

 ةبلاطم نم هفوختل ًارظن كلذب « نوم. ر » مهنا دقلو

 . سلبارط يف هقحب « وسنوفلا »

 « دئسيليم » ةكلملا ترضح « ١1١55 ماعلا يفو

 ةجوز «انريدوه» اهعم ذخأتل سلبارط ىلإ
 . كانه ةزاجا ءاضقل سدقملا تيب لإ «نومر»

 «نومير» هقفار « « سلبارط » دفولا رداغ امدنعو
 « ةنيدملا هاجيناب ادئاع لفق مث . رثكأ وأ ليم وحن
 « نيشاشحلا » ةعامج نم لاجر ةدوعلا ءانثا هيلع ضقلاو

 نيح |هعرصم هاقفارم يتل اك :٠ التقم هنم اوباصأف

 زجع ةعرسب ءيث لك ىرجو . هنع عافدلا الواح

 « لايتغالا يبكترم ىلع ضبقلا نع هسرح اهعم
 ويبيلص لسراو . مهلمع ءارو عفادلا ةفرعم يلاتلاب و
 تلوتف « ةسيتنوكلا و ةكلملا ةداعال لسرلا سلبا رط

 «ثلاثلا نومير » اهنبا
 . هرمع نم ةرشع ةيناثلا يي ناك يذلا

 مساي ةياصولا حان ريدوه»

 ثلاثلا نوير 00

 - )1١40 يسنرف لصأ نم يبيلص دئاق
 - 10 سلبارط تنوكو ©« ١41(

 يف ةينيثاللا ةكلمملا شرع ىلع يصولاو « ( ١49

 ©" نيملسملا دض تالمح ةدع يف كرّتشا . سدقلا
 0. (11410) نيطح ةكرعم يف اهرخآ ناك

 ماعلاف 2 ةورطصحمت 0 111 ثلاثلا نوعر دلو

 ضسضفي



 ير

 لايتغا دعب سلبارط تنوك مبصأو <٠
 ثيح © ١69|١ ماعلا يق « يناغلأ نومرر» هدلاو

 هغولب ىح هيلع ةياصولا «انريدوه » همأ تلوت
 نيدلا دامع نب دومحم نيدلا رون » هرسأ . دشرلا نس

 ةيجن رف الآ تاليودلا ىلع ة ريبكلا هتلمح نابا « يكنز

 ىلإ ١١54 نم رسألا يف يبو « يبرعلا قرشملا يف
 , ةيبرعلا ةغللا رسألا تاونس لالخ ملعت دقلو . 7

 زيزعت ةرورضب ًاناها رثكأ حبصأو . نيملسملا عاضوأ سردو
 ملاعلل رسج سأر اهرابتعاب ؛ قرشلا يف ةيبيلصلا تارامإلا

 . يبرغلا يحيسملا

 يف سدقملا تيب شرع ىلع ةياصولا ىلوت

 ناكو.شرعلا اذه «عبارلا نيودلب» ىلتعا امدنع ١1174 ماعلا

 لاجملا متنف امم « ًاضيرمو ًارصاق « عبارلا نيودلب »

 رمتساو . امساز ًاذوفن سراهيل «نومرو» مامأ

 دشرلا نس « نيودلب » غلب نأ دعب ىتح ريبكلا هريثأت

 نع عافدلا للع هضرح دقلو . ١١ ماعلا 35

 رونل رغصألا نبالا اهمكحي ناك يلا بلح لالقتسا

 نيدلا حالص عنم كلذ نم هدصق ناكو . دومحم نيدلا
 رصم ديس ( ١١04 ) كاذنآ ناك يذلا ىسويألا

 ًاقيوطت ةيجنرفالا تاليودلا قيوطت نم « قشمدو
 . الماك

 عسفد نم اونكمت «نومير» يسفانم نأ الإ

 )5118٠0-١١817(. نيماع ةدمل هيفن ىلإ «نيودلب »
 تاليودلل نيدلا حالص ديد ديازت « ءانثألا كلت يو

 ماعلا يف بلح ىلع رطيس نأ دعب ةصاخ « ةيجن رفالا
 نومه ر نييعت ىلإ نييبيلصلا عفد يذلا رألا ء لاما

 نيودلب » ىلع ًايصو ١١84 ماعلا ملطم يف
 نيودلب » ةافو لبق 7 ع يذل

 توم ةلاح يف هنأ اوقفتا دق ءارمالا ناكو . « عبارلا

 « ركبم تقو يف « سماحلا نيودلب » ديدحلا كلملا

 سدقملا ينامورلا روطا ربمالل و ابابلل ةدوعلا يغبني

 . هفلخيس نم ريرقتل ارتلكناو اسنرف ىكلمو
 ( سرام ) راذآ يف « عبارلا نيودلب » يثوت امدنعو

 اهتدم نيدلا حالص مم ةنده نومير دقع « 49

 0 سماخلا|

 , تاوئس عب رأ

 +« سماخلا نيودلب » يوت © ١١م5 فيص يفو

 «ناينيزول ود يغ » اهجوز و « ليبيس » همأ تل وتسأف
 دق ناك يذلا قافتالا كلذب نيفلاخم « شرعنا ىلع

 كلملب فرتعي مل نومرر نأ الإ . هيلإ لصوتلا مت
 نم مغرلا ىلعو . ايربط ىلا بحسنلاو « ديدحلا

 ىلإ ةكلمملا « ىغال رج دقلق ؛ نومي ر تاريذحت

 لخدتلا ىلإ نومير رطضاو . نيدلا حالص دض برح
 حالص راصتناب برحلا تهتناو « « يغ» بناج ىلإ
 يلا ( ١١807 / 7 / 4 ) « نيطح » ةكرعم ين نيدلا

 ضكل

 ىلا داعف . ةغيلب محارحب نومير اهيف بيصا
 . هسفن ماعلا يف توت ثيح سلبارط

 (زولوت تنوك) عبارلا نومير (؛)
 1١١6( -؟ ١٠ه ) يسنرف لصأ نم يبيلص دئاق

 لخد . ةيناثلاو ىلوألا نيتيبيلصلا نيتلمحلا ةدايق يف كراش

 ءاشنا لواح مث « اهيلع اكلم جوتي نإ ضفرو سدقملا تيب

 . كلذ يف قفوي مل هنكل يروسلا لحاسلا ىلع ةراما

 16.1397 لع ليج  ناسود عبارلا نومير دلو

 « سنافقورب »زيكرمو «زولوت » تنوك ) 58101-011165

 ماعلا يف ثروو . ٠١0 ىلاوح ماعلا يف ( « نوبران » نودو

 « مين »و 180ا05806 « غيرور » تاعطاقم 6

 ةدع اهيلا فاضا مث . 2126هدصع« هنوبران »و ةللصعو

 «زولوت » ةعطاقم تلصو دقو . ىرخا تاعطاقم

 يف عبارلا نومير اهالوت امدنع اه عاستا ربكا ىلا 101015

 . « عبارلا مويغ » هيخا دعب 32١917 ماعل

 يف تدتشا يتلا ةوعدلا عبارلا نوير رصاع دقلو

 لاتقل رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ابورو

 ةيبوروالا تاوعدلا صاع اك . اينابسا يف نيملسمل

 نم سدقلا ةداعتسا ءاول تحت يبرعلا قرشملا وزغل ةديازتمل
 .ايهيديؤم نم ادغو تاوعدلا هذهب رثأتف . نيملسملا دي

 يف نيملسملا برعلا دض تالمحلا نم ديدعلا يف كراشو

 ةريسمالا نم هجاوزب نابسالا عم هتالص قئوو . اينابس

 “0 نوغرأ 0 ةزيمأ « اريقلا »

 « يناثلا نايريا » ابابلا مدق ٠١48 ( ويام )رايأ يفو

 « قرشملا وحن هجتت ةيبيلص ةلمحل ريشبتلا راطا يف اسنرف ىلإ

 معد ىلع لوصحلا ةرورض هل دكا يذلا عبارلا نوير ىقتلاو
 ىلا ابابلا لسرا اذل . ةلمحلا حاجنل يساسا طرشك يرحب

 يرحبلا معدلا ىلع لوصحلل نيبودنم هونج ةيروهمج
 الا . ةريبك ةنيفس ١؟ ميدقت ىلع هونج تقفاوو . بولطملا

 ( ويلوي )زومت يف الا هئفارم رداغي مل يونجلا لوطسالا نأ
 تاوقلا تناك يتلا  ةلمحلا ةيدج نم دكأت نأ دعب , 7

 ماعلا رخاوأ ذنم قرشملا وحن اهكرحت تأدب دق اهيف ةكرتشملا

 ”ذلنكا

 عبارلا نومير قلطنا . ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا ءدب عم

 ىلع ٠١957 ( ربوتكا ) لوألا نيرشت يف اسنرف يبونج نم
 ءاضقل هسفن رذنو ٠ لجر فالآ ةرشع ىلاوح مضت ةوق سأر

 يف هكالما ةراداب دهعو . ةسدقملا يضارالا يف هتايح ةيقب

 هتاوق تقرتخاو « نارتريب » يعرشلا ريغ هنبا ىلا اسنرف
 ةلودلا دودح تلصوو . ايلاطيا يلاشو بلالا لابج

 تفلب مث ٠١97 ( رياربف ) طابش لئاوأ يف . ةيطنزيبلا
 اهفابقتسا يف ناكو . ,99/4١/؟ يف ةينيطنطسقلا

 بستكا يذلا . « لوالا سويسكلا » يطنزيبلا روطاربمالا
 . نيحلإ كلذ ذنم هتقادص عبارلا نوير

 راوسا ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا تغلب 7 يفو

 ناطلسلا لواح دقلو . « ةيقين » ةيقوجلسلا ةمصاعل

 بورضملا يبيلصلا راصحلا كف « نالسرا جلق » يقوجلسل

 نومير همزه نا دعب كلذ يف لشف هنكلو . هتمصاع لوح

 نويبيلصلا لخدو . ةلمحلا نم امسق دوقي ناك يذلا عبارل

 ةحستكم قرشلا هاجتاب اهفحز ةلمحلا تلمكا مث , « ةيقين 0

 . ا تدصت يتلا كارتالا ةقجالسلا تاوق اهمام

 مجاه ٠١9 ( ربمسيد ) لوالا نوناك رخاوا يفو

 نكل . اهيلع ءاليتسالا نم اونكقو ةيكاطنا » نويبيلصل
 ةصاخو نييبيلصلا ةداقلا نيب تبش نا تئبل ام تافالخل

 بصنم ىلع لوصحلا ىلا حمطي ناك يذلا عبارلا نومير نيب
 « دنوميهوب »و . ةيبيلصلا ةلمحلل ديحولا يلمعلا دئاقل

 هسفن ربتعي ناك يذلا ٠ ايلاطيا يبونج كلم يدنامرونل

 ةيبيلصلا تاوقلا تمسقتاو . عبارلا نوير نم ةدايقلاب قحأ
 ةدايق تحت « ةيكاطنا » يف اههالوا تيقب . نيتوق ىلا كلذرث

 تبب وحن اهفحز ةيناثلا تعبات نيح يف , « دنوميهوب »

 لجحاوس تحاتجاف . « عبارلا نومير » ةدايق تحت سدقملا

 ةلودلا دودح تزاتجاو . رمع ينب قطانمو ماشلا دالب

 يف ةلمرلا ىلع تلوتساو ؛ ٠١44 ( ويام )رايا يف ةيمطافل
 سدقملا تيب ترصاح مث .هسفن ماعلا نم ( وينوي ) ناريزح

 مكاحلا ةدايقب ةينادوسو ةيبرع ةيماح اهنع عفادت تناك يتل

 . « ةلودلا راختفا » يمطافل

 ةطساوب عبارلا نوير تاوق ىلع تادعاسملا تقفدتو
 تيب لالتحا ىلع هدعاس يذلا رمألا . ةيونجلا نفسل

 عبارلا نومير ىلوت دقلو . ٠١94 ( ويلوي )زومت يف سدقمل

 متي اثير . سدقلا يف يبيلصلا شيجلل ايلعلا ةدايقل

 ةداقلا دقعو . ةسدقملا ةنيدملل كريرطبو كلم باختن

 اعاهجا ةيبيلصلا ةلمحلل نوقفارملا نيدلا لاجرو نويبيلصل

 نومير ىلع جاتلا اوضرعو . سدقملا تيبل كلم باختنال

 دعب باحسنالا رثآو ٠ ضرعلا اذه ضفر هنا الا . عبارل

 يلثمم ةكراشمب اهيف مكحلا ىلوتو . ةيقذاللا وحن كلذ

 ناريزح رخاوا يفو . « سويسكلا » يطنزيبلا روطاربمال
 ىلا ةيقذاللا عبارلا نومير رداغ ٠٠٠١ ( وينوي )

 . نيطنزيبلل اهيف مكحلا ملسو ٠ ةينيططسقل
 ةيطنزيبلا ةمصاعلا يف رهشأ ةدع عبارلا نوير ىضق

 ( ليربا ) ناسين يفو . « سويسكلا » روطاربمالا ةفايضب

 ٠ نييدرابموللا نم ريثكلا تمض ةديدج ةلمح عمج .
 لصفت يتلا ميلاقالا ىلع ءاليتسالا ةيغب قرشلا وحن هجتاو
 هذه فداصت ملو . سدقلا ةكلمم نع نييطنزيبلا دودح
 نومير منه دقف . ةقباسلا ةلمحلا هتقال يذلا حاجنلا ةلمحلا
 1/1ءدوز0ةص« نايسرم » ةكرسم يف ةقجالسلا مامأ

 . نييدرابسوللا طابضتا مدع ببسب ( ) ١١,1
 ىلا ةهزهلا هذه دعب عسبارلا نومير بحسناو

 . ةيفذاللا ىلا ٠٠١١ فيرخ يف داع مث . « ةينيطنطسقلا »



 نم هرارفل نبجلاب هتمهتاو . نييبيلصلا نم ةعامج هتلقتعاف
 لاجرو ةداقلا جاجتحا نا الا . « نافيسرم » ةكرعم ةحاس

 ىلا ةيكاطتا ريمأ « ديركنات » تعفد نييبيلصلا نيدلا

 يف اهلخدو «  سوسرطنا » ىلا هجوتف . هنع جارفالا

 اهنم لعجو اهيف رقتساو ء ٠٠١7 ( رياربف ) طابش فصتنم

 ضرغلا اذه قيقحتلو . اهءاشنإ يوني ناك ةرامال ةاوث

 ةيمالسالا تارامالا ىلع ءاليتسالل اشيج عبارلا نوير زهج

 ةنيدم ةمجاهمل ةريغص ةوق 7٠١ ؟ ماعلا يف داقو . ةرواجملا

 وبأ كلملا رخف » يضاقلا ةرطيس تحت تناك يتلا سلبارط

 ءرامع ينب ىلع بلغتلا ةوقلا هذه تعاطتساو . « يلع

 ةنيدملا ةعانمل ارظن « سلبارط » لوخد عطتست مل اهنكلو
 . نيمحاهملا ددع ةلقو

 « سلبارط » لزع عبارلا نوير لواح ٠٠١ عيبر ينو

 هنكلو « ةعيقبلا ةقطنم وحن مدقتف . اهل ةرواجملا قطانملا نع

 رجأتساو , « سوسرطنا » ىلا داعو , هضرغ قيقحت يف لشف

 يف همادختسا ةيغب , ةيقذاللا يف ايسار ايونج ايراجت الوطسا
 ماقا 7٠١ ماعلا رخاوا يفو . سلبارط ىلع راصحلا ديدشت

 ال ةرواجملا لالتلا دحا ىلع ىنبو ةنيدملا جراخ اركسعم

 ةعلق ) « ليج ناس » ةعلق مسأب دعب امف تفرع ةمخض ةعلق

 ىلع رابع ونب نش ٠١٠١58 فيص رخاوأ يفو . ( ليجنص

 . نارينلا هيف اولعشاو ًايوق ًاموجه عبارلا نور ركسعم
 دعب هتافو ىلا ىدأ حرجب موجها اذه يف عبارلا نومير بيصأو

 ( 11١6/1/18 )روهش ةتس ىلاوح

 ثلانلا هيجنريب نوير (14)

 ء())») - © ١٠١م8) ةنولشرب تنوك

 يف نيملسملا برعلا ةهاجي يف ًازراب ًارود بعل

 . اينابسإ

 1.8ءمءدعع» 111 ثلاثلاهيجن ريب نومر دلو

 ةيجن ريد توممير رو همحع فلخ. م ماعلا ىلاوخ يف

 « ةنولش رب»تنوك حبصاو « ٠١95 ماعلا يف « يناثلا
 ماعلا ىلاوح 3 « سناقورب» تنوك حبصأ اك

 مهموجه فقوأف « نيطبارملا ةبءاجم يف حجن .
 «ةنولش رب باوبا ىلا ١١4 ماعلا 5 لصو يذلا

 اهمنغ دق ناك يتلا قطانملا رامعا ةداعا ين مجنو
 ةينيدلا اهتيمها «نوغاراث » ىلإ داعأو « هفالسأ

 .(ذ140١)

 لكيملا ناسرف «اينولاتاك » ىلا لخدأ

 امهو « ةيلاتبسوحلا ناسرفو (دبعملا ناسرف)

 تزرب يلا ةيركسعلا ةينيدلا فئاوطلا نم ناتفئاط

 «ازيبيا» ىلع ىلوتسا . ةيبيلصلا تالمحلا لالخ

 )١1١١9!- «,اكروي امو ةريزج ىلعو )١١١4(

 قالطنا ةطقن نالكشت اتناك نيتللا 5( «٠

 نمضف « ةينابسالا ءىطاوشلا ىلع نيملسملا تاراغ
 ةراجتلا ةمالسو « ةيلاثلا اينابسا رارقتسا كلذب

 طسوتملا ضيبالا رحبلا يف
 دضض فلاحت ىلا ةيلاطيالا لودلا رج لواح

 دفوأو « «ازيب» و « ىونج » رازف « نيملسملا

 تادهاعم دقع اك 1١1١117« ماعلا يف ابابلا ىلا اثوعبم

 عمو « ةيلقص» تنوك « يوب ود يناثلا هيجور » عم

 )1١١١0(. ,ىونجو»

 لابج ةقطنم ىلع هتلود ذوفث نوميبر طسب

 تايتنوك اهيلا مغ نأب كلذو ء «هينيريبلا »
 «((11١١)«ينادريس »و« )1١١1١١( «والسيب »

 « سناقورب » مض اك ءمللأ8)« نادروبمآ »و

 ةنئيا 6 0#( سودا نم هجاوز 2 «”وليم »و

 « سنافورب » ةسيتنوك تناك يتلا « جريب ريج »

 . «نادوفيج وو

 « «ةنولشرب - سناقورب» ةيتنوك مسقتب يضقي

 أما «زولوت  سناقوري» ةيتنوكو

 « اعاشم تلظ دقف « ا نوينيق] ةعطاقم

 ةيئولاتاكلا ةكلملا سسأ ىسرأ دق نوكي كلذبو

 ١١7١ ماعلا ىلاوح يف يوت . ىلوالا

 ًاقافتا عقو « ١١١٠ ماعلا ينو

 ( ليمإ )وليهير

 ؛ )1854-١984( يسنرف يركسع سدنهم

 . همسأ لمح يذلا عي رسلا يمرلا مقدم عرتخمو

 يف سيراب يف 8.21 دتاطم رايير ليمإ دلو

 ثيح كينكتيل وبلا ةيلك نم جرخت 20 4 ماعلا

 ىلا ١858 ماعلا يف يعدتسا . ةيعفاملا يف صصخت
 تناش»لا رنخلا فارشا تحت لمعيل «وتوي » لمعم

 هعرتخا يذلا ملم 7٠ عفدملا ذيفنت ىلع « ليقود ريلك

 . « رويود » لينولوكلا

 ناكو. ليقثلا داتعلل عيراشم ةدع وليمير عضو

 ملم ١١6 رايع نم عيرسلا يمرلا عفدم هلامعا زربا

 كلذذن زيو. ١٠ + ماعلايف هعا رتخا مت يذلا1 55011

 م - نم يمر ةيوازب زيمتيو « نانطأ مو؟ مفدملا

 *م.6 ةاذم غلبي و + ىلا تاجرد

 غلك 8*4 ةرجفتملا هتفيذق نزو غلبي نيح يف « راه

 . ( ةرجفتملا تينيليملا ةدام نم غلك ١ اهنم )
 يم رلا تاذ طم ةثيدحلا مقادملا فلس مفدملا ربتعي و

 « يلآ فصن قالنم زهجم عفدم لوا ناكو ؛ عيرسلا

 ميقلتلا دعب ايتاذ قلغنيو + دادترالا لعفب حتفني

 . ةفيذقلا قالطنا دنع طغضني عج رم ضبان لضفب

 ل ةجرد ٠٠

 ير

 وليمتر ليمإ يسنرفلا يركسعلا سدنهملا

 يف لمعلل ١518 ماعلا يف شيحلا وليير كرت
 « نوماش ناس » عناصم يف لمعو« ةصاخلا ةعانصلا

 برحلا لالخ ًاددجي ةمدخلا يعدتسا مث . ذالوفلل

 لبق ةقرف ةيعفدم ةدايق ىلوت ثيح « ىلوالا ةيملاعلا
 وليمير زرب دقلو . « نوماش ناس » يف لمعلل دوعي نأ

 . ةيشيعملا لامعلا عاضوا نيسحتو ةعانصلا لاحم يف

 كرثو« ١و0 4 ماعلا يف « غروبماريا نوب » يف يوت

 . اهميلظنت لبسو ةعانصلا لوح تافلؤم ةدع

 ا255ا/- 31508 (فلح) نيرلا 0

 كيلوثاكلا ناملالا ءارمألا زربأ نيب دقع يعافد فلح

 « ايلافتسو » حلص ذيفنت : هفادهأ نم ناك . تناتستوربلاو

 برحلا ىدافتو . اماع نيثالثلا برح ىبنأ يذلا ( 1748 )

 نع فلحلا يف نيكرتشملا عافد نيمأتو . ةيجراخلا

 . مهتاعطاقم

 ههنا . « ايلافتسو » حلص بقعأ يذلا لوالا دقعلا يفو
 اذه ىلع ةظفاحملا ىلا ةينعملا ةيبوروالا لودلا ملتها

 ترمتسا دق اسنرفو اينابسا نيب برحلا نأ امبو . حلصلا

 لامش يف ةريطخ جئاتن تأسن دقف . ١764 ماعلا ىتح

 ةيناث ايناملا طروتت نأ لهسلا نم ادغو . هقرشو « نيرلا »
 روطاربمالا ةردقم يف كش كانه ناكو . ةماع برح يف

 ةيناصورلا ةيروصطاربمالا روطاربما . « لوالا دلوبويل »

 مال



 ير

 اذهل . رطخلا اذه نم هتيروطاربما ةيامح ىلع . ةسدقملا

 عافدلا اهفده تاعطاقملا نيب تافلاحت ةكبش ترهظ
 . كرتشملا

 ريصأ « نروبنوش نوف بيليف ناهوي » حلقأ دقو

 تناتستوربلاو كيلوثاكلا ءارمالا زربأ ديحوت يف «زنيم »
 « « نارازام » لانيدراكلا ماقو . ريبك يعافد فلح لخاد

 . « رشع عبارلا سيول » يسنرفلا كلملا نم برقملا راشتسملا

 ةدايق مالتسا ىلع هدعاسو . « نروبنوش » دوهج معدب
 فطاعت باستكا كلذ نم حمطي « نارازام » ناكو . فلحلا

 ىلع « رثع عبارلا سيول » بيصنت لجأ نم فلحلا ءاضعأ

 ىلع هسفن بيصنتو . ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا شرع
 1 . يوبابلا يسركلا

 داحتا وأ فلح لوأ ربتعي يذلا , فلحلا اذه عيقوت مت

 ثالث ةدمل ١١08 ( سيطسغأ ) بأ ىف . « نيرلل »

 اذيفنت « ايلافتسو » حلص ذيفنت هفادهأ نم ناكو . تاونس
 نع هئاضعا عافدو ٠ ةيجرانخلا برحلا ىدافتو . الماك

 21557 و ١53١ نيماعلا يف هديدجت دعبو . مهتاعطاقم

 ءارمالل ًايماح « رع عبارلا سيول » نم فلحلا لمج
 . « اينانير » ةقطنم ىلع اديسو ناملالا

 كراينادلا تمضنا , 1774 ( ليربا ) ناسين يفو

 حضتاو , فلحلا ىلا ىرخالا ةيبوروالا تاعطاقملا ضعبو

 روطاربمالا هربتعا يذلا  فلحلا نا ةزيجو ةرتف دعب

 ىلع ًادمتعم حبصا  هدض اهجوم « لوالا دلوبويل »

000 
 ءارمالا فوخت ببسي . 777/ ماعلا يف فلحلا ددجي ملو

 « رثع عبارلا سيول » نكلو . ةيسنرفلا عامطألا نم ناملالا

 كلذو . ديدجتلا مدع نع ةمجانلا تايبلسلا ينالت عاطتسا

 « غروبدنارب » نم لك عم ةيرس ةدهاعم عيقوتب
 . « ايرافاب »و

 .م.ق 00 ( روبع ) نيرلا(6)

 « نيرلا هرهنل « رصيق سويلوي » تاوق هب تماق روبع
 لئابقلا تاوزغل دح عضو فدبب . م . ق ه6 ماعلا يف

 .روبعلا اذه ملاعم زربأ نم ناكو . لاغلا دالبل ةيئامرجلا

 ايسدنه ازاجنا ربتعا يذلاو . نامورلا هديش يذلا رسجلا
 . ايظع

 عباتي « رصيق سويلوي » ناك ٠ . م . ق 65 ماعلا ينو

 دالب ىلع ةيئامورلا ةرطيسلا ماكحإ ىلإ ةيمارلا هتالواحم
 يفو « يناتيرب غي لئابقلا ضعب تضفتنا ثيح . لاغلا

 ملو . ىندالا نيرلا رهنل ةيبونجلا ةفضلل ةيذاحملا ةقطنملا
 لصف ءاهتنا عم الا لئابقلا كلت عاضخا نم رصيق نكمتي
 .ممق 61 ءاتش يفو .م.ق 01 فيرخ يف تالمحلا

 نوي ريتكنتلا ) لّحرلا لئابقلا نم ناينامرج نابعش ماق
 رهن روبعب ( 91]1م65[6 نويتيبيسألاو 1201681

 اكل

 نيرلا رهن ربع .صيق سويلوي هانب يذلا رسجلل يحيضوت مسر

 نطقت يتلا لئابقلا درطو ٠ برغلا ىلا قرشلا نم « نيرلا »
 رهن دنع اماقأ مث , ىندالا نيرلا رهنل ةيذاحملا قطانملا

 ناكو . « تخيرتسام » ةنيدمل يلاحلا عقوملا برق ٠ «زوملا »
 نم .افلأ 270 ىلاوح نيبعشلا دارفال يلامجالا عومجملا
 . براحم فلا ٠٠١ مهئمض

 عم « رصيق سويلوي »راس . ريطخلا حايتجالا اذه مامأ

 . م. ىق 00 ( ويام )رايا يف ادبو , «زوملا هرهن ىلا هشيج

 ءارو ام ىلإ ةدوعلاب مهعانقا فديب ةازغلا يلثمم عم ضوافتلا

 نيلثمملا ءالؤه نأ فشتكا ام ناعرس هنكلو . « نيرلا »

 هتلغاشمل ةليسوك تاضوافملا نومدختسيو . هعادخ نولواحي
 . هتاوق دض ءىجافم موجه دادعالا ةيغب ٠ تقولا بسكو

 لعجيل » نيبعشلا قحسب ارارق رصيق سويلوي ذختاو
 عسوتل ادح عضيلو . ىرخالا ةينامرجلا بوعشلل « الثم امهنم
 أجل ء رارقلا اذه ذاختا دعبو . لاغلا دالب هاجتاب بوعشلا هذه

 تاضوافملا عباتف . عادخلا ىلا هرودب « رصيق سويلوي »

 اموجه ضوافتلا ةرتف لالخ نش مث . ةينلا نسح راهظال
 . «زوملا »و « نيرلا » يرن نيب ةعقاولا ةقطنملا يف اجافم
 بيردتلا نسحو ةأجافملا لضفب . ينامورلا شيجلا نكمتو

 اذه بقعأو . ةحلسملا ةينامرجلا ةوقلا قحس نم « ميظنتلاو
 يف ام , نيبعشلا دارفا مظعم اهتيحض حار ةحبذم راصتنالا

 . لافطالاو ءاسنلا كلذ

 نم « نيرلا »رهن روبع « رصيق سويلوي »ررق كلذرثإ

 يلاحلا عقوملا برق رسج ءانبي رمأف . قرشلا ىلا برغلا
 طخ ىلع ظافحلاو ةريبكلا هتاوق مدقت نيمأتل « نوب » ةنيدمل

 ماقو . نامرجلا دالب يف هلغوت لالخ نومضم باحسناو دادما

 تباث يبشخ سج ءانبب ةريصق ةينمز ةرتف لالخ نامورلا
 ناكو . ءاملا يف ةسورغملا ةدمعالا نم مئاعد ىلع لومحم

 ةيناضرعو ةينالوط ةيبشخ ضراوع نع ةرابع رسجلا حطس

 ربتعيو . ةلودجملا لابحلاو ةيندعملا تابالكلاو ميشابتلاب ةتبثم

 « هئانب ةعرس ىلا ةبسنلاب ًاريبك ايسدنه ازاجنا ىسجلا اذه
 ديعب دح ىلا هبشي وهو . رصعلا كلذ يف ةرفاوتملا تاناكمالاو
 ةيصاصتخالا نيسدنهملا تادحو اهينبت يتلا ةركتبملا روسجلا
 مغر اهئانب يف ةبوعص دجتو . تالاحلا ضعب يف ةرصاعملا

 سوكرام» نأ دقتعيو .ةيلآلا بقاثملاو قراطملاو ريشانملا دوجو
 اذه ىلع فرشأ يذلا سدنهملا ناك «ويلوب سويفورتيف



 قيقد فصو يف هراثآ تيقب يذلا . عئارلا يسدنهلا زاجنالا

 . « رصيق سويلوي » هكرت

 طخ نمأت نأ دعبو , م . ق 00 ( وينوي ) ناريزح يفو
 هتاوق سأر ىلع « رصيق سويلوي » عفدنا , عجارتلاو دادمالا
 نم اددع اهالخ عضخأ ةعساو ةراغا نشو . ايناملا لخاد
 ريسدتب ماقو . لاغلا دالب ىلا داع مث . ةينامرجلا لئابقلا

 ال ىتح .ةقيدصلا ةفضلا ىلإ هتاوق روبع دعب رسجلا
 دودح ىلع اهتاوزغ يف ةينامرجلا لئابقلا همدختست
 . ةينامورلا ةيروطاربمالا

 9١غه (روبع) نيرلا (:)

 تاوق اهتضاخ يتلا كراعملاو تايلمعلا ةعومجم يه
 ىتح ( رياربف ) طابش نم ةيئاملالا تاوقلا دض ءافلحلا

 نيرلا رهن ىلا لوصولا فدهب , 1446 ( ليربا ) ناسين
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ةريخألا ةلحرملا لالخ , هروبعو

 عضولا ناك ١440 ( رياربف ) طابش لثاوا يف

 برق ىلا حوضوب ريشي ةيزانلا ايناملأل ماعلا يجيتارتسالا
 ةيتييفوسلا شويجلا تناك دقف . ماتلا يركسعلا اهرايبنا

 هتفض ىلع رسج سأر تلتخا دق «ردوألا »رهن ىلع ةفقاولا

 ىلع كلذب تحبصأو ؛ « نيرتسوك » ةنيدم دنع ةيبرغلا
 ناك هتاذ تقولا يفو . « نيلرب » نم ملك ال١ وحن ةفاسم

 ىلع ةيناثلا نيدرآلا ةكرعم يف « تدتشنور نوف » موجه

 باحسنا نع رفسأو لشفلا ىلا ىهتنا دق . ةيبرغلا ةهبجلا
 يف ةيلصألا اهعقاوم ىلا ةمجاهملا ةيناملألا تاوقلا

 ةقطنم يف يناملألا موجهطلا فاقيا مت اك .5
 /1/137 يف « غروبسارتس » ةنيدم ياش « سازلألا »

 نع نييبرغلا ءافلحلا شويج لصفي دعي مل كلذبو . 6

 ءازجألا ىوس «رورلا » ضوح يف يعانصلا ايناملا بلق

 تاوقلا تناك ذإ ) « ديرفغيس »طخ نم دعب قرتخت مل يتلا

 لالخ « نخأ » ةنيدم لوح طخلا تقرتخا دق ةيكريمألا

 . هنع اهلصفت تناك يذلا « نيرلا »رهنو . ( ةقباس ةلحرم

 , ( «زنلبوك » ةنيدم دنع ) طاقنلا دعبأ يف ملك ٠٠١ وحن

 . ( « خيريمأ » ةنيدم دنع ) طاقنلا برقأ يف ملك ١" وحنو

 شيجلاو لوألا يسنرسفلا شيجلا تاوق تناك نيح ىلع
 ىصقأ يف ةيبرغلا نيرلا ةفض ىلع ةدوجوم عباسلا يكريمألا

 هتيفصت تمت يذلا «رالوك » بيج ةقطنم ءانثتساب , بونجلا

 .١؟4ه/ك/ف يف

 ةيناملالا شويجلا ةمواقم لوطت نأ عقوتملا نم نكي ملو
 رخا نالكشي نيذللا ؛ «ردوالا »و « نيرلا » ىربت ىلع

 «رورلا »وحن ءافلحلا مدقت مامأ ةماهلا ةيعيبطلا عناوملا

 يبرحلا جاتنالا ضافخنا لظ يف ةصاخ . « نيلرب »و

 نم ريثكلا رامد ١ : يه لماوع ةثالث نع مجانلا يناملألا

 يوجلا فصقلا ريثأتب ةقاطلاو تاماخلا رداصمو عناصملا

 قطانملا طوقس  ؟ . ءافلحلا هب ماق يذلا يجيتارتسالا

 يف محفلاو نداعملاب ةينغلا « ايزيليس » ةعطاقم نم ايلعلا
 ينامورلا طفنلا رابآ نادقف - * . ةيتييفوسلا شويجلا يديأ
 رهش لالخ . بلصلاو محفلا جاتنا ضفخنا دقلو . لبق نم

 فيص يف هيلع ناك ام سمح ىلا , 1146 ( رياربف ) طابش
 صقن ببسب ًاريثك يناملألا ناريطلا ةكرح تديقو . 4545
 ىوس رهشلا اذه لالخ ةيناملألا عناصملا جتنت ملو . دوقولا

 تاوقلا ةجاح نا عم تايابدلاو ةيعفدملل ةفيذق فلأ 7
 اذل . ةفيذق فصنو نويلم وحن لداعت تناك ةيناملألا

 اهنوزخمب ةنوهرم دومصلا ىلع ةيداملا ناملألا ةردق تحبصأ
 فصقلا رظنا ) . تادعملاو ةحلسألاو رئاخذلا نم دودحملا

 . ( يوجلا

 يتلا ةريبكلا لامآلا تددبت تاذلاب تقولا اذه يفو

 ,ةثيدحلا ةيرحبلاو ةيوجلا ةحلسألا ىلع اهدقعي «رلته» ناك
 - ضرأ خيراوصلاو ةرئاطلا لبانقلاو ةثافنلا تارئاطلا لثم

 يناكلا تقولا رفاوت مدعل ارظن , خلا ىدملا ةديعب ضرأ

 ةلهؤم اهلعجت ةريبك تايمكب اهجاتنا وأ ينقتلا اهريوطتل

 ايناملأ عسوب نكي ملو . ةيبرحلا تايلمعلا ىرحم ىلع ريثأتلل
 ناو ةصاخ , ىوقلا نيزاوم يف مساح لدبت عوقو راظتنا
 ىلا لصوتلا تقولا كلذ ىتح اوعيطتسي مل ناملألا ءاملعلا

 دق لاجملا اذه يف مهدوهج نكت ملو « يرذ حالس جاتنا

 . ةييداكألا ثوحبلاو براجتلا راطإ تزواجت

 زيزعتب حمست ال يتلا ةبعصلا فورظلا هذه طسو

 «رلته » ىطعأ ؛ ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتهبجلا ىلع عافدلا
 اذه عجريو . ةيقرشلا ةهبجلا ىلع عافدلل ىلوأ ةيلضفأ
 : اهمهأ لماوع ةدع ىلا يجيتارتسالا رارقلا

 طقف ملك ٠١ ةفاسم ىلع ةيتيبفوسلا شويجلا دوجو - ١
 اهوصحو . ايناملا لخاد عيرسلا اهعافدناو , « نيلرب » نم

 يجيتارتسالا موجطا نشب اه حمست ةرمتسم تازيزعت ىلع

 . ءاطبإ نود

 نييبرسغلا ءافلحلا نأب ةيناملألا ةدايقلا داقتعا  '؟

 « نيدرآلا » ةكرعم دعب نيرهش ةدم فقوتلل نورطضم
 ةعباتم لبق ىوقلا دشحو ميظنتلا ةداعا ةيغب . ةيناثلا

 . مدقتلا

 ضرفت ايلعلا مهدالب ةحلصم نأب ناملألا عانتقا - "

 ول ىتح .رمألا فلك امهم يتييفوسلا فحزلا فاقيأ مهيلع

 عيرستو ةيبرغلا ةهبجلا ىلع عافدلا فاعضإ ىلا كلذ ىدأ

 ىلا مهليمو . يسنرفلا  يناطيربلا  يكريمألا فحزلا
 ءافلحلا ديب مهيضارأ نم ىصقألا دحلا طوقس ليضفت

 ديب يضارألا طوقس ناك اذإ . تييفوسلا ديب سيلو نييبرغلا
 . اموتحم نيمجاهملا

 ير

 ررهوفلا صصخ يجيتارتسالا رارقلا اذه ىلا ًادانتساو
 ةيطايتحالا ىوقلا نم ربكألا نجلا ةيقرشلا ةهبجلل

 ةهبجلا هذه ىلإ عفدو . ةرفاوتملا رئاخذلاو تادعملاو ةحلسألاو

 انيب . ةبابدو اصناق ١780 ىلاوح ١458 ( رياربف ) طابش يف

 . ةبابدو اصناق 51 ىوس ةيبرغلا ةهبجلا ىلا لسري مل
 وحن ةعوفدملا تادعملا يف يناملألا ريتقتلا اذه لياقمو

 تازيزعتلا ىقلتت نييبرغلا ءافلحلا تاوق تناك . برغلا

 معدو ؛ ةيناثلا « نيدرآلا » ةكرعم رئاسخ نع اهضيوعتل
 وحن مدقتلا ةعباتمو ةيموجطلا تايلمعلا فانئتسا ىلع اهتردق

 . ةيناملألا ةدايقلا تاريدقت نع اريثك لقت ةرتف لالخ نيرلا

 ةماعلا « رواهنزيا » ةطخ

 « نيدرآلا » ةكرعم لشف دعبو 71١//12.,. ىف

 ماعلا دئاقلا «رواهتزيا » لارنجلا عضو , نيعوبسأب ةيناثلا

 « نيرلا »رهن وحن مدقتلل ةطخ . ابوروا يف ءافلحلا تاوقل

 لحارم ثالث ىلع اهذيفنت متي نأ ساسأ ىلع , هروبعو

 : يه ةيسيئر

 تاوقلا نم ربكألا مسقلا ريمدت : ىلوألا ةلحرملا

 ال ىتح .« نيرلا » يبرغ ةعقاولا ةقطنملا يف ةيناملألا

 عنامك هيلا دنتستو ( ىرسيلا ) ةيقرشلا هتفض ىلا بحسنت
 ءافلحلا تاوق لغوت دض عافدلا يف اهدعاسي ريبك يئام

 . اهناملأ بلق وحن اقرش

 سوؤر ةدع نيمأتو « « نيرلا »روبع : ةيناثلا ةلحرملا

 وحن مدقتلا ةلصاومل اديهمت , ةيقرشلا هتفض ىلع روسج
 . قرشلا

 ريمدتب كلذو , روسجلا سوؤر رامثتسا : ةثلاثلا ةلحرملا
 ةلصاوم مث . « نيرلا » يقرش ةيقبتملا ةيناملألا تاوقلا

 . اهناملأ بلق وحن مدقتلا

 ةيناملألا تاعانصلا نم ةيويح رثكألا ءزجلا دوجول ًارظنو
 نم يلامشلا عاطقلا يف ةعقاولا . «رورلا » ةقطنم يف

 «رواهنزيأ » ررق دقف . « نيرلا » يقرش ةدتمملا يضارألا

 عاطقلا يف ةيناثلا ةلحرملا لالخ ةيسيئرلا هتب رض نوكت نأ
 ةيعانصلا ةقطنملا هذه ىلع ةرطيسلا متت ىتح ,روكذملا
 ىرجي نأ ىلع . يناملألا يبرحلا دوهجملا ىلا ةبسنلاب ةماهلا

 ةقطنم نم ىرخأ ةلمكم ةبرض هيجوت هتاذ تقولا يف
 ةمخض ةجودزم ةشاك ةكرح ذيفنت ةيغب ستنيام هو رسلراك

 ةقطنم نه عافدنالا لكشي ؛ «رورلا » ةقطنم لوح

 ةقطنم نم مدقتل نوكيو ٠ يبونجلا اهفرط « ستنيام »

 ىرخأ تامجه كلذ رثإ متت مث . يلامشلا اهفرط « لسيف »
 نيتب رضلل رفاوتت نأ دعب ٠ يبونجلا هعاطق يف « نيرلا » ىلع

 , ساسألا اذه ىلعو . اههحاجنال ةمزاللا تاوقلا نيتقباسلا

 ةيوناث ةيلمع درجم يبونجلا عاطقلا يف نيرلا روبع ربتعا دقف

 انين



 ير

 . طسولاو لايشلا يف يرجتس يتلا ىربكلا تايلمعلل ةلمكم

 ذيفت' نأ : هيرح ناكرأ ةئيفو ,«رواهتيا اذ ربتغاو
 ةيناملألا تاوقلا ريمدت يأ , ةطخلا نم ىلوألا ةلحرمل

 يجينارتسالا طرشلا لكشي , « نيرلا » يبرغ ةرشتنمل

 وأءرهنلل ةيسيئر روبع ةيلمع يأب ءدبلا لبق

 ظافتحا نأ رابتعا ىلع « هربع ماقي يسع سأر يأ راثتس

 ءافلحلا لعجيس « نيرلا » يبرغ ةماه ىوقب ناملأل

 ةيغب تاوقلا هذه لباقم مهتاوق فصن ديمجتل نيرطضم
 مرحي يذلا رمألا . « نيرلا »وحن يناثلا فصنلا مدقت ةيامح

 « نيرلا » روبعل ةمزاللا تاوقلا ديشح ةيناكما نم ءافلحل
 . «رورلا » ةقطنم قيوطتل كلذ دعب مدقتلاو

 ناكرألا ةسائر ىلا هذه «رواهتزيا » ةطخ تغلبأ امدنعو
 لاردجلا اهيلع ضرتعا ةماعلا ةيئاطيربلا ةيروطاربمالا
 ريهطت نأ ساسأ ىلع . ةروكذملا ةئيطا سيئر « كورب »

 تادحولا لك جارخا كلذ يف امب , هلمكأب « نيرلا » يبرغ

 يتقطنم يف ةعقاولا « ديرفغيس » طخ تانيصحت نم ةيناملألا

 لغشيو . اليوط اتقو قرغتسيس . « لفيإ »و «راسلا »

 دشح ىلع ةرداق ريغ اهلعجيو , ءافلحلا تاوق نم ًاريبك ٌأءزج
 يلامشلا عاطقلا يف ةيلعافي « نيرلا » روبعل ةيفاكلا ةوقلا

 لهسلا يف كلذ دعب قالطنالاو ؛ «رورلا » ةقطنمل يدؤملا

 نم اهريغو « غروبماه » ىلا يدؤملا يلاشلا يناملألا

 حرشقا دقلو . لامشلا رحب ىلع ةماهلا ةيناملألا ءيناوملا
 ةداقلا نم هريغو « يرموغتنوم » كلذ يف هديأو ) « كورب »

 ىلع موجها يف ةيسيئرلا ءافلحلا ىوق زيكرت ( نييناطيربلا

 لوط ىلع ةرشتنملا تاوقلا ةيقب ءاقب عم , يلامشلا روحملا
 اقيقحت . عافدلا فقوم يف ةهبجلا نم ىرخألا ءازجألا

 . ىوقلاب داصتقالاو دشحلا يأدبمل

 ةداقلا نيب ىأرلا يف يجيتارتسالا فالخلا اذه ناكو

 ىلع ةيربلا تايلمعلا لبقتسم لوح نييناطيربلاو نييكريمالا
 نيب ليضفتلا لوح فالنلا ىلا ةدوع . ةيبرغلا ةهبجلا
 لوط ىلع ممجهلا »و « ةدحاولا ةيسيئرلا ةبرضلا »

 « يرموغتنوم » نيب مدتحا يذلا فالخلا كلذ '. « ةهبجلا

 تكرام » ةيلمع ةيشع ١144 فيرخ يف « يلدارب »و

 . ( ١944 ةكرعم « مهنرَأ رظنا ) « ندراغ

 لوح ةيكريمالا  ةيناطيربلا تافالخلا نأ عقاولاو

 لازنا بقع تادب يتلاو . ةيربلا تايلمعلا ةيجيتارتسا
 يف سكعت تناك . « نيسلا »روبعو « يدنامرونلا »

 نع امجان نيتفيلحلا نيتلودلا نيب ايسايس اعارض ساسألا
 : ةيلاتلا بابسألا

 مساحلا رودلا مهيلإ دنسي نأ يف نييناطيربلا ةبغر ١
 لارتجلا نأل ارظنو . ةيبرغلا ةهبجلا ىلع برحلا يف ريخألا
 يف ةلماعلا ؟١ شويجلا ةعومجمل ًادئاق ناك « يرموغتنوم »

 اند

 تاوق نم اساسا ةلكشملاو ةهبجلا نم يلابشلا عاطقلا

 عفد امئاد نولواحي نويناطيربلا ناك دقف . ةيدنكو ةيناطيرب

 روحم يلإشلا عاطقلا ربتعت ططخ ينبت ىلا ءافلحلا ةدايق
 . يسيئرلا دهجلا

 قيرط نع . مساحلا رودلا ذخأ يف نييكريمألا ةبغر - ١

 نأ يغبني يسيئرلا دهجلا روح نأ ربتعت يتلا ططخلا ينبت

 شويجلا ةعومجم لمعت ثيح . طسوألا عاطقلا يف نوكي

 . « يلدارب » لارنجلا ةدايقب ١ ةيكريمأل

 ايناملأ ءىناوم ىلع ءاليتسالا يف نييناطيربلا ةبغر - "٠'
 . ةيتبيفوسلا شويجلا اهلصت نأ لبق ةعرسب ةيلامشل

 ءاسؤرل كرتشم رقؤم يف تافالخلا هذه تشقون دقو

 يف « هطلام » ةريزج يف دقع نييكريمألاو نييناطيربلا ناكرأل
 لديب » لارنجلا درو . 1950 ( رياني ) يناثلا نوناك رخاوأ
 تاداسقتنالا ىلع . «رواهتزيا » ناكرأ سيئر , « ثيمس

 دويقلا نأ حضوأف . «رواهتزيا » ةطخ ىلا ةهجوملا ةيناطيربل
 نكمملا ريغ نم لعجت ةيلحملا ( ةيكيتسيجوللا ) ةيرادال
 ٠ يلامشلا هعاطق يف « نيرلا »ربع ةقرف 70 نم رثكأ دادم

 «رورلا » ةقطنم ةيلعاف لشل ةيفاك ريغ ةوقلا هذه لثم ناو
 الضف . ةيسيئرلا ةيناملألا تاوقلاب ةقحاس ةيزه قاحلإ وأ
 لكشي . « نيرلا » ربع « يلدارب » تاوق موجه نأ نع

 . «رورلا » لوح ةمخضلا قيوطتلا ةكرح يف ًايسيئر ًارصنغ

 . ةبولطملا ةجودزملا ةشامكلل يبونجلا فرطلا لثمت اهنأل ًارظن
 تاوق نكت مل ام ةيلعافب موجهلا اذه نش رذعتملا نم نأ الا

 يفو . ةيبرغلا « نيرلا » ةفض ىلع ًامامت ةرطيسم ءافلحلا
 ١" شويجلا ةعومجم نأ « ثيمس لديب » دكأ هسفن تقولا

 , تايلمعلا يف ىوصقلا ةيولوألا اه نوكتس ( يرموغتنوم )

 نود . نكمم تقو برقأ يف « نيرلا »روبعب اه حمسيس هناو
 يبرغ ةعقاولا يضارألا عيمج ريهطت لاكتسا راظتنا
 .« نيرلا »

 ةماعلا ناكرألا سيئر هيف دده . ديدش لادج دعبو

 ةلاح يف «رواهتزيا » ةلاقتساب « لاشرام » لارنجلا يكريمألا
 ةطخ روكذملا رقؤملا رقأ , هتطخب نييناطبربلا لوبق مدع

 . ةضيرعلا اهطوطخب «رواهتزيا »

 : ىلوألا ةلحرملا يف ةكرتشملا ءافلحلا تاوق

 لارنجلا ةدايقب «؟١ ضشويجلا ةعومجم» *

 ةدايقب لوألا يدنكلا شيجلا : مضتو « يرموغتنوم »

 يناثلا يناطيربلا شيجلاو , 2056581 « راريرك » لارنجلا

 سشيجلاو . 10620255عإل « يسبمد » لارنجلا ةدايقب

 515005011 « نوسبميس » لارنجلا ةدايقب عساتلا يكريمألا

 )» يلدارب » لارتجلا ةدايقب « ١؟ شويجلا ةعومجم » *

 « زجدوه » لارنجلا ةدايقب لوألا يكريمألا شيجلا : مضتو

 لارنجلا ةدايقب ثلاثلا يكريمألا شيجلاو . 5

 . 236401 « نوتاب »

 . «زرفيد » لارنجلا ةدايقب « ١ شويجلا ةعومجم » *

 ود رتالود » لارنجلا ةدايقب لوألا يسنرفلا شيجلا : مضتو

 لارنجلا ةدايقب عسباسلا يكريمألا شيجلاو . « ينيسات

 . 28160 « شتاب »

 : ىلوألا ةلحرملا يف تايلمعلا ةطخ

 «روائزيا » ةسطخ نم ىلوألا ةلحرملا تنمضت

 « نيرلا » ةفض ىلا لوصولا ةلحرم ) . ةيجيتارتسالا

 : يه ةيتايلمع تاوطخ ثالث ( ةيبرغلا

 لارشجلا ةدايقب « 7١ شويجلا ةعومجي » مدقتت ١

 ىلا لوصولل ةهبجلا نم يلامشلا عاطقلا يف « يرموغتنوم »

 ًاقالطنا لامشلا ىصقأ يف « لسيف » ةنيدم برق « نيرلا »

 « دلاقسخيار » ةباغ ربع » نجيمجين » يقرش بونج نم
 ةطساوب كلذو , « ديرفغيس » طخل دادتما ىصقأ دو كي

 قليفلا اهب ممقي « لباتي ريف » مسا اهيلع قلطا ةيلمع

 ناتقرف هززعت يناثلا يناطيربلا شيجلل عباتلا ١ يناطيربلا
 . لوألا يدنكلا شيجلا ةدايق تحت ةيلمعلا متتو , ناتيدنك

 ةدلب نيب دتمملا طخلا ىتح مدقتلا ةيلمعلا فدهتستو

 بونجلا ىلا ملك 4" وحن دعبت يتلا جونو « نتناز »

 , « نيرلا » نم ملك ٠١ وحنو « نجيمجين » نم يقرشلا

 ةدلبلا نم يبرغلا بونجلا ىلا ةعقاولا , « نريدليغ » ةدلبو
 ةيناملألا دودحلا نع ملك 8 وحنو ملك ١4 وحنب ىلوألا

 نيرلل ةيبرغلا ةفضلا لالتحاب كلذ دعب مايقلاو , ةيدنلوهلا
 . ©« فرودلسود » ىتح

 عساتلا يكريمألا شيجلا موقي . ًابيرقت هتاذ تقولا يفو
 شيجلل نميألا حانجلا يمحي رخآ دعاسم موجه ذيفنتب
 ربع متي « دانيرغ » ةيلمع مسا هيلع قلطأ , لوألا يدنكلا

 لوألا يكريمألا شيجلا موقي نأ ىلع .«رورلا »رم

 رورلا دودس وحن مدقتلاب ( ١١ شويجلا ةعومجمل عباتلا )
 اوقرغي ال ىتح اهفسن نم ناملألا عنمو اهيلع ءاليتسالاو
 شيجلا فحز اولقرعيف , اهفلخ ةعمجتملا هايملاب ضرألا
 رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةعقاولا « سيون »وحن 4 يكريمألا
 شويجلا ةعومج » نوكت ؛ ءانثألا هذه يفو . « نيرلا »

 فدهب , يضرعتلا عافدلا فقوم يف ؛ ( يلدارب ١)
 عم لماعلا عساتلا يكريمألا شيجلل نميألا حانجلا ةيامح

 .« 5١ ةعومجملا »

 ةفضلا ىلا « يرموغتنوم » تاوق لوصو دعب 5

 ةيناثلا ةوطخلا أدبت , افنآ حضوملا وحنلا ىلع , نيرلل ةيبرغلا
 ةعومجم » هنشت موجهب . ةماعلا ةطخلا يف ىلوألا ةلحرملا نم
 دوه ) لوألا يكريمألا شيجلا ةطساوب , « ١١ شويجلا
 وحن مدقتي يذلا ٠ 111غ « تفريأ » رهن ربع . ( زج



 مث .« نيرلا » رهن ىلع ةعقاولا 0010826 « اينولوك »

 تاوقلا ةرخؤم لوح فافتلالل يقرشلا بونجلا وحن هجتي
 ىلا ةعقاولا , 151561 « لفيا » ةبضه يف ةدوجوملا ةيناملألا

 ةيقود نم يقرشلا لاهشلاو « لزوملا »رهن نم يبرغلا لامشلا
 . ©« غروبمسكول »

 مايقلا ( نوتاب ) ثلاثلا يكريمألا شيجلا ىلع ناكو
 . الكت « مورب » نم ءادتيأ , قرشلا هاجتا يف موجهلاب

  ةيناملألا دوددحلا نم ملك ١5 ةفاسم ىلع ةمقاولا

 ةفضلا ىلع ©01682 « زدلبوك » ىتح . ةيكيجلبلا

 . « لفيا » ةبضه ربع كلذو ؛ « نيرلا »رهنل ةيبرغلا

 « يرموغتنوم » لارنجلا نوكي . تايلمعلا هذه لاوطو

 اقفو . « نيرلا » نم يلاهشلا عاطقلا يف هتاوق روبعل دعي

 ةربدملا تاجهلل وأ دادعتسالا يف فورسعملا هبولسأل
 .( 56 ماعمع ة[ةعلع )

 « يرموغتنوم » تاوق ماحتقاب ةئلاثلا ةوطخلا أدبت 35

 نم لك نوكي نيح يف . لامشلا ىصقأ يف « نيرلا » رهنل
 ةقطنملا ريهطتب موقي عباسلاو ثلاثلا نييكريمألا نيشيجلا

 . « نيرلا  لزوملا راسلا » راهنأ ثلثم نمض ةعقاولا

 - هورسلراك » عاطق يف « نيرلا » ىلع روبع طاقن نيمأتو
 فرطلا رودب موقتس يتلا تاوقلا روبعل ًاديهمت . « ستنيام
 نابإ «رورلا » ةقطنم لوح ةمخضلا ةشامكلل يبونجلا

 طاقن ةفاك ىلا مدقتلا نع الضف . ةطخلا نم ةثلاثلا ةلحرملا

 شيجلا عاطق يف بونجلا ىصقأ ىتح نيرلل ةيبرغلا ةفضلا
 . ( ” شويجلا ةعومجم نم ) لوألا يسنرفل

 هذه ذيفنتل ةدعملا ءافلحلا تاوق قرف ددع عفترا دقو

 , ١948 ( رياني ) يناثلا نوناك يف ةقرف ١ نم تايلمعل

 قرف 7 اهنيب نم ,1956 ( سرام )راذأ يف ةقرف 80 ىل

 0-8 ميظنتل ةيراج تادادعتسالا تناكو . ًاوج ةلومح
 نم ةقحال ةلحرم يف اهمادختسا ةيغب ةيسنرف قرف
 . تايلمعل

 : ةعفادملا ةيناملألا تارقلا

 ةقرف 8١ وحن ءافلحلا تاوق هجاوت نأ عقوتملا نم ناك
 اهنكلو , لجر نويلم وحن اهددع يلامجا غلبي . ةيناملا
 نأو ةصاخ ..ءافلحلا قرف نم ادادعاو ًاحيلست فعضأ

 « ةيبعسشلا ريدانيرغلا » قرف نم ناك اسهنم ريثكلا
 بيردتلاو دينجتلا ةئيدحلا , « 77011ععمعط201ع# »

 هذه تناكو . ةيلمعلا ةيلاتقلا ةربخلا ىلا ةرقتفملاو , دادعالاو
 « تدتشور نوف » لاشرالل ةماعلا ةدايقلل ةعضاخ تاوقلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعزومو

 لارتج لينولوكلا ةدايقب ٠ © أ « شويا ةعومج *

 ىلوتت تناكو , 2[81351081 « زتيفوكسالب » ( قي رفلا )

 7 . تتويجا ةعرجب
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 5 رنشويجلا ةعرب

 ديمرفغيسس طخ بسس! تشررملا ةيومب تام ههتتتت 756427 5/ مؤ ةيريطا طرح
 2 , 31/5 ىلإ ؟ رب نم ةمفلا ف 7

 ١ ريرك مدا نيعيجلا تام ههسصص ةريشلا 37 سويا ةعرج راوج ييسسب
 7 / ؟ه ١م ويطل ياو األا/١1 حملا ء يعول نم

 ( ١488 ) نيرلا رهن وحن ءافلحلا شويج مدقت رواح

 ير

 لي



 ير

 : مضتو , « ديرفغيس » طخ يلابشو ادنلوه نع عافدلا

 لايش يف زكرمتملا , « ٍتيرتنمولب » لارنجلا ةدايقب 56 شيجلا
 « ميلش » لارنجلا ةدايقب لوألا يلظملا شيجلاو . ادنلوه

 طخ نم يلاشلا عاطقلا يف رشتنملا , 5ءطاعومست

 لوخد ةطقنو « دلافس خيار » ةباغ ىتح « ديرفغيس »

 . هبصم وحن هقيرط يف ةيدنلوطا يضارألا لفسألا « نيرلا »
 ىل ؛ 220862 . « نغناز » لارنحلا ةدايقب ١0 شيجلاو

 ب ام ةيدنلوطلا يضارألا يف « نيرلا » يبرغ ةعقاولا ةقطنملا

 . 12906100020 « دنومرور »و , 1876810 «ولنف »

 , « لدوم » لاشراملا ةدايقب ء « ب » شويجلا ةعومجم *

 طخ نم طسوألا عاضطقلا نع عافدلا ىلوتتت تناكو

 ةدايقب سماخلا «رزنابلا » شيج : مضتو , « ديرفغيس »

 نيرلا يبرغ دوجوملا ؛ 24321عان ع1 « لفوتنام » لارنجلا

 ةدايقب عباسلا شمجلاو . «زئلبوك » ةنيدم ةهجاوم يف
 ةبضه ىف رشتنملا , 28182062561861 « رغربندنارب »

 1 . « لزوملا »رم يلامشو « لفيا »
 « سواه » لارنجلا ةدايقب . « ج » شويجلا ةعومجم *

 طخ نم يبونجلا عاطقلا ةيامحب ةفلكم تناكوه 5567

 سشيجلا : مضتو , ةيرسيوسلا دودحلا ىتح « ديرفغيس »

 ةقطنم يف 1061505 « شتروف » لارنجلا ةدايقب لوألا

 1835م « بسار » لارنجلا ةدايقب , ١4 ىثيجلاو .راسلا

 . «رادوك »و « غروبسارتس » ةقطنمب بونجلا ىصقأ يف

 1١ شويجلا ةعومجم عاطق يف نيرلا وحن مدقتلا

 : يناثلا يناطيربلاو لوألا يدنكلا نيشيجلا تايلمع

 قليفلا ممجهب « نيرلا » ىلا لوصولا كراعم تأدب
 ىلع , لوألا يدنكلا شيجلا ةدايق تحت , ٠" يناطيربلا

 موي يف « « لباتي ريق » ةيلمعل اذيفنت , « دلافس خيار » ةباغ

 طخ قارتخا نع ةيلمعلا ترفسأ دقو . 4

 , 5/١١ يف « فيلك » ةنيدم لالتحاو , « ديرفغيس »

 ةنيدمل ةهجاوملا ةيبرغلا « نيرلا » ةفض ىلا لوصولاو
 مي « خوك » ةنيدم لالتحا مث , 3/١60 موي « خيريمأ »

 . ملك ”"؟ ةفاسم ةمحاهملا تاوقلا مدقت غلب دقو . 0١

 . يلامتلا هعاطق يف « نيرلا »وحن مدقتلا قيرط حتفو
 . ( ةكرعم , « دلافس خيار » رظنا )

 نأ ضورفملا نم ناك يتلا . « دانيرغ » ةيلمع نكلو
 ةعاس 58 دعب , 1/4 يف عساتلا يكريمألا شيجلا اهب موقي

 مي ىتح اهذيفنت رخات , « لباتيريق » ةيلمع ءدب نم
 ءاليتسالا يف لوألا يكريمألا شيجلا لشف ببسب , 9

 يسيئرلا دسلا فسنب ناملألا مايقو , ةميلس رورلا دودس ىلع
 رمألا , 53/4 يف 560520026881061 ( لو انماش دس )

 هايملا نم نط نويلم ٠٠١ وحن عافدنا ىلا ىدأ يذلا
 ةدايزو رتم ١,0 رادقمب رورلا هايم عافتراو . هءارو ةنزتخملا

 راشتناو . ةمئاع روسج بيكرت نود لوحت ةروصب هرايت ةعرس

>31 

 . لوألا يكريمألا شيجلا تايلمع ةقطنم يف لاحوألاو هايملا

 ةيناملألا ةدايقلا كيرحت ليهست يف هرثأ كلذ لكل ناكو

 رمألا . « دلافس خيارلا » ةهبج وحن ةلسرملا اهتايطايتحال
 قليفلا مدقت لعجو , كانه ةيناملألا ةمواقملا ةرتف لاطأ يذلا

 . ائيطب ٠"

 خيار » ةهبج صاصتما ىلا هرودب ىدأ كلذ نكلو
 نوف » ناك يتلا . ةدودحملا ةيناملألا تايطايتحالل « دلافس

 رمألا . « اينولوك » لهس يف اهليكشت ىلا ىعسي « تدتشنور
 لوألا نييكريمألا نيشيجلا تاوق مدقت كلذ دعب لهس يذلا

 . عساتلاو

 : عساتلا يكريمألا شيجلا تايلمع

 ناعباتلا 19و ٠7 ناقليفلا أدب , 7/79 موي رجف يف

 ءرمقلا ءوض يف رورلا رهن ربع امههموجه 4 يكريمألا شيجلل
 . قانآذعاط « خيلوي » ةدلب دنع ةعقاولا ةقطنملا يف كلذو

 ةيناملأ ةاشم قرف 4 ةمحاهملا 94 شيجلا تاوق هجاوت تناكو

 يف « خيلوي » تطقس دقو . ١6 شيجلل ةعبات , ةرقلا ةفيعض

 . يىلاتلا مويلا يف 1010562 « نيرود » تطقسو . 14

 يتلا ةعردملا تاليكشتلاب ةيكريمألا روسجلا سوؤر تمعدتو

 . 2/95 ذنم ًاقرش مدقتت تذخأ

 « خابدالغ  نخنوم » هاجتا يف هفحز 4 شيجلا أدبو
 « خيوربنفيرغ »و 13كاتصعطعم -6120طهعط

 يناطيربلا شيجلا تاوقب ءاقتلالا فدهب 09عمط:هزعط

 دئاق عفد يذلا رمألا . بونجلا هاجتا يف ةفحازلا يناثلا

 ىلا ؛ « ميلش » لارنجلا . لوألا يناملألا يلظملا شيجلا

 ديدهتلا اذه ةهجاومل ةاشم ةقرفو نيتعردم نيتقرف لاسرا

 ميعدت ىلا دؤت مل تازيزعتلا هذه نكلو . هترخؤمل ريطخلا

 يلظملا شيجلا فاعضإ يف تمهاس ابك . ١6١ شيجلا عافد

 « نخنوم » ندم تناكو الا 5/١ موي تأي ملو . لوألا

 « دنومرور »و 6« خابدالغ »و

 . نيمجاهملا ديب تطقس دق « اولنق »و

 ىلا 4 شيجلا نم تاوق تلصو هتاذ ميلا يفو

 تقتلا "7 يفو . 2[ءانوو « سيون » دنع « نيرلا »

 يدنكلا شيجلا نم تاوقب ١ يكريمألا شيجلا نم تاوق

 تقتلا ( 5/4 ) يلاتلا مويلا يفو , «ولنق » دنع لوألا

 ةقطنم يف يناثلا يناطيربلا شيجلا نم تاوقب

 لوألا يناملألا يلظملا شيجلا حبصأ كلذبو . « نريدليغ »

 ةهجاوم يف ؛ « نيرلا » يبرغ ريغص بيج لخاد ًاروصح
 ةفضلا ىلع ةعقاولا « لسيف » ةنيدم نيب ةدتمم ةقطنم

 نيرلا يبرغ ةعقاولا « دلفيرك » ةنيدمو . نيرلل ةيقرشلا

 تسدكتو . ملك 55 ىلاوح « لسيف » نع دعبتو ملك ا/وحنب

 هذه عم ناكو . ةيناملا قرف ٠١ تادحو بيجلا اذه لخاد

 باحسنالا مدعب يضقي . «رلته » نع ارداص ارمأ قرفلا

 رسجلا سأري ظافتحالاو , ةيقرشلا « نيرلا » ةفض ىلإ

 « ٌُيوربنفيرغ »و

 لقت رارمتسا نامضل . ةنكمم ةرتف لوطأ « نيرلا » يبرغ

 ربيع , ةيعانصلا رورلا ةقطنم ىلا ةيرهنلا بكارملاب محفلا
 . « بيل » ةانقو « نيرلا »

 فسن مدعب ًارمأ . هتاذ تقولا يف «رلته » ردصأ دقو
 ةريخألا تاظحللا يف الإ « نيرلا » ىلع ةماقملا روسجل

 اذه يف دجوي ناك ) اهيلا ءافلحلا تاوق لوصو قبست يتل

 تاليكسنتلا ةداق لمحو . ( روسج 4 نيرلا نم عاطقل
 ةيلوؤسم . لوألا يلظملا شيجلا دئاق مهسأر ىلعو . ةيناملأل

 مكحب مهديدهت عم , ءافلحلا يديأ يف ميلس رسج يأ عوقو
 نم فدهملا ناكو .رماوألا هذه ةفلاخم ةلاح يف مادعإل

 رارمتسا ناهض وه , نكمم تقو رخآ ىتح روسجلاب ظافتحال
 يبرغ رسجلا سأر نع ةعفادملا تاوقلا زيزعتو نيومت
 عناصملا تالآ نم نكمم ردق ربكأ ءالخإ نيمأتو . « نيرلا »

 . نيرلا يقرش ىلإ كانه ةدوجومل

 نم "/7؟ يف تنكمت ةعردملا ةيكريمالا تاوقلا نكلو

 سأر لوط حبصأ كلذبو , « دلفيرك » ةنيدم ىلع ءاليتسال
 فسن هتاذ مويلا يف متو ؛ ملك "7 ءاهز نيرلا يبرغ رسجل
 )» خر سموه » ةدلب دنع ةروكذملا ةنيدملل هجاوملا رسجل

 ةيكريمألا ةيعفدملا تحبصأ ةجيتنلا يفو . 8

 ناملألا ظافتحال دعي ملو , نيرلا يف ةحالملا ىلع ةرطيسم

 « رلته » ضفر دقف اذه عمو . ةيمهأ « لسيف » رسج سأرب
 طغضلا مواقت تلظ يتلا لوألا يلظملا شيجلا تاوق بحس

 يتلا ةيعافدلا اهتقطنم ىلع ديازتملا يكريمألا  يناطيربلا
 اليم ١6 ىلاوح 17/8 يف تفلب ىتح اهتحاسم تصلقت

 دحاو رسج ىوس نيرلا رهث ىلع ناملألا ديب دعي ملو . ًاعبرم
 اعابت اهفسن مت دقف روسجلا ةيقب امأ ؛ دعب فسني مل طقف
 ةمهم ةوق تلواح دقو . اهنم ةيكريمألا تاوقلا بارتقا درجمب

 هبشت اهلعجي امب اهتابايد تهوم نأ دعب , 8! ةقرفلل ةعبات
 ةدلب دنع روسمجلا دحأ ىلا لوصولا ؛ ةيناملألا تابابدلا

 , « فرودلسود » يحاوض يف 0611561« لسيفرب وأ»

 ءوض نكلو . 7/7  ؟ ةليل ةيناملألا طوطخلا ربع تللستف

 يذلا رمألا . ةدلبلا نم اهبارتقا دنع اهتقيقح فشك رجفلا

 تابايدلا ةلواح ءانثأ رسجلا فسنب رمأ رودص ىلا ىدأ

 . ءاملا يف اهضعب طقس دقو هزايتجا

 ,روكذملا وحنلا ىلع رسجلا سأر ةحاسم صلقت رثإ
 نا «زتيفوكسالب » قيرفلا نم « ميلش » لارنجلا بلط
 «رلته » ةدايق نم بلطي نأ وأ , باحسنالاب هل حمسي

 نم ققحتلل , ةعيبطلا ىلع عضولا هعم ثحبي بودنم لاسرأ
 نأ دعب ةصاخ , سجلا سأرب ظافتحالا يف رارمتسالا ةيثبع

 لوألا يلظملا شيجلا ةدايق لعج دح ىلإ هتحاسم تصقانت

 ريركتل عنصم ءانب يف سدكتت قرف ةو قلايف " تادايقو

 هذه ةماقال ةحلاص ىرخأ نكامأ دوجو مدعل ارظن . ركسلا
 . تادايقلا

 «رلته » ةدايق رقم نم طباض لصو , 1/9 حابص يفو



 ةدايق ىلا لترا م36 نمل نسأرةفطنم: دقفتو', مدقم اةبئزب

 . باحسنالا حارتقا ديؤت ةيقرب « نيلرب » يف «رذته »
 - 4 ةليل يف باحسنالا متو . حارتقالا ىلع ةدايقلا تقفاوو

 دعب حاطقلا اذه يف يقبتملا ديحولا رسجلا فسن مث
 ىلع ةبحسنملا تاوقلا تزكرتو . ةرخؤملا سرح باحسنا
 . « لسيف » عاطق يف « نيرلا » نم ةيقرشلا ةفضلا

 ١؟ شويجلا ةعومجم عاطق يف نيرلا وحن مدقتلا

 ربع هموجه ١ يكريمألا شيجلا هيف أدب يذلا تقولا يف

 عباتلا . 7 قليفلا أدب , ( 5/71 موي رجف ) رورلا رهن

 يف روكذملا رهنلا ربع رخآ ًاموجه , ١ يكريمألا ىشيجلل
 تلطقسو . « نيرود » ةنيدم يبونج ةعقاولا ةقطنملا

 لصاوو .؟5/50 يف نيمجاهملا ديب « نيرود »

 لالتحا ةيغب ةعرسب كلذ رثا همدقت لوألا شيجلا

 دتمملا ) « تفريا » رهن يقرش ةعقاولا ةعفترملا يضارألا

 برغلا ىلا ملك ١١1 ١٠6 ةفاسم ىلعو نيرلل ةيزاوم ةروصب
 . « نيرلا »وحن كلذ دعب عافدنالاو , ( هنم

 تاوق مدقت فاقيا ةيناملأ ةعردم تاليكشت ٠١ تلواحو

 ناريطلا تابجه نكلو . « اينولوك »وحن  يكريمالا قليفلا
 تدعاسو ةيناملألا تاليكشتلا تالواحم تطبحا يكربمالا

 قيوطت نم /٠ قليفلا تاوق تنكمت 3/0 يفو . اهتيتشت ىلع
 7/1 يف اهيلع تلوتسا مث , نيرلا يبرغ « اينولوك » ةئيدم
 ةيناملألا ةيبعشلا ةمواقملا بئاتك عم ةدشلا ةطسوتم ةكرعم دعب

 ىلا ةرقتفملا 701155615122 « ةيبعشلا ةفصاعلا » ةامسملا

 نم اونكمت نيعفادملا نكلو . ةيلاعلا تايونعملاو ديجلا بيردتلا
 « نيرلا » ةفض عم ةنيدملا طبري يذلا رجلا فسن
 . ةيقرشلا

 متأ دق لوألا يكريمألا شيجلا ناك هتاذ مويلا يفو

 يل الامش « فرودلسود » ىتح ةيبرغلا نيرلأ ةفض ريهطت

 ١. يكريمألا شيجلل ًاضيأ عباتلا , " قليفلا ناك نيح

 ىلا اهجتم . 7 قليفلا نم بونجلا ىلا قرشلا وحن مدقتي
 وحن مدقتت هتاليكشت ضعب تناك امك . « نوب » ةنيدم

 ةقرفلا عم ءاقتلالل , « نيغامير » ةدلب هاجتاب يقرشلا بونجلا
 تاوقلا قيوطتو . " يكريمألا شيجلل ةعباتلا ؛ ةعردملا

 نم عاطقلا اذه يف « نيرلا » يبرغ ةرشتنملا ةيناملألا

 . ةهبجلا

 ىلع ءاليتسالا وه ” قليفلل يسيئرلا فدهلا ناكو
 نكلو . ىلوألا ةاشملا ةقرف اهوحن تفحز يتلا . « نوب »

 ةعردملا ةقرفلا حاجن ىلا تدأ فورظو ثادحا ةعومجم

 قارتخا يف " قليفلل حمر سأرك ةلماعلا . 9 ةيكريمألا
 . ابيرقت ملك ١8 قمعب 3/5 موي ١6 يناملألا شيجلا طوطخ

 . ًابيرقت ملك ١١ ىوس « نيرلا » نع اهلصفي دعي ملو

 21851 10106 « ةمهم ةوق » تلصو . "/7 ةريهظ دنعو

 ضعبو ةيكيناكيم ةاشم ةدحو مضت . ةروكذملا ةقرفلا نم

 رسج تدجوو . « نيغاهر » ةدلب فراشم ىلا , تايايدلا
 تماقف ٠ لع ( فرودندول رسج ) يديدحلا « نيغامير »

 يف ايلس هيلع ءاليتسالا يف تحجنو ةتغابم ةروصب هتمجاهمب
 ةكرعم . نيغاهر رظنا ) هسفن مويلا نم ١7,١ ةعاسلا

 .(ا94م

 قفدتو . « نيغامر » رسجل ءىجافملا لالتحألا لكشو

 يف ةيقرشلا « نيرلا » ةفض ىلا 4 ةيكريمالا ةعردملا ةقرفلا

 دق نكي مل يذلا :رواهتزيال ىربك ةأجافم . عاطقلا اذه

 نم عاطقلا اذه يف يسير رسج سأر ةماقال ططخ

 .بلقل حاجنلا اذه رامثتسا ررق «رواهتزيا » نكلو .« نيرلا »
 رثؤي نأ نود ٠ نيرلا لوط ىلع ةيناملالا تاوقلا عافد نزاوت
 دئاق , « يلدارب »رمأ كلذلو . ةماعلا هتطخ ىلع اريثك كلذ

 قرف سمخب رسجلا سأر زيزعتب , « ١1 شويجلا ةعومجم »
 .روفلا ىلع

 . ءافلحلا يديأ يف « نيغاهر » رسج طوقسل ةجيتنو

 ةماعلا هتدايق نم « تدتشنور نوف » لاشراملا «رلته » لزع

 ةهبجلا نم « غنيراسيك » ىعدتساو ."/8 يف برغلا يف
 عم عاتجاب هلمع ريخألا أدبو . هلحم لحبيل ةيلاطبال
 ىلع ةيناملألا ةدايقلا تماقو . 0 يف « لدوم » لاشرامل

 سأر وحن اهتعفدو . تاوقلا نم اهنكمأ ام دشحب روفل
 تاوقلا عفدنت نأ لبق . هتيفصت ةلواح وأ هئاوتحال رسجل

 . «رورلا »وحن ةصاخو . ايناملأ لخاد ةفاثكب ةيكريمأل

 اهيف تكراش يتلا . ةسكاعملا تاججهلا نم ةلسلس دعبو

 تاوقلا مدقت فاقيا نكمأ . ةيناملأ قرف ٠١ نم رصانع

 بلا يفو . 1940/5/١1 يف نيرلا يقرش ةيكريمأل

 ةكرح هفاثك ةجيتن ًايئاقلت « نيغاهر » رسج راهنا . يلاتل
 تالواح لالخ هتباصأ يتلا باطعالاو , هيلع لاترال

 ةدشو . هيلع يكريمألا مجهم لا ةيادب دنع هريجفت

 تارئاطلا تاراغو ةيعفدملا تايامر نع ةمحانلا تاراجفنال

 . 3/١5 ىلا 8 نم رسجلا ىلع ةيناملأل

 ةقرف دي يف تطقس دق « نوب » تناك ءانثألا هذه يف

 ةيبرغلا نيرلا ةفض ريهطت ىهتناو . ٠١/" يف ىلوألا ةاشملا
 نيشيجلا نم تاوق تقتلا 7/1١ يفو . عاطقلا اذه يف
 « خانردنأ » ةدلب دنع ثلاثلاو لوالا نييكريمالا

 بونجلا ىلا نيرلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ممل عع

 ه كلذب ةقوطم . ملك 2١ وحنب « نيغامير » نم يقرشلا

 5/14 يفو . سماخلا «رزنابلا » شيجل ةعبات ةيناملأ قرف

 13 هقمعو ملك 2١ ءاهز « نيغاير » رسج سأر ضرع غلب

 . ًابيرقت ملك

 : ثلاثلا يكريمألا شيجلا تايلمع

 , « نوتاب » لارنجلا ةدايقب , ” يكريمالا شيجلا أدب
 يذلا ثلثملا ريهطتب 40/17/77 يف ىلوألا ةيموجهلا هتايلمع

 دودح برق « لزوملا »و «راسلا » ىرمن دنع ىقتلي

 «راسلا »ربع يذلا , ٠١ هقليف ةطساوب ء« غروس.م ل »

 نأ دعبو . ”"/؟ يف 11167 « رييرت » ةنيدم ىلع ىلوس

 نم اددع ؟/6 يف ماقأ 7 يناملألا شيجلا تاوقب ةيزهلا قح

 قرتخا ٠/7 يفو . 15/11 « ليك »رهن ربع روسجلا سو.

 ةقرفلا همدقتت , ( ١ شيجلل عباتلا ) 7 يكريمألا قليفل

 ةدلب نم لامشلا ىلا ةيناملألا طططخلا , 1١ ةعردمل

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةعقاولا . 111101118 « غروبليك »

 نم لاهشلا ىلا ملك ١" ةفاسم دعبت يتلاو , « ليك »رهنل
 عباتلا ) ١؟ قليفلا مدقت هسفن مويلا يفو .«رييرت »

 رمت ربع . 4 ةعردملا ةقرفلا همدقتت , ( ” شيجلل

 تاوق عم 4 ةعردملا ةقرفلا تقتلا 5/1١ يفو . « لزوملا »

 «خانردنأ» ةدلب دنع لوألا يكريمألا شيجلا

 ةعبرأ يف ملك 6١ ءاهز تعطق نأ دعب , ه6

 « نيرلا » نم ةيبرغلا ةفضلا ريهطت مت كلذبو , طقف مايأ

 . «زنلبوك » برق ىتح « خانردنأ » نم

 دوجو نع جتانلا " يكربمألا شيجلا ديدهت ةهجاولو

 لاقحاو . « رييرت » دنع « لزوملا » ربع هل روسج سوؤر

 وحن , 5 شويجلا ةعومجمل عباتلا  يكريمألا شيجلا مدقت

 ةعبات ) ةيناملا ةقرف 5١5 ترشتنا , «راسلا » ربع لامشلا

 لوط ىلع ةرئاد فصن لكش ىلع ( عباسلاو لوألا نيشيجلل
 قرفلا دادع يف ناكو . «راسلا »و « لزوملا » ىرم

 ىرخألا قرفلا امأ . طقف ناتعردم ناتقرف ةروكذملا ةيناملالا

 ةلكشملا « ةيبعشلا ريدانيرغلا » تاليكشت نم اهمظعم ناكف

 , « ديرفغيس » طخ تانيصحت قرفلا هذه تلتحاو . ًاثيدح
 يف صقنلا ضيوعتل طخلا ةعانم نم ةدافالا لمأ ىلع

 . ةربخلاو بيردتلا

 يضقت ةيلصألا «رواهنزيا » لارنجلا ةطخ تناكو

 ندم نيب دتمملا . يبونجلا نيرلا عاطق ىلا لوصولاب
 «راسلا » تاعافد ربع , « هورسلراك  مياهتام - ستنيام »
 موجه ةطساوب , 82188846 « تانيتالاب » ةعطاقمو

 نم قلطني يذلا 7 يكريمألا شيجلا هب موقي يسيئر رشابم
 دعاسم موجه هنواعيو , لامشلا هاجتا يف « سازلالا » ةقطنم
 نم ًاقالطنا “ يكريمألا شيجلا قلايف دحأ هب موقي رخآ
 عيرسلا " يكريمألا شيجلا مدقت نكلو . « غروبمسكول »

 شيجلل يلامشلا حانجلا فشك ىلإ ىدأ «زئلبوك » ىتح
 « ديرفغيس » طخ لتحي لازي ال ناك يذلا . لوألا يناملألا

 هيمحي ام حانجلا اذه ىلع نكي ملو . «راسلا » ةهبج ىلع

 لابج رخآلاو « لزوملا »رهن اهدحأ . نييعيبط نيعنام ىوس
 ةيبونجلا ةفضلل ابرق ةيزاوملا 110851011 « كورزنه »

 . روكذملا رهنلل
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 زيزعت ةيبرغلا ةهبجلل ةماعلا ةينامألا ةدايقلا عسوب ناكو

 شيجلا نأب اهداقتعا نأ الا . ةهبجلا نم عاطقلا اذه

 « نيغامير » رسج سأر ربع هموجه زكريس عباسلا يكريمألا

 نأ دعب رسجلا سأر وحن تاوقلا نم ردق ربكأ عفدت اهلعج

 . ةيبونجلاو ىطسولا نيرلا تاعاطق فلتخم نم اهتبحس
 - ستنيام » عاطق يف ةدوجوملا تاوقلا كلذب ةفعضم

 ةيناملألا ةدايقلا تعنم دقف هسفن تقولا يفو . « مياهنام

 « راسلا » ةهبج نم عباسلاو لوألا نيشيجلا تاوق باحسن

 يبرغ ضرألاب كسمتلاب ةيضاقلا «رلته » رماوأ عم ًايشت
 اهتطخ ءافلحلا ةدايق تلدع اذل . ةنكمم ةرتف لوطأ نيرل

 شيجلا أدبو . نيرلا نم يبونجلا عاطقلا يف ةيلصأل

 رهن روسج سوؤر ربع ١/١10 يف ًائجافم ًاموجه "٠ يكربمألا
 تامجه هدناست , ١؟ قليفلا ةطساوب لامشلا يف « لزوملا »

 قليفلا ةطساوب « رييرت » يبونج «راسلا »ربع ىرخ

 « سازلالا » نم ا يكريمألا شيجلا نم تامجهو . ٠

 . لبق نم اططخم ناك امك . لابشلا هاجتاب

 يكريمألا قليفلا تاوق تنكمت . ةأجافملا هذه ةجيتنو

 قرف اهتدبأ يتلا ةفيعضلا ةمواقملا ميطحت نم

 قرطلا تزاتجاو , « لزوملا » دنع « ةيبعشلاريدانيرغلا »
 ًاموجه 7/19 يف تدصو . « كورزنه » لابج طسو ةبعصلا

 نيب ) نيرلل ةيبرغلا ةفضلا ريهطت تهنأو . ًاينامأ ًاداضم
 يلاثلا ميلا يف تمتأ مث , 5/1١ يف ( مياهنامو زدلبوك
 . «زنلبوك »و « نغنيب »و « ستنيام » لالتحا

 ةاشملا ةقرف نم بئاتك 5 تربع ,/57 77 ةليل يفو

 ةدلب دنع نيرلا رمن ١١ قليفلل ةعباتلا 0 ةيكريمالا

 ١اوحنب « ستنيام » نم بونجلا ىلا ةعقاولا « « ماهنبوا »

 يفو . ةفيعض ةمواقم ىوس روبعلا دنع اههجاوت ملو . ملك

 « مياهنبوا » دنع رسجلا سأر ضرع غلب , "/17 ءاسم

 7/77 ءاسم يفو . ملك 1,6 ىلاوح هقمعو ملك ١١ وحن

 عم " يكريمالا شيجلا دئاق « نوتاب » لارنجلا لصتا

 عمجأ ملاعلا فرعي نأ ديرأ » : هل لاقو « يلدارب » لارنجلا
 أدبي نأ لبق نيرلا ربع ثلاثلا يكريمألا شيجلا نأ

 ىدم ىلع ًارشؤم لوقلا اذه ناكو . « هروبع ىرموغتنوم
 نييكريمألا ةداقلا نيب ًائاق ناك يذلا يفخلا عارصلا
 . اهالخو نيرلا كراعم لبق نييناطيربلاو

 , اهمدقت عباتت ” يكريمألا شيجلا تاوق تناك امدنعو

 ةعومجمل عباتلا ) 7 يكريمألا نشيجلا نم هو 5 ناقليفلا ناك

 ةقطنملا يف لوألا يناملألا شيجلا نامجاهب ( 5 شويجلا

 ةنيدملا تطقس دقلو « نكوربراز »و «وانغاه » نيب ةعقاولا

 . 5/٠١ يف ةيناثلا تطقسو , 5/١١ يف لوألا

 1 شويجلا ةعومجم عاطق ىف نيرلا وحن مدقتلا

 يناثلا نيرشت رهش نم يناثلا فصنلا لالخ يف
 تققح دق 5 شويجلا ةعومجم تناك ء ١9854 ( ربمفون )
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 ةيقرشلا ةفضلا ىلا روبعلا طاقنو نيرلا وحن ءافلحلا مدقت رواحم



 ةعطاقم يف « ج » ةيناملألا شويجلا ةعومجم طوطخ يف ًاقرخ

 حجن ذإ . اسنرف يقرش لامش يف ةعقاولا , « سازلألا »
 « جوفلا » لابج قارتخا يف عباسلا يكريمألا شيجلا

 ةقرفلا همدقتت , 523196126 « رفا » ةرغث ربع ةيلامشلا

 ) غر وبسارتس » ةنيدم ىلع ىلوتساو , ؟ ةيسنرفلا ةعردملا

 يف ىلعألا نيرلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةصعقاولا
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 يسنرفلا شيجلا قرف ىدحا تلصو هتاذ تقولا يفو

 أ يف . ىلعألا نيرلل ىرسيلا ةفضلا ىلا لوأل
 دودسلا نم. برقلاب ) «ونوزور » ةدلب دنع , بونجل
 قرف ةيقب تنكمت مث . 1555/١١/19 موي ( ةيرسيوسل

 00150115[/2ع « زولوم » ةنيدم لالتحا نم روكذملا شيجل

 » جوفلا » لابج يف 28611016 «روفلب » ةرغث ربع

 ةيبرغلا نيرلا ةفض ىلا هسفن مويلا يف تلصوو ٠ ةيبونجل

 يقب نكلو . ًاقرش ملك ءاهز «زولوم » نع دعبت يتل

 ةنيدم لوح نيرلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع بيج ةيناملالا تاوقلل

 150١1/؟/4 يف الا بيجلا اذه ةيفصت متت ملو . «راموك ٠

 . ( 1948 ةكرعم , رالوك رظنا

 ةينام لالا شويجلا ةعومجم تنش 1440/1/١ يفو

 يذلا موجها معدل . / يكريمألا شيجلا ىلع ًابوجه « جا»

 , « نيدرآلا » يف « ب » شويجلا ةعومجم هب ثماق

 نكلو . « نريفاس » ةرغثو « غروبسارتس » ديعتست نأ

 ةعومجي ةدايق اهتفلك يتلا , لوألا يسنرفلا شيجلا تاوق
 يكريمألا شيجلا نم الدب ةنيدملا نع عافدلاب 5 شويجلا

 يناملألا موجهلا دص نم ةيكريمأ تاوق ةدعاسمب تنكمت ,
 رظنا ) ١480/1/57 يف امامت هفاقباو ةنيدملا ىلع

 . ( ١1448 ةكرعم , غروبسارتس

 تداكو

 ةفض ىلع ةدوجوم 5 شويجلا ةعومجم تناك اذكهو

 رواهتزيا لارنجلا ةطخ ذيفنت ءدب دنع ةيبرغلا ىلعألا نيرل
 ناك اهروبع. تيقوت نكلو . نيرلا وحن مدقتلاب ةصاخل

 لامشلا يف ةيسيئرلا تامجهلا ذيفنت لاككتسا نيمحل الجؤم
 ىصقأ يف « نيرلا »روبع تايلمع تربتعا مث نمو  طسولاو

 ةيسيئرلا روبعلا تايلمعل ةلمكم ةيوناث تايلمع درحب بونجل
 مهاس دقلو . 5١ ١١9 شويجلا اتعومج اهب موقتس يتل

 معد يف . ( 5 شويجلا ةعومجمل عباتلا ) 7 يكريمألا شيجل

 نم درو ابك ٠ نيرلا وحن 7 يكريمألا شيجلا مدقت تايلمع
 . ” يكريمالا شيجلا تايلمع ضرع دنع لبق

 كراعم نم ىلوألا ةيسيئرلا ةلحرملا تهتنا اذكهو

 خيار » ةكرعمب تأدب يتلا . نيرلا وحن مدقتلا تايلمعو
 تيبثتب 40/1؟/؟7 يف تهتناو , 0/1/8 موي « دلافس

 ةلمج تغلبو . « مياهنبوا » يف يكريمألا سيجلا رسج سأر
 ؟9” وحن تايلمعلاو كراعملا هذه لالخ ةيناملألا رئاسخلا

 تجضن كلذبو . حيرجو لبتق فلأ 0 وحنو ريسأ فلأ

 ربع موجها ريوطتو ؛ « نيرلا »روبعل ةيجيتارتسالا فورظلا
 . هربع ماقتس يتلا وأ . ةماقملا روسجلا سوؤر فلتخم

 . ةماطا ةيعاتصلا «رورلا » ةقطنم قيوطتل

 نم ةلحرملا هذه يف «رواهتزيا » ةطخ حاجن عجريو

 نيردل ةيبرغلا ةفضلا ىلا لوصولا ةلحرم ) نيرلا كراعم
 : يه لماوع ةدع ىلا ( هربع ةيلوأ روسج سوؤر ةماقاو

 ثيح نم . ءافلحلل ماعلا يجيتارتسالا قوفتلا -

 دراوملا يندت لباقم . ةيكيتسيجوللاو ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا
 ةيناملالا ىوقلا زيكرت لظ يف ةصاخ . ةلئاملا ةيناملالا

 يذلا يتييفوسلا رطخلا ةهجاومل ةيقرشلا ةهبجلا ىلع ةيسيئرلا

 اهلكش يتلا روسجلا سوؤر ربع . « نيلرب » ددهب ناك

 . «ردوالا » رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع تييفوسلا

 اهزيكرتو ةدودحملا ةيناملألا تايطايتحالا فازنتسا - '"

 خيار » ىلع" موجهلا دص نابإ ةهبجلا نم يلامهشلا عاطقلا يف

 « ١١ شويجلا ةعومجم » مدقت لعج ىذلا رمألا , « دلافس
 قيقحت لّهسو , ةعرسو ةلوهس رثكأ طسوألا عاطقلا ىلع

 قرف 1 نا ركذلاب ريدجلا نمو

 نوف » ىدل تناك ةعردم قرف 6: لئصأ نم . ةعردم

 . « نيغامير » رسج سار

 ىلاهش ىلا تعفد دق . تايلمعلا ةيادب دنع « تدتشنور

 لالتخا ىلا ىدأ يذلا رمألا . «رورلا » ةيابحل « اينولوك »

 . ةيناملألا تاوقلل ماعلا يجيتارتسالا نزاوتلا

 , طسولا يف « نيغامير » رسج سأر لكش دقل -

 . « نيرلا » نم يبونجلا عاطقلل رشابم ريغ فاعضا رصنع
 حاجن ىلع يلاتلاب دعاسو . ةريبك تاوق هباذتجال ارظن

 , « لزوملا » ربع " يكريمألا شيجلا هنش يذلا موجها

 عينملا « ديرفغيس » طخل ةرشابم ريغ ةب رض ةباث ناك يذلاو

 ةمواقملا تراماف . ةهجاوملاب هقرخ بعصلا نم ناك ىذلا

 . « نيرلا » نم يبونجلا عاطقلا يف ةيناملألا

 رواهنزيا ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا
 لامشلا ف نيرلا روبع

 يف « نيرلا » روبعل « يرموغتنوم » لاشراملا دعأ

 ةمكحم ةقيقد ةطخ ( لفسألا نيرلا ) يلامشلا هعاطق

 يتلا ةريبكلا تارجهلل دادعالا يف ًائاد هتداعك . ليصافتلا

 يضقت هتطخ تناكو . 11537 « نيملعلا » ةكرعم ذنم اهب ماق

 نيب ةدتمملا ةقطنملا يف ةضيرع ةهجاوم ىلع روبعلا متي نأب
 * سير » ةيرقو يونج 1طعتم6ءرو « غربنير » ةدلب

 . ملك ؟8وحن غلبت ةفاسم يهو . الامش

 يف ةعقاولا « لسيف » دنع « نيرلا » ضرع ناكو
 ام يأ , ًارتم 07 ءاهز غلبي . ًابيرقت روبعلا ةهبج فصتنم

 يبونجلا عاطقلا يف « مياهنبوا » دنع هضرع فعض يواسي

 هروبع ناك دقف اذل . هرسج سأر « نوتاب » ماقأ ثيح

 ةيئاملا عناوملا روبع تايلمع بعصأ نم عاطقلا اذه يف رهنلا

 ير

 . « ىدنامروتلا » ف اهوزن ذنم ءافلحلا تاوق تفداص يتلا

 روبعبي ةقلعتملا هتطخ ىلع « ىرموغتنوم » قلطاأ دقو

 1112062 « ردنلي » ةيلمع مسا « نيرلا »

 روبعلا ةقطنم لزعل يوجلا فصقلا

 نم نكمم ردق لقأب «ردنلب ةيلمع » ذيفنت نابضل
 ىلع ةرشتنملا ةيناملألا تاوقلا فاعضإ نم دب ال ناك رئاسخلا

 عقاوملا نييلت قيرط نع كلذو . نيرلل ةيقرشلا ةفضلا
 , نكمم يتايلمعو يكيتكت قمع ىصقأ ىلا ةيناملالا ةيعافدلا

 لاترأ ةكرح ةلقرعو . اهنيوقو اهدادما طوطخ عطقو

 ةطخ « ىرموغتنوم » دعأ اذل . اهوحن ةهجتملا تازيزعتلا

 ةكرعملا ةحاس لزع فدهتست قاطنلا ةعسأو ىوج فصق

 +: اقلسم ةعفوتملا

 ترمتساو

 ةيوجلا ةوقلا » تارئاط اهيف سدختساو . ًابيرقت ًارهش
 ةيكريمألا ةيوجلا ةوقلا »و « ةيناثلا ةيكيتكتلا ةيناطيربل
 ةيديدحلا ككسلا زكرم فصق اهطالخ متو , « 19 ةيكيتكتل

 موي يف لبانقلا نم نط فالآ 0 وحنب 125562 « نسيا » يف

 كا

 , ١940/5/5١ ىف ةطخلا هذه ذيفنت أدبو

 نم نط 6181/ وحنب « فرودلسود » تفصقو

 ىرخأ 4 باطعاو روسج ٠١ ريمدت متو . 3/١1 يف لبانقل

 ةقطنملا يف , ةيديدحلا ككسلل ًايسيئر ًارسج ١68 لصأ نم

 ةبيرقلا يناملالا ناريطلا دعاوق تفصق امك . اهزع بولطمل

 يدصتلا نم ةيناملالا ةثافنلا تالتاقملا عنمل ةقطنملا نم

 . ءافلحلا تاراغل

 اذه ءانثا يناطيربلا يوجلا حالسلا مدختساو

 ؟؟ اهنم ةدحاولا نزت يتلا لبانقلا ىلوألا ةرملل . فصقل

 ناريط ماق . 5/794 ىلا 9/1١ نم ةرتفلا يفو . لطر فلأ

 . ةماع ةفصب ايناملأ ىلع ةعلط فلأ 2؟ ىلاوحب ءافلحل

 فصقلا » تايلمع ذيفنت يف ءافلحلل ةيوجلا تاوقلا تغلابو

 نم تايمك تقلأف , 1266:0180 طهدطأضع « لزاعل

 رمألا . ًالصأ « يرموغتنوم » هبلط ام تارم ؟ قوفت لبانقل

 مدقت ةعرسل ةبسنلاب دعب ايف يبلسلا هرثأ هل ناك يذل

 قرطلا بيرخت ةدشل ًارظن « يرموغتنوم » تاعردم

 . روسجلاو

 : نيرلا روبعل يرمغتنوم ةطخ

 وحنلا ىلع ةثالثلا هشويجب روبعلا يرموغتنوم ررق
 : ىلاتلا

 سيالا حانجلا ىلع دوجوملا لوألا يدنكلا شيجلا ١

 يلاهش ةدتمملا ةقطنملا يف ربعي « 3١ شويجلا ةعومجمل »

 ةاشملا يتقرفو 2 ةعردملا قرفلا ةطساوب .

 . ( ١ ماشملا ةقرقب كلذ دعب ةوقلا تززعو ) 5ك

 نميألا حانجلا ىلع دوجوملا عساتلا يكريمألا شيجلا  ؟

 نم ةدتمملا ةقطنملا يف ربعي شويجلا ةعومجملل

 1466و « سير »

 انين
0 



 ير

 شويجلا ةعومج » دودح ىتح 10125121661 « نكالسنيد »

 . الو ١" ةاشملا يتقرف ةطساوب . « ١١ ةيكريمالا

 ربعي . طسولا يف دوجوملا يناثلا يناطيربلا شيجلا ' 

 « نكالسنيد » ىتح الامش « سير » نم ةدتمملا ةقطنملا يف

 ةاشملا ةقرفو . ١6 ةيدنلتكسالا ةقرفلا ةطساوب . ابونج

 . لوألا ( ريواغملا ) سودناموكلا ءاولو , 0١ ةيناطيربلا

 عاطق يف رهنلا روبع ةيلمع ءدب نم تاعاس "1 دعي - غ

 ١13 ةيناطيربلا ةقرفلا راربا متي . يناثلا يناطيربلا شيجلا

 ناتعباتلا ) أوج ةلومحملا ١7 ةيكريمالا ةقرفلاو اوج ةلومحملا

 ةدايق تحت لماعلا اوج لومحملا ١68 يكريمالا قليفلل

 . نيرلا رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ( « ياوج دير » لارنجلا

 2 يرموغتنوم شويج ةعومجم روبع ةقطنمل ةلباقملا ةقطنملا يف
 « لسيالا »رهؤ « نيرلا »ره نيب روصحملا قمعلا يفو

 ةهج ىلا هنع دعبيو « نيرلا »رهنل زاوم لكشب يرجي يذلا
 نم ةياغلا تناكو . ملك 4,79 5 نيب حوارتت ةفاسم قرشلا

 « يتيسراف ةيلمع » مسا تذخأ يتلا ) ةيلمعلا هذه

 ىلع قروكذملا شويجلا ةعومجم تاوق ةدعاسم (1215109)

 ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةيناملالا تاطايتحالا ةلغاشمو . روبعلا

 سوؤر ىلع ةسكاعملا تارجطا نش نم اهعنمو ةيقرشلا

 . اهئاشناب يناثلا يناطيربلا شيجلا موقي يتلا روسجلا

 ءاهز « يرموغتنوم » دشح . رهنلا روبع ةيلمع حاجنالو

 ملك ١+ وحن.اهضرع ةهبج ىلع رزتواهو ناديم عفدم ٠

 10١ وحن نيزخت متو . يديهمتلا فصقلا ذيفنتب اهفلكو
 تاعدوتسم يف روسجلا تادعمو نؤملاو رئاخذلا نم نط فلأ

 يف بيردتلا ىرج امك . نيرلل ةيبرغلا ةفضلا نم ةبيرق
 تمدختسا ٠ نيرلل ةهباشم ةيئام عناوم روبع ىلع ايناطيرب

 دحاولا عيطتسي ( آب (0 20 ) ةيكيناكيم لازنا قراوز اهيف

 لازنا قراوزو . ايدنج 7١ وأ « نامريش » ةبايد لمح اهنم
 لمح اهنم دحاولا عيطتسي ( آب © 9/ 2 ) دارفاو تابكرم

 . ايدنج "0 وأ «رزودلب »

 ةعاسلا يف يوجلا راربالا ءدب تيقوت ريتخأ دقلو

 نيعفادملا ةأجافم نمضي لكشب !/1؟8 حابص نم ةرشاعلا

 رجفلا دنع يوجلا راربالا تايلمع متت نأ ىلع اوداتعا نيذلا
 عونلا اذه لثم حاجنل ةبسانملا فورظلا ةحاتال بيرغلا وأ

 نم ةدافالا . نيعفادملا لبق نم ةيؤرلا رذعت ) تايلمعلا نم

 ةبستكملا عقاوملا زيزعتل بورغلا دنع راربالا ةلاح يف ليللا
 . ( ةسكاعملا تاهجهلا دض اهتياقوو

 : «ردنلب » ةيلمع ذيفنت

 أدب 1140/5/17 موي نم ؟١٠,١ ةعاسلا ما يف

 يعفدم فصقب « نيرلا » روبعل هموجه « ىرموغنتوم »
 اذهل ةرشتنملا تانواطاو عفادملا هيف تكراش يديهت
 . ةلماك ةعاس ةدمل رمتساو . ( ةعطق 55٠١0 ) ضرغلا

 . ؟ يكريمالاو ؟ يناطيربلا نيشيجلا نمض هيدل ناكو
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 ةاشم ةقرف ١7 . ةيسيئرلا روبعلا تايلمع ذيفنتب نيفلكملا

 ءاولو ةلقتسم ةعردم ةيولأ هو ةعردم قرف "و
 ددعو /4 ةصصختملا ةعردملا ةقرفلاو « سودناموك »

 يمرلا اذه بحاصو . ةدعاسملا تادحولا نم ريك

 ليهستل . « لسيف » ةنيدمل ديدش يوج فصق يعفدملا

 يذلا . لوألا ( ريواغملا ) « سودناموكلا » ءاول ةمهم

 للست مث . مالظلا حنج تحت ده يف نيرلل هروبع أدب

 نيح ىلع . اهومجاه ثيح « لسيف » يحاوض ىتح هدونج
 فصقلا ةمدص ريثأت تحت نولازي ال اهنع نوعفادملا ناك
 ناو ةصاخ , ائجافم موجهلا ءاج كلذلو , فينعلا ىوجلا
 نكمأ كلذبو .روبعلا ءانثا ءاوللا اودصري مل ناملالا

 . ليللا لالخ ةنيدملا مظعم ىلع ءاليتسالا نيمجاهملل

 ةاشملا ةقرف تأدب "5/15 موي نم 1,٠١ ةعاسلا ىفو

 ىلإ ١١ قليفلا ةمدقتم « نيرلا »روبع ١6 ةيدنلتكسالا

 ةاشملا ةقرف تناك نيح يف ١ « نعناز » ةدلب نم لامهشلا

 نم لاهشلا ىلا . ٠١ قليفلا ةمدقتم رهنلا ربعت ةيناطيربلا

 ىلاو . « سير » ةيرق لوح ةللستم ةقباسلا ةقرفلا

 تربع .'؟ يناطيربلا شيجلا ةهبج نم اليلق بونجلا
 شيجلا نم ) الو 7١ ناتيكريمالا ةاشملا اتقرف رهنلا

 ةانق نم بونجلا ىلا عقت ةقطنم يف . ( ؛ يكريمالا

 يبونج « نيرلا » عم يقتلت يتلا . آنممع « بيل »

 .رتم ٠٠٠١ وحنب « لسيف » ةنيدم

 لبق نم ةلاعف ةمواقمب ةرباعلا تاوقلا هجاوت ملو

 ذا , ايونعمو ايدام فيعض عضو يف اوناك نيذلا . نيعفادمل
 ىلا عافدلاب فلكملا لوألا نييلظملا شيج ىدل نكي مل

 مجه مت ثيح ) «رورلا» ةقطنم نم لامشل

 ىوس كلتمت ال ةيناملا قرف ٠١ ىوس ( « يرموغتنوم »

 عاطقلا يف رئاسخلا دزت مل كلذلو , ةيرشبلا اهاوق فصن

 ةعاس نيرشعو عبرألا لالخ .روبعلا ةقطنم نم يكريمال

 تناكو ٠ نيدوقفم ال ًاحيرج 4200و اليتق 2١ نع . لوأل
 . ةماع ةفصب اضيا ةدودحم يناطيربلا عاطقلا يف ةمواقمل

 يتلا . ناملألا نييلظملا بئاتك ىدحا ةمواقم ءانثتساب

 . مايأ ةثالث ةدمل « سير » ةيرقب ةظفتحم ترمتس

 ةثالثلا روسجلا سوؤر ميعدت مت 5/14 موب رجف فو

 نم ددعب اهزيزعت ىرج امك ليللا لالخ ةاشملا اهتلكش يتل

 معلا نم اهنكمت تازيهجتب ةدوزملا « نامريش » تابابدل

 ءاوهلاب ةئيلم ةيوق بيبانأ نع ةرابع ) ءاملا حطس قوف
 ءاوهلاب اهؤام نكي ةجوسنم ةيطاطم فايلا اهب طيحت طوغضملا

 اهلعجي لكشب ةبابدلا نم ىلعألا ءزجلاب طيحت هنم اهغيرفتو
 دنع اهنم صلختلا متي مث طاطم قروز قوف اهنأكو ميعت

 قمعلا يف عستت روسجلا سوؤر تأدبو . ( ربلا ىلا لوصول
 يرجي ناك يذلا تقولا يف .راهنلا لالخ ايجيردت ضرعلاو
 تاماوعو براوق ةطساوب اهيلأ ةديدج تازيزعت روبع هيف

 يناطيربلا ءارزولا سيئر ةيلمعلا رضح دقلو . ( تايدعم )
 ناذللا «رواهتزيا » ءافلحلل ماعلا دئاقلاو . « لشرشت »

 يتلا ةمخضلا يوجلا طاقسالا ةيلمع ءدب اضيا ادهاش

 . « نيرلا » قرش ةليلق تارتموليك دعب ىلع تأدب

 1 يتيسراف ةيلمع ) يوجلا راربالا

 « « لسيا » رهن نم برغلا ىلا راربالا ةقطنم تددحت

 « نلكنيماه » ةدلب ىتحو « لسيف » ةنيدم نم لامشلا ىلا

 « ملك اوحن الامش اهنع دعبت يتلا . 1[ةمحصتت سلك عام

 تاباغلاب ةاطغملا لالتلا ةلسلس لالتحا فدهتست تناكو

 نيب ةعقاولا ,. 1016151015014 « تروفسريد » ةباغ ةامسملا

 رباعملا»و روسجلا لالتحاو . « لسيالا »و « نيرلا » يرهن
 يف بارطضالا ةعاشاو , « لسيا »رهن ىلع ةمئاقلا

 يتلاو ؛ نيروكذملا نيرهنلا نيب ةعقاولا ةيناملالا تاعافدلا

 ةدناسم مث نمو . ا/ نييلظملا ةقرفو 84 ةاشملا ةقرف اهيمحت

 ثيح نم يناثلا يناطيربلا شيجلل يئامربلا روبعلا ةيلمع
 . اهروسج سوؤر قيمعت ةعرس

 « سلوب » ءاوللا ةدايقب . ” ةيناطيربلا ةقرفلا ىلع ناكو

 ةاشملا ءاولو هو " نييلظملا يئاول مضت تناك 5 ١)

 ةعفترملا ضرألا لتحت نا (  ةيعارشلا تارئاطلاب ةلومحملا

 ةدلبلا ىلع ءاليتسالا مث , « نلكنيماه » ةدلب يب رغ ةعقاولا

 ةقرفلا امأ . « لسيا »رهن ىلع اهنم ةبيرقلا روسجلاو اهتاذ
 تناك ) ؛ 503116 « يليم » ءاوللا ةدايقب ١7 ٠ ةيكريمالا

 ةلومحملا ةاشملا جوفو 0179 001 نييلظملا يجوف مضت

 ةلسلس لتحت نأ اهيلع ناكف . ( ١1944 ةيعارشلا تارئاطلاب

 . « لسيا »رهن ربع روسجلا نم ًاددعو « تروفسريد » لالت

 تايلمع ةقطنم يف ةزكرمتم ا/ ناملألا نييلظملا ةقرف تناكو

 يف ةدوجوم 44 ةيناملألا ةاشملا ةقرفو . ” ةيناطيربلا ةقرفلا

 . ١ا/ ةيكريمالا ةقرفلا تايلمع ةقطنم

 ةقرفلا تدستُح . مايأ ةعبرأب ةيلمعلا ءدب لبقو
 نيمح يف . ايناطيرب يقرش يف ًاراطم ١١ يف 5 ةيئاطيربلا
 « سيراب » لوح اراطم ١؟ يف ١1 ةيكريمالا ةقرفلا تدشح

 ابك . راربالا تايلمع ىلع نيتقرفلا بيردت ىرجو . اسنرف يف

 ةيناطيربلا ةقرفلا لقنل تدعأو . اهنم لك ةيعفدم تززع
 تدعأ امك . ةيعارش ةرئاط 4١ لقن ةرئاط 579 ةسداسلا

 لقن تارئاط 40 ةرشع ةعباسلا ةيكريمالا ةقرفلا لقنل

 لقنلا تارئاط ةياحل صصخو . ةيعارش ةرئاط 88و

 ةلتاقم ةرئاط ٠٠٠١ ءاهز ةروكذملا ةيعارشلا تارئاطلاو

 ةلتاقم 5٠١ وحن ىلإ ةفاضالاب , اعم ناتوقلا مدقتتس ةيكريمأ

 برق نع لقنلا تارئاط ةقفارل ىرخا ةيكريماو ةيناطيرب

 . ةرشابم ةروصب اهتيامحل

 ناتلومحملا ناتقرفلا ققحت نأ دعب ضورفملا نم ناكو

 ءاقتلالل برغلا وحن امدقتت نا , ةروكذملا ةيلوألا اهماهم اوج
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 متنا وءاطلاب لح ا3 يكذ

 كفانا ئاطيربلا سوزراموللاو اول ع 8

 )١1558( نيرلا رهن روبع راطا يف « يتيسراف » ةيلمع نابإ اوج ةلومحملا تاوقلا راربإ عقاوم

 يناطيربلا شيجلل ةعباتلا . ١6 ةيدنلتكسالا ةقرفلا تاوقب

 ةكرتشملا قرفلا هذه هجتت مث ٠ « نيرلا »ربعتس يتلا ؟

 املع ء اهلوح قوطلا ماكحال « لسيف » ةنيدم وحن ابونج
 نأ لوألا يناطيربلا « سودناموكلا » ءاول ىلع ناك هنأب

 . 5/95 ؟؟ ةليل يف نيرلا ربع ءىجافم يليل موجهب اهلتحي

 قت ٠ ملك ١6 ةفاسم ىلا رسجلا سأر قمع لصي امدنعو

 ” دعبو .ًاقرش موجها ةلصاومل بهأتلاب تاليكشتلا ةفاك

 ةيغي اوج لومحملا قليفلا بحس متي ةيلمعلا ءدب نم مايأ
 يف اهب مايقلل ءافلحلا تاوق رطضت دق ىرخا ةيلمعل هدادعا

 . ايناملأ

 تارئاطلا تقلح . 5/14 موي نم 7,٠١ ةعاسلا ىفو

 يف اهتاراطم نم ١ ةيناطيربلا ةقرفلا لمحت تناك يتلا

 لانقلا تارئاطلا هذه تزاتجا نأ دعبو . ايناطيرب
 نم ١١ ةيكريمالا ةقرفلا تارئاط تقلح . يزيلكنالا

 , نيتقرفلا تارئاط تقتلاو . « سيراب » لوح اهتاراطم
 7 فرح لكش ىلع تاليكشت نمض ريطت تناك يتلا
 نم ةمخض ةباحس ةلكشم . تارئاط 4 اهنم دحاولا مضي

 ةقطنملا ءامس يف ءاقللا ناكو . ةيلاتتملاو ةبراقتملا 7 فورح

 ةوقلا تهجتا مث . « لسكورب » يبرغ بونج ةعقاولا

 نم ةيلاخ ةيفاص ءارس ربع . فدهلا ةقطنم وحن ةكرتشملا

 :تقيلا

 تارئاط نم مخضلا لوطسألا اذه ةلحر تقبس دقو

 لبانق ةفذاق ١6١ مضت ةوق . ةيعارشلا تارئاطلاو لقنل

 باذتجال ٍء نيلرب » ىلع ؟/1 ب حابص يف تراغ

 ءدب ةيشع امومع « نيرلا » نع اديعب ةيناملألا تالتاقمل

 لوصو ليبقو . اوج لومحملاو يئامربلا نيموجملا ذيفنت

 ةفذاقلا  تالتاقملا تماق ءراربألا ةقطنم قوف تارئاطل

 ١١٠١ ىلاوح ) لقنلا تارئاط ةلفاق تقبس ىتلا تالتاقملاو

 تارئاطلل ةداضملا ةيناملألا ةيعفدملا تايراطي ةنعاهم ( ةرئاط

 عفادم 7٠١ وحن تمض يتلاو . فدهلا ةقطنم نم ةبيرقل

 تابابدلا عقاوم تفصق اى . اليقث اعفدم ١١و ةفيفخ

 . ناديملا ةيعفدمو

 رئاتس قلطت ةيربلا تاوقلا تناك . هتاذ تقولأ ينو

 كيلا



 سون

 « لسيف » رهن روبع دعب ةيزيلكنالا تاوقلا

 « لسيف » رهن ىلع يرموغتنوم موجه نابإ ةيناطيربلا تاوقلا روزي لشرشت

 . ةيؤرلا ىلع نيعفادملا ةردق صيلقتو ةقطنملا ةيطغتل ةيناخد
 نيرلا تربع فدهلا ةقطنم نم لقنلا تارئاط بارتقا دنعو

 تضرعتو . ( ارتم ١8٠ وحن ) مدق 1٠١ عافترا ىلع يهو
 يوسجلا فصقلا دعب ةيقبتملا ةيناملألا ط/م عفادملا نارينل

 لقن ةرئاط 01 ريمدت يف نارينلا هذه تببستو . قباسلا

 لقن ةرئاط 24١ تبيصأ ابك . ةيعارش ةرئاط ١١ طاقساو

 تارئاط يف رئاسخلا ةيبلاغ تناكو . ةديدش رارضاب ىرخا

 ةعرسل ًارظن «ودناموك 41- يس »زارط نم ةيكريمالا لقنلا

 دوقولا ناك ذإ , دوقولا نازخل ةباصإ يأ رثإ اهيف رانلا لاعتشا
 هذه مادختسا فقوأ ) هلك لكيهلا يف ةعرسب باسني

 يستلا يلظملا طاقسالا تايلمع يف كلذ دعب تارئاطلا

 نأ مسغر .طقف «اتوكاد » تارئاط ىلع ترصتقا

 يذلا رمألا . بناج لك ىلع نيباب تاذ تناك «ودناموكلا »

 تارئاطلاب تقحلو . ( فصنلا ىلا طاقسالا نمز رصتقب

 وأ ٠ ضرألا ىلع طوبملا دنع ىرخأ رارضا ةيعارشلا

 يفد ٠ ضرألا ىلع ةضبار يهو ةيداعملا نارينلل اهضرعتل
 ةرئاط ١44 ةيلمعلا ةياهن يف نويكريمالا داعتسا ةجيتنلا

 ةيعارش ةرئاط 889 ةلمج نم لمعلل ةحلاص ةلاح يف ةيعارش

 هداسعتسا ام عومجم غلبو . ١7 ةقرفلا اهتمدختسا

 ةلمج نم لاعتسالل ةحلاص ةيعارش ةرئاط ١14 نويناطيربلا
 . ةسداسلا ةقرفلا اهتمدختسا ةرئاط 7

 ٠١,٠١ ةعاسلا يف نييلظملا طاقسا ةيلمع تأدب دقلو

 نييلظملا جاوفأو ةيولأ طاقسا لامكتسا دعبو , 1/14 موي نم
 001 نييكريمالا نيجوفلاو هو " نييناطيربلا نيئاوللا )

 تارئاطلاب نيلومحملا دونجلا راربا ةيلمع ترج ( ٠0و
 . ( ١194 يكريمألا جوفلاو ” يناطيربلا ءاوللا ) ةيعارشلا

 لماكلاب نيتقرفلا اتلكل يوجلا راربالا تايلمع تلمكتساو
 919مللو . ةسداسلا ةيناطيربلا ةقرفلا نم الجر غ9ال6 )

 مويلا نم ١1,48 ةعاسلا يف ( /١7 ةيكريمالا ةقرفلا نم الجر

 ةليقث لبانق ةفذاق 58١ تماق ةعاس عبرب كلذ دعبو « هتاذ

 . نيتقرفلا اتلكل تالظملاب دحاو موي نؤم طاقساب

 ضرألا ىلع ؟ يناطيربلا يلظملا ءاوللا راربا ناكو

 ةعقاولا ,. 8561861 « نغرب » ةيرق يقرش ةنئاكلا ةعفترملا

 ةبيتك تضرعتو . « تروفسريد » ةباغل ةيبرغلا ةفاحلا ىلع

 ةيناملالا عفادملا تايامر ءارج نم ةديدش رئاسخل 4 مقر

 ةقطنم نيمأتل ةبيتكلا هذه ءاوللا دئاق كرت دقو . ط/م ةفيفخلا

 ١ نيتبيتكلا عم هجوتو , اهيف نيعفادملا عم لماعتلاو راربالا

 ةعقارلا 501222 ممعصطاتك8 « غروب أنش » ةيرق وحن 3و

 تلوتساو ؛ « نغرب » يبونج ملك ثلث ةفاسم ىلع

 امأ . اهنم ةبيرقلا ةعفترملا ضرألاو ةيرقلا ىلع ناتبيتكلا
 يف راربالا ةقطنم ىلع اهترطيس تلمكتسا دقف 4 ةبيتكلا

 تادحو تناك ١6,6٠ ةعاسلا دنعو . ١٠٠٠١ ةعاسلا

 ١6 ةيدنلتكسالا ةاشملا ةقرف تادحوب تلصتا دق ءاوللا

 . « نيرلا »ربع ةفحازلا



 يناطيربلا يلظملا ءاوللا طقسا "٠ يلظملا ءاوللا راربا دعبو

 يبناج الك ىلع « نلكنيماه » ةدلب نم اليلق برغلا ىلا ©

 م دقلو . « سير »و « نلكنيماه » نيب لصوملا قيرطلا

 دعاس يذلا رمألا , ايبسن لاع عافترا نم طاقسالا

 ىلع يمرلاب مهل حمسو . / ناملألا نييلظملا ةقرف نم نيعفادملا

 ىلا مهلوصو لبق ايبسن ةيلاع رئاسخب مهتباصاو نييلظملا

 طسو روكذملا ءاوللا نم ١؟ ةبيتكلا راربا ءاجو . ضرألا

 ةعبرأ ىلع تلوتساف , مم 48 رايع ط/م ةليقث ةيراطب عقوم
 ىلع ءاليتسالا يف ءاوللا حجنو . لاتقلا ةيادب يف اهنم عفادم

 رهن ىلع اهنم ةبيرقلا روسجلاو « نلكنيماه » ةدلب
 يلظملا جوفلا نم تادحو هعم تنواعتو .« « لسيا »

 نم بيرق ناكم يف أطخ اهراربا مت يتلا 017 يكريمالا

 يذلا بارطضالا ببسب . 0 يناطيربلا ءاوللا راربا ناكم

 لاعتشا ةعرس ةجيتن «ودناموكلا » تارئاط يرايط باصأ

 . اهيف نارينلا

 + ةيعارشلا تارئاطلاب لومحملا يناطيربلا ءاوللا لزنأو
 مهاسو ؛ « لسيا هروسجو « نلكنيماه » نم بيقلاب
 تارئاطلا نم ديدعلا نأ مغر ٠ اهيلع ءاليتسالا ,يف ةيلعافب

 يف ةرجسملا راوسالاب اهمادطصا ةجيتن بطعأ دق ةيعارشلا

 , 5 ةيناطيربلا ةقرفلا رئاسخ ةلمج تغلب دقو . ةقطنملا لوقح
 84 مهنيب نم اليتق "40 . تايلمعلل لوألا ميلا يف

 مهتلزنا اطباضو ايدنج 4917 ةلمج نم كلذو  اطباض
 .روكذملا ميلا يف ةقرفل

 طقسأ دقف . 1١1 ةيكريمالا ةقرفلا عاطق يف امأ
 ةباغ نم يبونجلا فرطلا دنع 00 يلظملا جوفلا

 ىلع تطبه يتلا ىلوألا ةبيتكلا ءانثتساب . « تروفسريد »

 ةددحملا ةقطنملا نم يبرغلا لامشلا ىلا ملك ١,5 ةفاسم

 ىلع ءاليتسالا نم ةبيتكلا هذه تنكمت دقو . طاقسالل الصأ

 تلتقو . مم ٠١8 رايع عفادم 0 مضت ةيناملأ ةيعفدم ةيراطب
 لازنالا ةقطنم ترهطو . نيرخا ٠١" ترسأو .ايناملا 0
 ددحملا اهعقوم يف ؟ ةبيتكلا تطقسأ نيح يف . ةيلصأل

 . ةدودحم ةمواقم هجو يف يبرغلا بونجلاو برغلا وحن تكرحتو
 يف نيرلا ربع ةمدقتملا ةيربلا ةيناطيربلا تاوقلاب تقتلاو
 ين ةبيتكلا تطقسأو . هتاذ مويلا نم ١4,٠ ةعاسل

 2,« تروفسريد » ةيرق وحن تمدقت مث , اط ددحملا عقول

 رفسأ محالتم لاتق دعب اهيف ةدوجوملا ةعلقلا ىلع تلوتساو
 طابضلا رابك نم ددع مهنيب . يناملأ 80١ وحن رسأ نع

 . تابابد سمخ ريمدت نع الضف . 84 ةاشملا ةقرفل نيعباتل

 ناديملا ةيعفدم ةبيتك روكذملا 507 جوفلا عم طقسأ دقو

 6٠ه رايع نم رزتواه عفدم رشع ينثإب ةحلسملا 414 ةيلظمل
 نكلو ٠ ةكوكفم تالظملاب اهطاقسأ دنع عفادملا تناكو . مم

 مث . ةعرسب اهنم عفادم 4 ليغشتو بيكرت يف تحجن ةبيتكل

 , ىرخالا ةثالثلا عفادملا ماطح نم رشاع عفدم بكر

 عقاوملا ىلع رشابملا يمرلا يف اهلك عفادملا هذه تمدختساو

 نوربعي نويناطيرب دونج

 « نيرلا »و «زوملا » نيب « ريين »رهن

 ةقطنم لوط ىلع ةباغلا ةفاح ىلع ةدوجوملا ةيناملالا ةيعافدلا

 . راربالا

 ةعاسلا يف 0١7 يكريمالا يلظملا جوفلا راربا متو

 نع يقرشلا لامشلا ىلا ملك هوحن دعبي ناكم يف ٠
 يناطيربلا ءاوللا راربا ةقطنم يف يأ . هل ددحملا راربالا عقوم

 روكذملا جوفلا راربا ءاجو . ةيعارشلا تارئاطلاب لومحملا ١

 اتماق مم 44 رايع ط/م ةيعفدم يتيراطب نيب عقت ضرأ يف

 . اهتارينب راربالا ةقطنم حاستكاب

 راربالا ةقطنم هاجتا يف ىلوألا هتبيتك جوفلا .دئاق لسرأو

 ةباغوحن ؟ ةبيتكلا عفد مث , يطايتحا ةباثب نوكتل ةيلصألا
 لامشلا ىلا ةعقاولا لالتلا ةلسلس لتحتل « تروفسريد »
 ةيناملأ ةمواقم ةروكذملا ةبيتكلا تهجاو دقو . اهنم يقرشلا
 مت ليل موجهب لالتلا لالتحا نم ةياهنلا يف تنكقتو , ةديدش

 « لسيا » رهن ىلا " ةبيتكلا تهجتا نيح يف . هتاذ ميلا يف

 نم ,١ ةعاسلا ىلاوح يف روسجلا دحا ىلع تلوتساو

 يف 5 ةيناطيربلا ةقرفلا نم تادحو عم تقتلاو . هتاذ مويلا

 . ١ ا/ل,00 ةعاسلا

 ةيناديملا ةيعفدملا ةبيتك روكذملا جوفلا عم تطقسأو
 .اهل ةددحملا ةقطنملا يف اهطاقسا ءاجو . 455 ةيلظملا

 ملو . نيعفادملا نم ةديدش ةمواقم ةبيتكلا هذه تهجاوو

 لبق مم اله رايع اهعفادم ضعب ليغشت يف ءدبلا عطتست

 تناك ١6,0٠ ةعاسلا دنعو . اهطوبه نم ةقيقد 7١ ىضم

 . 037 يلظملا جوفلا ةدناسم يف ًاعفدم .١ مدختست ةبينكلا

 ير

 اوقحلأ دق ةروكذملا ةيعفدملا ةبيتك دونج ناك مويلا ةياهن دنعو

 , الجر 71١ اورسأو . اليتق 80 وحن غلبت رئاسخ نيعفادملاب
 7/5 رايع د/م عقادم ١٠و مم 5١ رايع طر/م عفادم 8 اومنغو

 موب لاوط هتايلمع لالخ نكمت دقف 017 جوفلا امأ . مم

 يتيراطب رمدي نأو , ًايناملأ 3181 رسأي نأ نم 5/15
 ,يتاذ عفدمو نيتبابد ىلا ةفاضالاب , مم 88 طر/م ةيعفدم

 . ةكرحلا

 ةيعارشلا تارئاطلاب لومحملا يكريمألا جوفلا امأ

 برق هتاذ مويلا نم ١١,48 ةعاسلا يف لزنأ دقف . 4

 ةدلب نم بونجلا ىلا « لسيا »رهنل ةيبرغلا ةفضلا
 نم ةديدش انارين هجاوو . ملك ١وحنب « نلكنيماه »

 تايراطب اهلغشت ةقطنم يف مت راربالا نأل ًارظن . نيعفادملا

 راربا نكلو . ط/م ةيعفدم تايراطبو رزتواهو ناديم ةيعفدم

 . اهعيمجت ةعرس تلّهس ةقيرطب مت ثالثلا جوفلا بئاتك
 دقلو . ةعرسب اهضارغأ قيقحت ىلع اهدعاس ىذلا رمألا

 5 مادختسا نم جوفلاب ةقحلملا 18١ ةيعفدملا ةبيتك تنك
 تدناسو , ١١,48 ةعاسلا يف مم ٠١6 رايع اهعفادم نم

 تنكمت ١7,٠١ ةعاسلا دنعو , جوفلا بئاتك تامجه اهارينب

 نارين ةدش نكلو . ىرخأ عفادم ؟ ليغشت نم ةبيتكلا
 نم ةيعارش ةرئاط ١+ ريمدت ىلإ تدا ةيناملالا ةيعفدملا

 . ضرألا ىلع ةمثاج يهو ةيبتكلا تارئاط

 نم تنكمت دق ةروكذملا ةبيتكلا تناك مويلا ةيامن يفو

 يتيراطب تمنغو ٠ نيرخآ ١١6 رسأو ًايناملأ 080 وحن لتق

 1945 جوفلا امأ . مم ١60 ةيراطبو مم ٠١0 رايع ةيعفدم

 منغو ؛ يناملأ فلا وحن رسأ نم لوألا ميلا لالخ نكمت دقف

 رايع نيرخآ رزتواه نيعفدمو ٠ مم ١60 رايع رزتواه عفادم

 رايع ط/م اعفدم ١١و ؛ مم ٠١6 رايع عفادم كو ء مم 6١

 ةيتاذ عفادم 0و , تارايعلا ةفلتخم ط/م ًاعفدم ١1و , مم 48

 . تابابد ١٠و , ةكرحلا

 تناك , 5/15 مي نم 18,0٠ ةعاسلا لولح عبو

 تنكمت دق ١١ أوج ةلومحملا ةيكريمالا ةقرفلا ةيعفدم بئاتك

 اهيدل تناك ًاعفدم 81 ةلمج نم ًاعفدم 78 مادختسا نم
 مادختسا لاح يف اماه ًازاجنا ربتعا يذلا رمألا . ًالصأ

 ةلومحملا تاوقلل ةصصخملا ةفيفخلا رزتواهلاو ناديملا عفادم

 . اوج

 ميلا لالخ ١7 ةقرفلا رئاسخ ةلمح تغلب دقو

 وحن مهنم داع ) ًادوقفم 84 0و ًاحيرج ؟1و ًاليتق ١64 لوألا

 ةقرفلا مهتلزن أ الجر 95417 ةلمج نم كلذو . ( دعب ايف ٠١

 . ميلا كلذ يف

 تماق . 7/190 - 74 ةليل نم 5... ةعاسلا ىفو

 عالطتسا يتلواحمب 84 ةيناملألا ةاشملا ةقرف نم 00

 اقالطنا , ١15 يكريمألا جوفلل يجراخلا قاطنلا ىلع ةوقلاب

 روكذملا جوفلا نكلو , « غربنير »و « نغرب » يتيرق نم

 ةيربلا تاوقلا لصت نأ لبقو . ةلوهسب نيتلواحملا نيتاه دص

 ما



 ميلا يف اهنم بولطملا قمعلا ىلا ًاوج ةلومحملا تاوقلاو
 يناطيربلا شيجلا ةدايق تعضو ( ملك ١غوحن وهو ) لوألا
 لومحملا قليفلا ةدايق تحت 8 عردملا « سرحلا » ءاول يناثلا

 قرشلا وحن عافدنالاو . حاجنلا رايثتساب اعم اموقيل 14 ًاوج
 ىلا ةيدؤملا ةيسيئرلا لخادملا لالتحاو , نكمم دح ىصقأ ىلا

 « نرتلاه » يتدلب ءارو ةعقاولا يناملألا ىلاشلا لهسلا

 نع دعبت ىلوألاو , انآ2368 « نلود »و 1131118“

 وحن اهنع دعبت ةيناثلاو , ًاقرش ملك 5١ وحن « لسيف » ةئيدم
 . يقرشلا لامشلا ىلا ملك 6

 يوجلا لازنالاو « نيرلا » روبع يتيلمع نع جتن دقو
 ةاسملا ةقرفو ٠ ةيناملألا نييلظملا ةقرف ريمدت اطل نيتدناسملا

 عوبسأ ةدمل 18 ًاوج لومحملا قليفلا رمتساو . 44 ةيناملألا

 همدقت لدعم غلبو , رسجلا سأر عيسوت تايلمع يف ًاكرتشم

 هذه لالخ سسأو . ًايموي ملك ٠١ وحن روكذملا عوبسألا لالخ
 ةعطق 4١و ةبابد 71 منغو . يناملا فالآ وحن تايلمعلا

 . تابرعلاو نؤملاو رئاخذلا نم ةريبك تايمكو ةيعفدم
 قبس ىذلا يوجلاو يعفدملا يمرلا ةفاثك نأ عقاولاو

 بقعو راهنلا حضو يف راربالا ذيفنتو , يوجلا راربالا ةيلمع

 لكشب تاعاس ” وحنب ةيسيئرلا يئامربلا روبعلا ةيلمع ءدب
 عاتقد بارطضا ءارو اناك ؛ ةأجافملا قيقحت ىلع دعاس

 نيتةرفلا راربا نا ىلا ةفاضالاب . 84و ا/ نيتيناملألا نيتقرفلا

 ةيلمع ىف . ةرم لوأل , مت دق ( ١29 5 ) اوج نيتلومحملا

 اهتاوق زيكرت ىلع دعاس يذلا رمألا . ةدحاو يوج لقن نيرلا رم ىلع ةعقاولا «زئلبوك » ضاقنا نيب مدقتت ةيكريما ةبابد
 تناك كلذلو . ضرألا نم ايبسن ةريغص ةحاسم يف ةعرسب

 اهب تماق يتلا ًاوج ةلومحملا تايلمعلا حجنأ ةيلمعلا هذه
 ةوقلاب .تاوقلا روبع دعب نيرلا رهن قوف بصن مئاع رسج . ابوروأ يف ءافلحلا تاوق

 : لامشلا يف نيرلا روبع ةيلمع ريوطت

 يكريمألا شيجلاو ؟ يناطيربلا شيجلا تاوق تلصاو
 نيسشيجلا تاوق تلصتاو روسجلا سوؤر ريوطتو قيمعت 4

 سأر قمع غلبو . "/1؟8 يف ةيقرشلا نيرلا ةفض ىلع
 ةاووحن هضرعو ملك 5 وحن !/؟8 موي ءاسم يف رسجلا

 قمع لصو امك . 3/10 موي ءاسم « سير » تطقسو . ملك

 ١4 اورج لومحملا قليفلل بحاصملا 5 عردملا ءاوللا مدقت
 . ملك هاوحن « بيل » ةانق يداو يف لوألا عوبسألا لالخ

 « نرتلاه » لك ىلع ءاليتسالا ةيلمعلا هذه لالخ منو
 ١17 ماقأ نيسدنهملا حالس نا كلذ ىلع دعاسو . « نلود »و
 فصقلا فنع ىدأ دقو . 7/755 ءاسم ىتح امئاع ارسج

 رورم ةكرح ةبوعص ىلا « لسيف » ةنيدمل قبسملا يوجلا
 يف بئارخلاو ضاقنالا ةرثكل ارظن . ةنيدملا ربع تايلآلا
 ؟/*٠ يفو . ةمدهملا ينابملا يف ةصانق دوجوو . اهعراوش
 . « خيريمأ » ةنيدم ىلع لوألا يدنكلا شيجلا ىلوتسا

 ةقطنم نع عافدلاب ًافلكم ١6 يناملألا شيجلا ناكو
 ىلا ءافلحلا مدقت ىدأ دقف اذل . طقف ةيعانصلا «رورلا »

 انحلت



 , لوألا يناملألا نييلظملا شيجل يبونجلا حانجلا فاشكنا

 « غروبماه » وحن يقرشلا لامشلا هاجتا يف رقهقتي ذخأف

 يف روبعلا نم لوألا عوبسألا ةياهث يفو . « نميرب »و

 . لجر فلأ ٠١ ناملألا ىرسألا ددع غلب ٠ يلامشلا عاطقلا

 : نيرلا طسو يف روسجلا سوؤر ريوطتو روبعلا

 « لايشلا يف « نيرلا »ربعي « ىرموغتنوم » ناك امدنع

 موي « نيغامير » رسج سأر عيسوت « يلدارب » لارنجلا أدب

 رطيسي لوألا يكريمالا شيجلا ناك مويلا ةياهن عمو 14

 ىستح الاش « نوب » نم ءادتبا ةيقرشلا ةفضلا ىلع
 ربع ًايئاع ًارسج ١١ ةماقا يف حجنو ٠ ًابونج «زنلبوك »
 . ملك ٠١ وحن هلوط غلابلا عاطقلا اذه يف « نيرلا »

 لوألا شيجلا قرتخا ( 3/96 ) يلاتلا ميلا يفو

 يف رسجلا سأر لوح يناملألا يعافدلا قاطنلا

 « غيس »رهن ىداو ربع قرشلا هاجتا يف مدقتو , « نيغامير »

 12120 « نال » رهن بوص يقرشلا بونجلا وحنو , 568

 عجارتلا ىلا ةيناملالا تاوقلا ًاعفاد . )و هو ' هقلايف ةطساوب
 عم لوألا شيجلا ىقتلا مويلا اذه يفو . « غيس » رهن ربع

 هرسج سأر عيسوت متأ دق ناك يذلا , ” يكريمالا شيجلا

 ىلاوح ضرعو ملك 4,8 وحن قمع ىلإ « مياهنبوأ » دنع
 وحن همدقت لالخ سسأو , ًاقرش همدقت لصاو مث . ملك 0

 لتحاو ٠ ةعاس ني رشعو عبرأ لالخ يناملأ يدتج فلأ 4

 اا 5 102112518014 « تاتشراد » ةنيدم ١ هقليف

 ىلع « غروبتفاشأ » ةنيدم وحن ًاقرش مدقتلا لصاو مث

 نيرلا رمث روبعل دعتست يكربمألا عباسلا شيجلا نم ةدحو

 اهالتحا نم نكمتو . « تاتشمراد » نم ملك ؟؟ وحن ةفاسم

 .”/؟ة ىف

 شيجلل عباتلا ) 8 قليفلا ربع هتاذ تقولا يفو

 « ٍدرابوب » ةدلب دنع « نيرلا »رهن ( * يكريمألا

 , «زنلبوك » يبونج ملك ١6 وحن دعبت يتلا 4
 يفو . كانه روسج سوؤر ةدع ماقأو . 5/10 موي كلذو
 نيروبع روكذملا قليفلا ققح ( 5/17 ) يلاتلا ميلا

 « نزواهسروغ تناس » نم لك يف نيرلل نيديدج

 ربع عفدنا مث . « درايوب » يبونج نيتعقاولا « لسيقربوأ »و

 وحن ليلق فارحنا عم ًاقرش هذه ةثالثلا روسجلا سوؤر
 يكربمألا شيجلا تاوق عم ١/18 يف ىقتلا ىتح . لامشلا

 ءاقللا ناكو . « نيغاهير » رسج سأر نم ةمدقتملا لوألا
 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا 023165562 « نسيغ » ةنيدم برق

 ةمواقم امامت تراهنا كلذبو . « نيرلأ » يقرش ملك

 , 3/19 يفو .« نيرلا » ةهبج ىلع ةيناملألا تاوقلا

 « ندابسيف » ةنيدم ىلع-" يكريمألا سشيجلا تاوق تلوتسا

 . « تروفكنارف » ةنيدم ريهطت تمتأو

 دق ( 5 شويجلا ةعومجم نم )7 يكريمألا شيلا ناكو

 دنع « نيرلا » ربع روسج سوؤر "5/17 يف ماقأ

 1١ وحنب « ستنيام » نم بونجلا ىلا ةعقاولا « سمروف »

 شيجلل عباتلا ) ١؟ قليفلا تاوق عم هتاوق تقتلاو , ملك

 , 3/57 موي « تاتشمراد » نم بونجلا ىلا ( " يكريمالا
 . « مياهنام » ةيماح هل تملستسا 5/19 يفو

 ىر

 : بونجلا ىصقأ يف « نيرلا »روبع

 ةعومجم دئاق , 1069615 «ز ريد » لارنجلا دهع

 رتالود » لارنجلا ةدايقب ) ١ يسنرفلا شيجلا ىلا . 5 شويجلا

 « نيرلا هروبعي , ؟و ١ نيقليفلا نم فلؤملا ( « ينيسات ود

 , ( شتاب لارنجلا ةدايقب ) ١ يكريمالا شيجلا ةنميم ىلع
 587م©الع1 « ريبس » ةنيدم نم ةدتمملا ةقطنملا يف كلذو

 ( ملك ٠١ وحنب « مياهنام » ةنيدم نم بونجلا ىلا ةعقاولا (

 ةعقاولا ) 161126151612 « مهسرميال » ةدلي ىتح . الامش

 وحن كلذ رثا مدقتلاو , ( « ريبس » يبونج ملك ١ دعب ىلع
 وحن ةيقرشلا نيرلا ةفض نع دعبت يتلا « هورسلراك » ةنيدم
 ةنيدم لالتحال يقرشلا بونجلا هاجت قمعتلا مث . ملك ©
 , ملك ؟8 ءاهز « هورسلراك » نع دعبت يتلا « مياهزروف »
 دعبت يتلا « تراغتوتش » ةنيدم لالتحاب كلذ دعب مايقلاو

 ريهطتل ةيسيئر ةوطخك ملك ٠١ وحن « هروسلراك » نع

 . ةيرسيوسلا دودحلا ىتخ ايناملأ بونج

 فلؤملا . ؟ يسنرفلا قليفلا روبعلا ةيلمعب موقي نأ ررقتو
 ةقرفو ' ةيرئازجلا ةاشملا ةقرفو ؟ ةيبرغملا ةاشملا ةقرف نم

 ةنواعم تادحوو 0 ةعردملا ةقرفلاو 1 تارمعتسملا ةاشم

 ةيوناث روبع ةيلمع ةقحال ةلحرم يف اهتراعت مث . ىرخأ
 ةقطنملا يف , لوألا يسرفلا قليفلا ةطساوب متت . ىرخأ

 يسيئرسلا دهجلا ناكو . « غروبسأر تس 2, يبونج ةعقاولا

 ةقطنملا يف , ؟ ةيبرغملا ةاشملا ةقرف قتاع ىلع ًاعقاو روبعلل
 12/601415 ©1181 « ميشرتشم » يتيرق نيب ةدتمملا

 اهضرع ةهبج ىلع 06133615161192 « ميشرمرج »و

 انني



 انياللاب

 ني ناوللا
 هع هد م ١ةك هرك رر هب يفق تسشا دع 0

 ه- و مه 4١ه ركل و ف ةيببخا طغ 0 -

 ههه عسسمم 45 هرم ١ لف تارا طم

 2ص تحيناطا ةييلاس ترام
 ماك

 ل ا

 (1448) ةيرسيوسلا دودحلا يلاهش نيرلا روبع دعب لوألا يسرفلا شيجلا تاليكشت عافدنا رواحم

 نذل



 ١6١ غلبي ةقطنملا هذه يف رهنلا ضرع نأب املع . ملك ةسمخ

 اهيف عزوتت , ةيرجح ضرأ ةيقرشلا هتفضب طيحتو . ًارتم
 نم اءزج لكشت تناك ىتلا . ةنصحملا ةيعافدلا تاعنملا

 ايبسن ةفيعض ةيناملأ تادحو اهلتحتو . « ديرفغيس » طخ
 1١9(. نشيجلا نم 1١ قليفلل ةعبات

 أدب 9١//١946, موي نم 5,50 ةعاسلا يفو

 ضبارمو ةيعافدلا عقاوملا دض يديهمتلا يعفدملا يمرلا

 رايع رزتواملا عفادم فئاذقل نكي ملو . ةيناملألا ةيعفدملا

 دقف اذل , ةيوقلا ةيتنمسالا تاعنملا ىلع لاعف ريثأت مم 6

 تاصناق نم ةرشابم تايامر دعب ايف اهدض تمدختسا

 ىلا مهيراوق لازنإب ةاشملا ماق هتاذ تقولا يفو . تابابدلا

 , ةديدش ةيناملا نارين تحت نوربعي اوذخأو .رهنلا هايم
 تناك يتلا ةليلقلا روبعلا براوق نم ديدعلا ريمدت يف تببست
 ىتح نيرباعلا ددع نإف اذل . ةيناثلا ةيبرغملا ةقرفلا ىدل

 . ًالجر 48 زواجتي نكي مل 19,١ ةعاسلا

 , ةيكريمالا روبعلا براوق نم تازيزعت لوصو دعبو

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع روسج سوؤر ةماقإ تاوقلل نكمأ

 يفو , 2/١ موي نم ١١,٠١ ةعاسلا نم ارابتعا اهميعدتو

 ءروسجلا سوؤر طبر مت 2/1 موي نم ١1,٠١ ةعاسلا

 , ملك ١" هضرعو ملك ١6 هقمع رسج سأر تلكش ثيحب

 تقبطأو . « مهسرمال »و « ريبس » نيب ام ةقطنملا يف كلذو

 « لاسخورب » ةدلب ىلع ةيناثلا :ةيبرغملا ةقرفلا تاوق

 عم نواعتلاب , يلاتلا مويلا يف تلوتسا مث . 8نعءطقدل

 حتفناو . « هورسلراك » ىلع , 4 تارمعتسملا ةاشم ةقرف

 . ايناملأ يبونج قمع وحن يضملل كلذب قيرطلا

 تلمكتساو ٠ نيرلا روبع تايلمع رخآ تهتنا اذكهو

 رثإ تأدبو . «رواهتزيا » ةطخ نم ةيناثلاو ىلوألا ناتلحرملا

 ةيعانصلا «رورلا » ةقطنم قيوطت ةيلمع ةرشابم كلذ

 نم يسيئرلا ءزجلا لثمت ةيلمعلا هذه تناكو . ةيمهألا ةغلابلا

 ةكرعم .رورلا رظنا ) . ةروكذملا ةطخلا نم ةثلاثلا ةلحرملا

 .(اؤ4م

 ١1715 ( ةكرعم ) نير(

 ةنس نينالثلا برح نابإ تراد يتلا كراعملا ىدحا
 يف تناتستوربلاو كيلوثاكلا نيب . ( ١884-4

 ضعب اهيلع قلطتو . ( ةنس نيثالثلا برح رظنا ) ايناملأ

 ربتعتو . خيل رهن ةكرعم وأ « خيل ةكرعم » مسا عجارمل

 كلم اهضاخ يتلا كراعملا ةلسلس نمض ةمساحلا ةكرعم

 « سوفلودا يناثلا سوفاتسوغ » يتناتستوربلا ديوسل

 ود تنوك يكيجلبلا لاشرام دليفلا دض ( فلودا فاتسوغ )

 ةيناصمورلا ةيروطاربمالا شيج دسئاق "15119 « يلليت »

 « يلليت » ىلع يديوسلا كلما هققح يذلا راصتنالا رثإ

 زكرم ززسعت « 77131 ماعلا يف « دليفنتيرب » ةكرعم يف
 كلملا ةرمإ تحت حبصأو . ايناملأ يف تناتستوربلا

 نيعباتلا ءافلحلا دونج نم افلأ ٠١ نم رثكأ « سوفاتسوغ »

 يذلا . ىوقلا صاخلا هشيج ىلإ ةفاضالاب , ناملألا ءارمالل

 يفو . نييدنلتوكسلاو ناملألا نم ديدعلا هفوفص نيب مض

 فلؤم شيج سأر ىلع « سوفاتسوغ » هجوت 1
 يذلا . « يلليت » ةبراحملايرافراب وحن لجر فلا 10 نم

 . افلأ 5١ ىلاوح ةغلابلا هتاوق ميظنت ديعي ناك

 دنع . بونادلا رهن « سوفاتسوغ »زاتجا نأ دعبو
 « « يلليت » رطضا , 7777/4/1 يف « ثروفوانود » ةقطنم

 باحسنالا ىلإ . دعب هدادعتسا متا دق نكي مل يذل

 7+ دعب ىلع . نع خيل رهن ءارو ءاتحالاو . ًاقرش

 لبصو 4/١4 ٠ يفو . « غروبسغوأ » ةنيدم يلامش ارتموليك

 ثيح « « خيل »رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلإ يديوسلا شيجل

 ةهجاومب 8212 « نير » ةيرق لباقم ةيلاتقلا هعقاوم ذخ
 مويلا يفو . ىرخالا ةفضلا ىلع ةرشتنملا « ٍيلليت » تاوق

 « فينع يديهمت فصقب هموجه يديوسلا كلملا أدب يلاتل
 قحلأو « ةفيثكلا هتيعفدم نارين ةيطغت تحت رهنلا زاتجا مث
 . ةيداعملا تاوقلاب ةيزه

 حارجب « يلليت » ةباصإ نع ةكرعملا هذه ترفسأ دقلو

 ةحاس نم ترف يتلا هتاوق تيتشت ىلإ ةفاضالاب , ةتيمم

 . اهتيعفدم عه اهداتع مظعم اهءارو ةكرات , ةكرعملا

 « سوفاتسوغ » كلملا عاطتسا ء راصتنالا اذه لضفبو

 لستحا مث . 1787/1/14 يف « عروبسغوأ » لوخد

 يفو . هسفن ماعلا نم ( ويام )رايأ فصتنم يف « خينويم »

 يف ةدايق (( سوسفاتسوغ » ًاشنأ . ( وينوي ) ناريزح

 ديحوتو تناتستوربلا ءارمالا ميظنتل اريضحت « غر بمرون »

 ىلع ةيتناتستوربلا ةرطيسلا طسب لامكتسال ةمدقمك . مهاوق

 . ةيناملألا يضارألا

 ( نيزخن نفس ةثف ) نير (4)

 . ( نيزخت ةنيفس رظنا )

 ١1/١5 ( ةلمح ) برنادلاو نيرلا ()

 ( 1901-١014 «ةينابسالا ةثارولا برح رظنأ)

 ىر

 19968 ( ةيقافتإ ) نانير (1)

 يف ١916/٠١/١5 خيراتب تدقع ةيقافتإ

 نيب ؛ )8-١978/1١/١5( « ونراكول » رمتؤم

 ايلاطيإ فارشإب اسنرفو اكيجلبو ايناملأ نم لك
 ةاتفاحملا ةيقافتالا هذه تفدهتسا دقل و . ايناطي رب و
 ةعوزنم ةقطنك « نانير » يف نهارلا عضولا ىلع

 «ياسرف » ةدهاعم صوصن' بسح « حالسلا

 نم ةيناملألا ةقطنملا هذه ةيهأل ارظن )١919(«

 ىلع اهعوقوو « ةيجيتا رتسالاو ةيركسعلا ةيحانلا

 و نيرلا رمت نيب ةيكيجلبلا  ةيناملألا دودحلا
 هذه هلكشت نأ نكمي يذلا رطخللو « « نيدرآلا »

 . اهحيلست ةلاح يف اسنرفو اكيجلب ىلع ةقطنملا

 1١9447 ( ةيلمع ) وبنير (4)

 هقلطأ يزمر مما وه 122312507 وبنير
 رح يف هتنش يذلا يرحبلا موجملا ىلع ناللألا
 يرحبلا قيرفلا ةدايقب ةيناملأ ةيرحب ةوهق « زانراب »

 ةهجتم ةفيلح دادمإ ةلفاق لع « زئيموك راكسوأ »
 ةوق اهسرحتو « يتايفوسلا داحتالا ىلإ ايناطيرب نم
 . « تينروب » يرحبلا ءاوللا ةدايقب ةيناطيرب ةيرحب
 ةك رمم مسا ةكرعملا هذه ىلع زيلكنالا قلطأ دقلو
 . زانراب رحب

 ةلفاقلا تباصأ يلا ةحدافلا رئاسحلا بقع
 ١ة4؟ (ويلوي) زومت ف «17-5200 » ةيناطي ربلا

 ةيناملألا تاصاوغلاو تارئاطلا تامجحل ةجيتن

 + (٠94١؟ ةيلمع « فوم ستيان رظنا) اهلع

 لسفاوق ةيأ لاسرإ ةيناطيربلا ةيرحبلا
 . ١9497 فيص لالخ يتايفوسلا داحتالا ىلإ ةديدج
 يناطيربلا يركسعلا فقوملا فقوتلا اذه ىلع دعاسو
 « لمور» راصتنال ةجيتن ءرصمو ايبيل يف روهدتملا
 2 « قربط » ىلع هئاليتساو 2 « ةلازغلا » ةكرعم يف

 قي ةيرصملا ةيبرغلا ءارحصلا لخاد هعافدنا مث

 ةجاحو ح٠ « نيملعلا » دنع ةيردنكسإلا فراشم

 ايقيزفأ يلامش يف لماعلا يئاطيربلا نماثلا شيحلا تاوق
 صيصخت ةرورضو ع« تادعملاو ةحلسألا نم ديزمل

 تايالولاو ايناطيرب نم اهلقنل ةمزاللا نفسلا
 . طسوألا قرشلا ىلإ ةدحتملا

 ةيناطي ربلا ةيرحبلا تفنأتسا ١145/4/٠ يفو
 فقوأ نأ دعب يتايفوسلا داحتالا ىلإ لفاوقلا لاسرإ
 «يعافدلا « نيملعلا » طخ دنع ًامام « لمور » مدقت
 3 18-800 م مقر ةديدحلا ةلفاقلا تلمحو

 تفقوأ

 م
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 « وينير » ةيلمع نابإ يناملالا ليكشتلا ةدايق ةنيفس ناك ىذلا « ربيه » يناملالا دارطلا

 «وينير » ةيلمع طابحإ يف تكراش يتلا ةيناطيربلا (د) ةوقلا نم « اكياماج » دارطلا

 نذل

 ةيناطيرشلا ةلفاقلا ةبامحب ةفلكملا « ولسنوأ » ةرمدملا

 ةسارح ةوق اهكاوت ع« ةيراحجت ةنيفس غ٠ تمضو

 ةاسآع ورك هل قا + :ةلسرلا :لاولع ةريشس
 15 مضت ةوقلا هذه تناك. ةقباسلا ةلفاقلا

 لعو +« «رجنيفآ » تارئاطلا ةلماحو ةرمدم

 تارئاطو م« ناكيراه يس » تالتاقم اهرهظ

 ةوق كانه تناك اك . تاصاوغلل ةداضم ىرخأ

 ديب روطلا تافذاقو « ريافتيبس » تالئاقملا نم ىرخأ

 ىدملا ةديعب عالطتسإلا تارئاطو م ندبماه »

 ءانيم برق ةيتايفوس تاراطم نم لمعت « انيلاتاك »
 « يتايفوسلا داحتإلا لامش ىصقأ يف « كسنامروم

 . « زكنراب » رحمو ادنلتف دودح نم ةبرقم ىلعو

 يناملألا ناريطلا فشتكا ١945/4 / م يفو
 تاصاوغلا عم كلا رتشالاب اهمجاهي أدب مث « ةلفاقلا

 ء و / ١ نم ًارابتعا ةيلاتتم مايأ ةسمخ ةدمل
 ةئيفس +١ قارغإ نع تامجحلا هذه ترفسأو

 تاصاوغ 4 و ةرئاط 4١ ةراسخ لباقم « ةيراحب
 ةلفاق « لثامم موجه كلذ دعب تضرعت اك . ةيناملا

 . 14-202 » مقر لمحت « كسلنامروم» نم ةدئاع

 نم نيتنيفس ىوس موجها ءارج نم ةلفاقلا دقفت مو
 . ةنيفس ١١ ةلمج

 يوحلا دشحلا ةفاثك كلذ دعب تصقانت مث

 ىلإ ةهجتملا ةيرحبلا لفاوقلا ةمجاهم يف ٍناملألا
 روهدتل ًارظن + و كنلماع رأ و ىو كشامروعو

 و « نيملعلا » يف ةيربلا ةيناملألا تاوقلا فقوم

 ةيوحلا تاوقلا زيزعت ةرورضو ء «دارفنيلاتس »

 ضيبألا رحبلا يو « تايحلا هذه ُِق ةيناملألا

 ةيناملألا حطسلا نفس ىلع حبصأ اذل . ةماع طسوتملا

 « زتلراب » رحب يف اهسفنب كراعملا ضوحلا بهأتت نأ
 بارتقا نأو ةصاخ ء« يلامشلا دمجتملا طيحملاو

 ةئيسلا ةيوحلا فورظلا نأ ينعي ناك هاتشلا لصف
 مسأو قاطن ىلع نا ريطلا مادختسا نود لوحتس

 . ةيرحبلا لفاوقلا ىلع موجهلا يف

 « لعشملا » ةيلمعل دادعإلا تابلطتمل ةجيتنو

 (1447 / 1١١ / م يف ترج يتلا ) ايقيرفأ يلامش يف
 لفاوقلا مجحو ددع ةيئاطيربلا ةيرحبلا >تصقنأ
 لسرت ملو ء« يقايفوسلا داحتالا ىلإ ةلسرملا

 ١ ىوس ١1/١١/945١ه وو / ١ نيب
 تداعو الحر اهم 4 تعطق ع. ةدرفنم ةئيفس
 ه تلصوو « ىرخأ 0 تقرغأو « اهدعاوق ىلإ

 ةرتفلا يف تداع اك ء اهلومحم ةملاس طقف نفس

 « 15-02 » مقر ةلفاقلا « كسلجناخرأ » نم اهتاذ

 . طقف ناتئيفس اهم تقرغأ ةنيفس 58 تمض يلا
 ايناطيرب نم ترححأ ٠١ / ١١ / ١945 يفو

 ةلماكتم ةلفاق لوأ يهو « «]11/-514» ةلفاقلا



 م هكصوملا حولطتم
 م

 اراك مالا ةعالا

 نتمنا محال رك ه ةعاشنأ
 رافق مسك رك. ةعالأ

 ىر

 - دج آطو
 38 57 8 ةلفاتلا

 هةعانإ ١ مصار هديل

 © مل 357 ةلئاقلا لس
 تلسنامروموحت ةرئاع

 الر. ةعاسلا

 اكرم ١# ا

 . ةيناطيربلا ةلفاقلا ريس طخ

 امكلو « ةقباسلا « 18-260 م ةلفاقلا دعب رحبت

 كيتكتلل ًاقفو «٠ ةسارحلا ةففكمو ةرغصم تناك

 ثيحب ٠ ةيناطيربلا ةيرحبلا هتمبتا يذلا ديدحلا
 تارمدم ا اهسرت

 « برق نع ىرخأ ةريغص ةيبرح نفس ه و

 يردحبلا ءاوللا ةدايقب ىرخأ ةوق ىلإ ةفاضإلاب

 ةلفاقلا نع ًاديعب ةيرودلاب موقت © « تينروب و

 ةينامألا حلا نفس بارتقا قيرط عطقل اهسفن
 نيدارطلا مضت تعلو ينام
 نيحلسملا ( 200 » و « دليفيش » نيفيفحلا

 ليلضتلو . ناترمدم امهعمو 2© ةصوب 4 عفادمم

 يزمرلا مسالا لدب « ةيناملألا تارابختسالا

 « لاآا/» حبصاف ٠ يقايفوسلا داحتالل ةهجتملا لفاوقلل

 «(0«2ه١ » نم ميقرتلا أدبو «ء م 200, نع الدب

 نيت ريغص نيتلفاق ىلع ةلسرملا تانحشلا ميسقت ىرجو

 «بو فرح ةيناثلاو «أ» فرح لمحت ىلوألا

 ةيراض ةوق كانه تناكو ع اهسارح ليهسل

 برقأو « ةلفاقلا نم دعبأ ةفاسم ىلع رحبتس ىرخأ
 قيرفلا ةدايقب ٠ ةيلامثلا جيورنلا ءىطاوش ىلإ

 « طقف ةيراجن ةنيفس ١١ تمض

 3 ( تينروب »

 اهضارتعا تلواح يتلا ةيناملالا ةوقلا تاكرحتو

 ةيناطرلا ةوملا هتم تيرحا “ ”تتلأ جيبخ“#

 هك اكرر. مس .١14 ةعانا

 ةجرابلا مضت م رزيرف سورب » ريس يرحبلا
 . تارمدم # و «دنال ربك » دارطلاو «نوسنا و

 « كسنامروم » ىلإ مالسب ىلوألا ةلفاقلا تلصو دقو

 ةدايقب ةسارحلا ةوق ترادتساو «ءا١ / ؟ه يق

 « ]11/-5113 » ةيناثلا ةلفاقلا بحاصتل « تينروب »

 5١ / 1١ يف ايناطيرب نم ترحبأ دق تناك يتلا

 لقن نفس ٠١ تمضو
 . ةريغص ةسا رح

 ةلفاقلا ةيناملأ ةصاوغ تدصر ١١ / م٠ يفو

 نفس ه و تارمدم 5 و

 ةسا رح عم نفس ٠١ وحنب امردقو « 518-11 د

 ةصرفلا مانتغا « رديار » لاريمألا ررقف « ةفيعض

 حلطسلا نفسب موج ةيلمع ذيفنتب رمأو . ةحئاسلا
 ساسأ ىلع كلذو « «وبنير » ةيلمع مسا اهيلع قلطأ

 مضت ةيرحب ةوق اهذيفنتب موقت نأ

 « ربيه »

 ةدايقب دهعو « ( ًاقباس دنالشتود ) « فورتول »

 « « زتيموك راكسوأ » يرحبلا قيرفلا ىلإ ةيلمعلا

 , ةيناملألا ةيرحبلا يف تادارطلا دئاق

 ةيلوآلا رماوألا تنمضتو

 ليقثلا دارطلا
 ةجرابلا هدناستو تارمدم 5 هعمو

 ( 194417 وبنير ةيلمع ٠ يناملالا دهجلا طابحال ةيناطيربلا ةيرحبلا ةوقلا ةروانمو )

 عضوو . ةقوفتم ةوق يأ عم كابتشالا بنجت

 لك موقي ثيحب ةيلمعلل ةلصفملا هتطخ ع زتيموك م
 نم ةلفاقلا ةمجاهمب « فوزتول » و « ربيه» نم

 لقألا ىلع اهدحأل حيتي امم « نيفلتخم نيهاجتإ

 مفدني نيح يف « ةسارحلا ةوق عم كابتشالا ةصرف

 «نزكيموك » قحلأو . اهسفن ةلفاقلا وحن رخآلا

 «كرستلا ةيادب يف « رييه » دارطلاب تسلا تارمدملا

 ءانثأ « فوزتول » ىلإ اهم ثالث مضنت نأ ىلع

 . ةيلمعلا

 قاقزلا نم ةلماك هتوقب زئيموك رحأو
 نم ١مر٠٠ ةعاسلا يف «نتلآ » ( درويف ) يرحبلا

 دارطلا نم ًاذختم 6« ٠" / 1١/ ١945 موي

 .« هراحإ نم ةعاس دعبو . هل ةدايق ةئيفس « ربيه »

 تردص ) ةيناملألا ةيرحبلا ةدايقلا نم ةيقرب ىقلت

 ًاصاخ ًاهجوت نمضتت ( رلته رارصإ ىلع ءانب
 م ةيلمعلا ذيفنت ءانثأ رذحلا ةاعارم ةرورضب

 « ةيناملألا ةوقلا ةيواسم ةوق عم مادصلا ةلاح يف

 * ةعاسلا ينو . ةريبك تارطاخم ةيأب مايقلا بنجتو

 ةوقلا نفس تلصفنا © 1١١ / ”) موي نم 04٠

 ماا



 ير

 . ةعوضوملا ةطخلل اقف
 فلخ « ربيه » ادغ الوا# ةعاسلا يفو

 نم اهئفس ضعب دهاش ثيح اليم ٠١ وحنب ةلفاقلا
 مدقتلاب تارمدملا ىدحإ « زتيموك » رمأف « ديعب
 عم لاصتالا تدقف اهلكلو ٠ فقوملا عالطتسال

 2" زايموك » عفد مث « ةريصق ةرئف دعب ةدايقلا ةنيفس
 تارمده عفد هنأ يأ ) ىرخألا سمحلا تارمدملا

 اذكهو . ( ًاعم فوزتول ةعومجمو ربيه ةعومجم
 نم ةلفاقلا وحن تارمدملاو « رييه » دارطلا مدقت
 «فوزتول »ةجرابلا تناك نيح يف « رسيألا بناحلا
 هذه يفو . نميألا اهناج نم ةلئاقلا وحن برتقت
 ىلإ اليم 7٠١ وحن دعب ىلع ةلفاقلا تناك ءانثألا
 ريستو © « كسنامروم » ءانيم نم ينرغلا لامشلا

 لاريمألا ناك نيح يف ع« قرشلا وحن ةهجتم

 « اكياماج » و «دليفيش » هادارطو « تينروب »

 . ةلفاقلا يلاش اليم م٠. ةفاسم ىلع ثالثلا هتارمدمو
 «« تينروب» ةوق دوجو نولهجي ناملألا ناك اكو

 ةوقلاو ةلفاقلا ناكم لهجي ناك « تينروب » نإف

 ةلفاقلا نألو «٠ ةيوحلا لاوحألا ءوس ببسب ةيناملألا

 رادارلا ةزهجأ ىدم جراخ اتناك ةيناملألا ةوقلاو

 . « اكياماج » و « دليفيش » نيدارطلا يف ةدوجوملا

 تارمدم تكبتشا هواه ةعاسلا يو

 تارمدملا نم ثالث عم ةلفاقلل ةقفارم ةيناطيرب

 . ًابيرقت لايمأ 4 ةفاسم نم عفادملا نا رينب ةيناملألا

 « ةقدب همامأ ثدحب ام ةيؤر « زتيموك » عطتسي مو

 نود لوحت تناك يلا ةيؤرلا فورظ ةءادرل ًارظن

 و

 نم دازو 4 ةودعلاو ةقيدصلا نفسلا نيب زييمتلا

 ةيناطيربلا 0تارمدملا ىدحإ مايق ةيؤرلا ةبوعص
 « رييه رز دارطلا نيب فيثك ناخد ةراتس رشنب

 ةلفاقلا نم « ربيه » برتقا امدنعو . ةلفاقلاو
 «تاديب روطلاب هتمجاهم ةيئاطي ريلا تارمدملا تلواح

 وهو ء ًاعرسم اهنع دعتباو سامتلا عطقي ماقف
 ةرمدملا ىلع مث «ولسنوأ » ةرمدملا ىلع رانلا قلطي

 عفادم نم نانثإ ناك و . اهنم ةبيرقلا « ليوروأ »
 وال رايع نم ةيسيئرلا ةعبرألا «ولسنوأ » ةرمدملا

 نارين ةوق تضفختنا كلذلو ٠ ةدمجتم ةصوب

 ةيبناحلا نارينلل ةبسنلاب 2014 نيترمدملا ىمر

 ةيلصلا يف الطر 7٠٠١ ىلإ « 165
 قلطي « ربيه» ناك نيح ىلع « عم امل ةدحاولا

 ةيبناج مفادم 5 و ةصوب م رايع ةيسيئرلا هعفادم
 .٠٠١+ اهتيلص ةوق يلامجإ ةصوب غر١ رايع
 ترمدو «ولسنوأ » ةرمدملا تبطعأ كلذلو « لطر

 اهتباصإ دعب « ١٠و٠٠ ةعاسلا ىلاوح يف اهعفادم

 تصمعجارتو 2« («( ربيه ٠ فئاذق نم نيتيلصب

 ضل

 « ربيه » عباتو . ةلفاقلا هاجن ةيناطي ربلا تارمدملا

 ١٠ر4ه ةعاسلا دنعو . تارمدملا وحن هعافدنا

 ىلع ريست ماغلأ ةحساك ىلعو اهلع رانلا قلطا
 ضرعت هنكلو « ةحساكلا قرغأف « اهتم ةبرقم

 و «دليفيش » نيدارطلا نارينل ةرشابم كلذ رثإ

 بيصأو . ًابيرقت لايمأ * ةفاسم نم « اكياماج و

 « رارضألا ضعب هيف تثدحأ فئاذق ثالثب

 تلخد اهدنع . ةدقع ١٠ه ىلإ هتعرس تطبهو

 « رييه » نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ناتيناملا ناترمدم
 ىلع رانلا نادارطلا قلطأو . نييناطيربلا نيدارطلاو
 . روف ىرخألا تدعتباو امهادحإ اقرغأو نيترمدملا

 ةيناملأ تارمدم م تناك ءانثألا هذه يفو

 تبرتقاو « فوزتول » ةجرابلا ىلإ تمضنا دق
 10 ةعاسلا يف ىميلا ةهحلا نم ةلفاقلا نم اهعم

 نكت ملو . اهم طقف نيليم دعب ىلع تحبصأ ىتح
 ةفصاع نكلو « ةيناطيرب ةرمدم يأ اههجاوت
 ةجرابلا تحبصأ ثيحب ع ذعتقو تبه ةديدش ةيجلث
 ةيؤرلا نع ًامام ةزجاع .١٠١,5٠ ةعاسلا يف ةيناملألا
 . ةودملا نم ةقيدصلا نفسلا زييمت وأ

 تلقتنا دق ةيناطيربلا تارمدملا تناك ٠

 ازجاح لكشت تحبصأو ء« ىميلا ةهحلا ىلإ

 ةعاسلا يفو

 تقلطأو . ةلفاقلاو « فوزتول » ةجرابلا نيب

 « 9ر٠4  ةعاسلا يف ةلفاقلا ىلع راثلا ةجرابلا
 « ةفيفط ةباصإ ةيراجتلا نفسلا ىدحإ تباصأف
 ناخدلا ةراتس فلخ نفسلا ةيقب يىفتخت نأ لبق
 . تارمدملا اهتقلطأ يلا

 « زكيموك د زدصأ ١١و49 ةعاسلا يو

 . ةلفاقلا نع داعتبالاو كابتشالا كفب ًارمأ هنفس ىلإ
 اهتدعاق وحن باحسنالا ةيناملألا ةوقلا تأدبو

 هيدارطب « تينروب » اهدراطف «٠ جيورتلا يلاش
 146 ةعاسلا ىح ةدراطملا ترمتسأو . هتارمدمو

 هتوق عم « تيئروب » داعف « مالظلا طبه ثيح

 « كسنامروم » تلصو يلا ةلفاقلا ىلإ مضنيل
 .او؛1/"١5/ يف

 يدصتلا يف « وبنير » ةيلمع تلشف اذكهو
 ردن قارغإ نع ترفسأو ع ءافلحلا ةلفاقل
 ةرمدم قارغإ لباقم ٠ نيتيناطيرب ماغلأ ةحساك و
 ىلإ هدو « رلته » بضغأ يذلا رمألا « ةيناملأ
 « « رديارو اهدئاقو ةيناملألا ةيرحبلا داقتنا
 تابثإل ةريخألا ةصرفلا تعاضأ 'اينأي . اهماجعاو

 ىح اهفس مفادم عزنب حارتقالاو
 ةيعفدك معفادملا هذه مادختساو « تارمدملا ىوتسم
 ناكمإلاب لمل ٠ « يسلطألا » رادج يف ةيلحاس
 ءىطاشلا نع عافدلا يف لضفأ لكشب اهم ةدافإلا

 2« اهدوجو

 «رديار» ةلاقتسإ كلذ ىلع بترت دقو . ىبوروألا

 . هلحم « زتيتود » لولحو 94١م / 1١ / م. يف

 ( ساموت ) وروبنير ()

 مسا 9000 يزيلكلا يروهمج يركسع
 ةيلهالا برحلا ف ًاماه ًارود بعل ؛ (544

 -1١١5١459(. 1547 ) ةيزيلكنالا

 (وروبزتير وأ ) وروبنير ساموت ناك

 «ولاوس» ةنيفسلل ًادئاق "1" طمتصقتو 1! ةتننط ووجب

 هلاقتنا دعبو . +١١ ماعلا يف ينامل ربلا لوطسالا يف

 ماعلا يفو . ديقع ةبترب حبصأ ةيربلا تاوقلا ىلا

 يجذومنلا شيحلا » 5 ًاجوف وروبنير داق !؟ عه

 ضاخو هسفن ماعلا يق هليكشت م يذلا « ديدحلا

 يف «رياش نوتبماثرون» يف « يبسيان » ةكرعم

 ةريماستعا يف. كاما اك ب 142
 .٠ « لوتسيرب »

 يف ًاوضع وروبنير حبصأ 45 ماعلا يف
 ةصقطنم يف «شتيوتيورد » ةنيدم نع نامل ربلا
 يف زراب رود هل ناكو . « رياش رتسيشروو»

 صتخم ا(هف ١5410 ماعلا يف شيحلا سلجم تاشقانم

 ناكو « لوألا لراش كلملا عم شيملا تاضوافمب

 «بعشلا ةيقافتال » ًاديؤمو نبي روهمحلا طابضلا ًادئاق

 ىلاو باختنالا يف ةفاك لاجرلا قح ىلا تعد ىلا

 لوح شيملا تاشقانم يفف . يثيدلا حماستلا ةسايس
 «ندنل » ةنيدمل ةخاتملا « يتوب » ةدلب يف ةيقافتالا

 :وروبنير لاق 47 (ربوتكا ) لوألا نيرشت يف

 اهشيعي ةايح هل | رثلكنا يف دوجوم صخش رتفأ نإ و

 وروبنير ةفقر تدأ دقو . « صخش مظعأ لثم هلثم

 ىرج نكلو « شيحلا ةداق نيبو هنيب قاقش ىلا هذه

 دئاقلا «ليومورك رفيلوأ» نيبو هنيب قيفوتلا
 ( ربمسيد) لوألا نوناك يف يناملربلا يسايسلاو

 .ل5ا/
 ةملق ترصاح يلا ةوقلل ًادئاق هنييعت دعبو

 يوتو « ةرطخ حارجي تيتدأ « تكارفتنوب »

 1548/1١/59. خيراتب « رساكنود» يف

 ( نوف زئارف ) نلتنير (20)

 ةيناملالا ةيرحبلا تارابختسالا يف طباض
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابإ ( )وة -مالاب)

 1" . 70م 11216ع1ء2 «نلتنير نوف زئارفو دلو

 ةيملاعلا برحلا ةيادب يو . ١ مالال ماعلا 5 ايناملا يق



 « نلتنير » زرب دقلو . ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيناملألا ةيسامولبدلا ةثعبلا يف ًاوضع ناك ىلوألا
 لالخ نم ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ىلوألا ةرئفلا يف
 ىلع تيقلأو « ةيرحبلا نوؤشل سوساجك هلمع
 يتلا نيومتلاو ةريخذلا تانحش عنم ةمهم هقتاع

 «نلتني رو نكمتو . اكريمأ نم ءافلحلا لإ لصت تناك

 تناك ةيناطيرب ةنيفس 8# باطعا وأ قا رغأ .نم
 كلذو ءايناطيرب ىلإ ةيكريمالا تادعاسملا لقنب موقت
 هؤالمع ناك ةتوقوم ( تاوبع) تاوشح ةطساوب

 . ةيكريمألا ءفاوملا نم اهراحبإ ليبق نفسلا يف ابوشبي
 فاشتكا نم تنكمت ةيئاطي ربلا تأ رباخملا نا الا

 تماقو « نلتنير » اهريدي ناك يتلا بي رختلا ةكبش
 لخاد ةيدنل وه ةنيفس رهظ ىلع وهو هيلع ضبقلاب

 .1516 ماعلا يف كلذو « ةيناطي ربلا ةيميلقالا هايملا
 )!1١911( برحلا ةدحتملا تايالولا تلخد امدنعو

 تاطلسلا ىلا « نلتنير » ةيناطي ربلا تاطلسلا تملس

 ةيكريمالا ؟احملا هتردصا يذلا محلا ذيفنتل ةيكريمالا

 سسجتلا ةمهتب تاونس عبرا هئجسب يضاقلاو « هقحي
 . بيرختلا ةمبت هيلع تبثت نأ نود

 2 محلا ةدم ءاهتنا لبقو « 9 ماعلا ينو

 بهذو هحارس قلطأف ًاوفع هنع نويكريمالا ردصا

 نيباتك فلأ اك « رضاحك لمع ثيح ايناطيرب ىلا
 يزاغلا » ناونعب لوالا : هتبرجت نع امهيف ثدحت
 « لظملا يزاغلا ةدوع » يناثلاو ( ١180 ) « لظملا

 لالخ ةيناطي ربلا تاطلسلا هتقبا دقلو.( 5١ه )
 ةريزج يف ةيربحلا ةماقالا ديق ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 هتاطاشن ىلا دوعي نأ نم ًافوخ 1/2 « تام

 كانه « نلتنير» يقبو . ةيبيرختلا وأ ةيسسجتلا

 « ديدج نم هحأ رس قلطا ثيح « 94١ه ماعلا ىح

 يفوت نأ ىلإ .ندنل يف هتايح ةيقب شاعو
 . 1945/80/7٠ خيراتب

 ( نطنشاو جروج ) رنير ()

 (١م1811-58) قريمالا شيحلا يف طباض

 .نييبونحلا بئاج ىلا ةيكريمألا ةيلهالا ب رحلايفك راش

 . ( نييلا ردفن وكلا )

 ي 0.11.28 عنوو زكير نطنشاو جروج دلو
 ماعلا يف ( ةيلاشلا انيلوراك ) « ينواك نقارك

 ةيكريمالا ةيركسعلا ةيمداك الا نم جرخت . ام

 جالس و نيسدنهملا حالس عم مدخو ء 184+ ماعلا يف

 ةيمداك الاي نيع امدنع ١8484 ماعلا ىح ةيعفدملا

 دعاسك « تنيوب تسيو» ةيكريمالا ةيركسعلا

 معو « ايجولويحلاو ٠ ءايميكلا داوملا سردم
 . ثداعملا

 ةيكيسكملا - ةيكريمالا برحلا يف ةعاجشب لئاق
 شيحلا ىلا مضنا امدنعو . )١648-1845(

 عسم 1١87١ ماعلا يف ( يبونحلا ) يلاردفنوكلا
 1850-١8586(« ) ةيكريمالا ةيلهالا برحلا عالدنا

 ةنيدم يف ةيب رحلا رئاخذلا نيمأت نع الوؤسم نيع
 ًاعنصم أشنأ ثيح ايجروج ةيالو يف « اتسوغوأ»

 . دورابلل

 معيل برحلا ءاهتنا دعب بونحلا يف زئير يقب
 ماعلا ىح « بطلل ايجروج ةيلك » يف ءايميكلا
 تاكرحملا لوح ًاباتك فلأ دقو . لمو4
 ىلا ةفاضإلاب « ءايميكلا نع نيباتكو « ةيراخبلا

 .«ةيل اردفنوكلا دوزابلا لماعم خيرات» لوح هباتك

 5١/”/ يف ( كرويوين ) «غريبوين» ةنيدم يف يفوت
 .لوحم

 ١71748 ( ةكرعم ) ندليفنير (49)

 نيثالثلا برح نم ةيسنرفلا ةلحرملا يف تراد ةكرعم

 اينوسكاس قود « درانرب » ديوسلاو اسنرف فيلح نيب . اماع
 فلحلا تاوقو 86702810:01 7-5802/عأ281: راهقو

 5ةعال1 « يليقاس » ةدايقب يكراينادسلا - يواسمنلا

 « ندليفنير » 22 اللعرغط « ثريق »و

 « لزاب » يقرش

 ةدلب دنع
 لايمأ ةعضب دعبت يتلا مطعم 162

 ١ 8ةهععا

 ريمألا ررق ١774 ( رياربف ) طابش لئاوأ يف
 نيمأتب نيبغارلا نييسنرفلا هئافلح طغض تحت . « درانرب »

 ماها رسجلا ىلع ءاليتسالل كرحتلا ٠ نيرلا ةهبج رارقتسا
 نم « نيرلا »رهن ىرجي ثيح . « ندليفنير » ةدلب دنع

 ءدب دنع « درانرب » تاوق تناكو . ابيرقت برغلا ىلا قرشلا

 ,رهنلل ( ىنميلا ) ةيلامشلا ةفضلا ىلع ةزكرمتم كرحتلا
 تاوق اهيف زكرمتت يتلا ءادوسلا ةباغلا يبرغ عقت ةقطنم يفو
 « يليفاس » ةدايقب يكراينادلا  يواسمنلا فلاحتلا

 .« ثريق »و

 . رسجلا نم ةبرقم ىلا هتاوق عم « درانرب » لوصو دنعو

 !ءزج عفدو . رهنلل ( ىنميلا ) ةيلامثلا ةفضلا ىلع فقوت
 ربع ( ىرسيلا ) ةيبونجلا ةفضلا ىلا هتيعفدمو هتاوق نم
 كلذ نم هضرغ ناكو . « نغوب » ةيرق نم ةبيرق ةضاخم

 رسج دنع ةزكرمتملا هممصخ ةيماح لوح راصحلا ماكحا
 لايشلا نم كلذ دعب اهتماهمو . « ندليفنير » ةدلبو
 . قرشلاو

 ٠ موجها نشل 1دعوم 10 موي « درانرب » ددحو

 ءادوسلا ةباغلا نم « يليفاس » تاوق عئالط روهظ نأ الا

 ير

 نم هعم يقب امب اهعم كابتشالل رطضاف هعو رشم هيلع دسفأ
 ةميزهلا نم مغرلابو . ( ىنميلا ) ةيلامثلا ةفضلا ىلع تاوق

 تاوق دوجو نإف . عئالطلا هذهب « درانرب » اهقحلا يتلا
 ًاديدهت لكشي ناك ءادوسلا ةباغلا نم مدقتت ةريبك ةيداعم

 . اهلهابت نكمي ال ًادويق هكرحت ىلع ضرفيو ٠ هتطخل ًايدج
 ع ٍمجارتت ةموزهملا عئالطلا نأ « درانرب » ظحال امدنعو

 ينلا « يليقاس » تاوق دبك ىلإ مضنتل تاباغلاو لالتل

 لالغتسا ررق ء رسيألا هحانج ىلع ممجهلل أيهتت تناك
 نم ناسرفلاو عفادملا ضعب لقني ماقو . هماما حاتملا تقول

 ماهضنالل (.ىرسيلا ) ةيبونجلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا هتاوق

 كلذ عمو , ( ىنميلا ) ةيلامشلا ةفضلا ىلع يقابلا ءزجلا ىل
 ىلع هتاوقو « ٍليفاس » رهظ امدنعو , تقولا هكرادت دقف

 اروطشم « درانرب » شيج ناك لاتقلل ادعس ةكرعملا ةحاس

 .رهنلا اهنيب لصفي نيئرج ىل

 نم طسق ربكأ عمجل ًاريبك ًادهج « درانرب » لذب دقلو
 تاوق ةهجاوم يف ( ىنميلا ) ةيلاشلا ةفضلا ىلع هتاوق
 ذاقنا ةيغب ةكرسعملا ىلا عفدنا يذلا )» ٍليقااس 0

 ببسب ابعص ايكيتكت اعضو نافرطلا هجاوو . « ندليفنير »

 نم اهتعنمو تاليكشتلا تتّئش يتلا ةسرضتملا ضرألا ةعيبط

 مادصلا ةهبج ىوتسم ىلع دحومو قسانتم لكشب لمعلا
 ريغو ةقرفتم تاكابتشا ىلع رمألا رصتقا اذل . اهلك

 . ةمساح

 ىلع ًابراض ًاموجه « يليفاس » نش يلاتلا مييلا يفو
 درو ٠ عسجارتلا ىلع هربجأو رسيالا « درانرب » حانج

 ىلع اموجه نميألا هحانجب. نش نأب كلذ ىلع « درانرب »
 نم ناكف . هرحدف رسيألا « ثريك »و « ٍليقاس » حانج

 « هروح ىلع لك , ناشيجلا رادتسا نأ نيتكرحلا نيتاه ةجيتن

 نيب هتاوقب قالزنالا ىلع ارداق « ٍليفاس » ادغ ثيحب

 يف ةلباقتم نيفرطلا تاوقو ميلا ىهتناو . رسجلاو « درانرب »

 , تاكابتشالا ءدب لبق هيلع تناك.امل ةسكاعم عقاوم

 مل هنأ نم مغرلابف . اجرح « درانرب » فقوم ناكو
 ةيقب نع هعاطقنا نإف « ةيعفدملا يف الا ةريبك رئاسخ دبكتي

 هدقفأ ( ىرسيلا ) ةيبونجلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا هتاوق

 هكلم ام لكب ةمساح ةكرعم ضوخل دشحلا قيقحت ىلع ةردقلا
 رطيسف عضولا اذه « يليقاس » لغتساو . طئاسوو ىوق نم

 « درانرب » مامأ دعي ملو . « ندليفنير » رسجو ةدلب ىلع

 عم لاصتالا ةيغب روبع ةطقن برقأ ىلا باحسنالا ىوس

 ساهلا « درانرب » عطق اذل . هتاوق عيمجت ةداعاو هشيج ةيقب

 نكقو. ]هان عمطالكت8 « غروبتفوال » وحن بحسناو

 ناك يتلا تادحولا عم مادصلا يشاحت نم ةفدصلا لضفب
 ربعو . ءادوسلا ةباغلا موخت دنع اهكرت دق « يليقاس »

 هتاوق ديحوت عاطتساو . « غروبنفوال » دنع رهنلا « درانرب »

 وحن اهب قلطلا مث . ( ىرسيلا ) ةيبوتجلا ةفضلا ىلع
 : . « ندليفنير »

 مح



 ير

 (1758 ) ندليفنير ةكرعم يف ةهباجتملا تاوقلا كرحت رواحم

 تتجوف , 7718/1/1 حابص نم ةعباسلا ةعاسلا يفو
 روهظب « ندليفنير » يطغت يتلا ةيمامألا « يليفاس » رفاخم

 ملو ايئاهن راهنا هنأب داقتعا كانه ناك يذلا « درانرب » شيج

 ةيوق ةئجافملا هذه تناكو . هعمجت ةداعإب لمأ يأ همامأ دعي

 اهعتاوم كرت ىلا اهعفدو ةيمامالا رفاخملا يف رعذلا راثا لكشب
 رطخلاب « يليقاس »راذنال « ندليفنير »وحن باحسنالاو
 ىضمف « ةمواقم ةمث هماما « درانرب » دجي مل اذكهو . مداقلا

 لالخ ًاعماج , فقوت نود « ندليفنير »وحن همدقت يف

 ىلع ةدوجوملا هتاوق تناك يتلا ةيعفدملا عطق ضعب كرحنلا

 ..اهياحسلا لالخ اهتكرت دق( ىرسلا ) ةيونملا ةفضلا

 ىتح « ندليفنير » فراسم ىلا « درانرب » لصو نأ و

 لابكتسا لبق « يليفاس » تاوق فصق أدبو هتيعفدم رشن
 رايهتا ىلا ىدأو . تارتف ثالث ىلع فصقلا ىلاوتو . اهعمجت

 ريخألا هموجه « درانرب » نشي نأ لبق « يليفاس » طوطخ

 ضعب عفدف . حاجنلا اذه « درانرب » لغتساو . اهيلع

 مغر . ماظتنا نودب ةبحسنملا همصخ لولف ةدراطمل هتاليكشت

 نيبحسنملا ةدعاسمل « ليفاس » اهلذب يذلا تالواحملا

 . مهعجارت ةيطغتو

 حلاصل ىوقلا نازيم ناحجرب "/9 موي ىهتنا

 ىقبت امو « يليفاس » ملستساف . ةمساح ةروصب « درانرب »

 ايفختم « ثريق »رف نيح يف ٠ ( ابيرقت فصنلا ) هتاوق نم
 . هرسأو هئبخم فاشتكا نم تنكمت « درانرب » تاوق نكلو

 م00

 لامآ شاعنا ىلا ةكرعملا هذه يف « درانرب »راصتنا ىدأ

 نوحلي اوذخأف . لامشلا يف ربكأ رصن قيقحت يف نييسنرفلا
 8:ءاووعأ « خاسيارب » ىلا مدقتلاب هيلع

 . ةقئافلا ةيجيتارتسالا

 ةيمهألا تاذ ٠

 ( ةجراب ) دنالنير (؛)

 « «وسان» جراوب ةئفل يمتنت ةيناملا ةجراب
 . ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ تمدخ

 2طع151284 « دنالئير » ةجرابلا ءانب أدب
 / 575 يف ءاملا ىلا تلزناو ءدو.؟0/ة/١1 يف

 يف ةيلمعلا ةمدخلل اهزيهجن لمكتساو 2« لوءم/و
 ةيملاعلا برحلا بوشن رثاو . ل١٠9 / : / ٠"

 لوطسالا تايلمع يف تكراش +١51 ماع يف ىلوالا

 ١9١5/14/54 يفو « لاشلا رحبب يفاملالا

 تكرتشا

 « ثومرايو يءانيم ىلع تراغا يتلا لاتقلا تادا رطل

 . لامشلا رحب ىلع نيلطملا نييناطيربلا « تفوتسول » و

 / ١ ) ةيرحبلا « دنالتوج » ةكرعم يف تكرتشا مث

 « ةطس وتم ةباصا تبيصأ ثيح « ( !١9 /ه

 . اهدعاق ىلآ اتدوع دعب اهحالصا ىرجو
 ِق ىرخا ةرم ةيلمعلا ةمدخلل ةجرابلا تداع

 ةديعب ةسارح ةمهم يف « وسان » ةجرابلا عم

 لما ل

 يموي لالخ لامشلا رحم يف ةحجان ريغ ةراغا يف

 ةراغا يف تكرتشا اك ءدودا/م/رو - م

 مث 2 -.1511/1١0/95 1م مايأ يف ترج ةلثام
 ثيح « قيطلبلا رح يف ةيبرحلا تايلمعلا يف تكراش

 ١١/ 4 /١918« يف قمعلا ةليلق ضرأ ىلع تحنج

 « دنالأ » رح ةقطنم يف بابضلاب هلم وج طسو

 لذب دعب ١918/10/9 يف اهميومعت ىرج

 54.6٠6 وحلب اهنلزو فيفختل ةريبك ةيلف دوهج

 محفلا نم اهتلومح غيرفتل ةجيتن كلذو « نط
 « اهييردت ءازجا ضعب عزنو داتعلاو ةريخذلاو

 ًافرم يف ةيلوالا تاحالصالا ضعب اهل تيرجأ مث

 ديوسلا نيب ةعقاولا «دنالأ م رزج يف « نما رام »

 ةيسيئرلا ةدعاقلا ىلا ةدوعلا ةلحر تأدبو « ادنلتفو

 ةنواعمب ١918 / 07 / 14 يف ايناملا يلاشب «لييك» يف

 تيقبو« ١918/0/51 يف اهتلصوف « نيترطاق

 ءاهتنا بقعو . اهيف تذقنا يتلا ةلاخلا ىلع كانه

 7/1١١ ١919« /ه يف اهنع ءانغتسالا .ررقت برحلا

 ةطساوب ١980/5/5 يف ةدرخك اهعيب ىرجو

 ين اهكيكفت ىرجو « ءافلحلا تاوق نم ةيرحب ةنحل

 « وسان » ةجرابلا عم تكرتشاو .

 . 19171 ماعلا
 ةئف « وسان رظنا ) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا

 . ( جداوب

 ( ليثاي ) فيماكتنير (20)

 - )1١884 ةروثلل ضهانم يسور لارتج
 .(ر1ةو1

 .72٠16 تيماكنير شتيقول راك ليقاي دلو

 ناسين ١ موي «اينوتسا م يف 12 عمص عمله ططط#

 يف ةيركسع ةفاقث ىقلت . 1864 (ليربا)
 يف ديقع ةبتر ىلإ يثرو « ةيرصيقلا تايممداكألا

 . 319٠6٠ ماعلا يف ءاول ةبتر ىلإو « ١85٠ ماعلا

 يف نيصلا يف « زرسك وبلا » ةروث تايلمع دهش

  ةيسورلا برحلا يف كراشو « ١9٠٠ ماعلا
 ىلع زاحو ١95١4 - ه.و١ ( ٠ ) ةينابايلا
 ١9٠6 ماعلا يفو . عاجشو عمال دئاقك ةريبك ةرهش

 . غلاب فنعب ةيسورلا ةروثلا دمخأ

 ىلوت « ىلوألا ةيملاعلا برحلا تعلدنا امدنعو

 ةيلمع يف لوألا يسورلا شيلا ةدايق فيماكتنير
 ىلإ (سطسغأ) بآ نم ةيقرشلا ايسورب وزغ
 يف هحاجن مغرو . ١4١4 ( ريمتبس) لوليأ
 ىدأ دقف «٠ « غروب رثسنا » و « نايبموغ » كراعم



 « دنالنير » ةيناملالا ةجرابلا

 يناثلا يسورلا شيخلا ىلإ نوعلا دي دم يف هلشف
 ردنسكلا » لا رثخلا ةدايقب ناك يذلاو « هل رواجملا
 ةكرعم يف شيملا اذه مطحت ىلإ«, فوئوساس
 شيحلا تتشت مايأ ةدعب كلذ دعبو . « غربتنات »
 امم « ةيروزاملا تاريحبلا ةكرعم يف هتدايقب لوألا

 . نيهم لكشب هبصنم نم هدرط ىلإ ىدأ
 ضبق )١511( ةيسورلا ةروثلا تعلدنا نيح و

 موي « غورناغات » يف مدعأو تيماكتنير ىلع

 . 1و1 (ويام) رايأ ١6

 ( رناه ) تا راهنير ()

 - 1١8681 ) ينالا يركسع
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تالا رنج

 نمو (

 11. 2610222046  تراهنير رزناه دلو

 طباضك قحتلا « ١ 8817 ماعلا يب ايناملاب « تزتوب » 5

 ىلوألا ةيملعلا برحلا يف كراشو يناملالا شيحلا يف

 برحلا ءاهتنا بقعو « شويملا دحا ناكرا سيئرك
 شيملا ين دونحلا حيرست تايلمع نع الوؤسم ناك
 ماع « ياسرق» ةدهاعم طورشل ًاذيفنت يناملالا

 7 ةيب رحلل ًاريز و نيع هسفن ماعلا يفو <28

 طابسصفلا نم تانيرشعلا يف تراهنير ناك

 ناكرالا سيئر « تكيس نوف » لا رنحلا نم نيبرقملا

 ميظنت و « ةفطاخلا برحلا» ةركف سسأ عضو يذلا
 حبصا كلذل و « ةيرظنلا ةيحانلا نم ةعردملا تاوقلا
 يف ةطلسلا ىلا « رلته» لوصو دعب م0 تراهتر

 ليكشتو يناملالا شيحلا ءانب ةداعإو #١5 ماعلا
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 ير

 ناكرالا طابض رابك دحأ « تاعردملا حالس
 تاعردملا يف نيصصختملا
 اسئرف ىلع ةفطاخلا ةلمحلا يف كراش ةيناثلا ةيملاعلا
 نوف » ةعومجمل عباتلا غ٠ رزئابلا قليفل دئاقك
 «رزنابلا ,قليف ًاضيا تنين يلا 3 قل 2“ تشلكا

 « ناير دوغ » ةدايقب 4

 ةهبحل يسيئ رلأ

 . اسنرف يلاشو اكيجلب يف مهشويج
 داحتالا ىلع ةلمحلا نم ىلوألا ةلحرملا يو

 هقليف تراهنير داق 84١ ماعلا يف يبيفوسلا

 ناك يلا + « رزنابلا» ةعومجم نمض ؛١ عردملا

 ةدايقب لاششلا شويج ةعومجم نمض « رئبوه» اهدوقي

 « وكسوم ةكرعم ىف كراش 9 .٠ « بيل توفر

 ةعومجم ةيقب عم لوح يذلا « 4١ عردملا هقليفب

 ةمئالملا ريغ « دا رغنينيل » ةهبج نم 4 « رزئنابلا »

 5 وكس وم ىلعم وجها معدتل تاع ردملا دوشح لاتقل

 نيرشت يف ” « رزنابلا » ةعومجمل ًادئاق حبصأ مث

 اهدئاق نيع نأ دعب 4١ ( ربوتكأ ) لوألا

 شويج ةعومجم يف ١7 شيجلل ًادئاق « ثوه » قباسلا
 ةكرعم ةرتف لاوط عقوملا اذه يف رمتساو « بونحلا

 « فوكوج روب ماق يذلا داضملا موجهلاو «وكسوم »

 [44800 نبارك ز تايقر عمرا تين نع
 يطايتحا لصكشتل « كسبتيف » و « كسنلومس » ىلا
 يذلا يييفوسلا قوطلا عفر مت نأ دعب « قمعلا يف
 . « امزايق » لوح داضملا موجهملا ءانثا هيف تعقو

 فيص ىح « كسبتيف» برق

 برحلا تبشن امدنعو .

 قرحلا تققحو «

 تقوطو «© مى ناديس رب دنع ءافلحل

 تراهنير يقبو

 شيج مساب فرعت هتعومجب تحبصأو ©« 44

 تراد يلا كراعملا يف كراش دقلو . "” « رزنئابلا »

 ةيلمع ءانثا ةيتييفوسلا ةهبحلا نم يلإشلا عاطقلا يف
 ًادئاق نيع ١544 / 8/15 ينو . «نويسا رغاب »

 لقن يذلا « لدوم » نم الدب طسولا شويج ةعومجمل

 ةيعجا رّثلا كراعملا يف كراشو « ةيبرغلا ةهبحلا ىل

 ايسوريو ادنلوب يلامش يف كلذ دعب تراد ينل

 هتعومجم مسأ ريغت 40/١/٠١ يو . ةيقرشل

 اذه نم مايأ ةتس دعب و . لاششلا شويج ةعومجم ىل
 موجملا حاجنل ًارظن هبصنم نم « رلته » هلزع رييغتل

 تراهنير -مقو دقو . ةيقرشلا ايسورب يف يييفوسل

 ىتح ا ريسا يقبو ءافلحلا رسأ يف برحلا ةياهن يف

 . ١985 ماعلا يف هحا رس قلط

 ١ زناه ) تدراهنير(؛ (

 ةياع ترافتيو نظنا) (1
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 (نييتيا تسغوأ) ونير (0)

 ,(١ملال. - ١084 ) اسن رف لاشرام

 ء ا. 18. ونير تنوك « نييتيإ تسوغوا دلو

 ًاضيا فرع يذلا « 0هرمغمع 8 ععصدما+
 يف سيراي يف يلجناد ناج - ناس ود ونير مساب
 (181+) ايسور يلمح يف كراش . ١794 ماعل
 ًاقنارم ىحضاو « نيتينويليانلا )١814( اسئرفو
 موي ةئاملا ةرّتف يف لوالا نويليان روطا ربمالل

 روطا ريمالاب ةحاطالا رثا هتبت ر نم درج )١81(.
 طباضلا ١8١٠ ماعلا يق عبتو ؛* 6 ماعلا ف

 نيينانويلا فوفص يف لمح يذلا « هبيفباف » يسن رفل
 , ةينامعلا ةنطلسلا دض نيضفتنمل

 ةبترب 8 ماعلا 5 يسن رفلا شيلا ىلا ديعا

 لالخو « ١849 ماعلا يف ىلوت . ةلايحلا يف بيقن
 ًابئان حبصا . ةلايخ ةقرف ةدايق « امور ىلع ةلمحل

 يف ىلوتو ع« 87 ماعلا يف خويشلا سلجم سيئ رل
 ثيحح « يروطا ربمالا سرحلا ةدايق ١864 ماعلا
 لان . ١م59 ماعلا ىح بصنملا اذه لغشي لظ
 ةكرعم لالخ ةعئارلا هلامعأل ًاريدقت ةيلاشيراملا ةبتر
 دض اسمنلا برح نابإ .« )١869( «اتنجام »

 , 1817 ٠ ماعلا «سين»ةنيدم يف قوت .نوميييو اسن رف

 ( لوب ) ونير ("5)

 148178 ) يسنرف ةلود لجرو ظفاحم يسايس

 يديم نم ةيئاثلا ةيلاصلا نربحلا لق ناك.( 5

 دقلو . يزانلا رطخلا ةهجاومل ًايركسع اسنرف ةيوفت ةسايس
 يف يسنرفلا شيجلا ةيزه بقعو , برحلا ةيادب يف لواح
 , لاتقلا ةعباتمو ةمواقملا ميظنت . 198٠ ( وينوي ) ناريزح
 . كلذ يف حجني مل هنكلو

 1١/16/ يف 2. 2عويصجد 4 ونيد لوب دلو
 138:عم1ورج - « تينوليسراب م ةنيدم يف ١24

 ىلا مضنا ًايماحم حبصا نأ دعبو . ةيسنرفلا 6عغغ©
 ل )١9١4 ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف شيحل

 ( ١و8« )9)1١9- ةرثف يف لش . ( )91+
 ًابئان بختنا مث « نامل ربلا يف اهيل يمتني يتلا ةعطاقمل

 يفو 15958 ماعلا يف سيراي رئاود ىدحا نع
 لالل ًاريزو ناك (روعع - روم.) ةرتفل
 فئاظولا جراخ يقب مث . لدعلاو تارمعتسملاو

 ريغ « ( 9١مم - 9١م9 ).ةرتف لاوط ةيمسرل
 ايناملا ةمواقم أدبم اوديأ نيذلا لئالقلا نم ناك هن
 هبرحل رييضحتلا ةرورض ىلا ةوعدلاو ةيزانل

 فيد

 ونير لوب ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر

 « لوغيد لراش» كلذب ىصوا اك 4 نا ريطو تابايد

 . ديقع ةبترب كاذنآ ناك يذلا

 ( ليربا ) ناسين يف لدعلل ًاريزو هنييعت رثاو

 تناك يلا نيللا ةسايس ىلع ونير جتحا ء1وعم
 هتلاقتسا مدق مث « ايناملا هاجت اسنرفو ا رتلكنا اهعبتت

 ةثنمت هميعز هجو امدنع « يطا رقوم.دلا فلحلا » نم

 ايناملال حاتا يذلا « خنويم » رمت م دعب رلته لا

 .ةيكافولسوكيشتلا يضا رالانم ةريبك ءازجأ لالتحا

 ( ربمفون ) يناث نيرشت يف لالل ًاريزو نيع امدنعو
 نم اسنرف نيكمتل « كنرفلا » ةميق ضفخ

 . ةيبرحلا عافدلا طئاسو نيسحت تاقفن معفد

 ( ربمتبس ) لوليا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا عمو

 تاوقلا ةهجاوم يديؤم ربكأ نم دحاوك ونير رهظ 8
 , 1944٠ ( سرام )راذأآ يفو . اينولوب تحاتجا يتلا ةيزانل

 مادصلا حبصأو ٠ جوألا ىلا ايوروا يف رتوتلا لصو امدنعو

 ةسائر ونير ىلوب . ةظحل لك يف اعقوتم اسنرفو ايناملا نيب
 بقترملا مادصلل دادعالا ىلع نيحلا كلذ ذنم لمعو ٠ ةرازول
 تاوقلا تعفدنا امدنع لعفلاب مادصلا عقو دقلو.ايناملا عم

 حمالم ترهظو . اكيجلبو ادنلوه ربع اسنرف وحن ةيناملالا

 ونير ماقف .رايأ رخاوأ يف يسنرفلا شيجلا ىلع رايمنال
 « ناتيب بيليف » لاشراملا نيعو . دومصلا ةعباتم ةيوق ةلمحب

 « لوغيد لراش » ديقعلا ىعدتسا امك . ءارزولا سيئرل ابئان

 نوؤشل ةلودلا ةرازو ليكو بصنم يف هنيعو 1344١ /ت/ه يف

 عم هطبرت تناك يقلا ةقيثولا ةقالعلل ارظن . برحلا

 شيجلا دادعا صوصخب ةبراقتملا اهراكفا ببسي « لوغيد »

 . ةيزانلا ةهجاوم يف هرودو يسرفلا

 . لاعف يناطيرب معد ىلع لوصحلا ونير لواح دقلو

 « لشرشت نوتسنو » ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر عم لباقتف
 نأ الا . 194٠ ( وينوي ) ناريزح علطم يف اسنرف راز يذلا

 شيجلل لماكلا رايهنالاو . ةهبجلا ىلع فقوملا روطت

 ةدجن ىلا عرهت مل يتلا ةيناطيربلا ةموكحلا ددرتو ٠ يسنرفلا

 لارتجلا لعج . ايرذج ىوقلا نيزاوم لدعي لكشب اسنرف
 ةكرعملا نأب ١980/1/١١ ذنم ةحارصب نلعي « ناغيو »

 برسحلا فاقيا حارتقا ىلا « ناتيب » عفدو . اح ةرساخ

 عم لقتناو . كلذ ضفر ونير نكلو . هذاقنا نكمي ام ذاقناو

 لاققلا ةعباتمو تقولا بسك ةيغب «ودروب » ىلا هتموكح

 نا رهظو . « سيراب» ناملالا لبلد 4 يفد

 يف هتلاقتسا ونير مدق اذل .ايدح دعي مل ةمواقملا رارمتسا

 ةسسائو ةديدج ةسروكح روف ثتفلأتو »0
 يفو .هسفن مويلا يف حلصلا بلط يذلا « ناتيب »

 , ايناملاو اسنرف نيب ةندهلا عيقوت ىرج 6

 . برحلا ةياهن ىتح نجّسو « ناتيب » نمرمأب ونير لقتعاو

 ةيعمجلا يف ًاوضع ونير حبصا اسنرف ريرحت رثإ
 ىح ةيوضعلا هذبب ظفتحاو « ( ١445 ) ةينطولا
 بصانم تاونئسلا كلت لالخ لغشو . ١951 ماعلا
 ةيناثلا و ١5 4 م ماعلا يف ىلوالا : نيتموكح يف ةيرازو

 امدنع ةيراشتسالا ةنجللا سأرت . ١40٠ ماعلا يف
 ريغ . ةسماخلا ةيروهمحلا روتسد ةدوسم عضو مت
 همهتاو « لوغيد » ةسايس ١94805 ماعلا يف بجش هنا

 لالخ نم روتسدلا اذه ىلع لياحتلا ديري هنأب
 باختنا هبجومب مي يذلا يسائرلا ماظنلا سيركت

 رشابملا عارتقالا قيرط نع ةيروهمحلا سيئر
 .1953/9 7/1١١ يف سيراب يف يوت

 «ابوروا تذقنا اسنرف» باتك : هتافلؤم مهأ

 )١549(
 - ١و. « ةكرعملا بلق يث» ىلا هناونع ريغو

 نيدلج يق « تاركذم» باتكو 2 «١و:؛ه

 .(ل9و5؟؟-هرحكم)

 « ١980١ ماعلا يف هحيقنت داعا دقو .

 ( سيول ) ونير (88)

 1417 ) يسنرف يعانصو عرتخمو سدنهم
 تاعانصلا « وئير » ةكرش سسؤمو 2«(

 . ةليقشلا
 يف ]آ. 28عهطهانإ؛ ونير سيول دلو

 ذنم هماتها بصناو « ١8107 ماعلا يف « سيراب »

 تارايسلاو كيناكيملا اياضق ىلع هبابش علطم
 تارايسلا واه ممصك هتايح أدب .تالآلاو
 ةريغص ةشرو ءاشنإب ماق نيح كلذو «تايلآلاو



 « روكنايب » يف نئاكلا هيدلاو لزنم يف
 هميمصت نم ةرايس لوأ ءانبو « 8111252005+

 ( ريوتك ا) لوألا ني رشتيكلذو « ًايصخش هجاتنإو
 نيدعقمب ةريغص ةرايسلا كلت تناكو . 4

 ه نوتوب - نويد » زارط نم كرحم ةدوزمو

 . ناصح !واله ةوقب

 ةحيصت ىلع ءانب «وئير ررق « 184 ماعلا ينو

 ,«(9١.م- 1485 ) « ليسرام » رغصألاهيخأ

 ونير» مسإ اهيلع قلطأ يا هت رايس جاتناب ًامدق يفملا
 عناصم» سيسأتب هيخأ عم نواعتلاب ماقف . 01 448-

 ًايجي ردت تحبصأ يلأ ةكرشلا يهو ؛««تارايسلاونير

 اسنرف يف ةليقثلا ةعانصلا تاكرش مخضأ ىدحإ
 . يلدملاو يركسعلا نيلاجملا يق ابوروأو

 نرقلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ « ونير جتنأ
 يلا ةعيرسلا قابسلا تارايس نم ةلسلس « ني رشعلا

 تاقباسم لالخ اهتدايق ىلوتي «ليسرام» هقيقش ناك

 ابوروأ نم ةددعتم ءاحنا يف متت تناك يلا ةعرسلا

 نم ريبك ددعب زوفلا نمزكمت دقو . تقولا كلذ يف
 «هتارايس ىلإ ماه الا تفل لكشب « تاقابسلا كلت

 . مهما رّحاو نيرخآلا نيممصملا باجعإ بستكاو
 قابس ثداح يف « وئير ليسرام » ةافو رثإو

 تارايسلا ممصت كارت « سيول ررق « م50

 .ةيداعلا ةي راجتلا تا رايسلا ىلع زيكرتلاو « ةعيرسلا

 تارايسو تانحاش ةدع ممصتب ةرتفلاكلت يف ماق اك

 همامها ةيادب ةرّدفلا كلت تدهشو . ةريبك لقن

 تارايسلانم ددعل هميمصت ربع « ةي ركسعلا نيدايملاب

 اهميماصت يف دنتست تناك يلا (تاحفصملا) ةعردملا

 . ةيندملا تانحاشلاو تارايسلا لك ايه ىلإ

 نم ًاددع ىلوألا ةيملاعلا ب رحلا لالخ وئير جتنا

 اضإلاب «ةفلتخملا ةيركسعلا تارايسلاو تاحفصملا

 ركسع جاتنا لوأنأ ريغ . ةدتعالاو رئاخذلا ىلإ

 يلا «تف ونير» ةفيفحلا ةبابدلا ناك هل زراب

 ةريبك دادعأب تجتناو « ١9117 ماعلا يف ترهظ

 جاتناو ميمصت ىلإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب داع

 « تالقانلاو تانحاشلاو ةيراجتلا تارايسلا

 يلاو اهممص يلا تاكرحملا لضفب هتيص عاذو

 تناك يلا تاب رعلا و تا رايسلا نم ريثك اهيلعتدمتعا

 تادعم ريوطتب رمتسا امك . ىرخأ عناصم اهجتنت

 - ونير » ةفيفحلا ةبابدلا ةصاخ و « ةفلتخم ةيركسع

 . ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا يف تمدختسا يتلا « *ه.

 -1940) اسنرفل يناملألا لالتحالا ءانثأ لمع
 هضرع يذلا رمألا « ةيناملألا ةطلسلا تحت (44

 ةضهانملا ةيسن رفلا طاس وألا يف تاداقتنالا نم ريثكلا
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 / لالتحالا رين نم اسنرف ري رحت مث امدنعو .لالتحإلل

 ونير سيول يسرفلا سدنهملا

 م لماعتلاب «( ولئير مهنا 4501 ماعلا ٍُق

 نكمتي نأ نود ماعلا كلذ ين ينوت هنأ ريغ«ناملألا
 تاطلسلا تممأ « هتافو دعبو . هسفن نع عافدلا نم

 اهمسأ لوحتو « اهكلمب ناك يلا عناصملا ةيسنرفلا

 . « ونير عناصمل ةينطولا ةرادالا » ىلإ

 ( ةيعانص ةكرش ) ونير (؟8)

 تارايسلا ةعانصبت رهتشاةيسن رف ةيعانص ةكرش

 « تاكرحملاو ةعردملا تابرعلاو تانحاشلاو

 . ةيركسعلاو ةيندملا ضارغألل

 ماعلا يف 86221016 « ونير » عاصم تسسأت

 « ونئير سيول» يسن رفلاسدنهملا دي ىلع 64
 « ليسرام » هقيقش عم نواعتلاب « (114 )41007 4-1١

 ةقطنم يف اهملاعأ تأدب دقو .(9١.محاممك؟)
 فدهلا ناك « ريغص فرتحم لكش ىلع «روكنايب »

 -ونير » زارط نم ةريغصلا تارايسلا جاتنا هلم

 لوأ ىنبو اهممص دق سيول ناك يتلا +
 ىلع هل زنم يف اهأشنا ةريغص ةشرو يف اهنم ةدحاو
 . 1894 ماعلا يف ةياوطا ليبس

 ةكرشلا تاجوتنم هتقال يذلا حاجنلل ًارظنو
 ثعسوت دقف « ني رشعلا نرقلانم لوألا دقعلا لالخ
 دعت ملو . عيرس لكشب اهمجح دادزاو « اهلاعأ

 ىلإ اهتدعت لب « تارايسلا ىلع رصتقت ابتاجتنم
 عالدنا دنعو .تاكرحملاو تانحاشلا ولقنلات اب رع

 ير

 ' ىلع ةكرشلا لاعأ تزكرت ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 تارايسلانم ةلسلس ربع كلذ و «ةيركسعلابناوحلا

 اهتجتنا يلا تانحاشلاو ( تاحفصملا ) ةعردملا

 ةدتعالا و رئاخذلا بناج ىلإ « يسن رفلا شيحلاباسحل

 ميمصتب ةرتفلا كلت 5 «ونئيرو ماق امك .ةفلتخملا

 وئير » ةبابدلا يهو« ةفيفخ ةيسنرف ةبابد لوأ

 .ًاعساو ًاحاجن تقالو ةفاثكب تمدختسا يتلا «ت.ف

 نيب ام ةرف ةليط عسوتلاب ةكرشلا ترمتساو
 مهأتلمتشاو « ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا

 ةفيفحلا ةبابدلا لع ةرتفلا كلت ين ةيركسعلا اهتاجتنم
 وئير » ةرزئجملا ةريخذلا ةلقانو «#0هونير»

 نم تانحاشلاو « (طعصلا1 6446 « تيينيش

 بناج ىلإ كلذو. تازارطلا ونازوألا فلتخم

 .ماجحألا فلتخم نم ةيندملاتا رايسلا نم ةليوطةلسلس

 سا٠94) اسنرفل يناملألا لالتحالا نابإو

 تلمع« ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ( 944

 تايمك جاتناب تماقو «لالتحالا ةطلستحت ةكرشلا

 شيحلا حملاصل ةعونتملا ةيركسعلاتادعملا نم ةمخض

 ثاكرحمو تارايس ىلعتادعملا كلتتلمتشا و .يناملألا
 اهجاتنا ىلإةفاضإلاب «ةعردم تابرعو تانحاشو

 ةفلتخملا ةيناملألا تابابدلل

 ماعلا يف ءافلحلا دي ىلع اسنرف ريرحت رثإو

 لاز ام ناك يذلا «« ونئير سيول » مهما 2« 44

 «ليسرام» هقيقش ةافو ذنم ةكرشلا سيئر بصنم لتحي
 « لالتحالا تاطلس عم نواعتلاب « )١106(

 .هتكامم راظتناب لمعلا نع هفيقوتب رمألا ردصو
 تعضوف« ماعلا كلذ رخاوأ يف يتوت هنأ ريغ
 .ةكرشلا تآشنمىلع اهدي ذئدنع ةرحلا اسن رفتاطلس

 ميمأتب يموكح رارق ردص|او؛ه ماعلا علطم يقو

 « ةلماكلا ةيموكحلاةرادإلا تحت اهعضوو ةكرشلا
 . «وئير عئاصملا ةينطولا ةرادالا راهمسأ حبصأو

 1[ واع للهنلمسملع 0عوات وزدعو 18 عمها.

 برحلا باقعا ين اهتيويح ةكرشلا تداعتسا

 . يعيبط لكشب لمعلا ىلإ تداعو « ةيناثلا ةيملاعلا

 طساوأ ذئم تحبصا ىتح ءاهروطت واهعسوت تعباتو

 ةيسنرفلا ةيعانصلاتاكرشلا ربكا ىدحإ «تانيسمخلا

 ذنم موقتيهو .حابرألل ًاقيقحت و ًاجاتنا اه رثكاو
 تارايسلانم ةديدع تازارط جاتناب تقولاكلذ

 تابرعلاو « تانحاشلاو « ةريبكلاو ةريغصلا

 ؛« تاكرحملاو « ةعردملا تابرعلاو « ةيعارزلا

 ضارفغألل كلذو « ةفلتخملا ةليقثلا تالآلاو

 1 , ةيلدملاو ةيركسعلا

 ةقطنم يف ةكرشلا يسيئرلا رقملا لازي الو

 م“



 ير

 دق هونير سيول » ناك ثيح « « روكنايب

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب و * ا ماعلا كن هأشنا

 فلتمم يف ةددعتم تآشنم ةكرشلا كلمت « رقملا

 : « نام ول » يف اهمهأ عقي < اسنرف ماجا

 « « نييروم - يد ليشيم ناس » و « «يسأو و

 كلمت اك . «نايلروأ» و« اور ول-يزاوش » و

 لود يف ةيعانصلا تآشنملا نم اريبك ًاددع ةكرشلا

 تارايسلا بيكرتو عيمجتب موقت ثيح « ةفلتخم
 عم تاقافتا ىلع ءانب « تاكرحملاو تانحاشلاو
 . ةينعملا لودلا

 ةكرشلا ةرادإ قي ةيسنرفلا ةموكحلا ظفتحتو
 ةيرثكال اهكالتما ربع كلذو « اهلاعأ ميظنت و

 كلت نم ةريغص ةبسن دوجو بناج ىلإ « اهمهسأ
 موقتو « ةصاخلا تاسسؤملا يديأ يف مهسألا

 بجوم ةكرشلا # راسلت: سيئر نيمعب ةمركملا
 . يموكح رارق

 ( ةبابد ) ”"ه - ونير (م)

 تانيئالثلا يف تجتنا ةفيفش ةيسنرف ةبابد
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف تمدختساو

 12623111635 « "ه- ونير» ةبابدلا ربتعت
 يف ترهظ يتلا ةفيفحلا تابابدلا لضفأ ىدح
 تعضو يلاو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ملاعل
 ةفيفحلا تابابدلل يلاحلا مادختسإلل ىلوألا سسأل
 تاوقل عردملا معدلا ميدقتو عالطتسالا تاهم يف
 5١مه ماعلا يف ةبابدلا هذه تجتنا دقو . ةاشمل

 ةيسنرفلا ةدايقلا هتدعأ يذلا ماعلا جمان ربلا نمض
 يذلاو ) ةعردملا اهتاوق ريوطتو حيلست ةداعإل
 !وماس » ةطسوتملا ةبابدلا ريوطت ىلع ًاضيأ لمتش

 ناكو . ( اهسفن ةرّتفلا يف اهجاتنا أدب يتلا « مو
 لولحلا « ”ه - ونير » ةيبابدلا نم يسي رلا فد

 تا. فولئير» ملاعلا 5 ةفيفخ ةبابد وأ ناكم

 لالغ تروط دق تناك يلا عودتنا .1'.
 هوع اهجاتنا' قاف 4 وألا ةيمابلا'"برخل
 دنع ةيلعفلا ةمدخلا ديق لازي ال اهضعب ناك جذومت
 . ١989 ماعلا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدن

 ةبابدلا تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا دنعو
 ةوق نم ًايسيئر ًاءزج لكشت «امخو اس وليرد)

 ةليقثلا ةبابدلا بناج ىلإ ) ةيسنرفلا تاعردمل
 (« مه-/اوموس » ةطسوتملا ةبابدلاو « ب راش »

 ىرخأ ةفيفخ ةيسنرف ةبابد روهظ نم مغرلا ىلعو
 مه - سيكشتوه ٠ يهو تانيثالثلا رخاوأ يق

 قل

 د أ رك و نازك دفق كنك. نف ذأ

 « "0 ب ونير » ةفيفخلا ةيسنرفلا ةبابدلا

 ونير» ةبابدلا ناف «٠ 10+غعط]1عأ55 -5

 ًاجاتنا رثكالا فيفحلا زارطلا تيقب «#ه-
 ةمواقم يف زارطلا اذه كرتشا دقو .

 دعبو . ( )١9514٠ ةيسن رفلا يضارألل يناملألا وزغل

 « يثيف » تاوق نم لك يف تلمع اسنرف طوقس
 يف كراعملا رامخث تضاخو(«ةرحلا اسنرف تاوقو

 . ايقيرفا يلامشو طسوألا قرشل
 هذه نم دادعأ تيقب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 يف ةصاخو . يسنرفلا شيحلا يف ةمدحلا ديق ةبابدل

 « ةيبرغلاو ةيلاثلا ايقيرفا يف ةيسن رفلا تأ رمعتسمل
 ةدع اهيلع تلصح اك . ايسآ يرش بونج يفو
 يلا لودلاو ةقباسلا ةيسن رفلا تأرمعتسملا نم لود

 اهنيب نمو « ىسنرفلا بادتنالا تحت ًاقباس تناك

 اذه نم ةبابد م٠. يلاوح ىلع لصح يذلا نانبل
 ىح ينانبللا شيحلا فوفص يف لمعت تيقب زارطلا
 هذه نم جتنا ام قاف دقو . تانيسملا رخاوأ

 . ةبابد 5.6٠٠ ةليوطلا ةيلمعلا امايح لالخ ةبابدلأ
 كرحملا . نانطأ ٠١ نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 . راتمأ ؛ لوطلا : سيياقملا . ًائاصح م١ ةوقب
 عوردلل ىصقألا كمسلا رثم ١راله ضرعلا

 . لم 6

 وأ شاشر + مم م0 رايع نم عفدم : حيلستلا

 . لم الرخا رايع نم نيشاشر

 ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادآلا

 . ةعاس / لك ١
 : ( ةندسلا ) مقاطلا

 ًامادختساو

 . نالجر

 ( ةبابد) تا. ف ونير (0)

 برحلا لالخ ترهظ ةفيفخ ةيسنرف ةبابد
 . ىلوألا ةيملاعلا

 سدنهملا «ت .ف ونير » ةبابدلا ممصتب ماق
 يف ررق يذلا « ][.. 2 عصوددد1؛ « ونير سيول »
 ةعس اهنزو غلبي ةفيفخ ةبابد جاتنا ١و1 ماعلا

 يتلا ةميدقلا ةيسنرفلا تابابدلا لحم لحتل نانطأ
 . يسن رفلا شيحلا ىدل مدختست لازت ال تناك

 عه نواعتلاب ةبايدلا هله جاتناب « ولئير » ماق دقو

 قلير» مسا اهيلع قلطأو « رديانش »و « هييل ريب »

 ىنعلاب ةفيفخ ةبابد لوأ تناكف ء «ت ف
 ةيملاعلا برحلا يف ًايلعف ًامادختسا دهشت ىقيقحلا
 ةدوزم ماعلا يف ةبابد لوأ تناك اك « ىلوألا
 , ةجرد 85٠ ىلع رودي جربب

 ةرتفلا لالخ ةفاثكب ةبايدلا هذه تمدختسا
 ىح اهنم جتنا ام غلب ثيح « ١و١ م - 1511
 لدعم اهجاتنا مي ناك ةبايد فال آ * تقولا كلذ

 حلسم لوألا : نيزارطب « عوبسألا يف ةبابد
 . لم م رايع شاشرب يناثلاو لم م00 عفدمب

 تاوقلا تمدختسا ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبو

 ماعلا يف ايروس ىلع موجحلا يف ةبابدلا هذه ةيسنرفلا
 يف ىربكلا ةيروسلا ةروثلا ةبءاجم يفو .

 . ةينيصلا دنطلا يف اهتمدختسا اك « 95١ه ماعلا

 جاتناب دعب ايف ماق « وئير » نأ نم مغرلا ىلعو
 نم ًاقالطنا ةفيفحلا تابابدلا نم تازارط ةدع



 « تا. ف ونير » ةفيفخلا ةيسنرفلا ةبابدلا

 « اهناكم لولحلا فده «تف » ةبابدلا ميمصت

 نإف .060  ونير» مساب فورسعملا زارطلا اهمهأو
 ال ناك «تف و تابابدلا نم هب ناهتسي ال اددع

 برحلا نالعا دنع يسنرفلا شيملا ين مدخمي لازي
 . ١؟09 ماعلا يف ةيناثلا ةيملاعلا

 مو ةوقب « وئير » كرحم : ةماعلا تافصاوملا
 عيردتلل ةكامس ىصقأ « نائطأ 5,5 نزولا . ًاناصح

 ءلم 7
 رايع شاشر وأ مم ما رايع عفدم : حيلستلا

 . ( لمعتسملا زارطلا بسح ) ملم م
 /لك م٠ - ٠٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 . ةديعملا قرطلا ىلع ةعاس
 . ناصخش : ( ةئدسلا ) مقاطلا

 1١95١ ( ةيلمع ) غنوب ونير (4)

 ةج رابلاقا رغا نع ترفسأ يلا ةيرحبلا ةيلمعلا يه

 . ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا يف « كراسب »
 يلا ةحجانتلا ىدملا ةديعب ةراغالا تايلمع بقع

 « وانسينغ » و « تس روبن راش » ناتج رابلا اهب تماق

 « رييه » دأرطلاو « ريش لا ريمالا , ةجرابلاو « 88

 ةيرحبلا تربجأ يتلا و « يسلطالا طيحملا يف نيدرفنم

 اهلفاوقل ةيوق ةسارح صيصخت ىلع ةيناطي ربلا
 ةيرحبلا دئاق « رديار » لاريمالا ىأر « ةيراجتلا

 ةيرحب ةيلمع ذيفنتل ةحناس ةصرفلا نا « ةيناملالا

 جراوبلا نم ددع اهب موقي « ةكرتشم ةريبك
 نفسلا وا دادمإلا لفاوق دض « ةيناملالا تادارطلاو

 ةكرح لكش ىلع مت « يسلطالا يف ةيئاطيربلا ةيبرحلا
 « كرامسب » ةجرابلا قلطنت ذا . قاطنلا ةعساو ةشاك

 دارطلا اهعمو « اهثدحأو ةيناملالا جرا وبلا ىوقا

 رم ريع لاقل سنرب » ليقثلا
 «دنالني رغ »و « ادنلسيأ» نيب عقاولا 2. نع كرامنادلا 0

 ءاثيم نم « وانسينغ»و « تسروهن راش » قلطنتو

 لفاوقلا ىلع قابطالل بونحلا يف يسنرفلاو تسيرب »
 ةوقلا هذه ىلع لهسي ثيح « يسلطالا يف ةيناطي ربل
 ةبحاصملا ةسارحلا ةوقب ةقحاس ةمب زه قاحلا ةقوفتم

 ةجراب مضت ةسارحلا ةوق تناك ول ىح « لفاوقلا
 ةيرحبلا زيكرت ةلاح يفو . لاتق تادارط وأ

 جراوبلا ةدراطمل اهجراوب نم ةوقل ةيناطي ربل

 رثكا ةصرف دجتس جراوبلا هذه ناف « ةيناملال

 ةسارملا "قي ةيورخملا لقاآوملا تايطيمألا ”ةسسالب

 ةيرحبلا دي يف ةأدابملا نوكت نيتلاحلا ينو ء« ةلاعفل
 مسا هذه هتطخ ىلع « رديار» قلطا دقو . ةيئاملال

 نا ربتعاو « 2 ءزمانطادهع ه غنوبونير » ةيلمع

 ال ةئيس ةيوج لاوحا رفوت ىلع فقوتي اهحاجن

 يوحلا عالطتسالاو نإ ريطلا مادختساب ءافلحلا حمس

 « تس روم راش »لعج ةيناكمأ لع فقوتي اك « ةيلعافب

 عم لاعفلا نواعتلا و لمعلا ىلع نيترداق « وانسينغ »و

 فصنلا لالخ ٠ « نيجوا سنرب» و « كراس »

 ينأي نأ لبق « 1441 (ليربا ) ناسين نم يناثلا

 )2 نيج وأ

 .ير

 . وحصلا هوجو فيصلا
 ةنايصل ةجاح ف تناك « تسرومنراش » نكلو

 فاحلا ضوحلا تلخدا كلذلو « اهتاكرحمل ةلماك

 جرت نأ عقوتملا نم نكي لو .
 نم تدعبتسا اذل © ( وينوي) ناريزح لبق هنم

 « غنوبونيد » ةيلمع يف ةكراشمل

 5 «كراسب» و « ثتسرومنراش» و « وانسينغ »

 ةدايق اهتنش يلا ةفثكملا ةيوحلا تاراغلل ةرّتفلا هذه
 هوحل ذنم © « تسيرب » ىلع ةيناطي ربلا تافذاقل
 .1541 / 8 / ؟١ يف ءانيملا اذه ىلا ثالثلا-نفسل

 بيلاسا ةءافكو « يوحلا عافدلا ةيلعافل ًارظنو
 ةباصا تافذاقلا مطتست مل « ةيناملالا ل قويت

 « (ةيلمع « شاد لائق رظنا) ةروكذل
 «وانسيتغ» نم ةب رقم ىلع تطقس لبانقلا ىدحا نكلو
 نع داعتبالا ىلا ةجرابلا هذه ترطضاف « رجفنت مو

 « تسيرب » 3

 تلسصضض رعتو ٠

 يف تفقوو « ةلبنقلا ةلازا مت ىتح رطحلا ةقطنم
 ةرئاط اهتدهاش كانهو « ءانيملا نم ةحوتفملا ةقطنملا

 يف ال تطقتلاو « « ريافتيبس » زارط نم عالطتسا
 نش ةيناكمآ تحضوأ ةيوج ةروص 8 / ١941١

 اهعقومل دوعت نا لبق تاديب روطلاب اهيلع يوج موج
 ةفذاق اهتمجاه كلذلو « ةياح رثكالا يلصالا

 يف تحجنو 4/5 حابص يف ةيناطيرب ديبروط
 نا ريئب ةرئاطلا طقست نا لبق « ديب روطب اهتباصا

 كلذ نع مجن دقلو . ةدودعم ناوثب ةفيثكلا ط / م

 « نمالا اهكرحم فلتا ديدش ررضب ةجرابلا ةباصا

 حالصالل ةشرولا ىلا اهاخدا بلطت يذلا رمالا

 يه تدعبتساف « ( روهش م اهحالصا قرغتسا )
 . ةيلمعلا نم ىرخالا

 ةيئاطي ريلا تارئاطلا تغب دقف « كلذ نع الضفو

 ءانيملا جراخ ةيرحبلا ماغلالا نم ةريبك تايك
 ةجيتن و . |هحالصا دعب هنم نيتج رابلا جورخ ةقاعالا

 ليجأت « نزنيتول رتثوغ » ةيلمعلا دئاق حرقا كلذل

 « واتسينغ »و «تسرومن راش » نوكت ىح اهذيفنت

 « رديار» نكلو . اهيف كارتشالا ىلع نيترداق

 ةيلمعلا دقفيس فيصلا مودق نال « ليجأتلا ضفر
 نا نع الضف «ء يملا وحلا رصنع نم ةدافالا ةيناكما

 ءافتخالا ىلع نفسلا دعاستس ءاتشلا يف ليللا ةرّتف لوط
 .ةدراطملا نفسلا نم صلمتلاو عالطتسالا تا رئاط نم

 ُُق بغري « رايار» ناك دقف كلذ ىلا ةفاضالابو

 دض « اسوراب راب » ةيلمع أدبت نأ لبق ةيلمعلا ذيفنت
 5/5١ /4١« يف اهذيفنت عمزملا يتايفوسلا داحتالا

 نم ةقلطم هبش ةيولوا ءاطعا اهيلع بت رتيس يلاو

 ةيوحلاو ةيربلا تايلمعلا ايلعلا ةيئاملالا ةدايقلا بناج

 راصتنا زارحا ةرورض ىأر كلذلو «ةيرحبلا نود
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 كفاطبرلا لوطبللا
 ىلك اياكم قى

 َن د رحاب
 لاعق دارط
 بفكيتارارطم

 ةرمذدما

 يجيورنلا « نغرب » ءانيم نم ًاقالطنا ةيناملالا ةيبرحلا نفسلا كرحت رواح

 « كراسي » ةيناملالا ةجرابلا ةدراطم نابإ كراونادلا قيضم برق تعقو يتلا ةكرعملا ططخم

 نييعول ضن هر ص *يررمسم 2

 أ 9/007 مور 6... ةشاسا 3

 هفطشل را 00000 زطوقوارترو روه عقوم
 9/66 تدر .. مغاسل روهل قرع 2 مز موياةرك؟ ةعاسلا تارمرم 1 د

 صدم * زو قوا ىشربأو

 درجووملا " قع لاريرهل لاسر غلب عشر وف
 ل ةناطبر هلام عقوم تر © ويب <.راث6 ةعاسلا جلراعسب فاشتكا نعت سمازملا يح“ رظرع

 شرث 2370 ملوي ( راس( عاس تاج

 نأ ريتعاو « «اسورابراب » لبق ريبك يرحم

 « نيجوا سئرب» دارطلاو م كراسبر» ةجرابلا

 ترمحا ساسالا اذه ىلعو . هزارحا ىلع نيرداق

 يف « اينيدغ » ءانيم نم 4١ / ه / ١8 يف ناتنيفسلا
 وحنب يلصألا امهدعوم نع نيت رخأتم « قيطلبلا » رحب

 مغلب « نيجوا سنرب » مادطصا ببسب نيعوبسا
 هذه تقرغتسا تاحالصا ءارجال هرطضا يرحب
 . ةرفلا

 لسرم يرس ريرقتب ةيئاطي ربلأ ةيرحبلا تغلباو

 . ٠١ / 4١/8 يف نيتنيفسلا راحنا نع ديوسلا نم
 نم برقلاب ةيرحبلا هذه (هتدصر يلاتلا مويلا يفو
 ءلم نالمكتست اتناك ثيح يحبو رثلا « نغرب » ءانيم
 ربع ةليوطلا ةلحرلل ادادمعتسا دوقولاب اهتانازخ
 سمخ « نغرب » ىلا اهتقبس دق تناكو . يسلطألا

 يف اهديوزت ةداعال « نؤم اتنيفسو دوقو تالقان

 . تايلمعلا ءانثا نوئملاو دوقولاب طيحملا ضرع

 سئرب» و «كراسد كرحن رابخأ نكت مو

 « يوت » لا ريمالا ىلا ةبسنلاب ةعقوتم ريغ « نيجوأ
 نأ ذإ « مالا نطولا يف يناطيربلا لوطسالا دئاق
 اهتاعلط نم ترثكا ةيناملألا عالطتسالا تا رئاط

 لوطسالل ةيسيئرلا ةيرحبلا ةدعاقلا « ولفاياكس » قوف

 بقارتل ةقباسلا ةرشعلا مايألا لاوط يناطي ربلا

 يذلا رمالا « ةيئاطيربلا ةيبرحلا نفسلا تاكرحت

 حيطسلا نفس جورخ برق ف «يقوت» ككش

 « يسلطألا يف ىدملا ةديعب ةراغا يف ةريبكلا ةيناملألا

 «كوفروت» و «كوفوس » نيدارطلا رفأ كلذل و

 « كراهنادلا » قيضم يف ةيرودلا لامعا نع نيل وؤسملا

 ببسب يناملا رمملا قيضي ثيح « كانه ةبقارملا ديدشتب
 نأ لبق كلذو « طقف اليم 5٠ وحن ىلا ءاتشلا ديلج
 . نيتيناملالا نيتنيفسلا راحما رابخأ هلصت

 © « نغرب» برق اهدوجو نم دكأت امدنعو

 «دوه» لاتقلا دارط تمض ةيرحن ةوق لسرا

 «و «زليو فوا سنرب» ةديدحلا ةجرابلاو
 «« دنالوه » يرحبلا قيرفلا ةدايق تحت « تارمدم

 اك . هتدايقل ةنيفس «دوه » دارطلا نم ذختا يذلا

 « هسفنب اهتدايق ىلوت ىرخا ةيرحب ةوق « يفوت » دعأ
 بلطت اذا « ةعرسب « ولفاياكس ٠ نم راحيإلل اهدعأو
 ةج رابلا . كلذ تايلمعلا روطت
 سمخو تادارط ةسمخو « سماحلا جروج غنيك »

 ةيناطي ربلا ةيرحبلا ةدايق اهب تقحلا مث « تارمدم

 دارطو « سويروتكيف » تارئاطلا ةلماح كلذ دعب

 ةسارحل نيصصخم اناك نيذللا « سليير » لاعقلا
 يناطي ريلا لوطسالا بهأت اذكهو . لفاوقلا ىدحأ

 . ةيرحبلا ةوقلا ىلع قابطالل

 ةوقلا هذه تمضو



 84+ ةدمل ةيوحلا لاوحألا تءاصس ه/؟ يفو

 وحن للستلل ةصرفلا « زنيتول » زهتناف « ةعاس

 ريراقت رخآ نأو ةصاخ « ع كرامنادلا » قيضم

 لوطسالا نأب ديفت تناك يناملالا يوحلا عالطتسالا

 كانه نم كرحتي م « ولفاباكس » يف يسارلا يناطي ربلا
 ظحالت مل ذإ . ةريخألا ةعاس نيعبرالاو ينال ةليط

 فوا سنرب » و « دوه » ءافتخا ةيناملالا تارئاطلا

 . كانه نم « زليو

 نأ ةيئاطي ربلا عالطتسالا تارئاط عطتست ملو

 « نيجوا سنرب» و « كراس » ءافتخا فشتكت

 4١/85 / 88 ءاسم يف الإ «نغرب » برق نم

 تاعاس ” وحنب غيلبتلا اذه «يقوت» يقلت دعب و

 فرطلا وحن ًاهجتم « رلفاياكس » نم هتوقب رحأ
 دارطلا هيلا مضناو « « كرامئادلا » رمل يبونحلا

 هرجع موي نم ١الو١٠ ةعاسلا يف « سلبير »م

 اهعمو « «يندور » ةجرابلا تناك ءانثالا هذه يفو

 ةيراجتلا لفاوقلا ىدحا ةقفارم موقت تارمدم ؛

 ترمأف « يبسلطالا ضرع يف تاوق لمحت ينل

 ناك هسفن تقولا يفو « «يثوت » ةوق ىلا ماضنالاب

 قيسضضم نم برئتقي «دئالوه» يرحبلا قيرفل

 سنربر) هعمو «دوه» رهظ ىلع « كرامتادلا و

 جراوب م كانه تناك اذكهو . «ىزليو فو

 ١هو ةيداع تادارط او لاتق ادارطو ةيناطي رب

 عقوتملا ناكملا نم ةفلتخم تافاسم ىلع ب رقت ةرمدم

 سرب » دارطلاو م كرامسب » ةجرابلا هزاتجت نأ

 تارئاط تناك هسفن تقولا يفو . «نيجوا

 ءىطاوش برق ثحبلا لصاوت ةيناطي ربلا عالطتسال
 دوجو مدع نم دكأتلل ايناملا يلامشو جي و رعلا

 . كانه نيعيناملالا نيتنيفسلا
 « ناملالا حلاص يف تناك ةيوحلا لاوحألا نكلو

 يف ناك يذلا بابضلا ةفاثكو رطملا ةدشل ؟رظن

 ةدراي ١6١ نم رثكأل ةيؤرلا نود لوحي هر 5+
 نم ًايسيئر ًارصنع كلذ ناكو . تالاحلا ضعب يف

 يف « غنوبونير » ةيلمع اهيلع تدمتعا يلا رصانملا

 تناك ةيناملالا ةيرحبلا ةدايق نأو طا « حاجتلا

 ىلع ةدوجوملا ةيرحبلا ترادارلا ةزهجأ نأ دقتعت

 ةزهجألا نم ًآروطت لقأ ةيئاطي ربلا نفسلا نّئم
 داقتعالا اذه نكل و . ةيناملالا نفسلا ىلع ةدوجوملا

 الثم «كوفوس و دارطلا ناك ذإ « ًايطاش ناك

 زاهجي ًادوزم ( كراهئنادلا قيضم بقاري يذلا )
 يلا هيف صقاونلا ضعب دوجو مغر « ةياغلل ثيدح

 . ةنيفسلا ةكرح اياوز ضعب يف دصرلا نم هنكمت ال

 ي ناك اذل « « كوفرون د دارطلا ناك كلذك

 نيتيناملالا نيتنيفسلا ةكرح دصر نيدارطلا ناكما

 « نيجوأ سنرب » يناملالا دارطلل نايفلخلا ناجربلا

 ةرئاطلا مسج تحت ًاقلعم ديبروطلاودبيو « شيفدروس » زارط نم ةيناطبرب ديبروط ةفذلق



 ( 1951/80/5١؟١ ) ةيجورنلا ناجلخلا دحأ ىف ( ةرئادب ةطاحملا ) « كرامسب » ةيناملالا ةجرابلا رهظت ةيوج ةروص

 « كرامسب » ةجرالا عم كاششالا ءانثأ « كوفرون » يناطيربلا دارطلا

 اهدهاش نأ دعب « ةسلخ اهناعباتي امهو « ديعي نم

 موي نم ١9,89 ةعاسلا يف «كوفوس و دارطلا
 عم عراسو « هنم لايمأ ١ ةدعبم ىلع 4١ / ه/ 56

 ديعب نم ةعباتملاب ءافتك الاو داعتبالاب « كوفرون »
 ةوقب ةروهشملا ,كراسب» تنارينل ضرعتلا ةيشخ

 ف ةدسقع ه ) ةريبكلا اهتعرسو ؛ اهعورد

 ء كراسب رظنا) يوقلا اهحيلستو « ( ةعاملا
 . ( ةجراب

 سنرب » ةجرابلاو «دوه» دارطلا نكي ملو

 ةيناطي ربلا ةيبرحلا نفسلا رثكا) «زليو فوا
 نافاكتي ( ذغقو «كراسب » نم ًابارتقا ةريبكلا

 مغر « ةيرانلا ةوقلا يف وأ عوردلا ةوق يف اهعم

 عفادم تارايع عم ةيسيئرلا اهعفادم تارايع براقت
 سئربو « دارط - دوه رظنا ) ةلئاملا « كرامسب »
 ةج رابلا عفادم لك نكت مو . ( ةجراب - زليو فروا

 دقلف « مادختسالل ةحلاص « زليو فوا سنرب »
 نم ددع اهحطس لع لاي الو” راألل :ترطشا
 . عفادملا هذه حالصا يف نيلماعلا نييندملا نيسدنهملا
 بونحلا ىلا ليم 76٠ ةفاسم ىلع ناتتيفسلا تناكو
 ملع نيحح «٠ « نيجوأ سنرب »و « كل راسي » نم

 هر/5+ موي نم ١ور»و ةعاسلا يف «دنالوهد
 «يثوت » امأ . « كرامئادلا » قيضم دنع امهدوج وب
 اهنم يق رشلا بونحلا ىلا ليم ٠٠٠ ةفاسم ىلع ناكف

 ع هتاذ مويلا نم ”,٠١ ةعاسلا يف أبنلا غلبت نيح

 هض هجراوب ةوق زيكرت هعسوب نكي م كلذلو
 ماما نكي و « لوالا كابتشالا ِق « ك راسو

 «دوهر مفد ىوس ميرس رايخ يأ نييناطي ربلا
 هذه يب كراسبل يدصتلا « زليو فوا سنرب»و
 ةعاسلا يف العف « يثوت » هب رما ام اذهو « ةلح رملا

 «دئالوهر هل دعتسا اهو ع« ه / 578 موي نم 5

 . هر/ ؟«- + ةليل فصتنم دعب نم ء,اه ةعاسلا ف

 اناك «كوفرون»و «كوفوسو» نيدارطلا نكلو
 « ةيناملالا ةجرابلاب يرادارلا لاصتالا ادقف دق

 «ةئالوهو رطضاف . ةديدش ةيجلث فصارغ ببسب
 يفو « اهنع ثحبلا الاش تسلا هتارمدم لاسرا ىلا
 تارادار تطقتلا ه / ١4 حابص نم ؟,41/ ةعاسلا

 4ر6٠ ةعاسلا يفو ء« ىرخأ ةرم ةجرابلا نيدارطلا
 اييرقت اليم ٠٠ ةفاسم ىلع «دوه » دارطلا ناك
 ةعاسلا يفو © لايمأ ٠ وحن همامأ ةيؤرلاو اهنم

 لع « نيجوأ سن ربلاو و « كرامس ر تناك هةر

 ةريوسه » معقادم نم نيميلا ىلآ اليم ١ ةدعبم

 مدنالوه و هجتا هر45 ةعاسلا يفو . ةيمامالا

 اعرسم « نيج وا سئرب » و « كرامسب »وحن هيتنيفسب

 نارين قلطي نأ لبق اهنع هلصفت يلا ةفاسملا للقيل



 فوا سنرب هو « دوه » نيب ةفاسملا نكلو « هعفادم

 اماذهو ء طقف ةدراي م٠٠ يلاوح تناك «زليو

 ةجرابلا ىلا ةبسنلاب ًابيرقت دحاو فده ةباثمي (هلعج
 أطغ «دنالوه» بكترا اك . نييناملالا دارطلاو
 «كراسو» يه ىلوألا ةنيفسلا نا نظ نييح ًايناث

 نم ناك نيح ىلع عدوه مقادم اهيلا بوصو

 «زليو فوا سنرب » ةجرابلا لماعتت نا ضورفملا

 سنرب » نأ ةقيقحلاو.« نيج وا سنرب » دارطلا عم

 امايلص تزكر دقو « ةمدقملا يف تناك « نيجوا

 ةعاسلا ينو . «دوه » ىلع « كراسب » عم ىلوألا

 « كراسب »و « دوه» نيب تايلصلا لدابت أدب هره؟
 تباصا قئاقد + دعبو « ةدراي فلا ٠6 ةفاسم نم

 مادختسالل ةدعملا ةريخألا ةثلاثلا « ك راسب » ةيلص

 « ناريتلا اهيف تلعشأف « دوه » مطس ىلع يروفلا

 الإ « ةيبناحلا هعفادم مادختسال «دوه رادتساو

 يفو « «كرامسب » نم ةعبارلا ةيلصلاب بيصأ هنأ
 ١4 نيتوقلا نيب لصافلا ىدملا ناك 5.٠ ةعاسلا

 ةسماخلا « كراسي » ةيلص تباصا نيح ةدراي فلا

 ةكرح لمكي لازي ال وهو «دوه» دارطلا
 عدوتسم ىلا تلصوو هعورد تقرتخاف « هترادتسا

 مو . روفلا ىلع دارطلا قرغو رجفنا يذلا هت ريخذ
 7 ىوس الجر ١4١9 نم فلوملا همقاط نم جني

 , طقف لاجر
 « نيج وا سنرب »و « كراسب » تزكر كلذ رثإ

 دعب © « زليو فوا سنرب » ةجرابلا ىلع اهنا رين

 اهنم ًايأ بصي مل يذلا ىدوه» نم اتغرف نأ

 تبيصا "5و١١و 5,٠5 ةعاسلا نيب امفو . ررضب

 « كراسب » نا رينب تارم + « زليو فوأ سنرب »
 اهنكلو «٠ «نيجوا سنرب» نارينب تاره مو
 كابتشالا تعطق مث فئاذق ثالثب « كراسب » تباصا

 نيدارطلا ىلا مهنتل تيحسناو « ١,5#م ةعاسلا يف

 نيتنيفسلا ةعباتم يف « كوفرون» م « كاوذرسو

 لع بترت دقو . رادارلا ةطساوب ةسلخ نيتيناملالا
 اهتايالغ ىدحسا يف فلت ثودحح « كرامسب » ةباصا

 قرخ اك « ةدقع ؟8 ىلا اهتعرس طوبه هلع جتن
 ء نط ٠٠٠١ هنم دقفو اه ىمامالا تيزلا نازخ

 يملطالا يف ىدملا ةليوط ةلح رب اهمايق حبصأ مث نمو

 عطقت نأ اهيلع مّسملا نم راصو . نكمم ريغ
 ناس و يق ةيرحبلا ةدعاقلا ىلا دوعتو « اهتمهم

 ريبك فاج ضوح دجوي ثيح « اسئرفب « ريزان

 . اهحالصاو « كراسب » باعيتسا ىلع رداق

 نم مو٠٠ ةعاسلا ٍِق كلذب « زنيتول » قرباو

 ةيناملالا تاصاوغلا يمحت نأ ًابلاط « ه/ 154 حابص

 دارطلا رمتسي نأ ىلع « هريس طخ يسلطألا يف ةلماعلا

 فر

 0100 1/ موي نم ١١,53 ةعاسلا 4 « ريزان ناس » يب رغ اهراجفنا ةظحلا يف « كرامسب » ةيناملالا ةجرابلا

 ودعلا ديب عفت ال ىتح اهفسنب ًارمأ «زتول رتنوغ » اهدئاق ردصأو ةمواقملا اهيلع ترذعت نا دعب

 ىف ودبيو « دوه » ىناطيربلا دارطلا

 « سليبر » دارطلا نم مسق ةروصلا نم سيألا نجلا



 ةييهييا ل تسرب
 مر 90 موي رم .٠ ةعاسل تف نيزات ناس

 « كلرامسب” تقرع

 هلوفوس نارارطلا 8,6 ةعاشا“ى
 0 الصارخ عل ارب نا اثي كوشرؤبو

 هر ه موي نم 011 ةعاسلا يف ا
 نارمفي“ كلوؤروفاو ء كوفوس و

 "تلرامب “عدإَتم

  ىس 1طخلا طيبحلملا

 1 هر <76 موي حرم "#٠١ ةعاسا يف ا :
 “ ترامس” ف كتلت © انيلاتاك*ةرؤاط

 ايزام لا ليقنم نا دلاقطانملا
 ايبوروا ف

 ١441/80/91 ىف اهقارغإ ىتح 1981/0/18 يف اهقالطنا ذنم « كرامسب » ةجرابلا ريس طخ

 يبونج ةرافالا تايلمع يف «نيجوا سن رب
 دارطلا « زنيتول » ىطعي ىحو . هدرفمب يسلطألا

 نيدارطلا رادار ةزهجأ ةعباتم نم ثالفالا ةصرف
 « ًايبسن ةديعب ةفاسم نم هناعباتي نيذللا .نييناطي ربلا
 نيدارطلا ىلع ًاعداخم ًاموجم « كرامسب » ةجرابلاب نش
 مث «ديعب نم اهعم رانلا لدابتوء«١مو.٠ ةعاسلا يف

 . نيدارطلا تأ رادار هعباتت ىرخأ ةرم هت ريسم عبات

 قاحللا لواحم «يثوت » ناك ءانثالا هذه يو
 « ًاديعب لازي ال ناك هنكلو « ةيناملالا ةجرابلاب
 ةدعبم لع « دوه » دارطلا قرغ دنع ناك هنال ارظن
 فلك كلذلو « يترشلا بونحلا ىلا اليم مم»

 اتناك نيتللا ) « جنيظير »و « سيليمأر » نيتج رابلا
 ثحبلاب ( يسلطألا يف تاوق لمحت ةلفاق- نابحاصت
 ةدايقلا ترمأ اك . يسلطالا يب رغ يف « كرامسب » نع

 لبج يف ةطبارملا «>» ةوقلا ه/ 5م يف ةيرحبلا
 ًاتحم «٠ يبسلطالا يف لاشلا وحن قالطنالاب « قراط و

 كلب

 مضت ةوقلا هذه تناكو . ًاضيأ « كراسب» نع

 لاعقلا دارطو «لايور كرا» تارئاطلا ةلماح

 «قوت» لما نكلو . « دليفيش » دارطلاو « نوئير »
 ناك حطسلا نقسب « كراسب » ىلع قابطالا 5

 84 ةعرسب ريست لازت ال تناك اهنآل « اليثض

 كلذلو « اهنع ةديعب اهلك هنفسو ةعاسلا يف ةدقع

 موي نم 8١,٠٠ ةعاسلا يف « اهتدراطمل لسرأ
 « شيفد روس » تارئاط 4 نم ةفلؤم ةوق ء ه / 4
 تارئاطلا ةلماح نم تقلطنا ديبروطلا ةفذاق

 تارئاطلا هذه تمجاه دقلو 0« سويروتكيف »

 مل اهنكلو « ًابيرقت ليللا فصتنم دنع « كراس و

 اهئازجا رثكأب مدطصا دحاو ديب روطب الا اهبصت
 تارئاطلا تداعو « اهيف رثؤي نأ نود ةوق ةعردملا

 . ةلماحلا ىلا ةملأس

 لاوحالا تدا ه/”ه رجف نم 5 ةعاسلا يو

 يلا ةيرادارلا ةعباتملا عاطقنا ىلا ةئيسلأ ةيوحلا

 «زليو فوا سنرب» ةجرابلا اهيرجت تناك

 ناك اميب « « كوقروت »و « كوفوس » نادارطلاو
 «« كراسب » نم ليم١٠٠ ةدعبم ىلع « يثوت» لوطسأ

 اجت 3 اهنع ثحبت ةيناطي ربلا جراوبلا تأديق“

 « داتمملا لفاوقلا قيرط ىلا اههجوت ةيشخ برغلا
 يسلطالا يبونج نم « سيليمار » ةجرابلا تهجتا مك
 وحن ( قدور ةجرابلا تهجتاو «٠ لاشلا وحن
 هر ةوقلا تعباتو « « ياكسب و جيلخ ةقطنم

 . لاثلا وحن اههجوت قراط لبج نم ةرجبملا
 تايرود لاسراب رم « سويروتكيف » تقلتو

 تحارا « كرام » نكلو «٠ رجفلا يف عالطتسا

 ةلاسرتلس راو ءاهسفن تفشك نأب « نيبئاتلا اهد راطم
 ةعاس فصن ةدمل ترمتسا « نيلرب »ىلا ةليوط ةيكلسال
 . عدوه لاعقلا دا رطل اهقارغا ليصافت اهتنمم

 عم ضرامتي يذلا لمعلا اذهب « كراسب » تماق دقلو
 تارادارلا نأب اهداقتعال نمألاو ةطيحلا دعاوق



 مو . عاطقنا نود اهتكرح عباتت لازت ال ةيناطي ربلا

 اهنع ثحبلاب داج يناطي ربلا لوطسالا نأب لعت نكت
 . اهعاضا نأ دعب

 لبق نم ديدحلا اهعقومل يلوألا ديدحتلا نكلو

 « ًايطاخ ناك « سماخلا جروج غنيك » ةج رابلا

 جتنتسا أذل « يلعفلا اهعقوم نع اليم ٠٠١ دعبيو
 ةعقاولا ةقطنملا وحن الامش هجتتس اهنا نويناطي ربلا

 اهنا نيح يف « « سوراف رزج » و « ادنلسيا » نيب

 هحتا كلذلو . اسنرف وحن ًاقرش ةهجتم تناك

 موي نام ٠١47 ةعاسلا 5 « يفوت » لولطسا

 ةيرحبلا ةدايق نكلو « لاشلا وحن ه/وه

 ملسلا عقوملاب تقربأو أطخلا تفشتكا ةيئاطي ربلا

 يق قرعأ ةرم هتوقب رادتسا يذلا « وتد ىلا

 تحبصأف «يرشلابونحلا وحن راسو ١4,5٠ ةعاسلا

 اهنكل و « « كرامسب » فلخ اليم ١٠١ دعب ىلع هتوق

 تاروانملا هذه ةجيتن اهدوقو صقانت نم يناعت تناك

 هلزك موي نم ١٠١را#ب“ ةعاسلا يفو . ةئطاخلا

 «انيلاتاك » زارط نم ةيرحم عالطتسا ةرئاط تقشتكا

 طا( م نارين اهيلع تقلطا يلا « كراس عقوم

 ىلع تدغ ةجرابلا نا « يقوت» ظحال و . ةفيثك

 يسن رفلا « تسيرب » ءانيم نم طقف اليم 54٠ دعب
 اهنأو « ه / 0 موي ءاسم يف هلصت نأ نكمب يذلا

 ةيوحلا ةلظملا ةياح تح ةعاس 4 لالخ حبصتس

 ال ناك هنا نيح ىلع « اسنرف نم ةلماعلا ةيناملالا

 صقانتي هدوقوو اهفلخ اليم ٠+١ ةدعبم ىلع لازي

 كرار تارئاطلا ةلماح رما اذل . ةجارح ةسردب

 «كراسب » مجابت نأب «هر ةوقلل ةعباتلا «لايور

 . روف

 تعلقا ه/5١ موي نم ١4,5٠ ةعاسلا ينو

 . ةلماحلا نم « شيفدروس» ديبروط ةفذاق +١
 يف ٠ فدهلا ةقطنم نم برّتقت تناك ةعاس دعبو
 ةوقلل عباتلا « دليفيش » دارطلا هيف ناك يذلا تقولا

 «كرامسبو هنا تارئاطلا تنظف «ًاضيأ ب رتقي اهسفن

 ببسب هتأطخأ اهنكلو تاديبروطلاب هتمجاهو

 تاديب روطلا ضعب راجفناو «٠ ةهج نم هتاروانم

 اهتامامص يف للخ ءارج نم ىرخا ةهج نم وحلا يف
 مظن أطحخلا فاشتكا دعبو . ةساسحلا ةيسيطانغملا

 مويلا نم ١7ر41 ةعاسلا يف مث ء رخآ يوج موج

 . « شيفد روس » ةرئاط ١٠ هيف تكراشو « هسفن

 « كراسب» ةدايق زاهج تاديب روطلا دحأ باصأ دقو

 تهجتاموجهلا ءاهتنا رثاو . ةدشب اهتفد تبرطضأف
 دّقع ١١ ةعرسب يب رغلا لامشلا وحن « كراسي و»

 . ةفدلا حالصأ مي نأ كاظفت

 تماقق . هاجتالا اذه يف «يثوت » لوطسا ناكو

 لع ديبروطلاب تاجم ةدعب ةيناطيرب تارمدم ه
 ترمتساو ©« ه / ؟07؟9-- 55 ةليل لاوط « كراسي م

 . 8 / ا/ موي نم الر٠٠ ةعاسلا ىح تاجحلا هذه

 .ةجررابلاعفادم مقطا قاهرا هيلع بترت يذلا رمألا

 غنيك »ناتج رابلا اهيلع تقلطأ مر؛ 7 ةعاسلا يفو

 رايع نم اهفئاذق «يندور » و « سماحخلا جروج
 تناك ) ةدراي فلا ١5 ةفاسم نم ةصوب 5١و 4

 (ةصوب 1١١ رايع مفادم عستب ةحلسم يندور
 نم ةلتك ىلا اهتلوح ةديدش تاباصا اهاتباصاف
 ناتج رابلا تعطق مث «© ١٠١ر8 ةعاسلا قف نأ ريئلا

 «دوقولا صقن ببسب « ١١,8 ةعاسلا يف كابتشالا
 تادارطلا تاديب روطل ةجرابلا ةيفصت ةمهم تكرتو

 « اهفسنب رمأ « كرامب » دئاق نكلو .
 « تاجهلا هذه ءانثا ةفسانلا اهتا وبع ترجفنأف

 « ه/ ا موي نم ١٠ر95 ةعاسلا يف اهتقرغاو

 تارمدملاو

 ,يف «ء اطاجر نم ١١١٠ ةيناطيربلا نفسلا تطقتلاو

 « نيرخآ ةثالث كلذ دعب ٍةيناملا ةصاوغ تطقتلا نيح
 .540٠ مضي ناك يذلا ) اهمقاط ةيقب قرغ وأ لتقو

 دقو . هسفن « زنيتول » هنيب نمو ( راحو طباض

 تاديبروط م اهتباصا يلا تاديب روطلا ددع غلب

 . اهيلع تقلطا 7١ ةلمج نم
 كلذ دعب داع دقف « نيجوا سنرب » دارطلا امأ

 هتلحر لمكي نأ نود 2/١ يف « تسيرب » ىلا

 ةيلمع تهتنا اذكهو . ىدملا ةديعب تاراغالاب مايقلل

 ةجراب ثدحا ى«كراسب» قرغب « غلوبونير »

 .يناطي ربلاتق دارط مدقا «دوه» قارغإ لباقم «ةيناملأ

 ( لاتق دارط ) نونير (:)

 لاتقلا تادارط ةئفل ىمتني يناطيرب لاتق دارط
 ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ مدخ « «نونير»
 . ةيناثلاو

 يف 26مم« توئير » لاتقلا دارط ءانب أدب

 / "/ ؛ يف ءاملا ىلا لزناو « ةولو//٠
 .1915/9/ ٠٠١ يف ةيلمعلا ةمدخلل دعاو ؛« 5
 ماعلا ىتحو ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءانثا مدخ

 يفو ؛ يسلطألا لوطسأو ريبكلا لوطسالا عم 111

 ةدع هيلع تيرجا ١915( - 9١+#خ) ةرثف

 )19175-١985( ةرتف يف لمع مث « تاريوطت

 . « يبلطالا » و « مالا نطولا رن يلوطسأ عم

 فاحلا ضوحلا يف ةماع تاريوطت هيلع تيرجا نا

 ل )985) ةرثف لالخ ,ثومتروب » ءانيم

 .«مالانطولا» لوطسال ىرخا ةرم مضنا «( و

 دعب و

 ىر

 يف تايلمعب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن دعب ماق

 ٠4 (59١؟9/9/ 55 - ؟ه) ةرتفلا يف لاثلا رحب
 ةراغالا نفس ةدراطم ىلع .١ / ه نم ًارابتعا لمع مث

 نم ًاذختم « يسلطالا يبونج يف ةيفاملالا ةيراجتلا

 ريغ ةدراطم دعب و . هتايلمعل ةدعاق « نواتيرف » ءانيم

 لوطسا ىلا داع « يبش فارغ» ةجرابلل ةحجان

 (ريمسيد) لوالا نوناك نم ًارابتعا « مالا نطولا »

 كراش ١94٠ (ليربا) ناسين يفو . )ومو
 هايملا يف ترج يتلا ةيرحبلا تايلمعلا يف « نونير »

 ةيسن رفلا - ةيناطيربلا ةلمحلا ءانثا « ةيحيورألا
 ةيرحب ةكرعم يف كبتشاو « يناملالا وزغلل ةداضملا
 نيسستج رابلأ عم ١:١ / 4/9 موي ترج

 نو تسفو جيلخ دنع « وانسينغ » و «تس روبن راش»

 /5ه يفو . نيترثؤم ريغ نيتباصا اهلالخ بيصأ
 «وانسينغ » ةجرابلا ةدراطمب ًارما ىقلت 0 / ١4٠

 . ةيحيو لا لحاوسلا نم برقلاب ةدشب ةباصملا
 « طسوتملا ضيبالا رحبلا يف «ه» ةوقلا ىلا مضنا

 ماقو « .١94 (سطسغا) بآ نم ًارابتعا
 ةرثف لاوط روكذملا رحبلا يبرغ يف ةعداخم تايلمعب
 /اا١ ا ينفعل (١١؛:١لولرا- لد

 ةيرحبلا « ادالويت باك » ةكرعم يف كرتشا ٠

 ىلا ةهجتم ةلفاق سرحو . يلاطيالا لوطسالا دض
 ةرف يفو . 1١١/ ١941/1١ ىلا 4 نم ةطلام

 ةلشاف ةيلمعب ماق (١94١/؟/4 - )1»/١

 اهسفن ةيلمعلا ذفن مث « يلاطيالا « هونج » ءانيم دض

 يف كلذ دعب كرتشاو . 1941/1/5 يف حاجنب

 يهو) 8/١11 /1١941١( 8) « رغيات» ةيلمعلا

 نم ةريبك ًادادعا لمحت ةلفاق لوصو نيمأت ةيلمع
 «لفيو» لارئحلا تاوق ىلا ةدحاو ةعفد تابابدلا

 بيصاو « ( طسوتملا ضيبالا رحبلا ربع رصم يف

 يفو . نيترثؤم ريغ نيتباصاب ةيلمملا هذه لالخ
 ةجرابلا ةدراطم يف كارتشالاب رما هسفن رهشلا

 لوطسا ىلا داع مث ٠ يسلطالا طيحملا يف « كرامسب »

 يفو . 194١ (سطسغا ) بآ يف « مالا نطولا »

 ةلماحل ةسارح ةمهم ماق ١947 ( ليربا ) ناسين
 رحبلا ىبرغ يف «بساو» ةيكريمالا تارئاطلا
 لاصياب موقت ةلماحلا تناكو ) طسوتملا ضيبالا
 ىلا داع مث .« (ةطلام ةريزج ىلا تالتاقم ةنحش

 مهاس ١945/1١/١4 م ةرتف يفو . ايناطيرب
 ايقي رفا يلام يف ءافلحلا تاوق لازنا تايلمع نيمأت يف

 تماد ةلماش ةرمع هل تيرجا مث « ( لعشملا ةيلمع )

 ١54 ( سطسغا ) بآ ىتح ( ريا ربف ) طابش نم

 'يقرشلا لوطسالا ىلا +١4 4 ماعلا ةيادب ذنم مضنا
 تايلمع ين كراش ثيح « يدنطا طيحملا يف لماعلا
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 ؛ ةرطموس » ةريزج لوح ينابايلا لوطسالل ةداضم

 ( ليربا ) ناسين ىح ( ريا ربف ) طابش نم ةرئفلا يف
 ىلع موجحملا ةعباتم نم نيينابايلا عنمل « ١944

 . طسوالا قرشلا ىلا ايلا رّسأ نم ةهجتملا لفاوقلا
 رايا ينو . هل ةدعاق « ناليس» نم ذختي ناكو

 يف «اجاباروس» ءانيم فصق ١9544 (ويام)

 نم ( سطسغأ ) بآ يفو « ايسينودنا
 « رابوكين » ةريزج يف ةينابايلا ةدعاقلا فصق
 مث © «هرطموس» نم يبرغلا لاشلا ىلا ةعقاولا

 ىلع ةراغاب تماق تارئاط ةلماح ةسارح يف كراش
 1944/1١/١٠ يف ةروكذملا ةريزحلا

 نوناك نيب ةرئفلا يف ةلماش ةرمع هل تيرج

 ١948 ( سرام) راذآو ١544 ( ريمسيد ) لوالا

 ىلا مضنا ُم . ايقيرفا يبونجي « نابرود » ءانيم يف

 ب رحلا ءاهتنا بقعو . ( مالا نطولا 0 لوطسا

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت يف لوحت ةيناثلا ةيملاعلا

 مث 2« «تروبنفيد » يف نيزخت ةنيفس ىلا 4١ه

 يف هكيكفت ىرجو « ١9417 ماعلا يف ةدرخك عيب

 .1954+ (ويلوي) زومت
 « نونير رظنا ) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا

 2 . ( تادارط ةئف

 ( ةيوون ةصاوغ ) نوئير ()

 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف « نشويلوزير رظنا )

 ( لاتق تادارط ةئف ) نونير (:)

 82616 (من1وعرتو لاتقلا تادارط نم ةئف

 نيتيملاعلا نيبرحلا نم لك يف تمدختسا ةيناطي ربل
 ,. ةيناثلاو ىلوال

 «لبيسنفتإ»لاعقلا ادارط هققح يذلا راصتنالا بقع

 « « دئالكرف رزج » ةكرعم يف « لبيسكيلفنإ» و

 دض ١91١4 « ريمفون » يناثلا نيرشت يف ترج ىل

 لاريمالا اهدوقي ناك يتلا ةيناملالا تادارطلا ةوق
 دئاقلا « « رشيف » لاريمالا رما « « ىْشش فارغو»

 نيرخآ لاتق يدارط ءانبب « ةيناطي ربلا ةيرحبلل ماعل
 نفسلا نم عونلا اذه ءانبل ةذبحملا هتسايس عم ًايشمت

 ( جراوبلا نا رين ةوق نم ةبيرق نارين ةوقب عتمتت ين
 ًارظن « ةكرحلا ةعرس نم ربكا طسق كالتما عم

 : جراوبلل ةبسنلاب اهعيردت كمس ليلقتل
 ةهجو ديؤت ةروكذملا ةكرعملا جئاتن نأ « رشيف
 جد اوب جاتنا و ممصت نع لودعلا ررقف 3 هرظن

 ريتعا دقو

 تف

 3 حرسحلا دس

 « نونير » ةيناطيربلا لاتقلا تادارط ةئف نم دارط

 « اهنع الدب لاتق تادارط جاتناب ءدبلاو « ةعيرس

 ةعرسب ىهتنتس برحلا نأ دقتعي ناك هنأو ةصاخ

 ممصت تاذ ةعي رس جراوب ءانبل عستي ال تقولا نأو

 . اهجاتنال لاعقلا تادارط نم ربكا ًاتقو بلطتي

 نيتجرابلا ممصت ليدعت ررقت ميقتلا اذه ىلع ءانبو

 نمناك نيتللا «« جنيشير » جراوب ةئف نم نيتيقبتملا

 ماعلا يف ةيرحبلا حيلست -ةينازيم نم امهؤانب .ررقملا

 لوالا يمس لاتق يدارطك اهجاتناو ء« ل4١

 12عماباوع « سلبير ريفاثلا و1 عوموسو «نونير »

 : لوالا مسا ةئفلا هذه ىلع قلطا و

 « لولو ماعلا لئاوأ 5 نيدارطلا ءانب أدب

 + ارهخاعو ىلا ١و ةرتف لالخ اهيف لمعلا ىهتناو

 859517618 هجاتنا دنع «نونير» ةفلك تغلبو

 « سليير» ةفلك تغلب اك ٠ ًاينيل ركسا ًاهينج

 لوالل يداعلا نزولا ناكو . هينج 8570.9

 ماس ىيناثلاو ًانط 3417 هئانب ءاهتنا دنع

 ةرثف يف اهيلع ترج يلا تاليدعتلل ةجيتنو « ًانط

 فلا "6 ىلا امتزو عفترا ( )١919 - ١955

 يف تاليدعت رخآ دعب ىصقالا اهلزو حبصأو « نط

 للع ١589 - 1985و زلوم5- )94 ماوعا

 « لوالا ىلإ ةبسنلاب ًانط م١041 : يلاتلا وحنلا

 دحاولا لوط غلب و . يناثلا ىلا ةبسنلاب نط م0 ؛..و

 امل ضرع ىصقا ناكو '. ًارتم 54؟ره يلاوح اههنم
 « تاليدعتلا دعب ارتم م١ ر#» حبصأ مث ارثم 0ر4

 راتما هر5و لوالل راتما 4ر8 ناكف سطاغلا امأ

 تاقورحملا نم ةيداعلا ةلومحلا تناكو . يناثلل

 ىوصقلا ةلومحلاو نط فلأ اهنم لكل ةيطفنل

 « ًايرحب اليم 56٠ اهلمع ىدمو ء ًانط :2؛+
 . لاجر ١٠١٠ تاليدعتلا دعب ناكف دارطلا مقاط ام

 فلا ١+١ غلبت ةينيبروتلا (ملاكرحم ةوق تناكو

 9١٠١و ( تاليدعتلا دعب ) لوألا ىلإ ةبسنلاب ناصح
 |هتعرسو « يناقلا ىلا ةبسنلاب ناصح فل

 ىلع ةدقع خاراله٠ و ةدقع 7١,58 ىوصقل

 تحبصأ ةيفاضا عورد ةفاضإ دعبو . يلاوتل

 ناكو . ًابيرقت ةدقع "0 ىوصقلا اهتعرس

 : يلاتلا وحنلا ىلع اههئانب ءاهتنا دنع اهعورد كمس

 ١و6 نمو « ةيبناحلا عوردلل م +١5 ىلإ مث 75 نم

 عفا دل جارباو 3 حطسلا عوردل مم عم ىلا مث

 ملو . مثكالؤ و مث )8و مث 3٠١8 نيب ةيسيئرلا

 ءزحلا يف تاديب روطلا دض ةياح تاءوتن اهيف نكي

 تاليدعتلا دعبو . لكيطلا نم ءاملا تحت سطاغلا

 مموو مث ه١ نيب حوا رت ةيبناحلا عوردلا تحبصأ

 اك 6 مافن وم 18 نيب عطسلا عوردو 6
 تاءوتنءاملا حطس تحت سطاغلا لكيملا ىلا كيف

 عفادملا جاربا عورد تيقبو «© تاديب روطلا ةداضم

 . ىه انك

 ةيسيئر عفادم 5 : مضي ةيادبلا يف حيلستلا ناكو
 اهتفيذق نزو غلبي ) 49 /ل ةصوب ٠١ه رايع

 ةيوازب لك م١ اهيمرل ىدم ىصقأو غلك مالو
 ةيئانث جاربا م# ىلع ةعزوم (ةجرد ٠" يمر
 ةفاضالاب « ( ةرخؤملاب ١ و ةمدقملا يف ؟ ) ةناطبسلا

 . ةدرفنمو ةيثالث جاربأب ةصوب © رايع ًامفدم ١7 ىلا
 دارطلا عفادم ددع ضفخ ١4107 ماعلا نم ءادتباو

 م « ًاعفدم ١4 ىلا ةصوب 4 رايع نم « نوئيرو»

 ١ حبصأقت 5 ماعلا يف ةيناث ةرم ددعلا ضفخ

 عفادملا نم هيدل حبصأ دقف « سلييرر» امأ . ًاعفدم

 ىلع ةعزوم ًاعفدم +1917)١5( ماعلا ذنم ةروكذملا
 . تاناطبسلا ةيثالث جا ربا

 رايع نم تارئاطلل ناداضم ناعفدم نيدارطلا يف ناكو

 ىلا « سليير » يف ددعلا عفترا 1477 ماعلا يفو . ةصوب ا"

 6 رايع ط/م نيعفدمب « نونير » حلس نيح يف . عفادم 8

 اك . 1458 ماعلا يف عفادم 5 ىلإ اههددع عفترا . ةصوب
 ماعلا يف ةصوب  رايع ط/م عفادم ةعبرأب « سليبر » َحلُْس

 . ةصوب " عفادملا نم ًالدب . هتاذ
 ثيدحت ىرج ١1940( -195) ةرقف يفو

 ةفاضالاب ) نمضتي هحيلست حبصأ ثيحب « سليير »

 عفادم ةتس 2 ( ةصوب ١١ه رايع نم ةتسلا مقادملا ىلإ

 عقادم ةيلامكو « ةيثالث جاربا ق ةصاوب ؛ رايع



 « م 4.8 رايع ًاعفدم ؟6و « ةصوب 4 رايع ط / م

 قالطا بيبانأ م ىلا ةفاضالاب « ط/م ًاشاشر ١١و

 قالطا تاصنم 4و « ةصوب ١١ رايع تاديب روط

 . ةيرحم تارئاط

 مضي « نوئير» حيلست حبصأ 9 ماعلا ذنمو

 « (ةصوب ١٠ رايع ةتسلا عفادملا ىلا ةفاضالاب )

 ٠ و « ةصوب 4رو رايع ماهملا ددعتم ًاعفدم 84

 و ع مث 6 رايع ط / م ًامفدم ١5 ًاششر «

 4و « تاديبروط قالطا بيبانا م ىلا ةفاضإلاب

 تعرن دقلو . ةيرحب تارئاط قالطا تاصنم
 ماعلا يف تاصنملاو بيبان الا و١ .٠ فيص يفو

 ه١54 ىلا ةصوب 4ره رايع عفادملا ددع ضئنخنا

 ا طا/ م عفدملا ىلا فيضاو « طقف عفادم 1

 . مث 7٠١ رايع ًاعقدم

 ميلست ىلع تلخد يلا تاريوطتلا نا عقاولاو
 ةيئاقلا ةيخلاملا يقيل لدع -تيريعنا ع ةركيداو

 « سليير » حيلست ىلع أرطت مل نيح يف « اهدعبو
 نوناك ي« ركبملا هقرغل ًارظن « اهسفن تاليدعتل
 . « مايسو جيلخ يف ١94١ ( ربمسيد) لوال

 ةفيعضلا « لاتقلا تادارط عورد تناك دقلو

 فعضلا ةطقن «٠ جراوبلا عوردل سايقلاب نع

 ةرداق تناك ىلا « لاتقلا تادارط يف ةيسيئرل

 « ةءافكب ةليقثلا ةيناملالا تادارطلل يدصتلا ىلع
 ةفيدحلا جراوبلا ةهجاوم نع ةزجاع اهنكلو
 « دوه » لاتقلادارط ةهجاوم هتتبثا ام اذهو«ةعي رسل

 /ه/54 يف «كرامب» ةيناملالا ةجرابلا عم
 رظنا) «دوه» قرغ نع ترفسا يلا « 41

 . ( ةيلمع « غنوب ونير

 ( ةيرحب ةكرعم ) دناليازلينير ( ؛)
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 نييكريمالا نيب تراد يتلا ةيرحبلا كراعملا رخآ

 ءىداطلا طيحملا يبونج يف « لانقلا داوغ » برق نيينابايلاو

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 فقوم ناك . ١1447 ( ريمسيد ) لوالا نوناك لالخ

 يبونج ةعقاولا . « لانقلا داوغ » ةريزج يف ةينابايلا ةيماحل

 دادزي ء « نومولوس » رزج ةعومجم نمض ءىداطلا طيحمل

 ةيرادالا ةيحانلا ىئوبتسم يسندت: .ببسب اوس
 تاوقلا ىلإ ةبسنلاب تاوقلا ددع ةلقو . ( ةيكيتسجوللا )
 ةكرعم . لانقلا داوغ رظنأ ) اددعو ةرق ةديازتملا ةيكريمأل

 تباصأ يتلا رئاسخلل ةرشابم ةجيتن كلذ ناكو . ( 83

 «اقنورافاسات » ةكرعم يف ةينابايلا ةيرحبل

 1١/7٠ ةليل ترج يتلا ةيرحبلا 42

 ىلإ ةروكذملا ةيرحبلا رطضا يذلا رمألا 0.١
 نم دارفألا لقن وأ نؤملا ليصوت يف تاصاوغلا ىلع داتعالا
 لوألا نوناك رهش لاوط .اهيلإو « لانقلا داوغ »

 ١947. ( ربمسيد )

 يناعت تناك يتلا . ةينابايلا ةيرحبلا ةدايقلا تاديو

 «  ياوديم » ةكرعم رثا اهيدل تارئاطلا تالماح صقن نم

 ةريزج يف مدق ٠٠٠١ وحن هلوط تارئاطلل اطبهم ءىشنت
 همادختسال . « نومولوس » رزج طسوب 12110808 « |!دنوم »

 يف ةيكريمألا تاوقلا ةهجاوم ىلع دعاست ةيوج ةدعاقك
 دقو . اهوح ةيكريمالا ةيرحبلا تاكرحتلاو « لانقلا داوغ »
 ينو . 1945/١5/8 يف روكذملا طبهملا دادعإ ىهتنا

 ا » لارنجلا ينابايلا ماعلا دئاقلا ذختا 4/١/1

 ىلإ الإ هغلبي ملو . « لانقلا داوغ » نم باحسنالاب ارارق
 ىتح ةيرسلا نمضيل . نيينابايلا ةداقلا رابك نم دودحم ددع
 9١ 1411/1/1١ ةليل يفو . ذيفنتلا لبق ةنكمم ةظحل رخآ

 ةعومجمي «لانقلا داوغ » ىلإ ةينابايلا ةيرحبلا تلسرأ
 . لاجرلاو نؤملاب ةلمحملا ةعيرسلا تارمدملاو تادارطلا

 لوالا نيرشت لئاوأ ذنم اهلسرت نأ تدوعت يتلاو
 لالخ « لانقلا داوغ » يف اهتاوق نيومتل ١957 ( ربوتكا )
 مسا تارمدملا هذه ىلع نوقلطي نويكريمألا ناك ) . ليللا

 تادارطلاو تارمدملا لاسرأ ناكو . ( «ويكوط سيربسكا »

 ىلع ةينابايلا ةيماحلا ةردق معد - ١ : نيضرغ فدهتسي

 ةيرحبلا عادخ - 1 .اهئالجإ تقو نيحي ىتح دومصلا
 يف ءاقبلا ىلع ينابايلا ميمصتلا رارمتساب اهعانقاو ةيكريمالا
 حاجنل ةمزاللا عادخلا ةطخ نم ءزجك . « لانقلا داوغ »

 . ءالجالا ةيلمع

 يوجلا عالطتسالا ريراقت تدافأ 1147/1/7 ينو

 يف تارمدملاو لقنلا نفس نم ريبك دشح دوجوب يكريمالا
 ايناطيرب » ةريزج يف عقاولا . 16800101 « لوبار » ءانيم

 يبرغلا لامشلا ىلإ ملك ٠٠٠١ وحن ةفاسم ىلع . « ةديدجلا
 عقاولا 81012 « نيوب » ءانيم يفو ٠ « لانقلا داوغ » نم

 ةفاسم ىلع . 830118212171116 ليفنغوب ةريزج يبونج

 امك . « لانقلا داوغ » نم يبرغلا.لامشلا ىلإ ملك 870 وحن

 ةينابايلا جراوبلاو تارئاطلا تالماح ضعب دوجو تفشتك
 « ةيناجرملا 0281028 137/3 « هواج غنوتنوا » ةريزج لوح

 . ملك 27 وحنب « لانقلا داوغ » يلامش ةعقاول

 ,نم اءزج لكشت ةينابايلا ةيرحبلا دوشحلا هذه تناكو
 داوغ » ةيماح ءالجا ةيلمع ذيفنتل ةينابايلا تادادعتسالا

 دقاق . 213156 « يسلاه » لاريمالا نكلو . « لانقل

 نأ دقتعا . ءىداطلا طيحملا بونج يف يكريمالا لوطسالا

 ةريبك ةلواحمل ديهمت نع ةرابع ةينابايلا تادادعتسالا هذه

 داوغ » ةيماح ىلإ تازيزعتلا لاسرإ فدهتست . ةديدج
 «وتوماماي » ينابايلا لاريمالا بذج ررق كلذلو . « لانقل

 4 لاسراب ماقو . ىرخأ ةيرحب ةكرعم ىلإ 00

 ير

 داوغ » ىلإ ةيوق ةسارح ةوقب ةيمحو نؤملاب ةلمحم لقن نفس
 ءاوللا ةدايقب ةيرحب ةوقب ةلفاقلا هذه ىطغو . « لانقلا

 ”ةليقثلا تادارطلا مضت . « نيفيغ تربور » يرحبلا

 تادارط 7و . « ليفسيول »و «وغاكيش »و « اتيشتيو »

 نم ةسارح تارئاط يتلماحو . تارمدم هو . ىرخأ ةفيفخ

 . « نوماغناس » ةئف

 ترصحبأ , 1947 ( رياني ) يناثلا نوناك رخاوأ يفو

 ةفلخم , « لانقلا داوغ » يلامش عقت ةطقن ىلإ « نيفيغ ةوق »

 . ىرخأ نفسب يقتلتل ةسارحلا تارئاط يتلماح اهءارو

 اهتمجاه نيح ايوج ةيمحم ريغ ةرقلا هذه تناك كلذلو

 دنع ةيرب دعاوق نم ةعلقملا ةينابايلا ديبروطلا تافذاق
 ىلع ةيكريمالا ةيبرحلا نفسلا تدرو . ١/319 موي بورغ
 تلغتساو . طقف تارئاطلل ةداضملا اهعفادم نارينب تاراغلا

 .وجلا يف ةيكريمأ تارئاط دوجو مدع ةينابايلا تارئاطلا
 «وغاكيش » دارطلا تباصأو :ةلفاقلا ىلع اهتاجه ترركف

 دارطلا ماقف . هتاذ مويلا نم 9١و 56 ةعاسلا يف ةغلاب ةباصإ

 ةعرسب بونجلا وحن هجتاو . «وغاكيش »رطقب « ليقتسيول »
 . تارمدم ” ةسارح تحت . ةئيطب

 4 تمجاه 1/7١, مي نم ١7,٠٠ ةعاسلا يفو

 « م 6  يج يشيب وستيم »زارط نم . ةيناباي تافذاق
 ةحلسم ( « يتيب » نويكريسمالا اهيمسي يتلا )

 برق ةبحسنملا ةيكريمالا ةيرحبلا ةوقلا . تاديبروطلاب
 ملك ٠٠١ وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا . «زلينير » ةريزج

 بسطعملا دارطلا تباصأو . « لانقلا داوغ » يبونج

 ةقيقد 7١ لالخ قرغف . تاديبروط ةعبرأب «وغاكيش »
 نيح يف , «زلينير » ةريزج نم ةليلق تارتموليك ةفاسم ىلع
 داعتبالا ةسارحلا تارمدمو « ليقسيول » دارطلا عاطتسا

 . ةظوحلم رئاسخ نود

 عباس دعت يتلا . « دئاليأ زلينير » ةكرعم تهتنا اذكهو

 لاريمألا عقي نأ نود . ةيرحبلا « لانقلا داوغ » كراعم رخآو

 هلوطسا لخدي وأ , « يسلاه » خف يف «وتوماماي » ينابايلا

 نم ةقلطنملا هتارئاط مدختسا لب , ةديدج ةيرحب ةكرعم يف

 ةيكريمالا لقنلا نفس تغرفأ دقو . ةيرب ةيوج دعاوق
 « تسنيوباغنول » يف نؤملاو تاوقلا نم اهتلومح عبرألا
 وأ لخدت يأ نود . ( لانقلا داورغ يف ) آمنه 82 20ذه+

 . نيينابايلا ناريطلا وأ ةيرحبلا لبق نم جاعزإ

 ( وميزوك ) اللينير ("')

 ءانثا رهشا ء« ( ؟ ١1م٠ ) يلاطيا رايط

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ةنيدم يف 0.2 602611 اللينير وم زوك دلو
 / ؟ ١١/ يف ( ايلاطيا يلام ) « ونايلغيدنوكيس م
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 بردتلاب أدب شيحلا ىلإ همامضنا دعبو .
 لئاوأ نم ناكف « ١51١ ماعلا يف نا ريطلا ىلع

 راطم يف هبيردت مث دقو . نييلاطيإلا نيرايطلا

 « هوئيروت » ةنيدم نم برقلاب ٠ يرويفايم »
 . “9١١ /ا٠/0م يف رايط ةداهش ىلع لصحو
 ةيملاعلا برحلا ايلاطيا تلخد امدنع لاتقلا يف كراش
 ( « 08م برسلاب قحلأو 0 (رور١٠) ىلوألا

 . برحلا كلت لالش تارئاط ؟ طاقسا نم نكمو

 ( هبيتوغ يرثه ) يينير (11)
 (١ممه - ١م ) يسنرف لاريمأ

 11. ©. 16 21 عصب يبني ر ودهبيتوغي ره دلو
 ًامزالم حبصأ . )ال85 ماعلا يف «لوت» يف
 يف سرحلا ةراحب عم كراش . ١6١ ماعلا يف ًايرحب

 نابإ ١8١١ - ١م5١٠ ةرتف لالخ ةيربلا تايلمعلا

 ةبتر ىلإ ١815 ماعلا يف ير . ةينويليانلا بورحلا
 ماعلا يف يرحب ءاول ةبتر ىلإ يقر مث « يرحب ديقع
 . امو

 لوطسا ريمدت يف كراش يذلا لوطسألا ةدايق ىلوت
 (١م١٠/١80/9) « رئيراقان » يف اشاب ميهاربا

 (نوتفني ردوك ةدايقب) يناطي ربلا نيلوطسألا بناج ىلإ
 يف ةيرحبلل ًاضوفم نيع . ( نديه ةدايقب ) يسورلاو
 - م01 ةرتف يف ًابئان حبصأو ء 1م. ماثلا

 لالخ ةيرحبلا ريزو بصنم لغش ثيح ©«

 سلاجم ءاشنا حرتقا . ١مم4 - ١48١ ةرثف
 هيف كرتشي عارتقا ربع « تارمعتسملل ةبختنم
 ةجيتن لها هحآ رّبقا نأ الإ « بئارضلا وعفاد
 ىلوت . نونطوتسملا و نويلا ربيللا اهادبأ يتلا ةضراعملل
 يف ينوتو ء ١880( -18874) ةيجراخلا ةرازو
 ةرازولا يف هفلخف ١886 ماعلا يف « سيراي»

 «يوربود قرد »

 ( مدإ) هيينير (2)

 -١888(. 11ا81) يسنرف عرتخمو سدنهم

 روموس » يف 22 1 عمت عدن هيينير مدإ دلو

 لالخ لغش . ١00١ ماعلا يف « اوسكوا - نأ -
 ةحلسالا ةعانص شتفم بصنم ةيسنرفلا ةروثلا
 فحتم سسأو « « ةماعلا ةمالسلا » ةنحل يف ةفيفحلا

 اك « دورابلا ةوق سايقل زاهج عرتخا . ةيعفاملا
 سايقل ةادأ وهو « رتمومانيدلا » زاهج عرتخا

 ماعلا يف « سيراب » يف يفوت . ةيكيناكيملا ةوقلا
 .لوكو

 قلت

 ( ريزينيبيإ سيول ناج ) هيينير (19)

 لرب ( ١8١4 - ١ا01) يسنرف يركسع

 .ةينويليانلا بورحلاو ةيسنرفلا ةروثلا بورح لالخ

 ل.آن.1. هيينير ريزينبيإ سيول ناج دلو

 . ال01 يل( ارسيوس )2 نازول ١» يف 2 ونصت عت

 .( ١0784 )) ةيسنرفلا ةروثلا هدب دنع ًايدنج ناك
 يف ديمع ةبتر ىلا يقرو « يركسع سدنهك لمع

 ءاول ةبتر ىلا ١795 ماعلا يف يفر . ١/98 ماعلا
 زرب . «وروم» لارتحلا ناكرال ًاسيئر نيعو
 الا « ١/98 -١8.01( ) رصم ىلع ةلمحلا لالخ
 همهسأ تندتو . « ونيم» لارحلا عم فلتخا هنا

 . 18٠0١ ماعلا يف رصم نع ءالحلاب هتبلاطمل ةجيتن

 «« وئيم » نم رمأ ىلع ءانب « ناتسيد » لا راحلا هفقوا

 . 018٠١١ ( ويام ) رايا يف اسنرف ىلا ديعاو

 ١8٠١٠ ماعلا يف «ونيم» دصض اباتك رشن
 نأ الإ « « سيلويويله ةكرعم دعب رصم » ناونعب

 يف زيلكنالا همزه . هترداصم رمأ ترايانوب
 نم نكمت هنكلو « ١8١5/07/4 يف ( ايلاطيا )
 . ةسقت ماعلا 5 غن» ايربالاك 90 عاضخأ

 يلويان ةكلمم يف ةيبرحلا ريزو بصنم لغش

 « انيسام » بناج ىلا اينابسا يف لتاقو . )١8١08(
 روطاربمالاةلمح يف كراش مث . ( 6-18١١

 دعاسو « )١81١( ايسور ىلع « نويليان »

 دعب شيحلا ظنت ةداعا ىلع لمع يذلا « نيجوأ »
 )١81١( « غيزييال » ةلمح يف كراش . ةلمحلا
 « هنع ينوسكسلا شيحلا لخت نأ دعب اهلالخ رسأو
 ينوتو. ١814 ( رياربف ) طابش يف هحا رس قلطأ مث
 . «سيراي» يف ةريصق ةرتفب كلذ دعب

 اك « ًاعاجشو ًايناسناو الداع « هيينير » ناك

 ريغ هلمج يذلا رمالا « . احميرصو ابلص ناك
 اططخم كلذك ناكو . شيحلا طاسوا يف بوبحم
 ءرابتعاىلا « نويليان » عفد امم « ىلوالا ةجردلا نم
 .لاجملا اذه يف « ريس ناس » و « انيسام » نم لضفا

 ةيرورضلا ةيصخشلا ةوق ىلا دقتفي ناك هنا الا

 لجر هنأب «نويلبان » هفصو دقلو . هلاجر عفدل

 ٠١ مهي شيج تايلمع طيطختل حلصي ٠ بوهوم
 مضي شيج ةدايقل حلصي امم رثكا «لجر فلا 86 وا
 تالاد وأ و

 ١١ ( ةكرعم ) تابراب وير(؟)
 . ( 71١ ةكرعم , ةكل يداو رظنأ )

 ( تارئاط ةلماح ) وجوير (4)

 تكرتشا يلا ةينابايلا تارئاطلا تالماح ىدحا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف
 10زنانزو « وجوير » ةلماحلا ءانب يف لمعلا أدب

 / ؟ يف ءاملا ىلا تلزناو « ١؟؟/ 1١١/5 يف
 / ه / و يف لمعلل اهدادعا لاكتسا مو ل

 «بولطملا لكشلاب ةتباث ريغ اهنا رهظ دقو.5##١
 « راحبلا يلاعأ يف اهريس ءانثا بلقنت نأ ىثخمو
 تلخدأ كلذلو « ةيلاع جاومالا تناك اذا ةصاخ

 تلخداو ١484 ( سطسغا ) بآ ين فاحلا ضوحلا
 يف تعضو) اهنزاوت نمؤت تانيسحت اهلكيه ىلع
 مث . (خلا نزاوتلا طبضل ةيذالوف ةضراع اهعاق

 ( ويام ) رايأ يف ىرخأ ةرم فاحلا ضوحلا تلخدأ
 ةردق رثكأ اهلمعجت ىرخا تانيسحت لاخدإل

 ىلع تلخدأو « راحبلا يلاعا يف ءاونألا ةهجاوم ىلع

 ةدسع برحلا يف نابايلا كارتشا ةيشع اهحيلست
 نم ةميدقلاط/مةشاشرلا اهعفادم تلدبتسا و « تانيسحت

 . مث 3٠ رايع نم ةثيدح ىرخأب مث 1را/ رايع
 اهجردم رصقو . ةلماحلا لكيه ميمصت صقاون نكلو
 ةلماحلا نأل ) اهمجح رفص يف ةئاكلا اهبويعو

 ةيرحبلا « نسطنشاو » ةدهاعم دويق نمض تممص

 ٍلامجا تالماح ءانبب نابايل تحمس يتلا

 كلذ يف لخدي نا نود . نط فلا ١ اهتلومح
 نع اهتنز لقت يتلا تالماحلا يلاجالا

 ساسألا يف تممص دقف اذلو .نط فالآ ٠

 اهتردق تلعج .( نط فالآ 4 اهتزو نوكي نأ ىلع
 ةبسنلاب ةدودحم و ةئيطب اهلابقتسا و اهنا رئاط قالطا ىلع
 كلذلو « ثدحالاو ربكالا تالماحلا نم اه ريغ ىلا

 نمض اهلخدت نأ ةيئابايلا ةيرحبلا عسوب نكي مل
 يف اهمادختساب تفتكاو « لوالا فصلا تالماح

 كلا رتشا اهيف عقوتي ال تايلمع يف تالاحلا مظعم
 تايلمعلا معد يف تكرتشاف« ةيداعم تارئاط تالماح

 ةيادب يف نيبيليفلا رزج يف ترج يلا ةيئام ربلا
 طيحملا يف ةيراجت ًانفس اهنا رئاط تمجاه مث « برحلا
 يفو . ١541٠ ( ليربا ) ناسين رهش لالخ يدنملا
 موجه لا يف تمهاس هسفن ماعلا نم ( وينوي ) ناريزح
 ىصقأب «نشولا » رزجي « يدنلوملا ءانيملا » ىلع
 هلا رتشالاب« اكسالا» برق ئداطا طيحملا يترش لاش
 . اهنم ثدحالاو ربكالا « وينوج » ةلماحلا عم

 لالخ موهفملا ىيملاب اهل ةيلاتق ةمهاسم لوأ تناكو
 اهتقرغأ ثيح.« ةيقرشلا نوسمولوس » رزج ةكرعم

 تارئاط اهيلع اهتقلا دحاو ديبروطو لباتق ٠
 نيتيكريمألا تارئاطلا يتلماح نم تقلطنا



 ةلماحلل ىولعلاو ىبناجلا ناططخملا لفسالا يف ودبيو . «وج وبر » ةينابايلا ةرئاطلا ةلماح

 448/4 يف « زيارب رثئا » و « اغوتاراس و

 غلبيو « ًانط ٠١١ نزت ةلماحلا هذه تناكو
 ١٠ر6 اهلكيط ضرع ىصقاو « أرتم 8١م١ اهوط

 ع آارتم مم اهنا رئاط جردم ضرعو ؛« 1ربم

 . الجر 49+ اهمقاط ددعو . راتما لو١ اهسطاغو

 « ةكرح يدومعو تايالغ تسب ةدوزم تناكو
 « ناصح فلا 5ه ةينيب روتلا اماكرحم ةوق غلبتو

 فال ٠١ يلاتقلا اهلمع ىدمو « ةدقع ؟4 اهتعرسو
 ىلع ةرداق تناكو . ةدقع 16 ةعرسب يرحم ليم

 امأ.( ةيطايتحا ١١و ةلماع 55 ) ةرئاط 4م لمح
 ةسجودزم مفادم ةينامم نع ةرابع ناكف اهحيلست

 مث ١١0 رايع نم ( تارئاطلاو نفسلا دض ) ماهملا

 ٠١4 و«تاناطبسلا ةجودزم جاربا ةعبرا ىلع ةعزوم

 اجرب ١؟ ىلع ةعزوم مث 85 رايع ط / م ًامفدم
 تاناطبسلا ةجودزم

 1١5١ ( لوكوتورب )وريناجود وير 00(

 ةركلا فصن ةيجراخ ءارزو رقؤم همظن لوكوتورب
 . 184١ ماعلا يف ( ليزاربلا ) «وريناجودوبر » يف يبرغلا

 عزاقنملا « يقنيروا » ةقطنم ةيكلم ةلأسمل ةيوست عضول
 تاوق تناك يتلاو . وريبلا  روداوكالا دودح ىلع اهيلع
 ةميزه تلزنا نا دعب ١44١ ماعلا يف اهتلتحا دق وريبلا

 . ًائيس ًازيهجت زهجملا روداوكالا شيجب
 « نيتنجرالا »و ةدحتملا تايالولا تماق دقو

 ريغ . عازنلل ةيملس ةيوست عضول تالواحمب « ليزاربلا »و
 تدقع ١9481 ماعلا يفو . لشفلاب تءاب تالواحملا عيمج نا
 يف ًارقؤم ..« يليشت » اهيلا تمضنا نا دعب . لودلا هذه
 ىلع « روداوكالا » هلالخ تربجأ ٠ «وريناجودوير » ةنيدم

 7٠١ نع «وريبلا » اهتراجل اهيف تلخت ةيوست ىلع ةقفاوملا
 دودسحلا امأ . اهيلع عزانتملا يضارألا نم عبرم ملك فلا
 سيئر ضفر ١47 ماعلا يفو . ًاقالطا ددحت ملف ةيئاهنلا

 كرت امم ةدهاعملا « |رابي وكس اليف » روداوكالا ٠ ةيروهمج

 ير

 نود اقلعم «روداوكالا »و « وريبلا » نيب يدودحلا عازنلا

 . لح

 ١984 ( ةكرعم ) اتالبال يدوير (:)
 ةكرعم مسا ًاضيأ اهيلع قلطي ةيرحم ةكرعم

 ب رحلا علطم يف ترج دقلو .

 « يبشض فارغ » ةيناملالا ةجرابلا نيب ةيناثلا ةيملاعلا
 ءىطاش برق يناطيربلا لوطسالا عطق نم ددعو
 . نييناطي ربلا حلاصل تهتناو «٠ ياؤغروا

 ضعب تانيثالثلا يف ةيناملالا ةيرحبلا تنب

 أتالب رمت بصم

 « بيلا جراوب » تثيمس يلا ةفيفحلا جراوبلا

 يلا دويقلا نمض ( 2061ع82-6([عءاوطتمق )

 برحلا بقع ١91١9 م ياسرف» ةدهاعم اهتضرف

 . ةيبرحلا نفسلا مجح ثيح نم « ىلوالا ةيملاعلا

 هذه لئاوأ نم « يب فا رغ» ةجرابلا تناكو
 ةيرحب تاراغا نشل ًاساسأ تدعأ يلا جراوبلا

 « (ةجراي « يب فارغ رظنا) ىدملا ةديعب
 'اذهب تماق يتلا ةيناملالا ةيبرحلا نفسلا لئاوأ نمو
 زئاه » ناطبقلا ةدايق تحت « ترحا دقلف . رودلا

 ةيناملالا ةيرحبلا ةدعاقلا نم «
 ةيشع © 8/١ / 9”“١9 يف « نفاهسملهليف »

 ةنيفس اهعمو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن
 تيهجتناو « « كراتلأ » نوئملاو دوقولاب دادمالا

 ىلع ةراغالل ًاديهمت يسلطالا طيحملا يبونج وحن
 دعبو . كانه ةرحبملا ةيناطيربلا ةيراجتلا نفسلا
 .هاجتا يف «دنالشتود » ةجرابلا ترحأ مايأ ب

 . هسفن ضرغلا يملطالا يلإش

 يف اينولوب ةيناملالا تاوقلا تمجاه امدنعو

 برحلا اسنرفو ايئاطيرب تنلعأو ه0
 عيباسأ م ةدمل «رلته» لظ «0و/و/ 5 يف اهيلع

 يف نيتدوجوملا هيتجرابل رمألا رادصا نع ًاعنتم

 ىللع « ةيناطي ربلا نفسلل ضرعتلاب يسلطالا ضرع
 ًافطاخ ًارصن ةيوحلاو ةيربلا هتاوق ققحت نأ لمأ

 عم ةيملس .ةيوست وأ حلص دقع هبقعي اينولوب ىلع

 لصوتلا ةيناكما نم سئي املو « اسنرفو ايناطيرب
 لا ريمالا ىلإ هرمأ ردصأ « ةعرسب ةيوستلا هذه لثمل
 أدبت نأب « ةيناملالا ةيرحبلا دئاق « « رديارو

 ةيناطي ربلا ةيرحبلا تناكو « [هلمع ناتجرابلا
 « (ريمتبس ) لوليأ 4و م ذنم « رديار » تقبس دق

 نيتي راجت نيتئيفس منك اجو دارطلا قرغأ يي

 مو/5/ م٠ يفو . يسلطالا يبونج يف نيتيناملا

 يهو اه ةسيرف لوا « يبط فارغ » تداطصأ

 )نش فرودسانال

 هه



 قر

 « يبش فارغ » ةيناملالا ةجرابلا ىلع ملم 58٠١ عفادم

 ناتباصأ

 برق «تسيلكر ةيناطي ربلأ ةيراجتلا ةنيفسلا

 بولسا «فرودسفنال » عبتا دقو . ليزا ربلا

 نيذلا اهتراحم يلخت تح اهمجابي يتلا نفسلا راذنا
 مهطقتلت ثيح « لاوحالا مظعم يف رسالا يف نوعقي
 , هل ةعباتلا دادمالا ةنيفس

 ىلإ لصو ( ربوتكا ) لوالا نيرشت ه ينو
 بيج ةجراب كانه نأب ةيئاطيربلا ةيرحبلا .ملع
 « يسلطالا يلاش يف « «دنالشتود » ىهو « ةيناث
 غلب « ةيبرحلا نفسلا نم تاعومجم ةدع تلكشف
 تالماحو جراوب تمض «© تاعومجم ه اهددع

 اك

 «زيلبكأ » ىئاطنرلا دارطلا دج ىف

0000 

 يف نيتجرابلا نع ثحبلل تادارطو تارئاط
 اهريمدتو يدنملاو يسلطالا نيطيحملا
 مدعل ًارظن ةقهرمو ةقاش ثحبو ةدراطم ةيلمع
 « ىدملا ةديعب يرحب عالطتسا تارئاط رفوت
 دق نكت مل يلا رادارلا ةزهجا مادختسا ةثادحو
 . دعب نفسلا تلخد

 « يبش فارغ» تناك ”١١4/1/م ىحو
 طيحملا ىلإ تهجتا مث « ىرخأ نفس 4 تقرغأ دق
 ١٠9 يف ةريغص لورتب ةلقان تقرغأ تيح يدنهلا

 تادبو .

 و ؟ يموي يف نيتيرخأ نيتنيفس تقرغأ مث « ١

 «ةناليه تناسر»ب ةريزج برق مواد /»ع

 « يبس فارغ »» نيب ءاقل رخآ مت ١/5 يو

 تملستو دوقولاب اهبدوز يلا « ا ةنيفسو

 فارغ» تهجتا مث « ةريخآلا نفسلا ىرسا اهنم

 برقلاب «اتالب» رمن بصم وحن ًابرغ « يب

 تناك ثيح « «ياوغروا» يف « ويديفيتنوم » نم
 تقرغأ دقو . ةيراجتلا نفسلا نم

 طيحمل ضرع يف ١١ / 07 يف « ىرخأ ةيراجت ةنيفس

 اهقيرط يق تضمو ؛« نيتنج رألا لحاوس هاجت

 ةءومجم » دئاق ناك ثيح «« اتالب رى رب بصم وحن

 يرحبلا ديمعلا « يئاطيربلا « ةيبونحلا اكريمأ

 فارغ» هجتت نأ عقوتي « دووراهر (002120001
 ةكرح ةرثك ءارغا ةمواقم ةبوعصل ًارظن « ىبش

 ةيرودلا لاعأب موقي ذخأ كلذلو « كانه ةحالملا
 «زيليكأ » و « سكاجأ» نيدارطلا هعمو ةقطنملا يف

 دارطلاو ةصوب 5 رايع عفادمب نيحلسملاو نيفيفحلا
 « ةصوب م رايع عفادمب حلسملا « زيتيسك ار لقثألا

 ىمسي ةصوب م عفادم حلسم عبار دارط هيدل ناكو

 رزج يف هزيهجت داعي ناك حي دنال ريمك »

 . ةراقلا بونج ىصقأ يف « دئالكوف »

 ةوق تدهاش 1١/*9/1١" رجف دنعو

 ةجرابلا ءاتالب » ربت بصم نم برقلاب « دووراه »
 ةيناطي ربلا ةوقلا وحن تهمتا يلا « « يبش فارغو»
 اهتقيقح اهل تنيبت امدنعو « ةيراحجت ًانفس اهنظت يهو
 يف اهنع داعتبالل ًارخأتم حبصأ دق تقولا ناك
 ررقف « راهنلا هوض
 نارين « يبش فارغ» تحتف مم نمو « ةكرعملا
 "و7٠١١ ةعاسلا يف « ريتيسكا» دارطلا ىلع اهمفادم

 يو « قئاقد * دعب دارطلا اهيلع درو « ًاحابص

 «زيليكأ »و « سك اجأ » نادا رطلا ناك ءانثألا هذه
 فارغو» حانج ىلع فافتلالل ريسلا يف ناعرسي

 « دروراه » اهعضو يللا كابتشإلا ةطخل ًاقفو ( يب

 ' نأ ةيناملألا ةجرابلا مطتست مل كلذلو « آقبسم
 تاباصا هب تقحلأ اهنأ مغر «ريتيسكأ » ىلع زهجت
 زيليكأ » و « سكاجأ » ثايجبم تلفغشو « ةغلاب

 ”طوقسو ةجرابلا ةباصإ نع ترفسأ يتلا ةقحالتملا
 قاحلاو « اهمقاط نم ىحرخلاو ىلتقلا نم ددع

 رطضا كلذلو . ,« سكاجأ » دارطلاب ةديدش رارضا
 «اليلق هنفسب دعتبيو كابتشالا ضفي نأ « دووراه »

 نيدارطلا ةدراطم ىلإ دمعي مل « فرودسغفنال » نكلو

 هجنا لب « هتجراب ةباصإل ًارظن ةدشب نيباصملا
 نادارطلا هعباتو « ويديفيتنوم » ءانيم وحن ًاعرسم

 رايع نم فئاذقلا مغر ءطبب « سكاجأ » و زيليكأ

 فارغ» امهيلع اهقلطت تناك يلا ةصوب ١١

 يأ اديص عقوتت

 لوخد « فرودسغنال »



 صّّيسلا د ارطلا تناكرج
 زيلسلاو سلاما سيلرطلا تاك

 يك ناز ةصرابلا تاك

 م ىي 3
 مسي سكأبم | رارظلا

 ىلا ١

 قالو لا نلارشلا هاي

 ١99/91/81 موي يف « اتالبال يد وبر » ةكرعم لحارم رهظي ططخم

 . ناخد ةراتس ءاطغ تحت اهباحسنا ءانثأ « يبش
 . .٠ ةعاسلا يف روكذملا ءانيملا ىلإ ةجرابلا تلصوو
 . 11-14 ليل فصتنم دعب

 جيلخلا جرخم دنع ةيرودلا لاعأب نادارطلا ماقو
 نيناوقلا ضرفت يذلا دياحملا ءانيملا هيف عقي يذلا

 ةلودل ةعبات ةنيفس هيف وسرت الأ ةيلودلا ةيرحبلا
 ةيرحبلا ترمأو . ةعاس 74 نع ديزت ةدم ةبراحم

 «تروشأ » ةيئاطي ربلا ةيراجتلا ةنيفسلا ةيناطي ربلا
 « ًاروف رحبت نأب روكذملا ءانيملا يف ذثتقو ةدوجوملا
 ةلهملاب « فرودسغنال» ركذتل

 « كلذ دعب ءانيملا ىلإ ةيبرحلا اهنفس لوخد لاتحاو
 ةعاذإ يف ةيناطي ريلا ةعاذإلا تأدب هسفن تقولا يفو
 تلسرأ ةيرحن تازيزعت نأو ةكرعملا رابخأ

 للستلا تلواجي_ لم اذإ ةجرابلا ليبس ضا رثعال
 زيزعتلا ناك مقاولا ينو « ايناملا ىلإ ةدوعلاو

 وه «زيليكأ» و «سكاجأ» نيدارطلل ديحولا

 1و

 القانونية  ©

_- 
 لامضلا ىلع راذنا تاق يب ضع 00 ةعاسلا

 "نا ةدراي لا قلط سس كأم أ د ,ارطلا
 * ىو 3 0 ةّمعك م ةلعرسم)

 نانا 37 7 اطلاق لطي سلاما دارطلا

 يسير اررسلا هاما ريا و

 زوديكاو سلا

 :يتيسلاو سلارجا نيدارلا

 رسما
 تيوتا نم فيفطر ايس 0 0

 امة طاطا ووو 7 2 - 1 ع
 7 تايبيروط قلطي
4+ 

 ةةباصإ 0

 موي امهيلا مضنا يذلا «دنال ريمك و دارطلا

 . بونحلا نم ًامداق ؟/٠1

 ديدمت يف ةيناملألا ةيسامولبدلا دوهملا تحجنو

 ىتح « ةعاس 00 ةدمل « يبش فارغ» ءاقب ةرتف
 لصتاو . اهل ةيرورضلا تاحالصالا ءارجا نكمي
 ًابلاط « نيلرب » يف ايلعلا هتدايقب « فرودسغنال »

 ةلواحم لوألا : نيرايخ همامأ نأ هتغلبأف اهتروشم
 اهرابتعاب نيتنجرألا يف « سريأ سنبوب » ىلإ هجوتلا
 قا رتخا ةلواحم يناثلاو « ايناملأل ةقادص رثكأ ةلود
 لوصولا نكلو . ايناملا ىلإ لوصولاو راصحلا ةقلح

 ببسب ًايلمع نكمم ريغ ناك « سريأ سنيوب » ىلإ
 راوجي ةلحضلا هايملا لاهر يف ةجرابلأ طروت لاح
 يناثلا رايخلا نكي ملو « هربع للستتس يذلا لحاسلا
 لوطو ةنيفسلا لكيه يف تاباصإلا دوجو عم ًايلمع
 تارئاطلاو تاصاوغلاو نفسلاب ءيلملا قيرطلا

 8 ل - م _رسكأرج ١ رارطلا ةباصا
 المي كتيرمرب سس رويل يور

 قمطا ال,« 6 ةعاصا 2

 ةددإ 000 ا
 راحل سم مح

 ينس 2

 سئكارج !١ دارطلا

 . تايسيروط قطر

 روب
 04 هج وج
 دلع يمض يري فارغ ةبج 5

 الرام, ةعاساوؤ ديف و مخ
> 

 ناد

 مر... ةعاسا سكابم ١ دارطلا

 نأ «فرودسغنال» ررق كلذلو « ةيناطي ربلا

 دعب ءانيملا جراخ رحبلا ضرع يف هتجراب فسني
 يذلا «رلته» تايق ربل لثتم مو «اهمقاط مظعم ءالشأ

 ىتح ةريخأ ةيراحتنا ةكرعم يف كبتشي نأ هنم بلط

 . اهمقاط اهعمو نيبحلا ةيلاع « يبش فارغ » قرغت

 مظعم « فرودسفنال » لقن ١0 / ١١ ءاسم يفو

 «اموكاث » ةيناملألا ةيراجتلا ةئيفسلا ىلبإ هتج راب مقاط
 عم ةجرابلاب علقاو « ءانيملا يف ةدوجوم تناك يلا
 ةعاج تماق ثيح « ءانيملا جراخ ىلإ ريغص مقاط

 يف (تاوبع) تاوشح ةدع ريجفتب فسنلا

 فقاو « فرودسغنال» و « بورغلا دنع اهعاق

 يهو هتنيفسل ةيركسعلا ةيحتلا يدؤي اهحطس قوف
 « كلذ دعب اهحطس رداغ نم رخآ ناكو « قرغت

 « ىرخأ ةرم ءيطاشلا ىلإ ذاقنا براق لقتسا ثيح

 « فرودسفنال» قلطا 5/1١/٠٠١٠" فو

 . ًارحتنم تامو هسفن لع صاصرلا

 عءاا/



 ير

 ١١4٠ ( ةكرعم ) ودالاس وير 0

 « نيرم ينب » نم ةيبرغم تاوق نيب تعقو ةكرعم

 . ةهج نم ةيبرعلا ةطانرغ ةكلمم نم ةيسلدنأ تاوق اهمعدت

 رمت دنع كلذو ٠ ىرخأ ةهج نم يلاغترب - يلاتشق فلاحتو
 12311198« فيرط » ةنيدم نم برقلاب « ودالاس وير »

 ًاضيأ ةكرعملا فرعت اذلو . قراط لبج قيضم ىلع ةعقاولا
 . « فيرط » ةكرعم مساب

 نب يلع » برغملا ناطلس نبا « كلام وبأ » ةمزه رثإ
 . 7759 ماعلا يف ةينابسالا تاوقلا مامأ « نسحلا وبأ نابع

 . نابسالا ةلتاقملل سلدنالا ىلإ روبعلا « نسحلا وبأ »ررق

 « ةنيفس ١8٠ ىلاوح مض ًالوطساو ًايخض ًاشيج كلذل زهجف
 . ةيبرحلا نفسلا نم ريبك ددع اهنمض نم

 ( ويلوي )زوست يف سلدنالا ىلا شيجلا اذه ربعو
 تاوقب لصتا ثيع- , « فيرط » لهس يف لزنو . 54
 يبأب بقلملا « فسوي » ناطلسلا اهسأر ىلعو سلدنالا
 « نيرم ينب » عم هفلاحت يف ناطلسلا دجو دقلو . جاجحلا

 ةلاتشق كلم دض هل ًادنس ةيركسعلا مهتوق يمانت نابإ
 . « شع يداحلا وسوفلا 0

 يلاتشقلا لوطسالا ىلع راصتنالا نوينيرملا عاطتساو

 لوطسالا كلذ لواح نا دعب « قراط لبج قيضم يف

 مث نمو . برغملا نم نوملاو دادمالا مودق عنم

 « فيرط » يبرغ يلاش عقاولا لهسلا ىلا اومدقت

 110 521800 «ودالاس وير » رهن نم ةبرقم ىلع
 . يسلطالا طيحملا يف بصي يذلا

 تذفن دق ةيلاغت ربلاو ةيلاتشقلا شويحلا تناكو
 تبرضو «« ةطان رغ » ةكلمم قامعا ىلا ةرئفلا كلت يف

 . هتيماح ىلع تبلغتو « فيرط » رغث لوح راصحلا
 ك رتشملا يلاغت ربلا يلاتشقلا طغضلا اذه ءاج دّقلو

 رثا « نييلاغتربلا عم نويلاتشقلا فلاحت نا دعب
 شرعلا لوح تاعازنلاو تاعارصلا نم ةلسلس
 ةيرييالا ةريزحلا هبش يضارا ضعب ىلع ةرطيسلاو
 هجو يف مهتاوق اودشحو « (لاغتربلاو اينابسا )
 .ةسدقم ًابرح عارصلا ابابلا ربتعاو.ةيمالسالا ةلودلا
 ةدايقب ةيلاتشق - ةيلاغترب تاوق تدشتحا دقلو
 ةلاتشق كلمو « عبارلا ىسنوفلا» لاغتربلا كلم
 « ودالاس وير » ربت دنع « رشع يداحلا ىسنوفلا »

 ةككرعملا ضوحلا نيرم يبو ةطانرغ تاوق رظتنت
 . ةمساحلا

 لع .١١4٠/1١/0 يف ةكرعملا تبشنو
 ةدايق « نسحلا وبا » ناطلسلا ىلوتو . رهنلا فافض

 « فسوي » ناطلسلا ىلوت نيح يف ءا هسفنب هشيج
 تاطافن تاوقلا هذه عم ناكو.سلدنالا ناسرف ةدايق
 مدقتو . راثلاو طفتلاب اهيف ىمري ساحنلا نم
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 أ 7 - ب يسوير ةينابايلا ةرئاطلا

 ف « ةيراغملا ةمجاهمل ةلاتشق كلم «وسنوفلا »و

 شيج عم سلدنالا ناسرف كبتشاو «٠ هدص

 ةيماح تللست « لاعقلا مادتحا عمو . لاغتربلا

 ىلع تضقناو بونحلا نم ةيلاتشقلا « فيرط »
 فوفض يف للخلا بدف ةيمالسالا تاوقلا ةرخؤم

 طقس ىح لاتقلا ةدح تدعاصتو « تاوقلا هذه

 «نييلاتشقلا يديا يف « نسحلا وبا » ناطلسلا ركسمم
 «فسوي» ناطلسلا دترأ اهدنع ء ةكرعملا نم بحسناف

 تاوقلا راصتناب ةكرعملا تهتناو .« ةطان رغ» ىلا

 . مماح لكشب ةيلاغت ربلا  ةيلاتشقلا
 كراعملا رثكا نم « ودالاس وير » ةكرعم ريتعت و

 . ةيخيراتلا ةلحرملا كلت يف امسح اينابسا اهتدهش يتلا
 هبشل « يقيرفالا يدحتلل » ًايئان ًادح تعضو دقلف

 ءاهلا قيرط ىلع ةوطخ تناكو « ةيريبيالا ةريزملا
 . ايئابسا يف يمالسالا - يبرعلا دوجولا

 ( ةرئاط )أ! 7 - ب يسوير (0)

 ةيحورم ةيناباي . ةيرحب ديبروطو لبانق ةفذاق

 ةيملاعلا برحلا يف تلمع . نيدعقمو دحاو كرحم

 . قلعطت « يشيأ » ةكرش جاتنا نم يهو « ةيناثل

 1زتكعأ أ 07-بيسوير» ةفذاقلا تروط

 فدي ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ 8 7 هل
 يسي وس ال يزارط نم ةينابايلا تافذاقلا ناكم لولحل

 تناك يلا «ن 5 - ب نازنطو و وي 4 -د

 جذومنلا قلح دقو . برحلا كلت ةيادب ذنم لمعت
 ادبو ©< 44 ماعلا 5 اهنم لوألا يرابتخال

 ةينابايلا ةيرحبلا باسحل هسفن ماعلا لالخ اهجاتن

 نم ةديدج ةئف نكم ىلع اهمادختسا يونت تناك يلا

 نابايلا يف اهؤانب يرحي ناك « تارئاطلا تالماح

 . ةلصمإلاب «ويرنوأ» ممإ تحت « كاذنآ
 زكارم ىلع ةيكريمألا تاراغلا دايدزا عمو

 « تالماحلا كلت ءانب رثعتو ةينابايلا ةعانصلا

 عئاصمب تقحل يلا ةريبكلا رارضالا ىلإ ةفاضإلاب
 تارئاسط جاتنا ةيلمع متت مل ء اهسفن « يشيأ »

 نإ الرعد“ رعاتو : ارزقت ناك اك سويرو
 تلمع ثيح ء 44١ه ماعلا ىتح ةيلعفلا ةمدللا
 تالماح رفاوت مدعل ًارظن « ةيرب دعاوق نم ًاقالطنا
 . اهنم قلطنت يكل ةبسانملا تارئاطلا

 « ةمدخلا اطوخد دنع ةرئاطلا هذه ت ريتعا

 « تازارط نم اهقبس ام ىلع سوملم لكشب ةمدقتم
 لمح ىلع ةرداق ةيئاباي ةفذاق لوأ تناك اهنأ اك

 دقلو . اهلكيه تحت غلك م١٠ هتنز ديبروط
 تامهم يفو « ةضقنم ةفذاقك ًاضيأ ةرئاطلا تلمع

 ىلع ناك اهمادختسا نأ الإ . ىدملا ديعب عالطتسالا

 اهنم جتنأ ام عومجم نأل ارظن « ًادج قيض قاطن
 . طقف تارئاط ٠١٠ غلب برحلا ةياهن ىتح

 زارط نم يحاو رم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ١ملالو ةوقب 28نووجرتنع 2 27 - راموه»

 . غلك ه#.٠ عالقإلل يداعلا نزولا . ًاناصح
 لوطلا « 007 ١4,4 نيحانحلا ةحتف : سيياقملا

 , ارم اوف

 رايع ناشاشر + لم ٠٠١ رايع ناعفدم : حيلستلا

 ديبروط وأ « لبانقلا نم غلك م٠٠ + /رو؟
 . دحاو

 ىلع ةعاس / لك ه6 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . آرتم 505٠ عافترا
 رثم مه.6. عافترا ىلع ةعاس/ لك ه٠
 يلاصقلا ىدملا . ريم ١١٠.٠١ لمعلا عافترالا

 تالحرلل ىصقألا ىدملا لك ١861٠ ىصقألا

 .لك



 ١941٠ ( ةيضق ) موير ("4)

 11م2 « موير ٠» ةنيدم يف تحرط ةيضق
 .و4؟ ( رياريف) طابش نم أمدب ةيسنرفلا
 /07/6 ٠ يفاسن رف يفردص يذلا يروتسدلا موسرملا ًاقيبطت

 برحلا نابإ ناملالا ديب اسنرف طوقس رثال
 لدع ةمكحم و ءاشناب ىضق يذلاو « ( ةيناثلا ةيملاعلا
 رابك نمو نيراشتسم ةسمخ نم ةفلؤم . « ايلع
 ةكاحم اهيلع ناك يبلاو «٠ نيفظوملاو ةاصضقلا
 ىغ»و 2 «هييدالاد راودا» و « مولب نويل »
 ةفاضالاب ( ةثلاثلا ةيروهمحلا ءارزو نم ) « ريماش ال
 « هيموك اج » ماعلا شتفملا و « « نالماغ » لا رثخلا ىلا
 . .١٠١4 همي زه نع نولوؤسم مهلا رابتعا ىلع

 )0 مولب»لاقتعاب رما دق « ناتيب » لاشراملا ناكو

 نا لبق « ليدنام » و « «ونير »و « هييدالاد ١» و
 تاشقانملاو لدحلا ىداو . ةكاحملا تاءارجا أدبق
 « « يشيف » ماظن كاب را ىلا ةكاحملا ءانثا تحرط يلا
 ةيلوؤسم ىلا مهعافد لالخ نومهتملا راشأ نأ دعب
 .ةمزغلا يف « نافيو» لارتحلاو « ناتيب » لاشراملا
 ةيضقلا تفقوتو « ديدش رذح ةلودلا تفرصت دقلو
 ردصي ملو . « رلته » ضاعتما مغر 41/4/1١ يف

 اولظ « نيمهتملا » نا الا . مكح يأ ةمكحملا نع
 تاطلسلا ىلا قحال تقو يف مهميلست متو « نيلقتعم
 , ةيناملالا

 ( نايردا ) هيينوير (19)

 .(١و18 - ١م" ) يسنرف لاريمأ

 يف م. 21ع1م]مرب هيينوير نايردأ دلو

 ةيرحبلاب قحتلا . ١88 ماعلا يف «نازا راس لتساك »

 كراش امدنع يرحب مدقم ةبترب ناكو . ةيسنرفلا
 ( رماح ) طقس ما ملإلا يييبماشو ةكرعم يف

 . حارجي بيصأ ثيح
 يرحب ديمع ةبتر لإ يقر 8١م8 ماعلا ير

 لمع ثيح ىصقألا قرشلا ىلإ مه ماعلا يق لقنو

 مث . 0هدن*طعغ « هيبروك , لا ريمالا ةدايق تحت
 ماعلا يف ير . ريخألا اذه ناكم لح نأ ثبل ام
 ماعلا يف ىلوتو «٠ يرحب قيرف ةبتر لإ 4

 ضيبألا رحبلا يف يسرفلا لوطسألا ةدايق 0١
 . طسوتملا

 هيينوير ادغ +١89 ( رياني) يناثلا نوناك يفو
 ىتح بصنملا اذه يف يبو « ةيسنرفلا ةيرحبلل ًاريزو

 اهدمب و . هسفن ماعلا نم ( ريمسيد ) لوألا نوناك

 ماعلا يف هباختنا مف « يسايسلا لمعلا ىلإ لوحت

 ير

 وه وير ةينابايلا تارئاطلا ةلماح ططخم

 نامل ربلا يف نيلدتعمملا نييروهمحلا نع ًابئات 4
 يف ينوت . ١٠٠١8 ماعلا ىح كلذو « يسنرفلا
 فلؤم رهو . +١51 ماعلا يف قه1]ط1 «يبلأ»
 آب 01650 هص 46 © نيشنشوك ةلأسم » باتك
 )م54 ماعلا يف ردص يألا (0هءطتصءطتسع

 ( تارئاط ةلماح ) وهوير (؛)

 برحلا لالخ تمدختسا ةيناباي تارئاط ةلماح

  ةيناثلا ةيملاعلا

 يف 8وتنطو وهوير ةلماحلا ءانب ين لمعلا أدب
 تيمسو «تاصاوغلل نيومت ةنيفسك

 015١ /1١١/ يف رحبلا ىلا تلزنا . «يفيات »
 راشملا وحنلا ىلع لمعلا اه زيهجت لمكتساو « 98+
 ضوحلا تلخدا مث ء ١984 / م / م١ يف هيلأ
 ةلماح ىلا اهليوحتل 8١/١١/١44١م يف فاحلا

 « روبراه لريب » ىلع موجملا حاج دعب « تأ رئاط

 ينابايلا لوطسالا ةجاح ديازتو 4١/١١/07 يف
 يف ةيموجطلا اهتيمهأ تتبث يلا تارئاطلا تالماحل

 نيظوحلا يف هو تيظعا دقو. ةقيدحلا: ةيرحبلا برخلا
 تافذاقلا لبانق ضعبب اهتباصإل ةجيتن فاحلا
 « « لتيل ود » ةراغ ءانثا « عه - بر ةيكريمالا

 .1947/ 4/1١ يف « ويكوط » ىلع ترج يلا

 يف ليوحتلا ةيلمع تممو تحلصا رارضألا نكلو

 تحبصاو « هسفن ماعلا نم ( ربمفون ) يناثلا نيرشت
 « تارئاطلل نادعصمو ةدحاو تارئاط ةريظح اه

 . « وهوير» تيبمعكو

 غلبيو « ًانط ٠+١ نزت ةلماحلا هذه تناكو

 اهلكيط ىصقالا ضرعلا و « ًارتم١هرو اًوط يلإجا
 أرتم ؟م اهعا رئاط جردم ضرعو « آر الد

 عبرأب ةدوزم تناكو « راتمأ *.07 اهسطاغو

 امتاكر حن ةوق غلبت و « ةكرح يدومعو تايالغ

 ٠١١,ه اهتعرسو « ناصح فلا ه* ةينيبروتلا

 يرحم ليم م٠١٠٠ يلاتقلا اهلمع ىدهو .
 . ةدّقمع ١م ةعرسب

 اهتجاح وأيبسن ابن زوةفحلا ةعردم ةلماحلا نكت مو

 م١ لمح ىلع ةرداق تناكو . ةروانملا ةعرس ىلا

 تناكو . ةيطايتحا 7و ةلماع اهنم 74 « ةرك

 نفسلا دض ) ماهملا ةجودزم عفادم ةينامب ةحلسوو

 ةعبرا ىلع ةعزوم « مث ١١١ رايع ( تارثاطلاو
 رايع ط/م ًاعفدم 55 و « تاناطبسلا ةجودزم جاربا
 « تاناطبسلا ةيثالث جاربا 6 ىلع ةعزوم « مث ىو

 داز #١948 ماعلا يفو . ةناطبسلا يدرفنم نيجربو
 * اهيلا فيضاو « ًاعفدم 4 ىلا عقادملا هذه ددع

 . مث "١ رايع ط / م ةليقث تاشاشر

 «ديدجت وحالصا ةيلمع ١4 ؛ ماعلا يف اهل تيرجأ
 اهعفادم ددع حبصأو « اليلق اهنا رئاط جردم ددمف

 لو رايع اهتاشاشر ددعو « ًامفدم 5١ مث رايع

 خيراوص فذاق +١١ اهيلا فيضاو ء ًاشاش 16 م

 , قامعالا لبانقل فذاوق و « ةصوب ه رايع
 مظعم تناك دقف « ةلماحلا هذه رغصل ًارظنو

 رارضأب تبيصأ دقو . ةينابايلا هايملا يف يرجت اهتايلمع

 .ةدّقع

 راذآ يف ةيئابايلا هايملا يف يوج فصق ةجيتن ةديدش

 مرحلا ةيامن يف تملستسا مث « 1440 (سرام)
 لوليا يف ةدرخك تعيبو « «يررك » ةدعاقب

 . 1945 ( ريمتبس )

 انا

 ( لراش هيرونوأ) يبر (2)

 ,(١م5.00١ب- ١الاله) يسنرف لاشرام

 8.2 0. يبد تنوك « لراش هيرونوا دلو

 .رالالو ماعلا يف « بيتنآ ١ ف ©هددخغع ظعئالع
 يسن رفلا لا رثجلا ًاقفارم )الو ماعلا يف نيع

 - يترو « ةيسنرفلا ةروثلا بورح ءانثا «انيسام»
 1 . 18٠ ماعلا يف لا رثج ةبتر ىلا

 كلما



 ير

 يبير لراش هيرونوا لاشراملا

 ماعلا يف لوالا نويليان روطا ربمالل ًاقفارم نيع

 لانو . «اناكسوت » يف ًاضوفم ادغ مث .
 ةكرعم يف زرب . يلاتلا ماعلا يف تنوك بقل

 نم ةقرف ةدايق ىلوت ثيح ( 1١8٠١9 « مارغاف »

 بآ نيب « ريشنأ م ىلإ لسرا 5 نمو ؛« س رحلا

 « 1١8٠١9 ( ريمفون ) يناثلا نيرشتو ( سطسغا )

 ,يذلا « تودانرب » يسن رفلأ لاشراملا ةبقارمل كلذو

 . ديوسلا دهعل ًايلو 18٠١ ماعلا يف حبصا

 « راقان » ةعطاقمل ًاكاح ١8٠١ ماعلا يف نيع

 )1١81١(. «,نوغارألو ًاكاح مث « ةينابسالا

 ىلوت ١8١١ «٠ ( ريمفون) يناثلا نيرشت يفو

 كلذ دعب عضوو . يسنرفلا لاغت ربلا شيج ةدايق

 06 بعلو « « تلوس, لاشراملا ةرمآ تحن

 دئاقلا دض ( )+١8١ «ايروتيف» ةكرعم يف اماه

 ةلمح لالخ ىلوت « نوتغنيل و » يناطي ربلا

 ثيح « ةاشم قليف ةدايق )١8١٠( «ولرتاو»

 ةكرعم يفو «ارب- رتاك » ةكرعم يف كراش
 . ةمساملا « ولرتاو»

 ةيكلملا ةدوع رثإ © ١81 ماعلا يف ةيعاطقا حنم

 يف يكلملا طالبلا يف اليبن ىحضا مث « اسنرف ىلا

 .لاشرام ةبتر ىلا ١841 ماعلا يف ير . يلاتتلا ماعلا

 لراش هداق يذلا ١86١ بالقنا راصنا نم ناكو

 روطاربمالا ىحضا يذلا) ترايانوب نويليان سيول

 خويشلا سلجم يف ًاوضع حبصاو « ( ثلاثلا نويليان

 +١85٠ ماعلا يف سيراي يف يوت . 8١م٠ ماعلا يف

 فلا

 ناكرألا سيئر (؛

 نم حالس وأ , ةيركسع ةقطنم ناكرأ ةئيه سيئر وه
 ىوتسم نم لتاقم ليكشت وإ . ةدحو وأ . ةلتاقملا ةحلسالا

 . قوف امو ةبيتك
 يف هعم لمعي يذلا دئاقلا بئان ناكرألا سيئر ربتعي

 رماوألا رادصإ يف قحلا هلو . دئاق بئان دوجو مدع لاح

 رماوألا عم ضراعتي ال لكشبو . هنذال اقفو ) دئاقلا مساب
 تاقوألا عيمج يف نوكي نأ هيلع بجيو . ( دئاقلل ةمئادلا

 تايلعت قفو لمعي نأو « اهل اهبنتمو هاياونو دئاقلا رارقل اكردم
 تقولا يف ذفنيو . هتاهيجوتو ةمئادلا هتايلعتو ةيداعلا دئاقلا

 . ةرشابم ىلعألا قسنلا ناكرأ ةئيه تايلعتو رماوأ هسفن

 ةئيه ةسائر يف لمعلا ميظنتب ناكرألا سيئر مقي
 ماهملا ذيفنت ىلع .فارشثالاو . هيلإ ةدنسملا ناكرألا

 يف هدعاسي . ( ناكرألا ةئيه رظنأ ) اهب ةصاخلا تابجاولاو

 وأ ( عورف ) بعش ءاسؤر نم . ةئيطا هذه طابض ةيقب كلذ
 ماهملاب مايقلا اساسأ هقتاع ىلع عقيو . مهيدعاسمو ماسقا

 : ةيلاتلا

 نم ةقيدصلا تاوقلاو ودعلل ةرمتسملا ةساردلا ١-

 تاوقلا دادما تابلطتم ةفرعمو ٠ تادعملاو حيلستلا ثيح

 ةيلاتقلا اهتيزهاج ىدمو . تاجايتحالا ةفاكب ةقيدصلا

 يأ هدئاق غيلبتل امئاد ادعتسم نوكي نأو . ةينقتلاو ةيسفنلاو
 ةبسنلاب تقو يأ يف هنم اهبلطي فقوملا نع تانايب
 دعاست يتلا هتاحرتقم مدقي ناو .ركذلا ةفلاس تامولعملل

 . هرارق ذاختاو هيأر نيوكتو فقوملا ريدقت ىلع دئاقلا
 دئاقلا رارق غيلبتب ٠ بسانملا تقولا ينو . اروف موقي - "

 هتادحو فلتخم نيب نواعتلا ميظنتب موقي امك . تاوقلا ىلا

 ةلحرم لالخ كلذو . ةرواجملا تادحولاو هتادحو نيبو
 . يلعفلا لاتقلا ةلحرمو ةكرعملل دادعتسالا

 لاتق نمأب ةضاخلا تاءارجالا ذيفنت ىلع لمعي - '"“

 نكامأ رايتخاو « ةرادالاو ةرطيسلا زكارم نيمأتو . تاوقلا
 عقاوملا رايتخاو . اهتالاصتا ميظنتو . اهزكرق ةداعاو اهزكرمت

 . ةيلكيطاو ةيطايتحالاو ةليدبلا

 قئاثو لامكتساو عضو بسانملا تقولا يف مظني -

 نم . ةسوؤرملا تاوقلا ةداق لامعأو تارارق عجاريو . لاتقلا

 يف ءاوس .اط تصصخ يتلا ماهملا عم اهقفاوت ثيح

 . ةيعافدلا وأ ةيموجلا تايلمعلا

 تادايقلا لامعأ عم هناكرأ ةئيه لمع قسني 6

 تاذ ىرخالا ناكرألا تائيهو . ةرواجملاو ةنواعملاو ةسوؤرملا

 وأ ةحلسألا ءاسؤر عم كلذكو . هتئيه عم ةرشابملا ةقالعلا

 ةيلحملا ةرادالا عرف سيئر عمو . ةلتاقملا تاليكشتلا

 . خلا تامدخلا رصانعو

 تاوقلا بيردتب ةصاخلا ططخلاو تاهيجوتلا دعي 1

 , كلذب ةصاخلا تاءارجالا ةءافك عفرو . لاتقلا ىلع

 ينفلاو يسفنلا دادعالا ىوتسم ىلع ظافحلا ىلع لمعلاو

 عم قفتي امب « هعبتت يتلا ةحلسألا وأ حالسلا وا تاليكشتلل

 . ةرشابم ىلعألا قسنلا ناكرأ ةئيه ططخ

 تاءارجاو ماظنب ةصاخلا تايلعتلا زيهجت يف كرتشي -

 لمعيو « ةسوؤرملا تادحولا ةطساوب ريراقتلا غالباو ميدقت
 . بسانملا تقولا يف ىلعألا ةسائرلا ىلإ ريراقتلا غالبا ىلع

 تارييغت يأ نع ةنواعملاو ةسوؤرملا تاوقلا غالبإ نع الضف
 . اضيأ بسانملا تقولا يف فقوملا يف

 زومرلاو تاحلطصملا ماظن عضوو ميظنت يف كرتشي - 8
 . تادحولاو ةداقلل ( ةيدوكلا ) ةيزمرلا ءامسألاو

 ,يتلا عادخلاو هيومتلا ريبادت نع ًالوؤسم نوكي 4
 نوكي امك . اهذيفنت نع ًاللؤسم ةسدنملا طباض نوكي
 نكر طباض دوجو مدع ةلاح يف يوجلا عافدلا نع ًالوؤسم

 . ةيلوؤسملا هذهب فلكم

 ةحلسألاو دارفألا تالجس ميظنت ىلع فرشي ٠

 نع اروف هبئان وأ دئاقلا رطخيو . خلا تايرعلاو تادعملاو

 . نيدوقفملاو ىحرجلاو ىتوملاو ىلتقلا

 عيراسشبو . ةيلمعلا تانايبلا ىلع فرشي ١
 سيئر ةعومجم بيردتو . تاوقلا عيراشمو ٠ ناكرألا
 . ناكرألا

 ١ ناكرألاب ةصاخلا ةيرسلا رسماوألاب ظفتحي .

 هناكرأ طابضل ةيتاذلا تالجسلابو .

 ٠١ - يفلخلا ةدايقلا رقم دادعاو زيهجت ىلع فرشي .

 طابضل ةيتاذلا فوصولا عضو ىلع دئاقلا دعاسي ١5

 . هناكرا ةئيه

 نم بيرق عقوم يف ملسلا نمز يف ناكرألا سيئر نوكي
 عم نوكيف . لاتقلا يف امأ . هعم رشابم لاصتا ىلعو دئاقلا

 رمتست ىتح . يلدابتلا ةدايقلا رقم يف ناكرألا ةئيه نم ءزج
 لزع وأ ريمدتب ودعلا حاجن ةلاح يف تاوقلا ىلع ةرطيسلا
 يقابلا ءزجلاو دئاقلا هيف دجاوتي يذلا يسيئرلا ةدايقلا رقم

 . ناكرألا ةئيه نم

 مدع ىلع «٠ هماهمب همايق ءانثأ ٠ ناكرألا سيئر لمعي

 ى اهتاليصفت ةفاكب اهيلإ راسثملا ماهملاو تابجاولا لك زيكرت
 ( عورفلا ) بعشلا لالخ نم هماهم ةيدأت ىلإ ىعسيو . هدي
 تاصاصتخالل اقفو . نيدعاسملا طابضلا وأ ماسقألا وأ

 وأ مسق وأ ( عرف ) هبعش لك ىلع ةاقلملا تابجاولاو
 عم . ةيمهأ لئاسملا رثكأ زاجناب هسفنب موقي ثيحب . طباض
 اعنم كلذو . ماهملا ةفاك ذيفنت ىلع ديجلا فارشالا نابض
 ةحيحصلا ريغ تاريدقتلاو تاباسحلاو ءاطخالا مكارتل

 صخش دي يف اهليصافت ةفاكب ماهملا مكارت نع ةجانلا
 . دحاو



 ةحلسملاتاوقلا برح ناكرأ سيئر )١9(

 تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه يف ىلعألا طباضلا وه

 ناكرألا سيئر مسا تادلبلا ضعب يف دمار ةةدلسملا
 ( ةدحتملا تايالولا لثم ) نادلب كانهو . ةماعلا

 « ةحلسالا ناكرأ ءاسؤر مضت ةئيه مظنت تنبت
 ةئيه سيئر مسا لمح طباض ةئيلا هذه سأريو
 (©طونمصم نأ ةكرتشملا ناكرألا ءاسؤر

 ماهم موقيو طع لمتصأ (طنعأ هك 511
 يف امأ . ةحلسملا تاوقلا برح ناكرأ سكر
 ةنحلا سيئر قتاع ىلع ةاقلم ماهملا هذه نإف ايناطيرب

 0طن ءصحص هك 5:24 4 ناكرألا ءاسؤر
 6 0 .١

 ةحلسملا تاوقلا برح ناكرأ سيئر ربتعي

 يف ةيركسع ةطلس ىلعأل يسيئرلا يركسعلا راشتسمل
 ريزو وأ « ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ) دالبل
 يف عبتملا مظنتلا بسح « شيل دئاق وأ « عافدل

 تاهيلعتو تاهيجوت قفو لمعي وهو . ( يملا دلبلا
 زاجنا نع اهمامأ الوؤسم نوكيو « ةطلسلا هذه

 ناكرألا ةئيه قتاع ىلع ةاقلملا ماهملاو تابجاولا

 دئاق دوجو مدع نأ ليئا رسا يف ظحاليو . ةماعلا
 ديحولا يذيفنتلا سأرلا ناكرألا سيئر لعجي ماع

 ةماعلا ناكرألا نيب لصولا ةلصو « تاوقلا لمجمل

 ربتعيو . ةيسايسلا ةدايقلاو
 ةموكحلا مامأ يلاتلابو عافدلا
 . ةحلسملا تاوقلا ىلعألا دئاقلا

 وأ ) ءاسؤر ةحلسملا تاوقلا برح ناكرا سيئر دعاسي
 (عورفلا ) بَمُدتلا وأ تائيهلا وأ تارادالا ( وريدم

 اهميظنت فلتخي يتلا , ناكرألا ةئيه يف ةفلتخملا ماسقألاو

 , ناكرألا سيئر بئان : ةداع مهو . ىرخأ ىلا ةلود نم

 ء بيردتلا ةبعش ريدمو ٠ تايلمعلا ةبعش ( سيئر ) ريدمو

 ريزو مامأ الوؤسم

 , ةيرادألا نوؤشلا ةبعش ريدمو . تارابختسألا ةبعش ريدمو

 . ةماعلا ناكرألا ةئيه طابض ةيقبو

 ةحلسملا تاوقلا برح ناكرأ سيئر تايحالص فلتختو

 هتابجاو امأ . صاخ نوناق ةداع اهددحيو . لودلا فالتخاب

 : ةيلاتلا طاقنلا نمضتتو . شويجلا مظعم يف ةهباشتم يهف

 ةيرحبلاو ةيربلا) ةينمألا ةطخلا عضو

 دادعاو « دالبلا نع عافدلل ةمزاللا ( ةيوحلاو

 ". ةيركسعلا ةديقعلل ةيسيئرلا مهافملا
 عرفألا ةطساوب ةيبرحلا تايلمعلا ةرادا

 . ةحلسملا تاوقلل ةيسيئرلا

 تاوقلل ةيسيئرلا عرفألا نيب نواعتلا مظنت ه

 . برحلاو ملسلا يف ةحلسملا

 . يجيتا رتسالا حتفلا و ةئبعتلا تايلمع ظنت *

 ىلع تامولعملا عمجو عالطتسالا مظنت «
 ةفلتخملا تارادالا نواعت قيقحتو . ةلودلا ىوتسم
 . تامولعملا عمج و عالطتسالا حلاصل

 نيومتلاو دادمالا ةئيه سيئر عع لمعلا
 ةمزاللا ططخلا دادعال عافدلا ريزوو ةحلسملا تاوقلا
 لسلا يف ةحلسملا تاوقلل ينفلاو يداملا نينأتل

 ةلودلا تايطايتحا قلخ ططخ كلذ ين ام « برحلاو
 . تادعملاو داوملا نم

 ثحبلاو يركسعلا يىملعلا ثحبلأ هيجوت *
 ةيرظنلا تازاجنالا ةسارد نامشل يركسلا ىنفلا

 . ةحلسملا تاوقلا ءانب ين ًايلمع اهقيبطتو ةينفلاو
 يركسعلا طابضنالا ىوتسم ىلع فارشالا #«

 . ةحلسملا تاوقلا ين ةيونعملا ىوقلاو
 ةصاخلا تاح رّتقملا دادعا ىلع

 تاءارجالاو « ةحلسملا تاوقلا ريوطتو ميظنتب

 . مئاد يلاتق دادعتسا ةجرد ىلع ظافحلاب ةصاخلا

 ةماعلا ناكرألا ةزهجأ تاطاشن هيجوت «

 تاوقلل ةيساسألا عرفالا تاسائر عم اهلمع قيسنتو

 «ةصصختملا تاوقلاو «ةلتاقملا ةحلسألاو « ةحلسملا

 تاسسؤوملاو «تائيطاو «تارازولاو « تارادالاو

 . ةصصختملا
 تقولا يف ايلعلا ةيركسعلا ةطلسلا غالبا *

 ةيزهاجلاو تايونعملاو بيردتلا ىوتسم نع بسانملا
 ىلع تاوقلا هذه ةردقو « ةحلسملا تاوقلل ةيلاتقلا

 . اهنم ةبولطملا ماهملا ذيفنت
 ةيركسعلا ةطلسلا ىلإ ةرمتسم ريراقت ميدقت «

 ينو ةهبحلا ىلع فقوملا ةقيقح نع ب رحلا ءانثأ ايلعلا
 . ةحلسملا تاوقلا ةرخؤم

 فارشالا «

 ( لييافار ) زينون يإوغيير (9)

 .()م9» - ١/8٠ ) ينابسا رئاثو يركسع

 12.816 عم آل زينون يإوغيير لييافار دلو
 ١٠١/74 يف اينابسأب «انوتيداي راماتناس» يف 2
 عوطت م » ودييف وأ » يف قوقحلا سرد . )الهو

 اهدعب حبصاو ء ١8٠1 ماعلا يف ينابسالا شيلا 5
 . ةبيتك دئاق دحاو ماعب

 هتاوق « لوالانويليان 0 عفد ١مم ماعلا يو

 لاتقلا يف زينون يإ ويغيير كراشف « اينابسأ وزغل
 «ازوينبسا» ةكرعم اهمها كراعم ةدعضاخو ءاهدض

 . 3808 ( ريمثون ) يناثلا نيرغت يف ترج يلا
 ىلا لقنو « ةكرعملا هذه يف زينونيإوغيير رسأ دقلو
 « +١8١ ماعلا ىح لاقتعالا ديق يقب ثيح اسنرف

 ير

 زينون يإ وغيير لبيافار ينابسالا رئاثلا

 «ابوروأ يف لوجتي ذخاو . رارفلا نم نكمن ثيح
 اينابسا ىلا داع مث « ارثلكناو ايناملاو ارسيوس رازف
 ينابسالا شيحلاب ةيناث قحتلاو « ةيزيلكنا ةدعاسمب
 . ديقع ةبت رب حبصأو

 يف ةدئاس تناك يلا ةيلا ربيلا راكفالا هتبذعجا
 ١8٠٠١ ماعلا يف ررقف . تقولا كلذ يف اينابسأ
 كلملا بلاطت تناك يلا ةكرحلا ىلا مامضنالا

 2١8١١ روتسدب لمعلا ةداعاي « عباسلا دنانيدرف »
 تاباختنا ءارجاو « ١81 4 ماعلا ين كلملا هلطع يذلا

 فورعملا يناينلا سلجملا ليكشت ةداعا ىلا فدهت
 كلت يف ىلوت دقو . ©0ج(6و « سيتروكلا » مساب

 #6303 «زيداك» يف دونجلا ةضافتنا ةدايق ةرقفلا

 « كلملا لاقتعا نع ترفسا يتلاو « (1870)
 « نزيداك رظنا) روكذملا روتسدلاب لمعلا ةدوعو

 . (١م١٠ ةضافتنا
 «نوغارأ » ةقطنمل ًادئاق ةضافتنالا حاحن رثإ نيع

 هذه لباق هنكل « «لاشرام» ةبتر ىلإ يقدو

 هادأ ام نأب هعانتقال ًارظن « ديدش راكتتساب ةوطحلا
 مالتسال هلهؤي ناك ةيروثلا ةكرحلل تامدخ نم
 مالتسا ضفرف « ةديدحلا ةموكحلا يف ىلعأ بصنم
 بختنا نيح ١875 «٠ ماعلا ىح لزيعأو « هبصانم

 نم ةعومجم ةسائر ىلوتو « « سيت روكلا » يف ًابئان
 «سيت روكلل » ًاسيئر بختنا نا ثبل ام مث « نيف رطتملا

 .187» ( رياربف ) طابش يف

 ةيسن رفلا شويحلا تماق ١8/4/1١07 ينو
 ةقفاوم ىلع تلصح نا دعب ةينابسالا يضارالا وزغب

5: 



 ير

 تاحالصالا ىلع ءاضقلا ةيغب « ةيبوروالا لودلا

 ءانو ريقرظنا ) قلطملا يكلملا مكحلا ةداعاو ةيلا ربيللا

 زينون يإ وغيي ر يناينلا نسا فتلكف . ١8( رمتؤم
 . وزغلل ىدصتت تناك يلا ةينابسالا تاوقلا ةدايقب
 اهالخ نكمتي ل كراعم ةدع هتاوق سأر ىلع ضاخف

 ةيسنرفلا تاوقلا تعاطتساو . حاجن يأ قيقحت نم
 1.0” شد عمان1 كادت امل وغناد سيول »مق ودلا ةدايقب
 ىلع ةيروثلا ةموكحلا تربجاو « ديردم لالتحا

 زينون يإوغيير نكلو « زيداك» ىلا حو ذنلا

 2 يسن رفلا موجها دص ىلا ةفداملا هتال واحم عبات

 «وريداكو رت » ةكرعم يف ةيسنرفلا تاوقلل ىدصتف

 )1»/١877/8(. « زيداك » نم ملك ١ دعب ىلع
 ةميزه ةكرعملا هذه يف ينابسالا شيحلا مزه دقلو

 ع ًاريسأ عقوو زينونيإوغيير حرجو « ةلماك
 ةيزاغلا تاوقلا هتكاح ثيح ديردم ىلا لقنف

 ىمظعلا ةنايحلا ةمهتب كلملل ةيلاوملا تاوقلاو
 ١١/07/ يف مكحلا ذفنو . مادعالاب هيلع تمكحو

 ديعأو ةيئابسالا ةروثلا تهتنا ةجيتنلابو . +١8
 . ١851 ماعلا يف شرعلا 1 « عباسلا دناني درف»

 تدمتعا « ةينابسا ةيروث ةينغأ ىلع همسا قلطا
 ةموكحلا لبق نم اينابسال يمس رز يلو ديشنك

 اينابسا يف مكحلا مامز تملست يلا « ةيروهمجلا
 ىح ًاديتعم ديشنلا اذه يقبو . ١47١ ماعلا يف
 لارئحلا تاوق دي ىلع ةموكحلا كلت طوقس
 . ١919 ماعلا يي «,قوكتارفو

 88464١1و ١879 (ناتضافتنا) لوير ىعر

 ىلع 26115 نودلوملاو رمحلا دونطلا اههب ماق ناتضافتنا
 نم يناثلا فصنلا يف ةيرصنعلا ةيدنكلا ةموكحلا ةسايس

 سيول » يدنكلا رئاثلا ةدايقب اتناكو . رشع عساتلا نرقلا
 نم ادلوم هرودب ناك يذلا ( 1880 - 1844 ) « ليير

 .رجأ يدنه - يسرف لصأ

 « ةيدنكلا يضارألا يف نييبوروألا نينطوتسملا رثاكت عم

 عاستتاو . يناطيرب لصأ نم نينطوتسملا صاخ لكشبو
 نييلصألا دالبلا ناكس ةراضح تدّدهت . مهترطيس قطانم

 لكسشب عضولا اذه نم ىئاع دقو . ضارقنالاب نيدلوملاو
 ( يسنرف لصأ نم مهمظعمو ) لئاوألا نونطوتسملا صاخ
 ةيناكس تاعمجت اولكشو . نييلصألا ناكسلا عم اوجزتما نم

 تائفلا هذه قياضي ام رثكأ ناكو . نيدلوملا نم ةصاخ

 تاردقم ىلع يناطيرب لصأ نم نيردحنملا نييدنكلا ةرطيس
 تاطلسلا مايقو . ةيداصتقالا ةايحلا يحاون فلتخمو ةطلسلا

 الا . يرصنعلا زييمتلا ةسايس قيبطتب ةب رصنعلا ةيدنكلا
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 نع عافدلل ضوهنلا ىلإ نينولملاو رمحلا دونملا عفد ىذلا

 . مهقوقح

 لكشب ةنوبغملا تائفلاو ةطلسلا نيب عارصلا لوحت دقلو

 يناطيرب لصأ نم نييدنكلا نيب عارص ىلإ يجيردت
 تايلقألاو نينولملا بناج ىلإ ) يسنرف لصأ نم نييدتكلاو

 , نيسرادلاو نيخرؤملا نم ريثكلا ربتعيو . ( ىرخألا ةيقرعل

 تاسزألا ةصاخو . ايلاح ادنك اهشيعت يتلا تامزألا نأ

 ةيسنرفلا ةيرثكألا تاذ تاعطاقملا نيب عارصلاب ةقلعتمل

 كلذل يقطنم دادتما يه . يزيلكنالا عباطلا تاذ ىرخألاو

 . ميدقلا يموقلاو يراضحلا عارصل

 يوذ نييدنكلا ناكسلا نيب روكذملا عارصلا رم دقو

 هعباطب اهضعب زّيَت ٠ لحارم ةدع يف ةفلتخملا لوصأل

 نم ريثكلا رخآلا ضعبلا لمح نيح يف . يملسلا يسايسل

 ناتضافتنا لحارملا هذه مهأ تناكو . ةيومدلاو فنعلا تاس

 همسأ اتلمحو « ليير سيول » يدنكلا رئاثلا امهتدايق ىلوت

 ةضافتنا » مسا ىلوألا ةضافتنالا ىلع قلطيو . دعب اهف

 . ا[ةصن[غمط2 « ايوتينام 2, 1834 ماعلا يف تلصح دقو

 دقو . « يبرغلا لامشلا ةروث » مساب ةيناثلا فرعت نيح يف

 ايعيبط ادادتما لكشت تناكو , 1886 ماعلا يف تلصح

 . ةقباسلا « ابوتينام » ثادحال

 ( 1839 ) ابوتينام ةضافتنا

 رخاوأ يف تسسأت يتلا « نسده جيلخ ةكرش » تناك

 يف ةعساو ضارأ ىلع تلوتسا دق , رشع عباسلا نرقل

 نيب ١875 ماعلا يف تاضوافملا ءاهتنا رثأ ىلعو . ادنك

 يضارألا عبب لوح . ةيدنكلا ةموكحلاو ةروكذملا ةكرشل
 غلبم ءاقل ادنكل ةيبرغلا ةيلامشل

 رهنلا ةنطوتسم ىلإ اهيبودنم ةموكحلا هذه تلسرأ , ينيلرتس
 ةسارد لجأ نم . ىةووزد15012 « ايوبينيسا » رمحأل

 ماع مكاحك « لاغودكام مايليو » تنيع اك . ةقطنمل

 اهيلع ةيزكرملا ةموكحلا نم بدتنم

 ةيئادعلا لامعألاو « نييموكحلا نيبودنملا روهظ ىدأو
 برق نع ءابنألاو . ةيلحملا تايلقألا قح يف اهوبكترا يتلا

 فواضخ ةراثإ ىلإ . ةعطاقملل افلس ةنّيعم ةموكح لوصو

 رد . ادنك ىلإ اوعيب دق مهنأ اودقتعا نيذلا نينولملا ناكسلا

 ةدايقب ةينطو ةيعمج اوسسأف . مهلبقتسمل ةمئالم تانابض

 ىلإ لوخدلا نم « لاغودكام » اوعنمو . « ليير سيول »

 غيبينيو ) « يراغ تروف » ىلع اولوتساو « ايوبينيسأ »
 . « نسده جيلخ ةكرشل » يسيئرلا زكرملا ( ايلاح

 راشتنا لبقو . نايلغ ةلاح يف « ايوبينيسأ » تناك اهفو

 ةيلمع ليجأتب صاخلا ةيدنكلا ةموكحلا رارق لوح ءابنألا
 ةوق نيوكتب هتطلس تيبثت « لاغودكام » لواح . ءاليتسالا

 ىلإ ناكسلا نم ريبك ددع ْمض يف لشف هنكلو , ةيركسع
 عم نواعتلا ًادبمب اولبق نيذلاامأ .ةوقلا هذه

 ضبقلا « لييرل» ةيلاوملا تاوقلا تقلأ دقف . « لاغودكام »

 . مهتنجسو مهيلع

 ةنطوتسم » رئاود . « ليير » اعد . ءانثألا هذه يفو

 تروف » يف عامجا ىلإ نيلثم لاسرال ةفلتخملا « رمحألا رهنلا

 ثحب اهساسأ ىلع نكمي يتلا دونبلا ةشقانم ةيغب ٠ « ىراغ

 لالخ « ليبر »ذرب دسقو . ادنكب قاحتلالا عوضوم
 اسيئر هتياهن يف بختناف « ةيلاعفب عاتجالا رادأو . شاقنلا
 . ةتقؤملا ةموكحلل

 . أ نوج ريسلا » ةيدنكلا ةموكحلا سيئر ةفرعم درجمبو

 « لقالق» ثادحأ نم ةعطاقملا يف رودي ناك امب « دئاتودكام

 عم ضوافتلا مهتمهم . نيثوعبم ةثالث رحألا رهنلا ىلإ لسرأ

 . نيفرطلا حلاصم نمؤي لح ىلإ لوصولا ةلواحتو راوثل

 نيثوعبملاو ةعطاقملا يلثم نيب تاعاتجا ةّدع دعبو

 اهب بلاط يتلا قوقحلاب ةحئال عو رشم عضو مت . نييموكحل

 « « ليير » ةسائر رارقإو .راوثل

 تاضوافملا هذه تداو . « اواتوا » يف ةيزكرملا تاطلسلا عم

 ذلا . « ابوتيئام نوناق » ىلع يدنكلا نالربلا ةقفاوم ىلإ

 , يدنكلا داحتالا نم اءزج هبجومب « ايوبينيسأ » تحبصأ

 . « ابوتينام » مسا تحت ةعطاقم 147١/8/16 يف تدغو

 , يناطيرب لصأ نم نويدنكلا لواح . ءانثألا هذه ىف

 ةموكح ةضراعم . ةيزكرملا ةيدنكلا ةموكحلل نولاوملاو
 قحسب « ليبر » ماقف . اهيلع درمتلاو ةيلحملا « ليير »

 ىلع مادعالاب امكح ردصأ امك . هب نيمئاقلا نجسو درمتل
 ةسمهتب كلذو . ةكرحلا ءاعز دحأ « توكس ساموت »

 . ةيزكرملا ةموكحلل سسجتل

 تاسعطاقملا يف ماع جايه ىلإ فرصتلا اذه ىدأو

 نم ةيدنكلا ةموكحلا تذختاو . يزيلكنا لصأ نم ةيدنكل

 تلسرأف ٠ « ليبر » عم اهتاقافتا ضقنل ارربم جايهلا اذه

 ىلإ مالسلا ةداعإ »راعش تحت ةيركسع ةوق « ابوتينام » ىلإ

 تروف » لالتحا نم ةيموكحلا تاوقلا تنكمت دقو . « ةقطنمل

 نم ريبك ددع لاقتعاو , 187١/8/14 يف « يراغ

 نيحلا كلذ ذنمو . رارفلا نم نكمت يذلا « ليبر » يرصانم

 يف تردصأ يتلا ةيدنكلا مكاحملا دي يف ةيضقلا تحبص

 ىلع اجراخ « ليير » رابتعاب يضقي امكح امام ماعل

 ايلمع كلذب تهتناو . تاونس سمح ةدمل هيفنو . نوناقل
 « ليير » ةضافتنا مساب تفرع يتلا «  ابوتينام » ةضافتن

 1و

 ( 1886 ) يبرغلا لامشلا ةروث

 ةموكحلا اهتنس يتلا ةفلتخملا ةيعي رشتلا ريبادتلا دؤت مل

 يتلاو . يشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لالخ ةيدنكل
 . مهقوقح نم اضعب نييدنكلا نينولملاو تايلقألا حنم تضق

 . ايرذج الح ءالؤه ةلكبشم لح ىلإ

 يف مهسفنأ ءالؤه دجو . تاونس ةدع يضم دعبو

 ىتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيراضحلا لكاشملا ةهجاوم
 باقعأ يف اهمظعم نم اوصلخت مهنأ اودقتعا دق اوناك

 .. تاحالصا نم اهالت امو « ابوتينام » ةضافتنا

 ضوافتلل نيثوعبم نييعتو



 يجيردت لكشب رتوتلاو كاكتحالا ةلاح تدعاصتو

 اهتدح نم دازو . رشع عساتلا نرقلا تانينامث لالخ رمتسمو

 يف نويدنكلا دونه اهنم ىناع يتلا ةيشيعملا ةمزألا مقافت

 ًاثيدح نيمداقلا نييبوروألا نينطوتسملا مايقو . ةرتفلا كلت

 ءالؤه لاح نكت ملو .مهقزر دراوم يف مهتسفانمب

 لاح نم لضفأ , يسنرف لصأ نم مهمظعمو . نينطوتسملا

 . دراوملا ةلق نم مهرودب نوناعي اوناك دقف . نييلحملا ناكسلا

 عم ةلوهسب جامدنالا نم مهنكم مدعو . شيعلا ةبوعصو

 .رومألا مامز ىلع نيرطيسملا ىمادقلا نينطوتسملا
 نينطوتسملاو نينولملاو دونهلا ديحوت ىلإ عضولا اذه ىدأو

 اعدو . اهيلع نيرطيسملاو ةيزكرملا ةموكحلا هجو يف ددجلا

 يف مهتدايقو مهمعزت ىلإ ديدج نم « ليير » ءالؤه
 . ةديدجلا مهتضافتنا

 تاطاشن ةدعب ليير ماق , 1885 فيرخو فيص يفو

 . عاضوألا حالصاب ةيدنكلا ةموكحلا عانقا فدهتست ةيملس

 بلاطم نلعأو . « ناوشتاكساس » ةقطنم يف هطاشن زكرو

 عيزوت : اهمهأو . ددجلا نينطوتسملاو نينولملاو دونهلا راوثلا
 رثكا اقوقح نينولملاو دونهلا ءاطعإو . يضارألا ةيكلم

 ةموكحلا تدعوو . يسايسلا ليثمتلا قح مهحنمو , ةيلاربيل

 دعاست ةيلمع تاوطخب مقت مل اهنأ ريغ . عوضوملا ةساردب
 . ةزألا لح ىلع

 نأ احضاو تاب , 1884 ماعلا نم ىلوألا روهشلا ينو

 ةفالعلا عطق دقلف . هفقاوم ديعصت وحن رثكأف رثكأ هجتي ليبر
 يف لكشو .ةيكيلوثاكلا ةينامورلا ةسينكلا عم
 نم نيمك مجاه , 1/177 يفو . ةتقؤم ةموكح 6

 لامشلا ةطرش » نم ةوق « نومود لييربغ » ةدايقب راوثل

 ين ظلما 173/ءوأ 8[هدبض1ع0 2هانهع « ةبكارلا يبرغل

 تبحسناو . « نوتلراك » ةطرشلا تلخأف . « كيال كد »

 تاوقلا تلتق مايأ ةدع دعبو . « تربلأ سنرب » ةقطنم ىلإ

 غورف » يف لاجر ةعست « ريبكلا بدلا » ةدايقب ةيدنط

 تربجاو , « ناوشتكساس »رهن يلامش نم تلزن مث . « كيال
 ةرطيسلا نم تنكقو , « تيب » نصح ءالخا ىلع ةطرشل

 . ةقطنملا يف فقوملا ىلع

 ةوق » تلسرأف ٠ عيرس لمعب ةيدنكلا ةموكحلا تّدرو

 ءاوللا ةدايقب ةقطنملا ىلإ « ةيناديملا يبرغلا لامشل

 ةثالث ىلإ هتاوق مسق يذلا .«نوتلديم نوسبود كيرديرف»

 عاقدنالا هتمهمو . هسفن « نوتلديم » ةدايقب لوألا : لاترأ

 « ليير » تاوق ريمدتو « شوتاب » يف ةضافتنالا زكرم وحن

 , «رتوأ . د ميليو » مدقملا ةدايقب يناثلاو . كانه ةيسيئرل

 ةضافتنالا تاوق ريمدتو , « دروفلتاب » وحن مدقتلا هتمهمو
 امأ . «ركيام دنواي » يدنهلا ميعزلا ةدايق تحت ةلماعل

 تناكو ؛ « جنيرتس ساموت » ءاوللا ةدايقب ناكف ثلاثل

 مث . « نوتنومدأ » ىلإ « يراغلاك » نم قالطنالا هتمهم

 ةضافتنالا تاوق ةيفصتل ناوشتكساس رهن وحن هجوتل
 . « ريبكلا بدلا » ىدنهلا ميعزلا ةدايق تحت ةلماعلا

 , هتاوق عمج « ليير » لواح تاروطتلا هذه ةهجاولو

 يف هب قاحتلالا « ركيام دنواي »و « ريبكلا بدلا » نم بلطف

 لوصولا اعيطتسي مل نييدنها نيدئاقلا نكلو . « شوتاب »
 اههاعنم « جنيرتس»و « رتوا » يلتر نال . ةضافتنالا زكرم ىلا
 نيب كراعملا تراد اذكهو . نيدرفنم امهيلع اضقناو , كلذ نم

 تارتفو ةنيابتم عقاوم يف ةضافتنالا تاوقو ةيموكحلا لاترألا
 يتلا ةيركسعلا لامعألا صيخلت نكميو . ةدعابتم ةينمز
 ١ : يلي ارك ةضافتنالا ةيفصت ىلإ تدأ

 ريغ كابتشا « كيرك شيف » يف عقو 4/14 يف *

 تاوقو « شوتاب » وحن هجتملا « نوتلديم » لتر نيب مساح

 نع كابتشالا اذه رفسأو . « نومود » ةدايقب راوثلا نم

 لتر عباتو . « شوتاب »وحن « نومود » باحسنا

 اهرصاحف . « شوتاب » لصو ىتح ةدراطملا « نوتلديم »
 ربجأ يذلا رمألا . 5/١1 يف اهمحتقا مث . مايأ ةعبرأ

 . 0/١6 يف مالستسالا ىلع « ليير »

 وحن مدقتي « نوتلديم » ناك انيبو . 0/1 يف *
 « ركيام دنواي » تاوق عم « رتوا » لتر كبتشا . « شوتاب »
 مث . باحسنالا ىلع اهربجأو « ليه فيان تاك » دنع

 رمألا ىهتناو , قوطلا اهوح مكحأو . ةعرسب اهدراط
 . ةهركك يف «ركيام دنواب » مالستساب

 « ريبكلا بدلا » تاوقو « جنيرتس » لتر نيب عقوو *

 بحسنا . « تويزنامشنرف » دنع 0/158 يف فينع كابتشا

 هدراسطف . لابشلا وحن هرثا ىلع « ريبكلا بدلا »

 يف مالستسالا ىلع هاربجأو ًاعم « نوتلديم»و « جنيرتس »

 بويج رخآ تهتنا كلذبو . 7/7 يف « نوتلراك » نصح
 تادحولا ترسخ يتلا . ةضافتنالا ةيفصت تقو . ةمواقملا

 6١1١و اليتق "8 ( ةيموكحلا رداصملا بسح ) اهلالخ ةيدنكلا

 . ًادبأ اهزاصحا متي ملف دونهلاو نيدلوملا رئاسخ امأ . احيرج
 ةيزكرملا تاطلسلا تماق . ةضافتنالا لشف رثإو

 انولم ١8 نم ةعومجم ىلع مكحف . نييسيئرلا اهتداق ةمكاحمب
 « ريبكلا بدلا »امأ . دونملا نم 8 قنشو . نجسلاب

 نم نالجر مكوحو . نجسلاب ا|مهيلع مكحف « ركيام دنواي »و

 « ليير » ىلا ةمكحملا تهجوو . ةمدخلا نم الصفو ضيبلا

 . نونجلا ةجحب هذاقنا عافدلا يماحم لواحف . ةنايخلا ةمهت

 ذفنو . اقنش مادعالاب هيلع مكحلا ردصف . كلذ ضفر هنكلو

 رظنت ةيبط ةنجل تناك انيب « 3886/11/17 يف مكحلا

 داس ريسبك رتوت ىلإ همادعإ ىدأ دقو . هنونج ةيضقب
 . ةيسنرفلا ةيناكسلا ةيرثكألا تاذ ةيدنكلا تاعطاقملا

 هرسبتعاو . « كيبيك »و «ويراتنوا » يتعطاقم ةصاخو

 ًارمرو . ًايموق الطب تاعطاقملا هذه ناكس نم نوريثكلا
 ةيدنكلا ةموكحلا نع لاصفنالل تاعطاقملا هذه تالواحمل

 . ةيزكرملا
 «ركيام دنواي » نع جارفالا مت . 18487 ماعلا يفو

 يف نيكراشملا قحب ماع وفع رودص دعب « ريبكلا بدلا دو

 . ةضافتنالا هذه

 ىذا

 ليير سيول يدنكلا رئاثلا

 ( سيول ) ليير (00)

  يسنرف لصأ نم يدنك يسايس ميعزو رئاث
 ةدايق ىلوت ء ( ١886 --1844) رمحأ يدنه
 اوماق ةروث نم رثكأ يف 2/6615 نييدنكلا نينولملا
 فصنلا لالخ ضييبلا عم ةيعامجالا ةاواسملل ًابلط اهب
 . رثع مساتلا نرقلا نم يناثلا

 يف 1آهدثك 2161 «ليير سيول و دلو
 ةعطاقم يف ًايلاح ةعقاولا ) « رفير دير » ةنطوتسم
 نم ١ام١١44/1 /م» 5 ( ةيدنكلا « ابوتينام د

 لمعو قوقحلا سرد . ءارمح ةيدنه مأو يسنرف بأ
 ىلع اهالخ فرعت فئاظو ةدع يف هبابش يس لالخ

 فورظلا سسحتو « نييدنكلا نينولملا نم ريثكل
 يرصنعلا زييمتلا ببسب اهنم نوناعي اوناك يلا ةسئابل
 . مهءازإ هنوس رام ضيبلا ناك يذل

 ةيدنكلا ةموكحلا تررق 8 ماعلا يو

 تناك يلا «نوسده جيلخ » ةكرش ىلع ةرطيسل

 ةموكح ةنازخ يف بصت نيحلا كلذ ىح اهحابر
 هذه نويلحملا ناكسلا ضراعف . ةيلحملا ةعطاقملا

 مهطابترال ًارظن نينولملا ةصاخو « ةدشب ةوطخل
 « لميد » ىلوت دقو . ةكرشلا كلتب رشابملا يشيعمل

 ةمواقم يف مهميظنت نم نكمت و نينولملا ءالؤه ةدايق
 نم نيعملا ماحلا اوعنمف ٠ ةموكحلا دض ةمظنم
 مث «ةعطاقملا لوخد نم «لاغودكام مايليو» اهلبق

 مويلا فرعت يلا ) « يراغ تروف » ىلع اولوتسا

 ةتقؤم ةموكح مايق اونلعاو (« غيبينيو » مساب

 يف نونولملا عاطتساو . اهسأر ىلع «ليير » ناك

 تفر



 ير

 ضيبلا نونطوتسملا اهنش نيموحم ةمواقم ةلحرملا كلت
 لوبقلاىلإ ةموكحلا ترطضاف « ةنيدملا ةداعتسا فدبم
 ىلإ ةكرحلا نع نيثوعبم لاسرا متو مهتض وافمي

 . ( ناتضافتنا . ليير رظنا ) « اواتوأ »

 يدنكلا نامل ربلا قفاو ١60٠١ ( ويام ) رايأ ينو

 مايق ىلع صن يذلا « ابوتينام نوناقب » فرع ام ىلع
 « رمحالا رهتلا ةنطوتسم لوح ايوتينام ةعطاقم

 كلت يفو . ةضافتنالاب نيكركشملا نع وفعلا ىلعو
 ًايدنك تكا فق ليمراو ةموكس .تنئاك .ءانثألا

 ةيداحتالا ةموكحلل سسجتلا ةمهتب لصألا يناطيرب
 نييدنكلا طاس وأ يف ديدش جايه ىلإ ىدأ امم « هتمدعأو

 بحس كلذ نع جتن دقو .يناطيرب لصأ نم نيردحتملا
 اهتاوق لاسراب ةيدنكلا ةموكحلا مايقو وفعلا رارق
 تاوقلا كلت تنكمت دقلو . ةضافتنالا ىلع ءاضقلل
 (سطسغا ) بآ يف « يراغ تروف » ةداعتسا نم
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 . رارفلا ىلإ ليير رطضاو 8
 نم تاوزغل ادنك تضرعت ١811١ ماعلا يو

 ةعامج مهو 16118115 « ناينفلا نييكريمالا » لبق

 ادنلريا لالقتساب نوبلاطي اوناك نيذلا نييروثلا نييدنلريالا

 هعابتا نه «ليير » بلطف « يناطي ربلا جاتلا نع

 ةيدنكلا ةموكحلا تلباقو «٠ تاوزغلا كلتل يدصتلا

 . ديدج نم هنع وفعلا تذلعاو « باح رثلاب هت ردابم
 تامطاقملا نامل رب يف ًاوضع ١807 ماعلا ين حبصأ مث
 هباختنا داعيل يلاتلا ماعلا يف درط هنأ الإ يدنكلا

 . ىرخأ ةرم
 : ةعوكحلا ع ةرصنشلا "قير لكاشم اهتاو

 نم ءادتبا 5 ه ةدمل نوناقلا نع ًاج راخ هت ريتعاف

 تايالولا ىلإ بهذف . ١ملاله ( رياربف) طابش
 (ا١مه4- ١ملالوه) ةرثف يف كانه شاعو ةدحتملا

 . ١885 ماعلا يف ةيكريمألا ةيسنحلا ىلع لصحو

 ةعطاقم 5 نونولملا ماق 884 ماعلا يو

 مهمع زتل « ليير » ةوعدب ةيدنكلا « ناوشتاكساس »

 كلت يف ةتقؤم ةموكح نلعاو « ادنك ىلا داعف

 لواح مث 2« ١866 ( سرام) راذآ يف ةعطاقملا
 الإ « نينولملا ةوق ىلع ًادمتعم ةعطاقملا ىلع ة رطيسلا
 هتضافتنا تمطحو اهتاوقب تثعب ةموكحلا نأ

 ةيموكحلا تاوقلل ذئدنع « ليير » مستساو . ةعرسب

 / 1١ ين مدعأو ىمظعلا ةنايحلا ةمهتب هتكاحم تمتف

 . ( ناتضافتنا . ليير رظنا) م86 / 1١

 لامعأ نم ةلسلس عالدنا ىلإ همادعا ىدأ دقو

 « ويراتن وأ د و كلك و 5 ةسيرصتعلا فنعلا

 ةقطنملا كلت يف ىموقلا كرحتلا تايادب ىدحإ تناك

 يتلا تاكرحتلا يهو . ادنك نع لالقتسالا لح ر قف

 . مويلا ىتح , كيبيك » يف ةمئاق تلاز ام



 ال١٠0 ( ةكرعم ) بازلا ©

 ربمأ ةدع' رفح سرفلا كولم نم كلم « الصأ

 «ىلعالا بازلا : ناباز كانهو « همساب تيمسف قارعلاب
 هجرحو لفسالا بازلاو « لبراو لصوملا نيب وهو

 همساي ةامسملا ةعقولا ترج دقو .قلسلا لابج نم

 نيبو « ةيمأ يب ءافلغ رخآ دمحم نب ناورم نيب

 ىلع تناكو ( )76٠١ ه١1»#م» ةنس « سابعلا يب

 ىنب راصتنا نا ةعقولا هذه ةيمهاو « ىلعالا بازلا
 عارصلل ًادح عضو يومالا ةفيلخلا ىلع اهيف سابعلا
 نيبزحلا نيذه نيب اليوط ًانمز رمتسا يذلا ىمادلا

 ةفالخلا « ةعطاق .ةروصب « ىبناو « مالسالا يف
 . يبرعلا قرشملا يف ةيومالا

 قار كيعةنك :ةراوقلا نأ :ةحفرلا' هذه :تنسو
 سابعلا يب رما لحفتساو .يومالا ةفيلحلا دض

 , هلك نييومالا كلم نوددبب اوحبصا ىبح اهف
 نبا هردق شيجب ناسارخ يف مهلتاقمل ناورم هجوتف

 « ماشلا لها نم لتاقم فلا نيرشعو ةيام نودلخ

 رفحو ةلجد ىلع لزنف « لصوملا ىلا هب فحزو
 نودلخ نبأ هردق شيجب نويسابعلا هيلا راسف « ًاقدنخ
 نوع وبا هسأر ىلعو « لتاقم فلا نيرشعب ًاضي

 مث « ىلعالا بازلا ىلع لزنو « ًاماع ًادئاق يدزال

 يلع نب هللادبع ىلا شيجلا ةدايق نع نوع وبا ىحنت
 حافسلا سابعلا وبا يسابعلا ةفيلخلا مع) يسابعلا
 .(ليلقب كلذ لبق ةفوكلا يف نويناسارحلا هعياب يذلا

 هضاخم نع يلع نب هللا دبع ديدجلا دئاقلا لأسو

 ىبوم نب ةنييع رمأف ةدحاو ىلع لدف اهنم ربذلا ربعي

 ثيح ةلباقملا ةفضلا ىلا فالا ةسخل يف ربعي ناب

 ناورم لتاقف هركسعب ةنييع ربعو « ناورم ركسعي
 . ناك ثيح ىلا ةضاخنلا ارباع دترا مث رابألا ةليط

 رملا ىلع ناورمأشنا يلاتلا مويلا حابص يفو

 ةفضلا ىلا هيلع ربعي نا هللا دبع هنبا رمأو ًارسج

 هللا دبع ركسعم لفسا يف ًاقدنخ رفحتو ةلباقملا

 هيلا لسرأ يسابعلا دئاقلا نكلو « لعفف « يلع نبا
 فالا ا عم « رافغ نب قراخنلا ءهتداق دحاأ

 هللادبع دنج نم لايما ةسمخ ىلع ركسعو هدنج نم
 ديلولا اهداق ةلمحن قراخملا هجاو يذلا ناوره نب

 رادو (هتنبا جوز يا ناورم رهص) ةيواعم نبا

 لتقمو قراخملا ةمزهب ىهنا ديدش لاتق نيقيرفلا نيب
 يبايعلا يلع نب هللا دبع فحز اهدنع « هدنج مظعم

 ناورم فحزو « يدزالا نوع وبا هتنميم ىلعو هشيحب

 فالا ةثالث عم ةيواعم نب ديلولا هترسيم ىلعو هشيجم.

 < نيعملاب :تنذآ دق -نيسنثلا :تناكو. © دتللا' :نم

 « يلع نب هللا دبع هيلع اهابأف ةعداوملا نآورم بلطو

 از

 « لاتقلاب نيئدابلا اونوكي ال نا هدنج ناورم رمأو

 ني للا« لكنا ان دخلا قع نأ هبل و
 ليلا ني ديفعست + لاققلا أدبي نا لق سيفا

 ةيركسعلا هتريخ فرع هناو ةصاخ « هفوفص ميظنتل

 نويومالا اهفرعي مل ةديدج سسأ ىلع شويجلا ميظنت يف
 . هلبق

 ىلع ناك ةيواعم نب ديلولا هرهص نكلو

 «.همعو « هتفيلخ رماوال نعذي ملف هرما نم ةلجع

 يدزالا .ناكو « يسابعلا شيجلا ىلع هشيحن لمحو
 يسابعلا شيجلا دئاق ىلع نب هللا دبع رماف « هتلابق

 ىلع اوثحيو © حامرلا اوعرشيو « اولجرتي نا هناسرف

 ىلع نيثاج ناقيرفلا لتاقتو « اولتاقيو « بكرلا

 ةعسق رمتساو لاتقلا دتشاو « حامرلا يعرشم بكرلا

 شيحب و « نو رقهقتي ماشلا لهأب اذاف « اهلماكب مايا

 , « لاتقلا ىلع هدنج ضحب ناو رم لظو « مدقتي هللا دبع
 شيجلا رابمتا ذا « ىودج نود ناك كلذ نكلو

 عطقو « ناورم مزنماو « مزهماف « هلماكب يومالا

 لها نم ذكموي قرغ نم ناكف « رسجلا نويسابعلا
 ميهاربا قرغلا نيب ناكو « لتق نمم رثكا ماشلا

 . (عولخما ةفيلحلا) كلملا دبع نب ديلولا نبا

 هيف ناكو ء هركسعم ًافلخم ناورم برهو

 بصني نا يسابعلا ذئاقلا رمأف « لاوماو ريثك حالس

 ةثج ةيامئالث لشتناف قرغلا ثنج لشتنت ناو رسجلا
 « كلملا دبع نب ديلولا نب ميهاربا ةثج ابيب نمو
 سابعلا يبا ةفيلحلا ىلا يلع نب هللا دبع بتكو

 7 .٠ جتفلاب هرشبي
 يب نويسابعلا بقعت « هذه بازلا ةعقو دعبو

 ةيماشلا ندملا عيمج تعضخو « قشمدو نارح ىلا ةيما

 دعب لتق دقف ناورم اما « يسابعلا ةفيلحلا ىلا

 «٠ نييومالاو نييسابغلا نيب ةكرعم رخآ ين ليلقب كلذ
 08٠ ةلس « لفسلا رصم يف « ريص وبا ةكرعم يه

 * ( ونايليمإ ) اتاياز ىكر

 نكر مهأو «١ ( 19331 - 1 ) يكيسكم يروث دئاق

 نرقلا علطم يف كيسكملا يف ةيحالفلا ةروثلا ناكرأ نم
 . نيرثعلا

 ةدلب يف 1550111820 222248 اتاباز ونايليمإ دلو

 « ننوليروم »- ةنالو قى. ةعقارلا + وكي وكت ا 3

 وهو . 18074 ( سطسغأ ) بآ 2 يف حجرألا ىلع
 ؛ :قوروأ ت يكريمأ يدنه رلصأ نم دّلوم حالف نبا

 نيح هدلاو يوت .اهعيبيو لويخلا بردي ناك

 حبصأف « رمعلا نم رشع ةعباسلا يف لازي ام ناك
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 از

 ماعلا يف لقتعا . هتاوخأو هتوخا ةياعر نع ًالوؤسم

 هتبرق يحالف يئاب عم نايصع يف هتكراشم ببسب 1

 ءاليتسالاب ةهبكلا عرازملا باحصا دحا مايق ىلع ًاجاجتحا
 جارفالا دعب نيحالفلا ضيرحت دواعو . مهيضارا ىلع

 مدخل نأ دعبو . شيجلا يف ةمدخلا ىلإ يعدتساف « هنع

 يكالم دحا ىدل لمعيل حرس رهشا ةتس ةد شيجلا يف
 . لويخلل بردمك ىضارآالا

 عافدلا سلجمل اسيئر هناريج هبختنا ٠ 1908 ماعلا ينو

 يك الم عم ةيدجم ريغ تاضوافم دعبو . مهتيرق نع
 ينلا.يضارألا نيحالفلا نم ددعو اتاباز لتحا « يضارأآلا

 ىلع اهوعزوو « اهيلع تلوتسا دق ةريبكلا عرازملا تناك

 . مهسفنأ

 ماعلا يف « كيسككملا » يف ةيسائر تاباختتنا ترجو

 اهرسخو « «زايد ويريفروب » روتاتكدلا اهيف زاف ٠
 يف يضارألا يكالم دحأ وهو ؛وريدام وكسيسنرف »

 تايالولا ىلإ «وريدام» رفو .« كيسكملا ١ يلامش

 مث نمو « ةيروهمجلل ًاسيئر هسفن نلعا ثيح « ةدحتملا
 تاباصعلا لاجر ضعب ةدعاسمب « كيسكملا » ىلإ داع

 اتاباز ررقو . « زايد ١ نم ةطلسلا عازتنا ةيغب نيحالفلا نم
 2 191١ ( سرام ) راذآ ينو . « وريدام » معد هؤاقدصأو

 ةنليدم ىلع ءاليتسالا نم ةريغصلا اتاباز ةوق تنكمت

 .«وكيسكم » ةمصاعلا ىلإ قيرطلا تعطقو « التويك»

 ربجأ « «زايد » مكحل ةيروثلا ةضراعملا يمانت رثا ىلعو
 دالبلا رداغو « 191١ (ويام ) رايا ؟5 يف ةلاقتسالا ىلع

 فالآ ةسمخ نم ةوق سأر ىلع اتاباز ماقف . ابوروا ىلا

 ةيالو ةمصاع «اكافانريوك» ىلإ لوخدلاب لجر

 .( سوليروم ١

 . ًارصتنم «وكيسكم » ةنيدم ىلإ «وريدام » داعو

 هنم بلط ثيح « كانه «وريدام» عم اثاباز عمتجاو

 « ارابالود نويل وكسيسنرف » تقؤملا سيئرلا ىلع طغضلا

 يدنهلا ماظنلا ) « سوديجالا » ماظن ىلإ يضارألا ةداعإل
 . ( ضرالا ةيكلمل ميدقلا يعاشملا

 تاباصعلا لاجر نم حالسلا عزن ىلع « و ريدام ٠» رصاو

 ءارش نم نكمتي يك «ةأفاكم» اتاباز ىلع ضرعو
 عزتب أدبو « ةوشرلا هذه ضفر اتاباز نا ريغ ؛ ضرا

 لسرا امدنع كلذ نع فقوت هنا الإ ؛ هتاوق نم حالسلا

 . تاباصعلا لاجر دض شيجلا تقؤملا سيئرلا

 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت يف ًاسيئر ؛ وريدام » بختناو
 ماقو . حاجن يا نود ةيناث ةزم اتاباز هب ىقتلاو . ١

 ىعدي سردم ةدعاسمب « الايا) ةطخ. دادعاب اتاباز

 سيئرلا نأ ةطخلا كلت تنلعا دقلو . «وناتنوم ويليتوا »

 نوعقوملا ددجو . ةروثلا فادهأ ذيفنت نع زجاع ( وريدام
 ىلا تقؤم سيئر نييعتب اودعوو « ةروثلا ةطخلا ىلع
 ةداعاب كلذك اودهعتو . ةديدج تاباختنا ءارجا نيح

 ةرداصم ربع « سوديجالا » ماظن ىلا ةقورسملا يضارألا
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 اتاياز ونايليمإ يكيسكملا رئاثلا

 امأ . اهنع ضيوعتلاو ةريبكلا عرازملا يضارأ ثلث

 اهيضارا رداصتف « ةطخلا ىلع ةقفاوملا ضفرت يلا عرازملا

 ضراللا » راعش ةرتفلا كلت يف اتاباز عفرو . ضيوعت نود

 . ؛ ةيرحلاو

 عرازملا يضارأ ةرداصمب هتالمح نابإ اتاباز ماقو

 كراعملا ىدافتي ناكو . نيحالفلا ىلع اهعيزوتو ةريبكلا

 ازناكف هراضتأ امأأ . تايانطنللا بر تاكرتكت اندم

 نومضنيف ؛ مهفاتكأ ىلع مهقدانبو ضرالا يف نولمعي

 ىلإ نودوعي مث نمو « لاتقلل نوعدتسي ٌنيح تإوقلل
 تاوق ددع لصوو . ةشوانملا وا ةكرعملا دعب مهثي راحم

 ناكو « لجر فالا ةعضب ىلإ نايحألا ضعب يف اتاباز
 نا دعب « ةيلاملا تادعاسملا ضعب هلاج رل عفدي اتاباز

 « هتاوق طاشن ةقطنم يف ةعقاولا ندملا ىلع بئارضلا ضرفي

 « ةحلسألا امأ . اهيف ءايرثألا رابك :ىلع صاخ لكشبو

 . ةيموكحلا تاوقلا نم اهعازتنا ربع اهنمؤي ناكف

 لزع ىلع « اتريوه ونايروتكيف » لارنجلا مدقا امدنعو

 لصو ء 1911 (رياربف ) طابش يف «وريدام » لايتغاو

 ضفرو « « وكيسكم » ةمصاعلا فراشم ىلإ هلاجرو اتاباز
 مدع ىلا كلذ ىدأو .هعم لمعلاب «اتريوه ١ ضرع

 ةلتاقمل لامشلا ىلإ هتاوق ةفاك هيجوت نم « اتريوه » نيكمت

 شيجلا » اومظن دق اوناك نيذلاو « كانه تاباصعلا لاجر

 ونايتس ونيف ١ ىعدي لدتعم يسايس ةدايقب « يروتسدلا
 . ديدجلا روتاتكدلاب ةحاطإلا فد كلذو « « ازناراك

 يف دالبلا نم برحلا ىلإ رطضا نأ ؛اتريوه ٠ ثباي ملو
 .1915 (ويلوي) زومت

 . هنوبابي « ازئاراك ييروتسد نأ ًاكردم اتاباز ناكو
 ةنيدم يف نيفقثملا نم ددع باذتجا نم نكمت دق ناكو

 مهنمض نمو « هتاوق فوفص يف لمعلل «وكيسكم »

 « هتكرحل رظنملا حبصا يذلا « اماغ يإ وتوس وينوتنا ٠
 حالصالا فدهتسي بزح سسؤم قحال تقو ينو
 نييروتسدلا اتاباز اعد « «اتريوه » طوقس دنعو . ىعارزلا

 لاتقلا يف رمتسيس هنأ نم ًارذحم الايآ ةطخب لوبقلا ىلإ
 . ديفنتلا عضوم ةطخلا هذه عضوت ىتح

 « ازئاراك» اعد « 1915 ( ربوتكا ) لوألا نيرشت ينو

 . « وكيسكم » ةئيدم يف رمتؤم روضحل ةروثلا ىوق ةفاك

 ةنيدملا ًاربتعم روضحلا «ايف وكسيسنارف » ضفرو
 ىلإ رمتؤملا ناكم لقن ّمت كلذلو . ةيداعم ًاضرأ
 راضْنأو ( ايف ) راصنأ هرضح ثيح ( ستنيلاكساوغا ١

 ىلع نورمتؤملا قفتاو . هيف ةيبلغأ اولكشو « اناباز »
 . دالبلل ًاتقؤم ًاسيئر « زيريتيوغ ويلالوي » لارنجلا نييعت

 هناكرأ عم هجوت دقلف « رارقلا ضفر يذلا «ازناراك ٠ امأ

 يرش (« كيسكملا » جيلخ ىلع ةعقاولا « زوركاريف » ىلإ

 .( وكيسكم) ةنيدم

 « ازئاراك» راصنأ نم نيلدتعملا نيب برحلا تعلدناو

 اتاباز رمأ ( ربمفون ) يناثلا نيرشت ؟4 ينو . نييروثلا نيبو
 شيج ٠ ىعديو لجر فلا ؟1| زهاني حبصأ يذلا هشيج
 دقلو .«وكيسكم» ةنيدم لالتحاب « يبونجلا ريرحتلا

 نوهجتب اوناك نيذلا نيحلسملا نيحالفلاب ةئيدملا ءانبأ ئجوف
 ءاملاو لكألا ضعب نيبلاط تيب ىلإ تيب نم غلاب عضاوتب

 . اوعقوت امك اهبهن ةيغب روصقلا اومجاهي نأ نع اضوع
 ىلع «ايف»و « اتاباز » عمتجا « نيعوبساب كلذ دعبو
 ةسائر رقم ) ينطولا رصفلا اراز مث نمو « ةنيدملا فراشم
 ينأي ىتح ةيوس لاتقلا ىلع نادئاقلا قفتاو . ( ةيروهمجلا
 . « الايآ» ةطخخ « ايف ١ ىنبتو . رصقلا ىلإ يندم سيئر

 ىلع ضرألا عيزوتل ةيعارز ناجل ليكشتب اتاباز ماقو
 دكأتلل اهلمع ةبقارم يف هتقو نم ريثكلا ىضمأو . نيحالفلا

 نم ةوشرلل اهئاضعأ لوبق مدع نمو « اهزيحت مدع نم
 « يعارزلا فيلستلل افرصم اتاباز سساو . نيكالملا رابك

 ركسلا ةعانص ميظنت ةداعإ لواحو . دالبلا يف لوألا وهو

 (ليربا ) ناسين يو . ةينواعت سسا ىلع « سوليروم » يف
 يكريمألا سيئرلل يصخشلا لثمملا عمتجا «

 بلطو . اتابازب «٠ كيسكملا » يف «نوسليو وردوو»

 « ةدحتملا تايالولا ىلإ هتثعب « نوسليو » لبقتسي نا اتاباز
 ناك ثيح « ازناراك» ةموكحب فرتعا نوسليو نأ ريغ
 يف ةمخضلا ةيكربمألا حلاصملا ىلع ظافحلا ىلع ًاصيرح
 « زي ريتيوغ » ةسائرب رمتؤملا ةموكح تناكو : كيسكملا

 . تقولا كلذ يف تلحنا دق

 نيلدتعملا نيب برحلا ترمتسا ءانثالا كلت يبو

 «البيوج ؛ ةئيدم لالتحا نم اتاباز نكمتو . نييروثلاو
 نا دعب ةصاخو « كراعملا نم ةلسلس يف راصتنالا نمو

 ماعلا يقو . نيفرتحملا دونجلا نم ددع هتاوق ىلا مضنا
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 اعد كلذ دنعو . اتاباز لزع مت يلاتلابو « « ايف و تاوقب

 نم اتاباز دعبتسا هنا ريغ ٠ يروتسد رمتؤمل « ازناراك»
 ًاروتسد رمتؤملا عضو دقلو . ةكراشملل نيوعدملا ةمئاق
 . ةيروهمجلل اسيئر « ازناراك » بختناو « دالبلل اديدج

 « ستيغ ميلو ١ ىعدي ديدج يكربمأ ثوعبم ماقو
 يف تاللاقملا نم ةلساس كلذ دعب بتكو . اتاباز ةرايزب

 ةعقاولا قطانملا ين ماظنلا نيب اهيف ًانراقم ةدحتملا تايالولا
 قطانم يف ىضوفلاو « اتاباز تاوق ةرطيس تحت

 ةيقيقحلا ةيعامتجالا ةروثلا ٠ نأ ًادكؤم « « نييروتسدلا »
 عم ضقانت يذلا رمألا ؛ « نييتابازلا نيب دجوت نا نكمي
 حلاصملا تمهاس يذلا يمسرلا يكريمالا فقوملا

 . هديدحت يف « كيسكملا ١ يف ةيكريمالا ةيداصتقالا

 ولباب » فارنجلا زعوأ « ةزيجو ةرتفب كلذ دعبو
 دض ةموكحلا تايلمع دوفي ناك يذلا « « سيلازنوغ
 رهاظتي نأب «ودراجاوغ سوسيج » ديقعلا ىلإ « اتاباز
 ديري هناو « ةيروثلا تاوقلا ىلإ مامضنالا يف ةبغرلاب
 . «سويلي روم » يف « اكيمانيشت » ةعرزم يف اتابازب عامجالا
 ناسين ٠١ يف كانه ًائيمك اتابازل ةموكحلا تاوق تدعأو

 ىلع «ازئاراك» دونج مدقأ ثيح 21919 (ليربا)
 , كانه نفد ثيح « التويك» ىلإ هنامثج لقن متو . هلايتغا

 « كيسكملا » يف يروثلا دملا رسحنا اتاباز لايتغا رثا ىلعو

 . حضاو لكشب

 ناك هنا نم مغرلا ىلع « ريقف وهو اتاباز دهشتسا دقلو

 نييسايسلاب قثي ال ناكو . ةغلاب ةلوهسب ءارثالا هناكماب

 تاباقنلا عم فلاحتلا مدع يف ًاطشاا دا ريغ .٠ نيفرتملا
 دقلو . دالبلا ءاحنا ةفاك يف هتكرح رشن مدع قو ةيلامعلا

 لجأ نم لتاق « ًافقثم نكي مل نإو « ًايكذ ًاحالف ناك
 ءانبو نيحالفلل ضرألا ءاطعا يهو ةددحم فادهأ
 ةروثلا لعج يف هطاشن مهاسو . كيسكملا يف ةيطارقميدلا

 نرقلا يف ىلوألا ةيحالفلا ةروثلا ةيكيسكملا
 . ماعلا يف

 :ب فعلا

 ( نييتيإ ) ويلوياز 00

 طالبلا لاجر دحأو ( ١1844  ؟ ) يراغنه يركسع

 لتحا . اسمنلاو ايكرتو اينولوب دض براح . نيماطا يرجملا
 ٠ تاونس سمح ةدمل اهمكحو اسمنلا

 نم ان هنن 8 ويلوياز نييتيإ ردحني

 اهلاجر لوأ ناكو ؛ يئالس لصأ تاذ ةيراغنه ةرسأ
 كلملا شيج يف ماعلا دئاقلل ًادعاسم حبصأ . نيزرابلا
 1126125 1*”« نافروك لوالا سايتام » يراغنهلا

 ينولوبلا كلملا نبإ ةدايقب ًاينولوب ًاضيج لتاقو . 001012

 ٍِ 1414 ) ةرتف لاوط كارتالا براح مث . « عبارلا ريمزاك »

 اكاح حبصأو ١144١ ماعلا يف اسمنلا لتحا .(

 « سايتام » كلملا يفوت امدنعو . ١848 ماعلا ىتح اهيلع

 ىلإ «ولييجاج فالسيدالف » لاتصيإ يف ويلوباز كراش
 . 1644 ماعلا يف يفوت . 1640 ماعلا يف يراغنملا شرعلا

 ( نوج ) ويلوياز 9

 دناقلا نبا وهو ء ( ١4417 108١ ) يراغته كلم

 ١640(2, 16138 ) ةرقف يف مكح . «ويلوياز نييتيإ »
 ناولس ين ايثعلا ناطلسلا ةدعاسم ىلع لوصحلا عاطتساو

 يتلا « غروبسباه » ةلئاع دض هكلم ميعدتل ريبكلا لوألا

 . ايراغنه شرعب بلاطت تناك

 ماعلا يف لوطط 22 م0102 ىيلوياز نوج دلو

 ايك افولسوكيشت يف «ىداردوب كسبيس » يف 807

 يفف . ةركبم نس يف وهو يسايسلا كرتعملا ضاخو

 « تييدلا » ةيوضع ىلع لصح ١٠٠٠ ماعلا
 لضفب عاطتساو . ( ايراغنه يف يعيرشت سلجم )
 ةحلصملا تيوصتلاب « تييدلا » ءاضعأ عانقا هطاشن

 نييراغنملا ريغ ءارمألل حامسلا مدعب يضاقلا رارقلا

 كلم ةافو دعب يراغنملا جاتلا ةيكلمل حيش رئلاب

 « وللييجاج فالسيدالف » فيعضلا «ايميهوب »

 تمكح يلا ةينولوبلا وللبيجاج ةلالس كولم دحأ )
 ايراغنه مكحم ناك يذلأو « ١٠5١5 ىلإ ١885 نم

 . ( يناثلا ولزالوا » كلملا مما تحت
 ناك يلا «(1811١-١055)ةرتف لالخو

 نم ةعطاقم ) اينافلسنارت ىلع اهيف امكاح ويلوبراز

 ماعلا يف ثدح « ( يراغنملا جاتلل ةعبات اينامور
 ءالبنلا ةقبطو نيحالفلا نيب داح عارص 114

 نا ثبل ام « عرازملا دايسأو ءاينغألاو ءايوقالا

 يغرويغ » اهداق «ةمراع ةيحالف ةضافتنا ىلإ لوحت

 لتقلا فالآ اهيف طقسو « (1. 120252 « زود

 . عرازملاو لزانملا تاثم تقرحأو « ءالبنلا نم

 ةقبط شيج مزهت نأ ةضافتنالا تاوق تكشوأو

 شيج قحس ويلوياز نوج عطتسي ول مل « ءالبنلا

 «ازود» نأ و « نيحالفلاب ليكنتلاو « «أزود »

 ويلوياز بستكا اذبب و . ةدايقلا يف هقافر عم همادعاو

 هبناج ىلإ اوفقوف « ءالبنلا فوفص يف ةعساو ةيبعش

 كلملا ىلع ًايصو ساحل هوئيعو © (« تييدلا» يق

 عست رمعلا نم غلابلا « يناثلا سيول » رصاقلا
 يف « فالسيدالف » كلملا هدلاو ةافو دنع « تاونس

 ماعلا يف ايراغنه ىلع ًاكلم هونيع مث . ١515 ماعلا

 ي « يناثلا سيول » كلملا لتقم عب 2 5

 01/101265 « شتاهوم » ةكرعم يف 1075

 0 ريبكلا لوألا نابيلس » يناثعلا ناطلسلا دض

 ز

 نيب «اي راغنه» شرع ىلع يفحلا عارصلا أدب انه

 «,دنانيدرف» اسمنلا قوديشرأو ويلوياز نوج
 ةيروطا ريمالا روطاربما دعب [ميف حبصأ يذلا )
 تحت « هتافو ىح ١ههمل نم ةسدقملا ةينامورلا

 . ()55» ماعلا 5 «لوألا دئانيدرف» مسأ

 تعبرت ةيئاملا ةلئاع) غروبسباه ةلئاع تمبتاو
 نم ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا شرع ىلع
 « ةنايحلاب ويلوياز نوج ( 1١074٠ ىح ا٠١ا/*
 لالخ « يناثلا سيول » باشلا كلملا ةدجن ين هلشفل
 بلاطي «دنائيدرف» ماقو « « شتاهوم » ةكرعم

 سيول » كلملا رهص هنوكل ايراغنه شرع يف هقحب
 يذلا © يراغنطا « تييدلا » نأ الا « « يناثلا

 ةلئاع مكح تحن « ايراغته» عوقو ةدشب ضراع

 ال ناك يذلا « ويلوياز حشر « « غروبسباه »

 كلملل ًافلخ « «اينافلستارت » ىلع ًاكاح لازي

 . يناثلا سيول
 « ويلوباز »ويدنانيد رف» نيب برحلا تبشن اذكهو

 2 حاجنلا ضعب ةيادبلا يف دنانيدرف تاوق تققحو

 ثيح « «تابراكلا » لابج ىلإ ويلوياز أجلف
 ىتح «دنانيدرف » دض ةعطقتم بورح نشب رمتسا
 ن ويناثعلا هيف لتحا يذلا ماعلا وهو © 6

 فراشم ىتح اولصوو « ةيرافنملا يضارألا لك
 ةيروطاربمالاب ايراغنه اوقحلأو « «انييف »
 « ريبكلا لوألا نايلس » ناطلسلا تبثو « ةينازعلا

 بجوتي ام عفدي نأ ىلع « اهيلع ًاكلم ,بلوياز
 نوؤش رييست يف هدي قالطا عم « تاواتا نم هيلع
 تاعزانملا ةدح يق داز يذلا رمألا « ةيلخادلا دالبلا

 نأ كلإ «© «دئانيدرف» عم ةعطقتملا بورحلاو

 ماعلا يف « دارافيجان » مالسلا ةدهاعم |هنيب تدقع
 «دنانيدرف» نوكي نا ىلع صنت يلاو 4
 مل يذلا ويلوياز ةافو دعب « ايراغنه » ىلع اكلم
 . خيراتلا كلذ ىح لافطأب قزر دق نكي

 لفطب قزر نا دعب ويلوياز يثوت٠١ ٠+ ماعلا ينو
 « لمطص 51عاونطا1201 دنومسيفيس نوج هاسأ

 شرعلا ءاطعا ةركف عم ويلوياز راصنأ فقوف

 دنومسيغيس ىلإ يراغنملا

 ةمصاع 2811012 « ادوب » لالتحا ىلا « دنانيدرف»

 عفد يذلا رمالا «

 متغاف « ديدج نم عارصلا داعو « كاذنآ ايراغنه

 مجاهو « ةصرفلا «ريبكلا لوألا نايلس» ناطلسلا

 لتحاو « ثيرولا لفطلا نع عافدلا ةجحي ايراغنه

 دالبلا يثلث مضو © ١١4١ ماعلا يف «ادوب »

 . ةيناثعلا ةيروطا ربمالا ىلإ ةيراغنملا

:/ 



 ( يغرويغ ) فوراخاز

 نابإ زرب ء ( 1487 - ١847 ) يتييفوس لارنج

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ©. 1”. فوراسخاز شتيفورودويف يغرويغ دلو 1

 يف « فوتاراس » برق «وفوليش » ةيرق يف 2180137

 . ١91١6 ماعلا يف ملعلا ةمدخ ىلا يعدو . 6

 قحتلا ثيح . ١1497 ماعلا يف ءافرعلا ةسردم نم جرخت

 ةيناملالا  ةيسورلا ةهبجلا ىلع لاتقلا يف ةكرتشملا تاعطقلاب

 . ىلوالا ةيملاعلا برحلا نايإ
 عالدنا رثإو , 14027 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يفو

 ينو . ةاشم جوفل ادئاق فوراخاز بختنا . ةيسورلا ةروثلا
 . ايسور يف ةمدتحم ةيلهالا برحلا تناك امدنعو 1114 ماعل

 ذنم رمحالا شيجلاب قحتلا مث . يعويشلا بزحلا ىلا مضن
 ةيلهالا برحلا يف كراشو . 11184 ( سطسغا ) بآ

 ملتسي مل هنكلو . ١97١ ماعلا يف اهتياهن ىتح ةيسورل
 . ةيرس ةدايق ىوس برحلا هذه لالخ

 , ةيبيردت تارود ةدع ةيسورلا برحلا ةياهن دعب عبتا
 ًاسيئر ادغو ٠ ناكرا ةرود يف هتسارد 1914 ماعلا يف ىهنأو

 -19994)) ةرتف يف « لاروألا » ةقطنم ناكرا ةئيه

  ةيناملالا ةهبجلا ىلع برحلا عالدنا عمو .(

 حرسم ىلا فوراخاز لقت. 1181/0/51 يف ةيتييفوسلا

 ةئيل شيئرك مم. 12 شيلا ناكرأ ةئيط :سيئرك لاعقلا

 دئاقل ًابئان حبصأ 1181 ماعلا يفو . كسنايرب ةهبج ناكرأ

 شويجلا دئاق بئان بصنم ملتسا مث .زاقوقلا ةهبج
 ةسهبجلاو « دارغنيلاتس »روح ىلع ةلماعلا ةيتييفوسلا

 ةدايقو 0١ شيجلا ةدايق ملتسا 1987 ماعلا يفو . ةيبونجلا

 . ايسور اليب يف ةيناثلا ةهبجلا

 اك ٠ شيجلا يف ايلع بصانم برحلا ءاهتنا رثإ لغش
 يف يفوت . ىلعألا يتييفوسلا سلجملا يف وضع بخُشنا
 . 7961/1/55 خيراتب «وكسوم »

 ( يفتام ) فوراخاز ( 4 )

 برحلا نابإ زرب. ١844 ١1917( )يتييفوس لاشرام
 داصتاألا لطب » بقل ىلع لصحو . ةيناثلا ةيملاعلا

 . نيترم « يتييفوسلا
 22112810107./2/1.1 فوراخاز شتيفيليسأف يفتام دلو

 ةمدخ ىلا يعدتساو . ١844 ماعلا يف «وفوليوف » ةيرق يف
 ةبترب ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف كراشف . 195321/ ماعلا يف ملعلا

 كرتشاو . اهعالدنا رثإ ةيسورلا ةروثلا ىلا مضنا . يدنج
 ءاتشلا رصق ةمجاهم يف رمحألا سرحلا تادحو عم

 ىمناو . طباضك يتييفوسلا شيجلاب قحتلا مث . )١177(

 . /١951 ماعلا يف ةيتييفوسلا ناكرألا ةيلك يف ةيبيردت ةرود

 ةماعلا ناكرألا سيئرل ًادسعاسم ادغ 1488/7/١ يفو
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 فوراخاز يغرويغ يتييفوسلا لارنجلا

 فوراخاز يفتام يتيبفوسلا لاشراملا

 ىتح بصنملا اذه يف يقبو . ميظنتلاو ةئبعتلا نوؤشل

 « اسيدوا » ةقطنم ناكرأل ًاسيئر نيع ثيح . 8
 . ةيركسعلا

 داحتالاو ةيزانلا ايناملا نيب برحلا تبشن امدنعو

 ًاسيئر فوراخاز نيع . 1441/1/97 يف يتييفوسلا
 ةكرعم ءانثأ مهاسو . يبرغلا يلامشلا روحملا ناكرأل

 ةهبج ىلع تايلمعلا ططخ عضو يف ( 194١ ) «وكسوم »

 ةكرعم يف مهاس امك . داضملا موجهلا ةلحرم يف . « نينيلاك »

 . « دارغتيتيل »

 «ربيبييثدلا» روبعو « كسروك » ةكرعم ءانثأ لمع

 ا مث . « بوهسلا ةهبج » ناكرأل اس )١549(

 لاشراملا ةدايق تحت « ةيناثلا ةيناركوالا ةهبجلا » ناكرأل

 يساي » ةيلمع يف كراش ثيح .« يكسفونيلام »

 يفو .( ١444 )) ةينامورلا دوددحلا ىلع « فينيشيك

 « تسبادوب » دنع ةهبجلا اهتضاخ يتلا ىرخألا تايلمعلا

 هراتخا دقو .( )١140 «غارب »و «انييف »و

 ءارو ام ةهبج » ناكرأل ًاسيئر كلذ دعب « يكسفونيلام »
 . ١9484 ماعلا يف نابايلا دض برحلا ءانثأ « لاكيابلا

 فوراشاز مكتبا . ةيناتلا ةيملاعلا برخلا ءاهتنا ذعب

 ماعلا يف نيع مث ( 118435١1948 ) ناكرألا ةيلك ةدايق

 يقر . ةيطارقوميدلا ايناملا يفةيتييفوسلاتاوقلل ادئاق 17

 سيئر بصنم لغشو ٠١404 ماعلا يف لاشرام ةبتر ىلا
 نم ةرتفلا يف عافدلا ريزو بئانو ٠ ةيتييفوسلا ةماعلا ناكرالا

 . 1911/1/81 يف وكسوم يف يفوت . 71931 ىتح

 ١٠١7 ( راصح ) اراز م0

 نابا ء ١٠7١؟ ماعلا يف 23158« اراز » راصح عقو

 ةنيدم ىلع يبيلص موجه لوا وهو . ةعبارلا ةيبيلصلا ةلمحلا
 يداحلا نرقلا رخاوا يف ةينيلصلا تالمحلا ءدب ذنم ةيحيسم

 ىلع يبيلصلا شيجلا هب ماق رخآ موجه ةمدقم ناكو . شع
 - "١١١ ) ةيطنزيبلا ةلودلا ةمصاع ةينيطنطسقلا

4). 

 ةسيدم ( نآلا ايفالسوغوي يف رداز ) « اراز » تناك

 تنلعأ 1143 ماعلا يفو . ةيقدنبلا ةيروهمجل ةعبات ةيلحاس

 اهسفن تعضوو . « ةيقدنبلا » ةطلس ىلع اهدرمت ةنيدملا هذه

 ماعلا يفو . « ثلاثلا اليب » يراغتهلا كلملا ةيامح تحت

 . ةيقدنبلا ىلا لوصولا ةيبيلصلا ةلمحلا عئالط تأدب

 ىلع ةرطيسلا يف مهتنغر نم عفادب . « نويقدنبلا » ماقو
 يف ةيساسالا اهفادهأ نع ةيبيلصلا ةلمحلا فرحب ء « اراز »

 نيمأت لباقم . ةنيدملا ةمجاهمب اهتداق عانقاو ء رصمو نيطسلف
 . ةلمحلل يرحبلا لقنلا لئاسو

 « نييقدنبلا » اياونب « ثلاثلا تنسونيا » بابلا ملعو

 لسرأف . « اراز »وحن نييبيلصلا لوطسأ رحبي نأ لبق



 نكلو . ةيلمعلا عنمل « ةيقدنبلا » يف هيثوعبم ىلا لئاسر
 ةيبيلصلا شويجلل هديدهت دؤي ملو ٠ لشفلاب تءاب هتلواح
 وحن هجوتلا نع نيبيلصلا عدر ىلا يسنكلا نامرحلاب
 بعاصملل اساكعنا يوبابلا ريذحتلل مهضفر ناكو . ةنيدملا

 نييبيلصلا نال كلذ . مههجاوت تناك يتلا ةيساقلا ةيلاملا

 لاما نم غلبم عقد ىلع اوقفاو دق اوناك اسنرف نم نيدفاولا
 مها ديب . ةسدقملا يضارالا ىلا مهلقن لباقم « نيقدنبلل »

 . مهتمهم ذيفنتل يفكي ال لاوما نم هنوكلمي ام نا اودجو
 يتلا غلابملا عايضو ةلمحلا نع يلختلا رطخ اوهجاو امدنعو
 حارتقال اوخضر . لبق نم « ةيقدنبلا » ناكسل اهوعفد
 . اهالتحاو « اراز » ىلع موجهلاب « نييقدنبلا »

 ني رشت رهش علطم يف « ةيقدنبلا » نم لوطسالا رحباو
 يف « ارز » لصوو .5١١١؟ (ربوتكا ) لرالا

 ضعب هتللختو نيعوبسا ماد راصح دعبو .
 « اراز » ةيماح ضرعتت ملو . ةنيدملا تملستسا ٠ تارجهلا
 تضقو . اهطوقس دعب ةيماقتنا تايلمع ةبأل اهينطاومو
 كلت يف تذختاو ١ « اراز » يف ءاتشلا لصف ةيبيلصلا شويجلا

 يلاتلا ماعلا عيبر يف « ةينيطنطسقلا » ةمحاهمب اهرارق ةرتفلا

 .( 77١9

 ( زريميزدولف ) يكسروغاز (05)

 (؟ رووا -188) ينولوب يركسع

 18.28 معو:و11 يكسروغاز زريم زدولف دلو
 ماعلا يف ناكو . ١88١ ماعلا يف «ايسيلاغ» يف
 ١5١4 ) ىلوالا ةيملاعلا برحلا عالدنا دنع 4

 . ةيواسمنلا ةماعلا ناكرالا ةئيه يف ًابيقل (

 سيئر بصنم +١9١ - ١9١5 ةرتفلا يف لغش
 بناج ىلا لتاق يذلا ينولوبلا نويجيللا ناكرأ

 بصنملا كلذ نع لخمو ؛ سورلا دس نييواسمنلا
 . « يكسدوسليي » ينولوبلا لاراحلا عم هفالخ رثا
 2« )1١91١8( كسفوتيل - تسيرب ةدهاعم رثا ىلعو

 ىلا, رلاه » لا ريخلا مم برحلا يكسروغاز لواح
 هسنع افع مث . لقتعا هنكل « يتايفوسلا داحتالا
 « لوالا لراك» يواسمنلا روطا ربمالا

 مدخ )١95١( ٠ ةيتايفوسلا - ةينولوبلا برحلا
 ةهبحلا ىلع ةفشالبلا دض لاعقلا يف «رلاه»ةدايق تحت
 ىتح ١97٠ ماعلا نم ةمدخلا نم يفعأ مث « ةيلابشلا
 « يكسدوسليي » لاشراملا ماق امدنعو . ١48 ماحلا
 تاوقلا يس روغاز داق ١915 ماعلا يف هبالقناب

 « بالقنالا اذه تدصت يلا ةيوحلا ةينولوبلا

 نأ دعب ىفتخاو 2 « سويئليف » يف غن هنأ ريغ

 . ١5517 ماعلا يف ينوت هنا دقتعيو . هحا رس قلطأ

 ءانثا يفو .

 ( سويرتيميد) سوكانايروغاز (11)

 . هرلحقال) ينانوي يركسع

 12. 722جم-سوك اناي روغاز سوي رتيمرد دلو
 «نرويثيغ» يف ١918/8/5 يف مادصدطمو
 ًامزالم نيع . (نانويلا ) «اينوكال » جيلخ ىلع
 لالخ مدخو © (١ة8# ) ةيعفاملا حالس يف ًايناث
 - ١94٠ ) ةينابلالا ةلمحلا يف ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا

 طسوالا قرشلاو نانويلا نم لك يفو ( 401
 ةينانويلا ةيلهالا برحلا يف كرتشا امك . ايلاطياو

 .()و؛:5؟-ذو؛:4)
 ةيركسملا تايلكلا يف ةيركسع تارود ةدع ىقلت

 ةيركسعلا بصانملا ىلوتو . ارتلكتا يفو ةينانويلا
 قليفلا ناكرا يف تايلمعلا ةبعش سيئر : ةيلاتلا

 دئاق « « يس » قليفلا ناكرا سيئر ©« «برب

 ١90١ ماعلا يف قيرف ةبتر ىلا يقر . ةاشم ةقرف
 . ( ١510١ - ١909 ) « يسر قليفلل ًادئاق نيعو
 . ينانويلا شيجلل ًادئاق ادغ +١57 ماعلا يو

 ( وتدنب ) ايراكاز (05)

 «عاونج» نم يلاطيإ يسامولبدو لاريما
 ىلع اونحل ًامساح اراصتنا ققح (07.١-؟)

 )1١١84(. «ايروليم» يف «ازيب»

 8عءمم06+غغ0 2ه2عع27212 ايراكا زوتدنب نيع

 روطاربمألا ىدل اونحل ًاريفس ١١54 ماعلا يف

 يذلا «٠ « سوغولويلاب نماثلا لكيام » يطن زيبلا
 ةعاطقا « ليونئام » هيخأو ايراكاز وتدنب بهو

 رجح مجاني ةينغلا « ان ريمس « يلاش « اياكوف 0

 ةعاطقالا كلت ىلع ناقيقشلا ديش دقلو . بغلا
 ىلإ يراجتلا اهطاشن دتما « ةيراجت ةيروطا ربما

 « «زردنالفلارو « اسنرفو ءاينابساو «ايقي رفأ يلاش

 . دوسألا رحبلاو « «ةيئيطنطسقلا»و

 اينابسا ىلإ ايراكاز هجوت ١؟8+ ماعلا يفو

 ةيناكما يف ثحبيل « سوغولويلاب » نم بلطب

 ةيئابسا ةريمأ نم روطاربمالا دهع يلو جاوز

 ةضافتنا ةمهملا تضهجأ دقلو . « وجناد لراش »

 راذآ ". يف تأدب يلأ ةيلقصلا «ءاسملا ةالص »

 نويلقصلا اهيف نكمت يلأاو ء ١587 ( سرام)

 داعو . يسن رفلأ « وجناد لراش » شيج ريمدت نم

 ةدايق ستيل 4 ماعلا يف اونج ىلإ ايراكاز

 «ونازيب وتروب » ىلع راصحلا ضرف لوطسا

 از

 كلت تدأو . « ينا ريتلا م رحن ىلع «أزيب » ءانيم

 بآ يف «ايروليم » ةكرعم ىلإ ةيرحبلا ةروانملا

 تاكيتكت تنكمت ثيح « ١١م4 ( سطسغأ )

 . اونمل ماح رصن قيقحت نم ايراكاز
 ايراكاز نكمت ١١و ١1مم نيماعلا ينو

 « اونج » تطعأ ةسدقملا يضارألا يف ةدهاعم دقع نم

 تناك يتلا (نانبل ) سلبارط ةئيدم ىلع ةرطيسلا
 تيغلأ ةدهاعملا هذه نأ الا . نييبيلصلا لالتحا تحت

 لع «نووالق» ةدايقب كيلاملا هنش موجه دعب
 رمألا « هسفن ماعلا يف اهريمدت ىلإ ىدأ سلبارط
 .« اونج » يف هتناكمل ايراكاز نادقف يف مهاس يذلا

 ىلوتيل ١١1٠ ماعلا يف اونج ايراكاز رداغو
 ىشناس» لوطسأ يف ربكألا لاريمألا زكرم

 ةميرأب كلذ دعبو . « ليتساك » كلم « عبارلا
 اسئرف كلم عبارلا « بيليف» لوطسا داق ماوعأ
 « زردنالفلا » ىلع راصحلا ضرفو « ارثلكنا دض

 . ١3989 ماعلا يف

 لع « ١٠١ ماعلا يف اونج ىلإ ايراكاز داع
 دنعو . ةديدج ةيبيلص ةلمحل دادعالا نع ءابنأ رثأ

 دض اهيمحيل « اياكوف » ىلإ هجوت « عورشملا رايمنا

 لع رطيسو « نيينالاتاكلاو كارتألا تامجه

 اونج ىلإ داع 5 . ةمخاتملا « سويك » ةريزج

 ماعلا يف يفوت ثيح « ةليلق تاونس دعب ىرخأ ةرم

 ءارمأ تالئاع نم هتلالس تجوزت دقلو . ٠
 يف) «ايروم» ىلإ تلقتناو « نييسنرف نييبيلص

 5 )ع زينوبوليبلا »

 ( كرام سيلبا ١) سايراكاز كن
 يف كرتشا ( 1957 189٠ ) يكريمأ يرحب طباض

 لوطسالا عطق ضعبل دئاقك ةيناثلا ةيلاعلا برحل
 . يكريمال

 ىف 2.3. 2,201221135 سايراكاز كرام سيليا دلو

 ةنيدم يف 1810 ( رياني ) يناثلا نوناك لو
 ةيميداكالا 3 جرختو . « اديرولف » ةيالوب « ليفنوسكاج »

 راحبلا يف ًالقنتم كلذ دعب لمعو . ١477 ماعلا يف ةيرحبل
 ا ماعلا ىتح .ةيكريمألا ةيبرحلا نفسلا ننم ىلع

 ةرافس يف يرحبلا قحلملل دعاسمك نابايلا ىلا لسرأ ثيح
 ةينابايلا ةغللا ةساردب فلكو . ويكوط يف ةدحتملا تابالول

 . بثك نع ينابايلا بعشلا ىلع فرعتلاو
 نفس ىلع ةمدخلل سايراكاز داع ١194 ماعلا يفو

 عباتلا تارابختسالا زاهج يف ًاضيأ لمع امك . لوطسألا
 ةرتف لاوط ىصقألا قرشلا يف يقبو . ةيرحبلا حالسل

 فضل
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 ةيرحبلا ةيلكلا يف ةرود عبتا مث .( 1498-1918

 دارطلا ةدايق ىلوت . ١44 ماعلا يف اهنم جرختو « ةيبرحلا

 يقبو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم يف « يتيس كيل تلوس »

 ةدايق ىلوت امك . 1981 ىلا 148٠ نم بصنملا اذه يف

 . ١954 ىلإ 1947 نم « وكيسكموين » ةجرابلا

 اهتنش يتلا ةيسفنلا برحلا يف 1448 ماعلا يف كرتشا

 ناكف . ايلعلا ةينابايلا ةدايقلا ىلع ءافلحلاو ةدحتملا تابالولا

 ىلع نيينابايلا ثحت ةينابايلا ةغللاب ةهجوم جمارب عيذي

 . ةلاح ال ةرساخ اهنوضوخي يتلا برحلا نال مالستسالا

 ىلع فكعو ٠ يرحب ءاول ةبترب ١487 ماعلا يف دعاقت

 , 1985 ماعلا يف « ةيرس ةمهم » باتك عضوف ٠ ةباتكلا

 يف يفوت ٠ 156 ماعلا يف « ةقلغملا باوبالا ءارو » باتكو

 ةيالوب « دليفغنيربس تسيو » ةنيدم يف ندد ةاذن

 . ةيكريمالا « رياشبماهوين »

 ) كانيار دلو ريج ( ساي راكاز 306(

 - 1400 ) يكريما يئايزيف

 . ةمهملا ةيركسعلا ةيملعلا عيراشملا

 نم ددع يف مهسأ ( ٠

 ل. 16. 220181185 سايراكاز كانيار دلوريج دلو

 هتايح أدب . ايبمولوك ةعماج نم جرختو , 1400 ماعلا يف

 ةنيدمب , 111112161 « رتنه » ةيلك يف سيردتلاب ةيلمعلا

 ١9١ ) ةرقفلا لاوط كلذ يف رمتساو . « كرويوين »

 ربتخم يف لمع . 1180 ١94٠ نيماعلا نيب ايفو . ( 34

 ايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعمل عباتلا تاعاعشالا

 ىتح ١955 نم دهعملا اذه يف اذاتسا مث « (8411)

 كلذ دم دهعللا' يف يرخف داتا بقل. لمح مث: 10

 . خيراتلا

 ىلا ةفاضالاب - نيعع سيردتلا ةنهمل هتسرامم لالخو

 - ١455 ) ةرتفلا لاوط ةيوونلا مولعلا ربتخمل اريدم - هلامعأ

 « نوتغنيسكل » عورشمل انواعم اريدمو ,.( 1

 ةيوونلا ةقاطلاب ٌريسملا ناريطلاب صاخل +3

 11311511« ليوتراه » عورشمل اريدمو . ( ١48١

 ىف

 ةرتف لالخو .( +١56 ) ءاملا تحت برحلاب صاخلا

 عورشمل نواعملا ريدملا بصنم لغش . ( ) ١969_1945

 نيصاخلا « نلوكنيل » عورشمو 02315 «زلراشت »

 . يوجلا عافدلاب

 « يداتس رمس » عورشمل أريدم ١101 ماعلا يف نيع

 . ديعبلا ركبملا راذنالا طخب قلعتملا « 511202372 56107

 عورشمل ينفلا ريدملا بصنم ١4605 ماعلا يف لتحا مث

 عافقدلاب صاخلا . آقصم ]1846 تبال بمال »

 ماعلا يفو . ( ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا نع ) يراقلا

 بستكاو . ةيئايزيفلا تاساردلا ةنجلل اسيئر نيع .

 ةينطولا ةيميداكالا » يف ةيوضعلا قح نيحلا كلذ ذنم

 , ثاحبالل ةيسيئرلا ةرئادلا يف اوضع حبصا اك . « مولعلل

 تايوونلل ةيسيطانغملاو ةيئاب رهكلا رهاوظلا ةسارد ةنجلو

 . ةيرذلا

 ( دنومدا ) يكسنيلاز ()

 -1819) ينولوب لصأ نم يكريمأ عرتخمو يركسع
 ةحلسأ ريوطتب ماقو ةحلسألا ضعب عرتخا ..(

 . ًامهم ًاريوطت ىرخأ
 نوناك ٠ ين 17. 22اذ مها يكسيلاز دنومدإ دِلُو

 « خينروك » ةنيدم ف ١8549 ( ربمسد ) لوألا

 تايالولا ىلإ اينولوب نم هلهأ عم رجاهو « ةينولوبلا
 اكينيس » ةنيدم يف اورقتساف ١808 ماعلا يف ةدحتملا

 يف يوناثلا هميلعت ىقلت . « كرويوين » ةيالوب « زلوف
 ماعلا يف شيجلا لخخدو « ةيلاعلا « زويكاريس و ةسردم

 برح ناكرأ مقاطب قحلاف « عوطتم ةفصب 4

 . « زليام نوتلبآ نوسلين ٠ لارنجلا
 سماخلا ةيعفدملا جوف ىلإ امكك ماعلا 5 مضنا

 مث « ناث مزالم ةبترب ةدحتملا تايالولا شيجل عباتلا
 141/7 ذنم لغش . بيقن ةبتر ىلإ 1841/ ماعلا يف ير

 دهعم يف ةيركسعلا مولعلا سردم بصنم 18105 ىتح
 بصنم لغش امك . ايجولونكتلل « ستسوشتاسم »

 تروف » يف سماخلا ةيعفدملا جوف ةسردم يف سردم

 يف ءاملا تحت ماغلألا عرز ةسردم يفو « «ورنوم

 -#184) ةرتف يف هدوهج سركو « « كروبوين »
 لمعي تاصاوغلل ديبروط فذاق ريوطتل (
 تاودأ ةديدعلا هتاعارتخا نيب نمو « طوغضملا ءاوهلاب
 كدمك اهمادختسا نكمي ةيرحو « قدانخلا رفحل

 ديدحتل ماظنو « ةيعفدملل يبوكسيلت راظنمو « ةيقدنبلل

 ةيعفدمو ةيلحاسلا ةيعفدملا يف همادختسال عقوملاو دعبلا

 . ناديملا

 تمنو « 1894 ماعلا يف ةيركسعلا ةمدخلا نم دعاقت

 يف يوت . 1104 ماعلا ين يطايتحا دئار ةبتر ىلإ هتيقرت

 1١9١98. (سرام) راذا ٠

 ( ماهاربا ) رغنيلاز (؛)

 - )١91١ ينولوب لصا نم ينويهص يباهرا

 . ةينويهصلا ةطرشلا يسسؤم دحأو ( ل979
 اينولوب يف ١51 ماعلا ين رغنيلا ز ماها ربا دلو

 ىقلتو « ةيرصيقلا ايسورل كاذنآ ةعبات تناك يلا
 ىلإ ربجاه مث , «وسراو » ةنيدم يف ةيعماجلا هقسارد
 ستوبيك يق رقتسا ثيح © #١9 ماعلا يف نيطسلف
 ةعماجلا يف قوقحلا ةسارد عباتو «دوراح نيع»
 ةينيطسلفلا ةروثلا تعلدنا امدنعو . سدقلا يف ةي ربعلا

 قحتلاو هتسارد رغنيلاز عطق درحوعل ماعلا 5

 )» ريم وشاه» ةباقن ىلا مضنا امك « هاناغاملاو فوفصبي

 ةطرشلا يف لمعلل عوطت ةدحاو ةئس دعبو . ةحلسملا

 تفلأت يتلا « تارمعتسملا ةطرش » نمض ةيناطي ربلا

 يف ةينويهصلا تانطوتسملا ةيامحل ةيدوبم تاعاج نم
 ًايلكش رادت ةطرشلا كلت تناكو . ليلحلا ةقطنم

 . ةيناطي ريلا بادتنالا تاطلس ةطساوب

 عرزب برعلا راوثلا ماق « ١9810 ماعلا ينو
 «دوراح نيع » ةنطوتسم لوح دارفالل ةداضم ماغلا

 اهدحأب همدق تمطتراف « اهسرحب رغنيلاز ناك يتلا
 ةيناطي ربلا تاطلسلا هتلقن اهدعب . اهعطق ىلا ىدا ام
 . ةينيطسلفلا ةطرشلا ةيضقا يف ةيرادا بصانم لغشيل
 ةراف يفو . 1441١ ماعلا يف طباض ةرود عبتا دقو

 ةطرش طباض بصنم لغش (١و4غ0 - ١و؛*)

 نيذلا لئالقلا ةنياهصلا دحا وهو ) « ةلوفعلا » ءاضق
 نابإ ةينيطسلفلا ةطرشلا يف بصنملا اذه لثم اوملست
 . ( يناطيربلا بادتنالا

 نم بلط )١9448( ةينويهصلا ةلودلا مايق دعب
 مهنا ربخ اوبستك !نيذلاةنياهصلا ةطرشلا طابض ضعب

 عضو ( ةينيطسلفلا ) ةيناطي ربلا ةطرشلا يف ةيلمعلا
 يف « ةيليئارسا» ةطرش لوا ءانبل ىميظنت لكيه
 ناريزح ينو .مهنيب رغنيلاز ناكف « ةلتحملا نيطسلف

 ءاضق ةطرشل ًادئاق رفنيلاز :نيع 1544 ( وينوي )
 ' كلذ ةطرش ميظنت ةيلوؤسم هيل تدهعو « افيح »
 ةطرشل ًاضوفم نيع ١50١ ماعلا ينو . ءاضقلا

 ىلا لروو+ ماعلا ي لقتنا م « عايريطر» ءاضق

 ةسائر مستو « سدقلا ين ةطرشلل ةماعلا ناكرالا
 ماعلا شتفملا ًابئان حبصاو « تاقيقحتلا ةبعش



 ماعلا ىتح جودزملا بصنملا اذه لغشو . ةطرشلا
 « «عافيح » ةقطنم يف ةمدخلا داع ثيح ©

 ثيح « لاشلاو افيحح يظفامت يفر ةلب ربثلا ةدايق لست

 ةظفاحم راطا يف ايربطو افيح يئاضق ديحوت مت
 . لاشلا

 ةروصب ريخالا هبصنم نم ١4٠ ماعلا يف بحس

 تلكش يلا ( ١5 ) ةبعشلا ةسائرب هيلآ دهعو « ةتقوم
 « تاما فل ودا » يزانلا طباضلا باوجتسا لجا نم
 . نيتنج رالا نم ةيليئا رسالا تا رباخملا هتفطتخا يذلا
 يف نيماع لاوط ةدحولا كلت تلمع دقو
 لخاد نم « هدض ةلدالاو تامولعملا عمج و نامعإ

 «ليئا رسا »عم ةن واعتملا لودلا تافيشرا نمو نيطسلف
 ىلع ًاجاجتحا رغنيلاز لاقتسا +١4 ماعلا يثو

 ةلاقتسالا دعب لمع و . ةطرشلل ًاماع ًاشتفم هنييعت مدع

 تايوايكو رثكلالا عنصم ماع ريدم بصنم يف
 يف همادختسال ليقثلا ءاملا جتني يذلا ( مورتورف )

 ىح بصنملا اذه لغشي يقبو

 . ةيبلق ةبولب يفوت ثيحح 4/٠/7

 باوجتس

 . ةيرذألا ضارغالا

 .م.ق "٠١ ( ةكرعم ) اماز

 ةدايقب نييجاطرقلا نيب تعقو ةمساح ةكرعم

 .« يقيرفالا نويبيس » ةدايقب نامورلاو . « لابيناه »

 .:تاموزلا ناضتنا نع ترقساو

 . مهنذالب يف نامورلا لتاقي « لابيناه » ناك امدنع

 متت ناو دب ال نييجاطرقلا ةميزه نأ ةينامورلا ةدايقلا تررق

 قلطنا . حومطلا ططخملا اذه ذيفنتلو . مهراد رقع يف

 ٠١ ماعلا يف « ةيلقص » ىلا « نويبيس » ينامورلا لصنقلا

 ماعلا ينو . ةجاطرق هب وزغي يوق شيج دادعال . م . ق

 سار ىلع ايقيرفا ىلا « نويبيس » رحبأ .م . ىق 64

 عاطتسا دقلو . لجر فلا ؟0 يلاوح هماوق شيج

 ىلوالا تاهباجملا يف“ تاراصتنا ةدع قيقحت « نويبيس »

 هيلا مضناو . نييجاطرقلا نيبو هنيب تلصح يتلا
 . هتاوق عم نييديمونلا كلم « اسينيسام »

 ىلا ةدوعلل « لابيناه » ءاعدتساي نويجاطرقلا ماقو
 نم « لابيناه » رحبأف . ةعرسلا هجو ىلع « ةجاطرق »

 ءاهز مضت ةوق سأر ىلع . م . ق 7٠١7/7/15 يف ايلاطيا
 ءالولاب اوناد نيذلا نامورلا نم مهمظعم . لجر فلا

 . يجاطرقلا دئاقلل

 « لابيناه » متأ نأ دعبو ءم.ق 96 عيبر يفو

 « اماز » ىلا راس . « ةجاطرق » يف ةيركسعلا هتادادعتسا

 ةنيدملا عقوم يف ) ةجاطرق نم يبرغلا بونجلا ىلا عقت يتلا
 ء ( سنوت يف فسوي يديس ةيقاس مساب مويلا فرعت يتلا

 دمج دودج اطرح نودسح

 ةروم ونوس ايدوطيل و لوتع_ةيبتجا تاصو
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 به امورلا ىشيجلا ةاشمال

 ف امورلا شيحلا ستصئإبء 9

 (. م. ق 5١1 ) ةمساحلا اماز ةكرعم لحارم رهظي ططخم

 فالا و ةاشملا نم افلا غ0 ىلاوح نم نوكتي هشيج ناكو
 ةقطنملا لوخد نع « نويبيس » دص هفده ناكو . سراف

 فلأتي ناكف « نويبيس » شيج اما . ةجاطرقب طيحت ىتل

 ةاسشملا نم افلا ”6 نم (« اسينيسام » تاوق عم )

 نييجاطرقلا قوفت مغرو . سراف فالا 4 ىلا ةفاضالاب

 ليمي ةكرعملا ءدب لبق يلعفلا ىوقلا نازيم ناك دقف . يددعل
 ةلايخلا نم ربكا ةوق نوكلمي اوناك نيذلا . نامورلا حلاصل

 دونجلا نا ىلا ةفاضالاب . ةاشملا ددع يف صقنلا يطغت

 ةيلاتقلا مهتاربخو مهبيردت ةدوجب نوزاتمي اوناك نامورل
 تادحو مضت يتلا. نييجاطرقلا ةوق تناك نيح يف « ةيلاعل

 مل نيذلا ددجلا نيدنجملا نم ادنع نمضتت . ةاشملا نم ربك

 ناك دقف . كلذ ىلا ةفاضالابو . ةيقيقحلا كراعملا وج اوفلأي

 مرح يذلا رمالا . ادددحم نييجاطرقلا ةلايخ ددع

 عرب يتلا قيوطتلا تاكرح ذيفنت ةيناكما نم « لابيناه »

 ةلايخلا ددع يف صقنلا اذه ةيطغت ىلع هربجاو . اهيف

 . هتاوق ةمدقم يف اهعضو اليف 8١ لامعتساب

 « لامقلل ناشيجلا رشتنا امدنعو . ةكرعملا ءدب لبقو

 روصضحب « نويبيس »و « لابيناه » نادئاقلا لباقت

 لك داعف . ةجيتن ىلا الصوتي نأ نود اضوافتو . نيمجرتملا

 ذختيو « نيلباقتم نافقي ناشيجلا ناكو . هركسعم ىلا اهنم

 يف مظتني نامورلا شيج ناكو . فوفصلا ةليكشت اههنم لك

 لوالا فصلا يف فقيو . اهنيب ايف ةدعابتم فوفص ةثالث

 يوذ نم بابشلا دونجلا ) 513512116 يتاتساهلا » دونج

 دونجلا ) 6[711 يتيلفلاو ( ةطسوتملا ةيلامقلا ةربخلا

 « ( ةدودحملا ةيلاتقلا ةربخلا يوذ نم ةكرحلا يفيفخ بابشلا

 نم مهو ) 21320106 بيسنربلا فقي يناثلا فصلا يفو

 يرايرتلا ثلاثلا فصلا يفو ( ةءافكو ةربخ دونجلا ةريخ

 "0 نيب مهرامعا حوارتت نيذلا دونجلا نم مهو ) "11م

 . ( ةمكحلاو شأجلا ةطابرو ةربخلاب نوزاتميو . اماع ٠و
 تاوقلا هذه مضت يتلا 2/13211011165 تالوبيناملا تناكو

 . ةيداعملا ةليفلا روبعل تاجرف اهنيب ةكرات . ةبناجتم رشتنت
 ةدايقب نييديمونلا ةلايخ فقت تناك تاوقلا هذه ةنميم ىلعو

 ةدايقب نامورلا ةلايخ اهترسيم ىلعو ؛ « اسينيسام »
 . « سويليل »

 ىلعو ةليفلا فلخ مظتني ناكف نييجاطرقلا شيج امأ

 تادحو لوالا فصلا يف فقيو . اضيا فوفص ةثالث

 يناثلا فصلا يفو . ةروملاو نييروغيللاو لوغلا نم ةيبنجا
 'ةليقتثلا ةاشملا ثلاثلا يفو . ددجلا نويجاطرقلا نودنجملا

 مسهمظعمو ةلايخلا نيتبنجملا ىلعو , نيكنحملا ( سكالاف )

 . نييديموتلا نم
 ناسرفلا اهب ماق يتلا تاشوانملا ضعبب ةكرعملا تأدب

 هموجه « لابيناه » ادب اهدعب . نيبناجلا الك نم نويديمونلا

 نويبيس رمأ ينامورلا شيجلا وحن اهمدقت ىدلو . ةليفلاب

 تاوصاللا هذه تئدحاو . هطوطخ لوط ىلع قاوبالا قالطاب
 وحن فلخلا ىلا ةبراه ترادتساف . ةليفلا نيب ارعذ ةئجافملا

 ليفغتساو . رئاسخ اهنيب ةثدحم . « لابيناه ».ناسرف

 الزناو كابترا نم لصح ام « اسينيسام »و « سويليل

 |هاحانج حبصا يذلا « لانبيناه » ناسرفب ةركنم ةميزه

 عم كابتشالا يهو , ةكرعملا نم ةيناثلا ةلحرملا تأدبو

 قوفإ



 از

 نكل . « لابيناه » حلاصل ءدبلا يف لاتقلا راسو . ةاشل

 لوالا طخلا عم تكبتشا ثيح ةمدقملا اوعفد نيينامورل

 ةهبجلا ةرزاؤم نم يناثلا هطخ نكمتي نا نود . لاييناه
 يناثلا طخلا نيكرات نيبراه نييلاغلا ةاشم رفو . ةمدقتمل

 تخطلتو . ثنجلاب ةكرعملا ضرا تألتماو . نامورلا ةهجاوم
 طخلا نكمتو . لاتقلا اهيف بعصي ةقلز تدغ ثيحب ءامدلاب ٠

 ىلع ينامورلا شيجلا ةمدقم رابجا نم لابيئاهل يناثل
 دومص زيزعت يف ارود نامورلا طابضلا بعل انهو . عجارتل

 ىلا هتعفدو . لابيناط يناثلا طخلا تدص يتلا مهتاشم

 عجارتو ١ ةريغص تاعومجم ىلا هقيزق نم تنكقو . فلخل

 نكلو . ثلاثلا طخلا ىلا طخلا اذه دونج نم عاطتسا نم

 ةمظنملا هتاوق ىلإ نيمزهنملا ءالؤه ماضنا ضفر « لابيناه »
 ٍلمفلا اهكارتشا مدعل اهطاشن لماكب لازت ال تناك يتل

 . دعب ةكرعلاب

 دشأ تناكو . ةكرعملا نم ةثلاثلا ةلحرملا تأدتباو

 لابيناط ثلاثلا طنخلا دعتسا ثيح . اهفنعاو اهراوطا

 نكلو . داهجا ةلاح يف نامورلا دونجلا ناكو . لاتقلل

 هتاوق شيتفتب ماقو . ةعرسب فقوملا ىلع رطيس « نويبيس »
 لسراو . طابضنالاو ميظنتلا نم يلاعلا ىوتسملا تاذ

 شيج هجوب ةيوق ةهبج لكشو . ةرخؤملا ىلا ىحرجلا

 براحو . فينع لاتق نيفرطلا نيب رادو . « لابيناه »

 رخآلل اهدحا حمسي نا نود , ةقئاف ةلاسبب ناشيجلا
 « اسيئيسام » ةلايخ تداعو . ةدحاو ةوطخ مدقتلاب

 , « لابيناه » ناسرف ةدراطم نم ءاهتنالا دعب « سويليل دو

 يف اولتق وأ اورثعبت.نيذلا نييجاطرقلا ةاشم ةرخؤم تب رضو

 ةكرعملا تهتناو . ليلق ددع ىوس مهنم جني, ملو . مهنكاما
 ةكرعملا دعب ناسرفلا ماقو « نويبيس » رصنب دحلا اذه دنع

 . مهئادعا لولف نم ةقطنملا ريهطتب

 عم « ةجاطرق » ىلا أجتلاف ةاجنلا لابيناه عاطتساو

 , ريسأ فلأ 6١و ليتق فلأ ٠١ هءارو اكرات , هدونج ضعب
 00٠4و ليتق ٠6٠١ ىلاوح نامورلا رئاسخ تناك نيب
 « ةجاطرق »وحن فحزلا « نويبيس » لواحي ملو . حيرج

 ملس طو رش. ضرف يف هتبغرلو“. هيدل راصحلا طئاسو فعضل

 . ةيماقتنا ريغ ةلدتعم

 بقل ىلع « نويبيس » لصح . رصنلا اذه رثأ ىلع
 تدقع يتلا مالسلا ةيقافتا يفو . 5110312115 يقيرفالا

 «امور» نيب (.م.ى )٠١5 هسفن ماعلا يف

 لاوط امورل ةيزج عفدب « ةجاطرق » تمزتلا « ةجاطرق »و

 . نفس ٠١ زواجتي ال ثيحب اطوطسا ضيفختبو . ةنس

 ةقبسم ةقفاومب الا ايقيرفا جراخ بورح ةيأب مايقلا مدعبو

 . امور نم

 ترضي

 ( وكسيشنارف ) يراكيبماز ("4)

 رهتشا ( )1١056 - ١8١١ يلاطيا يركع
 . ديطانملا ءانبب

 1". 72:0 ع ءىءورز يراكيبما زوكسيشنا رفدل و
 لمع ١0755. ماعلا يف ةيلاطيالا «اينولوب » ةئيدم يف

 يف كارتالا براحو . ةينابسالا ةيرحبلا يف ًاطباض
 تاوئس ثالث لظو « رسأو حرج . ١ا/م1 ماعلا

 ىنبت « هحارس قلطا امدنعو . لوبنطسأ نوجس يف
 ماقو « «هييزور ود رتاليب » ديطانملا ناب ةركف

 نيج و رديطلاب ءولم فالغنم ةعونصم ديطانم ةدع ءائبب
 يف زكرم يلوحك حابصم ةرارحلا هيف ثعبيو
 ثداوحم اهضعب ىهتنا تاعلط ةدع دعبو . لفسالا
 برقلاب م ماعلا يف هعرصم يقل ع ةفسؤم

 اهالخ قلع ةبرجت هانثا « « ايلولوب » ةنيدم نم
 . قرتحاو راجشألا ىدحا يف هداطنم

 ١١517 ( ةدهاعم ) اروماز (19)

 نع لاغت ربلا يعرشلا لالقتسالا تنمض ةدهاعم
 1 ١١ 4 ماعلا يف 2 اينابسا كلم « عباسلا وسنوفلا »

 . اينابسا يلاشب «اروماز » ةنيدم يف اهعيقوت مت
 ماعلا يف ققحت دق لاغت ربلل يلعفلا لالقتسالا ناك
 لوألا وسنوفأ ) وسنوفأ كاملا ةدايقب 4
 هيورحن لاغت ريلا ةحاسم فعاض يذلا ( كي رئه

 . اهمكحو ةيعسوتلا

 نم ابابلا عم فلاحت دق « وسنوفأ » ناكو

 ثقسأ © « رايلوكب واوج د عم هتقادص لالخ

 ذوفت ىدأو . (لافتربلا يلإث ةئيدم) هاغارب و
 لانيد راكلا هلثم لاسراب ابابلا مايق ىلا فقسالا

 ةدايس لجا نم ض وافيل «ارومأز » ىلإ « وديغ »

 11 ماعلا 5 هتوف 0

 ةدايس تاضوافملا هذه اهيلإ تهتنا يلا ةدهاعملا

 . «وسنوفأ م ةلالسل ةيوبابلا ةياملاو .« لافت ربلا

 تمض دقلو

 و9 ( ةكرعم ) اروماز (55)

 ةلود شيجو سلدنالا يملسم نيب تراد ةكرعم

 لشف نع ترفساو . 44 ماعلا يف 16018« نويل »

 . « اروماز » ةنيدم ىلع ءاليتسالل نيملسملا ةلواحم
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 طسب يف اوحجنو اينابسا برعلا حتف . 7١١ ماعلا يف
 يلامشلا رجلا ادع ام ةينابسالا يضارالا عيمج ىلع مهترطيس

 ميعزلا ةدايقب ةفينع ةمواقم كانه اوهجاو ذا . اهنم يبرغلا

 دنع فقوتلا ىلا مهترطضا . 26130 « وياليب » يطوقلا

 . « اروماز » ةنيدم عقت ثيح 1061110« ورود » رهغ يداو

 ملك ٠١9 دعب ىلع ةعقاولا . « اروماز » ةنيدم تلظو

 ىلع ' ةيجيتارتسالا ةيمهالا تاذو « ديردم » يبرغ لامش

 نابسالا نييحيسملا قطانمو نيملسملا برعلا نيب لصافلا دحلا

 ةفيلخ لسرا 918 ماعلا يفو . نمزلا نم ةليوط ةرتفل

 دبعب بقلملا ) « ثلاثلا نمحرلا دبع » سلدنالا يف نيملسملا

 نا امو . « اروماز » ىلع ءاليتسالل اشيج ( رصانلا نمحرلأ

 ٠ اراصح اهوح ضرفو ةنيدملا يحاوض ىلا شيجلا اذه لصو
 0 1 يناثلا وريمار » نويل ةلود كلم عراس ىتح

 وحن هجوتلاىلا ( ةريمدر مسا برعلا هيلع قلطي يذلا ) 11
 ةكرعم يف ةفيلخلا مزه دق ناك شيج سأر ىلع ةنيدملا
 . ( 5988 ةكرعم , قدتخلا رظنا ) « قدتخلا »

 باحسناو راصحلا كف نع ترفسا ةيماح ةكرعم « اروماز »

 مدعو . ةنيدملاب ةطيحملا قدانخلل ناكو . نيملسملا شيج

 لشف يف زراب رود . هشيج ةدايقب رصانلا ةفيلخلا مايق

 . نيملسملا

 ىلع صصانلا ةفيلخلا ناتيلاتتملا ناتيرطا تمغرا دقلو
 ام اذهو . لاتقلا نع الدب ةندهلاو تاضوافملا بولسا ليضفت
 ماد « يناثلا وريمار » عم حلص دقع ىلا 455 ماعلا يف هعفد

 . تاوئس 0

 برق ترادو

 ( ةكرعم ) ٌفوراموك  كسوماز (0)

111 

 لالخ ةينولويلا ةهبجلا ىلع تراد يتلا كراعملا ىدحا
 تاوقلاو . ةيواسمنلا تاوقلا نيب ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 « اينولوب نم يسورلا مسقلا نع عفادت تناك يتلا ةيسورلا

 . عجارتلا ىلا مهترطضا سورلل ةب رض هيجوت نع ترفساو
 عراست نأب يضقت ؛ نالالل ةيساسالا ةطخلا تناك

 ةيسورلا تاوقلا ىلع موجهلاب ةيواسمنلاو ةيناملالا تاوقلا
 لمكتست نأ لبق . اددع اهقوفت يتلاو . ةفلاحتملا ةيسنرفلاو
 قارتخا نوربتعي ناملالا ناكو . اهتادادعتسا تاوقلا هذه

 ةهبجلل غرفتلا لبق اهزاجنا بجي ةيساسأ ةمهم اسنرف
 .. دعب ةكرعملل ةدعتسم نكت مل يتلا . اسنرف امأ . ةيسورلا
 ايسوري يقرش هاجتاب موجهلاب ءدبلا ايسور نم تبلط دقف

 . اهبهأت لمكتست اثير اهنع طغضلا فيفختل
 يف « جييل » ةنيدم ناملالا لخد ٠ 1114/8/5 يفو

 هاجتاب تاوقلا نم ريبك ددع لقنب مهتاراطق تماقو . اكيجلب

 موجها أدب دقف . ةيقرشلا ةهبجلا ىلع اما . اسنرف عم دودحلا

 عم نوفلاحتملا نويواسمنلا ماق ثيح . 1928/8/95 ذنم



 ( 1114 ) فوراموك  كسوماز ةكرعم لالخ ةيسورلاو ةيواسمنلا تاوقلا تاكرحتو عقاوم

 ايسورل عضاخلا ينولوبلا نجلا هاجتاب الامش مدقتلاب ناملالا

 . ةيرصيقلا

 نم دتمي .٠ سوق لكشب رشتنت ةيواسمنلا تاوقلا تناك

 ىتح . برغلا يف « الوتسيفلا » رهنل ىسيلا ةفضلا

 يف 0610017112: « زتيقونرست » ةنيدمل ةيقرشلا يحاوضلا

 بونجلا ىلا برغلا نم مضت تناكو . يقرشلا بونجلا

 : يقرشلا

 زكرمتيو . « لكند » لارنجلا ةدايقب لوالا شيجلا *

 ىنميلا ةفضلا نم هلاترأ رشتنتو , « قينات » ةباغ هاجتاب

 « فالسوراي » ةنيدم ىقرش ىلا « الوتسيفلا » رهنل

 ْ . ل920هواقهخ

 « غربتفوأ » لارنجلا ةدايقب عبارلا ىثيجلا *
 نم ابيرق لامشلا ىلا رشتنيو . كان[ 8

 . « فالسوراي »

 يحاوضلا يف هتاوق زكرمتت يذلا ثلاثلا شيجلا *
 . ( ايلاح قوقل ) « غربمل » ةنيدمل ةيقرشلاو ةيلامشلا

 يتلا 12097685« سيقوك » لارنجلا شويج ةعومجم *

 ىتح 010118 آ1م86« ابيل الينغ » ةنيدم يقرش نم رشتنت

 . «زتيقونرست » يقرش

 « دارنوك » لارنجلا يواسمنلا ناكرالا سيئر ناكو

 تايلمعلا قيستبو شويجلا هذه ةراداب ممقي 4

 . ةيموجطلا

 ةعضاخلا ةينولوبلا دودحلا نم ىرخالا ةيحانلا ىلعو

 ةيبرغلا - ةيبونجلا ةيسورلا شويجلا ةعومجم تناك . ايسورل

 قودنارغلا فارشا تحتو . « فوناقيِإ » لارنجلا ةدايقب

 . ةيواسمنلا شويجلا ةهجاومب رشتنت
 هنجلا لباقم ناشيج , شويج 5 مضت ةعومجملا هذه تناكو

 ناكو . يقرشلا رجلا لباقم ناشيجو . دودحلا نم يلامشلا

 : يلي امك شويجلا هذه راشتنا

 « الوتسيفلا » رهن يقرش نم طباريو عبارلا شيجلا *
 وحن هجتيو , (0120172« ملوشت » ةنيدم يبرغ ىتح

 . 1512852116« كينسارك »

 « فيلي » لارنجلا ةدايقب سماخلا شيجلا *

 . « ملوشت » ةنيدم نم قرشلا ىلا رشتنيو . 21659

 « يكسور » لارنجلا ةدايقب ثلاثلا شيجلا *

 2, « فونامور الوقين »

 . 8200ال« يدورب » ةنيدم هاجتاب طباري 1612511

 « فوليسورب » لارنجلا ةدايقب نماثلا شيجلا *

 . ةيسورلا اينولوبل ةيبرغلا دودحلا يمحيو . 111511037

 ىلع ءانب , 1918/8/77 يف يواسمتلا موجهلا أدب

 ةبهجلل ماعلا دئاقلاو يواسمنلا ناكرالا سيئر نم رماوا
 لوالا : نايواسمنلا" ناشيجلا كرحتف . « دارتوك » لارنجلا

 عبارلا نييسورلا نيشيجلاب مادطصالل لامشلا هاجتاب عبارلاو

 « غرسملا» يحاوض نم ثلاثلا ششيجلا قلطناو ٠ سماخلاو
 ناكو . ثلاثلا يسورلا شيجلا عقاوم ةمجاهمل قرشلا ىلا

 . ارتموليك ٠١ يلاوح دتمي يواسمنلا مدقتلا سوق

 1" ) 11385هللع « كينسارك » ةكرعم ىفو

 لوالا يواسسنلا شيجلا عاطتسا 3200 ( ٠

 نع هلصفيو عبارلا يسورلا شيجلا رحدي نا ( لكند )

 لوالا يواسمنلا شيجلا ةهجاولو . سماخلا يسورلا شيجلا

 ةهبجلل ماعلا دئاقلا ردصا . ةيسورلا طوطخلا قرتخا ىذلا

 رماخلا شيجلا دئاق ىلا ارما « فوناقيا » لارنجلا قولا

 شيجلا ةرخؤم لوح ايرغ فافتلالل « ٌفيلي » لارنجلا

 م



 أر

 عنمو هلزع ةيغب . نهيالا هحانجو لوالا يواسسمنلا

 . هنع تادادمالاو تالاصتالا

 ريالا حانجلا تفشك . هذه فافتلالا ةكرح نكلو

 يفو . عبارلا يواسمنلا شيجلا مامأ سماخلا يسورلا ىثيجلل

 ( قيلي ) سماخلا يسورلا شيجلا نيب مادصلا عقو 5

 يقنيدم نم برقلاب ٠ ( غربتفوأ ) عبارلا يواسمنلا شيجلاو

 ملك ٠٠١ يلاوح نادعبت تيتللا « فوراموك »و « كسوماز »
 رئاسخ ةكرعملا هذه يف سورلا دبكتو « غربمل » يبرغ يلامش
 يف“ ابرغ هتاوق عفدب « يلي » لارنجلا رارمتسا ببسب ةريبك

 ىلع تاوقلا هذه نوربجي نويواسمنلا ناك يذلا تقولا

 . ايونج ةرادتسالا

 ىلع فافتلالل برغلا ىلا ةجودزملا ةكرحلا هذه ببسبو

 ىلاو ٠ نميالا هحانجو لوالا يواسمنلا شيجلا ةرخؤم

 سشيجلا أدب ٠ عبارلا يواسمنلا شيجلا هجوب عافدلل بونجلا

 يفو . هيحانج يف ةصاخ ةروصب عضعضتي سماخلا يسورلا

 شيجلا لبق نم هقيوطت رطخ تاب , 8/18 موي ءاسم
 راهني نا نكمملا نم ناكو . حوضوب الثام عبارلا يواسمنلا

 . نييواسمنلا ناسرفلا ىلع بعرلا رطيسي مل ول . ةعرسب
 مهدئاق مدقت تقاعا يتلا مهتنوعر ببسب , تقؤم لكشب

 يواسمنلا قيوطتلا يدؤي نا ناكمالاب ناكو . « غربنفوا »
 . سماخلا يسورلا شيجلا ىلا ةبسنلاب ةميخو جئاتن ىلا“

 يسورلا شيجلل يساسالا موجهلا ناك ءانثالا هذه يف

 طوطخ ثيح . « غربمل » هاهتاب ةرطخ ةروصب عفدني ثلاثلا

 تاوقلا رذح نكلو . هعجارت رواحتو « غر ينفوأ » دادما

 الهاج « دارنوك » لارنجلا ايقبأ ءيطبلا اهمدقتو ةيسورلا
 « دازوك » جازم دعاس امك . ةهبجلا يف هتاوقب قدحملا رطخلاب

 بهأ دقلف . أوسالا وحن ههاجتاو عضولا ىدرت دايدزا ىلع

 نم قرف " بحسف . لامشلا يف لوالا هشيج مدقت هتسامح

 اههعفدو ٠ « غربمل » برق دوجوملا فيعضلا ثلاثلا شيجلا

 قفاو هسفن تقولا يفو . ( غربنفوأ ) عبارلا شيجلا ميعدتل

 نم ىقبت ام مدقتب يضقي . هناكرأ ةئيه نم حارتقا ىلع
 دقتعي ناك ام برضل , « غربمل » يقرش ىلا ثلاثلا شيجلا

 تناك يتلاو . هاجتالا كلذب ريست ةريغص ةيسور تاوق هنا

 ثلاثلا يسورلا شيجلا عئالط لكشت ةقيقحلا يف

 شيجلا عئالط تناك . تقولا اذه يفو . ( يكسور )

 دق بونادلا ربع برصلا نم مداقلا يناثلا يواسمنلا

 .« فقالساتس » دنع حرسملا ىلا اهوتل تلصو

 ثلاثلا يواسمنلا شيجلا ةيقب تراس 4/17 يفو

 تنشو . 21012 ]1586 ابيل اتولز »وحن عرستم لكشب

 ةيغب « أديج ةدعم ريغو ةككفتم ةيئاوشع تايجه كلذ رثإ

 قرف

 تناك يتلاو . ثلاثلا شيجلل ةعباتلا ةيسورلا لاترالا ريمدت

 قوفتلا طغض تحتو . ؟ ىلا © ةبسنب ايددع اهيلع قوفتت

 الينغ »وحن عجارتلا ىلا ةيواسمنلا تاوقلا ترطضا يسورلا

 ىلع نوئجاللا قفدت نيح يف . باطضاو ضوف يف « ابيل
 لايشلا ىلا ةكرعملا ةحاس نع ملك 4١ دعبت يتلا « غربمل »
 . « ابيل الينغ » نم

 « دارنوك » رما . ( 8/77 ) يلاتلا ميلا حابص يفو
 ٠ « غربمل » ىلا الامش عجارتلاب كهنملا ثلاثلا شيجلا ةيقب
 ثالثلا قرفلا ةداعاب يضقي « غربنفوأ » ىلا ارما لسرأ ابك

 ىلع ناك « دارتوك » نا عقاولاو . اهب همعد دق ناك يتلا
 انيح . الاهش نيهجتملا عبارلاو لوالا هيشيج فاقيا كشو

 ٠ مهموجه ريوطت نع اوفقوت دق سورلا ناب ءابنالا هتغلب
 . ةقباسلا هرماوأ ىغلأو , هتطخ ٌريغف

 لازي ال . « فوناقيا » لارنجلا ناك . ةرتفلا كلت يف

 ةدمل فقوتلا ررقف ؛ ةيواسمنلا شويجلا ةلتك هجاوي هنأب دقتعي
 اهرشن ديعيو ثلاثلا شيجلا لاترا مظني ىتح . ةعاس 8

 ىلع عاطتسال , اروف هتاوقب عفد هناولو . « ابيل الينغ » دنع
 ديدهتو . ةعضعضتملا نييواسمنلا ةهبج قارتخا حجرالا

 . اهنيوق طوطخ نع اهلصفو ثلاثلا يواسمنلا شيجلا اياقب
 ثلاثلا يواسمنلا شيجلا نيب انيفسا قدي نا هنكمألو

 ١ . ©« سيفوك » شويج ةعومجو
 ىتح . فقولا رمأب « الوقين » قودنارغلا عمس نأ امو

 . « غربمل » ىلا اروف مدقتلا فانئساب يضقي ارمأ ردصأ

 موجها ريوطت متي مل ثيح . ايلمع لصحي مل اذه نكلو

 نسشيجلا هب موقي نا نم الدبو . 8/٠ موي يف الا يسورلا

 2.6. غربمل » ةنيدمل هجاوملا « يكسور » ةدايقب ثلاثلا

 ناك يذلا « قوليسورب » ةدايقب نماثلا شيجلا هب ماق دقف

 اياقب «ةربخؤم ىلا هجو مث . ليللا ءانثا الاش فرحنا دق

 قليفلا ةطساوب ةيوق ةبرض ثلاثلا يواسمنلا شيجلا

 يف ماع بارطضا ىلا عاطقلا اذه رايهنا ىداو . نيالا

 نيذلا نيئجاللاب ةيفلخلا قرطلا تأآلتماو نييواسمنلا فوفص

 يف نويواسمنلا ناكو . لقتلا طئاسوو عفادملا نيب اوعفادت
 قازوقلا ةلايخلا عافدنا نوشخي ةكرعملا نم ةرتفلا هذه

 مايأ " اوعاضاو لوصولا يف اورخأت قازوقلا نكلو . مهوحن

 ةيطغت نويواسمنلا عاطتسا نيح يف . اليم 18 عطقل
 . طقف دحاو موي لالخ اهميظنت ةداعاو مهتهبج

 عيارلا يواسمنلا شيجلا احانج ناك . 4/7١ يفو

 , شيجلا يستبنجي لوح ديعب دح ىلا نيفتلم ( غربنفوا )
 هاجتالا نيب هدوهج تتش يذلا ( يلي ) سماخلا يسورلا
 ابونجو . لوالا يواسمنلا شيجلا ىلع فافتلالل ابرغ

 تبدو . هترسيم ىلع عبارلا يواسمنلا شيجلا طغض ببسب
 ىواسمتلا ششيجلل نميالا حانجلا مدقت نا امك . ىضوفلا هيف

 ناي يواسمن نيفسأ برض ىلا ىدا دق ناك ( لكند ) لوالأ

  سماخلاو عبارلا نييسورلا نيشيجلا

 يسورلا شيجلا قيوطب هعسو يف نأ « خر بنفوأ » دقتعاو

 حامسلا « دارتوك » نم بلطف . ةريصق ةدمب هريمدتو سماخلا
 شيجلا نم ةبوحسملا ثالثلا ةيفاضالا قرفلاب ظافتحالاب هل
 ةيلمع ةعباتمب نذالا هنم بلط ابك , نيموي ةدمل ثلاثلا

 ةروصب ةهبجلا ىري « دارنوك » ناكو . ةيفصتلاو قيوطتلا

 نايسورلا ناسشثيجلا هلكشي يذلا رطخلا ىريو . لمشا

 نع اليم ١" نم رثكا نادعبي ال ناذللا . نماثلاو ثلاثلا

 عسارلا نييلاشلا نييواسمنلا نيسثيجلا تالصاوم طوطخ
 بلط ىلع قفاو دقلف . كلذ نم مغرلابو . لوالاو
 هتايلمع ةعبات هل حمسو . ةلهملا هذه هحنمو « غربنفوأ »

 . مساح لكشب هريمدتو سماخلا يسورلا شيجلا قيوطتل

 يسورلا شيجلا دئاق لمع . ٠١ - 4/١ ةليل يفو
 . ءيسلا اهعضو نم هتاوق لاشتنا ىلع ( ثيلي ) سماخلا

 ةيرسلا ىلع هعجارت يف دمتعاو . باحسنالاب ارما هجوف
 يفو . قيوطتلا نم صلمتلا حاجن ىلع دعاس يذلا رمالا
 ةشاكلا اكف ناك ء(ه/"١) ٍلاقلا مويلا حابص

 . سورلا ىلع اقبطي نا نم الدب اعجارت دق ةيواسحنلا

 قودلا اهدوقي تاوق نم نوكتت ةشايكلا هذه تناكو

 .راسيلا ىلع «رتيب » قودلاو نيميلا ىلع « فيزوج »

 يف أطخ ىلا ةيواسمنلا ةشايكلا يكف عجارت دوعيو
 ةرئاط كانه تناك دقلف . تامولعملا لقنو عالطتسالا

 نم ةعومجي رايطلا دهاشو . عالطتسالاب موقت ةديحو ةيواسف
 تاوقلا نم ًاءزج ةعومجملا هذه تناكو , سورلا ناسرفلا

 نم هزج اهنأ دقتعا رايطلا نكلو , قيوطتلا نم ًارس ةبراهلا
 تامولعم ريثأت تحتو . « فيزوج » ةرخؤم هاجتاب مدقتت ةقرف

 هتاوق نم ًاريبك ًأسق « فيزوج » بحس . ةئطاخلا رايطلا

 , رخآلا حانجلا ىلع ةهباشم ةئيطخ تعقوو . هترخؤم ةيامحل

 ال يسور ديدهت نع ءابنأ نويواسمنلا ناسرفلا لقن امدنع

 ةيامحل ةريبك ةوق بحسي « رتيب » لعج امم . هل دوجو

 . نامأب باحسنالا نم سورلا نكمت كلذبو . هترخؤم

 « غربتفوا » رما . ( )9/١ يلاتلا مويلا حابص يفو

 دعب نكلو ةبحسنملا ةيسورلا تاوقلا ةدراطمب عبارلا هشيج
 . ناوألا تاوف

 راصتناب فوراموك  كسوماز ةكرعم تهتنا اذكهو

 نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا يف لثمت , لماك ريغ يواسغن

 اهططخم طابحاو . ةيقرشلا ايسورب دودح نم ةبيرقلا اهعقاوم
 . ةيسنرفلا ةدايقلا عم هيلع قفا يذلا يساسألا يموجهلا

 . ريشكب لضفا جئاتن قيقحت نييواسمنلا عسوب ناك دقلو

 سمانلا يمورلا شيجلا قيوطتو . مساح راصتنا زارحاو
 ببسب ققحتي مل كلذ نا الإ . امامت هريمدتو ( فيلي )
 تعفد يتلا ةئطاخلا تامولعملاو . هعرستو « دازنوك » ءاطخأ

 عم بسانتم ريغ لكشب فقوملا ريدقت ىلا ةيواسمنلا ةدايقلا
 شيجلا صلمت ىلا تدا تارارق ذاختاو , فقوملا ةقيقح

 . دكؤم قيوطت نم سماخلا يسورلا



 ( فالسيدالف ) يكسيوماز (15)

 ( ١مه6- 1١8٠١ ) ينولوب يركسع
 « يسيوماز خيزردنا » ينولوبلا يسايسلا قيقش
 . يسيومأز ناي ديفحو

 112015120 يي ؟يوماز فاليدالف لفش

 « نيطتطسق ربك لاق ودلا قفارم بصنم 7220 /5آعأ

 ةضافتنا يف كراش كلذ دعبو . اينولوب كلم بئان

 « ارالكنا ىلإ رجاه مث نمو . ١مم -1 8٠

 يزرج مدآ» ينولوبلا ريمألا حلاصم لثم ثيح
 ش ا يكس روت راشت

 تلتاق يلا ةيئولوبلا تادحولا فالسيدالف مظن

 )١8148- اسمنلا دض «اينيدرس » شيج عم
 ةلايخ ةقرف داق 6٠6١ه ماعلا يفو . (64

 «مرقلا » برح نابا يكرتلا شيحلا يف ةينولوب

 .()له5و - ١مه9)

 ( ناي ) يكسيوماز (19)

 ( 1848-1108 ) ينولوب يسايسو يركس
 خيرات يف اهؤاضعأ رثأ يلا يكسيوماز بأ نع

 لمع . ماع 4.6.6 تدتما ةبقح اهتاسايسو اينولوب
 « س وتسغوأ يناثلا دنومسغيس » كلملل راشتسم

 قحال تقو يفو « « يروتاب نافيتس » كلملاو

 «ازاف ثلاثلا دنومسغيس » يمراعم نم حبصأ

 ةوق هتايح لاوط لظ هنكلو . شرعلا ثيرو

 . ةينولوبلا ةسايسلا يف ةيساسأ

 هييلعت لو2 2220ابولكأ يكسيوماز ناي ىقلت

 خويشلا سلجم نع ةسارد بتكو «ايلاطياو اسنرف يف

 نيعو . « اوداب » ةعماج يف هتسارد لالخ ينامورلا

 [ريتركس ١١56 ماعلا يف اينولوب ىلإ هتدوع دنع
 توم رثأ ىلع طشنو . « يناثلا دنومسغيس » كلملل

 نم ديدج كلم رايتخا لجأ نم ةروانملا ين كلملا
 دهج © صاخ لكشبو .

 «غروبسباه » ةرسأ دارفا داعبا يف يكسيوماز

 ١4 ةرتف دعبو . هتايح لاوط شرعلا نع ةيواسمنلا
 , شرعلا «اولاف يد يرئه» اهلالخ أوبت ًارهش

 ريمأ «ي روتاب نافيتس » حيشرت يسيوماز معد

 يسيوماز نمأو . اكلم نوكيل «اينافلسنارت »

 ةديحولا ةريمألا ع ىذآ ا نم « يروتاب » جاوز

 دعبو « ةينولويلا « نويلغاي» ةرسأ نم ةيقبتملا

 يكسي وماز ناي ينولوبلا دئاقلا

 « يروتاب » رايتخا ضرفل حالسلا ةوق ىلإ أل كلذ

 راشتسملا بصنم يكسيومازل « يروتاب » دنسأ
 . ١1م1 ماعلا يف شيحلا دئاقو « ١ها/8 ماعلا ُي

 «يروتاب » توم رثأ ىلع يكسيوماز مهاسو
 « اكلم « ثلاثلا دنومسيغيس » باختنا يف (ه859)

 « غروبسباه م ةرسأ حش رم ( نايلميسك ام » ةهجاومي

 شرعلا ىلع ةرطيسلا نايلميسكام لواح امدنعو
 ةميزه هتاوقب لزنأو يكسيوماز هلتاق « ةوقلاب
 ( رياني ) يناثلا نوناك يف « ونشتيب » 5 ةركنم

 . ١همح

 دلو مسيغيس ) - عم يكسيوماز تاقالع تناك

 ىشخم كلملا ناك ذا . ةيادبلا ذنم ةئيس « ثلاثلا
 يكسيوماز ناك نيح يف « هذوفنو يكسيوماز ةطلس

 يف يكسيوماز ملعو . هل بلخم درجم كلملا ربتعي

 شرعاأ نع يلحتلا ططخم كلما نأ )هو؟ ماعلا

 هتبلاطمل مهمعد لباقم « غروبسباه » ةرسأ حلاصل

 كلملا طاقسإ لواحف . يديوسلا شرعلاب
 ميلقا ىلع ةرطيسلا نم نكممت هنا ريغ « ىودج

 . «ايشتإلاو»

 نود

 برح نابإ ١٠٠١ ماعلا يف ىكسيوماز نكمت
 )1١٠99- ١١4( ةينولوبلا -ةيديوسلا ةثارولا

 الا . ةماهلا مقاوملا ضعب ىلع ةرطيسلا ةداعا نم

 لاقتساف « ةلمحلا تابوعص لمحت نم نكمتي م هنأ

 . ١5٠١٠ ماعلا يف ينوتو . ١5٠١5 ماعلا يف

 ١41/4 ( ةيقافتا ) نوجناز دك )

 ديمجتل ةوطخ تناكو . 1474 ماعلا يف تعقو ةيقافتا

 نيرمعتسملاو نييبوكلا نيينطولا نيب ابوك ةريزج يف عارصل
 .:نابسال

 ةرمعتسم نمْزلا نم ةليوط ةرتف لالخ ابوك تناك

 يف سوبئولوك رفوتسيرك اهفشتكا نأ دعب كلذو . ةينابس
 «زيكراليف وغييد » اهئاطيتسا يف أدبو , ١1835 ماعل

 ةعانص تناكو . 151١ ماعلا يف 01 قو عا نانع2

 يف ةريزجلا يف ترهظ يتلا تامسلا نم قيقرلا ةراجتو ركسل
 ةينغ ةديدج ةقبط تزرفأ يتلاو ( 1848 ١77 ) ةرتفل

 . ةماه ةيسايس زكارم لالتحا تعاطتسا قيقرلا راجت نم
 ماكحا نم تنكمت نيينيصلاو نييكيسكملا نم ةعساو تائفو

 . لمعلا ىوق ىلع اهترطيس

 تحضأ مهتريزج نأب نويبوكلا نوينطولا دجو امدعبو

 ةينابسالا ةرادالا اوبلاط ؛ مهالغتساو بناجألا عماطمل ًافده

 يف اورجفف ٠ ضفرلاب لبوق مهبلط نأ ريغ . يتاذلا مكحلاب
 برح مساب تفرع لالقتسالا لجأ نم ًابرح 1874 ماعلا
 نالعا اهلالخ مت ( 1874-1478 ) رثعلا تاونسلا

 'روتسد عضوو « ةيبوك ةيروهمج ءاشنإو . ابوك لالقتسا

 «سديبسيس يد ليوئام سولراك » رئاثلا باختناو . ديدج
 ا . ةيروهمجلل 55 0.ا/ا.0ع عدم عع ع5

 دعب ترمتسا نييبوكلاو نابسالا نيب كراعملا نكلو

 مغرو . دمألا ليوط ًافينع حلسملا عارصلا ناكو . كلذ

 مل لاتقلا ةدح ناف . 181“ ماعلا يف« سديبسيس » لتقم

 عارصلا مسح نع نوزجاع مهنأب نابسالل نيبت دقلو . فخت

 08)220 « نوجناز » يف رقؤم دقع ىلا اوعدف . ًايركسع
 كاذنآ تمعقو ةيقافتا يف اودهعت ثيح . 1414 ماعلا يف

 . يداصتقالاو يسايسلا نيماظنلا ىلع تاحالصا لاخداب

 يف تقؤملا مالسلا لالحا ةيقافتالا هذه جئاتن نم ناكو

 . ابوك

 مهتمدقم يفو . نييبوكلا نيينطولا نم ديدعلا نأ ريغ
 ام اوضفر . /0©8.1/2 «ويسام وينوطنأ » يبعشلا ميعزل

 ةعباتمل دادعالا ةيغب ةريزجلا اورداغو . نابسالا هب مدقت

 قلخ يف رود مهدوهجل ناكو . لالقتسالا لجأ نم لاضنل

 ًاماع رشع ةعبس دعب تعلدنا يتلا ةضافتنالل بسانملا خانم

 لخدتلا ىلا اهعالدنا نم ةرتف دعب تدأو ء ( 6

 ةريزجلا نع اولج نيذلا نابسالا دض يكريمألا يركسعل

 , 2484 ماعلا يف
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 ( ليساب ) فوراهاز مد)
 )1١449- ريبك لام لجرو يلود ةحلسأ رجات

 يف فصو « ىلاعلا ءاينغأ ربكأ نم ربتعي ناكو ( 5
 ابوروا لجر» و « توملا رجات » هنأب تاقوألا ضعب

 . © ضماغلا

 هز اةذمأأ 21121011: فوراهاز ليساب» ريسلا دِلُو

 «الغوم» ةئيدم يف 1849 ( ربوتكا ) لوألا نيرشت " يف
 ءارقفلا نيينانويلا نم هادلاو ناكو . ةيكرتلا 11

 تاونس لالخ ًايسور ًامسا اذخأو ةلئاعلا مسا اريغ دقو
 . ايسور يف اهايضق ىلا يفنلا

 ةراجت يف همع عم هبابش ينس ةيادب يففوراهاز لمع
 ىلإ لسرأ 185 ماعلا يثو . « لوبنطسا » يف تاسوبلملا

 1410٠١ ماعلا ينو . ميلعتلا نم ديزملا ىلع لصحيل ارتلكنا
 دعبو . ( ندنل » يف ةيراجتلا همع ةسسؤمل ًالثمم حبصأ

 « ةسسؤملا لاومأ سالتخاب همع همهتا كلذ نم نيماع
 1 . ةمهتلا هذه نم هتأرب ةمكحملا نأ ريغ

 رحبلا نم يقثرشلا مسقلا ىلإ ارتلكنا فوراهاز رداغ

 ةرتف شاعو « راعتسم مساب ًالقنتم « طسوتملا ضيبألا
 يسامولبدلاو لومملا لباق ثيح « « انيثأ ١ يف نمزلا نم
 لوصحلا يف هدعاس يذلا « سيدولوكس سونافيتس »
 ممصم ةسسؤمل ناقلبلا ةقطنم يف ماعلا ليكولا ةفيظو ىلع

 , 5011 ندا6 ]00 تليفنيدرون ١ يديوسلا حالسلا

 اينابسإ يف ديكو نيع ١9 نرقلا تانينامث رخاوأ ينو
 ةجتتنملا ةيناطيربلا « غنو رتسمرا - زركيف » ةكرشل

 سيئر حبصي نأ دعب ام يف عاطتساو « ةيب رحلا ةحلسألل
 ناك فوراهاز نإ لاقيو . ةكرشلا هذه ةرادإ سلجم

 تادعملل ةجتنم تاكرش ةدع عم هسفن تقولا يف لماعتي

 « وسيرك رديانش » و « ةيناملالا « بورك » لثم ةيبرحلا

 امك . ةيراغنملا - ةيواسمنلا « ادوكس »و « ةيسنرفلا
 « لورتبلا تاكرش يف ةمخض تارامثتسا هل ناك

 ناكو . فراصملا ضعبو « ةيرحبلا ةحالملا تاسسؤمو

 ةمخضلا هتورث ىلع لصح هنإ نولوقي هودقتنمو هموصخ
 ىلا ةيلودلا تارماؤملاو سئاسدلا يف هسامغنا قيرط نع

 حبصأ نأ دعبو . بورحلا عالدنا ين ةجيتنلاب تببست

 ىرتشا « حالسلا ةراجت قيرط نع ءايرثالا ربكأ نم
 ىلع لصح مث « « سيراب » يف ًالزنم 141 ماعلا يف
 . ةيسنرفلا ةيسنجلا

 برحلا لالخ فوراهاز حابرأو تاطاشن تفعاضتو

 لالغتساب ماق نأ دعبو « ريثم لكشب ىلوألا ةيللعلا
 ةقومرملا تايصخشلا نم ديدعلا عم هتالاصتاو هتاقادص

 هماهم يدؤي « ءافاحلل ًاليمع حبصأ « ملاعلا ين ةذفانلاو
 اسنرف تفرتعا برحلا ءاهتنا دعبو . تايوتسملا ىلعأ ىلع

 . ًاعيفر ًاماسو امهنم لك هتحنمف « هتامدخب ايناطيربو
 ديول » يزيلكنالا :يسايسلا عم هتقادص لغتسا دقو

 ةرطإ

 فور اهاز ليساب

 - ةينانويلا برحلا بوشن ىلع عيجشتلا ين « جروج
 ناك هنأ هنع فرعو . 1975891١ يماع يف ةيكرتلا

 . كارتألل ةديدش ةيهارك نكي

 ةيناثلا فوراهاز ةجوز تفوت 1477 ماعلا ينو
 طمن نع ىلختف « « اكتارفاليفود » ةينابسإلا ةقودلا

 « «ولراك يتنوم» ةنيدم يف لزتعاو « قباسلا هتايح
 هذه يف يقبو . اهيف رامقلا ونيزاك ةرادإ ملتسا ثيح

 ( ربمفون ) يناثلا نيرشت 30 يف يفوت نأ ىلإ ةنيدملا
 3 لا

 (هللا لضف ) يدهاز (0)

 2.( - 18817 )يئارياةلود لجرو يركسع

 مضنإ . ١8517 ماعلا يف يدهاز هللا لضف دلو

 ماعلا يف ةيرس دئاق نيعو يناريإلا شيحلا ىلإ
 ناك يلا تاوقلا ةمجاهم يف كرتشاو :٠

 يقر . ةيلاثلا ةيناريإلا ملاقألا يف ةفشالبلا اهمعدي
 ًايركسع ًاكاح نيع مث ء ( +١98 ) ديمع ةبتر ىلإ

 ةطرشل ًادئاقو ©« ( ١555 ) «ناتسزوخ » ةقطنمل

 ًادئاق مث ء ()و4) - 9١م8) «,نارهط»
 ١545 ماعلا يفو . ( 1541 ) «ناهفصأ » ةقرفل
 « ( « ناتسيس راف » 9 « سراف » ميلقال ادئاق نيع

 « نارهط » ةطرش دئاق بصنم ةيناثلا ةرملل لست مث

 لالخ خويشلا سلجم يف ًاوضع حبصأو « ( 1444 )

 ةيلخادلا ًاريزوو « ()و9ه١ -١وهه٠.) ةرتفلا

 .(ذ9١وه1)

 رغشيل +١96 ماعلا لئاوأ يف يدهاز يعدتسأ

 امج رز ع ةحاطإلا رثإ ةموكحلا سيئر بصنم

 « ةيسايسلا هتوقو « قدصم » ةيبعش نأ ريغ . « قدصم

 « ةطلسلا مالتسا 5 ةبوعص يالي يدهاز اتلعج

 دعاسو نيضراعملا عمقو شيلا لخدت ًاريخأو

 . هبصنم مالتسأ ىلع يدهاز

 تاقالع ميعدت ىلإ ةطلسلا مالتسا روف يدهاز دمع

 ةكرحلا ىوقو ةضراعملا ةيفصتو « برغلا عم ناريا
 عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعإب ماقو « ةينطولا
 رثإ تعطق دق تاقالعلا هذه تناكو « ايناطيرب

 ١اوهأ ماعلا ف طفنلا ةعانصل « قدصم رب مبمأت

 قباسلا ناكرألا سيئرو « قدصم » وح هدهع قو

 « ةيركسع ةمكحم مامأ «يحاير يتت» لارتحل
 ىلعو « ماوعأ ةثالث ةدمل نجسلاب لوألا لع حف

 نا دعي « يدهاز ماقو . نيماع ةدمل نجسلاب يناثل

 ًايدبم « نييناطي ربلا ةضوافممب « رمألا هل بتتس

 دقو . يلو رثبلا عازتلا لح ىلإ لصوتلا يف هتبغر

 لثم « رثوه تربره» قيرط نع لحلا كلذ قأ
 لوألا نيرشت يف عضو يذلا « ةدحتملا تايالول
 مايق ىلع صني قافتا ةغيص *»١95 ( ربوتكا)

 جارختساب يلود ( مويتروسنوك ) تاكرش معمجت
 ًاناذيا قافتالا اذه ناكو . هقيوستو يناريإلا طفنل

 ليدبك ةوقب ناريإ ىلإ ةدحتملا تايالولا لوخدب

 . ايناطيرب نع

 فنعلاب 40١ه ماعلا ىح يدهاز دهع زيمت

 ىلإ ًابلاغ يدؤت تناك يلا ةيبالطلا تابارطضالاو
 نع ةرم نم رثكأ رفسأ يذلا رمألا « شيلا لخدت
 ايس الو « بالطلا نم ددع لتقمو لاقتعاو حرج

 نارهط ةعماجو ايجول ونكتلل نارهط دهعم يف
 ناريا تعقو نأ دعبو « ١9٠8 ماعلا لئاوأ يفو
 لحو « يدهاز مح ىهتنا « دادغب فلح قاثيم

 . « الع نيسح » ةموكحلا ةسائر يف هناكم

 يجاهنصلا يريز نب يواز (45)
 يف ةطلسلا ىلع تاعارصلا يف كراش . يربرب دئاق

 يبسؤم نم ناكو ؛ رشع يداحلا نرقلا لئاوأ يف سلدنالا

 ىلاوح يف لمعلا هرود ىهتنا . « ةطانرغ » يف دانم ينب ةليود

 تعاض ثيح طسوالا برغملا ىلا داعو . ٠١٠١ ماعملا

 .. ةرابخلا

 ةليبق نم نييريزلا ىلا يريز نب يواز لصا حجري

 ةيرئازجلا لئابقلا لابج يف نويربزلا رهظ دقلو . ةجاهنص

 عم مئاد عارص ىلع اوناكو . ىلوالا مهتمصاع أوسسأ ثيح



 مهتلود نويمطافلا سسأ امدنعو . ةيربربلا « هتانز » ةليبق

 اهيفامب ) « ةجاهنص » تزاحنا . ىندالا برغملا ىل

 ىلا « ةتانز » تزاحنا نيح يف . نييمطافلا ىلا ( نويريزلا
 دقلو . نييمطافلا عم عارص يف اولخد نيذلا سلدنالا يبومأ

 فسوي » نيبعتب مهتامدخ ىلع نييريزلا نويمطافلا أفاك
 ةقطنم يأو « ناوريسقلا » ىلع اكاح « يريز نب نيكلب

 مهتودع « ةتانز » ةليبق نم نويريزلا اهعزتني ىرخا
 يتلا « ةرهاقلا » ىلا زعملا لقتنا امدنع كلذو . ةيديلقتلا

 ام ناعرسو . 917“ ماعلا يف ةيمطافلا ةلودلا ةمصاع تدغ
 لبج قيضم ىلع « ةقبس » ىلإ نييريزلا ةطلس تدتما

 .( نويريزلا رظنا ) قراط

 , ايقيرفا يلامش يف مهتوق جوأ يف نويريزلا ناك امدنعو
 يف ةيومالا ةلودلا يف ةمدتحم ةطلسلا ىلع تاعارصلا تناك
 سلدنالا ىلا نييريزلا نم ةعومجي تبهذ اذل , سلدنالا
 نب روصنم »و «رفظملا » يومالا ةفيلخلا يشيج يف ةمدخلل

 نم يواز ناكو . ةيرماعلا ةلودلا يف يوقلا لجرلا «رماع
 ماعلا ىلاوح يف سلدنالا ىلا اولقتنا نيذلا نييريزلا ةداقلا

 نييرماعلا موصخ دض ةددعتم كراعم يف اوكراشو ء ٠١
 ماعلا يف سلدنالا يف نييرماعلا مكح ءاهتنا باقعا ينو

 نيب « ةبطرق » يف ةطلسلا ىلع عارصلا بشن 0

 ٠١١5 ٠ ماعلا ىتح تابارطضالا ترمتساو نييومالا ءارمالا

 « مكحلا نب ناولس » ةبطرق يف مكحلا ىلع ىلوتسا امدنع
 ماسشه » يومالا ةفيلخلا لزع نا دعب , ( نيعتسملاب بقلملا )

 عزوف ٠ هذوفن ديطوت ديدجلا ةفيلخلا دارا دقلو . « هللاب ديؤملا

 ةيريربلا تاوقلا بناج نمأيلو , اهتيامحل روغتلا يف ربربلا
 ٠سأر ىلع يريز نب يواز ناكو . « ةبطرق » نع اهداعباب

 ذنمو . « ةريبلا » ةيالو ىلا ةفيلخلا مهعفد نيذلا نييريزلا

 لعجو . ةيالولا ىلع يريز نب يواز رطيس ١١٠؟ ماعلا

 ةبقارم نع عطقني مل هنكلو , « ةطانرغ » يف يسيئرلا هزكرم

 . تاروطتو تاعارص نم « ةبطرق » يف يرجي ام
 )» يسيردالا دوسمح نب يلع مد ماق 6 ماعلا قر

 ءافلخلا رخآ لتقو . « ةبطرق » يف مكحلا ىلع ءاليتسالاب
 ديؤي ملو . ( نيعتسملا ) « مكحلا نب نايلس » نييومالا

 ىلع لمعلا ررقو . بالقتالا اذه « يرماعلا ناريخ » دئاقلا

 قاطنا اشيج ضرغلا اذهل مظنو . نييومالا ىلا مكحلا ةداعا

 ةالو نم ددع هيلا مضنا نا دعب ,« سلدنالا ىقرش نم هب

 « رصصانلا » دافحا دحأ ةفالخب ىدانو . ةيق :رشثلا تاعطاقملا

 نب هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع » ىعديو يومالا

 ىلا أجتلاو « ةبطرق » نم رف دق ناك يذلا , « نمحرلا دبع
 . « يضترملا » بقل لمحو « نايج »

 « يرماعلا ناريخ »ررق « ةبطرق » ىلع فحزلا لبقو
 نب يواز مهسأر ىلعو ربربلا لاتقل « ةطانرغ » ىلع موجه ا
 ةكرعملا ترمتساو , ٠١14 ماعلا يف نافرطلا ىفتلاو ٠ يريز

 « يرماعلا ناريخ » شيج ةعزبب تهتناو . مايأ ةدع اهنيب
 تن يضترم ا م لتقمو

 :ريربلا ىلع نييسلدنالا ةمقن تدتشا راصتنالا !ذهرثا
 رمتسيس سلدنالا يف عارصلا نأ يريز نب يواز سحأو
 برغملا ىلآ داعو « ةطانرغ » كرتف ٠ مسح نودب اليوط ادما

 خيرات لعج يذلا رمالا . ظوحلم طاشن نود شاع ثيح

 . نيخرؤملا بتك يف ددحم ريغ هتافو

 ةباصإلا ةيواز 0

 . ( دورولا ةيواز رظنا )

 فارحنالا ةيواز 0

 ام ةطقن يف ينارغجلا لامشلا هاجتا نيب ةعقاولا ةيوازلا يه

 رظنا ) اهتاذ ةطقنلا يف ىرخالا تالامشلا دحا هاجتاو

 . ( لابشل
 ةلكشملا ةيوازلا يه : يسيطانغملا فارحنالا ةيواز أ

 طخلا ) يقيقحلا وا ينارغجلا لامشلا هاجتا نيب ام ةطقت يف

 هاجتاو ٠ ( يلاهشلا بطقلا ىلا ام ةطقن نم هجتملا يمهول

 يف ةيسيطانغملا ةربالا سأر هاجتا ) يسيطانغملا لامشل

 . ةطيرخلا شماه ىلع ةداع ةيوازلا هذه مسرتو . ( ةلصوبل

 راسي ىلإ وأ ( ًاقرش ) يفارغجلا لامشلا نيب ىلا نوكتو
 . ( ًابرغ ) يفارغجلا لامشل

 ام ةطقن يف ةلكشملا ةيوازلا يه : يقالتلا ةيواز - ب

 لامشلا ) ريبمل لاهش هاجتاو . ينارغجلا لامشلا هاجتا نيب
 هذه مسرتو . نيبمل تاعيبرتب ةدوزملا ةطيرخلا ىلع ( يعيبرتلا

 لامشلا نيب ىلا نوكتو . ةطيرخلا شثماه ىلع ةداع ةيوازلا
 ( ًابرغ ) ينارغجلا لامشلا راسي ىلإ وأ ( ًاقرش ) ينارغجلا

 يف ةلكشملا ةيوازلا يه : ريبل فارحنا ةيواز - ج
 ريسبمل لاهش هاجتاو يسيطانغملا لامشلا هاجتا نيب ام ةطقن

 . ةطيرخلا شماه ىلع اضيا ددحتو

 اياوزلا نيب ةيباسح ةقالع كانه : ةيلمع تاقيبطت د

 : يه ةروكذملا ثالثلا

 ل 0 هم
 تز *+لز مز

 : نأ رابتعا ىلع

 . يسيطانغملا فارحنالا ةيواز < مْ
 . ريبمل فارحتا ةيواز - لَ
 . يقالتلا ةيواز < تاز

 هاجتالا ديدحت يف فارضنالا اياوز ةفرعم ديفتو
 هاجتالا دنأل ًايلمع مهملا هاجتالا وهو . ام فده يسيطانغملا
 ةلصوبلا ةطساوب هجوتلا دنع مدختسملا

 ٌتز * َلْرَ- 5
 (يبمحلا) كازعجلا نمشلا - جت
 . سن سطاللملا لاوشلا - مش

 ( ١ يبيبرقلا) روبل لامك - لت
 , يسيط انما فازعرلا ةيوان- من
 . مبل عار ١ةيوان ع لو

 . سس ا ةرمتلا ةيقان -ٌتْر

 فارحنالا اياوز نيب ةقالعلا

 ينارغجلا لامشلا ساسا ىلع ةموسرم طئارخلا نال ًارظنو

 ةفرعم ناكمالاب نإف ٠ ( يعيبرتلا لامشلا ) ريبمل لامش وأ
 ةيواز تناك اذاف . ام فدهل ريبمل هاجتا وأ ينارغجلا هاجتال

 هاجتالا ديدحت ناكمالاب راص . ةفورعم يسيطانغملا فارحنالا
 : ةيلاتلا ةيباسحلا ةيلمعلا ءارجا دعب فدهلا اذه يسيطانغملا

 ةيواز ًاصقان ينارغجلا هاجتالا < يسيطانغملا هاجتالا
 ىلا ىسيطانغملا فارحنالا تناك اذا ) يسيطانغملا فارحنال
 . ( اقرش يأ , نيميلا

 ةيواز ًادئاز ينارغجلا هاجتالا - يسيطانغملا هاجتالا
 فارحنالا ةيواز تناك اذأ ) ينيطانغملا فارحنالا

 ( ابرغ يأ .راسيلا ىلإ يسيطانغلا
 ريسبمل هاسجتا فرعُي امدنع لوقلا اذه قبطنيو

 فارحنا ةيواز نوكتو . ام فده ىلا ةبسنلاب ( يعيبرتلا )
 ذئدنع نكمي ذا ء ةفورعم ( يعيبرتلا فارحنالا ) ريبمل
 . اهتاذ ةقيرطلاب فدهلا اذه يبيطانغملا هاتالا باسح

 فارصحنالا ةيواز ةفرعم يف يقالتلا ةيواز ديفتو
 اهادحا تناك اذا ريبمل فارحتا ةيواز وأ ىسيطانغملا

 . ًافنآ ةروكذملا ةيباسحلا ةدعاقلا ىلا ًادانتسا كلذو . ةفورعم

 تضف



 يمرلا ةيواز (47)

 ديدستلا طخو يمرلا طخ نيب ةروصحملا ةيوازلا يه

 ةيوازلا اهنا يأ . ( كَرْحِلا رظنا ) حالسلا ةهوف نم ارابتعا
 عم يمرلا ىدم قباطتي ىتح حالسلا ةناطبس اهذخأت يتلا

 عم ؛ يقيقحلا كّرْحِلا لكش ىلا ادانتسا . فدهلا ىدمأ

 . يمرلا طورش ةيقب ةاعارم
 ىلا اداتسا كدعأع 04 ل56 يمرلا ةيواز ددحت

 ةباصال ةمزاللا ةفاسملا قباطت ثيح.. يمرلا لوادج

 فده لا عقو اذا ةيروحملا ةيوازلل ةيواسم نوكتو . فدهل
 ناك اذا اهنم ربكا نوكت امك . حالسلل يقفالا ىوتسملا ىلع
 ناك اذا اهنم رغصأو . يقفالا ىوتسملا نم ىندا فدهل

 ةيوازرلا رظنا ) يقفالا ىوتسلا نم ىلعا فدهل

 . ( ةيروحمل

 حالسلا عون قفوو , ىدملا لدبتي ةيوازلا هذه لدبتت

 ساسا ىلع ةداع بسحتو . ةعفادلا ةوشحلاو فوذقملاو يمارل

 فاضت مث . ةيعيبطلا فورظلا يفو يمرلل ةيلودجلا طورشنل

 يمرلا فورظ فالتخا لاح يف ةيزاللا تاليدعتلا اهيل

 ةعرس « ةرارحلا عافترا ) ةيلودجلا طورشلا نع ةيقيقحلا
 حافترالا ٠ ءاوملا ةفاثك ٠ يمرلا هاجتا ىلع ةيدومعلا حيرلا

 تاليدعتلا هذه ةميق دادزتو . ( خلا .. رحبلا حطس نع

 يفف . يمرلا ةيواز ةميق تدازو ىدملا دادزا الك اهتيمهأو
 ةعضب ) ةريصق تافاسم ىلعو ( ميقتسملا ) فاسلا يمرلا

 , ةجرد ١6 نم لقا يمرلا ةيواز نوكت امدنع ٠ ( تارتموليك
 طورشلا نع ةيقيقحلا يمرلا فورظ فالتخا لامهأ نكمي

 لقأ نإف ٠ ةريبك ةيدمأ ىلعو ينحنملا يمرلا يف اما . ةيلودجلا
 ةيواز يف اظوحلم اليدعت بلطتي يمرلا فورظ يف فالتخا

 . ةباصالا قيقحت ةيغب يمرل

 يمرلا ةيواز ىلع ةبسانملا تاحيحصتلا لاخدا دعب

 قفو مناللا ليملا حالسلا ةناطبس ءاطعا متي . ةيلودجل

 .حالسلا فالتخاب فلتخت بيلاسا مادختساب ةيوازلا هذه

 يمرلا حالس يف ةيوازلا هذه ذخأت ةئاطبسلا تناك اذاو

 عضوو « حالسلا اذه هجوم تاجيردت ليدعث لضفب ميقتسملا

 ناف ٠ فدهلا ىدم عم بسانتملا ميقرتلا ىلع ةقدحلا ةقالز

 حباسلاو ينحنملا يمرلا حالس يف يمرلا ةيواز ذخأت ةناطبسل

 زاهج يف عافترالا ميقرت ىلع ةيوازلا عضو قيرط نع

 ميقرت ةعاقف يتأت ىتح عافترالا رودم كيرحتو , ديدستل
 . اهيتمالع نيب عافترالا

 طوقسلا ةيواز (ءا/

 ةطقن يف كّرْحملا سامم نيب ةروصحملا ةيوازلا يه
 تناك اذاف . ةطقنلا هذه نم راملا يقفالا ىوتسملاو طوقسلا

 ربتعت حالسلل يقفالا ىوتسملا ىلع ةدوجوم طوقسلا ةطفت

 فويل

 طوقسلا ةيواز ىمستو ةيجذوم اهدنع ةثداحلا طوقسلا ةيواز

 . ( كرحلا رظنا ) ةيلودجلا

 ةيواز نع ل2816 06 2211 طوقسلا ةيواز فلتخت

 يف كرحملا سامم نيب ةروصحم ةريخالا هذه نا يف دورولا
 حطس ىلع مئاقلا دومعلاو ( طوقسلا ةطقن ) ةباصالا ةطقن

 نأ يا . ( دورولا ةيواز .رظنا ) اهتاذ ةطقنلا يف فدهملا

 نيب عافترالا فالتخاو كرْحلا لكشب قلعتت طوقسلا ةيواز

 دورولا ةيواز نأ نيح يف . فدهلا ىوتسمو السلا ىوتسم

 سامم ىلا ةبسنلاب بورضملا فدهلا حطس هاجتاب اضيا قلعتت
 . ( طوقسلا ةطقت ) ةباصالا ةطقن يف كّرحلا

 ةينفلا لوادجلا نم ةيلودجلا طوقسلا ةيواز ذخؤت

 لاخدا دعب ةيقيقحلا طوقسلا ةيواز بسحت مث . ةحلسالل
 نيب عافترالا قرفو يمرلا فورظ نع مجانلا ليدعتلا

 هذه ةفرعم دعاستو . فدهلا ىوتسمو حالسلا ىوتسم

 . فدهلا نم ةبورضملا ةقطنملا ةميق باسح يف ةيوازلا
 ةبورضملا ةقطنملا نأب املع . ةتيملا قطانملا ةباصا ةيئاكماو

 ةطسبنملا يضارالا  دادزت ميقتسملا يمرلا ةحلسا نارينب

 ةدايز نا نيح ينءطوقسلا ةيواز رغصو كرحملا رتوتل ارظن
 اهيف رثكت يتلا ةسرضتملا يضارالا يف ةبورضملا ةقطنملا

 وأ ينحنملا يمرلا مادختسا بلطتت . ةتيملا قطانملاو اياوزلا
 اهيف طوقسلا اياوز نوكت يتلا ( عفادملاو تانواملا ) حباسلا

 . ةريبك

 « دورولا ةيوازو طوقسلا ةيواز نيب ةيمقر ةقالع كانهو

 : يهو

 يمرلا دنع ةجرد -4١ دورؤلا ةيواز + طوقسلا ةيواز ١

 . ( ةعنم وا أجلم فقس ) يقفأ حطس تاذ فادها ىلع

 فادها ىلع يمرلا دنع دورولا ةيواز < طوقسلا ةيواز

 . ( ةعنم وأ ىنبم رادج ) يدومع حطس تاذ

 ةبغرلا دنع , تانيصحتلا باسح يف ةقالعلا هذه ديفتو
 تانيصحتلا ناردجل تافوذقملا قارشخا قمع ةفرعم يف

 لوادجلا يف ةروكذم طوقسلا ةيواز نأ رابتعا ىلعءاهفوقسو

 يف لخدت يقلا دورولا ةيواز نا نيح يف . ةحلسالل ةينفلا

 ريغ ( دورولا ةيواز رظنا ) قارتخالا قمع باسح نوناق

 نم اهجاتنتسا ناكمالاب نكلو . لوادجلا هذه يف ةدوجوم

 . افنأ ةروكذملا ةيمقرلا ةقالعلا

 يطعت ةحلسالل ةينفلا لوادجلا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 عونو ةفاسملا فالتخا بسح ةفلتخملا ةيلودجلا طوقسلا اياوز

 ىلا دانتسالا يرورضلا نمو . ةعفادلا ةوشحلاو فوذقلل

 قارتخا قمعل ةقيقدلا تاباسحلا ءارجا دنع لوادجلا هذه

 اذهل ةعيرسلا تاباسحلا ءارجا ةلاح يف امأ . تافوذقللا

 ةيبيرقتلا طوقسلا اياوز ىلع داتعالا ناكمالاب ناف . قمعل
 : ةيلاتل

 يمرلا ءارجأ دنع عفادملا فئاذق ىلا ةبسنلاب رفص *

  ىشابمل

 ةفاذقلا عفادملا فئاذق ىلإ ةبسنلاب ةجرد * 0٠0 ٠١

 . ىشابملا ريغ يمرلاب موقت يتلا

 نا انربتعا اذا تارئاطلا لبانق ىلا ةبسنلاب ةجرد ل6 *

 . يقفالا ناريطلا ةيعضو نم مت دق لبانقلا هذه فذق

 47 وأ 8١ رايع نواطلا فئاذق ىلا ةبسنلاب ةجرد 0 *

 . ملم
 رثكا ) ةليقثلا تانواملا فئاذق ىلا ةبسنلاب ةجرد * 8١

 . ( ملم 87 نم

 يمرلل ىرغصلا ةيوازلا ٠

 رظنلا طخ نيب ةروصحملا ايندلا ةيروحملا ةيوازلا يه
 ( ام عفترم وأ رادج وأ يبارترتسم ) زجاحلا ةمق نم رام
 ال يتلا ةيوازلا يهو . يمرلا دنع حالسلل يقفالا ىوتسملاو

 مدطصي ال ىتح روكذملا حالسلاب اهنم لقأب يمرلا نكمي
 . ( ةيروحملا ةيوازلا رظنا )زجاحلاب فوذقل

 يمرلا : اه نيتلاح يف يمرلل ىرغصلا ةيوازلا بسحت
 ضبرم نم ةبيرق ةفاسم ىلع عقي لاعرتسم ءارو نم

 تايلعت ةحول ىلع لجستو . لابجلا يف يمرلاو . حالسل

 مدعو ركذتلل حالسلا ةناطبس ىلع روشبطلاب بتكت وأ يمرل

 . ةيوازلا هذه نم رغصا ةيروحم اياوزب يمرل
 ةيوازلا نم ربكا يمرلل ىرغصلا ةيوازلا نأ نيبت اذا

 ىلا حالسلا عاجرا متي , فدهلا ةباصال ةيولطملا ةيروحملا

 ةيوازلا لعجت ةيفاك ةفاسم زجاحلا نع هداعبال فلخل
 اذاو . ةبولطملا ةيروحملا ةيوازلا نم رغصا يمرلل ىرغصل
 راشتنالا طورش تحت وأ ضرالا ةعيبط ببسب كلذ رذعت

 رايتخا يرجي . ( نواه وأ ) ةيعفدملا ةدحول يكيتكتل
 , يمرلل ىرغصلا ةيوازلا نم ربكا ةديدج ةيروحم ةيواز

 ( حالسلل ةينفلا تافصاوملا بسح ) ةعفادلا ةوشحلا لدعتو

 ىلا ةلدعملا ةوشحلاو ةديدجلا ةيوازلاب يمرلا يدؤي ثيحب
 . فدهلا ةباص

 يف اهتدايزب نوكي ةوشحلا ليدعت نا ركذلاب ريدجلا نمو
 نا رابتعا ىلع ( ةجرد 40 نم رثكا ) ينحنملا يمرلا ةلاح

 ةيوازلا ةدايز دنع صقني يمرلا نم عونلا اذه يف ىدمل
 ةوشحلا ةدايزب متي صقنلا اذه ضيوعت ناو . ةيروحمل
 لقا ) حباسلا يمرلا ةلاح يف ةوشحلا ليدعت اما . ةعفادل

 عونلا اذه يف ىدملا نال , اهصاقناب ٍنوكيف ( ةجرد غ0 نم
 هذه ءاغلإو ٠ ةيروحملا ةيوازلا ةدايز دنع دادزي يمرلا نم

 . ةعفادلا ةوشحلا صاقتاب متي ةدايزل

 رتسم ءارو نم يمرلل ىرغصلا ةيوازلا باسح

 ةبسنلاب رتسملا عافترا ددحي : ةيميسرتلا ةقيرطلا أ
 نع وأ رشابملا سايقلا قيرط نع ) حالسلا ىوتسم ىلا



 . ( سايقملا ةريبك ةطيرخ ىلع عافترالا باسح قيرط
 . نيعم سايقم قفو يرتمليم قرو ىلع عافترالا اذه مسريو

 . رتسملا ةورذ طقسمو حالسلا نيب ةيقفالا ةفاسملا ساقت مث
 ليوحت دعب هسفن يرتمليملا قرولا ىلع حالسلا ناكم ددحيو
 نيب ةنئاكلا ةيوازلا"سايقبو . هتاذ سايقملا قفو ةفاسمل
 رتسملا ةورذ نيب لصاولا طخلاو حالسلا نمراملا يقفالا طخل

 . ةيرظنلا ىرغصلا ةيوازلا ىلع لصحن . حالسلا ناكمو '

 ةطيح ةيوازك تاجرد 5  ؟ كلذ دعب اهيلا فاضيو

 . يمرلل ىرغصلا ةيوازلا ىلع لصحنف . رئانتل

 متي مث . ايقفا حالسلا عضوي : ةيلمعلا ةقيرطلا - ب
 زاهج يف يقفالا طخلا سمالي ىتح رتسملا ةورذ ىلع ديدستل

 رودم ىلع ةلجسملا ةيوازلا نوكتو . ةورذلا هذه ديدستل

 اهيلا فاضي يتلا . ةيرظنلا ىرغصلا ةيوازلا يه عافترال
 . يمرلل ىرغصلا ةيوازلا جتنتف . ةطيحلل تاجرد 4 ١"

 دعب نوكي امدنعو ؛ نواهماب يمرلا دنع : ةظحالم - ج
 . حضاو لكشب رتسملا عافترا نم ربكا رتسملا نع حالسلا
 نال ٠ يمرلل ىرغصلا ةيوازلا سايق نع ءانغتسالا نكمي

 نواهلاو . ةجرد 40 نم لقأ ةرورضلاب نوكتس ةيوازلا هذه

 . ةجرد 40 نم لقأ ةيروحم ةيوازب ةداع يمري ال

 لابجلا يف يمرلل ىرغصلا ةيوازلا باسح

 فئاذقلا مادطصا نم افوخو . لابجلا يف يمرلا دنع

 ,. فده لا وحن كرحملا ىلع اهراسم ءانثا ةيئرم ريغ ىرذب

 : يلاتلا لسلستلا قفو يمرلل ىرغصلا ةيوازلا بسحت

 ضبرم نم ٠ يمرلا هاهتاب ضرالا عطقم مسري
 مسر سايقمل لثامم ددحم سايقم قفو . فدهلا ىلا حالسلا
 . كرحملل ينايبلا طخلا

 ةعباتتملا ىرذلاو ضيرملا نيب ةيقفالا ةفاسملا سافت

 .(8 ذاك ةؤاذل)
 بسح ىرذلا عيمج كراحملل ينايبلا طخلا ىلع لمحت -

 مجانلا حيحصتلا لاخدا دعب . اهعافترا قورفو اهتفاسم

 : حالسلا ضبيرم عافترا نع

 سمالي يتلا ةيوازلا ةيرظنلا ىرغصلا ةيوازلا ربتعت -
 . ىرذلا ىدحا كرحملل ينايبلا طخلا اهيف

 غ/* لداعيو رثانتلا حيحصت ةيوازلا هذه ىلا فاضي -

 ناب املع . ةوررذلا ةفاسم ىلع رئانتلا ليطتسم عافترا
 لوادجلا يف ةروكذم تافاسملا فلتخم ىلع رثانتلا سيياقم

 ذخؤي امك . ( ةلداعملا ايوازلاب وأ راتمالاب ) ةحلسالل ةينفلا

 . بوسحملا ىدملا حيحصت باسحلاب

 ةيوازلا ىلع لصحن نيحيحصتلا نيذه ءارجا دعب -

 . يمرلل ىرغصلا

 ٍفايبلا طا عم عطا ىرذلا
 ( نلعر غيعرا) كيفن

 ٠ هببرص يونملا فدهلا : ه
 .٠ حالسلا نع فدهلا دعت: مم

 . ةبقاعتملا عرذلا :؟5 -1ذ

 . حالسلا ضير نع ىرذلادعب:؟ م ١م

 .حالسلا مرام ا يقف الا ىوتسمملا نع ةورذلا عانترا :؛ غ

 . ”ةيربظنلا ىرءصلا *هبو الا : هي
 . تاجرد 4 ىلا < نم + هي  يمرلل ىردصلا ةيوازلا ؛اهي
 راسم ءارو نم يمرلا دنع ىرزحصلا ”هيوازلا ديد

 لابجلا يفو رتسم ءارو نم يمرلل ىرغصلا ةيوازلا سايق

 قه



 هلا عحلاهذه قو :حالاسلا نم ىلعأ فدهلا

 بييظنلا ةيرازردك قولا ةهيواذ  ةيروحملا ةهيوا 2

 ئىذ 3 072 - َ

 هيلاحلا هذه يو : حالاسلا نم ضنخت أ ثدهلا

 رن لظغنلا ةيبواز - قفرلا ”هيواز تويروحملا ”ةيوازلا
 نه 5 ع مر

 -_ 0 8 ١ يتايكلا د ودول هذه ”هعايص كمي
 3 _(س رار مدس مر

 :.-0ر ”ةيبوازلا و الاح فو

 رز - 7 نه تو

 رظنلاو يمرلا يتيوازو ةيروحملا ةيوازلا نيب ةقالعلا
 فحل

 ةيروحملا ةيوازلا ()

 يقفالا ىوتسملاو يمرلا طخ نيب ةنئاكلا ةيوازلا يه

 ىلعأ يمرلا طخ ناك اذا ةبجوم نوكتو . حالسلا نم راملا

 دنع ) قفالا تحت يمرلا طخ ناك اذا ةبلاسو قفالا نم

 نع اريثك ولعي ناكم يف حالسلا ناك اذا لابجلا يف يمرلا

 ل1816 ةيروحملا ةيوازلا ذخأت ةلاحلا هذه ىفو . ( فدهلا

 ليملا ةيواز مسا 05 01020ةهغ 00

 . ثسواع هغ [معاتمسه هم

 دنع حالسلل ىطعت يتلا ةيروحملا ةيوازلا فلأتت
 .رظنلا ةيوازو يمرلا ةيواز: : نيتيواز يتلصحم نم ديدستل

 ةيواز ددحت نيح يف , فدهلا ةفاسمل اقبط يمرلا ةيواز ددحتو
 نع فدهللا عافترال اقبط ( رشابملا ربغ يمرلا يف ) رظنل

 ةيروحملا ةيوازلا نيب دجوتو . حالسلا نم راملا يقفالا طخل

 ةيوازلا نا يه ةيضاير ةقالع رظنلا ةيوازو يمرلا ةيوازو

 يسمرلا يتيوازل يربجلا عومجملا امئاد يواست ةيروحمل

 فدهلا عافترا ناك اذا يمرلا ةيواز عم ىواستت يهو . رظنلاو

 يقفالا ىوتسملا ىلع ادوجوم فدهلا نوكي امدنع يأ رفص

 يواست ةلاحلا هذه يف رظنلا ةيواز نوكتو ٠ حالسلا نم رامل

 . ارفص

 حالسلا ةناطبس ءاطعا يف ةيروحملا ةيوازلا نم دافتسي

 ةيلودجلا طو رشلا نمض فدهلا ةباصال ةبولطملا يمرلا ةيواز
 يف اهيلع ةئراطلا تالدبتلا رابتعا عم « يمرلل ( ةيعيبطلا )

 فدهلا رظن ةيواز باسح اهمهأو . ةيقيقحلا يمرلا فورظ
 نيبيو حالسلا نم راملا يقفالا ىوتسملا نع هعافتراو

 يمرلا يتيوازو ةيروحملا ةيوازلا نيب ةلدابتملا ةقالعلا لكشلا

 . رظنلاو

 ريسملا ةيواز 00

 ةطقن يف يسيطانغملا لامشلا هاجتا نم ةفلؤملا ةيوازلا يه

 ىلع قلطيو . اههاجتاب ريسملا يونملا ةطقنلا هاجتاو فوقولا
 هاجتالا »وأ « يبيطانغملا تمسلا » مسا ةداع ةيوازلا هذه

 . ( تمسلا رظنا ) اهغولب بجاولا ةطقنلل « يسيطانغملا

 هجوت وه ريسملا ةيوازل يساسالا مادختسالا نا

 ةطقن وحن ( ةلجارلا ةصاخو ) تايرودلا وأ ةيربلا تادحولا

 ةطقنلا هذه ةيؤر نم نكمتلا مدع ناك ءاوس « ةيئرم ريغ

 وأ . ةيضرا تائيه فلخ اهئافتخا وأ . اهدعب نع امجان
 ذهو .ةئيسلا ةيؤرلا فورظو ليللاو تاباغلا ببسب
 تارئاطلاو ةيرحبلا عطقلا مادختسال هباشم مادختسالا

 تالصوب )طئاسولا يف فالقخا عم . ريسملا ةيوازل

 ةيوازل ةيلآلا تاوقلا مادختسال هباشم هنا اك. (

 ضاحلا رصعلا يف مدختست تاوقلا هذه نأب الع . ريسملا

 . بوكسو ريجلا لثم اروطتو ةقد رثكا طئاسو



 : ةطيرخلا ىلع ريسملا ةيواز سايق
 رذعتت يتلأ طاقنلا ىلا ةبسنلاب ةيوازلا هذه سايق متي

 قفو سايقلا يرجبو . فوقولا ةطقن نم اراهت 20
 : يلاتلا لسلستلا

 ةحول قوف ةروشنملا ةطيرخلا ىلع فوقولا ةطقن ددحت
 . طئارخلا ةلماح لخاد ةتبثملا وا ةيفارغوبط

 35200 لصي طخ ةطيزخلا لع مسرب
 . اهوحن ريسملا يونملا

 هاجتا لثمي طخ فوقولا ةطقن نم ةطيرخلا ىلع مسري

 لوطلا طوطخل ايزاوم نوكيو ( يعيب رتلا لامشلا ) ريبمل لامش
 . ةطيرخلا يطغت يتلا ةيعيبرتلا ةكبشلا يف

 ريسملا يونملا ةطقنلا هاجتا نيب ةنئاكلا ةيوازلا سافت

 ريبمل فارحنا ةيواز اهنم حرطت مث . ريبمل لامش هاجتاو اهوحن

 شماه ىلع ةددحملا ( يعيبرتلا فارحنالا ةيواز )

 ةيواز رظنا ) ريسملا ةيواز ىلع لصحنف . ةطيرخلا
 . ( فارحنالا

 : ضرألا ىلع ريسملا ةيواز سايق
 نكمي يتلا طاقنلا ىلا ةبسنلاب ةيوازلا هذه سايق متي

 اهتيؤر رذعتملا نم نكلو , فوقولا ةطقن نم اراه اهتدهاشم

 وأ . ةباغ روبع وأ بابضلا وا ليللا ببسب ريسملا ءانثا
 طاقنلا يفخت ةيضرا تائيه ريسملا طخ ىلع نوكي امدنع

 .ةقيقد (هادحا نيتقيرط قفو سايقلا يرجيو . ةروكذملا

 . ةيبيرقت ىرخالاو
 ةملئالملا ةلاحلا يف مدختستو : ةقيقدلا ةقيرطلا ١

 . ةيفارغوبطلا تاودالاو يناكلا تقولا رفاوت دنعو . ايكيتكت

 : يلاتلا لسلستلا قفو متو
 وأ يداع قروب ةاطغملا ةيفارغوبطلا ةحوللا عضوت -

 ةيقفا نمؤتو . فوقولا ةطقن يف تاعبرم ىلا مسقم قروب

 اههيجوت نمؤي امك . ةاوزملا وأ ةيوستلا ةرطسم ةطساوب ةحوللا
 رظنا ) ةلصوبلا وأ فراحلا ةطساوب يبيطانغملا لامشلا وحن

 ( ةاوزملاو . ةيوستلا ةرطسمو . ةلصوبلاو . فراحلا

 . فوقولا ةطقن لئمت ةطقن ةحوللا هذهز كرم يف مسري -

 تاعب رم دحال ىرسيلا ةيوازلا يف ةطقنلا نوكت نا ىخوتيو
 . تاعبرم ىلإ امسقم قرولا ناك اذا قرولا

 دنستو فوقولا ةطقن ىلع ةيوستلا ةرطسم ةفاح عضوت.-

 بوقث دحا ربع رظنلا عم ةرطسملا كيرحت يرجي مث . سوبدب

 ففدحملا ىلع ديدستلا متي ىتح ةرطسملل ةينيعلا ةحوللا

 ةيمسجلا ةحوللا ةرعشو ةينيعلا ةحوللا بقثو نيعلا عضو يأ )
 . ( دحاو طخ ىلع فدهلاو

 هاجتا وه نوكيف ةرطسملا ةفاح ىلع طخ مسري -
 . شدذع

 ىلا مسقم قروب ةاطغم ةيفارغوبطلا ةحوللا تناك اذا

 لامشلا هاجتا 2 اذهل ةيدومعلا طوطخلا نوكت تاعب رم

 اذا اما . ( ةهجوم ةحوللا نا رابتعا ىلع ) يسيطانغملا

 يبيطانطم ا لاشلا

 رريط لرش

 : حطوألا ةلاملا
 طولا ىلع عمت ةيقاستم ةيسسم طاّضنو ا ةيورعسر يسم ةيوالب هئاهّسسزباوم ةئرروغ ةطيرخر سلا
 . لوسصولا َةطَقْبو ىرمطن ردا دضطَقَن 0

 .ترمطن ربا دطمم ؛
 , اهرذكر يسم رتملا ةيئرلا_رع ةطّوشلا : 7
 ةسايسلا ةشرلاطاقللا» غن ؟ثن :؟ن.ان
 . لوسمولا ةطَمْنل يسيطان ليلا وسلا وار وسلا هيمان : هي
 . ةةياحا# هيا ؟ هيدا هبا هي

 ييطالطملا وتلا

 : كشاملا ةلاملا
 كريب لصاولا ظملا ىلع عقتدم َهبَفاهتم َةيِسم طاقم ةئاسسسدلا عم ةييشرم_,رلع دطمت وعر مسملا
 . تلوصولا ةطّونو ٌقررطتربا دطَمْن
 . ىردطررلا ةطّمد + ن

 .٠ اهو مسلما يمعونملا تمرر اروع دطقنلا .هنذ

 . ةيفاهما هيلا طامنتا : عن /2ن :5؟نا ١ ن
 . ستسصرواسم_ع ؛ هي اد هي« < هي :١هي( هي دصامتلار وسلا ايامان ث إ

 ةيئرم ريغ ةطقن وحن هجوتلل ريسملا ةيواز مادختسا



 از

 يرورضلا نم ناف يداع قروب ةاطغم ةحوللا تناك

 ٌأءدب ىبيطانغملا لامشلا مسرل ةلصوبلا وا فراحلا مادختس
 ١ . فوقولا ةطقن نم

 هاجتاطخو يسيطانغملا لامشلا طخ نيب ةنئاكلا ةيوازلا -

 تالاحلا يف مدختستو : ةيبيرقتلا ةقيرطلا - ب
 لسلستلا قفو متتو . طقف ةلصوبلا ىلع داتعالا عم . ةلجاعل
 : يلاتل

 . اهوحن ريسملا يونملا ةطقنلا هاجتاب يدنجلا فقي -

 ءاطغلا مهسو هردص ىلا اهدنسيو ةلصوبلا حتفي -
 . ةطقنلا هذه هاجتاب

 سأر يتأي ىتح ةلصوبلا يف ةمقرملا ةرئادلا رودي -
 1 . رفص مقرلا قوف يلامشلا ةربالا

 ةلصوبلا يف ةلالدلا مهس هيلا ريشي يذلا مقرلا أرقي -

 . ةطقنلا هذه ىلا ريسملا ةيواز وهف
 : ضرألا ىلع ريسم ةيواز ديدحت

 نإف . ام ةظقن ىلإ ةبسنلاب ريسملا ةيواز فرعت امدنع
 هذه ديدحتب نوكي ةطقنلا هذه وحن ريسملل اهنم ةدافالا

 ةيئرملا ةعباتتملا طاقنلا ديدحت يا . ضرألا ىلع ةيوازلا

 ريسملا نا رابتعا ىلع . ةيئرملا ريغ ةطقنلا هاجتاب ةعقاولا

 ةطقنلا غولب ىلا ةياهنلا يف يدؤي ةيئرملا طاقنلا هذه هاجتاب
 ضرالا ىلع ريسملا ةيواز ديدحت يرجيو . ةيئرملا ريغ

 . ةيبيزقت ىرخالاو ةقيقد (هادحا . نيتقيرطب
 ةمئالملا ةلاحلا يف مدختستو : ةقيقدلا ةقيرطلا أ

 . ةيفارغوبطلا تاودالاو يفاكلا تقولا رفاوت دنعو , ايكيتكت
 : .يلاتلا لسلستلا قفو متتو

 نمؤتو فوقولا ةطقن يف ةيفارغوبطلا ةحوللا عضوت -
 . ةاوزملا وأ ةيوستلا ةرطسم ةطساوب اهتيقفا

 . ةلقنملا ةطساوب ةطقنلا هذه نم اقالطنا ريسملا ةيواز

 عالضا دحا ىلع ( ةلصوبلا وأ ) فراحلا ةفاح عضوت

 نوكيف . يسيطانغملا لامشلا وحن ةحوللا هجوتو « ةيوازلا

 . اههاجتاب ريسملا يونملا ةطقنلا وحن اهجتم رخآلا علضلا
 مث . علضلا اذه ىلع ةيوستلا ةرطسم ةفاح عضوت

 . فراحلا ةقدح نم ديدستلا يرجي

 نيب لصاولا طخلا دادتما ىلع ةعقاولا ةيئرملا ةطقنلا نأ -

 ضرألاو ةرطسملا هذه ةرعشو ةيوستلا ةرطسم ةقدحو نيعلا

 ريسسملا يونملا ةيئرملا ريغ ةطقتنلا هاجتاب ةرورضلاب عقت
 . اهوحن

 ةحوللا ىلع سرغي . ةيوست ةرطسم دوجو مدع ةلاح يف -
 ىلع رخآلاو فوقولا ةطقن يف اهدحا . ناسوبد ةيفارغوبطلا
 ةيفارغوبطلا ةحوللا نال ارظنو . ريسملا ةيوازل رخآلا علضلا
 دادتما ىلع ةعقاولا ةيئرملا ةطقنلا ناف . لاهشلا وحن ةهجوم

 . ةبولطملا ةظقنلا يه نيسوبدلاو نيعلا نيب لصاولا طخلا
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 ريسملا يونملا ةيئرملا ريغ ةطقنلا هاجتاب .ةرورضلاب عقت يهو
 . اهوحن

 ةيلمعلا رركت , ىلوالا ةيئرملا ةطقنلا ىلا لوصولا دنع

 غولب متي ىتح اذكهو . ةديدج ةيئرم ةطقن نع ثحبلل
 . فدملا

 تالاحلا يف مدختستو : ةيبيرقتلا ةقيرطلا - ب

 لسلستلا قفو متتو . طقف ةلصوبلا ىلع داتعالا عم . ةلجاعل

 : يلاتل

 ةيواز مقر ىلع ةلصوبلا يف ةلالدلا مهس يدنجلا عضي

 مهس سأرو هردص ىلا ةلصوبلا دنسيو ٠ ةفورعملا ريسملا

 . مامالا ىلا اهيف ءاطغل

 ىقح . ةلصوبلا كيرحت نود هسفن لوح يدنجلارودي -

 نوكي اهدنعو . رفص مقرلا قوف يلامشلا ةربالا سأر يتأي
 ةطقنلا نوكتو . ةيئرملا ريغ ةطقنلا هاجتا وه ءاطغلا مهس

 هاجتاب ةرورضلاب ةعقاو مهسلا اذه هاجتاب ةعقاولا ةيئرملا

 . اههاجتاب ريسملا يونملا ةيئرملا ريغ ةطقنلا

 ةيلمعلا رركت ؛ ىلوالا ةيئرملا ةطقنلا ىلا لوصولا دنع -

 لوصولا متي ىتح اذكهو . ةديدج ةيئرم ةطقن دنع ثحبلل '

 . فدهلا ىلا

 ريسم ةيواز قفو ٠ تاباغلا وأ ليللا يف ريسملا دنع
 ءارجا يرورضلا نم حبصيو . ةيؤرلا ةفاسم لقت . ةنيعم
 . ةبقاعتملا ةيئرملا طاقنلا نم ريبك ددع رايتخال ةريثك تافقوت

 ضرالا ةعيبط حمست ملو . اسماد مالظلا ناك اذا

 ةيرودلا وا ةدحولا ريسم بلطتي . ةحضاو ةيئرم ةطقن رايتخاب

 اذه لمحو . هجوم يدنج رايتخا ةنيعم ريسم ةيواز قفو

 . رارصتساب هردص ىلإ ةدونسمو ةحوتفم ةلصوبلا يدنجلا
 يلطملا ) حضاولا ءاطغلا مهس هاجتاب مدقتلا عباتيو

 يلامشلا ةربالا سأر ءاقب ىلا امئاد هابتنالا عم . ( روفسفلاب

 ىلع ددحملا لامشلا هاجتا عم اقباطتم اضيا روفسفلاب يلطملا
 . ةيروفسوف ةطقنب ةلصوبلا

 ةتيملا ةيوازلا 0

 . (ةتيملا ةقطنملا رظنأ )

 ليملا ةيواز (0

 نيتطقن نيب لصاولا طخلا ليم ددحت يتلا ةيوازلا يه
 . نيتطقنلا نيتاه ىدحا نم راملا يقفألا طخلا ىلا ةبسنلاب

 ملع يف ةدواع ه[ذهعاذس008(2ليملا ةيواز ريبعت مدختسيو

 . ايفارغوبطلاو ناريطلاو يمرلا

 : يمرلا ملع يف ليملا ةيواز

 لابجلا يف ينمرلا دنع ةيبلسلا ةيروحملا ةيوازلا يه
 . ( ةيروحملا ةيوازلا رظنا )

 : ناريطلا يف ليملا ةيواز
 ةرئاطلا يحانج نم راملا طخلا نيب ةلكشملا ةيوازلا يه

 اياوز رظنا ) يوسلا ناريطلل داتعملا يقفالا ىوتسملاو
 . ( ناريطلا

 : ايفارغوبطلا يف ليملا ةيواز
 حطسل يزاوملا يقفالا طخلا نيب ةنئاكلا ةيوازلا يه

 يف ليملا ةيواز ةفرعم ديفتو . نيتطقن نيب لصاولا طخلاو رحبل
 رورم ةيناكما ةفرعمو ( قدم ) يبارت كلسم ليم ديدحت

 يف ديفت امك . لويملا قاست ىلع اهتردق بسح هيلع تايلآل

 تابايدلاو ةعردملا تابرعلا ةردق ةفرعمو ضرالا ليم ديدحت

 ةيواز ةفرعلو . ًايبناج اهيلع ريسلا وأ ضرالا هذه قلست ىلع
 ءاشنإو تاقرطلا قشب قلعتت ىرخا تامادختسا ليمل

 . دوقولا وأ هايملا بيبانأ طوطخ دمو تاراطملا|

 : [ه نيتقيرطب ةيوازلا هذه بسحت

 قفو متيو : ةطيرخلا ىلع ليملا ةيواز باسح -أ

 1 : يلاتلا لسلستل
 اهعافترا بسحيو ةطيرخلا ىلع ىلوالا ةطقنلا ددحت

 ةيوستلا تاينحنم ىلا ادانتسا رحبلا حطس نع

 باسحلا نوكيو . ةطيرخلا ىلع ةموسرملا ( تاروتنوكلا )
 ةيوستلا تاينحنم دحا ىلع ةعقاو ةطقنلا تناك اذا اطيسب

 وه رحبلا حطس نع ةطقنلا عافترا نأ ذإ ( تاروتنوكلا )

 تناك اذا اما . ( روتنوكلا ) ىنحنملا هلثه يذلا عافترالا

 باسح ناف ( نيروتنوك ) ةيوست يينحنم نيب ةطقنلا

 ةطقنلا نم ريو نيينحنملا نب لصي طخ مسرب متي اهعافترا

 لوط ساقي مث . ىرخالا ةطقنلاو اهعافترا باسح بولطملا
 ةطقنلا عافترا بسحيو . نيينحنملا نيب لصاولا طخلا

 . نيينحنملا دحا نم اهبرق ةبسن ىلا اداتسا ( يبيرقتلا )

 ربك املك دادزت باسحلا اذه يف ةقدلا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 اهعافترا بسحيو . ةطيرخلا ىلع ةيئاثلا ةطقنلا ددحت -
 . اهتاذ ةقيرطلاب

 قرف ( ع ) ىلع لصحن نيتانلا نيمقرلا حرطب -
 . نيتطقنلا نيب عافترالا

 . نيتطقنلا نيب ( م ) ةيقفالا ةفاسملا ساقت -
 سامم ىلع لصحن ةفاسملا ىلع عافترالا ميسقتب -

 . ليملا ةيواز دجن هنمو . ليملا ةيوأز

 نأب كلذي ٠ سابملا باسح نع ءانفتسالا نكمي

 ن ) ةطقنلاب أدبي ايقفأ أطخ . نيعم سايقم قفو ١ مسر
 نيتطقنلا نيب ( م ) ةيقفالا ةفاسملل ًالداعم هلوط نوكيو ( ١
 ( ع ) هلوط ًادومع هتياهن نم عفرت مث .(19ن 03١ ن )
 ن ) ةطقنلا يه دومعلا ةياهت نوكتو . هسفن سايقملا بسح

 ةيواز ىلع لصحن ( ؟ ن. ١ ن ) نيتطقنلا لصوبو . ( ؟

 . ةلقنلاب اهسايق نكمي يتلا . ( هي ) ليملا



 ةياومامج
 .؟ ن . ١ ن ْنيَْطَمْنلا نيس عافيررلا قزف :

 . نويمطمنلا نيب ٌهَصفرلا ةئاسا :

 . نيَيطَمْتلا نير رجلا ليس ةيواش ١

 . امصرلسب ليلا ٌةرواز سابق بولطملا ناتطمنلا ؟؟ ني ان

 ١ ن نم املا ّضفرلا ىوتيسملا ىلع ؟ ن طوس كك

 نيتطقن نيب ليملا ةيواز

 قفو متيو : ضرالا ىلع ليملا ةيواز سايق - ب

 : يلاتلا لسلستلا

 يف ( 7060001116 تيلودويتلا ) ليملا سئاق تقي د

 ةيوستلا ةعاقف ةطساوب هتيقفأ نمؤُبو ء ( ١ ن ) ةطقنلا

 . ( ليملا سئاق رظنا )

 دعب . ( ؟ ن ) ةطقنلا يف ايدومع صخاشلا تبني -
 سئاق ةسدع عافترا لداعي عافترا ىلع ةطسوتملا هتحول عضو

 . ( صخاشلا رظنا ) ليملا

 ثيحب ٠ صخاشلا ىلع ليملا سئاقب ديدستلا ىرجي -

 عم اقباطتم ليملا سئاق ةسدع ىلع يلوقاشلا طخلا نوكي

 . صخاشلل يلوطلا روحملا

 عافترالا رودم رز ةطساوب ليملا سئاق ةسدع عفر -

 طنخلا عم ليملا سئاق ةسدع ىلع يقفالا طخلا قباطتي ىتح

 . صخاشلا ةحولل يقفالا

 يف عافترالاب تاجيردتلا سوق ىلع ليملا ةيواز أرق -
 : ليلا نئاق

 رظنلا ةيواز (؛0

 نم راملا يقفالا ىوتسملا نيب ةنئاكلا ةيوازلا يه
 وأ ) حالسلا نم دنتمملا رظنلا طخو . دصرلا وأ حالسلا

 اذإ ةيباجيإ ةيوازلا هذه ةميق نوكتو . فدهلا ىلا ( دصرملا
 وأ) حالسلا ىوتسم نم ىلعأ فدهلا ىوتسم ناك

 فده لا ىوتسم نوكي امدنع ةيبلس نوكت اك , ( دصرملا
 . حالسلا ىوتسم نم ضفخأ

 ١( ةباصالا ةيواز ) دورولا ةيواز (

 ةطقن يف كّرْحلا سامم نيب ةروصحملا ةيوازلا يه
 اهتاذ ةطقنلا يف فدهلا عطس ىلع مئاقلا دومعلاو ةباصالا
 . ( كّرحملا رظنا )

 نم 42816 01120106726 عدورولا ةيواز ساقت

 0 يمرلا تاقيبطت يف ةريبك ةيمهأب عتمتت يهو ةجرد 6١ ىلا

 املع . فدهلا ىلع ريثأتلا ةجرد ريدقت اهقيرط نع نكمي ذا
 ء رفصلا نم دورولا ةيواز تبرتقا الك دادزي ريثأتلا اذه نأب
 ىلا دورولا ةيواز لصتو . ةيوازلا هذه ديازت عم صقانتيو
 يدومع فده ىلع يمرلا ١ : امه نيتلاح يف ايندلا اهدودح

 يمرلا ةحلسا دحأب ( خلا ..رادج . ةعنم . ةبايد )

 ٠ ةيوتسم ضرا ) يقفا فده ىلع يمرلا  ؟ . ميقتسملا

 . ينحنملا يمرلا ةحلسا دحأب ( خلا ... ةعنموا ًأاجلم فقس

 . عيردتلاو تانيصختلا باسح يف دورولا ةيواز لخدت

 قارتخالا قمع باسح نوناق رصانع نم رصنع اهنا ذأ

 . ( أجلملا رظنا )

 د. رع 217 - خب قمع

 َّ : نأ رابتعا ىلع

 قارتخالا قمع < خ قمع
 نم ذخؤيو ةفيذقلا سأر لكشب قلعتي لماع - 2

 . لوادجلا

 . لوادجلا نم ذخؤيو ةداملا ةواخر لماع عر ع

 ذخؤيو ( ةلبنق . ةصاصر . ةفيذق ) فوذقملا نزو تو

 . لوادجلا نم

 وهيا بجت رس

 . لوادجلا نم ذخؤيو فوذقملا رطق <

 نم ذخؤيو ةباصالا ةطقن يف فوذقملا ةعرس < رس

 . لوادجلا

 دورولا ةيواز - هن

 ةيواز يطعت ال ةحلسالل ةينفلا لوادجلا نال ارظنو

 ىلا اداتسا مقتي ةيوازلا هذه ةميق باسح ناف ٠ دورولا
 طوقسلا ةيوازو دورولا ةيواز نيب ةنئاكلا ةيباسحلا ةقالعلا

 . ( طوقسلا ةيواز رظنا ) لوادجلا يف ةروكذملا

 يذلاء(ودهي ) دورولا ةيواز ((005) بجت نا

 « قارتخالا قمع باسح نوناق رصانع نم ارصنع لكشي

 قمع نا ينعي اذهو . دورولا ةيواز ترغص املك ربكي
 ىلا لصي وهو . ةيوازلا هذه ترغص الك دادزي قارتخالا
 امدنع يأ, ( ١ -و هي بجت ) نوكي امدنع يمظعالا هدح

 اذل . فدهلا ىلع ةيدومع ةفيذقلاو ًارفص دورولا ةيواز نوكت
 ىلع ةيدومع هتيامر نوكت نا مئاق فده ىلع يمارلا ىخوتي
 ابك . قارتخالا نم ىصقالا دحلا ناهضل . فدهلا حطس

 وسدنهمو ةعردملا تابرعلاو تابابدلا وممصم ىخوتي
 . ةبابد ) فدهلل ةيجراخلا حوطسلا ذخأت نا تانيصحتلا

 نوكت ىتح . ًالئام وأ ًابدح ًالكش ( ةعنم « ةعردم ةبرع

 ' نكما ام ةريبك ودعلا فئاذق اهب يتأت يتلا دورولا اياوز

 . ةيدومع ساسالا يف تايامرلا تناك ول ىتح

 ةريبك دورولا ةيواز نوك لاح يف هنا ركذلاب ريدجلا نمو

 لكشت لب , فدهلا قرخت ال نا لمتحملا نم ناف . ادج

 ابيرقت لداعت ةيوازب جراخلا وحن وبنت مث . اشدخ هحطس ىلع

 دقلو . فيلدلا مسا ةرهاظلا هذه ىلع قلطيو . دورولا ةيواز
 عم اهئاقتلا دنع وبنت لبانقلاو فئاذقلا نا ةربخلا ترهظا

 : يواست دورو ةيوازب فدهلا حطس

 . ةواسقلا ةطسوتم وأ ةوخرلا ةبرتلل ةجرد له *

 ميسا . ةيساقلا ةبرتلل ةجرد * 7٠١

 ' . ةيبارتلا زجاوحلل ةجرد * 7١
 . عوردلاو نوتيبلل ةجرد 40 *

 ( فيزوج ) كيشت اياز (4)

 .(١م55- 1اه؟) يلولوب يركسع

 يف ]. 2]72ء2ءاع كيشتاياز فيزوج دلو

 ةضافتنا يف كراشو . )ا/ه؟ ماعلا يف « وسراو »

 ةيسورلا ةرطيسلا دسض 1794 ماعلا يف اينولوب
 ماعلا يف ةضافتنالا رايمنا رثا ىلعو . ةيسو ربلأ و

 فحو



 از

 « يسن رفلا شيحلا لخدو « اسنرف ىلإ لقتنا « هسفن

 ةيسنرفلا ٍةروثلا بورح تالمح نم ًاددع ضاخو
 ىلعو . ١798 ماعلا نم ًاءدب ةينويليانلا تالمحلاو
 ًانويجيل أشنأ )1١8٠١5( «انييو ةكرعم رثا

 ماعلا يو . يسن رفلا شيحلا فوفص يف لتاق ًاينولوب

 انييزي ريب رمت روبع نابإ سورلا هرسأ «

 . ايسور نم يسئرفلا باحسنالا هانثأ

 لوالا نويليان روطاربمالا طوقس رثأ ىلعو
 ةدحتملا ايئولوب ةكلم مايق نالعاو ء ( ) ١8١6

 ةبتر « لوألا ردنسكلا» رصيقلا هحنم « ايسور عم
 نم كلذو « ١8١8 ماعلا يف «وسراو» يف قيرف
 تيبشتو نييثولوبلا نيينطولا ءاوتحال هتسايس نمسغ
 يف ريمآ بقل هحنم مث . دالبلا ىلع ةيسورلا ةرطيسلا

 املك ماعلا يف «وسراو » يف يفوت . 8١6١م ماعلا

 ( ةيركسع ةيلك ) دياز (40)

 ( ويام ) رايا ين ةيركسعلا دياز ةيلك تشن

 . يبظ وبا ةراما يف نيعلا ةنيدم يف 9

 ميلعتلا ةدحتملا ةيب رعلا تارامالا ةلود ءانبا ىقلتي

 تارامالا ةلود مايق ذنم ةيركسعلا دياز ةيلك يف

 دادعا يف ةيلكلا كلت ةيها زربتو . ةدحتملا ةيبرعلا
 يطو شيج نيوكت ىلع ةرداقلا ةيركسعلا رداوكلا

 ةيلكلا كلت تعضو دقو . دالبلا ءانبا ىلع ًايلك دمتعي
 ةدع قيقحت ىخوتي ةبلطلا دادعال ًاماظن اهسفنل
 : فادها

 . يركسملا بجاولاب روعشلا ةيمنت - الوأ
 ةيندبلا ةقايللا ةيوقت  ًايناث
 ءةماعلا ةفاقثلاب بالطلا ديوزت - اثلاث

 نونفلاو تامولعملاب بالطلا ديوزت - ًاعبار
 ةيمنتو « ثيدحلا طباضلل ةيرورضلا ةيركسعلا
 تايل وؤسملا لمحتل مهدادعا و« ميدل ةيدايقلا ةءافكلا

 مهقاحتلا و مهج رختدمب مهيلا دهعت ئوس يتلا تابجاولا و
 . ةيركسملا تادحولاب

 جاهنم لمتشيو .نيماع ةيلكلا يف ةساردلا ةدم غلبت
 : ىلع ةساردلا

 هيف بلاطلا ىقلتيو- : يركسعلا بيردتلا -أ

 طباضلا تابجاو لوانتي يذلا يماسالا بيردتلا
 حبصي ثيحن ةرادالاو بيردتلاو ةدايقلا يف ثيدحلا

 وهو . ةاشم ةليصف ةدايقل ةرودلا ةيام يف الهؤم
 « ةحلسالا « ةاشملا بيردت « كيتكتلا : نمضتي

 « ةيوحلا روصلاو ةطراخلا ةءارق « ةيئدبلا ةضايرلا
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 « يركسعلا بي ردتلا 3 يكلساللا «ةيركسعلا ةرادالا

 5 ةيركسعلا ةدايقلا نذ

 تاساردلا جاهنم موقي : ةماعلا ةفاقثلا - ب
 ىوتسم نم ىلبعأ ةفاقث بلاطلا ءاطعأ ساسا ىلع ةيفاقثلا

 ةفاقثلا : ةيلاتلا داوملا لمشيو . ىسردملا هليصحت

 « ةيسايسلا ايفا رغحلا « ةيزيلكتالا ةغللا ع ةيمالسإلا

 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا نوؤشلا نع تارضاحم

 . ةلودلا

 اذا ءتارابتخا ةعب را ين ةنسلا لالخ بلاطلا رمو
 بيردتلا متيو.ةيندبلا ةيحاتلانم ًاقئال ربتعا اهيف جن
 ةيلكلا عبتت و . ناديملا تاضاير تالاجم يف رابتخالاو

 ءاطعاب ةبلطلا ىدل ةدايقلا حور ةيمنت يف ًاصاخ ًاماظن

 فئاظولا يف تابجاولا ضعب ةسرام لاجملابلاط لك
 لكشب ةيرادا تايل وسم ةبلطلا ىلا دنستف . ةيدايقلا
 . ةساردلاو بيردتلا ةدم ةليط يرود

 رايا يف ةيلكلا هذه نم ةرود لوا تجرخت

 . ا١والاع ( ويام)

 914١و ١91/1 ( تايلمع ) ريئاز 0)
 .( 1998و191/ا/ تايلمع . اباش رظنا )

 دل 5/5 ببال مر

 ( تاشاشر )

 . ( تاشاشر .ز . ف اكفويوربز رظنا )

 ( ةضافتنا ) يكسفوديزربز <

 - 1505 يف نويدنلوبلا ءالبنلا اهب ماق ةحلسم ةضافتنا

 2/111م12] «يهكسفوديزربز يالوكيم» ةدايقب

 «ثلاشلا دنومسيغيس» مهكلم دض2,61212:90010/51)

 ىلعو .(15837- 18410 نم مكح) ل عتكطمات 70

 دقف « كلملا بلق يف ةضافتنالا هذه لشف نم مغرلا

 كلملا ةطلس قوف ةيكيلوثاكلا ةيطارقتسرالا ةرطيس تدطو

 يدنلوبلا يسايسلا ماظنلا لخاد

 ايراغنهو ادنلوب كلم لوألا سيول كلملا لصوت نا دعب
 ًاكلم حبصاو 2 ١6 - 169 ةرتق يف ايراغنه مكح)

 ىسّتيشوك قاثيم دقع ىلإ 19727٠--1887( ةرتف يف ادنلوبل

 يذلا (10/4) نييدنلوبلا ءالبنلا ةقبط عم 102 ع

 تايحالصو تازايتما مهحنم هبجومب هيلع بترت

 نا ىلإ ًايجيردت ةيسايسلا ءالبنلا ةوق تديازت « ةعساو
 1! م أه ةيكيرنهلا دونبلا» ىمسي اميف اهتورذ تلصو

 كلملا تاطلس تددح ىتلا . ( 1٠5١/8 ) ثمن ءاعو

 ” بحسو هفلخ باختنا قح ءالبنلا تطعاو ةيروتسدلا
 ماكحلا يلاتلاب مهتلعجو « اهتفلاخم ةلاح يف هل مهئالو

 . دالبلل نييقيقحلا
 ديوسلا كلم نبا « «دنومسيغيس» بختنا امدنعو

 ١هملال يف يدنلوبلا شرعلا ىلع اكلم « «ثلاثلا نوج»
 صياقت يف هدوهج تنرثقاو . ةيكلملا ةطلس ديزي نأ لواح
 قلت مل ينلا هتاسايس عم ءالبنلا ةقبطل ةينامربلا تازايتمالا

 مسجلا اطاربع و انفورطجروت لو اق دات
 ةقيثو تاقالع ةماقاو . ديوسلا يف ةمكاحلا ةلالسلا عم
 نم يداعملا هفقومو « اسمنلا يف «غربسباه » ةرسا عم

 ترمختو « هدض ةضراعملا تديازت كلذل . كيلوثاكلا

 ْ . ةروثلل ةبسانملا فورظلا
 كلملا ناك امدنعو « ١1505 (سرام).راذآ يفو

 « رشاعلا لراش همع دض لاتقلا يف ًاكبتشم (دنومسيغيس»

 «دنومسيغيس ١ بلط « يديوسلا شرعلا بصتغا يذلا
 شيج ءاشناب هل حمسي نا يدنلوبلا يعيرشتلا سلجملا نم

 سلجملا ءاضعا رسفو . ةيفاكلا لاومألا ريفوتو يماظن
 فيفختو مهتطلس باصتغال ةلواحمك هبلط يعيرشتلا
 2 (يكسفوديز ربز يالوكيم» مهتاو . هلامعأل مهتبقارم

 00220010( فوك ارك ١ مك احو يكلملا طالبلا ءالبن دحأ

 ىعداو ادنلوبل ةيساسألا نيناوقلا زواجتب كلملا « كاذنآ

 يكلملا هقح نم همرحي لمعلا اذهب « دنومسيغيس ٠ مايق نأب
 . ءالبنلا نم صالخالاو ةعاطلا بلط يف

 ماعلا يف تاءاقللا نم ةلسلس (يكسفوديزربز» دقعو

 , راصنالا نم ةعومجم هلوح عمج نأ دعب ,« 5

 ةيسايسلا هتافرصتو كلملا ءارآ نوفلاخي اوناك نيذلا

 مل امدنعو . بلاطم ةعومجم كلملا ىلا اومدقو « ةينيدلاو

 «يكسفودي ز رب ز» نش « بلاطملا كلت عم كلملا بواجتي
 نع هعلخ اونلعأو « كلما دض ةضافتنا لجر فلا 0 عم

 ًايفاك ًاديدهت « 15017 ماعلا يف « راوثلا لكشو . شرعلا
 دض ةيركسعلا هتاطاشن ضيفخت ىلع هربجا كلملل

 .برحلا نم اهانج يلا دئاوفلا لالغتسا نم هعنمو « ديوسلا

 « شرعلل كلملا تاوق ءالوب راوثلا كش نم مغرلا ىلعو
 وحن كلملا دونج مدقت امدنع بعرلا نم ةلاحب اوبيصا دقف

 زومت يف ءاركن ةميزه اومزهو (411500 «فوسوغ»

 231501 ىيلوي)

 يسايسلا ذوفنلا يتدتو « ةميزهلا كلت عوقو مغرو

 سلجملا ماق دقف « «يكسفوديزربز» راصنأ نم ءالبنلل
 « ماع وفع رادصاب ١50 ماعلا يف يدنلوبلا يعيرشتلا

 رابجإو « يدنلوبلا روتسدلا قيبطت رارمتسا نامضو

 : 0 هتاطلس ةدايزل هتالواحم نع ىلختلا ىلع «دنومسيغيس»



 ( تاشاشر )ز . ف اكقويوربز فيل

 عناصم جاتنا نم ةيكاقولسوكيشت تاشاشر ةلسلس

 00512051097 ءمكآك8 « اكقويوربز اكسناقولسوكيشت »

 . ةيموكحلا 102

 ؟./97/5 ز . ل اكقويوربز

 ىلإ اهريوطت دوعي . ةفيفخ تاشاشر ةعومج

 يف اهنم زارط لوأ رهظ دقو . تاني رشعلا طساوا

 725-177 -ز كثر مساي فرعو ١95 ماعلا

 م5١ - بزو» مساب اضيأ فرعيو 2 6

 حز فد. زارطلا رهظ كلذ دعبو . 72 8 - 6

 زارطلا هعبتو ء (ى م0 - بزو وأ) م
 ثمل سرر

 هتيذغت ةقيرطب اكفويوربز شاشرلا زيمك

 . ىلعالا نم بكري لصفنم نزخم ةطساوب ةريخذلاب

 . ةناطبسلا ةرخوؤم ىلع ةبكرم لمح ةضبق دوجوبو
 يلانث بصنمو « كفلا ةلباق ةناطبسب دوز دقلو

 يت نسب امم ةفاكل م4 شل ليات
 فد ةطساوب ةكرحتملا هماسقأ لمعتو . كفل لباق

 7 . اكاردو اشر هنم راثلا قالطا نكميو « زافلا

 ,م.ء ل م5 - زو تاشاشرلا تدهش

 لالخ ةصاخو « قاطنلا ىعساو ًامادختسا و: ًاجاتنا
 نم لك يف اهجاتنا مت ثيح « ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا

 تناكو ءنارياو اينامورو ايناملاو ايك اًقولس وكيشت

 . «نرب » ريهشلا يناطي ربلا شاشرلا ريوطت ساسا
 هذه .جاتلا رمتسا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 نم لك يف ةفلتخم تازارطب تاشاشرلا
 .يطارقمدلا ايروكو نيصلاو ايك افولس وكيشت
 تمدختسا يلا لودلا عومجم غلب دقو . ايفالسوغويو

 ةلود ؟4 نم رثكا زارطلا اذه نم تاشاشر
 يف ةيماظنلا .ةمدهلا نم تجرخا اهنأ نم مغرلا ىلعو
 لازيام اهنم ديدعلا نإفء( ١5 م. ) رضاحلا تقولا
 . ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ررحتلا تاكرح يف مدختسي

 رايعلا : (+. زك )) ةماعلا تافصاوملا

 + غلك هرم ( غراف نزخملا ) نزولا . لم ىرو؟
 يلاجالا لوطلا . غلك ٠١,٠5 ( وشحم نزخملا )
 ةعس لصفنم نزخحم : ةريخذلاب ةيذغتلا . رثم 7

 لدعم .اكاردو اشر : .ىمرلا ةقيرط . ةقلط ٠
 ىمرلا لدعم .. ةقيقد / ةقلط ه٠٠ يرظنلا ىمرلا
 (اكارد) « ةقيقد / ةقلط ١١٠١ (اشر) لمعلا

 .ةصاص رلأ ةيئادتبالا ةعرسلا 1 قيودا ةقلط

 . رثم 7٠١ لاعفلا ىصقألا ىدملا .ةيناث / ارم 7ك

 م



 بز

 مال از . ف اكثويوربز

 وهو , 1999 ماعلا يف رهظ .طسوتم شاشر

 1 2 ايت سل 37 « ماب زو مساي فرعي

 شاشر وهو .« هال - بر» وأ « « هاب - زم

 فادهالا دض همادختسأ نكمي © تاهملا ددعتم

 يئالث بصنم ىلع هبيكرت ميو « ةيوحلاو ةيضرألا

 ةطساوب ةريخذلاب دوزي . ةفيفحلا تايلآلا ىلع وأ
 اشر هنم رانلا قالطا نكميو « يندعم طيرش
 قاطن ىلع شاشرلا اذه مدختسا دقو . اكاردو

 ًاماسا لكش هنأ اك « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف عساو

 لالخ 86عوج «اسيب » يناطي ربلا شاشرلا ريوطتل

 ًايلاح شاشرلا اذه جرخ دقلو . برحلا كلت
 لاز ام هنأ الإ « ةيماظنلا شويحلا يف ةمدخلا نم

 « ثلاثلا ملاعلا يف ررحت تاكرح ةدع ىدل مدخمب

 . ايقيرفا يف ةصاخو
 نزولا . لم 7,9٠ رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 رثم ١,١١ يلاجالا لوطلا . غلك اهرد»
 ةقيرط . ةقلط ٠٠١ هتعس طي رش ؟ ةريخذلاب ةيذغتلا

 ؛.٠5 يرظنلا ىهرلا لدعم . اكاردو اشر : ىمهرلا

 م٠6 (اشر) لمعلا ىمرلا لدعم . ةقيقد / ةقلط
 ةقئقد'/ةقلط... 20: ”( اكن انردر) + ٠ "ةقيقد'/ ةقلط
 ةيناث / آرتم 7و5 ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 . رثم ٠٠٠١ لامفلا ىصقألا ىدملا

 ه9/07؟ ز . ف اكقويوربز

 . ملم 0,81 زايع نم فيفخ شاشر

 177 - 52 ,ىو_5 - زذف , شاشرلا لكش

 ( 52-218 «هع - بزو» ماب ًافيأ فرعيو )

 /15- زْك» تاشاشرلا ةلسلسل ىعيبطلا ريوطتلا

 .اهالخ و ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا لبق تجعنا ىتلا « ٠"

 ثيح نم ةبماشتم ةروكذملا تاشاشرلا تناك دقلو
 و8 - زر نأ الإ لكشلاو ةماعلا ءىدابمل

 ةقيرط ثيح نم « مامألا ىلإ ةيعون ةوطخ ربتعي
 مادختسالا ةلوهسو « نزولا ةفخو « لمعلا

 . جاتنإلاو

 تدمتعا و« تانيسمحلا علطم يف شاشرلا اذه رهظ

 ساسأك ه4 اء 7,5 رايع نم ةيتايفوسلا ةريخذلا
 طيرش ةطساوب ةريخذلاب هتيذغت متو . هتيذغت يف

 +« ةنس لسفتم نرخ وأ +١ ةقلطاو ++ ةمس قديم

 لباق مئاوقلا يئانث بصنمب دوزم وهو . ةقلط

 وي + ةناطبسلا ةرخؤم ىلع ةبكرم لمح ةضبقبو « ىلا

 نأ اك ٠ اكاردو اشر هنم رانلا قالطا نكميو

 . ةعرسب لادبتسالل ةلباق ةناطبسلا ٠

 تك



 لود ةدع يق عسا و قاطن ىلع شاش رلا جتنا

 ةيطا رقمردلا مانتيفو ةيطا رقمدلا اير وكو نيصلا : لثم

 نسحم زارط ريوطتل ًاساسأ لكشو . ايفالسوغويو
 ةريخذ مدختسي يذلا « نرب » يناطي ربلا شاش رلا نم
 . ( ملم الر66) ةصوب ءر"#0 رايع نم ةيناطيرب
 ررحت تاكرحو شويج ةدع يف ًامدهتس لازياالو

 ةيب رعلا ةقطنملا يف فرعي وهو « ملاعلا ءاحنا فلتخم يف

 ,.«,ه؟ اكقورباز» مساب

 اذه نم روطم زارط جاتنا أدب تانيتسلا يفو
 -بزو وأ) « هو - زف و مسإ تحت شاشرلا
 شاشرلا ةريخذ سفن مدختسي رهو . ((8

 «ةيتايلمملا و ةينقتلا هايازم ةفاك ىلع يوتحس و. ل وألا

 .همادختسا ةلوهسو هتعانص ةدوت هيلع زامدي هنأ الإ

 «ةيوحلاو ةيربلا فادهألا دض مادختسإلل لباق وهو

 .يئالث بصنم ىلع وأ « تايلآلا ىلع هبيكرت نكم ر
 رضاحلا تقولا يف زارطلا اذه جانا رمت و

 يك افولسوكيشتلا شيحلا يف مدخب وهو « ).١98(

 : ىوحألا هكا رثشالا لاوالا نفس .نكويخو
 . ثلاثلا ملاعلا يف ررحت تاكرح ةدع ىلإ ةفاضإلاب

 رايعلا (هم - زائف ) ةماعلا تافصاوملا

 3 غلك م (نزخم نود) : نزولا . ملم لرا؟

 لوطلا . غلك ه,١٠ ( ةقلط ٠+ ةعس نزخم عم )
 طيرش : ةريخذلاب ةيذغتلا . رثم ١,٠٠ يلاجالا
 مه ةعس لصفنم نزخم وأ ةقلط ٠٠١ ةعس يندعم

 اشر : يمرلا ةيقيرط ةقلط 4٠ وأ ٠ وأ
 ١٠٠١ ( طيرش ) يرظنلا يمرلا لدعم . اكاردو

 ةشقيقد / ةقلط 4٠٠ ( نزخم ) « ةقيقد / ةقلط
 ةيناث / ا رثم 76٠ ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 . رثم ٠٠٠١ لاعفلا ىصقالا ىدملا

 رايعلا : (هو - زف ) ةماعلا تافصاوملا
 مراو (نزخم نود ) نزولا . لم 77

 لوطلا .غلك ةر؟ ( ةقلط؟٠ه ةعس نزحم عم) 2 غلك

 طيرش : ةريخذلاب ةيذغتلا . رثم ١,١١ يلاجالا
 وأ 88 ةعس لصفنم نزخم وأ ةقلط ٠٠١ ةعس يئدعم

 . اكاردو اشر : يمرلا ةقيرط . ةقلط ؛. وأ م٠

 ( ةيربلا فادهالا دض ) : يرظنلا يمرلا لدعم
 ( ةيوحلا فادهالا دض) «٠ ةقيقد // ةقلط معث

 ( اشر ) يلمعلا يمرلا لدعم

 ١6٠١و .ةليقثلا ةناطبسلاب

 ٠ ةقيقد / ةقلط .

  0ةقيقدلا/ةقلط

 ةيئادتبالا ةعرسلا .ةفيفخلا ةناطبسلاب ةقيقدلا/ةقلط

 عم لاعفلا ىصقألا ىدملا . ةيناث/ًرتم 87٠ ةصاصرلل

 ىصقألا ىدملا .رتم ينثالثلا بصنملا مادختسا

 .رتم 28٠١ يرظنلا

 /؟1/؟؟ -ز . ف اكقويوربز ىف
 ( تاسدسم) 7/1

 اهريوطتب تماق يتلا ةيكيشتلا تاسدسملا نم ةلسلس

 «اكظويوربز اكسنافولسوكيشت » عناصم
 « غارب » نم لك يف 0 عولعمو] ه9 عمقلكت 2ط010ز 01

 دقو . 87006ونرب »و 5112108210« هشتينوكارتس »و

 ةمالع ىلا ةبسن 7 26«ز . ف » مساب ًايلاع تفرع
 َترَدص يتلا تاسدسملا ىلع ةروكذملا ( زارط يأ ) 7

 1 . ملاعلا ءاحنا فلتخم ىلا
 ؟2-زاف

 فيزوج » ميمصت نم يكيشت يىلأ فصن سدسم لوأ

 عسضو دق اذه « لكين » ناكو . 3055 2/111« لكين

 كيرباف نفاق » ةكرش باسحل 1117 ماعلا يف هميمصت

 ناك يتلا ةيناملالا 17/28عم 226:31 1195ع3 « رزوام

 سدسملا فرُع دقو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق اهيف لمعي

 ةوق فعض نم مغرلابو . « لكين سدسم » مساب كاذنا

 ىلع دمتعي قالغمب لمعي ناك دقف . ( ريصق ملم 4 ) هرايع

 ملم 4 رايعلا ناب ًايلع ؛ حتفلاو قالغالل ةناطبسلا نارود
 يفلخلا زاغلا عفد ا ببسب قالغالا يعدتسي ال ريصق

 . سدسملا يف هب لومعملا
 ؟:_زا.ف

 سدسملل ًاريوطت « 16 ز . ف » سدسلا دعس

 عيمجت ةلوهسب هقباس نع فلتخي وهو .«؟1؟-ز .ف»

 ةضبقلابو . هنزخم ىلا فيضا يذلا نامالابو . هئازجا
 ةضبق لحم تلح يتلا دلصلا طاطملا نم ةعونصملا ةديدجلا
 . ةيبشخلا «رزوام »

 ؟7-ز.اذق

 , يفلخلا زاغلا عفدب لمعي يلأ فصن سدسم

 تلوك » يكريمالا سدسملا ةناطبس نيب عمجي بكرم هميمصت
 دانز ةيلآو ٠ قالغملا ةلتك نع ةلقتسملا ©0114 22« 37

 هنامأو 2/ةان567 19106 19٠١ رزوام » يناملالا سدسملا

 ةصحولزورب ىلا ةفاضالاب . هيف ةدمتعملا قالغالا ةقيرطو

 نجلا ةمهمو . 86516818« اتيرب » يلاطيالا سدسملا نزخم

 كرحتملا مسقلا فاقيا ( نزخملا ةحولزورب ) ريخألا

 نزخملا ناب ةراشإ . ةريخألا ةقلطلا قالطا دعب سدسملل

 . ةريخذلا نم غرف دق

 برحلا لبق ةرثكب جتنأ يذلا سدسملا اذه لمح دقلو
 اكسنافولسوكيشت » يكيشتلا عنصملا مسا ةيناثلا ةيملاعلا

 نابا هل ناملالا ينبت دعب نكلو . « غارب . اكقويوربز

 * فرعي حبصأ . ايكافولسوكيشتل يزانلا يناملالا لالتحالا

 يناملالا عنصملا مسا لمحيو 66-27« تا اال » مساب

 8هطستعءطع « غارب . كيرباف نفاك شيموب »

 ٠ برحلا دعب هجاتنا فنؤتسا مث 0. 111,28

 ةمالع ١444 ماعلا دعب ترهظ يتلا جذلتلا تلمو

 بز

 جاتنا فقوت دقو . 8:00[7م1 200ناك« كين دوب ين دوران 0

 شيجلا ففوفص ىف هماذختسا فقوت اك . ايئاهت سدسملا اذه

 ممل-زاف

 تاسدسم أوسأ يلآلا فصن سدسملا اذه ربتعي

 ةيوعصل ارظن . يفلخلا زاغلا عفدب ةلئاعلا « اكفويوربز »

 لعفلاب الا لمعت ال .هدانز ةيلا نأ ابك ء هي دي دستلاو هلمح
 برض مث ًالوأ ٍلصلا يأ ) كدانطا# ةءاتد» جودزملا

 ةديحولا ةزيملاو . قيقدلا يمرلا ةبوعص ديزي ام . ( معطلا
 « 17/11/95 ز . ف » تاسدسملا ىلع اهب قوفتي يتلا

 . هبيكرتو هكف ةلوهس يه
 1984 ماعلا يف ةيئزج تاليدعت هيلع تلخدا دقو

 مل كلذ نكلو . « 59/98 -ز . ف » مساب فرعي حبصاو
 «؟8 ْز . ف» نيزارطلا جاتنا نع فقوتلا نم“ عنمي

 . ةيركسعلا ةمدخلا نم امهبحسو « 59/588 -ز . فدو

 همز.

 يناملالا سدسملا نع فلتخي ال يلآ فصن سدسم

 ١ 1919 ماعلا يف روط يذلا , 17/314682« ب برتلو »

 لكش ) هتكرح ريس ىلع رثؤت ال ةفيفط ةيجراخ تاقورفب الا

 رامسم عضومو ةقرطملا فافكو ةضبقلاو دانزلا يقاوو لكيطلا

 عفدب 2لمعيو . لعفلا ةجودزم هدانز ةيلآف . ( نامالا
 8 هنزخم ةعسو . ملم ال88 هرايع ىفلخلا زاغلا

 كلتل ةلئامم هبيكرتو هكفو هب يمرلاو ةميقلت قرطو . تاقلط

 . روكذملا يناملالا سدسملا يف ةعبتملا

 نويكيشتلا دودحلا سرحو ةطرشلا لاجر أدب دقو

 « 15146 ماعلا يف هروهظ ىدل « 20 ز. فد مادختساب

 لازي ال وهو . ةدحتملا تايالولا ىلا ليلق ددع هنم رّدص ابك

 . يكيشتلا شيجلا .يف دودحم لكشب ةمدخلا ديق

 هللا
 ديدجلا هميمصتب يلآلا فصن سدسلا اذه لخدأ

 لازي ال هنا مغر , هتقبس يتلا تازارطلا ىلع ًاماه ًانيسحت
 .6« 1١93١ رزوام » يناملالا سدسملا حمالم ضعب لمحي

 ةيتايفوسلا ةقلطلا مادختسال 144؟ ماعلا يف روُط دقو
 ةيناملالا ةسقلطلاو ( ملم ال,ل5) المع 2« ب ةئف»

 ” هنهو . « 48 ليدون » ةيكيشتلا ةقلطلاو , ( ملم ل78 )
 , ًافينع كرحتملا مسقلا عجارت لعجت ثيحب ةوقلا نم ةريخألا

 دوجو ببس رسفي ام اذه لعلو . اداح ةوشحلا راجفناو

 ناب الع . حتفلاو قالغالا ةدح فيفخت اهنأش نم نيدمخم
 فصن سدسم ىلإ ةبسنلاب يداع ريغ اذهك قالغإ ماظن
 . بيكرتلاو كفلا تاديقعت نم ديزي هنا ىلا ةفاضالاب . يب

 هنأ« 05 ز .اق» سدسملا صئاصخ مها نمو

 . يداعلا دادترألاب لمعيو . 515عاء 2ءانمد لعفلا يداحأ

 نم فوخ نود طوقسلاب ةقرطملل حمسي نامأ رامسمب دوزم وهو

 . ريجفتلا ةرجح يف ةدوجوملا ةصاصرلا قالطنأ

 :«ز . ف. » تاسدسملا ةلسلس تافصاومب نايب يلب ايفو
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 1١1159 ( ةيقافتأ ) فوروبز 60

 ةرتفل تهناو . ١141/8/14 يف تق ةيملس ةيوست

 دض ( نيناركوالا ) « نييجوروبازلا قازوقلا » ةروث ةتقؤم
 . يدنلوبلا مكحلا

 نيذلا قازوقلا حبصأ . رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف
 عمتجم ىلا اوروطتو « ربييندلا » رهن فافض ايجيردت اونطق

 نيذلا . نيدنلوبلا مهماكحل ايلك نيداعم . يركسع هبش
 فصنلا ةياهن ىتحو رشع سداسلا نرقلا لئاوا ذنم اوأدب

 قازوقلا ىلع مهذوفن طسب رشع عباسلا نرقلا نم لوال

 ةيامحل مهنم ةيركسع تاعومجم ليكشت ةلواحو نييجوروبازل

 ةيدنلوبلا تالواحملا قازوقلا ضراع دقو . ةيدنلوبلا دودحلا

 هبشو ةيكرتلا يضارالا وزغ نم مهعنمو . مهتيرح دييفتل

 ةيدوسبع ) ةنانقلا ماظنل مهعاضخاو . مرقلا ةريزج
 . بئارضلا عفدو ؛ ( ضرال

 ذنم تارم ةدع يدنلوبلا مكحلا ىلع قازوقلا راث دقو

 ماق يتلا 774 ماعلا يف مهتروث اهنمو ؛ ١090 ماعل

 ضيفختو . يتاذلا مهلالقتسا نم مهئامرحب اهدعب نويدنلوبل

 تازايتماب نوعتمتي اوناك نيذلا نيلجسملا قازوقلا ددع

 الستلاو ةلزدلا اق تايفنازلا ضعي نم ءافعاألا# ةصاخ

 , مهتداق رايتخا قح نم قازوقلا نامرحو . نيدنلوبل

 عباسلا نرقلا تانيعبرا لالخ قازوقلا لملمت ديازتو
 ( ناقألا ) ميعزلا ديرجتب نويدنلوبلا ماق امدنعو . رشع

 راث . هكالما نم « يك تينليمخ نادهوب » يقازوقلا

 . مرقلا راتتو قازوقلا نم دبدعلا هب قحتلاو « يكستينليمخ »

 . ( يكستينليمح رظنا )
 نم ةلسلس 1144 7348 ةرتف يف راوتلا قع“

 شيج ىلع راصتنالا اهنيب نم . ةيركسعلا تاراصتنالا

 « فوروبز » يف « ريميساك نوج » ىدنلولا كلملا

 نيدنلوبلا ربجأ يذلا ( 1743/4/1 - 16 ) ةطورم»

 . مالسلا بلط ىلع

 حنم ةرورضض ىلع ةيادبلا يف « يكستينليمح » رصأو

 ناخ هفيلح نأ ديب . لماكلا يتاذلا مكحلا قازوقلا

 . هطورش فيفختب هعنقا مرقلا ةريزج هبش رتت ( ميعز )

 وفعلا اهمجومب ررقت يتلا « فوروبز » ةيقافتاب لبق كلذل

 عفترا نيذلا ) نايلجسملا قازوقلل  حامسلاو . راوثلا عيمج نع

 تاعطاقم يف ةماقالاب ( افلا 5١ ىلا فالآ 5 نم مهددع

 قح نامضو . « فوشتينريشت »و «والكارب »و « فييك »

 . نييدنلوبلا ءالبنلاو كلملا يفظوم ةطلس جراخ ءاقبلا

 كلما مْرلُي ادنب ةيقافتالا تنمضت دقف ء كلذ ىلا ةفاضالابو

 قطانم يف نييسكوذوثروالا نييحيسملا نم نيفظوم مادختساب
 نيب دقع يذلا داحتالا ءاغلاب يضقي رخآ ادنبو .قازوقلا

 ماعلا يف ادنلوب يف ةيكيلوثاكلاو ةيسكوذوثروالا سئانكلا

 قح « فييك » نارطم حنمب يضقي انلاث ادنبو . 1095 يب

 . يدنلوبلا خويشلا سلجم ىلا ماضنالا

 بلاطم نم ديدعلا « فوروبز » ةيقافتا تققح دقلو
 نيدنلوبلا نييكيلوثاكلا ةضراعم تقال اهنا الا . قازوقلا

 . ةيسكوذوثروالا سئاتكلا لخاد مهذوفن صلقت بسي

 ةيقافتالا مهحنقت مل نيذلا نيلجسملا ريغ: قازوقلا ةضراعمو
 تددجت اذهلو . ةمكاحلا ةقبطلا ةيدوبع نم صالخلا قح
 يقبو . ةيقافتالا عيقوت نم ارهش ١6 دعب فنعلا لاعا
 عفد يذلا رمالا . اكحتسم يقاروقلا - يدنلوبلا عارصلا

 يسورلا رصيقلا ةرمإب مهسفنا عضو ىلا قازوقلا
 ايماح هسفن ربتعاو . نييدنلوبلا براح يذلا . « يبكلا »

 قازوقلا لاخدا قح عازتنا نم ةياهنلا يف نكقو . قازوقلل
 . ( 25537 1704 ) ةيفوكسملا ةلودلا راطا يف

 ماوعلا نب ريبزلا

 نم ناك . ( 105 ؟ 09 ) يمالسإ يبرع دئاق

 تاوزغ دهش . نيرجاهملا ةباحصلا نمو نيملسملا لئاوا
 كراعمو نيدترملا ةبراح يف كراشو . اهلك ( معلص ) يبنلا

 . رصمو ماشلا دالب يف ىلوالا متفلا

 دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا هللادبع وبا وه
 نم « بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نبا

 « يصق دنع لوسرلا عم هبسن يعلي « شيرق نوطب
 فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع تنب ةيفص همأ
 وهف « (معلص ) هللا لوسر ةمع يهو « يصق نبا
 دليوخ تنب ةحيدخ خأ نباو هللا لوسر ةمع نبا

 . نينمؤملا ماو يبنلا جوز

 يشرق تيب يف أشنو ةيلهاجلا يف ريبزلا دلو
 ىلع ىبب رثف ةوخنلاو ةعاجشلاب هلهأ فرع « قيرع

 نيلوالا ةسمحلا نم ناكو « اهداجاو لاصخحلا هذه
 هناو ركب يبا دعب ملسأ هنا ليقف « مالسالا يف
 وهو لسا دقف « ًاسماخ وا ًاعبار مالسالا يف ناك
 « ةشبحلا ىلا نيترجملا رجاهو « ةنس ةرشع تس نبأ
 «نيملسملا نم اهيلا رجاه نم عم ةئيدملا ىلا رجاه مث
 مل وهو « مالسالا يف رهش فيس لوا هفيس ناكو

 ذا« (معلص) هللا لوسر اهازغ فزغ نع فلختي
 ةكم حتفو ربيخو قدنخلاو ًادحأو ًاردب هعم دهش
 اهف لبأ دقو « تاوزغلا نم هذه ريغو نينح ةوزغو

 هرشب يسبنلا نا ىح « هفرشاو ءالبلا نسحا اهعيمج
 هي راوحب هامسو « ةنجلاب نيدوعوملا ةرشعلا دحا هنوكب
 0 ريبزلا يراوحو ِ يراوح ب لكل » : لاق ذا

 مييلا لكوا نيذلا ةتسلا ىروشلا باحصا نم ناكو
 . ىبنلا ةافو دعب ةفيلحلا رايتخا رما

 ريثكلا دادتراو « (معلص) يبنلا ةافو دعبو
 اهنيب برحلا ران راعتساو « مالسالا نع لئابقلا نم

 ومر نكي وبا. ةقيللا : لكرأ + سلما يقي

 بز

 اك « ةنيدملا نع عافدلل « لكوا نميف « رييزلا

 . هيراشتسم نمو ةفيلخلا ىلا نيبرقملا نم ًادحاو ناك

 ةعقوو ماشلا حتف ًاضيا ركب يبا دهع يف دهش
 حتفل صاعلا نب ورمع هجوت الو . هيباجلاو كومريلا

 هيلا بتكو باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف رصم
 فالآ ةعبرا هعمو ريبزلاب ةفيلكلا هدمأ  هدمتسي

 صاعلا نب ورمع عم دهشفء(افلا ١؟ ليقو) لتاقم
 « هحتفو « نويلباب » راصح يف كركشاو « رصم حتف

 اهيف هل ىئتبا» « اهلك رصم حتف يف مهسا مث
 « ططخ رصمم » ريبزلل ناك هنا ليقو « ًاراد
 ةرصبلابو « ططخ ةفوكلاب و « ططخ ةيردنكسالابو
 ضارعا نم هيلع مدقت تالغ هل تناكو «رود

 <« ةنيدملا

 , ًاعاجش ًاهرك ًاليبن ًالجر ماوعلا نب رييزلا ناك
 كلذكو « هتقثو هريدقتو هبح (معلص) لوسرلا هضحم
 شاعو « كلذ لثم هدعب نم لوسرلا ءافلخ هضحم
 ىلا زاحناف ةشئاعو ىلع نيب ةنتفلا تعقو نا ىلا
 ىلع فقو هنأ الإ « يلع دض (ةحلط هعمو) ةشئاع

 تاياورلا ضعب ينو) لمجلا ةعقو يف امبنيب دايحلا
 « لاح لك يفو . (ةعقولا هذه يف ًايلع لتاق هنا
 ةرصبلا نم ًادئاع « ةعقولا دعب ء ريبزلا لفق دقف
 يميمتلا نومرج نب ريبع هب قحلف « زاجحلا ىلا
 ىلع) عابسلا يدارب فرعي ناكم يف قيرطلا يف
 طهر هعمو (هكم هاجت ةرصبلا نم لايما ةسمح دعب

 هسرف ذخاو هسأر زّتحاو هلتقو هب ردغف « هموق نم
 دقو ءرمالاب ًايلع ”ىبني داعو هنفد مث هفيسو همماخو
 لاقو, هلابقتسا يلع ىبأف «ريبزلا سأر هيلا لمح

 ,«رانلاب ةيفص نبا لتاق رشب » ؛ربخلا هيلا لمح نمل

 اذه : لاقو هديب يلع هذخا 'هفيسب هل ىتا انو

 (معلص) هللا لوسر هجو نع هب الج املط هللاو فيس

 ناكو . هيلع نوكبي هباحصاو وه سلج مث « بركلا

 . ( ه 350) 505 ماعلا يف ريبزلا لتقم

 ىبنلا هل دهش دقف ةيركسعلا هتافص اما

 ةعرسو مادقالاب لحت اك « سأبلاو ةعاجشلاب هؤافلخو
 مايأ هلاتق يف ًاحضاو كلذ رهظي « ةردابملاو ةبيدبلا

 دقو . نويلباب و كومريلاو نينحو قدنحلاو دحأو ردب

 هعافدناب هياجعا طرفل هيراوح هنأب يبنلا هفصو
 هتاب ضاعلا نب ورمع هفصوو « لاتقلا 5 ةسامخحو

 « سانلا منا هنأب يلع هفصوو « رسج عاج »

 نب ورمع ةدجنل هعفد موي ) باطخلا نب رمع هفصوو

 . ًافلأ لداعي لجر هنأي ( رصم يف صاعلا

 قفخلا



 بز

 ( حيبر ) ريبزلا متر
 عاطتسا -١400( ؟ ) يقيرفأ يركسع دئاق

 يرش معقت يلا تاعطاقملا ىلع ةيركسعلا ةنميلا تيبثت
 .هداشت» ةريحب .

 قوس يف عيبو «٠ ًادبع هتلوفط يف «حيبر» ناك
 ريمألا شيجب قحتلي نأ كلذ دعب عاطتسا مث , ةساخنلا

 ماسقأ ضعب رومأ ريدي ناك يذلا « اشاب « ريبزلا»

 هصالخإ «٠ حيبر » نهرب نمزلا رورم عمو ٠ نادوسلا

 مضنا يذلا شيجلا يف ةيدايق ةبتر ىلإ لقتناف « هتءافكو

 ىلع درمتلاب ريمألا ماق امدنعو . « ريبزلا ١ مس ا ذخأو . هيلإ
 ةرادإ نولوتي اوناك نيذلا) نييرصملاو نييناطيربلا

 هصالخإ نع « حيبر » نهرب نمزلا رورم عمو . نادوسلا
 جروج زلاشت» تاوق تعاطتساو . هدئاقل هءالوو

 : هسفن ماعلا يف ريمألا تاوق ىلع بلغتلا « اشاب نودروغ
 نم هريغ لعف امك ملستسيو هحالس « حيبر » قلي ملف

 طساوا ىلإ هلاجر نم 4٠١ عم بحسنا لب ؛ ريمآلا دونج

 . ايقيرفأ

 ةليتملا زئاكرلا ءانب نم دعب ام يف « حيبر ١ نكمتو
 بلسلا لامعأ ىلإ أجلو . اهب ناهتسب ال ةيركسع ةوقل
 عمج ىلع هدعاس يذلا رمألا ؛ لئابقلاو ىرقلل بهنلاو
 ندملاو ىرقلا مظعم نأو ةصاخ لاما نم ريبك غلبم
 ةيدفلا هل عفدت تناكو « ةمواقم ةيأ هتاوق مامأ دبت 1

 . هئاضرتسال ةبولطملا

 ىلع ةمراصلا ةطلسلا دعاوق قبطي «١ حيبر ١ ناكو

 هيلع نولصحي ام فصن هميلست مهنم بلطيو « هعابتا
 ناكو . مهتاوزغو مهتاراغإ ءانثا ةيشامو لويخنو ديبع نم

 ةحلسألا ءاقل هلاجرو اهيلع يلوتسي يتلا مئانغلا ضياقي
 هتكنح لضفب عاطتسا دقلو « 4 تادعملاو

 كلذو . هئاول تحت نياماعلا دونجلا ددع ةدايز هتياردو

 ةايحلاو ةيرحلا مهحنم نوجسلا ءالزن ىلع ضرع امدنع
 ش . هتاوق ىلإ مامضنالا ءافل

 دق «حيبر» ناك ١9 نرقلا تانيعست ةيادب يفو

 لتاقم فالآ ةسمخ مضت ةيركسع ةوق ءانب نم نكمت
 هاطعأ ام اذهو ٠ ةفيفخلا ناديملا ةيعفدم نم ةعطق 44 عم

 ىلإ هطاشنب لاقتنالاو ٠ هترطيس لاجم عيسوتل هسفنب ةقث

 ىرخأ نكامأ

 ةعطاقم لالتحا نم « حيبر » نكمت 7 ماعلا يو

 ضرعتي نأ نود « « داشت » ةريحب يفرش ةعقاولا « ونروب »
 يف هدض ةمواقملا تزرب امدنعو . ةيدج ةمواقم ةيأل

 . ةوسقلا ىهتنمب اهمطح «اكوك » ةعطاقملا ةمصاع

 . طرق ,وأ ديق نود عوضخلا ىلع ناكسلا عيمج يا
 ةنيدم نم لعجف ىرخا ةوطخ ذاختا ىلإ دمع من

 . هل ةمصاع « داشت » ةريحب يبونج يف ةعقاولا « اوكيد ٠

 ( ةرادإلا نم ًاديدج ًاطمن نيحلا كلذ ذنم نشدو

 قلل

 تايعاطقالا « حيبر » كرت دقو . ةيوقلا ةيزكرملاب مستي

 رماوأل عوضخلا ىلع اهربجأ هنكل « اهنأشو ةقباسلا

 . ةطلسلا زكارم يف مهنيعي ناك نيذلا نييمسرلا نيلوؤسملا

 دض ةيركسع تالمح ةدع قحال تقو يف لسرأو

 حجرألاو . ةيقرشلا اهيضارأ يف « ينالوف ؛ ةيروطاربما
 نم ريبك مسق ىلع ءاليتسالا يف هنم ةبغر كلذ لعف هنأ

 . ةيروطاربمالا هذه ىضارأ

 قيقحت ةعباتم نم كلذ دعب « حيبر ) نكمتي و

 تررق دق تناك اسنرف نأ ىلإ كلذ عجريو . هتاحومط

 ةيب رغلا ايقيرفأ نم ئطاشلا نع ديعبلا يلخادلا مسقلا عضو
 . اهتر طيس تحت

 نم يسنرف يركسع لتر كرحت 1844 ماعلا يفف

 «يراش» رب ىلإ هلوصو دنعو . لامشلا هاجتاب وغنوكلا

 عراسو . ةوافحب يسنرفلا شيجلا ةقطنملا ميعز لبقتسا

 ةيروطاربما ديف ةةدرخلا هتايلمع فاقيا ىلإ « حيبر »

 اذه ةهجاومل ابونج هشيج عم هجتاو « « ينالوف»

 ماعلا يثو . ديدجلا رطخلا

 ىلع ةعقاولا « يريصق » يف نييسنرفلا عم « حيبر»
 ةمساح ةكرعم ترج ثيح « «ناغول» ربت فافض

 . اهتتشتو هتاوق ةميزهو « حيبر » لتقمب تهتنا

 تاوق تقتلا ٠٠

 ( تمحر ) ريبزلا (00)

 ( ؟ -١م١1) ينادوس ىاحو يرصم اشاب
 8 «يسواو» ةريزج يف ريبزلا تمحر دلو

 ىلإ عجرت اهتلالس نا لوقت ةلئاع نم ١88١ ماعلا

 لوأ ةراجتلا تئاكو « بلطملا دبع نب ريبزلا »

 دمحم » همع نبأ عم لمع ثيح ريبزلا اهسرام ةنهم
 رحب» ىلإ ١865 ماعلا يف رفاسو « رداقلا دبع

 برعلا راجتلا نيب هتماعز ىلع نهربو « « لازغل
 لينلا » قطانم يف قيقرلاو جاعلا ةراجت يف نيلماعلا
 ةصاخو « نادوسلا يف « لازغلا رحب ر» و « ضيبأل

 ىلع ةقطنملا كلت يلاهأ موجم فقو نم نكمت امدنع

 لاجرلا نم أاددع هلوح مج دقلو راجت

 ةباثمب ناكو « هلوح دالبلا لهأ فتلأف ؛ مهحلسو

 . قطانملا كلتل يتيقحلا ىاحلا
 دق ناكو « موطرخلا ىلإ داع مهم ماعلا يثو

 صاخشألا نم ًاددع رجأتساو « لاملا نم ًاغلبم عمج

 و رشم ىلإ مهم رفاسو هن راجت مهلمحو « هتدعاسمل

 ناكو « « لازغلا رحن » ىلإ مث نمو « كيرلا »

 بحر يذلا « يكاوك » كلملا نيحلا كلذ ين اهمكاح

 ماعلا ذنمو . ةراجتلا تالاجم همامأ حتفو ريبزلاب

 « موطرحلا » نيب يراجتلا هطاشن رييزلا أدب

 'ىلإ لقتنا ُ جاعلا رثكي ثيح « متاملا ١ د البو

 "لوح عمج نأ دعب جاعلا ءارشل « ةيود » كلملا دالب

 « ةمكنت , كلملا ن نم بلطو « حلسم لجر ٠.٠ يلاوح

 ةلياقمل هدالب ةرداغم نذإلا «ماملا» ةقطنم ماح

 تود هدحو رفسلاب كلملا هرم « ةيودر» كلملا

 ناكو . هل ربدي امم ريبزلا سحأ اهدنع . هلاجر

 « قيرطلا ىلع انيك لعفلاب هل اوبصن دق كلملا لاجر
 ىح هلاجر عم ةقطنملا نم جوركلا واس نأ"

 مهتمي زه نم نكمتو مهلتاقف كلملا لاجر هض رّثعا

 . مهقطانم نم جورحلاو

 يف عباتف « ةينيومتلا داوملاب هدمأو هلوصو دنع

 ميقي ثيح « ولوق » دالب ىلإ هريس مه ماعلا

 . « وكش » كلملا هودع

 « وكش » نأل ميدق رأث كلملا اذه نيبو هنيب ناكو

 هتالحر ىدحإب همايق لالخ ريبزلا انخأ ًاروصنم لعق

 ! ريبزلا لوصوب « وكش » لع نأ امو « ةيراجعلا

 ريبزلا ضفرف + ليحرلا هنم بلط ىتح هقطانم
 نع ترفسأ كراعم نيفرطلا نيب ترادو « كلذ

 لاعقلا دنا دل د « كلملا لعقم

 ريب زلا حبص أ كلذبو « رسألا يف يف عقو ىح ريبزلا دض

 ل ملجأ دزوع اردد كتم ملا ماع

 ميد» دعب ايف تيمس ) هل ةمصاع « ةياب » ذختاو

 دقعو . يوق شيج سيسأت نم نكممو . ( « ريبزلا
 ردورم ليهست فدبب ةيقافتا تاقيرزلا برع عم

 جاحلا دض ةكرعم ضاخ اك « ةيراجتلا هلفاوق

 « « لازغلا رحب » ةقطنم مجاه يذلا « يلالبلا دمحم ر

 ىلوتسا 1810 ماعلا يفو . هتمب زه نم ريبزلا نكمتو

 يلاتلا ماعلا يف هترطيس ضرف مث «منانلا دالب ىلع ريبزلا

 ماعلا يف روفراد ىلع رطيسو « ,اكشر دالب ىلع

 اشاب ليعاسا » موطرخلا ىاح لع نأ امو ء مال

 ( رهظم اشاب رفعج فنلخ يذلا ) « بويأ

 « ريبزلا تاراصتناب

 ب ًارارق يويدحلا ردصأف «كلذب

 . «لازغلا ربو و ءاكشو»

 ةلباقمل ةرهاقلا ىلإ ريبزلا رفاس ١8107٠ ماعلا ينو

 3 يويدحلا

 « ةيود » كلملا هب بحرو

 ةرهاقلا يف يويدحلا ربخأ ىتح

 ىلع اكاح ريب زلا نييعتب

 ىضارألا ةرداغم نم يويدحلا هعنمف
 ةيوطملا) ةطلسلا ةنفاتم ىلإ هدومي الا لحد ةينرفملا

 يلوتب « ناهلس » هنبا ماقو «نادوسلا يف ةيزيلكنالا -
 فارشا تحت لمعف « لازغلا رحب » يف هزكرم

 لارتحلا تاوق ىدحتو « هتاداشرال ًاقفوو هدلاو

 ايقي رفا ماح ماشاب نودروغ جروج زلراشت »
 ةيناطي ريلا تاوقلا نا ريغ « نادوسلاو ةيئاوتسالا
 : . ١81/8 ماعلا يف هيلع تبيلغتو هتعضخا

 نود روغ» لا رثحلا لواح ١884 ماعلا يفو



 نم بلطو « يدهملا ةكرح فاقيال ريبزلا ءاعدتسا
 « نادوسلا ىلإ ةدوعلاب هل اوحمسي نأ نييرصملا
 ١88 ماعلا ينو . ةيغاص ًانذأ قلي مل هبلط نكلو
 تددرت رابخأ رثإ ريبزلا ةيرصملا تاطلسلا تلقتعا

 لبج يف نجسلا يف ثكمو « يدهملاب ةقالع ىلع هنأب
 ٍيرفَأف « هتءارب تدكأت نأ ىلإ ًارهش م. قراط
 شاع ثيح ةرهاقلا ىلإ داعو « ١8817 ماعلا ين هنع
 هكالمأ ىلإ ةدوعلاب هل حمس مث . ركذي طاشن نود
 يف هتايح نم ىبت ام ىضقف « ١59 ماعلا يف

 يف ددحم ريغ خيرات يف يفوت نأ ىلإ « موطرخلا
 . ةيخم راتلا مجارملا

 ( تاشاشر ) 2/5/١ وي بز (70)

 . ملم ١4,0 رايع نم تارئاطلل ةداضم ةليقث تاشاشر

 . تاناطبسلا ةيعابر وأ ةيئانث وأ ةيداحأ , عنصلا ةيتايفوس
 برحلا دعب تاشاشرلا هذه نم لوألا جذومنلا ممّص

 « مم ١5,8 ف ب ك » مسا لمحو , ةرشابم ةيناثلا ةيملاعلا

 يتايفوسلا ملاعلا هميمصتب ماق دقلو . 152 09/- 5

 17.5. 9712011007 « فوريميدالف شتيفييغريس ليساف »

 ١5,0 عوردلل ةداضملا ةيقدنبلا رئاخذ يمري نأ ام ىلع

 7٠١ نم رثكا ) ةيلاعلا ةيئادتبالا ةعرسلا تاذ , مم
 «١1-ر تايد مساي ةفورعم تناك يتلا . ( اث/م
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 ةلقل ًارظن نيتم تباث حالس « ف ب ك » شاشرلاو

 صئاصخلا يف احتف برغلا هربتعيو . يمرلا ءانثا هزازتها

 ةحلسالا ةعانص ىلع ةلخدملا ةديدجلا راكفالاو ةيلاتقلا

 ةلوهس شاسشرلا اذه هب زيمتي ام مهأو . ةيتايفوسلا
 هكف ةلوهس ىلا ةفاضالاب , لقنتلاو يمرلا يف همادختسا

 دمجتو خاسوألاو ةبرتألا دض ةديجلا هتعانمو , هبيكرتو

 نا اك . ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد لمحت ىلع هتردقو , موحشلا

 ناديزت , هفوذقمل ةيلاعلا ةيئادتبالا ةعرسلاو , ةيرانلا هترازغ

 هكف ةعرس نإق , كلذ ىلا ةفاضالابو . ةيلاتقلا هتيلعاف نم

 ىلع ةديج ةردق هيطعت دارفا ةعضب ةطساوب هضيب رتو هلقنو

 . ةكرحلا ةفخو ةروانملا

 « وي بز »زارط نم رطق ةبرع ىلع حالسلا اذه بكري
 وأ ةدحاو ةناطبسب اشاشر لمحت نا نكي يتلا , 210

 ىلع ةبرعلا مسا بلغ دقو . تاناطبس عبدأ وأ نيتناطبس

 وي بز/١ وي بز » مساب فرعي راصف . شاشرلا مسا

 شاشرلا رطق نكمي ةبرغلا هذه لضفبو « 5 وي بزر"

 بجي ةرطاقلا ةرايسلا ةعرس نأب املع , ةيركسعلا تارايسلاب
 « ةدبعملا تاقرطلا ىلع ةعاس/مك 5١ - 08 نع ديزت ال نا

 ١٠و . ةحوتفملا ةيلهسلا يضارالا يف ةعاس/مك !6و

 . ةرعولا يضارالا يف ةعاس/مك

 « اوي بز» تارئاطلل داضملا ليقثلا يتايفوسلا شاشرلا

 ةرازغلا ةدايز يف شاشرلا تاناطبس ددعت ديفيو
 ةينفلا صئاصخلا يف ظوحلملا ريغتلا مدع مغر . ةيرانل

 نم بولطملا ددعلاب يمرلا نكميو . هسفن حالسلل ةيسيئرل
 ةيقبلا فاقياو , يعابرلاو يئانثلا نيحالسلا يف تاناطبسل
 ميقلت مدع يلاتلابو , قالغملا ةبلع عاجرا مدع قيرط نع

 لجا نم بوانتلاب يمرلل ةيصاخلا هذه مدختستو . حالسل
 نود ةكرعملا فورظ لوح امدنع ديربتلا ىلع ةدعاسمل

 وأ , اريثك اهترارح ةجرد عفترت يتلا تاناطبسلا ليدبت
 هذه نا اك . موزللا دنع ةريخذلا كالهتسا يف ريفوتلا دصقب

 ةعباتم ىلع يعابرلا وأ يئانثلا شاشرلا دعاست ةيصاخل

 . ةحلسالا دحا يف ءاصعتسا وأ لطع لوصح لاح يف يمرل

 صاخ دحاو ريدم , تددعت امهم , اهلك تاناطبسلا كرحتتو

 . ةيوازلاب صاخ رخآو هاجتالاب
 ز»و« 5 وي بز » نيشاشرلل يساسالا مادختسالاو

 تاذ ةيداعملا ةيوجلا فادهالا دض يمرلا وه « ؛ وي ب
 ريطت يتلاو , ( اث/م 50١ ىتح ) ةيتوصلا نود تاعرسل

 تاعافترا ىقلعو ءم 5000 نع ديزي ال دعب ىلع

 دض مدختسي اك . ةضقنم وأ ًادج ةضفخنم وأ ةضفخنم

 دض همادختسا نكميو . تالظملاب نيطباشاو ةئيضملا لعاشمل

 لاتقلا تايرعو . ةاشملا تاعمجت لثم . ةيضرالا فادهال

 « ينابملو تانيصحتلاو عنملا تاحتفو . حيفصتلا ةفيفخ

 قراوزلا ىلع هبيكرت نكمي امك . خلا ... ةيداعملا دصرلا طاقنو

 . ةفلتخملا ةيرحبل

 تاعالطتسا عنم يف كارتشالا حالسلا اذه ماهم زريأو
 ةاشملا قاسناو ةيناديملا ةدايقلا تارقم ةيامحو . ةيوجلا ودعل

 , ةيرادالا نوؤسشلا زكارمو . ةيعفدملاو تابابدلا تاعمجتو
 ةرجشملا يضارالا يف تارئاطلل ةداضملا نئابكلا بصنو

 . ةيداسعملا ةيوجلا تارمملاو ةروتسملا قطانملاو ةتيملا اياوزلاو
 (ةريفسلا ) ةيطقنلا فاذجألا ةناح اضنأ ةناهم نمي

 تاطحو عناصملاو تاراطملا طباهمو دودسلاو رباعملاو روسجلاك

 .. ةيرابجالا تارمملاو قرطلا تاعطاقتو ةيديدحلا ككسل

 عم نواعتلاب وأ , هدحو ةمهملا هذهب موقي نأ نكميو . خل

 عفادملاو . تابابدلاو ةيعفدملا تاشاشرو ةاشثملا ةحلس
 هنكمي امك . ةفلتخملا ةريعألا تاذ تارئاطلل ةداضملا ىرخال

 مضت ةلاعفو ةكساتم يوج عافد ةكبش ليكشت يف ةكراشل

 ءوج - ضرأ ةسهجوملا خيراوصلاو عفادملاو تاشاشرل
 ضيارم ةياقو يف هنم ةدافتسالا ةيناكما ىلا ةفاضالاب
 . رادارلا تاطحو ةليقثلاو ةطسوتملا ط/م ةيعفدمل

 , كراسعملا فلتخم يف حالسلا اذه نهرب دقلو

 ,ةايليئارسالا  ةيبرعلا بورحلاو ةيمانتيفلا برحلا ةصاخو
 , ةضقنملا ةيوجلا فادهالا عم لماعتلا يف ةيلاع ةرادج ىلع
 وأ ةضفخنم تاعافترا ىلع ريطت يتلا ةرباعلا فادهالا وأ

 تاهاجتالا ةفاك يف يمرلا ىلع هتردق ببسب , ًادج ةضفخنم
 ملال + و 0 - نيب تاعافترالا فلتخم ىلعو , ( ةجرد "0 )
 . ةجرد

 اذه ىف ةيساسألا طم يمرلا ةدحو ىه ةيرسلاو

 ١١؟ وأ ةيعابر تاشاشر 4 7 نم ةداع نوكتتو . حالسلا
 . ًايداحأ وأ ًايئانث ًاشاشر

 قسفو يمرلل يعابرلاو يئانثلا شاشرلا دادعإ متيو
 ::لاثلا لساسلا

 قنللل



 بز

 نم هريرحتو ةرطاقلا ةبرعلا نع شاشرلا لصف -
 . تالجعلا

 ةينيص مادختساب ضرالا ىلع حالسلا ضيبرت -

 تاعاقفب ةدوزمو , تيبثتلل زراوغب ةيهتنم مئاوق تاذ ةيندعم ©

 . حالسلا ةيقفأ قيقحت ىلع دعاست ةيوست

 دكأتلا اهيف متي يتلا « ةيلوالا تارابتخالا » ءارجإ -

 ماسقالا , تاريدملا ) حالسلا ءازجأ لمع ةحص نم

 حالسلا نارود ةلوهس . ديدستلا زاهج ةيحالص . ةكرحتملا
 . ( خلا ... رئاخذلا ةفاظن , عافترالا يف هكرحتو هاجتالاب

 عم ( تاناطبسلا وأ ) ةناطبسلا روح ةازاوم ىلا ةفاضالاب

 . ديدستلا زاهج روحم
 حالسلا اذهب يمرلا نكمي . ًادج ةصاخلا تالاحلا يفو

 ةصاخلا تاطايتحالا ضعب ذاختا دعب لقن ةبرع ىلع الومح

 ةيضرأ ةيوقت لضفيو . ةندسلا تاكرحتو حالسلا تيبثتب

 ( مارغ ) ةقلطلا نزو

 ( مارغ ) فوذقملا نزو

 يلوقاشلا يمرلا .لاجي
 يقفالا يمرلا لاخي

 رتم ) يقفالا ىصقال

 ( رتم ) يدومعلا ىصقال ىدملا

 ( رتم ) تارئاطلا دض لاعفل

 ( رتم ) ةعردملا تابرعلا دض لاعفل

 ” ( ةيناث/م ) ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسل

> 

 5 ه2
 # ا# م نا ( ةقيقد/ةقلط ) يلمعلا يمرل لدعم

 ) 5 5 ىدل

 . ةبرعلا قودنص

 مأ ًايئانث مأ ناك ايدرف ) حالسلا اذهب ديدستلا متي

 ىلع كلذ ناك ءاوس , يكيناكيم ديدست زاهجب ( ًايعابر
 طساوأ يفو . ةيرحبلا وأ ةيوجلا وأ ةيضرالا فادهالا

 طبرب حمست تاليدعت ديدستلا زاهج ىلع لخدأ تانيسمحلا
 ( عافترا ةيواز , هاجتا , ةفاسم ) يوجلا فدهلا ةكرح ميق

 هيجوتل ٠ يمرلا ذيفنت نع لوؤسملا لبق نم ةردقملا
 . كرحتملا فدهلل يلبقتسملا لحملا ىلع حالسلا تاناطبس

 لكشب رهظت يتلا فادهألا ىلع ًايزيرغ يمرلا نكميو
 رئاخذلا نم ةدافالا عم . ةبيرق تافاسم ىلعو ءىجافم

 . اهحيحصتو نارينلا هيجوت يف ةطاطخلا

 ةيناوطسا نزاخم نم رئاخذلاب حالسلا اذه ىذغي

 لكل نزخم لدعمبو . ةقلط ٠6١ اهنم لك ةعس لكشلا

 ةعونتم رئاخذ يمريو . قالغملا ةبلع قوف بكري ةناطبس

 ة/ا/ 1 يي رو تانكاقلا تاقضاوت
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 ةقراخ ةقراح . ةطاطخ ةقراخ . ةقراح ةقراخ « ةقراخ )

 . ( راجفنالا ةديدش , ةطاطخ

 لق . ةروطتملا يوجلا عافدلا تاكبش روهظ دعبو
 دض :يمرلا لجأ نم « ١ وي بز » شاشرلا ىلع داتعالا

 افرقوم لاجملا اذه يف همادختسا يقبو . ةيوجلا فادهالا

 ةبرع وأ قروز ىلع ًالومحم ناك ءاوس , يتاذلا عافدلا ىلع

 يبزا»و « ؟ وي بز » ناشاشرلا اما . خلا .... ةعردم

 شويج يف عساو قاطن ىلع نيرشتنم نالازي الف ء « 4 وي

 ررحتلا تاكرحو ثلاثلا ملاعلا نادلبو ةيقرشلا ابوروا

 ءدبلاو , هجاتنا نع ةيتايفوسلا عناصملا فقوت مغر . ةينطولا
 وي .ز » ط/م عفدملاب تانيتسلا رخاوأ ذنم هلادبتساب

 ةليقثلا تاشاشرلاو ةيلآلا عفادملا نم هريسغو « 3/1

 تارئاطلل ةداضملا



 تاوقلا جز 0

 عمجتلا عقاوم وأ راظتنالا عقاوم نم اهعفد وه
 قسنلا) ةيفلحلا قاسنالا عفد وأ . لاعقلا مقاوم ىلإ

 ةكرعملاب كيتشتل « لوألا قسنلا ىلإ (ثلاثلا وأ يناثلا

 8معدععرصعم؛ تارقلا جز يقأيو . ودعلا عم ةرشابم

 يذلا دئاقلا نم رارقب ةداع 0عو و

 ةيفارغوبطو « ودعلا ةوقك لماوع ةدع هباسح يف لخدي
 ةفاسملا»و « سقطلاو « زجاوح نم هنمضتت امو ضرألا

 « كابتشالا طخ نع اهجز يونملا ةعلبقلا لصفت يلا

 , ةعطقلا ةكرح ةعرسو

 لكشب تاوقلا جز ءدب ةظحل دئاقلا راتخمو

 ةمزاللا ةوقلاو بسانملا تِقولا يف اطوصو هعن نمضي
 تقلا لبق تاوقلا جز يدؤيو . ددحملا ناكملاو

 ربكأ ةوقب وأ مئالم ريغ ناكم يف وأ بسانملا

 ةبرض ديدست وأ «دهجلا ديدبت ىلإ « يغبني ام
 ناوألا تاوف دعب تاوقلا جز نأ اك « غارفلا يف
 قيقحت مدع ىلإ يدؤي « يغبني امه لقأ ةوقب وأ
 جز ربتعيو . ىوقلا ةرثعب مغر بولطملا فدهلا

 نونف مهأ نم انف ةكرعملا يف ةيطايتحالا تاوقلا
 «دئاقلا ةءافك ىلع دمتعي وهو « ةكرعملا ةرادإ

 تاعطقلا ةردقو « تامولعملا ةعسو « تالاصتالا ةقدو

 , ودعلا ران تحت ةنورمو ةعرسب ةكرحلا ىلع

 ةداع عافدلا يف ةيطايتحالا تاوقلا جز ميد

 موجب مايقلا وأ يعافدلا طخلا يف ةحوتفم ةرغث دسل

 ءارو ديدج ىعافد طخ ليكشتل 06 © سك اعب

 ةيكيتكت ةيرذ ةلبنق هيف مجاهملا مدختسا يذلا ناكملا

 تاوق ةهباحم وأ « قمعب لفوتلاو هلالخ نم عافدنالل
 يف امأ . ةيعافدلا طوطحلا ءارو تلزن ًاوج ةاومحم

 رثعتم موجه معدل ةيطايتحالا تاوقلا جزاف موجه ا
 « يوق سكاعم موجه دصل وأ «( هتدح ةيوقتو

 رايها دعب قمعلاب ودعلا ةدراطمو زوفلا رائتسال وأ

 . ةيعافدلا هطوطخ

 تاعطقلاو ةعردملاو ةيكيناكيملا تاعطقلا ربتعتو

 ةيلمع ذيفنت ىلع ةلتاقملا تاعطقلا ردقأ ًاوج ةلومحملا

 . ةعيرسلا ةريغتملا ةثيدحلا ةكرعملا فورظ يف جزا

 « هتداق ةهادبو « شيحلا ةيكيمانيد تداز املكو

 هتارابختسا « ةيمادصلا

 ذيفنت ىلع هتاعطق ةردق تداز « ةيكيتكتلاو ةيتايلمعلا
 ديزي يذلا رمألا .ةيلعافو ةراهمب جزلا ةيلمع

 . لضفأ لكشب ةكرممللا ةطخ مدخيو يلاتقلا اهدودرم

 تامولعم ةقدو ةهحو رو

 صاصرلا نم يقاولا جاجزلا ( ؛)

 ةيندملا تارايسلا ضعبو ةطرشلا تابرعو ةعردملا
 صاصرلا نمباكرلا ةيامحل ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا
 . ةروكذملا تابرعلا ىلع قلطي دق يذلا

 نيتقبط مضي حول نم جاجزلا اذه عنصُي
 اهضعب تاقبطلا قصل يرجو . جاجزلا نم رثكأ وأ
 هذه نوكتو . كساتلا ةعيرس ةدامب رخآلا ضعبلا عم

 ىوقي دقو .«غنيتار لاتيسا لينيفيلوب» ةداع ةقصاللا ةدامل

 تايلمع قيرط نع وأ « هلخاد ةقيقد كالسأب جاجزلا

 يرحيو . ًاعيرس ًاديربت نمضتت ةصاخ نيخست
 كبسلل ًاقفو حفصملا جاجزلا نم حاولا ةدع قصل
 هنباضا دعو - . ةؤج ملا ةناتكا ١ :ةجرقو بولطملا
 نود جاجزلا رسكتي لبانقلا اياظش وأ صاصرلاب
 كيتسالبلا ةدام عم محتلت اهنأل ًارظن «هعطق رياطتت نأ
 .ةمدختسملا ةقصاللا ةداملا يف ةدوجوملا

 دز (59)

 ةلالدلل ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنم 2 (ز) فرح قلطا

 لاتقلا تازاغل يركسعلا لامعتسالاب ةقالع هل ام لك ىلع

 : ينعت هز - تادعم» تحبصأف « اهنم ةياقولا قرطبو
 تارضحتسمو « ةياقولاب ةصاخلا ةسبلألاو « زاغلا ةعنقا

 نيسدنهملا ايارس ينعت «ز - ايارس» تدغو « خلا ... ريهطتلا
 قالطا يف ةصصختم ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثا تناك ىلا

 ينعي هز - طباضلاو» « مويغ لكش ىلع لاتقلا تازاغ
 « لاتقلا تازاغب ةقلعتملا رومالا لكب فلكملا طباضل

 . لاتقلا تازاغ ينعي ؛ز - حالسلا»و

 ةيملاعلا برحلا دعب ةدئاس تايمستلا هذه تيقب دقلو

 برحلا يف لاتقلا تازاغ مادختسا مدع نكلو « ىلوأل

 . لوادتلا ليلق ادودحم ريبعتلا مادختسا لعج ةيناثلا ةيملاعلا

 نم حالسك لاتقلا تازاغ تفّتص 94١ه ماعلا ينو

 ةيواميكلا ةحلسألا ةيقب عم « لماشلا رامدلا ةحلس

 ةيمستلا تفتخاو . ةيجولويبلا ةحلسألاو ةيوونلا ةحلسألاو

 . ةثيدحلا ةيركسعلا تايبدألا مظعم نم (ز)

 1١94١ (ةيلمع) دز (4)

 . ( ةيلمع « روبراه لريب رظنأ )

 (داطنم) 1١*18 -ر.ز (0)

 . ( داطتم نيلبيز رظنا )

 رز

 دارزلا' (مدعم)

 ( عردلا رظنأ )

 /١915 ( ةكرعم ) ةعارزلا 0
 نم ةوق نيب « ندرألا روغ يف تلصح ةكرعم لوأ يه

 ودعلاو « ةهج نم افص دمحم مدقملا ةدايقب ذاقنالا شيج

 « ةيناث ةهج نم «ةعارزلا» ةرمعتسم يف دوجوملا ينويهصلا

 .1948 طابش 1ا/- 15 ةليل يف كلذو

 روغ نم ةيبرغلا ةهجلا يف (ةعاّرزلا» ةرمعتسم عقت

 ةبصخ ةيروغ اهيضاراو « «ناسيب» ةنيدم يبونج ندرالا

 كرب اهل ةرواجملا تارمعتسملاو ةرمعتسملاب طيحتو « ةينيط
 عافدلل اهلامعتساو كامسألا ةيبرتل ةنياهصلا اهماقأ يتلا هايم ا
 . ةجاحلا تقو تارمعتسملا نع

 ةيب رحلا تايلمعلا لالخو « 19544 (رياربف) طابش يف
 « نيطسلف ىلإ ةيبرعلا شويجلا لوخد لبق ترج يتلا
 ىلع دجاوتملا ذاقنالا شيج دئاق يجقواقلا يزوف ردصأ
 جاوفأ دحأ دئاق افص دمحم مدقملل ًارمأ نيطسلف ضرأ
 عاطق ين ةيدوهبلا تارمعتسملا ةمجاهمب « شيجلا اذه

 ةليل ين وجلا نسحت افص مدقملا زهتناف « ندرألا روغ
 ةرمعتسم مجاهو 1١948« (رياربف) طابش 15-١

 اذه يف ةقطنملا هذه يف تاكرحلا ةبوعص مغر ةعاّرزلا

 ليصف عم ةدحاو ةيرس موجهلاب تفلك دقلو . خيراتلا

 مامأ موجهلاب رهاظتلاب ىرخا ةيرس تفلك امك « دانسا

 ةدجن تاوق لوصو نود لوحتل نيترواجم نيترمعتسم
 . طايتحالا يف جوفلا تاوق ةيقب كرتو . ةرمعتسملا هذه ىلإ

 ققحو « 5/15 موي نم 7,48 ةعاسلا يف موجحلا أدب

 لوطه مغر « تادحولا تلصوو « ةأجافملا نومجاهملا
 كالسألا ىلا « ةجزل ةينيط ضرا يف ةكرحلا ةبوعصو رطملا

 قالطاب ةنياهصلا أدب امنيح ةرمعتسملاب ةطيحملا ةكئاشلا
 اونكمت نيدهاجملا نكلو « ةيمامألا مهرفاخم نم رانلا

 نع ٍلختلا ىلع ةنيابصلا اوربجأو « كالسألا عطق نم
 نيب تراد ثيح ةرمعتسملا لخخاد ىلا اوعفدناو « مهرفاخم

 « حابصلا ىتح ترمتسا ةفينع عراوش ةكرعم نيقيرفلا
 تناكو . ةريبك ةلاسب ذاقنالا شيج دونج اهيف ىدبأو

 لاوط عطقنت ال ةرمعتسملا نم ةقلطنملا ةثاغتسالا تاراشإ

 رهاظتلا ةمهم اهيلا تلكوأ يتلا ةيرسلا تناك اهب « ةكرعملا
 نود لوحتف اهرودب موقت نيترواجملا نيترمعتسملا ىلع موجحلاب

 نم تادجنلاب ةنياهصلا عفد اذل . امهنم تادجن جورخ
 تكبتشا تادجنلا هذه لوصو دئعو . ىرخأ تارمعتسم

 ةرمعتسم جراخ فينع لاتقب افص مدقملا دونج عم

 . عجارتلا ىلا ترطضاو ةحداف رئاسخب تبيصأف ؛ةعاٌّرزلا»

 « هنم سوؤيم ةرمعتسملا ةيماح ريصم نأ ًاحضاو ادغو
 نكلو . عوقولا كيشو « ةعاّرزلا» يف نيقابلا مالستسا نأو

 , ةيناطيرب ةوق لوصوو حابصلا عولط عم تلدبت رومألا

 فو
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 دونجلا ىلإ هرمأ افص مدقملا ردصأ انهو . ةرمعتسملا ذاقنال |
 تجنو « ةيلبجلا دعاوقلا ىلإ باحسنالاو كابتشالا كفب
 . رسألا وأ ريمدتلا نم ةرمعتسملا ةيماح اياقب

 ًاليتق 00 موجحلا اذه يف ذاقنالا شيج رئاسغ تناك
 « تناكف ةنياهصلا رئاسخ امأ « ىحرجلا نم ربكأ ًاددعو
 ًاددعو ًاليتق ١١؟ «نوسلن» يزيلكنالا لينولوكلا لاق امك
 ةرابع تناك يلا . ةكرعملا تتبثأو . ىحرجلا نم ربكأ

 نولتاقي ةرتفلا كلت يف اوناك ةنياهصلا نأ « ةيليل ةراغا نع
 مدع ىلع نوصرحي يتلا تانيصحتلا لخاد ًايعافد
 ةحلسأو ذاقنالا شيج ةحلسأ نأو ةصاخ « اهترداغم
 (كاذنآ مههباجت تناك يتلا تاوقلا يهو) نيدهاجملا
 حلصت الو « تانيصحتلا يف ريثأتلا ةليلق ةفيشخ تناك
 . ةعينملا عقاوملا قرخ تايلمعل

 ١9148 ( ةكرعم ) نيعرز (4)

 اهيف رصتناو , نيطسلف يف ذاقتالا سشيج اهضاخ ةكرعم
 يناطيربلا شيجلا با حسنا لبق ةينويهصلا تاوقلا ىلع

 ءدبو ةينيطسلفلا يضارالا ةيماظنلا ةيبرعلا شويجلا لوخدو
 . ىلوالا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا

 « نينج » ةتيدم يلامش ةينيطسلفلا « نيعرز » ةيرق عقت
 اطسوتم اعقوم لتحت ثيح . « رماع ينب جرم » لهس يفرشو
 « نينج » يتقطنمو ةينويهصلا « ةلوفعلا » ةرمعتسم نيب

 مكحتت يهو . تقولا كلذ يف نيتيب رعلا « يبرعلا ثلثملا »و

 ىلع رطيست امك , « يبرعلا ثلثملا » ةقطنمل يلاشلا لخدملاب

 نيب لصي يذلا « ةلوفعلا  ناسيب » ماعلا قيرطل
 . « جرملا »و «روغلا » يتقطنم يف ةيدوهيلا تارمعتسمل

 يضارالا ذاقنالا شيج تاوق تلخد 1148/7/1 يف

 يف 1/٠١ يف تزكرقو . ( لتاقم 15٠١ ىلاوح ) ةينيطسلفل
 يتدلبو ءاقرش « ناسيب روغ » نيب ةددحملا ةقطنم

 تناكو . « ةيليقلق » ىتح ابرغ « ةريطلا »و « نوقاق »
 شيج تادحو تزكرم دقلو ٠ يلامشلا ةقطنملا دح « نيعرز »

 تايماحلا ترشنو . اه ةيساسا ةدعاق اهتلعجو اهيف ذاقنال

 دعبت يتلا « سرون » : امه اهنم نيتبيرق نيتيرق يف ةريغصل

 « ةلدنص »و . « نيعرز » يقرش يبونج مك 5,2 ىلاوح

 نم اقالطناو . « نيعرز » يبونج مك 0 للاوح دعبت يتل

 عالطتسالا لامعا ذاقنالا شيج أدب , « نيعرز » ةدعاق

 عم مادصلا بنجت ماعلا ههجوت ناكو هب ةطيحملا ةقطنملل

 ٠ تانطوتسملا يف ًايعافد ةزكرمتملا ةينويهصلا تاوقل

 . ةنصحملا اهعقاوم جراخ لاتقلا ىلع اهرابجاو

 دق نكت مل يتلا ةيناطيربلا تاوقلا دوجو مغرو

 قيرط عطق ىلا « نيعرز » ةيماح تأجل دقف , دعب ثبحسن
 نإب كلذب ثلصقف « ةفاثأ ةرونصب « ةلوفعلا ب ناسن»

 ماقو .« جرملا »و «روغلا » يف ةينويهصلا تانطوتسمل
 ريمدت وا قيرطلا حتفل ةلواحم نم رثكأب كلذ رثإ ةنياهصل
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 ىلع تامادص ةدع كلذ ءارج نم تعقوو . نيعرز ةدعاق

 رايب  مرك لوط » ةهبجو , الامش « نيعرز - سرون » ةهبج

 تالواحملا نكلو . ابرغ « نوقاق  ةريطلا  سدعلا

 .. لشفلاب اهلك تءاب ةينويهصلا
 ىلا ةيمارلا ريبادتلا ذاختا ىلإ ةيناطيربلا ةدايقلا تأجلو

 ذاقنالا شيج ىلع طغضلاو ةنياهصلا نع فيفختلا

 ىلع ةرطيسلا نم هنامرحو « نيعرز » نم باحسنالل

 .ةيزازفتسالا ثداوحلا نم ةلسلس تلعتفاف . يويحلا قيرطلا

 اهنالعا ىلا ةفاضالاب ,. « سلبان »و « مركلوط » يتقطنم يف

 ناكو . « نيعرز » نم برقلاب ةيركسع تاروانم ءارجأ نع

 تابابدلا نم ةلفاق رييست ةيزازفتسالا ثداوحلا نيب نم

 . « ةلوفعلا  ناسيب » ماعلا قيرطلا ىلع ةيناطيربلا

 تاطوغضلا هذه ذاقنالا شيج ةدايق تهجاوو

 ريمدتي ذاقنالا شيج ماقو , ةبالصب ةرشابملا تاديدهتلاو

 ءانثا « نيعرز » لباقم ةلوفعلا - ناسيب قيرط ىلع نيرسج
 نا ةثداحلا هذه ءارج نم رهظ دقو . ةيناطيربلا ةلفاقلا رورم

 ةلفاق عم رورملل مهتارايس ضعب نومدختسي اوناك ةنياهصلا

 . يناطيربلا شيجلا

 2, ةقطنملا نم ةيناطيربلا تاوقلا تبحسأ امدنعو

 تادوشح نع تامولعم ذاقنالا شيج ةدايق ىدل تعمجت

 راذأ 18و ١7 يموي لاوط ةلوفعلا ةرمعتسم يف ةريبك ةينويهص

 تارمعتسم نم يتأت ةينويهصلا تاوقلا تناكو . ( سرام )

 راذناب ةيبرعلا ةدايقلا تماقف . « ناسيب »و « جرملا »

 هموجه ودعلأ نشي نأ تعقوت ثيح « ةقطنملا يف اهتاوق عيمج

 طوطخ ىلع ةرطيسم ةطقنك اهتيمهال ارظن « نيعرز » ىلع
 ةيلمعلا تاءارجالا نم ددعب كلذ تعبتا مث . تالصاومل

 ددع ةدايزو , « سرون »و « نيعرز » يتيماح زيزعت ةيغب

 ةوق نيوكت ىلا ةفاضالاب , ةقطنملا يف ةيليللا تايرودل

 نع ًادحاو ًارتموليك دعبت يتلا ) «رازملا » ةيرق يف ةيطايتح
 . اروف ةكرعملا يف لوخدلا اهتعاطتسا يف نوكي ( « سرون »

 تناك انيبو , 88/7/14 موي نم 1١,٠١ ةعاسلا يفو

 ,« سرون هوحن ةهجتم ذاقنالا شيج تايرود ىدح

 قالطا اهعم تلدابتو ةيرقلا ىبونج ةودع تاوقب تمدطص

 كلذ يف ةنياهصلا تاوق د مادصلا ىدا دقو . نارينل

 ةقطنم نيب لصفلا ىلا ةيمارلا مهتطخ فاشكنا ىلا ناكمل

 . ىرخاأ ةهج نم « نيعرز »و . ةهج نم « نينج »

 ةقطنملا كلت يف ذاقنالا شيج تايماح ىلع ءاضقلل ةمدقمك

 . ( سرون « ةلدنص . نيعرز )

 نم « نيعرز » ىلع ةيامرلا ودعلا ادب كابتشالا اذه رثا

 ىلعو , قرشلا نم « سرون » ىلع هنارين طلس امك . لامشلا
 تاشاشرلا تايامر ةفاثك تناكو . برغلا نم « ةلدنص »

 ةمجاهملا ةينويههصلا تاوقلا نا ىلع حوضوب لدت نواطلاو

 . تادعملا ةرفاوو ددعلا ةريبك

 لدابت رمتسا ابك .زكارملا ةفاك ىلا ةكرعملا تدتماو

 تم نرتقي: ةنويهعلا تاوقلا:تتاكو م لتللا ٌلاوطقارنلا

 ةيطايتحالا ةوقلا جز عطتسي مل يذلا ذاقنالا شيج زكارم

 . فقوملا ضومغل ارظن يليل داضم موجه  مايقلل
 طخ ةينويهصلا تاوقلا تلصو 198/19/1١ رجف عمو

 رفاخملا هذه ربجا امم . « نيعرز » ةيماحل ةيمامالا رفاخملا

 . ةيرقلا نع يسيئرلا عافدلا طخ ىتح باحسنالا ىلع

 ةيرق لوخد نم تنكمت دق ةينويههصلا تاوقلا تناكو

 يف , اهنكاسم يف ةرشتنملا تاوقلا عم تكبتشاو . « ةلدنص »

 . يوق طغضل ضرعتت « سرون » ةيرق تناك نيح
 نتيح ةدانق”تردنصا :لطقلا' قاما اذه ةيئبازل

 «رازملا » ةيرق يف ةزكرمتملا ةيطايتحالا ةوقلا ىلا أرما ذاقنال
 ىرخا ةيرس تعفدو , « سرون » هاجتا يف داضم موجه نشب

 هذه تقلطناو . « ةلدنص » نع ةعفادملا ةيماحلا معدل

 يفو . نواهلاو ةيعفدملا نارين ةيامح تحت اهفادها ىلا تاوقل
 نم « ةلدنص »وحن ةهجتملا ةيرسلا تنكمت ال," ٠ ةعاسل

 . كانه ةينويهصلا تاوقلا تتغابو . ةيرقلا ىلا لوصول

 باحسلا ىلا ءىجافملا داضملا موجها اذه ىدا دقو

 نيكرات , رعذلاو ىضوفلا نم ةلاح يف ةيرقلا نم ةنياهصل
 زرافم مهتدراطف . ةليقثلاو ةفيفخلا ةحلسالا نم اريثك مهئارو
 . « ةلوفعلا  نيعرز » هاجتا يف ذاقنالا شيج

 « سرون »وحن ةهجوتملا ةوقلا تلصو هسفن تقولا ينو

 ةوقلا نيب ةنياهصلا نومجاهملا عقوو . ةيرقلا هذه ىلا

 نا دعب باحسنالل اورطضاف , « سرون » ةيماحو ةروكذملا

 مهولف ذاقنالا شيج تادحو تدراطو . ةريبك رئاسخ اودبكت

 . « ةلوفعلا  ناسيب » ماعلا قيرطلا وحن ةعجارتملا

 . اهعقاوم يف ةدماص لازت ال « نيعرز » ةيماح تناكو

 ةفاسم نم ةينويهصلا تاوقلا عم كابتشالا يف ةرمتسمو

 « ةلدنص » نم ةنياهصلا باحسنا ىدا دقلو . ةبيرق

 ةمجاهملا ةينويهصلا تاوقلا عضو روهدت ىلا , « سرون »و

 بلط اذهل . قيوطتلاب اهديدهتو اطزعو « نيعرز » ةدلبل

 . صلمتلا ىلع مهدعاسي امعد نييناطيربلا نم ةنياهصل

 « ةلوفعلا - ناسيب » قيرط ىلع رهظ ٠٠٠١ ةعاسلا ينو

 . ةيناطيربلا تابابدلاو تاحفصملا نم لتر

 ىلا رطضا الاو لاتقلا نع فقوتلاب نيفرطلا ىلا هرماوا لترل

 . ةكرعملا يف لخدتل
 طئاسولا هكالتما مدعو ذاقنالا ششيج ةوق فعضل ًارظنو

 رطضا دقف عردم لتر ةهجاومل ةمزاللا تابايدلل ةداضمل

 نم هققح امب ايفتكم ةكرعملا فاقياو كابتشالا عطق ىل

 ةيامح تحت مهاحرجو مهالتق بحسب ةنياهصلا ماقف . رصن

 . ةيناطيربلا تاوقل

 :ىدعلا تان مج ةفزعم بعصلا نم ناك هنأ كرو
 مهلقن نم ةنياهصلا نكمتي مل نيذلا ىلتقلا ددع نأ نيبت دقف

 ةحلسالا نم ةيمك ىلا ةفاضالاب . اليتق ٠٠١ ىلع ديزي
 ةليلق ذاقنالا شيج رئاسخ تناك نيح يف . ةعونتملا رئاخذلاو

 دئاق ردصاو

 حرسم اوراز نيذلا بناجالا نولسارملا فصو دقو . ادج

 ققح يتلا ةماهلا كراعملا نم اهنأب . اهراثآ اودهاشو ةكرعملا



 همجح عم بسانتي ال اريبك اراصتنا ذاقنالا شيج اهيف
 لاوط !دئاس ناك يذلا ىوقلا نازيم عم وا 5 يقيقحلا

 . لاتقلا

 ( نويلبان ) ساقرز(؛)

 بعل قيرف ةبترب ( 05-1109 ) ينانوي ىركسع

 . ( 1944 14415 ) ةينانويلا ةيلهألا برحلا يف ًاماه ًازود
 ماعلا يف ملة م داعم 2,6085 ساقرز نويلبان دلو

 روهظلاب همسا أدبو , ينانويلا شيجلا ىلا مضنا .
 نيح , 1951 ماعلا ذنم ةينانويلا ةيسايسلا ةايحلا لاحي يف

 سرحلا » مساب تفرع ةلقتسم هبش ةيركسع ةوق ةدايق ىلوت
 بئاتكلا » انايحا ىمست تناك ) « يروهمجلا

 يف وهو دناس دقلو . ديقع ةبترب ذئتقو ناكو , ( « ةيروهمجلا

 ا؟ههل1115 « سيليدنوك » لارتجلا هب ماق ابالقنا عقوملا اذه

 « سولاغناب » لارنجلا دض ١4955 ( سطسغا ) بأ يف

 تاطلس هسفن حنم يذلا ءارزولا سيئر ,, 5

 لولبا ينو . ةيروهمجلل اسيئر حبصاو . ةيروتاتكيد

 سرخحلا » سيليدتوك لح هتاذ ماعلا نم ( ربمتبس )
 ةمدخلا نم هدرطف ساقرز عم فلتخاو . ةوقلاب « يروهمجل

 ةيضايتلا ةتاطابس نبات: نياقرزب نكلو > تانولا ينيب
 . 181517 ماعلا يف اسنرف ىلا يفنف مئاقلا ماظنلل ةيداعمل

 ىلا ةيكلملا ةدوع دعب 1914 ماعلا يف نانويلا ىلا داع

 هسفن ماعلا يف لقُتعا نا ثبلي مل هنكلو . ماوعا ةثالثب دالبلا .

 ةموكح تاطلس تماق امدنع ؛ « خينويم » ةيقافتا عيقوت دعب

 وأ درطب . ةيشافلا لويملا تاذ , ةيكلملا « ساسكاتيم »

 مظريمب نيفورعملا شيجلا طايض نم 7٠٠١ ءاهز لاقتع
 اذه لثم نولمحي مهنأب هبتشملا وأ . ةيعويشلا وأ ةيروهمجل
 لوب

 يف أدب يذلا .نانويلل ايلاطيا وزغ بقعو
 مل هنكلو , نجسلا نم ساقرز جرخ ,. 4

 يف ادعاقتم شيعي لظو . ينانويلا شيجلا يف ةمدخلا ىلا دعي

 يأ سرامي نا نود . ايلاطيا دض برحلا ةرتف لاوط « انيثأ »
 . يركسع وأ يسايس طاشن

 , ةينانويلا يضارالا ناملالا لتحا 14١ ماعلا يفو
 تمض ةهبج 19841 145١ ءاتش يف مهتمواقمل تلكشتف

 ةهبجلا هذه تلمحو , يراسي عباط تاذ ةيئنطو بازحا ةتس

 ناكو , ( مايإ  ظشلا# ) « ينطولا ررحتلا ةكرح » مس

 ةهبجلا ليكشت يف يسيئر رود ينانويلا يعويشلا بزحلل

 دض ةيركسعلا اهتاطاشن ةهبجلا هذه تسرام دقلو . اهتدايقو

 لمح يركسع ميظنت لالخ نم نييلاطيالاو ناملالا نيلتحمل
 81.45 ) « يبعشلا ينطؤلا ريرحتلا شيج » مس

 قطانملا نم يركسعلا لمعلا يف قلطنا يذل , ( سالبإ
 ين ةعقاولا « اينودقم »و « ٍيلاست »و « يلمور » ةيلبجل

 . نانويلا يلاش

 ديازتو نييراسيلا طاشن عاستا نم ايناطيرب تقاخو

 : لالتحالا دض حلسملا حافكلا ةسرامم لالخ نم مهذوفن

 داحتالا » يف لثمتملا ينانويلا نيميلل اهمعد فيثكت تررقف

 يفو . ( سديإ 818085 ) « ينانويلا ينطولا يروهمجلا

 عم ةيناطيربلا تارابختسالا ءالمع لصتا ططخملا اذه راطا

 تاباصع تاوق ميظنت ىلع لمعلا ةرو رضب هوعنقاو ٠ سافرز

 ىقبي ال ىتح . ينانويلا ينطولا يروهمجلا داحتالل ةعبات

 دض يرسلا حلسملا حافكلا حرسم ىلع مهدحو نويراسيلا

 . لالتحالا

 ىلا سافرز هجوت , 1947 ( وينوي ) ناريزح يفو
 ةعقاولا ةيلبجلا 280105 « سويريبإ » ةقطنم قف ةمار طقست

 حجنو تاباصعلا تادحو ميظنت أدبو . نانويلا يلامش يف
 م00 ءاهز مضت ةوق ميظنت يف رهشأ ةثالث لالخ
 « سوتلاق » ةقطنم يف ةوقلا هذه .زكرم ناكو . لتاقم
 وحن دعب ىلعو ينويالا رحبلا ءىطاش يقرش ةعقاولا 5

 لمع دقلو . انيثأ نم يقرشلا لامشلا ىلا ملك

 نكم ددع ربكا باطقتسا ىلع ةوقلا ليكشت لالخ ساقرز

 لبق نولمعي اوناك نيذلا . نييروهمجلا طابضلا نم
 تادحو يف وأ يماظنلا ينانويلا شثيجلا فوفص يف لالتحال

 لاجر ريز » مسا ةيادبلا يف ةوقلا ىلع قلطُأو . طايتحال
 ( وأ . أ . يإ 88 © ) « نيينطولا نيينانويلا تاباصعل

 هل ةعباتلا يسايسلا ميظنتلا مسا كلذ دعب تلمح مث

 اذه ةدايقب درفني ناك سافرز نأ ةقيقحلاو . ( سديإ )

 ايسايس عبات هنا ضورفملا نم ناك يذلا يركسعلا ميظنتل

 . « سديإ » ميظنتل

 دق ( مايإ ) « ينطولا ررحتلا ةكرح » ةدايق تناكو

 دئاقلا رود يلوت « انيثأ » هترداغم لبق سافرز ىلع تضرع
 راطا نمض . « ساليإ » حلسملا اهميظنت يف يركسعل

 يركسعلا دئاقلا مضت يتلا ةيثالثلا ةيدايقلا ةنجلل

 اذه ضفر هنكلو . يسايسلا لوؤسملاو يرادالا لوؤسملاو

 ةيلكش نوكتس ةيركسعلا هتطلس نأب هتعانقل ٠ ضرعل
 اهلثُي يتلا ةيراسيلا ةيسايسلا ةدايقلا تارارقب ةموكحو
 تماق ضفرلا اذه رثإو . ةيدايقلا ةنجللا يف « مايإ » بودنم
 ديقعلل ىركسعلا دئاقلا بصنم دانسإب « ساليا »

 ةيركسع ةعمسب عتمتي ناك يذلا 5878015 « سيفاراس »

 كرتشا « ةيناطيربلا تارابختسالا بلط ىلع ءانبو
 يف ةريغص ةيناطيرب بيرخت ةعومجمو « ساليإ » عم ساقرز
 ريمدت تفدهتساو ١181/11/70 يف ترج يتلا ةيلمعلا

 سافرز ةوق ةكراشم تناكو . يلاطيا راطقو يديدح طخ

 تسجز نيح يف . التاقم 20 نع ديزت الو ةدودحم

 دعب ساقرز عنتمأ مث . التاقم ١١6 ةيلمعلا يف « ساليإ »
 تاوق دض ةلاعف تايلمع يف كارتشالا وا مايقلا نع كلذ
 . ججحلا نم ديدعلا كلذ ريربتل مدقو . يناملالا لالتحالا

 ىلع ظافحلا يف ةبغرلا نم ءاج عانتمالا رارق نا ةقيقحلاو
 « ساليإ » ةعامج لاتقل دادعتسالا ىلع هدوهج زيكرتو . هتوق

 رز

 ,دالبلا يف يسايسلا»و يركسعلا اهطاشن ديازت يتلا

 'ءاهزمضت :١48 ( ويلوي )زومت يف ةحلسملا اهتوق تحبصأو
 لجر ١76٠٠ ىلا ةفاضالاب , تاباصعلا لاجر نم ًافلا

 نيح يف . ةينانويلا رزجلا ضعبو زينويولبيلاو انيثأ ىف نيرخآ
 . طقف لجر ٠٠١ ىوس مضت ساقرز تاوق نكت مل

 ىلع هلوصحو . هتوق تايلمعل ساقرز ديمجت ىدا دقلو
 ةوق يمانت ىلا ٠ ةيناطيربلا تادعملاو ةحلسالا نم ديزملا

 اقفو نيبردم لجر 0٠١ مضت تحبصا يتلا « سديإ »
 نيرخآ 00٠١ نع الضف , ينانويلا شيجلا ميظنت سسأل

 لخاد افيعض اهظنت نيمظنملا نيحلسملا ريغ راصنالا نم
 ساقرز رصأ دقف اذه عمو . يميلقالا سرحلا تاليكشت

 نيح يف « لالتحالا تاوق هاجت يبلسلا هفقو كسمتلا ىلع

 « نيلتحملا دض ةيموجهلا تايلمعلا نش « ساليإ » تعبات
 ذيفنت ىلع ةيناطيربلا تارابختسالا ءالمع ةدعاسمو»

 قرشلا يف ةيناطيربلا ةدايقلا اهبلطت يتلا ةصاخلا تايلمعلا

 تادعملاو ةحلسالا ضعب ىلع لوصحلا لباقم . طسوالا

 . ةيناطيربلا

 . « ةيلقص » يف ءافلحلا تاوق تلزن 220/٠0١ يفد

 ةمواقملاو تاباصعلا برح نم ةديدج ةلحرم كلذب تأدبو

 تزيمت دقلو . ةيناملالا لالتحالا تاوق دض ةينانويلا ةيرسل

 قيرط نع يناطيربلا يسايسلا لخدتلا ديازتب ةلحرملا هذه
 نم اددع تمض يتلا « ةيناطيربلا ةيركسعلا ةئعبلا »

 11517 ماعلا رخاوا يف تالظملاب مهطاقسا مت نيذلا طابضل

 فصتنم يف عقت ةقطنم يف ؛ « اترا » يقرش ةعقاولا لابجلا يف

 قطانملاو « ساليإ » اهيلع رطيست يتلا قطانملا نيب قيرطل

 ةثعبلا هذه فده ناكو . « سديإ » اهيلع رطيست ينل
 تاهيجوتل ةينانويلا تاباصعلا برح تاطاسن ةفاك عاضخإ

 اذهل . طسوالا قرشلا يف ايلعلا ةيناطيربلا ةيركسعلا ةدايقل

 ةيسايسلا تايظسنملا معد ىلع ةروكذملا ةشعبلا تلمع

 « ساليإ »و « مايإ » يميظنتل ةيداعملا ةيركسسعلاو

 ال يتلا قطانملا يف ةديدج تاعامج تأشناو ؛ نييراسيل

 يذلا رمالا ,راسيلل ةيداعملا تابظنملل عورف اهيف دجوت

 ةمواقملا تاظنم فلتخم نيب تاضقانتلا مقافت ىلا ىدأ

 . ةداضم ةيئاقو ريبادت ذاختا ىلا « ساليإ » عفدو , ةينانويل

 نم ضيرحتبو . تاظنملا نيب تاضقانتلا ديازتبو
 تامظنملا نيب ةحلسملا تامادصلا تأدب . نييناطيربل

 تاوق دوجو مغر , 1487 ( ويام )رايا يف ةينانويلا ةحلسمل

 يتلا تامادصلا نم ديفتست تناك يتلا ةيناملالا لالتحال

 ملو . اهدض هجوملا حلسملا حافكلا لقرعتو اهموصخ فعضت

 نيب تاكابتشالا ءانثأ ةيلعافب لخدتت ةيناملالا تاوقلا نكت

 دادترالاو محالتلا ىلا اهعفدت ال ىتح , ةعراصتملا تايظنتل

 فارطالا نيب طسوتلل ةيناطيربلا ةثعبلا تلخدتو . اهوحن

 ةمواقملا ةكرح لخاد يسايسلا اهذوفن ةدايز ةيغب ةعراصتمل

 دقع تحرتقاو . ناملالا دض اهلك دوهجلا هيجوتو . ةينانويلا

 مه



٠ 

 رار
 اي و ام ع لو يك

 نم قافلا ىلا لقفلاب لصوتلا متو  رانلا قالطا فقوو ةنده
 . 59587 ( ويلوي )زومت يف عونلا أآذه

 ةيرسلا ةمواقملا تاظنم نيب ىرخا ةرم لاتقلا ددجت مث
 تدقعو . ١445 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت ىف ةينانويلا

 عقو ١144/1/14 يفو . نييناطيربلا لخدت دعب ةيناث ةثده

 ايضار سافرز نكي ملو . « اكاليا » ةيقافتا نوعراصتمل

 نازيم لالتخا ببسب اهوبقل رطضا هنكلو , ةيقافتالا هذه نع

 ردقت « ساليإ » ةوق تناك ذا , هممصخ حلاصل ىوقل

 لقا « سديإ » ةوق تناك نيح يف . لتاقم فلا ١ وحنب
 يىركسعلا معدلا ديازت كلذ رثا . لتاقم ٠٠٠١ نم

 يفو . ١945 ماعلا لاوط « سافرز » تاوقل يناطيربل

 نويناطيربلا ذفن هتاذ ماعلا نم ( ربوتكا ) لوالا نيرشت
 طاقنلا لالتحا تفدهتسا يتلا « كيو تار » ةيلمع

 برق ةيساسالا ندملاو ءىفارملا ) نانويلا يف ةيجيتارتسال
 ناكو . دالبلا نم نيبحسنملا ناملالا ةدراطمو . ( لحاوسل

 ةرطيس مدع ناهض ةيلمعلا هذه نم يسايسلا ضرغل

 تحتو . اهيف ةيسيئرلا ءازجالا وأ نانويلا ىلع « ساليإ »

 دض لاتقلا ساقرز ددج . ةيناطيربلا تاوقلا معدو ءاطغ

 يف ةينانويلا ةيلهألا برحلا تأدبو .« ساليإ»
 ارشابم افرط ةيناطيربلا تاوقلا تحبصاو 5«,

 . « ساليإ » دض اهيف
 ةدايق تحتو . برحلا هذه نم ىلوالا ةلحرملا راطا يف

 يف « ساليإ » تاوق تنش . « سيفاراس » لارنجل
 « سديإ » تاوق ىلع قاطنلا عساو اموجه

 ةلسلس يف لاتقلا ىرجو . لجر فالآ ؟ وحن اهددع غلابل

 " هيف « ساليإ » تجزو , 2120105 « سودنيب » لابج

 يتلا كراعملا ترفساو . لجر ١١10٠١ وحن تمض قرف

 , « سديإ » تاوقل ةقحاس ةميزه نع عوبسا ءاهز ترمتس

 ةفاضالاب , حيرجو ليتق نيب الجر 18٠ وحن ترسخ يتل

 كرتو . مهتحلسا اوقلأ وأ رسالا يف اوعقو لجر ٠٠٠١ ىل
 مهضعب داع ثيح ,روكذملا ميظنتلا نيرخآ لجر ٠

 . « ساليإ » ىلا مضنا وأ هارق ىل

 ةريزج ىلا سافرز رف ةيساقلا ةهزهلا هذه رثإ

 رخاوا يف ةيناطيربلا ةيرحبلا ةنواعمب ©0050 « وفروك »
 ةداعال. هطاشن أدب ثيح ١9148 ( ربمسيد ) لوالا نوناك

 «كلذ يف قفوي مل هنكلو . امامت ترثعبت يتلا هتاوق ميظنت

 ثادحال ىركسعلاو يسايسلا حرسملا نم همسا ىفتخاو

 ( رياني ) يناثلا نوناك ىتح ةينانويلا ةيلهالا برحل

 تايظستل دتلا ةفاك ةيفصتب فلكو , « سوميسك ام » ةرازو 5

 ةلمح داقف . ةينيم مأ تناك ةيراسي . ةيمسرلا ريغ ةيركسعل

 ناسين ةياهن يف نلعاو . « ساقيرغ جروج » لارنجل

 ىلإ تدا تالمح ايصخش داق هنا , 1447 ( ليربا )

 . «زينوبولبيلا » ةقطنم يف ميظنتلا اذه ىلع ءاضقل

 عهدا

 :ماعلا نمالل اريزو نيعو لارنج ةبترب حبصا ثيح , 1141

 . هدوقي ناك يذلا فرطتملا ينيميلا « سكأ ميظنت » دض ةيوق

 فلتخم ةيفصتل ةلمح ساقرز نش هسفن تقولا يفو

 عم نيفطاعتملا نم 50١ نم رثكا لقتعاق , :ةيراسيلا ىوقل

 دادما ىلوتي ناك ميظنت وهو « يطارقمدلا شيجلا »

 ىوقلاو راسيلا لبق نم مهّناو . لاجرلاو نؤملاب « ساليإ »
 ةنجللا وضع . « سوغاقيز » لايتغا ريبدتب ةيلاربيلل

 عراوش يف « « مايإ »و ينانويلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا
 يف عسوت كلذ رثإ . 1987/7/17 خيراتب « كينولاس »

 مهنم مهلقتعا نم ةلمج غلبو . نييراسيلاو نييعويشلا لاقتع

 مهنيب ء صخش ٠٠١! نم رثكأ ١487 ( ويلوي )زومت يف
 مهعدوأ نيذلا نيلقتعملا ددع ديازت مث . « مايإ » ةداق مظعم

 ١6 نم رثكا غلب ىتح « هيا »رحب رزج يف ةلزعتم تالقتعم
 رمالا . هتاذ ماعلا نم ( سطسغا ) با يف صخش فلا

 ةموكحلو هل هجوملا ديدشلا دقنلاو طخسلا ةجوم نم داز يذلا

 ىف ةلاقتسالا ىلا ةموكحلا هذه رطضاو , « سوميسكام »
 ْ "7ك

 ةيسايسلا ةايحلا نم كلذ دعب « سافرز » مسا ىفتخا

 . ا١ةةال ماعلا ف يفوت ىتح ٠ ةينانويلا

 (ةطخ ) ءاقرزلا (1)

 ةيسن رفلا ةيرحبلل دمالا ليوط زبهجت ةطخ يه
 ( رياربف ) طابش يف ةيسنرفلا ةموكحلا اهتدمتعا
 . ةنس ١٠6 ةرثف يطغتو « 9ع

 + ءاقرلا ”ةظفلاي وأ نمي ان. ىلإ ةجاحلا تارهظ
 ةيسن رفلا ةيرحبلا تهجاو ةمزأ نع طاود 8[تان
 لا رثحلا اهعضو يلا ةيجيتا رتسالا تارايتخالل ًاعبت'

 يسن رفلا ىعافدلا دهلا كعضتخأ يلاو « لوغيد »

 . ( ةيسنرفلا ةبراضلا ةوقلا رظنا ) ةبراضلا ةوقلل
 رود ديعب دح ىلإ ةرظنلا كلت تضفخ دقو

 . ةيوونلا تاصاوغلا حلاصل ةيديلقتل

 ططخ ةعومجم ىلوأ ىوس ءاقرزلا ةلطحلا تسيلو
 تاونسلا ططخ لحم لحتل تعضو « ةثالثلا ةحلسالل
 تاجايتحا ماعلا ذنم تددح يلا سمخلا

 ةدايزب ةطحلا يضقتو . ةيسئرفلا ةحلسملا تاوقل
 كلت تناكو . ةيركسعلا ةنزاوملا يف ةيرحبلا ةصح

 يهو ء ذا ماعلا يف / ١5 زواجتت ال ةصحل
 دقل:و . ةيفاك ريغ ةيرحبلا ةداق اهربتعا ةبسن

 ناكرا سيئر «وتاي هيردنا» لاريمالا لاقتس
 اذط ه٠ ماعلا يف هبصنم نم ةيسن رفلأ ةيرحبل

 .:«تبسلا
 لتحت لازت ال حطسلا ةيرحب نأ ىلع ةطحلا دكؤتو

 الثم ىطعتو « تايرحبلا نم ديدعلا يف ًاماه ًاناكم
 ةيتايفوسلا ةيرحبلاو ةيكريمالا ةيرحبلا كلذ ىلع
 . ملاعلا نم ةنخاسلا طاقنلا لك يف اهتايار قفخت يلا

 ةيرحبلا

 ةيوونلا تاصاوفلا تظفتحا دقلف «٠ كلذ عمو

 ةطحلا اهتنمضت يلا ةنزاوملا نم ربكالا مسقلاب
 . ءاقرزلا

 ,: ةيلاتلأ فادهالا قيقحت ءاقرزلا ةطخلا فدهتستو

 ه٠6٠ ةيسن رفلا ةيرحبلا يف نيلماعلا ددع ةدايز - ١

 ةمخلل غلابلا نيلماعلا ددع ىلا نوفناضي « لجر

 . 1517 ماعلا علطم يف لجر

 ةيرحبلا تناك نا دعب نيف رتحملا ددع ةدايز - ؟

 . نيدنجملا نم ةبسن ىلعأ مضت ةيسنرفلا
 اه زيهجت وةيوون تاصاوغ سمخ ءانب ىلع ديك أتلا-

 دمباأ ىدم تاذ خي راوصب اوال5 ماعلا نم امدب

 ةيسن رفلا ةيرحبلا تناكو . ةيوون سوؤرب ةدوزمو
 ةرافلا يف ةيوون تاصاوغ غ ةمدخلا ىلا تلخدا دق

 نوناكو ١907١ ( ريمسيد ) لوالا نوناك نيب ام
 لياتودورول : يهو ١91075 ( ربمسيد ) لوإلا
 1.615 ءععاطام لبي ريتول ١ 1ع 28 علمنا( ةطأع

 لباتن ردنال « 1,ع هد هزنورغ تايوردوفول

 [رارق عافدلا سلجم ذختاو . [.” ]هل هددص(ةطأع
 1ع 1'هدصوصا تنانوتول )نيتيفاضانيتصا وغءانيب

 ظافحلا فدع ( 1.124 1«ديزطاع لبيسكلفنالو

 يف ىح ةيرودلا ماهم مايقلل لقالا ىلع نيتصاوغ ىلع
 متو . تاصاوفلا اهل عضختس يلا ةنايصلا تارتف
 راعسا) كنرف نريلم ١٠٠٠١ ب ةفلكلا ريدقت
 . ( واو

 تالماح ىلع ظافحلا- ه

 ةيكيتكتلا ةدناسملا ماهل ةصصخملا ةميدقلا اهنا رئاط
 تاذ ةيناطي ربلا - ةيسنرفلا « راوغاج » ةرئاطب
 « توصلا ةعرس اهتعرس قوفت يلاو « نيكرحملا
 لقالا ةيكريمالا « ؛ - أ كوه ياكس » ةرئاط وا

 ريد وس رز ةرئاط دامعا ةياهنلا ُِق مّ دقلو . ةفلك

 ,«رادنتا» ةرئاطل ريوطت يهو « ةيسن رفلا « رادنتا

 لاديتساو تا رئاطلا

 نفسو « ةديدج ةيموحم ربوكيله تالماح ءانب - ه
 ةدناسم نفسو « تاصاوغلل ةداضهو ط / م ةسارح

 لخدتلا تايلمع لمجي امم ةعرس رثكا ةيكيتسجول
 ةلوهس رثكأ دعاوقلا نع ًاديعب

 ةيسن رفلا تاطلسلا ةبغر ءاقرزلا ةطخلا سكعتو

 ةسايسلا يف ًايرهوج ًارود ةيرحبلا حالس حنم يف
 تاينقتلل ةنهارلا ةلاحلا ينو . عدرلا يفو ةيعافدلا

 ةيوونلا تاصاوفلا لكشت ٠ ةيركسعلاو ةيملعلا
 ةينطولا ةيجيتا رتسالا ةوقلا يف ًاضرعت لقالا رصنعلا
 حلم ًاضيأ ءاقرزلا ةطحلا فدهتستو . ةيسنرفلا

 ثامما يف ةيلعفلا ةكراشملا لبس ةيسن رفلا ةيرحبلا
 . راخبلا قامعا رامتساب ةصاخلا تاطيحملا لع
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 هترادج تبثأ . ( ١608-10357 ) يراغنه يركسع

 روطاربما ) « سماخلا لراش »راصح لالخ ةيبرحلا

 ماعلا يف « انييق » ةنيدمل ( ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 كلملا دض تق يتلا ةيركسعلا تالمحلا ينو , 675

 نايلس ينامنعلا ناطلسلاو 100 2850102 « ويلوياز نأي »

 . لوالا

 ماعلا ف ةلان1 لهو 2تماصإلا يينيرز شولكيم دلو

 ةعطاقم نع ايركسع الوؤسم ١041 ماعلا يف ادغو ,

 , ةيناثعلا تامجهلا هاجت اهنع عافدلا ىلوتو . « ايتاورك »

 «راتغيس » ةنيدم نع يلوطبلا هعافدل ةريبك ةرهش لانو
 هتيماح مجح لءاضت نإ دعبف . 1 ماعلا يف 52

 . طقف لتاقم ٠٠١ ىلإ لتاقم ٠٠١" نم «راثتغيس » يف
 يف ينامثعلا شيجلا ماق . نيينامثعلا عم رمتسملا لاتقلا ةجيتن

 تانيصحتلا قارحا نع رفسأ فينع موجيبب 0

 ةعلقلا ىلا هلاجرو يينيرز عجارتف . ةنيدملل ةيجراخلا

 تدأ ةعلقلا ىلع ةبصنملا ةينابثعلا فئاذقلا نكل . ةيلخادلا

 هرماوا يينيرز ىطعا كلذ دنع . اهيف قئارحلا بوشن ىلا
 ربع ةعلقلا ىلإ كارتالا عفدنا امدنعو :هعلقلا تاباوب حتفب

 عفدم ةفيذق نيمجاهملا ىلع يينيرز لاجر قلطأ , قيض رم

 تاباصإ مهنيب تعقوأف , عطقملا ديدحلا نم اياظشب ةأبعم
 ةمجهب ماقو « هتيماح نم ىقبت نم يينيرز عمج انه , ةديدع
 ينيرز نا الا . كارتالا تدص ةئجافم ةفينع ةسكاعم

 . ةغيلب حورجب ةمجهل هذه لالخ بيصأ

 ةئراك ىلا كلذ دعب «رافتغيس » ةكرعم تلوحتو

 ةأبخم دورابلا نم ةيمك ىلا رانلا تدتما امدنع  نيفرطلل

 ءارج نم عقوو ٠ ( مارغ وليك ٠6٠١ ىلاوح ) ةعلقلا لخاد

 اك . هتيماح نم يقب نمو يينيرز ىلع ىضق راجفنا كلذ

 فوفص نيب ىحرملاو ىلتقلا نم ريبك ددع عوقوب ببست

 (نقرلكيم تيركلا) قينيزز 1
 ١15150 ) يراغنه بيدأو ةلود لجرو يركسع دئاق

 لوأ بتكو . نيينامثعلا دض ةحجان تالمحب ماق ء( 4

 . يرجملا بدالا يف ةيرعش ةمحلم قرأو
 رافكاشت يف 2. 2:أ8الأ يينيرز شولكيم دلو

 . ةيرث ةيطارقتسرأ ةلئاع طسو ,ء 777١/1/0 يف ©ةةلعن

 ماعلا يفو . يينيرز شولكيم يركسعلا دئاقلا ديفح وهو

 ةرهش لانو . « ايتاورك » ةعطاقمل اكاح حيبصأ اذ

 نولتحي اوناك نيذلا ٠ نيينامثعلا ىلع هراصتنا ببسب ةميظع
 , ةازغلا دض لاتقلا يف هتايح ىضمأ . رجملا نم اريبك اج

 كلذ يف زرابلا يرجملا يركسعلا دئاقلا هنم لعج امن

 . نرقلا

 يبنيرز رهتشا دقف , ةيركسعلا هتاءافك ىلا ةفاضالابو

 يتلا . « تغيس ةعجاف » همحالم عورأو . ةيرعشلا هبهاومب

 ماعلا يف «راقتغيس » يف هدج داهشتسإ نم اهمهلتسأ

 يف اهغاصو . نيبنامثعلا دض اهتعلق نع هعافد ءانثأ, 7

 ةيدقن ةلاسر يينيرز بتك .ررحتلا لجأ نم لاضنلا ديجمت
 ضرعو . ( 1770 ) « يكرتلا مسلا دض جالع » ناونعب

 رجملا صيلخت لجا نم لاضنلل ةيعقاولا سسالا اهيف
 هتاباتك لالخ نم  ضراع اك . نيرمعتسملا نم

 ديحوتب ىدانو , « غروبسباه لآ » مكح  يلاضنلا هطاشنو
 نعنع هل. ناكو .: :ةقيدج :نيسأ لع. هميظنتو قزمملا هنظو

 تزاتما . ةديدع ةيجيتارتساو ةيسايس تافلؤمو ينادجو
 . ميلسلا يعقاولا مهفلاب

 دض لاضنلل ةيسايس ةمظنم 1774 ماعلا يف لّكش
 يف هسفن ماعلا يف لتق هنكلو , « غروبسباه لآ »

 . ديص ةثداح ببسب « اينروتكاشت »

 عفدم ) اكليش 5/77 وي سز 0

 ( ةكرحلا يتاذ ط/م

 يعابر . ةكرسحلا يتاذ تارئاطلل داضم عفدم

 . عنصلا يتايفوس . ملم 77 رايع نم . تاناطبسل

 , ةكرحلا يتاذ ديدج عفدم ريوطتب تايفوسلا ريكفت دوعي
 ىلا . ةضفخنم تاعافترا ىلع ةقلحملا تارئاطلا عم لماعتلل

 تاوقلا ديوزت كلذ نم فدهلا ناكو . تانيسمخلا رخاو

 ةاسشملاو تاعردملا تاليكسشت صاخ لكشبو « ةيربلا

 عتمتي ةطقنلا نع يناديم يوج عافد ماظنب , ةيكيناكيمل

 يدصتلا ىلع ةردقلا تاوقلا كلتل نمؤيو . ةيلاع ةيلعافب
 يف روهظلاب تأدب يتلا ةيموجهلا تالتاقملا نم ديدجلا ليجلل

 تاعافترا ىلع لمعلا ةيناكماب تزيتو . ةرتفلا كلت

 اذل . ةيوجلا لاوحالا فلتخم يفو ةريبك تاعرسبو ةضفخنم
 تازيم ثالث هئاطعإ ىلع ديدجلا عفدملا ميمصت زكرت دقف

 : يه ةيسيئر

 تارئاطلا ةباصا نم هنيكمتل ةريبك نارين ةرازغ ١
 ضافخنالا ةديدشو ةضفخنم تاعافترا ىلع ةقلحمل

 . اهقوفت وأ توصلا ةعرس براقت تاعرسب

 ةقفارم ىلع ارداق هلعجت ةيلاع ةيكرح تاردق - ؟
 يضارالا عاونا فلتخم يف ةيكيناكيملاو ةعردملا تاوقل
 . ةكرحتملا ةكرعملا فورظو

 يفو ؛ ةيوجلا لاوحالا عيجج يف لسعلا ةيناكما -'
 مكحتلاو هيجوتلل ةيرادار ةزهجاب هديوزت قيرط نع , ليلل
 . نارينلاب

 روهظ نع تانيتسلا علطم يف أدب يذلا ريوطتلا رفساو
 « 5/57 وي سز » ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضملا عفدمل
 , 5طأ112 « اكليش » مساب اضيا فورعملا« جوان -4
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 سر

 , 19764 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا ىلوالا هجذاغ تلخد يذل

 عافدلا » ةحلسا مهأ نم ادحاو تقولا كلذ ذنم حبصا مث

 عافدلا تادحو يف ةلماعلا « ةطقنلا نع يناديملا يوجل

 :شيجلا يف ةيكيناكيملاو ةعردملا تاليكشتلل ةعباتلا يوجل

 ةحلسالا مدختست يتلا لودلا تاوق نم هريغو يتايفوسل

 جوف حيلست نأ ىلا ةيبرغلا تاريدقتلا ريشتو . ةيتايفوسل
 عفادم ةعبرأ مضي يتايفوسلا شيجلا يف ةيكيناكيملا ةاشمل

 جوف حيلست مضي نيح يف ءزارطلا اذه نم ةكرحلا ةيتاذ
 . هسفن زارطلا نم عفادم ةينامث تابابدل

 نم عفدملا اذه رابتعا ىلع ةيملاعلا رداصملا مظعم قفتتو

 ىلا كلذ يف ةدئتسم . ملاعلا يف ةيلعاف ط/م عفادملا رثكأ
 براجتلا فلتخم يف اهققح يتلا ةديجلا ةيلمعلا جئاتنل

 ل ةيبرعلا برحلا نابا ةصاخو , اهضاخ يتلا ةيلاتقل
 . ( #/١91 ) ةعبارلا ةيليئارسالا'

 ةيسيئر رصانع اةثالث نم « 4/79 وي سز » فلأتي

 , تاناطبسلا يعابر يلآ عفدم نم نوكملا حالسلا : يه

 . ةلماحلا ةعردملا ةبرعلاو . نارينلاب مكحتلاو هيجوتلا رادارو
 عتمتي الماكتم ايلاتق اماظن ةثالثلا رصانعلا هذه لكشتو
 هذه ربتعتو . ةكرعملا ناديم يف ةماتلا ةيتايلمعلا ةيلالقتسالاب

 لماوعلا نمض ايساسا ايباجيا الماع ةيناديملا ةيلالقتسالا

 . ماع لكشب حالسلا اذه اهب ريت يتلا ةيباجيالا

 مت « تاناطبسلا يعابر عفدم نع ةرابع هسفن حالسلاو

 « 57 وي .ز» فيفخلا يبآلا طلو عفدملا نع هريوطت

 .ءز .أ» مساب فرعي وهو . تاناطبسلا يئانث 21-3
 عفدملا صاوخ ةفاكب زيمتيو , 23-428 « 35 - ب

 اهمدختسي يتلا ةريخذلا سفن مدختسي انكر« ؟9-ويز»

 ةقراحو , 481 عوردلل ةقراخ ةقراح : يهو روكذملا عفدملا
 ءاملاب دربم هنأب هنع فلتخي هنا الا . 1151 راجفنالا ةديدش

 نم ىلعأ هيمر لدعم نا امك , ءاوهاب ًادربم نوكي نا نم الدب
 عفدملا تاناطبس ددع ةفعاضم ببسب هفلس يمر لدعم

 هتاناطبس لادبتسا ةيناكما عفدملا تازيم مهأ نمو . ديدجلا

 , ناديملا يف يمرلا ةيرارمتسا لفكي امم . ةعرسب عبرالا
 ةرارح عافترا ءارج نم يمرلا فاقيال رارطضالا مدعو
 . تاناطبسلا

 عردم جرب نمض ةلماحلا ةبرعلا ىلع بكرم عفدملاو
 ةصاخلا ةريخذلا ىلع كلذك يوتحي . لكشلا عبرم ريبك:

 ةزهجا ىلع هئاوتحا ىلا ةفاضا , ( ةقلط ٠٠٠١ ) عفدملاب

 ةدايقلاو ةيؤرلا ةزهجاو . نارينلاب مكحتلاو هيجوتلا رادأر
 نم همادختسا نكميو . ءارمحلا تحت ةعشالاب ةلماعلا ةيليللا

 عفدملا نم رانلا قالطا ةيلمع متتو . ةكرحلا نم وا تابثلا

 قفو ةفلتخم تالدعمب يمرلا ءارجا متيو . اماهت ةيلآ ةروصب

 0 - " نم تالدعملا هذه حوارتتو . ةكرعملا فورظ تابلطتم

 ةيناث/ةفيذق ١١ - 7٠١ ) ةناطبس لكل ةيناثلا يف فئاذق

 ةناطبس لكل ةيناثلا يف فئاذق ٠١ 4 ىلإ . ( عفدملل

 يدصتلا ةلاح يفو . ( عفدملل ةيناث/ةفيذق ) :1" - 2١

 عها/



 « اكليش » مسأي فورعملا « 4/7* وي . س .ز » ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضملا يتايفوسلا يلآلا عفدملا

 عفدملا مادختسا نكمي , ةريبك ةعرسب ةقلحملا تارئاطلل

 ٠٠١ ) ةناطبس لكل ةيناثلا يف ةفيذق 00 يواسي يمر لدعمب

 اذهل ةيجذوسنلا ةيلصلا قرغتستو . ( عفدملل ةيناث/ةفيذق
 78 ةعومجي ام اهلالخ يمري ٠ ناوث ٠,9 هرادقم اتقو عفدملا

 ةيناثلا/ةفيذق ١4 ١60 لدعمب ) رجفتملا ذالوفلا نم غلك
 . ( عفدملل ةيناث/ةفيذق ٠١ - - ةناطبس لكل

 فادهالا دض ةريبك ةيلعافب عفدملا مادختسا نكميو

 ةطيرش « ةفيفخلا ةعردملا تابرعلاو تايلآلا ةصاخو , ةيربلا
 , 421 « عوردلل ةقراخلا  ةقراحلا » فئاذقلل مادختسا
 6٠0 ةفاسم ىلع عيردتلا نم ملم ؟0 قارتخا ىلع ةرداقلا
 عم لماعتلا وه عفدملا اذه يجذومنلا مادختسالا نا الا .رتم
 ٠٠١ نيب حوارتت تاعافترا ىلع ةقلحملا ةيوجلا فادهالا

 نيب حوارتي لاعفلا هادم نأ نم مغرلا ىلع ءرتم ٠٠٠5و
 . ىصقا دحك رتم ٠٠16و , ىندا دحك ارتم ١"

 نع ةروطم ةعردم ةبرع نع ةرابع ةلماحلا ةبرعلاو
 , 76-21 « ال1 ت ب » ةفيفخلا ةيئامربلا ةبابدلا لكيه

 خيراوص ماظن يف ةمدختسملا ةبرعلل ابيرقت ةلئامم يهو

 ةيئامرب تاردق كلتق ال اهنكلو , « 5 ماس رر وج - ضرا

 ىلع رودي لكشلا عبرم جربب ةدوزم ةبرعلاو , مالا ةبرعلاك

 ىلع ةبرعلا هذه يوتحتو . ( ةجرد 710 ) ةلماك ةرود هروح
 ةبايدلا يف ةدوجوملا ليوحتلاو قيلعتلاو ةدايقلا ةرهجأ سفن

 نم « نّسحم لزيد كرحمب ةدوزم اهنأ ريغ . « 78- تاب »
 تاردقلا نم اديزم اط نمؤي 6-9 12 «ر 5 - ف » زازط

 زارط نم يفاضا ينيبروت كرحمب ةدوزم اهنا امك . ةنكرحلا

 ةيئاب رهكلا ةزهجالا ديوزت نمؤي 18 42-6 « م ؛ - جد»
 ماظنب ةزهجم ةبرعلاو . ةمزاللا ةقاطلاب ةيرادارلاو ةينورتكلالاو

 ةيليل ةدايقو ةيؤر تادعمبو , لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةياقو

 هم

 . ارتم 56١ ىلا اهادم لصيو ءارمحلا تحت ةعشألاب لمعت

 نم عفدملاب صاخلا مكحتلاو هيجوتلا ماظن فلأتيو
 : يه ةيساسا ماسقأ ةعبرا

 ىدل فورعملا 76-8 ( 78 ب ) يسيئرلا رادارلا ١

 . ©انه طذوط « شيد نغ » مسأب يسلطالا يلاإش فلح

 ةيوديلا/ةيرصبلا يمرلاو ديدستلا ةزهجا 5١
 ١ . ةدناسملا

 . ىدملا ريدقتل ينورتكلا بساح - '"

 ةيناكما نمؤي وهو . يمرلا ءانثا عفدملا تيبثتزاهج -
 . ةبرعلا ريس ءانثا يمرلا

 « 71 - ب » رادارلل ىصقالا فشكلا ىدم غلبيو

 ةعباتملا ىدم نا نيح يف . ارتموليك ٠١ ( شيد نغ )

 ىلع رادارلا اذه لمعيو . ارتموليك ١١1 ١6 لداعي بقعتلاو

 وهو . هيلع شيوشتلا بعصلا نم لعجي لكشب تاجوم ةدع

 حطس ىلع بكرم لكشلا يواضيب يئاوه نم فلأتي
 امدنعو . فدهلا ديدحتو ليلحتلا ةزهجاب لصتي ٠ جربلا

 هراسم ةعباتم ىلع لمعي هناف . ام افده يئاوهلا طقتلي

 تايثادحالا كلتب ليلحتلا ةزهجا دوزي مث , هتايثادحاو

 لثم , فدهلا تايطعم ةفاك يلاتلاب رادآرلا نمؤيو . اعابت

 هذه لوحيو , هتيوفو . هتيوازو . هعافتراو , هتعرس

 يكيتسيلاب عون نم وهو ) ينورتكلالا بساحلا ىلإ تايطعملا

 مساي فورعملاو عفدملا نم ديدجلا زارطلا ىلع روطتم يمقر
 بساحلا موقيو . (25 23-10 / 411« م 5/3117 وي سز »

 . اهماكحاو يمرلا ةيلمع ةراداو عفدملا هيجوتب ذئدنع

 عفدملا مادختسا ناف . ةقيرطلا هذه ىلا ةفاضالابو

 مدختسُت ةيرصب ديدست ةزهجا ةطساوب ايودب متي نأ نكمي
 وا « ةينورتكلالا مكحتلاو هيجوتلا رصانع دحا لطعت دنع

 دنع وا ءودعلا لبق نم شيوشتلل ةريخالا هذه ضرعت دنع
 . ةيرب فادها ىلع يمرل

 هتامادختسا لالخ « 4/7 وي سز » عفدملا نهرب

 عم ايناديم قيسنتلاب لمعي وهو . ةريبك ةيلعاف نع ةيلمعل
 «3 ماس » لثم ةكرحتملا ةيتايفوسلا ط/م خيراوصن
 القن ةيبرغلا رداصملا ديفتو . « 4 ماس »و « 8 ماس »د

 يتلا « 8/77 وي سز » عفادم نأب . نييليئارسالا نع

 برحلا لالخ ةيرصملاو ةيروسلا تاوقلا اهتمدختس
 نم تنكمت , ( #1947 ) ةعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرعل

 يتلا تارئاطلا عومجم نم 4١ - 8٠# هتبسن ام طاقس

 نأب رداصملا كلت فيضتو . برحلا كلت يف ليئارسا اهترسخ
 ةزهجا ىلع شيوشتلا يف تلشف يتلا ةيليئارسالا تارئاطل

 ىلا أجلت تناك , « 5 - ماس » ط/م خوراصلا هيجو

 « خيراوصلا كلت نم صلمتلا ةيغب ةفينع ةيوج تاروانم
 وي سز» عفادملانارين ةمحر تحت ذئدنع عقت تناك اهنا ريغ

 يف بولسالا اذه نا اهسفن رداصملا ردقتو . « غ/11

 « 4/59 وي سز» -« 8 ماس » يئانثلا مادختس

 دكؤيو . ةيليئارسا ةرئاط 7١ نم رثكا طاقسا ىف اببس ناك

 تارئاطلا ةفاك طوقس برحلا يف اوكراش نويليئارسا نورايط
 يتنلاو ءرتم ١6٠١ 5٠٠٠١ عافترا ىلع ةقلحملا ةيليئارسال

 عفدملا قالطاو هيجوت ةرسهجا نم ىأرم ىلع تيقب
 ةينمزلا ةرتفلا ناو , ةيناث "8 ةدم « 5/9 وي سز»

 ىلإ ضفخنت تناك رتم 0٠٠ ٠60٠١ عافترا ىلع ةتيممل

 . طقف ةيناث 6 5١

 يف عساو قاطن ىلع « 5/1: وي سز » عفدملا لمعي

 ريبك ددع ىلا ةفاضالاب ء وسراو فلح لود شويج فلتخم

 عفدملا اذه لخد دقلو . ثلاثلا ملاعلا نادلب شويج نم

 نسميلاو رسئازجلاو ايبيلو قارسعلاو ةيروس يف ةمدخلا

 مويلا ىتح ارمتسم هجاتنا لازي الو .رصمو يطارقوميدلا
 . ةلبقم تاونس ةدعل كلذك ىقبي نا عقوتيو ء( ) 1148٠

 عفدملا نأب فرتعت ةيبرغلا رداصملا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 ط/م عفادملا تازارط ةفاك ىلع قوفتي « 4/118 وي سز »
 وهو , ةيبرغلا شويجلا يف ايلاح ةلماعلا ةلثاملا ةكرحلا ةيتاذ
 ريوطتب ءدبلا ىلا لودلا كلت نم ديدعلا عفد يذلا رمال

 دعب ةصاخو . ةوطلا هذه مدر ةيغب عفادملا نم ةديدج تازارط

 « م 2/919 وي سز» مسأب فورعملا ديدجلا زارطلا روهظ

 زارطلا وهو ؛ تانيعبسلا علطم يف ةيلعفلا ةمدخلا لخد يذل

 . ايلاح هجاتنا يرجي يذل

 لوطلا . انط ١4 يلامجالا نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 1,186 عافترالا .رتم 1,40 ضرعلا .راتمأ 3, يلامجال

 اناصح ؟٠4 ةوقب «ر 5- ف »زارط لزيد : كرحملا . رتم

 51١ ىوصقلا دوقولا ةيمك . ةقيقد/ةرود 18٠١ ةعرسو
 . ملم ٠١ ١8 عيردتلا . ارتيل

 48 ( ةديعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا



 . ةعاس/ ملك

 . ةعاس/ ملك

 روبع .رتم !؟,8 قدانخلا روبع : ةيكرحلا تاردقلا

 . رتم /١,١ ةيئاملا تاضاخملا روبع . رتم ١,١ ةيسأرلا عئاوملا

 . 7/07١ ىوصقلا قلستلا ةيواز

 - بز أ هزارط تاناطبسلا يعابر عفدم : حيلستلا
 ٠ - نم : عافترالا يف ةكرحلا ةيواز . ملم ؟5؟رايع نم « 1

 ىدملا . ةجرد 1١" يقفالا نارودلا ةيواز . ةجرد 8١ + ىل

 ؟٠5 ( ةديعملا قرطلا ىلع ) ىصقالا ىدملا

 .( يدومع )رتم 8٠٠١ . ( يقفا )رتم 7٠٠١ ىصقال

 دض لاعفلا ىدملا . ( يقفا ) رتم 10٠١ لاعفلا ىدمل
 ةعردملا تابرعلا دض لاعفلا ىدملا . رتم 56٠١ تارئاطل

 ةيئادتبالا ةعرسلا . غلك ٠,14 فوذقملا نزو .رتم
 ؟0 عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . ةيئاث/رتم 97٠١ فوذقملل
 6٠0٠0 يرظنلا يمرلا لدعم .رتم 500 ةفاسم ىلع ملم
 لدعم . ( ةناطبس لكل ةقيقد/ةفيذق ٠٠٠١ ) ةقيقد/ةفيذق

 لكل ةقيقد/ةفيذق ٠٠١ ) ةقيقد/ةفيذق 6٠١ لمعلا يمرل
 . رادار لماع : دارقا 4 ( ةندسلا ) مقاطلا . ( ةناطبس

 .قئاس . دئاق/يعفدم ٠ ينورتكلا بساح لماع

 ط/م عفدم) 5/01 ويس ز(4)

 (ةكرحلا يتاذ

 , تاهوفلا يئانث , ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضم عفدم

 . عنصلا يتايفوس . ملم ال رايع نم
 علطم يف ةسمدخلا ىلا يستايفوسلا شيجلا لخدأ

 ةداضملا ةروطقملا عفادملا نم اديدج ازارط تانيسمخلا

 « 70  س » مسا هيلع قلطا , ملم ال رايع نم تارئاطلل

 - م تارئاطلل داضملا عفدملا » مسأي اضيا فرعو ) 5 -0

 هجوملا عفدملا اذه تبثا دقو . ( ملم هال رايع « 6

 ينئانث عفدم لكش ىلع هريوطت ىلا تعفد ةيلعاف رادارلاب
 - س » مسا هيلع قلطاو 1181 ماعلا يف رهظ , تاناطبسل

 ريوطتل اساسا لكش يذلا حالسلا زارطلا اذه ناكو . «

 لخد . تاناطبسلا يئانث ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضم عقدم

 وي سز » مسا هيلع قلطاو 1981 ماعلا يف ةمدخل

 كلذ ذنم عفدملا اذه داجعا مت دقو . 2510 - 57/2 « ؟/ها/

 ةعباتلا ط/م عافدلا تادحو ةحلسا نم يسيئر حالسك نيحل

 نم هريغو يتايفوسلا شيجلا يف ةيكيناكيملاو ةعردملا تاوقلل

 . ةيتايفوسلا ةحلسالا مدختست يتلا لودلا شويج

 مخض جرب نم « 1/017 وي سز » عفدملا فلأتي

 زارط نم تاناطبسلا: يئانث عفدم ىلع يوتحي لكشلا عبرم

 قالطالاو بيوصتلا ةزهجاو هتريخذ عم « 58 - سود

 - ت » ةيسيئرلا لاتقلا ةبابد لكيه ىلع بكرم , هب ةصاخلا

 مقالتلل ةيرو رضلا تاليدعتلا هيلع تلخدا نا دعب ء « 4غ

 « ؟/هال وي . س .ز » ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضملا يتايفوسلا ينآلا عفدملا

 اذه لكيه ريم يتلا تاليدعتلا مهآو . ةديدجلا هماهم عم

 ةروكذملا ةبابدلا يف مدختسملا يساسالا لكيطلا نع عفدملا

 تالجع 4 ىلع يوتحي ماظنب هديوزتو  ةكامس لقالا هعيردت

 3 ه4 - ت » ةبابدلا يف لاحلا يه امك تالجع 0 نم الذب

 ليوحتلا ةمظناو كرحملا تيح نم ناهباشتي نيلكيطلا نا الأ

 . ةدايقلاو

 ههيجوتو « 15/01 بوي ساز » عفدملا بيوصت متي

 يذلا روطقملا « 70 - س » عفدملا فالخ ىلع ) ايرصب

 حالسك لمعلل اساسأ دعم وهو . ( رادارلاب ههيجوت متي
 ىلع. هتيلعافب زيمتيو ٠ ىدملا طسوتم تارئاطلل داضم
 ريغ .رتم 2٠٠١ ىلا ٠٠٠١ نم حوارتت يتلا تاعافترالا

 لعجي ةيرادار يمر ماكحاو هيجوت ةزهجا ىلا هراقتفا نا

 يفو اراه يمرلا ىلع ارصتقم لاعفلا يلاتقلا همادختسا

 هذه لثم يف هتيلعافب زيمتي وهو . ةنسحلا ةيوجلا لاوحالا
 ةرازغو , ةيلاعلا ةيكرحلا هتاردقو , هتنورمل ارظن .٠ فورظلا

 . هرايع نم عفدم ىلا ةبسنلاب هئارين
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 عز

 . ةيوجلا فادهالا عم لماعتلا يه ةيساسالا ةمهملاو

 ميدقت ١١ اهمها ةيفاضا ماهمب هفيلكت ناكمالاب نا ريغ
 هذه يف مدختستو . ناديملا يف ةيربلا تاوقلل يرانلا معدلا

 يهو ) 1151 «راجفنالا ةديدش  ةقراح » ةريخذ ةلاحلا

 فادهالا ىلع يمرلا يف ةمدختسملا اهسفن ةريخذلا

 يف مدختستو . ةيداعملا تاعردملا عم لماعتلا  ؟ . ( ةيوجلا

 , كظآ « عوردلل ةقراخ ب” ةقراح » ةريخذ ةلاحلا هذه

 هدذهو . 6 عوردلل ةقراخ راجفنالا ةديدش » ةريخذو

 ىلع عيردتلا نم ملم ٠١5 قارتخا ىلع ةرداق ةريخالا

 .رتم 50١ ةفاسم

 ايلمع امادختسا « 5/07 وي سز » عفدملا دهش

 ( وينوي ) ناريزح يبرح لالخ طسوالا قرشلا يف اعساو
 برحلا ىفو , 147 ( ربوتكا ) لوالا نيرشتو 17

 ترق 31 ,( ١99١ ) ةيناثلا ةيناتسكابلا  ةيدنهلا

 لمعي وهو . 197/86 191/١ ةرتفلا لالخ ةصاخو ةيمائتيفلا

 يتايفوسلا سشيجلا يف عساو قاطن ىلع رضاحلا تقولا يف
 ثلاثلا ملاعلا لود نم ريبك ددعو وسراو فلح لود شويجو

 نميلاو رئازجلاو قارعلاو ةيروسو رصم : لثم ةيب رعلا لودلاو
 لودلا هذه مظعم يف عفدملا اذه مدختسيو . يطارقمدل

 يعابر ةكرحلا يتاذ تارئاطلل داضملا عفدملا عم قيستتلاب

 رادارلاب هجوملا « اكليش 2/15 وي ساز » تاناطبسل
 تارئاطلا دض ةيوجلا لاوحالا عيمج يف لمعلل صصخملاو
 . ةضفخنم تاعافترا ىلع ةقلحملا

 . انط 18,١ يلاججالا نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 .راتما ”,"/ ضرعلا .راتمأ 8,58 يلإمجالا لوطل
 77-« 88 ف »زارط لزيد : كرحملا . رتم 6 عافترال

 ةيمك . ةقيقد/ةرود ٠٠٠١ ةعرسو اناصح 012١ ةوقب 4

 . ملم ٠٠١ ىصقالا عيردتلا . ارتيل 8١15 ىوصقلا دوقول

 6٠ ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 4٠١ ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىصقالا ىدملا . ةعاس/ملك

 . ملك
 روبع .رتم ؟,اله قدانخلا روبع : ةيكرحلا تاردقلا

 . رتم ١,4 ةيئاملا تاضاخملا روبع . رتم ٠,8 ةيسأرلا عئاوملا

 7/56١ ىوصقلا قلستلا ةيواز .

 « 58 - س هزارط تاناطبسلا يئانث عفدم : حيلستلا

 . ةجرد 88 + ىلا 80 نم : عافترالا ةيواز . ملم 0ال رايع

 ١5 ( يقفا ) ىصقالا ىدملا . ةجرد 50 : نارودلا ةيواز
 5 ( يقفا ) لاعفلا ىدملا . ملك 8,8 ( يدومع ) « ملك
 ىدملا .رتم 2٠0 تارئاطلا دض لاعفلا ىدملا . ملك
 . غلك 1,8 ةفيذقلا نزو .رتم ٠٠٠١ عوردلا دض لاعفلا

 ىلع ةردقلا ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 لدعم .رتم 6٠١ ةفاسم ىلع ملم ٠١5 عوردلا قارتخا
 لكل ةقيقد/ةفيذق ٠١٠١ ) ةقيفد/ةفيذق 54٠ يرظنلا يمرلا
 ٠١ ) ةقيقد/ةفيذق ١4١ يلمعلا يمرلا لدعم . ( ةناطبس»

 . ةيناث/ر تم ل
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 رتيعز لئاو لضانملا

 يف ةلومحملا ةريخذلا ةيمك . ( ةناطبس لكل ةقيقد/ةفيذق

 . ةفئذق ١1١" ةبرعلا
 قئاسو دئاق ) دارفا ةتس :( ةندسلا ) مقاطلا

 دال نامقلمو نايعفدمو

 (لئاو ) رتيعز (05-45)

 - 4*١ ) ييطسلف يروث فقثمو لضانم
 ىوقلا فيرعت ٍق زراب رودب ماق « ( اوال"
 « ةيناملألاو ةيلاطيإلا ةصاخو « ةيبوروألا ةيمدقتلا
 لثم ناك اك . اهتيضقو ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع
 ءيامورري « حتف » ييطسلملا يطولا ريرحتلا ةكرحل

 يف ةينويهصلا تارباخملا هتلاتغا نأ ىلإ كلذك يبو

 . ١915 ماعلا

 ةنيدم يف ١94 ماعلا يف رتيعز لئاو دلو

 ينيطسلفلا ركفملا نبا وهو « (نيطسلف ) سلبان
 « نيطسلف يب ةيوناثلا هتسأ رد مت . « رتيعز لداعر

 زاحو قشمد ةعماجم قحتلا ثيح قشمد ىلإ رفاس مت

 ىلإ ةفاضإلاب «© ةيبرعلا ةغللا يف مولبد ىلع اهنم

 ىلإ هجوت اهدعبو . ةيبرعلا راثآلا لع يف هصصخت

 نكلو . دادغب ةعماج يف ةسدنملا ةساردل قارعلا

 نم دحاو ماع دعب ةسدنلا ةيلك كرت ام ناعرس

 ةيبرعلا ةقبطلا فوفص ىلإ مضناو « اهب هقاحتلا
 ديدج قيرط ءاشنا يف لغتشا ثيح « قارعلا ي ةلماعلا

 هل حاتأ دقلو . ءارحصلا فوج يف قارعلا ىبونج

 ىلع فرعتيو ةلماعلا ةقبطلا شياعي نأ لمعلا اذه

 بثك نع سمالي نأ و ءاهراكفأ و اهتاعلطتو اهلك اشم

 . ممالضعمو فيرلا ناكس ةايح

 يعويشلا بزحلا ىلإ رتيعز مضنا تقولا كلذ يف
 . يمشاملا كحلا دض لاضنلا يف كراشو « يتارعل
 يب ثيح « تيوكلا ىلإ تانيتسلا علطم يف لقتنا

 هب ىهتناو « ةيبرغلا ايناملأ ىلإ رفاس مث ةريصق ةرّتف
 هتفاقث ريوطت ىلع لمعلا أدب ثيح ءايلاطيا يف فاطمل
 . ةيقيسوملاو ةيركفلاو ةيبدأل

 ةعباتم نع ةينفلاو ةيبدألا هتاماّتها هدعبت ملو

 امو . نيطساف ةيضق اهتمدقم يفو « ةيسايسلا اياضقل
 « حتف» ةكرح ىلع فرعتلا ةصرف هل تحنس نأ

 يف هرارقتسا نم ريصق تقو دعب اهيلإ مضنا ىح

 ةكرحل نيبت © ١951 برح رثإو . «امور»

 ةيصخشلا هدوهجب حبصأ داع لئاوذأ «جتف»

 يف يمسرلا هبش اهلثم « دحأ نم فيلكت نودو

 نع عافدلل تمصب راهن ليل لمعي ناكف . ايلاطيإ
 ةلجم ردصأ اك . اهداعبأ حرشو نيطسلف ةيضق

 « مامور» يف ةيرهشلا ( نيطسلف ) « انيتسيلاب »

 نييفاحصلا نم ددع اهريرحت يف مهاسي ناك يتلا

 بزحلا عم هتاقالع هتنكم دقلو . نييراسيلا نييلاطيإلا

 ةيضقلا نع تا رضامحم ةدع ءاقلا نم يلاطيإلا ىعويشلا

 ةعباتلا « اروتلوك اليدازاك » ةعاق يف ةينيطسلفلا

 ءاشنا يف مهاسو . «امور» يف يعويشلا بزحلل

 + « يئيطسلفلا بعشلا عم نماضتلل ةيلاطيإلا ةنجللا »
 ةعسايبلاو ركفلا ةداق نم ةعومجم مضت يهو

 ًارود ةنجللا هذه تبعل دقو « نييلاطيإلا نيينامل ربلاو

 بعشلا ةيضق عم نماضتلا لجأ نم ايلاطيإ يف ًازراب
 لالخ يبي نأ اذبم رتيعز عاطتساو « ينيطسلفلا

 ةينيطسلفلا ةروثلا نيب ةميمح تاقالع ةريصق ةرئف

 . ايلاطيإ يف ةيلاعلاو ةيسايسلا ةيمدقتلا ىوقلاو

 ( ستتف» عم لمعلل رثيعز غرفت 9١ ماعلا يو

 ىلع رفويل مج رك هلمع ىلإ داع مث « ةريصق ةرتف
 نع ىلختي نأ نود « هغرفت تافورصم ةمواقملا
 موي نم 4١١ه ةعاسلا يو . حتفل لثمك هلع

 رثيعز لئاو ناك اميبو « ١وال؟/ 117/٠١

 ةدع مالظلا نم جرخ ««امور» يف هل زام وحن ريسي



 طقسف © صاصرلا هيلع اوقلطأو « نيحلسم

 ١ ادييش

 اهتيل وؤؤسم « ةيدوهيلا عافدلا ةطبار » تنلعأ دقلو

 نم ليئارسأ ةموكح تلصنت انيِب « لايتغالا نع
 ىوقلا ىلع قيمع ريثأت ثداحلل ناكو . ةيلوؤسل

 لمعلا اذهل اهراكتتسا تبنلعأ ىتلا ةيبو روألا ةيمدقتل

 ذتوسلا و: تيدالا ةلاق' ان: ةلمب ينو
 : « ًاضيأ ًايجول ويديا هتوم يعجف دقل » : « ايقاروم

 تاقالعلا بتكم فشك دقو

 لبق رتيعز نم هتلصو ةلاسر رخآ نع باقنل
 ءايلاطيإ كرت يف ركفأ تنك , : اهبف ءاجو هداهشتس
 ءارزو ةسيئر ) « ريئام ادلوغ » تعمس امدنع نكل

 تررق جراحلا يف برعلا ددهت ( كاذنآ ليئارس

 . «ءاقيل

 بهاوملا ةددعتم ةيصخش رتيعز لئاو ناك

 زاوتم لكشب ريسي ىبدألا هطاشن ناكو . تاطاشنلاو

 هتازاجنا مهأ نمو . يلاضنلا هلمع و يسايسلا هطاشن 5
 نم و هليل ىةليل تلأ ان بانك ةنئع ري هاتق ةيئاقتلا

 يلاطيإلا ةغللا ماع عم نواعتلاب « ةيلاطيإلا ىلإ ةيبرعلا
 . ؛ ٍلييرباغ وكسيسنارف» قرشتسملا

 لبق رايعز هبتك الاقم ةيلاطيإلا «وسيربسا»
 ةلود ةماقإ ىلإ هيف وعدي « مايأ ةدعب هداهشتسا
 . نيطسلف يف دوهيلاو برعلا اهيف شياعتي ةيطارقمد

 : يباهرال

 « حتف » 5 ةيج راحل

 ترشن دقلو

 ( وهايلا ) اريعز (0)

 لصو «ء ( )١979- ليئارسا يركسع

 ناكرالا يف تايلمعلا عرف ةدايق ىلوتو «ءاول ةبتر ىلا

 ةيرسلا تارابختسالا ةسسؤئم سيئر حبصأ مث « ةماعلا

 . 40 داسوملا ل

 افيح ةئيدمي ١979 ماعلا يف اريعز وهايلا دلو

 «يلاير» ةسردمم ةيوناثلا هتاسا رد ىقلتو « نيطسلف يف

 ةكرح فوفص يف نيزرابلا دحأ ناكو « ةيلحملا
 ةرّتف يف اهيلا مضنا يتلا ةينويهصلا « ةفاشكلا »

 ىلع ةيلوأ تابيردت اهيف ىقلتو « هتايح نم ةركبم

 . جالسلا لامعسا
 اهدوقي ناك يلا « خاملابلا رن تادععو ىلا مضنا

 «دو ةيرسلا دارفا نم حبصأو « « نول آ لاغيي »

 .« رثال نادو ةدايقب تناك يلا ىلوالا ةبيتكلل ةمباتلا

 يلا كراعملا يف !ريعز مهسا ةبيتكلا هذه راطا نمض و

 )١91448( ىلوالا ةيليئا رسالا -قةيب رعلا ب رحلا تقبس

 « رماع نبأ جرم» لهسو م«ناسيب روغ» يف

 06 بقنلا «» و عدللا ر وى ليلحلا مو

 ةيليئارسالا - ةيبرعلا برحلا عالدنا ليبقو

 ةيرسلا دوقي اريعز ناك )١548( «٠ ىلودالا

 لخد دقلو . ىلوالا « خاملابلا رن ةبيتك نم ىلوالا

 ءاهتنا دعب نيع مث « ةيرسلا هذه سأر ىلع برحلا
 ةدايقل نيعباتلا تاعومجملا ةداق ةرودل ًادئاق برحلا

 تيب » يف ةاشملا ةسردم يف كلذو « ةيبونحلا ةقطنملا

 هيف ناك يذلا تقولا يف « )١960( «نيربج

 تقولا يفو . ةقطنملا كلتل ًادئاق « ناياد ىثوم »

 يف ءاصحإلاو داصتقالا سردي اريعز ناك هفن

 مولبد ىلع لصح ثيح « سدقلاب ةيربعلا ةعماجلا
 . ةيداصتقالا مولعلا يف

 ةرود عابتال اريعز لسرأ ١ ماعلا يو

 .ةيكر يمالا « غلينب تروب » ةسردم يف ايارس ةداق

 يف ةماعلا ناكرألا سيئر بصنم ناياد لغش امدنعو

 هدافاو « هبتكمل ًاريدم !ريعز نيع ١98 ماعلا
 لحارم ىلع عالطالا 5 « ناياد » بناج ىلا هلمع

 هذه لالخ عبتا دقل و . يليئا رسالا شيلا ءانب ةداعا

 ةبيتك ةدايقب هيلا دهعو « ةبيتك دئاق ةرود ةرئفلا

 . « ٍتاعفج » ءاول نم ةيطايتحا

 ةيناثلا ةيليئا رسالا  ةيبرعلا برحلا يف كراش
 ةيليئارسالا ناكرالا ةئيه يف طباضك )١9801(

 ١ةه1/ ماعلا ينو . ديقع ةبترل عفر نا دعب « ةماعلا
 عابتال ةدحتملا تايالولا ىلا ةيئاث ةرم اريعز رفاس
 تروف » يف ايلعلا ناكرالاو ةدايقلا ةيلك يف ةرود

 هتدوع دعبو . « ساسنك » ةيالوب « ثروونقيل
 ةرتف يةيماظن نييلظم ةبيتكل ًادئاق نيع ليئا رسإ ىلإ

 داعو 4١ه5 ماعلا يف نييلظملا كرت مث . ًايبسن ةئداه
 .اهيفتايلمعلا سيئر بصنم لغشيل ةماعلا ناكرالا ىلا

 لست امدنع « (1ة3 -و578) ةرتف يف

 ةيركسعلا نمالا ةزهجأ سيئر بصنم « تيمع ريئام »
 لقن « ( ةيبرحلا تارابختسالا ةبعش) « نامآ»
 « ةروكذملا ةبعشلا يف ًاعيفر ًابصنم لغشيل اريعز
 دادعالا ططخ عضوب ةبعشلا هذه يف هلمع لالخ مهسأ و
 مث . ( ١9537 ) ةثلاثلا ةيليئا رسالا - ةيب رعلا ب رحلل
 ًابئان نيعو « ديمع ةبتر ىلا برحلا ءاهتنا دعب مفر
 ةبعش ةدايق ىلوت يذلا « فيراي نوراها» ءاولل

 . ©« تيمع ريئام » ةلاقا رثإ تا رابختسال

 تايالولا ىلا !ريعز داع ١917١ ماعلا علطم 5

 تايالولا يف يركسع قحلم بصنم لغشيل ةدحتمل

 عز

 دقتعيو . ءاول ةبت رب كاذنآ ناكو « ادنكو ةدحتملا

 بيرقت يف ًاماه آرود ةزفلا هذه لذلخ نعل هلأ

 , ليئارساو ةيكيرمالا ةرادالا نيب رظنلا تاهجو

 هرود .لع .ةتافاكر ةيثويهصلا ةنوكحلا ترق اذل

 تارابختسالا ةيعشل ًاسيئر ١ / 1١ / ١9377 يف هتنيمف

 يذلا «فيراي نوراها» ءاولل ًافلخ ةيركسملا

 . يسايسلا لمعلا يف طرختا و يركسعلا لمعلا .لزتعا
 بكترا يذلا !ريعز مجن لفا بصنملا اذه ينو

 ةحداف ةيرابختسا ءاطخأ املالشو ١و7 برح لبق

 . هيت نسال ةايناقملا نيم لع رعلا تدعاع

 روهدت نع لوؤسملا هنأب برحلا ءاهتنا دعب مهنا دقلو
 نع اهزجعو ©« ضيضحلا ىلا تارابختسالا ةبعش

 ةيركسعلا دوشحلا تالولدمو برعلا اياون فاشتكا

 يف ثحبلا تاسسؤم مايقو « دودحلا ىلع ةيبرعلا
 فقوملا ةتطاخ تاريدقت دادعاب تارابختسالا ةبعش

 . يركسعلا

 يف قيقحتلل « تانارغا » ةنحل تعمتجا امدنعو
 مدقت اريعز نم تبلط « ةروكذملا برحلا ءاطخ
 نا دعب « تارابختسالا ةبعش ةدايق نم هتلاقتس

 ةميزبم ببستلاو ريصقتلا ةممل ًايصخش هيلا تهجو
 مدع ببسب « لاتقلا تاهبج ىلع ةيليئا رسالا تاوقل
 اهدعاسي قبسم لكشب ةيليئا رسالا تاوقلا راذناب همايق
 ريبادتلا دادعاو يبرعلا موجها دصل دادعتسالا ىلع
 « ةنحل - تانارغأ رظنأ ) هيلع درلاب ةليفكل
 . ( قحلملا يف « ريصقتلاو

 ناكرالا سيئر فرصتب ةنس ةدم اريعز عض وو

 يف تدقع تارابختسا ةرود ىلإ لسرا مث « ةماعلا

 « ةيليئارسالا ناكرالا حلاصل «نوغاتتنبلا »
 اكريمال نيلاوملا طابضلا بيردتل تصصخو
 ىلع ءاوعش ةلمح نشب ةيليئارسالا ةفاحصلا تماقو
 اكريمأ نم ! ريعز ةداعاب اهتبلاطو « ناكرالا ةئيه

 ةيركسع ةرود ىقلتل هلاسرا لدب ةكاحملا قحتسي هنال

 ىلا باهذلاب هل حمسي اذا تلءاستو . جراخلا يف
 «تانارغا ٠ ةنحل نا املط فيلاكتلا ةظهاب ةرود
 .ةساسحلا ةي ركسعلا بصانملا ماستل حلصضيال هنا تررق

 لاسرا لضفالا نم ناك هنا فحصلا تركذو
 « ةرودلا كلت لثم روضحل حجانو عمال طباض
 . ءارولا ىلا عجا رّثمو لشاف طباض لاسرأ نم الدب

 7٠" ليئارسا ىل

 ”نود اهفرصت تحت هتقباو « هتذمج ةدايقلا نكلو

 اريعز داع ةرودلا ءاهتنا دعبو

 -: 91١لا/ ماعلا تح كلذك لازي الو . ددمم بصنم

 ع



 عز

 ( يسح) ميعزلا (0)

 )1١89454- يروس ةلود لجرو ( ريشم) يركسع
 أ نه © قشمد 5 ميعزلا يسح دلو .( ١944

 قحتلا مث « بلح يف ةيئادتبالا هتسارد ىلت . يدرك

 سرادم يف ةيركسعلا همولع ىلت . يكرتلا شيجلاب
 ا نأ دعبو ء« ةنردأو لوبنتساو قشمدو بلح

 « (1910) مزالم ةبترب كربلا شيجلا يف هنييعت
 . ةرونملا ةنيدملا ىلا لقن مث

 ٍتناج ىلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا كراعم يف كرتشا
 . رصم ىلا زيلكنالا هلقنف « ًاريسأ عقوو نيينامشعلا
 تحت يبرعلا شيجلا يف عوطت هحارس قلطأ امدنعو
 لاقتسا نا ثبلي مل هنكلو « لصيف كلملا ةدايق
 يسح قحتلا 2 لا ماعلا يو . ةمدخلا نم

 ىلا لسرأف ءايروس يف ةيسنرفلا تاوقلاب ميعزلا

 تاعطقلا يف لمعيل اهنم داعو . اهيف هبيردت ىلتيل اسنرف
 . نانبلو ايروس ضرا ىلع ةعزوم تناك يلا ةيسنرفلا
 مم « 1١958 ماعلا يف بيقن ةبتر ىلا هعيفرت 2

 . 9١1غ ماعلا يف مدقم ةبتر ىلأ

 . ديقع ةبتر ىلا هعيفرت م ١941 ماعلا يو

 يناطي ربلا شيجلا عم نويلوغيدلا مجاه ةنسلا هذه يفو
 راصنا رصتنا امدنعو ءايروس يف نييشيفلا ةوق

 ىح نيبو ميعزلا يتسح ىلع ضبقلا يلا « لوفيد

 سيئرلا نم رمأب هحارس قلطأ ثيح « ١54 4 ماعلا
 هنيبعت مث ١94/8 ماعلا ةيادب يف . يلتوقلا يركش
 « ميعز ةبترب ةيروسلا ماعلا نمالاو ةطرشلل ًاريدم
 - ةيبرعلا برحلا يف كراشيل يروسلا شيجلاب قحلا مث
 )١948(. ىلوالا ةيليئارسالا

 . حومطو ءيرج هنا هتمدخ لالخ ميعزلا فرع

 هنيع ىلع الكونوم عضي هسبلم يف قئأتلا ديدش ناكو
 « ةيسوربلا ةيركسعلا ديلاقتلا كلذ يف ًامبتم ىميلا
 تناكو .(اسنرف تالاشيرام لثم) ًاصع لمحو
 ةيلخادلا عاضوالا بارطضاو نيطسلف يف برعلا ةمزه
 دض بالقناب مايقلل ميعزلا تعفد يلا زفاوحلا نم
 ءاج دقلو . ١949 (سرام) راذآ م". يف ةطلسلا
 ةيعامتجاو ةيسايس تالعافت ةجيتن بالقنالا اذه

 «54١م (ريفون) يناثلا نيرشت .٠" يف . ةيركسعو

 ىركذلا ةبسانم ةريبك تارهاظت دالبلا تحاتج
 ىلا تارهاظتلا هذه تلوحو 43 ميسقتلا رارقل ىلوال

 نوناك « موي ينو « اهلك ايروس لمش ماع بارض
 شيجلا مستب يروسلا بعشلا تغوب (ريمسيد) لوال
 هدئاق عاذاو « نمالا ىلع ةظفاحملا تابجاول يروسل

 تاعمجتلا هيف عنم بعشلا ىلع ًانايب ميعزلا ينسح
 نيثباعلا دض ةوقلا مادختساب ددهو . حالسلا لمحو

 تقلغاو « ةيفرعلا ماكحالا نالعا كلذ عبتو . نمالاب
 « ةمات ةيركسع ةباقرل ةفاحصلا تعضخأو « سرادمل

 لداع ةسائرب ةموكح فيلأتل تالواحم تيرجأ مث
 «تالواحملا هذه مجنت ملو . يساتالا لشف دعب نالسرا
 ١٠١ يفو . ةيوكحلا ليكشتب مظعلا دلاخ فلكف
 . ةديدجلا ةرازولا تفلأت (ريمسيد) لوالا نوناك

 ةيلاتلا ةرثفلا يف باونلا سلجم تاسلج تزيمتو

 تامجه تزكرو . رارمتساب باونلا بايغو بارطضالان:

 كك

 . ةيفرعلا ماكحالا عوضوم ىلع مهتاداقتناو باونل
 نيح « داسفلا ىلع ةديدج ةلدأ نع راتسلا حيأو

 تارايس ميلستل ةروزملا ريتاوفلا ضعب تفشتك

 ةيركسع ةمكحم تلكشو . عافدلا ةرازو ىلا بيج

 تلوانتو . شيجلا لاوما سالتخا اياضق يف رظنلا
 ىلاو نيديدع ًاطابض شيجلا يف تاقيقحتلا هذه
 . شيجلا قتاع ىلع نيطسلف برح جئاتن هبع ةساسل

 ةموكح تلصوت ةيجراحلا ةسايسلا ناديم يثو

 دقع ىلا « 1445 (رياربف) طابش لئاوأ يف مظعل
 كنرفلاب ةيروسلا ةريللا طبرل اسنرف عم ةيلام ةيقافت
 ةيقافتا تدقع هسفن رهشلا رخاوأ يفو . يسنرفل
 ةيوكحلا ىضاقتت نأ ىلع تصن نيالباتلا ةكرش عم
 ادي ةكرشلا نم. ايونس رالود فالآ + ةيروسلا
 الود ”تلأ ١4 اهلا فاضي «رورملا مسرل قد

 ةيامح ميرك ًايونس ةيروسلا ةيوكحلا اهاضاقتت
 لوحت ءارجا مظعلا حرتقاو . بيبانالا طخ ةسارحل
 مامضنالا قيرط نع ةيجراحلا ةسايسلا يف يرذج
 نويبعشلا ركنتساف ةيب رغلاو ةيقرشلا نيتلتكلا ىدحا ىلأ
 اسنرف عم قافتالا اومجاهو « هونادأو لوحتلا اذه

 براقتلاب مظعلا ةيوكح اومجاو « نيالباتلا ةيقافتأو
 دقو . ةدحتملا تايالولا ةاباحيو ةيبرغلا لودلا عم
 موجحهلا اذه يف نييبعشلا نوملسملا ناوخالا دعاس
 نأ ربتعاو يدقنلا قافتالا ثعبلا بزح مجاه اك
 . ىكريمالا راععتسالل ديسجت نيالباتلا ةيقافتا

 مل تارهاظم بالطلا مظنف .عراشلا كرحتو
 يباينلا سلجملا ضفرو . دالبلا تحاتجا نأ ثبلت
 ىلا ًاثيفح ريست دالبلا تناكو . نيتيقافتالا رارقا
 (ريفون) يناثلا نيرشت يف اغلب يلا ىضوفلا ةلاح
 تربع ١9498 (سرام) راذآ طساوأ ينو .يضاملا

 لجا نم شضوافتلا يف اهبغر نع ةيروسلا ةموكحلا
 دقعل سدور ىلا اهيودنم تلسرأو ليئارسا عم ةنده
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 ةموكح ةقثلا فاعضا يف ًاببس كلذ ناكو . ةيقافتالا
 قلطي ناك يروسلا ماعلا يأرلا نا كلذ مظعلا

 . «راعلا ةريزج و مسا سدور ىلع

 شيجلا ضرف ةبرجت ةرتفلا هذه لالخ تريثاو

 ىلع موجه باونلا ضعب نشو « ةيفرعلا ماكحالل
 حيرصت بسح بالقنالا ةركف قلطأ ام اذهو شيجلا

 . دعب اميف سالطلا جيم ديقعلا

 « شيجلا ىلع نييسايسلا تامجه ميعزلا لغتساو
 عقو يذلا هبالقنا دعأو « ةطلسلا دض طابضلا بلأف

 لقتعاو « ةطلسلا شيجلا مستو . 9١غة5/م/»٠ يف

 .نييسايسلا نم أددعو ةموكحلا سيئرو ةيروهمجلا سيئر

 ريشبك نينطاوم لا نم ًابيحرت ميعزلا بالقن يلو
 « ًاعيمج مهتاقافخا ىلع بلغتلا هيف مي ديدج دهعل
 . رارقتسالاو حالصالاو مدقتلا يف مهنامأ ققحتتو
 ةيب رعلا لودلا فارتعا ىلع لوصحلا ميعزلا لواحو
 كلذو . بالقنالل ىلوالا تاظحللا ذنم ديدجلا دهعلاب
 هل ةقالع الو تحب لخاد بالقنالا ناب نلعا نأب

 هبابساو هعفاود نأو . ةيبنجأ وأ ةيبرع ةلود ةيأب
 هقوقح ايروس بعش ةلانإل لمعلا ىلع رصتقت
 'نم هصيلخت ىلعو « ةصوقنم ريغ ةلماك ةيروتسدلا
 . نيقباسلا كلا لاجر لالغتسا

 ةرايزب ميعزلا ماق (ليربا) ناسين ؟١ موي يثو
 تفرتعا يتلا ىلوالا ةلودلا قارعلا ناكو . رصمل ةتغابم
 .ديدجلا حلا ماظنب (ليربا) ناسين ١١؟ موي
 . ًايعقاو ًافارتعا ايكرت فارتعا ًاعيرس اذه عبتو
 (ناسين نم نيرشعلاو ثلاثلا يف يأ) عوبسا دعبو
 ينو .ميعزلا كح ةيدوعسلا ةيب رعلاو نائبلو رصم تفرتعا

 تايالولا نم لك ًاضيا هب تفرتعا (ليربا) ناسين
 تاقالعلا نا الآ . اسنرفو ىمظعلا ايناطي رب و ةدحتملا

 كلملا تانايب ببسب ةعيطقلا دح تغلب ندرالا

 قالغاب ميعزلا رمأف (ىربكلا ايروسب) ةقلعتملا هللادبع
  ةيروسلا تاقالعلا نكت ملو .ندرالا عم دودحلا
 كلذو . ندرالاب ايروس تاقالع نم لضفأ ةينائبللا
 دقو .ديدجلا ماحلا نم ةينانبلا ةفاحصلا فقرمل
 هذه تلظو نانبل اهدودح قالغاب ايروس تدر

 مغرلا ىلع رايا نم نب رشعلاو عبارلا ىح ةقلغم دودحلا
 ضاير نانبل ءارزو سيئر اهب ماق يلا ةلحرلا نم
 . نيتراجلا نيب تافالخلا ةلازإل قشمد ىلا حلصلا

 ليكشتب نييسايسلا دحا فيلكت ميعزلا لواحو
 ىلوتي نا ىلا هتعفد نييسايسلا ةيبلس نكلو . ةموكحلا
 (ليربا) ناسين 707 ينف . ءارزولا سلجم ةسائر هسفنب
 ةسائرلا اهف ىلوت نيلقتسملا نم ةموكح ليكشت نلعا
 ةديدجلا ةموكحلا تنبتو ةيلخادلاو عافدلا يترازوو
 « اهددع عفرو اهمعدو ةحلسملا تاوقلا زيهجتل ًاجيانرب
 ثغلأو « بازحالا تلحو « يندملا نوناقلا تردصاو
 زوتسد عضول ةنمل تلكشو « ةفيحص هو تازايتمأ

 ءاتفتسا ىرج (ويلوي) زوم يفو . دالبلل ديدج
 حجنف « ةيروهمجلا سيئر باختناو روتسدلا ىلع

 ايوص 7,1١5 لان ثيح « ةقلطم ةيبلغأب ميعزلا

 . نوعرتقملا اهم ىلدأ ًاتوص 0*7 ا0ل١91 عومجم نم

 ةبتر ىلا تاباختنالا ءاهتنا روف هسفن ميعزلا عفدو



 نسحم روتك دلا ةسائرب ةديدج ةيوكح لكشو . ريشم
 7 يزاربلا

 ع« ةمظعلا رورغ نم ءاتفتسالا دعب ميعزلا ىناع 0
 ءاسؤر تافص ال رصيقلا وهز هسفن ىلع غبسأف
 كروتاتأب ًاعضاوتم هسفن نزاو املاطلو . ةيروهمجلا ٌلودلا

 ىلع هتيصوت هنم بعشلا روفن نم دازو . نويلبانو
 همامتهاو « رالود فالآ ةسمخ اهتميق (هي ريشم) اصع
 باسح ىلع اهشاع يلا خذبلا ةايحو « هسبالم قئافلا

 . يروسلا بعشلا
 نيب ةعزوم ةرفلا هذه لالخ ايروس تناكو

 3 داحتالاب ابنم ىلوالا يدانت نيتيجولويديا نيتلتك

 . كلذ ضراعت ةيناثلا تناك نيح ىلع قارعل

 22 يوانحلا يماس ميعزلاو بعشلا برح ىلوال

 ًايلمع ةجاح يف ايروس تناكو « ةعساو ريهامج
 ماما اهفقوم معد لجأ نم ةيركسعلا تانوعمل

 ندرالاو قارعلا نأ امك « ليئارسالا وزغلا تاديدبم

 ذنمو ...ايووست ًايراجت ةطبترملا قطانملا لعل ئه
 نالسرا لداع ريمالا أبنا (ليربا) ناسين نم ثلاثل
 ةماقإ يف بغرت ايروس نا 31101 ريفسلا

 ماتلا يتاذلا .لالقتسالا ساسا ىلع قارعلا عم ةدحو

 نأب 4/١١ يف قارعلا در ءاجو . نيدلبلا نم لكل
 حارتقالا ثحبل قشمد ىلا ةيركسع ةشيب لسأ
 . ًاروف ةيقافتالا عيقوت ىلع ميعزلا ثح دقو . يروسلا
 تفقوتف « كلذب ةيحالصلا لمحت نكت مل ةثمبلا نكلو
 تاميلعت لوصو نويقارعلا رظتناو . ًاتقؤم تاثداحما

 ةيقارعلا ةثعبلا دوجو راثأ دقو .دادغب نم ىرخا
 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا» رصم كوكش قشمد يف
 ًافارتعا ميعزلا ىلع ةيدوعسلا  ةيرصملا ةلتكلا تضرعف
 ىلع نييمشاحلا ةطلس دادتما ةيشخ ًايلام ًامعدو ًايمسر
 ةيروهمجلا ةموكح ميعزلا نوصي نا ةطيرش « ايروس

 . ةيروسلا
 ناسين ١١ موي ةرهاقلا ىلا يروس دفو رفاسو

 يرصملا درلا ءاجو . ضرعلا ةساردل ١41 (ليربا)
 ةيب رعلا ةعماجلا ماعلا نيمالا مازع نمحرلا دبع لاسراب

 ةنوعملا دعوب (ليربا) ناسين ١8 يف قشمد ىلا
 ىببتو « ًاعيرس ههجو ميعزلا رادأف . فارتعالاو
 معد كلذب ميعزلا رسخو . نييمشاهلل ًايداعم ًافقوم
 قارعلا عم ةدحولل ةديوملا رصانعلا نم قيرف
 . ةيقارعلا  ةيروسلا تاقالعلا روهدت كلذ نع جتتن

 ةماقإ 5 هتبغر و © ةيعويشلا هءادع ميعزلا نلعا دقلو

 لاشرام عورشمب هبيحرتو « برغلا مم ةيوق تاقالع
 عضوو . ةدحتملا تايالولا نم ةعبارلا ةطقنلا ةئوعمو
 تاضوافم ءارجاب أدبف « ذيفنتلا عضوم راكفالا هذه

 مل تاثداحملا نكلو .ايروس يف اكريما يلثم عم
 . ةيقافتا يأ دّمع نع رمثت

 ميعزلا لسرا دقف « ليئارسا ىلا ةبسنلاب اما
 « (ليربا) ناسين ١؟ يف تأدب ةئده تاضوانمل ًادفو

 بيسلا 'لشفلا ىلا تلصو تاضوافملا هذه نكلو

 ضعبب ظافتحالا ىلع نييروسلا نيضوافملا ميمصت

 برق ةحلسملا ةيروسلا تاوقلا اهلتحن يلا قطانملا .
 ىلإ تدأ ةدحتملا مهالا ةطاسو نكلو . ةلوحلا ةريحع
 "7 حالسلا ةعوزأم قطانم ةباثم قطانملا هذه نالعا

 . ةكرتشم ةنده ةنجل اهلع ف

 . (« تايقافتا »

 نواعتلا نييروسلا نييسايسلا ضفر ىدا دقلو
 ىدأ اك « ني رومغم ةساس عم هنواعت ىلا ميعزلا عم

 رثكا دامتعالا وحن ميعزلا مفد ىلا ةلزعلاب روعشلا
 ةمقن نم داز يذلأ رمالا . تايلقالا ىلع رثكاف

 . ميعزلل داضم بالقنا لبقتل وجلا دهمو « ريهامجلا
 نوضغ يف ةعراستملا ءاطخالا ةلسلس تدا اذكهو

 ةراثأو . هتيبعش مظعمل ميعزلا نادقف ىلا طقف رهشأ ةثالث
 تراثا 'برغلل ةيلاوملا هتسايسف . نينطاوملا فلتخم ءادع
 هدض تبلج ةيناملعلا هتاحالصاو . ةينطولا تائفلا

 . ايروس يف نيدتملا ماعلا روعشلاو نيينيدلا ءامعزلا طخ
 هتسايسو . نييلاربيللا لامآ تض تضوق ةيطارقوتوالا هبيلاسأو
 . نييمشاهلل ةيلاوملا تائفلا دييأت هتدقفا رصمل ةيلاوملا

 يبوكحلاو يلاملا حالصالا يناديم يف ميعزلا راكفأ تدأو
 ةيعاطقالا تاقبللا بولق ف بعرلا ءاقلإ ىلا يعارزلاو

 .رطخلاب ةددهم اهحلاصم تحبصا يلا ةيراجتلاو
 دئاوفلا ىلع لوصحلا اوعقوت نيذلا سائلا ةماع امأ
 دوعولا ققحتت ' نيح سأيلا مهاصأ دقف ىربكلا

 دقف « هلك كلذ ىلع ةوالعو . تعطق يلا ةريبكلا

 هفرعت مل باهرالاو رعذلا نم ًاوج ايروس تشاع
 ءاوللا٠ نييعتل طابضلا نيب طخسلا ءاج مث . لبق نم
 دئاقك قفخا يذلا وهو « عافدلل ًارزو 1 هللا دبع
 هذه تدأو . ةينيطسلفلا برحلا يف يروسلا شيجلا
 يروسلا بالقنالا ةعيرذ قلخ ىلا ةعمتجم لماوعلا
 فورطظلا ريفوتو « يوانحلا يماس ميعزلا ةدايقب يناثلا

 بآ ١م ةليل يف يناثلا بالقنالا ءاجو . هحاجنل
 سيئر و ميعزلا لاقتعا م ثيح . 848 (سطسغا)

 رجفلل ىلوالا تاعاسلا مم يزاربلا نسحم هئارزو
 0 امدعاو

 سدور رظنا)

 ١96٠ ( ةدهاعم ) كلز روغز ( ؛ )

 ميظنتل ادنلوبو ةيطارقميدلا ايناملا نيب تمربأ ةدهاعم
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا جئاتن ءوض يف نيتلودلا نيب دودحلا

 يف دقُع , ابوروأ يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقع
 ءامعز مض يلود رقؤم « نيلرب » يحاوضب « مادستوب »

 ايناطيربو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو يتييفوسلا داحتالا

 9/١١ نم ةرتفلا لالخ كلذو . ( يلتاو نامورتو نيلاتس )

 ىلع ةبترتملا اياضقلا ةيوست فدهب , ١940/8/7 ىتح
 نيب دودحلا ديدحت ةلأسم تناكو . ابوروأ يف برحلا جئاتن

 نيب لدجلا تراثأ يتلا لئاسملا نم ةدحاو ادنلوبو اينامل

 نم دفو « مادستوب » ىلا لصو نأ دعب ةصاخ . نيعمتجمل

 ةيعاتجالاو ةيخيراتلا ججحلا حرطو . ةيدنلوبلا ةموكحل
 قفتا دقلو . ددصلا اذه يف ادنلوب بلاطمل ةيداصتقالاو
 ةدتمم ةروكذملا دودحلا نوكت نا ىلع ةياهنلا يف نوعمتجمل
 مض نع الضف . « اسيينلا »و «ردوألا » يرهن لوط ىلع

 رحب ىلع ةلطملا « غيزناد » ةقطنمو ةيقرشلا ايسورب نم زج
  ادنلوب ىلا قيطلبل

 كز

 * ناك روكذملا قافتالل ةماعلا طوطخلا نا ركذلاب ريدجلاو
 * ةدحتملا تايالولاو يتييفوسلا داحتالا ءابعز اهيلع قفتا دق

 * طابش يف دقُع يذلا . « اتلاي »رقؤم يف ايناطيربو ةيكريمالا
 ' دعب ةيسايسلا تايوستلا ىلع قافتالل . ١4540 ( رياربف )
 . بيرق تقو يف ةرظتنملا ايناملا ةهزه:

 دقع , « مادستوب » يف هيلع قافتالا مت ام ىلا ادانتساو
 ةدلب يف اعاتجا ادنلوبو ةيطارقمدلا ايناملا يتموكح ولتم
 ايكافولسوكيشت نم لك دودح برق ةعقاولا , « كلزروغز »
 ةدهاعم عيقوت نع عاتجالا اذه رفساو . ةيطارقمدلا ايناملاو
 . 1//1980/9 يف يئاهتوحن ىلع نيدلبلا نيب دودحلا ميظنت

 ( ةرئاط ) ريفز (؟0)

 . ( ةرئاط « ريتسجام ربوسو ريتسجام رظنا )

 ١/1١ ( حلص ) اًقوتسيفز (55)

 . ( 274١ حلص  هقوتشيفس رظنا )

 /١41 (ةكرعم) اًثوتسيفز ©

 . ( 1819/ ةكرعم , هقوتشيقس رظنا )

 ( يىلوس )  نامركز (؛)

 برحلا لالخ لمعء( ١404-2 ) يناطيرب ملاع
 ةيناطيربلا تادايقلا نم ددعل راشتسمك ةينانلا ةيملاعلا

 . يوجلا فصقلا تاريثأت نوؤش يف ةفيلحلاو
 ماعلا يف 80اازب تابع هش نامركز يلوس دلو

 ءافلحلل ةيوجلا ةدايقلا ىدل يملع راشتسمك لمعو ؛ ٠4

 , ( 1984 ب ١987 ) ةرتف لالخ طسوتملا ضيبالا رحبلا يف

 يوسجلا فصقلا نع ةصاخ ةسارد ىرجأ ثيح

 لالخ ايلاطيا يف ءافلحلا ناريط هب ماق يذلا يجيتارتسال

 فصقلا نأ هل نيبتو , « امور » ةكرعمل ةقباسلا لحارمل

 يف حجني مل ةيديدحلا ككسلا طوطخ ىلع زكرت يذلا روكذمل
 هزيكرتل ارظن ٠ ةرخؤملا نع ايلاطيا يف ةيناملالا ةهبجلا لزع
 اهددع ناك يتلا , ةيديدحلا ككسلا تاليوحت زكارم ىلع

 اهريمدت نالعجي , ايلاطيا يلاش يف اهمظعم دوجوو , ريبكل

 ةرفاوتملا ةيجيتارتسالا تافذاقلا ةوق تاناكمإ نم ربكأ

 تاحارتقا نامركز غاص جاتنتسالا اذه نم اقالطنا

 ةيديدحلا ككسلل يوجلا فصقلا ةيلعاف ةدايزل ةيلمع

 ةكرعم ليبق ىرج يذلا . تالصاوملا لئاسوو قرط فلتختو

 قلي



 كز

 ارود كلذ دعب بعلو . ( ةيلمع , لغنأرتس رظنا

 «لقنلا ةطخ » مساب فرع ام عضو يف ازراب

 ةيوجلا ةدايقلا اهتعضو يتلا « "11 ةصققم 0112808 امم

 ةيلمعل يرو رض ديهمتك ابوروا يف ءافلحلل ةيجيتارتسالا

 يف تأدب يتلا . (درولرقوا ) « يدنامرون » وزغ
 فصق ميظنت ساسا ىلع ةطخلا تعضو دقو . 71

 يب رغو اسنرف يلامشو اكيجلب يف ةيديدحلا ككسلل يجهنم

 زكارمو ةيديدحلا طوطخلا ةكبش دقع ىلع زكري . ايناملا

 تاشرو دجوت ثيح ) ىربكلا تاطحملاو تاليوحتلا

 عمجتت ثيحو , ىرخالا ةفلتخملا تامدخلاو ةنايصلا

 ةيديدحلا تالصاوملا ماظن ريمدت وأ لش ةيغب ٠ ( تارطاقلا

 ةردق فاعضاو . اساسا « يدئامرون » ةقطنم ىلا ةيدؤملا

 , ءافلحلا لازنا ةقطنم يف اهتاوق زيزعت ىلع ةيناملالا ةدايقلا

 ىلا ءافلحلا اهيف جاتحي يتلا ةجرحلا ىلوألا ةرتفلا لالخ

 . ءىطاشلا ىلع روسجلا سوؤر تيبثت
 ةطخ » ةشقانم ترج , يدنامرونلا ةيلمع ءدب لبقو

 ( رياربف ) طابش نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط ةروكذملا « لقنلا

 يوجلا لاشراملا اهديأو . 1455 ( ليربا ) ناسين ىتح

 ابوروا يف ءافلحلا تاوقل ماعلا دئاقلا بئان , « رديت »

 , هسفن « رواهنزيا » لارنجلا اهديا امك . « رواهتزيا » لارنجلا

 ةيوجلا ةلمحلا تاوق دئاق , « يرولام » وجلا لاشرامو

 دئاق . «زتابس » يوجلا قيرفلا اهضراع نيح يف ؛ ءافلحلل

 ىلع , ابوروا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا ةيوجلا تاوقلا
 ةطخلا ذيفنت يف ةليقثلا تافذاقلا مادختسا نا ساسا

 يراسجلا يجيتارتسالا فصقلا ةيلعاف فعضيس ةروكذملا

 ةيلمع ءدبل يقبتملا نمزلا نا رابتعا ىلعو « ايناملا يف هذيفنت

 ررض قاحلال يفكت ال ( روهش " - " ) يدنامرونلا وزغ

 يلاهش يف ةيناملالا تاوقلل يديدحلا لقنلا تاردقب لاعف

 زيكرتب ةطخلا نع ةضاعتسالا «زتابس » حرتقاو . اسنرف
 لششل ةيناملالا يعانصلا طفنلا عناصم ىلع يوجلا فصقلا

 هذه هرظن ةهجو ديأ دقو . ةكرحلا ىلع ةيناملالا تاوقلا ةردق

 نكلو . ةيناطيربلا تافذاقلا دئاق . « سيراه »وجلا لاشرام

 نأ ساسا ىلع . «زتابس » حارتقا ضفر « رواهنزيا »

 ةكرح ىلع رثؤي نل يعانصلا طفنلا عناصمل ضرتفملا ريمدتل
 كالتمال ارظن . مساح لكشب اسنرف يف ةيناملالا تاوقل

 . تاقورحملا نم ريبك نوزخمل ةروكذملا تاوقل

 زرسبأ نم ناك ةيسايس ةضراعمب ةطخلا تمدطصاو
 نوستسنو » يناطيربلا ءارزولا سيئر اهيلأ نيعادل
 ةلئاقلا تاريدقتلا ىلا هتضراعم يف دنتسا يذلا , « لشرفت

 ناكسلا نيب ةريبك رئاسخ عوقو ىلا يدؤيس ةطخلا ذيفنت نأب
 ةيديدحلا ككسلا تاطحم نم برقلاب نيميقملا نييندمل

 يف لدجلا رفساو . اكيجلبو اسنرف يف ةيسيئرلا اهروسجو

 يبسن دييقت ءارجا تررق ةصاخ ةنجل ليكشت نع ةياهنل
 ضرق ىلإ هسفن «رواهثزيا » أجل ايككفادهالا ضعب فصقل
 . فصقلا ىلع تاديدحتلا ضعب

 ) « امور »

0 

 ضعب فصق لجأو

55 

 .وزغلا لبق نكمم تقو رخآ ىتح فادهالا

 ناسين روهش لالخ ةلدعملا ةطخلا تذفن دقلو
 2 1445/7/1 ىتح ترمتساو . ( ويام ) راياو ( ليربا )
 ةيديدحلا ككسلا زكارم ىلع نط فلا 717٠١ اهالخ يقلأو
 لقنلا ةكرح تّلئتو . اهتاذ طوطخلاو ةصاخلا روسجلاو

 ةرتفلا يف ةمات هبش ةروصب اسنرف ىلامش يف ةيديدحلا ككسلاب
 . ١944/51/9 ىتح ( ويام ) رايا فصتنم نم ةدتمملا

 ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب نامركز رابخأ تعطقنا
 . ظوحلم يسايس وأ يركسع طاشن هل دعي ملو , ةيناثلا

 هيورهم نب هيوركز (11)

 . (4.90- © ) قارعلا ةطمارق نم ىطمرق دئاق
 يف ىربك ةناكم هل ًاقومرم ًاباش هيوركز ناك

 ةيطم رقلا ةكرحلا لخد . ةفوكلا داوس بابش طاسوأ
 دعب هل حبصأ نأ ثبل امو « «نادبع» دي ىلع
 ىه هتايل وؤسم و هطاشنب ةصاخ ةقطنم ةكرحلا هلوخد

 5 هنواعي ناكو . جوسط و تارفغلا اميلقاو «ده »

 «ديلولا نباو 2 يناروبلاو 2 نميأ نب نسحلا هماهم

 . سواوفلا قبأو

 ىلع راث «(899) ثعشألا نب نادمح لتقم دعب

 «نادمح لآلو ةوعدلل نيصلخملا ةاعدلا ضعب هيو ركز

 رطضاف « لتقلاب هوددهو « نادمح لتقمب هوممناو

 نيب نيماع ةدم يختلا و ةيروس ىلإ داوسلا ةرداغمل

 ىتح مو ماعلا نم ةطمارقلل ةديؤملا ةيبرعلا لئابقل
 4001 ماعل

 ىلإ هيوركز داع ( 5.5 - و1٠ ) ماعلا .يفو

 ىيحب مهنيب و هدالوأ لسرأف . هططخ ذفنيل داوسل
 .ةيطم رقلا ةكرحلا ليبس يف ةروثلا ىلإ ًايعاد ماشلا ىلإ

 ةطما رقلا شيج ىلإ هيوركز لسرأ ماشلا كراعم دعبو
 اوفخي نأ مهملعأت « دمحم يبأب ىتكملا دمحأ مساقل

 رحنلا موي ةفوكلا ىلإ اولصي ىح اوريسيو مهرم

 نكثر ميل لئاوم ام نود ذاق هج + ماعلا
 لمح « جادنك نب قححسا نب دمحم » ةفوكلا لماع
 اولزنو « « ةيسداقلا » ىلإ اوراسف « مهمزهو مهيلع

 . هيوركز ةماقا ناكم نم برقلاب « ناوصلا » يف
 اوجرخأف «ةيدرلا » ةيرق ىلإ ةطمارقلا هجوتو
 . ةريثك نينس هيف ًاعطقنم ناك بج نم هيوركز
 ناكو ©« عنصلا مكحم باب بحلا ىلع ناكو

 لعج ارش هب ًادصاق هبلطي نم فاخ اذإ هيوركز

 الف رجست ةأرما تماقو » [نؤنت بلا باب ىلع

 باب فلخ تيب يف ىفخم ناك هنأ وأ « «هيلا نطفي

 يلو هومسو هولمح ةطمارقلا هجرختسا الف . رادلا
 +” هيذل و .دقف دق: كاذمويب هيو ركز ناك": هللا

 ع

 لتق يذلا دمحاو « دادغبب بلص يذلا
 « ةفيلحلا لاجر هيوركز ىقال « ناوصلا » يفو

 راهنلا لوأ ةم زا تناكف « مهنيب برحلا تدتشاو
 شيج فلخ نك دق هيو ركز ناكو « ةطمارقلا ىلع

 نم فيسلاو الإ ةفيلحلا لاجر رعشي ملف « ةفيلحلا

 يلاوح مهنم لتقو « ةميزه حبقأ اوم زمئاف « مهتادو

 نأ هيوركز رطضاو . نالغلا ادع ام لجر ٠

 ةثعبنملا ةحنا رلا ببسي « ةينتملا » ربن ىلإ ناكملا كري

 . ىلتقلا ثثج نم

 ةمركملا ةكم ىلإ هيوركز راس 4٠05 ماعلا ينو
 مهتصح يف « ةصقاو » لهأ رصاحف « محلا ًادصاق

 لحترا مث . هدنج نم جاجح ةلفاق اورذح مهنأل ًامايأ

 ةيناسر حلا ةلفاق ىلع هقيرط يف راغأو « « ةلابز » ىلإ

 نم ةعجار ةلفاقلا تناكو . « ناطيشلا ةبقع » يف

 ةلفاق ىلع ىضق مث . ليلقلا الإ اهنم جني ملف ةكم
 غلب لعقلا ددع نأ لاقيو . اهيف نم لكب ةثلاث جاجح

 هب رفظ ام ةميق تغلبو « ًافلأ نيرشع يلاوح
 . راثيد فلا ةثام ىلاوح مئانغ نم .هيوركز

 دونج نم جحلا يف ناك نم رظتني هيوركز ماقأو

 رابخأ نورظتني «ديف » يف ءالؤه ناكو « ةفيلحلا
 نكل « ةفيلحلا نم تادجنلا لوصوو ةطمارقلا

 مجاهو « قيرطلا ين كربلا مدرو رابآلا دس هيوركز

 قيضو « اهيف نيذللا نينصحلا رصاحو «ديف»
 نع فرصنأ نأ ثبل ام هنكل « مايأ ةدع اهيلع

 . امم رصاخم
 زهجف هشيج متازه رابخأ ةفيلخلا ىلا تلصوو

 هلسرأو « « نيكتراوص نب فيصو » ةدايقب ًاشيج

 نم هعم نهو هيوركز هيقلف ©« « نافخ » قيرط ىلع

 ىتح لاثقلا لظو . 505/1١ / 5 يف ةطمارقلا
 « نوريثكلا ةطمارقلا نم لتق حابصلا يثو . ليللا

 تامو رسأف هسأر يف فيس ةبرضب هيوركز حرجو

 هسأر لمحف ء ( 900/1١/91 مايأ ةسمخ دعب
 . جحلا عطقني الثل ناسارخ ىلإ

 ةقالزلا (")

 غالف ) ٠١85 ماعلا يف سلدنالا يف ترج ةكرعم

 ميعزو « سداسلا وسنوفلا » هلاتشق كلم نيب . ( ه

 لهس ىف اهاحر ترادو . « نيفشات نب فسوي » نيطبارملا
 ىلع « نيو » يلامش عقاولا 85]5236158 « ساخاركاس »

 ىذلاو . ةيلاحلا ةيلاغتربلا

 ْ . ةقالزلا لهس مسا برعلا هيلع قلطا
 يف ةلطيلط طوقس جئاتن مها نم ناك دقل

 سلدنالا يف فئاوطلا كولم سجا .نا ءهلاتشق كلم دي

 ) ةكرعم ( ٠١86

 - ةينابسالا دودحلا نم ةيرقم



 رطحلا اذه درل مهتملك ديحوت اوررقف مهادلا رطخحلاب
 ءارو ام « برغملا يف نيملسملا مهناوخاب ةناعتسالاو
 مهلهاع برغملا يف نيطبارملا ىلع ناكو . رحبلا

 سداسلا وسنوفلا بتكو . نيفشات نب فسي روهشملا
 لكوتملاو هيليبشا بحاص دابع نب دمتعملا نم لك ىلا

 ميلست اهيلإ بلطي سويلطب بحاص سطفالا نبا
 فحزي فوسف الاو «لامعألاو نوصحلاو عالقلا ضعب
 ىلآ فئاوطلا ءارمأ ثعبف . امهلتقل ةرارجلا هشويجب

 ىببلو . رطحلا اذه درل هتنوعم نوبلطي نيطبارملا لهاع
 ًاريبك ًاشيج عمجف « ددرت نود ءادنلا نيفشات نبا

 ثيح سلدنالا ىلا قراط لبج قيضم هب زاتجا

 ًاعيمج اوراسو « فئاوطلا ءارما نم هئافلحت ىتلا
 ثيح , 35]580:8 ةقالزلا لهس ىلا اهنيو سويلطب ىلإ
 يف“ ىلاوالا» + نيتكسام نيفدعو ف. مهاوغا تنل
 ةدايقب سلدنالا شويج نم ةنوكم يهو « ةمدقملا
 دئاق سطفألا ن٠ لكوتملا ناكو « دابع نب دمتعملا
 شيج نم ةنوكم يهو ةرخرملا يف ةيناثلاو . ةنميمل
 عربا مهسأر ىلعو ربربلا ناسرف : هيمسقب نيطبارملا
 نم فلؤملا يطايتحالاو « ةشئاع نب دواد مهداوق

 لئابق نم اهريغو ةجاهنصو هنوتمل لئابق يلتاقم ةبخن

 ناك يذلا هسفن نيفشات نب فسي اهيلعو « ربل
 هديدع ردق يذلا يمالسالا شيجلا اذهل اماع ًادئاق

 . (ًافلا نيرشع ليقو) لتاقم فلا نيعبراو ةينانب
 دعب ىلع ركسع دقف ةلاتثق كلم شيج اما

 نيب لصف دقو « نيملسملا ركسعم نع لايما ةثالث

 دتمي يذلا «ةناي» يداوب رمي رهن عرف نيشيجلا

 شيجلا ةمدقم ىلع ناكو.« هجاتلا » ربن وحن الامش

 شيجلا اذه ديدع ردق دقو ,« سيئاه ربلا » هدئاق

 . (افلا نينامه ليقو) لتاقم فلا نيسخم
 ةثالث ةدم امبب ركسعم يف نيلباقتم ناشيجلا لظو

 لدابتي ءهيداوو ربلا ىوس امهيب لصفي ال مايا
 نا ىلا « ديدبلاو ديعولا نولسحن لسرلا امهادئاق
 « نيملسملا لاتقل هددح يذلا مويلا نع وسنوفلا نلعا
 : سيمخ موي كلذ ناكو « لوقي دمتعملا ىلا بتكف
 «تبسلا هدعبو « مديع وهو « ةعمجلا موي ًادغ نأ »
 دحالا هدعبو « اندنع رثك مهو دوبيلا ديع وهو

 . «نينثالا موي اننيب ءاقللا نكيلف « انديع وهو
 ةعدخ دابع نب دمتعملاو نيفشات نب فسوي كرداو

 نيعقوتم « ةظحللا كلت ذنم هلازنل ادمتساف « ودعلا

 .ةعمجلا موي الا نوكي نل امبلع هموجه نا

 نأ اف « ناملسملا نادئاقلا هعقرت ام حصو
 قفاوملا ه 478 بجر )+١ ةعمجلا موي رجف لطا
 وسنوفلا ناك ىح ء(م ٠١8 لوالا نيرشت مم ل
 يف ناشيجلا كبتشاو . نيملسملا ىلع هشيجب فحزي

 ةدايقب) وسنوفلا شيج ةمدقم تمجهف ©« فينع لاتق

 ةدايقب) نيملسملا شيج ةمدقه ىلع (سيناه ريلا

 تعزعزتو نيملسملا ةمدقم تلتخاف « (دابع نبا

 نيمجاهملا هجو يف تبثي لو « سويلطب وحن تعجارتو
 نييلاتشقلا اولتاق نيذلا هيليبشا ناسرفو دمتعملا ىوس

 نم لتقو حارجلاب دمتعملا نْخنأو . ةوارضو ةلاسبب
 نيملسملا تاوق تداكو « ريبك ددع نيملسملا دنج

 مجابم وسنوفلا ناك يذلا تقولا يف « مزهتو راهت
 (ةشئاع نب دواد ةدايقب) نيطيبارملا ةمدقم هسفنب

 وسنوفلا حبصاو . ةميسجلا رئاسحلا مهفوفص يف عقويو
 باق « مضولا اذه دعب « « سيناه ربلا » هدئاقو
 نيملسملا ةمزه تتابو . رصنلا نم ىندأ وأ نيسوق
 . ةعقوتم

 ماعلا دئاقلا كرحت « تاذلاب تقولا اذه ينو
 ربربلا نم تاوقب مفدف « هطايتحاب نيفشات نبا

 عربا نم وهو « ينوتمللا ركب يبا نب ريس ةدايقب
 قرتخاو . ًاعم نيطبارملاو نييسلهنالا ةدجنل « هتداق

 بلق ىلا لصو ىح وسنوفلا شيج فوفص ريس
 مهشأج نوطبارملاو نويسلدنالا درتساف « شيجلا اذه
 ناك وسنوفلا نكلو « ربكا ةيمحم لاتقلل اوداعو

 يذلا قدنملا محتقاو نيطبارملا مايخ ماما راص دق
 ةعئار ةأجافم تثدح اهدنع . مايحلا كلت ىمحب

 « هطايتحاب اهل ططخ دق نيفشات نب فسوي ناك
 ىلا لصو ىتح ودعلا شيج فوفص لوح راد ذأ

 اب نييلاتشقلا شيج ةرخؤم برضو «هقرحأف هركسعم

 وج يف ثدحتف ةوقب برضت نيطبارملا لوبط تناك

 فلخلا ىلا وسنوفلا تفتلاو . الئاه ًايود ةكرعملا

 عم نولتتقي ةرخؤملا يف هدنجو قرتحي هركسعم ىربل
 مهدجنيل داعو « نيمزم نورفيو « نيفشات نبأ دنج

 نيدئاقلا نيب ترادو . مهنم ًاظح رفوأ ناك اف

 ةكنحب نيفشات نب فسي اهريدي ناك ةمخض ةكرعم
 ةدايقب نيطبارملا ةمدقم تطغضو . ةأرجو ةلاسبو

 ع ودعلا ةمدقم ىلع ديدج نم ركب يبا نب ريس
 دق تناك يلا اهعقاوم نييسلدنالا تاوق تداعتساو

 . راهتو عزعزتت ودعلا فوفص تأدبو « اهترسخ

 نييلاتشقلا ىلع درج ناب ةيضاقلا هتب رض فسوي برضو
 ءءادشا لتاقم فالا ةعبرا غلابلا دوسالا هسرح

 « نيديدش ةوارضو سأبب ةكرعملا ميحج يق اولزنف

 وسنوفلا ىلا اولصوو نييلاتشقلا فوفص اوقرّتخاو
 نا وسنوفلا ىأرو ء« هتمدا ةنعط مهدحا هنعطف

 ةاجنلا نم هل رفم ال ناو ءةدكؤم تحبصا هتمميزه

 لت ىلا ألو هناسرف نم ددع عم عجارتف ءهسفنب

 تحت هسفنب اجن لب « اليوط ثكمي ملو « بيرق

 ليقو) ناسرفلا نم ه.. وحن هعمو «مالظلا حنج

 لز

 ٠ حارجلاب نينخشم (طقف .
 هذه يف يلاتشقلا شيجلا ىلتق نوخرؤملا ردقيو

 هلماكب شيجلا نيب حوار « ةفلتخم ماقراي ةعقولا

 ةعبرا نيبو « سراف ٠٠١ ادع ام (ًافلا نينامت)

 نييلاتشقلا رئاسح نا دكؤملا نم نكلو . ًافلا نب رشعو

 نيملسملا رئاسخ تناك .كلذكو . + ةحداف. تناك

 ناكو .ودعلا رئاسخ نم ًاددع لقا تناك ناو

 يجنرفلا دملا فقوت نا ةماهلا ةعقولا هذه جئاتن نم

 رطيس ثيح«نورق ةعبرا ىدم سلدنالا دودح ىلع

 ةملسملا اينابسا ىلع نودحوملا مهدعب نمو نوطبارملا
 . ًاماع نيسمخو ةيام ءاهز ةيب رغم ةيالو سلدنالا تلظو

 ( يكيتسيجول معد ةنيفس ) نئلز (؛)

 1يمهذو(1ن ( يرادا ) يكيتسيجول معد ةنيفس
 ) ١و9 م6 ( ايلاح ةدوجوم 8مم 0 ةطتص

 . ةيبيللا ةيرحبلا ىدل ةيلمعلا ةمدحلا يف

 ةكرش ضاوحا يف «نتلز » ةنيفسلا ءانب أدب

 باسحل 9517 ماعلا يي ةيناطي ريلا «تفوركين روث »

 « )و58 /5/ 59 يف ءاملا ىلا تلزنا مث « ايبيل
 ١954/1١/8 يف ةيلمعلا ةمدخلا تلخدو

 ةيكيتسيجوللا تامدحلا ةنيفسلا هذه رفوتو
 فاج ضوح اهيفق « يبيللا لوطسالل ( ةيرادإلا )
 « رحبلا ضرع يف ةلجاعلا تاحالصالا ءارجال متاع

 نع هلوط ديزي ال بكرم وأ ةريغص ةئيفس يأل
 ةئيفسك اهمادختسا ناكما نع الضف . ًامدق ٠

 ةيرحبلا ىدل ةدوجوملا ةفيفحلا ةيرحبلا ةوقلل نيومت
 ةيرودلا قراوزو خيراوصلا قراوز ) ةيبيللا

 لسئاسوو نكامأب ةزهجم ةنيفسلاو . ( ةريبكلا
 ةشرو اهبو « هناكرا مقاطو يرحب دئاقل ةماقا
 وحن هتحاسم زيح لغشت ةنايصلا لامعال ةلماك
 فاحلا ضوحلاب ةقحلم يهو . عيرم مدق 00000

 ةعفارب ةزهجمو . ةئيفسلا ةرخوؤم يف دوجوملا ماعلا

 ةرداق اهلعجت دادتما عرذأ اهل نانطأ » اهتوق ةلقنتم
 .ةنيفسلا بئاج ةاذاحمب مدق ٠٠١ ةفاسمل كرحتلا ىلع

 « نط ٠١٠٠١ ةنيفسلل يسايقلا نزولا غلبي

 اهملوطو « ًانط .07٠+ ةلماك ةلومحم اهتزوو

 اهلكيط ىصقألا ضرعلاو «٠ ارم هم.4 يلإجالا
 « راثما "و١ يداعلا اهسطاغو ء ًآرتثم 145
 .هر١ اهسطاغ حبصي لماكلاب ةلمحم نوكت امدنعو
 . راتما

 1م



 « نتلز » ةيبيللا يكيتسجوللا معدلا ةنيفس

 « نيلز » ةيكافولسوكيشتلا بيردتلا ةرئاط

 كك

 امر خؤم يف دوجوملا فاحلا ضوحلا لوط غلبيو
 ةوقو . رّثم ١6,8 هضرعو « ًارثم 46
 اهتعرسو ء« ناصح سوء. ل زيدلا اهءاكرح

 ليم .5.٠.٠ اهلمع ىدمو «٠ ةدقع ١6 ىوصقل

 نيح اهمقاط ددع غلبيو . ةدقع ١4 ةعرسب يرحب

 ٠١١ ريبك يرحب طباض وأ دئاق ةنيفسك لمعت
 يهو . ( ىرخا بتر مك و ًاطباض )١٠١ لجر

 . مث 460 رايع ط/ م نيعفدم ةحلسم

 ( ةرئاط ) ه55 / 155 نيلز (؟0)

 ةيحورم « ةفيفخ يئادتبا بيردت تارئاط

 . ايكافولسوكيشت يف جتنت . دحاو كرحمم.

 ةفيفحلا ةيحورملا بيردتلا تارئاط. ةلسلس دوعت

 أدب يتلا «55 -زو ةرئاطلا ىلا لذه «نيلز»
 ةرملل تقلح و « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اهميمصت
 يلاتلا ماعلا يف اهتعبت مث . ١940 ماعلا يف ىلوالا
 زارط لوا ةقيقحلا يف تناك يتلا « ١؟5 - زو

 ريوطت كلذ دعب رمتسأ دقو . اهنم يلعف يجاتن
 زارط لك ىلع ةددعتم تاليدعت لاخداو ةرئاطلا

 كرحملاب ةداع قلعتت تاليدعتلا هذه تناكو . اهنم

 ةيحالملا ةزهجالاو ةحنجالاو لكيملاو تالجعلا و
 زارطلا رهظ لاجملا اذه يفو . خلا ... ةمدختسم

 موه - زو زارطلا هريوطتو «8؟55 - زد

 تالجعب زارط لوأ ناك يذلا [معوهع « رئيرت
 . ًاقباس ةمدختسملا ةتباثلا تالجعلا لدب « ىطلا ةلباق

 «هر4- زو زارطلا رهظ ١456 ماعلا ينو
 مموج مرج «رتسام - رثيرت» مساي فورعمل

 «لضفأ ءادأ و ىوقأ كرحم لعىوتحايذلا 235[ع»
 تاكرح مايقلا ىلع ةلماكلا ةردقلا ىلا ةفاضالب
 م زو نسحملا زارطلا هعبت مث . يوحلا ضرعلا

 . 81970611 « ليفد ياكس رب ىمسملا « ل هك
 روط يذلا ريخالا زارطلا ناك ١و ماعلا يو

 ديق لازي ال 0555 - زو مسإ تحت ةرئاطلا نم

 . ةيلوالا تارابتخالا

 ةمساولا ةرئاطلا هذه نم جتنا ام عومجم غلب
 ع« ا (اوا5 - 94١ا/) ةرثف يف « راغتنالا

 .ةيركسعلا وةيندملا ضارغالل ةرئاط ١٠٠٠ نم رثكا
 ةيكارتشالا لودلا نم ديدعلا يف مدختست تناكو

 « ايكافولسوكيشت : لثم ثلاثلا ملاعلا نادلبو

 « رصم « رجملا « ايراغلب «٠ ةيطا رقم دلا ايناملا

 اينيغ © لاموصلا « ابوك « رئازحلا ء ايروس
 . اهريغو



 كر (ورعو ز) ةماعلا تافصاوملا

 ةوقب «5 -رونيام رئلوو» زارط نم يحورم
 نزولا . غلك 58٠ ةغراف نزولا . ًاناصح

 غلك ة٠54 عالقإلل ىصقالا

 « راثمأ انر» لوطلا ء راتمأ ٠١,5 نيحانحلا
 ارتم ١هره نيحانحلا ةحاسم ء رثم ؟,١ عافترالا

 ا

 ةحتف : سيياقملا

 ىلع ةعاس / لك 4٠+ ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 / لك 58٠ ةيحالملا ةعرسلا . رحبأ! حطس ىوتسم
 48٠١ يلمعلا عافترالا. رثم 0.٠ عافترا ىلع ةعاس

 . ةيناث / راتمأ هره يلئادبلا عافترالا لدعم . ركع

 5 لك همع ىصقالا ىدملا

 ةرمرلا )0(

 دارفالا عومجم وأ مقاط ىلع ًايلاح قلطي ريبعت
 لكشتو . نواه وأ شاشر وأ عفدم ةمدخلا نيم زاللا

 وا تاشاشرلا وأ ةيعفدملا ةعاج نم ًاءزج ةرمزلا

 رمآ فيرع وأ بيقر ةداع اهدوقيو . تانواملا

 . ةرمز

 برحلا يف ةلجارلا ةاشملا ةعاج نناك دقلو

 ىلا ةمسقم اهتلت يلا تاونسلاو ىلوالا ةيملاعلا

 . «ةلاوحلا ةرمز » و «ةامرلا ةرمز و : نيترمز

 ةرمز نال ًارظن ةددحم تاههم ةرمز لكل ناكو

 ةرهزو فيفخ شاشرب ةحلسم تناك ةامرلا

 يف ةاشملا ةنئكم نكلو .

 اذه تدقفأءةروكذملا برحلا تلت يتلا تاونسل

 لتاقت ةاشملا ةعاج تدغو «ها زغم نم ريثكلا ميسقتل

 لمح اد ةروانم كانه دعي ملو «٠ ةدخلاو ةدحوك

 ةاشم تادحو لخاد زياّلا ىفتخا مث . ةعامل

 امدنع ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيماظنلا شويحلا

 قدانبلاب ةحلسم ةلاوحل

 ء  ةاشملا يدنج حالس ةيلآلا ةيقدنبلا تحبص

 ةرمزلا ريبعت يقبو « عالطتسالا بيلاسا تلدبتو
 ةفاضإلاب . ةليقثلا ةحلسالا تادحو يف ًامدختسم

 يف لاتقلا دنع ةاثملا تادحوو ةصاخلا تادحولا ىلا

 رظنا ) تاباصعلا :تاوق يفو « تاباغلا يفو لابحلا

 . ( ةلاوحلا ةامرلا

 ميليرمز(1؟)

 ب 29375 ) ةرتف ف مكح , ( ىيرومأ ) يرومع كلم

 ا اال

 ةعقاولا « يرام » يف ةينطو ةلالس نم ميليرمز ردحني
 ىمست ) مك 14١ ةفاسمم رمدت يقرش , تارفلا رهن ىلع
 ةدعاسمب « يرام » شرع ىلتعا دقلو . ( يريرحلا لت ًايلاح
 ةيوق تناك يتلا . ( داخميإ كاذنا اهمسا ناك ) بلح كلم

 تابلقتلا ةفاك نع ىأنمب اهاقبا يذلا دحلا ىلا كاذنإ

 . نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةيسايسلا

 يف هتطلس زيزعتب همكح ةيادب ذنم ميليرمز ماق
 كلملا عم مدطصا نأ ثبلي مل هتكلو . اهراوجو « يرام »

 ءق 2815-2785 ) « لوالا دادأ يثمش ٠» يروشآلا

 يف ةحجانلا ةيركسعلا تايلمعلا نم ددعب ماق يذلا . ( . م

 روشأ ةلود مايق نلعأو . نيدفارلا دالب يلاشو يبونج
 عباتو , اهيلع ىلوتساو « يرام » مجاه مث نمو . ةيوقلا

 ( رمسا لت ) « انونشإ » ةكلمم دودح ىتح لصوف هريس
 يلاعا يف ةرماغملا ىلع ؤرجي مل هنأ الإ . « يلايد » رهن ىلع

 ةيوقلا ( داخممإ )بلح ةكلممب مادطصالا نم افوخ . ايروس

 . « يرام » طوقس دعب ميليرمز اهيلا أجل يتلا
 هثيرو عطتسي مل . « لوالا دادأ ينثمش » توم دعبو

 ةيركسعلا تابستكملا ىلع ةظفاحملا « ناغاد يمشأ »

 تلصو يتلا « انونشإ » ةكلمم شويج دص يف لشفف . هفلسل

 بلح كلم عم قافتالاب ميليرمز نكتو . « يرام » دودح ىلإ
 . اهيلع اكلم هسفن نالعاو « يرام » ىلا ةدوعلا نم

 تالسارمب ظفتحاف , اكنح ايكح ايسامولبد ميلي رمز ناك

 يف رثع دقو , دعب ايف هتالسارم اهيلا مضو . ةيمسرلا هفالسأ
 ةحول فلأ 15 نم رثكا ىلع يكلملا « يرام » فيشرأ

 تالسارملا اهنم ريبك مسق لثيو . يرامسملا طخلاب ةبوتكم
 تالسارملا ضعب لوقتو . ةفلتخم ةينمز لحارم يف ةيسامولبدل
 هتطلس ديكأت ةيركسع تالمح ةدع دعب عاطتسا ميلي رمز نأ

 ةرطيسلا مكحاو , ( خيلبو روباخلا يداو ) دالبلا يلاهش ىلع
 بلغتو . ( « دادأ حمسي » هلبق لعف ارك )ودبلا لئابق ىلع
 ريثي ناك يذلا 8ءمع - 1850108 « انيماي ينب » تاوق ىلع

 ىوقلا عم ةديج هتاقالع تناكو . « يرام » هجوب لقالقل

 ضيبالا رحبلا ىتح هتكلممل ةيبرغلا دودحلا نم ةدتممل

 كنلاملا نم لسرلاو ءارفسلا لبقتسي ناكو . طسوتمل
 الانمت اهيف ديشو . بلح ةرايزب ماق هنأ ركذيو , ةيروسل
 عم هتاقالع نإ الا . يسيئرلا ةنيدملا هلا . « دادأ » هلالل

 اهكلم ناك ثيح . ةياغلل ةئيس تناك قرشلا يف نييروشال
 . « يرام » ىتح هترطيس دم ىلا ىعسي « ناغاد يمشأ »

 ىلع ةلدابتم تارجه لكش ىلع نيكلملا نيب ءادعلا رهظو

 ميلي رمز فواخم نم داز امو . نيتكلمملا نيب ةيدودحلا ندملا

 نييروشآلا نيب أدب يذلا يركسعلا نواعتلا . هقلق راثأو

 عز

 « انونشإ » مكاح لسرأ دقف . ةيركسعلا « انونشإ » ةكلمبو

 ودعلا كلذب حبصاو « ناّرح ةقطنم ىلا ةريبك ةيركسع تاوق
 ."ميليرمز ىلع ًارطخ دشالا

 مكاح تاكرحت كاذنآ بقاري يباروم يلبابلا كلمل ناكو

 « يرام » اكلم ناكو . نييماليعلا هئافلحو « انونشإ »

 « تارفلا ةقطنم نم ربكالا مسقلا ىلع نارطيسملا « لباب »و
 اهحلاصم تناكو . يركسعلا امههطاشن قيسنت ىلع نالمعي
 ريفس ناكو . كرتشملا ودعلا هجوب يعافد فلح ةماقإب يضقت

 تامولعملا لكب مئاد لكسب هطيحب « لباب » يف ميليرمز
 يف نويلبابلا لسرلا ناك لباقملابو , ةينمالا اياضقلاب ةقلعتم

 « اهنوعمسي يتلا رابخالا لك يبارومح ىلإ نولقني « يرام »
 دقو . نيمكاحلا ملعب لصحي لدابتملا نسسجتلا اذه ناكو

 تاقوالا يف ةيركسع تاوق رخآلل نيكلملا نم لك راعأ
 نم ةليوط ةرتفل ةلدابتملا تامدخلا هذه ترمتساو . ةجرحل
 هتقادصب اةهم دعي مل « يبارومح » نا ودبي نكلو . نمزل

 حبصاو . ةينمالا هحلاصمو هلكاشم هماتها ردقب , ميلي مز
 . ةيلحملا هتاطلس ةيوقتل هفيلح شويج مدختسي

 نم ةمجط لباب تضرعت م . ق 37714 يفو

 ماعلا يفو , نييروشآلاو انوئشإو , يتوجلاو . نييماليعلا

 ةمحاهمب كلذ ىلع يبارومح در ( . م . ق 2771 ) يللاتلا
 دوسجو ىسسئأ مث 2« نيس - مير » مزهو . « اسرال »

 هقيدص ةمجاهمل لقتنا مث نمو . ةريصق ةرتف دعب « انونشإ »

 ,« موغلام »و « يرام » لتحاف « ميليرمز » ميدقلا

 ميليرمزب ساسملا نود روشأ ندم ضعب عم الس اهعضخأو
 ىلا يلبابلا شيجلا داع . م . ىق 21/1١ ماعلا يفو . ايصخش

 مدهف « ميليرمز اهب ماق ةسئاي ةروث عاضخال « يرام »
 , همدهو هقرحاو يكلملا رصقلا بهنو , اهزانمو ةنيدملا راوسا

 دقو . ميليرمز اهكلم لتقم دعب , ماكر ىلا ةنيدملا تلوحتو

 كلم اهب ثعب ةدحاو , اهلئاسرو اهقئاثو نيب دعب ايف دجو

 اهيف هوجري ؛ « يبارومح » ىلا ةيقينيفلا « ثيراغوأ » ةنيدم
 هنبال حامسلل « يرام » كولم رهشأ « ميليرمز » عم طسوتلا
 اهتيمها ىلع لدي امم . اهيف ملعلا يقلتل ةنيدملا ةرايزب

 . خيراتلا نم ةلحرملا كلت يف ةيراضحلا

 ( رزعيلا ) رالمز (؛4)
 ( -15؟1)ينولوبلصأ نم ينويهص يباهرا

 . ةيباهرالا « ليستأ » ةمظنم يف قباس وضع

 ١و؟ ١ ماعلا نوسك اجي بقلملا رالمز رزعيلا دلو

 ةثلاثلا نس يف وهو نيطسلف ىلا لصوو . اينولوب يف

 . بيبأ لت يف هتلئاع ترقتسا ثيح « رمعلا نم

 يف أشنف « ةبصعتم ةينويهص رالمز ةلئاع تناكو

 كال



 مز

 نيذلا ةنياهصلا نيسووهملا نم حبصأو جنشتم وج

 . لتقلاو باهرالا ىلع اوبرت
 ةمظنملا فوفص ىلا ١984 ماعلا يف مضنا

 نوغرالا ) «ليستا» ةفرطتملا ةيباهرالا ةيئويهصلا
 رودت ةمظنملا هذه تاطاشن تناكو ( ىمؤيل يئافست

 تاءاقللا دقعو « ةيسايسلا تايرظنلا ةرولب لوح

 ثيح ©« « انيب شور » ةرمعتسم يف ميظنتلا دارفا نيب
 ( رياني ) يناثلا نوناك ينو . « ليستا » ةدايق تناك

 لسراو « يناطي ربلا شيحلا ين ةمدخلل عوطت

 نكت م ةيناطي ربلا تاوقلا نال « لقنلا حالس ىلا
 . ةلتاقملا تادحولا يف دوهيلا نيعوطتملا كاذنآ لبقت

 «دئف رص » ركسعم ف بيردت ةرود ىبنأ نأ دعب و

 تينم ثيح « ةينانويلا ةهبحلا ىلا لسرا نيطسلف يف
 نكمتو . ريسأ رالمز عقوو ةممزهب ءافلحلا تاوق
 ةنحاش لفسأ ين قلعت امدنع عيباسأ * دعب رارفلا نم

 تعءاب هرارف ةلواجم نكلو . ركسعملا تلخد ةيئاملا
 هيلع ضبقلا تقلأ ةيلاطيا ةدحو نأ ذإ « لشفلاب

 ةرتف ىضق نأ دعبو . ىرسالا ركسعم ىلا ديعأف
 .رارفلل نييناطيرب نييدنج عم ططخ رسألا يف ةزيجو

 برحهلا ةيلمع اوفشتكا ركسعملا سارح نكلو
 نييئاطي ريلا دحا لتقف ةثالثلا ني رافلا ىلع رانلا اوقلطأف

 عيباسأ ةدع دعبو . رخآلا يناطيربلاو رالمز رفو
 , ءافلحلا طوطخ ىلا الصو

 يف فصنو ةئس ةدمل لمعيل نويناطي ربلا هداعأ
 ةيئاب رهكلا ةقاطلا ديلوت ةطحم تآشنم ةسارح

 . «افاي» يلامش «نوكريلا » رمن برق « غنيديد »

 « ليستا » ةمظنمب هلاصتا ةرتفلا هذه لالخ فنأتساو
 ةسارحلا ةليصف دئاقو لوأ نواعم ةبترب ناكو
 ناك ”ةيركسع ةرايس هعمو < ءالعأ ةروكذملا
 .ةمظنملا حلاصل رخآلناكم نم ةحلسالا لقني اهلفتسي

 هترايس تناك ١545 /"/مم ءاسم يو
 اهلقنب فلك يتلا رئاخذلاو ةحلسالاب ةأبعم ةيركسعلا
 تفشكو « بيبا لت ةقطنم يف « ليستا » ةمظنم ىلا
 يف ةكاحملل مدقو هزمأ ةيناطي ربلا ةيركسعلا ةطرشلا
 يباهرا ميظنت عم نواعتلاو ةنايملا ةمهتب سدقلا

 ١١ ةدمل نجسلاب هيلع حف « يعرش ريغ ينويهص
 2 ينالعي ربلا شيحلا يف ةمدخلا نم درطلا عم ةنس

 ةراف ضقي مل هنكلو . هنع ةيركسعلا ةبترلا عزابو

 يف رارفلا عاطتسا ذا « « تيلتع » لقتعم يف ةليوط
 نم نييباهرالا ضعب عم ١448 (سرام) راذآ
 , هتيظنم دارفأ

 لقتعملا نم رالمز رارف نم طقف نيموي دعبو
 « ليستا » ةمظنم دارفأ نم نييباهرالا نم ةعومجم داق

 ناكو « بوقعي نورخز» ةنطوتسم نم تجرح
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 مهسأر لعو زيلكنالا دونملا يز نودتري اهدارفأ
 ادنلتوكسا لهأ ةجحل ديجي ناك يذلا رالمز

 ةيناطي ربلاتاوقلا ركسعم ىلا ةعومجملا هذه تلصوو
 نم تنكمتو . «انح سيدرب» يف 8١( مقر )

 « نييناطيربلا دونحلا ضعب ةدعاسم هلوخد

 نمو « هلخادب تناك يلا ةحلسالا عيمج تقرسو

 . ملم ه١ نواه عفادمو ةعردم ةب رع اهنيب
 رالمز داق ةيلمعلا هذه ىلع مايأ ةعضب يضم دعبو

 ةطحم يف نيطسلف راطق ىلع ىرخا وطس ةيلمع
 ةنحاش ةلومح ىلع هتعاج عم ىلوتساو « « انيماينب »

 باسحل ةلوقنم تناك « لم ١ نواملا فئاذق نم

 امدنع ةثلاث ةيباهرا ةيلمع داق امك . يناطي ريلا شيحلا

 وحلا حالس ةدعاق « ليستا » ةمظنم دارفأ مجاه

 ىلع اول وتسأو « فون لت» راطم يف يناطي ربلا

 مفادمل فئاذقلا و رئاخذلا و ةحلسالا نم ةريبك تايك

 ييباهرا موجم تايلمع ين رالمز كراشو . نواملا
 برعلا امناكس درطو «افاي» ةنيدم ىلع « ليستا »

 . ةلمرلاو دللا لع موجهلا ينو
 ةيليئا رسالا - ةيبرعلا برحلا تعضو نأ دعبو

 قحتلا « « ليستا » ةمظنم لح متو اهرازوا ىلوألا
 زومت يف تسسأت يلا يماظنلا شيحلا تادحوب رالمز

 « لقنلا حالس يف طباضك مدخف « ١544 (ويلوي )
 ةبيتك دئاقو نيسدنهملا حالس يف ةيرس دئاق ادغ مث

 اهتنش ىلا ةيماقتنالا تايلمعلا ضعب يف كراشف « هيف

 ةيبرعلا لودلا ىلع ةيليئا رسالا سودناموكلا تادحو
 ١وهال ماعلا يفو . ١905 برح لبق ةرواجملا
 .ةراجتلا يف لمعلل بهذو شيحلا رالمز كرت

 )٠0( يبست ) ريمز (

 لصو ( - 1١978 ) ليئارسا يركسع
 داقو ©« بيردتلا عرف ةدايق ىلوتو ءاول ةبتر ىلإ

 تارباخملا ةسسؤم سيئر حبصا مث « ةيبونحلا ةهبحلا

 . «داسوملا و ةصاخلا تاهملاو
 « اينولوب ف ماعلا يف ريمز يبست دلو

 لمح ام اهجوأ يف ةينويهصلا ةرجحلا ىمح تتناكو
 اهيف دلو يلا ةنسلا سفن يف ةرجملا ىلع هدلاو

 . « بيبا لت » يف هتلئاع ترقتسا دقو « يبست
 ةعرذم يف ”ةنسيوناثلا هسئاشار د“. نيمز“ قلت

 تابيردتب هتسا رد ءانثا موقي ناكو ؟ «, روفلب »

 مهدادعال ًاديهمن ةئياهصلا بالطلا ةيقبك ةيركسع

 نيبت املو . « هاناغاملا » ةمظنم فوفص يف نيلتاقك
 لمعلا ًالاص ادغ ريمز نأب « خاملابلا » ةدايقل
 1١9. 4 ؟ماعلايف اهيلإ همامضنا ىلع تقفاو « يركسعلا

 دق ريمز ناك ( ١940 -1945) ةرثف يفو
 حبصا امك « « خاملابلا » تاوق يف دئار ةبترل لصو

 نالعا عمو . سدقلا ةهبج ىلع تلتاق ةيرس دئاق
 ريتخأ 2< 48 ماعلا 54 ةينويهصلا ةلودلا مايق

 يركسملا لمعلا يف نيمدقتم طابض ةعضب نيب نم ريمز
 ةيلك يف ترج بئاتك ةداق ةرود روضحل لسراو

 شيلا اهأشنا يتلا ةثيدحلا ةيركسعلا ناكرالا

 يف نيع مث . هطابض بيردتل لجع ىلع يليئارسالا
 ءاول نم ةيماظن ةاشم ةبيتكل ًادئاق ١401١ ماعلا

 . ديقع ةبتر ىلا ير نا دعب « يتاعفج »

 ريمز لسرا ١( ه8 - 9١ه4) ةرثف يفو

 ءايلعلا ةيئاطي ريلا ناكرالا و ةدايقلا ةيلك يف ةساردلل
 ةيماظن تايبابد ةبيتك ةدايق لستيل ليئا رسا ىلا داعو

 تابابد ىلع بردتت تناك « عباسلا عردملا ءاوللا نم

 . ةديدج ةيناطي رب

 ةئيه يف ًاعيفر ًابصنم يثالثلا ناودعلا دعب لغش
 تارابختسالا تادحول ًادئاق نيع مث « بيردتلا
 دق كاذنآ ناكو « ةيبونحلا ةهبحلا ةدايق يف ةيناديملا

 - )١95660 ةرف يفو . ديمع ةبتر ىلا لصو

 بيردتلا عرف سيئر بصنم ريمز لغش ( 5
 يركسعلا لوؤسملا حبصأف « ةماعلا ناكرالا يف
 يف ةيليئارسالا برحلا ةيرظن قيبطت نع لوالا
 . طابضلاو دولحلا بيردت تارود

 دئاق بصنم )1١951-١15956( ةرتف يريمز لغش

 , ءاول ةبتر ىلا يثرو ( ةيرصملا ) ةيبونحلا ةهبحلا
 ىدل يليئا رسالا يركسعلا قحلملا بصنم يف نبع مث
 يقب و . كانه عافدلا ةرازو دفو سيئرو « ايناطيرب
 .(رو5م- 1955 ) نيماع ةدم بصنملا اذه يف

 تارباخملا ةزهجأل ًاسيئر نيع ١914 ماعلا يفو
 ريئام » ءاوللا نع الدب « « داسوملا , ةصاخلا تاهملاو

 . 9١ا4 /ة١/5 ىح ,داسوملا» ريدي ىقبو « تيمع

 نم رثكا ةنس ةدمل بصنملا اذه ريمز لغش اذكهو
 اهتهجاو ىّبلا ثامزالا ببسي كلذو + ددحملا
 تارابختسالا ةبعش دئاق ةلاقا تررق امدنع ليئا رسا
 لبقو لالخ ريصقتلاب همابتا رثا « نامآ » ةيبرحلا

 . */١891( ) ةعبارلا ةيليئا رسالا  ةيب رعلا ب رحلا
 ررق «داسوملا » 3 هتمدخل ةدمل ريمز ءابمأ عمو

 .يراجتلا لمعلا يف طارخنالا و يركسعلا لمعلا لازتعا

 ةيلمع ىلع هسفنب فرشا
 « هتيفصت و «يخيشوب دمحأ» ينبرغملا نطاوملا ةدراطم

 يف نيميقملا ةينيطسلفلا ةمواقملا ةداق دحأ هنأ ًادقتعم
 نواعتلاب ططخ هنا ًاضيأ ريمز ىلا بسنو « جيورألا
 ةمواقملا ةداق لايتغال ةصاخلا شيحلا تادحو عم

 .(197 /4 / 1 )1١ توريب يف ةثالثلا ةينيطسلفلا

 رسمز نا دقتعيو



 مست ريمز نأ نلعا ١974/1١/4 يفو
 ليلوس » عمجم ةكرش ءانما سلجم ماع ريدم بصنم

 ةيركسعلا تاقرطلا دمحو ينابملا ءىشنت يلا «( هيلوب

 ناكو . عافدلا ةرازو حلاصل تارئاطلا جرادمو
 ةموكحلا سيئر هل همدق ًاضرع ضفر ريمز
 بستم لفشل.« نيسبار: .قاحسأ و ةيليئازسالا
 قيسنتللو « يئادفلا طاشنلا ةحفاكمل صاخلا هراشتسم
 تاوقلاو نمألا ةزهجأو ةموكحلا سيئر نيب
 . ةحلسملا

 ١481٠ (ةيقافتا) رابجنز (؟؟)

 يف ايناملاو ىمظعلا ايناطيرب نيب تدقع ةيقافتا
 ةيقافتا اسضيا ةيقاسفتالا هذه ىمستو ,., 1

 يو ٠ 11ءاعماومسل - 2ةه21585 « رابجنز  دنالوغله »

 ذوفن قطانم ىلا ايقيرفا ميسقت نم يبوروالا فقوملا دسجت

 , رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ىمظعلا لودلا اهيلع رطيست

 دعب ىمظعلا ايناطيرب نم براقتلا يف ايناملا ةبغر ىلع لدتو

 . ايسور عم يكرامسبلا فلحلا نع يلختل

 نع ايئاطيربل يلختلاب ايناملأ مايق ةيقافتالا ىلع بترت
 ءىطاشلاو «رابجنز » ةيمحم ىلا ةبسنلاب ةقباسلا اهبلاطم
 لباقم , « ابوج »ربهنو «وتيو » نيب يقيرفالا يقرشل

 يقرش يف عقت ةقطنم ىلع يناملالا ذوفنلاب ايناطيرب فارتعا

 يضارا ىلإ « ايروتكف » ةريحب نم الامش دتقو . ايقيرف
 ةريسحب ىلا « اساين » ةريسحب نمو .«وفنوكلا »
 قحب ايناطيرب رارقا ىلع ةيقافتالا تصنو . « اقيناغنت »

 وهو ) ©2191 يشيرباك » عاطق ىلع لوصحلا يف اينام

 ىلعو . ( ايقيرفأ يبونج داحتا يف ايلاح عقي قيض عاطق

 , « اناوستوب » نآلا ىمست يتلاو لامشلا ىلا ةعقاولا ةقطنمل

 لصي ارمم ةيناملالا ةيبرغلا ةيبونجلا ايقيرفا ةرمعتسم حنم ام
 لزانت ىلع ةيقافتالا تصن كلذك . « يزيبمز »رهن ىل

 , لامشلا رحب يف « دنالوغله » ةريزج نع ايناملأل ايناطيرب
 ةردقلا روطت ىلا ةبسنلاب ايساسا ارود تبعل ةريزج يهو

 . نيرشعلا نرقلا علطم يف ةيناملالا ةيرحبل

 ( ناخ ىلع فطل ) دنز (:*)

 ( 27414 - 2954 ) يسراف يركسع دئاقو كلم

 ةنيدم 1.4. 16.2800 ناخ يلع فطل دلو

 نكست ةيودب ةليبق ىلإ بستني وه» ١775 ماعلا يف زاريش

 « ناتسرال » يميلقا ىلع تالمحلا هداق ىلوت . ناريإ طسو

 ةيغب « نأخ رفعج » ريمألا هدلاو نم فيلكتب « نامرك »و

 يف حجن دقلو . امهنم ةازغلا نييراجاقلا درطو امههعاضخإ

 ريمألا هدلاو ةافو رثإ مهتم باحسنالل رطضا هنأ الإ . هتمهم

 نيبلاطملا دحأ ءداق نايصع ةهجاومل ء ( 1983 ) رفعج

 هسفن نلعأو ةطلسلا ىلع اذه ىلوتسا نأ دعب . ةرامالاب

 مدعأو ةاصعلا ىلع ءاضقلا يلع فطل عاطتساو

 ءارمألا سماخ وهو حبصأف ٠ اكلم هسفن نلعأ مث , مهسيئر

 ناك دقلو . ةرسألا هذه يف كلم لوأ دنزلا ءارمأ ةلالس يف

 اهتدايق ىلع ةردقلا هيف تمسوت يتلا هتليبق نم دييأتب كلذ
 يسايسلا رارقتسالا ةداعإ ىلع لمعلاو , راجاقلا درق ةهجاومل
 ماعلا يف يفوت ) ناخ ميرك سسؤملا دجلا هاسرأ يذلا

 ةكلمملا تلعج يتلا ةراجتلا طاشن ىلع ظافحلاو ( 4

 . يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يداصتقالا لقثلا زكرم

 ىلع ءاضقلا نم ناخ ىلع فطل كلملا نكمت دقلو

 , ةيدايقلا هتءافك لضفب ةمكاحلا ةرسألا لخاد تاماسقنالا

 ذخأ يذلا جراخلا نم رطخلا ةهجاومل رطضا ام ناعرس هنكلو

 دمحم اغا ةدايقب يراجاقلا وزغلاب ةكلمملا بونج ددهتي
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 عارصلا لالخ هكلم ةدعاق ناح يلع فطل دقف دقلو

 حتف يذلا «زاريش » مكاح ؤطاوتل ةجيتن . نييراجاقلا عم

 يلع فطل رطضا دقو . دمحم اغآ تاوق مامأ ةنيدملا باوبأ

 يف ًاليوط رقتسي ال . دالبلا يف هتاوقب لقنتلل نيحلا كلذ ذنم

 همصخ حلاصل ىوقلا نازيم ناحجر هيلع ضرفو . ناكم
 يف كابتشالا بنجتو ةريغصلا تايلمعلا نش ىلع راصتقالا
 نم ددع قيفخت عاطتسا هناف كلذ عمو . ةمساخ كراعم

 قوفت مغر هتعاجشو هتءافك لضفب . ةيكيتكتلا تاراصتتنالا

 . مصخخلا تاوق

 ةعبرأ رمتسا يذلا ( ١1744 ) « نامرك » راصح فو

 ملّسو لسا يراجاق نيمك يف ناخ يلع فطل عقو . روهش

 يف همادعإب ماق يذلا ناخ دمحم اغأ همصخ ىلأ

 هلتقمب ىهتنا دقلو . باذعلا هب لزنأ امدعب . « نارهط »

 . دنزلا ةليبق مكح

 (.ايميتبس ) ايبونز (59)

 شرع تقتراء( 175 ) ماشلا دالب نم ةكلم

 اهجوز ةافو دعب اماع ١8 ىلاوح تماد يتلا رمدت ةكلمم

 اعبات ناك يذلا ءرمدت كلم 0036281105 « ةئيذأ 0

 ىلا ؟ ؟088 نم مكح)) ةينامورلا ةيروطاربمالل

 قالخالا ةطاسب اهتيصخش يف تعمجج . (517

 يركسعلا ملعلاو ةيقيرغالا ةفاقثلا بناج ىلا . ةيبرعلا

 أجلمو ةفسالفلاو ءارعشلا ىقتلم اهطالب ناكو , ينامورلا
 ىلإ 558/751 نم تمكح . نيدهطضملا كيجيسملا

 يركسعو يراجت زكرمك اهدهع يف رمدت ترهتشاو , 7

 ضوح نيب ةيدقلا ةيراجتلا لفاوقلا قرط ىلع رطيسي ماه

 ,.طسوتملا ضيبالا رحبلا ءىيطاوشو ةيروسو تارفلا رهن

 رمدت ةكلم ايبونز

 نم ةريبك ءازجاو رصمو ةيروس ىلع اهذوفن طسب نم تنكقو

 ةيروطاربمالا مسج نع اهاصفنا تنلعاو , ىرغصلا ايسأ
 . ةينامورلا

 « ايبونز ايميتبس » داليم خيرات نوخرؤملا ركذي مل
 ثاب» يبمارآلا لصالا نع فرح ينيتال مسا وهو )

 فوسليفلا دي ىلع اهتفاقثو اهمولع تقلت اهتكلو . ( « ياباز

 . بح اهسفن يف سرغ يذلا « سونيجنول سويساك » ينانويلا

 كلملا ةفو دعب يسايسلا اهراشتسم حبصاو . ةيرحلا
 ةيطبقلاو ةينانويلاو ةينيتاللا تاغللا تنقتأو . « ةنيذأ »

 امدنعو . ةيمارآلا ةيلصالا اهتغل ىلا ةفاضالاب ةيناي رسلاو

 ةيامحل سرفلا دض هبورح عيمج يف هتقفار , « ةنيذأ » اهجوزت
 روطاربمالا دهع نابإ . ةيروطاربمالل يقرشلا حانجلا
 روسطاربمالا هدلو دهعو « نايريلاف » ينامورلا

 « قرشملا مكاح » بقل « ةنيذأ » حنُم دقلو . « سونيلاغ »
 , ةيروطاربمالا ةمدخ يف هصالخاو هلضفب افارتعاو هل ًايركت
 اهأشنا يتلا ةيدقلا ةنيدملا ةلطتإل8# « رمدت » يف هرقم ناكو

 يف ةعقاولاو . داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف ميكحلا نايلس

 ١4٠ دعب ىلع ماشلا ةيداب يف ليخنلا راجشاب ةئيلم ةحاو
 « وينوطنا كرام » اهازغ يتلاو . قشمد يقرش لايش ًارتموليك
 ةرمعتسم كلذ دعب تحبصاو . داليملا لبق غ7 ماعلا يف
 كاذلا ةعبات رمدت تناكو . ةينامورلا ةيروطاربمالل

 باج ىلا « ايبونز » تمهاس دقو.ةينامورلا ةيروطاربمالل

 ينامورلا قرشلا- عاضخا يف اهتعاجشو اهئاكذب « ةنيذأ »
 . هيلع ةرطيسلاو هنم سرفلا درطو

 ركبلا هدلوو «هنيذأ» يفوت ( 118/551 ) ماعلا يفو

 1.ة



 هز

 ضعب ركذيو « ةقباس ةجوز نم 11650098 « سدوريه »
 نم ضيرحتب التق « سدوريه »و « ةنيذأ » نا نيخرؤملا

 ةيلوتو ةعساو ةكلمم ءاشنأ ىلا حمطت تناك يتلا « ايبونز »

 . اهيلع الكهطط21125 « تاللا بهو » اهدلو

 شرعلا « ايبونز » تقترا , « ةنيذأ » ةافو رثا ىلعو
 بقل اهسفن ىلع تقلطاو . « تاللا بهو » اهدلو ىلع ةيصو
 يتلا ميلاقالاب ظافتحالا تعاطتساو . « قرشملا ةكلم »

 ةرادا يف ةريبك ةءافك ترهظاو . اهمكحي « ةنيذأ » ناك
 . كلملا نوؤش

 . ًاعساو ًاراهدزا « ايبوتز » دهع يف رمدت ترهدزا دقو
 ةيروطاربمالل ةعبات ءاقبلا لبقت مل « ايبونز » نكلو

 « سونيجنول » تاسايسو ميلاعتب كلذ يف ةرئأتم , ةينامورلا
 ةموكحلا دعُب عسوتلاو درمتلا ىلع اهعجشو . ةيرحلل ةذبحملا
 . ةيزكرملا ةينامورلا

 يبونجلا ءزجلا ايبونز شويج تحاتجا 179 ماعلا ينو

 اهليصاحمب ةينغلا رصم وحن تهجتاو , ةيروسلا يضارالا نم
 نا دعب رمدت ىلا تداع مث . اهيلع تلوتساو . ةيعارزلا

 « لجر 0٠٠١ ىلاوحب تردق دنجلا نم ةيماح رصم يف تكرت
 دئاقلا نا الا . « ةيردنكسالا » اهزكرم ةيماحلا هذه تذختاو

 ةسقرف سأر ىلع رحبأ 220انانك « سوبوري,» ينامورلا
 ززعو . ( ايبيل ) يقيرفالا ءىطاشلا ىلع لزنو « ةينامور

 ةيردنكسالا وحن قلطنا مث , نييلحم نيعوطتمب هتاوق
 اهراصنا ىلا تزعوأ نأب كلذ ىلع ايبونز تدرو . اهداعتساف
 ىلا تعفد مث ١ تابارطضالاو نتفلا ثادحإل ةنيدملا يف

 , هتاوق تيتشتو «سويورب.» لتق نم تنكمت ةوق ةيردنكسالا

 يلاتلا ماعلا يفو .رمدت ةدايس ىلا ةيردنكسالا تداعو

 دتتماو , لوضانالا دالي رمدت شويج تحاتجا ( ) 737١

 . لينلا ىلا روفسوبلا نم كلذب ايبونز ذوفت
 « نايلروأ » ينامورلا روطاربمالا ناك ءانثالا هذه يف

 يف ةطلسلا ىلوتي ( 170 ىلا ١1٠٠١ نم مكح ) ةدتتالع»

 يتلا ماسقالا ىلا ينامورلا ذوفنلا ةداعا ىلع لمعيو . امور

 علطم يف نامرجلا لئابق ىلع رصتناف ,تابارطضالا اهتحاتجا
 وحن هجتا مث , بونادلا فارطأ ىلا ءودهلا كلذب داعاو همكح

 تنلعا يتلا رمدت ةكلم حومطب مدطصا ثيح قرشلا

 . 77١ ماعلا يف ةينامورلا ةيروطاربمالا نع لاصفنالا

 هسأر ىلع راس اشيج زهجو ٠ ةعرسب « نايلروأ » كرحتو
 ايبونز تاوق نم ماهلا زكرملا اذه داعتساو , « ةيكاطنا »وحن

 ناكو . ةيكاطنا نم ةيبونجلا قطانملا ىلا تعجارت يتلا

 مل ذا , مواقي ال « ايبوتز » قحس ىلع « نايلروأ » ميمصت
 امور ىلإ ةدوعلا مدع امإو رصنلا امإف , رخآ رايخ همامأ نكب

 ٠ هطابض عم توللاو
 2202085 « ساداباز » ةدايقب « ايبونز » شيج ناكو :

 ودبلا برعلاو نييتاريالا ةلايخلا نم : ةفلتخم تايسنج مضي
 نع عافدلل اوتأ نيذلا نيينانويلاو ٠ تارفلا قطانم نم
 مهبحطصا نيذسلا نييبويثالا» .رمدت يف تايرحلا
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 ىلوالا ةهجاوملا تعقوو . مهريغو , رصم نم « ساداباز »

 « ايبونز » عجارت نع ترفسأو . ؟١/1 ماعلا يف نيفرطلا نيب
 نم ايبونز تفدهتسا دقلو . ( كاذنا 52658 ) صمح ىل

 هب رضو صمح ىلا « نايلروأ » شيج بذج عجارتلا اذه

 يضارالا يف ريسملا ءارج نم كا هءنإلاب هتباصإ دعب كانه
 . ةلحاقل

 اريثك تمدقتساو صم يف اهشيج ميظنت ايبونز تداعأو
 تدقع مث . اهمعدل اوتأ نيذلا ةيبرعلا لئابقلا دارفأ نم

 تحرط يتلا ةطخلا تشقانو اهشيج ةدايق سلجمل اعاتج

 «رمدت »وحن ءافكنإلاب امهلوأ ىضقي : نيلاهحا ساسأ ىلع
 يف . مخضلا ينامورلا شيجلا دض اهنع عافدلاو اهنيصحتل

 تناكو . صمح يف شيجلا اذه ةهجاوم يف يناثلا لثمتي نيح

 رقو ؛ يناثلا لاتحإلا عم رمدت شيج ةدايق سلجم ةيبلاغ

 تناك ءانثألا هذه يف . صمح لهس يف لاتقلا ىلع يأرل

 فلح دقعل سراف روطاربما « روباش » ىلا لسرت « ايبونز »

 ىلع ءاقبلا لضف «روياش » نكل . نامورلا دض هعم

 . دايحل
 تققحو صمح لهس يف نيفرطلا نيب ةهجاوملا تعقوو

 تاعومجملا نويرمدتلا ةلايخلا أجاف امدتع ايلوأ ارصن ايبونز
 ةردابملا مامز داعتسا « نايلروأ » نكلو . اهزكارم يف ةينامورل
 مث . فقوملا اولدع يذلا ةلايخلا نم ةبخن ةكرعملا يف جزو

 « ايبونز » شيج ةيزه نع رفسأ اموجه « نايلروا » نش

 . رمدت وحن هباحسناو

 « صمح » نيب ةلصافلا ةفاسملا « نايلروا » عطقو

 . مايا / لاوط اراهن اليل ريسلاب ( ملك 17١ ) «رمدت »و
 , نيفرطلا نيب تاضوافملا تأدبو . « رمدت »راصحب ماق مث

 حلصلا طورش « ايبونز » ىلع « نايلروأ » ضرع امدنع

 ةرطيسلل ديدج نم «رمدت » عوضخب يضقت تناك يتلا

 ةيصخسشلا « ايبونز » ةمالس ناض لباقم . ةينامورلا
 , ضرعلا تضفر « ايبونز » نأ الإ . اهعابتأو اهتاكلتميو
 ةئف « رمدت » لخاد تلكشتو رهشا ةدع راصحلا ةدم تلاطو

 ىلع نوطغضي اوذخأو ةمواقملا ةركف اوضفر نيذلا راجتلا نم
 « ايبونز » ترعش امدنعو . نامورلا طورش لوبقل « ايبونز »

 «رمدت » نم تللست « ةنيدملا طوقس برقو ةميزهلا وندي

 وحن رارفلل ةلواحم يف , ةداقلا ضعبو « تاللا بهو » اهقفاري

 )“» نايلروأ » نكلو . ديدج نم ةمواقملا ميظنت ةيغب . قارعلا

 نم 511 ماعلا يف نكمت نأ ىلإ اهتعباتمب ماقو اهرارفب رعش
 يف تارفلا روبع اهتلواحم ءانثأ اهرسأو اهيلع ضبقلا ءاقلا

 . براق

 اهلهأ نكلو . « ايبونز » رارف رثإ « رمدت » تملستساو
 ىلعو.ديدج نم نامورلا اهلتحاف . ؟ا/ ماعلا يف ةيناث اودرهت

 نأ الإ , اهئانبي اهلهال حمس روطاربمالا نأ نم مغرلا
 ملو . اقلطم كلذ دعب قباسلا اهزكرم دعتست مل «رمدت »

 طسو ةيرثأ ةنيدم ىلإ تلوحتو اهزكرم تدقفو تراهنا نأ ثبلت

 . ( ماشلا ةيداب ) ةيروسلا ءارحصلا

 ماقو ٠ اهرسأ دعب ايبونز ةايح ىلع « نايلروأ » ىقبأ

 يفو . بهذ نم لسالسب ةديقم يهو « امور » ىلأ اهلقنب

 يف ردصأو , هراصتناب « نايل روأ » لفتحا , ؟14 ماعلا

 اسهيدلو نعو « ايبونز » نع هوفع ةبسانملا كلت

 ريصم يقب نيح يف . « سوالوميت »و « سوناينيريه »
 « ايبونز » نأ رداصملا ضعب ركذتو . الوهجم « تاللأ بهو »

 , رسالا يف اهعوقو بقع . اهتايح ىلع ءاقبالا نم تنكمت

 نم هريغو « سونيجنول » ىلع ةعبتلا ءاقلإ قيرط نع

 عسوتلاو درمتلا ىلع اهضيرحتب مهماهتاو ؛ نيراشتسملا

 مادعإ ىلا نامورلا عفد يذلا رمألا . لالقتسالا نالعاو

 . نيراشتسملا ةيقبو « سونيجنول »

 تجوزتو « ةيداع ةايح كلذ دعب « ايبونز » تشاع

 ةرتف هعم تضق ينامور روتانيس نم « نايلروأ » نم زاعيإب

 ايلاطيإ يف يلوقيت ) «روبيت » ةنيدمب هتراد يف نمزلا نم
 . 59/4 ماعلا يلاوح يف تيفوت نأ ىلإ ( ايلاح

 باتتك اوفلا نيذلا . نوينامورلا نوخرؤملا دلخ دقلو

 ىركذ عسب ارلا نرسقلا يف « يسنيطسغوالا خيراتلا 0

 اهوهبشو «رمدت » ةكلمم دج اهيلا اوزعو , « ايبونز »

 لبق لوالا نرقلا يف تشاع يتلا رصم ةكلم « ارتابويلكب »

 , ملعلاو . ءارثلاو , ةفعلاو . لامجلا ثيح نم . داليملا

 . ةيركسعلا ةعاربلاو , ةمكحلاو

 ( ميركلا دبع ) نيدلا رهز (:0)

 أوبن (٠ - 19419) يروس يركسع
 ءانثا ةصاخو « يروسلا شيلا يف ةيلاع زكارم

 /ء/م - ١و؟١5/وه/5م) لاصفنالا ةرف
 5 و

 يف ١و1 ماعلا يف نيدلا رهز ميركلا دبع دلو

 لبج ) برعلا لبج يف «ةريبكلا ةروصلا » ةيرق
 يف ةيدادعالاو ةيئادتبالا همولع ىقلتو « ( زوردلا

 ةسردع قحتلا 917 ماعلا يفو . ءاديوسلا ةنيدم

 لخد مث «٠ ةصاخلا قرشلا تاوقل ةعباتلا ةبساحملا

 ناامو . (١و#م”98) صمح يف ةيبرحلا ةسردملا

 نم ددع عم لسرأ ىّتح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تبشن
 ةاشملا جاوفا دحا يف ةساردلا ةعباتمل بلح ىلا هقافر

 /ه/١١1 يف طباض حشرم ةبترب جرخت ثيح
 مفدو « سداسلا ةاشملا جوف ىلا لقنو « 4؟

 1١549/1/1١. يف ناث مزالم ةبتر ىلا
 دعبو . ةيركسعلا هتسا رد ةعبات اسنرف ىلا لسرا

 ىح ةيركسعلا بصانملا يف جردت ايروس ىلا هتدوع

 رصم نيب ةدحولا تنلعا امدنعو . ديمع ةبت رب حبصأ

 ةيرادالا: وؤشلاةي ريدم لست 904١م ماعلا يفايروسو



 ع

 شوملا » مسا ذخأ يذلا يروسلا شيحلا يف ةيلاملاو

 .لو51 / 1/1 يف ءاول ةبتر ىلا ير مث « «لوال

 لاصفنالا ةكرح تعقو ١55١/5/54 يفو

 ماقف « ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمحلا نع ةيروس يف

 ميكحلا دبع ريشملا نيب طيسولا رودب نيدلا رهز ءاول
 طابضلاو « قشمد ين كاذنآ ًادوجوم ناك يذلا رماع
 الا « لاصفنالا ةكرح اوداق نيذل

 . هفقوم لع فرط لك رارصإل ًارظن « لشفلاب
 دبع 'ءاوللا نيع لاصفنالا ةكرحل يناثلا مويلا يفو
 رطقلا يف ةحلسملا تاوقلل ًاماع ًادئاق نيدلا رهز ميركل

 روتكدلا ةسائرب ةيروسلا ةموكحلا تفلأتو.يروسل
 رهز مستف 2 045 يف ةمظعلا ريشب

 دئاقلا بصنم ىلا ةفاضا عافدلا ةرازو ماهم نيدلا'

 . ةحلسملا تاوقلاو شيجلا ماعل
 رهز ظفاح دقف « اه ريغ ةرازو فيلأتو ةرازول

 تءاي ةيعاسم ن

 ةلاقتسا مغرو

 / 8 ةروث عوقو ىح هيف يقبو هبصنم ىلع نيدل
 لاصفنالا ةموكحم تحاطأ يلا ١و0 / م

 لقتعا هنأ الا . هنع جرفأ مث « ةعاس ١١ ةدمل لقتعاف

 نجسلا يف يقبو ١558/7/1١ يف ىرخأ ةرم

 هحي رست و نجسلا نم

 نع ًاديعب شيعيل نانبل ىلا ةيروس رداغ شيحلا نم
 ًاباتك نانبل يف رشن . يسايسلا لمعلاو ءاوضالا

 . « لاصفنالا ةرثف نع يتاركذم » ناونعب

 هجن و رم دعب و .٠ رهشأ ةعست ةدم

 يميمتلا ةيوحلا نب ةرهز (00)

 “© ) مالسالا ردص ةداق نم يبرع دئاق

5 5). 

 لسرا امدعب ه + ماعلا يف همالسا ةرهز نلعأ

 ىلا يمرضحلا نب ءالعلا ( معلص ) دمحم لوسرلا

 ( نيرحبلا ) « رجه » كلم يدبعلا يواس نب رذنملا

 ةرهز دفوأ ىتح رذنملا لسا نا امو . مالسالل هوعدي

 تبثيل « نيرحبلا ءاهج و نم ةرهز ناكو « ىبنلا ىل

 يف هقفتي ةنيدملا يف ةرهز ثكمو؛«همالسا لوسرلل
 رذنملا بناج ىلا نوكيل نيرحبلا ىلا داع مث « نيدلا

 ةبحصلا فرش ةرهز لان . مالسالا رشن يف هدعاسي

 هنأل « لوسرلا ةيار تحت داهمبا ف رش لني م هنكلو

 . نيرحبلا يف يبنلا ةايح ءانثأ ناك
 يف ةدراطملا تاوقو تامدقملا ةدايق ةرهز ىلوت

 رهظا ثيح « ىبنلا ةافو دعب ةيمالسالا تاحوتفلا

 يف عالطتسالا نم ةدافإلا ىلع ةردقو « ةريبك ةعاجش

 اهملعت يتلا برحلا ءىدابمل ًامهفتو « هتايلمع لك
 . ةنورملاب مستت ةيركسعلا هططخ تناكو « ةسراملاب

 تبث مالسالا نع نيرحبلا لها دترأ امدنعو

 ىح نيدترملا ةبراحم يف ًادهج لذبو هنيد ىلع ةرهز
 دهع يف شويحلا ةدايق ىلوتو . مالسالا ىلا اوداع
 دئاقك ةرم لوأل زرب دقو « باطخلا نب رمع

 ءام) ©« فارش » نم بارتقالا ةريسم يف ةمدقملا

 لايما ةعبرا دعب ىلع «بيذعلا» ىلا لصوف (دجتب
 يسراف يدنج « بيذعلا | يف ناكو « ةيسداقلا نم

 دهاش:نا | 6 نيملسملا تاوق' كرحت دصرب. موقي

 نع سرفلا ربخيل ًابراه جرخ ىح نيملسملا لاترا
 دجو دقو . هلتقو ةرهز هعبتف مههاجناو نيملسملا ةوق

 دولج نم اطافساو ًايانتو ًاحامر بيذملا ي ةرغهز

 تلصو امدنعو . هدنج ىلع اهعزوو اهيلع ىلوتساف

 مدقت « بيذعلا » ىلا صاقو يبا نب دعس تاوق

 ةرهز ناكو . ةيسداقلا ىلا ةمدقملا سأر ىلع ةرهز

 نا امو.ةتغابملا ءردل دشحتلا ةياحب موقي هيوحلا نبا

 ةدايق مست ىح نيملسملاو سرفلا نيب لاتقلا بشن

 تاعطقلاب ةمدقملا تاوق تجمدنا ثيح : ةرسيملا

 يف ريبك رود هل نأكو نيملسملا شيج نم ىرخألا
 اك « ( 50 ) ةيسداقلا ةكرعم يف نيملسملا راصتنا

 نم نكمتو ةموزهملا ةيسرافلا تاوقلا ةدراطمب ماق
 فلا نيعبرأل ًادئاق ناك يذلا « سونيلاحلا» لتق
 : ةدققاملا ادئاقو نسزفلا نم لاقت

 ةكرعم نم صاقو يبا نب دعس ىهتنا نا دعبو

 نب رمع ةفيلخلا هرمأ «نيرهش اهيف ماقاو ةيسداقلا
 ةدايق ةرهز ىلوتف « نئادملا ىلا ريسملاب باطلا

 . نئادملاىلا هجوت اهدعب «ةفوكلا ىلالصو ىّتح ةمدقملا
 يف ناكم )"ع سرب و يف .سرفلل ةرق فداص دقو
 امو . اهدئاق لتقو اهتم زه نم نكمت و ( لباب ضرا
 . لباب يف مهتاوق اودشح ىتح كلذب سرفلا مع نا

 سرفلاتاوق مزهو نيملسملا تاوق سأر ىلع ةرهز مدقتو

 رصاح و نئادملا وحن مدقت اهدعب « لباب يف ىرخأ ةرم
 نوملسملا نكمتو ( ريسرهب ) ةيبرغلا نئادملا لها
 تعفد يلا راصحلا ةرتف لوط دعب نئادملا لوخد نم

 ..اناضنتالا لا .سفلا
 . نئادملاو ةيسداقلا نيب ام

 رطخ دادزا يفقثلا فسوي نب جاجحلا دهع يو

 رمذتف « ةفوكلا يف يجراحلا ينابيشلا ديزي نب بيبش
 نكم دقو « هنع ةفوكلا لها توكس نم جاجحلا

 ءاقرو نب باتع داق اهدنع«ةفوكلا لوخد نم بيبش

 ىتح اوراسو بيبش ةلتاقمل ةفوكلا لها يحايرلا

 ةفوكلا لها ىلا مضناو . «طاباس» ةقطنم ىلا اولصو

 ناكو . هتروشم ميدقتو هيأر ءادبال كلذو ةرهز

 جراوحلا نكم“ دقو . ًانسم الجر نيحلا كلذ يف ةرهز

 مهدئاق عم تبث ةرهز نأ الإ ةفوكلا لهأ رحد نم
 . 595 ماعلا يف ةكرعملا كلت يف لتق ىح باتع

 دالبلا حتاف ةرهز ريتعي اذل

 هز

 سوسعلا رجح ةرهز (5)

 . ( دوسألا دورابلا رظنأ )

 ويكوط ةرهز (؛1)
 10210” وانذ20 « رنيكاد اًقيإ » ىلع قلطأ يزمر مسأ

 اهنكلو نييناباي نيوبأ نم ةديس يه»ه.( ((-2917)

 ةيناثلا ةيماعلا برحلا نابإ تلمع . ةيكريمالا ةيسنجلا لمحت
 ةحلسملا تاوقلا ىلا ةهجوملا ةينابايلا ةعاذالا يف ةعيذم

 . ةيسفنلا برحلا راطا نمض ء ةيكريمالا

 , يعاذالا ءادألا يف اهتقيرط « اًقيإ » تمدختسا دقو

 دونجلا تايونعم ىلع ريثأتلل , ةصاخلا ةعيبطلا اذ اهتوصو

 قطانم ف ةينابايلا تاوقلا نوبراحب اوناك نيذلا نييكريمالا

 كيكسشت اهبيلاسأ نم ناكو . ايسأ يقرش يبونجو يقرش
 حراسم يف ميهبايغل ارظن مهتاجوز ءافوب نييكريمالا دونجلا

 . نطولا ىلا ةدوعلا ىلع مهضيرحتو . لاتقلا

 ءاهتنا دعب ةيكريمالا ةيركسعلا تاطلسلا اهتمكاح

 نجسلاب مكح اهيلع ردصو . ىمظعلا ةنايخلا ةمهتب برحلا
 مل اهنكلو . رالود فالآ ٠١ اهردق ةمارغو تاونس رشع ةدم

 نجسلا نم اهجورخ دعب تشاعو . اهتبوقع ةدم لك ضقت
 . «وغاكيش » ةنيدم يف

 يرماعلا ريهز (40)

 دنا ىو ( هند 4 ) يسلدنا دئاق

 ميلاقأ ضعب كح ىلا اولصوت نيذلا ةبلاقصلا نايتفلا
 . كانه ةيومالا ةلودلا راينا دعب سلدنالا

 نرقلا لئاوا يف سلدنالا عاضوأ با رطضا ناك
 ةلودلا رايمنا رداوب دعبو « يداليملا رشع يداحلا

 . نيرماغملا نم نيحعاطلا ماما ةصرفلا حيتي « ةيومالا

 يف نولماعلا ( ةبلاقصلا ) نويرماعلا نايتفلا ماق اذل
 . سلدنالا يترش ىلع ءاليتسالاب « ةفيلحلا طالب
 ذختا يذلا «يرماعلا ناريخ » مهسأر ىلع ناكو
 مضر هكرحتل ةدعاق ح12 م12# « ةيرملا » ةنيده
 هكلم قاطن مستا امدنعو . همكحل قطانملا نم اددع
 « يرماعلا ريهز » هئالمز دحأ 4 ماعلا يف نيع

 ,ةيسرم» و 0 1طن ع]و ةلويروأ » ىلع هل ًابئان

 . مانع عاد

 عمتجا ١م ماعلا 5 «ناريخ » ةافو دمبو

 ريهز ةيلوت ىلع اوقفتاو « ةيرملا » يف ةلودلا لاجر

 طسب ىلا ريهز لصوت اذكهو « محلا يرماعلا
 ءادتيا اه ةرواجملا ملاقألاو « ةيرملا » ىلع هتدايس

 خي راتلا كلذب نم

 عا



 هز

 ىلع ءاليتسالا ىلا حمطي ًارداغم ىف ريهز ناكو
 نكلو . هتراما دودح نم ةبيرقلا ةطان رغ ةكلم

 هذه سأر ىلع يوقلا « نسك ام نب سوبح » دوجو
 . هعم فلاحتلا ىلا هعفدو « كلذ نم هعنم ةكلمملا

 هدعب محلا ىلوت )١١80( « سوبح » ةافو دعبو

 زهج يذلا ريهز عاطأ تكرحتف . « سيداب » هنبا
 « سيداب » ىقتلا ثيح ةطانرغ وحن هب هجوتو ًاشيج
 عقت ةيرق) 411ع2866 « تنقيلأ » نم برقلاب
 هتاوق ابع دق « سيداب » ناكو . ( ةطان رغ يلاش

 نيب ةرظانم دعبو . « ريهز » عماطمب مع نأ ذنم

 لاجر ماقو « بقت رملا مادصلا عقو 2 نيدئاقلا

 ةرخوم يف عقت ةرطنق مده لاتقلا نابإ « سيداب »

 ةعقاولا تارمملا يف نئاكلا اوبصنو « ريهز » تاوق

 « سيداب» تاوق تمجاهو « اهمتالصاوم قرط ىلع

 يذلا ريهز شيج « نسك ام نب نيقلب » هيخأ ةدايقب

 شيج برطضاو . « ىبلقصلا ليذه » ةدايقب ناك
 للخلا هيف بد مث « هباحسنا طخ عاطقنا دعب ريهز
 هتعباتو « تعشتو عجارتف « ليذه » هدئاق رشأ غب

 « يرماعلا ريهز » ىلع تضبق ىح « سيداب » تاوق

 . ٠مم ماعلا يف كلذ ناكر . هتلتقو

 يولبلا سيق نب ريهز (؟)
 زرب ,( 590 - 9 ) يومأ يمالسا  يبرع دئاق

 , 8185 ماعلا يف « ناوريقلا » ىلوت . ايقيرفا يلامش كراعم يف

 ماعلا يف ( ايقيرفا يلاش ) « ةيقيرفا » ىلع ايلاو ادغ مث

 . ةقرب يف نييطنزيبلا ةكرعم لالخ يلاتلا ماعلا يف لتقو ؛. 9
 نب ورمع » شيج عم يولبلا سيق نب ريهز ناك

 دعب كراش مث 5غ ماعلا يف رصم حتف يذلا « صاعلا

 يلايش يف ةيمالسالا شويجلا اهتققح يتلا تاحوتفلا يف كلذ
 ماق امدنع « عفان نب ةبقع » ةدايق تحت لمع . ايقيرفا

 119 ماعلا يف « نايفس يبا نب ةيواعم » يومالا ةفيلخلا

 لقتنا انو
 ةدعاق « سمادغ » لعج . « ترس » ىلإ « ةبقع »

 نب ريهز فلكو , هشيج نم ربكالا مسقلا اهيف كرت ةيركسع
 . طابرلا اذه ةدايقب يقرقلا يلع نب رمعو يولبلا سيق"

 ايقيرفا يلاهش يف يركسع دئاقك هعقوم يف ريهز يقيد
 ةيالو نع « ةبقع » لزعب « ةيواعم » ةفيلخل ماق امدنع

 .« ةيقيرفا » ةيالو ىلع « ةبقع » نييعتب

 ىلا ديدج نم ةيالولا" هذه مضو , 71/4 ماعلا يف ةيقيرفا
 . « يراصنالا ةملسم » مكح تحت تناك يتلا رصم ةيالو
 يف هل ًابئان « رانيد رجاهملا ابأ » نييعتب « ةملسم » ماق دقلو

 ينوت 14١ ماعلا ينو . هشيج ةداق نم ريهز ناكف , ةيقيرفا

 نا ثبلي مل يذلا « ديزي » هنبأ هدعب مكحلا ىلوتو , ةيواعم

 نب ةبقع » داعأو . 787 ماعلا يف «رجاهملا ابأ » لزع

 عل

 ىلا « ةبقع » لصو نا امو . ةيقيرفأ يىلوتل ديدج نم « عفان

 ةنيدم ىلع اكاح سيق نب ريهز َنيع ىتح ةيقيرفا

 776 ةرتف يف نوملسملا برعلا اهانب يتلا ) « ناوريقلا »

 لتاقم 60٠٠ هفرصت تحت عضوو « ( اطابر نوكتل 0

 وحن اهنم قلطنا مث . نييطنزيبلاو ربربلا نم ةنيدملا ةيامحل
 . ريربلا ةلتاقمل طسوالا برغملا

 نم « ةبقع » ةدوع لالخو , ( 571 ) يباتلا ماعلا يفو

 لئابق نم ةيربرب تاوقب « ةذوهت » دنع مدطصا , هتلمح
 « ةليسك » ةدايقب لجر فلا 6١ ىلاوح مضت « هبروا »

 داع مث , «رانيد رجاهملا يبأ » عم فلاحت دق ناك يذلا )

 ةافو دعب نييطنزيبلا عم فلاحتلاو نيملسملا برعلا ةاداعم ىل

 ترفسأو . لجر 5٠٠١ ىوس ةبقع عم نكي ملو . ( ةيواعم

 عجشو . « ةبقع » لتقمو يبرعلا شيجلا ةيزه نع ةكرعمل

 وحن هجوتلا ىلا هعفدو « ةليسك » دئاقلا راصتنالا اذه

 يدصتلا ريهز ررقف . نيملسملا نم اهعازتنا ةيغب ناوريقل
 ةمخضلا « ةليسك » تاوق ةهجاوم اوضفر هتداق نأ الإ , هل

 ىلع ريهز ربجا امم . رصم ىلا اوبحسناو . ةدودحملا مهتوقب

 اهلخد يتلا « ناوريقلا » نع يلختلاو , « ةقرب » ىلا ةدوعل
 . 584 ماعلا يف « ةليسك »

 ناورم نب كلملا دبع يومالا ةفيلخلا نم ريهز بلطو
 ةداعتساو ربربلا ةلتاقمل يدامو يركسع معدب هدادم

 بلطلا اذه ةيبلت عطتسي مل ةفيلخلا نكلو . « ناوريقلا »

 سيركتو « ةيلخادلا لكاشملا لحب هلاغشنال ارظن . اروف

 ماعلا ينو . « ريبزلا نبا هللا دبع » ةروث ىلع ءاضقلل هدوهج

 , ةيومالا ةلودلا يف ايبسن عاضوالا ترقتسا نأ دعبو . 4

 تاوقلا نم امعد « ريهز » ىلا « كلملا دبع » لسرأ

 هرمأو . ايمسر ةيقيرفا ىلع هتيالو دمتعاو . تادادمالاو
 . « ناوريقلا » وحن هجوتلاب

 ةيومالا ةلودلا لاغشنا لغتسا دق « ةليسك » ناكو

 , ةيلخادلا ةيقيرفا ميلاقا ىلع ىلوتساو , ةيلخادلا لكاسملاب

 لحاس ندم نم ددعو « ةجاطرق » نييطنزيبلا هئافلحل اكرات

 شيج ةهجاومل « ةليسك » دعتسا دقلو . يلامشلا ايقيرفا

 جراخ ةهجاوملا نوكت نا لضف هنكلو . نيملسملا

 ةريبك دادعا دوجوو , اهتانيصحت فعض ببسب « ناوريقلا »

 نوملسملا ناكسلا ضقني نإ نم هفوخو . اهيف نيملسملا نم

 نم جرخف . ةكرعملا نم ةجرحلا تاظحللا يف هشيج ىلع

 يداو » ىعدي نيصح عقوم يف هشيجب ركسعو . ةنيدملا

 نيب ةهجاوملا تقتو . « اسبت »و « ناوريقلا » نيب « سمم
 لتقم نع ترفساو , 16١ ماعلا يف . عقوملا اذه يف نيفرطلا

 . هشيج ةميزهو « ةليسك »

 لتحاف ربربلا قطانم هاجتاب همدقت كلذ دعب ريهز عباتو
 هاجتاب ادئاع لفق مث . « يليل »و « سنوت »و « ةيزابنقش »
 كرت دق ًاريهز نأب اوملع دق نويطتزيبلا ناكو . « ةقرب »
 ,« ةليسك » ةلتاقمل « ناوريقلا »وحن اهجتم « ةقرب »

 نم عمططماب اويجرخ بايع ةضرق اويجفاف
 ثيح « ةيلقص » ةريزج يف اوفقوت مث , « ةينيطنطسقلا »

 ةقرب ءىطاوش ىلع اونشو . ةيلقص نفس مهيلا تمضن

 طوطخو ريهز شيج تالصاوم عطق فدهتسا اعساو اموجه

 اهيف اولمعاو اهولتحاف « ةقرب » ةنيدم ىلع اوراغاو . هدادم
 ىلا ةدوعلا قيرط ىلع كاذنآ ريهز ناكو . يبسلاو بهنل
 عي رستب هدنج رمأ ىتح وزغلا ءابناب ملع نا امو . « ةقرب »

 يف ةازغلا شيجو ريهز شيج نيب مادصلا عقوو . ةريسمل

 لاتقلا رفساو , نييطنزيبلا حلاصل قوفتلا نأكو 19٠ ٠ ماعل

 . هباحصا نم ريبك ددعو ريهز لتقم نع

 1١9519 ( ةيلمع ) روبريش قراوز 0

 تارابختسالا اهتمظن ةحلسأ ةقرس ةيلمع يه

 قراوز ةسمخ ةقرس اهتطساوب تعاطتساو « ةيليئارسالا
 « ليئارسا حلاصل اسنرف يف تعنص دق تناك خيراوص

 رظح رارقل اذيفنت ةينويهصلا ةلودلا ىلإ اهميلست فقوا مث
 . طسوألا قرشلا ةقطنم ىلإ ةيسنرفلا ةحلسألا نحش

 لوصحلا نم يرصملا شيجلا نكمت ماعلا يف

 «راموك» زارط نم حطس - حطس خيراوص قراوز ىلع

 ةيرحبلا ناكرا ةسائر تررق رثآلا ىلعو « ةيتايفوسلا

 ميعدت « «لريا ومولش» لاريمألا ةدايقب « ةيليئارسالا

 ضيبالا نيرحبلا ىلع ةدتمملا اهلحاوس ةبقارم ىلع اهتردق
 قراوز ةقفص ىلع دقاعتلاب كلذو « رمحألاو طسوتملا

 نأ ىلع « ةيرصملا قراوزال اهتافصاومب ةهباشم ةيبرح
 قافتال ًادانتسا ةقفصلا هذه ليومت ةيبرغلا ايناملأ ىلوتت
 ةيب رغلا ايناملا هدونب دحا مرات يذلاو نويروغ نب - روانيدا

 ةيركسعلا تاقفصلا ضعبل ةيساسألا ةيلاملا فيلاكتلا عفدب

 . ليئارسال
 عسضوب ةيليئارسا - ةيناملا ةيركسع ةنجل تماقو

 مسا دعب اميف تذحخا يلا) قراوزلا هذه تاميمصت

 زارط نم حطس - حطس خي راوصب تحلشو «رعاس»

 لكل تاكرحم 4) تاكرحملا رايتخا متو . ((«لييرباغ»

 تازيهجت امأ « ةيناملألا «نامسنام» ةكرام نم (قروز

 ةعبس ءانب متي نا ىلع « ةيلاطيا نوكت نا ررقتف اهحيلست
 ةكرش ٠ ذيفنتب يسنرفلا « روب ريش » ءانيم يف قراوز
 ءاهتنالا دعوم لد (« ةيكيناكيملا تاءاشنالل يدنامرونلا

 موجحلا رثا ىلع نكل . 197٠ ماعلا لئاوأ ين اهئانب نم
 راطم ىلع نويليئارسالا سدناموكلا لاجر هب ماق يذلا
 1958 ( ريمسيد ) لوألا نوناك يف يلودلا توريب

 «لوغيد» لارنجلا ذختا ؛ (ةيلمع « توريب راطم رظنا)
 ةحلسألا نحش ىلع ضورفملا يسنرفلا رظحلا عيسوتب ًارارق
 ةيليئارسالا - ةيبرعلا 19537 برح ذنم طسوألا :قرشلا ىلإ

 لمش دقلو . رايغلا عطقو رئاخذلاو ةدنعألا لدشي كيخب



 نا نم مغرلا ىلعو . ةعبسلا ةيبرحلا قراوزلا رظحلا اذه

 ماعلا 1 لارنجلا فلخ يذلا «وديبموب» سيئرلا

 لمتحم عوجر ةيناكما نع ةسائرلا هيلوت روف نلعا 6
 « ليئارسا ىلإ ةحلسألا نم ةاقتنم عاونا نع رظحلا نع
 ديمعلاو ليئارسالا عافدلا ريزو «ناي د يشوم» ررق دقف

 ةيادب يف « ةيركسعلا تارابختسالا سيئر «ريم ز ىبست»
 ةقرسل ريضحتلا ةمهم دانسا ١479 (ربمفون) يناثلا نيرشت
 ةحلسالا ءارشل ةيليئارسالا ةثعبلا سيئر ىلا ةيبرحلا قراوزلا
 نا هل قبس يذلا««نوميل ياخدرم» لاريمألا اسنرف نم
 نم هتاذزارطلا نم نييبرح نيقروز بيرهت عاطتسا
 0 ماعلا لئاوا ِ روب ريش

 ةعبات ةمهاسم ةكرش ءاشنا ةيلمعلا ةطخ تضتقاو

 رظحلل ةعضاخلا طسوالا قرشلا لود جراخ نم ةلودل

 ةموكحلا نم ةيبرحلا قراوزلا ءارشب موقتل . يسنرفلا
 ىلا ةمهملا ةيليئارسالا تارابختسالا تدنساو . ةيسنرفلا
 لامعالا لاجر رابك دحا , 38. 8:65م67 « رنيرب اليم »

 ثيح . « ناريطلل اماناي ةكرش » يف يسيئرلا مهاسملاو دوهيلا

 مساب «اماناي» نم ةيروص ةمهاسم ةكرش ءاناب فلك
 «ولسوا » يف ةكرشلا هذهل عرف ةماقاو ؛ « توبراتس »

 يذلا « مويس نترام » اهترادا ىلوتي « ( جيورنلا ةمصاع )

 قراوزلا ءارش ىلع ةيسنرفلا عافدلا ةرازو عم ضوافتلا ىلوت
 ةقفصلا ليهستلو . ةيندم ضارغأل اهمادختسا ةيغب ةسمخلا

 « قراوزلاب ةبلاطملا نع يلختلاب ةيليئارسالا ةموكحلا تماق
 . جاريملا تارئاط ىلا ةبسنلاب لصح دق ناك ام سكعب

 « يبرحلا داتعلا ريدصتل ةيرازولا ةنجللا » عاتجا ىدلو

 ضرع ىلع ةقفاوملا تمت , 1919/1١/18 ىف سيرابب

 قراوزلا ةميق ديدستب تدهعت يتلا « توبراتس ١ ةكرش

 ينويلم ىلاوح ) ديدج يسنرف كنرف نويلم رشع دحا غلبتو

 ٠ قروز لكل ( رالود

 يرحبلا ديمعلا بهذ , ةيلمعلا هذهل ريضحتلا راطا يفو

 اسنرف ىلا« ةيرحبلا طابض دحأ . « مليت نيماينب »

 دارفا دحا باحطصا ةجحب , 19119 ( ربمتبس ) لوليا يف

 هنكلو ,« نويل » ةنيدم يف نيعلا يف ةيلمع ءارجال هترسا
 نم اهالخ دكأت , ةعاس 54 ةدم «روب ريش » ءانيم يف ىضق

 . ةددشم ريغ ةسارح تحت ءانيملا ىف ةيساز قراوزلا نأ

 ةكرشل قراوزلا عيب ىلع اسنرف تققاو نا امو

 ١١١ «روي ريش » ىلا « ريمز » لسرا ىتح « توبراتس »

 نييششكارملا دوهيلا نم مهمظعم . ايليئارسا ايركسع اراحب
 54 ةليل يفو .ةيسنرفلا ةغللا نوديجي يذلا

 ءانيم نم ةسمخلا قراوزلا تكرحت «,« 6

 نم اهجورخ دنعو . « جيورنلا » ىلا ةهجتم «روب ريش »

 وحن تهجتاو اهريس طخ تريغ ةيسنرفلا ةيميلقالا هايملا

 . اروف ةيسنرفلا ةيرحبلا قراوزلا اهدراطت ملف . ليئارسا

 . ةيلمعلا يف مهطروتو نيبسنرفلا نيلوؤسملا ضعب قطاوتل ارظن

 يبرغم مار امهفلخ ودبيو فاوزلا نم نايدنج
 ( ىلوا ةيملاع برح )

 , قراوزلا نع ثحبلا ةيسنرفلا تاطلسلا تأدب امدنعو

 ببسب « جيورتلا » ىلإ يرحبلا قيرطلا هاجتاب ثحبلا هجوت

 قراوزلا فشتكُ ملو . قراوزلا ترتشا يتلا ةكرشلا ةيوه

 قيرط نع الا « قراط لبج » قيضم ربع اهرورم دنع
 قيضملا قوف قلحي ناك يفاحص اهدهاش نا دعب . ةقدصلا

 . ةريغص ةيندم ةرئاط يف

 قحب ةيئازج ريبادت ةيسنرفلا ةموكحلا تذختا كلذ رثإ

 لارتجلا سدنهملاو . « هيتالبنومود ناليغ » لارنجلا

 ةيرازولا ةنجللا يف ةيلودلا نوؤشلا ريدم « هيتنوب »

 عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا « ليزاك » لارنجلاو , حيلستلل
 ةيحنتب 737/17/19 يف يرازو رارق ردصو . ينطولا

 . عافدلا ةرازو فرصت تحت امههعضوو نيريخألا نيلجرلا

 تايرتشملا ةثعب سيئر درط ةيسنرفلا ةموكحلا تنلعا اك
 اصخش هرابتعاو دالبلا نم « نوميل » لاريمالا ةيليئارسالا

 . ليئارسا ىلا ًاديدش اجاجتحا تهجوو . هيف بوغرم ريغ

 علطم يي ين ايثعلا سرحلا نم فاوز يدنج

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ( نويواوزلا ) فاوزلا ( 0*7

 ةليبق ءانبأل مسإ . 200296 ( نويواوزلا ) فاوزلا

 هذه نيبستنملا دونجللو . ايقيرفا ياش يف نيميقملا ربربلا نم
 يسنرفلا شيجلا ةاششم تاعطق يف نيلماعلاو ةليبقلا
 . ةيقيرفالا

 يف شيعت « اواوز » ةليبق تناك . 187٠ ماعلا يف

 ةطساوب نيعوطتملا دونجلا كارتالل مدقت تناكو . رئازجلا يقرش

 . اضيا اسنرف ىلا هتامدخ مدقي ناك يذلا , رئازجلا يف مهلثم
 لاشراملا سسأ . 18٠ ( سطسغا ) با رهش ذنمو

 تزغ يتلا ةيسنرفلا ةلمحلا دئاق , 8011582024 نومروب

 . ماعلا كلذ نم ( ويلويو وينوي ) زوقو ناريزح يف رئازجلا
 هذه تناكو . يواوز ٠5٠٠٠٠١ نم ةنوكم ةيفاضا ةدحو

 . يسنرفلا شيجلل ةيلحملا تادحولا يف ةنبل لوا ةدحولا

 عا



٠. 

 ور

 « ليزولك » لاشراملا ردصأ , 80/6١/١ يفو
 ليكشتب حمسي ارارق , رئازجلل يركسعلا مكاحلا كودكعأ

 يضارا جراخ تارمعتسملا ينطاوم نم ةيركسع تادحو »

 بجومب دعب ايف رارقلا اذه دكأت مث . « ةيبوروالا ةراقلا

 يتلاو , 185١ ( سرام )راذآ ١7و 4 يف ةرداصلا تايلعتلا

 . قاوزلا تادحو اهبجومم تمظُن

 طابض ةدايق تحت لمعت تادحولا هذه تناكو

 يتبيتك نمو . ةلايخ يتب رسو ةاشم يتبيتك مضتو ٠ نييسنرف
 اك , « نييرئازجلا ةامرلا » تادحو دعب ايف تلكشت ةاشملا

 نويسنرفلا اهيلع دمتعا يتلا ةدعاقلا ةلايخلا اتيرس تناك

 نويقيرفالا ةصانقلا » مسا لمحت تادحو ليكشتل كلذ دعب

 . « نويهابسلاو

 تادحولا هذه تدّمعت ٌفاوزلا تادحو ليكشت روفو

 بعشلا دض نويسنرفلا اهضاخ يتلإ كراعملا لالخ رانلاب

 هذه تزرب دقلو . ةثلاث ةبيتك اهيلإ تفيضأ مث . يرئازجلا
 لارنجلا ةدايق تحت جاوسفا يف اهديحوت رثإ تاوقلا
 مضت ءدبلا يف تناكو , 1:8220108156 « رييسرومال »

 . ةلقتسم ايارس يف نويرئازجلا مظُ مث , نييرئازجو نييسنرف
 - /١6179 ) « نييلحملا ةامرلا » تادحو ليكشت دعبو

 ةطبترم ةلقتسم ةدحو نولكشي فاوزلا حبصا ء(

 ماعلا يف مضت مهتاليكشت تناكو . قثوأ لكشب نييسنرفلاب
 فاوز جوف ١804 ماعلا يف اهيلع ديز , جاوفا ةثالث

 . يروطاربمالا سرا

 تالمح ةفاك يف ًانسح ءالب فاوزلا ىلبأ دقلو

 ةعاجشو ةلوطب اورهظأو . ةيناثلا ةيسنرفلا ةيروطاربمال
 ناَيإ ( 1804 ) ثلمت8 « املأ » ةكرعم يف ةصاخ نيتريبك
 يف ازراب ارود اوبعل ابك . ( اقمك م09 مرقلا برح

 يف مهددع ناكو . ( 1809 ) ةيلاطيالا  ةيسنرفلا برحل

 ةيملاعلا برحلا يفو . جاوفا ةعبرأ ىلوالا ةيملاعلا برحل
 ل ةيمانتيفلا برحلا يف رود مهل. ناكو . جاوفا ةتس ةيناثلا

 . اهتايادب دنع ةيرئازجلا ةروثلل يدصتلا يفو « ةيسنرفل

 : ىرخالا شويجلا يف فاوزلا

 يف ةيركسع تادحو ىلع « اوز » مسا قلطأ

 « فاوزلا » يز عم اًييز هباشت ببسب « ةفلتخم شويج

 . تادحولا هذه نم مهرادحنال وأ , نييسنرفلا
 تادحو نيب ناك . ةيكريسالا ةيلهالا برحلا يفف 0

 , « فاوزلا » نم جاوفا ( نيبلامشلا ) نييلاردفلا نيعوطتملا
 . نييسنرفلا « فاوزلا » ءادر عم اهيز هباشتل اذكه تيمس

 )183١(, «انايزيول فاوز جاوفا» اهنم ناكو
 . ( 1855 ) « كرويوين فاوز جاوفا »و

 « ايهاب فاوز » مسا لمحت تادحو ليزاربلا يف ناكو
 نيعوطتملا نم تادحو يسهر .(1476-1430)

 نم ناجوف ينائثعلا شيجلا يف ناك امك . نييليزاربلا
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 مرقلا برح نابإ يسنرف فاوز يدنج

 ةيرئازجلا ةروثلا نابإ لئابقلا ةقطنم يف نويسنرف فاوز دونج



 لكش دقلو . ١114 ماعلا ىتح ةمدخلا يف ايقب « فاوزلا »

 نم ةينابسا « فاوز » تادحو برغملا رارعتسا دعب نابسالا
 . نييلحملا ناكسلا

 قاوزلا » تادحو تنوكت , 185١ ماعلا يفو

 ايابلا نم بلط ىلع ءانب اهب اوقحتلا نيعوطتم نم « ةيوبابلا
 مظن دقو . ةيوبابلا ةموكحلا نع عافدلل « عساتلا سويب »

 ود » نورابلاو « رييسرومال » يسنرفلا لارنجلا تادحولا هذه

 ىف نويوبابلا ٌفاوزلا كراشو . 1826 00826806 « تيراش

 يف اومزهو اوقفوي مل مهنكلو . ةيلاطيالا تادحولا دض لاتقل
 ( 185٠0 ) 0256180850 «وراديف لستساك » يتكرعم

 لتحا امدنعو .( 28317) ةيعمغفصف «اناتنم »و

 فاوزلا » لقتنا , 187١ ماعلا يف « امور »ر نويلاطيال

 « سينوس » لارنجلا ةدايق تحت اسنرف ةمدخ ىلا « نويوبابل
 يعوطتم نويجيل » مسساب كاسنه اورهتشاو , 9
 ةكرعم رثأ ١41/١ ماعلا يف مهتادحو لح ىرج مث , « برغل
 . ا ماعلا يف ترج يتلا آمأعمإل يبناول

 ابادنغناوز ( 34 )

 دئاقو .(؟ 18468 -؟ ) يقيرفأ بونج كلم

 «ريسماغناشت » ةيروطاربما مزه .٠ يركسع
 . ةيدقلا (نطه مص ممطملتع

 ماسعلا يف 20/3086070352 « ابادنغتاوز » ناك

 ميعز 2006© « دياوز » شويج ةداق نم ًادئاق ٠
 « دياوز م مره نيحو . ال0 صعلال/ع « يودناودن » داحت

 . جاداان «ولوزلا » لئابق ميعز 50218 « اكاش » دي ىلع

 دعب اهف اهيلع قلطأ ) ةريغص ةليبق عم « ابادنغناوز » رجاه
 « دناليزاوس » يف يلصألا نطوملا نم ( ينوغن مس
 يبرغلا ءزجلا يف لزن ىتح ًالامش هجناو . ( ايقيرفأ يبونج ١)
 داعا ربع . ةيركسعلا هتوق ريوطتب ماقو . « اينازنات » نم
 .ولوزلا تاوق اهعبتت تناك يتلا ةيميظنتلا تاليكشتل

 يف مهنم ةدافالاو هبعش ىلإ مهمضو ىرسألا ينبتب حابسلاو
 . هتاوق

 . « قيبمازوملا » يبونج ىلا 18377 ماعلا يف لقتنا

 , ىرخا ةرجاهم لئابق عم 181١ ماعلا يف مدطصا هنأ ريغ

 « ايسيدور »وحن هاجتالاو ديدج نم ةرجهلا ىلا رطضاف

 ايسيدور يفو . « يزيبماز » رهنل ةيذاحملا قيرطلا ًاكلاس
 ىلاوح اهدهع دتما يتلا « ريماغناشت » ةيروطاربما طقسأ

 ًاهجتم « يزيبماز »رهن ربع , 18178 ماعلا يفو . ةنس ٠٠
 يلامشو « يوالام » يف ةرفاظ كراعم ضاخو . قرشلا وحن

 ةقطنملا يف «ويوبام » ةنيدم سسأو . « يوالام » ةريحب

 هيرقتسا مث . « اكيناغنات »و « أساين » يتريحب نيب ةعقاولا

 تس نم ةيوق ةكلمم سسأو ةروكذملا ةقطنملا يف ماقملا

 . تاعطاقم

 ضعب ركذت ) ١8404 ماعلا يف « ابادنغناوز » تام

 عوقو ىلا هتوم ىدأو . ( 1844 ماعلا يف تام هنأ رداصملا

 نم لك يف رشتنا يذلا « ينوغن » بعش فوفص نيب ماسقنا

 . ايبمازو يوالمو اينازنات

 نويواوزلا (05

 ( فاوز رظنا )

 ناربطلا اياوز (01)
 ءيراطلا رييغتلا نم ردقلا كلذ ام دصقيو

 يداعلا يوسلا عضولا ىلع هلخدن يذلا تقوملاو
 دصقب « 12[هرصت1 آ,عمع1 ط!وباصوع نا ريطلل
 الك وأ دحأ ىلع وحلا يف ةرئاطلا عقوم نم رييغتلا
 .( عافترا ) يسأرلا وا ( هاجتا ) يقفالا : نييوتسملا

 ةبسنلاب نا ريطلل يداعلا يوسلا عضولا ققحتي
 نوكي انه عجرملاو ) ةرئاطلا هقوف ريطت يذلا حطسلل

 : نايلاتلا ناف رظلا ققحن ىم ( رحبلا حطس
 نم تباث عافترا ىلع ةرئاطلا رمتست نأ - ١

 يلولملا اهروحم ءاقب نم كلذ ىتأتيو . حطسلا كلذ
 . حطسلا كلذل ًايزاوم

 نم دحاو دعب ىلع اهيحانج افرط لظي نأ ؟
 يضرعلا اهروحم ءاقب نم كلذ قأتيو « حطسلا كلذ
 . حطسلا كلذل ايزاوم

 دحأ يزاوت ىلع أرطي رييغت يأ نوكي كلذ ىلعو
 عضولا نع ًاجورخ « روكذملا حطسلا عم نيروحملا
 ىلإ يلاتلاب يدؤيو « ناريطلا يداعلا يوسلا

 ةيواز رييغت نوكيف . وحلا يف ةرئاطلا عقوم رييغت
 نع ةرئاطلا عافت را رييغت ىلإ ًايدؤم يلوطلا روحملا
 ًايدؤم يقفألا روحملا ةيواز رييغت نوكيو « حطسلا
 , ةرئاطلا هاجتا رييغت ىلا

 : ( 2](عط ) رادحتالا/قلستلا ةيواز ريغت
 ىلع وحلا يف ةرئاطلا مقوم رييغت ىلا اذه يدؤيو

 نع ةرئاطلا عافترا ريغتي ثيح « يسأرلا ىوتسملا

 امإوء( ن1 مصط )ًاقلست وأ ًادوعص امإ رحبلا حطس

 اذه ميو . ( 2ءوءووغ) ارادحنإ وأ ًاطوبه
 لوح يلوطلا روحملا ةيواز ىلع ريغت لاخدإب ريغتلا
 يأ ءايباجيإ رييغتلا ناك اذاف.ةرئاطلل يضرعلا روحملا
 قلست ىلإ كلذ ىدأ ةرئاطلا مدقمل ةبسنلاب ىلعأل
 . سكملابو « ةرئاطلا

 ةدايز ىلا جاتحي ةرئاطلا قلست نأ انه ظحالتو

 ةزاطلل علراطلا_ يلا

 يرطاطلل ينصولارما

 ينس تارهار فب ةراطلا عضو
 «سلررم يضرعلا روم ا ةيواز ف
 . عر اطلل ييوطنا ملا

 ةكوسلا عيطولا
 5 قا

 ٍإ ليملا ةيصاشأي

 1 ليلا ةهةيبواز رييضهق

 ورم ايلا اهل .١
 اس ا

 عوام

1 

 نوارطع ١ هيمان
 اسما

 راسسلا فارخضا ةيمواز

 ا

 2 قس ؟ -هيمواذ
 قلمتلا

 يداعلا ناريطلا وتتسم

 ةرئاطلل يلو طلاروحلا ”هيبواز يريستلا

 ةفلتخملا ناريطلا اياوز رهظت تاططخم

 ع



 وز

 ةرئاطلا رادحنا جاتحي اميب «ةرئاطلا تاكرحم مفد ةوق

 ىح تاكرحملا عفد ةوق نم ليلقتلا ىلإ سكعلا ىلع
 نوكيو . ( 10106 ) سطغ ىلإ رادحنالا لوحتي ال

 122066 هل 01مم رادإلا وأ قلستلا لدعم
 ىلا ىمأرلا ةفاسملا ردق نع ةرابع ورم 2عوءعدغ

 يف « ًارادحنا اهدقفت وأ ًاقلست ةرئاطلا اهبستكت
 , ةقيقدلا

 ىلع قلستلا ةلاح ىلا ةبسنلاب لدعملا اذه فقوتيو
 وممصم لواحبو . اهعفد ىلع ةرئاطلا تاكرحم ةردق

 «ةيضارتعإلا ةلتاقملا ةصاخو «ةيبرحلا تارئاطلا

 تالدعم قيقحم ىلع رداقلا كرحملاب ةرئاطلا ديوزت
 ضا رتعال ةبسانملا تاعافترإلا ىلا لصتل ةيلاع قلست

 نع ةعرسب عافترإلا نم نكمتتل وأ « ةعرسب اهفده
 . اهنم نكمتتل ةداضملا ةلئاقملا

 ىمسيو ةعرسب متي يذلا رادحنالا ىلا ةبسنلاب امأ
 درطلا ةوق نأ انه ظحالتف «(20نع ) سطغلاب
 رمتست ةرئاطلا لمجن سطغلا ةعرس ةدايز عم ةيزكرملا

 ىلإ سطغلا نم لوحتلا دعب ىتح اهعافترال اهدقف يف
 . ضرألاب مادطصإلل ةرئاطلا ضرعي ام « قلستلا
 ةضقنملا تارئاطلا يف رثألا اذه جالع رهظ دقو

 ةحلجألا ُُي تابالقب تدوز يلا « اكوتش » ةيناملألا

 ديا رتل فاقيإل .خزر- قرا عوةيئا وها لمارفلا لمع لمعت
 حمسي امي « سطفلا ءانثأ ةلتاقملا عافدنا ةعرس يف
 « ةيسأر نوكت نأل لصت دق ةداح سطغةي وا ز ذاختاب
 ةداحلا ةسطغلا نم جورحلا ىلع كلذك اهدعاست مث

 / قلستلا ةيواز رييغت ميد .اهقلست دواعتل نامأب
 . ليذلا ةعومجم ين يلا عفاورلا ةطساوب رادخنإلا

 اذه يدؤيو : ( 8دص1ع) ليملا ةيواز رييغت

 ىوتسملا ىلع وحلا يف ةرئاطلا مقوم رييغت ىلإ ءارجإل

 ثادحإب رييغتلا اذه ميو . اراسي وأ انيمي يتفأل

 يلوطلا روحملا لوح يمرعلا روحملا ةيواز يف رييغت

 ( هز1ءمدوو ) تاحينملا مادختساب كلذ و ةرئاطلل

 . ةرئاطلا ةحنجأل ةيفلحلا ةفاحلا نم ًاءزج نوكت ىتل

 حينحلا عفترا اذإف « ةداضتم تاحينحلا ةكرحو
 حانج ليم اذه نع جتنيو ٠ رسيألا ضفختنإ نمألا
 ريألا اهحاتج عافتراو لفسأ ىلإ نمألا ةرئاطل
 نيب ) يغرعلا روحملا ةكرح منت كلذب و «ىلعأ ىلا
 لوط دادتماب ) يسأرلا روحملا لوح ( نيحانحلا
 ( 821 ) ةرئاطلا يحانج ليمل ةجيتنو . ( مسحل
 ىلإ يقفألا ىوتسملا ىلع نارودلا يف ةرئاطلا مدقم أدبي

 (1162 ذم ع)ةرئاطلا راسمةي واز نم كلذب ًاريغم « نيميلا
 ليم ةجرد فرعتو مج. لخاد

 داتعملا عضولا ىلع - يقفألا روحملا وأ - حانحلا
 جتانلا رثألا امأ « ليملا ةيواز مساب يوسلا نا ريطلل

 ةجارد

 عك

 اك هتاحتم)

 5 ها
 ( ةعرس) ةعاس / يرحب ليم - ةدّمعلا

 تسليم ١,١26 2 برا ليما
 ملقا

 و.

 بسح-ةتتيقحت)

 ةرئالعلل ةيسامالا هعرسلا

 سهام رتب عر

 تيكر ح ليبص وأ
 و

 ىطتق فصن  نارودلا لدعم_ ليل ةيواز
 ةئاطلل زئلثشللا ةيمامألا تاعرسلا ىلع نارودلا)

 (ةييرحي لايم١) نارودلا رطق فصن -

 موس يح ل

 اه. 2 عه.

 ةرّفع ««ه ع ةيمامأل ةعرل : لام
 * مب 2 مانجلا ليم ةيواز

 عع ليس مد 2 زودنا طق نق (دادملا ةءارق ادملا ةءارق ةكيناثر ةيعرد ؟282 ثايورلا لدعم

 ( ةجرد 75١ لخاد ) ايقفا ةزئاطلا ةمدقم نارود دودح

 نارودلا لدعم ف رعيف ةرئاطلا مدقم هاجنأ رييغت نم

 تاجردلا ددعب ساقيو « ( 1236 ه2 1دعص )
 لدعم طبتريو . ةيئاثلا يف اهنرييغت مي يتلا ٠ نم
 ةرئاطلل ةيمامألا ةعرسلا عم ليملا ةيوازو نارودلا

 قفرملا ينايبلا طحلا حضويو . ( خز» 5معمل )
 دادزا الك ليملا ةيواز تداز الكو . طابترإلا اذه
 . ( ةرئاطلا مدقم نارود ) هاجتإلا رييغت لدعم

 : ( قد عام ن/ 2:31: )راسملا فارحنا ةيواز
 يوسلا اهعضو يف ةمظتنم يهو - ةرئاطلا نوكت
 حايرلا ةعرس ريثأت تحت - ناريطلا يداعلا
 ءاجتاو ةرئاطلل ةيمامألا ةعرسلا ىلا ةبسنلاب اههاجتاو

 يذلا يعقاولا هاجتإلا نوكي كلذ ىلعو . اهراسم
 ضرألل ةبسنلاب ةيمقاولا اهتعرسو ةرئاطلا هيلع ريطت
 -( من20 5م عمى ) ةيضرألا ةعرسلا وا-

 . ةفلتخملا ىوقلا كلت ةلصحم ىه

 يمقاولا راسملازع ةرئاطلا راسم فارحنإ فرعيو
 راسملا فارحنا ةيواز مساب حايرلا رثا ببسب

 . مطسهعا هأ ال11

 ١0/5 (ةكرعم) نفتوز (4)

 .( 1544 - 1958/ ) ةنس نينايثلا برح كراعم نم

 ةنيدم ريرحت فدهب ةيدنلوه  ةيزيلكنا تاوق اهتضاخ

 . ينابسالا لالتحالا نم 2ان[مط2ع5 « نفتوز »

 نابسالا اهلتحا يتلا , ةيدنلوهلا « نفتوز » ةرامإ تناك
 « تغخرتوأ » داحتا ىلا تمضنا دق , 1077 ماعلا يف
 ةيلامشلا ميلاقالا نم ١61/4 ماعلا يف لكشت يذلا 17عءط+



 بيليف » ينابسالا كلملا دض لاتقلا ةلصاومل ادنلوه يف

 نع اهالقتسا ميلاقالا كلت تنلعأ , نيماع دعبو . « يناثلا

 فوأ لوألا مايلو » اهيف مكحلا ىلوتو , ينابسالا مكحلا
 يف «مايلو» لتقم دعبو . الاالاندس 1 ه1 0ةههع « جئاروأ

 , هل افلخ 3482566 « سيروم » هنبا ءيحيو

 ةديدجلا ةلودلاب « ىلوالا تيبازيلإ » ارتلكنا ةكلم تفرتعا

 ةلمجح تلسراو؛( « ةدحتملا ميلاقالا » مسا تلمح يتلا )

 1[. آجن01عإل « يلدد تربور » ةدايقب يدنج 00 مضت

 دض مهبرح يف نييدنلوطا ةرزاؤمل ( رتسيل فوأ لريا )

 نابسالا

 تبرض , ١081 ماعلا نم ( ربمتبس ) لوليا يفو

 ةنيدم لوح اراصح ( يدنلوهلا  يزيلكنالا ) فلحلا تاوق

 يرجن ىقتلم دنع دالبلا يقرش يف ةعقاولا « نفتوز »
 1 نابسالا ردابف . 86:ععآ « ليكرب »و 55]1ءأ « لزيأ

 فقوم زيزعتل ةددشم ةسارح عم نيومت ةلفاق لاسرا ىلا

 1/71 يف « يلدد » لواح دقلو . ةنيدملا يف ةينابسالا ةيماحلا

 بيليف » ةدايقب ةوق اهتاقالمل لسرأف . ةلفاقلا مدقت فاقيا

 11/ةم59614 « دلكسنراق » دنعو . 28. 510معإل « ين ديس

 راد , « نفتوز » يقرش ملك !,0 دعب ىلع ةعقاولا

 ياي دما عن يدب ماو هند زجاج
 ةكرعملا ترفسأو . اموي ؟8 دعب هتافو ىلا تدأ ةغلاب حارجب

 نع راصحلا كفو مدقتلا ةلصاوم نم نابسالا نكمت نع

 ماعلا يف « سيروم » دي ىلع الا ررحت مل يتلا « ةنيدملا

 ريرحت يف « يلدد » قافخا نوشرؤملا ديعيو .

 ةوق

 هتيلهأ مدعو , هرظن ىصقو . يأرلا يف هدرفت ىلا « نفتوز »
 . ةيركسعلاز ةيسايسلا نيتيحانلا نم

 جورسسلا (40)

 . نيترئاط نم فلؤم يوج ليكشت
 يلاتق ليكشت رنصأ ظوذع جوزلا ربتعي

 فصق وا ضارتعا وأ ةيرود ةمهم فلكي يوج

 يوخللا لاتقلا ةعيبط نأل ًارظن « عالطتسا وأ
 . ةيلاتق ةمهم يف ةدرفنم ةرئاط مادختسا مدع ضرفت

 ةدحو لثمم ال هنكلو « فرلا نم الزج جوزلاو

 رغصأ وه فرلا نأ رابتعا ىلع « هلخاد ةيميظنت

 .ةيوحلا ةحلسالا يف يميظنتلا مرهلا يف ةدحو

 ء دحاو عون نم ًامئاد جوزلا اترئاط نوكت

 ىرخآلا ةياح امهادحإ هيف نمؤت لكشب ناقلحتو
 ناروانتو « رظنلاب رمتسم لاصتا ىلع نايقبتو

 دئاق ةداع نوكي يذلا « جوزلا دئاق تايلعت قفو

 كابتشا ) ةمهملا ذيفنت أدبي امدنعو . ىلوألا ةرئاطلا

 ناترئاطلاموقت « ( خلا .. يضرأ فصق ودعلا عم

 يف ليكشتلا لخاد اهعضو بسح ةلدابتملا ةياملاب

 . ةمهملا ذيفنت ةظحل

 ةيدوعسلا يضارألا قوف ةيرودب موقي « رتسام كيارتس » تارئاط نم جوز

 ىرحب فده ىلع ضاضقتنالاب ءدبلا ةلاح يف « 5 ف موتتافلا » تارئاط نم جوز

 في



 وز

 ( ةكرعم ) روزلا ()

 . ( ةيروسلا تاروثلا رظنا )

 171/5 ( ةدهاعم )وتفاروز (7)

 اهعيقوت مت ٠ نيين امثعلاو نيينولوبلا نيب مالس ةدهاعم
 ةينولوبلا «ونقاروز » ةدلب يف 1771/٠١/17 خيراتب

 يف ين امثعلا شيجلا لشف رثإ , «رتسييندلا »رهن ىلع ةعقاول

 يف نيينولوبلا حاجنو « اينولوب نم يقرشلا يبونجلا نجلا وزغ

 برحلا , ةدهاعملا هذه تبنأ دقلو . «ونقاروز » دنع هدص
 مهأ نم ناكو ( 1773 ١51/١ ) ةيكرتلا  ةينولوبل

 : اهدوني

 مسقلا ىلع اينولوب ةطلسب ةين امتعلا ةطلسلا فارتعا

 . ايناركوأ نم يبرغل
 ىف 2000118 ايلودوي, ةعطاقمب ةين اثعلا ةلودلا ظافتحا -

 اقصتمت# ستيينيماك » اهيف امي : ايناركوأ
 , 20070 « ميستوشت »و

 قازوقلا ىلع ةين امنعلا ةلودلا ةطلسب اينولوب فارتعا -
 هتمض يذلا « يناركوألا مسقلا ءازجأ ضعب يف نييناركوألا

 ايسور عم قافتالا دعب ١777 ماعلا ين اهيضارأ ىلإ اينولوب
 . ايناركوأ ماستقا ىلع ةيرصيقلا

 7١ا/ ( ةكرعم ) وتفاروز ( 78

 - ١531/١ ) ةيكرتلا  ةينولوبلا برحلا كراعم ىدحا

 ىلع ةعقاولا 2012820 وتقاروز ةدلب دنع ترادء, ( 6

 اذه روبع نوين اثعلا لواح امدنع . « رتسييندلا » رن

 ىلع ةنيصح عقاوم يف ةزكرمتم ةينولوب تاوق مهتدصف ؛ رهنلا
 .رهنلل ةيلامشلا ةفضلا

 ١788 ) ةيسورلا  ةينولوبلا برحلا ءاهتنا رثإ
 ماستقأ ىلع 31 ماعلا يف ناتلودلا تقفتا ,(

 . اهنيب الصاف ادح ربييندلا رهن نوكي ثيحب « ايناركوا »

 ميعز , 26165 100205 6لك0 « وكنيشورود رتيب » نكلو

 بيصن نم تناك يتلا ةيئاركوالا قطانملا يف قازوقلا
 ماعلا يف نلعاو . ةينولوبلا ةطلسلاب فارتعالا ضفر ٠ اينولوب
 لقالقلا ريشي ذخأو . ةيناثثعلا ةلودلل هءالو 4

 ةينولوبلا ةموكحلا تدرو . نيينولوبلا هجو يف تابارطضالاو

 تاضافتنا عمق فدهتست ةيركسع تايلمعب كلذ ىلع

 . قازوقلا

 نيينولوبلا نيب عازنلا ةيناعلا ةلودلا تلغتساو
 لصحت ثيحب ايناركوا ميسقت ةداعاي تبلاطف , قازوقلاو

20 

 . برحلل ةدعتسم كاذنأ اينولوب نكت ملو . اهنم مسق ىلع
 اذه نأب اهتاعانق مغر نين ايثعلا بلاطم تضفر دقف اذه عمو

 ةينولوبلا  ةينامثعلا تاقالعلا رتوت ىلا يدؤيس ضفرلا
 . حلسملا مادصلا ىوتسم ىتح اهديعصتو

 دمحم » ينامنعلا ناطلسلا نلعأ ١71/151/4 يفو

 ةينولوبلا يضارالا حايتجا أدبو . اينولوب ىلع برحلا « عبارلا
 ةيكرشلا  ةينولوبلا برحلا كلذب احتتفم 1777 فيص يف
 يناهتعلا شئيجلا ناكو . ١777 ماعلا ىتح ترمتسا يتلا

 فلأ ٠٠١ نم فلأتيو « اشاب دمحأ » مظعالا ردصلا ةدايقب

 . قازوقلاو راتتلاو كارتالا نم يدنج

 ىوقلا نازيم لالتخاو نيبناهنعلا شيج ةماخض مغرو
 . ةمساح تاراصتنا قيقحت نم اونكمتي مل مهناف , مهحلاصل

 برحلا تناكو . ةريبك مئازهب كراعملا نم ددع ىف اوبيصاو

 نينولوبلا تاناكما يمانت لباقم , مهاوق فزتتست ةليوطل
 ثلاثلا ناي » ةدايق تحت مهمحالتو مهتاربخ ديازتو ةيركسعل

 نا دعب « كارتالا رهاق » بقل لان يذلا « يكسبيبوس

 ينوت . ١119/9 ماعلا رخاوا يفو . تارم ةدع مهيلع رصتن

 « يكسييبوس »راسف « توبيروك ليئاخيم » ينولوبلا كلمل

 ( وينام )رايا يف اينولوب شرع ىلتعاو . «وسراو » ىل

 تدازو « ينولوبلا بعشلا هترهش تبطقتساو , 4

 . ين اثعلا وزغلا ةمواقم ىلع هرارص

 « قوقل » ةكرعم يف مهتميزه دعب نوين اثعلا ماقو

 « اشاب ميهاربا » ةدايقب ةلمح دادعاب ( 1776 ) ةسو»#
 ( ربمتبس ) لوليأ لئاوا يف اوهجتاو لجر فلأ ٠٠١ مضت
 . اينولوب يقرش يبونج وزغل لامثلا وحن 7

 دمتعا , نيشيجلا نيب ريبكلا يددعلا قوفتلا ةهجاومو

 « رستسييندلا » رسمن ىلع هعافد يف « يكسييبوس »
 هشيج اهيف رشن « ةيوق تانيصحت هفلخ ماقاف ٠ 12 عمل ءواع7

 لواح دقلو . يدنج فلأ ١7 نم نوكملاو ايبسن ريغصلا
 مه ىدصتف . «وفاروز » ةدلب دنع رهنلا روبع نوين اهنعلا

 نم  نيعوبسا رمتسا لاتق نيفرطلا نيب رادو . نوينولوبلا

 لوالا نيرشت فصتنم ىلا ( ربمتبس ) لوليا فصتنم

 يتلا ةريبكلا رئاسخلا طغض تحتو ١1775 ( ربوتكا )
 « ينولوبلا يعافدلا طخلا ةعانم ببسبو . نيمجاهملاب تفحل

 ساّتلا عطقو موجها فاقيأب رمالا « اشاب ميهاربا » ردصأ

 . بونجلا وحن باحسنالاو

 ةبحسنملا ةيناانعلا تاوقلا ةدراطم نوينولوبلا لواحي ملو
 ناف اذل .روبعلا نم اهعنمو اهدص يف حاجنلاب اوفتكا لب

 راصتنا ىلا لوحتي مل ققحملا يلوالا ينولوبلا حاجنلا
 نيينولوبلا ىدل ةمزاللا ىوقلا دوجو مدع ببسب . مساح
 ىدا دقف اذه عمو . سكاعملا موجهلا ىلا دصلا نم لاقتنالل

 ةيجيتارتسا جئاتن ىلا « وشاروز » دنع نين اثعلا لشف

 . اهضارغا قيقحت نم اهعنمو ةلمحلا ططخم طابحا يف لثمتت

 نع ةينامثعلا ةلودلا يلفت اهمهأ ةيسايس راثآ هل ناك اك
 , وئاروز رظنا ) ةيناركوالا قطانملا ضعب مضب اهتبلاطم
 . ( ة5/51١ ةدهاعم

 لازنالا قروز )٠6(

 تايلمعلل اصيصخ ةممصملا قراوزلا نم عون

 ةقيمعلا ءىطاوشلا ىلا لوصولا نم نكمتي ثيحب « ةيئامربلا

 تادادمالاو تايلآلاو تاوقلا لازناو ايبسن ةلحضلا وأ

 معدلا ريفوت ةمهم ىلوتي نا نكمي امك . اهيلع ةرشابم

 يف لازنالا قراوز توافتتو . تاوقلا كلتل نارينلاب بيرقلا

 ةئداه مايم يف ماع لكشب مدختست اهنا الا . ةمهملاو مجحلا

 .راحبلا يلاعا يف راحبالا ىلع ةرداق ريغ اهنا ثيح . ايبسن

 لازنالا قروز روهظ تايادب

 حمسي وحن ىلع ةممصم ةيرحب عطق ىلا هجاحلا دوعت

 نمؤي يلاتق بيترت يف ءىطاوشلا ىلع لوزنلاب تاوقلل
 ريشتو . ةقباسلا روصعلا ىلا مصخلا عم عيرسلا كابتشالا

 سروفيس » يطنزيبلا دئاقلا نا ىلا ةيخيراتلا رداصملا

 س روفيسين روطاربمالا دعب ايف حبصا يذلا ) « ساكوف
 ةريزج دض اهضاخ يتلا تايلمعلا يف مدختسا دق ( يناثلا

 ةفصرا وا روسجب ةزهجم لقن نفس ( 5470-11١ ) تيرك

 ةمجاهم نم نك دتت ةبكارلا هتلايخ تناك ثيحب « ةلئام
 ذفنت يتلا تالازنالا نابإ نفسلا نم اقالطنا ءىطاوشلا

 فلس ةباثمب نفسلا هذه تناكو . ةيداعم ةمواقم ةهجاومب

 . تايابدلا لازنا قراوزو نفس
 « ليندردلا » ةلمح لالخ نويناطيربلا مدختسا دقلو

 ةصاخ لازنا قراوز , ( 11326 ) « يلوبيلاغ » يف لازنالاو

 دروللا ناكوأل 666165 « سفانخلا » مسا اهيلع قلطا

 ىلع فرشا دق . كاذنا ةيناطيربلا ةيرحبلا دئاق . « سئيف »

 تاوق لازنا ليهست يف تمهاس يتلا قراوزلا كلت ميمصت
 . ةلمحلا يف"هكراشملا ءافلحلا

 ةثيدحلا ةحلسالا روطت نا « يلوبيلاغ » ةربخ نم رهظو

 اديج اهنع عفادملا ةحوتفملا ءىطاوشلا ىلع لازنالا لعجي

 ةياقولا نم عون لازنالا تاوقل رفاوتي مل اذإ , اليحتسم المع
 ٠ ءىئتطاشلا وحن اهتلحر نم ةريخالا راتمالا تاثم لالخ

 اذه ززعو . ةسبايلا ىلع مدق ءىطوم ىلع اهئاليتسا نابإو
 برحلا ىلع راثآ نم اه ناك امو ,”هيوجلا ةوقلا وم سردلا

 نيب ام ةرتف يف نيرظنملا نم ديدعلا بهذ دقلو . ةثيدحلا
 تايلمعلا ذيفنت ةلاحتساب لوقلا ىلا نيتيملاعلا نيبرحلا
 يتلا طئاسولا ةعيبط تناك امهم , ثيدحلا رصعلا يف ةيئامربلا

 . اهيف ةكراشملا ةوقلا اهمدختست

 ماعلا يف ةيناطيربلا ةماعلا ناكرالا عني مل كلذ نا الا

 ةساردل :« ةكرتسشم ينقت ريوطت ةنجل » ليكشت نم



 دوجو مدع مغر « ةيئامربلا تايلمعلل ةيلعفلا تاجايتحالا
 مغرو . تقولا كلذ يف تايلمعلا كلت لثمل ةرشابم ةجاح

 يف ةيركسعلا تادادعتسالا هل تضرعت يذلا يلاملا قييضتلا

 . ةرتفلا كلت

 ةيئامربلا تايلمعلا ةلضعمل يرظنلا لحلا نم ءزج ناكو
 , ةحفصم لازنا قراوزك ةصاخ تادعم ريوطت يف لثمتي

 نم ةعومجم زرف مت دقلو . لازنالا تاوقل ةيران ةيطغت نيمأتو

 براجتب مايقلل ةروكذملا ريوطتلا ةهنجل ىلا دونجلاو طابضل

 لازنا قروز لوا ميمصت ىلع ةنجللا تفرشاو . تارابتخاو

 يتلا تاروطتلا نم ديدعلا نع ةلوؤسم تناكو ؛ ثيدح

 ةيناطيربلا ناكرالا تايلك تمتهاو . قحال تقو يف ترمث
 تايلمعلا ةرادا ةساردب نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتف يف

 لوح يميلعت باتك ١9478 ماعلا يف ردصو . ةيئامربل

 هذه طيطختب قلعتت ةسارد نمضت , « ةكرتشملا تايلمعلا »

 تادعملا ةلأسم جلاعي مل هنا ريغ . اهذيفنتو تايلمعلا

 . ةيلمعلاو ةينقتلا ةيحانلا نم لازنالا قراوز وأ ةصاخل

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف لازنالا قروز

 ( ربمتبس ) لوليا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا عم

 ماحتقالل لازنا قروز ١١ كلتقت ايناطيرب تناك ,

 لازنا قراوز ٠١ و ١ ].ةطللن028 0216 ثكقوهانلا

 آهمل108 01856 (آ, (014) ةميدق ةبكيناكيم

 ءديدج ىكيناكيم لازنا قروزو ,, 0

 1مم كنسع 084غ ( 1, © 5 ) معدلل لازنا قروزو

 عاونألا هذه تافص ركذ ىلع يتأنس ) . 9000011

 لازنالا قراوز نا ريغ . ( دعب ايف اهمادختسا بيلاساو

 ملو .رابتخالاو ةبرجتلا ديق تناك ماع لكشب ةيناطيربلا

 نا ذا . كلذ نم لضفا ةدحتملا تايالولا يف عضولا نكي

 الثامم ناك ةيكريمالا لازنالا قراوز لاجم يف ينقتلا روطتلا

 دقف . رخأتلا كلذ مغرو . ايناطيرب يف تأرط يتلا تاروطتلل
 قراوز ريوطتب ةمتهملا نادلبلا ةعيلط يف نادلبلا ناذه ناك
 ةدحاو ةلود ىوس لاجملا اذه يف امههسفاني نكي ملو . لازنالا

 ماعلا ين نيصلل اهوزغ ىدل ملاعلا تأجاف يتلا نابايلا يه

 نفس عم ةريغص لازنا قراوز تمدختسا امدنع , 377

 : ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ روطتلا

 تايلمعلل ةصصخملا قراوزلاو نفسلا ةيمها نكت مل
 نأ ذإ . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا ليبق ةحضاو ةيئامربل
 كلت تاس نم ةصاخ ةمس نع دعب ايف تجتن ةيمهالا كلت

 يف ةرم لوألو , ةيناثلا ةيملعلا برحلا تدهش دقلف . برحل

 نم ةليكشت كلتمت , ةننكملا ةيلاع شويج مادختسا « خيراتل

 نيرظنملا مظعم روصت اقاف نزوو مجح تاذ تادعمل
 درجب رحبلا نم ءىطاشلا ماحتقا دعي مل اذلو . نييركسعل

 لازنا اضيا نمضتي حبصا لب . يسيئر لكشب دونج لازن

 تادعملاو تايلآلاو تابابدلاو عفادملا نم ةريبك تايمك

 يكبناكيملا شيجلا اهيلع دمتعي يتلا دوقولاو نؤملاو رئاخذلاو
 تاوقلا لازنا ىلا ةجاحلا ةلضعملا هذه نم مقافو . ةكرعملا يف

 ةيرب تاعافد ةهجاومبو , ةحوتفم ءىطاوش ىلع اهتاجايتحاو

 . ةثيدح ةيوجو

 ةرفاوتملا لازنالا قراوز مظعم ايناطيرب تمدختسا دقلو

 يف « كيقران » يف اهعيمج اهتدقفو . جيورتلا ةلمح يف اهيدل

 تناك , 1440 . ( ويام )رايأ يفو . 144٠ ماعلا عيبر

 لازنا يقروزو ماحتقالل لازنا قراوز 4 تنب دق ايناطيرب

 يف قراوز ١ تدقف نا ثبلت مل اهنكلو . نييكيناكيم
 ابو , 194٠ . ( ويام ) رايا ثادحا تناكو . « كركند »

 لحاسلا ىلع ايناملا ةرطيسو اسنرف رايهنا نم هيلا تدا
 ةطقن ةباثب ١18٠ ( وينوي ) ناريزح يف يبرغلا يبوروالا
 ىلع ريبك رثا ثادحالا كلتل ناك امك . برحلا زاسم يف لوحت
 ريكفتلا ىلع نييناطيربلا تربجا اهنأل , لازنالا قراوز روطت

 , ةيئامربلا تايلمعلا هجاوت يتلا تالضعملا زواجت ةرو رضب

 ىلا ةدوعلل ايرورض اطرش تايلمعلا هذه تحبصأ نأ دعب
 ينامربلا لوطسالا ءانب سسا عضو مت دقلو . ابوروأ
 . ةبعصلا فورظلا كلت يف يناطيربلا

 ةيرحبلا تصوا . 115١٠ ( وينوي ) ناريزح يفو

 ةفاضالاب لازنالا قراوز نم ةديدج ةعومجم ىلع ةيناطيربلا
 1220128 512 .« ةاشم لازنا نفس » " ىلا

 نفسلا ءانب تاشرو ىلع تاطوغضلا نا ريغ . 101311117

 قراوزلا كلتل عيرسلا جاتنالا نود تلاح ايناطيرب يف
 . نفسلاو

 « ةكرتشملا تايلمعلا » ةئيه تلكش , ءانثالا كلت يفو

 تالازنالاو ةيموجطلا تاراغالا تابلطتم ميوقتب تماق يتلا

 بلطتي تايلمعلا نم نيعونلا الك ناكو . قاطنلا ةعساو

 تايلمعلا نا نويناطيربلا كردا دقلو . ةبسانم انفسو قراوز

 ةريغص لازنا قراوز طقف بلطتت نل ةيزيلكنالا ةانقلا ربع

 اضيا بلطتتس لب . لقنلا نفس نتم ىلع اهلمح نكمي

 ةلهؤمو « يتاذلا عفدلا ةوقب روبعلا ىلع ةرداق ربكا قراوز

 . ةيمحملا ءىطاوشلا ىلع لاتق تابرعو تابابد لازنال

 اذه مت دقلو . تابابد لازنا قروز ريوطتل ةيولوالا تناكو

 عم رواشتلاب « ةكرتشملا تايلمعلا » دابق رقم يف ريوطتلا

 تابايدلا لازنا قراوز نم جذومم لوا لزناو . ةيرحبلا ةدايق
 عاق اذ اقروز ناكو . 194٠ ماعلا ةياهن لبق رحبلا ىلا

 ؟٠ اهنم ةدحاولا ةنز ) تابابد " لمحل امصمو . حطسم
 ىلع ممصم حتفلل لباق باب هل ناكو , حوتفم ربنع يف ( انط

 . اهازناو تابابدلا ليمحتل لصافمب تبثم لئام قلزم لكش
 عيطتست ثيحب , قحال تقو يف ربكإ جذامغ ميمصت مت دقلو

 . ةيلا ٠١ ١19 نيب حوارتت ةعومجم وأ , تابابد © لمح

 عطقل امصم نكي مل تابابدلا لازنا قروز نا الأ
 ةيلمع ترهظا دقلو . ةحوتفملا راحبلا يف ةليوط تافاسم

٠. 

 ور

 ىلا ةجاحلا 144٠ ( سطسغا ) بآ يف ةلشافلا «راكد »

 ةريبك دادعاب ةيعفدملاو تابابدلا لازنال ىرخا ةليسو دوجو
 راجي روبع نمضتت يتلا تايلمعلا يف ةاشملا تارجه معدل

 ٠ تابابدلا لازنا ةنيفس ريوطت مت اذلو . تاطيح وا ةعساو

 دراوملا مجح ةسالرد ةرم لوال تمت , 198٠ فيرخ ىفو

 ماحتقا ةيلمع نا حضاولا نم ناكو . اسنرف وزغل ةبولطملا
 ةحلسالا لكل دعاصتم دشح اهيلي نا بجي ءىطاشلا

 نمضتي ناو , ءىطاوشلا سوؤر ىلع تادادمالاو تادعملاو

 سشيج اهجاتحي يتلا ةليقثلا تادعملا لازنا دشحلا كلذ
 نع لقي ال ام ىلا ةجاحلا تاريدقتلا ترهظا دقلو . ثيدح

 بناج ىلا كلذو , اهداعي اموا تابابد لازنا قوووز

 ةيناطيربلا قراوزلا ددع نكي ملو . ةيراجتلا لقنلا نفس

 نم نكي مل امك . اقروز 50 زواجتي تقولا كلذ يف ةرفاوتمل

 ماعلا لالخ يناضا قروز ٠٠١ نم رثكا جاتنا عقوتمل

 ةيناطيربلا دراوملا يف ريبكلا صقنلا زرب انه نمو . 67

 ةرو رض ترهظ امك « ةيبرغلا ابوروا ىلا ةدوعلل ةيرو رضل

 دحلا ىلا لصوتلل يرو رض طرشك دادمالل رخآ ردصم داجي

 يتلا ) تابابدلا لازنا نفس نكت ملو . بولطملا ىندال

 ذأ « بسانملا رشابملا لحلا ( ىلوالا اهروطت لحارم يف تناك

 نكي مل نفسلا كلت نم ىلوالا جذومنلا ءانب ىلع لمعلا ن
 لازنا نفس نم ةنيفس لك ءانب نا اك . دعب ىهتنا دق
 نفس ؟ وأ ةرمدم ءانب نع ايناطيرب يلخت ينعي ناك تايابدل

 ءافلحلا ةوقل فاعضا نم كلذ هينعي ام لكب , ةريغص ةسارح

 .٠ ةمدتحملا يسلطالا ةكرعم نابإ ةيرحبل

 ' تلصقفاو (١18١٠١, ربمفون ) يناثلا نيرشت يفو

 باسحل ةريغص لازنا قراوز ءانب ىلع ةدحتملا تايالول

 ةلماح « نطنشاو » ةرايزب ةيئاطيرب ةثعب تماقو . ايناطيرب

 يفد ٠ ايناطيرب يف اهجاتنال لاح ال قراوز ةدع ميماصت

 مجاه . سردلا ديق ميماصتلا كلت هيف تناك يذلا تقول

 تحبصاو ؛ ( 1981/17/1 ) «روبراه لريب » نوينابايل

 . عارصلا يف ارشابم افرط اكريم

 ىلا ةجاحلاب اما ةعنتقم ةيكريمالا ةيرحبلا نكت ملو

 يكريمالا ناكرالا سيئر رارصا نا الا . لازنالا قراوز

 .ايدأ ,« تلفزور » سيئرلا لخدتو , « لاشرام » لارنجلا
 ذنم , عساو قاطن ىلع لازنالا قراوزو نفس جاتنا ءدب ىلإ

 ايئاطيرب تاجاح دسل . 1487 ( رياني ) يناثلا نوناك
 ىرخأا لوحت ةطقن رمألا اذه ناكو . اعم ةدحتملا تايالولاو

 . ةيئامربلا تايلمعلا نش ىلع .ءافلحلا ةردق ينو. ٌبرحلا يف

 اددع نويناطيربلا مدختسا , 1987 ( ويام )رايآ يفو

٠ 

 يف لازنالاو «زيراوس وغييد » ةيلمع يف لازنالا قراوز نم
 . لوأ تذفن , رهشأ " ىلاوح يضم دعبو . رقشغدم ةريزج
 « بييد » يف ةلتحملا ابوروا لحاوس ىلع ةريبك ةيئامرب ةراغا

 : نأ ةراغالا هذه ةريخ ترهظا دقلو . ( 1؟4؟/8/19)

 | بلطتي ,راهنلا ىض يف ةيداعم ةمواقم ةهجاومب ذفني الازنا
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 وز

 . ارفاوتم ناك امم ريثكب ربكا ةاشملا تادحول ايران امعد

 ضعب زيكرت بوجوب ةعانقلا ىلا نويناطيربلا لصوتو
 داجياو , ريغص سطاغ تاذ ةيرحب عطق يف ةحلسالا

 لازت ال يهو يمرلاب ناديملا ةيعفدمل حمست يتلا لئاسولا
 ىلا فاضت ةيران ةوق نيمأت ةيغب , ةيرحبلا عطقلا ىلع ةلومحم
 , لازنالا نابا ةيبرحلا نفسلا همدقت يذلا يرانلا معدلا
 قراوز نم جذامن ةدع ريوطت ىلا ةعانقلا هذه تدا دقلو

 آب © ) تابابدلا لازنا قراوز نم ددع ليدعت ربع , معدلا
 اولضفو , هاجتالا اذهب اوعنتقي مل نييكريمالا نا ريغ . ( 1'
 معدلا ريفوتل تارئاطلاو ةيبرحلا نفسلا نارين ىلع داتعالا
 . ةيئامربلا تايلمعلا يف ةكراشملا تاوقلل

 ةجاحلا روهظ ٠ اضيأ « بيبد » سورد زربأ نم ناكو

 ةدايق تحت لمعت ةصاخ ةيرحب ماحتقا تاوق قلخ ىلا

 ددحي لازنا قراوزو نفس نم لكشتتو . نييرحب طابض
 . اهيف ةكراشملا تاوقلا مجحو ةيلمعلا ةعيبطل اقفو اهددع
 ةطخلا ىلع دمتعي ماحتقالا ةوقل يئاهنلا ليكشتلا ناك اك

 ةهجاومل ةيطايتحا قراوزو نفس ةفاضا عم . اهذيفنت يونملا
 . ةئراطلا فورظلا

 : ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف مادختسالا بيلاسا

 بولسا عضو اهتعانصو لازنالا طئاسو روطت قفار

 نمزلا عم روطتي بولسالا اذه ناكو . اهمادختسال صاخ
 ماعلا يفو . ةيلمعلا براجتلا نم ةدافتسملا سوردلا بسحو

 ام ىلا ماحتقالا لفاوق ميسقتب صلختب بولسا رولبت 65

 لازنا نفسو ةدايقلا ةنيفس مضتو  ةعيرس تاعومج *
 . ةاشملا

 ٠ ىرخألا لازنالا نفس نم ةفلؤم ةئيطب تاعومجم *

 . تادادمالاو تادعملاو لاجرلا لمحت ةيراجت نفسو

 يتلا ) ةيسيئرلا لازنالا قراوز نم رثكا وا ةعومجم *
 . ( ةيتاذلا اهعفد ةوقب تايلمعلا حرسم ىلا هجوتت

 . ةسارحلا نفس *

 ةئيطبلا تاعومجملا مدقتت ةعيرسلا تاعومجملا تناكو

 هذه لوصو دنعو . ماحتقالا قبست يتلا ةليللا يف ةداع

 يف ىثتنت , ءىطاشلا نم لايمأ  ىلاوح دعب ىلا نفسلا

 يتلا ماحتقالا قراوز اهنم لزنتل وسرتو . ليزنتلا عقاوم

 ماحتقالا قراوز لكشتتو . تاوقلا نم ىلوالا ةجوملا لمحت

 ةعاسلا » يف هلصتل ءىطاشلا وحن كرحتتو , تاعومجم يف

 نم ةيلاتلا تاجوملا لمحتل نفسلا ىلا دوعت مث , امامت « س
 . تاوقلا

 دعب ءىطاشلا نم برتقت ةاشملا لازنا نفس تناكو

 اذا ةقحاللا تاجوملا لوصو عيرستل ىلوالا تاجوملا كرحت
 نم ريغص ددع لازنا متي ءانثالا كلت يفو . انكمم كلذ ناك

 . ةيكيناكيملا لازنالا قراوز لثم ةصاخ قراوز يف تايلآلا
 لاسرا متي , ةأجافملا قيقحتل اليل ماحتقالا ءدب لاح يفو
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 تايلآلاو تابابدلاو عفادملا لمحت يتلا ةفلتخملا تاعومجملا

 جالبنا عم ءىطاشلا ىلا عاونالا لك نم تادادمالاو

 لكشب تابابدلا لازنا قراوزو نفس تممّص دقلو . راهنلا

 . ءىطاشلا ىلع ةرشابم اهتلومح لازنال صاخ

 لازنالا قراوزو نفسلا يف ةكرعملا نم برقتلا ناكو

 ماع لكشبو . ةصاخ ةقيرطب ةكراشملا تاوقلا رشن بلطتي
 ةداع مضت ) ماحتقا تاليكشت ىلا مسقت تاوقلا تناك

 . دشحت تاليكشتو « ةعباتم تاليكشتو . ( امئاع ايطايتحا

 يذلا رمالا . ماحتقالل ةعضوتم نوكت تاليكشتلا لواو

 قراوزلا نتم ىلع نيلوقنملا تادعملاو لاجرلا نأ ينعي

 بيترت يف روهظلاب مه حمسي لكشب قراوزلا يف نومظني

 تادعملاو تاوقلا نوكتو . ةريبك ةعرسبو اقبسم ددحم

 لكشب دشحتلا تاليكشت يف قراوزلا لخاد ةعضوتم
 نفسلل يداصتقا مادختساب حمسي يذلا رمالا , يدايتعأ

 عضوستلا كانه ناك , نيدحلا نيذه نيبو . قراوزلاو

 . نينثالا تامس ضعب لمحي يذلا يكيتكتلا

 قراوز نم ايرحب اليكشت 1118126 « فرلا » ناكو

 ةدحو ةداع لمحي وهو . اهيف نيلومحملا دونجلاو لازنال

 تاشكوم ىلا .انتايعنا سقي فرللا :ناكو + ةلماك :ةيركسع

 « بولطملا يكيتكتلا بيترتلا قفو تاوقلا لازنا نامضل

 ىلا ةدحاو ةجومل ةعباتلا لازنالا قراوز لك لصت نأ ىلع
 . ابيرقت هسفن تقولا يف ءىطاشل

 ذإ . يلوألا ماحتقالا عم يهتني قراوزلا لمع نكي ملو

 ةرورضلاب ينعي ال ماحتقالا تاوق لازنا يف حاجنلا ن

 لازنالا دعب تاوقلل دب الو . ةيئامربلا ةيلمعلا حاجن نامض

 ةليوط ةرتف لالخ ةسكاعملا تاججطا دصل دادعتسالا نم

 حاجن دعب لمعلا ةعباتم قراوزلا ىلع ناك اذهلو . ايبسن
 لقنو تاوقلا دشح نيمأتل اهدوهج سيركتو  يلوألا لازنال

 دصو . ءىطاشلا سأر زيزعتل ةمزاللا تادادمالاو تادعملا

 . قمعلا يف مدقتلا ةعباتمو , ةسكاعملا تامجحلا

 ةيئامربلا تايلمعلل ةماعلا حمالملا هذه تحبصا 0

 برحلا لالخ تذفن يتلا ةقحاللا تايلمعلا لكل اساس

 ىلاوح مادختسا مت تايلمعلا هذه راطا يفو . ةيناثلا ةيملاعل

 نارهوو رئازجلا يف ةيلوالا تالازنالا يف لازنإ قروز ٠٠

 ريسي لازنالا نفسو قراوزلا جاتنا ناك , 1447 ماعل
 « ءاضيبلا رادلا » رقؤم نا ريغ . ةعراستم ىطخب

 194857 ( رياني ) يناثلا نوناك يف دقعنملا ( اكتالبازاك )

 ضيفخت كلذ نع جتنو . يسلطألا ةكرعمل ةيولوالا ىطع
 ةيرحبلا عطقلا جاتنا حلاصل لازنالا قراوز جاتنا تالدعم

 طيحملا يف لاتقلا تاروطت تحمس مث . ةكرعملا هذه ةيزالل

 يف قراوزلا جاتنا ىلا ةدوعلاب 1155 ماعلا لالخ يسلطال

 . ضرغلا اذهل ةيفاضا دراوم صيصختو , ةدحتملا تايالول

 وزغ لالخ ءافلحلا مدختسا , 1454 ماعلا يفو

 ,ةيادب يفو . ( 19437 ) 107613 « لعشملا » ةيلمع لالخ

 ددعلا كلذ نا ريغ . لازنا قروز 5545 يدنامرونلا

 مت يتلا قراوزلا عومجم نم اريسي اءزج الا نكي مل مخضلا
 نم رثكأب ردقت يتلاو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ اهجاتنا

 ٠ قروز فلأ ه٠

 نيب ةهجاوملل يساسالا عباطلا يربلا لاتقلا ناكو

 دفن دقف اذه عمو . ةيزانلا ايناملاو يتايفوسلا داحتالا

 ةصاخو برحلا لالخ ايرحب الازنا 184 نم رثكا تايفوسلا

 هذه يف اومدختساو .دوسالا رحبلاو قيطلبلا رحب يحرسم يف

 ٠ يتايفوسلا داحتالا يف تروط لازنا قراوز تايلمعلا

 داحتالا اهيلع لصح عنصلا ةيكريما قراوز ىلا ةفاضالاب

 ةراعالا ةيقافتا بجومي برحلا تاونس لالخ يتايفوسلا

 . ريجأتلاو

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف لازنالا قراوز عاونأ

 نم ةددعتم جذامن جاتنا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ مت

 هذه اهب موقت نا نكمي يتلا ماهملا لك ةيطغتل لازنالا قراوز

 قراوز ميسقت نكميو . ةيئامربلا تايلمعلا يف قراوزل

 لازنالا قراوز :١ نييسيئر نيمسق ىلا ماع لكشب لازنال

 ةوقب تايلمعلا ةقطنم ىلا هجتت يتلا قراوزلا يهو . ةيسيئرل
 لقنت يتلا . ةيوناثلا لازنالا قراوز ١ . يتاذلا عفدل
 . ةيئامربلا تايلمعلا يف ةكراشملل اهازنا نفس نتم ىلع
 لالخ ترهظ يتلا لازنالا قراوز عاونا زربا تناك دقلو

 : ةيلاتلا قراوزلا ةيناثلا ةيملاعلا برحل

 ريبك ةاشم لازنا قروز ١-

 1آمملتسع هلأ آمكدسأإل ( آهن وع )

 يف يدنج ٠٠١ لمح ىلع رداق يسيئر لازنا قروز وه

 يف هجاتنا أدب . ةعاس !؟4 زواجتت ال ةدمل ةقلغم ربانع

 . ةدحتملا تايالولا يف عساو قاطن ىلع جتنا مث . ايناطيرب

 تايلمعلا ةفاك ىف كراش دقلو . ةدقع ١0 هتعرس تناكو

 كراش ابك . ( #١148 ) ةيلقص وزغب أءدب ةيسيئرلا ةيئامربلا

 نم قروز ٠٠١ نم رثكا ( ١144 ) يدنامرونلا وزغ يف

 ةطساوب متي قروزلا نم دونجلا لازنا ناكو . عونلا اذه

 ةضرع ناك قروزلا نا ريغ . هنتم ىلع ةلومحم ةلئام روسج

 مل هناف اذلو . ةيداعملا نارينلا ةهجاومب ةعرسب باطعالل

 ليدعت مت دقلو . ىلوالا ماحتقالا تاجوم يف مدختسي نكي

 . ةدايق قراوزك مدختل قراوزلا هذه ضعب

 لازنا قروز مسا لمح رغصا اجذومن ايناطيرب تنب دقلو
 آهمل108 (ن1816 15[101321إ9 ريغص ةاشم

 ٠٠١ لمح ىلع ارداق قروزلا اذه ناكو . ( 5208لل )

 تادحو ضعب لازنال يدنامرونلا وزغ يف مدختساو ٠ يدنج
 رئاسخب تينم ةمدختسملا قراوزلا نأ الا . سودناموكلا
 لمعت تاكرحمب ةدوزمو بشخلا نم ةعونصم اهنال ارظن ةريبك

 . نيزنبلاب



 تابابد لازنا قروز -" '
 1آهملنسع هلأ '1ظهصاع ( آر( 1 (

 ىدت ىتلا تابابدلا لازنال اساسا قروزلا اذه ممص
 ىقش لقتل اضيا مدختسا هنأ الإ . ماحتقالا نابإ ةاشم

 هدع ترهظ دقلو . دشحتلا ةلحرم لالخ تايلالا عاون

 لوالا نيرشت يف قراوزلا هذهل ةرفاوتملا ميماصتلا ةيحالص
 تناكو ٠ كرف ررغ تابلطتم ةسارد نابإ ١14١ ( ربوتكا )
 مني يذلا سطاغلا ربك يف لثمتت ميماصتلا يف ىلوالا ةيبلسل
 ذلو . ةلحضلا ءىطاوشلا يف ةسبايلا نم قروزلا بارتق

 تايمصتلا ايازمب عتمتي ال ديدج جذومن ريوطت مت دقف
 من . نكمم دح دعبا ىلا ريغص سطاغ وذ هنكلو . ةقباسل

 هذه تمدختسا دقلو . الثامم اجذوم ةدحتملا تايالولا تنبت

 فعض نأ ريغ . يدنامرونلا وزغ لالخ حاجنب قراوزل

 ىلإ ىدأ - سطاغلا ريغصت تارو رض هتضرف يذلا - اهتينب

 قراوزلا هذه نم 6١ عيردت مت دقلو . ةريبك رئاسخب اهتباصإ

 رثا عيردتلا نا ريغ . ىلوالا ماحتقالا ةلحرم يف اهمادختسال

 هحجان ريغ اهرابتعا ىلا ىدأو . راحبالا ىلع اهتردق ىلع

 . ايلمع

 معدلا قروز - "

 كيمو نك

 نم اهريغو تابابدلا لازنا قراوز نم ددع ليدعت مت

 ناكو . تاوقلل بيرقلا يرانلا معدلا ريفوتل لازنالا قراوز

 عفادمب حلسملا ريبكلا لازنالا قروز احاجن اهرثكأ
 لمتشا يذلا , [ةصفتنسو نه عانص ( آهنقع )

 ٠١ عفادم ىلا 5 نمو , ةصوب 5, نيعفدم ىلع هحيلست

 حلسملاو لدعملا تابابدلا لازنا قروز ققح امك . ملم
 آةصلتنمع 084غ 18هلعك ةيخوراص فئاذقب

 ةوق نيمأت ىلع هتردقل ارظن اريبك احاجن ( 180ء1كع؟ )

 يونعم ريثأت هل ناك ابك , ايبسن ةريغص ةقطنم يف ةيلاع ةيران
 قراوزلا هذه نم قروز لك حلس دقلو ٠ مصخ ا ىلع ريبك

 ةفيذق 48٠١ ٠٠٠١ ىلاوحب يدنامرونلا وزغ نابا
 اضيا كانه ناكو . ةصوب 4 رايع راجفنالا ةديدش ةيخوراص

 آق201828 08346 معدلل ريبكلا لازنالا قروز

 لطر ؟ وأ لطر 3 عفدم حلسملا 5ان22011 ( 1-2186 )

 4 نواهو ملم ٠١ نيعفدمو ةصوب *,6 نيشاشرو ةبابد جرب يف

 طسوتملا لازنالا قروزو ؛ ةيناخدلا لبانقلا يمرل ةصوب
 *,6 نيشاشرب حلسملا آم 05 ( 84لةان23 ) معدلل

 معدلل ريغصلا لازنالا قروزو . ةصوب 4 نواهو ةصوب

 ةيخوراص ةفيذق ؟5 ب ملسملا آب (05 (5ددهلل)

 ( العر ط/م لازنالا قروزو . ةصوب *,0 نيشاشرو

 6وأ ملم ٠ عفادم 8و لطر ؟ عفادم ةعبراب حلسملا

 لازنالا قروزو ء ملم ٠١ عفادم غو لطر ؟ عفادم

 وز

 ( ١1144 ) يدنامرونلا وزغل دادعالا نابإ ( ارتلكنا )« نوتيمثواس » يف تابابدلا لازنا قراوز نم دشح

 ةيكريمألا تاروانملا ىدحا نابإ تايلآلا نم ةعومجم لزني آس ©01ل ماهملا ددعتم يكريما لازنا قروز

 كح
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 ةربكم ةفيذق ؟4 ب ملسملا 1160عع20197 « جّيسملا »

 حلسملا آن 01 تابابدلا لازنا قروزو ٠ لطر ٠١ رايعلا
 . قروزلا نتم ىلع يهو يمرلا ىلع ةرداق ةيرب ةحلساب

 ماحتقالل لازسنا قروز - ؛
 1مصلتسع (ن:دكأ ةدددتنلا ( آر (ن ىر

 ةلومح نود هتحازا غلبت . عردم يوناث لازئأ قروز وه

 مهتحلسا عم ايدنج 8 لمح نم نكمتيو ؛ نانطأ ٠

 اك . عافترالا ةليلق قروزلا اذه بناوج تناكو . ةيدرفلا

 يف ةكراشملا نم هنيكمتل ةتماص تاكرحمب ادوزم ناك

 لقنلا نفس ىلع هلمح نكمملا نم ناكو . ةيليللا تاراغالا

 برحلا لبق ام ىلا قروزلا اذه ميمصت عجريو . ةيداعلا
 جيورنلا تايلمع يف هنم دادعا تكراش دقلو , ةيئاثلا ةيملعلا
 مظعم نابا ىلوالا ماحتقالا لصحارم ينو .( 1450 )

 . ةيناطيربلا لازنالا تايلمع

 ( 1, 07578 ) دارفالاو تايلآلا لازنا قروز - ©

 1مدلنسو (نمدكأ ؟ءطتعلع ةهصل 2ةعوودصعا

 , ماحتقالا لازنا قروزل هباشملا يكريمالا جذومنلا وه
 يتلا ةيئامربلا ماحتقالا تايلمع مظعم يف مدختسا دقلو

 ةيلآ لمح ىلع ارداق قروزلا ناكو . ةيكريمالا تاوقلا اهتذفن
 نم عرسأ ناك امك . دونجلا نم هتلومح نع الدب ةريغص

 لقا ةياقو رفوي ناك هنا ريغ , ةهباشملا ةيناطيربلا قراوزلا

 . هنتم ىلع ةلومحملا تاوقلل

 دارفالا لازنا قروز 5

 1مصلتسع نقلا طءعووصسعأ ( ار( 2 )

 يف لثاميو . دارفالاو تايلالا لازنا قروز فلس وه

 ريغو , هنم ع رسأ هنا الا , ماحتقالل لازنالا قروزل مجحلا

 لئام رسجك مدختست حتفلل ةلباق ةباوبب دوزم ريغو « عردم

 . لازنالاو ليمحتلل

 يكيناكيملا لازنالا قروز -
 1مصقتسو (ندكا 81ءعطقستتعل ( آر ( 31

 ؟؟ قروزلا اذه نم يناطيرب جذومن لوا ةحازا تناك

 وأ انط ١4 ةنز ةبابد لمح ىلع ارداق ناكو « ةلومح نودب انط

 لئام رسجك مدخت حتقلل ةلباق ةياوب ربع اهازناو ىرخا ةيلآ
 مظعم نتم ىلع هلمح ناكمالاب ناكو . لازنالاو ليمحتلل

 يف قحال جذومت روُط دقلو . ةريبكلا ةيراجتلا نفسل
 مدختساو . انط ٠١ غلبت ةلومحب ةدحتملا تايالول

 لقتل عساو قاطن ىلع ةيئامربلا تايلمعلا يف ناجذومنل
 . ءىطاشلا ىلإ نفسلا نم دارفالاو تادعمل

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رثأ تاروطتلا

 اماه اروطت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف ملاعلا دهش

 لازنالا قراوز ددع صقانت مغر . ةيئامربلا برحلا تاردق يف

 لازنالا قراوز كالتما دعي ملو . تايرحبلا نم ديدعلا يف

 لود نم ديدعلا حبصا لب . ىربكلا ىوقلا ىلع ارصتقم
 . قراوزلا هذه نم اهب سأب ال ادادعا كلت ثلاثلا ملاعلا

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع تاروطتلا تزكرت دقلو

 تالاح يف لمعلا ىلع ةردق رثكا قراوز جاتنا - ١

 . ةفلتخملا رحبلا

 . ةلومحلا ةدايز  ؟

 ءىطاوش ىلا ةثيدحلا قراوزلا لوصو ةيئاكما - '

 . ةيدقلا قراوزلا ىلا ةبسنلاب ةرطخ ربتعت تناك

 ثيحب « لازنالا قراوز جذامن يف ةيددعتلا لالقا

 . معدلل لازنالا قروز لاثملا ليبس ىلع ىفتخا

 ةمهاسملل , يدايتعا لكشب قراوزلا مظعم حيلست ©

 تايلمعلا يف ةكراشملا تاوقلل يرانلا معدلا ريفوت يف

 . ةيئامربلا

 لودلا مظعم يف ايلاح ةدمتعملا لازنالا قراوز امأ

 : يهف
 ١ - تابابدلا لازنأ قروز ) 1 © /8 ( :

 لالخ تينب يتلا تابابدلا لازنا قراوزل زيوطت وهو

 ال ) لودلا ضعب يف هيلع قلطيو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ماهملا .ددعتم لازنالا قروز مسا ( ةدحتملا تايالولا اهس

 ةلالدلل , [نانان97 آهملنمع (ننهكأ (آم 01)

 تايلمعلا فورظ يف هيلإ دنست يتلا ماهملا ةيددعت ىلع

 لازنا قروز مسا ايناطيرب يف لمحي اك . ةثيدحلا ةيئامربلا

 . آمعزواتع آ.ق 20108 (0581[يكيتسجول

 :ةيلاتلا تازيملاب تابابدلا لازنال ةثيدحلا قراوزلا عتمتتو

 لازنالا قروز ةلومح لصت ذا . ةريبكلا ةلومحلا *

 706٠ ىلا لاثملا ليبس ىلع« ينشتونلوي »ةئف نم يتايفوسلا

 . ةيسيئر لاتق تابابد ١ لمح ىلع رداق وهو . انط

 يكريمالا لازنالا قروز ىدم ردقيو . ىدملا لوط *

 لاشملا ليبس ىلع « 77٠١ » ةلسلسلا نم ماهملا ددعتم

 . دقع 8 ةعرسب ليم ٠٠٠١ ىلاوحب

 تابابدلا لازنا قراوز ضعب عيطتست . ةعرسلا *

 ذإ . اهفالسأ عم ةنراقملاب ايبسن ةيلأع تاعرس غولب ةثيدحلا

 ١8 ًالثم « ينشتوتلوي » قراوزل ىوصقلا ةعرسلا غلبت
 . ةدقع

 ضعب نأ لاثم لا ليبس ىلع ركذنو . يتاذلا حيلستلا *

 ةعبرأب حلسم « ينشتونلوي » ةئف نم ةيتايفوسلا قراوزلا

 ,ملم ١5١ ةيخوراص فئاذق يتفذاقو ملم ٠١ عفادم

 . « 7 - ماس »وج  حطس خيراوص ىلا ةفاضالاب

 ١ - آب 014 ) يكيناكيملا لازنالا قروز ( :

 دقلو . ميدقلا يكيناكيملا لازنالا قروزل ريوطت وه

 وز

 نم دادعا لقن ىلع ةرداقلا لازنالا نفس ضعب تروُط
 لازنالا قراوز ضعبو . ةيكيناكيملا لازنالا قراوز

 ذا , ةيسيئر لاتق ةبابد لمح ىلع رداق ةثيدحلا ةيكيناكيملا

 نيتبابد لم ىلع رداق اهضعب نا امك . انط 70 هتلومحز واجتت
 ةدوزم ةثيدحلا قراوزلا لكو . تادعملا نم نط ٠٠١ وا
 ليمحتلا ليهستل ةلئام قلازمك مدختست حتفلل ةلباق تاباوبب
 . لازنالاو

 : ( 1,677 ) دارفالاو تايلالا لازتا قروز - '"
 ضعب ىدم لصيو . لثاملا ميدقلا قروزلل ريوطت وه

 حلسي اك . ةيرحب لايمأ ٠١١ ىلا ةلماكلا هتلومحب هتازارط

 . رثكأ وأ شاشرب دارفالاو تايلآلا لازنا قراوز مظعم
 نم ةدودح ادادعا ةيبرعلا تايرحبلا ضعب كلتقو ,

 ةيرحبلا كلتق اى . عاونالا فلتخم نم لازنالا قراوز
 موقت اهنا الا . قراوزلا هذه نم ادودح اددع ةينويهصلا

 ءانب تاشرو يف ( آب (0 '1' ) تابابد لازنا قراوز عينصتب
 . « افيح » يف نفسلا

 دق ةيملاعلا ةيرحبلا ةعانصلا نا ىلا ةراشالا ردجتو

 ءاداب حمست تاينقت ريوطت ىلا تاونس ةدع ذنم تهجوت

 ضعب ثحب دقلو . ربكا ةيلعافب لازنالا قراوز ماهم

 ةصاوغ ) ةصئاغ لازنا قراوز ريوطت لاهحا يف نيرظنمل
 تابقعب مدطصا ثحبلا اذه نا ريغ . ( لازنالا ماهمب موقت

 لاحي يف ةيراجلا تاروطتلا وه لاجملا اذه يف مهالاو . ةينقت
 ( 11076702846 تفاركرقوه ) ةماوحلا تابكرمل

 ضعب تأدب دقلو .لازنالا ماهمي مايقلل اهمادختساو

 هذه مادختساب , ةيتايفوسلا ةيرحبلا امس ال , تايرحبل
 تاروطتلا هذه نا هيف كش ال امتو . ةماوحلا تابكرمل

 ليهستو . ةيئامربلا تايلمعلا ريوثت يف ديعب دح ىلا مهاستس

 ءىمطاوشلا وا راحبلا فورظ نع رظنلا ضغب « اهب مايقل
 . ةيئامربلا تايلمعلا حرسم يف ةعقاول

 ةيرودلا قروز (6)

 يف ةيرودلا ماهمب مايقلل ةممصم ةريغص ةيرحب ةعطق

 قطانملا ةبقارمو ةيامح فدبهب . اهجراخو ةيميلقالا هايمل
 . ةلودلا ةدايسل ةعضاخلا ةيرحبلاو ةيلحاسل

 نم روصعلا رم ىلع ةيلحاسلا هايملا ةبقارم ةمهم تناك

 امئاد اهنم ضرغلا ناكو ؛ راحبلل ةيذاحملا لودلا ةفاك مومه
 نم نييلعفلا وأ نيلمتحملا موصخلا برقت نود لوؤحل
 روصعلا يف فدهلا اذه ىلا تفيضأ دقلو . ةلودلا ءىطاوش

 ةيكرمجلا موسرلا ضرفو ةراجتلا طبض يف ةبغرلا ةثيدحل
 تفيضا امك . اهيلاو دالبلا نم علسلا بيرهت نود لوؤحلاو

 تاورثلا ىلع ظافحلا يف راحبلل ةيذاحملا نادلبلا ةبغر هيل

 اهل اكلم ربتعت يتلا ( ةيندعملاو ةيناويحلا ) ةفلتخملا ةيرحبل
 . ( يراقلا فيصرلا رظنا ) . يلودلا نوناقلا مكحب

 كذنا



 . ىكريمأ « مارترب »زارط نم ةيلحاس ةيرود قروز

 رصم يف اصيصخ تبكر ةيخوراص فئاذق هيلع ودبيو

 ا



 ةيرود قراوز مويلا ملاعلا تايرحب مظعم مدختستو

 ةيرودلا قروز ريبعت نأ ريغ . افنآ ةروكذملا ماهملا ذيفنتل
 نايحالا ضعب يف قلطي 23201 0216 ( 8024 )

 ةعرسلاو ديجلا حيلستلا تاذ ةريغصلا ةيرحبلا عطقلا ىلع

 اجح ربكا ةيرحب عطق عم كابتشالا ىلع ةردقلاو ةيلاعلا

 ةيرحبلا تايرودلا ماهم يف ةكراشملاو , احيلست لضفأو
 وأ ةسارحلا وأ لاتقلا تايرود ) اهعاونا فلتخمب

 , نيعونلا نيب زييمتلا يرو رضلا نم نا الا . ( عالطتسالا

 نايحالا ضعب يفو , تامهملا يف مئاقلا لخادتلا لافغإ نود

 مسا يناثلا عونلا قراوز ىلع قلطيو . تاردقلاو لكشلا يف

 موجهطلا قروز رظنا ) « ةعيرسلا ممجهلا قراوز »
 . ( عيرسلا

 موجطا قروز نع ماع لكشب ةيرودلا قروز فلتخيو

 : ةيلاتلا طاقنلاب ةيرودلا ةمهمب انايحا موقي يذلا عيرسلا

 ١ غلبت ةعرس ىلع حلطصا دقلو . هتعرس ةلق ١0

 قروزلا فنصي ثيحب . نيعونلا نيب لصاف دحك ةدقع

 دحلا كلذ ىوصقلا هتعرس تزواجت اذا عي رس قروزك .

 قراوز ضعب حيلست نا مغر . هحيلست فعض -

 . اهمجح ىلا ةبسنلاب اديج نوكي نأ نكمي ةيرودلا

 نيابتل ارظن . ايبسن ةينورتكلالا هتادعم ةطاسب ' 
 . حيلستلاو ماهملا

 . ةروانملا ىلع هتاردق فعض - غ

 ىلا هالعا ددحملا ىنعملاب ةيرودلا قراوز ميسقت نكميو

 . ةيلحاس ةيرود قراوزو ةريبك ةيرود قراوز

 ريسبكلا ةيرودلا قروز
 1ردننعع طوصعم] دكا

 ةيرودلا قروزل ايملاع مسالا اذه ءاطعا ىلع حلطصا

 هتعرس لقتو .٠ نط 0١٠0و ٠٠١ نيب هتحازإ حوارتت يذلا

 نم ةيرودلا قراوز مدختستو . ةدقع 20 نع ماع لكشب

 اهضعب حلسيو . ملاعلا تايرحب مظعم ىدل عونلا اذه
 ةداضملا ةحلسالا لاحم يف اس ال ء اديج احيلست

 ايبسن ةضفخنملا قراوزلا ةعرس ربتعت ال ثيحب ٠ تاصاوغلل

 تاصاوغلل ةداضملا تايلمعلا يف اهتمهاسم ماما اقئاع

 اهتعرس زواجتت ال يتلاو . ةيديلقت تاكرحمب ةدوزملا ةيداعملا

 ليبس ىلع ركذنو . ةروكذملا قراوزلا ةعرس ماع لكشب

 ةئف نم ةيينابايلا ةريبكلا ةيرودلا قراوز نا لاشملا
 فئاذق يمرت تانواهب ةحلسم 212111011 « يروتوزيم »

 5و . تاصاوغلل ةداضم قايعا لبانقو ؛ تاصاوغلل ةداضم
 . ملم 5١ نيعفدمو , ديبروط بيبانا

 ردقي ذا . اهادم دعبب ةريبكلا ةيرودلا قراوز مستتو

 « نوت » ةئف نم ةيناطيربلا ةريبكلا ةيرودلا قراوز ىدم
 . ةدقع ١١ ةعرسب ليم 7٠٠١ ىلاوحب الثم ةلدعملا 0

 ةئف نم ةيدنكلا ةريبكلا ةيرودلا قراوز ىدم ردقي ابك

 46٠١ ىلاوحي 12 101121650110156 «زاوكركندال »

 . ةدقع ١١ ةعرسب ليم

 عجاهمب ةريبكلا ةيرودلا قراوز ضعب تزهج دقلو
 نم ريثكلا يف قروزلا رارطضال ارظن  مقاطلل ايبسن ةحيرم
 ةينمز ةرتف لالخ هدعاوق نع اديعب ءاقبلا ىلا تالاحلا

 . ةليوط

 ةيلحاسلا ةيرودلا قروز
 (00دواها طواعما نعدكأ

 نع ماع لكشب هتحازا لقت يذلا ةيرودلا قروز وه

 رفخ ماهم يف يساسا لكشب مدختسيو . نط ٠

 فعضب ماع لكشب قراوزلا هذه مستو . لحاوسلا
 وأ ١" رايع نم ةيلآ عفادم ىلع لمتشي دق يذلا , اهحيلست

 , ملم ١1,7 و ١5,5 يرايع نم ةليقث تاشاشرو . ملم ٠
 . ملم ا/,5؟ رايع نم ةطسوتم تاشاشرو

 ماع لكشب ريصق قراوزلا هذه ىدم نا مغرو

 ريبك اهضعب ىدم ناف . ( مك ٠٠١ - 8٠١ ىلاوح )

 ىدم ردقي ذا . نزولا اذه نم ةيرحب عطق ىلا ةبسنلاب

 الثم «روبد » ةئف نم ٍليئارسالا ةيلحاسلا ةيرودلا قروز

 . ةدقع ١7 ةعرسب ليم ١٠٠١ ىلاوحب

 هايملا رظنا ) ةيميلقالا هايملا عاستا ةدايزل ارظنو
 ةدايسل ايداصتقا ةعضاخلا قطانملا ديدحتو . ( ةيميلقالا
 ليم ٠٠١ ةفاسم ىلا تالاحلا ضعب يف دتمي مازحب لودلا

 دقلف , ( يراقلا فيصرلا رظنا ) ءىطاوشلا نم يرحب

 . اهمادختساو ةيرودلا قراوز ةعانص لاجم يف روطت ثدح

 نمو . ةديدجلا اهماهم عم مءالتن قراوزلا هذه لعجي لكشب
 ةلثام قراوز مادختسا ىلا لودلا ضعب ءوجل تاروطتلا هذه

 تاردقلاو ميمصتلا ثيح نم ) ةعيرسلا موجهلا قراوزل

 ىلع رداصملا ضعب قلطتو . ةيرودلا ماهمب مايقلل ( ةيئادالا

 ةيرودلا ماهم عي رسلا موجطا قروز مسا قراوزلا هذه

 ةعرس لصتو . 1256 ك2 ءاع ند ( 2ظهئ01)

 ىلا ةبسنلاب لاحلا وه ابك ةدقع ٠+ ىلا قراوزلا هذه ضعب
 يناطيربلا ةيرودلا ماهمل عيرسلا ممجهلا قروز
 ربسوف » ةكرش هتعنص يذلا , 16226117 « يتيسانيت »

 . 705م6: 112011171011 « تفوركي روث

 ةيرودلا ماهمل ةعيرسلا موجطلا قراوز ضعب لمحتو

 ماهمل ةيتايفوسلا ةعيرسلا موجهلا قراوزف , اديج احيلست
 عفادم ةعبراب ةحلسم 51613162 « اكنتس » ةئف نم ةيرودلا

 نيتنضاحو . ملم ٠١+ رايع نم ديبروط بيبانأ و , ملم ٠"
 . تاصاوغلل ةداضملا قابعالا لبانقل

 ةيرحبلا تاينقتلا نم ةدافالل ديازتم هاجتا كانهو

 تدمتعا دقلف . ةيرودلا قراوز ريوطت لاجم يف ةثيدحلا

 ليوفورديه) ةقالزلا قراوزلا لودلا ضعب

 قراوزلا هذه مستتو . ةيرودلا ماهمل ( 1199002011

 ةجئاطلا راحبلا يف لمعلا ىلع اهتردقو ةيلاعلا اهتعرسب

 ور

 نم ةدافالل اهاجتا كانه نأ اك . ( قالزلا قروزلا رظنا )

 ( 1101761678146 تفاركرفوه ) ةماوحلا تابكرملا تاينقت

 ةبكرملا رظنا ) نادنلبلا نم ددع ىدل ةيرودلا ماهم يف

 ىلع انيتأ يتلا تاروطتلا لك نا دكؤملا نمو . ( ةماوحلا
 قراوزو ةيرودلا قراوز نيب لصفلا ةلأسم لعجت اهركذ

 . ىضم تقو يأ نم ةبوعص رثكا ةعيرسلا موجهلا
 ةريبك راها اهيف دجوي يتلا نادلبلا ضعب مدختستو

 1لا761 ةيرهن ةيرود قراوز راها اهدحت يتلا وأ ايبسن

 ماع لكشب ةحلاص ريغ قراوز يهو . 2801 081+

 حيلستو ةعضاوتم تاعرس تاذو ,راحبلا يلاعا يف لمعلل

 ةليقثلا تاشاشرلاو ةفيفخلا تانواهلاو عفادملا نمضتي

 . ةطسوتملاو
 , نادلبلا نم ريبك ددع ةيرودلا قراوز جاتناب موقيو

 داع قراوزلا هذه لكشتو . ايبسن اهعينصت ةلوهسل ارظن
 ةردقلا كلتمت ال يتلا ىرغصلا لودلا تايرحب نم ديدعلا

 . ايبسن ةريبك ةيرحب تاوق ريوطت ىلع

 ( ليوفورديه ) قالز قرور(14)

 راحبالا ىلع ةردقلاب زيمتت ةريغص ةيرحب ةعطق
 اهلفسأ يف ةتبثم تاقالز نم ةدافالا لضفب ةيلاع تاعرسب

 زربا نم ربتعتو . ءاملا نم ةعطقلا مسج عفر يف مهاست

 . نيرشعلا نرقلا يف ةيرحبلا ةينقتلا تاروطت

 ليوفورديه ) قالزلا قروزلا ريوطت ةركف دوعت
 ىلع ةرداق ةيرحب ةعطق داجيا يف ةبغرلا ىلا ( 57198001011

 نولماعلا ىبعو دقلو . ءاملا حطس قوف ةيلاع ةعرسب راحبال

 زواجت نع ةجتانلا ةمواقملا نا . ةيرحبلا ةينقتلا لقح يف

 عم نفسلا مسج كاكتحا ىلا ةفاضالاب , جاومالل نفسل
 عيطقلا ةعرس نم دحلا يف نيماه نيلماع نالكشي هايمل

 قراوزلا ريوطت يف عبتا يذلا بولسالا ناكو . ةيرحبل

 . نيلماعلا نيذهزواجتل ةركتبملا بيلاسالا نم ادحاو ةقالزل

 جراخ همسج عفر ىلع قالزلا قروزلا ميمصت دمتعيو

 مسجلا حبصي ىتح , هتعرس ديازت عم بسانتت ةروصب ءامل
 عفرلا ةيلمع دنتستو . ةنيعم ةعرس غولب دنع ءاملا جراخ هلك

 طسو يف ام مسج ةكرح نع مجنت يتلا عفرلا ةوق ىلا هذه

 ءاملا يف ةسطاغ تاقالزب قروزلا مسج زهج دقف اذل . لئاس

 نال ارظنو . اهرودل لئثامم رودب موقتو تارئاطلا ةحنجا هبشت

 ةوق ناف , ءاوطا ةفاثك فعض 7٠٠ ىلاوح غلبت ءاملا ةفاثك
 نم ريثكب ربكا ءاملا يف كرحتملا مسجلا اهاقلتي ئتلا عفرلا
 دقف اذهو , ءاوطلا يف كرحتملا مسجلا اهاقلتي يتلا ةلثامملا ةوقلا
 نم رغصا ةروكذملا تاقالزلا نوكت نا يعيبطلا نم ناك
 . لمحتلا ىلع ةردق اهنم رثكاو تارئاطلا ةحئجا

 رحبي امدنع وأ , ءاملا يف قالزلا قروزلا نوكي امدنعو
 لضفب هنزو لمحتي قروزلا مسج ناف . ةضفخنم ةعرسب

 1م



 « اليستب » هنف نم يتايفوس قال قروز خيراوصب حلسم « ورييقزابس » ةئف نم يلاطيإ قالذ قروز

 « ناوشت وه » ةئف نم ينيص قالذ قروز

 خيراوصب حلسم « سوساغيب » ةئف نم يكريمأ قالذ قروز
 درزن ط لمح ىاهير فار

 ياه » ةئف نم يكربمأ يرابتخا قالز قروذ

 عمك



 تاقألزلا ىقلتت . ةعرسلا ديازت عمو .وفطلل ةيتاذلا هتيلباق

 ًادبتو « ءاملا جراخ قروزلا مسج عفتريف . عفرلا ةوق
 امدنعو . قروزلا نزو نم ديزملا لمحتب ايجيردت تاقالزل

 ايلك قروزلا مسج عفري يذلا دحلا ىلا ةريبك عفرلا ةوق ودغت
 لمحتتو « عالقالا » ةلاح يف قروزلا نوكي . ءاملا نم

 . هنزو لك ذئدنع تافالزل

 هيلا دنتسي يذلا أدبملا نيب ةديدعلا هبشلا هجوأ ظحالتو

 نا لوقلا نكي ىتح . ناريطلا ءىدابمو قالزلا قروزل

 ةرئاطلا عالقاب مكحتت اهسفن ةيساسالا ةيكيمانيدلا نيناوق

 ةبسنلاب ةيويح نزولا طبض ةلأسم ربتعتو . قالزلا قروزلا وأ

 . تارئاطلا ىلا ةبسنلاب ةيويح يه املثم ةقالزلا قراوزلا ىل
 يغبني ةمواقم قلخي نزولا نم زج لك نأ فورعملا نمو

 اذل . قروزلل ةعفادلا ةوقلا ةطساوب عفرلا دنع اهيلع بلغتل

 لالقإل ةفيفخ ةيندعم طئالخ نم مسجلا نوكي نأ ىخوتي
 اذه اهقلخي يتلا ةمواقملا ضيفخت يلاتلابو , نكمأ ام هنزو

 قروزلا ءاطعال ةمزاللا ةعفادلا ةوقلا صاقناو . نزول

 تاقالزلا حطس رغصل ًارظنو . عالقالل ةبولطملا ةعرسل
 نم ناف .ريغصلا حطسلا اذه ىلع ةمواقملا عزوتو

 ىلع ةيلاع ةردق تاذ داوم نم تاقالزلا ءانب يرورضل
 . مويناتيتلا وا ذالوفلاك لمحتل

 ردق ةفيفخ رداصم نم قروزلل ةعفادلا ةوقلا ريفوت متيو

 تاكرحمب ةهيبشلا ةيزاغلا ةينيبروتلا تاكرحملاك , ناكمال

 نأ ذا . ةصاخ ةلضعم عفدلا لكشيو . تارئاطلا ضعب

 يذلا رمالا مسجلا لخاد ةداع دّلوتنفسلا يف ةعفادلا ةوقل

 مسج عافترا عم ءاملا ىلا ايبسن ةريبك ةفاسم اهلقن ضرفي

 نم ددع دمتعا دقلف ؛ ببسلا اذهلو . اهنع اديعب قروزل

 ةحورم ربع عفدلا بولسا ةقالزلا قراوزلا نم ىلوالا جذانل
 متي ١ يئام ثافن كرح ريوطت مت قحال تقو يفو . ةيئاوه

 ةوق ريفوتل قروزلا ةرخؤم نم ةيلاع ةعرسب ءاملا خض هربع
 . ايبست فيفخ نزو تاذ عفد

 ةقيرطب اهتزاوت طبضو تاقالزلا ىلع ةرطيسلا متتو

 ةصحنجا ىلع ةرطيسلا يف ةمدختسملا ةقيرطلاب ةهيبش
 قروزلا يف عافترالا طبض نا الا . اهتزاوت طبضو تارئاطلا

 ةكرحلا ىدم نا ثيح . ريثكب ربكا ةقد بلطتي قالزلا
 يهو . تاقالزلا سطاغو ءاملا حطس نيب ةفاسملاب دودحم

 . نايحالا بلغا يف راتما ةثالث ىدعتت ال ةفاسم

 اعويش تاقالزلا ميمصت يف ةمدختسملا بيلاسالا رثكأو

 حطس عم ةقالزلا حطس عطاقتي ثيح . « حطسلار,بولسا وه

 متي ٠ عفرلا نم ديزمل ةجاحلا زربت امدنعو . ةيواز يف ءاملا

 دوجو ىدؤي ثيحب , ءاملا يف ةقالزلا نم ربكأ ءزج سيطغت

 ربكا عفر ريفوت ىلا ءاملا لخاد ةقالزلا حطس نم ىلعا ةبسن

 لكش ىلع تاقالزلا هذه ميمصت مت دقلو . نزاوتلا ةداعتساو

 ةعضوتملا تاقالزلا نم اددع مضي ملس لكش ىلع وأ ل

 تناكو .ربكا ةعرسب عفرلا ةدايز ةيغب ىرخالا قوف ةدحاولا

 حطس ىلع دمتعت تاقالزلا ميمصت يف ةيئادبلا بيلاسال

 ىلوالا ةقالزلا قراوزلا ناف اذلو ٠ قروزلا لمع طبضل ءاملا

 ىلا ةقحاللا تاروطتلا تدا دقلو . اماه ةنزاوتم نكت مل

 حطس نع قروزلا مسج دعب سايقل ةينورتكلا طئاسو روهظ

 ةسطاغلا تاقالزلل تاملعت لاسراو . ةرمتسم ةروصب ءامل

 حطس نع ابيرقت لقتسم لكشب ةلماعلاو ؛ لماك لكشب
 نيسحتو قروزلا نزاوت ةدايز ىلا ىدأ يذلا رمالا . ءامل

 .راحبلا يف لمعلا ىلع هتردق

 ىلا ملاعلا يف يلعف قالد قروز لوا عارتخا ىزعيو
 هعارتخا ققح ىذلا « ينينالروف وكيرنأ » يلاطيالا عرتخمل
 قروزلا اذه نع ةرفاوتملا تامولعملا نا الا . 1894 ماعلا يف

 رخآ يلاطيا عرتخم عاطتسا ةريجو ةرتف دعبو . ةياغلل ةليئض
 . ةدقع 40 ىلاوح هتعرس قالز قروز ءانب

 نايكريمالا نكمت نأ دعب ةعساو ةرهش ىلع ةقالزلا قراوزلا

 ماعلا يف « نيودلاب يسياك »و « لب ماهارغ ردنسكلا »
 : ةدقع ١ ىلا هتعرس لصت قالز قروز ءانب نم

 . ءاملا حطس ىلع ةعرسلا لاحي يف ايسايق امقر كلذ ناكو

 ادوزم (« 5 د ه» مساب فرع يذلا ) امههقروز ناكو

 ارك . اناصح ٠0٠ امهنم لك ةوق « يتربيل » تارئاط يكرحمب

 . ملس لكش ىلع تاقالزب ازهجم ناك
 نم ةديج جذامغ ةدع ريوطت مت . تانيئالثلا علطم يفو

 يطعتل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تءاج مث . ةقالزلا قراوزلا

 ماقو . اريبك اعفد قراوزلا هذه ريوطت لاحي يف لوذبملا دهجلا

 ىلا اهتعرس لصتو انط 8١ اهتزو غلبي قراوز ءانبب ناملالا
 ءافلحلا هذفن يذلا يوجلا فصقلا نا الا . ابيرقت ةدقع ٠١

 عنم ةيناملالا ءىفارملاو عناصملاو نفسلا ءانب ضاوحا دض

 قراوزلا جاتنا ةلحرم ىلا لوصولا نم ةيناملالا جماربلا
 كلت لوخد نا هيف كش ال امو . ةيلعفلا ةمدخلا اهاخداو

 ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيلعفلا ةمدخلا قراوزلا

 . ةيرحبلا برحلا لاجي يف ةماه ةيكيتكت تاريوطت ىلا يدؤيس

 تايالولا تأدب . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا عمو

 ذيفنت ايناملاو ايناطيربو يتايفوسلا داحتالاو ادنكو ةدحتملا

 . تانيسمخلا علطم يفو . ةقالزلا قراوزلا ريوطتل اهجيارب
 « ايجولونكتلل ستسوشت اسام دهعم » تاربتخم تممص
 ازاهج .«« سكوك و يسبيغ » ةسسؤم عم نواعتلاب 1111:

 ةيغب « ءاملا حطسو قروزلا لفسا نيب ةفاسملا سايقل ايتوص

 اذه رابتخا متو . ةسطاغلا تاقالزلا طبض يف همادختسا

 ناكمالاب لعج ام .تاقالزب دوز تخي ىلع حاجنب زاهجلا

 لمعلا ىلع هتردق ةدايزو . تارم ثالث تخيلا ةعرس ةدايز

 . ةجئاهلا راحبلا يف

 قراوزلاب كلذ دعب ىربكلا تايرحبلا ماتهأ رمتساو
 ةيلاعلا ةعرسلا نا ةقيقح ماتهالا كلذ يف مهاسو . ةقالزلا

 حاجنلا قيقحتل ةيسيئرلا طورشلا نم اهئاد اناك ةروانملاو

 ةرق بناج ىلا ) ةيرحبلا تايلمعلا يف يكيتكستلا

 تزاح مث

 وزر

 يضاملا يف ةيرحبلا عطقلا ومص ناكو  (:ةيدضلا

 . ةروانملا ىلع ةردقلا زيزعتل نفسلا مجح ةدايز ىلا نودمعي

 رخآ ليبس ماما بابلا تحتف ةقالزلا قراوزلا نا ريغ
 فشكلا رطاخم نم ليلقتلا عم ٠ ضرغلا كلذ قيقحتل

 اك . ةيلحاسلا هايملا يف ماغلالل ضرعتلاو يداعملا يرادارلا

 ةجاحلا نيب ضقانتلا لح ىلع ةقالزلا قراوزلا روهظ دعاس

 يرورضلا تابثلاو مجحلا ةريغص ةيرحب عطق ىلا
 ةسمظنا اهس ال . ةثيدحلا ةحلسالا ةمظنا مادختسال

 فلتخم يف كلذو , نفسللةداضملا حطس  حطس خيراوصلا

 .راحبلا تالاح

 تانيتسلا لالخ تيرجا يتلا تارابتخالا ترهظا دقلو

 تازيم قراوزلا حنمت ايلك ةصئاغلا تاقالزلا نا تانيعبسلاو

 ,راحبلا تالاح فلتخم يف لمعلا ىلع ةردقلا لاجم يف ةزاتمت
 ةصئافلا فصن تاقالزلا نأ نيح يف ؛ ةروانملا لاحم يفو

 ريثأتو حطسلا ىلع ءاملا ةكرح نع ةمجان تاشيوشت ىلا يدؤت
 يتلا تاساردلا ترهظا امك . صئاغلا ريغ جلا ىلع ءاوه

 نا ةيديلقتلا قراوزلاو ةقالزلا قراوزلا نيب ةنراقملل تيرج
 ةفلكب ةيلاع تاعرس ىلا لصوتلا ىلا يدؤي تاقالزلا ماظن

 ةيديلقتلا قراوزلا لاصيال ةيرو رضلا ةفلكلا نم ريثكب لق
 هبش مسجلا اذ يدايتعالا قروزلا نا ذا . اهتاذ ةعرسلا ىل

 قروز اهبلطتي يتلا ةقاطلا رادقم 5,5 بلطتي يورئادل

 وذ قروزلا بلطتي امك . ةدقع ٠١ ةعرس ىلا لصوتلل قالز

 تارم 1١ ىلاوح غلبت ةقاط ١ لكش ىلع ممصملا مسجل

 نأ كلذ ىلا فاضيو . قالزلا قروزلا اهبلطتي يتلا ةقاطل

 6٠٠ غلبت ةلحرل يرورضلا دوقولاو تاكرحملا نزو يلامج

 ةحازالا يلامجا نم /50 ٠١ ىلاوحب ردقي يرحب ليم

 عفترت نيح يف . ةقالزلا قراوزلا ىلإ ةبسنلاب ةيتايلمعل

 يف ةيديلقتلا قراوزلا ىلا ةبسنلاب ٠١ 5٠/ ىلا ةبسنل
 . ةدقع 00 و 48 نيب حوارتت يتلا تاعرسل

 , ةقالزلا قراوزلا ينبت ىلا تعفد يتلا بابسألا نمو

 ( تفاركرفوه ) ةماوحلا تابكرملاو ةيديلقتلا قراوزلا نأ وه
 صقانت تالدعم نم ربكا تالدعمب اهتعرس نادقف ىلا ليم

 . اوس رحبلا ةلاح دايدزا عم ةقالزلا قراوزلا ةعرس

 فلتخم يف ًاتابث رثكأ ةقالزلا قراوزلا نأ كلذ ىلإ فاضيو
 قالطال ةصنمك ةزيم اهحنع يذلا رمالا ؛راحبلا تالاح

 . ةحلتنالا

 قراوزلا اه ةنراقملاب كلذك ةقالزلا قراوزلا زاتقو

 ةلماشلا ةلومحلا لدعمو ةيركسعلا ةلومحلا لاحي يف ةيديلقتلا
 قراوزلا نأ تارابتخالا ترهظا دقلف . ةحازالا ىلإ ةبسنلاب

 نيب حوارتت ةرمتسم ةعرس ىلا لصوتلا ىلع ةرداقلا ةيديلقتلا
 نع لقي ( ةحازا/ةلومح ) لداعم كلتمت , ةدقع ه0« و 0

 و ١ نيب حوارتي امب ةقالزلا قراوزلا ( ةحازا/ةلومح ) لداعم

 دعبا لمع ىدم قيقحت يف ةزيملا هذه لالغتسا نكميو . ٠
 تانضتقم كسح ان تاشزلاوةدلاسالا »نه وكا :ةلومتوأ

 كني



 . نيتلاحلا اتلك يفو . ةيكيتكتلا تاجاحلاو ةيلاتقلا ةديقعلا

 . لاجملا اذه يف ةماه ةيلاتق ةزيمب عتمتت ةقالزلا قراوزلا ناف

 دقف . ةئثيدحلا ةيرحبلا ةحلسالا ةمظنا روطتل ةجيتنو

 ةعيرسلا موجها قراوزل ةديدج ةجاح تانيتسلا ذنم ترهظ

 . ةقالزلا قراوزلا امس الو . ةروانملا ىلع ةيلاعلا ةردقلا تاذ

 لاعفلا ىدملاو ةيرحبلا عطقلا رادار ىدم نيب قرافلا نا ذا

 طئاسو ىلا ءوجللا ضرف ةئثيدحلا حطس  حطس خيراوصل

 اهعم كابتشالاو فادهالا طاقتلا ىلع ةردقلا زيزعت فدهتست

 ىدحا تناكو . يرادارلا قفالا جراخ عقت تافاسم نم

 تارئاطلا مادختسا ةلضعملا هذه لحل ةيلمعلا لئاسولا

 نا ريغ . ةيرادار ليحرت تاطحمك رتبوكيلطلا تارئاطو

 ةقالز قراوز مادختسا ف ايدج ثحبت تايرحبلا ضعب

 .رودلا اذهب مايقلل ( ىرخا ةعيرس موجه قراوزو )

 ةقالزلا قراوزلل يركسعلا مادختسالا أدب دقلو
 رهظي وهو « و ربيقرابيس » ةئف نم يلاطيإ قالز قروزل جذوم

 كلتمت ذا . ملاعلا تايرحب نم ددع ىدل راشتنالاب
 ةريبك ةعرسب راحبالا دنع ءاملا يف ةسطاغ ةداع نوكت يتلا تاقالزلا

 هذه نم ادادعا ةيلاطيالاو ةيتايفوسلاو ةيكريمالا تايرحبلا

 . تانيناثلا لالخ دادعالا هذه ديازتت نا عقوتيو . قراوزلا

 ىلع تارابتخالا ءارجاب ىرخالا تايرحبلا ضعب موقت اك

 هذه نم دادعا جاتناب ايلاح نيصلا موقتو . ةقال قراوز

 ةيئادب لازت ال اهمدختست يتلا يف تاينقتلا ناالا ٠ قراوزلا

 ةكرش نم ةيليئارسالا ةيرحبلا تبلط اك . ًايبسن
 عفر دنع «ورييفرابس » ةئف نم ٍلاطيالا قالزلا قروزلا

 هيبناج ىلعو قروزلا ةمدقم يف ودبت يتلا . تاقالزلا
 - فاتسغالف » ةئف نم نيقروز ءانب ةيكريمالا « نامورغ »

 علطم يف نيقروزلا نيذه ليئارسا ملستت نأ عقوتيو . « ؟

 قراوزلا نم ةيفاضا دادعا ءانبب كلذ دعب موقتل . تانينامثلا

 يف نفسلا ءانب تاشرو يف « ؟  فاتسغالف » ةقالزلا

 : افلح

 خيراوص قروز (0)
 . ( عيرس موجه قروز رظنا )

 ديبروط قروز (1)
 . ( عيرس موجه قروز رظنا )

 عفادمب حلسم قروز 0
 . ( عيرس موجه قروز رظنا )



 عيرسلا موجطا قروز (14)

 اهتبورمو ةيلاعلا اهتعرسب زاتمت , ةريغص ةيرحب ةعطق
 ىلع ةردق اهحني يذلا رمالا , ديجلا اهحيلستو ةريبكلا

 . اجح اهنم ربكأ ةيرحب عطق ةهجاوم
 مسا 1256 18[4]ع (0281[ عيرسلا موجهلا قروز

 قروز فلخ ربتعت يتلا , ةرصاعملا قراوزلا ىلع قلطي

 قلطيو . عفادمب حلسملا كرحملا يذ قروزلاو ديبروطلا

 1251 عيرسلا ةيرودلا قروز مسا نايحالا ضعب يف اهيلع

 قراوزلا ىلع رصتقي ثحبلا اذه نا الا . 2801 802+

 تايلمع ضوخ ىلع ةردقلا كلتمت يتلا ديجلا حيلستلا تاذ

 ىلع عالطالل ) ةريبك ةيداعم ةيرحب عطق دض ةيلاتق

 قروز عوضوم عجار ةيرودلا ماهمل ةصصخملا قراوزلا

 مدختست ال قراوزلا هذه نا كلذ ينعي نا نود . ( ةيرودلا

 بسح قراوزلا هذه ميسقت نكميو . ةيرودلا ماهم يف انايحا

 : ةيسيئر تائف " ىلا يسيئرلا اهحيلست

 قروز ) خيراوصلاب حلسم عيرس موجه قروز ١-

 . ( خيراوص

 قروز ) ديبروطلاب حلسم عيرس موجه قروز - ؟

 . ( ديبروط

 حلسم قروز ) عفادملاب حلسم عيرس موجه قروز - '"'

 . ( عفادملاب

 نكمي ثيحب . عونتم قراوزلا هذه حيلست نا الا

 احيلست يسيئرلا هحيلست ىلا ةفاضالاب لمحي نا قروزلل
 برحلا يف ةمدختسملا ةحلسالا نم رثكا وا عون نم ايوناث

 . دعب امف ىرنس امك . ةيرحبلا

 اهلكشو اهميمصت بسح قراوزلا هذه ميسقت نكمي امك

 : يه ةيسيئر عاونأ " ىلا
 ١ - تاكرحملا تاذ ةيداعلا قراوزلا .

 « ليوفورديطا» وأ ةقالزلا قراوزلا -؟

 . ( قالزلا قروزلا رظنا ) 1190001011

 *  تفارك رفوطلا »وأ ةماوحلا تابكرملا « 110961

 ةماوحلا ةبكرملا رظنا ) كه ( .

 عيرسلا موجها قروز روطت تايادب

 قراوز وأ براوقب ةيداعملا نفسلا ةمجاهم ةركف دوعت

 ةيكريمالا ةيلهالا برحلا ىلا تاديبروطلاب ةحلسم ةريغص
 ةباثمي ةكرحلا يتاذ ديبروطلا ناكو . ( 1860 -85)

 سدنهم بلغالا ىلع هعرتخا يذلا . مئاعلا مغلل ريوطت
 نا « لئشوب » رهظا دقلف.« لئشوب ديفيد » ىعدي يكريما

 مسج نم برقلاب ةوبع ريجفت نع نيمانلا ةيلعافلاو ريثأتلا
 رهظا امك . ءاملا حطس تحت ريجفتلا مت ام اذا ناديازتي ةنيفس

 - مئاعلا همغل ىلع هقلطا يذلا مسالا وهو  اديبروط.نا

 « لنشوب » نا ريغ . ةريبك ةنيفس باطعا ىلع رداق اريغص

 نع ىلختف . هعارتخا ىلا ماتهالا بذج نم نكمتي مل

 5 . اهتعباتم نود ةركفلا

 نماثلا نرقلا رخاوا عمو . تاونس ةدع يضم دعبو

 ةركف ءايحاب « نوتلف تربور » يكريمالا ماق ء رشع

 نيتللا اسنرفو ايناطيرب ىلع دعو رشم ضرعو . « لنشوب »

 نيتلودلا نا الا . ةيسنرفلا ةروثلا بورح يف نيتكبتشم اتناك

 حصي ام روهظ لبق ليوط تقو ىضم دقلو . ةركفلا اتضفر

 ةيلهالا برحلا لالخ يفف . ديبروط قروز لوا هتيمست

 رتنه » ( يبونجلا ) يلاردفنوكلا طباضلا ماق . ةيكريمالا

 هتمدقم يفو , فيذاح يذ قروز رابتخاب « نوسديفيد

 ناكو . ةفسان ةوبع اهسأر ىلع تبثتو , هماما دتمت هيراس
 اليل ةيداعملا ةنيفسلا نم بارتقالا قروزلا اذهب ضرتفي

 مسجب ةيراسلا سأر ىلع ةتبثملا ةفسانلا ةوبعلا مطترت ثيحب
 ناك هنأ مغر , بولسالا اذه ةيلعاف تتبث دقلو . ةنيفسل

 ةباصالل نيمجاهملا ضرعت يف لثمتت ةيساسا ةرغث نم يناعي
 ةطقن نع مهلصفت يتلا ةفاسملا رصقل ارظن , راجفنالا دنع

 . راجفنال

 لبقت يف ةيكريمالا ةيلهالا برحلا تمهاس دقلو

 عافدلا لاحم يف ةصاخو . لاعف حالسك مغَلل تايرحبل

 «وراي درفلا » ضاوحا تماق , 141/7 ماعلا ينو . يلحاسل

 يف « نوسديفيد » ديبروطب هيبش ديبروط تيبثتب ةيناطيربل

 تقولا ينو . امدق ١ هلوط غلبي يراخب قروز ةمدقم

 « ديهتياو تربور » ىعدي يناطيرب سدنهم ناك . هسفن

 ءاملا ربع ريسلا ىلع ةرداق ةفسان ةوبع عارتخا ةيناكما سردي

 نم « ديهتياو » نكمت دقلو . ةيتاذلا ةعفادلا اهتوق لضفب

 كلذب رهظو , طوغضملا ءاوطلا هعفدي يذلا حالسلا اذه ريوطت

 برحلا ريوثت يف مهاس يذلا رمالا , ةكرحلا يتاذ ديبروط لوأ
 . كاذنآ ةيرحبل

 ديبروطلا تازيم عمج ىلا ةيمارلا دوهجلا تأدب كلذ رثإ
 ليطاسا مظعم تأدبو . كرحملا يذ قروزلاو ةكرحلا يتاذ

 تايرحبلا تمتهاو . ديبروط قراوز كالتمال ططخت ملاعل

 هذه يف تأر اهنا ذإ . اهريغ نم رثكا ةلأسملاب ةريغصل

 ةيرحبلا عطقلا ةهجاومل ةفلكم ريغو ةلعاف ةليسو قراوزل
 تايرحبلا تسحاو . ةيوقلا ةيداعملا ليطاسالل ةعباتل

 نكمي يتلا ديبروطلا قراوز ددع يمانت ءازإ قلقلاب ىربكل

 ةيناطيربلا ةيرحبلا تناكو . ةريبكلا ةيبرحلا اهنفس ددهت ن

 دقف اذلو. ديدجلا ديدهتلا ةهجاوب ةمتهم صاخ لكشب
 قراوزل يدصتلل عفادمي ةحلسم قراوز ريوطتب تماق

 عيرسو ريغص قروز ءانب مت 18957 ماعلا ينو . ديبروطل

 نم قروزلا اذه ناكو . ديبروطلا قراوز ريمدتل ممص

 6 تنروه » مسا هيلع قلطأو , « ورأي درفلا » ميمصت

 يتلا ةديدجلا ةئفلا نم ةعطق لوأ ديدجلا قروزلا اذه ناكو

 لتحتو روطتت نا اهرَدُق يتلاو , « ةرمدملا » مسا تلمح

 . ( ةرمدملا رظنا ) ةرصاعملا ةيرحبلا برحلا يف ةماه ةناكم

 وز

 برحلا لالخ حالسك ديبروطلا ةيمهأ تتبث دقلو

 ملاعلا ناكو . ةصاوغلا ريوطت عم ةصاخو . ىلوالا ةيملاعلا

 قوفتلا قيقحت فدهتسي اقابس دهش دق برحلا تاونس لبق

 نكي ملو . اهتلتاقمل ةممصملا قراوزلاو ديبروطلا قراوز نيب

 . ديبروطلا قراوزو ةرمدملا نيب ريبك قرف ةيادبلا يف كانه
 داس مث . تاديبروطلاب اضيا ةحلسم تناك ةرمدملا نإ ثيح

 قراوزلا تروطتف ٠ قراوزلا مجح ةدايز ىلا هاجتال

 . رثكأ وأ نط فلا اهتحازا غلبت نفس ىلا ةيراخبلا ةريغصل
 نفسلا نا ذإ . ةديدج تالضعم روذب هاجتالا اذه لمحو

 ةدايز نأ ابك , اهتباصا لهست افادهأ تحبصا ةديدجل

 لوقحب ايبسن رثأتلا مدع ةزيمل اهنادقف ىلا ىدا اهسطاغ
 ةركفلا ديسجت ىلا ةجاحلا تيقب دقف اذل . ةيرحبلا ماغلال

 . تاديبروط لمحت ةريغص قراوز داجياب ةلثمتملا ةيساسال

 ماما لاججملا حسفيل يلخادلا قارتحالا ريؤطت ءاجو

 لوا تينب دقلو تاكرحملا تاذ ديبروطلا قراوز ريوطت
 . نيرشعلا نرقلا علطم عم تاكرحملا تاذ قراوزل

 ىلع تاديبروطب اهحيلستل تارابتخالا تأدب ام ناعرسو
 ممصملا ناكو . ةيراخبلا قراوزلا هب تحّلُس يذلا وحنل
 يف اولمع نيذلا لئاوا نم « تقوركيئروث نوج » يناطيربل
 هزهجو . امدق 1١ هلوط قروز ءانبب ماق ثيح , هاجتالا اذه

 نا ترهظا ةيلمعلا تارابتخالا نكلو . دحاو ديب روطب

 اذل . ديبروطلا قالطا رثإ هنزاوت نادقف ىلا ليمي قروزل

 .رخآ ًاديبروط هقروز ىلا « تفوركيئروث » فاضأ دقف

 تاذ ةيلحاسلا قراوزلل » يلوالا جذومنلا قروزلا اذه ناكو
 تلخد يتلا 0035181 140101 130815 « كرحمل

 تغلبو , 1517 ماعلا يف ةيناطيربلا ةيرحبلا يف ةمدخل

 الا , امدق 2١ ةيادبلا يف اهوط ناكو . ةدقع 70,0 اهتعرس

 . امدق 00 ىلا اهطوط دادزا ثيحب اهيلع تيرجا تاليدعت ن

 . برحملا لالخ ةيلعافب قراوزلا هذه تكراش دقلو

 تاراغالا لالخو يكيجلبلا لحاسلا نم برقلاب ةصاخو
 اهتاحاجن زربا نا الا . ( 1934 ) دنتسوأو غوربيز ىلع

 ءاسنيم لع تراسغا" ثينع. برشا ءانهتنا دنعب .ءاَج

 ةيلهالا برحلا نابا 1415 ماعلا يف يسورلا « تاتشنورك »

 باطعاو « غيلوا » دارطلا قارغا نم تنكقو . ةيسورلا

 ةيناطيربلا ةوقلا رسخت ملو , نيترمدمو نيتيسيئر لاتق يتنيفس
 . ادحاو اقروز الا ةريغملا

 قراوز مادختساب ماعلا ذنم اوأدب دق نويلاطيالا ناكو

 مساي قراوزلا هذه تفرع دقلو . تاكرحم تاذ ديبروط

 ةيلاطيالا تاملكلإ نم ىلوالا فرحألا ) 845 « سام »

 لوط ناكو . ( تاصاوغلل ةداضم قراوز ينعت يتلا

 ناكو ءامدق 54و 6١ نيب حوارتي ةروكذملا قراوزلا

 اقلو . تاديبروط ةعبرأ وأ نيديبروط نع ةرابع اهحيلست

 " ةيرحبلا تادحولا دض ةيلعاقب قراوزلا هذه تمدختسا

 زبحبلا ؟ق ةيراسفتملا ةيزانيتتلا "لثقتلا ىدفتو
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 ةمدصلا بولسأب ةعراد مجاهي يئادب ديبروط قروز

 فده اب اهدحأ مدطصي نيديبروط رجب. قروزلا نأ ظحالُيو . ةودع نفس ةمجاهمل ةيئادبلا بيلاسالا دحا

 زربا تناكو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا نابا « يكيتايزدالا »

 « ايسييرت » يف « انبيف » فيفخلا دارطلا قارغا اهتاحاجن
 يف « ناقتسا تناس » ةجرابلاو ء( 1170/15/9 )

 .(19518/5/8/) «وتنارتوا » قئاضم

 لوالا ةيملاعلا برحلا لالخ نويناطيربلا مدختساو

 برحلا لالخ دعب ايف اماه ارود بعلي نا هل رّدُق اقروز
 12/101401: كرحملا وذ ريغصلا قروزلا وهو . ةيناثلا ةيملاعلا

 ةيئابرهكلا قراوزلا ةكرش تماق دقلو . آ1121

 , ةيناطيربلا ةيرحبلا باسحل قراوزلا هذه ءانبب ةيكريمالا

 ماعلا يف ةمدخلا تلخدو .امدق 6١ وأ 0 اهوط ناكو

 اهتوق غلبتو ٠ نيزنبلاب لمعت تاكرحمب ةزهجم تناكو ,., 1

 تناك اك . ةدقع ٠١ اهتعرس تغلب ثيحب ؛ اناصح 6

 ةيرحبلا تلصح دقلو . يمرلا ةعيرس عفادمب ةحلسم

 يتلا قراوزلا هذه نم 0٠١ نم رثكا ىلع ةيناطيربلا
 « تاصاوغلا ةدراطمك , ماهم ةدع يف حاجنب تمدخُتسا

 رئاتسلا ىشنو . ماغلالا حسكو . لقنلا نفس ةسارحو

 يف مهتارئاط طقست نيذلا نيرايطلا ذاقتناو . ةيناخدلا

 لمحل ةبسانم نكت مل قراوزلا كلت نا الا . رحبلا

 . تاديبروط

 تسيل اهنا سكعلا ىلع ةيكريمالا ةيرحبلا تربتعاو

 مغر . ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ ةريغص قزاوزل ةجاحب

 باسحل قراوزلا هذه تنب ةيكريمالا ةيرحبلا تاشرولا ن

 قفو ةيرابتخا ديبروط قراوز تنب اك . ةيناطيربلا ةيرحبل

 يف ةيرصيقلا ايسورل اهتعابو « نوسكين سيول » ميمصت

 اهوط غلبي قراوزل ةيلوا ميماصت تعضو دقلو . 1104 ماعل

 الا , يلحاسلا عافدلا يف مدختستل امدق ١6١ و امدق 6

 زكر دقلو . ميمصتلا ةلحرم زواجتي مل اهريوطت نا

 قراوزو تارمدم ءانب ىلع مهدوهج  ناملالاك - نويكريمال

 ناملالا نا مغر  راحبلا يلاعا يف لمعلا ىلع ةرداق ديبروط

 . ةريغص قراوزل دشا ةجاحب اوناك

 ناف . ديبروطلا قراوز اهتققح يتلا تاحاجنلا مغرو

 , اهب اوعنتقي مل ةيرحبلا برحلل نيططخملا رابك نم اددع

 عطقلا ىلع دمتعت يتلا ةيلاتقلا ميهافملب مهكسمتل ارظن

 طاسوالا ضعب يف ظفحتلا اذه رمتسا دقلو . ةريبكلا ةيرحبلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ىتح

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيابن ىتح موجها قروز روطت

 ةيرحبلا تماق , للوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا رثإ

 ىلا اهليوحت وأ قراوز نم هكلمت ام مظعم عيبب ةيئاطيربلا
 تاذ ديبروط قراوز ءانب ةيرحبلا هذه بلطت ملو . ةدرخ

 ماعلا يف الا 710101 1010600 80815 تاكرحم

 ثيحب ةممصم كاذنا اهتبلط يتلا قراوزلا تناكو . 6

 قراوزلا ةكرش اهئانبب تماقو « ءاملا يف عفرلا ةوق نم ديفت
 هذه تدوز دقو . امدق ٠١ اهوط ناكو . ةيناطيربلا ةيلآلا



 . ناصح 6٠٠ اهتوق نيزنبلاب لمعت تاكرحمب قراوزلا

 نم نيديبروطب تحلسو , ةدقع 7” اهتعرس تغلب ثيحب
 هذه ريثأت رمتساو . ةصوب *," "٠ نيشاشر و ةصوب ١6 رايع

 ةقحاللا ةيكريمالاو ةيناطيربلا قراوزلا ميمصت ىلع قراوزلا
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةليط

 تاروطت ءانثالا كلت يف ةدحتملا تايالولا دهشت ملو

 يف ةيكريمالا ةيرحبلا لوصح مغرو . لاجملا اذه يف ةماه
 « تفوركينروث » نييناطيرب نيقروز ىلع ١412١ ماعلا

 تناك اهترجا يتلا تارابتخالا ناف . ةيرابتخا ضارغال

 ريوطت تاناكما ثحبل يقيقح دهج يأب مقت ملو . ةيئادب

 يبرهم ناف . لباقملابو . ةيرحبلا عطقلا نم ةئفلا هذه
 تناك ةميدق قراوز نم اودافأ ةدحتملا تايالولا ىلا رومخلا

 , تاليدعت ةدع اهيلع اولخداو . ةيناطيربلا ةيرحبلل ةعبات
 رفخو كرامجلا قراوز نم صلمتلا يف اهمادختسا ةيغب

 . لحاوسل
 يكريمالا سيئرسلا رسما , 1891 ماعلا يفو

 برحلا لالخ لغشي ناك يذلا ) « تلفزور نيلكنارف »

 ١68 داّتعاب . ( ةيرحبلا ريزو دعاسم بصنم . ىلوالا ةيملاعل

 رايأ يفو . ةريغص ةيكريما قراوز ريوطتل رالود نويلم

 «ندفيع ثاعاتص و ةكرع تكلصح ,1484 ( وبام )

 دحاولا لوط غلبي ديبروط يقروز ءانبل دقع ىلع ةيكريمال

 ةدع ءانب ةيكريمالا ةيرحبلا تأدب اك . امدق 8١ امهنم

 . ةيرابتخا قراوز

 ةفيثك ةركبم ادوهج دهش يذلا دلبلا ايلاطيا تناكو

 تناك ثيحب . تاكرحمي ةدوزملا ديبروطلا قراوز ريوطتل

 . قروز ةئام نم رثكا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم عم كلتمت

 . امدق ١٠و 54 نيب حوارتي قراوزلا هذه مظعم لوط ناكو

 يتلا قراوزلا نم رغصا ماع لكشب تناك اهنا ظحاليو

 يف لمعلل تممص اهنال كلذو , ىرخالا نادلبلا يف تروط
 تناك اهنا ريغ . ايبسن ةئداطا طسوتملا ضيبالا رحبلا هايم

 يذلا زاتمملا كرحملا نال , كاذنآ ملاعلا يف قراوزلا عرسا

 45 قوفت ةعرس ىلا لوصولا نم اهنكم نيزنبلاب رادي
 . ةدقع

 يف تينب يتلا ةيلاطيالا قراوزلا ىلوا تعاطتسا دقلو

 6٠ ةعرس ىلا لوصولا ؛ ىلوالا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةرتف

 ءانيم يف « . ن . أ . ف . س » ضاوحا ثماقو . ةدقع

 ناكو ٠ 1459 ماعلا يف قراوزلا هذه لوا ءانبب « ةيقدنبلا »
 ءامدق 8 هلوط غلبيو ء« 219 سام » مسا لمعي

 ةصوب ١7,7 رايع نم نيديبروط نع ةرابع هحيلستو

 ضاوحا تماق . 193 ماعلا ينو . ملم 5,8 نيشاشرو

 سام » مسا هيلع قلطا ربكا قروز ءانبب «وتييلاب »

 ةاكرحم دوز ”ةقلو مزق 8:0 رم رثكأ هلوط: ناكر 1

 ناكو . ةدقع 475 هتعرس تقاف ثيحب . نيزنبلاب نالمعي

 شاشرو , ةصوي 0١/,/رايع نم نيديبروطب احلسم قروزلا

 ةداضملا تايلمعلل قابعا لبانق 5و .ملم 3,؟

 لمحم ةيراس ايلعلا ةروصلا يف ودبتو . 181/8 ماعلا يف يسور ديبروط قروز

 امأ ٠ قروزلا مقاط رهظي عطقم طسولا يف ودبيو . ةرجمتم ةوشح اهتمدقم يف

 .دصارلا جربو ةيوهتلا بيبانا عضاوم هيلعو قروزلا حطس رهظتف ىلفسلا ةروصلا

 ديبروطلا قراوز نم وهو «98 - س» يناملألا قروزلا

 ( نيرشعلا نرقلا علطم ) راحبلا يلاعا يف لمعلا ىلع ةرداقلا ةريبكلا

 كلذ



 وز

 جذومنلا « 807 سام » قروزلا حبصا دقلو . تاصاوغلل

 . 244١ ماعلا ىتح اهؤانب مت يتلا قراوزلل يساسالا

 اهتيلاثمو ةيلاعلا اهتعرسب زاتت « سام » قراوز تناكو

 ةرغث نم يناعت تناك اهنكلو . ةلحضلا هايملا يف لمعلل

 . ةجئاطلا راحبلا فورظ لمحت ىلع اهتردق مدع يف لثمتت

 ءانبب ةيلاطيالا « أ . د .ر . يس » ضاوحا تماق دقف اذلو

 -:ةلضعملا هذه لكل 8845 مانلا نم تب تنس م0 ىواوز

 وأ ) « س قروزلا » ميمصت ىلا قراوزلا هذه تدنتساو
 لوط ناكو . يناملالا 5011211 50014 ( عي رسلا قروزلا

 ةثالثب ارهجي ناك امك , امدق 1١ ىلاوح « س م » قروزلا

 غلبت ثيحب . اناصح ١48٠ اهتوق نيزنبلاب لمعت تاكرحم

 ىلع قروزلا حيلست لمتشا دقلو . ةدقع "4 قروزلا ةعرس

 ٠١ عفادم 5 وأ نيعفدمو . ةصوب ؟١ رايع نم نيديب روط

 قراوزلا حيلست ىلا فيضا ) قامعا ةلبنق ٠١ ١؟و , ملم
 ١ا/,ال رايع نم ناديبروط قسحال تقو 3 تينب ينل

 ءانبل تاططخم ةيلاطيالا ةيرحبلا تعضو دقلو . ( ةصوب

 مالستسا عم تدمج تاططخملا هذه نا ريغ . ربكا قراوز

 . 7587 ماعلا يف ايلاطي

 ايلاطيا لوخد دعب تنب دق «وتييلاب » ضاوحا تناكو

 صنق ةمهمل ديبروطلا قراوز نم رخآ اعون برحل
 . ال45 « ساق » مسا قراوزلا هذه تلمحو . تاصاوغل

 ٠١ نيعفدم نع ةرابع اهحيلستو . ةدقع ١9 اهتعرس ثناكو

 ١ا/,ا/ رايع نم نيديبروطو . ملم 8 تاشاشر غو . ملم

 ددع ىلع ناملالا ىلوتسا دقلو . قامعا ةلبتق "٠و , ةصوب

 يف اهضعب اومدختساو , 1447 ماعلا يف قراوزلا هذه نم

 . ماغلالا حسك ةمهم

 قراوز ريوطت ةيناكماب ماههالا تأدب دق ايناملا تناكو
 يناملالا ماتهالا نكي ملو .'تانيرسشعلا رخاوا يف ديبروطلا

 ددع تددح يتلا « ياسرف » ةدهاعم دونب نع الوزعم

 لصحت نا ةيناملالا ةيرحبلل نكمي يتلا ةيرحبلا عطقلا مجحو
 اهمصت ةيناملالا ةيرحبلا تقلت , 19174 ماعلا يفو . اهيلع

 باسحل كرحم ىذ ريغص تخي ءانبل « نسرول » ةكرش هتعضو
 ريوطتب تماقف . ةدقع "© هتعرس غلبتو يكريما صخش

 ايناملا تناكو.ميمصتلا اذه ىلع اداتعا « س قراوزلا »

 اهمادختسا نكمي يتلا لزيدلا تاكرحم لاحي يف اقبس كلتق

 نم « س قراوزلا » تدوز دقلو . ةريغصلا قراوزلا يف

 لقأ اهليغشت لعج يذلا رمالا . لزيد تاكرحمب ةيادبلا

 نيزنبلاب لمعت يتلا تاكرحملا تاذ قراوزلا نم ارطخ

 ةكرش تزكر اهك . ةيبسسن ةلوهسب لاعتشالل ةلباقلاو
 نيب عمجي ٠ قراوزلل دحاو يساسا جذومت ىلع « نسرول »

 ثيحب . عفادمب حلسملا قروزلاو ديبروطلا قروز حمالم

 هيف تلواح يذلا تقولا يف . ةددعتم ماهمل همادختسا نكمي

 اهل قلخ امم . قراوزلا نم عاونا ةدع ريوطت ايناطيرب

 مادختسالاو دادمالاو ةنايصلا تالاجب يف ةيفاضا تابوعص

 . يلاتقلا
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 ماعلا يف « ١ - سد» يناملالا قروزلا دادعا ىهتناو

 ةثالثلا لزيدلا هتاكرحم ةوقو . امدق 8١ هلوط ناكو .

 . ةدقع ؟! ىوصقلا هتعرسو . ناصح

 شاشرو ةصوب ؟١رايع نم نيديبروطب احلسم قروزلا

 تينب يتلا قراوزلا عومجم ناك ٠ 19155 ماعلا ىفو . فيفخ

 ترهظا تارابتخالا نا ريغ . قراوز ةتس ةئفلا هذه نم

 ءانب متف . ةجئاطلا راحبلا يف لمعلا ىلع ةئفلا هذه ةردق مدع

 للاوح اهتوق تاكرحمب دوزو ,مادقأ 1 هلوط قزوز

 ط/م عفدمب فيفخلا شاشرلا لادبتسا متو , ناصح 2٠٠

 . الجر 5١ قروزلا اذه مقاط دارفا ددع ناكو . ملم ٠

 مث , 1876 ماعلا يف قراوزلا هذه نم ةيناث ءانب مت دقلو

 ١115 ىلا قروزلا لوط دادزا ثيحب ميمصتلا ليدعت ىرج
 ثيحب , اناصح 15١0٠ اهتوق غلبت تاكرحمب دوزو . امدق

 ددع ىلامجا ناكو . ةدقع 1١ ىوصقلا هتعرس تحبصا

 ةعست 11124 ماعلا ىتح عونلا اذه نم تينب يتلا قراوزلا

 . اقروز رشع

 ةيرحبلا ىدل ناك , ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم عمو
 نم بحس دق « ١ - س » ناك ) طقف اقروز ؟4 ةيناملالا

 اذه. ناكو

 ةئف ءانبب موقت تناك « نسرول » ضاوحا نا الا . ( ةمدخل

 قراوزلل يساسالا ميمصتلا يف ةهباشم . قراوزلا نم ةديدج

 رايع نم ديبروط بيبانا ةعبرأب ةحلسم اهنا ريغ , ةقباسل
 ىلع قروزلا ةمدقمل ةيقوفلا ةينبلا تممص دقلو . ةصوب ١

 لخدو . ةمدقملا يف نيزكرملا ديبروطلا يبوبن | هيف يطغت وحن

 مسا لمحي ناكو . 115٠ ماعلا يف ةمدخلا قراوزلا هذه لوأ

 ماوعالا لالخ اهنم ٠٠١ نم رثكا ءانب متو . « 56 سود

 هذه حيلست ىلا فيضأ ١447 ماعلا يفو . ةيلاتلا ةثالثل

 ٠١ ط/م عفادملا دحا نع الدب ملم 1١ ط/م عفدم قراوزل

 ال٠٠ اهتوق غلبت تاكرحمب تاكرحملا تلدبتساو . ملم

 ددع حبصاو , ةدقع 41 ةعرسلا تغلب ثيحب . ناصح

 . امدق ١١6 قروزلا لوط حبصا امك , الجر 7 مقاطل

 نيماعلا لالخ قراوزلا هذه نم /6 ةمدخلا لخد دقلو

 قراوزلا اهلمحت يتلا عفادملا لادبتسا متو . 1458و 451

 اهتعرس تحبصأاو . ملم ٠١ ط/م نيعفدُي قحال تقو يف
 . ناصح 1٠٠٠ اهتوق تاكرحمب تدور نأ دعب , ةدقع 6

 15 اهوط غلبي يتلا قراوزلا نم دودحم ددع ءانب ىرج امك

 . مادقا ٠١4 وأ امدق

 ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناملالا قراوزلا روطت يف ظحالبو
 طئاسو نع ةجانلا راطخالا ةهجاومل اهحيلست يمانت ةيناثلا

 عقادملا نم قراوزلا حيلست ناكو . ةيرحبلا وا ةيوجلا ودعلا
 ملم 5١ ط/م عفدمب ةحلسم قراوز كانه ناك ثيحب . انيابتم

 عفدمب ةحلسم ىرخا قراوزو . ملم ٠١ ط/م عفادم "و

 تناك نيح يف ؛ ملم ٠١ ط/م عفادم هو ملم 7 ط/م

 ملم 7١ ط/م عقادم ةئالثب ةحلسم 1148 ماعلا قراوز

 5١ رايع نم ديبروط بيبانا ةعبرا ىلإ ةفاضالاب « ةيئانث

 تلخدا يتلا « س » قراوزلا ددع يلامجا غلب دقلو . ةصوب

 . اقروز 5144 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةمدخلا

 نم رخآ عون ريوطتب ,ةيناملالا ةيرحبلا تماقو
 . اقبال 2001 «ر » قراوزلا مساب تفرع ٠ قراوزلا

 , ةيلحاسلا لفاوقلا ةسارح ىف قراوزلا هذه تمدختساو

 نيذلا نيرايطلا ذاقنا ىلا ةفاضالاب ءاهحسكوأ ماغلالا عرزو

 دق « نسرول » ةكرش تناكو . رحبلا قوف مهتارئاط طقست

 قراوزلا ددع غلبو . 1374 ماعلا يف قراوزلا هذه لوأ تنب

 ؟؟8 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةمدخلا تلخد ىتلا «ر»

 تدوزو ءامدق 45١١و ١١ نيب اهلوط حوارتي . اقروز

 1١15 اهتعرس ثنغلب ثيحب , لزيد تاكرحم " وأ نيكرحمب

 ٠١ وأ ملم 30 ط/م عفادم مضي اهحيلست ناكو . ةدقع

 اقروز ١؟ ةيئاطيربلا ةيرحبلا تبلط , 18117 ماعلا يفو
 ةيرضبلا ماتها ديازت عمو .امدق 7١ ةئف نم ايفاضا

 ةيئاطيرب :تاكرخ هدغ ادب: قراوؤللا كيب ةيتاطيزبلا
 « ريسوف » ةكرش نم لك تماقو . اهريوطت ىلع سفانتلا

 ةيرابتخا قراوز ريوطتب ةيناطيربلا ةيلآلا قراوزلا ةكرشو
 عم دقع ىلع « ريسوف » ةكرش تعقوو . ةصاخ عيراشمك

 متو . قروز 2٠١١ نم رثكا ءانبب يضقي ةيناطيربلا ةيرحبلا

 ايناطيرب يف ةددعتم تاكرش ضاوحا يف قراوزلا هذه ءانب
 ىلع برحلا لالخ ةمدخلا تلخدو . ةدحتملا تايالولاو
 ىلع ةرمتسمو ةديدع تاليدعت تلخدأ دقلو . ةيلاتتم تاعفد

 ةيسيئر تائف ثالث كانه ناك هنا الا . « ريسوف » ميمصت
 قراوزو ؛ امدق ١ قراوز : يهو ةكرشلا هذه ٍميمصت نم

 . امدق ال" قراوزو . امدق 6

 قروزلا نع امدق 7١ قراوز ريوطت مت دقلو
 /١980 ماعلا يف هؤانب مت يذلا يرابتخالا

 اهتوق غلبتو « نيزنبلاب لمعت تاكرحم ةثالثب ةدوزم قراوزلا
 نم رثكا ىوصقلا اهتعرس تغلب ثيحب , ناصح

 رايع نم نيديب روط ىلع لمتشي اهحيلست ناكو . ةدقع ٠

 اهمقاط ناكو

 هذه تناكو .

 ١ ةصوب *,6 نييئانث نيشاشرو ةصوب .

 يف قراوزلا هذه لوا ءانب مت دقلو . دارفا ٠١ نم فلأتي'
 . يلاتلا ماعلا نم ارابتعا ةمدخلا تلخدو , 1959 ماعلا

 , اهتاكرحم يف نمكت قراوزلا هذه تارغث زربا تناكو

 كلت نم مقافو . ةبسانم لزيد تاكرحم دوجو مدعل ارظن

 , ةيلاطيا تاكرحمب ةيادبلا يف « ريسوف » ةناعتسا ةلضعملا

 . برحلا ايلاطيا لوخد عم تاكرحملا هذه داريتسا فقوتو

 ىلا ةيكريمالا « دراكاي » تاكرحم تلصو , ١44١ ماعلا يفو

 قراوزلا لك يف ةدمتعملا تاكرحملا تحبصاو . ايناطيرب
 . ةيكريمالا قراوزلا يف اهمادختسا ىلا ةفاضا . ةيناطيربلا

 يف ةمدخلا لوخد تأدب دقف , امدق 1,6 قراوزلا امأ

 غلبت « دراكاي » تاكرحم ةثالثب ةدوزم تناكو . 1147 ماعلا

 قوفت ىوصقلا اهتعرس تناك ثيحب , اناصح 0٠-1 اهتوق

 +,0 يئانث شاشر ىلع لمتشي اهحيلست ناكو . ةدقع +
 لادبتسا مت ) ةصوب *,؟٠ نييئانث نيشاشرو ةصوب



 ( ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ) 501211 80014 يناملا ديبروط قروز تاديبروطب حلسم يلاطيإ عيرس موجه قروز
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 مث نمو , ملم ٠١ ط/م عفدمب قحال تقو يف تاشاشرل

 . ةصوب 7١ رايع نم نيديبروطو . ( لطر ١ عفدم فيض
 مقاطلا حبصا قحال تقو يف ) ادرف ١؟ مضي اهمقاط ناكو

 « دروف » نيكرحمب كلذك ةزهجم قراوزلا تناكو . ( دارفا '"
 تمصب مدقتلل امههمدختست تناك . تاناوطسا 8 امههنم لكل

 . فشتكت نا نود مصخلا نم برقتلا ةيغب دقع 7 ةعرسب
 متاوكب ةيساسالا تاكرحملا ديوزت دهش ١983 ماعلا نا ال
 . ةدعاسملا تاكرحملا ىلا ةجاحلا ىغلا يذلا رمالا , توص

 ماعلا يف ةمدخلا امدق ال" قراوز ”تلخد دقلو

 ةلثامم اهتعرسو « دراكاب » تاكرحمب ةزهجي تناكو ؛ 54غ

 حبصاو . ةوق دادزا اهحيلست نا الا . ةقباسلا قراوزلل
 ةصوب ٠,0 شاشرو , يئانث ملم ٠١ ط/م عفدم نم فلأتي

 رايع نم تاديبروط غو . نييئانث ٠,07 نيشاشرو . يئانث
 . الجر ١١ مضي اهمقاط ناكو . ةصوب 8

 ةحلسم قراوز ايناطيرب تروط . اهتاذ ةبقحلا يفو

 قراوزلا ىلا قراوزلا هذه ريوطت دنتسا دقلو . عفادمب

 ١978 نيماعلا يف اهؤانب أدب يتلا تاصاوغلل ةداضملا
 يف ةيناملالا تاصاوغلا لمع تالاتحا ترهظ امدنع 114١و

 قراوزب ةهيبش قراوزلا هذه تناكو . يزيلكنالا لانقلا
 عمو . ةعرس اهنم لقا تناك اهنا الا , امدق ٠١ ديب روطلا
 داعبال ةيفاك ةيوجلا تايرودلا نا ايلج رهظ . برحلا عالدنا
 , 754٠ ماعلا يفو . ةيلحاسلا هايملا نع ةيداعملا تاصاوغلا

 قراوز ىلا تاصايغلل اداضم اقروز 55 ليدعت ىرج

 نييئانث نيشاشر ىلع لمتشي اهحيلست ناكو . عفادم ةحلسم
 تاشاشر غ وأ ط/م ملم ٠١ وأ لطر ١ عفدمو ةصوب ٠

 ريوطت ةرورض ةيلمعلا ةربخلا ترهظا مل . ةصوب ٠,""0؟
 دقلو . رودلا اذهب موقتل اساسا ةممصم عفادمب ةحلسم قراوز
 ناكو . 1957 ماعلا نم أءدب ةمدخلا قراوزلا هذه تلخد
 تاكرحم ةئثالثب ةدوزم تناك امك .امدق 6 اهوط

 رثكا اهتعرس تغلب ثيحب . اناصح 1٠8٠ اهتوق « دراكاي »
 , لطر ١ عفدم ىلع لمتشي اهحيلست ناكو . ةدقع ١ نم

 "089 نييئانث نيشاشرو . يئانث ملم 3١ ط/م عفدمو
 ءانب مت دقلو . تاصاوغلل نيتداضم قامعا يتلبنقو , ةصوب

 . 1945 ماعلا لالخ عونلا اذه نم اقروز ١/ نم رثكا

 قراوز ريوطتب ايناطيرب تماق دقف , ةيناث ةهج نمو
 اهوط زواجتي) عفادمب ةحلسم ةليوط قراوزو ديبروطلل ةليوط

 قروزلل اريوطت قراوزلا هذه تناكو : (مدق ٠

 يذلا . « تراه نامرون » ميمصت نم « |  ليامريف »
 . ماغلالا عرزو لفاوقلا ةسارحك , ةددعتم ماهم يف مدخُتسا

 - ليامريف » قروزلا ةليوطلا قراوزلا هذه رهشا ناكو
 1١19417 ) ةرتف لالخ اقروز 7١١ هنم ينب يذلا ء«د
 نا الا . امدق ١١0 قروزلا اذه لوط ناكو . ( 44

 ةعبراي ادوزم ناك هنأ مغر , ةدقع ١" زواجتت مل هتعرس
 تامس نيب قراوزلا اذه تعمج دقلو . « دراكاب » تاكرح

 اهحيلست ناكو . عفادمب ةحلسملا قراوزلاو ديب روطلا قراوز

 كلان

 , ملم ٠١ يئانث ط/م عفدمو , لطر 1 نيعفدم ىلع لمتسي

 4و ؛ ةطوب را #٠ نيشاشرو , ةضوب «,ه نييئاق نيشاشرو

 ءانبي نويناطيربلا ماقو . ةصوب 14 رايع نم تاديبروط

 يازرحي مل هنأ ريغ . امدق ١546 هلوط عفادم حلسم قروز

 : يكريمالا لوطسالا يف نايساسالا ناقروزلا ناكو

 قروزلاو . «زنغيه » ةكرش ميمصت نم امدق /8 قروزلا

 . ةيناطيربلا «وكلا » ةكرش ميمصت نع لّدعملا امدق 6

 تناكو « نيزارطلا نم قروز 5٠١ نم رثكا ءانب مت دقلو

 ىلع اهحيلست لمتشيو , ةدقع ١+ ىلاوح ىلا لصت اهتعرس

 5١ قحال تقو يف ) ةصوب ١6 رايع نم تاديبروط

 ليدعت ىرج مث . ةصوب ٠,0 نييئانث نيشاشرو . ( ةصوب

 5٠١ ط/م عفادم تدوز ثيحب . برحلا ءانثا قراوزلا حيلست
 اهحيلست مت ١157 ماعلا يفو . ملم ل مث نمو , ملم

 برحلا ءاهتنا ليبق تيرجأ امك . ملم 2١ ط/م نيعفدمب

 فئاذق تامجار وا . ملم ,/0 عفادمب اهحيلستل تارابتخا

 . ةيخوراص

 ريوطت يف ةمهاسم ةيرحبلا لودلا لقا نابايلا تناكو

 . ةبسانم تاكرحمل اهكالتما مدعل ارظن , ةعيرسلا قراوزلا
 قروز ىلع ١958 ماعلا يف نوينابايلا ىلوتسا دقلو

 قروز ريوطتل هودمتعاو . « نوتناك » يف « تفوركينروث »

 . ةدقع 8 هتعرسو , امدق 09 هلوط غلابلا « ١ - تود

 ماق دقلو . ةصوب ١8 نيديبروط نع ةرابع هحيلست ناكو

 قراوز نم تازارط ةدع ءانبب برحلا لالخ نوينابايلا

 مستت تناك اهنا ريغ ؛ عفادمب ةحلسملا قراوزلاو ديبروطلا

 ريوطت نوينابايلا لواح . برحلا ءاهتنا برق عمو . اهئطبب

 . « وينئيش » مسأ تلمحو دحاو لجر اهدوقي ةيراحتنا قراوز

 « ةدقع ١ اهتعرسو . امدق ١ قراوزلا هذه لوط ناكو

 دئاق ىلع نكي ملو . ةرجفتملا داوملا نم ةوشح اهتمدقم يفو
 فدهلاب مادطصالل هب عافدنالا ىوس يراحتنالا قروزلا

 اهمظعمو ؛ قراوزلا هذه نم 7٠٠ ءانب مت دقلو . يداعملا

 نال اههلعاف تو ت ابارألا كل ماعلا لالخ

 اهريمدتو اهعقاوم ديدحت نم نكمتت تناك ةيكريمالا قراوزلا
 . فدهلا ىلا اطوصو لبق

 عطق رغصا كرحملا وذ ديبروطلا قروز ناك دقلو
 ةيملاعلا برحلا يف تكراش يتلا ةيلاتقلا ةيرحبلا حطسلا
 ىلع هدعاسي ريغصلا هسطاغ ناكو . ةعرس اهرثكاو ةيناثلا

 هلعج يذلا رمالا . ءىفارملا تاعافدو ماغلالا لوقح قارتخا
 ةلجاسلا هانملا نم ةئبرقم: نا بزتحلا لقتل“ ةسساثم“ةاذأ

 ةيرحبلا لقنلا قرط ىلع ةئجافم تامجهب مايقلاو , ةيداعملا

 . ةيلحاسلا
 ةأجافملا قيقحتل ليللا يف ةداع لمعت قراوزلا تناكو

 ضرعتت ال ىتحو . اهتامجه يف ايساسا ارصنع لكشت يتلا
 . ربكأ ةيرحب عطق نم تاجهوا ةيوج تاججهلراهنلا لالخ

 عطق ةلحرم يف ةصاخو . اهحاجن رهوج ةعرسلا تناكو

 ةيبلس ةعرسلل ناك هنا ريغ . موجهلا رثإ باحسنالاو ساتلا

 ةعرسب رحبملا قروزلا نأ ذإ , ليللا يف صاخ لكشب زربت
 راسم فشكي يذلا ديزلا نم اطخ هءارو فلخي ةيلاع

 ذفني تاديبروطلاب يلاثملا ممجهلا ناك اذهلو . هعقومو قروزلا

 قرطلا نم ةبرقم ىلع تاكرحملا ليغشت نود وسرلاب ابلاغ

 عقدبو هطبب كرحتلاو , ةيرحبلا لفارقلا اهكلست يتلا
 دعبو ؛ هروهظ دنع فدهلا وحن ةتماص ةدعاسم تاكرح

 اهتقاطب ةيسيئرلا تاكرحملا رادت تاديبروطلا قالطا

 يتلا ةسكاعملا تابجهلا بنجتو صلمتلا فدهب ىوصقلا

 ناك ابك . لفاوقلل ةقفارملا ةسارحلا نفس اهنشت نا نكي
 ةراتس اهرفوت يتلا ةيطغتلا نم نايحالا ضعب يف دافتسي
 نود اهفادها بيصت تاديبروطلا تناك ام اريثكو . ةيناخد

 تناك ثيح , ةمجاهملا قراوزلا فشك ىلإ كلذ يدؤي نا
 مغل راجفنا نع ةمان تاباصالا نا دقتعت ةفدهتسملا ةوقلا
 . يرحب

 ةفاك يف ايويح الماع يلحاسلا يرحبلا لقنلا ناك دقلو
 . ةعراصتملا فارطالا فلتخم ىلا ةبسنلابو , برحلا حراسم

 ةيلمع بيلاسالا رثكا ايناطيرب ىلا ةبسنلاب لقنلا اذه ناك ذ
 ربع بونجلا ىلا يعانصلا لايشلا نم داوملاو عئاضبلا لقن يف
 ىلا ةبسنلاب اهباشم عضولا ناكو . ةيقرشلا ةيلحاسلا قرطل
 ةيلحاسلا قرطلا ةيمهال ارظن ( لقا ةجردب نإو ) اينام
 رحبلا يف امأ . ةلتحملا ةيبرغلا ابوروا لحاوسل ةيذاحمل

 يلاش يف ةيربلا كراعملا تطبترا دقلف , طسوتملا ضيبال

 دادمالا طوطخ ىلع ظافحلا ةرورضب ايلاطياو ةيلقصو ايقيرف

 رادقمب ءافلحلا تاوق ىلا ةبسنلاب ةمهم تناك يتلا ةيلحاسل

 يف عضولا ناكو . روحملا تاوق ىلا ةبسنلاب ةمهم تناك ام
 نوينابايلاو نويكريمالا دمتعا ثيح . الثامم ءىداطلا طيحمل

 ىلا ةقطنم نم مهتاوق لقتل يلحاسلا يرحبلا لقنلا ىلع
 . دادمالا قفدت ناضلو ىرخ

 هذه لك يف ةيلعافب ديبروطلا قراوز تمدختساو
 طئاسو ةمجاهم ىلع رصتقي مل اهمادختسا نا ريغ . قطانمل

 , ايعافد كلذك تمدختسا اهنا ذا . يلحاسلا يرحبلا لقنلا
 يتلا ةديحولا ةيرحبلا عطقلا نايحالا ضعب يف تناك ثيح

 تبعلو .ةيداعملا ديبروطلا قراوز ةهجاوم ىلع ةردقلا كلتمت
 تاراغا ضعب يف اماه ارود ىرخأ ةيحان نم قراوزل
 ريزات ناس ىلع ةراسغالاك .ةكرستشملا تايلمعل

 رزجلا ىلع لازنالا تايلمع معد يفو . ( 1985/5/14 )
 ضيبالا رحبلا يف تماق امك . ءىداهلا طيحملا يف ةلتحمل

 . ةيراجتلا نفسلا ىلع ءاليتسالا بيلاسا ريوطتب طسوتل
 ىلع تاراغاب قراوزلا تماق دقف كلذ ىلإ ةفاضالابو
 دودح تناكو . ةيداعم لحاوس ىلع ءالمع تلزناو ٠ ءىنارمل

 كالهتسالا ةجيتن . اهادم رصق - ١ : يف لثمتت اهلمع

 اهضرعت - ؟ . ةيوقلا اهتاكرح دجاتحت يذلا دوقولل يلاعل
 ف لمعلا ىلع اهتردق مدع 3” ,راهنلا لالخ تايجهلل

 . ةجئاطلا راحبل



 يتلا ةديحولا لئاسولا ديبروطلا قراوز نكت ملو

 هايملا ىلع ةرطيسلا ىلا فداهلا عارصلا يف تمدخُتسا

 . عارصلا كلذب تطبترا ىرخا انفس نا ذا . ةيلحاسلا

 ةيناملالا « س » قراوزلا ةداق نا لاثملا ليبس ىلع ركذُيو

 قراوزلا نوشخي امم رثكا ءافلحلا تارمدم نوشخي اوناك

 تتبثا دقلو . مهتلتاقمل اصيصخ ةممصملاو عفادب ةحلسملا

 ةحلسملا قراوزلاو تارمدملا نم ةليكشت نا ةيلمعلا ةربخلا

 اك . ديبروطلا قراوز ةهجاوم يف ةيلعاف رثكا تناك عفادمب

 « قراوزلا هذه دض لاتقلا يف ماه رود ةيوجلا ةوقلل ناك
 يف ةيوبجلا ةوقلا ةيلعاف تناكو .راهنلا تارتف يف ةصاخو

 كلت نا ريغ . برحلا سوردزربا نم ةيداعملا نفسلا ةمجاهم

 تاوق عم تارئاطلا نواعتت امدنع فعاضتت تناك ةيلعافلا

 ةيلحاسلا تاوقلا تناك , 1487 ماعلا طساوا يفو . ىرخا

 تالتاقملا ةدايق تاعومجم عم ريبك قيسنتب لمعت ةيناطيربلا

 يدنلوملا لحاسلا نيب ةيداعملا نفسلا ىلع تامجهلا لالخ

 ش . يزيلكنالا لانقلا لخادمو

 برححلا لالخ ةيموجه راودأب قراوزلا تكرتشا دقلو
 : ةيسيئر قطانم '" يف ةيناثلا ةيملاعلا

 تأدب : ابورواو ايناطيرب نيب ةقيضلا راحبلا - ١

 ابوروا لحاوسل ايناملا لالتحا عم راحبلا هذه يف ةهجاوملا

 ةهجاوم ربكا يزيلكنالا لانقلاو لامشلا رحب دهشو . ةيبرغلا

 نابناجلا لواح ثيح . ديبروطلا قراوز نيب برحلا يف

 .ةقيدصلا لفاوقلا ةيامحو ةيلحاسلا لفاوقلا ةمجاهم
 ماعلا يفو ؛ 1945 ماعلا رخاوا يف اهتورذ ىلا ةكرعملا تلصوو

 ةياهن ىتح ترمتسا اهنا ريغ . يدنامرونلا لازنا نابإ 4

 نفس جاعزا ةيناملالا قراوزلا تعبات ثيح . برححلا
 . ءافلحلا

 يف عازنلا ةقطنم تدتما : طسوتملا ضيبالا رحبلا "' 

 تناكو . ناقلبلاو ايلاطيا ىتح ايقيرفا يلاهش نم رحبلا اذه

 تناك ثيح ,ةقطنملا هذه يف ةصاخ ةيمها تاذ اطلام

 ةيناملالا قراوزلل افدهو ةيناطيربلا ديبروطلا قراوزل ةدعاق

 نيفرطلا نم لك هضاخ يذلا عارصلا نابإ ةيلاطيالاو

 ىلع قانخلا قييضت دعبو . هتاوقل دادمالا قرط ىلع ظافحلل
 ماعلا يف ايلاطيا مالستسا رثإ ةصاخو « ةلتحملا ابوروا

 , ديبروطلا قراوز لمعل عسوا لاجم كانه ناك , 144

 , يكيتايردالاو هجيا يرحب يف قراوزلا هذه تلمع ثيح

 راصنالا عم تنواعتو « سودناموكلا تاراغا يف تكراشو

 تناك ثيح .روحملا تاوق طوطخ فلخ ماهم ةدعب مايقلل
 يف ةعقاولا ةئداطلا ةقيضلا ناجلخلا يف راهنلا لالخ يفتخت

 قراوزلا تناكو . نيروكذملا نيرحبلا رزج نم ريبك ددع

 انايحا ىقبتو ٠ تاعومجم نمضوا ةدرفنم اما رودلا أذهب موقت
 . عيباسال وأ مايال ةيسيئرلا اهدعاوق نع ةديعب

 ةقطنملا هذه يف قراوزلا تبعل : ءىداطلا طيحملا ' 

 ةرصاحمو ةيلحاسلا دادمالا نفس ةمجاهم يف اماه ارود

 ةيلعافي تمدختسا اك . رزجلا نم ددع يف ةينابايلا تاوقلا

 نومدد 966 .ممو
 ول .٠

 ديسسروط فرو هتتتلللل

 حعكوادمب حلسم كقرور در

 هيراصتت ”ةنينس .»
 نت 5 ١ .-

 دسرولطلا ٌقاوزل تما بيرت .ءهمم م...

 -قراوزمل ةيرسلاة يلاع ةرواثع همهووموو

 . رمي وطنا

 ىلع ديبروطلا قراوزب يجذوف موجه ططخم

 أو ضِ يي

 , «ظاوطلل تماصص برك
 حف ادم تعاسملا

 ةخعرسلا ةيلاع ةرروانم ل سا
 رفادص تحاسلا قءاوزرل

 تايس ا ثابحعمللا

 ةةبابصا يومه ناسف

 ( ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ) ةيداعم ةلفاق
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 . فيفخ دارط مجح ىتح ةيداعملا ةيبرحلا نفسلا دض

 رثكا نم ددع يف تارادارلاب اهديوزت دعب تكراشو

 جيلخ ةكرعم اهنمض نمو « ةيكيتامارد ةيرحبلا تاكابتشالا

 .(19545) تييال

 5 ًايوناث ناك ةيرحبلا تايلمعلا حرسم نأ مغرو

 تبعل دقلف , ةيزانلا ايناملاو يتايفوسلا داحتالا نيب ةهجاوملا

 داصتالا ناكو . اماه ارود ةعيرسلا موجطلا قراوز هيف

 هلوخد دنع قراوزلا هذه نم ةريبك ادادعا كلي يتايفوسلا
 يف ةيتايفوسلا قراوزلا ددع ردق ذا . 115١ ماعلا يف برحلا

 ًاقروز ١5و ديبروط قروز ٠٠١ ىلاوحب 4 ماعلا

 يف ةيلعافب قراوزلا هذه تمدختسا دقلو . عفادمب احلسم

 عطق رثكا ديبروطلا قراوز تناكو . يلامشلا دمجتملا طيحملا

 , لفاوقلا ةجاهم يف تكراش ذإ . امادختسا ةيرحبلا حطسل

 ةمجاهمو ؛ ءىطاوشلا ىلا تادحولا لقنو , ةسارحلا ماهمو

 قروز ناكو . ةيداعملا تاصاوغلاو ةيلحاسلا تاشنمل
 هلوط غلبيو . موينمولالا نم اعونصم يتايفوسلا ديبروطل

 نيديبروط ىلع لمتشي هحيلست ناكو . امدق 01" ىلاوح

 اهتعرسي قراوزلا هذه تزاتما دقلو . ط/م عفادمو نيشاشرو

 ١٠٠١ اهتوق تغلب يتلا اهتاكرح اهتنكم ثيح « ةيلاعل

 , ةدقع 07 ىلاوحب ردقت ىوصق ةعرس غولب نم ناصح

 ربتعا دقلو . ليم 2٠٠١ ىلاوحب يتايلمعلا اهادم ردق ابك

 لضفا ةدوج لداعت اهتدوج نا ناملالا ءاربخلا نم ديدعل

 . اهيلع قوفتت مل نإ « ةيناطيربلا قراوزلا

 رئاسخلا ةنراقم ىدل قراوزلا ةيمها ىدم ريدقت نكميو
 لاج يف اهتققح يتلا تازاجنالا مجح عم اهب تينم يتل
 نكمي ال ماهمب تماق اهنا مغر . ةيداعملا نفسلا قارغا

 قراوزلا نم ايناطيرب رئاسخ تغلب دقلف . ايمك اهريدقت

 قروز ١١6 اهنمض نم اقروز 511" برحلا لالخ ةريغصل

 ددع ناك نيح يف . عفادمب احلسم اقروز 18و ديبروط

 اهتقرغا يتلا ةيلاطيالاو ةيناملالا ةيلاتقلا ةيرحبلا عطقل

 دارط اهنمض نم . ةعطق ٠١ ةيناطيربلا ةيلحاسلا تاوقل

 امك . ةصاوغو ةحلسم ةيراجت ةنيفسو ديبروط قراوز 6و

 راحبلا يف ةيراجت ةنيفس 1١ قارغاب ةيلحاسلا تاوقلا تماق

 رحبلا يف ةيراجت ةنيفس ١٠٠و . ايناطيرب نم ةبيرقل

 . طسوتملا ضيبال

 3٠و « س » قروز ١41 ةيناملالا رئاسخلا تغلبو

 نيعونلا نم اقروز 5516و 585 لصا نم ء«ر » قروز
 « سام »قروز 2١ لصا نمو . ةيتايلمعلا ةمدخلا تلخد

 قراوزلا تنكمت دقلو . 54 ريمدت مت ناملالا اهيلع ىلوتسا

 , « ثلونموكلل » ةعبات ةيبرح ةنيفس 2١ قارغا نم « س »

 قراوزلا كلت تقرغا امك . تارمدم ال و نادارط اهنمض نم

 فعض يهو . نط فلا 5١ اهتلومح غلبت ةيراجت ةنيفس 4

 تاوقلا اهتقرغا يتلا ةيراجتلا نفسلا ةلومح يلامجا

 . ةيناطيربلا ةيلحاسلا

 ةيلشارما قراوز تمس

 هعكووراوز هكم دهسا يذلا كيتكتلا

 خيراوصلا قراوز دص ”ةيليئارس الاؤير اوصلا

 #١900 ( نب وشكا) لوألا نيرطش برح نانا ةفسرللا

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رثا تاروطتلا

 تاوقلا تدهش . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا عم

 يذلا عضولاب اهيبش اعضو ماع لكشب ةيلحاسلا ةيرحبلا

 يف دوهجلا تزكرتو . ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا رثإ هتدهش

 نأ نكمي قراوز ريوطت ىلع ةرشابم برحلا تلت يتلا ةرتفلا

 عم . عفادمب ةحلسملا قراوزلاو ديبروطلا قراوز ماهمب موقت

 ءانبب ماتهالا نا الا . ةيئادألا تاردقلا ةدايز يلا يعسلا

 . نادلبلا نم ليلق ددعب اروصحم يقب قراوزلا هذه لثم
 : اهزربا بابسالا نم ةعومجم ىلا كلذ عجريو

 تايلمعلل ماع لكشي ةبسانم ريغ قراوزلا هذه نا ١
 تايولوا يف اماه اعقوم تلتحا يتلا تاصاوغلل ةداضملا

 . ةثيدحلا تايرحبلا

 ةضرع رثكا قراوزلا لعج تارئاطلا روطت نأ - ؟

 . ةيوجلا تارجهلل
 دق ىرخالا فشكلا ةزهجاو رادارلا روطت نا - "

 ةفاسم ىتح فدهلا نم بارتقالا ىلع قراوزلا ةردق ضفخ
 . اهتاديبروطل لاعفلا ىدملا لداعت

 موجها قراوز نم ةدودحم تازارط برحلا دعب ترهظو
 تفلت مل اهنكلو . عفادملاو تاديبروطلاب ةحلسملا ةعيرسلا

 ىلع ايرذج اليدعت لخدت ملو . صاخ لكشب هابتنالا

 . ةيرحبلا برحلا ميهافم

 خيراوصب حلسملا عيرسلا موجطا قروز روهظ

 ةديدج ةلحرم ةيادب حمالم ترهظ . تانيتسلا علطم يف

 يف ةمدخلا تلخد امدنع , عيرسلا موجهطأ قروز مادختسا يف

 « اسوا » يتئف نم ةعيري قراوز ةيتايفوسلا ةيرحبلأ

٠ 

 ور

 , نفسلل ةداضم ةريبك ةهجوم خيراوصب ةحلسم « راموك »و

 ةديج ةريبك ةيرحب عطق عم ةيلعافب لماعتلا ىلع ةرداقو
 سيادي. ةينريفلا تايرحبلا' نم فدع متقاو. كلتا
 يملاعلا ماتهالا فعاضت مث . ديدجلا حالسلا اذه تاناكما
 كلذ يفف . 1937/٠١/1١ موي رثا خيراوصلا قراوزب
 « تاليآ » ةرمدملا ةيليئارسالا ةدايقلا ةنيفس تناك . مييلا
 ,« ديغس روب » ءانيمو ءانيس لحاس برق ةيرودب موقت

 «راموك » ةئف نم ةيرصم قراوز اهيلع تقلطا امدنع

 مساب ةفورعملا « ؟ - ن - س س »زارط نم اهخيراوص

 . ةلوهسب اهتقرغاو ,. « سكيتس »

 نم 4١ حرجو اصخش ا لتقمو ةرمدملا قرغ ناكو
 برحلا يف لوحت ةطقنو .راظنالا تفل ائدح اهمقاط
 - عطس خيراوص اهلمحت يتلا قافآلا رهظا هنا ذا . ةيرحبل
 موجطلا قراوز ىلا رابتعالا داعاو , نفسلل ةداضملا حطس
 ةهجاوم ديدج نم اهتاكماب حبصا يتلا , ةريغصلا ةعيرسل

 ءانبل قابسلا أدب نيحلا كلذ ذنمو . اهنم ربكا ةيرحب عطق
 يف امس ال , خيراوصلاب ةحلسم ةعيرس موجه قراوز

 ةيرحبلا عطقلا هذه لثم دوجو نا تربتعا يتلا ليئارس
 اهتاردقل اريبك ايدحت لكشي ةيبرعلا تايرحبلا ىدل
 . ةيرحبل

 لوالا نوناك يف ىرخا ةرم سردسلا دكأت م
 ةئف نم ةيدنه قراوز تماق امدنع , 191١ ( ربمسيد )

 ةيناتسكابلا ةرمدملا قارغاب عئصلا ةيتايفوسلا « اسوا »
 برسحلا نابإ ةيناتسكابلا لقنلا نفس نم ددعو « ربيخ »
 . ( 191/١ ) ةيناثلا ةيناتسكابلا  ةيدنهلا

 ةسعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرسعلا برسحلا تدسهشو
 ةعيربلا موجهلا قراوزل اعساو امادختسا ( 1678 )

 . يليئارسالاو يبرعلا نيبناجلا لبق نم خيراوصب ةحلسملا
 برحلا هذه لالخ ةصاخ تاكيتكت نويليئارسالا روط دقلو

 ةيبرعلا قراوزلا خيراوص هب عتمتت يذلا قوفتلا ليدعت ةيغب

 قراوزسلا خيراوص ىلع « 5 - ن - س س » زارط نم
 تناك ذا . ىدملا لاج ين « لييرباغ »زارط نم ةيليئارسال

 ركبأ يف ةيبرعلا قراوزلا فشك لواحت ةيليئارسالا قراوزل

 بدجتل ةروانملا عم ةعرسب اهنم بارتقالاو , نكمم تقو
 ىلا ةيليئارسالا قراوزلا لصت امدنعو . ةيبرعلا خيراوصل

 هذه قلطت . اهخيراوص مادختساي اه حمسي يذلا ىدمل

 عفادملا مدختستو ةعرسب فده ا وحن مدقتلا عباتتو خيراوصل

 دقلو . خيراوصلا اهقرغت مل يتلا فادهالا ريمدتل ةلواحم يف

 نواعتلا نم برحلا هذه لالخ ةيليئارسالا قراوزلا تداف

 نم تدافا امك ,رتبوكيلملا تارئاط ايس ال . تارئاطلا عم

 خيراوصلا ىلع شيوشتلا يف ةينورتكلالا برحلا ةمظن

 تف



 ور

 خيراوصب حلسم « ١ اسوأ » ةئف نم يت

 د راوضي 0( فيشي هلق ن ارسا ةروز 90 000 زف 0 و
 ع حلسم « فيشير » ةئف نم يليئارسأ عيرس موجه قروز خيراوصب حلسم « ” - تناتابموكال » ةئف نم يسنرف عيرس موجه قروز

 خيراوصلاب نيحلسم نييناملا نيقروز ىف حبلستلاو تاكرحملا عقوم نارهظي ناططخم

 حل



 : خي راوصب حلسملا عي سلا موجها ق روز تازيمو ماهم

 ماهم ثالثب ةحلسملا ةعيرسلا موجها قراوز موقت
 : يه ةيسيئر

 لازنالا تاوقو . ةيرحبلا حطسلا عطق ةمجاهم - ١
 . ةيكيتسجوللا تادحولاو

 "  اهحسكو ماغلالا عرز تايلمع ةيامح .

 '  خيراوصلاو تارئاطلا دض يتاذلا عافدلا .

 هذه ىلا دنست نا نكمي ىرخا ماهم كلذ ىلا فاضيو

 ةيويحلا تأشنملا فصق يف ةكراسشتملا لشم ؛ قراوزلا

 .. تاصاوغلل ةداضملا تايلمعلا يف ةكراشملاو ؛ ةيلحاسلا

 نإ « ةماه ةيرحب ةعطق قراوزلا هذه لعجي يذلا رمالا . خلا

 هايملو ةقيضلا راحبلا يف ةيرحبلا عطقلا مها نكت مل
 . ةيلحاسلا

 ام دح ىلإ ةضراعتملا ماهملا هذه ذيفنت نم نكمتللو

 : ةيلاتلا تازيملاب خيراوصلا قروز مستي نا يغبني

 ةيداعملا تاوقلا فشك نيب ةريصق لعف در ةرتف ١-

 : اهعم لماعتلا ءدبو

 . ايبسن ريبك يتايلمع ىدم - '"
 . ةردابملا مامزب ظافتحالل ةيلاع ةيموجه ةعرس - '

 . ةلعاف ةينورتكلا برح تادعم

 عفادملاو خيراوصلا نم ةليكشت نمضتي حيلست
 . ةيرحبلا برحلا ةحلسأ نم اهريغو

 نمض وأ ةلقتسم ةدحوك ًايكيتكت لمعلا ىلع ةردقلا

 . حطسلا عطق نم اهريغ وا ةلثاملا قراوزلا نم ةعومجم
 تايلمع يف وا . ةمهم ةعومجمل ةدايق قروزك لمعلاو
 . تارئاطلا عم ةكرتشم

 : خيراوصلا قروز حيلست *“

 قراوز ةحلسا زربأ حطس - حطس خيراوصلا ماظن ربتعي

 ريوطت ناك دقلو . خيراوصب ةحلسملا ةعيرسلا موجها

 سأرلاو ريبكلا ىدملا يذ حطس  حطس هجوملا خوراصلا
 قراوزلاب ددجتملا ماتهالا ءارو يسيئرلا عفادلا ليقتلا يبرحلا
 ةمظنال ايبسن ضفخنملا نزولا ناكو . ةريغصلا ةعبرسلا
 مكحتلاو فدهلا طاقتلا تادعمو اهقالطا تاصنمو خيراوصلا

 مادختساب تحمس يتلا بابسالا نم . اهب ةطبترملا نارينلاب
 ىلا كلذ ىدؤي نا نود . قراوزلا ىلع لاعفلا حالسلا اذه
 اهتيلعافل ىرخالا تانّوكملا ىلع سكعنت ةيبلس راثآ

 نأ اندجو , تاديبروطلاب خوراصلا نروق ام اذاو . ةيلاتقلا

 دعبا هنا الا , اجح لقا ةرجفتم ةنحش لمحي خوراصلا

 ةرتف لالخ فدهلا ىلا لصيو .ربكا .ةقدب عتمتيو , ىدم
 عقوم فشك ةيئاكما ضفخب يذلا رمالا , رصقا ةينمز

 فدهلا ةردق نم دحيو ىلعأ ةيكيتكت ةنورم هحنميو ٠ قروزلا
 . هقالطا دعب خوراصلا نم صلمتلا ىلع

 ريرحت ىلإ خيراوصلا نم ةديدجلا لايجالا روهظ ىداو

 اهتضرف يتلا ةيكيتكتلا تاديدحتلا ضعب نم قراوزل
 هيجوتلاك . لوالا ليجلا خيراوص ضعب هيجوت بيلاس
 قروزلا تادعم نم ىقلتي ثيدحلا خوراصلاف . يكلسل
 ىلع ةرطيسلا متتو . قالطالا ةهجو ددحت ةيساسا تامولعم

 يف . يتاذلا روصقلاب ةداع قيلحتلا نم ةيئادتبالا ةلحرم

 رادار لضفب ايتاذ ةيئاهنلا لحارملا يف هيجوتلا متي نيح
 ةعشالا نع ةثحاب سوؤر وأ ةينويزفلت تادعم وأ يباجي

 ثيحب . عافترا سايقمب ةزهجم خيراوص كانهو . ءارمحلا تحت

 ,رحبلا حطس قوف ضافخنالا ديدش عافترا ىلع قلحت
 وأ اهنم صلمتلاو اهفشك تابوعص نم ديزي يذلا رمال
 . اهريمدت

 قراوزلل حمست خيراوصلا نم ةديدجلا لايجالاو
 ةردق جراخو . قفالا ءارو عقت فادها عم كابتشالاب
 هذه لثم يف ةناعتسالا متيو . فشكلا ىلع ةيتاذلا قراوزلا

 ثبتو عالطتسالا ماهمب موقت رتب وكيله ةرئاطب ةلاحلا
 حيحصت متيو ٠ خيراوصلا قروز ىلا فدهلا تايثادحا

 يتلا تامولعملا ىلع اداتعا قيلحتلا نابا خوراصلا راسم

 نجلا ىلا خوراصلا لصي ىتح رتبوكيلملا ةرئاط اهئبت
 نا دكؤملا نمو . فدهلا وحن ايتاذ هجوتيو هراسم نم يئاهنلا

 برحلا يف اهتيمهأو قراوزلا ةيلعاف نم فعاضي روطتلا اذه

 نم قالطنالا رتبوكيلطا تارئاطل نكميو . ةثيدحلا ةيرحبلا

 ةدايقلا ةنيفس ةباثم نوكت ةريغص ةسارح ةنيفس حطس

 كانه نا الا .ةعيرسلا موجهلا قراوز نم ليكشتل
 ةرئاطب خيراوصلا قروز ديوزت فدهتست تارابتخا

 ةيليئارسالا خيراوصلا قراوز دحا نا دقتعيو . رتبوكيله

 .رتبوكيله ةرئاط لمحل لدع دق « فيشير » ةئف نم

 قراوز عجب يف خيراوصلا ةيمها نم مغرلا ىلعو
 يف ايسيئر ًارصنع لكشت عفادملا ناف , ةعيرسلا موجها

 يف مادختسالل ةيرو رض عفادملاو . ةثيدحلا قراوزلا حيلست

 اك . حوراص رادهإ فدهلا اهيف بلطتي ال يتلا تالاحلا
 , خيراوصلاو تارئاطلا دض يتاذلا عافدلا نيمأتل ةمزال اهنا
 دعب عفادملا ةيمها تداز دقلو . ةيلحاسلا فادهالا فصقو
 ةدايزو ٠ نارينلاب مكحتلل ةقيقدلا ةمظنالا مادختسا عويش
 ثيحب , ديدستلا ةقد ىوتسم عافتراو « يمرلا تالدعم

 خيراوصلاو تارئاطلا عم لماعتلا يف ةلاعف عفادملا تحبصا
 عفادملا زربا نمو . توصلا ةعرس قوفت ةعرسب ةقلحملا

 ةحلسملا ةعيرسلا موجطلا قراوز نتم ىلع ةمدختسملا
 ملم 01 ناعفدملاو . ( اراليموتوأ ) ملم /7 عفدملا خيراوصلاب

 ملم ؟0و ملم 60 ناعفدملاو . ( زروفوب ) ملم ١5و

 اك . ملم ؟80 و ملم ٠" ةيتايفوسلا عقادملاو , ( نوكيلروأ )
 « سكتنالاف » ماظنك ةثيدحلا ةمظنالا مادختسا راشتنا عقوتي

 . هل ةهباشملا ةمظنالاو بيرقلا عافدلل يكريمالا

 خيراوصلا ةهجاومل بسانملا رايعلا رايتخا لاح يف زربتو

 وز

 عفدم رايتخا يف نمكي لحلا نأ امههالوأ ىرت : ناتركف ةيداعملا

 ةباصا نامضل ةريبك ةيران ةرازغب يمري هنكلو رايعلا ريغص

 دكؤت نيح يف . يبرحلا هسأر ريجفتو ةرشابم خوراصلا
 هسار ريجفتل ةرشابم خوراصلا ةياصا نأ ىرخالا ةركفلا

 فئاذق يف نمكي لمحلا ناو , ليحتسم هبش رمأ يبرحلا

 ىلا يدؤي امم . بارتقالاب رجفنت تامامصب ةدوزم ةيظشتم
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 ناف . الح لكشي نا نكمي روطقملا رانوسلا ناك اذاو . ةئداه
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 ةسارحلا نفس مجح ىتح ربكالا ةيرحبلا عطقلا ىلع زيكرتل
 . ةريغصل

 يف ةيرحبلا ةعانصلا اهتدهش يتلا تاروطتلا نأ الا

 عيرسلا موجهلا قروز لكش ىلع رثؤتس ةيضاملا تاونسل
 يف تاروطتلا تدا دقلف . ةيرحبلا برحلا يف يلبقتسملا هرودو

 ددع هوجل ىلا ( ليوفورديه ) ةقالزلا قراوزلا ةينقت لاح

 موجطا قروز ماهم يف اهمادختسا ىلا ملاعلا تايرحب نم

 . ( تفارك رقوه ) ةماوحلا تابكرملا روطت نا امك . عيرسل

 قراوز مادختسا لاجم يف ةيروث تاروطت ماما لاجملا حسفي

 روطتلا نا حضاولا نمو . ةيرحبلا برحلا يف عيرسلا موجه

 دويقلا ضعب نم ةعيرسلا موجطلا قراوز ررحي هاجتالا اذه يف

 اهماما حسفي ابك . اهمجح رغص ببسب اهيلع ةضورفمل

 ىلع ةردق اهحنميو ء ادج ةيلاع تاعرس غولبل لاجمل
 .راحبلا تالاح فلتخم يف لمعل

 ةحلسالا ةمظنا لاح يف رمتسملا روطتلا ناو ابك

 اهتردقو قراوزلا هذه ةيلعاف نم فعاضيس . سسحتلاو

 نواعتلا ىلع اهتردق ديزيسو , ربكا ةيرحب عطق ةهجاوم ىلع

 تارئاطلاو ةيرحبلا عطقلا نم اهريغ عم نواعتلاو , اهنيب ايف
 . ةفلتخملا ةيرجبلا تايلمعلا نابا



 وز

 تاقيئامثلا علطم يف ةمدخلا يف لازت ال يتلاو , عفادملا وأ تاديبروطلا وأ خيراوصلاب ةحلسملا ةعيرسلا موجهلا قراوز ضعب تافصاوم نيبي لودج

 «؟ن سس»4

 نوبراه

 لييرباغ 0

 لييرباغ "

 تاموتوأ غ

 نوبراه

 ةلومحب 0
 ةءوأ 52| الكإ غكرو ةلماك ةيبرغلا ايناملا | ديبروط قروز

 ةلماك

 4ة-زارطلا

 )١5( ساموت ليما ) ندنيلروز (

 -١919(. 188 9) يسن رف يركسع

 1.1 . 211120 عرب دنيل روز ساموتليمإ دلو
 ةيلك يف همولع ىقلت . م7 ماعلا يف « راملوك » يف

 نإ دعب +١8 ماعلا يف اهنم جرختو « كينكتيلوبلا »

 س ةيسنرفلا برحلا يف كراش

 ةعلق يف نجسو ( 121000)

 ةزيجو ةرتفب كلذ دعب « اتيبماغ » هنيع

 +. .ةيعقاملاب سصصخت

 ب ٍِق رسأ ا ةيس و ريلأ

 . « وغرلغ»

 . نيرشعلاو سماخلا قليفلا ناكرأ سيئر بصنم يف

 مث« ةيبرحلا ريزو بصنم ١846 ماعلا يف ىلوت

 هنا

 ةلومحب 6

 كا 2 0 5 ف

 نيع 894١م ماعلا يو . رشع سماحلا قليفلا ًادئاق ادغ
 ريزو بصنم متسا نا ثبل ام مث . سيرابل ًاكاح
 )١1899( « نوسيرب » ةموكح يف ديدج نم ةيبرحلا
 يف لخدتي ال ىتح ةموكحلا نم لاقتسا ام ناعرسو

 ولأ ( ةيضق « سوفيرد رظنأ ) « سوفيرد » ةيضق
 .ةنوآلا كلت يف ةيسن رفلا ةيسايسلا طاسوالا اهل ت زتهأ

 ١519 ماعلا يف سيراب يف يفوت

 برح نابا سورلاو نييسوربلا نيب ترج ةكرعم
 اهيف تيباجت يتلا ( 2701-1957 ) عبسلا تاونسلا

 اسمنلاو ايسورو اسنرفو . ةهج نم ايناطيربو ايسورب

 هذه ىلع قلطيو . ىرخأ ةهج نم ديوسلاو اينوسكسو

 5ةئطلممال0 «وقونيب راس » ةكرعم مسا ًاضيأ ةكرعل

 مدقت نود لوؤحلاو . نييسوربلا راصتنا نع ترفسأ دقلو

 . « غربن دنارب » ةقطنم لخاد سورل

 ةدايق تحت . سورلا فنأتسا ١108 ماعلا لئاوأ يف

 رجاهم وهو ) 78/. 26751015 «رومرف ميلو » لارنجل

 ايسورب ىلع مهموجه . ( يسورلا شيجلاب قحتلا ىدنلتكس

 تلش قرطلا يف لحولا ةرثك نكلووةيفرشل

 لخاد مدقتلاب ايسورب كلم « يناثلا كيرديرف » ماق كلذلو

 . مهمدقت ةكرح تلش



 نم ( ويام ) رايأ يف نييواسمنلا ةمجاهمل « ايفاروم » ميلقا
 نيديوسلاو أ سورلا ةردق مدع نم نئمطم وهو . هتاذ ماعلا

 . فيصلا فصتنم لبق ةديدج تايلمع ىأب مايقلا ىلع

 «زتولوأ » ةنيدم همدقت لالخ « كيرديرف » رصاحو
 امم . راصحلا هجو يف اودمص نييواسمنلا نكلو . 0امانأ#

 اوملع امدنع . 7768/17/١ يف هعفر ىلع نييسوربلا ربجأ

 ةهج نم ةيقرشلا ايسورب لخاد ىرخأ ةرم سورلا مدقتب
 ةيلذسو«رووألا و ريك ونحت ايوتجب هع اقذناو قولا

 ةعراب ةروانمم رثألا ىلع « كيرديرف » ماقو . « غربت دنارب »
 هفحز هاجتا ةقيقح ةفرعم نم مهعتمو نييواسمتلا اهب عدخ

 ميلقا لخاد يبرغلا لامشلا وحن ةيادبلا يف هجتاف . ديدجلا
 راسو . « ايزيليس » ميلقا ربع الاش هجنا مث . « ايميهوب »
 ءاطعإ نود . يسرلا مدقتلا ةهجاوم ةيغب «ردوالا »رهن وحن

 هسثيجب . « كيرديرف » لصو . 2708/8/٠١ ىفو
 ةهجاوم يف «ردوالا »رهن ىلإ . يدنج فلأ 77 ءاهز غلابلا

 يقرش ملك 8١ وحن دعبت يتلا « « نيرتسوك » ةنيدم
 مضت ةيسور تاوق 8/١0 ذنم اهرصاحت تناكو . « نيلرب »

 « كيرديرف » رهاظتو . «رومرف » ةدايقب ىدنج فلأ ؟
 وحن ةعب رس ةيليل ةريسمب ماق مث . ةنيدملا دنع رهنلا ربعيس هنا

 برق ةنيدملا نم تارتموليك 4 دعب ىلع رهنلا ربعو . لامشلا

 ةكرحب كلذ دعب ماقو . ةريغصلا « فرودنروز » ةيرق
 طخ ىلع ارطيسم هشيج تلعج نيميلا هاجت ةعساو فافتلا

 راصحلا عفر ىلا رطضا يذلا . يسورلا شيجلا تالصاوم

 دنع يعافد عقوم وحن الاش هجتاو . ةنيدملا نع
 ةريبك تاعومجم ثالث يف مظتنا ثيح . « فرودنروز »

 اهل حيتت ال تافاسم رخآلا ضعبلا نع اهضعب لصفت

 . نارينلاب لدابتملا نواعتلا تاناكما

 شيج ىلع ًاموجه « كيرديرف » نش . 8/10 يفو
 داجأو هركتبا يذلا لئاملا طخلا كيتكت ًامدختسم . «رومرف »

 طخ لوح فافتلالا ةيلمع لهس يذلا رمألا . همادختسا

 نكلو . ( ةيقرشلا ) ىنميلا اهتبنجم ةمجاهمو ةيسورلا ةهبجلا

 ةهبج لكشو . يسربلا موجطلا دص نم نكمت «رومرف »

 « كيرديرف » ةلايخ تماق كلذ رثإ . قرشلا هاجت ةديدج

 ىلع تضقناو . ةيخبس ضرأ زايتجاب «زتيلديس » ةدايقب
 . تاوقلا هذه هلكشت يذلا عبرملا ةقحاس سورلا دوشح

 ةمجاهمل هتاشم « كيرديرف » لوح . ءانثألا هذه يف
 موجه دص نم سورلا نكفو . ةديدجلا سورلا ةنميم

 هتلايخ ميظنت ةداعإ نم نكمت «زتيلديس » نأ الإ . ةاشملا

 عبتو . ةيسورلا ةاشثملا طوطخ لخاد ىرخأ ةرم اهب عفدناو
 لولح ىتح رمتسا . ةحباملاب هبشا فينع لاتق كلذ

 وحن تغلب ةحداف رئاسخب سورلا ةباصأ نع رفسأو . مالظلا
 تغلب نيح يف . ليتق فلأ ؟١وحن مهنيب نم لجر فلأ ؛؟

 ليتق نيب ام لجر ١١6٠0١ وحن نييسوربلا رئاسخ ةلمج

 برح كراعم رثكأ ةكرعملا هذه تربتعا دقف اذه . حيرجو

 . ةيومد عبسلا تاونسلا

 وحن هشيج اياقبب «رومرف » بحسنا يلاتلا مويلا يفو

 ٠ ( ايلاح دارغنينيلاك ) 10218556628 « غر بسغينوك »

 لواحي ملو . «فرودنروز» نع ملك "18 وحن دعبت ىتلا

 باصأ يذلا ديدشلا قاهرالل ًارظن هتدراطم « كيرديرف »

 دق تناك روكذملا يسرلا شيجلا ةيلعاف نألو . هتاوق

 ديدهت ىأ لكشي شيجلا اذه دعب ملو «اريثك تفعض

 1 .برملا نمةلسرلا هله دج

 ةراهم ىلا راصتنالا اذه يف لضفلا عجريو

 . ةعيرسلا تاكرحلا ذيفنت يف « كيرديرف »
 نم صلمتلا ) يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ةروانملا

 ىوتسملاو . ( نيرتسوك وحن عب رسلا كرحتلاو نييواسمنلا

 ةريسملاو « نيرتسوك » دنع رهنلا روبعب رهاظتلا ) يتايلمعلا
 .( ىرخأ ةطقن يف روبعلا اهعبت يتلا ةعيرسلا ةيليللا

 مصخلا ةبنحم لوح فافتلالا ) يكيتكتلا ىوتسملاو

 . ( نيترم ىنميلا

 يف هحاجنو

 1١909 (ةيقافتا) خيروز ()

 لحل ةيرسيوسلا « خيروز » ةنيدم يف تدقع ةيقافتا

 دقلو . ةيناطيربلا ةطلسلل ةعضاخ تناك يتلا صربق ةلكشم

 ( رياربف ) طابش يف « خيروز » يف ايكرتو نانويلا اهتعقو

 ينانويلا يصربقلا ميعزلاو ايناطيرب اهتعقو مث , 4

 خيراتب «ندنل » يف « سويراكم » ففقسالا

0.00 

 عورشملاب صربق ةلكشم ةيوستل ديهمتلا أدب
 دقلو . « ناليمكام عو رشم » مساب فرع يذلا يناطيربلا

 ةموكحلا سيئر ,11. 1126011122 «ناليمكام دلوراه» مدق

 ناكو .1908/7/14 يف عورشملا اذه ,كاذنا ةيناطيربلا

 يف ايمسر ايكرتو نانويلا كارشأ اهفده « ةكراشم » ىلع موقي

 ةسايس يف اديدج الوحت عورشملا لثمو . ةريزجلا نوؤش

 ذنم ةرم لوال - نمضت هنا ذا . صربق ةلكشم ءازا ايناطيرب

 يف نيتيبنجأ نيتلود كارشاب احارتقا  ةيصربقلا ةمزالا ءدب

 . ةيناطيربلا ةرمعتسملا هذهب قلعتت ةلكشم ةيوست ثحب

 يف يجراخ لخدت يأ ضفرت كلذ لبق « ندنل » تناكو

 د :ةلضلا انه

 طاقن ةدع نمضتي « ناليمكام عورشم » ناكو

 : اهمها

 مكاحلا هسأري سلجم لبق نم صربق نوؤش ةرادا ١

 ناتويلا نع نالثمم هدعاسيو . ةريزجلل يناطيربلا ماعلا
 : ةصرابق ءارزو ةتسو . ايكرتو

 . كارتالا ةصرابقلا نم نانثاو . نيينانويلا

 نوؤشب ةصاخلا تايلوؤسملاب ايناطيرب ظافتحا  ؟

 ةصرابقلا نم ةعبرا

 وز

 . ةيجراخلا نوؤشلاو عافدلاو يلخادلا نمالا

 ةيرق وأ ةنيدم لك يف ةيكرتو ةينانوي تايدلب ءاشنإ '"' 

 .:انهف ةدياتنلا لاوحللا سعت ةيحرق
 داتعا عم , تاونس عبس ةدمل ماظنلا اذه قيبطت -

 ناكس نالكشت نيتللا نيتفئاطلا نيب « لصفلا » ةسايس
 وود

 فارطالا عيمج ضفرب « ناليمكام عورشم » هبوجو
 ةصرابقلا , ايكرت . نانويلا ) ةيصربقلا ةلكشملاب ةينعملا

 . ( كارتالاو نانويلا

 دعبتسا عورشملا نا ىلع نانويلا ضفر دنتساو

 ملو , ( نانويلاو صربق ةدحو ) 2820515 « سيسونيإلا »

 تناكو . كارتالاو نيينانويلا نيب ةريزجلا ميسقت دعبتسي

 ميسقتلا حرطي مل عورشملا نأ يف يكرتلا ضفرلا تارربم
 ( ينانويلا ١ يصربقلا ميعزلا امأ . ةلكشملل يئاهبن لحك

 ضقانتي » هنال عورشملا ضفر دقف « سويراكم » نارطملا

 ريرقت يف عزاني ال يذلا يساسالا صربق بعش قح عم

 ( يكرتلا ) يصربقلا ميعزلا ضفر ءاج نيح يف . « ريصملا

 نييناتويلا يباحي عورشملا نا نم « شاطكند فوؤر »

 ميعز ساّقيرغ لارنجلا فقوم ناكو . « سيسونيالا » راصنا

 . عورشملل اضراعم ةحلسملا « اكويا » ةمظنم

 ايناطيرب ناف ٠ عورشملل يعامجلا ضفرلا اذه مغرو

 ةدح دادتشا كلذ بحاصو . هذيفنت وحن امدق تضم

 , 19804 ماعلا ةياهن برقو . ةريزجلا يف ةحلسملا تامادصلا
 ةلكشملا لوح ةرشابم تالاصتا مايق ايناطيرب تديأ

 داقعنا ءانثأ , ايكرتو نانويلا ةيجراخ يريزو نيب ةيصربقلا
 فلحل يرازولا سلجملا تاعاتجا يفو , ةدحتملا ممالا ةرود

 ( ربمسيد ) لوالا نوناك يف « سيراب » يف يسلطالا يلامش

 ةيأ ثحبل ايناطيرب دادعتسا ىلا ارشؤم اذه ناكو ..4

 يا نود » اهيلا نالصوتتو , اعم ايكرتو نانويلا اهلبقت ةيوست

 . « ةيصربقلا رصانعلا نم لخدت

 يلاش فلحل يرازولا سلجملا تاعاهجا ءاهتنا رثإو

 ىلإ ةيكرتلا  ةينانويلا تائداحملا تلقتنا , يسلطألا

 مامأ ناكو , نيدلبلا نم نوبودنم اهيف كراشو ؛ « خيروز »

 يذلا حارتقالا اهنيب نم , راكفاو تاحارتقا ةدع نيعمتجملا

 ١468 ( ريمتبس ) لوليا يف « سويراكم » فقسالا همدق

 ( رياريف ) طابش يفو . صربق لالقتساب هيف بلاطو

 ىلا « خيروز » يف نوينانويلاو كارتالا لصوت , 8

 57 تنمضت يتلا « خيروز ةيقافتا » مسا تلمح ةيقافتا

 :كاينهأ ةطقن
 . ةيصربقلا ةيروهمجلا ءاشناو صربق لالقتسا -

 ةدحو مايق مدع ةحارصب ددحي يروتسد صن عضو

 عم ضراعتي يذلا رمالا ) نانويلا ةصاخو ةلود ةيأ عم

 رخآ يروتسد صن عضوو . (نيينانويلا ةصرابقلا تاحومط

 عم ضراعتي يذلا رمالا ) ةريزجلا ميسقت مدع ددحي

 . ( كارتالا ةصرابقلا تاحومط

 مد



 وز

 سيئر ةديدجلا ةيصربقلا ةيروهمجلا نسأرب 2

 « لصفنم لكشب ابهاختنا متي سيئرلل بئانو ةيروهمجلل
 بختنيو ةيروهمجلا سيئر نوينانويلا ةصرابقلا بختني ثيحب

 سيئرل نوكي ال نا ىلع , سيئرلا بئان كارتالا ةصرابقلا

 ةيأ  ةلودلا ةمق اعم نالكشي امهنا مغر - هبئانو ةيروقمملا

 يهو . نيتفئاطلا نم يال ةيدلبلا نوؤشلا لاحي يف ةطلس

 ٠ داصتقالاو ةفاقثلاو نيدلاو ميلعتلاب ةقلعتملا نوؤشلا

 ىلع ضارتعالا قح هبئانو سيئرلل ةيقافتالا تطعا

 ةيجراخلاو عافدلا نوؤشب قلعتي ايف ءارزولا سلجم تارارق
 + نمألاو

 , لقتسم يفئاط ساسا ىلع باونلا سلجم باختنا

 ةصرابقلل 49٠] و نيينانويلا ةصرابقلل ]47 ةبسن هيف نوكت
 . كارتالا

 ةطرشلا فئاظوو ةيندملا ةيرادالا فئاظولا ميسقت -

 عم . كارتالا ةصرابقلل / و نيينانويلل 47١ ةبسنب كردلاو

 . 2/4١ ىلا شيجلا يف كارتالل ةصصخملا ةبسنلا عفر

 ةريزسجلا يف ةيسيئرلا سمخلا ندملا ميسقت
 ,«اتسوغاماف» ,«لوسايل» .«ايسوقين »)

 ةينانوي . ةلصفنم تايدلب ىلا ( « سوفاب » , « اكانرال »

 . ةيكرتو

 ضاق ةسائرب « ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا » ليكشت

 . ايناطيرب وأ ايكرت وأ اينانوي وأ ايصربق نوكي الف . دياحم

 رخآو ينانوي ضاق نم ةمكحملا هذه ةئيه فلأتت نا ىلع

 ةباثج يهو ) « ايلعلا ةمكحملا » امأو . دياحم سيئرو يكرت
 ضاقو نيينانوي نييضاق نم فلأتتف ( فانثتسالا ةمكمم

 . ناتوص هل نوكي دياحم سيئرو يكرت

 ضاق ماما نيتفئاطلا دارفا نم يأ ةمكاح زاوج مدع

 ضاق نم مكح رودص زاوج مدعو . ىرخالا ةفئاطلا نم

 . ىرخالا ةفئاطلل يمتني نطاوم ىلع ام ةفئاطل يمتني

 نامضل صربقو ايكرتو نانويلا نيب فلاحت ةدهاعم عيقوت -

 لكل ةدهاعملا هذه يطعتو . ةريزجلا يف ايكرتو نانويلا قوقح

 يف امههنم لك نم ةيزمر ةيركسع ةوق ةطبارم قح نيتلودلا نم

 . ةديدجلا ةيروهمجلا شيج بيردتل ةريزجل

 ةدايس ىلع ظافحلاب ايكرتو نانويلاو ايناطيرب دهعت

 لاح يف لخدتلا قح لودلا هذه ءاطعا عم , ةريزجل

 . مئاقلا عضولا لالتخ

 يضارالا ىلع « ةيناطيربلا ةدايسلا قطانم » ديدحت
 ناتدعاقلا اهيف عقت يتلا تاحاسملا راطا يف ةيصربقل

 عم . « ايليكد »و « يريتو ركأ » ناتيناطيربلا ناتيركسعل

 تاحاسم ىلا ةدايسلا هذه قاطن دم قح ايناطيرب ءاطع

 ضارغال قطانملا ضعب مادختساو , ىرخا ةيفاضا ةريغص
 تسرع

 ىلا نوينانويلاو كارتالا نوبودنملا لقتنا كلذ دعب

 دقلو . ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ةيقافتالا ضرعل « ندنل »

 هدم

 ايكرتو ايناطيرب قافتا نع « ندنل » يف تاشقانملا ترفس

 ةيلكش تاليدعت لاخدا دعب « خيروز ةيقافتا » ىلع نانويلاو

 ىلا « سويراكم » فقسالا يعدتسا مث . اهيلع ةفيقط

 لوال ةثالتلا فارطالا مضت ةهبج ماما هسفن دجيل . ندنل

 ضعب ىلع ضارتعالا « سويراكم » لواح امدنعو . ةرم

 سكونيل » . يناطيربلا تارمعتسملا ريزو هرذح . طاقنل

 ىلع قفاوي مل اذا هنا ًادكؤم , آنعدصما»# 80/0 « ديوب

 .ةدرفنم « ميسقتلا » ذفنتس ايناطيرب ناف تاحرتقمل

 « سويراكم » ىلع طغضلا يف ةينانويلا ةموكحلا تكراشو

 ىلا 1169/17/١4 يف يصربقلا ميعزلا رطضاو . هفقوم نييلتل

 . « ندنل ةيقافتا » مسا تلمح يتلا ةيقافتالا ىلع عيقوتل

 « ندنل ةيقافتا »و « خيروز ةيقافتا » تدأ اذكهو

 ةلكشملل لحلا ساسأ عضو ىلإ ء اهنع تقئبنا يتل
 تناكو . يصربقلا لالقتسالا لكش ديدحتو . ةيصربقل

 نيب « طسو لح » ةباثمب ةقيقحلا يف ناتيقافتالا ناتاه

 ايكرتو نانويلا ) ةلكشملل ةئالثلا ةيسيئرلا ةيجراخلا فارطال

 نانويلا تلخت « طسولا لحلا » اذه ىضتقمبو . ( ايناطيربو

 نع ايكرت تلختو ,. نانويلا»و صربق ةدحو ةركف نع
 اهدعاوق ىلع اهتدايسب ايناطيرب تظفتحاو . « ميسقتلا »

 فارتعالا ىلا ترطضا اهنكلو . ةريزجلا يف ةيركسعل

 . صربق لالقتساب

 صربق يف ترج . نيتيقافتالا نيتاه نم اقالطنا

 غيصو . ١1814 ( ربمسيد ) لوالا نوناك يف ةماع تاباختن

 ةفاك ةقفاوم يدؤت نأ ضورفملا نم ناكو . يصربقلا روتسدل

 . صربق يف عاضوالا رارقتسا ىلا ةيزألا لح ىلع فارطال

 , فقونت مل ةيكرتلاو ةينانويلا نيتفئاطلا نيب تامادصلا نكلو

 اهب ماق يتلا 117١ حباذم تامادصلا هذه مهأ نم ناكو

 نع ترفساو « كارتالا ةصرابقلا دض نوينانويلا ةصرابقل

 نيب لصفلل ةيلود ءىراوط ةوق لاسراو نمالا سلجم لخدت
 ةيصربقلا ةيلهالا برحلا كلذ دعب تعلدنا مث . نيتفئاطل

 ءاغلا ىلا كلذ يدؤي نا نود ء ( 1958 - 197 ) ىلوال

 ةيناثلا ةيصربقلا ةيلهألا برحلا تعلدنا امدنعو . ةيقافتال

 . لوعفملا ةيراس لازت ال ةيقافتالا تناك ( 197/5 )

 يكرتلا لخدتلاو . ةروكذملا برحلا عالدنا ىدأ دقلو

 يف ديدج عقاو رمأ قلخ ىلا , 1915/1/٠١ يف أدب يذلا

 ءارزو ءاقل اهب فرتعا نيتيتاذ نيترادإ قلخو , صربق

 ماعلا يفو . ( 19974 ) فينج يف ةينعملا لودلا ةيجراخ

 صربق ةلود » ءاشنا كارتالا ةصرابقلا نلعا ,

 نم ( ويام )رأيا يف ةيناملرب تاباختنا اورجاو , « ةيلاردفلا
 ايسوقين ءاقل مغر ةقلعم ةلكشملا تيقب دقلو . هسفن ماعلا

 « سويراكم » فقسالا يصربقلا سيئرلا نيب ( 191/7 )

 ةسمق مغرو «(« شاطكتد » كارتالا ةصرابقلا ميعزو

 يكرستلا ءارزولا
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 ىسيئر نيب ( ١998 ) «ورتنوم »

 ١955 (ةيجراخ ةيلمع) خيروز (30)

 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا نم ةعومجم اهيف تجاه ةيلمع
 راطم يف ةيليئارسالا « لاعلا » ةكرشل ةعبات ةرئاط نيطسلف

 3 خيروز 2

 ةيادب يف نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا تعبتا
 تاسسؤملا ةقحالب ىضق ايركسعو ايسايس اطخ اهتقالطنا
 تايلمعلا قطنم ناكو . ملاعلا نادلب عيمج يف ةينويهصلا
 افده ةيليئارسالا « لاعلا » ةكرش تارئاط ربتعي ةيجراخلا

 رظنا ) ملاعلا نم ناكم لك يف هبرض يغبني ايركسع
 ةيلمع تمت هجوتلا اذه راطا ينو . ( ةيجراخلا تايلمعلا

 . خيروز

 ةيبعشلا ةهبجلا نم ةعومجم تماق ١111/9/٠١ يفف

 , فسوي قيفوت ) رصانع ةعبرا نم ةفلؤم , نيطسلف ريرحتل
 ( ذويه لما ةنتما .> نيتح نتنحلا دبع اجيطلا وبأ كح

 يف مهراظتناب ناكو . ةنيابتم قرط ربع خيروز ىلا رفسلاب

 نيلتاقملا ةدعاسمب اوفلك . مهقافر نم ةثالث « خيروز »

 . مهلقنتو مهتماقا ليهستو

 دصرو «خيروز» راطم عالطتساب ةعومجملا دارفا ماقو

 يونملا فدهلا اوددح مث . عوبسا لاوط هيف ةيوجلا ةكرحلا

 ةكرشل ةعبات « 7٠١ غنيوب » ةرئاطب لشثمتملاو , هب رض

 مادرتسما نم هجتت ةرئاطلا هذه تناكو . ةيليئارسالا «لاعلا»

 ةيجراخلا ةرازول ماعلا ريدملا اهنتم ىلعو . بيبا لت ىلا

 يف طبهت نا اهيلع ناكو . « ليئافور نوعدج » ةيليئارسالا

 . دوقولاب دوزتلل « نتولك » راطم

 ةرئاطلا راظتنا ساسأ ىلع ةيلمعلا ةطخ تعضوو

 دعتست يهو جردملا ىلع اهتمجاهمو .دوقولاب اهديوزت متي ىتح

 مالستساب يضقت ةهبجلا ةدايق تايلعت تناكو . عالقالل

 يشاحتو , ةيلمعلا ذيفنت دعب ةيرسيوسلا تاطلسلل نييئادفلا

 نيب عقي ال ىتح .راطملا نمأ ةرهجأ عم كابتشالا

 ٠ ةئيرب اياحض نييرسيوسلا

 جردم ىلع ةرئاطلا تطبه امدنعو , 1414/1/1 يفو

 لخاد نم اهتكرح نوبقاري ٠ ةعبرالا نويئادفلا ناك , راطملا

 برق مكارتملا جلثلا ماوكأ ضعب فلخ اهوفقوا يتلا مهترايس
 ىلا تهجوتو دوقولاب ةرئاطلا تدوزت نا دعبو . جردملا

 ىتح ةرايسلاب نويئادفلا اهقحل , عالقالل ًادادعتسا جردملا

 اولجرتو ةرايسلا اوفقوا مث . اهنم رتم ةئام دعب ىلع اوحبصا

 نا دعب « ةرئاطلا ىلع يمرلل ةيلآلا مهقدانب اومدختساو اهنم

 سارح نويع نع مهتكرح ةيطغتل ةيناخد لبانق ثالث اوقلا



 نويرسيويسلا ءىفاطملا لاجرو نمالا لاجر عفدتأو .راطملا

 , ةموأقم ةيأب نويئادفلا مههجاوي ملف . ةرئاطلا وحن ةعرسب
 اوملستساو ؛ ضرالا ىلع مهتحلسا ءاقلإ ىلإ اوعراس لب
 . ةقبسملا تايلعتلل ًاذيفنت نمألا لاجرل

 « ميماحر ياخدرم » ةرئاطلا نمأ طباض ظحال امدنعو
 باب نم جرخ . حالسلا نم الزع اودغ نييئادفلا نا

 شاشرلا هسدسم نم رانلا قلطاو . ةرئاطلا يف ءىراوطلا
 . نسح نسحملا دبع داهشتسا ىلا ىدا امم , نييئادفلا ىلع
 نمالا طباض لاقتعاب ةيرسيوسلا ةطرشلا تماق كلذ دعب
 ..لينازنالا

 مهنيب نييليئارسا ةتس حرج نع ةيلمعلا ترفسأ دقلو

 ماروي » بردتملا رايطلاو , « لاشتيه يشوم » ةرئاطلا ناطبق

 تردقو . عيباسا ةدع دعب هحارجب ارثأتم يفوت يذلا «زيريب
 .رالود فلا 7١ ىلاوحب ةرئاطلاب تقحل يتلا رئاسخلا

 تانايب اهبناج ىلاو مهترايس يف نويئادفلا كرتو

 بعشلا دشانتو , اهبابساو ةيلمعلا ضارغا حرشت تاروشنمو

 ةمواقملا ةكرسحلا ةينطولا عفاودلا ريدقت يرسيوسلا

 نع جارفالاب ةيرسيوسلا تاطلسلا بلاطتو . ةينيطسلفلا
 اييكس اوكرت اك + مسهتلماعم ةءاسا مدعو نييئادقلا

 حرشي يذلا « ليئارسا يف برعلا » باتك نم ةيزيلكنالاب
 . ةلتحملا نيطسلف ناكس ءازا اهفسعتو ةينويهصلا ملاظم

 الجاع اعاتجا ةيلمعلا رثا ةيليئارسالا ةموكحلا تدقعو

 ةيرسيوسلا تاطلسلا تبلاطو , « لوكشا يفيل » ةسائرب

 مالعالا أدبو . مهتمكاحمل ةئالثلا نيبئادفلا اهميلستب

 تاءارجالا ذاختا ةرورض دكؤيو ماقتنالاب ددهي يليئارسال

 تلّمو . يليئارسالا يوجلا لقنلا ةكرح ةيامحل ةلاعفل

 بيردتب اهتمهتاو ٠ ةيلمعلا ةيلوؤسم ةيبرعلا لودلا ليئارس
 مايقلا ىلع مهعيجشتو مهتيامحو نيينيطسلفلا نييئادفل

 . ةلئام لامعأب

 نع عافدلا ةيلوؤسم برعلا نيساحملا داحتا ىنبتو

 طباض عم ةيرسيوسلا ةطرشلا مهتنجس نيذلا , نييئادفل
 ماع يعدم نلعاو . « الوب » نجس يف يليئارسالا نمال

 نييئادفلا ةهجاوم لاتحأ نع « غربهبر جروج » خيروز

 نجسلا ةبوقع اهتايط يف لمحت ةمهت يهو ) لتقلا ةمهتل
 ةيوجلا ةكرحلا ةمالس ديدهت مهت ىلا ةفاضالاب , ( دبؤملا

 . ةيعرش ريغ ةروصب تارجفتملاو ةيبرحلا ةحلسالا مادختساو
 افظوم « ميماحر ياخدرم » ةيرسيوسلا ةموكحلا تربتعاو
 هتلماعو ةيليئارسالا ةرئاطلا باكر نع عافدلابافلكم ايموكح

 عم نواعتلاب ةيرسيوسلا ةطرشلا تماقو . ساسالا اذه ىلع

 اودعاس نيذلا صاخشالا نع ثحبلاب لوبرتنالا
 ءاقلا لبق ارسيوس ةرداغم نم اونكمت ءالؤه نا الا . نييئادفلا

 . مهيلع ضبقلا
 نع ةيرسيوسلا تاطلسلا تجرفأ 1919/5/7١ يفو

 ىلا ليئارسا ةموكح تعراسف . ةيلام ةلافكب « ميماحر »

 : راسيلا ىلا نيميلا نم ودبيو . خيروز ةيلمع تذفن يتلا ةيئادفلا ةعومجملا

 اييطا وبأ دمحم نسح نسحملا ديع ديهشلا ,نوبحد ةنيمأ + هقسوب,قيفوت

 هذه نكل . « ريئام ادلوغ » ءارزولا ةسيئرل اسراح هنييعت
 مغر « ةيلام ةلافكب نييئادفلا نع جارفالا تضفر تاطلسلا

 ةيلام ةلافك 3/18 يف تضرع يتلا ةيرئازجلا ةموكحلا بلط

 ىلا نييئادفلا ةداعاب دهعتلا عم . كنرف فلا ٠٠١ اهردق

 ةيرسيوسلا تاطلسلا بلطت امدنع ةمكاحملاو قيقحتلا

 . كلذ

 نع بارضالا ةثالثلا نويئادفلا نلعأ 5/57 يفو

 ماق 0/١ يفو . مهللاقتعا رارمتسا ىلع اجاجتحا , ماعطلا

 يف ةيرسيوسلا ةرافسلا ءانف لالتحاب برعلا ةبلطلا نم ددع

 ه/ه يفو . نييئادفلا نع جارفالاب اوبلاطو ةرهاقل

 اهيف تمهتا ةركذم نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا تردص

 نم لداع ريغو زيحتم فقوم ذاختاب ةيرسيوسلا ةموكحل

 نع جارفالاب ريخأتلا نأب ةموكحلا هذه ترذناو , نييئادفل
 ةمواقملا ةكرح دض ايناودع المع ربتعي نييئادفل

 لاقتعا رارغتسا ىلع ترصا تاطلسلا نا الا

 نيفلكملا نيماحملا ةمهم ةلقرع ىلع تلمعو . نييئادفل

 نا نلعأ 1914 ( ربمتبس ) لوليا ينو . مهنع عافدلاب
 يف متتس « ميماحر » يليئارسالاو ةئثالثلا نييئادفلا ةمكاحم

 ةسائرب , ةيداع تايانج ةمكحم ماما 6. 711

 . «روثرتنيو » ةدلب يف « توغزناه » روتكدلا

 داحتال ماعلا نيمالا , « تاديشرلا قيفش » ماق كلذرثإ
 صاخلاو داحتالل ينوناقلا بتكملا ةوعدب . برعلا نيماحملا

 عاتجا ىلا ةيبوروالا لودلا يف نييئادفلا نع عافدلاب

 عاتجالا اذه يف بتكملا ررقو . ١ 1419/6١/79 يف ءىراط

 تافلم ضفرو , ةمكاحملاو قيقحتلا نم لك ةعطاقم

 عاتجالا جئاتن غالبإ ررق اك . ةروزم اهرابتعاو قيقحتل

 لثمت ةعطاقملا تارربم تناكو . ةيرسيوسلا ةلودلا سيئر ىل
 هب ماق ام ربتعا يذلا ةمكاحملا ىوتسم ىلع ضارتعالا يف

 سيلو ةيداع ةيئانج ةيرج 6 خيروز » راطم يف نويئادفل
 , قيقحتلا ةمالسب نعطلا ىلا ةفاضالاب , ةيسايس ةميرج

 فظوم هنم دافأ يذلا ةلماعملا يف زيبمتلا ىلع جاجتحالاو

 . يليئارسالا نمال

 , اهفقوم ىلع ترصا ةيرسيوسلا تاطلسلا نكلو

 تمصلا نويئادفلا مزلو . ددحملا اهخيرات يف ةمكاحملا ترجو

 أننا لبق نم :تمضلا :اومزل دق اوناكو + ةمكأحملا .ءانث

 يف يرسيوسلا ماعلا يعدملا بلاطو . قيقحتل

 , ةنس ١١ نجسلاب نييئادفلا ىلع مكحلاب 6

 رارق ناكو . طقف نيتنس نجسلاب « ميماحر » ىلع مكحلاو

 نسجسلاب نييئادفلا ىلع مكحلاو « ميماحر » ةئربت ةمكحمل

 .اماع ١١

 ىتح . « خالوب » نجس يف ةثالثلا نويئادفلا يقب دقلو

 راطا ين . 1970 ( ربمتبس ) لوليا يف مهنع جارفالا مت
 ةهبجلا تفطخ نا. دعب تمت يتلا نئاهرلا لدابت ةيلمع

 ةيرسيوس ةرئاط 1491/3 يف نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا
 « ريا - سيوس » ةكرشل ةعبات « 8 يس . د » زارط نم

 يف « ةروثلا راطم » يف اهتلزنأو , ىرخا تارئاط ثالثو

 . ( ةروثلا راطم رظنا ) ندرالا



 وز
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 « خيروز » ةنيدم لوح ترج . كراعم ثالث

 يسنرفلا لارتجلا اهضاخو , 2,45 ماعلا يف , ةيرسيوسلا

 فلحلا » لود ضعبل ةعبات تاوق دض « « انيسام هيردنا »

 ةروثلا ةبراحمل 1744 ماعلا يف لكشت يذلا « يناثلا

 ةروثلا بورح ءاهتنا نم ةدحاو ةنس لبق كلذو , ةيسنرفلا

 . 180 ىتح ١/41 نم تدتما يتلا ةيسنرفلا

 « ةيرصملا هتلمح عباتي « تريانوب نويلبان » ناك انيب

 « ةيسنرفلا ةرادالا ةموكح ىلع اهحرتقا يتلا ةطخلل اذيفنت
 يداصتقالا مهقمع يف زيلكنالا برضب يضقت تناك يتلاو

 ميظنتب « لوالا صلوب » يسورلا روطاربمالا ماق ء ( رصم )

 نأ لبق ةيسنرفلا ةروثلا برض ىلا يمارلا « يناثلا فلحلا »

 تناكو .ةرواجملا ةيبوروألا راطقالا ىلا ةيروثلا ىودعلا دتمت

 اضيأ مض يذلا فلحلا اذه يف ةيسيئرلا هتكيرش ايئاطيرب
 ناكيتاشلاو يلويانو لاغتربلاو اسمنلا :.ةيلاتلا لودنلا

 ةريخالا ثالثلا لودلا تناكو . ةيناهثعلا ةيروطاربمالاو

 تأدب دق ( ةينامنعلا ةيروطاربمالاو ناكيتاشلاو يلويان )
 . فلحلا نالعا لبق اسنرف عم اهبرح لعفلاب

 لارنجلا حاتجاف . ايلاطيا يف ةيديهمتلا تايلمعلا تأدب

 يف « تنومييب, » ةقطنم 1161+ « ريبوج » يسنرفلا

 سشيج مجاه نيح يف , 7/44 ماعلا رخاوا يف ايلاطيا يلاهش

 1. خيربيل نوف » يواسمنلا لارئجلا ةدايقب يلويان نم

 اهيلع ىلوتساو , امور ةيروهج 150. 70ه آ.عاطءااعط

 « هينويبماش » يسنرفلا لارنجلا نا الا , 7748/١7/99 ىف
 ال يف اهنم هدرطو داع فسم ههه عأ

 شيج موقي نأ عقوتت , ءافلحلل ةماعلا ةطخلا تناكو

 درسطب , آل051 كروي قود ةدايقب يسور - يزيلكنا

 يواسمن شيج موقي ايب ٠ ةضفخنملا يضارالا نم نييسنرفلا

 نم مهدرطب (0131165 « لراش » قوديشرالا ةدايقب

 ةدايقب ثلاث يواس  يمور شيج موقيو . ايناملاو ارثسيوس
 50115001017 « فوروقوس ردنسكلا » لاشرام دليفلا

 عوسمجم ناكو . ايلاطيا نم مهدرطب ( لجر فلا ) ٠٠١

 ٠٠١ اهز دعت , تايلمعلا هذه ةرفاوتملا ةفلاحتملا تاوقلا

 ( خيربيل نوف لارتجلا 1« يلوين » ةوق ادع ام ,. لجر فلا

 داتعالا ناكمالاب نكي مل يتلاو . افلا ٠١ دعت تناك يتلا

 . « امور » يف اهتميزه دعب اهيلع

 فلا ٠٠١ ىلاوحب ردقت تناك . ةيسنرفلا ةوقلا امأ

 : ةلصفنم شويج ةسمخ ىلع نيعزوم لجر
 يلاعأ يف لجر فلا 7 هعمو 30110212 نادروج -

 .« نيرلأ »

 . ارسيوس يف افلا ١" هعمو 143556118 انيسام -

 . ايلاطيا يلامش يف افلا 6١ هعمو 56116561 ريريش-

 فلا ٠١ ىلاوح هعمو (01121138101864 هينويبماش

 منك

 يبرغ يبونج يف « يلوبان هوزغب موقي ناكو . يلاطياو يسنرف
 ايلاطيا

 55 ىلاوح هعمو ادتلوه يف ناكو 851136 نورب

 . افلا

 ةعبات تادحو اهشويج يف تلخدأ دق اسنرف تناكو

 مغرو . ارسيوسو ايلاطياو تنومييبو ايناملا يف تايعاطقال

 لارنجلا يسنرفلا ماعلا دئاقلا رمأ دقف يددعلا ءافلحلا قوفت

 . تاهبجلا لك ىلع ركبم موجهب 2081201 «ونراك »

 ١949 ( وينوي - ناريزح ) ىلوالا ةكرعملا

 ةلماعلا ةيسنرفلا تاوقلا ةدايق « انيسام » لارنجلا ملست

 ةطنخلا تناكو , ١1744 ( سرام )راذآ يف , ارسيوس بلق يف

 تاوق ريست نأب يضقت , «ونراك » اهعضو يتلا ةماعلا
 « نادروج » شيج حانج ةيطغم , قرشلا هاجتاب « انيسام »

 غريبلراروف يتقطنم لابج روبعب موقتو . نميالا

 اضيا ىمست ) 0115085 نوزيرغو 8

 تكرحت دقف لعفلابو . ( 2181151312061 ندنوب وارغ

 جلنلاب ةاطغملا ةيلبجلا تارمملا روبعب تماقو تاوقلا هذه

 نيرلا رهن تربعو , نويواسمنلا اهرظتني نكي مل ةعرسب
 مظعم ترنأو , 1121ةدقع10 « دلفنيام » برق ىلعالا

 ىشتنتو لجر فالا 7 مضت تناك يتلا ةيواسمنلا ةوقلا

 لواح مث . نوزيرغ لابج يف ةعقاولا 01115 روك لوح
 610*1 « شريك دليف » ةنيدم ىلع ءاليتسالا « انيسام »

 يف هتاوق تدر اهتيماح نكلو , هترسيم ىلع ةعقاولا 5<

 تايلمع روسطت راظتناب همدقت فقوأف , "/7 و ”/ا/

 لسرا ءانثالا هذه ىفو . « نيرلا » ىلاهش ىف « نادروج »

 لارنجلا ةدايقب لجر فالآ ٠١ نم نوكتت ةدحو « انيسام »
 رمت راوج نم تقلطنا , 160011556 « بروكول »

 يف لوريتلا يداو ىلع ةراغالل5 01118612 « نغولبش »
 هذه ىلا مضنا قيرطلا يفو . 1252 « نإ » رهن ىلعأ

 ةوق نع لصفنا دق ناك . ريغص يسنرف لتر . ةدحولا

 ةحيدنملا ةديدجلا ةدحولا هذه تقلخو . الامش هجتاو ايلاطيا

 . لوريتلا يبرغ يف ارعذ

 شويجلا ةميزه تدأ , ١,44 ( ليربأ ) ناسين يفو

 « انيسام » حانج فشك ىلا ( نادروج ) ايناملا يف ةيسنرفلا

 « دراغليب » نايواسمنتلا نالارنجلا داقو . ىلامشلا

 ادادعأ 08 110426 «زتوه نوف »و 8

 يسبرغ يف « بروكول » ةوق ىلع طغضلل دونجلا نم ةريبك

 نيرلا ىلا ةوقلا هذه داعبا لعفلاب اعاطتساو . لوريتلا
 . ىلعالا

 نم ىقبت ام « انيسام » ّمض , ١,48 ( ويام )رايأ يفو

 ةيامح نع الوؤسم كلذب ادغو , موزهملا « نادروج » شيج

 1/1312 ستنيم ةنيدم يبونج نم ةدتمملا ةقطنملا

 هتوق عم بحسناو . ارسيوس طساوأ ىتح . ( ايناملأ )

 « خيروز هاجتاب ءهطبب لجر فلأ 586 نم ةنوكملا ةيسيئرلا

 ةدايقب ( لجر فلأ 8١ ) ةيواسمنلا تاوقلا هرثإ يف تراسو

 . «زتوه نوف » لارنجلاو « لراش » قوديشرال

 لوح نيسئيجلا نيب مادصلا عقو , 1799/7/8 يفو

 ةثالث لاتقلا رمتساو , ملك 8 ىلاوح دتمت ةهبج ىلع خيروز
 هعقاوم نم تامجهلا دص اهنالخ « انيسام » عاطتسا . ماي

 كلذ دعب رطضا هنكلو , ةنيدملا لوح اهانب يتلا ةنيصحل

 قوفتلا طغض تصحت 7/7 يف برغلا هاجتاب باحسالل

 . نييرسيوسلا ءالوب هكش ببسبو . نييواسمنلل يددعل

 « نييلاتلا نيرهشلا لالخ ارسيوس يف ةئداهرومالا تيقبو

 حمست هتاوق ةلاح نأب رعشي مل « لراش » قوديشرالا نال
 . ديدج مدقتب هل

 77949 ( سطسغا  بآ ) ةيناثلا ةكرعملا

 ةكرعملا دعب « خيروز » نم نييسنرفلا باحسنا ناك

 تقولا بسك هنم « ائيسام » فدهتسا . ايكيتكت ىلوالا

 نأ دعبو . ( سطسغا ) بآ يفو . هتاوق ميظنت ةداعاو
 نسشو . ةردابملا مامز ذخأ , هدادعتسا « انيسام » لمكأ

 قوديشرالا شيجل رسيالا حمانجلا ىلع ايوق اموجه

 و ىلعالا « نيرلا » نايدو يف ةرعولا لابجلا يف . « لراش »

 ةعباتم ىلع هعجش اراصتنا موجهلا اذه يف ققحو ٠ « نورلا »

 نم اونكمت نييواسمنلا نكلو . « خيروز » هاجتاب مدقتلا

 يبرغ يلامش ارتموليك ١" ىلاوح دعب ىلع 8/١5 يف هفاقيا

 هحانج ىلع داضم موجهب 4/١15 يف اوماق مث ء « خيروز »

 يف اولشف مهنكلو , 100411118612 « نغنيتود » يف رسيالا

 . هعقاوم نع حانجلا اذه ةحزحز

 ١/99 ( ريمتبس  لوليا ) ةثلاثلا ةكرعملا

 يف نييسنرفلا ىلع « ضروقوس » تاراصتنا دعب
 «وناساك » كراعم رثإ دالبلا نم مهدرطو . ايلاطيا

 )1١0919/56/١9( ه«ايبيرت»و (ااة5/غ/اا/)

 ىلع اسمنلاو ايسور تقفتا ء ( 141/48/16 )« يفوت »و

 ارسيوس رابتعاب يضقت ؛ سيرف دض لمعلل ةديدج ةطخ

 ارسيوس ريرحت ةمهم تيقلأ دقو . تايلمعلل لبقملا حرسملا

 ةدايقب ةيواسمنلا -ةيسورلا تاوقلا قتاع ىلع
 . « قوروفوس »

 ايلاطيا يلامش نم « فوروفوس » تاوق تقلطنا امدنعو

 ردنسكلا » يسورلا لارنجلا ناك , ةيرسيوسلا دودحلا هاجتاب

 قليف سأر ىلع دودحلا هذه ىلا ًالعف لصو دق « قوكاسروك
 نويواسمنلا بحس تقولا اذه يفو . لجر فلا ١" مضي
 ١ لجر فلا ٠5 ةغلابلا مهتاوق ةيرسيوسلا يضارالا نم
 تضقن يتلا ةيواسمنلا ةدايقلا نم رمأ ىلع ءانب كلذو
 وحن تاوقلا هذه تراسو . يواسمنلا - يسورلا قافتالا
 اهملست ىتح ةيسورلا تاوقلا رظتنت نأ نود طسوالا نيرلا

 . اهعقاوم

 نم نييواسمنلا باحستا ةيمها « انيسام » كردأو



 « فوروقوس » يقيج ءاقتلا ةروطخ كردأ اك , لاتقلا

 نيدئاقلا ةرما تحت هدض ايهعمجتو « فوكاسروك »و

 ىلا ( لجر فلا 11 ) « بروكول » ةقرفب ثعبف , نييسورلا
 ملك ٠٠١ دعبي يذلا 58. (©0115310 راتوغ ناس رمم

 ضعب تدعاو كانه تزكرق ثيح , « خيروز » يبونج

 وحن مدقتلا نم هعنمل « فوروقوس » لوصو راظتناب نئابكلا

 2. خيروز 2«

 , مايأ © لالخ ملك ١4١ « فوروقوس » عطق دقلو

 1/٠١ يف اهنم قلطنا مث . 1/5 يف «ونرفات » ىلا لصوف

 ماقو “4/١ يف اهلصو يتلا «راتوغ ناس » ةدلب هاجتاب

 ىلاوح مضت ةيسنرف ةوق رمد نا دعب . هسفن مويلا يف اطالتحاب
 موجها كيتكت مادختسا لضفب . يسنرف يدنج فالآ 4
 .ةةحنجالا ىلع فافتلالا عم يهبجلا

 يتلا ةيسيئرلا هتوقب « انيسام » كرحت , تقولا اذه ينو

 نم برقلاب « فوكاسروك » تاوق مجاهو لجر فلا 46 دعت

 يف اهريمدت عاطتساو , « تنيل » رهن ىلع « خيروز »

 ٠٠١ منغو ةباصا فالا 4 اهفوفص يف قحلاو . 14

 . عقدم

 بعصا يف ريسلاب يضقت « فوروفوس » ةطخ تناك

 يسيئرلا نيبسنرفلا عمجت قحس ضرغب هرصقاو قيرط
 ناكو . ةرخؤملاو بناجلا نم هب رضب ( « انيسام » تاوق )
 « انيسام » هلغاشمب « قوكاسروك » تاوق هدعاست نا لمأي

 ٠ هتوق تعطق دقف ٠ كلذ ىلع ءانبو . مامالا نم هب رضو

 ةيبناج كراعم اهالخ تضاخ . ةرعو ةيلبج قرط ربع ملك

 نئابكلا ا بصنت تناك يتلا ةيسنرفلا تاوقلا عم ةديدع

 « فرودتلا » ىلا تلصو ىتح . قيرطلا لوط ىلع

 يلامشلا هاجتاب 9/1١ يف تقلطنا مث , م10

 دعب 17111042181 « لائثاتووم » تلصوف ؛ يقرشلا

 انهو . ةرعو ةيلبج كلاسم ربع ةعاس ١؟ تقرغتسا ةريسم

 تاوق ةهيزه نع ةيمسر ءابنأ « قوروفوس » ىقلت

 . اهتتشتو « فوكاسروك »

 اقوطم هسفن « فوروفوس » دجو « لاثاتووم » يفو

 يداولا جراخم ىلع ترطيس يتلا ةقوفتملا « انيسام » تاوقب

 ىلع قوطلا قارتخا « فوروقوس » عاطتسا دقو . اهلك

 لجر فالا / نع ديزت ال ةوق هءارو كرتو , هتاوق دبك سأر
 تاوق هلغاشمو باحسنالا ةيامحل « غربنزور » ةدايقب

 ةنيدم ىلا « فوروقوس » ةوق تسهجتاو . « انيسام »
 « غرتزور» تاوق تّدص نيح يف 0132115 « سورالغ »

 لجر فلا ١60 مضت ةيسنرف ةوق هتنش افينع اموجه 9/٠١ يف

 عم تقتلاو . باحسنالا تعبات مث . « انيسام » ةدايقب

 نود « سورالغ » يف 1/371 يف « قوروقوس » تاوق

 مل « انيسام » نال ارظن . ىرخا ةيسيئر تاكابتشا ضوخ
 . نيبحسنملا ةدراطمب هتاوق رمأي

 لح 35

 معنلالا ل ابسلح
 م

"- 

 اهراطإ يف خيروز كراعم تراد يتلا , 71,49 ماعلا تايلمع حرسم

 1/14 يف « سورالغ » نم ةيسورلا تاوقلا تقلطنا مث

 , 15/155 يف 11822 « ستناليا » ىلا لصوو لابجلا ربع

 لان دقو . ةكرعملا حرسم نع ةديعب تحبصأ ثيح

 ببسب ٠١/59 يف « مسيلارتج »بقل « فوروقوس »

 هتاراصتنا ىلا ةفاضالاب قيوطتلا نم جورخلا يف هحاجن

 . ايلاطياو ارسيوس يف ةقباسلا
 فلحلا نم ايسور باحسنا نع كراعملا هذه ترفسا

 يف ؛ لاتقلا نم اهباحسناو ءىجافملا اسمنلا فقوم ببسب

 يف مهعقاوم ةراسخ مغر ارسيوس يف نويسنرفلا يقب نيح
 . ايلاطياو ايناملا

 ةهءا/



 وز

 ١889 ( ةدهاعم ) خيرو ز (45)

 ٠١/ يف اسنرفو اسمنلا نيب تعقو حلص ةدهاعم

 «خيرو ز »يناف رطلا هدقع رمنؤم رثا 869 0

 عيقوت نم ةزيجو رهشأ دعب ايلاطيا لبقتسم ريرقتل
 07/1١١/ يف نيدلبلا نيب اكنارف اليف » ةدهاعم

 ةدهاعملا « اكنارف اليف » ةدهاعم ريتعتو . 4
 . « خيرو ز » يف حلصلا ,ةدهاممل ةيديهمتلا

 ( ةجابيد ) ةمدقم نم « خيرو ز ةدهاعم » تفلأت
 عضو اهفده نا ىلع ةمدقملا يف تصنو

 تاديقعتلا ثودح راركت منمو برحلا بئاصمل ةيابع
 ءانب ىلع ةدعاسملا قيرط نع كلذو « اهيلا تدأ يبا

 ةنيتم سما ىلع يجراخلاو يلخادلا ايلاطيا لالقتسا
 لاش ىوالا ايدام وت ةذهاعملا تضناو

 موقت نأ ىلع ناقفتم اسمنلاو اسنرف يروطا ربما نا
 اهتثرو نيبو امهنيب مالسو ةقادص لبقتسملا 5

 . اههاياعرو اهيتلودو (مئافلخو

 نفسلا اسمنلا ىلا اسنرف ديعت نأب ةدهاعملا تضقو
 متانغ اهرابتعاب رارق ردصي مل يلاو ٠ امل ةعباتلا

 تاضيوعت ةيأ اسنرف وأ اسمنلا بلطت الاو « ةيبرح
 اك . لاتقلا ءانثأ ترمد وأ تقرغأ يلا نفسلا نع
 اليف » ةدهاعم هيلع تمعن نا قبس ام تدكأ اهنأ
 ةسطاقم نع اسنرفل اسمنلا لزانت نم «اكنارف

 كلم ىلا اهميلستو « ةيلاطيالا «ايدرابمول »

 ةيركسع دودح ةنحل نيوكتو 2« «اينيد رس

 نيف رطلا تاوق ءالجو دودحلا طوطنخ مم رل ةكراشم
 . طوطخلا هذه ءارو ام ىلا روف نيب راحتملا

 . ةدام ؟؟و

 . ةمئادو 00

 ةنماثلا اهتدام 5 « خيدو ز ةدهاعم » تصنو

 لذبب اسنرفو اسمنلا اروطاربما موقي نأ ىلع ءرشع
 نيب ( يلا ردفنوك ) داختا ةماقا عيجشتل دوهحلا لك

 ةيف رشلا ةسائرلا تحت نوكي « ةيلاطيالا ثاليودلا
 لالسقتسا نوص هفده نوكيو « مظعالا ربحلا

 روطت نيمأتو « اهتمالسو ةدحتملا تاليودلا
 ةمالسلا نامضو « ةيونعملاو ةيداملا اهحلاصم
 يداحتا شيج دوجوب ايلاطيال ةيجراحلاو ةيلخادلا
 . (يلارديف )

 هيلع قفتا نا قبس ام ًاضيأ ةدهاعما تدكأ دقلو

 ةيصوت نم «اكنارف اليف » ةدهاعم يف نافرطلا

 مثالي ماظن جاهتناب ابابلل اسنرفو اسمنلا يروطا ربما
 ةطلسل و ةسينكلل ةعباتلا تاليودلا ناكس تابغر

 ابابلا لخدي نأ ىلا ةجاحلا ديكأتو « مظعالا ربحلا

 . « اهنع ىغ ال تاحالصا » تاليودلا كلت يف

 همم

 عيروز ريئام ءاوللا

 ( ريثئام) عيروز (؛م)

 ءاول ( - 19477 ) يليئارسا يركسع
 حانحلا ىلا يمتنيو «ةيليئا رسالا تاوقلا يف يطايتحا

 . ةنياهصلا نم فرطتملا ييميلا
 ماعلا يف «وراز » ب بقلملا عيروز ريئام دلو

 اهقيرط يف هادلاو ناك اب « اينامور يث +١97
 ينويهصلا وه هدلاوو . نيطسلف ىلا ايئاركوا نم

 ىلا هيدلاو عم لصو دقو « « يسنوداز يفيل »

 . 19٠ ماعلا يف نيطسلف

 « ةيدوهيلا « سنايلالا » ةسردمب ريئام قحتلا
 ةعباسلا نس يفو . افيح يف «يلاير » ةسردمب مث

 افيح ىلا لسراو « « هاناغاطلا » ةمظنمم قحتلا ةرشع

 تاباصع سيسأت لبق تلكشولا مادصلا تاعومجم عم
 داورلل ةيبيردت ةرود يف كلذ دعب ك رتشا . «خاملابلا »

 لسرا ةئس دعبو « ليلحلاب « راجنج » ستوبيك يف
 انهو « ةدحاو ةنس ةدمل أ ب ايناغد و ةرمعتسم ىلا
 يلا « ةعارزلا نع لخحتو « ةيركسعلا هتايح تأدب

 كلذ نوضغ يفو . رخآ ىلا نيح نم اهيلا دوعي ناك

 ىبرهم رهشا دحا « « ودرام اينوم » هنم بلط

 تارمعتسملا ةطرشب قحتلي نا « نيطسلف ىلا حالسلا
 نم حالسلا ةقرسل هتفيظو لغتسي ناو « ةيدوهيلا
 يدتري حبصأ اذكهو . افيح يف زيلكنالا تاركسعم

 ىلع ليللا يف وطسيو « ةطرش لجر ةزب راهنلا يف
 رئاخذلا و ةحلسالا اهنم قرسيو زيلكنالا تاركسعم

 - هفاناغاملا و ىلإ اهمدتنو

 ماعلا يف ةيناطيربلا تاوقلا يف ةمدخلل عوطت

 نوددسب» نيملعلا يف ناملالا ناك امدنع 4
 كاذنآ لواح دقلو . نيطسلفو رصم ىلا لوصولاب
 « كلذ يف لشف هنكلو « سودناموكلا ىلا مامفنالا
 «ةيداعلا يناطي ريلا شيلا تادحو فوفص يف ىقبو

 «ماناغاطلاو حلاصل نييناطي ربلا نم حالسلا ةقرس عباتو

 يدوهيلا قليفلاب قحتلا مث , بيردتلا طابضل ةرود عبتا

 مدخف « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ نويناطيربلا هلكش يذلا

 ايالخ عم لاصتا ىلع ناكو . ايلاطيا يفو رصم يف
 اكيجلبو ايناملاو ادنلوه يف طشنت تناك يتلا « هاناغاهلا »

 . نيطسلف ىلا رئاخذلاو ةحلسالاو دوهيلا نيرجاهملا بيرهتل
 ةنس دعب يعدتساو , « توبوحر » ىلا داع ١1457 ماعلا ينو

 تارودل ادئاق نيعو « هاناغاهلل » عباتلا بيردتلا مسق ىلا

 ىلا لقن 1944 ماعلا يفو . ناديملا تادحو يف ةداقلا

 ةبيتك ةيا دجي مل اهلصو امدنعو . ةبيتك دئاقك سدقلا

 تيب » ةبيتك أشنأو . دوهيلا بابشلا عيوطتب أدبف , ةزهاج
 ناسين ) « لطسقلا » ةكرعم يف تيراح يتلا « نوروه
 . اهوحو سدقلا يف تراد يتلا كراعملا ينو ء( 4

 طاسبض بيردتل ةيلك لوأ سسأ 1144 ماعلا يفو
 داع مث . مدقم ةبترب حبصا دق ناكو , ليئارسالا شيجلا

 نويروغ نب هاعدتسا ١18١ ماعلا ينو . ديدج نم ةعارزلل

 ناكو . ليئارسالا شيجلا بيردت ةيلمع ميظنت يف مهاسيل

 مث . ناكرالاو ةدايقلا ةيلك سسا يذلا قيرفلا سأر ىلع

 . 1481 ماعلا يف ستوبيكلا ىلا داع

 ةيناثلا ةيليئارسالا -ةيبرعلا برحلا ةيشع
 ةبعشل سيئر « فوكسال ميياح » نيع امدنع , ( 1161 )

 سيئرل ابئانو ؛ ناكرالا يف بيردتلاو تايلمعلاو طيطختلا
 دادسعا يف هتدعاسمل عيروز يعدتسا . ةماعلا ناكرالا

 , ةكرعملا يف هرود ديدحتو يطايتحالا دشحب ةقلعتملا ريبادتلا

 اناكو . اهبيردت ىلع فارشالاو تاوقلا ميظنتب ةيوس اماقف
 يلامشلا روحملا ىلع تلتاق يتلا ةعردملا تاوقلا سأر ىلع

 ةعردملا ةيليئارسالا تاليكشتلا نال . ءانيس ءارحص نم

 ناكرالا ةسائرل ةرشابم ةعضاخ /١1981 ماعلا ىتح تيقب

 : . ةماعل

 ينو . ةعارزلا ىلا عيروز داع برحلا هذه ءاهتنا دعبو

 اسيئر ناكو . « فوكسال » قيرفلا هاعدتسا ١468 ماعل

 ماعلا ةيادب يفو . بيردتلا ةبعش ملستل , ةماعلا ناكرالل

 ءاولل افلخ تايلمعلاو طيطختلا ةبعشل اسيئر ادغ 6

 ةقطنملا ةدايق ىلوت هتاذ ماعلا رخاوا يفو . «روست يفست »

 ىلا 1955 ماعلا يف داع مث . نيبار قحسال افلخ ةيلامشل

 . « ليئاخيم ناجعم » ستوبيك يف ةعقاولا هتعرزم يف لمعل
 تاوقلا يف ةمدخلا ىلا ةدوعلل ةصرف كلذ دعب حنمي ملو

 ةةيلقاربإل

 ليئارسالا شيجلا نع هتلزع هل تدكأت نا دعبو



 ةينيد ةكرح سيسأت ىلا رداي , هيف ةمدخلل هتدوع ةلاحتساو

 يهو . «رهنلا ىلا رحبلا نم ليئارساب » يدانت ةفرطتم
 فالتتالا يف ةلخادلا « ةلماكلا ليئارسا ضرا » ةعامج
 . « دوكيل » فرطتملا ينيميلا

 مساتلا يليئارسالا تسينكلل تاباختنالا لالخو
 نم تاباختنالا عيروز ضاخ 1977/0/10 يف
 ىلا « شاد » ريغتلل ةيطارقمردلا ةكرحلا ةمئاق لالخ
 و « نيداي لاغيي » لارئج روسفوربلا اهسأري
 ء روك ذملا تسينكلا يف وضعادغوتاباختنالا يف عيروز
 كلل ةيحورلاو ةيسايسلا تايصخشلا زربأ دحأو
 لخاد ةبصعتم ةينيد ةكرح عيروز دوقيو . ةكرحلا
 نم قاقشلالا نالعا ىلا لصت تداك «شاد»
 امدنع « ١9100 ماعلا لالخ ةرم نم رثكا ةكرحلا

 ةيب رعلا يضارالا لبقتسم ديدحتل تاشقانم ترج

 . 1951 ماعلا ذنم ليئا رسا اهلتحت يلا

 ( ةكرعم ) نزواهزرام زوز (4)
8 

 . ( ١548 ةكرعم نزواهز رامزوس رظنا )

 (دمحأ ) لوألا غوز (3)
 . ( لوألا وغوز رظنا )

 ( دمحأ ) لوألا وغوز (36)

 ىلوت ( 19391846 ) ينابلا ةلود لجرو يركسع
 ١918 ) ةرتفلا يف ةيروهمج اهنالعا نابا اينابلا ةسائر

 ىلا اينابلا تلوحت موي ينابلالا شرعلا ىلتعاو ء(
 . ( 79799 1918 ) ةرتفلا يف ةكلمم

 لل. غوز دمحأ وا ) هل. 27/0811 وغوز دمحأ دلو

 خيراتب ( اينابلا ) 66]811588 « تجاغروب ر, يف ( 8
 يف ةيلاع زكارم اهدارفا نم ريثكلا أوبت ةلئاعل ٠4

 ةقطنم يف لئابقلا ءامعز نم ايعز هوبأ ناكو . ةينابنعلا ةلودل
 ةيركسعلا همولع ىقلت . اينابلا طساوا يف 10811 « يتام »

 « لوبنطسا »و « ريتسانوم » يستسردم يف اسيكرت يف
 دض اهنع عافدلا يف كراشيل هدالب ىلا داع مث  نيتيركسعل
 .(1937 1911 ) ناقلبلا بورح نابا نيينايثعل

 لاوط يواسمنلا  يراغنملا شيجلا فوفص يف مدخ

 ينابلالا يسايسلا ميعزلا أوانو , ىلوألا ةيملاعلا برحل
 يبصنم ٍذئنا :لغشي ناك يذلا ( يناتبوت ) « اشاب دعسأ »

 ىلع ءاليتسالل ىعسيو . اينابلا يف ةيبرحلاو ةيلخادلا ريزو
 , يحالصالا « يبعشلا بزحلا » كلذ دعب معزتو . مكحل

 لوألا وغوز دمحأ ينابلألا كلملا

 ماعلا يف تفلأت يتلا ةموكحلا يف ةيلخادلا ةرازو ملستو
 . ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا بصنم دلقت اك .,
 رثإ ةيبعش ةضافتنا 14377 ( سرام ) راذأ يف هجاو

 , حالسلا نم ةضفخنملا قطانملا لئابق ديرجت يرارقل هذاختا

 ةقطنمب ايفالسوغويل ةمخاتملا باضهلا قاحلا ضفرو
 مدختساو . ( ايفالسوغوي يف ) 120501970 «وقوسوك »

 , بزحلا يف هل ءالمز ةضراعم مغر ةضافتنالا دامحال ةوقلا
 معدت دقلو . 78211011 « يلون ناق » دئارلا مهزربا ناك

 ماعلا ةياهن يف ةرازولا ةسائر ملست امدنع يسايسلا هزكرم
 امس ال, « يلون » نيبو هنيب عارصلا ةدح نم داز امم هسفن

 ةموكح ليكشتو . 11715 تاباختنا يف ريخألا ةيزه دعب

 51263/1عأ « يزالريك تكوش » يعاطقالا ةسائرب ةينيمي

 . «وغوز » اهمعدي 6121

 1974 ( وينوي ) ناريزح يف ةموكحلا تطقس امدنعو

 رف .« يلون » اهمعزتي ناك يتلا ةضراعملا طغض تحت

 ططخي أدب ثيح « دارغلب » ىلا أجلو دالبلا نم «وغوز »
 نم ًايركسع ابعد ىقلت نا دعب اينابلأ ىلا ةدوعلل
 ةوق داق ١954 ( ربمسيد ) لوالا نوناك ينو . ايفالسغوي

 « اناريت » ةينابلالا ةمصاعلا لخدو ةيفالسغوي  ةينابلا
 ىلإ « ىلون » رف نيح ىف . هتطلس داعتساو 48

 ْ ْ . ايلاطيإ
 نالعا رثا تاونس عبس ةدمل ًاسيئر «وغوز » بختنا

 لالخ صرح دقو . ١150 ماعلا ةيادب يف ةيروهمج اينابلا
 قا ادهسم . هديب تاظلتلا صح لع هعسار ةرثف
 . 2958 ( سرام ) راذآ يف عضو يذلا ديدجلا روتسسدلا
 تاحالصالاو مكحلا نوؤش يف هعبتا يذلا جهنلا ناكو

1 ٠. 
 ور

 لايك ىفطصم » يكرتلا ميعزلا جهنل ًالئامم دالبلا ريوطتو
 همكح مسوو ةيحان نم هعقاوم ززع يذلا رمألا , « كروتات

 يلكلا هداتعا هيلع ذخؤي ناكو . ةيناث ةيحان نم ةيروتاتكدلاب
 تناك يتلا ةيداصتقالا ةعفنملا مغر  ايلاطيا ىلع ديازتمل

 , ايلاطيا عم ةدوقعملا تايقافتالا بجومب اينابلا اهينجت
 عافدلا ةدهاعبو (15755) نمألاو ةقادصلا ةيقافتاك

 تناك ايلاطيا نا فورعملا نم ناك ذا . ( 1477 ) كرتشمل

 « يكيتايردالا رحبلا ىلا لوصولا اهتادعاسم ءارو نم يغتبت

 يف ةطلسلا هيلوت ذنم ناك يذلا « ينيلوسوم » ةسايس قفو

 . ناقلبلا يف يلاطيا رسج سأر اينابلا ربتعي ١4377 ماعل

 ,اينابلا يف يكلملا ماظنلا نلعأ 1918 ماعلا يفو
 وغوز » مسا تحت ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاومب اكلم وغوز بصنو

 رارقتسالا نم ةبقح كاذنآ دالبلا تدهشو . « لوأل

 اك . ةيديدحلا ةضيقلاو يئافلا مكحلا نع مجانلا يسايسل

 لعجب ىهتنا يذلا يلاطيالا لخدتلا نم ًاديزم تدهش

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيشع ةيلاطيا ةيمح اينابل
 عفر ةلشافلا «وغوز » تالواح عيمج مغر 1989 (١

 رداغ دقو . 19597 ماعلا ذنم هدالب نع ةيلاطيالا ةنميط

 ىلا هجوتو 1958 ( ليربا ) ناسين لوا يف اينابلا وغوز
 هلامآ نكلو . ةدوعلاب ًالمأ برحلا تاونس ىضمأ ثيح نانويل
 ةسائرب ةيسيسأت ةيعمج ليكشت رثا ١940 ماعلا يف تددبت

 , 2823/61 1108 « اجوخ رونأ » يعويشلا ميعزل

 . 7447/1/1١ يف ةيبعش ةيروهمج اينابلا نالعاو

 مث , ١5808 ماعلا ىتح نانويلا يف «وغوز » ثكم

 . 1553١ ماعلا يف هتافو ىتح اهيف يقبو اسنرف ىلا لقتن

 . ةدحتملا تايالولا يف يفوت هنأ عجارملا ضعب ركذتو

 (.أ. ف) فوز (09)

 - )١889 يقايفوس يرحب يركسع دئاق

194). 

 ماعلا يف 37.1.7و# فوز .أ .ف دلو
 ماسسعلا يق ةفشالبلا فوفص ىلا مضناو . )686

 ب رخلا نابإ ةيدايق بصانم ةدع مستو 1

 ضوفملا فوز نيع ©« ١574 ماعلا ينو . ةيلهالا

 ماعلا يفو . ةيتايفوسلا ةي رحبلا يف مدقألا يسايسلا

 دقلو . اماع هوقو ةي رحبلا ًادئاق نيع اوأمو

 طابض عم تاضوافملا يف 05 ماعلا يف كراش

 ةيرحبلل ةينقتلا ةدعاسملا نيمأتل « ةيئاملالا ةي رحبلا

 يركسعلا سلجملا يف ًاوضع نيع اك . ةيتايفوسلا

 . يروثلا

 فوز لغش ء او - !١9١1 ةرتف يو

 نيع مث . ةيتايفوسلا ةيراجتلا ةيرحبلا سيئر بصنم

 يف حبصأو .تالصاوملا ريزول ًابئان ١4٠ ماعلا ف

 نكح



 وز

 . يلخادلا يئاملا لقنلا ريزول لوا ًابئان « يلاتلا ماعلا

 .ا5١ه١١40/1/؟و+ يف فوز يفوت

 ا

 ( يغرويغ) فوكوز (0)
 . ( يغرويغ « فوكوج رظنا )

 (فالسيناتس ) يكششييكلوز ( 1؟)
 .( 12570 7١65 ) ينولوب يركسع دئاق

 يف 5. 20113 وبول « يكسفييكلوز فالسيناتس » دلو

 ىلا مضنا . ١641 ماعلا يف 2هاطنع» « فئيكلوز »

 ناك كراعم ةدع ضاخو « هبابش علطم يف ينولوبلا شيجلا

 « نيجولك » يف نييفوكسوملا سورلا دض هلاتق اهمهأ
 شويجلا تنكمت ةكرعملا هذه دعبو . ( 17٠86١ ) ك2

 ءاليتسالا نم « يكسفييكلوز » اهدوقي ناك يتلا ةينولوبلا
 «رايوبلا » عم احلص هراصتنا رثإ دقعو . «وكسوم » ىلع

 يلتعي نأ ىلع صني .( سورلا ءالبنلا ةقبط )
 دنومسيجيس » كملا نبا 12018185 « سالسسدال »

 . اينولوب شرع « ثلاثلا

 ىلع امعز « يك سشييكلوز » ادغ 1107 ماعلا يفو

 مزه هنأ ريغ , نييناهثعلا كارتالا لتاقو . ( نامتأ ) قازوقلا

 ىلا ١11١4 ماعلا يف رطضاو . ةينامثعلا شويجلا دي ىلع
 ةثراك يف كله دقو . « ايكالاو »و « ايقادلوم » نع يلختلا

 . 771١ ماعلا يف ( ايقادلوم ) « اروكيس » يف تعقو ةيعيبط

 ١41/4 ( برح )ولوز("74)

 لئابق ىلع ةيناطيرب تاوق اهتنش ةيراعتسا برح

 دعب اهتكلمم تضوقو . ايقيرفا يبونج يف تانإان «ولوزلا »

 . 2814 ماعلا يف ةيماد كراعم
 يف ةلق ايقيرفا يبونج ىلا نورجاهملا نويناطيربلا ناك

 فاشتكا عم ةرثكب نوقفدتي اوأدب مهنكلو . 19 نرقلا ةيادب
 ؛ 1834 ماعلا يف 023286 « جناروأ »رهن لوط ىلع ساملا

 ددجلا نيرجاهملا نيب ةداح تاعازن ثودح ىلا ىدأ ام
 ©0هصوع :عع « ةلقتسملا جئاروأ ةلود » يف نييدنلوهلاو

 دنال اوكيرغ » ةقطنم يف ساملا مجانم ةيكلم لوح 6

 ماعلا ُْى تاعازنلا تهتناو . ©1162 1300 78654 « تسيو

 تحت ةروكذملا ةقطنملا عضو يف نيبناطبربلا حاجنب 0
 . مهذوفت

 ديحوت ةرورض كلذ دعب ةيناطيربلا تاطلسلا تدجوو

 تحت يلاردف داحتا يف اهعمج وأ , ايقيرفا يبونج قطانم عيمج
 ةعطاقم مضي ١419 ماعلا يف تماقف .اهتياصو

 لئابق يضارال ةمحاتملا لامشلا يف "1180507281 « لافسنأرت »

 ٠١م

 « 4 بفولوز » ةئف نم ةيتايفوس ةصاوغ

 يناطيربلا ضوفملا هجو 1414 ماعلا ةيابن يفو .ولوزلا

 ولوزلا كلم ىلا ًاراذنا 2656 835416 « لتراب ريرف »
 0 عاقاطالا0]2 ( وياوشتيك وأ وياوشتيس وأ ) « وياويتيس »

 . ةيناطيربلا ةياحلا تحت ءاوضنالاو هشيج لحب هيف هبلاطي
 ضقريس «ولوزلا » كلم نا نم ًادكأتم ضوننملا ناكو

 . مظنملا يوقلا هشيجبو هسفنب هتقثو هئايربك ببسب راذنالا
 دالب وزغل يسايس رربم داجيإ راذنالا نم دصق هنكلو

 كاذنآ ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر ةضراعم مغر ؛« ولوزلا »
 . ةوطخلا هذه 8. آ215:3اذ « ييئارزد نيماجنب »

 وحن تفحز . يناطيربلا راذنالل «وياويتيس » ضفربو
 لاترا ةثالث نم ةفلؤم ةيناطيرب ةوق 18794/1/1١١ يف هتقطنم

 « دروفزملشت كيرديرف » لارنجلا نم لك ةدايق تحت ةلصفنم
 ريسلا »و 2685502 « نوسريب » ديقعلاو 6*1 4

 ىلا « دروفزملشت » لتر لصو امدنعو . 557/004 « دوو
 «ولافوب » رهن نم ةبيرقلا 1580015828 « اناولدناسيا »

 يف «ولوزلا » وب راح هأجاف . هركسعم اهيف ماقأو 8انقلو
 ذاختاو , ءافكنالا ىلع هوربجأو.. حساك موجهب ١/11 رجف

 5”120:16« تفيرد سكرور » ةدعاق دنع ةيعافد عقاوم

 ةدعاقلا ىلع طغضلا «ولوزلا » لاجر لصاوو . 53156

 حابص يف باحننالا .ىلا اورطضا مهنكل ؛ ةيناطيربلا
 لتاقم فالآ وحن اهالخ اودقف ةيليل تاجه دعب 71
 . ( 18ا4 ةكرعم , تفيرد سكرور رظنا )

 لتر عقاوم «ولوزلا »ولتاقم رصاح , ىرخأ ةهج نمو
 راصحلا اذه رمتساو , 255306 « يوشيا » يف « نوسريب »

 نييناطيربلا حاجنب ىهتناو , ( ليربأ ) ناسين رهش ىتح
 دنع ريرم لاتق دعب راصحلا كف يف مهتلصو يتلا تازيزعتلاو
 ناك . ءانثالا هذه يفو . نأموأمطلم96 « فالئيجنج »

 لتر نومجاهي «ولوزلا » يلتاقم نم فلأ ٠١ وحن
 ةكرعم نوضوخيو , 181001013 « الوبماك » يف « ددوريسلا »

 . مهعجارتو مهتيزه نع ترفسا ةفينع
 6١ا4 (ويلوي ) زومت يف « دروفزملشت » لقتناو

 لالخ ارتلكنا نم تازيزعت هيقلت دعب موجهلا ةلحرم ىلا
 ىلا لصوو . ( ويام )رايأو ( ليربا ) ناسين يرهش
 . //4 يف «ولوزلا » ةمصاع 10100801 « يدنولوا » فراشم
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 اذه دوعيو . هراصتناب تهتنا ةمساح ةكرعم ضاخ ثيح

 قيبطت ىلا . ةقوفتملا «ولوزلا » تاوق ىلع راصتنال

 ةاشملا رشن يف لثمتي يركسع كيتكتل « دروفزملشت »

 اهطسوتت ةقلغم عالضا ةعبرأ لكش ىلع يلاتق ليكشتب
 نارينلاب ةيداعملا تارجطا دصب ةاشملا مايقو , ةلايخل

 نيمأتل ةبسانملا ةظحللا يف عالضالا دحا حتف مث , بارحلاو

 . ةكرعملا مسحي بكار داضم موجهب ةلايخلا عافدن

 ثبل ام نكلو . ةكرعملا هذه رثا «وياويتيس » كلملا رفو
 كلذ دعب نويناطيربلا ماقو . 8/58 يف رسألا يف عقو ن

 ١ ىلا اهميسقتو ؛ «ولوزلا » ةكلمم يضارا ةيقب لالتحاب
 دالب لعج ىلا 1841 ماعلا يف اودمع مث . ةريغص ةكلمم

 ىلا اهمضو . يناطيربلا جاتلا تحت ةرمعتسم «ولوزلا »
 . 28417 ماعلا يف 2131481 « لاتان » ةرمعتسم

 ( تاصاوغ ةئف ١) ولوز (:)

 .. ةيرودلا تامهمل ةيتايفوس ةيداع تاصاوغ ةئف

 لوأ ىلع 2ءانااد - 4 « 4  ولوز » مسا نويبرغلا قلطي
 بقع يتايفوسلا داحتالا هجتنا ةريبكلا تاصاوغلا نم عون

 هذه لكيه ميمصت رثأت دقلو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا

 ةيملاعلا برحلا يف ينئاملالا تاصاوغلا ميمصتب يجراخلا تاصاوغلا

 نمف اذلو , ( 19086 ١14181١ ) ةرتفلا يف تجتناو« ةيناثلا

 ةيرحبلا يف ةسمدخلا نم ابيرق جرختس اهنا دقتعملا
 . ةصاوغ ١98٠ ( ١5 ) نآلا اهنم كلت يتلا , ةيتايفوسلا

 ايف « ه  ولوز » ةئف نم ةروطملا تاصاوغلا تناك دقلو

 نم ةيكيتسيلاب خيراوص لمحت ةيتايفوس تاصاوغ لوأ , دعب
 داحتالا نا ركذلاب ريدجلا نمو . « 8  ن س س » عون

 « 4 ولوز » يتئف نم تاصاوغلا ردصي مل يتايفوسلا
 نادسلبلا كلذ يف امي . دلب يأ ىلا « ه - ولوز »و

 : . ةيكارتشالا
 ٠٠77و ءاملا حطس قوف ًانط ١46٠ ةصاوغلا نزو غلبي

 ضرع ىصقاو ؛ ارتم 4١ اهوطو . ءاملا حطس تحت نط
 ةحلسم يهو .راتمأ 5,١ اهسطاغو ؛راتمأ 7,5 اهلكيش

 1١ ) مم 897 رايع تاديبروطلا قالطال بيبانا ةرشعب



 عيطتستو « ةرخؤملا يف ةعبرأو « ةمدقملا يف اهنم ةتس : ( ةصوب
 . ًايرحب ًاغل +0 وأ ًاديبروط 14 لمح

 ةثالث اهل ةيئاب رهك لزيد تاكرحم ةثالثب ةزهحم ةصاوغلاو
 ىلا ةفاضالاب , ناصح فالآ ٠١ اهتوق غلبت , ةكرح ةدمعأ

 ةعرس لصت . اناصح 6+4 اهتوق غلبت ةيئاب رهك تاكرح
 تحت ةدقع 6١و . ءاملا حطس قوف ةدقع ١6 ىلا ةصاوغلا

 . ءاملا عطس

 ةعرسلاب ليم فلأ ٠١ ىلا اهلمع ىدم لصيو
 . الجر ٠١ اهمقاط مضيو . ةيداصتقالا

 ( سكيليف ) اغاولوز ()

 57 500 ةلود لجرو يركسع

 . ( مالك

 86١م (رياني) يناغلا

 نوناك نم كيسكملا ةيروهمج سيئرو

 لوألا نوناك ىلإ

 . هسفن ماعلا نم ( ربمسيد )
 1 مانع ىان1وةعوه اغاولوز سكيليف دلو

 ةعطاقمب « سومالآ» ةئيدم يف ١81١4 ماعلا يف

 ةبترب يطولا سرحلاب هقاحتلا دعبو . «اواويشت »

 يف #184 و ١841 نيماعلا يف كرّتشا لوأ مزالم
 وعدت تناك ىلا « ناتاكويلا » لئابق دض برحلا

 برملا» هذه" ةيابع يو 4 كينكملا .نض "لاصفنالل
 . مدقم ةبتر ىلإ قرت دق « اغاولوز » ناك

 عم برحلا كيسكملا دادعتسا ةرثق لالخ
 نيصحت ىلع « اغاولوز » ىركأ « ةدحتملا تايالولا

 ىلإ ةيدوملا ةيبونحلا تارمملاو « يريتنوم » ةئيدم

 م (ا1م696# )1١848- ةرثفلا لالخو .

 يف يقر هنكل « ةيلمفلا ةيركسلا ةسدفلا يف كرتفي
 . ديقع ةبتر ىلإ ١8٠6 ماعل

 ةمصاعل

 دض 86١ا07١١1/١١0/1 يف ,اغاولوز» رمآت

 يذلا ءاوللا ماقو . كيسكملا يف ةيلا ربيللا ةموكحل

 ويسانيا » سيئرلا لزع نالعاب هتدايق تحت ناك

 بيصنتو «© يروتسدلا هبصلم نم « تروفنوموك

 «اغاولوز » لستو . هلناكم ًاسيئر «اغاولوزو»

 هتلمح ادبو . 1808/1١ / ؟» يف ةيلعفلا ةسائرلا
 ناكو . « حالصالا برحم » تفرع يلا ةيحالصالا

 ولباي وتينب » كاذنآ ةيلا ربيللا تالتكتلا معزتي
 يلا اهسفن ةيركسعلا ةيماحلا نأ ريغ . « زيراوخ

 يف هنع تلخت محلا ىلإ «اغاولوز» تلصوأ
 ًارفم دحب ملف © ١868 ( ريمسيد ) لوألا نوناك

 ةفيلخ « نوما ريم ليغيم » نييعت مثو « ةلاقتسالا نم

 /؟/؟ يف ةسائرلا ماهم « نوما ريم مستو هل

186 . 

 هنو

 ًايمسر ًانايب «اغاولوز د ند الحل ل ماعلا 5

 ناعرس هنكل « دالبلل يروتسالا سيئرلا هنأ هيف نلعأ

 عم ةيقافتا ىلا لصوت نأ دعب اذه هبلطم نع ىلخت ام
 وزفب نويسنرفلا ماق امدنعو . «نوماريم »
 «اغاولوز » ىئاحت « ١85١ ماعلا يف كيسكملا
 ١8514 ين داع هنكل « ةازغلا عم لماعتلا ةيادبلا يف

 « نايليميسكامل » عوضقلاو ةعاطلا نلعأو

 لواحو دعولاب لخأ مث . ةيسنرفلا ةيروطا ربمالاو
 هنكل ©« 1١856 ماعلا يف « نايليميسكامم » ةحاطالا
 كيسكملا يف « اغاولوز » يثوت . كلذ قيقحت يف لشف

 . لمالك ماعلا يف

 ( كريك سكيليف ) رفوكيلوز
 2 (18117-18519) يكريمأ ( ريداغيرب ) ديمع

 ناديم يف ًاضيأ لمعو ةيكريمألا ةيلهألا برحلا يف كراش
 . رشنلاو ةفاحصلا

 6”1اذ> كذ21 2 رفوكيلوز كريك سكيليف دِلُو
 ةنيدم يف 1817 (ويام ) رايأ ١9 يف 2111م7

 لخدو « ةيكريمألا « يسينيت  ةبالوب « يتتواك يروم »
 ىلع لمعو « ركابلا هبابش ينس يف رشنلاو ةعابطلا ةنهم
 ةيالوب « سيراب » ةنيدم يف ةيعوبسأ ةفيحص رادصإ
 ةفيحص ريرحت ملتسا مث « ةنس ةدمل ( يسيئيت )

 هنكل « ( يسينيت ) « ايبمولوك ؛ ةنيدم يف « رفرزبوا »
 ىلإ هئاعدتسا ببسب ةتقؤم ةرتفل اذه هلمع نع فقوت

 - 18178 ) لونيمسلا برح بوشن رثإ ةيركسعلا ةمدخلا
 ةليبق نم رمحلا دونفلاو ضيبلا نينطوتسملا نيب (
 اهلجأ نم ىقرت « لاتقلا ين ةرادج تبثأف ؛ لونيمسلا

 ريرحت « ايبمولوك ١ ةنيدم يف ىلوت امك . طباض ةبتر ىلإ
 . ةيعارزلا رومألاب متبت ةيعوبسأ ةفيحص رادصإو

 ةفيحص ريرحت نع ًالوؤسم حبصأ 184١ ماعلا ينو
 «ليفشان» ةنيدم يف ردصت تناك ىلا ظهطصع# « رئاب »

 ةرابع يهو ) ةيسايسلا 8 غيوملا ةكرح مساب قطنتو
 بزحلا ةمواقمل 1884 ماع ءيشنأ يمايس لتكت نع

 . ( ارتلكنا دض ةروثلا مايق اياك ديؤي ناكو يطارقوميدلا
 بصنم رفوكيلوز لغش 1844 - 1844 ةرتق يفو
 « يسينيت » ةيالو يف تاباسحلاو تاقفنلل يمسرلا بقارملا

 . (1889- 1887 ) سرغنوكلا يف ايان حبصأ مث

 يلاردفنوكلا شيجلاب قحتلا 185١ ماعلا ينو

 هيلإ تلكوأ ىتح ثباي ملو « ديمع ةبترب ( يبونجلا )
 « زغني ربس ليم » ةكرعم 5 ةرشابملا ةدايقلا ةمهم

 يناثلا نوناك ١9 يف تعقو يتلا « 24111 5مل صعد

 ةيالوب «دنالربماك ١ يضارأ يف 1855 ( رياني)

 جروج » لارتجلا اهيف عاطتسا يتلاو «٠ « يكاتنك »

 وز

 لولف درط ( ةيلامشلا ) ةيلاردفلا تاوقلا دئاق « ساموت

 * هب قحلأ نأ دعب ةكرعملا ضرأ نم يلاردفنوكلا شيجلا
 لوألا يقيقحلا رصنلا كلذب ًالجسم « ءاركن ةميزه

 يف هعرصم « رفوكيلوز ١ ىقال دقو . ةيموقلا ةيضقلل
 شيجلا طوطخ يف أطخ لغوت امدنع ةكرعملا هذه
 هيلع .ٍرللءَأف « ةيعالطتسا ةمهمب موقي ناك امنيب يلاردفلا
 نوناك ١9 يف كلذ ناكر « ًاليتق هودرأو رانلا سارحلا

 . 31855 ( رياني ) يناثلا

 ( ساموت ) يوغيراك الاموز (:5)
 برح يف كرتشا (188 11988 ) ينابسا طباض

 يفو «لوألا نويلوبان ١ روطاربمالا شويج دض هدالب
 . كراعملا نم اهريغ

 1. 711121812 (0277ع8ان1 يوغيراك الاموز ساموت دلو

 زيمروا» ةنيدم يف 178 ( ربمسيد ) لوألا نوناك 79 يف

 يذلا يسنرفلا شيجلا دض براحو . ةينابسالا «يوغيت
 . ةينويلبانلا تالمحلا نابإ ةينابسالا ةريزجلا هبش ازغ
 هنيع دقو . يماظنلا ششيجلا يف ديفع ةبتر ىلإ لصوو
 (188# - ٠ )١1/84 عباسلا دئانيدرف د اينابسا كلم
 1-101"عمعو] « لوريف - لإ و ةنيدم ىلع ًانزكسع امك اع
 ١8117 ماعلا يف هبصنم نم هحازا ءارزولا سيئر نأ ريغ
 ود سولراك » نودلا ركسعم ىلإ ًارس مضنا هنأب هكشل
 كلملا ماق يذلا « عباسلا دئانيدرف » كلملا قيقش « نوبروب

 . ( اليبازيا » هتنبا حلاصل اينابساأ شرع نم هنامرحب
 , هلعج ١881 ماعلا يف كلملا ةافو نم ةزيجو ةرتف دعبو

 شرسع ىلإ حمطي ناك يذلا « « سول راك» نودلا
 ىتعطاقم يف ةديؤملا ةحلسملا تاوقلل ًادئاق « اينابسا
 تاوقلا هذه ميظنت عاطتساف « «رافان هو « كسابلا

 « اهب ناهتسي ال ةيركسع ةوق اهنم قلخو « ريبك دهج دعب
 لثم نييكلملا تالارنجلا ردقأ دض ةعاربب اهمدختساو

 مزهنا امدنعو .( ليدور»و «اداسيك»و «زيدلاف »

 « « سولراك » نودلا تاوق مامأ مساح لكشب شيجلا

 3 2 « اووبليب » ةمجاهمو راصح نودلا ررق

 حصن يذلا «يوغيراك الاموز ٠ يأر كلذب ًافلاخم
 ةليدب ةطخ حرطو « ةوطخلا هذه ىلع مادقإلا مدعب

 « ايروتكيف» قيرط نع « ديردم » وحن فحزلاب صخلتت
 . نأب ىري ( يوغيراك الاموز» ناكو .« سوغروب»و .

 نودلا نكلو تقولل ةعيضم ؛اووبليب » راصح

 ىلع فحزلاب رمأو . هتركف ذيفنت ىلع ممص ٠ سولراك :
 نود 187ه ىلإ 187 نم ةلمحلا ترمتساو « اووبليب

 حرجب اهالخ « يوغيراك الاموز » بيصأو . ىودج

 يف 188 (وينوي ) ناريزح ؟4 يف هتومب ببست غيلب
 . « راقان » ةعطاقمب « اماغيس » ةنيدم

 ا١آه



 دز

 ( لاتق زاغ ) ناموز ( 7

 تازاغ رظنا) باصعالا تازاغ نم « ماس زاغ

 ع (©. 2.) .د .ج يركسملا هزير « (لاعقلا

 ثلاث م-٠-١1 تاديرولف يواميكلا همساو

 1+ در 3ك لوفشلا لكبير د لقب
 لل صعأطإلا طعممإلا ةكععطرنا ططهذمطممم-

 4 ناموس و سببا ًاضيأ هيلع قلطيو ,

 ماسلا زاغلا ماسلا « ناموز » زاغ هبشيو

 صئاصخخ هل تسيلو . (نيراس رظنا) « نيراس »

 نا اك . ةيمس رثكاو ًارياطت لقا هنأ الإ « ةيفاضإ
 هنا ركذلاب ريدجلا نمو .ةبوعص رثكا هجالع

 يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق «نيراس ري عم عرتخا

 جراخش ةريبك تايمكب رضحب مل هنكلو « ايناملا

 اير نك كلا

 ( ماهاربا )رهوز ( 8 )

 ةيماظنلا تاوقلا يف ديمع ةبترب يليئارسا طباض
 .( اة

 يف ةمدخلل عوطتو , ١9717 ماعلا يف رهوز ماهاربا دلو

 ةدع لغش ثيح . ١181 ماعلا يف يليئارسالا شيجلا

 برحلا لالخ هفارشا اهمهأ ناك , ةسدنهلا حالس يف بصانم

 رسج لوا ءانب ىلع ( 191/7 ) ةعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرعل

 ةانق روبعل برحلا كلت لالخ ةيليئارسالا تاوقلا هتمدختس

 . مدقم ةبترب كاذنأ ناكو , راوسرفدلا ةكرعم نابإ سيوسل

 تاوقلا ةدايق ملتساو , ديقع ةبتر ىلا برحلا رثإ ف
  ةيروسلا ) ةيلامشلا ةهبجلا ىلع ةلماعلا ةيسدنهل

 تاوقلا عقاوم زيزعت ىلع هدوهج تبصناف « ( ةينانبلل
 ةينورتكلالاو ةيسدنه لا عناوملا ةيوقتو ٠ نالوجلا يف ةيليئارسال

 تاوق تايلمع نم دحلل , ةيليئارسالا  ةينانبللا دودحلا ىلع

 ةيركسعلا عقاوملاو تانطوتسملا دض ةينيطسلفلا ةمواقمل

 ىلا نانبل نم ةمواقملا تايرود للست ةقاعاو , ليلجل
 . ةلتحملا ضرال

 اسيئر َنيعو , ديمع ةبترل رهوز عفر 1171/5/4 يف

 ةحلسملا تاوقلا يف يونعملا هيجوتلاو ةيبرتلا ةرادال

 ىسنا يذلا « فيلش رينفأ » ديمعلا نم الدب ةيليئارسال

 . ةيركسعلا هتامدخ

 ع

 191/ا/ ( ةراغا ) تاريوزلا (؟؛ )

 ةيبعشلا ةهبجلا » تاوق اهب تماق ؛رفو رك ةراغا
 , ( ويراسيلوبلا ) « بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا ريرحتل
 4٠١ دعب ىلع ةعقاولا ةيناتيروملا « تاريوزلا » ةدلب ىلع
 . « طوشكاون » ةيناتيروملا ةمصاعلا يقرش يلاهش مك

 ؟*١اه

 0/١//1910 يف تاريوز ىلع ةراغالا

 ايناتيرومو برغملاو اينابسا هتعقو يذلا ديردم قافتا رثإ
 حلاصم نمضو , ١418 ( ريمفون ) يناثلا نيرشت يف

 ءارحصلا ) ةيبرغلا ءارحصلا يف ةروكذملا ثالثلا لودلا

 « يوارحصلا بعشلا تاحومط لهاجتو ( اقباس ةينابسالا
 دض ةيركسعلا تايلمعلا ديعصت «ويراسيلوبلا » تررق
 نم تاريوزلا ةنيدم تناكو . ةيناتيروملاو ةيبرغملا فادهالا
 . اهتججاهم تررق يتلا ةيناتيروملا فادهالا نيب

 , ةيداصتقالا هتيمهأ ىلا فدهلا اذه رايتخا عجريو

 يف ديدحلا مجانملزكرم مهأ يه « تاريوزلا » ةدلبف
 بناجالا نييتفلاو لامعلا نم ريبك ددع اهيفو «٠ ايناتيروم

 عم صخش ٠٠١ ىلاوح ) ديدحلا جارختسا لقح يف نيلماعلا
 اذه برض نأ «ويراسيلوبلا » ةداق ربتعا دقلو . ( مهتالئاع

 رابجاو . ديدحلا مجانم يف لمعلا ليطعت ىلا يدؤيس فده لا

 يذلا رمالا . دالبلا ةرداغم ىلع بئاجالا نيينفلاو لابعلا

 اهربجيو . ايداصتقا اهفازنتساو ايناتيروم فاعضا هنع مجني

 ءارحصلا ءازجأ ضعب مضب ةبلاطملا نع يلختلا ىلع

 . ةيبرغلا
 ىلع «ويراسيلوبلا » ولتاقم نش 1970/15/70 فو

 كلذ ىلع نويناتيروملا درف . ةدودح ةراغإ « تاريوزلا »

 وأ اهيف ةزكرمتملا ةيماحلا ميعدتو ةدلبلا نع تاعافدلا زيزعتب

 ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا نيب نم ناكو . اهنم ةبرقم ىلع
 يلامش راتما ةدع هعافترا يلمر رادج ءاشنا تاراغالا دصل

 باوبأ ةعبرأ ىوس رادجلا يف نكي ملو . مجانملا ةنيدم
 . يناتيروملا شيجلا نم تادحوب ةسورحم

 راوث نم ةوق تربع . 1977/0/١ - 5/1 ةليل يفو

 ةرايس ٠١ ىلع نيلومحم لتاقم 0٠١ ) «ويراسيلوبلا »

 ءارسحصلا ) ةيبرغلا ءارحصلا دودح ( «رشوردنال »

 رجف يفو . « تاريوزلا » وحن ةهجتم . ( اقباس ةينابسالا
 دنع ركق ةدلبلا وحن ةوقلا هذه تعفدنأ ,«2< 6

 . ةددشم هيلع ةسارحلا نكت مل يذلا يبارتلا رادجلا باوبا



 ةفاضالاب ةطسوتملاو ةفيفخلا تاشاشرلاب نيدوزم راوثلا ناكو

 ىلع مهموجه يف اودمتعا دقلو . ةيدرف د/م فذاوق ىلا

 اوقبطو . تيقوتلا رايتخا اونسحاو , ةعدخلاو ةأجافملا
 مهنا ودبيو . ءارحصلا ف رشوردناللا برح تاكيتكت

 نأ ذإ , ديدحلا مجانم لابع نم ددع ىلع اضيا اودمتعا

 عوبسأب موجهلا لبق مجانملا يف لمعلا اوكرت الماع نيثالث
 ايباوباو ةنيدملا نع تامولعملا عمجب اوماق نا دعب . دحاو

 . باوبالا كلت ىلع تاسارحلاو

 ةدع ىلا ةوقلا تعزوت , ةنيدملا لخاد ىلا للستلا دعبو

 يزكرملا نزخملا فسنب زرافملا هذه ىدحا تماقو .زرافم

 يجو نيح ىف , ةيئاب رهكلا تاطحملا ىدحا فسنو دوقولل

 لابعلا نكسي ثيح ةيعانصلا ةنيدملا ىلا ىرخأ ةزرفم
 تقلطاو . مهتويب نم مهتجرخأف , نويبوروالا نوينفلاو
 بيبط أطخلا قيرط نع ذئدنع لتقف . ءاوهلا يف اباهرا رانل

 ددع ةباصا ىلا ةفاضالاب , نورخآ ةعبراو هتجوزو يسنرف
 اذهب ةنيدملا ةيماح تئجوفو . حارجب نييسنرفلا نم رخآ

 ام . مسحلاو زيكرتلا ىلا رقتفي هيلع اهدر ناكو , موجهلا
 ةنيدملا ةحاس ىلا لوصولاو. مهماهم ذيفنت ىلع راونلا دعاس

 نم ةرايس نيرشع ىلاوح اولدبتسا ثيح . ةيعانصل

 ةكرشلل ةعبات « بيج » تارايسب « رقور دناللا » مهتارايس

 هابجتاب كلذ دعب اوبحسناو , نيالعتلا ةعانص نع ةلوؤسمل

 نييسنرف ةتس مهنيب ٠ نئاهر رشع مهعم نيبحطصم .؛ لاهشل

 رئاسخلا ددع ديدحت يف رداصملا فلتختو . نييناتيروم ةعبراو
 ةراغالا نا اهضعب ركذي ذا . ةكرعملا هذه يف ةيرشبل
 يسنرفلا بيبطلا مهنيب نم ) صاخشأ 0 لتقم نع ترفس
 رداصم ركذت نيسح يف ؛ ىحرج  عوقوو ( هتجوزو

 . اليتق ١" تغلب نييناتيروملا رئاسخ نا «ويراسيلوبلا »

 تكرصت , باحسنالل نودعتسي راوثلا ناك امدنعو

 عطقل تاريوزلا نم برقلاب ةزكرمتم ةيناتيروم تادحو

 . لامشلا وحن اوهجتا نيذلا نيريغملا ىلع باحسالا قيرط

 ةيناتيروم ةدحو عم « نيرغم ريب » ةقطنم يف راوثلا مدطصاو

 او رشتناو اهنم تالفالا اوعاطتسا مهنكلو مهقيوطت تلواح

 مادصلا اذه نا «ويراسيلوبلا » تنلعا دقو . ءارحصلا يف

 ةريبك ةيرشب رئاسخب ةيئاتيروملا ةدحولا ةباصا ىلإ ىدأ
 ريمدت ايناتيروم تنلعا نيح يف , ( احيرج ١7و اليتق 0 (

 لتقم لباقم . مهنم ١" لتقمو نيمجاهملل ةرايس ١

 . نيرخآ ةعبس حرجو دحاو يناتيروم

 تقحل يتلا ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا مجح ناك امهمو

 ضغبو . اهبقعأ يذلا مادصلاو ةراغالا هذه لالخ نيفرطلاب

 رئاسخلا نافرطلا اهيف ددحي يتلا ماقرالا توافت نع رظنلا

 ناف , رئاسخلا هذه ةقيقح ةفرعم اهعم رذعتي يتلاو . ةل دابتملا

 ىلا اسنرف تعفدو . اهضرغ تققح « تاريوزلا » ةراغإ
 . ديدحلا مجانم يف نيلماعلا اهاياعر نم ريبك ددع ليحرت

 ىلا يدؤي نا نود , مجانملا هذه يف لمعلا كبرا يذلا رمالا

 ةكراشملل نودعتسي ويراسيلوبلا نم نولتاقم

 « تاريوزلا » ىلع ةراغالا ىف

 مهجاهتبا نع نوربعي ويراسيلوبلا يلتاقم نم ةعومجم

 )» تاريوز م« ىلع ةراغالا حاجن دعب

 ما /



 وز

 ىلع « تاريوزلا » تيقب دقف اذهلو . يئامن لكشب هفقوت

 دعب ةدلبلا ىلع تنش يتلا , « ويراسيلوبلا » فادها ةحئال
 5 الأ تايجطلا هذه فقوتت ملو . ةدودحم تابجه ةدع كلذ

 (ريراسلا هو اناتيووم تقر امنع 39د
 قوقحلاب هبجومب « طوشكاون » تفرتعا ؛ مئاد مالس ةيقافتا

 نع يلختلاب تدهعتو « ةيبرغلا ءارحصلا بعشل ةينطولا

 يتلا ( ةيبرغلا ءارحصلا نم زج ) « بهذلا يداو » ةقطنم

 191/3 ( رياربف ) طابش يف اهتلتحا دق ايناتيروم تناك

 نجلا ىلع هسفن تقولا يف رطيس يذلا , برغملا عم قافتالاب
 (بارتسلا ةيفاننلا ةتطس) ةييرقلا ءارسملا نم رخآلا

 ( تارئاط ةلماح ) وكاكيوز (؛)

 برحلا لالخ تمدختسا ةيناباي تارئاط ةلماح
 . ةيناثلا ةيملاعلا

 وكاكيوز تارئاطلا ةلماح ءانب يف لمعلا أدب
 تلزناو ءادومو/هر/5و يف 2نتاعملم
 لسمكتساو ع« ١989/1١/50 يف رحبلا ىفا
 امنزو ناكو . ١54١/5/0٠ يف لمعلل اهزيهجت
 00-5 الر يلكلا اطوطو « ًايط ؟هداو

 ضرعو « ًارتم 55 اهلكيه ين ال ضرع ىصقأو
 , راثمأ مرق اهطاغو « ارم 74 اهتارئاط جردم
 « ةكرح ةدمعأ ؛ و تايالغ ناب ةدوزم تناكو
 « ناصح فلأ ١٠٠١ ةينيبروتلا امتاكرحم ةوق غلبتو
 ىدمو « ةعاسلا يف ةدقع 84,6 ىوصقلا اهتعرسو

 . ةدقع ١6 ةعرسب يرحب ليم 417٠١ يلادقلا اهلمع
 ةصوب مره يسيئرلا يبناحلا اهعرد كمس غلبيو
 ىلع ةرداق تناكو عردو

 .ةيطايتحا ١١ و ةلماع اهنم 7؟ ٠ ةرئاط 84 لمح
 جودزم ًامفدم ١5 مضي ناكف ةلماحلا حيلست امأ

 مادلكال را ل هر

 م و « تاناطبسلا ةجودزم جاربا 8 ىلع ةع

 ًاجرب ١؟ ىلع ةعزوم مث 0 ٠
 ذادملا هذه ددع داز دقو « تاناطبسلا ةينالث

 « نيبيليفلا » رحب ةكرعم ين اهكا رّتشا ةيشع ةريخألا

 5١ لب ثنو اليحب لا نك ةز/ 11
 نابايلا ىلا امتدوع رثا ةكرعملا هذه بقع ًاعفدم
 ء ةكرمملا لالخ اهتباصا يتلا رارضالا حالصإل
 خيراوص فذاق 15+ ذكتقو اهحيلست ىلا فيضا اك
 يف « قالطا تاعومجم ٠ يف ةعمجم « ةصوب ه رايع

 ًافذاق ؟ م اهنم لك

 «« وك اكوش » اهتليمزو « ةلماحلا هذه تينب دقو

 ماع أدب نابايلا لوطسالل ريبك ميعدت جمان رب نمض

 . ةصوب "رالو اهحطس

 مها15

 لجر ١8٠١ نم اهمقاط فلأتيو .أف

 تارئاطلا ةلماح

 ةيرحبلا ةيوحلا ةوقلا ديازت يدحن ةهجاول 90
 دعبو ةعرسلا يف قوفتلا اهيف يعورو « ةيكربمالا
 ةثالث اهل ناكو . ىعافدلاو ىموجهلا قوفتلاو ىدملا
 قوف نم تارئاطلا قالطإ زاهج و تا رئاطلل دعاصم
 . ةيوحلا اهتايلمع ةردق عفر يذلا رمالا « اهحطس

 لريب » ىلع موجهلا يف ةلماحلا هذه تكراش
 ةكرعم يفو «© )/١94١/١١/01( « روبراه
 تبيصا ثيح (4941١/ه/8) «يس لاروك »
 ةكرعم يف تكراش مث « ةريبك رئاسخم ةيوحلا اهتوق
 (594١؟/١/١١1ه) ةيقرشلا «نايلس» رزج
 ةيكريمألا تارئاطلا ةلماح اهئارئاط تقرغأ ثيح
 « زورك اتناس» رزج ةكرعم يفو « « ثيدي ريم »

 ةيكريمالا تارئاطلا ةلماح امتارئاط تقرغا

 ةلماح تبطعأو ١545/1١ / 75 يف « تنروه»
 لبانق ةدعب تبيصا دقو . « زيارب رثنا » تا رئاطلا

 ءانثا نا رينلا اهيف تلعتشاو ةيكريمألا تارئاطلا نم

 ©« )5/1١9"/١9544( « نيبيليفلا » رحب ةكرعم
 «« يروك » يف اهندعاق ىلا ةدوعلا تعاطتسا اهنكلو

 . تارئاطلل ةداضملا موق فيعدو ا تحلصأ ةييع

 نا ريثلا اهيف تلمتشا امدنع ةلماحلا هذه تقرغ
 تارئاطلا يتلماح تارئاط لبانقب اهتباصا ببسب

 ٠١/ يف « نوتفنيسكيل » و « سكسيأ » نيتيكريمالا

 . « تييال » جيلخ ةكرعم ءانثا ء 944 / ٠

 (تارئاط ةلماح ) وبيوز (:)
 برحلا يف تمدختسا ةيناباي تارئاط ةلماح

 . ةيناثلا ةيملاعلا
 2:1 وومم وز تا رئاطلا ةلماح ءانب يف لمعلا أدب

 1١/ يف رحبلا ىلا تلزناو ءدومعه/١٠٠/8 يف
 ةنيفسك لمعلا اهزيهجت لمكتساو ع« 4855

 « وكاكيوز » ةينايايلا

 مث 2 /١9:0/1١ 510 يف تاصاوغ نيومت
 ( رياني ) يناثلا نوناك يف تارئاط ةلماح ىلا تلوح
 اط ةقباطملا « وهوش ر ةلماحلا اهتليمز لثم <« 1

 . تاردقلاو تافصاوملا يف

 يلكلا الوطو « ًانط +١١١5 اهنزو ناكو
 ١م اهلكيه يف ا ضرع ىصقاو « ارّثم 37

 2 آرثم #٠١ اها رئاط جردم ضرعو « رم

 راتمآ 5,ه اهسطاغو

 ف اهتاكرحم ةوق غلبتأو « ةكرح يدومعو تايالغ

 « ةدقع "م ىوصقلا اهتعرسو « ناصح فلا

 « ةدقع ١م ةعرسب اليم 485 يلاتقلا اهلمع ىدمو

 ةرورضو اهنزو ةلقل ًارظن عيردت اهل نكي مو
 نمض الصا تينب ابنا ذا © ةروانملا ةعيرس اهلعج

 ٠ ةرداق تناكو « ةيرحبلا « ندنل ر ةدهاعم دويق

 .ةيطايتحا مو ةلماع اهنم 507 « ةرئاط .٠" لمح ىلع

 ثادعصم او « الجر اله نم اهمقاط فلأتيو

 . تا رئاطلل

 ةج ود زم عفادم ةينامح مضي ناكف ةلماحلا حيلست 5

 ةعزوم مث ١١1 رايع ( تارئاطلاو نفسلا دض) ماهملا

 مفادم مو « ةناطبسلا ةجودزم جاربأ ةعبرا ىلع

 ةجودزم جاربأ 4 ىلع ةعزوم مث 58 رايع ط / م
 حالصا ةيلمعل ١44 ماعلا يف تعضخأ مث « ةناطبسلا

 رايعلا نم ط / م ًاعفدم ١# اهيلا فيضاو « ةلماش

 اهيلإ فيضا ١944 (ويلوي) زوم يفو « هتاذ
 ذاق 5١مو « هسفن عونلا نم رخآ ًامفدم 045

 اهجردم لوط دازو «٠ ةصوب ه رايع خيراوص

 ماعلا لئاوأ يف ايسينودنا وزغ ين وببوز تكراش
 5/1١١/ يف «, ياوديم » تايلمع يفو « 44

 يف «زورك اتناس» رزج ةكرعم ينو ء 94

 ةكرعم يف نيتلبنقب تبيصاو ع 1347/1٠١5
 تقرغا مث ء١و44 /5/ ٠٠ يف « نيبيليفلا » رح

 عب رأب ةدوزم تناكو 3



 « وهوز » ةينابايلا تارئاطلا ةلماح

 ١544/1١/88 يف «تبيال » جيلخ ةكرعم يف
 ةيكريمألا تارئاطلا تالماح تارئاط ةطساوب

 « زيارب رتثا» و « نوتفنيسكيل » و « سكسيار»

 . «نيلكنارفد و

 ( قاحسا )دايز( 48

 ةيماظنلا تاوقلا يف ديمع ةبترب يليئارسا طباض
 ١ ل( 1558)

 يف افيح ةنيدمب ١158 ماعلا يف دايز قاحسا دلو

 ةيركسعلا بئاتكلا ىلا 1487 ماعلا يف مضناو . نيطسلف

 . « هاناغاملا » ةمظنمل ةعباتلا ( خاملابلا ) ةيماظنلا هبش

 لكش ىلع اهتاوق مظنت « هاناغاملا » ةمظنم تأدب امدنعو

 لالخ مدخ مث , « حاتفي » ةاشملا ءاول ىلا مضنا , ةيولأ

 ءاول نمض ( ١4844 ) ىلوالا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا

 , « ديدوع »

 ةدايقلا ةيلك يف ةيبيردت ةرود ١95٠ ماعلا يف ىبهنا

 لاجمب قلعتت بصانم ةدع كلذ دعب لغشو . ناكرالاو
 :رارغالا بيردتل صصخم ركسعمل ًادئاق ناكف ؛ بيردتلا

 . ناكرالاو ةدايقلا ةيلك 3 بردو

 ةنلاثلا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا لالخ ناك

 عاطق لالتحا يف كراش ةاشم ءاول دئاقل ابئان ( 1933 )

 . ةيركسع ةمهم يف برحلا ءاهتنا رثإ لسرأ دقلو . ةزغ

 دعب ادغو . ةروفاغنس يف يليئارسالا شيجلا ةثعب نمض

 عقر نا دعب . افيح نع ًالوؤسم ةلتحملا نيطسلف ىلا هتدوع

 لمع , تاونس ثالث بصنملا اذه يف يقبو . مدقم ةبتر ىلا

 ميظنتلا اذه يف دمتعا دقلو . ةظفاحملا ميظنت ىلع اهلالخ

 ةيضقألا ءاسؤر بصانم يف شيجلا نم طابض نيبعت ىلع

 بصانملا كلت نولغشي ارئاك نيذلا نييندملا نع الدب زكارملاو

 ىوتسملا نيسحت ىلإ ىدا يذلا رمالا . نيحلا كلذ ىتح

 نيب ةيركسعلا حورلا ىوتسم عفرو . ةظفاحملا يف يرادالا

 . يندملا عافدلا لاجر

 ةدايق ملُسو , ديمع ةبتر ىلا 191ال ماعلا يف يقُر

 « مهر يروا » ديمعلا نم الدب ( اغاه ) يندملا عافدلا
 . هيلط ىلع ءانب شيجلا نم ةيركسعلا هتامدخ ىهنا يذلا

 « هفرصت تحت ةعوضوملا تايناكمالا ةدايزب ةدايقلا هتمعدو

 نم /5 يواست تدغ ثيحب يندملا عافدلا ةنزاوم ةدايزو

 . ةطرشلا ةينازيم

 ةدايق ليكشت مت , يندملا عافدلا ةدايقل دايز ملست عمو
 يميلقالا عافدلاو يندملا عافدلا نيب ةكرتشم ةديدج

 يز

 ثيحب . يندملا عافدلا ماهم تعستاو . ( لاحانلا ١

 فاعسالا زكارم ءاسثنا ىلع فارشالا لمشت تحبص

 ءىسجالملا ىلع فارشالاو .راذنالا ميظنتو ؛ يبطلا

 نييندملا نينطاوملا بيردتو , ةيطايتحالا ةيذغالا تاعدوتسمو

 , ةماسلا تازاغلا نم ةياقولا نيمأتو , حالسلا مادختسا ىلع

 ناكس نكاما ذخأب برحلاو ءىراوطلا تالاح يف مايقلاو
 تاوقلا يف ةمدخلل نوعدتسي نيذلا ةيدودحلا تانطوتسلا

 , لثم ةينمالا تاهملا ضعب ىلا ةفاضالاب . ةلماعلا ةحلسلا

 ء تانطوتسملاو ندملا يف يلخادلا نمالا ظفح يف ةكراشملا

 زاهجلا حبصاو . ةينيطسلفلا ةيئادفلا تايلمعلا ةحفاكمو

 . شيجلا نم طباض ٠١ مضي يندملا عافدلل يدايقلا

 هناكم لحو ةيبيردت ةرودب 197/9/٠١/١1 يف قحتلا

 .وريب هييرا ديمعلا

 هيبا نب دايز (45)

 -577) ةيومالا ةلودلا مايا ةالولا ةداقلا دحا

 . سرافو ةفوكلاو ةرصبلا ىلوت « ( 507

 همأ ©« فيقث تالاجر دحا هيبا نب دايز ربتعي
 .هيبأ نبإب يعد اذل هبسن ضومفلا فنتكيو «ةيمس
 يدشارلا ةفيلكلا اهأشنا امدنع ةرصبلا ىلا رجاه
 نب دايز غلب نا امو . ( 8"5) باطخلا نب رمع

 عيزوتب رمع هيلا دهع ىتح هرمع نم ةرشع ةعبارلا هيبأ
 ةباتكلا ديجي ناك هنأل ةرصبلا دنج ىلع مكانغلا
 يف جردتي دايز ذخأ تقولا كلذ ذنمو . ةءا رقلاو

 يلع يدشأرلا ةفيلخلا ىلا مضناو « ةيلوؤسملا لمحت
 بايغ ةرتف يف ةرصبلا هالو ثيح- بلاط ىبا نبا

 يبأ نب يلع هثعب اهدعب « سابع نب تلادبع اهلم
 هذبي ماقف « اهيف لاوحالا ةثدهتل سراف ىلا بلاط
 « « رخطصا ٠ يف ةعلق ين ماقاو « لاتق نود ةمهملا
 ,ؤ ًثصحتم دايز لظ ماعلا يف يلع يفوت امدنعو
 دايز نيب ةقالعلا ثتءاسو « ةيواعم ًايدحتم ةعلقلا
 ةالو دحا ةبعش نب ةريغملا لخدت نأ ىلا ةيواعمو

 هعنقاو دايزب عمتجأو رخطصا ىلإ رفاسو « ةيواعم
 ةيواعم قحتلاو كلذ دايز لبقو . ةيواعم مع حلصلاب

 . هبسنب هقحلا يذلا
 « ةرصبلا ىلوتيل ةيواعم هلسرا 556 ماعلا ينو

 . نامعو نيرحبلاو دنهلاو ناتسجس ييلاقا هيلا مضو
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 ةفوكلا تمض ةفوكلا يلا غ ة.ريفملا » ةافون دعبو

 يقرشلا مسقلا حت دايز حبصا كلذب و « ةرصبلا ىلا

 يذلا ديحلا يلاولا لاثم ناكو . ةيمالسالا دالبلا نم
 ًاصلخمو ًانيما ًايلاو ناك اك . لمعلاب لوقلا نرقي
 ةبيرا ةقيرط عبتا دقو « هعم لمعي يذلا ةفيلخلا
 أيلاو ناك امدنع ةصاخو « نيبغاشملا نم صلختلا

 ه6



 يز

 ناك هنأ يف ةقيرطلا هذه صخلتتو « ةفوكلا ىلع

 يف مهريشتسيو مهلا ثدحتيو لئابقلا ةداس عمجي

 الوؤسم ةليبق خيش لك لعج دقلو . ةلودلا روما

 يق ةليبق لك نم نيلتاقملا عمجم ناكو « هتليبق نع

 ةقرف يف ةليبقلا ءانبا لتاقي ال ثيحم « ةفلتخم قرف
 نم ًاطيلخ ةيركسعلا ةقرفلا نوكت ثيحيو « ةدحاو
 سيل و ةل ودلل نيلتاقملا ءال ون وكي و« لئابق ةدع دا رفا

 حاجنلا نم نكمت كلذبو . اهيلا نومتني يلا ةليبقلا
 . نوعاطلا ضرمب 507+ ماعلا ينوت نا ىلا هلامعا يف

 بلغالا نب هللا ةدايز (؛؟)

 ماكح مظعا نم دحاوو , ( 458 - ؟ ) يبرع دئاق

 صصعلا نابإ ( ايلاح سنوت ) ىندالا برغملا يف ةبلاغالا ةلود

 ضعبو ةيلقص ازغو . ةيلخادلا تاروثلا عمق . يسابعلا
 : ةيبومحلا ايلاطنا تاون

 يف مكحلا ىلوت . بلغالا نب ميهاربا نب هللا ةدايز وه
 ماا/ ماعلا يف « هللا دبع"» هيخا ةافو دعب ةبلاغالا ةلود

 دعب « بلغالا نب ميهاربا » هدلاو فلخ دق ناك ىذلا )

 لبق نم ةيالولاب ديلقتلا هلصوو , ( 817 ماعلا يف هتافو
 الماع نييسابعلل اصلخم لظف , « نومأملا » يسابعلا ةفيلخلا

 ةدايز ىضق دقلو . ةيقيرفا ةيالو يف مهتطلس ميعدت ليبس يف
 ىلع لسعف . انمآ هدهع نم ىلوالا تسلا تاونسلا هللا

 م١5 ماعلا يف هيلع راث ىتح . لخادلا يف هذوفن ثيبثت

 ةنيدم رصاحف , ةيبلقصلا نباب فورعملا « لهس نب ةدايز »

 هللا ةدايز نكل , هعابتا نم ةريبك ةوق سأر ىلع « ةجاب »
 نم ريبك ددع لتقو هتروث دامحا نم نكمت اشيج هيلا لسرا
 نب ورمع » هتعاط ىلع جرخ يلاتلا ماعلا يفو . هعابتا

 ىلع رطيس يذلا « نيرصقلا » ىلع هلماع « يسيقلا ةيواعم
 اشيج هللا ةدايز هيلا ريسف , اهيحاونو « نيرصقلا »
 هللا ةدايز مدقأ ملستسا امدنعو . نامألل هاعد مث هرصاح

 , هلتق ىلع

 ةيلاغالا ةلود ىلع اريبك أرطخ تلكش يتلا ةروثلا امأ

 ءيذبنطلا ريصن نب روصنم » ةروث يهف . هللا ةدايز دهع يف
 ,ريثألا نبا دنع يذينطلا همسا درو) 854 ماعلا يف

 يف «روصنم »رأث دقلف ./نودلخ نبا دنع يدنبطلاو

 نيا دنع ةدنبطو ريثألا نبا دنع ةذينط تدرو ) « ةذينط »
 هتلتاقمل هللا ةدايز اهلسرا يتلا ةوقلاب ردغو , ( نودلخ
 سراف ٠١" ىلاوح مضت ةوقلا هذه تناكو . اهيلع ىضقو

 ىلإ هذوفقن «روصنم » دم مث . « ةزمح نب دمحم » ةدايقب

 ملاس نب نايفس نب ليعامسا » اهيلآو لتقو , سنوت ةنيدم
 «روصنم » لاتقل هللا ةدايز لسرا كلذ دنع . « لاقع نب

 نب هللا دبع ,نب بلغالا » هريزو ةدايقب رخآ اشيج
 ام اذا لتقلاب هدونجو هدئاق هللا ةدايز ددهو . « بلغالا

 مالك

 عاطتسا «روصنم » نكل . «روصنم » ماما اومزمنأ

 . « سنوت » ةنيدم فراشم ىلع شيجلا اذه ىلع راصتنالا

 « ناوريقلا » ىلا ةدوعلا نم « بلغالا نب » دونج فاخو

 نلعأف . هللا ةدايز ماقتنال اوضرعتي ال ىتح نيموزهم
 رمألا«( يدنبطلا ) « يذبنطلا » ىلا ماضنالا مهمظعم

 ندم ةدع لالتحا ىلا هعفدو . « يذبنطلا » ةوق ززع ىذلا

 ريكفتلاو , « ةروفطص »و « ةريزجلا »و « ةجاب » : لثم

 فحنو . هسفن هللا ةدايز لاتقل « ناوريقلا » وحن هجوتلاب

 854 ماعلا يف « ناوريقلا » ىلا هسئيج سأر ىلع
 يذلا هللا ةدايز نع اولختو , اهلها هيلا مضناف , اهرصاحو

 . فايرالا نم هراصنا عمجل هتمصاع رداغ دق ناك

 ترفسا كراعملا نم ةلسلس كلذ دعب نيفرطلا نيب ترادو

 تتشتو « سنوت » ةنيدم ىلا هرارفو « روصنم » ةميزه نع

 عفان نب رماع » ةدايقب اوعمجت نأ اوثبلي مل مهنكلو . هراصنا

 يذلا « هللا ةدايز » شيج 816 ماعلا يف اوقتلاو «قرزالا

 اورصتناو , « بلغالا نب هللا دبع نب دمحم » ةدايقب ناك
 , ديدج نم « ناوريقلا » اورصاح مث . « ةبيبس » يف هيلع
 هلهاو وه ةيقيرفا نع لحري نا هللا ةدايز ىلا اوبتكو
 شويج عم «رماع » اهضاخ يتلا كراعملا نكل . هعابتأو
 تدأ «« يذبنطلا روصنم » عم هتافالخو . « هللا ةدايز »

 هيلع راصتنالا نم نكمت يذلا هللا ةدايز ماما هفاعضا ىلا
 , ةبلاغالا ةرطيس ىلا ىندالا برغملا داعو . هعابتا ةيفصتو

 ىلع ةروثلل « روصنم » عابتا تالواحم كلذ دعب حجنت ملو
 . هللا ةدايز

 هللا ةدايز تلغش ةيلخادلا ثادحالا هذه نا ةقيقحلاو

 لوطسالاب ةيانعلا نم هعنمت مل اهنكلو . ديعب دح ىلا
 , بلغالا نب ميهاربا هيبا نع هئرو يذلا يرحبلا

 نب دمحم » هدئاق عفد دقلف . مورلا دالب وزغ يف همادختساو

 ىلا ماعلا 5 اينيدرس ةريزج ىلا « يميمتلا هللا دبع

 هنفس ضعب ةباصا مغر . ةريثك مئانغ اهنم منغو , اهازغو

 . نيينيدرسلا ةمواقم ءانثا

 هللا ةدايز اهب ماق يتلا ةريبكلا ةيرحبلا ةوزغلا لثمتتو

 يمالسالا حتفلا ذنم نويطنزيبلا ناكو . ةيلقص ةريزج حتفب

 لحاوس ىلع ةيرحبلا تاراغلا نونشيو ةيلقص نم نوقلطني
 نب ميهاربا نب هللا دبع » دهع ةيادب ينو . ايقيرفا يلاش

 نم ) ةيلقص مكاح « يروغيرغ » قيرطبلا قفتا « بلغالا
 نبا » عم ( يناثلا .ليئاخيم يطنزيبلا روطاربمالا لبق
 . تاوئس شع اهتدم ةنده ىلع 80 ماعلا يف « بلغالا

 يف ةلدابتملا ةيئادعلا لامعألا تددجت ةندهلا ةدم ءاضقنا دعبو

 ىهتنا نأ دعب هللا ةدايز ررق كلذل . « هللا ةدايز » دهع

 ناكو . ةريزجلا هذه حتف ىلا غرفتلا  ةيلخادلا هلكاشم نم

 تاراغ قالطنا ةدعاق ىلع ءاضقلا ىلا كلذ نم فده

 , ةيلقص يف ةدوجوملا مئانغلا بسكو , ةرركتملا نييطنزيبلا
 لمح قيرط نع ةينيدلا ةيحانلا نم يلخادلا هفقوم ميعدتو

 حتفب هشيج تايونعم زيزعتو , مالسالا ليبس يف داهجلا ءاول
 تاعارصلاو ةيلخادلا تاروثلا هتكمنا نأ دعب ىجراخ

 . ةيلحملا
 يف هللا ةدايز لبق نم ةريزجلا وزغل رشابملا ببسلا اما

 ليئاخيم » يطنزيبلا روطاربمالا نأ وهف . 877 ماعلا
 يذلا « نيطنطسق » قيرطبلا ةريزجلا ىلع ىلو « يناثلا

 110016112115 سويميفوأ ةدايقب ايرحب المطسا لسرأ

 ةقالع تءاس مث . ةيقيرففا لسحاوس ىلع ةراالل

 « ةسوقرس » ىلع ىلوتسا ىذلا هدئاق عم « نيطنطسق »

 يقرشلا لصحاسلا ىلع ةعقاولا ( 515800158 ازوكاريس )

 ىلع اكلم هسفن نلعاو ةطلسلا بصتغا مث . ةريزجلل

 نكقو . هنع اوقرفتو هيلع اوجرخ هعابتا نكل . « ةيلقص »
 نم ( 23162820 «ومريلاب ») « مرلب » ةئيدم مكاح

 ريمأب ادجنتسم ةيقيرفا ىلا « سويميفوأ » أجلف , هتيزه
 كلذ يف دجو يذلا , « بلغالا نب هللا ةدايز » ناوريقلا

 . « ةيلقص » حتفب صاخلا هططخم قيبطتل ةبسانم ةصرف
 ماعلا يف « ةيلقص » هاجتاب ةبلاغالا لوطسا علقاو

 نب دسأ » ةدايقب بكرم ٠٠١ ىلاوحب ردقي ناكو . 47
 « ارازام » ةدلبب لزن ةريزجلا ىلا هلوصو ىدلو.« تارفل

 يف نييطنزيبلا ىلع ةبلاغالا رصتناو . 21322: 06 10

 , ةريزجلا يف نوصح ةدع ىلع اولوتساو ؛ ىلوألا كراعمل
 هتءاجو . « ةسوقرس » رصاحف كلذ دعب « دسأ » مدقتو

 نيب ءابولا بدو راصحلا ةدم تلاطو  ةيقيرفا نم تادجنل
 داعو . 418 ماعلا يف « دسأ » مهدئاق تاهف ةبلاغالا دونج

 , تقام هنهالةصصن ةنايرصق ةنيدم ىلا كلذ دعب ةبلاغال

 ىلا للستلا نم اونكت مهنكل . نويطنزيبلا مهرصاحف
 . ةكلمعم «وانيم »

 ةدجنل سلدنالا نم لوطسا لبقا ءانثالا هذه يف

 فورسملا ) ليكو نب غبصإ رحبلا ريما ةدايقب ةبلاغالا
 غلبف . ايقيرفا نم تادجنلا تتأ اك , ( شولغرف مساب
 ىلاوح 859 ماعلا يف « ةيلقص » يف ةيمالسالا نفسلا ددع

 تادادمالا هذه لضفب ةبلاغالا عاطتساو . ةنيفس *٠

 « مرلب »وحن كلذ دعب اوفحزو ٠ نييطنزيبلا ىلع راصتنالا

 ءاليتسالا ناكو . 8١ ماعلا يف اهيلع اولوتساف ( ومريلاب )
 , ةريزجلل يلامشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ةنيدملا هذه ىلع
 عاطتساو . ةريزجلا ىلع ءاليتسالا ليبس يف ةريبك ةوطخ

 نوصح ةدع اولتحاف , ةريزجلا لخاد مهزكرم زيزعت ةبلاغالا
 ينوت ثيح , ديدج نم دنجلا باصأ ءابولا نكل , ةديدج
 فعضأ يذلا رمألا , « شولغرف » مهنيب نم ريبك ددع

 . يلاتقلا مهطاشن نم دحو مهزكرم

 ةديدج اددم « هللا ةدايز » لسرا 87 ماعلا ينو

 ةدايق ىلوت يذلا « يميمتلا هللا دبع نب دمحر» ةدايقب

 ندم ىلا تالمحلا ديدجلا دئاقلا هجوو . ةريزجلا يف تاوقلا

 ضري مل هللا ةدايز نأ الا ء تاراصتنا ةدعزرحاو , ةريزجلا



 « بيز » ةقلطلا ديحو يكربمألا سدسملا

 اديدج ًادئاق 88 ماعلا يف لسرأف . ةدايقلا يف هبولسا نع

 وبأ »زرحاو . « يميمتلا هللا دبع نب بلغالا وبأ »وه

 م13 ماعلا يف ىلوتساو , ةريثك ةيرحب تاراصتنا « بلغالا

 يقرشلا يلامشلا هزجلا يف ةعقاولا 74655188 « انيسم » ىلع

 ىلا'تدأ ةطئزيب نم تتا يتلا تادادمالا نكل , ةريزجلا نم

 يف نيملسملا تاوق تلعجو , نيفرطلا نيب ةهجاوملا ديعصت

 , ةجرحلا ةرتفلا هذه يف . يفاضا معدل ةجاحب « ةيلقص »

 يف ماسقنالا بدق . 858 ماعلا يف « هللا ةدايز » ىفوت

 نيب فالخلا رهظ امك , « ةيلقص » يف ةبلاغالا شويج

 ىلوتو . مهتدجنل تءاج يتلا ةيسلدنالا ىوقلاو ةبلاغالا

 عازنلا عضعضو ٠ فاعض ءارمأ « هللا ةدايز » دعب مكحلا

 ماعلا يف مكحلا ىلا ءاج ىتح . ةبلاغالا ةلود ةطلسلا ىلع

 . « بلغالا نب دمحا نب ميهاربا » 88

 ( سدسم ) بيز (74)

 يف مدختسي , يكريمأ عنص نم ةدحاو ةقلط وذ سدسم

 . ندملا يف سفنلا نع عافدلاو تالايتغال

 تايالولا يف ( وتيغلا ) تايلقالا ءايحأ ناكس ناك

 مث , تاسدسملا نم عونلا اذه ركتبا نم لوأ ةدحتمل

 نع ةرابع وهو . ملاعلا ءاحنا فلتخم يف هتعانص ترشتن

 ريغ ) ءاسلم ةناطبس يذ . ربحلا ملقب هيبش يندعم بوبن

 ناف اذهلو . « لفيأر *,؟؟ » ةريخذ قلطيو . ( ةنرلحم

 اهاقلتي يتلا يلخادلا طغضلا ةوق مظعل الظن لمح كلاهم

 ةلوهسو هبيكرت ةطاسب هتزيمو . هندعم نم عبرم شنا لك

 . هلايعتساو هئافخ

 *3,8 ةناطبسلا لوطو . ملم ١67 سدسملا اذه لوط

 ١817 هتصاصرل ةيئادتبالا ةعرسلاو غلك ١7, هنزوو . ملم

 . ةيناث/أرتم

 ( ورديب ) سويلابيز (5)

 يف كرتشا ( ١/1٠ - ١/0/8 ) ينابسا لا رنج

 . زيلكنالاو نييلاغت ريلا دض ةينابسالا برحلا

 مءلتعم 726طه]1105 سويلابيز ورديب دلو

 ١/دة/رو يف
 ماعلا يف ينابسالا شيحلا ىلإ مضنإ . ( سداق)

 يف قرتو « ناسرفلا حالس يف بيقن ةبترب
 ماعلا يف لسرأو « قيرف ةبتر ىلإ 6 ماعلا
 ًاكاح نيع ثيح « سيريآأ سيئويب » ىلإ يللاتلا

 . اهيلع

 « زيداك » ةنيدم يف

 نيب © اامه5ك ماعلا 5 برحلا عالدنا دع

 ةهج نم ارتلكتاو لاغتربلاو ةهج ,نم ايئابسأ
 0 « عبسلا تاونسلا برحن » تفرع يلاو « ةيناث

 اينولوك» أفرم ىلع راصح برضب « سولابيز » ماق

 نم برقلاب عقي يذلا « يلاغت ربلا « وتنما ركاس ود
 ©« (ياوغروألا) «ياوغروأ» رهن لخدم
 .1057/ 11/9 يف مالستسالا ىلع هتيماح ريجأو
 تناك ةيزيلكنا ةنيفس 55 كلذ ءارج نم منغو

 . أفرملا يف ةدوجوم

 <« ١ا/51/ ماعلا يف اينابسا ىلإ « سويلابيز » داع

 ةريزج ىلع كلملا بئان بصنم يلاتلا ماعلا يف ىلوتو

 هقيرط يف ناك ائيبو ء ( روداوك الا ) «اتالي ال »

 نم (ليزاربلا ) «انيراتاك اتناس» عزتنا اهيلإ

 يز

 ةسياش لق ىزخأا دة ءلوضا او نييلاغت ريلا

 دنتق :كناك يلا 8 ع وصعا رك اش "د :ايتول وك و

 . اهريمدتب ماقو « نييلاغت ربلا ىلإ تداع

 ماعلا يف هتابجاو نم « سويلابيز » ينعأ

 دعب كانه يفوت ثيح اينابسا ىلإ داعف 2<

 ةنيدم يف ااا 1١١/05/ يف ةليلق رهشأ

 . ( ةبطرق) «اقودروك »

 1118 (تاراغإ) دنتسوأو غوربيز(4١)

 يأفرم ىلع ةيناطي ربلا ةيرحبلا اهتنش تاراغإ
 ءىطاش ىلع نيعقاولا «دنتسوا» و « غوريز»

 « ,كركند » يرش يلامش ( اكيجلب ) « ردنالفلا »

 ١18 (ويام ) راياو ( ليربا ) نانين ين كلذو
 . ىلوألا ةيملاعلا ب رحلا رخاوأ يف

 نابإ « ردنالفلا » ءىطاوش ناملالا لتحا امدنع
 ءاشنا مهتعاطتساب حبصا . ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 . « هيلاك ن نع طقف اليم 5٠١ دعبت تاصاوغ دعاوق

 . ةيناطي ريلا ءىطاوشلا نع اليم 7٠6 و

 نابإ « ردنالفلا.» دعاوق نم قلطنت يلا تاصاوغلا
 نفسلا نم ًانط مم٠٠486 ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 . ( ماعلا عومجملا نم / ١١ يلاوح ) ةفيلخلا
 سس م«غوربيزو - « جورب » ثلثم ناكو

 دعاوقلا مهأ نم تاصاوفلل دعاوق مضي «دنتسوأ »

 لك عقت نيح ينو . ىلوألا ةيملاملا ب رحلا يف ةيناملالا

 نإف « ءىطاشلا ىلع « دنتسوا» و « غو ربيز » نم

 « لخادلا ىلا ارتموليك ١١ دعب ىلع عقت « جورب »
 ةانقو « «غوربيز » نم ةانق ربع رحبلاب لصتتو
 . «دنتسوا » نم لوطا ىرخأ

 نوططخي نويسن رفلا ناك ٠١41١4 ماعلا ذنمو

 يلاتلابو « «دنتسوأ» و « غو ربيز » دسو دييحتل

 ىلع اوض رتعا نييناطي ربلا نا الا

 ماعلا يف رثرآ تروب » سورد ىلا نيريشم « كلذ

 . ٠9١ه

 يناطيربلا لاريمالا بلط ١416 ماعلا ينو

 « « ردنالفلا ر ءقارم دض ةيلمعب مايقلا ٠ نوكيب »

 ةيناملالا تاصاوغلا ناكماب نأ تبث نا دعب كلذو

 الا . رارمتساب ةيناطي ربلا ماغلالا لوقح قارتخا

 ىلع ظافحلا دارا هنأل « هنيح يف ض رتعا شيحلا نا

 لالخ اهوزغ عقوتي ناك هنأل ًارظن ءفارملا كلت
 . ةريصق ةدم

 تقرغا دقلو

 .« جورب » دييحن

 هاا/



 نابإ نويناطيربلا اهقرغأ يتلا « ستيث » ةيناطيربلا ةنيفسلا
 « جورب » يلخادلا ءانيملا ىلا ةيدؤملا ةانقلا لخدم دسل ةراغالا

 ةيناطيربلا نفسلا ودبتو . ةراغإلا دعب ( غوربيز رءانمل ديم

 « جورب » يلخادلا ءانبملا ىلإ ةيدؤملا ةانقلا لخدم مامأ ةقرغملا

 لل ساس فلا هداه



 دعبو « ١911 ( ريمسيد ) لوالا نوناك يفو
 عانتقاو «© ةيبرغلا ةهبحلا ىلع نميه يذلا دومخلا

 لوح فافتلالا نم نكمتت نل مهشويج نأب ءافلحلا
 « عورشملا ىلع ةقفاوملا تمت « ةيناملالا تاعافدل
 , هذيفنتل دادعالا ادبو

 تاصاوغلاطاشن ةدح نم اوففخ دق ءافلحلا ناكو
 مهتاوق هتعبتا يذلا لفاوقلا ماظن ربع ةيناملال
 تاصاوغلل ةداضملا مهتينقت نيسحت لضفبو « ةيرحبل
 عيسوت و « ( ... خلا « قامعأ لبانق « ةيئام تاعامس )
 أءانيم ناك « كلذ ىلا ةفاضإلابو : مهماخلا لوقح

 يوج فصقل ناض رعتي «دنتسوأ» و «غوريز»

 دعاوقك ًامامت نيمئالم ريغ اهلعج امم «رمتسم يرحنو

 تاصاوغلل

 لخادلا يف اهعقومل ًارظن « يرحبلاو يوحلا فصقلا
 « جورب » يو . لاعقلا ةهبج نعو ءيطاشلا نع اديعب

 مث اثير ةحارتسالا تاصاوغلا مقطا عسوب ناك
 يلاوح تاصاوغلا ةدعاق يف ناكو « ةنايصلا لامعأ

 ماعلا رخاوأ يف « جورب » تناكو . لماع ٠

 نم ددعلو ةصاوغ 1. .-- م. يلاوحل أجلم 7
 تافاسنلا تادراطمو 10ه من11 ءاناتو تافاسنلا

 . 0هرصانع - م1116

 (سرام) راذآ يف ًاحاحلا رثكأ ةيلمعلا تحبصاو

 ةيغب هتاوق عيمجت « فرودندول » داعا امدنع 4
 مفدو . ةيناطي ربلا ةهبحلا مطحتل يناج موجم نش
 . لجر فلا ٠٠١ نم رثكأب « هيلاك م ىلا زيلكنالا
 . ةحلم ةلأسم تاوقلا كلت نما حبصأو

 نم نمأعي تناك «جمرب» نا الا .

 غوربيز ىلع ةراغالا

 ةبعص ةيلمع « غو ربيز » أفرم ىلع ةراغالا تناك

 عبر لكش ىلع مخض جاوما زجاح نمض يب هنأ ذإ
 دقلو 5205 066 هيض رعو ملك م هلوط « ةرلاد

 جاومألا زجاح نم يلخادلا بناحلا ىلع. ناملالا أشنأ
 « تاصاوغلا أجلمو « ةيرحبلا تا رئاطلل ةدعاق

 ًايمحم ًافرملا ناكو

 فرط دنع لم ٠٠١ نيعفدمو ملم ١٠١ معفادم 4 ب

 . تاشاشرلا نم ددع ىلا ةفاضإلاب «جاومالا زجاح

 ةيثدعم اك ابخ ًاقرملا لعدم دنع ناملألا بصن كلذك
 « غو ربيز - جورب » ةانق تناكو . لدانصب ةطبت رم

 ١7١ تايراطبب يمحم يماما افرم ربع رحبلاب لصتت
 تايراطبلا تناك امك ؛ ةانقلا لخدم يبناج الك ىلع لم

 . قدانحلا نم ةكبشب ةيمحم اهسفن

 قالغا اودارأ اذإ « زيلكنالا ىلع ناك دقلو

 . نزاخملاو رئاظحلا نم ًاددعو

 , دنع ةريبك نفس قارغا « « جورب » ىلا يئاملا رمملا
 جاومالا زجاح تايراطب تاكسا دعب « ةائقلا لخدم

 يز

 رهظتو . « جورب » ىلإ ةيدؤملا ةانقلاو « غوربيز » ءانيم ططخم

 ةقرغملا ةيناطيربلا نفسلاو ةيناملالا عناوملا عقاومو ةراغالا تاهاجتا

 يف فعضلا ةطقن تناكو . ىمامالا أفرملا قارّتخاو
 ضرالاب هطبري يذلا رسملا دنع جاومالا زجاح
 . ا رثم 5606 ةهلوطو

 نم ةوق زيلكنالا عمج ةيلمعلا هذه مايقللو
 ةقيقد تابيردتل نوعوطتملا عضخأو « نيعوطتملا
 ةيليصفت ةطخ تدعأ اك م سميتلا » رمت يف ةيساقو
 لا ريمالا ىلا ةيلمعلا ةدايق تدنساو . ةيلمعلاب مايقلل

 تددحو . « رثود ةيرود » دئاق «سيك رجورو

 « اهذيفنتل ًادلعوم ١918/4 / 7م - م» ةليل
 . ةيوحلا لاوحالا ءوس ببسب نيترم تلجأت نأ دعب

 يلاوح غلبي لوطسا كرحت + 18١/ ءاسم ينو

 لاح امم « ًائيس سقطلا ناكو . ًاقروزو ةئيفس ٠+١

 ةلفاقلا تكرحتو . ةيلمعلا يف نا ريطلا ةكراشم نود

 تراس مث « تارجفتملاب ناتلمحم ناتصاوغ اهمدقتت

 دارطلا اهسأر ىلع ةميدق تادارط ةتس اهفلخ

 . رثي راك .ب .ف .أ نابرلا ةدايقب « فيتكيدنيف »
 ىلا ةوقلا

 همدقتيو « لوالا مسقلا هجنا ثيح «© نيمسق

 هجنا نيحح يف « « غو رييز ١ ىلا «« فيتكيدنيف »

 ىلع « سيك » ناكو . « دنتسوا » ىلا يناثلا مسقلا

 . « كيوراور» ةرمدملا نم

 .بعاتم نودةيناملالا ماغلالا لوقح ةلفاقلا ت ربعو

 ةيبرحلا قراوزلا تأدب ١*ر,٠4 ةعاسلا يو

 يفو . ةلفاقلا ءافخال ةيناخد ةراتس رشنب ةيزيلكنالا

 ةعراملا ةيبرحلا نفسلا تأدب « هسفن تقولا

 ءىطاشلا تاعافد فصقب « روريت » و « سابريآ»
 ةراتسلا ديدبت ىلا حايرلا 310 لم م١ فئاذقب

 نا نيدقتعم ناملالا لظ دقلف كلذ عمو « ةيناخدلا

 تمسقنا ءىطاشلا نم بارّتقالا دنعو

 ه4



 ير

 . ةيديلقت فصق ةراغإ ىدعتت ال ةلأسملا

 نيح يفو « 4 / ؟م - 7١ ةليل فصتنم ليبقو

 نم برتكقت روبع ابكرمو « فيتكيدنيف » ناك

 ماما اهفشكتل حيرلا ةكرح تدعاصت« جوملا زجاح
 ءاوضالاو ةرانالا فئاذق ءاوضا تحتو . ناملالا
 تناكو . مدقتلا يف « رئي راك » رمتسا ةفشاكلا
 يفو . هدارط ىلع زكرتت ةيناملالا تاعافدلا نا رين
 2 ريخأتلا نم هدحأو ةقيقد دعب و « ١4,٠1 ةعاسلا

 برقلاب ربلا ةاذاحم ىلع « فيتكيدنيف » دارطلا فقو

 دعب ىلعو « رحبلا ةهج نم جاومألا زجاح نم

 ض رتفملا نم ناكو .

 ىدا ناخدلا نا ال
 ةيسيئررلا ةي زاطبلا قم .رثم
 « اهسفن ةيراطبلا دنع فقي نا
 ىلا جواملا ىدأو . ددحملا عقوملا نع هداعتبا ىلأ

 ةاسرملا تيقلاو « يرجحلا رادحلاب دارطلا ماطترا
 نا رين تحت ةيرحبلا ةامر نم تاعومجم لازنال ًاديهمت
 «ليدوفاد» و «سي ريارر ؛ لصو مث نمو «ةديدش ةيناملا

 . « فيتكيدنيف » فلخ

 ضرعت « لازنالا ةطقن يف أطحلا ببسبو
 لوزألا نم نكمتي م ذإ . ةدع لكاشمل زيلكنالا
 اوفرعتي مل مهنا اك « ةيرحبلا ةامر نم 4٠ ىوس
 اهوسرد دق اوناك يلاو « مهل ةددحملا فادهالا ىلع
 ةامر هيف ناك يذلا تقولا ينو . اردلكنا يف ةقدب
 2 جاومالا زجاح عقادم تاكسا نول واح ةي رحبلا

 اهل ددحملا رودلاب مايقلا لواحت تاصاوغلا تناك
 1 ريبكلا يندعملا رسحلا دنع

 رسحلا تحت لوصولا تاصاوفلا ةمهم تناكو

 ىلا روبعلا نم تازيزعتلا نكمتتال ثيحب « هفسنو

 ىوس فدهملا ىلا لصت ملو . جاومالا زجاح

 يذلا ليقفلا لامشا دعبو . ( م يس ) ةدحاو ةصاوغ
 ىلطع تس لالخ ةوبعلا رجفيس

 ءالسخخاب هرماوا «# يسرب نابر « دروفدناس »
 نم رثكا ةصاوغلا نع لاجرلا دعتبي مل و . ةصاوفلا

 ىلا ىدأ امم « ةوبعلا ترجفنا امدنع رثمه ٠٠

 نا الا . مهمظعم حرجو مهيلع رسحلا ماكر رايبنا

 نم مهذاقنال بسانملا تقولا يف لصو ًاعيرس ًاقروز
 . ققحم توم

 . ًايئزج الإ ةطللا نم لوالا مسقلا حجني ملو
 ةيراطبلا ناف « رسحلا ريمدت نم مغرلا ىلع هنا ذإ

 اك . تازيزعتلا نم ديزل ةجاحب نكت مل ةيناملالا
 ةيرحبلا ةامر موجم نوقدتختملا ناملالا دونملا دص
 ةجيتن ةريثك تاباصا نم اوناع نيذلا زيلكنالا

 تاشاشرلا تاكسا نم نفسلا ةيعفدم نكمم مدعل

 يف ةيلسلا هذه تحج دقلف كلذ مهو . ةيناملالا
 : ةيسيكرلا ةحوملا قصاقاملآلا لق كترص

 « قئاقد

 هع

 ةنز) ةمدقلا تادارطلا تناك ءانثالا كلت يو

 «اينيجيفأ واو ع ةياشدا و و سيكو ( نطعك

 « ةيندعملا كابشلا طخ نم ب رّثقت تنمسالاب ةلمحملا

 .« راتسث رون » ةرمدملاو ةيبرح قراوز اهدوقتو

 دعب ناملالا نارين تحن اهدحو تادارطلا تمدقتو

 « أفرملا الخدم دست يلا عناوملاو لدانصلا بنجت

 ثتلصوو . « جورب » ةانق لخدم هاجتاي تراسو

 . 54 ةعاسلا يف ةانقلا لخدم لآ

 ناك جاومالا زجاح نم رخآلا بناحلا يثو

 . قرغلا ريفش ىلع لقنلا اتنيفسو « فيتكيدنيف »

 يف الا باحسنالاب رمالا اوطعي مل زيلكنالا نا الا

 لجر يا اوكرتيال ىح كلذو « ؟4#,ه٠ ةعاسلا

 ناسك « ءانثالا كلت يفو . جاومالا زجاح ىلع

 ةيحانلا يف يرحت ةيسيئرلا ةيلمعلا نا اوكردا دق ناملالا

 اهنا رين زكرتل تايراطبلا تداع يلاتلابو « ةيناثلا

 اهسأر ىلعو « ةانقلا نم برتقت يلا تادارطلا ىلع
 . # ستين »

 « يمامالا أفرملا محتقي نأ « ستيث » ىلع ناكو
 نارينلا نا الا « ةانقلا سبحم تاباوب مطحي ناو
 .يمامالا أفرملا قا رتخا لبق هحونج ىلا تدأ ةيناملالا
 ىدأ فصقلا نا الا « «ديبرتنا » دارطلا مدقتو

 ٠66+ ةفاسم سبحملا ىلا لوصولا لبق هقرغ ىلا
 قرغأف « هءارو « اينيجفا » دارطلا لصوو . رم

 ةراسبلا دالخاب ةييركلا .قراوزلا تاق + هرودب

 ةراحب ءالخا مت امك «٠ ةيناملا ةفاست قارغا دعب

 . ةباصملا « راتس ث رون » ةرمدملا

 ةفاضإلابف . ةظهاب ةيناطي ربلا رئاسللا تناكو
 زيلكنالا دقف دقلف « اهب يحض يلا نفس عبرالا ىل

 مهنم ) اليتق ١89 و نييبرح نيقروزو ةرمدم

 ١5 و « ًاحي رج مما“ و ع (« سيريا» نابر
 ةدعاق دييحن ىلا الإ كلذ يدؤي نأ نود... ريس

 تنكمت ء دم لوأ عم هنأ ذإ . ايو « جورب »

 تناكو . ةقراغلا نفسلا ربع للستلا نم ةيناملا ةصاوغ

 لواح دقلو . رورملا ىلع ًاضيأ ةرداق تافاسنل

 ندع“ ةياوقتسلا [ لاقت ةانقلا عيسوت دعب امف ناملال
 . تنمسالاب ةلقثملا ةقراغلا نفسلاو ماطخل

 دنتسوا ىلع ةراغالا

 تارتموليك ١٠م يلاوح دعب ىلع « دنتسوا» عقت

 (تفاره ابابا: تناك و. ع لسمك و زيبا نيارغ يات
 1 د يلم ر ءىطاش ىلع عقي ًايفي مستو
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 دعب 858١م ماعلا يف أفرملا نيسحت ىلع لمعلا مت دقلو
 ةعيبطل رطل هيلا ٠ كوضولا :يدضلا قم تاك ذا

 .نفسلا لابقتسال ةديج هضاوحا تحبصأف « ءىطاشلا

 تاونق ةكبش ةياهن لكشت ضاوحالا كلت تناك اك

 , ةماه ةيلطغاو

 ةلثئام ةراغا دوقي « زئميل » يرحبلا ديمعلا ناكو

 ناكو.« غو ريز » ىلع ةراغالا نابإ « دنتسوا » ىلع

 ريغص لوطساو + ةعردم ةيب رح نفس 7 هترمأ تحت

 تافاسنلاو « ةيبرح قراوز 4 و « تارمدملا نم

 «ور» و «ناتسل» و « هييسوبوأ» ةيسن رفل

 تلاح ةجرد ىلإ ًائيس سقطلا ناكو . « هييلكوب »و

 بهشلاب لخدملا فشك نم تارئاطلا نكمت نود
 ةمدقملا ينيفس حونج دعب ةيلمعلا تلشفو . ةئيضل
 رثم ٠٠٠١ دعب ىلع « سويرياس » و « تنايليرب »
 نا رين تحتنيتنيفسلا ءالخأ ةلواحم تممو .لخدملا نم

 فرشملا «« سيك» رطضاو . ةيلحاسلا تاي راطبل

 ةراغالل ةدوعلا ررقو«موجهلا فاقياىلا «ةيلمعلا ىلع

 . ةيوحلا لاوحالا نسحتت امدنع « دنتسوا » ىلع

 ( فيتكيدنيف » دارطلا داع © ه/ل٠ يو

 يلا رارضالا حالصا م نا دعب ءانيملا ىلع ةراغالل

 ناملالا ناكو . « غوربيز » ةراغا يف دا رطلا تباصأ

 ةيزيلكنالا ةراغالل ةفينع ةمواقم ىلا ىدا امم نيهبنتم

 لتقو «© ةب وعصب أفرملا « فيتكيدنيف » لخدو
 ىلا مدقتلا عبات دارطلا نا الا

 مصقاطلا بحس مت مث « هقارغا مث ثيح ةانقلا

 . ةيبرحلا قروازلاب

 . هيئانو هئابر

 ةرمدم تبيصا « ارتلكنا ىلا ةدوعلا نابإو

 . ًاقرملا تح اهبحس ىرجف « مغلب « سيك د
 "١٠و ىلتق ٠ ةيناثلا مم راغا يف زيلكنالا رسخ دقلو

 , اريسا 1 و احب رج

 «غوريز» ىلع تاراغالا نأ لوقلا نكميو

 نآل « اهضارغا قيقحت يف تلشف دق «دنتسوا» و

 تدكأ دقلو . يئزج لكشب الإ ادسي مل نيأفرملا

 مدع لوح « رثرآ تروب» سورد ًاددجم ةيلمعلا

 كلت ضحد متي ملو . ًايلك ام أفرم دس ةيناكما
 قارغاب حمسي لكشب نا ريطلا روطت عم الا سوردلا
 8١9١م ماعلا ناريط ناكو . تاونقلا يف نفسلا
 . ةمهملا كلت لثم مايقلا نع ًازجاع

 تايوئعم طوبه يف تاراغالا كلت تمهاس دقلو

 تاراغال ىحو ردصم تناك امك « ام دح ىلا ناملالا

 1 ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا يف ةهيبش



 تسغوأ فلودأ دنانيدرف ١ نيلييز (

 ( نوف فارغ خيريه

 -1804) يناملأ يعانصو عرتخمو (قيرف) لارج
 هيجوتلل الباق ابلص اداطنم ىنب نم لوأ وهو ؛« (407
 . «نيلييز داطنم » مسا هيلع قلطا ٠ ماعلا ِق

 نيلييز نوف فارغ خي رايه تسغوا فلودا دنانيدرف دلو
 م يلتصفمل ةاخ.1ط. 0224 هد 2ءعممعاتس

 اينامأ يف ًايلاح عقت يتلا «نداب» يف «سناتسنوك ٠ ةنيدم يف
 ةملك لباقتو « 1878 «ىيلوي) زومت 8 يف « ةيبرغلا
 وه هدلاوو . تنوك بقل ةيناملألا ةغللاب ©6121 «فارغ»

 يف ًافظوم ناك يذلا «نيلييز نوف كيرديرف» تنوكلا
 سرد . كاذنا 187 ند[[6د256180غ ريبمتروش» ةمكحم

 قحتلا مث « ةيقيبطتلا مولعلل « تراغتوتش » دهعم يف

 ةعماجب مث « ةيركسعلا «غروبسغيفدول» ةيميداكاب
 . «نيغنب وت »

 ايناملأ يف ةيدنجلا كلس يف طرخنا هتسارد متا نا دعبو

 قحلأ 1878 ماعلا يفو . لوأ مزالم ةبتر ىلع لصحو

 بقارمك (يداحتالا شيجلا) «كاموتوبلا» شيجب
 ةدحتملا تايالولا يف ةيلهألا برحلا نابا يركسع
 هترايز نابا «ماقو .(1851-1858) ةيكربمألا
 يداع داطنم يف ةرم لوأل قيلحتلاب « ةدحتملا تايالولل

 ةيالوب «لوب تناس» يف ةيوجلا ةبقارملا يف مدختسي
 ىلع دعب اميف كلذ هزفح دقو « ةيكريمألا «اتوسينيم»
 ديطانملا ريوطت فدهب ناريطلا لقح يف براجتلا ءارجا
 اهقيلحت ءانثا اههيجوتل لئاسولا داجياو كاذنا ةفورعملا

 .وجلا يف
 داع « ةيكريمألا ةيلهألا برحلا ءاهتنا رثا ىلعو

 ةعبسلا برح» يف كرتشا ثيح ؛غ ريبمتروك» ىلإ «نيلبيز»

 شيجلاو «غريبمتروث» شيج نيب تعقو يتلا «عيباسا

 نابا لايخ طباضك مدخ مث . 1855 ماعلا يف يسوربلا

 رمتساو « 181/1١( - 18100) ةينامألا - ةيسنرفلا برحلا
 لغشو . 1410/5 ماعلا ىتح لايخ طباضك ةمدخلا يف

 « ةمهم ةيسامولبدو ةيركسع بصانم ةدع كلذ دعب
 ١451١ ماعلا يف دعاقتلا ىلع هتلاحا ليبق قيرف ةبتر ىلإ فرو

 ماعلا ين دعاقتلا ىلع ليحأ هنأ عجارملا ضعب لوقتو)

 " .  نيسمخلاو ةثلاثلا نس يف وهو
 هدوهج ؛«نيلييز» سرك « دعاقتلا ىلع هتلاحا دعبو

 . هيجوتلل ةلباقلا ةبلصلا ديطانملا ريوطن لجا نم هتورثو
 تذفنتسا يتلا ةلشافلا براجتلا نم ديدعلا فداص دقو

 تابوعصلا نم مغرلا ىلعو . هراقتفا ىلإ تدأو هتورث
 نم نكمتو لمعلا ىلع رباث دقف « هتهجاو يتلا ةينفلا
 ةيناملالا ةلودلا ةياعر تحت براجتلا ءارجا يف رارمتسالا

 لولحلا داجيا ةياهنلا يف عاطتساو « يبعش يلام معدبو

 (ويلوي) زومت ؟ ينو . هتضرتعا يتلا تابوعصلا عيمجل

 خب درق نيلييز نوف فارغ خيرته تسغوأ فلودأ دئانيدرف

 يرابتخا ناريط لوأ ءارجا يف «نيليبز» حجن ٠

 «نيلييز» ماقو . كرحم ةطساوب هيجوتلل لباق بلص داطنمل
 .آض-11 -ز لو مسا هيلع قلطا يذلا « هداطنم ةدايقب

 ةريحب يف ةمئاع تارئاط ةريظح رهظ قوف نم هب قيلحتلاو
 . «نفاشكي رديرف» ةنيدم نم برقلاب «سناتسنوك»

 بلصلا داطنملا عرتخا نم لوأ «نيلييز : نكي ملو

 «سييبس» يبسنرفلا عرتخملل قبس دقف « هيجوتلل لباقلا
 ماعلا يف هيجوتلل ةلباقلا ديطانملا ءانب قرطب ةءارب لجس نا

 ماعلا يف الإ هعورشم قيقحت يف حجني مل هنا الإ ء 181

 ديطانملا ءانب أدب )1908-١904( ةرتف ينو . ٠
 تحت ماجحألاو عاونألا فلتخم نم هيجوتلل ةلباقلا ةبلصلا
 تئشنا امك « (داطنم « نيلبيز رظنا) «نيلييز» مس

 الإ ةيسيئرلا اينالا ندم نيب يوجلا لقنلل «نيلييز ةكرش»

 ماعلا ين ىلوألا ةيملاعلا برحلا بوشن دنع تفقوت اهنأ
 ةيملاعلا برحلا نابإ ديطانملا هذه تمدختسا دقلو . 4

 ين ناملألا اهمدختسا امك « ةيوجلا تايرودلا يف لوألا
 اكيجلب قوف يجيتارتسالا يوجلا فصقلا تايلمع
 ظهاب ناك يبرح حالسك اهمادختسا نكلو . ايناطيربو

 « وجلا يف ريمدتلل اهنم ةريبك دادعا ضرعت ببسب ةفلكتلا
 راذا 6 يو . «نيلبيز» لامآل 0 ناك يذلا رمألا

 «غروبنتولراش» يف «نيلييز» يوت ©1917 (سرام)

 . «نيلرب» ةنيدم نم برقلاب

 ( داطنم ) نيلييز م
 183810 طة عتطآع هيجوتلل لباق بلص داطنم وه

 يجراخلا هلكش هبشي . (داطنملا رظنا) . ةتدوطتم

 (قاوطأ) تاقلح يذ لكيه نم فلأتيو « راجيسلا
 مئاعد ةطساوب تارجحلا نم ددع ىلا مسقم ةفيفخ ةيندعم

 ةجسنالا نم فالغ لكيملاب طيحيو « لكشلا ةيرئاد
 . يئاهنلا هلكش داطنملا يطعي ءاوملا ذوفنل ةعناملا ةيشامقلا

٠ 

 ىر

 زاغب ةءولمم ةيزاغ ايالخ وأ تانولابب داطنملا تارجح ابعت

 وأ « نيجورديلاك) يوجلا ءاوحلا ةفاثك نع هتفاثك لقت
 ظفتحيو . ( نيليثالا هبشي زاغ وهو زاغولبلا وأ « مويليحلا
 مأ زاغلاب ةءولمم هتارجح تناك ءاوس هلكشب داطنملا
 لوط ىلع دتمتو . بلصلا هلكيه لضفب كلذو « ةغراف
 تارسمق اهب لصتت ةيسيئر ةيندعم ةضراع داطنملا رعق

 تازيهجتو « ةيحورم عفد تاكرحمو ؛ باكرلاو نيحالملا
 . ةيقفالاو ةيدومعلا داطنملا ةكرح يف مكحتلا

 «نيلييز» مسا ديطانملا نم عوتلا اذه ىلع قلطا

 دعاقتملا (لارنجلا) قيرفلا ىلإ ةبسن « 2ءمماتص

 -1878) «نيلييز نوف دنانيدرف» يناملألا عرتخملاو
 ةحجان ةبرجت لوا ءارجاو ميمصتب ماق يذلا ( ١9317

 داطنملا اذه مادختسا ريوطتو « هيجوتلل لباق بلص داطنمل

 . كلذ دعب

 19.٠ ماعلا يف أدب روهشم خيرات «نيليبز» ديطانلو

 ةريحب قوف قيلحتلاب «نيلييز نوف دنانيدرف» ماق امدنع

 لوأ يف ايناملأ يف «نفاشكيرديررف» برق «سناتسنوك»
 ١9100 (ويام) رايا رهش لئاوأ ين ىهتناو « هئانبب ماق داطنم
 ةطحم يف هطوبه ءانثا (غروبندنه» داطنملا قارتحاب

 ١ ٍ ةيكريمألا «يز ريج وين» ةيالوب «تسريهكيل»

 ىلع «نيلييز دنانيدرف» لصح « 1894 ماعلا يفف

 « هيجوتلل لباق بلص داطنمل هميماصت لوا ليجستب ةءارب
 هيلع قلطا داطنم ءانب ىلع نيتيلاتلا نيتنسلا لالخ فكعو
 ىلوألا فرحألل راصتخا وهو) 12-1 ١ - ز لو مسا
 «آسكامطتلا 2 ءجماتس ![0. 1»  ةينائألا ةرابعلا نم

 قوف ةمثاع ةريظح يف ١( مقر نيلييز داطنم ١ ينعتو

 حجن ١6٠١ (ويلوي) زومت ”< يفو . «سناتسنوك» ةريحب
 4٠١ هلوط غلبي يذلا داطنملا اذه ةبرجت يف «نيلييز»

 : نم هلكيه فلأتيو « ًامدق "م هل رطق ربكأو « ًامدق
 لكيهلا مسقت ًايناضرع ًاقوط 5١و « ةيلوط ةضراع 4
 موينملالا ندعم نم اهلماكب ةعونصم يهو « ةرجح ١ ىلإ

 يطغبو . ةيرطقلا ةيندعملا كالسألا نم ةكبش ةطساوب ةتبثمو
 شامقلا نم عونصم سلما فالغ هلماكب داطنملا لكيه

 نم ةعونصم ةيزاغ ةيلخ ١١ راظنألا نع ىفخي ىنطقلا

 ةقباس داطنملا تارجح لخاد ةعوضومو « يطاطم جيسن

 ةيعكم مادقأ ٠*8 اهتعس عومجم. غلبيو « ركذلا

 ةضراعب لصتيو . زاغلا نم ( ابعكم ارتم 1476,58)
 نيسكرحم نايوحت ناتلقتسم ناتروصقم ةيلفسلا داطنملا

 ًاناصح “١ امهنم لك ةوق غلبتو نيزتبلاب نالمعي نييحو رم
 عافترالاب مكحتي قلزنم لقث اهب لصتي امك « ًايراخب
 ةفدو « هتمدقم ضفخ وأ عفر قيرط نع داطنملل يسأرلا

 اذه ةعرس تغلب دقو . ايقفا داطنملا ريس يف مكحتت ةيفلخ

 نم مغرلا ىلعو . ةعاسلا يف اليم نيرشعلا يلاوح داطنملا
 تفلتخا كلذ دعب اهؤانب مت يلا « نيلييز » ديطانم نا

 لكشلاو مجحلا ثيح نم ١( -ز لو داطنملا نع اريك

 ١ه



 » نيلييز » داطنملل ماع رظنم

 ىلع ةحلسملا تاروصقملاو ىلعألا يف عقدملا جرب ودبيو . « نيلييز » داطنملا

 يهم همميإ

 نقي

 اجلا
0 

 ةيداعملا تادراطملا دض ةيابحلا نيمأت فدهب نيبن

 طمنلا ددح داطنملا اذه نأ الإ « ةيكيناكيملا تازيهجتلاو
 . ديطانملا رئاس هيلع تينب يذلا ىبساسألا

 داطنملا ىلع تيرجا يلا ىلوألا براجتلا تناكو

 ىلع زفح يذلا رمألا « رارمتسالا ىلع ةعجشم 4١ -ز لو
 -91900) نم ةرتفلا تزيمت دقو . ىرخا ديطانم ءانب

 ىلا « ١ - ز لو نم ديطانملا اهيف تينب ىلا «؛©< 4٠

 ديطانملا ىلع ةديدع تانيسحت ءازجابا ىدحدز لو

 لماوع روهظب ةرثفلا كلت تزيمت امك . اهمجح ةدايزو
 ءادأ ىلع ةرثؤملا ةيعيبطلا ىوقلا لماوع : لثم ةطبثم

 « اهبيصي ناك يذلا ىكيناكيملا داهجالاو « ديطانملا

 تكشوأ دقو . «نيلييز» .تايثناو يللا ةيلاملا تابوعصلاو

 اللول ٠ عورشملا رارمتسال دح عضو ىلع لماوعلا هذه

 سيساتب ماقف « ةيراجتلا ديطانملا ةيمهآل هبنت «نيلييز» نا
 ندملا نيب يوجلا لقنلل ةيناملألا 12138 «غاليد» ةكرش
 لقنلل ةكرش لوا يهو 151١ ٠ ماعلا يف ةيسيئرلا ةيناملألا
 راصتخا يه «612)1ع» ةملكو . ملاعلا ُُ مظنملا يوجلا

 «]ط)عداءطع آمان و ةرابع نم لوألا فرحألل

 رمتسا دقو 5طن( ةطن م -4لعان عدس 0 عوعا] 5 ءطشلا»

 بوشن ببس فقوتو « تاونس عبرا ةدم (غاليد» لمع
 ديطانم تماقو . 1414 ماعلا يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 «( نيبافش ١ و « ( دنالشتود 37 يهو ةسمخلا ) غاليد 0

 لقنب « «نسخاس» و « «ازناه» و « هزيول ايروتكف» و
 ىجلا يف اهقيلحت ددم عومجم غلبو « ًارفاسم 4
 ةعب را اهوط زهاني ةفاسم اهيف تعطق ناريط ةعاس ط٠
 اهخيرات هوشي نا نود « ضرألا لوح ةفاسملا فاعضا
 ديطانملا مقاوط وا نيرفاسملاب رضأ دحاو ثداح يراجتلا

 رخاوا يف هوش رظنلل تفلملا خيراتلا اذه نكلو . ةيحالملا

 نيداطنملا ريمدت نم ءافلحلا نكمت امدنع ء 1918 ماعلا

 ًايناملأ ًايركسع نيسمخ لتقو 018 - ز لوو 4 عز لو

 « ةيركسع ماهم ءادأب امهمايق ءانثا « امهنتم ىلع ١ وناك
 لقنلل ةليسوك ديطانملا يف رظنلا ةداعا ىلع زفح يذلا رمألا

 ماهمب مايقلا عيطتستل اهميمصتو يراجتلا يوجلا
 . يوجلا فصقلاو عالطتسالا

 ةزوحب ناك « ىلوالا ةيملاعلا برحلا تبشن امدنعو

 شيجلا ةزوحب ناكو « دحاو داطنم يناملألا ةيرحبلا حالس

 ةلدعم ةيراجت ديطانم ةثالث ىلا ةفاضا ديطانم ةتس يناملألا

 يناملألا شيجلا بكترا دقو .مجحلا ةريغص ديطانم ةثالثو

 قوف ماهمب مايقلل هديطانم لاسرا أطخ « برحلا ةيادب يِ
 يف ببست يذلا رمألا « راهنلا ةعبار يف ةيمحم قطانم

 بوشن نم لوألا رهشلا ةياهن لبق ديطانم ةثالث طاقسا

 ًاحاجن ينامألا ةيرحبلا حالس ققح « كلذ دعب . برحلا
 رحب يف ةيبرحلا ءافلحلا نفس تاكرحت دصر يف اريبك

 ديطانم تماق امك « «نيلييز» ديطانم مادختتساب « لامشلا

 ةبرحلا سارك ةيوجلا ةيناملالا تاوقلا مدقتب حالسلا اذه

 فصق ىلع زيكرتلاو ايناطيرب قوف ةيوجلا اهتاراغ يف



 يلا تاراغلا عومجم غلب دقو . تاذلاب ندنل ةمصاعلا

 يف « ةراغ نيسمخو ىدحا ايناطيرب قوف ديطانملا اهتتش

 با ه ىلإ ١418 (وينوي) ناريزح ١4 نم ةرتفلا
 غلب لبانق 0805 اهيف تطقسأ 21918 ( سطسغا)

 لتق يف تاراغلا تببستو . انط 117,8 اهنازوأ عومجم
 رامد ثادحاو . ١"ه8 حرجو ايناطيرب انطاوم هدا/

 حورلا يف ةيمهألا غلاب ضفخو « تاكلتمملا يف ريبك
 يف تاراغلا كلت تببست امك يناطيربلا بعشلل ةيونعملا

 ةيعافد ةوق تيبثتو « يبرحلا يناطيربلا جاتنالا ةلقرع

 نم ابرس ١١ : اهماوق ةيناطيربلا رزجلا لخاد ةمخض
 ٠١١ اهتارئاط ددع غلب يناطيربلا وجلا حالس تارئاط

 نم ةريبك ةوقو ءلجر 5٠٠١ اهمقاوطو تارئاط
 راونألا تايراطبو تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملا تايراطب
 .لجر ١٠٠٠١ اهمقاوط ددع غلب ةفشاكلا ةيوجلا

 ديطانملا تماق دقف « ركذلا ةقباس تاراغلا ىلا ةفاضالابو

 سيراب ةيسنرفلا ةمصاعلا قوف ىرخا تاراغ نشب
 ةيملاعلا برحلا ةيادب ذنم ةيكيجلبلا ندملا نم اهريغو

 . ىلوألا
 برحلا ةيادب ذنم مهدوهج اوزكر ناملألا نأ ظحالبو

 ةديعب ةيوج تاراغب مايقلل ديطانملا مادختسا ريوطت ىلع
 مخض يوج لوطسا ءانب ىلع كلذ مهزفح دقو . ىدملا

 ديزي ام ءانبب ايصخش «نيلييز» ماق « «نيلبيز» ديطانم نم

 ةكرش تماق امك « لوطسالا اذه ديطانم نم ةئاملا نع

 نع ديزي ام ءانبب 5طان[[ع-آمهط# «زنال توش»

 ديطانم رهشأ نأ ركذلاب ريدجلا نمو . اهنم نيرشعلا
 -زلو داطنملا ةيوجلا تاراغلا يف تكرتشا يلا «نيليز»

 «رسارتش رتيب» ةدايقب يناملألا ةيرحبلا حالسل عباتلا ٠
 يذلا هلوطب داطنملا اذه زيمت دقو . 266 38561

 يف عافترالا ىلع هتردقو « (ًارتم ؟؟ه) ًامدق غلبي

 هادمو « (ارتم0٠488) مدق ١٠٠٠١ نع ديزي ام ىلإ وجلا
 يذلا رمالا . (ارتموليك )١١١٠7١ ليم ل٠ غلبي يذلا

 «كرويوين» ةنيدم فصقل ةطخ عضو ىلع «رسارتش» زفح
 ءافلحلا نكلو « عونلا اذه نم ديطانم ةثالث مادختساب

 يللاتلاب تلشفو ١915 ماعلا يف داطنملا طاقسا نم اونكمت

 . «رسارتش» ةطخ

 ناملألا فقوأ 07١٠ -ز لد داطنملا طاقسا رثأ ىلعو

 + ديطانملا مدختست يتلا يوجلا لاتقلا تايلمع عيمج
 عالطتسالا تايلمعب مايقلا ىلع اهمادختسا اورصقو
 نم 1415 ماعلا يف اونكمت ءافلحلا نأل كلذو « يوجلا
 خيراوص مادختساو ةيوجلا مهعافد تاكبش ريوطت

 ىلإ عافترالا عيطتست ةقراح سوؤر تاذ «وج - ضرا»

 مادختسا لعج يذلا رمألا وجلا يف ةريبك تافاسم

 نم اونكمت ءافلحلا نأو ًاصوصخت « ةفلكتلا ظهاب ديطانملا

 . برحلا ةرتق نابا ًاداطنم 4١٠ نع ديزي ام طاقسا
 ىلع تلخدا يتلا تانيسحتلا نإف + ىرخا ةيحان نم

 يف ءاقبلا نم اهتنكم ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابا ديطانملا
 نأب داقتعالا ىلع سانلا زفح امم « ةليوط ًاددم وجلا
 . ةيوجنلا ةحالملا ريوطت يف ًازراب ًارود بعلت فوس ديطانملا
 ةلحرب 2١7١ -ز لو داطنملا ماق 19117 ماعلا فيص يفف

 . ةعاس ةئام تماد قيطلبلا رحب قوف ةيعالطتسا

 هسفن ماعلا نم ( ربمفون ) يناثلا نيرشت رهش ينو
 ةدجن لاصيال ةلواحمب « ه8 ز لو داطنملا ماق

 نأ نم مغرلا ىلعو « ةيناملألا ةيقرشلا ايقيرفا ىلإ
 وجلا يف ىقب هنا الإ « هفده ىلا لوصولا يف لشف داطنملا

 نع نيت قامت اههالخ عطق ةعاس 48 نع ديزت ةدم

 . ليم ٠٠

 « نيلييز » داطنم

 : ىلوألا ةيماعلا برحلا دعب ام ةلحرم يف
 5 1١911 (سرام) راذا يف «نيلييز نوف دنانيدرف» يوت

 ءافلحلا رظح « ١1914 ماعلا يف ايناملا ةميزه رثا ىلعو
 قفتا ديطانم ءانثتساب اهعون ناك ايا ديطانملا ءانب اهيلع
 تاضيوعتلا نم ءزجك ءافلحلا ىلا اهميلستو اهئانب ىلع
 ديطانملا رهشا ناكو . برحلا بقع ايناملأ ٍلع تضرف يتلا

 داطنملا « ةروكذملا تاضيوعتلا بجومب اهميلست مت يلا
 هملست يذلا 221-1318 -١- رز» وأ 0١55 -ز ل»

 ةطحم ىلا هلوصو ىدل ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا.

 نيرشت رهش يف «يز ريج وين» ةيالوب ةيوجلا «تسرهكيل»
 سول » مسا هيلع تقلطأو ١975 (ربوتكا) لوألا
 داطنملا ليغشتب ةدحتملا تايالولا تماق دقو . « سيلجنا

 فورظلا فلتخم يف تاونس عست ةدم «سيلجنا سول»
 1989 ماعلا ينو . ركذت ةثداح هفداصت نا نود ةيوجلا
 نم مغرلا ىلع « ةمدخلا نم روكذملا داطنملا جرخأ

 نا ىلا براجتلا تاياغل هصيصخت ىرجو « هتيحالص
 . 1989 ماعلا يف ًاريخا مطحت

 ةضورفملا رظحلا تاءارجا تففخ ١97 ماعلا فو

 « ةيراجتلا ديطانملا ءانب ةعباتمب اهل حمسو « ايناملا ىلع
 يذلا 0١5097 - ز لو داطنملا ءانب يف روفلا ىلع تادبف

 (ريمتبس) لوليا رهش قو . ؛نيلييز فارغ» مساب رهتشا
 لقن يف هلمع رشابو « داطنملا اذه ءانب لمكتسا 4

 11080 «ريكيا وغوه» روتكدلا ةدايقب عئاضبلاو ني رفاسملا
 با رهش لح نا امو .«نيلييز» ةفيلخ 016267

 ماق دق «نيلبيز فارغو ناك ىتح « 1954 (سطسغا)

 ملاعلا لوح ةلحرو « يبسلطألا طيحملا ربع نيتلحرب
 ليم 5١6٠١ ةفاسم اهلالخ عطق اموي١١ تقرغتسا

 ع (رتيكيا» ماق ١975 ماعلا يو . (ملك "؛:ةقلرم)

 تالحرلا نم ةلسلسب « «ازناهتفول» ةكرش عم قافتالاب

 ىرج امدنعو . نيرفاسملاو ديربلا اهالخ لقن ةمظتنملا
 ققح دق ناك ء 198:7 ماعلا يف دأطنملا اذه نع ءانغتسالا

 عطق -- راحبلا ربع ةلحر ١45 اهنيب نم - ةلحر ه4

 . ليم نويلملا نع ديزت ةفاسم اهنالخ

 يز

 ًاسامحو ًامامتها «نيلبيز فارغ» داطنملا حاجن راثا دقلو
 « تانيثالثلا لئاوأ ين هنم مخضا رخآ داطنم ءانب ىلع زفح
 (غروبندنه» مساي رهتشا يذلا 2١55 - ز لو داطنملا وهو

 داطنملا اذه لوط غلب دقو . 1985 ماعلا يف هؤانب لمكتساو

 ةعب رأب هديوزت ىرجو « (رتم ؟4 ؛,ه يلاوح) مادقا 4
 ناصح ١١١٠١ اهنم لك ةوق تغلب لزيد تاكرحم

 هديوزت ىرج امك « ًاليم 84 ىوصقلا هتعرس تغلبو
 سفانت ًارفاسم نيسمخ ةحارل تامدخو تاروصقمب

 فيص قو . تاطيحملا ةرباع ةيراجتلا رخاوبلا يف اهتايثم
 تالحر رشع (غروبندنه» داطنملا ققح ١975 ماعلا

 يف «تسريهكيل» و ايناملأ يف «نفاشكي ردي رف» نيب ةمظتنم

 مهلقن نيذلا نيرفاسملا ددع غلبو « ةدحتملا تايالولا

 كلذ دعب داطنملا تالحر ترمتساو .نيرفاسسا 4

 هنكلو « ركذت ثداوح نود ىرخا ةلحر ه8 ققحو

 «تسريهكيل» ةطحم يف هطبهم نم هبارتقا ءانثا ةأجف قرتحا

 هتالحر ىلوأ ةلحرلا هذه تناكو « 1980/ ىيام) رايا 5 يف
 ببس اوزع ءاربخلا نا نم مغرلا ىلعو . 980 ماعلا يف

 ءاب رهكلل غيرفت ثودح ىلإ غر وبندنه» داطنملا ةثداح

 ىقيقحلا ببسلا نأ الإ « هقارتحا يف تببست ةنكاسلا ةيوجلا

 «غروبندنه» ةثراك جئاتن نم ناكو . نآلا ىتح فرعي مل
 نا عجارملا ضعب ركذت) ارفاسم "5 اهتيحض بهذ يلا
 ناريطلا خيرات ين ةرم لوأل ١7(4. غلب اياحضلا ددع
 ربع ةيوجلا تالحرلا عيمج ططخ ءاغلا « يراجتلا

 عيمج يف ديطانملا ريوطتب مامتهالا لاوزو « تاطيحملا
 يذلا ديدشلا مامتهالا نم مغرلا ىلع كلذو . ملاعلا ءاحنأ
 ددع غلب ذا « ةئراكلا كلت ثودح لبق ديطانملا هتراثا

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن ىتح مهتلقن نيذلا نيرفاسملا
 «نيلييز فارغ» ناداطنملا ماق رفاسم فلا ه7 وحن

 « مهنم رفاسم فلا ١9 نع ديزي ام لقنب «(غروبندنه»و
 ماق نط يفلا نع اهتلمح يلا عئاضبلا نزو عومجم دازو
 نع ديزي ام لقنب «غروبندنه» و «نيلبيز فارغ» ناداطنملا

 يتلا تاريوطتلا نم مغرلا ىلع كلذكو . اهنم ًانط
 «4١21#9و 1١9٠6٠ نيماعلا نيب ديطانملا كلت ىلع تارط

 ؟48 ىلإ ًارتم 17 نم اهلوط دايدزا يف صخلتت ياو
 اهصئاصخو اهئانب قرط ىلع تانيسحت ءارجاو « ًارتم
 عنص يف ةلمعتسملا داوملا ”تلدبتساو « ةيكيمانيدو ريالا

 داوملاب ةيجراخلا اهلكايهو ةيزاغلا اهايالخ ةفلغا
 ةصاخلا تاروصقملا جمدو « ةبكرملا ةيعانطصالا

 جراخ اهتيبثت نم ًالدب اهلكايه يف نيحالملاو نيرفاسملاب
 بيكرتو « تانيرشعلا لئاوأ ذتم كلذو. لكايملا كلت
 ديطانملا تناك يتلا تالاحلا ين لكايحلا لخاد تاكرحملا
 امك قارتحالل لباقلا ريغ لماخلا مويليملا زاغب اهيف ألمت

 . نيجو رديهلل ةبسنلاب لاحلا وه
 ايراج لمعلا ناك « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا علطم ينو

 -ز ل» داطنملا : امه نيديدج نيداطنم ءانبل ايناملا يف
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 بوشن نكلو « "60١ -ز لو داطتملو (:

 طوطخلا يف ةمدخلا ديق امهعضوب حمسي مل برحلا
 تارئاط تماق دقف ىرخا ةيحان نمو . ةيراجتلا ةيوجلا

 يف ةمخضلا ةيناملألا ديطانملا ءانب عئاصم ريمدتب ءافلحلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ايناملأ ىلع ةيوجلا اهتاراغ

 يف لمعلا فقوتو « «نيلييز ديطانم» رصع كلذب ىهتناو

 ..نيحلا كلذ ذنم ةيئاهن ةروصب اهئانب

 )١١( ةدهاعم ) كروتاقتيز ( ١١١5

 اهبجومي مث « اسمنلاو ةينامعلا ةلودلا نيب ةدهاعم

 ث 48+ ) اماع شع ةنمللا بر دع عضو

 .(ل505

 ل وأ 27و12 غن0]ع«ك روتاقتي زر ةدهاعم ربتعت

 نييواسمتلا عم نويناّمعلا اهم ربأ حلص ةدهاعم

 طسوت دقو .١1١/١1١05/1١5١يف ةينيطنطسقلا جراخ

 ريمأ 15022 80عو]ءجإن«ياكشت وب نافتسا راهدقعل

 « لوألا دمحأ» يناثثعلا ناطلسلا نيب « ايناشليسنارت »

 روطاربما 210017 11 «يناثلا فلودور»و

 ةدهامملاهذه تبمأ دقو.ةسدقملا ةينامورلاةيروط ريمالا

 مساب ًاضيأ فرعت يتلاو « ًاماع رشع ةسمللا برح و
 ١5.5(. -١1هو#) «ةليوطلا برحلاو

 نافرطلا فرتعا « ةدهاعملا هله بجومميو

 نوينامعلا فرتعا امك « « ايناقلسنا رث» لالقتساب

 تقبأو . نييواسنلا نيبو مهنيب ةاواسملاب مهتهج نم
 يضارالا ىلإ ةبسنلاب عقاولا رمألا ىلع ةدهاعملا هذه

 ««ةليوطلا برحلا» يف نيفرطلا الك اهيلع رطيس يلا

 ىلا ةيونسلا ةيزحلا عفد نم روطاربمالا. تفعأو
 « ةدهامملا كلت جئاتن مهأ نم ناك دقلو . ناطلسلا

 يف ةصاخو نييناّمعلا ةطلس يف بدي فعضلا أدب نأ
 هلدتعم ادغ ثيح « ( رجملا) «ايراغنه » طساوأ

 . نمزلا عم فعض مث « رمألا ءىداب يف

 ( تروك ) رلرتيز (:؛)

 بصنم لغش ( س 18956 ) يناملا لا رتج
 لوليا نم ةرئفلا يف يناملالا شيحلا ناكرا سيئر

 . 1944 (ويلوي) زومت ىبح ١9418 ( ريمتبس )

 ماعلا يف 1. 2ءز(ئ]عرم رلزتايز تروك دلو
 طباضك ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف كرتشا . موو

 تابابدلا حالس ىلا لوحت ١584 ماعلا يفو « ةاشم
 ةماعلا ناكرالا ةسائر يف لمع مث « ًافيدح ءىثانلا

 . « تنوميل روف » ةسائر تحن مدقم ةبترب
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 رلزتيز تروك يناملألا لارنجلا

 ماعلا يف اسنرف ىلع ةيناملالا ةلمحلا ءانثا ينو

 سيئ رك لمعيو ديقع ةبترب « رلزتيز » ناك ٠

 يلا « ةعردملا « تسيلك نوف » ةعومجمل ناكرا

 قرف ٠ ىلع لمتشت « ةعردم قلايف م مضت تناك
 يف مت تابابدلل دشح ربكا كلذ ناكو « ةعردم

 هذه تماق دقلو . تقولا كلذ ىّتح ةثيدحلا برحلا

 ةيسن رفلا ةهبحلا يف يسيئرلا قرخلا ذيفنتب ةعومجملا

 بعلو «© «نيدرآلا » تاباغ ربع « ناديس » دنع

 ةيلمعلا هذه طيطختلا ءانثا ًاماه رود « رلزتيزو

 دادما لئاسو مظنتب كلذو « اهذيفنت لالخو
 نود ةكرحلا ِق رمتست ثيحن « دوقولاب تاعردملا

 ةهبحلا يجيتا رتسالاو يقايلمعلا نيقمعلا يف فقوت
 5 هح اجت ناكو « « شناملا » رحب ىبح ءافلحلا

 نم ةمسخضلا ةلتكلا هذه ةيرادالا نوؤشلا ميظنت

 دجوي ناك ) اهعم ةلماعلا تايلآلا فلتخم و تابابدلا
 « (ناث قسنك هءارو فحزي ةلومحم ةاشم قليف

 هتاردق ىلع « رلته » و ايلعلا ةدايقلا فرعت ةيادب

 ةلمحلا نم ىلوالا ةلحرملا ءانثا رلزتيز ناك
 ١44١ ماعلا يف يتييفوسلا داحتالا ىلع ةيناملالا
 ناكرا سيئر بصنم لغشي « ( اسورابراب ةيلمع )

 تناك يلا «٠ ةعردملا « تسيلك نوف» ةعومجم

 نوف» ةدايقب « بونحلا شويج ةعومجم » نم
 رلزايز لمع ١54٠ ماعلا لئاوا يو . « تدتشنور

 يف ةدوجوملا «د » شويحلا ةعومجم ناكرأل ًاسيئر

 اهتدايقل ًارقم « سيراب » تناكو « ابوروا يب رغ
 يدصتلا ةيلمع يف رظنلل ًاتفلم رود بعلو « ةماعلا

 تاوق اهب تماق يلا ةريبكلا ةيئامربلا ةراغالل

 « بييد » يف ةيدنكلاو ةيناطي ربلا « سودناموكلا »

 . 1947 ( سطسغا ) بآ رهش لالخ

 ةكرعم يف ةيئاملالا شويحلا ةمميزهلا ةجيتنو
 ( ريمسيد) لوالا نوئاك لالخ موكسومو»

 ىلع ةميزهلا ةيلوؤسم «رلته» ىقلأ « ١94١
 ةعردملا تاعومجملاو شويحلا تاعومجم ةداق قتاع

 هفارشاو هلخدت ديازتو « شيجلل ةماعلا .ةدايقلاو

 « ةيئييفوسلا ةهبحلا يف ةيب رحلا تايلمعلا ىلع رشابملا
 ةداقلا رابك نيبو هنيب تاضقانتلا تديازتو

 ناكرا سيئر « ردلاهر ةصاخو « نبيركسملا

 لوح مهنيبو هئيب ءارآلا فالتخا ببسب « شيحلا
 هب مايقلا شيلبا ىلع بجوتي يذلا باحسنالا ىدم

 ةعيبط لوح و « داضملا « فوكوج » موجم حاجن رثا

 فيرخو فيص يف ةيموجطلا تايلمعلا ىدمو مجحو
 ىدم يف « رلته » كوكش نم كلذ دازو « ل949

 « ةيزانلل نييديلقتلا نيف رتحملا نييركسعلا ءالو
 ةداقلا رابك نم ددع ةلاقتسا لبق وأ ىحن كلذلو
 تاحاجن اوزرحأ نأ مهل قبس نيذلا «٠ نييركسعلا

 ©« ١94١ واو٠4 و 9١ه تالمح يف ىربك

 داصحتالاو ناقلبلاو اسنرفو اينولوب نم لك يف
 «تسيل» و «نايردوغ» لاثمآ « يييفوسلا

 « شتيخوارب» و « كوب نوف» و« بيل نوف» و

 هبصنم نم « ردلاه » لاقأ اك « « تسيلك نوفر» و

 ©« ١547/9/54 يف شيحلا ناكرال سيئرك

 يقر دق ناك يذلا « « رلزئيز» هنم الدب نيعو

 ءالوب هتّقث ساسا لع كلذو « ءاول ةبتر ىلا ًاثيدح

 ىلا هتيق رتب رما مث نمو « هل يصخشلا «رلزتيز»

 ةبترب رمي نأ نود « ةدحاو ةعفد لوا قيرف ةبتر

 رمألا . ءاول ةبتر ىلا هتيقرت ةثادح مغر « قيرف

 طابضلا رابك ىدل ةريبك ةيساسح راثأ يذلا
 ةمراصلا ديلاقتلل ًاحضاف ًاقرخ لكشو « نلملالا

 لوصالا تاذ ةيناملالا ةيركسعلا ةسسوملا يف ةثراوتملا

 ريتعا عيفرتلا اذه دعبو . ةيخيراتلا ةيسوربلا
 .شيحلا ةدايق يف صاخلا « رلته» لجر « رلزتيز»

 ةهبحلا تايلمع ةرادا 5 ةيلمعلا هماهم ترصخناو

 اهيلع فرشي « رلتهر» ناك يلا « ةيتييفوسلا
 هنوك يف رصحنت داكت هتمهم تناك كلذل و « هسفنب

 يف ةلماعلا شويحلا تاعومجم ةداق نيب لاصتا ةليسو

 . « رلته » نيبو ةروكذملا ةهبحلا

 ةيتييفوسلاتاوقلاقيوطت ةيادب يف رلزئيز لواحو
 « سولواب نوف» ةدايقب يناملالا سداسلا شيجلل

 يناثلا نيرشت رخاوا يف « دارغنيلاتس » بيج لخاد

 ةقفاوملاب « رلته » عنقي نأ ©« 154١ ( ربمفون )
 ظفلت ) « سخيف نوف »و « سولو اب نوف» يأر ىلع
 رسك ةلواحم سداسلا شيجلل حامسلاب ( زشتيف ًاضيأ
 ًارظن يب رغلا بونملا وحن باحسنإلاو راصحلا قوط



 رارمتسا ةلاحتساو دوقولاو رئاخذلاو نؤملا ةلقل
 « رلته» نكلو « «دارفنيلاتس» لخاد دومصلا

 ىدباو « غنيروغ» هعجش نا دعب حارتقالا ضفر
 ةرصاحملاتاوقلادادمال يناملأآلا يوحلا حالسلا دادعتسا

 «لدوج » و « لثيك » نم لك ديأ نا دعبو « ًاوج
 عيب ر ىح «ي دارغنيلاتس » يف سداسلا شيحلا ءاقب

 .ديدحلا هموجبم يناملالا شيحلا موقي ثيح <44

 لئاوأ يف هتاوقو «سولو اب نوف» مالستسا رثإو
 ةداعا رلزتيز لواح « #١4 ( رياربف) طابش

 ةهبحلا نع ةلوؤسملا ةماعلا ةيركسملا ةدايقلا ميظنت

 عتمتي لوؤسم دئاق الل نوكي ثيحب « ةيتييفوسلا
 ىمويلا لخدتلا نع ًاديعب « لمعلا يف ةيلالقتساب
 تاوقلل ةماعلا ةدايقلا ناكراو ةداق نم رشابملا
 « لدوج»و « لتيك » لخدت نع ًاديعب يأ « ةحلسملا

 « اهيلع اماع ًافرشم « رلته » ءاقب عم « تاذلاب
 اوضفر نيروكذملا ةداقلاو « رلته» نكلو

 , هحارتقا

 «رطه» يأر رلزتيز ديأ 194م عيبر ينو
 ةهبخلا يف يجيتا رتسالا عافدلل ةليسو لضفا نأب لئاقلا

 « ةدودحم ةيموج ةيلمعب مايقلا يه ذئتقو ةيتييفوسلا

 ةيلمعل طيطختلا يف ةريبك ةمهاسم مهاس مث نمو
 « «كسروك ءوتن » ىلع موجه لا يأ « «ةملقلا م

 ىلا تدأو « كلذ دعب عيرذلا لشفلاب تءاب يلا

 لالخ يسيئرلا ةيئاملالا تاعردملا يطايتحا فا زئتسا
 رلزتيز حرتقا عيرذلا لشفلا اذه رثإو . ةكرعملا
 «ريييندلا » رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع يعافد طخ ءاشنا

 «رلته د رخأت نكلو « يقرشلا رادحلا مسا هيلع قلطا

 دراوملا ةلقو « عيرسلا باحسنالا ىلع ةقفاوملا يف
 تاوقلا مدقت ةسعرسو « طخلا ءاشنإل ةمزاللا
 ىلا تدأ . ,كسروك » ةكرعم دعب ةيتييفوسلا

 أدبي نأ لبق « ربييندلا » رهنل تييفوسلا روبع
 . « يمهولا رادخلا » مسا ذخأ يذلا طخلا ءانب

 عسم ةرمتسم تاعارص يف رلزايز لخدو

 فرشملا وه «لدوج » نا رابتعاب « « لدوج »
 لجا نم « ابوروا يب رغ يي ةيناملالا تاوقلا ىلع

 لالخ ةيتييفوسلا ةهبحلا ىلا اهنم ةريبك ءازجا بحس

 ( ليربا ) ناسين يفو . ١54 ماعلانم يناثلا فصنلا

 تاوقلا ءاقي رارمتسا يف رلزايز صضراع 44
 عمو . « لوبتسابيس »و مرقلا ةريزج هبش يف ةيناملالا

 يف ةيتييفوسلا ةهبملا ىلع فقوملا روهدت رارمتسا
 يبست ةضراعملا هتاحارثقا تديازت 44 ماعلا

 لواح مث « « لدوج » و « لتيك » و « رلتهو ءارآل

 ءانثا ) ١44 (وينوي ) ناريزح يف ةريخالا ةرملل
 ( « وسراو»وحن اينولوب ي ةيتييفوسلا تاوقلا قفدت

 صاخلا هحا رقاب ذخالا لجأ نم « رلته » ىلع طغضلا
 ىعداف « لشف هنكلو « ةيتييفوسلا ةهبحلا ميظنتب
 . ةبعصلا هتمهمب مايقلا نع ًايلمع دعتباو ضرملا

 رقم يف « رلته» لايتغا ةلواحم ثودح رثإو

 « بئذلا ركوب » فورعملا ةيقرشلا ايسورب يف هتدايق
 يف هبصنم نم رلزتيز ليقأ ء« 1944/7/٠ يف
 قح نم مرحو « شيملا نم درطو « يلاتلا مويلا
 لارثحلا هناكم لحو « يركسعلا يزلا ءادترا

 . شيلا ناكرأل سيئرك «نايردوغ »

 ( تسنرا زناه) نئيز (5)

 .(1848- 1الا0) يسورب يركسع

 نئيز نوف لراك تسنرإ نناه تنوكلا دلو

 وخد » يف 28.8.1. 70د 71 ءاغعد

 نيماعلا ك راعميف كراش . 10/7٠١ ماعلا يف 2 ععءطغ0ر#

 ايف ةصاخ عملو « نويلوبان دض 181١4 و ام

 ةقرف داق ثيح )1١81١( « غيزبيال » يكرعم

 قليفلا داق ثيح ( ١8١ه ) «ولرتاو»و « ةلايخ

 شويج ةدايق ىلوت . « رخولب » شيج يف لوالا

 ىلا ١8١ه ماعلا نم اسنرف يف ةيسوربلا لالتحالا

 ةبتر ىلا مه ماعلا 5 يقرو . /١61١1 ماعلا

 ماعلا يف «نوربماق» يف يفوت . لاشرام دليف

 1 . ١18448

 ( ميخاوي زئاه ) نتيز 65
 تاراصتنا ققح ( 1599-1785 يسورب لارنج

 . ثالثلا ةيزيليسلا بورحلا يف ةديدع ةيبرح

 طامصق]ههعطت7» نتيز نوف ميخاوي زناه دلو

 ةئيدم يف 1599 (ويام ) رايأ 14 يف
 شيجلاب قحتلا . ةيسوربلا « عروبدنارب » ةعطاقع «وارتسوف »
 برحلا يف ًانسح ءالب ىبأو ء 1715 ماعلا يف يسوربلا
 اهيف كراش يلا (179745- 1940) ىلوألا ةيزيليسلا

 برحلا يف كراش امك . ديقع ةبترب وهو 17/47 ماعلا يف
 .ءاول ةبترب وهو ( 48١ه - ١ا/54 ) ةيناثلا ةيزيليسلا

 فحزب نتيز نوف ماق 1748 ماعلا نم (ويام ) رايأ يفف
 يف ودعلا يضارأ ًاقرتخم « هدعب نم رهتشا يركسع

 مكاحلا « « لراك » عم لاصتالا ققحيل « ايلعلا ايزيليس

 . «فرودنر يغاي» ةعطاقمل ( فيرغرملا ) يركسعلا يناملألا
 هترهش لانو « قيرف ةبتر ىلإ ١787 ماعلا يف يقر

 برحب ةفورعملا ةثلاثلا ةيزيليسلا برحلا يف ىربكلا
 اطالخ لجس يتلا « ( 19/5 - ١/05 ) عبسلا تاونسلا

 « (11/85) « غربنخيار » كراعم يف ةيركسعلا هتاراصتنا

 17ه 7/1 عغعص

 يز

 امك« .(١1ا/هال) «نتولو و 2( ١1الهال)« غارب»و

 «واغروت » ةعقوم يف فقوملا مسح ين لضفلا هل ناك
 « زتيتبوس » تاعفترم هشيجب حاتجا نأ دعب ( 50/١

 يناث نوناك 7 يف يفوت . هسفن ماعلا نم قباس تقو يف
 , .( نيلرب» ةنيدم يف ١985 (رياني )

 ١١1 (ةكرعم) يزرديز(0)

 ( يزرديوز مسا اضيا اهيلع قلطي ) ةنارجب ةكرعم

 ةلعغطعج اةم05 (آ8.017 ةئطاولا دالبلا بوعش اهتضاخ

 اهتضاخ يتلا ( 1031-1104 ) برح نابإ 12845)
 ترصتنا دقو . ينابسالا مكحلا نم صلختلل بوعشلا هذه
 لوطسال ةعباتلا 562 8688855 « رحبلا تاباصع » اهيف

 نم ناكو . يلخاد ينابسا لوطسا ىلع ةئطاولا دالبلا

 يد » قودلا . ينابسالا كلملا بئان ةيحنت ةرشابملا اهجئاتن
 هذه يف نابسالا ةداقلا زربأ , 2انلكع 2ء ىلا" « اثلأ

 را
 يف ينابسالا مكحلل ةعضاخلا ةئطاولا دالبلا تناك

 اكيجلبو ةيلاحلا ادنلوه مضت رشع سداسلا نرقلا طساوأ

 نيتيسنرفلا نيتعطاقملا ىلا ةفاضإلاب , غروب مسكولو

 ذنم اهتلتحا دق اينابسا تناكو . « اوترآأ »و «ردنالفلا »

 عسو . ( ءيرجلاب بقلملا ) « يدنوغروب ود لراش » دهع

 غلب , رشع سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا تايادب
 ةصاخو . هتورذ ( ينيدلاو يسايسلا ) ينابسالا داهطضالا
 كلملا اينابسا يف شرعلا ىقترا نا دعب ,. 1001 ماعلا يف

 , ينيدلا حالصالا ةكرحل دودللا ودعلا « يناثلا بيليف »
 هذه يفو . اهذوفنو اهطاشن ةمق ىلا هدهع نابا تلصو يتلا

 دازو , هدشأ ةئطاولا دالبلا يف يبعشلا نايلغلا غلب ءانثالا

 ال/ةلانهست ه6 جئاروا فوا مايلو قافخا نايلغلا اذه ةدح نم
 ةئطاولا دالبلا ناكس نيب طسوتلا يف ١1611 ماعلا يي 58

 , ةيبيرضلا ءابعالا فيفخت لجا نم ةينابسالا تاطلسلاو
 ,. تناتستوربلا نيينيفلكلا عم ينيدلا حماستلا ضعب ءادباو

 ىلع اجراخ ربتعا يذلا , « مايلو » ملتسا كلذ رثإ

 ماققف . ةئطاولا دالبلا لالقتسا كراعم ةدايق . نوناقل
 يد » قود ةدايقب ينابسا شيج ءاعدتساب « بيليف »

 ىلع ءاضقلاو « مايلو » ةيراحمل هعفدو . ايلاطيا نم يف امل

 كراسعملا نم ةلسلس دعب - « افلأ يد » عاطتساو . ةروثل

 ندم يف ةروثلا دامحا  باهرالاو شطبلا لامعاو رزاجملاو

 ةنيدم ىلا لصو ىتح . ىرخا ولت ةدحاولا ةئطاولا دالبل
 هنكلو . ةلوطبو دانعب هتمواق يتلا 81881168 « ملراه »

 يتلا اهتيماح نم ىقبت ام داباو , 6١ا/؟ ماعلا يف اهمحتق
 ةنيدملا ةيماح تكلهتسا نا دعب , اعوج. اهمظعم ىضق
 ةيذحاو ناذرجو باسشعا نم ةنيدملا يف ام لك اهناكسو

 ىلطسققت رابكلأ وحن كلذ دعب « املا يد » هجتاو . ةيدلج

 هه



 يز

 لهأ اهادبا يتلا ةفينعلا ةمواقمللةجيتنو . اهعاضخإل

 اهقوفت مغر اهوخد نع ةينابسالا تاوقلا تزجع , ةنيدملا

 ( لجر ٠٠٠١ لباقم لجر ١٠٠٠١ ) حضاولا يددعلا

 دودسلاو زجاوحلاو ةينقألا نوعفادملا حتف نأ دعب ةصاخو

 . مهتنيدمب ةطيحملا يضارألا اوقرغأو

 تنوكلا ةدايقب يلخاد ينابسا لوطسا هجوت اهدنع

 «راكلأ » ةرصاحمل ( 161/4 - ١681 ) 8055100 «وسوب »

 يف ءيثان يدنلوه لوطسا قيرطلا يف همجاهف . رحبلا نم

 ىزرديوز وأ) 2انإلف2©6 266 يز رديز جيلخ»

 . ادنلوه يلاهش يف عقاولا قيضلا لحضلا 222000

 نوزكريد لاريمالا ةدايقب يدنلوملا لوطسالا ناكو

 568 ٠ رحبلا تاباصع ا نم هرصانع تناكو ,ء,م3

 ةدايق تحت ءارقفلا ةماعلا نم ةراحب مضت يتلا 5

 «رحبلا تاباصع » تققحو . ءالبنلا نم يناثلا فصلا

 نفس عبس ىلع تلوتساو . نابسالا ىلع اقحاس ارصن

 . اريسا عقو يذلا «وسوب » تنوكلا ةنيفس اهنيب نم ةينابسا

 ةنيدم نع ةينابسالا تاوقلا ءافكنا راصتنالا اذه نع جتنو

 يف حجنت ةئطاولا دالبلا يف ةنيدم لوأ تناك يتلا «رابكلأ »

 هذه يف نابسالا ةهزه تناكو ٠ ينابسالا نئطبلل يدصتلا

 يسايسلا « افلأ يد » قود لبقتسم ءاهنا يف ببسلا ةكرعملا

 1 . يركسعلاو

 كراعم لا نم نينس سمح دعب لوالا رصنلا اذه ققحت دقو

 « جسناروا فوأ مايلو » ةكنح اهيف ترب يتلا ةيمادلا
 ةدايق ىف هفلخو . ( ١1644 ) هلايتغا ةعاس ىتح هبهاومو

 هان ع 0 « وسان فوأ سيروم » هنبا لالقتسالا برح

 لالقتسا قيقحت ىتح هيبا جن ىلع راس يذلا 85010

 . ١609 ماعلا يف ةيلامشلا تاعطاقملا

 كراعملاو « يزرديز » ةكرعم يف نيينابسالا ةهزه عجرتو

 ءىئان لوطسا ءانب يف نييدنلوهلا حاجن ىلا . اهتلت يتل
 ةقوفتملا ةيرحبلا ةينابسالا ةوقلا رهق نم نكمت ثيدح

 لتاق » ريبكلا عفدملل مهراثتسا نسح لضفب . ايددع '
 برخلا يف ةروث ةبقحلا كلت لالخ ثدحا يذلا « نفسل

 مهتحلسا نومدختسي نابسالا ناك نيمح يف . ةيرحبل
 لوطسالا نكمت نأ ةجيتنلا تناكو . ةيديلقتلا مهبيلاساو
 دالبلل ةيلحاسلا هايملا ىلع هترطيس ماكحا نم ءىئانلا
 فيك اوفرع دالبلا هذه ناكس نا كلذ ىلا فاضي . ةئطاول
 ةينقالاو راهتالا نم اودافتساف . ضرالا ةعيبط نولغتسي
 عم مسهكراعم ةرادأ يف ةقيضلا تارسمملاو تاعقنتسملاو

 مالك

 هيديز فاتسوغ يسرفلا يرحبلا سدنهملا

 ( فاتسوغ ) هيديز (9)
 .(ل١49 - ا مكهز يسنرف يرحب سدنهم

 ماعلا يف سيراب يف 6.2604 هيديز فاتسوغ دلو

 تادحو يف ًاسدنهم ادغو ةيرحبلا ةسدنهلا سرد . 6

 تاءاشنإلل ًاريدم يمس 141/9 ماعلا ينو « ةيرحبلا ةسدنملا

 ةنيفسلا طئارخ عضو يف لضفلا هل ناكو ؛ ةيرحبلا

 لوأل 2« تعمج يلا 60 («تونميج ١ ةصاوغلا

 1884 ماعلا يف تبرجو « ةيصوغلا ةحالملا طورش « ةرم
 ةيسنرفلا تاصاوغلا لوطسا يف جذومن لوا تناكو

 « يلابرهك كرحمب هتصاوغ «هيديز» دوز دقو . ريغصلا

 تناك اهنأ الإ ءاهب ةروانملاو اهتدايق ةلوهسب تزيمتو
 . صوغلا دنع اهيلع ةرطيسلا نادقف ىلإ عزنت

 فذق يف براجت ءارجا ىلا كلذ دعب هيديز فرصنا
 ىدحإب 1489١ ماعلا يف همايق ءانثاو « تاديب روطلا

 هتباصا ىلا ىّدَأ راجفنا عقو «سيراب» برق براجتلا

 . اهب ارثاتم ةليلق تاعاس دعب يوت « ةغيلب حارجب

 ( ةرئاط)م 55 وريز (0)
 +: ناو دققم» :ةحكو نعت. ةئانايا ةلئاقتج نق

 ةكرش ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ اهتجتناو اتروط

 2. يشيب وستيم 0

 1 1 لماكلا اهمساو « «وريز» ةلتاقملا ريتعت

 رهشأ 36 14 2عو-هعص « نس - وريز 1

 ةيملاعلا برحلا لالخ ترهظ ىتلا ةينابايلا تالتاقملا
 ةلئاقم لوأ تناك اك « ًامادختسا اهعسوأو ةيناثلا

 يقتلا ىوتسملا ثيح نم « اهتنراقم نكمم ةيناباي
 ةيكريمألا و ةيناطي ربلا و ةيناخألا تالتاقملاب «يئادألا و
 . ةركفلا كلت يف تمدختسا يلا

 ١9110 ماعلا يف « وريز » ةرئاطلا ميمصتب ماق

 هتمدق بلط ىلع ءانب « يثوكيروه وريج » سدنهملا

 لوصحلل « يشيب وستيم » ةكرش ىلإ ةينابايلا ةيرحبلا
 نم قلطنت ©« ىدملا ةديعب ةيضارتعا ةرئاط ىلع

 جذومت لوأ قلحو . ةينابايلا تا رئاطلا تالماح
 أد مسإ تحت ١989/14/١ يف اهنم يرابتخا

 ك رحم ًادوزم ناكو.ل 6 24-1 ١« سم1

 ةوقب مثل156ع1 « يسيوز» لارط نم يح ورم

 ماعلا يف ًايلعف ةرئاطلا جاتنا أدب مث « ًاناصح بر.

 ىوتحا يذلا « ؟ م 0 زارطلا ربع 4٠

 دقو ؛ « يكاسو» زارط نم ةوق رثكا كرح ىلع
 ىلع ماعلا كلذ يف ةيلمعلا اهم راجت لوأ ةرئاطلا تضاخ

 براجتلا كلت لالخ تتبثاو « ةينيصلا ةهبحلا

 ىلع نزيكرتلا ىلإ ةينابايلا ةدايقلا تعفد ةيلعاف

 ةيرحبلل ةعباتلا ةيوحلا بارسالا ديوزتو « اهريوطت

 . اهب ةينابايلا

 ةرئاطلا نم رهظ ١94٠ (ويلوي) زوم ينو
 رثكأ نم ناك يذلا ,»ع - مم 1 و زارطلا

 ًادوزم زارطلا اذه ناكو . ًامادختسا اهتازارط

 كرتشا دقو ؛ناصح .٠. "|١ ةوقب «يك اسر ك رحم

 /107) روبراه لريب ىلع ةينابايلا ةيوحلا ةراغلا يف
 ىلع احضاو ًاقوفت كاذنآ تبثاو ١9( ؛ ١/١٠١

 ةدحتملا تايالولا تناك يلا ةلتاقملا تازارطلا
 ةديدج ةيكريما تالتاقم روهظ نأ الإ . اهمدختست
 عسسقد « اهقبس امع قوفتت « كراعملا حسم ىلع

 ةلئاقملا نم ديدج زارط ريوطت ىلإ ةينابايلا ةدايقلا
 ظفتحا ع« 00 - م50 مسإ تحت «وريز»

 ىلع قوفت هنا الإ مم -مدأو زارطلا ك رحم

 .حيلستلا و ةروانملا ىلع ةردقلا ثيح نم ريخألا اذه

 نم يسيئرلا زارطلا حبصأ نأ زارطلا اذه ثبل امو
 ةيعرف تازارط ةدع ىلع هجاتنا لمتشاو « ةرئاطلا
 حيلستلاب قلعتت ةيئزج تاليدعت ىلع اهنم لك ىوتحا
 هر و وابو -م أ لثم ةيئادالا تاردقلاو

 . خلا ... « يم 1 || مدس

 لحارم فلتخم لالخ ةلئاقملا ريوطت عباتت مث
 ةيكريمالا تالئاقملا روهظ دعب ةصاخو . برحلا
 « ريسروك » و تاك لها, لثم ةقوفتملا

 زارطلا #٠١54 ماعلا يف رهظف .
 زارطلا 544 ماعلا 5 هعبتو م« 6 -- مكأو

 زارط نم كرحم ًادوزم ناك يذلا «م- م5 و

 هحيلست لمتشاو «ناصح ١٠٠٠ ةوقب «يسنيك»
 رايع نم نيشاشرو مه ٠ رايع نم مفادم ؛ ىلع

 ىوس دهشي مل يذلا « زارطلا اذه ناكو « لم ١؟

 « ملاتسوه» و



 « م 5 -وريز » ةينابايلا ةلتاقملا

 تالتاقملا مظعم ىلع ًاقوفتم « ًايبسن ةدودحم ةمدخ
 . كاذنآ هل ةهجاوملا ةيكريمألا

 تاهبج ىلع ةينابايلا تاوقلا عضو روهدت عمو

 ذيفنتل ةيراحتنالا لئاسولل اهعابتا ءدبو لاتقلا

 « يشيب وسكيم ») ةكرش تروط « ةيموجملا اهتايلمع

 نود محأو مسا تحت ةرئاطلا نم ًاصاخ ازا رط

 ( زاكيماكلا) ةيراحتنالات اجه اب مايقلا ًاصيصخ دعأ
 تمدختسا ةرئاط 450 هنم جتنأ ام عومجم غلبو

 لوطسالا نفس دض برحلا نم ةيئاهنلا لحا رملا لالخ
 . اهب سأب ال ةيلعافب يريمألا

 فلتخم « وريز » ةلتاقملا نم جتنأ ام عومجم غلب

 ب ١وه»#و ةرتفلا لالخ ةرئاط ١٠و اهنازارط

 تاكرش نم لك اهجاتنا ىلع تنواعت ء« ل وعه

 « « يثاتيه» و «امجاكان» و « يشيبوستيم »

 لكشب ةرئاطل
 تناك“ ابنا ةلإ 4 لوطتألل يوحلا عافدلا نيمأتل

 معدو يضرألا موجهلا تاهم يف ًاضيأ مدختست

 5٠08 ىلع ةرئاطلا جاتنا لمتشا امك . ةيربلا تاوقلا

 ةدعم نيدعقمب «ك - م أ زارط نم تارئاط

 . لمعلا بيردتلا تاهمل

 هذه اهيلع تزاح يلا ةعساولا ةرهشلل رظنلابو

 تاوقلا لبق نم فيثكلا اهمادختساو « ةلتاقملا

 ةيوحلا ةوقلل ًازمر « وريز » تحبصأ « ةينابايلا

 . ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا لالخ ةينابايلا
 كرحم : (ه - م 51) ةماعلا تافصاوملا

 52126 7 21208١ - كاسر زارط نم يح او رم

 عالقإلل ىصقألا نزولا . ناصح ١٠6٠ ةوقب

 ةيضارثعا ةلتاقك يسيئر ةرئاطلا تمدخو

 ١١ نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . غلاك
 مر٠.ه عافترالا « راتما و,.. لوطلا « آرتم
 ,. راثمأ

 رايع ناشاشر + لم ٠١ رايع ناعفدم : حيلستلا

 لمح ةيناكما ىلإ ةفاضإلاب « ملم ١5 وأ مم /رال
 . نيحانملا تحت ةيموجحلا تالومحلا نم غلك ٠

 ىلع ةعاس / لك ه١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا © رثم غ ٠٠ عافت را

 لمعلا عافترالا . رثم 58٠١ عافترا ىلع لك ه6

 : ( قلستلا ) يئادبلا عافت رالا لدعم . رثم ل٠٠٠

 .لك 0 يداعلا يلاتقلا ىدملا . ةيناث / ريم ”6

 .لك 00 تالح رلل ىصقألا ىدملا

 يجاهنصلا دانم نب يريز (4)

 طسوالا برغملاب نييجاهنصلا نم كلم نم لوأ
 « ريشآ » ةنيدم ىب يذلا وهو « ( ١*7 - ؟ )

 يمطافلا ةفيلحلا روصنملا هاطعأ

 « ًاعاجش ةريسلا نسح ناكو . اطامعاو « ترهات »

 ةئيدمو « هنايلم » ةنيدم هائبب نيكلب هئبا رمأ
 ءافلخلل ايلاوم ناكو . «ةيدملا» و « رئازحلا»

 نيبو هنيب ةكرعم يف لتق « مهروهظ دنع نييمطافلا

 نا ليقو . 9/١ ماعلا يف يسلدنالا يلع نب رفعج

 همكح ماد .لتقو ضرالا ىلع طقسف هب ابك هداوج
 . ًاماع ؟١ ىلاوح

 . بسنت هيلأو

 يز

 نويريزلا(7* ١

 , ةيربربلا ةجاهنص ةليبق نم ةملسم ةلالس ءانبأ
 997 ) ةرتف لالخ ىصقالاو ,مندالا نيبرغملا يف تمكح
 يف اهنم عرف مكحو .نييمطافلا عم اهفلاحت لضفب .(65

 سلدنالا خيرات يف مهتلود تفرعو ٠ سلدنألاب « ةطانرغ »

 ىلإ ةبسن )92١70-٠١5١(, « داتف ينب ةليود » مساب

 ينب ةليود رظنا ) « يجاهنصلا دانم نب يواز » اهسسؤم

 مهضوهن رئازجلا يف لئابقلا لابج تدهش دقلو . ( دانم

 . «ريشأ » ىلوالا مهتمصاع اهيف اوسسأو , مهقلأتو
 ةفلاحتملا ةيربربلا « ةتانز » ةليبق عم اليوط اعارص اوضاخو
 . سلدنالا يف نييومالا عم

 يف . يمالسالا حتفلا لبق رشتنت ربربلا لئابق تناك

 ' ةيلحاسلا قطانملا يف اهضعب شيعيو . ايقيرفا يلاهش ةقطنم
 . ةيلخادلا ةيوارحصلا قطانملا رخآلا ضعبلا نطقي نيح يف
 - ١ : نيتزيمتم نيتعومجم ىلا مسقنت لئابقلا هذه تناكو
 ةبصخلا يضارالا يف اورقتسا نيذلا ربربلا مهو « سناربلا »

 مسا اولمحو . ةفلتخملا فرحلاو ةعارزلا اوفرعو . ندملاو

 اوعاطتساو ٠ ندملاو رضاوحلا يف مهشيعل « ىضحلا ربربلا»
 يتلا بوعشلا عم جامدنالاو لعافتلا . مومعلا هجو ىلع

 ربربلا لئابق رهشا « ةجاهنص » تناكو . برغملا ىلا تمدق
 « ةجادزأ » لئابق ةيمهالا يف اهيلت . « سناربلا »

 ب1 .اهريغو « ةماتك »و « ةبروأ »و « ةدومصم »و

 يعرلا ةايح اوفلأ نم . يداوبلا ناكس مهو «رتبلا »

 ةريبك لئابق عبرأ يف نوعزوتي اوناكو , وزغلاو لاحرتلاو
 اهنم عرفتتو ) « ةسيرض »و « ةسادأ »و « ةتاول » : يهو

 . « ةسوفن »و ( « ةسانكم »و « ةتائز »

 نييمطافلا بناج تمزتلا دق « ةجاهنص » ةليبق تناك

 سسأو ؛ يداليملا رثاعلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف
 « ريشأ » ةنيدم « يجاهنصلادانم نب يريز » اهميعز

 انصح اهيف ىنبو . هل ةمصاع اهلعجو م 15٠ ماعلا ىلاوح

 عم ةفلاحتم تناك يتلا « ةتانز » ةليبق تاوزغ درل اعينم

 ,يف يومالا ةفيلخلا معد دقو . ةبطرق يف سلدنالا يبومأ

 ةليبق ( هللاب رصنتسملا ) « يناثلا ْمُكَحلأ » سلدنالا
 نيفده قيقحتل يركسعلاو يبايسلا اهيعضو ززعو « ةتانز »

 يتلا ةيجيتارتسالا ةيركسعلا عقاوملاب ظافتحالا ١ : امه

 « ةجنط » برغملا لحاس ىلع نييومالا ةرطيس تحت تناك

 برغملا يف نيمطافلا فاعضا  ؟ . « ةليلم »و « ةتبس »و

 ةليبق عم يركسعلاو يسايسلا نزاوتلا قيقحت ربع

 . ةقطنملا يف نييمطافلا' ةفيلح « ةجاهنص »

 نودمح ينب » عم ةيوقلا ةليبقلا « ةتانز » فلاحتبو
 نويتانزلا عاطتسا , نيقباسلا « ةليسملا » ماكح « يسلدنالا

 دانم نب يريز » مهميعز لتقو نييريزلا ىلع راصتنالا

 ىلع « نييريزلا » ةأفاكلو . 47١ ماعلا يف « يجاهنصلا

 هوو



 يز

 زعملا » يمطافلا ةفيلخلا مهحنم ؛ « نييمطافلل » مهصالخا

 نب نيكلب فسوي » مهميعز نيعو . ةطلسلا « هللا نيدل

 ةقطنم يأو « ناوريقلا » ىلع امكاح 41/* ماعلا يف « يريز

 لبق كلذو«« ةتاتز » ةليبق نم اهعازتنا نوعيطتسي ىرخا

 ءاقبلا يمطافلا ةقيلخلا عاطتسا كلذبو . رصم ىلا هلاقتنا |

 رارمتسا ىلا نئمطم وهو . ( ةرهاقلا ) ةديدجلا هتمصاع ف

 . ايقيرفا يلامش يف هترطيس
 نيتليبقلا نيب عارصلا دتشا تقولا كلذ ذنمو

 . برغملا ىلع ةرطيسلل « ةتانز »و « ةجاهنص » نيتريبكلا

 عباط تاذ ةروثب « نويجاهنصلا » ماق 9414 ماعلا يفو

 اودم نيذلا سلدنالا يبومأ نم مهتماعز دادرتسال . يعيش

 مهميعز قلطناو . ايقيرفا يلاش يف قطانملا ضعب ىلإ مهذوفن

 « ساف » ةنيدم نم « يجاهنصلا يريز نب نيكلب فسوير»

 مضنا نأ ثبلي ملو . ةقطنملا يف نييومالا ذوفن ىلع ءاضقلل

 دق ناك يذلا « نونك نب نسحلا » يسيردالا ميعزلا هيلا

 « ةتانز » ةليبق دي ىلع اهاقلت ةهزه رثا ةرهاقلا ىلا أجل

 الوتساو ٠ نيبريزلل كراعما هذه يف ىصنلا بتكو . اهئافلح
 دنع « ةتبس » اهيف امب . برغملا يف ةماطلا ندملا ةفاك ىلع

 .« قراط لبج » قيضم

 دهع يف مهتوق مظاعتو « نييريزلا » ذوفن يمانت رمتساو
 هنبا دهع يف مث ( 916 9484 ) « نيكلب نب روصنملا »

 تمسق يذلا , ( ٠١1353508 ) «روصنملا نب سيداب »

 اهمكحيو برغلا يف ةدحاو : نيتكلمم ىلا هدهع يف ةقطنملا

 يف ةيناثلاو .. رئازجلا يف ةعلقلا يف نوميقيو « داّمح ونب »

 . نويريزلا اهمكحيو « ناوريقلا » اهتمصاعو قرشلا

 نب زعملا » مايا يف ايدو اقافتا نيتكلمملا ماكح دقع دقو

 نيب تاقالعلا مظني ء( 5095-٠١55 ) ©« سيداب

 ةيقرشلا نييريزلا ةكلمم تمعنو . نيتبيسنلا نيتلئاعلا
 «« سيداب نب زعملا » مايأ يف يداصتقالا مدقتلاو راهدزالاب

 ةضهن اتدهشو « هربص »و « ناوريقلا » اتنيدم تقلأتو

 درمتلل « نييريزلا » راهدزالا اذه عفد دقو . ةريبك ةينارمع

 نالعإو ينيدلا مهبهذمب مازتلالا نم صلمتلاو نييمطافلا ىلع
 . ٠١48 ماعلا يف نييمطافلا نع لالقتسالا

 رصنتسمملا » يسطافلا ةفيلخلا لسرأ كلذ ىلع درللو
 ىنب » نيتيبارعالا نيتليبقلا ء( 7١56 ٠١94 ) « هللاب
 تماقو . ٠١07 ماعلا يف برغملا ىلا « ميلس ينب »ؤ « لاله

 زعملا » رطضا ام . نييريزلا قطانم حايتجاب ناتليبقلا ناتاه

 ءاتحالاو « ناوريقلا » نم برسلا ىلا « سيداب نب

 نيح يف . لوهسلا ىلع بارعالا ىلوتساو , « ةيدهملاب »
 ش . ةلقتسم ةريغص تارامأو تاليود ندملا يف تماق

 ىلع اورطيس نيذلا ) « نويدنامرونلا » لغتسا دقلو
 نييريزلا ةوق عضعضت ةصرف ( ١0 ماعلا يف « ةيلقص »

 ىلع ةيلاوتملا ةيرحبلا تاراغلا نوئشي اوذخأف . مهتتشتو
 نييريزلا ءارمالا رطضا امم , ايقيرفا يلاش ءىطاش

 ه4

 ةعراقم ةيغب ىرحبلا طاشنلاب ماتهالا ىلا دعب اهف
 .رحبلا ىلع ةرطيسلا دادرتساو « نييدنامرونلا »

 ةرتفلا هذه لالخ « نييريزلا » ةماعز ىلع بقاعتو
 « ميت نب ىيحي »و ( ٠١55-1٠١8 ) «زعملا نب ميمت»
 )١١١5- « ىيحمي نب لع »و (اككأك ذا8١٠)

 تناكوك( 1171-1137 ) « ىلع نب نسحلا »و ( ١
 اهنم قالطنالا نيدهاج اولواح يتلا مهتمصاع « ةيدهملا »

 . ىودج نود نكلو « ناوريقلا » ىلع مهترطيس ةداعتسال

 هاجت لحاوسلا نع عافدلا ىلع ةردقلا مهيدل نكت ملو
 ىلوتسا ١184 ماعلا يفو . ةيطنزيبلاو ةيدنامرونلا تابجحلا

 نسحلا »رفف « ةيدهملا » ىلع ةيكاطنا بحاص « جروج »

 ىلا أجلو , هتمصاع نم « نييريزلا » ءامعزلا رخآ « يلع نب
 برغملا يف ارومغم تامو . « رئازجلا » ةنيدم ىلا مث « ةنوب»

 , ااا ماعلا يف ىصقالا

 (ناي) اكزيز (00)

 185٠- ١454( يلاوح ) يميهوب يركسع
 هل ناك . يناتستو ربلا « سوه ناي» عابتا نم

 «سوه» عابتأ شويج راصتنا يف لضفلا
 ينام رحلاكلملادونج ىلع ةيتناتستوربلا( 85وو1غعو)
 روطتلا يف لضفلا هل ناك اك « «دنومسيجيس »

 « نمزلا نم نينرق رورم دعب برحلا نف هدهش يذلا
 ناك يلا «٠ ةكرحتملا ةيعفدملا مادختسا يف لثمتو

 .٠ ةكرعملا ناديم يف اهمادختسا داور نم « اكزيز »

 يف لوص 2712182 اكزيز ناي تنوكلا دلو
 ايميهوب ) « فالسيبيري» يف ١8٠ ماعلا يلاوح
 طالب يف أشنو . ( « ايكافولسوكيشت » يف ًايلاح -
 ىدحإ دقفو © « سولسيسنيو» ينامرحلا كلملا
 ربكألا مسقلا فرص نأ دعبو . ةركبم نس يف هينيع

 نيذلا « نيينولوبلا عم قزترم يدنجك هتايح نم
 © 2130210 « دلافن و رغ» ةكرعم يف مهعم ك رتشا

 عابتا نم حبصيل ايميهوب ىلإ داع )١4٠١( «٠

 ٠ لو 11158 « سوه ناي » ييدلا حلصمل
 لواح ( ١:١9 ) « سولسيسنيو » ةافو دنع

 ىلع ءاليتسالا ع همأ نم هقيقش © « دنومسيجيس »

 نأ نقيأ ايميهوب بعش نأ ريغ . يميهوبلا شرعل
 « نييتناتستو ربلا عمقي فوس « دنومسيجيس» كلمل
 « سوه » عابتا نم ديدعلا مدعأ دق ناك هنأو ةصاخ
 ايميهوب بعش نلعأ اذل © ماعلا ين نيينيدل

 ةعال ًادئاق اكزيز حبصأو « هديض ةحلسملا ةمواقمل

 '2'1طو:3عو « نييروباتلا » مساب اهؤاضعأ فرع

 نيحالفلا تاعاج ىدحإ نولكشي أوناك نيذل

 ببسي - ةعفلا هذه ةنناكو . ًاقيدح ةنوكملا ةحلسمل

 ييدلاو يموقلا امنامإو اهتيطابضناو اهميظنت ةمارص

 اهماصخأ نم ةءافك رثك أو ةوق دخأ خسأ رلأ

 . نييعاطقالا

 ةقباسلا ةيركسعلا طامنالا يف ةروث اكزيز ثدحأ

 تابرع نتم ىلع مفادملا ليمحت ةقيرط ىنبت نيح
 اك . ةيندعم حئافصب ًايئادب ًاعيردت اهعيردت مت ةيفير
 يف اوحجن نيذلا نييركسعلا ةداقلا لئاوأ نم ناك

 ةعومجك ةيعفدملاو ةلايخلاو ةاشملا ةحلسأ مادختسا

 فوفص يف كرحتت هتاوق تناكو . ةدحاو ةيكيتكت

 « دايحلا اهرجت - عردم اهمظعم - تابرع نم ةفلؤم

 عفادملاو قدانبلا ةلمل ةصصخم يمرلل تاحتف الو

 ةنوكم هتاشم نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناكو . ةريغصلا

 نم ناكف يقابلا مسقل امأ « نيلابنلاو نيحامرلا نم

 ةلايخلا نم ةريغص ةوق صصخ امك . قدانبلا ةلمح

 موجطلاو عالطتسالا لامعأل حامرلاب ةدوزملا ةفيفحلا

 حلصت تناك هبيلاسأو هتاوق نأ عمو . داضملا

 ًاماد بنجتي ناك هنأ الإ « راصحلا تايلمعل

 بولسأ قبطيو « ةفوشكم ضرأ يف هئادعأ ةهجاوم
 مقوم رايتخاو « ودعلا ةقطنم يف عاطتسملا ردق لغوتلا

 هستاب رع ةطساوب ةعلقلا هبشي ام دادعال ديج ىعافد

 تناك امينا لمالت هةلطشا وب انتمي ةلضتملا ةعرذلا
 ىلوتيو « اهجراخو تابرعلا لخاد عزوت عفادملا

 « ودملا ةاشم نم اهمقطأ ةياحو اهتياح نوحامرلا
 . تابرعلا لصت يلا لسالسلا عطق نم ءادعألا عنمو
 ءادعألا ىلع ةلايحلا ضقنت « يداعملا موجهلا دص دعب و

 . نوحامرلاو نولابنلا اهدناسي داضم موج يف
 عابتا حوزن ءانثأو ١419 ماعلا لئاوأ يفو

 ««روبات » ىلإ « غارب » نم اكزيز ةدايقب « سوه »

 اهب قحلأ اكزيز نكلو « ةيكيلوثاك تاوق مهتدراط
 . 51000 طعالا رينودوس ر ةكرعم يف ةريبك ةميزه

 هسفن « دلومسيجيس » ضرف ٠" / ١4١4/5 يفو

 « غارب » ةنيدم رصاحو « «ايميهوب » شرع ىلع

 : (ا:!؟/ال/وع ل دليلا
 . «سوه» عابتأ نم ةدجنلا ةنيدملا ناكس بلطف
 راتخاو « غارب » هاجناب هتاوق عم اكزيز كرحتو

 نكملو © 571100 « فوكتيف » ةلت ىلع ًاعقوم
 «دنومسيجيس» شيج هب ماق يذلا موجها دص نم

 « ةحدأف رئاسخ هب قحلأو ١:70 / 07/14 يف

 حبصأو . «ايميهوب » نم باحسنالا ىلع هريجأو

 ًاطبترم نيينتاتستو ريلاو كيلوثاكلا نيب عارصلا
 كلملاو « سوه » عابتأ نيب مثاقلا يسايسلا عارصلاب
 « سماخلا نترام » ابابلا عفد امه « هب ف رّتعملا ريغ

 / ١0 يف نييتناتستو ربلا دض ةيبيلص ب رح نالعإ ىلإ

. 1459١ /# 



 شيجم م دنومسيجيس » داع 1١*١4 ماعلا يو

 دزي مل ائيب « نامرحلا نم فالآلا تارشع مض

 نافرطلا كبتشاو . لئاقم فلأ ٠١ نع اكزيز شيج

 1آ.ان[162 « زايتول » ةكرعم يف رمألا ءىداب ُِق

 ةكرعم يف مث 2 «دنوميجيس ٠ اهيف مزه يللا

 ًاضيأ فرعتو ) 10م2 110:8 « أروه انتوكو

 ةدلب يهو 2« 1< 1[ءصاطعمع « غريبنيتوك » د
 (« غارب» يرش بونج اليم ؛٠ ةفاسم ىلع ةعقاو

 يف اكزيز نكمتو ١45١/1١. /5 يف تبشن ىلا

 فوفص يف ةريبك رئاسغ قاحلا نم ةكرمملا هذه
 عجارتلا ىلإ «دنومسيجيس » رطضا امم « هئادعأ

 . «اروه انتوك » يفرش بونج اليم ١١ ةفاسم

 بيصأو « ةكرعملا كلت يف ةيناثلا هنيع اكزيز دقف دقو

 . هشيج ىلع ةلماكلا ةرطيسلاب ظفتحا هنكل « ىمعلاب

 ًاشيج « كل ومسيجيس ر زهج ١ ماعلا يو

 « اكزيز ةبراحمل هب قلطناو « لتاقم فلأ م مضي

 عمو همصخ تاوق ددع فصن هيدل نكي مل يذلا

 يكرعم يف ةلاسبب تناتستوربلا براح دقف اذه

 «دوربيكيمين» و 8[ءطوربإل « ديري د

 اودبكو ( 5١/1١ :١ /10) 3[ عرص ععاجورب 80
 جني ملو . ليتق فلأ ١١ نم رثكأ مهءادعأ

 . ةيوعصب الإ رسألا نم ( دل ومسيجيس رب

 كارتوألا ةفئاط تماق :١ ماعلا يو

 هس زانت «غارب» ةنيدم ناكسو ]ندوه
 عابتأ نيب ةيلهألا برحلا تملدناف « « نييروباتلا »

 قوفت ةداعتسا نم اكزيز نكمتو « « سوهو

 يتكرعم يف هموصخ ىلع هراصتنا دعب نبي روباتلا
 ( 75:١/؛:/؟7 ) 1[1ىرز4ف ءديررهو»

 .(١:؟/ )2١/4 5ةجؤوعطمأ#ب « فوكارتسوو

 لشف هنأ الإ «ايراغنه» وزغل هتاوقب كرحت مث
 . اهزرحأ يلاةيل وألا تاحاجنلا مغر هفده قيقحت يي

 نيب ةيلهألا برحلا تددجت 4 ماعلا يو

 رثإ فقوملا محو اكزيز داعف ©« « سوه » عابتأ

 ناكسو كارتوألا تاوق ىلع مساحلا هراصتنا

 /5) 5]عو116 « كيلاكس و يك ر عم 5 « غارب 0

 /07) 1121عوو70« فوسيلام» و ( 21/0١

 « ايقاروم » وزغل ةدحلا دعي أدب مث 2.( 14/5

 « فالسيبيري » يف نوعاطلاب هتباصإ رثإ نوت هنكل

 ١1:74/1٠١/1١ يف

 مادختسا ىلع هعابتأ بظاو'اكزيز ةافو دعبو

 مهرحدو ةازغلا عيمج در نم اونكمتو هتاكيتكت

 ببسي كلذ دعب اومزه مهنكل . ًاماع ١٠ ةدمل

 . مهتلحو تككف يا ةيلخادلا تاعا لا

 ةيب رحلا بيلاسألا يف لصاوتملا اكزيز حاج مغرو

 ةيبوروألا ةراقلا نأ الإ « اهروط وأ اهعدتبا يل

 رورم دعب الإ ةدئارلا بيلاسألا هذه ىلإ تفتلت مل

 لامهالا اذه مجريو . هتافو ىلع نينرق نم رثك

 ايوروأ ءاحنأ مظعم يف يعاطقالا ماظنلا بابتتسا ىلإ

 ةيموكحلا تاطلسلا فعضو « ةرتفلا كلت يف

 ةيبرحلا اكزيز تاكيتكت جاردا رحب ملو . ةيزكرمل
 يديوسلا كلملا كردأ امدنع الإ ةيبوروألا شويحلا يق

 (فلودأ فاتسوغ) « سوفلودأ يناثلا سوفاتسوغ و

 بولسأ مادختسا داعأو ©« ٠ ماعلا ين اهتيهأ

 لاخدإ ىلإ ىدأ « ريبك حاجنب ةكرحتملا ةيعفدمل

 دئاسلا يبرحلا كيتكتلا بلص يف بولسألا اذه

 . كاذتآ

 (د/م عفدم ) 5 سيز(؟4)

 . ملم 0! رايع نم تابابدلل داضم روطقم عفدم

 . عنصلا يتايفوس
 اضيا فرعيو ) 215- 2 « 5  سيز » عفدملا رهظ

 علطم يف ( « ١985 م د/م عقدملا » مسا ثحمت

 ماعلا يف يتايفوسلا شيجلا يف ةمدخلا لخدو . تانيعبرالا

 تابابدلل ةداضملا عفادملا ناكم لولحلاب أدب ثيح , 487“

 « 3195437 م »و ملم هال رايع « 195١ - م » يزارط نم

 دحأ نيحلا كلذ ذنم عفدملا اذه لكش دقو . ملم 44 رايع

 اهريغو ةيتايفوسلا تاوقلا يف ةيسيئرلا د/م عفادملا تازارط

 داحتالا نم اهحيلست ىقلتت يتلا لودلا تاوق نم

 . يتايفوسلا

 نم يناثلا فصنلا يف عساو قاطن ىلع عفدملا اذه لمع

 دض ةريبك ةيلعاف نع نهرب ثيح . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 حرسم ىلع روهظلاب تا يتلا ةثيدحلا ةيناملالا تابابدلا

 ةليقثلا ةبايدلاو « رثناب » ةطسوتملا ةبابدلاك . تايلمعلا
 مظعم ةمواقم ىلع ةرداق اهعورد تناك يتلاو . « رغيات »

 دعبو . كاذنا ملاعلا يف ةلماعلا تايايدلل ةداضملا عقادملا

 ةيليضفت تاتثيحم لاتتدا: لع لمعلا رمتسا:«:قفريلا' ءانهنتأ

 نع اهضعب فلتخا تازارط ةدع هنم ترهظو . عفدملا ىلع
 امك . ةينقتلاو ةيئادالا ليصافتلا ثيح نم رخآلا ضعبلا
 يتاذ تابابدلل داضملا عفدملا ريوطت ساسأ عفدملا اذه لكش

 وي . س .1» مساب فورعملا ( ماحتقالا عفدم ) ةكرحلا

 نآلا ىتتح لمعي لاز ام يذلا ك5 57-10 « هال

 تاوقو ء أوج ةلومحملا ةيتايفوسلا تاوقلا يف ( 198 )
 . نييلظملا

 نيتلجعب ةروطقم ىلع « 3 - سيز » عفدملا بكر

 ب سيز » ناديملا عفدم ىلع ةمدختسملا ةروطقملل ةهباشم

 ةردقو هنارين ةرازغو هادم دعبب زيمتي وهو . ملم 71 رايع « '"'

 تافاسم ىلع يمرلا دنع ةصاخو . قارتخالا ىلع هفئاذق

 ضعب يف همادختسا نكميو .رتم ١٠٠٠و 0٠٠ نيب حوارتت
 يف مدختستو . حباسلا يمرلل فيفخ ناديم عفدمك نايحالا

 نع الدب , 15 راجفنالا ةديدش فئاذق ةلاحلا هذه

 نم يهو ةداع عفدملا اهقلطي يتلا عوردلل ةداضملا فئاذقلا
 , 42115 « عوردلل ةقراخ راجفنالا ةديدش » يعون

 . 800885 « ةعرسلا ةيلاع عوردلل ةقراخ »و

 زارط « ؟ - سيز» عفدملا نم رهظ ١166 ماعلا يفو

 تحن ةعشالاب لمعي ةيليللا ةيؤرال زاهجب هديوزت مت روطم

 ةوقب ريغص كرحمب هتروطقم ديوزت ىلإ ةفاضالاب . ءارمحلا
 , ةكرحلا يتاذ عفدم ىلإ عفدملا ليوحت نمؤي . اناصح ١4

 ١6 ىلإ يضارالا عاونا فلتخم يف ىوصقلا هتعرس لصت

 دقو . ةعاس/ملك 1١ ىلإ ةدبعملا قرطلا ىلعو . ةعاس/ملك

 ب م ةكرحلا يتاذ د/م عفدملا » مسإ زارطلا اذه ىلع قلطا

 ةاشملا تاوق حيلست يف يساسا لكشب لخدي وهو . « 0

 تارئاظ:ةلطنناوب اوج ةلومجملا تاوسقلاو ةيكتاكنملا

 . ةكرحتملا تايلمعلا ةعيبط عم همؤالتل ًارظن , رتب وكيلها
 هتازارط فلتخمب « ؟ - سيز » عفدملا جاتنا نأ مغرو

 ايدكس از“ امنناف: .تاقيتمنللا:ظياوا ذم: تفقوت دق

 فلح لود تاوقو ةيتايفوسلا تاوقلا يف عساو قاطن ىلع

 ررحتلا تاكرحو ثلاثلا ملاعلا لود نم ريبك ددعو وسراو

 تانيعبسلا لئاوا ىتح ةيبعشلا نيصلا تناكو . ينطولا

 تزارط د/خ عفدملا » مساب فرعي هنم زارط جاتناب ةرمتسم

 حالسك عفدملا اذه مدختست تناك يتلا لودلا مهأو . « ه0

 , ايراغلب . اينابلا : يه تانيعبسلا رخاوا ىتح لوأ فص

 ايناملا , ادنلوب . ايكافولسوكيشت ٠ اينامور ءرجملا

 ايروك . ةلبعشلا نيصلا . ايفالسوغوي . ةيطارقمدلا

 ءاينيغ , ابوك . ناتسناغفأ . ايدوبمك , مانتيف . ةيطارقميدلا

 , ةيروس . رصم . لاموصلا . ايبويتا . قيبمازوم . الوغنا
 . يطارقميدلا نميلا . رئازجلا

 نيرا



 يلامجالا نزولا . ملم 0ال رايعلا : ةماعلا تافصاوملا
 ةناطبسلا لوط .راتما 7,8 يلامجالا لوطلا . غلك 0١

 . ةجرد 10 + ىلإ 8 - نم : عافترالا ةيواز .راتما

 يمر ) ىصقألا ىدملا . ةجرد 05 : يقفألا نارودلا ةيواز
 ءارتم ٠ عوردلا دض لأعفلا ىدملا . ملك 8,6 ( حباس

 ديدش ) . غلك ؟,8 ( راجفنالا ديدش ) : فوذقملا نزو

 عوردلل قراخ ) . غلك ؟,١ ( عوردلل قراخ راجفنالا
 : فوذقملل ةيئادتبالا ةعرسلا . غلك ١,8 ( ةعرسلا يباع

 راجفنالا ديدش ) . ةيناث/ًارتم 5480 ( راجفنالا ديدش )

 يلاع عوردلل قراخ ٠) ةيناث/ارتم 18١ ( عوردلل قراخ
 10 - ٠١ يمرلا لدعم . ةيناث#”ارتم ١١16 ( ةعرسلا

 ىلع ملم ٠٠١ عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . ةقيقد/ةفيدق
 .رثتم ١١٠٠١ ةفاسم ىلع ملم 80و رتم ٠٠٠١ ةفاسم
 . دارفأ 6-5 ( ةندسلا ) مقاطلا

 ( يقرف عفدم )*# 8 سيز(51غ)

 . عنصلا يتايفوس ملم 71 رايع نم ماهملا ددعتم عفدم

 ىوتسم ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف تايفوسلا همدختس
 فرعي وهو . يقرف عفدمك هفينصت ءاج انه نمو . ةقرفل
 . « ملم 766319475  م» مساب اضي

 يف ملم /رايع نم عفادملل مهجاتنا تايفوسلا لهتسا

 « ملم 776419595 - م » يقرفلا عفدملاب تانيثالثلا طساوأ

 يف يتايفوسلا يركسعلا ركفلا اهحرط يتلا ةمهملل الاكتس

 ةرداقلاو ماهملا ةددعتم عفادملا نأشب , ثلاثلا دقعلا لئاو

 عفدملا ريوطتب اوماق مث . تابابدلا عورد قارتخا ىلع
 ةيناملالا ةبابدلا ةهباجمل ملم ال” رايع « 11175 م » يقرفل

 هتاههم بناج ىلإ 2]ا8 197 « 5 كرام » ةطسوتمل

 ملم 46 رايع /١97097 عفادم زجع حضتا نا دعب . ىرخال

 . تقولا كلذ يف ةثيدحلا ةيناملالا ةبابدلا نم لينلا نع

 ىلا 194١ ماعلا يف يتايفوسلا شيجلا ةجاح تدادزاو

 د/م عافدلا لتحا نا دعب تابابدلل ةداضملا ةفيفخلا عفادمل

 عفدملا ريوطت ١187 ماعلا يف متف . ىلوالا ةجردلا نم ةيمه

 ( ملم 75405437 - م ) ملم /رايع « ”- سيز » يقرفل

 تانيسحت « 1989 م » عفدملا صئاصخ ىلا فاضا يذل

 موقع

 هستمءالمو . هتروطمم نزو 3 ضافخنا اهزربا . ةماه

 . ءافوجلا ةوشحلاو رغصملا رايعلا تاذ فئاذقلا مادختسال

 ةفيفخلا عفادملا ةئف ىلا «”  سيز » عفدملا يمتني

 حباسلا يمرلا يف مادختسالل لباق هنا ذا . ثامهملا ةددعتم

 تابابدلل داضملا ( ميقتسملا ) رشابملا يمرلاو ( يسوقلا )

 ةيلاع ةيكرح ةيناديم تازدقب عتمتي وهو . ءاوس دح ىلع
 عفدملا اذه هباشتيو . همادختساو هلقن ةلوهسو هنزو ةفخل ارظن

 عم  ماهملاو تافصاوملاو لكشلا ثيح نم  ريبك دح ىلا

 ملم 86 رايع « لطر "8 » ريهشلا يناطيربلا ناديملا عفدم

 . اهسفن ةينمزلا ةرتفلا لالخ هريوطت مت يذلا

 نيتلجعب ةروطقم ىلع بكرم « 7”  سيز » عفدملاو
 هال رايع « 118١ - م » عفدملا ةروطقمل اهميمصت يف ةلئامم

 عفادملا نم هريغ نع زيمتي وهو . تابابدلل داضملا ملم

 عردلا . ةجودزملا ةهوفلا حباك ةضراع : ةيلاتلا هئازجاب

 دصملا«حتفي يبوبنا دنسم . لكشلا عبرملا يقاولا

 ةناطبسلا تحت تبثملا يلئاسلا يئاوهلا عجرملا . يكيل وردها

 ةطسوتملا تانحاشلا ةطساوب عفدملا رطق نكميو . اهقوفو

 هاا ا« ليز مو642 «زاغ » تانحاشك ةليقثلاو

 8 « ١67 ر تاب » دونجلا ةلقان لثم ةعردملا تابرعلاو

 ضوبرلا دنع ضرالا ىلع هتيبثت متيو . 1 1 - 2

 . يطلل نيتلباقلا نيتيندعملا هيتمئاق ةطساوب

 . يلاعلا هيمر لدعمو . هادم دعبي اساسا عقدملا اذهزيمت دقو

 ىلا , ةقرفلل يرانلا معدلا ميدقت ةيسيئرلا هتمهم تناكو

 احالس لكش هنا امك . تايراطبلل سكاعملا يمرلا بناج
 ةليقثلا ةيناملالا تايابدلا روهظ ىتح تابابدلا دض الاعف

 مادختسا يف يتايفوسلا شيجلا ءدبو , « رثناب »و « رغيأت »

 فلأتتو . اهدض ملم ٠٠١ رايع « ١1455 م » عفدملا

 عوردلل ةقراخ راجفنالا ةديدش فئاذق نم هتريخذ

 , 11/87 ةعرسلا ةيلاع عوردلل ةقراخو « م12

 ةفاضالاب , 1118.801" تابايدلل ةداضم راجفنالا ةديدشو

 يف مدختست يتلا 1115 راجفنالا ةديدش ةيداعلا هتريخذ ىلا

 . ةيداعلا فادهالا ىلع يمرلإ

 لالخ يتايفوسلا داحتالا يف ةفاثكب عفدملا اذه جاتنا 5

 مساي فرعي ةكرحلا يتاذ اعفدم هنم زارط لعجو ؛ تانيعبرالا

 عفدمك ةيبعشلا نيصلا هتمدختسا ابك . «78 وي سود

 فورعملا اهعفدم عنص دنع هميمصت ىلإ تدنتساو . يلبيج

 دقو . « ملم 1 رايع 04 زارط فيفخلا ناديملا عقدم » مساب
 ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا .دعب « "  سيز » عفدملا ردص

 داحتالا نم اهحيلست ىقلتت تناك يتلا لودلا نم ديدعل

 نم ايسيئر احالس نمزلا نم ةليوط ةرتفل لكشو . يتايفوسل
 ثدحأ تازارطب هلادبتسا أدب نا ىلا , اهيدل ةيعفدملا ةحلس

 تاوقلا فوفص يف الماع لازي ال وهو . اروطت رثكاو

 يفو .وسراو فلح لودو يتايفوسلا داحتالا يف ةيطايتحال

 ثلاثلا ملاعلا لود تايعفدم نم ديدعلا يف لوالا فصل

 لازت ام تناك يتلا لودلا اما . ينطولا ررحتلا تاكرحو

 : يهف تانيعبسلا رخاوا يف « ” - سيز » عفدملا مدختست

 نيصلا .رجملا , ايراغلب , ادنلتف . ايفالسغوي . اينابل

 , ةيطارقهدلا ايروك . مانتيف . ايدوبمك . ةيبعشل

 نميلا .رئازجلا , ةيروس . رصم .ابوك . ناتسناغف

 , اينازنت ؛ لاموصلا , برغملا , يبونجلا نميلا . يلامشل

 . الوغنا . قيبمازوم . اناغ , ايريجين
 يلامجالا نزولا . ملم 77 رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 ةناطيسلا لوط .راتمأ ١ يلامجالا لوطلا . غلك ١

 . ةجرد 7 + ىلا ه نم : عافترالا ةيواز . راتمأ 50

 ىدملا . ملك ,١7 ىصقالا ىدملا . ةجرد 40 نارودلا ةيواز

 قراخ : فوذقملا نزو .رتم ٠٠٠١ عوردلا دض لاعفل

 5,؟ راجفنالا ديدش ٠ غلك 5,6 راجفنالا ديدش عوردلل

 يلاع راجفنالا ديدش . غلك 5 د/م راجفنالا ديدش . غلك

 قراخ : ةيئادتبالا ةعرسلا . غلك 5,١ طاطخ  ةعرسل
 راجفنالا ديدش , ةيناث/م 566 راجفنالا ديدش عوردلل

 قراخ . ةيناث/م 510 د/م راجفنالا ديدش . ةيناث/ع 8١

 يمرلا لدعم . ةيناث/م 450 طاطخ  ةعرسلا يلاع عوردلل

 : عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . ةقيقد/ةفيذق ١١ يرظنل

 ةفيذقبو ءرتم 0٠١ ةفاسم ىلع ملم م2 1115 ةفيذقب

 ةفيذقبو ءرتم 0٠١ ةفاسم ىلع ملم 95 رام مم

 مقاطلا .رتم ٠٠٠١ ةفاسم ىلع ملم ٠٠١ 1[ظخآ

 . دارقأ 5-7 ( ةندسلا )

 ( ةحلسا ةعانص ةكرش ) غيز( 0

 ةفيفخلا ةحلسالا ةعانصب ةفورعم ةيرسيوس ةيعانص ةكرش

 نزواهون » يف اهرقمو ؛ ( تاشاشر . قدانب ء, تاسدسم )

 , ل عبطقاتو عد ؟طاصعكقلا5 « زلوفنيار

 اهنكلو , 168017 ماعلا يف 51© « غيز » ةكرش تسسأت

 ماعلا يف الا اهب صاخ سدسم لوأ ريوطت يف أدبت ملأ

 5٠١  يبا» سدسملا جاتناو ميمصتب تماق ثيح 154 ٠

 تعنص مث . ملاعلا ءاحنا فلتخم يف ايلاح رشتنملا « ؛ةزارط

 با» 6 ١/5٠١ بر» : ىه جذامن ةَعيرأ كلذ دعب هنم

 دقلو .« ٠ ينا» 0 4 0/56 بد« نم فلل



 4« - غيز » ىرسيوسلا سدسملا

 لعفب كرتسشملا جاتنالا ىلا تانيعبسلا فصتنم يف تلوحت

 ىلع ةيرسيوسلا ةموكحلا اهتضرف يتلا ةيساقلا دريقلا
 عناصملا عم نواعت ةغيص تعضوف . ةحلسالا تارداص

 موقت نا يف صخلتت 58067 « ريوس » ةيبرغلا ةيناملالا

 بيب»و« 55٠١ -يب» تاسدسملا ميمصتب « غيز »

 اهجاتن! « ريوس » ىلوتت نا ىلع.« 310 - بردو « 3

 ماعلا ذنم فرعت تاسدسملا هذه تحبصاو . ةيراجت تايمكب

 . «ريوس  غيز » مسإب 6

 طساوا يف ةيلآلا قدانبلا ةعانص « غيز » ترشاب

 سد ةيلآلا ةيقدنبلا ريوطتب تماق ثيح , تائيسمخلا
 يرسيوسلا شيجلا يف ةلماعلا 5 0 - 510 « 0٠١  يج

 ايلاح ربتعت يتلاو , 5[ان8 57 « 01/  غوتش » مسا تحت

 ءا/و١٠ /ا؟3/ه١٠ 2١/8٠١ ) ةعبرألا اهتازارطب

 مث . ةيبرغلا ابوروأ يف ةيلآلا قدانبلا لضفا نم (

 نواعتلاب ةديدج ةيلآ ةيقدنب ريوطتب 1971 ماعلا يف تأدب
 تانيتسلا رخاوأب تلصوتو . ةيلاطبالا « اتيريب » ةكرش عم
 « 01١  يج س » نيتيقدنبلا جاتنا ىلا تانيعبسلا لئاواو

 دودحم قاطن ىلع نامدختست نيتللا « بيج سد»و

 « 060 - يج س » تقحلأ مث . ةعفترملا اهتفلك ببسب

 , « 5017  يج ساو « 057 - يج س » نيجذومنلاب

 فلح ةريخذ نم ةدافالل لوالا جذومنلا تممص ثيحب

 يناثلا جذومنلاو , وتان ملم ,1؟ رايع نم يسلطالا يلإمش

 دقلو . ملم 0,51 رايع نم ةيكريمالا ةريخذلا نم ةدافالل

 8[ةطانعطل» « نآرونام » ةكرش حلم « غيز » ةكرش تماق

 جتنت تحبصا يتلا ةريخالا قدانبلا عنصب اصيخرت ةيسنرفلا
 . اعم اسنرفو ارسيوس يف

  غيز » فيفخلا شاشرلا « غيز » ةكرش تاجتنم نمو
 تزكترا دق اهنا دقتعيو . 147١ ماعلا يف رهظ يذلا « 7٠

 م » يناملالا شانثرلا ميمصت ىلع شاشرلا اذه ميمصت يف

 برحلا ةياهن يف هريوطت ىرج يذلا 81 06-45 « 18  يج
 . ةيملاعلا

 (سدسم) 5٠١  غيز(14)

 ةكرشلا جاستناو ميمصت نم يلآ فصن سدسم

 . 51© « غيز » ةيرسيوسلا ةيعانصلا

 ٠ ماعلا يف اهتاسدسم ريوطتب « غيز » ةكرش تادب 1965

 ًابيرقت ٠ زلراشت »زايتما ىلع 1957 ماعلا يف اهوصح رثإ
 كاذتقو نيلماعلا نيعرتخملا دحأ , ©3165 26167 « رتيب

 م. يس . أ. س » ةيسنرفلا ةكرشلا يف . «.5.4.0.3 ,

 يف تماقو . روكذملا عرتخملا ميمصت ىلع تاليدعت اهاخداو

 ريوطتل اديهمت نيحجان ريغ نيسدسم جاتناب 1988 ماعلا

 مساب ايملاع فورعملا , « 8/47 ب س » يبرحلا سدسملا

 » زيغ   » » 5٠١يب » : يه جذامن ةسمخ هنم دجوي يذلاو

 ٠ بردو ,2 210 2400ءإ 49 « 4 جذومف 1٠١

 برو ء1-١٠41 برو 1٠١-40رولرب

 ٠- .» 75هذه نيب فالتخالا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 نشخ وأ لوقصم ) يجراخلا رهظملا ىلع رصتقم جذاهل ( ,
 روط دقو . ( ةيبستخ وأ ةيكيتسالب ) ةضبقلا ةيعونو

 ب» ناريخالا ناجذومنل  ,248-35٠١بالو 1٠١

  » 5اهيف ةكرشلا تلّدع دقف اذهو . يمرلا ىلع بيردتلل

 ناكمإلاب حبصأ ثيحب , ةيفلخلاو ةيمامألا ديدستلا ةزهجأ
 يفلخلا ديدستلا زاهج ةقدح عضو ليدبت ٠ ةفاسم بسحا

 يمرل .

 تارايع ةدع نم ةريخذ « غيز » سدسملا مدختسي

 ةريخذ مادختسا نكمي ذا . ةرفاوتملا ليوحتلا عباوت لضفب

 « لقيار غنول » ةريخذ وأ ملم ال,10 رايع 1811865 « رغول »

 نم ةيساسالا هتريخذل ةفاضالاب ٠,؟؟ رايع آمدع 16

 عاجرالا ضبانو ةناطبسلا ليدبتب كلذو « مولبارب ملم 4 رايع

 ةناطبسلا ليدبتو , ىلوالا ةلاحلا يف عاجرالا ضبان ليلدو

 عاجرالا ضبان ليلدو عاجرالا ضباتو كرحتملا مسقلاو
 دادترالاب سدسملا جذامن لمعتو . ةيناثلا ةلاحلا يف نزخملاو

 رابعلا مادختسا ةلاح ف ادع ام تاللاحلا عيمج يف ريصقلا

 « 24 ليدوم ٠ ل غيز » يرسيوسلا :نسدسللا

 لمعي ثيح.«١-١٠١5 - ب » جذومنلا يفر. ل ءىاآ

 . يفلخلا زاغلا عقدب اهدثع سدسملا

 ١7١ ةناطبسلا لوطو ملم 5١7 سدسملا لوظ غلبي
 ةريخذ ) غلك ٠,861 وأ غلك ٠,509 اغراف نزاولاو . ملم

 يمرلا لدعمو ٠ تاقلط 8 نزخملا ةعسو ء( رم ل ء,؟؟

 ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسلاو , ةقيقدلا يف ةقلط ١" يرظنلا

 ةيناث/ارتم 80 وأ . ( مولبارب ملم 4 ) ةيناثلا/ارتم 0

 . ( ,ا1 ):ةيئاثلا/ارتم 9٠" وأ . ( رغول ملم ال0 )

 يفو جاتنالا ديق سدسملا لازي الو . ارتم 0١ لاعفلا ىدملاو
 ارسيوس نم لك يف شيجلاو ةطرشلا يف ةيلعفلا ةمدهلا

 . ىرخألا لودلا ضعبو كراهنادلاو

 (ةيقدنب) 0٠١  غيز (98)
 . ( ةيقدنب , 08٠١  يج س رظنا )

 (ةيقدنب) ه١10/045 غيزا؟8)

 . ( ةيقدنب , 880/05١ - يج سرظنا )

 شاشرا ٠١  غيز(8)

 . لم الر” رايع نم فيفخ يرسيوس شاشر
 . 510 ٠ غيز » علناصم جاتنا نم

 نأ دقتميو . 0 ماعلا يف شاشرلا اذه رهظ

 8 ل نم ةريخالا زحارملا ىلإ دوعت هريوطت روذج
 نئاشرلا ىلإ ًاديدحتو + ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةلح ره زواجتي من يذلا « هه اس ىج م » يناملالا

 . ةيلوألا تارابتخالا

 ًادحاو رضاحلا تقولا يف شاشرلا اذه ريتعيو

 ص وه قعد ين ديلعاأوو رئا ر .. فاعلا“ نق ديلعأف ب ماقت تتادقاع لام رك

 تاشاشرلا تاههملاو نزولاو لكشلا ثيح نم هبياشم

 نفرفت



 ةدشلاب - غيز » ى رسيوسلا فيفخلا نسساسرلا

 يكيجلبلا «غام » : لثم ىرخألا ةيبرغلا ةفيفخلا
 نم اهيلع زاتمي هنأ الإ « يكريمألا 508 -مورلاو
 هلعجي ام اذهو . ةيجاتنالاو ةيلمعلا و ةينقتلا ىحاونلا
 اغرلا ىلغأ نم

 دض مدختسي هنأ ذإ تاهملا ددعتم شاشرلاو

 دوزم وهو .ءاوس دح ىلع ةيوحلاو ةيربلا فادهألا

 نكمي اك «ةناطبسلا ةمدقم يف ىطلل لباق يئانث بصنم

 . ةفلتخملا تايلآلا ىلع وأ « يئالث بصنم ىلع هتيبثت
 وأ يدعم طيرش ةطساوب ةريخذلاب هتيذغت متو

 يف (15078) ًايلاح شاشرلا اذه مدختسي .

 . ماعلا يف انه ت

 يثاهق

 . ًارمتسم هجاتنا لازي الو « يرسيوسلا شيحلا
 نزولا . لم 7ر55 رايعلا +: ةماعلا تافصاوملا

 . رام ١,14 يلإجالا لوطلا . غلك ةراثق يلاجالا
 : ةريخذلاب ةيذغتلا
 يمرلا لدعم . اشر : يمرلا ةقيرط . ةقلط ٠ وأ

 لمعلا يمرلا لدعم . ةقيقد / ةقلط 5٠٠ يرظنلا

 ةصاص رلل ةيئادتبالا ةعرسلا ةقيقد / ةقلط ٠٠

 ه٠ ةعس يثاق وأ يدعم طي رش

 م١٠ لامفلا ىصقألا ىدملا . ةيناث /ارثم و٠

 لا رام ل يرظنلا ىصقالا ىدملا ا

 ( ريبجيس ) لوألا تريبغيز (74)

 ةلالسلا نم ( 010 010 ) يكنرف براحو كلم

 نج يف مكحلا تلوت يتلا 5462001هعلهه « ةيجنقو ريملا »

 ظفلي . 78١ ىلا 5٠١ ىلاوح نم ايناملاو لاغلا دالب نم
 ةيسنرفلابو 21860656 « تريبغيز » ةيناملالاب همسا
 , خيراتلا بتك يف نادراو ناظفللاو . 51860614 « ريبجيس »

 . اسنرف نم ءازجأ تلمش هتكلمم نألو ينامرجلا هلصال ارظن
 كملا نب ١ وهو . 61 ماعلا يف لوألا تريبغيز دلو

 يذلا( 4917-603١ ) ©1مغةلجع 1 « لوألا ريتولك »

 « ريبدليش » هيخأ ةافو دعب ةيكنرفلا ةكلمملا دحو

 فض

 ايوروأ لود ىوقأ نم اهلعجو . 008 ماعلا يف ©011106565+
 03١ ماعلا يف هيبا توم دعب ىلوت . ىطسولا روصعلا يف
 مضي ناك يذلا ةكلمملا نم يقرشلا يلامشلا زجل مكح

 يبرغ نم تاحاسو اسنرف نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا
 « ايسارتسوا » ةكلمم مساب فرعيو . ايناملا طسوو
 ةكلمملا نم ىرخالا ءازجالا تعزوت نيح ين ,. 58

 ةكلمم ) ©طنامع36 1 « لوالا كيريبليش » هتوخا نيب

 نجلا ) ©ان212380 « مارتنوغ »و ( 50155026 نوساوس

 ىدنغروب ةقطنمو 0516325 نايلروا ةكلمت نم يقرشلا

 ا ةكلم ) ©2554 « ريبيراش »و ( 8انتعان20ا

 5 يزيلكتنالا لانقلا ةقطنمو

 ةقيقش دض ةيلهأ ًابرح 017 ماعلا يف ضاخ

 ةيكنرفلا ةكلمملاب راثئتسالا لواح يذلا « كيريبليش »

 . ةكلمملا ميسقت ةيلمع نم هتصح ةلآض ىلع ًادر , اهلمكأب
 نم ) كحد « ارثألا » لئابق دض ةيعافد ًابرح ضاخ اك

 نم هتمصاع لقن ىلع هتربجا يتلا ( 5108 نوهملا بعش

 دودح تعسوت دقو . 712 « زتبم » ىلا 181505 « سمير »

 ربكالا هقيقش ةكلمم ماستقا دنع هذوفنل ةعضاخلا قطانملا

 هيلا مض هناذأ ٠ م1 ماعلا يف يفوت يذلا « ريبيراش »

 0 ةتعم26 « نوراغ »رهن يبونج عقت ةعسأو قطانم

 1هانعهنه6 « نيروت » تلمش برغلا يف ىرخا قطانمو

 نيب تاعازنلا ديدجلا ميسقتلا ىذغو . 201601 « وتاوب »و

 نيحتي لوألا لعجو , « كيريبليش » هقيقشو « تريبغيز »

 فرعُت تحبصا يتلا هقيقش ةكلمم ىلع ءاليتسالل ةصرفلا
 ةكلم مساب اهيلا يزيلكنالا لانقلا ةقطنم مض دعب

 ةسفن ماعلا يف ضرعت هنكلو . 716151158518 « ايسارتسون »

 يف عقوف , « ارقألا » لئابق نم ةديدج تاوزغ ىلا ( 087 )
 . لئابقلا هذه عم فلاحت دقع ىلع مغرأو . رسألا

 يتلا هتجوز لتقي « كيريبليش » ماق 014 ماعلا يفو

 « تريبغيز ةجوز 81251112 « ادليبئرب » ةقيقش تناك

 « دنوغديرف » هتليلخ نم جاوزلا هل ىنستي يك كلذو

 برح نش ىلا تريبغيز عفد يذلا رمألا , 64

 رارسفبو هراصتناب تهتنا . هيخأ ىلع ةيماد ةيرأث

 كلملا ناك ايفو . 1058283 « يانروت » ىلإ « كيريبليش »

 نانثا مدقأ « « ايسارتسون » شرع هئالتعاب لفتحي رصتنملا

 . 616 ماعلا يف هلتق ىلع « دنوغديرف » لاجر نم

 ( تاسدسم )ريوس  غيز(4)

 51 © « غيز » ةكرش ميمصت نم تاسدسم ةثالث

 ةيناملالا 581165 « ريوس » عئاصم جاستناو , ةيرسيوسلا

 :ةيبرعلا

 « غيز » ينكرش نيب تاسدسملا ريوطت يف نواعتلا دوعي

 دعب نافرطلا اهينجي يتلا ةلدابتملا ةعفنملا ىلا «ريوس »و

 تارداص ىلع فارشالا يف ةيرسيوسلا ةموكحلا ددشت

 اهتبغر نع « ريوس » عناصم بارعإو , ةهج نم ةحلسالا

 عيفر ىوتسم تاذ ةيبرح تاسدسم عنصل اهتقاط فيظوت يف
 ماعلا ذنم أدب يذلا نواعتلا ةليصح ناكو . ىرخأ ةهج نم

 باو 2220 « 3٠ ب ةثالثلا تاسدسملا ا5ا/ه

 .,.«151؟8 بردو «

 57١ ب سدسملا

 نم لكايه تاذ جذام ةسمخ يف ىلآ فصن سدسم

 عاونا ةسمخ قلطيو , ريصقلا دادترالا أدبمب لمعي . موينملالا

 ملم الرق , طوته 6ءالشتم مولبارب ملم 9 : ةريخذلا نم

 متيو . اخر ل *,آ57؟ 5565 ريوس . 38. ث602 . م

 ةكرحلاب وأ 515ع18 26805 ةدرفملا ةكرحلاب اما هدانز لمع

 رامسم نوممصملا لدبتسا دقو . 100115616 26808 ةجودزملا

 يف ىتح حداقلا ةربا كرحت نود لوحي يذلا يلخادلا نامالا

 نيحو . يديلقت»نامأ رامسب ضرالا ىلع سدسملا طوقس لاح

 عفدتو « نزخملا ةحول عفترت . ةريخذلا نم سدسملا غرفي



 يف ةدوجوم ةضرف وحن ةضبقلا ىلعا يف دوجوف فاقيا زاهج

 اثير دادترالا عضو يف مسقلا اذه ظفحتو . كرحتملا مسقلا

 سدسملا دادعا يف لجعي ام اذهو . ءولمم نزخمب سدسملا دوزي

 ةكرحب يلصالا هعضو ىلإ كرحتملا مسقلا دوعي املاح يمرلل

 دقو . فاقيالا زاهج رز ىلع طغضلاب وا ديلا نم ةطيسب

 قاتلا قيوم لع سا يدع طا
 نم لالقالا ةيغب 5021025128 كسلا وا سبكلاب اهجاتنا نم

 . اهعينصت ةفلكت

 5 ب سدسملا

 لاجري صاخ . مجحلا ريغص يِلآ فصن سدسم

 جذامن ةعبرا يف هميمصت عضو . ناكرالا طابضو ةطرشلا

 ملم 4 وأ طواند6 سيلوي, ملم 4 ةريخذ مادختسال ةفيفخ

 0 مأم8 غسنينوارب /,10 وأ ( كل © 20,88 ) ريصق

 عيمج تعلص دقو . آر ل ء,١؟ وأ ( هك © 5 ء,لا)

 يذلا جذومنلا ءانثتساب , موينملالا نم جذانلا هذه لكايه

 .ذالوفلا نم عونصم هلكيهف ءسيلوب, ملم ةريخذلا قلطي

 سدسملاب هيبش وهو . يفلخلا زاغلا عفدب سدسملا اذه لمعيو

 ةكرح وأ ةدرفم ةكرح ) دانزلا ةيلآ ثيح نم « 7١١ ب »

 . بيكرتلاو كفلاو . ( يلخادرامسم ) نامالا ماظنو ( ةجودزم

 5176 ب سدسملا

 فصن سدسممللا اذه جاتناب « ريوس  غيز » تماق

 مسأب ةيبرغلا ايناملا يف فرعيو , 191/8 ماعلا رخاوا يف آلا

 - ين » سدسملل نسح زارط رخآ وهو . 26 « 8 ب»

 يف فالتخالا هجو زربيو . مولبارب ملم 4 رايع نم «

 يفو ءانزو فخاو ؛ « 55١ - با» نم امجح رغصإ هنا

 امهم يدارالا ريغ قالطالا عني يذلا يفاضالا هنامأ زاهج

 سدسملا ةضبق نوممصملا ىلوأ دقو . ةقرطملا عضو ناك

 لمح يف ةحار يمارلل اورفوف , ةغلاب ةيانع هنزاوت زكرم عقومو

 ءانثا حالسلاب مكحتلا ىلع ةردقلا نم اديزمو . سدسملا

 . يمرلا

 كرف



 ( غلك ) ًاغراف نزولا

 ( ملم ) ةناطبسلا لوط

 ( ةقلط ) نزخملا ةعس

 ( اث/م ) ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسلا

 نيميلا ىلا ةن زلحلا

 ( ةقيقد/ةقلط ) ةيرظنلا يمرلا ةعرس

 ( رتم ) لاعفلا ىدملا

 ( زنياه )رلغيز ()

 يف ازراب ًارود بعل . ( 1938 - ١838 ) ين املا لارنج
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ سنوت كراعم

 « 1494 ماعلا يف ط[عاطمت 216816 5رلغيز زئياه دلو

 ةبترب حبصا نا ىلا هيف جردتو يناملالا شيجلاب قحتلاو

 نيع نيح يجراخلا ملاعلا ىلا ةبسنلاب همسا فرع . قيرف
 رزنابلا شيج دئاق « مينرأ نوف » لارتجلا ناكرأل ع

 ةمصاعلا « سنوت » ىلا لصو دقو . سنوت يف سماخلا

 ىلع رشاب ثيح , 1181/17/8 يف « مينرأ نوف » ةبحصب

 وحن ةمدقتملا ءافلحلا تاوق دص يف ةيدايقلا هماهم روفلا

 موجهلا يف كلذ دعب كراشو . « بابلا زاجم » دنع سنوت
 نوف » تاوق عم نواعتلاب « لمور » هنش يذلا يناملالا

 لالخ « نيرصقلا رمم » يف ةيكريمالا تاوقلا دض « مينرأ

 ةعردم ةعومجم داق ثيح .( 1١4-- ١989/9/98 ) ةرتف

 . ١3و ٠١ رزنابلا يتقرف تمض

 7/59 ىتحو 7989/9/57 نم ءادتبا هيلا دهع

 ةماعلا ةدايقلا تحت , يقيرفالا قليفلا ةدايق ةمهمب 6/

 دئاقلا « رماركرتاه » قيرفلا لصو نا ىلا ٠ لمور لاشيراملل
 ًارود ةرتفلا هذه لالخ بعل دقلو .روكذملا قليفلل ديدجلا

 تاوق ىلع يقيرفالا قليفلا موجه دادعالاو طيطختلا يف ًاماه

 ةكرعب فرع يذلاو . « سنوت » يبونج يف نماثلا شيجلا

 . ( 1914/8/5 ) « نينيدم »

0.04 

 « ريوس - غيز » تاشدسملا تافصاوم

 عم رسالا يف عقي ملف . ابوروأ ىلا كلذ دعب راغيز لقت
 يف « مينرأ نوف » لارنجلا عم ترسأ يتلا روحملا تاوق ةيقب
 ينوت . ةيعفدملا حالسل ادئاق نيع ١484 ماعلا يفو . سنوت
 . 2554 ماعلا يف

 يسناثلاو لوألا) تنومغيز (0)

 (ثلاثلاو
 . ( دنومسيجيس رظنا )

 يسناثلاو لوألا) تنومسيغيز (0)

 (ثلاثلاو
 . ( دنومسيجيس رظنا )

 ( راتيب ) شتيفوكشيز (09)

 - مالو ) يتالسوغوي ةلود لجرو يركسع

 .(ذ94ا/

 يف 2. 210101016 شتيفوكقيز راتيب دلو

 ناك . ١ملالو ماعلا يف 11ءعماتل « نيتوغين »
 كلملا هفلك نيح ١505 ماعلا يف يكلملا سرحلل ًادئاق
 تيلأتب ( 9١م6  ؟ممم) «لوالا ردنسكلا »
 ىلا ةفينعلا ةيسايسلا ةمزآلا باقعا يف كلذو ةموكحلا
 ةكلم اهنم تلكشت يتلا ) تامطاقملاب فصعت تناك

 غ١

 برصلا : يهو ( 1979/1١ / » يف ايفالسوغوي
 «شتيف وكفي زو ْح مستا دقو . اينافولسو ايتاوركو

 يروتاتك دلاهحباطب 57١ىلا ١49 نم رمتسا يذلا
 ناك يذلا هسفن كلملا نم دييأتب كلذو « يساقلا
 ىلا دالبلا ديحوتل ىلثملا ةقيرطلا ىه هذه نأب ًاعنتقم

 .. ةديدش ةيقرعو ةيموق تاماسقنا نم يناعت تناك
 «ةيطا رقمردلا ةداعإب ةيبعشلا ةبلاطملا دادتشا دعب و

 هتموكح ةلاقتسا ميدقت ىلا « شتيفوكقيز » رطضا

 رجاه مث . يسايسلا لمعلا لا زتعاو ١48 ماعلا يف

 رجهملا يف يقب و « ١54١ ماعلا يف ايفالسوغوي نم
 . 1941/ ماملا يف سيراب يف يفوت نأ ىلإ

 ( كيرديرف ) فرودنكيز (56)
 ب 2517/9 ) يكنارف لصأ نم يناملأ يسايسو لاشرام

 . يسوربلاو يواسمنلا نيشيجلا يف مدخ . ( 751

 1. 11. فوردتكيز خيره كيردييرف دلو

 10مل 856618 « غرب زغينوك » يف 5661620011

 خرؤملا همع فنك يف أشنو , ١777/7/6 خيراتب ( ايناملا )

 سشيجلاب قحتلا . « فرودنكيز غيقدوسل » يسايسلا

 دض براحو , 7194 ماعلا يف يواسنلا يروطاربمالا

 برح نابا نييسنرفلا دضو بونادلا ضوح يف نيين امثعلا
 براحمك زري ثيح ( ١701-١777 ) ةينابسالا ةئراولا

 ةدايق تحت ( 77١4 ) 8168116112 « مياهنلب » ةكرعم يف

 يف يسايسك زرب ابك , « اوقاس » مكأح « نيجوأ » ريمالا



 74566124 « تخرتوأ » حلص تاضوافمل ةيماتخلا تاسلجلا

 .( حالك

 ضاخو يسوربلا شيجلا فوفص ىلا كلذ دعب لقتنا

 دض ( 77/1١6 ) 5153151120 « تنوزلارتش » ةكرعم

 داع مث . ىربكلا لامشلا برح نابا ةيديوسلا تاوقلا

 - ةيكرتلا برحلا ءانثأ « نيجوأ » ةدايق تحت لاتقلل

 يتكرعم يف كراش ثيح ( 2118 - 2091 ) ةيواسنلا

 (ا١الكلك) 2ع عن

 .( ١39 ) «دارغلب »و

 طالبلا يف ةيحالصلا قلطم اثوعبم ١718 ماعلا يف نيع

 نع ايسورب لصف يف ١/؟1 ماعلا يف حجن ثيح , يسوربلا

 كلملا نم فارتعا ىلع لوصحلا يفو , «رقوناه » بفلح

 يتامغاربلا موسرملاب « لوالا مايلو كيرديرف » يسوربلا
 صاخلا غروبسباه نوناق ) 831 5ع

 عم فلاحت دقع ىلا كلملا عفد يف حجن امك . ( ةثارولاب
 نيب ( ١9158 - ١/7 ) ةرتفلا يف لقنت مث . اسمنلا

 ريفسك « كراهنادلا »و « ةدحتملا ميلاقالا »و « ندسرد »

 مكاحلا بصنم ماعلا يف ملست دق ناكو . هدالبل

 مهساو 211111م250618 « غربسييليف » يف يروطاربمالا

 10616210106 « تلوقنقيول » ةيقافتا تاضوافم يف

 .( ١ الالاك))

 « ندرارتيب, »

 ( 2788 - ١7/7 ) ةينولوبلا ةثارولا برح عالدنابو

 رصصتناو , نييسنرفلا دض لاتقلا يف فرودنكنيز طرخنا
 لآ يقرف ١180 ( ٠ ) 11210562 « نزوالك » يف مهيلع

 ادئاق ١١/1 ماعلا يف نيُع . لاشرام ةبتر ىلا راصتنالا كلذ

 ىلع برحلا اسينلا نالعا دعب يواسمنلا شيجلل اماع

 هلاتق يف هجاو دقو . ١77 ماعلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 هديرجت ىلا ىدا اعيرذ الشف برصلا دالب يف نيينامثعلا دض

 «زتارغ » ةعلق يف تاونس ثالث ةدمل هنجسو هبصنم نم
 بخان ةمدخ يف هحارس قالطا دعب لخد . 012

 دض لتاقو .« فيزوج نايليمسيكام » « ايراقاب »

 1/13118 «ازيريت ايرام» ةيواسمنلا ةقوديشرالا
 ةادغ نيبواسمنلا دونجلا نم ايراقاب رهطو . 8

 رود هل ناكو . ( 1/488 - ١7/4٠ ) ةيواسمنلا ةثارولا برح

 ( ١9/56 ) 1115561 « نسوف » حلص تاضوافم يف ماه

 ماعلا يف اسمنلا يف يركسعلا هرابتعال هتداعتسا دعب

 . الغم

 « ستيفلزوسم » يف كلذ دعب فرودنكيز دعاقت

 ةرم نجسلل ضرعت نأ ثبل ام هنكل ,"2, 2

 يسوربلا كلملا هيلا هجو نأ دعب 64 ماعلا يف ةيناث

 قلطأو . ايسورب دض رمأتلا ةمهت « يناثلا كيرديرف »

 ”18162 رلات فالأ ٠١ تغلب ةيدف ءاقل رهشأ 5 دعب هج ارت

 يف هتايح ةيقب ىضمأ ثيح , ( يضف ينامرج دقن )
 . 7711/11/17 خيراتب اهيف يفوتو « ستيفلزوم »

 نغنكيز نوف زنارف يناملالا سرافلا

 ( نوفزنارف ) نغنكيز 00

 - ١44١ ) يقناتستورب يركسع دئاقو يناملأ سراف

 .(ا61١*

 11322 77011 5101111861 نغنكيز نوفزنارف دلو

 . ١441 ماعلا يف ( ايناملأ ) 8ءططانتع« غروبنبإ » يف

 ةحلسملا تاعومجملا يف مدخو . رارحالا ناسرفلا ىلا مضنا

 يبزاوجروب ءاول تحت مدخ ابك . ناملأ ءارمأ ةدعل ةعباتلا

 للوتساو « ةريبك ةورث كلذ لالخ عمجف . 2[6©2«زتيم »

 « سمروث » ىلع تالمح ةدع نشو . ةعساو ضارا ىلع
 . (1414) «زتيم دو (1017) 71'هرصو

 519801672 « ىباوّسلا فلحلا » شيج داق

 , لاّيخ ١٠٠١و ةاشم يدنج فلأ ١ نم فلؤملا ©
 » غربقروف «» قود [لا236طظ « خيرلوأ م») دض

 نم هدرطو ١614 ماعلا يف همزهو ,. 8

 روطاربما « لوالا نايلميسكام » ةافو دعبو . هتاعطاقم

 لغتسا . ١614 ماعلا يف ةسدقملا ةينامرجلا ةيروطاربمالا

 ( تنك لراش ) « سماخلا لراش » معدل هذوفن نغنكيز

 . هل اراشتسم حبصاو . ةيروطاربمالا ةدس ىلا لوصولل
 نترام » يتناتستوربلا ينيدلا حالصالا ميعز ديأ

 ةيناسنالا ةفسلفلا عابتأ نم نيريثكلا ىمحو . «رثول

 ةبصع اهب تماق ةروث داق مث . هروصق يف نيينيدلا نيحلصملاو

 ايناملا ءاجرا ةفاك يف حالصالا رشنل ناملالا ناسرفلا نم

 2 1167« رييرت » فقسأ لتاقو ء( ١٠698 -615١؟)

 برحلا هذه يف ةرئادلا ترادو . ءارمالا نم افلح لكش يذلا

 ءارمالا فلح تاوق تعاطتساو . ناملالا ناسرفلا ىلع

 نلعأو ٠ ىرخالا رثا ةدحاولا نغنكيز عالق ىلع ءاليتسالا

 يذ

 ىلا هموصخ لبق نم دروطو . نوناقلا نع اجراخ نغنكيز

 دقلو . 1.8805(ان]]« لوتزدنال » يف هتعلق يف رصوح نأ

 ماعلا يف هرثأ ىلع يفوت « غيلب حرجب راصحلا لالخ بيصا

 ل

 . م. ىق ءال (ةكرعم) اليز (7)

 «زسانراف »و . « رصيق سويلوي » نيب تراد ةكرعم
 , ( ششطنبلا ) 20824115 سطنبلا كلم 25

 . « رصيق سويلوي » راصتنأ نع ترفساو

 ةطلسلا ىلع «زسانراف » ىلوتسا . م . ى 71 ماعلا يف

 قرشلا يف اينيمرأ نيب ةدتمملا ةيدقلا « سطنب ةكلمت » يف

 « دوسالا رسحبلا » لحاس نيبو . برغلا يف ةيقودبقو

 . لوضانالا دالي طساواو لامشلا يف 2026115 5

 7/1(ط208145 (5© « ريبكلا ستاديرثيم » هدلاو ربجأو

 لاغشنا ةصرف « زسانراف » لغتساو . راحتنالا ىلع 01د

 ةرئادلا ةيلهالا برحلاب « يبموي, »و « رصيق سويلوي »

 اينيمرا مض عاطتساو . هتكلمم ةعقر عيسوت ةيغب , امهنيب
 . نمزلا نم ةرتفل هيلا (0100115 سيكولكو

 يف 21181581105 ( لاسراف ) سولاسراف ةكرعم دعبو

 ىلع « رصيق سويلوي » راصتناو . م . ق 58 ماعلا

 ىلع هلتقمب ملع ثيح ةيردنكسالا ىلا هتقحالمو « يبموي, »

 فافتلالا هعسوب نأ « رصيق سويلوي » دجو , هلاجر دحا دي

 مسهنيب نمو . امور ةطلس ىلع نيقشنملا ةهجاوم ىلا
 . ق غ1 ( ليربا ) ناسين رخاوا يف رحبأف . «زسانراف »
 نم مسق سأر ىلع , ةيروس هاجتاب ةيردنكسالا نم . م

 يف ةطبارملا ةينامورلا ةيماحلا نم ءزجب هتوق ززعو . هشيج

 ةكلمم ةبراحمل لامشلا ىلا اعرسم راس مش .ةيروس

 « رصيق سويلوي » نيب يسيئرلا مادصلا عقوو . « سطنبلا »

 ةكلمم ندم ىدحا . « اليز » نم برقلاب «زسانراف »و

 نم قرشلا ىلا ملك ؟؟8 ىلاوح ىلع ةعقاولا « سطنبلا

 ىلع ءاضقلاو «زسانراف » ةيزه نع مادصلا رفساو . هرقنا

 رثآ امور ىلا « رصيق سويلوي » لسراو . لماك لكشب هشيج

 « تيأر , تيتا » : ةريهشلا هتملك قحاسلا راصتنالا اذه

 ,. ا عصل, آل1ل1, لثأ « ترصتنا

 ىلع ةرطيسلا ماكحاو «زسانراف » رطخ ءافتخا دعبو

 مس يظنت « رصيق سويلوي » داعأ , « سطنبلا » دالب
 مكاح « ستاديرثيم » هفيلح ىمشو , ةيقرشلا تاعطاقملا

 . سطنبلا ةكلمم ىلع « ايمسإ » امكاح « موماغرب »

 ةعو



 يز

 ( هيردنا يرام ) رليز (م)

 ناك . ( )1898-١9/9 يسنرف يركسع

 لشافلا يركسعلا بالقتالا يف نييسيئرلا نيكراشملا نم
 . ١951١ ماعلا يف لوغيد لا رئحلا دض رئازخلا يف

 يف الآ.شل. 26116 رليز هيردنا يرام لاو

 شيلا ىلإ مضنا .

 حبصأو « ةيعفدملا حالس يف عوطتك ١91٠ ماعلا يف

 رامغ ضاخ . هرمع نم ةرشع ةئماثلا يف وهو ًامزالم

 ناكو (١و١م- ١914 ) ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ةلمحلا يف كراش مث . ةيعفدم ةيراطبل ًادئاق اهتيابن دنع

 لصح ١98١(. -0+19) ايروس ىلع ةيسن رفلا
 ىلا لقنو نكر ةداهش لع )9"* ماسلا يف

 رئازملا يف لقنلل ريدم نيع ثيح ايقيرفأ يلامش
 ىح بصنملا كلذ يف يقب و . ١54٠ ماعلا يف كلذو
 ىلإ « سنوت كراعم يف كراش نيح « 94١؟ ماعلا

 لارتحلا ناكرأ ةئيه سيئرل ًانواعم حبصأ نأ

 مث ١94 - ١944(. ) ايلاطيا يف «ناوجو

 ( ةرحلا ) ةيسنرفلا ةعردملا ةقرفلا ةيعفدمل ًادئاق حبصأ

 ةقرفلا يهو . 4١ه - ١44 ةرّتفلا لالخ ىلوألا
 يلح قاهر كوع وزغ يف تكراش يلا

 . ( ةيلمع 2« نوغارد رظنا) ١544 ( وينوي)

 ١858 ماعلا 5 « نوسنا زيب »

 نيعو « لا رثج ةبتر ىلإ يتر 1545 ماعلا يفو
 ماعلا ىّتح ةيعفاملا حالسل ًاشتفم ماعلا يف

 « نير » يف ةثلاثلا ةقطنملل ًادئاق حبصأ نيح 40

 ماعلا يف شيجلل ًاماع ًاشتفم حبصأ مث . 698
 ةجيتث ١955 ماعلا يف هبصانم نم لاقتسا . اهو

 يسنرفلا عافدلا ريزو نيبو هنيب بشن فالحل
 «طايتحالا كلس ىلإ هم ماعلا 5 لقتناو ,كاذنآ

 . لوأ قيرف ةبتر ىلا كاذنآ هتيقرت تمنو

 لارئحلا هاعدتسا ١908 (ويام) رايأ يفو

 شيملا ناكرا ةئيهل ًاسيئر هنيعو ديدج نم « لوغيد »

 نيرشت ىح بصنملا كلذ لغشي لظ ثيح يسن رفلا
 . 1١988 ( ريوتكا ) لوأل

 تانيسمللا رخا وأي بشن يذلا فالكلا رثا ىلعو

 نييسن رفلا نيي ركسعلا ةعومجمو لوغيد لا رثخلا نيب

 يسن رفلا راعتسالا لبقتسم لوح هتسايس اوض راع نيذلا

 ةعومجملا ىلإ « رليز » مضنا « رئازجلا يف

 دحأ « لاش ر» لإ رثحلا بناج ىلإ ناكو « ةضراعملا

 دض ةلشافلا ةيبالقنالا ةكرحلل نييسيئرلا نيططخمل

 (ليربا ) ناسين يف رئازحلا يف تثدح يلا لوغيد
 ىلع ءاضقلا نم لوغيد نكمت نأ دعبو .

 مالكا

 رليز هيردنأ يرام يسنرفلا لارتجلا

 هيلع كحو « رليز » لاقتعا مت ةيبالقنالا ةلواحملا
 لوليا يف يفوت . ًاماع رشع ةسمخ ةدمل نجسلاب

 ولو ( نيعبس)

 ( يرنه )رليز (19)

 .( - ١4453 ) يسنرف لارنج

 ماعلا يف « نوسنازيب » ين 151. 15©2611 رلبز يرنه دلو

 ةيلكلاب قحتلا . ةيدق ةيسازلأ ةيركسع ةرسا نم 17

 . يعفدم طباضك اهنم جرختو « ريس ناس » يف ةيركسعلا

 يف مدخ مث . ريغص طباضك ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف كراش

 ةدايق رقم يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا نابا 1914 ماعلا

 . ( ةيقرثلا اسنرف دودح ) ةيبرغلا ةهبجلا تايلمع حرسم

 زاهج ىلإ 48١؟ ماعلا يف رليز ءمضنا اسنرف طوقس دعبو

 يف زاهجلا اذهل اسيئر حبصاو . شيجلا يف ةيرسلا ةمواقملا

 . يبونجلا عاطقلا

 هناكرا ةئيط اسيئر « ينيساتود رتالود » لارنجلا هراتخا
 تاوقلل ادئاقو ءاول 1 ماعلا يف ادغ مث . ا1لغك ماعلا يف

 «زتيم » يف ةسداسلا ةيركسعلا ةقطنملل ادئاق نيع . ةيربلا
 يركسع مكاحك ةيركسعلا هتايح ىهنأو , 1988 ماعلا يف

 . ( ١481 ١987 ) ةرتف يف سيرابل

 ( روتكيف دارنوك )سوك ايليز ()

 (95١؟4 - ١م68٠) يدنلتف ىطو لضانم

 ةينطو ةعامج ميعزك « ينوك مسا ًانايحا هيلع قلطي
 - ةيسورلا برحلا نابإ ةيرصيقلا ايسورل ةئوانم

 ةروثلا ءانثأو 2« ()١و.ه -١و.04 ) ةينابايلا

 « سوكايليز » دعيو 2( ١4٠8 ) ىلوالا ةيسورلا
 , هل ةقحاللا ةيدنلنفلا لايجالل ةينطولا يف ةودق

 1ك. 0. سوكايليز روتكيف دارنوك دلو

 لغتشاو «ادنلتف يف مه ماعلا يق 211112 ءانك

 يف رشع معساتلا نرقلا تانيعست لالخ ةفاحملاب

 اهكرت مث « ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاب « وغاكيش »
 محل ذعتقو ةعضاخ تناك يلا « ادنلتف ىلا داعو

 عاما اولا ل له 1 وضخ اور
 نع ادنلنف ىلا ديوسلا نم ةروثشلل ةيعادلا تاعوبطملاو

 . رحبلا قيرط
 برزح » نيوكت يف مهاس +١40 ماعلا ينو

 نييدنلئفلا ىضرحص ذخا يذلا « « ةلاعفلا ةضراعملا
 . ةيرسلا ةمواقملا مظنيو « ةينطولا ةروثلا ىلع

 ةفيحصلا ريرحن يف سوك ايليز كراش هتاذ تقولا ينو
 ملاعلا 0 مساب روكذملا بزحلا اهردصي ناك يلا

 راشتناب عتمتت تناكو «٠ ( 112 04 ) « رحل

 س ةيسورلا برحلا عالدنا رثاو

 كرحتلا ةيادب روهظو ©« ١9٠4 ماعلا يف ةينابايل

 سوك ايليز زكر « ةيرصيقلا ايسور لخاد يروثل

 نيطرلا ' لا“ ةعلشألا :نيزبت يأ ةسيئارلا هدوهع
 تاظنملاو تاعومجملا فلتخم ىلاو ٠« نييدنلنفل

 . ةيرصيقلا ايسور يف ةدهطضملا ىرخالا ةيموقل

 بيربت ةثداحم ةلحرملا هذه ين همسا طبترا دقو

 . قاطنلا عساو

 تفرع + 1١9٠65 ماعلا يف ترج ةريهش ةحلسأ
 «نوتفارغ نوج و ةثداح

 سوك ايليز لواح « نفس م نمض نم « ةنيفس

 «نوتفارغ نوج» تناكو .

 اهلمح نأ دعب « ةيدنلتفلا ءىطاوشلا ىلا ابب لوصولا
 « نابايلا نم اهيلع لصح لاومأب ةارّتشملا ةحلسالاب
 نيضهانملا نييموقلا تائف فلتخم ىلا اهملسي ىتح
 ثالثلا نفسلا سوك اايليز داق دقو . يرصيقلا كحلا
 نوج » حونجي ةلحرلا تهتناو « ةديدع رطاخم ربع

 هرطضا امث « ءىطاشلا برق « نوتفا رغ

 « ةنيفسلا عم ةريخذلاو ةحلسالا نم ةلومحلا مظعم

 نأ لبق اهنم اها زنا هنكما ةيك ربكأ لزنأ نأ دعب
 . اهرمأ ةيسورلا تاطلسلا فشتكت

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ سوكايليز ناك

 ىلع لمع ثيح « ديوسلاو ارسيوس نيب لقنتلا بئاد
 ارد يتلا ةيدنلئفلا م« ةصانقلا » بئاتك ةدعاسم

 فس ىل



 ًازفاح ةينطولا هرثآم نم تذختا يتلاو « ناملالا
 . اهل ًايوق ًايونعم

 5/1١9/ يف « يكسله »م يف سوك اايليز يقوت
. 554 

 ( نايكول ) يكسفوغيليز مر
 -1١915(. 14858 ) ينولوب لارنج

 آمان أ 22 2611801ة1عأب ىكسفوغيليز نايكول » دلو

 تايلكلا نم جرخنو . 185 ماعلا يف « شتيفزيبن » يف
 مكحلل ةعضاخ اينولوب تناك امدنع ةيسورلا ةيركسعلا

 - 19٠04 ) ةينابايلا - ةيسورلا برحلا ضاخ . يرصيقلا

 ةيملاعلا برحلا لالخ ايسور ءاول داقو . اهلماكب ( 8

 لارنجلا قليف نم ةينولوب ةقرف داق 191 ماعلا يفو . ىلوألا

 ماق كلذ دعب . 2 يكينسوم - روبود فيزوج »

 يف ضيبلا نيينولوبلا دونجلا تاتش عمجب « يكسفوغيليز ٠

 ةينولوبلا ةقرفلا 1414 ماعلا يف « اسيدوا » يف أشنأو « ايسور

 . اينولوب ىلإ اهب داعو ةعبارلا

 برحلا نابا « يدورب » ةقطنم يف ( يكسفوغيلبز » زرب

 تبشن يتلا )1١919-١9590( « ةيسورلا - ةينولوبلا »

 « يكسدوسليب فيزوج » ينولوبلا سيئرلا مايق رثا ىلع
 ١" يِث « فلاحت ةدهاعم دقعب ( 198ه -1م510/)

 ينطولا ايناركوا سيئر عم 2197١ (ليربا) ناسين
 (1955- 1م4ا/9) «ارويلتيب نوميسو ةفشالبلل يداعملا

 دق تناك ايسورو اينولوب نيب ةيئادعلا لامعألا نأ عم
 روك ذملا فلاحتلا فده ناكو . 1914 ماعلا يف تأدب

 ىلإ اهمضو ةيتايفوسلا ةرطيسلا نم « ايناركوا ١ ريرحت
 ةفلاحتملا ةيناركوالاو ةينولوبلا تاوقلا تمدقتف « اينولوب

 13 (ويام ) رايأ / يف « فييك» لالتحا نم تنكمتو

 يتايفوسلا رمحألا شيجلا أدب 147١ (وينوي ) ناريزح ينو
 ةينولوبلا تاوقلا ىلع طغضلاو « ةداضملا هتامجه نش

 يلاتلا رهشلا لالخ اهدراط مث « ًابرغ تبحسنا ينل ءاضيبلا

 . اهسفن ةينولوبلا يضارألا لخخاد «وسراو  يحاوض ىتح

 «يكسفوخيلب زو ماق 4 (ربوتك ا) لوألا نيرشت 4 ينو

 نشب « يكسدوسليب » نم ةيرس رماوأ بجومب
 سوتليفوأ انليف ) ؛ ونليو : لالتحاو هتقرفب ئجافم موجه
 « ايناوتيل ١ ىلإ اهوملس نا تايفوسلل قبس يلا ( ايلاح
 . 1470 (ويلوي ) زومت ١ يف وكسوم ةدهاعم بجومب
 يف « سانوك» ىلإ « يكسفوغيليز » فحز كلذ دعبو

 ىلإ ًافكناو مزه هنأ الإ « « ايناوتيل ) حايتجمإل ةلواحم

 اشناو ىطسولا ايناوتيل لالقتسا نلعا ثيح ؛ونليو
 « « ةيزكرملا ايناوتيل ةموكح » « هسفن ماعلا يف « اهيف
 «ونليو » مضو ةموكحلا هذه نع ٍلختلا ىلإ رطضا هنكلو

 ينولوبلا شيجلا نم موعدم ءاتفتسا ءارجا دعب اينولوب ىلإ

 كلذ نع جتن دقو . 1977 (رياني ) يناثلا نوناك 7١ يف

 رمتسا «٠ ايناوتيل ١ و « اينولوب » نيب دودحلا ىلع فالخ

 8 ١989 ماعلا ىتح

 « « ةيزكرملا ايناوتيل ةموكح » نع هيلخت رثا ىلعو
 هسفن ماعلا يف نيعو « هتاطلس نع « يكسفوغيليز » لزانت

 ماعلا يف ةيبرحلل ًاريزو نيع مث « ينولوبلا شيجلل ًاشتفم
 (ويأم ) رأيا ١5 ىتح بصنملا اذه لغشي لظو «

 وسراو ىلإ فحزلاب « يكسدوسليب » ماق امدنع 5

 ةيداصتقاو ةيناملرب تامزأ ببسب ةينولوبلا ةموكحلا بلقو

 . اهيناعت اينولوب تناك
 يبايس وا يركسع رود يأب « يكسفوغيليز » مقي مل

 . 1945 ماعلا يف هتافو ىتحو ١915 ماعلا ذنم زراب

 ( ةيرحب ةحالم ةكرش ) ميز (40)

 ةيسيئرلا ةيليئارسالا ةيرحبلا ةحالملا ةكرش ىه
 ىتح لمعت لازت الو ١948 ماعلا يف تسسأت يلا

 دوهجملا ةمدخ يفو ةيندم ةيراجت ةكرشك مويلا

 . «ميست » ًاضيأ اهمسا ظفليو . ليئا رسالا يبرحلا
 لبق « يرمع » يرحب لوطسا ةماقا ةركف تدلو

 تالواحم ةدع دعبو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن
 « ةروكذملا برحلا بوشن ةيادب عم تفقوت ةلشاف
 تمسأت امدنع 44١ه ماعلا يف ةركفلا كلت قيقحت مت

 يذلا « « زمر ديفاد » نم ةردابمب «ميز» ةكرش

 ءىاوملا ةحلصم سيئر قحال تقو يف حبصا
 . تالصاوملل ريزو لوأو ةيليئارسالا

 لوطسالل ساسالا رجح ةكرشلا هذه تناكو
 م دقو . « ليئارسا» مايق لبق 03 « يربعلا »

 توردتسه » و « ةيدوهيلا ةلاكولا ةطساوب اهسيسأت
 ةيدوهيلا ةيرحبلا ةطبارلا » و « ةماعلا لاعلا
 ةموكحلا » تمضنا ١40 ماعلا ينو . « ةينيطسلفلا
 تحبصأف « نيروكذملا ءاكرشلا ىلا « ةيليئا رسالا
 ةلاكولاو « ةيليئارسالا ةموكحلا ةيكلم, ةكرشلا
 ىهتنا نأ دعب « لاعلا توردتسهو « ةيدوهيلا
 نيطسلف طوقس رثا ةينيطسلفلا ةيدوهيلا ةطبارلا رود
 . يليثا رسالا لالتحالا تحت

 ماعلا يف « ميز » ةكرش ةماقا نم فدهلا ناكو
 ةحلسالا بيرجعو نيرجاهملا لقن وه 14ه
 4١م ماعلا يف كلتمت ةكرشلا تناكو . رئاخذلاو
 عيطتستو نط 76٠٠ اهتلومح ةدحاو باكر ةنيفس
 !هث. نم فلأتي مقاطو 1 رهام ٠٠٠ يلاوح لقن

 « ليئارسا » ىلإ ةرجهلا ةكرح روطت ىدأ مث . ًاراح

 ىلوالا عسوتلا ةلحرم هدب ىلا ةيراجتلا م

 يز

 . اهيف ةلماعلا نفسلا ددع دايدزاو « ميز و ةكرشل
 يلا ةمدقلا رخاوبلا راجعتساو ءارشب عسوتلا أدبو
 ”مالعا تحت ًانايحاو « ليا رسالا » ملعلا تحت تلمع

 ١ يش لوذلا نفعبي اهوارم 'ليهستلا + -ةيبنعا
 و . « ليئارس اد عم ةيراجت تاقالع امل نكت

 « ةيناثلا عسوتلا 1 تأدب تانيتسلا علطم

 تيرتشا ةديدج نفسب ةمدق نفس ةدع تلدبتساو

 ةفاضالاب « نابايلاو اسنرفو ايلاطياو ايناطيرب نم
 « ليثا رسالا نفسلا ءانب ضوح نم هت رتشأ امل
 حلاصل ةلومحلا ةطسوتم نفسلا نم ددع ءانبب ماق
 «مز» تناك ١95 ماعلا يفو . «ميز» ةكرش

 فال 14. مىوصقلا اهتلومح غلبت ةنيفس 45 كلتمت
 لمعيو ©« نط فلا #*» ةيفاص ةلومحو « نط

 اهبتاكم ريديو « راحت 74.٠ نم فلأتي مقاط اهيف
 . فظوم ٠66*018 جراخلا يف

 فئاظولاب موقتل مسقنت « ميز » نفس تناكو

 ىوصقلا اهتلومح باكر نفس م : يلي اك تاهملاو
 . نيرفاسملل ناكم ١7٠١ اهيلعو نط فلا ٠"

 ١90٠08 ىوصقلا |هتلومح ناتطلتخم ناتنيفسو
 ىلع لمعتو « ارفاسم 5١5 لقن اهنكميو نانطأ
 ةدحاو جيرهص ةئيفسو « افيح - كرويوين طخ
 , ةلئاسلا داوملا لقتل

 اهلا «ميز» ةكرش' تنلعا ١55 ماعلا ينو
 تآشنملا مسوت نال « ةثلاثلا عسوتلا ةرود تلخد
 عئاضبلا دا ريتسال ليئا رسا تاجايتحاو ةيليئا رسالا

 ةنيفس 74 ءارش ةكرشلا ىلع تضرف ةيجراحلا
 ١و4 ماعلا ةيابن يفو . 1454 ماعلا ىّتح ىرخا
 لمعت ةنيفس "* يلاوح كلتمت «ميز » ةكرش تناك
 : ةيلاتلا تامههملا يف

 ىوصقلا اهتلومح باكر نفس عيرأ-١

 64١م4 ةيفاصلا اهتلومحو ء ًانط 44
 اهريديو « ًابكار 70945 لقن عيطتستو « ًانط
 راحت 100 نم فلأتي مقاط

 نيرفاسملاو عئاضبلا لقنل ناتطلتخم ناتنيفس - ؟
 اهتلومحو تنانطأ ١9708 ىوصقلا اهتلومح
 «اراخحم 555 اهيلع لمعيو « ًانط ٠١ #4 ةيفاصلا
 ددع يلإجا نوكيف . ًارفاسم 546 يلاوحل عستتو
 وه مهلقن تسلا نفسلا ناكماب نيذلا نيرفاسملا

 0*0 +60 ىوصق ةلومحو ٠ ًارفاس "41
 . نط موع1ر٠ ةيفاص ةلومحو « ًانط

 ةعمتجم ىوصقلا اهتلومح نحش ةنيفس هو - “٠
 نانطا 4١0م. ةلومحلا قاصو « ًانط 2547م
 فلأتي مقاط اهريديو « نيرفاسملل ًاناكم م4 اهيلعو
 اراخم ١/84 نم

 فضي



 يز

 ةلئاسلا داوملا لقنل جيرهص نفس سمخ  ه
 اهتلومحو « ًانط م7١84 ىوصقلا اهتلومح
 فلأتي مقاط اهيلع لمعيو « انط +١848 ةيفاصلا
 5 راح 1١ ا/ا/ نم

 ةيحالم طوطخ ةدع ىلع « ميز » ةكرش نفس لمعت
 2 يبلطالا طيحملاو ©« طسوتملا ضيبالا رحبلا 5

 عئاضبلاو صاخشالا لقنت يهو . ءىداهلا طيحملاو

 ايقيرفاو ىطسولاو ةيلاهشلا اكريماو ابوروا ىلا

 ةكرشلا يسيئرلا رقملا عقيو . ايسآ يرش يبونجو

 بيبأ لتو تاليا يف عورف اطو « «افيح د 5

 يلا لودلا عيمج يف « ةيعرف بئتاكمو غ6 دودشاو

 ليئا رسا يف مدختستو « ةيراجت تاقالعب اهعم طبترت
 يو . ( تاليا « دودشا « افيح ) ءيناوم ةثالث

 ةيليئا رسا ةيرحب ةحالم ةكرش تسسأت 14+ ماعلا

 ةحداف رئاسغ تدبكت اها الا « ماهوش » مسا تحت
 ماعلا يف ترطضاف ء« ميز » عم «ةسفانملا » ةجيتن

 ترطيس يلا « ةريخالل اهمهسا ةيبلاغ عيبل 010

 . اهيلاو « ليئارسا » نم يرحبلا لقنلا تايلمع ىلع

 م.دقتل ( نغوع ةكرش ) ةيعرف ةكرش اط تسسأ دقو
 ىلا ءانيملا لخاد نفسلا رج لثم ءفاوملا يف تامدخلا
 رخاوبلا يف ةطيسبلا تاحيلصتلا ءارجاو « فيصرلا

 ةبحاص يه «نغوع» و . ةليوطلا امالحر دعب

 لخاد نفسلل تامدحلا ميدقت يف ةديحولا زايتمالا

 . « ةيليئا رسالا » ةيميلقالا هايملا

 امك ةعبار مسوت ةرود « مين ةكرش دهشت مو

 ببسلا اهمها بابسال كلذو « لبق نم اهل عقوتي ناك

 ردابت نا لبق ةينويهصلا ةلودلا هجا و يذلا يداصتقال
 « (19517) ةثلاثلا ةيليئا رسالا - ةيب رعلا ب رحلا نشل

 داصتقالا قفارم عيمج ةلاطبلا

 تربجأ قانتخا ةمزأ عوقول ىدأ ام « ينويهصل
 اهلابع نع يلختلا ىلع ىربكلا ةيليئارسالا تاكرشل
 . اهآشنمو اهعناصم قالغاو
 دقو « تاكرشلا كلت

 ..ةيبوروا لودل

 تباصأ ثيح

 نيب «ميز» تناكو

 اهنفس ضعب ريجأتل ترطض

 يداصتقالا اهعضو ىلع نآلا ظفاحت «معز رى داكتو

 نازيم نكلو « ١956 ماعلا يف امنا زيم داس يذل

 نيذلا حاوسلا ددع نال « درطضم عجارت يف اهحابر
 امنيِب ضفختا دق اهنفس نعم ىلع ليئارسا نوروزي

 ةمزالا نم بعصأ ةيداصتقأ ةمزا ليئارسا دهشت

 ١451 ماعلا يف اهتدهش ىلا

 ةيبوروالا تاكرشلا

 , ةبيردلا ةيطاقملا

 تايربك ضفرتو .

 نم ًافوخ اهنفس عم لماعتلا

 ننركدا

 لالخ ًازراب ًارود « ميز » ةكرش نفس تبعل

 . ةيضاملا عبرألا ةيليئارسالا - ةيبرعلا بورحلا

 مايق قبس يذلا ينويهصلا باهرالا دهع ىفف
 ةمظنم اهكلتمت يللا نفسلا تناك «ليئارسأ»

 ددحلا دوهيلا نيرجاهملا بيرهتب موقت « هاناغاشلا »

 اسك . ةيعرشلا ريغ قرطلاو لئاسولاب نيطسلف ىلا

 برهن تناك يلا ةحلسالاو رئاخذلا لقن يف تمهاس

 لوطسالا تاوق تطبض دقو . ةينويهصلا تاظنملا

 ةعبات ةنيفس ١91410 ماعلا يف يناطيربلا يلملا

 رسجاهم ٠٠١ يلاوح لقنت تناك « هاناغاهلل »

 اهدوقي ناك « رئاخذلا و حالسلا نم ةيكو نيب رهم

 ةيرحبلا حالسل آدئاق ادغ يذلا « نوميل ياخدرم »

 تايرك » ىلا ةهجوتم تناكو « قحال تقو يف

 جيلخل يرشلا يلإشلا فرطلا ين ةعقاولا « ميياح

 دعب ةحلسالا ترداصو اهيلع نم تلقتعاف « افيح

 . اهتراحب ضعب عم ةريصق ةكرعم

 ةيليئا رسالا - ةيبرعلا برحلا يف « ميز » تلقنو
 ىلا نيعوطتملاو حالسلا اهدعبو )١548( ىلوأل

 ةيليئا رسالا ةيب رعلا برحلا يف تلقن امك « ليئارس
 شيملا ىلا ةحلسالاو رئاخذلا ( ١401 ةيناثل
 دّقلو . ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ءىفاوملا نم يليئا رسال
 يف ةروكذملا برحلا لبق «ميز» نفس تطشن
 يذلا تقولا يف '« ةيناطيربلاو ةيسنرفلا ءفاومل
 مف رث تلاز ام اهتيكلم يلا نفسلا بلا تناك

 . ةيبنجأ لود مالع

 ةثلاثلا ةيليئارسالا - ةيبرعلا برحلا ل الخو

 «ميز» تماق « روهش ةعضبب اهلبقو )١9507(

 اهتب زنأو ةيسنرفلا جاريملا تارئاط عطق ةيبلاغ لقنب
 ءزحلا اهنفس قتاع ىلع عقو اك . افيح ءانيم يف

 يتلا ةحلسالاو رئاخذلا لقن ماهم نم ربكالا
 ()و90م -١وة51) ةرثف يف ليئارسا ىلع تقفدت

 لوقلا نكمي و « ةيبرغلا ايناملاو ةدحتملا تايالولا نم

 اه ريغو ةيعفدملا عطقو تابابدلا نم ىربكلا ةبسنلا نأ
 ليئا رسالا شيملا ىدل ةرفاوتملا ةليقثلا ةحلسالا ن.

 7, ةيكريمالا ءفاوملا نم « ميز » نفس اهلقن تلوت

 . ةمبا رلا ةيليثا رسالا - ةيبرعلا برحلا مايا لالخو
 ءفاوملا ىلإ «ممذ» نفس ةيبلاغ تهجوت ( والعز

 ةيكريمالا تارئاطلا بناج ىلإ مهاستل ةيكربمالا

 ةليقثلا ةيب رحلا ةدتعالا و رئاخذلا لقن يف ةيليئارسالاو

 ةعباتلا نفسلا ضعب تناكو . ٍليئا رسالا شيلا ىلا

 دودشا» ءانيهم ىلإ تلصو دق «ميز» ةكرشل

 ةثيدح ةيكيرما تابابد لقنت يهو « افاي ب ونج

 كلت لقن مث ثيح © 197+ /١1/١٠1ه موي لبق
 « ةصاخ تانجاش ةطساوب ةعرسلا هجو ىلع تابابدلا
 هتنش يذلا سكاعملا ٍليئارسالا موجحلا يف تهاسف

 كلذ يف ةيبونحلا ةهبحلا يف ةيليئارسالا تاعردملا
 تعبات « ةروكذملا برحلا فقوت رثأو .

 عقادملا و تابابدلا نحش تايلمع «ميز» نفس

 ليئارسا اهترتشا يتلا ةيبرحلا تادعملا نم اهريغو
 تادعاسك اهيلع تلصح وأ ةدحتملا تايالولا نم
 ةكرش نفسو تآشنم ربتعت هلك اذط . ةيناجم

  ةيجيتا رتسا ةيمهأ تاذ ةيركسع ًافادهأ «ميز»
 . ةيكيتسجول

 خي راتلا

 ( يره رئلاو ) نيز (؟5)

 ةيرذلا مولعلا يف قومرم يريمأ يئايزيف
 عنص يف لاعف لكشب مهاس ( -15)
 ةدحتملا تايالولا اهتلمعتسا يتلا ىلوألا ةيرذلا ةلبنقلا

 ءانب يف دعاس امك « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا رخاوأ يف

 . اهريوطتو ةيرذلا تالعافملا

 يف 11.11. 7:طط نيز يريه رللاو دلو

 .(ويراتنوأ ) « راشتيك » يف 900/1 ٠/
 يف « زئيوك » ةعماج يف هتسا رد ءافثأ هغوبت رهظ

 ةداهش ىلع لصحو « ( ويراتنوأ ) « نوتسغنيك »

 ماعلا يف «ايبمولوك » ها روتك دلا
 عورشم» يف « عريف وكيرنأ» هنيع . 4
 3 يرذلا لعافملا نيشدتب « نيز» ماقو 26 نتاهئام

 . ماعلا يف ةيرذ ةقاط لوأ قلطأ يذلا « وغاكيش »

 لعافملا كلذ كيكفت ىلع قحال تقو ين فرشأ مث
 م برقلاب « يم وقلا نوغرأ ربتخم ) ىلإ هلقنو

 ماعلا يف هل ريم حبصأ يذلاو « « وغاكيش »

 .لو45

 ةعماج نم

 يف ةيلاتلا ةليلقلا تاونسلا يف « نيز » صصخت

 لوأ عنص نم نكمتو « ةيوونلا تالعافملا ءانب

 ةيالو يف 1981١ ماعلا يف يبيرجت دلوم لعافم
 يملعلا راشتسملا بصنم لغش اك . «وهادياو

 يهو « « سوليتون » ةصاوغلا ميمصت ءانثأ يسيئرلا
 ١35٠ ماعلا ينو . ةيرذلا ةقاطلاب ريست ةصاوغ لوأ

 لجأ نم ةرذلا » ةزئاج ةيكريمألا ةموكحلا هتحنم

 تامدخ نودؤي نيذلا ءالعلل ةداع حنم يلا 26 مالسلا

 . ةيملسلا ضارغألل ةيرذلا ةقاطلا لالغتسال ةزاتمم



 اغبتك نيدلا نيز(:؛')

 رصم يف ةيرحبلا كيلاملا نم لصالا يلوغم يكولمت دئاق
 يف ةيكولمملا ةنطلسلا مكح .( 1١92 ؟ ) ماشلاو
 . لداعلا كلملا بقل لمحو ( ١194-1745 ) ةرتفلا

 يروصنملا هللا دبع نب اغبتك نيدلا نيز لصا دوعي
 ناطلسلا مهرسا نيذلا لوغملا نم ناك دقلف . لوغملا ىلا
 يئالعلا يفلالا نووالق » ١19١ ماعلا يف يكولمملا
 يلوغملا دئاقلا تاوقل هيدصت ءانثا « يمجنلا يحالضلا

 . هكيلامم دحأ « نووالق » ناطلسلا هلعج . «وكالوه »

 ةافو دعبو . ةيدايقلا بتارملا يف ىقرتو , ديج لتاقمك زربف
 ناطلسلا هنبا ىلوتو ١11١ ماعلا يف « نووالق » ناطلسلا

 نيز لمع . ةطلسلا شرع فرشالاب بقلملا « ليلخ »

 ىلا مضني ملو , نيصلخملا هداوق نم ناكو , هتمدخ يف نيدلا
 يف هولتقو « ليلخ » ناطلسلا ىلع اورمات نيذلا كيلاملا ةداق

 . 7197 ماعلا يف ديص ةلحر لالخ رصم ديعص

 . ةرهاقلا وحن نورمأتملا راس ليلخ ناطلسلا لتقم رثا

 ةيغب « ارديب نيدلا ردب » يكولمملا دئاقلا مهسأر ىلعو
 ةرسأل نيصلخملا كيلاملا نكلو . ةطلسلا ىلع ءاليتسالا

 , « ةرهاقلا » ىلا لوصولا نم « ارديب » اوعنم « نووالق »

 « ارديب » لتقو هعابتأ اومزهف « ةريحبلا » دنع هل اودصتو
 قيقشلا « نووالق نب دمحم » ةنطلسلا ىلوتو . هسفن

 . رصانلا كلملا بقل لمحو . « ليلخ » ناطلسلل رغصالا

 تحت عقو دقف اذل . ةربخلا ليلق اعفاي « دمحم » ناكو

 ةميزه يف اوكرتشا نيذلا كيلاملا ةداقلا نم نينثا ريثات
 , « يعاجشلا رجنس نيدلا ملع » ريمالا : امهو « ارديب »

 سفانتلا دتشاو . « يروصنملا اغبتك نيدلا نيز » ريمالاو
 نيز عاطتسا نا ىلا , نيريمالا نيب كلذ دعب ةطلسلا ىلع

 لتقف , ١144 ماعلا يف هحلاصل فقوملا مسح نيدلا

 , هناكم مكحلا ىلوتو ريغصلا ناطلسلا لزعو « يعاجشلا »

 نع وفعلا . هب ماق ام لوا ناكو . لداعلا كلملا بقل لمحو

 ىلع رمآتلا يف اوكرتشا نيذلا كيلاملا ءارسا نم ددع
 نيدلا ماسح » مهنمو ,« « نووالق نب ليلخ فرشالا »

 « نيجال » نيع اك . « رقنسارق نيدلا سمش »و « نيجال
 باستكا ريبدتلا اذه ءارو نم دصقي ناكو . ةنطلسلل ابئان

 . نيذفتتملا كيلاملا ءارمالا نم ةصاخو ., نيديؤملا

 اددع ةرهاقلا ىلا نيدلا نيز مدقتسا . كلذ ىلا ةفاضالابو

 هعقوم زيزعت ةيغب ةساسح زكارم مهمّلسو , لوغملا نم
 اودفاوت نيذلا لوغملا ددع غلب دقو . مهئالوب قثي صاخشأب

 . لجر فآل ةرشع ىلاوح ةدحاو ةنس لالخ ةرهاقلا ىلع

 ةمقن تدادزا امك . نييرصملا ةمقن ةوطخلا هذه تراثاو

 , ١1968 ماعلا يف قشمد نيدلا نيز راز نا دعب نييروسلا

 ريسالا قشمد ىلع ةنطلسلا بئان لزعب ةرايزلا ءانثأ ماقو

 ملو , هكيلامم دحا هناكم نيعو « ىومحلا كبيا نيدلا زع »

 وأ حسنم نم نيطالسلا ةداع هب ترج ام ءارمالا عزوي

 خانملا قلخ ىلع ةديازتملا ةمقنلا تدعاسو . تاماعنأ

 . هعلخ ىلا يعسلاو نيز ىلع رمآتلل بسانملا
 ريمالا ةطلسلا ىلا نيعماطلا نيرمأتملا سأر ىلع ناكو

 دقلو . رصم يف « اغبتك نيدلا نيز » بئان « نيجال »
 مظنف « ماشلا دالب يف ناطلسلا بايغ « نيجال » لغتسا

 « ةيربط » دنع نمكو . نيطسلف ىلا مهب راسو هناوعا

 نم هتدوع لالخ « نيدلا نيز » بكوم ىلع ضاضقنالل
 نيمكلا ءابنا تب رستو . 1147 ماعلا يف رصم ىلا قشمد

 ىلع ةرداق ةوق هعم نكي مل يذلا « نيدلا نيز » ىلا

 هعوضخ نالعاو قشمد ىلا ةدوعلا رثآف , « نيجال » ةهجاوم
 « نيدلا نيز »رماو ةنطلسلا ىلوت ىذلا « نيجال » همصخل

 لتق 1144 ماعلا يفو . بصنم نود ةيروس يف ءاقبلاب
 نم ةنطلسلا ىلا « نووالق نب دمحم » داعو , « نيجال »
 . ٠*9 ماعلا يف ةامح ةرامإ « نيدلا نيز » ىلوف , ديدج
 ماعلا يف هتافو ىتح بصنملا اذه يف « نيدلا نيز » يقبو

 "واو

 /1١591 ( ةكرعم ) اتنيز (55)

 ةيواسمتلا تاوقلل مساح رصنب تهتنا ةكرعم

 نآلا ىعدت ةنيدم ) « اتنيز » يف ةينامعلا شويحلا ىلع
 0 ىلع ةعقا ولأ ( « ايفالسوغوي » 5 « اتنيس »

 نم ناك ١؟91/ ماعلا 5 '1طع]و « سيتد

 ىوقالا ةلودلا اسمئلا نم لعج نا رصنلا اذه نأش

 . ىطسولا ابوروأ يف
 تدتما يلا برحلا نم ًاءزج برحلا هذه تناك

 ةيروطا ربمالا نيب ١5914 ماعلا ىلا +١58 ماعلا نم

 اسمئلا تمض يلا « ةسدقملا ةبصعلا » و ةيناعلا

 (ربمتبس ) لوليا يفف . ايسورو ةيقدنبلاو اينولوب و
 « اوقاس » ماح « نيج وأ د ريمالا لع /1"١

 ًارسج اوماقا نيينامثعلا نا ةيواسمنلا تاوقلا دئاقو

 ةلايلا نع ةنطيي اوادعا نأ ع سنو ني قرف

 . هتربع دق (لجر فلا ٠" يلاوح ) نيينارثعلا
 نال « لاحلا يف ةصرفلا كلت مانتغا هيلع نأ دجوف

 ةريبك تاوقل يطعيس يلاتلا مويلا ىلا هموجم ليجأت

 تحت ليللا لالخ رهنلا روبعل ةص رفلا نيينامثعلا نم
 نشب « نيج وأ » ريمالا رارق ءاجو . مالظلا راتس

 لازي ال ناك هشيج نا مغر « تغابملا موجها

 ءيشلا ضعب هداعتبا مغرو « تاعاس رشع ذنم ريسي

 عاطتسا دقلو . بيغملل ةليلق تاعاس ءاقب و رهنلا نع

 هبهاومو ةيوقلا هتيصخش لضفب « «نيجوأ»
 ءاكذاو « ريسلا ةعباتم هلاجر عانقا . ةيدايقلا

 . مهفوفص يف ةساملا

 يز

 . نيتعاس لبق رسما ةقطنم ىلا نويواسنلا لصوو
 نيينامنعلا يخع ىلع ًاتجافم ًاموجم اونشو « بيغملا نم
 ا مهفوفص يف كابترالاو رعذلا بد نيذلا

 ىلا ةيواسمنلا تاوقلا اهتذفن يتلا ةشاكلا ةكرح

 * ناكو . نويناثعلا اهيلع رطيسي يلا ةحاسملا صيلقت

 لتقم نع رفسأو « ًاسرشو ًافينع نييواسنلا موجم
 نم ريبك ددع قرغو يئامثع يدنج فلا ٠١ يلاوح
 ددع لتق ا « بورهطلا لالخ رهنلا يف نيينامثعلا

 تاعومجم تماقو. رهنلا ىلا مهعفادت ءانثا نيينامثعلا نم

 ءارزولا سيئر لتقب نيدرمتملا نييراشكنالا نم
 تاوقلا رئاسخ تغلبو . ةكرعملا كلت لالخ يناّمعلا

 مغ دقو . حي رج ارا يق ليتق مب.. ةيواسمنلا

 تاوقلا كلتل عباتلا ةيعفدملا حالس لماك نويواسمنلا
 زونكلا ىلع يوتحم قودنص ىلا ةفاضالاب « ةيناثعلا

 ىفطصم ناطلسلا ةنازخ يف ةدوجوملا لاومالاو

 . ٍلاغلا

 تداو

 ( ولراك ) ونيز 0

 ١784 ) ةيقدنبلا ةيرحب حالس نم يركسع دئاق
 « ايغويش » ةكرعم يف هراصتنا ىدأ ء«( 4١م

 ةيروهمج لوطسا ىلع « ةيقدنبلا » ةنيدم نم برقلاب

 يرذج رييغت ثادحا ىلإ « (١؟١.٠8) «اونجو»

 نيدلبلل نيتي رحبلا نيتوقلا نيب مئاقلا عا زنلا ىرجم يف
 ١4 ماعلا يف 6. ميعصو ونيز ولراك دلو

 «اوداب » ةعماج لخد

 هعاضوأ نكلو « ةريصق ةرتف اهيف ثكمو ةساردلل
 ريغ . ةيدنحلا فوفصب قاحتلالا ىلإ هترطضا ةيلاملا
 لمعي ناكو . ةراجتلا نهتميل اهكرت ام ناعرس هنأ

 «ةينيطنطسقلا » ىلإ ةيراجتلا هتالحر لالخ

 « « ةيقدنبلا » لثمم ىمسر ثوعبك «تيرك » و
 روطا ربمالا عم ةماه تائحابم ءارجاب ماقو
 ماعلا يفو . « ساغولويلاب نوج » يطن زيبلا
 لسراف « « ايغويش » برح ناريث تعلدنا ١ مام

 . ( ةيقدنبلا يلامش) «وسيفيرت » نع عافدلل ونيز
 «الوب» ةعقوم يف ةم زهاب ةيقدنبلا لوطسأ ينم نأ دعبو

 يف ييكيتايردالا رحبلا ربع عقت يلا )١078(

 تاراغب مايقلا نم نكمم « « ةيقدنبلا » ةهجاوم
 «هعأ و يرحن 5 «اونج و ةيارح تجعزأ ةقفوم

 . اهتيلعاف نم ريثكلا اهتبلسو « « يروغيللا » و

 نم ةريصق ةفاسم ىلع وسرت ونيز نفس تناك
 « اوثج » لوطسأ نأب لع امدنع « « صربق » ةريزج
 2 يرحبلا

 ذ ةيقدنبلا رب ةنيدم يق

 ورتويب » لاريمالا هدوقي يذلا

 هف



 يز

 © «عايغويش » ىلع ءاليتسالا عاطتسا 2« «عايرود

 ىلإ ًاعرسم داعف .

 روتيف» ةدايق تحت ةقدانبلا نأ دجيل «© هنطو

 ًافرم طوقس نود لووحلا اوعاطتسا « ينازيب

 نع نفسلا ضعب اوقرغأ نأ دعب « « ايغويش »
 دقلو . أفرملا اذه ىلإ ةلصوملا ةيئاملا ةانقلا يف دصق

 « كلذ تلت يلا ةكرعملا يف هعرصم «ايرود » قال

 . يحاونلا عيمج نم « اونج » شيج ةرصاحم تممو

 ديق نود شيحلا اذه لستسا 1١8١/5/14 يلو
 .ًاعوج توملا ىلع هدارفأ كشوأ نأ دعب « طرش وأ
 (سطسغا) بآ يف « ينازيب روتيف » دئاقلا ةافو دعبو
 لوطسال لوألا لاريمالا وئيز حبصأ قحاللا
 . « ةيقدنبلا »

 يف ةمهم ةيسايس بصانم هدعاقت دعب ونيز لغش
 يف لمع امك « اسنرفو !رتلكنا ىدل هدالب تارافس

 هنأ ريغ . « ةيقدنبلا » ةئيدمل ةيموكحلا ةزهجألا

 3 ماعلا يق ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ يعدتسا

3 
 كتييحس

 ةيقدنبلا حايتجاب ددبب تابو

 ًاديعب يسنرف لوطسأ ةبراحم يف كرتشا

 يربلا دالي شيج عم براح مث . «اونج و نع
 ةعطاقم ريمأ « ىاراراك وكسيسنارف» دض

 ةكراشملا ةمبت دعب ايف هيلا تهجو دقو .
 . نيماع ةدمل نجسو نيدأف « اراراك » رصق بهنب

 يضارألا ىلإ ةلحرب ماق هحارس قلطأ نأ دعبو

 « صربق» ةريزحل هترايز لالخ مستف . ةسدقملا

 «« اونج » ةعطاقم نم ةازغلا دض اهشيج ةدايق ماهم

 داع . ةريزحلا نم ًايلك مهدرطو مهرحد عاطتساف

 اهيف فوتو « « ةيقدنبلا » ةنيدم ىلإ ١4٠١ ماعلا يف

 .١؛١1/"/م يف

 «اودابد

 نونيز (4)

 مكح . 89١(( - ؟ ) يطنزيب روطا ربما

 تاروثلاب تزيم يلا ( 441١ ال4 ) ةرئفلا يف
 . ةديدشلا ةينيدلا تافالخلا و-_ةددعتملا

 ( ايكرت) «ءايروشآ» يف 7عرم نوئيز دلو
 يقيقحلاهمساو « يروطاربمالا شيحلا يف اطباض ناك

 لمح دقو "12225160001552 « اسيدوكيس اراث»
 وأ 4550 ماعلا 5 هجاو ز دعب «نونيز» مسأ

 ويل » روطاربمالا ( تحخخأ وأ ) ةئبا نم ( 40
 شيجلل ًادئاق روطا ربمالا هئيع . 1رعم 1 « لوألا

 عضوب كلذ دعب هفلك مث « 45 ماعلا يف الصنقو

 هريزو ةدايق تحت ةينامرملا تاوقلا ذوفن ديازتل دح
 . غال ماعلا ين لتق يذلا كوودع « رابسأ » نئاحلا

 ٠ه

 مكح « 41074 ماعلا يف روطأ ربمالا ةافو 57

 «لحارلا روطا ربمالا فلخ يذلا هئبا ةطساوب نوئيز

 يف ناك يذلا « يناثلا ويل » روطا ربمالاب بقلو
 ام ريغصلا روطا ريمالا نكل . هرمع نم ةعباسلا
 ادغو نونيز هدلاو هفلخف هسفن ماعلا يف يوت نأ ثبل

 : اررطاروتا
 « هدهع ةيادب ذنم نونيز تابوعصلا تهجاو

 يف لادناقلا عم مالس ةيقافتا هدقع نم مغرلا لمف

 11109 « سوليإ » هراشتسم نأ الإ « ايقيرفا

 تخا جوز عم قافتالاب « هب حاطأو هيلع رمآت
 891115ءادو «سوسيليساب لوألا ويل» روطا ربمالا

 «سوسيليساب» ىلوتو «ايروشأ» ىلإ رارفلل هرطضا ام
 . ًارهش 7٠ ةدم روطا ربماك مكحلا

 4ع ماعلا 5 « ةينيطنطسقلا » ىلإ نوئيز داع

 بلقنتاو داع يذلا « هسفن « سوليإ » ةدعاسم

 ًاهوركم ناك يذلا « سوسيليساب » هفيلح ىلع
 ثبل امو .

 ماق نا « ًاذوفنو ةوق دادزا يذلا « « سوليإ »
 « ىرغصلا ايسآ يف 484 ماعلا يف نوئيز دض ةروثب

 لتقو ةروثلا قحس عاطتسا «نوئيز» نكلو

 . 4مم ماعلا يف « سوليإ »

 ةايح نم ( ؛م8 - هاله ) ةرثفلا تزيمت
 ةديدشلا تابارطضالاب ةيطن زيبلا ةيروطا ربمالا
 يتلا تاوزغلاو ةيلخادلا تاروثلا نع ةمجانلا

 ( طوغو رتسوا) « نييقرشلا طوقلا » لئابق. اهتنش
 قحس نونيز عاطتسا دقو.ةيروطا ربمالا دودح ىلع
 عاطتسا اك « اهيلع ءاضقلاو ةيلخادلا تاروثلا

 وأ اهتوشرب ءاوس « ةيزاغلا لئابقلا رطخ دص

 رخآلا ضعبلا ىلع اهئامعز ضعب بيلأتب
 ءامعز دحا «ربكألا كيرودويث» عم الثم هلعف ام

 « رمألا ءىداب يف الصنق هنييعتب نييقرشلا طوقلا

 اكلم هسفن بيصنتو ايلاطيا وزغب كلذ دعب هعانقاو
 . 484 ماعلا 5 اهيلع

 «ةريخالا روطا ربمالا مكح ةرئف ءوده مغرو

 اهيف تماق دقف «٠ تاروثلاو تاوزغلا نم اهولخو

 و سكذوثرالا نييحيسملا نيب ةديدش تاعزانم

 نأب نيلئاقلا 2/020 ماطوتوذغعو« نييعيبطيدحولا»
 تاعزانملا كلت تيقبو . ةدحأو ةعيبط

 ةسينكلا ىلإ نوئيز روطا ربمالا هجو نأ ىلإ ةمئاق
 «نوكيتونيه» ةريهشلا هتلاسر غ8 ماعلا يف رصم 5

 مم ةدحولا رارق نمضتت يلا ٠ [11عم0 هد
 لاصفنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ء ةيقرشلا ةسينكلا

 486 نم ) امور يف ةسينكلا نع ًاتقؤم ةينيطنطسقلا

 . 451 ماعلا يف يفوت . ( هدمه ىلإ

 اذهو .

 (ط/م عفدم ) 5/99 -ويز(60)

 نم ؛ تاناطبسلا يئانث , تارئاطلل داضم يلآ عفدم

 . عنصلا يتايفوس . ملم "1 رايع

 , كا - 23/2 « 5/59 _ويز » عفدملا لخد

 رخاوا يف ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف ةيلعفلا ةمدخلا

 ةدع هب حلستت ملم ؟!" عفدمل ريوطت وهو , تانيسمخلا

 نيشاشرلا ناكم لحيل هريوطت مت دقو . ةيتايفوس تارئاط

 « يئانثلا « ؟ وي بز » ملم ١4,6 رايع نم ط/م نيليقثلا

 حبصا مث . تطال - 4 يعابرلا « 4 وي بز»و

 يف يسيئرلا فيفخلا روطقملا ط/م عفدملا نيحلا كلذ ذنم

 حالسلا ىقلتت يتلا لودلا شويجو ةيقرشلا ةلتكلا شويج
 ريوطت مت عفدملا اذه نم اقالطناو . يتايفوسلا داحتالا نم

 « 1/59 وي سز» ةكرحلا يتاذ ط/م عفدمل

 « اكليش » مساب فورعملا 2517 - 4
 ةفيفخلا عفادملا ةئف ىلا « 3/7 -ويزوعفدملا يمتني

 ةقلحملا تارئاطلا دض ةطقنلا نع عافدلا ماهم نيمأتل ةدعمل

 نيسماتل ةداع مدختسي وهو . ةضفخنملا تاعافترالا ىلع

 همادختسا ناكمالاب نا امك , تاوقلا نع يوجلا عافدل

 دعاوقلاو تاراطملا لثم ةيويحلا تآشنملل ةيامحلا نيمأتل
 متت يتلا ةيوجلا تاراغلا دض . ةماطلا تاعمجتلاو ةيركسعل

 نم ربتعيو . ضافخنالا ةديدشو ةضفخنم تاعافترا ىلع

 عجريو . ملاعلا يف ةيلعاف ط/م ةفيفخلا ةيلآلا عفادملا رثك

 هميمصت ةطاسبو ؛ ةيلاعلا هتنورم ىلا يسيئر لكشب كلذ

 رزغأ نم ربتعي هنا امك . ةيكيناكيملا هتءافكو , همادختساو

 اضيا هتازيم نمو . ملاعلا يف ايم ر تارئاطلل ةداضملا عفادمل

 يذلا رمالا , ناديملا يف ةعرسب هيتناطبس لادبتسا ةيناكم

 عافترا اهلقرعي نا نود يمرلا ةيلمع ةيرارمتسا نمضي

 عفدملا ( ةيذغت ) نيومت ةيلمع مشتو . ةناطبسلا ةرارح
 نيسمخل اهنم دحاولا عستي ةلصفنم نزاخم ةطساوب ةريخذلاب
 ,زاغلا ىلع لمعي عفدملاو . ةناطبس لكل نزخم لدعمب , ةقلط

 . ءاوهطلاب هديربت متيو

 تاذ ةروطقم ىلع « 5/9297 ويز » عسفدملا بكري

 تارايسلاو ةفيفخلا تانحاشلاب ةداع هرطق متيو . نيتلجع
 دنعو .« 59 زاغ »وأ « رفوردنال » ةئف نم ةيناديملا

 ضرالا ىلع عفدملا تبثيو , ناتلجعلا ىوطت يمرلل ديهمتلا

 55٠ ةيوازب ايقفأ هيلع عفدملا ةرادا نكي يندعم صرق ىلع
 تابرع ىلع هبيكرت ىلا شويجلا ضعب تدمع دقو . ةجرد

 همادختساو « 8٠ رت ب »و « 17١17 - م » ةئف نم ةعردم

 . ةكرحلا يتاذ ط/م عفدم لكش ىلع يللاتلاب
 داضم حالسك ةيساسالا عفدملا ةمهم ىلا ةفاضالابو

 رشابملا يمرلا تامهم يف همادختسا ناكمالاب ناف ٠ تارئاطلل

 يف ةريبك ةيلعافب عمتي وهف . ةيضرالا فادهالا ىلع

 نم لقا ) عيردتلا ةفيفخ ةعردملا تابرعلا دض مادختسالا
 تارايسو دونجلا تالقانو تاحفصملا لثم . ( ملم 6



> 

 « 37/59 -ويز» ط/م يتايفوسلا عفدملا

  ةقراحلا ةريخذلا لاجملا اذه يف مدختستو . عالطتسالا

 . عوردلل ةقراخلا

 ىلع ( 198٠١ ) رضاحلا تقولا يف عفدملا اذه لمعي

 فلح لود تاوقو ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف عساو قاطن

 ةيبرعلا لودلاو ثلاثلا ملاعلا لود شويج نم ديدعلاو وسراو

 يطارقميدلا نميلاو ايبيلو رصمو قارعلاو ةيروس : لثم
 كلتقو . ينطو ررحت تاكرح ةدع ىلا ةفاضالاب , رئازجلاو

 بورحلا يف اهتمنغ عفدملا اذه نم اددع ةينويهصلا ةلودلا

 جاتنا ناك , 1948٠ ماعلا ىتحو . ةيليئارسالا  ةيبرعلا

 فلح لود ضعبو يتايفوسلا داحتالا يف ارمتسم عفدملا

 . وسراو

 يلامجالا نزولا . ملم 1 رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 ةناطبسلا لوط . راتمأ 4,786 يلامجالا لوطلا . غلك

 .رتم 1,١١ ةهوفلا تاممتم عم ةناطبسلا لوط . ارتم 4

 نارودلا ةيواز . ةجرد +1١ ىلا ٠١ نم عافترالا ةيواز
 ٠ ( يقفا ) : ىصقالا ىدملا . ةجرد 1١" : يقفالا

 ( ىقفا ) لاعفلا ىدملا . رتم 08٠٠١ ( ىدومع ) ءرتم

 املا ةزكم ؟٠٠0 تارئاطلا دض لاعفلا ىدملا .رتم

 نزو .رتم ٠٠٠١ عيردتلا ةفيفخ تابرعلا دض لاعفلا

 , غلك ١,١5 « عوردلل قراخ  قراح » : فوذقملا

 ةعرسلا . غلك 0148 «راجفنالا ديدش  قراح »

 قارتخا ىلع ةردقلا . ةيناث/ارتم 4١ فوذقملل ةيئادتبالا

 يسمرلا لدعم .رتم 00١ ةفاسم ىلع ملم ١6 عوردلا

 لكل ةقيقد/ةفيذق ٠٠٠١ ) ةقيقد/ةفيذق ٠٠٠١ يرظنلا
 ٠٠١ ) ةقيقد/ةفيذق 2٠١ يلمعلا يمرلا لدعم . ( ةناطبس

 . دارفأ © ( ةندسلا ) مقاطلا . ( ةناطبس لكل ةقيقد/ةفيذق

 ( نيجام ) نمحر رويز(0)

 . شيدالغنب ةلود سيئرو ٠ يناتسكاب لارنج

 يف 74. 210115 18311282 نمحررويز نيجام أشن

 ةيناتسكابلا  ةيدنهلا برحلا يف كراشو . ةيقرشلا ناتسكاب
 ةيقرشلا ناتسكاب لاصفنا نع ترفسا يتلا ( 19091)

 ( سطسغا ) بآ يف نيع . شيدالغنب ةيروهمج ليكشتو
 بالقاالا دعبو . شيدالغنب شيج ناكرال ًاسيئر 6

 يناثلا نيرشت يف نمحرلا بيج سيئرلاب حاطا يذلا

 اسيئرف . يفرعلا مكاحلل ابئان رويز َنيُع , 1918 ( ربمفون )
 لبق ىلوت دق ناكو . ( 1915 ) دالبلا يف ةيفرعلا ةرادالل

 امك . ( 19798 ) شيدالغنب يف ةيلخادلاو ةيلاملا يترازو كلذ

 ةرستف لالخ ةيجراخلا ةراجتلاو ةراجتلا يترازو ىلوت
 1378 نيب ةياعدلاو مالعالا ةرازوف . ( ) ١51/6 - ١9179

 ةيروهمج ةسائر ىلوت //١91 ( ليربأ ) ناسين ينو . 95و

 . شيدالغنب

٠. 

 ) ماعبحر ( يفيئز (:4)

 ب ١431 ) يليئارسا يركسع

 . طايتحا ءاول ةبتر

 سدقلا ةنيدمب « يدناغ » ب بقلملا يفيئز ماعبحر دلو
 يف ازراب ارود بعل اماخاح هدلاو ناكو . 1951/7/4 يف
 سيسأت يفو , « هاناغاهلا » ةينويهصلا ةيباهرالا ةمظنملا
 ةكرحلا ميلاعتب يفيثز رثأت دقلو . ينويهصلا لامعلا داحتا

 شيمجلا طابض دشأ نم ادغف . هتئادخ ذبنم ةينويهصلا

 نمو برعلل اهركو ةينويهضلل ابصعتو ةيرصنع يليئارسالا

 يضارالا عيب ىلع برعلا ناكسلا رابجإ , ةيرصنعلا هتاسرامع
 مهيضارا عازتنال ودبلا ديدهتو . ايفاملا ءامعز ضعبل ةوقلاب

 . عبسلا رثب برق

 ىلا مضنا امدنع ةيركسعلا هبش هتاطاشن يفيئز أدب
 دعاقم ىلع لاز ام وهو ةينويهصلا ةبيبشلا ةكرح
 يلوالا هبيردت اهالخ نم لائف 0 سدقلا يف عسا ردلا

 ماعلا ين ىقلت مث . تارجفتملاو حالسلا لاعتسا ىلع

 ىلع لسرا « ةمدقتم ةيركسع بيردت ةرود 4

 يركسعلا جحاتخلا) )» خاملابلا م بئاتك يق ةمدخلا اهرثا

 يقيئ ز مدخ « خاملابلا » راطا يفو . ( هاناغاملا ةمظنم
 «ةيرعاه تيبرلو « « مباح زوعام » ستوبيك ُُي

 ةداق ةرود اهدعب عبتا م « ماب  يدفاخاو و

 لقفل ماعلا يف لئاصف ةداق ةرود مث « تاعومجم
 . «زوعم » ةعومجم يف بيردتلل ًادئاق نيعو

 لمح (

 رخاوا يف « زوعم » ةعومجم دادعا 3 امدنعو

 ةبيتك ةوق نمض ةعومجملا تجردأ 41 ماعلا

 اهدارفا نكي ملو ؛ اهدئاق يقب و ىلوالا « خاملابلا »

 رثكا ترهتشا ابنكلو « ًاصخش م١٠ نوزواجتي
 كلذو « ىرخالا « خاملابلا » تاعومجم عيمج نم

 ىلع يفيئز اهضرف يتلا ةيركسعلا ةمارصلا لضفب
 هتنش يذلا موجها يف هتعومجم عم مهسأ دقلو . هدونج

 افيح يفرش « خيشلا دلب » ةيرق ىلع « خاملابلا » تاوق

 اهلخد يلا ةيقيقحلا ةكرعملا نكلو . 4١م. ماعلا يف

 « هدونج ةيبلاغ اهيف رسخو هتعومجم عم يفيئز
 ىفف . (548١/ه / 19 ) ةيكلاملا ةكرعم تناك
 طخ ةيطغتب «زوعم » ةعومجم تفلك ةكرعملا هذه

 «لماك راهنت لاوط ىلوالا « خاملابلا و ةبيتك باحسنا

 ةيرقلا لالتحا يف اهولتاقم لشف نا دعب

 نم ؟ه دقف دق ىفيثز ناك اهدارفا نم يدنج رخآ

 ١ . هتعومجم دولج

 زومت يف « يناد » ةيلمعل دادعالاب رشوب امدنعو

 دادعاب أدبو هتعومجم يفيئز كرتء1544 (ويلوي )
 ادغ مث ٠ « خاملابلا » ةيولأ دحال عالطتسا ةرود

 كراعم ريس ءانثاو . ءاوللا اذه تارابختسا طباض

 ستا املاؤ:»

 ١ه



 يز

 ءردو١48/1 1١/ يف تأدب يلا «بائويو ةلمح
 ءدبلا و « « خاملابلا » لح هرأرق نويروغ نب ردصأ

 ةيقب نمو اهنم يمسرلا يليئارسالا شيحلا ميظنت يف
 ناكو . ةيركسعلا هبش ةينويهصلا تاظنملا دارفا

 . ةوطحلا هذه يضراعم نم يفيئز بيقنلا

 تارابختسا طباض يفيئز نيع برحلا ءاهتنا عم
 ( رياني ) يناثلا نوناك ينو . ةيلاشلا ةقطنملا ةدايقب

 طباض ادغ مثءبئاتك ةداق ةرود ىلإ لسرأ

 ىلع هدوهج زكر دقو . ةيبونحلا ةقطنملا تارابختسا

 ةيليئارسا ةطيرخ لوا دعأف « تارابختسالا لمع

 . ةقطنملل ةدع تالوحي ماق نا دعب بقنلا لابحل

 ًادئاق يفيئز ادغ ١45٠ ماعلا رخاوا ينو

 مدخش و 2 قالوغو ءاول نم « نوعدج » ةبيتكل

 لقا ةكرعم هانثا اهدئاق ناكو « نيتنس ةدم اهيف

 ةبيتك نمو . ( ١401 رايأ ) نييروسلا عم « ةلطملا
 ىلا و6 ماعلا ةيابم 5 يفي ز لقتنا « نوعدج و

 مهاو « بيردتلا عرف يف مدخف « ةماعلا ناكرالا

 مسق سيئر حبصا مث « ةاشملا حالسب قلعتت رومأب
 كلذو « ةماعلا ناكرالا يف تايلمعلا ةبعش يف تايلمعلا

 اهتايلمع نش اهيف ليئارسا تأدب يتلا ةرتفلا يف
 ١96 ) ةرواجملا ةيبرعلا . لودلا دض ةيماقتنالا

 .(ر)وم58-

 « ةساردلل جراخلا ىلا لسرا ١54 ماعلا يفو
 ناكرا ةسائر بصنم مستيل لجع ىلع يعدتسا هنكلو
 « ديدج نم اهميظنت ديعا يتلا « ةيبونحلا ةقطنمل
 كراشو ,ء ١98010( 1980-0 ) نيتنس اهيف يقبو
 ( ١485 ) ةيناثلا ةيليئا رسالا  ةيبرعلا برحلا يف
 . بصنملا اذه يف وهو

 لغشل ىفيئز داع 9١ه ماعلا فصتنم يو
 ِ مظنتلاب قلعتي ةماعلا ناكرالا يف عيفر بصنم
 يف ةيركسملا هتاسارد ةعباتمل رفاس فصنو ةئس دعبو
 ترو » يف ايلعلا ةيكريمالا ناكرالاو ةدايقلا ةسردم

 هه:

 يفيئز ماعبحر ءاوللا

 155٠ ( سطسغا ) بآ يف اهنم داعو ٠ « ثروونثيل
 . ىطسولا ةقطنملا ةدايق ناكرال ًاسيئر نيعيل

 نا دعب تاعردملا ةساردل لسرأ ١454 ماعلا ينو

 طابض لك هسردي عوضوم ىلإ تاعردملا تلوحت

 ماعلا نم ( ويام ) رايا يفو . يليئارسالا شيلا
 ناكرالا يف تايلمعلا ةبعش سيئرل ًادعاسم ادغ هسفن
 . 1951/ ماعلا ىح بصنملا اذه يف يقبو « ةماعلا

 ًاقسنم يفيئز ءاوللا نيع 1457 ناريزح ينو
 برحلا يف ليئا رسا اهتلتحا يتلا قطانملا ين لامعالل
 ىقبو ©« ( ١951 ةثلاثلا ةيليئارسالا - ةيبرعلا
 ًادئاق نيع ثيح « ١44 ماعلا تح بصنملا اذه يف
 . «سيكرن يزوع» ءاولل ًافلخ ىطسولا ةقطنملل
 ةعوكملا ةسيئرل اراشتسم حبصأ 1917١ ماعلا يفو

 تاطاشن ةحفاكملو ةيركسملا نوؤشلل ريئام ادلوغ
 نيع ١910٠ ماعلا يفو . نيينيطسلفلا نييئادفلا

 جرا زاعبلا ديفاحو ةماعلا تاكرآلا' :سيئرلا ؟راكتنم

 ةيليئارسالا  ةيب رعلا برحخلا ىح هبناج ىلآ يقب ثيح
 ةسهبملا ةدايق لست ثيح ع ( 1907م ) ةمبارلا
 ىطسولا ةهبحلا ةدايقل داع مث « ةتقؤم ةرئفل ةيلاشلا
 191/4 ماعلا يف َنيُع. ةدودحم ةرتف بصنملا اذه لغش

 اهدعب ديعأ « ةدحاو ةنس ةدمل ةيبونحلا ةهبجلل ًادئاق
 لوؤسم طباضك ةماعلا ناكرالا يف تايلمعلا ةبعش ىلإ
 ةحلسا نيب قيسنتلا و ةماعلا ناكرالا لامعا قيسنت نع

 . ةيبرحلا تارابختسالا ةبعشو يليئا رسالا شيحلا
 نسم شيلا يف هدوجو لالخ يفيثز ربتعا

 .رومالا بلغأيف ةف رطتم راكفأ وءنيف رطتملا نييركسعلا
 يف هتيوضع هريكفت ىلع ترثأ يتلا ثادحألا نمو

 نيرجاهملا دشح زكارم) « ميلومه تونوعام » ةكرح
 « دالبلا يضارا ةف رعم ةرورض هتملع يلا ( ددحل

 رصنمك هلمع ءانثا نيطسلفب هتفرعم تقمعت دقو

 تن خاملابلا , عم عالطتس

 ةمدخلا نم يفيلز حرس ١90756 ماعلا يفو

 اكريماو ةيقيرفالا لودلا ىلا رفاسو ةيركسعل

 ةحفاكم يف هت ريخ عيب اهيلع ضرع ثيح « ةينيتالل
 ةموكحلا هتربجا دقو . ةيملاعلا ررحتلا تاكرح

 راشتنا دعب « بيبا لت » ىلا ةدوعلا ىلع ةيليثا رسال

 ىلع ضرع دق ناك يتلا , «روداوكإلا » يف هتحيضف ءابنأ
 , راوثلا ةحفاكم يف هتاربخ اهتموكح

 ليكشتل ًادئاق يفيئز نيع ١91007 ماعلا علطم ينو
 تاوقلا نمض ندرالا روغ يف لمع عردم ٍليئارسا

 وضع نش روك ّذملا ماعلا فصتنم يفو . ةيطايتحالا
 دض ةلمح « تريملوا دوهآ » ليئارسالا تسينكلا

 ايفاملا ةدايقب يفي ز مهتاف؛ةيليثا رسالا ايفاملا تاباصع
 عم ةهوبشملا هتاقالعبو « شيحلا تاسسؤم لخاد
 لسلاستب » لثم« ليئارسا يف يلفسلا ملاعلا ءامعز
 ىلع يبلس رثا كلذل ناكو ٠ « سشتنم قاحسا »و « يحارزم

 ةينويهصلا ةحلسملا تاوقلا ةعمسو . ةيصخشلا يفينز ةعمس
 . ماع لكشب



 ( خوراص ) 5" - سا(30)

 وذ (1 16 8 14) ىدملا طيسو يسنرف يوون خوراص

 خيراوصلا » ةئف نم وهو . فاجلا دوقولاب لمعي نيتلحرم

 . (5 5 8 5) « ةيجيتارتسالا ةيكيتسلابلا ضرأ - ضرأ

 يعسلا راطا يفو . يلاحلا نرقلا تانيسمخ رخاوا يف

 ةينفلا ةرادالا تأدب , ةلقتسم ةيسنرف ةيوون ةوق ءانبل

 1011عءاتمم '1'ععطقت و1165 ر تاكرحملاو تادعملل

 هيجوتب ( ةيمسر ةيسنرف ةرادإ يهو ) « 06656 5

 ةيكيتسيلابلا خيراوصلا نم عون جاتنا وحن اهماتها

 عم تقفتاف . ةيوون اسوؤر لمحت يتلا . ةيجيتارتسالا

 «لايسابسوريأ يف ةيئاضفلاو ةيكيتسيلابلا ةمظنالا مسق»

 ترشوبو . ذيفنتلا ىلع يسيئر دقاعتمك(5 11 1 كل 5)

 ١89568 نيماعلا لالخو . 1109 ماعلا يف ةيلمعلا تاوطخلا

 خوراصلا اذه قالطا ىلع براجتلا ىلوأ تيرجأ
 يف تكراش يذلاو , 5 - 2 « 5 - س » مسا لمح يذلا

 . ةصاخلاو ةيموكحلا ةيسنرفلا تاسسؤملا نم ةعومجم هعنص
 ماعلا يف الا ةيلعفلا ةمدخلا لخدي مل خوراصلا نكلو

 خيراوص تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو , 1997 - اؤم١

 ةئف اهسضت يتلا ةيرحبلا خيراوصلا عم « 53 - س »

 « ةيجيتارتسالا ةيكيتسلابلا ضرأ - رحب خيراوصلا 2

 لبانقلاب ةدوزملا « ؛  جاريم » تارئاطلاو . (384 58 5)

 تاوقلا يف ( ةيوونلا ) « ةبراضلا ةوقلا » ساسأ ٠ ةيرذلا

 . ( ةيراضلا ةوقلا رظنا ) ةحلسملا ةيسنرفلا

 ضرالا تحت ةييتنمسأ عنم نم خوراصلا اذه قلطي

 حتفت ةنصحم باوبا تاذ , 51105 ( عماوص وأ تاوليس )

 ةيوونلا تابرضلا ريثأت نم ففخي يذلا رمألا . ايلا
 مضت فرغو بيدارس قالطالا عماوصب لصتتو . ةيداعملا
 يف رارمتساب خوراصلا ىقبيو . ةفلتخملا قالطالا تادعم

 يلا لكشب قالطالل دعُي ثيح . ىوصقلا دادعتسالا ةجرد

 قالطالاب رمالا رادصا نم ليلق دعبو , يرشب لخدت اود

 . خوراصلا قلطنيو ( وليسلا ) ةعموصلا باب حتفني

 هتوق فلأتتو . ايتاذ « ؟ - س » خوراصلا هجوي

 : نيتلحرم نم ةعفادلا

 جذوف 5151” « بيس » كرحم : ىلوالا ةلحرملا ١

 نم ايرتم انط ١1 ةعس , صاخ ندعم نم عونصم , 8

 , هيجوتلاو نزاوتلل تاحتف عبرأب دوزم وهو . فاجلا دوقولا
 . مك 00٠٠١ ىلاوح ةعفادلا هتوقو

 ١" جذومن « بيس » كرحم : ةيناثلا ةلحرملا 1-07 ,

 عبرأب دوزم وهو . فاجلا دوقولا نم ةيرتم نانطأ ٠١ هتعس

 2١ -س» ىدملا طيسو يسنرفلا يوونلا خوراصلا

 140٠٠٠ ىلاوح ةعفادلا هتوقو , هيجوتلاو نزاوتلل تاحتف

 نم نيتعومجي تانيعبسلا علطم ذنم اسنرف تكلتما 8

 خيراوص 4 ايهنم لك مضت « ( نس » ةيوونلا خيراوصلا

 ىلع تئشنأ عماوص يف ةعزوم ( اخوراص ١6 عومجملا )

 ةفرغ » نم امهنم لك داقتو , كلل15108 « نويبلا » ةبضه

 لكشب ةنصحمو ضرألا تخن ةماقم « ةيزكرم نارين ةدايق

 ةيوجلا ةوقلا » ةدايق تارقمب نيتفرغلا نم لك لصتتو . ديج

 ةمواقم ىلع ةرداق تالاصتا ةكبشب ةيسنرفلا « ةيجيتارتسالا
 ةعومجملا ةيزهاج تلمكتسا دقو . ةيوونلا تاب رضلا راثأ

 ماع دعب ةيناثلا ةيزهاج اهتلتو , 197١ ماعلا يف ىلوالا

 ةرهاج نوكت ةئلاث ةعومجم ءاشنال ةطخ كانه تناكو . دحاو

 نود تلاح ةيداصتقا افورظ نأ الا , 1414 ماعلا لالخ

 حالصالا , ةيرودلا ةنايصلا ) يرادالا نيمأتلا متيو . كلذ

 طئاسوو ةيوونلا سوؤرلا عيمجت , بيردت زكارم . « ىراطلا
 ةدعاقلا نم نيتعومجملا نيتاط ا خلا ... اهنيزختو هيجوتلا

 . 51. 08115601 « لوتسيرك ناس » يف ةيوجلا

 ىلع تارابتخالاو براجتلا ءارجإ ليحتسملا نم نا امبو
 يف كلذ مت دقف , هزكرق نكاما يف « ؟ - س »:خوراصلا

 نادل



 هركارت 7” -س» تاصاوغلل ةداضملا ةيكريمالا ةرئاطلا ورمل

 لحاس ىلع عقت ةقطنم )127065 « دنال براجت زكرم »

 « سوراكسيب » برق ( يبرغلا يبونجلا اسنرف
 ةقطنم يف ددحت فادها ىلع ديدستلابو همم 56

 .«روزآلا »

 خيراوصلاب « ؟ - س » خيراوصلا لادبتسا أدب

 زيكرت ساسا ىلع . 118٠ ماعلا علطم يف « 3 - س»

 يتلا ( تاوليسلا ) عماوصلا يف «* - س» خيراوصلا
 خيراوصلا نيزختو , « 5" - س » خيراوصلل ةّدعم تناك

 يهتنيس ١14٠ ماعلا ةياهن يفو . ةلدبتسملا « 5 - س»

 ,« 5 س» خيراوص نم ىلوالا ةعومجملا لادبتسا

 ةزهاج « "  س » خيراوص نم ىلوالا ةعومجملا حبصتو ْ

 - س » خيراوص نم ةيناثلا ةعومجملا نا نيح يف . ًايتايلمع
 . اوم, ماعلا يف ايتايلمع ةزهاج نوكتس « "

 يوون ( يبرحلا )رجفتملا سأرلا : ةماعلا تافصاوملا

 .م ١,68١ رطقلا . م ١8,8١ لوطلا . نطوليك ١6١ ةوقب

 ب ؟٠98 ىدملا . ايرتم انط ٠٠١ ىلاوح قالطالا دنع نزولا

 . مك 00

 ( ةرئاط ) ركارت ؟ - س("8)

 جاتنا نم , نيكرحمب ةيحورم , تاصاوغلل ةداضم ةرئاط
 . ةيكريمالا 001111012211 « نامورغ » ةكرش

 ؟ - س » ةرئاطلا نم لوالا يبيرجتلا جذومنلا قلح
 مسا تحت ايلمع اهجاتنا ًادبو 8ك يف « ركارت

 ماهم مايقلل تدعأ دقو . يلاتلا ماعلا يف «أ ؟ - س »
 يدصتلا يف ةكراشملاو اهفاشتكاو تاصاوغلا نع ثحبلا

 ةينورتكلا ةزهجاب ةرئاطلا تدوز ماهملا هذه ذيفنتلو . اه

 نا

 توتحا ابك . ( رادار . رانوس ) تاصاوغلا فشكل ةفلتخم
 نيحانجلا تحت قيلعت طاقن 5و ةحلسالل يلخاد ضوح ىلع

 . ةعونتم تاديبروطو ماغلاو لبانق لمح ىلع ةرداق
 « يس 3 - س » لثم . جذامت ةدع ةرئاطلا نم جتنأ
 نيو روف 20 كتبو 9 26
 ةرئاطلا اهل زاوم لكشب ترَوُط ابك , 5 - 28 « يإ

 لقنلا تامهمل ةّدعملا © - 1 178067 « رديارت ١ - يس »

 1954 ماعلا يفو . اهيلإو تارئاطلا تالماح نم يكيتكتلا

 جتنأ ام عومجم غلب نا دعب «ركارت » ةرئاطلا جاتنا فقوت
 . ةرئاط ١؟١84 ةفلتخملا اهتازارط نم

 لصح يذلا يكريمالا ةيرحبلا حالس ىلا ةفاضالابو

 ةدع ىلا ةرئاطلا ترّدص دقف « ركارت » 5٠١ نم رثكا ىلع

 ادنلوهو نابايلاو ايلاطياو ليزاربلاو نيتنجرالا : لثم نادلي

 وريبلاو ايكرتو ايلارتسوأو ياوغوروأو دنالياتو ناوياتو

 جاتناي « ادنك دناليقاه يد » ةكرش تماق امك . اليوزنفو

 لازت الو . ةيدنكلا ةحلسملا تاوقلا حلاصل اهنم ةرئاط ٠

 اهمدختست ةرئاطلا هذه ىلع تلصح يتلا لودلا ةيبلاغ

 يف لمعت يهو . لوأ فص ةرئاطك ( 148٠0 ) نآلا ىتح

 لاح يف تارئاطلا تالماح نم اقالطنا نادلبلا هذه
 ةيرحبلا نا الا . ةيلحاسلا ةيوجلا دعاوقلا نمو ( اهدوجو
 , ١91/4 ماعلا ذنم ةمدخلا نم اهجارخاب تأدب ةيكريمالا

 « غنيكياق " - س »زارط نم ةثافن تارئاطب اهلادبتساو

 دقلو , « ديهكول » ةكرش اهجتنت يتلا 5 - 3 8

 . /١910 ماعلا يف لادبتسالا ةيلمع تهتنا

 تيار »زارط نم نايحورم ناكرحم : ةماعلا تافصاوملا
 اهنم لك ةرق 2-- 82-1820 1836-45 -ر
 ىصقالا نزولا . غلك ةغراف نزولا . اناصح 65

 57,7 نيحانجلا ةحتف : سيياقملا .ىغلك 151510 عالقالل

 ةصحاسم ءراتما 0,١ عافترالا , ارتم 7," لوطلا . ارتم

 . اعبرم ارتم 21,١ نيحانجلا
 يف تالومحلا نم غلك ٠٠١ هعومجم ام : حيلسعلا

 ىلع لمتشت , نيحانجلا تحت غلك 7٠١ + يلخادلا ضوحلا

 نم ةيخوراص فئاذق وأ ماغلاو قامعأ لبانقو تاديبروط
 . ملم ١11 رايع

 ىلع ةعاسلا/ملك 55 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاسلا/ملك ١4٠ ةيحالملا ةعرسلا . ارتم غ0 عافترا

 لدعم . رتم 54٠١ ىيلمعلا عافترالا . رحبلا حطس ىوتسم

 9 ةيرودلل ةداتعملا ةرتفلا . ةيناثلا/راتمأ 7 قلستلا

 . ملك 73٠٠١ ىصقالا ىدملا . تاعاس

 ( خوراص )؟ -سا(1)

 وذ (1 1613 20 ) ىدملا طيسو يسنرف يوون خوراص

 خيراوصلا ةئف نم وهو . فاجلا دوقولاب لمعي نيتلحرم

 8 ) ىدملا ةطيسو ةيجيتارتسالا ةيكيتسلابلا ضرأ - ضرأ
5). 

 ةوقلا » يف ةمدخلا « ؟ - س » خوراصلا لوخد رثإ

 ريوطت اسنرف يف عافدلا ةرازو تررق . ةيسنرفلا « ةبراضلا

 ريسدتلا ةوقو ةقدلا يف قباسلا خوراصلا قوفي خوراص
 - سا خوراصلا نع الدب همادختسا ةيغب . ىدملا لوطو

 تادعملل ةينفلا ةرادالا » تدهع "١91 ماعلا يفو .«؟

 1آ01:ععانمت 1'عءطصل ل065 065 « تاكرحملاو

 ةسسؤم ىلا ( ةيمسر ةيسنرف ةرادا يهو طم عامود

 تداز دوقع ةسمخب 46150528161316 « لايسايسوريأ »

 هتدم جمانرب عضو ىلع صنت . رالود نويلم 181 ىلع اهتميق

 خوراصلا اهالخ جتني ؛ ( 198٠ 2 1975 ) تاونس تس

 - س » خوراصلا نعروطم جذومتك , 5 - 3 « ” - س»
 .هسفن جمانربلا ةرادا جمانربلا اذه نمضتي ابك , « ؟

 رصانع هجاتحت امو , هماظنو خوراصلا هيجوت ةيلا ريوطتو

 قلعتي ام لكو , تارابتخاو ميلعتو بيردت نم ةيوجلا ىوقلا

 هريوطتو هجاتناو خوراصلل يوونلا سأرلا تاساردب
 . هب راجتو

 ىلوا تيرجأ 1995 ( ربمسيد ) لوألا نوناك يفو
 يذلا « 7” - س » خوراصلا قالطا ىلع ةحجانلا براجتلا

 ةيموكحلا ةيسنرفلا تاسسؤملا نم ةعومجي هجاتنا يف تكراش

 ماعلا يف الآ ةيلعفلا ةمدخلا لخدي مل هنكلو , ةصاخلاو

 ةعستب « 5 - س » خيراوص 4 تلدبُتسا ثيح ,. 8

 - س » خيراوصلا لادبتسا أدبو , « ” - س » خيراوص

 ماعلا يف ةيتايلمع حبصت نأ رظتني يتلا ىرخالا ةعستلا « ”

 ةمدخلا « 7” - س » خيراوصلا لوخد نأ ةقيقحلاو . 87

 «ةيراضلا ةوقلا » خيراوص ددع ةدايز ىلا دوي مل
 يف تلح خيراوصلا هذه نا رابتعا ىلع . ةيسنرفلا



 ها" -س» ىدملا طيسو يسنرفلا يوونلا خوراصلا

 « 5  س » خيراوصلا ناكم ( تاوليسلا ) « عماوصلا »

 ةوقلا » ىلع تأرط يتلا تاليدعتلاو . اهنيزخت ىرج يتلا
 هذه لوصح يف لثمتت , لادبتسالا ءارج نم « ةبراضلا

 ثيح نم ةقباسلا خيراوصلا نم لضفا خيراوص ىلع ةوقلا
 . ةيريمدتلا ةوقلاو ىدملاو ةقدلا

 ةعفادلا هتوق فلأتتو ايتاذ « "  س » خوراصلا هجوي

 : نيتلحرم نم
 جذوم 5158 د بيس » كرح : ىلوالا ةلحرملا ١

 نم ًايرتم ًانط ١8 هتعس , صاخ ندعم نم عونصم ؛ ل

 نزاوتلل تاحتف عبراي دوزم وهو . فاجلا دوقولا

 كرح سفن ) غك 06٠٠١ ىلاوح ةعفادلا هتوقو. هيجوتلاو

 .(« 5 - س» خوراصلل لوألا ةلحرملا

 5158 « ؟  اتير بيس » كرح : ةيناثلا ةلحرملا - "

 نانطا ةتس هتعس « ةيجاجز فايلأب ىوقم . 18118 11

 مسيو ءغك 550 هعفد ةوقو . فاجلا دوقولا نم ةيرتم

 قيرحلل ةداضم تاخضم عبرأ ةطساوب عفدلا ةوقب مكحتلا

 ريوطتلا نا ركذلاب ريدجلا نمو . ةتباث ةدحاو ةحتف يف ةبكرم

 ,« ؟  س » خوراصلا نم ىلوألا ةلحرملا لمشي مل يذلا

 يف تانيسحت ىلا ىدا دق . طقف ةيناثلا ةلحرملا لمش لب

 ةداضم طئاسوب تدوز يتلا ةدوعلا ةبكرم ماظن يفو « ءادالا

 . ةيلاع تاعفترا ىلع متت يتلا ةيوونلا تاراجفنالا ريثأتل
0 0 

 ىلع دعاسي ديدج قارتخا ماظن خوراصلا ىلع لخدأ اك

 7 - س

 ةبكرم ىقي ايبايسنا ًالكش يطعأو .ودعلا تاعافد ةمواقم
 تادعملا ريوطت نمضت دقلو . ةقاطلاب اهتاريط ءانثا ةدوعلا
 تاليدعتلا ضعب لاخداو . تادعملا هذه ثيدحت ةيضرالا
 فيلاكت للقو خوراصلا ءادا ةقد نم داز لكشب ماظنلا ىلع“
 . هتنايص

 ١ ةوقب يوون يبرحلا سأرلا : ةماعلا تافصاوملا
 ىدملا . م ٠,6 ربطقلا . م 16 لوصطلا . نطاغيم
 5 مك ل0

 ( ةرئاط ) غنيكياف ” - س ()
 ةئافن ةيكريمأ «٠ تاصاوغلل ةداضم ةرئاط

 ةكرش جاتنانم «دعاقم ةعب رأ و نيينيب روت نيكرحم
 10ءاعط 660 « ديهكو »

 س٠ ةرئاطلا نم لوألا يرابتخالا جذومنلا قلح
 /ا١5/١ يف 3-5 الزطئنسو « غنيكيات م -
 قلح ىرخأ ةيرابتخا جذامأ ةعبس هتعبتو« 5
 ةيلمع تأدب كلذ دعبو . ١و0 ماعلا يف اهرخآ

 تلخدو ةيكريمألا ةيرحبلا باسحل ةرئاطلا جاتنا
 . ١910/4 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا

 184 دعومجب ام ىلع ةيكريمألا ةيرحبلا تصوأ دقو
 1914 ماعلا يف اهمالتسا أدبو . عونلا اذه نم ةرئاط

 -  ٍس » تارئاطلا تلح اذكهر . 1473/ ماعلا يف ىهتناو
 يتلا « ركارت ؟ ِس » ةميدقلا تارئاطلا ناكم « غنكيا

 . اماع ٠١ ةمدخلا يف اهدوجو ىلع ىضم

 ةيرب ةدعاق نم ًاقالطنا ةرئاطلا هذه مادختسا نكمي
 تادعم ىلع يوتحت يهو . تارئاطلا تالماح نم وأ
 ةرداق اهنا امه «تاصاوغلا نشكو عالطتسالل ةروطتم

 تاصاوغلل ةداضملا ةحلسالا عاونا فلتخم لمح ىلع

 . ةيكريمالا ةيرحبلا اهمدختست يلا

 هذه ىلع تضوأ دق نكت مل 91١لا/ ماعلا ىحو
 نأ عقوتملا نم هنأ عم « ةيجراخ ةلود ةيأ ةرئاطلا
 نيح تانيناّيلا نم ءادتبا ةعساو ًاقوس ةرئاطلا دهشت
 م - سو تارئاط مدختست يتلا لودلا مظعم أدبت
 نم رثكا 91١/ا/ ماعلا يف اهددع ناكو) « ركارت

 عونلا اذه نم تارئاطلا لادبتساب (لود ٠

 3 < نس ةرئاطلا نأ ىلإ كلذ 5 ببسلا توعيو

 ةديحولا ةفيدحلا تاصاوغلل ةداضملا ةرئاطلا يه

 . ًايلاح ةيبرغلا قوسلا يف ةرفاوتمل
 دعاسمو رايطلا نم « 3 - س » ةرئاطلا مقاط لكشتي

 سسحتلا ةزهجأ ليغستت لماعو يكيتكت قسنمو رايطلا
 قسنملا موقي نيح يف ؛ ةرئاطلا ةدايق رايطلا ىلوتيو . ةيعمسلا
 تايجه ذيفنتل اهؤارجإ بجاولا تاروانملا ديدحتب يكيتكتلا

 نا 1 ن



 78 نس

 غنيكياق ” -س تاصاوغلل ةداضملا ةيكريمألا ةرئاطلا

 نع ًالوؤسم رايطلا 'دعاسم نوكيو . تاصاوغلا دض ةحجان
 . ةحالملا نعو ةيعمسلا ريغ سسحتلا ةزهج

 ةمئاع راتوس ةزهجا ريوطت تاصاوغلا روطت متح دقلو

 عم بسانتت ضرع ةزهجاو , ةيساسحلا ةيلاع 0158

 ىلا فاضيو . ةرئاطلا نتم ىلع مقاطلل دودحملا ددعل

 طبضلو تامولعملا ظفحل ةينورتكلا تابساح ةرئاطلا تادعم

 تادعمب ةزهجم ةرئاطلا نا اك . ةحالمللو ةحلسالا مادختس

 1128م عأانع 472010281)' يسيطانغملا زياتلا فشك

 يف تاصاوغلا فشك ىلع دعاست يتلا 0

 مسا لمح لقنلل زارط ريوطت مت دقف كلذ ىلا ةفاضالابو

 ريوطت لاهحا ةرئاطلا ميمصت يف يعور امك . « 1” - سوي »

 ةدايقو ( جيرهص ةرئاط ) دوقولا لقن ماهمل ةفلتخم تازارط
 ةينورتكلالا تاءارجالاو . تاصاوغلل ةداضملا تايلمعلا

 ةينورتكلا تادعم مادختساب ةرئاطلا ةعس حمستو . ةداضملا

 رمألا . 70٠ ةبسنب ايلاح ةمدختسملا تادعملا نم اجح ربكأ

 ةينورتكلالا تادعملا ىلع ةماه تاريوطت ءارجاب حمسي يذلا

2:5 

 «ملم 18٠ .57 -س» يتايفوسلا ناديملا مقدم

 ىلع ةردق يلاتلاب ةرئاطلا حنيو . ةرئاطلا هذه اهلمحت يتلا

 . لوطأ ةدم ةمدخلا يف ءاقبلا

 ناينيب روت ناثافن ناكرحم : ةماعلا تافصاوملا

 تو كيرتكلا لارنج زارط نم "15

 غلك 45٠١١ دحاولا ةوق 34-11 «84 - ف

 , ارتم ٠١,١ نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . طغض -

 « .راتمآ ةرو عافترالا « ارم ١١ر85 لوطلا

 ةغراف نزولا . ًاعبرم ًارتم ههره نيحاتحلا ةحاسم

 . غلكا هالو عالقإلل ىصقألا نزولا .غلك ١٠١ ؛ 4
 تاصاوغلل ةداضم ةيبرح تالومح : ميلستلا

 تحت قيلعت طاقن 4 ىلعو يلخاد ضوح يف ةعونتم

 تاديبروط : ىلع تالومحلا هذه
 : حطس - وج خيراوصو لبانقو قامعأ ماغلا و

 ىلع ةعاس / لك م٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 565٠ ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا حطس ىوتسم
 ةسعرسلا . رثم 0.6 عافترا ىلع ةعاص / ملك

 ىوتسم ىلع ةعاس / لك م.٠. ةيرودلا تاهل ةداتعملا

 جشتو . نيحانحلا

 . ارم لكم لمعلا عافترالا . رحبلا حطس
 . ةيناث /آرّثم ٠١ ( قلستلا) يئادبلا عافترالا لدعم
 ةيرودلا ةده . مك هد. تالحرلل ىصقألا ىدملا

 ىلع ةعاس / لك 66١٠ ةعرسب تاعاس الرو ىوصقلا

 . رحبلا حطس ىوتسم

 ( عفدم ) ملم ١8.6157 - سياكل

 . عنصلا يتايفوس . ملم ١4٠ رايع نم نآديم عفدم

 18٠/1488 م ليقثلا ناديملا عفدم » مساب اضيا فرعيو

 . « ملم

 يف 5 - 23 «ملم 180/17 سد عفدملا رهظ

 ةحلسملا تاوقلا يف ةيلعفلا ةمدخلا لخدو . تانيسمخلا رخاوأ

 عفدملا ناكم لح ثيح . تانيتسلا علطم يف ةيتايفوسلا
 هريوطت دوعي يذلا ؛ ملم "٠١1 رايع « 1487 م » فاذقلا

 تقولا كلذ ذنم حبصا دقلو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىلا

 سيجلا يف ةليقثلا ةيعفدملا ةحلسا نم ايسيئر احالس
 . يتايفوسلا

 رايع نم هنأب هروهظ دنع ةيبرغلا رئاودلا تدقتعا دقلو

 ملو « ةديدع تاوئنسل ادئاس داقتعالا اذه يقبو . ملم 303

 همادختسا دعب الا عفدملا اذه رايع ةقيقح نع فيشكلا متي

 ةعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا لالخ يلمعلا
 ١86١ وه يقيقحلا هرايع نا كاذنآ َنيبت ذا . ( 1978 )

 5 1 3 س

 ىوقأو لقثأ دحأ ملم 18/7 - س عفدملا ربتعي

 ىلا . ( 198٠ ) ايلاح ملاعلا يف ةلماعلا ناديملا عفادم

 لوطب زيمتي وهو . قالطالا ىلع ىدم اهدعبأ هنأ بناج
 ةروطقم ىلع بكريو . ماع لكشب همجح ةماخضو هتناطبس
 تارارجلا ةطساوب ةداع هرطق متيو ٠ تالجع تسب ةدوزم

 -تاأأدر ىلآ' - 1 « ت - تاأ» زارط نم ةرزنجملا

 عفدملا ةروطقم لوحتت يمرلا ةلاح ينو . ككل 1 - 5 « س

 ىلع اهتيبثت متي , مئاوقلا ةيئانث ةتباث ةيضرأ ةصنم ىلا

 ةداع لمعي وهو . تالجعلا يط ىلا ةجاحلا نود ضرالا

 هنا حجري نارينلا قالطاب مكحتو بيوصت رادار عم قيسنتلاب

 ب م ب » ةيعفدملا ةدناسم ةيرع ىلع لومحملا رادارلل هباشم
 يسرلاو ميقلتلا أاتيلمع امأ , 8142 - 5011 « نوس

 . ةيودي ةروصب ناهتف

 ةعفادلا ةوشحلا ) ةلصفنم فئاذق عفدملا اذه قلطي

 تاوشحلا ةددعتم فئاذقلاو . ( فوذقملا نع ةلوصفم

 تبراجفتالا ةديدش »و . 1115 «راجفنالا ةديدش »

 قالطا ىلع هتردقب زيمتي هنا اى . 2115 - 1 « ةقراح

 عاونا ةفاك نا ىلا ةراشالا ردجتو . ةيكيتكت ةيوون فئاذق
 ةيخوراص ةوشحب ةدوزم عفدملا اهقلطُي يتلا فئاذقلا

 ملك 58 غلبي لاعف يمر ىدم ىلا لصوتلا نمؤت . ةعفاد



 -م» يكريمالا عفدملل ملك "1,7 عم ةنراقملاب كلذو )

 ةيبرغلا عفادملا برقأ ربتعي يذلا , ملم ١00 رايع « ١

 . ( تافصاوملاو رايعلا ثيح نم هيلا
 رضاحلا تقولا يف « 3"  س» عفادملا مدختست

 ىلع لمعت ثيح . ةيتايفوسلا تاوقلا يف ةريبك دادعاب

 ةيمهالا تاذ قرفلا ضعب ىلا ةفاضالاب ) قلايفلا ىوتسم
 ىلا ايبسن ةدودحم دادعاب هريدصت مت دقو . ( ةصاخلا ةيلاتقلا

 ايكافولسوكيشتو ادنلوب ةصاخو .وسراو فلح لود ضعب

 ةيروسلا ةحلسملا تاوقلا ىلا ةفاضالاب , ةيطارقمدلا ايناملاو

 نوموقي تايفوسلا نأ دقتعيو . ةيبيللاو ةيقارعلاو ةيرصملاو
 لجا نم . عفدملا اذه نم ةكرحلا يتاذ زارط ريوطتب ايلاح

 . تانيناثلا يف ةمدخلا ىلا هلاخدا

 : ةماعلا تافصاوملا

 لوطلا . انط 1١,0 يلامجالا نزولا . ملم 18١ رايعلا

 ةيواز .راتما 8,8 ةناطبسلا لوط .راتما ٠١,0 يلامجالا

 4غ : نارودلا ةيواز . ةجرد 0١ ىلا 5 نم : عافترالا

 ةوشح عم ىصقالا ىدملا . ملك ١" ىصقالا ىدملا . ةجرد

 ةعرسلا . غلك 88 فوذقملا نزو . ملك 4 ةيخوراص

 يرظنلا يمرلا لدعم . ةيناث/ارتم 74١ فوذقملل ةيئادتبالا

 .ادرف ١4 ( ةندسلا ) مقاطلا . ةقيقد/ةدحاو ةفيذق

 ( عقدم) ملم "07 1955/98 سا(

 , ملم ال رايع نم ؛ تارئاطلل داضم فيفخ عفدم

 -م» مسا اضيا هيلع قلطي . عنصلا يتايفوس
 . « ملم الال , كارا

 ةرملل 5 - 38 ملم "7 رايع « "8 س » عفدملا رهظ

 هميمصت نأب دقتعيو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبق ىلوالا

 « 5١ ل زروفوب » يديوسلا عفدملا ميمصت نع سبتقم
 تلمش تاليدعت هيلع تلخدأ نأ دعب , ملم 4٠ رايع نم
 , فدهلل يلبقتسملا لحملا باسح تايلآو , ديدستلا زاهج
 . قالطالاو . ميلقتلاو . ليحرلاو ضوبرلل دادعالاو

 فيفخت ىلا هرودب ىدا يذلا رايعلا ريغصت ىلإ ةفاضالاب
 . نزولا

 يف الماع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ عفدملا اذه لظ

 ب سس » عفدملا بناج ىلا . نييتايفوسلا ةيرحبلاو شيجلا
 لودلا ىلإ ةريبك دادعأب رّدّص هنا امك , هنع روطملا 9

 . يتايفوسلا داحتالا نم اهحيلست ىقلتت تناك يتلا

 -س ) نييساسالا عفدملا يزارط ىلا ةفاضالابو ْ

 فرع تاناطبسلا يئانث زارط ريوطت مت دقف ء(

 يئانث رخآ زارط روُط ابك , « ملم "ل , 138 م » مساب

 قلطا ةيبرحلا قراوزلاو نفسلا حيلستل صصخم تاناطبسلا
 - م تاناطبسلا يئانث ط/م يرحبلا عفدملا » مسا هيلع

 نيصلا تلصح تانيعبرالا رخآوا يفو . « ملم "ا. 144غ

 8 -س

 (ملم 17 .1979/#*8 -س» تارئاطلل داضملا يتايفوسلا عفدملا

 . هتازارط فلتخمب عفدملا اذه عينصت ةصخر ىلع ةيبعشلا

 مساب نيصلا يف عونصملا « 74 - س »زارطلا فرعُيو
 فرعُي اى . 1الم6 - 55 « 66 زارط » ط/م عفدملا

 « ملم ال. ١1985 م » يئانثلا عفدملا نم ينيصلا زارطلا

 . 2 18مم - 63 « 39 _ زارط» ط/م عفدملا » مساب

 تاكسم ةطساوب « 1974/78 - س » عفدملا ىذْعُي

 سمح اهنم ةدحاولا ةعس [] فرح لكش ىلع ةيذالوف

 , ةرجفتملا : اهمهأ ةعونتم رئاخذ مدختسيو , فئاذق

 ةفاسملاو . طاطخ ليذب ةدوزم اهلكو . ةقراحلاو , ةقراخلاو

 . مك 5,0 يه فوذقملا ةماص يف يتاذلا مادعالل ىوصقلا

 ءاوطلاب هتناطبس دربُتو . همادختسا ةلوهسو هتطاسبب زيمتب وهو

 يمر دعب وأ ةريبك ةدمل ريزغلا يمرلا ةلاح يف ليدبتلاب وأ
 . رمتسم لكشب ةفيذق ٠

 متيو « ةيودي ةروصب قلطيو مقليو عفدملا بوصي

 ةيناكما لعجي يذلا رمالا . ايرصب هب ديدستلاو ههيجوت

 ةنسحلا ةيوجلا لاوحالا ىلع ةرصتقم لاعف لكشب همادختسا

 تقولا يف الاعف هرأبتعا نكمي الو . ةديجلا ةيؤرلا فورظ يفو

 يقب هنا الا , ةثيدحلا ةفذاقلاو ةلتاقملا تارئاطلا دض رضاحلا

 ةيوجحلا فادهالا دض ادج الاعف احالس ةدع تاونس ةليط

 0٠٠ ىتح ةطسوتملاو ةضفخنملا تاعافترالا ىلع ةقلحملا

 1١6١ ىتح ) توصلا ةعرس نع لقت تاعرسبو . م

 . ( ةيناث/م

 ناكمالاب ناف ء ط/م حالسك هرود ىلا ةفاضالاو

 تالقانو تاحفصملا ةصاخو ؛ عوردلا دض همادختسا

 « عوردلل ةقراخ » تافوذقم مادختساب كلذو . دونجلا

 4" ىتح قارتخالا ىلع هتردق لصتف , 482 - '1' ةطاطخ

 همادختسا نكي امك . رتم 5٠١ ةفاسم ىلع ذالوفلا نم ملم

 ةيربلا فادهالا دض ةيرانلا ةدناسملا تامهم ىف لاعف لكشب

 قراوزلا ٠ ينابملاو عنملا تاحتف . ةاشم تاعمجت ) ةيرحبلاو
 . هادم لوطو هنارين ةرازغل ارظن ( ةبيرقلا

 دعب ثيح .اهب سأب ال ةيكرح ةردقب عفدملا زيمتي
 فيفخ وهو . ةيناث 50 يف ليحرللو ةيناث ٠١ يف ضوبرلل

 نكمي تالجعلا ةيعابر ةروطقم ىلع بكريو , ايبسن نزول
 . ةطسوتملا ةيناديملا تارايسلاو تانحاشلا ةطساوب اهرطق

 ىلع ةعاسلا/مك 7١ ىتح هترطاق ةعرس لصت نا نكميو

 يضارالا يف ةعاسلا/مك 48 8 ىتحو . ةدبعملا قرطل

 . ةبعصلا يضارالا يفةعاسلا/مك ١0 ىتحو , ةحوتفمل

 وأ « ( عفادم ”) ايارسلاب عفدملا اذهب كابتشالا متي

 اخ نركيو : ةصاخخلا تالاحلا يف ( عفادم " ) لاصفالاب

 نا نكمي ابك . تاوقلا نع يوبجلا عافدلا تاكبش نم

 ةياحل ةصاخو . يميلقالا يوجلا عافدلا يف مدختسي

 . ( خلا ... تاراطم . عناصم ,روسج ) ةيطقنلا فادهالا

 داضم حالسك عفدملا اذه ةيلعاف نا نم مغرلا ىلعو

 « ثاونس ةدع ذنم ظوحلم لكشب. تضفختا دق .تارئاظلل

 عفدملا لثم . اروطتو ةيلعاف رثكا ةحلسأب هلادبتسا متو

 وج - ضرأ خيراوصلاو . ملم هال رايع 61 كيس

 ها
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 شويجلا نم ديدعلا يف امدختسم لاز ام هنإف , ىدملا ةريصق

 عفدملا لوحت تانيعبسلا رخاوا يفو . ينطولا ررحتلا تاكرحو
 شيجلا يف يطايتحا حالس ىلا « 1489/88 - سو»

 ابوكو اينابلاو ةيبعشلا نيصلا يف لماع يقبو يتايفوسل
 وغنوكلاو ايلوغنمو ةيطارقميدلا ايروكو مانتيفو ناتسناغفاو

 نميلاو قارعلاو رصمو لاموصلاو اينيغو ايريجينو اينازنتو

 . رئازجلاو برغملاو نادوسلاو يطارقيدلا نميلاو يلامشل
 تاكرح نم اهريغو ةينيطسلفلا ةروثلا تاوق ىلا ةفاضالاب

 . ملاعلا يف ةمواقلل

 يلامججالا نزولا . ملم ال رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 0,2 ليحرلاو ضوبرلا يتيعضو يف لوطلا . غلاتك
 لوط . مس 7/1, ةناطبسلا لوط . راتمأ ؛ ضرعلا . راتمأ

 طوطنلا ددع . مس 5١8,5 ةناطبسلا نم نزلحملا نجل

 ةكرحلا ىدم . مس 2٠,5 بهللا ةيفاخ“لوط . 1 ةينوزلحل
 ىلإ 0 نم عافترالا يف ةكرحلا ىدم , ةجرد ٠6 هاجتالا يف

 7٠٠١ تارئاطلا دض يمرلا يف لاعفلا ىدملا . ةجرد 86 +

 .رتم ٠٠٠١ عيردتلا ةليلق تابرعلا دض يمرلا يفو ءرتم
 ءرتم 80٠0 ةجرد 40 ةيوازب يمرلا دنع ىصقالا ىدملا

 لدعم .رتم 18٠٠ قوف اف ةجرد اله ةيوازب يمرلا دنعو
 يمرلا لدعم . ةقيقدلا/ةقلط ١١ 18٠١ يرظنلا يمرلا

 8 ( مقاطلا ) ةندسلا ددع . ةقيقدلا/ةقلط 6١ ىتح يلمعلا

 لماع . ناث دئاقو ةيوازلا لماع , مقاطلا دئاق : مه دارفأ

 ةئثالث , ةفاسملا لماع . ةبساحلا سأرلا لماع . هاجتالا

 . نيرخدم

 ( ةرئاط ) سوراكيإ غ4 - س(18)

 يضرالا موجهلا ضارغال ةيفالسوغوي ةلتاقم ةرئاط

 . دحاو دعقمب ةيحورم . عالطتسالاو
 5 - 49 « سوراكيا 84  سد» ةلتاقملا ربتعت

 دعب ايفالسوغوي اهجتنت ةيركسع ةرئاط لوأ 5

 لبق نم ةرئاطلا تمّمص دقو . ةيناشلا» ةيملاعلا برحلا

 « شتيقوكستي »و9197067 « فيشتقيس » نيسسدنهمل
 « نوميز » عناصم يف اهجاتنإ ىرجو . 2116

 دنع اهتممأ دق ةيفالسغويلا ةموكحلا تناك يتلا

 .. برحلا ءاهتن
 يوجلا حالسلا يف ةيلعفلا ةمدخلا ةرئاطلا تلخد

 يجاتنالا جذومتلا ناكو . 1916١ ماعلا يف ينالسوغويل

 نم عنصلا يتايفوس كرحمب ادوزم «أ 25 - س » لوال

 ةدع ةرئاطلا ىلع تلخدأ كلذ دعبو . « شوميلك » زارط

 ةوق رثكا رخآب كرحملا لادبتسا ىرجو: , ةيليصفت تانيسحت
 ىف ةمدخلا زارطلا اذه لخدو . « ازيوس ونابسيه »زارط نم

 8 - 49 © « يس 44 - سا» مسأ تحت 1984 ماعلا
 تارئاط دادع يف « غ4 - س » ةلتاقملا تيقب دقو

 ه4

 «ملم ها .5.-سو» تارئاطلل داضملا يتايفوسلا عفدملا

 عالطتسا ةرئاطكو موجهلل ةفذاق ةلتاقمك لوالا فصلا

 رخاوا ىتح ( لكيطلا ةمدقم يف اريماكب اهديوزت دعب ) يوج
 , مدقتملا بيردتلا تابهم ىلا اهليوحت مت ثيح . تانيسمخلا

 تلحو تانيتسلا لئاوا يف ةمدخلا نم اهجارخا مت نا ىلا

 يتلا «بلاغ ؟ - ج» ةثافنلا بيردتلا تارئاط اهناكم

 . ةيفالسوغويلا 50160 «وكوس » ةكرش اهجتنت

 زارط نم يحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 12 2- 11 آل « ياو ١١ ز ١١ ازيوس -ونابسيه »

 . غلك 58764 عالقالل يلامجالا نزولا . ناصح ١6٠١ ةوقب

 ,راتمأ 9,١ لوطلا , راتمأ ,٠١ نيحانجلا ةحتف : سيياقمل

 0 عافترال

 رايغ ناشاشر + ملم ٠١ رايع «رزوام » عفدم : حيلستلا

 ةيبرحلا تالومحلا نم غلك 00١ هعومجي ام + ملم 1,

 فئاذقو لبانق ىلع لمتشت نيحانجلا تحت ةفلتخمل
 . ملم ١51 و ملم 837 رايع ةيخوراص

 ىلع ةعاس/ملك 75ه ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 ىلع ةعاس/ملك 05٠١ ةيحالملا ةعرسلا .رتم ١0٠١ عافتر

 ىدملا .رتم فالآ ٠١ يلمعلا عافترالا . رتم 10٠١ عافتر

 . ملك الاله يداعل

 ( ربوكيله ) ه١ - س ()

 1 يركع 6 مزز يم ينسراوكيت "لظنأ)

 ( رب وكيله ) هم - س 4)

 . ( رابوكيله ء هو ل س يكسروكيس رظنا)

 ( رابوكيله ) ه5 س (0)

 . ( رثبوكيله ء ه5 - س يكسروكيس رظنا )

 ( رابوكيله ) ه8 - س (0)

 . ( رابوكيله « هم - س ميكسروكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) ت ه8 - سا( 560)

 . ( رتبوكيله ,. تا 08 - س يكسروكيس رظنا )

 ( عفدم ) ملم هال ء ٠١ - سا(14)

 يتايقوس ٠ ملم هال رايع نم , تارئاطلل داضم عفدم

 تارئاطلل داضملا عفدملا » مسا أضيأ هيلع قلطيو . عنصلا
 .« ملم هال تكف م

 لالخ 5 - 60 « 50 -س» عفدملا ريوطت مت

 ىلإ ادانتسا . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تبقعأ يتلا تاونسلا



 , « ملم 08 رايع 08 زارط ا/و//ل » يناملالا ط/م عفدملا

 علطم ذنم ةيتايفوسلا تاوقلا يف ةيلمعلا ةمدخلا لخدو

 ناكم تقولا كلذ ذنم عفدملا اذه لح دقو . تانيسمخلا

 ملم "7 يرايع نم ةطسوتملاو ةفيفخلا ط/م عفادملا تازارط

 , كاذنا يتايفوسلا شيجلا يف لمعت تناك يتلا ملم 6و

 . اهالخو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق تروط دق تناك يتلاو

 هداتعا ىلا اتعفد ةنورمو ةيلعاف عفدملا اذه تبا دقلو

 وأ ةصصختملا عفادملا نم تازارط ةدع ريوطتل ساسأك

 ط/م عفدملا لثم .ةكرحلا هيتاذو ةروطقملا ,تامهملا ةددعتم

 روطقملا د/م عفدملاو , « 5/07 وي سز » ةكرحلا يتاذ

 عفدم ) ةكرحلا يتاذ د/م عفدملاو « ملم 0719868 مرد

 - س » عفدملا نا امك . « هال وي . س .أ» ( ماحتقالا

 رادارلاب ةهجوملا ةروطقملا ط/م عفادملا لئاوأ نم ناك «
 تاوقو ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلا تلخد يتلا

 . ال ةنيلحلا لودلا

 ىلا ةبسنلاب يلاعلا هيمر لدعمب ٠١ - س » عفدملا زيمتي

 ىلع ةردقلا ثيح نم ةيناديمل
 مادختسا نكميو . همادختسا تاناكما ددعتو هزيكرتو هكيرحت

 يدومعلا لاعفلا هادم غلبي ثيح . هتروطقم نم يمرلل عفدملا

 رتم ٠٠٠١ ىلا يدومعلا لاعفلا هادم عفتريو .رتم ٠٠

 . ةيودي تاعفار ىلع ةروطقملا عفر دنع

 ط/م عفدمك يساسالا هرود ىلا ةفاضالابو

 ناف ٠ بارتقالاب رجفنت تامامص تاذ فئاذق مدختسي

 نع . تابابدلل داضم عفدمك ةيلعافب همادختسا ناكمالاب

 هتنورميو ٠ هرايع نم عفدم

 ةقراخ راجفنالا ةديدش » عون نم فئاذق مادختسا قيرط

 نم ملم ٠١7 قارتخا ىلع ةرداق , ل 8 11 15 « عوردلل

 كلذك هلامعتسا نكميو .رتم 40١ ةفاسم ىلع عيردتلا

 لصي ثيح « ينحنملاو حباسلا يمرلل فيفخ ناديم عفدمك
 لكشب لاعف هنا امك . ملك ١؟ ىلا ةلاحلا هذه يف لاعفلا هادم
 ارظن ٠ ةيربلا تاوقلل ةيرانلا ةدناسملا تاهم يف صاخ

 راجفنالا ةديدش فئاذق مادختساب نورقملا يلاعلا هيمر لدعمل

 . 11151 ةقراح  راجفنالا ةديدشو , 1158

 ةدوزمو ٠ تالجع عبرأ تاذ ةروطقم ىلع تبثم عفدملاو
 يقي ريغص يمامأ عردو دعاقم ةثالثو يطلل نيلباق نيدنسمب
 اياظشو ةطسوتملاو ةفيفخلا ةحلسالا تاقلط نم مقاطلا

 عفدمك همادختسا دنع , لمعي وهو . ةرجفتملا فئاذقلا

 يزمرلا همسا راذناو فشك رادار عم قيسنتلاب ء ط/م

 يزمرلا همسا هنم نّسح زارط وأ ) 50138 « 4 - نوس »

 همسا نارين هيجوت زاهج بناج ىلا , ( «أ 9  نوس »
 زاهجو . "11420 0/60 « 50/57 -وزاوب, » يزمرلا

 صانخلا ناريشلاب مكحتلا ماظن امأ . ينورتكيلا ديدست

 مساب برغلا يف فرعُيو , ةريصقلا ةجوملاب لمعيف عفدملاب
 عفدملا نم رانلا قالطا متيو . 1156 (082 « ناكرياف »

 ةهجلا نم ايودي مقلت ةيعابر طاشما ةطساوب ةيلآ ةروصب
 ةطسوتملا تانحاشلا ةطساوب ةداع رطقي وهو . ىرسيلا

 . « 6١إ/ ليز »و « "اله  لاروأ » لثم ةليقتلاو

 وهو عساو قاطن ىلع « ٠١  س » عفدملا جاتنا مت

 ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف ةريبك دادعاب ايلاح مدختسي

 ثلاثلا ملاعلا لود نم ددعو وسراو فلح لود تاوقو

 مدخي يتلا ةيبرعلا لودلا اما . ينطولا ررحتلا تاكرحو

 قارعلاو ةيروسو رصم : يهف ( ١18٠ ) ايلاح اهيف عفدملا

 نادوسلاو يلابشلا نسميلاو يطارقميدلا نميلاو ايبيلو

 . ةينيطسلفلا ةروثلا تاوق ىلا ةفاضا . لاموصلاو

 يلامجالا نزولا . ملم هال رايعلا : ةماعلا تافصاوم ا

 1,005 ضرعلا .راتمأ 8,0 يلامجالا لوطلا . غلك

 ىلا 4 نم عافترالا ةيواز .راتمأ 4,4 ةناطبسلا لوط . رتم

 ىصقالا ىدملا . ةجرد 75١ نارودلا ةيواز . ةجرد 86 +

 لاعفلا ىدملا . ملك 8,8 ( يدومع ) . ملك ١١ ( يقفا )

 عوردلا دض لاعفلا ىدملا .رتم 2٠٠١ تارئاطلا دض

 , غلك ؟,8 11125 راجفنالا ديدش فوذقملا نزو .رتم

 .غلك 5١ مط عوردلل قراخ راجفنالا ديدش

 ىلع ةردقلا . ةيناث/رتم ٠٠٠١ فوذقملل ةيئادتبالا ةعرسلا

 لدعم .رتم 00١ ةفاسم ىلع ملم ٠١5 عوردلا قارتخا

 يلمعلا يمرلا لدعم . ةقيقد/ةفيذق ٠١٠١ يرظنلا يمرلا

 . دارفأ (  ةندسلا ) مقاطلا . ةقيقد/ةفيذق 7١ ىتح

 ( رتبوكيله ) 5١ - س (24)

 (رتبوكيله« غنيك يس -5١ س يكس روكيس رظنا )

 (رتبوكيله ) غنيكيسب 5١ - س ()

 . ( رابوكيله ء« ب 5١ - س يكسروكيس رظنا )

 ( ربوكيله) ر 5١ س (0)

 . ( رتبوكيله « 50 - س يكس روكيس رظنا)

 ( رابوكيله ) 5؟  س (0)

 . ( رابوكيله « 08 - س مكس روكيس رظنا )

 (رتبوكيله )نيارك ياكس54- س (0)

 . ( رابوكيله ء« *4 - س يكسروكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) نويلاتس 55 - س (م»)

 موا سر عر م

 -س 28 ١

 ( رتبوكيله ) 587- س(4)

 . ( رتبوكيله ٠ كوه كالب ١/ - س يكسروكيس رظنا )

 (ط/م عفدم) 88 - س(؟4)

 .( ةكرحلا يتاذ ط/م عفدم ,؟5/07 وي .س.زرظنا )

 ( رتبوكيله ) 7٠١ - س(18)

 . ( رتبوكيله . كوه كالب 7٠١ - سيكسروكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) ل١7 - سا()

 . ( رتبوكيله , ل 7١ س يكسروكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) 75 س(10)

 . ( رتبوكيله , ل" - س يكسروكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) 7 س (:0)

 . ( رابوكيله ء 056 - س يكسر وكيس رظنا )

 ( رتبوكيله ) 78 س(70)

 1( ضرعلم الغ ترن يكن ركيس نا

 ( خي راوص قراوز ةئف ١88) س (50)

 ةيسنرف , خيراوصلاب ةحلسم ةعيرس موجه قراوز ةئف
 . ةيبرغلا ةيناملالا ةيرحبلا يف لمعت عنصلا

 اقزوز نيرشع 5- 148 « ١88  س » ةئفلا مضت
 بجومب . ةيبرغلا ايناملأ يف ةيرحبلا تاوقلا حلاصل تعنص
 ىف تينب دقو . 1417١ ( ريمسيد ) لوألا نوناك يف عقو دقع

 زوبزيش » ةسسؤمل عباتلا يسرفلا «روب ريش » ضوح
 © عر طان18 «ةيكيناكيملا تاءاشنالل ةيدنامرونلا
 001 11 ععط همن 5 0ع
 قراوزلا ةلسلسل اريوطت نوكت نأ ىلع 1
 هذه اهجتنت ىتلا 1:8 (008008168216 « تناتابموكال »
 ةينفلا ةرادالا فارشإ تحت كلذ نوكي نأ ىلعو . ةسسؤملا
 1 من 0 ”1'ععطقأ 0116 1065 ةيرحبلا تاءاشنإلل
 ناكر . ©20هذاصن ءانمدق 21392165 (آ0) 1 05

2:8 



 -س ١48

 ةيرحب يف لمعي ؛عنصلا يسنرف «148-سو» ةئف نم خيراوص قروز

 ةئفلا هذه نم قروز ططخم لفسالا يف ودبيو .ةيبرغلا اينامل

 حيلستلاو تاكرحملاب قراوزلا هذهزيهجت متي نأ ضرتفملا نم
 يف خلا .. هيجوتلاو دصرلا ةمظنأو نارينلا ةدايق ةزهجأو
 قراوزلا تينُّيو . متي مل كلذ نأ الإ , ةيبرغلا ايناملأ
 ايناملأ يف تينُب لكايه ةينامث ءادنتساب , اسنرف يف تزهجو
 . اسنرف يف تزهجو

 ماسهمب مايقلل « ١88 - س » قراوزلا تصصُخ
 . ًاعيرس ًالخدت بلطتت يتلا ماهملاو ةيلاتقلا تايرودلا

 نأ ىلع . اهتبقارمو لحاوسلا ةيامح يه ةيساسألا اهتابجاوو
 عطق عم لماعتلل ةيلاتقلا اهامعأ يف ىلوألا ةيلضفألا ىطعت

 ةعبرأب اهنم لك زهُج دقف , ساسألا اذه ىلعو . حطسلا

 نم « اراليموتوأ » عفدمو . حطس  حطس ةهجوم خيراوص

 ىلإ ةفاضإلاب , ةمئاعلا فادهألا ىلع يمرلل مم ا رايع

 «زروفوب » عفدمو . ةيوجلا فادهألا دض يمرلا ىلع هتردق

 تارئاطلل داضم مم 4٠ رايع
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 رادار ةطساوب مم ٠2و مم ال5 نيعفدملا يجرب هيجوت متي

 , 10110 « سكولوب »زارط نم يطورخم عاعش يذ حسم

 ةيمقرلا نيتقيرطلاب لمعي ينورتكلأ بساحب لصتم
 ىلإ ةفاضإلاب , (423108) ةيقباطتلاو (0181621)

 نارين ةدايق يف اهمادختسا نكمي ةيرصب ةقحالم يتدحو

 . نارينلا ةرادإ ماظن نع لقتسم لكشب مم 71 عفدملا

 ىقلتتف نفسلل ةداضملا ةعبرألا ةهجوملا خيراوصلا امأ

 زارط نم نارين ةرادإ ماظن نم اهقالطاو اههيجوت تانايب
 اذه يف ينورتكلألا بساحلا مدختسيو . 7688 « اغيف »

 ىلإ ةدنتسملا خوراصلا هيجوت تانايب جارختسال ماظنلا

 حسملا وأ فشكلا رادار زاهج اهمدقي يتلا تامولعملا

 عسقادملا ناريت ةدايق رادار وأ . 111808 « نوتيرت »

 فراعت زاهج ىلع « اغيف » ماظن يوتحي اك - « سكولوي »

 « بيجتسم » هيف (111) ةقيدصلا فادهالا عم

 . 178850020615 « بيجتسم »و 111611088101

 لكشب ممصم « ١48 - س » ةئف نم قروزلا لكيهو

 هطوطخو هداعبأو . ةمواقملا ىلع ةردقلاو نزولا ةفخ نيب عمجي
 نزاوتلاو ةيلاعلا ةعرسلا نيب عمجت نأ نكمي ثيحب ةراتخم

 يف « ةموحلم ةيذالوف حئافص نم هلك لكيهلا نوكتيو . ديجلا
 تاريجح نيب ةلصافلا ةيلخادلا زجاوحلاو عطاوقلا نأ نيح

 . موينملالا طئالخ نم ةعونصم ىرخالا تازيهجتلاو لكيطا

 زارط نم لزيد تاكرح ةعبرأ نم ةعفادلا هتوق دمتسي وهو
 ١؟ اهنم لكل , ةعرسلا ةيلاع 24 1 آل «وي ات م»

 ف ك 7٠٠٠١ اهاصقا ةتباث ةردق كرحم لك جتنيو ةناوطسا
 يف ةرود ١/1١ ةعرسب رودي امدنع ( ناصح ) ٠٠٠٠"

 , ةكرحلالقنل ةلقتسم ةدمعا ةعبرأ تاكرحملا ريدتو . ةقيقدلا

 نع جتني ال ثيحب ةممصم تارفشلا ةيثالث ةتباث حوارمو

 متيو . ةيعفدلا اهتقاط ىلع رثؤي فوجب غارف ءاملا يف اهنارود
 ةرو رض افود ىرخا ىلا ةعرس نم لاقتنالاب ةدمعألا نارود

 نع ةيئابرهكلا ةقاطلاب قروزلا دوزيو . ةكرحلا لصفل

 . ف ك 1١ اهنم لك ةردق « ةبوانتم تاعومج ثالث قيرط

 تارابتخا ءارجال رخآو , ةعفادلا هتوق طبضل زاهج هيفو
 . ةيرودلا تارابتخالاو نامألا

 يف ( اقروز ٠١ ) قراوزلا نم ةئفلا هذه لوخد أدب
 لوا نيرشن ذنم ةيبرغلا ايناملا ةيرحب يف ةيتايلمعلا ةمدخلا
 ( نيطيسغا): با: ىتح رمتساو 351/9: ريؤتكا))
 لك نيب ًاموي 5١ ىلا 58 نم هتدم ينمز لصافبو ,. 0

 ءابسأ قاروزلا تيطعأ دقو . هيلي يذلا قروزلاو قروز
 ًاماقراو , « 5١ سا» دنع يهتنتو « ١4 س » نم أدبت

 .6 3350 بو دنع يهتنتو « 118١ - ب » نم أدبت

 4١ مقر نم قاروزلا اهوا مضي .٠ نيب رس ىلا ةمسقم يهو

 مقر ىتح 0١ مقر نم قراوزلا يناثلا مضيو , 8١ مقر ىتح
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 يجذومنلا ( ةحازالا ) نزولا : ةسيئرلا تافصاوملا

 . ارتم 57 لوطلا . انط 550 ىصقألا نزولا . انط 74

 . انط "9 دوقولا نزو . نارتم سطاغلا . راتمأ | ضرعلا

 . ةدقع 7٠١ ةعرسب ليم 5٠١ ىدملا

 نم عطس  حطس . ةهجوم خيراوص ةعبرأ : حيلستلا
 طابو معا 38-1111 « 98 مم هيسوزكإ هزارط

 نم مم الا رايع . ةمئاعلا فادهالل داضم دحاو عفدم +

 ىف كرتشي نا نكميو , 010 78/161818 « اراليموتوأ »زارط

 هانت فيفخ دحاو عفدم + ةيوجلا فادهالا ىلع يمرلا

 . مم 2١ رايع «زروفوب » تارئاطلل

 « وي ت م هزارط نم لزيد تاكرح 4 : ةعفادلا ةوقلا

 ةعرسلا نوكتو . ناصح ٠٠٠٠١ اهتردق يلامجإ 1/110

 . ةدقع "7,6 ( ةردقلا هذهب )

 فص طباض 51 + طابض ؟ ) ارصنع ٠١ : مقاطلا

 . ( ًادرف



 ( ربوكيله ) ١6" أ س (م)

 . ( رتبوكيله«؟ - تيولأ م1م - يإ س رظنا )

 (رتبوكيله) ” تيولأ ”15-أس(+)

 « ةيسنرف ضارغألا ةددعتم ةفيفخ رئبوكيله

 ا لافاعدبأ 0 ةكرش جاتنا 3

 تيولأ م05 -أ سرر رتبوكيلطا ريوطت مت
 نع الث د - 316 ث]نين1ع(م- 3 «م -

 يأ س) ,8 - تيولا» ةفيفحلا راب وكيلها

 يرابتخالا جذومنلا قلح دقو.( 512 - 313 51-

 ادوزم ناكو « ١وهو /؟/ م يف اهنم لوألا

 معا تس تسوترأ » زارط نم ييب روت ك رحم

 كرحملا كلذ ةوق تناكر. خ2غهنوؤع -3
 اهديدحت مت هنأ الإ « ًاناصح م١107 ىلإ لصت ىوصقلا

 رثكأ ىلإ ةجاحلا مدعل ًارظن « ًاناصح ه٠ ىلإ

 . كلذ نم

 زارطب 5١ه ماعلا يف ًايلعف ةرئاطلا جاتنا أدب

 نأ عنك < مس هيلع قلطأو « لوأ يجاتنا

 1 » نيزارطلا نم لك هعبتو« 54 -316 هل

 رف - «ىس م”ا5- 00 مام ماكس

 « ًاساسأ ةبءاشنم تازارطلا هذه تناكو . 316 ©

 ةقلعتملا ليصافتلا ضعبب اهضعب نع تفلتخا اهنكل
 جاتنا رمتسا دقو . ةيئادألا تاردقلاو نازوألاب

 960١و ةرتفلا ةليط ,مر5 كأس زارطلا

 دنلا يف لب « بسحف اسنرف يف سيل ©
 . ًاضيأ ايئامورو ارسيوسو

 نم ديدج سيئر زارط رهظ ١9107١ ماعلا يثو

 1 تاع مسأ هيلع قلطأ راب وكيلها هذه

 زارط نم ييبروت كرحم دوزو « 54519

 ًاناصح مو ةوقب 45632011 4 وزاتسأ »

 قلعتت ةريبكا تاليدعت ىلع زارطلا اذه ىوتحا دقو

 ةوقلا نأ امك . ةيتايلمعلاو ةيئادألا تاردقلاب

 تحاتأ « ديدحلا كرحملا اهرفو يلا ةيفاضإلا

 ةيفارغجو ةيخانم فورظ ي لمعلا رتبوكيلهلا
 ةلئاملا رتبوكيلطلا تارئاط عم ةنراقملاب «ًادج ةيساق

 .ًايلاح ملاعلا يف ةدوجوملاو نزولاو مجحلا ثيح نم

 زارطلا اذه ىلع تيرجأ يلا تارابتخالا نيب نمو
 عافت را ىلع ايالميطلا لابج يف ةيدنه ةدعاق نم اهقالطنا

 تعاطتسا دقو . رحبلا حطس نع رتم 8 ٠
 ىلإ كلذ دعب عافت رالا ةرئاطلا
 . ةروك ذملا ةدعاقلا

 فلتخم يف «م - تيولأ » رتبوكيلملا مدختست

 قوف رثم ج0٠
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 «" تيولأ ١5" أ .س» ةيسنرفلا رتبوكيلهلا

 هدصرلاو ةظحالملا : لثم ةيركسعلا تاههملا عاونأ

 ءالخاو ؛« فيفحلا لقنلاو « يناديملا طابترالاو
 لقنلاو « ةيعفدملا تايامر هيجوتو « ىح رجلا

 ثحبلاو « (يدومعلا وأ يسأرلا ماحتقالا ) يموجهلا

 اك . نييرحبلا عالطتسالاو ةيرودلاو « ذاقنالاو

 ةبيرقلا ةدئاسملا تاهم يف مادختسالل اهحيلست نكممي

 « تابابدلا ةمواقم يفو ةيربلا تاوقلا معدو

 ةيرحبلا تاههملا ين اهمادختسا ةيناكما ىلإ ةفاضإلاب
 داضملا فصقلاو «٠ تاصاوغلا ةحفاكم ةيلاتقلا

 . نفسلل
 تارئاط عسس وأ نم م - تيولأ» ربتعت

 اهلئامب الو . ملاعلا يف ًامادختساو ًاراشتنا رتبوكيلهلا

 رتبوكيلطا تارئاط ةلسلس الإ لاجملا اذه يف

 8ع]] ب ه7 / 5.4 لب د ةيكريمالا

 صيخ رت بجوم ايلاطيا ي جتنت يلا 204 / 5
 يفو . 208.08 / 5.4 لباتسوغأ » مس تحت

 دعب ًارمتسم ةرئاطلا جاتنا ناك ١91007 ماعلا علطم

 فلتخم نم جذومت 7.٠٠ اهنم جتنا ام قاف نأ
 ةلود ه٠. نم رثكأ يف مدختست يهو تازارطلا

 , ادنلوه . اسنرف . كراينادلا . اكيجلب . اينامور : يه

 .نسسيوس. انتاتبسإ ماديتلزبا  اكستلا: لاسترإلا

 . ابيل ٠ نانبل , ندرالا , ليئارسا ٠ قارعلا , ايفالسوغوي
 ؛ ةيبرتعلا ثارانمالا :ةتلود ٠ نيتوت-. ةيدوعتسلا ..يرتقملا

 , ايريجين . قيبماز وم . ايبويثا ء اناغ .وغنوكلا . الوغنا

 , ايقيرفا يبونج , ايسيدور . انايغ . اليوزنف .وريبلا

 , ادناور . رقشغدم . جاعلا لحاس . نوباغ , داشت . ريئاز

 ,دنهلا , انمروب ؛ شيدالغنب , نينيب ,واسيب اينيغ ,وغوت

 : ناشيكابلا» لاب ايديلاع ؛ شوال تايستودستا

 . كيسكملا ؛ روداوكالا , نيتنجرالا . ةروفاغتس

 14195 ماعلا يف ةيبعشلا نيصلا تدبأ دقلو
 ىلع « تارئاطلا هذه نم ريبك ددع ءارشب اهتبغر

 هنا ريغ « صيخرت بجوم. ًايلحم اهجاتنا متي نأ
 ريصم دمب دكأت دق نكي مل 194٠ ماعلا طساوا ىتح
 ةيركسعلا تارئاطلا ىلإ ةفاضإلابو . ةقفصلا هذه
 لمعت « ” - تيولا » تارئاط نم تائم ةدع دجوي

 . ماعلا ءاحنا فلتخم يف ةعونتم ةيندم تامدخ يف

 كرحم : (مر5 - أس ) ةماعلا تافصاوملا
 تسوترأ اكيموبروت » زارط نم ينيبروت يحورم

 ةهال١ ىلإ ةددنحم « ًائاصح ماع ةوقب « +

 ١١ ةيسيئرلا ةحورملا رطق : سيياقملا . ًاناصح

 ' راتمأ " عافترالا ؛ ناهأ 1 ةلوطلا + ري

 عالقإلل ىصقألا نزولا . غلك ١١٠١ ةغراف نزولا
 1 . غل ٠6

 غلك مه١٠ وأ لاجر * : حيلستلا و ةلومحلا

 صض رم عسص ةيبط تالاقث 0 وأ تادعملا نم

 تاشاشر ةعبرأب اهحيلست نكمي ( ةحلسملا تاهملا )

 « ملم ١١ر00 رايع نيشاشر وأ ء لم رح رايع

 سأ » خيراوص « لمحتو . ملم 7٠٠ رايع مفدم وأ

 « تابابدلل ةداضم «١؟ - سأ نى وأ وو

 «نفسلل ةداضم «م ١م- سأ رب خيراوص غ وأ

 ةحفاكمل « 44 - كرام » زارط نم نيديبروط وأ

 خيراوض تانضاحب اهديوزت نكمب امك . تاصاوغلا

 ههأ



 | س

 0 ةئز ةفيفخ لبانق وأ « ملم "ا“ رايع « ارتام و

 ( يدومعلا ماحتقالا وأ معدلا تاههمل ) . غلك ه٠. و

 رايع ناشاشر + لم ٠١ رايع عفدم + ريواغم 5

 نا » زارط نم د / م خيراوص 4 + ملم لرا؟

 .ع 1١5/1

 ىلع ةعاس / لك 8٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا مطس ىوتسم

 ؟...16-٠2.. عافترا ىلع ةعاس/ لك ١9٠

 لدعم . ًارثم م85. لمعلا عافترالا . رّثم
 عم ) ىدملا . ةيناث / رثم هرو يئادبلا عافترالا
 48٠١ يداعلا ىدملا . لك املا/ه ( ىوصق ةلومح

 . لك ٠08 ىصقألا ىدملا . لك

 ( ربركيله) 1-١8" س مم

 . (رابوكيله « ٠ - تيولأ م1م - يإ س رظنا )

 ( ربوكيله ) ١9#  أ!س مم

 . ( رابوكيله « م - تيولأ م0١ -1س رظنا )

 (رتبوكيله)نوليرف ريوس 01١1" س(؟0)

 ماحتقالاو لقنلا ضارغأل ةطسوتم رتبوكيله
 مم - «يج م١5 - أ سال) ىو . يدومعلا

 ةيرحبلا ةيرودلا ضارغأل ةيئامرب ( 321 ©
 تاصاوغلا ةحفاكمو

 . «لايسابسوريأ »

 راب وكيلطلا نم لوألا يرابتخالا جذومنلا قلح

 5 321-8 «نوليرف ريوس س#ا١ -أ سو
 مت نأ دعب 1و5 /10/97 يف ةيمعع 1ءءامد
 ١و ه ةماعلا يف اقلح نيي رابتخا نيجذوم نع هريوطت

 نع رظنلا فرص نيح يفو . « نوليرفد» مس تحت

 رظنلاب «نوليرف» رابوكيلحلا ريوطتب رارمتسالا

 رمتسا « ةيسئرفلا تاجايتحالل اهتمءالم مدع ىلإ

 يجاتنالا اهزارط قلحو « نوليرف ريوس » ريوطت
 1 . ١556 ماعلا يف لوألا

 ةيسن رفلا ةيرحبلا يف لمعلل ادعم زارطلا اذه ناكو

 ةيرودلا تاهم لجأ نم ةيئامرب رتبوكيلهك
 .تاصاوغلا بقعتو دصرو « نييرحبلا عالطتسالاو

 نم تاديبروط ةعبرأب اهحيلست ناكمالاب ناك اك

 ةكرش جاتنا نم ةيسنرف .

 هم!

 ةينويهصلا تاوقلا يف ةلماع «نوليرف ريوس 5١" أ س» زارط نم عنصلا ةيسنرف رتبوكيله

 خيراوص 4 وأ « تاصاوفلا صنق تاهم لجأ

 «ماو ل سنأو زارط نم نفسلل ةداضم حطس -- وج

 أس همسإ زارطلا اذه ىلع قلطأو . خل 58 12
 ةيرحبلا تلصحو 54 - 321 0 «يج مم١ -

 . هنم ةرئاط ١ ؛ ىلع ةيسن رفلا

 ةدع رتبوكيلطا هذه نم ترهظ كلذ دعبو

 « اهعاونا ىلع لقنلا ضارغأل ةدعم ةيرب تازارط
 .حلسملا( يسأ رلا ) يدومعلا ىماحتقالا لقنلا ةصاخو

 ليثارسا؛نم لك تازارطلا هذه ىلع تلصح دقو
 «٠ (د4 2112 «ل عمر - أ س» زارط )

 كمه - ل خعذ خ1 رجوز ةارظ )ايمي رفا ىبونجو

 «مس5 - أس و زارط ) ناريإو ؛« 0121 آن

 أس » نارط ) ةيبعشلا نيصلاو ؛( هرج - 3211

 زارط )ايبيلو «٠ ( 54 - 3210 « يس مور

 قارعلاو . ( و4 - 521 #1 «ءف عمر ار

 .(5 ه- 321 1«ي معد -أسد زارط)

 « نوليرف ريوس » ةطسوتملا ريب وكيلها. تلكش

 رخا وأ لالخ ةيليئا رسإلا يدومعلا ماحتقالا :ةوق ساسأ

 اذه نم ةيليئارسإلا تارئاطلا تماقو . تانيتسلا

 اهيف تامح للستو ماحتقا تايلمع ةدعب زارطلا

 . ةيبرع فادهأ دض ةينيئارسإلا سودناموكلا تاوق

 ىلع ةيليئا رسالا ةراغلا تايلمعلا كلت رهشأ تناكو

 ءووكم / 1١ / ؟م ءاسم يف يلودلا تو ريب راطم

 5 عونلا اذه نم تارئاط ه اهيف تك ريشا يلاو

 ةينانيل ةيندم ةرئاط +١ ريمدت اهتجيتن تناكو

 ناريطلاو طسوألا قرشلا ناريط يكرشل ةعبات )

 , ناطملا نقرأ ىلع ةمئاج تناك ( ينانبللا يلودلا

 كلمت ليئارسا تناك ١والا/ ماعلا يو

 ةربتعم تلاز ام يهو « عونلا اذه نم تارئاط 4

 ليئا رسا مالتسا مغر لوألا فصلا تا رئاط نم كانه

 ةيكريمألا رتبوكياملا تارئاط نم ةريبك دادعأل

 ه١ - س يكس روكيس » زارط نم ةليقثلاو ةطسوتملا

 يكس روكيس »و ((( 305 -ه يس ]) «ر

 .( 053 - #5325 -هيس») « 59 - س

 . هج رادمو

 ناينيب روت نايح ورم ناكر : ةماعلا تافصاوملا

 '1'نءطورن معو «اهروت اكيموبروت » زارط نم

 : سيياقملا .ًاناصح ١هه٠5 دحاولا ةوق نطو

 ١و5 لوطلا « ارثم ١9 ةيسيئرلا ةحورملا رطق

 هه 4٠ ةغراف نزولا . راتمأ هرال عافترالا « ارم
 . ملك ١؟٠0٠6 عالقإلل ىصقألا نزولا . غلك

 مهتدتعا لماكب ًايدنج .٠# : حيلستلاو ةلومحلا
 غلك 45.66 وأ « نيضرم « + ةيبط ةلاح ١5 وأ

 ماحتقالا تاههل) و . ةعونتملا تالومحلا نم

 ١١,٠ رايع تاشاشرب اهحيلست نكمي ( يدومعلا
 خي راوص تانضاح 4 + لم ٠ رايع عفدم وأ ملم

 تاصاوفلا ةحفاكن تاههمل )و .ملم 58 رايع « ارتام »

 - وج خيراوص 4 وأ « تاديبروط ؛ ( نفسلاو

 ©« 85 - 12 6 «م ١١ -- سا زارط نم حطس

 « هيسوزكيإ » زارط نم حطس - وج نيخوراص وأ
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 ىلع ةعاس / لك ٠4٠ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا حطس ىوتسم

 . ارتم 18١# يلمعلا عافترالا . ةعاسرك لك ٠
 ىدملا' , ةيناث / راتمأ 7”. يئادبلا عافت رالا لدعم

 ىدملا . لك هه ( ملك مه.6 ةلومح مم)

 . لك م٠8 ىصقألا
3 



 ( رتبوكيله ) اموي "7 ٠-أس(6)

 يدومعلا ماحتقالا تايلمعل ةيسنرف رتب وكيله ةرئاط

 ةكرش ميمصت نم . يندملا لقنلل وأ . ( يسأرلا )

 . « لايسايسوريإ »
 5 «اموي 576١٠ -أ س » رتبوكيلطا ريوطت مت

 . تانيتسلا نم لوإلا فصنلا ين كل - 330 8

 ةطسوتم رتب وكيلط يسنرفلا شيجلا اهددح تافصاوم ةيبلتل

 دقلو . ةيخانملا فورظلا لك يفو اليلو اراهن لمعلا ىلع ةرداق

 يف اهنم نالوالا نايرابتخالا ناجذومنلا قلح
 رتب وكيلها رايتخا مت 1477 ماعلا ينو . 4/8

 , يناطيربلا يكلملا وجلا حالس يف يكيتكتلا لقنلا جمانربل

 يتكرش نيب كرتشملا جاقنالا جمانرب يف تنمّض ابك

 مث . ةيناطيربلا « دنالتسيو »و ةيسنرفلا « لايسايسوريإ »
 . ١938 . ( ربمتبس ) لوليا يف اهجاتنا أدب

 ىلع ةرئاطلا نم اهجاهتنا مت يتلا تازارطلا تلمتشا

 شيجلل 5 لل - 330 8 « ب 760 -أ س »: نم لك

 « ه/ يس 3٠ تأ ضانو'. قيسرتفلا نملا حالسو

 دعملا يركسعلا زارطلا وهو 5 كل - 300 1
 '5؟ 4 - 330 28 «يإ 8٠" أ سد»و .ريدصتلل

 زارطلا اذه ىلع قلطُي يذلا ) يناطيربلا يكلملا وجلا حالسل

 (طات0709 11 ©. ١« كرام . يبا هاموي » مسا

 5 330-8.« يج/ف **1-0س»و, 6-1

 . لقنلل دعملا يندملا زارطلا وهو ©

 هذه لك جاتنا ناك تانيعبسلا نم يناثلا فصنلا عمو

 علطم يف ايلاح جتنُت يتلا تازارطلاو . فقوت دق تازارطلا
 5 3301-4 « ج 990 -أ س»: يه تانيناملا

 «ل 989٠0 أ سدو . ةيندملا تامادختسالل ممصملا
 نء ثيدسحلا يركسعلا زارطلا وهو 5 لل - 330 1
 نيذللا ) نيزارطلا نيذه ميمصت يف يعور دقلو . رتب وكيلها

 ىصقالا نزولا ةدايز ( 19417 ماعلا يف اهجاتنا أدب

 ةرئاط لوأ « ج 75١ -أ سه زارطلا ناكو . عالقالل

 .راهنلاو ليللا يفو ةيوجلا فورظلا
 515 عيب دق ناك , 1974 ( سرام )راذآ لوأ ىتحو

 نا عقوتملا نمو . ادلب 87 يف ةهج 07 ىلا « اموي »رتبوكيله

 يف رتب وكيلهلا هذه جاتنا ةيسينودنالا « ويناترون » ةكرش أدبت

 رتبوكيلطا نم روطم زارط ريوطت مت اك . تانينابثلا علطم
 مل 5 - 332 « امويب ريوس 95 - سا » مسا .لمي

 . ( رتبوكيله . اموي ربوس رظنا ) 511061 8

 ناكرح : ( ل/ج ١" أ س ) ةماعلا تافصاوملا

 ةوق « يس غومروت اكيموبروت »زارط نم ناينيبروت نايحورم

 ةيسيئرلا ةحورملا رطق : سيياقملا . اناصح ١678 دحاولا

 لكيطلا لوط . ارتم 18,١6 يلامجالا لوطلا . ارتم 6

 ءاموي 7٠ أ س» عنصلا ةيسنرف رتبوكيله

 ىصقالا نزولا . غلك 5118 ةغراف نزولا . ارتم
 . نيحالم ” ١١ مقاطلا . غلك 7٠١ عالقالل

 لماكب ايدنج (١١١ ل 736٠ أ س) ةلومحلا

 وأ . نيسلاج ىحرج و ةيبط تالامح 1 وأ , مهتادعم

 ٠١ ىلا نيلومحملا دونجلا ددع ةدايز نكمي ) ةيزاوم تالومح
 . ( تاههملا ضعب يف

 ةعونتمو ةعساو ةليكشت : ( ل 37١ - | س ) حيلستلا
 : نمضتت نا نكميو . ةيبرحلا تالومحلاو ةحلسالا نم
 فئاذقو خيراوصو . ملم /,15 تاشاشر وأ. ملم ٠١ اعفدم

 . ةيخوراص

 اةعرسلا : ( غلك 5٠٠00 نزوب ل٠7 -أ س ) ءادألا
 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ةعاس/ملك 594 ىوصقلا

 .م 5٠٠١ ىصقالا عافترالا : ةعاس/ملك ؟!١ ىوصقلا
 ىصقالا يئادتبالا عافترالا لدعم.م 6٠١” لمعلا عافترالا
 ةيحالملا ةعرسلاب ىصقالا ىدملا . ةيناثلا/راتمأ ,"
 ةعرسلاب ىدملا اذه ضفخنيو . ملك هال" ةيدايتعالا
 عالقالا نزو نوكي امدنع ملك 46 ىلا ةيدايتعالا ةحالملا

 . ىصقالا نزولا وهو . ٠

 ( راب وكيله ) 8١" 1س (؟0)

 .(رتبوكيله ءاموي, ريوس رظنا)

 ( ربوكيه ) 60٠" أ س (0)

 ( رتبوكيله « ليزاغ +648 / م45 - أس رظنا)

 ليزاغ 45/88١" أ س ياثر

 ( رتبوكيله )

 جاتنا نم ةيسنرف . ضارغالا ةددعتم ةفيفخ رتبوكيله
 « دنالتسيو » ةكرش عم نواعتلاب . « لايسابسوريإ » ةكرش
 , ةيناطيربلا 76513281

 لبق نم 6826116 « ليزاغ » رتبوكيلهلا ريوطت مت

 لوالا يرابتخالا اهجذوم قّلحو . « لايسايسوريإ » ةكرش
 «850 أ سرر مسا تحت 1939/4/7 يف
 ةكرتسم ةروصب اهجاتنا ةيلمع تادب رشا. 5-8-0

 . ةيناطيربلا « دنالتسيو » ةروكذملا ةيسنرفلا ةكرشلا نيب
 ةفيفخلا تارتب وكيلطا ناكم لحت نأ اهريوطت نم فدهلا ناكو
 ايناطيرب يف ةمدختسملا ) « ١  تيولا 50 - يإ - س »
 «47- لب »و « تواكس » تارتبوكيلطاو ( اسنرفو
 . ( ايناطيرب يف ةمدختسملا )

 ماعلا يف ةرئاطلا نم لوالا يجاتنالا جذومنلا قلح
 94١« آس » مسا هيلع قلطأو ,.
 : يه تازارط ةدع جذومنلا اذه نم رهظو . 5 ل - 1

 زارطلا : 5 ى - 341 8 «ب 6”١5-أس»*

 م _وزاتسأ » كرحمب دوزملاو , يناطيربلا شيجلل دعمل

 زارطلا : 5 كل - 341 © « يس 68١" -أ سود *

 . ةيناطيربلا ةيرحبلل دعم
 زارسطلا : 5 هك - 341 1) «د 8#١-أ سد *

 . يناطيربلا يكلملا وجلا حالس يف بيردتلل دعمل
 زارطلا : 5 كل - 341 8 « يإ 6١" أ سد *

 . يناطيربلا يكلملا وجلا حالس يف تالصاوملل دعمل

 ةهمع



 «توه» خيراوص ةتسب ةحلسم «ليزاغ ل 47# أ سال ةيسنرف رشبوكيله

 دعملا زارطلا : 5 هل - 341 12 ف #”١6-أ س *

 . يسرفلا شيجلل
 زارطلا : 5 كل - 341 © « يج 6١# أ سدد *

 . يندلا

 زارطلا : 5 كل - 341 8 «ه ”"١8-أس» *

 . ريدصتلل دعملا يركسعلا
 زارط , 5 ه- 342 ] «ج ؟4" أ س» *

 كرحمب دوزو عالقالل ىصقالا نزولا ةدايزل ممص ٠ يندم

 . اناصح م١ ةرقب « 8 -وزاتسأ »

 زارط : 5 ه - 342 16 «ىاك 485# -أ س» *
 . تيوكلا ىلا هريدصت مت يركسع

 ارط ,5 ه- 342 آل «ل "غ١ 8 سو *

 . ( ج ) يندملا زارطلل هباشم يركسع

 دعأ زارط : 5 ل - 342 26« م7685 أ سد *
 . يسنرفلا شيجلا يف ( ف )زارطلا فلخيل

 لايسايسوريإ ةكرش تناك , 1974 ماعلا عيبر يفو
 «ل»و «مد»و « يج » تازارطلا قيوست ىلع لمعت

 م١5 هعومجي ام عيب مت دق ناك , ينو . طقف

 تجتنا دقلو . ةلود 91 يف ةهج 0+١ ىلإ رتبوكيله
 . صيخرت بجومب رتبوكيلملا نم ادادعا ايفالسوغوي

 ةئثيدحلا ةينقتلا بناوجلاب « ليزاغ » رتب وكيلها زيمتت

 , ةيلاعلا ةيئادالا اهتاردقو . اهتعانص ىلع تلخدا يتلا

 ماهم ةدع يف مدختست يهو . اهتروانم ةلوهسو , اهتعرسو
 , ةظحالملاو . طابترالاو . فيفخلا لقنلا : لثم ةيناديم

 نا لا . ىصرجلا ءالخاو . ةيعفدملا :تاياسمر .هيجونتو

 ب

 6غ

 ةبيرقلا ةدئاسملا ماهم يف لثمتي يسيئرلا يناديملا اهمادختسا

 يف اهحيلست نكميو . تابابدلا ةحفاكمو ةيربلا تاوقلا معدو

 عفادم نم . ةثيدحلا ةيبرغلا ةحلسالا ةفاكب لاجملا اذه

 ةداضم ةهجوم خيراوصو , خيراوص تانضاحو « ةينارود

 . تابايدلل

 يحورم كرحب : ( 8١" أ س ) ةماعلا تافصاوملا

 04٠ ةوقب « أ ” وزاتسأ اكيموبروت »زارط نم ينيبروت
 . ؟وأ ١٠١ مقاطلا . اناصح

 لوطلا . راتمأ ٠١,0 ةيسيئرلا ةحورملا رطق : سيياقملا

 عافترالا .راتمأ 9,67 لكيهلا لوط . ارتم 11,41 يلامجالا

 108 : ( هزارطلا ) ةغراف نزولا . ارتم 5,١0 : يلامجالا

 . غلك 18٠١ عالقالل ىصقالا نزولا . غلك

 نكميو . ناتيبط ناتلاقن وأ دونج 4 : حيلستلاو ةلومحلا
 ؟,اله ةيخوراص فئاذق تانضاح حيلستلا نمضتي نا

 وأ « ١١ - سا » ةهجوم خيراوص 6 . ملم 58 وأ ةصوب

 ةهجوم خيراوص 1 وأ 5 ,« 75  س أ » نيخوراص
 وأ ةءاضا بهش تافذاقو ملم 7,51 تاشاشرو « توه »

 . ةيناخد لبانق

 ىصقالا نزولاب ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ةعاس/ملك ٠١" : ( عالقالل

 578 ةيداصتقالا ةيحالملا ةعرسلا , ةعاس/ملك 5

 . ةيناث/راتمأ 4 يئادتبالا عافترالا لدعم . ةعاس/ ملك

 غلك 0٠١ ةلومح عم ىدملا .رتم 5٠٠١ يتايلمعلا عافترالا

 517٠١ رحبلا حطس ىوتسم ىلع ىصقألا ىدملا . ملك

 ٌْ . ملك

 ( رتبوكيله ) "65 -أ س(0)
 . ( رتبوكيله , ليزاغ 557/58١ -أ سرظنا )

 نيفود 70/851 /950 أ سا(ا)

 ( رتبوكيله )

 جاتنا نم ةيسنرف . ضارغالا ةددعتم ةفيفخ رتبوكيله
 . « لايسايسوريإ » ةكرش

 « نيفود 6١" أ سا رتبوكيلهلا ريوطت مست
 ةفيفخلا رتب وكيلملا ناكم لولحلل 5 4.- 360 108 مطقق

 اهنم لوالا يرابتخالا جذومنلا قلح دقلو . « 3 تيولأ »
 وزاتسأ اكيموبروت » كرحمب ًادوزم ناكو , 1977/7/17 يف
 زارط نم رخآب كرحملا لدبتسا مث . ًاناصح 44 ةوقب 2
 جذومنلا ىلع تاليدعت ةدع ءارجإ متو «« 114 -وزاتسأ

 قيلحتلا نابإ ىتح .زازتهالا ضيفخت فدهب يرابتخال
 س »زارطلا ريوطت أدب 191ا/ ماعلا ينو . ةيلاع تاعرسب

 اكيموب روت » نييحورم نيينيب روت نيكرحمب دوزملا « "66 أ

 اهس ال ةديدع تانيسحت زارطلا اذه ىلع تلهب ليترا

 ةيرحبلا تايلمعلل ابسانم هلعج ىذلا رمالا , ىدملا يف

 . ةيركسعلاو ةيراجتل

 ةكرش تناك , 1474 ( سرام ) راذآ لوأ يفو

 رتب وكيله 74 ىلا لصت تابلط تقلت دق « لايسابسوريأ »
 نم كلذو , « 80#-أ س »و « 710 أ س » يزارط نم

 ةدحتملا تايالولا اهنمض نم ) ادلب ١0 يف ةهج ٠"

 . ( ةيكريمالا

 ماقرأ ةثالث « 70 أ س » يرابتخالا جذومنلا ققح

 , هتئف نم رتبوكيلهلا تارئاط ىلا ةبسنلاب ةعرسلا يف ةيسايق
 أدب دقلو . اهزيقو رتب وكيلها هذه تاردق ىلع ليلد وهو

 أ سو مسا لمح . رتبوكيلملا نم يركسع زارط ريوطت

 أس هزارطلل لئام وهو . 5 لل - 361 11 « ه 3

 ٠١ -وزاتسأ اكيموبروت » كرحمب دوزم هنا ريغ ,ء«

 ذفني نازارطلا اذه نكميو . ناصح ١4٠٠ هتوق غلبت « ب
 يرانلا معدلا ريفوت يف كراشي وأ , تابابدلل ةداضملا ماهملا

 تايلمع نابإ تاوقلا لمح وأ , ةيداعملا عقاوملا ديبحتو بيرقلا
 عم زارطلا اذه ربتخا دقلو . ( يسأرلا ) يدومعلا ماحتقالا

 ةردق هحني يذلا رمالا . ءارمحلا تحت ةعشالاب ةيؤر زاهج
 يرحبلا زارطلا اما . يليللا لاتقلا يف ةكراشملا ىلع ةيلاع

 عطقل ةداضملا تايلمعلا يف مدختسيف 500 0 « ١
 . تاصاوغلا وأ ةيرحبلا حطسلا

 ينيبروت كرحم : ( 71١0 -أ س ) ةماعلا تافصاوملا

 «أ 14 -وزاتسأ اكيموبروت »زارط نم دحاو يسحو رم

 .ًاناصح ٠١6٠١ نقب ةدادعمال 111 خل
 ىلامجالا لوطلا .ارتم ١١,5٠ ةحورملا رطق : سيياقملا



 يباسالا نزولا .راتمأ ٠١,48 لكيشلا لوط ء ارتم 5

 . غلك ٠٠١" عالقالل ىصقالا نزولا , غلك 8

 دونج ٠١ 48: (١1535-أ س ) حيلستلاو ةلومحلا

 . ةهباشم تالومح وأ , ةيبط تالامح 4 وأ , مهتادعم لماكب

 ٠١ عقدم وأ.« توه» خيراوص 4 : ةحلسملا تاههملل

 ناتنضاح وأ «ةيخوراصلا فئاذقلل ناتتضاح وأ .ملم

 ماظن لمح ةيناكما : ( "86 | س ) . ملم ل,57 نيشاشرل

 ةحلسالا وأ تاصاوغلل ةداضملا ةحلسالا نم لماكتم

 . ةيرحبلا حطسلا عطقل ةداضملا

 ةيحالملا « ةعاس/ملك ١6 ىوصقلا: ةعرسلا : ءادالا

 . ةعاس/ملك ؟18 رحبلا حطس ىوتسم ىلع ةيدايتعالا

 ىلع ىدملا . ةيناثلا/راتمأ 4 يئادتبالا عافترالا لدعم

 6٠٠١ يلمعلا عافترالا . ملك 580 رحبلا حطس ىوتسم

 ,رتم

 ( رتبوكيله ) نيجد ١77١ أس (؟4)

 .طابترالاو ةظحالملا ضارغأل ةفيفخ رب وكيله

 . « نويسايفا دوس ر ةكرش اهتجتنا ةيسن رف

 «نيجد !١ -أ سر رتب وكيلها لصأ دوعي

 نييرابتخا نيجذوم ىلإ هك -1221 طزادد
 ةيرابتخا جذامت ه اهتعبت مث . ١50 ماعلا ين اقلح

 اهجاتنا أدبو ١904 ماعلا يف اهوا قلح ىرخأ

 ىدل ةمدخلا تلشدو ء روهمه ماعلا يف ًايلعف

 . هسفن ماعلا يف يسن رفلا شيحلا

 ةرتفلا ةليط رتبوكيلطلا هذه جاتنا رمتسا دقو

 اهنم جتنأ ام عومجم غلبو « ١95١ - )وهو
 فوفص يف يسيئر لكشب تلمع ةرئاط ٠٠١ ىلاوح

 ىلإ ةليلق دادعأب اهريدصت مت اك . يسن رفلا شيحلا

 نم اهتحلسا ىلع لصحم تناك يلا لودلا نم ددع

 يف تانيتسلا ةليط رتبوكيلطا هذه تلمعو . اسنرف

 ىتحو . ةعونتم ةفيفخ ةيركسعو ةيندم ضارغأ
 ءاحنأ يف مدخم لازي ال اهضعب ناك تانيعبسلا لئاوأ

 . ماعلا نم ةفلتخم

 زارط نم يحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ٠5١ ةوقب 22100566 « تسولاب اكيموبروت »
 ١١ ةيسيئرلا ةحورملا رطق : سيياقملا . ًاناصح
 . رثم ؟ر5 عافترالا « راتما هرع لوطلا « آرتم

 . غلك م١٠ عالقإلل ىصقألا نزولا
 « ةدحاو ةيبط ةلاحح وأ صاخشأ * : ةلومحلا

 . ةفلتخملا تالومحلا نم غلك ١٠١ هعومجم ام وأ

 ىلع ةعاس / لك ١١5 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 م١٠٠1 يلمعلا عافترالا . رحبلا حطس ىوتسم

 . لك 86٠١ ىصقألا ىدملا . رثم

 «نيفود ه 5١”# أ س» ةيسنرف رتبوكيله

 ءارمجلا تحت ةعشالاب ةيور زاهجب ةدوزمو 2(«توه» خيراوصب ةحلسم

 84005 س . يس .وأ.أ.س 1(1)

 يرجي . تارئاطلاو تاصاوغلا نيب تالاصتالل ماظن

 . تانيناثلا علطم ذنم ةدحتملا تايالولا يف هريوطت

 فرحالا يه 5 4 0 05 س. يس .وأ.أ 2س

 كانط22112عر/ ثل1ع1524[ تايلكلا نم ىلدال

 ©مالعول ' تمرصتستل01 021085 5و

 تاصاوغلا نيب ةيرصبلا تالاصتالا ماظن ينعت يتل

 ماعلا يف ماظنلا اذه ريوطت يف لمعلا أدب دقلو . ثارئاطلاو

 نيب ةيرصب تالاصتا ماظن ءاشنإ ضرغب , 51/

 اوج لومحم ةدايق رقمك ةزهجملا تارئاطلا اهس ال , تارئاطل

 خيراوصلاب ةحلسملا ةيوونلا تاصاوغلاو . ةهج نم

 ناك « تانيناثلا علطم عمو . ىرخا ةهج نم ةيجيتارتسال

 تافصاوملا ديدحت ةلحرم يفو ؛ ريوطتلا ديق لازي ال ماظنل

 تاعانصلا تاكرش فيلكت لبق ماظنلا يف اهرفاوت بولطمل

 . هجأتناي ةيكريمالا ةينورتكلال

 ( ةيبرح ةعانص ةكرش ) باس (54)

 . تارئاطلا ةعانصل ةيديوس ةكرش

4 
 «ناتاهورت» يف ١91 يف ةكرشلا هذه نأ

 ده418 « باس » مسا تحت 2

 « ب . ا نالبوريا اكسنيفس ةرابعل راصتخا وهو )

 جاتنا لجا نم (57ءدقأك2 كع2مماقس ثق

 ةكرشلا هذه تحيدنا 1914 ماعلا يفو . ةيبرحلا تارئاطلا

 57611518 ةكرش يف تارئاطلا جاتنإ مسقب

 ماعلا يف ءىشنأ يذلا 121010285762153

 ريوطتو ةعانصل 112108128 « غنيبوكنيل » يف

 ةكرشلا تنكمت ١16٠ ماعلا يفو . ةيندملاو ةيبرحلا تارئاطلا

 « غنيبوكوي » يف ةديدج عناصم ءانبو . اهعناصم ريوطت نم

 «غربتتوغ»و  «ناتاطورت»و 8
 تارئاطلا تادعمو تازيهجت ةعانصل 18

 رييغتب ١1580 ماعلا يف تماق اك . اهعاونا فلتخم ىلع

 دذك#8 « غالوبيتكا باس » ىلا اهمسا

 . اهجاتنا ددعتو اهروطتو اهون ىلع ةلالدللا 8

 - باس » ةرئاطب تارئاطلا نم اهجاتنا ةكرشلا تأدب
 مث , 19154 ماعلا يف عالطتسا ةرئاطك تقلح يتلا « 8

 تهتناو . ١147 ماعلا يف اهريوطت دعب ةطسوتم ةفذاق ةرئاطك

 باس » ةلتاقملا ةيحورملا ةرئاطلا ريوطت نم “١141 ماعلا يف

 ب ؟١ - ج » نييحورملا اهيجذومنب ةمدخلا تلخد يتلا « ١

 ماعلا يف شل 1 ثكيعأ_-1؟١ أرر 21-1 ثعأ

 ينك 211«ردكا - ج» ثافنلا اهجذوفو . 6

 ثافنلا زارطلا جاتنا لبق ةكرشلا تناكو . 1444 ماعلا

 بيردتلل ةيحورم ةرئاط ١440 ماعلا يف تعنص دق ريخالا

 5484173 - 91 «ريفاس 4١ باس » يهو لاصتالاو

5 . 

 ةيبوروأ ةلتاقم ةرئاط لوا جاتنا لضف ةكرشلل ناكو

 اهنأ ثيح . ءارولا ىلا ةلئام ةحنجأب ةدوزم ةئثافن ةيبرغ

 تلخد يتلا « 59 باس » ةرئاط ١144 ماعلا يف تروط

 ةدراطملا» ضارتعالا ماهم ذيفنتل 118١ ماعلا يف ةمدخلا
 -أ) يضرالا موجهلاو . ] - 29 ( 35  ج ) ةيراهنلا

 ,5- 29 (؟9 - س ) عالطتسالاو , كل -29 ( 9

 ةلتاقم ةرئاط ريوطت يف ١181 ماعلا يف « باس » تحجنو

 يهو ,« ١947 ماعلا ذنم اهميمصت يف تأدب دق تناك ةثافن

 جذومنلا لخد يتلا , 1828618 « نسنال "1 باس »

 جذومنلاو , 1186 ماعلا يف ةمدخلا « 771 أ » اهنم يموجحلا

 جذومنلاو « 7١  ج » ةدراطملاو ضارتعالا ماهل صصخملا

 ه6



 أس

 ماعلا يف « 77 - س » يكيتكتلا عالطتسالا ماهمل دعملا
 نم تهتنا دق اهسفن ةرتفلا يف ةكرشلا تناكو . 508

 يتلا 10521661 « نكارد 58 باس » ةرئاطلا ميمصت
 ثحت ةمدخلا لخد مث , 1960 ماعلا يف اهجذام لوا قلح
 دقر . 1970/9989 ماعلا يف ل- 35 « "0  جو» مسا
 اهفئاظو تلمش ةديدع جذام يف ةريخألا ةرئاطلا تروط

 5 « يإ "0 سدو 5 35 1) « د 58 س» عالطتسالا
 «أ  "ه اك س» ىلمعلا بيردتلاو , (1950) 35 8

 لود #ه جد يوجلا لاتقلاو , ( 1١ه5) 515 35

 ناكو . ( 1959)«ف "ه جدو ( 51 ١535
 «سكإ "©  باس» ةرئاط جذاءلا هذه نتتسأ
 . ريدصتلل 19717 ماعلا يف تعنُص يتلا 528 2465-6
 لك باسحل تعنص يتلا « نكارد » تارئاط عومجم غلب دقو
 . ةرئاط 7٠١ نم رثكأ ادنلنفو كراينادلاو ديوسلا نم

 يديوسلا يكلملا وجلا حالس دمتعا 1177 ماعلا يفو
 تناك ةديدج يساسا بيردت ةرئاطك « ٠١6 باس » ةرئاطلا

 ىف اهجذامغ نم نيجذوم لوأ ريوطت تقا دق «باس» ةكرش
 7 ربو « ٠١6 باس » : اهو 1954و ١957 نيماعلا
 جذام ريوطت ةكرشلا تعبات مث . 51ك- 604 02170  ك
 تاليدعت 14537 ماعلا يف تلخداف , ةرئاطلا هذه نم قرأ
 ريوصتلاو عالطتسالاو فيفخلا يضرالا موجها ماهمل ةبسانم
 جذاؤلا تحبصاو , يلمعلا بيردتلا ماهم بناج ىلا يوجلا
 1]58ع- 60 8 « ب 5١ - ك سا» مساب فرعت ةديدجلا

 ١١6 باس»و 60-51 ©« يس ٠٠ - ك سد»و

 . 54813- 105 76 « سكا
 ريوطت ناديم يف « باس » ةكرش تاردق تمانت دقلو

 ماعلا يف اهجامدنا رشإ . تايلآلا فلتخم ريدصتو جاتناو
 « سيباق  ايناكس » ةيديوسلا ةيعانصلا ةكرشلاب ني
 نيحلا كلذ ذنم ديدجلا اهمسا حبصاو « 5 هوم 2-ان
 ةيعانص ةكرش « ايناكس باس رظنا ) « ايناكس . باس »

 .( ةيبرح

 باس (54)

 ) ةرئاط ) رتروباسو

 ,يرافاس 6

 ةيحورم , ةعونتم ةحلسم تامهمو يئادتبا بيردت ةرئاط

 . ةيديوسلا « ايناكس باس » ةكرش اهجتنت . دحاو كرحمب
 مسأ تحت 1978 ماعلا يف ةرم لوأل ةرئاطلا هذه ترهظ

 مث , 5 8-301 « 50١ - يإ . س » لوألا اهجذوغ

 اهكرحم لدبتسا امدعب 9١ا/١ ماعلا يف د نم تقلح

 « غنيموكيال » زارط نم ديدج يكريما كرحمب يباسالا
 ف م يرافاس» مسأ اهيلع قلطاو « 1

 الصا تدعا دقو . 5ةكقتأ 041 - 15 « 36 - ىإ

 همو

 ١8« باسو ةيديوسلا ةرئاطلا

 , ةبوكنم قطانم يف ذاقتالاك : ىرخا تامهلو بيردتلل
 . قئارحلا فشكو ٠ دودحلا ةبقارمو

 نم « ايناكس باس » ةكرش ترّوط 1417 ماعلا يفو
 ةحلسم تامهم يف همادختسال ًايركسع ًازارط ةرئاطلا هذه
 هيجوتو ؛ تاعردملا دايطصاو . ةبيرقلا ةدناسملاك : ةفيفخ

 ف م رتروياس» مساب فورعملا زارطلا وهو. ةيعفدملا تايامر
 عومجي غلب دقو . 51012201161 111 - 17 « -/١0 يإ

 ماعلا ىتح ةرئاطلا هله ندا ا ايم 2 انما تبق | ام

 ناتسكابلاو ديوسلا : باسحل كلذو ةرئاط 7١١ اوحن

 ددع ىلع ايبماز لصحت نا لمتحيو , نويلاريسو كراهنادلاو

 . « رترويإس » تارئاط نم

 ديلخلا ىلع طوبهلل تافاحرب ةزهجمو .ةيخوراص فذاوقب ةحلسم ودبتو 4١7. باس» ةيديوسلا ةرئاطلا

 ف م » ةرئاط نم لدعم زارط قلح ١914 ماعلا ينو

 دقو . 581811 1:5 « س ت يرافاس » مسا تحت « يإ

 كرحملا زارطب قلعتت تاليدعت ىلع ديدجلا زارطلا ىوتحا
 , ©020115672181 ( لاتننيتنوك )

 زارط نم يحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ةىئب 1 0 - 360 - كه أ_ 30# وأ. ي غنيموكيال

 ىصقالا نزولا . غلك 547 ةغراف نزولا . ناصح

 4,8 نيحانجلا ةحتف : سبياقملا . غلك ٠٠٠١ عالقالل

 ةحاسم ءرتم 1,5 عافترالا .راتمأ  لوطلا ءراتمأ

 . ًاعبرم ارتم 11,4 نيحانجلا
 نيحانجلا تحت قيلعت طاقن 5 : ( رتروياش ) حيلستلا



 لمتشت ةيبرحلا تالومحلا نم غلك ٠٠١ هعومج ام لمحل

 « ماتناب زروفوب »زارط نم عوردلل ةداضم خيراوص : ىلع

 ا/ه رايع ةيخوراص ةفيذق 18 وأ , 201015 10

 لك يوحت تانضاح 4 وأ , ملم /,1 رايع نيشاشرو ملم

 . ملم 58 رايع ةيخوراص فئاذق /٠ اهنم

 ىلع ةعاس/ملك ١55 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 . ةعاس/ملك ٠١8 ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا حطس ىوتسم
 . ةيناث/راتمأ غ,١ ( قلستلا ) يئادبلا عافترالا لدعم
 . ملك 4786 ىصقالا ىدملا . رتم 4٠٠١ لمعلا عافترالا

 ( ةرئاط ) 18 - باس (58)

 ةيحورم ؛ عالسطتسا ةرئاطو ةفيفخ ةيكيتكت ةفذاق

 ةيديوسلا « باس » ةكرش اهتجتنا , دعاقم ةثالثو نيكرحمب

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 ١8« - باس » ةرئاطلا ميممصت ىلع لمعلا أدب

 نم بلطل ةباجتسا , 1419 ماعلا يف 5448 - 8

 ةرئاط ىلع لوصحلاب يضقي , يديوسلا يكلملا وجلا حالس
 فصقلاو عالطتسالا ماهم يف مادختسالل ةحلاص ةيكيتكت

 نم يرابتخا جذومت لوأ قّلح دقو . يضاضقنالاو يقفال
 نم نييكريمأ نيكرحمب ادوزم ناكو . 1187 ماعلا يف ةرئاطل

 ةوق , 151830 « 1890 -ر ينتيو دنأ تارب » زارط

 ةيلعفلا ةمدخلا ةرئاطلا تلخدو . اناصح ١6٠ امهنم دحاول

 لوالا يجاتنالا اهزارط ىلع قلطأ ثيح , 1944 ماعلا يف
 -١8-1|«. باس » مس

 تاكرحملا نم ةيفاك دادعأ ىلع لوصحلا ةبوعص نأ الإ

 تعفد . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تاونس لالخ ةيكريمال

 ٠ ةرئاطلا نم ناث زارط ريوطت ىلا ةجتنملا ةيديوسلا ةكرشل

 نيكرحمب هديوزت متو . « ب ١8 باس » مسا هيلع قلط

 .د زنب _رلهاد » زارط نم نييناملأ
 ناك دقو . اناصح ١4180 امهنم لك ةرق , 1) 5 - 5

 ةدايز تأرط نأ , نيكرحملا نيذهل ةيفاضالا ةوقلا جئاتن نم

 ىَدأ امم , ديدجلا اهزارطب ةرئاطلل ةيئادالا تاردقلا ىلع ةماع

 . يسيئر يجاتنإ زارطك هداقعا ىلا
 باس » ةرئاطلا يديوسلا وجلا حالس مدختسا دقو

 ىلع قلطأو . يساسأ لكسب فّصقلا ماهم يف «8

 «أ-8١-ب» امسأ اهنم نييسيئرلا نيفذاقلا نيزارطلا

 اعابت 8 - 18 8 « ب 1864 - برر , 18-2 - خ

 «أ1-8١1 - باس » نييجاتنالا نيزارطلا ىلإ ةبسن )

 ماهمل صصخملا زارطلا امأ .(« ب 18 - باس »و

 «أ-8١-س» مسا هيلع قلطا دقف . عالطتسالا

 رادارب هديوزتبو ؛ حيلستلا نم هولخب ريم . 5 - 18 كل

 لخاد ينارغوتوف ريوصت تاريماكو ؛ ةمدقملا يف ةيوج ةحالم

0 

 -ب 63١66

 ١8( باسو ةيديوسلا ةفذاقلا

 ماعلا يف رهظ دقف , تازارطلا هذه ىلا ةفاضالابو

 هباشتت يتلا ) ةرئاطلا هذه نم ريخأو عبار زارط 6

 ةيناملالا ةفذاقلا عم مجحلاو لكشلا ثيح نم ريبك ّدح ىلا

 «ب ١8 -تد» مسا هيلع قلطأ ,(« 329 -ود»
 ةبيرقلا ةيكيتكتلا ةدناسملا ماهل صّصْخو , 1 - 18 8

 يذلا هحيلستب اساسا زارطلا اذه زّيقو . يضرالا موجهاو
 مت « ملم هال رايع نم تابابدلل داضم عفدم ىلع لمتشا

 . لكيهلا ةمدقم تحت هبيكرت

 تانيعبرالا لالخ « 18 باس » ةرئاطلا تلكش

 ةيوجلا ةناسرتلا نم ايسيئر اءزج تانيسمخلا طساوا ىتحو
 ةفذاقلا تازارطلا لادبتسا أدب ١488 ماعلا يفو . ةيديوسلا

 ةئافنلا ةيناطيربلا ةفذاقلا ةلتاقملا تّلحو . اهنم ةيموجهلاو

 -ب»و «أ-8١-ب» نيزارطلا ناكم «ريايماف »
 يف « ب ١8 - ت دزارطلا لادبتسا ىرج اهنيب ء(ب

 - باس » ةئافنلا ةيديوسلا ةيموجهلا ةلتاقملاب 1167 ماعلا
 تارئاط اما . « ”؟ أ » يموجهلا اهزارطب , « نسنال "1

 ماعلا ىتح مدخت تلظ دقف «أ ١8 - س » عالطتسالا
 ب س » يعالطتسالا زارطلاب اهاديتسا مت ثيح ,. 6

 دقو . « نسنال 7 باس » ةيديوسلا ةرئاطلا نم « ”

 فلتخمب « 18 - باس » ةرئاطلا نم جتنأ ام عومجم غلب
 18 باس » ٠١ ىلع تلمتشا . ةرئاط ؟15؟ اهتازارط

 متا0ا184-تدا؟و«ب 8١-باس» ١٠١ و«أ

 .(1980.- 1987 ) ةرتفلا لالخ اهجاتنا

 زارط نم نايحورم ناكرحم : ةماعلا تافصاوملا
 ١418 امههنم لك ةوق « 508 -ب .دزسنب -رلهياد »

 /]١ نيحانجلا ةحتف , ارتم ١,5 لوطلا : سيياقملا . اناصح

 . غلك 5080 ةغراف نزولا . راتمأ 4,8 عافترالا , ارتم

 . غلك 4/50 عالقالل يداعلا نزولا

 ملم ١,1 رايع ناشاشر ( ب 18 - ب ) : حيلستلا

 نم غلك ١6٠١ هعومجي ام + ملم /,5 رايع ناشاشر +

 ةيخوراص فئاذقو لبانق ىلع ةلمتشملا ةيموجهلا تالومحلا

 . ملم 80 وأ , ملم غ6 وأ ؛ ملم ٠٠١ رايع
 ىلع ةعاس/ملك 07١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىدملا . رتم فالآ ٠١ يلمعلا عافترالا . رتم 6٠١ عافترا

 . ملك 51٠١ تالحرلل ىصقالا ىدملا . ملك ٠٠٠١ يلاتقلا

 ( ةرئاط ) 5١ باس ()

 دعقمو دحاو كرحمب ةيحورم , ةضرتعمو ةدراطم ةلتاقم

 برسحلا لالخ ةيديوسلا « باس » ةكرش اهتجتنا , دحاو
 . ةيناثلا ةيملاعل

 علطم يف 5888 21 « 7١ - باس » ةلتاقملا ترّْوُط

 يف لوالا يزابتخالا اهجذوف قلحو . تانيعبرال
 ماعلا لالخ ايلعف اهجاتنا ةيلنع تأدبو . /7/31

 يف يديوسلا يكلملا وجلا حالس يف ةمدخلا تلخدو . هسفن

 مسا هيلع قلطا , لوأ يجاتنا زارطب ١584 ٠ ماعلا رخاو

 .214-6ثيأ-؟١-جو»

 يف ضارتعالاو ةدراطملا تامهمب مايقلل ةرئاطلا تصّصخ

 تاراكتبالا نم ددع ىلع اهميمصت ىوتحاو . راهنل

 ةرضخؤم يف ؛ يحورملا اهكرحم تيبثت اهمها ناك . ةينقتل
 تسلمتشاو . ادوهعم ناك امك هتمدقم نم الدب لكيط

 رايطلل ينذق دعقمب اهديوزت ىلع اضيا ةرئاطلا صئاصخ
 خيرات يف ةلتاقم يناث كلذب تناكف . 18ز ءءانمم 5عدأ

 ةيناملالا ةلتاقملا دعب , دعقملا اذهب اهديوزت متي ناريطل

 . 2« 5١9 - لكنيه»

 ةروكذملا تاراكتبالا بيست نأ يعيبطلا نم ناك دقو
 اه تعضخأ يتلا رابتخالا ةيلمع لالخ ةدّدعتم تاديقعت
 تنكمت ةجتنملا ةكرشلا نا الا . ةرئاطلا نم ىلوالا جذانلا

 ميلستب تأدبو . تاديقعتلا هذه فلتخم ةجلاعم نم

 ةينمزلا ةلهملا نمض يديوسلا وجلا حالسل تارئاطلا

 اهتمدخ لالخ ةرئاطلا كلت تتبثا ام ناعرسو . ةدّدحملا

 ننف



 أس

 لضفب صاخ لكشب تزربو . نيتيلاع ةءافكو ةنورم ةيلمعلا
 . اهتروانم ةلوهسو . ةديجلا ةيئادالا اهتاردق

 م44 059 باس » ةرئاطلا نم جتنأ ام عومجب غلب
 601948 ١947 ) ةرتفلا لالخ تسجتنأ . ةرسئاط
 وجلا حالس يف لوا فص ةلتاقمك لمعلاب ترمتساو
 ةلئاقملا اهناكم تّلح نيح . 1987 ماعلا ىتح يديوسلا
 . « ؟8 باس » ةيديوسلا ةئافنلا

 -رامياد » زارط نم يحورم كرح : ةماعلا تافصاوملا

 : سيياقملا . اتاصح ١26 ةوقب « 50١6 ب .دزنب

 عافترالا , ارتم ١١,5 نيحانجلا ةحتف ,راتمأ ٠١,58 لوطلا

 . غلك 4١40 عالقالل يداعلا نزولا .راتمأ ع

 رايع تاشاشر 4 + ملم ٠١ رايع يآ عفدم : حيلستلا
 . ملم 37

 ىلع ةعاس/ملك 5080 ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 ىدملا .رتم فاّلا ٠١ يلمعلا عافترالا .رتم 8٠٠١ عافترا

 . ملك 76١ يلاتقلا ىدملا . ملك ٠٠٠١ تالحرلل يداعلا
 . ةيناث/ارتم ٠١ ( قلستلا ) يئادبلا عافترالا لّدعم

 ( ةرئاط )ر 5١ - باس (08)

 دعقمو دحاو كرحمب ةثافن . ةضرتعمو ةدراطم ةلتاقم

 . ةيديوسلا « باس » ةكرش اهتجتنا ؛ دحاو

 « 5١ باس » ةلتاقملا هتتبثا يذلا حاجنلا ىدأ

 ةيديوسلا ةكرشلا ريكفت ىلا . يلمعلا اهمادختسا لالخ
0 

 - باس » مسا هيلع قلطا , اهنم ديدج زارط ريوطتب ةجتنملا

 يناطيرب كرحمب هديوزت متي نا ضرتفملا نم ناك ء « ب ١

 . ©617111012 « نوفيرغ سيور سلور » زارط نم يحورم
 يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةثافنلا تالتاقملا راشتنا نا الا

 مزعلاو , اهططخ رييغت ىلا ةكرشلا عفد . تانيعبرالا رخاوا

 , ثافن كرحمب اهديوزت نكمي ثيحب ةرئاطلا ليدعت ىلع
 يف اهجاتنا متي ةئافن ةلتاقم ةرئاط لوأ يلاتلاب نوكتو

 . ديوسلا

 ماعلا يف ةرئاطلا نم ديدجلا زارطلا ريوطت ىلع لمعلا أدب
 5386 21 «ر ؟١ باس » مسا هيلع قلطأو 7

 يف حاجنب هنم يرابتخا جذومن لوا قيمي 1

 زارط نم ثافن يناطيرب كرحمب ادوزم ناكو .

 ١95٠ ةعفادلا هتوق , 606 ]ذه « نيلبوغ دناليفاه يد »

 ةلوهسلاب نكت مل ليوحتلا ةيلمع نأ ريغ . طغض  غلك
 اهلعج ام اذهو . اهب عورشلا دنع ةكرشلا اهتروصت يتلا

 ةيرذجلا تاليدعتلا نم ةلسلس تقولا عم ةرئاطلا ىلع لخدت

 همهم

 كلت تلمتشاو . امام ديدج زارط ىلا اهليوحت ىلا تدا يتلا

 « سوملم لكشب ةرئاطلا لكيه رطق ةدايز ىلع تاليدعتلا
 يفلخلا مسقلا يف بكر يذلا ثافنلا كرحملا باعيتسا ةيغب

 ليذ ناكم رييغت ىلا ةكرشلا ترطضا امك . لكيلا نم

 راسم نع هداعبإ فدهب , ىلعالا ىلا هعفرو , يقفالا ةرئاطلا

 تارابتخالا تتبثاو . تافنلا كرحملا نم ةجراخلا تازاغلا

 ةصاخو « ةرئاطلا ءازجإ ةفاك ةيوقت ةرورض اضيا ةيلوالا

 ةجتانلا تاجاجترالا لمحت نم اهنيكمتل . اهليذو اهيحانج
 ةججانلا ةيكيمانيدوريالا تاساكعنالاو , ثافنلا عفدلا نع

 تاحتف اما . ةيئادالا تاردقلا ىف ةريبكلا ةدايزلا نع

 دقف 2 411 12168165 كرحللاب ةصاخلا ءاوطلا لوخد

 دقو . لكشلا ةيرئاد هيقفأ ذفانم لكشب لكيهلا ىلع اتفيضا

 ىلع يرذج رييغت لاخدإ تاليدعتلا هذه ةفاك تعدتسا

 اهعافترا ىوتسم ليدعتو اهتيوقت ةيغب ةرئاطلا تالجع

 لقت زكرم ىلع أرط يذلا مالا لوحتلل ارظن , اهقسانتو
 2 . ةرئاطلا

 ةيلعف ةروصب «ر 5١ - باس » ةرئاطلا جاتنا أدب

 يكلملا وجلا حالسل اهميلست ةيلمع تأدبو . 118 ماعلا يف

 ةلتاقم يناث كلذب تناكف , ١189 ماعلا علطم يف يديوسلا

 دعب , روكذملا حالسلا فوفص يف ةيلعفلا ةمدخلا لخدت ةثافن

 ةمدخلا تلخد دق تناك يتلا «ريابماف » ةيناطيربلا ةلتاقملا

 ةيادبلا يف يديوسلا ناريطلا حالس ىصوأو . 1181 ماعلا يف

 ريوطت نم ءاهتنالا نا ريغ ءزارطلا اذه نم ةرئاط ١١٠١ ىلع
 دعوم بارتقاو . « 59 باس » ةديدجلا ةئافنلا ةلتاقملا

 ددعلا اذه صيلقت ىلا هاعفد ء 1984١ ماعلا يف ةمدخلا اطوخد

 ةرتفلا لالخ لوأ فص تالتاقمك تلمع « ةرئاط ٠١ ىلا

 موجهلا ماهم ىلا اهضعب ليوحت متو , 1903-6

 1965 ماعلا يف لدبتسُت نا لبق . ةبيرقلا ةدناسملاو يضرالا

 .«© 59 باس » تالتاقمب

 ىد » زارط نم ثافن كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 . طغض  غلك ١6٠١ ةوقب « 7  نيلبوغ دناليفاه

 . ارتم ١١,١ نيحانجلا ةحتف . راتمأ ٠١,8 لوطلا : سيياقملا

 . غلك 2550 عالقالل يداعلا نزولا

 رايع تاشاشر 4 + ملم ٠١ رايع عفدم : حيلستلا

 لمح عيطتست لكيطا فصتنم يف قيلعت ةطقن + ملم 5

 رايع نم ةعونتم ةيخوراص فئاذق وأ , غلك 10٠ اهتزو ةلبنق

 ٠ وأ ؛ ملم ١46 ملم 180 وأ , ملم .

 ىلع ةعاس/ملك 86١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا
 عافترا ىلع ةعاس/ملك 6٠١ و ء رحبلا حطس ىوتسم

 يلاتقلا ىدملا . رتم فلا ١؟ يلمعلا عافترالا .رتم
 ىدملا . ملك 7/5١ تالحرلل يداعلا ىدملا . ملك ٠

 ملك 1١6٠0 تالحرلل ىصقالا

 ( ةرئاط ) 54 هس باس (م)

 از دمقك ةقافثا , ةيثرازت ةفذاق:ةلئاقم

 . ةيديوسلا « باس » ةكرش

 ةلتاقم لوأ ىه 522- 29 «59 - باس د»

 ايوروأ يف تجتنأ ءارولا ىلإ ةلئام ةحجأب ةثافن
 5 اهنم لوألا يرابتخالا جذومنلا قلح « ةيبرغلا

 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدحلا تلخدو ءاو:م /4 ١/
 .و

 ليم ربلاب » تبقل يلا ةرئاطلا نم روط دقو

 لكيملا يذ بيرغلا اهلكش ىلإ رظنلاب « رئاطل
 لامعأل ادعم لوألا ناك * نايساسأ نا زا رط  عساول
 ا ج» مسأ تحت ةيراهنلا ةدراطملاو ضا رثعال

 وحلم يضرأ موجن ةرئاطك يناثلا و ل - 9

 مت دقف « نيزارطلا نيذه ىلإ ةفاضإلابو . رح - 29
 ريوصتلاو عالطتسإلا لامعأل دعم زارط جاتن

 ساس »و مس تحن ةليلق دادعأب مدختتسا 5 يوحل

259 29 - 5. 

 اهتجتنا

 اهما زا رطب , 8 ة-باس رب ةرئاطلا تحبصأ دقلو

 يكسلملا ناريطلا يف يسيئرلا يلاتقلا حالسلا ةثالثلا

 ةدع اهنم جتنا ثيح « تانيسمحلا ةليط يديوسلا
 تيقب دقو 2 5 ماعلا يف اهرخآ مس + تاعم

 رخاوأ يف اهنادبتسا ةيلمع تأدب ىتح كلذك

 م0 - ج باسو زارط نم تالتاقملاب تانيسمخلا

 مو - أ باسو و ء ( ضارتعالل) « نسنال

 اهيلع لصح امك . ( يضرألا موجهلل ) « نسنال
 لظ يذلا يواسمنلا ناريطلا حالس ١4٠ ماعلا يف

 « تانيتسلا رخاوأ ىح اهنم ةرئ

 فيفخ يضرأ موجمو بيردت تارئاطب اهدبتسا نيح
 ل مدختسي

 .ع )١و - باسو عون نم

 زارط نم ثافن كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 يف هجاتنا ىرج «يناطي ربلا « تسوغ دناليفاه يد »
 طغض - غلك ١١٠١ هتوق ©« صيخرتب ديوسلا

 قارحإلا زاهج عم طغنض - غلك 58١١ ىلإ عفترت

 1 غلك لروح. عالقالل ىصقألا نزولا

 أآرثم ١١ نيحانحلا ةحتف لوطلا . 5

 . قحاللا

 سيياقملا

 . راتمأ عباب عافترالا . راتمأ ١

 رايع « ازيوس ونابسيه » مفادم ؛ : حيلستلا
 ؟ لمحل نيحانحلا تحن قيلعت طاقن 4 + مله ٠

 خيراوص تانضاح وأ ملم 7٠ رايع ةيخوراص ةفيذق
 تالومحلا نم غلك 5م هعومجم ام وأ لم 58 رايع
 . ةعونتملا ةيبرحلا



 ىلع ةعاس / لك ٠١٠١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 ١ه6٠.7 يلمعلا عافترالا

 ةيناث / ًارتم .٠+ يئادبلا عافترالا لدعم . رم
 لك ؟ال ىصقألا ىدملا . لك و يلاتقلا ىدملا

 1 ع
 رسم ها عافترا

 ( 8 رئاط ) نسنال ”" باس (م)

 دض ئكيتكتلا فصقلا ضارغأل ةيمومم ةلتاقم ةرث
 ةلتاقمو «٠ ( + - أ1) ةيرحبلاو ةيربلا فادهألا
 . (م» - ج) ةيوحلا لاوحألا عيمجل ةضرتعم

 . ("0 - س) يكيتكت يوج عالطتسا ةرئاطو
 82جهاط « باس » ةكرش اهتعنص .٠ نيدقعمب ةثافن

 . ةيديوسل

 ,نسنال م88 -باس» ةرئاطلا ميمصت أدب
 همدق بلطل ةباجتسا ١945 ماعلا ف [1,عصوعد

 ةرئاط ىلع لوصحلا يديوسلا يلملا يوحلا حالسل
  باس» عون نم ةيحو رملا تالتاقملا ناكم لحت

 ددش دقو . كاذنآ هفوفص يف مدخت تناك يلا

 فصقلات اهم يف ةرئاطلا مادختسا ةيناكما ىلع بلطل
 دض « ةيليللاو ةيوحلا لاوحألا عيمج يف يكيتكتل
 امهديوزت مي نأ دعب « ةيرحب وأ ةيرب فاده

 قول .ننا نفل .انبطاملس با وج خي راوسب
 اهميمصت يرحب ناك « ]1 04-8 04«0 - برو»

 تانيعب رألا رخاوأ يف ديوسلا يف

 ةرئاطلا هذه نم لوألا يرابتخالا زارطلا قلح
 نم ثافن يناطيرب كرحمب ًادوزم ١96٠ ماعلا يف
 زارطلا لخد مث . « نوقأ سيور سلور» عون

 «٠ الوهم ماعلا 5 ةمدحلا ىعمو»# ب يم وجطا

 ةيوحلا تاوقلا يف يماسألا زارطلا كلذ دعب حبصيل

 . يدي وسلا نا ريلعلل ةعباتلا ةيموجهملا

 لامعأل صضخ جذومت قلح ١917 ماعلا ينو

 لخدو ةيوحلا لاوحألا عيمج يف ةدراطملاو ضارتعالا
 ثيح م80 جو مسإ تحن يلاتلا ماعلا يف ةمدخلا

 راظتناب كلذو م ؟4 - باس » ةرئاطلا ناكم لح

 باس » ةديدحلا ةضرتعملا ةيديوسلا ةرئاطلا لوخد
 7 جاتنإلا زيح لإ 72:مهجاعع «نكارذ معو

 لخدو يييتكتلا عالطتسإلا تاههمل دعأ زا رط روط اك

 ,و 88 - ساو مسأ تحت ةمدخلا

 سدو« 8؟ - جو» نازارطلا لدبتسا نيح ير

 عون نم تالتاقملاب تانيتسلا لالخ «ام#س#»

 زارط نم تارئاطلا تيقب دقف « «نكارد»

 لئاوأ ىَّبح لوأ فص ةوق لكشت «#+ -أو
 ةلتاقملا اهءاكم لولحلاب تأدب نيح « تانيعبسلا

 079 باسو ةيديوسلا ةلتاقملا

 .آ/1 جورب « نفيق "ال-بأس» ةروطتملا ةيموجلا
 يكلملا يوحلا حالسلا ناك + 15175 ماعلا ىحو
 ( ةرئاط 48) نيبرس مدختسي لازي ام يديوسلا
 عا, م أو زارطلانمء , 00 - باسو عوت نم
 تالتاقملا بناج ىلإ . موجهلاو فصقلا تامههل
 هذه نم دودحم ددع ليوحت مت اك . م مال - باسو
 بيردتلاو ينو رثكلالا شيوشتلا تاهم ىلإ تا رئاطلا
 ةيوحلا ةحالمللا ةزهجأو رادارلا لاعتسا ىلع لمعلا
 تامهملا هذبم ةفلكم ىقبت نأ ض رتفملا نمو « ةيليللا
 عنص ام عومجم غلب دقو . تانيعبسلا داو يع
 عه. امتازارط فلتخمب ,م# - باس» نم
 . 195٠ ماعلا يف اهجاتنا ىهتنا « ةرئاط

 زارط نم ثافن كرحم ةماعلا تافصاوملا
 ١ 5-2141 4 ,أ ها - مر روتومغيلف اكسنيفس »
 سلور» ٍنفاطيربلا كرحملا نم يديوسلا زارطلا وهو
 ةوقب خانم - 100 ٠٠١, - نوقأ سيور

 ةغراف نزولا . قحاللا قارحإلا زاهج عم طغض - خلك 400 ىلإ عفت ثا + طغض - غل

 ١81.٠ عالقالل ىصقألا نزولا . غلك 4

 «نسنال م” تباس» ةيديوسلا ةلتاقملا

 , ًارثم »١ نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . غلك
 ةحاسم « راتمأ ؛رال عافترالا . ارم ١٠١ لوطلا
 . ًاعبرم ارثم 507,4 نيحانحلا

 ( مم -1) + ملم ٠٠١ رايع عفادم ؛ : حيلستلا

 <+.. نزو نم ناتلبنق + ةيحوراص ةفيذق 4

 ناخو راص وأ « غلك ٠٠١ نزو لبانق ؛ وأ غلك

 . نفسلا دض 18 - 04 « ٠ ؛-برور» حطس - وج

 - ج) . غلك ٠٠٠١ ةيب رحلا تالومحلا عومجم

 - وج ناخوراص + ةيخوراص ةفيذق 74 (*؟

 . « ردنيودياس » عون نم وج

 ةعاس/ لك ١١١8 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاس / لك ٠ 88٠١ رحبلا حطس ىوتسم ىلع
 عافت را ىلع ةيلاتقلا ةعرسلا . ارم واه عافت را
 ةيحالملا ةعرسلا . ةعاس / لك ةا05ه صضفخنم

 اواو عافت را ىلع ةعاس / لك ه٠ ةيدايتعالا

 لدعم ٠ قل" يلمعلا عافترالا . 1

 يلاتقلا ىدملا . ةيناث / ًارثم ٠ يئادبلا عافترالا
 . ملك .70٠٠ ىصقالا ىدملا . لك م٠

 هه84



 «نكارد #”ه باسو ةيديوسلا ةلتاقملا

 ( ةرئاط ) نكارد ”"ه باس م)

 ةيديوس « ةيوحلا لاوحألا عيمجل ةص رثعم ةلتاقم

 ةكرش جاتنا نم « دحاو كرحمو دحاو دعقم ةثافن

 . ع باس رز

 ىلإ « نك ارد مه - باس و ةلتاقملا خيرات دومي

 يلملا وحلا حالس بلط نيح «تائيسحلا لئاوأ

 ةرئاط ميمصتب هدبلا «باس » ةكرش نم يديوسلا
 فعض لداعت ةعرس ىلإ لوصولا ىلع ةرداق ةلتاقم

 بلطلا اذه لكش دقو . ( كام ؟ ) توصلا ةعرس

 هنا ذإ « ةممصملا ةكرشلا ًابعص ًايدحت تقولا كلذ يف

 تزاعجا دق ملاعلا يف ةرئاط ةيأ نكت مل تقو يف ءاج
 تاذ ةيرابتخالا ةرئاطلا ءانثتساب توصلا زجاح

 1-32 0 - سكاو يسخ و راصلا كرحملا

 ماعلا يف كام ١ ةعرس ىلإ تلصو يتلا ةيكربمألا

1944 . 
 ريكفتلا نم ةكرشلا عنمج مل ةقيقحلا هذه نأ الإ

 راكفا ذئنآ ريتعي ناك امم ديدعلا ىلع يوتحي ميمصتب

 اتلد » لكش ىلع ةحنجأ لثم « نا ريطلا ملاع يف ةيروث

 ترمثأو . اه ريغو 1201616 162«©2 « ةجودزم

 قيلحت نسع تاونس ثالث دعب ةكرشلا تاسارد

 نكي م يذلا م« ل باس ب يرابتخالا جذومنلا

 ةيوحلا تا ريثأتلا رابتخال يكيمانيد وريأ جذومت ىوس

 . لكيطاو ةحنجالا لكش ىلع

 ةقفاوم ةكرشلا ميمصت لان ١408 ماعلا ينو

 جذامت ةثالث ىلع تصوأ يلا ةيديوسلا ةموكحلا
 يلا ةرئاطلا نم ةيجاتنا هبش جذامن :ةثالثو ةيرابعخا

 قلح دقو .

 1468 / ٠١/68 يف ىلوألا ةرملل جذانلا هذه لوأ
 وحلا جالس اهارجا يلا ةيلمعلا تارابتخالا دعبو

 تحت اهنم ةرئاط 50 بلط ةلتاقملا ىلع يديوسلا

 موعود باسو مساب فرعت تراص

 هج

 جذوم لوأ وهو ع ] 35 4 «أ 80 - جو مسأ
 علطم يف ةمدخلا اهالوأ تلخد « ةرئاطلا نم يجاتنا

 زارطلا نم ليلق ددع ىلإ ةفاضإلاب كلذو .

 نيدعتم زارط وهو 812 35 وأ مه -ك سو
 . يلمعلا بيردتلا لامعأل دعأ

 نسحم زارط ةرئاطلا نم قلح ١ههو ماعلا يثو

 ىوتحا يذلا ]' 35-٠ 82 « ب مو - جو مسأ تحت
 ةزهجألاو . كرحملا ةوقب قلعتت تاليدعت ةدع ىلع

 ماعلا يف هعبتو « حيلستلاو ةمدختسملا ةينو رثكلالا
 يذلا ]ل -35 د مود جو جذومنلا ١و3

 زارطلا حبصأو +1١95 ماعلا يف ةمدخلا لخد
 ١و0 ماعلا يف مت نأ دعب « ةرئاطلا نم يسيئرلا
 لإ «برد» و 0 نيزارطلا نم تارئاطلا ليوحت

 زارط ةمدحلا لخد هسفن تقولا يفو . «د » زارطلا

 مسأ تحت يوحلا ريوصتلاو عالطتسالا لامعأل دعم

 .35-85 1) د ”"ه - س»

 نم « ًاروطتو الامتسا رثكالا زارطلا نأ الإ
 لآ - 35 «  ف ؟ه-جو زارطلا ناك ةلتاقملا هذه
 ناكم لح نأ ثبل امو ١5458 ماعلا يف قلح يذلا
 لحد نأ دعب ٠ هتقبس يلا تازارطلا رئاس
 اذه ىوتحا دقو . ١455 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا
 س» زارط نم روطتم رادار زاهج ىلع زارطلا
 حيلستو ىوقأ كرحم ىلعو ءو 7 8«عب اال -
 ريثكب لضفأ تناك ةيئادألا هتاردق نأ اك « لضفأ
 , ةقباسلا تازارطلا نم

 « مم باسو ةلتاقملا نم رهظ زارط رخآ ناكو
 مو - باس و مسا هيلع قلطأ ؛ ريدصتلا دعأ زارط

 يف زارطلا اذه قلح دقو .8226 35 36 «سكا
 همادختسا ةيناكماب هقبس امع فلتخاو ١9510 ماعلا
 انيب « يضرألا موجهملاو يكيتكتلا فصقلا ضارغأل
 لامعأ ىلع ةرصتقم ةقباسلا تازارطلا ةمهم تناك

 ةزهجأ ىلع ىوتحا هنأ اك . ضارتعإلاو ةدراطملا

 تارئاطل بلط لوأ ناكو .ةطسبم ةيحالمو ةيرادار

 يتلا ك رامنادلا نم « سكا مو - باسو زارط نم
 ىلإ ةفاضإلاب ) ةرئاط 4٠ هعومجم ام ىلع تصوأ

 تثصوأ اك 2( لمعلا بي ردتلل نيدعقمب تارئاط 5

 , عونلا اذه نم ةرئاط ١١ ىلع ١5477١ ماعلا ين ادنلنف

 اهزارطب ) «مه - باسو ةلتاقملا لازت الو

 مو - باسو وىف مودع جو ًايلاح نيلماعلا

 اهمدق مغر « ملاعلا يف تالتاقملا لضفأ نم ( « سكا
 ةروانملا ىلع ةريبكلا اهتردق اهزيمب ام مهأو « ًايبسن
 دوعي اذهو ) تاعافترالا فلتخم ىلع ةكرحلا ةعرسو
 ( « ةجودزم اتلد » ىمسملا لكشلا تاذ اهتحنجأ ىلإ

 « (ةيناث / ارم 7١ه ) زاعمملا اهقلست لدعمو
 ةريصق تافاسم نم طوبطلاو عالقإلا ىلع اهتردقو

 . ةديعم ريغ جرادمو

 فلتخم, ةلئاقملا هذه نم جتنأ ام عومجم غلب دقو
 يف اهجاتنا ىهتنا ةرئاط .5.٠ نم رثكأ اهتازارط

 زارطلا لكشت لازت ال يهو « ١910 ماعلا
 «يديوسلا يوحلا حالسلا ىدل يسيئرلا يضا رثعالا
 تانيناُملا طساوأ ىتح كلذك ىقبت نأ حجرملا نمو

 كراهنادلانم لك يف مدخت لازت ال اهنأ اك . لقألا ىلع
 . ادنلئفو

 كرحملا ( ف مه - باس ) : ةماعلا تافصاوملا

 « يم 5" - مر روتومغيلف اكسقس» زارط نم ثافن

 زاهج عم غلك ٠١+78 ىلإ عفترت غلك ه7 ةوقب
 ه4 نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . قحاللا قارحإلا
 «راتما مو عافت رإلا «[رثم 4١و" لوطلا « راتما

 نزولا . ًامبرم ًارثم 44,8 : نيحانحلا ةحاسم
 ١٠١ عالقالل ىصقألا نزولا ٠ غلك 75510 ةغراف
 . غلك فلأ

 خيراوص ؛ + لم ٠ رايع ناعفدم : حيلستلا

 و قوكلافاو لازط”قم قدح ىج

 ةعاس / لك ١١١ه ىوصقلا ةعرسلا ءادألا

 ١مو. « (كام ؟) رّثم فلأ ١١ عافترا ىلع
 , (كام ١و١ ) راتما مءو عافت را ىلع ةعاس / لك

 ١١ عافترا لع ةعاس / لك 5١و٠٠ ةيلاعقلا ةعرسلا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ( كام ١,4 ) رّثم فلأ
 . رثم 187٠٠ لمعلا عافترالا . ةعاس / لك ةو٠
 /ارتم ١7٠ (قلستلا ) يئادبلا عافترالا لدعس
 فلأ ١١ عافترا ىلا لوصولا مزاللا تقولا . ةيناث
 ىللع ملك ه٠ يلاتقلا ىدملا . ةقيقد ؟,9* رم

 تاعافترا ىلع لك 45. ٠ ةضفخنم تاعافترا
 : لك ١8:٠ تالحرلل ىصقألا ىدملا . ةيلاع

 : ( سكا مو - باس ) ةماعلا تافصاوملا



 مادو روتومغيلف وفلوف زارط نم ثافن كرحملا

 قارحالا زاهج عم غلك م٠6٠٠. ةوقب ىيسو

 « ( ف مو - باس لثم) سيياقملا . قحاللا
 . غلك فلأ ١ عالقإلل ىصقألا نزولا

 (ضا رتعإلل ) + لم م٠ رايع ناعفدم : حيلستلا

 « رديردياس » زارط نم وج - وج خيراوص 4
 4٠٠٠١ هعومجم ام ( ثصقلا) . «نوكلاف » 35

 ىلع لمتشت ةفلتخملا ةيبرحلا تالومحلا نم غلك
 تانضاحو « غلك ٠ وأ .٠+ ةنز لبانق

 فئاذقو « ص ه8 رايع «ارتامر» خيراوص

 ملم ١88 و ملم ٠ رايع « زروفوب » ةيخوراص

 ةعاس / لك ١١١5 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 00 « (كام ؟) رّثم فلأ ١١ عافترا ىلع

 )١,١58 راتماآ م".ه عافترا ىلع ةعاس / لك
 ىلع ةعاس / لك ١6٠٠ ةيلاتقلا ةعرسلا . (كام
 (ضا رتعإلا تاهل كام ١4 ) رثم فلأ ١١ عافترا
 راتمأ م.ه عافترا ىلع ةعاس / لك لآ 00

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ( فصقلا تاهل )
 . رثم 187٠٠ يلمعلا عافترإلا . ةعاس / لك

 /رثم ١/6 ( قلستلا ) يئادبلا عافترالا لدعم
 تاعافترا ىلع لك + يلاتقلا ىدملا . ةيناث
 تاعافترا ىلع ملك 7١٠٠و . ( يلاع - ضفخنم - يلاع )
 لطر ٠٠٠١ نيتلبنق عم ( يلاع - ضفخنم  يلاع )
 دوقو تانازخ © عم ) تالحرلل ىصقألا ىدملا . دوقو ينازخو
 . ملك 18٠" ( ةيفاضا

 (ةرئاط) نغيُق ا/ باس (58)

 -ج أ) يكيتكتلا فصقلا ضارغال ةيديوس ةلتاقم ةرئا

 ةيوحلا لاوحالا عيمجل ةيموجه ةلتاقمو .( كل 3 - 37 "0

 يكيتكت يوج عالطتسا ةرئاطو «(] ل - 37 مال أ جز

 كرحمو دحاو دعقمب ةثافن .(5 1 - 37 مال ف س)

 .ءايناكس _باس» ةكرش جاتنا نم .دحاو

 5386 - 37 «نغيف "ال _باس» ةلتاقملا ريوطت أدب

 جذومت لوأ قلحو .تانيتسلا طساوا يف 62

 تارابتخالا ترمتساو 21451 ماعلا يف اهنم يرابتخا
 (14517-1917/1) ةرتفلا ةليط ةيرابتخا جذامن ” ىلع ةيلوألا

 هيلع قلطأو ءةرئاطلا نم يجاتنإ زارط لوأ رهظ نا ىلا

 تصوا نا ةيديوسلا ةموكحلا تثبل امو .«7/ -ج أو مسا

 فصقلا لامعال دعملا زارطلا اذه نم ةرئاط ١7٠ ىلع

 «*ا/ ف سو» زارط نم رخآ ددع ىلا ةفاضالاب , ىكيتكتلا

 دقو . يكيتكتلا يوجلا ريوصتلاو عالطتسالا لامعال دعملا

 «نغيف #ا/ -باس» ةيديوسلا ةلتاقملا

 ةيموجطلا تالتاقملا ناكم لولحلاب تارئاطلا هذه تأدب

 . 191/1 ماعلا ذنم «نسنال | 78 _باس»

 لمعت ةعناصلا ةكرشلا تناك امدنعو «14358 ذنمو

 لتاقم زارط ريوطت أدب .ًافنا ةروكذملا تازارطلا ريوطت ىلع
 نم ءزج ناكم لولحلل .«اا/ أ جو مسا تحت ةرئاطلا نم

 مه باس» تالتاقم نم ةفلؤملا ةيديوسلا ةيوجلا ةوقلا

 أدبت نا ضرتفيو .ابرس ١7 لكشت تناك يتلاو ««نكارد

 جو تارئاطب .تالتاقملا هذه نم بارسأ م لادبتسا ةيلمع

 رمتست نا ىلع )١1414٠0( يراجلا ماعلا فيص يف «لال أ

 ه ايلاح يديوسلا وجلا حالس كلتميو . ١1440 ماعلا ىتح

 ةثالثو يموجهلا 40 -ج أ» زارط نم (ةرئاط 40) بارسأ
 «#ا/ ف س/ه س» يزارط نم (ةرئاط ه4) بارسا

 -اك س» زارط نم ةرئاط ١ا/ ىلا ةفاضالاب ,نييعالطتسالا

 لامعال دعم زارط وهو .نيدعقمب 5 14 - 37 ,مال

 يرجيو .ةيموجهلا هتردقب هظافتحا عم لمعلا بيردتلا

 يف ؛0/ أ جو ةرئاط ريوطت ىلع رضاحلا تقولا يف لمعلا

 لك - 20 5٠ أ» مسأب فرعي لدعم ديدج زارط

 اروطت تالتاقملا رثكا ىدحا «/ باسو ةلتاقملا ربتعتو

 نم ديدعلا ىلع يوتحت يهو )١194(: ايلاح ملاعلا يف
 ثافنلا اهكرحم تازيملا هذه مهأو .ةيئادالاو ةينقتلا ايازملا

 نم ايبسن ضفخنملا كالهتسالا وذ 1115001311 ينيبروتلا

 "11871056 ةعفادلا ةوقلل سكاع زاهجب دوزملاو وقول

 ةيئانثتسا ةردقب ةرئاطلا دوزي يذلا رمالا . 6876155

 516001. ةريصق جرادم نم طوبهلاو عالقالا ىلع

 نيحانجب ةدوزم ةرئاطلا نا اك . (رتم 80٠0 نم لقا)

 نيثلثملا نييسيئرلا نيحانجلا ماما نيدوجوم نيثلثم نيريغص
 ةردق ةرئاطلا ءاطعا ىلع دعاست ىرخأ ةمس هذهو .اضيأ

 ًاضيا ةرئاطلا تازيم نمو .قلستلاو ةروانملا ىلع ةريبك
 ال ًادج ةضفخنم تاعافترا ىلع ةروانملاو لمعلا ىلع اهتردق
 ىلا ةفاضالاب ءرحبلا حطس نع ًارتم نيسمخلا زواجتت

 هذه نم مغرلابو .ةروطتملا ةيرادارلاو ةيحالملا اهتزهجا

 ةغلاب ةبوعص «ايناكس باس» عناصم دجت .ةمدقتملا ايازملا

 ريدصتلل دعملا «سكا #ا/ باسو ج جذومدلا قيوست يف

 يف ةرفاوتملا تازارطلا عم ةنراقملاب عفترملا اهنمث ببسب

 .ملاعلا

 زارط نم ينيبروت ثافن كرحملا :ةماعلا تافصاوملا

 زاهج عم غلك فلا ١؟ ةوقب أ 8 مر روتومغيلف وُقلوف»
 زارط نم ينيبروت ثافن كرحم (؟07 -أ ج) . قحاللا قارحالا

 زاهج عم غلك 1717/6٠ ةوقب «ب 8 مر روتومغليف وقلوف»
 ",٠١ نيحانحلا ةحتف :سيياقملا .قحاللا قارحالا

 ةحاسم ,راتمأ 0و9 عافترالا ءأرتم ١1و 4 لوطلا .راتمأ
 7١6٠٠ عالقالل يلامجالا نزولا .ًاعبرم ًارتم 45 .نيحانجلا

 .غلك فلا ١17 (لال أ ج) .غلك

 : حيلستلا

 تالومحلا نم غلك فالآ 5 هعومجم ام :("9/ -جأ)
 لوجو «ضرأ وج خيراوص : ىلع لمتشت ةفلتخملا ةيبرحلا

 اله ب رروو 606 ب روو ٠٠4 تب ر» زارط نم حطس

 رايع ةيخوراص فئاذقو . غلك ٠٠65و غلك 56٠١ ةنز لبانقو

 لمح ةرئاطلل نكمي اك .خلا . . .ملم 4١هو ملم 8
 14 بردو «نوكلاف 58 برد عون نم وج وج خيراوص
 . ةيعافدلا ضارغالل «ردنيودياس

 م٠ رايع 065111408 «نوكيلروأ» عفدم : (*ا/ أ ج)

 5-5و ملم ١ رابع 16 ( لل وأ . يس .اك» عفدمو ملم

 بردو ةردنيودياس 15 برد زارط نم وج وج خيراوص

 ةرئاطك ةرئاطلا مادختسا نكميو .«شالف ياكس ا/١

 5 هعومجم ام ةلاحلا هذه يف لمحت يهو . يكيتكت فصق

 .ةعونتملا ةيبرحلا تالومحلا نم غلك فالآ

 مهكأ



 ع

 أ س

 : ءادألا

 ىلع ةعاس/ملك 7١55 ىوصقلا ةعرسلا :(*9 -جأ)
 ىلع ةعاسكملك ١40١و ,(كام ؟) رتم فلأ ١١ عافترا

 ١6٠١ ةيلاتقلا ةعرسلا .(كام )١١١1 ارتم 5٠" عافترا

 ةعاس/ملك ١١١٠و ءرتم فلأ ١١ عافترا ىلع ةعاسملك

 .رتم ٠١*١8 يلمعلا عافترالا .أرتم 5٠" عافترا ىلع

 لدعم .ةينالرتم ٠٠١ (قلستلا) يئادبلا عافترالا لدعم
 م١٠ نانطأ ” ةيبرح ةلومح عم (قلستلا) يئادبلا عافترالا

 :رتم فلأ ١١ عافترا غولبل مزاللا تقولا .ةيناثأرتم

 -ضفخنم -ضفخنم عافترا ىلع يلاتقلا ىدملا .ناتقيقد

 يلاع ضفخنم  يلاع عافترا ىلع . ملك ٠0١ ضفخنم

 .ملك 58٠١ تالحرلل ىصقالا ىدملا .ملك ٠

 ىلع ةعاسملك 75١5 ىوصقلا ةعرسلا :(*97 -!ج)

 ىلع ةعاس/ملك 45١هو .(كام )١,1 رتم فلأ ١١ عافترا

 ١8٠٠ ةيلاتقلا ةعرسلا .(كام ١,؟5) ارتم 5٠ عافترا

 يلمعلا عافترالا .رتم فلأ ١ عافترا ىلع ةعاسملك

 ٠٠١ (قلستلا) يئادبلا عافترالا لدعم .رتم

 :رثم فالا ٠ عافترا غولبل مزاللا تقولا . ةيناثلرتم

 عافترا ىلع فصقلا تامهمل يلاتقلا ىدملا .ةقيقد 4

 عافترا ىلعو .ملك 00١ ضفخنم -ضفخنم -ضفخنم

 ىصقألا ىدملا .ملك ٠٠٠١ يلاع . ضفخنم  يلاع

 .ملك 78٠١ تالحرلل

 ( ةرئاط ) ريفاس 4١ باس («+)

 « لاصتاو يئادتبا بيردت ةرئاط 5 ةفيفخ
 «باس» ةكرش اهتجتنا . دحاو كرحمب ةيحورم

 . ةيديوسلا 85ه
 582جم « ريفاس ه١ - باسر, ةرئاطلا ترهظ

 متالتت اهريوطت ىرج مث . ١9648 ماعلا يف

 ىرج امك . ةفلتخملا ةيركسعلاو ةيناملا تاجايتحالا
 يف ةيسيئرلا يئادتبالا بيردتلا ةرئاطك اهرايتخا

 ًاضيأ لصح يذلا « يديوسلا يكلملا يوحلا حالسلا

 . طابترالاو لاصتالا ماهمل دعم دعاقم ةعبرأب زارط ىلع

 اهترتشا ذإ . ًايبسن ًاعساو ًاريدصت ةرئاطلا تدهش

 . سنوتو ادتلنفو اسمنلاو جيورنلاو ةسشبحلا : نم لك

 ام ىلع يديوسلا يكلملا يوحلا حالسلا لصح اك

 هذه عيمج لازت الو . اهنم ةرئاط ١+١ هعومجم
 «بيردتلا تاهل « ريفاس » ةرئاطلا مدختست لودلا
 آروطت رثكا تارئاطب اهادبتسا نأ نم مغرلا ىلع

 تانينامثلا علطم يف ًاكيشو تاب دق

 يكريمأ يحورم كرحم : ةماعلا تافصاوملا

 ندد

 ٠١« باسو ةيديوسلا يضرألا موجهلاو بيردتلا ةرئاط

 0 43و وأسد سود وأ غنيموكيال 0

 . غلك 87٠١ ةغراف نزولا . ًاناصح .١4٠ ةوقب

 : سيياقملا . غلك ٠+١ عالقالل ىصقألا نزولا

 ٠ راتما “مرو لوطلا ء راتمأ 5 نيحانملا ةحتف

 آرتم 18,5 نيحانحلا ةحاسم « رّثم ؟,؟ عافترإلا

 . ًاعبرم
 ىلع ةعاس / لك 0 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 / لك ١٠م٠. ةيحالملا ةعرسلا . أرثم ». ه٠. عافترا

 لمعلا عافترالا . رثم 45.٠ عافترا ىلع ةعاس
 / راتمأ هرم يئادبلا عافترالا لدعم . [رثم

 . لك ١٠م١ ىصقألا ىدملا . ةيناث

 ( ةرئاط ) ١١1م باس 6423

 ًاضيأ مدختست « مدقتمو يماسأ بيردت ةرئاط
 ةبيرقلا ةدناسملاك ةفيفخلا ةيموجطلا تاههملا يف

 ةيديوس . يوحلا عالطتسالاو درمتلا ةمواقمو
 ةكرش جاستن نم نيدعقمو نيكرحمب ةثافن

 + «انناكس كاس.

 5جهاآو - ٠١و ل باسو ةرئاطلا ترهظ

 يرابتخإلا جذومنلا قلحو 1١95 «٠ ماعلا يف 5
 جذومنلا هعبتو 2١45/5/59 يف اهنم لوألا
 زارطلا تلح مث . )و54 /5/10 يف يناثلا
 ةرئاطلا تلخد . ١430 ماعلا ين اهنم يجاتنالا
 ماعلا يف يديوسلا يملا وحلا الس يف ةيلعفلا ةمددلا
 . 515 - 60 4 أ 5. ك سر مسا تحت يللاتلا
 ةرئاطلا دمتعا نأ يديوسلا يوحلا حالسلا ثبل امو
 هتناسرت يف يسيئرلا يساسألا بيردتلا زارطك

 . اهنم جذومت ٠٠١ يلاوح ىلع ىصوأو
 تحت ةرئاطلا نم زارط رهظ ١517 ماعلا يفو

 هيلع تلخدا 81 - 608 « ب 5.١ - ك سد مسإ

 فيفحلا يضرألا موجهلا تاهم بساني يكل تاليدعت
 مت دقو . ةيربلا تاوقلل ةبيرقلا ةدناسملا مدقتو

 ةيديوسلا تاطلسلا بلط ىلع ءانب زارطلا اذه ريوطت
 ىلإ هالعأ ةروكذملا تاههملا يف همادختسا تدارأ يتلا

 ( نيشنتلا ) ديدستلا ىلع لمعلا بيردتلا تاههم بناج
 زارط كلذ عبت مث . يوحلا فصقلاو

 لامعأل دعم 51ج - 60 « يس ٠ اكل سو مسأ

 روط اك . يكيتكتلا يوحلا ريوصتلاو عالطتسالا
 « سكا ٠١6 - باس » مسإ تحت زارط ةرئاطلا نم

 تامهملا كلت لكب مايقلا ىلع رداق 525 - 105
 رخآ ناكو . جراخلا ىلإ هريدصت فدهب كلذو أعم

 ١٠١ ه-_باس »مماب ف ورعملا زا رطلا ةرئاطلا نم زارط
 « 59١؟ماعلاي رهظ يذلا 52ج - 105 © « يج

 ٠ نيكرحملا ةوقب قلعتت تاليدعت ىلع ىوتحاو
 ءادألاب قلعتت ةفلتخم تانيسحتو « ةيموجهلا ةردقلاو

 , ةينو رتكلالاو ةيحالملا تادعملاو

 - باس » تارئاط ًايلاح يديوسلا ناريطلا مدختسيو
 زارطلا اسمنلا مدختست امك , تازارطلا فلتخم نم «6

 ةلودلا يهو 5385 105 -0 «وأ ٠١6 باس »

 ماعلا يف ديوسبلا نم ةرئاطلا هذه تعاتبا يتلا ةديحولا
 دقو . فيفخلا موجهلاو بيردتلا ماهم يف اهمادختسال 1417
 . اؤالو ماعلا يف « ٠١6 باس » ةرئاطلا جاتنا ىهتنا

 : ( يج ١٠١6 - باس ) ةماعلا تافصاوملا

 - ج كيرتكلا لا رثج » زارط نم ناثافن ناكرحم
 . طغض - غلك ١١96 دحاولا ةوق ل - 85 «حه

 لوطلا : راتما ه,ه نيحانحلا ةحتف : سيياقملا

 ةسحاسم . رثم ؟رال عافترإلا ع راتما +٠١

 تحن ثلاث

 ؟.56 ةغراف نزولا . ًاعبرم ًارثم #١5 نيحانحلا
 نزولا . غلك 64+. عالقإلل يلإجإلا نزولا . غلك
 . غلك كهل ثيفخلا موجملا تامهم يف ىصقألا

 ام (يسو ب ١٠١ه - باس) : حيلستلا
 ؛ ىلع ةيبرحلا تالومحلا نم غلك 7٠١ هعومجم



 ( يج 1٠١6 - باس) . نيحانحلا تحت قيلعت طاقن

 ىلع ةيب رحلا تالومحلا نم غلك ؟مبو. هعومجم ان

 ةنز لباثق ىلع لمتشت نيحانملا تحت قيلعت طاقن ٠
 , «ردنيو ديأس »وج وج خيراوصو . غلك "١8و

 . ملم ١18 رايع ةيخوراص فئاذقو

 41ه ىوصقلا ةعرسلا :(يج ١٠ه _باس) :ءادألا

 47٠ ةلومحبو رتم فالا ٠ عافترا ىلع ةعاس/ملك

 عاقترالا .رحبلا حطس ىوتسم ىلع ةعاس/ملك 417١ .غلك
 (قلستلا) يئادبلا عافترالا لدعم ءرتم فلأ ١ ىلمعلا

 ىلع ملك 5480 يداعلا يلاتقلا ىدملا . ةيناث/رتم 0

 , غلك ١١09 ةلومحو يلاع - ضفخنم  يلاع تاعافترا

 . ضفخنم - ضفخنم - ضفخنم تاعافترا ىلع ملك

 , ملك ١98١ طقف يلخاد دوقو عم تالحرلل ىصقألا ىدملا

 . ملك 1607١ نييفاضا نينازخ عمو

 ( خوراص ) "ال5 باس (؟4)
 . ( خوراص . الا - بر رظنا )

 ١8517 ( كابتشا ) ساب نياباس (5)
0 

 تاوق نيب 167825 « ساسكت » ةيالو يف عقو كابتشا

 نايإ ( ةيبونج ) ةيلاردفنوك تاوقو ( ةيلامش ) ةيلاردف
 ةيزهب ىهتناو ؛ ( 18730 - 1871) ةيكريمالا ةيلهالا برحلا

 . مهباحسناو نييلاردفلا

 « كلاه يرنه » يللاردفلا ءاوللا لقن 1835/8/1 يف
 « سكناب لايناثتان » ءاوللا ىلا 2. 22116]ع

 ةيالو ) «زنايلوأ وين » يف 212طهصنعا 8ةصلعو

 ايف ةيبرحلا ريزو نم هتلصو يتلا ةيقربلا نومضم ( انايزيول

 يف ةدحتملا تايالولا ملع عفرل ةبجوملا بابسالا ةيمهأب قلعتي

 دصقلا نأب احضاو ناكو . « ساسكت » ةيالو نم ام ةطقن
 ضرغلا ناو , يركسع وه ام رثكأ يسايس لمعل

 . ةقطنملا يف ةيبوروا تالخادم عوقو نود لوؤحلا وه هنم

 نأ دعب . فرصتلا ةيرح « سكناب » ءاولل « كلاه » كرتو

 ةمهملا ذيفنتل اهميظنت يونملا هتلمح موقت ناب احارتقا هيلا مدق

 . « تروبقي رش » «  رفير دير » رهن يرحم عابتاب

 قيرط نا ةجحب , حارتقالاب « سكناب » ذخأي ملو

 هتلمح دعأو . فيرخللا لصف يف ةكلاس ريغ «رشير دير »

 «زنايلروأ وين » يف هزكرت نكاما نم كرحتلا ساسا ىلع
 520186 (01143' « يتيس نياباس » يف زاتمم عقوم ذخأل

 « سأي نياباس »رمم دنع ةعقاولا ( ساسكت ةيالو )

 (1875) ساي نياباس كابتشا حرسم

 نياياس » ةريحب هايم هربع ىرجت يذلا 535812 55

 كيسكملا جيلخ ءاجتاب 5ةطاصع 1216 « كيال
 ساسكت ربع دتمت ديدح ةكس هدنع يهتنتو , 610

 ةمصاع 1101156011 « نوتسوه » ةنيدب هلصتو ةيقرشلا

 . ساسكت ةيالو

 مايلو » ءاوللا « سكناب » نيع « يتيس نياباس » يفو
 ةقرف ) ةلمحلا ةعيلطل ادئاق 1/0/. 5812161152*1 « نيلكنارف

 ناو , رحبلا قيرط نع لقتني ناب هرماو , ( لجر 8٠٠١ نم
 ضفخنملا ءزجلا نم تارتموليك ةدع ةفاسم ىلع ربلا ىلا لزني

 جايتجاب كلذ دعب موقي ناو « ساب نياباس »رمم نم

 لتحيو رمملا ىلع ةرطيسملا ةيلاردفنوكلا تانيصحتلا
 قيرط ىلع ةمقاولا 8681111201[ « تنوموب »

 نياباس » نم تقلطنا 4 ينو .رمالا مزل اذا « نوتسوه »

 , انوزيرا ٠ ميشتاس . نوتفيلك ) بكارم ةعبرأ « يتيس

 « ركورك » بيقنلا ةرما تحت عفادمب ةدوزم ( يتيس تينارغ
 ةوقل دبك عم « نيلكنارف » يقب نيح يف . (02061667

 . ءىطاشلا ىلع لوزنلاب ةمدقملا حاجن دعب ةكرعملا ةرادال

 ىلع رداق هنأب « نيلكنارف » هدئاقل دكأ دق « ركورك » ناكو

 نيلكنارفب ادح امم ءرمملا دنع ةيداعملا تاتيصحتلا برض

 عم ةديدج ةطخ عضوو . « سكناب » تايلعت لهاجت ىلإ

 درط ةيغب . تانيصحتلا ىلع رشابم موجه نشل « ركورك »

 نيذللا نييب رحلا نيبكرملا ىلع ءاليتسالاو ةيلاردفنوكلا ةيماحلا

 ىلا تاوقلا لازنإ مث نمو . نييلاردفنوكلا ةزوح يف اهمنأب ملع
 .ربلا

 ةوق ىلا ةامرلا ةرهم نم الجر ١٠6١ ةفاضا دعبو

 , فدهلا وحن ةعبرالا ةيبرحلا بكارملا تقلطنا , « ركورك »

 , هسفن مويلا رصع يفو .رمملا ىلا 18/8 حابص يف تربعو

 ريغص يلاردفنوك نصح ىلع نارينلا بكارم ةثالث تحتف
 44 مضت ةيماح نصحلا يف ناكو . ةليقث عفادم ةينانب زهجي

 , 120181128 « غنيلواد » بيقنلا ةدايقب ايدنجو اطباض

 لقأ نوضغ يفو . بكارملا ةيامر ىلع نصحلا عفادم تدرو

 بكارم نم نيبكرم ليطست نويبونجلا عاطتسا ةعاس نم
 دعب امهيلع ءاليتسالاو (ميشتاسو نوتفيلك ) « ركورك »
 ررق « يلوالا لثفلا اذه ماما . مهاجر مالستسا

 . «زنايلوأ وين » ىلا ةدوعلاو ةيلمعلا فاقيا « نيلكنارف »
 ٠٠١ نم رثكاو احيرجو اليتق 0١ لاجرلا نم هرئاسخ تناكو

 نيبكرملا ىلا ةفاضالاب , « ركورك » بيقنلا مهنبب نم ريسأ

 ضرعتي مل نيح يف . اليقث اعفدم ١6 ب نيدوزم اناك نيذللا

 «نيلكنارف» لهاجت ناك دقو . ةباصا ةيأل نويلاردفنوكلا

 «ركورك » تاريدقت ىلع هداتعاو . « سكناب » تايلعتل

 . ةمهملا لشف ءارو . مزاللا نم رثكا ةلئافتملا

 ( ةكرعم ) زدور سورك نياباس (7)

 امك

 ( 1436 ةلمح ,رقيردير رظنا )

 مك



 أ س

 /5/ه/4/؟ 1١ -رباس (0)

 ( ةرئاط )

 . ( ةرئاط « فر يإ/أ م5 - ف رباس رظنا)

 فا/ يإ /أ م5 ف رباس (20) 3

 ( ةرئاط )

 ةيكريمأ . ةيرامن يضرأ موحم ةرئاطو ةلتاقم
 ةكرش اهتجتنا

 . 81هءاط خس عمت عقم ( ناكر يمأ ثرولن»

 52طرنم 1 86 85 - ف رباس ةلتاقملا ريتعت

 ةيكريمألا ةثافنلا لوألا ليحلا تالتاقم رثكأ ىدحإ

 لئاوأ نم اهنوك بناج ىلإ « ًاراشتناو ًاجاتن
 كراعملا رامغ تضاخ يتلا ملاعلا يف ةثافنلا تالتاقمل

 )١965٠0 ةيروكلا برحلا لالخ كلذ ناكو . ةيلعفل

 نم ةيتايفوسلا تالتاقملا تهجاو نيح ( وهم
 ةرئاطلا هذه جاتنا نأ اك . ١6« غيم » زارط

 ءاحنا فلتخم يف ةلود ني رشع نم رثكأ يف تمدخ يبل
 اهادعت لب ةدحتملا تايالولا للع رصتقي مل « ملاعل

 . نابايلاو ايلا رتسوأو ادنك نم لك ىلإ
 ةرئاطلا نم لوألا يرابتخالا جذومنلا قلح

 ١/ ين 5و6 «م56- ب سكار معأ تحت

 يف لوألا يجاتنالا زارطلا قلح مث . ٠/10
 جالس يف ةيلعفلا ةمدخلا لخدو غم /ه/

 [- 86 خ02 856- فو مسإ تحت يكريمالا وحلا
 ثافن كرحمب ًادوزم ناكو « هسفن ماعلا رخاوأ يف
 . طغض - غلك 1١٠٠ه ةوقب

 ةيبلتل عساو قاطن ىلع ةرئاطلا جاتنا أدب امدنعو
 ترمتسا « يكريمألا يوحلا حالسلا تاجايتحا

 رخاوأ يف رهظف . اهنم ةنسحم تازارط ريوطت ةيلمع
 ب م--فو نيزارطلا نم لك تانيعبرالا

 . ًايلمف اهجاتنا مي مل نيذللا «يس م5 - فو و

 ةدراطملاو ضا رثعالا لامعأل صصخم زارط روط اك

 رادارب دوزو « ةيوحلا لاوحألا عيمج يفو ةيليللا

 دقو . لكيلا ةمدقم يف هبيكرت مث ةدراطمو بقعت

 مسإ هيلع قلطأو 1449 ماعلا يف زارطلا اذه رهظ
 ةيلمع تعباتت مث « # 86 2 «د م57 فو
 ف رباس رظنأ ) لقتسم لكشب هجاتئاو هريوطت
 . ( ةرئاط « ل/ك/د مه

 دقف اهناذ ةيراهنلا ةلتاقملا ريوطت ةيلمع امأ

 «يإ م56 - فو زارطلا روهظ نع ترفسأ '
 ناكو . ١45٠ ماعلا يف قلح يذلا 7 86 5

 + دحعااو”دعقم و دعاو. ةلارحيم' ةثافن

 هكذ

 نكمي يتلا رئاخذلا عم « ه-أ 85-ف رباس » ةيكريمألا ةلتاقملا

 «ف 85--كف رباسو ةيكريمألا ةلتاقملا لفسالا يف ودبتو .اهلمحت نأ

 .ء طغض غلك مم. ةوقب كرحمب اآدوزم

 مظعم دعب ايف يذلا كرحملا وهو)

 ,(1* 86-ل «أ- 85- ف هزارط نم « رباس » تارئاطلا

 حيلستلاب تقلعت ىرخأ ةيليصفت تانيسحت ىوتحاو
 جاتنا أدب هسفن ماعلا يفو . ةيئادآلا تاردقلاو

 « ريإدنك » ةكرش دي ىلع ادنك يف صيخ رتب ةلتاقملا
 رباس » مسإ اهيلع قلطأ ثيح « 0520211

 ع8 - ريباسو وم« -

 ١96٠ ماعلا ين ةيروكلا برحلا عالدنا دنعو

 «أ مه - فو اهيزارطب « رباس » ةلتاقملا تناك
 يسيئرلا ثافنلا زارطلا لكشت « يإ م5 - فرد و

 . يريمألايوحلا حالسلل ةعباتلا ةلتاقملا بارسالا يف
 كراعملا نم يسيئرلا ءبعلا ةرئاطلا هذه تلمح دقلو

 هب  تدوز

 ءاوجألا يف ةصاخو«برحلا كلت اهتدهش يلا ةيوحل

 . « غيملا قيرط » مسا تذخأ يبل

 ةيب رغلا رداصملا تف رّثعا «كراعملا كلت ةجيتنبو

 ةيتايفوسلا تالتاقملا قوفتب صاخ لكشب ةيكربمألاو
 نم تالتاقملا لع « ١١6 - غيم » زارط نم ةثافنل

 ةلتاقم لضفأ ربتعت تناك يلا ) « رباس » زارط

 ىلع ةردقلا ىحاون يف ةصاخو « ( كاذنآ ةيبرغ
 ةعرسلاو ( قلستلا ) يئادبلا عافترالا لدعمو ةروانمل

 ةيتايفوسلا تالتاقملا حيلست نأ اك « ىوصقل

 +8 رايع نيعفدمو لص ضن لايع .عفادم نم فلؤملا
 ةلتاقملا حيلست ىلع حضاو لكشب ًاقوفتم ناك 2.ل

 ١ر0 رايع تاشاشر 4 نم فلؤملا ةيكربمأل
 ب جاتنا ىلع ةيكريمألا دوهحلا تبصنأ دقف اذطو . مم

 3ك



 « تارغثلا كلت دس لفكي ةرئاطلا نم نسحم زارط

 يذلا 7" - ه6 7 «ف م5 - فرو. زارطلا رهظف
 ةوقب كرحمب ًادوزه 951١/+ر/1و يف قلح

 رايع تاشاشر 5 ب ًاحاس وهطغض - غلك فلي

 ةيموحم تاردقب هديوزت ىلإ ةفاضإلاب ء لم 1ر0
 نم هنكمم نيحانحلا تحت قيلعت يطقن ةفاضإ ربع

 نم (لطر )٠٠٠١ غلك ؛ه4 هعومجم ام لمح
 زارطلا اذه ثبل امو . ةفلتخملا ةيبرحلا تالومحلا
 نيقباسلا نيزارطلا ناكم لحف « ًايسيئر مبصأ نأ
 ةلتاقملا بارسالا فوفص ينو جاتنالا ةلجع ىلع

 . ةفيلحلاو ةيكريمألا

 مه - ف زارطلا جاتنا أدب ١ةه ماعلا يفو

 ناك نأ دعب « 4 - رباس » مسإ تحت ادنك يف « ف

 و ١ - رباس » نيزارطلا نم كانه جمنأ ام عومجم

 «يإ مث- فو وع,امك - فردا نيزاوملا)

 ةرئاطلا جاتنا أدب اك . ةرئاط ٠ لاش .( اعابت
 ةكرش دي ىلع ايلارتسوا يف هسفن ماعلا لالخ

 «رباس نوقأ ؟07 -أ يس » مسا تحت «ثلونموك »

 ىلع ةلالدلل كلذر ١ 04 - 27 ةكحوص 53:
 نم ناك يذلاو زارطلا اذه ىلع مدختسملا كرحملا
 : غلك مموال ةوقب «نوثأ سيور سلور» عون

 فلؤملا هحيلستب هريغ نع زارطلا اذه فلتخا دقو

 هتاردقب وءملم 6٠ رايع « نديإ » عون نم نيعفدم نم
 . ةنسحملا ةيئادألا

 تبلط دقف ٠ ةيربلا تازارطلا ىلإ ةفاضإلابو

 ) ناكر يمأ ثرون» ةكرش نم ةيكريمألا ةيرحبلا

 يضرأ موحم ةلتاقك مادختسالا ملاص زارط ريوطت
 . ةيكريمألا تارئاطلا تالماح رهظ ىلع نم لمعلل

 تحت ١ة0+ ماعلا يف يرحبلا زارطلا اذه قلحو
 < منعإل "ل -3 208 - جافق يرويف» مسإ
 ؟رداقو « ملم 7٠ رايع عفادم ةثلارأب انيلسم تاكو

 تالومحلا نم ( لطر ٠٠٠١ ) غلك 1048 لمح ىلع

 ةلئاقملا نم جتنأ ام عومجم غلب دقو . نيحانحلا تحن

 ١١١ه يلاوح اهدحو « يرويف » ةيرحبلا ةفذاقلا -

 «؛- ج فو و« # - جاف » يزارط نم ةرئاط

 نأ لبق تاونس عض ةيكربمألا ةيرحبلا يف تمدخ
 . ًاروطت رثكا ةفذاق تالتاقم اهلادبتسا م

 أدبء١ 968+ ماعلا يف ةيروكلا برحلا ءاهتنا دنعو

 ىتح ءعساو قاطن ىلع « رباس» ةلتاقملا ريدصت
 كارئاطلا ناك ضع كانييسفلا لوله ةحبمأ

 ةيلاوملاو ةيبرغلا لودلا ىدل ًامادختسا ةثافنلا

 روهظ ةركفلا كلت تدهش امك . ةيكريمألا ةسايسلل

 ه5 - فرب, وهو ةرثاطلا نم يريمأ زارط رخآ
 دلثام ناكوءاةه : ماعلا يف قلح يذلا 7" - ع6 81

 هحيلست فالتخا نع ادع « ف م - فر. زارطلل

 اذه نأ الإ . مم ٠٠ رايع مفادم 4 نم فلأت يذلا

 ًايبسن دودحم جانا ىوس دهشي مل زارطلا
 . (ةرئاط ؛00)
 «ه - رباس » زارطلا جاتنإب تأدب دق « ريإدنك »

 م .كدنروأو عون نم عنصلا يدنك كرحمب دوزملا

 رباس » زارطلا هعبت مث طغض 5 غلك 596٠ ةوقب

 ةوقب ١4« - ادنرواأ» كرحم دوز يذلا «5 -

 ةلتاقملا تازارط لضفأ ناكو.طغض - غلك ٠"
 فادألاو ةعرسلا ثيح نم قالطإلا لع

 اهمادختسا لءاضت « ةرئاطلا مدق ديازت عمو

 اهمادختسا ىلإ لودلا مظعم تل وحتو « ةدراطك

 قيلعت يطقنب اهديوزت دعب يضرأ موجم ةرئاطك
 اهتلومح ةدايزب حمس امم « نيحانحلا تحن نيتيفاضإ

 ةمدختسملا لودلا ضعب نأ اك « غلك 404 ىلإ

 اهديوزنب حمست تاليدعت اهيلع لخدأ ةرئاطلل
 . « ردنيودياس » زارط نم وج - وج نيخوراصب

 برحلا ءاهتناب هتني مل ةرئاطلل لمعلا رودلا نأ الإ
 تاونس ٠١ نم رثكأب كلذ دعب ددجت لب « ةيروكل
 زارط نم ةيناتسكابلا تالتاقملا تضاخ نيح

 - ةيناتسكابلا برحخلا رامخث ىف مه - فو

 « ( ١91901 ) ةيناثلاو )١958( ىلوألا ةيدنهل
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتمدختسا نيح ًاضيأو
 .ةيطا رقم.دلانميلاةي روهمج عم دودحلا ثداوح لالخ

 اهتمدخ لالخ ةلتاقملا هذه تمدختسا يتلا لودلا امأ

 تايالولا : نم لك ىلع تلمتشا دقف ةليوطلا ةيلمعل
 . جيورنلا , ةيبونجلا ايروك , ناويات , نيتنجرالا , ةدحتمل

 , دناليات , اينابسا , لاغتربلا , نيسيليفلا , ناتسكابل
 يبونج ٠ ايلاطيا . نانويلا , ةيداحتالا ايناملا , اليوزنف
 ناريطلا تافلخم نم ) ناريإ . ايفالسوغوي . ايكرت  ايقيرفأ
 « ايبويثأ ,وريبلا , ايبمولوك , ةيدوعسلا , ( يبرغلا يناملال
 « ( صيخرت بجومب « يشيبوستيم » ةكرش اهتجتنا ) نابايل

 . ادنك , ( «رباس نوفأ » ةرئاط ) ايلارتسوأ
 دق لودلا هذه ةيبلاغ تناك تانيعبسلا ةيادب عمو

 , «رباس »هزارط نم اهتالتاقم لادبتساب تأدب وأ تلدبتسا
 ببسي . ةيلمعلا اهتميق مظعم تارئاطلا هذه تدقف نأ دعب

 ماعلا ىتحو . اروطتو ةثادح رثكالا ةلتاقملا تارئاطلا روهظ
 ةيبونجلا ايروك يف لمعت لازت ال ةلتاقملا هذه تناك

 يفتخت نا حجرملا نم هنأ الإ . نيبيليفلاو ناتسكابو نابأيلاو
 'نم لوالا فصنلا ةيادب يف ايئاهن ةمدخلا نم تارئاطلا هذه

 . تانينامثلا

 ةكرش تناك هسفن تقولأ يثو

 فلتخم « رباس » ةلتاقملا نم جتنا ام عومجم غلب

 وم تفلأت ةرئاط <5) امنا زا رط

 1.و؟4و(ي( ع يإ ى5-فر :ه5و(ءيأمك د

 فرب هم4

 ع

 أ س

 يف تجتنا ه8. اهيف ام) «ءف م5 فود
 املاهو « يه م - فر ؛الهو « ( نابايلا

 يف تجتنا «5/ه/ 4 / 8/5/١ - رباسو
 «ايلا رتسوا يف تجتنا «رباس نوفأ» ١١؟و « ادنك
 زارطلا وهو « 4 /8 - جف يرويف» 8١١١و
 يف ةرئاطلا جاتنا ىهتنا دقو . ةرئاطلا نم يرحبلا
 . 19681/ ماعلا

 كرحملا : ( فم5 - ف ةماعلا تافصاوملا
 « 107 - ج كي رثكلا لارثج » زارط نم ثافن
 :سيياقملا . طغض - غلك 6800 ةوقب لل - 7
 « ارم ١١,4 لوطلا « ًارثم ١١,9 نيحانحلا ةحتف
 ؟١,4 نيحانحل ةحاسم «© راتما و4 عافترالا

 نزولا . غلك ه.4ه ةغراف نزولا
 . غلك وم66 عالقالل ىصقألا

 ام + ملم ١١وا/ رايع تاشاشر 5 حيلستلا

 ةفلتخملا ةيب رحلا تالومحلا نم غلك هعومج

 نيخوراصو ةيخوراص فئاذقو لبانق ىلع لمتشت

 . خلا ... ردني وديأاس وجا - وج

 ىلع ةعاس / لك 450 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاس /لك .٠١1٠ « آرّثم ٠١5070 عافتر
 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا حطس ىوتسم

 . رام فلأ ١١ - و عافترا ىلع ةعاس / لك م٠
 عافترالا لدعم . رثم ١٠٠٠٠١ لمعلا عافترال
 مزاللا تقولا . ةيناثلا / ارم ه٠ ( قلستلا ) يئادبل
 . قئاقد 7“ ركثم فالآ ٠ عافترا ىلا لوصولل

 . ملك 45٠ (يئاضإ دوقو نود ) يلاتقلا ىدمل

 “48 (نييفاضإ دوقو ينازخ عم ) يلاتقلا ىدمل
 . ملك ١45٠ تالحرلل ىصقألا ىدملا . لك

 . ًاعبرم آرتم

 ةرئاط ) ل/كر/د 85 - فرباس (؟58)

 ةئافن . ةيوجلا لاوحالا عيمجل ةضرتعم ةدراطم ةلتاقم

 1101112 « ناكريما ثرون » ةكرش اهتجتنا .

 . ةيكريمالا +261

 تانارط ريوطت ةيلمع هيف ترمتسا يذلا تقولا يف
 ترهظ يتلا ٠ « 88 - ف رباس » ةرئاطلا نم ةيراهن ةلتاقم

 ف » لوالا اهزارط رهتشاو , 1941/ ماعلا يف ىلوالا ةرملل
 تناك ( 198٠-1485 ) ةيروكلا برحلا لالخ «أ5

 عيمج يف ضارتعالاو ةدراطملل ّدعم زارط جاتنال دوهجلا
 كلت ترمثا دقو . ١1444 ماعلا ذنم تأدب دق ةيوجلا لاوحالا
 , 1" - 86 ]) «د 85 ف »هزارطلا روهظ نع دوهجلا

 يف ضارتعالاو ةدراطملا لابعال دعم زارط لوأ ناك يذلا

 هجوم قّلحو . يليللا لافقلاو ةئيسلا ةيوجلا لاوحالا
 عون نم رادارب ادوزم ناكو , 1551/17/11 يف يرابتخالا

 دحاو دعقمب

 همكم



 ص

 مك-ف رباس» هيتريمألا ةلئاقملا

 امك . ةرئاطلا ةمدقم يف هبيكرت ىرج 111181165 «زويه »

 رابع ةشاشرلا عفادملا تيغلأ ثيحب زارطلا اذه حيلست لَدُع
 لحو . ةيراهنلا تازارطلا حيلست يف تناك يتلا ملم 3,7

 ةفيذق "54 ىلع يوتحي ؛ ةرئاطلا لكيه يف ضوح اهناكم
 . ةصوب ؟,1/0 رايع نم ةيخوراص

 يوجلا حالسلا يف ةمدخلا زارطلا اذه لخد دقو

 ةّدع ىلا هريدصت ىرج امك , ١16٠ ماعلا يف يكريمالا

 ىوتحا يذلا « ل 81 ف دهزارطلا رّوطُي نا لبق ٠ لود

 ةيلمع ذئدنع تأدبف , ةنّسح ةيرادارو ةينورتكلا ةزهجا ىلع
 زارطلا اذه ىلا « د 88 - ف هزارط نم تارئاطلا ليوحت

 ةيلاطيالا « تايف » ةكرش تأدب هسفن تقولا يفو . ديدجلا
 هحيلست فلأت , « ك 81- ف » مسا تحت رخآ زارط جاتناب
 ةفاضالاب , ملم ٠١ رايع « ١54 1-١ م» عفادم ؛ نم

 دقو . نيحانجلا تحت وج وج «ردنيودياس » يخوراص ىلا

 تازارط فلتخم يف ايساسأ دعب ايف حيلستلا اذه حبصأ
 . ةرئاطلا

 , ( ١196-1945 )ةرتف يف ةرئاطلا جاتنا ةيلمع ترمتساو

 «د 86- ف هزارط نم ١56غ ) ةرئاط 1848 جاتنا متو

 "١4و « ل 81- ف » ىلا اهليوحت مت ةرئاط 8٠١ اهيف امب

 تارئاطلا هذه تمدختسا دقو . ( « ك ه6 ف » ةرئاط

 . تانيتسلا طساوا ىتحو تانيسمخلا يف عساو قاطن ىلع

 : ةرتفلا كلت لالخ اهتمدختسا يتلا لودلا نيب نم ناكو

 , كراينادلا , ايكرت , نابايلا , ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 , دئاليات . نيبيليفلا , ةيبونجلا ايروك . ايلاطيا , ناويات
 لودلا هذه ضعب ناكو . ايفالسوغوي , جيورنلا , اليوزنف

 يف اهمدختسي لازي ال ( ايفالسوغوي . اليوزنف . نيبيليفلا )
 ةرئاطلا تناك , 197/8 ماعلا عم هنا الا . تانيعبسلا لئاوا

 . ةيلعفلا ةمدخلا نم تفتخا دق

 ج كيرتكلا لارنج » ثافن كرم : ةماعلا تافصاوملا

 5596 ةرقب ل 47 - 012 - 33 « 35  يإ يج - غا/

 زاهج عم طغض  غلك 547١ ىلا عفترت « طغض  غلك

 نزولا . غلك 7١118 ةغراف نزولا . قحاللا قارحالا
 نيحانجلا ةحتف : سيياقملا . غلك 1١0٠ عالقالل ىصقالا
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 هيخوراص سلادق يمرت وهدد

 ءراتمأ 4,8 عافترالا , ارم ,١1 لوطلا . أرتم ١٠

 . اعبرم ارتم 71,4 نيحانجلا ةحاسم

 ةصوب 1,78 رايع نم ةيخوراص ةفيذق 14 : حيلستلا

 زارط نم وج وج نيخوراص + لكيمملا يف ( ملم ) 7١

 رايع عفادم 5 ( « ك/ل/غ5- ف )وأ . «ردنيودياس »

 . «ردنيودياس » نيخوراص + ملم ٠

 ىلع ةعاس/ملك ١3177 ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 عافترا ىلع ةعاس/ملك 1868و ء رحبلا حطس ىوتسم

 ةعاس/ ملك 846 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا .رتم

 . ارتم ١6١8٠ يلمعلا عافترالا .رتم ١1٠١ عافترا ىلع

 . ملك 548 يلاتقلا ىدملا . ةيناث/ارتم 5١ قلستلا لدعم

 . ملك ١797 ىصقالا ىدملا

 ١9١7 ( ةكرعم ) سباس ( ؛ )

 برحلا لالخ قارعلا يف ةيناطيربلا ةلمحلا كراعم ىدحا

 مسا ةيزيلكنالا عجارملا ضعب اهيلع قلطتو . ىلوالا ةيملاعل
 . « ةليجدلا لت ىلع موجهلا »

 191١5/١/4, يف « دعس خيش » ةكرعم بقع

 خيش رظنا ) « لالك » يداو ىلا ةيكرتلا تاوقلا تبحسن

 عالطتسالا تامولعم تداقاو . ( 1411 ةكرعم . دعس

 نأب , 1517/1/1١ موي رهظ دعب . يناطيربلا يوجل

 لجر فلا ١١ وحنب تردق ) ةيسيئرلا ةيكرتلا تاوقل
 0 ةاشملا يتقرفو يماظنلا يكرتلا ةلايخلا ءاول ىلع نيعزوم

 رهنل ( ةيلامشلا ) ىرسيلا ةفضلا ىلع ةدوجوم ( 01و
 ةفضلا لوط ىلع ملك 5, وخن دتمت قدانخ يف . « ةلجد »

 تردق نيح ىلع .« لالك » يداول ( ةيبرغلا ) ىنيلا

 ىنميلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةيمامالا ةيكرتلا تاوقلا

 ءطقف لجر 6٠٠ وحنب « ةلجد » رهنل ( ةيبونجلا )

 ةطقن يبونج عقاولا , « اروأ » عقوم لوحو دنع قيزكرمتم

 . ملك ١,اوحنب « ةلجد »رهن عم « لالك » يداو ءاقل

 , كللا1061 «رمليا » ( قيرفلا ) لارنجلا دجوو

 لارنجلا تاوق ذاقناب فلكملا يناطيربلا «ةلجد قليف» دئاق

 يف ةرصاحملا 1017052680 « دنزنوات » ( ءاوللا )

 ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةيكرتلا تاوقلا راشتنا نإ « « توكلا »

 لوح فافتلالل ةديدج ةصرف هحنمي .«لالك» يداول

 مدقتلاو , ةهجاوملاب موجهب اهتبثي نا دعب , رسيالا اهحانج
 ةوقلا قوطيل ىرسيلا « ةلجد » ةفض وحن كلذ دعب

 ةيعافد عقاوم ىلا ( عقوتم وه اك ) بحسنت نا لبق . ةيكرتلا
 وحن ةفاسم ىلع عقاولا قيضلا « ةنحلا » رم لخاد ةديدج

 روه » نيب دتمملاو « لالك » يداو نم برغلا ىلا ملك 0,5

 ةسلجد ةفضو ( ةيخبس ضراو تاعقنتسم ) « ةجيوشلا

 ىلا كارتالا لوصو نا رابتعا ىلع . ( ةيلامتلا ) ىرسيلا

 ارظن . اهنم مهجارخا بعصلا نم لعجيس مقاوملا هذه

 ىلع ةهجاوملاب مهتمجاهم ىلا ةيناطيربلا تاوقلا رارطضال

 روه » ( رسيالا ) يلاشلا اهحانج يمحي ةقيض ةهبج
 . هسفن ةلجد رهن ( نيالا ) يبونجلا اهحانجو « ةجيوشلا

 عقاوملا ةيئاطيربلا تاوقلا تمجاه , 1917/1/1 يفو

 نا نود ةحداف رئاسخب نومجاهملا بيصاو . ةديدجلا ةيكرتلا
 تاوقلا تبحسنا دقف اذه عمو . ةمساح ةجيتن اوققحي

 تماقأ ثيح , « ةنحلا » عقوم ىلا ١1 1/١4 ةليل ةيكرتلا

 ةفض نيب ابيرقت رتم ٠٠٠١ ةفاسم دتمي لوا ايعافد اطخ

 طبخلا اذه «يبسعسو ةجيوشلا روه »و ىرسيلا ةلجد

 .« ىلوالا ةيحالفلا »

 دنع ثلاث طخو , « ةيناثلا ةيحالفلا » ىمسي « ةيحالفلا »

 طخو . « تاليخنلا » دنع عبار طخو . « تايعانصلا »

 دنع ناث طخ هءارو ناكو

 « نسلا » يباور ةماقتساب دتمي , « يحدم » دنع سماخ

 ةيكرتلا عقاوملا هذه تلكش دقو . ةلجدل ىنميلا ةفضلا ىلع

 ةلصتم ةروصب قدانخلا اهيف دتمت يتلاو . قمعلا يف ةيلاتتملا

 «ةجيوشلا » تاعقنتسمو ىرسيلا « ةلجد » ةفض نيب ابيرقت
 فافتلالا ةيوعصل ًارظن .ةعينم ةيعافد (ةحفص) ةقطنم
 اذه سس انو ءارغسلا نبع ةروكتلا تاسعا لوخ

 تاوقلا ترطضا كلذلو .ةيرادا تالكشم نم فافتلالا

 يف ةهجاوملاب لوالا طخلا ةمججاهم ىلا ةيناطيربلا
 دبكت نا دعب ١/1١ يف اماقت موجطل لشفو ,,

 فصقلا ةفاثك نم مغرلا ىلع , ةحداف رئاسخ نوججاهملا
 ,ةنحلا رظنا ) نيتفضلا الك نم هقفار يذلا يعفدملا

 ةيناطيربلا « توكلا » ةيماح ترمتسا اذكهو , ( ةكرعم

 اهتؤم ذافن رطخ حبصاو , ةرصاح «دنزنوات» لارنجلا ةدايقب

 . اكيشو

 يسرب » ريس ( قيرفلا ) لارنجلا ملست ءانثالا هذه يف
 ةلمحلا تاوسقل ةماعلا ةدايقلا 2610إ/ آ1]13© « كيل

 , 7/14 يف « نوسكين » لارنجلا نم قارعلا يف ةيناطيربلا

 ةدع « كيل » لارنجلا هجاو دقو . ريخالا ةحص روهدتل ارظن
 عفرل مدقتلا فانئتسا ةيناكما ثحب امدنع تالكشم

 :تالكشملا هذه زربأ ناكو «توكلا» نع راصحلا

 قليف تباصا يتلا ةيرشبلا رئاسخلا ددع عافترا ١



 كراعم لالخ . «رمليا » لارنجلا ةدايقب , « ةلجد »

 يذلا رمألا , « ةنحلا »و « لالك يذاو »و « دعس خيش »
 يف ةلتاقملا ةيرشبلا ةوقلا يف ريبك صقن ثودح ىلا ىدا

 .روكذملا قليفلا تاليكشت

 نيب نم ناك دقف . تازيزعتلا نم ةدافالا ةبوعص - ؟

 ةرتفلا كلت يف « ةرصبلا » ءانيم ىلا تلصو يتلا تازيزعتلا

 رذعتملا نم ناك نكلو . يدنج فالا ٠١ ءاهزو اعفدم 5

 لقنلا لئاسو ةلق ببسب . لاتقلا طوطخ ىلإ ةعرسب مهلقن
 ءانيم يف تادادمالا غيرفت تابوعصو . يربلاو يرهنلا

 . نفسلاب محدزملا « ةرصبلا »

 «رمليا» لارثجلا ىرجا ,فورظلا هذه نمض
 ةفضلا ىلع نوكي نا ررق يذلا, مدقتلا ةلصاومل هتادادعتسا

 ةيكرتلا ةيعافدلا طوطخلا بنجت ةيغب , « ةلجد » رهنل ىنميلا
 مدقتلا أدبي نا ىلع . ىرسيلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةبقاعتملا

 تادادعتسالا لامكتسا نكمي ىتح , 1417/8/5 يف

 مسر دنع « رمليا » ىعار دقلو . ةمزاللا ةيرادالا تابيترتلاو

 ارظن , رهنلا نم برقلاب تاكرحتلا ءارجا ؛ ةيموجطا هططخ
 يف يسيئرلا هداتعأو . هيدل ةرفاوتملا يربلا لقنلا لئاسو ةلقل

 يضقت هتطخ تناكو . يرهنلا لقنلا لئاسو ىلع دادمالا

 ىتح ةلجد رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع ةيسيئرلا هتاوق مدقتب
 طشلا اذه روبع دعبو ؛(فارغ رهن) «يحلا طش» لصت

 رسهن ىلع « نارمش » ةرود وحن مدقتلا عباتت ( رهنلا )

 ىرسيلا ةفضلا ىلا رهنلا زايتجا لواحت ثيح , « ةلجد »

 يتلا ةيكرتلا تاوقلا فلخو «توكلا» يبرغ حبصتل

 ىنيلا ةفضلا ىلع كانه اهعقوب كسمتت وأ . اهرصاحت

 . ىنميلا ةفضلا ىلا « توكلا » ةيماح باحسنا يمحتل

 ةفضلا ىلع ةيركسع تارهاظتب مايقلا كلذ قفاري نا ىلع
 مهتاوق تيبثتو كارتالا ةعداخمل « ةيحالفلا » دنع ىرسيلا

 . كانه

 ةيكرتلا تاوقلا راشتنا

 ةعزوم « سباس » ةكرعم ةيشع ةيكرتلا تاوقلا تناك

 : يلي اك نيتفضلا ىلع

 : ةلجدل ىرسيلا ةفضلا ىلع أ
 يذلا . يعافدلا « ةنحلا » طخ يف 0؟ ةاشملا ةقرف *

 وحنب اهددع ردقي ) « ىلوالا ةيحالفلا » اضيا ىمسي

 .( ةيقدنب 6٠

 ةهجاوملا . « يحدم » ةعلق دنع 0١ ةاشملا ةقرف * 0

 اهددع ردقي ) « صيصاقملا » ةعلقو « نسلا » لالتل ابيرقت
 .( ةيقدنب 50٠٠١ وحنب

 ةيناطيربلا « توكلا » ةيماح رصاحت يتلا غ0 ةقرفلا *

 . ( ةيقدنب ٠١" وحنب اهددع ردقي )

 يذلا . 14 قليفلا ةدايقل ثالثلا قرفلا هذه عضختو

 وحن ةيلامجالا هتوق غلبتو . «كب ليلخ» ميعزلا هدوقي ناك
 .اعفدم ١5و ةيقدنب فلا ١

 : ةلجدل ىنميلا ةفضلا ىلع - ب

 5.00 وحن مضت تناكو ) "8 ةاشملا ةقرف *

 ( ةيقدنب ٠٠٠١ ىلاوح ) اهنم ءاول رشتنا دقو . ( ةيقدنب

 7٠٠١ ىلاوح ) نارخآ ناءاول رشتناو , « ىسيع تيب » دنع
 .« سباس »و «رتبألا »و « نسلا » لالت ىلع ( ةيقدنب

 بئاتك ال اعم امضإ هو ١ اهيئاولب ةيناثلا ةاشملا ةقرف *

 لتو . ( « ةليجدلا » لت ) « سباس » لت دنع ( طقف

 ءاول ناك نيح يف .فارغلا ربن رسجو .«روصنم ماما»

 يبرغلا بونجلا ىلا ةيبرعلا رئاشعلا ةلايخو يقارعلا ةلايخلا
 نيالا حانجلا ةيامح اهتمهم تناكو , « سباس » لت نم

 ةقرفلا هذه نم ةاشم بئاتك ثالث تناك اك . يكرتلا طخلل

 ةهجاوم يف « يحلا طش » ىلع ماقملا مئاعلا رسجلا يمحت

 . ابيرقت « توكلا »

 ىلع ةيماظنلا ةيكرتلا تاوقلا ددع يلامجا غلب دقو
 .اعفدم 4١و ةاشم يدنج 80٠ وحن ىنميلا ةفضلا

 ىلع » ميعزلا هدوقي ناك يذلا , ١١ قليفلا ةدايقل عضختو

 لكش ىلع دتمملا يعاقدلا اهطخ لوط غلبو . « كب ناسحا
 رهن ) « يحلا طش » ىتح , اقرش « ىسيع تيب » نم سوق
 ْ . ملك 5١ ءاهز . ابرغ( فارغلا

 ةيلمعلل ةّدعملا ةيناطيربلا تاوقلا

 لارنجلا ةدايق تحت ةدوجوملا . ةلجد قليف تاوق تناك

 ؟4 وحن اهتوق يلامجا ةلتاقم تاليكشت مضت . «رملبآ »

 ةيبلاغ تناكو .اعفدم 47و فيس ٠40١و ةيقدنب فلا

 , « ةلجد » رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع ةدوجوم تاوقلا هذه
 ةلتاقملا اهتوق يلامجا ةاشم جوفو ةبيتك 18 نم فلأتتو

 ١518 اهتوق يلامجا ةلايخ بئاتك غو , ةيقدنب 0

 ثالث نمض ةوقلا هذه تمظن دقو . اعفدم 58و . افيس

 : يلاتلا وحنلا ىلع تاعومجم

 «لابمك » ءاوللا ةدايقب . ىلوالا ةعومجملا

 :نم فلاتتو [؟عمنطةلا

 ةدحاو ةبيتك ) 8 ةاشملا ءاول مض يذلا « أ » لترلا *

 قرطلا ةسدنه ةبيتك فضنو (ةيدنه جاوفا ”و ةيناطيرب

 ةيراطبو ٠ ةيوطم براوق "و . ماغلا ةسدنه ةليصفو ؛ "4

 .يناديم فاعسا ةدحوو «(عفادم 5) م ناديملا ةيعفدم

 « نايتسسيرك » ءاوللا ةدايق تحن هلك لترلا ناكو

 8و ةيقدنب 78174 ةيلامجالا هتوق غلبتو 0 ٠

 : عفادم

 : بئاتك 4 ) 9 ةاشملا ءاول مض يذلا « ب » لترلا *

 ناتبيتك ) 58 ةاشملا ءاولو , ( ةيدنه ”و ةيناطيرب ةدحاو

 "٠ ) 4 ناديملا ةيعفدم ءاولو . ( ةيدنه جاوفا "و ناتيناطيرب

 51١ رزتواهلا ةيراطب ”/١و ( اعفدم 8 مضت تايراطب

 تحت لترلا ناكو . ةسدنه ةليصفو . ( ةصوب © ناعفدم )

 ا س

 0941١ ةيلامجالا هتوق غلبتو . هسفن « لابمك » لارتجلا ةدايق
 .اعفدم ؟١و ةيقدنب

 8709 ىلوالا ةعومجملل ةيلامجالا ةوقلا تغلب كلذبو

 . اعفدم ؟1و ةيقدنب

 « نفيتس » ديمعلا ةدايقب . ةيناقثلا ةعومجملا

 ةلايخ بئاتك 8 ) 5 ةلايخلا ءاول : مضتو , 2

 اهتوق يلامجإو . يناديه فاعسا ةدحو . ( ةيعفدم ةيراطبو
 . عفادم غو افيس 08

 لترلا اضيا ىمست تناك ) . ةشلاثلا ةعومجملا
 : مضتو , « يريك » ءاوللا ةدايقب ( « ج»

 جاوفا و ةيناطيرب ةدحاو ةبيتك ) 7 ةاشملا ءاول *

 . ( ةيدنه

 . ( ةيدنه جاوفا "و ةيناطيرب ةبيتك ) 8 ةاشملا ءاول *

 ةيدنه ىرخأو ةيناطيرب ةبيتك ) 1 ةاشملا ءاول *

 . ( "8 قرطلا ةسدنه ةبيتك نم يناثلا فصنلاو

 ١8 مضت تايراطب " ) 5 ناديملا ةيعفدم ءاول *

 , ( عفادم 5 ) ؟ ناديملا ةيعفدم ةيراطب "/؟9و . ( اعفدم

 5 رزتواهلا ةيراطبو . ( عفادم 5 ) ؟ ةيلبجلا ةيراطبلاو

 4 ) 5١ رزتواهلا ةيراطب ”/؟و , ( ةصوب © عفادم ) ١

 . 15 ةلايخلا ةبيتك نم ةليصفو , ( ةصوي 6 عفادم
 ةيقدنب /0817 ةثلاثلا ةعومجملل ةيلامجالا ةوقلا تغلبو

 .اعفدم 78و افيس ١5و

 , 1816© « سيار » ديمعلا ةدايقب . 0 ءاوللا ةعومجي

 ةيدنه ؟ و ةيناطيرب 7 ::بئاتك 5 ) "8 ةاشملا ءاول : مضتو

 ؟ ناديملا ةيعفدم ةيراطب "/١و . ( ةوقلا يتلمكتسم ريغ

 ,« ا رسنال » ةلايخلا ةبيتك نم ةيرسو .( ناعفدم )

 ةيقدنب ١8057 ةروكذملا ةعومجملل ةيلامجالا ةوقلا تغلبو

 . نيعفدمو أفيس ١7و

 , نؤملاو ةريخذلا تابرع نم يناثلا قسنلا ةيامح ةوق

 يتب رسو , ( '1/ ءاولل ةعباتلا ) 45 باجنبلا ةبيتك : مضتو

 4 ىلع نيلومح نيمئاع نيرسج اهادحا عم . ةسدنه

 8157 اهتوق تغلبو . « يحلا طش » روبعل نيصصخم تابرع

 ةيناطيرب ةوق « ةلجد » رهنل ىرسيلا ةفضلا ىلع ناكو

 2/01128-« دنابزهغنوي » ءاوللا ةدايقب .ةيوناث

 : مضتو , 15520

 , نايدنه ناجوفو ةيناطيرب ةبيتك : ١9 ةاشملا ءاول *

 باجنبلا وهو ) ءاوللا اذه عباتلا رخآلا يدنلا جوفلا امأ

 ةعومجملا عم لماعلا ا ءاوللا ىلع اقحلم ناكف ( 47
 . ةثلاثلا

 ؟و ةيدنه ىرخاو ةيناطيرب ةبيتك ) ١١ ةاسشملا ءاول *

 -( نايدنه جوف
 . ( 3١ خيسلا ) لقتسم يدنه ةاشم جوف *

 . ماغلا ةسدنه يتيرسو , ٠١1 قرطلا ةسدنه ةبيتك *

 مهكا/



 ةيئاطنربلا كولا تاكري سس
 كيلا ةسكاعملا تاوكز لاه هع دع دي
 ستصيلولا تارا ميسو

 ستصبلر تاماهتسا 35©هظ2
8 

 ىلا قويطلا تاه

 .ةيناطررلا تول ةيماجل وع
 مسكر لوزو

 كا 1 ف اب ا

 )8//١915( «سباس لت» ةكرعم نابإ ةيكرتلا ةسكاعملا تامجهلاو «ةيناطيربلا تاوقلا موجه رواحم

 ةثلاثلاو ىلوألا « سكسس » ناديملا ةيعفدم يتيراطب .

 . ( عفادم 5) 55 ناديملا ةيراطبو . ( عفادم 8 امهيدل )

 يه .ةصوب 0 رايع نم ةليقث عفادم ٠١ ىلا ةفاضالاب

 ةليصفو 7 و ؟ ةليقثلا ةيعفدملا يتيراطب عفادم عومجم

 . ٠١4 ةليقثلا ةيراطبلا نم

 عاسبرا ةثالثو ةيرس نم ةفلؤم ) ١١ ةلايخلا ةبيتك *
 . (طقف ةيرسلا

 6٠٠١ وحن غلبت تاليكشتلا هذهل ةيلامحالا ةوقلا تناكو

 نفسلا ةيعفدم اهنواعت , اعفدم 58و فيس ١٠٠و ةيقدنب

 ةيكرتلا تاوقلا تيبنتب تفلك دقو . ةيرهنلا براوقلاو
 طخ دنع رهنلل ىرسيلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةيسيئرلا

 نم اهعنمو اهيلع موجطلاب رهاظتلا قيرط نع . « ةنحلا »
 ةرتف لوطال ىنميلا ةفضلا نع ةعفادملا تاوقلا زيزعت

 تاوقلل يسيئرلا ركسعملا ةسارح ىلإ ةفاضالاب ,ةنكمم

 دنع دوجوملا مئاعلا رسحلاو .ىرسيلا ةفضلا ىلع ةيناطيربلا

 نملك

 .ةهبجلا ةرخؤم يف نيتفضلا طبري يذلاو هدعس خيش»
 ف ىرسيلا ةفضلا ىلع ةيكرتلا تاوقلا ةدراطمل دادعتسالاو

 .اهباحسنا لاح

 ةيموجهلا نييناطيربلا ةطخ

 ةوقلا دشح يف «رمليا » لارنجلا ةطخ تصخلت

 يلاهش 3/8 - 7و 3/1 - 5 يتليل لالخ موجهلل ةيسيئرلا

 . ةلجدل ىنميلا ةفضلا ىلع ملك 5,0 وحنب « ماربلا ماروه »

 كلذ دعب هيلع ناك يذلا , 8 ةاشملا ءاول نم ةراتس تحت

 لارنجلا فرصت تحت ماع يطايتحا ةباثمب نوكيل عمجتلا

 . هرمليا)
 ةعاسلا يف ةمجاهملا تاوقلا كرحتت دشحتلا متي نا دعبو

 ٠ يبرغلا بونجلا هاجتا يف 5/8 -ا/ ةليل نم 0,

 « ةلايخلا ءاول مث . « ب » لترلا هبقعيو « أ » لترلا اهمدقتي

 ةفاسم تاوقلا عطقت نا دعبو . ةيعفدملاو « ج » لترلا مث

 ٠ سباس » لت نع دعبي عقوم ىلا لصتو . ابيرقت ملك «

 ب »و « أ » نالترلا مدقتيو ءًاليلق فقوتت ءمك / ءاهز «
 نع ملك 6 ءاهز دعبت يتلا قالطنالا طوطخ ىلا ةلايخلا ءاولو

 ةليجدلا » ةانق فطعنم يف روكذملا لتلا « .

 نا ( ؟8و 4 ةاشملا اءاول ) « ب » لترلا ىلع ناكو

 يف ؛ ”/4 موي نم 7,١6 ةعاسلا يف « سباس » لت مجاهي

 لامشلا وحن ( 306 ةاشملا ءاول ) « أ » لترلا مدقتي نيح

 كرتشي نا نود . رسيالا « ب » لترلا حانج ةياحل يبرغلا
 . لتلا ىلع موجهلا يف

 ,حانجلا ىلع 5 ةلايخلا ءاول مدقتي . هسفن تقولا يفو

 موقيل ءاهلك اهتيامحل «لابمك» لارنجلا ةعومجمل رسيالا
 رباعملا نكامأ ديدحتل «يحلا» طش ىتح عالطتسالاب

 . اهتعيبطو
 مىقيف ( "97و 8و ال ةاشملا ةيولأ ) « ج» لترلا امأ

 . رتم 98٠١ وحن دعبت طاقن يف قليفلا ةيعفدم راشتنا رتسب



 ةفاسم ىتح الا/ ةاشملا ءاول عفديو .«سياس -رتبأو طخ نم
 موجه هتاشاشر نارينب معديل «سباس» لت نم ارتم

 رخآ ةاشم ءاول صصخيو .روكذملا لتلا ىلع «ب» لترلا
 ثلاثلا هئاولب ظفتحيو «رتبأ» لت ىلع موجهلل بهأتي

 تحت لمعت نا ررقت يتلا ؛ةيعفدملا عقاوم برق يطايتحاك
 .قليفلا ةيعفدم دئاقل ةيزكرملا ةرطيسلا

 ةكرعملا ريس

 ةليل نم ؟1,1؟ ةعاسلا يف ايلمع تاكرحتلا ذيفنت أدب
 لوصو رخأتل ارظن , 7١,٠ ةعاسلا نم الدب ؛ "/8-17
 رثا . نيتعاس ءاهز يلصالا اهدعوم نع ةيعفدملا تادحو

 دقف اذهو . اهلك ةيلمعلا تاتيقوت لودج ىلع رخأتلا كلذ

 ىلا ( ؟8و 4 ةاشملا اءاول ) « ب » لترلا عئالط تلصو

 تناك) «ةليجدلا» ةانق ىحنم نم ابيرقت ًارتم 18٠ ةفاسم
 موي نم 5,70 ةعاسلا يف سمشلا قورش دنع (ةفاج كاذنا

 وحن اهنع دعبي «سباس» وأ «ةليجدلا» لت ناكو .ا

 ةيناطيربلا ةوقلا ترعشو .يبرغلا لامشلا ىلا رتم ٠

 اهدئاق بلط كلذلو «ةيلاخ ةيكرتلا قدانخلا نا ةمدقتملا

 نكلو .مدقتلا ةلصاوم «لابمك» لارنجلا نم يلحملا
 فدهتست ةيكرت ةعدخ كانه نوكت نا يشخ «لابمك»

 اهيلع يمرلا مث ءاريثك مدقتلاب ةيناطيربلا ةوقلل حامسلا
 ةانقلا ىلا عجارتلاب ةمدقتملا ةوقلا رمأف .ةريبك ةيلعافب

 كارتالا اهقلطي نأ عقوتُي يتلا نارينلا نم اهيف ءامتحالل
 .مهعقاوم ىلع اهنارين ةيناطيربلا ةيعفدملا حتفت امدنع

 .ةأجافملا قيقحت ةصرف «لابمك» عاضا اذكهو

 ةيكرتلا عقاوملا فصقت يناطيربلا قليفلا ةيعفدم تأدبو
 تئجوف دق ةيكرتلا تاوقلا نا نيبتو . ٠و٠ ةعاسلا يف
 ةيبرعلاو ةيكرتلا ةلايخلا دئاق فصقلل ةجيتن لتقو .امامت
 ىدأ فصقلا نكلو . اشاب « يناتسغادلا لضاف دمحم »

 دئاق ماقف , ةيكرتلا ةدايقلل ةبسنلاب ةأجافملا رصنع لاوز ىل
 نهيالا هحانج زيزعتب « كب ناسحا يلع » ١١ قليفل
 يف ةدوجوملا سمخلا ةيناثلا ةقرفلا بسئاتك ةطساوب

 ١8 قليفلا دئاق « كب ليلخ » عم لصتاو . يطايتحال
 ١٠٠٠١ كيرحتب رداب دق ريخالا ناكو , تازيزعت هنم بلطيل

 ىلا ةلجدلا روبعل « يحدم » ةقطنم نم 0١ ةقرفلا نم لجر

 7١و ابراق ١8 ةطساوب « صيصاقملا » دنع ىنميلا ةفضل

 مويلا حابص نم 4,0٠ و ا/,٠٠ ةعاسلا نيب ايف . « ملب »

 دوجوملا "8 ةقرفلا ءاول بحسب « كب ناسحإ »رمأ امك . هتاذ
 - نسلا » لالت دنع يسيئرلا طخلا زيزعتل « ىسيع تيب » يف
 .رمالا اذه ءاوللا تأدحو تذفن دقلو . « سباس -برتبأ

 تسعاطتساو . طخلا يف اقبسم ةدعم قدانخ تلتحاو

 ةاسثملا ةيولا مدقت فاقيا اهزيزعت دعب ةيكرتلا تاعافدلا

 نم ارتم ٠70٠ ةفاسم ىلع « سباس » لت دنع ةيناطيربلا

 .اهتيعفدمو اهقدانبو اهتاشاشر نارين ةوق لضفب . طخلا

 حابصلا تاعاس لالخ ةحداف رئاسخ نييناطيربلا تدبكو
 . ابيرقت ١8,0١ ةعاسلا ىتحو

 «رمليأ » لارنجلا ررق , ١1,٠٠ ةعاسلا ىلاوح يفو
 ( ج لترلا ) 39 ءاوللا نم نيتبيتك هعمو 8 ءاوللا لاسرأ
 معدت نأ ىلع , قرشلا ةهج نم « سباس » لت ةمجاهمل
 ةعاسلا يف ذيفنتلا أدبي ناو , اهلك قليفلا ةيعفدم موجها
 ًارمأ « لابمك » لارتجلا ىلا ردصاو . هسفن مويلا نم 6
 . نتلا نم ةبيرقلا هتاوق ةطساوب نيمجاهملا ةنواعمب

 لضفبو . 27,16 ةعاسلا يف ايلمع موجها أدبو

 تاليكشت تعاطتسا , هل ةدناسملا ةيعفدملا تايامر ةقد

 , لتلا قوف قدانخلا نم نيطخ لالتحا نم !ا/ و 8 نيئاولل
 ةراتس قلطت تناك يتلا ةيكرتلا ةيعفدملا نارين ةفاثك مغر

 ةربخل اقفو . لتلا وحن يناطيربلا مدقتلا عنمل نارينلا نم
 . اسنرفب ةيبرغلا ةهبجلا يف ةيناملالا ةيعفدمل

 ةيناطيربلا تاوقلا ىلع ةيكرتلا 01 ةقرفلا تنش كلذ رثإ

 درط نع موجها اذه رفسأو . ةيعفدملاب اموعدم اسكاعم اموجه
 دنع اهباحسناو . لتلا ىلا تلصو يتلا ةيناطيربلا تاوقل
 . ةيلصالا اهقالطنا طوطخ ىلا مالظلا لولح

 يلاتلا مويلا حابص يف باحسنالا « رملي » لارنجلا ررقو
 . « دعس خيش » دنع مئاعلا رسجلا نم برقلاب هركسعم ىلا

 لئاسو ةلق ١ : ةيلاتلا بابسالا ىلا رارقلا اذه عجريو
 ةحاسم ىلع ةرثعبملا هتاوق ىلا ءاملا لقنل ةمزاللا يربلا لقنلا

 موجهب كارتالا مايق نم فوخلا "'  . ءارحصلا نم ةريبك

 وحن هباحسنا قيرط عطقي نميالا هحانج ىلع ديدج سكاعم
 يف رصاحملا « دنزنوات » لارنجلا ناو ةصاخ ءرهنلا

 رهنلا روبعو راصحلا نم جورخلا لواحي مل « توكلا »
 - يعادخلا موجهلا تارهاظت لشف "'  . موجهلا ةدئاسمل

 دض ىرسيلا ةفضلا ىلع « دنابزهفنوي » لارنجلا اهذفن يتلا

 - 4 ٠ مهتاوق بحس ىلإ كارتالا عفد يف «  ةنحلا » طخ

 . لوالا مويلا يف لاتقلا نع ةمجانلا رئاسخلا ةدش
 ةعاسلا يف باحسنالا « لابمك » لارنجلا تاوق تأدبو

 دق « يريك » لارنجلا تاوق تناكو . /4 موي نم 6

 دراطي ملو . ةقيقد ٠١ وحنب كلذ لبق اهباحسنا تأدب

 لمتكاو . نارينلاب مهجاعزاب اوفتكا لب , نيبحسنملا كارتالا
 دنع رسجلا ركسعم ىلا ةيناطيربلا تاوقلا ةفاك لوصو
 . 7/٠١ 14 ةليل فصتنم

 قارتخا يف ةيناثلا ةيناطيربلا ةلواحملا تلشف اذكهو

 تاوقلا عئالط تلصو نأ دعب . « توكلا » راصح

 .« توكلا » نم ابيرقت ملك ١١ ةفاسم ىلا ةيناطيربلا

 نم ٠ الجر 814 تغلب رئاسخ ةمجاهملا تاوقلا تدبكتو
 لباقم . ادوققم 21و ًاحيرج 1570و اليتق 017 مهنيب

 بتر نم 109١و اطباض 11 تغلب ةيلامجا ةيكرت رئاسخ
 . ىرخا

 2. سباس » ةكرعم يف « رمليأ » لارنجلا لشف عجريو

 ع

 | س

 ةفضلا ىلع ةصاخو ةيرانلا ةوقلاو ددعلا يف هتاوق قوفت مغر
 تاليكشتلا ددعتو . هتطخ دقعت ىلا . ةلجد رهنل ىنميل

 ةذاقلا ةردايم فعضو., اهتاكرحت رخأتو ,اانهب ةمئاقل

 يتلا ةيرادالا تالكشملل قبسملا بسحتلا مدعو . نييلحمل

 تاوقلل ةددحملا ماهملا ذيفنت يف ريخأتلا نع مجنت دق

 ىلع مهتاوق زيزعت يف كارتالا ةردابُم ةعرسل ناكو . ةمجاهمل
 يف اهرثأ , ةأجافملا مغر نزاوتلا ةداعتساو . ىنميلا ةفضل

 ةلايخلا ناو ةصاخ . ةيناطيربلا فعضلا طاقن راثتس

 يف ءاوس ؛ ةكرسعملا يف العاف ارود بعلت مل ةيناطيربل
 روبع ةلقرع ةلواحم وا .ةيكرتلا ةرخؤملا لوح فافتلالا

 ةيبلس تمهاس امك.« صيصاقملا» دنع ةيكرتلا 6١ ةقرفلا
 دادرتسا يف ةيكرتلا تاوقلا ةمهم ليهست يف «توكلا» ةيماح
 . ةردايملا

 ةغباسلا ( م ءد)

 . ( عرالا رظنأ )

 ةعانص ةكرش ) ايناكس باس (34)

 .( ةيبرح
 ةيبرحلا تارئاطلا ةعانصل ةيديوسلا تاكرشلا ربكا نم

 ام ةمدقتملا تازيهجتلاو خيراوصلا عاونأ ضعبو « ةيندملاو

 . ةينورتكيلالا لوقعلا اهيف
 888 - «ايناكس باس » ةكرث تسسأت

 « باس » ةكرش جامدنا رثإ ١938 ماعلا يف 5من
 « سباق  ايناكس » ةكرشو , تارئاطلا ةعانصب ةصصختملا

 ادن ةكرشلا تدهش دقو . تابرعلا ةعانصب ةصصختملا
 صخش فلأ 4١ براقي ام مضت تحضأ ثيحب ًادرطضم
 لمعي يذلا يوجلا ءاضفلا مسق اهنم , ماسقأ 5 يف نيعزوم
 يذلا تاينورتكيلالا مسقو . ابيرقت صخش فالآ 1 هيف
 داصحتا يف وضع يهو . ةينورتكيلالا ةزهجألا فلتخم جتني
 تارئاطل ةدمتعم ةليكوو , 112511 ءاضفلا ايجولونكت

 . ادنلتفو ةيفاندنكسالا لودلا يف «زويه » رتبوكيلهلا

 ناريطلا لقح يف ةديدجلا ةكرشلل جاتنا لوأ ناكو
 5286 - 524811 « يرافاس ب باس » بيردتلا ةرئاط

 اهكرحم لدبُتسا مث , 1539 ماعلا يف ةرم لوأل تقلح يتلا

 « غنيموكيال » زارط نم يكريمأ كرحمب 191١ ماعلا يف
 ريوطتب هسفن ماعلا يف ةكرشلا تماقو . ا

 م يرافاسم: امهو ةرئاطلا هذه نم نيحلسم نييب رح نيجذوُم
 ىف تفلح ) 581213 2417 8 - 15 « ٠6  يإ ف

 1 بيإ اف م رتروياس»» ١935( ماعلا
 , ماسعلا يف تسقلج ) كانم م0116 341 8 8 - 7

 نوح



 أ س

 ناسحل ةرئاط 11977 ماعلا يف اهنم عنص يتلا ء( 1

 ىلع ةرداق « 77 تا» مسا تحت يكراينادلا وجلا حالس

 د/م خيراوص وأ . تاشاشر وأ , حطس وج خيراوص لمح
 . 88814832 « ماتناب »زارط نم '

 ةيلوالا اهبراجت لصاوت ةكرشلا تناك ءانثالا هذه ينو

 5385 - 37 « نقيف "9 باس » ةرسئاطلا ىلع

 رمتساو , تانيتسلا طساوا ذنم اهريوطت أدب يتلا 23

 ةعبسلا ةرئاطلا هذه جذامغ عنص مت دقو . 1517/١ ماعلا ىتح

 « ال اك س » يلمعلا بيردتلا ةرئاط : ةبقاعتم تارتف يف

 فصقلا ضارغال ةلتاقملا . ( 1970) 52-7

 ةرئاط )199١( كلل 290 -ج آ» يكبتكتل

 « 51 -س » يكيتكتلا يوجلا ريوصتلاو عالطتسال

 يرحبلا فصقلاو عالطتسالا ةرئاط, ( 7- 199١5

 ةرئاط ,( 9١؟979) 5 25 - 37 اال اها س»

 ,( 191985 37-7 «99--ف سود عالطتسال

 , ( 19177 ) 1 ك - 37 « 59 -أ ج» ةضرتعملا ةلتاقمل

 5381 - 37 *ل«سكإ 7# باس » ةضرتعملا ةلتاقمل

 . ( ١994 ) اهتقباسل ةلئاملا

 ةرئاطلل اهماتها كلذ نوضغ يف ةكرشلا تلوأو
 . تانيتسلا يف ترهظ نا قبس يتلا ؛ « ٠١8 باس »

 « يج ١5١6 باس » جذوم 1317 ماعلا يف تروطف

 يف تاليدعت ىلع ىوتحا يذلا , 5885 - 105 6

 تادعملاو ةيموجهلا تاردقلا يلاج يف نيسحتو ,نيكرحملا

 لبقتسملا يجذومن ريوطت متي نا رظتنملا نمو . ةينورتكيلالا
 «أل ؟ برو ه-20 «56 أد نييموجملا

 . يديوسلا وجلا حالس نم بلط ىلع ءانب ,. 5 3 1.

 - باس » يف تاينورتكيلالا مسق تاجتنم نمو

 ١« م ل وي» فذقلاو قيلعتلا ةدحو :« ايناكس
 ةيلآلا عفادملا نضاوحو خيراوصب ةصاخلا [ 1 84 - 1

 موقت يتلاو , « نغيق "7 - باس » ةرئاط دوقو تانازخو
 - لانودكام » ةكرش نم صيخرستب اهجاتناب ةكرشلا
 -م ل وي » لبانقلا قيلعت ةدحوو , ةيكريمالا « سالغود

 ف تا» ينويزفلتلا بقعتلا زاهجو . [ل 1 84 - 3 « '*

 ةيؤر ماظنب دوزملا 117 300-1 «.0-ت

 , 85 0 500-58 « 500 - س .وأ . يإ » ينورتكيلأ
 - يإ . يس .أ» ناديملا ةيعفدمب ةصاخ ةبساح تادعمو

 ينويزفلت بسقعت زاهجو , ل © 83 - 380 ٠
 , 7 15 - 800 «١٠8-س.تد.افقو» «ويديق »

 -أ . اك . ى» ءارمحلا تحت ةعشالاب لماع بقعت زاهجو
 لماع يوج حس زاهج ,1 16 4- 211
 «ا١٠ دس .ر .ى» ءارمجلا تحت ةعئشالاب

125-0. ْ 
 يف يوجلا ءاضفلا مسق ماق . خيراوصلا لقح يفو

 ر »زارط نم حطس وج ةيكيتكت خيراوص جاتناب ةكرشلا

 هاد

 «يإ 4 -ب ردو ,04-28 نع ب
 ء(لقكمح) 858-04 8

 هم -ب رورو ,(ا9ؤال١) 88 - 5

 - حطس ةيكيتكت خيراوصو ؛ ( 191/8 )138 - 05 8

 118 - 08 هك «أ .8 - بر» زارط نم حس

 ,(١ؤ04«08-88)51-بردر ء(اقتح)

 وج خيراوصو ؛ ( 199/8/ ) 5 1 لك «أ.اك.سرو

 , ( 196 8 - 72 «الا- برد زارط نم وج

 . « 39/1 باس » مساب ًاضيا فورعمل

 ةكرشلا عم ةيقافتا ةكرشلا تمقو 19174 ماعلا يفو

 810058 « سياهسوريإ شتيرب » ةيناطيربل

 . أ. ب » لقنلا ةرئاط عنص يف كارتشالل 26505026

 ةكرش عم تقفتا اك 8 شك ع 146 1١45 يىإ

 ةرئاط تاكرحم حوارم شير عنصل « سالغود  لانودكام »

 هذه ةحنجأ تابالقو . 1) (0- 9 « 4 يس . دد» لقنلا

 . ةرئاطل

 «*+8 اداب ر»و

 *ب

 لوألا روباس (6*)

 . ( لوألا روباش رظنأ )

 يناثلا روباس (0)

 . ( يناثلا روباش رظنأ )

 سوي روباس وأ روباس (؛)

 « يداليملا عباسلا نرقلا يف شاع , يطنزيب يركسع

 لالخ . اينيمرأ نم يطنزيبلا مسقلا يف شيجلل ادئاق ناكو
 . عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 يسمالسالا يبرعلا حتفلا ةيادب نابإ اينيمرأ تناك

 لالتحالا تحت حزري اهنم مسق ناك ذا . لالتحالل ةعضاخ

 لالتحالا تحت اعقاو رخآلا نجلا ناك نيح يف , يسرافلا

 نشيجلا دئاق ( سويروباس ) «روباس » ناكو . يطنزيبلا

 . مسقلا اذه يف يطنزيبلا

 هيلاو « نافع نب نامثع » ةفيلخلا رمأ 781 ماعلا يفو

 حتفل ةوق لسري نأب . « نايفس يبا نب ةيواعم »:ماشلا ىلع
 « بيبح » نأك امدنعو . « ةملسم نب بيبح » ةدايقب اينيمرا

 مرلا نم اشيج نأب ملع اينيمرا وحن ماشلا دالب نم اهجتم
 مضيو ٠ ةيطنزيبلا اينيمرأ نم ههاجتاب ريسي ( نييطنزيبلا )

 ةوقب هدادمإ بلطو كلذب «ةيواعم» غلبأف . لجر فلأ ٠

 نم مهمدقتسا لجر فالا ةتسب «ةيواعم» هدمأف .ةيفاضا

 تعاطتساو .؛«ةعيبر نب ناملس» ةدايقب اونأكو «ةفوكلا»

 . هتيتشتو مورلا شيج ريمدت ةيبرعلا تاوقلا

 تاوق « ةيواعم » داق م "غهر/ه ه؟ ماعلا ينو

 ودويت » ةيطنزيبلا اينيمرأ ةمصاع ىلع ىلوتساو . ةفئاصلا
 , ( ايلاح ىرضرأ ) 1260005100115 « سيلويويس

 ىلع ىلوتساو , اينيمرأ نم يسرافلا مسقلا وحن هريس عبات مث
 . الالام نيقد هتمصاع

 ثبل ام ذإ . اينيمرأ يف اليوط اوقبي مل برعلا نكلو
 نيب عارصلا مادتحا رثإ بحسنا نأ يبرعلا شيجلا

 , غارفلا كلذ ةطنزيب تلغتساف . « يلع »و « ةيواعم »

 . اينيمرأ نم مسق ىلع ءاليتسالاب ديدج نم تماقو
 ةيسايسلا نييطنزيبلا عاضوأ عضعضت ىدأ دقو

 اينيمرأ يف مهشيج دناق «روباس » عمط ىلا ةيركسعلاو

 ماعلا يف ةطئزيب ىلع ةروثلا نلعأف , ةطلسلا ىلع ءاليتسالاب
 يف ةدعاسملا هنم بلطي الوسر « ةيواعم » ىلا لسرأو . 8

 نيملسملل قيرطلا ديهمتب كلذ لباقم هدعيو . هتروث
 شويجلا داعبإو ىرغصلا ايسأ ىلع ءاليتسالا يف مهتدعاسمو
 موسختلا ىلع ةرشتنملا شويجلا امس الو , اهنع ةيطنزيبل
 يطنزيبلا روطاربمالا نأ الإ . ماسشلا دالبل ةيلاشل

 لصو يذلا , (82118[0085 197 « عبارلا نيطنطسق »

 سنطسنق» هدلاو لتقم رثإ ( 574 ) ماعلا كلذ يف مكحلا ىلإ

 ىلإ ثعبف , «روباس » هدئاق تاططخمب ملع « لقره يناثل

 ؟ رمالا اذه يف طروتلا نس هرذحي الوسر « ةيواعم »

 اهب رمت يتلا ىضوفلا ةقيقح « ةيواعم » كردأ دقلو
 « اينيمرأ دادرتسال ةيتاؤم ةصرفلا نا ىأرو . ةيطنزيبلا ةلودل

 نيطنطسق » نعو «روباس » نع لزعمب اهلهأب لصتاف

 ةيعبت يف لوخدلاو هتطلسب فارتعالا ىلا مهاعدو , « عبارل
 اوناك نيذلا نييطنزيبلا نم مهتيامح لباقم , نيملسمل

 حتف نم نكمت اشيج « ةيواعم » لسرأ مث . مهيلا نوئيسي

 كلذبو . ةرئاثلا «روباس » تاوق درطو ديدج نم اينيمرأ

 ءادتبا نيملسملا برعلل ةعباتلا قطانملا راطإ يف اينيمرأ تلخد

 . يومالا مكحلا ةرتف ةليط كلذك تيقبو . 518 ماعلا نم

 ( ةرئاط ) رتروبياس (0)
 8 ( رتروياس ١و - باس رظنا )

 ( ةجراب ) اموستاس (؛)
 .«اموستاس » جراوب ةثفل يمتنت ةيناباي ةجرأب

 . نيرشعلا نرقلا تانيرشع لالخ تمدخ

 يف 8 (غه0م2 « اموستاس » ةجرابلا ءانب أدب
 /16 ي ءايا لأ :تلزنأو ع وهما هوذ
 ةيلمعلا ةمدخلا اه زبهجن لاكتسا متو «:« 0



 «اموستاس» ةئف نم ةيناباي ةجرابل يبناجلا رظنملاو يولعلا رظنملا نارهظي ناططخم

 ءانب لاكتسا رخأت دقو . ٠٠/*/ ١5.9 يف

 ببسب مها1 « كآ» اهتليمزو ةروك ذملا ةج رابلا

 مقادملا عينصتب ةفلكملا « ةيناطي ربلا عئاصملا مايق

 ةسينفلا تادعملا نم اهريغو نيتج رابلاب ةصاخلا

 يف يوكل اناعح لل رهام !فرعألا
 ةبغار مدعل آرظن كلذو « امل الصا ددحملا دعوملا

 لالخ نابايلل ةحلسا ميلست يف ةيناطيربلا ةموكحلا

 - 1١9404 ) ةينابايلا - ةيسورلا برحلا ةلحرم

 .(لو..م

 ةيرحبلا ةمدخ يف « اموستاس » ةجرابلا تلظ دقو

 ءاتغتسالا ررقت ثيح«9١+* ماعلا ىح ةينابايلا

 فده ةنيفسك تقولا نم ةرثفل تمدختساو « اهنع

 مث ©« ىرخالا ةيبرحلا نفسلا ران قالطا تابيردتل

 .9١1؟ 4 ماعلا يف اهكيكفت ىرجو « ةدرخك تعيب

 « اموستاس رظنا ) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا
 . ( جراوب ةئف

 نم لوالا عبرلا لالخ تمدخ ةيناباي جراوب ةئف

 . نيرشعلا نرقلا
 قاحللا ىلع لمعت نابايلا تأدب .١5٠ ماعلا ذنم

 تناكو «© جراوبلا ءانب ثيح نم ةيملاعلا تايرحبلاب

 (02 م1621 «ةيسيئر لاتق ةنيفسو مساب ذئتقو ف رعت

 نم عونل ةيلوا تاميمصت تعضوو « ةطتم

 ةيناب حلسيو « نط فلا ١١ هنزو غلبي نفسلا هذه
 ىلع ةعزوم (ةصوب ١؟) مث 70٠ رايع معفادم

 اهم رخؤم و ةنيفسلا ةمدقم يف تاناطبسلا ةيئانث جاربا

 رايعلا ةطسوتم عفادملا نم / 75 ةبسن نوكت نا ىلع

 تاريجح يف سيلو « ةلئام جاربا ىلع ةعزوم

 تناك اكءةنيفسلا لكيه يبناج ىلع ةعزوم ةنصحم

 ممصملا عيردتلا نكلو . كاذنآ ةلثاملا نفسلا مظعم

 رظنلا ديعأ كلذلو « ًافيعض ناك جذومنلا كلذ يف

 فرع رصانعلا لماكتم ديدج ميمصت رهظو « هيف

 <« 852150218 «(اموستاس» جراوب ةئف مساب

 ٍِع

 أ س

 ع 11.6 ماعلا عيبر يف هنم نيتجراب ءانب أدبو
 « « يك آم اهمسا ةيناثلاو « اموستاس » اهمسأ ىلوالا
 ةيناثلا و ًانط ١4807 ىلوالل يداعلا نزولا غلبو

 عي ردتلا ةوق ةدايزل ارظن كلذو « نط ٠٠
 . ديدحلا ميمصتلا ق

 اهضرعو « آرثم ١5,١ ةجرابلا لوط غلبو
 . راثما مر# اهنطاغو ء ًارتم عمرو ىصقألا
 غلبتو ٠ دوقوك محفلا مدختست اهتاكرحم تناكو

 يقو 2 ناصح ٠) «اموستاس» يف اهتوق

 تناك يك 1 نأل ًارظن ) ناصح فلا ؟: «ي آو
 تايالولا يف ةعونصم ةينيبروت تاكرحمب ةدوزم
 «ةدقع ١مر؟0 ىلوألا ةعرس تناك اذل . ( ةدحتملا

 اهعورد كمس حوارتو . ةدقع ٠٠ ةيناثلا ةعرسو

 عورد كمس غلبو . 5١9 ومب ٠١١ نيب ةيبناحلا

 « مث 05 يلفسلا اهحطسو « مث ه١ يولعلا اهحطس

 «مث ؟؟9 ةليقثلا اهعفادم جاربا عوردل كمس ىصقأو

 ١م ةطسوتملا اهعفادم جاربا عوردل كمس ىصقاو
 ةيبناحلا ةنصحملا تاريجحلا عورد كمسو « مث

 .مثل67

 نوكي نأ ىلا ةهجتتم ةيلصالا ةينلا تناكو

 مث008 رايع عفادم ةيئامث نع ةرابع يسيئرلا حيلستلا
 ةيركسعلا تاقفنلا طغض نكلو « ( ةصوب ١١؟)

 ةينابايلا - ةيسورلا برحلا رثإ ةينابايلا ةموكحلل
 مفادم ةعبرأب ةجراب لك حيلست راصتخا ىلا ىدأ
 نيجرب ىلع ةعزوم © روكذملا رايعلا نم طقف
 يف دحاوو ةمدقملا يف دحاو ) تاناطبسلا ييئانث

 ةروكذملا عفادملا رعس عافترال ًارظن « ( ةرخؤملا
 لك تحلُس دقف كلذ ىلا ةفاضالابو . ايناطيرب يف
 )٠١ مث 804 رايع نم ًاعفدم رشع يثاب ةجراب

 هذه تعزوو . ايناطيرب نم ًاضيأ ةارتشم ( ةصوب
 . ( بناج لك لع «) ةيئانث جاربا ١ ىلع عفادملا

 مضي يقاضا حيلستب ةدوزم «اموستاس » تناكو

 تاريجح يف مث ١٠٠١ رايع ًادرفنم ًامفدم

 ,نيغ ةدرفنم عفادم 5و « نيبناحلا الك ىلع ةنصحم
 يف يناضالا حيلستلا امأ . مث 75 رايع نم ةيمحم

 ”رايع ةدرفنم عفادم م نع ةرابع ناكف «ييكآد

 ًادرفنم ًاعفدم ١١و « ةنصحم تأريجح يف مث ٠5

 لك تحلشو . مث 75 رايع نم ةيمحم ريغ
 راسيع تاديبروط قالطا بيبانأ ةسمخب ةجراب
 . ( ةرخوملا يف دحاوو بناوحلا ين :) مم هام

 . لجر م١٠ ةجراب لك مقاط غلبو

 هالا



 ( 1 موكتاسو ماظنب طبترتسو .ةيعانطصالا رامقالا ربع لوطسالا تالاصتا ماظنب ةطبترملا تالاصتالا ةمظنا

 )١4( ساتكوم  ١ 7 ) تاالاصتا ماظن )

 هريوطت متي , ةيعانطصالا رابقالا ربع تالاصتا ماظن

 يف هب لمعلا أدبي نا عقوتيو . ةيكريمالا ةيرحبلا باسحل
 . اذى" ماعلا

 يتملكل راصتخاو جمد يه 5/810001/ موكتاس

 تالاصتالا ىأ . 508161111 11235

 وه « "  موكتاس » ماظنلاو . ةيعانطصالا راهقالا ةطساوب

 رابقالا ربع لوطسالا تالاصتا ماظنل » قحال ماظن

 هستدمتعا يذلا 17115810014 « ةيعانطصال
 ريفوتل ممصملاو , 191١ ماعلا ذنم ةيكريمالا ةيرحبل

 ان 1 1 يلاعلا قوف ددرتب تاونقلا ةددعتم تالاصت

 تافذاق معدل همادختسا ةيناكما ىلا ةفاضالاب , ةيرحبلل

 تاوقلا ضعبؤ اوج ةلومحملا ةدايقلا زكارمو وجلا حالس

 . ةيكريمالا ةيوونل
 5 لصا نم ) يعانطصا رمق لوا قالطا مت دقلو

 راقالا ربع لوطسالا تالاصتا ماظنل » ( راهقأ
 بناج ىلا ماظنلا لمتشيو . 191/4 ماعلا يف « ةيعانطصال

 تاالاصتالا نيمأتل ةيضرأ تاطحم ىلع ةيعانطصالا راهقال

 وجلا نيبو ءربلاو ةيرحبلا عطقلا نيبو . لوطسالا عطق نيب

 علطم يف لمكُتسا دق ماظنلا اذه نوكي نأ لمتحيو . ربلاو
 ةيعانطصالا راهقالا رمع راصتقا نا الا . تانينامثل

 جمانرب ريوطت مّتح , طقف تاونس سمح ىلع ةمدختسمل
 .« ؟  موكتاس »'

 ن4

 ماظن يف ةمدختسملا ةيعانطصالا راهقالا عتمتت نا عقوتيو

 « تالاصتالا نيمأت ىلع ربكأ تاردقب « ١  موكتاس »

 نيسحت عقوتُي اك . شيوشتلا ةمواقم ىلع ربكا ةردقبو
 ةرطيسلا ةمظناو , نفسلا نتم ىلع ةدوجوملا تاطحملا

 ةدوجوملا وأ ةيربلا تادعملاو ةزهجالا مظعم نا الا . طبرلاو

 لوطسالا تالاصتا ماظن » يف ةمدختسملاو نفسلا نتم ىلع

 رابقا بناج ىلا ةمدختسم ىقبتس « ةيعانطصالا راهقالا ربع

 لوأ قلطي نا عقوتُي يتلا  ةيعانطصالا « ؟  موكتاس »

 . 19417 ماعلا يف اهنم رمق

 ١94147 (ةيلمع) نروتاس (5)

 تاوقلا دض ةيتايفوسلا تاوقلا اهب تماق ةيموجه ةيلمع

 يف سداسلا يناملالا شيحلا قيوطت بقع « ةيناملالا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ .«دارغنيلاتسو

 «دارغنيلاتس» يتهبج تاوق تمتأ “194/١ يف

 شيجلا تاوق قيوطت نيتيتايفوسلا «ةيبرغلا ةيبونجلا»و

 مويلا يفو .«دارغئيلاتس» بيج لخاد سداسلا يناملالا

 سرخحلا» شيجو سماخلا تابابدلا شيج أدب «يلاتلا

 لارنجلا) «ةيبرغلا ةيبونجلا» ةهبجلل ناعباتلا «لوالا

 لارتجلا) «دارغنيلاتس» ةهبجلا عباتلا ه١ شيجلاو «(نيتوتاف

 هاجتا يف راصحلا ةقلحل يجراخلا قاطنلا عيسوت ,(وكتمويري

 نم راصحلا قوط قرخ تالواحم صرف ليلقتل .برغلا
 .(ةكرعم «دارغنيلاتس رظنا) لخادلا وأ جراخلا

 عفرل داضم موجهل دعت ايلعلا ةيناملالا ةدايقلا تأدبو

 ةعومجم» تاوق ةطساوب «سداسلا شيجلا نع راصحلا

 «ةمهملا هذه اصيصخ اهليكشت ىرج يتلا .«نودلا شويج

 ؟و نيتينامور ةلايخ يتقرفو ةيناملا ةعردم قرف ” تمضو

 نوف» لاشيراملا ةدايق تحت تناكو ,ةينامور ةاشم قرف

 موجهلا قلطني نأب يضقي يناملالا ططخملا ناكو .«نياتشنام

 يتلا .«نودلا» يقرش هوفوكينلتوك» ةقطنم نم سكاعملا

 بيج نم يبرغلا بونجلا ىلا ملك ١0 وحن دعبت
 موجه لا اذه ذيفنتب ءدبلا ضورفملا نم ناكو . «دارغنيلاتس»

 تاوقلا عيمجت تابوعص نكلو .1447/11/“ يف

 ىتح روكذملا دعوملا ليجأت ىلا تدأ هل ةصصخملا

 لا

 ةيتايفوسلا ةيركسعلا ةدايقلا تناك «ءانثالا هذه يفو

 ةيموجه ةطخ ىلع ١941/11 يف تقداص لق ايلعلا

 يضقت تناكو ««نروتاس» ةيلمع مسا اهيلع قلطأ ةديدج

 هاجتاب عيرس عافدناب «ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلا» تاوق مايقب

 رهخ نم عرفتملا «ريشت» رهن نم اقالطنا «يبرغلا بونجلا

 ةعباتم مث نمو ءاهلالتحاو «وقورليم» ةنيدم ربع ««نودلا»

 نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ,.«فوتسور» ةنيدم وحن عافدنالا

 متي نا نكمي ثيح .««فوزا» رحب يف «نودلا» رهن بصم

 ةيناملالا شويجلا ةعومجم باحسناو تالصاوم قرط عطق

 يتهبج تاوق موقت نيح ىلع .«زاقوقلا» نم هأ»
 لارنجلا ةدايقب تناك) «نودلا»و (وكنمويري) «دارغنيلاتس»

 نم «دارغنيلاتس» بيج ىلع ةقبطمو «يكسفوسوكور»
 بيج يف ةرصاحملا ةيناملالا تاوقلا ىلع ءاضقلاب :(لامشلا
 . «دارغنيلاتسو

 يف ءدبلا ليجأت ىلا ترطضا ةيتايفوسلا ةدايقلا نكلو

 ءاه اددحم ادعوم 0 نا نود .«نروتاس» ةيلمع ذيفنت

 نأ يف نيتمهملا اتلك ذيفنتل ةيفاكلا تاوقلا رفاوت مدعل ارظن

 داضم موجه نشب ناملالا مايق لامتحا اهعقوتلو ءدحاو

 «نيسومروت» ةقطنم نم اما .«دارغنيلاتس» نع راصحلا عفرل

 58 ةفاسم ىلعو «ريشت» ربعل ةيبونجلا ةفضلا ىلع ةعقاولا

 .«وقوكينلتوك» ةقطنم نم وا .«دارغنيلاتس» بيج نم ملك

 اهدحو (يكسفوس وكور) «نودلا» ةهبج تفلك كلذلو

 ةيبونجلا» ةهبجلا ىلا دهمو .««دارغنيلاتس» بيج ءاوتحاب

 يف ةدوجوملا ةيناملالا تاوقلا ةهجاومب (نيتوتاف) «ةيبرغلا

 ةقطنملا ةيتايفوسلا ةدايقلا اهتربتعا يتلا ««نيسومروت» ةقطنم

 . ةعقوتملا ةداضملا ةيناملالا ةبرضلا قالطنال الامتحا رثكالا
 نم ءزجب هجاوت نأ :«دارغنيلاتس» ةهبج ىلا دهم نيح ىلع

 هجاوت ناو « يقرشلا لامشلا يف «دارغنيلاتس» بيج اهتاوق

 نوف تاوق يأ) «نودلا شويج ةعومجم» هتاذ تقولا يف

 مضي اهتاوق نم رخآ ءزجب يبرغلا بونجلا يف (نياتشنام
 ملك ١١١ وحن اهضرع ةهبج ىلع كلذو ,طقف 0١ شيجلا

 .اقرش «شتوملاك» بوهس ىتح ابرغ نودلا رهن نم دتمت



 فلأتي ,.«قونافورت» لارتجلا ةدايقب 2.0١ شيلا ناكو

 لقث ىقلت نأ هل قبس دقو .ةلايخ يتقرفو ةاشم قرف " نم

 رطضا كلذلو 1447/5/١5 موي «نياتشنام نوف» ةبرض

 اذه بحس ىلا «دارغنيلاتس» ةهبج دئاق «وكنمويري» لارئحل

 يرن نيب ةعقاولا ةقطنملا ىلا روكذملا مويلا ةياهن يف شيل

 نم بونجلا ىلاو .«يكسقولاسيب ياسكأ»و ءافوكشيم»
 مث .ملك 54 وحنب «دارغنيلاتس» بيحل يجراخلا قاطنل

 دصل روكذملا بيجلا دنع ةدوجوملا هتاوق نم تازيزعتب عفد

 لاسراب ايلعلا ةيتايفوسلا ةدايقلا تماق امك .يناملالا موجه

 ةدايقب .(يجيتارتسالا اهيطايتحا نم) 475 سرحلا» شيج

 هعافد معدل ١ شيجلا ةهبج ىلا .« يكسفونيلام» لارنجل

 .ينياتشنام نوف» تاوق دض

 لصاوت «نياتشنام نوف» تاوق تناك ءانثالا هذه يف

 صقنو درابلا سقطلا نع ةمجان ةبعص فورظ يف اهمدقت
 نيبو اهنيب تراد دقلو .رئاخذلاو دوقولا نم تادادمالا

 ةدلبب ةطيحملا ةقظنملا يف تابابد ةكرعم «وكنمويري» تاوق

 رهن نم لامشلا ىلا ةعقاولا .«يكسموك ينخريف»

 ىتح ١١1/1١4 نم ةكرعملا تمادو . ملك ١ه وحلب «ياسكأ»

 يف امامت ةيناملالا تاوقلا فحز فاقيإ ىلا تدأو ءلال/ثا/

 ملك 6٠ ةفاسم ىلا اهعئالط تلصو نا دعب ,«,64 موي

 ةفضلا برق «دارغنيلاتس» بيل يجراخلا قاطنلا نم ابيرقت

 . ءاقوكشيم» ربغل ةيبونجلا
 نع ءانثالا هذه يف ايلعلا ةيتايفوسلا ةدايقلا فقوتت مو

 اهفادها تلّدع نأ دعب .«نروتاس» ةيلمع ذيفنتل دادعالا

 قيرط عطقو «فوتسور» ىلا لوصولا يف ةلثمتملا ةيلصالا
 ,«زاقوقلا» نم «أ» ةيناملالا شويجلا ةعومجم باحسنا

 طوطخ عطق ىلع ترصتقا ىرخا فادها قيقحتب اهتفلكو
 ىلع اهرابجال «نياتشنام نوف» ةعومجم تالصاوم

 يتقطنم تاراطم ىلع ءاليتسالا ىلا ةفاضالاب .عجارتلا

 ناريطلا اهمدختسي يتلا .«كسفوزوروم»و «اياكسنيستات»
 بيج يف ةرصاحملا «سولواب نوف» تاوق ديوزت يف يناملالا

 ةيفصت يف نودلا ةهبج ةمهم ليهست فدهب ««دارغنيلاتس»

 ةطخ فادها يف ليدعتلا اذهل ةجيتنو .بيجلا اذه

 مساب ةيلمعلا ةيمست تديعا .ةيلصالا «نروتاس»

 .«ىرغصلا نروتاسو»

 «ةيبرغلا ةيبونحلا ةهبجلا» ىلا ةيلمعلا ذيفنتب دهعو

 . سماخلا تابابدلا شيج : مضت تناك يتلا «(نيتوتاف)

 لوالا «سرخلا» يشيجو . سماخلا«ةمدصلا» شيجو

 ةدايقب .«لوالا سرحلا» شيج موقي ثيحب .ثلاثلاو

 نميألا اهحانج ىصقا يف موجهلاب .«فوستنزوك» لارنجلا.

 هاجتا يف مدقتلاو .نملثلا يلاطيالا شيجلا عقاوم ىلع

 تاوق ضعب لوح ةشامك ةكرح ءارجا دعب .«وقورليم»

 يف هنواعيو .«يكسفوكاينشترف» ةدلب لوح روكذملا شيجلا

 (فونوتيراخ لارنجلا ةدايقب) سداسلا شيلا موجهلا كلذ

 2 9 ٠ : 0مم 8
 اورلا تيوس ةشرج 2. ير املا نسيج ل

 ”هلثييف وسلاتامجعيلا جوج 7 5 هك

 ةانباملالا ةدامطملا تامجبلا هه 16227117 81 ف يبا طع

 «نروتاس» ةيلمع نابإ ١447 (ربمسيد) لوألا نوناك رهش يف ةيناملالا ةسكاعملا تامجهلاو ةيتايفوسلا تاوقلا تاكرحت

 رسيالا حانجلا لكشي يذلا « «جينوروف» ةهبجل عباتلا

 ةدلب وحن مدقتيس يذلاو .ةروكذملا ةهبجلل

 سرحلا» شيج موقي هتاذ تقولا يفو

 يف موجبم ««ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلا» طسو يف .«ثلاثلا

 11011106 «تيلوه» يناملالا لارنجلا ةعومجم عاطق

 يف هنواعيو .«كسفوزوروم» ةدلب هاجتا يف ابونج مدقتلاو

 .«ءاكفو ريمتناك»

 هاجتا يف سماخلا تابابدلا شيج هب موقي رخآ موجه كلذ

 شيجلا عاطق يف كلذو ؛ةروكذملا ةدلبلا وحن يبرغلا بونجلا

 موجب سماخلا ؛:ةمدصلا» شيج موقي مث .ثلاثلا ينامورلا
 قليف عقاوم ريمدت فدهتسي ةهبجلل رسيالا حانجلا ىصقا يف

 «ثلاثلا ينامورلا شيجلل نميالا حاتجلاو 254 رزنابلا»

 .«نياتشنام نوف» تاوقل رسيألا حانجلا ديدهتو

 ذيفنت أدب 1947/117/15 مويل ركبملا حابصلا يفو

 ىلع يديهمت يعفدم فصقب «ىرغصلا نروتاس» ةيلمع

 ,ةقيقد 4١ ةدمل رمتسا 4 يلاطيالا شيجلا ةرسيم عقاوم

 ينو .«لوالا سرحلادو ء«سداسلا» نيشيجلا موجه هبقعأ

 ىلوتساو .ملك 54 ةفاسم امدقت دق ناشيجلا ناك 6

 تاوقلل ةيسيئرلا ةيرادالا ةدعاقلا ىلع سداسلا شيجلا

 ةريبك تايمك اهنم منغو ؛«اكفوريمتناك» ةدلب يف ةيلاطيالا
 , سرحلا» شيج ناك هتاذ تقولا يفو .رئاخذلاو نؤملا نم

 شيما ةئميم مجاهي ءوكنيشويليل» لارنجلا ةدايقب ؛«ثلاثلا

 لقأ دغبو .روكذملا يلاطيالا

 4 تمض يتلا ,5و ”و ١ ةيتايفوسلا شويجلا تاوق تناك

 ةقطنم ىلا تلصو دق ءايكيناكيم اقليفو تابابد قلايف

 يذلا .نماثلا يلاطيالا شيجلا ةرخؤوم يف ةحوتفملا بوهسلا
 يف ةبحسنم هاياقب تقلطناو .ةلتاقم ةوقك مطحت دق ناك

 يذلا تقولا يف ءاهداتعو اهتحلسا اهءارو ةفلخم . ىضوف

 نيرصاحم روكذملا شيحلا نم يدنج فلا ١هوحن هيف ناك

 .«يكسفوكاينشترف» ةدلب لوح
 ةكرحتم تاطايتحا «تيلوه» ةعومجم ىدل نكت مو

 ةهبج تقرتخا يتلا «ةينايفوسلا تاوقلل يدصتلا عيطتست

 ؟14 تابابدلا قليف عاطتسا كلذلو ١4 يلاطيالا شيحلا

 .ةيلمعلا ءدب نم عوبسا نم

 ماع



 أ س

 ملك 54٠ ةفاسم مدقتي نأ («لوالا سرحلا» شيجل عباتلا)

 داليملا ديع ةليل اثجافم اموجه ققحي ناو مايأ ةسمخ لالخ
 ةيوجلا ةدعاقلا دجوت ثيح «.«ءاياكسنيستات» ةدلب ىلع

 تناك يتلا -ركنويو ةيناملالا لقنلا تارئاطل ةيسيئرلا

 ملك 4٠ ةفاسم ىلع ةعقاولاو :«دارغنيلاتس» ىلا نؤملا لقنت

 طسو موجحلا مت دقو .«تيلوه» لارنجلا ةعومجم ةرخؤم نم
 تارئاطلا مقطاو راطملا ةيماح تناكو .فيثك بابض
 نع جتن كلذلو .(ةيداعلا ةسارحلا ادع) مونلا يف نيقرغتسم

 .تارئاطلاو لاجرلا يف ةحداف رئاسخ موجها

 تابابدلا قليف دده .(14541/71/78©) هتاذ مويلا يفو

 شيل ناعباتلا) لوالا يكيناكيملا سرحلا قليفو 8

 ةدلب دنع ىرخالا ةيوجلا ةدعاقلا (#6 سرحلا»

 تافذاقلا اساسا اهمدختست تناك يتلا .«كسفوزوروم»

 تارئاطك ةمدختسملا ١١١«. لكنيه» زارط نم ةيناملالا

 .«دارغنيلاتس» بيج دادمال لقن

 دق «دارغنيلاتس ةهبجو تاوق تناك .ءانثالا هذه ينو

 دض داضملا موجهلا ىلا .1441/11/54 موي يف .تلقتنا

 اهتالصاوم طوطخ تحبصا يتلا .؛نياتشنام نوف» تاوق

 ةديدشلا رئاسخلا نم هسفن تقولا يف يناعت تناكو ,ةددهم

 اهمتايلمع نم ةريخالا ةلحرملا لالخ اهب تقحل يتلا
 «وكنمويري» تاوق تناك 1941/11/77 يفو :ةيموجملا

 ىلع تلوتسا هتاذ مويلا ينو . ءوفوكينلتوك» راطم دنع لتاقت

 وحنب اهنم يقرشلا بونجلا ىلا ةعقاولا «يجونتيفاز» ةدلب
 «يكيتفوميز» راطم وحن اهمدقت تلصاو مث .ءملك

 نم يبرغلا بونجلا ىلا ملك ٠١ ةفاسم ىلع عقاولا

 .وفوكينلتوك»

 .«نروتاس» ةيلمع اهتققح يتلا تاحاجنلل ةجيتنو

 تردصا «.«دارغنيلاتس» ةهبج تاوقل داضملا موجهلاو

 باحسناب ارما 1941/١1/78 يف ايلعلا ةيناملالا ةدايقلا

 ماع طخ ىلا ءأ» شويجلا ةعومجمو «نودلا» شويج ةعومجم
 نم برغلا ىلا ملك 54٠ وحن ةفاسم ىلع دتمي
 يٍناملالا شيجلل يئابغلا ريصملا كلذب ررقتو .«دارغنيلاتس»

 . ةئيدملا لخخاد رصاحملا 'سداسلا

 شيجو «يناثلا سرحلا» شيج نم تاوق تلواح دقو

 ««فوتسور» وحن مدقتلا ةلصاوم سماخلا«ةمدصلا»

 ةعومجم تاوق باحسنا ذفانم قالغاو اهيلع ءاليتسالل

 تحبجن ةيناملالا تاوقلا نكلو .«زاقوقلا» نم «أ» شويجلا

 وحن ةفاسم ىلع 1447/1/71 يف ةروكذملا تاوقلا فاقيا يف

 تابلطتملا صقن ببسب كلذو .«فوتسور» نم ملك 4

 دعاوق نع دعبت تحبصا يلا ةيتايفوسلا تاوقلل ةيرادالا

 «فوتسور رظنا) .ملك ٠١" ءاهز ةيساسالا اهدادما

 . (كراعم

 هال:

 (يوج عافد ماظن) جاس 19١(

 نم ءازجاو ةدحتملا تايالولا يطغي يوجلا عافدلل ماظن

 اكريما نع يوجلا عافدلا رصانع مدقأ نم ربتعيو ءادنك

 اكريمال يوجلا عافدلا ةدايق» ل عبات وهو .ةيلامشلا

 «جاس»و .(دارون رظنا) 20184]) «ءةيلامشلا

 تاملكلا نم ىلوالا فرحالا نم ةلكشم ةملك 54031

 دعرلأ - كلانأ16[0113 (10ا080 ةيزيلكنالا

 فصن ةيربلا ةطاحالا» ينعت يتلا . 22191000

 ١ . ةيلآلا
 تايالولا يف هرصانع زيكرتو «جاس» ماظن ريوطت مت

 لازي ال وهو .تانيسمخلا لالخ ادنك نم ءازجاو ةدحتملا

 هلادبتسا ضرتفملا نم نا الا )144٠0(. نآلا ىتح الماع

 لمللا 5ان1عاا11856ع ءكرتشملا دصرلا ماظنب»

 .تقولا ضعب لادبتسالا ةيلمع قرغتستسو . 71

 ةدع لالخ ةلماع «جاس» ماظن رصانع ضعب ىقبتس اك

 . ىرخأ تاونس

 ل ةعباتلا «نلوكنيل» تاربتخم يف ماظنلا ميمصت أدب دقلو

 نواعتلاب ,184 1 1' ءايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعم»

 . يكريمالا وحلا حالسل ةعباتلا يوجلا عافدلا ةدايق عم

 ةيزكرملا ةبقاعتملا ةحلاعملا ماظنلل يساسالا موهفملا ناكو

 نم دصرلا تامولعم ىقلتي ماظنلا نا ذا .تامولعملل

 قطانم يف يوجلا عافدلا ةحلسا ريديو «تارادار ةكبش
 ديعب فشكلل دحاو رادار اهرفوي يلا ةيطغتلا ريثكب قوفت

 كلت ىلع ماظنلا اهب ىذْعُي يتلا تامولعملا رصتقت الو .ىدملا

 كلذ ىدعتت لب .داعبالا ةيئانث دصرلا تارادار اهرفوت ىتلا

 ةمظناو .عافترالا ديدحت تارادار اهرفوت تامولعم لمشتل

 .ةيرحب عطق نتم ىلع وأ اوج ةلومحملا ركبملا راذنالا

 ديدحت زكارمو .يوجلا دصرلا تامولعم ىلا ةفاضالاب

 تاططخمو .يوجلا عافدلا طئاسوو ةحلسالا ةيزهاج

 .ةينعملا قطانملا نمض ةيركسعلاو ةيندملا تارئاطلا ةكرح

 ىلع ةرطيسلا دانسا» ماظن لمعلا يف «جاس» دناسي

 8وعاع - انم 1216560عم101 (024501 ءضارتعالا

 تاردق تاذ ةيلحم ةيعافد زكارم نم لكشملا .(10]81)

 « يسيئرلا «جاس» ماظن يف ةرادالا زكارم عم ةنراقملاب ةدودحم

 تابرضلا فورظ يف ءاقبلا ىلع ربكا ةردق كلتمي هنأ ريغ

 ضارتعالا تايلمع ةرادا ىلع رداق هنا امك .ةلدابتملا ةيوونلا

 . اهباطعإ وأ ءجاس» زكارم ريمدت ةلاح يف ىتح .ةيلحملا

 ينو .نمزلا ربع هميظنتو «جاس» ةينب تروطت دقلو
 ءزجو ةيراقلا ةدحتملا تايالولا تناك «تانيعبسلا طساوأ

 زكرم اهنم لك يف يوج عافد قطانم ” ىلا ةمسقم ادنك نم
 دانسا» ماظنل ناعبات ةرادا ازكرم هدناسي .ةقطنم ةرادإ

 ةقطنم قطانملا هذه ىلا فاضيو .«ضارتعالا ىلع ةرطيسلا

 يف ىرخاو ءادنك لخاد ابيرقت ايلك عقت يوج عافد

 .اكسالا

 لكشب «جاس» ماظنل ةعباتلا قطانملا ةرادإ زكارم طبترتو

 «دارون» ةدايقل عباتلا ةيلاتقلا تايلمعلا زكرم عم رشابم

 يف ةيوجلا ةكرعملا قيسنتب زكارملا هذه موقتو . 101.51

 .ٍلعفلا ضارتعالا ةرادإ ىلا ةفاضالاب ءاهقطانم

 لك جارخال ةيلحرم ةطخ عضو أدب 191/4 ماعلا يفو

 نم ةيراقلا ةدحتملا تايالولا يف قطانملا ةرادإ زكارم

 نيب «كرتشم ةرادا زكرم» رشع ةثالثب اهادبتساو .ةمدخلا

 «ةيلاردفلا ناريطلا ةرادادو «يكريمالا وجلا حالس»

 الا . ١41/8 (سرام) راذا يف ةطخلا تهتنا دقلو . ةيكريمالا

 ىلا تدأ يوجلا عافدلا تالضعمل ةيفاضإ ةسارد نا

 ١ ةطساوب اهتراداو ضارتعالا ةوق ةدايق نأب عانتقالا

 .رخآلا ضعبلا نع اهضعب ةلقتسم «كرتشم ةرادإ زكرم»

 فورظ يف يلمع ريغو «ملسلا نمز يف لاعف ريغ نوكيس
 . دصرلا ماظن» يف لثمتي دمتعملا يئاهنلا لحلا ناكو . برحلا

 .هركذ قبس يذلا «كرتشملا

 ١١14١ ( ةكرعم ) وجاس ( 56 )

 ةكرعملا ىلع « وجاس » مسا برعلا نيفلؤملا ضعب قلطي
 همسا ظفلي يذلا , 0]53 رهن دنع ايراغنه يف ترج يتلا

 . ( 114١ ةكرعم ,وياش رظنا ) «وياش » ةيراغنملاب

 (ةرئاط) 5١١0 - ير ويراتيجاس (؟)

 . (ةرئاط . ويراتيجاس ٠٠١0 - ير ينايحب ر رظنا )

 ١414 ( ةكرعم ) لحاس (؛)

 لالخ قارعلا يف ةيناطي ربلا ةلمملا كراعم ىدحا
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ركسعم ىلع « نيماليد » ديمعلا ةراغا حاجن رثا
 ىأر « ١١١4/١١/١٠ موي يرتلا «ناحيس »
 دئاقو) ةيناطي ربلا ةلمحلا دئاق « تيراب » لارتحلا
 ( ةلمحلا ةوق ذئتقو لكشت تناك يلا ةسداسلا ةقرفلا

 يبرغلا لامثلا وحن مدقتلا ةرورض ١١/1 يف
 ةيمامالا ةيكرتلا ةوقلا درطل ًابيرقت ملك ١6 ةفاسم
 طشل ىميلا ةفضلا ىلع « لحاس » عقوم يف ةزكرمتملا
 ةعقاولا « ةرمحملا » ىلع موجه اهمايق ةيشخ « ب رعلا
 ةريشع خيش اهيف دجوي يلاو « ىرسيلا ةفضلا ىلع
 لارئجلا ضرغ ناكو .«ناتسبرع» ةقطنم يف ايناطيربل لاوم



 يذلا .ريبكلا «ناحيس» راصتنا رامثتسا ًاضيأ («تيراب»

 ىلع ةيناطيربلا تاوقلل يعونلا قوفتلا تبثا
 وحن مدقتلا فورظ ريفوت مث نمو  ةيكرتلا تاوقلا

 ةيناطي ربلا ةيركسعلا ةردقلا ديكأتو « « ةرصبلا »

 مهعدرل ةقطنملاب ةدوجوملا ةيبرعلا رئاشعلا لاجرل
 ىلع ةرطيسلا نع الضف .« كارتألا ىلا ماضنالا نع

 يذلا رمالا . برعلا طش يف « نوراك » ربت بصم

 يف طفنلا ريدصت ءانيم نيمأت ىلع اريثك دعاسي
 ةيئاطي ربلا ةلمحلل يسيئرلا فدا وهو « « نادابع و

 . تقولا كلذ ىّتح قارعلا ىلع
 ةاغملا يئاول نم موجهلل ةصصخملا ةوقلا تلكشت

 اهدئاست ء ةنواعمو ةيعفدم تادنحوو ١م و 5

 : يلاتلا وحنلا ىلع « ةريغصلا ةيب رحلا نفسلا ضعب
 « «يارفد» ءاوللا ةدايق تحت ةمدقملا سرح ١-

 نم ةلايخ ةيرس نم فلأتيو ١ «٠ هءاوللا دئاق

 أ 0

 قارعلا يف ةيناطيربلا ةلمحلا لالخ 191١. 4 ماعلا يف «لحاس» ةكرعم هيلع تراد يذلا حرسملا

 م ةيدنهلا ةيلبحلا ةيمفدملل ةيراطبو «٠ ”» ةبيتكلا
 ةسدنه ةيرسو «© (لاطرا ٠١ رايع مقادم 50

 كوفرون » ةيناطي ربلا ةاشملا ةبيتكو ء ٠١ ماغلالا

 م يدنحلا ةاشملا جوفو م1

 . ١م ةاشملا ءاولل نيعباتلا

 ةبيتكلا نم ةلايخ ةيرس : مضتو ةيسيئرلا ةوقلا - ؟
 ةدايقلا ةراشا ةيرسو « تاوقلا ةدايق ةوقو « "+

 ةاشملا يجوفو « +٠١ ماغلالا ةسدنه ةيرسو « ”4

 ءانثتساب ( ١م ءاوللا ةيقب ) ١١١ و ١١١ نييدنهلا

 ©« 48 روسحلاو قرطلا ةسدنه ةبيتكو ٠ ةيرس

 مفادم 5) 58 ةيناطيربلا ناديملا ةيعفدم ةيراطبو

 ةيدنهلا ةيلبخلا ةيعفدملا ةيراطبو « ( الطر ١8 رايع

 ةبيتكلا مضت ١5 ةأشملا ءاول نم تادحو مث ٠.

 «٠ ال- توبجار

 جوفلا فصنو ء«ريشتسرود» جوف نم ةيناثلا ةيناطيربلا

 فاعسأ ةدحوو 21١1 يدنهلا جوفلا عيرو ٠١. 5 يدنملا

 .لاغبلاب لقن ةدحوو «يناديم

 فصن نم فلأتيو « نميالا حانحلا سرح م
 8 ١1١1 يدنهلا ةاشملا جوف

 ةيرس نم فلأتيو «٠ رسيالا جحانحلا سرح س ه
 . ٠١4 يدنهلا جوفلا نم ةاشم

 « ءاشم يتيرس نم فلأتيو « ةرخوملا سرح -و
 1١١10. جوفلا نم ىرخالاو ٠١4 جوفلا نم اههادحا

 ناك ةمجاهملا ةيناطي ربلا ةوقلا يلاجا نأ يأ
 4١و «ةلايخ ةيرسو ءةاشم جاوفأو بئاتك 7 نم فلأتي
 نع الضف « « ميسكم ر ًاشاشر 4١و « ًاعفدم

 ةيناطي ريلا ةاشملا ةبيتك تناك ) . ةدعاسملا تادحولا

 « ًاطباض 7 وأ 70 و ًايدنج 41١ وأ م06 مضت
 م5١و م5١ نيب ام مضي يدنهلا ةاشملا جوف ناكو

 . ( ًاطباض مم و ؟١ نيبو ًايدنج

 هسة



 أ س

 ةيكرتلا ةوقلا ةيئاطي ربلا تارابختسالا تردقو .'

 ةاشم يدنج 0٠.٠" وحنب لحاس عقوم يف ةدوجوملا
 نيعزوم يمفدم ٠6٠١ و © جاوفأ ةعبرأ ىلع نيعزوم
 نع الضف « ةيلبج عفادم مو ناديم عفادم + ىلع

 رئاشعلا ىعوطتم نم ٠٠٠١ و كردلا نم "و٠

 ددع نأب ديفت ةيكرتلا رداصملا نكلو . ةيبرعلا
 م ميدل طقف يدنج ٠ نأك ةيماظنلا تاوقلا

 اوناك نييناطيربلا نأ حضتي اذكهو . ناديم عفادم

 « ةيماظنلا ةاشملاو ةيعفدملا يف ريبك قوفتب نوعتمتي
 ةيمفدم اهدئاست تناك ةيربلا مهتاوق نأو ةصاخ
 «نيدوا» و « لغيهس » نيتنيفسلا تمض يلا « نفسلا
 مفادم 98 و ةصوب رايع معفادم 4 اهنم لك ىدلو

 ثخيلاو « « ميسكم ) ناشاشرو لاطرا م” رايع

 »م رايع ناعفدم هيدل ناكو « يليبإ سيول 10 حلسملا

 تناكو «يرادريس» ةرطاقلاو 3 شاشرو لاطرا

 لك لمح دقلو . شاشرو الطر ١١ مفدمب ةحلسم

 تايراطب تلمح امك ةيقدنب ةقلط 7٠٠٠ هعم يدنج

 تالكشم ليلقتل ة ريخذلا نم ةنكمم ةيك ربكأ ةيعفدملا
 . لاعقلا ءانثأ ة ريخذلاب دادمالا

 ساسا ىلع هتطخ « تيراب » لارتحلا عضو
 دنتسملا ةيكرتلا ةوقلل نميالا حانملا لوخ فافتلالا
 ىلع اهرابجاو اهباحسنا قيرط مطقل « ءارحصلا ىلا
 ثيح « رهنلا برق ةعورزملا ضرألا ىلإ ءاجتلإلا
 ةيناطيربلا تاوقلا تأدب و . نفسلا نا ريئل ضرععت
 ١614/11/١1 موي نم هرا٠ ةعاسلا يف اهفحز
 ةروصب تمدقتو « ةفوشكملا ةيوارحصلا ضرالا يف
 ١١5٠ وحنب اهنع دعبت يتلا ةعورزملا ضرألل ةيزاوم
 سرح ةنميم تلصو ”ر*٠ ةعاسلا يلاوح يفو . ًارتم
 هتدج و وا ناحيس» يف قباسلا يكرتلا عقوملا ىلا ةمدقملا

 تغلبا 7,8٠ ةعاسلا ينو . اهمدقت تعباتف « ًايلاخ
 ةعلق نم برقلاب ةيكرت تايرود دوج و نع ةلايخلا
 ارثم .5*١ وحن دعب ىلعو « بوطلاب ةينبم ةميدق
 نع م6 ةعاسلا يف تغلبا مث « اهنم برغلا ىلا

 ه اهعمو ةيكرتلا تاوقلا نم 1٠٠١ وحن دوجو
 يترشلا لاشلا نم ةدتمم عقاوم * ىلع ةعزوم عفادم '

 ةيرقم ىح اهارو امو ةروكذملا ةعلقلا نم قرشلاو
 ةبيتك « يارف» ءاوللا رمأف « « لحاس» نم

 يدنملا جوفلا نيمم ىلا بارئتقالاب « ؟كوفرون»

 اهيف حتفنت ًاضرأ ةيسيئرلا ةوقلل كرتي ثيحب « 0
 ةيكرتلا ةيمفدملا تحتف 4,١٠ ةعاسلا ينو . هئيمم لع
 فئاذقب ةاشملا ىلع رانلا « ةعلقلا » برق ةدوجوملا
 ةيراطبلا) ةيلبحلا ةيعفدملا اهيلع تدرو « «لئبا رشو
 . رثؤم ريغ ناك اهادم نكلو « ( ؟9

 ةرطمم ةديدش ةفصاع تبه هر#م٠ ةعاسلا يو

 مالى

 دونحلا ةكرح لعج عقنتسم هبش ىلا ضرالا تلوح
 ررق اهدنع . ةئيطبو ةبعص معفادملاو لويخلاو

 دعب ىلع عقي دجسم وحن هموجم هجوي نأ « يأرف

 رمالا « « ةعلقلا » نم يبرغلا لاشلا ىلا لك 4

 «كارتالل نمي الا حانحملا ةهجاوم يف حبصي هلعج يذلا
 هزيزعت ةرورضب 4,40 ةعاسلا يف ةدايقلا غلبا مث

 يفو . هنيمب ىلا 1١ ءاوللا مجاب نأبو « ةبيتكب
 ديمعلا « تيراب » لا رثحلا غلبأ هسفن تقولا

 مجاهيس ١8 ءاوللا نأب ١١ ءاوللا دئاق « « نيماليد »

 نيح ىلع « ةيكرتلا مقاوملا زكرمو نميالا حانحلا
 مجاهمو ١م ءاوللا نيم ىلا ١5 ءاوللا فحزي

 حانحلا لكشت اهنأكو ودبت تناك يلا « ةعلقلا »

 . كارتالل سيالا
 ١م ءاوللا ناك ١١ر٠. ةعاسلا يلاوح يو

 ماوللا نيبو هنيب ةفاسملا للقيل نيميلا وحن كرحتي
 هتلعج ىرخا ةديدش ةرطمم ةفصاع تبهو ©«

 طوطخلا ةفصاعلا تعطقو « ًاتقؤم هاجتالا دقفي
 « اهدم نولواحم ةراشالا دونج ناك يتلا ةيفتاه لا
 رذعت اك « مالعالا تاراشاب تالاصتالا ترذعتو
 . ناسرفلا نم نيلسارملا مادختسا
 نيلسارملا ىلع كلذ دعب ةكرعملا لاوط تالاصتالا

 ةيعفاملا عطق لك تناك ءانثالا هذه ينو . نيلجارلا
 «دجسملا» نيب ةدتمملا ةقطنملايف كا رتالا عم تكبتشا دق
 1١8« و 15 نيئاوللا نيب ةرغثلا يف يأ « ,ةعلقلا » و
 ةعاسلا يف همدقت فقوا يذلا « ريخألا مدقت ةيطغتل

 امدقت مث . هتاذاحم ىلا ١١ ءاوللا لصي ىتح ١٠)
 ىلع ةفيثك قدانب ران كارتالا حتف كلذ رثاو . ًاعم
 نم لصتم طخ نع كلذ فشكو « طحلا لوط

 نم يبرغلا لاهثلا ىلا عقي ةيانعب ةيفخملا قدانملا

 ران طخ نم رثم ٠٠ 6 وحن دعبيو © « ةعلقلا

 مظعم نولغشي برعلا نوعوطتملا ناكو « +١ ءاوللا
 دنع اهنع ردصي ةمردق قدانب نومدختسيو طحلا اذه
 ًافده اهلعجو مهعقاوم فشك دوسا ناخد يمرلا
 : "يدل داع

 رئاسخ ببست ملو «ةقيقد نيعفادملا نارين نكت ملو

 جوف نم ةيناثلا ةبيتكلا ىلإ ةبسنلاب الإ ركذت

 تدستعا اذل

 رتم 4٠١ دعب ىلع تحبصأ نأ دعب ةصاخ , « ريشتسرود »

 « ةعطاقتم نا رينل تضرعت ثيح « ةملقلا » نم

 يبرغلا لامثلا وحن هاجتالا ىلا اهترسيم عفد يذلا رمألا
 اهتنميم زيزعتو ٠ ةعلقلا , دنع قدانحلا ةهجاومل

 ييرس ءارو نيتفحازلا معدلا ييرس نم ةيرسب
 ةفاسمل دتمب كارتالل رسيألا حانحلا نأ نيبتو . ةمدقملا
 .ةعورزملا ضرالا مو ىح «ةعلقلا»يبونج ةريبك

 ىفدت نأب ١١ جوفلا « نيماليد » ديمعلا رمأ اذل

 ةكرح مايقلل ٠١4 جوفلا نم ةيرس عم لئاصف ا:

 اومفد نيذلا « كارتالل رسيالا حانحلا لوح فافتلا

 ةوقلا مدقت اوفقوأ ثيح « ةعورزملا ةقطنملا ىلا'

 تاونقو ليخنلا و ةفيثكلا تا ريجشلا لخاد ةروكذملا

 ززعي « نيماليد » لعج يذلا رمألا « ة ريثكلا هايملا

 مامأ ىلا مدقتيو « هيدل ةيطايتحا ةدحو رخآب ةوقلا

 عم كرجتلا قسنيو « هسفنب ةكرعملا ريديل هناكرأ عم

 دض هنيمم ىلع ةمدقتملا ىرخالا ةيسيئرلا تاوقلا

 , نةحلقلا

 ةبيتكلا ةدعاسمب ةعلقلا لوح فافتلالا مت دقلو

 ةفاسم تصفدنا يتلا«« ريشتسرود » جوف نم ةينانلا

 ىلإ كارتالا رطضاف , ةعورزملا ةقطنملا وحن رتم

 ١ر٠١ ةعاسلا يف لالا وحن «ةعلقلا» نم باحسنالا

 نوعوطتملا بحسنا هسفن تقولا ينو « رهظلا دعب

 «يبرغلا لاشلا وحن ةأجف ١8 ءاولل نوهجاوملا برعلا
 ةيعفدملا نا رين ةيطغت تحن تاباحسنالا هذه ترجو

 . ةيكرتلا

 تالواحم ةيناطي ربلا تاوقلا تماق كلذ رثا

 تيبس ةفيثك انا رين اهالخ ةقلطم « ةاشملاب ةدراطم
 ترمتساو . ةكرمملا يف ةيكرتلا رئاسحلا مظعم
 لا رثحلا رما ثيح « ١هر٠٠ ةعاسلا ىتح ةدراطملا

 يتلا «٠ تادحولا ضعب نكلو . اهفاقياب « تيراب »
 تح ةدراطملا يف ترمتسا « ةعرسب رماوالا اهلصت

 « تيراب » عفد يذلا ببسلا ناكو . ١5٠٠ ةعاسلا

 « ةلحوملا ضرالا قوف ريسلا ةبوعص كلذ ىلإ
 . كارتالا رئاسخ نم ًايبسن للق يذلا رمألا

 هذه يف برعلاو كارتالا رئاسغ ةلمج تغلب
  ريسا ١٠٠٠١ و حيرجو ليتق ٠ وحن ةكرعملا

 يديا يف ةمينغ ناديم اعفدم مقوو ©« طابض ١ مهنيب

 اليتق ه4 مهرئاسخ تغلب نيذلا « نييناطيربلا
 ةيناطي ربلا رئاسخلا مظعم تركرتو ًاحيرج 4*هو
 ببسب كلذو . « ريشتسرود » جوف نم ةيناثلا ةبيتكلا يف

 . ةعطاقتملا نارينلل نيترم اهضرعت

 [ركسعم ةكرعملا دعب ةيناطي ربلا تاوقلا تماقاو

 غي رفتل اريغص ىسرمو رهنلا ءىطاش برق ًاديدج
 يونعملا اه ريثأت ةكرعملا هذه ناكو . نفسلا نم نؤملا
 ترما يلا « اهتدايقو ةيكرتلا تاوقلا ىلع ريبكلا

 1١/٠٠١/ يف لاتق نود « ةرصبلا » نم باحسنالاب
 ٠ . ( ةلمح « قارعلا رظنا) 4
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 1119 «مدلا ةحاس» ةكرعم ليبق بلح ةنيدم يحاوض ىلإ نيدرام نم ةقتارألا شيج ريس طخ

 ١١١9 (ةكرعم) مدلا ةحاس (58 -45)

 دعب ىلع عقت ةقطنم يف ايروس يلامش يف ترج ةكرعم
 هسأر ىلعو ةقتارألا نم شيج نيب ,««بلح» نم ملك 4

 ريمأ «هيجور» ةدايقب يبيلص شيجو «يزاغليإ» ريمألا

 مهدئاق لتقمو نييبيلصلا ةميزه نع ترفسأو ؛هيكاطنإ
 رمل عع مسا تحت ةيبرغلا عجارملا اهركذتو ء(هيجور»

1 

 نرقلا علطم يف شيعت ايروس نم ةيلامشلا ةقطنملا تناك
 ةيبيلصلا تارامإلا نيب نزاوتلا نم ةلاح رشع يناثلا

 نويبيلصلا ماق نزاوتلا اذه لظ يفو .نيملسملا تارامإو

 نوصحلا دييشتبو «حالسلاب مهسفنأ زيهجتب
 ءارمألا ىوقأ ةيكاطنا ريمأ «هيجور» ناكو . تاماكحتسالاو

 «لوألا نيودلب» اهيف ذوفنلا همساقي .ةقطنملا يف نييبيلصلا

 «زولوت ود نوبدو .سدقملا تيب كلمو «اهرلا» تنوك

 نوملسملا ءارمألا ناك .ةيناث ةيحان نمو . «سلبارط» تنوك

 نم ففخي مل «ءىضوفلاو عارصلا نم ةلاح يف نوشيعي
 نيب «ةرتفلا هذه يف ماق يذلا فلاحتلا الإ ايبسن اهتدح

 كباتأ «نيكتغط» : ةقطنملا ف نيتيساسالا نيتملسملا نيتوقلا

 .نيدرام مكاح «يقترألا يزاغليإو»و .قشمد

 «لالتخالل ضرعتي ةيروس يلامش يف نزاوتلا نكي ملو
 كلم «لوألا نيودلب» اهدوقي ةيجراخ ةوق لخدت لاح يف الإ
 ددهتي يذلا يمطافلا رطخلا نمأي نأ دعب .سدقملا تيب

 ةديدج ةيَئلَص تاذجت ءيجم ىدل وأ ,بونجلا يف هترخوم

 دقف «ناريإو قارعلا يف قرشلا ةقجالس امأ .ابوروأ نم
 ةيركسعلا مهتميزه دعب ةقطنملا ىلإ ةيركسعلا مهتالمح اوفقوأ
 نيح يف . نييبيلصلا دي ىلع )١1١١8( «ثناد لت» ةكرعم يف

 ةقجالس ةلود : ىرغصلا ايسأ يف ناتيسيئرلا ناتلودلا تناك

 امهعنمي نزاوتلا نم ًاعون ناشيعت «ةيطنزيبلا ةلودلاو مورلا
 .ةقطنملا نوؤش يف لخدتلا نع

 ةرامإ يقترألا «يزاغليإ» ىلوت ١٠١١4 ماعلا يفو

 ,«افيك نصح» ةرامإ «ميهاربإ» هوخأ ىلوت |منيب «نيدرام
 .«يزاغليإ» ذوفنل ةعضاخ 5 ماعلا ذنم بلح تتابو

 «هيجور» يبيلصلا ةيكاطنأ ريمأ ماق ١١119 ماعلا ءاتش يفو

 يقرش يلامش ملك 4٠ دعب ىلع عقت يتلا «ةعازبلا» لالتحاب

 :تاهج ثالث نم ةقوطم «بلحو تدغ كلذبو ,«بلح»

 نم اهرصاحي «ةعازبلا» يف دوجوملا ؛هيجور» شيج ناك ذإ

 ةرامإو .لامشلا نم اهرصاحت «اهرلا» ةيتنوكو «قرشلا

 .برغلا نم اهرصاحت «ةيكاطنأ»

 دومحم» يقوجلسلا ناطلسلاب يقترالا ريمألا دجنتساو

 يف هفيلح ىلإ لسرأو «باوج يأ هنم ىقلي نأ نود «يناثلا

 ةوق سأر ىلع هيلإ هجوتلاب هدعوف .«نيكتغط» ريمألا قشمد
 ةعقاولا «رزيش» ءارمأ .«ذقنم ونب» هدعو امك ؛ةيقوجلس

 .ةكرحلا ةيرح نم هنامرحو «هيجور» لاغشإب «هامح» برق

 ةيحانلا ىلع ةيتيتشت تامجبب مايقلا قيرط نع كلذو
 .«ةيكاطنأ» ةرامإ نم ةيبونجلا

 ءاجرأ يف فاوطلاب «يزاغليإ» ماق ١١١4 عيبر ينو

 لئابقلاو داركالاو نامكرتلا نم ًاشيج دشحو .هترامإ

 (ويام) رايأ رهش ةياهخ عمو .ماشلا ةيدابب ةبراضلا ةيبرعلا
 ىدلو .لجر فلأ 4٠ ىلاوح غلب دق ةقتارألا شيج ناك

 ريمألا اذه بلط .«هيجور» ىلإ دشحلا اذه ءابنأ دورو

 تنوك «نوي» نمو «نيودلب» كلملا نم ةدجنلا يبيلصلا

 .ةعيرسلا ةدناسملاب هادعو نيذللا سلبارط

 فلتخمل ةيركسعلا تاكرحتلا ربع ةكرعملا ةيادب تحالو

 لسرأو «سدقملا تيب شيج «نيودلب» دشح دقف .ىوقلا
 يبا ةدعاسمل نامكرتلا دونحلا نم لئاصف «يزاغليإ»

 انيب .«ايمافأ» ىلع تاراغإلا نش اورشاب نيذلا .«ذقنم

 ةاقالمل ًالامش قشمد نم «نيكتغط» كباتألا شيج هجوت

 هالا/



 س ١

 ةكراشملو «ءابهتاراغإ يف اهتدعاسمو «ذقنم ينب١ تاوف

 .«بلح» ةنيدم برق ةيساسألا هتكرعم يف «يزاغليإ»

 تاراغإ نشب «هشيج سأر ىلع «يزاغليإ» ريمألا ماقو
 .«اهرلا» ةرامإ نم ةيبونجلاو ةيقرشلا ةيحانلا ىلع ةقرفتم

 يفو .«اهرلا» ةنصحملا اهتمصاع ةمجاهم لواحي نأ نود

 دنع «تارفلا» رهن (يزاغليإ» ربع (وينوي) ناريزح فصتنم

 ىلع ةعقاولا «نيرسنق» ىلإ لصو ىتح ًابرغ راسو ««سلاب»
 مودق راظتناب ركسع ثيح ««بلح» يبونج ملك 76 دعب

 .«(نيكتخط»

 يذلا «هيجور» قلق مهئافلحو ةقتارالا تاكرحت تراثأو

 راسو ؛(لجار فالآ 4و سراف )٠١/ ةيكاطنأ شيج عج

 «نيرفع لت» نصح ىلإ لصو ىتح ١١١ ة/ث/ت“» يف هب

 كانه ماقأو ««ادمرس» لهسل ةيقرشلا ةفاحلا ىلع ريغصلا

 «يزاغليإ» لسرأ ءانثالا هذه يفو .«نيودلب» لوصو رظتني

 تامولعم ءالؤه عمجو ,راجتلا بايث يف نيفختم هسيساوج
 يف مهدئاق ىلإ اوداع مث .نييبيلصلا عضو نع ةقيقد
 «هيجور» تاوق فعض ىدم نع هوربخأو «نيرسنقا»

 رارق ذاختا ىلع هعجش يذلا رمألا «ةقتارألا ةوق ىلإ ةبسنلاب

 . «نيكتغط» راظتنا يف رارمتسالا نم الدب « لمعلاب ةرذابملا

 نأ لبق «هيجور» ةمجاهم ةرورضب نامكرتلا ءارمالا هديأو
 .ةيبيلصلا تادجنلا هلصت

 ةمجاهمل هتاوق نم ةعومجم «يزاغليإ» عقد "لاا يفو

 ماق امنيب «نويبيلصلا اهيلع رطيسي يتلا «براثألا» ةعلق

 ريبور» ةدايقب هلاجر نم ددعب ةعلقلا هذه زيزعتب «هيجور»
 تحت «حاترأ» ةعلق ىلإ هزونكو هلاومأ لسرأو ,«نوب هييف

 مهنأ هتعامجو «هيجور» فشتكا «0// 8 رجف غوزب عمو

 يف تبه :م نين رشع ,لّتإل صح يف مهعقاوم يف نيقوطم اوتاب
 .باصعالا ريثت يتلا ةنخاسلا نيسامخلا حاير مويلا كلذ

 «هبحور» ررقق ؛نييبيلصلا ركسعم يف ماعطلاو ءاملا لءاضتو

 اعوج توملا نم الدب .نيملسملا ةاقالل نصحلا نم جورخلا

 ديدحتل عالطتسالا لاجر نم ةعومجم لسرأو .هنصح يف

 هذه تعقوف ء.هنم جورخلا تافاكماو قوطلا ةعيبط

 اهنم رفن اجنو .نوملسملا هبصن نيمك يف ةعومجملا
 . يوقلا راصحلا قارتخال ليبس ال نأب «هيجور» اودافأو
 كرتو «قرف عبرأ يف هلاجر يبيلصلا دئاقلا عّزو اهذنعو
 فدبب موجه لاب هتاوق رمأ مث .طايتحالا يف ةسماخ ةقرف

 هتاوق نكلو .قوطلا نم جورخلاو نيملسملا فوفص قارتخا
 .ًايددع نيقوفتملا ةقتارألا تابرض تحت تتشت نأ ثبلت م

 نم مهدينجت ىرج نيذلا ةاشملا سوفن بعرلا كلمتو
 دجي ملو ««ةيكاطنأ» ةقطنم يف نيميقملا نمرألاو نييروسلا

 ةكرح اوقاعأو ناسرفلا اوكبرأف .رارفلل ًاليبس ءالؤه
 ٠١١ مضت ةلايخلا نم ةبكوك قوطلا نم تللست مث .ليخلا
 ثيح «.«براثألا» ةعلق هاجتاب تبحسناو « يبيلص سراف

 هانم

 يتلا ةيدوهيلا هتجوزو فوراخاس يقايفوسلا ملاعلا

 ٍنويهصلا -يبرعلا عارصلا ءازإ هفقاوم ىلع ترثأ

 ىلإ اهعم تعجارتو,«نوب هييف ريبور» ناسرف ىلإ تمضنا

 ناسرفلا نم ىرخأ ةعومجم تعاطتسا مث «عةيكاطنأ»

 ةقتارألا مكحأ نيح يف ,«ادمرسو ةدلب هاجتاب باحسنالا

 مهيف اولمعأو .هعم يقب نمو ؛هيجور» لوح قوطلا

 ءانثتساب ءاهلك نييبيلصلا ةوق ةدابإ ةكرعملا ةجيتن تناكو

 ناكو ءباحسنالا نم تنكمت يتلا ةدودحملا تاعومجملا

 يتلا ناسرفلا ةعومجم ثبلت ملو .ىلتقلا نيب نم «هيجور»
 .ًاضيأ تملستسا نأ «ادمرس» ةدلب ىلإ تبحسنا

 عم بلح ةنيدم «يزاغليإ» لخد ءراصتنالا اذه رثإ

 مايأ ةدع اهيف يقبو «هتاوق ضرعتسا ثيح ءرصعلا لولح

 اهايإ هملس امدعب اًلس اهيلع ىلوتساف «حاترأ» ىلإ راس مث
 هئاطعإ لباقم ءاهتعلق جاربأ دحأ ةسارحب موقي ناك فقسأ

 ةرادإ «يزاغليإ» ىقبأو .«ةيكاطنأ» ىلإ باهذلل نامألا

 ةقئارالل هصالخا نلعأ «فسوي» همسا صخش ديب ةعلقلا

 «حاترأ» يف ةماقالل هنع ًالثمم لسرأو ,مهتمدخل هدادعتساو

 .مئاد لكشب

 الصو دقف «سلبارط تنوك «نوبدو «نيودلب» امأ

 بناج ىلإ لاتقلا يف ةكراشملا اعيطتسي ملو «نيرخأتم

 م8615 نويبيلصلا اهامسا يتلا ةكرعملا يف «هيجور»

 نم اهيف قي 000 ةرثكل (مدلا ةحاس) 532 عاتتطل5

 . مهئامد

 (هيردنا) فوراخاس (:5)

 هنأب فصوي ( ١١ -١194151)زراب يتايفوس يوون ملاع
 هسفن تقولا يف وهو .«ةيتايفوسلا ةينيجورديهلا ةلبنقلا وبأ»
 يف هلو «.تايفوسلا «نيقشنملا» نيب ةطشنلا تايصخشلا نم

 ماعلا يف اريبك امامتها هيلا تبذج فقاوم ددصلا اذه
 ماعلا ف مالسلل لبون ةزئاج هحنمب هتورذ غلب .يبرغلا

19 . 

 ملا آ).١ فوراخاس شتقيرتميد هيردنا دلو

 هواكذ عمل .19؟ا/ه/اك١ يف ءوكسوم» يف 581181017

 ةمدخلا نم هيفعت ةلودلا تلعج ةجردل هابص ةرتف ذنم

 نا مغر , يملعلا ثحبلا ةعباتم نم نكمتي يِتح ةيركسعلا

 قحتلا .يزانلا وزغلل ضرعتي ناك يتايفوسلا داحتالا

 الماح 1447 ماعلا يف اهنم جرختو ,هوكسوم» ةعماجب

 هتاسارد لصاو مث .«فرشلا ةبترم عمال مولعلا يف ةزاجا

 94١ه ماعلا يفو .ةيناثلا ةيملعلا برحلا تاونس لالخ

 دهعم يف «مات شتيفينيجُفي روغيإ» ةعومجمب قحتلا
 يف ناك دقلو .مولعلا ةيميداكال عباتلا ءايزيفلل «فيديبيل»

 ايشوريه ىلع ىلوالا ةيرذلا ةلبنقلا تيقلا امدنع دهعملا اذه

 . ةيلبقتسملا هتاهجوت ىلع رثأ يذلا رمألا ١94(. 4 هيايت)
 يف ةحورطا نع ١9454 ماعلا يف ةاروتكدلا ةداهش لان

 تحت لمعلا أدب ماعلا كلذ نم ءادتباو .«ةينوكلا ةعشالا»

 . يوونلا راطشنالاب اصصختم نكي مل يذلا .«مات» ةرادا

 زكر لب ؛ةيرذلا ةلبنقلا وحن هثوحب «فوراخاس» هجوي ملو

 عم قارسلا راطا يف ةينيجورديهلا ةلبنقلا ىلع همامتها

 ةلبتق لوا دادعا ىلا لصوتو .ةدحتملا تايالولا

 دعب .1987/8/ا؟ يف اهريجفت مت ةيتايفوس ةينيجورديه

 ناك دقو .روهش ةدعب ةيكريمالا ةينيجورديهلا ةلبنقلا ريجفت

 .زاجنالا اذه قيقحت يف ريبك رود «فوراخاس» روتكدلل

 :هلوقب ةينيجورديهلا ةلبنقلا جاتنا يف هرود فصو دقلو
 يرود ناك دقل .ةيمهالا غلاب ناك يماهسا نا دقتعا يننا»

 بستكا دقو .«ديحولا رودلا نكي مل هنكلو ءاريبك

 يف اوكراش نيذلا ةيوونلا ءايزيفلا ءاملع يقابو فوراخاس

 تاونسلا كلت يف يتايفوسلا داحتالل يرسلا يرذلا جمانربلا

 حبصا «نيثالثلاو ةيناثلا نس يفو . مهدالب يف ةريبك ةناكم

 ةلماكلا ةيوضعلا ىلع لصحي ملاع رغصا «فوراخاس»

 وضع» ةلحرمب رمي نا نود «ةيتايفوسلا مولعلا ةيميداكال

 امك .تاوئس ةدع ةداع قرغتست ةلحرم يهو .«لسارم

 تاونس ةيتايفوسلا ةيرذلا ةقاطلا ةنجلل اراشتسم لمع

 . ةليوط
 ضراع امدنع ,19464 ماعلا يف ةماعلا هفقاوم لوأ ذختا

 .«فوشتورخ اتيكين» هب ىدان يذلا «ميلعتلا حالصا»

 ميلعت فيثكتو .ةيملعلا داوملا ميلعت ميظنت ةداعاب بلاطو
 ةدام ميلعت عفد يف لضف هل ناكو .نيقوفتملا لافطالا
 راكفا ةدشب مجاه .يتايفوسلا داحتالا يف تايضايرلا

 «وكنيسيل» دقتنا هنإ ذإ 145٠. ماعلا يف «وكنيسيل ميفورت»
 يملعل ةيميلغتلا جماربلا ىوتسم يندت نعلو ؤسمهربتعاو
 يمسر بينأتل هضرع يذلا رمالا ءايجولويبلاو ةثارولا

 1 . ساق
 نع عافدلا لاحم يف هطاشن زرب تانيتسلا ةيادب ذنمو

 ىتح ءاريثك يملعلا هطاشن طبه |هنيب .«ةيلاربيللا تايرحلا»
 اهيف زرب يتلا تالاجملا يف ةيرظن تاماهسا مدقي دعي مل هنا



 ماعلا يفو . تانيسمخلا لاوطو تانيعبرالا رمخاوا يف هغوبن

 اه ةقالع ال يتلا لئاسملا يف ةباتكلاب امامت لغُش 5
 ةعومجم عم 1975 ماعلا يف نماضت دقلو .هصاصتخاب

 «زتيباك») تايفوسلا نييئايزيفلا ءاملعلا ريهاشم تمض

 ةضراعم لجا نم («شتيفوميزترادو «شتيفوتنويل»و «مات»و

 يتايفوسلا يعويشلا بزحلل 78 رمتوملا يف رهظ يذلا هاجتالا
 ابيتك ١1954 ماعلا يف ردصأو . «نيلاتس» ىلا رابتعالا ةداعال

 ناكو برغلا يف اريبك ايود ثدحأ ةملك فالا ٠١ نم

 شياعتلاو يتايفوسلا داحتالا يف ةيركفلا ةيرحلا» ناونعب

 يف ةطوطخم لكش ىلع بيتكلا اذه رشتنا دقو .«يملسلا

 ىلا امجرتم كلذ دعب رهظ هنكلو .يتايفوسلا داحتالا

 ثبل امو ؛ةيكريمالا «زميات كرويوين» ةفيحص يف ةيزيلكنالا

 برعا دقو .باتكك برغلا مصاوع نم ددع يف ردص نا
 ةسايسل اريثك ةفلاخم ءارآ نع بيتكلا اذه يف فوراخاس

 افقوم ذخأو .يتايفوسلا يعويشلا بزحلاو ةيتايفوسلا ةدايقلا

 ليبرعلا عارصلا» يتيضق يف ليئارسا عم ادج افطاعتم

 ذحخا هنا دقتعي) «تايفوسلا دوهيلا ةرجه»و .«ليئارسالا

 طخلا ديأو .(ةيدوهيلا ةبيبطلا هتجوز ريثأت تحت فقاوملا هذه

 ,«كيشتبود ردنسكلا ةماعزب ايكافولسوكيشت يف يلاربيللا

 عم ؛يلودلا جارفنالا» ةسايس يف ريسلا مدع ىلا برغلا اعدو

 تايرحلل تانامض ىلع لوصحلا دعب الا يتايفوسلا داحتالا

 نيب براقتلاب ىدان امك .يتايفوسلا داحتالا يف ةيلاربيللا

 راصتنا ةيناكما اركنم .يكارتشالاو يلامسأرلا نيماظنلا

 ىتح جيردتلاب نيماظنلا براقت عقوتو ءرخآلا ىلع امهدحا

 لمالا لكشي يلود عمتجم هيأرب رهظيس ثيح 7٠٠١. ماعلا
 . يوونلا رامدلا نم رضحتملا ملاعلا ةاجنل ديحولا

 نم فوراخاس لصُم .1454 (سرام) راذآ يفو

 يف لّكش مث . ةيتايفوسلا ةيرذلا ةقاطلا ةنجل راشتسم بصنم

 لظو .«ناسنالا قوقح نع عافدلا ةنحل» 1917 ال ؛

 تاعيقوتلا عمج تالمح يف ةيلاتلا تاونسلا لاوط كراشي

 .نيفقثملا رودو .ءدوهيلا ةرجبم ةقلعتملا تاءادنلاو

 ىلا لئاسرب ةفلتخم تارتف يف ثعبو .ةيلاربيللا تايرحلاو

 تاداقتنا تنمضت .يتايفوسلا يعويشلا بزحلا ءامعز

 . ةيجراخلاو ةيلخادلا بزحلا تاسايسل

 هئاراب عساولا يبرغلا مالعالا ةزهجا مامتها عمو

 هئارآ نع ريبعتلا «فوراخاس» لصاو «ةيلاربيللا» هتاطاشنو

 يف يبرغ لسارم عم ثيدح يف ركذ دقلف . ةفلتخم روصب كلت

 يسفن دعأ نا نآلا دعب عيطتسا ال يننا» : 19177 ماعلا

 فاصا امنا ءايعويش الو اينينيل ايسكرام تسل .ايكارتشا

 فوراخاس مسا طبترا دقلو . «يلاربيل يننأب ىرحالاب يسفن
 يف فلأتت يتلا «نيقشنملا» تاعامجب تانيعبسلا لاوط

 يعويشلا بزحلا ةسايس نوضهاني دوب نيفقثم نم اهمظعم

 نيمالا فينيجيرب دينويل ىلا ةلاسرب ثعب دقو .يايفوسلا
 1910/7 ماعلا فصتنم يف يتايفوسلا يعويشلا بزحلل ماعلا

 تاداسلا رونأ دمحم يرصملا ماظنلا سيئر

 «ةيبرغلا ةفاقثلاو مالعالا ةزهجا ىلع حاتفنالاب اهيف بلاط

 جو .::«ايفوسلا“ داحنألا: يف“ :مادعالا ةبوقع .ءاخلاو
 .لاصفنالا يف ةيتايفوسلا تايروهمجلا

 يف ريبك ثحابك لمعي فوراخاس يقب دقف كلذ مغرو

 ةرضاحم ءاقلإ ىلع هلمع رصتقيو ءءايزيفلل «فيديبيل» دهعم
 افالخ -ضفر دقو .ةيوونلا ءايزيفلا يف ةدحاو ةيعوبسا

 . تايفوسلا داحتالا نم ةرجهلا «نيقشنملا» نم هريغ فقومل
 نم فوراخاس لزُع 1948٠. (رياني) ٍناثلا نوناك يفو

 نابإ اهيلع زاح يتلا ةمسوألا نم دّرُجو ةيرخفلا هبصانم
 ةماقالل لسرأو «ةينيجورديه لا ةلبنقلا ريوطت يف هتمهاسم

 نم عنُم ثيح «اغلوفلا» رهن ىلع «يكروغ» ةنيدم يف ةيربجلا
 . يجراخلا ملاعلاب لاصتالا

 (رونأ دمحم) تاداسلا (؛»)

 *( )١918- يرصملا ماظتلا سيئرو قباس يركسع

 ةسائر يف رصانلا دبع لامج لحارلا سيئرلا فلخ
 اياضق نع هيلختب رهتشا . ماعلا ذنم ةيروهمجلا

 «ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا قوقحل هركنتو ةيبرعلا ةمألا

 ةلودلا ةحلاصمو ةدحتملا تايالولا ةدارإل همالستساو

 .ةيبرعلا ةرسألا نع رصم لزعل هتالواحمو «ةينويهصلا

 ةيرق يف 19 ١8/١١ © يف تاداسلا رونأ دمحم دلو

 ماعلا يفو .رصم يف «ةيفونملا» ةظفاحمب «موكلا وبأ تيمو

 قحتلا ثيح ةرهاقلا ىلا هترسأ عم تاداسلا لقتنا 8

 ةيوناثلا هتسارد ءانثأ رثأتو «ةيئادتبالا اهسرادم ىدحإب

 أس

 يف ايناملا يف ةطلسلا ىلا ريخالا لوصو رثا «رلته» ةيصخشب

 . 1919“ ماعلا لئاوا

 / ٠١ / 5 يف ةرهاقلاب ةيكلملا ةيبرحلا ةسردملاب قحتلا

 ىضتقمب يرصملا شيخلا عيسوت رارقلا ةجيتتن 1
 عم دفولا بزح ةموكح اهتدقع يتلا 1975 ةدهاعم

 تاقبطلا ءانبا لوخدب دفولا ةموكح حامسو ءايناطيرب

 اهوخد ناك نأ دعب ةيبرحلا ةسردملا ىلإ ةريقفلاو ةطسوتمل

 طابش يف اهنم جرختو .طقف ايلعلا ةقبطلا ءانبأ ىلع ًافقو
 ةاشملا ةبيتكب قحلا ثيح «ءناث مزالم ةبترب 1474 (رياربف)

 زومت يفو .«ةيردنكسالا» يبرغ «سكملا» ةقطنم يف ةعبارل

 يف «طويسا» يبرغ «دابقنم» ىلإ لقن هتاذ ماعلا نم (ويلوي)

 دبع لامج» ىلع فرعت ثيح «(ايلعلا رصم) رصم ديعص
 عاضوأ لوح ةماع ةيسايس تاشقانم اهنيب ترادو «رصانل

 .رصم يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةثعبلا تافرصتو دالبل

 ةراشالا حالس ىلا تاداسلا لقن . 1488/1٠١١ يفو

 عّسوف . (ةرهاقلا بونج يف ةيحاض) (يداعملا» ةقطنم ف

 هتبذج دقو .دونحلاو طابضلا نيب يسايسلا هطاشن ةرئاد

 ىلع هتعجشو برحلا علطم يف ةقحالتملا «رلته» تاراصتن
 ةقالع تأشن ةرتفلا هذه ينو . يسايسلا هطاشن فيثكت

 ««انبلا نسح» خيشلاو تاداسلا نيب ةيركفو ةيسايس
 اعم اقفتاو .ذكتقو نيملسملا ناوخالا ةعامجلا ماعلا دشرمل
 ءاقدصا نم طابضلاو نيملسملا ناوخالا نيب قيسنتلا ىلع

 .تاداسل

 ةقالع ىلع اهتاذ ةرثفلا يف «انبلا نسحو» خيشلا ناكو

 يف شيجلا نع دعبا دق ناك يذلا .«يرصملا زيزع» قيرفلاب

 ببسب ةيناطيربلا تاطلسلا نم طغضب ١44٠ ماعل
 نم تاداسلا بلط دقو .ةيزانلا ايناملا عم فورعملا هفطاعت

 ريبدتب ريخألا ماقو «يرصملا زيزعب هفرعي نا «انبلا نسح»
 زيزع» تاداسلا غلبأ ثيح ١414٠. ماعلا يف اهنيب ءاقل

 دض لمعلل شيجلا يف ًايرس اًيظنت لكشي هنا «يرصملا
 و «يرصملا زيزع» عم تاداسلا ةقالع ترمتساو .زيلكنالا

 ' نكي مل يتلا «ةرتفلا هذه لالخ ةقيثو ةروصب ةانبلا نسح»

 . (رصانلا دبع لامج» عم ةيسايس ةقالع اهيف هل

 ىتح 144١ (سطسغا) بأ نم ةدتمملا ةرتفلا يف لغش
 قطانم يف ةيركسع فئاظو ةدع 144١ (وينوي) ناريزح

 ةراشا ةبيتك يف 1941١ / ”/ ال يف نيع نأ ىلإ ,ةفلتخم

 هذه يفو .«ةرهاقلا» يقرش رفصألا لبجلاب دودحلا حالس

 ينطولا روعشلاو يسايسلا طاشنلا رصم يف ديازت ةرتفلا
 يتلا ةرركتملا مئازملا لظ يف «يناطيربلا رامعتسالل يداعملا

 ايبيل يف ةيناطيربلا تاوقلاب ةيناملالا تاوقلا اهتقحلأ

 «قوراف» كلملاب ةلثم) ةيعجرلا ىوقلا تدجوو .نانويلاو

 رهزألا عماجلا خيشو «رهام يلع» هئارزو سيئرو هتيشاحو
 زيلكنالا ةاداعم اهتحلصم نم نأ ( يغارملا ىفطصم دمحم

 نأو ةصاخ «ءةيشافلا ايلاطياو ةيزانلا ايناملا عم نواعتلاو

 خانملا اذه يف .رصم باوبأ كاذنا قدت تناك روحملا تاوق

 هاه



 أس

 هرفس ليهست تاداسلا نم «يرصملا زيزع» بلط يسايسلا

 ««يناليكلا يلاع ديشر» ةكرح ىلا مامضنالل قارعلا ىلا

 دبع معنملا دبع» رايطلا طباضلا ىلع تاداسلا هفّرعف

 ةيبرح ةرئاط ةطساوب بورهلا ةطخخ مظن يذلا ««فو ؤرلا
 معنملا دبع» و «يربص راقفلا وذ نيسح» اهداق ,.ةيرصم

 ناك ثيح ««توريب» ىلا لوصولا فدهب .«فو ؤرلا دبع

 عم ةنواعتملا ةيسنرفلا «يشيف» ةموكح ةطلسل ًاعضاخ نانبل
 لقح يف يرارطضا طوبهب تماق ةرئاطلا نكلو .ناملالا

 .ةرهاقلا ىلا اورفو ةثالثلا اجنو .ةرهاقلا برق

 لمور .لاشراملا تاوق لوصو عمو 1١9147« فيص يفو

 عم تاداسلا تاقالغع تدادزا ««نيملعلا» ىلا

 امم كلذ اوفشك نييناطيربلا نكلو «ةيناملالا تارابختسال

 هلاقتعاو 21954 7/1٠١ ر/ا/ يف شيجلا نم هحيرست ىلا ىدا 5

 .ةيفرعلا ماكحالا نوناق بجومب

 ةموكح كلملا لاقأ «194 145 (ربوتكا) لوالا نيرشت يفو
 بزح ميعز «رهام دمحأ» ةسائرب ةموكح نيعو دفول

 ادع ,نيلقتعملا نع ةديدجلا ةموكحلا تجرفأو .نييدعسلا
 .ناملالا عم نواعتلاب نيمهتملا هئالمز ضعبو تاداسل

 ىفشتسم ىلا لقنو ماعطلا نع تاداسلا برضأ كلذلو

 رفا نم نك كيبوب داقلا طدو وف حلا نا
 (ربمتبس) لوليا لئاوا ىتح راظنالا نع ًايراوتم يقبو

 برحلا ءاهتنال ًارظن ةيفرعلا ماكحالا تيغلأ ثيح
 .هلاقتعا رمأ كلذب لطبو «ةيناثلا ةيملاعلا

 نيسح» ىلع فرعت «ةيداعلا ةايحلا ىلا هتدوع رثإو

 دونجلا لايتغال ةيرس ةيعمج لكشي ناك يذلا « قيفوت

 كراشو ةيعمجلا ىلا مضناو .دفولا بزح ءامعزو زيلكنالا

 ربد مث .ةيوديلا لبانقلا مادختسا ىلع اهدارفا بيردت يف

 بزح ميعز («ساحنلا ىفطصم» لايتغا ةلواحم مهعم

 ىلع ةيودي ةلبنق ىقلأ نأب «قيفوت نيسح» اهذفن يتلا دفول
 ةرايسلا تأطخا ةلبنقلا نكلو .  هرلكف 1 موي هترايس

 تربد كاذ رثا .لايتغالا ةلواحم نم «ساحنلا» اجنو

 ةيلاملا ريزو لايتغا ةيلمع ««تاداسلا» كارتشاب «ةيعمجل

 «قيفوت نيسح» ذفنو «نامثع نيمأ» دفولا بزحل قباسلا

 نم تنكمت ةطرشلا نكلو؛945١/ ١/5 يف حاجنب ةيلمعل

 ١/1١ يفو . تاداسلا عم هتقالعب فرتعاف «هيلع ضبقل

 .ةيعمجلا دارفا ةيقب عم تاداسلا لقتعا 5

 ءارهش ١" وحن ةمكاحملاو قيقحتلا تاءارجا ترمتساو

 يفو .ندرالا ىلا «قيفوت نيسح» بيربت اهرخاوأ يف ىرج

 نيسح» ىلع ايبايغ مكحلا ردص ١1448 (سطسغا) بآ

 تاداسلا ءىرب نيح يف «تاونس رشع ةدمل نجسلاب «قيفوت

 . هنع جرفأو

 ةبترب شيجلا ىلا تاداسلا ديعأ «1960/1/18 يفو

 يف ًابيبط لمعي ميدق قيدص هل طسوت نأ دعب «بيقن
 لامج» هب لصتا ىتح شيجلا ىلا داع نا امو . يكلملا سرحلا

 هم

 ةيسايسلاو ةيصخشلا هتقالع تعطقنا يذلا .«رصانلا دبع

 ال نأ هنم بلطو 148٠, ىتح ١447 نم ةرتفلا لاوط هب

 نوكيس هناو ءشيجلا يف حضاو يسايس طاشن هل نوكي

 .رارحألا طابضلا ميظنت نيبو هنيب ةديحولا لاصتالا ةلص

 ةقطنمب «ةرطنقلا» ىلا تاداسلا لقن شيجلا ىلا هتدوع رثإو

 مث 146٠. /ةر/ 7 يف دئار ةبتر ىلا يقر ثيح «ةانقلا

 1٠١/ ١٠١/ يف ,ءانيس ةظفاحمب ,.«شيرعلا» ىلا اهنم لقن

 21981١ (سرام) راذأ ةيابخ ىتح كانه يقبو

 / ه/" يف مدقم ةبتر ىلا يقر كانهو .«حفر» ىلا لقن ثيح

 يف «هرصانلا دبع» هل لسرأ نا ىلا «حفر» يف لظو لوا

 ةرهاقلا ىلا يلاتلا مويلا يف ةدوعلا هنم ابلاط هر”

 يف اهدعوم ددحت يتلا رارحالا طابضلا ةروث يف كارتشالل

 .9١ه؟//مر/ هو الر/ ؟؟ نيب ام ةرتفلا

 ل هنكلو «(ةرهاقلا» ىلا لعفلاب تاداسلا رضح دقلو

 امدنعو ءانيسلا ىلا هتجوزو بهذ لب ءرصانلا دبعب لصتي
 هتيب ىلا أ «رصانلا دبع» نا هل نيبت ليللا فصتتنم يف داع

 دبع» تيب يف هلباقي نأ اهيف هنم بلط ةقرو هل كرتو نيترم
 ىلا تاداسلا بهذف ٠7,٠٠ ةعاسلا «رماع ميكحلا

 دق اوناك عيمجلا نآل ءًادحا هيف دجي ملف روكذملا ناكملا
 .ةروثلا يف ةكرتشملا تاوقلا ةدايقل تانكثلا ىلا اوهجوت

 دبع» عم ةفدص لباقت ثيح ةيسابعلاب تانكشلا ىلا هجتاف

 .تاوقلا كرحت ىلع فرشي ناك يذلا .؛رماع ميكحلا

 رصانلا دبع ناك ثيح شيجلا ةدايق ىلا «رماع» هلسراو

 ىلع فارشالا رصانلا دبع هنم بلطف .هقافر نم ددعو

 حابص ةروثلل لوألا نايبلا ةعاذا مث .ةيفتاملا تالاصتالا

 .9١ها؟ر/ال/ * موي

 194857 ويلوي 7* ةروث يف تاداسلا رود ناك اذكهو

 «ةروثلا ةدايق سلجم يف ًاوضع حبصأ دقف اذه عمو .ًايشماه
 وضع هنا ىلع ءاضعالا ىلا «رصانلا دبع» همّدق نأ دعب

 مهاسو .ًايصخش هتطساوب متي ميظنتلاب هلاصتا ناك يدايق
 «ةروثلا سلجم تارارقو تاشقانم يف كلذ دعب تاداسلا

 روتسدلا ءاغلاو ةيسايسلا بازحالا لح ىلا تدأ .يتلا

 19657/ الر/ ؟/ يف فقوو .ةطلسلل نييركسعلا ةسراممو

 يروتاتكيدلا بولسالا مادختساب لئاقلا يأرلا بناج ىلا
 لامج» يأر دض .«سلجملا ءاضعا ةيبلاغ عم .مكحلا يف

 . يطارقميدلا بولسالا مادختساب لئاقلا «رصانلا دبع

 دبع» ةفلاخمب اهيف رهاج يتلا ةديحولا ةرملا يه هذه تناكو

 ىلا دنسُي ملو .هجراخخ وأ ةروثلا سلجم لخاد ء«رصانلا

 يسايس بصنم ةروثلل ىلوالا تاونسلا لاوط تاداسلا

 ةفاحصلل ريرحتلا راد» ىلع فارشالاب هيلا دهع امنإو «زراب
 / 1١5/17 يف) :ةيروهمجلا» ةفيحص تردصأ يتلا «رشنلاو

 يف بتكي تاداسلا ناكو .«ريرحتلا» ةلجمو ' ١98(
 تاوطخلل ةديؤملا تالاقملا نم ديدعلا :ةيروهمجلا»
 يف لاعف رود هل نوكي نأ نود ءةروثلل ةفلتخملا ةيسايسلا
 . ةلودلل ماعلا طخلا مسر وا «تارارقلا ذاختا

 يف ةيروهمجلل ًاسيئر «رصانلا دبع لامج» باختنا دعبو

 دعي ملو .ةروثلا سلجم لح ىرج ,ةهار/ رك 1
 هغلبي مل «رصانلا دبع» نأ ىتح . يسايس رود يأ تاداسلل

 لوأ باختنا دنعو .سيوسلا ةانق ةكرش ميمأت رارقب ًاقبسم
 اليكو «رصانلا دبع» هراتخا .1981/ مانلا يف ةمأ سلجم
 ريتخا مث .«يدادغبلا فيطللا دبع» هسأر يذلا سلجملل

 يذلا «يداحتالا ةمألا سلجمل ًاسيئر 140 فيص يف
 .198/ ماعلا يف ةيروسلا ةيرصملا ةدحولا دعب لكش

 (ربمتبس) لوليا يف رصم نع ةيروس لاصفنإ رثإ
 ليدبلا) ةسائرلا سلجم يف ًاروضع تاداسلا نيُِع 0١.

 دبع» سيئرلا هيلإ دنسأو «(ةروثلا سلجم نع ديدجلا
 ىلع فارشالا ةمهم 1477 (ربمتبس) لوليأ يف «رصانلا

 كلذو «ةينميلا ةروثلل رصم ةدناسم نم يسايسلا بناجلا

 . 1954 ماعلا ىتح يرصملا ةمألا سلجمل هتسائر بناج ىلا
 لودعلاب رصانلا دبع بلاط امدنع سلجملا اذه داق دقلو

 .1951/ ةميزه رثإ هتلاقتسا نع
 ةنجللا يف ًاوضع 1959 (ربمتبس) لوليأ يف َنِيُع

 ًابئان نيُع مث ءيبرعلا يكارتشالا داحتالل ايلعلا ةيذيفنتلا
 سيئرلا رفس ليبق ء.9/117/19"14 يف ةيروهمجلا سيئرل

 ولخل ًارظن كلذو «برغملا يف يبرعلا ةمقلا رمتؤم روضحل
 ءاضعأ مظعم ةطلسلا نع دعبأ نأ دعب ,بصنملا اذه

 بابسأل (يعفاشلا نيسح ادع) ىمادقلا ةروثلا سلجم

 ةسائر تاداسلا ىلوت ساسالا اذه ىلعو .ةفلتخ

 دبع» ةافو رثا ءروتسدلل ًاقفو «ةتقؤم ةفصب ةيروهمجلا
 ةيروهمجلل ًاسيئر بختنا مث . 1417/١/9 /72 يف «رصانلا
 سلجم يف لوألا هباطخ يف نلعاو ٠١/16 /190١., يف

 الإ .هرصانلا دبع لامج» قيرط ىلع ريسلاب مزتليس هنأ ةمألا
 ليبسلا عابتا يوني ناك هنأ تتبثأ ةقحاللا ثادحألا نأ

 يف رولبت اك يركفلاو يسايسلا رصانلا دبع طخل سكاعمل
 21951١ ةيكارتشالا (زومت) ويلوي تاميمأتل ةيلاتلا تاونسلا

 ةيعامتجالا هتاهاجتا يف ءاوس .طخلا اذه ةيفصتل ططخيو

 وأ «ةيلايربمالل ةيداعملا ةينطولا هتسايس وأ .ةيلخادل
 .ةيبرعلا ةيموقلا هتسايس

 ةنجللا عم رمتسملا مادصلاب هذه هلويم تدسجت دقلو

 لثمت تناك يتلا .يكارتشالا داحتالل ايلعلا ةيذيفنتل

 ناكو .رصانلا دبع هل ٍلمعلاو يجولويديالا دادتمالا

 همايقبو .«ةعمج يوارعش» و «يربص يلع» اهئاضعأ زربأ نم

 عم اولمع نيذلا ةلودلا لاجر لاقتعاب 1991/هر/ 1 يف

 ىلع ريسلا ةعباتم اولواحو هطخب اونماو رصانلا دبع سيئرل
 يلع» ةيروهمجلا سيئر باون دحأ مهتمدقم يفو .هيده

 ةيبرحلا ريزوو «ةعمج يوارعش» ةيلخادلا ريزوو «يربص
 «(«قئاف دمحم» مالعالا ريزوو «يزوف دمحم» قيرفل

 يذلا «يعيلطلا ميظنتلا» ءاضعا نم ريبك ددع ىلا ةفاضالاب
 داحتالل ةيسايسلا ةاونلا رصانلا دبع دهع يف لكشي ناك

 . يكارتشال



 مسا 1911 /هر/ ١8 يف هب ماق ام ىلع تاداسلا قلطأو

 نولقتعملا مدق دقلو . «حيحصتلا ةروث» وأ «ويام ١6 ةروث»

 ةمهت مهيلا تهجُو ثيح «ةصاخ ةمكحم ىلا ةكرحلا هذه يف
 لاقتعالا تايلمع تمتو .مكحلا ماظن ىلع رماتلاو ةنايخلا

 ةعومجملا راصنا نم يموكحلا زاهجلا ريهطتو ةمكاحملاو

 تاراعش اهيف تعفُر .ةفثكم ةيمالعا ةلمح لظ يف ةروكذملا

 اهالخ تذختاو .«تالقتعملا ءاغلا» و «نوناقلا ةدايس»

 نييلامسأرلاو نييعاطقالا نع ةسارحلا عفر تاءارجا

 داحتالا ميظنت ةداعإو « مهيلا مهتاكلتمم ةداعاو نيقباسلا

 . يكارتشالا

 ةدهاعم تاداسلا عقو 1971 (سرام) راذآ يفو

 ثبل ام مث ءًاماع ٠١ اهتدم يتايفوسلا داحتالا عم ةقادصلل
 حيلست لوح تايفوسلا عم ةيسايس تافالخ لعتفا نأ

 ءاربخلا جارخإ ةوطخ 1917777 م يف ذختاو «شيجلا

 تايالولا عانقال ةليسوك ءرصم نم تايفوسلا نيراشتسملاو

 هذه هلثمت ام لكب «تايفوسلاب ةيحضتلل هدادعتساب ةدحتملا

 نطنشاو تناك اذإ «ةيكريمالا حلاصملل ةمدخ نم ةوطخلا

 -يبرسعلا عارصلا نم لدتعم فقوم ذخأل ةدعتسم

 تايالولا نم برقتلا حبصأ خيراتلا اذه ذنمو .يليئارسالا

 مئادلاو تباثلا لماعلا ءاهمامأ لزانتلل دادعتسالاو ةدحتملا

 .ةيسايسلا هتاططخم يف

 ًاطاشن يدبي (1917 -1910) ةرتف يف تاداسلا ناكو
 نماضتلا ىلع ةريغلاب رهاظتيو «يبرعلا لاجملا يف ًاظوحلم
 قفتا راطالا اذه ينو . ليئارسا ةهجاوم ىلا ةوعدلاو يبرعلا

 رصم اهنشت برخحلا دادعالا ىلع «دسالا» سيئرلا عم

 ةيموجه ةطخ هل مدقو «ةينويهصلا ةلودلا دض ةيروسو

 دودحلا ىتح ةيروسلا تاوقلا عافدنا لمشت قاطنلا ةعساو

 ةيرصملا تاوقلا عافدناو «ةميدقلا ةينيطسلفلا ةيروسلا

 ىلع اهسفن ةطخلا ضرعو «ءانيس يف تارمملا طخ ىتح

 تادعملاو ةحلسالا ىلع لوصحلا نيمأتل تايفوسلا ءاربخلا

 ةطخ قيبطت ىوس يوني نكي مل هنأ عم «كلذل ةمزاللا

 يقرش ضرالا نم قيض طيرش لالتحا ىلا فدهت ؛ةدودحم

 عم ضوافتلا ضرعو مدقتلا نع فقوتلا مث ءقانقلا

 .ةدحتملا تايالولا فارشا تحت ليئارسا

 قفو 191 (ربوتكا) لوالا نيرشت برح تأدبو
 ةيرصملاو ةيروسلا تاوقلا تققحو .اهيلع قفتملا ةطخل

 ةلحرملا ىلا لاقتنالا نم ًالدبو .ىلوألا ةلحرملا ضارغ
 مغر .تارمملا ىلا اهعفدي ملو هتاوق تاداسلا فقوأ ةيناثلا

 ةيوبعتلا ةفقولل ناكو .هنزاوت داعتسا دق نكي مل ودعلا ن

 « برحلا ريس ىلع غلاب رثأ /٠١( 154 ىلا 8 نم) ةيرصمل
 ةبرضلا راثآ صاصتمال ةصرفلا ليئارسا تحنم اهنأل

 ةهبجلا) ةدحاو ةهبج ىلع اهتاوق زيكرتب اهل تحمسو «ىلوألا

 ةيرصملا ةهبجلا ىلا كلذ دعب اهدهج لقنو «(ةيروسل
 .سيوسلا ةانقل ةيبرغلا ةفضلا ىلا روبعلاو ةضيرعل

 تاحاجنلا ,برحلا ءاهتنا دعب تاداسلا لغتسا دقلو

 ,روبعلا ةيلمع يف ةيرصملا تاوقلا اهتققح يتلا ةيركسعلا
 نطولا لخاد هعقاوم زيزعتل ةيلوطب ةلاه هسقن طاحأو

 مواسملا ةطخ ةيطغتو «.ةيرصملا ريهامجلا نيبو يبرعلا

 .راوسرفدلا ةرغث ةيفصت يف نواهتلاب أدب يذلا يعجارتلا
 اهميلستو ةدحتملا تايالولا ىلع ءامترالا يف حوضوب رهظ مث

 لوألا تاوقلا لصف تاثحابم ذنم ,ةقطنملا يف لحلا حيتافم
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 ةيمالستسالا ةيعجارتلا تاداسلا تاوطخ تعراستو

 حوضوب نطنشاو ةدارال هعايصنا دسجحتو .كلذ دعب

 تاوقلا لصف قافتا يف ليئارسا مامأ لزانتلل هدادعتساو

 كلذ دعب برعلا لواح دقلو .(191/) ءانيس يف يناثلا

 نم دحلاو «نطنشاو» وحن تاداسلا فارجنا فاقيا

 ىتح «يبرعلا فصلا نع هجورخ نود ةلوليحلاو هتاعجارت
 هنكلو .ةكرعملا نم ةيبرعلا رصم جورخ ىلا كلذ يدؤي ال
 هماوق درفنم طخ ىلع ريسلا عباتو «تالواحملا لك لهاجت

 ةلودلا ةحلاصم يف ةبغرلاو :ةيكريمالا ةدارالاب ةقلطملا ةقثلا

 ناك ول ىتح دودح الب لزانتلل دادعتسالاو .ةينويهصلا

 نم ناكو .ةيبرعلا حلاصملاو قوقحلاب طيرفتلا نمثلا
 (91١/ال) ةلتحملا سدقلا ةرايز طخلا اذه تاطحم

 ةيرصملا ةدهاعملو )١91/8(. ديفيد بماك تايقافتاو

 ةيبرعلا رصم نيب تاقالعلا عيبطتو «(191/4) ةيليئارسال

 ةرايز .«سدقلاو .تاوقلا لصف :رظنا) ليئارساو

 ةدهاعملاو .19178 تايقافتا ءديفيد بماكو . 91١/ا/

 .(191/9 ةيليئارسالا ةيرصملا

 رصم نيب تاقالعلا عطق ىلا ءرصم يف ةيرطقلا ةرعنل
 ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا جورخو «ةيبرعلا لودلا مظعمو
 -يبرعلا ىوقلا نازيمب لالخالا ىلإ ىدأ لكشب ةكرعملا نم

 ةسايس ىلا ةدوعلاب ةينويهصلا ةلودلل حمسو «يليئارسال
 تدأ امك .(1910-1917/8) ةلحرم يف اهتقبط يتلا ةدبرعلا

 يداصتقالاو يسايسلا ذوفنلا ديازت ىلا ةدرلا هذه

 "حمس يتلا ءرصم لخاد ةدحتملا تايالولل يركسعلاو

 ىوعدب ءاهيف ةيكريما ةيركسع دعاوق ةماقاب تاداسلا
 اهمايق لاح يف ةيكريمالا تاوقلل «تاليهست» ميدقت

 يركسعلا لخدتلا دض ةيبرعلا ةقطنملا نيمأتل تايلمعب

 .يتايفوسلا

 تاوطخب ةيجراخلا ةيسايسلا تاوطخلا هذه تقفارتو

 بابلا حتف نع ترفسأ «ةيلخادلا ةسايسلا يف ةيزاوم

 يف ماعلا عاطقلا رود صيلقتو «يبنجالا لاما سأرل

 ةيداصتقالا تابستكملا مظعم ةيفصتو 0 يرصملا داصتقالا

 بعشلا ريهامجل تققحت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
 يكارتشالا داحتالا لحو .يرصانلا دهعلا نابا يرصملا

 ىلا؛تاداسلا ةطلس لثمي ديدج بزحب هلادبتساو يبرعلا

 ' ةراثإ ىلا ةيمارلا هريبادتو «تاداسلا ةدر تدأ دقلو

 أ س

 يأ ةسرامم عيطتست ال ىرخأ ةريغص بازحا بناج

 نم ةلسلسب ةماعلا تايرحلا ليبكتو .ةلاعف ةضراعم
 ىلا ىدأ امم «ةيطارقميدلل ةيداعملا تاءارجالاو نيناوقلا

 بعشلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا تالكشم مقافت
 ىوتسم يف رادحنالا ديازتو .ريطخ دح ىلا يرصملا

 تائفلا ةورث يف ديازتلا لباقم «ةيبعشلا تاقبطلل ةشيعملا

 حاتفنالا» ةسايس لظ يف طاشنلا ىلا تداع يتلا ةّلغتسملا
 . «يداصتقالا

 عضو دقف «ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا ديعص ىلع امأ

 هل نيلاوملا طابضلا نم ةعومجم اهسأر ىلع تاداسل

 هطخل نيضراعملا نم صلختلل ةددعتم تايفصت ىرجأو

 هطخب لوبقلا وحن اهعفد يف مدختساو .«يسايسل
 ةلودلا ةهجاومل ةيناكما دوجو مدع ىلع ديكأتلا يعجارتلا

 لاسرا ىلع تايفوسلا هضرف يذلا رظحلا ببسب ةينويهصل

 ءاج رظحلا اذه نأ عم ءرصم ىلا رايغلا عطقو ةحلسال

 ةيرصملا ةدهاعملا ءاغلاب تاداسلا مايق قايس نمض

 دق تاداسلا نأب داقتعا كانهو . 5 ماعلا يف ةيتايفوسل

 تاوقلا فاعضا ةيغب .هجئاتن فرعي وهو لمعلا اذهب ماق

 اهعانقاو اهنيجدتل يداملا رربملا ىلع لوصحلاو .ةحلسملا

 تاوقلا نأ ركذلاب ريدحلا نمو .ليئارسا عم عارصلا ةيثبعب

 تادادمالا عاطقنا دعب لصحت مل ةيرصملا ةحلسمل

 ةحلسالا نم دودحم ددع ىلع الا ةيتايفوسلا ةيركسعل

 ةردقلا فاعضإ كلذ نع مجنو .ةيكريمالاو ةيبرغلا

 ةردق ىلا سايقلاب ةيندتم اهلعجو ءةيرصملا ةيركسعلا
 فاعضاب تاداسلا فتكي ملو .ةيمانتملا ةيركسعلا ليئارس

 ىوقلا نازيم نم اهجارخاو ةيرصملا ةحلسملا تاوقل
 حلاصملا ةمدخ يف كلذ دعب اهعضو لب «يليئارسالا -يبرعل

 ةيبرعلا ررحتلا ةكرح دض لخخدت ةوق ىلا اهوحو «ةيكريمال
 . ةيقيرفالاو

 . يولهب اضر دمحم عولخملا ناريا هاش تاداسلا لبقتسا

 وزغلا ةوقل حمسو .هلابقتسا ملاعلا لود تضفر نأ دعب
 تارئاط قالطنال ةيرصملا تاراطملا مادختساب ةيكريمالا

 (ليربا) ناسين يف ناريا ىلع ةراغالا ةوق تلمح يتلا لقنل

 نع ربع مث 118٠(( ةيلمع طول ءارحص رظنا)

 تاوقلا قالطنال ةدعاق ىلا اهلك رصم ليوحتل هدادعتس

 .ناريا وحن ةيكريمال

 لبون ةزئاج فصن ىلع 191/4 ماعلا يف تاداسلا لصح

 ىلع «نغيب ميحانم» يباهرالا لصح نيح يف .مالسلل
 ةروشنملا تافلؤملا نم ددع تاداسللو .يناثلا فصنل

 يدلو اي ««ةروثلا خيرات نم ةلوهجم تاحفص» :اهزرب

 ةروثلا ةصق» ««يموقلا داحتالا ىنعم» ,«لامج كمع اذه

 ثحبلا» ,«ديدج ثعبوحن» (ةيبعشلا ةدعاقلا» «(ةلماك

 .«تاذلا نع

 هما
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 عنصلا ةيتايفوسلا يروكس ةئف نم «ربوتكا نم سداسلا» ةيرصملا ةرمدملا

 (ةرمدم) ربوتكا نم سداسلا (؛)
 12عو[150/61 تارمدم ةئفل يمتنت ةيرصم ةرمدم

 ماعلا يف ءاملا ىلا تلزنأةيتايفوسلا 51201 «يروكس»
 (رياني) يناثلا نوناك يف ةيرصملا ةيرحبلا اهتملستو «

 برحلا بقعو .«سيوسلا» مسا اهيلع تقلطأو .
 ب ىلا اهمسا لدُب ,(1817/7) ةعبارلا ةيليئارسالا -ةيبرعلا
 ةيلمعلا ةمدخلا يف تلاز امو .(لوالا نيرشت 5) «ربوتكا

 ' .ةروكأملا ةيرحبلاب )158٠ ايلاح
 .(تارمدم ةئف ,يروكس رظنا) :ةماعلا تافصاوملا

 ( خوراص ) رلداس (ع)
 5 ( خوراص 34 رلداس 7* - س سنس رظنا )

 ١855 (ةكرعم) اًقوداس مر
 .(1855 ةكرعم «ستيرغينوك رظنا)

 (قاحسا) هيداس (9)

 سسؤومو .(1187 1440) ينويهص يركسع

 «هاناغاملا» ةمظنم ناكرا ءاسؤر دحأو ««خاملابلا»

 . ةيباهرالا

 «غريب زدنال» ةلئاع نم 1. 580613 هيداس قاحسا دلو

 «نلبول» ةدلب يف 184٠ ماعلا يف ةينولوبلا ه8

 ماخاح ديفح وهو «ةيرصيقلا ايسورل ةعضاخ تناك يتلا
 ةئيدم ىلا هما نع هلاصفنا دنع «هيبأ عم لقتنا .ةدلبلا

 . ةيسور ةيوناث ةسردم يف همولع ىقلتو ««لبولسور»
 «1414 ماعلا يف ىلوألا ةيملعلا برحلا عالدنا دنعو

 ةكراشملا مدع ةيقرشلا ابوروأ دوهي نم ةيلاع ةبسن تلضف

 بيترت ىلع لمعي قاحسا دلاو ناكو .لاتقلا يف ايلعف

 شيجلا يف ةيركسعلا ةمدخلا نم دوهيلا ءافعإ تانوذأ

 « يدنجك عوطتلا نم قاحسا عنمي مل كلذ نا الا . يسورلا

 ىلا يقرو ءاهادحا يف بيصأو :كراعم ةدع ضاخ ثيح

 .بيقر ةبتر

 ةيسورلا تاطلسلا هتنيع .هحارج نم هئافش رثإ

 .ةيبرحلا هلامعا ىلع ةأفاكمك ًانقؤم ةدمل ةطرش طباض

 همى

 «ةماه ةيخيرات اثادحا ةرتفلا كلت يف دهشت ايسور تناكو

 دقلو .1411 ماعلا يف ةيفشلبلا ةروثلا راصتناب تهتنا

 يف ةيرسل ًادئاق َنمو «ةروثلا ىلا غريبزدنال مضنا
 نكي 1 هنا مغر كلذو ء(ايلاح دارغنينيل) «دارغورتب»

 .ايعويش
 ينويهصلاب غريبزدنال ىقتلا .1414 ماعلا يفو

 ةكرح ميظنتب موقي ناك يذلا «رودلبمورت فسوي»
 تيعد يتلاو .(نيطسلف ىلا ةرجهلا عئالط) «ستولاحاه»

 ريثأت ناكو .«يباكم ةباقن» مساب قحال تقو يف

 مل ريخألا نا ريغ ءاريبك «غريبزدنال» ىلع «رودلبمورت»
 ثيح ؛«مرقلا ىلا هجوت امنإو «نيطسلف ىلا ةرشابم رجاهي
 .ةعراصملا فرتحا

 هتنش موجه يف «رودلبمورت» لت 21و١1 ماعلا ينو

 ثيح .«ياح لات» ستوبيك ىلع برعلا راوثلا نم ةعامج
 اهسسا يلا «لمعلا ةبيتك» نم ةعومجم دجاوتت تناك

 «غريبزدنال» ملع امدنعو .نيطسلف يف «رودلبمورت»

 ةبيتك» ةمظنم يف طرخناو نيطسلف ىلا هجوت .هليمز عرصمب
 . ةينويهصلا «لمعلا

 ماعلا يف ةميدقلا سدقلا كراعم يف ؛غريبزدنال» كراش

 نم «علاقملا لامع ةيرس» ىلا كانه مضنا ماك .

 ةمظنم يف ةفلتخم تاطاشن سرامو .«لمعلا ةبيتك»

 طساوا ينو .اهيف اماه ارصنع حبصأ ىتح .«هاناغاهلا»

 يف طابضلل ةيبيردت ةرود لوا ىلع فرشأ تانيرشعلا
 . «هاناغاهاو

 يف لمعلا نكامأل ةنياهصلا لالتحا تالمح داق

 ةقطنم يف ةريهشلا علاقملا يف لمعلا ةصاخو «نيطسلف
 .(1979) دفص يف لاتقلا يف كراش امك .«نيعلا سأر»

 زرب 198(2 198 5) ةينيطسلفلا ةروثلا عالدنا دنعو

 ةيرود ةوق 1475 ماعلا يف لكشو ءديدج نم غريبزدنال
 مساب تفرع سدقلا ةقطنم تاعفترم يف ةكرحتم

 ةوق ليكشت ةيحالص /١191 ماعلا يف حنُمو . «تيديدوناه»

 راصتخا وهو .«شوف» مسا تلمح ةكرحتم ةيناديم

 انهو .«ناديملا ايارس» ناينعت نيتللا نيتيربعلا نيتملكلل
 ةملكلا يهو .؛هيداس» مسا لمحو همسا « غريبزدنال» لدب

 ةوقلا هذه مجح غلبو .القح وأ ًاناديم ينعت يتلا ةيربعلا
 قفة (رياربق) طابش يف تَّلُح اهنأ ريغ ءلجر ٠٠

 ةينويهصلا ةكرحلا يف ةينيميلا بازحالا ةضراعم ببسب
 .اهيلع ينويهصلا «راسيلا» ةنميه

 ةينيطسلفلا ةروثلا ثادحأ لالخ «هيداس» ىقتلا

 لويملا يذ «تيغنيو» يناطيربلا طباضلاب (1984 )١95-

 تاوقلا ريوطت ىلع ريبك ريثأت نينثالل ناك دقلو . ةينويهصلا
 ةيكرحلا تناكو .اهتقنتعأ يتلا ةيلاتقلا ةديقعلاو ةينويهصلا

 نم «ةروانملاو ةهدابملا ىلع زيكرتلاو .نامزلا يف ةأجافملاو

 «تيغنيو» قانتعا ءاجو .اهيلع ازكر يتلا ءىدابملا
 «هيداس» راكفأ حنميل لاتقلا يف يديلقتلا ريغ بولسالل

 ؛ةينويهصلا ةدايقلا ماما اهدقتفي ناك ةيقادصم ةيركسعلا

 طباضلا عم اهنواعت لبق هئارآ يف ككشت تناك يتلا

 .يناطيربلا

 يف روحملا تاوق مدقت عمو 1441١. (يام) رايا يفو

 ةوق ءانب ةركف ىلا ةينويهصلا ةدايقلا تداع ءايقيرفا يلامش

 كلت ذيفنتب هيداس ىلا تدهعو «ةمئاد ةكرحتم ةيناديم

 هذه سيسأت نم نكمت ىتح ليوط تقو ضمي ملو .ةمهملا

 هيداس ملتسا يتلاو ,«خاملابلا» مساب تفرع يلا ةوقلا

 برحلا لالخ مهاس دقلو ١4148. ماعلا ىتح اهتدايق

 دشح ىلا تعد يتلا «لمرك ةطخ» عضو يف ةيئاثلا ةيملاعلا
 لمركلا لبج ةقطنم يف نيطسلف يف نينطوتسملا دوهيلا مظعم

 ىلا ةلدخلا تعد امك .نيطسلف نوزغيس ناملالا نأ ادب ام اذا

 ةعلق نع عافدلا رارغ ىلع اهنع عافدلاو ةقطنملا نيصحت

 .37 ل؟ ماعلا يف نامورلا شويج دض «هداسم»

 تافالخ يف ,«خاملابلا» تاوقل هتدايق ءانثا ءهيداس لخد

 ةماقا ةركف ضراعي ناك يذلا «نويروغ نب» عم ةداح

 سيسأت ىلا ىعسيو «ةيماظنلا ريغ تاباصعلا نم تاوق

 .هؤاشنإ يونملا نويهصلا شيجلل ةاون لكشت ةيماظن تاوق
 نأب ةينويهصلا ةكرحلا ةداق عانقا نم نكمت «هيداس» نا ريغ
 ىرغص تادحو ليكشت «هاناغاملا» ىلع مسحت دالبلا فورظ

 دقلو .نييناطيربلا عم لمتحم مادصل ابسحت ةيرس ايالخو
 ىلا تاباصعلا لاجر ليوحت لهسلا نم نا هيداس دكا

 . تاباصع يلتاقم ىلا دونحلا ليوحت بعصي نيح يف ءدونج
 هتذمالت معد لضفب عارصلا اذه يف هيداس ةركف ترصتناو

 هيضراعم نا مغر .«ناياد يشوم»و «نولا لاغيي» لثم

 هاناغاملا ناكرا سيئر مضتو .ءاهب ناهتسي ال ةوق اوناك
 .«نيداي لاغييدو «راديبا فسوي»و ,.«يرود بوقعيو»

 نم ىوقا ماع لكشب تناك «هاناغاملاو ةدايق نأ ريغ

 اهنال ارظن ,«خاملابلا» ىلع ترطيس يلا هيداس ةعومجم

 تناك نيح يف «ةينويهصلا ةكرحلا تائيه فلتخت لثمت تناك
 ناكو .ةينويهصلا ةكرحلا «راسي» ىلع دمتعت «خاملابلا»

 نم ًاءزج «خاملابلا» ربتعي «نويروغ نب -يرود» حانج
 .«هاناغاطاو تاوق

 «هاناغاها» ناكرال اسيئر هيداس َنيُِع 144ه ماعلا يفو
 ةدحتملا تايالولا ىلا «يرود بوقعي» رفس دعب «.ةلاكولاب
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 هيداس قاحسإ ينويهصلا يباهرالا

 هيداس فرشا دقلو .«نويروغ نب» اهب هفلك ةيرس ةمهم يف

 اهتذفن يتلا تايلمعلا مظعمل طيطختلا ىلع ةرتفلا هذه لالخ

 نيمأت لجا نم وأ «نييناطيربلاو برعلا دض «هاناغاملا»

 .نيطسلف ىلا دوهيلا نم ديزملا ةرجه
 ىلوالا ةيليئارسالا ةيبرعلا برحلا عالدنا دنعو

 ةيركسعلا بصانملا نع هيداس دعبا )1458- ١19544(.

 «هاناغاطاو طابض عيمج سكع ىلع كلذو .«ةيراسيلا» هلويمل

 ملو .لاتقلا تاهبجب اوقحتلاو ةيدايق بصانم اوملست نيذلا

 شيج تاوق تمدقت نأ دعب الإ يركسع زكرم ىلع لصحي
 يف «كميعاه رامشم» ةيماح تمزهو ليلجلا يف ذاقنالا

 كانه «هاناغاطلا» تاوقل ًادئاق نيع ثيح 19 ؛م/لةيل
 شيج تاوق فاقيا نع ترفسا ةسكاعم تامجبب ماقو

 .ذاقنالا

 نومطقلا يح ىلا ليلحجلا نم كلذ دعب هيداس لقت

 ناباو .روكذملا يحلا ىلع ةرطيسلا نم نكمتو .سدقلاب
 ةيغب 8//١1944 يف تأدب يتلا ««يناد» ةيلمعل دادعال

 تاعردملا دشح «هيداس» حرتقا ,؛ةلمرلا»و «دللا» لالتح

 .ةزكرم ةبرض هيجوتب موقي دحاو ءاول يف ةيليئارسالا
 ءاوللا ةدايق هتمّلسو هبلطل ةيليئارسالا ناكرالا تباجتساو

 .ةيلمعلا يف كراش يذلا نماثلا عردمل

 تاعردملا مادختسال ةيرظن لوا هيداس عضو دقلو

 ققحت مل تاعردملا نا نم مغرلا ىلعو .ةيليئارسال

 ىلؤالا ةيليئارسالا -ةيبرعلا برحلا نابإ ركذت تاحاجن.-

 تلكش هيداس اهعضو يتلا ةيرظنلا ناف ءاهددع ةلق ببسب

 ةعردملا تاوقلا اهتنبت يتلا ةيلاتقلا ةديقعلل اساس

 . ةيليئارسالا
 لمعلا هيداس كرت «1444 ماعلا يف برحلا ءاهتنا عمو

 ««نييئاغلا كالما» نع لوؤسملا ةفيظو ملتساو «يركسعلا

 ملست نم هعنمتس نويروغ نب ةضراعم نأ كردأ هنأل كلذو

 تأدب ءانثالا كلت ينو .عيفر يركسع بصنم يأ

 «يايام» لمعلا بزح نع تاقاقشنالاو ةيبزحلا تاعارصلا
 نيذلا نيقشنملا نم هيداس ناكو .«نويروغ نبو هداق يذلا

 هيداس لواح دقلو. «مايام» دحوملا لامعلا بزح ىلا اومضنا

 هنا ريغ ««مايام» بزح يف تاقاقشنالا عنم ١48١ ماعلا يف

 2019 ها/ل/١٠ يف يفوت ثيح ,كلذ دعب اليوط شعي 0

 بتكي هتافو ليبق ناكو .يوعم ناطرسب هتباصا دعب

 بتك دقلو .«ةحوتفملا تايمويلا» مسا تلمح يتلا هتاركذم

 اهنمض .هتايح لالخ ةيبدأ تافلومو صصق ةدع «هيداس»

 .ةحضاولا ةيرصنعلا ةينويهصلا هءارأ

 (تارئاط ةلماح) اغوتاراس (4)

 تارئاطلا تالماح ةئفل يمتنت ةيكريما تارئاط ةلماح

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ تمدخ .«اغوتاراس»

 يف 58186088 «اغوتاراس» ةلماحلا ءانب أدب

 لاتق دارط نوكتس اهنأ ساسأ ىلع كلذو 2147 ءرقر ا“

 ءانب يف لمعلا فقوت 1571/1/8 ينو . 82616 كان 1561:

 ةيقافتا اهتعضو يتلا دويقلا ببسب ةروكذملا ةنيفسلا

 تايالولاو ايناطيرب نم لك نيب ةعقوملا «ةيرحبلا «نطنشاو»
 ددع ىلع .1477// يف ايلاطياو اسنرفو نابايلاو ةدحتملا
 رظنا) ةروكذملا لودلا نم ةلود لك يف تادارطلاو جراوبلا

 نم /79 , 4 وحن ءاشنا مت دق ناكو .(ةيقافتا .نطنشاو

 ةلماحك اهئانب لامكتسا ررقت مث .ذكتقو ةنيفسلا لكيه

 اذه ىلع ءاملا ىلإ اهازنإ متو .19؟1/// يف تارئاط

 ةمدخلل اهزيهجت لمكتساو .197ه/ؤ/ل/ يف ساسالا

 . “١ الك ف ةيلمعلا

 .ةيرحبلا تاروانملا يف 1978 ماعلا ذنم ةلماحلا تكراش

 اعورشم تذفن ١974 ماعلا يفو .يكريمالا لوطسالل

 «روبراه لريب» ةدعاق ىلع ءىجافم يوج موجب ايبيردت

 مامتها لحم موجهلا اذه ناكو ,.«ياواه» رزج يف ةيرحبلا

 يذلا «ةينابايلا ةيرحبلا دئاق ؛وتوم اماي» لاريمالا ةساردو

 يف تذفُت يتلا ««روبراه لريب» ىلع ةراغالل دعب ايف ططخ

 ةراغإلا هذه نم «اغوتاراس» تجن دقو ١14. 4 ال ايل/

 نم مايا لبق «روبراه لريب» تكرت دق تناك اهنا مكحب

 .«وغييد ناس» ءانيم ىلا تهجوتو ءعوجافملا ينابايلا موجها

 . ةنايص ءارجال ةدحتملا تايالولل يبرغلا لحاسلا ىلع

 طيحملا لوطسا يف لمعلا ىلا كلذ رثإ ةلماحلا تداع

 تارئاطلا تالماح ةعومجمل ةدايقلا ةنيفس تناكو .ءىداحملا

 كاج كنارف» يرحبلا ءاوللا ةدايق تحت .كانه ةيكريمالا

 يف ديبروطب ةيناباي ةصاوغ اهتباصا دقو .«رشتلف

 ىلا ةدوعلا نم تنكمت اهنكلو .:ياواه» برق 0

 أس

 * يف ءاملا لوخد مغر ةدحتملا تايالولا يبرغ يف اهتدعاق

 مث ءاهنيدحتو اهحالصا ىرجو ءاهتايالغ فرغ نم فرغ
 تكراش ثيح ءىداهلا طيحملا يف ىرخا ةرم ةمدخلل تداع

 داوغ» نم برقلاب «ةيقرشلا ناميلس» رزج ةكرعم يف
 تمض تالماح ةعومجم نمض . 19 47/8/97 6 موي «لانقلا

 ةدايق تحت تناكو .«اغوتاراس»و «بساو»و ةزياربرتنا»

 .«رشتلف»

 اهتمجاهمو اهيلا لوصولا يف ةينابايلا تارئاطلا حجت ملو
 ىتلا ةلاعفلا ةيوجلا ةيامحلا ببسب «ةروكذملا ةكرعملا نابإ
 تيك هناا ةصارع كلو . ةيكريمالا تالتاقملا اهل اهتمدق

 يهو 1941417/8/6١, موي ديبروطب ىرخا ةرم اهتباصإ نم

 داوغ» نم يقرشلا بونجلا ىلا ملك 4١5 وحن ةفاسم ىلع
 اهحالصا قرغتساو «ةيناثلا ةرملل تسجن اهنا الا ,«لانقلا

 يناثلا نوناك يف ىرخأ ةرم ةمدخلل تداعو ءروهش ةثالث

 ةريزج دصض تايلمع يف تكراشو 02194147 (رياني)

 ءانيم دضو .19 43/1 1/١ يف ةديدجلا اينيغ يف ؛ليقناغوب»

 اينيغ» نم ةبيرقلا «ةديدجلا ايناطيرب» ةريزجب «لوبار»
 دض مث 194(2ةل ال١ -١ار//ه) ةرتفلا يف «ةديدجلا

 دض مث . 2/١ يف «نيكام»و «اوارات» يتريزج

 . 1514 ؛/ا/" + يف «يجتوو» ةريزج
 دض تايلمع يف تكراش .1914 ة/ار#”٠ نم ءادتباو

 مث .«كوتيوينأ»و «رومات»و «يوردو «نيلاجاوك» رزج

 يف لماعلا يناطيربلا يقرشلا لوطسالا عم لمعلل تلوُح
 21444 (ليربا) ناسين 18 نم ًارابتعا يدنحلا طيحملا
 يلامش يف «غناباس» ةدعاق دض تايلمع يف تكراش ثيح

 يف «اجاباروس» ءانيم دضو .ةيسينودنالا «ةرطموس» ةريزج

 ,19145 (ىيام) رايا ةياهن ذنمو . ةيسينودنالا «هواج» ةريزج
 « ىكريمالا ءىداهللا طيحملا لوطسا ىلا ىرخخا ةرم تمضنا

 ةينابايلا «اهيجويإ» ةريزج دض تايلمعلا يف تكراش ثيح
 اهب تمدطصا مث .(94١ةىارتكا لال ةرتفلا يف

 ملك ه" وحن ةفاسم ىلع (زاكيماك) ةيناباي ةيراحتنا ةرئاط

 ةرئاط اهتباصا امك .ةروكذملا ةريزجلا نم يبرغلا لامشلا ىلا

 كلذءارج نم اهب تقحلو ءاهحطس ىلع تطقس ةلبنقب ىرخا
 لتقمو ءاهتارئاط نم 4؟ ريمدت :تنمضت ةحداف رارضا

 اهنكلو . حورجب نيرخآ ١1957 ةباصاو ءاهمقاط نم ١١

 .ةدحتملا تايالولل يبرغلا ءىطاشلا ىلا ةدوعلا نم تنكمت

 ةدعاق يف ةمزاللا تاحالصالا ا تيرجا ثيح

 .ادنك نم ةبيرقلا ةيرحبلا «نوتريميرب»

 رثإ تلوُحو «ةيلمعلا ةمدخلل كلذ دعب دعت مل ابنكلو

 فده ةنيفسك تمدختسا مث . يطايتحالا ىلإ برحلا ءاهتنا

 يتلا «ةقطنملا ىلع تيقلأ ثيح ؛؛ينيكيب» رزج ةقطنم يف

 رابتخال ةيكريما ةيرذ ةلبنق « ةميدق ةيبرح نفس اهيف تدشح

 يف تقرغ مث 2194ا/ثل/ يف نفسلا ىلع اهريثأت

 لخاد ىلا ًايجيردت هايلا برست ببسب 14

 . اهلكيه

 هم



 أ س

 ةئف ءاغوتاراس رظنا) حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا
 .(تارئاط تالماح

 ( تارئاط تالماح ةئف ) اغوتاراس (4)

 لالخ تمدخ ةيكريمالا تارئاطلا تالماح نم ةئف
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 « اغوتا راس » ةئفلا هذه يتنيفس ءانب يف لمعلا أدب

 نأ ساسا ىلع .١47 ماعلا يف «نوتفنيسكيل » و

 تايالولا عيقوت نكلو ع لاتق يدارط انوكت
 ةيرحبلا « نطنشاو » ةيقافتا ىلع ةيكريمالا ةدحتملا

 مجحو ددع تديق يتلا « ١9١١/95/5 يف
 ةيرحبلا لودلا ىدل لاتقلا تادارطو جراوبلا

 ةيرحب ةيقافتا ©« نطنشاو رظنا) اهيلع ةعقوملا
 نيتنيفسلا ءانب يف رارمتسالا نود لاح « ( ١198

 ةيقافتالا عيقوت روف |هيف لمعلا فقوتف « نيت روك ذملا
 ةثلاث ةنيفس ءانب يف لمعلا فقوت امك « ةروكذملا
 ىمست تناك اهّئاذ لاتقلا تادارط ةئف نم ًاضيا

 /5 هر ؛زاجنا مت نأ دعب كلذو « « نشيليتسنوك »
 لكيه نم / ؟هرالو «اغوتاراس» لكيه نم

 لسكس .. قسم ا ع وحلو «,نوتفنيسكيل »

 . « نشيليتسنوك »

 نم لك ليوحت 1990/0/١ يف ررفت مث
 نيتنيفسلا ىلا «نوتفنيسكيل » و «ماغوتاراس »

 تارئاط ةلماح لوأ ةبرجت حاجن دعب « يتلماح
 ىرجو « محف ةلقان الصا تناك يلا 2 ( يلغنال )

 تلخد تارئاط ةلماح ىلا ١919 ماعلا يف اهليوحت

 لازنا مت دقو . ١95١ / ع« / ٠١ يف ةيلمعلا ةمدخلا
 / 4 / 7 يف تارئاط ةلماحك ءاملا ىلا « اغوتاراس »

 ١١/١5/ يف ةيلمعلا ةمدحلا تلخدو ؛« 0

 / * يف ءاملا ىلا « نوتغنيسكيل » تلزناو « 907

 /14 يف ةيلمعلا ةمدحلا تلخد مث ٠/960
 لمكتسُي ملف « نشيليتسنوك » امأ . | و؟ال/7

 / 6/١١7 نم ءادتبا ةدرخك اهلكيه عيبو ءاهؤانب
” 

 «اغوتاراس» ةئف نم ةلماحلل ةيسايقلا ةحازإلا تناك

 ةلومحلا دنع ةحازإلا هذه عفترتو ءنط فلأ "5 ءاهز

 يلامجالا لوطلا غلبو .نط 17٠١ ىلاوح ىلا ةلماكلا

 حبصأ 1445 ماعلا ينو .م 710 ,ا/ نيتلماحلا نم لكل

 ؟0؛4را0 «اغوتاراس » ةلماحلا يلإجالا لوطلا
 اتلكل ةبسنلاب هلوط ناكف تارئاطلا جردم اما . ارتم
 ماعلا يفو « ًارتم 55,0 ةيادبلا يف نيتلماحلا
 «اغوتاراس» يف جردملا لوط حبصأ ل
 نيتلماحلا لكيمل ضرع ىصقا غلبو « ارتم 1

 هم:

 «اغوتاراس» ةئف نم «اغوتاراس» تارئاطلا ةلماح

 « آرتم ١0,4 (هتارئاط جردم ضرعو آرتم *؟
 . راتمأ هرالو اههيسطاغ لوطو

 تارئاطلل ةدحاو ةريظحت ةدوزم اهنم لك :تناكو

 ضعب ءانثتساب ©« بناوحلا ةاطغم « اهحطس تحت
 ةكرحتم عيراصم اهيطغت يلا ةيبناحلا تاحتفلا

 لسيصوتل نيدعصمب ةريظحلا تدوزو « ةيوهتلل
 ةريظحلا نكلو « هنم املازنا وأ حطسلا ىلا تارئاطلا
 «تارئاطلا نم ةلماكلا ةلومحلا ءاويال ىفكت نكت م

 ةدوجوم تارئاطلا نم ةبسن كانه تناك كلذلو
 . ةلماحلا حطس قوف ةمئاد ةروصب
 ماعلا ىّتح ةيلمعلا ةمدخلا اهلاخدا ذنم « ةلماحلا
 ىلا ددعلا اذه ضفخنا مث « ةرئاط نيعست 4

 يف ةرئاط 55و © ١94٠ ماعلا يف ةرئاط م
 مجح فالتخال ًارظن كلذو « ١544 ماعلا
 . ةلماحلا نم ىلع ةلومحملا تارئاطلا

 حطس ىلع عضو ١9١ ماعلا نم رابتعاو
 « هقوف ةطباحلا تارئاطلل حبك كالسأ م ةلماحل

 كالسالا نع الدب كلذو « ةيكيل ورده ةقيرطب لمعت
 ةعوضوملا كالسالا و حطسلا لوطب ةعوضوملا ةمدقل

 ىلا ريبدتلا اذه ىدأو . لاقثأب ةتبثلاو هضرعب
 طوبه دنع معقت تناك يلا ثداوحلا ددع فيفخت

 ةروك ذملا ةئفلا تالماح تدوز دقو . تارئاطل

 ١6١ اهتوق غلبت ةيئاب رهك ةينيب روت تاكرحم ةعبرأب
 نفسلا تاكرحم ىوقا كلذب تناكف « ناصح فل

 . ملاعلا يف 48١ه ماعلا لبق ترهظ يل

 دقلو . ةدقع "4 ةلماحلل ىوصقلا ةعرسلا تغلب
 ةرتاف يف « «نوتغنيسكيل » ةلماحلا تاكرحم تنكمت

 2( روما /رك د روكو/ 15/100

 وليك نويلم 4و؟ه د « اموكات » ةنيدم ديوزن نم
 ةيئاب رهكلا ةطحملا لطعت ءانثا ءاب رهكلا نم ةعاس طاو

 ة07/48 لمح عيطتست ةلماحلا تناكو .

 هذه لثميو « اهتاكرحمب صاخلا دوقولا نم انط
 ١؟م١٠ ىلا لصي اهلمع ىدم ناك دوقولا نم ةيمكلا

 لمح عيطتست تناك اك « ةدقع ٠٠ ةعرسب لك
 .تارئاطلا دوقو نم ( يزيلكنا ) نولاغ

 ةلؤئس :تقاكو

 ةنيدملا يف

 طخ دنع مث ١٠68 اهل يبناحلا عردلا كمس غلب دقلو

 عردو « مث 8# يولعلا اهحطس عرد كمسو « ءايملا
 ليبق تالماحلا حيلست فلأتو . مم ه١ يلفسلا اهحطس

 مث 7٠١ رايع عفادم م نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 « تاناطبسلا ةيئانث جاربا 4 ىلع ةعزوم (ةصوب )

 مث 1510 رايع تارئاطلل ًاداضم اد رفنم ًاعفدم ١١و

 . (ةصوب ه)
 مفادملا جاربا عزن مت « ١9141 ماعلا نم ءادتباو

 يف اهلحم لحو « نيتلماحلا اتلك نم ةصوب م
 ةحلسم تاناطبسلا ةجودزم جاربا 4 «(اغوتاراسو

 ةدرفنملا عفادملا نم 4 تعزنو 2 مث 107 عفادمم

 « نوتغنيسكيل » تحلس نيح ىلع « رايعلا اذه نم

 ةيعابر ط / م ةيلآ عفادم و مث ١١7 عفادم ةيئاّب
 طا م ًايلآ ًامفدم م09 مث 38 رايع تاناطبسلا

 حيلست ديعا ١544 ماعلا رخاوأ يفو . مث ٠١ رايع
 (تقرغ دق نوتفنيسكيل تناك ) «اغوتاراس»

 ةمهملا ةجودزم عفادم © نم فلأتي حبصا ثيحب
 © مث !١١ رايع نم ( تارئاطلاو نفسلا دض)

 الضف « هتاذ رايعلا نم ط / م ىرخا عفادم مو

 < مث 4٠ رايع ط/م « زرفوبد» اعفدم 5 نع

 . مث 5٠ رايع ط/ م «نوكيلروا» اعفدم 54و

 « الجر م#”م١ «اغوتاراسو مقاط ددع غلب و

 . الجر ؟١؟؟ «نوتغنيسكيل » و

 ١الالال (كراعم) اغوتاراس (8 -)

 ةيكريمالا لالقتسالا برح كراعم زربا نم ناتكرعم

 لالالال// و / 19 يف ىلوالا تراد ء(لالثا ١الاله)

 هذه كراعم رثكا تناكو .1ا/الا/ل/ ٠١ / / يف ةيناثلاو

 ةيناطيربلا تاوقلا مالستساب تهتنا ذإ ءاّمسح برحلا
 .١ا/الا// /١١ / ٠١ يف ةيكريمالا تاوقلا ىلا اهيف ةكرتشملا

 «اغوتاراس» ةنيدم نم برقلاب ناتكرعملا اتلك تراد دقلو

 ةكرعم مساب ًاضيا ىلوالا ةكرعملا فرعتو .كرويوين ةيالوب
 ةيناثلا فرعت | ,56612213*1 5 12118 «ناميرف ةعرزم»

 8612115 11618115 «سيميب تاعفترم» ةكرعم مساب



 افويااس قمزمستب ردا

 ٠/٠ ف سيم“ نامطّير مرر بيرق
 ءا دك 7

 يابلاو

 هه ”هةيكريما تاوق

 هه "هينا طيرب تاوق

 032 فتلرامملا ثكاما

 قوطعار وا 8/؟؟ م روش تروو ةلرم

 (1١/الا/) ةيناطيربلا لامشلا ةلمح نابإ تاوقلا تاكرحتو ءاغوتاراس كراعم هيلع تراد يذلا تايلمعلا حرسم

 ةدايقب يكريمالا شيلا ققح ,117/7/5 ماعلا رخاوا يف

 لارنجلا تاوق ىلع نيماه نيراصتنا ««نطنشاو جروج»
 ةيالو يف يناطيربلا دئاقلا) 1787. 110776 «وه ميلو» ريس

 ««ريواليد» ربغ لوط ىلع ةرشتنم تناك يتلا (كرويوين
 ةيالوب «نوتسنيري»و «نوتنيرت» نم لك يف كلذو

 نم ربكالا مسقلا دوقي «وه» لارنجلا ناكو .«ايناقليسني»

 وحنإ) ةيلامشلا اكريما يف كاذنآ ةدوجوملا ةيناطيربلا تاوقلا

 يف اكريما نوؤش ريزو ىلع حرتقا دقلو .(لجر فلا 8

 ©. «نيمريج جروج» دروللا «ةيناطيربلا ةموكحلا
 ةداضم ةلمحب 11/الا/ ماعلا لئاوا يف مايقلا 63

 «نيمريج» قفاوو ««ايناقليسني» يف ةيكريمالا تاوقلا ىلع

 لالخ) عوبسا وحنب كلذ دعب قفاو مث «حارتقالا اذه ىلع

 نوجوريس لارنجلا همدق سكاعم حارتقا ىلع (17/9/7/ طابش

 .ادنك يف يناطيربلا دئاقلا ,ل. 811580إ/826 «نيوغروب .

 نم ابونج هتاوقب مدقتي نأب يضقي «نيوغروب» حارتقا ناكو
 رهن و «جروج»و «نليماش» .يتريحب لوط ىلع «لايرتنوم»

 نم ةبيرقلا «ينابلأ» ةنيدم ىلا لوصولل ,.«نوسده»

 ثيح «(يقرشلا لامشلا ىلا ملك 18٠١ وحن) «كرويوين»
 ةفحازلا «وه» لارنحجلا تاوقب يقتلي نا ضورفملا نم ناك

 وين» لزع متي كلذبو ««(كرويوين» ةيالو نم الامش

 تايالولا نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا ىهو) «دنالغنإ

 مضتو «٠ يسلطالا طيحملا ىلع ةعقاولا ةيكريمالا ةدحتملا

 «تنومريق»و «ريشبمهوين»و «نيام» تايالو

 ةيقب نع («تكيتكنك»و «دناليا دوردو «ستسوشتاسام»و

 مايقو لالقتسالا تنلعا يتلا ىرخالا ةيكريمالا تايالولا

 متي نأ ضورفملا نم ناك هتاذ تقولا ينو .اهنيب |ميف داحتالا

 ةريغص ةيناطيرب ةوق هب موقت عداخم يوناث موجه ذيفنت
 ةدايقب «يدنه ١٠٠٠و ًايماظن ًايدنج 4886٠ نم ةفلؤم

 ,«وغيوزوا» ةنيدم نم قلطنت ؛«رغيل ناس يراب» ديقعلا

 ةفاسم ىلع) «ويراتنوأ» ةريحبل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا
 مدقتتو «(«ينابلأا» نم يقرشلا بونجلا ىلا ملك ٠٠١ وحن
 .«كوهوم» رهخ لوط ىلع

 جاوفأ ه نم فلأتي «نيوغروب» لارنجلا شيج ناكو
 متدد) ةيثامل جاوفأ هاو .(لجر )727٠١ ةيناطيرب

 دونجو ةيعفدملا لاجر نم تائم ةدع ىلا ةفاضإ ؛.(لجر

 ه١٠٠ نع الضف .يناطيربلا جاتلل نيلاوم نييكريماو نييدنك

 م٠٠ ١ وحن هتلمج يف روكذملا شيجلا غلبو .رمحلا دونملا نم
 رزتواهو ةليقث عفادم اهنيب نم ءاعفدم "8 مهيدل «لجر
 .ةلمحلا اههجاوتس يتلا نوصحلا دض اهمادختسال

 ىلع «نوج تناس» ةنيدم دنع «نيوغروب» دشحو

 مض الوطسا ؛«نليماش» ةريحب برق «ويليشير» رهن فافض
 يدنك قروز 0٠و ًاحلسم ًاقروز ٠١ و تاطاقرف *

 همه



 أ س

 ةلمحلا تكرحتو .«نليماش» ةريحب ربع هشيج لقنل «ريغص
 «اغوري دنوكيت» نصح وحن اهقيرط يف ١ا/ا/ال/١5/7 يف

 وحن دجوي ناك ثيح «ةروكذملا ةريحبلا ةياهن دنع عقاول
 121 .«رلياكس» بيليف» ءاوللا ةدايقب يكريما يدنج ه٠

 نم ةبرقم ىلا يزيلكنالا لوطسالا لصوو . 501011

 هتاوق دعي «نيوغروب» أدبو ءال / " يف روكذملا نصحلا
 عضوب يكريمالا دئاقلا ماق هتاذ تقولا يفو . نصحلا ةمجاهمل

 نصحلا ةيماح بحسو « عقوتملا يناطيربلا موجه ا ةلقرعل
 لوطسا ةطساوب ىرخا عقاوم ىلا عجارتلل ًابهأت هنم

 نيب ىوقلا يف نزاوت دوجو مدعل ارظن ءريغص يربن

 *  .نيفرطل

 لوطسالا ةيزيلكنالا ةيبرحلا نفسلا تمجاه 7/5 يفو
 فاوطالا زجاح تمحتقا نا دعب ءريغصلا يكريمال

 ريمدت نم تنكقو ءاهمدقت ةقاعال ةريحبلا يف ماقملا ةيبشخل

 ةيكريمالا ةيماحلا تماقف .ةيكريمالا نفسلا مظعم

 ««تنومرُف» ربع «رتوو ليتس» وحن ارب باحسنالاب

 «زريارف» ديمعلا اهداق ةيرب ةوقب زيلكنالا اهدراطو

 قاحللا نم نكمتو .:نيوغروب» يدعاسم دحا مول

 ةوقلا تناكو .«نواتدرابه» دنع يللاتلا مويلا يف اهترخؤمب

 ؟ ةبسنب ةدراطملا ةيزيلكنالا ةوقلا قوفت ةروكذملا ةيكريمألا

 نييكريمالا ماما دومصلا عاطتسا «رزيارف» نكلو ء١ ىلا

 ءاوللا ةدايقب ةيناملالا ةوقلا نم تازيزعت هتلصو ىتح

 ةديدش رئاسخ قاحلا نم نكمتو «هتاذ مويلا يف «ليزيدير»

 لبتق نيب ام لجر 4٠١ وحن تغلب ةبحسنملا ةيكريمالا ةوقلاب
 ةوقلا نم الجر ١4٠ ةراسخ لباقم «دوقفمو حيرجو
 . ةيناملالا ةيزيلكنالا

 ال/١٠ يف لصوف .همدقت «نيوغروب» عبات كلذ رثإ
 ملك 40 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا ««وروبسنيكس» ةئيدم ىلا

 اققحم .«اغوري دنوكيت تروفد» نم يقرشلا بونجلا ىلا

 نم هلالخ نكمت ,ملك ١5١ نع ديزي اماع امدقت كلذب

 .(اغوري دنوكيت تروف) يكريما نصح مها ىلع ءاليتسالا
 لباقم «نييكريمالا نم ديدعلا رسأو ءاعفدم 174 منغو
 حيرجو ليتق نيب ام لجر 7٠٠١ اهتلمج يف تغلب رئاسخ

 .دوقفمو ةفاسم ىلع هتاوق تحبصا دقف هتاذ تقولا يفو
 يقتلي نا عقوتي ناك ثيح<,(ينابلأ» نم ملك 95 وحن

 .(كرويوين» نم الامش ةفحازلا «وه» لارنجلا تاوقب

 هفده قيقحت كشو ىلع «نيوغروب» نأكو ادب اذكهو
 لماوعو «ةيقيقحلا بعاصملا نكلو .حاجنب يجيتارتسالا

 روهظلا يف تأدب دق تناك :ةلمحلل يجيتارتسالا لشفلا

 .اكيشو حاجنلا هيف ادب يذلا تقولا يف

 ««نيوغروب» هب ماق ام ةقيقح ملعي (وهد لارنجلا نكي ملو
 تاوقلا دض ةحرتقملا هتلمح ذيفنت يف ىضم دقف اذل
 تقولا يفو .«ايناقلسني» ةيالوب «ايفلداليف» يف ةيكريمالا

 همك

 «نابلأ» وحن مدقتلا يف رارمتسالا «نيوغروب» ررق هتاذ

 ىرسيلا ةفضلا ىلع هضرتعي ناك ثيح «هربلا قيرطب

 عقاولا ««دراودإ تروف» نصح «نوسده» ربغل (ةيقرشلا)
 ««دروبسنيكس» نم بونخا ىلا ملك 77 وحن ةفاسم ىلع

 ناك هنأل كلذو «ينابلأ» نم لامشلا ىلا ملك 54 ىلاوحو

 جاتلل نيلاوملا نييكريمالا نم امعد ىقلتي نا عقوتي
 دق ءاهلالخ مدقتيس يتلا ةقطنملا يف نيدوجوملا ؛يناطيربلا
 ىلا رطضا نيذلا يدنج 46٠ لا نع ام دح ىلا هضوعي

 .«اغوري دنوكيت تروف» يف ةيماحك مهكرت

 ةعيبطل ًارظن .ءبسانم ريغ «نيوغروب» رارق ناكو
 ىلا «ةيئاملا تاونقلاو تاباغلاو تاعقنتسملاب ةئيلملا ضرالا

 ًارسج 4٠ ءاشنإ ىلا ترطضا ةفحازلا تاوقلا نأ دح
 عناوم هلالخ اهتضرتعا يذلا .قاشلا اهمدقت لالخ

 ةيكريمالا تاوقلا اهتماقا يتلا تابيرختلاو تاموطحملا

 ىلإ ةفاسملا ةيناطيربلا ةوقلا تعطق كلذلو .ةعجارتملا

 ىلا ترطضاو ءًاموي ٠١ لالخ (ملك 7) ؛دراودإ تروف»
 ىلا ىدأ امت ««دراودإ تروف» يف نيعوبسا وحن فقوتلا

 ةوق «نيوغروب» زرفأ كلذلو .ةسوملم ةروصب نؤملا صقن
 ديقعلا ةدايق تحت .لجر 7٠١ وحن نم ةفلؤم ةيناملا

 ةيشاملاو لويخلل ةريظح وحن اهعفدو .«موب كيردرف»
 وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا :«نوتغنينيبو ةنيدم يف ةيكريمألا

 4 وحنو «دراودا تروف» نم يقرشلا بونجلا ىلا ملك ٠

 هيف ام ىلع ءاليتسالل ««ينابلأ» نم يقرشلا لامشلا ىلا ملك

 لئاسوو نؤملا لكاشم لح ىلع دعاست ةيشامو لويخ نم
 .هتاوق اهنم يناعت يتلا لقنلا

 «ةيكريمالا تاوقلا تلصو «ىيلوي) زومت رخخاوا يفو
 يف ةعقاولا ««رتوو ليتس» ىلا ,«رلياكس» ةدايقب ةبحسنملا

 اهتلصوو ««اغوتاراس» و «ينابلأ» نيب ةفاسملا فصتنم

 يدنج فالآ ” وحن ىلا اهتوق تعفر ةديدج تازيزعت

 جروج» ثعب امك ءايشيليملا نم 1٠٠١ ىلاوحو يماظن

 نيماجنب»و «دلونرأ تكيدينيب» نيلارنجلا نم للك «نطنشاو
 جوفب رلياكس ةوق ززعو «هتدايق يف «رلياكس) ةنواعمل (نلوكديل

 كلذ ىلا ةفاضالابو .«ناغروم لييناد» ديقعلا ةدايقب ةامرلا

 يتلا «ريشبمهوين» ةيالو يف ةيلحملا ايشيليملا ةوق تديازت دقف
 نم لجر ٠ عاطتساو ««نوتغنينيبإ ةنيدم اهيف دجوت

 ديقعلا ةوق ةرصاحم ,«كراتس نوج» ديقعلا ةدايقب ايشيليملا

 اهيلع ءاضقلاو / موي حابص «نوتغنينيبو دنع «موب»

 .هتاذ مويلا يف

 "6 مضت ىرخا ةيناملا ةوق لسرا دق «نيوغروب» ناكو

 ةوق زيزعتل «ناميرب نوف خيرنه» ديقعلا ةدايقب ءالجر
 ةوق نكلو .نييكريمالا ةوق ديازت ءابنا هتلصو امدنع ا( مويا

 ةيالو نم ةعرسب ةفحازلا .رضخالا لبجلا» ايشيليم
 ««رنراو ثس» ديقعلا ةدايقب ءةرواجملا «ستسوشتاسام»

 «ناميرب نوف» ةوقل يدصتلا يف «كراتس» ايشيليم عم تنواعت

 رئاسخ اهب تقحلأو «نوتغنينيب» برق هتاذ مويلا ءاسم يف

 رئاسخ ةلمج تغلب دقو .باحسنالا ىلع اهتربجأو .ةحداف

 «ناميرب نوف» و («نوتغنينيب» يف احيرج عقو) «موب» يتوق
 ىلتق 7١7 «نوتغنينيب» دنع روكذملا مويلا كراعم لالخ

 رئاسخ لباقم ؛(ىحرجلاو نيدوقفملا ادع) ريسأ ١٠٠7و

 .احجيرج 4١ و اليتق ٠" نع ديزت ال ةدودحم ةيكريمأ
 اهفقوم ءاسوءافعض «نيوغروب» تاوق تدادزا اذكهو

 ديقعلا ةوق تناك ءانثالا هذه يفف .ماعلا يجيتارتسالا

 /لال/ "0 ذنم «وجياوزوا» نم تفحز يتلا «رغيل ناس يراب»
 تروف» راصح نم م / #” يف تلكمت دق ءاالالال

 ىلع ةعقاولا «(رلياكس تروفاضيا ىمستو) «سكيوناتس

 ةوقب ةميزملا تقحلأو ««وجياوزوأرينم ملك ٠٠١ وحن ةفاسم

 دق تناك ايشيليملا لاجر نم 6٠١ نم ةفلؤم ةيكريمأ
 لالخ كلذو .روكذملا نصحلا نع راصحلا عفر تلسرأ
 ٠١ ةفاسم ىلع 8/4 موي ترج يتلا «يناكسيروأ» ةكرعم

 ةيناطيربلا ةوقلا نكلو .هيلا راشملا نصخلا نم ابيرقت ملك
 امدنع .هر/ 7 يف نصحلا نع راصحلا عفرل ترطضا

 «لجر فلا وحن نم ةفلؤم ةديدج ةيكريما ةوق اهتمجاه

 ««رتوو ليتس» نم «رلياكسو» اهلسرا  «دلونرا» لارنجلا ةدايقب

 عفادم اهءارو ةفلحم «وجياوزوا» ىلا ةدئاع تبحسناو

 . ةفلتخم انؤمو رئاخذو امايخو

 تاوقلل رسيالا حانجلل يناطيربلا ديدهتلا ىهتنا اذكهو

 ةماحلا ةيجيتارتسالا لماوعلا دحا ناك يذلا «ةيكريمالا

 نا دعب ةصاخ ةماعلا هتطخ (نيوغروب» اهيلع ىنب يلأ

 مدعو ؛«ايناقليسني» يف «وهد لارنحلا ةلمحب م/“ يف ملع

 نم رحبا دق ريخالا ناكو . (نابلأ» يف هتاقالمل الامش همدقت

 لصوو «لجر فلا 18 نم ةفلؤم ةوق سأر ىلع «كرويوين»
 ةئيدم نم يبرغلا بونجلا ىلا «نوتكيلإ» ىلا 8/ 50 يف
 يف كلذ دعب اهلتحاو ««كيباسيشت» جيلخ ربع «ايفلداليف»

 ىلا يكريمالا «سرغنوكلا» رطضا ام ,١الالال/ة / 7

 هذه نكلو .«رتساكنال» ةنيدم وحن ةنيدملا نم رارفلا

 ةلمح عم قيسنت نود متن تناك ةيناطيربلا تاراصتنالا

 ةلمحلاب ررضلا قحلا يذلا رمالا ,لامشلا يف «نيوغروب»

 . ةروكذملا

 دض ةيسيئرلا هاوق زيكرت «نطنشاو جروج» ررق دقلو
 طوطخ تلاطو ءايددع تفعض يتلا ؛«نيوغروب» تاوق

 ؛ةدع ةيرادا تالكشم يناعت تذخاو ءاهتالصاوم

 تاوقلا ةيقب نع ةلوزعمو ةدرفنم ةروصب لمعت تحبصاو

 .«كرويوين» و «ايناقلسني» يف ةدوجوملا ةيسيئرلا ةيناطيربلا
 ناحورطملا نايجيتارتسالا نارايخلا ناك تقولا اذه يفو

 موي اهبتك ةلاسر يف ,هسفن وهامهنعرّبع اى ««نيوغروب» ماما
 تناكو) هناكم يف فقوتلا ١- :«نيمريج» دروللا ىلا هى"

 يف لضفالاو .(«اغوتاراس» يف تحبصا دق ةيسيئرلا هتاوق

 طوطخ نوكت ثيح «دراودإ تروف» ىلا ةدوعلا ةلاحلا هذه

 ا .اديج ةنمؤم «جروج» ةريحب ربع ةيئاملا تالصاوملا



 . لصالا ططخملل اقفو «ينابلأ» وحن مدقتلا ةلصاوم

 نم همدقت أدبو «يناثلا رايخلا قيبطت «نيوغروب» ررقو
 ًانؤم سدك نأ دعب )اللا /ة/ 1 موي «اغوتاراس»
 ىلا «نوسده» رهن ربعو ءاموي نيثالث ةدمل هتاوق يفكت

 مجاهيل «مئاع رسج ةطساوب «اغوتاراس» نم اليلق بونجلا
 تاعفترم قوف ةزكرمتملا ةيسيئرلا ةيكريمالا تاوقلا
 ةفضلا ىلع ةفرشملاو («رتوو ليتس» نم ةبيرقلا) «سيميب»

 قيرطلاب مكحتلاب ال حمست ةروصب رهغلل (ةيبرغلا) ىنميلا
 وحن همدقت قيرط حتف كلذ نم هضرغ ناكو .هل ةيزاوملا

 لارنجلا ىلا «نيوغروب» ثعب هسفن تقولا يفو .«ينابلا»

 نم الدب «كرويوين» يف دوجوملا يناطيربلا دئاقلا) «نوتنيلك»
 همعد اهيف هنم بلطي ةلاسر جبايغ ءانثا «وه» لارئجلا

 هوحن ىلا ضفخنا دق ةلتاقملا هتاوق ددع ناك ذا «ةعرسب
 ةيكريمالا تاوقلا ددع ناك نيح ىلع ؛طقف يدنج فالآ

 لارنجلا ةدايق تحت .«يدنج فلا ١5 ءاهز هل ةهجاوملا

 بأ يف «رلياكس» لارئجلا لحم لح يذلا «ستيغ»

 . «دلونرأ» لارنجلا هنواعي .(سطسغا)

 ناميرف ةعرزم ةكرعم

 .ةيكريمالا تاوقلا عقاوم («نيوغروب» علطتسا نا دعب

 فافتلالا هعسوب نأ دق ءاهيف ةدوجوملا ضرالا ةعيبطو

 ميسقتب ماق ساسالا اذه ىلعو .رسيالا اهحانج ربع اهوح
 :يلاتلا وحنلا ىلع لاترا ةثالث ىلا هتاوق

 نم فلؤم ««رزيارف» ديمعلا ةدايقب «نيميلا ىلع لتر *#

 ,ةفيفخلا ةاشملا بئاتكو .(لبانقلا ةامر) «ريدانيرغلا»

 ةيلاوملا ةيكريمالاو ةيدنكلا تادحولاو .74 جوفلاو

 .نييناطيربلل
 .هسفن «نيوغروب» لارنجلا ةدايقب ءطسولا يف لتر *

 ددععومجم ناكور 59504 جاوفالا نم فلؤم

 . (لتاقم فلا ىلاوح ىلا ضفخنا دق اهلك ةعبرالا جاوفالا

 مضيو ««ليزيدير» ءاوللا ةدايقب ءراسيلا ىلع لتر *
 يزاوملا قيرطلا لوط ىلع مدقتي «ةسمخلا ةيناملالا جاوفالا

 .«نوسده» ربل

 لارنجلا ىدصتف .ة/ 19 موي حابص ةكرعملا تأدبو

 «رزيارف» ديمعلا اهذفني ناك يتلا فافتلالا ةكرحلا «دلونرأ»

 ةاشملا نم ةوقو «ناغروم لييناد» ديقعلا ةامر قليف امدختسم

 يف «نيوغروب» لارنجلا تاوق ىلا كابتشالا دتماو .ةفيفخلا
 ةعرزم» ىمست ةفوشكملا ضرالا نم ةقطنم دنع طسولا
 مث .«تاعاس ةدع الاجس لاتقلا رمتسا ثيح ««ناميرف

 بئاتك مضت ةديدج تازيزعت 0 لارنجلا ىلا تلصو

 دض هدوهج ليوحتب ماقف ءايشيليم جوفو ةيماظن ةأشم

 لكش ذختا فينع لاتق رادو .طسولا يف «نيوغروب» تاوق

 يف اهيذغي نا «دلونرأ» عاطتسا ؛ةيكريما ةسكاعم تامجه
 ةدش نع ةمجانلا رئاسخلا ضوعت ةديدج تاعطقب ةرم لك
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 همس ٍةساطيربلر نيب , تاو
 وسم تكرر ء ستي , تاو

 اياب تسكرمأ ةينباريسم تاما

 (١الالال//ةه )١9/ «ناميرف ةعرزم» ةكرعم

 لكو لاتقلا فقوت مث .ةيناطيربلا ةيعفدملاو ةاشملا ةمواقم

 نا دعب مهعقاوم ىلا نويكريمالا بحسناو «هناكم يف فرط

 تغلب نيح ىلع ,حيرجو ليتق نيب لجر ٠٠١ وحن اودقف

 .حيرجو ليتق نيب لجر 5٠١ وحن نييناطيربلا رئاسخ
 يف «نيوغروب» لشفب «ناميرف ةعرزم» ةكرعم تهتنا اذكهو
 ةلكشم نم تداز ةحداف رئاسخ هدبكتو .هفادها قيقحت

 ةقوفتملا ةيكريمالا تاوقلا ةهجاوم يف الصا هتاوق صقن

 يناطيربلا موجحلا دص تعاطتسا يتلاو ءايددع اهيلع

 .اهيطايتحا ةرفو ببسب

 نأل هعقاوم يف لشفلا اذه دعب «نيوغروب» يقبو

 ةريحب ربع باحسنالا قيرط هيلع اوعطق نييكريمالا
 باحسنالا ةلواحم مدعو ءاقبلا ىلع هعجشو .«نليماش»

 كرحتلل «نوتنيلك» لارنجلا دادعتسا لوح تامولعم دورو

 دنع هتوقب ءاقتلالل اهتيماح نم ةوق سأر ىلع «كرويوين» نم

 ««اغوتاراس» نم برقلاب «نيوغروب» يقب اذكهو .«يابلأ»
 ةدوجوملا ةيكريمالا عقاوملا ةهجاوم يف هعقاوم نيصحتب ماقو

 .«سيميب» تاعفترم يف

 1١/الا/ / ٠١ ر/" يف لعفلاب «نوتنيلك» لارنحلا مدقتو.

 ةيماح نم «يدنج فالا 4 وحن تمض ةوق سأر ىلع

 راسو «(يدنج فالآ 7 ءاهز اهددع غلابلا) «كرويوين»

 / 5“ موي ىلوتساو «لامشلا هاجتا يف «نوسده» رهن ةاذاحمب

 عباتي مل هنكلو ««يرموغتنوم» و «نوتنيلك» ينصح ىلع ٠

 ليفنتب ماق هنأب هداقتعال ,.«نيوغروب» تاوقب ءاقتلالل مدقتلا

 «ةرشابم ريغ ةروصب «نيوغروب» معدل فاك يتيتشت موجه

 نع طغضلا فيفختو ةيكريمأ تاوق باذتجا قيرط نع
 نا دعب «كرويوين» ىلا «نوتنيلك» داع مث .«نيوغروب»

 تقرحاو «ةيكريمالا ةيبرحلا نفسلا ضعب هنفس ترمد
 نفسلا ضعب اكرات «(ايلاح نوتسغنيك) «سويوسيأ» ةئيدم

 يف يلاتقلا عضولا هنع رفسي ام راظتناب نؤملاب ةلمحم
 يدنج ١1٠/٠٠ وحن نم ةفلؤم ةيمامأ ةوق عفدو ء«اغوتاراس»
 .«نابلأ» نم ملك 54 ةفاسم ىتح تمدقت

 هما/



1 4 02 5 

 مي
 ا 1 )2

 زنا تساطيرلا سوو ناو

 هي ترلرمدلا سيئ تام

 #2 تاطير ةيناريم ناءاوهكسا

 خيي سرر را ةيئاببم تاماكمتسا

 (١ا/الا// 1٠١ / ال) «سيميب» تاعفترم ةكرعم

 سيميب تاعفترم ةكرعم

 ةزكرمتملا «نيوغروب» تاوق تالصاوم عاطقنا ىدأ

 ىلا ءاهتدجنل «نوتنيلك» لوصو مدعو .«اغوتاراس» برق

 ناو «سئاي عضو ين حبصأ هنأب «نيوغروب» عانتقا

 ررقف ءاءوس عضولا ديزيس عافدلا فقوم يف رارمتسالا

 / ٠١ /ا/ ينو .قزأملا نم جورخلل ةريخا ةلواحمب مايقلا

 ةرسيم لوح فافتلالا «نيوغروب» لواح ؟11/ا/ا/

 " مهززعت طقف يدنج ١٠٠ وحن امدختسم «نييكريمالا

 و «سييليف» نالارنجلا ةيلمعلا هذه يف هبحصو «عفادم

 فاشتكال ةؤقلاب عالطتسا ةباثمب ةيلمعلا تناكو .«رزيارف»

 . يكريمالا يعافدلا ماظنلا يف فعضلا طاقن

 تاوق نم برتقاو «هتوق عم «نيوغروب» مدقت دقلو

 مظن مث ءرتم 1٠٠١ ةفاسم ىتح «ستيغ» همصخ

 ««دنالكوأ» دئارلا ىلا نييماظنلا دنجلا ةدايق ملسو ,هموجه

 يف هعم ناكو .«زمايلود دئارلا ىلا ةيعفدملا ةدايق دنسأو
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 .«رزيارف» لارنجلا ةدايقب ناملا دونج بلقلا

 .ةأدابمللا ةزيم نم «نيوغروب» نامرح «ستيغ» دارأو

 وحن ههجوو (درانويل» و «روب» نيلارنجلا ةدايقب افص مظنف
 «ناغروم» لارنجلا لسراو .ةيزيلكنالا تاوقلا ةرسيم

 دتماو .نييناطيربلا ةرسيمب ةطاحالل لتاقم ةئامسمحو افلأ
 ةيكريمالا تاوقلا تطغضو .ةهبجلا طخ لوط ىلع لاتقلا

 اهنم تادحو تمدقتو .ةيزيلكنالا تاوقلا ىلع ةعرسب

 يف مهتاوق زيلكنالا بترف .نميالا زيلكنالا حانجب ةطاحالل

 موجه اودصو :مهترسيم ةيامحل ربنلاب لصتي لئام طخ
 ةلواحم اوطبحاو ,«ناغروم» اهدوقي يتلا ةيكريمالا تاوقلا

 ةدح تدتشاو .نيمسق ىلا ةيزيلكنالا تاوقلا لصف

 منغو ءاعئار ادومص نيفرطلا نم دونجلا رهظاو «لاتقلا

 .مهدض هومدختساو ًاعفدم زيلكنالا نم نويكريمالا
 مهفقوم ززعتف «زمايلو» دئارلاو «دنالكوا» دئارلا اورساو

 .زوفلا اذهب
 ءهعقاوم ىلع ةظفاحملا يزيلكنالا طخلا بلق عاطتساو

 («ستيغ» لارتجلا عم فلتخا دق «دلونرأ» لارنجحلا ناكو

 يف هتدايق نم «ستيغ) هدرجف 8 ةكرعم جئاتن ببسب

 ةجرد ىلا فقوملا روهدت امدنع نكلو .ةكرعملا ةيادب

 ' ىلا عرساو .هداوج ةوهص «دلونرأ» ىطتما ؛ةريطخ

 .دونجلا ةسامح ةراثا يف ذخناو ,ةهبجلل ةيمامالا طوطخلا
 الو ,مهللاتق يف ادومصو اعئار اتابث ناملألاو زيلكنالا رهظاو

 مهيف ثبو هدونج ميظنت داعا يذلا «رزيارف» لارنجلا اميس

 هتزب ايدترم مهمدقتي ناكو «ةقثلاو ةسامحلا حور

 مهتصانقو نييكريمالا صاصرل هسفن ًاضرعمو «ةيمسرلا

 دئاقلا هيلع حلا اثبعو .زيمملا هسابلب هوفرع نيذلا

 هتمالس نأل رطخلا عقاوم نم بحسني نأ «نيوغروبا

 هفقوم ىلع رصا «رزيارف» نكلو «ةيلمعلا حاجنل ةيرورض

 نويكريمالا ةامرلا هجوف «هبايث ريغي ملو ءبحسني ملف

 .ًاحيرج عقوف .هوباصاو .هوحن مهنارين

 ترشتناو .معجارتلا ىلا ةياهنلا يف زيلكنالا رطضاو

 ةيزيلكنالا تاوقلا بلق ىلع بارطضالا نميهو ىضوفلا

 موجه ا ةيباج يف تدمص ةاشملا نكلو .رسيالا اهحانجو

 باحسنالا ىلع ةيزيلكنالا تاوقلا دعاس امم «ىكريمالا

 لالخ ةيزيلكنالا تاوقلا ترطضاو . ةثراكلا بنجتو مظنملا
 تلظو . ىحرجلا نم ددع عم عفادم ةتس كرتل اهباحسنا

 دنعو ءاهاجر ديبأ ىتح اهنارين قلطت ةيزيلكنالا عفادملا

 .اهيلع ءاليتسالا ةيكريمالا تاوقلا تعاطتسا كلذ

 هدوقي ناك يذلا فصلا ريمدت نم مغرلا ىلعو

 ترمتسا دقف ءاهتيابن ىلا لصت مل ةكرعملا ناف ««نيوغروب»

 ةيزيلكنالا تاوقلا تمجاهو .مدقتلا يف ةيكريمالا تاوقلا

 عقوم دض يوق موجبم «دلونرأ» لارنجلا ماقو ءاهعقاوم يف

 لاتقلا رمتساو . موجه لا مامأ زيلكنالا دمصف ؛««سراكلب»

 هعمو «سراكلب» عقوم «دلونرا» محتقا ثيح ,ليللا ىتح

 همدق يف حرجب بيصا «دلونرأ» نكلو ءريواغملا نم ةعامج

 اريخخاو «فينع لكشب عارصلا رمتساو . ةكرعملا نم جرخو
 نود ةيزيلكنالا عقاوملا نع ةيكريمالا تاوقلا تعجارت

 .ةمساح ةجيتن ىلا لوصولا

 ناك عقوملا اذه ريغ يف ةيكريمالا تاوقلا موجه نأ ىلع

 زجاوحلا نم ةكبش قارتخا نم تنكمت دقف ءاحاجن رثكا

 رئاسخ ةيناملالا تاوقلا تدبكتو «ةيناملالا قدانخلاو

 اريثك نويكريمالا منغو ««ناميرب نوف» اهدئاق لتُقو «ةحداف

 ةرطيس ىدلو .اهيلا ةريبك ةجاح يف اوناك يتلا رئاخذلا نم

 حانج رطضا «ةيناملالا تاوقلا عقوم ىلع ةيكريمالا تاوقلا

 ةيكريمالا تاوقلا تماقو .باحسنالل ةيزيلكنالا تاوقلا

 ةئراك ماما هسفن «نيوغروب» دجوو ,ةرخؤملا ةدراطمب

 هدنج لقنو ءاليل هتاوق عقاوم رييغت ىلع لمعف :ةيمتح
 .«نوسده» ربخ ىلع فرشت ةبضه ىلا ةريبك ةراهمب

 نكلو «عجارتلاب «نيوغروب» أدب «يلاتلا مويلا ينو
 لوح راصحلا اومكحا لجر فلا 7٠١٠ هعمو «ستيغ»



 «نيوغروب» أدبو .«اغوتاراس» يف ةيزيلكنالا تاوقل

 «لاتقلا ءاهخال 1١/ا/ا// ٠١/15 يف «ستيغ» عم ضوافتل

 هربخأف .«طرش وأ ديقالب مالستسالا بوجوب «ستيغ» درف

 دونجلا ةلاح ىلا رظنلاب نكمم ريغ كلذ نا «نيوغروب»

 ربعي نا ىلع قافتالا مت ليوط راوح دعبو .ةيسفنل
 كانهو ءةيقرشلا ةفضلا ىلا «نوسدهلا» رهن زيلكنال

 ريصي مث ««نيوغروب» مهدئاق رماب مهحالس نوحرطي
 اذه ىلا عوجرلا مدعب اودهعتي نا دعب ءارتلكنا ىلا مهلقن

 متو .زيلكنالاو نييكريمالا نيب برحلا يهتنت ىتح ناديملا
 طورش تذفُنو /٠١///0171 11 يف ةيقافتالا ىلع عيقوتل

 دض مساحلا مهرصن نويكريمالا ققحو .مالستسالا

 لوحت ةطقن «اغوتاراس» راصتنا ناكو .ةيزيلكنالا تاوقلا

 ةيادب ددح امك .يكريما ولكنالا عارصلا يف ةمساح

 مالستساب ىهتناو «نييناطيربلا باصأ يذلا رايمنالا

 جروجل (سيلاونروك) اهدئاق عم ةيزيلكنالا تاوقلا
 . 1981 ماعلا يف نطنشاو

 ( ةعردم ةبرع ) نيساراس (؟)

 . تالجع؟ ىلع ةعردم دونج ةلقان

 . هل101و « سيفلأ , ةكرش اهتجتنا
 ٍِق 82172662 (« نيساراس » ةيرعلا ريوطت 3

 ةرايسلا ريوطت عم زاوتم لكشب تانيسمحلا لئاوأ

 نيدلا حالص وأ) « نيدالاس رب ( ةحفصملا ) ةعردملا

 لصألا يف نيتبرعلا اتلك دوعتو . ( 101
 هتمدق © تالجع تس ىلع ةعردم ةرايسل ميمصت ىلإ

 ًاياسأ نوكيل تانيعب رألا رخاوأ يف « سيفلأ » ةكرش
 يف لمعلل ةصصخملا ةعردملا تابرعلا نم ةلسلسل

 جاتنا أدب دقو . تانيسمحلا لالخ يناطي ربلا شيحلا

 تلخدو © 9١ه“ ماعلا 5 )0 نيسأ راس رب ةب رعلا

 تلصح نيح «دحاو ماعب كلذ دعب ةيلعفلا ةمدحلا

 كاذنآ طبارت تناك يلا ةيناطيربلا تاوقلا اهيلع

 95 ويالملا 5

 نم « اهتمدخ ةيادب ذنم « ةبرعلا هذه تحبصأ

 دقو . ًامادختسا ةيناطي ربلا ةعردملا تاب رعلا عسوأ

 يف لمعلا ىلع امتردقو اهميمصت ةطاسبب تزيمت
 اهنأ ذإ «٠ ةبعصلا ةيفارغحلاو ةيخانملا فورظلا

 .ةيوارجصلا وةراحلاقطانملاف لمعلل ساسألا نم تدعأ

 ال ةيكرح تاردق تسلا اهتالجع اهل تنمأ دقو

 . اهب سأب
 لع رصتقت « نيساراس » ةبرعلا ةمهم نكت ملو

 ةدع اهنم روط لب « ةعردم دونج ةلقانك لمعلا

 ثيح نم اهضعب نع تفلتخا « ةصصختم تازارط

 ةيناطي رب

 «نيساراس» دونجلا ةلقان ةيناطيربلا ةعردملا ةبرعلا

 ةعردم ةيقارمو ةدايق ةررتك لجفلا دعم

 ةبرعو « ماغلا ةحساكو « ىحرج ءالخاو فاعسا

 ةبرعو .

 رايع نم دادترالا ميدع مقدمي ةحلسم عوردلل ةداضضم

 زارط نم نيهجوم نيخوراصب وأ ملم 1
 ةلقان يأ « يساسألا زارطلا امأ . « رياف غنيوس »
 تاههم يف لمعلا ىلع ًارداق ناكف « ةعردملا دونحلا
 « اهريغو ةيعفدملا رطقو « تادعملاو ةريخذلا لقن

 شاشر نم هحيلست فلأتو . دونحلا لقن بناج ىلإ
 جرب لع اهبيكرت مث لم 756 رايع نيشاشر 3
 . ةبرعلا حطس ىلع ريغص ينارود

 نأ دعب ء +١910 ماعلا يف ةبرعلا جاتنا ىهتنا

 ماعلا ىّتحو . ةدحو ٠٠٠١ اهنم جتنأ ام قاف

 ىدل مدخت تلاز ام «نيساراس» تناك

 ةدع ىلإ ةفاضإلاب « ةزيبك دادعأب يناطي ربلا شيحلا

 ةلود يهو اهيلع تلصح دق تناك لود

 « تيوكلا « ندرألا « ةدحتملا ةيب رعلا تارامالا

 « ادنغوا « نادوسلا « ايريجين « ايبيل « رطق

 ءينورب ءايسينودنا « دناليات « ايقيرفا يبونج

 . ملوك غنوه

 . نانطأ ,١٠١ نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 عافترالا . رثم ؟,و ضرعلا . راتما هر؟ه. لوطلا

 سيور سلورا» زارط نم : كرحملا .

 ًاناصح 17١ ةوقب نيزئبلا ىلع لمعي « م١٠ - ب
 نم ىوصقلا اهتعس . ةقيقد /ةرود م”ا/ه٠ ةعرسو

 .رتيل 7٠٠١ دوقولا

 رثم 4

 ( ةدبعملا قرطلا لع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 4٠+ (يضارألا فلتخم_ىلع) . ةعاس/ لك 7١

 . لك ٠٠١+ ىصقألا ىدمل . ةعاس/ لك

 ١ رثم ١و5 قدانحلا روبع : ةيكرحلا تاردقلا

 تاضاخملا روبع . رم ٠,4 ةيسأرل عئاوملا روبع
 تازيهجت عم) ءرثم ١,١ا/ (روبع تازيهجت نودب) ةيئاملا

 .ةثاملاب 4؟ ىوصقلا قلستلا ةيواز .نارتم (روبع

 الر5؟ رايع ناشاشر : ( يجذوم ) حيلستلا

 . ةيناخد فذاوق 5 + ملم

 بناوج . ملم ١؟ لكيملا ةمدقم عي ردتلا

 لكيملا ةرخؤم . لم م لكيلا حطس . لم ١١ لكيملا
 .لم١

 . دولج ١٠١ + + ( ةعردم دونج ةلقان ) مقاطلا

 22م4



 ٍِع
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 (ةيوج ةدعاق) اسوغاراس (5)
 ملك ١١ ةفاسم ىلع عقت ءاينابسا يف ةيكريمأ ةيوج ةدعاق

 نويكريمألا اهانب . 53158380558 «اسوغازاس» ةنيدم يبرغ

 اينابسإ نيب تدقع يتلا ةيركسعلا ةدهاعملا بجومب

 .19ه9 / ةر/ 55 يف ةدحتملا تايالولاو

 5٠ اههنم دحاولا ضرع نيجردم ىلع ةدعاقلا لمتشتو

 .رتم ٠٠٠١# يناثلاو ًارتم 0٠١" امملوأ لوطو أرتم
 تنمسالاو تلفسالا نم ةيطغتب نادوزم ناجردملاو

 ىلإ اهنزو لصي يتلا تارئاطلا لابقتساب ناحمسيو «حلسملا
 نم ةعومجمو «تارئاطلل ءىجالم ةدعاقلا يفو .نط

 ةزهجأ اهيفو .ةيئقتلاو ةينكسلاو ةيرادالا تآشنملاو ةينبألا

 فورظلا يف طوبحلاو عالقالاب حمست يتلا هيجوتلاو داشرالا

 .ارابنو اليل ةبعصلا ةيوجلا

 ةصصخم ةدعاقلا تناك ١954 (ويلوي) زومت ىتحو

 . (5 80 ةيكريمألا ةيجيتارتسالا ةيوحلا ةدايقلا تافذاقل

 ةدحتملا تايالولا تدقع 1915 (رياني) يناثلا نوناك يفو
 بارسأ لبق نم ةدعاقلا مادختساب تحمس ةيقافتا ايئابساو

 .ايوروأ يف ةلماعلا ةيكريمالا ةيكيتكتلا ناريطلا

 ءالا/له له” (كراعم) اسوغاراس (5)

 ١و“ نم

 ميلقا يف 581880558 «اسوغاراس» ةنيدم عقت

 ىلع لطتو ءاينابسا يقرش لامش يف 41738011 «نوغارا»

 يبرعلا حتفلا نابإ تفرع .«وربإ» رهن نم ىنميلا ةفضلا

 اهدراوم تناك دقو . «ةطسقرس» مسأي سلدنالل يمالسالا

 تدأ يتلا بابسالا مهأ نم يفارغجلا اهعقومو ةيداصتقالا

 .ةددعتم ةيخيرات تارتف لالخ اهيف كراعم ةدع عوقو ىلا

 الهه ه7 راصح

 نب زيزعلا دبع» اهيلاو لايتغا دعب سلدنالا تدهش
 ىكذأ .ءبرطضم دهع ةيأدب ١ ماعلا يف «ىسوم

 سفانتلاو لئابقلا تاءامتنا ددعت هيف ةيلبقلا تاضقانتلا

 ' ةرتفلا يف ةعراصتملا فارطألا زربأ ناكو . مكحلا ىلع داحلا

 ناذللا ,ينميلاو يسيقلا نايسيئرلا نابزحلا (785-747)

 سلدنألا يف مكحلا ىلع امهبوانت لحارم تمستا

 ناك دقو .ةيلهألا بورحلاو سئاسدلاو تابارطضالاب

 اوعاطتسا نيذلا نيليلقلا ءامعزلا نم «متاح نب ليمصلا»

 مكاحلا ةافو رثإ «سلدنألا يف نييسيقلا ةدايس ىلع ظافحلا

 دادتشاو ءال5" ماعلا يف (ينمي) «يماذحلا ةمالس نب ةباوث»

 .(ةبطرق» ةراما لوح عارصلا

 دبع نب فسوي» هحشرم لاصيا يف ليمصلا حجن دقلو
 حجن امك .7/841/ ماعلا يف مكحلا ةدس ىلا «يرهفلا نمحرلا

 هو

 سيركت لالخ نم ًايسايس نيينميلا هموصخ فاعضإ يف
 هراصتنا رثإ مهيلع يركسعلا قوفتلا قيقحتو ,مهتافالخ

 راطنخملا بأ ١» و «ثرح نب ىيحي» نيينميلا نيميعزلا ىلع

 .(7 47 «ةدنقش» ةكرعم يف «يبلكلا رارض نب ماسحلا

 (ةطسقرس) ةنيدم ةيالوب لوبقلا ىلإ يسايسلا ه ؤاهد هعفدو

 دارأ يذلا «يرهفلا» ةبغر دنع ًالوزن 70٠ ماعلا يف ةينغلا

 . (ةبطرق» يف «ليمصلاو ةنميه نم صلختتلا نييعتلا كلذب

 روهظ ىلإ ىدأ «ةبطرق» نع «ليمصلا» داعتبا نأ ريغ

 نم حانج نيب عقوتم ريغ فلاحت مايقو .ةديدج تايطعم
 نب رماع» قبسألا شيلا دئاق ةماعزب نييسيقلا ةحنجأ

 تقو يف هلزع دق «يرهفلا» ناك يذلا) «يشرقلا ورمع
 ةطخ تناكو .ةضراعملا ةينميلا لئابقلا نم قيرفو «(قباس

 نكي مل يذلا يرهفلاب ةحاطإلل «ةبطرق» ةمجاهم «رماع»

 نع لدع هنكل .ةيفاك ةيركسعو ةيسايس تاناكمإ كلتمي

 يتلا «ةبطرق» يف هقيوطتب «ليمصلا» موقي نأ نم ًافوخ هتطخ
 ةبراحمل هجوتلا كلذ نم الدب لّضفو «ةيسيق ةيرثكأ اههطقت
 وينمي هيلإ مضنا نأ دعب ءاهسفن «ةطسقرس» يف «ليمصلا»

 عم ًافلاحت دقع نأ دعبو «ءربربلا نم تاعامجو (ةيليبشا»

 ناك يذلا «ةحاور نب باحبحلا» ةطقرس يف يسيقلا ميعزلا
 ةيرثكألا عم نواعتلاب «ليمصلا» دض بالقنال ءىبع
 . ةنيدملا يف ةينميلا

 و ؛رماعد نيفيلحلا تاوق تمجاه الها“ ماعلا رخاوأ يفو

 تاوقب ةميزملا تلزنأو . «ةطسقرس» ةنيدم «باحبحلا»

 ماعلا يف اًيكحم ًاراصح ةنيدملا لوح تضرفو ««ليمصلا»
 نيينميلا نم ديزملا ةرصاحملا تاوقلا ىلإ مضناو 5

 هعفدو « يدج لكشب «ليمصلا» دده يذلا رمألا «ريربلاو

 ددرت دعب اوماق نيذلا نييسيقلا نم هئافلحب داجنتسالا ىلإ
 ةدايق تحت ًاسراف 75٠ هماوق دحوم شيج ليكشتب ليوط
 ًاسراف ٠# وحن مهيلا مضناو «رماع ينب خيش «باهش نبا»

 (لخادلا نمحرلا دبع) ؛ةيواعم نب نمحرلا دبع» لاجر نم
 يف مدق ءىطوم بسك «ليمصلا» ةدجن نم ىغتبا يذلا
 دعاس دقلو .نييسابعلا هجو نم هرارف رثإ سلدنألا

 همادختسا نس ةيسيقلا ىوقلا رافنتسا ىلع «ليمصلا»

 يديلقتلا هئافلح ءالو نم ذختا هنأ ثيح .ةياعدلا حالسل

 نابإ امعز نيذللا ,هيمصخ دض ضيرحتلل ةعفار نييومالل

 نالثمي اههنأب ةيومألا ةلودلا ضاقنأ ىلع نييسابعلا روهظ

 .سلدنألا يف ةيسابعلا ةفالخلا

 يف «ةطسقرس» راوسأ ىلا لصي نييسيقلا شيج داك امو

 مهدئاق عفد امم .رعذلا نيينميلا كلمت ىتح ءا/لهوه ماعلا

 يأ نود باحسنالاو راصحلا عفر ىلا («باحبحلا» و رماع»

 ال ماد يذلا «ةطسقرس» راصح كلذب ىهتناو .كابتشا

 مهتايلمع فادهأ نورصاحملا ققحي نأ نود ءرهشأ

 .«يرهفلا» وأ «ليمصلا» دض ةيركسعلا

 18:04 1808 ةكرعم

 نويلبان روطاربمالا دمع 18١8« (ليربا) ناسين يف
 «نوياب» ىلا ةينابسالا ةمكاحلا ةرسألا ءاعدتسا ىلإ لوألا

 ةيغب «عباسلا دنانيدرف» هئباو «عبارلا لراش» كلملا نجسو

 اءدب «ءاينابسا ىلع اكلم «تربانوب فيزوج» هيخأ بيصنت

 دق تناك اينابسا نأ مغر كلذو 21808 (يام) رايأ نم

 ىوقلا ةيقبو ارتلكنا عم اهعارص يف اسنرف تدعاس
 عارص «تربانوب فيزوج» بيصنت نع مجنو . ةيبوروأل

 «نييسنرفلا دض نيينابسالا ةضافتنا ةجيتن ريرمو ليوط
 ةحرقلا» مسا تلمح ةليوط فازنتسا ةكرعم مهضوخو

 دعب يسنرفلا روطاربمالا طوقس يف تمهاسو «؛ةينابسال
 .تاونس عضم

 يف نييسنرفلا دض ةينابسالا ةضافتنالا تأدب دقلو

 نويلبان كردأو ءدالبلا ءاحنأ تّمع مث «,«ديردم» ةمصاعل

 طخ ءاقبال (اسوغاراس» ىلع ءاليتسالا ةرورض كاذنيح

 يف ًاحوتفم لاغتربلاو اينابسا طسوو اسنرف نيب تادادمال

 «هبيدريف» ةدايقب ةوق ىلإ دهعف .ةيسنرفلا تاوقلا هجو
 عمقب (وينوي) ناريزح يف (لجر 601 ١7٠٠١١

 كارتشالاب تالصاوملا طخ نيمأتو .ةقطنملا يف ةضافتنال

 ؛4000) آع1ع692ع «شيفول اوسنارف» لارتجلا عم

 لوح ًاراصح تبرض يتلا ةيسنرفلا ةوقلا نكل .(لجر
 (لجر فالآ 9) اهتيماح دومصب تئجوف «اسوغاراس»

 لل. 06 «سكوفالاب يد هيسوخ» لارنجلا ةدايقب

 /9/ ٠ موي ىتح ةيماحلا راصح رمتساو . 21350

 حانجلا ةمجاهم ينابسالا برحلا سلجم ررق امدنع 4

 طسوألا عاطقلا دئاقو «سكوفالاي» فلكو . يسنرفلا نميألا

 ةكرحلا هذه نأ الإ .رسيألا حانجلل ضرعتلاب «سوناتساك»

 لالتحال ابرغ 716 «ين» قليف مدقت ببسب تلشف
 «ينابسالا طسوألا عاطقلا ديدهتو .«نازاملا» ةقطنم

 ( نال ناج » لارنحلا ةدايقب ثلاثلا قليفلا عافدناو

 طروت ىدأ دقو . ينابسالا رسيألا حانجلا قيوطتل 5

 ةيساق ةهجاوم ىلأ ةيلمعلا يف «سوناتساك» و «سكوفالاب»

 تاوقب مادطصالا نم ًافوخ «سوناتساك» باحسنا تمّدح

 ضرف عجارتلا يف «سكوفالاي» ؤكلت نكلو .«ين» لاشراملا
 قوفت مغرو 7١ /١١. يف «نال» لاشراملا ةهجاوم هيلع

 نإف .دحاو ىلإ ؟ ةيسنرفلا تاوقلا ىلع «سكافالاب» تاوق

 ةزيم نيينابسالا تدقفا موجه لا ىلإ «نال» لاشراملا ةردابم

 ىلإ ماظتنا نود عجارتلا ىلع مهتربجأو «يددعلا قوفتلا

 يف نوينابسالا دبكت دقلو .«اسوغاراسو ريخألا عافدلا طخ

 نيح يف .حيرجو ليتق نيب لجر فالآ * ةيلمعلا هذه

 .لجر 7٠١ ءاهز نييسنرفلا رئاسخ تغلب

 لولف ةدراطم ةمهم 11010عال «يسنوم» لاشراملا ىلوت

 التر عفدف . ةئداح يف «نال» ةباصإ رثإ ةينابسالا تاوقلا
 «ين» ةدايقب ةيسنرف تاوق تناك انيب ,«أاسوغاراس» هاجتاب



 .فطاخ موجه يف هحايتجاب دلمأ «هتاذ عقوملا هاجتاب مدقتت

 6« يسوم فلكو .ةطخلا هذه ىغلأ «نويلوبان» نأ الإ

 دمع ذئدنعو .«سوناتساك» ةدراطمو «اسوغاراس» ءاوتحاب

 يذلا .« يسنوم» ةرمإ نم سداسلا قليفلا بحس ىلا «ين»

 يدنج 86٠6 لباقم يدنج فلأ ١6 ىوس هعم قبي مل

 ٠١ يلاوحو عوطتم فالا ٠١ مهمعدي «ينابسا يماظن

 مامأ ةصرفلا «يسنوم» فقوت حاتأ دقو .حلسم يندم فلأ

 . «اسوغاراس» يف هتانيصحت ميعدتل «سكوفالاب»

 نوناك فصتنم ىتح لاخلا هذه ىلع فقوملا رمتساو
 زيزعت نويسنرفلا أدب انيح 1804 ماعلا نم (رياني) يناثلا

 لحم «نال» لاشراملا لحو .«اسوغاراس» دنع مهتاوق

 «ونوج» لارنجلا ةدايقب نيقليف لوصو دعب 2«يسنوم»
 تغلب كلذبو .2/1011161 «هييتروم» لاشراملاو لام

 ةدايقب ًافلأ 48 لباقم لجر فلأ  ةيسنرفلا راصحلا تاوق

 حمسو .ىوقلا نازيم ًايبسن لدع امم .«سكوفالاي»
 تطقس 1805/7/5١ يفو .ةنيدملا ةمجاهمب نييسنرفلل

 ةثالث رمتسا فينع لاتق دعب نييسنرفلا دي يف ؛اسوغاراس»
 ةبعص فورظل اهلالخ ناكسلاو ةيماحلا تضرعت «عيباسأ

 .ضارمألا راشتناو فصقلاو عوتججلا نع ةمجان

 ةينابسالا ةيلهألا برحلا يف 19890 ةكرعم

 . (قحلملا يف 198 موجه «نوغارا رظنا)

 (سونافيتس) سيفاراس (4)
 يف ازراب ارود بعل .(189-19817) ينانوي يركسع

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ نانويلل يناملالا لالتحالا ةمواقم
 كراش امك .يبعشلا ينطولا ريرحتلا شيجل ادئاق هتفصب

 . ةينانويلا ةيلهالا برحلا يف ةيلعافب

 ماعلا يف 5. 5813115 سيفاراس سونافيتس دلو

 يف ريغص طباضك ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف كراشو

 يف نانويلا كارتشا ةرورضي هتادانمل ارظنو .ينانويلا شيجل

 هتلقتعا دقف ءاهئافلحو ايناملا دض ءافلحلا بناج ىلا برحل

 دعب كراش .ناملالا عم ةئطاوتملا ةيكلملا ةينانويلا تاطلسل

 يف ايكرت دض تدرج يتلا ةينانويلا تالمحلا يف برحلا ءاهتن

 لاقتعالل تانيثالثلاو تانيرشعلا يف ضرعتو . ىرغصلا ايسآ
 بصانمي هيلا دهع نيح ىلع ؛ يكلملا مكحلا تارتف يف يفنلاو

 ةدوعلاب هل حمسو , يروهمجلا ماظنلا تارتف يف ةماه ةيركسع

 نع ماعلا وفعلا نوناق رودص رثإ 144٠ ماعلا يف دالبلا ىل
 يف ةمدخلا ىلإ هتداعإ كلذ ىلع بترتي مل نكلو «نييروهمجل
 .ديقع ةبترب ذئتقو ناكو «ينانويلا شيجلا

 لظ 21944١ عيبر يف نانويلا ناملالا لتحا نا دعبو

 رخاوا ىتح يسايسلا وأ يركسعلا لمعلا الزتعم سيفاراس

 «سودنيبإ :لابج ةلسلس ىلا لقتنا ثيح 219145 ماعلا

 لالتحالا دض ةمواقملل يروهمج ميظنت ىلا مضناو «ةيلامشلا

 يذلا ,«ريرحتلا لجا نم لاضنلا ةدايق» مساب فرعُي يناملال

 ةموكحلا سيئر «ويردناياي سويجرويج» ايسايس هدوقي ناك
 ميظنتلل ةيركسعلا ةدايقلا سيفاراس ىلوتو « ىفنملا يف ةينانويلا

 «نانويلا يلامش يف «يلاسيت» ميلقا يف زكرمت يذلا ,روكذمل

 نروقاماذا ةيلعافلاوريثأتلا ليثض . مجحلا ريغص اهيظنت ناكو

 شيجد) «ساليإ» ىمسملا ةمواقملل يسيئرلا ميظنتلا عم

 يموقلا ريرحتلا ةكرحل عباتلا «يبعشلا يموقلا ريرحتل

 ًارود اهيف ينانويلا يعويشلا بزحلا بعل يتلا «مايإ»
 «(سديا» لثم ًانأش لقألا ىرخألا تاميظنتلا وأ « (ًايدايق

 .خلا . . 816164 ءاكيإب وأ 5
 «ةبيط ةيسايسو ةيركسع ةعمسب سيفاراس عتمتل ارظنو

 نمض اهل ايركسع ادئاق هنييعت ىلا «ساليإ» ةعامج تعس دقف

 ترج ةريصق تاكابتشا دعب كلذ متو . ةيثالثلا ةيدايقلا اهتنحلا

 سيفاراس اهلالخ رسا 1447 (سرام) راذآ يف نيميظنتلا نيب
 دعبو . «ساليإ» ىلا مهنم ديدعلا مضنا نيذلا هلاجر ضعبو

 دئاقلا بصنم لوبق ررق هنا نلعاو ,هحارس قلطا ةليلق ماي

 ةيركسعلا ةدايقلا تلكشتو .«ساليإ» ميظنتل يركسعلا
 سيفاراس تمضو « 14 47 (ويام)رايا يف ميظنتلا اذهل ةيثالثل

 «ةيرادالا نوؤشلل لوؤسمك «سيرأ»و يركسع دئاقك

 ريرحتلا ةكرح) «مايإ» ميظنتل يسايس لوؤسمك «ساميزت»و

 . (يموقل
 ةوقل عيرس ريوطت ىلإ ديدجلا يدايقلا ميظنتلا ىداو

 ةيركسعلا ةوقلا تحبصأ ثيحب ءاهتاطاشنو «ساليإ»
 ٌدض ةيرسلا ةمواقملا لامعاو تاباصعلا برح يف ةيسيئرل
 19 47 ماعلا فصتنم ىتح يلاطيالاو) يناملالا لالتحالا تاوق

 تيرك ةريزج ءانثتساب «ةينانويلا يضارالا مظعم يف (ابيرقت
 يلح يررهمج ميظنت اهيف يركسعلا لمعلا ءبع لمح يتلا
 . 06 0 ]6 ك .وأ . يإ) «يموقلا تيرك ميظنت» مسا لمحي

 ناكرا ةئيه ةباثمب تناك  ةيركسع ةدايق ةنحل سيفاراس لكشو

 ««ساليإ» ميظنتل ةيميلقالا ةيركسعلا تادايقلا هجوت ةماع

 اهنم تادايق ةعبرأ «(وينوي) ناريزح يف تادايق تمض يينلا
 :يهو «ةروكذملا ةنجلل رشابملا فارشالا تحت

 .لتاقم 40٠١ وحن مضت تناكو :«اينودقم ةدايق» **

 .لتاقم 40٠١ وحن مضت تناكو « ؛يلاسيت ةدايق»

 .لتاقم 0٠0٠" وحن مضت تناكو ««ٍلمور ةدايق» #

 .لتاقم ٠60١ وحن مضت تناكو 2.«سوريبيإ ةدايق» ©

 «زينويوليبلا ةدايق» امهو ,ةسداسلاو ةسماخلا ناتدايقلا امأ

 تحت اتناكف «(لتاقم 6٠١ «اكيتأ ةدايق»و (لتاقم ١6٠0

 .«مأيإ -ساليإ» نم لكل ةيزكرملا ةنجلل رشابملا فارشالا

 فصنلا نيب حوارتت نيلتاقملا ءالوه نم نيحلسملا ةبسن تناكو

 تادايقلا يف نيروكذملا نيلتاقملا دادعا يلامجإ نم نيثلثلاو

 .اهيلا راشملا

 تاباصعلا تاوقل ةيساسالا ةيلاتقلا ةدحولا تناكو
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 ل فل نيب اهددع حوارتي (ةعومجم» نع ةرابع ةروكذملا

 نودب نيلتاقملا نم ايبسن ريبك ددع دوجول ارظنو .لتاقم
 سرح تادحو نمض مهعمج ىلع سيفاراس لمع دقف  ةحلسا

 ابيردت بردّتو «ةيلصالا اهارق يف لمعتو ميقت «يميلقا
 . ةعرسب ةكرحلل ةزهاج تازيزعتكاهنم ةدافالل يفكي ايركسع

 ناكو .«ساليإ يطايتحا» مسا تادحولا هذه ىلع قلطاو

 «ةيلاتقلا «ساليإ» تاردق ريوطتل اًثالم ًارمأ ميظنتلا اذه
 ظافتحا اهبيسي يتلا ةمخضلا ةيرادالا ءابعألا ففخ هنأ مكحب

 نيحلسملا ريغ دارفالا نم ةريبك دادعأب تاباصعلا تاليكشت

 دقف هتاذ تقولا يفو . ةيلاتقلا لامعالا ين مهجز نكميال نيذلا

 ىلا "نيحلسملا ريغ نيلتاقملا نم ةريبكلا دادعالا هذه تلوحت
 رطيست يتلا قطانملا يف عقت ةيرق لك يف دوجوم «لاعف يطايتحا
 .لقالا ىلع ةليصف ةوقب «ساليإ مايإ» اهيلع

 ةيركسعلا ةدايقلا تحت .«ساليإ» تنواعت دقو

 ىلا تلسرأ يتلا «ةيناطيربلا ةيركسعلا ةثعبلا» عم «سيفاراسل

 رهوج ناكو . 14147 ماعلا رخاوا يف (تالظملاب) ارس نانويلا
 يتلا ةيركسعلا تايلمعلا ضعب ذيفنت ىلع بصني نواعتلا
 اهب مايقلا طسوالا قرشلا يف ةماعلا ةيناطيربلا ةدايقلا تبلط
 ميدقتو ءروحملا ةلغاشم ةيغب «نانويلا يف روحملا تاوق دض

 يلامش يف كاذنا ةيراجلا ةيبرحلا تايلمعلل رشابم ريغ معد
 .طسوتملا ضيبالا رحبلا يقرشو ايقيرفا

 هذه ىدحا يف يسيئرلا رودلاب «ساليإ» تمهاس دقو

 يديدحلا طخلا نم هزج بيرخت تفدهتسا يتلا ,تايلمعلا

 ملكا ١ ١ وحن دعبت ةقطنم يف .«كينولاسدو «انيثأ» نيب دتمملا

 يف ةيلمعلا ذيفنت ىرجو ««انيثأ» نم يقرشلا لامشلا ىلا

 4 هو«ساليإ» نم التاقم ١١ اهيف كراش و ء19 4 7” اره

 كلذ نع جتنو . ةريغص ةيناطيرب بيرخت ةعومجمو « سديإ» نم
 ١ مادعاب ناملالا مقتناو . عيباسا ةتس ةدمل طخللا ليطعت

 ينو .«ايمالا ةدلب برق لاقتعأ ركسعم يف اوناك اصخش
 طفلا دض ىرخا بيرخت ةيلمع سيفاراس مظن . ؟

 نم ينأ وأ نييناطيربلا عم قبسم قيسنت نود ءهتاذ يديدحلا

 دس نع ةيلمعلا هذه ترفساو «ىرخالا ةينانويلا تاعامجلا

 عضب ةفاسم ىلع عقاولا ««قفانريت» يف يديدحلا طخلا قفن

 ,راطق عاقيا ىلا ىدأ امم .ءايمال» نم لامشلا ىلا تارتموليك

 ناملالا نلعاو . يناملا يدنج ٠ ٠ وحن لتقمو «نيمك ين يبرح

 لك لباقم ةينانوي ةنيهر 0٠ نولتقيس مهنا ةيلمعلا هذه دعب

 صيلقت ىلإ «ساليإ» عفد امم .ةمزاقملا لاجر هلتقي يناملا
 ةعامج يأ كرتشت مل اك ,كرتشت مل اهناف اذل وءاتقوم اهطاشن

 .يديدحلا طخلل ىرخا بيرخت ةيلمع يف ,ىرخا ةينانوي

 76 54 ةليل يف اهدحو ةيناطيربلا تارابختسالا اهتذّفن
 اهئاطعإو ءايلعلا ةيناملالا ةدايقلاع ادخن ةيغب « (وينوي) ناريزح

 :نانويلا فريبك يئامرب لازناب مايقلا نووني ءافلحلا نب اعابطنا

 . ةيلقص يف لازنالل ةيراجلا تادادعتسالا ةيطغتو

 ةيركسعلا «ساليإ» ةوق ةدايز ىلع لمعلا سيفاراس عباتو

 هذ



 ع

 أ س

 . نيديدجلا ميظنتلاو بيردتلا لالخ نم ةيلاتقلا اهتءافك عفرو
 ىلا افنآ ةروكذملا ةيركسعلا قطانملا تادايق تلوحت كلذلو

 «ساليإ» عضو حبصأ ثيحب ةديدج قرف تلكشو «قرف
 :يلاتلاك #1954 (ربمتبس) لوليا يف يركسعلا

 تناك) لجر ٠٠٠١ مضتو . (يلاسيت يف) ىلوألا ةقرفلا *
 201447 ناريزح يف ٠

 لجر ١6١١ وحن مضتو (زينويوليبلا يف) ةثلاثلا ةقرفلا *

 .(اقباس ١66٠١ تناك)

 لجر 405٠١ وحن مضتو (اينودقم يبرغ يف) 9 ةقرفلا *
 . (اقباس كلذك تناك)

 لجر 7٠٠١ وحن مضتو (يلمور يف) ١ ةقرفلا *
 .(اقباس كلذك تناك)

 (ربمتبس) لوليا لئاوأ يف ءافلحلل ايلاطيا مالستسا رثإو

 يف ةدوجوملا ةيلاطيالا تاوقلا مظعم ناملالا ىلجأ ١44.

 يلاطيا يدنج فلا ١؟وحن تمض تادحو نكلو .نانويلا

 تاللاصتا نانويلا يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةثعبلا عم ترجأ

 .ناملالا دض لاتقلاو اهتحلساب ظافتحالا اهنم تبلطو «ةيرس

 لتحت تناك يتلا «ولرينيب» ةقرف تادحولا هذه نمض نمو

 ةئعبلا اهترمأ دقو . يدنج ٠١٠١, وحن نم ةفلؤملاو ««يلاسيت»

 نمض لابجلا ين راشتنالاو ةيلصالا اهعقاوم كرتب ةيناطيربلا
 ,ةينانويلا تاباصعلا عم نواعتلاو «ةريغص تاليكشت

 ةقرفلا تفلُك دقلو . ةيناملالا تاوقلا دض لمعلل بهأتلاو

 تأدبو .«اسيرال» يف يناملأ راطم ةمجاهمب لعفلاب ةروكذملا

 نود مايأ ٠١ هيف ترمتساو ,.١١/1947ا موي اهموجه

 ةقرفلا هذه مادختسا ةيناكما نم «ساليإ»و تببشخو . ىودج

 ىلوالا ةقرفلا فيلكتب «سيفاراس» ماقف .لبقتسملا يفاهدض

 عزنو ةروكذملا ةيلاطيالا تادحولا ةرصاحمب (يلاسيت)

 ١/١ 41/7 ١19 © يف حاجنب كلذ متو .اهلاجر رسأو اهحالس

 نم ةحلسالا نم ةريبك تايمك ىلع «يلاسيت» ةقرف تلصحو

 ةديدج ةقرف ليكشت حاتا يذلا رمالا ءايلبج اعفدم ٠١ ابنيب

 نويلاطيالا ىرسالا مدختساو 215 ةقرفلا مساب تفرع

 . ةفلتخم تاءاشنا لامعك

 ىرخا ةقرف «ساليا» تلكش (ربوتكا) لوالا نيرشت يفو

 يف ءاول تلكش امك 2٠١ ةقرفلا مساب تفرع «اينودقم» يف

 يف ناك ثيحب قرفلا «سيفاراس» مظنو . 411108 ءاكيتأ»

 ةيرسو « ةسدنه ةيرساهمعدت« ةلتاقم تاليكشت ةدع اهنم لك

 ةدحوو «ةيبط تامدخ ةيرسو «دادمأ ةيرسو ءةراش

 اى .ىرغصلا تادحولا ةداق بيردتل ةسردمو ؛ةبيبشلل

 ةقرفلا ىدل اهربكا ناك ةلايخ تادحو قرفلا ضعب يف تمظُن
 «ةداقلا ىوتسم عفرلو .(ناصح ١٠١ «يلاسيت» يف ىلوأل

 بيردتل ةسردم 1414* (سطسغا) بأ يف سيفاراس أشن

 هذه تناكو «ةماعلا ةيركسعلا ةدايقلا ةنجلل ةعبات طابضل

 . نيراتخملا ةداقلا ضعبل روهش ةثالث ةدمل تارود ميقت ةسردمل

 اذه ةيابن ىتح طابضلا ةسردم يف اوبردت نم هدع غلب دقلو

 هوؤ؟

 .طباض 1٠٠ ءاهز ماعلا

 يلاوت «ةيناطيربلا ةيركسءلا ةثعبلا» تناك .ءانثالا هذه يف
 لويملا تاذ ةيركسعلاو ةيسايسلا تاعامجلاو تامظنملا زيزعت

 لعجتل «لاومالاو تادعملاو ةحلسالاب اهمعدتو «ةينيميلا
 ةموكحل ةيلح ةزيكرو ««مايإمو «ساليإ» ةأوانمل ةوق اهنم

 تامظنملا ةيبلاغ نكت لو .ندنل يف ةدوجوملا ةيكلملا ىفنملا

 لالتحالا تاوق دض الاعف ايركسع اطاشن سرامت ةينيميلا
 يف ايئزج يراغلبلاو .14 47 لوليا ىتح يلاطيالاو) ناملالا

 ةحلسالا ىلع لصحت تناك اهنكلو «(يقرشلا لامشلا

 نيح ىلع ««ساليإ» ةلتاقمل ادادعتسا ةيناطيربلا تادعملاو

 تاوق نم همنغت امم اهتحلسا مظعم ىلع لصحت «ساليإ» تناك
 تادغاسملا نم ىقلتت الو .يلاطيالإ -يناملالا لالتحالا

 يناطيربلا معدلا اذه فقوت مث ,ريسيلارزنلا ىوس ةيناطيربلا
 .19145 ماعلا يف دودحملا

 نيب تاضقانتلا مادتحا ىلا ةيناطيربلا ةسايسلا هذه تدأو

 ةينيميلا ةيركسعلاو ةيسايسلا تاعامجلاو «ساليإ/ ماليإ»

 «اكيإ»و ««سافرز» ةدايقب «سديإ» اهزربأو .ةفلتخمل

 تامادصلا تعقوو .«سوراسيب»و «سيلاتراك» ةدايقب
 تاوقلا لخدتت ملو ,.144/ ٠١/11 يف ىلوألا ةحلسمل

 ةدايز مامأ لاجملا حسفت ىتح ءرمألا ءىداب يف ةيناملالا

 تاباصعلا برضل لضفا اصرف قلختو «يلخادلا عارصل

 . لكك ةينانويل
 تاوقلا تنش ١9147 (ربوتكا) لوالا نيرشت رخاوا يفو

 ترمتساو «تاباصعلل ةداضملا تامجملا نم ةلسلس ةيناملال

 ماعلا نم (ربمسيد) لوالا نوناك رخاوا ىتح تامجه لا هذه

 ةيركسعلا تاميظنتلا فلتخم ةباصا نع ترفساو «هتاذ

 ناملألا لكش امك .ةريبك رئاسخب «ساليإو ةصاخ «ةينانويل

 ناك .«نمألا بئاتك» مساب تفرُع ةليمع ةينانوي تادحو

 تعضوو « ةيعويشلل نيداعملا نم نوينانويلا اهطابضو اهدارف

 «سيلار» ينانويلا ءارزولا سيئر فارشا تحت بئاتكلا هذه

 ةيجيتارتسا عابتاب ةمجهلا هذه سيفاراس هباجو . 1 ةلللك

 ةريغص تاراغا نش ساسا ىلع تماق يتلا .«يباجيالاعافدلا»

 بيردت ىلع دوهجلا زيكرتو ءرخآلاو نيحلا نيب نئامك ميظنتو
 ةرطيسلا لئاسو نيسحتو ءاهميظنتو ةيسيئرلا تاليكشتلا
 ةيموجه تايلمعب مايقلل اديهمت ءءاتشلا لالخ لاصتالاو

 بيردت ةسردم عيسوت ىرجراطإلا اذه ينو . عيبرلا يف ةعساو

 . يطايتحالا تادحو ددع ةدايزو .ءاهريوطتو طابضلا

 «ءاول ةبتر ىلا سيفاراس عفر . 194 6 (ليربا) ناسين يفو
 ههاجتاب ةقثلا ديازت ببسب ةيدايقلا هتاطلس تعسوتو

 3 و كلذ ءارج نم ايلعلا ةيدايقلا ةنجللا تحبصاو « ىسايسلا
 يسايسلا لوؤسملا بصنم يغلا ذإ «ةيثالث تسيلو ةيئانث

 ةيرادالا نوؤشلا نعل ووسملا طباضلا حبصأو ؛؛مايإ» ميظنتل
 ةراداتلكشو « ةيسايسلا نوؤشلا نع هسفن تقولا يفالوؤسم

 تايوتسملا ةفاك ىلع عضولا اذه ممُعو هل ةعبات ةيسايس
 . ةيدايقلا

 بترلا ديدحتو .طابضنالا خيسرتب سيفاراس ماقو

 تاوق فوفص لخاد ةمسوالا حنمو ةيقرتلا ماظنو ةيركسعلا

 هذه يف ميظنتلاو ةدايقلا تالكشم لح ةيغب ««ساليا»

 عفادم) ةليقث ةحلسا بئاتك لكش اك . ةيماظنلا ريغ تاوقلا

 نوكت ىتح «ةرشابم ةماعلا هتدايق عبتت (تاشاشرو تانواهو

 . ةءافكب ناكم يأ يف لاتقلا ىلع ةرداق ةيزكرم ةيماظن ةيوق ةاون

 هترهظا ام .بئاتكلا هذه ليكشت ءارو نماكلا ببسلا ناكو

 «فعض طاقن نم ناملالا دض ١45484 -19 57 ءاتش كراعم

 اهقطانم جراخ لاتقلاو ةكرحلا ىلع قرفلا ةردق لاج يف ةصاخو
 ةوق دايدزا ةيميظنتلا سيفاراس ريبادت نع جتنو .ةيلحملا

 عرف ليكشتو .19144 عيبر يف ةيربلا ةيركسعلا «ساليإ»

 قروز ٠١٠١ نم رثكا ىلع نولمعي لجر ١٠٠١ مضي يرحب

 غلابلا ةريغصلا ةينانويلا رزحلا نيب لمعت تناك ؛ريغص حلسم

 برح تاطاشن ديعصتو «ةريزج ١8٠١ ءاهز اهددع

 فصتنم يفو .ةيراغلبلاو ةيناملالا تاوقلا دض تاباصعلا

 اقفو .«ساليإ» ةوق تغلب ١19« 145 (ربوتكا) لوألا نيرشت

 : (ةينانويلا ةمواقملا شيج» هباتك يف سيفاراس تاريدقتل

 449 4+و ءايسايساطباض 07/0١٠و ءايركسعاطباض ٠

 .الجر 0814٠ هعومجم ام يأ ,ىرخالا بترلا نم التاقم
 تاوق تبحسنا امدنعو .قرف 4 مضت اهتاليكشت تحبصاو

 2191414 (ربمفون) يناثلا نيرشت لئاوا يف نانويلا نم روحملا
 -ٍناملالا» لالتحالا ةرتف لاوط اهتايلمع نأ «ساليإ» تنلعأ

 ناملالا نم 19 هه لتق نع ترفسا «يراغلبلا يلاطيالا
 ,0181 رسأو ,.8144 حرجو ,نييراغلبلاو نييلاطيالاو

 ديدح ةكس ةبرع 4 ©ا/لو ةيديدح ةرطاق 6هوارسج ٠ ريمدتو

 5٠٠١ ىلاوحو ليتق 45٠٠١ ةراسخ لباقم .تابكرم ١٠/و
 .حيرج

 لوالا نوناك يف ةينانويلا ةيلهالا ترخلا ةيادب عمو

 امب اهعيزوتو «ساليا» تاوق ميظنت ديعا ء.145 5 (ربمسيد)

 فلتختو ةينانويلا ةيكلملا تاوقلا دض برحلا فورظو قفتي
 اهل ةمعادلا ةيناطيربلا تاوقلاو «ىرخالا ةينيميلا ىوقلا

 وحن مضت «دالبلا يونج يف ةدوجوملا تاوقلا تحبصأ ثيحب

 ةنجلل ةرشابملا ةدايقلا تحت ( 1١و "و ؟ قرفلا) لتاقم فلا

 لارنحلاو «سوتنايس» اهئاضعا زربأو ؛ساليإل ةيزكرملا

 يف ةدوجوملا تاوقلا تحبصا نيح ىلع .«ساكادنام»

 يسايسلاو يرادالا هدعاسمو سيفاراس ةدايق تحت لامشلا

 ةو او 5 قرفلا) لتاقم فلا ؟وحن مضت تناكو .«سيرأ»

 .(كا١و ؛١و

 ةدايق يف ازراب ارود ةيلهالا برحلا لالخ سيفاراس بعلو
 ىلا تدا تاراصتنا ققحو ,.«سديإ» تاوق دض تايلمعلا

 ةريزج ىلا «سافرز» اهدئاق رارفو «سديإ» تاوق تيتشت

 كلذرثإو . ١4 54 4 (ربمسيد)لوالا نوناكر خاوا يف ((وفروك»



 عم ةكبتشملا تاوقلا ةدايقل بونجلا ىلا سيفاراس يعدتسا
 ىوقلا نازيم لالتخا نكلو :«اكيتأ» يف ةيناطيربلا تاوقلا

 فقول قافتا دقعو عجارتلا ىلا هرطضا نيفرطلا نيب ديدشلا

 وحن هتاوق باحسنا هيلع بترت . 19 4 ه/ارلا ه يفرانلا قالطا

 ءالخخاو «هانيثا» نم برغلاو لامشلا ىلا ملك
 ىلع سيفاراس ناك 6 (رياربف) طابش يفو .«كينولاسو

 ةنيدم يف ترج يتلا تاضوافملا يف «ساليإ» دفو سأر

 ةدوعو (ساليإ» حالسع زن ةلأسم لوح «انيثأ» برق «ازيكراف»

 . شيجلا يف ةمدخلا ىلا نييماظنلا اهطابض

 يف دالبلا ىلإ «يناثلا جروج» كلملا ةدوع رثإو
 نيذلا طابضلا نم ددع عم سيفاراس يفن . 448

 يقب ثيح ««هجيإ» رحب رزج ىدحا ىلا «ساليإ» يف اولمع

 ماعلا يف فوتو .هنع جرفأ مث 146١ ماعلا ىتح القتعم
 .١ةهال/

 (سيروم) ياراس (19)

 هتيلاكيدارب رهتشا ١1479(. -1885) يسنرف لارنج

 اى .ةيسايسلا نوؤشلا يف نيدلا لاجر لخدتل ةتاداعمو

 يف ىربكلا ةيروسلا ةروثلا عمق يف هتوسقو هتيرصنعب رهتشا
 1 ماعلا

 1/1. 72. 1. ياراس ليوناميا لوب سيروم دلو

 ةيلك نم جرخت . 1665 ماعلا يف «نوساكراك» يف 531311

 ماعلا يف ةاشملا حالس يف طباض ةبترب ةيركسعلا «ريس ناس»

 .ايقيرفا يف ةيسنرفلا تارمعتسملا يف مدخ مث 4/0

 عافدلل ًاريزو ادغ يذلا) ؛هيردنا» لارنجلل ًاقفارم نيع
 ًادئاق ادغ مث 2(«سوفيرد ةيضق» رثا 1401 ماعلا يف

 اريدم حبصاو «ناسكيم ناس» يف ةاشملا تاقيبطت ةسردمل

 يف ةقرف ةدايق ملست )/1١9٠19- ١191١(. ةاشملا حالسل

 ملست مث 21917 ماعلا يف «سمير» يف سداسلا قليفلا

 ةيملاعلا ترحل عالذلا عمو .19514 ماعلا يف قليفلا ةدايق

 ثلاثلا شيجلل ادئاق «ياراس» نيع .هسفن ماعلا يف ىلوألا

 تامجه دص نم نكمت الاعف اعافد مظن ثيح ««نادرف» يف

 (ربمتبسو سطسغا) لولياو بأ ةليط ةقوفتم ةيناملا تاوق
 ةداعال ةصرفلا «رفوج» لارنجلا حنم يذلا رمألا 151

 .«نراملا» دنع هتاوق ميظنت

 نم «رفوج» هافعا 6 ماعلا فصتنم ىلاوح فو

 هتاقالع نا ريغ . «هدونج ةايح ديدبتب» همهتا نا دعب هبصنم

 شيل ًادئاق هنييعت ىلا تدأ نييلاكيدارلا نييسايسلاب

 نم نكمتو ««كينولاس» يف شيجلا اذه داق دقلو .قرشلا

 يفو 19155 ماعلا ف «نييراغلبلا» نم «ريتسانوم» ةداعتسا

 نيطنطسق» دياحملا نانويلا كلم علخخ يف مهاس يلاتلا ماعلا

 دعاقتلا ىلا ليحاو «اسنرف» ىلا داع مث ,هشرع نع «لوألا

 ياراس سيروم يسنرفلا لارنجلا

 يف ةمدخلا ىلا ديعا هنا ريغ .ةينوناقلا نسلا هغولب ببسب
 .194148 ماعل

 يف ًايماس ًاضوفم «ياراس» يمس .1974 ماعلا ينو
 ةروثلا ةرارش تعلدنا دقلو .«ناغيو» لارنجلل ًافلخ ةيروس
 ءانثا برعلا لبج يف (1975 -1978) ىربكلا ةيروسل
 لمشتل ةروثلا كلت تمانت ام ناعرسو . بصنملا كلذ هيلوت

 .ةينانبللا يضارألا نم اءزجو اهلك ةيروسلا يضارأل
 ةدشلاب مستت ةروثلا ةهجاومل اهذختا يتلا ريبادتلا تناكو

 ةوقلا مادختساو .ناكسلاو راوثلا نيب زييمتلا مدعو ةطرفملا

 . ةيندملا فادهالا دض ةيرانل

 هرورم ءانثا .هلايتغا راوثلا لواح 197هر/ك ٠١/14 يفو

 ,هتروصقم ىلع رانلا اوقلطاف «ناديملا ةقطنم يف راطقلاب

 يف مظعلا رصق يف هلوزن دنعو .توملا نم اجن هنكلو
 راوثلا ماق , اهيلإ هئيجم ىدل اًئاد ميقي ناك ثيح ,قشمد

 نم ريبك ددع ةلواحملا ءانثا لتقو .هلايتغال رصقلا ماحتقاب

 داهشتسا ببسب تلشف ةلواحملا نكلو ءرصقلا ةيماح دونج

 ىلا راوثلا رارطضاو .ماحتقالا يتعومجم يدئاق

 نم هتاوق بحسب «ياراس» رمأ رثالا ىلعو .باحسنال

 يح يف مهتالئاعو نييسنرفلا نيفظوملا عمجو قشمد

 يف ةنيدملا فصق أدبو .ةيعفدملاب ةنيدملا فصقو .ةيحلاصل

 ىتح رمتساو 1476/1١/14« موي نم 15,٠6٠ ةعاسل

 ءايحا ريمدت ىلا ىدأ امث ٠١/7١ موي نم ١7,٠١ ةعاسل

 تردقو .ةريبك قئارح ثودحو ةيرثأ نكاماو ةلماك

 ةقيقحلاو . يبهذ هينج نويلم نم رثكاب ةنع ةمجانلا رئاسخل

 دعب ءاج لب «ياراس نم ةردابمب تأي مل فصقلا فقوت نإ

 ةرورض ىلع مهحاجلإو ةيبنجألا لودلا لصانق لخدت

 ىلع ياراس ةقفاوم تناكو .نييندملا دض ةرزجملا فاقي

 أس

 اهتميق ناكسلا ىلع ةمارغ ضرفب ةطورشم فصقلا فاقيإ

 مدعل ًارظنو .ةيقدنب ٠٠٠ و ةينامثع ةيبهذ ةريل فلا ٠
 :ةيسنرفلا ةطلسلا تدمع «.ةيمكلا هذبم ةحلسألا رفاوت

 عيبلل قدانبلا نم تايمك حرط ىلا ءاهئالمع قيرط نع
 اهددح يتلا ةظهابلا نامثالاب ناكسلا اهيرتشي ىتح

 ةمارغلا نم ءزجك ةطلسلا ىلا اهوملسيو «نويسنرفلا

 , . ةضورفملا

 ةيلاع ةجض ثودح فصقلا اذه نع مجن دقو

 دحأب هلادبتساو ياراس لزع ىلا ىدأ امم «ريبك راكنتساو

 ود يرده» نيزرابلا يسنرفلا خويشلا سلجم ءاضعا
 . 19578 ماعلا ةياهن يف قشمد ىلإ لصو يذلا «لينقوج

 ةلددخا ماعلا يف «سيراب» يف يأراس يفوت

 ١915 (ةثداح) وُفيياراس (؛>)

 اهتيحض بهذ 191١((, ؛/كر/؟8) يسايس لايتغا ةثداح

 ثيرر 1. ءملتممم4 عدنانيدرف ستنارف» قوديشرالا

 دي ىلع .هتجوزو ةيراغنهلا .ةيواسمنلا ةيروطاربمالا شرع

 اهتلغتسا يتلا ةعيرذلا ةباثمب تناكو ءيبرص بلاط

 ءايبرص ىلع ب رحلا نشل ةيراغنملا_ةيواسمنلا ةيروطاربمالا

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا لاعتشا ىلا ىدأ ام

 يتعطاقم تمض دق رجملا !سيلا ةيروطاربما تناك

 اهيلا 116766801188 «كسرهلا» و 8051218 «ةنسوبلا»

 لآ» ةيروطاربما تناك 14184 ماعلا يفو «140 ماعلا يف
 تايموقلا تاذ قطانملاو لودلا نمددع نم فلأتت «غروبسباه

 دقلو . اهناكس نم ةيلاع ةبسن نولثمي فالسلا ناكو , ةفلتخملا

 ايتاوركو اينوفالس نوئكسي نيذلا بونجلا فالس لمع
 نيتيكرتلا نيتعطاقملا ىلا ةفاضالاب ءايساملادو ايرتسياو

 مهتيوه ديكأت ىلع ,.«كسرهلا» و «ةنسوبلا» نيتقباسلا

 نم ناكو « مههالقتسا قيقحتل ةريبك ادوهج اولذبو ؛ةيموقلا
 لجا نم لاضنلل ةيرسلا تامظنملا ليكشت دوهجلا هذه نيب
 .لالقتسالا

 اسمنلا شرع ثيرو ناك امنيبو ١193١ 4/“ر/؟48 ةليل ينو
 5212] 10 «يئقيباراسو ةدلب يف هتجوزو «دنانيدرف ستنارف»

 ىعدي ينانسوب باش اههيلع قلطا «ةنسوبلا» ميلقا نم
 .روفلا ىلع التقف رانلا (0. 2112م6 «بيسنريوليرفاغ»

 يف ًاوضعو ءبصعتلا ديدش ًاينطو ًاينانسوب لتاقلا ناكو
 نم ةلماعلا ةيرسلا ةيموقلا (ةاتفلا انسوب) «انسوب ادالم» ةكرح

 عم ةقالع ىلع «ةاتفلا انسوب» تناكو . ةنسوبلا لالقتسا لجأ

 ناك) .«دوسالا فكلا» مساب فرعت ةيباهرا ةيبرص ةمظنم

 نم تفلأت يتلا «(«توملا وا ةدحولا» يقيقحلا ةمظنملا مسا

 نم لمعلل 1811١ (ويام) رايأ يف دارغلب يف طابضلا راغص

 مكح تحت نوشيعي نيذلا نييبرصلا ةدحوولالقتسا لجأ

 هو
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 يواسمنلا قوديشرألا لتاق لاقتعا

 هذه تناكو . ةيراغنهلا_ةيواسمنلاو ةينامثعلا نيتيروطاربمالا

 ىلع «ةنسوبلا» ميلقا بابش نم ةعومجم تبرد دق ةمظنملا

 قوديشرالا لتاق ىلا بسن دقو .ةحلسملا تايلمعلا

 .ةعومجملا هذه ىلا ءامتنالا «دنانيدرف»

 ةموكحلل نا ةيراغنملا .ةيواسمنلا ةيروطاربمالا تمعزو

 تابثا عطتسي مل ًادحأ نكلو ,ةميرجلا هذه يف ًاعلض ةيبرصلا
 نا ىلع ديكأتلا نويواسمنلا عباتو . عطاقلا ليلدلاب كلذ

 شرع ثيرو لايتغا ىلع تضرح دق ةيبرصلا ةموكحلا
 برصلا دالب ىلع ءادتعالل ةثداحلا لالغتسا اولواحو ءاسمنلا

 اذه يف يضملا ىلع مهعجشو . مهتيروطاربما ىلا ًايئابعاهمضو
 ىلا برصلا مض نا اوردق نيذلا ناملالا مه ؤافلح ليبسلا

 ةيرصيقلا ايسور عفديس «ةيراغنهلا .ةيواسمنلا ةيروطاربمالا

 يلاتلاب ايناملا حنميسو .برصلا دالب ةيامح لجأ نم لحخدتلا ىلا

 نا لبق ءاسنرف عم ةفلاحتملا ايسور ىلع برحلا نش ةصرف
 .اهتادادعتسا ةيسورلا ةموكحلا لمكت

 ةيواسمنلا ةيروطاربمالا تهجو ١191١ 4/0 78 يفو

 ةعاس 44 هتدم ًانيهم ًاراذنا ةيبرصلا ةموكحلا ىلا ةيراغنهلا

 ىلا لوخدلاب ةيواسمن ةيئاضق ةثعبل حامسلاب هيف تبلاط
 ةموكحلا تضفر امدنعو .قيقحتلا ىلع فارشالل برصلا

 ين برحلا اهيلع ةيروطاربمالا تنلعا .راذنالا اذه ةيبرصلا

 تنلعا // ١ يفو . هسفن مويلا يف اهتمجاهو 4

 «نييبرصلا ةيامحب اهمازتلا نع تبرعاو ةماعلا ةئبعتلا ايسور

 يف اهتمجاهمو ايسور ىلع برحلا نالعاب كلذ ىلعايناملا تدرف

 يف ناكو «8/* يف اسنرف ىلع برحلا تنلعا مث يدر ١

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيادب كلذ

 ىربكلا لودلا لخدتو ,رتوتملا يلودلا عضولا ىدأ اذكهو

 ربكا ايملاع اذعب ةثداحلا ءاطعإ ىلإ « ءابم اهل ةقالع ال نو ؤش يف

 ةثداحلا تدأ دقف ,يلحملا ديعصلا ىلعامأ .اهمجح نم ريثكب

 هه:

 يف قاطنلا ةعساو تابارطضاو تارهاظم عالدنا ىلا

 نييبرصلا نمريبك ددع مادعإو ةمكاحم اهتبقعأو ««وفيياراس»

 «بيسنربو لتاقلا نكيملو . «ةنسوبلا» ميلقا يف نوشيعي نيذلا

 ضفخُ دقف اذل هيلع مادعالا نوناق قيبطتب حمسي رمع يف
 كلذ دعب يفوت هنكلو « دب ؤملا نجسلا ىلا هقحب رداصلا مكحلا

 ناسين يف ةيواسمنلا عالقلا ىدحا يف ةضماغ فورظ يف
 ميلقا ادغ يتلا) ايفالسوغوي هتربتعا دقو . ١1414 (ليربا)

 .ايموق الطب (ةيداحتالا اهتايروهمج نم ةيروهمج (ةنسوبلا»

 (ىخوراص فذاق) كايراس هيكل

 5/7 رايع نم «تابابدلل داضم فيفخ ىخوراص فذاق

 . ةيسنرفلا «تدنارب -نوسبموط» ةكرش جاتنا نم ءملم

 ين52128668 254 كايراس» فيفخلا فذاقلا ريوطت مت

 يف ةيبوروأ شويج ةدع باسحلا هجاتنا أدبو « تانيتسلا رخاوا

 ةيخوراصلا فذاوقلا ثدحأ نم ربتعيو .تانيعبسلا علطم

 . ةيلعاف اهرثكا نمو ءايلاح ملاعلا يف ةلماعلا تابابدلل ةداضملا

 همادختسا ةلوهسو هنزو ةفخب اساسأ فذاقلا اذه زّيمتي

 يف همادختسا نكميو «ةقئاف ةيتايلمع ةنورمب عتمتيو . هلقنو
 داضم فذاقك يسيئرلا هرود بناج ىلإ «تالاحلا نم ديدعلا

 1 تابابدلل

 راشور ١-

 يطلا ةيعضو يف وهو اهلفسا يو .حتفلا ةيعضو يف وهو ةروصلا ىلعا يفودبيو . 548 كايراس» يحخوراصلا فذاقلا

 :فئاذقلا

 باكور -؟

 راظنم ىلع لمتشي بيوصت زاهجو «ةاوقملا ةيجاجزلا فايلألا
 لمعي ىليل راظنمو .5132013126111© ' «يرتمايداتس»

 نم هقالطا متيو فذاقلا لمحيو .ءارمحلا تحت ةعشألاب

 فرعت عوردلل ةداضم ةيخوراص فئاذق قلطيوهو .فتكلا

 دارفألل ةداضم راثنم فئاذقو . 1800131 «راشور» مساب

 فئاذق ىلإ ةفاضإلاب ,150687 «باكور» مسا اهيلع قلطي

 نإف «يلاتلابو .18061815 0يلكور» مساب فرعت ةرانإ

 «تابابدلا ةمواقم ىلع رصتقي ال فذاقلل يلمعلا مادختسالا

 ةدناسملا ميدقتو ةيماحتقالا تامهملا ىلع اضيأ لمتشي لب

 ريغ ةيربلا فادهالاو تاعمجتلاو تانيصحتلا دض ةيرانلا

 لكشبع و ردلل ةداضملا فئاذقلا قالطا متي نيح ينو . ةعردملا

 فئاذقلاو دارفألل ةداضملا فئاذقلا قالطا نإف ءرشابم

 لئدنع مدختسيو .ةجرد 4١ ىلا لصت ةيوازب متي ةئيضملا
 متيو .حباسلاو ينحتملا يمرلا تالاحب صاخ يفاضا راظنم

 «كايراس» اهقلطي يتلا ةيخوراصلا فئاذقلا عاونا ةفاك نزاوت

 دنع ايئاقلت حتفنت ةيليذ فناعز عبس ةطساوب قيلحتلا ءانثا

 .فذاقلا ةهوف نم ةفيذقلا جورخ

 يف (1980) رضاحلا تقولا يف «كايراس» فذاقلا لمعي

 تاوقلا فوفص يف صاخ لكشبو «ةيبوروأ شويج ةدع
 .ًارمتسم هجاتنا لازي الو .ةيسنرفلا ةحلسملا

 18 ب ةفياقلا طق ملم 54 رايعلا :ةماعلا تافصاوملا

 هلا نزو . هلك .١ "ا/ (ةفيذقلا يلا لا زولا . ملم

 ريلكور -*



 ةعرسلا .رتم ١٠,949 (ةفيذقلا عم) لوطلا .غلك ١,٠07

 لاعفلا ىصقألا ىدملا . ةيناث/ارتم ١6٠ ةفيذقلل ةيئادتبالا

 5٠٠ (ةعردملا ريغ فادهألا دض) ىصقألا ىدملا . رتم

 ةفاسم ىلع ملم ٠١ عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . رتمل٠

 ,.ارتم ٠

 ١0/8 (ةكرعم) وفوئيبراس (4)
 .(1اله8 ةكرعم .فرودنروز رظنا)

 ( خوراص ) تنجراس (0)

 . ضرأ - ضرأ ييتكت قرع خو راص

 ةلئف يف 5678621846 « تنج راس, لخدي

 « ىدملا ةريصق ةيكيتكتلا ةيكيتسيلابلا خيزاوصلا
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 فصقل وأ رشابملا يناديملا معدلا ضارغأل مدختسيو

 ةمدخلا لخد . ةيفلخلا ةيويحلا هتآشنم و ودملا تاعمجت

 لك يف بئاتك ثالث لدعمب ؛ةيكريمألا ةحلسملا تاوقلا يف

 . والمثل ماعلا ىتح ةمدخلا ف يقبو . يرب شيج

 لع هه ماعلا نم ءادتبا خو راصلا اذه روط

 ءادتبا هجاتناب تأدبو « ]2[, 0« ل ب جو ةكرش دي
 كيال تلوس كافينوي » ةكرش 1١95٠ ماعلا نم

 ناكم لح ثيح « يريمألا شيحلا باسحل « ييس
 نايك يذلا «لاروب روك » ييتكتلا خو راصلا
 ىلع لخدا ام مهأ ناكو . ه4 ماعلا ذنم ًامدختسم

 يتاذلا روصقلاب ههيجوت «٠ ريوطت نم خوراصلا
 . بلصلا دوقولاب لماعلا هكرحم و . ويدارلا نم الدب

 : يه ةيسيئر ءازجأ 4 نم خوراصلا فلأتي
 كرحملاو «٠ هيجوتلا تادعمو « ىبرحلا سأارلا

 يف ةمدختسملا ةكرحتملا ةيليذلا فناعزلاو ءيخ وراصلا
 نم مف هقالطإ امأ . هراسم ءانثأ خوراصلا هيجوت
 ةداع اهنم ةبرقم ىلع زكرتو « ةتباث ةصنم قوف
 . مكحتلا و هيجوتلا تادعم لمحت يتلا ةب رعلا

 هلوخد ذنم « تنجراس » خو راصلا لكش دقو
 ةيكريمالا ةيبخ و راصلا ةناسرتلا يف ًايسيئر ازا رط ةمدخلا|

 يف ةلماعلا ةيكريمالا تاوقلاب قحلأو «٠ ةيكيتكتلا
 اوس هلادبتسا ةيلمع نأ الإ « ةيداحتالا ايناملأ

 ف تهتناو 2« تانيعبسلا لئاوأ يق تأدب « سنال ا

 . ١98 ماعلا

 غلك ؛ه.60٠ نزولا ةماعلا تاقصاوملا

 نأ رلآ: ٠ يك ١4١ ىدملا . راتمأ ٠١.٠ لوطلا
 يديلقت وأ « نطوليك 0١ ةوقب يوون : يبرحلا
 . غلك 5.٠ - ٠٠١١ نزوي راجفنالا ديدش

 قالطالل دادعالا عضو يف وهو ؛«تنجراس» يكريمالا يكيتكتلا ضرأ -ضرأ خوراصلا

 (كيرتاب) دليفسراس (54)
 زرب .(1791-؟15148) يدنلريا يموق لطبو يركسع

 ةداق نم دحاوك )1548-١15931( ةيدنلريالا برحلا لالخ

 . يزيلكنالا شرعلا دض ةمواقملا

 يف 2362121 581518610 «دليفسراس كيرتاب» دلو

 ماعلا ىلاوح (101151111 نلبد ةعطاقم) آ-116813 «ناكول»

 دئاق 1801]/ 01/1015 «روموأ يرورد ديفحوهو . 8

 يزيلكنالا مكحلل ةيداعملا ةيكيلوثاكلا ةيدنلريالا ةضافتنالا

 يف يسنرفلا شيجلا فوفص يف مدخ )١541(. يتناتستوربلا

 )١51/1- ةرتفلا ةليط رشع عبارلا سيول كلملا دهن

 كلملا يلوت رثإ يدنلريالا شيجلا يف مدخخ مث ؛«
 . 1586 ماعلا يف ارتلكنا شرع يكيلوثاكلا يناثلا سميج»

 «توبلات دراشتير» نيع دق «يناثلا سميج» ناكو

 يف تاوقلل ًادئاق يكيلوثاكلا 81083:0 10

 نم شيجلا ريهطتل ةصرفلا «دليفسراس» منتغاف ««!دنلريا»

 ىلا 1584 ماعلا يف رطضا هنا الا .ةيتناتستوربلا رصانعلا

 7/1!!! 22 01«جناروأ فوأ ميلود ماق نإ دعب ادنل ريا ةرداغم

 ىلع ءاليتسالاو «يناثلا سميج» كلملا علخب 0106

 ادنلريا يف ءىشنا دقو . «ثلاثلا ميلو» كلما مسا تحت مكحلا

 «ةبقاعيلا بزح» مسا هيلع قلطا بزح ةرتفلا هذه يف

 ناكو .«يناثلا سميج» كلملا ةدناسم ةيغب 5

 عولخملا.كلملا اوقفار نيذلا بزحلا ءاضعا دحأ «دليفسراس»

 مايلو» دض ةمواقملا ميظنتل ادنلريا ىلا هعم اوداع مث ءاسنرف ىلا

 . يتناتستوربلا «ثلاثلا

 ترهظ )١1149( ةيدنلريالا برحلا نم ىلوألا رهشالا يفو

 امك .ءاول ةبتر ىلا يقرُق «ةلايخ دئاقك «دليفسراس» ةءافك
 شيلا لولف ميظنت ةداعا ىلع 159٠١ ماعلا يف هتردقم تزرب

 ةكرعم يف «ثلاثلا مايلو» تاوق مامأ مزه يذلا يدنلربالا

 ةنيدم تاعافد زيزعت ىلعو «(159 هرلك//١) 8010116 «نيوب»

 ةلفاق ىلع حجان موجه نشو 111161116 «كيريميل»

 نيب) 8 ةللرس ءعأزا «قينيلوب» دنع ةيزيلكنا ةيعفدم

 سميجو كلملا هحئم دقو .(©ةكطعل ليشاكو كيريميل

 . 181101 111631 «ناكول فوا لريا» بقل كاذنآ «يناثلا

 ين«ثلاثلا مايلو» عم ةيقافتا دقع ىلا رطضا «دليفسراس» نا الا

 كلذ دعب قحتلاو .«كيريميل» طوقس دعب ١59 اا هر“

 يف لتُق ىتح «زيلكنالا دض هعم لتاقو . يسنرفلا شيجلاب
 يف تعقو يتلا (اكيجلبر 1١66118603010 «ندنشرين» ةكرعم

 .ةيزيلكنالا تاوقلاو ةيسنرفلا تاوقلا نيب! 9/8

 ههو6



 أس

 ( ةيوون ةصاوغ ) وغراس (:)

 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف ء تيكس رظنا )

 ( خوراص ) كراس (م)

 . ( خوراص « كراس غ - ن - س س رظنا )

 5768 (ةكرعم) سوراس 50

 لوألا لقره» كلملا ةدايقب يطنزيب شيج نيب ترج ةكرعم

 ««زارب رهش» ةدايقب يسراف شيجو 1161361105 165

 . سرفلا ةيزه نع ترفسأو
 كلملا ماق ,سرفلاو نييطنزيبلا نيب عارصلاا راطإ يف

 عقاوم ةدع لالتحاب 574 ماعلا يف «لوألا لقره» يطنزيبلا

 ثيح ««زيربت» تح لصوو « سراف دالب بلق يف تانيصحتو

 اوماقو مهتوق اوعمجتسا سرفلا نكلو .اهيف رانلا دبعم رمد
 عيبر يف ماق مث . ءاتشلا ىضمأ ثيح .«ساقفقلا» ىلإ هدرب

 ىلإ ةدوعلا ةيغب ناتسدرك لابج ربع ابرغ كرحتلاب 6
 ودبيو . مئانغلا نم ةريبك ةلفاق هعمو «ةلجد» رهن ربعو «هدالب

 لالتحا هيلع لّهس امم «سرفلا تأجاف هتكرح ةعرس نأ
 «سيلوب وريترام»و (ًايلاح ركب رايد) 470108 «اديمأ»

 .ًابيرقت لاتق نودب 103:10 "هاو

 دالب يلامش يف دوجوملا يسرافلا شيجلا بحسنا كلذ دنع

 ««هايكيليكد» ىلإ ؛لقره» هب قحلف ,تارفلا ربع ًابرغ نيدفارلا
 يسراف شيج سأر ىلع «زارب رهش» ميدقلا هودع ىقتلا ثيح

 ربنلا «لقره» ربعف . «سوراس» رهن دنع يعافد طخ ىلع رشتنم
 امم «يسرافلا شيجلا ىلع حجان ضاضقناب ماقو «هشيجب
 يبرغلا لامشلا هاجتاب باحسنالا ىلإ «زارب رهش» رطضا

 درط كلذب «لقره» عاطتساو .هرثأ يف يطنزيبلا شيجلاو
 ىلإ داع مث .(شطنبلا) «سوتئوبوو «ايقودابك» نم سرفلا
 .ءاتشلا ءاضقل «نوزبارط»

 تارائاث تيراس (65)

 .(1957 19408) يدناليات ةلود سيئرو لاشرام

 ماعلا يف 58114 118285814 تاراناث تيراس دلو .

 مساب نآلا ةفورعملا) مايس يف «موناف نوخنان» يف

 يف«والك موشتالوشت» ةيبرحلا ةسردملا ىلا بستنا مث « (دناليات

 تاوقلا يف طباض ةبترب ١474 ماعلا يناهنم جرختو ,«كوكناب»

 «مارغنوس لوبيبو روتاتكدلا ماق امدنعو . ةيدنالياتلا ةحلسملا

 نم تيراس ناك « 19 41/ماعلا يف هبالقناب !”ه- 0

 ناك ثيح 14617 ماعلا ىتح هل ًاصلخم لظو .هيديؤم رابك
 الا . ةحلسملا تاوقلل دئاقك هبصنم ىلا ةفاضالاب عافدلل اريزو

 ««لوبيب» ماظنب حاطا ايركسع ابالقنا ماعلا اذه يف رّبد هنا

 هوك

 ةفوكح ديب بالقنالا اذه دعب ةطلسلا تاراناث تيراس كرتو

 هتبغرو «ةيروتاتكدلا ةمظنألل هتضراعم نع ريبعتك «ةيندم

 .تايرحلا ةسرامم ةصرف دالبلا حنم يف

 ايركسع ابالقنا داق « 1984 (ربوتكا) لوألا نيرشت يفو
 يناثلا نوناك يفو . تاطلسلا فلتخم مامز هدعب ىلوت ءرخآ

 «ءارزولل اسيئر ادغو «دنالياتل اروتسد عضو ١9469 (رياني)
 يذلا يرادالا داسفلا ةبراحم يه هماهم ىلوا نأ نلعأو

 نمالا ةزهجأ نمض ةصاخو ««لوبيب» دهع نابا ىرشتسا
 ةميرجلا دض ةيوق تالمح نش كلذ لجأ نمو .يلخادل

 يطاعت مرحت يتلا نيناوقلا نم ةلسلس ردصأو «.ةمظنملا

 تاءارجالا نم ةعومجم ىنبت اك ,نويفألا ةصاخو تاردخملا

 تناكو . ةيدنالياتلا دودحلا ربع نويفالا بيربت عنم ىلا ةفداهل

 ىلع نيينيصلا ةرطيس نم دحلا فدهتست تيراس تاهجوت
 نيناوقلا نس ىلا هعفد ام اذهو ,. يدنالياتلا ينطولا داصتقالا

 نم ىربكلا ةيرامثتسالا عيراشملا ةرادا ليوحت ىلا ةيمارل

 . يجيردت لكشب ةيدنالياتلا يديألا ىلا ةيبنجالا يديأل

 «يدادبتسا يدرف ماظن ىلا دعب اهيف تيراس ماظن لوحت

 فحصلا تعنُمو ؛ةيسايسلا بازحالا لح ىرج ثيح
 ةزهجا نكمتتل ةيندملا قوقحلا نوناق قيبطت َقلُعو .ةضراعملا
 ةمهم تراصو .ةمكاحم نود نيضراعملا لاقتعا نم ماظنلا
 ةيجراخلا تيراس ةسايس تناكو . ةريطخلا مهتلا نم ةضراعملا

 يف هفرطتو .ةيكريمالا ةدحنملا تايالولل قلطملا هءالو دكوت

 ىلع ىقبأ دقو . ةيعويشلاو ةيكارتشالا ميهافملاو مظنلا ةاداعم

 ىلع دمتعاو ءايسأ يقرش يبونج فلح يف اوضع دناليات

 ةهجاوم ىلع هتاردق زيزعتل ةيكريمالا ةيركسعلا تادعاسملا
 ةئيدم يف تاراناث تيراس يفوت 1457 ماعلا ينو . ةضراعملا

 موناتت» لارنجلا .ةلودلل سيئرك هفلخو .,«كوكناب»

 .«نروشتاكيتيك

 اسيراس (؟8-10)

 . ( حمرلا رظنا ) حامرلا نم عون

 1١91١5 (ةكرعم) شيماكيراس (15)

 لحل ىل

 دض ةيكرت تاوق اهتضاخ . ىلوألا ةيملاعلا برحلا كراعم نم

 (41١هر/ ال 51١41 1794//4/117) ةرتف يف ةيسور تاوق

 يهو ةيسور كاذنآ تناك يتلا) «شيماكيراس» ةئيدم دنع

 . يكرتلا ثلاثلا شيجلا ريمدتب تهتناو (ايكرت يف نآلا

 لوألا ةيملاعلا“ برحلا لالخ «ساقفقلا» حرسم ناك

 ىتحو «ىرخالا برحلا حراسم نع ريبك دح ىلا الوزعم
 كارتالا ناكو .ابوروأ يف ةيسيئرلا ةيسورلا ةهبجلا نع
 تناك نيح يف «ةقطنملا يف مهمتاوق لضفا عضو ىلع نيرداق

 رارمتساب ةقطنملا نم تاوقلا بحست ايلعلا ةيسورلا ةدايقلا

 دشح دقلو .ىرخالا ةيسورلا تايلمعلا حراسم اهب ززعتل
 ةيكرتلا -ةيسورلا ةهبجلا ىلع لتاقم فلا ١6١ كارتالا
 لتاقم فلا ٠٠١ ةهجاوم يف ء«ءاشاب تزع نسحو ةدايقب
 . « يكسفييالشيم» لارنجلا ةدايقب يسور

 كلت ىلع ةيسورلاو ةيكرتلا تاوقلا نيب مادصلا أدب
 تاوقلا تلتاقو . ١193184 (ربمفون) يناثلا نيرشت ذنم ةهبجلا

 فقو نم «اشاب تزع نسح» نكمتو «ديج لكشب ةيكرتلا

 ةيبرحلا ريزو غلبأ 21514/1١7/5 يفو . يسورلا مدقتلا
 نوف ناميل» ايكرتل راعملا يناملالا دئاقلا ءاشاب رونأ» يكرتلا
 ةهبج ىلع ثلاثلا شيجلاب قحتليس هنا «سردناس
 يف نشي ةلمحب مايقلا يوني ءاشاب رونا» ناكو .«ساقفقلا»
 3131و ١٠و 9 قلايفلا نم فلؤملا ثلاثلا شيجلا اهعلطم

 يف سورلا دض ًاموجه ؛«مورضرا» يف زكرمتملاو
 جاردتسا يف لثمتت ةماعلا ةطخلا تناكو .«ساقفقلا»
 هتبثي ثيح ,مامألا نأ يسورلا شيجلا نم يسيئرلا مسقلا

 «مورضرا» نيب ةيسيئرلا قيرطلا ىلع يكرتلا ٠١ قليفلا
 ةمحاهمل لابحجلا ١١و 4 ناقليفلا ربعي نيح يف ؛ «سراكدو

 متي يلاتلابو .ةرخؤملاو رسيالا حانجلا نم ةيسورلا تاوقلا
 .«سراك»و «اهدرأ» يف اهدعاوق نع اههزع

 ريمدت دعب «ايجروج» وزغ ىلا حمطي «اشاب رونا» ناكو

 روثي نأ عقوت ثيح ,.«ساقفقلا» يف يسورلا شيلا مظعم
 مث نمو . يسورلا مكحلا دض (كارتالا) «نويناروطلا»

 دنهلا ىلا لوصولل «ناتسناغفا» ربع مدقتلا ناكمالاب حبصي

 .اهيف ةيناطيربلا عقاوملا ديدهتو
 كلت ىلع «سردناس نوف ناميل» لارنجلا ضرتعا دقلو

 فصتنم يف لابجلا ربع ةريبك تاوق كرحت رطاخت انيبم ,ةطخلا

 قفدت ةيرارمتسا نيمأت بوجو ىلع ادكؤمو ءءاتشلا
 شيلا ناكو .ةرفاوتملا ةيكرتلا طئاسولاب نيومتلاو ةريخذلا
 ةبيتك 80/ نع ةرابع همادختسا ررقت يذلا يكرتلا ثلاثلا

 انيب ءلجر 980 هديدع عومجمو ةلايخ ةبيتك ١7و ةاشم

 نيقليف نع ةرابع اهتمجاهم يونملا ةيسورلا تاوقلا تناك
 نامضيو .. يناثلا ناتسكرت قليفو لوألا ساقفقلا قليف :امه

 تاوقلا ةبسن تناكو ةلايخ ةبيتك 47” و ةاشم ةبيتك

 .كارتالا حلاصل ١ ىلا ١,5 لداعت ةبباجتملا

 ذنم ةمج تابوعصل ةيكرتلا تاوقلا تضرعت لعفلابو
 نيومتلاو دادمالا ىلا رقتفت تناك دقلف .ةيلمعلا ةيادب
 ةجرد تناكو «ةيديدحلا ككسلا ىلع جولثلا مكارت ببسب
 تحت ةيوئم ةجرد ١9 ىلا ليللا لالخ ضفخنت ةرارحلا

 ةلحرم لالخ ثلاثلا يكرتلا شيجلا رسخو .رفصلا
 . عيقصلا تيشن لع فلا ؟ه اهدحو راشتنالا

 هاجتاب موجحلا عساتلا يكرتلا قليفلا أدب ١١/9 يفو

 يداحلا يكرتلا قليفلا موجه قلطناو «يقرشلا لامشلا

 لضفب كارتالا نكمتو «قرشلا هاجتاب ١؟/ ١7 موي رشع



 ةدراطملارو احيو ةيسورلا ةسمكاعملا تامجمينا <( ةلبلكولا تاوللا مدقترواحم

 هيسور ”ةيعافد طوطن ةلئلللللل  ةبمكلا تاوثلا باحتشا رواحم « « *

 يبرغ يلامش «يتلوأ» يف تاحاجنلا ضعب قيقحت نم ةأجافملا

 عساتلا نيقليفلا نم لصت ل هنأ عمو .«شيماكيراس»

 ةبسن ىوس «شيماكيراس» نم ةبرقم ىلا رشع يداحلاو

 نم ديزملا تاوقلا هذه تققح دقف .تاوقلا نم ةليثض

 موي يف افقوت نيقليفلا نا الا .ةأجافملا لضفب تاحاجنلا

 ««شيماكيراس» يبرغ ارتموليك 7٠١ ةفاسم ىلع |؟/ ١

 ةسكاعملا سورلا تامجحل نيحلا كلذ ذنم اضرعتو

 . ةيقاعتملا

 يكرتلا ٠١ قليفلا مدقت ء17؟/8 يفو
 ربع نيلترب

 زاتجاو ء١١ و 4 نيقليفلا ةرسيم ىلع ةيسيئرلا قيرطلا

 وحن فتلا مث «ةفينع كراعم دعب ةيكرتلا ةيسورلا دودحلا

 )١9418( («شيماكيراس) ةكرعم يف ةيسورلاو ةيكرتلا تاوقلا تاكرحت

 دنع دص هنكلو ء«سراك» ىلا لوصولل قرشلا

 «شيماكيراس» ةمجاهمل بونجلا وحن عفدناق .«كينيدريم»

 . عساتلا قليفلا عم نواعتلاب ةيبرغلا ةيلامشلا ةهسجلا نم

 . ١1/1١ يف «شيماكيراس» باوبا ىلا هعئالط تلصوو

 «ميلس» يف ةزكرمتملا ةيسورلا تاوقلا نكلو

 ةسكاعم تامجه 1١8 / ١7 يف تنش «شيماكيراسدو

 تاوقلا تماق امك «عجارتلا ىلع ةيكرتلا تاوقلا تربجا

 موجب «يناكريمد»و «كينيدرم» يف ةزكرمتملا ةيسورلا

 «مورضرا» ىلا ةهجتملا ةيسيئرلا قيرطلا لوط ىلع سكاعم
 تدقفو ءرواحملا فلتخم ىلع ةيكرتلا تاوقلا ترقهقتو

 (ربمسيد) لوألا نوناك ةياهن لبق ةلتاقم تادحوك اهكسامت
11 

 دق ةيكرتلا ةوقلا تناك ١416 (رياني) يناثلا نوناك يفو
 نم دعي ملو ءافلا 18 ىلا لجر فلا 40 نم تضفخنا
 بسح) افلا ١؟ ىوس ةيكرتلا قالطنالا عقاوم ىلا ءالؤه

 رئاسخ تغلب اذكهو .(ةيكرتلاةيمسرلا ريراقتلا يف درو ام
 ةجيتن اوفوتو اورسأو اولتق لجر فلا م17“ ءاهز كارتالا

 مغرو .مطحملا شيجلا يف رشتنا يذلا سوفيتلاو دربلل
 ناف .ثلاثلا يكرتلا شيجلا باصا يذلا يلكلا رايمالا

 رصنلاب ىفتكاو .قمعلا يف هدراطي. مل «فوستينوروف»
 .دصلا ةكرعم يف هققح يذلا

 هول
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 «ناديملا يف ثلاثلا شيحلا نم ىقبت ام ءاشاب رونا» كرتو

 يف ةيبرحلا ةرازو ىلا لوضانالا لهس ربع داعو

 يف ةثراكلا لوح اديدش |[تكت سرام ثيح ««لوبنطسا»

 . يكرتلا شيجلا يف سوفيتلا راشتناو ««شيماكيراس»

 يركسع ةكرعملا نابإ يسورلا .بناجلا ىلع زرب دقلو
 ناكرأ طباضك مدخ يذلا «شتيئيدوي الوكين» وه بوهوم
 لارنخللا ناكم كلذ دعب لح مث « ( يكسفييالشيما» ةرما يف

 ايلعلا ةيسورلا ةدايقلا هيلع تذخا يذلا ,«فوستينوروف»
 يف اهرايبنا دعب ةيكرتلا تاوقلا ةدراطمب همايق مدعو هدومج

 .«شيماكيراس»

 ١91١9 (ةضافتنا) اميراس (54)

 يف كمسلا ودايصو نوحالفلا اهب ماق ةحلسم ةضافتنا

 . ةينوتسإلا 538161222 «اميراس» ةريزج

 «لزيا» مسا سورلا اهيلع قلطي) «اميراس» ةريزج عقت

 . قيطلبلا رحب يف 14153 «اغير» جيلخ لخدم دنع (1:2ا

 ديصو ةعارزلا يف نيلماعلا نم اماكس ةيبلاغ تناكو

 يف ماق يذلا يعويشلا ماظنلا عم نيفطاعتملا نمو ,كامسألا

 يناملالا شيحجلا لوخد عم طقس مث 21411 ماعلا يف اينوتسا
 ةموكحلا تأدبو . 1914 (رياربف) طابش يف اينوتسا يضارأ

 ©. «ستاي نيطنطسق» اهسأرت يتلا ؛ةتقؤملا ةينوتسالا

 فوفص لخاد ضيرحتلا «ةيفشلبلا ةروثلل يداعملا 5

 يدنجم نكلو .ايسور دض برحلل دادعالاو «شيجلا

 «سورلا دض لاتقلا يف ةكراشملا مهضفر اونلعأ «اميراس»

 يف ةيبعش ةضافتنا ىلا 1919 (رياربف) طابش يف اوعدو

 14105655316 «(يراسيروك» ةنيدم لالتحاو «مهتريزج

 .ةريزجلا نم يبونجلا لحاسلا ىلع (ًايلاح بيسيفنيك)
 «وخوم» ةريزج ىلا ةضافتنالا تلقتنا ام ناعرسو

 طابض دحأ لتقم رثأ ىلع .«اميراس» نم ةبيرقلا 110

 ردابو .؟/ ١١ يف نييموكحلا نيفظوملا نم نينثاو ةئبعتلا
 يف نيحالفلا نم شيج دادعا ىلا ةضافتنالا ومظنم

 ناكرأ ةئيه اوبختناو ءلجر فلأ نم رثكأ مضي نيتريزجلا

 .يلاهألا نوؤشب ةيانعلل ةيبعش اناحجل اولكشو ءايلع

 و «بيس .أ»و «تيوك .أ» ةضافتنالا سأر ىلع ناكو

 ىلع ءاليتسالا ةداقلا ءالؤه لواح دقلو .«كاخوأ .أ»

 لتاقم 2٠١ وحن اهرصاح نا دعب ؛«يراسيروك» ةنيدم

 حيلست ىوتسم يندت نكل 0” / ١ يف مهتاوق نم
 فعضأ مهلعج .ةيركسعلا مهتاربخ فعضو « نيلتاقملا

 ةريزج يف تلزن يتلا ةيموكحلا تاوقلا اوهجاوي نأ نم

 دقف اذل .(؟5/ )5٠١ «اميراس» يف مث (؟/4١1) (وخوم»

 م٠5 لتقو ةضافتنالا قحس نم ةيموكحلا تاوقلا تنكمت

 .نجسلاب نيرخآ ٠٠١ ىلع مكحلاو اهيف نيكرتشملا نم

 هو4

 (لاتق زاغ) نيراس 5

 تازاغ رظنأ ) باصعألا تازاغ نم « ماس زاغ
 6.8. .ب .حج وه يركسعلا هزمر « ( لاتقلا

 ليبوربوزيا روفسف ليثيملا تاديرولف يواميكلا همساو

 لصأو
 وأ « ةحئار الو « هل نول ال لئاس 5هنت» « نيراسلا»

 . هكاوفلا ةحئار هبشت « ةفيفخ ةحئار وذ وه
 نرقلا نم تانيثالثلا يف اينما يف زاغلا اذه عرتخا

 ةيواميكلا .لماوعلا ىلع تارابتخا ءارجإ ءانثأ نيرشعلا
 روفسفلا تارتسا ) تارشحلل ةلتاقلا ةيروفسفلا ةيوضعلا

 ناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تهتنا امدنعو « ( ةيوضعلا

 مث . ًادبأ لمعتسي مل هنأ الإ + نع نورك نالألا فدل

 ميدل دجويو «

 [1كهرعممرتا 8ك ععطبتا 2طمكعدا معو طانمللع

 هتعانص نويكر يمألاو نويناطي ربلا عبات
 . لامعتسالل زهاج نوزخم رضاحلا تقولا يف

 ةطساوب لمعي
 ٠001 هنم ةلتاقلا ةعرجلا غلبتو «

 « ًادج تيمم زاغ ٠ نيراسلا زاغو

 نيتثرلا ىلع هريثأت
 رذحلا ىهتنمب ناديملا يف همادختسا متيو . مارغ

 دلجلا لالخ نم ذافنلا ىلع هتردقو ةغلابلا هتوقل رظنلاب

 ( نوباتلا رظنأ . نوباتلا زاغ ةوق فاعضأ ةثالث هتوق غلبت )
 هسفن ضرعي دق هلمعتسي يذلا فرطلا نأ ةجردل
 تعرتتخا دقو . وجلا نم هرشنب موقي هنإف كلذل « رطخلل

 نورايطلا اهسبلي ةيقاو ةصاخ بايث ةدحتملا تايالولا يف

 . همادختساب نوموقي نيذلا
 دعب روهظلا يف هضارعا أدبت « زاغلا قاشنتسا دنعو

 ضارعألا هذه نوكتو . ةباصإلا نم قئاسقد رشع وحن

 يف ملأو « نيعلا وبؤب يف قيضو « رصبلا نايشغ لكش ىلع
 « جنشتو « باعللا ناليسو « ردصلا يف قيضو « نويعلا
 اذإو . للشلا ًاريخأو « تالضعلا يف ضافتناو شاعتراو

 . رهشأ ةدع مودت دق زاغلا راثآ نإف باصملا تمي مل

 جاتنإ فاقيا قيرط نع ايجولويسف نيراسلا رثؤيو
 ةععاباءطمات صعواععموع زارتسنيلوك ليتيسا ةدام

 توملا ثدحيو . تالضعلا للش ببسي امم مسجلا يف

 « ةافولا زاغلا ببسي مل اذإو . قانتخالا ةجيتن ةداع
 نيجسكوالا ناصقن ببسب غامدلا يف امئاد افلت ثدحي دقف

 جالعلا نإف ببسلا اذملو . هسو»ن» ةجسنألا 5

 ةليسولا مادختسا يغني اذل . ًاليحتسم نوكي داكي
 لامعتسا ىهو هضارعأ روهظ ىدل هنم ةياقولل ةديحولا

 ه . ًادج ةدقعم ةمامكو ةيقاو بايث

 نيبورتألا رباو هدة تاميسكالا لمعتستو
 . ناغلل تاداضمك

 « ًامامت ةطوبضم نوكت نأ بجي اهنم ةيجالعلا ةعرجلا
 ظفح بجي امك . ةّماس اهسفن يه داوملا هذه نأل
 زاغلاب ثولتلا ةلازإ نإف«ىرخأأ ةيحان نمو . ًاتفاد باصملا

 فيظنتو : ةثولملا ةسبلألاو ةمعطألا قارحا قيرط نع متت

 ةيمك نكلو مغ مصتمع

 ضييبتلا قوحسم لولحمب ًاديج تاودألاو نكامألا

 (هل اسست طرب ممعطلم» لع ديارولك دبياه مويسلاك )

 نحاسلا ءاسملا مادختساو ء ففخم يولق لولحمو

 8 نوباصلاو

 ١١1/8 (ناتكرعم) مياهتلأو خابساس :)

 يف اترج )1١51/7- ١1517/8(4: ادنئلوه برح كراعم نم

 مامأ يسنرفلا شيجلا عجارت نع اترفسأو 15178 ماعلا

 .«سازلألا» ةعطاقم ىلا يواسمنلا يروطاربمالا شيجلا

 هشيج عفد نم (رشع عبارلا سيول» اسنرف كلم دارا

 ماعلا يف ادنلوه وزغل 11561116 «نيروت» لاشراملا ةدايقب

 يضارالا» ف هدي قالطا ىلع نييدنلوهلا ماغرإ ءل5ال؟

 نابإ . 5م02151 2161161193205 «ةينابسالا ةئطاولا

 (هجوز دلاو) همع توم دعب ةينابسالا ةثارولا ةلأسم زورب

 ةرواجملا لودلا تعراس دقو . «عبارلا بيليف» اينابسا كلم

 كلملا عماطم نم افوخخ ادنلوه بناجب فوقولا ىلإ

 نييدنلوملاو نيينابسالا نم فلاحت أشنو .«يسنرفلا

 امم «ناملالا ءارمألا مظعمو نييواسمنلاو نييكرامينادلاو
 دض ءدوهج زيكرتل باحسنالا ىلا «نيروت» لاشراملا رطضا

 «سازلالا» ةعطاقم ةيامحلو ,«ةينابسالا ةئطاولا يضارال

 .ناملالا نم
 ديدج نم (نيروت» فلك (151/ه 151/4) ةرتفلا يفو

 ناك كراعم ةدع ضاخف .«سازلالا» ةيامحل ةلمح ديرجتب

 رصتنا يتلا «(15170/ /١ 0) «مياهكروت» ةكرعم اهرهشأ

 ربع هلولف دراطو يواسمنلا يروطاربمالا شيلا ىلع اهيف

 «غروبسارتس» ىلع هترطيس ةجيتنب نكمتو :«نيرلا» ربخ
 نود «نيرلا» ربنل ةيناملالا ةفضلا نم نؤملا ىلع لوصحلا نم

 تبحسنا بعصلا فقوملا اذه ةهجاوملو .ةبوعص يا
 دئاقلا يعدُتساو ,«غروبدنارب» ىلا ةيقبتملا ةيناملالا تاوقلا
 شيلا ةدايق ملستل ميدقلا «نيروت» مصخ «يلوكوك يتنوم»

 . يواسمنلا يروطاربمالا

 «غروبسارتس» ةداعتسا ؛«يلوكوك يتنوم» لواح دقلو
 .كلذ يف لشف هنكل .««نيروت» تادادما ىلع ريثأتلل

 يروطاربمالا شيما دراطو «لشفلا اذه «نيروت» لغتساو

 تراد ثيح ,«خابساس» ىتح ١75 (ىيلوي) زومت يف

 ًاجرح رمألا ءىداب يف نييواسمنلا فقوم تلعج ةكرعم
 «يلوكوك يتنوم» ةحلصمل كلذ دعب فقوملا لوحت مث ءكانشايو

 زجع دقو .هتايحب تدوأ عفدم ةلبنقب «نيروت» ةباصأ رثا

 ,هلتقم دعب رومألا مامزب كاسمالا نع «نيروت» ودعاسم

 يواسمنلا يروطاربمالا شيجلا رئاسخ نا مغر اوعجارتف
 شويج «يلوكوك يتنوم» دراطو .مهرئاسخ قوفت تناك

 -روفرود ود سنوفلا -يغ» :ةثالثلا نييسنرفلا ةداقلا

 كبتشاو .«ورتوب الوكيندو «جرول ود تنوكا)و ؛هيرود



 ىلا مهرحدو ««مياهتلا» دنع "ا هركمر/ ١ يف ًاددجم مهعم

 .«نيرلا» ربخ ءارو ام

 ءافكنا ىلا ةكرعملا ةحاس يف «نيروت» لتقم ىدأ اذكهو

 ةردابملا كلذب هرشع عبارلا سيول» دقفو . يسنرفلا شيجلا
 ةغلاب ةأرج نم «نيروت» هب عتمتي ناك امل ارظن «ةيلاتقلا

 تارخؤملا دض ةرشابملا ربغ ةروانملا مادختسا يف ةراهمو

 . ةيرادالا نوؤشلا قطانمو تالصاوملا قرطو

 ١و1 (ةثداح) رسكساس (5)

 ثيح لوألا ةيملاعلا برحلا نابإ تعقو ةيرحب ةثداح

 ىعدت ةيسنرف باكر ةنيفس قارغاب ةيناملا ةصاوغ تماق

 فتقوتلاب يناملا دهعت اهنع جتنو 2511556 «سكساس»

 مل دهعتلا اذهب مازتلالا نكلو «ةيندملا رخاوبلا برض نع
 .رهشأ ةعست نم رثكا مدي

 ىلع نويناطيربلا لمع «ىلوالا ةيملاعلا برحلا ع الدنا رثإ

 ةعباتلا نفسلا ضعب ىلع اولوتساو «ةيناملالا ءىناوملا ةرصاحم

 يسايس لدج ىلإ ىدأ امم .اهتانحش اورداصو «ةدياحم لودل

 يف كلذ ىلع ايناملا تدرو .لمعلا اذه ةيعرش لوح يلود

 ةيناطيربلا رزجلاب ةطيحملا هايملا تنلعا نأب ١91. هل

 ,ةقطنملا هذه يف نفسلا لك قارغاب تددهو «لاتق ةقطنم

 سيئرلا ماقف .ةيدايحلا نفسلا قارغا ناكما ىلا ةفاضالاب

 ًانمث عفدتس اهنأب ايناملا مالعاب «نوسليو وردوو» يكريمالا
 :يلودلا يرحبلا نوناقلا قرخب اهتاصاوغ تماق اذإ ًايلاغ
 . نلعملا اكريمأ دايحل ًاقرخ ةيكريمأ ةنيفس يا قارغا ربتعاو

 191 هرلورا/ يفو . يكريمالا ديدهتلا اولهاجت ناملالا نكلو

 «ايناتيسول» ةيناطيربلا باكرلا ةنيفس ةيناملا ةصاوغ تقرغا
 مهنيب صخش فلأ نمرثكأ قرغ ىلإ ىدأ امم ,! 8

 ىلع ةمدصلا هذه ةوق نم مغرلابو .نييكريمالا نم 4

 ناملالاعانقا «نوسليو» سيئرلا لواح دقف ,ةدحتملا تايالولا

 نفسلا راذنا ةرورضب .مهعم 56-5 تاضوافم لالخ

 همازتلا ىلع ادكؤم ءاهماكر ةايح نيمأتو ءاهقارغإ لبق ةيراجتلا
 عانقا عطتسي مل هنكلو ,برحلا هذه لالخ دايحلا ىلع ءاقبلاب
 با يف 412010 «كيبارأ» ةنيفسلا قارغا دعبو . هيأرب ناملالا

 لبق البقتسم نفسلا راذناب ايناملا تدعو «1910 (سطسغا)

 .اهقارغإ

 تماق نيح «تفنوتسا نأ تاصاوغلا برح ثبلت لو

 باكرلا ةنيفس قارغاب 6/٠١/"191. يف «ةيناملا ةصاوغ

 عوقو ىلإ ىدأ امم , يزيلكنالا لانقلا يف «سكساس» ةيسنرفلا

 تددهف .نايكريمأ ناحيرج نيباصملا نيب ناكو . ةباصإ

 ةيساق ةيسامولبيد تاءارجا ذاختاب اهدنع ةدحتملا تايالولا

 لمح يذلا دهعتلا ديدهتلا اذه ىلع ايناملا در ناكو ءايناملا دض

 ايناملا تدكأ يذلاو 191(2 5/ه/#) «سكساس دهعتا مسا

- 

 خيراوصب حلسم 0  رعاس» ةئف نم ٍليئارسا عيرس موجه قروز

 وأ ةيراجت ةنيفست يأ قارغا لبق مئالمراذنا ءاطعاب اهمازتلا هيف
 باكرلا ةايح نامضل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختاو .باكرلل

 ىلع لمعلاب لباقملاب ةدحتملا تايالولا تدهعتو .نيحالملاو
 ءىفارملا نعراصحلا عفرو يلودلا نوناقلا مارتحاب ءافلحلا عانقا

 . ةيناملالا

 اوعفري مل نييناطيربلا نكلو ,دهعتلا اذهب ناملالا مزتلا دقلو

 (رياربف) طابش يفو . ةيناملالا لحاوسلا نع يرحبلا راصحلا
 نم تاصاوغلا برح ةيناملالا ةيرحبلا تفنأتسا « 47

 ثالث ةيناملالا تاصاوغلا تقرغا , 1517/6/8 يفو . ديدج
 ىلا «نوسليو» يكريمالا سيئرلا عفدامم , ةيكريما ةيراجت نفس

 ناسين علطم يفو .ايناملا ىلع برحلا نالعاو هددرت زواجت

 تايالولا تلخدو .«نوسليو» رارق سرغنكلا رقأ 7
 .. لوالا ةيملاعلا برحلا ةدحتملا

 ( خوراص ) نيساس (4)
 . ( خوراص « نيساس م - س س رظنا )

 (خيراوص قراوز ةئف) رعاس (19)

 ةلماعو خيراوصلاب ةحلسم ةعيرس موجه قراوز ةئف

 .ةيليئارسالا ةيرحبلا يف (تانينامثلا علطم) ايلاح

 هتعضو ميمصت قفو هرعاس» ةئف نم قراوزلا تينب
 ةيلمع نأ ريغ .ةيبرغلا ةيناملالا «تفريف نسرول» ةكرش
 هروبريش» يف «يدنامرون» تاشرو يف تمت اهسفن ءانبلا

 19568 ماعلا يف ليئارسا هب تمدقت بلط قفو «(اسنرف)

 («7و ١ رعاس» ةئق نم قراوزلا تلكش) قراوز 5 ءانبل

 تمدقت مث .ملم 4٠ عفادم ةثالثب حلستل ًاساسأ ةممصم
 ةيفاضإ قراوز 5 ءانبل بلطب 1١955 ماعلا يف ليئارسا

 75 عفادمب ةحلسم (4* رعاس» ةئف نم قراوزلا تلكش)

 . ملم

 ةئف نم ىلوألا ةسمخلا قراوزلا ليئارسا تملست

 نم تنكمت امك . 1454 ماعلا يف ةمدخلا اهتلخدأو «رعاس»

 ذفني نأ لبق ١1979 ماعلا علطم يف نييفاضإ نيقروز بيرت
 لراش» لحارلا يسنرفلا سيئرلا هذختا يذلا رارقلا
 يف ليئارسا ىلإ ةحلسألا تانحش ةفاك فقوب «لوغيد

 /1١١/ 59  ؟4 ةليل يف توريب راطم ىلع ةراغإلا باقعأ

 يف ةريخألا ةسمخلا قراوزلا ليئارسا تقرس مث .

 رظنا) «روبريش قراوز» ةيلمع لالخ ١4794 ماعلا رخاوأ

 ضرألا ىلإ تلصوو ١1939(. «.ةيلمع .روبريش قراوز
 . 1910١ (رياني) يناثلا نوناك يف ةلتحملا

 رانوسب زمهجتل 25 و ١ رعاس» ةئف نم قراوزلا تدعأ

 دقلو . تاصاوغلل ةداضم ملم 87 4 ديبروط بيبانأ ةعبرأو

 اهديوزتل ةلتحملا ضرألا ىلإ اهوصو ىدل لمعلا عراست
 ةيليئارسالا «لبيربغ» زارط نم حطس -حطس خيراوصب
 ةرمدملا قارغإ باقعأ يف تلصو ابنأو اميس ال .عنصلا
 سا حطس -حيطس خيراوص ةطساوب «تاليإ» ةيليئارسالا

 حيلست نيابتيو 2.1457 5١ / ٠١ يف 25 ن - س

 :يلاتلا لكشلا ىلع 45 و ١ رعاس» ةئف نم قراوزلا

 حطس -حطس خيراوص /.و ةمدقملا يف ملم 4١ عفدم ١

 .«لييربغ» زارط نم

 نم حطس -حطس خيراوص هو ملم 4٠ ناعفدم -'؟

 .«لييربغ» زارط

 . ملم ©1564 ديبروط بيباتأ 4 و ملم 4١ عفادم "

 نأ نكميف .«7 رعاس» ةئف نم قراوزلا حيلست امأ

 ««لييربغ» زارط نم حطس -حطس خيراوص * نمضتي
 .«أراليموتوا» ملم عفدم ىلإ ةفاضالاب

 ًانط 7٠١ رعاس ةئف نم قروزلل ةيسايقلا ةحازإلا غلبت
 لوط غلبيو .ةلماك ةلومحب انط ١6٠ ىلإ ةحازالا عفترتو

 . رتم 7,8 هسطاغو .راتمأ 7 هضرعو ءأرتم 45 قروزلا

1494 



 ع

 أ س

 ١6٠٠ ةيلامجالا اهتوق غلبت لزيد تاكرحم ةعبرأب زهجم وهو
 ةعرسلا ردقتو .ةكرحلا لقنل ةدمعأ ةعبرأ عم :ناصح

 لمح ىلع رداق وهو .ةدقع 4٠ نم رثكأب قروزلل ىوصقلا

 ةعرسب ليم 56٠٠١ هادم غلبي ثيحب ءدوقولا نم ًانط ٠

 ليم ٠٠١٠١ و .ةدقع ٠١ ةعرسب ليم ٠٠5١و ,ةدقع 8

 مله و #”ه نيب حوارتيف .مقاطلا امأ .ةدقع ٠ ةعرسب

 .ًالجر

 كراعملا يف ًاماه ًارود «رعاس» ةئف نم قراوزلا تبعل

 (ربوتكا) لوألا نيرشت برح نابإ تبشن يتلا ةيرحبلا
 اهذفنت يتلا تاراغالا يف ًازراب ًارود بعلت امك .اوا/“

 ليوحت لمتحيو . ةينانبللا لحاوسلا ىلع ةيليئارسالا ةيرحبلا
 «تاصاوغلل ةداضملا برحلا ماهمل ةئفلا هذه نم قراوزلا

 ةحلسم ثدحأ ةعيرس موجه قراوز اهناكم لحت نأ ىلع

 قراوزلا حيلست ىلع رثؤيس يذلا رمألا .خيراوصلاب

 .اهزيهجتو «رعاس»

 س ةعاسلا (50)

 ًاقافتا اهيلع حلطصُي «نيعم موي نم ةنيعم ةظحلا يه
 لامعالا ءدب نمز هيلا ةبسنلاب ددُحي يذلا تيقوتلا نوكتل

 سايق اهنم أدبي يتلا ةظحللا نوكت نا نكمي ابك «ةيلاتقلا

 ديدحت وأ ,ةيداعملا وأ ةقيدصلا ةيلاتقلا لامعألا نمز

 . اهتيقوت

 ءاهتاناكرا عم رواشتلا دعب ءايلعلا تادايقلا كلمتو

 ةيدايقلا تايوتسملا ديدحتو «.س ةعاسلا رايتخخا ةيحالص

 نا نكمي يتلا ,ةهجلا نييعتو ءاهيلع علطت نا نكمي يتلا

 .اهنع نلعت

 نا نكمي (ًادوك) ايحالطصا ًازمر ةداع س ةعاسلا ىطعُت

 لبق نم ًاراتخم رخآ اتيقوت وأ يقيقحلا تيقوتلا وه نوكي
 ماسقأ) ةدايقلا تارقم ىلع .زمرلا اذه عزويو .ةدايقلا

 ىتح ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا زكارمو (تايلمعلا

 ةجردلا تحت ظفحيو ءايلعلا ةدايقلا هررقت يذلا ىوتسملا

 ىلعو .تاذلاب دئاقلا ةزوح ينو «ةيرسلا نم ايلعلا
 . ةيصخشلا هتيلو ؤسم

 نم ًارابتعا ,ساقي وأ «ةيلاتقلا لامعألا نمز بسحيو

 «(-) صقانلا ةراشا ذخأي اهلبق يتأي ام لكو «س ةعاسلا

 أدبي :الثم لاقيف .(+) دئازلا ةراشإ اهدعب ام لك ذخأيو

 ىلإ 5 ةبيتكلا لصتو ,(اذك - س) ةعاسلا يف ةيعفدملا يمر

 .(اذك + س) ةعاسلا يف تنهذلا رم

 هةنم

 (رتويب) ينشتادياغاس (54)

 ايناركوأ قازوق ءامعز نم يسايس ميعزو يركسع دئاق
 لا

 زربأ نم «ينشت ادياغاس شتيقونونوك رتويب» ناك
 يف لكشت يذلا يقازوقلا يجوروبازلا شيجلا يبركسع
 ةرتفلا رصاع دقو . ةينولوبلا دودحلا ةيامحل 5 نرقلا ةيادب

 لظ يف يتاذ مكح ىلع اههالخ ايناركوأ قازوق لصح يتل

 تالمحلا نم ديدعلا ةدايق يف كراشو «ةينولوبلا ةدايسل

 نابإ ايكرتو مرقلا ةريزج هبش ىلإ تهجو يتلا ةيركسعلا
 تناكو ١151١(. -1514) يكرتلا -نولوبلا عارصل

 اهضاخ يتلا ةريخألا ةعقاولا 110118 «نيتوخد ةكرعم

 4١ سأر ىلع 128165665 «رتسييندلا» رهن نم برقلاب

 تفلك يتلا ةينولوبلا ةوقلا نمض اوناك يقازوق يدنج فل

 نامثع ناطلسلا تامجه مامأ «نيتوخ» ةعلق نع عافدلاب

 ىلع اًنساح اراصتنا ققح دقو ماعلا يف يناثلا

 .ةغلاب حورجب هتباصإ مغر ةينامثعلا تاوقل

 هتايح نم نيتريخألا نيتنسلا «ينشتادياغاس» ىضمأو

 تايرح نع عفاد ثيح «ةيسايسلا هبعش نوؤشب اًثهم

 مكحلا تحت ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا قازوقلا

 جردتلا ماظن ءايحإ ف 5 ماعلا ف حجنو «نولوبلا

 يف حجن اك ؛هليطعت نم اماع 78 دعب يسكذوثرالا

 ةيوضع ىلا يجوروبازلا شيجلا دارفأ عم مامضنالا

 ةرتفلا يف كلسو .«فييك» ةنيدم يف ةيسكذوثرالا ةيوخالا

 يمانت نابإ ةيسورلا ةلودلا هاجت براقتلا ةسايس اهسفن

 ءاوضنالا يف قازوقلا ةبغر ايدبم ءايناركوأ يف ررحتلا ةكرح

 ةمدخلل يجوروبازلا شيجلا ةبغرو «ةيسورلا ةدايسلا تنحت

 ماعلا يف «فييك» يف يفوت .ةيسورلا تاوقلا فوفص يف

 ةكرعم يف اهب بيصا دق ناك يتلا حورجلا ببسب
 .«نيتوخ»

 (در/ م خوراص) 8-ت .أ رغاس د)
 . (دم خوراص ءاكتوليم رظنا)

 6م .ق 5١9 (راصح) موتنغاس 55(

 «موتنغاس» ةنيدم ىلع «لابيناه» هبرض ليوط راصح
 )١7١18- ةيناثلا ةينوبلا برحلا بوشن ىلا ىدأ ام «ةينابسالا

 .«ةجاطرق» و «امورد نيب (.م .ق 6

 برحلا نابإ «ةيلقص» ةريزج تدقف دق «ةجاطرق» تناك

 ىلع ةمغرم تعّقوو «(.م .ق 741١ -754) ىلوألا ةينوبلا

 «اينابسا» يلامش يف 2850 «وربإ» رب نم تلعج ةيقافتا
 لمعف .ةيريبيالا ةريزجلا هبش يف اهكرحت ديقي ايلامش ادح

 ةديدج ةدعاق داجيا ىلع «اكراب راكليماه» يجاطرقلا دئاقلا

 نود ,«ةيلقص» ةراسخ ضيوعت ةيغب ««اينابسا» يبونج يف

 .نامورلا عم ةيقافتالا نومضم عم كلذ ضراعتي نأ

 لمكيل (.م .ق 7؟١) هدعب نم «لابيناه» هنبا ءاجو

 ىلع ةعقاولا «موتنغاس» ةنيدم ىلا هراظنا تهجوتف .هتطخ

 تناك ةينانوي ةرمعتسم يهو .ىيقرشلا «اينابسا» لحاس

 «لابيناه» رايتخا عقو دقو . ةقادصلا رصاوا «امورب» اهطبرت

 ناب هنيقيلو «ةيحان نم اهدراومب اهانغو اهعقوم ةيم*أل اهيلع

 ىلا يلاتلاب اهرجيسو «امور» بضغ ريثي فوس اهلالتحا
 رأثلا دصقب هيلا يمري ناك ام اذهو «ةيناث ةيحان نم برحلا

 .ىلوألا ةينوبلا برحلا يف «ةجاطرق» ةميزل

 ةنيدم «لابيناه» بلاط .م .ق 84 ماعلا يفو

 ل ةنيدملا نكل .2«ةجاطرق» ةدايسل عوضخ اب «موتنغاس»

 نكمت ءرهشأ 4 ةدم اهترصاحم ىلا ردابف «هتئيشمل نعذت
 حورجب هلالخ بيصأ فينع موجه يف اهماحتقا نم اهدعب
 نيدفوم تلسرا دق ءانثالا هذه يف «امور» تناكو .ةريطخ

 مل اهنكل «ةيقافتالا ضقن ىلع جاجتحالل «ةجاطرق» ىلا

 ةجلاعمل اهفارصنا ببسب «موتنغاس» نع عافدلل اشيج لسرت

 عاضخاو يكيتايردالا رحبلا ىلع اهترطيس ضرف اياضق
 ةنيدملا طوقس دعبو .ايلاطيإ يلامش يف لاغلا لئابق
 مالستساب اهتبلاطو «ةجاطرق» ىلا اريذحت «امور» تهجو

 «ريذحتلا يجاطرقلا سلجملا ضفر امدنعو .««لابيناه»

 ةينوبلا برحلا كلذب تأدبو .برحلا «امور» تنلعأ
 . ةيناثلا

 1١815 (ةدهاعم) يلوغاس (؛م)

 رامعتسالا تاطلسو 1/6221 لابين» ةكلمم نيب ةدهاعم

 ١815 (سرام) راذا يف اهعيقوت ىدأ .دنهلا يف يناطيربلا

 -1814) ©(8[110121 «اكروغلا» برحل دح عضو ىلا

 تاوقلاو (افلا ”5) لابين شيج نيب ترج يتلا (

 . أفلا 50) ةيناطيربلا
 دعب 523821011 يلوغاس ةدهاعم تدقع دقلو

 ةقطنم نع اهبجومب «لايين» تلختو .ةلوطم تاضوافم

 ءايالامطا لابج حوفس دنع اهيلع ع زانتملا 112م «يارت»

 16811 «يلاك» يرهن يتفض ىلع ةعساش ةقطنم نع تلخت اك

 تاعطاقملاب ةبلاطملا مدعب تدهعتو .511116] «جيلطص»و

 .«جناغلا» رهن دادتما لوط ىلع ناتسودنه نم ةيلامشلا

 دافأو .«لايين» لالقتسال ايناطيرب نامض لباقم

 يف يناطيربلا ميقملا حبصأ نأب ةدهاعملا نم نويناطيربلا

 نادلبلا عم ةكلمملا تاقالع يف لوألا عجرملا «لايين»

 تاوقلا دمت نيحلا كلذ ذنم ةكلمملا تحبصأ امك «ةيبنجألا

 لضفأ نم ربتعت ةديج تادحوب ةيناطيربلا ةحلسملا

 .يناطيربلا جاتلا ءاول تحت تلتاق يتلا تادحولا



 ( عشوم ) يغاس (؛4)

 . ( عشومب . ايغش رظنا )

 ( خوراص ) جافاس قيل

 . ( خوراص « جاقاس ١م - سا س رظنا)

 . (ةرئاط) ١جأ جافاس هيل

 نيكرحمب عنصلا ةيكريمأ ةطسوتم ةيموجه ةفذاق

 تالماح نم قلطت .دحاو ثافن كرممو نييحورم

 «ناكريمأ ثرون» ةكرش جاتنا نم يهو «تارئاطلا

 , المراط ثس عر عقل

 531886 لل - 1 2١ ج أ جائاس» ةفذاقلا تناك

 ةرئاط لوأ تانيعبرالا نم يناثلا فصنلا يف اهروهظ دنع
 متي تارئاطلا تالماح نم ًاقالطنا لمعلل ةّدعم ةيكريم

 يرابتخالا جذومنلا قّلح دقو .ةيوون ةحلسأب اهحيلست
 ١« -ج .أ .سكإ» مسا تحت ١444 ماعلا يف اهنم لوأل

 ةمدخلا ىلوألا ةيجاتنالا اهتازارط تلخد مث .ةثلل - 1

 ين(0018] 568 «يس لاروك» ةلماحلا نتم ىلع ةيلعفل

 8 ماعل
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 اهنم لدعم زارط ريوطت نع نلعا 16 ماعلا يو

 ةوق يف ةدايزب زيمتو ضن - 2205 -ج أ مسا هيلع قلط

 ةيليصفتلا هتازيم ىلع ةقرفتم تانيسحت لاخداو .هتاكرحم

 ثيح 21901١ ماعلا يف زارطلا اذه جاتنا أدبو .ةيئادألاو

 ءهسفن تقولا يفو .لوألا زارطلا نم تارئاطلا ناكم ّلح
 عالطتسالا تامهملل صصخت زارط ةرئاطلا نم رهظ دقف

 ةمدخلا لخدو كل - 2م "ب ؟-جأ» مسا هيلع قلطأ

 ةرئاطلا هب تزّيمت ام مهأ ناكو .قيض قاطن ىلع ةيلعفلا

 ةوقلا نم جيزم يه ةعفاد ةوقب اهديوزت ءاهتازارط فلتخمب

 نم نييحورم نيكرحم لكش ىلع كلذو «ةثافنلاو ةيحورملا
 نم ثافن كرحمو «.نيحانجلا ف («يتيو دنأ ثارب» زارط

 تيرجا دقو . لكيلا ةرخؤم يف هبيكرت مت «نوسيلأ» زارط

 نم يرابتخا زارط ىلع تانيسمخلا علطم يف تارابتخخا

 4١ ج ” لأ .سكإ» مسا هيلع قلطا ةرئاطلا

 ةثالثلا ةرئاطلا تاكرح هيف تلدبّتسا ؛ةكدش - 2 - 1

 64١٠. ت نوسيلأ» زارط نم نيينيبروت نييحورم نيكرحمب
 .جاتنالا ةلحرم لخدي مل روكذملا زارطلا نا الإ

 هوم 0 م« عا 1 7

 فلتخمي «جافاس» ةرئاطلا نم جتنا ام عومج غلب

 ةعباتلا ةيوحجلا تاوقلا يف لمعت تلظ ةرئاط ١47 اهتازارط

 اهجارخإ أدب نيح ,.1470 ماعلا ىتح يكريمالا لوطسألل

 ةيوناثلا تامهملا ىلإ اهضعب ليوحت متو ,ةيلعفلا ةمدخلا نم

 مث .ةيوجلا فادهالا رطقو .قئارحلا همواقمو «بيردتلاك

 فصنلا لالخ يلمعلا حرسملا نم ًايئابن ةرئاطلا تفتخا
 دتمانيتتملا نم لوألا

 ثارب# زارط نم نايحورم ناكرحم : ةماعلا تافصاوملا

 58٠٠١ امهنم لك ةرق 15 - 2800 258٠١ -ر ينتيو دنأ

 لل 20٠١ أ "#8 ج نوسيلأ» زارط نم ثافن كرحم + ناصح

 ١9,7 لوطلا .طغض -غلك ٠١6 ةوقب 33 - دل - 0

 1١71448 ةغراف نزولا .ارتم 7١,5 نيحانجلا ةحتف .ارتم

 .غلك 74518 عالقإلل ىصقألا نزولا .غلك

 01460٠ هعومجم ام + ملم ٠١ رايع ناعفدم : حيلستلا

 يف ضوح لخاد ةعونتملا ةيموجحلا تالومحلا نم غلك

 . لكيهلا
 ىوتسم ىلع ةعاس/ملك 580 ىوصقلا ةعرسلا :ءادألا

 . رثم 45٠١ عافترا ىلع ةعاسملك 40 و .رحبلا حطس
 عافترا ىلع ةعاسملك هاله ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا

 يلاتقلا ىدملا .ارتم ١١71/8 يلمعلا عافترالا .رشم "ع

 .ملك 48٠١ تالحرلل ىصقألا ىدملا .ملك

 ( ناج نآ) يرافاس ()

 ( ١مم - ١الال4 ) يراداو يسنرف لارج

 . نيقوثوملا نويلبان يدعاسم دحاو
 مه . لل . 202799 يرائاس ناج نآ دلو

 (نيدرألا) «كراسم» يف وغيفور قودب بقلملا
 ةرمآ تحت مدخ .11004 / 4/٠5 يف ةيسنرفلا
 دعاسم طباضك اهدعبو « «نيروم» لارثخلا
 “دنا ىلع ةلمحلا ءانثأ « هيزود سيول » لا رجلا

 ترابانوب نويلبانل دعاسم طباضكو ء(8)
 دعب كلذو.,(٠٠8١) «وغنيرام» ةكرعم دعب
 «هيزودرب ةافو

 ماعلا يف ةقرف دئاق ىلإ صاخلا نويلبات سرح
 ًايصخش فرشأ دق ١8٠١4 ماعلا يف ناكو . )مو
 نويكلملا اهربد ىلا ةرماؤملا ةيضق يف قيقحتلا ىلع
 « نيهغناود » قود فطخ ةيلمعو « ترايانوب ىلع
 ايف مدعأو ايناملا نم اهيف هتكراشمب هبتشا يذلا
 يف نييسوربلا ةم زه يف زراب رود هل ناك . دعب
 «اكيل و ريسوأ» يق سورلا رحدو ) ا1معك ( «انيي»

 )1١46010(. ادنلوب يف
 يذلا ١8١07 يف « تسلبت » حلص عيقوت دعب

 ثوعبمك نويلبان هلسرأ ايسورو اسن رف نيب مالسلا داعا
 ( ًايلاح دارغنينيل ) « غروبس رطب ناس » ىلإ صاخ
 لراش » اهكلم عنقأ ثيح« اينابسا ىلآ مث نمو

 دئاق نم ةعرسب اهدعب جردت ٠

 يرافاس ناج نأ لارنجلا

 نويلبان ميكحعب « عباسلا دئانيدرف » هنباو « عبارلا

 . ينابسالا شرعلا لجأ نم امهنيب رئادلا عارصلا يف
 ةرثف لمع . ٠8١م ماعلا يف وغيفور قود يمس

 « تروفرآ نصح يف نويلباتل دعاس طباضك
 ةطرشلا ريزو بصنم لغش مث « اسمنلاو « اينابساو
 . هيشوفل ًافلخ ١8١4 ماعلا ةياغل ١81١١ ماعلا نم

 ةداعا نويلبان ةلواحمو موي ةئاملا ةرّتف ل الخ

 بقل نويلبان هحنم ١8١( ) ةيروطا ربمألا ءانب
 ةميزه دعبو . كردلل لوأ ماع شتفمو اسنرف ليبن

 يف نجسو لقتعا «ولرتاو» يف ةيئاهنلا نويلبان
 نويلبان ةدعاسم ةمهتب ( 18١٠-١8١5 ةطلام

 هنكل و .مادعالاب هيلع محو , محلا ىلإ ةدوعلا يف
 . ١819 ماعلا يف اسنرف ىلإ ةدوعلاو برهلا عاطتسا
 ماعلا يف ةمدخلا ىلإ ديعأ هيلع محلا ءاغلا دعبو

 ًافلخ رئازحلا يف شيجلل ًادئاق اهدعب نيعو م١8

 ةعبرأ ىضمأ ثيحء«نييزورب رييب » لا رثجلل
 . ضرملا ببسب رئازحلا اهدعب كرت ارهش رشع
 لامعألا ضعب ببسب ةصاخ قيقحت ةنحل هتنادأ دقلو

 . رئازحلا يف هدوجو لالخ اهب ماق يلا ةيجمه لا
 ءازجأ ةيلامم يف هتاركذم يرائاس بتك

 , ةيزيلكنالاو ةيسنرفلا نيتغلللاب ترشن )١181١8(
 .188» (وينوي) ناريزح ؟ يف سيراب يف يثوتو

 ( ةرئاط ) يرافاس (ءم)

 , ٠ ( يرافاس ١6 - باس رظنأ )
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 ا س

 (ينمأ زاهج) كافاس هز

 قباسلا هاشلا دهع يف يناريالا يعمقلا نمألا زاهج يه

 فرحألا نع ةرابع «كافاس» ةملكو .يولبب اضر دمحم

 تاعالطا ينامزاس» زاهجلا اذه لماكلا مسألا نم ىلوألا

 نمألل ةينطولا ةمظنملا» «هراغشيك يإ قانيجمإاف
 يف اهسيسأت ذنم «كافاسلا» تربُتعا دقلو .(تامولعملاو

 يف ةيناريالا ةروثلا راصتنا رثإ اهتيفصت ىتحو 1955 ماعلا
 ءملاعلا يف ةينمألا ةزهجألا ىسقأ نم 2191/4 ماعلا علطم

 .ناسنألا قوقح ىلع ايدعت اهرثكأو

 نرقلا نم لوألا دقعلا يف) ناريا يف طفنلا فاشتكا ذنم

 تسرأ «هيلع ةيبنجألا تاراكتحالا ةرطيسو (نيرشعلا

 ةضراعملا ةهجاومل ةينمأ ةكبش ةدعاق ةيناطيربلا تارباخملا

 يذلا ماظنلا معدو ءةيطفنلا حلاصملا ةيامحو «ةيناريالا

 ىوق تدعاصت دقف اذه عمو .حلاصملا هذه نمضي

 «نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لاوط ةينطولا ةضراعملا

 رايتلا سأر ىلع قدصم دمحم روتكدلا زوربب اهتورذ تغلبو
 يف ةيناريالا ةرازولا ةسائر هيلوتو ١1449., ماعلا يف ينطولا

 روف طفنلا ةعانص ميمأتب همايقو 4198١ (ليربا) ناسين

 0 .ةطلسلا يلوت

 ةيطفنلا تاراكتحالاو ةدحتملا تايالولا تربتعاو

 اهحلاصمل ًاريطخ ًاريذن «قدصم» هققح يذلا حاجنلا ةيملاعلا
 ِتارباخملا ةيلعاف لؤاضت ىلع اليلدو «ناريا يف ةيويحلا

 دعب ماعلا يناطيربلا فعضلا ببسب «ةقطنملا يف ةيناطيربلا

 ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو تأدب اذل . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةكبش ميظنت تانيسمخلا علطم ذنم 01 ظل) ةيكريمألا

 لهؤم زاهج ءانبل دادعالا ةيغب ءناريا لخاد ةصاخ ةيرس

 ماظن بلقل دادعتسالاو «ةيناطيربلا تارباخملا ةثارول

 ليقتسملا ف ةلئامم ةكرح ءوشن نود ةلوليحلاو «.«قدصم»

 نييناريالا نم ةكبشلا هذه رصانع ةيبلاغ تناكو .روظنملا

 رصانع اياقبو .هاشلا ماظنو ةدحتملا تايالولا عم نيفطاعتملا

 تنكمت نيذلا ءالمعلاو .,ةقباسلا ةيناطيربلا ةكبشلا

 . مهماذتجا نم طفنلا تاكرش

 ريثي ال ءاطغ تحت ناريا يف نيدوجوملا نييكريمألل ناكو

 «نويفاحص نولسارم .نويراجت ءالكو) تاهبشلا
 يتلا ةديدجلا ةكبشلا يف يساسأ رود (خلا . . .نوسدنهم

 .ةساسح زكارم بناجألاو نويناريالا دوهيلا اهيف لتحا

 يف ةكبشلا هذه رصانع نم ريبك ددع بيردت مت دقلو

 يفو «(ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو دي ىلع) ةدحتملا تايالولا

 .ةكبشلا هذه لضفبو .(داسوملا دي ىلع) ليئارسا

 «نييناريالا نييسايسلاو طابضلا نم ةعومجم عم اهتاقالعو

 ماظنب حاطأ يذلا بالقنالا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو تربد

 يوله اضر دمحم هاشلا داعأو ,.145"/م/١٠ يف قدصم

 . شرعلا ىلا
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 نأ ذنم ةدحتملا تايالولا عم هطابترا قثو دق هاشلا ناكو

 قرشلا يف ايناطيرب عقاوم ةثاروب اهمامتها نطنشاو تأدب
 ةلاكو دوهج لضفب ةطلسلا ىلا هتدوع تءاجو .طسوألا

 .ًايريصم هلعجتو طابترالا اذه يوقتل ةيزكرملا تارياخملا
 حيحص . يئابن لكشب فقوملا مسحت مل هاشلا ةدوع نأ ديب

 ةبرض قدصم طوقس دعب تقلت ةيناريالا ةينطولا ةكرحلا نأ

 نع هتلزع ببسب ًاشه يقب يناريإلا ماظنلا نكلو «ةيوق
 ةيموقلا رجفتلا رؤب ددعتو ء.ةلعافلا ةيبعشلا ىوقلا
 تءاج انه نمو .هيف ةينيدلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجإلاو

 .يوق ينمأ زاهجب هتيامح ةرورض
 زاهجلا اذه ليكشت نع امير نلعأ 1١985 ماعلا يفو

 «تامولعملاو نمألل ةينطولا ةمظنملا» مسا ذخا يذلا

 دارفأو نويكريمأ ءاربخ عضو ,19ه1/ ماعلا يفو . (كاقاس)

 دونب «ةذفانلا ةيرثلا ةيناريالا رئاشعلا ولثممو هاشلا ةلئاع نم

 مسأاب يناريالا يباينلا سلجملا ىلا مدقيل «كافاسلا» عورشم

 نود عورشملا كلذ رقا ام ناعرسو .ةيناريالا ةموكحلا

 ةيناريالا «نمألا ةزهجأ» عضو كلذب متو ءركذت ةشقانم

 بصنم «كاقاسلا» سيئرل يطعأو .ةدحاو ةدايق تحت اهلك

 روميت» لارنجلا َنِيعَو «ءارزولا سيئر بئان بصنم لداعي

 ةأفاكمو .هاشلل هصالخال ًارظن كاقاسلل سيئر لوأ «رايتخب
 .قدصم ماظنب ةحاطالا يف زرابلا هرود ىلع هل

 تارباخملا ةلاكو عم هسيسأت ذنم «كافاسلا» زاهج نواعت

 ءةيبرغلا ةمظنألا يف ةلئامملا ةزهجألاو .ةيكريمألا ةيزكرملا

 «كافاسلل» مدقي ناك يذلا «يليئارسالا «داسوملا» زاهجو

 لباقم «تامولعملا عمجلا ةينقتلا لئاسولاو بيردتلاو ءاربخلا

 ةقلعتملا ةيركسعلاو ةماعلا تامولعملا ىلع اهبنم هلوصح

 اذه رارقتسا ىلع ةليلق رهشأ ضمت ملو .ةيبرعلا لودلاب
 نكي مل هئاشنا نم ضرغلا نأ ًاحضاو تاب ىتح زاهجلا
 لب .ءبسحف سسجتلا ةحفاكمو نمألا ىلع ةظفاحملا

 فلتخم نم هتايح هيجوتو «يناريالا بعشلا ربع لغلغتلا

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهيحاون

 كافاسلل يميظنتلا لكشلا

 نيمسق نم ًانوكم ١40/8 ماعلا ىتح كاثاسلا زاهج لظ

 هامه نييشيئر

 ال ممتملاو «ةيندملا ةطرشلل عباتلا «يهاغاراك» مسق ١

 ةايحلاب مسقلا اذه تامامتها رصحنتو .هماهم ثيح نم

 لوانتت هب ةطونملا تابجاولا تناك اذل .امومع ةيسايسل

 فلتخمو «ةيسايسلا تاسسؤملاو تايعمجلاو بازحأل
 مالعالا ةزهجأو «ةينهملاو ةيلامعلا تاباقنلاو تاداحتال

 ضعبو ءرشنلا رودو بتكلاو «ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقمل
 . ةزرابلا ةطشنألا تاذ تايصخشلا

 دارفأ نع تامولعملا عمجب متهمو ؛«يناثلا بتكملا» -؟

 يساسألا هبجاوو ءاهمكح يف اموةحلسملا تاوقل

 .سسجتلا ةحفاكمو يركسعلا نمألا ىلع ةظفاحملا

 حبصأف 1484 ماعلا دعب زاهجلا ميظنت ديغأ دقلو

 ةيسيئرلا بتاكملا مسق : يه ةيسيئر ماسقأ ةثالث مضي

 .ميلاقألا مسقو .نارهط مسقو

 : ةيسيئرلا بتاكملا مسق -الوأ

 نيب نواعتلاو زاهجلل يلخادلا ميظنتلا نع لوؤسملا وهو

 اهتارافسو ةيناريالا ةيجراخلا ةرازو نعو « ةيجراخلا هعورف

 ةيسيئر بتاكم ةينامث نم مسقلا اذه فلأتيو . جراخلا يف

 :يلب اميف ةددحملا تايلوؤسملا اهنم لك ىلوتي

 ةرادالا نع لوؤسملا وهو .لوألا بتكملا *

 .زاهجلا اهب موقي يتلا تايلمعلا فلتخم ةبقارمو .طيطختلاو
 مسقو «تاكالملاو دارفألا مسق :بتكملا اذه نع عرفتيو

 ةماعلا تاقالعلاو تالسارملا بتكمو .تافيرشتل

 سلجملاو «ةيرسلا تايلمعلل ةيلالا تاصصخملا بتكمو

 ةماعلا ةنامألا مسقو «ةبقارملا مسقو «يراشتسال

 تايالولا يتموكح عم تاقالعلا بتكمو «(ةيراتركسلا)

 «(بوأ نامسق هيفو) ةدحتملا ةكلمملاو ةيكيرمألا ةدحتمل

 .بيردتلا ةرئادو «بناجألا نع تامولعملا عمج ةرئادو

 مالعالاو دصرلا ةرئاد : هنع عرفتيو يناثلا بتكملا *

 «ناتسناغفأ ةرئادو «ةيلودلا ةيعويشلا ةرئادو ,نييجراخل

 .نميلا ةرئادو «قارعلا ةرئادو

 ,(عافدلا بتكم» مساب فورعملا .ثلاثلا بتكملا #

 عورف ةعبرأ هيفو ,كافاسلا زاهج يف مسق مهأ ربتعي يذلاو
 مظنم بتكملاو .ةماع ةنامأ ةرئادو ,ةلقتسم ماسقأ ةعبرأو
 : يلاتلا لكشلا ىلع

 ةرئاد :اهمهأ رئاود عبس نم نوكتيو .لوألا عرفلا ١
 ةبلطلا ةرئادو «ةيئطولا ةيناريالا ةهبجلا ةرئادو «ةدوت بزح

 . جراخلا يف نييناريالا

 ةرئاد : يه رئاود عبس نم فلأتيو يناثلا عرفلا -؟

 ةرئادو «ةيناريالا لئابقلا ةرئادو .ةفاحصلاو مالعالا

 ةرئادو .تايصخشلاو بازحألا ةرئادو «نيعرازملاو لامعلا

 ماعلا رمذتلاو ىواكشلا ةرئادو «تاعماجلاو سرادملا

 . خويشلاو باونلا يسلجمو تارازولا ةرئادو

 ةرئادو .تالجسلا :نم نوكتيو «ثلاثلا عرفلا 9

 .تاعوفدملا مسقو ءريهطتلا

 ؛ يه ةيوضع ماسقأ ةعبرأ مضيو «عبارلا عرفلا -4
 مسقو «ةيبيردتلا تارودلاو ططخلا مسقو «ةبقارملا مسق

 ةلقتسملا ماسقألا امأ .ءاضقلا مسقو «ةصاخلا تايلمعلا

 مسقو .يئاضقلا مسقلاو ءيركسعلا مسقلا :يهف

 .ةيلاملا مسقو .ةمجرتلا
 ةلوؤسم يهو .(ةيراتركسلا) ةماعلا ةنامألا ةرئاد

 .ىلوألا ةجردلاب ةيرسلا تايلمعلا ليومت نع
 كاقاسلا ءالمع ةيامحب فلكملا وهو «عبارلا بتكملا *



 تاكرحت دصر يأ «ةيتاذلا ةبقارملا كلذ يف امي « مهنمأو

 .ءالمعلا ءالؤه

 ةجردلاب يمالعإو ينف بتكم وهو .سماخلا بتكملا *
 مسقو :كافاسلا اخ ةصاخلا ةعبطملا هيفو «ىلوألا

 ةبقارم زاهجو ءاهعبطو اهضيمحتو مالفألا ريوصتل
 . ةيكلساللاو ةيفتاملا تالاصتالا

 يف ةماعلا ةرادإلا نع لوؤسملا وهو , سداسلا بتكملا *

 ١ . كافاسلا زاهج

 تامولعملا عمج ميظنتب فلكملا وهو . عباسلا بتكملا *

 مضيو .اهتفشرأو اهقيقدتو .جراخلاو لخادلا نم ةدراولا

 :نيمسق بتكملا اذه

 يزكرملا فلحلا نوؤشب متهيو ءفالحألا مسق ١

 ءايكرت ءناريا) يثالثلا نمألا فلحو .(وتنسلا)

 «(ناتسكاب -ناريا) :نييئانثلا نيفلحلا نو ؤشو , (ليئارسا

 . (ايكرت -ناريإ) و

 ةزهجأ عم نواعتلا هتمهمو «تامولعملا لدابت مسق 1

 ةكلمملاو «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نم لك تارابختس

 ءايكرتو ءايلاطياو ءاسنرفو «ةيبرغلا ايناملأو ءةدحتمل
 دقلو .ةيبرعلا لودلا نم ددعو .ناتسكابو «ليئارساو

 رصم يف ةطلسلا ىلا تاداسلا لوصو دعب هماهم ىلإ تفيض

 ماظنلا تارابختسا ةزهجا عم تامولعملا لدابت ةمهم

 . يرصلا
 «سسجتلا ةحفاكمب صاخخ وهو .نماثلا بتكملا *

 تاشعبلاو تارافسلا ةبقارم يف هلمع ىلا ةفاضالاب

 . جراخلا يف ةيناريالا ةيسامولبدل

 :نارهط ةمصاعلا مسق ايناث

 .نارهط ةمصاعلل ةصاخ ةيمهأ كافاسلا زاهج ىطعأ

 .هميظنت نم ًاصاخ اًيسق اهل درفأ ساسألا اذه ىلعو
 ىلع ةمصاعلا نم ىطسولا ةقطنملا يف كافاسلا ماهم تعزوو

 يه ةيسيئر عورف ةتس

 ١- ةينطولا ةهبجلا عرف .

 . يعويشلا بزحلا عرف -؟

 .ةماعلا تاسسؤملا عرف *

 .ةلماعلا ةقبطلا عرف -4

 .سرادملاو تاعماجلا عرف 6

 ريهامجلا عمجت قطانمو ةيبعشلا قاوسألا عرف

 .(تاحاس « ىهاقم)

 : ميلاقألا مسق ثلاث

 فارشإلاو .ةمصاعلا جراخ يرجي ام ةبقارم هتمهمو

 ةكبش نم نوكتي وهو .ميلاقألا هذه نوؤش فلتخم ىلع
 «هئالمعو كاقاسلا زاهج يف نيمظنملا ءاضعألا نم ةلئاه

 «براضملاو عرازملاو ىرقلا يطغت تاعومجم يف عزومو

 . ميلاقألا مصاوع يف اهتارقم اهب ةصاخ تادايقب طبترتو

 مسا اهيلع قلطي ةيبعش «ةمزحأ» تاعومجملا هذهو

 شيجو «ةفاظنلا شيجو ءملعلا شيج لثم ««شويجلا»

 فارشإلا متيو .خلا . .ةيورقلا مكاحملا شيجو ءريمعتلا

 نوريسي نيذلا كافاسلا ءاضعأ قيرط نع شويجلا هذه ىلع

 .هاشلا تاسايس مدخت يتلا تاميلعتلا قفو ةماعلا ةايحلا

 جراخلا يف كافاسلا ميظنت

 ةيبنجألا نادلبلا يف ةلماعلا كاقاسلا تاعومجم تناك

 «نييسامولبد) جراخلا يف نيميقم نييناريإ ءاضعأ نم ةنوكم
 ناريطلا تاكرش يف نيفظوم «نييفحص راجت .ةبلط

 زاهجل نيمتنم بناجأ ءالمع نمو «(خلا .. .فراصملاو
 يبنجأ دلب يف ةلماعلا ةعومجملا تناك ام ًابلاغو . كافاسل

 اذه ةمصاع يف ةيناريالا ةيسامولبدلا ةثعبلا رقم نم داقت

 تارافسلا ىدحإ رايتخا ىلع ةداعلا ترج ا!ىو .دلبل

 لودلا يف تارافسلا نيب لاصتا ةقلح نوكتل ةيناريإلا

 هذه عبتتو .تاعومجم ةدع ةدايقل رقم وا .ةطيحللا

 يف كاقاسلا زاهجل ةيزكرملا ةدايقلا (تارافسلا) تادايقل

 .نارهط
 اياعرلا ةطشنأ ةبقارم ةيجراخلا تاعومجملا ةمهم تناكو

 تقؤم وأ مئاد لكشب نيميقملا ةبلطلا ةصاخو -نييناريال

 تاهجلا ةفرعمو «ةيسايسلا مهتايوه ديدحتو .جراخلا يف

 مث نمو ءاهنوسرامي يتلا لامعألا عونو اهب نولصتي يتل
 «مهتاماقإ ديدهتو مهرفس تازاوج ديدجت ةلأسم يف تبل

 نيمأت ىلا ةفاضالاب .مهيلع عزوت يتلا ةيساردلا حنملاو

 ىلع فرعتلاو «ةيبنجألا نادلبلل هتارايز ءانثأ هاشلا ةيامح

 مهنيب ساسدنالا وأ ءهدض نورهاظتي نيذلا نييناريال

 مه ؤارش نكمي نمل ىواشرلا ميدقتو « مهتارهاظت ضاهجال

 مهعنل «بناجألا ءاهجولاو نييسامولبدلاو نييفاحصلا نم
 ىلإ مهبذجل وأ «يناريالا مكحلا ءىواسم نع ثدحتلا نم

 ءايلعلا ةيناريإلا ةسايسلا مدخت يتلا تاعئاشلا ثبو .هفص

 .بناجألا ءالمعلا نم ديزملا دينجتو

 كافاسلا زاهج ةينب

 يف واسم ريبك طباض كاقاسلا يف مرهلا ةمق لتحي ناك

 لكشب هاشلا عم طبتريو «ةرازولا سيئر بئانل هتبترم

 نم ةفلؤم ناريا لخاد زاهجلل ايلعلا ةقبطلا تناكو .رشابم

 ةحلسملا تاوقلا عرفأ فلتخم نم نيزرفم رابك طابض

 نم تناكف «ناريإ جراخ ايلعلا ةقبطلا امأ . ةيناريإلا

 تاشثعبلا يف رابك نيفظوم وأ نييركسعلا نيقحلملا
 نم ةثلاثلا ةقبطلا نوكتتو .ةيناريإلا ةيسامولبدلا

 رابك نمو ءادمع نيحرسملاو نيدعاقتملا نييركسعلا

 نع مهنم يأ بصنم لقي ال نيذلا نيغرفتملا ريغ نيفظوملا
 ةيتحتلا ةينبلا امأ .ةيموكحلا رئاودلا ىدحإ ماع ريدم

 باجحلاو نيباوبلاو نيقئاسلا نم اهمظعمف ءزاهجلل

 أ س

 تاسسؤملاو معاطملاو يهاقملاو قدانفلا لامعو

 «عناصملا يف نيسدنملا لامعلاو بالطلاو . . .ةيحايسلا

 دونجلاو ,فايرألاو ميلاقألاو ندملا يف لمعلا نع نيلطاعلاو

 . ةفلتخملا ةيركسعلا تادحولا ربع نيثوثبملا طابضلا فصو

 باحصأ نم ريبك ددع كاقاسلا ةينب نم ءزجلا اذه يف ناكو

 «تاالايتغالا ذيفنتب ةداع نوفلكي اوناك نيذلا قباوسلا

 .. .بغشلا ثداوح لاعتفاو ءروزلا تاداهش ميدقتو

 .خلا

 حوارتي ناك كافاسلا زاهج ددع نأ هاشلا راصنأ معزيو

 يبرغلا مالعإلا طئاسو ردقت امنيب ءصخش فالا 4و ” نيب

 .نيمظنملا نيلماعلا نم افلأ ٠0 ه٠ غلب ددعلا اذه ن

 .نيبرخملاو ءالمعلا نم نييالم ةثالث ىلاوح مهم طبتري
 ةايحلا يحاون فلتخم ىلع ايغاط مخضلا ددعلا اذه ناكو

 ابسح) نمؤيل ملاعلا عاقب نم ريثكلا ىلا ًادتمتو «ةيناريال
 :(كافاسلا زاهج ءاشنا نوناق نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج

 نمأ ظفحل ةيرورضلا تامولعملا فلتخم عيمجت أ

 .ةلودل

 يتلا تافرصتلا عمجو .سسجتلا لامعأ ةقحالم -؟

 ةمالسو ةلودلا لالغتسا فدهتستو «ةيبنجألا لودلا مدخت

 .اهيضار

 ءاهتاطاشن ةسرامم نم ةيعرشلا ريغ تاعومجملا عنم -*

 تاسراممو تايرظن تاذ تاعمجت ءوشن نود ةلوليخلاو

 .روتسدلا عم ضراعتت

 .ناريإ نمأ ددبت يتلا تارماؤملا هجو يف فوقولا -؛
 يف . . .» :روكذملا نوناقلا نم ةثلاثلا ةداملا يف ءاج دقلو

 دارفأ ىلإ رظني «نوناقلا اذه يف ةروكذملا مئارجلا ةقحالم

 «يركسعلا ءاضقلل ةيذيفنتلا ةطلسلا مهخأ ىلع كاقاسلا

 .(ةروكذملا ةئيهلاب ةصاخلا تابجاولاو قوقحلا عيمج مهلو

 ةيهاشنهاشلا تاطلسلا تناك .ماهملا هذه قيقحتلو

 تاعاطقلا فلتخم نولثمي اسانأ كاقاسلا فوفص ىلإ مضت

 نيفقثمو ةبلطو لاممتو نيحالف نم «ةيناريإلا ةيرشبلا

 . . .نيسدنهمو ةاضقو نيماحمو ءابطأو نييفرحو دونجو
 درلاو «ةدراوو ةدراش لك ءاصحإ نم اونكمتي ىتح .خلا

 يف هخيسرتو هرارمتساو يكلملا ماظنلا ةيامح لفكي امب اهيلع
 . جراخلا يف هتاسرامت ريربتو هتعمس نع عافدلاو «لخادلا

 كافاسلا زاهج بيلاسأ

 بيلاسألاب تامولعملا ضعب ىلع لصحي زاهجلا اذه ناك

 «نيربخملا ريراقتو .ءتصنتلاو «ةبقارملا لثم «ةيديلقتلا

 تارهاظملا يف نيكرتشملاو نيهوبشملا عم ةيداعلا تاقيقحتلاو

 ةيدقنلا تالاقملاو تارشنلا نوبتكي نمو «تاجاجتحالاو

 طئاسولاب ابلاغ نيعتسي ناكو .خلا .٠ . .اهنوعزوي وأ
 ريوصتلا تالاك «تامولعملا عمجب ةصاخلا ةثيدحلا

 .ةقيقدلا عمسلا قارتساو ليجستلا ةزهجأو «ةيفخملا
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 زاهج أحل دقف «ةيديلقتلا بيلاسالا ىلا ةفاضالابو

 لصوتلا ةيغب «ةيعرشلا ريغ بيلاسألا نم ددع ىلا كافاسلا

 ةيكلملا ةظلسلا يضراعم عمقو «تامولعم نم ديري ام ىلا

 يأ ىلع مادقإلا نع عروتي نكي ملو .مهلاوقأ وأ مهلاعفأب
 انيهمو ايساق لمعلا اذه ناك امهم .هضارغأ ققحي لمع

 زربأ نمو .ناسنالا قوقح عم ًاضراعتمو نينطاوملا ةماركل

 عازتناو تامولعملا ىلع لوصحلل اهيلإ أحل يتلا بيلاسألا'

 :تافارتعالا

 برضلاب ًاءدب هلاكشأ لكب يدسجلا بيذعتلا ١

 عيوجتلاب ءاهتناو «فارطألا دشو يكلاو رفاظألا علقو.

 ةسرشلا بالكلا مادختساو ةيئابرهكلا تامدصلاو دربلاو

 . مهتيرعت دعب نيمهتملا ةمحاهمل

 «مونلا نم نامرحلا قيرط نع يسفنلا بيذعتلا -؟
 ملاعلا نع ةلزعلاو ؛ةقيضو ةملظم نكامأ يف نجسلاو

 مادعإلا تايليثمتو .«ةيصخشلا ةناهإلاو ,يجراخلا

 دارفأ لاقتعاو «مهنيعأ مامأ نيمهتملا ضارعأ باصتغاو

 . مهلتقب ديدهتلاو مهبيذعتو نيمهتملا تالئاع

 ةيغب ةيعرش ريغ بيلاسأب ةماقالا نكامأ تامهادم

 نع ًاثحب وأ :نيدوجوم صاخشأ ةيوه ىلع عالطالا
 ,ةقلتخم ةينمأ عئارذ ىلا ًادانتسا ًانلع متي كلذ ناكو .قئاثو

 . يئاضق فيلكت نودب لزانملا شيتفتو ةسلخن لوخدلاب وأ

 دض ام ثداح لعتفي نأك «ةقفلم ةمهتب فيقوتلا -4

 . ةفلتخم ىرخأ ةمهتب هعم قيقحتلاو هفيقوتل ,نيعم صخش

 وأ هرقف وأ مهتملا ضرم لالغتسا قيرط نع زازتبالا
 تامولعم فشك ىلع هرابجال .هدنع ةيقالخألا تارغثلا

 صخشب عاقيإلا ىلإ يدؤت ةبذاك ةداهشب ءالدالا وأ «ةنيعم

 .رخآ

 عفدت يتلا لاومألا ةطاسوب ممذلا ءارشو ةوشرلا 5

 . تايقرتو تابهو اياده لكش ىلع وأ ,رشابم لكشب

 هتيفصتو كافاسلا زاهج رايها

 ةمجانلا تايبلسلا نم ددع «كافاسلا» زاهج روهظ قفار

 دقلو .بعشلا تائف ةيبلاغل يداعملا يعمقلا هعباط نع

 بعشلا ةمقن ةيادبلا ذنم «كافاسلا» رصانع تبطقتسا

 داسفلا يشفت ةمقنلا هذه ةدح نم دازو . هكوكشو يناريالا

 تايوتسملا فلتخم ىلع هرصانع لالغتساو ءزاهجلا لخاد

 يف ةريبكلا مهءازواجتو ءاهب نوعتمتي يتلا ةريبكلا ةطلسلل

 هيفظوم رابكو نييقاعتملا هئاس ؤر ءارثإوح ,تالاجملا ىتش

 تانزاوممب فرصتلاو تاوشرلا ببسب ؛عورشم ريغ لكشب
 يذلا غلبملا ردق دقو .ةبقارملاو دويقلل عضخت ال ةريبك ةيرس

 ةرتف يف «كافاسلا» داق يذلا .«يريصن هللا ةمعن» هبره

 يناريأ لاير نويلم 8٠٠١ نم رثكأب ء(091974 )1١9560-

 .(رالود: نويلم ه4 ىلاوح)
 هاشلا ةيامحلا ةيسيئرلا هدوهج هجوي ناك زاهجلا نأ مغرو
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 . اًئاد ةنسح نكت مل هزاهجو هاشلا نيب ةقالعلا نإف «هماظنو

 امدنع رتوتلا نم ةيلاع ةجرد ىلإ ةقالعلا هذه تلصو دقلو

 ةكرح (كافاسلل سيئر لوأ) «رايتخب روميت» لارنجلا داق

 ماعلا يف هاشلا اهنلعأ يتلا «ءاضيبلا ةروثلل» ةضراعم

 ةيعاطقالا ةيكلملا صيلقت اهتاقلطنم مهأ نم ناكو ع

 هيفنو «رايتخب» لزع نع ةضراعملا هذه ترفسأو .ناريا يف

 .هناكم «ناواركاب» لارنحلا نييعتو

 تاءارجالا نم ددع ىلا هاشلا أجل نيحلا كلذ ذنمو

 فارشالا اهتمدقم يفو «ةقلطملا هترطيس تحت زاهجلا ءاقبال

 نئاغضلاو دسحلا ةراثإو .كاقاسلا يلو ؤسم رابك رايتخا ىلع

 بتكم ليكشتو «ةقيقد ةيرس ةبقارأ مهعاضخإو :مهنيب

 فلؤمو «ةرشابم هاشلاب طبترم (هجيف رتفد) صاخ شيتفت

 .لارنج ةبترب ًاطباض 76 ىلاوح نم
 هييلاسأ تروطتو «نمزلا عم «كافاسلا» زاهج عستاو

 اسجاه ادغ ىتح ناريإلا عمتجملا ةايح يف هلخدت دادزاو

 .يناريالا بعشلا ةيبلاغ عجاضم ضقي ًابيهر ًايموي

 نم كش يتلا ةمهملا زاجنا نع زجع دقف كلذ عمو

 . ماظنلل ةضراعملا”ىوقلا قحس نم نكمتي مو ءاهلجأ

 ماعلا يف لصو كافاسلا نوجس يف نيلقتعملا ددع نأ مغرو

 تاريدقت بسح) صخش فلا ٠٠١ ىلاوح ىلا 5
 مل ماظنلا ىلع جاجتحالا رهاظم ناف :(ةيلودلا وفعلا ةنجل

 ثيح 19659 ماعلا يف ثدح ام اهزربأ نم ناكو . فقوتت

 .ةراجحلا علاقم يف لماع فلأ ٠" نم رثكأ برض

 نيسمخ نم رثكأ مهنم لتقو .لضفأ لمع طورشب نيبلاطم

 رهاظت هسفن ماعلا رخاوأ يفو .تائملا بيصأو .ًالماع

 تارهاظم ترركتو .ريبك ددع مهنم لتقو بالطل

 اك ء#195 و 1955 ماوعألا يف ةمخضلا بالطلا

 ١958(. زومت» «سراغ» ميلقا يف لئابقلا تضفتن

 نيحلسملا تاعومجمو ماظنلا تاوق نيب ةهماجم لوأ تثدحو

 تابارضالا ترركت اك ,(19171) «لكهايس» ةنيدم يف

 تناك ةرم لك ينو .(9١ا/5 )191/١. ةفينعلا ةيلامعل

 .تارشعلاب طقست اياحضل

 ترركتو «ةداح ةمزأ ماظنلا هجاو ماعلا يفو

 ناكو .ةطلسلاو ةيناريالا ريهامجلا نيب مادصلا ثداوح

 مظعم تلمش يتلا تامادصلا هذه يف زراب رود كافاسلل

 يف 19ا/4 1١91/8 «ةيناريالا ةروثلا رظنا) دالبلا ءاجرأ

 ,«كافاسلا» ىلع ةمقنلا فيفختل ةلواحم يفو .(قحلملا

 لاردجلا لزعب ًارمأ ١99/7 5 / 8 يف هاشلا ردصأ
 رخآو عبار «مدقم رصان» لارنجلا هناكم نيعو ؛«يريصن»

 ىرخأ ةليسو ىلإ هاشلا أجل دقلو .كافاسلل سيئر

 « جراخلا وحن راظنألا هيجوتو لخادلا يف ةمقنلا صاصتمال

 تاطلسلا عم داح عازن لاعتفاب «كافاسلا» زاهجل زعوأف

 نمألا زاهج فشك : 1917/4 (وينوي) ناريزح يفو . ةيكرتلا

 حلسملا عارصلا نم عون ريجفت اهفده ةيناريإ ةرما ؤم يكرتلا

 يذلا «كافاسلا» نيب اهراودأ تعزوت دقو «نيدلبلا نيب

 اهبيردتو ةينمرألاو ةيدركلا تايلقألا ضيرحتب فلك:

 بيرت ىلع هدوهج زكر يذلا «داسوملا» زاهجو ءاهحيلستو

 ىلإ ةءاسإلا ةيغب بهذلا نم ةشوشغملا عاونألاو تاردخملا

 . يكرتلا داصتقالا

 تدتشا 2141/4 ماعلا علطمو 141/4 ماعلا رخاوأ يفو

 ةيماد تاكابتشا ةدع تثدحو «ناريإ يف تامادصلا ةدح

 يتلا ةيركسعلا تادحولل ًاريهظ اهيف ؛كاقاسلا» زاهج ناك

 ثداوحلا زربأ نم ناكو .تارهاظتلا عمق يف تمدخُتسا
 )١ دهشم ةنيدم تاكابتشا ةرتفلا هذه يف تعقو يتلا ةيمادلا

 دحأل ريهامجلا ةمجاهم رثإ تعلدنا يتلا .(9107١ةر/ا١/#

 طقسو «ةيكريمألا تاسسؤملا ضعب ينابمو كاقاسلا زكارم

 .حيرجو ليتق نيب يناريإ 77٠١ اهيف

 / ١ ه يف لزتعا «هتيابن برق نم هاشلا دكأت امدنعو

 «(نارهط يقرش ملك 7١ «درواجد» عجتنم يف

 ؛«رايتخب روبهش» ةموكحل رومألا ملسو .داهجالا ةجحب

 ةباثمب هليحر ناكو 2191/9/1 11/ يف دالبلا نع لحر مث

 دقفي أدب يذلا «كافاسلا» زاهج ىلإ ةبسنلاب ةياهنلا ةيادب

 . كسامتم ميظنتك هعباط

 ةجاحب ناكو «عاضوألا طبض نع زجع «رايتخب» نكلو

 هعسوب نأ دجوو «ريهامجلا فطاعت بستكت ةردابمل

 ماظنلا زومر نم ًازمر ادغ يذلا «كافاسلا» زاهجب ةيحضتلا

 «حالصالا وحن هتموكح هجوت ةيدج ىلع ديكأتلل ,قباسلا

 74 يف ةيناريالا ةينطولا ةيعمجلا ىلع (كاقاسلا» رمأ ضرعف

 رصان» لارنجلا يعدّتسأ تاشقانملل ةجيتنكو . اة”

 , مهلتقو ءانجسلا بيذعت ةمهتب هعم قيقحتلل (مدقم

 «يلاتلا مويلا ينو . ةلودلا لاومأ سالتخاو ىواشرلا ضبقو

 ىلع امههدحأ صني «نينوناق يعورشم «رايتخب روبهش» مدق

 نمألا تامولعم بتكم» هناكم لحيل «كافاسلا» زاهج لح

 ىتش نع نيلوؤسملا ةبقاعم ىلع رخآلا صنيو .«يموقل

 نمي ,يضاملا نرقلا عبر لالخ ناريا اهتناع يتلا يسأل

 اذه نأ ديب .نوقباسلا تارازولا ءاسؤرو ءارزولا مهيف

 يف ثادحألا تعراستو .ىودج نودب يقب رخأتملا ريبدتل

 ماظنلا ةدمعا طارفنا ىلا ىدأ لكشب كلذ دعب ناري

 تاوقلا» و «يروطاربمالا سرحلا» و «كافاسلا» : ةثالثل

 يف دالبلا نم «رايتخب روبهش» رارفو ««ةيناريالا ةحلسمل

 . ةيناريالا ةيروهمجلا مايقو 2191/4 (رياربف) طابش

 لاقتعاو «كافاسلا» زاهج لحب ةيروثلا ةطلسلا تماقو

 نم مهتلقتعا نم ةمكاحمب تماق امك هدارفأ نم ديدعل

 .مهضعب مادعإو رزاجملاو بيذعتلا نع نيلوؤسملا هتداق

 رارفلا نم اونكمت هرصانعو زاهجلا ةداق نم اريبك اددع نكلو

 ماظنلل ةضراعملا ىوقلاب مهضعب قحتلا ثيح .جراخلا ىلإ

 يف تيقب يتلا ةمقانلا رصانعلا عم لصتتو ,ناريإ يف ديدجلا
 ةداضملا تاياعدلا رشنو بيرختلا ىلع اهدعاستو «لخادلا



 نيح يف ءمكحلا ىلع ضاضقنالل مزاللا خانملا دادعإو
 زاهجو ةيزكرملا تارباخملا ةلاكوب زاهجلا نم ءزج قحتلا

 . ةيبرعلا ةمألا دض لمعلل «ليئارسالا «داسوملا»

 (رادوماد) راكاثاس 64

 مهتا «يسودنه ميعزو (1817-1955) يدنه يباهرا

 .«يدناغ» امتاهملا لايتغا يف كارتشالاب

 «روغابب» يف 32172123 «راكافاس كايانيف رادوماد» دلو

 نوناقلا سرد .18481/هر/؟8 خيراتب (دنهلا) 521

 ءانثالا هذه يف ماقو ١191١(. -1905) ةرتف يف ندنل يف

 بيرختلا لامعأ ىلع دونهلا راوثلا نم ةعومجم بيردتب
 يف ةيدنهلا لالقتسالا برح» هباتك فلأ امك «لايتغالاو

 نأب لئاقلا يأرلا نع هيف ربع يذلا /4١1881. ماعلا

 ريبعت لوأ ناك /١881 ماعلا يف عقو يذلا يدنا نايصعلا

 .يناطيربلا يرامعتسالا مكحلل دونهلا ةضهانم نع

 لتق ةمهت هيلا تهجو نأ دعب 141١ ماعلا يف لقثعا

 ًانيجس يقبو ««ندنل» يف يدنلا بتكملا يفظوم رابك دحأ
 .ًاماع 35 ةدمل ةيدنملا 42081088 «نامادنأ» رزج يف
 ةيعمجلا» ىلا مضناف 19707 ماعلا يف هحارس قلطأ
 يتلا (38131858618 اهباساهام) «ىربكلا ةيسودنهلا

 «سودنهلا» قوفت ىوعدب .«نيملسملا دونطا ضهانت تناك

 ًاسيئر «راكافاس» بختنا دقو :ًايفاقثو ًاينيد «نيملسملا» ىلع

 . ةيلاتتم تاوئس ال ةدمل ةروكذملا ةيعمجلل

 ماعلا يف «يدناغ» امتاهملا يدنهلا ميعزلا ليتغا نيحو

 متا .«اهباساهام» ةيعمج يف قباس وضع دي ىلع

 ' ىلا مدُثو ءلايتغالا ةيلمع يف كارتشالاب «راكاتاس»
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 يف ينوت .ةمهتلا توبث مدعل هليبس لنا مث « ةمكاحملا

 . 55/١ خيراتب «يبموب»

 ا١مللو - 85١غ ( ةلمح ) اناثاس (؛؟)

 ١185048(. - 18564 ةلمح . نامريش رظنا )

 (١ا/ال9 -1ا/ا/ل4 (ناتكرعم) اناقاس م

 فدبب «ةيكريمألا لالقتسالا برح لالخ اترج ناتيلمع

 «ايجروج» ةرمعتسم ةمصاع «انافاسو ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 . (ًايلاح ايجروج ةيالو)

 (١ا/ا/8) ىلوألا ةكرعملا

 نيخست نويناطيربلا دارأ ءلالاله ماعلا فصتنم يف

 يف ةيبرحلا مهدوهج مقع نع ضيوعتلل ةيبونجلا ةهبجلا
 مدقملا رحبأ (ربمتبس) لوليا رخاوا يفو .ةيلامشلا ةهبجلا

 ىلع «كرويوين» نم ل. (11]0222256 «ليماك دلابيشترأ»

 دحأ بصم غلبو «بونجلا وحن ًاهجوتم ةيناطيرب ةلمح سأر
 ررقف . عيباسأ ةثالث دعب 581/2011812 «انافاس» رهن عورف

 دقلو .«انافاس» ةنيدم وحن مدقتلا ةيغب ةسبايلا ىلا لوزنلا

 لازنالا ضارتعا ةيكريمالا ايشيليملا نم ةريغص ةوق تلواح

 اهدرط نم تنكمت «لبماك» تاوق نأ ديب «يناطيربلا

 .ءىطاشلا نع ًاديعب اهعفدو

 هوه تريبور» ٍيناطيربلا لارنجلا ناك كلذ نوضغ يفو
 ةقطنم نم (لجر )6٠١ هتاوقب مدقت دق 16. 11018

 ةنيدمو لازنالا ةطقن نيب ركسعو «لازنالا ةطقن نم ةبيرق

 يعرف رمع ىلا «ليماك» داشراب يجنز ليلد ماقو . «انافاس»

 لكشب نييكريمالا راوثلا ركسعم نم بارتقالا ىلع هدعاس

 نم ةكرعملا ةجيتن طقس دقلو .بناجلا نم هتمجاهمو , يفخ

 نييناطيربلل ملستساو حيرجو ليتق ةئام يكيرمالا بناجلا

 نم باحسنالا اوعاطتسا راوثلا ةيقب نأ الإ .ريسأ ةثامعبرأ

 يبونج ىلا لاقتنالاو .«اناقاس» رهن روبعو كابتشالا ةقطنم

 لتحا ١ا8/ 1١7/079 يفو .«ةيبونجلا انيلوراك» ةيالو

 قح مهترطيس تحت تيقب يتلا «اناثاس» ةنيدم نويناطيربلا

 .ابيرقت برحلا ةياهن

 (1١/إ/9) ةيناثلا ةكرعملا

 نوردقي 2١9/8 ماعلا رخاوأ يف .نويكريمالا ناك

 نم مهدرط فدهتست ةلواحم يأل نييناطيربلا ةمواقم ىدم

 «ناتسيد» تنوكلا ىلإ اوبلط دقف اذل . ةيبونجلا تارمعتسملا

 ةيسنرفلا تاوقلا ىدحإ دئاق) 201116 8

 ىلع ءاليتسالل مهدوهج ةرزاؤم (راوثلا ةدناسمل ةعوطتملا

 يتلا ةلمحلا «ناتسيد» ىهخأ نأ دعبو .ةعينملا «اناقاس» ةنيدم

 ةيبرغلا دنهلا رزج يف يناطيربلا لوطسألا دض اهأدب دق ناك

 ىلع «اناثاس» ىلا هجوت 2177/8 (ربمفون) يناثلا نيرشت ذنم

 نم ًاددعو ةيبرح ةنيفس 7١ مضي يسنرف لوطسأ سأر
 هايم ىلا لوطسألا لصوو .ةريغصلا ةيرحبلا عطقلا

 لارنجلا تاوق ىلإ مضناو .١الال4 / 9/١ يف «انافاس»

 ةززعملا (لجر )٠٠٠١ 8. 1126012 «نلوكتل نيماجنب»
 «يكسالوب تنوكلا» ةدايق تحت ةلماعلا نيعوطتملا تادحوب

 ةثالثو «شوتنكام» ديقعلا تاوقو 00066 5112514

 . يسنرف يدنج فالا

 .رحبلاو ربلا نم «اناقاس» راصح أدب هر 7م ينو

 ةدايقب لجر 76٠6٠ نم ةفلؤملا ةنيدملا ةيماح تدمصو

 كلان 186[8115 «تسوقيري نيطسغوا» لارنجلا

 تذخا الالة / ١ / ٠١ يفو .راصحلا اذه 227051

 ىلع ترمتساو «ةئيدملا فصقب ةفلتخملا عفادملا تايراطب

 نورصاحملا لقتنا ٠١ / «* ينو . مايا ةدع لاوط لاونملا اذه

 نأب مهنم ًاداقتعا ةيناطيربلا ةيماحلا حايتجال موجهلا ىلا

 أس

 مدقت ناكو .تاعافدلا نييلت مه تلفك دق ةيعفاملا نارين

 نع (لجر )49٠0 ةكرتشملا ةيكريمالا ةيسنرفلا تاوقل
 اذه اودص نييناطيربلا نكلو .لاترأ ةئالثب ربلا قيرط
 ىلع ةمجاهملا تاوقلا اودرو , مهعفادم نارينب قسنملا موجهل
 تنوكلا لواح ذئدنعو .ةحداف رئاسخ اهودبكو ءاهباقع

 نكلو .نميألا حانجلا برض يدنج يتئم عم « يكسالوب»

 . هتوق تيتشتو ( يكسالوبو لتقم نع ترفسأ ةلواحمل

 ربجأ لكشب ةريبك ةيناطيربلا ةيعفدملا نارين ةفاثك تناكو

 ءراصحلا كفو سامتلا عطق ىلع ةمجاهملا ةفلاحتملا تاوقل
 45٠« نويكريمالاو اليتق 56٠ نويسنرفلا دبكت نأ دعب .

 ماقو .نييناطيربلا بناج نم ًايبسن ةفيفط ةراسخ لباقم
 «ديدج نم «انافاس) رهن روبعب باحسنالا دعب نويكيرمالا

 اورشتناو ,2111ق:5 1"ع1515' «يريف زيلبز» ةضاخم دنع

 بحسنا انيب ««ةيبونجلا انيلوراك» يف ةديدج عقاوم ىلع

 . يكيرمألا ربلا نع ًاديعب مهفسو نويسنرفلا

 داضم يلآ ماظن) يإ ف أ .س ا(

 تابرع يف تاراجفناللو قيرحلل
 . (لاتقلا

 تابابدلا ةيامحل صصخم .عنصلا يليئارسا ماظن

 تاراجفنالاو قئارحلا نم اهمقطأو ةعردملا تابرعلاو
 ةكرش جاتنا نم وهو .د//م فئاذقلاو ماغلالا نع ةمجانلا

 همساو .ةيليئارسالا 50661501111 «سكينورتكيس»

 «يإ .ف 5 . سس

 ةرابعلا نم ىلوألا فرحألا نع ةرابع (9. لل. 2.212.)

 5ممعان مستمع خانامردألع 1انع طظاوانم عانت د16

 برحلا دعبو 2191/ ماعلا يف زاهجلا اذه ريوطت أدب

 تابابدلا اهيف تضرعت يتلا ؛ةعبارلا ةيليئارسالا -ةيبرعلا

 ببسب ةريبك رئاسخل اهمقاوظو ةيليئارسالا لاتقلا تابرعو
 ةمدخلا لخد مث .تابابدلل ةداضملا ةيبرعلا ةحلسألا ةيلاعف

 «افاكريم» تابابدلا هب تدوزو «ليئارسا يف كلذ دعب

 .ةعردملا لاتقلا تابرعو

 ةبرعو ةبابدلا لخاد قئارحلا ءافطإ زاهجلا فدهتسيو

 ةرجح يف ماسلا زاغلا ليكشت عنمو .مقاطلا ةيامحو .لاتقلا

 قيرحلا ةحفاكمل امهدحأ نيمسق نم فلأتي وهو .لاتقلا

 يف قيرحلا ءافطال رخآلاو ,لاتقلا ةرجح يف تاراجفنالاو

 : يه ةيسيئر تاعومجم ثالث مسق لك يفو . كرحملا ةرجح

 # .ليغشتلا رئاود عم هيجوتلا ةبلع -؟ ,فشاوكلا ١

 . ةئفطملا ةداملا ريراوق

 :زاهجلا لمع أدبم

 عردملا فدهلا ةباصإ نأ ةيلمعلا براجتلا تتبثا دقل

 : ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ يدؤب. ةداضم ةفيذقب
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 قارتحالل ةلباقلا لئاوسلاو دوقولاو تيزلا جورخ -
 ةدام لكشيو ءاوحلا عم طلتخي ذاذر ةروص ىلع اهراشتناو

 .راجفنالل ةلباق

 ةوشحلا راجفنا نع ةجتانلا ةيلاعلا ةرارحلا يدؤت -

 .ذاذرلا ريجفت ىلا ءافوجلا

 /17409 ٠١٠١/١5٠١ نيب حوارتت ةينمز ةرتف يف -
 طغضلا لصي :(140 - 240 705) ةيناثلا نم ٠

 راب ١4 ىلإ ”, © نم ةبابدلا لخاد راجفنالا نع مجانلا

 دحاو راب نع ديزي اطغض نأب اًلع ءراب ٠١ ىلإ لصي دقو
 راب ؟ لداعي ًاطغض نأ امك ,نيتئرلا يف ةمئاد ًاحورج ثدحي
 .توملا ببسي نأ ,نكمي

 ىلا ذاذرلا راجفنا نع جتانلا يرارحلا عاعشالا لصي -

 نع .عبرملا رتمتنسلا ىلع طاو ٠١ و ” نيب حوارتت ةفاثك

 ةرارحلا ىطختت امدنع رهظت ةيناثلا ةجردلا نم قورحلا نأب

 .دلجلا حطس تحت ملم ١,١8 قمع ىلع ةجرد

 ىلع طاو ٠١ هرادقم يرارح عاعشال مسجلا نضرعتيو

 ةيناثلا نم ٠٠٠١ ال٠ ةرتف لالخ يملا رتمتنسلا *'

 . (100 صق)

 ردصملا طقتلي زاهج داجيإ يرورضلا نم ناك دقف اذل

 .ةعرسب ءافوجلا ةوشحلا راجفنا نع جتانلا يرارحلا

 يف قيرحلا ءافطإ متي ثيحب ءًأيلآ ءافطالا ماظن ليغشتو

 ةرتفلا نع لقي يأ «ةيناثلا نم ٠٠٠١/١٠٠١ نع لقت ةرتف

 ةجردلا نم قورحب اهنالخ مسجلا باصي يتلا ةرطخلا

 نع اضيأ لقيو .يرارحلا عاعشالل ضرعت ام اذإ ةيناثلا
 .لاتقلا ةرجح لخاد طغضلا عافترال ةمزاللا ةرطخلا ةرتفلا

 :لاتقلا ةرجح زيهجت

 تحت ةعشألا طقتلت فشاوك لاتقلا ةرجح يف عضوت

 (5 705) ةيناثلا نم ٠٠١ ١ر/كه لالخ فشتكتو ءءارمحلا

 امك .ءافوجلا ةوشحلا هثدحت يذلا بهللا ناسل لوخد

 ىلع نوكت امدنع مس ١ اهرطق غلبي تلا قئارحلا لبست
 .م 1,1١ ةفاسم

 ةبلع ىلا فشاوكلا ردصُت «قيرحلا فاشتكا درجمبو
 ةئفطملا ةداملا ريراوق ليغشت ىلإ يدؤت ةراشإ هيجوتلا

 / 8 دعب ريراوقلا هذه حتفنتو .لاتقلا ةرجح يف ةدوجوملا
 ةداملا رشتنتو .راذنالا يقلت نم (3 8505 ةيناثلا نم

 يذلا رمألا(10 5 ةيناثلا نم ٠١١١ ر/ ١ لالخ ةئفطملا

 نم +5٠ / ٠٠٠١ لالخ راجفنالا ةيادب حبك ىلإ يدؤي
 .عردلل ءافوجلا ةوشحلا قرخ ةظحلا نم (60 705) .ةيناثلا

 نم )٠٠١ / ٠٠١١ ةرطخلا ةرتفلا نع لقت ةرتف يف يأ

 حمسيو «ةاجنلا طورش مقاطلا دارفأل نمضي امب , (ةيناثلا

 يف «ةباصإلا دعب قئاقد © لاتقلا ةرجح لحخاد ءاقبلاب مهل

 ./ ٠١ نع لقت ةبسنب ةئفطملا ةداملا زيكرت لاح

 5ك

 ث"والا ءانطالا هيك

 هيجوتلا هيلع ةيناطلا ءانطالا *هيلا

 لابطعالاكرادتل يل ءابت طخ

 ةبابدلا ف لاتقلا ةفرغ زيهجتب صاخلا مسقلا

 ةبابدلا يف كرحملا ةفرغ زيهجتب صاخلا مسقلا

 لوالا ءانطالا ةيئآ

 ةيئاشلا ءانطال اهيل |

 يدان طخ
 ا لاطعالا كرادشت



 : كرحملا ةرحح ديهجت

 طقتلتو ءهسفن لكشلاب كرحملا ةرجح زيهجت متي
 قالطاب موقتو .ناوث © لالخ ةيلاعلا ةرارحلا فشاوكلا

 يذلا قيرحلا ءافطإ نمضي يذلا رمألا «ءافطإلا ةيلمع

 كرحملا ناك ول ىتح ؛ناوث ٠١ لالخ كرحملا هل ضرعتي
 .ىوصقلا هتقاطب لمعي

 : ةئفطملا ةداملا

 نويرف ةدام ىلع «يإ .ف .أ .س» ماظن دمتعي

 زيكرت تاذ ةيزاغ ةدام يهو .55608 1301 ٠١

 ءاهتسمالم دنع قيرحلا رؤب ءافطإ عيطتستو ءًادج ليئض
 قئارحلاو ,كاكتحالاب ةلعتشملا ةيئابرهكلا ةطرشألا ءافطإو

 لباقلا ذاذرلا راجفنا حبكو فسر و أو يقئف نم

 .(لعتشم لئاس) حطسلا قئارح ءافطإو «لاعتشالل

 تارتين» ادع ةبهتلملا داوملا نم ريثكلا لاعتشا فاقيإو
 .خلا .. .«نداعملا تارورديه» و «زولوليسلا

 اهوصوو اهراشتنا نإف «ةيزاغ ةئفطملا ةداملا نأل ًارظنو

 قلختو .هعقوم ناك امهم قيرحلا ءافطإ نمضي ناكم لك ىلإ

 رؤبلا عنمو «ةليوط ةرتن مودي ًاوج .قيرخلا ءافطأ لعب ةذاملا
 نويرف» ةدام نم / ه زيكرت يفكيو ,اددجم لاعتشالا نم

 ىلع ايدج كلذ رثؤي نأ نود «لعتشم دوقو ءافطال ١

 عافترا نكلو .مقاطلل يبصعلا زاهجلاو ةيومدلا ةرودلا

 نأ حضاولا نمو . ممستلا ىلا يدؤي ىلعأ ةبسن ىلا زيكرتلا

 ةمظنألا فاصم يف هلعجت ماظنلا اذهل ةنلعملا ةينفلا تافصلا

 اهدكؤت مل ةيرظن لازت ال تافصلا هذه نكلو .ةروطتملا

 صضخت مل ماظنلاب ةدوزملا ةيليئارسالا تادعملا نأل ,ةبرجتلا

 اديج ةحلسم تاوق دض قاطنلا ةعساو ةكرعم دعب

 .تابابدلل ةداضملا خيراوصلاب

 ( زرييميزدولف ) كوشتقاس (00)

 :( - 5١؟9) ينولوب قيرف
 آل/ . 5و عودا كوشتقاس زرييميزدولق دلو

 برحلا يف مدخ . « كوتسيلايب » يف ١95٠ ماعلا يف
 مم (١و94ه ١944- ) ةرثق لالخ ةيناثلا ةيملاعلا
 تايفوسلا عم لتاقي ناك يذلا لوألا ينولوبلا شيحلا

 . ةيتايفوسلا ةينولوبلا ةهبحلا ىلع
 ةماعلا ناكرألا ةيلكو ٠ طابضلا ةسردم يف لع

 لمسا.(954١1 - 1951 ) يتايفوسلا داحتالا يف

 نوؤشلا دئاق بئان ةيلاتلا ةيركسعلا بصانملا

 ١9658 ) ةيركسعلا « ايسيليس » ةعطاقم يف ةيسايسلا

 يف ةيسايسلا ةرئادلا سيئر بئانو ء ( ١ةالء -

 .(1وال؟ س 91/9 ) ةينولوبلا ةحلسملا تاوقلا

 ةسحلسملا تاوقلا يف ةيسايسلا ةرئادلا سيئر مث

 .( 191 ةينولوبلا

 ١9447 (ةيرحب ةكرعم) دناليآ وقاس (:)
 نييكريمالا نيب تراد يتلا ةيرحبلا كراعملا ىلوأ

 طيحملا يونج يف «لانقلا داوغ» ةكرعم نابإ نيينابايلاو
 هذه ترج دقلو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ءىدامل

 رزج رغصأ نم يهو هوُقاس» ةريزج برق ةكرعملا

 اينيغ) «انايريإ» ةريزج نم قرشلا ىلإ عقتو .«نومولوس»

 . (ةديدجل

 لازنالا ةيلمع تأدب 947 / مك ا/ موي رجف يف

 داوغ» ةريزج يف ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم تاوقل يئامربل

 يونج يف «نومولوس» رزج ةعومجم نمض ةعقاولا «لانقل
 ةيلمع مسا اهيلع.قلطأ يتلا ةيلمعلا يهو .ءىداهلا طيحملا

 ةاشم هجاوي مل «ةأجافملا رصنع رفاوتل ةجيتنو «روات شتوو»
 ءىطاوش ىلع ةدودحم ةمواقم ىوس ةيكريمألا ةيرحبلا

 يأل ةيامحلا نفس وأ لازنالا نفس ضرعتت ملو «ةريزجلا
 ةلحرملا ءانثأ نيينابايلا لبق نم يوج وأ يرحب ضارتعا

 1 . ةيلمعلا نم ىلوألا
 ىلإ «لانقلا داوغ» يف يكريمألا لازنالا ءابنأ تلصوو

 لوطسألا دئاق .111113192 «اواكيم» يرحبلا قيرفلا

 رقم يف كاذنا ناكو .ةقطنملا نع لوؤسملا ينابايلا نماثلا

 «ةديدجلا ايناطيرب» ةريزج يف عقاولا ««لوبار» ءانيمب هتدايق

 داوغ» نم يبرغلا لامشلا ىلا ملك ١٠٠٠١ وحن ةفاسم ىلع

 ةيوج ةوق لاسرإ عيرسلاو لوألا هلعف در ناكف ء «لانقلا

 برق اهتدعاق نم تعلقأ «لبانق ةفذاق 4" نم ةفلؤم

 ةكرتشملا ةيكريمألا نفسلا ةمحاهمل /٠// حابص يف ««لوبار»

 دلياو» زارط نم ةيكريمألا تالتاقملا نكلو .ةيلمعلا يف

 تالماح نتم ىلع ةدوجوملا ,.(7”- ف 4 ف نامورغ) «تاك

 («بساو» و «زياربرتنا» و «اغوتاراسد) ثالثلا تارئاطلا

 . حاجنب ةينابايلا تافذاقلا تضرتعا ةسارحلا نفسل ةقفارملا

 ةيرب تازيزعت لاسرإ ررق دق «اواكيم» ناك ءانثألا هذه ينو

 ةوق دشحو ؛«4يغالوت» و «لانقلا داوغ» يتريزج يتيماح ىلإ
 تماق يتلا ةيكريمالا نفسلا ةمجاهمل ةيبرحلا نفسلا نم
 مت دقو .«لانقلا داوغ» ءىطاوش ىلع ةيربلا ةوقلا لازناب

 .«لوبار» يف لجع ىلع نيينابايلا دونجلا نم تائم ةدع عمج

 0/]1©10 «ورام وييم» لقنلا ةنيفس رهظ ىلع اولسرأو
 ةنيفسلا لصت ملو . ةفيفخ ةسارح ةوق اهتبحص يتلا 0

 فصنتم يف ةيكريمأ ةصاوغ اهتقرغأ ذإ ءاهفده ىلإ ةروكذملا

 باك» نع ملك 77 وحن دعبت ةظقن دنع ءىر/ 8 ا/ ةليل

 «(ةديدجلا ادنلريا» ةريزج يبونج يف ةعقاولا «جروج تناس

 نم يقرشلا بونجلا ىلإ طقف ملك ٠٠١ وحن ةفاسم ىلع
 .«لوبارد

 نفسلا ةمجاهم ةمهمب اهيلإ دهع يتلا ةيرحبلا ةوقلا امأ
 تادارط ةسمح تمض دقف .«لانقلا داوغ» دنع ةيكريمألا

 و «هابوأ» و «(ةوقلا ةدايق ةنيفس) «ياكوشت» يه ةليقث
 نيفيفخلا نيدارطلاو .هاكاتوروف» و «اساغونيك» و «وكاك»

 أس

 . «يغانوي» ةرمدملا ىلإ ةفاضالاب «4يرابوي» و هويرنت»

 يريزج نيب ««جروج تناس» ةانق يف ةوقلا هذه تعمجتو

 ةعاسلا يف ««ةديدحلا ادنلريا» و «ةديدحلا ايناطيرب»

 نفسلل ةيلمعلا رماوا تلسراو ءمىر ل موي نم ٠

 اراصتخاو ةيرسلا ىلع اظافح ةيئوضلا تاراشالا ةطساوب

 يف «ةوقلا نفس لوخدب يضقت ةطخلا تناكو. تقولل

 «(موتوب نوريا» جيلخ 87 4 موي نم ىلوالا ةعاسل

 ةمحاهمو «رفاس» ةريزجو «لانقلا داوغ» ةريزج نيب عقاول

 ىلع يمرلا مث «لازنالا نفس يمحت يتلا ةيبرحلا نفسل
 نؤملاو داتعلا نم اهتالومح دعب غرفت مل يتلا لازنالا نفس
 اهزكرمت ةدعاق ىلإ ةعرسب كلذ دعب باحسنالاو «لاجرلاو

 .ةيساسأل

 نفس رورم بلطتي روكذملا قيضملا ىلإ لوصولا ناكو

 رزج نيب عقاولا يرحبلا قيضملا ربع ةينابايلا ةوق

 يذلا رمألا ,8/ 4 موي راهن لالخ ىطسولا «نومولوس»

 نم فشكلل 8/9 - 4 ةليل مالظ لحي نأ لبق ءاهضرعي

 يتلا ةيكريمألا ةيرودلا نفس وأ عالطتسالا تارئاط لبق

 زايتجا يف ةينابايلا ةوقلا تحجن دقو .ةقطنملا هذه بوجت

 اهيف عقو ءاطخأ ةدعل ةجيتن .نامأب ةرطخلا ةقطنملا

 : آلا يف صخلتت نويكريمألا

 يف ةقطنملل ةلماك يوج عاالطتسا ةيطغت كانه نكت مل *

 .8/ 4 موي

 رايط دهاش فر“ 8 موي نم ٠١,5١ ةعاسلا يف *

 ةوقلا ««نوسده» زارط نم عالطتسا ةرئاط دوقي «يلارتسا

 امهنأ روصتو ءاهنم نيدارط زيبمت يف أطخأ هنكلو «ةينابايلا
 تربتعا ساسألا اذه ىلعو «ةيئام تارئاط نيومت اتتيفس
 معد نفس درجم رايطلا اهدهاش يتلا ةينابايلا نفسلا

 ةريزج يف ةدوجوملا ' ةيئاملا -ةيوجلا ةدعاقلل يكيتسيجول

 ىلا ملك 768١٠ وحن ةفاسم ىلع ةعقاولا ««ليبازيإ تناس»

 .«وفاس» ةريزج نم لامشلا

 ءاوللا ىلا روكذملا يلارتسالا رايطلا ةلاسر لصت مل *
 طيحملا يونج ةوق دئاق ««رنريت ليك دنومشتير» يرحبلا

 الإ «(لانقلا داوغ ةيلمع نع لوؤسملا) ةيئامربلا ءئداهلا

 .نفسلل رايطلا ةيؤر نم تاعاس ينامث دعب

 فده فشك مدع ىلإ تدأ يتلا ءاطخألا نع للضفو

 أطخ «رنريت» بكترا دقف ةروكذملا ةينابايلا ةوقلا كرحت
 ةثالث ىلا ةيبرحلا هنفس مسق ذإ 39 -  ةليل يف ًاريبك
 ةلمتحملا ةيرحبلا بارتقالا قرط ةيامحل ةلصفنم ماسقأ

 دهعف .همصخ هيلع مدقي نا نكمي ام روصت لواحي نأ نود

 .نيفيفخ نيدارط ةدايقب «توكس نامرون» يرحبلا ءاوللا ىلإ

 نفس ةقطنم يف ةيرحب ةيرود ءارجاب هفلكو «نيترمدمو
 نإف اذل ««يغالوت» و «لانقلا داوغ» نيب لازنالاو لقنلا

 دهعو .دعب |يف ةكرعملا يف كارتشالا نم نكمتت مل ةوقلا هذه

 1/1010 «يلشتورك روتكيف» يناطيربلا يرحبلا ءاوللا ىلإ



 يتلا «ةيلارتسالا ةيرحبلا يف لمعي ناك) تن عطل عإل 0

 ةيامحب (ةيلمعلا يف ةيكريمألا ةيرحبلا عم ةكرتشم تناك

 يبناج الك ىلع نيعقاولا «نييبرغلا بارتقالا يقيرط

 تادارط 5 نم فلأتت ةوق ةطساوب كلذو ءةوقاس» ةريزج

 نيتعومجم ىلإ «يلشتورك» اهمسق دقو .تارمدم 4و ةليقث

 ةعومجملا تناكو .نيترمدمو تادارط * |هنم لك مضت

 «ايلارتسا» تادارطلا مضتو «ةيصخشلا هتدايق تحت ىلوألا

 «وغاكيش» و (يلارتسا) «اريبناك» و (ةدايقلا ةنيفس)

 يمحت ةعومجملا هذه تناكو .نيترمدمو « ( يكريمأ)

 نم بونجلا ىلإ «موتوب نوريا» جيلخ ىلإ يدؤملا لخدملا
 يمحت تناك يتلا .ةيناثلا ةعومجملا امأ .«وقاس» ةريزج

 ةدايق تحت تناكف '؛ةروكذملا ةريزجلا يلامش عقاولا لخدملا

 :تادارطلا مضتو «لوكفير» يكريمألا يرحبلا ديقعلا

 .(ةيكريمأ اهلك) «يسنيوك» و «ايروتسأ» و «زنيسنيف»

 .نيترمدمو

04 

 ١947 / 8/4 يف «دناليآ وفاس» ةكرعم نابإ ةيرحبلا عطقلا تاكرحت

 مايق مدع عقوت امدنع ءرخآ أطخ «رنريت» بكتراو

 ىعدتسا ذإ «3/ 4 - 4 ةليل لالخ يرحب موجب نيينابايلا

 «؛يلواكام» ةماعلا ةدايقلا ةنيفس ىلإ «يلشتورك» ءاوللا

 ««يلشتورك» ةوق يقرش ملك 7 وحن ةفاسم ىلع ةدوجوملا

 لقنلا نفس بحس ةرورض لوح هتشقانمو هب عامتجالل

 ال ىتح ,ةليللا هذه لالخ (دعب اهغيرفت لمكت مل يتلا)

 ءيلاتلا مويلا حابص يف ينابايلا ناريطلا تامجهل ضرعتت
 مايقل ارظن ءاهتيامح ةيكريمألا تالتاقملا عيطتست نأ نود

 تالماح ةعومجم دئاق ءىرشتيلف» يرحبلا قيرفلا

 حمست تناك يتلا عقاوملا نم هتالماح بحسب «تارئاطلا

 ةجاح ببسب ءاهتاذ ةليللا لالخ ةيوجلا ةيامحلا نيمأتب اهل

 ًابيرقت / 7١ ةبسنب هتالتاقم ةرق ضافخناو «دوقولل هتالماح

 .نيقباسلا نيمويلا لالخ يوملا لاتقلا تايلمع ءارج نم

 عم ًاقبسم رواشتلا نود رارقلا اذه «رشتيلف» ذختا دقو

 .يناثلا نم ةبتر ىلعأ ناك لوألا نأ مكحب «(رنريت)

 "وف وت 0

 ٠ :ر 24 ةعاداؤ

 اهتبكترا يتلا ءاطخألا نم ةعومجم ترفاضت اذكهو

 ل 9 - 8 ةليلو 8/8 موي يف «ةيرحبلا ءافلحلا تادايق

 موجه حاجنلا صرف قيقحتل ائالم ًايعوضوم ًافرظ ترفوو
 رصنع ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ««اواكيم» ينابايلا لاريمألا
 ,ةكرعملا ةليل ءافلحلل ةيرحبلا ةوقلا رثعبتو .ةأجافملا

 كابتشالا ةحاس نع ًاديعب اهل نييساسألا ةداقلا دوجوو

 .ىلعفلا
 ةعاسلا يف («يلشتو رك» و (رنريت» عامتجا دقعنا دقلو

 ««رنريت» ةدايق ةنيفس رهظ قوف م“ موي نم "9

 هذه يفو .اهنم ةبرقم ىلإ «ايلارتسا» دارطلا لوصو بقع

 ةعرسب نارحبت «يلشتورك» تادارط اتعومجم تناك ءانثألا

 يف اهاجرو ««وقاس» ةريزج يبناج الك نم ةبرقم ىلع ةئيطب
 ببسب «لاتقلل يسفنلا بهأتلا مدعو ءاخرتسالا نم ةلاح

 لامتحاب ركبم راذنا رفاوت مدعو .نيقباسلا نيمويلا داهجأ

 .تاذلاب ةليللا هذه يف يناباي يرحب موجه عوقو



 ةرمدملا تغلبأ 4/8 موي نم 5, 48 ةعاسلا يفو

 ةيمامألا ةسارحلا رودب موقت تناك يتلا ««توبلات فلار»

 تارئاط ” قيلحت نع ءةيلامشلا «يلشتورك» ةوق ىلإ ةبسنلاب
 تادارطلا ةداق اهربتعا دقو «ةقطنملا قوف ةيوملا ةلوهجم

 دق تناك تارئاطلا هذه نأ نيح ىلع .ةقيدص تارئاط

 ددحتل 278,٠١ ةعاسلا يف ةينابايلا تادارطلا نم تفذُق

 ةيلارتسالاو ةيكريمألا نفسلا عقاوم «اواكيم» لاريمالل

 اهيلع يمرلا ءدب دنع ةئيضم لعاشم اهقوف يقلتلو «ةقدب
 ْ :ةيئابايلا نفلسلا نم

 ةيكريمألا نفسلا قوف ثالثلا تارئاطلا قيلحت رمتساو

 ء.داضم ضارتعا يأ نود فصنو ةعاس ةدمل ةيلارتسالاو

 ةبولطملا ةيعالطتسالا تامولعملا ةفاك كلذ لالخ تلسرأو

 ردصأ 8 موي نم ٠,4٠ ةعاسلا يفو ««اواكيم» ىلإ

 تاراشالا ةطساوب لاتقلل بهأتلا رمأ ينابايلا دئاقلا

 دعبو .اهيلا ةلسرملا ةئيفسلا هاجتا جراخ ةيئرملا ريغ ةيئوضلا

 هتدايق ةليفس قوف نم «اواكيم» دهاش ,قئاقد ثالث

 تناك يتلا .«ولب» ةيكريمألا ةرمدملا «(«ياكوشت» دارطلا)
 «يشتورك» ةوقل ةبسنلاب ةيمامألا ةسارحلا رودب موقت

 نأ يأ) داتعملا اهتيرود طخ يف ًابونج رحبت يهو « ةيبونجلا
 .(ةينابايلا نفسلا ريس طخ نم برقألا يه تناك اهترخؤم
 ةيقب هابتنا تفلي ال ىتح اهيلع رانلا قالطإ مدع رثآ هنكلو
 .ءوده يف همدقت ةينابايلا نفسلا لتر عبات لعفلابو . نفسلا

 هعفادم تناكو .ةدقع ؟7 ىلا هراحبا ةعرس ضف نأ دعب

 نكلو .يطايتحا ءارجاك ةروكذملا ةرمدملا وحن ةبوصم
 مدعل ًارظن «ةينابايلا نفسلا ةكرحب رعشت مل «ولب» ةرمدملا
 نادصارلا ناك هتاذ تقولا ينو ءاحل يرحبلا اهرادار طافتلا

 هاجتال سكاعم هاجتا يف امهراظنأب ناهجوتي اهيف نايرصبلا
 ىلوألا ةلحارم يف لازي ال رادارلا ناك) . ةينابايلا ةوقلا ةكرح

 نفسلا نكت ملو ؛ةيكريمالا ةيرحبلاب همادختسا ثيح نم
 . (دعب همدختست ةينابايلا

 يبونج ىلإ ءودهم ينامثلا ةينابايلا نفسلا تمدقت اذكهو
 نيدارط ةقيقد 7٠١ دعب تدهاش ىتح ,«وفاس» ةريزج

 موي نم ١,75 ةعاسلا يفو «نيتيكريمأ نيترمدمو نييكريمأ

 كلذ نم نيتقيقد دعبو ءرانلا حتتف رمأ «اواكيم» ردصأ م4

 لك هاجتا يف ةينابايلا نفسلا نم تاديبروطلا تقلطنا رمألا

 ةعباتلا .«يلغاب» و «اريبناك» و «هوغاكيش» تادارطلا نم

 ةوقلا تلظو .«يلشتو رك» ةوق نم ةيبونحلا ةعومجملل

 ةعاسلا يفو .ىرخأ قئاقد سمح ةدم ةفشتكم ريغ ةينابايلا

 ةدوجوملا .«نوسرتاب» ةيكريمألا ةرمدملا دئاق لسرأ 5,١

 نأب «نفسلا عيمج ىلإ ًاريذحت «ةروكذملا تادارطلا برق
 دعبي ةنيفس حبش دهاش نأ دعب عةقطنملا لخدت ةيبرغ نفس

 ةظحللا هذه يفو . طقف ارتم 48٠ وحلب ةرمدملا ةمدقم نع

 اهلعاشم ثالشلا ةينابايلا عالطتسالا تارئاط تقلا

 اهعفادم نارين قلطت ةينابايلا تادارطلا تأدبو .ةكيضملا

 . ءوضلا ةرئاد يف ةدوجوملا ةيكريمألا تادارطلا ىلع

 ةدحب «نوسرتاب» ةرمدملا ترادتسا «ءانثألا هذه يفو

 فئاذقلا نم ةقشر تقلطأ مث ءاهعفادم ررحتل راسيلا وحن

 راسيلا وحن هريس طخ ريغ دق ينابايلا لترلا ناكو .ةئيضملا

 نفسلا ىلع رانلا قلطي وهو ءيبرغلا لامشلا وحن اهجتم

 نيعفدم تبطعأ ةفيذقب «نوسرتاب» تبيصأ دقو «ةيكريمألا

 ةرمدملا تلواح ةرتفلا هذه لالخ يفو .اهعفادم نم

 دارطلا نيمي ىلع ةراتس لكشت تناك يلا ٠ «يلغاب»

 وحن ةفاسم نم اهتاديبروطب ينابايلا لترلا ةباصإ ؛«اريبناك»

 0 ءاهفده تأطخأ تاديبروطلا نكلو ءملك 5

 يمرلا عضو ةرمدملا ذاختا يف يويح تقو عايضو ةأجافملل

 . بسانملا

 ةعاسلا يف ««اريبناك» يلارتسالا دارطلا بيصأو

 ",١ نع لقت ةفاسم نم هيلع اقلطأ نيديبروطب ء١ "8

 ةقيقد نم لقأ يف ةيعفدم ةفيذق 14 هتباصأ مث .ملك

 تنارينلا تبشو هتيعفدم طباضو دارطلا دئاق لتقف «ىرخا

 دعب ًامات قرغ دقو هكرت ىلا همقاط رطضا ام ,ةعرسب هيف
 دارطلا بيصأ اك ءه/ 4 موي نم 8,٠٠١ ةعاسلا يف كلذ

 ال ةلاح يف حبصأو «ةفيذقو ديبروطب هوغاكيش» يكريمألا
 . تاباصالا هذه نع ةمجانلا باطعالل ةجيتن لاتقلل حلصت

 دئاقلا .«دوب» ديقعلا روكذملا دارطلا رهظ ىلع ناكو

 بيصأ دقو .«يلشتورك» بايغ ءانثأ يف ةوقلل يكيتكتلا

 ةينابايلا ةرمدملا ةدراطم هتلواحم ءانثأ روكذملا دارطلا

 ةرمدملا ةباصإ نم ةروكذملا ةرمدملا تنكمتو ««يغانوي»
 موجه لالخ ةدشب اهتباصإ قبس يتلا ,«زيفراج» ةيكريمألا
 ةقطنم يف ءطبب لوجتت تناكو «8/ 8 موي يناباي يوج

 هتقلطأ ديبروطب 87 9 موي رهظ تقرغا دقو) كابتشالا
 .(لوبار نم ةمداق ةيناباي ةرئاط

 ةعومجم لش وأ قارغإ نم ةينابايلا ةوقلا ءاهتنا رثإو

 مايقلل نيمسق ىلا «اواكيم» اهمسق «ةيبونجلا «يلشتورك»
 ءافلحلا نفس نم ةيلامشلا ةعومجملا لوح ةشامك ةكرحب

 لتر لكش ىلعيبرغلا لامشلا هاجتاب ذئتقو رحبت تناك يتلا
 مث «يسنيوك» نادارطلا هيليو هزئيسنيف» دارطلا همدقتي

 «مليه» و «نوسليو» ناترمدملا تناك نيح يف ««ايروتسا»

 لترلا نيمي ىلع ىلوألا «نيحانجلا الك ىلع لترلا نامدقتت

 دارطلا قاطأ ١.44 ةعاسلا ينو .هراسي ىلع ةيناثلاو

 د مألا دارطلا وجت ةتاديبروط «ياكوشت» نابايلا
 ده تاديبروطلا بصت ملو .هنم بيرقلا «ايروتسأ»
 4 رايع نم) ةيلاتتملا «ياكوشت» عقادم تايلص نكلو

 هتيراطبب دري ناك يذلا ««ايروتسا» ىلع تلاهنا (تاصوب

 يف نارينلا تلعتشاو .ةقد نودو بارطضا يف ةيسيئرلا

 يلاتلا مويلا يف قرغو .ةكرحلا نع فقوت ثيحب «ايروتسا»
 . هباطعأ حالصا يف همقاط لشف دعب

 هراونأ «ابوأ» ٍنابايلا دارطلا طلس «ء3ثرهم ةعاسلا ف

 أس

 ناك نيح ىلع ؛«يسنيوك» يكريمألا دارطلا ىلع ةفشاكلا

 نفسلا وحن اهددسيل ةعستلا ةيسيئرلا هعفادم كرحب ريخألا

 اهنم ناتفيذق تباصأ نيتقشر اهوحن قلطأ دقو «ةينابايلا
 «تايلمعلا ةفرغ اهادحإ ترمد ثيح . «ياكوشت» دارطلا

 اببسي مل هنكلو «تارئاطلا ةعفار برق ىرخألا تعقوو

 رطضا مث .روكذملا ينابايلا دارطلا يف ًايسيئر ًالطع ةجيتنلاب
 ال ىتح يكريمألا لترلا نع ًاديعب جورخلا ىلا «يسنيوك»
 نأ ثبلي مل هنكلو ,همامأ دوجوملا «زنيسنيف» دارطلاب مدطصي
 .ةينابايلا ةشامكلا يفرط لبق نم ةعطاقتم نارينل ضرعت

 نارين قلطي رمتسا هنكلو .هطسو يف نارينلا تلعتشاو

 هبيصت ةينابايلا فئاذقلا تناك نيح ىلع «ةيمامألا هعفادم

 ةكرحملا هتالآ تلطعتف .ديبروطب هتباصإ نع للضف «ةدشب

 «تاصوب ه رايع نم فئاذقلا مضي ةريخذ ع دوتسم رجفناو

 .دعب ايف هتافو ىلإ ىدأ حرجب «روم» ديقعلا هدئاق بيصأو

 ًارمأ ءةريخألا هسافنأ ظفلي نأ لبق ««روم» ردصأ دقو

 يف هيلي يذلا طباضلا نكلو .«وقاس» ءىطاش ىلع وسرلاب
 ةعاسلا يف قرغ يذلا «دارطلا كرتب ًارمأ ردصأ ةدايقلا

 . هسفن مويلا نم ؟,"ه

 هدئاق ناك يذلا .«زنيسنيف» دارطلا ناك ءانثألا هذه يفو

 يلاوح يف بيصأ دق .ثدحي ام ةقيقح نع رسفتسي لازي ال

 اهقلطأ تاصوب 4 رايع نم فئاذق ةقشرب ١,65٠ ةعاسلا

 ١,01 ةعاسلا يف ةيلصب اهيلع درف .وكاك» ينابايلا دارطلا

 ٍنابايلا دارطلا اهفئاذق ىدحإ تباصأ .ىرخأب اهبقعأو

 *”تادارطلا فئاذق طوقس ىلاوت كلذ رثإ .«اساغونيك»

 مث «نارينلا هيف تلعشأو «زنيسنيف» رهظ ىلع ةينابايلا
 ةعاسلا ىلاوح يف هقرغ ىلإ ىدأ ام ,تاديبروط ةدع هتباصأ

 .هتاذ مويلا نم "0

 اهضعب دعابتو ترثعبت دق ةينابايلا نفسلا تناكو
 اهب تماق يتلا لاتقلا تاروانمل ةجيتن رخآلا ضعبلا نع

 كلذلو .ةقدب اهعقاوم فرعي ال «اواكيم» حبصأ ثيحب
 وحن هجوتلاب «هتاذ مويلا نم ؟, ٠١ ةعاسلا يف .هرمأ ردصأ

 يف تقولا ضعبددرتو .«وقاس» ةريزج نم يبرغلا لامشلا
 لقنلا نفس ةمجاهمب صاخلا هتطخخ نم يناثلا ءزجلا ذيفنت

 رمأو .كلذ نع لدع مث .«لانقلا داوغ» برق ةيسارلا

 ىلإ ةدوعلاب ,هتاذ مويلا نم 5,4٠ ةعاسلا يف «.هتوق

 اهب قحلت نأ نم ًافوخ .ىوصقلا ةعرسلاب «لوبار»
 (ثالثلا تالماحلا رهظ ىلع ةدوجوملا) ةيكريمألا تارئاطن

 1 «رشتيلف» نأب ذئتقو ملعي «اواكيم» نكي ملو .راهتلا ءوض يف
 اذل ,ةكرعملا ةحاس نع اديعب هتارئاط تالماح بحس دق

 يذلا .فطاخلا هراصتنا رامثتسا ةصرف هنم تعاض دقف

 لاضف «سماخ باطعإو ةليقث تادارط 4 قارغإ نع رفسأ
 ًاطباضو ًاراحب 177١ قرغ وأ لتقمو «ةرمدم باطعإ نع
 لالخ «حورجب نيرخآ 7١9 ةباصإو ًايلارتسأو ًايكريمأ
 ةباصإ لباقم كلذو ءطقف ةقيقد ”8 تقرغتسا ةكرعم
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 نع اهليطعت ىلإ دؤت مل تاباصإ ةينابايلا نفسلا ضعب
 . طقف ًاحيرج هالو ًاليتق 0# ةراسخو .ةكرحلا وأ لاتقلا

 نع ينابايلا يكيتكتلا راصتنالا اذه رفسي مل اذكهو

 داوغ» يف لازنالا ةيلمع ىلع ةرثؤم ةيجيتارتسا ةجيتن
 سورد نم ةدافالا ىلإ نييكريمالا عفد هنكلو ««لانقلا

 ةدايزو .نفسلا يف لاصتالا لئاسو ةينقت نيسحتو «ةميزه لا

 نيسحت نع ًللضف ءاهيف ةدوجوملا قئارحلا ءافطإ طئاسو
 .اهمقاوطو نفسلا ةداق ىلإ ةبسنلاب لاتقلل بهأتلا بيلاسأ

 (ليئاخيم) فوقاس 00

 .(19738 -1888) يراغلب لارنج

 «يليمور» يقرش يف 1(. 53707 فوفاس ليئاخيم دلو

 ةيلك يف هميلعت ىقلتو 21١868 ماعلا يف 8

 ةيركسعلا ةيلكلا يف سرد .(لوبناتسا) ةيكريمالا تريبور

 يف ةيسورلا ةماعلا ناكرألا ةيميداكأ يف مث .«ايفوص» يف

 دالب دض برحلا يف ةريبك ةرهش لان .(غروبسرطب ناس»

 . يراغلبلا شيلا ثعاب ربتعيو 6 ماعلا يف برصلا

 ١- 9070و (1491-1891) نيترم برحلل ًاريزو نع

 للم

 )١9157(« ىلوألا ناقلبلا برح يف يراغلبلا شيجلا داق

 «سماخلا دمحم» ينامثعلا ناطلسلا تاوق هجاو ثيح

 ةيناثلا ناقلبلا برح يف ةيزهلل ضرعت مث .اهيلع رصتناو

 . برصلا دالبو نانويلا دض هتاوق اهتضاخ ىتلا «(191)

 يف ايناملا عم فلاحتلا ىلع ةيراغلبلا ةلودلا ثح دقلو

 شيجلا ةدايق مّلسي مل هنكلو ؛لوألا ةيملاعلا برحلا

 اسنرف يف ايراغلبل ًاريفس لمع .برحلا هذه يف يراغلبلا
 .1917» ماعلا يف دعاقتو «ةنس نع لقن ةرتف لالخ

 ين /هلأت عم - لع - [طتعإل يبت ود -هبيلاق يف يفوت

 . 19174 ماعلا يف اسنرف

 (لوبي ال ود مايلو) كوفاس (34)

 )1١95-١580(. يزيلكنا ةلود لجرو يركسع دئاق

 1187. 0ع 12 201ع كوفاس لوي ال ود مايلو دلو

 كوفاس ةعطاقم) (00164013 «نوتوك» ةنيدم ف ك0!

 لريإ» بقل لمح . "و5/ى/اءلكا5 خيراتب (ةيزيلكنالا

 ال ود ليئاخيم» هيبأل افلخ 6 ماعلا يف «كوفاس فوأ

 81060111[ «تروكنيجأ» ةكرعم يف لق يذلا «لوبب

 ةيركسعلا «سماخلا يرنه» كلملا تالمح عيمج يف كراشو

 ىلا مضنا ١477(. -14117) ةرتفلا يف نييسنرفلا دض

 يناثلا نيرشت يف هنيع يذلا «سداسلا يرنه» كلملا طالب
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 يف لماعلا يزيلكنالا شيجلل ًاماع ًادئاق ١478 (ربمفون)
 نع ًالدب ءماع ةئاملا برح نم ةيناثلا ةلحرملا نابإ ءاسنرف
 يذلا 2211 02 521150101' «يروبزلاس فوأ لريإ»

 . ةيسنرفلا 0116885 «نايلروأ» ةنيدمل هترصاحم ءانثأ لتق

 ةفضلا ىلع ةعقاولا ةنيدملل هراصح «كوفاس» لصاو دقو

 مل هنكل «ةيعافد عناوم اهوح ماقأو «راوللا» ربنل ىنميلا

 كفل ١ 474ر/ هر/ا/ل يف نويسنرفلا هنش موجه مامأ دمصي

 .رسألا يف عقوو ««كراد ناج» ةدايقب راصحلا
 7 ع

 فلأ 7٠١ تغلب ةيدف ءاقل ١417/1 ماعلا يف هحارس قلطأ

 غرفت ثيح .هسفن ماعلا ةيابخ يف ارتلكنإ ىلإ داعف ءهينج

 سلجملا يف ًاروضع حبصأو ءرصقلا يف ةيسايسلا نوؤشلل
 ةيسايسلا هتاطاشن تفثكتو . صاخلا كلملا لوسرو ىكلملا

 يرنه» لانيدراكلا كلملا راشتسم بزح ىلا همامضناب

 هتنميه سرامي ناك يذلا ,11. 868115016 «تروفوب

 رثإ كلملا يراشتسم ريبك حبصأو .فيعضلا كلملا ىلع

 كلذب ًاريثم #2144 ماعلا يف .«تروفوب» دعاقت

 11ا010مأقإل 05 «رتسسولغ فوأ يرفمه» ءادع

 اذه غولب ىلاحمطي ناك يذلا +

 يرنه» كلمل ةفالخل هلهؤي يذلا .بصنلا
 .«سداسلا

 يف بتر هنأ ىتح ءدرطم لكشب كلذ دعب هذوفن ديازت
 ةيسنرفلا ةريمألا نه كلملا جاوز ةلأسم ١444 ماعلا

 نيب ةرئادلا برحلا ءاهنإل ةلواحم يف .«وجناد تيرغرام»
 ««نماثلا يرئه» اسنرف كلم ضواف مث ءاسنرفو ارتلكنا

 يتعطاقم نع هل لزانتو «نيتنس ةدمل ةنده ةيقافتا هعم عقوو

 نيتللا نيتيسنرفلا 011]482 «وجنأ» و 2/3126 «نيملا»

 ةافو دعب هل ناديملا الخو .يناطيربلا جاتلل نيتعضاخ اتناك

 دق يناثلا ناكو /١54141. ماعلا يف «يرفمه» و «تروفوب»

 ناك ةمهتب نالربلا يف هلاقتعا نم ةليلق مايأ دعب ادمك تام

 مغرو .كلملا ةايح ىلع رمآتلا يهو .هل اهربد دق «كوفاس»

 ىلإ ىدأ ًايركسع أطخ ناك هوجنأ» و «نيملا» نع هلزانت نأ
 بقل هحنم ءاج دقف «يدنامرونلل ةيبونجلا دودحلا فشك

 ةموكحلا لخاد يوقلا هذوفن ىلع ًاليلد ١448 يف قود

 . نالربلاو

 تاوق مايق رثإ 21444 ماعلا يف فنعب هتناكم تزتها

 101186165 «ريجوف» ةنيدم ىلع ءاليتسالاب ةيزيلكنا

 ضرعتو ءاسنرفو ارتلكنا نيب كراعملا ددجتو ,ةيسنرفلا

 يف ةقحالتم ةيركسع مئازه ىلا ةيزيلكنالا تاوقلا

 اع ًالوؤسم هربتعاو ناملربلا همال دقف .يدئامرونلا
 تاونس ه ةدمل ارتلكنا نم هيفنب ىفتكاو .دالبلا هل تضرعت

 .(اسنرف) هافتم ىلا هقيرط يفو .هسفن كلملا طسوت دعب
 ود الوكين» ةنيفسلا يف زيلكنالا ءالبنلا نم ةعومجم هل تنمك
 2100197615 «رفود» لحاس نم ةبرقم ىلع هتأجافو ««روتال

 .١؛هءر/ هر ؟ يف هتلتقو

 فونوفاس سيروب يتايفوسلا رايطلا

 (سيروب) فونوفاس 55

 ىلع لصح .(1447 )١918- يقايفوس رايط طباض

 هتازاجنإو هتأرج ببسب نيترم يتايفوسلا داحتالا لطب بقل

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف يوجلا لاتقلا نابإ

 18. 9. فونوفاس شتيقوتسيتكويث سيروب دلو
 مدخو .«ونيفاينيس» ةدلب يف 6 ماعلا يف 520017

 يف هتسارد ىهنأ . #١9 ماعلا نم يتايفوسلا شيحلا يف

 ذنم لمعو .1974 ماعلا يف نيرايطلل ةيبرحلا ةسردملا

 دئاقل ادعاسمو « يلظملا لازنالا مسق يف ًابردمو ًارايط هجرخت

 ةقطنم يف لوموسموكلل عباتلا يبرحلا ناريطلا برس
 يتايفوسلا يعويشلا بزحلا ىلا مضنا . ةيركسعلا ايسوروليب
 . 1989 ماعلا ذنم

 ةعباتلا ةيوحلا تاوقلا يف فر دئاق 144٠ ماعلا يف نيم

 برحلا ةيادب عم حبصأ مث .يوجلا لامشلا لوطسال

 ةفاك يف هسفنب كراش دقو . يوج برس. دئاق ةيناثلا ةيملاعلا
 نيرهش ةدم يف هبرس عم ماق. هبرس اهذفن يتلا ةيلاتقلا ماهملا

 ةيوج ةعلط ١١ ب (1 94١/78 ىلا 5/؟ح نمر

 1١ هسفنب اطالخ طقسأ ,ًايوج ًاكابتشا "” ضاخو «ةيلاتق
 .ةيداعم ةرئاط

 نيرشت ذنم نيعو «يتايفوسلا داحتالا لطب بقل حنُم
 مث 78 .يوبلا جوفلل ًادئاق ء١154 (ربوتكا) لوالا
 سرحلا جوفل ًادئاق 1447 (ليربا) ناسين ذنم حبصأ
 . يناثلا يوجلا



 يكستيفاس ينيغْفي يتايفوسلا لاشراملا

 ةيوجلا هتعلطب «فونوفاس» ماق .1447/ هر/١ يفو
 يذلا يوجلا ليكشتلا ةمهم تناكو 27784 لا ةيلاتقلا

 ءانيم ىلا ةهجتم .ءافلحلل ةيرحب ةلفاق ةيطغت هدوقي

 فشتكا دقو .يتايفوسلا داحتالا يلامش يف «كسنامروم»

 «ةلفاقلا نم بارتقالا لواحت ةيناملأ تافذاق " هقيلحت لالخ

 باصأو اهنم نيترئاط طقساو .هليكشت عم اهيلع ضقناف
 تعاطتساو هتمجاه ةيناملالا تارئاطلا ىدحا نكلو «ةثلا

 . هطاقسا

 نيذلا تايفوسلا نيرايطلا لوا «فونوفاس» ناك

 عم كارتشالاب اوطقساو «ةيداعم ةرئاط ٠١ مهدرفمب اوطقسا

 يمسرلا يلاتقلا لجسلا بسح) تارئاط  مهئالمز

 لطب بقل حنُم رايط لوا ناك امك .(1541 رايا يف نّودملا

 .نيترم يتايفوسلا داحتالا

 (ينيغقي) يكستيفاس (4)

 )191١- يتييفوس يركسع دئاق

 .ناريطلا حالس يف لاشرام

 1. 8. يكسيفاس شتيقيلفركاب ينيغفي دلو
 191١. ماعلا يف «كسيسوروفون» ةنيدم يف 5311511

 ىلا مضناو 21974 ماعلا يف يتبيفوسلا شيجلا لخد

 ةسردملا يف هتسارد ىهنأ . ١471 ماعلا يف يعويشلا بزحلا

 برسن دئاق لمع *1١94. 5 ماعلا يف ناريطلل ةيبرحلا

 ةبتر ىلا لصو (

 .ةيوج ةقرف دئاق مث ءيوج جوه دئاق مث .يوج

 ماعلا نم (ليربا) ناسين - (سرام) راذآ ةرتف ينو
 نابإ يتييفوسلا داحتالل يناملالا وزغلا لالخ يأ 44

 ةعباتلا ةيوجلا تاوقلا ةدايق ىلوت «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 لمع هتاذ ماعلا نم (ويام) رايأ نم ًارابتعاو . 85 شيجلل
 ىلع ةلماعلا ةيربلا تاوقلل ةمعادلا ةيوجلا تاوقلا نمض

 و «دارغنيلاتس» و «ةيبرغلا  ةيبونحلا» و «جينروف» تاهبج

 ةيناركوألا» و «ةيبونجلا زاقوقلا» و (ةيلامشلا زاقوقلا»

 .«ةثلاثلاو ىلوألا ةيسوروليبلا» و (ةعبارلا

 ىلا ىىيام) رايأ نم ١٠7ه تالتاقملا ةقرف ةدايق ىلوت

 ةعومجم ةدايق ىلوت امك 21947 (ربمفون) يناثلا نيرشت
 نم ةرتفلا يف رشع عباسلا يوجلا شيلا يف تالتاقم

 . 19141 (ربمسيد) لوألا نوناك ىلا (ربمفون) يناثلا نيرشت

 يكستيفاس حبصأ .«برحلا ةياهبن ىتحو تقولا كلذ ذنمو
 نم كراعملا يف كراش يذلا ,ثلاثلا تالتاقملا قليفل ًادئاق

 و «مرقلا» و «ايناركوا» و «سابنود» و «نابوك» ريرحت لجأ

 لالخو «ءادنلوبو قيطلبلا تايروهمجو «ء«ايسور وليب»

 .نيلرب ةكرعم

 ةينقتو يوجلا لاتقلا تاكيتكت ناقتاب يكستيفاس رهتشا

 يف ًايصخش هكارتشاو ةعاجشلاو مادقالاب زو «ناريطلا
 يوج ليكشت دئاق هنوك مغر «ةيلاتقلا ةيوجلا تاعلطلا

 كراش يتلا ةيلاتقلا ةيوجلا تاعلطلا ةلمج تغلب دقلو .ريبك
 طقسا ةيلمع 7١1 برحلا تاونس لاوط يكستيفاس اهيف

 كراش نييرخا نيترئاط ىلا ةفاضإ .هسفنب ةرئاط 7١ اهالخ

 .امهطاقسا يف

 مث .ثلاثلا تالتاقملا قليفل ًادئاق برحلا ةيابن دعب يقب
 ماعلا يف حبصأو .ةيوجلا تاوقلا ناكرأ ةسائر يف لمع

 ىمنا 6 ماعلا فو . تالتاقملا حالسل ادئاق

 ماعلا يف نيُع مث .ايلعلا ناكرألا ةيلك يف ةيسارد ةرود

 «دالبلا نع يوجلا عافدلا تاوقل ماعلا دئاقلل ابئنا 5

 دادعتسالا ىوتسم عفر لجأ نم عساو طاشنب ماق ثيح

 سلجم يف ًابئان حبصأ .يوجلا عافدلا تالتاقمل يلاتقلا
 .ةسداسلا هترود يف ىلعألا تييفوسلا

 ١857 (ةكرعم) نشيتس جيفاس ()

 ةيلهالا برحلا نابا «؛ةريزجلا هبش» ةلمح كراعم نم

 ءكمكار/ ل ؟9 يف تثدح .(1856- 1١851 ةيكريمألا

 جيفاسو ةطحم نم برقلاب ايش لهم اهحرسم ناكو

 س ١

 ديدح ةكس ىلع 5317386 5131101 «نشيتس

 ىلا ةعبارلا ةلسلسلا كراعم نم ةدحاو يهو .ع(دنومشتير»

 لارنجلا ةدايقب (ةيبونجلا) ةيلاردفنوكلا تاوقلا اهتضاخ
 (وينوي) ناريزح رهش نم ريخألا عوبسألا يف «4يل تربور»

 «دنومشتير» ةيلاردفنوكلا ةمصاعلا نع ًاعافد 7

 ةدايقب (ةيلامشلا) ةيلاردفلا تاوقلا دض «(اينيجرف)

 .(«ناليلكام جروج» لارنجلا

 «ليم ززنيغ» ةكرعم يف «ةيلاردفلا تاوقلا ةميزه رثإ

 لارنجلا ماق كما / كر ؟ا/ يف ©ةنمقاو النلا

 رم ىلا «دنومشتير» فراشم نم هتاوق بحسب «ناليلكام»

 مظنملا اهباحسنا هتاوق تأدب ثيح «بونجلا يف «سميج»

 اهميطحتل ةلواحم يف «يل» لارنحلا اهعبتو «يلاتلا مويلا يف
 ثودح ءانثأو .5/ 798 حابص ينو .باحسنالا ءانثا

 تاوقو «رئمس نيود» يلاردفلا لارنجلا تاوق نيب كابتشا
 «دراكروا شتيب» يف «ردورغام نوج» يلاردفنوكلا لارتجلا

 ىقرش تارتموليك / دعب ىلع (ًاضيا «مراف زنيلا» ىمست)

 ««نيلكنارف مايلو» يلاردفلا لارنجلا ملع .«دنومشتير»

 لارنحلا نأ ,«رئمس» ةنميم ىلع هتاوقب زكرمتي ناك يذلا

 حالصا نم نكمت «ييل» ةرسيم دئاق ««نوسكاج ساموت»

 (رتروب نوج زتيف) يلاردفلا لارنجلا اهرمد يتلا روسمجلا

 رهن روبع نم نكمت امك ««ليم ززنيغ» نم هباحسنا رثا ىلع

 اذه يبونج ةيلاردفلا تاوقلاب قاحلل ةوئع «ينيموهاكيشت»

 .«نشيتس جيقاس» ةطحم وحن ةوقب عافدنالاو «ربغلا

 قرفلا ىدحا بحسب روفلا ىلع «نيلكنارف» ماقو

 يذلا «رثمس» ملعأو («٠ نشيتس جيقاسال بوص اه هاجتالاو

 فلخلا وحن هتاوق بحسب ١١,٠6٠ ةعاسلا يف رشاب

 ىقرش تارتموليك 4 ةفاسم ىلع «نيلكنارف» ىلا مامضنالل

 لارنجلا لاسراب «ناليلكام» ماق امك ؛«نشيتس جيفاس»

 عقنتسم ربع ًالامش هاجتالل ةوق سأر ىلع «مكولس يرنها

 بوص ةهجتملا ةيلاردفلا تاوقلاب قاحتلالاو «كوا تياو»

 ليوماص» لارنجلا ىلإ ردصأو :«نشيتس جيفاسو»

 «غروبسمايليو» قيرط ىلع ةرطيسلاب ًارمأ «نامليزتنياه

 اذهب ظافتحالاو .«دنومشتير» ديدح ةكسل يذاحملا

 ةيلاردفلا تاوقلا دانساو ةيطغت فدهب «ءاسملا ىتح قيرطلا

 ريدقت ءاسا «نامليزتنياه» نكلو .ةروكذملا ةطحملا يف

 تياو» عقنتسم روبعب مويلا كلذ رهظ دعب ماقو .فقوملا

 نأ نود «تاوقلا ةرخؤم يف ىرخا عقاوم ذاختاو :«كوا

 ءرابسو ةرشيم كلذب افشاك :ةيلغ مدقأ امي ًادحأ غلبي

 هتاوق تذختاو ,«نشيتس جيقاس» ىلا لصو دق ناك يذلا
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 ةيكريمألا ةيلهألا برحلا نابإ 187 / ”/ 19 يف ةكرعملا تراد ثيح «نشيتس جيفاس» عقوم

 حبسف لهس يف ًايلاتق ًاعضو «نيلكنارف» تاوق بناج ىلا
 .«دنومشتير» ديدح ةكس طخ راسي ىلع

 ًاكلاس ءديدش رذحب «رئمس» ةقحالمب «ردورغام» ماقو

 نمريخألا باحسنا رثا ىلع كلذو ««غروبسمايليو» قيرط

 نم ١7,٠٠ ةعاسلا ىلاوح ينو .«دراكروأ شتيب» ةنيدم

 ةرسيم ةمجاهمب ةيلاردفنوكلا تاوقلا تأدب ءر/ 54 موي

 ةيعفدم نأ الا ««نامليزتنياه» باحسنا اهفشك يتلا( رثمس»

 لاجس كلذ بقعأو . موجه لا اذه دص تعاطتسا «رنمس»

 نييلاردفنوكلا مادختساب زيمت «نيفرطلا نيب فينع يعفدم

 نم ناديم عفادمل ةيكريمألا ةيلهألا برحلا يف ىلوألا ةرملل

 ةكسلا قوف ريست تاروطقم ىلع ةلومحم .ًالطر ؟؟ رايع

 "1 ؟

 . مالظلا لح ىتح لاتقلا رمتساو .ةيديدحلا

 الا «ةيئزج بساكم اققح نيفرطلا نأ نم مغرلا ىلغو

 دص نم تنكمتو «ةميلس تيقب «رثمس» ةهبج طوطخ نأ

 «رئمس» عبات لاتقلا فقوت امدنعو .يلاردفنوكلا موجها

 هءارو ًافلخم .ىكوأ تياود عقنتسم ربع ًابونج هباحسنا

 لاتقلا رفسأ دقو .تايفشتسملا يف يلاردف ضيرم

 .تازيهجتلاو رئاخذلاو نؤملا نم ةريبك تايمك ريمدت نع

 نيب ٠٠١ ىلاوح ةيلاردفنوكلا تاوقلا رئاسخ عومجم غلبو

 تاوقلا رئاسخ فرعت مل نيح يف «دوقفمو حيرجو ليتق

 ةلمح ءةريزجلا هبش رظنا) ةقدلا هجو ىلع ةيلاردفلا
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 ( ةرئاط ) ريفاس (م)

 . ( ريفاس ه١ باس رظنأ )

 (سيروب) فوكتيفاس (5)

 فرع (1970 -؟1414) يسور يباهراو يسايس

 .اهدعبو ةروثلا لبق ايسور يف ماظنلل هتضهانمب

 8. 9. فوكنيقاس شتيفوروتكيف سيروب دلو
 ماعلا يف (ايناركوأ) «فوكراخ» ةنيدم يف 521017

 «انليق» ةنيدم يف دلو هنأب رخآ ردصم يف ءاج) . 9
 ناس» يف همولع ىقلت . (141/ل ماعلا يف ةيناوتيللا 8

 بزحملا» ىلا #١140 ماعلا يف مضناو .غروبسرطب



 اميف «فوكنيفاس» حبصأ دقو . « يطا رقوميدلا يكارتشالا

 ديأو ,بزحلا نع قثبنملا يباهرالا ميظنتلل ادئاق دعب

 دبتسملا ةيلخادلا ريزو نم لك دض لايتغا يتيلمع
 ةنيدمل ماعلا مكاحلاو (1905) طاعطكتع «ثيلب»

 «شتيقو ردناسكلا» يغريس» قودلا رصيقلا معو «وكسوم»

 ىلوالا ةرملا يف يف دقو .5. ها ءاعدوم0101عط

 رارفلا نم ةيناثلا ةرملا يف نكمثو ««ادغولوق» ةنيدم ىلإ
 « مادعالاب هيلع مكحو كلذ دعب لقتعاو ؛«ارسيوس» ىلا

 «ارسيوس» ىلا ءوجللاو ىرخخأ ةرم بورهلا عاطتسا هنكل
 لونك ماعلا يف

 شيلا فوفص يف ىلوألا ةيملعلا برحلا ءانئا مدخ

 (رياربف) طابش ةروث مايق دعب ايسور ىلا داع مث , يسنرفلا

 مث ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلل ايسايس اضوفم نيعو 47
 ليكشت دعب 1261611516)/ «يكسنيريك» ةيبرحلا ريزول ًابئان

 :ثولاثلا ىلع اهمئاعد تزكترا يتلا ةتقؤملا ةموكحلا

 «فولينروك»و «ةيبرحلا ريزوو ءارزولا سيئر «يكسنيريك»
 .«فوكنيفاس» و «نماثلا شيجلا دئاق 0121107

 لوح «فولينروك» و «يكسنيريك» نيب عازنلا عقو امدنعو
 ىلا «فوكنيفاس» فقو شيجلا يف طابضنالاو ميظنتلا اياضق

 دعب هتلاقتسا ميدقت ىلع مغرا مث ,«فولينروك» بناج
 .ةطلسلا ىلع ءاليتسالا يف «فولينروك» لشف

 (ربوتكا) لوألا نيرشت يف ةيفشلبلا ةروثلا عالدنا دعبو

 دقلو .ةيرس ةيركسع ةمظنم «فوكنيفاس» سسأ 17

 ضيرحت ١918/1/5١ 5 يف ةمظنملا هذه تلواح

 نم قلطني نايصع ميظنتو «ةروثلا دض يسورلا بعشلا
 قرش يلامش) ةعقاولا آل2108187 «فالسوراي» ةنيدم

 رارفو «لشفلا ىلا تهتنا ةلواحملا نكل .(وكسوم

 لودلا ضيرحتب ماق ثيح .«سيراب» ىلا «فوكنيفاس»

 . ضيبألا يسورلا شيلا معدب اهتبلاطمو ةيبوروألا

 «ادنلوب» ىلا لقتنا ء١147 (رياني) يناثلا نوناك يفو

 «يكسدوسليب فيزوج» يدنلوبلا ةلودلا سيئر نم ةوعدب
 ةروشلل ةضراعم ةفيحص ردصأو .ل. 11500511

 سورلا نم ةوق ميظنت يف عرشو .«ودوبوفس از» اهامسا

 ىلع ناك يذلا يدنلوبلا شيحجلا بناج ىلإ لاتقلل ضيبلا
 تدقع يلا 14188 «اغير» ةيقافتا نا الآ .ايسور عم عازن

 هتربجأ ١471/7/14 يف يدنلوبلاو يسورلا نيبناجلا نيب

 يقبو .ىرخا ةرم «سيراب» ىلا لقتناف ,هطاشن فاقيا ىلع

 يتايفوسلا داحتالا ىلا ديعأ ثيح 624 ماعلا ىتح اهيف

 مكخو 2197 5/8/1 يف ةمكاحملا ىلا مدقو ءام ةقيرطب

 ٠١ ةدمل نجسلا ىلا مكحلا ففخ مث «مادعالاب هيلع
 «اكنايبول» نجس يف ةنسب كلذ دعب تام هنكل .تاونس

 .(ركسوم) آه

 ةيلاتق ةاشم ةبرع باق راول - وزورك مييقاس» ةعردملا ةبرعلا

 عفدمب ةحلسم «باق راول - وزورك مييقاسو ةعردملا ةبرعلا

 ةبرع) باث راول - وزورك مييفاس (15)
 (ةعردم

 جاتنا نم ةيسنرف .تالجع تس وأ عبرأب ةعردم ةبرع

 وزورك» ةكرش عم نواعتلاب 5 «مييقاس» ةكرش

 , 01©ان5ك04 - 10156 اول

 تافصاوم يسنرفلا شيجلا ددح 21419 ماعلا يف
 نم ىلوالا فرحالا يهو .ا/ ل 8 مسا تلمح ةبرع

 يتلا 17 ةطلعاناع لع !'ككحومأ 811206' تاملك

 دقلو .(«ةيمامالا طوطخلا يف لمعلل ةعردم ةبرع» ىنعت

 جذامت ءانبب «مييفاس) و «درااب» يتكرش نم لك تنناق

 «مييفاس» نأ ريغ .تالجع تس وأ عبرأ تاذ ةيرابتخا

 يف جاتنالا'دقع تحئنُمو «ةسفانملا يف قوفتلا نم تنكمت

 «تالجعلا يعابر زارطلا جاتناب تاأدبو 2191/8 ماعلا

 ترشاب مث 2191/ا/ 191/5 ماعلا يف ةمدخلا لخد يذلا

 . تالجعلا يسادس زارطلا جاتناب

 وأ دودجلا لقنل 217م8 «باف» ةبرعلا تممص

 ةاشملا ةبرع بناج ىلا كلذو «لاتقلا ةقطنم يف تادادمالا
 اهلكيه فلأتيو .«ي ٠١ -سكإ .م .أ» ةرزنجملا ةيلاتقلا

 نم لكل بابو دارفالل بابب ةدوزم يهو .ذالوفلا نم
 جورخلل ةيولع تاحتف ه ىلا ةفاضالاب .دئاقلاو قئاسلا
 يف ةنمؤم ةيؤرلا نا اك .ةثراطلا تالاحلا يف ةبرعلا نم

 ةدوزم ةرخؤملاو نيبناحجلا يف ىوُك ربع تاهاجتالا ةفاك
 .ةيقاو تافدرب

 تازيهجت ىلا ةجاح امنود روبعلا ىلع ةردق ةبرعلل

 ةرهجاب ةدوزم اهنوكل «ليللا لاتقلل ةلهؤم يهو .ةيفاضإ

 ةدوزم اهنا امك .ءوضلا فيثكت أدبم قفو لمعت ةيليل ةيؤر
 ةيئايميكلاو ةيجولويبلاو ةيوونلا بورحلا دض ةياقو ماظنب
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 ةحلاص اهلعجي ام «تارئاطلاب اهلقن نكمملا نمو .8[2 ©

 . يوجلا راربالا تايلمع يف مادختسالل

 ًادانتسا تابرعلا نم تازارط ةدع ريوطت مت دقلو
 اهريوطت مت يتلا تازارطلا زربأو .«باق» ةيساسالا ةبرعلل

 : يه ريوطتلا ديق لازت ال يتلا و

 زارطلا وهو :/كل8 - / 1 '1' تاتا ف باث *

 دونج ٠١ لقنلا ىلع هتردق غلبتو ,ةعردم دونج ةلقانك لعمل

 .نيلجر نم فلؤملا مقاطلا ىلا ةفاضالاب « مهتادعم لماكب

 يف ملم ,57 شاشر نم زارطلا اذه حيلست نوكتيو

 .جربل
 زارطلا وهو : القل 8 - (0281860) وغراك باف *

 هحيلست نكميو .تادعملاو تادادمالا لقنل مدختسمل

 .ملم الر57؟ شاشرب

 دعم زارط :؟74ي8 -- 20 يس ب باث *

 تالاصتا ةزهجأب دوزم وهو . ةدايق ةبرعك مادختسالل

 حلسم هنا اك .صاخشأ 5 همقاط ددع غلبيو «ةيفاضا

 .ملم /,"17 شاشرب

 زارط : لدلك 8 - 1001113206 سنالوبمأ باق *

 تاللامح 4 بعوتسيو .فاعسا ةبرعك مدختسي حلسم ريغ

 .سولجلا ىلع نيرداق ىحرج ٠١ وأ
 دعم زارط : 78 - 206108 نولشيإ باث *

 شاشرب حلسم وهو :ةباصملا وأ ةلطعملا تابرعلا حالصال

 .ملم الرا

 دعم زارط : 78 - 17 01 يإ يس ف باث *

 هنأ ريغ .ةعردملا دونجلا ةلقانل هباشم «ةيلاتق ةاشم ةبرعك

 . ملم 7١ رايع نم يلآ عفدمب حّلسم ألا لل لا يق ح كا ماك عيفان اع ددملاا ةئغلا

 16عام 1010161 ملم ما نواه ةلماح ةبرع * 1

 رايع نم ًانواه لمحت ىهو : 2401161 0ع 81 م 2

 نم شاشر ىلإ ةفاضالاب «'ةرخؤملا يف ًازكرم ملم ١

 .ملم الر 55 رايع

 176 عانأع 1580- ملم ١١١ نواه رطق ةبرع *

 ىلع ةرداق يهو : عادم 0ع 810116 0ع 120 طحت

 ةحلسم اهنا ايك .هل ةفيذق 5١ لمحو ملم ١١١ نواهلا رطق

 .ملم ال, "7 شاشرب

 خيراوصب ةحلسم يهو :7(لد(0 در/ م لاتق ةبرع *#

 ملم /1 نواهلا ةلماح «باق راول - وزورك مييقاس» ةعردملا ةبرعلا

 ىلا ةفاضالاب ءىوات» وأ (ناليمد» وأ «توه» در/ م ةهجوم

 .ملم الر"53؟ شاشر

 57611101116 8/1037615 ةينورتكلا طئاسو ةبرع *

 يناديملا رادارلا لمحل دعم زارط : 160001006

 . ةينورتكلالا تادعملا نم هريغ وأ 14ش[ هل(0 «كاتارد

 17ةطلعاناع 8/[ة1ه[102 0ع نمألا ظفح ةبرع *

 :اهنمض نم « ماهم ةدعب مايقلل ةممصم يهو 10201

 مايقلاو ءتاوقلا لقنو «لفاوقلا ةسارحو ءدودحلا ةبقارم

514 



 عناصملاو تاراطملاك ةيويحلا تاشنملا يف ةيرودلا ماهمب

 .خلا . . .ةيبرحلا

 زارط : 9/05 - 15 90 40 س تا س يس ف *
 4٠ عفدمو جربب زهجم وهو .در/ م لاتقللو عالطتسالل دعم
 شاشر ىلا ةفاضالاب ؛عوردلل ةقراخخ ةريخذ قلطي ملم

 . ملم /,57 رايع زاوم

 :705 - 10 120 17١ - يج تا س يس ف *

 رايع ٍزاوم شاشر عم ملم ١ يآ عفدم جربب زهجم زارط
 .ملم 7

 زارط :1705 - 18.20 7٠١ أ تا س يس ف *«

 . يئانث ملم ٠١ عفدمل جربي زهجم وهو . طر/ م عافدلل دعم

 يف ةمدخلا تلخد يتلا «باق» ةعردملا تابرعلا ددع ردُق
 «ةبرع 500 (1980 -191/9) ماعلا ىتح يسنرفلا شيجلا

 يف ةيفاضا ةبرع 70 ىلع شيجلا اذه لصحي نا عقوتُي امك
 .برغملا يف كلذك ةمدختسم ةبرعلاو .تانينامثلا علطم

 5) نزولا :(باق ةيساسالا ةبرعلا) ةماعلا تافصاوملا

 0,94٠ لوطلا .ًانط ١4 (تالجع ”) ًانط 1 (تالجع
 عافترا .م 5,١5٠ عافترالا ءم 5,49٠ ضرعلا م

 518 ةوقب لزيد : كرحملا .م 5٠١٠ ,٠ ضرالا نع لكيم ا

 . رتيل ٠١ دوقولا نم ىوصقلا ةعسلا .ًاناصح

 قرطلل) ةعاس / ملك 4؟ ىوصقلا ةعرسلا :ءادالا

 ةيواز .ةعاسر/ ملك ا/ ءاملا يف ىوصقلا ةعرسلا .(ةدبعملا

 ٠٠٠١ نم رثكا ىصقالا ىدملا ./ 5٠0 ىوصقلا قلستلا

 . ملك
 .ًاقباس نيبم وهامك زارطلا فالتخاب فلتخب :حيلستلا

 نارين نم ةيامح مقاطلل رفويوهو .ذالوفلا نم : عيردتلا
 .فئاذقلا اياظشو ةفيفخلا ةحلسالا

 ءارمحلا ةيقاسلا(:1)
 . ( ةيبرعلا ةيبرغلا ءارحصلا رظنا ١

 9١ه/ ( ناودع ١ فسوي يديس ةيقاس (4)

 دودحلا ىلع عقت ةيسنوت ةيرق لسوي يديس ةيقاس

 يسنرف يوج ناودعل تضرعت « ةيرئازجلا - ةيسنوتلا
 ينطولا ريرحتلا شيج تاوق دجاوت ببسب ماعلا يف

 خيرات يف لوجت ةطقن اهيلع ناودعلا ناكو . اهيف يرئازجلا

 ةيركسعو ةيسايس تاريغتل ًالخدمو « ةيرئازجلا ةروثلا
 لشف دعب مكحلا ىلإ لوغيد لارنجلاب تءاج اسنرف يف
 طوقسو رئازجلا يف نييسنرفلا ٠ تالارنجلا ةكرحو»

 . ةعبارلا ةيروهمجلا

 ةيسنرف ةرئاط ؟5 تماق 1984 ( رياربف ) طابش مه يف

 نم تارئاطلا هذه تناكو . فسوي يديس ةيقاس فصقب

 اهتنز لبانقب ةلمحم « « ريسروك»و ( ؟0/- ب ) زارط
 ةراغلا هذه نع جتنو . ةيخوراص فئاذقو ًامارغوليك 6

 « نينطاوملا نم احيرج 7١ و اليتق نيثالث طوقس ةيوجلا
 مجانملا ةقطنم يف ةصاخو ةيرقلا لزانم مظعم تمدهت امك

 . ةيرقلاو
 ةيرقلا نأب اهتراغ ريربتل ةيسنرفلا تاطلسلا تعداو

 ةاذاحمبو « برهكملا « سيروم طخ »و نم برقلاب ةعقاولا

 ةدعاق تحبصا دق « ةرشابم ةيرئازجلا - ةيسنوتلا دودحلا

 كانه هدادعت غلبي يذلا يرئازجلا ينطولا ريرحتلا شيجل

 تاءادتعاب موقت شيجلا اذه تاوق ناو . يدنج ٠

 يبن رفلا شيجلا تايرود دض ةرركتم نئامك بصنو
 ثداح 5 عوقو تاطلسلا كلت تدروأو . رئازجلا يف
 ثداح اهزربا ناك « ١ةهال (ويلوي ) زومت ذنم دودح

 « 198/ ماعلا نم ( رياني ) يناثلا نوناك ١١ يف عقو نيمك
 47 مضت ةيسنرف ةيرود دض يرئازج ٠ هيف كرتشاو

 ايسنرف ايدنج ١5 لتقم نع رفسا ثداحلا ناو . ايدنج

 . نيرخآ ةعب رأرسأو

 رئازجلا يف ةيسن رفلا ةدايقلا تثحب نيمكلا اذه رثا ىلعو

 ينطولا ريرحتلا شيج تاوق دوجو نع ئثانلا عضولا
 تايلمعب اهمايقو « سنوت عم دودحلا ىلع يرئازجلا
 ينطولا ريرحتلا ةهبج يلتاقم لاضن معدل ةيركسع
 . يسنرفلا لالتحالا تاوق دض لخادلا يف يرئازجلا
 2 ديدجلا عضولا اذه.ةقيقح يرئازجلا نيمكلا فشك دقو

 . لالتحالا تاوق ىلع هتروطخو ريرحتلا برح يف هتيمهأو
 حاحلا دعب 2 عضولا يسنرفلا ءارزولا سلجم سردو

 رئازجلا يف رومألا نولوتي نيذلا يسنرفلا شيجلا تالارنج
 ريرحتلا شيج تاوق ةقحالم ادبم سلجملا ررقو . ةرئاثلا

 بحسنتتو « ةيسنرفلا تاوقلا دض لمع يأب موقت امدنع
 نكامالا ةقحالملا لمشت نا ىلع « ةيسنوتلا ىضارألا ىلإ

 . ةيسنوتلا يضارالا لخاد اهيلا تاوقلا كلت 56 يلا

 «نالاس» لارنجلا يأر عم مجسني رارقلا اذه ناكو
 . « تسوكال ٠ رئازجلا ين ميقملا يسنرفلا ريزولاو

 نيتغيص رئازجلا يف نويسنرفلا نويركسعلا حرتقاو
 ةوق لقن قيرط نع ةيرب ةيلمع : لوألا : ةقحالملل

 سنوت لباد ةددحم عقاوم برضب موقت ًاوج ةلومحم
 قيرط نع ةيوج ةيلمع : ةيناثلا « رئازجلا ىلإ دوعت مث
 مايقلا ىلع يأرلا رقو . لبانقلا تافذاقب عقاوملا كلت فصق

 بئان « تكرام » ديقعلا اهميمصت عضو ةيوج ةيلمعب
 ةيسنرفلا تاطلسلا تقفاوو . ةرشاعلا ةعطاقملا ناكرا سيئر

 ةداسقلا ةيبلاغ نأ مغر « ةيوجلا ةيلمعلا ىلع سيراب يف

 . ةيرب ةيلمعب مايقلا راصنأ نم اوناك رئازجلا يف نييسنرفلا
 عقاوم نأ رئازجلا يف ةيسنرفلا تاطلسلا ةجح تناكو

 | س

 ةصاخو ةيرقلا يف ةرشتنم يرئازجلا ينطولا ريرحتلا شيج
 تاطلسلا تعمج دقو .ةميدقلا مجانملا ةقطنم يف

 اهارسأ ضعبو اهئالمع ةطساوب كلذ نع اهتامولعم
 تدمتعا يبسنرفلا عافدلا ةرازو نكل . كانه نم نيدئاعلا

 يناثلا بتكملا اهارتشا روص ىلع يسيئر لكشب

 يئامنيس روصم نم ( ةيسنرفلا ةيركسعلا تارابختسالا )
 . ةيرقلا راز يزيلكنا

 ةطقن يهف . يجيتارتسا عقوم تاذ ةيرقلا نأ عقاولاو

 نيبو رئازجلا يف « سارهألا قوس ٠ يتيرق نيب لاصتا

 ةيقاسب رمت قيرط امهنيب لصت « سنوت يف « فاكلا»
 « سيروم طخ فلخ « ةلت ىلع عقت يهو . فسوي يديس

 ىرخا ةلت اههجاوت « يسنوتلا يطولا سرحلا رقم اهيلع موقي
 يسنرف يركسع زكرم اهيلع موقي ةيرئازجلا يضارألا يف
 دودح ثداوح نأ مغرو . رالا هينير بيقنلا ةدايقب

 ةيقاس ىلع ةراغلا نأ الإ « ىرحخا نكاما يف تعقو ةددعتم
 اذملو . ًاعاستا اهرثكاو اهمها تناك فسوي يديس

 ةمرح قارتخا ةمهت ناودعلا دعب اسنرف ىلإ سنوت تهجو
 ةمصاعلا يف تارهاظت تماقو . اهتدايسو ةيسنوتلا يضارألا

 ىلع اسنرف تجتحا امنيب . يبسنرفلا شيجلا دض ةيسنوتلا
 نشو نئامكلا بصنب ةيرئازجلا تاوقلل اهحامسل سنوت
 ىلعو « دودحلا برق اهتالصاومو اهتاوق ىلع تاءادتعالا

 يرئازجلا ريرحتلا شيج بناج نم رانلا قالطا ثداوح

 « دودحلا ةاذاحمب رمت تناك ةيسنرف تارئاط ىلع
 ١95/8 (رياني) يناثلا نوناك ١" يف عقو يذلا ثداحلاك

 اسنرف تلاقو « « 5 - تو ةرئاط ىلع رانلا تقلطا امدنع

 ةراغلا موي حابص « تضرعت اهتارئاط ىدحا نا كاذموي

 تبيصاف ران قالطال « فسوي يديس ةيقاس ىلع ةيناودعلا

 ةفذاق تماقف « سيروم طخ » برق ًايرارطضا تطبهو

 , ًاصخش ٠١ لتقم اهنع جتن ةراغب ( 75 - ب ) ةيسنرف
 « ةيسنرف ةرئاط نيرشعو سمخل ةعساولا ةراغلا اهتلت مث

 . عقاوملا ريمدت فدهب هالعا درو امك
 ع ةيسنرفلا - ةيسنوتلا تاقالعلا ترتوت ناودعلا رثأ ىلعو

 ىلع يرئازجلا ريرحتلا شيج طاشن فقوب اسنرف تبلاطو
 يف نيلقتعملا نييسنرفلا دونجلا ةداعإو ةيسنوتلا يضارألا

 اهتدايس مارتحا ىلإ اسنرف سنوت تعد نيح ىلع « سنوت
 سكيلف » يسنرفلا ءارزولا سيئر لكشو . اهيضارا ىلع

 امهفقاومب (« ساملد ناباش » يبسنرفلا عافدلا ريزوو « درايغ
 نييسايسلا نا الاق امهنكل « فصقلا ثداحل ةيسايس ةيطغت

 . عيطي ال ًاشيج كانه ناو ةصاخ عقاولا رمألا مامأ اوناك

 ىوكش ميدقتب ةبيقروب بيبحلا يسنوتلا سيئرلا ماقو

 بودنم ىوكشلا عفر ىلوتو « يلودلا نمألا سلجم ىلإ
 (19848 ( رياربف ) طابش 9 ءاسم ميلس يجنملا ديسلا سنوت
 ىوكش ميدقتب « درايغ ١ يسنرفلا ءارزولا سيئر درف

 ريرحتلا شيج ) ةاصعلا معدت سنوت نا ةجحب ةداضم

 ”طحخ ٠ عطقو نئامكلا بصن ين ( يرئازجلا ينطولا
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 تاقالع عطقف « سنوت فقوم ةبيقروب دعصو . « سيروم
 نم يدومصملا دمحم هريفس بحسو اسنرف عم هدالب
 . 1968/5/١١ يف سيراب

 تافعاضم اهل تناكو « ًايسايس ةراغلا جئاتن تلعافتو

 نم قلقلا نم وج اسنرف يف داسف . ةعساو ةيلود ةيسايس
 يسنوتلا بعشلا راث نا دعب عضولا روهدت تالامتحا

 قلطاو .« ترزنب » ةدعاق نع اسنرف ءالجب ابلاطم

 « نييركسعلا ةقامح » دض ةفينع تاحيرصت نويسايسلا

 ةيطغت نع سيراب يلخت رهظو « رئازجلا يف مهتافرصت يف
 «تسوكاال» لاثمأ ةلتحملا رئازجلا يف اسنرف يلثمم تافرصت

 ىلإ نويسنرفلا نويسايسلا هجتاو .امهريغو «نالاسوو

 نيب ةدهاعم عيقوت اوضرعو « سنوت عم تاقالعلا نيسحت
 ةدعاق نم باحسنالا ةبيقروب سيئرلا طرتشاف « نيدلبلا

 ينطولا ريرحتلا ةهبج نكل . ةيرحبلا ةيسنوتلا « ترزتب
 نكي مل يذلا براقتلا اذه ليطعت ىلإ تعراس يرئازجلا
 يرئازجلا بعشلا لاضن باسح ىلع الإ متي نا نكمملا نم

 ةبيقروب اعدف « رخخآ هاجتا يف ناودعلا سنوت تفظوو

 لمع ىلإ - مهبتاكم قيرط نع - زيلكنالاو نيبكريمألا
 كلت نأ عقاولاو . يسلطألا يلامش فلح راطا يف ام

 ل ا

 ىلا تمدق ايناطيربو اكريمأ نم حالس ةقفص تضراعو

 رثا ىلعو . 1910/ (ربمفون ) يناثلا نيرشت ١4 يف سنوت
 لصنق وهو ) روم تربور كرحت « ةبيقروب ةدشانم
 ماعلا ىلإ 144٠ ماعلا نم رئازجلا يف قباس يكربمأ

 « (دعاسم ةيجراخخ ريزو وهو ) ٍليب دلوراهو ( 4

 سنوت نيب ةطاسولاب ايناطيربو ةدحتملا تايالولا مساب اماقو
 بلاطف « سنوت ىلإ ةدعاسم ميدقت اضرعو . اسنرفو
 ةدعاق نم باحسنالابو ةيداصتقا ةدعاسمب ةبيقروب

 امك « دودحلل ةبقارم يأ ءارجا ضفرو « « ترزتب »
 « ةيسنرف تايلصنق سمخ قالغاو يسنرف ٠٠< درطب ماق

 . هدالب حلاصل ثداحلا لالغتسا كلذب ًالواحم

 تافعاضم نم اهعبت امو ةيناودعلا ةراغلا نأ عقاولاو
 « ةيرئازجلا ةروثلا ةردق وه ا ًارمأ تفشك ةيسايس

 . ملاعلا فو لكك يبرعلا برغملا يف مالسلل اهديدهت ىدمو
 رئازجلا ةلأسم حرط قاطن عاستا ىلإ ناودعلا ىدأ دقلو

 تارمتؤملاو « « يباجيالا دايحلا ١ تارمتؤم يف : ًايملاع

 لالقتسا لجا نم لمعلل هاجتا داسو « ةيقيرفالاو ةيبرعلا
 .رئازجلا

 ناودعلا راثآ يرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج كرتت ملو

 ريكذت تعبات لب « ةيلودلا ةيسامولبدلا ىمح يف عيضت
 1980/8 (ويام) رأيا 4 يف تماقو . يبسنرفلا ناودعلاب ملاعلا

 ةلبلب قلخ يذلا رمألا ٠ نييسنرفلا دونجلا نم ةثالث مادعاب
 ىلإ « تسوكال ١ عفدو « لتحملا يسنرفلا مكحلا يق

 لتحملا شيجلا ضرح نا دعب سيراب ىلإ رئازجلا ةرداغم
 « ديزي دمحم دكا « ةرتفلا كلت قو . رئازجلا يف دوجوملا

 حا



 نييسنرفلا نا « يرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج ةداق دحأ
 ةلأسملا لعج ىلع اولمع امنإ فسوي ىديس ةيقاس مهفصقب

 . رثكاف رثكا ًايلاع حرطت ةيرئازجلا
 لحم تلح ةدعاسم سنوت ىلإ نطنشاو تمدقو

 يلاوح ) ميدق كنرف رايلم ١5 تغلبو ةيسنرفلا ةدعاسملا

 تغلب ةدعاسم اسنرف ىلا تمدقو « (رالود نويلم ٠"

 طغض ةليسو كلذ نم تذختاو « رالود نويلم "هه

 رئازجلا ماكح عفد يذلا رمألا « اهتطاسو حاجنال
 . ةيلخادلا اسنرف نوؤش يف ًالخدت كلذ رابتعال نييسن رفلا

 فعضو « يرئازجلا فقوملل يملاعلا معدلا عاستا ماماو

 يف نويسنرفلا نويركسعلا دجو « يسنرفلا يسايسلا فقوملا
 دق ةيسنرف زئازجلا ىلع ءاقبالا يف مهلامآ نأ رئازجلا
 لجا نم ضوافتلا ةرورضب عنتقي ملاعلا أدبو « تمطحت
 بناج نم تابارطضا تثدحو « رئازجلا لالقتسا

 لقتنا امك « ةمصاعلا رئازجلا يف نييسنرفلا نينطوتسملا

 ًايركسع ًادرمت هبشي ام ثدحو « اسنرف لخاد ىلا عارصلا
 ةموكحلا تكرحتف + سيراب ةموكح ىلع تالارنجلا نم

 نا نم فعضا تناك اهنكل « فقوملا ةهجاومل ةيسنرفلا
 ةروثلا هتثروا ام ببسب ناك ثدح ام نأل « كلذب موقت
 يف ؛ درايغ » ةرازو تراهناف « لعف دودر نم ةيرئازجلا

 اهعم تراهناو « ةينطولا ةيعمجلا يف (ليربا) ناسي
 تماقو . ١40/8 (ويام) رايا ١١ يف اهلكةعبارلا ةيروهمجلا ٠

 يعد يذلا لوغيد لراش لارنجلا ةماعزب ةديدج ةيروهمج

 اسنرف ذاقنا ةمهم هجاو يذلا دئاقلا ناكف « ةطلسلا ملستل

 . رئازجلا يف اهطروت نمو نيدرمتملا اهتالاراج نم
 « يسنوتلا عضولاب «رواهنزيا» يكريمألا سيئرلا متهاو :
 « طسوتملا يف « ترزنب » ةدعاق ءاقب ةيمها اسنرفل حضواو

 زكارملا ضعب ءالخخا ىلع موقت سنوت عم ةيوست ىلا اعدو
 ىلع ءاقبالا عم « نييسنرفلا نم سنوت يف ةيركسعلا
 تمجاهو . « ترزنب » ةدعاقو رادارلا زكارمو تاراطملا

 ةصاخو . يكريمألا فقوملا يرئازجلا ينطولا ري رحتلا ةهبج
 « سالاد رتسوف نوج » حارتقاو « اسنرفل نطنشاو معد

 يلامش لود مضي فلح ةماقإ ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو
 تحلأو « طسوتملا ضيبالا رحبلا لود رئاسو ايقيرفا

 ايناطيربو اكريما يثوعبم نم بلطي يك ةبيقروب ىلع ةهبجلا
 دودحلا ىلع ًارتموليك ه٠ اهضرع ةلزاع ةقطنم ةماقا

 . ةيسنوتلا - ةيرئازجلا
 لود ميعز هتفصب - ورهن ىلا نويرئازجلا بلطو

 تناك يلا ( ايلاح زايحنالا مدع لود ) يباجيالا دايحلا

 ةيناكما ىدم ةفرعم - ةيقيرفاو ةيويسأ ةيرثكا مضت
 اذه تمعد دقو . ىفنملا يف ةيرئازج ةموكحب فارتعالا

 لامج سيئرلا ةماعزب رصم ةصاخو ةيبرعلا لودلا فقوملا
 لودلا رئاسو ايفالسوغويو يئايفوسلا داحتالاو رصانلا دبع
 ةموكحلوا سيئر تاحرف سابع كرحتو . ةيكارتشالا

 . ةموكحلا كلت مايقل لمعلا هاجتاب « ةتقؤم ةيرئازج

 « فسوي يديس ةيقاس » ىلع ناودعلا رفسأ اذكهو

 قيقحت يف دعاسو ةيرئازجلا ةروثلا ةيضق معد ىلا ةيسنوتلا

 ةيركسعلاو ةيسايسلا تاراصتنالا عم مكارت يسايس رصن

 قيقحتو ةروثلا راصتنا ىلا اهعومجمب تدأ ىتلا ةقباسلا

 . 1988 ماعلا يف لالقتسالا

 ةقاسلا ()

 . (ةرخؤملا رظنا)

 540 كاس (15ة)

 ةيجيتارتسالا ةيوجلا ةدايقلا ىلع قلطُي ريبعت

 تالكلل ىلوألا فرحألا نم لَكُم وهو . ةيكريمألا
 رظنا ) 56216عأغ ثلت (©ه10120320 ةيزيلكنألا

 . ( ةيجيتارتسألا ةيوجلا ةدايقلا

 (يغرويغ) هزداكأاس (55)

 - ؟1980) يجرويج يسايس ميعزو يركسع دئاق
5). 

 ةرتفلا لالخ 00. 588128026 هزداكاس يغرويغ ناك

 شيجلل ادئاقو «يسيليبيت» ةنيدمل اًمكاح (1517؟-104)

 يف ةيركسع ةميزه ينامثعلا شيجلاب قحلا يذلا يجرويجل
 نيح نييعاطقالا نم ةيوق ةضراعم يقل 2.١04 ماعل

 ةيروهمج) ايجرويج ديحوتب قلعتملا يسايسلا هجيانرب حرط

 امم ةيزكرم ةلود سيسأتو (ايلاح ةيتايفوسلا ايجرويج
 يف سراف دالب ىلا ءوجللاو ايجرويج ةرداغم ىلا هرطض
 ماعلا يف لوالا سابع هاشلا هنيع ناريا يفو .151 ماعل

 ام مث .«يلتراك» كلم «يناثلا نوميس» ىلع ايصو

 .يلعفلا «يلتراكد مكاح حبصأ نأ ثبل

 ناكس اهب ماق ةيبعش ةضافتنا 177 ماعلا يف معزت

 شيجلاب عقوأو « يسرافلا شرعلا دض يتيخاك يلتراك

 سابع» نأ ديب .«يبوكترام» نم برقلاب ةيزه يناريال
 يف ةيوق ةبرض ١1768 ماعلا يف ةضافتنالا ىلا هجو «لوال

 لاتقلا ىلا هراصناو هزداكاس لوحتف ««نيدبارام» ةكرعم

 ملتسا ةرتفلا هذه يفو .تاباصعلا برح بولساب

 لصوتو .«يتيخاك -يلتراك» يف ةطلسلا «لوالا داروميت»

 لاتقلا هزداكاس عبات انيب ««داروميت» ةنداهم ىلا ناريأ هاش

 شيج رصتنا ١94 ماعلا ينو .ديدجلا كلملا دض

 ترج ةمساح ةكرعم يف ةضافتنالا تاوق ىلع «داروميت»

 لتُ ثيح ءايكرت ىلا هزداكاس رفف ««تيلازاب» ةريحب دنع
 .هينطاوم نم نيرمأتملا ضعب دي ىلع 1418 ماعلا يف

 أ س

 اوناك نيذلا ةلايخلا مادختسا يف هت ةراهمب هزداكاس رهتشا
 رايتخنا ىلع صرحي ناكو .ةبراضلا ةيسيئرلا هتوق نولكشي

 يف ةيداعملا تاوقلا عضي لكشب ءاهنامزو ةكرعملا ناكم
 لاتقلا ءانثا ضرالا مدختسي مث «ةمئالم ريغ فورظ

 ةعيرسلا ةروانملا ىلع ادمتعم ةكرعملا ريديو .ةديج ةروصب

 . ةمنساحلا تامجهلاو

 ( ةطاقرف) لاكاس (:)

 . ( تاطاقرف ةئف « اغير رظنا )

 (ةعيرسيلاتقدانساةنيفس ) وتنما ركاس (4)

 . ( ةعيرسلا يلاتقلا دانسالا ةئيفس رظنا )

 (ود سيروم نامريه) سكاس (0)

 ء(11/80 -1595) لصالا ينام يركسع ليبن
 تازاجنا ققحو ,ةحلسملا اهتاوق يف مدخو اسنرف نطوتسا

 ريبك» بصنم ىلأ لصوتو «ةيلمعو ةيرظن ةماه ةيركسع
 .«اسنرف تالاشرام

 11. 2/1. 06 سكاس ود سيروم نامريه تنوكلا دلو
 «ندسرد» ةئيدم يف 1595/٠١ / 78 خيراتب 50

 يذلا« لوالا سطسغوا كيردرف» نبا وهو .ةيناملالا

 . 11/78 ىلا 1544 نم مكحو ءاينولوب ىلع اكلم بخُتنا

 كرتشاو «(11/08) ةركبم نس ذنم ةيركسعلا هتايح أدب
 ةدايق تحت )17١9(, 381215180106+ «هيكالبلام» ةلمح يف

 ةثارولا برح نابإ «ءاوفاس ريمأ 1118612 «نيجوأ» ريمألا

 ًادئاق نع ريصق تقو دعبو .(17/14 )11١1- ةينابسالا

 .ديوسلا عم برحلا يف تكرتشا يتلا ةلايخلا جاوفا دحال

 «اينوسكاس تنوك» بقل ١1١١ ماعلا يف هوبأ هحنم

 تاوقلا يف هنوك مغر 06181 708 8

 دعبو .رشع سماخلا سيول اهكلم ةمدخ يفو «ةيسنرفلا
 ةثارولا برح تبا ىتلا ,.(17/1) «تخيرتوأ» ةدهاعم

 ماعلا ينو .ةيسنرفلا تاوقلا ىلا ايئابخ مضنا «ةينابسالا

 ةبتر هدلاو هل ىرتشاف ءاسنرف يف ايئاهن ةماقالا ررق 89

 يف هنم ةبغر « يسنرفلا شيجلا يف (يناملا جوف ةدايق) «ديقع»

 ًايركسع ًادئاق ني دحاو ماع دعبو . ةيدنجلا هنبا فرتحي نا

 يف «سكاس» رهتشا ام ناعرسو .نايلروأ قود عاطقل

 «هجوف نوؤشل هترادإ لضفب .يسنرفلا يكلملا طالبلا

 «ريبك دح ىلا ةريغصلا ةحلسالا ةءافك ريوطت يف هماهسإو
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 أ س

 لالخو .هدونجو هطابض يف ةيموجه لا حورلا ثب يف هحاجنو
 رمالا «مالس ةلاح شيعت اسنرف تناك ةريصقلا ةرتفلا كلت

 برحلا نف ةسارد ىلع بابكنالا ةصرف سكاسل أيه يذلا

 ًاشيج نا هدافم جاتنتساب جرخف «يليلحت يثحب لكشب
 شيج ةهجاوم ىلع رداق ريغ طقف مادقالاو ةأرحلاب فصتي
 مادختساو بيردتلا يف هقوفي هنكلو ءةعاجشلا يف هنود

 ضرع #1777 ماعلا يف هدلاو ةافو دعبو . نارينلاو ةروانملا

 هنكلو «يوسكاسلا شيجلل ماعلا دئاقلا بصنم هيلع
 . ةيسنرفلا تاوقلا يف ءاقبلا الضفم رذتعا

 نابإو .يسنرفلا شيجلا يف سكاس ةيمهأ تديازتو
 ىلا عفرت دق ناك (17-178*) ةينولوبلا ةثارولا برح

 )١17/40- ةيواسمنلا ةثارولا برح علطم عمو .قيرف ةبتر
 يذلا نييسنرفلا «نيعوطتمل» شيج ىلا مضنا 4

 يف ةكرتشم نكت مل اسنرف نأ ثيح «نييرائابلا ةرصنل لسرأ
 برحلا هذه يف هتازاجنا نم ناكو .ةيمسر ةروصب برحلا

 ىلع ءاليتسالاب ىهتنا يذلا حجانلا موجها ذيفنتو طيطخت
 اوداع نييوامسنلا نكلو 114١. ماعلا يف «غارب» ةنيدم

 ماعلا يف ةنيدملا نم باحسنالا ىلع نييسنرفلا اومغراو
 تضق يتلا ةطخلا دادعا يف زراب رود سكاسل ناكو .يلاتلا

 ناك يتلا ,ةيدنلتكسالا ةكرحلا ةدعاسمل ةيسنرف ةوق لاسراب

 شرعلاب بلاطملا «دراودا زلراشت» ريمالا اهدوقي

 ىلع تبه يتلا ةيلاتتملا فصاوعلا نكل .يزيلكنالا

 كلت ذيفنت نم هتعنم «كركند» يف يسنرفلا لوطسالا

 : . ةطخلا

 يف ًايمسر اهكارتشا اسنرف تنلعأ 1744 ماعلا ينو

 دحا ةدايق سكاس ىلا تدنساو «ةيواسمنلا ةثارولا برح

 لاشرام ةبتر هسفن تقولا يف حنُمو «ردنالفلا يف شويجلا

 يف سازلالا ةعطاقم نع عافدلا يف هرود ىلع هل ةأفاكم اسنرف
 ةبراضلا ةيسنرفلا شويجلا تكرحت امدنعو *١114. ماعلا

 ,ردنالفلا ةلمح ةدايقب سكاس ىلا دهع «نيرلا يضارأ وحن

 ةروانملا قيبطت ىلع هتردقبو ءايبسن ريغصلا هشيجبب عاطتساف
 ةعباتلا ةكرتشملا ةيركسعلا ىوقلا ىلع قوفتلا ءاهرامثتساو
 نم رهظأ دقو .ةضفخنملا يضارالاو اسمنلاو ارتلكنال

 ةوقلل ًادئاق هنييعت ىلا ةموكحلا عفد ام ةءافكلاو ةأرجلا

 ٠٠١ اهماوق ةوق هترمإ تحت حبصأو ءاهلك ةيسنرفلا ةبراضلا
 - . يدنج فلأ

 ةرصاحمل هذه هتوق سأر ىلع هجوت ١748 ماعلا يفو

 ءافلحلا شيج هتاقالمل كرحتف 2101115231 «ينروت»

 مايلو» مهسأر ىلع ءلجر فلا نيسمخ نم نؤكملا
 «اونتنوف» برقو .11/. (تن2256118820 «دنالربمك

 ىقتنا ««ينروت» وحن قيرطلا ىلع ةعقاولا ,1024020إ'

 هتانيصحت ززعو .ةمكاحو ةيوق ةيعيبط عقاوم سكاس
 هطوطخ ةيوقت لجأ نم هعسو يف ام لك ًالذاب :ةيناديملا

 كانه ناكو .ةلماكلا هتقثل ًالهأ نكت مل يتلا هتاوق دومصو
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 سكاسود سيروم نامريه

 بلطتي رمألا ناكو . همصخ تاوقو هتاوق نيب يبسن .نزاوت

 ضرملا شارف نم ضبغيل «تاذلاب سكاس لثم ةيصخش
 «(ةداح ةبون كاذنآ هتمهدو .ءاقستسالا ءادب ًاباصم ناك)

 ةكرعملا ريس بلق سكاعم موجه يف هسفنب هلاجر دوقيو
 ةكرعملا هذه يف لوحتلا ةطقن تءاجو .نييسنرفلا حلاصل
 نارينب يزيلكنالا ليكشتلا فصقب سكاس أدب امدنع

 تناك ةيزيلكنالا ةاشملا نا هتظحالم رثإ «ةزكرم ةيعفدم

 .ةيسنرفلا ةاشملا (مهع زجعت ًاقوفتو ةراهم يدبت
 جئاتن «اونتنوف» ةكرعم يف سكاس راصتنا نع مجنو

 ندملا ىلع نييسنرفلا ءاليتسا يف تلئثمت ءةيجيتارتسا

 «بريوتنا»و «لسكورب» و 0016114 «تنج» :ةيردنالفلا

 يف ةقحاللا سكاس تاراصتنا تناكو .«رومان»و «زنوم» و

 «دليفول» و )١745(0 15060115[ «روكور» يتكرعم

 لخدي دئاقك ةقئافلا هتراهمل ًاديسجت (11 47 آه ع

 .ةفيعض طئاسو هترمإ تحتو كراعملا

 حنُم «ةذفلا هبهاومل ًاريدقتو «تاراصتنالا هذه رثإ
 مل ميركت اذهو ء«اسنرف تالاشرام ريبك» بقل سكاس

 )١511١- «نيروت» امه «نانثا الا هيلع لوصحلا يف هقبسي

 هتالمح رخآ تناكو .(1784 )1١569- «راليقدو 16

 ةنيدم ىلع ءاليتسالاب تهتنا ىتلا كلت ةيركسعلا
 يف (ةضفخنملا يضارالا) 11335 ف عطخ «تخيرتسام»

 .31/44 ماعلا

 سكاس ىضق «ةيواسمنلا ةثراولا برح تهتنا نا دعبو
 برق ةعساولا ةيسنرفلا هتعاطقا يف هرمع ينس ةيقب

 يف ًاركسعم هجوف لظو .تابقاعتملا هتايظحم نيب :«روبماش»
 . 19/8٠ ماعلا يف هتافو ىتح هرصق ءانف

 هادم غلبي مل برخلا نف ىلع سكاس ريثأت نأ عقاولاو

 هتاباتك رشن دعب ةصاخو «ءهتوم دعب الا ىصقالا

 «قيمعلا يجيتارتسالا هركف ترهظأ يتلا «ةيركسعلا

 شيلا ةصاخو «ءةيبوروالا شويجلا عاضوأ ىلع هعالطاو

 نم دحاو هنأب «ليالراك ساموت» هفصو دقلو . يسنرفلا

 ههّبش ايك ءًايقلخ ًالالحنا مهرثكاو هرصع تالاجر عجشأ
 هب زيمت ام مهأو .ريبكلا كيردرف ريهشلا يسوربلا كلملاب
 شيلا يف ةوقلاو فعضلا طاقنل همهف وه سكاس
 نم تالهؤم قفو كراعملا فييكت ىلع هتردقو « ىسنرفلا
 تانيصحتلا لالغتسا يف ًادئار ناكو .هترماب نوبراحي

 كراعملا لخدت يتلا ةاشملا لاتق بولسا ريوطتو «ةيناديملا

 يف صقنلا كلذب ضوعيل «ةبقاعتملا لتكلا وأ لاترالاب

 .هدونخل ةيلاتقلا تاله وملا

 (قود .«ترامنرب) راميف - سكاس (19)

 نابإ ًاماه ًارود بعل «(1784- 150 4) يناملا يركسع

 .(0548 - 1514) ًاماع نيثالثلا برح
 5276 1797611281 راميف -سكاس قود ترابهنرب دلو

 «كيردرف ناج» نبا وهو . «راميف» يف 1١ //مدر/ 1١ يف

 شيج يف مدخ .بهذملا يتناتستورب .«هراميف قود

 - )١577 «كرامينادلا» و «نداب» و «نيرلا تانيتالاب»

 كلملا ةمدخ يف ١7١ ماعلا يف لخد مث 5١

 فاتسوغ) «سوفلودأ يناثلا سوقاتسوغ» يديوسلا

 برح» يف ًايساسا ًارود كاذنآ بعلي ناك يذلا (فلودأ
 ةيركسعلا هتءافك ترهظ ام ناعرسو .«ماع نيثالثلا

 ماعلا يف لارنج ىلا كلملا سرح يف ديقع نم ةعرسب جردتف
 هدف

 يف ةيديوسلا تاوقلا ةرسيم ةدايق «راميف -سكاس» ملست

 تاوق دض )7/1١/15*15( 11112611 «نستول» ةكرعم
 كلملا لتقم دنعو .«يناثلا دنانيدرف» غروبسباه روطاربما
 ملست «ةكرعملا هذه نابإ «سوفلودأ سوفاتسوغ» يديوسلا

 ىلا ةميزلا ليوحت نم نكمتو «تاوقلا ةدايق (رامُيف سكاس»

 وزغب «نروه فاتسوغ» يديوسلا لارنجلا عم ماق مث .رصن
 ديوسلا يف ةعاطقا نويديوسلا هحنم دقلو .ايناملا يبونج

 هتازاجنا ىلع هل ةأفاكمك اينوكنارف ةيقود ىلا ةفاضالاب

 ةيركتسعلا

 راشتسملا عمو «نروه» عم «راميف - سكاس» فلتخا

 هتسامح ةجيتن ««انرييتسنزكوأ لسكإ» تنوكلا يديوسلا

 رثا اينوكنارف ةيقود رسخ مث .ةيموجه ةيجيتارتسا عابتال

 ةماحلا 713101188611 «(نغنيلدرون» ةكرعم يف هتميزه

 اهمعدت ةيروطاربما تاوق ةهجاومب (15* 4 /ةر/5  ه)

 . ةينابسا تاوق
 ةمدخ يف «راميف سكاس» لخد ."ه ماعلا يفو

 .«ونغاه» و «سازلألا» يتعطاقم ىلع هلوصح لباقم اسنرف



 راميق سكاس قود ترابنرب

 ىلع ىلوتساف «ايناملا يبونج يف كراعملا نم ةلسلس ضاخخ مث
 .1574 ماعلا يف «خاسياربو» «غربيارف» و «ندلفنير»

 يواسمنلا راصحلا كف يف ةيلعافب مهاس يذلا رمالا

 .اسنرف لوح ينابسالاو

 ١و /ال// 1 يف (غربنيون» يف راميف سكاس يفوت

 رداصف ءديئوفيتلاب وأ يردجلا ضرمب هتباصإ دعب
 .اسنرف حلاصل هشيج ىلع رطيسو .هكالمأ (ويليشير»

 دقلف «ًأريثك رمعي مل راميف - سكاس نا نم مغرلا ىلعو
 .هرصع يف نييناديملا ةداقلا لضفا دحا ربتعا

 كيرديرف) غروبوك سكاس

 (قود «سايسوج

 .(1818 -1١ا/"ال) يواسمن لارنج

 5816 - غروبوك سكاس قود سايسوج كيرديرف دلو
 يف لمع .اا/الا/ ماعلا يف «غروبوك» يف 0020118

 - ١ا/ه5) عبسلا تاونسلا برح ذنم اسمنلا ةمدخ

 ماعلا ف ةضفختملا دالبلا شيج ةدايق ىلوتو «(10757»

 . 7/١

 ًاشيج كيرديرف لارنجلا مزه 11/98" /#/ 18 يفو

 «ندنيفرين» يف «هبيروميد لراش» لارنجلا ةدايقب ًايسنرف
 شيجلا ناكو «(ايلاح اكيجلب ينإب

 . عفادملا ددع يف نييسنرفلا ىلع قوفتي يواسمنلا

 ضفرو ءاكيجلب نع ةكرعملا كلت دعب «هييروميد» عجارتو

 ىلع فحزلل ططخب ذخأو « هتداّيف نم هلزعب هئاس ؤر رارق

 يف هفحز غروبوك سكاس قود كيرديرف عبات انيب «سيراب
 يسنرفلا لارنجلا شيجب مدطصا نأ ىلا ءلامشلا

 116132105 «سورولف» ةنيدم يف 301150311 «نادروج»

 نييسنرفلا راصتنا ىدأ دقلو .(11/4 4/ر/75) ةيكيجلبلا

 نم مهمامأ اكيجلب حاتفنا ىلا ةكرعملا هذه يف قحاسلا

 .ديدج

 قود كيرديرف مسا نارقإ ىلع نويبوروالا حلطصا

 مايليو» يزيلكنالا ءارزولا سيئر مسا عم غروبوك سكاس

 مدختسي (غروبوكو تيب) ريبعت حبصأو .«نبالا تيب
 «ةيسنرفلا ةروثلا دض ةيبوروالا تافلاحتلا ىلع ةلالدلل

 ًايمالعاو ايجولويديأ ةيسنرفلا ةروثلا عراق «تيبإل نأل ًارظن

 نيح يف «ةديدع ًافالحأ اهتهجاوم يف أشنأو يانا

 .ًايركسع غروبوك سكاس اهبياج
 .18416 ماعلا يف غروبوك سكاس قود كيرديرف يفوت

 (جروج) ليفكاس 0

 ١788(. -١1ا/15) يناطيرب يسايسو يركسع

 ماعلا يف ندنل يف 00. 5861691116 ليقكاس جروج دلو

 (رتسنمتسو» ةسردم يف هميلعت ىقلتو ,« 5

 مضنا .«نلبد» يف يتينيرت ةيلك يف مث 6” 15161:

 . 1ا/19#/ ماعلا يف طباضك يناطيربلا شيلا ىلإ

 )١9/40- ١7/48(« ةيواسمنلا ةثارولا برح يف لتاق

 «(4/١١هر/ هرل١١) 105146110) اونوتنوف ةكرعم يف زربو

 ةاشملا نم ًاجوف داق ثيح «برخلا هذه كراعم مها ىدحإ

 تجلوعو .رساو حرجف «نييسنرفلا فوفص يف لغوتو

 .ةصاخلا «رشع سماخلا سيول» كلملا ةميخ يف هحارج

 و «ادنلتوكسو نم لك يف ةاشملا يف ديقعك كلذ دعب مدخ

 . «ةدنلريإ»

 ةبتر ىلإ يقرو؛08١ ماعلا يف ناسرفلا حالس ىلإ لق

 . ١ا/ه1/ ماعلا يف قيرف ةبتر ىلإ يقر مث .ءاول

 «عبسلا تاونسلا برحو» نابإ كراعم ةدع يف كراش

 نم ايسوريو ارتلكنا نيب تراد يتلا «(175 0١1ه5)

 لنم داقف .ىرخا ةهج نم ايسورو اسمنلاو اسنرفو ةهج

 يف ةيناطيربلا ةدحولا 211/58 (ربوتكا) لوالا نيرشت

 1/1120613 ندنيم ةكرعم ضاخو ءايناملا يف ءافلحلا شيج

 -ةيناطيربلا تاوقلا اهيف ترصتنا يتلا (١لهدر/ م ١

 نكلو ءاهئافلحو ةيسنرفلا تاوقلا ىلع ةكرتشملا ةيسوربلا
 ةكرعملا هذه يف «ايناطيرب» و «رقوناه» ةاشم نكمت نأ دعب

 رماوألا «ليقكاس» لمهأ « ةيسنرفلا بلقلا ةلايخ دص نم

 ليقكاس جروج يناطيربلا دئاقلا

 «غيفشنرب» ريمأ) «دنانيدرف» ءافلحلا تاوق دئاق نم ةرركتملا
 ملو .نيبحسنملا نييسنرفلا ةدراطمب ( 81212558

 نع يصقأف .هتعمس ىلع اذه رثأ دقو .ةدراطملا هذهب مقي
 ينو .19/58 ماعلا يف هرابتعا داعتسا مث ءاتقؤم شيلا

 بقل هدلاو نع ذأ «ةثارولا لوصأل ًاقفوو 219/17١ ماعلا
 ,6 61250832 نيمريج بقل همسا ىلا فيضاو ٌلايبن

 .(نيمريج جروج دروللا» همسا حبصاو

 10150 «ثرون درول» ةرازو ىلإ 9١/ا/ه ماعلا يف مضنا

 نع ًالوؤسم حبصاو «تارمعتسملل ريزوك 61

 برح نابا نييكريمالا دض برحلل ةماعلا ةدايقلا

 وهو ضرعت دقلو .(17801 -11/ا/0) ةيكريمالا لالقتسالا

 قيسنت يف هفعض ببسب ديدش مولل بصنملا اذه يف
 ةوقلا قيوطت ىلإ ىدأ امم «كرويوينو ادنك يف تايلمعلا

 ل012 «نيوغروب نوج» لارنجلا اهدئاقو ةيناطيربلا

 /١1 ١١ يف (كرويوين ةيالو) (اغوتاراس» يف 1801/2

 .(1١لالا/ كراعم ماغوتاراس رظنا) . اال /

 نوتيار د» ةقطنم ىلع «اتنوكيف» 178١ ماعلا يف نيع

 ةسايسلا كرتو «(17/85) 08:)1018 14/131201 «رونام

 يف يفوت نأ ثبلي ملو ««ثرون» ةلاقتسا عم هسفن ماعلا يف

 سكساس ةعطاقم ينآا/12[1ق/112123 ماهيثيو يف 1/8 ماعلا

 . ةيناطيربلا 501556
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 (نيدلا حالص) نيدالاس ةيناطيربلا ةحفصملا

 )١0( ةحفصم ) نيدالاس (

 .تالجع 5 ىلع (ةحفصم) ةعردم ةرايس

 . هلالتؤ « سيفلأ م ةكرش جاتنا نم ةيئاطي رب

 5211ه « نيدالاس» ةبرعلا ريوطت أدب
 ماعلا 8 )ع نيدلا حالص ل مساباضيا فرعت يهو )

 ةيناطي ربلا رئاودلا هتمدق بلط ىلع ءانب ع« ١441

 ةرايس ىلع لوصحلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعا يف

 ةعردملا جاوفالا ديوزعل ةديدج ( ةحفصم ) ةعردم
 تاحفصملا نع الدب « ةيناطي رلأ عالطتسالا جاوفاو

 ىلإ اهريوطت دوعي يتلاو « كاذنآ مدخت تناك يئلا
 : لثم « اهلبق امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةرّتف
 دقو .« سيور سلورر» و « رلماد رو, و « ريمه رب

 تاردقب ةحفصملا عتمتت نأ ىلع يناطي ربلا بلطلا صن
 اهنيكمم فدهم « ةريبك ةيران ةوقو « ةيلاع ةيكرح

 عم بنج ىلإ انج ةيلاتقلا تاهملاب مايقلا نم
 ةرتفلا كلت يف يناطي ريلا شيحلا ناك دقو . تابابدلا

 نمؤت لازت ال تناك يللا ملاعلا يف ةليلقلا شويحلا نم

 ماهم يف ( تاحفصملا ) ةعردملا تارايسلا مادختساب

 ةيرودلاو عالطتسالا ماهم ىدعتت م, ةفرص ةيلاتق
 . ةاشملا تاوق ةقفارمو

 تماق ةيناطي ربلا تابلطتملا ةهجاوم لجا نمو.
 تاذ تالجع تسب ةحفصملا ديوزيب ةجتنملا ةكرشلا
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 .عيردتلا ديج راود جريب و « ضفخنم طغض

 لوالا يلكيملا جذومنلا ءانب مت ١944 ماعلا ينو

 ؟ رايع عفدمب هحيلست ضورفملا نم ناكو .ةحفصملل

 ام ناعرسو .«أ - 501 ف فد مساب فرع دقو .لطر

 اهحيلست ررقتو «روكذملا عفدملب ةحفصملا حيلست نع لِدُع
 عوردلل ةقراخ فئاذق قلطي «مم /" رايع نم ديدج عفدمب

 لوأ ءانب متو .راجفنالا ةديدش فئاذقلا بناج ىلا

 ف فو هيلع قلطأ يذلا زارطلا اذه نم نييرابتخا نيجذومن

 جذامت 5 جاتنا كلذ عبتو . 9١ه ١967 ينوب ١

 يف ترهظ يتلا كلت نع ةفلتخم جاربا امل تناك ىرخا

 . ةقحاللا جاتنالا جذامن

 عفدملاو جربلا لكش ىلع تانيسحت ةدع ءارجا دعبو

 ةيلوالا تارابتخالاو .ةكرحلا لقنو قيلعتلا ةمظنأو
 فد يجاتنالا جذومنلا 1404 ماعلا يف رهظ «ةيلمعلاو

 مسا هيلع قلطا يذلا ,6010-8.377يس_-١501ق

 شيلا يف ةيلمعلا ةمدخلا لخدو .67؟ كرام نيدالاس»

 . 1409 ماعلا يف يناطيربلا

 اوروط دق نويناطيربلا نوممصملا ناك تقولا اذه ينو

 دونج ةلقانك لمعلل تدعأ ءأدبملا ثيح نم ةلئامم ةبرع
 .«نيساراس 507 ف فو مسا تحت ةعردم

 عساو ًاعادختسا « نيدالاس » ةحفصملا تدهش

 ديدعلا يف اهلمعتسا يذلا يناطي ربلا شيحلا يف قاطنلا

 اهيف طبارت ةيناطي ربلا تاوقلا تناك يلا قطانملا نم

 ( ندع ) يبرعلا بونحلاو ويالملاو وينروب : لثم

 تاههمب موقت تناك ثيح « ةيلاشلا ادنل رياو

 ظفحو © عالطتسالاو ٠ ةيرودلاو « كابتشالا

 ةاشملا تاوقل يرانلا معدلا ميددقتو « نمالإ

 «ةيساسالا اافصاوم تامهملا هذه ذيفنت ىلع اهتدعاسو

 ةيرائلا ةوقلاو « ةيلاعلا ةيكرحلا تاردقلا لثم

 ةيئاملا عناوملا زايتجا ىلع ةردقلاو « ةريبكلا
 ةزهجأب اهدي وزت مي ل هنأ الا . « لكرثسلا » ةطساوب

 رامدلا ةحلسأ نم قأو ماظنب وأ « ةيليل ةيؤرو لاتق

 . ( 2780 ) لماشلا
 : عسا و لكشب « نيدالاس » ةحفصملا ريدصت مت

 لك اهيلع تلصحف . ثلاثلا ملاعلا لود ىلا ةصاخو

 ءايريجين ءاينيك ءاناغ ءايبيل ءايسينودنأ :نم

 « رطق « تيوكلا « ندرالا « نادوسلا « ادنغوا

 « نميلا « سنوت « ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود
 « ايلا رتسا « لاغت ربلا « نيرحبلا « نامع ةنطلس

 ةبرعلا تناك ١94٠١ ماعلا ىحو . ةيبرغلا ايناملا

 ىلإ ةفاضإلاب ةروكذملا لودلا مظعم ىدل مدخت

 يف اهلادبتساب أدب دق ناك يذلا يناطي ربلا شيحلا
 ةديدحلا ةفيفحلا ةبابدلاب تانيعبسلا طساوا

 ١ و10197 ماعلا يف نانبل لصح دقلو . « نويب روكس »

 ندرألا نم اهاقلت « عونلا اذه نم ةبرع ؛٠4 ىلع
 يف ينانبللا شيملا ءانب ةداعإ يف ةدعاسملل ةيدهك

 .(191/5 - ١ ة906) ةينانبللا ةيلهالا ب رحلا باقعا
 . تانيتسلا طساوأ يف ةبرعلا جاتنا ىهتنا دقو
 , نط دربك نزولا : ا

 ( عفدملا نودب ) . راتما هرم ( عفدملا عم ) لوطلا

 1 عافت رالا © رثم ؟,ه ضرعلا . راتما و

 - ب سيور سلور» زارط نه : كرحملا . ريم

 ةعرسو ًاناصح ١1٠١ ةوقب نيزئبلا ىلع لمعي « ٠
 دوقولا نم ىوصقلا ةعسلا. ةقيقد /ةرود "الهه

 . اريل ؟60

 ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 4ه ( يضارألا فلتخم ىلع) « ةعاس/ لك ,؟

 . ٍلك ؛١٠٠ ىعقألا ىدملا . ةعاس / لك

 . رثم ١و5 قدانحلا روبع : ةيكرحلا تاردقلا

 تاضاخملا زايتجا « رم ء,ه ةيسأرلا عناوملا

 ( لكرتس عم ) « رثم ١,٠0 ( زيهجت نودب ) ةيئاملا
 . ةجرد ؛؟ قلستلا ةيواز .

 زركيف زارط نم ) لم 75 رايع عفدم : حينستلا

 رايع ناشاشر + ةفيذق 4م عم (1ي- 5 ها ل

 مم ًايناخد ًافذاق ١١ + ةقلط 06٠+ عم لم +

 رثم 6

 . ةيلاخد ةفيذق ل٠٠



 .تاجرد١ .-تةيواز ىلإ ضفخنيو ةجرد ٠٠ ةيواز
 ديدش » عون نم عوردلل ةداضم فئاذق قلطي وهو

 نزو غلبي « 11585130 سورهم سأرب راجفنالا
 عوردلا دض لاعفلا اهأدمو « غلك الر ةدحاولا

 منع ا

 لاعقلا اهادمو ٠ غلك اليم ةدحاولا نزو غلبي

 فئاذقو ةيناخد فئاذق ىلإ ةفاضإلاب « لك ه

 . صاخشألل ةداضم فئاذقو ةقراح

 راجفنالا ةديدش فئاذقو ء رسم .٠٠

 لكيملا ةمدقم . لم م8 جربلا ةمدقم : عيردتلا

 لكيطلا بناوج . ملم ١١ جربلا بناوج . مم 4

 هترخؤم و لكيلا حطس لم ٠١ جربلا حطس . لم ١
 .مملك

 : ( ةندسلا ) مقاطلا
 . ( قئاسو

 « يمفدم و مقلم / دئاق )

 (ستني ريف) يشالاس (54)

 .(1891-1945) يراغنه يسايسو يركسع

 ةئيدم يف 67611'1© 5281851 يشالاس ستديريف دلو

 شيلا لخد . 18917/1/5 يف ةيراغنملا 183558 ءاشاك»

 ةبترب ١978 ماعلا يف حبصأو «ةيلئاع ديلاقت ىلع ايرج

 ةمظنم ىلا ٠*197 ماعلا يف مضنا .ةماعلا ناكرالا يف بيقن

 ةيركسعلا ةمدخلا كرت مث «ةيرصنع لويم تاذ ةيرس ةينيمي

 قلطأ فرطتم يشاف بزح سيسأتب ماقو ,.19178 ماعلا يف

 اذه هبزح ناكو .(«ةيموقلا ةدارالا بزح» مسا هيلع

 .ةيناملالا ةيزانلا عم يقتلي اينيفوش

 نيظفاحملا تاموكح دهع يف ارارم نجسلل ضرعت
 يناملالا معدلا نكلو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبق ةلدتعملا
 دالبلا ةدايق ىلا هلصوأ ةيراغنه لا ةينيميلا بازحالل يسايسلا

 ماهسلا» بزحل اسيئر كاذنأ ناكو ١444. ماعلا يف

 يناملالا لالتحالا عم هنواعت ناك دقو . يشافلا (ةبلاصتملا

 نم ةيناملالا تاوقلا باحسناب رانا همكح نكلو «الماك

 ىدل ايناملا ىلا رفف .1948 (رياربف) طابش يف ايراغنه
 هرسا .ايراغنه يضارا ةيتايفوسلا تاوقلا لوخد

 هدالب ىلا ١945 ماعلا يف هوداعاو ايناملا يف نويكريمالا

 دقو .ىمظعلا ةنايخلا ةمهتب بعشلا ةمكحم ماما مكاحيل

 .1445/ "15 يف «تسبادوب» ةمصاعلا يف مدعأ

 (فييالوي) تاقالاس (5)

 .(فييالوي تاولص رظنا)

 1١87 (ةكرعم) اكنامالاس ()

 ةينابسالا نويليان ةلمح كراعم نم ةكرعم
 /ا٠0/0+ يف تمقو 2 (١مط4 - )١5١8

 « نوتنئيل و » يناطي ربلا قودلا تاوق نيب 7

 «اكنامالاس »ينو نومرام » يسنرفلا لاشراملا تاوقو
 . «ديردم » يبرغ لامش ةعقاولا

 ماعلا نم يناثلا فصنلا لالخ اينابسأ تدهش
 ءانقتساب ةمساحلا ريغ تايلمعلا نم ةلسلصس 0

 ضاخ يذلا «هيشوس » يسنرفلا لاشراملا تايلمع
 يف ةينابسالا تاباصعلا لاجر دصض ةحجان ةلمح
 نوتفنيل و ذخأ « ١81 ماعلا علطم يفو . بونحلا
 نا دعب « ةهدابملا ( اينابسا يف ةيناطي ربلا ةلمحلا دئاق )

 عم هنواعت روط اك ٠ يكيتسجوللا هماظن نسح
 ىلع ىلوتساو « ةيماظنلا ريغ ةيئابسالا تاوقلا
 )1811/١/15( «وفيردور دادويسسو»
 ردو .( 1/4 )1١/ «زوخاداب» و
 يذلا « سوغات » رم ىلع عقاولا « زاراملا» رسج
 تاوق نيب ةيسيئرلا لاصتالا ةطقن لكشي ناك

 . «تلوسر» و « نوم رام » نييسن رفلا نيلاشراملا

 أدب يذلا رطحلا عفدل ةروانملاب «نومرام» ادن
 نم لك روانو . ايئابسأ يف ةيسن رفلا تاوقلا ددهتي
 ةقطنم يف رذحم «نوتغنيلو» و «نومرام »
 )" نوم رام » ديب ةهدابملا تناك ثيح «« اكنامالاس »

 يدنملا ىلع ناديملا يف يسنرفلا يدنحلا قوفتل ارظن
 . يلاطي ربلا

 تاوقلا راشتنا ةصرف « نوتغنيلو » لغتساو
 (ويلوي) زومت 5١ يف ةعساو ةفاسم ىلع ةيسنرفلا
 ١+ يلاوح مضت هتاوق تناكو . هتبرض برضيل
 لدع دقلو . ىسنرف فلا 4١ ةهجاوممب لجر فلا

 تاك رحتلا نوط عم ءاكذب هعقاوم « نوتغنيلو »
 تاوقب ةميزهلا لا زنا نم نكممو « ةيسن رفلا
 اهدرطو « ةكرعملا نابإ حرج يذلا « تومرام د

 ١ نع ديزت رئاسخم تينم نا دعب لاتقلا ةحاس نم
 رئاسخ اما . ريساو حيرجو ليتق نيب لجر فلأ
 . حيرجو ليتق نيب ٠ دعتت مف « نوتغنيلو »

 نويسنرفلا ىلبخا ٠ «اكنامالاس» ةكرعم رثأ لعو
 // ١؟ يف «نوتغنيلو » اهلخد يلا <« « ديردم رب

 ةريبك تايكو ًامفدم ٠ ىلع ًايلوتسم :«
 يدنج ١07٠١ رسأ ىلا ةفاضالاب « تانيومتلا نم

 . يسنرف

 يلا كراملا نم « اكنامالاس » ةكرعم تناك دقل
 ةليط ةيسنرفلا ةيركسعلا ةوقلا فا زئتسا ىلا تدأ

 أس

 ةينويليانلا اسن رف ةباصا ىلا يلاتلابو « ةدع تاوئس
 ةيئاهنلا ةمرزهلا يف تمهاس يتلا « ةينابسالا ةحرقلاب

 . لوالا نويليات روطا ربمالل

 6م .ق (ةكرعم) سيمالاس (14-1)

 نيب 7 .ق 48٠١ ماعلا يف تبشن ةمساح ةيرحب ةكرعم

 راصتناب تهتناو .يقيرغالاو يسرافلا نيلوطسالا

 .هجيا رحب يف يسرافلا يرحبلا قوفتلا ءاهنأو «قيرغالا

 يسرافلا ديدهتلا فاقيا يف ةيساسأ ةمهاسم تمهاس امك

 مسأ ةكرعملا هذه ىلع رداصملا ضعب قلطتو .قيرغالا دالبل
 ىرخا رداصم قلطت نيح يف 253131215 «سيمالاس»

 : .5ةلقستتع «نيمالاس» مسا اهيلع

 سيسكريسك» يسرافلا كلملا أدب . م .ق 486 ماعلا يف

 سويراد» هدلاو تادادعتسا عباتي 2ع26ء65 1 «لوألا

 كلت تفقوت نا دعب «قيرغالا دالب وزغل «لوالا

 .ق 4485 ماعلا يف «لوألا سويراد» ةافو رثإ تادادعتسالا

 نم تاونس ثالث لالخ «سيسكريسك» نكمت دقلو .م

 فلا ٠٠١ هددع غلبي شيجو مخض لوطسا دشح

 ليندردلا قيضم ربع نيمئاع نيرسج ءائبب ماق امك «يدنج
 هتادادعتسا تقفارو «نانويلا ىلا ىرغصلا ايسأ نم لاقتنالل

 دييحتو قيرغالا لزع فدهتست ةيسايس تاوطخ. ةيركسعلا
 دعي مل ذا :ةماه تاحاجن كلذ يف ققحو «مبنم مسق ربكا

 زينويولييلا تاليود نم ددعو انيثا ةلود ىوس ههجو يف فقي

 . ةطرابس ةدايقب

 لوح «.نيينيثالا نيب فالخ ةرتفلا كلت يف رهظو

 ديدهتلا ةهجاوم يف اهعابتا بجاولا ةيركسعلا ةيجيتارتسالا

 «لكوتسيميت» ةدايقب مهنم مسق ناك ذإ « يسرافلا

 ناك نيح يف «ةيرحب ةوق ءانب ةيمها ىلع زكري (سيلقوتسيمت)

 .ةيربلا ةوقلا ىلع زيكرتلا ةرورضب يداني رخآ رايت كانه

 ًافثكم ًاجيانرب انيثا تأدبو « (لكوتسيميت) رايت رصتنا ًاريخاو

 : .م .ق 4417 ماعلا يف نفسلا ءانبل

 ١ يربلا يسرافلا وزغلا رداوب تحال نا ذنمو

 'قيرغالا فوفص يف رهظ «ةينانويلا يضارالل يرحبلاو
 ةيبلاغ تناك دقلف .هتبباجم بولسا لوح رخآ فالخ

 بوجو ىلع دكؤت انيثا عم ةفلاحتملا زينويوليبلا تاليود

 زيكرتو 20(ثنروك» خزرب يلامش نانويلا لك ءالخا

 صضفر نيح يف «خزربلا كلذ دنع ةيقيرغالا تاعافدلا

 ىلع مهرظن ةهجو اوضرفو «مهتنيدم ءالخإ «انيثأ» ناكس

 ةيرحبلا ةيويح ىدمب ءافلحلا روعشل ًارظن“ .مهئافلح

 . ةينيثالا

 ف يسرافلا مدقتلا أدب «.م .ق 48٠ ماعلا عيبر ينو

 رمم يف ةازغلل يدصتلا اوررق دق قيرغالا ناكو ءًأرحبو

 نقل
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 يف ةكرعم تعقو ثيح 11261120186 «ٍليبومريث»

 نم اهرثا ىلع سرفلا نكمت «.م .ق 48١ (سطسغا) بأ
 «مويسيمترأ» ةكرعم ةرتفلا كلت يف تعقو امك . مدقتلا ةعباتم

 نوينيثالا رطضاو .ةمساحلا ريغ ةيرحبلسا 3

 ««سيلوبوركالا» يف ةيماح اوقبا نأ دعب مهتنيدم ءالخأ ىلا

 ىلا - لوطسالا دئاق «لكوتسيميت» حارتقا ىلع ءانب - اوأجلو

 «اكيتأ» ءىطاش نيب ةعقاولا ,53183215 سيمالاس ةريزج

 « يقرشلا 116837515 «سيراغيم» ءىطاشو يرغلا

 سرفلا لخدو . ضرعلا ةليلق قئاضم نينئالا نع اهلصفتو
 نم ةيلاخ اهودجوو . م .ق (48٠ ربمتبس) لوليا يف «انيثأ»

 .اهبهن دعب اهوقرحاف .ناكسلا

 «سيمالاس» نم ةبيرقلا هايملا نا «لكوتسيميت» ىأر دقلو

 لوطتسالا د: ةفساح ةكرعم _نضوخل «بسنانم» ناك
 نم ةدافالا لوطسالا اذه عيطتسي ال ثيح «يسرافلا

 ضعب اهادبا يتلا ةضراعملا نم مغرلا ىلعو . يددعلا هقوفت

 .هيأر ضرف نم «لكوتسيميت» نكمت دقلف «قيرغالا ةداق

 ريغ .ينيثالا لوطسالل ةيقيرغالا تاليودلا ةجاح ببسب
 ةريخالا تاظحللا ىتح ًاددرتم يقب ءالؤه نم اددع نا

 . ةكرعملا تقبس يتلا

 يسرافلا لوطسالا مايق رطاخم «لكوتسيميت» كردا دقلو

 ىلا ًابونج هاجتالاو «سيمالاس» قئاضم بنجتب
 يقيرغالا لوطسالا ىلع راصح ضرف وأ :«زينويوليبلا»
 خزرب تاعافد فلح ةوق لازناو «قئاضملا لخاد دوجوملا

 هدكأت ىلا دنتست «سرفلل ةعيدخ ريبدتب ماقف ««ثنروك»
 لسراو .قيرغالا فوفص يف تافالخلا ىلع مهعالطا نم

 مايق لاح يف هنا اهيف هغلبي ةيرس ةلاسر «سيسكريسك» ىلا
 ينيثالا لوطسالا ناف .موجحلاب يسرافلا لوطسالا

 لوطسالا نم ىقبت ام أجلي نيح يف هيلا مضنيس

 .رارفلا ىلا يقيرغالا

 . ةكرعملا ضوخب ًارارق «سيسكريسك» ذختا ام ناعرسو
 لوطسالا يف ةلماعلا ةيرصملا ةيرحبلا ةوقلا لسراو

 لكش نيح يف «يبرغلا هلحخخدم دنع قيضملا دسل يسرافلا

 لخدملا لباقم ًايلاتق ًاقسن لوطسالل يسيئرلا دبكلا
 ةيسراف ةوق تلتحا ,4/؟ رجف لبقو .قيضملل يقرشلا

 لخدم ىلع ةعقاولا .85ا:81618 «ايلاتيسب» ةريزج

 ىلع ةلطم ةلت ىلع «سيسكريسك» فقو نيح يف «قيضملا

 ةرطيسلا نم هنكمتس اهنا دقتعا يتلا ةكرعملا بقاريل قيضملا
 .نانويلا دالب لك ىلع

 يسرافلا لوطسالا مجح لوح تاريدقتلا فلتختو

 كلت ضعب ريشت ذا «سيمالاس ةكرعم يف كراشملا
 نيح يف «ةكرعملا يف ةئيفس 7٠١ ةكراشم ىلا تاريدقتلا

 و 465٠ نيب حوارتي ناك لوطسالا نأ ىرخا تاريدقت دكؤت

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةلكشم «ةئيفس 8

 حب
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 2 ق )418١ سيمالاس ةكرعم لبإ يسرافلاو ينانويلا نيلوطسالا تاكرحت

 بيمالاس جيلخل ىقرشلا لخدملا دنع ةيسرافلاو ةينانويلا تاوقلا مادطصأ
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 # 0 - 1٠٠١*١ ةيقينيف ةئيفس ,

 .ةيرصم ةنيفس 4٠ - اله #*

 .ىرغصلا ايسأ نم ةيقيرغا ةئيفس * ٠٠١

  6٠ةيصربق ةئيفس .

 .ايسيل نم ةئيفس 7١

 .ايراك نم ةنيفس 58 *

 .ايساليس نم ةئيفس * ٠"

 .ىرخخا ةئيفس ه٠ *

 عتمتي ناك يسرافلا لوطسالا ناف رمأ نم نكي امهمو

 غلب يذلا «يقيرغالا لوطسالا ىلع حضاو يددع قوفتب

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةلكشم «نفس ٠١١" ىلاوح هئفس ددع

 . ةينيثا ةنيفس * ١6٠

 .«انيجتا» نم ةنيفس الو

 .(اراغيم) نم ةنيفس * ٠١

 .(ثنروك» نم ةلئيفس *# 4٠١

 . (زينويوليبلا» نم ةئيفس ه١ *

 .ىرخا ةئيفس * 7٠١

 لاز «قيرغالا ةداقلل سرفلا تاوطخ تحضتا امدنعو

 ةوقلا لاسراب «لكوتسيميت» ماقو .مهفوفص يف ددرت لك

 . هتيامحلا يبرغلا قيضملا لحخدم ىلا رجفلا عم «ةيثنروكلا»

 قيرغالا نا اودقتعا .ةكرحلا هذه سرفلا ىأر امدنعو

 نم قيضملا لوخدب مهلوطسا اورماو «رارفلا نولواحي
 ايفتخم يقيرغالا لوطسالا نم مسق ناكو . يقرشلا هلخدم

 .«سيمالاس)» ةنيدم هيلع عقت يذلا «يكاليبما» جيلخ يف

 مدقت دنعو .قيضملا لخدم دنع رخآ مسق ناك نيح يف

 .ىرسيلا هتبنجم لوألا مسقلا مجاه  يسرافلا لوطسالا

 ةيقب جاردتسال قيضملا لخاد ىلا رخآلا مسقلا رحبا |نيب

 قيضملا ربجا دقلو .قيضا هايم ىلا يسرافلا لوطسالا

 تمدعناو ءاهليكشت نع يلختلا ىلع ةيسرافلا نفسلا

 نفسلا اهتمججاه ؛ةظحللا كلت يفو .ةروانملا ىلع اهتردق

 «يقينيفلا ليكشتلا دئاق ةكرعملا علطم يف لتقو . ةيقيرغالا
 لوطسالا مدقتت تناك يتلا ةيقينيفلا نفسلا ترطضاو

 يف ىضوفلا نم داز يذلا رمألا «عجارتلا ىلا يسرافلا
 ىلاوح لقت ةيقيرغالا نفسلا تناكو .سرفلا فوفص
 ةلحرم ىلا نفسلا تلصو امدنعو . ينيثا يدنج 0

 نفسلا ىلا نوينيثالا دونجلا لقتنا «بيرقلا كابتشالا

 نفسلا رهظ قوف اومحتلاو «ةيبشخ روسج ربع ةيسرافلا

 ةاشملا دونج قوفت رهظأ فينع لاتق رادو «سرفلا دونجلا عم

 . (تيلبوهلا) ةليقثلا ةيقيرغالا
 سرفلا رسخ .تاعاس ا/ نم رثكا ةكرعملا ترمتساو

 نالاس لوؤار يسنرفلا لارنجلا

 زواجتت مل نيح يف «ةنيفس 7٠٠١ نع لقي ال ام اهلالخ
 ةداعتسا نم قيرغالا نكمتو .ةنيفس 4٠ ةيقيرغالا رئاسخلا

 لوطسالا نم ىقبت ام بحسناو «هايلاتيسي» ةريزج

 .ىرغصلا ايسأ وحن يسرافلا

 سيسكريسك رطضا ذا ,ةمساح سيمالاس ةكرعم تناك

 يلامش ىلا هشيج عم باحسنالاو انيثا ءالخا ىلا اهرثا ىلع

 ةيرحبلا دادمالا قرط ىلع هشيج دامتعال أرظن ءنانويلا

 ايسآ يف قيرغالا تاليود يف تاضافتنا نم هفوخلو

 ةيقيرغالا .ةيسرافلا ةهجاوملا نا نم مغرلا ىلعو .ىرغصلا
 دعب ىوقلا نازيم ناف ,تقولا نم ةرتفل كلذ دعب ترمتسا

 .قيرغالا ةحلصمل لتخا ةكرعملا هذه

 (لوؤار) نالاس (5)

 طابضلا زربأ نم «.( 2- 1899) يسنرف لارنج

 اوماقو «رئازجلا يف «لوغيد» لارنجلا ةسايس اوضهان نيذلا

 وحن ةيسنرفلا ةلودلا هجوت طابحا فدهب يركسع بالقناب
 . 1951 ماعلا يف اهالقتسا رئازجلا حنم

 يف 1. آ.. 51و52 نالاس سيول لوؤار دلو

 يف قحتلاو 21848 ماعلا يف 1858 «نرات» ةعطاقم
 ةيلك نم جرخت .ةيسنرفلا تارمعتسملا ةاشمب 143119/ ماعلا

 21914 ماعلا يف طباض حشرم ةبترب ةيركسعلا ريس ناس»

 امك ؛(ىلوألا ةيملاعلا برحلا) «نادرف» كراعم رخآ يف كراشو

 اهلالخ بيصأو )1١9170-١97١( «قرشلا ةلمح» يف كراش

 «لوا مزالمك ةيئيصلا دنهلا ىلا كلذ دعب لقتنا .حورجب

 أ س

 تارباخملاب (19ال - )١974 ةرتفلا يف قحلأ ثيح

 ةيواللا ةغللا ملعت نأ دعب (يناثلا بتكملا) ةيركسعلا

 هذه لالخ يقرو «ىصقالا قرشلا نووؤش يف صصختو

 يف دئار ةبتر ىلع لصح .(140) بيقن ةبتر ىلا ةرتفلا
 ىلا ةيرس ةمهم يف 198 ماعلا يف لسرا مث 219474 ماعلا
 ةامرلا ةبيتك ةدايق 194٠ (وينوي) ناريزح يف ملستو :ايبويثا

 موسلا ىلع ةيناملالا تابابدلا ةمواقمب تفلك يتلا نييلاغنسلا
 .اسنرفل يناملالا وزغلا نم ىلوألا ةلحرملا يف

 نيب عازنلا نم ًادياحم ًافقوم اسنرف طوقس دعب ذختا

 ماعلا يف مدقم ةبتر ىلا لصوو ««لوغيد» و «ناتيبر»

 يف يناثلا بتكملل ًاسيئر يلاتلا ماعلا يف نيعو 1
 ظفاحو ١ يشيف ةموكح دهع يف «راكد» ةيلاغنسلا ةمصاعلا

 اسنرف ةموكح ديب «راكد» طوقس دعب بصنملا اذه ىلع

 ,ةقرفف ةعساتلا تارمعتسملا ةاشم ةقرف ةدايق ملست مث «ةرحلا

 21944 ماعلا يف ديمع ةبتر ىلا هتيقرت دعب ١4 ةأشملا
 /// ١ يف يناملالا لالتحالا نم «نولوط» ريرحت يف كراشو
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 ملّسو ,144ه ماعلا يف ةينيصلا دنهلا ىلا نالاس ديعأ
 ىلا هتيقرت دعب 1941/ ماعلا يف كانه ةيسنرفلا تاوقلا ةدايق

 رتالود» لاشراملل بئانك ١46٠ ماعلا يف لمعو .ءاول ةبتر

 مث .ةينيصلا دنحلا يف يسنرفلا شيلا دئاق «ينيسات ود

 «ينيسات ود رتالود ناج» ةافو رثإ شيجلا كلذل ًادئاق حبصأ

 يف ًاماع ًاشتفم 1908 ماعلا يف حبصأ .1487 ماعلا يف
 برحلل ىلعألا سلجملا يف ًاوضع مث .عافدلا ةرازو
 دنهلا نم ةيسنرفلا تاوقلا باحسنا دعب ةحلسملا تاوقلاو
 ةبتر ىلا 1405 ماعلا يف يقر .1984 ماعلا يف ةينيصلا
 دقو .رئازجلا يف رشاعلا شيجلا ةدايقب فلكو لوا قيرف

 (ربمسيد) لوالا نوناك يف رئازجلا ىلا هلوصو ىدل هجاو
 رئازجلا يف نييسنرفلا نينطوتسملا لبق نم تاظفحت
 ايراسي اطباض هتربتعا يتلا «ةيباهرالا ةينيميلا مهتامظنمو

 اك «ةينيصلا دنهلا يف اسنرف ةميزه نع نيلوؤسملا دحأو
 .ةضماغ لايتغا ةلواحم ىلا 9١هال/ك ١/١١ يف ضرعت

 بارضالا ةوعد لاشفإ رئازجلا يف هماهم ىلوأ تناكو

 ىلا ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج اهتهجو يتلا ماعلا
 يدعس» لاقتعاو ,19461// ١/0 يف يرئازجلا بعشلا

 .كاذنا نييرئازجلا نيلضانملا زربأ نم ناك يذلا «فيساي

 (ربمتبس) لوليا يف رسالا يف «فيساي» عوقو نم مغرلابو
 عفد لكشب تمقافت رئازجلا يف عاضوالا ناف ,ةه/
 شيلا مايق نم ةيسنرفلا تاطلسلا ريذحت ىلا نالاس

 يركسع درمتب نيبصعتملا نييسنرفلا نينطوتسملاب موعدملا
 مامز «لوغيد» لارنجلا ملستي ملام ءاسنرف يف ةدايقلا دض

 ةموكحلال ًاماع اثم هنييعت عم «نالاس» ذوفن ززعتو .رومألا

 هنكلو .ةعساو ةيركسعو ةيندم تاطلس هحنمو ةيسنرفلا
 رثإ 19468 (ربمسيد) لوألا نوناك يف اسنرف ىلا يعدُتسا

 نفر
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 ةرازو يف ًاماع ًاشتفم نيعو «ةيسايسلا نوؤشلا يف هسامغنا

 (رياربف) طابش يف «سيراب» ةنيدمل ايركسع اًمكاح مث عافدلا
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 ىلع هتلاحا دعب ةيسايسلا نالاس تاطاشن تديازتو

 نع (ربمتبس) لوليا يف نلعأ ذإ ١95٠/8 يف دعاقتلا

 دقعو .هل «لوغيد» ريذحت مغر رئازجلا ىلا ةدوعلا يف هتبغر

 هيف نلعا ايفاحص ارمتؤم 195٠ (ربوتكا) لوالا نيرشت يف
 ««ةيسنرفلا رئازجلا» ةكرحل هتياعرو «لوغيد ىلع برحلا
 لقتناو اسنرف نم أزجتي ال ًاءزج رئازجلا ربتعت تناك يتلا
 ديقعلا نم لك ةلامتسا لواح ثيح ءاينابسا ىلا مايأ دعب

 يتلا نييلظملا ةعومجم دئاق) «ينيزروكس وتوا» يناملالا

 وناريس»و (19 41/94/17 يف ينيلوسوم فطخ يف تحجن

 |هفطاعت ايدبأ نيذللا (وكنارف لارنجلا مع نبا) «رنوس

 ,08116 لاش) طابضلا نم ةثالث عم لكش مث .هعم

 ةيركسع ةمظنم (26ا167 رليزو 21010121000 وهوجو

 «يرسلا شيجلا ةمظنم» مسا اهيلع قلطأ ةيباهرا

 .رئازجلا ىلإ 1951١ (ليربا) ناسين يف لقتناو «0. ه5.

 مايأ ةثالث دعب لشف يذلا يركسعلا بالقنالا يف كراشو

 ىدل راظنألا نع ىراوتو .«لاش» لارنجلا مالستساب

 . مث 2195١ ىيلوي) زومت يف هقحب مادعالا مكح رودص

 ةمظنملا ةدايق ىلوتو 501611 «يلوس» مسا تحت رهظ

 ربع ةيكريمأ تادعاسم ىلع لوصحلل ىعسو «ةيرسلا
 20. 1. . ةيكريمالا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو يف لوؤسم

 تاقافتاو ةيركسع دعاوق نييكريمالا حنمب دهعتلا ءاقل

 نالاس ىفن دقو) .هتطلس تحت ةلود مايق لاح يف ةيداصتقا

 .(دعب ايف رمالا اذه

 نايبلا يف اعدو ةماعلا ةئبعتلا نلعا 1957 ؟رل 7+ يفو

 ةرصانم ىلا رئازجلا يف نينطوتسملا نييسنرفلا عيمج

 يسنرفلا شيحلا دض 0.5 «يرسلا شيجلا ةمظنم»

 عم هتلقتعا ةيسنرفلا تاطلسلا نكل .ودعلاب هتعن يذلا

 رادصا ىلع هتمغرأو ,.14517/ 4/٠١ يف «وهوج» لارنجلا

 . بيرختلاو لتقلا لامعا فقوب رئازجلا يف هييباهرا ىلإ رفأ
 اماقتنا ًايرئازج 74 لتقب نويباهرالا نونطوتسملا ماق دقو

 «يرسلا شيجلا ةمظنم» تدقع مث ,«نالاس» لاقتعال

 نأ دعب «1957/5// /١١ يف ينطولا ريرحتلا ةهبج عم ةنده

 575٠0 ةدحاو ةنس نم لقأ يف يرئازجلا بعشلا تدبك

 .ًاحيرج 0418و ًاليتق

 )١8 مايأ 8 تقرغتسا ةمكاحم دعب «نالاس» ىلع مكُح

 يف هحارس قلطا مث .دبؤملا نجسلاب (1955/ هر  هرل
 هشاعم هيلا ديعأو «.ماعلا وفعلا ىضتقمب 1458 ةنس

 .بتكلا فيلأت ىلع ابكتم سيراب يف شاعف .يدعاقتلا
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 (يدشار)
 ا :

 188 حكرا ٍقَدِلَرِملا ةيسورلا تاوّملا
 778 - ةلملا يف ةكرشلا ةمنزفلا تاوقلا
 هم» كتيسيبورا تاوّملا تاكرك
 حج  ٌكيلمزملا تاوقلا تاك

 )181١( يكسفيار قليفو وقاد قليف نيب «اكفوناتلاس» دنع مادصلا

 «اكقوناتلاس» ةكرعم رثإ 181١/37 / 74 يف عضولا



 ١81١1 (ةكرعم) اكقوناتلاس )

 .(1811) ةيسورلا نويلبان ةلمح كراعم نم ةكرعم

 قليفو «وقاد» لاشراملا قليف نيب ١81١ /ال/ 77" يف تعقو

 يف ريبكلا شيجلا مدقت ةلحرم نابإ .«يكسّقيار» لارنجلا
 .ًاقرش ةيسورلا تاوقلا باحسناو ةيسورلا يضارالا

 ريبكلا شيجلا ناك 218١75 (ىيلوي) زومت رهش يف
 بحسنيو «ةيسورلا يضارألا قمع يف عفدني يسنرفلا
 ةدايقب لوألا شيجلا «نايسور ناشيج قرشلا وحن همامأ

 ةدايقب يناثلا شيجلاو .لامشلا يف «يلوت ود يلكراب»

 «لماوعلا نم ةعومجم ببسبو .بونجلا يف «نويسارغاب»
 تناك يتلا ةيسورلا تاوقلا قحس يف «نويلبان» لشف

 .دالبلا لخاد وحن بحسنتو كابتشالا بنجتت

 ةيسنرفلا تاوقلا ةعيلط يف «وقاد» لاشراملا قليف ناكو

 . (ريبكلا شيجلا ةنميم) يبونجلا روحملا ىلع ًاقرش ةمدقتملا
 شيج ريمدتب هل حمسي عضولا نأ وفاد» دجو ءال/ ١1 ينو

 (روطاربمالا قيقش) «موريج» غلبأ اذل .«نويسارغاب»
 «هنم الدب ةدايقلا ىلوتيس هنا «ةنميملا ةدايق ىلوتي ناك يذلا

 «وفاد» حنمي ا// يف هردصا دق نويلبان ناك رارق قفو كلذو

 نأ ريغ .كلذل ةرورض ىأر ام اذإ ةدايقلا ملست ةيحالص

 در ناك دقف اذل ءرارقلا كلذ ىلع ًاعلطم نكي مل «موريج»
 ةدوجوملا تاوقلا ةفاك تاكرحت فقوأ هنأ ذإ «ًافينع هلعف
 مل يذلا «ناشرام» هناكرأ سيئرل ةدايقلا مّلسو هترمإ تحت

 .روطاربمالا رماوأ ىلع ًاعلطم نكي

 هدشانف «ال/ ١8 يف «موريج» ةلاقتسا أبن «وقاد» ىقلتو

 «يكسشوتاينوب» قليف مدقت حرتقاو «هرارق يف رظنلا ةداعا

 «ورات» و «هبينير» عباتي نأ ىلع ,معدلا هل رفويل الامش

 نا ريغ .«غربنز راقش» اهمعديو ««نويسارغاب» ةدراطم

 «وفاد» ىلا لسرأ دقف اذه عمو .هفقوم ىلع رصأ (موريج»

 و «هيينير» ىلا روطاربمالا اههجو تاميلعت رصخأ
 امدنع ,.«فيليغوم» لالتحا ,ىئاد» ررقو . غبن زراقش»

 . هدرفمب «نويسارغاب» ةمحاهمل ةيفاكلا ةوقلا كلمي ال هنا دجو

 عيطتسي يللا قرطلا رصقا ىلع عقت «فيليغوم» تناكو

 ناك ثيح «كسبتيف» ىلا لوصولل اهكولس «نويسارغاب»

 .دشحتلا يوني «يلوت ود يلكراب»

 ةدع ريبكلا شيجلا ةنميم فوفص يف ىضوفلا تبدو

 علطي ملو .ةحضاو ةيدايق ةيمره دوجو مدعل ًارظن « مايأ
 نويلبان ناكو 7/٠١. - 15 يف الا عضولا ىلع روطاربمالا

 بجي امم رثكا قرشلا وحن «وقاد» عافدنا لامتحا نم ًاقلق

 مدقتلا ةصرف «نويسارغاب» حنميس مدقتلا اذه لثم نأل

 نيشيجلا نيب لاصتالا قيقحتو .لامشلا هاجتاب هفلخ

 رارقل ًاسكاعم ًارارق روطاربمالا ذختا دقف اذل .نييسورلا

 مامز ةمالتسا نع مجان يفادد رارق نأ ًاربتعم «ويفاد»

 يف هنا روطاربمالا دكأ اى .ةبسانم ريغ فورظ يف ةدايقلا

 ىلع ناف .هتلاقتسا نع ةدوعلا «موريج» ضفر لاح

 ةدراطم ةعباتمو ةدايقلا ملست («يكسفوتاينوب»

 ىلع ظافحلل ىرسيلا هتبنجم دمي نأ ةطيرش ««نويسارغاب»

 يف ءاقبلا «هيينير» ىلع ناكو .«وفاد» عم لاصتالا

 وحن كرحتلا «غربنزراقش» ىلع ناك نيح يف ««مينولس»
 .«كسنيم»

 5٠١/ يف مدقت لب .نويلبان رماوا رظتني مل «وقاد» نأ ريغ

 ىلع ةيسورلا اهتيماح ربجأو .«فيليغوم» ىلأ /
 ةاشم يدنج فالآ ه مضي «وفاد» قليف ناكو . باحسنالا

 عالطالا نم «وقاد» نكمتو .اعفدم ه6 و لايخ فالا 4و

 نم ةلكشملا «نويسارغاب» ةمدقم نأب ديفت تامولعم ىلع

 نم ةوق عم «يكسفيار» لارنجلا ةدايقب عباسلا ةاشملا قليف

 كلت تناكو .«فيليغوم» نم برتقت قازوقلاو ةلايخلا
 عفد اذل .اعفدم /؟ و يدنج فلا ١5 نم ةلكشم ةوقلا

 «اكقوناتلاس» ةيرق تلصو ىتح بونجلا وحن هتاوق «وثاد»
 يبونج ملك 1١ دعب ىلع ةعقاول) 53

 عقاوم اهيف تماقاو «(«ناتلاس» رهن ةاذاحمبو ,«فيليغوم»

 . ةيعافد

 ةباغ يفو ««اكفوناتلاس» ةيرق لوح هتاوق «وفاد» زكرو

 «وفوتاق» ةيرق يبونج اهنم يبرغلا لامشلا ىلا عقت ةريغص
 .«وفوتاف» نم برغلا ىلا ىرخا ةباغ يفو

 عم «يكسفيار» ةوق عئالط تكبتشا ءالر/ 7١ يفو

 مويلا يف عقو يسيئرلا مادصلا نا ريغ ؛ةيسنرف تادحو

 .ةوقب نييسنرفلا عقاوم «يكسفيار» مجاه نيح «يلاتلا

 : يلاتلا لكشلا ىلع ةكرعملا ترادو

 نم ةدحو اهمعدت ١7 ةيسورلا ةاشملا ةقرف تمجاه *

 . «اكقوناتلاس» ةيرق ةلايخلا

 نم ةدحو اهمعدت 75 ةيسورلا ةاشملا ةقرف تمجحاه *

 .«وقوتاث» يبونج طسولا يف ةلايخلا

 نييسنرفلا عقاوم ١7 ةقرفلل عبات ةاشم ءاول مجاه *

 .«وفوتاف» ةيرق يبرغ

 «ةيسورلا تامجهلا فنع مغر نويسنرفلا دمصو

 تتبثو .نومجاهملا هب عتمتي يذلا يرانلاو يددعلا قوفتلاو

 .ًايبسن ةريبك رئاسخب امهاتوق تينم نأ دعب نيفرطلا طوطخ
 ٌالامش مدقتلل ءاكفوناتلاس» قارتخا نا «نويسارغاب» كردأو

 عباسلا قليفلا بحسو «كابتشالا عطقف ,««فيليغوم» وحن

 دنع ةيقرشلا ريييندلا رهن ةفض ىلا ربع مث .فلخلا ىلإ

 ««كسنلومس» وحن هجتاو ءالر/ 74 يف «فوخيب يراتس»

 كسنلومس ةكرعم ليبق نييسورلا نيشيجلا ءاقتلا مت ثيح

 .(1817 ةكرعم «كسنلومس رظنا)

 (ليوماص تريبور) رزتلاس 50
 2 )١9159- يكريمأ يرحب قيرف
 /79 ين 16. 5. 531265 رزتلاس ليوماص تريبور دلو

 يف «لاي» ةعماج يف سرد .«كرويويل» يف ١9١5 /”ا/

 يف سويرولاكب ىلع زاح ثيح ؛(تكتكنوك) «نفاهوين»
 يف ايرحب امزالم نيع 194٠(. 1947") داصتقالا

 حرسم يف مدخو )١940(: ةيكريمالا ةيرحبلا يطايتحا
 ىلا لقن مث «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ يسلطالا طيحملا

 يف سردو +1445 ماعلا يف ةلماعلا ةيكريمالا ةيرحبلا
 ينو 2 )1١91448-19494( ةيرحبلا تارابختسالا ةسردم

 )١1989 ١95٠0(. ةحلسملا تاوقلل يعانصلا دهعملا

 ةنيفسلا دئاق بصنم 1958 1951١ ةرتف يف لغش

 ًادئاق ادغ . (تارمدملا دادما ةنئيفس يهو) «نويناك سيارب»
 يف »١197«2 تارمدملا ةقرفل مث ,١4؟7» تارمدملا ةقرفل

 لوؤسم بصنم كلذ دعب ملست .(19554 -1951") ةرتفلا

 تايلمعلا سيئر بتكم يف ةيراشتسالا ليلحتلا ةعومجم

 يف جماربلا ريدم بئان حبصأو «(1958 -1955) ةيرحبلا

 بتكم يف «ةعيرسلا يكيتسجوللا معدلا ةئيفس عورشم
 ةيرحبلا تادعملا سيئر بتكمو ةيرحبلا تايلمعلا سيئر '

 «4» يئامربلا برسلا ةدايق ىلوت .(1955 -1955)

 ماحتقالا ليطيسا نم لك ةدايقف ,19579(4 -1955)

 ةوقلاو ««09» يربنلا معدلا برسو ١١(. يرهنلا

 طباضلا حبصأو .(1958 )/1١9517- ةيربغلا ةيماحتقالا
 ةقاطلا نم لوطسالا ةجاح ةسارد عورشم نع لوؤسملا

 ةيرحبلا تايلمعلا سيئر بتكم يف ةفرتحملا ةيرشبلا
 .(لقكف كقكم)

 ًادئاق نيو 2194/7١ يف يرحب ءاول ةبتر ىلا يقر

 ؛(١191-51959) (*» تارمدملا  تادارطلا ليطيسأل

 - 18170) ا/» تارمدملا - تادارطلا ليطيسأل ًادئاقف
 يف ةيكريمالا ةيرحبلا تاوقلا دئاق بصنم ملست . 0

 ةدايق يف ةيرحبلا ةيراشتسالا ةعومجملا سيئرو «مانتيف

 .,(9١ا/5 - 91١ال1) «مانتيف يف ةيركسعلا ةدعاسملا ةوق»

 ًادئاق نيُعو 0199/4/١ يف يرحب قيرف ةبتر ىلا يقر
 طيحملا يف عباسلا يكريمالا لوطسالل ةعباتلا ةيئامربلا ةوقلل
 .ءىداشلا

 (رتويب) فوكيتلاس (50)

 نم رهتشا )١598  #//١19(. يسور لاشرام دليف

 «عبسلا تاوئسلا برح» يف يسورلا شيجلل هتدايق لالخ
 .(لالكع  ؟الهحر

 2. 5. 581601097 فوكيتلاس شتيفونويميس رتويب دلو

 11/14 ماعلا يف ةيركسعلا ةمدخلا لخدو ماعلا يف
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 ماعلا يف لسرأ مث ءيسورلا سرحلا يف يداع يدنجك
 ىتح ثكم ثيح «ةيرحبلا نونفلا ملعتل اسنرف ىلا هسفن

 . تانيثالثلا علطم

 دهع يف اينولوب دض ةلمح يف كرتشا 1784 ماعلا يفو
 .5. آ.عوم23514 «يكسنيشيل .س» ينولوبلا كلملا

 هذه ترفسا دقلو « ىضوفلا يف ةقراغ كاذنآ اينولوب تناكو

 اًمكاح «يكسنيشيل» ءاقباو ينولوبلا شيلا ةميزه نع ةلمحلا

 مث .طقف افلأ 7١ ب اهشيج ددع ديدحتو اينولوب ىلع ايمسإ
 )١9/41- ةيديوسلا  ةيسورلا برحلا يف فوكيتلاس كرتشا

 ايشيليملا جاوفا ةدايق برحلا دعب ملستو 020114

 . ةيناركوال

 تاونسلا برح ابوروأ يف تعلدنا 2 ماعلا يفو

 «ةيحان نم ارتلكناو ايسورب نيب «(1775 196) عبسل

 ةيحانلا نم ديوسلاو اينوسكسو ايسورو اسنرفو اسمنلاو
 ًادئاق «فوكيتلاس» نيُع و (ويام) رايأ يفو .ةيناثل

 ٠١ نم ًافلؤم ًاشيج هسفنب داقف «يسورلا شيجلل ىلع
 لجر فلأ 7 نم ًانوكم ًايسورب ًاشيج مزهو ,« يدنج فل
 يف 0. 18. 170م 17/ء0ع1 «ليديف نوف» ءاوللا ةدايقب

 14505562 نيسورك يفرش 2011101813 «واشتيلوست»

 «فوكيتلاس» راس «رصنلا اذه دعب .(١!هور/الر/ 7"

 يف مادصلا عقو نأ ثبلي لو ««تروفكنارف» هاجتاب ًالامش

 نيب تروفكنارف يقرش 1611161500158 «فرودس رنوك»

 هيلع فرشي « يسورب شيجو يسورلا «فوكيتلاس» شيج
 1". ١02 «كنيف نوف كيرديرف» و «ليديف» نادئاقلا

 )١/40 «يناثلا كيرديرف» يسوربلا كلملا ناكو ,ةصعلع

 .بثك نع شيجلا كلذ تايلمع ريدي (1785

 ىم/كك ل0 ًايلاح) ف رودسرنوك» ةكرعميفو

 يلاتقلا بيترتلا» ماظن «يناثلا كيرديرف» قبط (١هو /

 ءدب دنع هتاوق «فوكيتلاس» لارنجلا بتر نيح يف ««لئاملا

 هظافتحا عم «يطخلا يلاتقلا بيترتلا» بسح ةكرعملا

 مل فوكيتلاس نا الإ .هفرصت تحت بسانم يطايتحاب

 يتلا «يطخلا لاتقلا بيترت» تاكيتكتب ةكرعملا نابا كسمتي

 :نرم لكشب هتاوق مدختسا لب «كاذتقو ةدئاس تناك

 يتلا عضاوملا ىلا هعفديو ؛طايتحا نم هيدل امب رواني ناكف

 «نييسوربلا ىلع رصنلا قيقحتب هل حمس امم ءاهجاتحت
 «لجر فلا 18 نم رثكا تاعاس 5 لالخ اورسخ نيذلا

 . يدنج فلا 48 هددع غلابلا مهشيج تيتشت نع رفسأو
 ربكا ربتعت يتلا) ةكرعملا هذه دعب فوكيتلاس لان دقلو

 .لاشرامدليف بقل (عبسلا تاونسلا برح كراعم

 ةدايقلا نيبو هنيب تافالخلا ببسبو 2195٠0 ماعلا ينو

 يف ىلعالا يسورلا يبرحلا سلجملاو ةيواسمنلا

 .ىلعأ دئاقك هبصنم نم «فوكيتلاس» ليقأ 1 ربصرطنا

 . ١9/557 ماعلا يف بصنملا اذه ىلا ديعأ هنأ الإ

 نست

 فوكيتلاس رتويي

 اهناكمو ةكرعملا نامز راتخي ناك هناب فوكيتلاس رهتشا

 ةاشملا نارين نيب قيسنتلل ىربك ةيمهأ يلوي ناك امك ؛ةراهمب

 لكشب يطخلا كيتكتلا ءىدابمب ديقتي الو (ةيعفدملاو
 .هنورمو ةأرجب هيطايتحاو هتاوقب رواني لب «دماج

 سلجم يف ًاوضع عبسلا تاونسلا برح ءاهتنا دعب نع
 دئاقلا بصنم (1//19 - 17715) ةرتفلا يف لغشو .خويشلا

 ةرتف يفو .؛وكسوم» ةنيدلل ماعلا مكاحلاو شيجلل ىلعألا

 ميتاو «نوعاط ةجوم وكسوم تباصأ (11//) 11/0

 .هبصنم نم ليقاف ءاهتجلاعم يف ةرادالا ءوسب فوكيتلاس

 1١/ا/ا# ماعلا يف (وكسوم» نم ةبيرقلا «ونيفرام» يف يفوت

 (.ج روثرأ) يروبزلاس 00

 بصانم ىلوت .( )1١915- يكريمأ يركسع
 .ةيكريمالا ةيوجلا تاوقلا يف ةماه ةيدايق

 يف ىلا 0. 1560]5ان5]' يروبزلاس .ج وثرأ دلو

 . 1915 ماعلا يف «يروسيم ةيالوب 5602118 «ايلاديس»

 «(1888) ساسنكرا ةعماجل ةعباتلا قوقحلا ةيلك يف سرد

 شيلا ناريط حالسل ةعباتلا ناريطلا ةسردم يف مث

 ٍناث مزالم ةبترب 194٠ ماعلا يف جرخت .(194+ -199)

 نابإ لاتقلا يف كراشو . يكريمالا شيجلا ناريط حالس يف

 طسوتملا ضيبألا رحبلا يحرسم يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةيلك يف يركسعلا هليصحت ةعباتمل ةرتف دعب داع مث .ابوروأو
 )1١9149 -198١0(. ةيوجلا برحلا

 عاطق نع يوجلا عافدلل ًادئاق كلذ دعب نيع

 «كرويوين» عاطق نع يوجلا عافدلل ًادئاقف «,«كرويوين»

 7501خ45]) ةيلامشلا اكريمأل يوجلا عافدلا ةدايق يف

 ةدايقلا يف تايلمعلا عرفل ًاريدم حبصأ مث .(0197+5)
 اكريمأ يلامش نع يوجلا عافدلل ةكرتشملا ةيراقلا

 .لحكك ردد 810ظظنلل / 0011 ذل

 نيعو 21954 ١ /1١١/ يف يوج ءاول ةبتر ىلا يقر

 ةعباتلا «ةرطيسلاو ةدايقلا تابلطتم ديدحت ةغومجمل اسيئر

 مث 1955(2 - 19584) ةكرتشملا ناكرالا ءاسؤر ةئيط

 ةدايق رقم يف طيطختلا نوؤشل ناكرالا سيئرل ابئان حبصا

 1951/) ةرتف يف لغشو «(14517/-1955) يوجلا عافدلا

 لماكتلا طيطختلل ةكرتشملا ناكرالا سيئر بصنم(191-

 ناكرالا ءاس ؤر ةئي ةعباتلا يراقلا يوجلا عافدلا ةمظنأل

 عافدلا ةدايق رقم يف ناكرالل اسيئر لمع مث «ةكرتشملا

 ًادئاق 191/7 ماعلا يف نع .(1917 - 19170) يوجلا

 . ةيكريمالا ةيوحلا تاوقلل ةيبونجلا ةدايقلل

 ٠ (ةطاقرف) يروبزلاس (5)
 .(تاطاقرف ةئف «يروبزلاس رظنا)

 (تاطاقرف ةثئف) يروبزلاس (و)
 ةيرحبلا يف )198٠( ةيلاح ةدوجوملا تاطاقرفلا نم ةئف

 ؛ اهنم تينب .شيدالغنب ةيرحبو ةيناطيربلا ةيكلملا
 «رتسشتيشت» و 981150111]' يروبزلاس : يه تاطاقرف

 «فادنال» و آ1هعم198 «نلوكتيل» و 0 طعم

 ايلاح ناتدوجوم ةثلاثلاو ىلوالا ناتطاقرفلاو .11200355

 امأ «يناطيربلا لوطسالل عباتلا زهاجلا يطايتحالا يف

 تعيبو 0 ماعلا يف تقّسُن دقف ةيناثلا ةطاقرفلا
 اهيلع قلطأ ثيح 1915 ماعلا يف «شيدالغنب» ىلا ةعبارلا

 .«قورافلا رمع» مسأ

 / 3١/71١ يف ةئفلا هذه نم ىلوألا ةطاقرفلا ءانب أدب

 تلخد مث 219 5/"51// © يف رحبلا ىلا تلزناو :

 تاطاقرفلا تينُب دقلو .14 01 ”/ 77 يف ةيلمعلا ةمدخلا

 تلخدو )*1١9481  ١1908(2, ةرتف يف ىرخالا ثالثلا

 ةئفلا تممص دقلو )١98/4  ١9550(. ةرتف يف ةمدخلا

 ةنواعتملا تارئاطلا هيجوت يف يسيئر لكشب لمعتل ًاساسأ
 وأ تارئاط تالماح نم لمعت تناك ءاوس «ةيرحبلا عم

 تاطاقرف " ءانب ضورفملا نم ناكو .ةيرب دعاوق نم

 ماعلا يف يخلأ اهئانب رمأ نأ ريغ .ةئفلا هذه نم ةيفاضا
 ثدحالا ةئفلا نم تاطاقرفلاب اهبنع ضيعتساو .ةها/

 .«ردنايل»



 يروبزلاس ةئف نم ةيناطيرب ةطاقرف

 نم «غنوك غنوه» يف «رتسشتيشت» ةطاقرفلا تمدخ

 ايناطيرب ىلا تداع ثيح ,14105 ماعلا ىتحو #1910 ماعلا

 عيب عقوتملا نم ناكو .1414 ماعلا يف قست نأ لبق

 تيغلا مث ءرصم ىلا «نلوكنيل» و «يروبزلاس» نيتطاقرفلا
 . ةقفصلا

 «يروبزلاس» ةئف نم ةطاقرفلل ةيسايقلا ةحازالا غلبت

 5404 ىلا ةلماك ةلومحب ةحازالا عفترتو ءأنط
 ىصقالا ضرعلاو ءراتمأ ٠١5 , 5 يلامجالا الوطو .نانطا

 ةحلسم يهو .راتما 4, ل اهسطاغو .ًأرتم ١ ,١١ اهلكيمل

 رايع نم (تارئاطلاو نفسلا دض) ةمهملا يجودزم نيعفدمب
 يئانث يماما جرب يف نيبكرم .(ةصوب 4,0) ملم

 . تاطاقرفلا يف يوناثلا حيلستلا توافتيو .تاناطبسلا

 و «ملم 4٠ عفادم ةعبرأب ةحلسم «رتسشتيشت» تناك دقلف

 و «يروبزلاس» نم لكو ءملم ٠ نيعفدمب «فادنالو

 نم لك يف دجويو .ملم 7٠١ نيعفدمب «نلوكنيل»
 طر م خيراوصلل يعابر فذاق «نلوكنيل» و «يروبزلاس»
 فئاذقل يسادس فذاقو .«تاك يس» ىدملا ةريصق

 تناك تاطاقرفلا عيمج نا الإ .ةصوب * رايع ةيخوراص

 قامعالا لبانق يمرل تاناطبسلا يثالث نواهب ةحلسم
 .تاصاوغلل ةداضملا

 تاكرحم ةينامثب ةدوزم «يروبزلاس» ةئف نم ةطاقرفلاو

 ادومع اهو «تالآلل فرغ ثالث يف ةعوضوم «لزيد

 ةوق غلبتو .تاكرحم ةعبرأ لكل دومع لدعمب «ةكرح
 اهادمو ,ةدقع ؟4 اهتعرسو ,ءناصح ١44٠٠ اهتاكرحم

 ىدملا لصيو «ليم 7٠١ ىوصقلا ةعرسلاب راحبالا دنع

 فلأتيو .ةدقع ١ ةعرسب راحبالا دنع ليم ال٠٠ ىلا

 بترلا نم 77 و اطباض )١4 الجر ؟8ال نم اهمقاط

 ةزهجاو «ىدملا ديعب ةبقارم رادأرب ةزهجم يهو .(ىرخالا

 رادارو «خيراوصلاو ةيعفدملا نارين ةدايقو فدهلا ديدحت
 8, ةدحاولا ةفلكت تغلبو .«رانوس» زاهجو .ةحالملل

 .ينيلرتسا هينج نييالم

 (درووسغنول مايلو) يروبزلاس ()

 .(1775- ؟ ) يزيلكنا ليبنو يركسع
 وه ,1./77-. 52115طان327 يروبزلاس درووسغنول مايلو

 ىلوت امدنعو .يناثلا يرنه ارتلكنا كلمل يعرش ريغ نبأ

 هبرق ءارتلكنا شرع (دسالا بلق) «لوألا دراشتير» كلملا

 لاوط ةددعتم ةيمسر بصانم يلوت ةصرف هل حاتاو «هنم

 «ثلاثلا يرنهد» و «نوج» ناكلملا ىعار اك .هدهع

 ًازراب ًاليبن (هيدهع يف حبصي نأ نم هانكمو ءهعضو

 .ًاقومرم ًايرادإو ًايركسعو
 ماهملا ضعبب مايقلل يروبزلاس ريتخا ماعلا يفو

 . 1706 ماعلا يف ايناملا يف ىرخأ ماهمم فلُكو ءاسنرف يف

 ارتلكنا ءافلح ميظنتب هيلإ دهم )١718 - ١714( ةرتف يفو

 زراب رود ١7١7 ماعلا يف هل ناكو .ردنالفلا تاعطاقم يف

 تناك يتلا ,1085دن26 ماد يف يسنرفلا لوطسألا ريمدت يف

 . (اكيجلب يف ايلاح) 8511865 «جورب» ةنيدم ءانيم كاذنآ

 تاوقل نميالا حانجلل ًادئاق ناك امدنع رسالا يف عقو
 يتلا )١714(, 801ن9186 «نيقوب» ةكرعم يف ءافلحلا

 ىلع «تسوغوأ يناثلا بيليف» يسنرفلا كلملا اهيف رصتنا
 ءردنالفلا ءلاغتربلا ءارتلكنا) ةفلاحتملا تاوقلا

 ةبيه اهيف تززعت يتلاو ,(ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ضعب ىلع اهيبسب تلصحو ءاهذوفن دازو اسنرف
 ١116 ماعلا يف رسألا نم داع مث .ابوروا يف تازايتمالا

 شيتفتلا ةمهمب «نوج» كلملا هفلكو .ىرسألا لدابت دعب

 أس

 يبونج يف نيدرمتملا ةلتاقمو «ةيكلملا نوصحلا تاعافد ىلع

 .ارتلكنا يبرغ

 تانورابو «نوجو كلملا نيب برحلا تعلدنا امدنعو

 دعب «تانورابلا ىلا يروبزلاس مضنا ؛(1717) ارتلكنا
 تحت ةوق هسفن ماعلا يف يزيلكنالا ءىطاشلا ىلع تلزن نا
 ايف حبصأ يذلا) «تسوغوأ يناثلا بيليف نب سيول» ةدايق

 يف هكلم ةعاط ىلا داع هنا الا .(نماثلا سيول كلملا دعب
 تبشن يتلا كراعملا يف ١7119 ماعلا يف كرتشاو «يلاتلا ماعلا
 «نلوكتيل» و كدملتخعط «شتيودناس» برق

 ةدهاعم رارقا يف اياسآ روق بعلو آنمعما»

 ,هسفن ماعلا يف تمربأ يلا (1ك1085408) «نوتسغنيك»

 «اينوكساغ» و )١7177( «زليو» يتلمح يف هكارتشا ءانثأو

 ناكس عم رمتسم فالخ ىلع يروبزلاس ناك ؛(776١)

 يف يفوت .هنم مهيواكش ةرثك ببس امم «نيتقطنملا نيتاه

 ةفشل ماعلا

 ١ا/اثا/ (ةكرعم) ريغلاس (10)

 ين 591815 ريغلاس رهن دنع 10// ماعلا يف ترج ةكرعم

 دليفلا ةدايقب يسورلا نودلا شيج نيب ,مرقلا ةريزج هبش
 ناح ةدايقب راتتلا نم شيجو .«يسال .ب .ب» لاشرام

 شيجلا راصتنا نع ترفسأو «,«ايريغ يحتف» مرقلا

 .ةريزجلا هبش يف هلغوتو يسورلا

 ةريزج هيش اونطوتسا دق « ايريغ » ةلالس نم راتتلا ناك
 اوناكو ءرشع سماخلا نرقلل لوألا ثلثلا ذنم مرقلا

 ماعلا ذنم اوحبصا دقو .ناخن بقل مهمكاح ىلع نوقلطي

 ةيروطاربمالا ءاجرا ضعب يف نييلحم ًاماكح و

 وكسوم نم مهتطلس دم مهتاناخ ضعب عاطتساو «.ةينامثعلا

 مهتمصاع تناكو .قرشلا يف نيوزق رحب ىلإ ًالامش
 يتلا «مرقلا ةريزج هبش يبرغ يونج يف عقت «ياراسيشتخب»
 .مالسالل ةديؤم ةيمامأ ةدعاق نورق ةثالث ةليط تربتعا

 نيينولوبلا عم مئاد مادص يف ةدملا هذه ةليط تناكو

 . نييفوكسوملاو

 ةلودلا عم اهبرح ايسور تأدب ,9١/ه ماعلا ينو

 مرقلا يف راتتلا تاناخن ناكو «(178  9١*ه) ةينامثعلا

 ىلع نونشيف ءرشابم ريغ لكشب نيينامثعلا نودعاسي
 صلختللو .ةقرفتم تامجه ةيبونجلا ةيسورلا يضارألا

 )4٠ يسورلا نودلا شيج قلطنا ءرمتسملا مهرطخ نم
 دليفلا ةدايقب 7١ا// هر ١54 يف فوزا نم (لجر فلا

 يلامشلا ءىطاشلا ةاذاحمب راسو .«يسال . بو لاشرام

 تانيصحت قارتخا ىشاحت هنكلو ءدوسالا رحبلل

 /1 يف يكسيشتينيغ قيضم ربع مث ءاهزواجتو «بوكيريبو

 .«تابارآ» خزرب ربع بونجلا وحن أرب ههتاو ءا/
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 ةنيدم هاجتاب ءايريغ يحتف» ناذلا راس هسفن تقولا ينو
 امدنعو .يدنج فلا ٠١٠ نه شيج سأر ىلع «تابارأ»

 «تابارآو وحن ةلايخلا نم ةوف لسرا ,«كلذب «يسال» ملع

 همدقت روحم نع اهداعباو اهتيتشتو راتتلا تاوق بذجل

 ««شافيس» دنع ةيساسالا هتاوقب رحبلا ربعو « يسيئرلا

 دامعلا ةدايقب يبرحلا نودلا لوطسا ةيطغتلا هل نمأو

 407 مضي لوطسالا اذه ناكو .«لاديرب .ب» يرحبلا

 اذكهو .لاطرأ ” رايع نم نيعفدمب حلسم اهنم لك ءقروز
 مادطصالا نود مرقلا ةريزج هبش ضرأ «يسال» لخد

 .ةلاعف ةمواقمب

 سورلل ةيسيئرلا ةوقلا نا دقتعا اق ءايريغ يحتف» ناكو

 ةيسورلا ةوقلا نأب هتاعالطتسا هتدافاو ««تابارآ» ىلا هجتت

 ةليلق برغلا وحن تمدقتو ءىطاشلا لع تلزن يتلا
 «لايخ فلا ١6 اهتهجاومل لسرأ نأب ىفتكاف ,مجحلا

 سورلا ىلع قوفتلاو ةكرعملا مسح مهتعاطتساب نأ ًاردقم

 .لقالا ىلع ًايددع

 شيلا ةمدقم راتتلا ةلايخ تمحاه الر/ 3 حابص يفو

 ليبقو .«رازابوسراك» ةقطنم يف نيغلامب» رهن دنع يسورلا
 ةيسيئرلا تاوقلا لاتقلا حرسم ىلا تلبصو راهنلا فصتنم
 تبلقف .(ةاشملاو ةلايخلا نم جاوفا )٠١ ؛ يسورلا شيجلل
 دعب راد يذلا لاتقلا رفسأو . سورلا حلامهل ىوقلا نيزاوم

 برغلا وحن بحسنا يذلا راتتلا شيج ةميزه نع كلذ
 لجر 7٠١ هءارو ًاكرات ,«ياراسيشتخب» ةمصاعلا هاجتاب
 ةقطنم ةيسورلا تاوقلا تلتحاف .حيرجو ليتق نيب

 ةريزج هبش يف راتتلا قحالت تذخاو .«رازابوسراك»

 شيجلا ادده فلعلاو نؤملا صقنو ضرملا نكلو . مرقلا

 رطضاف «هدادما طوطخ نع اديعب حبصأ يذلا يسورلا
 نع يلختلاو .مرقلا ةريزج هبش نم باحسنالا ىلا «يسال»

 «ةيركسعلا راتتلا ةوق ةيفصتب لثمتملا يساسالا هفده

 .«ريغلاس» رهن دنع هققح يذلا يكيتكتلا حاجدلاب ًايفتكم

 (لامح) ملاس )55(

 دحأو (14594 - 1414) رايط يرصم يبرع طباض

 ماع رصم يف يكلملا ماظنلاب اوحاطا نيذلا رارحالا طابضلا
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 ةقبطلا نم ةرسأل ١914 ماعلا يف ملاس لامج دلو

 يفو ةيبرحلا ةيلكلا يف ةيركسعلا همولع ىقلتو « ىطسولا
 هسح زرب .1978 ماعلا يف جرخت ثيح ناريطلا ةسردم

 ماعلا يف عوطتمك نيطسلف برح يف هكارتشا نابإ يموقلا
 يف رارحالا طابضلا ةكرح يسسؤم زربأ نم ناكو . 1944 .

 نع قوراف كلملا علخ يف نيكراشملاو «1449 ماعلا رخاوا

 ةيشع اهب فلك يتلا ةمهملا تناكو . 1481 ماعلا يف شرعلا
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 ةيماح ىلع ةرطيسلاب يضقت 1481 (ىيلوي) زومت 7 ةروث
 عم كرحتلا مث نمو «ةرهاقلا نع اهتدايق لزعو شيرعلا
 نسح دئارلاو يدادغب فيطللا دبع مدقملا نيرايطلا هيليمز
 ناكو .كلذل ةصرفلا تارئاطلل حاتت نيح «ميهاربا

 . (حانج دئاق) رايط مدقم ةبترب كاذنيح

 ايلعلا ةنجللا ةسائر ةروثلا ةدايق سلجم ليكشت دعب ىلوت

 هنأش نم ناك نوناق ةغايص يف كراشو,يعارزلا حالصالل

 ىلع كلت هتوطخخ تداع دقو .ةيعارزلا ةيكلملا نم دحلا

 يناثلا نوناك يف ريتخخا . عساولا يبعشلا دبيأتلاب ةروثلا ةدايق

 ادغ مث ,جاتنالل مئادلا سلجملا يف ارضع 1467 (ياني)

 )٠١/5/ بيجن دمحم ءاوللا ةموكح يف تالصاوملل ًاريزو

 يف تالصاوملل ًاريزوو ءارزولا سيئرل ًابئانو 148
 نم لاقتسا ١948(. 4 4/ 17) رصانلا دبع لامج ةموكح

 لوح رصانلا دبع سيئرلا عم هفالخ رثا ةروثلا ةدايق سلجم

 اهلكش يتلا ةموكحلا يف كراشي مل هناف اذل .ةطلسلا ةلأسم

 /1١1985. "ر/ 79 يف رصانلا دبع سيئرلا

 هلاعفنا ةعرسو هعابط ةدح ملاس لامج نع فرعي ناك

 ةدع يف تافصلا كلت تزرب دقو .ةضراعملل هليم ةدشو

 ةروثلا سلجم ءاضعا هئالمز ةبلاطم :اهمهأ تابسانم

 هدرطب ءافتكالا نم الدب همادعإو عولخملا كلملا ةمكاحمب

 ةبغرل ةباجتسا» ةرابع ةفاضإ ىلع هرارصإو .«دالبلا نم
 دبع روتكدلا ناك يتلا شرعلا نع لزانتلا ةقيثو ىلا ةمألا

 «ويلوي) زومت يف قوراف كلملل اهدعأ دق يروهنسلا قزارلا
 ءاضعا ددع ةدايزب رصانلا دبع حارتقال هتضراعمو هال

 نم ةلاح ءوشن ةيشخ ©١ "١407 يف ةروثلا ةدايق سلجم

 امك .ةدايقلا سلجمو ةرازولا نيب ةيساسحلاو ةيجاودزالا

 نيذلا نيملسملا ناوخالا ةلأسم يف ةروكذملا هتافص تلجت

 ماعلا يف هتسائرب تلكش ةمكحم ماما ةمكاحملل اومدق

 تامكاحم دعب نيلفتعملا مادعا متي نأب بلاط دقف . 4

 لامجو بيجن دمحم ءاوللا فقاوم كلذ يف افلام ,ةيروص
 .ةروثلا سلجم ءاضعأ نم امهريغو رصانلا دبع

 ةيسايسلا هتايح تبنا يتلا ةددشتملا هفقاوم رخآ تناكو

 يتلا «يتايفوسلا داحتالا ءازا براقتلا ةسايس ىلع هضارتعا

 قفاو امدنع «1585 (وينوي) ناريزح يف اهرداوب ترهظ

 دق ماس ناك يذلا يلاعلا دسلا عورشم معد ىلع تايفوسلا

 عم نواعتلاب تاساردلا هل دعأو .ة هه ماعلا ذنم هانبت

 .نييكريماو نييناطيربو نييسنرف ءاربخ

 ةجردلا نم ةيرادا بصانم هتلاقتسا دعب ماس لغش

 يف ضرم نم ناعي أدب نيح :14ه4 ماعلا ىتح ةيناثلا
 ايناملا نيب القنتم هتايح ةيقب ىضماو . هخم يف مرو نمو هيتيلك

 1556 / هر/ 14 يف يفوت نأ ىلا «جالعلل رصمو

 ةروث يف رارحالا طابضلا نم «ملاس لاح

 ةيرصملا ١967 (زومت) ويلوي 73

 ةروث يف رارحالا طابضلا نم ماس حالص

 ةيرصملا 1١957 (زومت) ويلوي "1



 ( حالص) ملاس (0)

 وضع ( )191٠٠١--١1١951١ يرصم ىب رع طباض

 داشرالل ريزو « رارحالا طابضلل ةيسيسأتلا ةنجللا
 ويلوي ةروث يف ًاماه ًارود بعل « تارازو ةدع يف

 4١ه! ( زومت)

 ةنيدم دلو « ماس ىفطصم نيدلا حالص وه
 جرختو 2غ 1970/9/5ه يف نادوسلاب تاكنس
 ةيلكب قحتلاو ١ "م ماعلا يف ةيب رحلا ةيلكلا نم

 لوا ناكو ءلوا مزالم ةبترب وهو برح ناكرا

 برحلا يف كرتشا . ةبترلا هذبب ةيلكلا نم جرت نم

 يف نيُعو ( 148 ) ىلوألا ةيليئا رسالا - ةيبرعلا
 يثاب زوي ةبترب ناكو .ةماعلا 'ةدايقلا ناكرأ ةئيه

 . ( بيقن )

 / 707) اجولافلا راصح لالخ ءيرج رودب ماق

 ذآ ع (١؟:ة/5/56< - ١ة؛مل/لل٠

 ىلا لصيل امل ةنياهصلا راصح قري نا عاطتسا

 «ماعطلا و ةريخذلا الماح ةرصاحملا ةيرصملا تاوقلا

 هتأرحل ًاريدقت (دئار ) غاص ةبتر ىلع لصحو
 يقلت . ةروثلا مايق ىح ةبترلا هذه يف لظوءهمادقاو

 ًاقارتعا « راصحلا ءاهتنا دعب ةيركسعلا ةمسوالا عفرا

 )١5495( نيطسلف يف برحلا ءاهتنا دعبو
 أدبو « برحلا ناكرا ةيلك يف كيتكتلا ًاسردم لمع
 لصو مث رارحألا طابضلا ميظنتب هلاصتا كلذ دعب

 سلجم ىلا تلوحت يلا ةيسيسأتلا ةنجللا ةيوضع ىلا

 ماعلا يف مظنو . ١190 / 7/ 5+ دعب ةروثلا ةدايق
 ةزغ عاطقو حفر يف ةحلسملا تاوقلا كا رتشاأ

 دعب نادوسلا ةلكشم ةحلاعم يف كرتشا مث . ةروغلا يف

 هتدقع يذلا قافتالا ىلع عيقوتلا يفو ©« ةروثلا

 يلا تاثحابملا يف كرتشا مث « ةينادوسلا بازحالا

 ٠١/ يف نادوسلاو رصم نيب قافتالا ىلا تهتنا
 ماعلا يف نادوسلا نوؤشل ًاريزو نيع . 5*0
 يف تلكشت يلا بيجت دمحم ءاوللا ةرازو يف هسفن

 ىموقلا داشرالل اريزو ريتخا. 9١ه: / +غ/ 7

 رصانلادبع ةرازو يف نادوسلا نوؤشل ةلودلل ًاريذوو
 سرام ةمزا » باقعا يب بيجن دمحم ةيحنت دعب ىلوالا

 تاثحابم بصنملا اذه يف وهو ىلوتو . « 6+

 مدعب هعانقال ديعسلا يرون عم قارعلا يف كنس رس
 يفو . ١504( بآ) دادغب فلح ىلا مايفنالا
 ايروس يف تافحابملا نم ةلسلسب ماق كلذ باقعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ندرالا يترشو نانبلو

 ةيقافتا عيقوتو « يعامللا نامضلا قاثيم ذيفنت رغب

 عافدلا ةيقافتا عيقوتمتهتافحابم ةجيتنب و . ك رتشملا عافدلا

 ةكلمملاو رصم نيب مثءايروسو رصم نيب ك ربشملا
 ةدايقلا تقثبنا انه نمو . نميلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 اهشيج عضول رصم دادعتسا نع نلعا دقو . ةكرتشملا
 رصمي برعلا جامدنال ةدحاو ةيبرع ةدايق تحت

 . ًايسايسو اي ركسع

 نم هتلاقتسا مدق ١45 ( ربمتبس ) لوليا يف
 /5/ + يفو . ةرازولا كرتو ةروثلا ةدايق سلجم
 اهريرحت سأرو بعشلا ةديرج تردص 5
 ميظنت ةيلوؤسم ىلوت ( ربوتكا ) لوالا نيرشت يو

 ىلع يثالثلا ناودعلا نابا سيوسلا يف يندملا عافدلا

 . رصف

 ل ٠/186 نيب اف يييفوسلا داحتالا راز

 - ةيرصملا تاقالعلا ثحبلل !!هو ١/٠

 . سرقنلا ضرمب هترايز لالخ سحأف ةيتايفوسلا

 . نييفحصلا ًابيقن بختنا ١950/٠١ / 0+ يفو
 ناسين يف رفا هضرم رما مقافت نا ثبل امو
 جالعلا ارتلكناو ديوسلا ىلإ 9.6 ( ليربا )

 ىرخأ ةرم يقايفوسلا داحتالا ىلإ رفاس هتدوع دعبو

 رايطلا ةكاحم روضحل ًاوعدم 1450/8/1٠ يف

 داحنالا ىلع سيجتلاب مهتملا « زرواب » يكريمالا

 ني رشت ىلا ( ريمتبس ) لوليا نمىضمأ مث . يييفوسلا
 يوتو جالعلل اكيرمال ةرايز يف ( ربمفون ) يناثلا

 . هضرع ًارثأتم ةرهاقلاب ١951/5/14 يف

 (تادارط ةئف) ملاس (؛)

 حبصاف نآلا اهمسا لدبت «ةيكريمأ ةليقث تادارط ةئف

 يف نادارط )1944٠( ايلاح اهنم دجويو .«زناوم يد»
 ناكو .«زناوم يد»و «ملاس» امه يسلطالا طيحملا يطايتحا

 نم جرخ هنكلو «زوين تروبوين» ىمسي ثلاث دارط كانه

 . 19174 ماعلا يف يطايتحالا

 ةليقثلا تادارطلا ىلا 5816 ملاس تادارطلا ةثف يمتنت

 دعتو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةمدختسم تناك يتلا
 231948 ماعلا يف اهؤانب آدب .تادارطلا هذه ربكا
 دعبو .1449و 14144 نيماعلا يف ةيلمعلا ةمدخلا تلخدو
 ةقباسلا تادارطلا ةئف ميمصتل ًاريوطت ةئفلا هذه ميمصت

 تادارط نم اهقبس امع تزيمت دقلو .«يتيس نوغيروأ»
 «ةصوب م رايع نم ةيسيئرلا اهعفادمل يلآلا ميقلتلاب «ةليقث
 ةرادا جاربا عافترا ةدايزو ءعفادملا هذه جاربا ربكو

 .ةدايقلا ةصنم مجح عاستاو «نارينلا
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 هذه نم ىرخا تادارط ةسمخ ءانب ضورفملا نم ناكو

 ةلحرملا لالخ عوضوملا يلصألا جمانربلل ًاقفو «ةئفلا
 ًارظن اهؤانب يغلأ مث «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ةريخألا
 لكشب تادارطلا ميمصن ىلع تأرط يتلا ةينقتلا تاروطتلل

 هذه تادارط دعت مل ءأضيا تاروطتلا كلت ببسبو . ماع
 نيلوطسالا ةداقل نفسك لب؛تادارطك مدختست ةئفلا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا يف يناثلاو سداسلا نييكريمالا

 . يسلطالا طيحملاو
 يف عضوو ةلماعلا ةمدخلا نم «لاس» دارطلا جرخأ

 يد» هعبتو ,.190هةر/ ١/٠ يف يسلطالا طيحملا يطايتحا

 دقف زوين تروبوين» دارطلا امأ . 1451/1/14 يف «زئاوم

 ء19ا/هر/ر/ اال ىح ةلماعلا ةمدخلا نم هجارخا رخأت

 ةئيفسك هب تظفتحا ةيكريمألا ةيرحبلا ةدايقلا نأل ًارظن

 تايلمعلا ةدناسم يف هتمدختساو «ةيوق ةيعفدمب ةدوزم

 لماع يكريمأ دارط لوأ كلذب ناكف «مانتيف يف ةيئامربلا

 . عفادملاب حلسم

 دنعو «نط فلأ ١7 دارطلل يسايقلا نزولا غلبي

 714,5 يلامجالا هلوطو .ًانط 50946٠ ةلماكلا ةلومحلا
 هسطاغو ءأرتم 7, هلكيط ىصقالا ضرعلاو ءأرتم
 4) مم ٠7١7 رايع عفادم ةعستب حلسم وهو .راتمأ /را/

 يف نانثا «تاناطبسلا ةيثالث جاربا ةثالث ىلع ةعزوم (ةصوب
 تروبوين» دارطلا ءانثتساب ءةرخؤملا يف ثلاثلاو ةمدقملا

 اهنم ةسمخ عطقف عفادم ةينامثب احلسم ناك يذلا زوين
 ةروكذملا عفادملا ميقلت متيو .(ةمدقملا يجرب ىلع ةعزوم

 + ىلا تاجرد ه + نم ءادتبا «عافترا ةيواز يأ ىلع ايلآ

 نع تارم عبرأ ديزت اهيمر ةعرس ناف اذلو ءةجرد ١
 اهب حلست تناك يتلا (هسفن رايعلا نم) عفادملا يمر ةعرس

 .ايودي مقلتو ىرخالا ةليقثلا تادارطلا

 حلسم دارطلاف «يسيئرلا حيلستلا اذه ىلا ةفاضالابو

 (تارئاطلاو نفسلا دض) ةمهملا ةجودزم اعفدم رشع يثاب

 ةيئانث جاربأ ” ىلع ةعزوم «(ةصوب 0) مم 1717/ رايع نم

 يف (ةصوب ") مم ال5 رايع طر/ م اعفدم ١٠و «تاناطبسلا

 . «زناوم يد» دارطلا يف الئامم اعفدم ؟؟ و ,«ملاس» دارطلا

 ةينيبروت تاكرحم ةعبرأب دوزم ةئفلا هذه نم دارطلاو

 ةدقع ١,8 ىوصقلا هتعرسو .ناصح فلا ١١١ اهتوق

 )١١6 الجر 1778 مضي «ملاس» دارطلا مقاط ناكو
 مقاط ناك نيح يف «(ىرخا بتر نم 157 و ءاطباض

 نم 1741/و ًاطباض )١١5 لاجر 180 مضي «زناوم يد»

 .(ىرخا بتر

 ١8517 (ةكرعم) شتريشت ملاس (5)

 .(1857 ةلمح «ليفزرليسناشت رظنا)

 ل

 (؟  نوسملاس» زارط نم ةيسنرف عالطتسا ةرئاطو ةلتاقم

 ( ةرئاط ) ؟ - نوسملاس (*0)

 ةكرش اهتجتنا ةيسنرف عالطتسا ةرئاطو ةلتاقم
 ةيملاعلا برحلا لالخ 8ج1جوروور» « نوسملاس »

 . ىلوألا

 ماعلا يف «* - نوسملاس» ةرئاطلا تروط

 اهنم لوألا يرابتخالا جذومنلا قلحو ٠

 ةرئاطلل ريوطت يهو . ١41٠ ( ليربأ ) ناسين يف
 ماملا يف تقلح دق تناك يتلا ١« - نوسملاس و
 . ةيلمفلا ةمدخلا ريح لعدت نأ نود « ووو

 ةليقث ةلئاقك « 5 - نوسملاس » ةرئاطلا تفنص دقو

 صاغ لكشي تدعأو +. قيدعتتو :دعاو ك رحم

 لع « ىدملا ةليوط ةيرودلاو ةسارحلا تاهل

 ىلإ ةفاضإلاب « ةيلاعلاو ةطسوتملا تاعافترالا

 ناكو . يئارغوتوفلا ريوصتلاو ةيوجلا ةبقارملا تاهم
 رمألا « اهميمصت ةناتمو اهادم دعب اهزيم ام مهأ
 لمحت ىلع ةريبك ةردق ال نمؤي ناك ينذلا

 . تاباصإلا
 .1511ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا ةرئاطلا هذه تلخد

 يف تمدخ جذومت 5٠٠١ يلاوح اهنم جتنا ام غلب و

 ىلاوح اهيف امم « ةيسنرفلا ةيوحلا تاوقلا فوفص
 ةيكريمألا ةيوحلا بارسألا اهتمدختتسا ةرئاط ٠

 تابوذوأ يف كاذنآ ةلماعلا

 زارط نم ىحورم كرحملا : ةماعلا تافصاوملا

 . .ًاناضح 85+ ةوقبن 6 نوضاك د“ ةوتملاب#

 عالقإلل يداعلا نزولا . غلك .٠+7 ةغراف نزولا

 ١١5 نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . غلك 8غ
 . رثم ؟ره عافترالا « راتما مر4 لوطلا « آرتم

 . لم الرق رايع تاشاشر ” : حيلستلا

 ىلع ةعاس / لك ١7١ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا
 7 رثم 5٠0٠٠ لمعلا عافترالا . رثم ٠٠٠١ عافترا

 . تاعاس " ةيدايتعالا قيلحتلا ةدم

 (ةصاوغ) نوملاس
 . (تاصاوغ ةئف «شيفليس رظنا)

 191٠-١918 (ةلمح) كينولاس (5)

 ةيراغلبلا تاوقلا دض ءافلحلا تاوق اهب تماق ةيرب ةلمح

 يلامشب «كينولاس» ءانيمم ةطيحملا ةقطنملا يف ةيناملالاو

 .ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ «نانويلا

 تماق ١9118 (ربمتبس) لوليأ نم يناثلا فصنلا يف

 حوضوب ادبو .اهشيج ةئبعتب (اسمنلاو ايناملا ةفيلح) ايراغلب

 تقولا يف ,قرشلا ةهج نم «ايبرص» ةكلمت وزغل دعتست اهنا
 ةيواسمنلا تاوقلا لامشلا ةهج نم اهمجاهت يذلا
 اهتدعاسم نانويلا نم «ايبرص» تبلط كلذلو .ةيناملالاو

 نيدلبلا نيب تدقع يتلا ةيعافدلا ةدهاعملل اقفو ءايركسع

 ماعلا لالخن ترج يتلا ناقلبلا برح رثإ «14117 ماعلا يف

 .روكذملا
 اهسأري ناك ىتلا «ةينانويلا ةموكحلا تبلطو

 لاسرا اسنرفو ايناطيرب نم 25760126105 «سوليزينيف»
 نم يلامشلا ءزجلا يف عقاولا «,«كينولاس» ءانيم ىلا تاوق

 نم نانويلا نكمتت ىتح ءايكرتو ايراغلبل رواجملا نانويلا
 ضرعت نأ نود ««ايبرص» معدل ةمزاللا تاوقلا دشح

 تدعوو .وزغلا رطخل ايكرتو ايراغلب عم ةكرتشملا اهدودح
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 ايرافهلب ءالستسا

 روس 3/6 ١5 رافللاتارطداحتا -ي.ادس 17 < و ءاشضلحلاتاوق 073 فا لا ششيجلا مالستسا

 ىلع. مه هر 6 لق ءاملمعلا تاوق

- 

 14/2. بقءائلجلاتاوق

 7< 1 يف ءانلحلا تاوك اس
 سس لس ل ل صم م ممم صل ص دس سس م ميت

 اوؤ١١ ماملا ف امئاق ت داكيعالا عضولا ساسا ىلع ةموسسرم دودحلا ؛هبظحلإلام

 هيوثيمعققو

 1/0 59ه ةيجلاطخ-

 ١918/8/7٠ ىتح ١8 نم ةرتفلا يف ةهبجلا طوطخو .كينولاس ةيلمع يف ءافلحلا تاوق مدقت رواحم

 يدنج فلا ١6١ لاسراب ةينانويلا ةموكحلا اسنرفو ايناطيرب

 )4٠0 ةدودحم ةوق زيهجت يف ناتلودلا تأدبو . (كينولاس» ىلا

 هبش يف ةدوجوملا تاوقلا نم اساسا اهتعمج (يدنج فلا

 يسنرفلا لارنجلا ةدايق تحت اهتعضوو ««يلوبيلاغ» ةريزج

 2/1. 5811231 «ياراس سيروم»

 يف ةريبك تاوق لازنا ةرككف نوذبحي نويناطيربلا ناكو
 لحك كلذو ,ىوله ماعلا ةيادب ذنم «كينولاس»

 ةجيتن ءاسنرف يف ةيبرغلا ةهبجلا دوج ةلكشم يجيتارتسا

 كلت يف يركسعلا فقوملا ىلع ترطيس يتلا قدانخلا برحل

 .(قدانخلا برح رظنا) ١914 ماعلا ةياهن ذنم ةهبجلا

 / ١ يف ؛جروج ديول» يناطيربلا ءارزولا سيئر حرتقا كلذلو

 ةيناطيربلا تاوقلا نم ةيساسالا ةلتكلا ليوحت هر ١

 ءىطاش ىلع وا «كينولاس» يف لزنت ثيح «.ناقلبلا ىلا

 . يكيتايردالا رحب ىلع ةيفالسوغويلا «ايساملاد» ةقطنم

 دروللاو «ةيناطيربلا ةيرحبلا ريزو ««لشرشت» ناكو
 يأرلا اذه نيديؤم «ةيناطيربلا ةيبرحلا ريزو «رئشتيك»

 ةركفلا اوضراع ةيبرغلا ةهبجلا ةداق نكل .يجيتارتسالا

 دقف اذل .اهيف مهتاوق زيزعت ةرورض ىلع اوحلأو :ةدشب

 روطتلا ثدح نا ىلا «جروج ديول» حارتقا ذيفنت لجأت

 ناكو .نانويلاو ايبرصو ايراغلب فقاوم يف ًافنآ روكذملا

 وه ةيلمعلا هذه لثم جئاتنل ماعلا يجيتارتسالا روصتلا

 ىلع ءاليتسالل اهنم قالطنالاو ,«كينولاس» يف لوزنلا
 اينامور عيجشتو «برحلا نم ايكرت جارخاو «لوبنطسأ»

 اينامور ةدناسم مث «ءافلحلا بناج ىلا برحلا لوخد ىلع

 ةيضل



 ضميملوددودجل ل.

-- 

 ىلا لوصولا فدهتسي ناقلبلا لخاد فحرب ًايركسع

 .ايناملاو اسمنلا ةرخؤم ديدهت متي كلذبو ««ايبرص»

 نويناطيربلا نويركسعلا ةداقلا ضراع دقلو

 هذهك ةلمح نا ساسا ىلع «ةيلمعلا هذه نويسنرفلاو

 قيرط نع اهدادماو تاوقلا لقنب قلعتت تابوعص هجاوتس
 ةطساوب مهتاوق لقن ىلع نيرداق ناملالا ناك نيح يف «رحبلا

 دعب ايف تبثأ يلمعلا قيبطتلا نكلو .ةيديدحلا ككسلا

 قيرطب «كينولاس» ىلا اسنرف نم قليف مجحب ةوق لقن نأ

 انيق

 ١518 لولبا 1911 فاشلا ندرشنت قرش هبحتلا طخ ابلئالال

 ١اهوذذ /ه / < و الق ”ةهيجلا طخ هس

4. 

 1918-1918 كينولاس ةلمح لالخ تايلمعلا روطت

 نم لقنلا مت اذا ًاموي ١7 وأ ًاعوبسا قرغتسي ناك رحبلا

 نم ةلئامم ةيناملا ةوق لقن قرغتسي انيب «ةرشابم ارتلكنا
 . .رهش نم رثكا ناقلبلا ىلا اسنرف

 يف ةيسنرفلا - ةيناطيربلا ةلمحلا تاوق لازنا أدب

 ةقرف مضت تناكو ٠١ / 2191١6 / “ يف «كينولاس»

 فلا ١ يلامحالا اهددع غلبيو «ةيسنرف ىرخاو ةيناطيرب

 «قرشلا شيج» مسا ةوقلا هذه ىلع قلطا دقو .لجر

 نانويلا كلم لدبتسا ٠١ / ه ينو . ه2 6ع 0001+

 مك

 عم نواعتلل ةلايملا «سوليزينيق» ةموكح «لوالا نيطنطسق»
 .اسمنلاو ايناملال ةيلاوم ىرخا ةموكحب ءافلحلا
 عم ةدوقعملا كرتشملا عافدلا ةدهاعم ءاغلاب ةديدجلا ةموكحلا

 . (ايبرصا»

 بحس مغر «مهتلمح يف يضملا اوررق ءافلحلا نكلو
 «ياراس» لارنجلا أدب اذل .مهل ةقبسملا اهتوعدل نانويلا

 دق تناك يتلا ««ايبرصو ةدعاسمل ًالامش ٠١/17 يف مدقتلا
 ١١( شيجلا) ةيناملالا تاوقلا وزغل ٠١ / 5 ذنم تضرعت

 تماقو



 يلامجا 5و ١ ناشيجلا) ةيراغلبلاو (” شيجلا) ةيواسمنلاو

 تلصوو .(ةيناملا قرف اهنمض نم ةاشم ةقرف ١ |هتوق
 ةدلب فراشم ىتح روكذملا اهمدقت يف ءافلحلا تاوق

 ةعقاولا 2(«سيليفوتيت» ًايلاح ىمس) 65 «سيليف»

 .«كينولاس» نم يبرغلا لامشلا ىلا ملك 1١١ ةفاسم ىلع

 تاوق ىلع بلغتلا نم تنكمت يراغلبلا شيجلا تاوق نكلو
 نم يبونجلا عاطقلا يف (ايبرصل عباتلا) «ينودقملا شيجلاو

 ةعنام ٠١. رك 37 موي «سيليف» ىلع تلوتساو .ةهبجلا

 .ةيبرصلا تاوقلاب ءاقتلالا نم ءافلحلا تاوق كلذب

 ءافلحلا تاوق ىلع طغضلا يراغلبلا شيجلا لصاو مث

 دنع ةعقاولا 190737 «ناريود» ةريحب وحن اهايا اعفاد

 نم ملك ٠١< ةفاسم ىلع ةيفالسغويلا - ةينانويلا دودحلا

 ةدايقلا نم رما ىلع ءانب ةدراطملا فقوأ ثيح :«كينولاس»

 اهفقوم ىلع نانويلا ءاقب يف بغرت تناك يتلا «ةيناملالا ايلعلا
 شيجلا يلوتسي نا لمتحملا نم ناكو .«دياحملا» يسايسلا

 ًارظن «ةدراطملا عبات هنا ول اهتاذ «كينولاس» ىلع يراغلبلا

 .هحلاصل ذكتقو ىوقلا نازيم لالتخال

 ءافلحلا تاوق تعجارت «يراغلبلا طغضلا اذه تحت

 فعض ىدأو . ١91١هر/ ١١ //* يف «كينولاس» قاطن ىتح

 شيجلا معد مدعو .«كينولاس» يف تلزن يتلا ةوقلا

 ايبرص رايمنا ىلا ءايبرصل (يدنج فلا )56٠ ينانويلا
 ىلإ برص يدنج فلا ١5١ وحن باحسناو .ًايركسع
 مهمايق دعب .ءافلحلا نفس ةطاسوب «وفروك» ةريزج

 .«بعص يوتش خانم يفو ةرعولا لابجلا ربع قاش باحسناب
 رئاسخ تغلبو . يكيتايردالا رحبلا ءىطاش ىلا مهلوصوو
 نم) لجر فلا 7٠١ باحسنالاو لاتقلا لالخ نييبرصلا

 ركفو .(ريسأ فلا 1٠١0 و حيرجو ليتق فلا ٠٠١ مهنيب

 يف «تازيزعتلا ضعب هتلصو نا دعب ,«ياراس» لارنجلا

 نكلو «ةيراغلبلا - ةينانويلا دودحلا ىتح ىرخا ةرم مدقتلا

 «كينولاس» نيب ةلصافلا ةقطنملا يف نيينانوي نيقليف دوجو
 «ةركفلا هذه ذيفنت ىلع همادقا نود لاح .دودحلاو

 .ةيفاك تازيزعت هلصت (ثير راظتنالاو

 «كينولاس» ةلمح تاوق ددع غلب ١91 (يلوي) زومت ينو

 يبرصلا شيجلا اياقب كلذ يف امب ءلجر فلا 760 وحن

 تادحوو .(وقروك» ىلا هباحسنا دعب هميظنت ديعأ يذل

 «ياراس» لارنجلا ةرطيس نكلو .نايسور ناءاولو «ةيلاطي

 ىلع هتردق ثيح نم ةصاخ «ةلاعف نكت مل تاوقلا هذه ىلع

 دوجول ًارظن «ةريبك ةيموجه تايلمع يف اهمادختس
 ةفلاحتملا تاوقلا يقلت نع ةجتان «ةدايقلا يف ةيجاودز

 يدايق وأ اهتاموكح نم ةرشابم ةروصب رماوأ وأ تاميلعت
 هذه تايلمع ةيلعاف مدع يف مهاسو .ايلعلا ةيركسعل
 نامض رذعت ببسب ءابيرقت ةأجافملا رصنع مادعنا تاوقل

 مايقل ًارظن ءابتاكرحتو تاوقلا مجح ةيرس ىلع ظافحل

 يزكرملا فلحلا لود تاموكح غالبإب ةينانويلا تاطلسل

 .ةلمحلا تاوقب ةصاخلا تامولعملا ةفاك

 ءوس نم ةلمحلا تاوق تناع دقف «كلذ ىلا ةفاضالابو

 ءايرالملاب ةءوبوملا ««كينولاس» ةقطنم يف ةيحصلا لاوحالا
 يذلا رمالا «عساو لكشب تاوقلا نيب ءابولا اذه يشفتو

 اهتيزهاجو ةيرشبلا اهاوق ةيلعاف نم ريطخ دح ىلا للق
 نم ةرتفلا يف هنأ ةيسنرفلا تالجسلا تركذ دقلو .ةيلاتقلا

 ىلا تدفو 21415 (سطسغا) بآ ىتح وينوي) ناريزح
 نم ناك ؛ةيسنرفلا تاوقلا نم ةلاح ”ه177 تايفشتسملا

 اى .ىضرم اوناكف نوقابلا اما ءطقف ًاحيرج 531/1 اهنيب

 ,ةلمحلا تاوئس لاوط هنا ةيناطيربلا تالجسلا تركذ

 184141/ اهنيب نم .ةلاح 48117517 تايفشتسملا ىلا تدفو

 ىلا «كينولاس» تلوحت «لماوعلا هذه رفاضت ببسب

 ةدافالا نكمي ال ةمخض تاوق هلخاد دمجتت ريبك عدوتسم

 يكيتكتلا يعافدلا قاطنلا نأ مغر ءايجيتارتسا اهنم

 دقف اذلو .ةعانمو اعاستا دادزا «كينولاس» ءانيمب طيحملا

 «رئاطلا صفق» مسا ةقطنملا ىلع ءافلحلا تاوق تقلطا

 ,ظزنل 02مم

 وحن ًالامش مدقتلا ؛ياراس» لواح 1115 فيص يفو
 اهنش يتلا ةداضملا تامجهلا نكلو «ةيفالسغويلا دودحلا

 نايراغلبلا ناشيحلاو .برغلا ةهج نم ١١ يناملالا شيجلا

 تاوق مدقت ىدم ديدحت ىلا تدا ,قرشلا ةهج نم و١

 ثيحب 191١7, مر/ 58 يف ةهبجلا طخ رقتساو .ءافلحلا

 ءانيدوق» ىتح ًابرغ لصي ءافلحلا رسج سأر حبصا
 ةفاسم ىلع ةعقاولا (ايلاح 206553 اسيدي)ر 8

 «سيكليك» ىتح المش دتميو ««كينولاس» يبرغ ملك ؟*ه

 . «كينولاس» يلامش ملك 4٠ ةفاسم ىلع ةعقاولا 115
 ىلا ءافلحلا تاوقل يلامجالا ددعلا عفر فانثالا هذه يفو

 وحن ريبك فحزب مايقلل ادادعتسا , يدنج فلا "ه٠ وحن

 بآ رخاوأ يف تررق يتلا ءاينامور ةدناسم ةيغب ايراغلب
 دقو .ءافلحلا بناج ىلا برحلا لوخد ١915 (سطسغا)

 فرعت تحبصا ثيحب ذئتقو ةلمحلا تاوق ةيمست ديعا

 11065 111665 ع2 «قرشلا يف ءافلحلا شويج» مساب

 0ع

 هموجه «ياراسو أدب ١14115 (ربمتبس) لوليا ٠١ يفو

 ءايلوتيب» وحن مدقتلا يف ًامدختسم .نيينامورلا ةدئاسمل
 هحانج تاوق (1/40725115 ريتسانوم اضيا ىمستو)8101]

 و ١ ناشيجلا) ةيبرص تاوق نم همظعم يف فلؤملا ,رسيالا

 «نميالا هحانج يقب نيح يف «ةيسنرف تاوق اهدناست .(؟

 دقو .عافدلا فقوم يف .ًاساسا ةيناطيرب تاوق نم فلؤملا

 ىلع ءاليتسالا نم ةمجاهملا رسيالا حانجلا تاوق تنكمت

 ماعلا نم (ربمفون) يناثلا نيرشت يف (ريتسانوم) «ايلوتيب»
 ةرتفلا لالخ تضرعت نميالا حانجلا تاوق نكلو .هتاذ

 عجارتلا ىلا اهترطضا «ةيراغلب ةداضم تامجهل اهسفن
 . ءيشلا ضعب

 | س

 نانويلا لخاد ةيسايسلا تاروطتلا تناك ءانثالا هذه يف

 يركسعلا مهفقوم معدتو .ءافلحلا حلاصل يرجت
 ةيروث ةكرح اينودقم يف تبشن دقلف . ماعلا يجيتارتسالا

 .ايراغلبو ايناملا عم ةفطاعتملا هتموكحو نانويلا كلم دض

 مهتملسو «نييراغلبلا عم ةينانويلا ةموكحلا تأطاوت كلذلو

 نصح اهمهاو .دودحلا ىلع ةدوجوملا نوصحلاو عالقلا

 يف نييراغلبلل هتيماح تملستسا يذلا ,1101م61 «ليور»

 نويراغلبلا ىلوتسا 1415 فيص ينو . 1415 (ويام) رايأ

 « (ريتس انوم) «ايلوتيب» ةدلب كلذ يف امب اهلك اينودقم ىلع
 كلمل ةضراعملا ةيسايسلا ةكرحلا ةوق نم داز يذلا رمالا

 يف نوينانويلا نويندملا ناكسلاو دونجلا لكشو .نانويلا

 تنلعا كلملل ةيداعم ةلقتسم ةيلحم ةطلس (كينولاس»

 ةيناملربلا ةيبلغالا ميعز رداغو .ءافلحلا ىلإ اهمامضنا

 لوليا رخئاوا يف «تيرك» ةريزج ىلا انيثا «سوليزينيف»
 دئاق نم معدب .نلعا ثيح ء.هتاذ ماعلا نم (ربمتبس)

 «كينولاس» ىلا تلقتنا ةلقتسم ةموكح «ةينانويلا ةيرحبلا

 لود ىلع برحلا تنلعاو .(ربوتكا) لوالا نيرشت يف
 “1١ /”١9١. ؟ا/ يف يزكرملا فلحلا

 ًاموجه «ياراس» لارنجلا نش 19117 ىيام) رايا يفو
 جيئاتن ققحي مل هنا الآ ءرسيالا حانجلا تاوقب ”نيدج

 هب ةمئاقلا ةيبرصلا تاوقلا سمحت مدعل ًارظن «ةسوملم
 يذلا ١915 موجه لالخ طابحالاب اهروعش بسب

 نم ةلاعف ةدناسم نود هءابعأ تلمحت اهنا تدقتعا

 ترج 19117 (وينوي) ناريزح لئاوا يفو .اهئافلح
 نيطنطسق» كلملا ةموكحو ءافلحلا نيب ةرمثم ريغ تاضوافم

 خزرب دنع ةيسنرف تاوق اهرثا ىلع تلزن .؛لوالا

 لراش» ءافلحلا لثمم بلطو ««انيثأ» يونج «ثنروك»

 كلملا نم (0. (061عو(02 10228114 «رانوج ناتسيليس

 هيلخت كلملا نلعاو «شرعلا نع ٍلختلا «لوالا نيطنطسق»

 رداغ مث ,.15317/5ر/١١1 يف «ردنسكلا» هنبال شرعلا نع

 «سوليزيئيق» داعو . ةيسنرف ةنيفس رهظ ىلع ايناملا ىلا دالبلا

 فلخلا لود ىلع برحلا نلعا ثيح ؛«انيثا» ىلا هتموكحو
 لدبتلا اذه نع جتنو .1910/ 5 71 يف ًايمسر يزكرملا

 ىلا ينانويلا شيجلا مامضنا نانويلل يسايسلا فقوملا يف
 لقنب ايلعلا ةيناطيربلا ةدايقلل حمس امم .ءافلحلا تاوق

 ةدناسمل «نيطسلف ىلا ناقلبلا يف ةلماعلا اهقرف ضعب
 .«يبنللأ» لارنجلا ةدايقب ذثتقو اهيف ةيراجلا تايلمعلا

 «ياراس» لارنجلا لدبُتسا 19411 ماعلا ةيابن يفو
 24. آ]. للا «اموُيغ فلودأ سيول يرام» لارنجلاب

 ىلع ديدجلا دئاقلا لمعو .ةيويح رثكالا 86

 نمض ةلاعف ةوق اهلعجل «ةيئانويلا تاوقلا ميظنت ةداعا

 دادتما ىلعو «كينولاس» لوح ةلماعلا ءافلحلا تاوق عومجم

 تناك ثيح « يكيتايردالا رحبلا ىتح نانويلا يلامش ةهبجلا

 مدختسا ١914 (ىيام) رايأ يفو .ةيلاطيا تاوق دجوت

 نفي



 | نم

 ىرذ طخ لالتحا يف ةينانويلا تاوقلا «اموّيغ» لارنجلا

 دودحلا ىلع ةعقاولا :5118 01 16862 «نغيل يد اركس»

 هرادراق» رهخ يبرغ «(ةيبرصلا) ةيفالسغويلا - ةيانويلا
 ىلا «امويغ» يعدتسا مث . 1914 (ىيام) رايا يف 10

 ةهبجلا ىلع لمعلل هتاذ ماعلا نم ىيلوي) زومت يف اسنرف
 «يريهسيد هيشنارف سيول» لارنجلا هناكم لحو «ةيبرغلا
 آه طءوصعطعأ 0: وموال

 ءدب ةيشع . يركسعلا ىوقلا نازيم عاضوا تناكو

 غلب ذا «ءافلحلا ةحلصمل تبلقنا دق روكذملا موجهلا ذيفنت

 ةيلاع تايونعمب نوعتمتي يدنج فلا 0٠" مهتاوق عومجم

 فلتخم يف ةفلاحتملا تاوقلا اهتققح يلا تاراصتنالل ارظن

 ةديج تادعمو ةحلسا نوكلميو ,ىرخالا برتلا تاهبج

 ١1١ وحن مههجاوي ناك نيح يف ,ًاعفدم 11١ اهنيب نم
 ءاعفلم 48*١١ وحن مهبدل .يراغلب يدنج فالا

 نوعتمتي الو «بايثلاو نؤملاو رئاخذلا ىلا نورقتفيو
 ةيناملالا ةدايقلا تناك هتاذ تقولا يفو .ةيلاع تايونعمب
 نم هداتعو ١١ يناملالا شيلا دونج مظعم تبحس دق ايلعلا

 ةهبحلا ىلع عافدلا تابلطتم ةهجاومل «ةينانويلا ةهبجلا

 يف «فرودندول» موجه لشف بقع ءاسنرف يف ةيبرغلا

 ىوس ةينانويلا ةهبجلا يف كرتت ملو 21514 (وينوي) ناريزح
 امك .ناكرالاو ةدايقلا طابضو ةريغصلا تادحولا ضعب

 اهتادحو زيزعتل اهتاوق مظعم تبحس دق اسمنلا تناك

 ايراغلب تناك ةجيتنلا يفو .ةيلاطيالا ةهبجلا ىلع ةلتاقملا
 ددعلاب اهيلع ةقوفتملا ءافلحلا تاوق ءايلمع ءاهدحو هجاوت

 . ةيلاتقلا ةءافكلاو ةحلسالاو

 أدب «نييراغلبلل بسانملا ريغ عضولا اذه لظ يف

 لارنحجلا ناك ةطخ قفو .ديدج موجهل دادعالا (يربيسيد»

 مسر دق 2170 2/1516 « هييتيسيم نيوقيج» يبرصلا
 لارنجلا اهروط مث ,1915 ماعلا يف ةيلوألا اهطوطخ

 «يرييسيد» فاضأو «ةلمحلا ةدايقل همالتسا لالخ «اموّيغ»

 حابص يف ءافلحلا موجه أدب دقلو .ةريخألا تاسمللا اهيلع

 يف أدب يوق يديهمت يعفدم يمر دعب 2« 96

 تمجاه ثيح «ةعاس 77,٠ رمتساو قباسلا مويلا

 ًادودح ًاعاطق نيتيسنرف نيتقرفو ةيبرص قرف * مضت تاوق
 هنع عفادتو ءملك ٠١ ,ه وحن هضرع غلبي ,ةهبحلا نم

 - لوكوس» ىرذ طخ لوط ىلع .ةدحاو ةيراغلب ةقرف

 /515 ءاسم عمو 501601 -12000م0]]ء «يبلويوربود

 م هقمع نييراغلبلا طوطخ يف ًاقرخ موجها اذه ققح 4

 .اهموجه ةيبرصلا قرفلا تلصاو يلاتلا مويلا يفو .ملك

 نيح ىلع «ءىرخا ملك "9 وحن هقمع امدقت تققحو

 (نيحانجلا ىلع ةمجاهملا) ةينانويلاو ةيسنرفلا قرفلا تعسو

 .ملك غ٠ ىلا ةحوتفملا ةرغثلا ضرع
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 ىلع ةدوجوملا ةيناطيربلا قرفلا تنش .ة / ١8 يفو

 29/310835 «رادراق» ربغ نيب دتمملا عاطقلا يف .نميالا حانجلا

 ليوحت نم ةيراغلبلا ةدايقلا عنمل اممجه ؛«ناريود» ةريحبو
 تاوقلل نميالا حانجلا دض برغلا وحن ةديدج تاوق

 تلصو 9/19 يفو .روكذملا قرخلا تققح ىتلا «ةفلاحتملا

 لك 207 عيستراداقاك» ةدلب ىلا ةيرضلا ةلايخلا

 ةيبرصلا يضارالا لخاد ملك ٠# ةفاسم ىلع ةعقاولا

 تاوقلا تناك نيرخا نيموي دعبو .(ايلاح ايفالسغوي)
 ««رادراق» ربغ يبرغ ةهبجلا لوط ىلع ترانا دق ةيراغلبلا

 برغ ىصقا ىلع ةمجاهملا «ةيلاطيالا تاوقلا تناك نيح يف
 4هووحن ايبرص دودح لخاد تمدقت دق «ةينانويلا ةهبجلا

 تقولا يف .2:1165 «بيليريا ةنيدم ىلع تلوتساو ءملك

 يداو يف مهمدقت هيف نويسنرفلاو نويبرصلا لصاو يذلا

 «استيمورتس» ةدلب وحن ةعرسب نويناطيربلا مدقتو .«رادراق»
 . 95/775 يف دودحلا ربع ««رادراق» رهن يقرش 2

 ضوافتلل «كينولاس» ىلا يراغلب دفو 7 هتاذ مويلا يفو
 .ءافلحلا عم ةنده دقع لوح

 ةيراغلبلا ةمصاعلا ىلا قيرطلا حبصا يلاتلا مويلا يفو

 ةيراغلبلا تاوقلا تايونعم تراهناو ءًاحوتفم «ايفوص»
 رمالا ءمظتنم ريغ لكشب ايراغلب لخاد عجارتت تذاو

 يفو .همالستساو ١١ يناملالا شيجلا لزع ىلا ىدا يذلا

 تمدقتو ««سيليف» نم ةيسنرفلا ةلايخلا تعفدنا ة ل

 ةنيدم ىلع تلوتساو «ملك 4ه وحن «رداراق» ربخ لوط ىلع

 تالصاوم قرط حاتفم لكشت يتلا 510م]© ؛هييبوكس»
 ةيقافتا يراغلبلا دفولا عّقو هتاذ مويلا يفو .اهلك ةهبجلا

 عيمج نع ءالحلا تنمضت يتلا .ءافلحلا طورشل ًاقفو ةئدهلا

 ميلستو ءاينامورو ايبرصو نانويلا يف ةلتحملا يضارالا

 مادختساب مهل حامسلاو .ءافلحلل ةفاك لقنلا لئاسو

 دض ًالبقتسم ةلمتحملا مهتايلمع يف ةيراغلبلا يضارالا

 ةرورض ءافلحلا دجي مل يذلا رمالا وهو ءايناملاو اسمنلا

 يف نيتروكذملا نيتلودلا ةمواقم ءاهتنا ببسب .همادختسال

 .1514 (ربمفون) يناثلا نيرشت

 مل يتلا ؛«كينولاس» ةلمح تهتنا ةندهلا ةيقافتا عيقوتبو

 يف ايراغلب ةميزه ادع ,مساح يجيتارتسا زاجنا يأ ققحت

 متت نا نكمملا نم ناك يتلاو «ةلمحلا نم ةريخالا ةلحرملا

 ةميزه درجمب اسمنلاو ايناملا دض اهلك برحلا ةيابن عم ًايئاقلت
 .ايراغلب ةميزه نم دحاو رهش دعب تمت يتلا ؛نيتلودلا

 ةريخالا ةلحرملا يف ترج يتلا ةيموجهلا تايلمعلا ربتعتو
 .يركسعلا نفلا رظن ةهجو نم .ةروكذملا ةلمحلا نم

 ةنصحملا ةيعافدلا طوطخملل يكيتكتلا قرخلا ريوطتل ًأجذومت
 .لابخلا يف

 ١914 (ةكرعم) ونريلاس (؛)

 تاوقلا دض ءافلحلا تاوق اهب تماق يرحب لازنا ةيلمع

 ةيملاعلا برحلا نابا ةيلاطيالا «يلوبان» ةنيدم يبونج ةيناملالا

 . ةيناثلا
 ةيلمعلا لبق يجيتارتسالا عضولا

 ءافلحلا ةداق دقع ١9 45 (رياني) يناثلا نوناك فصتنم يف

 دعب ةيركسعلا ةيجيتارتسالا مسرل «ءاضيبلا رادلا» رمتؤم
 قفتا دقلو .ايقيرفا يلامش يف روحملا تاوق ةيفصت

 ىلا اسنرف يلامش يف ةديدج ةهبج حتف ليجأت ىلع نورمت ملا
 2.194 ماعلا يف ةيلقص ةريزج وزغو « 5 ماعلا

 يتلا تايلمعلا ىلا ةبسنلاب ايئاهن ارارق اوذختي مل مهنكلو
 فالتخال ارظن «(ةيلقص» ىلع ءاليتسالا بقع يرجتس

 .ددصلا اذه يف نييناطيربلاو نييكريمالا ةداقلا ءارآ

 حرسملا ىلع ءافلحلا ةيجيتارتسا عوضوم حرط ديعا مث
 «نطنشاو» يف دقع يذلا «تنديارت» رمتؤم يف يبوروالا

 ةلأسملا نأ ىلع نورمتؤملا قفتاو /":١19(. هرل؟هرى١1)

 ىرحم ريرقت يه اهيلع مامتهالا زيكرت يغبني يتلا ىلوألا
 ىلع ءاليتسالا نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ةبولطملا تايلمعلا

 ةيادبو «14 47 (سطسغا) بأ ةياهن يف عقوتملا ««ةيلقص»
 كرت مدعو ء 19544 عيبر يف اسنرف يلامش يف لازنالا ةيلمع

 .ةرتفلا هذه لالخ «ةلاطب» ةلاح يف ءافلحلا تاوق

 نييكريمالا ناكرالا ءاس ؤر ىلا عوضوملا ليحأ كلذ رثإ
 رامثتسا ةركف ذيفنتل ةيلمعلا لبسلا ثحبل .نييناطيربلاو
 رهظو .«(ةيلقص» لالتحا نم ءاهتنالا بقع ءافلحلا تاوق
 لالخ ةيساسالا ةيجيتارتسالا رظنلا تاهجو يف فالتخالا

 ضييالا رحبلا تايلمع نا نويناطيربلا ربتعا دقف .ثحبلا

 تايلمع يه «(ةيلقص» لالتحا بقعتس يتلا طسوتملا

 « يدنامرونلا وزغل ديهمتلا يف ةمساح نوكت دقو «ةيسيئر
 وزغل دادعالا ىلع زيكرتلا ةرورض نويكريمالا ىأر نيح ىلع

 متي مل «نيفرطلا نيب ةلوطم تاشقانم دعبو .يدنامرونلا
 تايلمع ىلا ةبسنلاب لصفم يجيتارتسا رارق ىلا لصوتلا
 ىلع قفتا امئاو .«ةيلقص» دعب طسوتملا ضيبالا رحبلا
 ايقيرفا يلامش يف ءافلحلا تاوقل ماعلا دئاقلا فيلكت

 يتلا تايلمعلل ةحرتقم ةطخ عضوب .(رواجنزيأ لارنجلا)
 .هجو لضفأ ىلع «ةيلقص» لالتحا جئاتن رمثتست نا نكمي

 بذج وأ ءاوتحاو .؛برحلا نم ايلاطيا جارخخا ىلا يدؤتو
 .ةيناملالا تاوقلا نم نكمم ددع ربكا

 يف «رئازجلا» ىلا «لاشرام» لارنجلاو «لشرشت» رفاسو

 ىلع هاعلطاو «روابنزيا» ىلا اعمتجا ثيح 4 "/ 64
 تايلمعلا فلتخم هعم اثحبو .«تنديارت» رمتؤم تاررقم

 اذا هنا «رواهنزيا» حضواو . لبقتسملا يف اهب مايقلا نكمملا

 برحلا نم اهجارخاو ايلاطيا ةميزه ىلا نوفديي ءافلحلا ناك
 نم ءاهتنالا روف اهيضارا يف لوزنلا مهيلع نإف .ةعرسب



 حرسم يف دهجلا زيكرت يرورضلا نم ناف اذل .«ةيلقص»

 اذه لشرشت ديأو .اهتاذ ايلاطيا ىلع طسوتملا ضيبالا رحبلا

 لعف دودر ةسارد «لاشرام» حرتقا دقلو . سامحب يأرلا

 ريدقتل «.(ىكسه ةيلمع) «ةيلقص» وزغ لالخ ناملالا

 :ةيلاطيالا ىضارالا وزغ دنع اهيلا نوأجليس ىتلا ريبادتلا

 ةليمت هدنلا دعانا يئاهنلا رارقلا ذاختا ليجأت حرتقا امك

 .(« يكسه)

 يئاهن رارق رودص نود رئازجلا عامتجا ىهتنا اذكهو
 ,«ةيلقص» ىلع ءاليتسالا بقعتس يتلا تايلمعلا لوح

 وزغل ةيلدابت ططخ مسر ىلع اوفكع ناكرالا طابض نكلو

 نيابت رهظو .ايلاطيا يبونجو «اكيسروك» و «اينيدرس»

 هذه دادعا لالخ ةيناطيربلاو ةيكريمالا رظنلا تاهجو

 ةمزاللا لئاسولا ةفاك عضوب نويناطيربلا بلاط ذا . ططخلا

 نويكريمالا رصا نيح يف ««رواهنزيا» لارنجلا فرصت تحت
 يف اسنرف وزغ ةيلمعل دادعالا تارابتعا ةاعارم ىلع

 تارئاطلا نم ددعو قرف عبس لقن ةرورضو «44
 ىلا طسوتملا ضيبالا رحبلا حرسم نم لازنالا نفسو

 . «يكسه» ةيلمع ءاهتنا درجمب ءايناطيرب

 ««يكسه» ةيلمع اهتققح يتلا ىلوالا تاحاجنلا عمو

 طيطختلا عراست ,.154/ 107 ٠١ يف اهذيفنت أدب يتلا

 . ةعرسب حضتت تازايخلا تادبو .امل ةيلاتلا تايلمعلل

 يف «ةيكريمالا ناكرالا ةسائر تارابختسا تحرتقا دقلف

 مايقلا .1494 /الر/ ١١ موي «لاشرام» ىلا هتعفر ريرقت

 ءانيملا هذه ىلع ءاليتسالا فدبب .«يلوبان» ةقطنم يف لازناب

 رايمنأ ةيلمع عّرسي كلذ نا رابتعاب ««امور» وحن مدقتلاو

 نم للقي يذلا روكذملا حارتقالا «لاشرام» ىنبتو .ايلاطيا

 ىلا حارتقالا ثعبو ءايلاطيا يف ءافلحلا ىوق فازنتسا رطاخم

 بحرف 21944 / 7/١5 يف ةكرتشملا ناكرالا ةسائر

 ةوطخ هربتعا يذلا «لشرشت» ةصاخو «هب نويناطيربلا

 . ةئيرج

 هناكرا طابضو «رواهنزيأ» دقع ١1494 /ال/ ١0 يفو

 ًاعامتجا (رديتو «ماهغنينكو ءردنسكلا) هينواعم رابكو
 قفتاو .ايلاطيا دض ةلبقملا تايلمعلا ططخ ةساردل

 ءانيم لالتحاو ءايلاطيا يبونج يف لازنالا نا ىلع نوعمتجملا

 بجي «(يرحبلا دادمالل ةماه ةدعاق رفوي يذلا) «ىتنارات»

 تحب دقف هتاذ تقولا يفو . يسيئرلا دهجلا روحم نوكي نأ

 هذه ةصالخ «روابنزيا» لسراو .«يلوبان» يف لازنالا ةركف

 ًابلاط ءا// 18 موي ةكرتشملا ناكرالا ةسائر ىلا تاحرتقملا
 ةيلاطيالا يضارالا دض تايلمعلا ءدب ىلع اهتقفاوم

 ىقلت ءال/ ٠١ يفو .«ةيلقص» نم ءاهتنالا روف ةيسيئرلا

 لازنالا ىلع ةقفاوملا ةكرتشملا ناكرالا ةسائر نم «رواهنزيا»

 مسا ةيلمعلا ىلع قلطأو .اهنم ةبرقم ىلع وأ «يلوبان» دنغ
 . ى0هلهصعطع «شنالافأ»

 ةكرتشملا ناكرالا ءاس ؤر ةئيه يف نويناطيربلا بلاطو

 حرسم نم تارئاطلا وأ تاوقلا وأ نفسلا لقن فاقياب
 ىلا وأ ايناطيرب ىلا طسوتملا ضيبالا رحبلا تايلمع

 حاجنلا صرف لضفا نيمأتل ,ءىداحلاو يدنهلا نيطيحملا

 ةهجوب ذخالا ضفر «لاشرام» نكلو .«شنالافأ» ةيلمعل

 فرصت تحت ةدوجوملا لئاسولا نأ ربتعاو .هذه رظنلا

 نود اهب مايقلا يغبني يتلا «ةيلمعلا زاجنال ةيفاك «رواهتزيأ»
 .ىرخالا مهتايلمعو ءافلحلا ططخ ىلع كلذ رثؤي نأ

 78 يف «ينيلوسوم» طوقس نع تدرو يتلا ءابنألا نكلو

 برعا دقلف . هيأر رييغت ىلا «لاشرام» تعفد «. ١5 ة”ا/ل/

 ,ءافلحلل ةكرتشملا ناكرالا ءاس ؤر ةئيه ماما يللاتلا مويلا يف
 هيلع ناك امع ريغت دق طسوتملا ضيبالا رحبلا يف فقوملا نا

 .«تنديارت» رمتؤم نابإ
 شيجلا دئاق .«كرالك كرام» لارنجلا «رواهنزيأ» فلكو

 ««شنالاقأ» ةطخ ليصافت دادعاب .يكريمالا سماخلا

 دعوم نوكي ناو .8/ 1 يف ةزهاج ةطخلا نوكت ثيحب
 دئاق ««يرموغتنوم» لارنجلا فلك اك .9 / ٠ ذيفنتلا
 قيضم روبع ةطخ دادعاب «يناطيربلا نماثلا شيجلا

 . «انيسم»

 لازنالا عقوم رايتخا

 ذنم هناكرا ةئيهو «كرالك كرام» لارنجلا ماما ترهظ

 يف بولطملا يرحبلا لازنالا عقوم رايتخا ةلكشم ةيادبلا
 جيلخ يف لازنالا ناكما ثحب ىرجو .«شنالاقأ» ةيلمع

 ءانيملا لالتحال ةيدؤملا قرطلا رصقا هرابتعاب ««يلوبان»

 نوكيس لازنالا كلذ نا ةساردلا دعب نيبت مث .ماهلا
 دوجول ًارظن «ةريبك نوكتس هنع ةمجانلا رئاسخلا نأو .ًارطخ
 تاكبشو «ةمئاع زجاوحو «ةفيثك ةيرحب ماغلا لوقح

 ,جيلخلا نم بارتقالا قرط يطغت .ءاملا تحت ةبوصنم

 ةيعفدملل ًاعقوم 4١ نم رثكأب ءانيملا ةياح نع اضف
 دض رشابملا يرحبلا لازنالا ةركف تيغلأ اذهو . ةليقثلا
 . (يلوبان» ءانيم

 «يلوبان» برق لازنالل ةيحالص قطانملا رثكا تناكو
 «اتيياغ» جيلخ دنع دوجوملا «ونروتلوق» ربغل يلحاسلا لهسلا

 اهب طيحت ال يتلا ةديحولا ةقطنملا هنأل ارظن «ةنيدملا يلامش

 ًاحرسم لكشت ةطسبنملا هضرا نالو ءرشابم لكشب لابجلا
 يعيبط قئاع يا كانه نكي ملو .تاعردملا ةكرحل (ًثالم

 نا امك .«يلوبان» وحن ةعرسب ًابونج فحزلا نود لوحي
 قيعيس ةيناملالا طوطخلا ءارو ءافلحلل ةريبك تاوق لازنا

 .لامشلا نم ةيناملا تازيزعت لاسرا

 لارنجلل حضوا «رديت» يناطيربلا وجلا لاشرام نكلو
 لازنالل لاعفلا يوجلا معدلا نيمأت نا :«كرالك كرام»

 ىدم رصق ببسب «نكمث ريغ «يلوبان» يلامش يرحبلا
 يف ةمدقتملا ةيوجلا دعاوقلا نم لمعتس يلا تالتاقملا

 ةيراهن ةلتاقم ةرئاط 5٠٠ وحن كانه ناو ةصاخ :«ةيلقص»

 «يلوبان» برق ةيناملا ةيليل ةلتاقم 5٠ و (ةيلاطياو ةيناملا)
 .«أايجدوف» لوحو

 أ س

 ةركف (كرالك كرامد» دعبتسا .ساسالا اذه ىلعو

 لارنجلا حارتقاب ذخاو .«يلوبان» لامش لازنالا

 يونج «(ونريلاس» جيلخ يف لوزتلاب صاخلا .«ردنسكلا»

 ةحلاص ءىطاوش دجوت ثيح ءملك 7٠١ وحنب «يلوبان»

 راطم دوجو نع ًللضف ءملك 4١ وحن دتمت لازنالل

 منال نع ملك و وطي دبي يمنا ودل نكت
 تالتاقم بارسأ 4 لبق نم راطملا اذه مادختسا ةيناكماو

 «ونريلاس» ءىطاش اتيبلس تناكو .هيلع ءاليتسالا دنع
 نيب حوارتت تافاسم نم هب لابجلا ةطاحإ ١ :ناتيساسالا
 طاقن ناملالا نيعفادملل رفوي يذلا رمالا .ملك ١ و “

 قيضلا يلحاسلا لهسلا ىلع فرشت «نارينلاب مكحتو ةبقارم
 رارطضال ارظن الامش رشابملا مدقتلا ةبوعص -؟ .ايبسن

 .اهنع عافدلا لهسي نيقيض نيرمم روبعل تاوقلا

 ونريلاس يف لازنالا ةقطنم ةعيبط

 ونريلاس جيلخ يف لازنالل ةحلاصلا ءىطاوشلا تناك

 ىتح ًالامش «ونريلاس» ةدلب نم اءدب ,ملك 4١ وحن دتمت

 اهماما طسبنملا لهسلا رفويو ءابونج «يلويورغأ» ةيرق
 تابلطتملا نيزختل ةيناديم تاعدوتسم ةماقا تاناكما

 لكش ىلع لهسلا دتمو . مدقتلا ةلصاومل ةمزاللا ةيرادالا
 .هقرتخيو (هتدعاق يناريتلا رحبلا ءىطاش لثمي ثلئم هبش

 مل وحن ةفاسم ىلع نايقتلي ناذللا «يرولاك»و (يليسا» اربخ

 ءاقتلا ةطقن نم ةرشابم بونجلا ىلاو .ءىطاشلا نم ملك
 دنع «يليس» ربخ 16 مقر قيرطلا زاتجي «نيروكذملا نيربغلا
 ««ينريلاس» هاهتا يف فطعني مث .«افاكسالا ينوب» ةيرق

 نم مداق يديدح طخ ًايزاوم ««يلوبان» ىتح رمتسيو

 .ءىطاشلا برق بونجلا

 طخ عم يقتلي ١9( قيرطلا) رخآ قيرط كانه ناكو

 «قرشلا ةهج نم لهسلا نالخديو ءرخآ يديدح
 ىلع ةعقاولا «يليس يتنوي» ةيرق دنع «ٍليس» ربخ نازاتجيو

 ١8 قيرطلا عم نايقتلي مث .ءىطاشلا نم ملك 14 ةفاسم
 ىلع ةعقاولا «ايلابيتاب» ةدلب دنع هل يزاوملا يديدحلا طخلاو
 زكرم لكشت يتلاو «ءىطاشلا نم ملك ٠١ وحن ةفاسم
 لهس نم يلامشلا ءزجلا يف ةيديدحلا طوطخملاو قرطلا عمجت
 ىلا ناهجتي يديدحلا طخلاو ١8 قيرطلا ناكو .«ونريلاس»

 طيحت لابخلا تناكو .«اقاك ةرغث» ربع لابحلا طسو «يلوبان»

 . سوق لكش ىلع يلامشلا ءزجلاب
 لابجلا نيب ةفاسملا قيضت لهسلا بونج ىصقا يفو

 لبجو هويشتاياكد لبجو ++ لقلا لطي ثيح ؛ءىطاشلاو
 ةروكذملا قرطلا ةكبش ىلع ءاليتسالا ناكو .«يناتيكس»
 ناك امك .ًاقرش ءافلحلا مدقتل ةرورض لكشي اهيقالت طاقنو

 ايرورض ءاهيلامش ةيلبحلا قئاضملاو «ونريلاس»ىلع ءاليتسالا
 ىلع ءاليتسالا نم دب ال :ناكو .؛يلوبان» وحن مدقتلل

 ةيامحلا «ليس يتنوي» و «ونيفروكيتنوم» راطمو «ايلابيتاب»

 و



 ع

 أ س

 نم تأت ةيناملا تاوق يا مدقت عنمو «يلحاسلا رسجلا سأر

 1١9. قيرطلا ربع قرشلا

 اهراشتنا عقاومو ةيناملالا تاوقلا مجح

 قرف 4 ايلاطيا يبونج يف ناك (ربمتبس) لوليأ لئاوأ يف
 قرفلا هذه تناكو .«غنيرلسيك» لاشراملا ةدايق تحت

 :يلي امك ةعزوم

 25100624 «تندوتش» لارنجلا ةدايقب ١١.« قليفلا * .

 يف (ةيكيناكيم ةاشم) * «ريدانيرغ رزناب» ةقرف :مضيو

 ىلع ةيناثلا نييلظملا ةقرفو ««وبرتيف» ةدلبب ةطيحملا ةقطنملا

 .«امور» لوح نيتقطنملا اتلكو ,«ايتسوا» برق لحاسلا

 لاشراملل رشابمللا فارشالا تحت روكذملا قليفلا ناكو

 .«غنير لسيك»

 111156 «(بوه» لارنجلا ةدايقب ١4« «رزنابلا» قليف *

 ءًائيدح ةلكشملا (ةعردم ةقرف) ١5 «رزنابلا» ةقرف : مضيو

 ةفاضالاب ««ونريلاس» جيلخ ىلع ةفرشم عقاوم يف ةزكرمتملاو

 ٠١ «ريدانيرغ رزنابلا» و «غنيروغ نامريه» يتقرف ىلا
 ةداعال «يلوبان» ةقطنم يف اتناك نيتللا :نيتيكيناكيمل
 ًاساسا اترشتنا دقو .«ةيلقص» نم امههباحسنا دعب .ميظنتلا

 .«ونروتلوق» ربخ يبناج الك ىلع ةنيدملا يلامش

 211655 «ره» لارنجلا ةدايقب 205 «رزنابلا» قليف *

 ؟" «رزنابلا» ةقرفو «؟9 «ريدانيرغ رزنابلا» ةقرف : مضيو

 ةقرفو «ةبابد يا كلمت نكت مل يتلاو ءائيدح ةلكشملا

 هبش ف ةعزوم ثالثلا قرفلا تناكو .ىلوالا نييلظل

 هبش بونج ىصقا يف ىرخالا قطانملاو «ايربالاك» ةريزج

 . ةيلاطيالا ةريزجل

 ةدايقل نيعبات 88و ١4 « رزنابلا » يقليف الك ناكو

 «فوهفنيتيث» لارنجلا ةدايق تحت ءرشاعلا شيجل

 وحنلا ىلع ةيناملإلا تاوقلا عيزوت ناكو . العانس عطمأأ

 ءايلعلا ةيناملالا ةدايقلا ةيجيتارتسا عم قفتي روكذمل

 ءانيلاطيا يبونج يف يريخأتلا لاتقلا ذيفنتب ةيضاقل

 يلامشب كسمتلاو :«يلوبان» دنع لازنالل ةيلعافب يدصتلاو

 .اهب طيحي امو «امور» نم اءدب ءاهطسوو ايلاطي

 .15 «رزنابلا» قليفل ةعباتلا ١5 «رزنابلا» ةقرف تناكو

 ىلا تلصو دق .«ونريلاس» ءىطاوش برق ةدوجوملاو

 4 تمضو «ءافلحلا لازنا نم طقف عوبسأ لبق ةقطنملا

 . ةسدنه ةبيتكو عالطتسا ةبيتكو تابابد ةبيتكو ةاشم بئاتك

 .ءىطاوشلا نم ملك 00 وحن ةبقارمب تفلك دقو

 ف

 ةيناملالا ةيعافدلا تاءارجالا

 رفوت «ونريلاس» لهسب ةطيحملا لالتلاو لابجلا تناك
 «ةيعفدملل ةزاتمم ضبارمو «ءىطاوشلل ةلاعف ةبقارم ناملالل

 لكشب ءافتخالا نمؤت تناك ضرألا ةعيبط ناو ةصاخ

 «ايلابيتاب» ىلع ةيناملالا تاوقلا ةرطيس تناكو .ديج

 نم يلامشلا مسقلا ىلع نارينلاب ةرطيسلا نيمأتل ةيرورض

 «ايلابيتاب» تناكو . لهسلا طسو ىلا ةيدؤملا قرطلاو لهسلا

 رواحمب مكحتت ؛ 474 لتلاو ««اليفاتلأ» و «وناسربي» ىرقو

 ناك يتلاو 214 قيرطلا ىلع ةكرحتملا تازيزعتلا مدقت

 ةديدع قطانم وحن «يليس يتنوي» نم اهعافدنا ناكمالاب

 .لهسلا نم

 ««يرابد نم ١5 «رزنابلا» ةقرف تلصو :مر/ 9 يفو

 ضعبي تماقو ««ايلابيتاب - يلوبيإ» ةقطنم يف تزكرمتو

 نالعا بقعو .ةعقوتملا لازنالا ةيلمعل ةداضملا تابيردتلا

 تاوقلا حالس عزنب ةقرفلا هذه تماق «ايلاطيا مالستسا

 .ةيلحاسلا اهتاعافد تلتحاو هلك عاطقلا يف ةيلاطيالا

 قح «وتنيروس» ةريزج هبش نم يعافدلا ةقرفلا عاطق دتماو

 يف ةقرفلل ةعباتلا نيسدنهملا ةبيتك تزكرمتو .«يلوبورغأ»

 يف «ريدانيرغ رزناب» جوف رشتنا |نيب «هوتنيروس» ةريزج هبش

 يف رخآ جوف رشتناو ليس رمنو «ونريلاس» نيب ةقطنملا

 . (يلويورغا» ىتح ءىطاشلا لوط ىلع ًابونج ةدتمملا ةقطنملا

 . «هايلابيتاب» يف عردملا جوفلا زكرمتو

 ءاشناو «تابابدلل ةداضملا عناوملا دادعاب ناملالا ماقو

 نم ديدعلا يف ةكئاشلا كالسالا اهب طيحت تاشاشرلل راكو

 عقاوم ضعب ىلع مهدي اوعضو امك :ةمكاحلا طاقنل

 اهثب يتلا ةليلقلا ماغلالا لوقحو ةيلاطيالا ةيعفدمل

 نم اددع اوزكرو .ءىطاوشلا برق لبق نم نويلاطيال

 ةداضملا مم 44 رايع عفادملا نم ةكرحتملا تايراطبل

 عقاوملا اوززعو ««ايلابيتاب» ءارو ةعقاولا لالتلا يف تابابدلل

 ًاديج ًاعالطتسا اورجاو «تابابدلا ضعبب ةيعافدل
 ىلا ةيمارلا تاءارجالا هذه مظعم تمتو .اهلك ةقطنملل

 ءدب لبق يأ ءايلاطيا مالستسا نالعا بقع عافدلا ميظنت

 .دحاو مويب «شنالقا» ةيلمع

 ةيلمعلا قبس يذلا يوجلا فصقلا

 تايلمعل ةقباسلا ةرتفلا لاوط ءافلحلا ناريط طشن

 تاراطملا دض هتايلمع تزكرتو ءايلاطيا يونج يف لازنالا

 فصقلا تاعلط ددع تغلبو «ةيديدحلا طوطخلاو قرطلاو

 نم رثكا 14 4/9/7 و م1 نيب ام ةرتفلا يف ةفلتخملا

 ىلا ىدا امم ءنط 59٠٠ ءاهز اهلالخ يقلأ :ةعلط

 و «يلوبان» نم بونجلا ىلا ًامامت تاراطقلا ةكرح فقوت

 .اههنم لامشلا ىلا ًاريثك اهضافخناو ««ايجدوف»

 لازنالا تادادعتسا ةلقرع يناملالا ناريطلا لواحو

 هتايلمع رطخا ناكو .ايقيرفا يلامش يف ءناوملا ةمجاهمب

 288 ركنوي» ةضقنم ةرئاط ٠٠١ هتنش يذلا يوجلا موجها

 نع رفسا يذلاو «4"/ م ١7 موي «ترزنب» ءانيم ىلع

 لتقو ,ىرخا نفس ةثالث باطعاو ةاشم لازنا ةنيفس قارغا

 لارنجلا ىحرتللا نيب نم ناك) ًاصخش 6 حرجو

 ةدايقلا تدرو .(يناطيربلا ٠١ قليفلا دئاق «سكوروه»

 ىلع مه ١١ يف هذيفنت ىرج يوج موجب ءافلحلل ةيوجلا

 278 ب» ةلتاقم ةرئاط ؟!/5 هب تماقو .ضفخنم عافترا

 ًانط ؟١4 اهلالخ تقلاو «ةعبرالا «ايجدوف» تاراطم دض

 دارفالل ةداضملا اياظشلا لبانقو راجفنالا ةديدش لبانقلا نم

 ةيناملا ةرئاط 4ا/ ريمدت ىلا ىدأ امم ,ةقيقد ٠" لالخ

 تفعض «موجه لا اذهل ةجيتنو .ىرمخا ةرئاط ٠" باطعاو

 .ءافلحلا تافذاق دض ةيناملالا تالتاقملا تاطاشن

 ««ونريلاس» ةقطنم لوح هفصق ءافلحلا ناريط زكرو

 تمجوه ثيح .9/9 موي لازنالا ءدب ىتح 4/7 نم ءادتبا

 تاوقلا تاعمجتو قرطلاو روسجلاو ةيديدحلا ككسلا
 تادايقلا زكارمو تاراطملاو تاعدوتسملاو ةيعفدملا عقاومو

 . ةيجبنم ةروصب

 يرحبلا ءافلحلا دشح

 لازنالل قيرطلا دهمي يوجلا فصقلا ناك امدنع

 صضيبالا رحبلا يف ءافلحلل ةيرحبلا ةدايقلا تناك «بقترملا

 يتلا ةسارحلا ةوقو «لازنالا قراوزو نفس عمجت طسوتملا
 وحنلا ىلع ةوقلا تلكشت دقو .ةيلمعلا لالخ اهقفارتس
 .ةيلاتلا ةحفصلا ىلع دوجوملا لودجلا يف روكذملا

 نييناطيربلا مامتها ساكعنا لودجلا نم ظحاليو

 يجيتارتسالا مهزيكرت نمض لخدت اهرابتعاب «ةيلمعلاب
 اذه دسجت دقلو .طسوتملا ضيبالا رحبلا حرسم ىلع

 ىلا ةبسنلاب ءاوس «ةيلمعلل نويناطيربلا همدق امب مامتهالا

 ةيبرحلا عطقلا ثيح نم مأ «ةيرحبلا عطقلا يلامجا

 ..تارمدم «تادارط «تارئاط تالماح «جراوب)

 .(خلا»



 لوطسالا تارئاط تالماح

 ةسارحلا تارئاط تالماح

 ةفيفخ تارئاط تالماح

 ماغلا ةحساك نفس

 ماغلا ةحساك قراوز

 ةاشم لازنا نفس

 تابابد لازنا نفس

 ةاشم لازنا قراوز

 تابابد لازنا قراوؤز

 ةيلحاس قراوز

 (لورتب تالقان)
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 ةيلمعلا يف ةكرتشملا ءافلحلا تاوق

 (كرالك كرام لارنحلا) سماخلا يكريمالا شيجلا ناك
 «ونريلاس» يف لازنالا ةيلمع ذيفنتب فلكملا

 :ةيلاتلا تاليكشتلا

 دراشتير» لارنجلا ةدايقب ءرشاعلا يناطيربلا قليفلا *
 ةاشملا يتقرف مضيو ,16. 210 02661 «يريرك كام

 «ال ةيناطيربلا ةعردملا ةقرفلاو 2.55 8و 451 نيتيناطيربلا

 تادحو ىلا ةفاضالاب .لقتسملا 7 عردملا ءاوللاو

 و «نيتيناطيرب سودناموك يتبيتك مضت ةقحلم سودناموك

 .ةيكريما (رجنار) سودناموك بئاتك *

 تسنرا» لارنجلا ةدايقب ,سداسلا يكريمالا قليفلا *

 و ٠١ ةيكريمالا ةاشملا قرف مضيو ل. 12299016 ؛يلواد

 ةقرفلاو ١. ةيكريمالا ةعردملا ةقرفلاو ,.4هو ”“”و "4

 «لقتسم ناديم ةيعفدم ءاولو ءاوج ةلومحملا 87 ةيكريمالا
 . ةلقتسم تابابد ةبيتكو

 :يهف ةيلمعلا يف لعف تكرتشا يتلا تاوقلا امأ

 .هلمكاب رشاعلا يناطيربلا قليفلا ١
 وا" ةاشملا قرف :سداسلا يكريمالا قليفلا نم -؟

 أوج ةلومحملا 87 ةيكريمالا ةقرفلا نم ءازجاو ءاسو ؛
 , ةلقتسم تابابد ةبيتكو .لقتسم ناديم ةيعفدم ءاولو

 ءاولو ,.ةعردم ةقرفو ,ةاشم قرف ه :هعومجم ام يأ

 نم تادحوو «ةلقتسم تابابد ةبيتكو .لقتسم عردم
 .ًاوج ةلومحملا 67 ةيكريمالا ةقرفلا

 ءافلحلا ةطخ

 ةحاتملا لازنالا قراوزو نفس يف يبسنلا صقنلا ببسب

 يرحبلا لازنالا ةوق لكشتت نا ررقت دقف «ةيلمعلا ذيفنتل

 نم نوكم 'مئاع يطايتحا دوجو عم «قرف " نم ىلوالا
 دقف كلذ ىلا ةفاضالابو .جوف مجحب ةيلاتق ةعومجم

 " ثالثلا (رجنار) ةيكريمالا سودناموكلا بئاتك تصصخ
 ةيلمع يف كارتشالل ناتيناطيربلا «سودناموك» اتبيتكو

 ةيلمعل يلوا طيطخت ىرجو .ىلوالا يرحبلا ماحتقالا
 ءاوج ةلومحملا 67 ةيكريمالا ةقرفلا اهب موقت يلظم طاقسا

 لوصو ةقاعال ,.«سويفوسيف» لبج يبونجو يقرش
 مث .«امورق وأ «يلوبان» نم ةمداقلا ةيناملالا تازيزعتلا

 نع ةجتانلا اهتروطخل ةطخلا نم ةيلمعلا هذه تدعبتسا
 ءروكذملا لبجلا لوح ءىجافملا ةيئاوطا تارايتلا بلقت

 . ةقطنملا يف تارئاطلل داضملا عافدلا ةفاثكو

 ,194/ 9/4 موي «شنالافأ» ةيلمع أدبت نا ررقتو

 ام ةرتفلا يف (انيسم قيضم روبع) «نواتياب» ةيلمع أدبت ناو
 كرام» لارنجلا ةطخ تناكو .948١/ةهرك 4و ١ نيب

 ةاشملا يتقرف لازناب ٍئضقت «ةيلمعلل ةلصفملا ؛«كرالك

 نفي



 يف 2٠١ يناطيربلا قليفلل نيتعباتلا .55و 45 نيتيناطيربلا

 رهن هلصفي يذلا «ءىطاشلا نم (رسيالا) يلامشلا عاطقلا

 45 ةقرفلا موقت نا ىلع . يونج عاطقلا نع «يليس»

 1" ةقرفلا ىلوتتو «18 مقر قيرطلاو «ونريلاس» لالتحاب

 و هايلابيتاب» يتيرقو «ونيقروكيتنوم» راطم لالتحا ماهم
 . «ليس يتنوب»

 ةاشملا ةقرف موقتف (نميالا) يبونجلا عاطقلا يف امأ

 دنع لوزنلاب ,5 يكريمالا قليفلل ةعباتلا 5*2 ةيكريمالا

 ةيدؤملا ةيقرشلاو ةيبونجلا لخادملا قالغال ,«موتسياب» ةيرق

 ةعفترملا يضارالا لالتحا قيرط نع ««ونريلاس» لهس ىلا

 ىلع ناكو .«اليفاتلا» و «يلوبورغا» يتيرق نيب ةدوجوملا

 ىلع ةيجوف لاتق تاعومجم ثالث لازنا ةروكذملا ةقرفلا

 وحن اهتهجاوم ضرع ةحورم لكش ىلع رشتنت ؛ءىطاوشلا
 .ملك
 سودناموكلا بئاتك ةوق ىلع تناك «هتاذ تقولا يفو

 نايل

 تلئاازن.ا عقوم
 ءالاىلاقراوزلا

 د

 ١9 ؛مر/ور/و ىف ئَرَحبلا لازنالا عق

 ريشاعلا قليفلا راسي ىلع لوزنلا ثالثلا ةيكريمالا

 - اريشتون» رمم لالتحال «يرويام» ةيرق دنع يناطيربلا

 نيتيناطيربلا سودناموكلا يتبيتك ىلع ناك امك .«يناغاب
 ةيرق دنع ةيكريمالا سودناموكلا بئاتك نيمي ىلع لوزنلا
 ةمجاهمو .«افاك» ةرغث لالتحال «.«يرام لوس يرتييف»

 .برغلا ةهج نم هونريلاس»
 مئاع يطايتحاب «كرالك كرام» لارنجلا ظفتحاو

 يطايتحالا اذه ناكو .ىلوألا ةجوملا تاوق معدو ةروانملل

 . 40 ةيكريمالا ةاشملا ةقرف نم ةيجوف ةيلاتق ةعومجم مضي

 اما .اوج ةلومحملا ةيكريمالا 67 ةقرفلا نم ةلثامم ةعومجمو

 و 465 نيتقرفلا ةيقب نم فلأتت تناكف يناثلا قسنلا تاوق

 ةيكريمالا ةاشملا ةقرفو ءال ةيناطيربلا ةعردملا ةقرفلاو 7

 ةبيتكو لقتسملا ناديملا ةيعفدم ءاول ىلا ةفاضالاب "4

 . ةلقتسملا تابابدلا

 نم لوالا قسنلا يف ةكرتشملا ثالثلا قرفلا نيب نكي ملو

 يامشنلا ماحتق الا عاطق ”هتطنم
 ( ١.انلا_طيربلا قلايشلا)

 يلاولجلا ماحاقالا عاطق ههتتطنم

 01 يقريمالا قلايشلا)

 ىوس «ةيفاك ةيلمع ةيلاتق تاربخ كلتمت تاليكشت موجه لا

 تناكف ه5 ةيناطيربلا ةقرفلا اما . 45 ةيناطيربلا ةقرفلا

 طخ دنع مايا ةعضب لاتقلا ىلع ةرصتقم اهتربخ
 «سنوت يف لاتقلا نم ةريخالا ةلحرملا لالخ .«ليفاديفنيا»

 ةمودعم ةيلاتقلا "5 ةيكريمالا ةقرفلا ةربخت تناك نيح ىلع

 سأر ةماقا يف قرفلا هذه حجنت نا عقوتملا نم ناكو .ًامامت

 كلذ دعب ضرعتت مث ء««ونريلاس» لوح يلوأ رسج
 و (يلوبات» برق ةدوجوم ةيناملا قرف " ةهجاوم تالامتحال

 .عامور»

 ةسمخ يف لازنالا متي نا ساسا ىلع ةطخلا تعضوو
 لزنتس ثيح «راسيلا ىصقأ ىلع نانثا .ةلصفنم نكاما

 اهيلي .ةيناطيربلاو ةيكريمالا «سودناموكلا» تادحو

 ,ه5و 45 نيتيئاطيربلا ةاشملا يتقرف نم لكل دحاو «نانثا

 ةقرف لازنال بونجلا يف سماخلا عقوملا صصخ نيح يف

 ىلوالا ةجوملا لازنا متي نا دعبو .”5 ةيكريمالا ةاشملا
 لقن ةيرحبلا لفاوقلا ىلع ناك .مئاعلا يطايتحالاو



 ال ةيناطيربلا ةعردملا ةقرفلا مضت يتلا ةيلاتلا تاجوملا

 .48و "85 نيتيكريمالا ةاشملا يتقرفو

 .يوج وأ يرحب يديهمت يمر يأ ةطخلا نمضتت مو

 نع ضيعتساو «ةأجافملا نم نكم ردق ربك قيقحت ةيغب
 نيتوقلا نم لك عم ةيبرحلا نفسلا نم ةوق قاحلاب كلذ
 نم يونجلاو يلامشلا نيعاطقلا يف امهازنإ ررقملا نيتيسيئرلا

 لوزن بقع «نارينلاب بيرقلا معدلا ريفوتل «ءىطاشلا
 .اهفصق بولطملا ةيداعملا طاقنلا ديدحتو»تاوقلا

 يلامشلا عاطقلا يف يرانلا معدلا ةوق تناكو

 تادارط م مضت ةيناطيرب عطق نع ةرابع (يناطيربلا)
 . تارمدملا نم اددعو «روتينوم» و تارئاطلل ةداضم ةنيفسو

 معدلا ةوق تناكف «(يكريمالا) يبونجلا عاطقلا يف اما
 .يناطيرب «روتينوم» و ةيكريما تادارط 4 نم ةفلؤم

 ويلوداب ةموكح عم ةيسايسلا تالاصتالا

 يتلا «هويلوداب» لاشراملا ةموكح تناك .ءانثالا هذه يف

 يف ًارس ءافلحلا ضوافت :«ينيلوسوم» ةموكح تفلخ

 عضو دقف اذل .مالستسالا طورش ىلع قافتالل لاغتربلا

 47 ةيكريمالا ةقرفلا لازئاب يضقت ةطخ «روابمزيأ» لارتجلا
 ةموكح معد ةيغب .«امور» نم ةبرقم ىلع اوج ةلومحملا

 ةطخلا تعضوو .ًايمسر مالستسالا نالعا دنع «ويلوداب»

 موقي ناو ,«19 4/9/4 موي اهذيفنت أدبي نأ ساسأ ىلع

 ةدوجوملا ةعبرالا تاراطملا لالتحاب 67 ةقرفلا نم ءزج

 ةيقب هب قحلت مث «نييلاطيالا ةدعاسمب «امور» نم برقلاب
 يف طبهت امك «ةيلاتلا يلايللا يف ةليقثلا اهتادعم عم ةقرف

 ةيكريمالاو ةيناطيربلا تالتاقملا نم بارسا ةدع تاراطمل

 هذه ذيفنت ناكو .ًاوج ةلومحملا تاوقلا فقوم زيزعتل

 هنال «ةرشابم ريغ ةروصب «ونريلاس» ةيلمع معديس ةيلمعل
 طيطختلا ناكو .يناملالا يطايتحالا نم اءزج بذجيس
 تايلمع يا ءاغلال ةيساسالا بابسالا دحا ةيلمعلا هذه

 لقنلا تارئاط ةلقل ًارظنء «ونريلاس» برق ىرخا طاقس

 . ةرفاوتمل

 «يرموختنوم» لارنحلا تاوق تأدب ١9 "/ة/» يفو

 ةريزج هبشل يبونجلا فرطلا ىصقا يف «انيسم» قيضم روبع

 ةدعاسملا فورظلا قلخي مل لازنالا اذه نكلو .«ايربالاك»

 عفدت مل ةيناملالا ةدايقلا نال .«ونريلاس» يف لازنالل

 هعم لماعتلاب تفتكا لب ء.هتهجاومل ةماه تاطايتحاب

 . يريخأتلا لاتقلا بولساب

 قافتالا ىلا «رواهنزيأ» لارنجلا لصوت ءانثالا هذه يفو

 ةعاسلا يف ايلاطيا مالستسا نالعا ىلع «ويلوداب» عم

 اذه قبسي ثيحب .144 / 9 / ل موي نم مى"٠

 ة// 4 ةليل يفو .ةرشابم «شنالاقأ» ةيلمع ذيفنت نالعالا

 م5 ةيكريمالا ةقرفلا دئاق «روليات ليوسكام» لارنجلا لصو
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 50 ةيكرم دبا ةّمزهلا
 اط ايمّههرنا لو

 روسو لما تامجف ططظخ

 ل ل ا قرسجلا سأر فده |

 م” 7/8 قى يلعفلا مدقتلا ىدم

 د ةيسكئرةرلم
 ةيدييدح طوطخ

 لوألا مويلا يف ءافلحلا هققح يذلا مدقتلا ىدمو .1447/ “/ 9 يف ونريلاس ءىطاش ىلع لازنالا

 ضوافتلا لجا نم ,يرس لكشب امور ىلا ًاوج ةلومحملا
 ليصافت لوح «ينوبراك» لارنجلا ةيلاطيالا ةيماحلا دئاق عم
 هتاوق ةردق مدع «ينوبراك» حضوا دقو .817 ةقرفلا ةيلمع
 ًارظن «ةعبرالا تاراطملا لالتحاو ةيلمعلا يف كارتشالا ىلع

 5 ىلا ةفاضالاب «امور» يف يناملا يدنج فلا ١١7 دوجول

 ءاغلا يلاتلاب بِلطو .اهنم ةبرقم ىلع نيرخآ يدنج فلا

 هويلوداب» لاشراملا ةلباقم ىلع رصا «روليات» نكلو .ةيلمعلا
 «روليات» لارنجلل «ويلوداب» دكاو .فقوملا حاضيتسال

 نع همالعاو ,ةيلمعلا ليجأت بلطو ««ينوبراك» تامولعم
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 ًاعنم مالستسالا نالعا ريخأتو .«يرحبلا لازنالا ناكم
 «روليات» ماقو :ةموكحلا لاقتعاو ةمصاعلل ناملالا لالتحال

 ءاغلاب «روازيا» رمأف .ًايكلسال هروامنزيا» غالباب
 نم تعلقا دق لقن ةرئاط 5؟ تناك نا دعب .ةيلمعلا

 ةرم ضرالا ىلا تارئاطلا تداعف .«ةيلقص» تاراطم

 . ىرخا

 هنا اهيف هربخي ةلاسر «ويلوداب» ىلا «رواهنزيا» ثعب مث

 لازنالا ناكم نع هربخي ملو «مالستسالا نالعا لجؤي نل

 ىلا تلصو دق هذيفنتب ةفلكملا ةوقلا تناك يذلا يرحبلا

 ماقفءويلوداب» نم ًادر «رواجنزيا» قلتي ملو .«ةيلقص» يلامش

 دئاقلا ربجأ ام ,ددحملا دعوملا يف مالستسالا قافتا ةعاذاب

 اهدنع .كلذ نم ةعاس دعب قافتالا نالعا ىلع يلاطيالا

 ةيلاطيالا تاوقلا حالس عزنب ًارما :غنيرلسيك» ردصأ
 ةيلاطيالا ةيربلا تاوقلا لواحت ملو .ءامور» لالتحاو
 اهتحلساو اهعقاوم اهتملسو «ةيناملالا تاوقلل يدصتلا

 يف :هونريلاس» يف ةدوجوملا تاوقلا كلذ يف امبءةمواقم نود

 ىلا ًاهجتم ؟/ موي رجف يف يلاطيالا لوطسالا رحبأ نيح
 .ءافلحلل هسفن ملسيل طسوتملا ضيبالا رحبلا ءفناوم



 نم أوج ايلاطيا مالستسا أبنل «رواهنزيا» نالعا عاشاو
 هذه نيب داسو««ونريلاس» وحن ةرحبملا تاوقلا نيب لؤافتلا

 رابك نكلو .يدج لاتق عقوت مدعب ساسحا تاوقلا

 نم ًائيش ريغي نل مالستسالا نا مهتادحو اوغلبا طابضلا
 ىلع ةديدش ةيناملا ةمواقم عقوت مهيلع ناو « موجها ططخ

 روعش دونحلا نيب رشتنا دقف اذه عمو .ءىطاوشلا
 لاتقلا ءدب دنع ةئيسلا ةيونعملا هراثآ هل تناك .ءاخرتسالاب

 .لازنالا دعب

 (194/ 4 /9) لوألا مويلا يف ةيلمعلا ريس

 يرحبلا لازنالا تاوق تلقن يتلا ,.نفسلا تعزوت

 ءناوم نم تقلطنا ةيرحب ةلفاق ١١ نمض .ىلوالا

 يلامش يف «نارهو» و «رئازجلا» و «ترزئب» و «سلبارط»

 يف (ينيمرت١ و «ومريلاب» يئانيم ىلا ةفاضالاب ءايقيرفأ

 لوليا 8و نيب اهراحبا خيراوت تحوارتو .«ةيلقص»

 تقولا يف لاتقلا ةقطنم ىلا لصت ىتح ,19447 (ربمتبس)
 ةوق تلكُش امك «ةلفاق لك عم ةسارح ةوق تمظُنو .ددحملا
 قلطا ةماعلا ةيطغتلا نيمأتل ةطلام نم تقلطنا ةيناطيرب

 يلماحو جراوب 4 مضت تناكو .«ه» ةوقلا مسا اهيلع

 .لوطسا تارئاط

 عقوم يف ةرشتنملا «ةيناملالا 15 «رزنابلا» ةقرف تناكو

 يف ,بهأتلاب ًايلوأ ًاراذنا تقلت دق ««ونريلاس» دنع لازنالا
 ةدايقلا ىلا لصو نا دعب «9/48 موي نم 1١,٠١ ةعاسلا

 لازناو لقن ةنيفس 5 نأب ديفي عالطتسا ريرقت ةيناملالا

 يونج ملك 4٠ ةفاسم ىلع تدهوش دق تارمدم اهبحصت

 ةدعتسم ةقرفلا تادحو تناك اذملو .(«يرباك» ةريزج

 ىلوالا لازنالا ةجوم لوصو دنع ءافلخلا تاوق لابقتسال

 . ءىطاشلا ىلا

 يديهمت فصق يأب تارئاطلا وأ ةيبرحلا نفسلا مقت مو

 ونريلاس ءىطاش ىلع لزنت ةيكريمأ ةدحو

 «هركذ قبس | ةأجافملا رصنع نامضل «لازنالا ءىطاوشل

 3/9 موي نم ”ىا ةعاسلا يف سودناموكلا تاوق تلزناو

 بئاتك هجاوت ملو .ءىطاشلا راسي ىصقا دنع 4 /
 ,«يرويام» يف ةمواقم يأ ثالثلا ةيكريمالا سودناموكلا
 دق اهتادعمو ةوقلا هذه تادادما تناك تاعاس ثالث دعبو

 رمت يف تلتحا دق اهعئالط تناكو .ءىطاشلا ىلا تلزنأ
 ١8 مقر قيرطلا ىلع ةلطملا عقاوملا نم ًاددع «يستنويك»
 اتبيتك تنكمتو «4 يلوبان » وحن نيهجتتملا يديدحلا طخلاو

 «انيلوم» رمم ىلا لوصولا نم ناتيناطيربلا سودناموكلا
 ةمواقم هجو يف .دتاذ مويلا نم 5,٠١. ةعاسلا يف قيضلا
 ةيراطب اهلازنا ءدب يف اتتكسا نأ دعب «ةديازتم ةيناملا
 يرتييف ةيرق يفو .لوطسالا ةيعفدم ةدناسمب ةيلحاس
 ف ءىطاشلا برضت ةيناملالا تاشاشرلاو تانواح لا تناك
 ةيرقلا نم ةيناملالا ةوقلا هذه تدرط مث 5,٠٠. ةعاسلا
 لصو امدنعو .فينعلا لاتقلا نم نيتعاس دعب ةروكذملا

 اودجو «ونريلاس» يحاوض ىلا سودناموكلا لاجر
 . ءانيملا تاشنم,. فسن ىلع نولمعي ناملالا نيسدنهملا

 ىلع ةلاعف ةمواقم سودناموكلا هجاوي مل نيح ىلعو

 ةيسيئرلا لازنالا تاوق تهجاو دقف «رسيالا حانخلا ىصقا

 ةيرحبلا ةسارحلا ةوق تضرعت ذا .كلذ نع ًافلتخم ًافقوم

 هدص نكما «ةيناملا ديبروط ةفذاق 4١٠ موجه ليللا لالخ
 تالتاقملا ةدعاسمبو طار/ م ةيعفدملا نم ةفثكم نارينب

 مث .اهعمجت طاقن ىلا تاوقلا لازنا لفاوق تلصوو . ةيليللا

 نفس روبعل ةمزاللا تارغثلا حتف ماغلالا تاحساك تأدب
 ١,؟١ ةعاسلا ينو .ءىطاشلا وحن لازنالا قراوزو

 نارينل يناطيربلا عاطقلا يف تابابد لازنا ةئيفس تضرعت
 نم اهقراوز رحبلا ىلا لزنت يهو ءمم 84 رايع عفادملا

 7 تيرتقا كلذ رثإ .ءىطاشلا نم ملك 17 وحن ةفاسم

 ىلا تلصوو «ةرشابم ماغلالا تاحساك ءارو تارمذدم

 نارين قلطت تذخاو .ءىطاشلا نم ملك ١,5 ةفاسم
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 ةرمدم تناك نيح يف «ةيناملالا عفادملا تاكسإل اهعفادم

 ةجوملا لازنا قراوز ةيطغتل ناخد ةراتس رشنت ىرخأ ةيكريمأ

 نم لازنالا قراوز بارتقا عمو .تاوقلا نم ىلوالا

 قالطاب قانز:60015 ةحلسملا قراوزلا تماق ؛ءىطاوشلا

 فدهب ,ءىطاش لك ىلع ةيخوراص ةفيذق 74٠ نم ةقشر
 تددح يتلا ةيلحاسلا ماغلالا لوقح يف ةرغث ثادحإ
 .قبسم لكشب ةيبيرقتلا اهعقاوم

 يأ ءارجا مدعو «لاعف يران معد ريفوت مدعل ةجيتنو

 يف ةيكريمالاو ةيناطيربلا تاوقلا تضرعت ,يديهمت يمر
 ةيعفدملا نم هيجوتلا ةمكحم نارينل نكامالا نم ديدعلا

 نفس ةدع تبيصاو ,ةضقنملا تارئاطلا ضعب نمو ةيناملالا

 78 تنكمت دقف كلذ مغرو «ةرثؤم تاباصا تابابد لازنا

 خيرفتو «*ىطاوشلا ىلا لوصولا نم تابابد لازنا ةنيفس
 ىلا تداعو تعمجت مث «لوالا رابنلا لاوط ابتالومح

 .تاوقلا نم ةيلاتلا تاعفدلا لقنتل اهدعاوق

 .ءىطاشلا ىلع ىلوالا ةجوملا لازنا حاجن دعبو

 4" ةقرفلا تايرود تلصوو «قمعلا يف تاوقلا تعفدنا

 لازي ال ناك «مالظلا لولح دنعو . ؛ونريلاس» نم ةبرقم ىلأ

 ريغ ةقطنم "* ةيكريمالا ةقرفلاو 05 ةيناطيربلا ةقرفلا نيب

 مت ثيح« ملك 8 طاقنلا ضعب يف اهضرع زواجتي ةرهطم
 عم رئاسخلا تديازت مث«ةيادبلا يف ةفيفط رئاسخب لازنالا

 رطضاو «لازنا قراوز ةدع تبيصاو .لخادلا وحن مدقتلا

 .نفسلا وحن باحسنالا ىلا اهنم رخآلا ضعبلا

 نم ةريغص تاعومجم تنواعت ؛بونحلا ىصقا يفو

 ىلع يمرلا يف تاشاشرلا راكوا عم ةيناملالا تابابدلا
 لوزنلا نم 5 ةقرفلا تادحو تعنمو .تاوقلاو قراوزلا

 . ةطخلا يف امل ةددحملا ةعبرألا ءىطاوشلا نم نيئطاش ىلع

 مث ءاهلمحت تناك ةبابد ٠" لازنا نم قراوز * تعنم امك
 .ةحداف رئاسخ تدبكت نا دعب باحسنالا ىلا ترطضا
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 امهيف لوزنلا يف "5 ةقرفلا تحجن ناذللا نائطاشلا امأ

 ايف ةيوق ةسكاعم تامجه ثالثل اضرعت دقف ركبم تقو يف

 تكراش «هتاذ مويلا نم 1,60 و ٠١,٠ ةعاسلا نيب

 ىلا رطضا يذلا 141١. جوفلا دض «ةبابد ١9  ١؟ اهيف
 تامجهلا دصو ءىطاشلا نم ةبيرقلا هعقاومب قاصتلالا

 .«موتسياي» ةيرق تفدهتسا يلا ةيناملالا

 و ةحلسملا قراوزلاو تارمدملاو تادارطلا ضعب تبعلو

 ًارود (عيردتلا ةوقب زيمتت ةريغص ةحلسم ةئيفس) «روتينوملا»

 يرانلا معدلا ريفوتو ةيناملالا ةيعفدملا تاكسا يف اماه

 ةيناطيربلا ةقرفلا عاطق يفف .ءىطاوشلا ىلع ةلزنملا تاوقلل

 «نميالا اهحانج قارتخا يوق تابابد لتر لواح ءالثم 5
 تارمدملا ىدحال ةيرانلا ةدناسملا لضفب هدص نكما نكلو

 .ًابيرقت ملك ١,5 ةفاسم نم اهعفادم قلطت تناك يتلا
 ىلع نارين هيجوت ىلع نيرداق رابغلا لاوط ناملالا يقبو

 مهتيعفدم ءافخا نسح ببسب «ةيلعافلا نم هب سأب ال ردق

 مادختساو ءرخآ ىلا ناكم نم عيرسلا اهلقنتو ةكرحتملا

 ريغت تناك .ءديدح ةكس تابرع قوف ةلومحم ةيعفدم

 ةيعفدم معدو«ناخدلا تاراتس نكلو .ةعرسب اهعقاوم

 لازنا نكماو «ةيناملالا ةيعفدملا ريثأت نم تففخ لوطسالا

 تاوقلا مدقت ناكو . هلازنا بولطملا داتعلاو تاوقلا مظعم
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 ةدصتسما : اج

 ”ةيناطنربلا ةقرعلا | سلكي 4

 ةيئاملا تاونقلا ببسب «لوالا مويلا لالخ اليلق

 خلا راهنالا ناضيف هايمب ةرومغملا قطانملاو جارحالاو
 نود تلاح يتلا «ةيناملالا تاوقلا ةمواقم ىلا ةفاضا

 تربجاو ««ونيفروكيتنوم» راطم ىلع ه5 ةقرفلا ءاليتسا

 ىلع «ايلابيتاب» ةدلب ىلا تلصو يتلا ةيناطيربلا تايرودلا

 .اهنم باحسنالا

 دص يف ًاماه ًارود هتارئاطو لوطسالا ةيعفدم تبعلو

 ةيناملالا تابابدلا تلصو يتلا ,ةسكاعملا ةيناملالا تامجحلا

 مدعل ةجيتنو .ءىطاشلا نم ملك ”,١ وحن ىلا اهلالخ

 ءىطاوشلا نم نيئطاش ىلع لوزنلا نم “5 ةقرفلا نكمت

 ةطخلا نمض نكي مل ليدب ءىطاش رايتخاو ءال ةصصخملا

 مدعو ملك " وحنب ةيلصالا ءىطاوشلا لامش ىلا عقي

 ءاطخا ضعب نع الضف «ةيرحبلا ماغلالا ريهطت لامكتسا

 ةصصخملا تابابد لازنا ةنيفس 7# لا نكمتت مل «ةيحالم

 - ١١ ةليل يف الا لماكلاب اهتلومح غيرفت نم يبونجلا عاطقلل

 مويلا لالخ ةروكذملا ةقرفلا تايلمع ترفساو .ة ل ١

 لالتلاو «ويشتاياك» ىتح اقرش دتمي ءوتن لالتحا نع لوالا

 ةاذاحمب هجتي مث .هوناريوس» لبج حفس دنع ةعقاولا

 عقت ١8 قيرطلا ىلع ةطقن ىتح ملك ه قمع ىلع ءىطاشلا
 .ناملالا يديا يف تناك يتلا «ءافراكسالا يتنوب» نم برقلاب

 [عمحصو»+ وا فلمعلا تامحعه

 هسسعوو ةنباملا ةةسكأعم تاج
 هس 9 / 9 ءاسمةهبجلا طخ

 تس بس 47 ١0١ اننم ةاهيحللا طقس |
 مس سس 971١ ءاسم ةهصلا طخ |

 ه1١ 3

 تاراطملل قبسملا يوحجلا فصقلا ةيلعافل ةجيتنو

 مويلا لالخ يناملالا ناريطلا طاشن ناك ءايلاطيا يف ةيناملالا

 تماق ذا . تايلمعلا ىرجم ىلع ريثأتلا دودحم لازنالل لوالا

 تااللواحم ةدعب 4 فلوو كوف» زارط نم ةلتاقم 4٠ وحن

 راظتنا يف ءىطاوشلا برق ةيسارلا لازنالا نفس ةمجاهمل
 برضا كيتكت تامجهلا يف تقبطو ءاهتالومح غيرفت
 صاخلا زارطلا) «رياف يس» تالتاقم ترفو دقو .برهاو

 (تارئاطلا تالماح نم لمعلل «ريافتيبس» تارئاط نم

 اهليكشت بلطت ةيوج ةلظم لكش تذحخا «ةيوج ةيامح

 ةيناملالا ةفذاقلا  تالتاقملا عنمب مل كلذ نكلو .ةعلط 8

 ,ءافلحلا تاعلط نيب ةعقاولا تارتفلا يف اهتامجه نش نم

 تماق هسفن مويلا يفو .ةيناطيربلا تالتاقملا ءطبل ًارظن

 دعاوق نم ةقلطنملا ««غناتسوم» زارط نم ءافلحلا تالتاقم

 قوف ايبسن ةضفخنم تاعافترا ىلع تايرودب «ةيرب

 نم تالتاقم ىلعا تاعافترا ىلع اهيمحت «ءىطاوشلا
 ةيوحلا دعاوقلا نال ًارظنو . (غنينتيالا و (ريافتيبس» يزارط

 حوارتت ةفاسم ةكرعملا حرسم نع دعبت تناك «ةيلقص» يف

 «ريافتيبس» تارئاط تناك دقف ملك ”"هءاو ملك ٠ نيب

 ديزت ةدم ةبيرقلا نفسلا دوشحو ءىطاوشلا قوف ىقبت ال

 . ةيفاضإ دوقو تانازخب اهديوزت مغر «ةقيقد 780 نع



 وحن لوالا مويلا لالخ تارئاطلا هذه تاعلط ةلمج تغلبو

 .ةعلط

 ؟/ 1١١ ىتح هر ٠١ نم لاتقلا

 عاطق يف ةسكاعملا مهتامجه ناملالا زكر 4/٠١« ةليل يف

 قيقحت نم "5 ةيكريمالا ةقرفلا تنكمت نيح ىلع . ٠١ قليفلا

 نم ززعم جوفب تمعدو غ١٠4/5 موي لالخ سوملم مدقت
 ناك 4/١١ موي ةياهن يفو , 4© ةقرفلل عباتلا مئاعلا يطايتحالا

 ضرالا لتحي حبصاو « 4ه ةقرفلا لازنا لمكتسا دق " قليفلا

 .ءىطاشلا نع اديعب ملك ١4 ةفاسم ىلع ةعقاولا ةعفترملا

 .2474 عفترملا» ىتح ًابونج «يلويورغأ» نم ةدتمملاو

 قليفلل رسيالا حانجلا ىلع ةلماعلا 4 ةقرفلا مدقت نكلو

 ةاشملا نم ةوق تناك ثيح ««وناسريب» ةيرق دنع ًارثعتم لظ

 نارين اهدناست ةفينع ةمواقم يدبت «ةيناملالا تابابدلاو

 ربع ًالامش مدقتلا قيعتو .لالتلا قوف ةزكرمتملا ةيعفدملا
 ريدانيرغرزنابلا» ةقرف تنش « ١9/١١ ينو . فوشككملا لهسلا

 اذه يف ًايكاعت ًاموجيه («ايربالاك» نم تلصو يِتلا) 8

 . 35 «رزنابلا» ةقرف كلذ دعب هتززع .عاطقلا

 و١٠ يموي يف لاتقلا مدتحا دقف ٠١ قليفلا عاطق يف امأ

 نكلو ٠١. موي «ونريلاس» ىلع 4* ةقرفلا تلوتساو ١
 ًامامت ةكرعملا ةيابن ىتح ءانيملا مادختسا عطتست مل ةيرحبلا“
 ًارظن « ةئيدملا ىلع ةفرشملا لابجلاو لالتلا نم ناملالا باحسناو
 . تاشنملاو نفسلا ىلع ةيناملالا ةيعفدملا يمر ةيلعافو ةقدل

 يدؤملا يلبجلا رمملا ربع ًالامش مدقتلا 45 ةقرفلا تلواحو

 ةقرف اهتنش يتلا ةسكاعملا تامجهلا نكلو .«يلوبان» ىل

 «ريدانيرغ رزنابلا»و «غنيروغ نامريه» اتقرف مث ء#“ «رزنابلا»

 رسج سأر قمع دزي مل ةجيتنلا يفو .ًامامت اهمدقت تفقوا

 ٠ نع هونريلاس» جيلخل يلامشلا فرطلا دنع 4 ةقرف
 مقر قيرطلاو ةنيدملل ةقرفلا لالتحا نم مغرلا ىلع«ملك
 ةلسلس قوف ةزكرمتملا «ةيناملالا ةيعفدملا تيقب ذا 8

 (مدق 3٠ ًارتم 505 وحن اهعافترا غلابلا ىرذل

 .ةيلعافب ةقطنملا يف ةمكحتم

 يف ةيوقلا مهعقاوم ىلع نويكريمالا سودناموكلا ظفاحو

 اما . ةيناملالا ةسكاعملا تامجملا مغر «(يستنويك يد» لبج

 يعفدملاو يرحبلا فصقلا ربجأ دقف نال ةقرفلا عاطق يف

 ةياهن يف «ايلابيتاب» ةدلب نم باحسنالا ىلع ةيناملالا ةيماحلا

 ةدلبلا ١51 ةاشملا ءاول نم ةبيتك تلتحا كلذرثاو .لوالا مويلا

 «رزنابلا» ةقرف نكلو . ليللا لالخ اهنم برقلاب غبتلل ًاعنصمو

 |همعدت ةاشم يتبيتكب رجفلا دنعًايوق ًاداضم ًاموجه تنش 1

 نكمتو 4/٠١ رابغ لاوط ًافينع لاتقلا رمتساو «تابايدلا

 مهتاوق اوززع نا دعب «قسغلا لبق ةدلبلا دادرتسا نم ناملالا

 . تابابدلا نم ديزمب

 ةدلبلا دادرتسال ًاداضم ًاموجه ه5 ةقرفلا تمظنو

 هه لازنالا ةقطنم يونج يف رمحألا ءىطاشلا ىلع ةيكريمأ ةاشم ةيرود

 نارينلل نوضرعتي ةراشالا حالس نم نويناطيرب دونج 5
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 نيب قيرطلا عطقب 117 ءاوللا موقي نا ساسا ىلع . عنصملاو

 درتسي نيح يف ؛(ٍليل موجهم) «يلوبيإ» ةدلبو ةروكذملا ةدلبلا
 ىصقا يف 154 ءاوللا موقيو .عنصملاو ةدلبلا 7١١ ءاوللا

 لت لالتحال «ونيفروكيتنوم» راطم ةقطنم نم مدقتلاب راسيلا

 ةر/١١ موي لاوط لاتقلا رمتساو . 18 قيرطلا نع ملك " دعبي

 فقوا (منيب 159 ءاوللا موجه حجنف 3/١١ مويرابن مظعمو

 ىلا ١ ٠١ ءاوللا لصوو .ةيادبلا ذنم 1717 ءاوللا موجه ناملالا

 ءاسم يف تنش 79 «ريدانيرغرزنابلا» ةقرف نكلو .«ايلاييتاب»

 ةبابد 48 هدئاستءدادعالا ديج ًاسكاعم ًاموجه 4 /
 رئاسخ هتدبكو«ةدلبلا نم يناطيربلا ءاوللا درط يف تحجنو

 ىلا 55 ةقرفلا دئاق عفد دح ىلا ًاجرح فقوملا حبص

 .لاتقلا يف ءىطاشلا ىلع ةلماعلا ,ةسدنهلا تادحو مادختسا

 رتم ١ 7٠٠ وحن ةفاسم ىلع يناملالا موجهلا فاقيا ًاريخا نكماو

 .«ايلابيتاب» نم يبرغلا بونجلا ىلا

 لاتقلل لوالا مويلا ذنم تظحال دق ةيناملالا ةدايقلا تناكو

 لوطسالل ءافلخلا ناريط اهمدقي يتلا ةيوحلا ةيامحلا ةيمها

 ايل نفسلا دض تاراغلا ذيفنت ىلع تزكرف «رابغلا لالخ
 يتلا 207117 ريينرود» زارط نم تافذاقلا ةمدختتسم

 دقو .ًايكلسال ةهجوملا ةقلزنملا لبانقلا نم نيعون تمدختسا

 نادارطلا اهنيب نم «ةريبك رئاسخ نفسلاب لبانقلا هذه تقحلا

 او .ةحداف

000 

 "ةقرفلا نم تاوف طاقم ١
 1٠١ - ١8 ةليلخ ؟

 يدوي تالخ ويريامم رسج 0 ١و: ترا“

 يناطيربلا دارطلاو««اناقاس» و «ايفلداليف» نايكريمالا

 1 موي يف اهلك تبيصا دقو

 ءافلحلا تاوقل يوجلا معدلا

 .(ادنغوا»

 حاجن نع ةجتانلا .ةيناملالا ةمواقملا ديازتو فنع ببسب

 « «ونريلاس»هرسج سأر لوح ةريبك تاوق دشح يف « غني رلسيك»

 ةقرف ىلا ةفاضا «ريدانيرغرزناب» قرف سمخ ةر/١ ؟ موي تمض
 يتاذ عفدمو ةبابد )٠ ٠٠ ةقطنملا يف الصا ةدوجوملا ١5 «رزنابلا»

 ترطضاو . سماخلا شيجلا فقوم ةجارح تدادزا «(ةكرحلا

 .هعاونا ىتشب يوجلا معدلا دوهج ةفعاضم ىلا ءافلحلا ةدايق

 ١78٠ وحنب ةيرب دعاوق نم ةقلطنملا ةلتاقملا تارئاطلا تماقف

 اهب تماق ةعلط 6٠٠ ىلا ةفاضإلاب ,١١/4و ٠١ يموي يف ةعلط

 ١١٠١ وحنو «تارئاطلا تالماح نم ةقلطنملا تالتاقملا
 تالصاوملا قرط دض لبانقلا تافذاق اهب تماق ةعلط

 .تاراطملاو

 « «ونيقروكتينوم» راطم مادختسا نم ءافلحلا نكمتي ملو

 تايامرل هضرعت ببس 0/0 موي هيلع مهئاليتسا مغر

 ريفوترارمتسا رذعتملا نم حبصا دقف هتاذ ت قولا يفو . ةيعفدملا

 رثكال ةيناطيربلا تارئاطلا تالماح ةطساوب يوجلا معدلا

 ددع تلعج يتلا رئاسخلا ديازتل ًارظن «ىرخا مايا ةثالث نم
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 مححيح ءاعلحلا تامحم

 هس ة املا كسكامم تاحبم
 هبر/ا؟ ءاسسم ةهبجتلا طخ

 مسا مس 571 ءايننم ةاهيجلا ظل ١

١6 
 ملك

 زارط نم ةرئاط 7١ نع ديزي ال 4/١١1 يف ةلماعلا تارئاطلا

 مايا ةثالث لالخ تارئاطلا هذه تمدختسا دقلو . ؛رياف يس»

 تبحُس مث ؛؛موتسياي» دنع لجع ىلع ميقا ًايرارطضا ًاطبهم
 ناك ,ءانثالا هذه يفو .تايلمعلا حرسم نم تالماحلا عم

 ءىطاشلا برق ىرخا ةيناديم طباهم * ءاشنال ًايراج لمعلا
 ةروصب ةيربلا تاوقلل يوج معدريفوتل .عاطق لك يف نانثا

 ةيناملالا ةداضملا تامجملا رارمتسا

 ١/ 4و ١١ يموي لاوط ةيناملالا ةداضملا تامجحملا ترمتسا

 ةمجاهمب «غنيروغ نامريه» ةقرف تماقف .نيعاطقلا الك يف 9

 لوصولا فدهب نييكريمالا سودناموكلاو 4+ ةقرفلا عقاوم

 اتقرف» تماق امك . 9/١ موي اهدص نكماو ««ونريلاس» ىلا

 ««ايلابيتاب» عاطق ةمجاهمب "٠ «ريدانيرغ رزنابلا»و 17 «رزنابلا

 قدل ةلواحم يف .«ونايشوت» لودج يتفض اتلك ىلع عافدنا عم

 هذه دص نكما دقلو .05 0و 45 نيتقرفلا نيب نيفسا

 اهدص نكماو 4/١٠ موي ىرخا ةرم ترركت يتلا .تامجه لا

 .اضيا

 ١15 «رزنابلا» ةقرف نم لاتق ةعومجم تنش 9/١5 موي يفو

 يف تحجنو .05 ةقرفلل نميالا حانجلا ىلع ًاداضم ًاموجه



 ةأدابملا اوداعتسا نييناطيربلا نكلو . طاقن ةدع يف قرخ قيقحت

 ناك ةرتفلا هذه لاوطو . 8# ع ردملا ءاوللا هب ماق داضم موجب

 تلمع ثيح «ايلاييتاب» عاطق يف ةياغلل اجرح فقوملا
 ةفيعضلا طاقنلا سسحت ىلع ةيناملالا ةاشملاو تابابدلا

 ٠١ يناطيربلا قليفلا ةدايق ربجا يذلا رمالا .ةدشب اهتمجاهمو
 تابابدلا مدقت فقول ةيعفدملا ماجحاو عاونا ةفاك جز ىلع

 .تابابد نم قليفلا اذه ىدل ناك ام ةلقل ًارظن «ةيناملالا
 كلذكو ,تامجملا نم ديدعلا دصب ةيرحبلا ةيعفدم تمهاسو

 . ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسالا ناتيوجلا ناتدايقلا تلعف

 ةيليل ةيوج تاراغ «ةيناملالا ةسكاعملا تامجهلا قفارو

 لوصو عنم ةيغب ,فلحلا لوطسا ىلع يناملالا ناريطلا اهنش

 ناريطلا حجن .9/15 موي ينو .رسحلا سأر ىلا تادادمالا

 ةغلاب ةباصا «تيابسروو» ةيناطيربلا ةجرابلا ةباصا يف يناملالا
 ىلا اهبحس ىلع لوطسالا تربجاو .لاتقلا نم اهتجرخا

 . (ةطلام»

 ةيناملالا تامحملا دصو ءافلحلل تازيزعت

 ردصأ ,«ونريلاس» يف سماخلا شيحلا فقوم زازتها ءازاو

 .ايلاطيا يف ءافلخلا تاوقل ماعلا دئاقلا ,.«ردنسكلا» لارنجلا

 ديزي نأب .نماثلا شيجلا دئاق «يرموغتنوم» لارنجلا ىلا ًرمأ
 يناملالا طعضلا فيفخت لجا نم .لامشلا وحن همدقت ةعرس

 18 كرالك كرام» ىلا لسرا امك . (ونريلاس» رسج سأر ىلع

 هذه تناكو .تازيزعتلاب ةلمحم تابابد لازنا ةنيفس

 ةدايقلا تقلتو .ا/ ةيناطيربلا ةعردملا ةقرفلل ةعبات تازيزعتل

 يف ةيربلا تاوقلل رشابم معد ريفوتب ًارما ةيجيتارتسالا ةيوجل
 «تنايلاف» و «تيابسروو» ناتجرابلا تلسراو .«ونريلاس»

 نم ديز مريفوتل «ونريلاس» جيلخ ىلا/9ر/١١ موي «ناتيناطيربلا
 . ةيربلا تاوقلل يرحبلا يرانلا معدل

 ء ىطاوش ىلا ا/ ةعردملا ةقرفلا عئالط تلصو ه١ 4 يفو

 دص لجا نم «لاتقلا يف روفلا ىلع اهجز ىرجف «لازنال
 اجرح فقوملا ناك ءانثالا هذه يف .ةيناملالا ةداضملا تامجحلا

 تامجه ترمتسا ثيح :* يكريمالا قليفلا عاطق يف ًاضيا

 /١1و ١١ يمويلاوط 5١و 74و75 «ريدانيرغرزنابلا» قرف

 يتيرقلو 454 ةطقنلل ناملالا دادرتسا نع ترفساو 4

 باحسنالا ىلع نييكريمالا رابجاو 50000 «اليفاتلأ»

 لودج ةفض ىلع ميقا يعافد طخ ىلا 9/1١17 ةليل لالخ

 يف ةمجاهملا ةيناملالا تاوقلا تبرتقاو .«اسوكال» ىمسي يئام

 ملك موحن دعبي .«يرولاك» رهن ىلع قورحم رسج نم ه٠
 هذه يف ةيناملالا تادحولا تلغوت امك ؛ءىطاشلا نم طقف

 يدئاق رطضا امت «نيتيكريما ةيعفدم يتبيتك عقاوم ىلا ةقطنملا

 يف يكيناكيم وأ قئاس لك كارشا ىلا نيتروكذملا نيتبيتكلا

 فاقيا متي ملو . ةيناملالا ةاشملاو تابابدلا دض رشابملا لاتقلا

 ناديم ةيعفدم ةيراطب نم ءزج لوصو دعب الا يناملالا موجملا

 ةيكريمالا ةيعفدملا لاجر قلطا دقو .بورغلا ليبق ىرخا

 دق
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 ونريلاس يف ءافلحلا دص ىلع لمعت ةيناملأ ةيعفدم ةدحو هلق

 هه ونريلاس ةكرعم نابإ ايلابيتاب وحن مدقتت ةيناطيرب ةدحو

 نم ناملالا عنمو , موجحلا فاقيال ةفيذق 4٠٠٠ وحن ةروكذملا

 .«يرولاك» رهن روبع

 ةقرفلا نم لظم 5٠١ طقسأ ١ 3/١4« ةليل يفو

 زيزعتل «يليس» ربخ نم بونجلا ىلا ًاوج ةلومحملا 67 ةيكريمالا
 . نيرخآ يلظم 16٠٠ ةيلاتلا ةليللا يف طقسا مث :+ قليفلا
 تكراشو . 9/١ 5 موي ةيناملالا ةداضملا تامجحلا ترمتساو

 يف ناملالا عاطتساو . 75و » «ريدانيرغ رزنابلا» اتقرف اهيف

 اونكمت ءافلحلا نكلو «ًايبسن قيمع قرخ قيقحت طاقنلا ضعب
 لضفب « قسغلا دنع . اهلك ةسكاعملا تامجملا دص نم

 ةجراب 18 هيف تكراش يذلا «يرحبلا يعفدملا معدلا ةفاثك
 يتلا فئاذقلا ددع غلبو .تارمدملا نم ريبك ددعو ادارطو

 موي لالخ .هدحو ” يكريمالا قليفلا عاطق ين نفسلا اهتقلطا

 .ةفيذق :٠١8٠0٠ وحن ىركا#

 ةكرعملل ةيئاهنلا ةلحرملا

 تاوقل يرحبلاو يوجلا معدلا ةفاثكو ةيلعاف تديازتو

 ةدح فعضا يذلا رمالا «.١/4و ١١6 يموي لالخ ءافلخلا

 لارتجلا لصو .4 / ١٠١ يفو .ًاريثك ةيناملالا تامجملا

 يف فقوملا دقفتو .ةرمدم رهظ ىلع ««ونريلاس» ىلا «ردنسكلا»

 زيزعت تاناكما ثحبو .يبونجلاو يلامشلا نيعاطقلا الك

 نيموجه دص نكماو .كرحتم يطايتحا ميظنتو تاوقلا

 امك. 9/١15 موي يناطيربلا عاطقلا ىلع انش .نييناملا نيداضم

 يف اوحجنو . 424 عفترملا وحن هتاذ مويلا يف نويكريمالا مدقت
 هتاذ مويلا يفو 9/1١4. موي ةثلاثلا ةرملل «اليفاتلأ» دادرتسا

 نود (ايلاييتاب» دادرتسا ةيناطيربلا  ةعردملا ةقرفلا تعاطتسا

 ىلإ * ةيكريمالا ةاشملا ةقرف لوصو أدبو «ةيدج ةمواقم

 . ءىطاوشلا

 نم مداقلا 8 يناطيربلا شيحلا تايرود تقتلا ؟/١١ ينو

 ىصقأب عقت ةطقن يف " يكريمالا قليفلا تاوقب بونجلا

 تلتحا 4/19 ينو .«وئريلاس» رسج سأرل يبونحلا فرطلا

 «أزنتوي» و «اتلوا» يتنيدم روكذملا شيجلا نم ناتقرف

 ىلع ملك 7١ و ملك 5١ وحنب يقرشلا بونجلا ىلا نيتعقاولا

 «ونروتلوق» رم ىلا ناملالا بحسناو ««ونريلاس» نم يلاوتلا

 «غنيراسيك» لعج يذلا يسيئرلا ببسلا وه اذهو ..ًالامش

 نع ًاليلق عجارتلاب ونريلاس عاطق يف ةدوجوملا تاوقلا رمأي

 باحسنالل ًاديهمت «لاعفلا يرحبلا فصقلا ىمرم

 دفنتساو «يجيتارتسالا فقوملا ريغت نا دعب ءًالامش

 ةكرعم تهتنا كلذبو .هضارغا «ونريلاس» يف دومصلا

 .ايلمع «ونريلاس»



 سيو ران ام وللا برك لام

 مايالا لالخ ةيربلا ءافلحلا تاوق رئاسخ ةلمج تغلب

 دوقفمو حب رجو ليتق نيب ام 071 4 ةكرعملا نم ىلوالا ةينامثلا

 78١٠و ٠١ قليفلا يفًادوقفم 1571١ وًاحيرجو ًاليتق 74 45)

 رئاسخلا اما .(5 قليفلا يف ًادوقفم 584 و ًاحيرجو ًاليتق

 تارمدم ؛ ريمدت وأ قرغ : يلاتلا وحنلا ىلع تناكف ةيرحبلا

 يتنيفسو «ةيكر يما ماغلا ةحساكو (ةيكريما # و ةيئاطيرب نإ

 قروز 0١و ةاشملازنا يتنيفسو ,نيتيناطيرب تابابد لازنا
 «.ةيكريما دونج لقن نفس و «نيتلودلا اتلكل تابابد لازنا

 ىرخا ةعطق ٠١ وحن باطعاو. ةيناطيرب ىفشتسم ةنيفسو

 . ةفلتخم لازنا قراوزو تارمدمو تادارطو جراوب تمض

 مهرئاسخاما . ةقدلا هجو ىلع ةيربلا ناملالا رئاسخ فرعت مو

 ةرئاط ؟؟١وحن .هلكايلاطيا يونج قوف تغلب دقف «ةيوجلا

 ىلا ةفاضالاب .ءافلحلل ةرئاط 64 لباقم .وجلا يف تطقسا

 .ضرالا قوف ترمد يلا ةيناملالا تارئاطلا نم ددحم ريغددع

 ةهجاوم يف ناملالا لعف در نا ,ةكرعملا هذه يف ظحاليو

 اة /ام

 ىلع مهدعاس يذلا رمالا .ًالاعفو ًاعيرس ناك رسجلا سأر

 ةسكاعم تامجه نشو .ةكرعملا ةيادب يف رسجلا سأر ءاوتحا

 تاليكشت تضرعو ٠١. و ” نيقليفلا فقوم تجرحا ةيوق

 ناكو .يقيقح رطخل رسجلا سأر لخاد ةدوجوملا ءافلحلا

 : يه لماوع ةثالث ىلا دوعي ءافلحلا فقوم ليدعت يف لضفلا

 يناملالا ناريطلا لمع ةيرح ددح يذلا يوجلا قوفتلا ١

 تناك يتلا ةيرحبلا عطقلاو رسجلا سأر يف ةيربلا تاوقلا دض

 ديزملاءىطاشلا ىلا لقنتو ,يرانلا معدلا ةيربلا تاوقلل مدقت

 .ةيرادالا تادادمالاو تادعملاو تاوقلا نم

 ١8 وحن هيف تمهاس يذلا ,يرحبلا يرانلا معدلا 1

 .ةرمدم 50 و ًادارطو ةجراب

 ءاهز (ة/17١-6) ةرتفلا يف غلب يذلا يوجلا معدلا
 رمالا «ةيربلا ةكرعملا ةحاس قوف تيقلأ لبانقلا نم نطا# ٠٠<

 نمانطا/+٠ ىلاوح ىلا لصت يوحجلا فصقلا ةفاثك لعج يذلا
 ناملالا اهيلع رطيسي يتلا ةقطنملا يف عبرم ليم لكل لبانقلا

 2ت2يلل 51/0/١1 قرههبجسلا طخ

 رص هس اس 011/./ ١؟ق”كاهصللا طخ
 طوس سو سماخلا يربمالا نثشيجملا تامجه
 حححاح نماثلا ياطيربلا شيجلا تاجه

03 ١6 

 .رسجلا سأر لوح
 شيجلل يقرشلا حانجلا ناك امدنعو .؟/1١/ موي يفو

 سشيجلاب ءاقتلالل بونجلا يف رسجلا سأر عسوي سماخلا
 سماخلا شيلا تاليكشت ةيقب تعفدنا .نماثلا يناطيربلا

 دجتل . ٠١/١ يف يلوبان لوخد نم تنكمتو ءلامشلا هاجتاب

 فسنلا تايلمع لعفب ؛مادختسالل حلاص ريغ ءانيملا

 . مهباحسنا ليبق ناملالا اهذفن يتلا بيرختلاو

 ( خوراص ) شيلاس ()
 .د( ةيلمابس "هب اناناس نأ نتا

 5434 مأ سافر

 لّكشُم وهو . يوجلا عافدلا خيراوص ىلع قلطُي ريبعت
 ةيزيلكنألا تالكلل ىلوألا فرحألا نم

 خوراص ينعت يتلا ك1 30غ - 10 - خلت: ا/155ألع

 . ( خوراصلا رظنا )وج - حطس
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 (خوراص) دلياغ ١ ماس ممل

 (وج - ضرأ) تارئاطلل داضم ىدملا طسوتم خوراص

 . عنصلا يتايفوس

 54. - 1 «دلياغ ١  ماس» مسا نويبرغلا قلطي
 داضم يتايفوس خوراص لوا هنا نودقتعي ام ىلع « ن4

 هنأ مغر 21984 ماعلا ذنم همادختسا ىرج تارئاطلل

 ءانثا «19ا/ - ليز» تانحاش قوف ىلوألا ةرملل دهوش

 (ربمفون) يناثلا نيرشت يف وكسوم يف ىرج يركسع ضرع
 دوزمو ؛ةدحاو ةلحرم نم فلؤم خوراصلاو 195 ب م ب

 ًاعفد دلويو ءحجرالا ىلع لئاسلا دوقولاب لمعي كرحمب © «دلياغ ١  ماس» وج - ضرأ قايفوسلا خوراصلا
 متيو .لصفنملا يفاضالا عفدلا زاهج نم هولخل ارظن ايئانث ا

 ماظن عم قيسنتلاب هويدارلاب مكحتلا قيرط نع ههيجوت
 ةيمامالا هحوطس ةدعاسمبو ال0 - آله «ىي ويد رادارلا

 ةيناكما عم كلذو «هفناعز قوف ةتبثملا تاحينجلاو ةكرحتملا

 وهو . هناريط نم ةيئابنلا ةلحرملل يبايا فصن رادار دوجو

 ةينقت لضفب ءدحاو تقو يف ًافده ١٠" بقعت ىلع رداق

 يتلا ةراودلا ةتسلا تايئاوهلاو ءاهمدختسي يتلا ةعشالا

 .ةجرد ٠١ امهرادقم هاجتاو عافترا يتيوازب ًاسوق يطغت

 رجي ملو «يتايفوسلا داحتالا يف 24١  ماس» مدختسا

 ذنم ةمدخلا نم هجارخا أدب دقلو . جراخلا ىلا هريدصت

 لازت ال يتايفوسلا يوجلا عافدلا ةمظنا ناف اذه عمو «ةدم
 .هنم ةدودحم دادعأب ظفتحت

 ٠٠١ رطقلا «ءًابيرقت ًارتم ١١ لوطلا : ةماعلا تافصاوملا
 ىصقالا ىدملا .غلك 85٠١ قالطالا دنع نزولا ءمس

 عافترالا ىرتم ه١٠6٠6 ندالا لاعفلا عافترالا ملك ”؟

 .كام 5,5 ىوصقلا ةعرسلا .رثم ٠٠٠ 7١٠ ىصقألا

 . (1115) راجفنالا ديدش :يبرحلا سأرلا

 «نيالدياغ ؟ ماسه وج  ضرأ يتايفوسلا خوراصلا هج

 (خوراص) نيالدياغ ” ماس معمل

 (وج - ضرا) تارئاطلل داضم ىدملا طسوتم خوراص

 ”  ماس» يبرغلا مسالاب خوراصلا اذه فرعي

 يف هيلع قلطي نيح يف فد - 2 0ان101126 «نيالدياغ

 فر وأءا/ -5 8م ساله ف» مسأ يقايفوسلا داحتالا

 ماعلا يف هجاتنا أدب .ال 750 7 1< ءاك ف اله.

 داحتالا ف عساو قاطن ىلع همادختتسا ف رشوبو 5

 . 1484 ماعلا ذنم يتايفوسلا

 زاهج ىلع يوتحت ىلوألا .نيتلحرم نم ١ ماس فلأتي
 لع يوتحت ةيناثلاو «بلصلا دوقولاب لمعي لصفتم عفد

 ىلع خوراصلا لقنيو .لئاسلا دوقولاب لمعي معد زاهج

 متتو «ةتباث ةصنم نم قلطُيو 20161 ليز» تانحاش
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 فدهلا بقعتو فاشتكا نم ناوث تس لالخ هقالطا ةيلمع

 ىلا فدملا ةكرح ميق ليوحتو «(غنوس ناف رادار)

 ةمدقم يف ةدوجوم تايثاوه ىلا مث نمو «ينورتكيلا بساح

 يف ويدارلاب مكحتلا ةطساوب هجوي مث ؛هترخؤمو خوراصلا
 يباجيا فصن رادار ةطساوبو «قيلحتلا نم ىلوالا لحارملا

 .قيلحتلا نم ةريخألا لحارملا يف 56701 - 20197

 نكت نيح 6٠ ماعلا يف هتيلاعف خوراصلا تبثا دقو

 يجيتارتسالا عالطتسالا ةرئاط طاقسا نم هر ١ يف

 يراغ١» رايطلا اهدوقي ناك يتلا .(آل - 2 ؟  وي) ةيكريمالا

 قوف ًارتم 19411 ولع ىلع رن ه5 «زرواي

 لبانقلا تافذاق دض هتءافك تبثا امك «ةيتايفوسلا يضارالا

 برحلا نم ةريخالا لحارملا يف ٠05  ب» ةيكريمالا
 نابإ ةيليئارسالا تارئاطلا دضو «ةيكريمالا - ةيمانتيفل
 ةهبجلا ىلع فازنتسالا برحو #1990 و 1١9517 يبرح

 ةيلاتقلا براجتلا نأ ريغ )١958  ١9٠(. ةيرصمل

 زاهج ىلع شيوشتلاو خوراصلا ليلضت ةلوهس تفشك
 ةلدعم تازارط ريوطت ىلا تايفوسلا عفد ام ,هيف مكحتل

 5رهل -2/ (فر/ يإرد/ يسر/ ب ١" - ماس) خوراصلا نم
 نمؤت «ةيباجيا فصن تارادارب ةدوزم 8/ © / 2/ 8/17

 نم ةيئاهنلا ةلحرملا يف ةدراطملا ىلع ةيتاذلا ةردقلا خوراصلل

 امك . يضرالا رادارلا تايثادحاب ةناعتسالا نود ناريطل

 هنكمت ,ةيرصب هيجوت لئاسوب «فر/ ؟  ماس» زارطلا دوز

 80 ادج ضفخنم ولع ىلع ةقلحت فادها عم لماعتلا نم

 روهظ نع «1451/ ماعلا يف ةيبرغلا رداصملا تركذو .(ارتم

 عافالا ماهم ءادأل يوون سمأرب دوزم خوراصلا نم زارط

 زارط اضيا كلانهو . ةيتايفوسلا يضارالا نع يجيتارتسالا

 يتايفوسلا دارطلا هب َحّلُس ىج  حطس) يرحب
 مساب فورعملا زارطلا وهو 125161]210262 يكسنيجريزد

 . ذك - 2/1 «ثر/ ؟  ماس»

 ىلع ةليوط ةرتف يضم مغر ةمدخلا ديق 7 ماس لازي ال

 ىلا (1940) ايلاح همدختست يتلا نادلبلا نمو . هلامعتسا

 ءايراغلب ءاينابلا «ناتسناغفا :يتايفوسلا داحتالا بناج

 ءايكافولسوكيشت .رئازجلا ءةيروس «ةيطارقميدلا اينابلا

 ايروك ,دنلا ,قارعلا ءايبيل ءرصم ءابوك ءرجملا ,نيصلا
 .ايفالسغوي مانتيف «ةيطارقميدلا

 ةلحرملا رطق ءراتمأ ٠١,7 لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 ءمس ه٠ ةيناثلا ةلحرملا رطق مس ٠١ خوراصلا نم لوألا

 ه٠ ىصقالا ىدملا .غلك 78٠٠١ قالطالا دنع نزولا

 م٠6 لاعفلا ىدألا عافترالا . ملك ٠4ةلئاملا ةفاسملا ملك

 4قأ؟د ماس زارطلا ادع تازارطلا ةفاك ىلا ةبسنلاب رتم

 عافترالا .«ف ”  ماس» زارطلا ىلا ةبسنلاب ًارتم 4١ و
 سأرلا . كام”, ه ىوصقلا ةعرسلا . رتم 78٠١ ىصقالا

 ١ه4 و غلك 1١ ةنز (1115) راجفنالا ديدش :يبرحلا

 علك
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 «اوغ "” ماس وج - ضرأ يتايفوسلا خوراصلا

 (خوراص) اوغ * ماس مم)

 (وج - ضرا) تارئاطلل داضم ىدملا طسوتم خوراص

 . عنصلا يتايفوس

 يبرغلا مسالا وه ,5 4 - 3 608 «اوغ "  ماس»

 لخد يذلا 2100058 «اروشتيب» يايفوسلا خوراصلل

 ىلع ًالومحم رهظو 21977/1951 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا

 ًاناكم لتحيل 41617 - ليز» تانحاش قوف جاوزا لكش

 ةيادب يف ةيتايفوسلا يوجلا عافدلا ةموظنم يف ًايسيئر

 تاتعللا

 دوقولاب نيتلماع نيتلحرم نم 0#  ماس» فلأتي

 ةبرعلا قوف نم وأ) ةتباث ةيضرا ةصنم نم قلطنيو ,بلصلا

 يذلا آ[.018/ 81017 «ىلب ولد رادار عم لمعلاب (هلمحت يتلا

 «ملك م48 ةفاسم ىتح هيلا خوراصلا هجويو فدحلا قحالي

 ,8©8-- 15 813غ 79202 «سياف تالف ٠ ب» رادارو

 تارادار ىلا ةفاضالاب ءملك 76٠ ىلا هادم لصي يذلا

 1آ--12 «تسر نويس - ب» زارط نم ركبملا راذنالا

 مكحتلا ةطساوب ههيجوت ةيلمع متتو 250002 5651

 ةلحرم يف 561111 401197 يباجيا فصن راداربو «ويدارلاب

 . (تييبتلا ةلحرم) ةيئاهنلا ناريطلا

 ىلع ةقلحملا تارئاطلا دض لمعلل ًاساسأ خوراصلا دعأ

 ةقطنم يف هتءافك تتبثو «ةطسوتمو ةضفخنم تاعافترا

 فارنتسالا برح نم ةريخالا ةلحرملا يف طسوالا قرشلا

 ةيبرعلا برحلا يفو )1959-1917١0(.« ليئارساو رصم نيب

 .(1910/) ةعبارلا ةيليئارسالا

 / ١ - ن  ماس) يرحب زارط خوراصلا اذه نم روط
 هتارادار ماظن يف الا يساسالا زارطلا نع فلتخي ال .(اوغ

 نا ثيح «نارينلاب مكحتلاو فدهلا طاقتلاب صاخلا

 , 2ءعا ©2هانم «بورغ ليب» ماظن عم متي انه قيسنتلا

 نم عطق عبرا حيلستب ١91/5 ماعلا ذنم تايفوسلا أدب دقلو

 نادارطلاو «نيلتوكو نيشاك ناترمدملا) يرحبلا مهلوطسا
 .قالطا ةصنم 137 هعومجم امب (ادنيكو ١  اتسيرك

 داحتالا يف )١198٠( رضاحلا تقولا يف #- ماس مدختسي

 ءادنلوب) وسراو فلح لود ضعبو يتايفوسلا

 :نم لك يفو .(ةيطارقميدلا ايناملا ءايكافولسوكيشت

 «قارعلا ءايبويثا ءرصم «ءدنحلا ,ةيروس ءايفالسغوي

 .ادنلتف ءمانتيف ءوريبلا ءايبيل

 4" رطقلا . راتمأ 5,7 لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 رداصم كانهو) غلك 4٠١ ىلاوح قالطالا دنع نزولا . مس
 عافترالا .ملك م١٠ ىصقالا ىدملا . (غلك ٠6٠ لوقت

 .رثم 18٠٠١ ىصقالا عافترالا .ارتم 5 لاعفلا ىندالا

 راجفنالا ديدش يبرحلا سأرلا .كام ” ىوصقلا ةعرسلا

 .غلك الم كح ةنز (8)
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 أس

 (خوراص) فيناغ 4 - ماس مم)

 يتايفوس (وج - ضرا) تارئاطلل داضم ىدملا ديعب خوراص
 . عنصلا

 5 4 - 4 «فيناغ 4  ماس» مسا نويبرغلا قلطأ

 نمؤي .ىدملا ديعب يتايفوس خوراص لوأ ىلع 68165
 ةقلحملا تارئاطلا دض يوجلا عافدلا ماهم ةيربلا تاوقلل

 اذه رهظ دقلو . ةقهاشو ةطسوتم تاعافترا ىلع

 وكسوم يف ميقأ يركسع ضرع ءانثا ةرم لوأل خوراصلا
 .1954 ماعلا يف

 تاردق تاذ ةليقث ةرزنجم تابرع قوف «4  ماس» لقني

 عم قيسنتلاب اهتاذ ةبرعلا نم هقالطا متيو «ةيلاع ةيكرح
 1028 «كارت غنول» ىدملا ديعب رادارلا لمحت ىرخا ةبرع

 رادارلاو ءركبملا راذنالاو عالطتسالاب صاخلا 11301ع

 هبقعتو فدهلا طاقتلاب صاخلا 236 21880 «دناه تاب»

 هقيلحت ءانثا خوراصلا هجويو .هوحن خوراصلا هيجوتو
 تايئاوهلا اهطقتلت يتلا ويدارلاب مكحتلا تاراشا ةطساوب

 نم ةريخالا ةلحرملا لالخ هجوي مث «ةحنجالا يف ةتبثملا

 . خوراصلا ىلع تبثم يباجيا فصن رادار ةطساوب قيلحتلا

 ةلماع ةيخوراص عفد ةزهجا ةعبرا لعفب خوراصلا عفدنيو
 رمالا ,يطغاضت ثافن كرحم اهدناسي «بلصلا دوقولاب

 . ةروانملا ىلع ةيلاع ةردقو ةريبك ةعرس خوراصلا حنمي يذلا

 يف ةمدقتملا ةيربلا تاوقلا عم «4  ماس» ةموظنم لمعتو

 ةيمامالا تادحولا لصفت ثيحب «تايراطب 4 نم ليكشت
 نعو ءملك ٠١ ةفاسم ىلوالا ثالثلا تايراطبلا نع

 ىلع دعاسي اممو .ملك ١6 ةفاسم ةيقابلا تسلا تايراطبلا

 ةيناكما .ناديملا يف خيراوصلا ةمومظنم جز ةيلمع عيرست

 .2؟57 نأ فونيتنأ» ةمخضلا لقنلا تارئاطب اهلقن

 داحتالا ىلع ًايلاح 44  ماس» مادختسا رصتقيو

 تدكأ دقلو .ايكافواسوكيشتو ةيطارقميدلا ايناملاو يتايفوسلا

 خيراوص نم ًاددع تقلت رصم نأب ةيبرغلا رداصملا ضعب

 ماس» خيراوصب اهتلدبتسا مث 191١« ماعلا يف «4  ماسو»

 ةيليئارسالا  ةيبرعلا برحلا نابا تمدختسا يتلا 445

 .(191ا/*) ةعبارلا

 .مس م١٠ رطقلا .راتمأ 4 لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 . ملك 7١ ىصقألا ىدملا . غلك 184٠٠ قالطالا دنع نزولا

 م ٠. لاعفلا ىندألا عافترالا . ملك 4٠ ةلاعفلا ةلئاملا ةفاسملا

 ىوصقلا ةعرسلا .رتم 6400٠١ ىصقالا عافترالا .رتم

 راجفنالا ديدش يديلقت :يبرحلا سأرلا .كام 6

(8) 

 ه6

 (خوراص) نوماغ ه ماس (*4)

 ضرا) تارئاطلل داضم ىدملا ديعب يجيتارتسا خوراص

 . عنصلا يقتايفوس (وج -

 ٌالومحم 1458 ماعلا يف ىلوألا ةرملل خوراصلا اذه رهظ

 الاله لاروأ» زارط نم ةرطاق ةنحاش اهرجت ةروطقم ىلع
 تقولا كلذ يف نويبرغلا هامسو 211581 375 5 «س

 6 ماس» مسا هيلع اوقلطأ مث .0111102 «نوفيرغ»

 دقو .ايلاح هب فرعي يذلا 5ك - 5 0337208 «نوماغ

 تارئاطلا دض يجيتارتسالا عافدلل تايفوسلا هروط

 اوللق نا دعب «ةديعب ةيدمأو ةقهاش تاعافترا ىلع ةقلحملا

 دقتعيو .21  ماس» خيراوص ىلع مهدامتعا نم ًايجيردت

 يف هريوطت مت دق ؛0  ماس» نم ًازارط ةمث نأب نويبرغلا

 ىلع ةردقب عتمتيو «ًايوون ًاسأر لمحي تانيعبسلا ةيادب
 مهتاريدقت يف اوزكتراو «ةيكيتسيلابلا خيراوصلا ضارتعا

 501ال-«ناغاس يراس» يف تيرجا يتلا براجتلا ىلع

 يذ مخض رادار ىلع (191/7- )191١ ةرتفلا يف 12

 خيراوصلا ةمظناب صاخ .روطلا ةقفاوتم ةعشا ةمزح

 .ةيكيتسيلابلا خيراوصلل ةداضملا

 يزاهج لعفب ةتباث ةصنم نم هيتلحرمب «8  ماس» قلطني

 ةيبرغلا رداصملا حّجرتو .بلصلا دوقولاب نالمعي عفد
 ةلحرملا رود ءاهتنا روف هلمع أدبي .ثلاث عفد زاهج دوجو

 ةلحرملا يف ةيفاضإ عفد ةوق يبرحلا سأرلا يطعيو «ةيناثلا

 نأب ريدقتلا ضرف ام اذهو .فدحلا ضارتعا نم ةريخالا

 . نيتلحرم نم يدب لحارم ثالث نم فلأتي 8 - ماسو

 5011276 «(رييريوكس» رادار عم قيسنتلاب خوراصلا قلحيو
 مكحتلا لالخ نم خوراصلا هيجوت ىلوتي يذلا طولت

 ثيح «قيلحتلا نم ةريخالا ةلحرملا ىتح هتحنجا حوطسب

 ين هلمع خوراصلا ةمدقم يف دوجوم يباجيا فصن رادار أدبي

 .فدهلا ىلا هيجوتلا



 داحتالا يف يخوراصلا عافدلا تادحو مدختستو

  ماس» خوراص 1١٠١ براقي ام )11٠( ًايلاح يتايفوسلا
 يف ايس ال «ةيويحلا ةيتايفوسلا تآشنملاو ندملا ةيامحل 4
 اهيف ةلماعلا ةيخوراصلا ةموظنملا ىلع قلطا يتلا اينوتسا
 .اهتمصاع ىلا ةبسن «نيلات» مسا

 ٠0/ رطقلا .ًارتم ,١5 لوطلا :ةماعلا تافصاوملا
 ىدملا .ًابيرقت غلك ٠٠٠٠١ قالطالا دنع نزولا .مس
 ةفاسملا .ًابيرقت ملك 050 ىصقألا ىدملا . ملك م٠ ندالا

 لاعفلا رصقألا عافترالا .ملك ١5١ نم رثكا ةلئاملا
 .كام م",ه نم رثكا ىوصقلا ةعرسلا .رتم ك٠

 . (1115) راجفنالل ديدش وا يوون يبرحلا سأرلا

 (خوراص) لوفئنياغ 5 ماس مما

 (وج - ضرأ) تارئاطلل داضم ىدملا طسوتم خوراص

 . عنصلا قايفوس

 «لوفنياغ 5  ماس» مسا نويبرغلا قلطي

 دهوش يذلا يتايفوسلا خوراصلا ىلع ,5 ى -6 081111

 ماعلا يف يتايفوسلا يركسعلا ضرعلا ءانثا ةره لوال
 برحلا نابا ةرم لوال ةيتايلمعلا هتازيمم تفرشو ؛. 7
 هل ناك ثيح )/١191(. ةعبارلا ةيليئارسالا  ةيبرعلا

 اهرسخ يتلا تارئاطلا نم ربكالا ءزجلا طاقسا يف لضفلا
 .برحلا هذه يف ينويهصلا ناريطلا حالس

 دوقولاب ةلماع ةدحاو ةلحرم نم خوراصلا اذه فلأتيو

 نع ةلدعم ةخسن) ةعردم ةبرع هلقنب موقتو .بلصلا
 ملك 4ه اهتعرس غلبت (75- تب ةفيفخلا ةيئامربلا ةبابدلا
 ةيكرح تاردق خوراصلا حنمي يذلا رمالا ,ةعاسلا يف
 ةيكيناكيملاو ةعردملا تاوقلا ةبكاوم ىلع ارداق هلعجيو «ةيلاع

 لعفب هتلقان قوف نم خوراصلا قلطنيو .موجهلا لالخ

 رادار عم قيسنتلاب ءثافن يطغاضت / يخوراص كرحم
 يذلا .5(:ة1عطغ 11نقا «شالف تيارتس» هيجوتلا

 12126 1806 «سياف تالف عالطتسالا رادار هدناسي

 .آ.م28 178ءلع (كارت غنول» ركبملا راذنالا رادارو

 - ماسال و 27 - ماس «نيخوراصلا نع 25 - ماس» زيمتيو

 ةقلحملا) ةيداعملا تارئاطلا حمي ال يذلا ريبكلا هعراستب 23"

 (توصلا ةعرس نع لقت ةعرسب ًادج ضفخنم عافترا ىلع
 لئاسو ددعت يف اههنع زيمتي امك «ةروانملل يناكلا تقولا
 شيوشتلا تالواحم يطخت ىلع هدعاسي امم .ههيجوت

 نم ىلوالا ةلحرملا يف ءاوس «ةيداعملا ةيرارخلاو ةينورتكيلالا

 بوكسوريب ةطساوب وأ ويدارلاب مكحتلا متي ثيح «هناريط

 ىلوتي ثيح «ناريطلا نم ةيئاهنلا ةلحرملا يف وا «يرصب
 وأ «(©10/) ةرمتسم ةجوم وذ يباجيا فصن رادار هيجوتلا
 عفد ام اذهو .ءارمحلا تحت ةعشالا ةعباتمو فشك زاهج

 فيثكت ىلا 199“ برح لالخ نييليئارسالا نيرايطلا

 يتلا .ةيبرعلا 01 - ماس» خيراوص دعاوق ريمدتل مهتالواحم

 ةيرح تددحو «.ةينويهصلا تارئاطلا ةكرح تقاعأ

 هتبعل يذلا رودلا راركتو مسحلا قيقحت نم اهتعنمو ءاهلمع
 195ه برح قف

 مويلا ىتح يتايفوسلا داحتالا يف مدخي «5  ماس» لازي ال

 ثيح «ةيربلا تاعطقلا ةيطغتل يسيئر حالسك (1940)

 شيجلل ةعباتلا تارئاطلل ةداضملا خيراوصلا ةليكشت رشتنت

 نم ملك ه دعب ىلع تايراطب ثالث : يلي اك (تايراطب 0)
 . ةهبجلا طخخ نم ملك ٠١ دعب ىلع ناتيراطبو «ةهبجلا طخ
 ءايكافولسوكيشت ءايراغلب نم لك ايلاح همدختست امك
 ءرصم «مانتيف «قيبمازوم «ةيروس ءايراغنه ءادنلوب

 .ايبيل «قارعلا

 ما ,ه رطقلا ءراتمأ 5, ؟ لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 دض) ملك ١" ىصقالا ىدملا .غلك 55٠ نزولا .مس

 . (ةيلاعلا فادهالا دض) ملك ٠0< (ةضفخنملا فادهالا

 .ارتم 08٠ لاعفلا ىندالا عافترالا . ملك 89 , 8 ةنئاملا ةفاسملا

 ىوصقلا ةعرسلا .رتم ١8٠٠٠ لاعفلا ىصقالا عافترالا

 م٠ ةنز (11 5) راجفنالا ديدش يبرحلا سأرلا .كام *

 لك

 (خوراص) ليارغ 7 - ماس مدر

 قلطي (وج - ضرا) تارئاطلل داضم فيفخ خوراص

 . عنصلا يايفوس«فتكلا نم

 يلامش فلح هيلع قلطا يذلا ,«اليرتس» خوراصلا وه

 دقلو .5 4 - 7 ©1811 (ليارغ ال  ماس» مسا يسلطالا

 بسح) 19514 ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا هلوخد ذنم لتحا

 ةداضملا ةفيفخلا خيراوصلا نيب اماه ازكرم (يبرغلا ريدقتلا

 1ظ60 «يا در» يكريمالا خوراصلاك «ملاعلا يف تارئاطلل

 . 81019 21م6 «بياب ولب» يناطيربلا خوراصلاو اع

"١ 



 ع

 أ س

 تاوقلا دض مهيرح يف همدختسا نم لوا نويمانتيفلا ناكو

 نيذلا برعلا مهالتو (99١ه )1958  ةيكريمالا

 برح نم ةريخالا ةلحرملا لالخ خوراصلا اومدختسا
 - ةيبرعلا برحلا لالخو 1917١(, - 1959) فازنتسالا

 .(191ا/8) ةعبارلا ةيليئارسالا

 ةلوهسو «هنزو ةفخو .هبيكرت ةطاسبب (/  ماس» فصتي
 ال) ةيبرحلا تارئاطلا دض هتيلاعف ىلا ةفاضالاب :هلامعتسا

 ةديدش تاعافترا ىلع ةقلحملا (رتبوكيلما تارئاط انيس

 نم قلطنيو .توصلا ةعرس نع لقت ةعرسو ضافخنالا

 فدهلا ددحتي املاح يرصب ديدست زاهجب دوزم يبوبنا فذاق

 عفد زاهج موقيو . ءارضنخ ةراش ديدستلا زاهج يف ءيضتو
 هداعتبا دعبو ,«بوبنالا نم هجارخاب بلصلا دوقولاب لمعي
 يخوراص كرحم ىلوتي «راتمأ 5 ةفاسم بوبنالا ةهوف نع

 هجتيو «عفدلا ةلصاوم اضيا بلصلا دوقولاب لمعي
 نع ثحابلا هسأر لضفب فدهلا ةرئاطلا وحن خوراصل

 طئاسو روهظ عمو .(ءارمحلا تحت ةعشالا) ةرارحل

 ماق (ةيرارحلا لعاشملاك) : خوراصلل ةللضملا شيوشتلا

 ةافصمب 29  ماس» زيهجتب 191/1 ماعلا يف تايفوسل

 طئاسولا ةرارح نيب زييمتلا ىلع ةرداق 2111165 ةيرارح

 زارطلا كرحم اوززع اك .هسفن فدهلا ةرارحو ةللضملا

 ىدم تداز عفد ةوقب 1416 227 ك م» يمس يذلا ديدجل

 :هتعرسو خوراصل

  ماس» مادختسا لبس تعونت ©١191 ماعلا نم ءادتباو

 تاصنم قوف رصم يف يركسع ضرع ءانثا رهظ دقف ..

 ةزهجا عم اهبيكرت مت ,خيراوص 8 بعوتست ةيعابر قالطا

 تايرعو ةيكريما بيج تارايس ىلع ةيرادارلا ديدستلا

 ةيتايفوسلا ةيرحبلا تماق امك .«م در ب» زارط نم ةعردم
 قراوز نم اهيدل ام ضعب ديوزتب ةيرصملا ةيرحبلاو

 «نيشريش» ديبروطلا قراوزو 2053 (اسوا) خيراوصلا

 وهو :.«07  ماس» نم يرحبلا زارطلاب 265طعد

 24١. - نر/ال  ماسو مساب فورعملا

 لك يف (1940) ايلاح «/  ماس» خيراوص مدختست

 «مانتيق ءوسراو فلح لود «يقايفوسلا داحتالا :نم

 «قيبمازوم ءايبويثا ءابوك ءالوغنا ءادنلتف ءايفالسوغوي

 «تيوكلا «قارعلا «ةيروس ءرصم «ناتسناغفا «وريبلا
 تاكرح ضعب كلذك اهمدختستو .يطارقميدلا نميلا
 . ةينيطسلفلا ةمواقملا اهنيب نمو «ينطولا ررحتلا

 .مس ال رطقلا .ارتم *,١ لوطلا : ةماعلا تافصاوملا

 . ملك ” , 5 ىلاوح ىصقالا ىدملا .ابيرقت غلك 4 ,© نزولا

 . رتم ١0٠١ ىصقالا عافترالا . ملك » ةلاعفلا ةلئاملا 'ةفاسملا

 .كام ١,5 ىوصقلا ةعرسلا .ارتم 48 ىندالا عافترالا

 ؟,ه ةنز (111) راجفنالا ديدش راثئم :يبرحلا سأرلا
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 «وكيغ 8 - ماس» وج - صضرأ قايفوسلا خوراصلا

 (خوراص) وكيغ 8 - ماس م

 (وج - ضرأ) تارئاطلل داضم ىدملا ريصق خوراص

 . عنصلا يتايفوس

 دحأ 5 لل - 8 66عام «وكيغ 6 ماس» خوراصلا ربتعي

 ةرملل رهظ هنا ذا «تارئاطلل ةداضملا خيراوصلا ثدح

 هيلع ةيبرغلا رئاودلا تقلطا دقو. 191/8 ماعلا يف ىلوال

 نم) ريبكلا ههباشتل ًارظن ««يايفوسلا نالور» مسا ٍذئنآ
 «نالور» وج  ضرا خوراصلا عم (لكشلاو تامهملا ثيح

 عفادملا عم قيسنتلاب  ىلوتيوهو . يبرغلا :يفامالا  يسنرفل
 /5- ماسإ خيراوصلاو «اكليش 4/77 وي .س .ز» طر م

 لاوحالا فلتخم يف ةيلاتقلا ناديملا تاعومجم ةيامح  «ةرىا/
 ةضفخنم تاعافترا ىلع ةقلحملا تارئاطلا دض .ةيوجل

 . ةريصق تافاسم ىلعو .ضافخنالا ةديدشو

 لضفب ةريبك ةيكرح تاردقب خوراصلا اذه عتمتيو
 خيراوصلا فذاق لمحت يتلا «ةعردملا ةيئامربلا هتبرع

 طاقتلاو عالطتسالا تارادار تايئاوهو ةزهجأو « يعابرلا

 لاسراو لابقتسا يزاهجو .هبقعتو هديدحتو فدهلا
 يف يوحتو «ةيرصب ةقحالم زاهجو «ةيكلساللا تاراشالا
 . خيراوص 8و .يرصبلا هيجوتلل ةينويزفلت اريماك اهلخاد
 لقن ةيلمع ليهستل .يطلل ةلباق تايئاوطا تلعُج دقو

 تارئاطو «535 نأ فوتيلا» لقنلا تارئاطب ةبرعلا

 1017 - يم» رتبوكيلهلا

 عفدلا يئانث كرحم لعفب هفذاق نم «48  ماس» قلطني

 قحاليو .ًاريبك ًاعراست ققحيو .بلصلا دوقولاب لمعي
 اريماكلا نم وأ ويدارلا نم يدايق هيجوتب هفده خوراصلا

 .شيوشتلل يكلساللا لاصتالا نضرعت لاح يف ةينويزفلتلا
 رادار ضف هيعرتلا متي .فدهلا نم بارتقالا دنعو

 نع ثحاب زاهج لضفب حجرالا ىلع وا) يباجيا فصن
 يقباطتلا فشكلا زاهج موقي مث .(ءارمحلا تحت ةعشألا

 بكرملا يبرحلا سأرلا ريجفتب خوراصلا ةمدقم يف دوجوملا

 نيخوراص قالطا نكمملا نمو .كرحملاو هيجوتلا مسق نيب
 نيب حوارتي) قابطالا ىدم نمض فده ا حبصي نيح أعم

 ماظن دودح نمض هتكرح حبصتو (ملك 5١و ٠

 . خوراصلا

 داحتالا يف ةيلعفلا ةمدخلا لخد دق خوراصلا نا دقتعي

 (194) ايلاح مدخي وهو . ااه ماعلا ذلنم يتايفوسلا

 ماظنك ةيتايفوسلا ةيربلا تاوقلا فوفص يف ةريبك دادعأب

 رئاودلا دقتعتو .ةيروس يف مدخي امك «يناديم يوج عافد

 - ماس» مساب فورعملا وج  حطس خوراصلا نأب ةيبرغلا
 ماس خوراصلا نع ةيرحب ةخسنوه 5 2144-8 ن
 خوراصلا اذهل ةدعملا قالطالا تاصنم تدهوش دقو .8-

 «ءاكشونان» ةئف نم ةيتايفوسلا تيقروكلا ىلع ىلوالا ةرملل
 .ىرخا تاثف نم نفس ىلع كلذ دعب تدهوش مث

 ىتح هتاذ دحب 4  ن  ماس) خوراصلا ةدهاشم متت ملو

 نم ةيبرغلا رئاودلا تنكمت يتلا روصلا نا الا ءنآلا

 زاهج سفن مدختسي «4 - ن ماس» نا نيبت اهيلع لوصحلا

 فص دقلو .08 - ماس» خوراصلا عم مدختسملا رادارلا

 عافدلا» لجا نم .ىدملا ريصق خوراص هنأب «4 - ن- ماسا)

 ةضفخنم تاعافترا ىلع ةقلحملا تارئاطلا دض (ةطقنلا نع
 ضارغالا سفنل دعم هنا يآ .ضافخنالا ةديدشو

 معد ام اذهو .«4 ماس خوراصلل ةلوكوملا ةيكيتكتلا

 «نيلثامتم نيخوراصلا رابتعا لوح رئاودلا كلت تاحيجرت

 نم دب ال يتلا ةيئزحلا تاليدعتلا ضعب نم مغرلا ىلع
 عطقلا ىلع لمعلا مثالي يكل «4  ن  ماس» ىلع اهلاخدا

 . ةيرحبلا
 خوراصلا نأ ةيبرغلا ريراقتلا تدافأ 191 ماعلا يفو

 و «اراك» ةئف نم ةيتايفوسلا نفسلا ىلع مدخي 48 - ن- مأسا

 و «(تارمدم) لاقيركو .(تادارط) «فولدرفس»
 ةئفلا ىلا ةفاضالاب «(تيفروك) «اشيرغ» و «اكشونان»

 «(ليروك» مساب ةفورعملا تارئاطلا تالماح نم ةديدجلا

 عومجم غلبيو .«كسنيم» و «قييك» نيتلماحلا مضت يتلاو



 لوطسالا يف خوراصلا اذهل قالطالا تاصنم ددع
 .ةصنم 48 وحن (194) ايلاح يتايفوسلا

 م, 7 لوطلا :48 - ماس» خوراصلل ةماعلا تافصاوملا

 ىدملا .غلك ٠-3٠٠١ نزولا .مس ؟١ رطقلا .راتمأ

 .أرتم ه0 لاعفلا ىندالا عافترالا .ملك ٠١-١١ ىصقالا
 كام ؟ ىوصقلا ةعرسلا .رتم 50٠0١ ىصقالا عافترالا
 ه0 4٠ ةنز (115) راجفنالا ديدش يبرحلا سأرلا .ًابيرقت

 .غلك

 (خوراص) نيكساغ 4 - ماس (م)

 (وج - ضرا) تارئاطلل داضم ىدملا ريصق خوراص

 . عنصلا يتايفوس

 مسا نويبرغلا هيلع قلطي يذلا خوراصلا نا دقتعي
 ريوطتلا وه 2,5 4 - 9 685112 «(نيكساغ 4  ماسو

 لكشب لومحملا «4/  ماس» خوراصلل ةيلومش رثكالا

 .«أ - ؟ مدر به زارط نم ةعردم ةيئامرب ةبرع ىلع يعابر

 قوف بكرملا فذقلا زاهج نم خوراصلا قلطنيو

 يف ةبرعلا هب تدوُز ديدج ثحب رادار عم لمعيو «ةبرعلا
 هوحنت خوراصلا هيجوتو فدهلا طاقتلا متيو .191// ماعلا

 .ءارضخو ءارمح ةيئرض تاراشاب لثمتت ةيرصب طئاسوب
 يفو .هطاقتلاو فدهلا نع ثحبلا ةيلمع عم قفاوتلاب لمعت
 ثحاب زاهج لضفب فدهلا ةقحالمب موقي ,ةيئابنلا ةلحرملا
 يفو .خوراصلا ةمدقم يف بكرم ءارمحلا تحت ةعشالا نع

 هديوزت نكمي «لقتسم لكشب (4  ماس» مادختسا لاح
 . ةلماحلا ةبرعلا يف تالصوم قيرط نع ةيرادار تامولعمب

 ةقيدص رداصم نم فدهلا نع تامولعم لوصو دنعو

 . يرصبلا ديدستلاب يمرلا متي ؛(رادار -يكلسال)

 .رجفتملا هسأر نزو ةدايزب «7- ماس» نع «4 ماس زيمتي

 ٍق )194٠( ًايلاح مدخي .هتروانمو .هادمو «ةعفادلا هتوقو

 .ةيروسو .رصمو .ءوسراو فلح لودو ؛يتايفوسلا داحتالا

 . يطارقميدلا نميلاو

 .مس ١١ رطقلا .رتم ١,8 لوطلا : ةماعلا تافصاوملا

 عافترالا .ًابيرقت ملك 8 ىصقالا ىدملا .غلك ٠" نزولا

 4٠٠٠١ نم رثكا ىصقالا عافترالا .ارتم ؟6 لاعفلا ىندالا

 يبرحلا سأرلا .كام ١,5 نم رثكا ىوصقلا ةعرسلا . رتم

 .ًابيرقت غك ه نزوب (11 8) راجفنالا ديدش

 ١945 (ةيرحب ةكرعم) راماس (19- )

 ١545(. ةيرحب ةكرعم «تيبال جيلخ رظنأ)

 ( ةعردم ةبرع) ناتيراماس (54)

 . ( ةبابيد « نويبروكس رظنا )

 4 ريكش اغ ة ماسالا وج ضرأ يايفوسلا خوراصلا

 نويناماسلا (4؟)
 . ( ةيناماسلا ل ودلا رظنا )

 )١8( ةعردم ةبرع) نوسيماس (

 , (ةبابد « نويب روكس رظنا)

 (ساموت مايلو) نوسيماس 50

 يف كرتشا .(14140-1907) يكريمأ يرحب طباض

 برحلا يفو ١4519 0١4858(( ةيكريمالا ةيلهالا برحلا

 .(1889 - )١89/4 ةينابسالا  ةيكريمألا

 يف 17/1. 58105017 (نوسيماس ساموت مايلو» دلو

 ةيميداكالا نم جرختو , 181٠ ماعلا يف (كرويوين) «!ريملاي»

 هل نييعت لوأ ناكو « 185١ ماعلا يف ةيكريمالا ةيرحبلا

 ماعلا يف عْفُر . 50105186 «كاموتوب» ةطاقرفلا رهظ ىلع

 مقاط ىلإ نيماع دعب مضناو , يرحب بيقن ةبتر ىلا 5
 برسلا عطق ىدحإ . 2868500 «وكساتاي» ةعرادلا

 ةيبونجلا تايالولا رصاحي ناك يذلا يلاردفلا يرحبلا

 / 1١/1١١ يفو .ةيكريمألا ةيلهألا برحلا نابإ ةيلاردفنكلا

 ديبروطب اهتباصا رثإ .«وكسياتاي» ةعرادلا تقرغ 6

 ناكو . (ةيبونجلا انيلوراك) «نوتسلراشت» ءانيم يف
 دقو « ةبقارملا جرب يف ةبقارم ةبونب موقي كاذنأ «نوسيماس»
 .ةعرادلا قرغ دعب هسفنب ةاجنلا نم نكمت

 ةبتر ىلا مث « 1855 ماعلا يف يرحب دئار ةبتر ىلا يقر

 نيُع ,ةئسلا هذه رخاوأ ينو . 14174 ماعلا يف يرحب مدقم

 عبرا بصنملا اذه يف يقبو ةيرحبلا ةيميداكالا يف اسردم

 دصرملا» يف شتفم دعاسم كلذ دعب حبصا مث « تاوئس

 ريبك» حبصأ (1885 - 188ه) ةرتف يفو .«يرحبلا

 الثمب ريتخا مث «ديبروطلل «تروبوين» ةدعاق يف «نيشتفملا

 .(1885) نطنشاو يف يملاعلا يرحبلا رمتؤملا يف هدالبل

 لاوط ةيرحبلا ةيميداكالا يف ماعلا فرشملا بصنم لغش

 نيدعت لاخداب كلذ نابا ماقو ء ١189٠( - 18485) ةرتف

 ليقع ةبتر ىلا يقر . ةيميداكالا يف بيردتلا عاضوا ىلع ريبك

 ةيميداكالا كرت دعب ملتساو . ١889 ماعلا يف يرحب

 ّلوأ ناك يذلا . «وكسيسنارف ناس» دارطلا ةدايق يرحل

 , .ةديدجلا ةيكريمالا ةيرحبلا يف ذالوفلا نم ينبم دارط

 1891(4- 1891 )ةيرحبلا تادعملا بتكمل ًاسيئر لمع

 نيسحت ىلع هفارشا تحت نولمعي نيذلا ءاربخلا دعاسف

 .ناخدلا ميدع دورابلا مادختساب قلعتي ايف 'مهتامولعم

 «اويأ» ةجرابلا ةدايق ملست ء بصنملا اذهل هكرت رثأ ىلعو

 . يسلطالا يلامش برس يف مدقألا طباضلا ادغو ,8
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 ةجرابلا يف ضماغ راجفنا لصح , 1898/1/1 ينو
 « (ابوك) انافاه أفرم يف ةيسارلا 3702126 «نيام» ةيكريمالا

 ًاسيئر 7/11 يف نوسيماس ريتخاف ءاهتراحب قرغ ىلإ ىدأو
 ىهتنا ”/ 77 يفو .ةثداحلا هذه بابسا يف قيقحتلا ةئيهل

 «ةنيفسلا جراخ نم لصح دق راجفنالا نأ نيبتو « قيقحتلا

 ربتعا 4 / 78 يفو .لمعلا اذه ريبدتب اينابسا تمتاو

 تأدب دق اينابسا عم برحلا نأ يكريمالا سرغنوكلا

 ىلإ نوسيماس يقر قيقحتلا ءاهتنا عمو . 4/7١ يف لعفلاب
 يرحبلا لوالا قيرفلا فلخو . تقؤم يرحب ءاول ةبتر
 .يسلطالا يلامش برس ةدايق يف 5102750 «دراكيس»

 نوسيماس فلك « اينابسا ىلع برحلا نالعا رثا ىلعو

 نم ددعو لاتق يدارطو جراوب سمخ نم نوكملا هبرسو
 .يلامشلا ابوك ءىطاش ةرصاحمب ءاًمجح رغصالا قراوزلا

 ليكشت راحباب ةيكريمالا ةيرحبلا ةرازو تملع نيموي دعبو

 ةدايق تحت ابوك هاجتاب رضخالا سأرلا رزج نم ينابسا

 «اتايوت يإ اريفريس لاوكساي » يرحبلا لوالا قيرفلا
 5 نم نوكملا ليكشتلا اذه ناكو 6 48

 لوطسالا عطق ةريخ مضي تارمدم ” و ةثيدح تادارط

 ًارمأ نوسيماس ىلا ةيكريمالا ةدايقلا تردصأف « ينابسالا

 .«انافاه» ةدجنل ضرتفملا هراسم يف ليكشتلا اذه ضارتعاب

 ًافرم ةاذاحم ىلا نوسيماس ةوق تلصو ”/ ١ يفو

 دق ينابسالا لوطسالا ناك نيح يف .«ابوك يدوغايتناس»
 .هيف ىمتحاو هر 19 يف أفرملا غلب

 ةسدنطلا طباض رمأو « أفرملا ةرصاحمب نوسيماس ماقو

 ةنيفسلا قارغاب . نيعوطتملا نم 7 عم «نوسبوه» ةيرحبلا
 جورخ عنمل « أفرملا لخدم دنع 2046111512 «كاميريم»

 ةلواحم ترجو .رحبلا ضرع ىلإ ٍنابسالا ليكشتلا
 ينو .اهضرغ قيقحت يف تلشف اهنكلو « 5/7 يف قارغالا
 كرت ء رهش نم رثكا راصحلا رمتسا نأ دعبو ءال/“ حابص
 ةدايقلا ةنيفس رهظ ىلع .راصحلا ةقلح نوسيماس

 تاوقلا دئاق عم قيسنتلل عامتجا دقع ةيغب ««كرويوين»

 ةنيدم يف 67[5128 «رتفاش» لارنجلا ةيكريمالا ةيربلا

 . «ابوك يدوغايتناس» يقرش يبونج 519026 «ينوبيس»

 رداغي ينابسالا ليكشتلا نأ هراحبإ لالخ ملع هنكلو

 ىصقأب راصحلا ةقلح ىلإ داعو . هتئيفس هاجتا ريعف «ءانيملا
 . ةعرس

 يالش ديمعلا ةدايقلا يف هبئان ناك .تقولا اذه ينو
 جيلخ يف ينابسالا لوطسالا عم كابتشالا أدب دق 5هط1عال

 هلوصو دعب ةكرعملا ةرادإ يف نوسيماس كرتشاو . «وغايتناس»

 ىلع ةرطيسلا نع لاتقلا رفساو .كابتشالا حرسم ىلإ
 نأ دعب ««اتايوت يإ اريفريس» هدئاق رسأو ينابسالا ليكشتلا

 .ًاريسأ 184١ و ًاحيرجو ًاليتق 474 نابسالا رسخ
 لضفلا بحاص هنأ «يالش» ىعدا «برحلا ءاهتنا رثإو >>

 ةكرعملا ةرادإ يف نوسيماس ةكراشم نأو ءراصتنالا كلذ يف
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 دق ينابسالا ليكشتلا عضو ناك نا دعب « ةرخأتم تءاج

 هذه لوح الوطمو ًاداح ًاشاقن ةفاحصلا تراثأو .مسح
 عمتجا يذلا) «يركسعلا قيقحتلا سلجم» ررقو . ةلأسملا

 نم بلط ىلع ءانب برحلا ءاهتنا نم تاوئس دعب
 لدجلا نكلو . «يالش» تاءاعدا ةحص مدع ؛(يالش

 يأ رارقإ نم سرغنوكلا عنم . عوضوملا لوح راد يذلا
 .«نوسيماس» تاحاجتب يمسر فارتعا

 ةدايق «(1901 - 14899) ةرتف لالخ نوسيماس ىلوت

 (ربوتكا) لوالا نيرشت ينو .«نطسوب» يف ةيرحبلا ةدعاقلا
 مث ءهتحص تءاسو «ةدايقلا فرصت تحت عضو 0١

 «نطنشاو» يف شاعو .1407/5/9 يف ةمدخلا نم دعاقت

 .1507/ هر 5 يف يفوت ىتح

 (ةيركسع ةضاير) وبماس (50)

 حالسلا مادختسا عم بيرقلا لاتقلا قرط ىدحإ
 ىلع دمتعتو .حالسلا اذه مادختسا نودب وأ ضييبالا

 . ةعراصملا نم عاونأ ةدع نم ةاقتنم تاكرح

 يضايرلا بكنا «نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا لالخ
 للا 153113222167 «كيييمالراك يلوتانأ» يتايفوسلا

 نم ابولسا نيرشع نم رثكأ ةسارد ىلع هينطاوم نم ددعو
 تناك يتلا ودوجلاو ةينامورلا»ةينانويلا ةعراصملا بيلاسا

 ةفاضالاب «ةيتايفوسلا تايروهمجلا ءاحنا ىتش يف سرامت

 يتلا بيرقلا لاتقلا تاكرحو نونف نم ديدعلا ةسارد ىلا

 زاقوقلاو ناجيبرذاو ايجروجو ايكرتو نابايلا يف ايلحم سرامت
 عاونالا هذه تاكرح فلتخم نم اوراتخاو .اهريغو اينيمراو

 مدختست ةلماكتمو ةقسانتم تاكرح ةعومجم ةعراصملا نم

 «وبماس» مسا اهيلع اوقلطا .سفنلا نع عافدلا يف

 لقتسم عونك «وبماسلا» ةعراصم ترقأ دقو . 0

 داحتا امل سسأتو 219478 ماعلا يف ةعراصملا عاونا نم

 .يتافوسلا داحتالا يف اهب صاخ

 نم دارفالا اهب ىرابتيو «وبماسلا» ةعراصم سرامي

 اهتسراممل صاخ مامتها راعُيو «نازوألاو رامعالا فلتخم

 ةأرجلا ةدايزل ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف اهراشتناو

 ينو .سفنلا نع عافدلاو ودعلا عم كابتشالا ىلع دوعتلاو

 ةلوطب ىلع هوبماسلا» تايرابم ىلوأ ترج ١9188 ماعلا

 قرفلا ةلوطب ىلع تايرابملا ىلوا ترجو «يتايفوسلا داحتالا
 ةيرود قرفلا ةلوطب تايرابم تحبصأ مث 19149 ماعلا يف

 . ماع لك ماقت

 ةعراصملل يلودلا داحتالا فرتعا 1955 ماعلا يفو

 تميقاو ءاهب ةصاخ ةيلود ةنخل لكشو «ةوبماسلا» ةضايرب
 مث .«اغير» ةنيدمب /١951 ماعلا يف ةيلودلا اهتايرابم ىلوا

 ماعلا يف ابوروا ةلوطبب زوفلل تايرابلا ىلوا تميقا

 يف ةرم لوال ةعراصملا هذه يف ملاعلا ةلوطب ترجو .. 7
 .(1919/) نارهط

 يفو «لود ةدع يف ةصاخ ةينطو تاداحتا ةضايرلا هذهل
 ايفالسوغويو ايراغلبو ايلوغتمو يتايفوسلا داحتالا اهتمدقم
 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو اينابساو نارياو ايناطيربو

 .نابايلاو

 (يركسع راطم) دياس رماس (5)

 يبرغ يلامش ملك 5 دعب ىلع عقي يدنك يركسع راطم
 ةريزج يف ةعقاولا 9101111261510© «دياس رماس» ةنيدم
 تارئاط لبق نم مدختسي .ادنك يقرش يف دراودا ريمألا

 وأ ةيركسع تارئاط لابقتسا هنكميو .«يرحبلا ناريطلا

 .زارط يأ نم ةيندم

 71414٠ يركسعلا دياس رماس راطم جردم لوط غلبي

 حمتستو .حلسملا تنمسالاو تلفسالاب ىطغم وهو .م

 طوبهو قيلحتب راطملا يف ةدوجوملا هيجوتلاو تالاصتالا ةينقت
 . ًاراهنو اليل «ةبعصلا ةيوجلا فورظلا يف تارئاطلا

 (غنيه) نيرماس 0

 .( )1١9754- يدوبمك يسايسو يركسع دئاق

 ةيمستلا بسح ةيشتوبمكلا) ةيدوبمكلا ةلودلا سيئر
 يبعشلا يروثلا سلجملا سيئرو (دالبلل ةديدجلا

 . 191/8 / ١ /1ا/ ذنم ءايشتوبمكل

 « 191" ماعلا يف 11678 5331108 نيرماس غنيه دلو

 يذلا «ريمخلا يروثلا بعشلا بزح» ىلا هابص ذنم مضناو
 دنهلل يعويشلا بزحلا نع ١98١ ماعلا يف لقتس
 دض لاضنلا يف بزحلا لالخ نم كراش .ةينيصل

 نع اهنالقتسا ايدوبمك تلان ىتح «يسنرفلا رامعتسال

 دض يسايسلا لاضنلا عبات مث . 146 4 ماعلا يف نييسنرفل
 .ناكو ؛لالقتسالا بقع تءاج يتلا ةيدوبمكلا تاموكحل
 اعد يذلا «يدوبمكلا يعويشلا بزحلا» لالخ نم هلاضن

 هذه لالخ زربو .1455 ماعلا يف هسيسأت ىلا «توي لوي»

 .ءاوسلا ىلع يركسعو يسايس دئاقك ةرتفل
 هداق يذلاو ءاكريمال يلاوملا يركسعلا بالقنالا دعبو

 غنيه» مهاس 191١. ماعلا يف «لون نول» لارنجل

 يف ترشتنا يتلا ةيحالفلا تاضافتنالا ةدايق يف «نيرماس

 اهيلع فرشت ةررحم قطانم مايق ىلا تدأو «ةديدع قطانم
 ةهبج اهمعدتو ةدحتملا ةينطولا ةهبجلل ةتقؤملا ةموكحل
 ١ . مانتيف بونج ريرحت

 ايف تلمح يتلا) ايدوبمك ريرحت مت 190هر/ عر /١0 ينو



 أ ههنا
 نيرماس غليه يدوبمكلا دئاقلا

 «كوناهيس» ريمالا اهتلود ةسائر ىلوتو ؛(ايشتوبمك مسا دعب
 و «توي لوي» و «نافماس ويخ» نم لك مكحلا يف هكراشو

 «كوناهيس» ليقأ ١910/5 ماعلا لئاوا ينو .«يراس غنيا

 ماظن مكحلا يلع رطيسو «ةيربجلا ةماقالا هيلع تضرفو
 يف«ةلودلا ةسائر بصنم هيف «نافماس ويخ» لغش ديدج

 «يراس غني» ىوتو ةرازولا ةسائر «توي لوي» ىلوت نيح

 نيذلا نييلعفلا ةداقلا ةثالثلا ءال ؤه ناكو .ةيجراخلا ةرازو

 اوسرامو «يكارتشا عمتجم ىلا ايشتوبمك ليوحت اولواح
 ةيفصت ىلا تدأ ةفرطتم ةسايس ليوحتلا ةيلمع لالخ

 رداوكلا نمو نييداعلا نينطاوملا نم فالآلا برهو ريجبو
 . ةملعتملا

 ةديدجلا ةسايسلا ىلع «نيرماس غنيه» قفاوي ملو

 يشتوبمكلا بعشلا دوجو ىلع ارطخ اهربتعاو ؛ةفرطتملا
 لوب  نافماس ويخ) ماظن دض لمعلا ررق دقف اذل .هرسأب

 لخاد هفقوم لالخ نم ؛لئاسولا ىتشب (يراس غني - توي
 . ةطلسلاو بزحلا

 ةنحل يف اوضع «نيرماس» ناك .1918 ماعلا يفو

 نم ةيقرشلا ةقطنملا يف يشتوبمكلا يعويشلا بزحلا
 ةقرفلل ًادئاقوءاهيف يحاونلا ىدحال اًمكاحو ءايشتوبمك

 عم كراش دقلو . ةقطنملا كلت يف ةزكرمتملا ةعبارلا ةيركسعلا
 مقر ةيركسعلا ةقطنملا نم تعلدنا يتلا ةضافتنالا يف هتقرف

 هذه نكلو .«ميفوس» ةدايق تحت 191904 هرم يف 3٠

 مدعأ عمق تايلمع اهتبقعأو ؛ةعرسب تلشف ةضافتنالا

 انيب «مهتالئاعو هدونجو هطابض مظعم عم «ميفوس)» اهالخ

 .دونحلاو طابضلا نم ددع عم ةاجنلا نيرماس عاطتسا

 ىلا نييندملاو نييركسعلا نم نيريثكلا عم نيرماس ألو
 - ةيمانتيفلا تاقالعلا روهدت ىلا ىدا امم ,مانتيف

 نيب زازفتسالا تايلمعو تاشرحتلا دعاصتو ءةيشتوبمكلا

 .نيدلبلا

 ةهبجلا» سيسأت مت 191/8 (ربمسيد) لوالا نوناك يفو

 .اهتسائر نيرماس ىلوتو هايشتوبمك ذاقنال ةدحوملا ةينطولا
 فلا ١8 مضت ةحلسم ةوق دادعا ةهبجلا تعاطتساو

 (1914/ار/ال  !9١!مخر/ ١7/7 78) ةرتفلا يفو .لتاقم
 ىلع ةرطيسلا  يمانتيف شيج ةدعاسمب ةوقلا هذه تعاطتسا

 ماظنلل ةعبات قرف 4 ىلع ءاضقلا مت نا دعب ءايشتوبمك

 ويخ» أحل نيح يف . لجر فلا ٠١ ىلاوح دعت يشتوبمكلا

 نم ةعومجم سأر ىلع «دناليات ىلا «توي لوي» و «نافماس

 ىلع امهدعاس يكريما - ينيص معد ىلع الصحو ءامهتاوق

 نم اقالطنا .ديدجلا ماظنلا دض تاباصع برحب ءدبلا

 ىتح ةرمتسم برحلا هذه لازت الو .ةيدنالياتلا يضارالا
 )194٠0(. مويلا

 يروثلا سلجملا» راصتنالا دعب هقافرو نيرماس لكشو

 ةينامث نم ةيبعش ةنكل ةيمست تقو ««ايشتوبمكل يبعشلا
 :ةنجلللا هذه سيئر نيرهاس نيعو ءدالبلا ةراذال ءاضعا

 و «ةيلخادلل «نيس ايش» و «ةيجراخلل «نص نوم» نيعو
 غناشت» و « مالعالل «راداس وشت» و ,عافدلل (غنافوس نوب»

 نوؤشلاو ةحصلل «غنوف وس» روتكدلاو ءميلعتلل «نص
 .ةيداصتقالا نوؤشلل «نوباد كامد» و «ةيعامتجالا

 (ويخ) نافماس (؛5)

 سيئر .( - 97١:؟) يدوبمك يسايسو دئاق
 رمحلا ريمخلا ةداق دحأو 2019198 )1915  ةلودلا

 تايفصتلاب همكح ةرتف تزاتما .(نييدوبمكلا نييعويشلا)

 .«توي لوي» هئارزو سيئر اهذفن يتلا ةعساولا ةيدسجلا

 ماعلا يف 1اكطلعءان 5870م082 «نافماس ويخ» دلو

 ةيسايسلا مولعلا يف ةزاجالا ىلع لصح .

 يف هاروتكدلا ىلع لصح مث :«هني موني» يف ةيداصتقالاو
 ماق . 1989 ماعلا يف سيراب ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا

 ةفيحص رادصاب .هسفن ماعلا يف «هني موني» ىلا هتدوع دعب

 يفو .هسفنب اهريرحت سأري ناك ةيدوبمكلا ةمصاعلا يف

 ةبسن تناكو «ةينطولا ةيعمجلا يف ًابئان بختنا 1451 ماعلا

 لصح ةيبلغا ربكا لكشت اهيلع لصح يتلا تاوصالا
 قحاسلا هحاجن ربتعاو «تاباختنالا كلت يف حشرم اهيلع

 هتموكحو «كوناهيسو ريمالل ةيسايس ةبرض تاياختنالا يف
 ناف كلذ عمو .نييعويشلل ًايداعم ًافقوم ذختت تناك يتلا
 :(19757) هسفن ماعلا يف ةراجتلل ًاريزو هراتخا «كوناهيس»

 طاسوا يف ةلئاه ةيبعش بستكا دق ناك نافماس نال ًارظن

 دئاسلا يرادالا داسفلا وجل نيضفارلا نييدوبمكلا نيفقثملا

 ريمالا هربجا 21958 ماعلا يفو . ةموكحلا طاسوا يف كاذنآ

 كلذ عمو .هتءافك مدع ةجحب ةلاقتسالا ىلع «كوناهيسد

 ثالثب كلذ دعب ةينطولا ةيعمجلا يف ًابئان هباختنا ديعا دقف
 3 . تاونس

 تابه ىدحا ءانثأو 219517 (ليربا) ناسين يفو

 «غنابماتاب» ميلقا يف نييدوبمكلا نيحالفلا

 دض ةدراطم ةلمح نشب ةموكحلا تماق ه8

 ىقلت نا دعب «ءافتخالا ىلا ؛نافماس» رطضاف ؛«نييعويشلا

 «كوناهيس» ةموكح سيئر «لون نول» لارنجلا نأب تاريذحت

 . هلايتغا مزتعي ذئتقو

 باونلا نم نانثإ كاذنأ «نافماس» عم ىفتخا دقو

 كلذ دعب هاقفار ناذللا ,««مينوه» و «نويوه» امه نييروثلا

 يكريمالا لخدتلا دض برحلا يفو «ةيروثلا ةكرحلا يف
 ىلع قلطا دقلو .ةيبالقنالا «لون نول» ةمركح دضو
 ىلع مهتردقل «ةثالثلا حابشالا» مسا هيقيفرو «نافماس»

 يتلا تادراطملا مغر يرسلا يروثلا لمعلا ةدايقو ءافتخالا

 .اه اوضرعت

 بالقناب «لون نول» لارنجلا ماق ء1وا١/“/ 14 يفو

 ىلع نيرهش رورم دعبو.«كوناهيس» ريمالا دض يركسع
 ةينطولا ةهبجلل مهدييأت هاليمزو «نافماس» نلعا بالقنالا

 ةطلسلا ةمواقمل «كوناهيس» ريمالا اهلكش ىتلا ةدحتملا

 ةكرحل ةداقك مهتكراشم تأدب تقولا كلذ ذنمو . ةيبالقنالا

 يدصتلاو«بالقنالا ةموكح ةمواقم يف «رمحلا ريمخلاو

 مانتيف ةموكح لخدتو (يكريمالا يركسعلا لخدتلل

 سيسأت «كوناهيسو ريمالا نلعا |منيب .ايدوبمك يف ةيبونجلا
 ةيكلملا ةموكحلا مساب 191١« (ىيام) رايأ يف ةتقؤم ةموكح

 يف اهرقم لعجو (©61610210) ايدوبمكل ينطولا داحتالل

 . (نيصلا) نيكب
 ةلماكتم برح ناكرا ةئيه سيسأت نافماس عاطتساو

 لاوط لاتقلا يف ربكالا ءبعلا تلمح «ةيروثلا ةكرحلل

 نم نكمت 1917/4 ماعلا ينو .بالقنالا تلت ىتلا تاونسلا

 فلا 7١ ىلا «يدوبمكلا يبعشلا نيكل ددع ةدايز

 بئان بصنم (191/8 - 1910) ةرتف يف ىلوت دقلو . لجر
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 ةدحتملا ةهبجلا ةموكح يف عافدلا ريزوو ءارزولا سيئر
 ريمالا اهمعزتي ناك يتلا «ىفنملا يف (51010©)
 يركسعلا يقيقحلا دئاقلا «نافماس» ناكو . (كوناهيس»

 يف ًاوضع ناك اهك .ةيدوبمكلا ةيروثلا ةكرحلل يسايسلاو
 - 1900) ايدوبمكل ةدحتملا ةهبجلل يسايسلا بتكملا
 - 1910/8) ايلعلا رمحلا ريمخلا ةدايق يف ًارضعو ,؛ 48

 ,(لوالف
 ريرحت ةمهم «نافماس» اهداق يتلا تاوقلا تزجنا دقو

 هني مولبا) ةمصاعلا ىلع ةرطيسلا نم تنكمت امدنع ايدوبمك

 راصتنا عم اينمز ايدوبمك ريرحت قفارتو «.1417ه/ 4/1١ يف
 ةسائر «نافماس ويخ» ىلوتو . مانتيف ريرحتو ةيمانتيفلا ةروثلا

 ماعلا لئاوا يف «كوناهيس» ريمالا ةلاقا دعب ةيدوبمكلا ةلودلا
 ةطلسلا تأدبو .ةيربجلا ةماقالا يف هعضوو 5

 .«توي لوي» هئارزو سيئرو «نافماس ةدايقب - ةديدجلا

 عمتجم ءانب» ةيلمع - «يراس غني» هتيجراخ ريزوو

 رييغتلا تايلمع تناك نا دعب ءاهلك ايدوبمك يف «يكارتشا
 قطانملا يف تأدب دق يعارزلا حالصالا قيبطتو يعامتجالا

 .تاونس لبق ةررحملا ةيفيرلا

 ماظن ماق .4توب لوي» اهل رظن يتلا ةسايسلاب المعو
 ٠ ناكس ريجب#ت ةيلمعب «يراس غني - توب لوب  نافماس ويخ»

 ؛ةيوديلا لامعالاو ةعارزلاب مهليغشتل فيرلا ىلا ندملا
 اهتيحض حارو ءعساو قاطن ىلع ةيعامجلا حباذملا تذُتو
 نيسدنهمو ءابطا نم ةملعتملا رداوكلاو نوفظوملاو راجتلا
 لدابتلا دامتعاو .دقنلاب لماعتلا ءاغلا مت امك .مهريغو
 ةيدوبمكلا ةدايقلا تناكو .داصتقالل اساسا ىعلسلا

 ةروث ءىدابل فرطتم ريسفت ريثأت تحت ةسايسلا هله نشزاغ

 ةيفصتلا ةسايس جئاتن نم ناكو .. ةيفاقثلا «غنوت يستوام»

 نم ديدعلا رارفو .«مينوه» و «نوي وه» راحتنا : ةيعامجلا
 ىىلاعلا لود فلتخمو مانتيف ىلا ةملعتملا رداوكلاو ناكسلا

 . ةيدوبمكلا  ةيمانتيفلا تاقالعلا رتوتو

 ةرازولا ةسائر «نافماس» ىلوت ١191/4 ماعلا رخاوا يفو

 ريمخلا ةروص نيسحتل ةلواحم يف «20توب لوي» ناكم هسفنب

 لوب» يمساب حباذملا تطبترا امدعب .جراخلا يف رمحلا

 نوئجاللا ماق ءانثالا هذه يفو .«يراس غنيا و «توب

 ةهبج» مساب يسايس ميظنت ليكشتب مانتيف يف نويدوبمكلا
 ايشتوبمك مسا ينبت دعب) «ايشتوبمك ذاقنال ينطولا داحتالا

 و ٠١ نيب حوارتت ةيركسع ةوق اودنجو «(ايدوبمك نع الدب
 /١7/ 58 نم تدتما ةريصق ةرتف ينو. .لتاقم فلا 8

 هيشتوبمكلا ةوقلا هذه تماق 0191/9/١ /ال ىلا 98

 ماظنل ةعبات قرف 4 ىلع ءاضقلاب يمانتيف شيج ةدعاسمب
 أجل نيب وهني موني» ةمصاعلا تلخدو .«نافماس ويخخ»

 ًاددع اعمج ثيح «دناليات ىلا «توي لوي» و «نافماس ويخ»

 اماقو «ةيدنالياتلا  هيشتوبمكلا دودحلا ىلع امهراصنا نم

 - ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو نيصلا يتموكح نم معدب
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 «نيلتوك ماس» ةئف نم ةيتايفوس ةرمدم

 ةرمتسم لازتال .ديدجلا ماظنلا دض تاباصع برح نشب

 .(1980) نآلا ىتح

 (تارمدم ةئف) نيلتوك ماس (؛)

 نيلوطسالا يف ةلماع عنصلا ةيتايفوس تارمدم ةئف

 .يف اوبلاو يايفوسلا

 5812 نيلتوك ماس مسا يسلطالا يلامش فلح قلطا

 ةئف ريوطت نم تءاج يتلا تارمدملا ةئف ىلع 1[

 وج  حطس خيراوصلا لاخدا دعب :«نيلتوك» تارمدملا ١

 يتصنم ةئفلا هذه نم ةرمدملا لمحتو .اهحيلست نمض
 زارطلا) 5 ل - 2/ - 1 2١  ن -! س» خيراوص قالطا

 فذاق (هنم لك يف .((* - ماس» خوراصلا نم يرحبلا

 يسيئرلا مفادملا جرب ناكم ناتصنملا تلح دقلو . يئانث

 .«نيلتوك» ةئف نم تارمدملا رهظ ىلع دوجوملا يفلخلا

 اهمساو) «نيلتوك ماس» ةئف نم ىلوالا ةرمدملا ءانب مت

 يف تارمدملا ةيقب تينُبو 21975 ماعلا ىلاوح يف («يفارب»
 ايلاح يتايفوسلا لوطسالا كلتميو . 191/7 ١9575 ةرتفلا

 « يارب :ءامسالا لمحت تارمدم 8 (1980)

 «يفيشتدوخان «ينلتانزوس ؛ينموركس «.يقيشتيوتسان

 كلتمي امك .ينيدجابزاق .ينتيركس «يميشوركوسين
 .ةئفلا هذه نم ةدحاو ةرمده ينولوبلا لوطسالا

 نزولا .ًانط يسايقلا نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 يلامجالا لوظطلا .نط 50٠" ةلماكلا ةلومحلا ةلاح يف
 .ًارتم ١١,9 لكيهلل ىصقالا ضرعلا .ارتم 6
 .راتمأ 4,5 سطاغلا

 فلا ا/١ اهتوق غلبت ةينيبروت تاكرحمب ةزهجم ةرمدملاو

 اهتعرس لصتو . تايالغ عبرأو ةكرح ادومع اهو «ناصح

 ىدمو .(ةعاسلا يف ملك 55,5) ةدقع 75 ىلا ىوصقلا

 55١ اهمقاط مضيو .ةدقع ١5 ةعرسب ملك /4 08 اهلمع

 ةراداو ركبملا راذنالاو ثحبلل تارادارب ةدوزم يهو . الجر

 .وج  حطس خيراوصلا هيجوتو نارينلا
 ناد نسأ . سو وج  حطس خيراوص 03 : حيلستلا

 «تاناطبسلا يئانث يماما جرب يف ملم 1٠ رايع ناعفدمو

 «تاناطبسلا يعابر جرب يف مم 40 رايع طر/م عفادم 4و
 ١؟ لمحت يتلا «يقارب» ادع ,تارمدملا عيمج يف كلذو

 تارصدم ثالث كانهو .روكذملا رايعلا نم ًاعفدم
 ةحلسم اهنم لك (يبتيركس .«يميشوركوسين «ينلئانزاس)
 «كلذ ىلا ةفاضالابو .ملم ٠ رايع ط/م عفادم ةينامثب

 يسامح فذاقب ةدوزم ةئفلا هذه تارمدم نم ةرمدم لك ناف

 )5١ مم ها" رايع نم تاديبروطلا قالطال بيبانالا

 ةداضم ةيخوراص تافوذقم قالطا يتعومجمبو ,.(ةصوب

 «يفارب» نيترمدملا ادع ,ةناطبس ١1 اهنم لك يف تاصاوغلل
 قالطا يتعومجم |ىنم لك لمحت نيتللا .«ينموركس» و

 . ةناطبس ١١ اهنم ةدحاو لك يف تافوذقم

 (خوراص ) تيلماس (+.)
 7 ( تيلماس 0 سا لإ ل ساس رانا )

 ( خوراص ) اوغ ١ نا ماس (عمر

 . ( خوراص «ءااوغ ع ماس رظنا )

 (خوراص) نيالدياغ ؟ - نا ماس (عم)

 8 ( خو راص « نيالدياغ ١ - ماس رظنا)

 ( خوراص) تيلبوغ # - ن ماس ,)
 . ( خوراص « لوفنياغ 0 - ماس رظنا)

 ( خوراص) 4 نا ماس (م)
 . ( خوراص ء وكيغ م- ماس رظنا )



 (بورح) ةيتيئماسلا (30)

 امورو 5811121165 ةيتينماسلا لئابقلا نيب تراد بورح

 ق عبارلا نرقلا فصتنم ذنم تدتما «ةدعابتم تارتف ىلع

 ىلع ةرطيسلا فدهب . م . ق لوألا نرقلا لئاوا ىلا . م .

 هذه ىلع ايئاهن امور ةرطيس نع ترفسأو ءايلاطيا طساوأ

 .اهيلا اهتاكلتمبو اهيضارا مضو لئابقلا

 5810121165 «نييتينماسلا» مسا ءامدقلا نامورلا قلطأ

 يف ةيلبجلا قطانملا تنطوتسا يتلا ةبراحملا لئابقلا ىلع

 نم عرفتت لئابقلا هذه نأ دقتعيو ءايلاطيا طساوأ

 ةيناكسوألا ةغللا نوملكتي نويتينماسلا ناكو .نييئيباسلا

 اهمضي ةيفارغج تاعمجت ةعبرا يف نوشيعيو «؛7

 يف 262111 («يرتني» يف شيعت يتلا لئابقلا تناكو .داحتا

 لثمق 1 «مونايقوب» اهتمصاعو .طسولا

 .نييتينماسلا نيب ىوقألا ةعومجملا

 (.م .ق 4١" - ”4) ىلوألا ةيتيئماسلا برحلا

 يبرح عباطب فصتت ةيلبجلا ةيتينماسلا لئابقلا تناك

 ىرقلاو ندملا ىلع ةمئاد تامجه نشت تناكو ءزيمت

 دقو .اهدراوم ىلع ءاليتسالاو اهعاضخال امل ةرواجملا

 «اينايمك» ندمل ًارشابم ًاديدبت نويتينماسلا لكش

 .يبرغلا ايلاطيا لحاس طساوا يف ةعقاولا 8

 نم ةدعاسملا ندملا هذه تبلط .م .ق 47#“ ماعلا ينو

 ينامورلا دئاقلا ققح دقلو .امور ةيوقلا ةيلامشلا اهتراج

 . م . ىف "41 ماعلا يف «سوقروك سويريلاق سوكرام»

 نكلو .«سوروغ» لبج يف نييتينماسلا ىلع ًايسيئر ًارصن

 دقف كلذ عمو .ةلماك ةروصب مبتوق ريمدت ىلا دؤي مل كلذ

 14١ ماعلا ىتح الاجس ترمتسا يتلا - برخلا تدأ

 ةقطنم ىلع اهترطيس ضرف يف امور حاجن ىلا - .م .ق

 .اهل ةرواجملا «مويتال» ةقطنمو «اينايمك»

 (.م .ق "0# - 8) نييلاطيالا  قيرغالا دض بو رحلا

 . ق عبارلا نرقلا ءدب ذنم ةيلاطيالا ةريزحلا هبش تدهش

 ًابورح ءامورو نييتينماسلا نيب بورحلا نع للضف ٠ 6م

 اونطوتسا نيذلا قيرغألا نيب ءاهنم ةيمهأ لقأ ىرخا

 نييتينماسلا نم نييلصالا دالبلا ناكسو ءايلاطيا

 لكشب بورحلا هذه تراد دقلو .نييربموالاو نييناكوللاو

 مهترطيس عيسوت فدهب قيرغألا اهأدب ثيح .عطقتم

 نم رشابم يركسع معد ىلع اولصحو .مهذوفن ةيوقتو
 ةطرابس كلم 4761110820105 111 «ثلاثلا سوماديكرأ»

 .(.م .ق "ال8 ىلا "60 نم مكح)

 شيج سأر ىلع هجوت دق ىطرابسلا كلملا ناكو

 «ثالثلا ةيلاطيالا لئابقلا دض قيرغالا هئابسنا ةدعاسمل
 كلملا ماق ءهتافو دعبو .م .ق “08 ماعلا يف لتق هنا الا

 مع) ظواقالك سورييإ كلم لوألا ردنكسالا يقيرغالا

 ميدغلا ينمورلا ايبا يف قيرص

 نييتنراتلا ةدعاسمل ايلاطيأ يف لخدتلاب (ينودقملا ردنكسالا

 دجو ام ناعرسو .نييتيئماسلاو نييتوربلاو نييناكوللا دض

 ترادو .امورو نييتنراتلا بناج ىلا يثالث فلح يف هسفن

 - 784) ماوعأ ةعبرأ ةليط نيركسعملا نيب ًالاجس بورحلا
 ,ما“1) «ايزودناي» ةكرعم تعقو نا ىلا ء(.م .ق #ال١

 سورييإ كلم لوألا ردنكسالا اهيف مزه يتلا (.م .ق

 لبق قّلَع دق سورييإ كلم لوألا ردنكسالا ناكو .لتقو

 نبا نا .هلوقب سرفلا دض هيخا نبا تاراصتنا ىلع هتافو

 .لاجرلا وه لتاقي (نيب ءاسنلا لتاقي هيأ

 (.م .ق )8390  ١4”# ةيناثلا ةيتينماسلا برحلا

 701/ ماعلا يف امور دض ةيناثلا ةيتينماسلا برحلا تأدب

 «نامورلا لبق نم «يلويان» لالتحا ببسب لم .ق

 برحلا تناكو .«اينابمك» لوهس يف ةيركسعلا مهتاكرحتو
 نييتينماسلا قوفتب مستت ( .م .ق 7-٠737 5719/) ةرتفلا ةليط

 ةميزملا ىلع تارم ةدع اوفراش نيذلا .نامورلا ىلع

 .ةروهشملا لاتقلا تاميظنتب مهمازتلا نم مغرلاب «ةيئاهنلا

 سويرويس» لصنقلا ةدايقب ينامور شيج ٍمُْه دقلو
 501111115 205111111005 «سونيبلا سويموتسوي

 سويفاغ» يتينماسلا دئاقلا دي ىلع مساح لكشب ت15

 ىلع نامورلا ربجأ يذلا 203391115 2011115 «سويتنوي

 نيدوك يداو باعش يف تراد ةكرعم يف مالستسالا

 يف رينلا عضوو«.م .ق 7١# ماعلا يف هو

 . مهقانعأ

 عيقوت ىلع ةقفاوملا ىلا ةمزهلا هذه دعب امور ترطضاو
 نامورلا لغتساو .اهل ةمئالم ريغ طورش عم ةتقؤم ةنده

 نأ دعب «لماك لكشب مهشيج ميظنت ةداعال ةندهلا ةرتف

 نم تناكو «ةيلاتقلا مهتديقع ىلع نيدوك يداو ةثراك ترثا

 يف ةديقعلا هذه ريوطت ىلا مهتعفد يتلا ةيساسالا زفاوحلا

 .م .ق ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 نامورلا ىقالو «ةيناث ةرم بشن نا لاتقلا ثبلي لو
 «يالوتول» ةكرعم يف اومْزُه مهنا الا «ةيادبلا يف حاجنلا

 يلاتلا ماعلا يف ارققح مث «(.م .ق الا5) ]131113

 , ال08 «انويك» ةكرعم يف اماه ارصن (.م .ق 510)

 7/18 اييآ ايق قيرط ءانب مت .م .ق ١١# ماعلا يفو

 تلصحو ««يزيدنيرب» و «امور» نيب لصت يتلا 8

 ىلع اهتدعاس ةيكيتسجول ةزيم ىلع كلذ ءارج نم امور

 لوخد ىدلو .«اينايمك» نم نييتيئماسلا جارخا

 «(.م .قا"ا١) امور دض برحلا نييلامشلا نييكسورتالا
 ينامورلا دئاقلا نكلو .ديدج نم نويتينماسلا شعتنا

 01112605 «سونايلور سوميسكام سويباف سوتنيوك»

 يف نييكسورتالا مزه [ةطااند 1[ةتكلصتاتك 1011] ةلانك

 ,م .ق 1٠١# ماعلا يف 201500 «رميداث» ةريحب ةكرعم

 هذه يفو .م .ق 04 ماعلا يف مالسلا لوبق ىلع مهربجاو

 «روسروكس ويشول سويريبإب» ينامورلا دئاقلا ناك ءءانثألا
 لع اريبك ارصن زرحا دق 22 مز111115 آ1لال5 1501

 .(.م .ق #:4) ةيبونجلا ايلاطيا لابج يف نييتينماسلا

 "< ها/



 ع

 أ س

 نييتينماسلا ىلا مضنا .م .ق 08 ماعلا يفو
 نوينايسراملاو 21ععم[121 نويتنشتيبلاو نويربمرالا

 يف تنكس ةيلاطيا بوعش ءالؤه لكوو 5

 امور تلسراو . (نينيآلا لابجل ةيقرشلا ةيبونجلا تاردحنملا

 يه كلت تناكو «بوعشلا هذه دض ةيربو ةيرحب تالمح

 رحبلا يف ةيرحبلا اهتوق امور اهيف لمعتست يتلا ىلوألا ةرملا

 نييتينماسلا ىلع راصتنالا نامورلا عاطتساو . يكيتايردالا

 801018201011 (مونايفوب» برح لالخ .ةمساح ةكرعم يف

 رابجا رصنلا اذه دعب امور تعاطتساو هانم .ق 900)

 .م .ق ٠4" ماعلا يف مالسلا رارقا ىلع اهئادعا لك

 (.م .ق ١40  ؟9/) ةئلاثلا ةيتينماسلا برحلا

 .م .ق 794 ماعلا يف ةثلاثلا ةيتنماسلا برحلا تأدب

 نويلاغلا مضناو .«ايناكول» حايتجاب نييتينماسلا مايق ببسب

 ىلع ترصتنا امور نكلو «نييتنماسلا ىلا نويكسوزتالاو
 ةمساحلا 56122111111521 «مونيتناس» ةكرعم يف ةثالثلا ءافلحلا

 سويباق» ناينامورلا نالارنجلا اهداق يتلا «(م .ق ؟ةهز

 1"اناطاذانو 6)1- «سوم سويشيد سويلبوب» و «سونايلور
 هالك 5

 نويكسورتالاو نويلاغلا رقا ةكرعملا هذه رثا
 برحلا نويتينماسلا عبات اهنيب ءامور عم مالسلا نويربموالاو

 سويروك سوينام» ينامورلا دئاقلا مهمزه نأ ىلا ءاهدض

 ةكرعم يف 8301115 (نان5115 5 «سوتاتند

 ترمتساو .(.م .ق ؟9*) ثوانثاههنه «اينوليكا»

 ىتح نييتينماسلاو امور نيب كلذ دعب ةقرفتملا تامادصلا

 امور تحمس ماعلا اذه يفف .م .ق ماعلا

 سيلو ءافلحك ينامورلا فلحلا ىلا مامضنالاب نييتينماسلل

 . مهتلاسبل اهنم ًاريدقت ءاياعرك
 ترثأو «نييتينماسلا ندم ةلصاوتملا بورحلا هذه ترمد

 ةرطيس ىلا ىرخألا لئابقلا عم اونعذاف .مهتشيعم ىلع
 يفو .ايلاطيا يف ىوقألا ةلودلا  ةنيدملا تتاب يتلا ءامور

 اهنأل ءاهيلع امور ءافلح مظعم راث .م .ق 4١ ماعلا

 ةيسايس قوقح نم هينعت امو «ةينطاوملا مهحنم تضفر

 . نيرئاثلا ءال ؤه نيب نويتينماسلا ناكو «ةيعامتجا تازيمو

 مساب تفرع برح امور تاوقو راوثلا نيب تعلدناو

 نع ترفساو «(.م .ق 48- )9١ ةيعامتجالا برحلاو

 تمت نا ىلا ءايجيردت ةرئاثلا بويحلا دامحاو امور راصتنا

 نامورلا حنمو . .م .ق 84 ماعلا يف ًايئابن ةروثلا ةيفصت
 نييكسورتالاك : مهل اوصلخا نمل ةينطاوملا راصتنالا اذه دعب

 .نيتاللا مظعمو نييربموالاو

 نويتينماسلا لغتسا «(.م .ق 67 - 4) ةرتفلا ينو

 نع لالقتسالل اوكرحتف ءامور يف نييطارقميدلا ةروث
 5ان112 ًالوس نكلو .ديدج نم نم ةينامورلا ةطلسلا

 .ق 85 ©هالذه «نيلوك» باب ةكرعم يف مهمزه (ًاليس)
 ءاهتنا نم مايأ " دعبو .ةلماش ةدابا ةلمح مهيلع نشو .م

 احل

: 

 لايوماس» ةيكيشت ةشيشر

 ملم 9 رايع نم يبشخ صمخأ

 ؛لايوماس» ةيكيشت ةشيشر

 ملم 4 رايع نم يديدح صمخأ

 يف يتينماس ريسأ فالآ 4 لتقب ًارمأ «الوس» ردصا «ةكرعملا
 دع رثعبتو 2021112115 113111115 «سويترام سويماك»

 ندملا يف ةرزجملا نم اوجن نيذلا نييتينماسلا نم ليلق

 ةيرشب ةعومجمك كلذ دعب خيراتلا مهركذي ملو «ةيلاطيالا

 (ريصق شاشر وأ ةشيشر) لايوماس مد

 عناصم جاتنا نم ةيكافولسوكيشت تاشيشر ةلسلس
 . ةيموكحلا 01918]20 «ءاكفويوربز»

 «لايوماس» مساب تاشيشرلا هذه ترهتشا

 نم لوالا ,ءنييساسأ نيزارط ىلإ مسقت يهو 5101/21

 ا/ 23-2 057 ز فو ةشيشرلا نم الك مضيو« ملم 4 رايع

 رايع نم يناثلاو .458  ز قد مساب فورعملا اهريوطتو

 ف١ اهريوطتو «74 -زفو نيتشيشرلا مضيو ءملم 7

 هذه ناف .ةطيسبلا تاقورفلا ضعب ادع امو .«55 ز

 ةقيرط ثيح نم .لماك هبش لكشب ةهباشتم تاشيشرلا
 ءازجالاو ءلكشلاو ؛نزولاو .مجحلاو ءلمعلا

 . ةيلخادلا

 .ف» سدنهملا تاشيشرلا نم ةلسلسلا هذه روط

 «ونرب» عناصم يف اهجاتنا أدتباو ,ا/. 1101ءاع «كيلوه

 يلا الا - زافق» ةشيشرلاب 4 ماعلا قف 80

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام تاشيشر نيب تدرفت

 ٠ ,59) اهرصق هب تزيمت ام زربا ناكو . مدقتملا اهميمصتب
 ترهظو .(ةيسدسملا ةضبقلا لخاد) اهنزخم عضومو (ًأرتم
 .259 - زاق» مساب تفرع ةلدعم ةخسن ةزيجو ةذم دعب

 ًالباق ًايديدح حبصا يذلا صم>الا ىلع ليدعتلا رصتقاو

 ناتشيشرلا تبستكاو . نزولا يف هفيفط ةدايز ىلعو . يطلل

 ام عومجم غلب ثيح ,ةعساو ةرهش تانيسمخلا ةيادب يف
 اهنم ريبك مسق مدختسا ,ةعطق فلا ٠ ءاهز |هنم جتنا

 ٍيفو (1990 1951 ايريجين يف ةيلهالا برحلا نابا

 .ابوك

 زارط مادختسا يكيشتلا شيحلا أدب 1487 ماعلا ينو

 وذ لوالا : نيجذومنب «لايوماس» ةشيشرلا نم ديدج

 كف) يديدح صا وذ يناثلاو(؟4 -ز ف) يبشخ صمخا
 رايعلا يف هقباس نع ديدحلا زارطلا فلتحا دقو .(55 ز

 ضعبو فوذقملل ةيئادتبالا ةعرسلاو ةريخذلا عونو

 ايكافولسوكيشت يف همادختسا رمتساو «ةيوناثلا ليصافتلا

 ال هنكل ,.195؟ ماعلا ىتح ةيكارتشالا لودلا نم ددعو

 تاكرحو ثلاثلا ملاعلا لود نم ددع يف ةمدخلا يف لازي

 .ررحتلا
 ملم 4 رايعلا :(7؟هر/ 77  زق) ةماعلا تافصاوملا

 يلامجالا لوطلا . غلك ا", ه (غراف نزخملا) نزولا . مولبارب»

 . (يوطم صم الا) . رثم ٠ , 54 (حوتفم يديدحلا صمخالا)
 1٠ وأ 74 ةعس لصفنم نزخم : ةريخذلاب ةيذغتلا . رتم 5 ١

 زاغلا عفد :ةكرحلا ريس .اكاردو اشر : يمرلا ةقيرط .ةقلط

 ةعرسلا . ةقيقدر/ةقلط 50٠ يرظنلا يمرلا لدعم . يفلخلا

 لاعفلا ىصقالا ىدملا . ةيناث/أرتم ل١٠8 فوذقملل ةيئادتبالا

 .نيميلا ىلا تانزلح * :ةناطبسلا ةنزلح .رتم ٠

 ال, "557 رايعلا :(؟"ر/ 58  زى) ةماعلا تافصاوملا

 , .غلك 8 (غراف نزخملا) نزولا . ب لوتسيب» .ملم

 .رتم (حوتفم يديدحلا صخالا) يلامجالا لوطلا

 نزحم :ةريخذلاب ةيذغتلا . رتم ,٠ ؛ه (يوطم صخالا)



 ريس .اكرادو اشر : يمرلا ةقيرط .ةقلط 77 ةعس لصفنم

 ٠7٠١ يرظنلا يمرلا لدعم .يفلخلا زاغلا عفد :ةكرحلا

 /ارتم ه٠5 فوذقملل ةيئادتبالا ةعرسلا .ةقيقدر ةقلط

 : ةناطبسلا ةنزلح .ًارتم 76٠ لاعفلا ىصقالا ىدملا . ةيناث

 .نيميلا ىلا تانزلح

 ياروماس ()

 اونهتما نيذلا نيينابايلا نم ةئف ىلع تقلطا ةيمست

 ءاهتاذب ةمئاق ةيطارقوتسرا ةقبط ىلا اولوحت مث «لاتقلا

 ىتحو رشع يداحلا نرقلا ذنم نابايلا يف مكحلا ىلع تنميه

 .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ياروماسلا روهظ ةيادب

 ةمصاعلا دهع لالخو ءداليملل نماثلا نرقلا ءدب عم

 تاحاسم حالصتسا مت «(7/84 ىلا )7١١ (818[8 «اران»

 كلذو ءزرألا جاتنا ةدايز فدي ةينابايلا يضارألا نم ةريبك

 ءايرثألا ناك املو .دالبلا يف ايلعلا ةطلسلا نم عيجشتب

 تأشن دقف «كلذ ىلع نيرداقلا مهدحو مه دباعملا ةنهكو

 ىلع رطيست ةينغ ةيطارقوتسرأ ةقبط ءالؤه نم تمانتو
 . ةعساش كالما

 ةقبط تناك» ىتح داليملل رشاعلا نرقلا ْض نأ امو

 ىتح ةقبطلا هذه تلظو .«هلك دلبلا كلمت نييطارقوتسرال

 ةرسا لوح ةعمجتم ًابيرقت رشع يداحلا نرقلا ةيابن
 بئان» يبصنم ركتحت تناك يتلا 1101090818 «اراويجوف»

 «وكايماك» ىلعالا هراشتسمو .(وهسيس) «كلملا

 ةرطابألا تافيصو ءاقتنا رصح قيرط نع 1258/10

 كلت نم دهعلا ءايلوا رادحناو «تاذلاب ةرسألا هذه نم

 ىلع «اراويجوف» ةرسا ذوفن ىغط كلذبو .تافيصول
 زومر درجم طالبلا ءارزو تاب ىتح «نابايلا يف ايلعلا ةطلسل

 ةينيدلا سوقطلا ذيفنت يف ديعب دح ىلا مهماهم رصحنت
 مهنم يأل نوكي نأ نود ,ةيمسرلا تالافتحالا تاءارجاو

 ةهج نمو .اهتامزأ ةهجاومو دالبلا نوؤش ةرادا يف رود

 ناك يذلا ضرألل «ةماعلا ةيكلملا» ماظن حبصأ «ةيناث

 ىلا يضارألا تلقتنا نأ دعب .ًايمسا ًاماظن كاذ لبق ًادئاس
 .نييعاطقا ىلا مهتايكلم عاستاب اولوحت دارفأ

 ناروطتي نبغلاب ساسحالاو دسحلا ناك .؛كلذ لالخ

 ةلئاعلا نم يناثلا فصلا لمخاد ةمقنف رمذت ىلا

 نييطارقوتسرالا راغصو ءاهتيشاحو ةيروطاربمالا

 بقل ٠١ و 9 نينرقلا يف نولمحي اوناك نيذلا «نييعاطقالاو

 لكشت ام ناعرسو .8115121 «نييطارقوتسرالا نيبراحملا»

 هذه تسرامو .«اراويجوف» ةرسأل ةسفانم ةئف ءالؤه نم

 ضفرو ءابتاعاطقا نمض قالغنالاب يبسنلا اهلالقتسا ةعفلا

 ةمئاق ةقبط ىلا يلاتلاب تلوحتو .تاجارخلاو بئارضلا عقد

 ىلا اهتاعاطقا ىلع ظافحلا يف ةبغرلا اهتعفد دقلو .اهتاذب

 .اهيضارا يف نيلماعلا نم ةلتاقم ةريغص تادحو ليكشت

 اهميظنت ةدوج ثيح نم .توافتت تادحولا هذه تناكو

 :ةعاطقالا بحاص تاناكماأ بسح .ءاهحيلست ةيعونو

 . هتدحول يركسعلا دئاقلا هسفن تقولا ف ناك يذلا

 ءاهتنميه ىلع ءاقبالا يف ايلعلا ةقبطلا ةبغرل ًارظنو
 نيتقبطلا نيب كاكتحا لقأ ناك ءاهيلت ىتلا ةقبطلا تاعلطتو

 تاكابتشالا تددعت اذل . خلبتم مادع ىلا لوحتلاب اليفك

 ةكرحلا .ًادمأ اهوطأو اهفنعأ ناكو «نيتقبطلا نيب ةحلسملا

 «وداكاسام اريات» ةدايقب :وتناك» ةعطاقم يف تثدح ىتلا

 1“. «وموتيموس اراويجوف» اهداق يتلا ةكرحلاو 84٠(. يفوت)

 ناك دقلو .نابايلا يبرغ يف 44١( ينوت) 0

 ةموكحلا ةبيه صلقت ىلع ريبك ريثأت نيتكرحلا نيتاهل
 تقولا يف اتضخمتو «ابتازايتما نم يبسنلا دحلاو ءاهذوفنو

 . ميلاقألاو ةمصاعلا نيب ءافحلا نم عون نع هسفن

 صلقت ءرشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءدب عمو

 روطاربمالا نابايلا شرع ىلوت نأ دعب «اراويجوف» ةرسا ذوفن

 مل يذلا )4*٠١ - ٠١0/8(. 0]582 11 «يناثلا وجناس»

 باون نم نينثا نألو .ءاراويجوف» ةرسأ نم همأ نكت
 - 94517) ل020:01ءطل «يشيموروي» :امهو .ةرطابألا

 نيذللا لل هءتسمت عطل «يشيميرون» هقيقشو (4

 دافحأب اقزري مل «يروطاربمالا طالبلل تافيصو امهتانب امدق
 باون يديأ نم ةيسايسلا ةطلسلا تلقتنا اذكهو .نييكلم

 يديأ ىلا (وكابماك) مهيراشتسم رابكو (وهسيس) ةرطابألا
 ةهج نم دادجألا يديأ نم يأ .مهسفنأ ةرطابألا

 .ءابآلا يديأ ىلا «تاهمألا»

 مكحلا» مسا لمح ديدج يكلم ماظن رهظ ءانثألا هذه يف

 نيأ نم الو .كلذ ءارو عفادلا فرعي ملو .«ينوصلا

 «نييذوب ةرطابأ روهظب دسجت هنأ الا ,ماظنلا اذه يحوتسا

 يتلا مهتاعجتنم يف اووزنأو «مهشورع نع ةيعاوط اولزانت
 مهنا يه انه ةقرافملا نكلو .دباعملا نم عون ىلا تلوحت

 رومض دعب مهيلا تلقتنا يتلا تاطلسلا مهيديأ يف اوزكر

 بقل ةرطابألا كئلوأ ىلع قلطأ دقو . «اراويجوف» ةرسأ ةبيه

 .«نيفوصتملا ةرطابألا»

 مظعم نأ امهالوأ :ناترهاظ كلذ قفارو

 «صاخ لكشب ةكلاملا ةلئاعلا دارفأو رابكلا نييطارقوتسرالا

 ةحيرشلا اولكشو ءدباعملاب اوقحتلاو سدقملا نيميلا اومسقا
 ىلا ىدأ امم .ًابيرقت هلك يتونهكلا عاطقلل ايلعلا
 تدس نأ دعب) ةنهكلا راغص ةظيفح ةراثا

 (يتونهكلا ملسلا ىلع ءاقترالا لبس مههوجو ف

 ةيناثو .نيتيناحورلا نيتحيرشلا نيب ةمئاد هبش تاعازن مايقو

 مهيرق مكحب «ياروماسلا» نيبراحملا ةقبط زورب نيترهاظلا
 ةرسأ ذوفن صلقتو .ةهج نم ةيطارقوتسرالا راغص نم

 دق نيبراحملا ةقبط تناكو .ةيناث ةهج نم «اراويجوف»
 تاريغتملا هذه ثودح عمو . ميلاقألا يف ريبك دح ىلا تيوق

0 

 أ س

 نم ءايوقألا مامأ ةصرفلا تحيتأ .ةيزكرملا ىوقلا يف

 اهيف نوعمجتي اوذخأف «ةمصاعلا نم برقتلل ياروماسلا

 ام ناعرسو .ةطرشلا رودب مايقلاب اوفلُك نأ دعب ءاوحو
 ةدعاسمب يروطاربمالا طالبلا يف مدق ءىطوم مهل رفاوت

 ىلا اولصو نم زربأ ناكو .هئاهجوو طالبلا ءالبب ضعب
 نم ةردحنملا ١١ 9 ١5( نرقلا) «وتومانيم» ةرسا طالبلا

 1١86(  مل8) «اريات» ةرسأو ««اويس» روطاربمالا

 رمألا لوأ ترقتسا يتلاو ؛«وماك» روطاربمالا نم ةردحنملا

 ةرواجم قطانم ىلا اهذوفن دتماو .:وتناك» ةعطاقم يف
 ينوت) «وداكاسام» دهع يف اهتنميه ترسحنا مث .ةعساو

 مهيف نمي .هئابرقأ نم تاكملا مدعأ يذلا ٠(

 ىلا ةرسألا هذه نأش لءاضت ًاريخأو . هلاوخأ نم تارشعلا
 ةوق نم داز يذلا رمألا .«نوستادات» هثيرو دهع يف ريبك دح

 ةرسأ ةكربب اهعتمت مكحب الصا ةيوقلا «وتومانيم» ةرسأ
 . «اراويجوف»

 ١ و ١١ نينرقلا يف عاضوألا روطت

 دق عازنلا ناك ,١؟ نرقلا نم يناثلا فصنلا ءدب عم

 تاطلسلا نوكلمي نيذلا «نيدعاقتملا ةرطابالا نيب مقافت

 داحلا فالخلاب نرتقاو ءايمسا نيمكاحلا ةرطابالاو «ةيلعفلا

 ةلئاعلا قش امم ءاهسفن «اراويجوف» ةرسأ نمض

 ةرسا عبتي امهدحأ :نيمسق ىلا ءالبنلا ةقبطو ةيروطاربمالا

 عازتلا اذه روطتو .«اريات» ةرسا يناثلا عبتيو «(وتوم انيم»

 «نيجوطلا» برح اهزربا ناك ةحلسم تاكابتشا ىلا

 يتلا برحلا هذه دما رصق مغرو ١1167(. زوهقت) 0
 يف ةزيمم ةلالد تاذ تناك دقف .ةدحاو ةليل يف تمسح

 دق ياروماسلا نا ىلع تنهرب ثيح «نابايلا خيرات

 رثإ تعلدناو . ةينابايلا نوؤشلا يف تبلا باحصأ اوحبصأ

 ًايئاغ تضق يتلا )1١89( 51611 «يجيه» برح كلذ

 «أريات» اهتسفانم تلعجو «هوتوم انيم» ةرسأ ذوفن ىلع

 .رومألا مامزب رثأتست

 مكاحلا دهع يف «اريات» ةرسأ ةطلس تززعتو

 بصنم ملست يذلا )١١١8 - ١18١( (يرومويك»

 نا دعب (ياروماسلا نم لصألا ين وهو) «لوألا ريزولا»

 ًايلو تبجناو :«اروكاكات» روطاربمالل ةفيصو هتنبا مدق

 نم «يرومويك» نكمتو .(ًاريغص شرعلا ملست) دهعلل
 «هيسفانم نم ةريبك ةيصخش نيسمخ ىلاوح يفن وأ لزع
 هذه تبصتغا اذهبو . ةرغاشلا بصانملا يف هئابرقأ نييعتو

 .هسفن روطاربمالا تاطلس نم ريثكلا ةرسأل

 «ةمصاعلا فرت يف ةقراغ «اريات» ةرسأ تناك نيح يفو

 يف ًارس مهسفنأ نودعي هوتوم انيم» ةرسأ دافحأ ناك
 هبراقا يبراحم «وموتيروي» عمج ١١8٠١ ماعلا ينو .ميلاقأل

 ةمصاع 010/]15 «وتويك» مجاهو .«وتوم انيم» ةرسا نم

 يونج) «اروكامإك» ىتح مدقت مث ءاهلتحاو ««اريات» ةرس
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 (10/751) لايحا يفاروساس

 ءانبو .هتدايقل ًارقم اهيف ماقأو .(ةيلاخلا ةمصاعلا ويكوط
 هتلمح «وموتيروي» فنأتسا .روطاربمالا نم بلط ىلع

 رطيسف ««يرويرون» و «نوستيشوي» هاقيقش اهدوقي تاوقب

 ربد مث (ةلقتسم ةموكح هيف ماقأو نابايلا يقرش ىلع
 ىلا مهتاعلطت نم افوخ هتداق نم ددع لايتغا «وموتيروي»

 نم ذختاو «لايتغالا اذهب «اراويجوف» ةرسا مهتاو .ةطلسلا

 روطاربمالا لامآ بّيخ كلذبو ءاهيلع ءاضقلل ةعيرذ كلذ

 ةوق ءاشنا ىلا كلذ نم الدب دمعو .هتاطلس دادرتسا يف

 ءالكو اهيلع ىلوو «ةينابايلا تاعطاقملا ىتش يف ةطرش

 . ةيلحملا تاموكحلا رود كلذب ًايغلم «نيفرشم
 ىلعألا دئافلا «وموتيروي» حبصا 2١١191 ماعلا يفو

 ا

 نم مهرودب اوحبصأ نيذلا نيفرشملا ءالكولاو ةطرشلل

 هتقالع ءيسي نأ نود ؛هتطلس كلذب ززعف «نييعاطقالا

 يناباي روتاتكد لوأ حبصأو .يروطاربمالا رصقلاب ايلك
 اذه ناكو .5808ا02 «نغوش»ىلعألا دئاقلا بقل لمحي

 لوأ ءاشناب زيت «ينئبايلا خيراتلا يف ًاديدج ًافطعنم ثدحلا
 ةقبطل فوشكملا مكحلا هيف أدب «فرص يركسع مكح

 ىهتنا كلذبو . يعاطقالا ماظنلاب ةموعدملا ياروماسلا

 لك رشابم لكشب هسرامي ناك يذلا قلطملا يكلملا مكحلا
 ثبل امو .نييطارقوتسرالا ةئفو يروطاربمالا طالبلا نم

 يف نييندملا ماكحلا عاضتخاب هذوفن عسو نأ «وموتيروي»
 تاعاطقالا عاضخاو .ةمصاعلا نع ةديعبلا تاعطاقملا

 ةيطارقوتسرالا رابك ضعبل ةعبات تناك ىتلا ةصاخلا

 ْ . دباعملاو

 تلقتنا «فلخ نود )١١99( وموتيروي يفوت امدنعو

 )١١99  8)]286 «ئجوه» ةرسا ىلا «ايلعلا ةدايقلا»

 ماعلا ينو .«وموتيروي» ةجوز اهنم ردحنت يلا ©٠37(

 ىلعألا دئاقلل ًابئان هسفن «اساميكوت وجوه» نلعأ ١٠0
 كلذ دعب بصنملا اذه ىلع بقاعتو .(5ط11 1ع نكيش)

 تافالخلا لالغتسا ىلع اولمع .«وجوه» ةرسا نم ةعست

 لجأ نم .مهئافلخو هوموتيروي» تالارتج نيب ةيلاتتملا
 رمألا ىهتنا نأ ىلا .تاطلسلاب راثئتسالاو مهزكارم ةيوقت

 تناك «وجوه» ةرسأ نأ ديب .«وموتيروي» ةرسا ذوفن لاوزب

 بصنم ىلا اه ؤامعز علطتي ملاذل ءًايبسن عضاوتم لصأ نم
 دئاقلا بئان بصنمب اوفتكا لب «(نغوش) ىلعألا دئاقلا

 «ةيلعفلا ةقلطملا ةطلسلاب ظافتحالا عم ؛(نكيش) ىلعألا

 .مهزعو مهييعتو نيلعألا ةداقلا رايتخا كلذ يف امب

 ىلا .نمزلا عم مهتاطلسو ياروماسلا ذوفن ديازت ىدأو

 ارظنو «ءساسألا اذه ىلعو .ةيطارقوتسرألا ةقبطلا ةمقن

 دجو ««وتوم انيم» ةرسأل يلعفلا ذوفنلا ءافطنا وأ صلقتل

 نا 11١8١ -١1589( 1058 11 «يناثلا ابوت» روطاربمالا

 يروطاربمالا شرعلا ةبيه ةداعتسال ةبسانم ةصرفلا

 بئان لزعب يضقي ًاموسرم 1771 ماعلا يف ردصأف .هذوفنو
 اعدو )١١737-١174(4 (يكوتيشويوجوه» ىلعألا دئاقلا

 ياروماسلا يبراحم نم ةلق نكل .هنم صلختلا ىلا دالبلا

 «يكوتيشويوجوه» زهجو «روطاربمالا ةوعدل تباجتسا
 هافنو روطاربمالا لقتعاو ««وتويك» ةمصاعلا لتحا اشيج

 «ويكوج برح» دعب |هيف تيمس ةعقاو يف «يكوأ» ةريزج ىلا
 ثيح .(١؟779 )7١9 ويكوج ةرتف ىلا ةبسن ,10 كالا

 لقنو . ميلاقألا مصاوع ءامسأب ىمست مكحلا تارتف تناك

 لكشب رطيسو «ةمصاعلا ىلا هتدايق رقم ىلعألا دئاقلا بئان

 ةيرادالا تاسسؤملاو يروطاربمالا طالبلا ىلع رشابم

 يف ةعونتملا لامعألا تاسسؤمو ةيعيرشتلاو ةينوناقلاو
 كالمأ تردوصو .ةيبرغلا ةينابايلا تاعطاقملا

 «روطاربمالا اورصان نيذلا ياروماسلاو نييطارقوتسرالا

 ةطلس تدتما اذبمو .ايلعلا ةدايقلا تاعاطقا ىلع تعزوو

 . اهلك نابايلا تلمش ىتح ىلعألا دئاقلا بئان

 وجوه» ىلعألا دئاقلا بئان ذأ ةبقحلا هذه لالخ

 هتدعاق ةيوقت ىلع لمعي )*١1١87 - ١547( «يكوتوساي

 سلجم» ضاقنا ىلع «ايراشتسا ًاسلجم» لكشف .ةيسايسلا

 ماعلا يفو .نيحلا كاذ ىتح ًايئاق ناك يذلا «نيفرشملا ءامعز

 ,ةدام ه١ نم ايعيرشت اماظن ديدحلا سلجملا ردصأ

 ةرم لوألو «ءددحي بوتكم يناباي نوناق لوأ ةباثممب ناك
 ماعلا دئاقلا بئان اهيلع ينبي نأ بجي يتلا لوصألا

 سسأ ددحي .ًامراص ًاماظن هرهوج يف ناكو .هماكحأ

 مهأ نمو .مهتايح بولسأو ياروماسلا يبراحم ةيكولس



 .ةيعاطقالا تاقالعلاو ةيوبألا تاطلسلا ىلع زيكرتلا هدونب

 ماظنلا اذه دتمأ دقلو .ضرألا كالتما قح ةأرملا ءاطعاو

 21549 ماعلا ينو .اهلك نابايلا مع ىتح يجيردت لكشب

 ءايلع ةمكحم «يروييكوت وجوه» ماعلا دئاقلا بئان أشنا

 .ةيئاضقلا تارارقلا يف لصفلاو ماكحالا ةهازن نامضل

 ماظن) نابايلا يف ماعلا دئاقلا بئان ماظن رارقتسا قفار

 زيكنج» ةدايقب ىطسولا ايسآ يف لوغملا روهظ ىفوكابلا

 يف مكحلا ىلا «ناخ يالبق» هتفيلخ لوصو روفو .«ناخ

 ماعلا فيرخ يفو .نابايلا وزغب ركفي ذخخنأ ماعلا

 نينس عبس دعب ةركلا داعأو . حاجن نود هتبغر دفن 4

 ةرملل لشفلا يقلو «يدنج فلا ١6٠ لمحي ريبك لوطسأب
 يف يساسأ رود نيتوزغلا اتلك يف ريصاعألل ناكو . ةيناثلا

 خيراتلا ىلع ريبك ريثأت كلذل ناكو . ةيلوغملا تاوقلا قافحإ

 تاناكما مظعم برحلل دادعتسالا كلهتسا دقف .ينابايلا

 الإ . يداصتقالاو يعامتجالا اهرارقتسا لخلخو .نابايلا

 ةسدقملا حايرلاب اهتقثو «ةيموقلا اهتزعب اهساسحا ججأ هنأ
 نيينابايلا تلعجو «ةازغلا لفاحج ترمد يتلا (زاكيماكلا)

 . ةيهلالا ةيانعلاب ةلومشم ةمأ مهنأب نونمؤي

 دهع بوحش رهاوظ تحال .مكحلا ديعص ىلعو
 تالئاع كسامت يف خسفت لكش ىلع «اروكاماكلا»

 ىلع نيمغرم مهسفنأ نويعاطقالا دجوو . ياروماسلا

 تاوق ءانبل مهتامامتهاو مهتاناكما نم ربكألا ءزجلا صيصخت

 لئاسملاب مهمامتها صيلقتو .مهتاعاطقا يمحت ةيركسع

 نأ كلذ ىلا فاضي .اهتراداب مهريغ اوفلك يتلا ةيعارزلا

 تراص لب .يواستلاب ءانبألا نيب عزوت دعت مل ثيراوملا

 سوؤر ىلا اولوحت نيذلا ءروكذلا راكبألا ىلا لقتنت
 يعاطقالا ةقالع لوحت كلذ نع مجنو .ةيلحملا تاطلسلل

 هاياعرب يعاطقالا ةقالع هبشي ام ىلا ةلئاعلا دارفا يقابب

 ةيداصتقالا قئاوضلا تذخأ ,هسفن تقولا يفو .نيرخآلا

 ماعلا دئاقلا بئان ماظن زبت (ايبسن ةراجتلا راهدزا مغر)

 بيلاسأ تزغو « يضارألا باحصأ نيب تافالخلا ترهظف

 مل ةيفاضا تاقفن كلذ بلطتو «ةيفيرلا قطانملا ةنيدملا ةايح

 مهب ىهتنا نيذلا «نيبارملا دنع الا نييعاطقالا راغص اهدجي

 كلذبو .اهنونهتري اوناك يتلا يضارألا كالتما ىلا رمالا

 ةريقفلا (ىلعألا دئاقلا) «نغوشلا» تاعاطقا نيب ةوهلا تداز

 «نييركسعلا ماكحلاب ةصاخلا تاعاطقالا ةصاخو «ةينغلاو

 يف كلذ اولغتساف .مهاياعر دينجت مهقح نم ناك نيذلا

 نأرمألا يف ام زربأو .نييعاطقالا راغص ىلع مهتدايس ضرف

 «ةلئاعلا سأر وأ «يعاطقالا مهلسري ناك نيذلا ءالكولا

 .هنوبجي اب نورثأتسي اوناك «ةديعبلا تاكلتمملا نم ةيابجلل

 ةيلحم تاعاطقا اولكشيل .ًاضيأ ضرألا ىلع نولوتسيو

 تالئاع ءالكولا ءالؤه نع تأشنو .لصألا نع ةلقتسم

 و «ينوش و .يكاساس و ءاغاكيشأ :اهزربأ ةديدج
 رمألا ىهتناو . ياروماسلا أدبم ىلع ةمئاق اهلكو وزاميش
 تاقاقشنالا كلت عاضخا نع يزكرملا مكحلا زجع نأب

 راو روما

 راغص حاجنو .ةمصاعلا نع اهدعب ببسب «تادرلاو

 .«ةيميلقإ تاداحتا» ليكشت يف نيعرازملا

 رشع عبارلا نرقلا يف تاروطتلا

 ةينيدملا ةيطارقوتسرالا تذخأ 17 نرقلا فصتنم ذنم

 نم «يركسعلا ماظنلا ةينب يف رخنلا اذه لالغتسا يف ركفت

 اهتتاو دقو .ةيوطلسلاو ةيسايسلا اهداجمأ ةداعتسا لجأ

 نابلاطي ناعرف ةكلاملا ةلئاعلا يف زرب امدنع ىربكلا ةصرفلا

 «نإ  ويميج» دبعم يف امهاوقأو |مهلوأ زكرت «شرعلا ةثاروب
 يف «يج - وكاكيد» دبعم يف يناثلا زكرتو «نابايلا يلامش يف
 بئان معد بسك نالواحي ناعرفلا ناذه ناكو .بونجلا

 اال رب ع

 دئاقلا بئان حرتقا 21110 ماعلا ينو .ىلعألا دئاقلا

 . مسجي مل فالخلا نكلو . بوانتلاب شرعلا ايلوتي نأ ىلعألا
 ««وراناكات» ريمألا شرعلا ىلوت 14*21 ماعلا ينو

 - ١781 128180 11 «يناثلا وغيد» روطاربمالا مسا لمحو

 1102 11 «يناثلا ادوأ» روطاربمالا هفلس ناكو .. 564

 «وغيد» درفناف ,.«نيفوصتملا ةموكح» لح دق ١17754( -؟)

 نأ دعب «ةماعلا تاحالصالا ضعب ضرف لواحو «مكحلاب

 هدهع أدبو .بابشلا نييطارقوتسرالا نم نوزيثك همعد

 بئان تاطلس نم دحلا ةلواحمو ؛«تالجسلا ةرئاد» ءايحاب

 هلاقتعا نم نكمت ىلعألا دئاقلا بئان نكل .ىلعألا دئاقلا

 نويلحملا ءامعزلا هلبقتساف ««يكوأ» ةريزج ىلا هيفنو

 "ك1



 يديلقتلا هسايلب ياروماسلا نم برا

 زيهجتب «ةنيدتملا ةمواقملا» عم نواعتلاب اوماقو «ةريبك ةوافحب

 هنواعيو «اغانيروم» ريمألا ةدايقب ةيروطاربما تاوق

 فديب « 0 يكونوسوك» ةرسأ نم 11252512186 «جيشاسام»

 نكل . (ىلعألا دئاقلا بئان ماظن) وفوكابلا ماظنب ةحاطالا

 «وتناك» تالئاع نم ءامعز يديأ ىلع ىتأ يئاهنلا رصنلا

 «اداسيشوي اتين» و « يجوأ اكات اغاكيشا» لثم «ةيوقلا

 ةرسأ نم ذاخفا اهكلمت يتلا ةرمذتملا تاعاطقالا عم نواعتلاب

 .(وجوه»

 مغراو «ةرسألا هذه ةدايق رقم مجوه #١7 ماعلا يفو

 ماظنلا اذه كلذب ىهتناو .راحتنالا ىلع وفوكابلا ماظن ةداق

 وغيد» بصن هسفن ماعلا يفو .ةئس ١4٠ ماد مكح دعب

 ةينيدملا ةيطارقوتسرالا تداعتساو ءاروطاربما «يناثلا

 ضفل ةصاخ ةرئاد روطاربمالا أشناو ءاهذوفنو اهتوظح

 5ك
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 را مصمم ل

 ةمكحم» ةيادب ةمكحمو «ميلاقألا يف ةيئاضقلا تاعازنلا

 ًاشنأ اك ,ىرغصلا اياضقلا يف رظنلل «ةفلتخملا تاءاعدالا

 «ةمصاعلا يف نيبراحملا نيب ماظنلا ظفحل «سرحلل ًازكرم»

 «ةحلسملا تاوقلا نع الوؤسم «اغانيروم» ريمألا نيعو
 لامشلا تاعطاقم ىلع ةيروطاربمالا ةرسألا نم ًادارفأ ىلوو

 .قرشلاو

 وفوكابلا ماظن طاقسا يف اومهسا نيذلا نيبراحملا نأ ديب

 نم شيج لكشتف ءوحنلا اذه ىلع مئانغلا عيزوتب اوضري م
 - 1:0 « يجوأ  اكات اغاكيشأ» ةدايقب نيدرمتملا

 درط نم شيجلا اذه نكمت 21775 ماعلا ينو .2

 ةرسألا نم رخآ عرف نم هنع ليدب بيصنتو «روطاربمالا

 «(نإ  ويميج دبعم يف زكرمتملا عرفلا) ةيروطاربمالا
 (يناثلا وغيد) موزهملا روطاربمالا ماقأ (نيب .لؤ0]11 - 0

 رمتساو . ةيلبحلا «ونيشوي» ةقطنم يف ًاسفانم ًاطالب هعابتا عم

 نيب ةحلاصملا تمت ثيح .17917 ماعلا ىتح عضولا اذه

 .«يجوأ  اكات» ديفح (وستيميشوي» دي ىلع نيطالبل

 مهريغو ياروماسلا تاءالو تناك ,كلذ نوضغ يف

 «نييركسعلا تاعطاقملا ماكح ىلع ةعزوم نييراحملا نم

 «نيلقتسم هبش اوحبصأو مهتاطلسو مهعقاوم تيوق نيذلا

 .نيتيزكرملا نيتطصلسلا فعض لالخ نم

 نش «نيشرعلا ديحوت دعبو ١849. ماعلا يفو
 ماكحلا اهالخ عضخأ ةعساو ةلمح «وستيميشوي»

 هترطيس ضرفو «ةيلاصفنالا لويملا يوذ نييركسعلا

 ىلعأ .«ربكألا ريزولا» بصنم ىلوتو ءدالبلا ىلع ةقلطملا
 ًابيرقت رييغت نودب وفوكابلا ماظن داعأو «ةلودلا بصانم

 نمألا طبضو ةيئاضقلا نوؤشلا يلوت ىلإ ياروماسلا داعف
 نم ريست تناك ةيداصتقالا عاضوألا نأ الا .ةمصاعلا يف

 بئارض ضرف اهروهدت فقوي ملو .ءأوسأ ىلإ ءيس

 رمألا ,نيصلا عم ةراجتلا عيسوت الو .ةديدج تاجارخو
 ديازتو. ءديدج نم «وفوكابلا» ماظن زازتها ىلا ىدأ يذلا

 درت ثداوح ةبقحلا هذه تدهشو .نييركسعلا ماكحلا ذوفن

 امدنعو .نويميلقالا نوعرازملاو ياروماسلا وبراحم اهب ماق

 نييركسعلا ماكحلا ذوفن ناك )١404(« «وستيميشوي يفوت
 دق ةيروتاتكدلا ىلعألا دئاقلا تاطلس تناكو .هجوأ يف

 .ديعب دح ىلا تصلقت

 ياروماسلا ةقبط رادحنا

 ناك رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا تايادب عمو

 نم دازو .ضيضحلا يف يداصتقالاو يوطلسلا عضولا

 ةثارو ىلع ديدج فالح رومألا مقافتو ةدح
 نويدلا تمخضتو «تاعاجملا تبقاعتو .ايلعلا ةدايقلا

 نأ ةجردل «نييعاطقالا رابك ضعبو نيبارملا ءارث ديازتو

 ١494٠( 7 14ه) «اساميشوي اغاكيشأ» ىلعألا دئاقلا

 .نويبللا نم ءافعالاب قلعتت ًاموسرم ١ هدهع نابإ ردصا
 ةماعزلاب «اساميشوي» ىصوأ امدنع اءوس عضولا ديازتو

 دعب بجنا هنكلو .اركذ بجني نأ لبق رغصألا هقيقشل

 لاجر مسقناو «ةرسآلا ةماعز لوح عازنلا راثف .ًاثيرو كلذ
 نيتف ىلا عازنلا اذه يف نويركسعلا ماكحلاو ةلودلا

 عم ىرخألاو نبالا ثيروت عم امهادحإ .نيتضراعتم
 برح بوشن ىلا ىدأ يذلا رمألا , يصولا قيقشلا ثيروت

 ىف تدتما ىتلا «(1 49/9001 غ9 طع 9هنه نينوألا»
 ,ىرقلا ىلإ اهنمو «تاعطاقملا مصاوع ىلا ةريخألا اهلحارم
 يحالف لصأ نم نوردحنملا ياروماسلا وبراحم لكش ثيح

 لوقحلا نع عافدلا اهتمهم .مهتادايق تحت ةيلاتق ارمز

 ىلا نمزلا عم نولوحتي نوبراحملا ءالؤه ناكو .عرازملاو

 نم ًاعاونأ ةقحال ةلحرم يف اولكش ءراغص نييعاطقإ

 «نييركسعلا ماكحلا دض يدحتلا تدعص تاداحتالا



 .ةئداحلا تاعطاقملا ربع درمتلاو رمذتلا حور ترشنو

 ماظنل يسايسلا ذوفنلا لالحمضا ةجيتنلا تناكو

 لاوط ةفلتخم تالئاع ىلا ذوفنلا اذه لاقتناو ««وفوكابلا»

 يساسأ رود ياروماسلل ناكو ١44٠ - ١5148(. ةرتفلا

 .لاقتنا لك يف

 « 15 نرقلا ةياهن ىتح ةدتمملا ةرتفلا هذه للخت ام مغرو
  يبسن ءوده ةرتف تناك دقف ءذوفنلا رئاود يف تالوحت نم

 ١5 نرقلا علطم عمو .بساكم ةيأ اهيف ياروماسلا ققحي مل

 .ىرخأ ىلإ ةقبط نم لاقتنالا عنمب رارق ردص
 ةايح اورجه مهرثكأ نأ الإ .ةقلغم ةقبط ياروماسلا ادغف

 رود يأ مهل رهظي لو ,كالمو نيفقثم ىلا اولوحتو «ةيدنجلا

 ثيح 214854 ماعلا ىتح ةينابايلا ةيسايسلا ةايحلا يف زراب

 ةكرح يف امهم ارود ياروماسلا دعاوق نم ريبك ددع بعل
 ةرسأ مكح ىلع ًايئا+ تضق يتلا ,1]2461 «يجيم»

 ىلا تاطلسلا ةفاك داعأو .ةنس 75 ماد يذلا «اواغوكوت»

 مكح يذلا ١1915(2 - 88١؟) «يجيم» روطاربمالا

 وستوم» مساب (١191١؟ - )١4854 ةرتفلا لالخ نابايلا

 .141لا/ ماعلا يف ًايمسر ياروماسلا رود ىبناو «هوتيه

 نم ثيدحلا رصعلا نابايلا تحلو «وتيه وستوم» دهعبو

 مهقح ادع ايف «ياروماسلل دوجو لك ةيبنم .هباوبأ عسوأ
 .«وكوزيش» فرشلا بقلب ظافتحالا يف

 ياروماسلا ميظنت يف يمرهلا لسلستلا

 تايطارقوتسرالا نم ةردحنملا ياروماسلا ةقبط دارفأ لظ
 - مهميوقت يف نيواستم ًايلحم ةمكاحلا تالئاعلا وأ «ةيميلقالا
 ةرسأ يلوتو 2١١5 نرقلا علطم ىتح دبترلا ءانثتساب

 ردص امدنعو .(نغوش) ايلعلا ةدايقلا بصنم «اواغوكوت»

 ١5(« نرقلا علطم) ىرخأ ىلا ةقبط نم لاقتنالا عنم رارق
 ناكس ددع عومجم نم 15/١ براقي ياروماسلا ددع ناك

 .ثالث حئارش يف اوفنص دقو (نويلم ؟ )١  نابايلا
 ءالولا ىدمو يعامتجالا عضولاو يلئاعلا تبنملا بسح
 . يعاطقالا ليبنلل

 مره ةمق يف يتأي (نغوش) ىلعألا دئاقلا ناكو

 رابكو يضارألا يكالم رابك مرهلا ةينب يف هيليو ؛ياروماسلا
 ةحيرشلا) ءالؤه نم درف لك ىضاقتيو . مهلئاوع يف نسلا

 زرألا نم (سكوك )٠٠٠١ رتيل فلا 11 ىملاوح (ىطسولا
 ةاشم» نم فلأتت تناكف .مرحلا ةدعاق انأ .ًايونس
 فرصي ناكو ,يحالف لصأ نم ةعمو .(ياروماسلا

 زرألا نم (سكوك )٠١ ًارتيل 70٠ ىلاوح ًايونس مهنم لكل
 .طقف

 ةيب رح ا هتادعمو ياروماسلا حالس

 رشع يناثلا نرقلا علطم يف ياروماسلا دارفأ مظعم ناك

 ةفوقعملا فويسلاو لابنلاو ساوقألاب نيحلسملا ناسرفلا نم

 .ةفيفخ ًاعورد نودتري اوناكو «(ونات) ةريصقلا رجانخلاو

 «صاخ لكشب رشع سداسلا نرقلا نابا «قحال تقو يفو

 ةينمالاو ةيلاتقلا مهماهم نوذفني مهنم ريبك ددع راص

 يف نييواستم وأ نيفلتخم نيفيسب نوحلستيو ءنيلجار
 نم ةيرئاد تاحتف تاذ ةيندعم ًاذوخ نورمتعيو ؛لوطلا

 «وتنيش» برحلا هلأ حود لوخدب حمستل ةكورتم ىلعألا

 . براحملا دسج ىلا 0

 يذلا ياروماسلا ىلا ةبسنلاب «انألا» لثمي فيسلا ناكو

 ةباثمب هنع لاصفنالا ناكو .همسج ءاضعا دحأك هربتعي

 فرع يف ىهدأو رمأ وه يذلا «راعلا» ةباثمب لب ««هتوم»

 ناك يذلا يلوغملا لايخلا لثمك كلذ يف هلثم ؛ياروماسلا

 .هناصح دقف وه نا مادعالاب مكحي

 نم نيديدعلا داقتعا بسح .فيسلل ناكو

 هكلام بهي « يح «نئاك» هنأل ىةيح حور» .ياروماسلا

 مادختسا نف ناكو .رصنلاو ةمكحلا غولب ىلع ةردقلا

 ىنعي 2.١8 نرقلا يف رولبت يذلا يد - ياي) فيسلا

 ةيعافدلا فيسلا تامادختسا ىتش يف ةقلطملا ةءافكلا

 تاهاجتا تفلتخا امهم .رثكأ وأ مصخ دض «ةيموجه لاو

 يف) مئادلا يلاتقلا دادعتسالا ينعي اك ,تددعت وأ نيمجاهملا

 لذبيو ًاليوط اتقو يضقي ياروماسلا ناكو .(ةظحلا ةيأ
 هتاذ دادعاو «نفلا اذه نم نكمتلا ليبس يف ًاينضم ًادهج

 .هباعيتسال (ًايسفنو ًايدسج)

 حسم مث «ةينيط ةقبطب هلصن لطب ذحشي فيسلا ناكو

 هذه ريركتو «ءاملاب هديربتو هقرطو هتيمحت مث .هفيظنتو هدح
 دمغلا ناكو .ًايئالم دحلا حبصي ىتح بوانتلاب تايلمعلا

 اى ؛ةروفخ نشوقن اهيلع ةيبشحخ عطقب ناعصري ضبقملاو
 هنيب احضاو قرفلا حبصي ىتح عمليو فحي لصنلا ناك

 .لصنلا يقاب نيبو

 نم ةئيطبو ةليوط ةلسلسب ينابايلا فيسلا رم دقلو

 وأ هوتوكوش» ينيصلا فيسلا ديلقتب تأدب .تاروطتلا

 امدنعو .نعطلل ًللصا ممصملا نيدحلا يذ ميقتسملا «نيك»
 94٠6٠(, ماعلا دعب) ليخلا مدختسي ياروماسلا لتاقم راص

 «بكارلا لتاقملل هتمءالم مدع ببسب فيسلا اذه لدع

 ذنم هؤانحنا دازو .دحاولا دحلا وذ ينحنملا فيسلا رهظو

 الو هقيعي الف «لايخلا ذخف يزاوي راص ىتح, 1١٠١ ماعلا

 (لمشم) مازح تحت سدي ناكو .هتلحار جعزي
 (ياروماسلا ءادر) ونوميكلا هب فلي يذلا ياروماسلا

 سداسلا نرقلا ىتح تاروطتلا هذه تلاتتو .عردلاو

 ىلا ةجاحلا اهعم تديازتو «بورحلا ترثك ثيح ءرشع
 تفرع امدنعو .اهتعانص يف ةيعونلا تروهدتف «فويسلا

 عالقلا اهيف ىنبت تراصو «ءةيرانلا ةحلسالا نابايلا

 ةماقإ رقم يف نوشيعي ياروماسلا ولتاقم راص ءنوصحلاو

 .هكالمألو هل ةيماح وأ ةيشاح لكش ىلع « يعاطقالا
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 ياروماسلا نوناق

 ماظنلا وهو .ةوديشوب» مسا نوناقلا اذه ىلع قلطي

 دقلو . مهتيكولسو ياروماسلا ٍلتاقم ةيقالخا ددحي يذلا

 . ةيذوبلاو ةيشوفنوكلا ميلاعتلاب ريبك دح ىلا ماظنلا اذه رثأت

 لبق مادختسالاو دوجولا زيح ىلا حالطصالا اذه رهظي مو

 ديسلا ناكم روطاربمالا لح ثيح 14 نرقلا فصتنم

 هروذج نأ مغر ةيحضتلاو ءالولا ةيقحأ يف يعاطقالا

 مث نمو (8*17 - 1195) اروكاماك» ةرسأ دهع نع تأشن

 لظ دقو . ١5 نرقلا لالخ ءام دح ىلا ,هميهافم ترولبت

 حورلا ةيوقتو ةينابايلا ةيموقلا زيزعت يف مهسي كلذ
 . ةيونعملا

 نأ طرتشي يتلا ةيلاتقلا حورلا ىلع ماظنلا اذه زكريو

 مادقالاو ةيركسعلاو ةيقالخالاو ةيضايرلا تاراهملاب لثمتت
 ةسايكلاو فشقتلل ىربك ةميق يطعيو ,كراعملا يف قلطملا
 ىلع ضرفي هنأ الا «ةوبألا حورو فرشلاو ةنامالاو

 ىلإ كلذ ىدأ ولو ءًالوا هديس ةعاطب مزتلي نأ ياروماسلا
 .امهمالياو نيدلاولا جاعزإ

 «وديشوبلا» ماظن رثأت داز «اواكوغوت» ةرسأ دهع يفو

 ينعت يتلا ««ةبذهملا ةلوجرلل» ًازمر حبصأف :ةيشوفنوكلاب
 بجاو نكل .ةطلسلل ةعاطلاو ؛ةعيضولا تاقبطلاب قفرلا

 كلذ ناك ولو ءرخآ ءيش يأ ىلع ًامدقتم لظ ياروماسلا
 .ةلودلا نوناق كاهتنا ىلا يدؤي

 ياروماسلا براحم تافص

 ءودهو «سفنلا طبضب ياروماسلا نم درفلا زيمتي
 قلطملا ءالولاو «ةقئافلا ةعاجشلاو ءاهتناتمو باصعألا
 ةعرسو «داقو ءاكذو «ةيلاع ةفاقثب عتمتي امك ءءاسؤرلل

 بولساب هلمع بولسأ بش دقو .ةريبك ةيندب ةوقو .ةبيدب
 نوكت اهنيب «ناسعن هنأكو ًامهاسو ًانكاس ىقبي ثيح «رمنلا

 ةظحللا ىتح هلوح رودي ام بقرت ةظقيتم اهلك هساوح
 ىلع يضقيو «هتعرسو هتوقب رمنلاك زفقي اهدنع .ةمساحلا
 ياروماسلا ناك تافصلا هذبب عتمتلا لجأ نمو .همصخ

 لاوط نيرمتسمو نيفينع ًايسفنو ًايدسج ًابيردت ىقلتي
 :ةثايح

 تاداعلاب هقلعت ةدشب ًافورعم ياروماسلا لتاقم ناكو
 ءابرغلل ًايكحتسم ءادع نكيو «ةثوروملا ديلاقتلاو
 ةضايرلاو ديصلا يف ملسلا نابإ هتاقوأ يضقيو .بناجألاو

 ةمهمب ًافلكم نوكي ال امدنع هتيب نوؤش ةياعرو ةيندبلا
 ةيربلا شويجلا ليكشت رصح بوجوب دقتعي ناكو . ةينمأ
 درفت مدع نكلو ءاهريغ نود هتقبط يف ةيرحبلاو

 نيب ريبكلا مهددع نم دحي مل زايتمالا اذهب ياروماسلا

 .ةينابايلا ةحلسملا تاوقلا طابض
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 هئاغلا دعب ياروماسلا ماظن تاساكعنا

 ١4109 ماعلا يف ياروماسلا رودل يمسرلا ءابخالا عنمي مل

 ةكسمتم ةينيدو ةيفاقثو ةيسايس تاميظنتو تايعمج مايق

 ىلا وعدتو .«ياروماسلا ءىدابم نم اهحور يقتست ءىدابمب

 ةداعا ةيغب «ينابايلا بابشلا نيب اهراشتناو اهيلع ةظفاحملا

 (سطسغا) بآ يفف .ياروماسلا ىنحنم هاجتاب دالبلا

 ماق ةضافتنا لكش ىلع ياروماسلا حور تثعبنا 8

 يتلا مالستسالا ةركف ىلع ًاضارتعا نوينابايلا طابضلا اهب

 حالسلا مادختسا بقع (وتيهوريه» روطاربمالا تدوار

 ةضافتنا «ويكوط رظنا) يكازاغانو اهيشوريه دض يرذلا
 وت تات» ةمظنم يف ياروماسلا حور تدسهت اك .

 ايشيم» ينابايلا يئاورلا اهمعزت يتلا (عردلا ةيعمج) «ياك
 تابيردت ىقلتت ةيبلاط تاعومج مضت تناكو «(«ويكوي

 يف اهتءافك ىلع اهنالخ نم ةنهربلا اهتياغ ةفينع ةيركسع
 هفصوب «ءىراط يأل ًابسحت ««روطاربمالل عرد» ليكشت

 امدنع «ايشيم» ةياهن تناكو .ةينابايلا ةراضحلا زمر

 «فويسلاب نيحلسم «هتيعمج ءاضعأ نم ةعبرأ بحطصا

 ىلع اهدئاق اومغرأو ءويكوط ةيماحل ةيقرشلا ةدايقلا رقم ىلا
 باستكا يف «(ميشيم» قفخا نأ دعبو .دونجلا مه عمجي نأ
 لالخ نم مهتراثتسا عطتسي ملو .ةيماحلا دونج فطاعت

 نم لمعلا ىلع هيف مهثحو .مهيلع هاقلا يذلا باطخلا
 ديدحت ىلع صني يذلا «ينابايلا روتسدلا طاقسا لجأ

 ءهفيس ىلع ىوهو دئاقلا بتكم ىلا داع .دالبل' حيلست
 .«وكوبيس» مسأب ةفورعملا ياروماسلا ةقيرط ىلع ارحتنم

 يروت يروماس 0

 دض لضانمو 196٠١0(  ؟ 141ل) يقيرفا ميعز

 يقيرفا مكح ءانب لواحو ةيركسع ةوق أشنا .رامعتسالا

 تنكمت ىتلا ةيرامعتسالا تاوقلاب مدطصا هنأ الا «لقتسم

 1 .ةيريرحتلا هتكرح ىلع ءاضقلا نم
 ماعلا يف 524001 10116 ( ىروت يروماس » دلو

 5322721010 «وروكناناس» ةدلب يف ,حجرالا ىلع 810

 ثيح «ًالوجتم ًاعئاب لمعو . (ايلاح يلام) رجينلا يلاعأ يف
 هبلاطم ىلع فرعتو بعشلا لكاشم عم سامتب شاع
 فايرالا ناكس عم هكاكتحاو هتالقنت لغتساو .هتاحومطو

 .رامعتسالل ةداضم ةياعد رشنل ندملاو

 281558200108010 «وغودناسيب» كلم ةافو رثإو

 «(ايلاح اينيغ يف) 163016811 «ناك ناك» يبونج ةعقاولا

 141٠ ماعلا يف ةرقلاب مكحلا ىلع ىروت يروماس ىلوتسا
 اهب ازغ ةوق مهنم لكشو «نيلتاقملا نم ًاددع عمجو
 مسا المعتسم 010 «ولوساوأ» ةيروطاربما

 «افوسلا» ةاشملا نم ايوق أشيج مظن مث .ك18503121 يماملأ

 هل اودصت نييسنرفلا نكلو ««رجينلا» ىلا هب ربعو «5
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 يروت يروماس ميعزلا

 . همدقت اوفقواو ١85 ماعلا يف 1611168 «ابيينيك» برق

 201128855018 «الوساغاين»د رصاح نا كلذ دعب ثبلي ملو

 ىلع هوربجاو «هيلع بلغتلا نم نويسنرفلا نكمت نأ ىلا
 مل يلا 1!؟6 21618 - [؟01018 «اروك - ابيينيك» ةدهاعم عيقوت

 ماعلا يف يئاهن لكشب اهضقنو .ةيادبلا ذنم اهب مزتلي
845 

 ودمحم يلوكاراس» يقيرفالا ميعزلا ةميزه دعبو

 تلت يتلا ةينادوسلا يلوكاراس ةليبق ميعز 6 نيمالا

 ماعلا يف «يروت يروماس» رطضا .نيطبارملا دي ىلع

 يف نييسنرفلا عم ةديدج ةدهاعم عيقوت ىلا اما/

 ةقطنم عازتنا ةدهاعملا هذه جئاتن نم ناكو .«وغودناسيب»

 .اهيلع ةيسنرفلا ةيامحلا ضرفو «هدي نم رجينلا يلامش

 هشيج عم (يروت يروماس» راس « 9 ماعلا يفو

 لشف هنا الا . 51810111 «يريغيس» رهن روبعل برغلا هاجتاب

 نكلو .حالسلاب دوزت ثيح نويلارييس ىلا هجتاف .كلذ يف
 ماعلا يف تنكمتو .ًابرغ همدقت تفقوأ ةيرامعتسالا تاوقلا

 ءىطاش» يلامش يف رقتساف «قرشلا وحن هعفد نم ١84

 برق هترساو هتدراط ةيرامعتسالا تاطلسلا نا الا «جاعلا

 عيطتسي نأ لبق «(ربمتبس) لوليا يف 01161617010 وميليغ

 , 68602 «نوباغلا» ىلا هتلقن مث .«ايريبيل» ىلا لوصولا

 يف 14٠١ ماعلا ين 016]10'/7 «يلوج دن» يف يفوت ثيح

 .ةضماغ فورظ

 (ةريزج) سوماس (5)

 ىلا ملك ١/ دعب ىلع عقت .هجيإ رحب يف ةينانوي ةريزج
 نع اهلصفيو «ةيكرتلا «ريمزأ» ةنيدم نم يبرغلا بونجلا
 ةينغ يهو . ملك ١,5 هضرع ىدعتي ال قيضم يكرتلا ربلا

 «يتاث» اهتمصاع فرم اهمها نم يتلا ةيعيبطلا اهئفارمب
 ١ ْ . الولطإل

 هذه يف لزن نم لوأ (ءامدقلا نوينانويلا) نوينويالا ناك

 سرفلا مهالتو « .م .ق ٠٠٠١ ماعلا ىلاوح يف ةريزجلا

 اهنع اولخت مث .داليملا لبق سداسلا نرقلا يف اهولتحا نيذلا

 .(.م .ق ؤالو) ةيرحبلا 02/190216 «لاكيم» ةكرعم رثإ

 .م .ق 84 ماعلا يف «سوماس» ىلع نامورلا ىلوتسا دقلو

 2941١ ماعلا ىتح اهيف اولظ نيذلا نويطنزيبلا مهعبت مث

 .نوملسملا برعلا اهحتف نيح
 نرقلا فصتنم ىتح يبرعلا مكحلا تحت سوماس تيقب

 ىلا ءاهيف ءاقبلاو اهتداعتسا نويطنزيبلا عاطتسا مث .رشاعلا

 71250025 «ساجاز» يقوجلسلا «ريمزا» ريما ماق نا

 ١4 نرقلا ينو . ٠١9١ ماعلا ىلاوح يف اهيلع ءاليتسالاب
 نيدلا ءالع كب رمع» يكرتلا دئاقلا اهيلع رطيس

 تحت هسفن نرقلا رخاوأ ذنم تحبصا مث .«يلغوأ

 سويش ةريزحل يونجلا مكاحلا 212023 «انوام» ةرطيس

 ىتح ةريزجلاب «سويش» ناكس ظفتحاو .©1105 (سويخ)

 يف نيينامثعلا تابرض تحت ةيطنزيبلا ةلودلا طوقس دعب

 ماعلا يف رمأ «حتافلا دمحم» ناطلسلا نكلو . 4١ه ماعلا

 «سويش» ىلا اهلها ةرجه دعب سوماس لالتحاب

 ددج نينطوتسم ىلا اهحنمو 2147/5 ماعلا نم ءادتبا

 بقع ١6١5 ماعلا يف اهيلا اهلها داع دقلو .اهريمعتل

 ديزياب» دهع يف ةينامثعلا ةلودلاو ةيقدنبلا نيب دقع حلص
 .تاونس عضب دعب ىرخأ ةرم اهنع اولج مث««يناثلا

 ةيروطاربمالل ةيمسالا ةدايسلا تحت ةريزجلا تلظ

 اهيلع راغأو )١8517 - 187١(4« ةرتفلا لاوط ةينامثعلا

 «نويطلام) تايسنحلا فلتخم نم ةنصارق ةرتفلا كلت لالخ

 ةقدانبلا تاراغل تضرعتو «(تويبيل «نويرئازج «ةجنرف

 يف ةيقدنبلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب تبشن يتلا بورحلا نابا

 ةرتف لالخ يسورلا لالتحالل تعضخ امك /١1. نرقلا

 لتحا ١85١ ماعلا ينو .(الال4 ١الالا) ةدودحم.

 ماعلا يف مهنم نوينامثعلا اهداعتسا مث «ةريزجلا نوينانويلا

 ايسور طغض تحت ) يتاذلا مكحلا اهاكس اوحنمو 8 ؟

 مكح ىلوتو . ةيونس ةيزج ءاقل (ايناطيربو اسنرفو ةيرصيقلا

 1١8 نع لقي ال ام (1917 - 187 ؟) ةرتفلا يف ةريزجلا

 18082106 («تويراناف» رسأ نم مهلج ناك ريفا

 يف تنكس يطنزيب لصا نم ةينانوي رسا) . ةيسكذوثرالا

 يف ةينانويلا ةدايسلا ىلا ةريزجلا تلقتناو .(ةينيطنطسقلا

 ًادح تعضو يتلا «ندنل» ةدهاعم ىضتقمب 19431 ماعلا
 اهعضو رقأو )1١915 - ١91(4« ىلوالا ناقلبلا برحل



 ء(1978 )1١9375  آهال582 «نازول» ةيقافتا يف يئابنلا

 . ةينانويلا يضارالا نم ًاءزج نيحلا كلذ ذنم كحل

 راظنا طحم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا سوماس تناك
 / 1٠١/9 يفق .هجيا رحب يف اهعقوم ةيمهأل ًارظن .ءافلحلا

 تايلمعلا دئاق نم رمأب ةيناطيرب ةبيتك اهيف تلزن 194*
 ناطيربلا لارنحلا؛طسوتملا ضيبالا رحبلا يف ةيرحبلا

 عقوت يذلا ,11. 280. 78/115027 «نوسليو دنالتيم يرئه»

 سوريلو ©0058 سوكو سوماس رزحل هلالتحا يدؤي نا
 يتلا ةيناملالا تاوقلا ةهجاوم ىلع هتدعاسم ىلا 05

 ظحال هنا ريغ .سدورو تيرك يتريزج تلتحا دق تناك

 .ًادج ةدودحم ةيجيتارتسالا سوماس ةيمهأ نا دعب ايف

 يف ةيناملالا ةيبرحلا تارئاطلا نم ةريبك دادعا دوجو ببسب

 يف لاتق نود اهئالخاب رمأف ,.«تيرك» و «سدور» تاراطم

 كة /اار/ا»

 ١١ه/ (ةكرعم) راغوماس (54)

 51221 «ناهيج هاش» ءانبا نم نينثا نيب تراد ةكرعم

 .دنحلا يف «لوغملا» روطاربما 1[ عاق

 هاش» دهع نابإ دنا يف «لوغملا» ةيروطاربما تدهش

 مدقتو رارقتسا ةرتف ١11648( ىلا 151717 نم مكح) «ناهيج

 روطاربمالا بيصا .15891/ (ربمتبس) لوليا يفو .ينارمع
 هئانبا نم نينثا نيب فالخلا عوقو يف لجع ريطخ ضرمب
 بألا ةفالخ نأشب («اراد» دهعلا يلوو «بزغناروا» ريمالا)

 . ضيرمل
 ضرم رارمتسا عم نيوخالا نيب فالخلا دعاصتو

 .ةوقلاب فالخلا مسحل هراصنا اهنم لك عمجو .روطاربمال
 بتك ةلصاف ةكرعم يف ناوخالا لباقت "١ هم/هر/ 59 يفو

 يددعلا قوفتلا مغر .«بزغناروا» ريمالل اهيف رصنلا

 دقف .(لجر فلا 50) «اراد» تاوق هب عتمتت تناك يذل

 ةضاخم ربع «اراد» تاوق لوح هشيجب «بزغناروا» فتل

 .ةسورحم وأ ةفورعم نكت مل 011212181 «لابماشت» رهن ىلع

 ةعقاولا 58111182125 «راغوماس» ىلا عجارتلا ىلع اهمغراو

 هاش رقم) 4818 «ارغأ» ةنيدم يقرش ملك ١6 دعب ىلع

 ناكو .7ل353ا028 «انوماي» ربخ يبونجو (كاذنا ناهيج

 قيقحت نم «بزغناروا» تاوق نكم يذلا مساحلا أطخلا

 ءانثا هيطتمي ناك يذلا ليفلا نع «اراد» لجرت ءرصنلا
 مهدئاق نأب نودقتعي هدونج لعج أطخلا اذه نأ ذإ . ةكرعملا

 .لتق دق

 يف هنجسو هابأ «بزغناروا» لقتعا ءراصتنالا اذه رثإ

 ىتح ترمتسا ةدراطم دعب «اراد» هاحخنأ لتقو .«ارغأ» ةعلق

 49 ةذم كلذ دعب «بزغناروا» مكح دقو .84 ماعلا

 ةيروطاربما ككفتب /17١ ماعلا يف همكح ىهتناو ءاماع

 .دنهلا يف «لوغملا»

 وليوماس ردناسكلا يتايفوسلا قيرغ

 (ردناسكلا) وليوماس 0م

 .(1859-19517) يتايفوس ىيرف

 يف ىلا 4. 59800110 وليوماس شتيفوردناسكلأ دلو

 ةسردم نم جرختو 21854 / 1١١ / 4 خيراتب وكسوم
 برخلا نابا لمع . 18815 ماعلا يف ةيبرحلا هيوكسفيسكلأ

 ةماعلا ناكرالا ةدايق يف تايلمعلا ةفرغ يف ىلوالا ةيملاعلا
 ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلل ةماعلا ةيركسعلا ةدايقلا يفو

 .(81410/164 «اكفاتس د) ةيوجلاو

 «ءاول ةبترب رشاعلا شيجلل ًادئاق 19117 ماعلا يف نيُع

 ادغو .رمحالا شيجلا ىلا ةيفشلبلا ةروثلا مايق دعب مضناو
 «ضيبالا رحبلا» ةقطنم ناكرال ايي 21ظهشظ 4 قف

 داحتالا نم يبرغلا لامشلا يف ةعقاولا ؛ةيركسعلا

 ًادئاق حبصا 1914 وينوي) ناريزح ينو .يتايفوسلا
 .ةقطنملا هذه يف ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلل

 (19118) «كسفوتيل -تسيرب» تاثحابم يف كرتشا

 شيجلا عم كراشو «يتايفوسلا دفولل يركسع راشتسمك

 - )١918 لخدتلا برح يفو ةيلهالا برحلا يف رمحالا
 نيرشت نم سداسلا شيجلا ةدايق ملست دقلو .

 1١97٠١. (ليربا) ناسين ىلا «1914 (ربمفون) يناثلا

 21419 يام) رايا ذنم ةيقرشلا ةقطنملل ًادئاق حبصاو
 يتلا «.(1919) «روكتش» ةيلمع حاجن يف لضفلا هل ناكو

 ىوقلا ديحوت يف ةيبرغلا لودلا تاططخم لاشفا ىلا تدا

 انملا خانملا قلخ ام .قرشلاو لامشلا يف ةروثلل ةداضملا

 .ةيتايفوسلا يضارالا نم يلامشلا ءزجلا ريرحتل

0 

 | س

 بصنم «وليوماس» لغش )1970-١1597١( ةرتفلا يفو

 ءرمحالا شيجلل ةيروثلا ةنجللا ناكرا سيئر دعاسم

 .ايسور مومعل ةماعلا ناكرالا سيئر بصنم ىلا ةفاضالاب

 ناسين) ادنلتف عم ةيملسلا تاثحابملا يف كراش

 ناريزح ذنم ىلوتو .(9١:؟١1 راذا) ايكرت عمو (5

 تاسسؤمل ةيركسعلا ةرادالا ريدم بصنم ١94717 (وينوي)

 راذآ يف حبصاو ءوكسوم ةقطنم يف يركسعلا ميلعتلا

 ميلغتلا تاسسؤمل ةيزكرملا ةرادالل اشتفم 1477 (سرام)

 .رمحالا شيجلل ةيروثلا ةنجللا ىدل يركسعلا

 ةعماج يف يوبرتلا لقحلا يف 1977 ماعلا ذنم لمع
 دهعم يف يركسعلا ريدملا 1947٠ ماعلا يف ادغ مث ءوكسوم

 يف زايط قيرف ةبتر ىلا يقر .وكسوم يف ةيوحلا داصرالا
 نمض ١944١ (ليربا) ناسين ذنم لمعو 144٠., ماعلا

 بقل لان . يركسعلا ناريطلا ةيميداكأ يف يميلعتلا زاهجلا

 تافلؤملا نم ديدعلا عضوو ١414 ماعلا يف روسفورب

 ماعلا يف دعاقتلا ىلع ليحا .ةيركسعلا تاركذملاو ةيملعلا

 .19518/ ١١/4 خيراتب وكسوم يف ينوتو 4

 و١

 9١6١ا(.

 191١5 ( كراعم ) ناس (؛؟)

 1914 تالمح . ايسيلاغ رظنا )

 ( تادهاعم ) وسنوفي دليا نات 5(

 لينشل 0 لا 44

 «وشنوفي دليا ناسو ةدلب يف تمربأ تادهاعم سمح

 «ىرا لودو ايئابسا نيب « ةينابسالا 1165©

 '.اهيف تعقو يتلا ةدلبلا مسا اهلك تلمحو

 :١ا/557 ةدهاعم *

 . 19/5191 ١ر/# يف اينابساو اسنرف نيب ًارس تمربا دقو

 ًاراهدزا رشع نماثلا نرقلا فصتنم يف اينابسا تدهش

 لراش» كلملا دهع يف هتورذ غلب ءًأظوحلم ًايداصتق
 ذنم كردأ يذلا ١9/848(« ىلا ١له9 نم مكح) «ثلاثل

 نافقوتي هيمانتو راهدزالا اذه رارمتسا نا شرعلا هملست

 يقرشو ةينيتاللا اكريما يف يرامعتسالا عسوتلا ىدم ىلع

 هتيرحو ينابسالا يرحبلا لوطسالا ةمالس نامضو ءايس

 نيب ةيلوالا داوملاو علسلا ةكرح طاشن نيمأتل ءةيحالمل

 .اهتارمعتسمو اينابس

 سفانتلا ةدح تناك ١757(, 1 ١ا/هه) ةرتفلا ينو

 اسنرف :نيتيرامعتسا نيتوق ىوقأ نيب يرامعتسال

 تامادص ىلا تلوحت ىتح تدعاصت دق ءايناطيربو

 يرحب برسل يزيلكنالا لوطسالا ةمجاهم اهزربأ «ةيرحب

> 



 أ س

 ةيلامشلا اكريما يف 8611 «ليب» ةريزج قيضم يف يسنرف

 «ةقرونيم» ةريزحل ةيسنرفلا تاوقلا لالتحاو ,.(١ا/هه)

 ضييبألا رحبلا يف )١1765( رايلابلا رزج ىدحا 8

 . طسوتملا

 عبسلا تاونسلا برح تبشن ًاضيأ ةبقحلا هذه لالخو
 ةيروطاربمالاو ,ةهجب نم ايسورب نيب ,(175 )1/85 

 ءديوسلا ءايسور ءاسنرف ءاسمنلا) ةسدقملا ةينامورلا

 ةبرضلا ىقلتت اسنرف تأدبو «ةيناث ةهج نم (اينوسكس

 ترصان يتلا ةيناطيربلا تاوقلا نم ىرخالا ولت ةيرحبلا .
 يلاعأ ىلع يناطيربلا لوطسألا ةرطيس ىلا ىدأ ام ءايسورب

 ملاعلاو ابوروأ نيب ةحالملا قرط كلذ يف .امب .راحبل

 تاوقلا ىلع ًابيرقت لوطسالا اذه ىضق نا دعب ءديذجل
 0ننط ءرمم «نوربيك جيلخ» ةكرعم يف ةيسنرفلا ةيرحبلا

 كلملا فواخم دّعص يذلا رمألا ,.()/هؤ /ا١/ «50)

 عضو نيسحت ىلا ىعسي هلعجو ؛:ثلاثلا لراش» ينابسال
 مارتحاب نييناطيربلا عانقا ١- : نيتطخ ىلع ادامتعا اينابس

 اهلفاوقل ضرعتلا مدعو ةينيتاللا اكريمأ يف اينابسا تاكلتمم

 نيب لخدتلا -* .دايحلا ىلع اينابسا ءاقب لباقم ؛ةيرحبل

 ىلع ظفاحي لكشب (اسنرفو ايناطيرب) نيتعراصتملا نيتوقل
 .دايحلا ىلع ءاقبلا رذعت ام اذا ءاههنيب نزاوتل

 ريغ نييناطيربلا طورش نا ينابسالا كلملا نيبت امدنعو

 ام اسنرف عم دقع «ةميلس ريغ مهاياون نأ هل دكأتو ةلوبقم

 عطق ىلا ىدأ ام «(1751) «ثلاثلا يلئاعلا فلحلاب» يمس

 /١7561/1(. ) اهيلع برحلا نالعاو ارتلكنا عم هتاقالع

 ةريزج نع هل تلزانت نأب كلذ ىلع اسنرف وتأفاكو

 «انايزيول» ةيالو نم ءزجو ««زئايلروأ وين» و «(ةقرونيم»

 'تاوقلا تأدب هسفن تقولا يفو . يبيسيسملا رهن يبرغ عقي

 .ايناطيرب ةفيلح «لاغتربلا وزغب ةينابسالا
 ديحولا يرحبلا سفانملا اينابسا يف ىرت ايناطيرب تناكو

 يف تدجو دقف اذل . يسلطالا طيحملا حرسم ىلع يقبتملا

 يفو «(ثلاثلا يلئاعلا فلحلا) ينابسالا .يسنرفلا براقتلا

 قيقحتل ةعيرذ «لراش» كلملا اهذخت ا يتلا ةوطخلا

 ةلمح زيهجت ىلا 1757 (سرام) راذآ ذنم تردابف ءاهعامطأ

 «كوكاي» ةدايقب (يدنج فالآ ٠١ اهيلع ةنيفس 19 ةيرحب

 لالخ اهتلتحاو ءاناقاه ىلا ةلمحلا تهجوت مث . 80061

 ١١ ىلع تلوتسا نأ دعب 1757/8/1١(. - 5/7 ةرتف

 نويلم ١١ اهتميق يلامجا عئاضبو دوقن ىلعو «ةينابسا ةنيفس

 ةفينع ةيداصتقا - ةيسايس ةبرض كلذ يف ناكو .هينج

 اكريما عم اهتراجت نم ربكالا ءزجلا ناك يتلا ءاينابسال

 .ةيبوكلا ءىناوملا ربع رمي ةينيتاللا
 اينابسا نيب «ثلاثلا يلئاعلا فلحلا» لوحت كلذ رثإ

 / 5١٠١ /“) ةيرسلا «وسنوفي دليإ ناس» ةدهاعم ىلا اسنرفو

 نم ناكو .اهنومضم نضعب ىوس نلعي مل يتلا
 اسنرف ةدعاسمو «ةينابسالا تارمعتسملا دادرتسا اهفادها

 للا

 . عبسلا تاونسلا برح نابا ايناطيرب هجو يف فوقولا ىلع
 تلوتسا ثيح «ًاعيرس ةدهاعملا ىلع يناطيربلا درلا قأو
 ىلع 5. 0012651 «شينروك ليوماص» ةدايقب اهتاوق

 ةمارغلا» مساب تبهنو .19/5؟/ ٠١ رك ه يف «الينامد

 ترداصو «ينيلرتسا هينج نييالم ةعبرأ هتميق ام «ةيبرحلا

 نييالم ةعبرا هتميق ام ةضفلا نم لمحت تناك ةينابسا ةنيفس

 1 .ىرخ

 تدعاصت امى «ةينابسالاو ةيسنرفلا مئازهلا تلاوتو

 نفسلا لبق نم ةينابسالا ةيرحبلا لفاوقلل يدصتلا لامع
 ايناطيرب ةكرح ءىطبي ملو .اهتالومح ةرداصمو «ةيناطيربل

 ءاينابساو اسنرف باسح ىلع «ةينيتاللا اكريما يف ةيعسوتل

 ١9/84(«  ١ا/59) ةيدنهلا  ةيناطيربلا برحلا بوشن ال

 مكحلا ىلع ةيكريمالا تارمعتسملا درت عم تنمازت يتل

 . ٍناطيربل

 تاضوافم يف ايناطيرب عم اسنرف تلخد .كلذ نابإ

 عسوب دعي ملف .عبسلا تاوئنسلا برح ءاهنا فدهتست
 تهتنا يتلا «تاضوافملا هذهل مضني نا الا «ثلاثلا لراش»

 اسنرف تلزانتو .(7١؟7/ ؟/ ٠١١ سيراب ةدهاعمب

 رزجو ايتوكساقونو ادنك يف اهبلاطم نع اهبجومب ايناطيربل

 ةعقاولا يضارألا عيمجو ءوياهوا يداوو سنارول تناس رب

 تلزانت امك .«زنايلروأ وين» ءانثتساب يبيسيسملا يقرش
 تارمعتسملا ةفاك مضت يلا اديرولف نع ايناطيربل اينابسا

 دادرتسا ءاقل «يبيسيسملا يقرش ةعقاولا ةينابسالا

 .ايناطيرب ىلا ةةقرونيم) 'اينابسا تداعاو .«اناقاه»

 : 11/ا/ا/ ةدهاعم#

 . ١ا/الا/ ماعلا يف لاغتربلاو اينابسا نيب تمربا دقو

 برحلا نالعاب «ثلاثلا لراش» ينابسالا كلملا رارق دعب

 وزغب ةينيتاللا اكريما يف هتاوق ىلا زعوا ءايناطيرب ىلع
 ةفيلح لاغتربلا نا رابتعا ىلع ؛كانه ةيلاغتربلا تاكلتمملا

 ىلع ءاليتسالا وزغلا نم يقيقحلا ضرغلا ناكو .ايناطيربل
 يفو «ةقطنملا كلت يف لاغتربلا امتدجو يتلا تاورثلا

 ةيرحبلا تاراصتنالا نكل .صوصخلا هجو ىلع ليزاربلا

 ةهجاوم يف ةفيعض اهتلعجو ءاينابسا تكمنا ةيناطيربلا
 نييلاغتربلا حلاصل ىوقلا نازيم لوحتف «ةيلاغتربلا تاوقل
 اذل .ةينابسالا تارمعتسملا يف نوعسوتي اوذخا نيذل

 تاضوافمب لاغتربلا عم لوخذدلا ىلا «ثلاثلا لراش» رطض

 «1١الالال ماعلل ءوسنوفي دليا ناس» ةدهاعم مارباب تهتن

 .نيدلبلا نيب نحاطلا لاتتقالا فاقياب تضق ينل

 دنع نيفرطلا تاوق فوقو ىلع ةدهاعملا هذه تصن دقو

 تاحاسملاب فرط لك ظافتحاو ءاهيلا تلصو يتلا دودحل

 ليكشت بوجو ىلع تصن اى «هترطيس تحت لعق ةدوجوم ا
 دونب ليصافت يف ثحبلا اهتمهم «ةكرتشم دودح ةنجلا

 نأشب ةيرورضلا تاحارتقالا ميدقتو ءاهرارقاو ةدهاعمل

 تايوستلا ىلع فارشالاو .صوصنلا قيبطت يف فالخ يأ

 .نيفرطلا نيب ًالبقتسم أشني دق عازن يال ةمزاللا ةيملسلا

 :١/لؤ5 ةدهاعم *

 . 19/45 ماعلا يف اينابساو اسنرف نيب تمربأ دقو
 ناك امدنعو +18 نرقلا نم ريخالا دقعلا ةيادب يف

 ىلع ةيلاتتملا ةحساكلا تاراصتنالا ققحي «تربانوب نويلبان»

 ٠ راثآ يناعت لازت ال اينابسا تناك .ةيبوروالا حراسملا فلتخم

 ببسب 2١18 نرقلا تانيتس ذنم اهباصأ يذلا كابالا

 ءوس نم دازو .ةيداصتقاو ةيركسع رئاسخ نم هب تينم ام

 دمتعا يذلا ««ثلاثلا لراش» كلملا نا اينابسا يف عاضوألا

 يف ىقوت دق ناك ,نيصلحمو ءافكا تالاجر ىلع همكح نابأ

 .«عبارلا لراش» هنبا شرعلا ىلوتو 210788 ماعلا

 ايرام» ةرتهتسملا هتجوز تاوزنل عضاخلا ملاسملا فيعضلا

 يد ليونام» لشافلا يعدلا اهقيشعب تتا يتلا ««ازيول

 رييستل 11/47 ماعلا ةياهن ذنم 1. 08 0000إ) «يودوغ
 .اينابسا يف مكحلا

 طغضلا فنعب ةفيعضلا ةينابسالا ةطلسلا تسحا دقلو

 ةروشلا ميهافمل ديازتملا راشتنالا ةروطخو «يترابانوبلا

 رداق ريغ «هتبيكرت مكحب .ينابسالا طالبلا ناكو . ةيسنرفلا
 ناك امك «هيلع ًاريبك ًارطخ لكشت تاحالصاب مايقلا ىلع
 افوخ ايناطيربل يداعملا هاجتالا فاعضا مدع ىلع ًاصيرح

 هتراجتو «ةينيتاللا اكريما يف ةصاخو «هتارمعتسم ىلع

 اينابسا دايح حبصا «ةكباشتملا فورظلا هذهل ةجيتنو .اهعم

 .نكمم ريغ أرما ايناطيربو اسنرف نيب
 ةسائر (ةنس 75) (يودوغ» ىلوت ١795 ماعلا ةيان ينو

 «بابشلا ةيويح» لحت نأ لمأ ىلع «ةينابسالا ةرازولا
 لراش كلملا تافلخم» اهلح نع تزجع يتلا لكاشملا

 نيعم عقوم ديدحت يف ًاضيا قفخا «يودوغ» نكلو .«ثلاثلا

 :يف لثمتملاو ءاهب طيحملا رطخلا ثولاثلا ربع اينابسال
 يناطيربلا رطخلاو «ةيسنرفلا ةروثلا راكفاو «نويلبان بورح

 . لمتحم
 سيول» يسنرفلا كلملا مدعأ ,االو# ماعلا يفو

 ريغ صانم ينابسالا طالبلا ماما دعي ملف .«رشع سداسل

 «يلئاعلا فلحلا» ىلا ًادانتسا ءاسنرف ىلع برحلا نالع
 ةيسنرفلا ةروثلا لعف در ناكو .نيشرعلا نيب دوقعمل

 ىضارألا ةيسنرفلا شويجلا تزغ ام ناعرس ذا ءًارشابم
 و نا ناسو» و :««وابليب» ندم تلتحاو «ةينابسال

 راكفا نم ينابسالا مكحلا فواحم تدازو .«ساريغيف»

 ةعطاقم ىلا ةروثلا تاوق لوصو دعب ةيسنرفلا ةروثل

 تناك قطانملا هذه ناو ةصاخخو ءاينابسا يلامشو اينولاتاك

 مكح ىلا وعدت ةلشاف ةروث ١708 ماعلا يف تدهش دق

 ايناطيرب نوربتعي اوناك نابسالا نأ ىلا ةفاضالاب «.يروهمج

 عم برحب هنع لاغشنالا يغبني ال يذلا يسيئرلا مهودع

 يف اينابساو اسنرف تلخد ساسالا اذه ىلعو ءاسنرف



 «وسنوفي دليإ ناس» ةدهاعممب تهتنا «ةيملس تاضوافم

 فرط لك معدي نا اهدونب زربأ نم ناكو . 4 ماعلل

 ١ اهماوق ةيركسع ةوقب برحلا نمز يف رخآلا فرطلا اهيف

 فالا ةتس مهيب نم «لتاقم فلا 74 و ,ةيبرح ةئيفس

 .لايخ

 دقف ءاينابسا ىلع تلح ةئراك ةباثمب ةدهاعملا هذه تناكو

 ىلع تضرفو «ةينويلبانلا تاوزنلل عباتلا عقوم يف اهتعضو

 نأ دعب «ةيسنرفلا كراعملا ضوخت نا ةيرحبلا اهتاوق

 اهتلصفو ءاينابسا ىلع برحلا نالعا ىلا ايناطيرب تعراس

 دحا تناك يتلا ةينيتاللا اكريمأ يف اهتارمعتسم نع

 هذهل ةرشابملا جئاتنلا نم ناكو .اهراهدزال ىربكلا رداصملا

 و اينابسا نيب (1801) «جناروألا» برح بوشن ؛ةدهاعملا

 .ايناطيرب عم ةفلاحتملا لاغتربلا

 * ةدهاعم 218٠٠

 . 11/65 ةدهاعمل المكم ءاج ينابسا - يسنرف قافتا يه

 نا دعب «.«ضرفلا» هبشي لكشب ةدهاعملا هذه تمربا دقلو

 يف ديازتي رخنلا ناك نيح يف ءاهتورذ نويلبان ةرطس تغلب

 ةيركسعلا اهتاوقب لحي درطضملا يدرتلاو ؛ةينابسالا ةطلسل
 دق ةيرحبلا اسنرف ةوق تناكو .ةيداصتقالا اهتاناكماو

 يتلا تابرضلا ةلسلس دعب اهل عضو أوسأ يف تحبص

 ةيرحبلا تاوقلا اما .ةيناطيربلا ةيرحبلا تاوقلا نم اهتقلت

 ىلع ةردقلاو ةيويحلا ضعبب عتمتت لازت ال تناكف ةينابسال

 تاوقلا ترطضأ «نويلبان طورش ىلع ءانبو .لمعل

 طسوتملا ضيبالا رحبلا ءالخا ىلا ةينابسالا ةيرحبل

 طيحملا يف دشحتلاو .(ابلإو اكيسروك يريزج ءىطاوش)

 «ةيلاغتربلاو ةينابسالا ءىطاوشلا لباقم « يسلطأل

 يدصتلا يف ةيسنرفلا ةيرحبلا تاوقلا لولف عم كارتشالل

 كراعملا نم ةلسلس دعبو «كانهو .ةيناطيربلا تامجهلل

 - ةيسنرفلا تاوقلاو ةيناطيربلا تاوقلا نيب ةيرحبلا
 ةبرضلا ةينابسالا تاوقلا تقلت «ةكرتشملا ةينابسالا

 )١808(. رغالا فرطلا ةكرعم يف ةمصاقلا

 اسنرف درتست نا ءًاضيا ةدهاعملا هذه دونب زربا نمو

 ناس» ةدهاعم بجومب ايئابسال تيطعأ يتلا «انايزيولا ةيالو
 هذه اسنرف فرصتت الأ ىلع ال" ماعلل «وسنوفي دليإ

 نا لباقملاب نويلبان دهعتو .اينابسا ةراشتسا دعب الإ ةيالولا

 كلملا رهص 21)ع طوعصتع «مرايود» قودلا بصني

 نأ دعب ءايناكسوت ىلع اكلم ««عبارلا لراش» ينابسال

 ددع حبصي ثيحب «ةرواجملا يضارألا ضعب اهب قحلُي

 في مل نويلبان نا الا .ةمسن نويلم نم رثكا ةكلمملا ناكس

 تايالولا ىلا «انايزيول» عاب *8٠6 يفف . يناثلا هدهعتب ال

 .اينابسأ يأر ذخأي نا نود «ةيكريمألا ةدحتمل

 21875 ةدهاعم *

 نم لوألا ةلحرملا ثادحا للخت قافتا ةباثمب تناك

 يعزلا ودبيو . يمليتراب ناس ةحبذم

 (١١ا/7) هقوف افقي «زيغود» قودو ةيناث رهظي امك . هلزنم ةذفان نم هئاقلإ

 ةيلخادلا ةينابسالا 00311156 7908155 «نييلراكلا بورحلا»

 يكلملا طالبلا نيب تبشن يتلا 184٠(2 - 18م)

 مهاوعاو ينابسالا شرعلاب نيبلاطملاو ,ةهج نم هيديؤمو

 كلملا ةافو رثا بورحلا هذه تأدب دقو .ىرخا ةهج نم

 نم فلخي مل يذلا .نلممم) «عباسلا دنانيدرف» ينابسالا

 تناكو .هدعب نم شرعلا ىلوتي اركذ ادلو عبرألا هتاجوز

 نأب 18٠ ماعلا يف هتعنقا دق «انيتسيرك ايرام» هتجوز

 كيلاس نوناق وأ 171١ روتسد) ينابسالا روتسدلا لدعي

 دقف اذهلو .دهعلا ةيالو: نم ثانالا مرحي يذلا .(5ةلثع

 مسأ تحت اينابسال ةكلم «دئانيدرف» ةنبا ؛اليبازيا) تحبصا

 هتلمرا تحبصاو .ةلوفطلا نس يف يهو «ةيناثلا اليبزيا»

 .شرعلا ىلع ةيصو «ايرام»

 ود وروديسيا ايرام سولراك» راث «كلذ باقعا ف

 (لومم - المحرز ©. 24. 1 لع 8هدتهطود «نوبروب

 نود» مساب ًافورعم ناك يذلاو ««دنانيديرف» كلملا قيقش

 لراش» مساب ءهسفنل شرعلاب بلاطو :.«سولراك

 تاعطاقملا ضعب يلاها كلذ يف هديؤي ناكو .«سماخلا

 كراعم دعبو .«كسابلا» ةعطاقم اهتمدقم يفو «ةينابسالا

 «نيينيتسيركلا» و (سولراك ىلا ةبسن) نييلراكلا نيب ةنحاط

 برح» تداك نإ دعبو «(انيتسيرك ايرام ىلا ةبسن)

 تنعذا .ةلماش ةيلهأ برح ىلا لوحتت هذه «ةفالخل

 ليدعتلا تغلأو .غقاولا رمألل (ًاتقؤم) انيتسيرك

 كلذو «لحارلا اهجوز هارجأ دق ناك يذلا يروتسدل

 نكل 2185 ماعلل «وسنوفيدليإ ناس» ةدهاعم بجومي

 تفنؤتساف يدج لكشب ةدهاعملا هذبب اديقتي مل نيفرطلا

 184٠. ماعلا ىتح اهنيب برحل

 ءانثأ (يينيلوكود رابساغ» يتناتستوربلا

 ١91/7 (ةحبذم) يمليتراب - ناس (6)

 دض كيلوثاكلا ةفئاط سيراب يف اهتذفن ةربدم ةحبذم

 يف ةيفئاط ةيلها برح عالدنا يف تببستو «تناتستوربلا
 .. 191/5 ىتح 181/7 نم ترمتسا اسنرف تاعطاقم مظعم

 تناستستوربلا نيّيحيسملا ذوفن راشتنا ةعس تراثأ

 نم ةيبرغلاو ةيبونجلا ميلاقالا يف (11118162014 تونغوم لا)

 فارطالا فواحم «(169/7  ١ه59) ةرتفلا يف ءاسنرف

 ©انلؤ6 «زيغ» ةرسا نم ءالبنلا ايس ال :ةيكيلوثاكلا

 لاريمالا يتناتستوربلا ميعزلا هغلب ام اهلاه يتلا «ةذفنتملا

 صخش ىلع ريثأت نم 0. 001182 «يبنيلوك رابساغ»

 ء(١١ا4 ىلا ٠950 نم مكح) عساتلا لراش كلملا

 //) «يال - نأ نامريج ناس» نالعا رودص دعب ًاصوصخ

 ةسرامم يف تناتستوربلا قح سرك يذلا .(1ها/ل١ / م

 . مهندم ةيامحو ةينيدلا مهرئاعش

 0.0 «يشتيدم يد نيرتاك» كلملا ما تكراش دقو

 تكردأ نأ دعب .«مهفواخم «زيغ» ةرسا ءالبن 7010

 ذنم «هيلع اهتنميه نم صلختلا يف «عساتلا لراش» ةبغر

 دالبلا يف تناتستوربلا معدب «يينيلوك» حارتقا ىلع قفاو نا

 ««يناثلا بيليف» يكيلوثاكلا ينابسالا كلملا دض ةئطاولا

 يف «يينيلوك» ةيفصتل «زيغ» ةرسا عم قيسنتلا ىلا تعراسف

 .تقو برقا

 ١1هال؟ر// هر/ ؟١؟ يف «يينيلوك» لايتغا ةلواحم نا ريغ

 فشكت نا تيرجا ىتلا تاقيقحتلا تداكو «لشفلاب تءاب

 ةصرف زاهتنا ىلا ةكلملا عفد يذلا رمالا ,«نيرتاك» رود

 5 6ا/



 أ س

 قودلا جاوز ةبسانمب سيراب ىلا تناتستوربلا ءامعز دفاوت
 ايف لمح) يتناتستوربلا 51. 06 21398516 «راقان ود يرنه»

 ةريمالا اهتقيقش نم (عبارلا يرنه كلملا مسا دعب

 هيديؤم عيمجو يينيلوك نم صلختلل .«اولاف ود تيرغرم»
 اهترماؤمل «نيرتاك» تدهمو .تناتستوربلا ةداقلا نم

 ىلا نيدفاولا تناتستوربلا نأب «لراش» عانقاب ةديدجلا

 .هدض ةرماؤم ريبدت ددص يف سيراب

 51. 861 عطلال يمليتراب سيدقلا ديع ةليل يفو

 ود يرنه» يكيلوثاكلا قودلا رمأ ١( ها ؟//م/ 74 - 75

 مهتداباو سيراب يف تناتستوربلا قيوطتب هلاجر ؛«زيغ

 8/5 حابص عمو .«لراش» و «نيرتاك» نم ضيرحتب

 مهنيب نم ناك « يتناتستورب م١6٠6 ىلع كيلوثاكلا زهجا

 تلحس مث .هلزنم ةفرش نم هتثج تيقلا يذلا ؛«يينيلوك»

 جني ملو .«زيغ ود يرنه» فارشاب «سيراب» عراوش يف

 داق يذلا «راقان ود يرنه» ىوس سيراب يف ةحبذملا نم

 .دعب اهيف ةيتئاتستوربلا ةمواقملا

 ىلا تدتما يتلا ««يمليتراب ناس» ةحبذم تناكو

 خلا ... جروب «ناور «نايلروا «نويل تاعطاقم

 يف تلعشا يتلا ةرارشلا ةباثمب ٠١. / " ىتح ترمتساو

 تاعقوتل ًافالخ «قاطنلا ةعساو ةيفئاط ًابرح هسفن ماعلا

 نالربلا مامأ «عساتلا لراش» نالعا نم مغرلابف .اهيذفنم

 فقو رما هرادصاو .ةحبذملا نع هتيلو ؤسم نع 8/7 يف
 لاوم قيرف نيب دالبلا تمسقنا دقف ءىر/ 584 يف لاتقلا

 «سدقملا فلحلل» لاوم رخآو «ةيتناتستوربلا «ةيضقلل»
 كلملاو رشع ثلاثلا راوغيرغ ابابلا هراصنا نم) يكيلوثاكلا

 لتق يتلا ةيفئاطلا برحلا ترمتسا دقو .(يناثلا بيليف

 ماعلا ىتح (ًافلا 50 ليقو) يتناتستورب فلا ؟هوحن اهلالخ

 . هالك

 تولئارغ - اميري, ناس (0)

 .(141/1 ١41/٠ .ةيسوربلا  ةيسنرفلا برحلا رظنا)

 18514 (حيرصت) غروبسرطب ناس (4>)

 تدقع يلا فينج تاعامجا دعب ردص حيرصت
 نع ترفسا ىلاو . ١8564 و ١8 نيماعلا لالخ
 روتسد لو صقور 6 رمحألا بيلصلا نسيِسأَي

 رظنلا فرصب ىضرملاو ىح رحلا دونحلا ةياعرل لود
 لوألا فدملا ناكو . هيلا نومتني يذلا بناحلا نع
 تاذ ةيرانلا تاقلطلا مادختسا ميرحت حيرصتلا نم
 . ( مدمد )رجفتملا فوذقملا

5538 

 ١88١ (ةدهاعم) غروبسرطب ناس (؛5)

 ةموكح اهتعقو دوذح تادهاعم ةلسلس نم ةدحاو

 نينرقلا يف نيصلا ةيروطاربما ةموكحو ةيرصيقلا ايسور
 ناس» ةذنهاعم تءاج دقو .رشع عساتلاو رشع نماثلا

 يف يسورلا يرصيقلا شيجلا هب ماق عسوت دعب «غروبسرطب
 اهتطغ دق نكت مل يتلا «ةينيصلا دودحلا قطانم ضعب
 .نيتلودلا نيب ةقباسلا تادهاعملا

 ةدهاعم عيقوت ىلا تضفأ يتلا فورظلا روذج عجرت

 نوملسملا ماق امدنع «18714 ماعلا ىلا «غروبسرطب ناس»

 «ناغنود» ةكرح اهزربأ ناك ,تاضافتنا ةلسلسب نيصلا يف

 ميلقا لصف ىلا يمرت تناك يتلا 1

 ةقحاس ةيبلغا هنكست يذلا « 510 « غنايكنس»

 هذه تلمش دقو . ةينيصلا ةيروطاربمالا نع «نيملسملا نم

 مكحلا دض ةهجوم تناكو .هلمكأب ميلقالا ةضافتنالا

 . ةينيصلا ةيروطاربمالا «وشناملا» ةرسال يركسعلا يعمقلا

 يفو .«وشناملا» مكح نم صلختلا يف ًالعف ةكرحلا تحجنو
 هذه ىدحا ميعز «كب بوقعي» نكمت .هسفن ماعلا

 ةلود ماقاو «ةلماشلا ةكرحلا مامزي كاسمالا نم تاضافتنالا

 يطغتو 2168512831 «راغشاكد يف اهزكرم ةلقتسم ةيمالسا

 . 1 هكا «ميرات» رهن ضوح ةقطنم مظعم

 بوقعي» اهيف رطيس يتلا ةرشع ثالثلا تاونسلا لالخو

 ةيروطاربمالا شويجلا رمدت نا لبق - ميلقالا ىلع «كب
 ةيرصيقلا ايسور عم «كب بوقعي» دقع  هتلود ةيئيصلا

 نم ىرخا تادعاسمو ةحلسا ىلع لصحو «ةيراجت ةدهاعم

 نيب ةلزاع ةلود ةماقا نوديؤي اوناك نيذلا «نييناطيربلا

 ءىطسولا ايسآ يف ةيرصيقلا ايسور تاكلتمم
 نم «كب بوقعي» لصح امى .دنهلا يف مهتيروطاربماو
 .«نينمؤملا دئاق» بقل ىلع ينامثعلا ناطلسلا

 ةبرطضملا لاوحالا ةصرف ةيرصيقلا ايسور تزهتناو

 لالغتسا تأدبو ««غنايكتس» تداس يتلا ىضوفلاو
 رايأ ينو .ينيصلا مكحلا دض ةيمالسالا تاضافتنالا

 يفو .«دنقشط» ةيسورلا تاوقلا تلتحا .18514 عيام)

 تلتحا مث ««تنكميش» تلتحا هسفن ماعلا رخاوأ

 تحبصا 141/8 ماعلا يفو ١854. ماعلا يف «دنقرمس»

 .ةيسور ةيمحب «اًقيخ»

 لتاقي «كب بوقعي» ناك امدنعو 141/١. ماعلا يفو

 «يليإ» رهن يداو ةيسورلا تاوقلا تلتحا «نيينيصلا دض

 نوناقلا ىلع ةظفاحملا ةجحب .«غنايكنس» يف بيصخلا 1
 اذه ءارو ام ىلا مهذوفن دم اولواحو «ةقطنملا يف ماظنلاو
 درجمب «ليإ» يداو ةقطنم ةداعاب اودعو مهنكلو .يداولا

 اهيف ةطلسلا ةسرامم ىلع ةرداق هوشناملا» ةرسأ حبصت نأ
 : .ةلاعف ةروصب

 يف «غنيبياتلا ةروث» اوقحس نا دعب نوينيصلا لوحت دقو

 ءبرغلا يف نيملسملا ةروث ةهجاوم ىلا ؛ءنيصلا يقرش
 عاضخال « غنياكتسال ىلا ةمخض ةيركسع ةلمح اولسراو

 نم «نات  غنوت وست» ةدايقب ييصلا شيلا نكمتو . ةقطنملا

 و «يشتموروأ» وا 2181/4 ماعلا يف «يماه» ةداعتسا

 ماعلا يف «ميرات» رهن ضوحو .181/7 ماعلا يف «اسنام»

 يروطاربمالا شيلا ناك ١817/8 ماعلا لولحبو . ١81

 نم «وشناملا» ماقاو .نيملسملا «ةروث» قحس متا دق ينيصلا

 «غنايكتس» ميلقا ىلع ةمزاحلا ةيرادالا مهترطيس ديدج

 يداو ةداعاب اهدعو ذيفنت ةيرصيقلا ايسور نم اوبلطو

 ملو .ةقطنملا كرت تضفرو تغوار ايسور نكلو ««ٍليإ»

 ءالجا نم مهنكمت ةوقلا نم ةيفاك ةجرد ىلع نوينيصلا نكي
 يف  اوقفاو دقف اذهلو ,ةونع يداولا نع ةيسورلا تاوقلا
 اهل اومدقي نا ىلع - «ايداقيل يف نيفرطلا نيب دقع قافتا

 باحسنالاب ايسور نم دعو لباقم ؛ةماه ةيراجت تازايتما
 . يداولا يضارا يقاب نم

 لعج دح ىلا نيينيصلا ةمقن «ايداقيل» قافتا راثأو

 ,هيلع قيدصتلا ضفري نيكب يف يروطاربمالا طالبلا
 عم تاضوافملا ىرجا يذلا ينيصلا بودنملا نجسيو

 لوخدلل نافرطلا رطضا اذكهو .قافتالا اذه ىلع سورلا
 هذه لالخ نيصلا تناكو .ةديدج تاضوافم يف

 نيتريبكلا نييتيبوروالا نيتلودلا ديبأتب عتمتت تاضوافملا

 عسوتلا» نم نيتحاترم ريغ اتناك نيتللا ,(اسنرفو ايناطيرب)
 . ىطسولا ايسآ ميلاقا يف «يسورلا

 ناس» ةدهاعم عيقوت نع ةديدحلا تاضوافملا ترفساو

 تضقو 184١. (رياربف) طابش 74 ١١ يف «غروبسرطب
 ««ليإ» يداو ةقطنم لك نع ايسور ولجت نأب ةدهاعملا

 ناو ؛«يجيتارتسالا «ترازوم» رممو «سيكيت» رهن يداوو
 رمخ فصتنم يف عقاولا طخلا حبصاو .نيصلا ىلا اهديعت

 تلزانتو .نيتلودلا نيب لصافلا طخلا ةباثمب «سوغروخ»

 ميلقا يف عبرم ليم فلا ١١ ةحاسم نع ايسورل نيصلا

 ىلع تقفاو اهك .«ناسياز» ةريحب ةقطنم يهو « غنايكنس

 .«لالتحا تاقفن» لبور نييالم ةعست ايسورل عفدت نأ

 رهن نم برغلا ىلا ادج ةريغص ةحاسم نع نيصلا تلزانتو

 نم :مهرايتخاب نيرجاهملا» نيطوت ضرغل .«ستكلوهد
 ميلقالا يف نيينيصلا ريغ ناكسلا يأ ؛ةينيصلا «غنايكنس»

 تضقو .يسورلا مكحلا تحت شيعلا نولضفي نيذلا
 يف ضارا نوكلتمي نيذلا سورلا اياعرلا ظفتحي نأب ةدهاعملا

 ةينيصلا ةطلسلا ةدوع دعب ىتح «مهتاكلتممب «ٍليإ» يداو

 . يداولا ىلا

 مسرت مل اهنا «غروبسرطب ناس» ةدهاعم ىلع ذخأ دقلو
 . ةيفاك ةقدب «غنايكتس» ميلقا يف ةينيصلا  ةيسورلا دودحلا

 (ةيدودح تالوكوتورب» ةعبس ىلع ناتلودلا تعقو اذهلو

 ىطغ دقو .1887 ىلا 18857 نم ةرتفلا لالخ .ةيفاضا

 .ةيليصفت ةيطغت دودحلا نم ًانيعم اًيسق لوكوتورب لك



 (نازينرود نارترب) راكنالب ناس (60)

 194١0(. - ؟580١) يسنرف يرحب دئاق

 راكنالب - ناس ود نوراب «نازينرود - نارترب دلو

 8ءعمنممل 0'0عمعودس ظفعمم لع كونمغ -

 يتلا ةلمحلا يف كراش . ماعلا ىلاوح يبق

 «دوينيمول فوتسيرك» ةدايقب يسنرف يرحب برس اهنش
 ىلع طهصمإل «ءاوناش» ب بقلملا 0. آ.ع 21 عومم

 لشف دعبو 1١9٠١. (ربوتكا) لوألا نيرشت يف توريب

 ناس ملتسا «توريب مامأ هلتقمو «نويئيمول فوتسيرك»

 .اسنرف ىلا هب داعو برسلا ةدايق راكنالب
 ود غوه» ةدايقب «ينابسا لوطسا ازغ 4 ماعلا يفو

 «سناقورب» ةقطنم 11ا8ا1ع5 06 74026206 «داكنوم

 هل ىدصتف ءاسنرف يقرش بونج يف ةعقاولا 066

 دنع همزهو .يسنرف لوطسأ سأر ىلع راكنالب ناس

 ناس عبات مث .2010ع «سيئ» و 100105 «نولوط»

 1617٠١ ماعلا ين هب قحلا ىتح .غوه دض عارصلا راكنالب
 نم برقلاب 7000 هوداق» ةكرعم يف ةمساح ةميزه

 5010006 «نوقاس»

 ةيرحب يف يرحب قيرف ةبترب 167١ ماعلا يف حبصا
 ةعومجمب نييسنرفلا ةنصارقلا طاشن ززعف ,.«سناقورب»

 نيلودغام» نم يلام معد ىلع لصح نأ دعب .نفس

 تايرث ىدحا 2138061126 121165ةانا1 «يتوسيترال

 ازغ ١١5 ماعلا ينو .ث718202 «نوينيفأ» ةقطنم

 ةدعاسمب «سناقو ربو ةقطنم 01131165 010184 «ناكلراش»

 كلذ لبق لمع يذلا , 70768 100118 «ايرود ايردنا»

 «ايرود» ماقو .«لوألا اوسنرف» اسنرف كلم ةمدخ ف

 هاجتاب هتفسب راكنالب ناس كرحتف .«ايليسرام» راصحب

 ,«سورابرب نيدلا ريخ» لوطسا نم معدلا بلطيل رئازجلا
 ناك .هسفن ماعلا نم (ربوتكا) لوألا نيرشت يف داع امدنعو
 .ايليسرام نع راصحلا اوعفر دق نويروطاربمالا

 .1840 ماعلا يف يفوت

 ( تاصاوغ ذاقنا ةنيفس ) دريبناس (:؛)

 . ( تاصاوغ ذاقنا ةنيفس رظنا)

 (وينوطنا) انا اتناس (4)

 ؟ ذاله5 يكيسكم يسايس ميعزو يركسع دئاق

 يسايسلا كيسكملا خيرات يف ًازراب ًارود بعل 5

 .(1484 - 81١؟١) ةرتفلا لالخ

 ملا 1. لع 58848 ءانأ اتناس يد زييول وينوطنا» دلو

 انا اتناس وينوطنا ىكيسكملا دئاقلا

 زوركاريف ةيالو) 1218م8 «ايالخ» ةنيدم يف 8

 .١اله 0 وأ ١414/5/7١ يف (ةيكيسكملا 761312

 يف وهو رمعتسملا ينابسالا شيجلا يف ةيركسعلا هتمدخ أدب

 ىتح ةيركسع بتر يف جردتو ءرمعلا نم ةرشع ةسماخلا

 .بيقن ةبتر لان

 يد نيطسغوا» ىنطولا دئاقلا بناج ىلا هفوقوب زرب

 لالقتسالا برح نابإ ى. 46 1:ن16106 «اتيبروتيإ
 دعب «اتيبروتيإ) ضراع مث )187١(. ةيكيسكملا

 تحت اروطاربما هسفن دئاقلا كلذ بصن امدنع .لالقتسالا

 نكمت دقلو .نييكلملا نم معدب «لوالا نيطسغوا» مسا

 يف اهنم نييكلملا درطو «زوركاريف» ىلع ةرطيسلا نم انآ اتناس

 / ١١ ؟ يف ةيروهمج كيسكملا نلعاو .1875؟ ماعلا

 اولضان نيذلا ءامدقلا نيبراحملا نم ددع ةدعاسمب «1877'

 . يحنتلا ىلع روطاربمالا مغراو ,ينابسالا رامعتسالا دض

 ةميزه دنع يسايسلا حرسملا نع «انا اتناس» دعتباو

 بزح دض هرصاني ناك يذلا يلاربيللا «نييلاردفلا» بزح

 يف يسايسلا لمعلا ىلا داع مث . ظفاحملا «نييزكرملا»
 يف 01061150 «وريريغ» يلاردفلا معدل ,1854 ماعلا

 ماعلا يف دلقتو .آ601828 «ازارديب» دض ةسائرلا ةكرعم

 تاوقلل ماعلا دئاقلاو ةيبرحلا ريزو يبصنم 6

 ةداعتسا اولواح نيذلا نابسالا هجاو ثيح «ةيلاردفلا

 .«ساداراب» مهدئاق مزهو .كيسكملا ىلع مهترطيس

 ل( لحل طةسمتعم «وكييمات» يف 251111

 نيبزحلا نيب يبزحلا هئالو يف هبلقت هانا اتناس» نع فرع

 هكيتكت هدعاس دقو .«نييزكرملا» و «نييلاردفلا» نييسيئرلا

 أس

 ىلع هراصضتتنا رثا هب تطاحا يتلا ةلاهاو .يسايسل

 هنكل . 18177 ماعلا يف ةسائرلا ىلا لوصولا يف «نابسالا

 ىلا هب اوتا نيذلا «نييلاردفلا» عيراشم ةمدخ نم ًالدب

 يف ادغ ىتح «ةيزكرملا ةطلسلا زيزعت ىلع لمع ؛مكحل
 .اروتاتكيد ١8 ماعل

 تمقافت دق كاذنا «ساسكتو ةيالو يف عاضوالا تناكو

 يف نونلعي نابسالا ريغ نينطوتسملا تلعج ةجرد ىل

 عفد امه . كيسكملا نع ةيالولا لالقتسا 185 راذا

 دقلو .نايصعلا دامحال ةيركسع ةلمح ةدايق ىلا «انا اتناس»

 نصحو 18120 «ومالآ» يف ًاحاجن رمالا ءىداب يف ققح

 ةوتنيساخ ناس» ةكرعم ف مزهخا هنكل ,.©01180 «دايلوغ»

 يساسكتلا دئاقلا دي يف ا عقوو ىو لةعاقأم

 ,5: 08[1101005 «نوتسويه ليئومص»

 داعف .«ساسكت» لالقتساب هفارتعا دعب هحارس قلطأ

 . ةدحاو ةئس ةدم دعاقتو «14179/ ماعلا يف «كيسككملا» ىلا

 ةيامح ةجحب «زوركاريف» نويسنرفلا مجاه 1814 ماعلا يفو
 ,مهتهجاوم يف انآ اتناس كرتشاف ,كيسكملا يف مهاياعر

 ىدحا اهلالخ دقف ةشوانم دعب باحسنالا ىلع مهربجاو

 امك ««نييزكرملا» طاسوا يف هتناكم كلذب داعتساو .هيقاس

 ةرتفلا يف ةيروهمجلل سيئرك ةقلطملا هتاطلس داعتسا

 ل446 - 1841

 ةيشع هيلا داع مث ,.1848 ماعلا يف مكحلا نع دعبأ
 )18155-١1848(« ةيكريمالا  ةيكيسكملا برحلا بوشن

 ماعلا دئاقلاو تقؤملا ةيروهمجلا سيئر بصنم ملتساو

 انآ  اتناس رادأ ةروكذملا برحلا عالدنا دنعو .تاوقلل

 «اتسيف انيوب» كراعم يف ةميزهلل ضرعتف .هسفنب تايلمعلا
 (ودروغ وريس» و (18417 7 ؟/ 53 ظانعز2 28

 «كيبيتلوباشت» و (1 8437/7 ؛ / ام) (نعزتو 90

 ةنيدم طوقس دعبو .(1814ا// ةر/ 1١8 © 2 مان 1[ عمعع

 أجل )4/1١14(2 نييكريمالا يديا يف 146160 وكيسكم»

 تاونس سمح |هيف ىضماو .«اليوزنف» و «اكياماج» ىلا
 نم بلطب كيسكملا ىلا داع مث امها# - 1844)

 18681 ماعلا يف ةطلسلا ىلع اولوتسا نيذلا ؛نييزكرملا»

 يروتاتكدلا همكح نكلو .ةايحلا ىدم اسيئر هسفن نلعاو

 دعب 1886 ماعلا يف رارفلا ىلا رطضا ذا ءاليوط مدي مل
 نيب ًالقنتم شاعو .1804 (سرام) راذآ ةروث عالدنا
 مكوح دقو .«ساموت ناس» ةريزجو «اليوزنف» و «ابوك»

 .هتاكلتمم عيمج تردوصو ىمظعلا ةنايخلا ةمهتب ايبايغ

 دعب ةدحتملا تايالولا يف تاونس عبس هانآ اتناس» ىضما
 ٠ ماعلا يف ةرم : نيترم كيسكملا يف ةمئادلا ةماقالا يف لشف نا

 ةيكلملا ةدوعو كيسكملل يسنرفلا لالتحالا نابا 5
 روطاربمالا نم ةرزاؤممب شرعلا «نايليميسكام» يلوتب
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 ا س

 باحسنا دعب 1851/ ماعلا يف ةرمو ««ثلاثلا نويلبان»

 8عملأم 1113162 «زيراوخ وتينيب» باختناو نييسنرفلا

 وفعلا رودصو هزيراوخ» ةافو دعبو .ةيروهمجلل ًاسيئر
 يقبف «هدالب ىلا ةدوعلاب هل حمس 1417/4 ةنس يف ماعلا

 / ”/ ١١ خيراتب هوكيسكم» ةنيدم يف هتافو ىتح اهيف

 .4الك

 (كاج نامرأ) ونرأ - تناس 0

 يف هتايح ىضمأ )١998 - ١1884( يسنرف لاشرام

 ةريزج هبشو رئازجلاو اسنرف يف يسنرفلا شيجلا ةمدخ
 . مرقلا

 ل. آ. 521014 ى228110 ونرأ - تناس كاج نامرأ دلو

 هتايح لهتساو 2148 / م8 ٠١ خيراتب سيراب يف

 " يف يكلملا سرحلاب قاحتلالاب 1815 ماعلا يف ةيركسعلا

 يف ريصق تقو دعب نيعو ««رشع نماثلا سيول» كلملا دهع
 ىلا لقن مث «مزالم ةبتر لان ثيح' «اكيسروك» نويجيل

 .نورلا تابصم نويجيل

 .هنويد مكارت ببسب 1877 ماعلا يف هدي تفك نيحو
 لاتقلا يف نييبوروالا نيعوطتملا كراشو «نانويلا ىلا لقتنا

 برح نابإ ةينامثعلا ةلودلا دض نينانويلا بناج ىلا
 شيجلا ىلا ديعأ )14571١-184759(. ةينانويلا لالقتسالا

 ةبترب 45 ةقرفلاب قحتلا ثيح 2187١ ماعلا يف يسنرفلا

 نم برح رخآ هسفن ماعلا ةيابخ يف ضاخو .لوأ مزالم
 تارتف يف تعقو مكحلل ةداضم تاروث) نييدنافلا بورح

 ًاطباض حبصأو «(187 19/88 ةرتفلا لالخ ةعطقتم

 يذلا ,1'. 80862110 «وجوب ساموت» لاشراملل ًاقفارم

 / ؛4/ 17١ 11ةصك 022112 (نانونسنارت عراش» ةرزجم ذفن

 سيول» ةيكلم ىلع اوراث نيذلا دض سيراب يف 4

 . «(بيليف

 1.68102 ةيبنجألا ةقرفلا ىلا همامضنا دعبو

 ىلا ءوجوب» لاشراملا «ونرأ - تناس» قفار 2885©

 راصحلا كف يف مهاسو ء18 / 5 / ه يف رئازجلا
 ةدايق تحت ةنيدملا محتقا مث ««ناسملت» لوح بورضملا

 رداقلا دبع دئاقلل ةوق رحد يف كراش امك . 5/74 يف «وجوب»

 يف اههجوت ءانثا ةيسنرف تاوق تضرتعا دق تناك يرئازجلا

 ةبترب حبصأف «ةيقرت كلذ رثا ىلع لانو «ناسملت ىلا 5

 ٠١ مضت ةيسنرف ةوق دادع يف ناك امك ءر/ك ١5 يف بيقن

 / “١٠١/١1 يف «ةئيطنسق» ةنيدم ىلع تلوتسا , يدنج فالا

 .ًاعوبسأ ماد راصح دعب 8810

 زتيم ةقطنم يف ةزيجو ةرتف مدخيل اسنرف ىلا يعدتسا
 ةدايق مّلُسو 184٠ ماعلا يف رئازجلا ىلا ديعأ مث ,[ 2

 كلذ دعب لقتناو ء184 ٠/١ 78 يف 14 ةقرفلا يف ةبيتك

 زرب ثيح :(نويواوزلا) قاوزلا تادحو نمض لمعلل

00 

 هقيبطت ببسب «ةيركسعلا 1841و 1485٠ تالمح لالخ

 «وجوب» هقلطأ يذلا يرامعتسالا راعشلل مراصلا

 ذيفنت يف هحاجنو .(يمسر ناطيتسالاو مئاد لالتحالا)

 ةرئاثلا ةيبرعلا لئابقلا ةهجاومب ةلثمتملا .«وجوب» تاكيتكت

 حبصأو . جاتنالا لئاسو ريمدتو ديرشتلاو ةدابالا تالمحب

 مث .مدقم ةبترب 07 ةقرفلا يف اطباض 1847/1" / "8 يف

 يتلا رزاجملا يف زرابلا هرودل ًاريدقت ديقع ةبتر ىلا يقر
 يف «روباب» و «ةرجرج» لئابق دض ةيسنرفلا تاوقلا اهتبكترا

 ةدايق 184 4/1١7١ يف مَّلُسو «(18414 )١847- ةرتفلا
 .(ايلاح مانصالا) «ليفزنايلروأ» ةقطنم

 يف هكارتشا ءانثا اهتورذ ونرأ - تناس ةيشحو تغلب دقلو

 لخادم دنع نارينلا لاعشاب «هدونج رمأ نيحخ .184ه ةلمح

 «نييسنرفلا شطب نم ًابره يلاهألا اهيلا أجل يتلا فوهكلا
 «ارهظلا» ةقطنم ةضافتنا تدمحأ يتلا ةوقلا داق نيحو

 ةبتر حنم 21851/ ماعلا يفو .«ةزعم وب» اهدئاق ترسأو

 « «سينسراوأ» لبج ىلع ةلمحلا يف هزوربل فرشلا ةقرف دئاق

 نيب ةنطاقلا لئابقلا دض لاتقلا يف هتكراشم رثإ هتيص عاذو

 ينب ةدلب يف تعقو يتلا رزاجملا يفو «ةياجبو رئازجلا يتنيدم

 . ةنيصحلا «وزرأ» ةيرق ريمدت يفو ,(ناسملت ةيالو) سابعلا

 تماق نيح هتزاجا يضقي سيراب يف ونرأ - تناس ناكو
 ءاقبل نيرصانملا فص ىلا مضناف ء18448/ ”ر 77 ةروث
 دنعو .«بيليف سيول» كلملا شرع ذاقناو يكلملا ماظنلا

 رئازجلا ىلا داع «ةيناثلا ةيروهمجلا مايقو ةروثلا حاجن
 ةدايق ةيادبلا يف ملستو 201١849 ماعلا يف

 رئازجلا» ةقطنم ةدايق مث .«مناغتسم» ةقطنم

 ماقو )1880-1881١(. ةرتف ينوةنيطنسق» ةقطنم ةدايقف

 ىرغصلا ةليبقلا ةقطنم حايتجاب ريخألا بصنملا هيلوت ءانثا
 لباميا» عم قيسنتلاب .ةيماد كراعم ةدع دعب اهعاضخاو

 ناك) نارهو ةيالو مكاح 151816 261155161 (هييسيليب

 تقولا يف حاتجا يذلا (ةلاكولاب رئازجلل ًاماع [ىاح كاذنآ

 رثالا ىلع ونرا تناس حنمو .ىربكلا ةليبقلا ةقطنم هسفن
 ةدايقل 1801/10 / 5 يف اسنرف :ىلا يعدتساو «ءاول ةبتر

 / 55 يف ادغ نأ ثبلي ملف «سيراب تاوق يف ةيناثلا ةقرفلا

 نويلبان سيول» دهع يف ةيبرحلل ًاريزو ٠ / 890١
 . (ثلاثلا نويلبان روطاربمالا بقل دعب ايف لمح) «تربانوب

 ناكرالا ميظنت ةداعا ىلع ةيبرحلا ةرازو هيلوت ءانثا لمع

 ةسردمو «ةيحصلا تامدخلاو ,ةيعفدملاو «كردلاو .ةماعلا

 ءابتر عيمج تاصصحم عفرو .ةلايخلا ةسردمو ,كينكتيلوبلا

 باطقتسا يف ريبك رثأ هل ناكو .ةحلسملا تاوقلا

 /77) حجانلا «تربانوب سيول» بالقنال نيلاوملا نييركسعلا

 ةبتر ىلع هلوصح ىلا ىدأ يذلا رمألا (لمه١ /

 ١" //ر؟١ /1881١. يف اسنرف لاشرام

 نيح ,1884 ماعلا ىتح ةيبرحلل ًاريزو ونرا تناس لظ
 مغرلاب مرقلا ةريزج هبش يف يسنرفلا شيجلا ةدايق ىلع قفاو

 برح نم ىلوألا ةلحرملا ءانثا فرُعو .هتحص لالتعا نم
 عم ًايلك ةمجسنملا ريغ هتاحارتقاو .داحلا هجازمب مرقلا

 1". 1828188 «نالغار يورزتيف» دروللا هفيلح تاحارتقا

 ىل كلذ نأ ديب .ةروكذملا ةلمحلا يف يناطيربلا شيجلا دئاق

 ةكرعم يف ةيسورلا تاوقلا ىلع نيفيلحلا راصتنا نود لحي

 ةطخ عضو يف ءدبلاو 186 4/ة/7) ماده الأد

 .ةنصحملا «لوبوتسابيس» ةنيدم ىلع ءاليتسالل ةكرتشم

 نم يناعي ناك هنأب ركذ) هيلع ضرملا ةأطو دادتشا عمو

 ةقرفلا دئاق ىلا هتاوق ةدايق ميلستب ماق .(هتدعم يف ناطرس

 ىلا ههتاو .2. 0882066514 «نيبورئاك اوسنارف» ىلوألا

 ام هنكل .8671011©[ «يللوتريب» ةنيفسلا رهظ ىلع اسنرف

 هايم هتنيفس رداغت نأ لبق 180 ؛ر/ه/ 79 يف يفوت نأ ثبل

 .دوسألا رحبلا

 تديعأو 2.1888 ماعلا يف ونرا تناس لئاسر تعبط

 يسنرفلا دقانلا اهعضو ةمدقم عم 1854 ماعلا يف اهتعابط

 لئاسرلا هذه ربتعتو .531216 8611976 «فوب تناس»

 ءرئازجلا يف ةيسنرفلا تالمحلا ةساردل اماه ًايقئاثو ًاعجرم

 . مرقلا برح يف يسنرفلا شيجلا رودو

 (وراقلأ) زورك اتناس (5)

 زرحا )1١875  ١1688(4. ينابسا يرحب لوأ قيرف

 يف ةينابسالا ةيرحبلا ةوقلا يمانت نابا ةديدع تاراصتنا

 1 لوطسالا ءانبل ططخ نم لوأ ناكو .رشع سداسلا نرقلا

 .(19487) ىا02208 «ادامرأ» ريهشلا

 410ة:50 06 83288 زورك اتناس نازاب يد وراقلأ دلو

 1١ خيراتب ©180808 (ةطانرغو ةنيدم يف 53018 2

 ةبترب ةينابسالا ةيرحبلا يف مدخ بأل «. 0 5//

 يف لان ىتح ماظتناب ةيركسعلا بترلا يف جردت .طباض
 يد زيكرم بقل لمحو « يرحب لوأ قيرف ةبتر ١956 ماعلا
 كل حلا ماعلا يف زورك اتناس

 يتلا ةيرحبلا كراعملا يف ةقئافلا ةيحالملا هتعارب ترهظ

 طيحملاو طسوتملا ضيبالا رحبلا يحرسم يف تراد
 لوطسالا ميطحت يف اماه ًارود بعل ثيح .يسلطالا
 جيلخ دنع )1*١61( 1.6280 «وتنابيل» ةكرعم يف يكرتل

 يف «سنوت» لالتحا يف مهساو .(0011811 «ثنيروك»

 ةكلمب لالتحا يف ١68٠ ماعلا يف مهسا امك ,6١ا/؟ ماعل

 ةبغر ىلع ءانب 4198 «اقلأ» قود عم نواعتلاب «لاغتربلا»

 ةريزجلا هبش ديحوت يف «يناثلا بيليف» ينابسالا كلملا

 .ةيريبيال

 لوطسالا دض ةيرحب ةكرعم ١987 ماعلا يف ضاخ

 طاطلالم0 «يزورتس وبيليف» ةدايق تحت ءاج يذلا يسنرفل

 شرعلا ةداعتسا ىلع «وتراك يد وينوطنا» ةدعاسمل 0221



 ةكرعم مسا ةكرعملا هذه ىلع قلطا دقو .يلاغتربلا

 ليبخرأ رزج ىدحا ىلا ةبسل 68 «ًأرييسريت»

 راصتتنالا عاطتساو . يسلطالا طيحملا يف 420: «روزآلا»

 ناك يذلا يلاغتربلا - يسنرفلا لوطسالا ىلع ةيناثلا ةرملل

 ةكرعم يف «تساش ودراميإ» يسنرفلا لوا قيرفلا ةدايقب
 «ةيناثلا ارييسريت» وأ 5و )/18انعا «ليغيم ناس»

 . يسلطالا طيحملا ىلع اينابسا ةرطيس تبثو )*١58(«

 ءانبب زورك اتناس عرش #١188 (سطسغا) بآ يفو
 ىلع هلوصح دعب ,(08012 (شداق» يف (ادامرألا» لوطسالا

 ذيفنت يف ًاديعب ًاحاجن يقلو .ارتلكنا وزغب كلملا ةقفاوم

 ءانثا هتهجاو يتلا ةفلتخملا قئاوعلا نم مغرلا ىلع .هططخم

 ءانيم ىلع ةيزيلكنالا نفسلا تامجبب تلثمتو ءريضحتلا

 نكلو .نؤملاو لاجرلا نيمأت تالكشمو )١6417( «شداق»

 «ادامرألا» مايق نود تلاح ماعلا يف ةئجافملا هتافو

 وأ «يزيلكنالا لوطسالا دض لاتقلا ىلع هتردق رابتخاب

 ذف يرحب طباض ةدايق تحت ةريبك ةيركسع لامعأب مايقلا

 تحت لمعي مخضلا ينابسالا لوطسالا اذه تلعجو «هلثم
 قود 410820 06 61021087 (نامزوغ يد وزنولأ» ةدايق
 نوؤش يف هتربخ ةلق تدا يذلا .«اينوديس - انيديم»
 لوطسالا ماما «ادامرالا» مازمما ىلا ةيرحبلا برحلا

 © 1ة10عالزمع5 «زديالقيارغ» ةكرعم يف يزيلكنالا
 .(لهمحل

 ةيجيتارتسا يف يروثلا ربيغتلا «زورك اتناس» رصاع

 لولح .هيف ام زربا ناك يذلاو ءاهكيتكتو ةيرحبلا برحلا
 ناكم ةيبناج عفادمب ةحلسملا ةقالمعلا ةيبرحلا نفسلا

 . (فيذاجملا تاذ ىدملا ةريصق ةيعارشلا نفسلا) سداوقلا

 (هيردنأ) زورك اتناس مم

 وذ 1858(2 1 ١ال97) يٌقيلوب يسايسو يركسع

 و «ايقيلوب» نيب ةدحولا قيقحت يف حجن .ةيودحو تاهجوت
 اكريما تايروهمج ديحوت ىلا حمطي ناكو .«وريبلا»

 .ءىداحلا طيحملا لحاس ىلع ةعقاولا ةينيتاللا

 يف «زايال» يف ل. 5318 01102 زورك اتناس هيردنأ دلو

 ىلا مضنا .ينابسا - يدنه لصأ نم وهو .117/47 ماعلا

 ١851١ ماعلا يف ماق .ديقع ةبتر ىلا لصوو ينابسالا شيجلا

 تاعطاقم ىدحا«5213 2421418 «ناترام ناسد مضب

 «1858 ماعلا يف وريبلا يلاعا ىلا ةلمح داق مث وريبلا

 يف ناكو . 1855 ماعلا يف «اهيل» يف ةموكحلل اسيئر حبصاو

 .وريبلل سيئر ةباثمب )١855 -/١18719( ةرتفلا

 طابض دحا 2511672 «ركوس» لارنجلا ةلاقتسا دعبو

 ىرج ء.همساب ايقيلوب مكحي ناكو .«راقيلوب نوميس»

 «تاونس ٠١ ةدمل ايٌقيلوبل ًاسيئر زورك اتناس هيردنا باختنا

 هدذهع يف دالبلا تمعن دقلو .ريشم ةبتر ىلا يقرو

 رورك اناس هيردنأ يفيلوبلا دئاقلا

 ىعسي «راقيلوب نوميس» ريهشلا هفلس ناك |ىو .راهدزالاب

 زورك اتناس ىدان دقف «ةيبونجلا اكريما لود ديحوت ىلا

 ماعلا يف حجنو .ءىداهلا طيحملا لحاس تايروهمج ديحوتب

 و «وريبلا» نيب داحتالا مايق نلعاو .وريبلا وزغب 5

 . «ايقيلوب»

 ايقيلوب تزغ يتلا « ٍيليشت فواح داحتالا اذه راثا دقلو

 ةكرعم يف زورك اتناس ىلع ترصتناو 2184 ماعلا يف
 اتناس ملستسا ةكرعملا هذه رثإ , ال 0ا11521/ «ياغنوي»

 دعب لواح دقلو .«روداوكالا» ىلا ًائجال دالبلا كرتو زورك
 «لشفلاب تعءاب هتالواحم نكلو ,هدالب ىلا ةدوعلا كلذ

 يفوت .ايسامولبد اهيف ايقيلوب لثم ثيح ءاسنرف ىلا بهذف
 5810[ 228[2ل15 «ريزان ناسو» ةنيدم يف 18568 ماعلا يف

 . ةيسنرفلا

 ١١هال (ةكرعم) زورك اتناس 36

 راطا يف ."هال// خ٠ يف ترج ةيرحب ةكرعم

 .(1589 - 158ه) ةينابسالا  ةيزيلكنالا برحلا

 ةردقلا ومن رشع عباسلا نرقلا لئاوأ يف ملاعلا دهش

 ةيرحبلا هدبي تاب لكشب اهمظاعتو ةيزيلكنالا ةيرحبلا
 ةيرحبلا ةردقلا ىمانت ىلا ةفاضالاب .ةقارع رثكألا ةينابسالا
 مامتهالا اذه ار زفاحلا ناكو .أطبأ ةريتوب نكلو ةيسنرفلا

 ةيرامعتسالا ضارغألا ةيبلت ءةيرحبلا ىوقلاب يبوروألا

 أ س

 ايف سفانتت تناك ىتلا .؛كاذنا ىربكلا ةيبوروالا لودلل

 .ديدحلا ملاعلا تاريخ ببن ىلع اهنيب

 ًايزيلكلا ًاضرع 1584 ماعل! يف تضفر دق اينابسا تناك

 ةلودلا سيئر «ليومورك رقيلوأ» دروللا ررقف .فلاحتلل

 تارمعتسملا ىلع ةراغالا ىلا لاقتنالا ,كاذنا ةيزيلكنالا

 رثأ ىلع ةينابسالا  ةيزيلكنالا برحلا تأدبو .ةينابسالا

 / 4 ينو . ١586 ماعلا يف «هاكياماج» ىلع زيلكنالا ءاليتسا

 ٍنابسا لوطسا ىلع ءاليتسالاب زيلكنالا ماق . هر”4

 ءاتش يفو . ©4012 «شداق» نم برقلاب ةمخض ةورث لمحبي

 تربور» يرحبلا لوأ قيرفلا ضرف ء1500ل-15

 لاماش ًاراصح ؛ثلونموكلا ةيرحب دئاق 1. 81018 «كالب
 . ةينابسالا ءىناوملا ىلع

 ًايسايس ًافلاحت ارتلكنا تدقع .1هال/ م / #0 يفو

 اهتايلمع ترمتسا |هنيب .اينابسا دض اسنرف عم ًايركسعو
 لوطسالا هجوت دقف .يديعصتلا اهراسم يف ةيركسعلا

 «كالب تربور» ةدايقب ةنيفس ؟5 نم فلؤملا يزيلكنالا

 ةيرحبلا تالصاوملا ةلقرعو «ةينابسالا ءىفارملا ةرصاحمل

 (ليربا) ناسين لئاوا ينو . يسلطالا طيحملا يف ةينابسالا

 نم نؤكتي ينابسا لوطسا عوجرب «كالب» ملع .!”ه1/
 ةضفلاب ةلمحم ام نفس 5) نويلغلا عون نم ةنيفس 5

 541014 «زورك اتناس» أفرم ىلا اهئوجلو (لاتق نفس ىقابلاو

 رزج ىدحا) «فيرانات» ةريزج يف ©1120 1م

 .ةيعيبطلا أفرملا ةعانم اهيمحت تناك ثيح .(يرانكلا

 لوطسالا للستف .ةنصحم ةيلحاس عالق 4 ىلا ةفاضالاب

 جيلخلا هايم لخخدو .«زورك اتناس» جيلخ وحن يزيلكنالا

 هجوب افرملا لخدم قلغاو ؛ةمئالملا حايرلا الغتسم .ةأجف

 .ينابسالا لوطسالا

 نارين هنفس تحتفف .ةأجافملا لماع «كالب» لغتساو

 انيب «ةيلحاسلا عالقلاو ةينابسالا نفسلا هاجتاب اهعفادم

 ءىطاشلا ىلا زيلكنالا دونجلا نم تاعومجم تلزن

 .ةيلحاسلا ةيعفدملاو تانيصحتلا ريمدت يف ةدعاسملل

 لوطسالا ىلع ءاضقلا يف يزيلكنالا موجهلا حجنو
 عفادملا نم ددعو ةيلحاس عالق ” ريمدتو .نابسالا

 هلمحت يذلا زنكلا ىلع ءاليتسالا ىلا ةفاضالاب .ةيلحاسل

 ةيزيلكلا .ةنيفس ةراسخ لباقم «تسلا ةينابسالا نفسل

 .اراحب ه٠ و ةدحاو

  ةيزيلكنالا برحلا كراعم رثكأ ةكرعملا هذه تناك

 ًايئاهن ارتلكنا ةرطيس ضرف ىلا تدأ دقلف . ةيمهأ ةينابسال

 ةداقلا نيب ةقومرم ةناكم لتحي «كالب» تلعجو .رحبلا ىلع

 يذلا .«نوسلين» دروللا ةناكمل ةبناشم ءزيلكنالا نييرحبل

 نابا ««زورك اتناس» برق لشفلل ًاماع ١4٠ دعب ضرعت
 .هعارذ هيف رسخ يرحب كابتشا
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 أس

 1١9147 (ةكرعم) زورك اتناس (؛)

 ةيكريمالا تارئاطلا تالماح نيب ترج ةيرحب ةكرعم

 طيحملا يبونج يف «لانقلا داوغ» ةكرعم ءانثا «ةينابايلاو

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ,ءىداهلا

 ةكرعملا لبق ماعلا عضولا

 2191417 (ربوتكا) لوألا نيرشت نم لوألا فصنلا يف

 داوغ» ةريزج يف ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم تاوق فقوم ناك

 ىلع نيرهش نم رثكأ يضم مغر «ًاجرح لازي ال ؛لانقلا
 كلذ عجريو . ةريزجلا يف ةروكذملا تاوقلا لازنا ةيلمع ءدب

 ةروصب ةينابايلا ةيماح لا ىلإ لصت تناك تازيزعتلا نا ىلا

 لصت يتلا ةعيرسلا تارمدملا لفاوق لضفب «ةمظتنم هبش

 مث .لاجرلاو رئاخذلاو نؤملا نم اهتالومح غرفتو ءًاليل

 هذه ىلع نوقلطي نويكريمالا ناكو .رجفلا غوزب لبق رحبت

 , . 101/0 1260165565 ويكوط سربسكا» مسا لفاوقل

 لفاوقل يدصتلا ىلع ةرداق ةيكريمالا ةيرحبلا نكت ملو

 يف ةينابايلا ةيرحبلا قوفتل ارظن «ةيلعافب ةعيرسلا تارمدمل

 هققح يذلا يبسنلا حاجنلا مغرو .يليللا لاتقلا تايكيتكت

 تاكيتكت يف 2[. 5001 «توكس نامرون» يرحبلا ءاولل

 «سناربسيا باكو ةكرعم لالخ يليللا يرحبلا لاتقل

 ترمتسا دقف .4 3/٠١/111١ 03م6 ©

 نيح يف ««لانقلا داوغ» لوح اليل ةينابايلا ةيرحبلا ةرطيسل
 صخلو .ًارابن ةرطيسلا ىلع ةيكريمالا ةيرحبلا تظفاح

 يف يكريمالا لوطسالا دئاق ,2/150112 «زتيمين» لاريمال

 اك ١947/1٠١١ يف فقوملا هتايموي يف ,ءىداهلا طيحمل

 يف رحبلا ىلع ةرطيسلا عيطتسن ال اننا نآلا ودبيو : يلب

 دادما" نم نكمتن نل انناف «يلاتلابو .«لائقلا داوغ» ةقطنم

 .ةدك ؤملا فقوملا ةروطخخ مغرو .ةريبك رئاسخب الا انتاوق

 . هامات هنم سوؤيم ريغ لازي ال هناف

 ةيرحبلا ةاشم تاوق دادمإ ةلكشم لحل ةلواحم يفو

 نم ًاقالطنا اهعم ةلماعلا ةلتاقملا تارئاطلاو «ةيكريفال

 ليغشت أدب .«لانقلا داوغ» يف ةدوجوملا (نوسردنه» راطم“

 «ريورتياكس سالغود» زارط نم نيكرحملا تاذ تارئاطل

 ةمظتنم ةيرود تالحر يف 10018135 5!الا2ههمعر

 مزاللا دوقولا لقن ةيغب ء194/ 1١٠ / ٠١ نم ءادتبا

 نم ًاقالطنا 18/114686 «تاكدلياو» ةلتاقملا تا ارئاطلل

 1كمار] 41 58260 «يتناس وتيريبسيا» ةريزج يف اهتدعاق

 داوغ» نم بونجلا ىلا ملك 86٠ وحن ةفاسم ىلع ةعقاول

 ةرئاط ١؟ ءاقبال يفكي ام لقنت ةرئاط لك تناكو .«لانقل

 ليغشت مت [ى .ةدحاو ةعاس ةدملوجلا يف ةقلحم «تاكدلياو»

 ىلا لقنت تناك يتلا ,8]477062عاع «كاجربما» ةصاوغل

 و نيزتبلا نم نولاغ فالآ 4 «ةلحر لك يف «لانقلا داوغ»

 ةلفاق تلسرأ .هسفن تقولا يفو .لبانقلا نم نانطأ ٠
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 قراوز دادما ةنيفسو نحش يتنيفسو نيترمدم مضت ةيرحب

 7٠٠١ لمحي الدنص اهنم لك رطقت «ةيرحب ةرطاقو ديبروط
 ؟١٠6 ةدحاولا ةنز تارئاطلل ةلبنق 20٠١ و نيزنب ليمرب

 لئاسملا لح يف مهاسي مل ةلفاقلا هذه لاسرا نكلو
 يف ةلفاقلا تفشك ةيناباي عالطتسا ةرئاط نال «ةيرادالا

 داوغو نم ملك ١١١ ةفاسم ىلع يهو ١6 / ٠١. حابص

 وتيرييسيا» ىلا ةعرسب ةريبكلا نفسلا تداعف .«لانقلا

 تقرغأ 26160118 «ثيديريم» ةرمدملا نكلو .نتناس
 ةيناباي ةرئاط اال اهتنش ةراغ ءانثأ ءهسفن مويلا رهظ دنع

 . تانأ]!؟ة ]ك1 «كاكيوز» تارئاطلا ةلماح نم تقلطنا

 لوح ةيرحبلا تايلمعلا عضو يف يدرتلا اذه ءازا

 يف ةيرحبلا ةاشم فقوم ىلع ةئيسلا هراثآو ««لانقلا داوغ»

 ةدايق يف رييغت ءارجا «زتيمين» لاريمالا ررق ءاهتاذ ةريزجلا
 نأ دعب ,ءىداهلا طيحملا يونج يف ةلماعلا ةيرحبلا ةوقلا

 حورب عتمتي ًادئاق بلطتي فقوملا نأب ةعانق ىلا لضرت

 يرحبلا لوأ قيرفلا اهب عتمتي يتلا كلت نم لضفا ةيموجه
 حورلا عفر يلاتلاب عيطتسيو .0101216إ' «يمروغ»

 «ةيكريمالا ةيرحبلا تاوقلا نيب ةيموجهلا ةردابملاو ةيلاتقل

 رايتخا عقوو .اهل ضرعتت يتلا ةبعصلا فقاوملا مغر

 دئاقلا ,.1717. 215[2ءإل «يسلاه ميلو» قيرفلا ىلع «زتيمين»

 هتءافك تزرب يذلا ««زياريرتنا» تارئاطلا ةلماحل قباسل

 ةيموجه تايلمع ةدع يف ةردابملا ىلع هتردقو ةيموجه

 ةلظملا نيمأت لالخو ١91457(« طابش يناثلا نوناك) ةقباس

 ىلع «لتيلود» ةراغا نابا «تنروه» تارئاطلا ةلماحل ةيوجل

 ىلوت 1545/٠١/7 ؟4 ينو .(4 ناسين) ةويكوط»

 . ءىداهلا طيحملا يبونج لوطسا ةدايق «يسلاه»

 ماعلا دئاقلا ««غنيك» لاريمالا ماق ءهسفن تقولا يو

 135! 810110 «ةمهم ةعومجم» لقنب «ةيكريمالا ةيرحبلل

 طيحملا لوطسا نم (مهانايدنإ» ةثيدحلا ةجرابلا مضت)

 تاوق تززع اك .ءىدالا طيحملا يونج ىلا يسلطالا

 ةرئاط ه٠ مضت ةيوج ةعومجمب ءىداملا طيحملا يونج

 طسو ةقطنم يف لمعت تناك .شيجلا ناريطل ةعبات ةلتاقم

 ةليقثلا تافذاقلا نم نيبرس ىلا ةفاضالاب ,ءىداحلا طيحملا

 ةريزج ىلا امههلقن ىرج شيجلا ناريطل نيعبات «17 بد

 ىلا هجوتلاب ةصاوغ 74 ترمأ اك .«وتناس وتيريبسيا»
 . ةريزجلا

 ةكرتشملا ناكرالا ةسائثر تدهش .ءانثألا هذه يفو

 حراسم تايولوأ لوح ًاشاقن «نطنشاو» يف ةيكريمالا

 رثكأ تناكو .اهيلع ةحاتملا طئاسولا عيزوتو .تايلمعلا

 : مامتهالل اراثم تايلمعلا

 ١ يسلطألا طيحملا يف ةرئادلا تاصاوغلا برح .

 تناكو . (لعشملا ةيلمع) ايقيرفا يلامش وزغ ةيلمع ١
 برغملا هاجتاب لعفلاب ترحبأ دق اهيف ةكرتشملا تاوقلا

 .رئازجلاو

 اهل دادعتسالا ناك يتلا يدنامرونلا وزغ ةيلمع

 -. .ةيئاطيربلا رزجلا يف ارمتسم
 .«لانقلا داوغ» يف لازنألا ةيلمع 4

 لسرا نأب ,شاقنلا اذه «تلفزور» سيئرلا مسح دقلو

 ٠١ / "1١94 ر/ 54 خيراتب ةكرتشملا ناكرألا ءاس ؤر ىلا

 «لانقلا داوغ» تاوق زيزعت ةرورض ىلع اهيف حلي لئاسر
 . ةعرسبو

 ةكرعملا يف ةكرتشملا ةينابايلا ةيرحبلا ةوقلا

 طيحملا يبونج يف ةلماعلا ةينابايلا ةيرحبلا ةوقلا تناك

 ©6001260 «طلتخملا لوطسالا» ةامسملاو .ىىداملا

 574 لمحت تارئاط تالماح ؛ نم فلأتت ,16ع[

 59و .ةضقنم ةلتاقم 58و «ةلتاقم 87 مضت لاتق ةرئاط

 .ةرمدم 4غ و .ًادارط ١4 و «جراوب هو «ديبروط ةفذاق

 «ودنوك» يرحبلا قيرفلا ةدايق تحت ةوقلا هذه تناكو

 :نيمسق ىلا ةكرعملا لبق هتاوق عزو يذلا 00

 ةلماح مضتو .هسفن «ودنوك» قيرفلا ةدايقب :ةيمامأ ةوق ١-

 150180 «وغنوك» نيتجرابلاو 111130 ئينوج» تارئاطلا

 ًادارطو ,ةليقث تادارط 4 و .1132588 «انوراه» و

 .ةرملم 4١و ءافيفح

 «وموغان» يرحبلا قيرفلا ةدايقب :ةبراض ةوق ١
 «وكاكوش» ثالثلا تارئاطلا تالماح مضتو 0

 وييوز» و ينانأاةلعان نكاكيوز» و .5طمهاكةلعن

 «اميشيريك» و 11161 «ىيه» نيتجرابلاو ,تلاطه

 ١هو «ًافيفخ ًادارطو ةليقث تادارط ؛و 11518

 . ةرمدم

 هتدايق تحت «ودنوك» اهعضو :ةيطايتحا ةوق
 .ةرمدم 5١و ,تادارط 4و ءةجراب : مضتو «ةرشابملا

 ةينابايلا ةطخلا

 / م6/ ١" ذنم تذختا دق ايلعلا ةينابايلا ةدايقلا تناك

 ىلع ءانبو .ىربك ةيولوا «لانقلا داوغ» ءاطعاب ًارارق 1

 دئاقلا ««وتوماماي» لاريمالا فلك يجيتارتسالا رارقلا اذه

 طابحال ةيليصفتلا ةطخلا عضوب ةينابايلا ةيرحبلل ماعلا

 طوطخلا تناكو .«لانقلا داوغ» ىلع يكريمالا موجحلا

 قيرفلا ةوق مادختسا نمضتت «وتوماماي» ةطخل ةضيرعلا

 يف .ءىداحلا طيحملا يبونج يف ةلماعلا «ودنوك» يرحبلا

 تاوقلا معدب موقت يتلا ةيكريمالا ةيرحبلا ةوقلا برض

 اهدادما قرط ةيامحو ««لانقلا داوغ» يف تلزن يتلا ةيربلا

 فقوم يف ةيربلا تاوقلا هذه عضي يذلا رمألا «اهنيومتو

 .ةعرسب اهتيفصت ناكمالاب لعجيو ءبعص
 زارحال ةيفاك «ودنوك» ةوق نا «وتوماماي» دّقتعا دقلو

 ةكرعم يف ةكرتشملا ةيكريمالا ةيرحبلا ةوقلا ىلع مساح رصن

 طيحملا يبونج يف ةيرحبلا ةرطيسلا قيقحتو .«لائقلا داوغ»
 ةيرحبلا نا هتفرعم نع ًاجتان داقتعالا اذه ناكو .ءىداهلا



 11/850 «بساو» تارئاطلا ةلماح تدقف ةيكريمالا

 داوغ» نم برقلاب « 7/9/١ يف ةيناباي ةصاوغ اهتقرغا)

 ةلماح نأو .(دادمألا لفاوق ىدحال اهتسارح ءانثا «لانقلا

 تحت تلاز امو ةبطعم 58121088 «اغوتاراس» تارئاطلا

 يف ةيناباي ةصاوغ نم ديبروطب اهتباصال ةجيتن) حالصالا
 4٠١١ وحنب «لانقلا داوغ» يقرش يونج ال04

 تداع دق «زياريرتنا» ةلماحلا نأ ملعي نكي مل هنكلو .(ملك

 يذلا بطعلا حالصا مت نأ دعب «تايلمعلا حرسم ىلا

 نومولوس» رزج ةكرعم لالخ ١447/86 754 موي اهم قحل

 ةيكريمالا ةجرابلا نأ ًاضيا ملعي نكي ملو .«ةيقرشلا
 ةثيدحلا عفادملا تارشعب ةحلسملا ,«اتوكاد ثواس» ةديدجلا

 نفس ىلإ تمضنا دق «ملم 4٠ دايع نم تارئاطلل ةداضملا

 ىلعو .ةروكذملا ةلماحلل ةسارحلا ةوق فلؤتل ىرخا ةيبرح
 ةيرحبلا ىدل نأ روصتي «وتوماماي» ناك ساسالا اذه

 ىيهو ةقطنملا يف لمعت ةدحاو تارئاط ةلماح ةيكريمالا

 ْ , 110126 «تنروه)

 ةيكريمالا ةيرحبلا ةوقلا ةيفصت يف حاجنلا نامضلو

 نم دوهجلا زيكرت ةينابايلا ةدايقلا تررق «نكمم تقو عرسأب
 عوبسالا لالخ «نوسردنه» راطم ىلع ءاليتسالا لجأ

 نأ رابتعا ىلع .(ربوتكا) لوألا نيرشت رهش نم ثلاثلا
 :ةيلاتلا ةيباجيالا جئاتنلا ققحت راطملا اذه ىلع ةرطيسلا

 تارئاطل رئاخذلاو دوقولا ريفوت يف راطملا نم ةدافالا ١

 عبرالا تارئاطلا تالماح قوف نم ةلماعلا ةيرحبلا
 . 15ه! (كرت» رزج يبونج رذحب ةلوجتملا

 يتلا .شيجلا تارئاطل ةمدقتم ةدعاقك همادختسا -؟

 يف ةعقاو' .«لوبار» يف ةديعبلا اهتدعاق نم هيلا لقنتس

 ىلا ملك فلا وحن ةفاسم ىلع ةديدجلا ايناطيرب ةريزج

 .«لانقلا داوغ» نم يرغلا لامشلا

 .ةيمامالا ةيوجلا ةدعاقلا هذه نم نييكريمالا نامرح

 ,ةينابايلا ةيرحبلل ًاريطخو ًارمتسم ًاديدهت لكشت يينلا
 .«لانقلا داوغ» نع ًاديعب ءاقبلا اهيلع ضرفتو

 رفصلا ةعاس ةباثمب راطملا ىلع ءاليتسالا ربتعا دقف ءاذهل

 ةبيرقلا ةيكريمالا ةيرحبلا ىلع ةينابايلا ةيرحبلا موجه ءدبل
 ىدحإ ةطساوب «ةريزجلا ىلا تلسرأو .«لانقلا داوغ» نم
 45٠٠ مضت ةيناباي ةوق .ةعيرسلا ةيليللا ةيرحبلا لفاوقلا

 .راطملا ىلع ءاليتسالا ةيلمع ذيفنتل «ءلجر

 ةيكريمألا ةيرحبلا ةوقلا

 لانقلا داوغ» ةكرعم نابا «ةيرحبلا ةدايقلا تعاطتسا

 ةجرابلاو «زياريرتنا» تارئاطلا ةلماح راضحا .ةيربلا

 هرقلا تعمجتو .تايلمعلا حرسم ىلا «اتوكاد ثواس»

 امش ملك ٠٠١ وحن دعبت ةقطنم يف ةيكريمالا ةيرحبلا
 برقت ملك 5٠١ ةفاسم ىلع ةعقاولا ««زورك اتناس» رزج

 ضارتعا ةمهمب تفلكو .«لانقلا داوغ» نم قرشلا ىلا

 اهيلع ةينابايلا تارئاطلا موجه نابإ «زيارب رثنا» ةيكريمألا تارئاطلا ةلماح مه

 طر/ م تامواقملا مغر ”945/٠١ 55 يف «تنروه» ةيكريمالا تارئاطلا ةلماح قارغاو «ةينابايلا ةيوجلا ةبرضلا هه#»

 د6 «اتوكاد ثواس» ةيكريمالا ةجرابلا ىلع ًاديبروط يمرت «تاك» زارط نم ةيناباي ةرئاط

 نا



 .«لانقلا داوغ» وحن ةيناباي ةيرحب ةوق يا مدقت

 ١/١ نالمحت)تارئاط يتلماح :مضت ةوقلا تناكو

 59و ةضقنم ةلتاقم ؟ و «ةلتاقم 7١ اهنم لاتق ةرئاط

 ه و «,ةليقث تادارط 4 و «نيتجرابو «(ديبروط ةفذاق

 «يسلاه» اهدئاق ناكو .ةرمدم 7٠١ و .ةفيفخ تادارط

 ءانيم يف هتدايق رقم نم اهتايلمعو اهتاكرحت ىلع فرشي
 .«ةديدجلا اينوديلاك» ةريزج ف عقاولا 210111268 «ايمون»

 .«لانقلا داوغ» نم بونحلا ىلإ ملك ٠ ةفاسم دعبت يتلا

 6]2185 «ةمهم ىوق» ةثالث ىلا ةوقلا هذه عيزوت مت دقلو

 : 2 لعل فحل

 «ديكنيك» يرحبلا ءاوللا ةدايقب ١١5: ةمهملا ةوق ١

 ةجرابلاو « «زياريرتنا» تارئاطلا ةلماح مضتو لكل 10

 دارطلاو««دنالتروب» ليقثلا دارطلاو .«اتوكاد ثواس»

 .تارمدم 6و .(«ناوج ناس» تارئاطلل داضملا فيفخلا

 «ياروم» يرحبلا ءاوللا ةدايقب :17 ةمهملا ةوق -؟

 2110124 «تنروه» تارئاطلا ةلماح مضتو 111315131

 .تارمدم "و «نيفيفخ نيدارطو «نيليقث نيدارطو

 2166 «يل» يرحبلا ءاوللا ةدايقب : 54 ةمهملا ةوق

 نيدارطو ةايقث ًادارطو ««نطنشاو» ةجرابلا مضتو

 دالك

 ةقطنم يف لوجتت ةوقلا هذه تناكو . تارمدم 5و «نيفيفخ

 .«زورك اتناس» ةكرعم يف كراشت مل اهنكلو «ةبيرق

 0٠ / ٠١ موي يف تايلمعلا ريس

 اهلقن مت يتلا ةينابايلا ة ةوقلا تأدب ٠١/ يف
 .«نوسردنه» راطم ىلع ًافينع ًاموجه «لانقلا داوغ» ىلا

 تّرمتساو . موجهلا مامأ تدمص ةيكريمالا تاوقلا نكلو

 نود ةيلاتلا مايألا يف راطملا ىلع ةينابايلا تامجهل
 ثعب 47/1٠١ / 7هموي نم١ , ؟"ةعاسلا ينو .ىودج

 داوغ» يف دوجوملا «ينابايلا يرحبلا لاصتالا طباض
 طوقسب اهيف هملعي «ودنوك» لاريمالا ىلا ةيقرب ««لانقل

 ًاينبمو « حيحص ريغ ربخلا كلذ ناكو .«نوسردنه» راطم

 موجه جئاتنل ةئطاخ تاريدقتو «ةعرستم تاجاتنتسا ىلع
 / 58 -74) ةليللا كلت يف راطملا ىلع فينعلا ةينابايلا ةأشمل

 دص نم تنكمت ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم نأ عم ٠

 . ةحداف رئاسخ نينابايلا تدبكو .موجهل
 رفصلا ةعاسل اديدحت راطملا طوقس أبن هودنوك» ربتعاو

 ءاهب ءدبلل ًاقوشتم ناك يتلا «ةيرحبلا تايلمعلا ىلا ةبسنلاب

 رارمتسا ببسب .دوقولا نم هتاوق نوزحم صقانتل ًارظن

 ٠١ /1١9417( ر/ 75) « زورك اتناسو ةكرعم يف ةينابايلاو ةيكريمألا نيتوقلا ت

 دعبو .ًاعقوتم ناك امم رثكا «لانقلا داوغ» يف ةيربلا ةكرعملا
 وحن هجوتلاب هتاوق «ودنوك» رمأ «ةزيجو ةرتفب ةيقربلا ىقلت

 . «لانقلا داوغ»

 ةينابايلا ةوقلا دئاق «وموغان» لسرا /٠١« 7 رجف يفو
 ةدافالا ةيغب ,.«(نوسردنه» راطم ىلا ةرئاط ١١ «ةبراضلا

 تاوقلل ةيلاتقلا لامعألا معدو «تايلمعلا حرسم نم

 8 قالطناب اوئجوف نيينابايلا نيرايطلا نكلو .ةينابايلا
 .مهعم اهكابتشاو .راطملا صضرأ نم ةيكريما تالتاقم

 .مهنم ددع طاقساو

 عالطتسا ةرئاط تعاطتسا .هسفن مويلا رهظ دنعو

 ىتلماح فاشتكا ««انيلاتاك» زارط نم «ىدملا ةديعب ةيكريما

 اتئاس» نم لامشلا ىلا ئكاكيوز» و «وكاكوش» تارئاطلا

 نم ةكرتشم ةوق لسرا كلذب (ديكنيك» ملع امدنعو .«زورك
 نيتلماحلا نيتاه نع ثحبلل ةضقنملا تافذاقلاو تالتاقملا

 ًارظن ءاهفادها ىلع رغُت مل ةيوجلا ةوقلا نكلو .امهتمجاهمو
 نم لامشلا وحن تكرحتو ءاههاجتا تلدب ةينابايلا ةوقلا نأل
 راطم طوقس ءابنا ةحص مدعب تملع نأ دعب ءديدج

 .«نوسردنه»



 ٠١ / 55 موي يف تايلمعلا ريش

 ةيكريمالا عالطتسالا تارئاط تناك 2٠١/5 رجف يف

 ناكو ««زورك اتناس» يلامش طيحملا هايم طشمت ةينابايلاو

 فرطلا تارئاط تالماح نع ثحبلا فرط لك ضرغ

 تالماحلا ةيكريمالا تارئاطلا تفشتكا دقو .رخآلا

 .:دكنيك) ةوق نم ملك ١" وحن دعبت ةفاسم ىلع ةينابايلا

 «زورك اتناس» نم يبرغلا لامشلا ىلا رحبت تناك يتلا
 ملع نا امو .(ةعاسلا يف ملك #ال) ةدقع ٠١ ةعرسب

 ودعلا تالماحةمحاهمب هرماوأ ردصا ىتح كلذب «يسلاه»

 .ًاروف
 موجطلا تأدبو ءرمألا ةيكريمالا تارئاطلا تذفنو

 لطر 6٠٠١ ةنز ةلبنقب ةدوزم اهنم ةدحاو لك تناك)
 ةينابايلا تالتاقملا تدصتو .(ةرورضلا دنع اهمادختسال

 لوصولا نم اتنكمت اهنم نيترئاط نكلو .ةريغملا تارئاطلل

 ال, 4٠ ةعاسلا يف امهيتلبنقب اهاتباصاو «وبيوز» ةلماحلا ىلا

 هلعجو اهطبهم بيرخت ىلا ىدأ امم ٠١/7. موي حابص نم

 . ةكرعملا لاوط مادختسالل حلاص ريغ

 ةلماحلا تفشتكا دق ةينابايلا تارئاطلا تناكو

 اهتمجاهمب «ودنوك» رمأف .ًابيرقت ةعاس لبق «تنروه»
 يفو .«وموغان» ةوقل ةعباتلا ثالثلا تالماحلا تارئاطب

 نيتلماحلا نم هجتت ةيكريما ةيوج ةوق تناك هتاذ تقولا

 .ةينابايلا تالماحلا وحن «زياريرتنا» و «تنروه»

 ةقلطنملا ةيكريمالا ةيوحلا ةوقلا ةينابايلا تالتاقملا تضرتعاو

 «ًابيرقت اهفصن طاقسا يف تحجنو ..«زياريرتنا» ةلماحلا نم

 .اهفادها نم ملك ١٠١ ةفاسم ىلع لازت ال يهو

 ةينابايلا تارئاطلا تأدب 4,٠6٠. ةعاسلا ىلاوح يفو

 ةرطمم ًابحس نكلو «نيتيكريمالا نيتلماحلا ىلع اهتامجه
 تناك نيح يف «ةينابايلا تارئاطلا نع «زياريرتنا» تفخا

 تامجهلا تزكرت كلذلو ««تنروه» قوف ةيفاص ءامسلا

 ةدوجوملا طر/ م عفادملا تايامر ةفاثك مغر ءاهيلع ةينابايلا

 ةعاسلا يفو .اهب ةطيحملا ةسارحلا نفسو ةلماحلا ىلع

 حطس ةباصا نم ةضقنملا تافذاقلا ىدحا تنكمت ٠

 يراحتنا لكشب حطسلا ىلع ضقنا مث .ةلبنقب ةلماحلا

 ترجفناو .ةيعفدملا نارينب هترئاط تبيصا يناباي رايط
 تبيصا كلذ رثإ .ةلماحلا حطس ىلع اهيتلبنق عم ةرئاطلا

 موجه لاب اتماق ديبروط اتفذاق |مهتقلطأ نيديبروطب ةلماحلا
 ةقطنم لخاد ناديبروطلا رجفناو . ضفخنم عافترا ىلع

 ابتالاصتا تعطقناو ءامامت ةلماحلا تفقوتف «تاكرحملا

 دعب ةلماحلا تبيصأو .نارينلا اهيف تلعتشاو ةيلخادلا
 اهب تمدطصاو «غلك ؟١٠6 ةدحاولا ةنز لبانق ثالثب كلذ

 . ةيراحتنا ةيناباي ةرئاط
 موجه لا يف تكراش يتلا ةينابايلا تارئاطلا ددع غلب دقلو

 طر/ م ةيعفدملا تطقسا «ةرئاط 77 «تنروه» ةلماحلا ىلع

 .اهنم ةرئاط 78 «زياريرتنا» ةلماحلا نم ةقلطنملا تالتاقملاو

 ناف «ةينابايلا تارئاطلا اهتققح يتلا تاباصالا مغرو

 ءالخال رطضا اهدئاق نكلو .«ةمئاع تيقب «تنروه»

 ةحاس نم اهجارخال اهرطقب يكريمأ دارط ماقو ءاهمقاط

 تاباصا ثالثب اهتباصا دعب اهكرتل رطضا هنكلو ةكرعملا

 اهتقرغاو ةينابايلا تارمدملا اهتمجاه كلذ رثاو ىرخا ةيوج

 .تاديبروطلاب

 ةينابايلا تارئاطلا تناك امدنعو «8 , ؟5 ةعاسلا يفو

 ةيكريما ةرئاط ه7” تناك ««تنروه» ةلماحلا عم عراصتت

 . ةينابايلا تالماحلا ىلع اهموجه أدبت ةلماحلا هذهل ةعبات

 يف هوكاكوش» ةلماحلا حطس ةباصا يف اهضعب حجن دقلو

 تارئاطلا ةريظح ريمدت ىلا ىدأ امم ءو٠,9 ةعاسلا

 ةلماحلا نكلو .اهيف نارينلا لاعتشاو حطسلا تحت ةدوجوملا

 رمتسا) اهتدعاق هاجتاب ةكرعملا نم باحسنالا تعاطتسا

 تباصأ :موجحلا اذه يفو .(روهش 4 كلذ دعب اهحالصا

 ناز !ءانت28 «اموكيشت» ينابايلا دارطلا ةيكريمالا تارئاطلا

 . هتبطعاو

 .ةينابايلا تارئاطلا تمجاه ٠١,٠« ةعاسلا يفو

 ةلماحلا .«وكاكيوز» و هوينوج» نيتلماحلا نم ةقلطنملا

 لبانق ثالثب اهتباصا يف تحجنو ««زياربرتنا» ةيكريمالا

 ررضتت مل ةلماحلا نكلو ءاماجر نم 44 لتق ىلا تدأ

 تارئاطلا تررك مث .ةيلاتقلا امتردق ىلع رثؤي لكشب
 21١,٠01 ةعاسلا يف ةروكذملا ةلماحلا ىلع اهموجه ةينابايلا

 دحا ةباصا نم تنكمت لب ءاهتباصا ين حجنت مل اهنكلو

 ةلبنقب «اتوكاد ثواس» ةجرابلا يف ةيسيئرلا ةيعفدملا جاربا

 «ناوج ناسا تارئاطلل داضملا دارطلا تباصأ امك ؛ةدحاو

 ةيسيئرلا هتضراعو هتفدب تقحلأو .هحطس تقرتخا ةلبنقب

 .ةديدش ًارارضا هعاق لوط ىلع ةدتمملا

 هتوق رمأو .كابتشالا «ودنوك» عطق .موجملا اذه رثا

 / 78 موي لاتقلا فانكتسا لما ىلع لامشلا وحن هجوتلاب

 ةلماحلا تارئاط ةدراطمب «دكنيك» مقي مو ١

 قوفت ةفاسم ةينابايلا نفسلا داعتبا ببس ««زياربرتنا»

 .تارئاطلا كلتل يلاتقلا ىدملا

 ةلماح قرغ ةكرعملا يف نييكريمألا رئاسخ تناكو

 تارئاطلا ةلماح ةباصاو .ةرمدمو «تنروه» تارئاطلا

 ةطسوتم تاباصا «اثوكاد ثواس» ةجرابلاو «زياريرتنا»

 نيسمخ دقفو «ةديدش تاباصا «ناوج ناسو دارطلا ةباصاو

 تارئاط ةلماح ةباصا نيينابايلا رئاسخ تناك انيب «٠ ةرئاط

 طاقساو«ةطسوتم تاباصا دارط ةباصاو«ةديدش تاباصا

 .ةرئاط ٠٠١ وحن

 ةيرحبلل ًايكيتكت ًاراصتنا ةكرعملا تربتعا دقف اذل

 عضو ىلع رثؤي مل يرحبلا رصنلا اذه نكلو .ةينابايلا

 وأ ريمدت ىلا دؤي مل هنأل .«لانقلا داوغ» يف ةيربلا ةكرعملا

 .تايلمعلا حرسم يف ةدوجوملا ةكريمألا ةيرحبلا ةوقلا درط

 أس

 4١ه/ (ةكرعم ) ارالك اتناس (5.0)

 نويبوكلا راوثلا اهضاخ يتلا كراعملا رخآ ىه

 54 يف « اتسيتاب ٠ ماظن لقاعم نم لقعم رخآ دض
 .1964 ( لوألا نوناك) ريسيد

 ةدقعو ًايويح ًازكرم « ارالك اتناس » ربتعت

 ىلاوح اهناكس ددع غلبيو « ةيديدحلا ككل ةماه

 سال »م ةعطاقمل ةيصاع ىهو«ةمسنن فلا

 تاوقلا ديب ةنيدملا هذه تيقب دقلو . « سالف
 راوثلا رطيس نأ دعب ىتحو . ةروثلا لاوط ةيموكحلا

 تارادالا ءاشناب اوماقو « ةريزحلا ءاحنأ مظعم ىلع

 اتناس » اورصاحو « ةررحملا قطانملا يف ةيلحملا

 . تاهحلا عيمج نم ( ارالك

 راوثلا ذخأ< (١958 ريسسيد) لوألا نوناك يفو

 اتناس » ىلإ ةيدوملا قرطلاو روسحلا فسنو ريمدتب

 باعتستا بو": جراحلا عم اهاصتا عطق ةيغب « ارالك

 يأ نود.« يتاوخاماك » نم ةيموكحلا تاوقلا

 ىلع يئاهنلا موجملاب مايقلل راوشلا دعتسا « ةمواقم
 مهقدانب ددع راوثلا داز دقو . « ارالك اتناس

 تاوقلا نم هومنغ ام لضفب ةئياملا لوح ةدشتحملا

 ىلع ةيروثلا ةيلحملا ةرادإلا تذخأو « ةيموكحلا
 يلحلا سرحمل 8١ مقر ةنكشلا لالتحا ةمهم اهقتاع
 , ةنيدملا يف

 يف ةعماملا تناكو.ةكرعملا تأدب ١١/9 يفو

 كلذ دعب ًاولقتنا مث . راوثلل تايلمعلا ةدعاق ةيادبل

 ءايحألا لوخد راوثلا ررقو « ةنيدملا طسو ىلإ

 تابابدلا دقفت ىّبح . ناكسلاب ةظتكملا ةينكسلا

 نكمتو . ةروانملا ىلع امتردقو اميلعاف ةيموكحل

 اوهجو مث « ةئيدملا يف ةفلتخم طاقن لالتحا نم راوثل

 ةعلق لكشي ناك يذلا عردملا راطقلا وحن مهدوهج

 فسنب اوماقو نوعفادملا اهمدختسي ةكرحتم

 ايناس » بلق نيب لاصتالا كلذب نيعطاق « ةليوحتل
 . عردملا راطقلا ناكمو « !رالك

 «و ريباك» لالت ين مواقت ةيموكحلا تاوقلا تلظو

 ةرساخ ةكرعملا نأ تدجو امدنعو . ٠ موي لاوط
 . ةيديدحلا ةكسلا قيرط نع باحسنالاب تماق«امتح
 ةوقلا او ربجاو6عردملا راطقلا راوثلا مجاه اهدنع

 اولوتساو . ةيساق ةكرعم دعب ميلستلا ىلع هيف ةلماعلا

 نم ةريبك تايك ىلإ ةفاضإلابه0* لا تاب رعلا ىلع
 اك . تارئاطلل ةداضملا عفادملا نم ددع و« ريخذلا

 ءزحلاو « ءاب رهكلا ديلوت زكرم لالتحا اوعاطتسا
 اولوتساو« ةطرشلا زكرمو ةنيدملا نم يب رغلا يلامشلا

 « زكرملا نع عافدلاب موقت تناك يتلا تابابدلا ىلع
 ةنكثلاو ةموكحلا رادو ةمكحملاو نجسلا اولتحاو

 نكن



 أس

 مو . 4 اليبوك » دئارلل تملستسأ يلا ١” مقر

 ويسنويل » ةنكث ىوس ةيموكحلا تاوقلا ديب قبي
 . ةريزحلا طسو يف نصح ربكأ ربتعتو ء « لاديف

 ةنكشلا ةيماح ىلع ترهظ ١405/1١/1١ يفو
 زينون » بيقنلا راوثلا لسرأو « قانتخالا رداوب
 تقولا يف ةنكشلا لست نأشب ةضوافملل « 1ع

 بوره نع راوثلل رابخأ هيف تلصو يذلا
 عمسم ضوافملا بيقنلا لصتاو . « اتسيتاب »

 هنم بلطو « يكلساللاب ةنكثلا دئاق « وايتناكو
 نأل ملستلا ضفر © ولايتناك , نكلو « ملستلا

 « ورتساك لديف » نألو « راذنالا ةغيص ذخأ بلطلا

 « ورتساك » عم راوغلا لصتاو . شيب ادئاق هنيع

 شيحلا ةدايق نع ( ولايتناك ») لزع ررق يذلا

 حمس هنأ هل تبثو « هتنايخ نم دكأت نأ دعب

 « رارفلاب « اتسيتاب ٠ ةموكح يف نيل وؤسملا رابكل
 ةنكفلا هذه طوقسب و . ةنكثلا ماحتقاب ًارمأ ردصأو

 تاوقلا بويج ةيفصتو عة5هو/١1/١1 يف
 هجتاو « اهلكأب « ارالك اتناس » ريرحت مت«ةيموكحلا
 . « اناقاه م وحن كلذ دعب راوثلا

 ١8514 (ةراغا) زنابلأ تناس ىمر

 -1451) ةيكيرمالا ةيلهالا برحلا لالخ ترج ةراغا

 .(امكو

 (نييلاردفلا) نييلامشلا نيب حلسملا عارصلا نابا

 عاطتسا ,ةدحتملا تايالولا يف (نييلاردفنوكلا) نييبونجلاو

 لاقتعالا نم برهلا نييبونجلا برحلا ىرسا نم ددع
 يركسعلا لمعلا ةعباتمل اوعمجت ثيح ءادنك ىلا ءوجللاو

 تماق 2.1854 ١9 ١١ يفو .ةيلامشلا تاوقلا دض

 ةدايقب نيرافلا ىرسالا ءالؤه نم الجر 55 مضت ةعومجم
 نم للستلاب 8. 11. ال0128 «غنوي .ه تينيب» مزالملا

 ىلع ةراغالل «ةيلامشلا ةيكريمالا «تنومريف» ةيالو ىلا ادنك

 كونبلاو ةينكسلا تاشنملا قارحإ فدبب ««زئابلا تناس»

 .ةنيدملا يحاوض يف نيعرازملا تويب ريمدتو

 ىلع ةراغالاو ةدلبلا لوخد لعفلاب ةعومجملا تعاطتساو

 ةيواميكلا داوملا ةمالس مدع نكلو .اهيف ةددحملا فادهالا

 .رئاسخلا مجح للق .تاشنملا قارحال اهتمدختسا يتلا

 «لزانملا ضعبو كونب ةثالث قارحا نع ةراغالا ترفسأو

 دحا لتقمو «ببغلا ءانثا رالود فلا يتئم ىلع ءاليتسالاو

 دقلو .ةدلبلا امع نيذللا رعذلاو فنعلا وج يف نينطاوملا
 ةدم ةدلبلا يف هتعومجم دارفا ضعبو «تينيب» مزالملا ثكم

 دايج روهظ ىلع ادنك هاجتاب باحسنالا لبق ؛ةعاس

 . ةقورسم
 ١١/٠١ يف اوعاطتساو «ةريغملا ةوقلا نويلامشلا دراطو

0306 

 يضارالا لخاد مهبقعت دعب اهدارفا نم ةسمخ لاقتعا

 مهميلستب اوماقو «قورسملا لاملا مهنم اوداعتساو «ةيدنكلا
 ليبس تلخا تاطلسلا هذه نا ديب . ةيدنكلا تاطلسلا ىلا
 روهدت ىلا ىدا يذلا رمالا «ةينوناق ةينف بابسال نيلقتعملا
 ةيكريمالا تايالولاو ادنك نيب. الصا ةرتوتملا  تاقالعلا
 .ةيلامشلا

 ىلا ادنك تأجل ,ةدحتملا تايالولا ءاضرتسال ةلواحم يفو

 دايحلا مهقرخ ةمهتب ءديدج نم ةسمخلا لاجرلا لاقتعا

 ىلا تمدق اك «نييكريمالا نيب برحلا لايح يدنكل
 نع تمجن يتلا رارضالا نع ًاضيوعت ةيكريمالا ةموكحل
 يف الا يئامن لكشب فصت مل ةيضقلا لويذ نكلو .ةراغال
 رابتعاب ةيكريمأ  ةيدنك ةنحل تضق امدنع .141/؟ ماعل

 ىلا ةبسنلاب ةيضرم نويدنكلا اهعفد يتلا تاضيوعتل
 .ةدحتملا تايالول

 ١55161 4هه (ناتكرعم) زنابلأ تناس (54)

 وأ «ةيزيلكنالا ةيلهألا برحلا كراعم نم ناتكرعم

 ةرسأ نيب اتعقو )١458- ١488(2 نيتدرولا برح
 ال0116 «كروي» ةرساو ةمكاحلا 1,2225667 «رتساكنال»

 تناسو» ةئيدم نيتكرعملا حرسم ناكو .شرعلاب ةبلاطملا
 27/7 نيق» رن دنع ةعقاولا 53186 كلطهصت «ننابلأ

 ««ندنل» ةمصاعلا برغ يلامش ملك ٠" ةفاسم ىلع

 ينامورلا 8 «غنيلتاو» قيرط ىلع ةرطيسملاو

 نم ةيلامشلا قطانملاب ندنل طبري ناك يذلا .ميدقلا

 .ارتلكنا

 ١؛هه  ىلوألا ةكرعملا

 نم جاتلا عازتنال اهكرحت ةيعاطقالا «كروي» ةرسأ تأدب

 ةدع اه تأيبت نأ دعب 104٠., ماعلا يف «رتسكنال» ةرسأ

 يف يزيلكنالا شيجلا كامبنا ١ :اهمهأ ةيتاؤم فورظ

 نايصع عوقو 7 )1#1١ ١481(. ماع ةئاملا برح
 ناريزح) ةفيعضلا ةموكحلا دض (كروي» ةرسال لاوم حلسم

 كلملا ناك يذلا يلقعلا ضرملا ةأطو دادتشا #"

 تيرغرم» هتجوز ذوفن ديازتو .هنم يناعي «سداسلا يرنه»
 .كلملل ثيرو دوجو مدع -4 ؛؛وجناد

 يف «كروي فوأ دراشتير» مايق ىلوالا ةوطخلا تناكو

 يف هقحب «سداسلا يرئه» كلملا ةيلاطمبل ماعلا

 سيئر دئاكم طابحا هل ىنستي ىتح « يكلملا سلجملا لوخد

 12. 02 «تسرمس ففوأ دنومدا» يوقلا ءارزولا

 كلملا بجتسي ملو .طالبلا يديؤم نم هريغو 50126156+

 231484 (سرام) راذأ ينو . 1407 ماعلا يف الا هبلط ىلا

 ىلا كلملا ضرعت رثإ ءشرعلا ىلع ًايصو هدراشتير» ادغ
 قيقحتل ةمدقمك «تسرمس» دعبأو .ةداح ع رص ةبون

 12. 01 «كيوراو فوأ دراشتير» نم ةدناسمب «هتياغ

 . كولملا عناصب بقلي ناك يذلا 7201«

 / ١ / ٠١ يف «دراوداد ريمألا دهعلا يلو ةدالو نأ ديب

 ةسرامم ىلا «تسرمس» ةدوعو .كلملا ءافشو « 4

 .نم يسايسلا عضولا تبلق 214ه ماعلا ةيادب يف هتاطلس
 لعج يذلا رمألا ««كروي» ةرسأ ةحلصم دض ديدج

 نادشجبو «لامشلا ىلا ناهجوتي «كيوراو» و «دراشتير»

 نم يماقتنا ءارجا يأل ًابسحت لتاقم فالآ ةثالث
 .«تسرمس)»

 ىقتلا ««زنابلا تناس» ةئيدم ربع ندنل ىلا هقيرط يفو

 افلا اهماوق ةيماظن ةوقب 10١ه / هر/ ؟؟ يف «دراشتير»

 دقو .«تسرمس» هريزوو كلملا ةدايق تحت سرافو يدنج

 بيلأت «ةقوفتملا هتوقب هتقث نم عفادب ,«دراشتير» لواح

 مهامسأ نمم صلختلا ةرورضب هعانقاو هريزو ىلع كلملا
 ردصاف «ةيغاص ًانذا هرعي مل كلملا نكلو ءرصقلا ةنوخب
 (غير ؛ودعلا كاباب عفادملاو ماهسلا ةامر ىلا ًارمأ «دراشتير»

 ىلع «زنابلا تناس» لوح فافتلالا نم «كيوراو» نكمتي

 نم كلملا ناسرف ةأجافمو ,ناسرفلا نم ةعومجم سأر

 نم ٠١" ىلع يضُت ,ةدحاو ةعاس نم لقا يفو .ةرخؤملا
 نم ريبك ددعو «تسرمس» مهيب نم ناك «ةيكلملا تاوقلا

 .«رتساكنال» ءالبن

 ةرسا ةئيشمل كلملا عوضخ ىلا ةكرعملا ةجيتن تدأو

 رصقلا يفظوم ريبك بصنم يف «دراشتير» نييعتو ««كروي»

 فعضأ ماه بصنم وهو .(©00251801© لباتسنوك)

 ةكلملاو «رتساكلال» ةرسا ذوفن هلالخ نم ؛دراشتير»

 ةقطنمل ًادئاق «كيوراو» نييعت ىلا تدأ امك ««تيرغرم»
 .اسنرف يف «هيلاك»

 1451 . ةيناثلا ةكرعملا

 ةيسايس تاروطت )١40- ١404( ةرتفلا تدهش
 ماعلا يف ةيلهألا برحلا ددجت اهنع مجن .ةماه ةيركسعو

 ةكرعم يف «رتساكنال» ةرسأ ةفك تحجر دقو . 8

 / 1١/0 آهسل1010 8250عع «جديرب دروفدول»

 ةكرعم يف « كروي » ةرسا ةحلصمل تلام مث (8

 .(1 459“ الرثل) 2001531221012 «نوتيماثرون»

 يضقت ةيوستب ١45١ ماعلا يف يهتني نأ عارصلا داكو

 نكلو .«يرنه» كلملا توم دعب شرعلا «دراشتير» يلوتب

 ««دراودا» ريمألا اهنبا قح نع ىلختت نأ تبأ ةكلملا

 ءاسنرفو ادنلتكسا نم ًارعد تقلت نأ دعب لاتقلا تفنأتساف
 17/216610 «دليفكيو» ةكرعم يف «دراشتير» ىلع تضقو

 فوأ دراودا» راصتنا اهعنمي ملو )0 / ١١ / ١1450(.

 زرميتروم» ةكرعم يف («كروي فوأ دراشتير» نبا) «شترام
 نم (14501 /7 ١ / 3 1101110615 (01055 («سورك

 ربتعت تناك يتلا «ندنل ىلع ءاليتسالل فحزلا ةلصاوم



 .«كروي» ةرسال نيديؤملا لقعم كاذنيح

 مهم قأ نيذلا هدونج دشح نم «كيوراو» نكمت دقلو

 تناسو ةنيدم يف ةيكلملا تاوقلل يدصتلا ةيغب ««هيلاك» نم

 هجوت يذلا «شترام فوا دراودا» هيلا مضتني !ثير ««زنابلا

 451/7 7/19 يفو .تازيزعتلا بلجل «ندنل» ىلا

 هبكترا أطخ ببسب «هتبنجم لوح نييكلملا فافتلاب ءىجوف

 فصن دقف نأ دعب كابتشالا كفب رمأف .فقوملا ريدقت يف

 فوا دراودا» ىلا مامضنالل ندنل ىلا بحسناو «هلاجر

 5 .«شترام

 عم اهعارصل ادح عضت نا «تيرغرم» ةعاطتساب ناكو

 اهموصخ ةدراطم ىلا تعراس اهنأ ول «(كروي» ةرسا

 دونجلا لاغشاو تقولا ةعاضا نم الدب ,ندنل ىلا نيهجتملا

 .اهريمدتو «زئابلا تناس» بلسب

 (ود دوأ) نامأ تناس 0

 ةدايق ىلوت «(11174  ؟ ) لصألا يسنرف يبيلص دئاق

 .(١١1ا/8 - )1١1/1 ةرتفلا يف (لكيملا) ةّيوادلا ناسرف

 ظانلعو لع 58124 - نامأ تناس ود دوأ ناك

 ىلع «اتنوكيف» ةّيوادلا ناسرف ةدايق ىلوتي نأ لبق كة

 ةكلمملا» يف لاشرام ةبترب ًاراشتسم حبصأ مث .سدقلا

 ناسرف» ةدايق هملست دنعو .«ةسدقملا يضارألل ةرحلا

 7211115006 يبيم ود بيليف ةافو رثإ١ ١0١ ماعلا ين(ةّيوادلا

 «ناسرفلا» لالقتسا ديكأتل هذوفن لغتسا .06 24111

 يبيلصلا كلملا ةافو رثا ىلعو .ةيبيلصلا ةكلمملا لخاد

 ماعلا يف (لوألا يرومع) 1281051 «لوألا يرومأ»

 288210001018 «عبارلا ناودوب» هنبا شرعلا ملست 4

 اباصمو (اماع )١5 نسلا ريغص ديدجلا كلملا ناكو .[17

 مهو نيملسملا هجاوي نأ هيلع ناك دقف اذه عمو . ماذجلاب

 نيدلا حالص» ناطلسلا ةدايق تحت مهدجم ىرذ ىدحإ يف

 ماعلا ذنم ماشلاو رصم ىلع ايكاح حبصأ يذلا :«يبويألا

0 

 نيدلا حالص شيج ناك امنيبو ءكدالال/كار/ا؟ يفو

 هاجتاب مدقتي نيينادوسلاو برعلاو داركالا نم نوكملا
 «رزجلا لت» ةعلق برق نوملسملا مدطصا «سدقلا

 سراف 50٠١ عم (ةلمرلا يقرش يبونج)ر 04

 ةدايقب هيوادلا ناسرف نم 6٠١ مهغنيب ,ريغصلا كلملا ةدايقب

 اوئجوف نيدلا حالص دونج نأ ودبيو . «نامأ تناس ود دوأ»

 مامأ عجارتلا ىلا اورطضاف «نييبيلصلا ناسرفلا موجب

 «دوأ» ةّيوادلا ناسرف مدقمل حاتأ يذلا رمألا ,موجحلا اذه

 نذا ىلع لصحي نأو ؛باشلا كلملل ًاراشتسم حبصي نأ
 رهن ىلع (0116 06 10605 «بوكاج ود يغ» ةعلق ءانبب

 زكرمت دقلو .ةرطينقلاو ةيربط نيب قيرطلا ةيامحل «ندرألا

 نم يدنج ١6٠١ و ًابهار ٠١ اهئانب دعب ةعلقلا هذه يف
 ةّيوادلا لاشينيس «روفديرود راريج» ةدايق تحت نييبيلصلا

 جنا تناس ةعلق

 . (ةّيوادلا ناسرفل يناثلا دئاقلا)

 ةّيوادلا ناسرفو نيملسملا نيب تاكابتشالا دحأ ينو

 عفد ضفرو 21174 ماعلا يف ًاريسأ «نامأ تناس» عقو
 يف يفوت نأ ىلا ًانيجس يقبف ءرسألا نم صالخلل ةيدفلا
 الروح

 (ةعلق) وليجنأ تناس (60)

 ةلطم .«امور» نم ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا يف ةميدق ةعلق

 تناس» رسج ةلابق ««(ربيتلا» رهن نم ىنميلا ةفضلا ىلع

 .ناكيتاقلا ةرضاح نم بيرقلا ؛وليجنأ

 ينامورلا روطاربمالا دهع ىلا ةعلقلا هذه خيرات دوعي

 نم ىغتبا يذلا ١78(« ىلا ١١7 نم مكح) «نايرداه»

 دقو .مهتالئاعو نامورلا ةرطابالل ًانفدم نوكت نأ اهئانب
 روطاربمالا دهع يف .18 ماعلا يف اهؤانب ىهتنا

 ١5١(« ىلا ١8 نم مكح) «نيمألا سنينوطنا»

 «الكارك» روطاربمالا دهع يف نفدمك اهمادختسا ىهتناو

 ىتح ةلمهم ةعلقلا تلظو .(؟1١/ ىلا 5١١ نم مكح)

 ةيركسع ةعلق نيحلا كلذ ذنم تلعج ثيح ٠ ماعلا

 «كيرالأ» يطوقلا دئاقلا دض هامور» نع عافدلل

 دضو ؛ ةثلاثلا ةرملل «امور» رصاح دق ناك يذلا «ك1311©

 يطنزيبلا روطاربمالا نم اوعزتنا نيذلا نييدرابموللا
 نم ءازجا (هال4 ىلا ه16 نم مكح) «يناثلا نيتسوج»

 . 854 ماعلا يف ايلاطيا

 تناس» ةعلق اهمتدهش يلا ثادحالا مها نم ناكو

 يف ةسينكلا هل تضرعت يذلا ينيدلا قاقشنالا ««وليجنأ

 نع رفسأ «ليوط عارص بوشن ىلا ىدأو «177/8 ماعلا

 ود ريبور « عباسلا تنميلك» قشنملا ابابلا راصنا حاجن

 نابروأ» ابابلا دي نم «وليجنأ تناسرةعلق عازتنا يفا فينيج

 نأ لبق ءاهنم ريبك ءزج ريمدتو ,5082]1 آ/1 «سداسلا

 يف اهئالخإ ىلع «نابروأ» عم نوفلاحتملا نامورلا مهمغري

 801- (عساتلا سافينوب» ابابلا داعأ دقو . "مالو ماعلا

 مث 2118 ماعلا يف ةعلقلا نم مدهت ام ءانب 8806 16

 تحت ايرس ارم ناكيتاقلا يف هرقمو ةعلقلا نيب لعج
 . ضرألا

 ابابلا نيب ةيماح ةكرعم /١611 ماعلا يف ةعلقلا تدهش

 ود لراش» قودلاو «يشتيديم يد «ءعباسلا تنميلك»

 ةيروطاربمالا روطاربما ةدايق تحت مدخي ناك يذلا «نوبروب

 ىلا 1019 نم مكح) «سماخلا لراش» ةسدقملا ةينامورلا

 لعفب «امور» لوخند نع (نوبروب ود» زجع دقو 2(.

 يف ةنيدملا راوسا تحت تام ثيح «ةيوقلا ةعلقلا ةيعفدم

 «امور» تحتف نا هتاوق تثبل ام نكلو .هل موجه لوأ

 ىلا أجلو ناكيتاقلا يف هرقم كرت دق ناك يذلا ابابلا ترسأو

 . يرسلا رمملا ربع ةعلقلا

 )١( ةلمح ) ردناتناس ( 1و١

 ةينابسالا ةيلهألا برحلا تالمح نم ةلمح
 وكنارف لارنجلا تاوق اهتنش (1و؟و -1ه5)

 ىلع ءاليتسالل < ١8807 ( سطسغا ) بآ يف ةيشافلا
 جيلخ ىلع هب ةطيحملا ةقطنملاو « ردناتناس » ءانيم
 . اينابسا يلاش يف ياكسي

 3في



 ع

 زال 13؟/104 ةيبحلا طرح
 ذل 2 مدتتا !١ظوطخ

 مك

 (19810 بأ) ردناتناس ةلمح يف تاوقلا مدقت رواحم

 يف « وابليب » ىلع وكنارف راصنا ىلوتسا نأ دعب

 ءاليتسالل ةلمح دادعأب اوأدب . لوسمب/ة مم

 لبقو لهي ةطيحملا ةقطنملاو )0 ردناتناس ر» ءانيم ىلع

 هتدايق رقم « وكنارف » لا راخلا لقن « ةلمحلا هدب
 هبناج ىلا ناكو « « سوغرب » ىلا « اكتمالس » نم

 . « وكيتساب م يلاطيإلا لا رثحلا
 ةدايقب ةلمحلا نشب فلكملا لاشلا شيج ناكو

 + افلا وم قاوح مضي « اليفاد ليديف م لا رثحلا

 ةيلاطيإلا قرفلا يف يلاطيا فلا 85 ىلاوح مهنمض نم

 هو ناقأ 1 وو دوسالا كيلا و  ريدرفلا#

 . «ءادوسلا ماهسلا » ةقرف يف نييلاطيالا ىلإ ةفاضإلاب
 « ةيراقان » ةيولا + ًاضيأ مضي لاشلا شيج ناكو

 يعوطتم نم نيءاولو . «اغاشتلوس » ةدايقب
 ناكو . « ريريف» لارئحلا ةدايقب « ليتساكلا »
 ءيرودتوك » ةويجيل نم 8 رئاط <: ناليقادو ةرمأن

 « ةينابسا ةرئاط ٠" و « ةيلاطيا ةرئاط م١6 و
 . ةيرحبلا ِتارئاطلا نم ريبك ددع ىلا ةفاضإلاب

 ةيروهمحلا تاوقلا ةاون تناكو

 نيديقعلا ةدايقي ١٠ و ١4 نيقليفلا مضت «ردناتناس»

 لا رثحلا ناكو«« ساياك ايسراغم» ىف (« اداري »

 ةقطنملا يف ماعلا يروهمحلا دئاقلا حبصا دق « ريماغ »
 « ادنيموكنا الود ونال » نيلا رثحلا داعبا دعب

 نبي روهمحلا ةوق تناكو .

 ةيراطب ه٠ ب نيمعدم لتاقم فلا م٠ يلاوح مضت
 . عالطتسا ةرئاط ١١و ةفذاقو ةلتاقم 8م و ةيعفدم

 عم ةنراقملاب ةميدق تناك نييروهمحلا تادعم نكلو

 نع ةعفادملا

 « اري رباك زينيت راع و
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 جذاملا ثدحا اومدختسا نيذلا وكنارف دونج تادعم

 تناكو .ةكرعملا فورظ يف اهتيلعاف رابتخال ةيناملالا
 ةرئاط ١م. ءانثتساب ةمدقو ةئيطب ةيروهمحلا تارث

 يناعي يروهمحلا بئاحلا ناك ام . عنصلا ةينايف وص

 . قطانملا فلتخم ءانبا نيب تاضقانت نم
 لابج ةلسلس ربع ةكرعملا طوطخ تدتما دقلو

 .نييروهمحلايديأبممقلا تناك ثيح « اكيرباتناك »
 ىلا نويكنارفلا دمعو . م / 14 ين ةلمحلا تأدبو
 . نييروهمحلا عقاوم ىلع فثكم يوج فصق زيكرت
 نويكنا رفلا نكمت «ةلمحلا نم لوالا مويلا ةياهن عمو

 ةيولألا تعفدنا ثيح « بونحلا يف ةهبحلا قرخ نم
 ءاليتسالا متو . « اكي رباتناك » لابج ربع ةيراقانلا
 . 4/1١5 يف اهيف ةحلسالا عنصمو « ازونييد » ىلع

 «ءادوسلا ماهسلا » ةقرف تمجمل « 4/14 يفو

 ةهبحلا تقرخ و؛نا ريطلا و تابابدلا و ةيعفدملاب ةمعدم

 ,+١ ةقرف تنكمم اك . لاشلا يف لحاسلا ىلع

 « ودوكسا » رمث ىلع ءاليتسالا نم طسولا ُق « راذآ

 يويحلا
 ًايمجارت لتاقت ةيروهمحلا تاوقلا تذخأو « ةيقيقح

 « ردناتناس »يف ءانيملا تاشروو عناصملا تقلغاو

 مسقلا ناكو . تائيصحتلا ءانب يف لاعلا مهاسي ىتح
 « نييكنا رفلا راصتنا ىنمتي ةنيدملا ناكس نم ربكالا
 تناك اهنالو « اهيلع نميهملا ظفاحملا عباطلل ٌارظن

 برحلا لبق ةينابسالا ةيطأ رقتس رالا تاعجتنم دحا
 ركفت رجهملا يف كسابلا 0 تأدبو . ةيلهالا
 , ةقطنملا ءالخاب

 م/ ف «ايسنلاق د نم رماوألا تءاجو

 ةيعافد ةهبج يأ كانه دعي مل كلذ دعبو .

 يلاتلا مويلا يفو . « سايروتسا » ىلا باحسنالل
 فرم ىلا اهدحو ةحلسملا كسابلا تاوق تبحسنا
 ىلا ًاريوليك ٠+ يلاوح دعب ىلع « اينوتناس »

 ماع لكشب كسابلا نا ذا «
 2 مهض رأ نع أديعب لاتقلا ُِق نييغار ريغ اوناك

 مالستسا طو رش ىلا لصوتلا يف نولمأي اوناك مهنأ اك
 طفت ناك ارنا 9 5
 ديفلت ل ا عمو . مهب ةصاخ
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 ردناتناس نم قرشلا

 «سايروتسا»ىلا باحسن الابةيضاقلا ةيروهمحلا رماوأ

 ةيكنارفلا تاوقلا تعطق نا دعب « اليحتسم ادغ دق

 يف ىضوفلا تبدو . سايروتسا - ردناتناس قيرط

 طاشن ديازت دعب صاخ لكشبو ع ندئاتلاب

 نييكنا رفلل يلاوملا , سماحلا
 ىش نم براأوق ىلا ةقطنملا ءانبا نم ريبك ددع

 عفدناو روباطلا ,

 «ساي روتسارب وا اسن رفىلا لوص ولل ةلواح ق ماجحالا

 رسالا يف عوقولا

 برشا نييسايسلا

 « ريماغ » عاطتساو

 تاوقلا تلخدو لمدد

 رسأ م ثيح م/5٠ يف « ردناتناس ,٠ ةيكنا رفلا

 « ردئاتئاس |٠ طوقس ناك كلذب و . لتاقم فلا ٠
 . ةيلهالا برحلا ين نييكنا رفلل راصتنا ربكأ

 كسنابلا طاب نم ناطباض هجوت ءانثالا كلت يو

 «اني راق» يلاطيإلا ديقملا مم ,ض وافتلل «اين وتناس» نم

 ؛ كسابلا مالستسا لوح « ءادوسلا ماهسلا » ةقرف دئاق

 لضفا نييلاطيالل مهءالتسانا ١و ريتعا كسابلا نا ذا

 ىلا لص وتلا متو . وكنارف تاوقل مالستمالا نم
 مهتحلسا نوسلسيو كسابلا اهيف لستتي ةيقافتا

 قطانملا يف نمالا ىلع ظافحلاب مهمايق لباقم نبيل
 حارس اوقلطا دق كسابلا ناكو . اهيف نيدجا وتملا
 اينوتناس يف مهيدل اوناك يكنارف ريسأ عه.

 يلتاقم ةايح نامض نييلاطيالا ىلع ناك لباقملاب و
 لصوتلا ”كسابلا .لاواح. دقلو .. ع ةبابلا و

 ًاددع عقد امم « اولشف مهنأ الا ء رثكا تانامغ
 . برها هتلواحمو مالستسالا ضفر ىلا مهنم

 8/5 3 ”اينوتناس» نويلاطيالا لخدو

 ةرادالا ماهم « يسوغاف» يلاطيالا ديقعلا لستو

 ناتنيفس « اينوتناس » ءانيم يف تناكو . ةيندملا

 يدافتو

 ( «ياريس زيس نقس» و «يبوب ») ناتيناطيرب
 8/51 يفو . اسنرف ىلا نيثجاللا لقتل ناتدعتسم

 بقا رمو« يبوب » ناطبق « يويود جروج » ىقلت

 زيس نس » ىلع لخدتلا مدع يبقارم نم ليزارب
 لقب ًانذا ع« افليس يا ايسوك و ىعدياو 6( يأ ريس

 تأدب و . كسابلا تازاوج نم ًازاوج لمحب نم لك
 ةعاسلا يف هنا الا . كسابلا لابقتساب ناتنيفسلا

 ةيلاطيالا تاوقلا تقوط ٠ ًاحابص ٠.٠)

 يدئاق « يسوغاف » ديقعلا غلبأو « نيتنيفسلا



 ةرداغمب دحال حمسي نل هنا نيتيناطي ربلا نيتنيفسلا

 ىللع نيدوج وما كسابلا عممج رمأو . ماين وتناس »

 نييكنا رفلا نم ه ماق مث نمو «لو زئلاب نيتنيفسلا ندم

 .(سطسغا) بآ حابص يفو . نيتنيفسلا شيتفتب ”'

 اهنتم ىلعو «اين وتناس» افرم ناتنيفسلا ترداغ

 فرغ يف ءابتخالا نم اونكمت كسابلا نم ددع
 . ىرسأك ةيادبلا يف كسابلا لموع دقلو .تاكرحملا

 ددع اهرثأ ىلع مدعا ةيروص تاككاحم كلذ تعبت مث

 . مهم ريبك
 نييلاطيالا ةداقلا ىلا « ييلوسوم »| قربا دقلو

 صن ةيلاطيالا فحصلا ترشنو . مهراصتناب اثنهم
 ماما ىلوالا ةرملل نلعأ ثيح « م / ١0 يف ةيقربلا
 يف نييلاطيالا ةداقلا ءامسأ يلاطيالا ماعلا يأ رلا

 ,ونايشت » يلاطيالا ةيج راخا ريزو بلطو . اينابسا

 نم ًاددع هيلا ثعبي نأ « وكيتساب » لأ رثحخلا نم
 . كسابلا نم اهيلع ءاليتسالا مت يلا مالعالا و عفادملا

 قيرط ىلع ةمأه ةوطخ « ردناتنأس , ةلمح تناك

 .ةيلاشلا اينابسا لحاس ىلع يروهمحلا دوجولا ةيفصت
 تاوقلا تناك ء. ١و0 ماعلا ءاهتنا لبق هن' ذا
 ةير وهما! لقاعملا رخآ ةيفصت نم تنكمت دق ةيكنا رفلا

 . ةقطنملا كلت يف

 (ذوبناج هيردنا) هيردنا تناس (؛)

 - ١1ال49) يسنرف يسامولبدو يروث نيد لجر
 .(ل41*

 للا ل. 58184 - هيردلا تناس نوبناج هيردنا دلو

 «نابوتنوم», ةدلب يف 749 / رك “0 خيراتب 6

 دقو .نييتناتستوربلا راجتلا نم بال 0

 ناطبق ةبتر غلبو . يسنرفلا يراجتلا لوطسالا ىلا مضنا
 ةسينكلا يف ايعار حبصيف تونهكلا كلس ىلا لوحتي نأ لبق

 .(لا64)
 يف تعلدنا يتلا ةيسنرفلا ةروثلا لالخ هيردنا تناس زرب

 رمتؤملا يف ةبقاعيلا حانجل الثمت ناك ثيح 219/8 ماعل

 .19947؟ (ربمتبس) لوليا يف دقع يذلا يروثلا ينطول

 كالو ه/ ؟ يف ةطلسلا ىلع ةبقاعيلا ءاليتسا دعبو

 ةنجل) ماعلا نمألا ةنجل يف ًاوضع هيردنا تناس بختت

 . (ةماعلا ةمالسل

 تناس فلك 01947 (ربوتكا) لوألا نيرشت يفو

 ءايناطيرب دض برحلا يف ةمهاسملل لوطسالا دادعاب هيردنا

 نيدرمتملا ةراحبلا مايقو .لوطسالا عاضوأ يدرت رثإ

 با يف ةيناطيربلا ةيرحبلل «نولوط» ءانيم ميلستب

 ًايركسع ًاراحب نكي مل هنأ مغرو 21787 (سطسغا)
 ةداعا «ةروثلاب ديدشلا هناميا لضفب ءعاطتسا دقف ًافرتحم

 هيردنا تناس ود نويلاد كاج ىسنرفلا ناشراملا

 ةراحبلاو طابضلا حنم نأ دعب «لوطسالا ةيلكيه ميظنت

 نم صلختو .تافاكمو تايقرت ةيروهمجلا اوديا نيذلا
 .قباسلا يكلملا ماظنلل ةيلاوملا رصانعلا

 نفسلا ءانب ىلع فارشألا ىلا ذئدعب هتمهم تروطتو
 برحلل ةمزاللا رئاخذلاو تادعملا ةعانصو ةيبرحلا

 ممصملا فدهلا غولب يسنرفلا لوطسالل حاتأ امم «ةيرحبلا

 لوطسالا تاردقل ىلوألا ةبرجتلا تناكو .هلجأ نم

 دعاس ثيح .11/4 54 (ىينوي) ناريزح يف ترج دق ديدجلا

 ىلعماكريمأ نم ةيتا تناك«ةيسنرفلا دادمالا نفس نم ةلفاق
 هدئاق ةميزه مغر .يناطيربلا يرحبلا راصحلا قارتخا

 1/1112 8غ لع 10ائعان5ع «زوياوج ود يراليق» لاريمالا

 12. 11086 واه دراشتير» يناطيربلا لوطسالا دئاق مامأ

 ([ل50824 تناشوأ) 010655386 «ناسوأ» ةكرعم يف

 5/1١ /1١094. خيراتب

 ««ريبيسبور» يروثلا دئاقلاب ًابجعم هيردنا تناس ناك

 ىلا تدأ يتلا ثادحالا يف ةمهاسملا نع عنتمي هلعج ام اذهو

 . حاجنلا هفلاح دقلو . 1784 ماعلا يف «رييبسبور» طوقس

 .ةبقاعيلا طوقس نع تمجن يتلا تافعاضملا نم اجنف
 نيعف «ةيروثلا اسنرف يف ةيسايسلا ةايحلا نم دعبتسا هنكلو
 ماعلا يف ًاريسأ عقو مث .رئازجلا يف للصنق 1/94 ماعلا يف

 . ماوعأ ةثالث هرسا رمتساو «نيينامثعلا يديأ نيب

 ًاظفاحم «لوألا نويلبان» لصنقلا هنيع 21817 ماعلا يفو

 نهربف :(ًايلاح ةيبرغلا ايناملا يف) 112182 ستنيم ةنيدمل
 يفوت ىتح ءاذه هبصنم يف رمتساو «ةيلاع ةيرادا ةءافك ىلع

 .181 / 1/٠١ يف اريلوكلا ءادب هتباصأ دعب

 أ س

 (ود نوبلاد كاج) هيردنا - تناس 0

 بقل لمح .(1851 - )1١808 يسنرف يركسع

 اشرف لاتعرام

 ل80- هيردنا - تناس ةقطنم دّيس «نوبلاد كاج دلو

 يف نانع5 ]) 'خلطممر 5ءاعمعاتم آ0ع 5ةنصأ - 6

 كلملا ءالتعا دنع .١18١ه ماعلا يف «نوبلاد وتاش»

 حبصأو .1041/ ماعلا يف شرعلا «يناثلا يرنه» يسنرفلا

 :ةميدقلا ةيسنرفلا قطانملا ىلع [ىاح ١55٠ ماعلا يف

 ماعلا ينو .وينريفوأ «شرام «هينوبروب «هيلوجوب «هينويل
 ناس» ةكرعم يف هتكراشم ىدل نابسالا هرسأ ٠6917

 يف دعب ايف كراش مث ,5هل21 0نعه18 «ناتناك

 يزيربماك  وتاك» يتدهاعم دقع ىلا تدأ يتلا تاضوافملا

 ١684 ماعلا يف اتعقو نيتللا 48 للا - ةصطت ولك

 .ارتلكناو اينابسأ نم لكو اسنرف نيب

 ماعلا يف لكش ,كيلوثاكلا نع عافدلا راعش تحتو

 1هموعمزو 1 آلانع زيغ قود «لوألا اوسنرف» عم ١

 مسمع آنانع لع يسنارومتوم قود «نأر و 826 دنع

 لست ماعلا 6 .ةيثالث ةمركح 00م 01عدعإل

 ةكرعم يف رسا هنكلو «تناتستوربلا نم «هبيتاوي» عزتنا

 دي ىلع هسفن ماعلا يف ليتغأو «(1677) 105ءانتك «ورد»

 .نييكيلوثاكلا دحأ

 (شاشر ) 1901 نييتيإ تناس (94)

 هتجتلأ + لم م رايع طسوتم يسنرف شاشر

 منل01 ظ(لمو 0م ا« نييتيإ تنام علا
 ةيموكحلا

 مل لأ الإ ء وو.97 ماعلا يف شاشرلا اذه رهظ

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ اهدهش يبلا ةيلمعلا

 ةقي رطب قلعتي |(يف ةصاخو ٠
 ناك هنزو لقث نأ اك ٠6 ةكرحتملا ماسقألا لمخ

 زلابلا هديقعتب زيمم دقو
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 ثدأ دقو . همادختسا دب نم داز ايفاضأ "لماع

 ةيلمعلا ةمدحلا نم شاشرلا داعبتسا ىلإ تايبلسلا هذه

 , ىلوألا ةيملاعلا ب رحلا ةيابن دنع يسن رفلا شيخا يف
 تادحولا ضعب ىلع ًاروصقم همادختسا يقبو

 ىو ةيقيرفالا تارمعتسملا يف ةطبارملا ةيسن رفلأ
 , أدج ةدردحم دادعأبو ؛ أيسأ يرش بولنج 0 11 +. 1 رد :

 ٠ نزولا . لم ه رايعلا . ةماعلا تافصاوملا
539 ]1 8 522000 
 + ةريخذلاب ةيذغتلا . رّثم١ .؟ يلاجالا لوطلا . خلك

 هيك رك هياط وأ م؟؛ ةعس ندعم طيارش

 نحل
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 (01٠19ا/) مدم 8 ريع نم نيينتيا تاس يسررعلا شاشرن

 / ةقلط 4٠٠ يرظنل

 ةقيقد / ةقلط م

 "بريس يبل ةضايخ رلا ةيئاذعبالا' ”ةعرتبلا

 | يمرلا لدعم . اشر : يمرلا
 يملا م لدعم . دفيفدا ال ! ل :

2 090 : 1 58 
 يصقألا ىدملا . رثم .٠٠٠٠ لاعفلا ىصقألا ىدملا

 رام 300 ي رلنلا

 خمول (سدسم) نييتيإ تناس 54)

 .(سدسم 198٠8. م نمام رظنا)

 ١55 (ةكرعم) بوكاج تناس (54)

 برحلا نابإ نييرسيوسلاو نييسنرفلا نيب ترج ةكرعم
 )1١475- ١48٠0(. ةيرسيوسلا ةيلهألا

 كيرديرف» تنوكلا توم رثإو 2١475 ماعلا يف

 بشن 10886201018 (غربنغوت» ةعطاقم مكاح ؛عباسلا

 «خيروز» نوتناكو 5/]/50115 «زتيقش» نوتناك نيب فالخ

 ميوقت لوح (يرسيوسلا داحتالا تانوتناك نم)م 0

 لعج دح ىلا فالخلا دتشاو .لحارلا تنوكلا ةكرت

 روطاربما «ثلاثلا كيرديرف» عم فلاحتت «خيروز»

 دضو ١4141 ماعلا يف «زتيقش» نوتناك دض غروبسباه

 . ١457 ماعلا يف داحتالا تانوتناك يقاب

 ةرطيسلل «ثلاثلا كيرديرف» عامطأ عضولا اذه راثأو

 لراش»«اسنرف كلم ىلا ثعبف ءاهلمكأب ارسيوس ىلع
 كاذنيح «عباسلا لراش» ناكو .نوعلا هنم بلطي«( عباسلا

54 

 ىلع ةليوط ةرتف ءاضقنا دعب ,هدونج لاغشال صرفلا نيحتي
 ١488(« #1/) ماع ةئاملا برح تبقعا يتلا ةندهلا

 لسراف . يسنرفلا شيجلا ىلع ةديدش دويق اهبجومب تضرُفو
 .«أرسيوس» وزغل يدنج ٠٠٠٠١ سأر ىلع «سيول» هنبأ

 نم ةبيرقلا 2521214 12605 «بوكاج تناس» دنعو

 «ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ىلع ةيرسيوسلا «لزاب» ةنيدم

 .ةيزاغلا تاوقلل لجر ١6٠١ نم ةيرسيوس ةوق تدصت

 اهيف ىدبأ .ةيراض ةكرعم ١444 / 8/ 51 يف ترادو
 رمألا «نيقوفتملا مهموصمخ مامأ ةقئاف ةعاجش نويرسيوسلا

 . اهلك ابوروأ يف دونجلا لضفأ ةفص دعب |ميف مهاطعا يذلا

 ةوقلا ىلع ءاضقلا نم نكمت يسنرفلا شيجلا نأ مغرو

 نا دعب «باحسنالا ىلا كلذ رثإ رطضا دقف «ةيرسيوسلا
 دعب ايف يسنرفلا شيلا بلقنا دقو .لجر 866٠# دقف

 ةعطاقم يف بعاتملا هل قلخي أدبو .«ثلاثلا كيرديرف» ىلع

 .«سازلالا»

 (سنرالكزتيف سالغود) جروج تناس(3)

 ةيدناليزوينلا ةيكلملا ةيوجلا تاوقلا يف يوج ءاول
 1 داكككز

 آ12.1.56.جروج تنناس سنرالكرتيف نمالغود دلو

 , ١9175 ماعلا يف ( ادناليزوين ) « نوسلين » يف 66018

 يقر . 1974 ماعلا يف ةيروطاربمالا عاقدلا ةيلك نم جرختو

 حرسم يف مدخو . 158١ ماعلا يف لوأ منالم ةبتر ىلإ

 نيغ مث . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ ءىداهلا طيحملا تايلمع

 - 1457 ) ةرتف لالخ نابايلا يف رثع عبارلا برسلل ًادئاق
 ةيكلملا ةيوجلا ةوقلل ًادئاق كلذ رثإ ادغو . ( ١44

 ١948 ) 02162« ايكاهوأ » ةطح يف ةيدناليزوينلا

 ًاراشتسم ( 1433 1437 ) ةرتفلا يف لمع . (9

 يقرش بونج فلح ةمظنم » ىدل كوكناب يف ًايركسع
 ةعومجمل ًايوج ًادئاق ادغ مث . 5. 8. 8.70.4 ايسآ

 ةيدناليزوينلا ةيكلملا ةيوجلا تاوقلل ةعباتلا بيردتلا
 ةدايقلا يف دارفالا عرف يف ًارضعو . ( 1938-2933
 ناكرالا سيئرل ًابئان مث , ( 19706 -19434 ) ةيوجلا
 اسيئر حبصأ 191/١ ماعلا يقو . ( 18137 191/٠ ) ةيوجلا

 ىلا يقُر نأ دعب ةيدنالبز وينلا ةيكلملا ةيوجلا تاوقلا ناكرأل
 . يوج ءاول ةبتر

 ( نايردأ ) نوج تناس (50)

 - ١917١ ) يكريمالا شيجلا يف ءاول

 . ةيبرغلا ابوروأ يف ةلماعلا ةيكريمالا تاوقل

 ماعلا يف لل. 5. 10832 نوج تناس نايردأ دلو

 « ساسناك » ةيالوب « ترووّشيل تروف » يف 05

 يف ناث مزالم ةبتر ىلع لصح ١1447 ماعلا يفو , ةيكريمال

 , ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ مدخ . يكريمالا شيجل

 ةيميداكالا يف همولع ىقلتو . ةيكريمالا  ةيمانتيفلا برحلاو

 ةسردم يف ةيساسا ةرود ىقلت اك . ةيكريمالا ةيركسعل

 . تاعردملا حالس ةسردم يف ةمدقتم ةرودو.. ناسرفلا حالس

 شيجلل ةعباتلا ةماعلا ناكرالاو ةدايقلا ةيلك يف سرد مث نمو

 ةيلودلا تاقالعلا يف ريتسجاملا ةداهش لان ابك . يكريمال

 . « اينيجرف » ةعماج نم

 شيجلل عباتلا ١4 عردملا ةلايخلا جوف ةدايق ىلوت

 نيع مث ١951 ٠1١1939 ةرتف لالخ ايوروا يف يكريمال

 يف يكريمالا شيجلل ماعلا دئاقلل ًاعبات ًايذيفنت اطباض

 دئاقل ًادعاسم كلذ دعب حبصاو ٠ عباسلا شيجلاو ابورو

 لالخ ابوروا يف يكريمالا شيجلا يي ةعبارلا ةعردملا ةقرفل

 ةبتر ىلا ةرتفلا هذه لالخ يقرو 191١ ١ - 1134 ةرتف

 طيطختلا مسقل اسيئر لمع .0 يف ديمع

 ةداق نمو« (

 ةماعلا ناكرالا يف ةسماخلا ةبعشلا يف ةيجيتارتسالا ةسايسلاو

 يف يقرو .( ١910-191١ ) ةرتف يف ةيكريمالا

 . ءاول ةبتر ىلا

 سيئر بئان بتكم يف طيطختلل اريدم هسفن ماعلا يف نيُع

 يف ةيركسعلا تايلمعلا نوؤشل يكريمالا شيجلا ناكرا

 ةعردملا ةقرفلا ةدايق 191/7 ماعلا يف ملتسا مث . نطنشاو

 . ايوروأ يف يكريمالا شيجلل ةعباتلا ىلوالا



 (ةكرعم) تاسيدقلا رم وأع ستناس 40
 ١الما؟

 رخآلاو يسنرف امجدحأ نيلوطسأ نيب ةيرحب ةكرعم
 راطإ يف «ةيبرغلا دنملا رزج هايم يف ترج دقو «يناطيرب

 ىلع ايناطيربو اينابساو اسنرف نيب يرامعتسالا عارصلا

 يناطيربلاو يسنرفلا نيلوطسالا نيب سفانتلاو ,ةقطنملا كلت
 .ةيرحبلا ةرطيسلا ىلع

 نم فلؤملا يسنرفلا لوطسالا قلطنا 17877 4/8 يف

 زيكرملا ةدايقب ةيراجت ةنيفس ١9٠ و ةيبرح ةنيفس "4
 21. 1. 2. 06 0613556 «(سارغ ود لوب فيزوج اوسنارف»

 ىلع قابطالل يبيراكلا رحبلا يف «كينيتراملا» رزج نم

 ضرتعا دقلو .نابسالا عم نواعتلاب «اكياماج» ةريزج

 برق (تاسيدقلا رمد ستناس رمت يف لوطسالا اذه قيرط
 يريزج نيب 21165 065 5812465 تاسيدقلا رزج

 نم فلؤم يناطيرب لوطسا ««بوليداوغ» و «كينيمود»

 ©. «يندور جروج ريس» لاريمالا ةدايقب ةيرحب ةئيفس ”5

 عطق نيب تاشوانملا ضعب تلصحو , هلم عإل

 انيح « 4/١5 خيراتب مساحلا مادصلا عقو مث «نيلوطسالا

 طخ يف |هعقوم نع نيتيسنرف نيتنيفس حايرلا تفرح
 زهتناو .هكسامت دقفي يسنرفلا طخلا لعج امم .لاتقلا
 ةمئاقلا تارغثلا ربع مهنفس تللستف ؛ةصرفلا نويناطيربلا
 يف ةيسنرفلا عطقلا ترثعبتو «يسنرفلا لاتقلا طخ يف

 ةدحوك لاتقلا ىلع اهتردق تدقفو «ةقرفتم تاعومجم ثالث

 ىلوتساو .هتمرب لوطسالا راينا ىلا ىدأ ام .ةكسامتم

 دئاق عقوو «ةدايق اتنيفس اهنم نفس عبس ىلع نويناطيربلا
 ناتئيفس تملستسا | .رسالا يف يسنرفلا لوطسالا

 .ةدراطملا نم عوبسا دعب 11000 «دوه» لاريمالل

 (سيفرج نوج) تنسنيف تناس (84)

 يناطيرب يسايس ميعزو (يرحب لوأ قيرف) لاريمأ
 هتاراصتنابو يديدحلا هطابضناب فرع .(187- )١78

 تناس بيك» ةكرعم اهزربأ ةديدع ةيرحب كراعم يف

 . (1ا/لوا) مع 5هنمأ الاصععلا «تنسنيف

 ل. 3. 58أ86 تنسنيف تناس سيفرج نوج دلو
 //ةق (ارتلكنا) 2438010 «دروفيم» ف 17عام

 يقرو .19/49/ ١/4 يف ةيكلملا ةيرحبلاب قحتلا ./"ه
 لالتحا يف كرتشا ١08. ماعلا يف لوأ مزالم ةبتر ىلا

 «دئالذنوافويتو ةداعتساو (17/69) (01ع5ءع «كيبيك»

 برح نابإ نييسنرفلا نم (1757) عتب هنص 4

 برح ءانثأ داقو 2019/57 - 11/85) عبسلا تاونسلا

 ةيبرحلا ةنيفسلا ىلع ءاليتسالا ةيلمع ةيكريمالا لالقتسالا

 ةريزج ةكرعم يف 1011010ال884 «نايوردوف» ةيسنرفلا

 يف ترج يتلا ([158824 تناشوأ) 010655326 ناَسوأ

 . ١ا/ال6 ماعلا

 «قراط لبج» ةرمعتسم عزتنا ١8٠١ ماعلا يفو

 ىلع ١/87 54/19 يف ىلوتساو . نابسالا نم 18

 ةكرعم يف 268856 «زاغيب» ةيسنرفلا ةيبرحلا ةنيفسلا

 «سراف» بقل ةكرعملا هله دعب حنمو . 81656 «تسيرب»

 . كم1 مط

 رارحالا بزح يف ًايدايق ًاوضع تنسنيق تناس ناك
 «نوتسيسنول» نع نالربلا يف ابئان بختنا دقو . 318

 ال2201[ «ثوامرايد و ء(1ا/م98) ا[

 داع مث .(17/90) 17/960106 «بموكياو» و «(1784)

 ةيسنرفلا ةروثلا راصتنا دعب , 10/47 ماعلا يف ةيرحبلا ىلا

 داقف «ةيسنرفلا ةيروهمجلاو ارتلكنا نيب بورحلا عالدناو
 «ةيبرغلا دنهلا» رزج يف نييسنرفلا دض ةيبرحلا تايلمعلا
 . يرحب قيرف ةبتر كاذنا لمحي ناكو .(يبيراكلا رحبلا)

 ملتساو « يرحب لوأ قيرف ةبتر ىلا يقر ١74 ماعلا يفو
 ةدايق هسفن ماعلا نم (ربمفون) يناثلا نيرشت رهش يف

 . طسوتملا ضيبألا رحبلا يف لوطسالا

 / ؟ر// )١4 «تنسنيف تناس بيك» ةكرعم تناكو

 اهيف رصتنا يتلا ةمساحلا ةيرحبلا ةكرعملا .(11/

 لوطسا ىلع (ةيبرح ةنئيفس )١8 يناطيربلا لوطسالا
 717/) ينابسالا 1056 0ع 0010012 ءاقودروك يد هيزوخ»

 يذلا عئارلا يكيتكتلا بولسالا لضفب «(ةيبرح ةئيفس

 ريغ هكرحت يف (تسنيف تناس دعاسم) «نوسلين» همدختسا

 لوطسالا تاديدهتل ًادح راصتنالا اذه عضوو . يديلقتلا

 لوطسالا عم رمتسم مادص ىلع ناك يذلا ينابسالا

 هحنم دقو .اسنرف عم اينابسا فلاحت ببسب يزيلكتالا

 فوأ لريا» بقل كلذ رثا ىلع «ثلاثلا جروج» كلملا

 هردق ايونس ابتارو ««تنسنيف تناس

 ةراحبلا نلعأ 11/917 ماعلا نم هرل١؟ ورك ؛/ 17 يفو

 81056 «رون» و 518680 «ديهتيببس» يءانيم يف

 كرت امم .ةدشب مهايصع تنسنيف تناس عمقف .نايصعلا

 دعاصت نيذلا .هطابضو هلاجر سوفن يف ةئيس اراثا

 لانقلا لوطسا ةدايق هيلوت نابإ كلذ دعب مه ؤايتسا
 ىلعألا دئاقلا حبصا امدعبو 18٠١. ماعلا يف يزيلكنالا

 ءارجاب ماق )1١ 18٠0 - 18٠07( ةرتفلا يف ةيرحبلا تاوقلل

 ةضراعم راثأ امم ,نفسلا ءانب ضاوحا يف ةيرذج تاحالصا

 .نفسلا ءانب جمانرب يف هلخدت ىلع جتحا يذلا نالربلا

 يقل هنكل 218017 ماعلا يف «تنسنيق تناس» دعاقت

 جروج» كلملا نم ًايصخش ًايركت )187١( ًاماع 14 دعب
 لاريمأ» بقل جيوتتلا تاللافتحا ءانثا هحنم يذلا  «عبارلا

 .1851» ماعلا يف ينوت . يرخف بقل وهود لوطسالا

 ل هيلج ” و٠

 ( ةجراب ) تنسنيف تناس (:)

 تناسا» جراوب ةئفل يمتنت ةيئاطيرب ةجراب
 لالخ ةيناطي ربلا ةيرحبلا يف تمدخ يلا ا تنسف

 . ىلوألا ةيملاعلا برحل

 8غ («تتسيف تنامو ةجرابلا ءانب أدب

 ىفا اهازنا مو بوتال/ا 0١ يف الاس ععملا
 ةيلمعلا ةمدخلل تدعاو « ١5١ه / وه / ٠١ يف ءاملا

 نطولا ,لوطسا ىلا تمض دقو . 9١5١ه / ه/ م يف

 ةيملاعلا برحلا لالخ تكرتشا . ايناطي ربب « مالا

 ل515 /هر ١» يف «دنالتوج » ةكرعم يف والا

 ةجرابلا عم تكركتشاأ ١5١9١/مه/9١1 يو

 لوطسألا تايلمع دض لامشلا رح يف « دووفنيلوك »
 هذه لالخ ةديدج ةيرحعع كراعم ثدحت ملو «يناملالا
 . تاكرحتلا

 بيردت ةنيفس ىلا تاوح ب رحلا ءاهتنا بقعو

 ررقتو © ١919 ( رياربف) طابش يف
 تعيب مث نمو « 1918١ ( سرام ) راذآ يف اهتمدخ

 يف اهكيكفت أدبو 2« 198١/1١/1١ يف ةدرخكا
 . 19989 ( سرام) راذآ لالخ , رقود » ءانيم

 تناس رظنا ) : حيلستلاو ةماعلا تافصاوملا
 هل

 امك

 . ( جراوب ةثف 1 ةثق

 ( جراوب ةئف ) تنسنيف تناس (؛)

 ةيرحبلا يف تمدخ ةيناطي ربلا جراوبلا نم ةئف
 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناطي ربلا

 / + / + يف ةئفلا هذه نم ةجراب لوا ءانب أدب
 رظنا) «دووغنيلوك » ىمست تناكو 2غ 0

 ةئفلا تبستكا دقو د ووغنيل وك
 يتلا ثالثلا جراوبلا نم ةيناثلا ةج رابلا مسا نم اهمسا
 « «تدسليف تناسو ةج رابلا 7 ا ةئفلا دذه نم تينب

 ( ةج راب

 . « دراغناف » ةثلاثلا ةج رابلا تيمحو

 ةئفلا دودحم ريوطتك جراوبلا هذه تينب دقو
 نوفو ريليب رظنا ) « نوف و ريليب » ةامملا اه ةقباسلا
 تاظفتحاو « ( ةعوسوملا ةياهن يف قحلملاب جراوي ةثف
 رظنا ) ةسئف صئاصخ مظنع
 ماظن ثيح نم ةصاخ « ( جراوب ةئف ء تونديرد

 اهنارين ةوق تناك نأو «. ةليقثلا عفادملاب حيلستلا

 كانه سيل و.اهتناطبس لوط ةدايز ببسب تداز دق
 اهتقباسو ةئفلا هذه نيب ةماه قورف عقاولا يف
 ريكأ ةيانعب تممص اهنا ىوس « نوفو ريليب »

 « تونديرد »

 ١,5 نيب ةئفلا هذه جراوب تاقفن تحوارت دقو

"8 ّ 



 (يبناج رظنمو يولع رظنم) تنسنيف تناس ةيناطيربلا ةجرابلا

 ةجرابلل يل رتسا هينج نويلم 0,١هو نويلم
 ١ . ةدحاولا

 ,١١ ةئفلا هذه نم يلاجالا ةج رابلا لوط ناك

 ع ارتم ؟ه,5 اهلكيط ضرع ىصقاو « رتم
 يداعلا اهنزو غلبو راتما مل.0 اهسطاغ قمعو

 . نط ؟م.عتب اط تزو ىصقاو « ًانط

 0 ةعب رالا ةينيب روتلا اهمتاكرحم ةوق تغلبو

 ةدقع ١١ ىوصقلا اهتعرسو « ناصح

 ىلاو,دقع ١٠١ ةعرسب يرحب ليم 54٠٠ ىلا اهلمع ىدم
 فلأتيو . ةدقع ١8,0 ةعرسب ًايرحن اليم

 داتعملا اهدوقو ناكو . الجر الهم نم اهمقالع

 و٠4 ىلا ةفاضإلاب محفلا نم نط 4.٠ نم فلأتي

 تلأتي ناكف ىصقألا اهدوقو اما . طفنلا نم ًانط
 نفسلا نأل كلذو « محفلا نم نط 58٠٠١ نم

 ىلع ةيسيئر ةروصب دمتعت لازت ال تناك ةيناطي ربلا

 . اهمناكرمج لجارم دوقوك محفلا

 نم ةئفلا هذهل ةيبناحلا عوردلا كمس حوا رتي

 عورد كمسو ء مث ه4 و مث ه١ نيب جراوبلا

 اهعفادم جاربا كمسو © ممال5 و مث 19 نيب اهحطس
 ٠١ نم فلأتي يسيئرلا .اهحيلست ناكو . مم 8
 هتقيذق نزو غلبي ) ٠0٠ /ل ةصوب ١١ رايع مفادم

 ةيوازب ملك ؟١,ه هيمرل ىدم ىصقاو غلك ممه
 ةيئانث جاربا ه ىلع ةعزوم«( ةجرد ١٠ اهردق يمر

 ناجرب و هنم برقلاب نايبناج ناجربو ماما جرب)
 ماظنل ًاقفو ( رخآلا نع عفتري امهدحا ةرخؤملا يف

 «( تونديرد » مقادم عيزوت

 ًايوناث ًاعقدم ١١ اهيلا فيضا ١9١ه د )94

 لصيو .

 يماع نم ءادتباو .
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 عورد نود نم ه٠. /ل ةصوب 4 رايع نم ًادرفنم
 اهيلا فيضا ١117 ماعلا نم ءادتباو . جاربا وأ
 رايع رخآلاو ةصوب 4 رايع امهدحا ط / م ناعفدم

 تاديب روط قالطا بيبانا م” نع الضف © ةصوب

 ؛ رايع مفادملا تزهج اك . ةصوب ١م رايع

 ديعاو. اياظشلا نم اهمقطا ةياهلا عوردب ةصوب
 ةرادا مظن تروطو « لضفا ةقيرطب اهعيزوت
 هذه جراوب ةمدخ تهتنا دقو . نارينلا طبضو
 . ةليلق تاونسب ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب ةئفلا

 ١1917 (ةيرحب ةكرعم) تنسنيف تناس (54)
 , (110/91/ ةيرحب ةكرعم «تنسنيف تناس بيك رظنا)

 (رثرأ) ريلك تناس 0

 مكاح لوأو 1818(4 - 175) يكريمأ قركدع

 مل. هريلك تناس رثرا» دلو .«تسيو ثرون» ميلقال

 ل33 / #3 خيراتب (ادنلتكسا) «وسروت» يف 53126 0135

 مل هنكل ,بطلا ةساردل «غربندا» ةعماج لخدو .

 مزالم ةبترب يناطيربلا شيجلاب قحتلا لب .ةسار دلا عباتي

 ةمدخلل ةيلامشلا اكريما ىلا كلذ دعب لقتناو . يرحب ناث

 فرع يذلا .«يسنرفلا - يناطيربلا عازنلا نابإ ءادنك يف

 ء(01/517  ١ا/ه4) (ةيدنهلاو ةيسنرفلا برحلا» مساب

 ثيح . 1155 ماعلا ىتح يناطيربلا شيجلا ةمدخ يف يقبو

 .ةيراقعلا نوؤشلا يف لمعلل فرصناو هتلاقتسا مدق

 ىلا مضناو «نييكريمالاب قحتلا ١77/0 ماعلا يفو

 برح ةيادب يف ءىشنا يذلا «. يكريمالا يراقلا شيجلا

 يف كرتشاو ١9/87(2 - ١الاله) ةيكريمالا لالقتسالا

 (االا/هر/كر/ 107 8انصلطعت# 2311 «ليه ركنابد ةكرعم

 ساموت» يناطيربلا لارنجلا دي ىلع نويكريمالا اهيف مزه يتلا
 امك .ديقع ةبتر كاذنيح لمحي ناكو .1. 68 «جيغ

 «نوتنرت» يتكرعم يف ديمع ةبتر ىلا هتيقرت دعب كرتشا
 «نوتسنيرب» و (١ا/ال5 / ١؟ رك 75)إ 8

 جروج» لارنجلا ةرمأ تحت ( 10 )* ١ ١1/1/10

 ماعلا ينو .ءاول ةبتر ىلا امهرثأ ىلع يقرو .«نطنشاو
 «رلياكس بيليف» لارنجلا ةيلامشلا ةقطنملا دئاق هئنيع 17

 «اغوريدنوكيت» نصحل ًادئاق 2. 5طانإلا 6
 ةيناطيرب ةوق تناك يذلا تقولا يف 5-83

 .نصحلا لالتحال «نيوغروب نوج» لارنجلا ةدايقب مدقتت

 «لاتق نود ١ا/الال/ال/ ؛ يف نصحلا ريلك تناس ىلخا دقو

 . هتحاس تئربو (19/74) يلاتلا ماعلا يف ةمكاحملل مدقف

 ماعلا يف همامضناب ةيسايسلا هتامامتها «ريلك تناس» أدب

 هس ؤرتو (تارمعتسملا ةموكح) يراقلا رمت ملا ىللا 6

 هسفن ماعلا يف لغش دقلو .1181/ ماعلا يف رمتؤملل

 مسق) «تسيو ثرون» ميلقال مكاح لوأ بصنم (17417)

 يف هتدايق زكرم ماقاو .(ويواهوأو انايدنا يتيالو ىلا دعب امهيف

 ماعلا يف اهمسا لدب يتلا) 105826191116 «ليقيتنازول»

 طابضل اميركت ,(0صعاضص61 «يتانيسنيس» ىلا

 يف «ريلك تناس» كمهناو .(ةيكريمالا لالقتسالا برح

 تدحتا نيذلا رمحلا دونها تاراغا ةهجاوم يف ةرتفلا كلت

 .دذجلا ضيبلا نينطوتسملا درطل 178 ماعلا يف مهلئابق
 هلشفب تهتنا «ةيبيدأت ةلمح ١1/91١ فيرخ يف مهدض داقو

 نم ًايمسر هتئربت مغر ءشيجلا نم هتلاقتسا ميدقتو
 ١9/81(, ةلمح ءريلك تناس رظنا) لشفلا كلذ ةيلوؤسم

 «نوسرفيج ساموت» سيئرلا هافعا 18٠١« ؟ ماعلا ينو

 «1805(2) «تسيو ثرون» ميلقال مكاحك هبصنم نم

 مكحلا ةلأسم لوح هفقاوم نم ميلقالا ناكس ءايتسا ببسب

 ةعطاقم يف يفوت .«وياهوا» يف ةطلسلا لكشو يتاذلا
 .1418/ مهر ١" يف (ايناقلسنب ةيالو) «دنالرومتسيو»

 ١/941١ (ةلمح) ريلك تناس (34)

 ىكريمالا ءاوللا تاوق دض رمحلا دونهلا اهنش ةراغا

 ءلالقل ماعلا يف كتطانت 56. ©0131 «نيلك تناس رثرآ»
 ١7/84(. - ١ا/49) ةيكريمالا  ةيدنحملا برحلا نايإ

 .«يرقوكير تروف» ةكرعم مسا ًاضيأ اهيلع قلطيو
 فلتخم تأدب ءرشع نماثلا نرقلا تانينامث فصتنم يف

 ديصلا قطانم ةداعتسال اهدوهج قيسنت ةيدنهلا لئابقلا



 بجومب اهولتحا دق ددجلا نونطوتسملا ناك ىتلا ةماحلا

 نيناطيربلا نيب تدقع يتلأ لامك نيشناب ةدهاعم

 تقتلاو .ةيكريمالا لالقتسالا برح دعب نييكريمالاو

 نيذلا نييناطيربلا حلاصم عم ةرتفلا كلت يف دونهلا حلاصم

 «ةحبارلا ورفلا ةراجت زكارمب نوظفتحي نولازي ال اوناك

 .نييناطيربلا معد كلذب دونملا بسكف

 مض يدنه داحتا ليكشت مت 21184 ماعلا لولحبو

 «ريواليد» .52952ع «ينواش» :ةيسيئرلا لئابقلا

 «يوكوريا» .8002[[0 «هاواتواد 12 ء]ةلدتع

 ,18نةسأ (يمايم» , 015263182 (ريبيشت» 11001101

 ةيالو دودح ناكس ناكو . 802 « موتاواتوي»

 داحتالا مايق رطخب سحأ نم لوأ 122 4016إل «يكتنك»

 ىرق ىلع ةراغالل تاعومجم لاسرا ىلا اوردابف يدنهلا

 - ةيدنهلا برحلا بوشن يف لجع امم ,نييلصالا ناكسلا

 .(11/84) ةيلاتلا ةنسلا يف ةيكريمالا

 «تسيو ثرون» ميلقا مكاح درج ماعلا يفو

 .«رمراه» ديمعلا ةدايقب ةيبيدأت ةلمح «ريلك تناس» ءاوللا

 لتقمو يدنه نيمك يف اهعوقو دعب تلشف ةلمحلا نكلو
 سأرت )11/81١( ةيلاتلا ةنسلا يفو .اهدارفا نم لجر

 اهدادعت يف رداصملا تفلتخا ةوق هسفنب «ريلك تناس»

 دارفاو نييماظنلا دونجلا نم لجر 5٠٠١ ٠.0.”

 نصح نم (ربوتكا) لوألا نيرشت يف قلطناو «(ايشيليملا
 تاباغلا ربع ًابيرفت ملك ١6١ ةفاسم عطقو ,(«نطنشاو»

 116ع0161] (يرفوكير» نصح ىلا لصو ىتح «ةفيثكلا

 «ريلك تناس» ماقأ ١الوا١/ ١١ / ا" يفو .«وياهوأ» يف

 ذاختا لمها هنكلو 1/13111266 « يموم» رهن يونج هركسعم

 ةدايقب) دونهلا نكم امم «نيتيليللا ةسارحلاو ةطيخلا ريبادت

 ءركسعملا ىلا ءودبب لستلا نم (لتريت لتيل ميعزلا
 ,ةفطاخ ةراغاب /١١ 5 حابص يف ةيكريمألا ةوقلا ةأجافمو

 نيب تحوارت ةحداف رئاسخب نييكريمالا ةباصإ نع ترفسا
 نمو ريلك تناس عاطتسا دقلو .حيرجو ليتق ١٠٠4و ٠

 ىلإ مث نمو ««نوسرفيج تروف» ىلإ رارفلا هلاجر نم اجن
 نم هتلاقتسا دعب ايف مدق ثيح «(«نطنشاو تروف»

 .ةميزملا ةيلوؤسم نم ًايمسر هتئربت مغر «شيجلا
 «ريلك تناس» ةميزهو ةراغالا حاجن ىدأ دقلو

 ميلقا يف ضيبلا ناطيتسا تايلمع فقوت ىلا ةمساخحلا

 ءوحلو ءصاخ لكشب «وياهوأ» ينو ««(تسيو ثرون»

 ةيكريمالا نوصحلا ىلا «يكتنك» ةيالو دودح ناكس
 ماكحاو دونحلا تايونعم زيزعت ىلا تدأ امك .ةرواجملا

 مهنا الا ءابيرقت تاونس ثالث ةدمل فقوملا ىلع مهترطيس

 ل١ «نياو ينوتنا» يكريمالا ءاوللا دي ىلع كلذ دعب اومزُه

 151162 112056155 «زربميت نلوف» ةكرعم يف 26

 نيرغ» ةدهاعم عيقوت ىلع اومغرأو 1794 /م/ 50
 .(١لومر ©2ععص آ/11 «(ليف

 (1844) «ابوك يدوغ ايتناس» ةلمح يف ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا كرحت

 1894 (ةلمح) ابوك يد وغايتناس هر

 -/ ؟) ةيكريمالا  ةينابسالا برحلا يف تالمحلا مهأ

 زربأ نم اهيف نابسالا ةميزه تناكو .ةم/ خ١

 . برحلا كلت تبغا يتلا لماوعلا

 ةيكريمالا ةجرابلا رمد يذلا ضماغلا راجفنالا رثا

 بهذو .(18947 ؟8١/5) انافاه ءانيم يف 202126 «نيام»

 يف ةيكريمالا ةموكحلا تنلعا ًايكريما ًاراحب 75١ هتيحض

 برخلا نا ةربتعم ءاينابسا ىلع برحلا موم4/ ؛راله

 ةجحب اكريما تعرذت دقو . 4/7١ ذنم ٌداعف (هنيب ةمئاق
 ماعلا يف تبشن دق تناك يتلا «ةيبوكلا ةروثلا ةرصانم

 تضفر نأ دعب ةصاخو .ينابسالا مكحلا دلض 6

 تناكو .ايوك نع ءالجلا يف ةيكريمالا ةبغرلا ذيفنت اينابسا
 ىلا تعراسف .ءضفرلا كلذ عقوتت ةيكريمالا ةموكحلا

 .ايوك نم نابسالا درطل ةيرحبلاو ةيربلا اهتاوق لاسرا

 :يبونجلا ابوك ءىطاش ىلع لازنالا

 ءًايمسر برحلا نالعا لبق يأ 185487 4/7١ ذنم

 دونجلا نم افلا ١7 ىلاوح ةدحتملا تايالولا تدشح
 ةيالوب ,1880م8 «ايمات» ءانيم يف نيعوطتملاو نييماظنل

 213/. 5584[ «رتفاش مايلو» لارنجلا ةدايقب ءاديرولف

 اذه ناكو .«سماخلا قليفلا» مسا ةوقلا هذه ىلع تقلطاو

 غلبيو ءلجع ىلع ةلكشم قرف ثالث نم ًافلؤم قليفل
 8و «(ةلايخ بئاتك * اهنيب نم) ةيماظن ةبيتك ١5 هعومجم

 هذه هب مستت تناك ام زرباو .نيعوطتملا نم بئات

 لعج اممكلويخلا ددع ةلقو «تادعملا يف صقنلا ,تاوقل

 .نيلجار لاتقلل نيرطضم ةلايخلا بئاتك دونج مظعم

 ” ”* ىلع سماخلا قليفلا رحبا 1848/5/14 يفو
 ةريزجلا يبونجلا ءىطاشلا ىلع لزن مايا 8 دعبو ءًابكرم
 ةفاسم ىلع ةعقاولا 1021010151 «(يريوكيد» ةدلب دنع ابوك

 برغلا وحن كرمت مث ,وغايتناس ةدلب يقرش ملك
 مل لازنالا اذه لالخو ,5918026]' «ينوبيس» ةدلب هاجتاب

 «سيرانيل وينيسرأ» لارنجلا ةدايقب «ةينابسالا تاوقلا دبت

 ًايعافد زكرمتلا ىلا تدمع لب ءركذت ةمواقم لل. 15
 ةعقاولا 1.85 0118515085 «ساميساوغ سالو ةدلب برق

 .وغايتناس ىلا ةيدؤملا لالتلا ربع نيصح يرابجا رم يف

0 
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 /“٠ ؟ اسكر يس لوطساريمدت حقوم ا# اريقريس لوظسا باحتست | ظحل هس ساس

 (1894) «ابوك يد وغايتناس» ةلمح يف ةيرحبلا عقاومو ةيربلا ةيكريمألا تاوقلا مدقت رواحم

 ل. «رليو فيزوج» لارنجلا ماق .5 / ؟4 يفو

 سأر ىلع ؛ةلمحلا كلت يف ةيربلا تاوقلا دئاق "6167

 رئا 6٠١ ىلاوحب ةززعمو يدنج ٠٠٠١ مضت ةيكريما ةوق
 .«ساميساوغ سال» ىلع لطملا فرحلا ماحتقاب «يبوك

 .ةدلبلا هذه لالتحا نع رفسا ريصق كابتشا دعبو

 نا دعب «.(يدنج ١6٠١ ىلاوح) ةينابسالا ةوقلا تبحسنا

 رئاسخ اما .نورشعو ةسخل حرجو ءةرشع اهم لتق

 زعوأ كلذ رثإ .احيرج ه7 و اليتق ١15 تناكف نييكريمالا
 يف فقوتلاو .فحزلا ةلصاوم مدعب «رتفاش» لارنجلا

 . لماش موجه مايقلل ًادادعتسا ينوبيس

 :يناكلإو ناوخ ناس ةكرعم

 فلا 7٠٠١ ىلاوح مضت ايوك يف ةينابسالا تاوقلا تناك

 يد وغايتناس» يقرش ةرشتنملا تاوقلا ناف اذه عمو .لجر
 ةيلعفلا ةوقلا امأ . لجر فلأ "ه ىوس مضت.نكت مل «ابوك

 5858 «ناوخ ناس» نم دتمملا طخلا نع عافدلل ةدشتحملا

 ال ءاهز دعب ىلع عقاولا 131 نهال «يناكلإو ىلا آن

 ًافلأ "١1 نع دزت ملف ءىابوك يد وغايتناس» يقرش ملك

 نيكاوخ» لارنجلا ةدايقب «يناكلإ» ةيرق ماما مهتم 7١ زكرمت

585 

 ٠١4٠٠١ رشتنا نيح يف ,1. 97. 0عا1 إن «يار ليداراف

 نمو .«ناوخ ناسو تاعفترم يف «سيرانيل» ةدايقب لجر

 لامشلا ىلا ةعقاولا ةريغصلا 1561416 «لتيك» ةبضه ابنيب

 .لجر ١١٠١ اهنع عفاديو .«يقرشلا

 لارنجلا عضو «ةينابسالا تاوقلا راشتنا ىلا ًادانتساو

 لامشلا نم «ابوك يد وغايتناس».ةمحاهمل ةطخ «رتفاش»

 :نيلتر ىلا هتاوق مسقو .يقرشلا بونجلاو يقرشلا

 هتمهمو «لجر 85٠٠١ مضيو ؛هتدايقب يسيئر لتر ١-

 ناسد» هاجتاب يبرغلا لامشلا وحن ينوبيس نم قالطنالا
 «ةنيدملا هذه يف ةيسيئرلا ةينابسالا تاوقلا ةيفصتو ««ناوخ

 .«هابوك يد وغايتناس» وحن كلذ دعب عافدنالاو

 11. «نوتول يرنه» لارنجلا ةدايقب يوناث لتر -؟

 نم قالطنالا هتمهمو «يدنج 570١ مضيو , 31

 اهتيماح ريمدتو ««يناكلإ» هاجتاب لامشلا وحن «ينوبيس»

 ««ابوك يد وغايتناس» وحن كلذ دعب مدقتلاو «ةينابسالا

 لترلا موجه نابا ,ةيقرشلا ةيلامشلا ةهسملا نم اهتمجاهمل

 . ةيقرشلا ةيبونجلا ةهجلا نم ةئيدملا ىلع يسيئرلا
 ساموت مايلو» ةدايقب ايكريمأ الوطسا نأ مغرو

 رحبلا ةهج نم «ابوك يد وغايتناس» رصاحي ناك «نوسيماس

 عم ةيربلا هتايلمع قسني مل «رتفاش» ناف ءكر/ك ١ ذنم

 معدلا نم ةدافالا نود ةنيدملا ةمجاهم ررقو «(نوسيماس»

 . يرحبلا

 و «رتفاش» التر قلطنا «(وينوي) ناريزح رخاوا ينو

 .ةطخلا يف نيددحملا نيلوالا اهيفده وحن «نوتول»

 يتلا «4يناكلإ» ةدلب ةيماح عم «نوتول» لتر مدطصاو

 نع عجارتت ملو .الماك اراهن ترمتسا ةدينع ةمواقم تدبأ

 ءايدنج 78 نم رثكا اهنم حرجو لتُق نا دعب الا اهعقاوم

 لتحا مث ««يار ليد اراق» لارنجلا ةيماحلا دئاق مهغيب نم

 م١1 رسخ نا دعب ءاينابسأ ايدنج ١١١ رساو ةدلبلا «نوتول»

 . ًاحيرج م٠5 نم رثكاو ًاليتق
 كانه نوكي ال ىتحو ««يناكلإ» لالتحا يف رخأتلل ارظنو

 جودزملا موجه لاب مايقلل ةطخلا يف ةددحملا دعوملا نع رخأت

 لاوط ريسلاب «نوتول» لتر ماق ««ابوك يد وغايتناس» ىلع

 .«ايوك يد وغايتناس» هاجتاب ليللا

 ةكيطب «ناوخ ناسو وحن «رتفاشو لتر ةكرح تناكو

 ةلايخلا جوف» نم اهمظعم يف ةلكشم هتنميم تناكو . يبست

 آ. «دوو درانويل» ديقعلا هدوقي يذلا «لوألا ةلجارلا

 سيئرلا) «تلفزور رودويت» مدقملا هطابض نمو .77000

 لارنجلا اهلك ةئميملا دوقي ناكو . (دعب ايف تلفزور رودويت

 لارنجلا فلخ يذلا .5. 5232617 «رئمس ليوماص»

 ارنجلا ةدايقب ةوقلا هذه ةرسيم تناكو .هضرمل «رليو»

 ل. 16816 «تنك بوكاج»

 يف «ناوخ ناس» تاعفترم ىلع يسيئرلا موجه لا أدبو

 ىلوالا هتظحلا ذنم موجحلا ناكو . 18/6/7١ موي حابص

 زاجنا نع «نوتول» لارنجلا ةقرف رخأت ببسب ءًابرطضم
 ةيكريمالا تاوقلا ىلع ترهظ امك ««يناكلإ» يف اهتمهم
 .عالطتسالا تامولعم ةلآضل ًارظن .ككفتلا رداوب

 ةمواقملا فنع ىلا ةفاضا «تادحولا ىلع ةرطيسلا فعضو

 ةزيم كلتمت تناك يتلا «ةينابسالا تاوقلا اهتدبا ىتلا

 .ناخدلا ميدع دورابلا مدختستو «ضرالا

 ع

 أحل نا ىلا .ًادج ًائيطب ةيكريمالا تاوقلا مدقت يقبو
 اهنيب نمو «ةيتاذلا مهتاردابم ىلا ناوعالا طابضلا ضعب

 ترهظاو ««تلفزور» ةلايخ اهم تماق يتلا ةماهلا ةردابملا

 «لتيك» ةبضه لالتحا ىلا تداو ؛ةريبك ةلاسب اهلالخ

 .ديج لكشب ةنضحملاو ةيمحملا ةريغصلا

 عفترم طوقس يف ريبك دح ىلا ةبضهلا لالتحا مهاسو

 طخلا دقف نيعقوملا نيذه لالتحابو .«ناوخ ناس»

 ةينابسالا تاوقلا تعجارتو «هنزاوت ينابسالا يعافدلا

 (يكريمالا ريدقتلا بسح) ترسخ نا دعب «برغلا هاجتاب
 (16077) ل نييكريمالا ضرعت لباقم ةباصا 5
 .ًاحوتفم ءابوك يد وغايتناس» ىلا قيرطلا حبصاو «ةباصإ
 يتلا عقاوملا نيصحتو فقوتلاب هتاوق رما «رتفاش» نكلو



 عجريو . نابسالا ةدراطمب اهرمأي نأ نم الدب :اهيلا تلصو
 ىمحلا راشتناو .هتاوق باصأ يذلا كاهنالا ىلا كلذ

 .هلاجر نيب راحزلاو (ايرالملا) ءادربلاو ءارفصلا

 دئاق «ناوخ ناس» ةكرعم يف ىحرحلا نيب نم ناكو

 دقف اذلو .«سيرانيل وئيسرأ» لارنجلا ةينابسالا تاوقلا

 .ل. 10181 «لاروت هيزوخ» لارنجلا ةدايقلا يف هناكم لح

 باصا يذلا كاهنالا ىدم فرعي ديدحلا دئاقلا نكي ىو

 يد وغايتناس» فراشم ىلع تدغ يتلا .«رتفاش» تاوق

 . تاوقلا هذهب كتفت ضارمألا نا فرعي نكي ملاك «هابوك
 ريثأت (ىرنس امك) اه ناك تارارق كلذ دعب ذختا دقف اذل

 يتلا «ةيرحبلا «(ابوك يد وغايتناس» ةكرعم ريس ىلع ء يس

 ىلع ءيس ريثأتو ««ناوخن ناس» طوقس نم نيموي دعب ترج

 .اهتاذ «ابوك يد وغايتناس» نع عافدلا ريصم

 :ةيرحبلا «ابوك يد وغايتناس» ةكرعم
 يف اينابسا ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا تنلعا امدنع

 لاريمالا ةدايقب ينابسالا لوطسالا ناك مة, 16

 2. 067978 7/ 10م اه «اتايوت يإ اريقريس لاوكساب»

 ين) 08م6 9/6206 رضخالا سأرلا رزج دنع ايسار

 اذه رحبا 4/79 ينو .(ايقيرفا يبرغ , يسلطالا طيحملا

 ةعبرا نم فلأتي ناكو .يبيراكلا رحبلا هاجتاب لوطسالا
 .تارمدم ثالثو ةئيدح تادارط

 لوطسا» اهتاذ ةقطنملا وحن هجوت .هسفن تقولا ٍيفو

 نم ددعو نادارطو جراوب 5) 'يكريمالا «يسلطالا يلامش

 مايلو» لاريمالا ةدايقب ناكو «((جح رغصألا قراوزلا
 ةدايقلا تزعوأو .73/. 1. 58728501 «نوسيماس ساموت

 برسلا» ىعدت ةيكريما ةيرحب «ةمهم ةوق» ىلا ةيكريمالا

 .«يسلطالا يلامش لوطسا» ىلا مامضنالاب «رئاطلا

 ناكو .اهضارتعاو ةينابسالا نفسلا ةدراطم يف هتكراشمو

 5./3/1. «يالش توكس دليفنيو» ديقعلا ةدايقب برسلا اذه

 . ةعطلعإل

 ةاذاحم ىلا «نوسيماس» لوطسا لصو 189448/"ر١ يفو

 ضارتعا نم نكمتي نا نود «؛ابوك يد وغايتناس» فرم

 ىمتحاو هر/ ١9 يف أفرملا غلب يذلا :«اريفريس» لوطسا

 ماقو . يرحب موجه يا دض هنع عافدلل دعتساو «هيف

 ةيرحبلا ةسدنهلا طباض رماو أقرملا ةرصاحمب «نوسيماس»

 «كاميريم» محفلا ةلقان ةنئيفسلا قارغاب «نوسبوه دراشتير»

 لوطسالا جورخ عنمل ءأفرملا لخدم دنع 1513©

 >/# يف قارغالا ةلواحم ترجو .رحبلا ضرع ىلا ينابسالا

 ةيكريمالا نفسلا تناكو «ًالماك ًارهش راصحلا رمتساو
 يف فقت «ةرئاد فصن لكش ىلع مظتنت راصحلا اذه لالخ
 ىلا مدقتت مث «ءانيملا لخدم نم لايما ةتس ةفاسم ىلع راهغلا
 «نوسيماس» لغشنا دقلو .ليللا لالخ لايمأ ” ةفاسم

 ميدقتب مامتهالا ليلق هتلعج ةجرد ىلا «يرحبلا راصحلاب

 لع كلزت يلا «رتفاش» لارنجلا تاوقل يرانلا معدلا

 وغايتناس» هاجتاب تمدقت مث « 5 7١ يف يبوكلا ءىطاشل

 .قرشلا نم اهتمجاهمل هابوك يد

 («ناوخ ناس» ةكرعم ءاهتنال يلاتلا مويلا) /ر/ ؟ يفو

 ةيكريمالا تاوقلا نا ابوك يدوغايتناس» ةيماح دئاق دقتع

 مايقلل دعتست «ةئيدملا فراشم ىلا تلصو يتلا «ةيربل

 لوطسالا ددهب عضولا اذه نأو ءبيرق يرب موجهب

 ررقت اذهو .اهل رربم ال راطخاب ءانيملا يف دوجوملا ينابسال

 «ال/“* يف يكريمالا يرحبلا راصحلا قرخب لوطسالا مايق

 كرت .ا/ / 7 حابص يفو .رحبلا ضرع ىلا جورخلاو
 ةدايقلا ةنيفس رهظ ىلع ءراصحلا ةقلح «نوسيماس»

 تاوقلا دئاق عم قيسنتلل عامتجا دقع ةيغب ««كرويوين»

 .«ينوبيس: ةنيدم يف «رتفاش» لارئجلا ةيكريمالا ةيربلا

 رداغي ينابسالا ليكشتلا نا هراحبا لالخ ملع- هنكلو

 ىصقأب راصحلا ةقلح ىلا داعو .هتنيفس هاجتا ريغف ءءانيملا

 . ةعرس

 «يالشو» ديمعلا ةدايقلا يف هبئان ناك .تقولا اذه يفو

 جورخلا أدب يذلا ينابسالا لوطسالا عم كابتشالا أدب دق

 يف «نوسيماس» كرتشاو .«ابوك يد وغايتناس» جيلخ نم

 رفسأو ٠ كابتشالا حرسم ىلا هلوصو دعب ةكرعملا ةرادا

 اريفريس» هدئاق رسأو ينابسالا لوطسالا ريمدت نع لاتقلا

 و ًاحيرجو ًاليتق 474 لاتقلا يف نابسالا رسخو .«اتابوت يإ
 .ًاريسأ 81

 لضفلا بحاص هنأ «يالش» ىعدا «برحلا ءاهتنا رثإو

 يف «نوسيماس» ةكراشم ناو «يرحبلا راصتنالا كلذ 5

 لوطسالا عضو ناك نا دعب «ةرخأتم تءاج ةكرعملا ةرادا

 الوطمو اداح اشاقن ةفاحصلا تراثأو .ررقت دق ينابسالا

 يركسعلا قيقحتلا سلجم مسحو .ةلأسملا هذه لوح

 يكريمالا سرغنوكلا نكلو :«نوسيماس» حلاصل لدجلا

 .«توسيماس» تاحاجنب يمسر فارتعا رادصا نع عنتما

 يد وغايتناس» تحبصا ٍنابسالا لوطسالا ريمدت دعبو
 تنوكتو .رحبلاو ربلا نم ةيكريمالا تاوقلاب ةطاحم ؛ابوك

 نا ةقيقحلاو .فقوملا نع ةئيس ةروص ةيماحلا ةدايق ىدل

 تاوق نأل ءهنم سوؤيم لكشب ًاروهدتم نكي مل فقوملا
 يرب موجه ذيفنتب اهل حمسي ال عضو يف تناك «رتفاش»

 نم ةئيدملا فصق «نوسيماس» لوطسا عسوب ناكو . مساح

 عيطتسي الو «لازنالل تاوق كلمي نكي مل هنا الا ءرحبلا

 صقنو ةيونعملا ةلاحلا روهدت نكلو . ةنيدملا لالتحا يلاتلاب

 7/١١ يف ةنيدملا ميلست ىلا ةيماحلا ةدايق اعفد .تامولعملا

 فلا ١؟ ةنيدملا يف نويكريمالا رساو .يدج لاتق نود

 يف تكراش يتلا تاوقلا نم نيقبتملا ىلا ةفاضالاب ,لجر

 . افلا )*١ يناكلإو ناوخ ناس ةكرعم

 برحلا تهتنا نا راصتنالا اذه ةجيتن نم ناكو
 ه
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 أس

 ًاعقوتم ناك امم ريثكب رصقا ةدم لالخ ةيكريمالا  ةينابسال

 لوطسالا تاليكشت لك عاضخا نع تضخمتو ءاهل

 عضوو ءديدجلا ملاعلا ءىطاوش برق ةلماعلا ينابسالا

 يف اهتاليثم تايربك فاصم يف ةيكريمالا ةيرحبلا تاوقل
 تبهنا يتلا )١1848( سيراب ةدهاعم يو . ميدقلا ملاعل

 ةريزج يف اهبلاطم نع يختلا ىلع اينابسا تمغرا «برحلا

 ىلع ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تمدقا ىتلا ءابوك

 ١ .اهلالتح

 ىلا ةلمحلا نم يربلا ءزجلا يف يكريمالا راصتنالا دوعي
 دقلف . ةيفاك ةيلاتق ةدارا كلتمت نكت مل ةينابسالا تاوقلا ن

 نع عافدلل تاعطقلا نم ديزملا دشح اهناكماب ناك

 تفتكا لب «كلذ لعفت مل اهكلو ,«هابوك يد وغايتناس»

 .ابوك يف نيدوجؤم لجر فلا ٠٠١ لصا نم دودحم دشحب
 لضفلا دوعيف «عيرسلا يرحبلا يكريمالا راصتنالا امأ

 مطقلا ىلع ةيكريمالا ةيرحبلا عطقلا قوفت ىلا هيف لوألا
 نا ةصاخو .ةيرانلا ةردقلاو ةعرسلا ثيح نم «ةينابسالا

 « ةيبرحلا تايلمعلا لاجم يف ةرملوال تمدختسا ءابرهكلا

 دارطلا يف ةيعفدملا جاربا ةيذغت يف اهنم ةدافالاب كلذو

 عالطتسالا يف داطنملا نويكريمالا مدختسا امك .«نيلكورب»

 فشكو «يرحبلاو يضرألا ودعلا نع تامولعملا عمجل

 ةلمتحملا برقتلا قرط ةفرعمو ؛ودعلا اذه تاكرحت

 .ضرألا نم اهدصر نكمي ال يتلا ةكلاسلاو

 ميمصت موهفم ىلع ةيرحبلا ةكرعملا ترثا دقلو

 حلست جراوبلا نم عون ميمصت يف ريكفتلا أدبو .جراوبلا
 ثلأ] 815 102 884416 ريبك رايع تاذ اهلك عفادمب

 تارايعلا تاذ عفادملا نم ةطلتخم ةموظنمب سيلو ,5ط1م

 كلذ عجريو .لبق نم لاحلا ناك اك ,ةطسوتملاو ةريبكلا

 كلت يف ينابسالا لوطسالا ةميزه بابسا نم ناك هنأ ىلإ
 نم ةيوق عفادمرب ةيكريمالا نفسلا حيلست قوفت ءةكرعملا

 ءيطبلا ميدقلا عونلا نم اهلك) تاصوب 4و 7١و 1١*رايع

 ةينابسالا نفسلا عفاذم تناك نيح ىلع .(يمرلا يف

 ىلع ةكرعملا تراد دقلو .ةصوب ١١ رايع نم ةيساسالا

 ترهظو ء رتم فالآ ه ىلا ًانايحا لصت تناك يمر تافاسم

 ىلع اهقوفتو ءريبكلا رايعلا تاذ عفادملا ةيلعاف اهالخ

 تافاسم ىلع يمرلا دنع ةصاخ ءرايعلا ةطسوتم عفادملا

 . ةريبك

 يد وغايتناس» ةكرعم نم ةدافتسملا تاربخلل ةجيتنو

 عفادملل ينقت ريوطت ةيلمع ملاعلا يف تأدب «ةيرحبلا ؛ابوك
 ةقدو اهيمر ةعرسو اهادم ةدايز ةيغب «رايعلا ةريبك ةيرحبلا

 « موهفملا اذه ىلا ًادانتساو . ةديعبلا تافاسملا ىلع اهتباصا

 - ةيسورلا برحلا يف ءايشوست» ةكرعم تاربخ ىلاو
 ةيناطيربلا ةجرابلا 1905 ماعلا يف ترهظ «ةينابايلا

 يف ديدج يملاع يعون روطت ةيادب تناك يتلا ,تونديرد
 00 :ةيرحملا ةحلسالا
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 يد زيبول وغيينيإ زيكرملا) انايليتناس 50
 (ازودنم

 .(1488 - )94"١ ينابسا بتاكو يركسع

 1. آ.. 06 24620028 ازودنم يد زيبول وغيينيإ دلو

 18!5220ه8 «انايليتناس» زيكرم مسا دعب ايف لمح يذلا)

 ماقو /9*١. ماعلا يف ةينابسالا 1.650 نويل ةنيدم يف

 مكح لالخ ترج يتلا ةيلهالا بورحلا يف ماه رودب
 (003511118 ليتساكلا) «ةلاطشق» ميلقا كلم (يناثلا ناوحخن»

 يف نيملسملا لتاق اك . ١484 ىلا ١405 نم مكح يذلا
 «رمحالا ينب» نم اهماكح ناك يتلا .(6782808 «ةطانرغ»

 ماعلا يف ىلوتساو ةيلحملا تاعازنلا ةأطو تحت ”نوحزري

 دعبت يتلا ,1111615078 (امليوه) «اليو»» ةعلق ىلع 8

 .«ةطانرغ» ةنيدم نع ملك 6٠ ىلاوح

 مدعو««يناثلا ناوخ» كلملا ةيصخش فعضل ًارظنو
 ديب ةيلعفلا ةطلسلا تناك دقف .ةكلمملا ةدايق يف هتءافك

 يذلا ,ك193:0 06 آهن08 «انول يدوراقلا» ماعلا دئاقلا

 امم .مهكالما رداصيو ءالبنلاو نيبعاطقالا قياضي ذخأ
 ةدايق تحت «يناثلا ناوخ» كلملا ىلع ةروثلا ىلا مهعفد

 يذلا « «رافان» ميلقا كلم نم معدلا اوقلت نأ دعب رغيينيإ

 عقو 2١448 ماعلا يفو .يسنرفلا ذوفنلل ًاعضاخ ناك
 ,0122ع00 يديملوأ» يف نيفرطلا نيب مساحلا مادصلا

 نع رفسأو 9721200110 «ديلودالاف» يبونج ةعقاولا

 ينوغيينيإ بعل دقلو .راوثلا ىلع «انول يد وراقلأ» راصتنا

 - اهرثأ ىلع لاني هلعج ءًزراب ًايركسع ًارود ةكرعملا هذه
 .انايليتناس زيكرم بقل - هتميزه مغر

 عم كاحو .«انول يد وراقلا ىلع رمأتلا انايليتناس عباتو

 .«يناثلا ناوخ» كلملا ةجوز «اليبازيا» نم معدب ,ءالبنلا

 ١581, ماعلا يف «انول يد» لاقتعا ىلا تدأ ةرماؤم

 . هلاقتعا نم نيرهش دعب همادعاو «ةنايخلا ةمهتب هتمكاحمو

 يف 318]61030213 «ةراجحلا يداو» يف انايليتناس يفوت

 /١46. ماعلا

 .م .ىف 7190 (ةكرعم) مونيتناس 30

 -14/) ةثلاثلا ةيتينماسلا برحلا راطا يف ترج ةكرعم
 .(.م.2ق 5

 بورد يف امور اط تضرعت يتلا ةيساقلا ةميزفلا تناك
 .م .ق 7١ ماعلا يف هدفنا 702165 نيدوك يداو
 اهنف ريوطت ىلا اهعفد ًازفاح «نييتينماسلا يديأ ىلع
 .ةرعولا قطانملاو لابجلا برح عم مءالتي امب يركسعلا
 لاترأ ىلا مهشيج اومسقي نا مويلا كلذ ذنم نامورلا ملعتو

1 

 نايليتناس ريكرم ازودنم يد زيبول وغيينيإ

 اوكردا امك ,ةبعصلا يضارالا يف لمعلا ىلع ةرداق ةكرحتم

 ؛ةيلبحلا تارمملاب مكحتت يتلا تاعفترملا ىلع ةرطيسلا ةيم*

 ماقو .ةلزعنم تاعومجم ىلا ودعلا ةئزجت ىلع لمعلاو

 ةيوتشلا مهيعارم نع نييتينماسلا داعباب كلذ دعب نامورل
 مهيضارا بهنل ةصرف لك اولغتساو .لوهسلا يف

 نع مهعافد يف نويتينماسلا بّلصت لباقملا يفو . مهتاكلتمتو
 عم اوفلاحتو ءاهيلع لاتقلا نوديجي يتلا ةيلبحلا مهيضار

 .نييلاغلاب اوناعتسا (ى .ةرواجملا ةيلاطيالا لئابقل

 ءايناكول نويتينماسلا حاتجا .م .ق 944 ماعلا يفو
 ةبراحمل نويلاغلاو نويربموالاو نويكسورتالا مهيلا مضناو
 798 ماعلا ينو .اهل ةعباتلا يضارالا ىلع ءاليتسالاو امور

 «مونيتناس» ةنيدم يف نيقيرفلا نيب مادصلا لصح .م.ق

 «وتاريفوساس» ةنيدم برق ايلاطيا طساوا يف)إ 1

 نامورلا دافأ ةكرعملا هذه يفو .(ةيلاخلا 0

 تاقرطلا اومدختساو «ةيلخادلا تالصاوملا طوطخ نم

 «ايبآ ايف» قيرط اهنمو «تاونس ذنم اهوأشنا دق اوناك يتلا

 « (مويزيدنرب) يزيدنربو امور نيب لصت يتلا 1712 م3

 نالارنجلا عاطتساو .تادادمالاو دونجلا لقن ةيلمع يف

 سويشيد سويلبوي» و «سونايلور سويباف» ناينامورلا
 ىحض امدعب «ةفلاحتملا ىوقلا ىلع راصتنالا «سوم

 .يلوطب لكشب هتايحب «سوم سويشيد»

 /191١1 (ةيقافتا) نييرومود ناج ناس (54)

 لك روضحب 1911 (ليربا) ناسين يف تدقع ةيقافتا

 يذلا فالخلا ةيوستل ايلاطياو اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب نم
 نم ةيبرغلا ةيبونجلا ةقطنملا لوح ايلاطياو اسنرف نيب ماق
 .«لوضانالا» مساب مويلا ةفورعملا ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 مقافت عم ككفتلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمالا تأدب

 تاعزنلا دعاصتو ١404 ماعلا يف ةيلخادلا عاضوألا

 ماعلا يف ةينامثعلا ةرطيسلل ةعضاخلا قطانملا يف ةيموقلا

 دق نوينامثعلا ناك ىتح ١19417 ماعلا لح نأ امو .

 لوخد ناكو .ةيبوروألا مهقطانم نم / م اودقف

 بناج ىلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا
 لجرلا» ةكرت ماستقال ءافلحلا اهزهتنا ةصرف ايناملأ

 دقع ىلا 141٠ ماعلا ذنم ءافلحلا رداب دقلف .«ضيرملا

 اهيف ةيجيتارتسالا قطانملا ماستقاب تضق ةيرس تاقافتا

 ود ناج ناس» ةيقافتا تاقافتالا كلت نيب نم ناكو

 تدقُع ىلا ,3ةلطغ ]عم 06 2131015165226 (نييروم

 (ليربا) تاسين رهش يف ةيلاطيالا  ةيسنرفلا دودحلا دنع
 ةيقافتالا يف ةكرتشملا فارطالا تلصوت دقو . 7

 ميلقا اسنرف حنم ىلا (ايلاطيا ءاسنرف ؛ ىمظعلا ايناطيرب)
 ةيبرعلا دالبلا نيب رسج سأر لكشي ناك يذلا ««ةنضأ»

 افرم ربع طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع لطيو لوضانالاو

 «لوضانالا يضارا ةيقب ايلاطيا حنمو ل1[ 1518 (نيسرم»

 رحب ىلع عقاولا «نيمزإد اهؤفرمو «ريمزإ» ةعطاقم اهيف امب
 /7؟ - )/8/١ ةرتفلا يف ةيقافتالا ىلع ةقداصملا تمتو . هجيا

 دهشت تناك يتلا ءايسور بايغب ١9411 ماعلا نم (9

 21911 (رياربف) طابش ةروث ذنم ةفينع تابارطضا

 نيرشت ةروث ىلا ةياهنلا يف تدأ يتلا لماوعلا اهيف لعافتتو
 .ةيكارتشالا (ربوتكا) لوألا

 ىلع نيماع ءاضقناو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو
 رقيس ةدهاعم تدقُع .نييرومود ناج ناس ةيقافتا عيقوت

 «سوليزينيف» «نانويلا ءارزو سيئر تلوخ يتلاء(190)
 «نييروم ود ناج ناس» ةيقافتا زواجتب , 5

 يتلا ةديدشلا ةضراعملا نم مغرلا ىلع ,«ريمزإ» لالتحاو

 .ايلاطيا اهتدبأ

 (ود نويل ناوطنأ .ل) تسوج ناس )4١(

 -11ا/519) يسنرف يدئاقعو يسايس ركفمو « رثاث

 لبق كلملل فينعلاو حيرصلا هدقنب رهتشا . 94
 « اهئانثا يف ةبهتلملا هبطخبو « ةيسن مفلا ةروثلا عالدنا

 فوفص صر يف اهليعافم تنآ ةيريصم ماهمب همايقبو

 شويجلا تامجه ّدِص نم هنيكمتل هزيزعتو شيجلا
 ةيركسعلا تاراصتنالا زارحاو ةروثلا اسنرف ىلع ةريغملا

 . يسنرملا خيراتلا تارتف جرحأ نم دعت ةرتف يب اهيلع

 آم01115- --تسوج ناس ود نويل ناوطنا سيول دلو



 باكهي  ةمص(ملمع-].غمم 1ع 5دنصغ لاتقأ

 (هينر فين) لامعأ نم 1226( زيسود» يق 175 (سطسغا)

 يسنرفلا شيجلاب ناسرفلا حالس يف بيقن دلاول (اسنرف)
 « (نيسلا ضوح) «هيدراكيب» يحالف نم ةرسأ ىلإ يمتني
 يف لدعلا بتاكلا « «ونيبور درانويل» ةنبا يه مأو

 همع فنك يف ىلوألا هتايح يس ىضمأو . (زيسود)

 . «يونرف» ةدلب نهاك « «ونيبور ناوطنا» « هبارعو
 هاديعي نأ 19/1/1١ ماعلا يف هيوبأ رطضا هّمع ةافو نأ ريغ

 . امهعم شيعي يكل امهفنك ىلإ
 يف هتسارد تسوج ناس ىهنأ 1780 ماعلا ينو

 ًابتاك حبصأو قوقحلا هسارد رشاب مث .«نوساوس»
 لصح نأ ثبلي ملو ؛مراش ود اوبود نوساوس) ماع يعدمل

 . الى84 ماعلا يف قوقحلا ةزاجإ ىلع

 هلامعأ ةروكاب تسوج ناس رشن 1784 ماعلا فو

 ةموظنم تالمأت وه يذلا 07عوردغ هباتك وهو ةيبدألا

 بيه نم نيرشعلا يف باش رطاخم يف مرطضي ام اهيف غرفأ
 رخآ يفو . يعامتجا ملظو عداخم عمتجم ىلع ةروثلا

 ناس داع « ليتسابلا طوقس دعب « 17/85 (ويلوي) زومت
 بقع اهرداغ دق ناك نا دعب « «روكن ريلب» ىلإ تسوج

 عضو «روكن ريلب» يفو . هترداصمو روك ذملا هباتك رودص

 نم رهشأ ةعضب دعبو .ك:ءاوادن» 1010885 هباتك

 نابش دهوشو « تابارطضا تعقو ةنيدملا ىلإ هلوصو
 امدنعو . قاوسألا يف ىضوفلا نوعرزيو قدانبلا نولمحي

 ناس يمس (1090) «روكن ريلب» يف ةينطو ايشيلم تئشنا

 امدنعو . ةعطاقملا ين ينطولا سرحلل ًايفرش ًادئاق تسوج

 ةيدلب هتفاك هسفن ماعلا يف ةيدلبلا لاومألا ةيضق تريثأ
 كلت ينو . عوضوملا لوح ريرقت عضوب «روكن ريلب»
 «رييبسيور» ىلإ هل باتك لوأ تسوج ناس هّجو ةئسلا
 هراصنأ نم ادغ ىتح دعب اميف هب هتقالع تقثوت يذلا
 . نيبرقملا

 : هباتك تسوج ناس ردصأ ١ا/لو ماعلا فصتنم يفو

 نأ ريغان 6ةمتتغ لع 12 18 6ها116هصقروتلا حور

 لقحلا يف هتاطاشنو « هتاافكو « ةيركفلا هراثآ عيمج

 ضفر ذا « ةماعلا تاباختنالا لوخدل هل عفشت مل ماعلا

 ماعلا اذه زيمت دقو . ةينوناقلا نسلا هغولب مدعل هحيشرت

 يف ةكلاملا ةلئاعلا ىلع ضبقلا ءاقلا : امه نيماه نيثدحب

 . «ةيعبرشت ةيعمج» ةبختنملا ةيعمجلا نالعاو « «نيراف»
 . ١1/91١ ماعلا لاوط ءاقترا يف تسوج ناس مجن لظو

 «روسافول» ىعدي رخآ عم حبصا يدلبلا ديعصلا ىلعف
 حبصأ مث « «روكن ريلب» يف ينطولا سرحلا برح ناكرأ

 ةيعمجلا يف ًاوضع بختنا مث . ةيناثلا ةبيتكلل ًادئاق
 عاسمتجا لوأ رضحو سيراب ىلإ ءاجو ةيعيرشتلا

 تسوج ناس ود نويل ناوطنا سيول ىسنرفلا رئاثلا

 يدان يف هطاشن أدبو «©00م5:ءعم6هط نويسافنوكلل

 عورشملا لوح رودي هل باطخ لوأ ناكف . ةبقاعيلا

 هفدرأو ء ينطو سرحب نويسنافنوكلا ةطاحإب يضاقلا

 ينوانم ىلع هيف لمحو « هوبشملا حلستلا لوح رخآب

 ةفلكملا ةنجللا يف ةبقاعيلل ًاسيئر حبصا مث . (رييبسب ور»

 . ديدج روتسد دادعإب

 ١ يف نويسنافنوكلا يف هاقلأ يذلا باطخلا ينو

 ىلع تسوج ناس لمح 11797 (ربمفون) يناثلا نيرشت

 عوضوملا ين رخآب هبقعأو « رشع سداسلا سيول كلملا
 دعبو 97!١1. (ربمسيد) لوألا نوناك 8 يف هسفن

 دقلو . هل ًاريتركس بختنا نويسنافنوكلا بتكم ديدجت
 ةينومتلا رومألا ىلع . 1045 ماعلا يف همامتها بصنا
 ماعلا اذه ناكو . اهنأشب ريزاقتلا مّدقو بطخلا ىقلاف
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 نأ نلعأ دقلف ': دالبلاو كلملا ىلإ ةبسنلاب ًامساح ًاماع

 ىلع ءاليتسالا متو « ةيروهمجلا تنلعأو رطخ يف نطولا
 « «لبماتلا» ىلإ ةكلاملا ةلئاعلا تديتقاو « «ي رليوتلا» رصق
 اولج نأ اوثبلي مل نيذلا ) ناملألل « نادرف » تملستساو

 1 . ( اهنع
 ناس تالمحل اجيوتت دهشي يكل ١0787 ماعلا ءاجو

 سداسلا سيول» ديتقا دقلف . كلملا دض ةبهاللا تسوج

 (رياني) يناثلا نوناك ؟١ يف هفتح ياليل ةلصقملا ىلإ «رشع
 . او

 دقلف : هرربي ام رطخ يف نطولا نأب نالعالل ناكو

 « ادنلوهو ايناطيرب نم لك ىلع برحلا اسنرف تنلعأ

 ناس ىربناف . اسنرف دض ًافلح ايسورو ايناطيرب تعقوو

 نم ةجرحلا ةلحرملا هذه يف ينطولا هبجاوب موقي تسوج

 « شيجلا ميظنت لوح ةليوطلا بطخلا يقلي : هدالب خيرات

 ةبقارمل نويسنافنوكلا لبق نم ةلجاع ةمهم يف بهذيو

 أس

 ؛نيدرآلا»و 41886 «نسيإ» يتقطنم يف شيجلا يف عوطتلا
 دنع ةيبرخلا زيزو ىلع نوح نشيو « قل عصطعق

 عافدلا ةنجل يف هل ريرقت يف ضرعيو « سيراب ىلإ هعوجر
 ىلع اهذاختا يرورضلا نم ىري. يتلا ريبادتلا ينطولا

 يلا ةماعلا ةمالسلا ةنجل يف ويضع حبصي مث « دودحلا

 . نييدنوريجلاو «نوتناد» تمض

 ثيقوت نويسنافنوكلا رّرق ةماعلا ةمالسال ًانيمأتو

 نييسنرفلا نم نانويلم يعدو . ماعلا ريفنلا نالعاو نيهوبشملا
 ذختاو ةيركسع ةمكحم تغشنأ امك . حالسلا لمح ىلإ

 نيب ام لقنتي تسوج ناس ناكو . ةيبيدأتلا ريبادتلا نم ددع

 آبع 825 «ابولو هليمز عم ةيقرشلا ةهبحلا طاقن فلتخم

 ماهم يف لانقلا ةهبجو سيراب نيب لقنتلا مئاد ناك امك

 كلت يب شيجلا ىلإ ارثؤم ادن هّجو دقو . ةيريصم ةينطو

 شيجلا لحد دقف « «نولوط» طوقس نم مغرلابو . ةرتفلا

 . ارصتنمآ[ا/ 1556201178 غروبميسيف ةنيدم يسنرفلا

 ًاديرف ًامامتها ماعلا اذه يف تسوج ناس ىلوأ امكو

 : ةينيومتلا يحاونلاب ًاريبك ًامامتها ىلوأ دقف « شيجلاب

 ةبخاص تارهاظم تماق 1791 (ليربا) ناسين ١7 يفف

 ةرداصم 10/97 (سطسغا) بآ 4 ين حرتقاف نارفألا مامأ
 يلا ةبيصعلا فورظلا هسنن ملو . اهلك ةيعارزلا مساوملا

 لخدت دقلف . ةيروتسدلا يحاوتلا ىلإ علطتلا دالبلا اهب رمت

 يف اباطخخ ىقلأو « روتسدلا ةشقانمل 171“ (ويام) رايأ يف
 يف ه٠ ةسلج تناكو . ديدجلا روتسدلا لوح 4

 ةنجل يف ًاوضع اهيف بختنا ةبخاص ةسلج نويسنافنوكلا
 تاساج ىدحإ ينو .دالبلل ديدج روتسد عضول
 تسوج ناس مّدق 1079 ماع ةريخألا نويسنافنوكلا

 ةيروث اسنرفل ةتقؤما ةموكحلا نأ» : هيف دعأو « هريرقت
 . «مالسلا رارقإ ىتح

 متو © 17945 ماعلا ثادحا يف تسوج ناس كراشو

 « (رياربف) طابش ١4 يف نويسنافنوكلل ًاسيئر هباختنا
 « ةديدجلا ةسايسلا نع ريرقت : اهنم ةدع ريراقت مدقو

 «لوره» فيقوت دض ريرقتو « نايصعلا دض ريرقتو
 «نوتناد» لوح ريرقتو « «نوميس» و «لشيس»و

 لوح ريرقتو « ةطرشلا لوح ريرقتو « «نالوميد» و

 نع هلوزن دعب ريرقتلا اذه الت دقو ) نيلقتعملا صاخشألا
 هيف ةضورفملا ةيعوضوملا عم ًاماجسنا ةسائرلا ةصنم

 . ( ةاضقلا ىلإ ءاحيالا ةهبشل اءردو « سيئرك
 ةهبج ىلإ بهذي تسوج ناس ناك ءانثألا هذه ينو

 ةرتفلا هذه تمستا دقو . ةمهم يف وأ ًاعاطتسم لامشلا
 شويجلا اهتز رحأ يثلا ةرهابلا تاراصتنالاب 1/44 ماعلا نم

 ناس اهيف كرتشاو 816105115 « سورولف » يف ةيسنرفلا

 تاوقلا نيبو  اهنيب ددعلا يف توافتلا مغر « تسوج

 دجو سيراب ىلإ داع امدنعو . اهدض ةفلاحتملا ةيبوروألا

 را ناكو . ةماعلا ةمالسلا ةنجل ىلع رطيسب قزمتلا
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 ٠ يف «رييبسبور» روضحب ةنجللا هذه هتدقع عامتجا

 «رييبسب ور نيب عارضلا ناكو .11794 (ويلوي) زومت
 ببسبو . هتورذ غلب دق ةماعلا ةمالسلا ةنجل يف هموصخو
 هابولو و «رييبسي و ر» عم تسوج ناس لقتعا عارصلا اذه

 .31795/07/590 يف سيرابب ةيدلبلا رصف يف مهريغو
 ةيروهمجلا ةحاس ىلإ يلاتلا. مويلا يف تسوج ناس قيسو
 ةلصقملا تحت هفتح يقالي يكل (مويلا دروكنوكلا ةحاس)
 . هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا متي الو

 نم ديدعلا « هرمع رصق مغر « تسوج ناس كرت
 اهعضو يتلا بطخلاو ريراقتلاو بتكلاك ةبوتكملا راثآلا
 خبراتلا اهيف جرتما يتلا » ةبخاصلا هتايح لالخ
 .؛ هيليف لراش » هراثا عمج دقو . ( ةروطسألاب

 (ود تنوك سيول دولك) نامريج ناس )٠0(

 - 19037) يسنرف يركسع رظنمو ةلود لجرو ءاول

 يف يسنرفلا شيلا ميظنت ةداعا يف رود هل ناك .( 8/١

 . ١الاله ماعلا

 00. آ.. 06 581214 نامريج  ناسود سيول دولك دلو

 «زوبمت ريث» رصق يف ١؟١ا/ ؛// ٠١ ين عتمة له

 1028- 16- ,هيينوس ول  نول» نم برقلاب
 سرد ثيح «نييعوسيلا فنك يف أشنو 161

 ًاعقوتم ناك (ى اهسيردت سرامي ملءهنأ الإ .ةميدقلا بادآلا
 ةبترب حبصأ نأ امو . يسنرفلا شيجلا فوفصب قحتلا لب

 ءانثأ ريهش طباض لتقم ببسب ايناملا ىلا لقتنا ىتح «مزالم

 ىلإ داع مث ءايراقاب شيج يف مدخو ءاههنيب تراد ةزرابم
 .رجملا يف نيينامثعلا دض ةلمح داقو يسنرفلا شيجلا

 ماعلا يف «سداسلا لراش» اسمنلا روطاربما ةافوبو

 ناريج دقتعا «شرعلا «زيريت يرام» هتنبا يلوتو ؛٠4

 خلسو ةروطاربمالا فعض نم ةدافالا مهعسوب نأ اسمنلا

 نيعماطلا سأر ىلع ناكو .اسمنلا نع يضارألا ضعب

 فلاحت يذلا «نيبلا لراش» ايرافاب ريمأ يواسمنلا شرعلاب
 هذه يف .«زيريت يرام» ةروطاربمالا دض نييسنرفلا عم

 قحتلاو , يسنرفلا شيجلا نم نامريج ناس لاقتسا ةرتفلا

 يف شرعلا ىلتعا يذلا «تريبلا لراش» ايراقاب ريمأ تاوقب

 .«عباسلا لراش» مسا تحت 7 ماعلا

 ةبتر ىلا «عباسلا لراش» كلملا هعفر ©١1/4 ماعلا ينو

 .هتاذ ماعلا رخخاوأ يف «عباسلا لراشد توم رثإو .قيرف

 كيريديرف» شيجب قاحتلالل نيلرب ىلا نامريج ناس لقتنا

 هتفاخأ يسوربلا شيلا يف طابضنالا ةمارص نكل.«يناثلا

 ىقتلا ثيح «ةضفخنملا دالبلا ىلا لقتناو ايسورب كرتف

 ىلا هتداعال طسوت يذلا .«سكاسود سيروم» لاشراملا
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 نامريج ناس ود تنوك سيول دولك

 «سكاسود» ءاول تحت لتاقف :ديدج نم يسنرفلا شيجلا

 تزربو )1174٠0 - ١948(«2 ةيواسمنلا ةثارولا برح يف

 يتلا ,180601156 (روكور» كراعم يف ةيركسعلا هبهاوم

 «(11/45) 198ا060ان6 فكور» مسا ًاضيأ اهيلع قلطي

 «تخيرتسام» راصحو )1١7/417(. 1211610 «دليفولدو

 تاونسلا برح يف كراش مث .(1748) 385161

 يف نييسنرفلا ةميزهردعب باحسنالا ةيطغت يف زربوءعبسل
 .(١الهؤر 716120198 «ندنيم» ةكرعم

 هتايح مهتبذجو « هتحارصو هتعاجشل دونجلا هبحأ دقلو

 ركسعملا يف اهبوري ناك يتلا صصقلاو «قزترمك ةبيرغل
 تارماغملا نم ريثكلا اهيلا فيضيو «ةيركسعلا هتمدخن نع

 مهءاطخا فشكيو تاللارنجلا دض فقي ناكو .ةبيجعل

 داهشالا سوؤر ىلع نلعيو «ةعذال ةيرخسب مهتاثيسو
 ةمقن ىلا ىدأ امم ءدالبلا يف مئاقلا ماظنلا نم هءايتس

 عم ديدش فالخ دعبو ,«, ماعلا يفو .هيلع هئاس ؤر

 27. 1. 06 «يوربود اوسنارف روتكيف» يسنرفلا دئاقل

 ثيح «كرامينادلا ىلا نامريج ناس لقتنا ,81هعاتع

 هنيعو «لاشرام دليف ةبتر «سماخلا كيرديرف» كلملا هحنم

 يكرامينادلا شيجلا ميظنت ةداعا لجأ نم عافدلل ًاريزو

 هعفد «سماخلا كيرديرف» توم نكل .ديدج ططخم قفو

 «11/ا/١ ماعلا يف اسنرف ىلا ةدوعلاو «كرامينادلا كرت ىلا

 .سازلالا يف فكتعا ثيح

 نم ددع طسوت دعبو .١الاله / ٠١ / 75 يفو
 سداسلا سيول» يسنرفلا كلملا طالب يف تايصخشلا

 «بريزلامدو 11158064 هوغروت» ةصاخخو««رشع
 :ةيبرحلل ًاريزو نامريج ناس نيع .[ 6165

 تادحو ددع ضيفخت :تلمش ةيرذج تاحالصاب ماقو

 ميظنتو «ةيركسعلا بتاكملا يف نيلماعلا ددعو ضارعتسال

 ىلع شيلا لخاد طابضنالا زيزعتو .ةسدنملا تادحو

 طابضلا دادعال ةسردم ١١ ءاشناو «ةيسوربلا ةقي

 هلامعأ نم ناكو .نيدلا لاجر اهيلع فرشيو اهدوقي

 ىلا ةيمارلا 011068101781 «لافوبيرغ» دوهج معد ةزرابل

 ةليلق) ةقيقرلا تاليكشتلا راكتباو «ةيعفدملا حالس ديدجت

 .كيتكتلا يف (قمعل

 فالآ ٠١ ىلاوح حلاصمب تمدطصا هتاحالصا نأ الإ

 اوأدبو .هيلع اومقنف «تازايتمالا باحصأ نم طباض
 ءدونجلا نيب ءايتسا كلذ قفارو .هتاططخم ةلقرعل لمعل

 ىلا ةفاضالاب ,مهيلع هضرف يذلا طابضنالا ةمارص ببسب

 فحتم عيزوتب صاخلا هعورشم ببسب ماع يبعش ءايتس
 (يسنرفلا يبرحلا فحتملا) [ع5 1219/211065 ديلاقنال

 ىلع ةمقنلا تمقافتو . تاعطاقملا يف ةرشتنم ًافحتم "“ ىل
 هعابط ببسب «نييندملاو نييركسعلا نيب نامريج نأاس

 ةبحاص تائفلا ىلع هيلاعتو .ءيسلا هجازمو ةيساقل

 (ويام) رايأ يف هبصنم نم ةلاقتسالا ىلا رطضاف «تازايتمال

 . ١الا/8 ماعلا يف «سيراب» يف يفوت نا ثبلي مو ءكالالا/

 بويع يف ثحب» ناونعب ًاباتك 1768 ماعلا يف بتك
 يف هقمعت هلالخ نم رهظأو ««يسنرفلا يركسعلا ماظنلا

 يتلا ايازملل هيف ضرعتو «يركسعلا ميظنتلا لئاسم مهف
 ةداقلا طابضلا ةرثكو .,ةظوظحملا تادحولا اهب عتمتت

 فصلا طابض تاسراممو «تاليكشتلا مجح ىلا ةبسنلاب
 ةيصخش تاركذم عضو اك .دونجلا ىلا ءيست يتلا ةئطاخلا

 .هتافو دعب 111/4 ماعلا يف ترشن

 ١ها/١ (نايب) نامريج ناس ممر

 «يال نأ  نامريج ناس» يف نلعأ يكلم موسرم وه
 / 8/4 خيراتب ىولمأ - ©عوطلقتلمل - عم - آه2إلع

 نيب اسنرف يف راد يذلا حلسملا عارصلا ةئدبت ةيغب ٠

 ةينيدلا برحلا مسا لمحو .كيلوثاكلاو تناتستوربلا
 .«نامريج ناس» نايب مساب موسرملا فرع دقو .ةثلاثلا

 تحت «تناتستوربلا ىحضا ,18575 ماعلا نم ًارابتعا
 كاعاف ًافرط ««هيدنوك» و «يبنيلوك» لثم .ءالبنلا رابك ةدايق

 لماوعلا مها نم ناكو .اسنرف يف ةيسايسلا تاعارصلا يف
 يف يبنيلوك ذوفن ديازت ١- :امه نالماع مهفقاوم تمعد يتلا

 اهتجهتنا يتلا نزاوتلا ةسايس 7 .يسنرفلا طالبلا

 ءازا .«عساتلا لراش» كلملا ما يشتيدم يد نيرتاك»

 نم تناتستوربلا نيب اًئاق ناك يذلا يومدلا سفانتلا

 . (زيغ» ةرسا ةدايق تحت كيلوثاكلاو «يبنيلوك» راصنا



 ةيسايس تاعازن ىرخاو ةرتف نيب دهشت اسنرف تناكو

 ةغلاب ةيفئاط برح ىلا لوحنت نا ثبلت ال ؛نيقيرفلا نيب
 ةينيدلا برحلا «بورحلا كلت نيب نم ناكو .فنعلا

 ,(8١ا/٠ )1854  ةرتفلا لاوط تماد ىتلا .ةثلاثلا

 وا( هكحر/ار/ 17 1و2 طمع (كانراجو كراعم اهتللختو

 «روتنوكنوم» و ١559(2 / 6/ 74) ©1152 «زيتروأ»

 .( هكا / ا رينج مع انا

 «يينيلوك» كشوا 1017١ (ىينوي) ناريزح رخاوأ يفو

 فدهتسي فثكم طاشنب طالبلا ماقف «سيراب لالتحا ىلع

 ىوقلا نزاوت ىلع ظفاحتو ,عارصلا يبنت ةيوست ىلا لصوتلا
 :مالا ةكلملا ةسايس عم ايشمت(نيعراصتملا نيقيرفلا نيب

 «يال نأ  نامريج ناس» موسرم ١61/١ /// 8 يف ردصأف

 «تازايتمالا نم ريثكب تناتستوربلا صخخ يذلا « يكلملا

 :يه ندم عبرأ يف نيماع ةدمل نامالا مهحنم اهمها

 ,«هيتيراشال» و «نابوتنوف» و «كاينوك» و «ليشورال»

 قبس يتلا قطانملا يف ةينيدلا رئاعشلا ةسراممم مهل حامسلاو

 محل نمضو ء.برحلا لبق مهتاولص اهيف اوماقا نا مهل
 . ةيئاضق تاطلسو زكارمو ضارا نم هودقف ام ةداعتسا

 تءاج يتلا ةئدهتلا تانايبل ًاجذومت موسرملا اذه ناكو

 ١894. ماعلا يف «تنان» نايب ىتح ,هدعب

 «حايتراب نايبلا يسنرفلا بعشلا ةيبلاغ تلبقتسا دقلو
 نكلو . ديدج نم داصتقالا شاعتناو نمالا بابتتسا يف الما

 .ةتقؤم ةنده نم رثكا نكت مل ةيوستلإ نا نيبت ام ناعرس

 «ةهج نم «زيغ» ةرسا تاحومط ببسب نيتنس دعب تهتنا
 ةهج نم ةيلحادلا ةيسنرفلا نوؤشلا يف اينابسا لخدتو
 ««يمليتراب ناس» ةحبذم عوقوب ًايلمع نايبلا طقسو . ةيناث
 . 8١ا/؟ ماعلا يف تناتستوربلا دض كيلوثاكلا اهذفن يلا

 (تادهاعم) نامريج ناس ى*  ؛د)

 ١و9 ء لل

 ةدلب يف ةنيابتم دوهع يف تعقو «تادهاعملا نم ةلسلس

 ىدتمأ 0 ع ةتم عه آ2الع يال نأ  نامريج ناس

 . «سيراب» يرغ ملك 7١ ىلاوح دعي ىلع ةعقاولا

 1151714  نامريج ناس ةدهاعم

 كلملا نيب ٠21557 4/9ر/ه يف ةدهاعملا هذه عيقوت ىرج

 «ةيقدنبلا» ةيروهمجو ء«رشع ثلاثلا سيول» يسنرفلا

 لراش» قودلا 587016 «اوقاس» مكاحو ,[/عدلكع

 دما عو - عمصصتةهانعأ 11 ىريبكلا لوألا ليوناميا

 ةمحاهم ىلع فارطالا هذه قافتاب تضقو « 50

 ةيسيئرلا ةدعاقلا كاذنآ تناك يتلا 66865 «ىونج»

 . ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يف اينابسال ةيداصتقالاو ةيركسعلا

 :37*151  نامريج نأس ةدهاعم *

 / 3 / ١9 يف اهعيقوت مت «ةيزيلكنا  ةيسنرف ةدهاعم

 دش

 يف ةرطيسلاو يرحبلا ذوفتلا ىلع سفانتلا راطا يف

 نيب ًارمتسم ًاعارص رشع عباسلا نرقلا علطم دهش ءابورو

 قطانم يف وأ ابوروأ يف ءاوس ءزيلكنالاو نييسنرفل
 «لكش نم رثكا عارصلا اذه ذخأ دقلو .تارمعتسمل

 نم ريثك يف رتستت ةيداصتقالا وا ةيسايسلا هزفاوح تناكو

 تبشن 115 ماعلا يفو . نيد عارص لكش ىلع تالاحل

 (ةيتاتستوربلا) ارتلكناو (ةيكيلوثاكلا) اسنرف نيب برحل
 ىلع نيرئاثلا (تناتستوربلا) تونوغوملا معدت تناك يتل
 ةنيدم يف يساسا لكشب نيزكرمتملاو ؛ةيسنرفلا ةطلسل
 موقت ارتلكنا تناكو .يبرغلا اسنرف لحاس ىلع ليشورال»

 تدتما مث .رحبلا نم ةنيدملا هذه تادادمالا لاسراب

 تونوغوم لا لمشتل ١574 ماعلا يف زيلكنالا ةدعاسم

 «كيبيك» مهتيرحب ترصاح اذل .ًاضيا ادنك يف نييسنرفلا
 < 5هلسأ آةانتعلا «نارول ناس» جيلخو 0ا0ءا6ع

 نيتيدنكلا نيتقطنملا نيتاه ىلع ءاليتسالا نم تنكمت مث

 .153 ماعلا يف
 . يسنرفلا ريزولا تاوق ديب «ليشورال» طوقس نا الإ

 مايقو 2١578 ماعلا يف «ويليشير» لانيدراكلا « يوقلا

 عم لاهلك «هيلا» حلص عيقوتب ةيسنرفلا ةموكحلا

 قح ىلع تونوغوم لا لوصحو « 15174 ماعلا يف تونوغوه لا
 نيب برحلا رربم ءاهتنا ىلا تدا .ةينيدلا ةيرحلا ةسرام

 ثلاثلا سيول» نيتلودلا اكلم عمتجا اذل .ارتلكناو اسنرف

 اعقوو 2«يال نأ نامريج ناس» يف لوألا لراش» و «رشع

 ةداعا ىلع تصنو ءاتقؤم |هنيب عارصلا تفقوا ةدهاعم
 .اسنرف ىلا نيتيدنكلا «نارول ناس» و «كيبيك» يتقطنم

 :1518ه  نامريج ناس ةدهاعم

 نيب ء1517هر/ ٠١ / "ل ٠١ يف ةدهاعملا هذه عيقوت ىرج

 لضفأ .58> 76615127 «راميث سكاس» قود درانرب

 «سوفلودأ سوفاتسوغ» لحارلا ديوسلا كلم شيج ةداق

 ثلاثلا سيول » يسنرفلا كلملاو .( يناثلا فاتسوغ )

 هشيج «درانرب» قودلا عضي نا ىلع تصنو .. مشع

 ةيلام ةنوعم ىلع لوصحلا لباقم . يسنرفلا كلملا فرصتب
 نويلم ١ , © ىلا ةفاضالاب «ةيبهذ ةريل نييالم 4 غلبت ةيونس

 اى ء.ماعلا ملسلا عيقوت دنع اسنرف يف عفدت ةيبهذ ةريل

 هتدعاسمو ««راميف -سكاس» قودل اسنرف معد ىلع تصن

 11281062210 «ونوغا» ةمكحمو «سازلالا» ةراما عازتنا ىلع

 . غروبسياه لآ نم ةينيدلا

 5١1الو / ر/ ؟94  نامريج ناس ةدهاعم *

 عبارلا سيول» يسنرفلا كلملا نيب ةدهاعملا هذه تعقو

 1.8اءءاعاتك له غروبندنارب ريمأو هرشع

 أس
 اهتنا رثأ ىلع ««مويغ كيرديرف» 81220 عمطوانك8

 ,(5١ا/8 - 5:/151) «قثلاثلا ةيدنلوطلا برحلا»

 «رشع عبارلا سيول» تالواحم تناك 2117/4 ماعلا يف

 ارتلكنا نم ةيطغتب ءاهلماكب ادنلوه ىلع ءاليتسالل
 دمع امدعب ةصاخو «لشفلاب تءاب دق .ديوسلاو

 امم فايملاب مهدالب قارغاو دودسلا مده ىلا نويدنلوملا

 مدقتلا ةعباتم مدعو .عجارتلا ىلا ةيسنرفلا تاوقلا رطضا

 . «مادرتسمأ» وحن

 ةروطخب ةيبوروالا لودلا ضعب ساسحا ىدلو
 ةسدقملا ةينامرجلا ةيروطاربمالا تماق «ةيسنرفلا عامطالا

 نالعاب كرامينادلاو اينابساو ةيناملالا تايالولا ضعبو
 سيول» رطضا امم ,151/8 ماعلا يف اسنرف ىلع برحلا

 ءاينابساو ءادنلوه عم تادهاعم دقع ىلا «رشع عبارلا

 ةرتفلا يف .ديوسلاو ةسدقملا ةينامرجلا ةيروطاربمالاو
 يف تادهاعملا هله عيقوت مت دقلو .(17174 - 1518)

 ,ةيدنلوطلا 11111068672 (نغامين) نجمجين ةنيدم

 نود تادهاعملا هذه نم ةيدنلوطا ةيروهمجلا تجرخو

 ىلع اسنرف تلصح نيح يف ءاهيضارا نم ربش يا نادقف
 لكشو .اهل ةرواجملا كالمالا يف عسوتلا يف اهقحب فارتعا

 ديدحت اهتمهم «ةيلحم مكاحم كلذ رثإ «رشع عبارلا سيولد

 اسنرف ةيقحا ىدم رارقاو ءاهيف عسوتلا يغبني بني يتلا كالمالا

 . سازلالا ةعطاقمب

 ىلع طغضلاب «رشع عبارلا سيول» ماق «زاطالا اذه يفو

 عيقوت ىلع هربجاو «غروبندنارب ريمأ «مويغ كيرديرف»
 ىلع تّصن «ديوسلاو اسنرف عم 1617/9/5 19 يف ةدهاعم

 يف) 1081206 ماد ةقطنمو «ةيبرغلا ايناريموي» ةداعا

 «ديوسلا كلم «رشع يداحلا لراش» ىلا (ايلاح اكيجلب

 الا غروبندنارب ريما ظفتحي ملو .اسنرفل ًافيلح ناك يذلا
 ىلا مضناو «ىنميلا ردوألا ربخ ةفض ىلع يضارالا ضعبب

 1ءانك ركيإ فلا 7٠١ لباقم يديوسلا  يسنرفلا فلحلا

 .اسنرفل اهعفد (ةميدق ةيسنرف ةيبهذ دوقن)

 ١"ا/لة/ ٠١ ر/ ؟8  نامريج ناس ةدهاعم

 و «رشع عبارلا سيول» نيب ةلهاعملا هذه عيقوت مت

 نهارلا يضارالا عضو اهيف رقاو ««مويغ كيرديرف»
 اهيف لصح يتلا «(1548) «ايلافتسو» ةدهاعم نم ًاقالطنا
 د ندنيم و (0811015 نيماك ىلع غروبندنارب ريما

 رقأ امك ءايناريموي نم مسقو 118106158014 تاتشربلاهو

 نأس و 17178(2) (نغامين) نجمجين يتدهاعم نومضم
 .(5١ا/ة /كر/ ؟9) نامريج

 ةدهاعملا هذه يف «رشع عبارلا سيول» كلملا مزتلا دقو

 غلبت ةيونس ةنوعم «مويغ كيرديرف» ريمالا ىلا عفدي نأب
 لباقم «تاونس رشع ةدملو «ةيبهذ ةيسنرف ةريل فلا

 «رشع عبارلا سيول» كلملا حيشرت معدب ريمألا مازتلا

-84. 



 | س

 .ةسدقملا ةينامرحلا ةيروطاربمالا ةدس ىلا لوصولل

 كلتمي ناك ريمالا نأل ًارظن .هل يركسعلا معدلا ميدقتبو
 نم ريمأ يأ نكي مل ءلجر فلا ؟4 مضي ًارظنمو ًايوق ًاشيج
 . هليثم كلمي نيرخآلا ناملالا ءارمالا

 1919  نامريج ناس ةدهاعم *

 ىتلا ةفلاحتملا لودلاو اسمنلا نيب ةدهاعملا هذه تعقو

 ةدهاعمل ةممتم تناكو «ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف ترصتنا

 يسايسلا لكشلا تسرأ دقلو )١1419(. ياسرُف

 .اسمنلل يفارغجلاو

 ةذفان تحبصأو /19١9. هر ٠١ يف ةدهاعملا تعقو

 ةيروهمجك اسمنلاب تفرتعاو 1570/17/7١. يف لوعفملا

 رمأ كرت يتلا .دودحلا ثلث ادع اهييف ءاهدودح تمسرو

 5011116152 (ةيبونجلا ايثنيراك» يف ماع ءاتفتسال اهديدحت

 اهنوربتعي نويفالسوغويلا ناك ةقطنم ىهو «2 8

 .اهناكس اع ةينيفولس ةقطنم

 «ةيبونجلا ايثنيراك» ميسقت مت «ءاتفتسالا اذه ضارغألو

 برقلاب عقتو ربكالا ةقطنملا يهو (أ) ةقطنملا : نيتقطنم ىلا

 ضوح مضت يتلا (ب) ةقطنملاو ءايفالسوغوي نم
 ىرج امدنعو .يواسمنلا 1؟1286171011 «تروفنغالك»

 اسمنلا ىلا مامضنالا اهناكس ررقو «(أ) ةقطنملا يف ءاتفتسالا

 ةقطنملا يف ءاتفتسالا ةيلمع تيغلأ .تاوصالا ةيبلغأب

 .اسمنلا نمض كلذب تيقب يتلا .(ب)

 ةدهاعملا صن ىلع (رجملا) ايراغنه تجتحا دقو

 : يهو اسمنلا ىلا ةيدودح قطانم ثالث مضب يضاقلا

 «شاقف» و 500502 «نوريوش» و 70507 «نوشوم»

 (ربمسيد) لوألا نوناك يف «قطانملا كلت يف ىرجف .5

 . ايراغنه ىلا «نوريوش» ةداعإ نع رفسا ءاتفتسا ©

 لاوحالا نم لاح يأب سملا مدع ىلع ةدهاعملا تصنو

 ضرغلا ناكو . ممألا ةبصع ةقفاوم نود ءاسمنلا لالقتساب

 .ايناملأ عم اسمنلا داحتا عنم صنلا اذه نم

 ىضارالا ةفاك لالقتساب اهبناج نم اسمنلا تفرتعا دقو

 ًايئاهن ترقاو «ةيرصيقلا ايسور نم اهتعطتقا دق تناك يتلا
 تادهاعملا لكو4«كضشوتيل -تسيرب» ةدهاعم لاطبإ

 ذنم ةدوقعملاو ةيرصيقلا ايسور يضاراب ةصاخلا تاقافتالاو

 عم «ةيسورلا 194137 (ربوتكا) لوالا نيرشت ةروث راصتنا
 . ةيسايسلا لتكلا وأ تاموكحلا لك

 ةوق نيوكتب .ةدهاعملا يف ةيركسعلا صوصنلا تحمسو

 مهيف نمي .لجر فلأ ١ اهماوق نيعوطتملا نم ةيواسمن
 ةيرحبلا لح ىلع تصن اهنا الإ . طايتحالا تاوقو طابضلا

 ةفلاحتملا لودلا نيب اهعيزوتو «ةيراغنملا - ةيواسمنلا

 نع ةيلوؤسملا تلبق اسمنلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةرصتتملا
 .برحلا يف ءافلحلا تباصا يتلا رارضالاو رئاسخلا

 هو

 عفدت مل اهنا الا .ةيدقنو ةينيع تاضيوعت عفدب تدهعتو
 يف ىلعألا ءافلحلا سلجم ففخ دقو .ادبأ ةفصلا هذه الاومأ

 رومالاب ةقلعتملا ةدهاعملا صوصن 21971 (سرام) راذآ

 . ةيلاملا

 عورشم صوصن ىلع ةدشب نويواسمنلا ضرتعا دقلو
 نا اوربتعا مهنا ذا «ةيادبلا يف مهيلا تمدق امدنع ةدهاعملا

 ام ةيلو وسم نم ربكالا بناجلا اسمنلا ليمحت فاحجالا نم

 «برحلا نابإ ةيراغنهلا  ةيواسمنلا ةيروطاربمالا هتبكترا
 « يكريمالا سيئرلا ءىدابم اسمنلا ىلع قبطت نأب اوبلاطو

 قحب قلعتي ايف ةصاخو .رشع ةعبرالا «نوسليو ور دوو»
 - ةيواسمنلا ةيروطاربمالا يف ناملالا اياعرلل ريصملا ريرقت

 ىلع تصن ةدهاعملا نا رابتعا ىلع .ةقباسلا ةيراغنملا

 ىلا اهمضو «يناملأ نييالم ”,ه اهتكسي قطانم عاطتقا

 فلأ 56١ ىلاوح اهنكسي ةقطنم مضو ءايكافولسوكيشت

 .ايلاطيا ىلإ يناملا

 هتضراع انيب ءاسمنلا فقوم هدحو «نوسليو» ديأو
 ةقطنم مض نأ ةجحب «ىرخألا ةفلاحتملا لودلا

 هجاوي اسمنلا ىلا «ةيناملا ةيبلغا اهنكست ىتلا .«تيدوسلا»

 ىلع اهبناج نم ايلاطيا ترصأ اك ا ةقارقج ةلاحتسا»

 (ليربا) ناسين يف ةعقوملا ةيرسلا «ندنل» ةدهاعم دونب ذيفنت

 يذلا يبونجلا لوريتلا ميلقا مض ىلع تصن يتلاو 6

 . ةيلاطيالا يضارألا ىلإ ةيناملا ةيبلغا هنكست

 تدغو «ةيلاطيا ضرأ ىلإ «لوريتلا» تلوحت اذكهو

 ناملألا لبقي ملو .ةيكافولسوكيشت ًاضرأ «تيدوسلا»
 الإ يكيشتلا مكحلل «تيدوسلا» يف مهينطاوم عوضخب

 ««رلته» دهع يف اهتوق ايناملا تداعتسا امدنعو .نيمغرم

 .«تيدوسلا» ةداعتسا ةيموقلا اهتامامتها ةمدقم يف ناك

 نود 21974 ماعلا يف فدهلا اذه «رلته» ققح دقلو

 ةيناطيربلاو ةيسنرفلا نيتموكحلا نم ةيدج ةضراعم

 لهاست ناكو . ةيزانلا ايناملا عم مادصلا يشاحت يف نيتبغارلا

 تيدوسلا مضب «رلته» مايق ءازإ نيتموكحلا نيتاه

 مض دعب .ةيبوروألا قطانملا نم امهريغو ايكافولسوكيشتو

 ىلع ةيزانلا اينالأ تعجش يتلا بابسالا نم ءاسمنلا
 ةيملاعلا برحلا عالدناو 219479 ماعلا يف اينولوب ةمجاهم

 . ةيناثلا

 (ود نومير) ليج ناس (49

 . (زولوت تنوك عبارلا نومير رظنا)

 (ةعلق) ليج ناس (49

 .(ةغلق «سلبارط رظنا)

 املك (ةكر عم) وتنيساخ ناس (5)

 ساسكت ةعطاقم تاوق نيب برحلا كراعم رخآ

 .(1875 -188١ه) يزكرملا كيسكملا شيجو ةيلاصفنالا
 يتلا ,ةعطاقملا نم ةيكيسكملا تاوقلا دارط ىلإ تدأ دقلو

 اهمامضنا لبق اهلالقتساو كيسكملا نع اهاصفنا تنلعأ

 . ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلإ

 ةرمعتسمل ةعبات ١717١ ماعلا ذنم ساسكت ةيالو تناك

 دقلو .ينابسالا كلملا نع بئان اهمكحيو « ةديدجلا اينابسا

 ىلإ نوسكس  ولغنأ لصا نم ضيبلا نينطوتسملا دفاوت أدب
 2187١ ماعلا يفو .رشع عساتلا نرقلا لئاوا ذنم ةيالولا

 ساسكت تحبصأ «ةيداحتا ةلود كيسكملا تدغ امدنعو

 نينطوتسملا ددع ناكو «ةيداحتالا ةلودلا هذه لخاد ةلود

 فلا ١ ىلاوح ىلإ اهيف عفترا دق نوسكس - ولغنالا

 .5. 4ال17[5 «نتسوأ نفيتس» مهمعزتي «صخش

 «انآ اتناس ود زيبول وينوطنا» ماق 2188 ماعلا ينو

 ركنتو «يروتاتكد لكشب دالبلا مكحو « يركسع بالقناب

 ىلإ لوصولا يف هودعاس نيذلا (نييلاردفلا) نييداحتالل
 بئاج ىلإ نوسكس  ولغنالا نونطوتسملا فقوو .ةطلسلا
 ىلإ «انآ اتناس» عفد ام ,نييداحتالاو نييلاربيللا نييكيسكملا

 ةطلسلا دض ناكسلا عيجشت ةمهتب «نتسوأ» لاقتعا

  ولغنالا نونطوتسملا راث 8١ه ماعلا يفو .ةيزكرملا

 ««نتسوا» نع جارفالا ىلإ هانا اتناس» رصضاو .نوسكس

 مل يزكرملا شيجلاو نينطوتسملا نيب تدبتشالا نكلو
 تروف» راصح نيفرطلا نيب كراعملا مها نم ناكو .فقوتت

 شيلا راصتنا نع رفسا يذلا (185/ ”/5) «ومالأ

 نع عفادت تناك يتلا نينطوتسملا ةوق ةداباو « يكيسكملا

 ١8175(. ةكرعم ومالا تروف رظنا) ةدلبلا ةعلق

 «وتئيساخ ناس) ةكرعم تعقو 185/ ؛/ 5١ يفو

 ةيساسكت ةيلاصفنا تاوق تأجاف (نيح 598 1805©

 ليئومص» لارنجلا ةدايقب (ًالجر 78٠0 وحنب ردقت)
 )١5٠١ ىكيسكملا شيجلا 5. 110115609 «نوتسويه

 رادو . ةدمأه خممه انآ اتاسد لارنجلا ةدايقب (لجر

 ىلع ««وتنيساخ ناس» رهن يتفض ىلع نيفرطلا نيب لاتقلا
 مساب نآلا ةفورعملا ةنيدملا نم اليم نيرشع دعب
 دقف .يددعلا نييكيسكملا قوفت مغرو .«نوتسويه»
 لارنجلا عوقوو .ةيكيسكملا تاوقلا راحدناب ةكرعملا تهتنا

 لايتق 5٠ نييكيسكملا رئاسخ تناكو .رسألا يف «انآ اتناس»

 تاوق دبكتت مل نيح يف ءأريسا ١7و حيرج ١٠و

 .رئاسخلا نم دودحم ددع ىوس «نوتسويه»

 «ساسكت» لاصفنا ىلإ ةلصافلا ةكرعملا هذه تدأ دقو

 اهب فرتعا يتلا ,ساسكت ةيروهمج نالعاو .كيسكملا نع
 ةيكيسكملا ةموكحلا تضفر اهنيبءءانا اتناس» لارنجلا



 لارنجلا بختنا دقلو .ديدجلا نايكلا ةيعرشب فارتعالا

 تفرتعاو «ةديلولا ةيروهمجلل ًاسيئر «نوتسويه ليئومص»

 ةموكحلا راثا امم 1م" ابر ع يف ةدحتملا تايالولا اهب

 يفو .نيتموكحلا نيب ليوط لدج عضوم تابو « ةيكيسكملا

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ ساسكت تمضنا 6 ماعلا

 1444 (ةكرعم) يناكلإو ناوخ نأس 20(

 .(1898 ,ةلمح ءابوك يد وغايتناس رظنا)

 (هيسوخ) لناكاس وخروخ ناس 0

 ماظنلا ءانب يف مهاس «(1/1/7-1975) ينابسأ لوأ قيرف

 .هيلع بلقنا مث )١199١( يروهمجلا

 ل. 0]01]502 «لئاكاس وخروخ ناس هيسوخ» دلو

 . 181/7 ماعلا يف 22م2 معاانت «هنولبع» يف 52ءةصعأا

 ىلا لقتنا «ةريصق ةرتف 189/4 ماعلا يف ابوك يف مدخ نا دعبو

 راوثلا دض لاتقلا يف كراشو « ةليوط ةرتف مدخن ثيح , برغملا

 ًاضوفم هرشع ثلاثلا سنوفلا» كلملا هامسأ دقلو . ةبراغملا
 ميركلا دبع نب دمحمو ريمألا مالستسا دعب كلذو .ىلعأ

 يف ةينابسالا  ةيسنرفلا :ةيرامعتسالا تاوقلا ىلا «يباطخلا

 .1935 ماعلا

 يف نايصع عمقب هوخروخ ناس» فلُك .1979 ماعلا يفو
 . ةمهملا هذه ذيفنتل يندملا سرحلا داقف 1/2101 «ايسنلاف»

 امدنع ,.1947 ١ ماعلا يف يروهمجلا ماظنلا ىلا مضنا هنكلو

 نع زانت نآ قودايلابسا ءرشع كلاثلا شنوفلاو كلل كرت

 ميعزلا بختناو «ةيروهمج ةلود اينابسا تنلعأو « شرعلا
 ملا 2200178 «اروماز الاكلأ» ميدقلا يكلملا يسايسلا

 سرحلا» ًاماع ًادئاق هوخروخ ناسو َنيعو ؛ةيروهمجلل اسيئر
 , ©8028 طلص عمو دودحلا

 . ىكارتشالا طخلا وحن ةينابسالا ةيروهمجلا تهجتا دقلو

 يف «اروماز الاكلأ» ةيروهمجلا سيئر ةلاقتسا دعب ةصاخو

 ديدحلا سيئرلا باختناو ء١191 (ربوتكا) لوألا نيرشت
 رمالا 1981/117/1١. يف 7. 82208 «اينازا ليونام»

 ةبرجت لاشفا نالواحي شيحلاو نيميلا لعج يذلا

 يبتب نوبلاطي نوحالفلاو لامعلا ناك نيح يف .نييروهمجلا

 ىلع نيمقانلا طابضلا نموخروخ ناس ناكو . ىعويشلا طخلا

 ٠١/ ين يركسع بالقناب مايقلل هعفداماذهو ديدجلا ماظنلا

 ةموكحب ةحاطالا ةيغب 561/1112 «ةيليبشا» يف ف”

 ناس لقتعاو «بالقنالا اوطبخا نييروهمخلا نكلو . «اينازأو

 نجسلاب مكحلا لدبُتسا مث .توملاب هيلع مكحُحو وخروخ
 .ديؤملا

 «اينازا» سيئرلا ىلعاههطغضو شيحلاو نيميلا نواعت ىداو

 لئاكاس وخروخخ ناس هيسوخ لارنخا

 . 1917 1/1 ١ر/19 يف ةديدج تاباختنا ءارجاو .هطوقس ىلا

 ملتساو «نيميلا حلاصل تاباختنالا هذه يف ةفكلا تلامو

 طغضلا فيفختب ماقف .ديدج نم ةيروهمجلا ةسائر «اروماز»

 دهطضاو «ميدقلا ماظنلا ءادعا نم نييركسعلاو نيميلا نع

 لمشاوفع ١914 ماعلا يفردصأو « نييعويشلاو نييكارتشالا

 .وخروخ ناس

 ثيح «لاغتربلا ىلا هحارس قالطا دعب وخروخ ناس أجل
 نيثوانملا نييركسعلاو نييسايسلا نيئجاللا ىلا مضنا

 يف مكحلا ماظن بلقل رماتلا أدبو «ةيكارتشالاو ةيروهمجلل
 ,195 ماعلا علطم ذنم يرمأتلا هطاشن دادزاو .اينابسا

 تاباختنا يف 6*1[ 1010131 ةيبعشلا ةهبجلا حاجن ببسب

 ةموكحلل سيئرك مكحلا ىلا «اينازأ» ةدوعو ء. 19-4
 تاالاصتا تفثكتو . 1975/هر/١٠ يف ةيروهمجلل سيئرك مث

 يف ةينيميلا ىوقلا ءامعزو شيلا ةداق عم وخروخ ناس

 ةطلسلا ىلع ضاضقنالل نوططخي اوناك نيذلا ءاينابسا

 ” ةيروهجللا
 ميعزلا ةطرشلا نم طابض لاتغا ء10/11/”197 يفو

 عاضوالا ترتوتف , 02190 501عا0 :رليتوسوُفلاك» ينيميلا

 يف ناتزكرمتملا ناتينابسالا ناتيماحلا تنلعاو .دالبلا يف

 « "ل١ / يف ديردم ةموكح ىلع نايصعلا يراناك رزجو برغملا

 هتاوق عمجي ذخأو ,نايصعلا اذه ةدايق «وكنارف» لارئجلا ىلوتو

 ىلا مضنا .5/ 14 يفو .ينابسالا ربلا وزغل «ناوطت» يف
 يف ةزكرمتملا ةيركسعلا تاعطقلا نم ريبك ددع نايصعلا

 ضورفملا نمناكو . «ديلودالاق»و «سوغاراس»و «سوغروب»

 هذه ةدايقل اينابسا ىلا لاغتربلا نم وخروخ ناس لقتني نا

 دعب تلطعت 5/7١ يناهلقتسا يتلا ةرئاطلا نكلو . تاعطقلا

 وخروخ ناس لتقو «ةنولشرب» راطم برق تطقسو اهعالقا
 ىوقل لوألا دئاقلا كلذب «وكنارف» حبصأق «ثداحلا اذه يف

 أ س

 ثالث لاوط ةينابسالا ةيروهمجلا تبراح يتلا ,نايصعلا

 )1١9175- ةينابسالا ةيلهألا برحلاب فرُع ايف كاني
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 (ةيلاتق نزاخم ةئيفس) هيسوخ ناس (:)
 . (ةيلاتق نزاخم ةئيفس رظنا)

 ( خوراص ) كلادناس فويل

 . ( خوراص « لادنأس ع ل ساس رظنا)

 (دينويل) فولادناس (9)

 )1١94٠50- قايفوس قيرف

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ
 آ.. 24. فولادناس شتيفوليئاخيم دينويل دلو

 شيجلاب قحتلاو ٠١ 4 / 15٠١. يف 5880081097
 ةيلهالا برحلا يف كرتشاو ١1914. ماعلا يف يتييفوسلا
 ناتسكرت ةهبج ىلع ةليصف دئاقك ١47١ ماعلا يف ةيسورلا
 دئاق 1471١ ماعلا نم ًارابتعا حبصأو ةيبونجلا ةهبجلاو

 ةقطنم ناكرأ ةئيه يف ةدع بصانم يف بلقت مث «ةيرس
 .ةيركسعلا فييك

 ىبنأ مث «141؟5 ماعلا يف ةداقلا ةسردم يف هتسارد ىبخأ

 .ةيركسعلا «هزنورف» ةيميداكأ يف هتسارد 1974 ماعلا يف
 ماعلا يف اهنم جرختو ناكرألل ةيركسعلا ةيميداكألاب قحتلاو

 سيئر حبصأ هتاذ ماعلا نم (ربمتبس) لوليأ يفو . 47

 .ةيركسعلا ءاضيبلا ايسور ةقطنم يف تايلمعلا ةفرغ

 ,1؟8ر/ور/ ١ يف ادنلوب ىلع موجهلاب ايناملا مايق رثإو
 حوضوو ءوزغلا اذه ىلع نيعوبسا نم رثكأ ءاضقناو

 ايناطيرب ميدقت مدعو «ةيدنلوبلا ةمواقملا رايهنأ ةيمتح
 ىلع برحلا اهنالعا مغر) ادنلوبل لاعف معد يأ اسنرفو

 يقرش ىلع فحزب يتييفوسلا داحتالا ماق .(4/ يف ايناملا
 تَحلّس دق تناك ىتلا ءازجالا دادرتسال .4/110/ يف ادنلوب
 (19418) «كسفوتيل - تسيرب» حلص بجومب هيضارأ نم
 نم يبرغلا مسقلا تلمش يتلاو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا نابا

 يف فولادناس كراش دقو .ايناركوأو ءاضيبلا ايسور يميلقا

 ايسور يف ذكتقو ةيتييفوسلا تاوقلا اهب تماق يتلا تايلمعلا

 سيئرك ةبصنم لالخ نم كلذو «ةيبرغلا ءاضيبلا
 .ةيركسعلا ءاضيبلا ايسور ةقطنم يف تايلمعلل

 ةيدايقلا هبهاوم تزرب «(

 ,عبارلا شيجلا ناكرأل ًاسيئر 144٠ ماعلا يف حبصأ
 ًاركرمتم ناك يذلاو ءةيركسعلا ةيبرغلا ةقطنملل عباتلا
 ايناملا تنش امدنع ءاهيبونجو «كسفوتيل - تسيرب» برق

0١ 



 أس

 / ”/ 5 يف يتييفوسلا داحتالا ىلع ءىجافملا اهموجه
 كراعملا يف روكذملا هبصنم نم فولادناس كراشف . 41

 - تسيرب» قطانم يف تراد يتلا .برحلا نم ىلوألا

 ةهبجلا» تاوق عم ««كسنيب»و «شتيفوناراب»و «كسفوتيل

 ءامسا تريُع ذإ .ًاقباس ةيركسعلا ةيبرغلا ةقطنملا) ةيبرغلا
 . (تاهبج تحبصأو برحلا بوشن روف ةيركسعلا قطانملا

 ةيتييفوسلا ايلعلا ةدايقلا تأشنأ 194١ /ال/ 74 يفو

 ةهبجلا» نم (رسيألا) يبونجلا حانجلا تاوق نم ةديدج ةهبج

 تقلطأو .ةروكذملا ةهبجلا تايلوؤسم فيفختل ««ةيبرغلا

 ًاسيئر فولادناس نيُعو «؛ةيزكرملا ةهبجلا» مسا اهيلع
 مسا ريغت 194١/6/٠٠ ينو . ةهبجلا هذه ناكرأل
 ««كسنايزب ةهبج» مسا لمحت تحبصأو «ةيزكرملا ةهبجلا»

 هب موقت نأ عقوتي يذلا فحزلل يدصتلا ماهمب تفلكو

 «وكسوم» وحن يبرغلا لامشلا هاجتا ف ؟ «رزنابلا» ةعومجم

 ةرخؤم وحن يبرغلا بونجلا هاجتا يف وأ ,«كسنايرب» ربع
 لظو .ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلل ةعباتلا ,«فييك» ةعومجم

 اهلح ىرج ىتح ةروكذملا ةهبجلا ناكرأل ًاسيئر فولادناس
 ةحداف رئاسخ اهتاوقب تقحل نأ دعب . 44١/١١/1١ يف

 نم «وكسوم» وحن ناملالا فحزلل يدصتلا كراعم لالخ

 ةهبحجلا» نم لك ىلع اهتاوق عيزوت ىرجو «يبرغلا بونجلا
 ةهبج» ليكشت ديعأ) «ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلا»و «ةيبرغلا

 1١١/١4 /194١(. يف ديدج نم «كسنايرب

 ايلعلا ةيتييفوسلا ةدايقلا تلكش 1941/11/79 يفو

 تقلطأ ءوكسومل ةيلامشلا يحاوضلا ةيامحل ًاديدج ًاشيج
 لارنجلا ىلإ هتدايقب تدهعو ٠١. شيحلا مسا هيلع

 .هناكرأل ًاسيئر فولادناس تنيعو ,9/18807 «فوسالث»

 يتلا ةيعافدلا كراعملا يف فولادناس مهاس اذه هعقوم نمو

 .داضملا يتييفوسلا موجحلا يفو .هوكسوم» برق تراد
 ١١ /١941١. ه يف «فوكوج» هداق يذلا

 ةهبج» ناكرأل ًاسيئر 1447 (ربمتبس) لوليأ يف نع
 ينو؛«(كسروك» ةكرعم يف كراشف ,.ىرخأ ةرم «كسنايرب

 «كسنينروتسوك - جينوروف» تايلمع ذيفنتو دادعا

 ناكرأ سيئر بصنم ىلا لقن مث ,.«كسنايرب»و «لويروأ»و
 219 57 (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف «ةيناثلا قيطلبلا ةهبج»

 ناسين يفو :«اغير» ةيلمع ذيفنتو دادعا يف كراش ثيح
 ةهبجلا» ناكرأل ًاسيئر فولادناس نيُعء144١ه (ليربا)
 - اًقاروم» يتيلمع يف كراش ثيح ««ةعبارلا ةيناركوالا

 .ايكافولسوكيشت يف «غارب»و «اقارتسا

 سيئر بصنم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا رثإ لغش
 لالخ حبصأ مث «ةيركسعلا «تابراكلا» ةقطنم ناكرأ
 ةماعلا ناكرألا سيئرل ًادعاسم 19447 - 1445 يماع
 ىلوتو .ناكرألا هذه ةرادال ًاسيئر مث «ةيربلا تاوقلل
 ةقطنم تاوق دئاقل لوألا بئانلاو ناكرألا سيئر بصنم

 ةرتفلا ينو ١94417 - ١467(. ةرتفلا يف ةيركسعلا وكسوم
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 0 ةيبرحلا ريزو فرصت تحت ناك (1906 - 1955)

 (يمتبس) لوليا يف طايتحالا ىلا ليحأ مث «يتيفوسلا
 كا نا

 1١/851 (ةراغا) زردناس 64

 ىلع ةحجانلا (نييلامشلا) نييلاردفلا تاراغا نم

 برحلا نابإ (نييبونجلا) نييلاردفنوكلا تادادما طوطخ
 .(1858 - )1١851 ةيكريمألا ةيلهألا

 3/7. 2. «نردناس» ديقعلا رداغ ء1 85/14 يف

 1011124 1767820 2«نونريق تنوام» ةدلبا 5

 لجر ١6٠١ مضت ةبكار ةوق سأر ىلع ؛(يكتنك ةيالو)
 يسينيت» يف ةيديدحلا ككسلا ىلع ةراغالا ةيغب «نيعفدمو

 / ١١7 يف دنالربماك رهن ربع نأ دعبو .«اينيجرف»و «ةيقرشلا

 «يرموغيتنوم» يف ةيلاردفنوك ةوق زردناس أجاف 5

 طباض نيب ٠١8 رسأف .ءلجر ٠ مضت (يسينيت)

 عباتو .تادادمالا نم ةريبك ةيمك ىلع ىلوتساو .يدنجو

 ىتح .هقيرط ىلع ةرشتنملا ةيلاردفنوكلا طاقنلا ابنجتم هريس

 «(يسينيت) آ61013 «راونيل» ةنيدم ىلا 5/١9 يف لصو

 «أيلاردفنوك 50 رسأ نع رفسأ ًاكابتشا ضاخ ثيح
 ةينبأو ةئيدملا عدوتسم قارحاو ,عفادم "٠ ىلع ءاليتسالاو

 ريمدت يف زردناس حجنو :ةحلسأ مضت تناك ىرخا

 نم ةبيرق ةفاسم ىتحو ةنيدملا نم ةدتمملا ةيديدحلا ككسلا

 . (يسينيت) 1622091116 «ليقسكون» ةنيدم

 ىلا زردناس لكوأ ؛«ليقسكون» نم ةيبونجلا ةهجلا ينو

 ةيقب عم فتلا مث «ةيركسع ةرهاظتب مايقلا هلاجر نم ةبيتك
 برضو روسجلا قارحاب ماقو ؛ليللا ءانثأ ناكملا لوح هتاوق

 ةرهاظتلا عقوم يلامش ةعقاولا ةيديدحلا ككسلا

 ةيركسع ةرهاظتب ماق .5/ ٠١ حابص يفو .ةيركسعلا

 نكمت .ةعاس تماد ةيعفدملاب تاشوانم اهتللخت «ةريبك

 رسأو .ةنصحألا ضعبو نيعفدم ىلع ءاليتسالا نم اهءانثأ

 ىلإ كلذ دعب هتريسم عبات مث ءايلاردفنوك ايدنج ٠"

 رمد ثيح 511217966137 2181125 «زنيالي يربورتس»

 مت يذلا «نوتسلوه» رهن رسج اهرهشأ ناك روسج ةدع

 114٠ هلالخ نويلاردفنوكلا دقف فينع كابتشا دعب هريمدت

 نكمتو .تادادمالاب ةلمحم تابرع ةلفاقو عفادم هو ًاريسأ
 يّسوم» رسج ريمدت نم )7١1//7( يلاتلا مويلا يف «زردناس»

 طخلا نم ةقرفتم ءازجأو (1/1055إ) (01©عءاع «كيرك

 ىلع ىلوتساو ءًايلاردفنوك ١١١ رسأ امك رواجملا يديدحلا
 .تادادمالا نم ةرفاو تايمك

 .ةيديدحلا طوطخلا نع كلذ دعب «زردناس» دعتباو

 «باغزرجور» رمم ربع هعقاوم ىلا ةدوعلا ليبس ذحخأو

 يتلا ةيداعملا تاوقلا ىشاحتي ىتح .180865:5 085

 عوذجب ًادودسم رمملا دجو هنكل . هضارتعال تلسرأ

 دجو اى « عفادملاب ةززعم ةيلاردفنوك ةوقب ًايمحو راجشألا
 نم أدب دجي ملف .قئاوعلاب ةقلغم ةرواجم ىرخأ تارمع
 51111185 «باغ ثيمس» رمث روبعل هعفادم نع ٍلختلا

 ةبيتك ىلع بلغتو ءاهرئاخذو عفادملا رمدف ءقيضلا 085

 مدقت مث ءرمملا يمحت تناك يتلا ةيلاردفنوكلا ةلايخلا

 «دنلربمك» لابج يف ةليوط تافاسم زاتجاو «ةغلاب ةبوعصب

 ىلا لصو ,ىتح .؛(قيرطلا هلاجر ضعب لض ثيح)
 تغلب دقلو . 5/77 يف (يكتنك) 805101 «نوطسوب»

 4و نيليتق ةحجانلا ةراغالا هذه يف نييلامشلا رئاسخ

 .ًادوقفم 7١و ىحرج

 1١8515 (ةحبذم) كيرك دناس 4)

 يف رمحلا دونهلا لئابق نم ناتليبق ال تضرعت ةحبذم
 ًاضيا ىعدت يهو ١8514. ماعلا يف «ودارولوك» ةعطاقم

 طباضلا ىلا ةبسن , 0طلا08[9128 «نوتغنفيشت» ةحبذم

 .اهذفن يذلا «نوتغنيقيشت نوج» يكريمال

 اهيف بهذلا فاشتكا لبق «ودارولوك» ةعطاقم تناك

 تناك يتلا ةيدنهلا لئابقلا ىوس اهنكست ال ,ةيدنه ًاضر
 فاشتكابو .ديصلاو ةعارزلا ىلع اهتشيعم يف دمتعت

 لوخد ضيبلا نوئنطوتسملا أدب 21804 ماعلا يف بهذل
 ناكسلا ءالجا ىلع نولمعي اوذخأو «ةريبك دادعأب ةعطاقمل

 ةديدع كراعم عوقو ىلا ىدا امم ,مهيضارأ نع نييلصال

 .ةيهاو مالس تاقافتا دقعو «نيفرطلا نيب

 :امه «ودارولوك» يف ناتيسيئرلا ناتليبقلا تناكو

 اداحتا اتلكش نيتللا ,«وهابارألا» و (012©إلع026© «نيياشلا»

 81ةءلع 1؟ه(616 لتيك كالب «نيياشلا» دئاق ةماعزب

 كالب» ميعزلا ناكو .دحوم فقومب نييكريمالا ةهجاومل

 فيص كراعم دعب ءادب دجي ملف .ملسلا ىلا الايم (لتيك

 ل. «زئناقيا نوج» ةعطاقملا مكاحب ءاقتلالا نم 4

 .تامادصلل دح عضوو شياعتلل ةغيص داجيال 5

 ىلا هجوتف «يكريمالا مكاحلا نم ةباجتسا قلي مل هنكلو
 ءامعز ضعب سأر ىلع 75014 1آئإل08 «نويل تروف»

 نيتليبقلا دارفا نم ريفغ ددعو ««وهابارألا» و «نيياشلا»

 نم هيدل ام ملسو «.(لجر ٠٠١ و لفطو ةأرما 500

 13. «بوكنيو دراودا» دئارلا نصحلا دئاق ىلا ليخو ةحلسا

 .هاياون نسح ىلع ًاديكأت رهلعمهم

 ًاقالطنا «يدنهلا ميعزلا ةوطخل «بوكنيو» باجتساو

 هنم بلطو ءاههطبرت تناك يتلا ةيصخشلا ةقادصلا نم

 لحر «بوكنيو» نكلو . نصحلا نم ةبرقم ىلع ميخم ةماقإ
 دئارلا هناكم لحو ءرخآ عقوم ىلا ةليلق عيباسا دعب

 ليخلا داعأ يذلا 5. 624802]' .«ينوطنا توكس»

 دنع ةماقالاب مهل حامسلا ةجحب ءدونهلا ىلا حالسلاو



 نع ملك "4 دعبت يتلا 25820 (028عاع «كيرك دئاسو

 . مهدوأ نيمأتل ديصلا مهنكمي ثيح .نصحلا

 «ةيركسعلا تاطلسلا ةهازنب ءايمعلا ةقثلا نم عفادبو

 ثيح ««كيرك دناس» ىلا هتعامج عم «لتيك كالب» لحر

 دق يكريمالا شيجلا ناك .ءانثالا هذه يفو .ًايي ماقأ
 دونجا نم 46١ نم رثكأب تردق ةوق دادعا نم ىهتنا

 ذيفنتل «نوتغنقيشت» ديقعلا ةدايقب ايشيليملا دارفاو نييماظنلا
 .دونطلا دض (ةيبيدأت» ةمهم

 يف لزعلا دونهلا نويكريمالا أجاف «غ١1/ 789 رجف يفو

 نكمتي مل ةيشحو ةدابا ةيلمع اوذفنو ««كيرك دناس»

 يدنهلا ميعزلا لواح دقو .اهوحم نم يكريمالا خيراتلا

 ًالعو ًايكريمأ ًالع عفر نأب ةرزجملا فاقيا «لتيك كالب»
 نع لقي ال ام لتق نم نيريغملا عنمي مل اذه نكلو «ضيبأ
 لعف در رصتقاو .لفطو ةأرماو لجر نيب ًايدنه غ6

 ضعب ميدقتو ةحبذملا بجش ىلع كاذنآ ةيكريمالا ةموكحلا
 ةديدج مالس ةيقافتا دقع ىلعو «دونهلا ىلا ةيداملا تانوعملا
 .1859© (ربوتكا) لوالا نيرشت رهش يف

 ( ةيوون ةصاوغ) سنالدناس (؛)

 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف « نوج روتس رظنا)

 (ةيركسع ةيميداكأ) تسريهدناس (:5)

 ددع اهنم حجر . ةيناطيرب ةيركسع ةيمداكا

 خي رات يف ًاماه آرود تبعل يتلا تايصخشلا نم ريبك
 نوتسنو ريس : لثم(«هثيدح و هميدق يركسعلا لمعلا

 يحل ردنسكلا «يرموغتنوم : تالاش راملا وءرش رشت

 ءامع ز نم ددع اهنم جرخت اك . يبنللا « كلنكوأ

 , ثلاثلا ملاعلا
 ماعلا دئاقلا - كروي قود سسا ١0744 ماعلا يف

 طابض بي ردتل 3 ريغص ةيلكا نيملا كلذ 5 شيجلا

 لوا دي ىلع ةيلكلا كلت تروطت دقو . نابشلا شيل

 .ناشرامول لا رتحلا وه وءال ريدم

 «نودجتسملا :نيمسق ىلا ةيلكلا تمست1 8١١ يفو

 «تسريه دناس» مساب مويلا فرعي اهيف ًاريخأ رقتسا دقو
 يذلا نومدقتملا و( مدقلا ىبملا) 520 ط[اندقأ

 يل ربماك ةيلك » مساب ١8٠ ماعلا ذنم فرعي حبصا
 . ناكرالل

 )4»١9( ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ببسي تسريهدنام ف ةيكلمل ١ دي ركسعلا ةيلكلا تقلغأ

 .برحلا دعب اهحاتتفا ديعا مث . دالبلا يف ةماعلا ةئبعتلا

 تب ةيادب عمو

 تسريهدناس ةيمداكا ١9407 ماعلا يف تحبصأ و

 ةيمداكالا اهيلا تمص نا دعب ؛ةيكلملا ةيركسعلا
 تناك يلا . ,شتيولوو » يف ةيكلملا ةيركسعلا
 مسا اهيلع قلطي ناكو . ١الغ١ ماعلا يف تعشنا دق

 عدوتسك مدختسي ناك ءانب يف اهدوج و ببسب لمحملا
 نوقلتي بالطلا ناك ةيممداكالا هذه يف . لغشمو
 ىلع نوبردتيو «تايضايرلاو ةسدنلا يف ًاسورد
 تايصخش تجّرخ دق «شتيولوو» ةيميداكا تناكو . ةيعفدملا
 نل آو« دياسنر ويأو« رئشتيكو ءنود روغ :لثم ةعمال
 يف كرتشاو . نويليان سيول ريمالاو« كورب
 ريبك ددع ةيميداكالا كلت يف سي ردتلا
 لكيام » يناي زيفلا ملاعلا مهنيب نم «ءالعلاو ةذتاسالا
 -ًاماع ١4 اهيف ىقب يذلا « يادا راف

 تسريهدناس ةيمبداك ١ ىلا تمض ا ماعلا يو

 ريهاشم نم

 تنشنا ىلا«, زنوم يف طابضلا ةذمالتلا ةسردم »

 ريصق ةمدخل نيب ولطملا طابضلا بي ردتل 4٠ ١9 ماعلا
 .دمالا

 هام.

 نم تسريهدناس ةيميداكا ىلا نوبستنملا دفيو
 جراخلاو ايناطيرب يف ةددعتم دهاعمو سرادم

 يه ةيمداكالاب قاحتلالل ةبولطملا ةيملعلا تالهؤملاو
 ةداهش يف عيضاوم ةثالث يف ديج ةجرد ىلع لوصحلا
 ميضاوملا هذه لمشتو . ( 0 1) ةماعلا ةفاقثلا
 راما ةيبوروا ةغلو تايضايرلا و ةي زيلكنالا ةغللا
 , نيعوضوم ىلا ةفاضالاب كلذو « ًايملع ًاعوضوم وا
 ( م -[,عريع] ) زاتمملا ىوتسملا يف لقالا ىلع
 ال ىلا نادلبلا نم تاداهشلا هذه تال داعملا لبقتو
 نوستملا مدخم و . سيردتلا يف يناطي ربلا ماظنلا عبتت
 بي ردتل اوعضخم نا لبق + دونجك رهشأ ةتس ةرتفل
 ب :لليصر وأ هلم زفت يليهأت

 تسريهدناس ةيميداك ا يف سيردتلا جهنم قلطني

 زاربا لجأ نم بيردتلا اموأ :
 فونص فلتخم ىلا نيمتنملا طابضلا يف ةيدايق تافص
 بالطلا سيردت ىلع موقيف يناثلا اما . ةحلسالا
 لامعتسا ىلع زبك رثلا عم «ةيساسالا ةيركسعلا تامولعملا

 نمضتيو . امنونفو برحلا بيلاساو ةثيدحلا تادعملا
 , مضنملا ماظنلا و ةيندبلا ني راملل ًابناج مسقلا اذه

 نييساسأ نيأدبم نم

 بيردتلا و سيردتلا فادهإ ةيلكلا ماظن فرعيو
 ةرظنب طباضلا بلاطلا ديوزت - ١ : ةيلاتلا رومالاب
 هتايلوؤسمو هتابجاو نعو لكك هتمهم نع ةلماش
 بولطملا ةيساسالا تافصلا ةيمنت - ؟ « ًاينهم
 لماعتلاو لاج رلا ةدايق ىلأ ىعدي نم يف اهرفاوت

 روعشلاو طابضنالا حور زيزعت بناج ىلأ .« مهعم
 ليهأتلا - 4 « ةيندبلا ةقايللا ةيمنت - © « ةيلوؤسملاب
 . ةماعلا ةفاقثلا لاحم يك

 ١91414 (ةكرعم) ريمودناس (4)

 ةيتييفوسلا تاوقلا نيب تراد ىتلا كراعملا ىدحا

 ةيلمع راطا يف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناملألاو

 .«ريمودناس - فوقل»

 نش ةيتييفوسلا ايلعلا ةدايقلا تررق 145 /ال/ يف

 رمخ ىلا لوصولا فدهب ءايناركوأ يلامش يف لماش موجه

 هتفض ىلع روسج سو ٌؤر ةماقأو ءادنلوب يف «الوتسيف»

 لوألا ةلحرملا حاجنل يجيتارتسا رامثتساك كلذو «ةيبرغلا

 «ءاضيبلا ايسور» يف ترج يتلا ,«نويسارغاب» ةيلمع نم
 .(١؟؛://ك/كتكو 5/0

 ةيناركوألا ةهبجلا» ىلا دهم ,ماعلا فدهلا اذه قيقحتلو

 نيتبرض هيجوتب «فيينوك» لاشراملا ةدايقب ««ىلوألا

 .«فوقل» ةنيدم هاجتا يف ىلوألا ءادنلوب يبونج يف نيتيسيئر

 هيجوت نع اللضف «اياكسور - افار» ةنيدم هاجتا يف ةيناثلاو
 .«قالسيناتسو ةئيدم هاجتاب بونجلا ىصقأ يف ةيوناث ةبرض
 . «هريمودناس  فوقل» ةيلمع مسا اهلك ةيلمعلا ىلع قلطأو
 ايسور» ةهبحل رسيالا حانجلا تاوق تفلك .هتاذ تقولا يفو

 معدب (يكسفوسوكور لاشراملا ةدايقب) «ىلوألا ءاضيبلا
 ىلا موجه نشب كلذو «ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلا دوهج

 يتنيدم نم لك ىلا لوصولا فدهتسي ءاهنم لامشلا

 .«وسراو»و «نيلبول»

 شويج ٠ مضت «ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلا» تناكو
 ١ شويحلاو .هو "و ١ سرحلا شويج) ةكرتشم ةحلسا

 تابابد اشيج) تابابد شويج "و 2(”١*و ”“8و 48١1و

 ةدع ىلا ةفاضالاب «(4 تابابدلا شيجو "و ١ سرحلا

 تابابد ةيولأ 4و «ةلقتسم ةاشمو ةيكيناكيمو ةعردم قلايف
 نأ ءركذلاب ريدحلا نمو .8و 7 نييوجلا نيشيجلاو «ةلقتسم

 ًاقليفو تابابد يقليف مضي ناك يتبيفوس تابابد شيج لك
 ًافلؤم ةكرتشم ةحلسأ شيج لك ناك نيح يف .ًايكيناكيم

 .قلايف نم

 شويج ةعومجم» ةيتييفوسلا تاوقلا ةهجاوم يف ناكو
 «براه» لارنجلا ةدايقب .ةيناملالا «ايناركوأ يلامش

 شيحلاو .4و ١ «رزنابلا» يشيج تمض يتلا 1138

 هذه تناكو ١١(. يناملألا شيجلا دعب ايفو) ١ يرجملا

 يناملالا يوجلا لوطسألا نم تاليكشتب ةموعدم تاوقلا

 . عبارلا

 (فيينوك) «ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلا» تاوق تأدب

 ةريبك ةرغث قيقحت يف تحجنو “١1 //4/1 4 ١.19 يف اهموجه

 ,ءا//14 موي يف ءاهضرع غلب ةيناملالا عافدلا طوطخ يف

 ىدأ ام ,ملك ١8و 6٠ نيب اهقمع حوارتو ءملك 7٠٠١ وحن
 ««يدورب» ةقطنم يف ١ يناملالا قليفلا قيوطت ىلا

 تلوتسا // 11 يفو.ل/ ١ يف هتاوق نم ىقبت ام مالستساو

 و



 ايسور ةهبج
 بلوالا ءابطيسلا

 هج ةيباركوالا ةابمجلا
 فوالا

 323 - ةقلينلا

 بملمم هئسووسلا تامحتهلا

 ةداصلاةيشاملالا تامجملا <22

 مول يذلا

 8 ىاملالا

 ل . .٠ .٠ .٠
 *لنوىرم*عب

 ه سرحلا شييجل
 لأوالا ةشاركوالا ةهبجللا

 ٌفالاسور اي

 اك 7 771 ف -ههصلا طخ 8

 اذؤ27 م7 ؟9فق ههصحلا طخ

 ١444 (سطسغأو ويلوي) باو زومت يف هريمودناس - فوقل» ةيلمع نم ةريخألا ةلحرملا

 «ثوشل» يتيدم نم لك ىلع «ثيبنرك» تاون
 ٠١ نيب حوارتت ةفاسم ىلع تحبصأو 2«ثالسينناتسدو

 ىلاوح اهمدقت قمع غلبو ««الوتسيف» رهن نم ملك 40و

 .ال// ١١ يف اهموجه تأدب نا ذنم ملك

 ايسور» ةهبجل رسيألا حانجلا تاوق تناك ءانثألا هذه ينو

 موي اهموجه تأدب دق (يكسفوسوكور) «ىلوألا ءاضيبلا
 رهن ىلا تلصوو .«ا// 7 يف «نيلبول» تلتحاو 4

 نم برتقت تذخأو 6 يف «نيلبمد» برق «الوتسيف»
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 . بونجلا ةهج نم «وسراو»

 روسج سوؤر ةماقاو «الوتسيف» رب روبع

 «فيينوك» تاوق موجه اهققح يتلا تازاجنالا ءازإ

 ةيتييفوسلا ايلعلا ةدايقلا تررق .«يكسفوسوكور»و

 ىلع هروبعو ««الوتسيف» رم ىتح مدقتلاب حاجنلا رامثتسا
 نم بونجلا ىلا كلذو ءملك 7١١ وحن دتمت ةهجاوم
 «الوتسيفا ربح عم «اكولسُيف» ربن ءاقتلا ةطقن ىتح .«وسراو»

 اديهمت «ربغلا ربع روسج سوؤر ةماقاو ءادنلوب يبونج يف

 .ةديدج ةيموجه تايلمع يف البقتسم اهنم قالطنالل

 («ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلل» نميألا حانجلا تاوق تأدبو

 حانجلا تاوق عم نواعتلاب .7/ ؟8 موي ةمهملا هذه ذيفنت

 تاوق تزكرو .«ىلوألا ءاضيبلا ايسور ةهبحلا» رسيألا
 هاجتا يف اهموجه ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلل نميألا حانجلا

 07 سرحلا» شيج تاوق ةمدختسم «ةريمودتاس» ةنيدم

 ١« سرحلا» تابابدلا اشيج امهدناسي 2.1 شيجلاو



 ةهقرف

 ار ع

 اشم ةاقرفو تابابد

 3 يفاملالا تابادلا شيب" 7 و

 3 يد
 ةاشم هقرفو تايابد قرش م

 ب ”ةعومج
 شضويج 39 05 مهااثلا ه

 | اننا

 مماكك

 تايابد هِقرطو ةاشم ةاقرد
 اركوا يلام

 ةاشس*ةقرفو تابابداتقرد ابنا
 م“ ١ هدم

 دام ةقزفو تايد قرف ةلتاهمعدي)
 لما 8#

 (١5 امبدكا قف ةيحلا طخ سس

 5١غ57/ م١ ق كةيصحلا طخ سوس وس

 ١04 / ل سك قر ظهبجلا طخ رسو ودع
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 7”ل ماد و .هشرسحلا سار

 8/ 3١/7/6107 ف هيتايفوسلا تامجحعهلا هاجعأ محم

 م/ ؟ه- ؟ ف هتتايفوسلات امجيلا داما نيس

 ةهةسكامم ةشاملا حدامحعمه ي«حح

 ةتكرطم دِشاملا تءاز

 ١91414 /8/ 19 ىتح الر/ 58 نم .«ريمودناس» ةكرعم يف ةيناملالا ةسكملا تامجشهاو .ةيتايفوسلا تاوقلا مدقت روع

 شيحلا موجهلا اذهل يوحلا معدلا نمأو .(0* سرحلاوو

 . يناثلا يتييفوسلا يوجلا

 21 شيجلل ناتعباتلا٠ 57و ”ه ٠ ةاشملا اتقرف تعاطتساو

 يبونج رهنلا روبع 44١« سرحلا» تابابد شيج عئالطو

 تلصو ءال/# او يموي يفو .ال/ 59 يف «ريمودناس»

 يلامش «الوتسيف» رهن ىلا #4 سرحلا» شيج عئالط

 مويلا ةياهن يفو .ةيبرغلا ةفضلا ىلا تربعو .«ريمودناس»

 يبرغ رسحلا سأر ضرع غلب «(سطسغا) بآ نم لوألا

 هقمع لصوو «ملك ٠" وحن ««ريمودناس» ةقطنم يف ربنلا

 ملك 38 ىلا

 ةيناملالا ةداضملا تامجملا

 ةدع 4 رزنابلا شيج تاوق تنش م87 ؟ حابص يفو

 لامشلا نم يتييفوسلا رسجلا سأر ىلع ةداضم تامجه

 ةيتييفوسلا تاوقلا تامجهلا هذه تفدهتساو .«بونجلاو

 تاوق تهجو امك .ربغلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا

 يف «مرقلا» نم بحس دق ناك يذلا) ١1 يناملالا شيجل

 ةفضلا ىلع ىرخأ ةداضم تامجه ١94144( رايا رخاو

 تاوقلا لزعل ةلواحم يف .«ريمودناس» يبونج ربغلل ةيقرشلا

 طوطخ عطقو ءرهنلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةدوجوملا ةيتييفوسل
 ةيتييفوسلا تاوقلا نكلو .اهريمدتل اديهمت اهدادم

 اتلك ىلع ةيناملالا ةسكاعملا تامجحلا عيمج دص تعاطتس

 ىلع رسجلا سأر يف ةدوجوملا تاوقلا ةردق زيزعتلو
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 ماق «ةلمتحملا ةيناملالا ةسكاعملا تامجحلا ةهجاوم
 يف دوجوملا .248 سرحلا» شيج عفدب ه/ 4 يف «فيينوك١

 .رهنلل ةيقرشلا ةفضلا ىلع رئادلا لاتقلا ىلا «يناثلا قسنلا
 يناملالا شيجلا تالواحم عيمج طابحإ يف شيلا اذه حجنو

 تاوق ىلا مضنا مث «ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةيموجحلا ٠١

 .ةيبرخلا  ةفنقلا :لع ةدوجوملا رسحلا نمأز
 تاوق اهمعدت 2.1 شيجلا تاوق تماق كلذ رثإ

 رسجلا سأر عيسوتب ("و ١ سرحلا» تابابدلا يشيج

 با ٠١ ىلا ه نم ةرتفلا لالخ .«ريمودناس» يبرغ يبونج

 .ملك 4٠ وحن رسجلا سأر قمع غلب ىتح «(سطسغا)
 ةيناملالا شويجلا ةعومجم ةدايق تناك .ءانثألا هذه ينو

 ءرسجلا سأرب ةطيحملا اهتاوق ىلا ةديدج تازيزعت لسرت
 .«لوألا رزنابلا» شيجل الصأ ةعبات «رزناب» قرف # تمض
 رسجلا سأر يف هتاوق «فيينوك» ززع هسفن تقولا يفو

 ١١ يفو ١. تابابدلا قليفو ةيعفدملا نم ةيفاضا تادحوب

 ٠١ ةيرجملا ةاشملا ةقرفو 5١و  «رزنابلا» اتقرف تماق م“

 ةطقن دنع ءرسجلا سأر نم يبرغلا ءزجلا يف داضم موجبم
 هاجتا يف ءه «سرحلا» شيجو ١ شيجلا نيب لصفلا

 قيقحت فينعلا لاتقلا نم نيموي دعب اتعاطتساو .(فوشاتس»

 8 نيب هقمع حوارت «يتييفوسلا عافدلا طخ لخاد قرخ

 ةردقلا مدعو ةديدشلا ةمواقملا ببسب اتفقوت مث .ملك ١٠و

 . عجارتلا ىلا اترطضاو ءموجهلا مز ديدجت ىلع

 والو ١ «رزنابلا» قرف تهجو ١7 28/١8 ةرتفلا ينو

 ةقطنم يف ىرخا ةداضم ةبرض #*ا/١ ةاشملا ةقرفو ,«4

 ةقطنم يف ملك ٠١ -5 هقمع ًاقرخ تققحو ؛«استينيبوتس»
 يف ناملالا مدختسا دقلو .0 «سرحلا» شيج عافد
 رمنلا» زارط نم ةليقثلا تابابدلا نم اددع اذه مهموجه

 .هرامثتسا وأ قرخلا عيسوت نم اونكمتي مل مهنكلو .«يكلملا

 مسقلا يف اهتاوق ةيتييفوسلا ةدايقلا تززع نأ دعب ةضاخ

 .ةاشم قليفبو 4 تابابدلا شيجب رسجلا سأر نم يبونجلا

 تابابد اشيجو«١ يتييفوسلا شيجلا ماق م/ ١4 يفو

 ءرسجلا سأر نم يلامشلا مسقلا يف موجب "و ١ سرحلا

 يف 47 يناملالا قليفلا قيوطت نع رفسأ .«ريمودناس» برق

 ةقرف اهب تماق يتلا ةداضملا تامجهلا نكلو .م8/ ١7

 ءىلر/ ؟١ - 19 مايأ يف ء”١91 ةاشملا ةقرفو ؟ «رزنابلا»

 ,راصحلا قوط كف نم روكذملا قليفلا تاوق تنّكم
 ةاشملا يقليف عنمو ءرسجلا سأر يلامش ىلا باحسنالاو

 روبع نم (”سرحلا شيحل نيعباتلا) 05و !/5 نييتييفوسلا
 .«الوتسيف» رهن

 مسقلا ىلع ةداضملا هتامجه 4 «رزنابلا» شيج عباتو

 ةقرفو /١1 «رزنابلا» ةقرف تماقف ءرنسجلا سأر نم يلامشلا

 ةداضم تامجبب ,ىر/ 784 - 3 يموي لالخ 47 ةاشملا

 نم نكمت يذلا ,«لوألا سرحلا »تابابد شيج عاطق يف

 .تامجهملا هذه دص
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 يف ءر/ 75 يف ىرخأ ةرم ةيناملالا ةلواحملا ترركتو

 تاوق دض ةرملا هله تامجهلا تهجوتو .هتاذ مسقلا
 شيج يبرغ نيزكرمتملا .4 تابابدلا شيجو ١ شيجلا
 ةلواحملا هذه يف ناملالا مدختساو 2,١ «سرحلا» تابابد

 عاطتساو .84 ةاشملا ةقرفو47و ”و ١ «رزنابلا» قرف

 ىلا ةمجاهملا تاوقلا عفدو «يناملالا موجحلا دص تييفوسلا

 .فلخلا

 ةقرفو 15 «رزنابلا» ةقرف تنش 48/78 - ؟5 ةرتفلا يفو

 نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا ىلع ةداضم تامجه 41/ ةاشملا

 .7 «سرخلا» تابابد شيج تاوق اهتلصف .رسجلا سأر

 ىلا ةعيرسلا اهتردابمو ةيناملالا تاوقلا ةيكيمانيد مغرو
 هذه نإف ءرسجلا سأر ةيفصتل ةسكاعملا تامجهلا نش

 بابسأ ةدع ىلا كلذ عجريو .اهضارغا ققحت مل تامجملا

 : اهمهأ

 تاليكشت جز ىلع اهتردقو ةيتييفوسلا تاوقلا قوفت - ١
 ةلتاقملا تاليكشتلا زيزعتل ةكرعملا يف ةريبك ةيطايتحا

 .رئاسخلا ضيوعتو

 عفدب (فيينوك) «ىلوألا ةيناركوألا ةهبجلا» حاجن - ؟
 «تابابد شويج ” :تمض «بيجلا لخاد ةريبك تاوق

 ةاشم قليفو تابابد قليفو «ةكرتشم ةحلسا يشيجو

 «بيجلا يلامش ةدوجوملا ةيناملالا تاوقلا لاغشنا

 «ىلوألا ءاضيبلا ايسور ةهبجلا» رسيألا حانجلا موجه دصب

 ىلا تازيزعت لاسرا نم اهنكمت مدعو ؛(يكسفوسوكور)
 .«ىلوألا ةيناركوالا ةهبجلا» عم ةكبتشملا تاوقلا

 كراعملا يف ةيناملالا تاليكشتلا باصا يذلا كابنالا - 4

 طئاسوو ىوق دوجو مدعو «ريمودناس ةكرعم تقبس يتلا
 ليدبتب ةليفكلا ةسكاعملا تامجهلا نشل ةيفاك ةيطايتحا
 .رسجلا سأر يف ًايرذج فقوملا

 يوجلا شيلا حاجنو ءوجلا ىلع تييفوسلا ةرطيس  ه

 موجهلا ءدب ذنم ةيربلا تاوقلا معد يف يناثلا يتييفوسلا

 شيجلا اذه مايقو ,ةسكاعملا تامجهلا دص كراعم لالخو

 فلأ ١ يلاوحب (194 4 /لر/ 1# - ا// 74) ةرتفلا يف

 .ةيوج ةعلط

 نم تاليكشت هتمدق يذلا يوجلا معدلا فعض - 5

 يف ءاوس «ةيناملالا تاوقلل عبارلا يناملالا يوجلا لوطسألا

 .ةسكاعملا تامجحلا نابإ وأ عافدلا ةلحرم

 سأر لخاد كراعملا تفقوت «.(سطسغا) بأ ةيابن ينو
 .هيلع ةيناملالا ةسكاعملا تامجهلا تفقوت اك ءرسجلا

 بيج لخاد اهعقاوم تيبثت نم ةيتييفوسلا تاوقلا تنكمتو
 كلذب تهتناو . ملك /ه هضرعو ءملك هه ىصقالا هقمع

 فوقل» ةيلمع لحارم رخآ تلكش يتلا ««ريمودناس» ةكرعم

 ةفضلا ىلع لكشملا يوقلا رسجلا سأر نمو. «ريمودناس -
 ةيموجهلا تايلمعلا تقلطنا .«الوتسُيف» رهنل ةيبرغلا

 مسإب تفرعو 05 يف تأدب يتلا «ةيتييفوسلا

 .«ردوألا  الوتسيفلا» ةيلمع

 94١ه (ةيلمع) ايزيليس  ريمودناس (؛)
 .(1948 ةيلمع .ردوألا  الوتسيفلا رظنا)

 .١51 1١01151/(ناتكر عم) شتيودناس(55)

 ةدلب ىلا ةبسن مسالا اذه اههيلع قلطأ ناتكرعم

 مهأ نم اه ؤانيم ناك يتلا (تنك ةعطاقم) «شتيودناس»

 . يزيلكنالا لانقلا ىلع ةلطملا ةيناطيربلا ءناوملا

 ١71١7(: شتيودناس ةكرعم

 «دنالكنإ فوأ نوج» اهكلم دهع نابا ارتلكنا تداس

 ةيلخاد تابارطضا ١515( ىلإ ١١94 نم مكح)

 بأ يف ةيلامشلا قطانملا تانوراب لتكت ىلا تدأ ةيجراخو

 ىلا تدأ امك ؛كلملا نم صلختلا ةيغب ١7١١ (سطسغا)

 1 .1118 نيام) رايأ يف ةيلهأ برح بوشن
 / "/ ١9 يف كلملا قفاو نيح الإ عاضوألا أدبت ملو

 نامض يف تصخلت يتلا «تانورابلا طورش ىلع 6

 ةقيثو بجومب ةيكلملا تاطلسلا دييقتو «ةيعاطقالا مهقوقح
 نكلو .218م118 (02118 «اتراك انغام» مسا اهيلع قلطأ

 «ثلاثلا تنسونيا» ابابلا فقو امدنع ترابنا ةيوستلا
 دونجب ناعتسا يذلا .كلملا بناج ىلإ 1111006121 111

 يذلا رمألا ءاهريمدتو ةيلامشلا ميلاقألا ىلع ةراغالل ةقزترم

 بيليف» اسنرف كلم نم ةنوعملا بلط ىلا تانورابلا عفد

 شرع ملست ىلا «سيول» هدهع يلو ةوعدو ؛«يناثلا
 . ارتلكنا

 «سيول» لزنو «تانورابلا بلطل نويسنرفلا باجتساو
 كلم نم ةدناسمب «رفود» يف يزيلكتالا ءىطاشلا ىلع

 فوأ نوج» لواح دقو .«يناثلا ردنسكلا» ادنلتكسا

 مهئافلحو تانورابلا دض برحلا ةعباتم «دنالكنإ
 هدلو افلم 1715/1١« /19 يف يفوت هنكل ,نييسنرفلا
 امم ءرمعلا نم ةعساتلا زواجت دق نكي مل يذلا .«يرنه»

 ءارتلكنا نم ةيقرشلا ميلاقألا ىلع «سيول» ةرطيس ززع

 ىلع يصولا نأ ريغ .اهيف مكحلا هيلوت تالامتحا تدازو

 11. 0ع «غروب يد تربويه» يزيلكنالا شرعلا

 ىلع قانخلا قييضت ١71١07 فيص لالخ عاطتسا 8س عط

 نلوكنيل يف مهتميزه دعب اوعراس نيذلا :.«تانورابلا



 ديزمب نييسنرفلا ةبلاطم ىلإ (1؟١/هركث١١ْ آت طعما

 . يداملا معدلا نم

 ةلفاق اسنرف نم تقلطنا 21717 (سطسغا) بآ ينو

 ستسوي» ةدايقب دونجلاب ةلمحملا نفسلاو دادمالا نفس نم

 ةلواحم دعب اسنرف ىلا اوأجل نيذلا تانورابلا دحأ ؛«بهارلا

 .17511 ماعلا يف «دنالكنإ فوأ نوج» كلملا لايتغا

 ءارتلكنا نم يقرشلا يبونجلا لحاسلا ىلا ةلفاقلا تهجتاو

 تناك امنيبو . يزيلكنالا لانقلا يف هرقود» قيضمب ًارورم
 «غروب يد» ةدايقب ةيزيلكنا نفس اهتضرتعا .ًالامش مدقتت
 أفرم دنع ةيرحب ةكرعم 1711/8/74 يف ترادو .هسفن

 زيلكنالا راصتنا نع ترفسأ «شتيودناس» ةدلب

 رسألا يف «ستسوي» عوقوو دادمالا نفس ىلع مهئاليتساو

 .دونجلل ةلقانلا نفسلا رارف دعب

 رذعتو مهتادادما دافن دعب ًابعص ًافقوم تانورابلا هجاوو

 ءابإ نم أدب اودجي ملف ءاسنرف نم تازيزعتلا لوصو
 يف مالس ةيقافتا عيقوت مت ةريصق تاثحابم دعبو .لاتقلا

 141085602- 02- "11281365 «زميت نأ نوتسغنيك»

 نع اهرثأ ىلع نويسنرفلا الج يتلا .(3117/9/15)

 .ارتلكنا

 )١450(: شتيودناس ةكرعم

 يف زيلكنالا هلتحا يذلا يسنرفلا «هيلاك» ءانيل ناك

 ةيزيلكنالا ةيلهألا برحلا راسم يف ةريبك ةيمهأ 11417 ماعل

 «كروي» يترسا نيب تبشن يتلا «(نيتدرولا برح)
 يف ءانيملا اذه نكي ملولف ١486(.  4١هه) «رتساكنالدو

 دراشتير» يلوت مكحب ««نييكرويلا» دي يف ١404 ماعل

 رذعتل 6©١4. ماعلا ذنم ةيركسعلا هتدايق «كيوراو فو

 ةكرعم يف اهتميزه دعب .لاتقلا ةلصاوم «كروي» ةرسا ىلع

 هئوحل دعب «كيوراو» ماق دقف )١5469(. «جديرب دروفدول»

 اهدادعاو .هتاوق ميظنتب 4١هة4/ ٠١/١7 يف «هيلاك» ىل

 «كروي» ةرسأ موصخ كردأو .ارتلكنا يف لاتقلا ىلا ةدوعلل

 عازتنا اولواحف ءارتلكنا ىلا «كيوراو» ةدوع ةروطخ

 نود تيقب مهتالواحم نكلو .تارم ةدع هدي نم (هيلاك»

 «كيوراو» ةعاربو «ءانيملا تانيصحت ةعانم ببسب ءىودج
 . هنع ع افدلا ةدايق يف

 ربعف موجه لا ىلا «؛كيوراو» لوحت ١45٠0 فيص يفو

 ةدلب هاجتاب .هدنج نم ةوق سأر ىلع ؛رفود» قيضم
 ملك "4 ةفاسم «هيلاك» نع اهلصفت يتلا) «شتيودناس»

 ءانيم ىلع ءاليتسالا «كيوراو» ةياغ تناكو .(ابيرقت

 نيحو .ةيسيئرلا هتاوقل رسج سأر هلعجو«(«شتيودناس»

 ' ةعبات ةوق هل تدصت .«/ يف ءانيملا ىلا «كيوراو» لصو

 هنكل .هضرغ قيقحت نم هعنم تلواحو «(رتساكنال» ةرسأل

 نم هتاوق لماك مادقتساو «ةوقلا كلت رحد نم نكحمت

 نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا وحن كلذ دعب هجوتلاو ءاسنرف

 (شناملا رحب) يزيلكنالا لانقلا ىلع «شتيودناس» عقوم

 ةرسمأل ةيلاوملا تاوقلا عم مدطصا ثيح ءارتلكنا

 )١٠١/ «نوتيم اثرون» ةكرعم يف اهيلع رصتناو .«رتساكنال»
 .(11 5 “الا

  655١(ةكرعم) وبيدناس ١9.68

  ةيسورلا برحلا نابإ «ايروشنم» طسو يف تعقو ةكرعم

 شيجلا ةميزهل تدهمو .(1105 )1904  ةينابايلا

 .(01908) :ندكوم» ةكرعم يف يسورلا
 ةيسورلا تاوقلا دئاق رمأ ١190( 5) «نايوال» ةكرعم دعب

 ةثالثلا هشويج «نيكتاياروك يسكلأ» ءاوللا ءايروشنم» يف
 ةقطنم ىلا ًالامش باحسنالاب (ثلاثلاو يناثلاو لوألا)
 نودعتسي مهرودب اوناك نيينابايلا نا مغر .«ندكوم»

 ءدبلا ىلع «امايوأ» ينابايلا دئاقلا عجش ام «باحسنالل

 نكل «يناثلاو لوألا هيشيجب ةيسورلا تاوقلا ةدراطمب

 .ًافينع ًادص تهجاو هتالواحم

 ىلا ةدوعلا ةيسورلا ةموكحلا تررق 140 “4/٠١ ه يفو

 ربن دنع ١٠١/٠١ يف سكاعم موجب نوينابايلا درف , موجها
 ةجيتن ةيا نودب ٠١ / ١ا/ ىتح لاتقلا رمتساو .:هيهاش»

 راظتناو ةيعافد عقاوم ذاختا ىلا نيفرطلا رطضا امن ,ةمساح
 .تازيزعتلا

 ةثالث) ىبسنلا هقوفت نم ةدافالا «نيكتاياروك» ىأتراو
 يف ةرشتنملا «امايوا» تاوق ةمجاهم ىلا ةردابملاو ,(نينثا ىلا

 هذه قحسو .(هيهنوه» و (هيهاش» يربن نيب عقت ةقطنم

 تروي» ءانيم نم ثلاثلا ينابايلا شيحلا لوصو لبق تاوقلا

 / 1١ ؟ يف هيلع اولوتسا دق نوينابايلا ناك يذلا ءورثرأ
 شيلا فيلكتب تضق ةطخ موجحلا اذه دعاو . 68

 قليفلاو ٠١. و 8 نيقليفلا نم فلؤملا يناثلا يسورلا

 رسيالا ةينابايلا تاوقلا حانج برضب .لوالا يريبيسلا

 ثلاثلاو لوالا نيشيحللا جز مث نمو .«وييدناس» ةيرق هاجتاب
 .«هيهيستيات» رهخ ءارو ام ىلا ودعلا درطل

 يناثلا يسورلا شيجلا ناك90١4هرك ١ 514 موي يفو

 ءاوللا ةدايقي عزوت دق (اعفدم 4١5 و لجر فلا 45)
 : يلاتلا وحنلا ىلع 611م معططان18 «غربيرغ»

 و (يستويكايي» لوح لوالا يريبيسلا قليفلا *

 .«هيهنوه» رهن يبرغ (انويست»

 يلامش «ولناوغوجد» و «ناتناجد» لوح نماثلا قليفلا *

 .«وييدناس» ةيرق

 و «ويادناماي» و «وبيسناشت» لوح رشاعلا قليفلا *
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 هيسيورلا تاوقلا
 ( ةيكتن اي اروك)

 دكا
 0 ا ياتابالر“ 31

 ا كي 0

 ديبد_ى مكس هس -هيسورلا تماسجعهلا 00 امكمخب ةيسيسورلات اوملا تقوم ةههثمةقمف

 شاب ايلا تاوقلا فقوم اينيييبدتي

 .«هيهاش» رهن يبرغ لامش «اويدئاس»

 ةدايقب رشتنا دق اهتاذ ةرتفلا يف يناثلا ينابايلا شيجلا ناكو

 «هستياتناس» نم دتمملا ةهبجلا طخ لوط ىلع «وكوا .ي»

 . (ياتات» يقرش عقت ةطقن ىصقا ىلا «هيبنوه» رب يبرغ
 .عفادم 7٠١ عم يدنج فلا 5 هماوق غلب دقو

 يناثلا يسورلا شيلا دئاق «غربنيبي رغ» ةطخ تناكو

 كامشلا نم «وبيدناس» ةمحاهمب م قليفلا مايق يف صخلتت

 فافتلالاب لوالا يريبيسلا قليفلا موقي نيح يف ؛يبرغلا

 لكشم لامشلا وحن مدقتي مث بونجلا ةهج نم ةئيدملا لوح
 رسيألا فرطلا عم ءاقتلالا ةيغب ,ةشامكلل نميالا فرطلا

 نا هيلع ناك يذلا .رشاعلا قليفلاب لثمتملا ؛ةشامكلل

 يقرش قوطلا قالغال يبرغلا بونجلا وحن عفدني
 .«وبيدناس»

518 

 ا١و١هر/كار/ 58 ىلا 58 نم هوييدناس» ةكرعم

 ةيسورلا تاوقلا بناج نم ةيركسعلا تايلمعلا تأدب

 نيلتر يف لوألا يريبيسلا قليفلا قلطنا نيح ءار/ ؟5 يف

 نيعقوملا امهدنع رمدو .«؛ههيس» هدفارو «هيهنوه» ربخ وحن
 و «هستياتوت» يتدلب دنع نيدوجوملا نيينابايلا

 «لاترا ةثالث يف «هيهنوه» ربن ربع مث .«هيستوتولئاوه»
 ىلع ةدوجوملا ودعلا عقاوم ةيجلثلا فصاوعلا طسو مجاهو
 يف عفدناو .«ياتوغيه» ةدلب دنع رهنلل ةيقرشلا ةفضلا

 ًامدقت ًاققحم «هوياموس» ةدلب ىلا لصوفء78/١و 717 موي
 * قمعب ةينابايلا طوطخلا ًاقراخو .ملك 8 هردق ًايلامجا

 نماثلا يسورلا قليفلا ماق ١/70 57 يموي ينو

 ةهجلا نم هوييدناس» وحن ًاهجتم :هيبنوه ربخ زايتجاب
 يتدلب دنع ةفينع ةمواقمب مدطصا هنكلو . ةيبرغلا ةيلامشلا

 قاسي ب ب ا ف ايسايلا طايتحلالا كرك هت

 رتموليك دعب ىلع نيتعقاولا «استوسوايس» و (هستياتواب»
 .فقوتلا ىلا رطضاو .ةنيدملا نم دحاو

 ةثالث ىلع لامشلا نم رشاعلا قليفلا عفدنا ١//؟8 ينو

 (طسوألا) يناثلاو «يدناوه» هاجتاب (ينيميلا) لوالا رواحم

 ةدلب هاجتاب (يراسيلا) ثلاثلاو «ياتابال» ةدلب هاجتاب
 هقمع ًاقرخ يناثلاو لوألا نالترلا ققح دقلو .«نوتويديل»

 ةدلب ىلا لصوو «يدناوه» ةدلب لوألا لتحاف ,ملك " -؟

 يناثلا لصو امك ملك ١ ب ىبيدناس» يقرش ع هستياتايس»

 ةفاسم ىلع ثلاثلا لترلا فقوت نيح يف ,؛ياتابال» ةدلب ىلا

 .«نوتويديل» يلامش دحاو رتموليك
 ملك ه«برغلا هاجتاب رشاعلا قليفلا عافدنا ناكو

 ًاددع قرشلا هاجتاب لوألا يريبيسلا قليفلا مدقتو «ًابيرقت
 ةنيدم ىلع قوطلا قالغا ينعي .تارتموليكلا نم الئام



 ةيلامشلا اهفراشم ىلع 8 قليفلا فقوت يتلا «وييدناس»

 ءاهناكرا لهلبتو ةيسورلا ةدايقلا ددرت نكل .ةيبرغلا
 « ماعلا ينابايلا دئاقلل تحمس .موجملا محنز لؤاضتو

 ةاشملا ةقرف) ةيطايتحا ةقرف مادختساب «امايوا» لارنجلا

 «ياتناي» ةطحم لوح ١/7٠ يف ةزكرمتم تناك يتلا (ةنماثلا

 يتايلمعلا هيطايتحا جزب هل تحمس اك . ةيديدحلا ككسلل

 .هوو و ؟ ةاشملا قرف نم فلؤملا (لوألا شيجلا)

 يريبيسلا قليفلا موجه ءدب دنعو ء١/ 758 يف

 لصوف « برغلا هاجتاب ةنماثلا ةقرفلا «امايوأ» كّرح «لوالا

 .«وياموس» يقرش ملك * ةفاسم ىلا هسفن مويلا يف اهنم لتر

 نم يبرغلا بونجلا ىلا عقت ةقطنم ىلا رخخآ لتر لصو امك
 موجه اب مايقلل ًادادعتسا نالترلا رشتنا كانهو .«ياتاد»

 . سكاعملا

 مث .؛هيهاش» تزاتجاو  ةقرفلا تمدقت / يفو

 نيح يف .«ياتابالد وحن اههدحا هجوت : نيلتر ىلا تمسقنا

 تمدقت هتاذ مويلا يفو .«وبيدناس» وحن همدقت رخآلا عبات

 يف تعفدنا مث .«وغنودنال» ةدلب وحن ةسماخلا ةاشملا ةقرف

 نم دتمي طخ ىلع ترشتناو يبرغلا لامشلا هاجتاب 07” ١

 .(وياموس» ىلا «وبيدناس»

 ينابايلا شيلا تادحو اياقب تناك ء١1/ ال ءاسم يفو

 نم هو  ناتقرفلاو «ةيطايتحالا ةنماثلا ةقرفلاو «يناثلا

 .يسورلا موجها ءاوتحا نم تنكمت دق لوألا شيجلا

 هستياتايس -ياتابال -نوتويديل -ياتات) طخ ىلع ترشتناو

 .سكاعملا موجهلل ًادادعتسا (ايستريا  وباموس  وييدناس
 مدقتن لازت ال لوألا شيجلا نم ةيناثلا ةقرفلا تناك نيح يف

 قليفلا ناك امدنعو ١/78 حابص ينو .روكذملا طخلا هاجتاب

 نم ١4 ةقرفلاو :(انركذ |ى) بونجلا هاجتاب مدقتي رشاعلا
 موجملا أدب ««وييدناس» هاجتاب اهتامجه ددجت نماثلا قليفلا

 ترزجع يتلا .ةثالثلا ةيسورلا قلايفلا دض ينابايلا سكاعملا

 لبق ام طوطخ وحن معجارتلا ىلا ترطضاو .دومصلا نع

 .ا/ككه

 فالا 4 وحن ةكرعملا هذه يف نيينابايلا رئاسحخ تغلب دقو

 . حيرجو ليتق فلا ١؟ ىلاوح سورلا دبكت نيح يف .لجر

 يذلا رمالا «ةميزلا هذه دعب سورلا تايونعم تروهدتو
 ٠١ - ”5/51) «ندكوم» ةكرعم لالخ دعب ايف حوضوب رهظ

 لوحه ر/ اخ“

 (رازيس وتسوغوأ) ولئيدناس (45)

 ١149 ) اوغاراكين نم يروث يبعش لطبو يركسع دئاق
 اكريما يف ريرحتلا بورح لاطبأ نم ًادحاو دعُيو ؛ 84
 ريرحتلل ةينيدناسلا ةهبجلا» همسا تلمح دقلو .ةينيتاللا
 يف حلسملا حافكلا تسرام يتلا ,.1. 5. آ.. 71. «ينطولا

 ةلئاعل يروتاتكدلا مكحلا ماظن نم صلختلل ءاوغاراكين

 .ازوموس

 ونيدناس رازيس وتسوعوا يروثل كلا دئاقلا

 ماعلا يف لل. 0. 53201110 ونيدناس رازيس وتسوغوأ دلو

 يف «(1881 ماعلا يف دلو هنا رداصملا ضعب ركذت) 65

 ءايرثأ نم دلاوو رمحلا دونها نم مأل ءاوغاراكين ىرق ىدحا

 بزح) يلاربيللا بزحلا يف اوضع هوبأ ناكو . ضرألا يكالم
 . ملعلا لاهتنال ةديج ةصرف وتسوغوا ماما حاتأ امم ؛ (رارحالا

 ةرداغمل وئيدناس رطضا «.تانيرشعلا علطم يو

 « يوق يسايس ذوفن يذ لجر عم فينع راجش رثا اوغاراكين

 اوغاراكين تناكو . ةيدنحلا هونيدناسو مأ متشريخالا اذه نأل

 رارحالا بزحل سفانملا نيظفاحملا بزح مكح تحت كاذنا

 اهسفن نيظفاحملا ةموكح تناك [ى .هدلاو هيلا بستني يذلا

 رحبلا ةأاشم ةدايق نم ةرشابم ةيركسع ةيامح تحت

 .دالبلا ىف ةيقيقحلا ةطلسلا لثمت تناك يتلا «ةيكريمألا

 رابا ينو«الاميتاوغو سارودنه مجانم يف ونيدناس لمع

 ىلع بثك نع فرعتلا ةصرف هل حاتأ ام ,ةيكيسكملا طفنلا

 ةيكارتشاراكفا هيدل تنوكتو . مهتاحومطو لامعلا تالضعم

 | س

 .ضومغلا نم ردقب ةبوشم

 ماعلا يف اوغاراكين يف ةيلهألا برحلا تبشن امدنعو

 وفلودا» هسأري ناك يذلا يروتاتكدلا مكحلا دض 5

 نم ىيلوي) زومت يف هدالب ىلا ونيدناس داع كل ٠ 10122 زايد

 ةيكريمالا تاكرشلا ىدحا يف لمع ىلع لصحو .هسقن ماعلا

 يسايسلا ضيرحتلا سرامي ذخاو .بهذلا مجانم يف ةلماعلا

 نيسحتو روجألا عفرب ةبلاطملا ىلع مهعجشيو «لامعلا طسو
 نأب ةعانقلا ىلا ةزيجو ةرتف دعب لصوت دقلو . لمعلا فورظ

 . «حلسملا فنعلاو وه لالغتسالا نم ررحتلل دحوألا ليبسلا

 نم ةعومجم ليكشتب 1937 (ربوتكا) لوألا نيرشت يف أدبف
 ةمحاتملا «سارودنه» نم ةحلسالا اه يرتشي ناك راوثلا

 أدب مث .ةصاخلا هتارخدم نم نمثلا عفديو ءاوغاراكينل

 دضو .ةيروتاتكدلا نيظفاحملا ةموكح دض حلسملا هطاشن

 .نييكريمالا ةيداصتقالا ةنميطاو يركسعلا دوجولا

 راصنا ةوق تمن 21945717 ماعلا نم لوالا فصنلا يفو

 ةكراشمب عاطتساو «فالا ةدع تغلب ىتح ةعرسب ونيدناس

 يسايسلاو «يلاربيللا 281020808 «اداكنوم» ءاوللا تاوق

 ع ةموكحلا تاوق رابجا ,506258 «اساكاس» ضراعملا

 ةمصاعللراوثلا ديدهت دح ىلارمألا لصوو ؛ع افدلا ىلا ءوجللا
 . «اوغانام»

 .ًايسايس ةدحتملا تايالولا تلحندت 19371 ىيام)رايا يفو

 نيلثمملاو «دالبلا يف نيعزاننملا نيفرطلا نيب ةحاصم دقع ةيغب

 .وئيدناس تاوق عم نيفلاحتملا نييلاربيللابو نيظفاحملاب
 نم ةيفالتئا ةموكح ليكشت ةدحتملا تايالولا تلواحو

 تناكو . ةريبك مناغم ىلع نيفرطلا ءامعز اهيف لصحي «نيبزحلا
 ةيكريمالا ةيداصتقالا حلاصملاو عيراشملا نيمأت كلذ نم اهتياغ

 .اوغاراكيت يف

 ىلع قفاو 219 ؟ال/هر/ يف ترج يتلا تاضوافملا دعبو

 برحلا يف نيكراشملا ءامعزلا عيمج ةموكحلا ليكشتو ةح اصملا

 يقلي نل هنا نلعا يذلا «ونيدناس» ادع «نيفرطلا الك نم

 يف لخدتلا نع ةدحتملا تايالولا فكت امدنع الا حالسلا

 فرعي ىنعملا اذهب انايب ردصأو .اوغاراكينل ةيلخادلا نو ؤشلا

 نا نايبلا اذه يف نلعا امك , 414 79//ا//؟1/ نايب» مساب ًايخيرات
 ءاوغاراكين راطا يف ةروصحم تسيل حلسملا هلاضن فادها

 . ىطسولا اكريما بوعش لك لمشت ابنكلو

 ةموعدملا ماظنلا تاوق ةبراحم وئيدناس شيج لصاوو

 هنا نم مغرلا ىلعو .ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم نم ثادحوب

 الا ,هموصخ ىلع مساح راصتنا قيقحت نع ةرتفلا كلت يفزجع

 عافدلا عقوم يف اوقبو .هتمواقم قحس يف مهرودب اولشف مهنا

 . يروثلا هشيج تامجه ماما

 تايالولا ترطضا «ونيدناس شيج ةمواقم ةبالص ماماو

 ءاوغاراكين ىلإ ةيرحبلا ةاشم نم ديزملا لاسرا ىلا ةدحتملا

 لوحتلا ىلعونيدناسربجا يذلارمألا «ةيوج ةيطغتب مهتدوزو
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 أس

 .تاباصعلا برح بيلاسا ىلا ةيديلقتلا برحلا بيلاسا نم

 ريغو ةرعد هقارم ىلع اهعزو ةريغص تادحو ىلا هشيج مسقف

 نمزلا هنتستكا «دمألا ةليوط ةيريرحتًابرحأدبو , ةفؤشكم
 باجععاو فطع ىلا ةفاضالاب ءاوغاراكيت ريهامج فطاعت
 َتمَطُت ىتلا «ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةعساو تاعاطق
 ةيكريمالا تاوقلا باحسناب بلاطت تالمحو تارهاظم اهيف

 كاذنا تدر ةدحتملا تايالولا ةموكح نا الا .اوغاراكين نم

 ىرق ىلع ةيوج تاراغ نشب يكريمالا ماعلا يأرلا بلاطم ىلع

 مهئالوو مهتقث ةعزعزو نيحالفلا باهرا فدبب ؛اوغاراكين

 .ةروثلل

 «نرتنموكلا» لود ىلا وئيدناس ةرهش تلصوو

 رمتؤم يف كارتشالل هتكرح لثمي ًادفو لسراو .ةيكارتشالا
 هقيقش مضنا ءانثالا كلت يفو .(1998) «تروفكنارف»

 بزل. ىلا (يروثلا هشيج طابض نم ناكو) «وئيدناس طارقس»

 ضفري ًائاد ناك «ونيدناس» نكلو .اوغاراكين يف يعويشلا

 . ةيعويشلا ةكرحلا نم اعرف هتكرح رابتعا
 ىلع رمآتلا ىلا ةدحتملا تايالولا تأجل 1479 ماعلا يفو

 ةموكح هل تمدقف .هتكرح نم صلختلل ًايصخش ونيدناس
 يف ةدعاسم اب ًاضرع- ةيكريمالا ةموكحلا عم قافتالاب_كيسكمل
 ىلا ههجو دق ونيدناس ناك ءادنل ةيبلت «لاوماو ةحلسا ةروص

 هذه ىلع قافتالل كيسكملا ىلا لصو امدنعو .كيسكملا

 ىلع ؛رهشا ةدع ةيكيسكملا تاطلسلا هتزجتحا « تادعاسمل

 . هبايغ نابإ يروثلا شيلا لحنيو هتكرح ككفتت نا لم

 ناسين يف اوغاراكين ىلا داعو برها نم نكمتونيدئاس نكلو
 دض هتامجه عباتو «هتاوق ةدايق فنأتساو .1470 (ليربا)

 .ةيكريمالا تاركسعملاو دعاوقلاو ةيموكحلا زكارمل

 ةمزأ ١9159 ماعلا ذنم يناعت ةدحتملا تايالولا تناكو

 تربره» يكريمالا سيئرلا فشتكا دقلو .ةداح ةيداصتق

 ةاشم نم ةدحتملا تايالولا ىدل ام لكل ةجاحب هنا «رقوه

 ىصقألا قرشلا يف ةلصاحلا تاروطتلا ةهجاومل ةيرحبل

 قفني ام صيلقت هيلع ضرفت ةيداصتقالا ةمزالا ناو «كاذنأ

 «لاتقلا فقوونيدناس دشان كلذلو . «اوغاراكين برح» ىلع

 امنيب ءكلذ لعف وه اذا ًامامت ةيرحبلا ةاشم بحسب هدعوو

 نوظفاحملا) اوغاراكين يف نايسايسلا نابزحلا بلاط
 نكل . ماظنلا نع عافدلل ةيكريمالا تاوقلا ءاقبب (رارحالاو

 ةاشم بحسني نا ىلا لاتقلا لصاويس هنا نلعا وئيدناس

 .هحالس يقلي ذئدنعو «ةيرحبلا

 ءاوغاراكين نس اهتاوق بحس لبق ةدحتملا تايالولا تماقو.

 ليكشتو !بتافالخ نفدب رارحالاو نيظفاحملا يبزح عانقاب

 يوغاراكينلا «ينطولا سرحلا» تعضوو «ةيفالتئا ةموكح

 لارنجلا وه :ةيكريمالا حلاصملل هئالوب قثت لجر ةدايق تحت
 لا 5012028 08310128 «ايسراغ ازوموس ويزاتسانا»

 باحسنا درجمب لاتقلا فقوا ذا .هدعو دنعونيدناس ناكو

 عم عقوو 106 ماعلا لئاوا ف ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم
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 تحمس ةيقافتا «اساكاس» يئاربيللا ةيروهمجلا سيئر

 «ةيلامشلا ميلاقالا دحا يف هترطيس ىلع ظافحلاب ونيدناسل
 يفونيدناسع رش مث . حالسلا تحت هراصنا نم لجر ةئام ءاقباو
 ناالا . « ةيباقن » ةغبص تاذ «ةيعارز ةنوموك» نيوكت

 امم . مهزازفتساو هراصناب شرحتلا ىلع بأد«ينطولا سرحلا»
 .ةيلهالا برحلا ددجتب دده

 .روهذدتلا نم فقوملا عنمو تاشرحتلا هذمل دح عضولو

 سيئرب عامتجالل «اوغانام» ةمصاعلا ىلا ونيدناس بهذ

 «ازوموس» ةدايقب «ينطولا سرحلا» لاجر ماقف .ةيروهمجلا

 (رياربف) طابش يف مهولاتغاو .هناكرا نم ددع عم هفاطتخاب

 لوا ءازوموس ىلا ةبسنلاب «وئيدناس» لايتغا ناكو . 4"

 دعب «اساكاس» ةيروهمجلا سيئر ىلع بالقنالل هب دهم لمع

 .دالبلل ًاسيئر هسفن بيصنتو «ةزيجو ةرتف

 هلعج دقلف .هتومب فتخي مل يروثلا ونيدناس ريثأت نا ىلع
 ًازمرو ءاهلك ةينيتاللا اكريما يف ةيبعش ةروطسا ليوطلا هلاضن

 نوينعملا نوخر ملا دك ّؤيو . مجانملا لامعو نيحالفلا نييالمل
 ربكا نم ناكو نيدناس نا ىلع ,رصاعملا ةينيتاللا اكريما خيراتب

 نيب اليوط شيعتس ةينيدناسلا ناو .تاباصعلا برح ةذتاسا

 ىلع ريبك ريثأت اه نوكيسو «ةيبونجلا اكريما يف سانلا نييالم
 .ةقطنملا هذه لود يف تاروطتلا

 نوينيدناسلا م١

 ريرحتلل ةينيدناسلا ةهبجلا» ءاضعا ىلع قلطي مسا

 ماعلا يف اوغاراكين يف ترهظ يتلا ,1. 5. آس. 7] «ينطولا

 وتسوغوا» لارنجلا ينطولا لطبلا مسإ تلمحو

 يف اوغاراكين تررحو ,ك.. ©. 52110150 «ونيدناس رازيس

 هدوقي ناك يذلا يروتاتكيدلا مكحلا نم 191/9 ماعلا

 ملل. 5071028 «ليابيد ازوموس ويزاتسنا» سيئرلا

 ا 00

 ماعلا يف «ينطولا ريزحتلل ةينيدناسلا ةهبحلا» تلكشت

 ©. «روداما اكيسنوف سولراك» نيلضانملا نم ةردابمبر 1

 ناكو .1. 8018م «جروب ساموت» و 2 ت00

 ةيبعشلا برحلا» ميظنت مسا نيحلا كلذ يف اهتاون ىلع قلطي
 يف «رودامأ» ميظنتلا اذه ميعز لتق دقو .«دمالا ةليوطلا
 .«ينطولا سرحلا» عم كابتشإ يف 1954 ماعلا

 نم ديدعلا كردا نا دعب ,ةهبجلا هذه ءانب ءاج دقلو

 ميظنتلا ءانب ةيمهأ اوغاراكين يف ينطولا لقحلا يف نيلماعلا

 لشف رثإو ءاهتدايقو ريهامجلا باطقتسا ىلع رداقلا يروثلا
 ةحاطالل ١1951( -1469) ةرتف يف ترج يتلا تالواحملا

 زفاوحلا مها نم ناكو . ةيروتاتكيدلا «ازوموس» ةلئاع ماظنب
 دالبلا هتدهش يذلا مراعلا يروثلا ضوبنلا ةهبجلا ءانب ىلع

 يف ريهامجلل ةيبعشلا ةكرحلا ءاقتراو «ةروكذملا ةرتفلا لالخ

 .ةيلاع ةورذ ىلا ةيسيئرلا ندملا

 عم «دمألا ةليوط ةيبعشلا برحلا» ميظنت فالخ مغرو

 «(يعويشلا بزحلا يا) اوغاراكين يف ؛يكارتشالا بزحلا»
 ةيسايسلا هتبيكرت ثيح نم ًايسكرام يقب ميظنتلا ناف
 ةيبعشلا ةمواقملا» راعش هتأشن ذنم حرطو .ةيجولويديالاو

 .«ازوموس طاقسا لجأ نم

 ««يراتيلوربلا» مسإ لمحي ناث قيرف ةهبجلا ىلا مضناو
 ميظنت نع تلصفنا يتلا تاعامجلا نم أساسا لكشتيو

 رثكالا ةيراسيلا اهويم ببسب «دمألا ةليوط ةيبعشلا برحلا»
 ةيكارتشا ةموكح ةماقإ ىلا قيرفلا اذه اعد دقلو .ةيرذج

 . ملاعملا ةحضاو

 «ةهبتلا» يف ثلاثلا قيرفلا سسأت 1910/4 ماعلا يفو

 اذه اعدو .16706115425 «يضافتنالا رايتلا» مسإ تحت

 برح نم اقالطنا ةيبعشلا برحلا نش ىلا قيرفلا
 نم ةعساو تاعاطق مضي وهو .ةينيدملا تاباصعلا

 .نيفقثملاو ةينطولا ةيزاوجربلا

 يريهامجلا نيب اهدادتماو ةهبجلا ومن دايدزا ىلع دعاسو

 ازوموس ةسايس ببسب ءاوغاراكين يف ةيلخادلا ةمزألا مقافت

 نيلغتسملا نم ةنفح ةرطيسو «ةيعمقلاو ةيرئاشعلا

 مكحلا ةيعبتو «دالبلا تاورث ىلع بناجالاو نييلحملا
 عسوا باطقتسا ين حاجنلا ىلا ىدأ امم ,ةدحتملا تايالولل

 دقلو .مكاقلا ماظنلا دض اهتئبعتو ةيبعشلا تاعاطقل

 يسايسلا ليدبلا اهفصوب اهسفن ةينيدناسلا ةهبحجلا تحرط

 «ةيموقلا ةدايقلا» تبختناو .«ازوموس» ماظنل يعامتجالاو

 بسنب ةثالثلا تاميظنتلا نولثمب ءاضعا ةعست نم ةفلؤمل

 ةدايقلا تمضو «(ميظنت لك نع ءاضعا ةثالث) ةيواستم

 شيتللا» ىلع هرودب فرشي يذلا «يركسعلا بتكملا»

 طيطخت ىلوتيو ١ (ةهبجلل ةيسيئرلا ةبراضلا ةوقلا) «يبعشل
 . ةيبعشلا ةمواقملا ناجلو نيعوطتملا ميظنتو تايلمعلا

 «ةيادبلا ذنم «نايركسعلا لمعلاو ميظنتلا لتحا دقلو

 مت امدعب ةهبحلا لمع جمارب يف ةقلطم نوكت داكت ةيولوأ

 لمعلا راطإ يف ةيميظنتلاو ةيسايسلا لئاسملا مسح

 ةيبعشلا ةطلسلا أدبم ىلع قافتالا ىرجو .يوهبجل
 لمعلل ةيولوألا ءاطعا ىلا عفادلا ناكو .ةيطارقميدلا

 ءمئاقلا ماظنلا طاقسا ةرورض ىلع عامجالا .يركسعل

 . ةيحالصالا ةضراعملا طاسوا يف ىتح

 يئامغلا هلكشب رولبتي مل يركسعلا جمانربلا نا ديب
 ةحلسملا ةمواقملا تناكو .تانيعبسلا علطم يف الا لماكتمل

 «لامشلا يف ةيلبحلاو ةيفيرلا قطانملا ىلع ةرصتقم ٍذئنيح

 مث .«دمالا ةليوطلا ةيبعشلا برحلا» ميظنت ةوق زكرتت ثيح

 قطانملا دادتما ىلع اقوط لكشت تتابف ءاهقاطن عست

 نم برقلاب رشتنتو «لخادلا ىلا لقتنت نا لبق .ةيدودحلا

 اهتاداو ةيزكرملا ةطلسلا لقث اهيف زكرتي يتلا «ةيسيئرلا ندمل



 .«ينطواا سرحلا» : ةيسيئرلا ةيعمقلا

 يف نايبعشلا لملمتلاو ةمقنلا تداز 19197 ماعلا ينو

 ««اوغانام» ةمصاعلا برض يذلا ريبكلا لازلزلا رثإ «ندملا

 .فالالا تائم ديرشتو ليتق فألا ةرشع طوقس ىلا ىدأو

 لودلا فلتخم نم تاعربتلاو تادعاسملا تقفدت امدنعو

 ىلع اهبعش ةدعاسمل .اوغاراكين ىلع ةيملاعلا تائيهلاو

 «ازوموس» ىلوتسا «لازلزلا اذه ماكر نيب نم ضوبلا
 . صاخلا مهباسحل اهوفظوو تادعاسملا هذه ىلع هناوعاو

 ةينامث مضت ةعومجم تماق 1974/1١7/75178. يفو

 ««اوغانام» ةمصاعلا يف قباس ريزو لزنم ماحتقاب «راوث

 . .ناريفسو ءارزو ةسمخ مهنيب نئاهرلا نم ًاددع تزجتحاو

 ةعومجملا جارفا نع ترفسأ تاضوافم كلذ دعب ترادو

 نم ددع حارس ةطلسلا تقلطأ نا دعب :نئاهرلا نع

 ةصاخ ةرئاط مهفرصت تحت تعضوو .ءانجسلا نيلضانملا

 . يسايسلا ءوجللا قح اوحنم ثيح ءابوك ىلا مهتلقن

 تعفر امك .ًايمالعا ةيلمعلا هذه نم ةهبجلا ثدافاو

 ةبيه ىلع ترثأو «نيلضانملا تايونعم ةيلمعلا جئاتن

 فايرألاو ندملا يف ءارقفلا ريهامج رظنب دعت مل يتلا ,ةطلسلا

 تايلمع كلذ دعب ةهبحلا تعباتو .رهقت ال ةعينم ةوق

 ةريغص تاعومجم تعبات امك «نينطاوملا نيب ةئبعتلاو ميظنتلا
 فورظ جاضنا ةيغب «ةيلبحلا قطانملا يف ةيركسعلا اهتايلمع

 ىلع ضاضقنالل بسانملا خانملا دادعاو «ةلماشلا ةروثلا

 لاقتعالا تالمح فيثكتب كلذ ىلع ماظنلا درو .ةطلسلا

 نييكريمالا تاربخ نم ةدافالا عم ؛عمقلا بيلاسا ريوطتو

 .لاجملا اذه يف نييليئارسالاو

 وهو .«وروماش ورديي» ليتغا 1978/1١/٠١ يفو
 .ةيبعشلا ةضراعملا ءامعز دحأو «اسنريال» ةلجم ريرحت ريدم

 .ةمراع طخس ةجوم كلذ رثإ «ازوموس» ماظن هجاوو

 'در ءاجو .دالبلا ءاجرا مظعم يف تابارطضا اهتقفار

 ءعمقلا ديعصتب برطضملا عضولا اذه ىلع «ازوموس»
 ىلع دعاس امم «تارهاظتلا قيرفت يف حالسلا مادختساو

 .ايااع هتعمس روهدتو ًايلحم ماظنلا ةلزع

 هنأل «ةهبجلا ىلا ةبسنلاب يباجيالا هرثأ روطتلا اذه ناكو

 عمتجملا تائف نم ةديدج ىوق باطقتسا ىلع اهدعاس .

 بالطلا نم ربكأ دادعا فطاعت باستكاو .هتاقبطو

 نواعتلا ديازتو «نيدلا لاجرو نييلاربيللاو نييزاوجربلاو
 ةهبجلا» و «ةعسوملا ةضراعملا ةهبج» و نيينيدناسلا نيب

 .طسولاو راسيلا بازحأ فلتخم نامضت نيتللا «ةينطولا

 ةيضقلا ىلا ملاعلا راظنا تتفل يتلا ةيلمعلا امأ

 يف ازوموس ماظنل حلنسم ٍدحت لوأ تناكو «ةينيدناسلا

 نيح .9١الم// مك ؟؟ يف تلصح دقف ««اوغانام»

 باونلا سلجي نيينيدناسلا راوثلا نم تاعومجم تمحتقا

 .تاسلجلا ىدحا داقعنا ءانثا .اوغانام يف (ينطولا رصقلا)

 1067 «زيموغ اروتساي نديإ » وه ةيلمعلا دئاق ناكو

 اهيلتاقم لوح فتلتو ةينيدناسلا قنتعت ةيوغاراكينلا ريهامجلا تناك <

 <22 رصنلاب نولفتحي نيينيدناسلا راوثلا نم ةعومجم



 | س

 هج ( مهنم ةعبرأل ةروصلا ) ءاضعأ ةسمح مضت ةنجل ةروثلا راصتنا رثإ اوغاراكين يف ةدايقلا ملتسا

 ًايلحم ةعونصم ةعردم ةبرع ىلع نويئيدناس راوث <

 يف راوثلا حجنو . (رفص دئاقلا) 28 0602

 .ايئان 5٠ مهيب نم «نئاهرلا نم ريبك ددع زاجتحا

 مهيف نمي «نيزجتحملا باونلا لتقب ةعومجملا تددهو

 «مهطورشو راوثلا بلاطم بلت مل اذإ ءازوموس براقا
 : لي امب ةلثمتملا

 .نييسايسلا نيلقتعملا نم ريبك ددع حارس قالطإ ١

 ىلا رفسلاب نيلقتعملل حامسلاو «يلام غلبم عفد -؟

 .ةرواجملا لودلا ىدح

 نع .اهفادهاو اهتاهجوتو ةيلمعلا ةيهام نع نالعالا

 عاضواو ةيلمعلا بابسا حرشي يسايس نايب ةعاذا قيرط

 نم نطولا هل ضرعتي امو ءازوموس ةطلس تحت دالبل

 «رهقو ملظ نم هتاثف عيمجب بعشلا ىلع عقي امو «لالذ

 ماظنلا ءانبل لخدمك ماظنلا قحسل ةروثلاب بعشلا بلاطيو
 هداعباو ,نطولل لالقتسالاو ةيرحلا بسكو .ىطارقميدل

 ءاهناو «هئانبأل هتاريخ ةداعاو ,ةدحتملا تايالولل ةيعبتلا نع

 .ثاراكتحالاو يبنجالا لالغتسال

 ةياهن ذنم نيبرضملا لامعلا روجا عفري موسرم رادصأ -4

 . 15178 ويلوي) زوم
 رغصم يسايس جمانرب ةباثمب ناريخألا نابلطملا ناكو

 تاكرحو ملاعلا فيرعتل ةليسوو «ةينيدناسلا ةهبجلا راوثل

 . ةهبجلا ةيوه ىلع ررحتلا
 حارس قالطا متو .اهضارغا ةيلمعلا تققحو

 ملاعلا راظنا تهجتاو .نيلقتعملا نيلضانملا نم تاعومجم
 ةحضاولا هتاءادتعاو ءاوغاراكين يف مكحلا ءىواسم وحن

 عم بعشلا بواجتو .ناسنالا قوقحو تايرحلا ىلع

 مل ةجرد ىلا ماظنلا ةبيه تروهدتو .عساو لكشب ةيلمعلا
 راوثلا تايلمع لاقتنا ىلا ىدأ يذلا رمألا ,ليثم ال قبسي

 .ًايمكو ًايعون ىلعا ةبترم ىلا

 تايلمع تديازت 419178 (نسطسغا) با ةيابن ينو

 راوثلا نشو ءاوغاراكين ءاحنأ ةفاك يف تاباصعلا برح

 سرحلا» تانكث ىلع ةحجان ةيركسع تامجه ةلسلس

 عضولا اذه لظ يف .191/4 (رياربف) طابش يف «ينطولا

 ةشاشه ىدم ةيكيرمألا ةمكاحلا طاسوالا تعو .روهدتملا

 ىلا تحوأف .ةليسو ةيأب هذاقناب تركفو ءمئاقلا ماظنلا

 ىلا عورشم ميدقتب © 4 5 ةيكريمالا لودلا ةمظنم

 راوثلا نا ديب . يبعش ءاتفتسا ءارجاب يضقي «ازوموس»

 ىلع مهتامجه اوددشو .عورشملا اذه اوضفر نيينيدناسلا
 اوذخأو «قرشلاو لامشلاو بونجلا يف ةيموكحلا تاوقلا

 . ةيلحم ًاناجل اهيف نولكشيو ةيسيئرلا ندملا ىلع نورطيسي
 . (ةروث ءاوغاراكين رظنأ)

 نم ةلاقتسالل «ازوموس» رطضا /١١ 077 / 4١19179 يفو

 وه ًاتقؤم ًاسيئر ةطلسلا ةمق يف ًاكرات دالبلا رداغو«ةسائرلا
 نكلو .«وبوكروا وكسيشنارف» يعيرشتلا سلجملا سيئر



 ءاقلاب راوثلا بلاطو «تاعقوتلا فلاخ تقؤملا سيئرلا

 طغض تحت عجارت مث .ةطلسلا مهميلست نم ًالدب حالسلا
 ءال / ١9 يف «اوغانام» ةمصاعلا اولخد نيذلا راوثلا

 ىتلا «ينطولا ذاقنالا ةموكح» قيرط نع ةطلسلا اوملتساو

  .اكيراتسوك يف اى ت1 يف اهولكش دق اوناك

 ريرحتلا دعب دالبلا يف نوينيدناسلا لكش دقلو

 :ةيلاتلا تاسس ملا

 نولثمي ءاضعا ةسمخ مضتو .ةكرتشملا ايلعلا ةدايقلا ١

 ةيركسعلا كراعملا تضاخ ىتلا ةيسيئرلا تاميظنتلا

 «زيريمار ويجريس» : مهو :انوموشا مكح دض ةيسايسلاو

 عم فطاعتيو نييطارقميدلا نييكارتشالا نم 5. 2

 نم هل. 2066110 «يئلايبور وسنوفلأ» و «نيينيدناسلا

 مكح ماظنل نيضراعملا لامعالا لاجر لثميو نييعانصلا

 يهو .«وروماش ورديب» ةلمرأ ؛وروماش اتيلويف» و ءازوموس
 9 10. 011682 «اغيتروا لاييناد» و ؛ةروثلل رمز لثمت

 01. «نسح سزيوم» و «ةعستلا نيينيدناسلا ءامعزلا

 .نيينيدناسلا نم ًاضيأ وهو 281

 نم اوريتخا وضع #8 مضيو :ةلود سلجم -؟
 مكح دض لاضنلا يف تكراش يتلا تاميظنتلاو تاكرحلا

 .(ازوموس»

 تاهاجتالا مضتو ايزو 18 نم ةفلؤما ةموكمت دان

 «نييعامتجالا نييطارقميدلاو .نييلاربيللاك : ةفلتخملا

 نييباقنلاو نيدلا لاجرو «ةينطولا ةيزاوجربلا نع نيلثممو

 .ةيسكراملا تاعمجتلا يلثمو

 ماع يعدم اهيلع فرشي ءاضعأ 4 نم ايلع ةمكحم 4

 .ةلودلا

 ىلع ريسلا اورشاب .ةطلسلا ىلا نييئيدناسلا لوصو ذنمو

 ساسا ىلع دالبلا مدقت نمضي .يلخاد يسايس طخ

 تائفلا ةلاح نيسحتو «صاخلاو ماعلا نيعاطقلا كارتشا

 «ازوموس» لارنجلا تاكلتمم اوممأو .بعشلا نم ةريقفلا

 تاراقعلاو عرازملا ىلع ديلا عضو ينعي امم ؛هترساو

 (ى اهكلتمي ناك يتلا ةحايسلاو رفسلا تاكرشو تاكلتمملاو

 مدعو دايحلا طخ ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع اوعبتأ

 يداعملا ركسعملا نم ًاءزج مهدالب تدغو .زايحنالا

 يف «نيينيدناسلل ناك هنا ركذلاب ريدجلا نمو .رامعتسالل

 تاكرح عم ةديج تاقالع «ازوموس» دض لاضنلا ةلحرم

 ريرحتلا ةمظنم اهنيب نمو ءملاعلا يف ينطولا ررحتلا

 عم ةبيط تاقالع ىلع ءازوموس» ناك نيح يف «ةينيطسلفلا
 ةمزاللا تاربخلاو ةحلسالاب هدوزت تناك يتلا «ليئارسا

 .ةيبعشلا تاضافتنالا عمقل

 (ةيلاتق نزاخم ةئيفس) وغييد ناس (5)

 (ةيلاتق نزاحم ةنيفس رظنا)

 (ةيرحب ةدعاق) وغييد ناس (5)

 ةدحتملا تايالولل يبرغلا لحاسلا ىلع أفرمو ةنيدم

 . (اينروفيلاك ةيالو)

 جيلخ ىلع 592 101680 «هوغييد ناس» ةنيدم عقت

 دعبتو . 11/19 ماعلا يف نابسالا اهأشنا دقو .«وغييد ناس»

 عم ةدحتملا تايالولا دودح نم لامشلا ىلا ملك ١9 وحن

 س ول» ةنيدم نم بونجلا ىلا ملك ٠٠١ وحنو .كيسكملا

 تاعانصلا زكارم نم ًاماه ًازكرم دعتو .«سولجنا
 ىهو .ةيبرحلا نفسلاو تارئاطلا ةعانص ةصاخ «.ةيبرحلا

 طيحملا لوطسأل ةيسيئرلا ةيرحبلا ةدعاقلا هتاذ تقولا يف

 . (ثلاثلا لوطسألا) يكريمالا ءىداحلا

 ىلا ةيسيئر ةيرحب ةدعاقك وغييد ناس رايتخا عجريو
 ةرشع ربكأ نم ًادحاو دعي يذلا هئودهو اهجيلخ ةعس

 ملك ١9 وحن هلوط غلبي ذإ .ملاعلا يف ةيعيبط ءىنارم
 وخن هتحابسم غلبتو ءملك ؛ر4و ١5 نيب هضرع حوارتيو

 ارتم ,١١ ؟ ىلإ هيف هايملا قمع لصيو . اعبرم ملك هال
 أفرملا يف نفسلا وسر طخ لوطو .رزجلا ةلاح يف

 " نيب طخلا اذه دنع هايملا قمع حوارتيو .ملك

 تائفو عاونأ ةفاك وسرب حمسي يذلا رمألا ًارتم ١١و
 تارئاطلا تالماح مخضأ كلذ يف امب ,ةفلتخملا نفسلا
 . ةيموجهلا

 ةيركسعلا ةيرحبلا ةقطنملا ةدايق ةيرحبلا ةدعاقلا مضتو

 ةاشم) ةيئامربلاو ةيوجلا تاوقلا ناكرأ ةسائرو ء١١ مقر

 زكرم نع للضف « ءىداملا طيحملا لوطسأل ةعباتلا (ةيرحبلا
 زكرمو «نيومتو دادما زكرمو ءروكذملا لوطسألا بيردت
 ةيئاملا تارئاطلا بيردت لقحو «ةيرحبلا يرايط بيردت
 ةدعاقلا يف دجوي امك .ةيرب دعاوق مدختست يتلا تارئاطلاو

 ةيرحب تالاصتا ةطحمو «ةيرحبلا تاوقلل ىفشتسم

 نم ديدعلاو ,يكريمالا لحاوسلا سرحلا ةدعاقو «ةيسيئر

 مهأ نم ةدحاو اهلعجي ام اذهو .ىرخألا ةيرحبلا تاشنملا

 اهيف طبارملا لوطسالا حنميو .ةيكريمألا ةيرحبلا دعاوقلا

 .ءىداهلا طيحملا نم يقرشلا ءزجلا ىلع فارشالا ةيناكما

 ١97١ (رمتؤم) ومير ناس 6

 ةنيدمب 197١ 5/55 ىلا 4/١9 نم دقعنا يلود رمتؤم

 عم حلصلا ةدهاعم ةدوسم عضول «ءةيلاطيالا «ومير ناس»

 ةدايسلل ةعضاخ تناك يتلا قطانملا لبقتسم ريرقتو ءايكرت

 لحو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ايكرت ةميزه دعب ةينامثعلا
 ناملالا مايق رثا ىلع ايناماو اسنرف نيب مدتحا يذلا عازنلا

 ع

 س ١

 .«رورلا» يداو ةقطنم يف يركسعلا مهدوجو .تفيككتي

 ديول) ايناطيرب :تاموكح ءاسؤر رمتؤملا رضح

 نولثممو «(يتين) ايلاطياو .(وصنميلك) اسنرفو «(جروج
 تايالولا ريفس هرضح اك .اكيجلبو نابايلاو نانويلا نع

 ميياح» ةيملاعلا ةينويهصلا ةمظنملا سيئرو ءامور يف ةدحتملا

 .بقارم ةفصب (نمزياو

 ىلع نيرمتؤملا ةقفاوم رمتؤملا تاسلج ةيادب يف تم
 . (رقيس ةدهاعم) ايكرت عم حلصلا ةدهاعمل يئابنلا راطإلا .

 ىلا ثحبلا لقتنا مث . 147١/27٠١ يف ًاقحال تعَفُو يتلا

 نا نم مغرلاب ءنيطسلفو قارعلاو نانبلو ايروس ريصم
 ,عوضوملا اذه لوح اقبسم اتمهافت دق اتناك اسنرفو ايناطيرب

 قطانملا ماستقال ةيرس ةيقافتا ىلا 1915 ماعلا يف اتلصوتو
 - سكياس» مساب ةفورعملا ةيقافتالا يهو ,ةروكذملا ةيبرعلا

 /1١١/ ؟ يف دوهيلا تدعو دق ايناطيرب تناك امك .؛«وكيي

 فديب ؛(روفلب دعو) نيطسلف يف ًايموق ًانطو مهحنمب 7
 «سيوسلا ةانق ةيامح ىلع دعاست «ةيلاومو ةنيمأ ةدعاق ةماقا

 قرشلاو دنهلا يف ةيناطيربلا تارمعتسملا ىلا قرطلا نيمأتو

 . ىصقألا

 اسنرفو ايناطيرب نيب لصوملا طفن ميسقت عوضوم ناكو

 يفو .ةيبرعلا ةقطنملاب قلعتي ايف رمتؤملا هنحب عوضوم لوأ
 اسنرف تلصح « يئاهن قافتا دقع ىلا لصوتلا مت . 64
 حامسلاب تدهعتو «قارعلا طفن نم / 78 ىلع هبجومب

 ءىطاش ىلا ًالوصو نانبلو ايروس يف رورملاب طفنلا بيبانال
 .طسوتملا ضيبألا رحبلا

 عيزوت رارق (4 / ؟8) يللاتلا مويلا يف رمتؤملا ذختاو

 ,ةروكذملا ةيبرعلا نادلبلا ىلع (أ) ةئثف نم تابادتنالا

 «ىسنرفلا بادتنالا تحت نانبلو ايروس لعج ثيحب

 كلذب ًافلاغ يناطيربلا باذتنالا تحت قارعلاو نيطسلفو
 يتلا .ممالا ةبصع قاثيم نم ؟١ ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا

 الماع نوكت نا بجي دالبلا لهأ تابغر نا» ىلع تصن

 دعولا عم ًاضيأ ًاضقانتمو ,«ةبدتنملا ةلودلا رايتحخا يف ًايسيئر

 نب لصيف ايروس كلملاسنرفو ايناطيرب اتموكح هتعطق يذلا
 برعلا دالب نأشب ًارارق اذختت الأب (لوألا لصيف) نيسحلا
 .هعم رواشتلا لبق

 ةنداهملا «يباكرلا» ةموكح طوقس قشمد يف درلا ناكو

 ةسائرب ةديدج ةموكح مايقو /21547١« هر/* يف نييسنرفلل
 سسالا ىلع هتموكح جمانرب دعأ يذلا ««يساتالا مشاه»

 ةيروس ةدحو 1 .زجانلا ماتلا لالقتسالا دييأت ١ : ةيلاتلا

 ل .نيطسلف يف :يدوهيلا يموقلا نطولا ةسايس ضفرو

 ةضوافم عبات لصيف كلملا نكلو . يبنجأ لخدت لك ضفر

 يسنرفلا لارنجلا هيلا هلسرا يذلا راذنالا لبقو «نييسنرفلا

 ةكس عضو ١ : ىلع هيف رصأ يذلاو الر ١4 يف «وروغ»

 لالتحاو يسنرفلا شيحلا فرصت تحت بلح -قاير ديدح

 حيرستو يرابجالا دينجتلا ءاغلا ١ .ايركسع بلح ةنيدم
 . طرشوأ ديق نود يسنرفلا بادتنالا لوبق * .نيدنجملا

07.0 
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 قطانملا يف تابارطضالا ةراثاب نيمهتملا برعلا ةبقاعم -4
 .نويسنرفلا اهردصا يتلا دقنلا قاروا لوبق © . ةيلحاسلا
 7/5١ حابص يف هتموكح ءاضعاو كلملا ءىجوف كلذ عمو

 مدطصا «ا// ؟ 5 رجف ينو . قشمد هاجتاب نييسنرفلا فحزب

 ريزو اهدشح يلا ةليلقلا ةيبرعلا ةوقلا عم يسنرفلا شيلا

 ةكرعم ترادو «(«نولسيم» يف «ةمظعلا فسوي» ةيبرخلا

 اهرثا ىلع ةيسنرفلا تاوقلا تلخد «تاعاس عضب تماد

 .ةيروسلا يضارألا ىلع اهترطيس تضرفو «قشمد ةنيدم
 دض ةيبعش هروث دهشي ءانثالا هذه يف قارعلا ناكو

 «ومير ناس» تارارق رودص داز دقو .ةيناطيربلا تاطلسلا

 عيمج تمع مث «لصوملا ىلا تدتماف ءةروثلا ةدح نم

 نم أدب ايناطيرب دجت ملو 147١. /كر٠ يف دالبلا ءاحنأ
 اهاضتقمب يقارعلا بعشلا حنمت تاءارجا ءارو رتستلا

 كلت نيب نم ناكو .عاضوألا ةئدهت فده ايلكش الالقتسا

 / /// 75 يف قارعلا ىلع اكلم لصيف بيصنت «تاءازجالا

 ماوعألا يف تادهاعمب بادتنالا كص ليدبتو 2٠

 لق لقكال لوقت ل١

 ةرجه تايلمع يناطيربلا بادتنالا رارق ذيفنت لهسو

 يدوبي عمتجمل ماع طيطخت عضوو «نيطسلف ىلا دوهيلا
 .خلا : . .ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا لمشي

 ةلاكو . .» نا نيطسلف ىلع بادتنالا كص يف درو دقو
 ةرادا داشرال ةماع ةئيهك اهب فرتعُي فوس ةبسانم ةيدوه

 ةيداصتقالا لئاسملا يف اهعم نواعتللو ,نيطسلف
 « يدوبي نطو ةماقا ىلع رثؤي دق امم ءاهريغو ةيعامتجالاو

 بعشلا ناكو «. .نيطسلف يف دوهيلا ناكسلا حلاصم ىلعو

 يف ناطيربلا لالتحالا دض ةضافتنا أدب دق ينيطسلفلا

 يف ىرخا ةضافتنا كلذ تلت مث /147١« 4/4 يف سدقلا

 .ًاموي ١9 ترمتسا (١197/هر/ )1١ افاي
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلع مهئاضق دعب نويسنرفلا لامتساو

 ثيح «نيينانبللا نم اقيرف «نولسيم» ةكرعم يف ةيروسلا

 ىتلا ««ريبكلا نانبل ةلود» ١97١ /ةر/١ يف «وروغ» نلع

 سأر ىلا لامشلا يف ريبكلا ربنلا نم ةدتمم اهدودح لعج
 طسوتملا ضيبالا رحبلا لحاس نمو «بونجلا يف ةروقانل
 لماع لبج ةقطنم تلظو .ةيقرشلا نائبل لابج ممق ىلا

 مكحل اهعوضخو ءاهتروث مايق ىتح ةلودلا دودح جراخ
 .هسفن ماعلا يف بادتنال

 تاوقلا مجح ةلأسم هتاسلج ةياهن يف رمتؤملا جلاعو

 .ةيعانصلا «رورلا» يداو ةقطنم يف ةيناملالا ةحلسملا

 هنال «لجر فلا ٠٠١ ىلا اهتاوق ةدايزب ايناملا بلط ضفرو
 اسنرفل ًاديدهتو «(1919) ياسرق ةدهاعمل ًاقرخ لكشي
 ىف ةيناملالا تاوقلا ةدايز ىلع درلا ىلا تعراس دق تناك يتلا
 نكرر ىه. ةيناملا ندم ثالث لالتحاب «رورلا»

 رارقل نافرطلا خضرو .(غروبماه» و «تاتشمراه»

 بحسناو ««رورلا» يف مهتاوق ناملالا ضفخف ءرمتؤملا
 .ثالثلا ةيناملالا ندملا نم نويسنرفلا

 ب <,72ىزى

 ١/1/8 (ةدهاعم) ونافيتس ناس (4)

 «ةينامثعلا ةلودلاو ةيرصيقلا ايسور نيب حلص ةدهاعم

 (ونافيتس ايأ) «ونافيتس ناس» يف 1817/8/8ر/# خيراتب تعقو

 ةيسورلا تاوقلا ةدايق رقم ناك ثيح 5323 60

 ناس» ةيرصيقلا ةمصاعلا يف هسفن ماعلا يف اهيلع قدوصو

 . ًايلاح دارغنينيل) «غروبسرطب

 ةيسورلا ناقلبلا برح رثأ ىلع ةدهاعملا هذه تءاج

 5/١9/ يف تهتناو 81١لال/ 4/7 4 يف تعلدنا يتلا  ةيكرتل

 نيتهبجلا ىلع ةينامثعلا شويجلا ةميزه نع ترفسأو

 ةفاسم ىلا ةيسورلا تاوقلا مدقتو ءًاعم ةيويسآلإو ةيبوروال
 ايسور لثمدقلو . (ةينيطنطسقلا) ةناتسآلا نمًارتموليك نيسمخ

 لثم نيح يف «فوديلنو فييتانغا تنوكلا ةدهاعملا هذه يف

 هذه تصن دقلو .اشاب هللا دعسواشاب توفص ةينامثعلا ةلودلا
 : لب ام ىلع ةدهاعملا

 دوسالا لبجلاو ةينامثعلا ةلودلا نيب دودحلا ليدعت ١-

 ةياهن عضو فديه 0840216 716820 ورغينتنوم)
 نم ةيبوروا ةنحل نييعتو «نيدلبلا نيب ةرركتملا تاعارصلل

 يف ميكحتلل ؛ةيراغلهلا  ةيواسمنلا ةيروطاربمالاو ايسور
 ةيروطاربمالاو دوسالا لبجلا نيب دودحلا ىلع تاعزانملا

 : . ةينامثعلا

 و «ايفادلوم») «بونادلا» يتراما يف يرادالا ميظنتلا ١

 . («ايشالاق»

 عتمت نامضو ءاهضيوعتو اينامور لالقتساب فارتعالا
 اهسفن قوقحلاب ةينامثعلا ىضارألا ىلع نيدوجوملا نيينامورلا

 . ىرخألا ةيبوروألا لودلا اياعرل ةنومضملا

 فارتعالاو (ايبرص) برصلا دالب دودح مسر -4

 .اهيف نيملسملا ريغ ناكسلا قوقح نامضو ءاهلالقتساب

 لحل يسور ضوفم اهدعاسي(«ةيبرص - ةيكرت ةنخل نييعتو
 .نيملسملا ريغ ناكسلا قوقحو دودحلا تالكشم

 -مكحلاب عتمتت يتلا .ةلقتسملا «ايراغلب» ةراما قلخ

 « ةينطو «ايشيليم» كلتمتو « ةيحيسم ةموكح اهمكحتو «يتاذلا

 رسألا ريغ نمريمألا نوكينا ىلع «ًارحاباختنا اهريما بختنيو
 .ىربكلا ةيبوروالا لودلا يف ةكلاملا

 نييعتو ءايراغلب نم ينامثعلا شيحجلا بحس ررقت دقلو

 ةعضاخ ةيراغلبلا ةرامالا ىقبت نا ررقت:ا .دالبلا دودح

 متي اثير .ناتنس اهتدم ةيلاقتنا ةرتف لالخ ةيسورلا تاوقلل

 عفدب «ايراغلب» دهعتت نأ ىلع ءةينطولا «ايشيليملا» ليكشت
 .تاوقلا هذه تاقفن

 ايراغلب يف نيميقملا ريغ نيملسملا تاكلتمم ةيفصت 5

 ةعقر نم ةدهاعملا هذه اهتعطتقا ىتلا ىرخالا تارامالاو

 0 .ةينامثعلا ةلودلا

 يف تانيسحتو تاحالصا ءارجاب «يلاعلا بابلا» دهعت -ا/

 تامجه نم اهتيامحو ,نمرألا نم ةنوكسملا ةيكرتلا قطانملا

 نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا لباقم .ةسكارشلاو داركألا

 ' . قطانملا هذه

 يه تاضيوعت ايسور ىلا عفدي نأب يلاعلا بابلا دهعت 8
 «تايلمعلا نع ةمحانلا رارضالاو ةيبرحلا تالمحلا فيلاكت

 140711/1) لبور نييالم ةرشعو ةئامعبراوًرايلم غلبتو

 ىلع ةمسقم .(فصنو ضيبا يديجم لايرو ةيبهذ ةينامثع ةريل

 تاقفن نع ًاضيوعت لبور نويلم 5٠١ (1) :يلاتلا وحبنلا

 دوقعلاو «ةيبرحلا داوملا لادبتساو .شيجلا فيلاكت) برحلا

 يتلا رارضألا نع ًاضيوعت لبور نويلم 4٠٠ (ب) . (ةيبرحلا
 اهتعانصو اهتارداصو ةيبونجلا ايسور ءىطاوشب تقحل

 رئاسخلا نع لبور نويلم ٠٠١ (ج) .ةيديدحلا اهطوطخو

 لبور نييالم ٠١ (د) .نييزاقوقلاب تقحل ىتلا ةيرشبلا
 يضارألا يف ةيسورلا تآشنملاو سورلا اياعرلل تاضيوعت

 . ةينامثعلا

 تصنف يامل ةينامثعلا ةلودلا جرح ةدهاعملا تظحل -

 «تاضيوعتلا نم ريبك طسق نع لزانتلاب ايسور لوبق ىلع
 تايالولا يف ةيميلقا تالزانتب ةينيعلا غلابملا نع ةضاعتسالاو

 21010108 «اشتلوت» قجنس :يه) ةيبوروالا ةينامثعلا

 «ايليك)و ,5610614(«تنيريس» ةريزجو «بونادلا رهن اتلدو

 «اشتكازيا»و ««ةيدومحملا»و 501011028 «انيلوس»و 18

 و 88690289 «غاد اباب» و لهل 8

 ةجيتنلاب ايسور تمضو «((ةيديجملا» و .«يدنطسمت»

 ةيويسا ىرخأ تاعطاقمو ءاينامور يف «ايباراس» ةعطاقم

 . («ديزايب» و ««موطاب» و ,.«سراق» و «ناهدرا» :يه)

 ةحالملا ماما «ةعلق قانج» جيلخو ةناتسآلا جيلخ حتف-٠

 . (فوزا) ةرمرم رحبو دوسالا رحبلا ىلا ةيراجتلا

 ةلودلا راسحنا ىلا (ونافيتس ايأ)ونافيتس ناس ةدهاعم تدأ

 ةيقرشلا ةلأسملاب فرعي ام فلم حتفو ءابوروا نع ةينامثعلا
 فعض تفشك ةدهاعملا هذه نا كلذ . ةيبوروألا ىوقلا ماما

 .ىوقلا كلت حلاصم ددهي لكشب ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةينب

 تناب يتلا ءاسنرفو ايسوربو رجملا اسمنلاو ايناطيرب ةصاخو
 ءناقلبلا ةقطنم يف يسورلا ذوفنلا ديازت جئاتن نم فوختت
 يذلارمالا ءامومع قرشلاو تالصاوملا قرط ىلع كلذريثأتو

 ةدهاعملا هذه يف رظنلا ةداعاب ةبلاطملا ىلا اسمنلاو ايناطيرب عفد

 .ناقلبلا يف نزاوتلا لتخي ال ىتح .اهيلع تاليدعتلا لاخداو

 ايراغلب قيرط نع طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلا ايسور لصت الو
 .ىربكلا

 را// 1٠ - 5/19 نيلرب رمتؤم ضرغلا اذهل دقُع دقلو:

 ايناطيرب يلثمم مه هيف نويسيئرلا نوبودنملا ناكو . 4

 رمتؤملا سأرتو .ايلاطياو اسنرفو ايسورو رجملا  اسمنلاو
 .دايحلا ىلع فوقولا تءاش ايسورب نأل ًارظن .«كرامسب»
 ناسر ةدهاعم ىلعرمت ملا اهلخدا يتلا تاليدعتلا مها نم ناكو



 ايناطيرب لوصحو «ىربكلا ايراغلب ةحاسم صيلقت (ونافيتس

 .صربق ةريزج ىلع

 (نويقوغود نارول) ريس ناس 9)

 ريزوو ( ١م. ا054) اسنرف لاشرام

 ساوم1107) ةرثفلا يفو ١8١١ ماعلا يف اهتيبرح

 ةينويلبانلا بورحلا نابا يدنجك زرب .(4

 . شيلا ميظنت نوؤش يف ًارود بعلو

 1:211161214( ريس ناس) نويفوغ ود نارول دلو

 ةنيدم يف 0ع ©0هانالزمد ( 5كونصغ بع )

 ناكو ءاال54/4 /ع 5 ةيسن رفلا « لوثر

 ةروثلا ءانثا نيب روهمحلا ةصانقلا عم هعوطت لبق ًانانف
 نييروهمحلا كراعم مظعم يف كراش مث نمو « ةيسن رفلا

 يف ةيلوطبلا هلامعأل ارظنو ١و7 ماعلا يف

 (ذاو0) ايناملا يف « نياهنم د و ا( زنم » ينك رعم

 ماعلا ينو . ايلاطيا و رصم يف مدخ . لارج ةبتر حنم
 ٍِك اسن رفل آريفس ترايانوب نويليان هليع م١

 قحال تقو يف ًامهم ًارود بعل ثيح « «ديردم و
 . ةيئابسالا نويليان ةلمح نابإ

 « ١8٠١4 ماعلا يف ةليقثلا ةلايخلا ًاماع ًادئاق نيع

 )14801-1١86.١8( ايسوري ىلع ةلمحلا ين كرتشاو

 ىلع ىلوتسا . «اينولاتك شيج » ةدايق مستو

 ىلع ةلمحلا يف ًاقليف داق مث )١808(« ساسور

 سورلا ىلع هراصتنا دعبو . +١8١5 ماعلا يف ايسور

 ىقرك ١8١5/8/١0 «كستولوي» ةكرعم يف

 ١ .لاشرام ةبتر ىلا

 «امل»ع ماعلا يف «ندسردر» نع عافدلا داق

 كرت مث .هتريخذ ذافن دعب مالستسالا لع ربجأو
 هتدارا ءلمب كلذ دعب يمايسلاو يركسعلا لمعلا
 طوقس دعبو .نيماعلا براقي ام ترمتسا ةرتفل
 آريزو هنيعو « رشع نماثلا سيول » هاعدتسا نويليان

 مغرو ١8١0(2. و )١8١٠6 نيماعلا يف ةيبرحلل

 ةمدخ يف هيضام ببسب .هب نييكلملا ةقث مدع

 يمملانم نكمت دقلف « ةيروطا ربمالاو ةيروهمجلا
 نيذلا طابضلا ءاعدتسا نمضت يحالصا جمانرب يف
 «دينجتل زفاوحلا لاخداو « « نويليان » عم اومدخ
 ,زك ارملاءلمل ةعرقلا لاخداو «ةيقرّتلا ماظن ريوطتو
 . شيحلا يف ةرفاشلا

 «الملو ماعلا يق « اسن رف ليبن » بقل حنم

 نع يبصقا . ١8١10 ماعلا يف «زيكرم» بقلو

 تضرعت نا دعب ١86169« ماعلا يف ةيبرحلا ةرازو

 بزحلا نم ةيوق تاطوغضل ةيلاربيللا ةموكحلا

 نع فرُع دقلو .دعاقتلا ىلع ربجأو  يعجرلا يكلملا

 « عاجش « يكذ « ةينبلا يوق طباض هنأ ريس ناس

 « لمعلا و ركفلا يف لقتسمءددشتم يطابضنا « قداص
 سوؤؤرك هعم لماعتلا بعصي

 كراعملا داقو بورحلا ريس ناس لارنجلا ضاخ دقلو
 « هت راهم لداعي هطاشن نكي لو . جنرطش بعالك
 ناك هنا ودبيو . يخا ريلاب تارم ةدع مهما دقف أذل

 « هتنهمل تاودأ مهربتعا هنا الا ٠ هلاج رب يبتعي

 خيراتلا سرد .مهدو بسكل ًادهج لذبي مل يلاتلابو
 كيردرف :نولضفملا هباتك ناكو « مهنب يركسعلا

 لضفأ يف رهظ . يليفايكامو يلوكوكيتنوم و ريبكلا
 ةقهم ايست ةراعسا ةدايق لتسي ناك امدنع هلاوحأ

 تافلوملا نم ديدعلا بتك . ةيموجه - ةيعافد
 1١17// يف « رييب » يف قوت . ةيخن راتلا و ةي ركسعلا

 . لملم

 (ةيب رح ةسردم) ريس ناس مر

 لماكلا اهمساو .ةيسنرفلا ةينطولا ةيبرحلا ةسردملا يه

 .«ةصاخلا ةيركسعلا ريس ناس ةسردم»

 هاعلا يف ةيبرخلا 92121[- ©]/5 «ريس ناس» ةسردم تسسأ

 اهسيسأتدنع اهزكرم ناكو . «تريانوب نويلبان» دي ىلع 8٠١

 ماعلا يف تلقت مث 210ما(ةلماطأ عدن «ىلبنيتنوف» ةدلب يف

 «سيول ناس» تيب نم برقلاب «ريس ناس» ةقطنم ىلإ
 ماعلا يف هتأشنأ دق «نونيتنام» مادم تناك يذلا , يكلملا
 ل45

 اهئاشنإ دنم تصصخت ىتلا «ةسراملا ةمظنأ تناكو

 ءيداب يف يضقت «ةيربلا تاوقلل نيعباتلا طابضلا جيرختب

 «نييركسعلا ءانبأ ىلع اركح دعاقملا فصن ىلع ءاقبإلاب رمألا

 نم مهريغ ىلع ةسردملا لوخد ثيح نم مهليضفتل ًارظن
 نيح 187٠. ماعلا يف يغلا زايتمالا اذه نأ الإ . نيحشرملا

 عيمج عوضخ بوجوب ىضق .ديدج ماظن ةسردملل عضو
 .زييمت نود نيحشرملا رايتخا اهساسأ ىلع متي ةقباسمل نيحشرملا

 ةسردملا تجّرخ ,19 8٠ ماعلا ىتحو تسسأت نأ ذنمو

 ليلق ددع ىلإ ةفاضإلاب  (ةلايخو ةاشم) طباض فلأ 4٠ ىلاوح

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا تلت يتلا ةرتفلا لالخ اوجرخت دق اوناك

 4 ةكرعملا ةحاس يف ءال ؤه نم طقس دقلو . تاعردم طابضك

 ٠1914٠ ماعلا دعبو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ليتق فالآ
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 حتف ديعا « يزانلا لالتحالا تحت حزرت اسنرف تناك امدنعو

 لالخ 58104 1113156114 «ناسكيم ناسو ةقطنم يف ةسردملا

 مهلذ16- « سناقو رينأ_سكيإ» ىلإ اهلقن ىرج مث « ةزيجو ةرتف
 مث . 1941 ماعلا ىتح كانه تيقب ثيح عم - 2801720

 «لشرش» ةقطنم ىلإ ةيركسعلا تارورضلا طغض تحت تلقن

 .(18 58 -19 47 ) ةرتف لاوط اهيف تيقبو ,(0عوءطعأا

 س ١

 تاراغلا نابإ ؛ 14 4 4 ماعلا يف ًامامت ةسردملا ةينبا ترمد دقلو

 .اسنرف ىلع ةفيلحلا ةيوجلا
 ةسردملا تمدق يتلا «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيابن دعبو

 تحت ةسردملا حاتتفا ديعأ « ليتق طباض فالا 4 نم رثكأ اهالخ

 ««فونصلا فلتخمل ةصاخلا ةيركسعلا ةسردملا» تق ؤم مسا

 ةقطنم ين061(4 - 011088 «ناديك تيوك» يف كلذو

 عورف نم عرف يأ لوخدل حشرملا طباضلا ناكو .«نايبروم»

 يضقي «ةيرحبلاو ةيوجلاو ةيربلا .ةيسنرفلا ةحلسملا تاوقلا

 حالسلاب ةصاخلا ةسردملا لخدي نأ لبق نيتنس ةسردملا يف

 . ةيئاهن ةروصب هب قاحتلالا مزتعي يذلا

 يجيرخ نم ديدعلا ضاخ 19-١11531 46 ةرتفلا يفو

 ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيسنرفلا  ةيمانتيفلا برحلا رامغ ةسردمل

 يفو . طباض ٠٠٠١ نم رثكأ مهنم لتق ثيح ءرئازجلا يف كراعملا

 ةسردملا صيصخت ةداعا ةيسنرفلا ةموكحلا تررق 144 ماعل

 تاوقلل نيعباتلا طابضلا جيرختل «ناديك_تيوك» يف ةيبرحلا

 ريس ناس ةسردم» نيحلا كلذ ذنم اهمسا حبصأو «ةيربل

 «غروبسارتسا ةنيدم يف تئشنأ نيح يف «(ةصاخلا ةيركسعل

 فلتخمل ةصاخلا ةيركسعلا ةسردملا» مسإ تحت ىرخأ ةسردم

 . ةيربلا تاوقلاريغل نيعباتلا طابضلا جيرخت نيمأتل «فونصل
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 <12 « نوماش ناس » ةيسنرفلا ةبابدلا نم ناجذوف ه>

 نونفلا ةساردل نيتنس نآلا ريس ناس يف بالطلا يضقيو

 مث «2ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيساسألا ةيركسعلا مولعلاو

 تاوقلا سرادم ىلع نوعزويو «طباض حشرم ةبترب نوجر ختي
 ةاشم «.ةيعفدم تاعردم) صصختلا ةعباتمل ةيربلا

 اهدعب نوقحتلي .ةنس ةدمل (خلا

 .مزالم ةبترب لئاصف ةداقك . ةيركسعلا تادحولاب

 نيسدنهم «٠

 ( ةبابد ) نوماش ناس (؟4)

 تجتنا ةليقث ةيسن رف ةبابد
 . ىلوألا

 نات يه ؛ ل 6ع همس نوماش ثاس
 0 ىلوألا تناك ) اسنرف يف اهجاتنا

 ترهظ يلا 8ءطورعإلم»» ٠ رديانش د سول
 هذه ترهظ دقو . ( ١915 ( رياربف) طابش يف

 تماق نأ دعب 0515 ( ليربا ) ناسين يف ةبابدلا
 شيجلل ةعباتلا « ممصتلا و ريوطتلا ةرئاد » اهريوطتب

 ةيملاعلا برحلا لالخ

 مي ةبابد

 اك

 ةيسن رغلا . يسن رفلا

 «نوماش ناس ماحتقالا ةبابد ٠ مسا اهيلع قلطأ
 52 (طمصسممتل

 ىلإ ةيمستلا

 14١م ماعلا يف كلذو

 تاوقلا مم ةمدحلا اطوخد دنعو
5 

 « ( طا

 « «حةليقثلا

 جتنأ ام عومجم غلب دقلو
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 ةبايدلا »ب تلدبت 3

 ةليط تلمع دقو . جذومت 4.٠ ةبابدلا هذه نم
 يف مدخم اهنم ددع ىقبو .٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 1 . تانيثالثلا لئاوأ ىتح !ا! شيملا

 كرحملا . ًاتط ++ نزولا : ةماعلا تافصاوملا
 لوطلا : سيياقملا . ًاناصح 4. ةوقب «دراجلاب »

 ىمقألا كمسلا . رّثم م,4 عافترالا . راتمأ م
 . لم 107 عيردتلا

 ناشاشر + لم اله رايع رزتواه عفدم : حيلستلا

 ىدملا غلبيو . لم “رو رايع تاشاشر ةثالث وأ
 . رثم 5.6٠١ ىلاوح ينيئرلا عقدملل لاعفلا

 ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 : ةعاس / لك ميو

 . دونج م : مقاطلا

 (زيريمار) لوألا وشناس

 ةرتفلا يفمكح (١١؟4- ؟ ) اراقانو نوغارأ كلم

 يف نيملسملا برعلا دض لتاقو ٠١58 - 01١94(«

 .1106508 ةقشو يفو ةطسقرس

 5ةمعطم 1 ظفصلتع2 زيريمار لوألا وشناس ىلتعا

 ينو »1١51. ماعلا يف هدلاو ةافو ىدل «نوغارا» شرع

 582- «نيلاينييود عبارلا وشناس» ةدجنل به ٠١55 ماعلا

 موجه ضرعت يذلا «ارافان» كلم هاله 117 0ع 56م1 عم

 ةيغب «(ةلاتشق) ليتساكلا كلم («يوقلا يناثلا وشناس» هنش

 . لبق نم «ارافان» ةكلمن اهتمض ةيليتساك تاعطاقم ةداعتسا

 يناثلا وشناس» امزهم نا «اراقان» و «نوغارا» اكلم عاطتساو

 .ابئاخ هادريو «يوقلا

 عبارلا وشناس» لتقم دعبو 5 ماعلا فو

 ىلا «ارافان» مضب «زيريمار لوألا وشناس» ماق ««نيلاينبيود

 .ءاجرالا ةدتمم ةكلمم هيدل حبصاو .«نوغارا»

 «زيريمار لوالا وشناس» ضامخ« ةيوبابلا نم عيجشتبو
 .ةيبونجلا هدودحل ةمحاتملا فئاوطلا تاليود دض لاتقلا

 تماد ةرمتسم تاراغإ «ةقشو» و «ةطسقرس» ىلع مظنو
 ويعاطقا تايلمعلا هذه ين هدعاسي ناكو .اماع ٠١ ىلاوح

 ماعلا يف ماقو .«كودغنال» و «اينوكساغ» يف اسنرف يبونج

 فسوي ر»» هيخأ دض «ردتقملا نب رذنملا» معدب

 ذل «رودايبماك ديسلإ» معد ىقلي ناك يذلا .«نمتؤملا

 16. .(اقيب يد زايد وغيردور) 00 مع

 ةهباجملا يف «رذنملا» هفيلحو رسخ هنا الإ 10132 01 1

 شرع «نمتؤملا فسوي» ىلتعاو «نيوخالا نيب تعقو ىتلا

 . (روداييماك ديسُلِإ رظنأ) ٠١67 ماعلا يف ةطسقرس
 «نوزنوم» ىلع ءاليتسالاب ماق ٠١89 ماعلا يفو

 هراصح ءانثأ لتقو .«ةقشو»

 1١984. ماعلا يف «ةقشو» ةنيدمل

 برق ةعقاولا 80

 (ايثراغ) لوالا وشناس

 ةهه)مكح 1١١1(, ؟ ١ نويلو ليتساك كلم
 مظنو اينابسا يف نيملسمللا برعلا لتاق - 00٠١1107

 . مهدض تافلاحتلا

 اتنوك 530610 1 021618 «ايثراغ لوألا وشناس» ناك

 ايثراغ» تنوكلا نبا وهو -/١٠١١1(« 949 ه) «ةلاتشق» ىلع

 ريما ةدعاسمب 44 6 ماعلا يف هدلاو ىلع راث .«زدنانرف لوالا

 عاطتساو «(رفظملا) «روصنملا دمحم نب كلملا دبع» ةبطرق

 . 99 ماعلا يف (ةلاتشق) ليتساك يف ةطلسلا ىلع ء ءاليتسالا

 دض ًاهينوم + نيملسملل ايداع ًافلاحت لكش ءرثالا ىلعو



 اينيي» تاعفترم يف هلاتق يف قفخا هنا الا ءرفظملا ريمالا
 رمتساو ٠٠٠١. ماعلا يف 2688 06196718 «اريفرث

 ثيح 295٠١ © ماعلا ةياغل «رفظملا» .ريمالا عم هعارص

 «نويل» يتراما دض ةيركسع تالمح معدب كلذ دعب لغشنا

 «نويل» ىلع ىلوتساو .©811513 «هيسيلاغ» و آ.عم»

 ًافلح دقعيل /٠٠١٠ ماعلا يف داع مث .هتكلمم ىلا اهمضو
 .«رفظملا» ريمالا دض 55-0

 لوألا وشناس» لخدتف .«رفظملا» يفوت ١4 ٠ ماعلا يفو

 ىلع نيملسملا ءارمالا نيب راد يذلا عارصلا يف «ايئراغ

 دئاقواعيدو» لتاقو .يربربلا بزحلا معدب ماقو .هتفالخ
 لتحاو 2٠٠١9 ماعلا يف «يدهملا يناثلا دمحم» تاوق

 ةدع ؛يناثلا ماشه» نم ٠١١١ ماعلا يف عزتناو .ةبطرق

 كلذ دعب غرفت مث .1001010 (ورود» طخ ىلع ةعينم عقاوم

 /٠١11. ماعلا يف يفوتو . هتراما ميظنتل

 (زيثراغ) لوألا وشناس 00

 -94568) ةرتفلا يف مكح .(8598- ؟ ) اراقان كلم

 .اينابسا يف نيملسملا برعلا براحو 6

 نم 5322610 1 ©3765 زيثراغ لوالا وشناس ردحني

 ةيبرعلا خيراتلا بتك هيلع قلطتو. (سنكشبلا) كسابلا
 ةلحرم نابإ ىبرتو وشناس دلو دقلو .«هجنش» مسا ةميدقلا

 . ةيريبيالا ةريزجلا هبش يف برعلل ةيداعملا تاكرحلا دوعص

 يناثلا فصنلا ذنم روهظلاب تأدب دق تاكرحلا هذه تناكو

 طوقلا تاعومجم نم ًاقالطنا ,يداليملا عساتلا نرقلا نم
 لامشلا ىصقأ يف (ةيقيليج) هيسيلاغ ميلقا ىلا تأجل يتلا

 هذه نمو .برعلا يديأ يف اينابسا طوقس دعب «يبرغلا
 ءاضقلا ةفدهتسم «ةكرحلا تقلطنا «ةرعولا ةيلبجلا ةقطنملا

 كلامملا سيسأت يف تذخاو ءاينابسا يف يبرعلا مكحلا ىلع

 و «نوغارا» و (ةلاتشق) ليتساك يف ةلقتسملا تارامالاو

 .«نويل» و «هنولشرب» و (هربن) «اراقان»

 يف ةطلسلا ىلع وشناس ىلوتسا .٠4ه ماعلا يفو

 سساو .«زيثراغ نوتروف» كلملا علخ نا دعب ««أراقان»

 ميظنتب مكحلا هملست ذنم أدبو . ةيناثلا ةيكلملا اراقان ةلالس

 دادعاب ماق اك «ةيرادالا انوؤش ريبدتو هتكلمم عاضوا

 «نيملسملا برعلل يدصتلا ىلوالا هتمهم لعج «شيج
 قزمت ةرتف شيعت سلدنالا يف مهتلود تناك نيذلا

 هلامعا لوا ناكو .884 ماعلا ذنم تأدب تابارطضاو

 ماعلا يف مايقلا ءاينابسا يف يبرعلا دوجولا دض ةيركسعلا

 ««ارافان» يبونج ةعقاولا '1010613 «ةليطت» ةمجاهمب ١

 نب هللا دبع» سلدنالا ريمأ درو .اهمكاح لتقو اهماحتقاو

 ةلمح رييستب ةيلمعلا هذه ىلع «نمحرلا دبع نب دمحم

 ةيساق ةبرض هيجوتو 29411١ ماعلا يف «اراقان» ىلا ةيركسع

 لواح :.(911) هسفن ماعلا يفو .«لوالا وشناس» ىلا

 مكاح

 وشن اوف درض زكمتو «لوالا وشناس» ههجاوف ««اراقان» ىلا ةعدار ةبرض
 هيجوت «ليوطلا دمحم» ريمالا 1116508 «هقشو»

 .هدص نم

 دبع» ريمألا سلدنألا يف مكحلا ملست«417 ماعلا يفو

 ىلع ىضقف «ء(هللا نيدل رصانلا) «ثلاثلا نمحرلا

 ةلودلا ديحوت داعاو «ةيلاصفنالا تاروثلاو تابارطضالا

 هدادجاب ًانميت«ةفيلخلا بقل هسفن ىلع قلطاو «هتيار تحت

 ةيومالا ةلودلا مئاعد تيبثت يف هحاجن ناكو .نييومالا

 يلامش يف ةيحيسملا تاليودلا كولم تاططخم عم ضراعتي

 «نويل» كلم عم «لوالا وشناس» فلاحت دقف اذل . سلدنالا

 'يومالا كلملا دض (نودرا) 01700110 11 يناثلا وينودرا»

 «هرباي» ةئيدم ىلع ًاموجه «يناثلا وينودرا» نشو .ديدجلا

 مث اهلها حبذو اهمحتقاف «سلدنالا يبرغ ةعقاولا 8

 «هدرم» ةنيدم ريمدتبت 5 ماعلا يف ماق (ىك .اهرمد

 .ةيومالا اهتيماح ىلع ىضقو 8

 «ثلاثلا نمحرلا دبع» ىهنا امدعبو « ماعلا يفو

 ةلمح هيجوتب ماق «ةيلخادلا هعاضوا بيترت (رصانلا)

 وينودرا» لقاعم محتقاف «يرغلا لامشلا ىلا ةريبك ةيركسع
 لوألا وشناس» اهمدق يتلا ةمخضلا تادعاسملا مغر «يناثلا

 شيجلا عاطتساو .«نويل» يف هفيلح ةدعاسمل «زيثراغ

 ىلع ءاليتسالاو 1110612 «هليطت» ةنيدم ةداعتسا يومألا

 . 081850 وساكراك و 05108 ةمشوا اهنم ةديدع ندم

 ةيلمع ىلع «زيثراغ لوالا وشناس» در 24171“ ماعلا يفو

 ةمحاتملا ةيبرعلا عقاوملا حاتجاف ,«ثلاثلا نمحرلا دبع»

 رساو 2171811613 «ةريقب» نصح ىلع ىلوتساو .هدودحل

 مهذخاو «نييندملا ناكسلا نم اريبك اددع رسأ امك ؛هتيماح

 . مهلتق ثيح «ةنوليمي» هتمصاع ىلا هعم

 اهداق يتلا ةريبكلا ةلمحلا يف ًاببس ةحبذملا هذه تناكو

 ىلا (4754) يللاتلا ماعلا يف هسفنب «ثلاثلا نمحرلا دبع»

 ءاهرمدو «هنوليمي» ىلع اهلالخ ىلوتساو ءاراقان ةمصاع

 هدودح ىلع ةينابسالا تالمحلل ًادح كلذب ًاعضاو

 يفوت )97٠6(« يللاتلا ماعلا يفو .نمزلا نم ةرتفل ةيلامشلا

 ةميزه ماقتنالا نم نكمتي نا لبق «زيثراغ لوألا وشناس»

 . (ةنوليمب»

 (نطوتسملا) لوألا وشناس م

 ةرتفلا يف مكح )١١85 - ١5١١(2 يلاغترب كلم

 زاتماو «نيملسملا ةبراحم يف هتقو ىضق .(1؟1-1186١11)

 عالقلاو ةديدجلا ندملا سيسأتو بناجالا نيطوتب همكح

 .ناسرفلا تامظنم معدو ةيدودحلا

 5ة20طه 1 © (نطوتسملا) لوالا وشناس دلو

 ع

 ا س

 21١١64 ماعلا يف (01:018 «هيرملقد بوم 17

 1050 («كيرنه لوالا وسنوفأ» يلاغتربلا كلملا نبا وهو

 .هرغص ذنم مكحلا يف هكرشا يذلا ,.1 15110105

 211868 ماعلا يف هدلاو ةاقو ىدل شرعلا وشناس ىلتعا

 يتلا .«نيدحوملا ةلود» دض كراعملا نم ديدعلا ضاخف

 ةريزجلا هبش نم يبونجلا ثلثلا ىلع كاذنآ رطيست تناك

 عرتنا دقلو .ايقيرفا يلامش نم ةعساو ةعقر ىلعو؛هيريبيالا
 يف 51107065«بلشوو 418337 «برغلا»نيدحوملا نم

 « يكراميناد يبيلص لوطسا ةدعاسمب كلذو ,11 ماعلا

 171502 «نوزيرف» ليبخرا رزج نم ًانفس مضي ناك

 يبيلصلا لوطسالا اذه ناكو .(لامشلا رحب يف ةعقاولا)

 ةصرفلا «لوالا وشناس» زهتناف «نيطسلف ىلا هقيرط يف
 .نيدحوملا ىلع هب ناعتساو

 نم شيج ايقيرفا يلامش نم مدق 114٠, ماعلا ينو
 يلاو ةدناسمل««روصنملا بوقعي» ةفيلخلا ةدايقب« نيدحوملا

 هاجتاب شيلا راسو . «فسوي نب دمحم» ةبطرق يف نيدحوملا
 و (ةنوبشل» ههجوب تدمصف 128115 «ةجاتلا» رمخ

 يف تعقو اهنيب 2101031 «راموط» و (01211182 «نيرتنش»

 .(ةجاتلا» رهن يبونج يضارالا مظعمو «بلش» هتضبق

 سيسأت ىلع «لوالا وشناس» لمع «ةميزملا هذه دعبو

 «ةجاتلا» رهن ةفض ىلع ةيدودح عالقو ندمو ىرق

 ناملالاو زيلكنالا نم نيرجاهملا اعدو «ةيلامشلا

 تاءافعا مهحنمو ءاهيف ناطيتسالل نييفاثيدنكسلاو
 بقل هيلع قلطا اذهلو .ىرخا تازايتماو ةيبيرض

 عالقلا يف ناسرفلا تامظنم نيطوت ىلع لمعو . نطوتسملا
 .ةيبونجلا هدودح ةيامحلا

 لوح «ثلاثلا تنسونيإ» ابابلا عم هتايح رمخاوا يف عزانت
 .هتافو ليبق يَوُس فالخلا نكلو .ةسينكلل ةيزجلا عقد

 .7١1؟١١1 ماعلا يف «ةيرملق» يف يفوت

 (يوقلا) يناثلا وشناس 0م

 ليتساك مكح )/#٠١ ١١177(. نويلو ليتساك كلم

 برعلا براحو )٠١58 - 17/75 ٠١(« ةرتفلا يف (ةلاتشق)

 نم نويل ةكلمم عزتناو )1١519(. ةطسقرس يف نيملسملا
 .(١٠١ا/:9) «سداسلا وسنوفلا» هقيقش

 . /٠١71 ماعلا يف (يوقلاب بقلملا) «يناثلا وشناس» دلو

 «لوألا ودنانرف» هدلاو سحأ 6 ماعلا يفو

 «ةثالثلا هئانبا نيب هتكلمم مسقف,هلجأ وندب عروهصسلم 1

 ©251116 ليتساك ةكلمم «يناثلا وشناس» ركبلا نبالا ثروف

 ةليود) «ةطسقرس» ةكلمم اهعفدت ىلا ةيزجلا ىلا ةفاضالاب

 8110750 سداسلا وسنوفلا يناثلا هقيقش لانو .(دوه ىنب

 «ةلطيلط» ةكلمم اهعفدت يتلا ةيزجلا عم «نويلو ةكلمم 3/1

 /ا١0؟07



 أ س

 ايثراغ رغصالا خألا لصح انيب .(نونلا يذ ينب ةليود)
 نم يبرغلا لامشلا ىصقا يف «هيسيلاغ» ةكلمم لع 3

 .ةيريبيالا ةريزجلا هبش
 شيعت نمزلا نم ةرتفلا هذه يف ةيبرعلا سلدنالا تناكو

 اهب ماق يلا تاضافتنالا دعب .تتشتلاو فعضلا نم ةلاح

 .مهعم نويرمالا اهضاخ يتلا ةرمتسملا تاعازنلاو «ربربلا

 23٠١1 ماعلا يف سلدنالا يف ةيومالا ةفالخلا رايبغاو

 تتشتلا ةلاح تسرك يتلا فئاوطلا كولم تاليود روهظو
 يف ةينابسالا كلامملا تدافتسا دقو .ةيلخادلا تاعارصلاو

 مضتو او ددمتلاب تأدبف .عاضوالا هذه نم لامشلا

 تاليودلا ىلع تضرفو «ةرحانتملا ةيمالسالا تارامالا
 .اهتيامحل ةيزجلا عفد ةفيعضلا

 يف ليتساك شرع هيلوت ذنم«يناثلا وشناس فده ناكو

 عم اهمستقا يتلا ةكلمملا ديحوت ةداعأ . **ه ماعلا

 تناك يتلا ةيليتساكلا تاعطاقملا ضعب ةداعتساو ؛هيوخأ

 522010 (نيلاينيب ود عبارلا وشناس «اراقان» كلمل ةعضاخ

 ةلود ءانب ىلا ةيابنلا يف لصوتلا ةيغب ,197 06 مكقداعم

 .فئاوطلا كولم تاليود ىلع اهتدارا ضزفت ةيوق ةيليتساك

 يف هططخم ذيفنت يناثلا وشناس أدبو .اهباسح ىلع عسوتتو
 نم ةيليتساكلا قطانملا عازتنا ةلواحمب ٠١55. ماعل

 وشناس» لخدتب هبوج هنا الا .«نيلاينيب ود عبارلا وشناس»

 لشف ىلا ىدأ امم «عازنلا يف نوغارآ كلم «زيريمار لوأل

 . ةلواحملا
 عاضخال ةلمح «يناثلا وشناس» داق 17 ماعلا يفو

 «ردتقملا» اهكلم لواح يتلا .(ةطسقرس» يف دوه يب ةليود

 .ةيزجلا عفد نم برهتلاو .يليتساكلا ذوفنلا نم صلمتل
 ريهشلا هدئاق ةلمحلا هذه يف هعم «يناثلا وشناس» بحطصاو

 ديسلإ) 1. 2182 06 8102+ «راقيب يد زايد وغيردور»

 كلملا عاطتساو لقا - 00 كوت مء3007 رودايبماك

 تاضوافم دعب“هرارق نع ةدوعلاب «ردتقملا» عانقا ليتساكلا

 لداعت «ةيسامولبد ةراهمب «روداييماك ديسلإ» اهداق«ةبعص

 . (رودايبماك ديس رظنا) ةيلاتقلا هتراهم

 ةلمح «يناثلا وشناسو داق )2١١517« هسفن ماعلا يفو

 نا الا .همزهو «سداسلا وسنوفلا» هيأ دض ةيركسع

 داق مث .ةميزشلا مغر هتكلممب ظافتحالا رما ربدت «وسنوفلا»

 ةكلمم هنم عزتناو ,«ايثراغ» هيحأ دض ٠١1/١ ماعلا يف ةلمح

 ةلمح «يناثلا وشناس» هجو ٠١1٠7 ماعلا ينو .«هيسيلاغ»

 مضو# هرساو همزهف ««سداسلا وسنوفلا» هيخا دض ةيناث

 ةرتفل شاع ثيح««ةلطيلط» ىلا هافن مث :«نويل» هتكلمم

 «نونلا يذ نب ليعامسا نب ىيحي» اهكلم رصق يف ةريصق
 .نومأملاب بقلملا

 هسفن ماعلا يف 1715808 «اكاروا» هتقيقش تلواح دقلو

 شيج سأر ىلع كرحتف .نويل يف هدض ةضافتنا ةدايق

 (ةرومص) «اروماز» ةنيدم يف اهرصاحو .اهتلتاقمل

700 

 هتوميو .راصحلا ءانثا لتُق هنا الا ءةنصحملا 8

 ةكلمم ثرو اك««نويل» ةكلمم «سداسلا وسنوفلا» درتسا

 .«ليتساكو»

 ثلاثلا وشناس (30)

 ةرتفلا يف مكح )1١7 - ١1١08(. «ليتساك» كلم

 «افارتالاك» ناسرف ةعامج سسأو .ء(08١١1 - 1١١87

11011 

 *1١١19. ماعلا يف 532610 111 «ثلاثلا وشناس» دلو

 ١١49 ماعلا ذنم هكرشا يذلا ,«عباسلا وسنوفلا» نباوهو

 ماعلا ينو .(ةلطيلط) وديلوتو (ةلاتشق) ليتساك مكح يف
 ناسرف» ةعامج سيسأتب «ثلاثلا وشناس» ماق 5

 ةلود» هجوب فوقولل (حابر ةعلق) «اارتالاك» يف «لكيملا
 يونج ىلا برغملا نم اهناطلس تدم يلا ««نيدحوملا

 طغضل «اقارتالاك» تضرعت امدنعو .لاغتربلاو اينابسا

 اهنع عافدلا رما «ثلاثلا وشناس» لكوأ ,؛فينعلا نيدحوملا

 21116150 (وريتيف» ريد سيئر 163112101200 «(ودنومعير» ىلا

 .ةيفلخ عقاوم ىلا باحسنالاب ناسرفلا رمأ نأ دعب

 يف شرعلا «ثلاثلا وشناس» ىلتعا /1١81. ماعلا يفو

 . ١164 ماعلا يف يفوت نا ثبلي مل مث « (ليتساك»

 (عاجشلا) عبارلا وشناس مم

 وهو /١7681. ماعلا يف (عاجشلا) عبارلا وشناس دلو

 وسنوفلا»«نويلو (ةلاتشق) ليتساك كلمل يناثلا نبالا

 ودنانرف» ربكالا هقيقش ةافو رثا ىلعو .(لقاعلا) «رشاعلا

 ماعلا يف طعحصقملو لع 1.8 06503 هادرسال يد

 عطق ام .شرعلل يعرش ثيروك هدلاو هب فرتعا لكل

 ناك نيذلا ءينوتملا هيخا دالوا ماما مكحلا ىلا قيرطلا

 رمالا «(مادقملا) «ثلاثلا بيليف» مههاخ مهقوقح نع عفادي

 .«لاغتربلا» و «نوغارأ» يكلم ءايتسا اضيا راثا يذلا

 .ةقلعم دهعلا ةيالو ةيضق تيقب اذكهو

 هدلاو لزعب «عبارلا وشناس» ماق .1584 ماعلا ينو

 مغر مكحلا ىلع ىلوتساو .يوءاينغألا ءالبنلا» ةدعاسمب

 ىلع اكلم هسفن بّصنو «هنامرحو هل ابابلا ةضراعم

 فقو يتلا ««نوغارأ» ىلع ًابرح نشو ؛«نويل»و «ليتساك»
 ال يد وسنوفلأ» بناج ىلا «ثلاثلا وسنوفلا» اهمكاح

 ل ركبلا نبالا) ثاههكو لع 18 06508 ءادرس

 «شرعلاب بلاطي ناك يذلا ««ادرس ال يد ودنانيدرف»

 .ةطلسلل ًابصتغم «عبارلا وشناس» همع ربتعيو

 كلم «ثلاشلا وسنوفلا» ماق 2.1584 ماعلا ينو

 ىلع اكلم «ادرس ال يد وسنوفلا» بيصنتب «نوغارا»

 عم فلاحتلاب كلذ ىلع «عبارلا وشناس» درف .«ليتساك»

 هب فرتعت (١؟88) نويل يف ةدهاعم اهعم عقوو ءاسنرف

 هوخأ اهداق ةضافتنا عمقب ماق مث .هيخا نبا نود اكلم

 ةطانرغ ةلود ماكح««رمح الا ينب» لتاق اك .«ناوخ نود»

 ةلود نم عزتناو «نيرم ينب ةلود خم ةيراغملا مهءافلحو

 هنا الا .1؟95؟ ماعلا يف 1215118 «فيرط» ةنيدم ةطانرغ

 ملا 8661185 «ءارضخلا ةريزجلا» ىلع ءاليتسالا يف لشف

 .ضرغلا اذهل ١546 ماعلا يف املذب يتلا تالواحملا مغر

 .هسفن ماعلا يف «ةلطيلط» يف يفوت

 (يوقلا) عباسلا وشناس م

 ةرتفلا يف مكح )١١84  4»١15(. اراقان كلم

 و «ليتساك» يتكلمت عم ًاعارص ضاخ .(1784-1194)

 داع مث «نيملسملاب امهيلع ناعتساو «نيتينابسالا «نوغارآ»

 كلم««(رصانلا بوقعي نب دمحم» لاتقل امههعم فلاحتو

 .نيدحوملا

 5ة20أ0 1/11 251 (يرقلا) «عباسلا وشناس» دلو

 (هربن) «اراقان» ىلع اكلم حبصاو 1١04 ماعلا يناانعزغع
 «سداسلا وشناس» هدلاول افلخن 4 ماعلا يف

 «نويل» كلم «عساتلا وسنوفلا» عم فلاحت .(لقاعلا)

 و (ةلاتشق) «ليتساك» كلم «نماثلا وسنوفلا» دض لاتقلل

 ماستقا ادارا نيذللا ««نوغارآ» كلم «يناثلا وسنوفلا»

 ةناعتسالل برغملا ىلا باهذلا يف ددرتي مل هنا امك .هتكلم

 ديدهت كلذب ايدحتم «نيينابسالا هيودع ىلع نيدحوملاب
 .نامرحلاب هل ابابلا

 ببسب «نابسالا كولملا نيب فينع عارص بشن دقلو
 ىلع ةرطيسلا ««ليتساك» كلم««نماثلا وسنوفلا» ةلواحم

 تاليودلا هذه تناعتساف .ةيحيسملا ةينابسالا تاليودلا

 «لجر فلا ةئام نم ًاريبك ًاشيج اولسرا نيذلا «نيدحوملاب
 نب بوقعي» ةفيلخلا« كاذنا نيدحوملا ريما هسأر ىلعو

 نوملسملا عاطتساو .(روصنملاب بقلمل) «فسوي

 «كرألا» نصح برق نييلاتشقلاب ةميزملا عاقيإ مه ؤافلحو
 .«ةلطيلط» يونج عقاولا 5 )»١190(

 هفلخو ,.«فسوي نب بوقعي» يوت 1١95. ماعلا يفو

 تدمجتو .(رصانلاب بقلملا) «بوقعي نب دمحم» هنبا
 تدمجهت امك «.نابسالا كولم نيب ةيلخادلا تافالخلا

 يفو .نمزلا نم ةرتفل نيملسملا عم ةيجراخلا تافالخلا
 عم حلص ةدهاعم «عباسلا وشناس» دقع 1705 ماعلا

 «ةراجحلا يداو» يف «نوغارا» و «ليتساك» يتكلم

 ١7١9 ماعلا يف ةدهاعملا هذه دكأو داع مث 0120218

 معلم 11 «يناثلا ورديبو ديدجلا «نوغارا» كلم عم

 000 ل



 كلم «عباسلا وشناس» نم لك ماق 5 ماعلا يفو

 ورديب» و ««ليتساك» كلم «نماثلا وسنوفلا» و :«اراقان»

 .لاغتربلاو «نويل» نم تاوقو «نوغارأ» كلم «يناثلا

 «باقعلا» ةكرعم يف مهيلع اورصتناو «نيدحوملا ةبراحمب

 كولملا ماما رصنلا اذه حتفو .125 712085 08

 ناكو .سلدنالا نم ةريبك ءازجأ ةداعتسال قيرطلا نابسالا

 .نيدحوملا ةلود ةيابتل ةيادب ةباثمب

 هرصق يف ًالزعنم هتايح (يوقلا) «عباسلا وشناس» متخ
 . ١77:4 ماعلا يف يفوت ثيح 110612 «هليطت» يف

 نيب تراد يللا« ةيلاطيالا ةهبحلا تايلمع ىدحا

 ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناملالا تاوقلا و نماثلا شيحلا

 ةكرعملا قبس يذلا ماعلا عضولا

 #1594 ( ربوتكا) لوالا نيرشت رخاوا يف
 لارتملا ةدايقب ©« ١٠ شوبحلا ةعومج تناك

 يناطي ربلا نماثلا شيلا نم ةفلؤملاو « « ردنسكلا »

 كرام ) يك ريمالا سماحلا شيحلاو ( يرموغتنوم )
 نم ةيلاطيالا ةريزحلا هبش ضرعب مدقتت 2« ( كرالك

 «يلومريت» ىتح « ينا ريتلا » رحبلا ىلع ًابرغ « يلويان »
 نماثلا شيحلا ناكو . « ييتاي ردالا» رحبلا ىلع ًاقرش

 يتقرف املوأ مضيو © ١ و ه نيقليفلا نم ًافلؤم
 مضي يناثلاو « ةيدنما م و ةيناطي ربلا 78 ةاشملا

 ةيناطي ريلاةاشملا ةقرفو ىلوألا ةيدنكلا ةاشملا ةقرف
 يف ةيدنليزوينلا ةاشملا ةقرف تناكو . ةسماخلا
 تناك ) ؛ عردملا ءاوللا اهعمو «شيحلا يطايتحا

 « اهتوق لاتكا دنع «٠ مضت ةيناطيربلا ةاشملا ةقرف
 «تاشاشر ةبيتكو « عالطتسا جوفو « ةاشم ةيولأ ©

 دايفم جوفو .ناديم ةيعفدم جاوفأ "و
 « تارئاطلل ةداضم ةفيفخ ةيعفدم جوفو « تابابدلل

 ةيركسعلا ةسدنهلا تادحو ىلا ةفاضالاب

 .اهماسقاو ةيرادالا نوؤشلا عورف فلتخمو

 لجر فلا ١6 وحن مضت ةقرفلا تناك ةلمحلا يو
 «ردنسكلا» لا رثحلا دهعو . (ةبكرم 46٠ يلاوحو
 ء ةهبحلا نم يترشلا عاطقلاب نماثلا شيلا ىلا

 .«يكيتايردألا» رحبلا ىلع نميألا هحانج زكتري يذلا
 نم يبرغلا عاطقلاب سماخلا شيجلا ىلإ دهع امك
 .يناريتلا رحبلا ىلع رسيألا هحانج دنتسي يذلا ةهبجلا

 «ونغيرت » رهن ربع ٠١/5 يف نماثلا شيحلا مدقتو
 دعب ىلع عقاولا «, ورغناس » رمت وحن هقيرط يف

 1948 / رم ون) قائلا يبرتم ف ةهببلا اطيط # .س . س

 19147 -«ورغناس » ربن روبع ةيلمع لبق ٠ سماخلا يكريمألاو نماشلا يناطيربلا نيشيخلا لمع اتقطنم

 لاشراملا ماقا ثيح « لالا ىلا مك م. وحن

 طخ رب مساب فرع ًايوق ًايعافد ًاطخ « غني رلسيك »
 فورظ طسو كلذو « « فاتسوغ » طخ وأ « ءاتشلا
 ةرعولا ضرالا تلوح ةريزغ راطماو ءيس سقط
 ضرالا ةعيبط نأ اك . تايلآلا ةكرح قاعأ لح و ىلا
 رفح نود لوحت تناك «قطانملا ضعب يف ةدلصلا
 يف ةيناملألا ةيعفدملا فئاذق نم ءامحالل قدانحلا
 . مدقتلا فقوت تارتف

 ةفضلا ىلا امر ةاشملا ةقرف تلصو ء١١/ +4 يفو
 ةاثثملا ةقرف تلصو مث . « ورغناس » رهنل ةيبونحلا
 ةفضلا ىلا « ءطبب مدقتت تناك يلا ٠ م ةيدنحلا
 « رهنلا ناكو . ١١ 65 موي ًاضيا ةروكذملا

 ناضيف ةلاح يف « ارثم ١١٠١ - 4. هضرع غلبي يذلا
 نع هروبع نكمي ال ًايوق ًايئام ًاعنام هنم تلعج
 نكامالا نم ليلق ددع ين الإ ءتاضاخملا قيرط

 عفت رم داح فرج دوجول ًارظن و . ةغلاب ةبوعصب و

 « يلحاسلا يثرشلا عاطقلا يف رهنلل ةيبونحلا ةفضلا ىلع
 عقاوملا تناك دقف ؛ زكرمت دق ه قليفلا ناك ثيح

 « ةحضاو عاطقلا اذه يف ةيلاشثلا ةفضلا ىلع ةيناملالا
 ةفضلا يلامش ني رم وليك ءاهز دتمملا لهسلا يف ةصاخ
 «كانه دوجوملا رخآلا داحلا فرحلا ىتحءةروكذملا

 فرحلااذهءاروو .ارثم ؛ه وحن هعافت را غلابلا و

 ناتيرقلا مم « ىرخا ةعفترم ضرا دجوت تناك

 . «انغورغازوم» و « ايسيكاسوف » ناتنصحملا

 < ه ةاشملا ةقرف ٍلحاسلا عاطقلا اذه ىمحت تناكو

 لاّمكا دنع مضت ةيناملالا ةاشملا ةقرف تناك ) ةيناملالا
 جاوفا © ىلع نيعزوم « لتاقم فلآ ١؟ وحن امتوق
 .( ةيعفدم جوف اهمعديو « ةاشم اتبيتك اهنم لك يف
 نييلظملا ةقرف تزكرم" ةروكذملا ةقرفلا بناج ىلاو
 مدختستنييلظملاق رف تناك )ةضي رعةهجاوم ىلع ىلوألا
 تناكو © تيرك ةكرعم ذنم ةاشم قرفك ًاساسا
 ذإ «ةاشملا قرف ةوق نم ربكا ةيرانلاو ةيرشبلا اهتوق

 "ف



 مم ”هياملالا ةقرفلا

 ىلوته© © ي دنارعاليف

 ”هعيردلا هكقرتملا

 ؟-0ةهةيطالملالا

 انلعو_سروا © 5 هيتءاطبربلا
 ا١ك/ك؟

 « ورغناس » رهن روبع دعب ةيناطيربلا تاوقلا تاكرحخ

 فلا ١١ وحن اهليكشت لامكا دنع مهت تناك

 « اهطابضو اهدونج رايتخا ةقدب زيمتتو « لجر

 . ( تاشاشرلا نم ربكا ةبسن ىلع اهحيلست لامشاو
 ةقرف رزكرمتت تناك ةروكذملا ةقرفلا نيممي ىلاو

 تناك ) "8٠ه « ريدانيرغ رزناب » ةلومحملا ةاشملا

 « ةلومحم ةاشم ىجوف نم ةداع فلأتت قرفلا هذه
 ًانايحاو « تابابد ةبيتك وا عردم عالطتسا ةدحوو
 ء ماحتقالا عفادم ضعب عم « ًاعم ناتدحولا دجاوتت
 ةسدلمهلاو ةراشالا تادحوو <« ةيعفدم جوفو

 « لتاقم فلا ١4 وحن اهددع غلبيو ٠ تامدحلاو

 ٠ ( عاونالا فلتفم نم ةبكرم 8506 وحن اهيدلو

 ١لا

 لباقم ةعقاولا ةهجاوملا لتحت ةقرفلا هذه تناكو

 : ايلاطيا يف نيمدقتملا نيفيلحلا نيشيحلا ءاقتلا ةطقن

 : سماخلا| شيحلاو نماثلا شيحلا

 ةيموجم لا ءافلحلا ةطخ

 موجهلل تارايخ ةثالث « يرموغتنوم » مامأ ناك
 قليفلا ةطساوب لوألا : « ورغناس » رهن طخ ىلع

 لتساك » ةدلب ىلع ( يبرغلا ) رسيالا حانحلا يف ١١
 تاعافد لوح فافتلاللءميلوبوب» وحن « ورغناس يد
 نم عاطقلا اذه يف مدقتلا نكلو . ,« ورغناس» رهن
 هةقطنملا يف ني ريغص نيقيرطب ًاديقم نوكيس ةهبجلا

 اهيلع ةكرحلا ددهتو ءرخآلا نع امهدحأ لابحلا لصفت

 تالكشم دقعيس يذلا رمالا ٠ جولثلا تارايبا

 تابقلاو ندنلا ةوعو نأ 15. قي رملاو ةانمألا
 نم ةدافإلا ةيناكما نم دجيس لابخلا قوف دوجوملا

 . ةيوحلا ةوقلا

 ربع موجب مايقلا يف لثمتي ناكف يناثلا رايحلا امأ
  يلوساك , وحن ةهبحلا طسو « اسيتار» قيرط روح

 نكلو . هلوح فافتلالاو لحاسلا عاطقلا ديدهتل

 ةلاح يف ةيرادالا اهتابلطتم تاوقلا دادما ةبوعص

 ةلاح هوس ببسي ؛عاطقلا اذه يف يسيئر موجب. اهمايق

 ءوجللا ماما ةيسيئر ةبقع تلكش ءرهنلا يبونج قراللا
 مايقلايف لثمتي ثلاثلا رايخلا ناكو . رايكلا اذه ىلا

 قيرط دجوي ثيح ٠ يلحاسلا عاطقلا يف موجب
 موجهلل ةدناسملا ةيعفدملا دادما هتطساوب نكمب يسيئر

 .ةلوهسو ةعرسب ىرخألا تادادمالاو رئاخذلا نم اهتاجاحب

 رحبلا نم نفسلا ةيعفدمب موجهلا معد ةيناكما نع ٌداضف
 مادختسال لضفا ةيوج فورظ رفاوتو ؛ ىكيتاي ردالا
 باقعا يف موجهلا نش ةطي رش « عاطقلا قوف نا ربطلا

 ىح ءراطمألا فقوت نم ةعاس 48 نع لقت ال ةرتف

 تابرعلاو تابابدلا ريسل ةحلاص ضرالا نوكت
 1 عفادملا رطقت يلا

 قليفلا مايق ساسا ىلع هتطخ يرموغتنوم عضوو
 «« وساراكور » ىلع ءاليتسالا فدهتسي موجبم ١

 ىلع متيس يسيئرلا موجملا نأب ةيناملالا ةدايقلا ماهال
 هذه فو . نماثلا شيجلل“( يبرغلا ) رسيالا حانحلا

 لحم لولحلاب ؟ ةيدنلي زوينلا ةاشملا ةقرف موقت ءانثالا
 ءاول ءانثتساب . ةهبحلا طسو يف م ةيدنهلا ةاشملا ةقرف

 «ةريخألا ةلظحالا ىح ةيمامالا عقاوملا يف كري دحاو

 ةيدنلي زوينلا ةقرفلا موقت مث ٠ ةيناملألا ةدايقلا عادخل

 ليوحت ةيغب ؛لاثلا هاجتاب « اسيتا » نم موجحلاب ١
 ميس يذلا يسيئ رلا موجطا نع ةيناملألا ةدايقلا رظن
 ةطساوب يق رشلا يلحاسلا عاطقلا يف ةقيض ةهجاوم ىلع

 ىلا لوصولا فده. 4م ةيدنطا ةقرفلاو 7م ةقرفلا

 ىلع ةعقاولا ٠ «ىانوتروا » ةدلب نيب دتمي طخ
 ال دعوم يف .«وناشتنال» ةدلب و يكيتايردالا «ىطاش

 ةقرفلا تفلك دقو . 1١١/5٠/»١94 ىدحتي

 « « ورغئاس » رمش ربع رج سأر لالتحاب ل8
 .« فاتسوغر» طخ ق رتخت و هلالخ نم م ةقرفلا عفدنتل

 راتسال ىرخأ ةرم 78 ةقرفلا مدقتت كلذ رثاو
 ءانثالا هذه ينو . « !راكسيب ٠» ىتح لصتو حاجنلا
 دقو . « يبيش» دنع رهنلا ةيدنلي زوينلا ةقرفلا ريعت

 ةيوحل ةوغقلا بأ ر نم ددعو عفدم 4 6 ةيوحلا ةوقلا با رسا ن ذدم 4.٠١ دشح مث

 يسيئ رلأ موج ا ةدناسمل تارمدملا نم ددع و«ةيكيتكتلا

 . يلحاسلا عاطقلا يف روكذملا



 ةكرعملا تقبس يتلا ريبادتلا

 رهنللةلتاقمتاي رود روبع يناطي ربلاموجطلا قبس

 عوبسا ىدم ىلع تنكمت ثيح . روك ذملا عاطقلا 5

 وحنل دتمملا لهسلا ىلع ةرطيسلا نم(١١ ١١/ ىتح)
 فرحلا ةفاح ىح ةيلاثلا ةفسفلا ىلع ني رتسوليك

 ةصاخ « ماغلالا نم ةقطنملا ترهطو « داحلا
 . ةدبعملا ريغ ةريغصلا كلاسملا ىلع اهنم ةعوضوملا
 تاعاج مضت تناك يلا ٠ تايرودلا هذه تماقو

 كانه ةيناملألا عقاوملا عالطتساب . ماغلالا يسدنهم نم

 راطمالا لوطه ةدش نكلو . ةيرانلا ابتوق ديدحتو

 ١١/16 دعب ةليل لك تايرودلا روبع نود تلاح

 ماغلالا يسدنهمل نكمأو « لبق نم لمفت تناك اك

 تناك يلا طاقنلا ,
 هناك كدا ا 7+ لتقوم ان رهط» دق :تايزرودل

 يذلا رمالا « رهنلا بوسنم عافترا ىلا راطمالا
 ةفضلا ىلا تابرعلاو تابابدلا لقث رذعتملا نم لعج

 ليدعتلا ضعب ءارجإ نم دب ال ناك كلذلو . ىرخأل
 . ةديدحلا فورظلا مثالتل ةطخلا يف

 دودحم رسج سأر لالتحاب 8*7 ةقرفلا تماقو
 رهنلل ةيلاشلا ةفضلا ىلع عقاولا لهسلا ينوعاستال

 ةديدشلا راطمالا طسو ٠» - 58 / ١ مايأ لالخ
 رسحلا سأر قيمعت تلواحو « فيثكلا لحولاو
 لاح ةريزغلا راطمالا رارمتسا نكلو . ءيشلا ضعب

 فاقيا ىلا ةقرفلا ترطضاو . كلذ قيقحت نود
 ءاهراسي ىلع 4 ةقرفلا تجر كلذ رثإ . اهتايلمع
 ًاررقم ناك اك«رسملا سأر ربع عفدُت نأ نم الدب
 ةهجاوم ىلع نا رطيست ناتقرفلا تحبصاو . لبق نم

 .ةيلامثلا ةفضلا ىلع دتمملا لهسلا نم لك 4 وحن اهضرع
 « روكذملا عاطقلا يف ًامامت ةأجافملا رصنع لاز اذهب و

 رايتخاسب ملع ىلع ةيناملالا ةدايقلا تحبصاو

 كلذلو «٠ يسيئرلا موجها ناكمل « يرموغتلوم »
 عاطقلا ىلا 85 ةعردملا ةقرفلا لاسراب ترداب
 ةكراشملاو ,عاطقلا نع عفادملا ه5 قليفلا زيزعتل ءروكذملا

 .ةداضملا تامجهلا نش يف

 نكما كلذلو . سقطلا نسحت ١١/٠07 يفو

 ةفضلا ىلا هتابابد نم ٠٠١ لقني نأ 4 عردملا ءاولل

 م ةقرفلا عاطق يف ةيلاغلا

 يسيئ رلا موجهلا نشل ًادعوم
 هءهسفن مويلا يف رهنلا روبعب ًاضيأ ةيدنلي زوينلا
 .دحاو تقو يف اهوق نم نيئاول ةطساوب موجم نشو

 ةكرعملا ريس

 مظعم مغل اوديعي نأ ناملالا

 ؛١/ 58 موي داحتو .
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 ةقرفلا ترمأ كلذلو ٠

 موي نم 7١,8٠ ةعاسلا يف يسيئرلا موجها أدب
 ةيرق ىلا م ةقرفلا تلصوو ء 8/١١

 ءاوللا تابابد نكلو . ةعرسب «انغورغازوم »
 ىح اهتبك اوم نم نكمتت مل ال ةذناسملا عردملا

 رفحو افسنلا لامعا ببسب «ةروكذملا ةيرقلا
 تافذاقو تابابدلا ضعب تنش رجفلا دنعو . ليانقلا

 هتجيتن نم ناك « ًاسكاعم ًاموجم ةيئاملالا بهللا

 لاوط رمتسا ةيرقلا لوح فينع لاتق بوشن
 . راهتلا

 ةيدنهلاةاشملاةطسا وب«انغو رغا زوم ىلعءاليتسالا متو

 موي رهظ دنعو ١١/١4 مم ةليل لالخ

 ء 4 عردملا ءاوللا تابابد تلصو 0/54
 ىلع مدقتت نأ « ةاشملا عم قيثولا نواعتلاب تعاطتسا و

 اذه ققحو . اهيلامش ةعقاولا لالتلا ةلسلس لوط

 ةاشملا ةقرف عقاوم نأل ًارظن « حاجنلا ضعب مدقتلا

 دق تناك عاطقلا اذه نع ةعفادملا 18 ةيناملالا

 مايأ لاوط تاشاشرلا نارينب تيمّرو لبانقلاب تفعل

 ةيوحلا ةوقلا تارئاط ةطساوب ءاا١ /م.-+م

 ةروكذملا ةرتفلا لالخ تماق يلا «٠ ةيكيتكتلا
 . ةيناملالا ةكاحلا مقاوملا دض ةعلط ١٠٠ وحلب

 اداقم اموت نفت نأ ةقرفلا هذه ىلع رذعت اذهو
 ةقرفلا « يرومغتنوم » لا رحلا رمأ كلذلو . الاعف

 نأو « «ايسيك اسوف » ةيرق ريهطتو لالتحاب 8

 وحن «انغورغازوم » نم اهموجم ين م ةقرفلا رمتست
 ىدحا تنكمت ١١/89 يفو . « وناتنرف لتساك و

 يي رق لالتحا نم تابابدلا اهدناستا/ ةقرفلا بئاتك

 نم نيتبيرقلا « يلوك يل» و «ايرام اتناس »
 ءاول ةقطنملا هذه يف عمجت دقو . «انغورغازوم ب

 نم جوف هعمو 78 ةقرفلل عباتلا يدنل ريالا ةاشملا

 عمجت هرك ابلا حابصلايف هموم أدبي نأ لبقو . تابابدلا
 بحسنا و هرهنلا ةفض نم بيرقلا لهسلا يف رخآ ءاول
 نأ ناملالا دقتعاو . ناخدلا نم ةراتس ءارو هنم
 هداجتالا اذه نم يرجيس ًاموجم يطغت ةيناخدلا ةراثسلا

 . روك ذملا لهسلا ىلع مهتيعف دم نارين اوزكر كلذلو

 الوزن هموجم يدنلريالا ءاوللا ادب ءانثالا هذه يف

 قيرطلاو « ايسيك اسوف » ةيرق وحن كالتلا ةلسلس نم
 م يفي اهفلخ مقاولا يلحاسلا

 نم ةقفارملا ةاشمو تابابدلا تنكمت « ةيعفاملا نا رين

 ينو .رهظلا دنع ةيرقلا ىلع تلوتساو «ةلوهسب مدقتلا

 ءىطاش ىلا تلصو .هسفن مويلا نم ١١,٠٠ ةعاسلا

 .رحبلا

 ًاسكاعم ًاموجم م ةقرفلا تدص ءانثالا هذه يف

 هوم
 تح وأ

 لا + 55 ةيناملالا ةعردملا ةقرفلا عئالط هب تماق
 هب

 ه0 تك ريشا و ءتاعقذ ىلع لاتقلا ةحاس ىلا تلصو

 هاهنم ةدحو لك لوصو روف ةأزجم ةقيرطب ةكرعملا
 نم ةمداق « ةيلبخلا تاق رطلا ربع ةقاش 3 ريسم دعب

 أس

 م وو اا وللا نقلا شب
 ةلطملا ةعفت رملا ض رالا ٍلعتن رطيس دق ٠ ةقرفلا تناك
 ةقرفلاب تلصتاو «© « وناتنرف لتساك م ىلع

 اهراسي ىلع ةفحازلا ؟ ةيدنلي زوينلا

 ةنوبملا" طسو نع ةيتاملالا ' ةدايقلا «كنفد :ءاتقألا
 هذه قو .

 « «, فاتسوغ » طخ قارتخا ممل ةديدج تانريزجت

 فافتلالاو ييتايردالا دنع ريالا هحانج ربع
 ةقرف ١١/0١ موي « ةيقدنبلا , نم تلصوف . هلوح
 عاطقلا تساستوءو٠« ريداني رغ رزناب» ةلومحملا ةاشملا

 تنم" لف تناك يلا « ١8 ةاشملا ةقرف نم يحاسلا

 مثءةحارلا نم مايأ ةعسضب تحنم و «ةحداف رئاسخ
 ةقرفلا ةهجاوم يف ىرخأ ةرم لاتقلا ىلا تديعأ

 ضعب فشنعب اههجاون تناك يلا « + ةيدنلي زوينلا

 ةقرفلا نم رصانعو ىلوالا نييلظملا قرف بئاتك
 . ؟١ ةعردملا

 راطمالا تلطهءفاحلا وحلا نم مايأ ةعبس دعبو
 . تايلمعلا تلطعتو ىرخأ ةرم

 ًارسج ماقأ دق يناطيربلا نيسدنهملا حالس ناك
 . « اتييلغاب » دنع « ورفناس» رمث ىلع ًايركسع
 نميألا حانملا يف هتاوق ممجي « يرموغتنوم » ذخأ اك

 ًارظنو . كانه يسيئرلا هموجم ةوق معديلك( يلحاسلا )
 ةديدش رئاسخ ثدبكت دق تناك 74 ةقرفلا نأل
 اهتلمج يف تغلب « ةيضاملا ةتسلا رهشألا لاتق لاوط
 دوقفمو حيرج و ليتق نيب ام لجر فالآ ٠ و

 « ىلوألا ةيدنكلا ةقرفلاب اًهادبتسا ىرج كاذل

 ١ قليفلا يطايتحا نيض 74م ةقرفلا تعضوو

 ربت طخ ىلع هقليفلا تاوق تحبصا 11/4 ينو
 ب ركقت ؟ ةيدنلي زوينلا ةقرفلا تحبصأوء« وروم »

 ءانثالا هذه يفو

 تفقوتو . «يلرغي دراوغو» « انغوسروأ» نم

 « ءاتشلا سقط ببسب ةيلبحلا قطانملا يف تايلمعلا

 ىلع ؟ ةيديلي زوينلا ةق رفلا تاج تدص كلذلو

 ١١/1١4 و ١١/10 ىموي 5 «,انغوسروأ»

 دستل +١ قليفلا ةدايق اهممو ه ةقرفلا تكرحتو
 ةقرفلا و م ةيدنهلا ةقرفلا نيب ةمئاق تناك يللا ةرغثلا

 ةقرفلا تنكمت ءانثالا هذه يفو . + ةيدنلي زوينلا
 رمن ربع رسج سأر ةماقا نم ىلوألا ةيدنكلا

 وصحن مدقتت تذخأو © 1/1 يف «وروم»

 لبق نم ةدشلا

 اهدنا

 ةغلاب ةمواقم هجو يف «انوتروا»

 6 ه٠. ةيناملالا ةلومحملا ةاشملا ةقرف

 ةاشملا ةقرف ىلا ةفاضالاب : نيلظملا نم تادحو ضعب

 تاوقلا تلّوح دقلو ٠
 ةيعافد ةطقن ىلا لحاسلا عاطقلا

 7 ب _

 «اونج نم ةمداقلا معو

 يف ةيرق لك ةيناملالا

 دنع ىلوألا ةيدنكلا ةقرفلا تراضا كلذلو . ةيوق

 الاتق ضوخمت نأءإ١ / ٠١ ين «انوتروا» اهوخد

 ١كالا



 أس

 ًادحاو تويبلا رمدت نأو « تيب ىلا تيب نم ًافينع
 < ناملألا تالظملا دونجا نم اه رهطتل ءرخآلا ند

 5 عوبسأ ةدمل اهيف !ودمص نيذلا

 عنمل ةفداطلا ةيناملألا ةمواقملا فنعل ةجيتنو

 .« فاتسوغ» طخ نمألا حانجلل نماثلا شيحلا قا رثخا

 لالخ « ىلوألا ةيدنكلا ةقرفلا لئامع ةلمجلا تغلب

 ١9417 : ١54 ( ربمسيد) لوالا نوناك رهش

 ءانثالا هذه يفو . ىرحخا بتر 8٠١١ و ًاطباض
 «يدنا رغاليف» ةيرق تلتحا دق مةيدنملا ةقرفلا تناك

 ةيرق ه ةقرفلا تلتحا اك « ++/١|١ يف

 اولظ ناملالا نكلو ا١/+ يف «لييدأ»

 عفت رم لت قوف ةعقاولا « انغوسر وأ » ةيرقب نيظفتحم
 تناك اهنا نم مغرلا ىلع « ةنصحم ةعلق ةباثمب اهلعج

 يلا « ؟ ةيدنلي زوينلا ةقرفلا ةطساوب ًايئزج ةقوطم
 ةعفت را يضارالا ضعب لالتحا يف تحجن دق تناك

 , ةيرقلا نم يف رشلا لاهثلا ىلا

 رئاسخ تديكت دق * ةيدنليزوينلا ةقرفلا تناكو

 رهن تربع نأ ذنم © لجر 110٠6 وحن تغلب
 ةلصاوم اهيلع رذحتملا نم ناك اذل . « ورغئاس »

 هجو يف اهيلع ءاليتسالاو « انغوسروا » ىلع موجه
 شيحلا عطتسي مل اذهلو . ةفينعلا ةيناملالا ةمواقمل

 قيراع ىلع مدقتلا و« !راكسيب » ىلا لوصولا نماثل

 لشفلا كلذ مجريو . ًابرغ ءامور» وحن «ونازيفا »
 يلامش نم تازيزعتلل « غني رلسيك » لاسرا ةعرس ىل

 . عامورر لالتحا نم ءافلخلا عمل ايلاطي

 كراعملا نم ةلسلس دعب ينااالا فقوملا تبث دقو
 ةجرحلا ةرّتفلا لالخ تراد يتلا « ةفينعل

 ١؟/١1م ىلا ١؟/*5 نم

 قطانملا يف ةرارحلا قجرد ضافختا لاتقل

 ةدتمل

 ءابنا ىلع دعاس مث

 نم ديدعلا ةافو ىلا ىدأ اممى ءاتشلا ةدورب دادتشاو

 ةباصاوءال» ةقرفلا يف نييناطي ربلا دونحلا

 ةدايقل .رثةردلا ارنا عيرشلاراراع
 ةريبكلا ةيحضتلا ىلا ليمت ال ماع لكشب ةيناطيربلا

 اب لح يذلا فازئتسالل ًارظن « ةيرشبلا اهاوقب
 تحبصأ كلذل و .برحلا نم ةقباسلا تاونسلا لاوط
 « ةيرشبلا رئاسخلل ةبسنلاب بسحتت ادعاصف نآلا نم

 لالقإ ةيغب تايلمعلا يف ءطبب ريسلا لضفتو
 موجهلا مخز فعضأ يذلا رمألاءىندألا دحلا ىلا رئاسخلا

 تاحاجنلا رامثتسا نم نماثلا شيجلا عنمو «يناطيربلا

 .ةققحملا ةيلوألا

 تناكرو

 حاجنب «ورغناسو رهن روبع ةيلمع تهتنا اذكهو

 ؛هقارتخا نود «فاتسوغ» طخ لوخد يف لثت «ىئزج

 ةريزجلا هبش ضرعب دتمملا طخلا اذه نأل كلذ

 نم لكشتي ناك « ًاعاستا اهطاقن قيضا يف ةيلاطيإلا
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 1 تاكو :.. قتلا ّى ةيلاتتم ةيعافد تاقاطن ةدع

 تاقاطنلا هذه نسدي رق وأ لب وأ لت لك لذلدحا نم
 نع تازجع ءدْلا رمالا وهو ع ةيلاتتملا ةيعافدلا
 ءضرالا ةروعو ببسب«نماثلا شيحلا تاوق هزاجنأ
 « ةيناملالا تازيزعتلا لوصو ةعرسو«سقطلا ءوسو

 . نيمجاهملا هجو يف اهدومصو
 « يرموغتن وم » لا رثحلا لس ةكرعملا ءاهتنا رثاو

 ين « يسيل رفيل وأ » لا ربحلا ىلا نماثلا شيحلا ةدايق
 مستيل ايناطيرب ىلا رفاسو ءاو4ى/ ١/١

 ةكراشملل دعتست تناك يتلا 1١. شويجلا ةعومجم ةدايق

 يونملا «(درولرقوأ ةيلمع) يدنامرونلا وزغ ةيلمع يف
 .1944 ماعلا يف اهذيفنت

 (ةيرحب ةدعاق) وكسيسنارف ناس (54)

 ةدحتملا تايالولل يبرغلا لحاسلا ىلع ةيرحب ةدعاق

 588 «وكسيسنارف ناس» ةئيدم برق «(اينروفيلاك ةيالو)
 طيحملا ءىطاش ىلع عقت ال اهنأب زاتمتو معك

 «وكسيسنارف ناس» جيلخ ىلع لطت لب .ةرشابم ءىداهلا

 طيحملا ىلع حتفني ًايعيبط فرم هتاذ دح يف لكشي يذلا
 ين 001062 0816 «تيغ ندلوغ» قيضم ربع ءىداملا

 ناس» ءانيمو ةنيدم مضت يتلا ةقطنملا ربتعتو .لامشلا
 نفسلا ةعانص هيف متت اماه ًايعانص ًازكرم هوكسيسنرف
 تادعملاو خيراوصلاو «(اهنم ةيبرحلا ايس ال) تارئاطلاو

 يتعانصو ةيوايميكلا تاعانصلا بناج ىلا «ةينورتكيلالا
 .طفنلا ريركتو نيدعتلا

 ىلاوح ةيرحبلا ةدعاقلا هيلع لطت يذلا جيلخا لوط غلبي

 اههايم قمع حوارتي , ىسرم 4 نم رثكا هيفرشتني «ملك ٠

 ةيندملا نفسلا مخضا لابقتساب حمسي امم ءارتم ؟7"و ٠١ نيب
 نحشلل تادعملا ثدحأب ةزهجم ةدعاقلاو .ةيبرحلاو

 .نفسلا عاونا فلتخم حالصال ًأشرو مضتو . غيرفتلاو

 ةدتعالا نيزختو .ةيرحبلا تاوقلا نيومتل ةيرادا ةدعاقو

 .دوقولاو

 ةقطنم ةدايق رقم «وكسيسنارف ناسو ةنيدم مضتو

 عقوم ةيبرغلا ةيلامشلا اهتيحاض يفو . ةيركسعلا «اينروفيلاك»

 .سداسلا يكريمالا شيحلا يطايتحال

 1١9485 ( رمثؤم ) وكسيسنارف ناس (؛)

 ةريخألا ةلح رملا يف دققع يذلا يلودلا رمت ملا وه

 قاثيم نالعا نع رفسأو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم
 ةيلودلا ةمظنملا ءاشنا هدبو «ةدحتملا ممآألا ةئيه

 . ةروكذملا

 ةيئاهنلا ةلح رملا ءانثا : ١و:ه/؛ / ٠5 يف

 ةكرعم تناك انيستو. + ةييزادلا ايناخلا الخ نر كلا نم

 ناس, ةنيده يف دقعنا . ةمدتحم لازت ال « نيل رب »

 « ةيكرمالا ةدحتملا تايالولا يف 2 «وكسيسنارف

 يف ثحبلل ةلود 46 ولثمم هرضح «ريبك يلود رممؤم
 هتدقع يذلا «سكوا نوت رابمود» رمتؤم تاح رتقم

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا ) ىربكلا عبرألا لودلا

 61944 ماعلا يف ( نيصلاو ايناطيربو يبيفوسلاو
 ماهتنا دعب ةديدج ةيلود ةئيه ليكشت هيف تح رتقاو
 نوت رابم ود رظنا)ةمدقلا ممالا ةيصع لحم لحت«ب رخا

 ممالا قاثيم عورشم دادعا مثو . ( رمؤم ء سكوا
 . 1948 / 5 / ؟5 يف هيلع عيقوتلا ىرج مث . ةدحتملا
 / 1٠١ / 54 نم ًارابتعا ذيفنتلا زيح قاثيملا لخدو
 ريثكو ىربكلا عبرألا لودلاو اسنرف تمتأ ثيح . 65

 ىلع قيدصتلا تاءارجا قاثيملا ىلع ةعقوملا لودلا نم

 تاءارجالا لامتكا مدع مغر « اهيلثممب ةصاخلا تاعيقوتلا

 ةجتانلا فورظلا ببسب ( اسنرف يف ) اهب ةصاخلا ةيروتسدلا
 . قباسلا يناملالا لالتحالا نع

 ىيرعأ كود نس لذ دبي كيفلا دقو

 : يهو ةدحتملا مالا ةئي ةسسوملا ل ودلا نم ت رريثعا

 ك راهئادلاو نيتنج رآلا و ءاضيبلا ايسورو اينا ركوا

 ىلع ةمقوملا ةسسؤملا لودلا ددع حبصأف . ادنلوبو

 . نيتنج ألا : يه ةلود نيسمخو ىدحاو قاثيملا

 :تايقيا وبا امينا اكب وز + اكيجل 6 .اًيلارتدا
 ٠ ايبمولوك ٠ نيصلا « يليشت.« ادنك « ليزا ربلا
 ء ايكافولسوكيشت « ابوك ٠ اكيراتسوك
 ء رصم « روداوكا : ناكينيم ودلا : ك راميئادلا

 «الاهتاوغ «نان وبلا

 © قارعلا « ناريا « دنطا غ سار ودنه « يتيياه

 كيسكملا ٠ غروبمسكول ٠ ايريبيل « نانبل
 . ميورالا © اوغاراكيت «ء ادنليزويت « ادنلوه

 3 ادنلوي ٠ نيبيلفلا :٠

 + است رف . ايبويثتا « رودافلسلا

 وريب ٠ يأوغا راب « اماناب
 ءايروس ءايقيرفاىبونج «ةيد وحسلا يب رعلا ةكلمملا

 ٠ ايئاطي رب يييف وسلا داحلالا « ايناركوأ « ايكرت

 « اليو زنف :ياوغروأ « ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 . ايفالسوغوي

 ١961١ ( ةدهاعم ) وكسيسنارف ناس (0)

 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نيب ةدهاعملا هذه تمربأ
 دقعتا يذلا ءوكسيسنارف ناس» رمتؤم ةياهخ يف نابايلاو
 ةلاح اهبجومب تهتناو .(19ه١/ةر/8- 4) ةرتفلا لالخ

 .نيدلبلا نيب برحلا

 برحلا بقعا يذلا نابايلل يكريمالا لالتحالا نابإ



 نادلب يف ينطولا ررحتلا تاكرح تناك «ةيناثلا ةيلاعلا
 ةحلسملا اهتاطاشن تأدبو «ترمتخا دق ايسأ يقرش يونج

 ةيكريمالا) ةيرامعتسالا ةنميها نم صلختلل ؛دعاصتلاب
 يف اهتورذ تاطاشنلا كلت تغلبو .(ةيناطيربلاو ةيسنرفلاو
 ةجيتنو ١46٠. ماعلا يف تعلدنا يتلا ةيروكلا برحلا

 قابتسا ىلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تدمع «كلذل

 ءاهلالقتسا نابايلا حنم يف ةبغار اهنأب تعداف «ثادحالا

 هيف درو يذلا (194١ه زومت) «مادستوب رمتؤم» تاررقم قفو

 و. . .ةمأك رمدُت نلو «قرعك دبعتسُت نل نابايلا» نا
 تاطاشنلا ةريظح ىلا دوعتل نابايلا ماما قيرطلا حتتفو

 . ةئفاكتم سسا ىلع ةيلودلا

 (ايناطيرب عم قافتالاب) تلهاجت ةدحتملا تايالولا نا الإ

 .«مادستوب رمتؤم» تاررقم يف ةدراولا تارقفلا ىدحا
 رمت ؤم يف اهتومضمو ةدهاعملا لكش ددحي نا ىلع صنت ىتلاو

 داحتالا :نم لك يف ةيجراخلا تارازو نع نيلثم ف

 .نيصلاو ايناطيربو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا

 دادعالاب «نوسيشتأ نيد» اهتيجراخ ريزو ىلا تزعوأو

 نوج» هدعاسم «نوسيشتأ» فلكو .وكسيسنارف ناس رمتؤمل

 ءرمتؤملا اذهل ةيذيفنتلا تاءارجالا عضوب «سالاد رتسوف

 كام» لارنجلا فلخ يذلا «ياوجدير» لارنخجلا عم نواعتلاب

 ناسين ذنم نابايلا يف ةيكريمألا تاوقلا ةدايق يف «رثرأ

 ١1981١. (ليربا)

 ىلا رمتؤملا روضح ةوعد تهجو .ساسألا اذه ىلعو

 دض برحلا يف ةكرتشم تربتعا ؛ةلود نيعبرأو نامث

 دقو .ًايلمع اهيف كرتشي مل اهمظعم نأ مغر «نابايلا

 نيصلا نم لك ةوعد مدع ةدحتملا تايالولا تدمعت

 تسرامو «ةيبعشلا ايلوغنمو ةيطارقوميدلا ايروكو ةيبعشلا

 دنهلا نم لك تفلختو . كلذ امل ققحت ىتح طوغضلا فلتخم

 .ةوعدلا فورظ ضعب ىلع ًاجاجتحا روضحلا نع امروبو
 ةدئاس تناك يتلا ةيناطيربلا - ةيكريمألا ةنميهلل ةجيتنو

 ىفتكا «ثلاثلا ملاعلا نم ةوعدملا ةمظنألا مظعم ىلع كاذنأ

 نيتاه نم ةمدقم مالس ةدهاعم عورشم ةشقانمب نورمت ملا

 بوعش حلاصم لهاجتت لمع ةقرو لكش ىلع نيتلودلا

 ةيكريمأ ةيرامعتسا ةعزن يفختو ءاهتاعلطتو ىصقألا قرشلا

 كلت ىلع ةرشابملا ريغ ةرطيسلا سيركت اهفده « ةيناطيرب
 ايروك بوعش تالاضن ةرصاحم اهتمدقم يفو «.ةقطنملا

 , دعبت يتلا تاهجوتلا ضرفو ءاهريغو مانتيفو نيصلاو

 نمو .حيحصلا يطارقوميدلا روطتلا نع ينابايلا عمتجملا

 لالقتساب نابايلا فارتعا كلت لمعلا ةقرو هتنمضت ام مهأ

 و «ناويات» رزج يف اهقوقح فلتخم نع اهزانتو ءايروك

 يبونجو ]آكال1115 «ليروك» و 2656300765 «روداكسي»

 ديدعلا يف اهيلا تلا يتلا قوقحلا نع اهيلختو ««نيلاخس»

 اى .ممألا ةبصع بادتنا بجومب ءىداحلا طيحملا رزج نم

 ةيركسع ةوقب ظافتحالا يف نابايلا قح ةقرولا تنمضت

 اهدقعت نمأ ةيقافتا لالخ نم لمعتو زهجت ««ةيعافد» ةينطو
 يأ ميقت الأب نابايلا تمزلأ اكل .ةدحتملا تايالولا عم

 ىلإ عوجرلا دعب الإ ثلاث فرط عم فالحألا نم عون

 ةيركسع دعاوق ةماقإ قح حنُم يذلا .«يكربمألا اهفيلح»
 «ةينطولا ةينابايلا ةوقلا ءانب متي ىتح اهيف ءاقبلاو «نابايلا يف

 « نينوب» رزج ىلع بادتنالا قحو «.ةكريمأ ةدعاسمب

 تادحولا لقتنت نأ ىلع ,1*الان اءإلال «ويكوير» و 0

 ماظنلا ةيامحل اوانيكوأ ةريزج ىلإ اهلك ةيكريمألا ةيركسعلا

 امل ىتلا ةيرحبلاو ةيوجلا دعاوقلا ءانثتساب ,يبونجلا يروكلا

 تاطلسلا للوتيو . ةينابايلا ىضارألا ةفاك ىلع راشتنالا قح

 نم هرماوأ ىقلتي «نابايلا 0000 يكريمأ ثوعبم ةيكريمألا

 (يتاذ) «يلحم مكح» هبناجبو «ةيكريمألا عافدلا ةرازو
 عم نواعتيو «ةيلخادلا نابايلا نوؤش رييست يف دعاسي
 .لالقتسالا وحن «رذحلا روطتلا» يف ةيكريمألا تاطلسلا

 ىلع نورمتؤملا توص يينلا ةيتايفوسلا لمعلا ةقرو امأ
 ناس رمتؤم لامعأ لودج نمض .اهتشقانم مدع

 نأشب ةيتايفوسلا تاحرتقملا نمضتت تناكف ءوكسيسنارف
 «ةينعملا لودلا عم قافتالاب «نابايلا عم دودحلا لئاسم لح

 ةدايسب نابايلا فارتعا نمضتتو «ةيلودلا تاقافتالل اقبطو

 .اهريغو اديلوخنيو ناوياتو ايروشنم ىلع ةيبعشلا نيصلا
 .«ليروكلا» رزجو نيالاخاس ىلع يتايفوسلا داحتالا ةدايسو

 و «ويكوير» رزج ىلع ةينابايلا ةدايسلا ةدوعب فارتعالاو
 و «اليق - سيراب» و هوناكلوف» و «ويرازور» و «نينوب»
 ٠ لبق نابايلل ةعبات تناك يتلا رزجلا نم اهريغو «سوكرام»

 تاوق ءالج بوجوب ةيصوت تنمضت اك 5.77

 عيقوت نم ًاموي 4١ نوضغ يف نابايلا نع لالتحالا
 قوف ةيبنجأ ةيركسع دعاوق ءاشنإ نود ةلوليحلاو .ةدهاعملا

 .ةينابايلا ةيركسعلا ءايحإب حامسلا مدعو «ةينابايلا ضرألا

 دض هجوم يركسع فلح يأ يف لوخدلا نم نابايلا عنمو
 نيمأتو «نابايلا دض برحلا تضاخ يتلا لودلا نم يأ

 . ينابايلا بعشلل ةيطارقوميدلا تايرحلاو قوقحلا

 - 4 ةرتفلا لاوط ءوكسيسنارف ناس رمتؤم» داقعنا رمتسا
 ىلع نورمتوملا توص فاطملا ةيامن ينو . هالك ة /ك 4

 ةيكريمالا ةيجراخلا يترازو طغض تحت ةيكريمألا ةقيثولا
 اذه ىلعو .ةيتايفوسلا تاحرتقملاب ذخألا نود «ةيناطيربلاو

 نابايلا نيب هوكسيسنارف ناس» ةدهاعم تمربأ ساسألا

 ادنلوبو يتايفوسلا داحتالا ضفر دقو .ةدحتملا تايالولاو

 ,ةدهاعملا هذه ىلع عيقوتلا ايكافولسوكيشتو ايفالسوغويو

 .اهبايغ مكحب امروبو دنحلا نم لك اهيلع عقوت مل اك
 تاعاسب ةدهاعملا هذه عيقوتب يمسرلا لافتحالا دعبو

 ةيكريمأ  ةيناباي «نمأ ةدهاعم» ىلع عيقوتلا مت «ةليلق
 ةيوحلاو ةيربلا اهتاوق عضو قح ةدحتملا تايالولا حنمت

 تعضو دقو .ابنم ابيرق وأ ةينابايلا يضارألا ىلع ةيرحبلاو
 رهش نم ًارابتعا ذيفنتلا عضوم اهتاقحلمو ةدهاعملا هذه

 أس

 يركسعلا فلحلل ًاساسأ حبصتل 41481 (ليربا) ناسين
 . ىكريمألا 5 ينابايلا

 بجومب كلذ مت دقف ,دودحلا تايوستب قلعتي يف امأ

 عمو 1485(4) امروب عم نابايلا اهتدقع ةيئانث تايقافتا
 .(1984) ةينيصلا دنلا عمو .(1985) نيبيليفلا

 ,ا١ههال (كراعم) ناتناك ناس 54

 ١و١ .ىتملالا

 ناس» دنع «ةنيابتم ةيخيرات تابقح يف ترج كراعم *
 ةفضلا نم ةبيرق ةلت ىلع ةعقاولا 510. ©1111 (ناتناك

 لامشلا ىلإ ملك ١؟8 دعب ىلعو ء«موسلا» ربهغل ةيقرشلا

 .«سيراب» نم يقرشلا

 ١ههال  ناتناك ناس ةكرعم

 ةيواسمنلا «غروبسباه» ةرسأ نيب يومدلا عازنلا أدب

 لك ةلواحم ببسب 0494 ماعلا يف ةيسنرفلا «اولاق» ةرسأو

 , ىدا يتلا ءايلاطيا يف ةديدج تاكلتمت ىلع ءاليتسالا |هنم

 ل ودلا عامطأ ةراثإ ىلا كاذنآ يسايسلا اهماسقنا

 ةنده عيقوت رثاو 2١1885 (رياربف) طابش يفو .اهب ةطيحملا
 ««يناثلا يرنه» اسنرف كلم نيب .7/2ا06عا16 «ليسوف»

 لراش» ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا روطاربماو

 نيترسالا نيب عازتلا ءاهتنا رداوب ترهظ .«سماخلا

 .نيتيكلملا

 نيرشت يف «سماخلا لراش» روطاربمالا يبحنت نكلو

 هنبال مكحلا ديلاقم هميلستو ١6088« (ربوتكا) لوالا

 ةوعدو 21١605 ماعلا يف «دئانيدرف» هيخألو «يناثلا بيليف»

 نم ايلاطيا ريرحت ىلا 28101 19 «عبارلا صلوب» ابابلا

 وب «وناليم» يف نابسالا لقاعم كدو .ينابسالا لالتحالا

 ةريسم ليطعت ىلا ىدا ًايسايس ًاخانم تقلخ :«يلوبان»
 ءابايلا بلطل «يناثلا يرنه» باجتسا دقلف . مالسلا

 1. 46 «زيغود اوسنارف» ةدايقب هشويج لضفا لسراو
 نابسالا نكلو .اهنالتحاو «يلوبان» ةرصاحمل ا

 ةلواحم طابحا لل «اقلا» قودلا ةدايقب اوعاطتسا

 عيقوت ىلع ابابلا اومغراو :««يلوبان» ماحتقال نييسنرفلا
 مصفيو ءايلاطيال ينابسالا لالتحالا سركي حلص

 .اسنرفو ابابلا نيب دوقعملا فلاحتلا

 هبش يف «يناثلا بيليف» ذوفن خيسرت جئاتن نم ناكو

 ةكرعم يف يسنرفلا شيلا ةميزهو «ةيلاطيالا ةريزجلا

 ايلاطيا ىلع برحلا نالعاب يسنرفلا كلملا مايق ««للوبان»

 لعج يذلا رمألا 21881/ (رياني) يناثلا نوناك ةيابغ يف

 ««لوألا يرام» ارتلكنا ةكلم هتجوز روزي ينابسالا كلملا
 بلطلا ةكلملا تبلو .اسنرف دض هتدعاسم ىلا اهوعديو

 اوناك -نيذلا تناتستوربلل ةديدشلا اهتيهارك نم عفادب

07 



 أ س

 «يناثلا يرنهد ىلع برحلا تنلعاو ءاسنرف نم ًابعد نوقلتي
 . 1١819 ىينوي) ناريزح يف

 يضارالا لخاد نييسنرفلا ةأجافم ينابسالا كلملا ررقو

 اكيجلبو ةضفختملا يضارألا نم ًاقالطنا ءاهسفن ةيسنرفلا

 فلا 50 مضي ًاشيج لسرأف .هل ةعبات تناك يتلا (ادنلوهو
 ىوقاس قود ةدايقب ةقزترملاو زيلكنالاو نابسالا نم يدنج
 سأرلا يذب بقلملا٠ 18. ط[[16616 «ترييليف ليئونامإ»

 . ةيديدجلا

 لصو ىتح ةيسنرفلا يضارألا يف شيجلا اذه لغوتو

 ناكو .١ههال (سطسغا) با يف «ناتناك ناس» ةنيدم ىلا

 «ينييلوك ود رابساغ» لاريمالا ةدايقب ةريغص ةيماح ةنيدملا يف

 ةنيدملا ماحتقا ىلا «تربيليف» أجلي ملو . 0. 0ع ©0011 عال

 حمس امم ءامترصاحمب ماق لب .اهتيماح رغص مغر
 م. 110011101 عدعإل «يسنارومنوم نآد» لاشيراملل

 عافدنالاو «يناملاو يسنرف يدنج فلا مضت ةوق دشحب

 .«ينييلوك» ذاقنا لجا نم «ناتناك ناس» وحن اهب

 فر ا١ يف موسلا نوربعي « يسناروموم»دونج ناك اهيفو

 كفو .نابسالا شيج نم لزعنم ءزج ىلع قابطالل
 موجب نابسالا ةلايخلا مهأجاف .(ناتناك ناس» نع راصحلا

 " لتقم نع موجه لا رفساو . قيض يرابجا رم دنع ءىجافم
 يف نيرخآ فالآ ٠ عوقوو ««يسناروموم» شيج نم فالآ
 حورجب بيصا يذلا («يسنارومتوم» مهيف نمي) رسالا
 اموركم اسنرف يلامش حبصاو «ةوقلا ةيقب تتتشتو «(ةغيلب
 . ةيامح ةيأ نم

 تادجنلا لوصوب لمالا عاطقناو ةميزملا هذه مغرو

 ةمواقم ةنيدملا :ةيماح تلصاو دقف ءراصحلا كفل

 شيجلل ملستست نا لبق موي ١7 لاوط نيرصاحملا
 راشا ««ناتناك ناس» طوقس روفو .8 اال يف ينابسالا

 بيليف» نكل .«سيراب» وحن مدقتلاب هكيلم ىلع «تربيليف»

 قاهرا سمل نا دعب باحسنالا رثاو ,كلذ ضفر «يناثلا
 نيلماعلا ةقزترملا دونحلا نيب رمذتلا تايادب هتقلقاو .هتاوق

 .نييسنرفلا فوفص ىلا مهضعب مامضناو .هشيج يف
 اهدالب ىلا ةدوعلا يف ةبغار ةيزيلكنالا بئاتكلا نأب دجوو
 ناك دقف اذكهو .راصحلا لالخ كابنا نم اهباصا ام ببسب
 شيجلا فازنتسا يف رود «ناتناك ناس» ةيماح دومصل

 «سيراب» وحن عافدنالا نم هعنمو «يزيلكنالا ينابسالا

 نم ةدوعلل يفاكلا تقولا يزيغود» حنم يذلا رمالا « ةرشابم

 . ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةيعافدلا تاردقلا زيزعتو ايلاطيا

 رثؤت لامك ؛نابسالل ةيدام بساكم ةيا ةكرعملا ققحت مو

 مدخي امب اسنرف يف ةيركسعلا وأ ةيسايسلا عاضوالا ىلع
 ناك ينابسالا رصنلا نأب لوقلا نكميو .اينابسا ةحلصم
 ضعب هنزاوت ىسنرفلا شيحلا تدقفا «ةيئاقو ةبرضب هبشا

 يضارألا ةرادختا مج انف رمت اءوالم“ كتالكفو .ءيشلا
 . ةضفخدملا

0732: 

 181/1-ناتناك ناس ةكرعم

 ذنم ةيسوربلا - ةيسنرفلا برحلا يف ثادحالا تراد

 لخاد عفدنا يذلا «يسوربلا شيجلا حلاصل ةيادبلا

 ءةقحالتم مئازه نييسنرفلاب قحلاو «ةيسنرفلا يضارالا
 مالستساو )1417٠/9/1(2 «ناديس» يف هراصتناب اهجاوت

 .هدونج نم افلا 85 عم ثلاثلا نويلبان روطاربمالا

 علخ نلعأ ةيسنرفلا ةمصاعلا ىلا ةميزلا ءابنا لوصوبو
 ةيكارتشالا ةثلاثلا ةيروهمجلا مايقوءشرعلا نع روطاربمالا

 1[. 0810468 «اتيبماغ نويل» ةماعزب ١8107١ /ة / 4 يف

 ريغي مل كلذ نكلو . 1. 17061011 «وشورت سيول» لارنجلاو

 ماكحا نم ةيناملالا تاوقلا تنكمت دقف .برحلا ىرحي نم

 ةيسنرفلا ةمصاعلا ىلع تضرفو ««سيراب» لوح قوطلا

 141/١ /ور/ 3٠١ ذنم ًاراصح

 ناكس نم معد ىلع لوصحلل يعسلا «اتيبماغ» أدبو
 .«ناديس» يف يسنرفلا شيلا ةميزهب فرتعت مل يتلا ميلاقالا

 ميلاقالا دجيل .داطنم نتم ىلع ٠١ / م يف سيراب رداغف

 دق نكي 4و . ةيناملالا تاوقلا ماما رخآلا ولت دحاولا عضخت

 يف موسلا ربخ يلاعا يف ةدماصلا ةيسنرفلا تاوقلا نم ىقبت

 ةدايق تحت نييندملا نم شيج ىوس ماعلا ةياهن

 حجن دقو .1.. 18108186 «بريديف سيول» لارنجلا

 زارحا يف #١ ١18171/7( -؟) رمالا لوا يف شيجلا اذه

 تسغوا» يسوربلا لارنجلا تاوق لاغشاو ةدودحم تاحاجن

 8004810176 «موياب» ةكرعم يف كلا 006061 (نيبوغ

 شيلا هيدصت ىدل « ١/١9 يف ةقحام ةميزط ضرعت هنكل

 لمأ را رايهنا ىلا هتيزه تدأو .ناتناك ناس دنع «نيبوغ»

 تملستسا نا تثبل ام يتلا .سيراب نع راصحلا كف يف

 رئاسخس تناك دقو ١(. / 58) مايا ةعستب كلذ دعب

 ليتق 000) ًايبسن ةليلق ةكرعملا هذه يف «بريديف»

 نيديعصلا ىلع ناملألا قوفت مغر .(ريسأ ١٠10و حيرجو

 . يعونلاو يمكلا

 . هتاوق ةدراطمل ناملالا تالواحم طابحاو .ءمظنم باحسنا

 ذيفنت يف هحاجن ىلا كلذ عجريو

 1١914 - ناتناك ناس ةكرعم

 .(1414 ةكرعم «ناتناك ناس  يربماك رظنا)

 ةبرع) ١٠ه و ٠١5 - تأ ىكناس (ه)

 (ةعردم

 ًالصأ ةممصم ماهملا ةددعتم «(4 2 4) ةعردم ةبرع

 ةيناطيرب .يلخادلا نمألا ىوق ماهم ذيفنت ىلع ةدعاسملل

 .5821]' «يكناسو ةكرش جاتنا نمو « عنصلا

 -١١4 تأ ىكناس

 أ يكناس» ةبرعلا نم ىلوالا ةيرابتخالا جذامنلا ترهظ

 . تانيعبسلا لهتسم يف لل'1 - 104 5821عإل 2٠١5 - ت

 ةمدخ يف تعضو مث «يلعفلا اهجاتنا أدب 191/8 ماعلا يفو

 .ةيناطيربلا يلخادلا نمألا تاوق

 «مهتادعم عم ًادرف ١7 لقن ةعردملا ةبرعلا هذه عيطتست
 ةلماك ةياقو اهبناوج ةفاك نم اهحيفصت ةكامس نمؤت امك

 .مم ال,51؟و مم ه,ه5 رايع نم ةقراخلا رئاخذلا دض

 نيبابي ةبرعلا تممص دقف .دارفالا لوزن ةعرس لجا نمو
 .قئاسلا باب ىلا ةفاضالاب «ىبناج بابو فلخلا نم

 ىلع ظافحلا عم .تاهجلا ةفاك نم ةبقارملاو ةيؤرلا نيمأتلو
 نيتوكب ةبرعلا هذه مسج زهج ءنمالا تاطايتحا

 اهعيمجو ؛ةيماما ةدحاوو «بناج لك نم نيتنثاو «نيتيفلخ

 .اهالخ نم ةيدرفلا ةحلسالا مادختسال ةحلاص

 ةبرعلا نم ةدافتسالا نكمي ؛ةينمالا ماهملا ىلا ةفاضالابو

 عالطتساو ةرطيسو ةدايق زكرمك 2٠١4 - ت | يكناس»

 وا فاعسا ةبرعكو «يناديملا نمالا تايلمع يفو «لاصتاو

 ةئفدتلل ةيفاضا تازيهجتب اهديوزت نكمي اك .ءالخا

 فذاقو« ةفاشك راونأ اهحطس ىلع بكرُت ناو «ديربتلاو

 ملم ال,517 رايع شاشرب دوزم جربو؛ةيودي تانامر
 طحاق ةرفشب ةدوزم تازارط كانهو .توص تاربكمو

 يكيلورديه فافلمو شنوب وا «سيراتملاو زجاوحلا حسكل
 .نانطا ةسمح ىوصقلا هتردق

 ضرعلا .م 5,485 لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 84,91١ ةلمحم نزولا .م 5,4١ عافترالا .م ؟,48

 ةرقلا . ةعاسر/مك 8٠١ ةدبعملا تاقرطلا ىلع ةعرسلا .نانطا

 ©. 21 م ج دروفدب» زارط نم كرحم :ةكرحملا

 «تاناوطسالا يسادس «.لزيدلاب لمعي 85 علل هل

 زاهجو .ةقيقدر/ةرود 78٠١ هتعرسو ءاناطح ١45 هتردق

 يذ 840 تأ .م ج نوسيلأ» زارط نم ةكرحلا لقن

 ؛ةيفلخ ةدحاوو ةيماما تاعرس عبرأبو .ةيلآ ةعرس ةبلع

 .نيتعرس يذ 06017 (ريغ) دش زاهجو

 .بلطلا بسح :حيلستلا

 .دارفا ٠١ ىلا 8 + نانيدس : مقاطلا

 .يفو «يدنلوم لا نمألا يف ةمدختسم :يتايلمعلا عضولا

 ةبرعلا جاتنا فقوت دقو . يلام يف «ينورب» يكلملا جوفلا

 . ةمدخلا يف لازت ال اهكلو 413٠١4 تأ يكناسو

 يكناس أأت  ٠١6

 21١. 4 تأ يكناس» ةبرعلا نع روطملا جذومنلا يه
 يف اهنم ةدافالل يلقن ١91/8 ماعلا دعب ةمدخلا تلخد دقو
 يتلا تاليدعتلا مهأو .اهتقباس اهذفنت يتلا ماهملا سفن

 ىلع حبصا مسجلا نا يه .جذومنلا اذه ىلع تلخدا

 تاراجفنالا ةمواقم ىلع اهتردق نيسحتل 017» فرح لكش
 اهذفاونو اهماوبا قلغ مكحأ اك .اهتحت ثدحت دق يلا



 جاعيرب رد ِر خا ىحتاس » هةيناطيب ربلا ةحردلا هن علا

 زواجتتي ال يتلا هايملا يف ضوخلا نم اهنيكمتل ةفاك اهتاحتفو
 ءاهولعي ريغص جرب ةبرعلا هذهل حبصاو . مم 1,17 اهقمع
 اذهو .ةرورضلا دنع هعزن نكميو «ةبرعلا دئاق هلغشيو

 ةحلسالا نم ةفلتخم عاوناب اهزيهجت نم نكي ليدعتلا
 ناشاشرلا اهنمو .ةعونتملا ةيكيتكتلا تابلطتملا بسانت
 ًاعفدم لمحي جرب بيكرت نكمي اك .مم 1؟,7و ممل"
 ١١ ,ا/وأ مم ال, "17 شاشر ىلا ةفاضالاب مم ٠١ رايع نم

 اهيف امب .ةفلتخم تادعمب زيهجتلل ةلباق اهتقباسك يهو .مم

 ىلع دعاست ىوكلل تايقاوو .ةيكلسال لاصتا ةزهجا

 .ةبرعلا لخاد نم يمرلا

 7:49 ضرعلا .م 0,11 لوطلا : ةماعلا تافصاوملا
 ةلومحلا .نانطا 8,8 ةغراف نزولا .م 5,58 عافترالا .م

 945 ةدبعملا تاقرطلا ىلع ةعرسلا . نط ١,78 ىوصتقلا

 . ةعاسر/ مك

 ه٠  دروفدب» زارط نم لزيد كرحم :ةكرحملا ةوقلا

 4١ا/ ةوقب «تاناوطسالا يسادس .(زروتوم لارنج)

 سلور» كرحم وا ,ةقيقد / ةرود 78٠١ ةعرسو ءًاناصح

 1514 ةوقب «(نيزنب) تاناوطسالا ينامث 8١« - ب سيور

 . ةقيقد/ ةرود ٠٠١# ةعرسو .ًاناصح

 .دارفأ ٠١ ىلا 8 + نانيدس : مقاطلا

 .بلطلا بسح :حيلستلا

 ءجاتنالا ديق ةبرعلا هذه لازت ال :يتايلمعلا عضولا

 .طسوألا قرشلاو ايسأ يقرش يبونج يف لودل عابت يهو
 .لودلا هذه ءامسا نع نالعالا نود

 ت  ١١٠١84

 (ةعردم ةبرع) 577 ف ف ىكناس م)

 .(ةعردم ةبرع 2477 ف ف رظنا)

 ١98414 (ةكرعم) ول ناس (4)

 لازنا دعب ترج «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كراعم ىدحا

 ةريزج هبش نم لاقتنالا راطا يفو ,يدنامرونلا يف ءافلحلا

 /لا/ يف تأدب دقلو . ةيسنرفلا يضارالا بلق ىلا «ناتنتوك»

 19 يف لماك لكشب هول ناس» ريرحتب تهتناو 9 ال

 . “الر

 لوالا شيحلا ناك .1945 (يلوي) زومت لئاوا يف

 رمع» لارنجلا ةدايقب يدنامرونلا يف لزن يذلا يكريمالا

 و 6و الو ه قلايفلا ىلع ةعزوم ةقرف ١5 مضي «يلدارب

 تاوقل ماعلا دئاقلا) «رواهخزيأ تياود» لارنجلا ناكو .4

 ماعلا دئاقلا)» «يرموغتنوم درانرب» لاشراملاو (ءافلحلا

 مدقتلاب عارسالل «يلدارب» ىلع ناطغضي «(ةيربلا تاوقلل
 « برغلا نم يناملالا يعافدلا طخلا لوح فافتلالاو .ايونج

 زليام» لارنجلا ةدايقب .يناطيربلا يناثلا شيجلا ناو ةصاخ

 ةدشلا ةغلاب ةيناملا ةمواقم هجاوي ناك «4يسيمد رفوتسيرك

 قرف دوشح ةفاثك ببس «((62 هناك ةنيدم دنع

 حاخلا نم ديزي امم ناكو .عاطقلا اذه يف ةيناملالا «رزنابلا»

 تاعطق فعض ؛«يلدارب» ىلع «رواهتزيا» و «يرموغتنوم»
 5 ىوس مضت ال يتلاو .ههجاوت يلا عباسلا يناملالا شيجلا

 .27 س .س رزنابلا» ةقرف اهدناست .نييلظم و ةاشم قرف

 أس

 قليفو يناثلا نييلظملا قليفو 86 قليفلل ةعبات اهلكو
 «رسواه لوب» ةدايقب يناملالا عباسلا شيجلا) 41/ «رزنابلا»

15 .2), 

 :بونجلا وحت مدقتلل رواحم ةثالث (يلدارب» ماما ناكو

 يبرغلا ءىطاشلا لوط ىلع دتمملا «ىبحاسلا روحملا

 ناسو ةدلب نم 0 عطا «ناتنتوك» ةريزج هبشل

 2001016066 «سناتوك» ىلا 51. 58109/ءانا «روقوس

 و ؛آ8 113إ6 لان ال15 «يوب ود ياهالد يتدلبب رو

 .آ6558إ' «هيسول»

 ىلا 03162181 «ناتنراك» نم دتميو .طسوالا روحملا

 , 2611615 «رييريي»

 «ناتنراك» نم دتمملا قيرطلاب لثمتيو « ىقرشلا روحملا

 ود ناج ناس ةدلبب و 252104 آ011 ول ناس» ىتح

 ذأ. لعوص لع ])3)/ع ىاد

 ًادوجوم ««نوتلديم» لارنجلا ةدايقب 8 قليفلا ناكو
 ةدايقب عباسلا قليفلا اما .يلحاسلا روحملا ىلع لعفلاب

 «(«روب ريش» ةكرعم نم هوتل اجراخ ناكف .«زنيلوك» لارنجلا

 .ةديدجلا ماهملا عم فيكتلاو ميظنتلا ةداعا ىلا ةجاحبو

 قليفلا ناك نيح ىلع .طسوالا روحملا ىلع عافدنالا لبق

 هتاوق لازنا لمكتسي لازي ال «تلروك» لارنجلا ةدايقب
 قليفلا ناكو .«ول ناس» روح ىلع اهدشحو ءىطاشلا ىلع

 حانحلا ىصقأ ىلع 061010 «وريج» لارنجلا ةدايقب

 .هول ناس» روحمل يقرشلا

 يلحاسلا روحملا ىلع 8 يكريمالا قليفلا موجه

 يتقرفو 287 نييلظملا ةقرف مضي 8 يكريمالا قليفلا ناك
 ىلا ًاعابت لصت 4 ةاشملا ةقرف تناكو 4٠. و 9 ةاشملا
 اهيلع ناك يتلا «87 نييلظملا ةقرف ناكم لحتل «يدنامرون»

 لازنا ةيلمع يف اهكارتشال ًادادعتسا ءايناطيرب ىلا دوعت نا

 ًاوج لومحملا لوالا شيجلا راطا نمض .ىرخا يوج
 كرتشت مل 4 ةقرفلا ناف كلذلو .كانه هليكشت يراجلا

 .نماثلا قليفلا موجه يف ايلمع

 ةيناكماو «يلحاسلا روحملا ىلع قليفلا اذه دوجو ناكو

 و «رواهنزيأ» طغض عم بسانتت ةعرسب ةكرعملا يف هجز

 ذاختا ىلا «يل دارب» تعفد يتلا بابسالا نم ««يرموغتنوم»
 مدقتلا نكلو .ريخأت نود لاتقلا يف همادختساب يضقي رارق

 :ىلع نال «تابوعصلاب ًافوفحم ناك يلحاسلا روحملا ىلع
 ةوسكملا لالتلا نم ةعومجم روحملا اذهل يلامشلا فرطلا

 ةدلب دنع قرطلا ةدقعب ةطيحم ردحنت «ةفيثك تاباغب

 لالتلا هذه قوف اوماقا دق ناملالا ناكو .«يوي ود ياهال»

 .يبرغلا مهتهبج حانج ةيامحل ةيوقلا ةيعافدلا مهعقاوم

 الاه



 ةدياس ف ىرعطنرلا طخ
 ١9144 (ويلوياز وم

 رون ر يشب ةييد للا ةببشلاب

 اي سل

 و ةلللرلا هولا 7
 3 نانو

 33 , هيداطيززئاسلا عع
 ! ا هدر 57

 ةيارب قدددطندلا طز
 ١١151 (ويلوياروع

 ,ىل ناب ةيلمتىلا ٌهبشلاب

 هرب 4 ١ ةقرعلا
 عل - 7 ا

 ام © يللا ليلا ا
 يهيرام » 0 هن[ بكاصح

 ءاسملا ب كركم قطانم 4 ها ع ءافلحعلا تاوق تامجمه هسسب (علوي) روحت لوأ ف ةيبفاطط س . - .-

 "يسير فرط جم (ويلوي) روك مق ةيمبدلا هظيفع # ل #..-

 هاج نو هن املأ رواحعما ىبخ هولا لاس اهدا نوال ينريمأل لشيجا تايسعل هصيرعل صرطخ

 ةحلاصلا ضرألا ضرع ناك ؛لالتلا هذه نم بونجلا ىلاو

 لحاس نيب ةروصحم .ملك ٠١ وحن ىلا قيضي تايلآلا ريسل
 تاعقنتسملاو رحبلا

 219514 /الر/ك" رجف يف هموجه م قليفلا أدب دقلو

 ةديدش ةمواقمب ةقيضلا ضرالا ةموسقا يف موجملا مدطصاو

 تالايكشتو لال و "07 نيتيناملالا ةاشملا يتقرف بناج نم

 ةدع تمض ةيوق ةيعفدمو 2027 س .س رزنابلا» ة ةقرف نم

 ةعرسب معتمتت ىيتلا) ةيخوراصلا عفادملا نم تايراطب
 در/م عفادم نع ٌلضف «(يفختلا ةلوهسو ةروانملاو كرحتلا
 . ةكرحلا ةيتاذ ماحتقالا عفادمو «مم 88 رايع نم ةريهشلا

 الاك

 لالت ةلسلس ىلع هلالخ تلوتسا :

 تلقرع ىتلا راطمالا ةرازغ «ةيناملالا ةمواقملا ةوق تززعو
 ةرعولا ةقطنملا هذه طسو ةقفارملا تابابدو ةاشملا كرحت

 نود لاح يذلا ةيوجلا لاوحالا ءوسو ؛نيعفادملل ةبسانملا
 لحارم مظعم قف نيمحاهملل بيرقلا يوجلا معدلا نيمأت

 .لاتقلا

 لالخ ققحت نييلظملا ةقرف عطتست مل كلذلو

 «تارتموليك 5,0 هقمع مدقت ىوس «لاتقلا نم مايأ ةثالث

 نأ م”

 12 « يرتويال»

 ود ىاهال» نم ىقرشلا لامشلا ىلا ةعقاولا ,2016,1©
 .اهم تقحل ةحداف رئاسخ لياقم :«يوي

 م,

 ؟ ٍفاظيربلا شيلد ١ عيكررمدلا كرا نبي لصفلا لح ديمه

 (١ؤ41520045 0158 )١- 1 روبريش

 لاتقلا نم مايا ةسمخ لالخ 8٠. ةاشملا ةقرف تمدقتو
 لالت نم ًاسق تلتحاو .ةلئامم ةفاسم .فينعلا محالتملا

 ود ياهال» يقرش ةعقاولا 4+8 025[ع1 «رتساك نوم»

 حيرجو ليتق ٠٠١١ وحن تغلب رئاسخ لباقم .4يوب

 . دوقفمو

 ةقرفلا رئاسخل ةلثامم رئاسخ 1/4 ةاشملا ةقرف تدبكتو

 ,«يويود ياهال» يبرغ ,مايا ةسمخ ماد لاتق لالخ ٠
 لالتحا نع رفسأو

 , 7102145210015 «نودراغنوم»

 لالت ةلسلس يف لالتلا ضعب



 تامجه لا نم ةلسلس ةروكذملا قرفلا كراعم تللخت دقو

 «الال ةاشملا ةقرف اهيف تكراش «ةيناملالا ةسكاعملا

 .45 س .س رزنابلا» ةقرف نم ةعردم لاتق تاعومجمو

 " نم رمتسا يذلا «ديدشلا فازنتسالا لاتق ىلع بترتو

 .كامنالاب يكريمالا نماثلا قليفلا قرف ةباصا ءالر/ال ىلإ

 . ميظنتلا ةداعال فقوتلا ىلا اهرارطضاو

 طسوألا روحملا ىلع عباسلا يكريمالا قليفلا موجه

 يتقرف :مضي 7 يكريمالا قليفلل لوألا قسنلا ناك

 ىلع موجها ىلا هعفد «يلدارب» ررق دقلو .87 و 4 ةاشملا

 ىولص أ عضال «ينيتناس» ةيرق هاجتا يف ءطسوالا روحملا

 ىلا ءول ناس» نم دتمملا قيرطلا ىلا لوصولا فدبس

 الث نع هضرع ديزي ال قيض رمم ربع ,؛هيسول»

 رينو برغلا يف «يريري» تاعقنتسم نيب عقي «تارتموليك
 رمملا تلوح دق راطمالا تناكو . قرشلا يف 181116 «توت»

 ةبوعص نم تداز .«لاحواو كرب ىلا ةقباسلا عيباسالا يف

 ةيناملا تادحو رمملا كلذ نع مفادت تناكو .تايلآلا ةكرح

 ةربخ نوكلتمي نوكنحم طابض اهدوقي «ةزاتمم ةءافكب عتمتت

 .ةديج ةيلاتق

 الا ,ةلوقعم ةريتوب ةيادبلا يف قليفلا تادحو مدقت متو
 تلواح دقلو . يرابجالا رمملا ىلا لوصولا دنع ترثعت اهنا

 ءرمملا ربع مدقتلا //ا/و ” يموي لاوط 8 و 4 ةاشملا آتقرف

 ةرئاط ٠٠١ هتمدق .يوج معد ىلع ا/ل/ 7 موي يف اتلصحو

 اتدبكتو .ركذي مدقت قيقحت يف اتلشف اهنكلو . ةقيقد 48 ةدمل

 ةمواقم ةدش ىلا نيتقرفلا نيتاه لشف عجريو .ةريبك رئاسخ
 ةجيساو تاعقنتسملا طسو مدقتلا ةبوعصو «ناملالا

 امدنعو .ةيعارزلا لوقحلا مسقت يتلا ةفيثكلا راجشالا

 الو هدجم ريغ يهبجلا هموجه نا «زنيلوك» لارنحلا ظحال
 . 7/0 يف مدقتلا فقوب رمأ «هتاوق فازنتسا ىلإ الإ يدؤي

 . ول ناس روح ىلع 14 يكريمالا قليفلا موجه

 ميلقال ةريغص ةمصاع اهنوك نم «ول ناس» ةيمهأ عبنت

 ةينامث «يدئامرونلا» بلق يف اهدنع يقتلتو «يعارز
 .برغلاو قرشلاو لامشلاو بونحلا نيب طبرت .قرط

 ةهج نم اهيطغيو ءقرشلاو لامشلا نم لالتلا اهب طيحتو
 يلا عقاوملا مها ناكو .7/176 «ريق» ربغ لامشلاو برغلا

 نيرتموليك دعب ىلع عقاولا 2١77 لتلا» ,ةعانملا اهبسكت

 ىلا ةيدؤملا قيرطلا ىلع فرشيو ءاهيحاوض يلامش

 لتلاد و 88/6 ال* وياب» ىلا ةيدؤملا قيرطلاو «ناتنراك»
 ىلع فرشيو : ةنيدملا نم يقرشلا لامشلا ىلا عقاولا

 .«ناك» ىلا ةيدؤملا قيرطلا

 ةلقع ىلع اهعوقوو ءةيعيبطلا اهتعانم تناكو

 ٍناملالا 6 قليفلا تلعج يتلا بابسالا نم .تالصاوم

 < ول ناس ود باصأ يذلا رامدلل ماع رظنم

 الأا/



 (يادود نايج ناس

 ئسا 2 ةحرعم نم ىوألا ةنحرملا لابإ هينمالا ةدلضما تامجهاو ةيكريمألا تامجها رواحم

 . يدنامرونلا يف ءافلحلا لوزن ةيشع .هتدايقل أرقم اهلعجي
 دض ةيعافدلا تايلمعلا هيجوت ىرج «رقملا اذه نمو

 و «اهاموا» ءيطاش لع تلزن ينل ةيكريمالا تباوقلا

 لوالا مويلا يف فنعب ءافلحلا تافذاق اهتفصق دقلو . «هاتوي»

 تاراغ ىدحا يف اهيلع تطقساو «.(5"/1944/5)وزغلل

 يف اهفصق رركتو . ةقيقد ٠١ لالخ ةلبنق ٠٠٠١ مويلا كلذ

 تناك ةيساسالا ءافلحلا ةطخ نأل أرظن «ةيلاتلا مايالا

 ةقرف نكلو . 1944/١5 يف اهيلع ءاليتسالاب يضقت

 مل ةمهملا هذهب تفلك يتلا (سماخلا قليفلل ةعباتلا) ؟ ةاشملا

 ىلع ءاليتسالا يف اهلشفل ًأارظن ,كاذنآ اهزاجنا عطتست

 ليتق ١٠١١ لشافلا اهموجه لالخ تدقفو .219؟ لتلا»

 .دوقفمو حيرجو

 حاجن دعب هول ناس» نع مهعافد ناملالا ززع دقلو

 تزكرتو .يدنامرونلا ءىطاوش ىلع لوزنلا يف ءافلحلا

 نيذللا )١147(« و )١77( نيلتلا ىلع ةيناملالا تاعافدلا

 «1؟؟ لتلا» ىلع ترشتناف ٠ عافدلا يحاتفم نالكشي

 ةقرفلل ةعبات لاتق تاعومجم ثالث ةماع ةيلامشلا عقاوملاو

 ةيلامشلا عقاوملا ىلع " نييلظملا ةقرف ترشتنا |منيب 87
 عفادم ءاول صصخو .21947 لتلا» كلذ يف امب «ةيقرشلا
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 قليفلل نيتعباتلا نيتقرفلا تاوق ةدناسل ١ ماحتقالا

 نيب عقو دق ناك يذلا ,«لدنيم» لارنجلا ةدايقب ,؟ يلظملا

 صاخ يكريما تايلمع رما (ويلوي) زومت لئاوا يف هيدي
 روكذملا وحنلا ىلع هتاوق عزوف .؛ول ناس» ىلع موجهلاب
 . موجه لا دصل ابهأت

 قرف مضي «ول ناس» ةمحاهمب فلكملا« ١9 قليفلا ناكو

 ةثيدح ٠# ةاشملا ةقرف تناكو ."ه و "0و 79 :ةاشملا

 اهتءافك عفر ىلع هزبوه» اهدئاق لمع اذل .لاتقلاب ةربخلا

 روبع تايلمع ىلع قبسملا اهبيردت قيرط نع «ةيلاتقلا
 ةينبملا «ةرجشملا قطانملا يف لاتقلا تاكيتكتو «ةيئاملا عناوملا

 ةاشملا نيب نواعتلا نم ةنكمم ةجرد ربكا قيقحت ىلع

 .نيسدنهملا تادحوو تاعردملاو

 ىلع هتطخ «تلروك» لارنجلا 14 قليفلا دئاق مسرو

 «ول ناس» يبرغ ةعقاولا ةعفترملا ضرالا لالتحا ساسأ

 ةاشملا ةقرفب هول ناس» ىلع ءاليتسالاو ٠#. ةاشملا ةقرفب

 ضرا طسو ملك ١5 ةفاسم مدقتلا ينعي اذه ناكو .9

 .ملك ٠١ وحن اهضرع غلبي «تاعقنتسملا نم ةحلصتسم

 «(ريق» رهن زايتجاب اهموجه ةيادب يف ٠ ةقرفلا مايق يضتقيو
 . ةيئابنلا اهفادها وحن اهقالطنا لبق .هريق - توت» ةانقو

 ذا
 سسسسس عر 7 ساب واسم ةيريا طم

 مس سس 44 207 راو واسم ةبريللا طخ

 ههسوص (( ىاقلحلا ترامجص
 حصص  ةكاعلا نالرن'تب

 الالام ىستّولايفلا دددع

 3“ -كزلا دورم

 تةييتفرا»
5 0 8 
 هرم ح.نربع ايرط اقرا ميز لترا

 ل

 نم ةرئفلا يف 7و 8 نيقليفلا تامجمل ناك هنا ةقيقحلاو

 219 يكريمالا قليفلا ىلا ةبسنلاب ةيباجيا راثآ ءالر/ال ىلا «

 و («توت» يرن نيب يقرشلا حانجلا ىلع هجز ررقت يذلا

 نأل ارظن «ةرشابم «ول ناس» يلامش ةعقاولا ةقطنملا يف «ريف»

 .س رزنابلا» ةقرف تبذتجا نيروكذملا نيقليفلا تامجه

 ىلا يلاتلاب تداو ءاههتايلمع يروحم وحن ةيناملالا 23 س

 219 قليفلا مدقت روحم ىلع يناملالا عافدلا فاعضا

 تامجهلا نشل ةمزاللا ةعردملا ةوقلا نم هنامرحو

 . ةسكاعملا

 و م ناقليفلا رطضا نا دعبو «144 ؛/ال/ال رجف يفو

 قليفلا عفدنا .طسوألاو يلحاسلا نيروحملا ىلع فقوتلل «

 هول ناس» وحن مدقتلا 79 ةقرفلا ىلع ناكو . موجهلا ىلا

 لالتحا ١ ةقرفلا ىلع ناك نيح يف .لامشلا ةهج نم

 لامشلا ىلا ةعقاولا 1181145 7768145 «ناق  وه» تاعفترم

 كلت ىلع ةرطيسلا نا رابتعا ىلع .«ول ناس» نم يبرغلا

 تاوقلا ماما قيرطلا حتفت 4١ لتلا ةصاخو .تاعفترملا

 . ةنيدملا وحن ةمدقتملا

 لاوط ققحت ملف«ةديدش ةمواقمب 54 ةقرفلا تمدطصاو

 ديزي ال يئزج مدقت ىوس الر/ ١١ ىلا / نم ةدتمملا ةرتفلا



 روبع يف تحجن دقف 7٠٠١, ةقرفلا امأ . دحاو رتموليك نع

 دنع رسج سأر تماقاو .«ريق - توت» ةانقو «ريف» رهن

 .راهنلا لالخ اهموجه تروط مث .41561 «ليريإ»

 ود ناج ناس» دنع رسج سأر ةماقا نم رهظلا دعب تنكمو

 .ةاشملا نم بئاتك 5 تربع ثيح «(ياد

 اهققح يتلا ةيلوالا تاحاجنلا رامثتسا «يلدارب» ررقو

 # ةعردملا ةقرفلا جزب رمأف , ةقرفلا عاطق يف 19 قليفلا

 عقاوم لالخ نم ربغلا روبع ىلا اهعفدو .(© قليفلا نم)
 ناس» يبرغ ةدوجوملا لالتلا ىلا لوصولا ةيغب ٠*2 ةقرفلا

 ةعرسب ٠١ ةقرفلا اهعبتت نا ىلع 4١: لتلا اهمهاو؛«ول

 .اهتدناسمل

 ناك كاذنا ةيكريمالا ةعردملا قرفلا ليكشت نا مغرو

  ةعردملا ةقرفلا ناف .ةبابد 154 ةقرفلا مضت نأب يضقي

 .ةربخلا ةثيدح تناك ابغا امك «ةبابد 7"7 مضت تناك

 عقاوم لالخ نم ًاليل ةيئاملا عناوملا روبعب اهمايق ناك كلذلو

 ةمهم «ةمئالم ريغ ةيوج فورظ يفو ٠ ةاشملا ةقرف
 م ةعردملا ةقرفلا ىلع ناك هناو ةصاخ «ةقدلا ةغلابو ةبعص

 رسج قوف .ةروطقم ٠١" و ةبكرم 6٠١ وحلب ربعت نا

 محدزم .اللصا قيض قيرط هزاتجي .«ليريإ» دنع دحاو
 .ناملالا تايامرل ضرعمو 7٠. ةاشملا ةقرف تابرعب

 ةيناملالا ةوقلا ىلع * ةعردملاو ١" نيتقرفلا قوفت مغرو
 «ضرألا ةعيبط ببسب ءائيطب ناك امهمدقت ناف ,ةعفادملا

 ةسكاعم تامجه اهتللخت يتلا ةيناملالا ةمواقملا ةدشو

 تناك مايأ 4 ماد لاتق دعبوءال/ ٠١ ءاسم يفو .ةعردم

 نع تارتموليك ه دعب ىلع لازت ال نيتقرفلا عئالط
 .«ول ناسو» ةنيدمل ةيلامشلا يحاوضلا

 قرف عبرأب ول ناس ىلع ماعلا موجها

 ةقرفب ززعملا 19 قليفلا مدقت رثعت «يلدارب» ظحال امدنع

 نم) 8 ةقرفلا عفدب رمأ «سماخلا قليفلا نم ةعردم

 امك ,؟9 و ”0١نيتقرفلا نيب ةعقاولا ةجرفلا يف ١9( قليفلا

 يف ةكرعملا يف سماخلا قليفلا نم ؟ ةاشملا ةقرف عفدب رما

 . 79 ةقرفلا يقرش عقاولا عاطقلا

 ةيكريمالا تاوقلا بيترت ناك ءال/ ٠١ موي ةياهن يفو

 يبرغ 7٠١ ةاشملا ةقرف : يلي امك قرشلا ىلا برغلا نم ةمجاهملا
 ةقرف مث ءرهنلا يقرش 7ه ةاشملا ةقرف اهيلتو ««ريق» رب

 7 ةاشملا ةقرفف ١9(« قليفلا نم ثالثلا قرفلاو) ؟4 ةاشملا

 تاوقلا برقا 59 ةقرفلا تناكو .سماخلا قليفلا نم

 .تارتموليك © ىلاوح اهنع دعبتو «ول ناس ىلا ةيكريمالا

 يف موجملا ءدب ساسا ىلع هتطخ يلدارب لارنحلا عضوو

 : لي امك ةعزوم ةمجاهملا قرفلا ماهم تناكو ١١//. حابص

 ربغل ةيبرغلا ةفضلا ىلع بونجلا وحن مدقتت ٠" ةقرفلا
 قيوطتو «رييريب ول ناس قيرط ىلا لوصولا ةيغب ««ريق»
 .برغلا نم هول ناسو»

 ««ريقد رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع مدقتت "ه ةقرفلا *

 ناس» مجابتو 24177 لتلا» و 02111105 «نويراك» لتحتو

 .لامشلا نم هول

 ةيغب ءةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا نم مجابم 74 ةقرفلا *

 «ليقنترام» ىلعو 4111 لتلا» ىلع ءاليتسالا

 وحن عافدنالا لبق ءاهب ةطيحملا لالتلاو 12111

 .ةيقرشلا ةيلامشلاو ةيقرشلا نيتهجلا نم هول ناس»

 0197 لتلا» لتحتوءقرشلا نم مدقتت ؟ ةقرفلا *

 وحن هجتت مث ,ناك ول ناس قيرط ىتح عافدنالا عباتتو

 نم ول ناس مجاهتس يتلا 54 ةقرفلا ةدناسمل برغلا

 .قرشلا

 ١ ةقرفلا روحم ىلع لاتقلا ٠:

 ًارارمتسا ء// 1١ حابص يف ٠١ ةقرفلا موجه ناك
 تعاطتسا دقلو .7/ ال يف أدب يذلا قباسلا اهموجل

 لالتحا ةقرفلا هذه ىلع ةقحلملا ةعردملا " ةقرفلا تابابد

 روحملا اذه ىلع مدقتلا نكلو .7/ 1١1١ ءاسم يف «41 لتلا»

 .نيموي لالخ دحاو رتموليك نع دزي ملو ًائيطب يقب

 ال 2014 1166614 «ريبيإ تنوب» ةدلب تناك الر/7١* ينو

 ينو .يلاتلا مويلا يف الا اهلالتحا متي ملو .ناملالا ديب لازت

 7 لالخ ةهبتلا هذه ىلع ققحملا مدقتلا ناك ال/ ١7 ءاسم

 .تارتموليك 4 نع ديزي ال مايأ

 :ه ةقرفلا روحم ىلع لاتقلا ١

 5٠٠ ىلاوح الر/ ١ ىتح ١١ نم "٠ ةقرفلا مدقت غلب

 لعج امم ««نويراك» دنع ةفينع ةمواقمب تمدطصاو . رتم

 نم ةدلبلا لوح فافتلالل 1ا/ جوفلا عفدي ةقرفلا دئاق

 « ةريبيإ تنوب» ع افترا ىلا جوفلا لصو ال/ ١١ ينو . برغلا
 لتلا» و «نويراك» ىلع فافتلالاب هل حمسي مقوم يف ادغو

 امك) ةدشب 59. ةقرفلا موجه مواقي ناك يذلا

 ” يناملالا يلظملا قليفلا دئاق ززع نا دعب ةصاخو .(ىرنس

 ءاوللاو 5515 ةقرفلا نم تادحوب لتلا نع ةعفادملا ةوقلا

 . 7”. يكيناكيملا

 زيزعتب ١9 يكريمالا قليفلا دئاق ماق هسفن تقولا يفو

 اهتدعاسم ةيغب .74 ةقرفلل عباتلا ١4 جوفلاب ه ةقرفلا

 ةهبج ضرع عستأ اذكهو .7١4؟7 لتلا» لالتحا ىلع

 موجه ا ةيادب يف اهتمجاهم تناك ةموسقا مضي !دغو «ةقرفلا

 هذه يف عقي ١55 لتلا ناكو .؟9 ةقرفلا ماهم نم

 ةبيتكب ززعملا ١4 جوفلا مجاه ءال/ ١٠١ يقو . ةموسقألا

 ١800 جوفلا همعدو .لامشلا نم 2١77 لتلا» تابابد

 ع

 س ١

 لوصولا نم ١4 جوفلا نكمتو . برغلا ةهج نم نارينلاب
 نيصحتب هدونج ماقو «ليللا فصتنم دنع لتلا ةمق ىلا

 . ةسكاعملا تامجحلا دصل ادادعتسا ةبستكملا عقاوملا

 / ١5 موي رجف عقوتملا سكاعملا مهموجه ناملالا نشو

 تاوقلا نكلو . ةيعفدملاو نواهلا نارينب ىوق معد تحت ا/

 ناملالا ررك مث . موجحلا دصو دومصلا نم تنكمت ةيكريمالا

 اوثكمو لتلا ةمق ىلا لعفلاب اولصوو ءرهظلا دعب مهموجه
 .ىرخا ةرم ةمقلا نويكريمالا عزتنا مث «ةريصق ةرتف اهيف

 دق ةيكريمالا تاوقلا تناك ءال/ ١9 موي حابص يفو

 ىلع ةفرشم تحبصأو 22١77 لتلا» ىلع ًاماق ترطيس

 .(ول ناس»

 تاوقلا ديب «نويراك» تطقس ضنا 7/31١ موي يفو

 تلصوو «بونجلا وحن كلذ دعب تعفدنا ىتلا «ةيكريمالا

 «نابمار» يقرش هريق» رب نم دتمي طخ ىلا //11/ ءاسم يف

 دعب ىلعو ؛«ناتنراك» ول ناس قيرط ىلع عقت ةطقن ىلا

 .«ول ناس» يلامش ابيرقت رتم ٠

 ةقرفلا موجه أدب 0:14 ةقرفلا روحم ىلع لاتقلا -*
 02١17١7 لتلا» لالتحا ةمهم تناكو 720 حابص يف 9

 هذه قتاع ىلع عقت موجه لا ةيادب يف «ليقنترام» تاعفترمو

 ««ليقنترام» هاجتاب مدقتلا ١١5 جوفلا لواح دقلو . ةقرفلا

 و 0٠٠ نيب حوارتت ةفاسم ىوس مايأ " لاوط مدقتي مل هنكلو
 دعبي جوفلا اذه لاتق طخ ناك الر ١ يفو .رتم له.

 .رثم 1٠٠١ ىلاوح «ليشنترام» نع

 لواح .«ليقنترام» يف ةفينعلا ةمواقملا نم صلختللو

 «بونجلا ةهج نم ةدلبلا لوح فافتلالا 5 جوفلا

 / ١١ يف رطضا هنكلو .«ول ناس» وحن كلذ دعب عافدنالاو

 ءانثتساب «ول ناس» نم رثم ٠٠٠١ دعب ىلع فقوتلا ىلا /

 نم رثم 10١ ةفاسم ىلا لوصولا نم تنكمت .ةدحاو ةبيتك

 ةيقب نع ةبيتكلا كِل لزع يف ناملالا حجنو « ةنيدملا

 ىلع اهتربجأ ةزكرم انارين اهيلع اوطلسو .ةقرفلا تادحو

 . ةكرح نود اهنكاما يف ءاقبلا

 نع راصحلا عفر 7/1١ موي لاوط ةقرفلا تلواحو

 قاهرالل ًارظن «كلذ يف تلشف اهنكلو .ةمدقتملا ةبيتكلا

 ,ةقباسلا ةتسلا مايالا لالخ اهتادحو باصا يذلا ديدشلا
 .طقف يدنج ٠٠١ ىلا اهيئاتك ضعب ةوق ضافخناو

 للستلا نم ىرخا ةبيتك تنكمت ءالر/ /١1 موي رجف يفو

 تلواحو «ةلزعنملا ةبيتكلا عقوم ىلا ةيناملالا طوطخلا ربع
 تانواهلا نارين نكلو .«ول ناس» وحن اعم مدقتلا ناتبيتكلا

 مدقتلا نم امهتعنمو امهتفقوا ةديدشلا ةيناملالا تاشاشرلاو

 الا ةدابالا نم ناتبيتكلا ناتاه جنت ملو .باحسنالا وأ

 . ةيكريمالا ةضقنملا تافذاقلا لخدت لضفب

 تاعفترم ىلع 13 جوفلا موجه رثعت |(مكو

 21١ لتلا» ىلع ١١١ جوفلا موجه ناف .«ليقنترام»
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 هدم مج ع ساب 6. بيق ةبضا طخ
 سم همم 4 عرس 7 ارا“ قاع مرّمَتلا ىرع
 - ههعم شعار ب ما واسم ٌمهدَشَنَم عّماوم

 .هءوهوه ؟ة راب راه واسم ٌرمرَعَنم مقاوم

 رسموا اسس ١ س1١ ءاسم َرَقَسس عقاوم

 ىاشافا كتباعض
 ةلاعم طيئاما تاع
 ب ولايفلا ددده
 تتحرفلا ردودهم

 كح _عمرط
 مما .. ننع ابره ارييزيم يضارا

 معدلاو لتلا ةيماح دومصل ًارظن .عيرذ لشفب ىهتنا
 .نيعفادملل ١؟ ماحتقالا عفادم ءاول همدق يذلا يرانلا

 نم رثكا ١١١ جوفلا رئاسخ تناك الر ١ موي ةيابن ينو

 ١9 قليفلا دئاق ررق اذل .حيرجو ليتق نيب لجر ٠

 :١7 جوفلا قحلاو .لتلا وحن يهبحلا مدقتلا فاقيا

 جوفلا نكلو . (انركذ امك) لتلا لوح فافتلالل "٠ ةقرفلاب
 ىلا 7/١9 ءاسم يف لصوف«كلذ دعب همدقت عبات 6

 لقي امدقت كلذب امقحم .هول ناس» نم رتم ٠٠٠١ ةفاسم

 . مايأ 7 لالخ تارتموليك " نع

 :؟ ةقرفلا روحم ىلع لاتقلا -4

 بئاتك /) ١4 جوفلا ةطساوب ؟ ةقرفلا موجه أدب

 .1944/الر// ١١ موي نم 5,٠٠ ةعاسلا يف .(ةززعم

 ؟ ةقرفلا اتيعفدم هيف تكراش .يوق يران ديهمت هقبسو

 «ىرخا قرفل ةعبات ةيعفدم بئاتك 4 و .سماخلا قليفلاو

 يوج معد ريفوت ضورفملا نم ناكو .ةقيقد ٠١ رمتساو

 ىلا 1١8 جوفلا عاجرإ مت كلذلو .نيمجاهملل بيرق

 تقبس يتلا ةليللا لالخ ءراتمألا نم تائم ةعضب فلخلا

 فصقلل أطخلا قيرط نع جوفلا ضرعتي ال ىتح موجه ا

 ىح

8 35 
 لاس ا, ةكرعم نم ةريخالا هيحرما ةيكريشاأبلا اننا

 .كرحتلا اذهب اورعش نيعفادملا نكلو . عقوتملا يوجلا

 اوصلختو ,ةيماما ةيعافد عقاوم لالتحاو مدقتلاب اوردابف

 . يديهمتلا يعفدملا فصقلا نم كلذب

 موجهلا ةيادب دنع اهتابابدو ةيكريمالا ةاشملا تئجوفو

 يف اهيف اونوكي مل ةمدقتم عقاوم يف نيزكرمتملا ناملالا نارينب
 در/ م فذاوقلا نوعفادملا مدختساو .قباسلا مويلا ءاسم

 ةعفد تابابد 5 ريمدت نم تنكمت ىتلا «تسوف رزناب»

 معدلا لضفب همدقت عبات 18 جوفلا نكلو .ةدحاو

 افيثك معدلا اذه ناكو .ةيعفدملا هتمدق يذلا يرانلا

 لالخ ةقرفلل ةعباتلا ةيعفدملا هيف تقلطا ءالصاوتمو

 دق جوفلا ناك رهظلا دنعو .ةفيذق فلا ٠١ وحن حابصلا

 77/8 اليتق 59 ةراسخ لياقم 2419 ؟ لتلا» ىلع ىلوتسا

 فقوت ثيح .قيرطلا ىتح عفدناو «نيدوقفم 8و ًاحيرج
 دصل ابهأت .يعافد عقوم ءاشناو قدانخلا رفحب أدبو

 جوفلل يقرشلا حانجلا ىلعو .ةيناملالا ةسكاعملا تامجملا

 ىلع فرشت عقاوم لتحاو 27 جوفلا مدقت ,

 كلذبو .هتحت عقاولا قيرطلاو لتلل ةيقرشلا تاردحنملا

 رسيالا حانجلا ةيامح تنماو ءاهضارغا ” ةقرفلا تققح

 لتلا عسوب ناك يتلا تايامرلا نم هتصلخو .74 ةقرفلل

 موي نم ًارابتعاو . هترخ ؤمو هتبنجم وحن اههجوي نا(

 تناك نا دعب 79 ةقرفلا فلخن ؟ ةقرفلا تحبص ر/

 .اهترسيم ىلع لبق نم

 1914/7/19 يف ول ناس طوقس

 ىلع ماعلا فقوملا ناك 7/1١8 - ١ا/ ةليل فصتنم يف

 :ٍلي اى هول ناسا روح

 ىلع رطيست يكريمالا سماخلا قليفلا نم ؟ ةقرفلا *

 لتلا» ىتح ©081010024 «نوموك» نم ةدتمملا ةقطنملا
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 نم «ول ناس» ىلع فرشت . ١4 قليفلا نم 784 ةقرفلا :#

 دعب ىلع نيتلوزعم نيتبيتك دوجو عم .«ليقنترام» لالت

 .وياب -ول ناس قيرط ىلع رطيست |مك «ةنيدملا نم رتم ٠

 نم «ول ناس» ىلع فرشت ١9 قليفلا نم ”ه ةقرفلا *

 .برغلاو لامشلا

 دعب ىلعو «ريق» رهبث يبرغ ١9 قليفلا نم ٠# ةقرفلا #

 .رييريب, - ول ناس قيرط نم رتم -1980١0

 تاوق تناكف .طسوألاو يلحاسلا نيروحملا ىلع امأ



 ال/ /١0 - ا/ ةرتفلا يف تمدقت دق 8و ا/ نيقليفلا ةفاسم

 تول“ قاض قرط ىلإ دعب تلصو دق نكت ملو «ةدودجم

 هتنت مل «ول ناس» ةكرعم نا ىلع لدت دهاوشلا لك تناكو

 يف نييكريمالا رظتني يراضلا لاتقلا نم ًاديزم ناو .دعب

 عباسلا شيلا دئاق هرسواه» لارنجلا نكلو .ةنيدملا

 ةرورضب ةعانق ىلا ل ١0 موي ءاسم يف لصوت ءيناملالا

 ةلقل ارظن ءىول ناس» نع لختلاو ةيعافدلا هطوطخ ريصقت

 رئاسخلا ةماخضو .هيدل ةرفاوتملا ةيطايتحالا تاليكشتلا

 يناثلا نييلظملا قليف تباصا يتلا

 لاشراملا ىلا باحسنالا ددصب ًاحارتقا «رسواه» مدقو
 لاشراملا نأل ارظن «برغلا يف ماعلا دئاقلا (غولك نوف»

 شيلا عبتي يتلا (ب) شويحلا ةعومجم دئاق «لمور»
 ةعاسلا ىلاوح يف ةرطخخ حورجب بيصأ دق ناك ءاهل عباسلا

 ةرئاط هترايس تمجاه نأ دعب ءال/ ١0 موي نم 8٠

 حارتقالا ىلع ةقفاوملاب «غولك نوف» رارق ءاجو .ةيناطيرب

 يلظملا قليفلا ىلا «ناملودو ردصأ ءال/8١- /١١ ةليل ينو

 ةعقاولا لالتلا ىلا باحسنالاو هول ناسو ءالخاب ًارمأ 71

 سرح ةيطغت تحت ايل باحسنالا متو . ةنيدملا يونج

 .ءيش يأب ةيكريمالا تاوقلا رعشت نا نود ؛يوق ةرخؤم
 ةرشتنملا عقاوملا نا نويكريمالا فشتكا 7/1١8 حابص يفو

 اهيحاوض اولخدو «ول ناسو هاجتاب اوعفدناف ؛ةيلاخ مهماما

 يف ةررحم ةئيدملا تربتعاو . يدج لاتق نود 7/1 راهن يف
 .9١؛؛/الر/ك ١9 موي

 ريغ يكريما حاجنب هول ناس» ةكرعم تهتنا اذكهو

 ةكرعملا هذه ربتعتو .نييناجلا الكل ةريبك رئاسخبو ,مساح

 اهيف عيطتسي يتلا «فازنتسالا كراعمل ًاحضاو ًاجذومن

 قاحلا هيلع مصخلا قوفتو هلئاسو فعض مغر  عفادملا

 ةجيتن قيقحت نم مهعنمو .نيمجاهملاب ةحداف رئاسخ

 هكستو «ضرالا ةعيبطل همادختسا نسح لضفب .ةمساح

 .ةطشنو ةيوق ةسكاعم تامجهب همايقو .هعقاوب بلصلا

 عافدلا طخ يبسنلا عدصتلاو هول ناس» لالتحابو

 تحيتا ««يدئامرون» ةهبج نم يبرغلا عاطقلا يف يناملالا

 ةيلمع ذيفنت ءدبل ةبسانملا فورظلا «يرموغتنوم» لاشراملل

 لارنجلل تحيتا (ى ءاهيبونجو «ناك» يقرش «دوودوغ»

 هول ناس» يبرغ «اربوك» ةيلمع ذيفنتب ءدبلا ةصرف «يلدارب»
 ,«يدنامرون» يف يناملالا عافدلا طخ لوح فافتلالل ًاديهمت

 يناثلا شيجلا عم نواعتلاب ةيناملالا تاوقلا ىلع قابطالاو

 «زيلاف» وحن «ناك» يبولج نم فحازلا «يناطيربلا

 . ةلهتكع

 ( يد هيسوخ ) ناترام ناس (؛7)

 يبونج ا ةلود لجرو يروثو يركسع
 ع ةيقحت يف ريبك رودب ماق ء« ١( م60 - 1ا078)
 . ةينيتاللا اك ريما لود لالقتسا

 ( ريا 0 !م ناس يد هيسوخ دلو

 ةيطا رقتسرا ةرسال « نيتنج رالا يلاش يف ١ الام

 امدنع ايئابسا ىلا هترسا تداع دقو . ةينابسا
 هتاقتا نافذ اذه :«٠ هرمغ نم ةمباسلا يف تاك
 ©« «ساخور ودراكير» مسقيو ةيب ور وأ
 ثالث ىلإ هتايح « ناترام ناس ةريس بتاك

 « وملا/ ىلإ ١الال» نم ىلوألا : لحارم
 ١8١17 نم ةيناثلاو « لالهتسالا تاونس اهيمسيو

 ةثلاثلاو « زاجنالا تاونس اهيبسيو ©« 1867 ىلإ

 ىإ +١88 نم

 ,. تاذلا

 نا ركن تاونس اهيمسيو

 أس

 مع رما ق اد ىساسألا هقده 3 ديرو وجيمدلا

 .نيثكر مالا لوقا قيقحلو ا الا ا

 نل اكريما ىلع نابسالا ةضبق ناب ًامنتّمم ناكو

 اذه يف لاقو . «وريب » ريرحتب الا مطحتت

 انلخد دق نوكن ىح برحلا يهتنت ل, : ددصلا

 هتطخ عضو اذهو «( وريب ةمصاع) « اميل »

 يبرغ يف طبضنم ريغص شيج بيردت نسانسأ لع

 درطو «« يليشت ْ

 ةرقتسم ةقيدص ةموكح ةماقاو « اهنم نابسالا
 . «وريب» ىلا رحبلا ربع هشيج ةدايقب ةياهنلا يف مايقلاو ءاهيف

 م1 ؟ماعلاف اهالقتسا « نيتنجرالا » تنلعأ

 دقو . ريصب هتصرف رظتني ناترام ناس ناك انيب
 3 هشيج بيردتو ميظنت يف تاونس ثالث ىضمأ

 امكال ماعلا ةيادب 3 5 رزيدنألا و لاَ ربع مث

 . «,اتالابسوأ»و و « سوتاب سيول» يطقن 5

 تاوقلاب ةميزملا قلأو « ةرغ ىلع نابسالا ذخأف
 لخد مث.0ط2ءواطادعم ,وكوباكاش» يف ةينابسالا
 طابش , قفايتاسو

 هنواعمو هقيدص نيعو

 3, ىلإ لاقتنالا مث ٠ نيتنجرالا

 ٠١ يف ( ليشت ةمصاع )
 6١م1 ( رياريف)

 انيب « ٍليثتل ًايسايس ًاريدم « زاغيه وأ ودران ريب »
 . . ةهنطخ

 « وبيام » يف نابسالا ىلع اناغ يركدع [ناضنلا
 يف ةيئاهنلا ةوطحلا ققح )١8١7( 1121من
 ْ ليعت لالقتسا

 اذل .ًافلتخم ارما ناك «وريب» وزغ نأ الا
 لقنل لوطسا عيمجت يف نيتنس ناي راب ناس ىفغما

 وحن رحنأ ١8٠١ ( سطسغأ ) بأ يفو . هشيج

 (ويلوي) زومت 5 يف
 تاوقلا نأ ديب . وريب

 . ايلعلا «وريب » باضه

 . كانه اهتهجاوم ناتراد

 تقولا كلذ يف هزكفب هجوتي نأ
 1 كرحتي

 ققح اهدئعو ىف ةيلاتلا ةوطخلل وه دعتسا

 لخدف 28 ايل 0

 نلعاو 0١ :٠

 ىلإ تعجارت ةيئابسالا
 ناس ةءاطتساب نكي و

 يميبطلا نم ناكو

 ًابونج ذنن ناك يذلا «, رافيلوب » ىلإ
 عمتجا دقو . « روداوك كار ريرحتل هتلمح 5

 زوم يف ©2)12©ان1]1 «ليكايارغ»
 ريتعيو . 18١١ ( وياوي)

 لئاسملا مهأ نم |اهنيب راد

 نومضم نوخ رؤملا

 ةريثملا
 نكلو . « ةينابسالا اكريمأ» خيرات يف و شاقنل
 .قافتا ىلا الصوت د مل امنأ وه دكؤملا رمأل

 يسايسلا لبقتسملا مسر وأ ««وريب» ريرحتل ةطخ ىلع
 ام ١ لع ةينيتاللا اكريمال

 م

 . ًاعم اهيضري وحن

 لمأ ةبيخم ًاباصم «ليكاياوغ» ناترام ناس رداغ

 لجرلا وه سيل » رافيلوب نأ:هلوقب اهنع ربع

 يح



 أس

 ( ريمتبس) لوليأ يفو . «هليختن انك يذلا
 . «وريب » سرغتوك ىلإ هتلاقتسا مدق 285
 ققحتت نل هلامآ نأب هساسحإل كلذ لعف هلعلو
 مامن لاجملا كرتي نأ دارأ هنأل وا « لماكلاب
 دقلو . ًاتماص اكريمأل هعادو ناكو . رافيلوبل

 نم تمكس دقلر» : الئاق « زئغيه وأ » ىلإ بتك

 سانلا ىلإ عاتسالا نمو ...
 اروطا ربما وأ اكلم حبصأ نأ ديرأ ينأ نواوقي

 4 « ًاناطيش ىح وأ

 ءاكيجلت يف الوا ىفنملا ةايح ناترام ناس ىيقنأ

 روس ينولوب » يف فاطملا هب ىهتناو .سيراب 3 5

 يف يفوت ثيح 2« 8010عطع- ةان- 2261 «ريم
 ١م١٠6 ( نسطسغا) بآ ١0
 لالقتسا ةكرح ىلع ناترام ناس ريثأت نكي ل

 دجن ملو .ع رافيلوب » ريثأتك ا ريبك ةينيتاللا اكريم

 .«رافيلوب » راكفأ لثم ًاماع الوبق ةيسايسلا هؤارآ
 ةيروتسدلا ةيكلملا ديؤي ناترام ناس ناك دقلف
 . اهضفري ةينيتاللا اكريمأ بوعش مظعم ناك يبل
 ةناكم « ناسناكو يدنجك « لتحا هنكلو

 ةدعاقلا تناكو . ةينيتاللا اكريمأ ءاظع نيب ةقومرم

 نأ يغبني ام نكتلف » هسفنل اهطتخا يتلا ةيقالخال

 ىلع راس دقو . « ًائيش نوكت نلف الإو « نوكت

 يف وأ هطاشن تاونس ءانثأ ءاوس ةدعاقل
 , ًادهاز « روف 2 د « ىفنملا تاونس

 « ين ةيركسعلا هتاراصتنا دعتو . هتاذل ًاركنم

 ىلع ةزراب تامالع «وبيام» و « وكوباكاش »

 لع « وريبو نيتنجرالاو يليشت لالقتسا قيرط
 ةينابسالا تاوقلا ىلع يئاهنلا راصتنالا نا نم مغرلا
 دعاقت دق ناترام ناس ناك نا دعب الاءققحتي م
 , عارصلا نع دعتباو

 ةيفاط يننأب ىفصو

 هذه ىده

 (وتسيراقيإ) روديياف يإ ليغيم ناس ممر

 .(1855 - ١ا/88) ينابسإ رئاثو يسايس

 0[12072115 «روديياق يإ ليغيم ناس وتسيراقيإ دلو

 يف 00]61 «نوخيج» يف 520 141 عانعا ال 6

 «زيداك» ةضافتنا ىلا مضنإ 187١ ماعلا ينو . ١9/8 ماعلا

 لمعلا ةداعال «زينون يإوغيير» اهداق يتلا (سداق) 2

 ف «عباسلا ودنانيدرف» كلملا هلطع يذلاه7١181 روتسدب

 لاقتعا نع ةضافتنالا هله ترفسا دقو .14 ماعلا

 ةبيتكلا» 1871 ماعلا يف داق .روتسدلاب لمعلا ةدوعو كلملا

 يف نيعو .ديردم يلاهأ اهب ماق يتلا ةضافتنالا يف «ةسدقملا

 يذلا رايتلا سأر ىلع ناكف .ةيجراخلل ًاريزو هسفن ماعلا

 ففي

 روديياق يإ ليغيم ناس وتسيراقيا ينابسالا رئاثلا

 .هدالب يف ةيجراخلا ىوقلا لخدت ضراعي

 / 1/1١١ يف اينابسا وزغب ةيسنرفلا شويا تماق امدنعو
 اهيف تمت يتلا ةيلاربيللا تاحالصالا ىلع ءاضقلل 7

 يف «ليغيم ناس» كراش .قلطملا يكلملا مكحلا ةداعاو

 ةميزه دعب مهتضبق يف ًاريسأ عقو مث ؛نييسنرفلل يدصتلا
 -18714) «ندنل» يف كلذ دعب شاعو .ةينابسالا تاوقلا

14 ). 

 اينولاتاك يف ةضافتنا ةلواحمب 1876 ماعلا لئاوأ يف ماق

 شيعلا ىلا لقتناف .هاعسم يف لشف هنكلو ,. 0021082

 ثيح اينابسا ىلا داع مث .(1874 - 1870) «سيراب» يف

 ًادئاق» و ؛.«شيجلا يف ىلعالا دئاقلل ًايناديم ًادعاسم» نيع

 184٠ ماعلا يفو .(185) نوغارآ يف «لعأ ًايركسع
 «ليتساك» ةقطنمل ىلعا ًايركسع ًادئاقو برحلل ًاريزو حبصا

 21841“ ماعلا يف مكحلا نم بحسنا هنا الا .(ةلاتشق)

 125م3216150 «وريترايسإ» لارنجلا مكحب ةحاطالا رثا ىلع

 .دالبلا نم هجارخإو

 نع عافدلا ةيضق «ليغيم ناس» ىنبت ماعلا يفو

 مث . مظاعتملا يروهمجلا دملا هجوب «ةيناثلا ليبازيإ» ةكلملا

 بيرقتلا لواحو .«ديردم» نع عافدلا سلجم ةسائر ىلوت

 زوف دعبو .قود بقل هحنم يذلا رصقلاو بعشلا نيب

 ةسائرب 120226'0ا1 ال 1025815 «سيّروخ يإ لينودوأ»

 لمعلا ليغيم ناس لزتعا 21885 ماعلا يف ةموكحلا

 1831 ماعلا يف ديردم يف يفوت نا ىلا .ًايئابن يسايسلا

 1١941١85-١1918 (كراعم) لييهيم ناس (1)

 راطا نمض «لييهيم ناسو كراعم لخدت

 موجطا عم تأدب دقلو .ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 تهتلاو« ١9١4 ( ريمتبس) لوليا يف يناملالا
 « لييهيم ناس د ةداعتساو ءافلخلا موجب
 ١51١8 ( ريمتبس ) لوليا ين 5ةلهغ 1 طخعل

 )١19154( لييهيم ناس ةدلبل ناملالا لالتحا

 قحل .يذلا لشفلا دعبو « ١4١4 ماعلا ف

 ةدايقلا تررق « « نراملا» ةكرعم 5 ناملالاب

 هاجتاب ةبرض ديدست ( ربمتبس) لوليا يف ةيناملالا
 «زوكلا» رمت ىلع ةعقاولا) « لييهيم ناس » ةيرق
 ةيفصتو ««نادرف» ةنيدم لزع ةيغب «(«نادرق» يلامش

 ةيسن رفلا ةدايقلا تناكو .اهيف ةيسنرفلا ةمواقملا

 0 يد راكيب ١ يي « ونليتساك »و شيج تدشح دق

 « تروفليب» نم ةدتمملا ةهبحلا ىلع قبي مل اذلو

 ةدايقب لوالا يسنرفلا شيحلا ىوس «لوت» ىح

 يسن رفلا شيحلا نكي مل اك . « ىابود » لا رثحلا
 ماما عضو دق «ياراس» لارثحلا ةدايقب ثلاثلا

 .ةدحاو ةلايخ ةقرف ىوس « ادابس» ةرغث
 © ١914/9/19 يتمهموجم ناملالا ماقو

 لع 4/٠١ يف اولوتساف .قلايف م نيمدختسم

 ىلع يلاتلا مويلا يف اولوتسا مث « «هيلتاش نوتاه»

 ناس ىلع اولوتسا ة/ ؟ه يو

 « «تامورلا ركسعم» نصح مالستتسا دعب (« لييهيم

 مك ؟؟ هقمع ًابيج نييسنرفلا طوطخ يف اوحتفو
 ىلا « نوسوم اتنوب » نم دتمي «مك "ه0 هضرعو

 «هتورذ «لييهيم ناس» لكشتو « « نومويدوه»

 . هتدعاق نومويدوه - رييداق - نوسوم اتنوب طخو

 قرحلا ةقطنم وحن ةيسنرفلا تازيزعتلا قفدت نكلو

 يسنرفلا شيحلا تايلمعو « 4/8 ذنم يناملالا
 تدمج و «يناملالا مدقتلا تفقوا « (يابود) لوالا

 هليوحت وا بيحلا عيسوت نم ناملالا تعنمو. فقوملا

 . ةيسنرفلا تاوقلا ةرخؤم ىلإ لصي لماكقرخ ىلا

 . 4( جرابيإ ال

 (1818) يناطيربلا - يسنرفلا موجحلا لشف

 مطقل ةطخ 1516 ماعلا يف ءافللا عضوو
 ىلع« يناطي رب - يسنرف جودزم موجب بيحلا اذه
 يف قرشلا هاجتاب موجهلاب نويناطيربلا موقي نا

 موجهلاب لوالا يمن رفلا شيحلا موقي امِب «« اوترا»

 موجملا اذه مث دقلو . « ينابماش » يف لامثلا هاجتئاب



 ( ليربا) ناسين ١4 وه نيب ةركفلا يف لمفلاب
 تيقبو« ةمساح ةجيتن ةيأ ققح مل هنكلو . 6
 هذ رددت ةمهم م ليهم كامو :ببجا ةيقظت ”ةلأسم
 قيقحتل ةيفاكلا طئاسولا وتاوقلا دوجو مدعل ًارظن
 . ةنصحملا ةيناملالا تاعافدلا دض قمعلاب قرخلا

 )1١914( ةدلبلا ةداعتساو يكريمالا موجهلا حاجن

 ةهبحلا ىلا لوصولا يف ةيكريمالا تاوقلا تأدب

 « ١91١4 ماعلا يتو . ١910 فيرخ ذنم ةيبرغلا
 عم جارصلا ءامنال مهتاناكما لك جز ءافلحلا ررق

 برحلا ءاهنا اينالا تررق هتاذ تقولا يفوء ايناملا

 ءاسفلخلا تاوق ىلع ءاضقلاو « ةنكم ةليسو لكب

 تأدب دق ايناملا تناكو . ةماسلا تازاغلا مادختساب

 هلم ماعلا لد جحالسلا اذه مادختسا عقاولا 5

 زاغ تمذختسا اك , رولكلا زاغ تمدختسا ثيح

 نيجسوفلا يزاغو « ١و١ ماعلا 3 لدرلا

 يف ًادودحم يقب زاغلا مادختسا نكلو . نيجسوفيدلاو

 زرحا دقف كلذ مغرو . هذيفنت ةقيرطو هتيك

 « مهموصخ ريمدت يف ةريبك جئاتن هتطساوب ناملالا
 .4١91١م كراعم يف تاحاجنلا ضعب زارحاو

 لصو « ١5١8 (ويلوي) زوم لئاوا يو

 اسنرف يف ةلماعلا ةيكريمالا ةيركسعلا قرفلا ددع

 « ةقرف (؟5 ) ىلا « غنيش ريب » لارثحلا ةدايق تحت
 تكرتشا دق تناك ةبردم ةقرف ةرشع اتنثا اهئيب نم

 يو . ديدج- لاتق ضوحلا ةبهأتم وا«قباس لاتق يف
 لارثحلا ردصا« هسفن رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا
 ' ةدايق زكرم ليكشتب أرارق « غنيش ريب » يكريمالا

 « ةرشابملا هترمآ تحل لوالا ىكريمالا شيجلل

 . ( سطسغا ) بآ ٠١ يف لمعلا ًازهاج نوكي ثيحي
 ةروكذملا ةدايقلا زكرم ءاشنا ةطخ تنمضت دقلو

 لوالا نييك ريمالا نيقليفلا ىلع فارشالا يلوت

 .«لسيف» يف كاذنآ لاتقلا ناضوخ اناك نيذللا «ثلاثلا و

 نكمم © «لسيق» يف عضولا دومج دعس و
 «شوف» لاشراملا نم نذا ىلعإوصحلا نما( غنيش رجبا)

 ءاليتسالل ليدبك «لييهيم ناس» بيج ىلع ءاليتسالاب

 «لسيف» لياقم قرف 4 م كرو « « لسيف » ىلع

 . ةيسن رف ةدايق تحت

 لقرعي ناك « لييهيم ناس» بيج نا ثيحو

 «سيراب» نيب ةيديدحلا ككسلا تالصاوم طوطخ

 عاضخا يرورضلا نم ناك دقف « «نيروللا»و

 . يئاهنلا هموجهب م« شوف » مايق لبق بيحلا اذه
 ًاماه روكذملا بيحلا ناك دقف .كلذ ىلإ ةفاضالابو

 ىلع رطيسي ناك ذا « ةيناملالا تاوقلا ىلا ةبسنلاب

 4 مام 2 _هبصعلا طخ سس سلم 9107 ”كهبجللا ظل مس
 تتامجتيلا ها اا وسعت 3 ١؟ ءاهصعلا ظخل ع اسس

 ثتيسروم ىعب ( ت2 ناو ؛ قزهلا م اًضرا ىلع لَ ةيطرزملا ىلع ةدورموملا ماّدنا نا , ةظعرمم

 اوال / 9 / ١١ ىتح ١١ نم . « لييهيم ناس » ةكرعم يف ءاغفلحا مدَعت

 تماقاذطلو : «هييرب» و « زتيم» ديدح مجانم

 نمو . ةيانعب مينملا يعيبطلا عقوملا كلذ نيصحتب
 ةيلاعقلا تاهجاوملا تببست دّقف « ىرخا ةيحان
 21918 ماعلا نم قباس تقو يف تثدح يلا ةيساقل
 رمالا« ةميسج- رئاسخم ةيناملالا تاوقلا ةباصأ يِ
 كلذ ناك اًميح ىوقلاب داصتقالا ىلا اهعفد يذل

 باحسنالل ةطخ دادعا كلذ ءوض ىلع متو . انكم

 ربدقتل ًارظن « « لييهيم ناس » بيج نم يجيردتلا
 ةيناكمأو فوشكملا بيحلا ةيساسحل ةيناملالا ةدايقل

 عطق ضعبو ةليقثلا تادعملا لقن أدبو .هطوقس

 يف بيجحلا
 موجط

 نم ةتباثلا هبش ةينادبملا ةيعفدمل

 ءدب نم دحأو موي لبق يا« هركلا
 . يكرببال
 كثوا + (نسطسغا) بآ رهش ةياجت يفو

 هنأ ريضحت و هططخ عض و نم ءاهتنالا ىلع « غنيش ريب 0

 . «لييعيم تاس » ىلع موجهل
 «نراملا م شق يهبج ىلغ موجملا حاجي راثا يذلا

 موجملا ىدم صيلقت ىلع مزع« هء اليخ «نايمأ » و

 6: «شوف» نأ الا

 ' ةيكربمالا ىوقلا عيزوتو « «لبيهيم نأس» ىلع
 أشنف . ةفلتخم قطانم يف لمعلا تاعومجم ثالث ىلا

 « شوف » رظن يهجو نيب فالخ كلذل ةجيتن

 ىلع « غنيش ريب » ةقفاوم مغرو . « غنيش ريب » و

 ىلع رمتسملا طغضلا ةرورضب «شوف» حارتقا
 ري مل هنا الاء ةحارلل ةصرف هئاطعا مدعو ودعلا
 هيأر يف ًابلصتم ىقبو . هتاوق ةئزجتل ًاعنقم ًاببس
 شيلا نأب لاشراملل دك [و . «شوف» رارصا مغر

 لتاقيس هنا الا «ةدايقلا هددحت يذلا ناكملا ين لتاقيس

 يف« نافرطلا لصوتو. « لقتسم يكريما شيجك»
 ىكر يمالا شيما ءاقبي يضقي قافتا ىلا « ةياهنلا
 ةيخابب قدس مقر <> ةلئاكم ةدحو" لوألا
 «طقف بيجحلا ةدعاق لالتحا ىلع « لييهيم نأس »

 ىلع ءاليتسالاب شيحلا اذه يسيئرلا رودلا ديدحتو
 .كلذ دعب يئاهنلا موجحلا ف «نوغرا-زوملا » عاطق

 « « لبيهيم ناس » ىلع موجهلا ةطخ تنمضت دقلو
 « عبارلاو « لوالا ) ةيكريما قلايف ةثالث مايق

 موقي نيح يف« بيحلا يبناج ةمجاهمي ( سماخلاو

 ففي



 أ س

 ,. هتمدقم ةمجاهم يناثلا يسن رفلا تارمعتسملا قليف

 لوألا يكربمألا شيحلا ليكشت نكي ملو
 كلذ يف ببسلا عمعجربو . ًانزاوتم

 ناملالا ماق يتلا ةبعصلا مايألا ىلإ

 اعد ا «٠ ةفينعلا مهتامجه ىلوأب اهلالخ

 ةاشم تاذحو بلط ىلا نييسن رفلا و نييناطعي ربل

 ةحلملا ةجاحلا دسل ةيكريمأ ةشاشر عفادم ثادحوو

 نييك ريمالا عفد يذلا رمألا ءتاجملا كلت ةهجاوم 5

 ربع تادحولا هذه لثم لاسرإل ةيول وألا ءاطعإ ىلإ

 يكريمالا شيحلا دجو « كلذل ةجيتنو . رحبل

 ةيناطيربلا تاوقلا ىلع دامتعالا ىلإ ًارطضم هسفن لوأل
 تذفندقل و . ةليقثلا ةحلسالاب هدانسال ةيسنرفلاو

 ةيسن رفلاتاوقلا تماقف : دائسالا ةمهم تاوقلا كلت

 معدل تمدختسا يلا عفادملا نم مظعالا مسقلا نيمأتب
 تمدقو « عفدم م..م اهددع غلب يلا و ءموجه لا

 ةيسن رفلا مقاوطلا تمدختسا ةفيفش ةبابد 57
 . رخآلا ممقلا ةيكريمألا مقاوطلا تمدختسا وءاهنم ًامسق

 نم فلولا ءيكريمالا وحلا حالس زيزعت ىرجو

 ةيناطيربو ةيسنرف ةيوج تادحو ةفاضاب «تارئاط 8

 ام ىلا هتارئاط ددع لصو ثيحب «هيلإ ةيلاغتربو ةيلاطياو

 .ةرئاط ١60١ براقي
 / 1+ موي نم ١,٠٠ ةعاسلا يف ةكرعملا تأدبو

 يو. ةيعفدملاب ةفثكم ةيديهمت ةيامب 8
 دقو. مهموجه ةاشملا أدبء( ًارجف ) هر.٠ ةعاسلا
 ةفيعض ةيناملا ةمواقم ةيكربمالا تاوقلا تهجاو

 ًارظن« ةيراض كراعملا نكت ملو . مومعلا هجو ىلع

 ةيبلاغ تنكمم و. بيحلا ءالخاب قبسملا ناملالا رارقل

 قيقحت نم - كلذل ةجيتن - ةمجاهملا تادحول
 ةيابم يق« موجطلا نم يلاعلا مويهلل ةددحملا فادهال

 تاوقلا تعاطتسا«ةه/ ١١ ءاسم يفو . راهنلا كلذ

 متو . اهعيمج موجحلا فادها قيقحت ةيكريمال

 . ؟/ 1١5 يف هلماكب «لييهيم ناس» بيج ىلع ءاليتسال
 زارحا ىلع ةروكذملا تاوقلا ةردق مغرو

 ىلا رطضا « غئيش ريب ») نا الا « ربكا مدقت

 تايلمعب هطابت رالم زكيم » هاجتاب هموجه فاقي
 .ا مايقلا دعوم برتقا يلا « نوغرا - زوملا

 قرفلا لحم ةيسن رف تادحو لالحا رثالا ىلع أدبو

 لاقتنالل نييكر بمالا ماما لاجملا حاسفال « ةيكربمالا

 . « نوغرا - زوملا » ةقطنم ىلا

 ةكرعم لوأ « لييهيم ناس, ةكرعم تناك

 ةيب رغلا ةهبحلا ىلع لوألا يكريمالا شيحلا اهضوخم

 ةدودحم ةيلمع اموكب تزيمن دقلو . لفتسم شيجك

 ضخت مل ةيكريمالا تاوقلا نا مغرو.ذيفنتلا ةديج

 ةداقلا ةءافك ترهظا اهلا الا « ًايراض الاتق اهيف

,7”72: 

 « 5 ريبكلاتايلمعلا ةدايق يف مهب رح ناكر ا وهنييكر يمالا

 نويكريمالا دوتحلا هيف رهظا يذلا رادقملا سفنب
 ناكو. «نراملا-نسياوب موجه يف ةيلاعقلا مهنا ردق

 الماع ةريبك ةفاثكب ةكرعملا يف تابابدلا مادختسا
 برح نم ررحتلاو « ةهبحلا دومج ميطحت يف ًاماه

 . ةكرحلا برح ىلا لاقتنالاو « قدانحلا
 اومدختسا ناملالا نيعفادملا نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 تاباصا تناكو . ةكرعملا هذه لالخ لدرفلا زاغ

 تاباصالا نكل و. . ةريبك تازاغلاب نييكريمالا
 تاباصإلا لمجم نم / + نع دزتمل ةتيمملا ةيزاغلا
 ةتيمملا تاباصإلا تناك نيح ىلع ء ةيزاغلا

 لمجم نم / ١4588 لداعت ىرخالا ةحلسالاب

 , ةحلسالا هذهب تاباصإلا

 1345 ةراقإر زيزات ناسا و

 تويراش ةيلمع مسا اهيلع قلطا ) ةيئامرب ةيامعو ةراغا
 ةيرب ةكرتشم ةوق اهتنش « ( 0مءمدخن هد (0طهتأوأ

 راذا ١8 يف حاجنب نييناطي ربلا سودناموكلا نم ةيرحبو

 ريمدتو بيرختو ليطعت ةفدهتسم 2« ١1947 (سرام)
 تحت عقاولا يسنرفلا « ريزان ناس ٠ أفرم ضاوحأو تاشنم

 ةيمهأل ارظن « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف يناملألا لالتحالا

 .يسلطالا ةكرعمل ةبسنلاب ةيجيتارتسالا أفرملا

 ريزان ناس ىلع ةراغالا ةطخ

 (ربوتكا ) لوألا نيرشت يف نيع دق لشرشت ناك
 لا ريمألل ًافلخ « نتابتتوم سيول » دروللا

 ةيربلا تاوقلا نم ةعومجم سأر ىلع « سيكر جور »
 ةيناملا فادهأ ىلع تاراغإب مايقلا اهتمهم « ةيرحبلاو

 ًافرم ناكو ..6 ةكرتشملا تايلمعلا » مسا لمحتو « ةماه

 (سطسغا) با ذنم ةلمتحملا فادهألا دحأ ؛ ريزان ناس »

 « ةعومجملا سأر ىلع لازي ام «سيك» ناك نيح 01

 رطاخملاو تابوعصلل ًارظن دعبتسا هيلع موجهلا نأ ريغ
 ىلإ لوصولا لواحت ةوق ةيا هجاوت ناو دب ال ىلا ةمجلا

 ” ,ٌاقرلا

 بذجيل افرملا داع 19447 (رياني) يناثلا نوناك ينو
 نم لوحت نا دعب « نييناطيربلا نيلوؤسملا رابك مامتها
 ةيناطيربلا تاراغالل ةلمتحملا فادهالا نم فده درجم

 تناك دقلف . ىوصق ةيجيتارتسا ةيمهأ يذ فده ىلإ

 صاخ لكشب ايناطيربو « ماع لكشب ءافلحلا عاضوأ
 تاصاوغلا حالس نومدختسي ناملالا ناكو . قاقلل ةريثم

 قرط ديدهتل « زتينود لراك» لاريمالا ةدايق تحت

 . ايناطيرب دومصل ةيرورضلاو ةيويحلا ةيرحبلا تادادمالا

 ش يف همادختسا نووني رخآ حالس كلذك ناملألا ىدل ناكو

 ةعومجم وهو « ةيناطيربلا ةيراجتلا ةيرحبلا ريمدتل مهتطخ
 «بيج جراوب و تادارط ةدع مضت يتلا « ةراغإلا نفس »

 ةيناملألا ةيرحبلا ىوقلا ةحئال ىلإ تفيضأ 1947 علطم ينو
 (نط 4ه00٠6) « زتيب ريت » ةمخضلا ةجرابلا رطخلاب ةرذنملا .

 بعاصم ءافلحلل تيبس يبلا«« كرامسب » ةجرابلا ةقيقش

 يف «زتيب ربت ١ رمأ دق راته ناكو . 144١ ماعلا يف ةمج

 راحبلاو جيورتلا ىلإ هجوتلاب ١5547 ( رياني ) يناثلا نوناك
 دادمالا لفاوق ىلع ًاريبك ًارطخ لكشت ثيح«ةيلامشلا
 اوناك ءافلحلا نأ ريغ . يتايفوسلا داحتالا ىلا يرحبلا

 ءربكأ ًارطخ يسلطالا ىلإ «زتيبريت ١ هجوت نوربتعي
 ءانيم يف ينامألا لوطسألا ىلإ تمضنا اذإ ةصاخ
 دادمالا قرط عطق نم نكمتت ثيحب«يسنرفلا « تسيرب »

 . ايئاهن ةيناطيربلا
 رهن بصم برق مقاولا««ريزان ناس » ًافرم ناكو

 يبوروالا افرملا؛ةيسنرفلا ( يناتيرب ١ ةعطافم 5 «راوللا »

 باعيتسا ىلع رداقلا « يبسلطالا » ئطاش ىلع ديحولا

 مساب فورعملا « فاجلا هضوح يف ؛زتيبريت » ةجرابلا
 تاحيلصتلاو ةنايصلا ريفوتو «« يدنامرونلا ضوح »
 هايم ىلإ اهجورخ لاح يف ةجرابلا كلتل ةيرورضلا

 نييناطي ربلا نيبجيتارتسالا راظنأ تهجتا اذهل . « يبسلطالا »

 . ناكرالا ءاسؤر ىلا ةلاسر لشرشت هجوو « ًافرملا كلذ وحن

 ةجرابلا نع اهيف لوقي 1447 ( رياني ) يناثلا نوناك ؟5 يف
 نا ... ةيمهأ اهداعي فده نم كانه سيل : ( زتيب ريت )

 ين ةنهارلا ةرتفلا يف صخلتت برحلا ةيجيتارتسا لمجم
 . « ةنيفسلا كلت

 تايلمعلل » ةعباتلا تارابختسالا ةرئاد ىدل ناكو
 هميمصتو أفرملا نع ةلماك هبش تامولعم « ةكرتشملا

 يف ةيناملألا تاعافدلاو ًاثيدح ةينبملا تاصاوغلا ئجالمو
 نوططخملا أدب «تامولعملا هذه ىلإ ًادانتساو . ةقطنملا
 داعبتسا ررقت ثيح « ةراغالا ةطخل ةماعلا حمالملا دادعاب
 ةيناملألا تاعافدلا ةفاثكل ًارظن « هييتنبراش » ةانق روبع

 قطانملا ربع «ريزان ناس » ىلإ لوصولا ررقتو « اهلوح
 ةرمدم مادختسا كلذك ررقتو . ًافرملل ةمخاتملا ةلحضلا
 ةعومجمو تارجفتملا نم عبرو نانطا ةعبرا لمحت ةميدق
 مادطصالا ةرمدملا هذه ةمهم تناكو . سودناموكلا نم

 ةعومجم لازناو«ةيبونجلا « يدنامرونلا ضوح و ةباوبب
 امك . بيرخت تايلمعب مايقلل ئطاشلا ىلع سودناموكلا

 تاعومجم لزتت يلا قراوزلا نم ددع مادختسا ررغت

 متيو . ةيوناث فادهأ بيرختل سودناموكلا نم ىرخا

 نمضت ثيحب ةرمدملا يف ةعوضوملا تاوبعلا ريجفت تيقوت
 . ةقطنملل ةوقلا ةرداغم دعب هليطعتو ضوحلا بيرخت
 « ةراغالا حاجنل يويح ةأجافملا لماع نأ ًاحضاو ناكو

 دنع افرملا ةقطنم ىلع ٍليلضت يوج فصقب مايقلا ررقتف
 اهسفن ةدلبلا ىلإ فصقلا لقتني مث نمو « ةوقلا بارتقا



 ( سرام ) راذآ ٠" - ؟9 ةليل رايتخا متو . ةراغالا نابا
 لامتكاو رزجلاو دملا لماوع ةسارد دعب «ةيلمعلاب مايقلل

 « نتابتنوم ١ ىدبأ « (رياربف ) طابش 74 يفو .رمقلا

 اهيلع تقفاو يللاتلا مويلا يفو « ةماعلا ةطخلا ىلع هتقفاوم

 . ةكرتشملا ناكرألا ةسائر

 ةيلمعلا قبس يذلا دادعالا

 تدنساف . ةيلمعلل ةمزاللا ةوقلا دادعاو عيمجت أدب

 ةذحو رمأ <«( ناموين » ديقعلل ةيركسعلا ةوقلا ةدايق

 « ةصاخلا ةمدخلا ءاولل ةعباتلا ةيناثلا سودئاموكلا

 «در» تربور ردناموكلا ىلإ ةيرحبلا ةوقلا ةدايق تدنسأو

 تاليدعتلا لاخدال نفسلا عيمجت أدب كلذك .رديار

 دعب ةيرحبلا تمدقو . حيلستو عيردت نم اهيلع ةمزاللا

 ةدحاوو « ةميدق ةرمدم يهو « « نواتلبماك » ةرمدملا ددرت
 ىلا ةيكريمألا ةدحتملا تابالولا اهتمدق ةرمدم نيسمخ نم

 يضارالا ضعب راجئتسا لباقم برحلا علطم يف ايناطيرب
 بعصا ناكو .«يبيراكلا» رحبلا ةقطنم يف ةيناطيربلا

 ضيفخت« ةرمدملا ىلع اهاخدا بجوت يتلا تاليدعتلا
 نكمتت ىتح فصنو مادقأ ةرشع ىلإ ًامدق ١4 نم اهسطاغ

 تاوشح عضوو « ةلحضلا هايملا ةقطنم روبع نم
 ريثأت نم رجفنت ال ثيجب «بسانم ناكم يف تارجفتملا
 تقولا يف عيطتستو «٠ فاجلا ضوحلاب ةرمدملا مادطصا

 6 (قطامم4 ) يبماس غافد ةياطب
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 ©  (عضاسوإ ةيستط/ءةيراطب
 »4 ةفغشتاكراوشما

 نحل يحاسس فنتك ر ادار

 دس م# م8 ةوقلا بارتفاطخ

 سس رمل د اينشكة و ةوملا قوم

 ححم» هدب تحطم ةمرقلا ةنيذس فوم
 . يشثرلا كاسل

 تالط  ةاينبط تادكاوتو يبط
 3-3 1 مك

 نكمم ررض ربكا ضوحلاب قحلتو اهض رغ قيقحت هسفن
 . اهراجفنا دنع

 يناطيربلا لحاسلا ىلع ةعقاولا « توملاف ١» تريتخاو

 ةيرحبلا ةوقلا تلكشتو . ةراغالل ةدعاقك يبرغلا يبونجلا

 « ديبروط قراوز ةعب رأو « تاكرحم تاذ ًاقروز ١5 نم

 « ( ةراغالا نابا ةدايق ةنيفسك مدختسا ) حاسم قروزو
 تامامصب رجفنت تاديبروطب دوزم ديبروط قروزو
 يترمدم ىلإ ةفاضالاب « « نواتلبماك» ةرمدملاو « ريخأتلا

 («نوج رتس» ةصاوغلاو « ؛ نوتسرا و « ليدنيات » ةقفارملا

 نم برقلاب ةيرحبلا ةدشرملا رود بعلت نا اهيلع ناك يتلا
 . « راوللا » بصم

 ,ظ"



 ظ
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 ةوق زيهجتو بيردتو دادعا أدب هسفن تقولا ينو
 تاعومجمو « ريمدت تاعومجم ىلإ تمسق ىلا « لازنالا

 ةعومجم ىلا ةفاضالاب « ةيامح تاعومجمو « ماحتقا
 . ةصاخ ةمهم ةعومجمو « ةيطايتحا ةعومجمو « ةدايقلا
 فورظ ييساق بيردت ىلا تاعومجملا لك تعضخاو

 تطيحاو . ةيلمعلا نابا اههجاوتس ىلا فورظلل ةهباشم
 طاشب نا" تح“ ب ةقلاب .ةيرحل انادادكجنألا لجل

 ماياب ةيلمعلا لبق الإ فدخلا ةقيقح نع اوغلبي مل تادحولا
 . ةدودعم

 بح اولا فادهالاب ةيليصفت ةحئال « ناموين » دعأو

 نم ةعومجم لك ماهمل ةيليصفت ةطخو « اهريمدت
 : ىه لازنالل طاقن ثالث ةطخلا تددحو . تاعومجملا

 هيف لزنتو«« يدنامرونلا ضوحل » ةيبونجلا ةباوبلا - ١

 . «نواتلبماك» نتم ىلع ةدوجوملا سودناموكلا تاعومجم

 . ميدقلا جاومألا زجاح سا . « ميدقلا لحدملا ر-

 تاعافدلا ريمدت ماحتقالا تاعومجم ةمهم تناكو

 ةيناملألا تاوقلا عنمو « ةيلمعلا ةقطنم ريهطتو ؛ ةيناملألا

 . ةوقلا :تاحيشنا نيماتو « تاعومجملا اب لمع ةلقرع نم

 تاعومجم ةيامح اهتمهمف « ةيامحلا تاعومجم امأ

 ةصاخلا ةمهملا ةعومجم ىلا دنساو . اهلمع نابإ ريمدتلا
 ىلا هجوتلا مث « ةيناملألا تاعافدلا نم ددع ريمدت بجاو

 « كانه ةدوجوملا نفسلا باطعال يسيئرلا ضوحلا

 ةوفك ءاقبلل ةيلمعلا ةدايق عقوم ىلا كلذ دعب ةدوعلاو
 ةطقنك ميدقلا جاومألا زجاح رايتخا متو . اهيدل ةيطايتحا

 . ةدوعلا يف قالطناو باحسناو عمجت

 تنمضت ةروانمم ةوقلا تماق ,(سرام) راذا 5١ يفو

 هبشي يذلا يناطيربلا «توبنوقيد» ضوح ىلع ةيبيردت ةراغ

 هذه لالخ حضتاو .هوجو ةدع نم «يدنامرونلا ضوح»

 راونألا تحت لازنالاو ةحالملا ةبوعص ىدم ةروانمل

 تابوعص مايا ةدعب ةيلمعلا دعوم ليبق تزربو .ةفشاكل

 ةدايق» نا ذا .ليلضتلا يوحلا فصقلاب قلعتت ةدع

 اهتامهم ذيفنتل اهيدل ةرئاط لكل ةجاحب تناك «تافذاقل

 تافذاقلا موقت نا ىلع ةياهنلا يف يأرلا رقتساو .ةصاخلا

 فالآ ةتس نع ديزي عافترا نم فصقلاب (57 اهددعو)

 اهتي ؤر تناك اذا الا لبانقلا نم اهتلومح يقلت ال ناو ,مدق

 اهلبانق تارئاطلا يقلت نا كلذك ررقتو .ةحضاو اهفادهأل

 لبق يوجلا عالطتسالا روص ترهظأو .ىرخالا رثا ةدحاو

 ضوح يف ةيناملأ تارمدم سمخ دوجو مايأب ةيلمعلا ءدب

 ىلإ ةعومجملا قالطنا دعوم بيرقت ررقتو .«ريزان ناس»

 .(سرام) راذأ 75 موي رهظ دعب نم 7,٠١ ةعاسلا

 فرست

 ساحكادنا طم كلام فق تارئسام د تابأ
 تكيورم رس َةيءاطيربلا ةيصاوفلا عم ىاًمنرنا

 يليسرزم
0 

 اكل ةعانإ ب 0

ِ 
 ةينيزدلا براوّهلا قرع :- -

 تك ١؟.2 ضضعالا

 ثايإلاو باهذلا يف ةريغملا ةوقلا هتكلس يذلا قيرطلا

 ريزان ناس يف لاتقلا

 دئاق «زتينود» لاريمألا ناك (سرام) راذآ ٠” موي يف
 ناس» ةقطنمل ةيدقفت ةرايزب موقي ةيناملالا تاصاوغلا حالس

 تاعافدل ' ماعلا دئاقلا «تريفشكوزو ناكو . «ريزان

 نم لايما ةعبس دعب ىلع «؛لوبال» يف هتدايق رقمو « ؛راوللا»

 مضت هترما تحت 7 ةعوضوملا تاوقلا تناكو . «ريزان ناس»

 : ةيلاتلا تادحولا

 يرحبلا دئارلا اهدوقيو ؟١٠8 ةيرحبلا ةيعفدملا ةبيتك -

 ملم 680١و ملم 7١ ًاعفدم 78 اهيدلو « «نامكيد»
 ىلا ةفاضالاب « بصملا يناج ىلع ةزكرم (ملم ١٠7١و

 يف ةيديدح ككس ىلع ةزكرم ملم 54٠ ةيعفدم ةيراطب
 . 6 لوبال»

 بئاتك ثالث ىلا مسقم تارئاطلل داضم ءاول -

 17” هعومجم ام اهيدلو « اطوحو ريزان ناس يف ةعزوم
 . (ملم ١5و ملم "الو ملم )7١ ًاعفدم

 نم ريبك ددع افرملا يف ناك دقف « كلذ ىلا ةفاضالابو

 يف تاوقلا عومجم ناكو « تاصاوغلاو قراوزلاو نفسلا

 ةقرف نم ءاول مهنمض نم«لجر 6٠0٠٠١ يلاوح ةقطنملا
 . ريزان ناس نم لايما ةدع دعب ىلع مام ةاشملا

 «زتينود» هجو دقلف « ةيناملألا تاعافدلا ةماخض مغرو
 « تادحولا ةداقو طابضلا ىلا ةجرحملا ةلئسالا نم ديدعلا



 دواتلبماك ةرمدملا نم يناطيربلا سودناموكلا راربإ ةطخ

 نكي ملو. « ريزان ناس » ىلع يناطيرب موجه نم مهرذحو
 ةوق تناك تقولا كلذ يف هنا عبطلاب ملعي «زتينود»

 قراوزلا نم ددعو ةميدق ةرمدم نم فلأتت ةيناطيرب
 يف «توملاف» نم تقلطنا دق ًايدنج 761/ لمحت ةريغصلا

 تهجتاو (سرام) راذأ 75 موي رهظ دعب نم ةيناثلا ةعاسلا
 . هيلع ةراغالل «ريزان ناس» ءانيم وحن

 ثالث ةذختم « اهل ددحملا راسملا ىلع ةوقلا ترحبأ
 . ًاراهن تاصاوغلل داضم ليكشت : ًالوا : تاليكشت
 ةكرعم ليكشت : ًافلاث . اليل نيلتر نم قلغم ليكشت : ًايناث

 بصم ىلإ لوصولا دنع حلسملا قروزلا همدقتي نيلتر نم
 ريغ«ةيناملا ةصاوغ اهتلحر نابا ةوقلا تقداصو . «راوللا»

 تف"مادمالا

 قايم« ٌةيسصفرملا جقاوم رومدت
 ةياوبلا « زكلا قبمو عمرنا
 ذكيا
 روقولا تانازع بز
 ةيامص زماع وانا ه هو
 هئامكزلا عارشع ارو

 بق ةيراعم ا نشا مم
 هيران ناس ضومع

 اهنأ اودقتعاو«ةوقلا ةمهم ةقيقح اوفشتكي مل ناملألا نأ
 ًاددع كلذك ةوقلا تفداصو . ماغلا عرز ةيلمعب موقت

 نا دعب اهنم امسق تقرغاف « ةيسنرفلا ديصلا براوق نم
 طايتحاك ةيناطيربلا نفسلا نتم ىلا اهتراحب تلقن
 لطعب قراوزلا دحا بيصاو . ةمهملا ةيرس ىلع ةظفاحملل

 سودناموكلا نم هيف نم لقن ىعدتسا امم«هتاكرحم يف

 راذا ال/ ءاسم نم 7١,٠١ ةعاسلا فو .رخآ قروز ىلا

 دعب ىلع «نوج رتس» ةيناطيربلا ةصاوغلا تدهوش (سرام)

 . «راوللا» بصم نم برقلاب ءاقلل ةددحملا ةطقنلا يف نيليم

 . « راوللا» بصم هاجناب تمدقتو موجها عضو ةوقلا تذخحتاو

 يديهمتلا يوجلا فصقلا اذب 78, ةعاسلا يو

 ع

 أ س

 مويغب ءامسلا تدبلت نأ دعب ةريصق ةرتف دعب فقوت هنأ ريغ
 تافذاقلا تداعو .مدق فالا ةتس نع اهعافترا لقي

 . ايناطي رب يف اهدعاوق هاجتاب لبانقلا نم اهتلومح مظعمب
 ناملألا نيعفادملا كوكش لماكلا ريغ فصقلا اذه راثا دقلو
 موجحلا نع مهراظنا فرصي نا نع ًاضوع؛مهرذح دازو
 امدنعو « اهفده هاجتاب مدقتلا يف ةوقلا ترمتساو . لبقملا

 ةراشالا طباض ماق « ةيناملألا ةفشاكلا راونألا اهتفشك
 ءامسألا نم اددع اهنمض ةلاسر لاسراب «كياب» يناطيربلا

 يف مهاس يذلا رمألا « ةيناملأ ديبروط قراوزل ةيزمرلا
 لاوز دعبو .ةدودحم ةرتفل ةيناملالا تاعافدلا كابرا

 . ةكرعملا تأدب ةوقلا ةيوه. نم ناملألا ققحتو كابترالا

 ةريزغ نارين تحت نيعرسم مدقتلاب نويناطيربلا رمتساو
 ةيبونجلا ةباوبلاب «نواتلبماك» ةرمدملا تمدطصا ىتح

 ١8 رجف لبق ١,4 ةعاسلا يف «يدنامرونلا ضوحل»
 . (سرام) راذآ

 نم ىلع ةلومحملا سودناموكلا تاعومجم تنكمتو

 وحن تهجوتو « ةسبايلا ىلا لوزنلا نم «نواتلبماك»
 لقا تناكف لازنالا قراوز امأ . اهل ةددحملا فادهالا

 ليلق ددع ىوس نكمتي ملو « اهمظعم بيصا ذا ٠ ًاظح
 . اهنثم ىلع ةدوجوملا سودناموكلا تادحو لازنا نم اهنم

 نم ةثاملا براقي ام عمجت « أفرملا يف فينع لاتق دعبو
 مهنم ديدعلا ناكو « ددحملا ةدايقلا رقم يف سودناموكلا

 ثيح جاومألا زجاح ىلإ اوهجتاو « حورجب ًاباصم
 اوئجوفف « مهباحسنا نمؤتل قراوزلا مهرظتنت نا ضرتفي
 ىلع سودناموكلا عزوتو . قرتحي قراوزلا مظعم نأب
 اميبرو ةيناملالا طوطخلا قارتخا فدهب تاعومجم

 يف عقو وا لتق مهمظعم نا ريغ « اينابسا ىلا لوصولا-
 تعاطتساو . (ىرسألا نيب نم «ناموين» ناكو) رسالا
 . نييسنرفلا نييندملا ةدعاسمب صلمتلاو رارفلا مهنم ةلق

 نم ىقبت امو حلسملا قروزلا ناك« تقولا كلذ ينو
 ةيناملا ةرمدم اهتدهاش امدنع باحسنالا لواحت قراوزلا

 نم قراوزلا نم ددع نكمت نيح يفو . اهعم تكبتشاو
 ثيح « ليدنيات »و «نوتسرثا» عم ءاقللا ةطقن ىلا لوصولا

 نإف ٠ نيترمدملا ىلإ اهنتم ىلع تاوقلا نم ىقبت نم لقتنا
 تناك . ايناطيرب ىلإ ةقفارم نود تداع قراوز ةثالث

 «دنالفيلك» نيترمدملا تلسرا دق ةيناطيربلا ةيرحبلا
 تكبتشاو . ةدوعلا يف ةقفارملا زيزعتل «يابساكورب» و
 ءايناطي رب ىلا اهتدوع ءانثا ةيناملا تارئاط ةدع عم تارمدملا
 ةيناطيربلا تارئاطلا نم ددع باحسنالا ىلع اهدعاسو

 تكبتشا يتلاو اهتلحر ءانثا تارمدملا ةيامحل تلسرا يلا

 . يناملألا ناريطلا عم
 ناتيناطي رب ناترئاط تاكابتشالا كلت نابا تطقس دقلو

 وجلا حالس ريدقت بسح ةيناملأ تارئاط سمخ لباقم

 . يلاطيربلا
 مادطصا فده ةقيقح مهف يف ناملألا لشفو

 ففي



 سس اىثلا بئاجلا قف لازلا تاوق 00100
 م فاونجلا بناحلا يق لال تاق

 سودناموكلا راربإ ةطخ

 ترجفناو . ضوحلل ةيبونجلا ةباوبلاب «نواتلبماك»
 « (سرام) راذآ 78 موي نم ٠١,٠ ةعاسلا يف تاوبعلا

 طابضلا نم ةريبك ةعومجم راجفنالا دنع اهنتم ىلع ناكو

 « اهصحفل اوؤاج نيذلا ناملألا نيينفلاو
 ىلإو « مهنم "80و١٠ نيب حوارتي ددع لتق ىلا

 هنا ىتح « «يدنامرونلا ضوح» يف ريبك ريمدت ثادحا

 «هزتيب ريت» تمرح اذكهو . برحلا ةياهن ىتح هؤانب رذعت

 تاوبع راجفنا دعبو . «يسلطالا» هأيم يف لمعلا ةدعاق نم

 تامامصب نادوزم ناديب روط رجفنا « ةرتفب «نواتلبماك»

 ىدا يذلا رمالا
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 ميدقلا لخدملا يف يناطيربلا

 .كعاده رلا
 ةيعقرطا عّقاوعر يمر

 <فلا ي دات طكرومر وسع
 برغي ىتيؤوبح
 يف تائاوبو هز خم رس

 افمعب )ل مرملا لضرم لا
 م تاوقلا ميم باى ١

 (سسجلا سر
 رماصو ةدابق نكرمواكنا١
 ةيام

 ع. والا

 تاشنم رامد نم اديزيل ميدقلا لخدملا ةقطنم يف ريخأتلا
 تاوقلا فوفص يف ابد نيذللا رعذلاو ىضوفلا نمو « أفرملا

 . ةيناملألا

 لدت ةبيط ةلماعم نييناطب ربلا ىرسألا ناملألا لماع دقلو

 نييسنرفلا يلاهألا ةدشب اوبقاع مهنكلو « مارتحالا ىلع

 مهنم انظ نييناطي ربلا سودناموكلا ةدعاسمل اوعفدنا نيذلا

 ناك يلا ةيبرغلا ةهبجلا حتفل ةمدقم وه لاتقلا اذه نأب

 ةهبجلا نع طغضلا فيفختل كاذنا اهحتف نو رظتني عيمجلا

 . (ةيقرشلا ةهبجلا) ةيتايفوسلا

 ضرجزرا ةليل ىفة يلازح ةيهند رم عيق اوم
 ان دكر اونا

 نسف سارو ةيام ما واكنا
 ارك ييطرلا باوشرلا ةيطغتن

 هللفهادمهالا

 ةيهمههكدلا ع قاومريم دق

 لصسملا نوتاياوءلاوروسجلاو

 لغأؤو ةطخنو يسيئرلا

 ميدقلا جاومألا زجاح دنع يناطيربلا سودناموكلا راربإ ةطخ

 ةراغالل ةرشابملا ريغو ةرشابملا جئاتنلا

 كلذو « ىسيئرلا اهفده قيقحت يف ةيلمعلا تحجن

 « ذيفنتلا وا طيطختلا تقفار يتلا تارغنلا نم مغرلا ىلع

 مدعو « هتمهم قيقحت نع يوجلا فصقلا روصق اهمهأو
 قيقحت ىلع ةيلمعلا يف تكراش يلا ةيبشخلا قراوزلا ةردق

 ةفاضالاب « اهنتم ىلع تاعومجملل ةيامح ريفوتو اهماهم
 لئادب ةيا رفوت مل يلا ا 1

 . ةيساسالا ةطخلا لشف لاح يف



 « تدتشنور نوف » لاشرام دليفلا « رلته » م دقلو

 ةيبرغلا ابوروا يف ةيناملألا تاوقلا لكل ًادئاق ناك يدا
 نييناطي ربلل تحمس يتلا تارغثلا فشكل قيقحت ءا

 لسرا كلذ دعبو . «ريزان ناس» يف مهفده اوققحي نأب
 ةحلسملا تاوقلل ايلعلا ةدايقلا ي تايلمعلا ريدم « رلته »

 ريرقت راشاو . قيقحتلا لامكتسال «لدوج» .لارنجلا

 تاراغا عقوت يف تقفخا أافرملا تاعافد نأ ىلإ ؛لدوج»

 ةياهن يف «غوربيز» ىلع تنش يلا كلتل ةلئامم ةيناطبرب
 جتانلا ّئطاخلا جاتئتسالا نا امك ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 . ةيلمعلا حاجت يف مهاس» ةيناملألا ةصاوغلا ريرقت نع
 وجلا عالطتمالا يف صقنلا ىلا ًاضيا «لدوج» راشأو

 0 « راوللا بصم ةقطنم يف ةيرحبلا تايرودلا ينو
 فرتعا دقلو . ةقطنملا كلت يف ةدحاو رادار ةطحم دوجو

 م لئاسو نا ريغ . ةيناطيربلا ةيلمعلا حاجنب ربرقتلا
 ًاعيرذ ًالثف تلشف اهنأب يحوت نا تلواح ةيناملألا

 5١ لصأ نم ًايناطيرب 15 ةيلمعلا يف لتق دقلو
 يناملألا بناجلا يف امأ . قئوملاف نمار ربا اديجتو ازاخب

 ةيرشبلا رئاسخلل قيقد ءاصحا دوجو مدع نم مغرلا ىلعف
 تاريدقتلا ناف « ةراغالا نابإ ةيناملالا تاوقلاب تلزن يلا

 راجفتال ةجيتن اولتق لقالا ىلع يف
 مهب تفرتعا ًاليتق 4؟ ىلا ةفاضالاب « «نواتلبماك»
 نابإ اولتق رخآ ددعو « ةيرحبلا ةيناملألا ناكرألا

 . أافرملا ةقطنم يف سودناموكلا عم تاك ابتشالا

 لاما ٠٠١ هنا ىلا ريشت

 (ةعلق) نويراليه ناس (5)

 نويبيلصلا داعأ ءصربق ةريزج عالق نم ةميدق ةعلق
 ىلع قلطا دقو . ١1١45١ ماعلا يف ةريزجلا لالتحا دعب اهءانب
 . آ01ءان - 41200101.'0 «روم اد ويد» مسا اضيا ةعلقلا

 ىدحا 51. 111131105 «نويراليه ناس» ةعلق لتحت

 ةريزج نم يلامشلا ءزجلا يف 0651065 «نيريس» لابج ممق

 ىلعو ,«يروسيم» لهس ىلع اهعقوم نم فرشتو ؛صربق

 يلامشلا ءىطاشلا ىلع) هاينيريك» لصي يذلا ديحولا رمملا
 حوفس اهب طيحتو .يروسيم لهسو ايسوقينب (ةريزجلا نم
 زهاني يذلا يلامشلا حفسلا ايس ال ءرادحنالا ةديدش

 روخصلاب ةئيلم حوفسلاو .رتم 5٠١ يلوقاشلا هعافترا
 ةيدؤملا قيرطلا ةروعوو ةعلقلا ةعانم ديزت يللا ةمحخضلا

 يسدنه ططخم قفو اهئانب ةداعا يف مامتهالا أدب دقو .اهيلإ

 - 95١١1؟) ةيبيلصلا «ناينيزول» ةرسا دهع نابا ديدج

 رثإ .114؟ ماعلا يف صربق يف مكحلا :تلوت يتلا ( 4
 ةريزجلا ىلع هدسألا بلق دراشتير» يبيلصلا دئاقلا ءاليتسا

 .1191 ماعلا يف

 ةيعافد تاقاطن ةثالث نم اهئانب ةداعا دعب ةعلقلا تفلأت

 ريغ روس نع ةرابع لوألا يعافدلا قاطنلاو .
 «لبجلا نم يبونجلا حفسلا ىلع ماظتنا ريغب دتمي .كيمس

 نصحو .يمرلاو ةبقارملل جاربا ةتس هلوط ىلع عزوتتو
 نميالا فرطلا يهتنيو . سارحلل ناجرب هيف مدقتم ريغص

 يهتني نّيح يف « يقرشلا حفسلل ةيذاحم ةطقن دنع روسلا نم

 طبري نصحو جرب اهولعي ةعفترم روخص دنع رسيألا هفرط
 ءروسلا كمس ةدايز ةلأسم تلمها دقو . . جرعتم رم |هنيب

 راصح ضرفب مجاهملا ودعلا مايق ةلاحتساب نيعفادملا ةعانقل
 بعصي ىتلا ةليقثلا راصحلا تادعمب اهبرضو ةعلقلا ىلع

 :و ءروسلاب ةطيحملا ةرعولا ةعيبطلا طسو اهلقن
 .ةمقلا ىلعأ يف نيزكرمتم نوعفادملا ناك

 ديش لاع روس يبونجلا حفسلا ىلعأ ين لوألا روسلا يليو

 ىتح ًاقرش دتميو ,ةجرعتم روخص قوف رصقلا يبونج يف
 ةيماح نع عافدلا هتفيظو .لكشلا عبرم نصح ىلا لصي
 ىلع الطم القعم مضت نابم عقت قرشلا ىصقا ىلاو . ةعلقلا

 نكاسم مدختست تناك ةحيسف تاعاقو «يقرشلا حفسلا

 ينابملا كلتب تقحلاو .ةسينكو .ةمكاحلا ةرسالا دارفال

 ةفاح ىلع عقيو .دنجلل ةنكتو ,ةيئاذغلا داوملل نزاحتم
 ًامدق ه0 هلوط غلبي مخض جيرهص يلامشلا حفسلا
 ناروس قرشلاو لامشلا نم هب طيحيو ءامدق 45 هضرعو
 .ةياغلل ناكيمس

 اذا ةصاخو ءر

 «برغلا هاجتاب عجيرهصلاو دنحلا ةنكث ماما عفترتو

 ىلعأ يف ثلاثلا يعافدلا قاطنلا ىلا يدؤت ةرعو تاردحنم

 ”نايضفي ؛ لقعمو روس نم قاطنلا اذه نوكتيو . لبجلا ةمق
 اهيف .ةعساو ةحاب ىلا مويلا ىلا ةمئاق لازت ال ةباوب ربع

 يبرغلا حفسلا ىلع لطي نيقباط نم نصحم رصقو ناجيرهص
 بونجلا نمو «ةيلبج ةمق لامشلا نم هب طيحتو .لبخلا نم
 روفحم جرد دعب ايف ايلا فيضا .ةلئاه ةيرخص تاءوتن

 يف نيديرف نيءوتن ىلا رصقلل يبونجلا ءزجلا نم دتمي
 . يناثلا روسلا ناردج لفسا يف |مهعضوم

 «صربق ماكحل ةيامحلا يسدنهلا ططخملا كلذ رفو دقلو

 نودمصيو .تامزالا نابا ةعلقلا ىلا نوأجلي اوناك نيذلا

 ماحتقا نع اهلالخ ودعلا زجعي «ةليوط ةرتف راصحلا ماما
 عيوجتل راصحلا ةدم ةلاطا ىلا دمعيف .ةعلقلا راوسا

 خيرات لجس دقو .مالستسالا ىلع مهماغراو نيرصاحملا

 ةايح يف يريصم رود اهءانثا ةعلقلل ناك عئاقو ةدع صربق

 «اينيريك» ةكرعم اهنم ركذي .يركسعلاو يسايسلا ةريزجلا

 ىلع «دسألا بلق دراشتير» شيج اهيف رصتنا يتلا )١1١111(

 ىتح «سونينموك لوألا قحسا» مهمكاح دراطو .ةصرابقلا
 هدنج لواحو اهرصاح يتلا «نويراليه ناس» ةعلق

 نا نكمملا نم ناكو .ىودج نود ةرم نم رثكا اهماحتقا

 نا ول .صربق لالتحا ةلأسم يف رظنلا «دراشتير» ديعي

 . يبيلصلا راصحلا ماما لوطأ ةرتف دمص «قاحسأو

 يف تبشن يتلا««ايسوقين» ةكرعم ًاضيا عئاقولا نم ركذيو
 ةيروطاربمالا روطاربماءايناملا كلم ءافلح نيبء١ 71 ماعلا

 مكاحو .ةهج نه «يناثلا كيرديرف» ةسدقملا ةينامورلا
 ود» نأ ثيح .ةيناث ةهج نم «نيليبيإ ود ناج» صربق

 فرح
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 ,اهتانيصحت ززع نا هل قبس يتلا ةعلقلا ىلا أحل «نيليبيا

 نم ةريبك تايمكو لافطالاو هرصق تاديس هعم بحطصاو

 ةعلقلا ىلع راصخحلا ضرف يف «كيرديرف» ددرت دقو .نؤملا

 ,فالخلا ءابنال ةيسايس ةيوست ىلع قفاوو ءاهتعانمب هتفرعمل
 . ةريزجلا يف هل ًاباون نيع نا دعب « صربق نع اهبجومب لحر

 رداص نيح )١7174(. ةدحاو ةنسب كلذ دعب لاتقلا ددجتو

 بايغ ءانثا «نيفيبيإ ود» ةرسأ تاكلتمم .روطاربمالا باون

 ىلع ١١179 (وينوي) زومت يف «ناج» داع دقو .اكع يف «ناج»

 مهب قحلو )1١4//1(: ايسوقين يف هءادعأ مزهو ,ةلمح سأر

 و «ةرطنقلا» و «نويراليه ناسو :ةثالثلا عالقلا ىلا

 ناسو طقست ملو .اهيلع هراصح برضو ««اينيريك»

 يف ًاعوج نوتومي اهيلا نوئجاللا داك نا دعب الا «نويراليه

0 

 .11ا٠ فيص

 ةينامورلا ةيروطاربمالا شيج ددج ١76 ماعلا ينو

 لاشراملا ةدايقب صربق ةريزجل هوزغ ةسدقملا

 ةلق ببسب ةعلقلا ىلع يلوتسي نأ داكو ««يرييجناليف»

 ود» دي ىلع ةيركسع ةميزط ضرعت هنا ريغ .اهتنوؤم

 )١8 «يديرغأ» ةكرعم يف «راقان ود بيليفد دئاقلاو «نيليبيا

0 

 يتلا ««اينيريك» نع عافدلا يف ًاماه ًارود ةعلقلا تبعلو

 اهرود ناكو .19/4 ماعلا يف ةهونج» شيج اهرصاح

 وزغ تمواق اهنأ اك .ةازغلا دادما قرط عطق كاذنا لوألا

 نم اهرامعتساو صربق لالتحا نم اونكمت نيذلا ,ةقدانبلا

 .١هالا ىلا 44

 (ةرئاط) ”5اله راس اراهاس حمر

 ةعب رأب ةيح ورم . ىدملا ةطسوتم ةليقث لقن ةرئاط
 11 عا1ع6 « هيغيرب » ةكرش اهتجتنا . تاكرحم
 تس رفا

 "لوو - راب و ةيركسعلا لقنلا ةرئاط ريوطت مت

 اراب و ةيناملا ةرئاطلا نع 5جطهجرحه « اراهاس
 يف تمدخ ىلا « 2:نوعررعم « سناقورب ل59

 ريإر» ةكرش عم تانيتسلا لئاوأو تانيسمحلا

 دذه نم يركسع جذومم لوأ قلح دقو . « سنارفا

 لشنلا تاهل ًادحاو ًابرس ةلكشم ٠ ىيلاتلا ماعلا
 . ليقثلا كيتكتلا و ىجيتا رتسالا

 يف ةبلعفلا ةمدحلا تلخد مثت؛١ وهم. ماعلا يف ةرئاطلا



 فلؤملا مخضلا اهلكيه صاخ لكشب ةرئاطلا زيم

 لمح ىلع ةرداق تناك ثيحم منيتيلخاد نيتقبط نم
 ١و)ورم- سكإ.ما.أ» زا رط نم ةفيفخ ةبابد

 هم) ىو. - راب يإ و ةعردم ةبرع وأ (ًانط
 :ةعونتم ةيكيتكت تالومح وأ « كيكفت نود ( ًانط
 بيج تارايسوىلم ١ رايع نم رزت واه عقاد
 ذنم يسنرفلا شيجلا يف ةمدخلا نم تجرخأ .خلا ...
 .تانيعبسلا فصتنم

 نم ةيحورم تاكرحم .4 : ةماعلا تاقصاوملا

 لك ةوق «؟م.. -ر يتيو دنأ تاربر» زارط

 هو عالقالل ىمقألا نزولا . ناصح ؟م١٠ اهنم

 «مر١ نيحانحلا ةحتف : سيياقملا . غلك فلأ
 .راتمأ هرم عافترالا « آرثم ؟4 لوطلا « ًارثم

 لماكب ًايلظم .١٠ وأ ًايدنج ١45 : ةلومحلا
 تالومحلا نم ًانط ١١7 هعومجم ام' وأ , مهتدتعأ
 , ةفلتخملا

 ىلع ةعاس / لك 607٠ ىوصقلا ةعرسلا ؛ ءادألا
 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . ارم م.0ه٠5. عافترا
 لدعم . ًارثم .7.5٠ عافترا ىلع ةعاس / لك منو
 ىصقألا ىدملا . ةيناث / راتمأ هرو يئادتبالا قلستلا

 : رك 1066

 (ةجراب) اتوكاد ثواس (؛)

 ,«اتوكاد ثواس» جراوب ةئف ىلا يمتنت «ةيكريما ةجراب

 * .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ تمدخ

 ين 50ان4ط 1081018 «اتوكاد ثواس» ةجرابلا ءانب أدب

 219 4١ / ”ر/ال يف ءاملا ىلا اهازنا متو مم

 تكراش دقو . 1947/7/7١ يف ةيلمعلا ةمدخلل تدعاو

 ىتلا .58248 (1112 ةيرحبلا «زورك اتناس» ةكرعم يف

 ىلا ينابايلا لوطسالا دض 19145 1٠١/ / 75 يف ترج

 رودت تناك ثيح ؛«نومولوس» رزج نم يقرشلا بونجلا
 يف اماه ًارود تبعلو .ةيربلا «لانقلا داوغ» ةكرعم ىحر

 ةحلسم تناك اهنأل ًارظن «تارئاطلا تالماحل ةيامحلا ريفوت
 يف ًاثيدح مدختسملا مم 40٠ رايع نم طر/ م ًاعفدم 58 ب

 تاعومجم يف ةبكرم عفادملا هذه تناك) ةيكريمالا ةيرحبلا

 اتناس» ةكرعم لالخ ةضقنم ةفذاق اهتباصا دقو .(ةيعابر

 نا نود ١. مقر اهعفادم جرب قوف تطقس ةلبنقب (زورك
 نا ةروكذملا ةجرابلا تعاطتساو .اماه اررض هب قحلت

 ٠٠١ لصأ نم «ةيناباي ةرئاط 7١ ةكرعملا هذه لالخ طقست

 .ةروكذملا ةكرعملا لالخ ةينابايلا ةيرحبلا اهتدقف ةرئاط

 «لانقلا داوغ» ةكرعم يف تكراش 1447/11/14 يفو

 وحنب ةينابايلا تارمدملاو تادارطلا اهتباصا ثيح «ةيرحبلا

 باصأ لطعل ةجيتن كلذو «ليللا لالخ ةباصا ؛؟

 ( اتوكاد ثواس » ةئف نم ةيكريما ةجرابل ينباج ططخم

 اهيف أدب يتلا ةجرحلا تاظحللا يف ةيئابرهكلا اهتزهجا
 اهب قحلاو« ًاديدش تاباصالا هذه ضعب ناكو .لاتقلا
 .اهمقاط نم الجر ٠ لتق نع لضف .ةحداف ًارارضأ
 ««كرويوين» يف فاحجلا ضوحلا ىلا اهبحس ىرج كلذلو

 (رياربف) طابش يف تهتنا تاحالصا امل تيرجأ ثيح

2144# ْ 

 ماعلا نم (ويلوي) زومتو (وينوي) ناريزح يرهش يفو
 لوطسأ عم نواعتلاب«يسلطالا يلامش يف تمدخ 144
 يف ةكراشملا اهتمهم تناكو .يناطيربلا «مالا نطولا»
 (ربمتبس) لوليا يفو .روكذملا طيحملا ربع لفاوقلا ةسارح
 .ىىداهلا طيحملا يف ىرخا ةرم ةمدخلا ىلا تداع 144م
 اهلتحت تناك ىتلا رزجلا دض تايلمعلا يف تكراش ثيح
 يقل "هن يبرغلا ءزجلا يف ةينابايلا تاوقلا

 دض تايلمعلا يف 1444/5/11 نم ًارابتعا تكراش
 جتنو ؛ 5/19 يف لبانق ةدعب تبيصا ثيح .«نايرام» رزج

 ٠١/ نم ًارابتعاو .اهمقاط نم الجر 77 لتقم كلذ نع
 ةكرعم تايلمع يف ةجرابلا تكراش .1444 / ٠

 755٠١ / 1944/1١ ةرتفلا يف تكرتشا ثيح «نيييليفلا

 تارئاطلا ىدحا ةلبنق اهتباصاو ««تييال» جيلخ ةكرعم يف

 . ةكرعملا لالخ ةلاعف ريغ ةباصا ةينابايلا

 تماق امدنع .تارئاطلا تالماح ةيامح يف تكراش

 ىلع ةراغلا :ةيلاتلا تايلمعلاب تالماحلا هذه تارئاط

 /31١/ و ") «ويكوير» رزجو (ناويات) «ازومروف» ةريزج
 نيصلا رحب رزج يف نيينابايلا عقاوم ىلع ةراغلاو ©«, 6

 ىلع ةيناثلا ةراغلاو 2144ه ر/ )٠١ - ١/١5 يونجلا

 و 15) ةويكوط» ىلع ةراغلاو (194هر/كا١ر/ ؟1) «ازومروف»

 رار ١١7 ذنم) «اوانيكوا» ىلع تاراغلاو .( 9 :هرك؟ رو ا/

 ةيسيئرلا «وشنوه» ةريزج يلامش دض تايلمعلاو ؛, ©

 يلامش ةعقاولا هودياكوه» ةريزج يبونجو نابايلا يف
 .(94١هركمةرك ١8 الر )٠١ ىشنوه»

 ةيرحبلا يطايتحا ىلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب تلقن

 ”ءانيم يف تسرو 214417 (رياربف) طابش ذنم ةيكريمالا
 / 57 ١ يف ًايئاهن اهنع ءانغتسالا ررقت مث .«ايقلداليف»

 ىرجو .195١؟/ ٠١ رك 58 يف ةدرخك تعيبف ؛«

 (ربمفون) يناثلا نيرشت نم ًارابتعا ؛كرويوين» يف اهكيكفت
١551 

 ةئف ءاتوكاد ثواس رظنا) : حيلستلاو تافصاوملا

 (جراوب .

 (جراوب ةئف) اتوكاد ثواس (؛)

 ةيماعلا برحلا لالخ تمدخ ةيكريمأ جراوب نم ةئف
 . ةيناثل

 رئاود يف لمعلا أدب .19لاو 1١975 نيماعلا يف

 «ةثيدح جراوب ةئف ميمصتو طيطخت ىلع ةيكريمالا ةيرحبل
 ماعلا يف .ةممصملا «ساسكت» جراوبلا ةئف ناكم لحتل

 ٠191١ ماعلا يف ةممصملا ؛اداقين» جراوبلا ةئتفو ٠

 دقو .191؟ ماعلا يف ةممصملا ؛ايناقليسني» جراوبلا ةئفو

 قفاوو .ةاتوكاد ثواس» مسا ةثيدحلا ةئفلا ىلع قلط

 / ه/ ١0 يف اهئانب ةينازيم ىلع يكريمالا «سرغنوكلا»
 ةيرحبلا ةوقلا ثيدحتل ةماع ةطخ نمض 8

 ءانب سرغنوكلا ةقفاوم تنمضتو .اهددع ةدايزو ةيكريمال

 يف ةعبار ةجراب ءانب ىلع ىرحاا ةقفاوم اهتلت مث «جراوب *
 1١9884. (ليربا) ناسين لو

 يتلا ةئفلا ميمصت عم ةئفلا هذه ميمصت هباشت دقو

 . لوط رصق يف هنع فلتخا هنكلو «(انيلوراك ثرون) اهتقبس
 سطاغلا ءزجلا ءاقب عم «ءاملا قوف ةجرابلا نم يفاطلا ءزجلا

 تالآلا زيكرتل ةجيتن كلذو .نيتتفلا اتلك يف ًابيرقت وه اك

 نع مجانلا يناضالا نزولا ببسبو ءرغصا ةحاسم نمض

 ةديدخلا ةئفلا جراوب تاكرحم تناكو .عوردلا ةوق ةدايز

 ظافحلا ةيغب :ةقباسلا ةئفلا جراوب تاكرحم نم ليلقب ىوقا

 هذه تدا دقو .عوردلا نزو ةدايز مغر اهتاذ ةعرسلا ىلع

 اللا



 ةمدقملا يف ةدوجوملا ةيسيئرلا عفادملا جاربأ هيف ودبتو . « اتوكاد ثواس » .ةئف نم ةيكريما ةجرابل يولع رظنم

 ةروانملا ىلع ةئفلا هذه ةردق يف يبسن صقن ىلا تاليدعتلا

 ًارما ربتعا صقنلا كلذ نكلو .ةقباسلا ةئفلا ىلا سايقلاب

 عم ,عوردلا ةوق ةدايز نع ةجتانلا تازيملل ًارظن ءًالوبقم
 . يسيئرلا حيلستلا ةوقو ةعرسلا ىلع ظافحلا

 .ًايبسن ةريصق ةينمز تارتف يف عبرالا جراوبلا.ءانب مت
 ءارهش ”5 و ٠ نيب ةدحاولا ةجرابلا ءانب ةدم تحوارتو

 و «انايدنإ» و «اتوكاد ثواس» :ءامسالا اهيلع تقلطأو

 ةدحاولا ةفلكت لدعم غلبو .«امابالأ» و «ستسوشتاسام»

 ا" ةجراب لك نتم ىلع ناكو .رالود نويلم !/ا/ وحن اهن
 غلبو .قالطا يتصنم نم اهقالطا نكمي .ةيئام تارئاط

 نكمي ءالجر ١48 ةيداعلا تالاحلا يف مقاطلا ددع
 «ىلنايدنإ» و ءاتوكاد ثواس» يف الجر 771/ ىلا مبعتدايز
 . «امابالأ» و «ستسوشتاسام» يف 5784 ىلاو

 .راتمأ اله يلامجالا لوطلا :ةماعلا تافصاوملا

 يداعلا سطاغلا قمع .ًارتم 88,4 ىصقالا ضرعلا
 . راتمأ ٠١ ىوصقلا ةلومحلا ةلاح يفو ءراتمأ م4

 5571/4 ىصقألا نزولا . نط فلا 7 وحن يداعلا نزولا

 و .«لمابالأو و «انايدنإو و «اتوكاد ثواس» نم لكل نط

 تاكرحملا ةوق .«ستسوشتاسام» ىلا ةبسنلاب ًانط 5

 .ةدقع ١8 ىوصقلا ةعرسلا .ناصح فلا

 مدختسا دقلو . ةدجلاب عوردلا ميمصت مستي : عيردتلا

 فرخ

 نمضتي وهو «ةيكريمالا ةيبرحلا نفسلا يف ىلوالا ةرملل
 ىتح عردملا حطسلا نم دتمي ,ءانحنا اذ ايبناج ايلخاد اعرد

 م١٠ ىوصقلا هتكامس غلبتو .ةجرابلل يلخادلا عاقلا

 . ملم 7© ىلا لصت ىتح ًايجيردت ةكامسلا صقانتتو ءملم

 هلصفي رخآ فيفخ ع رد جراخلا نم يلخادلا عردلاب طيحيو

 ةهجاولو «فئاذقلا ةمدص صاصتمال غارف هنع

 اكمسو ةناتم دادزيف يجراخلا عردلا امأ . تاديبروطلا

 ضرع هسفن تقولا يف دادزي امك «ةجرابلا عاق ىلا هجتا املك

 ىلع نوكي ثيحب ءزجاوح ةثالثب غارفلا مسقيو . غارفلا
 ررض رصح اهتمهم .ةلصفنم تاريجح ثالث لكش
 تحت نإف كلذ ىلا ةفاضالابو .ام دح ىلا تاباصالا

 ملم اهروه هتكامس رخآ عرد ءةجرابلل عردملا حطسلا

 صاصتمال كلذو ءمس م١٠ ةفاسم حطسلا دنع هلصفتو

 هتباصا ةلاح يف يجراخلا حطسلا عرد نم ةرئانتملا اياظشلا

 يف .ملم 88 ىلعألا حطسلا عورد ةكامس غلبتو .ةفيذقب

 و مم ١1 نيب يولعلا عردملا حطسلا ةكامس حوارتت نيح

 يلفس عردم حطس «ةنيفسلا نم يفلخلا ءزجلا ينو .مم

 عورد اما .ملم 9١و ملم ١541 نيب هتكامس حوارتت رخآ

 و ملم 4هال نيب اهتكامس لدعم حوارتيف عفادملا جاربا

 .ملم 84

 ةصوبي ١5 رايع نم ؛هر/ل عفادم 4 : يسيئرلا حيلستلا

 ةمدقملا يف نانثا «تاناطبسلا ةيثالث جاربا # ىلع ةعزوم

 ىدمو .غلك ١١174 ةفيذقلا نزو غلبي) ةرخؤملا يف دحاوو

 .(ةجرد 49 اهردق يمر ةيوازب مك ”ا/ ىصقالا يمرلا

 «اتوكاد ثواس» ةجرابلا نإ :يوناثلا حيلستلا

 اما. .ةصوب ه رايع نم ماهملا ددعتم اعفدم ١5 ب ةحلسم

 عونلا نم ًاعفدم ٠١ ب ةحلسم تناكف ةئفلا جراوب ةيقب

 .تاناطبسلا ةيئانث جاربا يف اهلكو ءروكذملا

 لك حيلست «ةيادبلا يف ررقملا ناك :طر/ م حيلستلا

 6٠ رايع نم تارئاطلل اداضم اعفدم نيرشعو ةعبرأب ةجراب
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثا لدبت حيلستلا نكلو ملم

 هذه جراوب يف طر/ م حيلستلا حبصا .1447 ماعلا ذنمو

 :يلي اهك ةئفلا

 78+ ملم 4٠ رايع نم ًاعفدم "8 :«اتوكاد ثواسد -

 . ملم ٠١ رايع نم ًاعفدم

 ًاعفدم ة + ملم 4 رايع نم ًاعفدم "0 : «انايدنإو

 .ملم 7١ رايع نم
 0# + ملم 5٠ رايع نم ًاعفدم 54 :«ستسوشتاسام» -

 , ملم ٠١ رايع نم ًاعفدم

 ًاعفدم 4؟ + ملم 40 رايع نم ًاعفدم 4م : «امابالأ»

 .ملم ٠١ رايع نم



 ( ةجراب ) انيلوراك ثواس (:)

 ثاواس و جراوب ةئفل ىمتنت ء ةيكريمأ ةج راب

 . ىلوالا ةيملاعلا ب نلخا !الخن تمدخن#« انيل و راك

 50[ « انيلو راك ثواس » ةج رابلا ءانب أدب

 تلزناو ءادودد/ 1١/12 ف © عمالتسه

 ةمدخلل اهدادعا متر « 90١م8 / 0 / 11 يف ءاملا ىلا

 ءدونذ ٠١ / ”/ 1 يف ةيلمفلا

 برحلا ءانثأ كراشت مل اهنأ ديب «يسلطالا لوطسا ىلا

 هلع دق ع ةنيع انوع ةايلجم لوكا قابلا

 كلذ رثا تمضفناو

 اةات/ور/ ٠+ يف

 تهتنا ةلماش ةرمع اهل تي رجا ثيح« ايفلداليف » يف

 «ةروك ذملاب رحلاءاهتنا بقعو . 1917/1 / م يف

 مث ١و؟٠١7/1١١1/١ يف ةمدحلا نم تجرخا

 2 ل

 ل //

 فاحلا ةيرحبلا ضوح ىلا

 يف ةدرخك اهعيب ررقت
 4 يف لعفلاب تعيبو

 ثواس رظنا ) : حيلستلاو تافصاوملا

 . ( جراوب ةئف « انيلو راك

 ةماعلا

 (جراوب ةئف) انئيلوراك ثواس (4

 جراوبلا نم ةئف

 ودل ةملاعل

 ةيكريمالا ةموكحلا تررقءاو.ه / سر م يف

 تعضاو دق" انايمصتا تناك 6نككدح

 ربلا ةج رابلا تاميمصت لبق

 « كلذ دعب ةثيدحلا جراوبلل ًاجذومت تحبصا يبا

 بررخلا لالخ تددخ؛ ةيكريمالا

 نتج راب ءانب

 ع« تونديردر ربهشلا ةيناطي

 ةيب رحلا نفسلا ند ديدج رصع ةيادب تاكشوب

 اذا ام ريرقت ىلع مبتردق مدعب نوسسصملا رعش دقو

 ثواس ٠ ةئف نم جراوبلا هذه نود زيس اوناك

 تاكرحملاب وأ ةثيدح ةينيب روت تاكرحمب «انيل و راك

 8ععا م 0عدخل مع عميين ل مو ةيدد رثلا ةيديلقتلا

 . تقولا كلذ ىح نفسلا اه دورت تناك يلا

 « ةيديلقتلا تاكرحملا بيكرت ىلع مسار رقتساو

 . ةروك ذملا جراوبلا ةعرس ضافختنا كلذ نع مجلاو

 نيطاحم ني ريبك

 طعمعم 8وقأاعا نا نم مورني : كبف

 .ةيداعملا ةيبرحلا نفسلا فئاذق دض ةيوق ةيامح 05006

 ران قالطا براجت كبشلا اذه ىلع تيرجأ دقلو

 8-1 نيداتاك 7 دف الاللا تناسب
000 

 ١١ رايع نم عفادم ةطساوب «نيتمدقلا « سوكرام

 . ةباصإ ١7 دعب الا يراصلا رمدتي لف ء ةصوب

 يراصلا ةمق نكلو ايفل هي كي

 « انيلوراك ثواس » ةئف نم ةيكريمأ ةجراب

 تناكو . عورد ةيأب ةيمحم ريغ تناك نا ردنلا
 مدع تبث ةياهنلا ينو . ةمأاه فمه ةطقن لكشت

 ةفصاع تطقسأ ن

 ماعلا 5 ةديدش

 لالخ ةيكردمالا جراوبلا عيمج تحبصا ) ةيكريمالا

 .( ةيكبشلا يراوصلا هذب ةزيمم ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 ةيول وأ ءاطغإر هةر وكدذملا ممضلا لي

 تابثلا و نا ربنلا

  راوبلا ةئف

 ك0 ي رصنعل

 تذخأ ةصس ىيهو +« ةعرسلا رصنع باسح لع

 2 .ةيكربمالا 3 يف كلذ دعب ةعرسب ديا رمت

 ع وانعاو ره ناتج راب ٌةئفلأ هذه نم تينب دقو

7 1 0 02 1 6 0 

 ةجرابلا نزو ناكو . « ناغيشتيم » و « ائيلو راك

 نط لأ 15 يداعلا

 ٠ ةيعاك ر خم ةوقو .ه١5

 ىوصقلا اهتعرسو ٠.١8 اهعرد كم غلبو . ةدقع

 ةهحطس عرد كمسو .ءا م جلو

 ةصاخ ةياح اه نكي ل ا

 قلع حوارتو . ءاملا 0 تحت تاذيب روطلا دض

 (حطسلل ةبسنلاب ) م "75 نيب ةيسيئرلا اهعفادم عورد

 مقاطلا ددعو . ( يمامالا عردلل ةبسنلاب ) مث سوو و
 ا

 . الجر 4

 عفاذم ةينامث نم ةجراب لك حيلست فلأتي

 ىللع ةعزوعع4ه / ل ةصوب +١ رايع نم ةيسيئر
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 ةمدقملا يف نانثإ + تاناطبسلا ةيئانث جاربا ةعبرأ

 علك 554 هتفيذق نزو غلبي ) ةرخرملا يف نانثإو

 اهردق يم رةيوازب لك 1” يم رلأ ىصقالا ىدملاو

 ةصوب م رايع ًاعفدم 1١ ىلا ةفاضالاب «( ةجرده
 تارريجح لخاد اهضعب « ةدرفنم ةروصب ةعزوم

 جاربا تود مطسلا ىلع عزوم رخآلا ىضعبلا و ةنصخحم
 ةج راب لك تحلس ١9117 ماعلا نم ءادتباو . ةياح

 تاديب روط يئذاقب و ٠ ةصوب © رايع ط / م نيمفدمب

 . ةصوب 8١ رايع

 س .وأ .س 70

 ةنيفسلا هقلطت يذلا ,5 © 5 يلودلا ةثاغتسالا ءادن وه

 ةجاحب حبصتو ءديدش رطخل ضرعتت امدنع ةرئاطلا وأ

 .ةيروف ةنوعمل

 ةرهجأ ءادنلا قالطال ةرئاطلا وأ ةنيفسلا مدختستو

 ةليسو ةيأ وأ؛ةيئوضلا تاراشالا وأ؛ةيكلساللا لاصتالا

 ءاذنلا قالطا قبسيو .ىدملا ةديعب تالاصتالل ةنكمم

 دحاولا لوط ًاطخ ١7 نم ةفلؤملا .ءراذنالا ةراشا ءاطعا

 ةيناث اهنم لك ةدم لصاوف اهنيب لصفتو ع ٍناوث عبرأ

 تارئاطلاو نفسلا.راذنا ةراشالا هذه نم ضرغلاو .ةدحاو

 ةجوم ىلع اهتزهجأ حتفت ىتح ةيملاعلا لاصتالا زكارم

 ءادن ةرئاطلا وا ةنيفسلا قلطت كلذ دعب .ةثاغتسالا

 .) سروم ريبعتب يأ 5 5 هرركتو «(...2--

 فخر



 أس.

 يملاعلا زمرلا اهيلي (نم) ةملك يطعت مث .تارم ثالث
 . ةرئاطلا وأ ةئيفسلل زيمملا

 ربتعت يتلا م 0 ةجوم ىلع ةثاغتسالا ءادن ,قلطي

 عامس دنعو .ةقلطم ةيلضفأب عتمتتو «ةيملاعلا ةبوانملا ةجوم
 زكارمو تارئاطلاو نفسلا ةفاك ىلع يغبني ءءادنلا اذه

 لجا نم .يكلساللا تمصلا ىلا لاقتنالا لاصتالا

 ءاهعقوم ديدحتو ءثبلاب موقت يتلا ةطحملا ىلا عامتسالا
 .اهددهب يذلا رطخلا ةعيبط ةفرعمو

 يف ةثاغتسالل ةيمازلإ ةيلود ةراشإ 5 © 5 ءادنلا حبصأ

 مل اهنكلو .(يكلساللاو قربلل نيلرب رمتؤم) 1405 ماعلا
 رمتؤم) 1414 ماع يف الإ لودلا ةفاك لبق نم مدختست
 .(رحبلا يف ةايحلا ذاقنا لجا نم يلودلا ندنل

 يأ ,5 © 5 ءادنلا رايتخا نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 هذه طاقتلا ةيناكما ىلا عجري 6(... --- ...)

 شيوشت دوجو ةلاح يف ىتح .؛ةديج ةروصب زومرلا
 فورحلا يه 5 0 5 نأب داقتعالا ناو.( ةرشوش ) فيثك

 «(انحاورأ اوذقنا) 53976 ©0105 50ان15 ةلمجلا نم ىلوألا

 ةدجنلا) 56001115 01 56601015 ةيسنرفلا ةلمجلا نم وأ

 . ءىطاخلا ليوأتلا نم برض ىوس سيل :(ةدجنلا

 ( زلراشت ) زردنواس مر

 ًازراب ًارود بعل «(31/76 ؟1 ال15 يزيلكنا لاريمأ

 . عبسلا تاونسلا' برح نابإ

 ىلاوح يف ©0. 591180615 زردنواس زلراشت ريس دلو

 نس يف ةيناطيربلا ةيرحبلا ىلا مضناو 017/1 ماعلا

 ماعلا يف ةيواسمنلا ةثارولا برح عالدنا عمو .ةركبم

 برس ليكشتب ةيناطيربلا ةيرحبلا ةدايق تماق

 يرحبلا ديمعلا ةدايقب لقن يتنيفسو ةيبرح نفس 5 مضي
 طيحملا ىلا هتعفدو ,2©. 82502 «نوسنا جروج»

 عم مهتالصاوم قرط عطقو«نيينابسالا جاعزال ,ءىداحلا
 نيعماللا طابضلا نم زردنواس ناكو . اكريما يف مهتارمعتسم

 دئاقل دعاسملا طباضلا بصنم لغشيو «برسلا اذه يف

 يقب دقلو .«نويروتنس» ةدايقلا ةئيفس ىلع برسلا
 . ماوعا ةعبرا تماد يتلا هتمهم لاوط برسلا عم زردنواس

 ةنيفسلا يهو ,«نويروتنس» رهظ ىلع «نوسنا» عم ناكو
 .ايناطيرب ىلا برسلا نم تداع يتلا ةديحولا

 دئاقك طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلا 1765 ماعلا يف لقن

 ةبترب كاذنآ ناكو .رحبلا اذه يف لماعلا يناطيربلا برسلل
 تاونسلا برح تعلدنا هسفن ماعلا يفو .يرحب ءاول

 رحبلا يف عارصلا دتشاو .(1857 )١105  عبسلا

 هبرس زردنواس داقو .اسنرفو ايناطيرب نيب طسوتملا ضيبألا

 يرحبلا رطخلا ديازت نكلو .ةءافكب عارصلا اذه لالخ

0/1 

 ةدايز ىلا /١7/1 ماعلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا عفد يسنرفلا

 هعضوو .طسوتملا ضيبالا رحبلا يف لماعلا برسلا مجح

 11 « نروبزوأ يرنه» يرحبلا قيرفلا ةدايق تحت

 عاطتساو .هل اذهانسم زردنواس ادغو .9

 حاجن لوا قيقحت 1764 ماعلا يف «زردنواس» وه نروبزوأ»

 رحبلا حرسم ىلع عبسلا تاونسلا برح يف يناطيرب
 يف ايسار ايسنرف ابرس ارصاخ امدنع .طسوتملا ضيبالا
 ةوق عم اكبتشاو «(يقرشلا اينابسا لحاس ىلع) ةجاطرق

 «نسيكود» زيكرملا ةدايقب نفس " مضت ةيسنرف ةيرحب
 برسلا معدل «نولوط» نم ةمداق تناك ..121010652

 نفسلا ىدحا رابجإ نم انكمتو .«ةجاطرق» يف يسارلا

 قطانملا يف دياحملا لحاسلا ىلا ءوجللا ىلع ثالثلا
 وف» ةدايقلا ةنيفس امهادحا تناك نيتنيفس ارسأو «ةينابسالا

 زيكرملا اهنتم ىلعو .ًاعفدم 84 ب ةحلسملا««نايورد
 .رسألا يف عقو يذلا «نسيكود»

 نوسنأ لاريمالا هاعدتسا ,1764 (ربمتبس) لوليا يفو ٠

 «(ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلل ًادئاق كاذنآ ادغ يذلا)
 ىلع راصحلا ضرفب هفلكو «يبرغلا برسلا ةدايق هملسو

 )اله ماعلا علطم عمو .يسنرفلا «تسيرب» ءانيم

 مضت ةيرحب ةلمح (ادنك) غروب زيول ىلا ايناطيرب تلسرأ
 ةيبرحلا تادعملا نم نط فلا ٠١ لمحت نفسلا نم ةلفاق

 نم فلؤم برس ةسارح تحت «ةينيومتلا داوملاو ةيعفدملاو
 ىلع ناكو .زردنواس ةدايقب تاطاقرف 9و ةيبرح نفس ١

 لارنجلا ةدايقب يدنج فلا ١8 مضت ةيرب ةوق نفسلا رهظ

 ,نابوذلاب ديلجلا أدب نأ امو .3 778/0156 «فلوو سميج»

 «سنارول تناس» نم ةيئامربلا ةوقلاو لوطسالا مدقت ىتح

 «سميج» و «زردنواس» نادئاقلا رهظاو ,«كيبيك» ىلا

 لالتحا يف ةيئامربلا تاوقلا حاجن ىلا ىدأ ءًاديج انواعت

 لتق موجه دعب 117/69 (ربمتبس) لولي ةياهن يف «كيبيك»
 .«فلوو» هلالخ

 زردنواس بحس 69!1 (ربوتكا) لوألا نيرشت يفو

 «سنارول:تناس جيلخ دمجتي نا لبق «كيبيك» نم هنفس

 معدل .يزيلكنالا لانقلل ةيبرغلا لخادملا وحن رحباو
 رصاحي ناك يذلا 2. 113101 «كوه دراودا» لاريمالا

 نم نكمتي مل ثيحب ًارخأتم لصو هنكلو .«تسيرب»

 7١ 7١ يف ترج يتلا «نوربيك جيلخ» ةكرعم يف ةكراشملا

 لوطسالا ىلع (كوه» لاريمالا اهيف رصتناو ,«هةركا أ /

 11. 0ع «نالفنوكود ريبوه» لاريمالا ةدايقب يسنرفلا

 . 011م

 لو ماعلا رخاوا يف ايناطيرب ىلا زردنواس لوصويو

 ةدايقلا ملتساف .طسوتملا ضيبألا رحبلا برسل ادئاق نيع

 ةوق نكت ملو . يرحب قيرف ةبترب وهو 1١ ماعلا علطم يف
 ببسب ةيسنرفلا ةيرحبلا فعض نكلو .ةريبك برسلا اذه
 برح نم ةقباسلا كراعملا يف اهتباصا يتلا ةمخضلا رئاسخلا

 ىلع هترطيس ضرف نم زردنواس نكم .عبسلا تاونسلا
 برس معُد 115١ ماعلا يفو .طسوتملا ضيبألا رحبلا

 اينابسا نأب ايناطيرب داقتعأل ارظن .ةيفاضا ةوقب زردنواس

 امدنع داقتعالا اذه ققحت دقلو .اهدض برحلا لخدتس

 بآ يف ًايلئاع ًافلح ينابسالاو يسنرفلا نالهاعلا دقع
 ايناطيرب تنلعا .ماعلا كلذ ةيابن يفو . 175١ (سطسغا)

 ةهجاوم زردنواس ىلع حبصاو .اينابسا ىلع برحلا
 . طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ينابسالاو يسنرفلا نيلوطسالا

 يف حجنو .ديج لكشب لاجملا اذه يف هرودب ماق دقلو
 هايملا يف «أميل» ةنيفسلا ىلع ءاليتسالا نم تاهجاوملا ىدحا

 اهتميق ردقت ةورث لمحت ةنيفسلا هذه تناكو .ةينابسالا

 . رالود نييالم ةعبرأب

 ةدايق زردنواس كرت « ( ١7/57 ) برحلا كلت ءاهتنا رثإ

 دقلو. .ايناطيرب ىلا داعو ءطسوتملا ضيبألا رحبلا برس

 ةسايس عابتا ةيلاتلا تاونسلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا تراتخا

 مايق مغر .«يبرحلا اهوطساب اهمامتها لءاضتو «ةيملس

 يف زردنواس لاريمالل ناكو . هثيدحتو اهوطسا ريوطتب اسنرف
 لوطسالا عاضوا روهدت نم دحلا يف رود ةبقحلا هذه
 نيمثلا ثرالا ىلع ظاحلا يف رثأ هدوهجل ناك امك .يناطيربلا

 .«نوسنأ» لاريمالا قباسلا ةيكلملا ةيرحبلا دئاق هكرت يذلا

 ةيناطيربلا ةيرحبلا ةردقلا لؤاضت اسنرف تلغتساو

 نع 21194 ماعلا يف «اكيسروك» ةريزج ىلع تلصحف

 فواحم ثدحللا اذه راثاو .اونج نم اهئارش قيرط

 رطخلا اوعو نيذلا لوطسالا ةداق جاجتحاو «نييناطيربلا

 ةحالملا ىلا ةبسنلاب ءاكيسروك ىلع اسنرف ةرطيس هلثمت يذل

 ضيبالا رحبلا يف ةيركسعلا ىوقلا نازيمو« ةيناطيربل
 لخخدتلاب ةموكحلا اوبلاط نيذلا ةداقلا نم ناكو .طسوتملا
 . مومعلا سلجم ماما نلعا يذلا ء.زردنواس لاريمال

 دض برحلا ضوخ لضفالا نم نوكي دق» هنا يناطيربل
 نكلو . ؛اكيسروك كلتمت اهكرتو تمصلا نع ًاضوع اسنرف
 اكيسروك تيقبو ءًاتكاس كرحت مل ةيناطيربلا ةموكحل
 .71/ا/ه ماعلا يف زردنواس يفوت .ةيسنرف

 (ةرئاط) ه - يإ .س مدمر

 ,دحاو دعقمو دحاو كرحمب ةيناطيرب ةلتاقم ةرئاط

 1[خهزله] ثانع7214 (يكلملا تارئاطلا عنصم» اهجتنأ

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ 520017

 عنصم» هجتنا ام لضفا 5 2 - 5 28  يإ س» تربتعا

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ يناطيربلا «يكلملا تارئاطلا

 ««لماك ثيو بوس» ةلتاقملا دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتأت يهو

 كلت يف تمدختسا ةيناطيرب ةلتاقم لضفأ ربتعت يلا

 21915 ماعلا رخاوا .يف ةرئاطلا هذه تقلح .برحلا

 ثيح 2190117 ماعلا علطم يف ةيلعفلا ةمدخلا تلخدو



 يف ةصاخو «ةيلاع ةيئادأ تاردقو ةريبك ةيلعاف نع تنهرب

 ةروانملا ىلع اهتردقو لمعلا اهعافتراو اهقلست ةعرسب قلعتي

 ىتح فيثك لكشب اهجاتنا رمتسا دقلو .تاباصالا لمحتو

 فلتخم يف عشاو قاطن ىلع تمدخّنساو «برحلا ةيابن

 ريهاشم نم ريبك:ددع اهتدايقب رهتشاو «.لاتقلا حراسم
 «كونام .م» : مهنم «لوألا ةيملاعلا برحلا يف نيرايطلا

 ةرئاط 0٠ ىلاوح اهتطساوب طقسا يذلا 2. 742110 اع

 ٠١ ءاهز) تارئاط نم هطقسأ ام عومجم لصا نم «ةيناملا

 . (ةرئاط

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيابن ىتح اهنم جتنأ ام عومجم غلب

 تاوقلا فوفص يف لمعي اهنم ددع ىقب «تارئاط

 .تانيرشعلا لئاوا 0 ةيناطيربلا ةيوحلا

 «يلزلو» زارط نم يحورم كرحملا : ةماعلا تافصاوملا

 نزولا .غلك 578 ةغراف نزولا .ناصح ٠٠١ ةوقب

 .راتمأ 8,1١ نيحانجلا ةحتف . غلك 86١ عالقإلل يداعلا

 .راتمأ 5, ؟لوطلا

 . ملم الر ال رايع نم ناشاشر : حيلستلا

 ىلع ةعاسلا / ملك 55١ ىوصقلا ةعرسلا :ءادالا

 ىدملا . رتم 6٠" لمعلا عافترالا .رحبلا حطس ىوتسم

 .ملك هعه يداعلا

 (رتبوكيله) ؟ تيولأ 71١ - يإ س 0)

 جاتنا نم ةيسنرف «ضارغألا ةددعتم ةفيفخ رتبوكيله

 .«لايسابسوريأ» ةكرش

 «7؟  تيولأ *١” - يإ سد رةبوكيللا ترهظ

 قلحو .تانيسمخلا طساوأ يف 58 131 ثكاوانعأ1ع 2
 ةيلمع تأدبو , 1908 / ” / ١١ يف يرابتخالا اهجذومن

 لوألا يجاتنالا زارطلا ناك دقو . 145 ماعلا ينًيلعف اهجاتنا
 ١« -تسوترأ» زارط نم ينيبروت كرحمب ًادوزم ةرئاطلا نم
 كلذ ىلع قلطأو .اناصح 5٠" ةوقب 416010516 - 1

 امعومجم غلبو .5 313-28 291 - يإ سد مسا زارطلا
 . ةرئاط 97 هنم جتنأ

 5 818-[ سد زارطلا جتنأ .روكذملا زارطلا بناج ىلإو

 «وزاتسأ»زارط ٠ م ينيبروت كرحمب ادوزم ناك يذلا , 2-8

 ةفلتخم تانيسحت ىلع ىوتحاو . ناصح ه78 ةوقب 201

 زارط رخآ ناكو . ماع لكشب ةيلاتقلاو ةيئادألا تاردقلاب قلعتت

 يذلا 5 -- 315 م6١ أ سد رتبوكيلهلا هذه نم جتنأ
 اصيصخ هجاتنا مت دقو 8118-1 «امال» مسإب اضيأ فرعي

 نم ينيبروت كرحمب دوزم وهو . يدنهلا وحلا حالس باسحل
 دعم زارطلا اذهو .اناصح ما/١٠ ةوقب 47  تسوترا» زارط

 ةرملل قلح دقلو «ةيساق ةيخانمو ةيفارغج طورش يف لمعلل

 «ه - يإ سد ةيحورملا ةيناطيربلا ةلتقملا ةرئاطنلا <>

 2 7 تيالأ#”ا١ ىبإ 0 س» ةفيفخلا ةيسنإفلا دنوكيلملا

 15 ماعلا يف ىلوألا

 نم ديدعلا يف 47 - تيولأ» ةفيفخلا رتبوكيلهلا مدختست

 هيجوتو «نييناديملاع الطتسالاو ةبقارملا تامهمك ,«ضارغألا

 .ىحرتلا ءالخاو .فيفخلا لقنلاو ءةيعفدملا تايامر

 ١1 , ال رايع نم شاشرب اهجيلست نكمي اى .ذاقنالاو ثحبلاو
 يناهمادختسا لجأ نم١١4-س سد د/م خيراوص 4و ؛ ملم

 ةمواقمو «ةبيرقلا ةدناسملاك .ةفيفخلا ةحلسملا تامهملا

 .تابابدلا ةحفاكمو .درمتلا

 ًاراشتنا رتبوكيلهلا تارئاط عسوأ نم رتبوكيلملا هذه ربتعت
 ةرئاط ١0٠١ ىلاوح اهنم جتنا ام عومجم غلب دقو . ماعلا يف

 نم رثكاو ,«4816-أ سد 17١5و 031 - يإ سد 975)

 ىلع رتبوكيلهلا جاتنا رصتقي ملو .(4018 -أ سو ٠

 اهتمدختساو ءاكيجلب يفو دن لا يف اضيأ تجتنا لب ءاسنرف

 نآلا ىتح لازت الو.ةلود 4١ ةيلدم وأ ةيركسع ضارغال

 :ةيلاتلا لودلل ةحلسملا تاوقلا يف ةمدختسم )١1980(

 ءوغنوكلا ءداشت «ىطسولا ايقيرفا «نوريماكلا ءاكيجلب

 «دنحلا ءايناطيرب «ءةيبرغلا ايناملا ءاسنرف «كينيمودلا

 .برغملا .كيسكملا ,رقشغدم .نانبل «ليئارسا ءايسينودنا

 «سنوت ,وغوت ءارسيوس ءديوسلا ءايقيرفا يونج ,لاغنسلا
 .نينيب «نيتنجرالا

 يحورم كرحم :(17* يأ س) :ةماعلا تافصاوملا

 .ًاناصحا#“ ٠ ةوقب (١تسوترا اكيموبروت» زارط نم ينيبروت
 .راتمأ 4, لوطلا .راتما ,٠١ 58 ةيسيئرلا ةحورملا رطق

 نزولا .غلك 4٠١ ةغراف نزولا .ًارتم ؟,006 عافترالا
 .غلك ١5٠١ عالقإلل ىصقألا

 وأ «تادعملا نم غلك 5٠٠ ةعومجم ام : حيلستلاو ةلومحلا

 اهحيلست نكميو .ىحرجلا ءالخإل نيتلاقن وأ .لاجر 4
 -س س» زارط نمد/م خيراوص 4و ملم ١7,17 رايع شاشرب
00 

 حطس ىوتسم ىلع ةعاس/ملك ١5 ىوصقلا ةعرسلا : ءاذألا

 ىلع ةعاسر/ ملك ١77١ ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا .رحبلا

 لدعم .رتم ٠٠١# لمعلا عافترالا . رتم ١6٠١ عافترا

 (غلك“ا/ ه ةلومح عم) ىدملا . 8 /م , ه يئادتبالا دوعصلا

 .ملك 556 ىصقألا ىدملا .ملك ٠٠

 فرن



 | سس

 يوه غنوأ ياس (5)

 ؟ ) ءامدقلا سووال كولم دحأ

 .(11/8ه 1/٠0 ةرتفلا

 ينس مظعم 501 028 116 يوه غنوأ ياس ىضق

 « (ايلاح مانتيف) مانأ ف يفنم ريمأك ىلوألا هتايح

 «غناسك نال» شرع ىلع نيبصاغلا دحا ىلوتسا نا دعب

 ةيسوواللا كلامملا ىلوا «(ليف نويلملا ةكلمم) آ223 8

 تذحخا مث .104/ ماعلا ينال عاستا ىصقأ تغلب يلا

 اينيلوس » .ياس دج اهشرع ىقترا نا ىلا صلقتلا يف
 ةكلمم تشاع يذلا ,501011808 17/008582 «اسغنوف

 يف مكح (1086-

 15 ا) هذهع يف يبهذلا اهرصع «غناسك نال»

 مايسو مانتيف نم لك عم اهدودح تبث نأ دعب ( 14

 .ةيبيدأتلا تالمحلا ضعب داقو ءراوج نسح تادهاعمب

 , بادآلاو نوئفلا عجشو

 قزمتلاو بارطضالا داس )١1594(« انيلاس ةافو دعبو

 ريمالا زهج ثيح .1794 ماعلا ىتح «غناسك نال» ةكلمب

 تاوقب ةززعم ةيركسع ةلمح «يوه غنوأ ياس» يفنملا

 آلا عم ©طقص 8 «غناشت نييفد ةمصاعلا مجاهو «ةيمانتيف

 اكلم هسفن نلعا 17٠٠١ ماعلا يفو .اهنم بصاغلا درطو

 - اياس اري» مكاحلا بقل هسفنل ذختاو ,«غناسك نال» ىلع

 لقنو 212 52ز/2 - 5ع[12 [ط1584 11 «يناثلا تاريثث اثيس

 نيدلاو ةيكلملا زمر) «اذوب غناي اراي» لاثمت ©17٠١ ماعلا يف

 آان ,غناياري غناول» ةيلامشلا ةئيدملا نم (سدقملا

 )١7١8(. «غناشت نييق» ةمصاعلا ىلا 0 8

 .«لهلهمو برطضم مكح دعبو .٠117ا/ ماعلا يفو

 ةلمح 12128 اك1153186 «تاراستيكغنيك» همصخ زهج

 ىمتحا كلذ رثا .اهلتحاو «غناباري غناول» ةئيدم اهب مجاه

 كلمل ةيزجلا عفدي راصو .مايسو مانا يتوقب يوه غنوأ ياس

 نال» ةكلمم مسق يذلا رمالا .هل هتيعباتب ًافرتعم مانأ

 .«غنايري غناول» اهتمصاعو ةيلامش نيتكلمت ىلا «غناسك

 .«عناشت نييف» اهتمصاعو ةيبونجو

 تبد .11/ه ماعلا يف يوه غنوأ ياس ةافو دنعو

 .اهمارخت ىلا ىدأ امن .خسفتلا اهداسو «دالبلا يف ىضوفلا

 ءرشع عساتلا نرقلا يف مانا ةكلمم اسنرف تلتحا امدنعو

 اهقحب كلذ ترربو ءاحل «غناسك نال» ةيعبات تنلعا

 مانا ةكلمت لالتحا دعب «غناسك نال» لالتحا يف بستكملا

 . مانأ كلم هتيعباتب يوه غنوأ ياس فارتعال أرظن

 فرخ

 ناس - اياس (54)

 ميعزو ١"١9( - ؟ ١ يمروب يسأيسو رئاث
 لالتحالا دض (197 اور نيحالفلا ةضافتنا

 .«لفسلا امروب» ميلاقأ يف يناطيربلا

 يلا 51819660 «وبيوش» يف 583/2 581 ناس اياس دلو

 «ايايغنولأ» ةلالسل نيلاوملا نيينطولل ًازكرم تناك
 ةرتفلا يف «امروب» تمكح ىتلا «ةيكلملا 12

 لمعي ًايذوب ًاكسان هتايح علطم يف ناكو .(1887-19/65)

 ناك [ى .«ىلفسلا امروب» و «مايس» يف ميجنتلاو بطلا يف
 مومعلا سلجم» نم فرطتملا ينطولا حانجلا يف ًاوضع

 .«ةيمروبلا تايعمجلل

 ماعلا يف دنلاب «امروب» تقحلا دق ايناطيرب تناكو

 ىلع نونميبب مهتلعج تازايتما دونحلا حنم امم 5

 «نويمروبلا» سمل نيحو . «امروب» يف ةايحلا تاعاطق فلتخم

 ةيروتسدلا تاليدعتلا نم «امروب» تنثتسا دق ايناطيرب نأب

 اومظن 151١. ماعلا يف يدنهلا روتسدلا ىلع اهتلخدا يتلا

 ماعلا يف نييناطيربلا رابجا ىلا تدا «ةلماش جاجتحا ةكرح

 ملريبدتلا اذه نا ديب . يمروبلا روتسدلا ليدعت ىلع ١97

 بحس اهيف تعمجتو تابارطضالا اهتمع يتلا امروب ءىدب
 ةضهانملا ةكرحلا يف ناس اياس طرخناو .ةروشلا

 نلعاو «.دنهلاب «هامروب» قاحلال ةضراعملاو .نييناطيربلل

 ماقو .ةازغلا درطو بعشلا ديحوتل شرعلا يلوتب هقح

 يف «اكلم» جوت نا دعب .08108 «نولاغ» مسا هيلع

 / 1٠١ / 78 يف «نوغنار» نم ةبيرقلا 105عا8 «نياسنإ»

 للا

 ىلوألا ةرارشلا تقلطنا ١١ / 1970٠. / ”+ فو

 . 102110108001 «يداوراث» ميلقا يف ةضافتنالل

 ناكو .ىرخالا ميلاقالا ىلا ةعرسب ىودعلا تلقتناو

 ديواعتلا نولمحيو .حامرلاو فويسلاب نيحلسم نوحالفلا

 .نييناطيربلا صاصر نم مهيمحت اهنا نودقتعي اوناك يتلا

 ةيماظنلا ةيناطيربلا تاوقلا نيب تاهجاوملا ترفساو
 ةحلساب نيزهجملا راوثلاو «تاشاشرلاو قدانبلاب ةحلسملا

 يف تاباصالا نم ريبك ددع عوقوو راوثلا راحدنا ىلا «ةيئادب

 هرئاسخ ةماخض «ناس اياس» ىعو امدنعو .مهفوفص

 نا دجوو .نيحالفلا نم هراصنا تايونعم روهدتو

 5140 «ناش» ةبضه ىلا رف ؛رايبخالا ىلا ةرئاس ةضافتنالا

 ةمكحم ماما مكوحو .1471/8/7 يف لقتعا هنكل .ةعينملا
 ترمتساو ١5 / 1١١/ 1971١. يف مدعا مث .ةصاخ

 ماعلا يف ًايئابن اهدامحإ مت نأ ىلإ .هتافو دعب ةضافتنالا

 .نيحالفلا نم ٠0٠ ٠١ لتقم دعب .197

 (يئامرب ماحتقا ةئيفس) نايياس 30

 رتبوكيله تارئاط ةلماحو .يئامرب ماحتقا ةنيفس

 «اوارات» ةئف نم عنصلا ةيكريما ايدومع علقت تارئاطو

 ةنيفس) آب 11 ه 2 00 -[ ه لو مقرلا لمحت 6028

 يف (1940) ًايلاح لمعتو .(7 مقر ةيئامربلا ماحتقالا

 . ةيكريمالا ةيرحبل

 تقولا يف «اوارات» يئامربلا ماحتقالا نفس ةئف مضت

 و «دوو وليب» و «نابياس» و «اوارات» : نفس سمح رضاحل

 ىلع اهلازناو تاوقلا لقنل ةدعم يهو .«غناناد» و هوسان»
 تاذ تارئاطلاو رتبوكيله تارئاط لمحو .ءىطاوشلا

 نم نيعونلا نيذه نم طيلخ وأ .يدومعلا عالقال
 «يئامربلا ماحتقالا تايلمع يف اهمادختسال «تارئاطل

 ؛ىلوالا لازنالا تاجومل يكيتكتلا معدلا ميدقت ابنكمي اك
 .ةضقنملا ةيلاتقلا ودعلا تارئاط عم لماعتلاو

 ءانب ىلع ةصتخملا ةيكريمالا تاطلسلا تقفاو دقلو

 يلاملا ماعلا يف (131869/8 اوارات) نفسلا هذه ىلوا

 وليب» و 581282 «نايياس» ءانب ىلع تقفاو مث 4

 تءاجو 191١. يلاملا ماعلا يف 8ا1عة11 178/000 «دوو

 ين آل 8 «غناناد» و 2135582101 «وسان» ىلع ةقفاوملا

 تنلعا ءاوالا / ١ر/ك ٠٠١ يفو ١91/1١. يلاملا ماعلا

 نم ىرخا نفس عبرا ءانب ءاغلإ نع ةيكريمالا ةيرحبلا
 . ةقباس ةطخ بجومب اهجاتنا ررقملا نم ناك «ةئفلا هذه

 نفسلا ءانبل ةديدج ةأشنم ىلع رايتخالا مقو دقو
 تروطو ,1088115 18/656 «تسيو زلوغنا» مساب تفرع

 نم نفس ةدع ءانب حيتت ةروصب ًاصيصخخ دعم ضوح ىل

 ةيكريمألا ةيرحبلا تلوتو .دحاو نأ يف ةلئامتم جذامن

 «ترذتعا نا دعب ,نفسلا نم ةئفلا هذه ءانب دوقع زاجن

 نع ةيبرحلا نفسلا ءانبل ىرخالا تاسسؤملا تزجع و
 يف ةدراولا تافصاوملاو ريياعملل ةقباطم تاءاطع ميدقت

 ىلا اهلازناو نفسلا ءانب ىرجو . يكريمألا عورشملا طورش
 ءانب مت دقلو .اعابت ةيتايلمعلا ةمدخلا اهلوخدو ءامل

 الر/ 18 يف ءاملا ىلا تلزنأو ء191/37 7/7١ يف «نايياس» ١

 :191/ا/ ماعلا رخاوأ يف ةمدخلا تلخدو 19104 /

 ماعلا راعسا بسح .سمخلا نفسلا ةفلكت تردقو

 559 لدعمب يأ ءرالود نويلم ١١48 غلبمب 4

 .ةدحاولا ةنيفسلل رالود نويلم

 : ةئيفسلا ميمصت

 لماحلا يولعلا حطسلل لكلا لوطلا تحت دجوي

 فصن يواسي اهوط تارئاط ةريظح .(طبهملا) تارئاطلل
 .يلفسلاو يولعلا ناقباطلا لصتيو. .يولعلا حطسلا

 لمعت ءايلوقاش ةكرحتم ةصنم ةطساوب رخآلاب امههدحإ



 ا ماخعست هليقسا

 ليمحتلاو ةءاضالا ةحتف نيب عقتو .دعصمك ًاضيأ

 نم يفلخلا ءزحلا تحت دجويو .ةنيفسلا ةرخؤم دعصمو
 عافتراب مكحتللو املا هرمغ نكمي ضوح ةصخملا

 ىلاوح هضرعو .(امدق 754) ارتم 4١ هلوط (سطاغلا

 ةددعتم لازنا قراوز ةعبرأل عستي «(امدق 78) ًارتم 5

 تابرعل ًاعساو ًابارم ةنيفسلا مسج نمضتي امك .ماهملا
 ًايفاك ًاناكمو .ةفيفخلا ةعردملا لاتقلا تابرعو لقنلا

 . ةزرعم ةبيتك مجحب ةلتاقم ةوق ءاويال

 يه ناريطلل صصخملا حطسلل ىوصقلا ةقاطلاو

 يس 0807 ه يس» زارط نم تارتبوكيله 9 ليغشت
 رتبوكيله ١١ وأ11©4 - 53:56 5هلاذو7 «نريلاتس
 . 0 11 - 465ه اكصنعطأ «تيان يس 45 اه ىس»

 يس» رتبوكيله ١9 بعوتسي نا ةريظحلا حطسل نكميو

 نأ نكمي امك .«تيان يس» رتبوكيله ٠ وأ «نويلاتس

 ,اهريغو تارتبوكيلملا هذه نم طيلخ اهرهظ ىلع طحي
 4.0/2 8- ف ييراهد لثم يدومع عالقا تارئاطو

 « نابياس د ةنيفسلا تانارخ عستتو - 8 كل 113:16: هي

 دوقو نم ( ل ال١٠8 ) ىكريما نولاغ فالآ ٠

 دوقو نم (ل 154800 نولاغ فلا 0١16و .تابرعلا

 . تارئاطلا

 :ينورتكلالا زيهجتلا

 «تارتبوكيلملا ةحالم تادعم ةفاكب ةزهجم ةنيفسلا

 يكل «ةيكيتكتلا ةيئامربلا برحلا تانايب ماظنب ةدوزمو
 (رتويبمكلاب) ًاينورتكلأ ةبوسحملا ةدعاسملا مدقت

 0اس ثلا نجا مرت 0 دعو م. تاسلا

 .ىرخأآلا تارئاطلاو ترتبوكيلملا هيجوتل ةيرورضلاو

 ,ةفشاكلا اهتزهجأو ءاهسفن ةنيفسلا ةحلسأ هيجوتو

 «تارئاطلا ظوبه هيجوتو ةحالملل ةيرورضلا ةزهجألاو

 . ةينورتكلألا برحلا ةراداو

 نم عفادملا نارين ةدايق رادار ماظن ربع نارينلا ةدايق متتو

 1١« كك مد رادار يزاهجو 14 1 86 ه5 ك مد زارط

 هيجوتل رادار يزاهجو .خيراوصلا هيجوتل 11 1 - 5

 ر 5 ١ 6 - 9 هل «أ 9  غ ب س» زارط نم ةحلسألا

 .5 2 60-6 مى. غاب س»

 زارط نم يرادار شيتفت ةزهجأ ةثالثب ةزهجم ةنيفسلاو

 نم شيتفت يزاهجو 5 8 9 - 52 0088 - س ب سد
 -س ب س»و 5 25-10 0٠١ - س ب س» زارط

 س ب س» زارط نم ةيوجلا ةحالملل دحاو زاهجو 4٠«
 5 35-25 نخنو-

 عافدلل» وج  حطس خيراوص قالطا اتصنم :حيلستلا

 زارط نم خيراوص قلطت .8 2 1) 24 5 «ةطقنلا نع

 يعم 5م2110/ (1/116 - 25) عيه ك م) ورايس يسد»

 «,ةناطبسلا ةيداحا (ةصوب ه) ملم /١11 رايع عفادم ةثالثو

 ةشاشر عفادم 5و 34 16 - 45 عه  ك مد زارط نم

 «53/- ك مد زارط نم .تاناطبسلا ةيداحإ «ملم ٠١ رايع

 نم (ةيحتلا) مسارملل نيعفدم ىلا ةفاضالاب .2 16 - 7

 نيعفدمب ًارخؤم تدوز دق اهنأ دقتعيو .ملم 4٠ رايع

 03/1 1< - 218  ك مد زارط نم ملم 7١ رايع نم نيرخخأ
 .خيراوصلا دضو طر/ م بيرقلا عافدلل 5
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 : ةملاعلا تافصاوملا

 لوطلا . نط 9876٠١ ةلماك ةلومحب (ةحازالا) نزولا

 م 5 ناريطلا حطس عم ىصقالا ضرعلا .م

 .م ال, سطاغلا .م "8,7 ناريطلا حطس نودبو

 .ةدقع ؟8  ؟”؟ ةعرسلا .(ةقباس رداصم يف م 8.5)

 9405 مقاطلا .(ةدقع ٠١ ةعرسب) ليم فالآ ٠١ ىدملا

 تاوقلا نم لمحتو 817(2 ىرخا بتر 4٠., طابض)

 1١#/١9(. ىرخا بتر .19/؟ طابض) “1١908 ةيلاتقلا

 «سواهغنتس» و عنص «ناينيبروت ناكرحم :ةكرحملا ةوقلا

 ءهكرح لقن يدوماع عم ,ناصح فلا ١4٠ اهتردق

 ةدوزم ةنيفسلا نا ىلا ةفاضالاب .نايراجفنا نالجرمو

 نيمأت لجا نم ناصح 46٠ هتردق يعفد تيبثت زاهجب

 .لازنالا تابكرم نم اهتلومح غيرفت ءانثا اهعضو رارقتسا
 ةيبط تادعمب ةزهجم ةنيفسلا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 ةفرغو «تايلمع فرغ مضت «ةمدقتم ةحاعم طئاسوو

 «لزعلل رخاو يفشم حانجو «ةينيسلا ةعشألاب ريوصت

 تاعدوتسمو «نانسا تايلمع ةفرغو «ةيلديصو .رباخمو

 .ةيبطلا تادعملاو ةيودالا نيزختل

 ١944 (ةكرعم) نايياس ه4)

 يف ةينابايلا تاوقلاو ةيكريمالا تاوقلا نيب ترج ةكرعم
 يف «نايرام» ليبخرا رزج ىدحا ,521م87 «نايياس»

 دقو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ,ءىداحلا طيحملا طسو

 .ةريزجلل نييكريمالا لالتحا نع ترفسأ

 «نايرام» ليبخرا ىلع ءاليتسالا يف نييكريمالا رارق ناك

 ىلا تفده ةيجيتارتسا نمض .1944 4/7/1١17 يف ذختا دق

 عاطقلا يف نييزاوتم نيقيرط ربع ويكوط ىلع قابطالا
 اينيغ» رزج قيرط لوالا :ءىداحلا طيحملا نم طسوالا

 ةدايق تحت «نيييليفلا» و, 1/01016085 «كولوم» و«ةديدجلا

 :ناجرملا رزج قيرط يناثلاو ««رثرا كام سالغود» لارنجلا

 ةدايق تحت« «نينوب» و «نيلوراك» و «نايرام» و «لاشرام»

 , نطعوأعو طلتطلا2 «زتيمين رتسشت» لاريمالا

 ًادعوم ١18/” موي نويكريمالا ناكرالا ءاس ؤر ددح دقو
 يلا «(ماوغو «ناينيتو .كايياس) «نايرام» رزج وزغل

 ابرق ناجرملا رزج تاليبخرا رثكا اهنوك يف اهتيمها نمكت
 نألو .ىويكوط قرش يبونج ملك 550) نابايلا نم
 دض ةيكريمالا ةيرحبلا تايلمع لهسي اهيلع ءاليتسالا

 دض «78 ب» لبانقلا تافذاق تاعلطو .«نيييليفلا»

 .نيصلاو ؛هزومروفو «نيييليفلاو نابايلا

 «كوتيوينيا» ةريزج نم تكرحت ١944 / 5ر4 يفو

 ناتيرحب ناتلفاق «نايرام» رزج هاجتاب 1221ع01[1

 16 (زنوربس) «سنواربس دنومير» لاريمالا ةدايقب ناتيكريما

 فري



 أ س

 نم قلطنا يذلا سماخلا لوطسالا امهبكاوي 1320

 124. «رشتيم كرام» ةدايقب 5 / 5 يف ؛«وروجام» ةدعاق

 تارئاطلا نم ىلوالا ةجردلاب اهتيامحلل 151

 ناتلفاقلا تمض دقو .«كرت» ةريزج يف ةزكرمتملا ةينابايلا

 ه .تارئاط ةلماح ١؟) ةيرحب ةعطق 68٠6٠ نم رثكا

 ةئيفس "4 ةلقان // .ةرمدم ١؟؟ .ًادارط ١١ «جراوب
 تاوقلا دادعت غلبو .(خلا . . .لازنا ةنيفس 144 .نحش

 ةاشمو ةاشملا نم يدنج فلا ٠١ نم رثكا ةلومحملا

 (يدنج فلا 5١ا/) 0١ ةيرحبلا ةوقلا مهنيب نم ةيرحبلا

 1+. «رنروت دنومشتير» يرحبلا قيرفلا ةرما تحت ةلماعلا

11 . 

 ةمهم .هل ةعبات ةيئامرب ةوق ىلا «رنروت» لكوأ دقلو
 ةدايق تحت ةوقلا هذه عضوو ««نايياس» ةريزج لالتحا

 .سماخلا يئامربلا قليفلا دئاق «ثيمس دنالوه» قيرفلا

 : مضت تناكو

 «نوسطاو» لارنجلا ةدايقب ؟ ةيرحبلا ةاشم ةقرف *

 «تيمش» لارنحلا ةدايقب 4 ةيرحبلا ةاشم ةقرفو 31

 .(لجر فلا 44 نيتقرفلا عومجمو)و 4

 11. 580115 «ثيمس فلار» ةدايقب ؟1/ ةاشملا ةقرف

 ىلع قلطاو .ةمئاع ةيطايتحا ةوقك (لجر فلا 20)
 1078867 «رجياروف» مسا ةيلمعلا

 اهرابتعاب ءوزغلل فده لوأك «نابياس» تريتخا دقلو

 . ةيفارغجلاو ةيركسعلا نيتهجولا نم «نايرام» رزج زكرم
 ةدايقب يناباي يدنج فلأ "7 نم ةوق كاذنآ اهيمحت تناكو

 لطب) ©طانأءطأ /[128ان2030 موغان يشتيوشت» لاريمالا

 «وتياس وغوستيشوي» لارنجلاو (روبراه لريب ةكرعم
 ىنع ةرطيسلا ينعي اهلالتحا ناكو . 10511451809 0

 . ةيبسن ةلوهسب «ناينيت» و «ماوغ»

 تارئاط هب تماق يوج فصقب وزغلا أدب 5/1١١« يفو

 ريمدت نع رفساو .ةريزحلا تاعافد دض سماخلا لوطسالا

 قارتحاو .نحش ةنيفس ١١ نم رثكاو «ةيناباي ةرئاط 4

 ةرملل تمدختسا يتلا ملابانلا لبانقب ركسلا بصق لوقح

 هذه ذاختا نم نيينابايلا ةصانقلا نامرح ىلا ىدا ام «ىلوالا

 ىلإ ةيئامربلا ةوقلا تلصو ”/ ٠١ ينو .ءيباخمك لوقحلا

 نم يبرغلا بناجلا يف «انتيفا» سأر دنع .لازنالا ةقطنم

 تماق «5/ 1١٠ حابص نم ه, ؛4ه ةعاسلا دنعو . ةريزجلا

 ةفيثك ديهمت تايامرب «ثيمس دنالوه» لوطسا عفادم

 ةعاسلا يفو 7,٠٠. ةعاسلا يف ةيبرحلا تارئاطلا اهتدناسو

 نم رّثم 6٠١ ةفاسم ىلا لازنا ةنيفس 4 تمدقت 86

 8) 4و ١ ةيرحبلا ةاشم يتقرف ةعيلط تلزناو «ءىطاشلا
 نيئطاش هاجتاب ةيئامرب ةبابدو ًارارج ١94 عم (لجر فالآ

 «أووناك ناراشت» ةدلب يبونجو يلامش ناعقي نييرخص

 .ًارتم 45٠١ ةفاسم |هنيب لصفتو . 2012122 028

 فول

 وق اني ب ال 3

 ةيلومرلا تاركا وك هيج

 تكف اياب سكاقم مرج وسو
1 5 9 

 ال1 15 1 با ل فاك

 ( 191414 ) نايياس ةريزخل ةيكريمالا تاوقلا لالتحا ططخم

 ي نيئزج ىلا ةريزجلا رطشب يضقت ةطخلا تناكو
 ”؟ ةيرحبلا ةاشم ةقرف موقت نأب كلذو .نيموي نوضغ

 نمو ©2188 «ناياراغ» ةريزجلا ةمصاع ىلا فحزلاب

 هعافترا) 12004082 «ناشتوبات» لبج ىلا هجوتلا مث

 موقي نيح يف «ةريزجلا ءىطاوش ىلع لطملا (امدق 1١64

 جيلخ هاجتاب ةريزجلا روبعب 4 ةيرحبلا ةاشم ةقرف لاجر

 لكش ىلع الامش هجوتلاو ,38038116112© (نييسيجام»

 عفادمو ةيلاعلا جاومالا نا ريغ .؟ ةقرفلا ةرزاؤمل ,ةحورم

 لازنالا ةيلمع تلعج ««انتيفا» سأر يف ةينابايلا نواحلا

 لوالا مويلا يف امهمدقت ءانثا ناتقرفلا تدبكتو . ةياغلل ةقاش

 ةيليل تامجبب نوينابايلا ماق نا دعب |يس ال ,ةباصا ٠

 ةقرف كارشا ىعدتسا يذلا رمالا :«ناياراغ» نم اقالطنا

 .ةيلمعلا يف 707 ةاشملا

 معدم ٍناباي موجحل 5 /١ رجف يف ناتقرفلا تضرعتو

 5٠٠١ اهدحو 5 ةيرحبلا ةاشم ةقرف فلك .تابابذلاب

 ٍيفو .موجحلا فاقياو تابابدلا ريمدت متي نأ لبق «ليتق

 ةيبرغلا ةيبونجلا ةيوازلا يف ؟ا/ ةاشملا ةقرف تلزن هسفن مويلا

 ةيرحبلا ةاشم يتقرف لعجو «نيمجاهملا مخز داز امءةريزجلل

 دعب )١14//5(«2 يلاتلا مويلا يف مدقتلا ضعب ناققحت 4و ١

 2ا/ ةاشملا ةقرف نم ٠١6 و ١58 ناجوفلا عاطتسا نا

 ريهطت يف ءدبلاو .ككأأ[0 «وتيلسأ» راطم ىلع ءاليتسالا

 دقلف .«ناتوفان» سأر ىتح ةريزجلا نم يبونجلا فرطلا
 راطم يلامش يهبج موجب 4 ةيرحبلا ةاشم ةقرف تماق

 ىلع .«نييسيجام» جيلخ وحن ةريزجلا تربعو ؛«وتيلسا»
 ؟ ةيرحبلا ةاشم ةقرف تعفدنا نيح يف «يقرشلا لحاسلا

 تاعافد يف ًاقرحخخ تققحو ««اووناك ناراشت» وحن

 تلعج ةجرد ىلا ًايراض لاعقلا ناكو .نيينابايلا
 يذلا ؛«ماوغ» ةريزج وزغ دعوم ليجأت ررقي «سنواربس»
 .5/14 يف أدبي نا ًاررقم ناك

 ةاشملا ةقرف نم نيجوف «ثيمس دنالوه» جز 8/٠١" يفو

 طسولا ريرحت ةيغب 4 و ” ةيرحبلا ةاشم يتقرف نيب
 «واشتويات» و «ناياراغ» يف نيينابايلا عضو ناكو .لامشلاو

 دعب رواغملا ىلا نوينابايلا أحل دقف .ةريطخ ةجردل ءاس دق

 يذلا «فيثكلا يرانلا ءاطغلا لعفب مهعفادم اودقف نا

 افذه مهسفنا اوكرتو هتيامح تحت نومدقتي نومجاهملا ناك

 وا عجارتلا ىلع كلذ نيلضفم .بهللا تافذاقل



 ببسب «لشفي نا طسولا ين موجهلا داكو .مالستسالا

 ءانثا .؟ا/ ةاشملا ةقرف دئاق «ثيمس فلار» ءاوللا ؤطابت

 .«واشتويات» لبج يقرش «توملا يداو» ةقطنم يف همدقت

 دعب ««نايارغ» ؟ ةيرحبلا ةاشم ةقرف تلخد 5/ ؟8 يفو

 ىلا 4 و ؟ ةيرحبلا ةاشم يتقرف تاوق نم ديزم قفدت
 نم ؟8 جوفلا نم ءزجو 8 جوفلا لصو نيح يف ؛ءىطاشلا
 مدختساو .«واشتويات» لبج ةمق ىلا 4 ةيرحبلا ةاشم ةقرف

 ةينابايلا ءىباخملا ريهطتل تيمانيدلاو تارارجلا نومجاهملا
 موجطلا لالخ نييكريمالا رئاسخ تغلب دقو .اهريمدتو

 +م#مال و ٌاليتق ١589 :ًاعوبسا قرغتسا يذلا ريخالا

 1١80 و «ةيرحبلا ةاشم يتقرف نم ًادوقفم 870 و .ًاحيرج
 . 59/ ةاشملا ةقرف نم ًادوقفم ١5و .ًاحيرج ٠١7 و ًاليتق

 دقف .«ناشتويات» لبجو «نايارغ» طوقس نم مغرلابو

 )4٠٠0 نيينابايلا نم يقب نم دنع لاتقلا حور تلظ
 باطخملا لعفب «ةعفترم ةريزجلا لامش يف (رثكأ وأ صخش

 يف نييندملاو دونجا يف «وتياس» لارنحلا هاقلا يذلا يسامحلا

 «اشنوكام» يف عمجتلا ىلا هيف اعدو ءاللك 5 ليل

 ىلع ًاريخخا ًايراحتنا اوجه نوينابايلا نشو . 8

 ين«يبرام» سأر ىلا مدقتلا نم اهعنمل ةيكريمالا تاوقلا

 ام لك موجهلا اذه يف اومدختساو«ةريزجلا لامش ىصقا

 و اوتياس» دمع نيح يف نيكاكسو بارحو قدانب نم هنوكلمي

 نم 4 ةعاسلا يفو .راحتنالا ىلا اهتاذ ةليللا ف (وموغان»

 موجيب يناباي يدنج فالا ةثالث قلطنا ءال / 7 حابص

 اوقرتخاو .تاعومجم ثالث يف بونجلا وحن يراحتنا
 ءاهنم بئاتك ةدع اوتتشو ,ريصق تقول '/ ةقرفلا تاعافد

 نكلو .ةيعفدملا تايراطب نم نيتيراطب ىلع اولوتساو

 تذمخاو .ةأدابملا غ ةيرحبلا ةاشم ةقرف تداعتسا ام ناعرس

 ناديملا عفادمب نيينابايلا نادصحت (؟9 و ؛) ناتقرفلا

 . مهتدابأ ىتح تابابدلا عفادمو

 ددع ءاقب مغر «ةنمآ ةريزج نابياس تنلعأ 7/9 يفو

 اوضفر نيذلا «لاغدالا يف نيفتخملا نيينابايلا ةصانقلا نم

 مهتدابا تمت ىتح نييكريمالا جاعزا اوعباتو مالستسالا

 نابياس لالتحا ةيلمع يف نويكريمالا دقف دقلو .ةبوعصب

 شيجلا ةاشم نم دوقفمو حيرجو ليتق نيب الجر ضنفت

 لتقم نيينابايلا رئاسخ تناكو .ةيرحبلا ةاشم نم١٠ 439 و

 1٠٠١ عوقوو «(يدنج فلا "؟) ةيماحلا تاوق لماك

 نم و.رسألا يف ةريزجلا يف نيلماعلا نييندملا نم صخش
 نيينابايلا طابضلاو دونجلا ةيبلاغ نأ ركذلاب ريدجلا
 ىتشب اورحتنا وأ «ةيراحتنالا تامجملا نابإ اولتق دق

 .رسألا يف اوعقي ال ىتح «بيلاسألا

 يتم »
 ل يلب هاو معصم« ف ١

 06-52 يا

 نابياس ةريزج ءىطاش ىلع لزنت ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم <

 هج ةفيثكلا ةيراحتنالا تامجه لا اياحض نفدل نايياس يف ةيعامج ةيناباي ةربقم
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 ا س

 (خوراص) ردنيودياس م

 . وج - وج هجوم يريمأ خوراص

 5106ميزص لعرع ردني ودياس خوراصلا ربتعي

 ًامادختسا. ةهجوملا وج - وج خيراوصلا رثك ا دحأ

 خوراص وهو . الامتساو اعنص اهطسبأ و « ملاعلا يف

 ثحابلا هسأر ةطساوب هفده وحن هجوي « ىدملا ريصق

 رايطلا هيوصي نا دعب « ءارمحلا تحت ةعشالا نع

 . ًايرصب فدطا وحن
 « تانيسمحلا لئاوأ يف خوراصلا اذه ريوطت دب

 ةيلمع تعباتت مث «٠ اهطسا وأ يف ةيلعفلا ةمدخلا لخدو

 .فالا ةدع هنم جتنأ ام عومجم قاف ىبح هجاتنا

 رخآلا ضعبلا نع اهضعب فلتخي تازارط خوراصللو

 نآلا ىتح جاتنالا ديق لازي الو . ليصافتلا ثيح نم

 ,ةثادح رثكألا تازارطلا هنم جتنُت ثيح 001980

 ردنيودياس» و « لا ١ ردئي ودياس ر مساي ةفورعملاو

 قوفتت يهو . «ج 1١- ردنيودياسو وىوه ١

 ىأ -- ١ ردنيودياس ») :ىلوألا تازارطلا ىلع

 نم («داس آ١»و « يس - !روو (ب ا - )» و

 ءادألا تاذ تارئاطلا عم لماعتلا ىلع امتردق ثيح

 تايضتقم مئالتل ٠ رصقأ تافاسم ىلعو « يلاعلا

 . ( 808 11814 ةشراهملا لاتق ) يوجلا كاتبشالا

 « ردني ودياس خوراصلا قالطاو لمح نكم

 ملاعلا يف ةمدحلا ديق ةفذاق ةلتاقمو ةلتاقم ةرئاط ةيأ نم
 اك ) عنصلا ةيتايفوس تارئاطلا اهيف ام « ًايلاح

 غيم » ارط نم ةيناتسكابلا تالئاقملا عم لاحلا يه
 ةدورملا تا رئاطلا حوا رتتو .(هب ةحلسملا ع ١و

 نم رضاحلا تقولا يف زارطلا اذه نم خي راوصب
 م5 فرد, لثم ًايبسن ةمدقلا ةثافنلا تالتاقملا

 تالتاقملا و تالتاقملا ىلإ « , رنه ركوه » و « رباس

 «ه - ف» و« موتناف ؛ - ف و لثم ةيلاحلا ةفذاقلا

 هه /88- جاريم» و« رغيات يإ ه- فور

 - ف » لثم ًاثيدح ةممسصملا ةلتاقملا تارئاطلا ىتح
 فد و « تاكموت ١ - فر» و « لغيإ 1

 ب ا حا

 ل ودلا عيمج ىدل ًايلاح « ردني ودياس مادختسي

 نم لك يف ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نم ةحلسملا

 ةفاضإلاب « ايقيرفاو ايسآو ةينيتاللا اكريماو ابوروا

 .ايفالسوغويو دنطاك ةزاحنملا ريغ لودلا نم ددع ىلإ

 نزولا . رّثم ؟.م10 لوطلا : ةماعلا تافصاوملا

 ىوصقلا ةعرسلا . لك ٠١ ىصقألا ىدملا . غلك

 : ىبرحلا سأرلا . كام ؟

 , غلك ف
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 نزوب راجفنالا ديدش

 كل م

 « ردنيودياس » وج وج ىكريمألا خوراصلا

 يروماكات وغياس (40)

 ١84578 ) يناباي ةلود لجرو براحو يموق لطب

 .( اهالا/ل

 يف 5230 212163102011 يروماكات وغياس دلو

 نم 1628051108 « ايشوغاك » ةدلبب 1/١/1818

 ةليبق ىلا يمتني وهو . 1كالان5أ11 «وشويك » ةريزج لامعأ
 نيبراحملا ةقبط نم ةعضاوتم ةرسا يف أشن دقلو . « امستاس »

 تداس يتلا تاعزنلا خانم رثأتو « ( ياروماسلا ) نيينابايلا

 هنطوم فصقو نابايلا ىلا بناجالا لوخد دعب ةينابايلا رزجلا
 ةاعد فص ىلا زاحناو « رشع عساتلا نرقلا فصتنم يف

 عاطقالا ماظن دض . ةيزكرملا ةموكحلاو ةيموقلا ةدحولا

 اذه زجعل ًارظن « نينرق لبق دالبلا يف دئاسلا يركسعلا
 يعاهجالا ثيدحتلاو ةينطولا ةدحولا نيمأت نع ماظنلا

 ةيبوروألا لودلا لخدت مامأ لاعفلا عافدلل نيبزاللا

 . نايايلا نوؤش يف ةدحتملا تايالولاو

 12162881588 اواغاكات ةرسأ مكحب ةحاطإلا يف مهاس

 عاطقالا ماظن ةياهن كلذ ناكف « ١877 ماعلا يف ةمكاحلا

 ةدحولا مايقو ةثيدحلا نابايلا ةضهن ةيادبو . يركسعلا

 يف هتمهاسم لضفبو . يروطاربمالا ماظنلا لظ يف ةينطولا
 . مكحلا يف ةكراشملا هيلإ بلط . يموقلا ءايحالا ةكرح

 ماعلا يف لاقتسا ىتح ١41١ ماعلا نم ةموكحلا يف كراشف

 ثيدحتو عاطقالا ةحفاكم هيلا تدأ ام ىلع ًاجاجتحا« ١41/5

 .اهاوز لبق ياروماسلا ةقبط عاضوا روهدت نم مكحلا

 ىلإ يدؤي رطخ كلذ نأ يروماكات وغياس ربتعا دقلو

 141 ماعلا يف معزتف . دالبلا نع عافدلا ةسسؤم فعض

 عيجشتو (ةقبطلا كلتل رابتعالا ةداعاب ابلاطم«نايصع ةكرح

 ضعب قيقحت نم يروماكات وغياس نكمت دقو . ةيبرحلا ةعزنلا
 « « ايشوغاك » ىلع ةرطيسلا عاطتساو ٠ ةيلوألا تاحاجنلا

 ةريخألا ةفقولا تناكف . لشفلاب تهتنا ةكرحلا هذه نأ ديب

 وفياس ربتعا دقلو . ( ياروماسلا ) نيبراحملا ةقبطل

 . نابايلا خيرات يف ايموق الطب هذه هتفقو ببسب يروماكات

 1-113:8كذ51 يريكاراملا ةقيرط ىلع ًارحتنم تام

 حرج نأ دعب , 4/114//18171 يف « ايشوغاك » نم برقلاب

 . نيدرمتملا قحس نم تنكمت يتلا تاوقلل يدصتلا ءانثأ

 يشتميروي وغياس هنن

 ةضمم يف مهاس .(19075؟-8645١1 ناباي يسايس

 .ةيركسعلا ةيرحبلا اهتاردق ريوطت يفو «نابايلا

 يف 58180 الم:1ملعطل ىيشتميروي وغياس دلو

 وغياس» قيقش وهو ,.1 84 ماعلا يف نابايلا يف «اموساتس»

 ماعلا يف نابايلا ثعب ةيلمع يف مهاس .«يروماكات

 هقيقشل ًافالخ ةموكحلل ًاصلخم ناكو 8

 ماعلا يف ؛ازومروف» ىلا ةلسرملا ةلمحلا داق . «يروماكات»

 يف هيخأ ةروث لالخ برحلا ريزو بصنم لغشو « 4

 ىنوألا : نيقرم ةيرحبلل ايزو حبصأ مث ء181/ا/ ماعلا

 لالخ ماقو «(1895-19075) ةيناثلاو ( ؟ -ظههه)

 لكشب نابايلل ةيرحبلا ةوقلا ريوطتب «ةيرحبلا ةرازو هيلوت
 ةينابايلا  ةيسورلا برحلا يف هجئاتن ترهظ . ريبك
 00 ماعلا يف يفوت هنأ دقتعي . هه -1905)



 يشتيهروي وغياس ينابايلا برخا ريزو

 ١8517 (ةدهاعم) نوغياس (50)

 لارنجلا «مانتيف يف ةيسنرفلا تاوقلا دئاق اهعقو ةدهاعم

 آان «كود وتد يمانتيفلا روطاربمالاو ,80223 «رانوب»

 - ةيسنرف تاوقب مانتيف وزغ رثإ 2187 ماعلا يف للانع

 . ةكرتشم ةينابسا

 يف مانتيف وزغ رارق «ثلاثلا نويلبان» روطاربمالا لفت

 ىمانتل ةيمتح ةجيتن رارقلا اذه ناكو .181/ (ويلوي) زومت

 داجيا ةرورضو 21١88٠ ماعلا دعب ةيسنرفلا ةيلامسأرلا

 ةيمهألو «يسنرفلا جاتنالا فيرصتل ةيجراخ قاوسا
 «ةعانصلل ةمزاللا ةيلوألا داوملل رداصم ىلع لوصحلا

 ةيبرغلا لودلا كراشت نا ديرت تناك اسنرف نا ىلا ةفاضالاب
 . اهتحتف يتلا ةيويسآلا قطانملا ماستف يف ىرخالا

 يف يسنرفلا يرحبلا دئاقلل رماوألا تردص دقلو

 «يبونوج ود وغير» يرحبلا لوألا قيرفلا«ىصقألا قرشلا
 مايقلل نمز ذنم وعدي ناك يذلا) 1[. لع ©عصمانتلاإل

 ةنيدمو ءانيم ىلع موجه اب (مانتيف دض ةيركسع لامعأب

 ةيركسع ةدعاق ىلا اههليوحتو 210111826 («ناروت»

 1١/ يف «ناروت» نم ةبرقم ىلا «يبونوج» لصوو . ةيسنرف

 .لجر 160٠8 و ةيبرح ةنيفس ١4 هعمو 28ه 8

 لتحاو .ةر ١ يف ءانيملا تاعافد ةيسنرفلا نفسلا تفصقو

 نابسا دونج ةنواعمب « 4 / ؟ يف ءانيملاو ةئيدملا نويسنرفلا

 ةينيدلا تانعبلا ةيامح ةجحب وزغلا يف اوكراش
 .نيبيليفلا نم دونج ةلمحلا يف كراش اك «ةيناكينيمودلا

 ءارو ام ىلا مدقتلا كلذ دعب ا يبونوج١ عطتسي : مو

 تغلبو .ةيئاوتسالا ضارمألا نم هتاوق تناعو «ةنيدملا

 هب تقاف ًادح ضارمالا هذبب ةباصالا ءارج نم اهرئاسخ

 . هدونج ةكرح ديدحت نم ءاتشلا رطم.دازو .كراعملا رئاسحخ

 ءانيم نم رحبأف .«نوغياس» ةمحاهم «ييونوج» ررق كلذل

 ىلع ىلوتساو ,.16هة/ ؟ر/ ” يف بونجلا هاجتاب «ناروت»

 نم هتعنم ةيمانتيفلا ةمواقملا نكلو .7/ /١1 يف «نوغياس»

 .«نوغياس» ربع رخآ مدقت زارحا

 ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا تاثعبلا ىلع « يبونوج» نهارو

 دادعال ةينابسالا ةيناكينيمودلا تاثعبلاو ةيسنرفلا

 1١889 (ليربا) ناسين يف «ناروت» ىلا ( يبونوج» داعو

 راصحو غخانملاو ضارمألا مهتقهرا نيذلا هدونج ذاقنال

 نم ةفلؤم ةيماح «نوغياس» يف كرتو «ةيمانتيفلا تاوقلا

 . ةينابساو ةيسنرف تاوق

 يف ةدوجوملا ةيماحلا تمعُد 181١« (رياربف) طابش يفو

 (هينراش» لارنجلا اهسأر ىلع ناك ةديدج ةلمحب «نوغياس»

 دعب («ييونوج» لارنجلا فلخ يذلا 227

 ىلع ةماتلا ةرطيسلا نيمأت «هينراش» عطتسي ملو .هتلاقتسا

 تادادما هتءاج امدنع الا ,ةرواجم قطانم ةثالثو «نوغياس»

 رخاوا يف نيصلا يف ةلماعلا ةيسنرفلا تاوقلا نم ىرخا

 1851١. (ىينوي) ناريزح

 فقوم ةجارح تدادزا .«يسنرفلا عسوتلا اذه مامأ

 نييسنرفلا ناو ةصاخ .«كود وت» يمانتيفلا روطاربمالا

 .مهدض تبه يتلا ةيمانتيفلا تاضافتنالا عمق يف اوحجن

 ايقيرفا يف ةلماعلا ةيسنرفلا تاوقلا نم ديدج معد مهءاجو

 هجاوي نا ًاضيا يمانتيفلا روطاربمالا ىلع ناكو .رئازجلاو
 ىلع ًاربجم هسفن دجو كلذل .همكح دض درمتلا تاكرح

 فلخ يذلا ««رانوب» يسنرفلا لارنجلا عم ةدهاعم عيقوت

 قفاو دقلو .1857 (وينوي) ناريزح يف «هينراش»

 :لي ام ىلع ةدهاعملا بجومب روطاربمالا

 تاعطاقملاو «نوغياس» نع نييسنرفلل ىلحتلا ١

 «نوس نوك» ةريزج ىلا ةفاضالاب . اهب ةطيحملا ثالثلا

 . مم 50ه

 «ياغن غناوك» ةثالثلا ةيلامشلا ءىناوملا حتف ا

 «غناناد» و طال - آ.0 كول وفد و , 011228 - 823

 .ةيسنرفلا ةراجتلا مامأ ,102 - 8

 «ةعساو لمع ةيرح ةينيدلا ةيريشبتلا تاثعبلا حنم -#

 .نييحيسملل ةدابعلا ةيرح نامضو
 يتلا رئاسخلا نع ضيوعتك لاملا نم ريبك غلبم عفد -4

 .ةقباسلا كراعملا نابا نييسنرفلاب تقحل

 9١ا/ه (ةلمح) نوغياس (51)

 ينطولا ريرحتلا ةهبج نيب ترج ةمساح ةكرعم
 تاوقو «ةهج نم ةيلامش ةيمانتيف تاوقب ةموعدملا يمانتيفل

 طوقس نع: ترفسأو «ةيناث ةهج نم ةيبونجلا مانتيف
 ” 4/7٠ يف راوثلا يديا يف «نوغياس» ةيبونجلا ةمصاعل

 . اله

 نيب تعقُو يتلا «رانلا قالطإ فقو ةيقافتال ًاذيفنت

 يف ةيطارقميدلا مانتيف ةموكحو ةيكريمالا ةدحتملا تايالول

 لشف دعب برحلا (ةمنتف» ةسايسل ًاديهمتو اا

 تادحو رخآ ترداغ ءرشابملا يركسعلا لخدتلا ةسايس

 مدقو 2191 ؛ر/ 79 يف مانتيف يونج يكريمالا شيجل

 دعب .(ويث ناث نيوغن» لارنجلا ماظنل نويكريمال

 ةسمخب اهتميق ردقت ةيركسع تادعاسم .مهباحسنا

 94.٠١09 .ةفذاق ةلتاقم 5٠٠ :نمضتتو .رالود تارايلم

 ةحلساو «عفادملاو تابابدلا فالآو .رتبوكيله ةرئاط

 «لجر فلا 7٠١ نم فلؤم شيج حيلستل ةيفاك ةفيفخ

 مانتيف ضرعت لاح يف لخدتلاب تانامض ىلا ةفاضالاب

 رظنا) 191/7 ماعلا يف ثدح امك .لماش موجهل ةيبونجلا

 . (ةيكريمألا - ةيمانتيقلا برحلا
 لاتقلا لظ دقف .رانلا قالطا فقو ىلع قافتالا مغرو

 ةيمانتيفلا ريرحتلا ةهبج راوثو ةيموكحلا تاوقلا نيب
 ماعلا ينو .تانيتسلا لئاوا كراعم ىوتسمبو !ًارمتسم

 نورطيبسي راوثلا نم لتاقم فلا ١48 ىلاوح ناك 4

 ةيبرغلا قطانملا ميس ال «ةيبونجلا مانتيف يضارا ثلث ىلع
 بيلاسأب ةيموكحلا تاوقلا دض لاتقلا نوعباتيو ءاهنم

 تاكبش عيسوتب هتاذ تقولا يف نوموقيو «تاباصعلا برح
 زيزعت ىلع نيدهاج نولمعيو .دادمالا طوطخو قرطلا

 تلخد يتلا ةيلامشلا ةيمانتيقلا تادحولا دشحو مهتاوق

 .راوثلا معدل ةيبونجلا مانتيف يضارا

 بونجلا وحن عافدنالاو ةلمحلا ةيادب

 ىلاوح ةيروثلا تاوقلا ددع غلب 19174 ماعلا ةياهن يف

 ماظن دض ةمساح ةلمحب مايقلا ررقتو .لجر فلا

 «ةتقؤملا ةيروثلا ةموكحلا راذنال «ويث» ضفر رثأ ىلع «اويث»

 طاقساب ةبلاطملا ١- :امه نيتيساسا نيترقف نمضت يذلا

 ١- «سيراب ةيقافتا صوصن ذيفنت يف لطام يذلا ؛ويثد

 نوؤشلا يف لخدتلا نع فقوتلاب ةيكريمألا ةموكحلا ةبلاطم
 نيذلا نييركسعلا بحسو «ةيبونجلا مانتيقل ةيلخادلا
 عجش دقلو .ةينقتلا ةدعاسملا راتس تحت دالبلا يف مهتقبأ

 ةيسايسلا فورظلا رفاوت رارقلا اذه ذاختا ىلع راوثلا

 ببسب ةيكريمالا ةرادالا بارطضا اهمهاو .ةمئالملا

 اهتجيتنب «نوسكين» سيئرلا ةلاقتساو «تيغرتوو ةحيضف»
 ءايدوبمك يف «لون نول» ماظن عزعزتو 1574/8/8 يف

 ل



 .(ا١ةواله/ ؟؛ / ١-7١ ) هرثملا يف لوعياس نم هبيرغنا هعصلنا ماعتأ بقوم 5

 نازيم لالتخاو .«ويث» ماظن ىلع رايبنالا رداوب روهظو

 . ةيمانتيفلا ةينطولا ريرحتلا ةهبج حلاصل ماعلا ىوقلا

 «غنول كوف» ةنيدم لالتحاب ةلمحلا راوثلا لهتساو

 يلامش ملك ١5١ دعب ىلع ةعقاولا .اتان06 8

 هيلا تلا ام ةكرعملا هذه يف نومجاهملا سمل دقلو .«نوغياس»

 «هنيب كوف» ةئيدم اولتحا مث . فعض نم ةيموكحلا تاوقلا

 لوا ةنيدملا كلت تناكو . 1917 هر/ ١ ر/ال يف طاطانمع 8اصط

 ماعلا ذنم ةيموكحلا تاوقلا اهدقفت ةيميلقا ةمصاع

 ارارق (يوناه عم قافتالاب) راوثلا ذختا كلذ رثا

 :اهبنم ضرغلا ناك ىتلا .ىربكلا تامجحملا ىلا لاقتنالاب

 مايقلل ًادادعتسا 52 ماعلا يف ةبسانملا طورشلا ةئيمت

 نييث ناق» لارنجلا 0 . 191/5 ماعلا يف لماش موجبم

 ةيناثلا ةيركسعلا ةقطنملا يف ىطسولا تاعفترملا ىلا «غناد

7: 

 820 102 «توث يم ناب» ىلع موجملا ةطخ ذيفنتل

 */ 18 )1١//- مايا ةثالث تماد ةكرعم دعبو 1طن

 مات» وحن مهمدقت اولصاو مث .ةنيدملا راوثلا ررح (937هر/

 «نيمسق ىلا دالبلا رطش ةيغب «ىقرشلا لحاسلا ىلع «يك

 .ىلوألا ةيركسعلا ةقطنملا يف ةيلامشلا ميلاقالا لزعو

 «غنارت اهن» و أوه يات» ةيلحاسلا ندملا تطقس ام ناعرسو

 عفد يذلا رمألا .(ليربا) ناسين علطم يف «هنار ماك» و

 بونجلا وحن ىجيتارتسالا باحسنالاب رمأ رادصا ىلا هويث»

 «غنوكيملا» رهن اتلد ةقطنمو «نوغياس» ةمصاعلا ةيامحلا

 ميلاقالا يف «غناناد» و «يوه» يتنيدم طوقسو .ةيويحلا

 ىتح ىلحاسلا طيرشلا لماك ىلع راوثلا ءاليتساو .ةيلامشلا
 ةيركسعلا ةقطنملا لوح قوطلا مكحا ,«تبيث ناف» 0 4

 تاوقلا نم قرف 5 ىلع ءاضقلا مت نأ دعب «ةثلاثلا

 4 لبق راوثلا موجه ءدب لنم تدقف يلا «ةيموكحلا

 رالود نويلم فلا ىلاوح اهتميق ةيبرح تادعم « عيباسأ

 تارئاطو رتبوكيلملا تارئاطو تافذاقلا نم ددع اهنيب نم)

 . (لقنلا
 قطانملا يف مهتاراصتنا قيقحت دعب راوثلا صرح دقلو

 مانتيق يضارا نم ىقبت ام ريرحت ىلع ىطسولاو ةيلامشلا

 نم ةدافالا ةيغب «رثكألا ىلع نيرهش نوضغ يف ةيبونجلا

 ةمصاعلا هاجتاب عردملا مهكرحتل مئالملا فافحلا مسوم

 عرتلاو ةفاحلا تاعقنتسملاب ةلفاحلا قطانملا ربع «نوغياس

 ماظن طاقسا ىلع اوصرح اك . ةيعارزلا يضارالاو ةلحضلا

 ىلا وا ةنيدملا ريمدت ىلا ةجاح امنود «نوغياس» ريرحتو «ويث»

 : نيقيرط كلذ قيقحتل اوكلسو .اهلخاد يف كراعم ضوخ

 ةتقؤملا ةيروثلا ةموكحملا نالعا يف لثمتيو « يسايس لوألا
 نع «ويث» لزع طرشب «رانلا قالطا فقو ىلع اهتقفاوم نع

 .اهعم ضوافتلا نكمي ةينطو ةيصخشب نايتالاو مكحلا
 يذلا «رفلاو ركلا» كيتكت يف لثمتيو «يركسع يناثلاو

 نع ةزجاع اهلعجو «ةيداعملا ةدايقلا كابرا هنأش نم ناك

 يف رمذت يسايسلا طغضلا نع جتنو .فقاوملا ريدقت

 كلذ يف ناك اذإ «ويث» ةحازال ةوعدلا ترهظو .««نوغياس»

 فوفولا عاطتسا «ويث» نكلو . اهدمأ لاط ةيماد ةاسأمل ةيابن

 مانتيف يف يكريمالا ريفسلا نم معدب .هيضراعم هجو يف

 ةمهتب مهلع اريبك ًاددع نجسو ««نترام ماهارغ» ةيبونجلا

 عنم ىلإ كلذ يدؤي نأ نود .ماظنلا دض بالقنا ريبدت

 . ماظنلا ىلع يئابنلا رايبنالا رداوب روهظو تتفتلا

 ةقطنملا نع عافدلاب ةفلكملا ةيموكحلا تاوقلا تناكو

 وحنلا ىلع ةمصاعلا لوح ترشتنا دق ةثلاثلا ةيركسعلا

 : يلاتلا

 ,لممع ا؟كطقصا «ىناخ غنول» ميلقا يف 18 ةقرفلا *

 .قرشلا يف ١ مقر قيرطلا ىلع

 آالا0 «غنويك وف» نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ه ةقرفلا *

 ١١ مقر قيرطلا ىلع ء12] 116 «هيخ يالوو 8

 .لامشلا يف

 قيرطلا ىلع , 121 111111 «هنين يات» دنع ؟© ةقرفلا *

 .يبرغلا لامشلا يف 7١ مقر

 نم ةبيرقلا .18040© 1108 «اوه كوم» دنع 4 ةقرفلا *

 .برغلا يف ةيدوبمكلا دودحلا

 قيرطلا ىلع ,18 41 «نا نات» يلامش ال ةقرفلا *

 .بونجلا يف 4 مقر

 رهن اتلد يف .(082 110 هوث ناك» دنع 7١ ةقرفلا *

 . «غنوكيملا»

 طايتحاك ءاهسفن نوغياس يف أوج ةلومحملا ةقرفلا #
 . «ويثا ديب ماع



 كول ناو ةعرتم

 تاطوغض هجاوت تقولا اذه يف ةيكريمالا ةرادالا تناك

 نع فقوتلاب بلاطي ناك يذلا يكريمالا ماعلا يأرلا

 سيئرلا عفد يذلا رمالا .«ويث» ماظنل تادعاسملا ميدقت

 لارنجلا يكريمالا شيلا ناكرا سيئر لاسرا ىلا «دروف»

 «ويث» عالطال . مانتيف ىلا 1”. 18/6/2040 «دنايو كيرديرف»
 ميدقت مدعب صخلتي يذلا . يكريمالا فقوملا ةقيقح ىلع

 تبثي ملام «ةيداصتقالاو ةيركسعلا تادعاسملا نم ديزملا

 ةعباتمو هتوبك نم ضوبملا ىلع هتردقم يموكحلا شيجلا
 عافدلل هرماوا رادصاب ذئدنع «ويث» ماقف .ةيلعافب لاتقلا

 اددع نا مغر ءرمألا فلك امهم «كول ناوسك» ةنيدم نع

 «يبرغلا لامشلا نم ًاموجه نوعقوتي اوناك هطابض نم ًاريبك
 5 2/١  ر س» ةيكريمالا سسجتلا تارئاط تناك ثيح

 تانحاشلا نم ةليوط لفاوقل ًاروص تطقتلا دق 1 - 1
 ىطسولا تاعفترملاو لامشلا نم ةعفدنم دونجلاب ةلمحملا

 ةنيصح ةطقن رخآ «كول ناوسك» تناكو .«نوغياس» هاجتاب

 يهو .ةمصاعلا يقرش يف ١4 ةقرفلا نم تادحو اهيمحت

 ىلع ,باضه ا نم نيتلسلس نيب «هناخ غنول» ميلقا يف عقت
 .ةمصاعلا نم ملك 48 ةفاسم

 نم يناثلا عوبسالا يف «كول ناوسك» ةكرعم تادبو

 اوفحز مث «ةليدملا فصقب راوثلا ماق نيح «(ليربا) ناسين
 لالخ اوعاطتساو .284  ت» تابابد مهمدقتت اهوحن

 نيذلا نوعفادملا ىدبا دقو .ةئيدملا بلق لالتحا تاعاس

 يذلا لاتقلا يف ةديدش ةمواقم يدنج ٠ مهددع غلب

 مل مهنكلو .ةلصاوتم مايا ةثالث لاوط ةنيدملا لخاد راد

 دومصلا ةعباتمل ةمزاللا تادجنلاو يفاكلا دادمالا اوقلتي

 غناه ةيرق دنع ١ مقر قيرطلا عطق يف راوثلا ةردابل ناكو

 نود لوؤحلا يف ريبك رثأ (كول ناوسك يبرغ ملك 15) كول
 رطضا امم «ةرصاحملا ةنيدملا ىلا ةيربلا تازيزعتلا لوصو

 ريواغملا نم يطايتحا ءاول عفد ىلا «نوغياس» يف ةدايقلا

 اذه نأ ديب . ةيندملا نع قوطلا كفل أوج ةلومحملا تاوقلاو

 تاوق هيلا اهتددس ةيبناج تابرض ىلا هرودب ضرعت ءاوللا

 نم ملك ؟4 ةفاسم ىلع ةعقاولا طاطملا عرازم دنع راوثلا

 .ادودحم ريواغملا رود لعج يذلا رمالا .«كول ناوسك»

 تارئاطلا مادختسا ىلا ةيموكحلا تاوقلا ةدايق عفدو

 تايلمعلا نع وجلا حالس بايغ دعب ؛ةرم لوأل ةيبرحلا
 يزارط نم تارئاطلا تفصقو .ةليوط ةرتفل ةيبرحلا

 راوثلا عقاوم «0 فو و 519/58106175 «زردير ياكس»

 اهب تقحلاو .اهيبونجو «كول غناه» قيرط يلامش ةرشتنملا
 .رئاسخلا ضعب

 بذج .«كول ناوسك» يف لاتقلا جئاتن مها نم ناكو

 خانملا قلخو .ةمصاعلا يف دوجوملا كرحتملا يطايتحالا
 . ةعقوتم ريغ ىرخا تاهج نم «نوغياس» ةمحاهمل بسانملا

 ةدلبب ظافتحالا يف ةيموكحلا تاوقلا لشف ىدا دقلو

 أس

 اهذاقنإو « كول ناوسك » ىلإ باهذلا لجا نم« كونيش » رتبوكيلحلا ىلإ دوعصلل نودعتسي نويبونج نويلظم هج

 يطع . « كول ناوسك » نع ةعفادملا تاوقلا معدل كرحتت ةيبونج ةيمانتيف تازيزعت
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 مح 191ه (ليربأ ) ناسين يف نوغياس ىلع ةيئاهنلا راوثلا تامجه

 ءاملا حطس ىلع ةرئاطب لزنف تارئاطلا ةلماح ىلع ًاناكم دجي مل براه يبونج يمانتيف رايط <>

 نالعا ىلا « ١8 - 4/٠١ يف ةدلبلا طوقسو .؛كول ناوسك»

 هبئاتل ةطلسلا ًاكراتع؛ / 5١ يف مكحلا نم هتلاقتسا هويث»
 ةيكريمالا ةرادالا ىلا هجو نأ دعب (« غنويه ناق نارت»

 مدعو ءاهتامازتلا ذيفنت نع اهعجارت افشاك ؛ةداح تاداقتنا

 ماظن ةيامحل اهدادعتسا اهيف تدكا يتلا دوعولاب اهديقت

 .نوغياس

 ا9١ا/لهر/ 4/5٠ يف نوغياس طوقس

 ريثت «نوغياس» ىلع موجحلا دعوم لوح تانهكتلا تأدب
 دعب ايس ال .«نطنشاو» و «نوغياس» يف نييركسعلا قلق
 نمض 8161 1102 «اوه نييب» ةيوجلا ةدعاقلا تحبصا نا

 قرف 5 قفدت قلقلا اذه نم دازو .راوثلا ةيعفدم نارين ىدم

 ٠4 ةقرفلا اهنيب نم ناك ,بونجلا هاجتاب ةيلامش ةيمانتيف

 تهجوتو )١4154(. «وف نايب نايد» ةكرعم يف تلتاق يتلا
 رهن اتلد ةقطنم ىلا ناسين نم ثلاثلا عوبسالا يف راظنالا

 .برغلا يف «نوغياس» رهن ىرجمو «بونجلا يف «غنوكيملا»
 قرفلا تيبثت فدهتست اتلذلا يف راوثلا ةطخ تناكو

 عطقو ««نوغياس» نع عافدلا صرف نم اهنامرحل ةيموكحلا
 نم هجاتحت ام اهربع «نوغياس» ىقلتت يتلا .4 مقر قيرطلا

 تسلا راوثلا قرف مدقتب نافدملا ىقحت دقو .ةيئاذغلا داوملا

 :ةيسيئر قرط سمح ىلع ةمصاعلا تاعافد وحن ةرشع

 ةدعاقلا تلتحا قرف عبرا :قرشلا يف ١ مقر قيرطلا *

 .«اوه نييب» ةمخضلا ةيوحل

 قرف ثالث : يقرشلا بونجلا يف ١5 مقر قيرطلا *#

 ناك يذلا .الان8 1411 «وات غناق» ءانيم ىلع ترطيس

 .يبونجلا نيصلا رحب ىلع «نوغياس» هنم لطت ءانيم رخآ
 قرف عبرا :يبرغلا بونجلا يف مقر قيرطلا

 دعب 1 غنوكيملا» ريغ اتلد ميلاقا ىلع ةرطيسلا تعاطتسا

 .«ُكول نب» و «نا نات» ىلع تامجهلا نم ةلسلس

 نم اتقلطنا ناتقرف :لامشلا يف ١ مقر قيرطلا *#

 . «غنول هئيبال ميلقا

 قرف ثالث :يبرغلا لامشلا يف 5١ مقر قيرطلا *

 ىلع تامجه دعب قيرطلا هذه ىلع ةرطيسلا تعاطتسا

 , 60 1021 118 هاه واد وغ» و «هنين يات»

 «نوغياس» طوقس نأب ةيكريمالا ةرادالا تنقيا امدنعو

 ةيلمع ىلع «دروف» يكريمالا سيئرلا قفاو ءاكيشو حبصأ

 فلا 7٠١ وحن ءالجال 12108 آ/15ع «سياق نولات»

 . مانتيف يف ةيكريمالا رئاودلا باسحل نولمعي اوناك يمانتيف

 ناث» راطم ىلا نيلخرملا لاقتناب ىضقت ةيلمعلا ةطخ تناكو

 مهلقن متي ثيح وات غناق» ءانيم ىلا هنمو .«تون نوس

 .نيبيليفلاو ايسينودناو ةدحتملا تايالولا ىلا

 ةيلمعلا ذيفنت نأ تدجو ةيكريمالا عافدلا ةرازو نكلو

 تارشع ىلا ةجاحلاو«تقولا قيضل ًارظن «ليحتسم رما



 - راطم نا |هيساال :ةيلمعلا حاجن نيمأتل دونجلا نم فالآلا
 قبي ملو .راوثلا لبانقل ةضرع كاذتقو ناك «تون نوس ناث»

 ةيلمع ذيفنت ىوس رايخ نم ةيكريمالا ةرادالا ماما
 يقب نم ءالجال 21 عوانعما الا/أص0 «دنيو تنوكيرف»

 ىلا ةفاضالاب ؛(نويبورواو نويكريما) بناجا نم مانتيف يف
 تارئاط مادختساب كلذو .نييمانتيفلا نم دودحم ددع

 هدو 46-11 52 طلأوطأ «تيان ىس 45 هد رتبوكيلهلا

 . 11 - 47 © ©نمهماع «كونيش يس 41 -

 خيراوص ىدم نمض «(نوغياس» تحبصا نا امو

 ىلا «غنويه ناق نارت» يمانتيفلا سيئرلا عراس ىتح «راوثلا

 نكلو .تاضوافملا ءدبل ةديدج ةموكح ليكشت ةلواحم

 / ١8 يف ةلاقتسالا ىلا هعفد راوثلا عم لدابتملا ةقثلا مادعنا

 هنيم) (هنيم نا غنويداا لارتجلا هناكم ذخاو ,.1917هر/ ؛

 مئتغاو .رانلا قالطا فقوب راوثلا بلاط يذلا .(ريبكلا

 نيتدايقلا فوفص يف لصاحلا كابترالا ةصرف راوثلا

 ةموكحلا اوبلاطو .ةيسايسلاو ةيركسعلا نيتيداعملا

 . طورشم ريغ مالستساب

 . «لوغياس» مالستسا «هنيم)» نلعا 9١/هر/ عر" يفو

 تارئاطب ةمخض ةيلمع ترج «تاذلاب مويلا اذه يفو

 حطس قوف ًاعابت تارئاطلا كلت تطح ثيح . رتبوكيلهلا

 ةعاس 18 لالخ تلقاو ««نوغياس» يف ةيكريمالا ةرافسلا

 ماهارغ يكريمالا ريفسلا مهيب نم ناك) ايكريما 180/8

 نم ًارصنع 484 و ءايمانتيفو ايبوروا 5477و «(نترام ٠

 (جدير ولب) ةدايقلا ةنيفس ىلا مهتلقنو ةيرحبلا ةاشم
 راوثلا عفدنا نيح يف «عباسلا لوطسالا ين ظاانع 1ع

 .ركذت ةمواقم اوهجاوي نا نود ةمصاعلا بلق ىلا مهتابابدب
 يشوه» مسا اهيلع اوقلطاو .ةررحم ةقطنم ةنيدملا اونلعاو

 ,( هلم

 (رتبوكيله) روماكياس ممر

 يتجتلا م ضارغالا ةددعت ةفيفخ رتبوكيله
 . ةيناطي ريلا «, لوتسيرب , ةكرش

 5ع روماكياسو ريب وكيلها ريوطت م

 يف ًايلمف اهجاتنا ًأدسبو . تانيعب رالا رخاوأ يف
 تازارط ةدع ةرئاطلا نه رهظو . |!ةه٠ ماعلا

 .٠ فيفحلا لقنلاءزثم ةفلتحم ةيناديم ماهل تصصخ

 دصرلاو . يناديملا طابترالاو : ىحرحلا ءالخاو
 ثحبلاو ٠ ةيعفاملا تايامر حيحصتو ٠ ةظحالملاو

 , ذاقنإلاو

 ماعلا ىح رثب وكيلها هذه جاتنأ رمتسأ دقو

 عةرئاط 18٠١ اهتم جتنا أم عومجم غلب و ,لومده

 ةيياطلا ةحلسلا“ كا
 هينع تلمح اك . ( نا ريطل

 مج و108 / 4 / م٠ يف . (ًايلاح هنم يشوه ) نوغياس ةنيدم لخدت نييمانتيفلا راوثلا تاوق

 ةرافلا تارتبوكيلملا باعيتسا ىلع ًارداق « جديرولب 0 ةيكريمألا ةدايقلا ةنيفس حطس دعي مل بر
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 مث , ةيدنكلاو ةيبرغلا ةيناملألا ةحلسملا تاوقلا
 «تانيعبسلا طساوأ يف ةيلمعلا ةمدخلا نم اهمظعم دعبتسا

 بي ردتلاك« ةيوناث صضارغا ىلإ اهنم مسق لوحو
 ةرئاط رخآ داعبتسا مم ماعلا يفو . هريغو
 «ايناطي ربلا يكلملا وحلا حالم يف لمعت لازت ام تناك“

 . ةيلسعلا ةمدخلا نم ًايئابن رتبوكيلملا هذه تفتخاو
 زارط نم يحورم كرحم : ةباعلا تافصاؤملا

 .ًاتاصح هم ةوقب © ما كرام سدينويل -- سيفلأ »
 01 ل يول ىلا ةييوررأ ا نطق> دع يفاقم
 . ملك ١688 ةغراف نزولا . ارم ١4,١ لوطلا
 0 : خلك م عالقإلل ىصقألا نزولا

 .: ةلوجفلا
 هعوسجم ام وأ « ةيبط تالا

 , ةفلتخملا تالومحلا

 ىلع ةعاس / لك ٠٠١٠ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رحبلا حطس ىوتسم
 عافترالا . رحبلا حطس ىوتسم ىلع ةعاس / لك

 <, يئادتبالا عافت رالا دعي ب رق يلسعلا

 . لك مم ىصقألا ىدملا . ةيناث / 'راتمأ

 م وأ . مهدتعا لماكب دونج ه 1 >2 9

 نسم ملك غ6
 م

 (جروج) سكياس (0)

 برحلا نابإ رهتشا .(1877-1880) يكريمأ لارنج

 .(1858 - )1١851 ةيكريمألا ةيلهألا

 ةنيدم يف ١ 050106 سكياس جروج دلو

 .١م2؟/١٠1/و يف ريواليد ةيالوب «رفود»

 , ةيكرسمألا ةدحتملا تايالولا ةيمداكأ» نم جرختو
 ةيناثلا لونيميسلا برح يف كراش . :١845 ماعلا 5

 .- ١مم ) اديرولف ةيالو يف رمحلا دونحلا دض
 - ١م45) كيسكملا برح يف مث + ( 845

 .(1مغم

 عوطت « ةيكريمألا ةيلهألا ب رحلا تبشن امدنعو
 ثيحح «٠ ( ةيلاشلا ) ةيلا ردفلا تاوقلا فوفص يف
 ةبتر ىلا +١85 ماعلا يف يفرو ٠ ديمح ةبتر خم
 شيحلا ةدايق +١85 ماعلا يف هيلا تدنسا . ءاويل
 ةبتر حلمو 000 خر وبسيتيغ » ةكرعم يف سماخلا
 دعب . هتامدخ ءابقل . يماظنلا شيحلا يف يرخف ديم

 ةيالو يف ةلماعلا تاوقلا فوفص يف مدخ كلذ
 ةيابع ىح < ةيالولا كلت ف يقب و 0 «, ساسناك

 . برحلا
 ةديالو 56 « ليقزنوارب »٠ 3 سكي اسس يوت 1

 .1880 0/0/9 يف 2, ساكت »

,65 

 1915 (ةيقافتا) وكيب, - سكياس (50)

 / 0/١5 -4 نم ةرتفلا يف اهماربا مت «ةيرس ةيقافتا

 ايسور ةقفاومب . ىمظعلا ايناطيربو اسنرف نيب 5

 ةيقافتالا» مسا ءدبلا يف اهيلع قلطأو .ةيرصيقلا
 - سكياس ةيقافتا» وأ ««ةيسورلا - ةيسنرفلا - ةيزيلكنال
 ثالثلا لودلا يلثمم ءامسأ ىلإ ةبسن .«فونوزاس - وكيب

 ميسقت ىلع مهافتلا ةيقافتالا هذه بجومب مت دقلو . ةينعمل

 «ةيكرتلا يضارألا ضعبو قارعلاو نيطسلفو نانبلو ةيروس

 ةيقافتالا هذه ربتعتو .ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا نيب

 ميسقتل ايناطيربو اسنرف هيلع تدمتعا يذلا عورشمل

 .دعب ايف يبرعلا قرشمل

 لودلا تزجنا ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن عم

 ةيروطاربمالا ةيفصتل يدجلا طيطختلا ةيرامعتسالا
 شيعت ةينامثعلا ةلودلا تناكو .اهتكرت ماستقاو ةينامثعلا

 نويد ةأطو تحت حزرتو ؛لالحنالاو ىضوفلا نم ةلاح

 ةرادا» اهتمسا ةسسؤم تأشنا يتلا «ةيبوروالا لودلا

 يف ءيسلا عضولا مقافت دقلو )١188١(. «ينامثعلا نيدلا

 «نيرشعلا نرقلا ةيادب عم ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 يف ةيبوروالا لودلا لخدت دعاصتو ءاهنويد تدهيازتو
 نرقلا علطم يف يسنرفلا لاملا سأر تابو .اهنوؤش

 رئازجلاو نانبلو ايروس تاردقم ىلع رطيسي نيرشعلا

 رطيسي يزيلكنالا لاملا سأر ناك امنيب ءشكارمو سنوتو

 .يبرعلا جيلخلاو نميلاو نادوسلاو رصم تاردقم ىلع

 برحلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا تلخد 1914 ماعلا ينو

 اهصلخي نا لما ىلع ءايناملا بناج ىلا ىلوالا ةيملاعلا

 ةيبوروالا لودلا تاطوغض نم نلملالا عم فلاحتلا

 ليت ةيركسعلا ةفكلا تأدب نا ذنمو .اهتالخدتو ىرخالا
 ءايناملاو ايكرت دض ةفلاحتملا لودلا حلاصل ناحجرلا ىلا

 «ةيرصيقلا ايسورو ايناطيربو اسنرف نم لك تذخا
 ةيروطاربمالا ةكرت ماستقال ةيلمعلا تاوطخلا سرادتت

 .رايبنالا ىلع ةفرشملا

 201918 ناسين - راذأ) لوبناتسا تايقافتا يفف

 «لوبناتسا» ىلع لوصحلاب دعو ىلع ايسور تلصح
 يف اهذوفن زيزعتب دعو ىلع اسنرف تلصح (ى .قئاضملاو
 دق ايناطيرب تناكو .(ايكرت يبونج يف) ايكيليكو ةيروس
 ةيقافتا يفو .رصم ىلع اهتيامح تنلعاو صربق ًالعف تمض
 ىلع لوصحلاب ًادعو ايلاطيا تنمض (١19هر/4ر/؟5) ندنل

 ينو .ىرغصلا ايسأ نم مسقو «:زيناكيدودلا» رزج
 بئانو«يلع نب نيسحلا فيرشلا نيب ترج يتلا تالسارملا
 «نوهامكم يرنه» ديسلا يناطيربلا كلملا ةلالج

 ةدناسمب ايناطيرب تمزتلا«(نوهامكم - نيسح تالسارم)
 نا ىلع «يبرعلا قرشملا يف ةدحوم ةيبرع ةلود ةماقال برعلا

 دض ةيموق ةضافتنا ةدايقو ميظنتب نيسح فيرشلا موقي
 اسنرف نيب تالوادملاو تالسارملا نا عقاولاو .كارتالا

 تقبس يتلا ةرتفلا ةليط فقوتت مل ةيرصيقلا ايسورو ارتلكناو
 فدهست تناكو .اهتلت وأ «يوكيي -سكياس ةيقافتا» عيقوت

 ةلودلا كالما ماستقا ططخم ىلع ةريخالا تاسمللا عضو

 نم لواحي فرط لك ناكو .ىدالا قرشلا يف ةينامثعلا

 يف لوصحلل هعقاوم نسحي نا تالسارملا هذه لالخ
 .بساكملا نم ىصقالا دحلا ىلع لبقتسملا

 / 8/١5 -89 نم ةرتفلا يف اهماربا مت يتلا ةيقافتالا يفو

 511 2/1811 51165 «سكياس كرام» ريسلا نيب ؛, 5

 وكي جروج» د «تاضوافملل يناطيربلا بدتنملا
 اهب ملعا يتلاو «يسنرفلا بدتنملا .66018ع5 2101

 5. ]1). «فونوزاس .د يغريس» اهيلع قفاوو
 ةقطنملا ميسقت مت «يسورلا ةيجراخلا ريززر 007

 : ةيلاتلا سسالا بسح

 نا ناتدعتسم ىمظعلا ايناطيربو اسنرف نا : ىلوألا ةداملا

 تحت ةيبرع لود فلح وأ ةلقتسم ةيبرع ةلود ايمحتو افرتعت

 و (ةيلخادلا ةيروس) يأ (أ) نيتقطنملا يف برع سيئر ةسائر
 ةقحلملا ةطيرخلا يف نيتنيبملا ,(يلخادلا قارعلا) يأ (ب)

 يف ارتلكنالو (أ) ةقطنملا يف اسنرفل نوكيو«ةيقافتالا هذه

 ضورقلاو تاعورشملا يف ةيولوالا قح (ب) ةقطنملا

 (ب») ةقطنم يف ارتلكناو (أ) ةقطنم يف اسنرف درفنتو . ةيلحملا
 بلط ىلع ءانب «بناجالا نيفظوملاو نيراشتسملا ميدقتب
 .ةيبرعلا تاموكحلا فلح وا ةيبرعلا ةموكحلا

 ةقش) ءاقرزلا ةقطنملا يف اسنرفل حابي :ةيناثلا ةداملا

 ةقش) ءارمحلا ةقطنملا يف ارتلكنالو .(ةيلحاسلا ايروس

 «(«يبرعلا» سراف جيلخ ىتح دادغب نم ةيلحاسلا قارعلا

 وا ةطساولاب وأ ةرشابم مكحلا لكش نم هيف نابغرت ام ءاشنإ
 تاموكحلا فلح وا ةموكحلا عم قافتالا دعب ةبقارملا نم

 . ةيبرعلا

 ءارمسلا ةقطنملا يف ةيلود ةرادا شنت :ةئلاثلا ةداملا

 قافتالابو ءايسور ةراشتسا دعب اهلكش نيعي «(نيطسلف)
 .ةكم فيرش يلثموو ءافلحلا ةيقب عم

 :يتأي ام ارتلكنا لانت :ةعبارلا ةداملا

 .اكعو افيح يئانيم ١

 يف تارفلاو ةلجد ءام نم دودحم رادقم نمضي -'

 نم كلملا ةلالج ةموكح دهعتتو .(ب) ةقطنملل (أ) ةقطنملا

 لزانتلل ىرخا ةلود عم ام تاضوافم يف لخدت الأب اهتهج

 .اقبسم ةيسنرفلا ةموكحلا ةقفاوم دعب الا ءصربق نع

 ةراجتل ارح ءانيم ةنوردنكسا نوكت :ةسماخلا ةداملا

 يف ةفلتخم تالماعم أشنت الو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا

 ةحالملل ةصاخ تاليهست ضفرت الو .ءانيملا موسر



* 

 (أ) يشرف
 ( ب)ياطبربدوش ةقطلم

 عئاضبلل لقنلا ةيرح حابتو .ةيناطيربلا عئاضبلاو
 ةقطنملا يف ديدحلا ةكسو«هنوردنكسا قيرط نع ةيزيلكنالا

 ىلا وا ءارمحلا ةقطنملا نم ةدراو تناك ءاوس «ءاقرزلا

 تالماعم أشنت الو ءاهنم ةرداص وأ «(ب) (أ) نيتقطنملا
 ككس نم ةكس يأ ىلع (ةرشابم ريغ وأ ةرشابم) ةفلتخم
 سمت ةروكذملا قطانملا ءزاوم نم ءانيم يأ يف وأىديدحلا

 . ةيناطيربلا رخاوبلاو عئاضبلا

 اهتارمعتسمو اسنرف ةراجتل ارح ءانيم افيح نوكتو
 ين فالتخا عقي الو ءاهتيامح تحت ةعقاولا دالبلاو

 عئاضبلاو ةحالملل تاليهست ءاطعإ ضفري الو «تالماعملا

 ةلود مايق لاح عم
 «(ب) و (أ) مكن ةدحلاو ةيبرع
 ةلود نمرتتكاوأ

 افيح قيرطب ًارح ةيسنرفلا عئاضبلا لقن نوكيو . ةيسنرفلا
 ءاوس (ءارمسلا ةقطنملا يف ةيزيلكنالا ديدحلا ةكس ىلعو

 وأ ءارمحلا وأ ءاقرزلا ةقطنملا نم ةرداص عئاضبلا تناك

 ندأ يرجي الو ءاهيلإ ةدراو وأ (ب) ةقطنملا وأ (أ) ةقطنملا
 وأ عئاضبلا سمي عبتلاب وا تاذلاب ةلماعملا يف فالتخا

 ءانيم يف الو ديدحلا ككس نم ةكس يأ يف ةيسنرفلا رخاوبلا

 .ةروكذملا قطانملا يف ءىناوملا نم

 (أ) ةقطنملا يف دادغب ديدح ةكس دمت ال :ةسداسلا ةداملا

 دعب ام ىلإ (ب) ةقطنملا يف الو ءًابونج لصوملا دعب ام ىلإ
 دادغب لصي يديدح طخ ءاشنإ متي نا ىلا «ًالامش ءارماس

 نيبط سلنل هيلو د ةراداو -ااطيربل قلطم وفد دقطنم 85
 ٠ امشرول ّقلطم دوم ةقطنم

 19015 وخيج- نسحياس :هيفنا 68. قفو“قارعتاو: هيروس م

 ةدعاسمب كلذ نوكيو .تارفلا يداوب ًارام/بلحب

 . نيتموكح ا

 ريدتو ءىشنت نأ ىمظعلا ايناطيربل قحي :ةعباسلا ةداملا

 ةقطتملاب افيح لصي يديدح طخل ةديحولا ةكلاملا نوكتو

 يأ يف دونجلا لقنب مئاد قح كلذ ادع ام امل نوكيو «(ب)

 امولعم نوكي نا بجيو .طخلا اذه لوط ىلع ناك تقو

 افيح لاصتا لهسي نا بجي طخلا اذه نا «نيتموكحلا ىدل

 ةقطنملا يف لاصتالا طخ ءاشنإ نود تلاح اذا هناو .دادغبب

 هءاشنإ لعجت هترادإل ةزفاو تاقفنو ةينف بعاصم ءارمسلا

 حمست نا ةدعتسم نوكت ةيسنرفلا ةموكحلاف .ًارذعتم
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 -اطسغ راديا - ىقلم - سيق مأ  ةروبرب قيرط نع هرورمب

 .(ب) ةقطنملا ىلا لصي نا لبق ءرياقم

 ةذفان ةيكرتلا كرامجلا ةفيرعت ىقبت :ةنماثلا ةداملا

 ءارمحلاو ءاقرزلا نيتقطنملا تاهج عيمج يف ةنس نيرشع

 .موسرلا ىلع ةفرعت. يأ فاضت الف .(ب) و (أ) ةقطنملاو
 الإ «نيعلا ذأ ةدعاقب موسرلا يف نيمثتلا ةدعاق لدبت الو

 .نيتموكحلا نيب قافتاب نوكي نأ

 قطانملا نم ىرخأو ةقطنم ةيأ نيب ةيلخاد كرامج أشنت الو

 عئاضبلا ىلع كرمجلا موسر نم ضرفي امو«هالعأ ةروكذملا

 ةقطنملا ةرادال يطعيو «ءانيملا يف عفدي لخادلا ىلإ ةلسرملا
 . عئاضبلا اهيلا ةلسرملا

 ال ةيسنرفلا ةموكحلا نا هيلع قفتملا نم : ةعساتلا ةداملا

 الو ءاهقوقح نع لزانتلل ناك تقو يا يف ةضوافم يرجت

 الا ىرخا ةلودل ءاقرزلا ةقطنملا يف قوقحلا نم اهل ام يطعت

 كلذ ىلع قفاوت نا نودب «ةيبرعلا لودلا فلح وأ ةلودلل
 ةيسنرفلا ةموكحلل دهعتت ىتلا ؛كلملا ةلالج ةموكح ًافلس
 اها ةقطنملاب قلعتي ايف اذه لثمب

 «ةيسنرفلاو ةيزيلكنالا ناتموكحلا قفتت : ةرشاعلا ةداملا

 الو اكلتمت ال نا ىلع «ةيبرعلا ةلودلل نيتيماح |مهتفصب
 ء«برعلا ةريزج هبش يف ًاراطقا كلتمت نا ةثلاث ةلودل احمست
 لحاسلا .ىلع ةعقاولا رزجلا يف ةيرحب ةدعاق ءىشنت وا

 يف ًاحيحصت عنمي ال اذه نا ىلع .رمحألا رحبلل يقرشلا

 .ريخالا كرتلا ءادع ببسب ايرورض حبصي دق ندع دودح

 مساب برعلا عم تاضوافملا رمتست :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 وا ةلودلا دودح نييعتل اهسفن ةقباسلا قرطلاب نيتموكحلا
 .ةيبرعلا لودلا فلح

 نا « ركذ ام ادع هيلع قفتملا نم :ةرشع ةيئاثلا ةداملا

 حالسلا بلج ةبقارمل ةمزاللا لئاسولا يف ناتموكحلا رظنت

 . ةيبرعلا دالبلا ىلا

 يف ةيرصيقلا ايسور اهيلع تلصح يتلا بساكملا امأ
 دعب اهنع تلخت مث ,.«فونوزاس  وكيب - سكياس ةيقافتا»

 :يلاتلاك يهف .ةيفشلبلا ةروثلا

 ناقو نوزبارطو مورضرا قطانم ايسور مضت ١

 ىلع عقتو«دعب اميف نيعت ةطقن ىتح ًادوعص كلذو «سيلتبو
 .نوزبارط نم برغلا ىلا دوسألا رحبلا لحاس

 ناق نم بونجلا ىلا ناتسدرك ةقطنم ايسور ىلا ملست 7

 نبا ةريزجو «ةلجد ىرجمو ترهزو شوم نيب «سيلتبو
 جرم ةقطنمو ةيدامعلا يف ةعقاولا لابحجلا ممق طخو ءرمع
 جرم ةقطنم نم ةيبرعلا ةلودلا دودح أدبت نا ىلع ««راو»

 رضاحلا تقولا يف لصفت يتلا لابحلا ممق طخ عبتتو ء(راو»

 . ةيسرافلا نع ةينامثعلا قطانملا

 ةيأ نأب نومزتلم ةيسورلا ةموكحلا (ءاضعا) نا

78 

 نييناطيربلا اياعرلل ةينامثعلا ةموكحلا اهتمدق تازايتما
 نع ةيسورلا ةموكحلا (ءاضعأ) ربع اذاو .ىقبت فوس

 حبصت يكل «لبقتسملا يف تازايتمالا هله ليدعتب مهتبغر

 ليدعتلا اذه ناف «ةيسورلا ةيروطاربمالا نيناوق عم ةقفتم

 . ةيناطيربلا ةموكحلا عم قافتالاب الا لصحي نل

 لزانتملا ةينامثعلا قطانملا ماسقأ لك يف ظافحلا متي -54

 يف ةيناطيربلا قوقحلا ىلع ءايسورل اذه ىلع ءانب اهنع
 تاسسؤم ةيأ تازايتماو قوقحو ءريوطتلاو ةحالملا

 (ءاضعأ) دهعتي ا .ةيبط وأ ةيناملع وأ ةينيد ةيناطيرب

 تازايتمالاو قوقحلا ىلع ظافحلاب ,مهرودب .ةموكحلا
 ىلع ءانب ءحبصت فوس يتلا قطانملا يف ةلثامملا ةيسورلا

 حبصت فوس يتلا وأ ءامامت ةيناطيرب .قافتالا اذه طورش

 . ةيلضفأ تاذو ةماه اهيف ةيناطيربلا حلاصمل

 ثيح نم «(ةيناطيربلاو ةيسورلا) ناتموكحلا قفاوت 5
 نم ءزج يأ اهيلا مضت ةلود لك نأ ىلع .أدبمل

 نيدلا» ديدست يف ةمهاسملاب ةبلاطم ةينامثعلا ةيروطاربمال

 .«ينامثعل

 يف تلصتاف ءايلاطيا ةيهش ةيقافتالا هذه تراثأ دقلو
 نالعا رثا ,ثالثلا ةدهاعملا لودب ١1915 (سطسغا) با

 يرس قافتا عيقوت كلذ نع جتنو ءايناملا ىلع برحلا ايلاطي
 - ود  ناج  ناس» يف 19117 (ليربا) ناسين يف رخا

 تدهعتو 2581101 - 1ع - 06 - 112101116826 «نييروم

 يرغ يبولنجو يبونج ءاطعاب هبجومب ايناطيربو اسنرف
 .ايلاطيا ىلا ءلوضانالا

 لوالا نيرشت) ايسور يف ةيفشلبلا ةروثلا عالدنا عمو

 تايقافتالا ةفاك فشكب ةيفشلبلا ةدايقلا مايقو «
 دق ةيرصيقلا ةموكحلا تناك يتلا ةيرسلا تادهاعملاو

 راث .«فونوزاس  وكيي - سكياس ةيقافتا» اهنمو ءاهتدقع

 نب نيسح» يمشاحلا ريمالا ءىجوفو .يبرعلا ماعلا يأرلا
 كلملا ىلا لسراو .ةيقافتالا رمأب ةكم فيرش ؛يلع
 يكلملا يناطيربلا درلا ءاجو .اهتحص نع هرسفتسي يناطيربلا

 يف ةبغرلاب ايكرتل ماهتا هيفوء418١ 5 ١ا/ يف هتيقرب ىلع

 ىلع ديكأتلاو .برعلاو نييناطيربلا نيب تافالخلا ةراثا

 .برعلا ريرحتب ايناطيرب مازتلا رارمتسا

 ةيقافتالا نم ايسور باحسنا ايناطيرب تلغتسا دقلو

 روانت تذخأف .قارعلاو نيطسلف يف ةفاثكب اهتاوق دوجوو

 اهتصح نم ءزج نع يلختلا ىلع اهرابجال اسنرف ىلع

 لو .ةيناطيربلا ةموكحلا حلاصل يبرعلا قرشملا يف اهذوفنو
 ةثيرولا اهسفن ةربتعم «ةيقافتالا نالطب ىلأ ةراشالا يف ددرتت

 يف «سكياس كرام» حرص دقو .ايسور ةصحل ةديحولا

 تام دق برحلا ملاع نأ» : 14 ١ال/ ١؟/ 77 يف سيراب

 فحصلا تذخاو .«دعب دلوي مل برحلا دعب ام ماع نكلو

 لصيفب نومزتلم زيلكتالا نا ةمغن ىلع برضت ةيناطيربلا

 . رثكا نكي مل نا «ءنييسنرفلاب مهمازتلا ردقب

 مت .«سمالا يفيلح نيب يفخ يسامولبد عارص دعبو
 نيب ةديدج ةدهاعم عيقوت يف لثمت ,طسو لح ىلا لصوتلا
 ,1919/ةر/١١© يف ءوصنميلك جروج» و «جروج ديولا

 قالطا لباقم ءزيلكنالل لصوملا نع اهبجومب اسنرف تلخت
 ساسالا يه ,ةدهاعملا هذه تناكو .ةيروس يف اهدي
 18 ماعلا يف «ومير ناس» رمت ؤم هيلا دنتسا يذلا ديدخلا

 . (رمتؤم ءومير ناس رظنا)

 ١856 (ةكرعم) كيرك زرلياس ()

 ناسين) 4800128607 «سكوتامويأ» ةلمح كراعم نم

 يلاردفنوكلا دئاقلا مالستساب تهتنا يلا علدكم

 برحلا نم ةريخالا ةلحرملا نابا «« يل تربور :(يبونجلا)

 . ةيكريمالا ةيلهألا

 ينيدم ىلع (يلامشلا) يلاردفلا طغضلا دادتشا رثا

 «يل تربور» لارنجلا ىلخأ «(غروبسرطبا» و «دنومشتير»

 روسجلا رمد نا دعب ءلمكمر/ ؛رك ؟ يف نيتنيدملا 1. آ.عع

 تالمح .دنومشتير رظنا) ةريحذلاو ةحلسالا نزاحمو

 «سواه تروك ايليمأ» هاجتاب بحسناو ,.(18560 -4

 ملك 48 دعب ىلع ةعقاولا ,ثصعاأ]2 ©0ان1غ 110هان5ع

 اهميظنت ةداعاو كانه هتاوق عيمجت ةيغب 24غروبسرطب» يبرغ

 «ليقكروب» ىلا كلذ دعب مدقتلا ةعباتمو «ءاهدادماو

 لا «نوتسوج وج» شيج ةاقالمل 8219111

0 ., 

 بيليف» لارنحلا ةلايخخ نم ةفلؤم ةيلاردف تاوق تلواحو

 شويا نم رصانعو 1”. 11. 50611087 «ناديريش يرنه

 /* يف «يل» ةقحالم «.سداسلاو سماخلاو يناثلا : ةيلاردفلا

 لارنجلا 201008 «كاموتويلا» شيج دئاق نم رمأب «ع

 7 ةريسم دعب تفقوت اهبنكل ,.20. 1846806 «ديم جروجا»

 .ابرغ هجتي «يل» نأب ديفت تامولعم لوصو دنع ءملك

 ىلا لوصولل اقابس أدبيو ةدراطملا فقوي نا «ديم» ررقو

 تاوسقلا نكمتت نا لبق ؛«سواه تروك ايليم»

 ماقو .«يل» لارنجلاب ءاقتلالا نم ةعجارتملا ةيلاردفنوكلا

 ىلا يناثلا شيجلا مدقتي ثيحب تاوقلا عيزوتب

 ىلا سماخلا شيجلاو 10676028101116 « ليقزنوتنيد »

 ىلا سداسلا شيجلاو 28185:1116 « ليفزنياي»

 تادادما قرط عطقل .61591116[16 « ليقزرتيج »

 ىلع مدقتلا «ناديريش» ةلايخ ىلع ناكو .نييلاردفنوكلا

 اهجاعزاو هلاترا ىلع ةراغالل ودعلا عجارت طخل زاوم طخ

 .رارمتساب

 «سواه تروك ايليما» ىلا لصو دق «يل» لارنجلا ناكو



 «دنومشتير» نم ةعجارتملا هتاوق نأب دجوو «4 / 4 يف
 دعوملا نع ترخأت دق اهوصو ضرتفملا تادادمالاو

 ةكس طخ ىلع ةرطيسلاب نييلاردفلل حمس امن ءددحملا
 - ايليما» قيرط فصتنم يف « ليقزرتيجو» ديدح

 ملف .بعتلاو عوجلا نم نيكبنم هلاجر ناكو . «ليقكروب»
 «برغلا هاجتاب ةليوط فافتلا ةكرحب مايقلا ىوس هماما دجي
 رمأ «5“/4 يفو .نييلاردفلا ةبنجم قيوطتل ةسئاي ةلواحم يف

 سيار» ةطحم ىلا هجوتلاب 1.08 56766[ «تيرتس غنول»

 «غيبشنيلا طخ ىلع 1106 5181107 (نشيتس

 «نوسردنا» تاوق لوصو راظتناو [.زلمءانطان18

 ةرخؤملا سرح دئاقو 1211 «ليووي)هو 0

 موجه ضرعت «نودروغ» نا ريغ .(008002 «نودروغ»

 ىتح ًايعجارت ًالاتق ضاخو «يلاردفلا يناثلا شيجلا نم
 مواق ثيح (52:16:5 ©056عاك «كيرك زرلياس» لودج

 عفادم دقف نا دعب لودجلا روبع ىلع مغرا هنكلو .دانعب

 ءانثألا هذه يفو .دادمالا تابرع نم اريبك أسقو ىرساو

 تاوق دض يتيتشت موجه» بونجلا نم «ناديريش» ةلايخ ماق

 ةيعفدملا نارين سداسلا شيجلا حتف نيح يف ,«نوسردنأ»

 عفترم قوف اوزكرمت دق اوناك نيذلا ليووي دونج ىلع ةليقثلا
 ةقاعا لواحي ليووي و «نوسردنأ» نم لك ناكو . عينم

 ةيلاردفنوكلا تابرعلا لفاوق نكمتت اثير «نييلاردفلا مدقت

 ناتقرف تربعو .«سكوتام ويأ» رب ىلا نامأب لوصولا نم

 عقاوم لوح اتقتلاو ««كيرك زرلياس» سداسلا شيلا نم

 ىلع هتاوق اتربجاو «ةلايخلا نم ةبيتك عم ليووي

 «نودروغ» و «نوسردنأ» تاوق تبحسنا اهنيب «مالستسالا

 .«سكوتام ويأ» هاجتاب ةتتشملا

 مهنيب نم ريسأ فالآ ٠١ نييلاردفنوكلا رئاسخ تناك

 نيب ةباصا فالآ و «(لجر فالآ ؛) اهلك ليووي تاوق

 ةباصإ 4٠١ نييلاردفلا رئاسخ تغلب اميب .حيرجو ليتق
 «يل» لارنجلل مهتدراطم نويلاردفلا لصاو دقو .ًابيرقت

 /9 يف مالستسالا ىلع هومغرأ ثيح ««سكوتام وبأ» ىتح
 .امكدر/ك#؛

 نوات زنومياس (5)

 .ايقيرفا يبونج ةيروهمج يف ةيركسع ةيرحب ةدعاق

 طيحملا ىلعآ9 1110115 1018/8 نوات زنومياس ةدعاق لطت

 ةفاسم دعبي يذلا .18156 «سلوف» جيلخ دنع يسلطالا

 624م6 «نوات بياك» ةمصاعلا نم بونجلا ىلا ملك ”

 ككسلا طوطخ ةيلخادلا قطانملاب اهلصتو .«8

 ةدعاق نويددلوم لا اهذختا نا ذنم ترهتشا دقو .ةيديدحلا

 5 نويناطيربلا اهلعجو .1ا/١4 ماعلا يف ةيركسع دادما

 ماعلا يف يرحبلا يسلطالا يبونج برسل ايلغلا ةدايقلل
 هلوط زهاني وسرلل فيصر وذ أافقرم ةدعاقللو 15

 نيب هقمع حوارتي يمحتو عساو يئام ضوحو ءرثم ٠
 . ةيبرحلا نفسلا عاونا فلتخم وسرل حلصي ءارتم 18و ٠

 .اهميمرتو نفسلا ءانبل ةفاج ًاضاوحأ اهيف نا امك

 زكرمتت ىتلا ةيرحبلا تاوقلا نا يف ةدعاقلا ةيمهأ نمكتو

 ةيرحبلا تالصاوملا طوطخ ىلع فارشالا نم نكمتت اهيف

 ءاجرلا سأر ربع . ىيسلطألاو يدنهلا نيطيحملا نيب ةدتمملا

 نييناطيربلا فارشا تحت ةدعاقلا تناك دقلو .حلاصلا

 قحب ظافتحالا عم ءاهنع اولخت مث 219481 ماعلا ىتح

 .برحلاو ملسلا يف اهمادختسا

 (ةرئاط) َن 1 - ىس نوياس 08)

 ,دحاو كرحمب ةيحورم ةيناباي . ضارغالا ةددعتم ةرئاط

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ «اهيجاكان» ةكرش اهتجتنا

 ةمدخ 501107 «ن ” يس نوياس» ةرئاطلا دهشت مل

 ةريخالا لحارملا يف مت اهريوطت نأل ارظن .قاطنلا ةعساو

 يف الا ةيلمعلا ةمدخلا لخدت ملو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم

 ةرئاط تناك اهنأ يغلي ال اذه نأ الإ . 1444 ماعلا طساوأ

 ةثالث ةرئاطلا نم روط دقو .ةريبك ةيلعاف تاذ ةديج

 :ىه ةيساسا تازارط

 لامعأل دعأ يذلا © - 6 8 «ن 5 - يسد زارطلا *
 ىلع قيلحتلا ىلع هتردقو هتعرسب زيمتو «عالطتس الا

 نم ديدعلا ىلع قوفتي هلعج يذلا رمألا .ةيلاع تاعافترا

 .هل ةرصاعملا ةيكريمألا تالتاقملا

 ممص يذلا © - 6 2 5 «س ن 5 - يس» زارطلا

 .ةيليل ةلتاقمك لمعلل

 .دعاقم ةثالثب ( - 6 ظل 8 «ب ن 5  ىس» زارطلا#

 .غلك 6٠١ هنزو ديبروطب حلسمو .ديبروط ةفذاقك زهجم
0 

 فلتحم نم 494 ةرئاطلا هذه نم جتنا ام عومجم غلب

 .هالعا ةروكذملا تازارطلا

 اييجاكان» زارط نم يحورم كرحم :ةماعلا تافصاومل

 عالقالل يلامحالا نزولا .ًاناصح 144٠0 ةوقب 47١ راموه
 1١,1 لوطلا .ًارتم ١7,8 نيحانجلا ةحتف . غلك

 .راتمأ 7,9 عافترالا رك

 ىلا ةفاضالاب .ملم /,47 رايع ناشاشر :حيلستل

 .ةمهملا فالتخاب فلتخي رخآ حيلست

 ىلع ةعاسلا / ملك <ه ىوصقلا ةعرسلا :ءادال

 ىدملا .رثم 1١10١ لمعلا عافترالا . رتم 0٠٠١ عافترا

 .ملك ؛٠0٠45 ىصقالا

 (سدسم) 8/87 ب س(34)

 .( سدسمء 7١٠١  غيز رظنا )

 عفدم) ملم ١هه المد با س (0)

 (ةكرحلا يتاذ

 متي «ملم ١68 رايع نم .ةكرحلا يتاذ فاذق عفدم

 .ايلاطياو ةيبرغلا ايناملاو ايناطيرب يف ةكرتشم ةروصب هجاتنا
 8 2 - 70 097/٠ - ب س» عفدملا ريوطت ىلع لمعلا أدب

 ةيناطيربلا تاموكحلا نيب قافتا بجومب ,191/ا“ ماعلا يف

 تاسسؤملاو تاكرشلا امأ .ةيلاطيالاو ةيبرغلا ةيناملالاو

 و «2(ايلاطيإ) «اراليموتوأ» يهف قافتالا اذهب ةينعملا

 ةسسؤملا» و «(ةيبرغلا اينالا) «شروب» و «لاتيمنيار»

 . (ايناطيرب) «ةحلسالا ريوطتو ثاحبالل ةيكلمل

 لكيملا ىلع عفدملا اذه ريوطت عورشم دمتعا دقلو

 عفدملا لمحل ١«  درابويل» ةيبرغلا ةيناملالا ةبابدلل لدعملا

 ز" 8 - نللءاداه فد مساب فورعملا روطقملا فاذقل

 علطم يف هريوطت مت ملم ١88 رايع نم عفدم وهو 00

 باسحلو. ءاهسفن ةينعملا تاكرشلا ةطساوب تانيعبسل

 متو .ةيلاطنيالاو ةيبرغلا ةيناملالاو ةيناطيربلا شويجل
 ةيوازب ًايقفا هكيرحت نكمي راّود جرب يف عفدملا تينت
 .ةجرد "5

 - مكحتو بيوصت ةزهجأو «يلآ ميقلت ماظنب دوزم عفدملاو
 ةردقب عتمتي وهو .ةيلعافلا نم ةيلاع ةجرد ىلع نارينلاب
 لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةياقو ماظنبو .ةيئامرب

 «لاع يمر لدعمبو ءًايبسن ديعب ىدمب زيمتيو (718 ©
 مادخداسا قيرط نع يمرلا ىدم ةلاطا ةيناكما ىلا ةفاضالاب

 . هفئاذقل ةعفاد ةيخوراص تاوشح

 :ىلع لمتشت رئاخذلا نم ةددعتم ًاعاونا عفدملا يمري
 , ةيدوقنعو «ءةقراحو 211 28 راجفنالا ةديدش فئاذق

 لمعلا يف اهب سأب ال ةردقب عتمتي هنا اك .دارفالل ةداضم

 راجفنالا ةديدش فئاذق مادختسا ةطساوب تاعردملا دض

 رضاحلا تقولا ين متيو .11 28 ل 1 تابابدلل ةداضم

 لجا نم عوردلل ةداضم ةديدج ةفيذق ريوطت )١9480(

 «يدوقتعلا عونلا نم يهو « عفدملا اذه يف اهمادختسا

 .تابابدلل ةداضم ماغلا 5 ىلع يوتحتو

 يف عفدملا نم ةيلوالا جذامنلا ىلع تارابتخالا تأدب

 علطم يف ةمدخلا لخدي نا عقوتُيو ء191ا/ ماعلا

 ةمدختسملا ةكرحلا ةيتاذ عفادملا ناكم لحيل «تانينامثلا

 لثم .يسلطالا يلامش فلح شويج نم ددع يف ايلاح

 21و



 ( ةكرتشم ةيناطيرب ةيلاطيإ ةيناملا ةعانص ) ملم ١68 . 0170 - ب سو ةكرحلا يتاذ عفدملا <>

 هك سا 83 ققاوسلا هقدملا

 دمنم ١866 ريع 01١9 - مو يكريمالا عقدملا عفدملاو

 .ملم ٠١8 رايع مىلط604 «توبأ» يناطيربلا

 .ًانط 47 ىلاوح :يلامجالا نزولا :ةماعلا تافصاوملا
 :كرحملا .راتما ”, ؟50 ضرعلا .راتما 5,4 لكيلا لوط

 ةوقب «زنب - رلمياد» زارط نم (نيزنب / لزيد) دوقولا ددعتم
 هه (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىوصقلا ةعرسلا .ًاناصح م٠
 ه.٠ (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىصقالا ىدملا .ةعاس ملك

 ..ملك
 فود زارط نم فاذق عفدم :هسفن حالسلا تافصاوم

 ىلإ ”, ه نم عافترالا ةيواز .ملم ١1هه رايع له اه

 ىصقألا ىدملا .ةجرد 5٠١ نارودلا ةيواز .ةجرد 58 +

 .ملك ١" (ةيخوراص ةوشحب) ىصقألا ىدملا .ملك ٠

 /ًارتم 851 (ةيخوراص ةوشحب) ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 .ةقيقدلا يف فئاذق ه يرظنلا يمرلا لدعم .ةيناثلا

 (ةندسلا) مقاطلا .ةقيقدلا/ ةفيذق ؟ لمعلا يمرلا لدعم

 . ( نيرخذم * .ددسم .«قئاس .دئاق) دارفا 5

07*66 

 ع كل للا لااا

 يتاذ عفدم) ملم 6١ه الا - ب س (0)

 (ةكرح ا

 ءملم 167 رايع نم .ةكرحلا يتاذ فاذقر/ناديم عفدم

 . عنصلا يتايفوس

 5 5 - 7م ب س ةكرحلا يتاذ فاذقلا / عفدملا ربتعي

 يتلا «ةكرحلا ةيتاذ ةيتايفوسلا عفادملا لوا نم ادجاو ,3

 موهفم يف يرذج روطت دوجو ىلع اليلد اهروهظ لكش
 ىنبت نم ةليوط تاونس دعب «ةيعفدملا مادختسال تايفوسلا

 لئاوا يف هريوطت أدب دقلو .ةروطقملا ناديملا ةيعفدم موهفم

 ةيتايفوسلا ةيركسعلا ةفاحصلا ترشنو «تانيعبسلا
 ةريبك دادعاب رهظ مث واله ماعلا يف ةرم لوأل هتروص

 ماعلا ف وكسوم 3 ميقأ يذلا يركسعلا ضرعلا يف

 . 15 ل/

 / ناديملا عفدم نم لدعم زارط نم معفدملا اذه فلأتيو

 يرئاد جرب يف هتيبثت مت ملم 6١؟ رايع 23١  د» فاذقلا

 ةبرعلا نع ةقتشم ةعردم ةبرع لكيه ىلع لومحم مخض
 زارط نم تارئاطلل ةداضملا خيراوصلا لمحت يتلا ةعردملا

 ديعبلا هيمر ىدم عفدملا صئاصخ مهأ نمو .«44  ماس»

 ةعفاد ةيخوراص تاوشح مادختسا ةيناكماو ءايبسن

 ٠١ ىلا لصت تافاسم ىلع يمرلا نم هنكمي ام .هفئاذقل

 ىلع كلذك يوتحي هنأب رداصملا ضعب دقتعتو .ًابيرقت ملك
 تأزيم مها اما .لاع يمر لدعم نمؤي يلا ميقلت .ماظن

 اهتاردقو «ةلماكلا ةيئامربلا اهتاردق يف نمكتف «ةبرعلا

 ,ءاهعيردت ةوق ىلا ةفاضالاب .ماع لكشب ةديجلا ةيكرحلا

 , (ذاصح )6٠0 لزيدلا اهكرحم ةوقو ,ةيكيناكيملا اهتءافكو

 فئاذقو 11 15 راجفنالا ةديدش فئاذق عفدملا قلطي

 فئاذقو 11 28 4 '1' تابابدلل ةداضم راجفنالا .ةديدش

 فاذق عفدمكو ناديم عفدمك همادختسا نكميو . ةقراح

 ىلع ةلومحملا فئاذقلا ددع ديدحتلا هجو ىلع فرعي الو

 عم قيسنتلاب ةداع لمعي هنأ ريغ .هسفن عفدملا ةبرع نتم

 مساب فرعُت «يمرلا هيجوتو دادمالاو ةدايقلل ةرزنجم ةبرع
 لمحت ىتلا 711 - 1/31 - 1976 018105 - مر/ل - تمد

 ددع ىلا ةفاضالاب «نارين ةراداو بيوصتو لاصتا ةزهجا

 «ريبك دح ىلا هباشتي وهو .ةيطايتحالا فئاذقلا نم يفاضا

 يكريمالا عفدملا عم ,تامهملاو مجحلاو لكشلا ثيح نم

 ثيح نم هيلع قوفتي هنا الا ملم ١66 رايع 01١9 - مد

 يمرلا لدعمو .(ملك 4١,ال لباقم .ملك 18, ه) ىدملا

 // فئاذق  لباقم ةقيقدلا / فئاذق © -4) يرظنلا

 . (ةقيقدلا

 يف عساو قاطن ىلع ايلاح «ا/# ب سو عفدملا لمعي

 أدب دقلو .ةقرفلا ةيعفدم ليكشت نمض يقايفوسلا شيجلا

 هيلع تلصحف .تانيعبسلا رخخاوا يف جراخلا ىلا هريدصت

 دقتعيو ءادنلوبو ايكافولسوكيشتو ةيطارقميدلا ايناملأ تاوق

 ةيروسلا ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلا تلخد هنم ًادادعا نا
 :ةتسللاو

 لوطلا .ًانط ؟ه يلامجالا نزولا :ةماعلا تافصاوملا
 ضرعلا .راتمأ 7,١ لكيملا لوط .راتما /,8 يلام الا

 6٠0٠ ةوقب لزيد كرحملا .رتم 7,7 عافترالا .راتمأ 8,"

 ةعرسلا .ملم ٠©  5٠ :ىصقالا عيردتلا .ناصح

 ىداا .ةعاسلا / ملك ه0 (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىوصقلا

 ه ةيئاملا ةعرسلا .ملك 0٠٠ (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىصقالا

 . ةعاسلا / ملك ال -

 نم فاذق / ناديم عفدم :هسفن حالسلا تافصاوم

 ةيواز .ملم ١87 رايع 12د - 205 «س ٠١ دو زارط

 م56 ماجتالا ةيواز .ةجرد 58 + ىلا ال نم عافترالا

 ىصقالا ىدملا .ملك ١8,8 ىصقالا ىدملا .ةجرد



 .غلك 44 ةفيذقلا نزو .ملك ٠" (ةيخوراص ةوشحب) .

 ةعرسلا . ةيناثلا / ارعم 5٠7١ ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا

 .ةيناثلا / ًارتم ٠١ (ةيخوراص ةوشح عم) ةيئادتبالا
 ٠٠٠١ ةفاسم ىلع ملم ١١8 عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا

 لدعم . ةقيقدلا/فئاذق ه 4 يرظنلا يمرلا لدعم . رتم
 ه (ةندسلا) مقاطلا .ةقيقدلا/فئاذق ”- ؟ يلمعلا يمرلا

 . ( نارخذم ءددسم «قئاس .دئاق) دارفا

 يتاذ عفدم) ملم 1١717 1/4 ببن س (0)

 (ةكرح ا

 ١77 رايع نم .ةكرحلا يتاذ فاّذق / ناديم عفدم

 . عنصلا يتايفوس .ملم

 يف ًاضيا فرعيو) 5 2 - 47 0407 - ب س» عفدملا ناك

 نم 14 - 4 «19ا/4 - مد مسا تحت ةيبرغلا رداصمل

 يف هريوطت أدب دقلو .ةكرحلا ةيتاذ ةيتايفوسلا عفادملا لوأ

 191/4 ماعلا يف ىلوالا ةرملل رهظو .تانيعبسلا علطم

 ضرعلا يف هروهظ ناكو .يدنلوب يركسع ضرع ءانث

 .ةيلعفلا ةمدخلا ديق هدوجو ىلع لوألا لمعلا ليلدل

 / ناديملا عفدم نم لدعم زارط نم مفدملا فلاتي

 ربتعملا) 10 - 30 2٠ دو مساب فورعملا روطقملا فاذقل

 «(ايلاح ملاعلا يف ةيلعاف ةروطقملا ناديملا عفادم رثكأ دح

 يمن يبست مجحلا ريغص يرئاد جرب لخاد هتيبثت مت

 ةعردم ةبرع لكيه ىلع بكرو .ديجلا يبايسنالا هلكشب

 .29/5-ت بو ةفيفخلا ةيئامربلا ةبابدلا لكيه نع ةقتشم

 تاردقو .ةلماك ةيئامرب ةردقب عفدملا ةلماح ةبرعلا عتمتتو

 لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةياقو ماظنو .ةديج ةيكرح

 لماكتم ةيليل ةيؤرو ةدايق ماظنب ةدوزم اهنا امك (2/8©)
 'وجنلا ءوض فيثكتو ءارمحلا تحت ةعشألا ةطساوب لمعي

 هيمر لدعمب ًاساسأ زيمتيف .عفدملا اما .هسفن تقولا يف
 ثيح نم ةلثامملا ىرخالا عفادملا عم ةنراقملاب ءادج يلاعلا

 دنع عوردلا قارتخا ىلع ةقئافلا هتردقو «رايعلاو مجحلا

 دعبب زيمتي اك .كلذل ةبسانملا فئاذقلا عاونا مادختسا

 دنع سوملم لكشب ىدملا اذه ةلاطا ةيناكماو هيمر ,ىدم

 ماظن ىلع هئاوتحاو ؛ةعفاد ةيخوراص تاوشح مادختسا

 .يلإ ميقلت

 فئاذق ىلع لمتشتف اهقلطي يذلا فئاذقلا عاونا امأ

 ةداضم راجفنالا ةديدش فئاذقو 211 15 راجفنالا ةديدش

 ةيدوقنع فئاذقو «ةقراح فئاذقو , 1[ 8 ل 7'تابابدلل

 4٠ هعومجم امل ةلماحلا ةبرعلا عستتو .دارفالل ةداضم

 ةروصب لمعلا نم عفدملا نكمي امم «يمرلل ةزهاج ةفيذق

 .ايبسن ةليوط ةرتفل ناديملا يف ةلقتسم

 ةدايقلل ةرزنجم ةبرع عم قيسنتلاب ةداع عفدملا لمعي

 6191/5 مر/كل  ت مد زارط نم يمرلا هيجوتو دادمالاو

 نم ةيفاضا ًادادعا لمحت 24 7 - آن / 21/1 - 6
 دي م ب» زارط نم يمرلا هيجوتل رادار ةبرعو ,فئاذقلا

 ديدحت نم اةندسلا نكمت 8 14 5 -5 0 87 ءنو س

 حضتتو . مالظلا ينو ةيوجلا لاوحالا فلتخم يف فادهألا

 ةكرحلا يتاذ يبرغلا عفدملا عم هتنراقم دنع عفدملا ةيمها

 يذلا ملم ١8 رايع 5١9«  م» عفدملا يأ , هل هباشملا

 نم ًارايعو ًانزو لقأو .ًاجح رغصأ يايفوسلا عفدملا

 لباقم ملك )١5 هأدم دعبب زاتمي هنا الا : يكريمألا هريظن

 ةقيقدلا// فئاذق 8) ةيرظنلا هيمر ةعرسو .(ملك 7,1١

 )4١ ناديملا يف هتيلالقتساو :.(ةقيقدلا / فئاذق " لباقم

 اذه نأ (ىك .(ةفيذق 78 لباقم .ةبرعلا يف ةلومحم ةفيذق

 نا نيح يف ,عوردلا ةمواقم ىلع ةلماك ةردقب عتمتي عفدملا

 .ًابيرقت ةردقلا هذه لثم ىلا رقتفي يكريمالا عفدملا

 ىلع رضاحلا تقولا ين 474 - ب س» عفدملا مدختسي

 ةيدنلوبلاو ةيتايفوسلا تاوقلا يف عساو قاطن

 دوجو لمتحيو .ةيطارقميدلا ةيناملالاو ةيكافولسوكيشتلاو

 ريشتو .ةيبيللاو ةيروسلا ةحلسملا تاوقلا يف هنم دادعأ

 ابل :نت

 ةريتوب ًارمتسم لاز ام هجاتنا نا ىلا كلذك ةيبرغلا رداصملا

 .(1980) مويلا ىتح ةيلاع

 .ًانط 7١ يلامجالا نزولا :ةماعلا تافصاوملا
 .راتما /,7 لكيلا لوط .راتما 7,7 يلامجالا لوطلا

 نم لزيد كرحملا .رتم ؟, 4 عافترالا .راتما ” ضرعلا

 51٠١ ةوقب 98 21 2 - 238 2584 ز .م .ايد زارط

 ىوصقلا ةعرسلا .ملم ٠١" :ىصقألا عيردتلا .اناصح

 ' ىصقألا ىدملا .ةعاسلا / ملك 0٠ (ةدبعملا قرطلا ىلع)

 / ملك ٠١ ةيئاملا ةعرسلا .ملك 00١ (ةدبعملا قرطلا ىلع)

 . ةعاسل

 نم ف اذق / ناديم عفدم :هسفن حالسلا تافصاوم

 ةيواز .ملم ١؟؟ رايع 1) - 30 5 «س ٠ دو زارط

 5٠”' هاجتالا ةيواز .ةجرد ؛4ه + ىلا ه نم عافترال

 ةوشحب) ىصقألا ىدملا .ملك ١5 ىصقالا ىدملا .ةجرد

 ةعرسلا .غلك ؟؟ ةفيذقلا نزو .ملك ١4 (ةيخوراص

 ةفيذقلل اثر/ م )74٠ ةيناثلا /أرتم 54١ ةفيذقلل ةيئادتبال

 ملم 45١ عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . (عوردلل ةداضمل

 /فئاذق 8 يرظنلا يمرلا لدعم .رتم ٠٠٠١ ةفاسم ىلع

 .ةقيقدلا / فئاذق 4 *  يلمعلا يمرلا لدعم .ةقيقدل

 4 (ةندسلا) مقاطلا .ةفيذق 4٠ ةلومحملا ةريخذلا ةيمك

 . (رخذم ,.ددسم .«قئاس .دئاق) دارفا

 ملم ١77 . « 74 ب سو ةكرحلا يتاذ يتايفوسلا عفدملا

 36 ا
 يع وحس

071 



 ب س

 (لراك) زتايس ه)

 بعل (18941-1994) كريما يوج لارتج
 لالخ ةيكربمالا ةيوحلا تاوقلا ةدايق 0 7

 , ةيناثلا اعلا ب رحلا

 ا

5 
 اهارود

 (0221 5مه212 رتابس
 / 0/6 ( ايئافاسنب ) «نوات ريوب» يف

 ةيركسعلا ةيعداك الا نم هجرخت دنعو . امها

 قحتلا 01914 ماعلا يف ( تنيوي تسيو ) ةيكريمالا

 ه1 ماعلا يو. . هيا واقف يف 0 ةاعملا جوفن
 , وغييد ناس » يف نا ريطلا ةسردم يف ًابلاط حبصا |

 نيحء915١ ماعلا ىح اهيف يقبو « ( اين روفيلاك )

 . كيسكملا عم دودحلا ىلع ةزيجو ةرتفل مدخ

 س )١9١8 ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف كراش

 تاوق نم 8١ يوحلا ب رسلا ةدايق ملستو « (
 (سطسغا) بآ يف اسنرف يف ةيكربمالا ةلمحلا
 يناثلا ني رشت يفو . دئار ةبتر غلب نا دعب )9117

 زكرم نبأ نيل لقت 6 هنن ,ماعلا م( ريفوت)
 « رهشأ ةرشع يضم دعبو . « نودوسيا » يف بيردتلا
 ةدايق يف زتايس ناكو . ةيلاتقلا ةمدخلا ةيناث ةرم دع

 ء و18 ( ريقبس) لوليا
 «لييهيم ناس» موج نابإ نيتيناملا نيت رئاط طقسا و
 رئابس لفش « ىلوالا ةيئاعلا برحلا هاهتثا رثا لهو
 سيئر اهئمض نم « وحلا حالس يف ةديدع بصانم
 دس ١#9م) ةرثق يف تايلمعلاو بيردتلا مسق

 .(و9ع"ه

 ء ديمح ةبتر ىلا زتابس يقر ١944٠ ماعلا يفو

 يف تادراطم برس

 ًاسيئر ادغ مث . وحلا جالس يف طيطختتلامسق سأ رثاو
 بقارك ةرتفل نيعو « يلاتلا ماعلا يف وحلا ناكرال

 لوخد لبق ايناطي رب يف ةيجيتا رتسالا ةيوحلا تايلمعلا
 راذآ يفو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةدحتملا تايالولا

 ةيوحلا ةوقلل ادئاق نيع ٠ 941 ( سرام)

 نوناك يفو . ايناطي رب يف ةطبارملا ةنماثلا ةيكريمال

 سيئر حبصأ ء هسفن 0 نم (.زيمسيد ) لوال
 يلامش يف « روابن زيا » لا رثجلل نييوحلا نيراشتسمل
 تاوقلا دئاقل ًابئان يلاتلا عيب رلا يف حبصاو . ايقيرف
 مث نمو : ايقيرفا يلاش تايلمع حرسم يف ةيوحل

 . ةيبرغلا ةيلاشلا ايقيرفا يف ةيوحلا تاوقلل ًادئاق

 رتابس نيع +١44 ٠ ( رياني ) يناثلا نوناك ينو
 ةيكريمالا ةيجيتا رّبسالا ةيوحلا تاوقلل ًاماع ًادئاق

 يوحلا موجهملا ةرادا أدب ثيح « ابوروا يف

 ءدب تقبس يللا مايالا يفو . ايناملا ىلع يجيتا رسالا
 ١944( /57/5) يدنامرونلا يف فيلحلا لازنالا

 روحملاتاعافد كابنأ ىلع اهطاشن ةيوحلا هتاوق تزكر

 فنحن

 زتايس لراك يكريمألا لارنجلا

 جاتنا فصقل اهلمع تزكر « كلذ دعبو . اسنرف يف
 تمهاسو « ةيلخادلا تالصاوملاو ىعانطصالا طفنلا
 ةيناملالا ةيبرحلا ةعانصلا ريمدت يف ديعب دح ىلا
 . ايناملا يف نييندملا تايونعم رايمناو

 « 144 ماعلا يف لوا قيرف ةبتر ىلا زتايس يفر
 زوم يف ءىداهلا طيحملا تايلمع حرسم ىلا لقنو
 بسانملا تقولا يف كلذو هسفن ماعلا ف ( ويلوي )

 دض ةيئاهنلا ىجيتا رتسالا فصقلا تايلمع ةرادال

 ةئيدم ٠0+ ربكأب تقحلا يتلا + ةيسيئرلا نابايلا ندم
 تا راغللةجيتن ءابت آشنم نم :/. ٠+ غلب .أرامد ةيناباي
 رخآ ناكو . ةيكريمالا تا رئاطلا اهتنش يلا ةقراحلا
 لبانقلاب يازاغانو مشوريه فصق تايلمعلا هذه

 . ١548 ( سطسغا ) بآ يف ةيرذلا

 وحلا حالس ناكرال ًاسيئر برحلا دعب نيع
 هلويم مثالي مل يرادالا بصنملا اذه نا الا « يكريمالا

 . 191/4 ماعلا يف ينوتو ,. 144١م ماعلا ين لاقتساف

 ( ةرئاط ) دايس (؟4)

 برحلا لالخ تمدختسا« ةيسنرف ةلتاقم ةرئاط

 اهتجتناءذحاو دعقمو دحا وك رحم . درألا ةيملاعلا

 .5 2 ره 1( هتاقتشم ونا ريطلاةعانصل ةلفغملاةكر شلا»
 5م20 « دايس » زارط نم تارئاطلا ت ربتعا

 ب رحلالالخ ةيسن رفلا ناريطلا ةعانص هتجتنإ ام لضفأ

 يلا تازارطلا عومجم غلب دقو . ىلوألا ةيملاعلا

 تفلتخا «ةرشعنم رثكا تا رئاطلا هذه نم تجتنا
 ليسافتلاو-ةندفعتملا ثاكرشللا كيس نع اههعب قع
 .ةريبك تانيسحت تقولا عم اهيلع لخدا يلا ةيئادألا

 دايس » زارطلا : ةرئاطلا نم نيزارط رهشا ناكو
 « « ه - دايس » زارطلا نع هريوطت مث يذلا « 7 -
 ىرقأو مهأ نم ناك يذلا « 1م ل دايس زارطلاو

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةلتاقملا تازارطلا

 يف ةيلعفلا ةمدحلا ,07 دايس« ةلتاقملا تلخد

 يلا ةيسن رفلا تالتاقملا ناكم لحتل 4١91 ماعلا

 ىلإو تقولا كلذ ذنم تربتعاو . ةمدخلا ىلإ اهتقبس
 ةلتاقم لضفأةمدللا « ١6 - دايسو لوخد نيح
 .16[1اد مورن6 « ترويوين «ةلتاقملابناجىلإ ةيسنرف

 بارسا يف لمعلاب ةلتاقملا هذه ترمتسا

 برحلا ة لوألا فصلا
 ةدع اهنم جتنا ام عومجم غلبو ىلوألا ةيملاعلا
 م لب « اسنرف ىلع اهمادختسا رصتقي ملو ٠ نالآ

 « ايناطيرب : نم لك نما" :انهنت ريبك هدغ ةيدصت

 «. اكيجلب « ايلاطيا « ايسور « ةدحتملا تايالولا
 نمو :. ايفالسوغوي « مايس ٠ اينامور « لاغت ربلا
 ةرئاطلا هذه اومدختسا نيذلا نيروهشملا نيرايطلا نيب

 [1جعرم 1"هرجعاع , كنوف هينير» : لاتقلا يف

 . © ورجع (2انإلمعرتاعوجا ريمنيغ جروج م و
 نيقحاللا نيزا رطلا ريوطت مت زارطلا اذه نم ًاقالطنا و
 افلتمم مل نيذللاء, ١4 - دايس » و ١١ -- دايس »
 ليصافتلا ثيح نم الإ « 7+  دابس » نع

 هريوطت مث دقف ١م -- دايس » زارطلا امأ

 مث هيلاتلا ماعلا يف ةمدحلا لخد و915١ ماعلا لالخ
 لالخ ًاجاتنا ةيسنرفلا تارئاطلا رثكا دحأ حبصأ
 هنم جتنا ام عومجم غلب ذإ ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 ماع لالخ كلذو « ةرئاط فالآ م نم رثكأ

 تاع "يس يوم رولا

 .()١و9)م-1911) طقف فصنو

 نع ًاروطم ًازارط +١« -- دايسا» ربتعتو
 تانيسحت و تاليدعت ىلع توتحا دّقل و . « 7 -دايس »

 لالخ تالتاقملا لضفأ نم اه رابتعا ىلإ تعفد« ريثك
 يف ةلتاقملا هذه تلمع دقو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 دادعأب اهريدصت ىلإ ةفاضإلاب ء ًايسنرف ًابرس ١

 ةدحتملا تايالولا و ايناطيرب : نم لك ىلإ ةريبك
 .ايك افولس ركيشت و ادنل وب ونابايلا واكيجلب وايلاطيا و
 ىجاتنا زارط رخآ ريوطت مت ,ةرئاطلا هذه نع القنو
 200008 دايس وهو ٠ « دايس », تارئاط نم

 لجخدو . ناصح ٠٠6 هتوق كرحم دوز يذلا

 يف ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيابن دعب ةيلعفلا ةمدخلا
 318١م ماعلا

 كرحم : (« ١م - دايس , ) ةماعلا تافصاوملا



 ؟+ه ةوقب « ازيوس رونابسيه » زارط نم يح اورم
 يداعلا نزولا ٠ غلك هزلو ةغراف نزولا . ًاناصح

 ه,5 لولطلا : سيياقملا . غلك م١٠ عالقإلل

 عافت رالا © راتمأ م,» نيحانحلا ةحتف « راتمأ

 ءارتم ؟)؟

 رايع « زركيف» زارط نم ناشاشر : حيلستلا

 5 ملم لال

 ةعاس / لك ٠7٠ ىوصقلا ةعرسلا ءادألا

 ٠٠< لمعلا عافترالا . رثم ٠.٠.٠ عافت رأ ىلع

 ريم . ناتعاس ةيداعلا قيلحتلا ةدم . رع

 ( ةيوون ةصاوغ ) شيفدابس (؛)

 . ( ةيوون تاصاوغ ةئف « نوجروتس رظنا )

 سوكات رايس (1)

 ء(.م .قالا - ؟ ) ةيقارت ميلقإ نم يرو دئاق

 . ةيعامتجالا ةروثلل ازمر مويلا همسا ربتعُيو

 . قالا" ماعلا يف ةينامورلا ةطلسلا دض ءاقرألا ةروث داق

 لالخ رهظاو .ةقراخلا هتعاجشو ةيندبلا هتوقب رهتشاو .م

 ةيميظنتلا تاردقلاو ءاهدلا نم اريبك اطسق ةروثلل هتدايق

 ٍلويو  موجهلاو عافدلا نيب جزمي ناكو . ةيدايقلا بهاوملاو

 لع هتابرض يف دمتعيو .ةصاخ ةيانع عالطتسالا

 . ةئجافملا تاراغالا

 ًاحاجن هتروث ةيادب يف سوكاترابس باصأ دقلو
 مه. مانأ18 ؛ايلويا» يف هلتقم رثإ تدخأ هتروث نكل .ًاظوحلم
 ٠١ -#7 . سوكاترابس ةروث رظنا ) .م .ىقالا ماعلا يف

 .(.ماق

 (خوراص) تاترابس هيلين

 ديعب وج - ضرأ هجوم يريمأ خو راص
 .ةيجيتا ريسالا ةيكيتسيلابلا خي راوصلل داضم « ىدملا

 8م27غ82 « ناترايس » خوراصلا هيجوت مي
 هريوطت أدب دقو .ًايوون ًاسأر لمحب وهو « رادارلاب
 «د راغفيسر ماظن نم [ءزج لكشي يل 1١958 ماعلا 5

 خي راوصلات اجي دض عافدلل «يكريمالا 5 2ععجن 20
 , ةيجيتا رتسالا

 ماعلا يف خوراصلا اذه ىلع رابتخا لوا ءارجا مت
 ماعلا يث هيلع تأ رابتخالا ةلح رم تهتناو <« 4

 يكيتسيلاب خو راص ةدراطم .نم نكمت نأ دعب

 « لاتريس ١ وج ضرأ 4 هجوم لا ىكريمألا حخوراصلا

 حجنو ١97١ / 8/5748 يف « نامت ونيم » زارط نم
 فالغلا جراخو « ملك ٠.٠ ىلاوح دعب ىلع هريمدت يف

 . ضرألل يوحلا
 .لحارم ثالث نم «نات رايس» خوراصلا فلأتيو

 ةزهجأ امأ . بلصلا دوقولا ةطساوب لمعي وهو
 ىدملا ديعب رادارلا ىلع لمعشتف هب ةقحلملا رادا رلا

 رادارلا وهوء2ره]1ج -1 -1١« رايرب زارط نم

 . « دراغفيس » ماظن يف يسيئ رلأ

 اذهب لمعلا أدي نأ ضرتفملا نم ناكو

 يذلا دعوملا وهو « ١9178 ماعلا يف ًايلعف خو راصلا
 ةمدحلا ىلإ « دراغفيس » ماظن لوخدل ًاددحم ناك

 « تنيربس » خوراصلا بناج ىلإ كلذو « ةيلعفلا
 تافاسملا ىلع ةيكيتسيلابلا خيراوصلا دض عافدلل دعملا
 سرغنوكلا هذختا يذلا رارقلا نأ الإ . ةريصقلا

 <91 (ريوتكوا) لوألا نيرشت يف يكريمالا

 كيكفت ىلإ ىدأ « روكذملا ماظنلاب لمعلا ديمجتب

 ب م

 ىتح تجتنا دق تناك يتلا « ناترايس » خيراوص

 ىلإو , ًاضوراص م. اهددع غلابلا وم خي راتلا كلذ

 ةيكريمألا ةطخلا حاضتا راظتناب نزاخملا يف اهعضو

 خيراوصلا دض عافدلا جمان رب ديعص ىلع ةديدحل

 نآلا ىتح امامك فورعملا ريغ نمو . ةيكيتسيلابل

 ماظنلا نم ًاءزج « ناترايس و خوراص نوكيس له

 . ال مأ ديدحلا يكريمأل

 . غلك فلأ وم نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 سأرلا + ملك الو. ىدملا « رّتم ١07 لوطل

 . رثكأ وأ نطافيم ١ ةوقب | يبرحل

 ( ةعردم ةبرع ) نات رايس ()
 5 ( ةبابد 0 نويب روكس رظنا)

 (ةقالز قراوز ةئف) ورييقرابس (19)

 اهحيلست نمضتي «عنصلا ةيلاطيا ةقالز قراوز ةئف

 ايلاح لمعتو «نفسلل ةداضم حطس  حطس خيراوص

 اهيلع قلطتو «ةيلاطيالا ةيرحبلا يف (تانينامثلا علطم)
 .«شيفدروس» مسا ةيبرغلا رداصملا ضعب

 «ورييقرابس» ةئف نم لوالا قروزلا ريوطت مت
 يكريمالا قالزلا قروزلا ىلا ًادانتسا مهم 60

 «غنيوب» ةكرش هتنب يذلا 11101112311 (يراكموكوت»

 نا الا .1954 ماعلا يف ةيكريمالا ةيرحبلا هتملستو

 نم بناوج ةدع يف ةريبك تاليدعتب زيمت ديدجلا قروزلا

 ًازهاج قروزلا حبصاو . حيلستلا لاجم يف اهيسال ؛هميمصت
 يف ةمدخلا لخدو .1917/هر/9 يف هيلع تارابتخالا ءدبل

 لحن نا ردقي ثيح ,1917/4/17/ ١ يف ةيلاطيالا ةيرحبلا

 ىرخالا ةعيرسلا موجهلا قراوز ناكم ةديدجلا ةئفلا

 .ةيرحبلا كلت يف ةلماعلا

 .ًانط 58,8 (نزولا) ةحازالا :ةماعلا تافصاوملا

 4,4 سطاغلا .ًارتم ١1,١ ضرعلا .ًارتم ؟4 , 5 لوطلا

 «سويتورب» ينيبروت يزاغ كرحم :ةعفادلا ةوقلا .راتمأ

 لزيد كرحم ىلا ةفاضالاب ء.ناصح 46٠٠ هتوق 201ءانو

 قروزلا رحبي امدنع مادختسالل يطلل ةلباق ةحورم عم

 .ةدقع ه٠ ىوصقلا ةعرسلا .هتاقالز مادختسا نود

 4٠٠ لمعلا ىدم .ةدقع 4١7 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا

 مقاطلا دارفا ددع زواجتي الو . ليم ١٠٠١ ىلا لصي ليم

 يذلا رمالا «(ىرخا بتر نم 8و ناطباض) صاخشأ ٠

 ليغشتل ةيرورضلا ةيرشبلا ةوقلا يف ريفوتلا ىدم رهظي

 .مجحلا اذه نم قروز

"6 



 ب

 .ةمدقملا يف زكرم ملم ال" «ًاراليموتوأ» عفدم : حيلستلا

 نم نفسلل نيداضم حطس  حطس نيخوراص ىلا ةفاضالاب
 يف نييناجلا ىلع نيزكرم 0608086 «تاماتوأ» زارط

 أ ن غاسلإ» زارط نم يمرلا طبض ماظنب زهجم وهو .ةرخؤملا
 «سكا ٠١ نويروأ» رادارو ؛,ا5ةع طلش - 10 2٠١

10 - 0500 , 

 (ةعردمةبرع) ” زاب ايس (19)

 .(ةعردم ةبرع «سخول رظنا)

 (د/م خوراص ) ورييقرايس (15)

 يف 508171650 «ورييقرابس » خوراصلا ريوطت أدب

 وهو . تانينامثلا يف ةمدخلا هلاخدإ فدهب . تانيعبسلا

 لابقتسال كالسالا مدختسي ال ليجلا اذه نم خوراص لوأ

 ةسس ؤم هتروط هيجوت ماظن مدختسي لب « هيجوتلا تاراشا

 ماظن وهو . 015م6 ©8110 «ويليلاغ ينيشتيفوأ »

 رظنلا طخ عم قباطتلا أدبم ىلع لمعي « يلآ هبش

 موقتو . ءارمحلا تحت ةعشألا ىلا ةفاضالاب ,. 5

 . « اكيناكيم اديرب » ةسسؤم هسفن خوراصلا ريوطتب

 « يئالث بصنم ىلع تبثم فذاق ىلع ماظنلا لمتشي

 وذ يناوطسا خوراصلا مسجو . هيجوتو ديدست زاهجو

 فلخو ةرخؤملا يف ةزكرم تاحينج هلو « يورئادسأر

 ًاساسا خوراصلا ريوطت متيو . قالطالا دنع حتفنت سأرلا

 . نييدنج نم مقاط همدختسي نا ىلع « ةاشملا تادحول

 ىلع اهبيكرتل اهريوطت متي ىرخا جذاف كانه نأ ريغ
 . تارتبوكيلهلاو ةعردملا ريغو ةعردملا تابرعلا

 .غلك 59 يلامحالا ماظنلا نزو :ةماعلا تافصاوملا

 , غلك 59 يلامجالا ماظنلا نزو : ةماعلا تافصاوملا

 خوراصلا نزو . غلك ١5,8 ىلاوح خوراصلا ثزو

 كلذك مدختسي يذلاو ) هيف لقنُي يذلا بوبنألاو

 ١ رطقلا . م ١78 خوراصلا لوط . غلك ١9 ( فذاقك

 ىدملا . مس ه# تاحينجلا دنع دادتما ىصقا . مس

 دوقولا نم ةعفادلا ةوقلا . م 0٠0٠" و م اله نيب لاعفلا

 ةوشح لكش ىلع غلك 4 يبرحلا سأرلا نزو . بلصلا
 ةعرسلا . ةيناثلا / ارتم 5٠١ ةيئادتبالا ةعرسلا . ءافوج

 يلامجالا قيلحتلا نمز . ةيناثلا / ًارتم 56١ ىوصقلا
 46٠ ىلاوح عوردلا قرخ ىلع ةردقلا . ناوث

 . ملم

 : 07ه:

 ال ورييقرايس م ةثف نم يلاطيإ قالز قروز

 هتبرجت ءانثأ « ورييقرايس » تابابدلل داضملا يلاطيالا خوراصلا جن

 هن( ا/4-م . س ورييقرايس » ةيلاطيالا ةطسوتملا تاديبروطلاو لبانقلا ةفذاق



 (ةرئاط) 79 - م . س ورييفرايس 0

 ةثالثب ةيحورم م ةطسوتم ديب روطو لبانق ةفذاق
 لالخ ةيلاطيالا «يتيشرام اوفاس» ةكرش اهتعنص ,تاكرحم

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 5مورت ]مرنم « وريم رايس » ةفذاقلا تريتعا
 ىف تك رتشا ىلا ةيلاطيإلا تا رئاطلا رهشا ىدحا

 ني ريثكلا رظنب تناك امك . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ةمرملا كلت رامغ تضاخ ديب روط ةفذاق لضفأ

 لقت ةرئاطل ًاميمصت لصألا يف ةرئاطلا تناك

 وردناسيلأ يلاطيإلا سدنهملا اهممص«دعاقم ةينانب ةيندم
 جذومنلا قلحو . تانيثالثلا لئاوأ يف يتيشرام

 (ربوتكأ) لوألا نيرشت يف اهنم لوألا يرابتخالا
 يرابتخالا جذومنلا ريوطت ىرج مث . 4
 . ةطسوتم لبانق ةفذاقك لمعلل ًادعم ناكو « يناثلا
 ةثالثب ًادوزم 2048+ ماعلا يف ىلوألا ةرملل قلحو
 « 1١185 - ويمهورافلا » زارط نم ةيحورم تاكرحم
 زارطلا اذه ىقال دقو . ًاناعح م٠ اهنم لك ةوق
 هنم ًاددع بلط يذلا «يلاطيإلا نا ريطلا حالس باجعا
 . « و رييق رايس الو ما. سر مس تحن ةمدخلا

 ىلع ايفالسوغوي تلصح . بنطلا اذه ىلإ ةفاضألاب و
 تارئاط نم ددع لسرأ اك . تارئاط سمح

 ةيشافلا تاوقلا معدل اينابسا ىلإ « و رييف رابس »
 ةبرجتلا ىه هذه تناكو . وكنارف لارنحلا ةدايقب

 ْ . ةرئاطلل ىلوألا ةيلاعقلا
 ةيملاعلا برخحلا لالخ , و رييق رايس 50

 دقو . ًامادختسا ةيلاطيإلا تافذاقلا رثكأ ةيناثلا

 نفسلا داضملا فصقلا تاهم يف صاخ لكشب تزرب

 ٠ ديب روطلاب

 عالطتسالا لامعأو يضاضقنالاو
 يس, لثم ةفلتخم تازارط 0 ةرئاطلا

 يقفألا فصقلا تاهم ىلإ ةفاضإلاب

 وهو « 11 -وريثرايس»او ع يلوألا زارطلا وهو

 ةوق «ويجابي» تاكرحم ةثالثب ًادوزم ناكو .ًاراشتنا اهرثكا

 ةثالثب دوزملا (111  ورييقرابس»و .ناصح ٠٠ اهنم لك

 ورييقرابس» و .ًاناصح .٠ اهنم لك ةوق «تايف» تاكرحم

 نم نييناملا نيكرحمب دوزو ءريدصتلل دعأ زارط وهو 25

 دقو .ًاننصح 0*117 اهبنم دحاولا ةوق .«وموج» عون

 قارعلاو ليزاربلا :نم لك زارطلا اذه ىلع تلصح

 . ةيتايفوسلا ةهبجلا ىلع اينامور هتمدختساو ءاينامورو

 نأ دعب 1984+ ماعلا يف ةرئاطلا باتنا فقوت

 يلا تاهبحلا فلتخم ىلع تلمح : رثاط .٠+١ غلب
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 رستلا جرم يف ةصاخو « اهيلع ايلاطيا تلتاق

 تققح ثيح «ةفيلخلا نفسلا دف كسوتملا ضيبالا

 «ورايس » زارط نم احخوراص قلطت ©« ١56 -ف» ةيكريما ةرئاط

 2.08 ربك تاحاخح م ور. 2 ف راسا

 نم ةيحورم تاكرحم + : ةماعلا تافصاوملا

 ٠١٠٠١ اهنم لك ةوق# 1- ب ويجايب» عون
 . غلك ١١40٠ عالقإلل يلإجالا نزولا . ناصح

 .م 3١,1 نيحانجلا ةحتف .م 1١,١ لوطلا

 + مم 1١؟رال رايع تاشاشر م : حيلستلا

 تالومحلا نم غلك 14ه + لم الرال رايع شاشر

 نيديب روط ىلع لمتشت دق يلا ةعونتملا ةيموجهلا
 . لم رايع

 ىلع ةعاس / لك 4070 ىوصتقلا ةعرسلا : ءادألا

 ةيدايتعالا ةيحالملا ةعرسلا . رثم فالآ + عافترا
 . ريم فالآ هد ؛ عافترا ىلع ةعاس / لك غ٠
 يدايتعالا ىدملا . رثم م٠١٠٠ لمعلا عافترالا
 ىمقألا ىدملا لك 00 كتضقلا  ”تانلبعل

 .لك 6

 (خوراص) ورايس (54)

 ميمصت .ىدملا طسوتم وج وج هجوم خوراص

 مي .أ» ةيمستلا لمحيو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 .ثاآ 7-14 لل

 يف 5081101 «ىرايس» خوراص ريوطت ىلع لمعلا أدب

 «بوكسوريج يريبس» ةكرش تدقاعت نيح ١94147« ماعلا

 ذيفنتل ةيكريمالا ةيرحبلا عم 5مع111 881050

 تلصح نا دعبو .1104 5104 «توش توه» جمانرب

 ةفاك لوانتي رخآ دقع ىلع 1481١ ماعلا يف ةروكذملا ةكرشلا

 ماعلا يف تيرجأ «خوراصلل ةيكيناكيملا ةسدنحلا بناوج

 «تيان ياكس» ةرئاط نم قالطا ةبرجت لوأ ١1ه

 حيلست نمض 1985 ماعلا يف حبصأ مث .51!ز1 2181

 يلوطسا يف تارئاطلا تالماح ىلع ةلماعلا تارئاطلا

 يذلا خوراصلا اذه فرعو . يسلطالاو ءىداحلا نيطيحملا

 5م611]/ - «توغاراف - يرييس» مسق يف هعمج مت

 .ي .) 5م32208 -- 1 0١ ورابس» مساب 13112 عانأ

 م.ي.أ)0؟ورايس» نع هل ازيبق . شلآ1301 - 7ثيأال م

 «سالغود» ةكرش تناك يذلا 114 - 78(بال

 يسيئر حالسك ١988 ماعلا يف هريوطتب ترشاب دق
 ناكو .ةيكريمالا ةيرحبلل ةعباتلا «رسنال ياكس» تارئاطل

 « يرادارلا عاعشلا بوكرب هجوي -١« ورايس» خوراصلا

 طقتلت «باطقتسالا ةيئانث تايئاوبم ازهجم ناك ثيح

 يتلا ةلتاقملا ةرئاطلا رادار ةعشا ةمزح نم تاراشالا

 تاحينج كرحتتف .«فدهلا ىلع ةتبثم نوكت نا ضرتفي

 اما . ةمزحلا طسو يف خوراصلا راسم ىلع ظفاحتل خوراصلا

 هيجوتلا أدبم قفو هجوي ثيحب ًامصم ناكف (؟ - ورايس»
 ةبوعصلا ةديدش ةيلمعلا هذهو :لماكلا يباجيالا يرادارلا
 يخلأ دقو . (ملم ؟١) تاصوب 4 هرطق غلبي خوراص يف

 ةيلام بابسال ١985 ماعلا فصتنم يف (؟  ورايس» جمانرب

 . ةيناث ةيحان نم ةينفو «ةيحان نم

 ماعلا يف تأدب دق 48601/]163 «نويثير» ةكرش تناكو

 ةمدخلل دعا يذلا .47  ورايس» خوراصلا ريوطت 6

 011052061 111 0  رديسورك»و «7 - موتناف» يترئاط يف

 ةنيدم يف ترج تارابتخا دعبو .تقولا كلذ يف نيتثيدحلا

 ةمدخلا 0" ورايس» لخد «(اينروفيلاك ةيالو) «دروفسكوا»

 نيطيحملا يلوطسا تارئاط يف كلذو 219404 ماعلا يف
 م1 يسال م .ي أ مسا لمحو . يسلطالاو ءىداحملا

 نم ديدج جذومن 195٠ ماعلا يف رهظ مث .21-7 ©
 ك1 7-11 ]) دال م .ي .أ» مسا لج . خوراصلا

 4 - ف» تارئاط حيلستل يكريمالا وجلا حالس هدمتعاو
 نيجذومنلا نيب يساسالا فالتخالا ناكو .«موتناف يس

 (يس 7 - م .ي .أ) دوز ثيح ,كرحملا عون يف ًاروصحم
 يف «بلصلا دوقولاب لماعلا 61]8650 «تجوريأ» كرحمب

 1طلماكه1 «لوكويث» كرحمب (د ل - م .ي .أ) دوُر نيح

 ديدجلا جذومتلا ريوطت ىرج مث .لئاسلا دوقولاب لماعلا

,.66 



 « ورايسا ا زارص نم وجورج يحريم“ حور

 هتعرس لصت يذلا .ث 1 1[ --7 ١ع يإال-م يأ

 «نيداسكيلف» يفاضالا كرحملا لضفب كام ",ا7 ىلا

 تيكور» يسيئرلا كرحملا دعاسي يذلا ,.2*16لانمع

 هتمدختسا دقلو .خوراصلا عفد يف 10[1ءاءعالانصع «نيد

 ةجاحلا نكلو «مانتيف برح نابا ةرثكب «4  ف» تارئاط

 لاتق) محالتملا يوجلا كابتشالل ةمءالم رثكا حالس ىلا

 جذومنلا ريوطت ىلا ةكرشلا عفد «(120ع/1ع4 ةشراهملا
 ةردقب عتمتي يذلا ضآ 752-11 ياال-م .ي أ

 .هقالطا وأ ,ةرئاطلا يف هقيلعت ةلوهسبو «ةروانملا ىلع ىلعأ

 ءاكيجلب يف «يإ 7“ م .ي .أ» مدخيو .اهنم هعزن وأ

 «ليئارساو «نارياو «نانويلاو .كرامينادلاو ءادنكو

 «جيورنلاو ءادنلوهو «ةيبونجلا ايروكو .نابايلاو ءايلاطياو

 .ايناطيربو .ديوسلاو ءاينابساو
 ريوطت نم «نويثير» ةكرش تهتنا 191/ا/ ماعلا يفو

 فورعملا خوراصلا وهو ؛«ورابس» ةلئاع نم ديدج جذومت
 يوتحي يذلا لآ 011--715 ءفالدم يي 3 مساب

 .رجفتملا سأرلاو «ىدملاو «كرحملا يف ةماه تاليدعت ىلع

 يف ضافخنا نم وكشي يقب خوراصلا نا الا .رادارلاو

 ةداضملا ةينورتكلالا تاءارجالل ةداضملا هتاءارجا ىوتسم

 يف ةيكريمالا عافدلا ةرازو عفد يذلا رمالا لت 621

 شتفم ريوطتب «نويثير» فيلكت ىلا 1998 (سرام) راذا

 1016156 ةسوكعم ةحلاعمو ,ةديحو ةضبن يذ فدهلا نع

 ةيادب يف ذخأي يك ,ةيمقر ةبساحو 6-8

 يطورخملا حسملا يذ فدهلا نع شتفملا ناكم تانينامثلا

 لمحيسو )١1380(. ايلاح لماعلا (0011623 8

 .0م 7 -م .ي .أ» مسا ديدحلا خوراصلا

 7ك

  ف» تارئاط «فال-م .ي .أ» خوراصلا مدختستو

 يكريمالا وجلا يحالس يف «لغيإ ١٠6  ف»و «يإ ؛

 ١4  ف» و «موتناف 4 - ف» تارئاطو «لليئارسالاو

 . ةيكريمالا ةيرحبلا يف «تنروه ١8  ف» و «تاكموت

 نم اهجاتنا متيس يتلا خيراوصلا ددع لصي نا عقوتيو

 فلا ١9 وحن ١988 ماعلا ىتح «م» و «ف» يزارط

 «نييكريمالا ةيرحبلاو ناريطلا يحالس باسحل خوراص

 .ايكريما اداتع مدختست يتلا ةيوحلا ةحلسالا نم امهريغو

 «يإ»و هد»و ( يس» تازارط نم جتنا أم عومجم ناكو

 لمعلا فقوتي نا عقوتي اك .خوراص فلا "4 نم رثكا

 زاجنا دعب كلذو 2١4/8 ماعلا ف هورايس» خيراوصب

 .م .أ» ةديدجلا ىدملا ةطسوتم ةروطتملا خيراوصلا جمانرب

 . كلل 8 كفاك م أ أر

 اهتدمتعا يتلا خيراوصلا لوأ نم هورابس» خوراص ناك

 ىلا اهتجاحلا ةيبلت ءوج  حطس خوراصك ةيكريمالا ةيرحبلا
 , 2021/5ةطقنلا نع عافدلا ماظنل مئالمو لاعف حالس

 اذه ريوطت يف دمّتعا دقلو . 1954 يف هتنبت يذلا

 هيلع تقلطاو «يإ ا/- .م.ي.أ» زارطلا ىلع خوراصلا

 «ةدحتملا تايالولا يف 718-16101«يِإ /. م. ي.رد» مسأ

 يلامش فلح لود يف 568 50615017 «ورايس يسا) و

 تدمتعا امك .(خوراص ءورايس يس رظنا .يسلطالا

 وج وج خوراصلا ريوطتل ورايس خوراصلا ىلع ايناطيرب
 . (خوراص «ءشالف ياكس رظنا) «شالف ياكس»

 ةماعلا تافصاوملا

 .مس 7١ رطقلا .م ”,58 لوطلا : يِإ زارطلا *#

 ةجوم يذ يباجيإ فصن رادارب هيجوتلا .غلك ٠١8 نزولا
 سأرلا .كام 4 ةعرسلا .ملك ه0 ٠”  ىدملا .ةرمتسم

 . غلك 1 رجفتملا

 ٠٠١ - ه٠ ىدملا .غلك 588 نزولا :ف زارطلا *
 ىرخألا تافصاوملا امأ .غلك 4٠ رجفتملا سأرلا .ملك
 .هالعا ةروكذملا «يإ» زارطلا تافصاومل ةلثامم يهف

 (نود) نايتسابس (5)

 ةيبيلص ًابرح داق «(1678 - )١684 يلاغترب كلم

 .برغملا يف نييدعسلا ةلود دض ةلشاف

 ةنيدم يف 1008 5608056128 نايتسابس نود دلو

 لاغتربلا ىلع اكلم نلعأو «.1964/ ١/٠١ يف :ةنوبشل»
 ماعلا يف ًايلمع مكحلا ىلوت مث :هرمع نم ةثلاثلا يف وهو

 تارمعتسم تداس يتلا تابارطضالا نم ةرتف دعب ,

 ىلع نييصولا مكح نابإ .راحبلا ءارو ايف لاغتربلا

 لراش روطاربمالا هقيقش) «نيرتاك» هتدج :شرعلا
 طسو يف نايتسابس أشن دقلو .«يرنه» همعو (سماخلا

 ةلمحب مايقلا يف ةديدش ةبغروءاينيد ابصعت هثروأ «ءتمزتم

 كلملا هدج ناكو . ةيلامشلا ايقيرفا يف نيملسملا دض ةيبيلص

 رطضا دق /١981( ىلا 187١ نم مكح) «ثلاثلا ناوخ»

 ىلا ةيمارلا هتالمح قافخنا دعب .برغملا نم باحسنالا ىلا

 .اهيلع ةيلاغتربلا ةرطيسلا طسب

 نيح .هتبغر قيقحتل ةبسانملا ةصرفلا نايتسابس دجوو
 يبرغملا ناطلسلا نبا «لكوتملا دمحم يالوم» هيلا أجل

 شرع ةداعتسا ةيغب «ةنوعملل ًابلط «يدعسلا هللاب بلاغلا»

 دهعت دقلو .«دمحا»و «كلملا دبع» هيمع نم برغملا ةنطلس
 برغملا روغث ضعب يلاغتربلا كلملا ميلستب «لكوتملا دمحم»

 «اهال4 / 5 / ؟4 يفو . ةدعاسم نم هل همدقي ام ءاقل

 لصو ىتح . ريبك لوطسأ عم لاغتربلا نم نايتسابس قلطنا
 وزغلا قليف مجاه 8/ ؛ يفو . هتاوق لزنأ ثيح«ةجنطو» ىلا

 رظنا) ريبكلا رصقلا دنع «دمحا» و «كلملا دبع» نيناطلسلا

 نيب ترادو ,.(5١ا/8 ةكرعم«نزاخملا يداو وأ .رصقلا

 رايهناو نايتسابس لتقم نع ترفسأ ةيماح ةكرعم نيفرطلا
 نييلاغتربلا دوار يذلا ملحلا ىهتنا هتومبو .هشيج

 .ايقيرفا يلامش ىلع ةرطيسلل نابسالا مهءافلحو

 -ىدأ امم ًارشابم ًاثيرو كرتي نا نود «نايتسابس» تام دقو
 همع يلوتب تهتنا .ةفالخلا ىلع تاعارص بوشن ىلا

 مضب اينابسا مايقو ء٠ 8 ماعلا ف مكحلا «(«يرنه»

 ةروطسا ةبقحلا كلت يف ترهظو . ١6/٠١ ماعلا يف لاغتربلا



 نايتسابس نود يللاغتربلا كلملا

 ريرحتل دوعيس هنأبو ءايح لازي ال «نايتسابس» نأب لوقت

 ًاماع نيتس ماد يذلا ينابسالا لالتحالا نم لاغتربلا

 لالخ نييلاغتربلا نم ريثك قنتعاو .(1540 - 1880)

 ًازمر ناك يذلا .«ةينايتسابسلا» بهذم 7١و 1١ نينرقلا
 .نابسالا نم ررحتلل

 ١9857 (ةيلمع) كسنليميد - سايس (؛)

 ةهبجلا) ةيتايفوسلا تاوقلا اهب تماق ةيموجه ةيلمع
 ةيلمع راطإ نمض (14 4/7١ ) ةرتفلا يف (ةيبرغلا

 كسنيميد - سايس ةعومجم ميطحت ةيغب «كسنلومس»

 ىلع قحال موجهل ةبسانملا فورظلا قلخو «ةيناملالا
 1١94١ تايلمع .ءكسنلومس رظنا) «لقالسور»

 *١5141(.

 ١977 (ةكرعم) ىينلاد كسايس (5)

 بويج ةيفصت نم ةريخآلا ةلحرملا يف ترج ةكرعم
 رثا «ةيتايفوسلا ىصقألا قرشلا ةيروهمج يف ةداضملا ةروثلا

 ةنيدم ريرحت نع ترفسأ دقو .ةيسورلا ةيلهالا برحلا
 5١ / 1١955/1١١. يف « ينلاد كسابسو

 (ربوتكا) لوألا نيرشت يف ةيفشلبلا ةروثلا حاجنل ناك
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ايسور جورخ اهنالعإو ,7

 حلاصم ءاقتلا يف ريبك رثأ 1918 (سرام) راذآ يف

 حلاصم عم ةيكارتشالا ةروثلل ةيداعملا ةيسورلا تاقبطلا

 ةروثلا ران دادتما نم نوشخي اوأدب نيذلا نييبرغلا ءافلحلا

 سرحلا) ةيرصيقلا تاوقلا لولف ترجف دقف . مه ادلب ىل

 ةداعتسال ١918 (ىيام) رايأ يف ةيلها ابرح (ضيبال

 ةدحتملا تايالولاو اسنرفو ارتلكنا نم لك تماقو .ةطلسل

 1918 فيصو عيبر يف ةيركسع تالمح لاسرأب نابايلاو

 قرشلاو بونجلاو لامشلا يف ةيتيفوسلا ءيىناوملا ىل

 يركسعلا لخدتلاب «ضيبالا سرحلا» ةرزاؤملا ,ىصقألا
 ةيروثلا رمحألا شيجلا تاوق تعاطتسا دقو .رشابم
 ماغرإ نم تنكمتو .يجراخلاو يلخادلا نيودعلا ةهجاوم

 يضارالا نم مهتاوق بحس ىلع  نابايلا ادع ام  ءافلحل

 هب ماق موجه رخآ رحدو 2147٠ ماعلا لئاوأ يف ةيسورلا

 يكر وحارب
 يكسبيروسو ١ يسلوكيف

 اوثئس رشي ف هود مس امل ب مو - . «٠ كوتس رفيدالق» ىلا لوصولل « ىنبلاد كسيس» مقوم ةيمهأ

 نورابلا ةدايقب ءهسفن ماعلا ةيابن يف «ضيبالا سرحلا»

 ىوس رمحألا شيجلا ماما قبي مو .«لغنارف نوف دنانيدرف»

 مهناوعاو «ضيبألا سرحلا اياقب نم ىصقألا قرشلا ريهطت

 . مهيلا ةيسور قطانم مض يف نيعماطلا نيينابايل

 عم برحلا يشاحت ىلع ةيتايفوسلا ةموكحلا تصرحو

 ,ةيناودعلا اهضارغا فشكو .ىصقألا قرشلا يف نابايل

 ةيروهمج) ةلقتسم ةيطارقميد ةلود سيسأتب تماق نأب كلذو

 شيلا تادحو نم اهل شيج ليكشتو .(ىصقألا قرشل

 .(يروشلا يبعشلا شيجلا) راصنالا لئاصفو رمأل

 تاوق درط ١97١ ماعلا لالخ شيجلا اذه عاطتساو

 ةقطنم ءارو ام ىلا ةينابايلا تاوقلاو ضيبالا سرحل

 اب ها/



 ا

 ءانيم عازتنال ًاقرش همدقت عبات مث ««لاكيابلا» تاريحب

 و «روما» يتقطنم ريرحتو «نيينابايلا دي نم «كوتسوفيدالف»

 .(هيروميرب»

 ةروثلا لقاعم مهأ نم «ينلاد كسايس» ةنيدم تناكو

 طخلا ىلع ةعقاو تناك ثيح ءهيروميرب ةقطنم يف ةداضملا

 اهيمحتو ,«كوتسوقيدالف» ىلا يدؤملا يسيئرلا يديدحلا

 «ثلثم لكش ىلع ةرشتنمو «ةنصخ ةيرئاد عقاوم ةعبس

 نميألا هعلضو ١« مقر عقوملا مضيو.ةنيدملا لامش يف هسأر

 ةنيدملاب رمي رسيألا هعلضو .؟ مقر عقوملا مضيوءاهقرش يف

 بونج يف ةدتمم هتدعاقو .(4) مقر عقوملا مضيوءاهسفن

 ."و فهو ءالو ى عقاوملا مضتو ةنيدملا يقرش بونجو

 ةفيثك ةكبشب ةززعم قدانخ عقاوملا كلت نيب لصت تناكو

 فرعت تناك ةيماح اهنع عفادتو ,ةكئاشلا كالسالا نم

 ءاوللا ةدايق تحت لمعتو .«اغلوقلا ةعومجم» مساب

 ءةاشملا نم لجر 18٠١ مضتو ,«فوناشتلوم» يرصيقلا

 ءًاشاشر ؟58 و عفادم 9 ىلا ةفاضالاب ,لايخ 7٠١ و

 . عردم راطقو
 كسايس» لالتحال يروثلا يبعشلا شيجلا دنج دقلو

 نم ةبراض ةوق 219477 (ربوتكا) لوألا نيرشت يف «ينلاد

 «لوأ قسنك 5و ه نيجوفلا نم ةفلؤم «ةيناثلأ رومأ ةقرف

 فالاآ ه هعومج ام يأ « ةلايخلا جوفو .طايتحاك جوفلاو

 «تاشاشر ٠١5 و اعفدم نيرشعو نينئاب نيدوزم «لجر

 . عردم راطقو

 تاعافد لوح فافتلالا نمضتت موجحلا ةطخ تناكو
 ٠/15 فق اا طنالاعّماوم ةتسسحم

 ا 1. ف مركتلا روحي ءءسدص

 اا( ابلق م دتنتلا تءاهاج ١ سس

 ٠/1 ؟. يق مدتمتلا رو احن هيعسص

 اى ليقف موجيلا رو امل يح

 و ١ نيعقوملا دنع قرخ قيقحتو «ةيقرشلاو ةيلامشلا ةئيدملا

 برض ةمهم هيلع ناك يذلا عردملا راطقلا نم ةرزاؤمب 8

 راصنالا تاوق نم معدب 7 مقر عقوملاو «اكقينيغُفيي» ةطخم
 .«يكسلوف .م» ةدايق تحت ودعلا ةرخؤم يف ةلماعلا

 يف بونجلا وحن ٠١/١9 يف سداسلا جوفلا قلطناو

 طخلل ةيذاحملا قيرطلا اهنم نميألا لترلا كلس ؛نيلتر

 لغوت نا دعب .«اكنينأ» نم برقلاب رشتناو ,يديدحلا
 ىلا رسيألا لترلا هجوتو .ًابيرقت ملك ١ ةفاسم

 دق ناك يذلا «سماخلا جوفلا ىلا مضنيل اكتداتشنورك»

 .هسفن مويلا يف «افوكليساف» يبرغ يبونج هعقاوم رداغ

 طخ ىلعهدارفا رشتنا ثيح ««اكفونيتناتسنوك» ىلا ًاهجوتم

 .«اكقيسوب» و «اكفونيتناتسنوك» يبرغ عقي

 تذختاو ١ - 7١ / ٠١. ةليل يف مدقتلا فنؤتساو

 ةبيتكو ءسداسلا كسفوراباخ جوف) ىنميلا ةعومجملا

 نيب ةديدج عقاوم (ةيعفدم اتيراطبو «ةلقتسملا ةلايخلا

 7م

 5١ / ١955/1١( ىلإ ١9 نم ) « ينلاد كسايسو» ماجتاب ةيروثلا تاوقلا مدقت رواحمو لحارم

 ١ مقر عقوملا ةمجاهمل ًادادعتسا «اكنيلاقخ» و «نوروُفياغ»

 نم مظعالا مسقلا ذختا نيح يف ,عردملا راطقلا معدب

 جوفو .ةامرلل سماخلا رومأ جوف) ىرسيلا ةعومجملا
 و «اكقيس دوب نيب هعقاوم «(ةامرلل عبارلا فياشتولوف

 .عردملا راطقلا نارينب ًاضيأ اهمعد ررقتو ««اكنايقالس»

 ةلايخ يكسناس  وكسيتورت جوف) يقبتملا مسقلا قلطناو
 «اياكسفوبود» وحن (نييدايقلا راغصل ةقرفلا ةسردمو

 ًاطخ تماقأ دق تناك ضيبالا سرحلا نم ةوق ىلع ءاضقلل

 ةدلبو ءاكفوسايس» ربخ دفار نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ًايعافد

 . ءاياكسفوبود»

 يبعشلا شيلا تاوق ترداب 5١ / ٠١ ةحيبص يفو
 8 تعفدنا ةوقب لامشلا نم ةئيدملا ةمحاهم ىلا يروثلا

 تقلطنا «نيتوقب قرشلا نمو ١. مقر يداعملا عقوملا

 . * مقر عقوملا وحن ىرخألاو ١ مقر عقوملاوحن امهادحا

 مقر عقوملا قارتخا ىوس مويلا اذه ين نومجاهملا ققحي ملو
 ةمواقم نم نيرخآلا نيعقوملا يف نوعفادملا هاديأ امل .*

 /55 يلاتلا مويلا قف مهطغض نم اوداز مهنكلو .ةديدش

 «* ةفاسم دتمملا عافدلا طخ اوقوطي نأ اوعاطتساو ٠١(.
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 مستسالاع علزمساب َةر نعم قدام بقنسف 5١ ٠١ 5 رتل يهشلا شيبإا تاق مود ةيارب سس

 نصح يف رثماد عّفوم ٠ 22( يف موجها تاهاضجا هسح
 رولا ييشسلا رشي عررد راطم هلو ٠7 ؟؟ رطبا بسلا توق باش | همس

 ل _رطسرلا نسوان عردم ءاطق هلم ةيعفقرمل ياتسلا عي دولا تن

 ٠١ / 55) صيبلا سورلا باحسناو . « ىنناد كسايس » يف ةيعافدلا عقاوملا ماحتقا

 ىلا اوذفني ناو .7 مقر عقوملا نم يقرشلا بونجلا ىلا ملك

 طوقس عم تعستا يتلا ةرغثلا ربع «ينلاد كسايس» بلق

 ىلع اولوتسي نا هتاذ تقولا يف اوعاطتسا امك . مقر عقوملا
 ةلاعف ةدعاسمبو طاقن ثالث نم نش موجب ١ مقر عقوملا
 لضفب '؟ مقر عقوملا ىلع راصحلا اوقيضي ناو .راصنالا نم
 .عردملا راطقلا

 / 7١ يف رايهخالاب «ينلاد كسايس» ةنيدم مقاوم تادبو

 لامشلا نم يروثلا يبعشلا شيجلا تاوق قفدت عم ٠

 رصانعو «يكسناس  وكسيتورت» جوف حاجنو «قرشلاو
 ىلع ءاليتسالا يف نييدايقلا راغصل ةقرفلا ةسردم

1001 

 ضيبالا سرحلا تاوق تذخاو . بونجلا يف «هاياكسفوبود»

 هاجتاب ًابرغ باحسنالاو «ةنيدملا يف اهعقاوم ءالخاب

 يتلا ةوقلا تبحسنا نيح يف .«يكسيروسيإ يكسلوكين»
 اهنكلو .بونجلا هاجتاب «اياكسفوبود» نع عفادت تناك

 تاوقلا تنكمت نا دعب «يروخارب» وحن ًابرغ تفطعنا

 نا دعبو « «توك ينسا ر ك» يف اهب قاحللا نم امل ةدراطملا

 قيرط ىصقالا قرشلل ةلايخلا ءاول نم تادحو تدس

 وحن ضيبالا سرحلا رئاسخ تناكو . بونجلا يف اهياحسنا
 ريسأو حيرجو ليتق نيب لجر ٠

 حلستلا قابس 0-1١

 ةحلسالا ريوطتب ةيعانصلا لودلا يف لثمتت ةرهاظ

 ةريك كتاييكب انيجانلاو «ءايطوت ةييرقلا ةنادعلاو

 روطتلا ةريتو عم بسانتت ةريتوب اهلادبتساو ءاهسيدكتو
 رارمتساب ةبهأتم ةمخض ةحلسم تاوق ءانبو .ىبقتلا

 «ةيعانصلا ريغ لودلا ىلا ةبسنلاب لثمتت امك «لاتقلا ضوخل
 اهلادبتساو ءاهسيدكتو «تادعملاو ةحلسالا داريتسا يف

 نم نوزخملا لعجت ةديدج ةينقت تاروطت لوصح دنع

 موصخلا هكلمي ام ىلا ةبسنلاب ةيلعافلا ليلق ةحلسالا

 ًايبسن ةريبك ةحلسم تاوق ءانبو «نولمتحملا

 نرق ذنم الإ ثيدحلا هموهفمب حلستلا قابس فرعي مل
 219 نرقلا نم ريخألا عبرلا علطم ذنم يأ .افصنو

 دق .ةملكلل ماعلا موهفملاب .قابسلا اذه نأ ولو

 .ةدوجوملا ةحلسالا ريوطت يف لثمتو ,روصعلا ربع رمتسا
 ,ةيلاتقلا تادعملا سيدكتو .ةديدج ةحلسا عارتخاو

 يخيراتلا روطتلل ًامزالم ناكو .برحلل شويجلا دادعاو

 ممالاو لودلا ءوشنل ارياسمو «ةيرشبلا تاعمتجملل

 . ةرطيسلاو عسوتلا يف تابغرلا دعاصتو «تايروطاربمالاو

 «ةيعانصلا ةروثلا عم تأشن ةيقيقحلا قابسلا ةرفط نا ديب

 «ةينقتلا تازفقلا عم يعونلاو يمكلا اهطخ مزالتو

 ةيامحو ةيلوالا داوملا ىلع لوصحلا يف تابغرلا دعاصتو
 .اهقرط نيمأتو ةيكالهتسالا قاوسالا وزغو ءاهرداصم

 ًايمك روطتت ةحلسالا ةعانص تأدب .نيحلا كلذ ذنمف

 ةيعانصلا لودلا نيب بيهر سفانت ىلا ةيدؤم ءًايعونو
 علطم يف قابسلا اذه لصو ىتح ؛حالسلل ةجتنملا ىربكلا

 «ةلهذم تايوتس» ىلا نيرشعلا نرقلا نم ريخالا عبرلا

 ايساسا الماع لكشي حلستلا يف سفانتلا رارمتسا حبصاو

 .لودلا نيب تاقالعلل ارايعمو «ةيلودلا ةايحلا يف ًاماهو

 هتدح جيجأتو سفانتلا اذه يف عافدنالا ىلع دعاس دقلو

 اهمهأ لماوع ةدع

 شويجلا هذه ماجحا رثأتو «ةفرتحملا شويجلا روهظ ١

 ةيرشبلاو ةيداصتقالا تاناكمالاب اهحيلستو اهدادعاو

 .دلب لكل ةرفاوتملا

 ةمدخ) يمازلالا دينجتلا ماظنل لودلا مظعم ينبت - ؟

 تابلطتم يلاتلاب فعاضو ءاهشويج ددع داز امم .(ملعلا

 .تادعملاو ةحلسالا نم اهتاجاحو شويجلا هذه

 «ةيديدحلا ككسلا ريوطت لاجم يف , يملعلا مدقتلا

 لالحاو «ةيلآلا تالصاوملا لئاسوو «ةيكيناكيملا تادعملاو

 نفسلا رييستل ةمزاللا ةقاطلا داجيا يف محفلا لحم لورتبلا

 ةيساسالا ءىدابملا يف لماش رييغت ىلا ىدا ام «ةيبرحلا

 رثكالا ةحلسالا عارتخا ىلع سفانتلا ىلا يلاتلابو ,برحلل

 .برحلا هذه نشل ةيلعاف
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 ةمدقتملا لودلا تحنم يتلا «ةيعانصلا ةروثلا - ؛
 رئاخذلاو تادعملاو ةحلسالا جاتنا ىلع ةردقلا ًايعانض

 .ًايبسن ةريصق ةينمز لهم لالخو «ةريبك تايمكب
 عفدي يوق زفاح ىلا هسفن حلستلا قابس لوحت  ه

 عقوملا نادقف نم ًافوح .حلستلا قابس ةعباتم ىلا لودلا

 .ىرخالا لودلا ىلا ةبسنلاب فلختلاو «زيمتملا
 فوخلا» 18/4 ماعلا يف حلستلا قابس رهاظم نم ناكو

 اسنرف ةوق ةدايز نم ايناطيرب باتنا يذلا «يرحبلا

 ماعلا يف اسنرف ىلا «يرحبلا فوخلا» اذه لقتناو . ةيرحبلا

 ةسفانملا تمدتحا امنع 187 ماعلا يف دعاصت مث 8

 عيسوت ىلإ امهاعد امم . ةيرحبلا ةرطيسلا ىلع اهيب

 اهب أئاق رحبلا يف سفانتلا لظو . نييبرحلا |مهيلوطسا
 اديدج افرط ايناملا تلخد نيح «نيرشعلا نرقلا علطم ىتح

 ةجراب ءانب ايناطيرب تهنا 19101 ماعلا ينو .قابسلا يف

 .ةيبرح ةنيفس ع رسا تربتعا ««تونديرد» ةئف نم ةعردم

 اهلمحت مل ةليقث ةحلساو .ىدملا ةديعب عفادم لمحت تناكو

 ىلع ةرداق ضعبلا اهربتعا ىتح «لبق نم ةيبرح ةئيفس ةيأ

 ةيرحبلا لودلا ةيقب عفد امم ,هلك يناملالا لوطسالا قارغا

 «تونديرد» ءانب ربتعاو .اهسفن ةئفلا نم جراوب ءانب ىلا

 «تونديرد رظنا) حلستلا قابس وحن هاجتالا يف (خض المع
 .(جراوب ةئف

 ةيبوروالا لودلا ىلع ًارصتقم حلستلا قابس لظو
 تيقب نيح يف ١9١84. ماعلا ىتح نابايلاو ىربكل

 «قابسلا اذه نع ام دح ىلا ةدعتبم .ةدحتملا تايالول

 ىرغصلا لودلا اما .هيف ةكراشملا ىلع ةيداملا اهتردق مغر

 قرشلاو ءايقيرفا لودو «ةينيتاللا اكريمأ تايروهمج لثم

 يف قابسلا اذهب رثأتت ملف ءايسا لود مظعمو .طسوال

 يذلا رتوتلا دادزا ١431-1414 ماعلا يفو .رمالا ءىداب
 .ةيربلا شويجلا ددع ديازتو يرحبلا حلستلا قابس هفلخ

 ةيملاعلا برحلا نم ىلوالا ةنسلا يف نيبراحتملا ددع ردق ذ

 يلاوحب تاهبجلا عيمجل ةيمامالا طوطخلا ينو «ىلوالا

 لاتقلل ةزهاجلا تاوقلا ددع ردق اك ,لتاقم
 ١8 وحنب ءاهسفن ةرتفلا يف ءتسلا ىربكلا لودلا ىدل
 ةحلسالا عيمج يف الماك ًازيهجت ةزهجملا تاوقلاو «ًانويلم
 .انويلم "ا/.8 وحنب تامدخلاو

 ىلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا يدؤت نا يعيبطلا نم ناكو

 ةيغب «ةبراحتملا لودلا نيب حلستلا قابس يف رمتسم دايدزا
 ةديدج ةحلسا روهظ كلذ نع جتنو .برحلا هذه بسك
 «تارئاطلاو .تابابدلا :لثم .برحلا ريس ىلع ترث

 ةيعفدملاو «تارئاطلل ةداضملا ةيعفدملو «تاصاوغلاو
 «نواهلا عفادمو ؛بهللا تافذاقو ,تاعردملل ةداضملا

 «لاتقلا تازاغو .«تاديبروطلاو «ناديملا ةيعفدمو

 هذه يف ةلمعتسملا ةحلسالا ىلع لخدأ ام ىلا ةفاضالاب

 قاطن عاستا كلذ نع جتنو .ريوطتو نيسحت نم برحلا

 ل

 ىلع نييندملاو نييراحملا ىلا ةبسنلاب اهرطاخم دايدزاو برحلا

 .ءاوس دح

 1919) ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتف يفو

 تايالولاو ةيعانصلا ةيبوروالا لودلا تعبات ١94(«

 ضيفخت مغر ءاهتحلسا عاونا نيسحت نابايلاو ةدحتملا

 تادارطلاو جراوبلا تدازف . ةيركسعلا تاقفنلا مجح

 تالماح تلتحاو .حيلستلا ةوقو مجحلا يف تارمدملاو

 دادزاو ,ىربكلا ليطاسالا لخاد ةزيمتم ةناكم تارئاطلا

 تلوحتو «ةيلاتقلا اهتاردق نيسحت دعب تاصاوغلا جاتنا

 امك ؛لوالا زارطلا نم لاتق ةادا ىلا اهعاونا فلتخمب ةرئاطلا

 ةردقلاو حالسلا رايعو نزولاو ددعلا يف تابابدلا تداز

 تاليكشتب تقحلاو «.ةرعولا قطانملا يف كرحتلا ىلع

 لبانقلا عارتخا متو .ةعردملا دونجلا لقن تابرع تابابدلا

 لاتق تازاغ تعنص امك ؛ةيسيطانغملا ماغلالاو .ةقراخلا

 .ةديدج ةيجولويب ةحلساو

 ىلع دعاسو ءاهسفن برحلا لالخ ريوطتلا رمتساو
 تارجفتملاو نيدعتلا ايجولونكت هتققح يذلا مدقتلا هعيرست

 ةقالعلا تاذ نيدايملا نم اهريغو تاينورتكلالاو ناريطلاو

 مظعم نوبراحتملا سركو .ةيبرحلا ةعانصلاب ةرشابملا

 اومدختساو «يبرحلا عينصتلل ةيداصتقالا مهدالب تاقاط

 ةيبرحلا ةعانصلا ايجولونكت مهل هتمدق ام نسحا لاتقلا يف

 زيلكنالا عاطتساو .(ةيجولويبلاةحلسالاو تازاغلا ادع)

 ليبق ناملالا عاطتسا اك .حلستلا قابس يف رادارلا لاخدا

 نم ديدج عون ماما قيرطلا حتف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن

 ١« - فو :امه نيخوراص مادختسا قيرط نع «بورحلا

 ةحلسملا تاوقلا مجح عفتراو 220-217 فوواآا/-1

 نويلم 40 ىلاوح ىلا برحلا يف ةكرتشملا نادلبلا يف ةأبعملا

 .لجر
 ايشوريه دض اهمادختساو ةيوونلا ةحلسالا عنصبو

 . حلستلا قابس يف ديدج رصع أدب «(1940) يكازاغانو

 «ةيوونلا سو ؤرلا نيزختو «ةيوونلا تاطحملا ءانب لمشو
 ةحلسالا لمح طئاسو رامضم يف سفانتلا ةدح تدازو

 تاصاوغ .خيراوص «تارئاط) اهفادها ىلا ةيوونلا

 ةداضملا خيراوصلا سفانتلا لمش امك «(ةيرذ عفادم «ةيوون

 «فادهالا عالطتسا تادعمو «ةيكيتسلابلا خيراوصلل
 طئاسوو ءركبملا راذنالاو دصرلا ةزهجاو .ديدستلا ةزهجاو

 . لماشلا رامدلا ةحلسا راثآ نم ريهطتلا

 لودلا ددع ديازت ىلا يوونلا حلستلا قابس ىدا دقلو

 داحتالا .ةدحتملا تايالولا) حالسلا اذه كلمت يتلا

 امك «(دنملا «ةيبعشلا نيصلا ءاسنرف ءايناطيرب «يتايفوسلا
 .«يرذلا يدانلا» لوخد وحن ةهجتملا لودلا ددع ديازت

 ًاروصحم يلعفلا يوونلا راكتحالا يقب دقف ءاذه عمو

 .(يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا) مظعالا نيتلودلاب

 لمحل امههطئاسو روطتو «نيتيوونلا |ههيتناسرت ةماخضل ًارظن

 ىدملاو ةقدلا تازيمب طئاسولا هذه عتمتو ءةيرذلا سو ؤرلا

 .ءاقبلا ىلع ةردقلاو

 ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب حلستلا قابس رصتقي ملو
 هادعت لب ءاهسيدكتو اهريوطتو ةيوونلا ةحلسالا عارتخ

 ةيرحبلاو ةيربلا ةيديلقتلا ةحلسالا فلتخم ريوطت ىل

 برح تادعمو «ةينورتكلالا برحلا تادعمو «ةيوجلاو

 مدختست «مويلا ىتح ىربكلا لودلا لازت الو .ءاضفل
 اهتيلعاف ةدايزو ةحلسالا.ريوطتل ةيملعلا لئاسولا ثدح

 وا لاجملا اذه يف قوفتلا قيقحت ةيغب «ةيريمدتلا اهتاردقو

 ةزيم نم مصخلا مرحت يتلا ةداضملا لئاسولا داجياو ,كاذ

 قابس نكلو .نيعم راكتبا لضفب اهتققح يتلا قوفتل

 لب «نيدلب نيب ًاروصحم دعي مل يعانصلا ملاعلا يف حلستل
 نيتلتك نيب قابس ىلا لوحت امدنع .لمشا أدعب ذخا

 .ةيلامسأرلا لودلاو ةيكارتشالا لودلا :نيتيملاع

 قبي مل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب حلستلا قابس نا الإ

 ةيبلاغ لمش لب .ىربكلا ةيعانصلا لودلا نيب ًاروصحم
 تعطتقا يتلا .ثلاثلا ملاعلا لود كلذ يف امب «ملاعلا لود

 هسركت نا نم الدب ؛ةحلسالا ءارشل اهلخد نم ًاريبك ًاءزج
 .يعامتجالا  يداصتقالا فلختلا تالضعم ةهجاومل

 ليدبلا ةدودحملا ةيديلقتلا برحلا تحبصا نا دعب ةصاخو

 مهأ نمو .ةقلامعلا نيب ةيوونلا برحلل نكمملا يلمعل

 :حلستلا قابس ىمح اهتباصأ يتلا ثلاثلا ملاعلا قطانم

 ةراقلا هبشو ءايسا يقرش يبونجو .ىصقالا قرشلا

 يلامشو :يبرعلا جيلخلاو ءطسوالا قرشلاو «ةيدنهل

 .ايقيرفا يبونجو .يقيرفالا نرقلاو ءايقيرف

 نيب ءطسوالا قرشلا يف حلستلا قابس ةيادب تناكو
 يف ةينويهصلا ةلودلا ءاشنا ذنم .ليئارساو ةيبرعلا لودل

 لودلا ةداراب 1488 ماعلا ىتح ًاموكحم ناكو . 144 ماعل

 ةحلسالاب ليئارساو ةيبرعلا لودلا دوزت يتلا «ةيبرغل
 راكتحا رصم مث ةيروس ترسك امدنعو :ةييزخلا تادعملاو

 داحتالا) ةيقرشلا لودلا نم حلستت تأدبو «ءحالسل

 قرشلا يف حلستلا قابس ةدح تدادزا ؛(اساسا يتايفوسل

 هذه لود تحبصا ثيحب «ةيمهالا غلاب لكشب طسوالا

 ال يتلا ؛ةروطتملا ةحلسالا عاونا فلتخمل انزخم ةقطنملا

 وأ يداصتقالا ةقطنملا نادلب ىوتسم عم بسانتت

 . يجولونكتلا
 اريبك ادعب يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف حلستلا قابس ذخاو

 لود حيلست ردصم برغلا ناكو .تانيتسلا رخاوا ذنم

 نيب حلستلا قابس ناك اذاو .(قارعلا ادع) ةسفانتملا جيلخلا

 ةينويهصلا ةلودلا دوجو نع امجان ليئارساو ةيبرعلا لودلا

 «ةيناودعلا ةيعسوتلا اهاياونو نيطسلف ضرا ىلع لعتفملا
 ناك «نارياو ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا نيب حلستلا قابس ناف

 ةينغلا جيلخلا ةقطنم يف ناريا هاش عامطا ديازت نع اان

 نا دعب .جيلخلا يكرد رود بعلل هتاحومطو «.طفنلاب



 تقلخو 21451 (وينوي) ناريزح يف برعلا ةميزه هتعجش
 فقوتي مو .ةقطنملا ىلع ةرطيسلا ةيناكماب ةيوق ةعانق هيدل
 يف هاشلا طوقس دعب الا جيلخلا ةقطنم يف حلستلا قابس
 يف مادتحالا ىلا دوعي نا لمتحملا نمو .141/4 ماعلا

 )198٠(. ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ريثأت تحت ,تانينامثلا

 رطخأ نم حلستلا قابس ةرهاظ نأ هيف كش ال امبو

 قلخ ىلا يدؤت يهف .ًاررض اهرثكاو رصاعملا انملاع رهاوظ
 لعجتو .ةلئاه ةيريمدت تاردق كلمت ةريبك ةحلسم تاوق

 اهنا امك .ًايرشبو ًايداصتقا ةفلكم ةدودحملاو ةيملاعلا بورحلا

 كبنتو ءملاعلا لود لخد نم ًاريبك ًاءزج فزنتست
 ريمدتلا تاودا ةعانص لجا نم  ددبت اهلعجتو ,اهداصتقا

 اهجاتحت :ةريبك ًادوهجو «ةلئاط ًالاوما  اهريوطتو اهنزخو
 «يشيعملا اهاوتسم عفرو اهيسام نم صلختلل ةيرشبلا

 ال يناكس راجفنا ةلحرم مويلا شيعي ملاعلا ناو ةصاخ
 . ةيملاعلا ةورثلا يف دودحملا ديازتلا عم بسانتي

 يذلا قابسلا اذه فاقيا وحن هجوتلا يقطنملا نم ناكو
 رايلم 6٠" نم رثكا هذحو 191/4 ماعلا يف ملاعلا فلك

 ةيركسعلا تافورصملا نم ريبك ءزج سيركتو «رالود
 نأ ديب . ملاعلا يف عوجلا ةبراحمو ءامنإلا نو ؤشل هصيصختو

 بابسالا ىلا كلذ عجريو .هاجتالا اذه ذخأت مل رومالا
 : ةيلاتلا

 .يبرغلاو يقرشلا نيركسعملا نيب عارصلا رارمتسا
 اهنع ةضاعتسالاو .ةدرابلا برحلا ةسايس ءافتخا مغر

 . يلودلا ( قافولا ) جارفنالا لظ يف يفخلا عارصلاب
 يف ةدوجوملا ةيلوالا داوملل يعانصلا ملاعلا ةجاح

 تاجتنملا فيرصتل قاوسا داجيا يف هتبغرو ؛ثلاثلا ملاعلا
 محازتلا ملاعلا اذه لود ىلع ضرفي يذلا رمالا ,ةيعانصلا

 ظافحلل ةمزاللا ةحلسملا تاوقلا ءانبو ءذوفنلا قطانم ىلع

 اذه بلق وا ,بساكم نم هلثمي امو نهارلا عضولا ىلع
 وا بساكملا هذه ضعب نم ىرخالا لودلا نامرحل عضولا

 .اهيف اهتكراشم

 ريوطت تاراكتحا اهينجت يتلا ةمخضلا حابرالا #

 حابرالا هذه ديازتو «ةيبرحلا تادعملاو ةحلسالا ةعانصو

 تانزاوم نم ةعطتقملا حئارشلا ةدايز عم بسانتت ةروصب

 . جيلستلل ةيعانصلا لودلا

 نم ةيلامسأرلا ةيعانصلا لودلا اهققحت يتلا دئاوفلا 6

 ددعل لمعلا صرف نيمأت لاجم يف «ةيبرخلا اهتعانص ريوطت

 .لودلا هذه يف ةلاطبلا ةدح ءردو ؛ةلماعلا ديلا نم ريبك

 نم ًامومع ةيعانصلا لودلا اهققحت يتلا دئاوفلا *#

 نازيم نيسحت ١ :اهتمدقم يفو «يبرحلا اهجاتنا ريدصت

 ةيسايسلا بساكملا نم ديدعلا قيقحت - ” .تاعوفدملا

 نم نوزخملا فيرصت «ةدروتسملا لودلا لخاد

 يبرحلا جاتنالا ىوتسم نيسحت 4 .ةميدقلا ةحلسالا
 تادحولا ددع ةدايز ءارج نم حالسلا ةدحو رعس ضيفختو

 ةلودلا تاوق حيلست ىلع دعاسي يذلا رمالا .ةعونصملا

 .تافورصملا ةدايز نود ةحلسالا نم ربكا ددعب ةردصملا

 مل يديلقتلا حلستلا قابس فاقيال ةلوذبملا دوهجلا نا
 ددحت ةحباك ةيلود ةغيص داجيا ىلا مويلا ىتح لصوتت

 سيدكتو ةعانصو ريوطت ىمح فقوتو .ةحلسالا تاناسرت

 عزن تاثحابم رثعت ىلا كلذ عجريو .ةيديلقتلا ةحلسالا

 عزن رظنا) يهتنت ال ةددعتم تاهاتم يف اطوخدو حالسلا

 ةماخضو «يوونلا حلستلا قابس ةروطخ نا الا .(حالسلا
 ىلا يقايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا اتعفد .هفيلاكت

 ةدح فيفختو .لاجملا اذه يف قباستلا فاقياب ريكفتلا

 نيتلودلا فوخ ىدأو .ةيملاع ةثراك وحن عافدنالا

 دحلل ةلوذبملا ةيملاعلا دوهجلاو «لدابتملا رامدلا نم مظعالا

 ددع عيقوت ىلا «نيقالمعلا نيب يوونلا مادصلا ةروطخ نم

 :اهمهأ تايقافتالاو تادهاعملا نم

 ديدحت ةيقافتاو «ةيوونلا براجتلا ديدحت ةيقافتا

 ةيقافتاو ١(.« - تلوس ىمسي ام وأ) ةيجيتارتسالا ةحلسالا

 «(19140) مويلا ىتح سرغنكلا اهرقي مل يتلا < - تلوس

 . ةيئايزيفويجلا برحلا ةحلسا ريوطت رظح ةيقافتاو
 ةدودحم تيقب تايقافتالاو تادهاعملا هذه نا الا

 يذلا رمالا ءاهيلع لودلا ةفاك عيقوت مدعل ًارظن .ريثأتلا

 حلستلا قابس ةعباتمل لودلا ضعب ماما لاجملا حتفي

 ءازا رذحلا نم ديزمب فرصتلا ىرخالا لودلا ىلع ضرفيو
 يتيقافتا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .حلستلا ديدحت ةلأسم

 نا ضورفملا نم ناك نيتللا 227 - تلوسو و ١« - تلوس»

 نيتلودلا نيب يوونلا حلستلا قابس ديدحت ىلا ايدؤت
 اذهل ايمك ًاديدحت ىوس ةجيتنلا يف اققحت مل ءمظعالا

 « يعونلا حلّستلا قابس ماما ًاحوتفم بابلا اتكرتو .قابسلا

 خيراوصلا لادبتساو . ةباصالا ةقد تالاجم يف ةصاخو

 لادبتسا وا .ةكرحتم دعاوق ىلع ةلومحم ىرخاب ةتباثلا
 ةيكيتسلاب ىرخاب ضرأ - ضرا ةيكيتسلابلا خيراوصلا

 ريوطت تالاجم يف دوهجلا فيثكتو ,تاصاوغلا نم قلطت
 رمالا .خلا . . . ةينورتونلا سو ؤرلاو ةلاوحجلا خيراوصلا

 مظعالا نيتلودلا يف يوونلا حلستلا تافورصم لعج يذلا

 مازتلالا ةبقارم ةلأسم لعجو ءصقانتت نا نم ًالدب ديازتت
 فشكلا طئاسو نال ًارظن «ةبوعص رثكا تاقافتالا قيبطتب

 لازت ال .ةرفاوتملا ةحلسالا ديدحت ىلع ةرداقلا .ةيلاحلا

 اهلمحي يتلا ةيوونلا سو ؤرلا عونو ددع ديدحت نع ةزجاع

 حلستلا قابس نا لوقلا نكمي اذه ىلعو .حالس لك

 لك مغر نآلا ىتح ًايئاق لازي ال يوونلاو يديلقتلا
 . تايقافتالا

 (فلار) رجنايس (54)

 ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم حالس يف يكريما طباض

 41 5 طفل

 «دياسليه» ةنيدم يف 11. 61]5082 رجنايس فلار دلو

 يف سرد 197١. /ة/ ٠١ خيراتب (يسريجوين ةيالو)

 ماعلا يف ناريطلا يف ةيبيردت ةرود ىقلت مث ,كرويوين ةعماج

 يطايتحا يف ةمدخلل هسفن ماعلا يف يعدتساو 241
 يف لمع ثيح ءناث مزالم ةبترب ةيكريمالا ةيرحبلا ةاشم

 برحلا نابا ايرحب ارايط طسوالا ءىدالا طيحملا حرسم

 . ةيناثلا ةيملاعلا

 ةيئامربلا برحلا ةسردم يف هتسارد ١4 4 ماعلا يف ىبنأ

 لخد 198٠, ماعلا ينو .ةيرحبلا ةاشم حالسب قحتلاو

 اهيف ىضماو . يكريمالا وحلا حالس يف ةدايقلاو ناكرالا ةيلك

 ةيروكلا برحلا يف كلذ دعب كراش مث .ةدحاو ةنس

 دعاقم ىلا 1457 ماعلا يف داعو .(195# )1١960 

 ةداهش ىلع زاحو .نطنشاو جروج ةعماج يف ةساردلا
 ةيلك يف 19517 ماعلا يف سرد امك ,بادآلا يف سويرولاكب

 .ةحلسملا تاوقلا ناكرا

 ءاولل ًادئاق رجنابس لمع )195-١1455(: ةرتفلا يفو
 بادآلا يفريتسيجام ةداهش هلين دعبو .لوالا ةيرحبلا ةاشم

 يف (1951/-1955) ةيساردلا ةنسلل همامتاو ,ديمع ةبترو

 طيطختلا ريدم دعاسمل ًابئان نع «ةينطولا برحلا ةيلك
 ةيعافدلا تازيهجتلا ةلاكو ةذايق رقم يف مظنلاو جماربلاو

 ةيرحبلا ةاشم ناريط حانجب قحلا مث .(1959 - 1957

 برحلا تايلمع حرسم يف لمعي ناك يذلا .لوالا

 - )١959 ةرتفلا يف حانجلا دئاقل أدعاسم نيو « ةيمانتيفلا

 مظن ةعومجم ريدم بصنم كلذ دعب ملستو 2

 )191١- ايلعلا ةيرحبلا ةاشم حالس ةدايق يف معدلا

 دارفالا نوؤش ريدم بئان بصنمو 1

 ذنم حبصا دقو .ءاول ةبتر ىلا هتيقرت دعب (1997-111)
 يف (ةثلاثلا ةبعشلا) ناكرألا سيئرل ادعاسم 191/7 ماعلا

 .ءىداحلا طيحملا ةدايق

 (خوراص) هات أ لردنايس م)

 . عنصلا يايفوس «تانابدلل داضم هجوم خوراص

 نم لوألا فصنلا لالخ يتايفوسلا داحتالا روط

 ةداضملا ةهجوملا خيراوصلا نم ًاديدج ليج تانيعبسلا
 ةئالثلا لوألا ليجلا خيراوص ناكم لولحلا فدهب تابابدلل

 ««رياتس» : ءامسأ يسلطالا يلامش فلح اهيلع قلطا يتلا

 الثا



 « 0 تأ لردنابس » زارط نم د / م هجوملا يتايفوسلا خوراصلا

 ىلا اهريوطت خيرات عجري يتلاو .«رغاس» و ««رتاوس» و
 ةديدجلا خيراوصلا تلمتشا دقو .تائيتسلاو تانيسمخلا

 ةيبرغلا رئاودلا اهيلع تقلطا «ةيسيئر تازارط ةثالث ىلع

 و :5م18014 كل 1 - 4 4 ت .أ توغيبس» :ءامسا

 لاريابس» و .5م3207ع1 -  5 «ه8  ت .أ لردنايس»

 طساوا يف ةمدخلا تلخدو 5م1]113 هل 1'- 6 5  ت .أ

 . تانيعبسلا

 هيلع قلطتو) «ه - ت .أ لردنابس» خوراصلا ناكو

 ىلا رهظي خوراص لوأ ؛(«191/ا/ مد مسا عجارملا ضعب

 يف كرتشا امدنع كلذو .ةديدجلا خيراوصلا نم نلعلا

 . 181/ا/ ماعلا يف وكسوم يف ميقا يذلا يركسعلا ضرعلا
 هنا ىلا ريشي .نآلا ىتح نويبرغلا نوبقارملا هظحال امو

 لثم «ةفيفخلا ةعردملا تابرعلا نم ًاقالطنا لمعلل صصخم
 8 1621 مدر ب» (ةحفصملا) ةعردملا عالطتسالا ةرايس

 ظحالملاو .روكذملا ضرعلا يف ترهظ يتلا ,2 24-2
 اهنا دقتعي قالطا بيبانا ةسمح لمحت ةبرعلا هذه نا ًاضيا

 .كرحتم جرب ىلع ةبكرم

 نييقارملل خوراصلا قالطا بوبنا لكش ىحوا دقو
 ليبق خوراصلا فذقل مدختسي زاغ دلوم ةمث نأب نييبرغلا

 اذه ىدأو ءهب صاخلا عفدلا كرحم ليغشتو حدقلا ةيلمع

 قتشم (يدرف) فيفخ زارط روهظ عقوت ىلا هرودب عابطنالا

 .دحاو نيدس همدختسي يو ت .أ» خوراصلا نع

 نم البقتسم خوراصلا مدختسي نأ يف لامتحا كانهو

 .255 - ليم» رتبوكيلطلا ةصاخنو « رتبوكيلحلا تارث

 ءاهفقس يف بكرم راّود سأرب ةزهجم ةلماحلا ةبرعلاو

 فن

 ةقحالملاو ديدستلا ةزهجا هيفو «ينيميلا يمامألا دعقملا قوف

 خيراوصلا فلخ عقت ةحتف ةبرعلا فقس ينو .ةيرصبل
 ةداعاب ةصاخ ةحتفلا هذه نوكت نأ لمتحملا نمو «ةرشابم

 ةصنم كرحتت ثيحب .قالطالا دعب بيبانالا ميقلت
 امك .قالطالا دعب ةبرعلا لخاد هاجتاب ايدومع قالطال

 لجا نم بيبانالا هذه ةلاما يرورضلا نم نأب دقتعي

 . ميقلتل
 ليجلل ماع لكشب ًايزاوم «لردنايس» خوراصلا ربتعيو

 ةصاخو «تابابدلل ةداضملا ةيبرغلا خيراوصلا نم ديدحجلا

 و «ناليم» نييبرغلا نييناملالا - نييسنرفلا نيخوراصل

 تافصاوملاو ماهملا ثيح نم امهاياو هباشتي هنا ذا ,«توه»

 كرحمب دوزم وهو .قالطالاو هيجوتلاو ديدستلا قرطو

 ةقيرطب ههيجوت متيو .بلصلا دوقولاب لمعي يخوراص

 يونملا فدهلا ىلع ءاقبالاب يمارلا يفتكي ذا .ةيلآ فصن

 ةسدع ىلع ةدوجوملا ديدستلا تاريعش عطاقت نمض هتباص

 ةكرح ميق لقتنتو ,خوراصلاب نصاخلا يبوكسلتلا راظنمل
 نم دتمي كلس ربع .خوراصلا ىلا ايئابرهك ذئدنع هيجوتل

 هفده هاجتاب خوراصلا كرحتيف .هيجوتلا زاهج ىتحو هليذ

 دعب ءراظنملا كرحت يتيوازل نيترظانم عافتراو هاجتا يتيوازب

 هرماوا ءاطعاو نيتيوازلا ديدحتب ينورتكلا بساح موقي نا
 .هراسم ليدعتل خوراصلا ىل

 لمعلا ىلع ًارداق خوراصلا اذه نوكي نأ حجرملا نمو

 لمعي راظنمب ههيجوت زاهج ديوزت قيرط نع «مالظلا يف
 ةعاطتساب نا دقتعي اك .ءارمحلا تحت ةعشالا ةطساوب

 يف دحاو فده نم رثكا عم لماعتلا ةلماحلا ةعردملا ةبرعلا

 ديدست زاهجب لصتي ينورتكلا بساح لضفب ءدحاو تقو

 ةدع قالطا ناكمالاب حبصي ثيحب «ريظانملا ددعتم هيجوتو

 هذه لكشتو .دحاو تقو يف ةددعتم فادها ىلع خيراوص

 ريبك ددعل يدصتلا ةلواحم دنع اماه ايلاتق الماع ةيناكمالا

 يف لمحت هتبرع نا دكؤملا نم ودبيو . ةيداعملا تابابدلا نم

 ميقلت ةداعا لجا نم ,خيراوصلا نم ًايفاضا ًاددع اهلخاد
 ةجاح امود ريصق تقو لالخ ناديملا يف قالطالا بيبانا

 .ةدناسم ةبرع لبق نم ةمئاد ةقفارم ىلا

 رضاحلا تقولا يف «لردنايس» خوراصلا لمعي

 ثيح «ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا فوفص يف (1440)

 رتاوس» و«( ١ - ت . أ ريانس » نيخوراصلل ًاليدب لكشي

 نمو . ةعردملا تابرعلا نم ناقلطي نيذللا ء45 تأ

 قاطن ىلع امادختساو اجاتنا خوراصلا اذه دهشي نا رظتنملا

 ءدب دنع ةصاخو «ةلبقملا ةليلقلا تاوئسلا لالخ عساو

 نم ةداع اهتحلسا ىقلتت يتلا لودلا شويج ىلا هريدصت
 .يتايفوسلا داحتال

 - ٠١ ىلاوح قالطالا دنع نزولا :ةماعلا تافصاوملا

 ىدملا .ملم ١ه رطقلا .رتم ١,7 لوطلا .غلك ١

 /ارتم "50 ىوصقلا ةعرسلا .رتم ٠٠٠١ لاعفلا ىصقأل

 ٠١ 1١١ ىصقألا ىدملا غولبل مزاللا تقولا .ةيناثل

 راجفنالا ةديدش) ءافوج ةوشح :رجفتملا سأرلا .ةيناث

 ىلع ةردقلا . غلك ه 4 نزوب (11 18 4 1' تابابدلل ةداضم

 .ملم ه6 عوردلا قارتخا

 نويهابسلا (41)

 .سرافلا ينعت (51م8طل) ةيكرت ةملك يهابسلا

 نرقلا يف اهأشنأ نيينائعلا ةلايخلا نم ةوق نويهابسلاو
 لوالا دارم يناّمعلا ناطلسلا داليملل رشع عبارلا

 مظنت م ٠ اهنكلو . ( ١١من ىلا )لمة نم مكح )

 يسن رفلا لالتحالا لبقو . رشع سداسلا نرقلا يالا

 « يادلا و, ىدل ناك ء ١م. ماعلا يف رئازجلا

 نم مهالا مسقلا نوفلؤي يكرت لصا نم نويهابس

 ىلا ةيسنرفلا تاوقلا لوزن ىدلو . ةلومحملا هتاوق
 ود» تنوكلا لاشراملا ةدايقب ةيرئازحلا ضرالا

 اسهددعو ©« ا١م*.ء/5 / 14 ق «ثومروب

 ةاشثملا نم 8٠٠٠١# مهنم) لتاقم مالء.٠

 دعم فيثك داتعو نيسدنهملا حالسو نييعفدملاو

 ةلايملا نم (ايارس) بكاوك ثالثو راصحلا
 ليخلا لقن يف ًاديدش ًانع تاوقلا هذه تيقل«( ةفيفللا

 فطقو ةتغابملا لماع ايازم تدقفف «. ةسبايلا ىلا

 ركف « اذه ىلعو . رئازحلا ةئيدم ىلع اهثاليتسا رام

 ««نومروب ود و فلخ يذلا« ليزولك , لا رثحلا



 اوناك نيذلا ع نييهابسلا تامدخ نم ةدافتسالا ُُق

 رصانع مهيلا تمضنا نيذلاو . « يادلا , ةمدخ يف

 مهنم تقلأت نيذلا ةلايخلا ىعوطتم لثم«ةيلحم

 . نييلحملا ةصانقلا ةدعاسملا ةوقلا
 لطي ملو

 لصا نم وهو . «فسوي» دئاقلا ىلا ةقرفتملا
 أشنف ةنصارقلا هفطخ « « بلا » ةريزج نم يلاطيا
 . اسنرف ةمدخ يف لمع مث ءاسنوت « ياب طالب يف

 ةقرفل ماع دئاق وهوعةيركسملا هتايح معو

 ماظن سسوؤم «افسوي» ربتعيو « هييلبتوم »

 يرام مويغ » ديقعلا ربتعي اك © ثيدحلا نييهابسلا
 يف تلكشت نييهابسلا نم ةدحو لوأ دئاق « جنوم

 دعب ١8١ ٠ ( ريمتبس ) لوليا يف رئازحلا ةنيدم
 ةيلاتق تاعومجم ءاشناب حمس يذلا نوناقلا رودص

 تاليكشتلا هذه ةرمأب دهع ىح رمالا

 . نييسن رفلا ريغ نم اسنرف جراخ

 لحارم ىلع 508515 نييهابسلا تادحو تمظنو

 .1884 و #١8 يف تردص ةيكلم ميسارم بجومب

 نيرمعتسملا نم ةداع نوفلأتي اهيف نوعوطتملا ناكو
 بتكم » سيئر مظن ساسالا اذه ىلعو . دالبلا لهاو

 عم لاصتالا و ةطرشلا لامعا نيمأتل ةيب رعلا نوؤشلا

 نييهابسلا تاعومجمل تلظو . ةلقتسم ةدحاو « لئابقلا

 نوناك 5 تحبصا نا ىلاءةدعاسملا تاعومجملا ةفص

 . يماظنلا شيحلا نم ًاءزج ١841١ ( ربمسيد ) لوالا

 نيتثف البق نويهابسلا ناك امفو
 !ومظتنا دقف « نييماظنلا ريغ نويهابسلا و نويماظنلا
 اهيف عوطتلا يرحب ةدحاو ةئف لخاد ١84١ ماعلا يف

 مهرامعا حوارتت رصانع مضتو ؛ تاونس ثالث ةدمل

 نوسيهابسلا

 . ًاماع غءول5 نيب

 +١881 ) اسن رف يِ ةيناثلا ةيروطا ربمالا دهع يفو

 (ةيرس) ةبكوك نورشع ةمئ ناك ( مال.

 اهتارقم تذختا جاوفأ ةثالث يف ةرط ؤم «نييهابسلا نم

 يو . ,ةنيطنسق» و «نارهو» و « رئازحلا» يف

 ةفاضالاب « جاوفا ةتس اهددع حبصا ١514 ماعلا

 . « سقافص » يف نييسنوتلا نييهابسلا نم جوف ىلا

 ةب راغملا نييهابسلا نم جوف +١51 ماعلا يف لكش مث
 ءىثنا اك م يسنرفلا قرشلا شيج فوفص يف مدخ

 نم جوف ( لاغتسلا ) « سيول ناس » ةسنيدم يف

 ماعلا يف يلحملا كردلا يف جمدأ نييرئازحلا نييهابسلا

1611 . 

 رئارحلا ي « نيرببال» اثنا ماعلا يفو

 نييوارحسصلا نييهابسلاو ةامرلا نم تادحو

 ماعلا يف تادحولا دذه ظنت ديعا هنم ةردابم و

 ةرمأ تحن «« ةيوا رحصلا ايا رسلا » مسي(

 مك اح اب نيطبت رم ةيوارحصلا نوؤشلا ةرادا نم طابض

 . نييلحملا دونجلا نم ةلايخ

 ةعيبط اهئاشنا ىلا يعادلا ناكو . رئازحلا يف ماعلا

 لئابقلا نم اهدارفا ريتخأو . ءارحصلا يف ةمدللا

 اعس اهددع ناكو.( مه ريغو قراوط ) ةيوأ رحصلا

 يف ةماشم تادحو دعب امف تعشنا امك . رئازحلا يف

 ناريطلاب تمعدو « نادوسلاو ايناتيروم نم لك
 نويهابسلا حبصا كلذب و . ةثيدحلا لاصتالا ةزهجاو

 .نويهابسلا ةامرلاو .نويوارحصلا نويهابسلا :نيعون

 بورحلاو تالمحلا عيمج يف نويهابسلا مهاس

 ابورواو ايقيرفا يف يسنرفلا شيحلا اهضاخ يلا
 قرشلاو
 فوفص يف نويهابسلا لمعت«( ؟مالإ - م00

 ةموكح تاوق فوفص يف مث ءيروطا ربمالا شيحلا

 ةيسن رفلا - ةيسوربلا برحلا لالخف

 « يبرغم يهابس ىلإ ١ مقرلا ريشيو
 ًايبرغم ًايمار لثمي ٠ مقرلا نأ نيح يف «يلاغنس يهابس ىلا © مقرلاو

 امك ٠ هيقرش يفو « راول » رمن ىلع يطولا عافدلا

 تاوق دعب امف اهتضاخ يلا كراعملا يف اوكرتشا
 ىلإ ١40١ نم تماد يتلا ) ةثلاثلا ةيروهمملا

 94٠)1(.

 تايماح نييهابسلا نم تفلأت ١57 ماعلا ينو

 يذلا دلبلا مساب مهنم ةوق لك تفرعوءابوروأ يف

 « نييرئازخلا نييهابسلا جوف كانهف : هيلأ يمتنت
 نيسيهابسلا جوفو « نييسنوتلا نييهابسلا جوفو

 . ةبراقملا

 يف نويهابسلا لتاق « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإو

 61914٠ (وينوي) ناريزح رهش لالخ اسنرف ةكرعم
 « اسنرف يف نادوجوم ناءاول لاتقلا يف كرتشاو

 فر



 ب نم

 ءاوللا ىلبأ دقو . ةيلاشلا ايقيرفا يف لكش رخآو
 «ينروهال» ةكرعم ضاخ امدنع ًانسح ءالب ريخألا

 ةيناملالا تاوقلا دض (دوؤ:٠) آ1,ج 80ه عطع
 : ةنساهملا ةعوذملا

 نويهابسلا داع ( ١94٠ ) اسنرف مالستسا ىدلو

 ربلا ىلع ءافلحلا موج نا ريغ . ايقيرفا يلامش ىلا

 نييسن رفلا لمج4 1١١/48/ ١1594١ يف «يقيرفالا
 ريرحت ةكريم يف مهنم ةدافتسإلا يف نوركفي
 «اننئوف

 ةننكم تحبصا دق تناكو -( )+١94- ١948#

 - ١944 ) ةيبرغلا ابوروأ تايلمع 5 ّ- ةعردم

 رتالود» و «ناوج » نيلارحلا عم (4

 ةعردملا « ريلكول » لارتحلا ةقرف عمو(« ييسات ود

 ريرحم يف عبارلا نييهابسلا جوف كراشو . ةيناثلا
 تاوقلا ةيقب عم 0 غر وبسا رتس ى ع سيرا رب

 يغارالا نييهابسلا نم لئاصف تلد دقو . ةيسن رفل
 ىلا ًايحيردت اه رداغ مثءايتاملا مالستسا ةادغ ةيناملالا

 . ةيلاهثلا ايقيرف

 دق نييهابسلا تاوق نا ىلا ةراشالا ردجتو

 تاعومجملا ضعب ادع . ةعردم تادحو ىلا تلوحت

 ؛ ةلايغ تادحوك ليصالا اهرهظم تظفتحا يل
 تاياغل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب نويسنرفلا اهصصخو

 ىلع ايقيرفأ يلامش لود لوصح عمو .ةيضارعتس

 دعي مل ,ةيرصع سسأ ىلع اهشويج ءانبب ءدبلاو ءاهلالقتس

 . ةلعاف ةيلاتق ةوقك دوجو نييهابسلل

 سنوت ةكرعم دعب مهنم تاوق تكرتشاف

 (خوراص) 0 ت أ لاريايس مدر

 . عنصلا يتايفوس «تابابدلل داضم هجوم خوراص

 هيلع قلطأ يذلا خوراصلا ةيبرغلا رداصملا ربتعت

 «5 - تء .أ لاريايس» مسا يسلطالا يلامش فلح

 ةداضملا ةديدجلا ةيتايفوسلا خيراوصلا مهأ ىماتقل 41-6

 نم لوألا فصنلا لالخ اهريوطت مت يتلا «تابابدلل

 .اهطساوأ يف ةيلعفلا ةمدخلا تلخدو «تانيعبسلا

 اذه نع )1948٠( نآلا ىتح ةرفاوتملا تامولعملا ديفتو.

 ةداضملا ةليقثلا خيراوصلا ةئف ىلا يمتني هنأب « خوراصلا

 تابرعلا نم اقالطنا ةداع مدختست يتلا «تابابدلل

 نم لكشي وهو .ةحلسملا رتبوكيلملا تارئاطو ةعردملا

 ايفوسلا لثامملا تامهملاو نزولاو مجحلا ثيح
 و « يكريمالا «وات» :لثم «ةليقثلا ةيبرغلا خيراوصلل

 هيجوت ةقيرط نأ ريغ .يبرغلا يناملالا - يسنرفلا «توه»

 خوراصلا ىوتسم يف هناعضي .هادم دعبو خوراصلا اذه

075 

 متي يذلا 11عا1 85 «رياق ليه» ديدحلا د/م يكريمالا

 ةمدخلا لخدي نأ ضرتفُيو ««رزيل» ةعشأ ةطساوب ههيجوت

 «لاريابس» خوراصلا دعأ دقو .1947 ماعلا يف ةيلعفلا
 يا تا .أ رتاوسد خوراصلل ليدبك ءصاخ لكشب

 در/ م خوراصلا تانيعبسلا طساوأ ىتح لكشي ناك يذلا

 . ةيتايفوسلا ةناسرتلا يف يسيئرلا ليقثلا

 خوراصلل يسيئرلا مادختسالا نوكي نا حجرملا نمو

 زارط نم ةيموجهلا رتبوكيلهلا تارئاط نم ًاقالطنا ديدجلا

 ةمواقم ماهم يف ةرئاطلا هذه مادختسا دنع 2075  ليم»

 نم اقالطنا مدختسي نأ دعبتسملا نم سيلو .تابابدل

 دقو .ةكرحتم ةيضرا تاصنم نم وأ .ةعردملا تابرعل

 نم قلطي يذلا زارطلا ىلع ةيبرغلا رداصملا ضعب تقلط
 رداصم نآر يغ . 8-25 «8-س .أ» مسا رتبوكيلهلا تارث

 ضرأ وج خوراص نع ةرابع «8-س .أ» نأب حجرت «ىرخا
 ةفذاقلا ةلتاقملاو ةلتاقملا تارئاطلا نم قلطُي ,.ديدج يكيتكت
 037١/11 يوخوسالو «'1/- غيم» :لثم «ةديدجلا ةيتايفوسل

 در/ م خوراصلاب هل ةرشابم ةقالع ال ناو «2414 - يوخوس» و

 . ؛لاريابس»

 دوقولاب لمعي يخوراص كرحمب دوزم خوراصلاو

 ةلحرم نم ًالدب نيتلحرم نم ًافلؤم نوكي دق) بلصلا

 ههيجوت متيو .فيفخ يندعم بوبنا نم قلطُيو .(ةدحاو
 1.8561 «رزيل» ةعشأب لمعي فادهأ ددحم ةطساوب

 وحن خوراصلا هيجوت ناكمالاب و11 218عأ 651602601

 ةرئاطلا نتم ىلع دوجوملا يرزيللا ددحملا ةطساوب هفده

 دوجوم رخآ ددحم ةطساوب وا ءاهسفن ةلماحلا (ةبرعلا وأ)

 .ىرخا ةرئاط نتم ىلع وأ ءضرألا ىلع

 رتبوكيلهلا تارئاط ديوزت ةيبرغلا رداصملا رسفتو
 عبو «((2754 - ليم» زارط نم ةيموجه لا ةيتايفوسلا
 ةزهجاب «يتايفوسلا شيجلا يف ةلماعلا ةعردملا تابرعلا

 لمعلل ةصصخم ةزهجالا هذه نأب .ةيرزيل فادها ديدحت

 خيراوصب ةحلسملا تابرعلاو تارئاطلا عم قيسنتلاب
 اذه نم يسيئرلا زارطلا بناج ىلاو .«لاريابس»

 متي رخآ زارط كانه نوكي نا حجرملا نم هناف .خوراصلا

 تحت ةعشالاب لمعت فادها ديدحت ةزهجا ةطساوب ههيجوت

 نازارطلا لكشي ثيحب ءرزيل ةعشا نع اضوع ءارمحلا

 عساو امادختسا دهشي نا هل عقوتي ءالماكتم در/ م اماظن

 .بيرقلا لبقتسملا يف قاطنلا

 ه٠ قالطالا دنع نزولا : :ةماعلا تافصاوملا

 ٠ م لاعفلا ىصقألا ىدملا .(يريدقت) غلك ٠١

 ىوصقلا ةعرسلا . ملك ٠٠0-76٠" سأرلا .ةيناثلا/ رثم

 تابابدلل ةداضم راجفنالا ةديدش) ءافوج ةوشح يبرحلا

  1م نزوب (11 5 كل ٠١ قارتخا ىلع ةردقلا .غلك

 .ملم 500 نم رثكأ :عوردلا

 برحلا بيس (1)

 فرعيو «برحلا بوشن ءارو يقيقحلا عفادلا وه

 برحلا ةعيرذ نع هل ايي (210520اأ1 مساب ةينيتاللاب

 كلذك مروهفملا ذختيو . ©0855 عااأ مساب فرعت يتلا

 رظنا) ددحم ثدحك سيلو ةماع ةرهاظك برحلا ببس ىنعم

 .(برحلا ةعيرذ

 طاشنك اهسفن برحلا مهفب برحلا ببس مهف طبتري

 «بورحلا بابسا لوح تايرظنلا تددعت دقلو .يرشب

 «ةفلتخملا اهتافيرعتو برحلا تايرظن ددعت كلذب ةسكاع

 سرادملا عابتا ىدل .©0811585107 «ةيببسلا» مهف ةيددعتو

 . ةفلتخملا ةيرظنلاو ةيملعلا

 «تيار يسنيوك» يكريمالا بتاكلا نكمت دقلو
 بابسا مهف يف زيامتلا ىدم راهظا نم 1+

 «برحلا يف ةسارد» هباتك يف ىكذ ثيح .بورحلا

 ىلا ةبسنلاب برحلا ببس نأ .,ث.51109 ©08

 ةطبترم ةيصخش وأ لعف وأ فرظ وأ ثدح» وه ضعبلا

 ةماع ةيضرف نيرخا ىلا ةبسنلاب هنا نيح يف «ةددحم برحب

 ىلا ةبسنلاب وهو :بورحلا نم ديدعلا يف قيبطتلل ةلباق
 يف «ةيناسنالا ميقلاو لثملاو عفاودلا نم ةعومجم ضعبلا

 ىوقلا نم ةعومجم رخآلا ضعبلا ىلا ةبسنلاب هنا نيح
 . ةيعوضوملا تاقالعلاو تالعافتلاو تايلمعلاو فورظلاو

 بارطضا رصنع لاخدا وا لوخد ضعبلا ىلا ةبسنلاب وهو

 بايغ نيرخآ ىلا ةبسنلاب هنا نيح يف .رقتسم عضو يف
 .«هسفن عضولا يف رارقتسالا طورش

 نيخر ؤملاو عامتجالا ءاملع نم الك نا ؛تيارد دكؤيو

 «برحلا بابسا لوح ةصاخ ءارا نوكلتمي نييسايسلاو
 نا ىلا ريشيو . ةيببسلا ىنعمل توافتملا مهمهفل ةجيتن كلذو

 ةقيقحل ناهجو صاخلاو ماعلا نا نوضرتفي ءاملغلا

 ةددحملا ثادحالا اوفنصي نا نولواحي مهنا امك .ةدحاو

 رهاوظ لثمت «ةماع راكفاو ميهافم ىلا ًالوصو ءاهوللحجيو
 ءاهتبقارمو ءاهتداعاو ءاهيلع ةرطيسلاو ءاهسايق نكمي
 .ةلداعم يف ةتباث وا ةريغتم لماوع اهنا ىلع اهتلماعمو

 تاعومجم نمض ثادحالا فينصت نوخرؤملا لواحيو

 نيب نوزيمي مهنا امك .روطتلاو رييغتلا نم ةلئامتم ًاطاهنا لثمت

 نوفنصيو «.ثدح لكل ةرشابملا ريغو ةرشابملا بابسالا
 .ةيداصتقا :ةددعتم نيوانع تحت برحلا بابسا

 ؛ةينيدو «ةيميظنتو «ةينوناقو .ةيعامتجاو ءةيسايسو

 بابسا داريا دنع بولسالا اذه حضتيو .ةيجولويدياو

 امك ١801(. - 18170) ةيسوربلا  ةيسنرفلا برحلا

 «زتولي» هفلؤلل «يملاعلا خيراتلا زجوم» باتك اممضت

 :ىلا برحلا كلت بابسا مسقي باتكلا نأ ذإ .2

 نمضتتو . ةماع بابساو ؛ ةصاخ بابساو «ةرشابم بابسا
 يتلا ثادحالا ضعب برحلا كلتل «ةرشابملا بابسالا»



 اهنمض نمو «ةزيجو ةرتفب يركسعلا لمعلا تقبس
 اسنرف ةبلاطمو ءاينابسا شرعل «نرلوزنهوه» ريمأ باختنا

 ريمالا حيشرتب ىرخا ةرم مايقلا مدعب يسوربلا كلملل

 كلملا نم كرامسب اهملتسا يتلا ةيقربللو «ينابسالا جاتلل

 زفتسي لكشب اهريوحت دعب اهرشن مث .يسوربلا
 تابوعصلا لمشتف .«ةصاخلا بابسالا» اما .نييسنرفلا

 لدجلاو .ةيسنرفلا ةموكحلا هجاوت تناك يتلا ةيلخادلا

 لوح ءابنالاو «نييسوربلل ةيسنرفلا تاضيوعتلا لوح

 ةيقدنبلا قوفت ددبت ةديدج ةحلسال ناملالا ةاشملا كالتما

 موهفملا لومش «ةماعلا بابسالا» تنمضتو .ةيسنرفلا

 ربل ةيبرغلا ةفضلل ةيعيبطلا دودحلا لوح يبسنرفلا
 .ةدحولا لجا نم ليوطلا يناملالا لاضنلاو ««نيرلا»

 .ةدحولا هذه ءازإ ىسنرفلا قلقلاو

 بابسا نع ةباتكلا ىلا نيخرؤملا ضعب 52 امدنعو

 فينصتب نوفتكي مهناف .ةيمومع رثكا لكشب برحلا
 ضعب ناف اذلو .ةددحم ةينمز ةرتف يف بورحلا ضعب بابسا

 :اهنأ ىلع دروت ةيسوربلاو ةيسنرفلا برحلا بابسا
 تاينقتلا يف تارييغتلا» و «ةيناودعلا تاسايسلا»

 و ؛«لئاسم ةدع لوح موسحملا ريغ لدجلا»و .«ةيركسعلا

 ةمكاحلا تالالسلا بلاطم»و .«ةيلخادلا تابوعصلا»

 .«ةيخيراتلا ةسفانملا»و ««ةيموقلا ةدحولا وحن تاعلطتلا»و

 جتنت تارييغتلا نا «نويلمعلا» نويسايسلا ضرتفيو

 اوفنصي نا نولواحي مهو .ةرح تادارا لعافت نع

 قلطنت ابناكو ودبت يتلا فادهالاو عفاودلل ًاقفو ثادحالا

 .اهنم
 مهف ددعت ىلا دنتسا دق قباسلا ميسقتلا ناك اذاو

 ةثيدحلا تايرظنلا ةفاك ميسقت ناكمالاب ناف ««ةيببسلا»

 ةدحاو :نيتيسيئر نيتسردم ىلا اهبابساو برحلا لوح
 عفاودلاو لماوعلا ضعب نع ةمجان برحلا نا ربتعت
 نا ربتعت ىرخاو .ةلصأتملا ةيجولوكيسلاو ةيجولويبلا

 ةيعامتجالا تاسسؤملاو تاقالعلا ضعب نع ةمجان برحلا

 . ةددحملا

 ةعيبطلا ىلع دكؤت يتلا «تايرظنلا ريوطتب ماق دقلو
 ةسارد ءاملع ضعب «بورحلل ةكرحملا عفاودلل ةلصأتملا

 .سفنلا ءاملع ضعبو ,15108010816 ناويحلا كولس

 نا ةيضرف نم ناويحلا كولس ةسارد ءاملع قلطنيو

 مهف ف مهاست نا نكمي تاناويحلا نيب عارصلا ةسارد

 نا ىلا ءالؤه ريشيو .ةيرشبلا تاعومجملا نيب برحلا

 اتلك يفو .لافطالا كولسل ًاهبش لمحي دورقلا كولس

 يذلا يئادعلا كولسلا نا ءرملا ظحالب نا نكمي نيتلاحلا

 لع ةسفانملاك .عفاودلا ضعب نع مجني عارص ىلا يدؤي

 لاكشألو .ام طاشن طابحا وا ءبيرغ روهظ وا «ةيكلملا

 ىلا دوقت يتلا ةيسيئرلا عازنلا تالاحب قيثو طابتر' ةرطيسلا

 روكذلا ةردقمب ةقلعتملا كلت ةصاخرو «تاناويحلا نيب عارص

 اذغلا نيمأتل ةقطنمب مكحتلاو. ثانالا ىلإ لوصولا ىلع

 . لسانتلاو

 هيبشت ةيناكماب نوككشي ءاملعلا نم ديدعلا نا ريغ
 كولسب عتمتي ناسنالاف .ناويحلا كولسب ناسنالا كولس
 نم ةفلتخم طامنا ريوطت ىلع هتردقل ارظن «ةيدودحم لقا

 .(خانملاو ايفارغجلاك) ةيئيبلا لماوعلا ىلع ادر كولسلا

 .ىرخأ ةيعامتجا تاعامج عم لاصتالاو

 يف نوثحابلا ءاملعلا اهسرد يتلا ةماهلا تاعوضوملا نمو

 كولسو «,تاناويحلا ىلع ظاظتكالا راثآ «ناويحلا كولس

 نا ىلا ةراشالا ردجتو .ضرالاب قلعتي ايف تاناويحلا
 اهيلا لصوت يتلا جئاتنلا ناو ةلمتكم ريغ ظاظتكالا ةسارد

 ىلا ليمت ةيعيبطلا كولسلا طامنا نا دكؤت يتلاو «ضعبلا

 كولس طاغا اهناكم لحتل .كلتك فورظ لظ يف رايبنالا

 ناسنالا لعف در نا وهو .ماه ليدعتل عضخت «ةيناودع

 دكا دقلو .ناويحلا لعف در نع فلتخي ظاظتكالا لايح

 ديدحتل ةيجولويب البس كانه نا ناويحلا كولس ءاملع ضعب
 طاسوا يف ةبوصخلا ضافخنا ربع كلذو , لسانتلا

 ىلع ةرداق ريغ اهتئيب لعجي دح ىلا ترثاكت يتلا تاناويحلا

 اذه قابطنا ىدم ةسارد ءاملعلا ضعب لواحيو .اهلمحت

 . يرشبلا عمتجملا ىلع رمألا
 ايف «ناويحلا كولس ةسارد جئاتن عضخت نا يغبني اك

 كولس عم هتنراقم ىدل ىسقا طورش ىلا ءضرالاب قلعتي
 نم ةعومجم اهيف شيعت ةقطنم نيب ةنراقملاف .ناسنالا

 ىللعف . ةقيقد ريغ ةنراقم ام ةلود يضارا نيبو تاناويحلا

 دق دحاو يئايحا عون نم تاناويح يضارأ نا نم مغرلا

 دراوم ىلع يوتحت ماع لكشب اهنا ريغ .ةحاسملا يف توافتت

 .اهنع اعافد ةوقلا مادختسا ردني امك «ةيواستم

 نا نيرظنملا نم ةعومجم دكؤت «ةيناث ةهج نمو

 ةعيبط يف نمكت نا نكمي برحلل ةيساسالا بابسالا
 نيرظنملا ءالؤه تاميوقت توافتتو .ةيجولوكيسلا ناسنالا

 ««ةيرشبلا ةعيبطلا» لوح ةيسدحلا ةماعلا تاديكأتلا نيب

 بيلاساو ميهافم مدختست يتلا ةدقعملا تاليلحتلا نيبو

 ةريبك ةليكشت لوالا قشلا نمضتيو .ثيدحلا سفنلا ملع

 لامعا اهنمض نمو «ةيفسلفلاو ةيقالخالا ميلاعتلا نم
 . «ازونيبس» فوسليفلاو «نيطسغوا» سيدقلا

 بيلاسا نومدختسي نيذلا ,نورصاعملا ءاملعلا زكريو

 .ةيسفنلا دقعلاو «فيكتلا ءوس ةيمها ىلع ,.سفنلا ملع
 ةخسار نوكت يتلا ةللضملاو ةبلوقملا ةينهذلا تاعابطنالاو

 نا سفنلا ءاملع ضعب دكؤيو .رارقلا يعناص ناهذا يف

 ضعبلا زكري نيح يف .ناسنالا يف ةلصأتم ةيناودعلا حورلا

 دقتعيو .رتوتلا تاقوا يف ةصاخو «هراثاو ماعلا يأرلا ىلع

 .دارفالل يعامتجالا فيكتلا نيسحت نا مهنم ريثكلا

 .نمألا مدعو « طوبحلاب ساسحالا ضافخنا ىلا يدؤيس

 تع

 يلاتلاب ضفخيسو ءرارقتسالا مادعناو .فوخلاو

 .برحلا تالامتحا

 ةيجولوكيسلا تاريسفتلا نيركفملا نم ديدعلا ضقنيو
 لكشب فرصتي ناسنالا نا ةلوقم نم ًاقالطنا «برحلل
 دقلف اذلو .ةفلتم ةيعامتجا عاضوا لظ يف فلتخت

 كلت لوح بورخحلا بابسا نع تايرظن ةدع تروحمت

 ةيلاربيللا ةسردملاهناتسردم لاجملا اذه يف زربيو .عاضوالا

 .ةيكارتشالا ةسردملاو

 رشع نماثلا نينرقلا يف نويلاربيللا نوركفملا زيم دقلف
 : يهو «مهتاليلحت يف ةيساسا رصانع ةثالث رشع عساتلاو

 ةهجول أقفو ةلودلا تناكو .ةلودلاو ,عمتجملاو «دارفألا

 نا اوضرتفا امك .نيرخآلا نيرصنعلا لعافت جاتن مهرظن

 يداصتقالا ماظنلا ناو .يلآ لكشب هسفن مظني عمتجملا

 نم ريبك لخدت نود ةسالسب لمعي نا نكمي يعامتجالا

 نم ررحتلاو ةيزكرماللاو داصتقالا ناكو .ةلودلا لبق
 اولبقت نيذلا «نييلاربيللا سجاوه لثمت ةيموكحلا ةرطيسلا

 اوضرتفا مهنا الا .دالبلا نع عافدلل دادعالا ةرورض

 مهتايرظن هنع تربع ؛لودلا حلاصم يف مغانت دوجو كلذك

 تناك اذهبو .يلودلا لمعلا ميسقتو ةرحلا ةراجتلا يف

 .برحلل ينالقعلا ليدبلا مهيلا ةبسنلاب ةراجتلا

 ىلع ,بورحلا ريسفت مهتلواحم دنع ؛نويلاربيللا زكرو
 اهنا اودكا يتلا ةيطارقوتوالا تاموكحلا :اهنم «لماوع ةدع

 . مالسلا ىلا ةلايملا بوعشلا تابغر دض برحلا ضوخت

 ىلع ءاضقلا ناكمالاب نا دكؤت ةيضرف اذه نع جتنو

 نال ,بعشلا ىلع باختنالا قح ميمعت لاح يف .بورحلا

 | .ةيناودع لويم تاذ ةموكح يا بختني نل بعشل
 نيب تاقالعلاب قلعتت ةماع راكفا ةدع. نويلاربيللا دك
 يلخادلا ميظنتلا يف لخدتلا مدع ةسايس يزاوت . لودل

 «يملاعلا ميظنتلا نم ىندالا دحلا ىلا اوعد ثيحب «ةلودلل
 ةيمهاو «ةيجراخلا تاءادتعالا عدرل ةوقلا مادختسا رصحو

 لحلاو .ًايطارقميد ةبختنملا تاموكحلاو :ماعلا يأرل
 عساتلا نرقلا نابا اوأدب مهنا ريغ . تاعازنلل ينالقعل

 لوقت يتلا ةركفلا لبقتب «ىلوالا ةيملاعلا برحلا رثاو ءرشع

 . مالسلا وحن ةيلآ ةروصب ليمي ال مظنم ريغ ًايلود ًاعمتجم ن
 ةيلود تامظنم قلخو «لودلا نيب تاقالعلا ميظنتب اودانو

 .برحلا وحن فارجنالا رطخ ةهجاومل لولحلا نم لحك

 ىنبلا ىلع نويلارسيللا هيف زكر يذلا تقولا يفو
 ديدحت يف لماوعلا مها اهنا رابتعا ىلع «ةيسايسلا
 زكر دقلف .بورحلا ىلا لودلا فارجنا تالامتحا

 . ةلودلل يعامتجالا يداصتقالا ماظنلا ىلع نويكارتشالا
 ةيقبطلا ةينبلا نع جتنت برحلا نأ «سكرام لراك» دكاو

 ةلودلاف . يسايسلا لودلا كولس نع سيلو .عمتجملل

 مجنتال بورحلا ناف اذلو . ةيسايس ةيقوف ةينب ىوس تسيل
 ىوقلا ضقانتل ةجيتنك لب ؛ةسايسلل ةيعوط ةادأك اساسا

 تا



 ع

 جاتنالا طمن يدؤي «يلامسأرلا عمتجملا يفو .ةيعامتجالا

 ةيزاوجروبلا :امه نيتضقانتم نيتقبط ومن ىلا يلامسأرلا

 اههجوتو ةلودلا ىلع ةيزاوجروبلا رطيستو .ايراتيلوربلاو
 انور ةيلامتست اولا ةلؤنلا“ نمر زك < ايظامم: مرح

 رارمتساب ةيمانتملا اهتجاحو اهتيكيمانيد ةعيبطل ًارظن «ةيلود
 ليبسلاو .ةصيخرلا ةلماعلا ديلاو قاوسالاو ةيلوالا داوملل

 «يساسالا اهببس ثاثتجا وه بورحلا بنجتل ديحولا
 ينبتو «يلامسأرلا ماظنلا ىلع ءاضقلا ربع كلذو

 تاقبطلا عارص ىلع ءاضقلا ىلا ًالوصو «ةيكارتشالا
 نييكارتشالا نيرظنملا مازتلا نم مغرلا ىلعو .ةلودلاو

 او ؤاج نيذلا نييكارتشالا نم ًاددع ناف « سكرام تالوقمب

 - 1١ :بورحلا نم عاونا ثالث نيب اوزيم دق .دعب ايف

 لود نيب برحلا ٠١ «.ةيلامسأرلا لودلا نيب برحلا

 يتلا ينطولا ررحتلا بورح *  «ةيكارتشا لودو ةيلامسأر

 .ةيرامعتسالا ىوقلا دض تارمعتسملا بوعش اهضوخت

 بورحلا نا تايرظنلا ضعب دكؤت «ىرخا ةيحان نمو
 طبارتلا نعو .ةفلتخملا تايموقلل دارفالا ءالو نع مجنت

 كلذك تايرظنلا هذه طبترتو . ةيموقلاو ةلودلا نيب قيثولا

 باحصا ضعب دكؤيو .ريصملا ريرقت يف ممالا قح أدبمب

 بوشن ىلا يدؤي ال تايموقلا نيب عازنلا نا تايرظنلا هذه

 ىلا لوصولاو ةميزلا لوبق ًاضيا لعجي لب ءبسحف بورحلا
 .ًادج ةبعصلا لئاسملا نم ءطسو لح

 ءاكذإ يف هبعلت يذلا رودلا ىلع نيرظنملا ضعب زكر دقلو

 عتمتت يتلا تاعومجملاو ىوقلا زكارم ضعب بورحلا
 :تاعومجملا هذه زرباو .ةلودلا يف ةصاخ حلاصمب

 احابرا ققحت يتلا تاعومجملاو .ةيركسعلا تاسسؤملا

 نوجتني نيذلا نيلومملاو نييعانصلاك .بورحلا نم ةرشابم

 ريوطت لاحم يف نيلماعلا ءاملعلا ضعبو ,برحلا تاودا

 .لاتقلا تادعمو ةحلسالا

 ١ (حباذم) ربمتبيس (08)

 تاظفاحملا يفو سيراب يف تلصح «ةعيرس تايفصت

 /9/ 5 - ؟) ةرتفلا يف ةيسنرفلا ةروثلا نابا .ىرخالا

 لاجرو ةيطارقتسرالا دادترا نم فوخلا اهالمأ 2

 فقوملا مسح نع ترفسأو ءاهبساكمو ةروثلا ىلع نيدلا

 ةيسنرفلا ةمالا ةئبعتو «ةروثلا ىوق حلاصل يعامتجالا

 . يجراخلا ودعلا دض يوق لكشب

 ةيبعشلا طاسوالا يف ةيسنرفلا ةروثلا راكفا راشتنا راثأ

 ةيطارقتسرالا طاسوالاو ةمكاحلا تائفلا قلق «ةيبوروالا

 لمعلا وحن هاجتا ةيبوروالا لودلا يف رهظو .دالبلا هذه يف

 يئاقو ريبدتك .دهملا يف ةيروثلا راكفالا قنذل ءاسنرف دض

 ١/977 ؟5/ال يفو .ةيروثلا ىودعلا راشتنا عنم نمضي

 لمعل قيسنتلا فدهتست ةدهاعم ايسورب عم اسمنلا تدقع

 لكك

 11/457 ربمتبس حياذم نابإ «يبا» نجس يف نيفوقوملا لتق

 نم (ليربأ) ناسين ينو .ةيسنرفلا ةروثلا دض يركسع
 ًاراذنإ ةيسنرفلا ةموكحلا ىلا اسمنلا تهجو ءهسفن ماعلا

 يف ةيعاطقالا ناملالا ءارمالا قوقح درب هيف اهبلاطت

 «يوبابلا شرعلا ىلا نوينيفأ ةعطاقم ةداعاو .سازلالا

 .ايوروا يف اهراكفا رشن مدعو ةروثلل ةوعدلا فاقياو
 نييسنرفلا تاعمجت معدب ةيواسمنلا ةموكحلا تذخاو

 دودح نم نوذختي اوناك نيذلاو «ةروثلا ىلع نيمقانلا

 . ةيداعملا مهتاطاشنل ًاقلطنم ةيلامشلا اسنرف

 ناكو .دعب يكلملا ماظنلاب اوحاطا دق راوثلا نكي مو

 «تيناوطنا يرام» هتجوزو «رشع سداسلا سيول» كلملا

 اهروطاربما ةقيقشو ءاسمنلا يف ةكلاملا ةلئاعلا ةليلس)

 ءبع نم صلختلل ًالاجم برحلا يف نايري («يناثلا دلويويل»
 «يركسعلا لخدتلاب يواسمنلا شرعلا نابلاطيو .ةروثلا

 « يسوري  يواسمن موجه ماما اسنرف ةميزه يدؤت نا نيلمأ
 .ةروثلا ةيفصت ىلا

 نوكتس اهنأب نودقتعي اوناك ذا .ىرخا تارابتعال برحلا
 امك .«ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا» ءىدابم راصتنال ةصرف

 ةيكلملا مظنلا ىلع ةيبوروالا بوعشلا ضافتنا ىلا يدؤتس
 ةيعيرشتلا ةيعمجلا نم اوردصتسادقف اذهلو .ةدبتسملا

 دض برحلل ًانالعا .1747 7 4 / 7١ يف ةيسنرفلا
 . ةكلاملا اهتلئاع ةفيلحو ةميدقلا اسنرف ةودع ءاسمنلا

 يسنرفلا شيلا نيب ىلوالا كراعملا تفشك ام ناعرسو

 يكلملا شيجلا فعض نع . يواسمنلاو يسوربلا نيشيحللاو
 نومتتي نيذلا «نييسنرفلا طابضلا لذاخت ببسب , يسنرفلا

 نوديري اوناكف «نويدنوريجلا» امأ

 تاوقلا تلوحتف .نييعاطقالاو ءالبنلا ىلا مهمظعم يف
 ةموكحلا كلملا لاقأو .عافدلا ىلا موجحلا نم ةيسنرفلا

 هجوب «ةيركسعلا ةميزملا نع اهتيلو ؤسم زاربإل ةيدنوريجلا

 يفو . كاذنآ ابوروا يف نيتيرب نيتلود ىوقأ ءاسمنلاو ايسوري
 ,ةيوقلا «نوتناد» ةيصخش اسنرف يف تزرب «ءانثالا هذه

 ةموكحلا يف ةيلخادلل ريزوك هزكرم نم دافتسا يذلا

 لكلا الل يف لوتو ,ةروثلا عقاوم ميعدتل ةديدجلا

 تبلغتو « يكلملا رصقلا تمجاه ةيريهامج تارهاظت ميظنت

 ًاديهمت .هتلئاعو كلملا تلقتعاو .يرسيوسلا هسرح ىلع

 . ةيروهمجلا ةماقال

 يف فقوملا دايسأ راوثلا تاب .كلملا لاقتعا رثإو

 ةمالسلا ةنحلا» ةيسنرفلا ةمصاعلا يف تلكشتو ««سيراب»

 ةعباتمو« دالبلا نوؤش ةرادال «نوتناد» ةسائرب «(ةماعلا

 يتلا ةيداعملا تاوقلا ةمواقم ةنجللا هذه تلعجو .برحلا

 تلسرا .هسفن مويلا يفو .اهماهم ىلوا دودحلا ربع مدقتت
 ةنحلو «ةيعيرشتلا ةيعمجلا :ثالثلا ةيروثلا تاطلسلا

 «تقؤملا يذيفنتلا سلجملاو .سيراب ةنوموكل ةبقارملا
 تايحالص عم «شويجلا تادايقو تاظفاحملا ىلا ًادوفو

 تاللارئجلا ىتح) نيهوبشملا فيقوتب قلعتت ةقلطم ةيروث
 تارادالا ريهطتو .ةبقارم ناحل ءاشناو .(طايضلاو

 ىلع ءانب) ةيمومعلا ةيعمجلا ترقأ 8/١1 يفو .ةيموكحلا
 ةداعلا قوف تايانج ةمكحم ةماقا (ةبقارملا ةنحل بلط

 .ةروثلا ةمواقم مئارج ف مكحلل

 ءادعألا ءاليتسا ربخ «سيراب» يف رشتنا فراك يو



 . غروبمسكول عم دودحلا ىلع 101181 «يوغنول» ىلع

 لزانم ماحتقا ةيمومعلا ةيعمجلا تزاجأ م/ 78 يفو

 لامعالا دعاصت عمو .ةحلسالا نع ثحبلل نيهوبشملا

 ةيروثلا تاءارجالا تناك .دودحلا ىلع ةيداعملا ةيركسعلا

 وحن ريسي يعامتجالا عضولا ناكو «لخادلا يف دعاصتت

 .رذجتلا

 ميظنت ىلع لمعت سيراب ةنوموكل ةبقارملا ةنجل تناكو
 «سيراب لوح قدانخلا رفح ىلع فرشتو .يموقلا عافدلا

 لامكتساو «نيصحتلا تاوداو رئاخذلاو ةحلسالا عنصو

 رطخلا ديازت عم دعاصتت هتريتو تناك يذلا .عيوطتلا

 دحاو عوبسأ لالخ نيعوطتملا ددع لصو ىتح . يجراخلا

 .لتاقم فلأ ١١ ىلا

 دقف «نيهوبشملا فيقوتب ةيمومعلا ةيعمجلا رارق ةجيتنبو

 يفو .هوبشم فالآ " فيقوت ,8/1و ٠١ يموي لالخ مت

 118784 «ارام» رما « ةبقارملا ةنحل رارقل اذيفنتوم ؟ / ١

 مالتسا هيف نلعا قصلم قيلعتب «ةروكذملا ةنجللا وضع

 ال ىتح .نيهوبشملا قحب ةلادعلا ذيفنت ةرشابم بعشلا

 دودحلا ىلا نيبهاذلا نيئطوملا تالئاع ضرعتت

 .تارماؤملل

 ,«نادرف» طوقس ربخ سيراب ىلا لصو ءةر/ ؟ يفو

 تعدف .دودحلاو «سيراب» نيب نيصح عقوم رخآ تناكو

 تقلطاو .ةهجاوملل دادعتسالل نييسيرابلا ةبقارملا ةنحل
 حالسلا ىلا ءنونطاوملا اهيا حالسلا ىلا» :ريهشلا اهءادن
 ماعلا ريفنلا نالعاب ارمأ تردصأو .«انباوبأ ىلع ودعلاف

 ءاحصالا نينطاوملا ةفاك تعد امك .سيراتملا ةماقاو

 مضناو .«سرامود ناش» يف دينجتلا زكرمب قاحتلالل

 ةيوقتل« ةيلصألا هتقطنم ىلا لك «ةبقارملا ةنحل» ءاضع

 يتلا تانايخلاو نطولاب ةقدحملا راطخالا» حرشو تايونعمل

 نطولا ضرأ ىلع حايتجالا عقو نأ دعب انددهت وأ انقوطت

 حاستكالا ببسب يبعشلا ناجيهلا معو .«يسنرفل

 «ارام» حصنو .ةيسنرفلا يضارالل يسوربلا - يواسمنل
 ىلع لدعلا اوميقي نا لبق ةمصاعلا اورداغي الأب نيعوطتمل

 .(ةر/ ؟) نادرف طوقس ءابنأ لوصو عمو .بعشلا ءادع

 نجس ىلا مهنوقوسي اوناك نيضراعم ةنهك حبذب سارحلا ماق
 دونجلاو نييندملا نم ةعومجم تمحتقاو , 458/ع «يأ»

 حبذب تماقو «٠ 00 «مراك» نجس ينطولا سرحلاو

 243111850 «رايام» سأرتو .ةروثلل نيضراعملا ءانجسلا

 يرجُت تناكو :لجع ىلع اهفيلأت مت ةيبعش ةمكحم
 . مادعالا ماكحأ اهرادصا لبق ةعيرسو ةيلكش تامكاحم

 هك - ) مايأ ةسمخ تايفصتلا هذه ترمتساو

 و 52124 - 121010 «نامريف ناسو : نوجس اهلالخن تّمع

 1.3 «سروفالا» و 2 (002016186116(ىرج رييسنوك»

 13 10115 - 52104 - «رانرب ناس  روتال» و ,. 0:0

 (رييرتيبلاسال» ىف (0184عاع[«هيلتاش» و 8 عرممتل
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 ةلصع تناكو ,ئرسالا ةيسرفلا تاظفاحللا لا
 ءالبنلا نم 1١٠١ نم رثكا اهدحو سيراب يف تايفصتلا

 عم نيفطاعتملاو ةروثلل نيداعملا نيدلا لاجرو نييعاطقالاو

 ةحبذملا هذه ةبقارملل ةنوموكلا ةنحجل ترربو . يداعملا وزغلا
 انناردج نيب نيئبتخملا ةنوخلا فاقيا فدهتست» :اهنأب

 بعشلا هيف دعتسي يذلا تقولا يف ,باهرالا ةطساوب

 ريربت ضرعم يف دونجلا دحأ نلعاو .«ودعلا ىلع فحزلل
 ءادعالا عنمت نا انيلع ناك» : هنأ ةحبذملا هذه يف هتكراشم

 ىلا اوديعيو ءانءامعز اوحبذيل ةمصاعلا ىلا باهذلا نم

 دقو .«دويقلا انيلا اوديعيو «هناحجوص زشع سداسلا سيول

 ًادعب :نيماه نيدعب ةيسنرفلا ةروثلا ىلا ةحبذملا تطعا
 ىوق ضاهنتسا نم ةيروثلا ةدايقلا نكمت يف لثمت «ًاينطو
 ادعبو «كاذتقو ابوروا يف نييرب نيشيج ىوقا ةعراقمل ةمالا

 ةداضملا ىوقلا عم يلخادلا مسحلا يف لثمت « ًايعامتجا

 .نيدلا لاجرو ةيطارقتسرالاو كلملاب ةلثمتم .ةروثلل

 ينطولا نيديعصلا ىلع رومالا مسح نم اهنكمت دعبو
 «يوق شيج ميظنتب ةروثلا ةدايق تماق .يعامتجالاو

 اهيناوأو سئانكلا سارجاو لويخلاو ةحلسالا ترداصو

 لماعم تأشنأو .يبرحلا دوهجملا يف اهمادختسال ةيضفلا

 سلجملا ماق امك .ةيركسعلا مزاوللاو تاودالاو سبالملل

 اهريعستو فلعلاو بوبحلا ةرداصمب 4 / ؛ يف يذيفنتلا

 ةمدقملا .ماعلا ضوبملا اذه ناكو .شيجلا ةحلصمل

 )7١ 17812ل« يملاق» ةكرعم يف نييسنرفلا دومصل ةيقيقحلا

 ةروثلا ةايح يف ًاريبك ًافطعنم تلكش يتلا . 97/9,
 . ةيسنرفلا

 ١/91 (نايصع) رونو ديهتيس (54)

 يعءانيم يف زيلكنالا ةراحبلا اهب ماق نايصع ةكرح
 اهتجيتنب اوققحو , 781016يرون» و 50111630 «ديهتيس»

 .بلاطملا نم ًاددع

 نيلوطسالا دض هبورح ناباءيزيلكنالا لوطسالا ناك

 هتاراصتنا جوأ يف 18٠(«  ١ال95) ينابسالاو يسنرفلا

 تناس بيك ةكرعم) طسوتملا ضيبالا حرسم يف ةيرحبلا
 لوطسا) «لانقلا لوطسأ» ةراحب نلعا نيح .؛(تنستيف

 كطقممعأا 516ءعا(شناملا رحب وأ يزيلكنالا لانقلا

 لوطسالا دئاق دض نيب يعرب 1١5 يف نايصعلا

 م. 271000 10150«تروي ديرب فوأدرول دوه ردنسكلا»

 نيسحتو «.مهبتارو ةدايزب اوبلاطو .01 210801+

 يذلا ةيساقلا تابوقعلا ماظن ءاغلاو .ةيشيعملا مهفورظ

 طابضنالاو ميظنتلاب نايصعلا مستا دقو . مهيلع قبطي ناك

 نع اهعم ةدايقلا تزجع ةجرد ىلا :ةيلوؤسملا حورو
 اهب مههجاو يتلا ةدشلا مغر ؛ةكرحلا ءامعز ةيوه فاشتكا

 نم

 ««ثنسنيف تناس فوالريا سيفرج نوج» لاريمالا

 املاح لمعلا ىلا ةدوعلل مهدادعتسا نع ةراحبلا نالعاو

 دئاق نداه دقو . يسنرفلا لوطسالا عم مهوطسأ كبتشي

 ام ,نالربلا ىلا. مهبلاطم عفرب مهدعوو .هلاجر لوطسالا

 . مهنايصع قيلعت ىلا نيدرمتملا عفد
 يف ىدأ ,هب تدعو ام ذيفنت يف تاطلسلا ؤكلت نأ ريغ

 ةنيفسلا رهظ ىلع ةديدج نايصع ةكرح مايق ىلا هرلك ١١

 زيمت دقو .«رون» ءانيم يف اهوسر ءانثا «ندنل» ةيبرحلا

 ىلع ةراحبلا رطيس ثيح .فنعلاب ةرملا هذه نايصعلا

 اوقنشو ,(001م0ال5 (زيوبلوك» لاريمالا اوزجتحاو ةنيفسلا

 . ةئيفسلا رهظ ىلع 16. 15©2311«ركراي دراشتير» مهدئاق

 ترغواف « عضولا ةروطخ ةيكلملا ةيرحبلا ةدايق تكرداو

 ىطظحي ناك يذلا 16. 2101/6 واه دراشتير لاريمالا ىلا

 نالعاب هتضوفو «نايصعلا ءاهال لخدتلاب «ةراحبلا ةقثب

 «عضولا ةئدبج يف« واه » حجنو نيدرمتملا نع يكلم وفع
 اهنمو «بلاطملا تققحت نا ىلا ارمتسم لظ نايصعلا نكلو

 .رحبلا لاجر بتاور ةدايز ىلع نالربلا ةقفاوم

 (ةنيدم) ةتبس (54)

 عقت ,ةقئاف ةيركسع ةيمهأ تاذ ةنيصح ةيلحاس ةنيدم

 ءانيم مضتو «برغملا لامش ىصقأ يف «ناوطت» ميلقإ يف

 هضرع غلبي قيضم قراط لبج نع هلصفي ًاماه ًايلود
 ةعباتو ةيبرغملا يضارألا يف ينابسا بيج يهو.ملك 5
 .ينابسالا 03012 سداق ميلقال ايرادإ

 «ةتبس» عقوم ةيمهأ كردأ نم لوأ نويقينيفلا ناك

 اهيف اولزنف ءطسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس ىلع 8

 لئابق مهدعب تمدقو .«اليبأ» هومسأ ًايراجت ًازكرم اوماقأو
 ةرمعتسم ةتبس نم تلعج يتلا 720021 «لادناقلا»

 مسا اهيلع تقلطأو «ةينامورلا ةيروطاربمالل ةعضاخ

 2514 ماعلا يفو .لال113 6618]118 «اتكيجارت ايلوج»

 ةدايقب ةيطئنزيبلا ةلودلا ةدايس ىلا ةنيدملا تلقتنا

 مث 56218 «اتيسو مساب فرعت تحضاو ««سوناينتسوب»

 تنوكلا اهمكاح دهع يف مات هبش الالقتسا تحنم

 )7197٠١( برغملل يبرعلا حتفلا نابا حجن يذلا .«نايلوج»

 ءاليتسا نود لوؤحلاو ««عفان نب ةبقع» دئاقلا دو بسك يف

 دئاقلل ىدبا نأب كلذو «نمزلا نم ةرتفل اهيلع برعلا
 ةروبع ةيلمع ليهستل هدادعتسا «ريصن نب ىسوم» يبرعلا
 نأ برعلا ثبل امو .ةتبس ءانيم نم ًاقالطنا اينابسا ىلا
 يتلا (وّبس» ةكرعم رثأ ايس ال ءاهيف اورقتساو ةنيدملا اولخد

 جارخا نع ترفسأو («ةجنط» يف ربربلا نيبو مهنيب تبشن

 . ةتبس يف مهترصاحمو ةجنط نم برعلا
 «ةسرادألا ةلود كولم كلذ دعب ةتبس مكح ىلع بوانتو

 ,ةسرادألا ةلودل ايلكش ةعبات ةيربرب ةرسا اهتمكح مث

 فا



 ب نم

 ءىشنم مساب ًانميت ,«ةسكاجم» مساب فرعت تحضوأو
 ةبطرق ةفيلخ عزتلا 88١ ماعلا ينو .«سكاحم» ةرسألا

 نم ةتبس (ثلاثلا نمحرلا دبع) رصانلا نمحرلا دبع يومألا
 .ةروكذملا ةيربربلا ةرسألا كولم رخآ ريبج نب اضر

 ىلإ اهتسارحب دهعو «ةراجحلا نم عينم روسب اهطاحأو

 .ةريبك ةيركسع ةيماح

 ةرسأ نم ««يريز نب نيلكلُي» كلملا لواح دقو

 يف اهيلع ءاليتسالل ًاديهمت ةتبس ةرصاحم «ةيربربلا ةجاهنص
 نودوزم نييومألا نأب نقيأ امدنع عجارت هنكلء١٠44 ماعلا

 ةنيدملا نا ديب .نؤملا نم ةلئاه تايمكب روسلا لخاد

 مث «:«يدامحلا سيردا» ةجنط يلاو ديب كلذ دعب تطقس

 فسوي» يطبارملا دئاقلا مواق يذلا «ةلودلا ءايض» اهمكح
 يف نيطبارملا ىلا ةنيدملا ميلست لبق ةدينع ةمواقم «نيفشات نب

 1١84 ماعلا

 نيب لصاوتم عازن عضوم كلذ رثا ةتبس تدغو

 . مهئالو يف ةنيدملا لهأ بلقت هاذغ «نيدحوملاو نيطبارملا

 .«يلع نب نمؤملا دبع» نيدحوملا ةفيلخل ًاريخلا تعفو

 لالحمضا ىتح نيدحوملا تاكلتم نم ًاءزج تيقبو

 نيرم ينب ةلود مامأ 1117١. ماعلا يلاوح يف .مهتلود

 . ةيتفلا

 اهمكح مث 4171 ماعلا ىتح نييصفحلل ةتبس تناد

 .(فسوي وبأ ناطلسلا) ينيرملا بوقعي دهع يف نوينيرملا
  مهيلعيلاو «يفزعلا» رايتخا يف مهقحب اهلهأ ظافتحا عم
 تحبصأ ام ناعرس نكلو .ناطلسلل ىدؤت ةيزج ءاقل

 يف «رمحألا نبا» ةطانرغ كلم لخدت رثإ بشن عازنل ًاحرسم
 ين لقالقلل هتراثاو يفزعلل هعلخو «نيرم يتب ةلود نوؤش

 يف (تباث يبأب بقلملا) «هللا دبع نب رماع» اهناطلس هجو
 وبأ نامثع» شرعلا يعدم ةنيدملا ىلا أجل دقف . 10 ماعلا

 نم ضيرحتب «تباث يبا» ناطلسلا ىلع هدرمت دعب .«العلا

 (109) «تباث يبأ» ناطلسلا راصح مواقو .«رمحألا نبأ»

 «عيبر ابأ» هتفيلخ نأ الإ .ةئيدملا راوسا مامأ تام يذلا

 ةيرحب ةوقب ناعتسا نأ دعب ةتبس ىلع ءاليتسالا نم نكمت
 «نوغارأ» كلم ناك<«سراف فلأو ةنيفس ه٠ اهماوق

 . اهب هدمأ دقءاطوم لوزنمع «مياج نودر 46010

 ناطلسلا نأ ديب ؛«ينزعلا» ةداعا كلذ رثإ ةتبس لهأ لواحو

 ىلعأ ىلع ةعلق ديشو .ةوسقب مهتلواحم دمحأ «ديعس ابأ»

 عاضوأ تزتهاو .اهلهأ تاكرحت ةبقارمل ةنيدملا يف عضوم

 تهتنا يتلا .مكحلا لها نيب تافالخلا مقافت عم ةتبس

 . 17م1/ ماعلا يف مكحلا «سابعلا يبأ» ناطلسلا يلوتب

 نييلاغتربلا تاراغا ديازت ىلا نيرم ينب ةلود خسفت ىدأو

 كلم لسرأ 18١4. ماعلا يفف .ةيبرغملا ءىطاوشلا ىلع

 ريمألا هنبا ةدايقب ةيرحب ةلمح «لوألا ناوخ» لاغتربلا

 ةتبس لالتحا نم نكمت يذلا «(حالملاب بقلملا) («يرنه)

 يف ةيركسع ةيماح اهيف ماقأو .ةدشب اهتيماح هتمواق نا دعب

 77م4

 10011 «سيسينم يد وردب نود# ةرمأ تحت 0/5

 ةتبس اوديعتسي نأ برعلا داكو.26ع010 0ع 255

 مهنكل«( ١ 471) ةجنط يف نييلاغتربلا ىلع مهراصتنا ةجيتنب
 هدعوب ثكن يذلا .«راودا» ريمألاب مهتقث ببسب اولذخ

 يذلا «كيرديرف» عيضرلا هيخا دادرتسا ءاقل ةنيدملا ميلستب

 .ةجنط يف ةنيهر ناك

 تلقتنا مث .ًاماع 51 ةدم نييلاغتربلا ديب ةتبس تلظو

 بيليف» ينابسالا كلملا وزغ عم ةينابسالا ةدايسلا ىلا اهدعب

 سركو . هتكلمم ىلا اهمضو«١/6١ ماعلا يف لاغتربلل «يناثلا

 يلا «ةنوبشل» ةدهاعم بجومب ةتبسل مهلالتحا نابسالا

 اوضرعت مهنأ ديب . 1754 ماعلا يف نييلاغتربلا عم اهودقع

 يالوم» ةماعزب نييولعلا ةبراغملا لبق نم ةديدش تامجهل

 نابا ميس ال ١9/70(. 15 ا/5 مكح) «ليعامس

 يفف .(11701-11/14) ةينابسالاةثارولا برحب مهلاغشن

 ماد ًاراصح ةنيدملا ىلع «ليعامسا يالوم» ضرف 1181

 تادجنلا ماما هعجارتب ىهتناو (1/71- 1598) ًاماع ٠

 0ع !عالعو «فقيل يد» زيكرملا ةدايقب تلصو يتلا ةيزيلكنال

 دعب ةتبس ىلع ءاليتسالا يف ًاعمط 17/7١. ماعلا يف

 فلخ لواح دقو ١7١0 ماعلا يف قراط لبجل مهالتح

 ةتبس حتف تاوئس عضب دعب «هللا دبع يالوم» «ليعامسا»

 مغر نابسالا ةزوح يف ةنيدملا تلظ اذكهو .ىودج نود

 نرقلا لاوط فقوتت مل يتلا .ةرواجملا لئابقلا تامجه

 يف ةبراغملاو نابسالا نيب اتدقع نيتللا نيتدهاعملا مغر 8

 .١1ا/49و ١0781 نيماعلا

 ةيشخ .(ةتبس» لالتحاب زيلكنالا ماق 181٠١ ماعلا يفو

 اينابسا يف «نويلبان» لخدت ةلأسم نويولعلا منتغي نأ

 ماعلا ف نابسالا ىلا «ةتبس» ةدوع عمو .ةنيدملا اولتحيو

 يالوم دهع يف ةيبرغملا لئابقلا تامجه تددجت «©15

 ةدهاعم عنمت ملو .(1809- مكح) «نمحرلا دبع»

 ةليبق مايق نم ١846 ماعلا يف تدقع يلا «شئارعلا»

 اهماقأ ىتلا نوصحلا ريمدتو «اهتايلمع ةلصاومب ةرجنا

 برح بوشن ىلا ىدا يذلا رمألا «ةنيدملا برق نابسالا

 كلت ترفسا دقو )١8689 - 185٠(. ةرتفلا يف ةلماش

 نيتللا «ناوطت» و «سار داو» يتدهاعم عيقوت نع برخلا

 11١ ةفاسم «ةتبسو دودح عيسوت نم |مهبجومب اينابسا تنكمت

 .«سنوي.وب» لبج يف ةرجنا ةدهوو رحبلا نيب ملك
 برحلا نابا رود ثيدحلا خيراتلا يف ةتبسل ناك دقو

 تلهس اهنا ذا ,.(19#8 - )5*1١9 ةينابسالا ةيلهألا

 لارنجلل ةيلاوملا ةينابسالا ةيركسعلا تاعطقلا لقن تايلمع

 لوطسا ةميزه رثإ ءاينابسا ىلا ناوطت نم هوكنارف»

 .برحلا ةيادب يف يرحبلا نييروهمجلا

 . (عفدم) ملم ا/؟ 3- جا ب . س(0)

 ال" رايع نم .تابابدلل داضم دادترالا ميدع فيفخ عقدم

 . عنصلا يتايفوس ءملم
 علطم يف 5880 - 9 9 جاب س عفدملا رهظ

 ةيدع ةيتايفوسلا عفادملا ثدحا وهو .تانيعبسلا

 يف ةلماعلا دادترالا ةميدع هفادملا رثكا دحأو .دادترالا

 هنأب رمالا ءىداب يف داقتعالا د... دقلو .ةءافكو ةيلعاف ملاعلا

 .ملم ال* هرايع نا كلذ دعب ن.. هث ملم ا/5 رايع نم

 ملم ال" عفدملا نيبو هنيب ةقالع دوجو» خجر يذلا رمالا

 «١د م ب» اوج ةلومحملا ةفيفخلا ةبابدلا ىلع مدختسملا

 ب بم بو ةعردملا ةيلاتقلا ةاشملا ةبرع ىلعو .8010 -!

 1 , مالاظ - 1
 ةميدع ةفيفخلا عفادملا ةئف ىلا 4 - جي س عفدملا يمتني

 ةاشملا دونج ةطساوب اهلقنو اهمادختسا نكمي ىتلا. دادترالا

 ةمواتل نانا" نضع وهو. . نيلظملاو ةصاخلا تاوقلاو

 همادختسا ناكمالاب نا الا ,.ةعردملا تابرعلاو تابابدلا

 لالخت ةصاخو .ةعردملا ريغ ىرخالا فادهالا دض ةيلعافب

 تانيصحتلا ىلع يمرلا ينو .ماحتقالا تايلمع

 مت دقلو .دصرلاو ةدايقلا زكارمو ةيرشبلا تاعمجتلاو

 دادترالا ةميدع عفادملا ناكم لولحلا لجا نم هريوطت

 ملم 87 رايع 8 - [() 05٠ ا عفدملا :لثم ةميدقلا

 510 - 82 نك جاب س» ليقثلا يحخوراصلا فذاقلاو

 طئاسولا دحا ًايلاح عفدملا اذه لكشيو .ملم 87 رايع

 «نييلظملاو ةاشملا تاليكشت يف تابابدلل ةداضملا ةيسيئرلا

 رايع 07  ج بر» فيفخلا يخوراصلا فذاقلا بناج ىلا

 فلل تأ.أ رغاس» ةجوملا خوراصلاو .ملم

 .04- تا. توغييس» هجوملا خوراصلاو

 ةطساوب هرطق نكميو .نيلجر ةطساوب ةداع عفدملا لمحي

 بصنم ىلع هبيكرت دعب قلطيو «نيتلجع تاذ ةريغص ةبرع
 ديدستلا يرجيو .رطقلا ةبرع ىلع دوجوم وهو وأ .ىثالث

 نم ْؤي , 541014111611100 يرتم ايداتس» راظنم ةظنشاوب هيف

 دوزم هنا امك .ةديعبلا تافاسملا ىلع ةباصالا يف ةيلاع ةقد هل

 قوف بكريو .ءارمحلا تحت ةعشالاب لمعي ليل راظنمب

 .بيردتلل صصخم ديدست زاهج عقدملا 1 ةناطبس

 ةطساوب قيلحتلا ءانثا نزاوتت فئاذق عفدملا قلطي

 ةهوف نم ةفيذقلا جورخ دنع ايئاقلت حتفنت ةيليد فئاعز

 ةديدش» عون نم اهقلطي يلا فئاذقلاو .ةناطبسلا

 زيمتت ىهو . ط1 «تابابدلل ةداضم راجفنالا

 عفدلا لعفب ديازتت يلا عةيلاعلا ةيئادتبالا اهتعرسب

 ,لاعفلا اهادم ربكو ,قالطالا رثإ يناضالا يخوراصلا

 .ًايبسن ةديعب تافاسم ىلع عوردلا قارتخا ىلع اهتردقو
 ةديدش ةيديلقت فئاذق قالطال اضيا عفدملا مدختسيو

 الا .ةعردم ريغ فادها ىلع يمرلا دنع 11187' راجفنالا



 داضملا . دادترالا ميدع فيفخلا يايفوسلا عفدملا هج 8 5 4 2

 ملم ال” رايع ٠ «9- جاي س» زارط نم .٠ تابابدلل

 داضملا ليقثلا يتايفوسلا يحخوراصلا فذاقلا م

 ملم م7 رايع .«895-س ب سه زاط :ه . تانايدلل

 ةبكرم ةبلع يف ةدوجوم فئاذقلا هذه ةعفادلا ةنحشلا نا

 .ًايبسن ةليوط فئاذقلا لعجي امم .فئاعزلا فلخ

 فوفص يف )١980( رضاحلا تقولا يف عفدملا مدختسي

 ةفاضاللاب قوسراو فلح لود شويجو ةيتايفوسلا تاوقلا

 رعلاو هيرو قارعلاو ةيروس :لثم ةيبرعلا لودلا نم ددع شويج ىلا

 ةروثلا تاوق يف دجوي اك .يطارقميدلا نميلاو ايبيلو
 ةعردملا تابرعلاو تابابدلا دض هتمدختسا ىتلا ةينيطسلفلا

 يف نانبل يبونحل ليئارسالا وزغلا دص لالخ ةيليئارسالا

 ةيليئارسالا رداصملا تربتعا دقو .1917/8 (سرام) راذأ

 8 1030037 “دوال د >2 ُا ةباثع كاذنا «4- حن س» مفدملل نييئادقلا مادختسا

 . ةعقوتم ريغ ةأجافم

 + فذاقلا) نزولا . ملم الا“ رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 ؟,١١1 فذاقلا لوط . غلك ه9, (نيتلجعلا تاذ ةبرعلا

 يف هكر ع م56 هاجتالا يف ةكرحلا .مس م١6 فذاقلا عافترا .رتم
 ةعرسلا .رتم ١٠١ لاعفلا ىصقالا ىدملا .ةجرد

 عم ةيئادتبالا ةعرسلا . ةيناثلا/ارتم 47" ه ةفيذقلل ةيئادتبالا

 قارتخا ىلع ةردقلا .ةيناثلا/أرتم ٠٠١ يخوراصلا عفدملا
 (ةندسلا) مقاطلا .رتم 50١ ةفاسم ىلع ملم 4٠١ عرودلا 1

 .(مقلمو مار ) نايدنجا

 م

 (ىخوراص فذاق) 87 جاب س (50)

 85 رايع نم «تابابدلل داضم ليقث يخوراص فذاق

 . عنصلا يتايفوس .ملم

 تايابدلل داضملا يخوراصلا فذاقلا مادختسا دوعي

 .تانيعبرالا رخاوا ىلإ 510 -8287 جاب سد

 نم ةريخالا لحارملا نابا رهظ هنأب ديفت رداصم كانهو

 قالطالا بوبنا نم فلأتي وهو .ةيناثلا ةيماعلا برحلا
 نيراظنم نم فلؤملا ديدستلا زاهجو .(ةناطبسلا)

 وهو ءرشابملا يمرلا يف املوأ مدختسي :نيبّرقم نييبوكسلت
 يف ءرتم "0٠0٠و ١٠25و ٠٠١. تافاسملا بسح مقرم

 فادها ىلع حباسلا يمرلا يف يناثلا راظنملا مدختسي نيح

 بكريو .رتم ٠١/ ةفاسم ىتح مقرم وهو .ةعردم ريغ
 «نيتبلص نيتلجع تاذ ةريغص ةبرع ىلع ةداع فذالقلا

 فذاقلاو رانلا قالطا نكميو . ةكرعملا ءانثا هرج يف مدختست

 . دنسم ىلع هزيكرتو اهنع هّكف دعب وأ «ةبرعلا ىلع بكرم
 طسو لوح بكرم ذالوفلا نم فيفخ عردب ًاضيا دّوزم وهو
 فئاذقلا اياظش نم ةيبسن ةيامح مقاطلل لفكي .حالسل

 .ةفيفخلا ةحلسالا تاقلطو .ةرجفتمل

 وهو «تاعردملا دض يسيئر لكشب فالقلا مدختسي

 ةداضم راجفنالا ةديدش» فئاذق ةلاحلا هذه يف قلطي

 لصتو «غلك ه اهنم ةدحاولا نزت 15158:1«تابابدلل

 ناكمالاب نا امك . ملم 5٠١ ىتح ع ردلا قارتخا ىلع اهتردق

 برضو يرانلا معدلاو ماحتقالا تامهم يف همادختسا

 ةاشملا تاعمجت لثم ةعردملا ريغ ةيئرملا فادهال

 ةديدش فئاذق مدختست ةلاحلا هذه ينو .تابرعلاو

 .رتم 6٠١ ىلا لاعفلا اهادم لصي 1112راجفنالا

 «حالسلا اذه جاتنا فقوت .تانيتسلا رخاوأ يفو

 شويجو ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلا نم بحسو

 رثكا در/ م ةحلساب هنع ضيعتساو ءوسراو فلح لود

 #6 تأ رغاس» خوراصلا :اهتمدقم يفو .ًأروطت

 «29- ج .ب . سو عجارتلا ميدع فيفخلا عفدملاو , (اكتوليم)

 ام فذاقلا نا حجرملا نمو . ملم 7© رابع 550 -9
 شويج نم ددع يف )198٠( نالا ىتح امدختسم لازي

 .ملاعلا يف ينطولا ررحتلا تاكرحو ءثلاثلا ملاعلا

 /5 ةفيذقلا رطق .ملم 85 رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 لوطلا .غلك © ةفيذقلا نزو .غلك "8 نزولا .ملم

 بوبنالا لوط .رتم 7و16 (ةفيذقلا عم) يلامجالا
 ١6١ ةفيذقلل ةيئادتبالا ةعرسلا . رتم 7٠١5 (ةناطبسلا)
 فادهالا دض) :لاعفلا ىصقالا ىدملا .ةيناثلا / أرتم

 ةعردملا فادهالا دض) ءأرتم ؟/8 (ةتباثلا ةعردملا

 م١٠ (ةعردملا ريغ فادهالا دض) ءرتم ٠٠١ (ةكرحتملا

 ةفاسم ىلع ملم 7٠ عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا .رتم

 . ( مقلمو مار ) نايدنج (ةندسلا) مقاطلا .ارتم
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 ني

 (ةرثئاط) ه د ب س ()
 .(سلتنواد رظنأ)

 (ةرئاط) سلتنواد د د نا نس (50)

 . (ةرئاط ءد ب س سلتنواد رظنا)

 (زلوكيإ زلراشت) زئيغاربس 50

 ' كفا يكريمأ يركسع

 نولوك» يف 0.12.50188195زنيغاربس رلوكيإ زلراشتدلو

 ةيركسعلا ةيميداكالاب قحتلا .1937» ماعلا يف «اماناي -

 بستناو .1448 ماعلا يف ًاطباض اهنم جرختو :ةيكريمالا
 ةداهش اهنم لانو .«كرويوين» ةعماج ىلا هتمدخ ءانثا

 امك ««ةيموكحلاو ةيلودلا تاقالعلا» يف ثحب نع ريتسيجاملا

 ناكرالاو ةدايقلا ةيلكو .ةاشملا ةسردم يف تارود ىقلت

 برحلا ةيلكو .ةحلسملا تاوقلا ناكرا ةيلكو .ةماعلا

  شيجلل ةعباتلا

 كراشو 401848 149:) ةيروكلا برحلا يف كرتشا
 ةعومجم دئاق بئان بصنم لغشو .ةيمانتيفلا برحلا يف
 طباض بصنم لغش امك ,مانتيف يف ةسماخلا ةصاخلا تاوقلا

 نيُعَو .ةصاخلا تايلمعلا ةدايق  تايلمعلا عرف يف ناكرا

 مسقل ادعاسم اسيئر مث . طيطختلا ةبعشل اسيئر كلذ دعب
 ةسايسلاو طيطختلا ةرادا يف ةيلودلا ةسايسلا

 تايلمعلل ناكرالا سيئر بئان بتكم ىدل «ةيجيتارتسالا

 ناكزالا سيئرل ًابئان مث 201955 - 1958) ةيركسعلا

 . 1958 ىتح شيجلا ناكرأ سيئر بتكم يف « ةماعلا

 ةلومحملا 87 ةقرفلا يف يناثلا ءاولل ًادئاق كلذ دعب ادغ

 1954) « انيلوراك ثرون» ةيالو .«غارب تروف» يف أوج

 ةاشملا ةقرف يف عبارلا ءاولل ادئاق اهدعب حبصاو «(1939

 ناكو :.(1910/1- 1954) ياواه  ءىداحلا طيحملا يف 8

 نع .19ا١ 5/١/ يف ديمع ةبتر ىلا يقر دق
 يف .يكريمالا شيجلا يف تايلمعلل ناكرالا سيئرل ًابئان
 ىلا يقرو .(19178 - 191/1) ياواه  ءىداطلا طيحملا

 بيردتلا زكرمل ًاماع ًادئاق نيعو 0937 */ ١ يف ءاول ةبتر

 «انايزيول» ةيالوب «كلوي تروف» يف يكريمالا شيجلل عباتلا

 03م

 ماغلالا ريس )١(

 .( ماغلألا لقح يف ةرثثلاو « ماغلألا فشك رانا )

 اا

 (ةوقلاب عالطتسالا) يلاتقلا ربسلاىه -ه)

 وأ ءلمع وه .5020286 سجلا وأ «يلاتقلا ربسلا

 ةيموجملا عاضوالا يف ذفنت «ةيلاتق لامعأ ةعومجم

 ,ودعلا نع ةماه تامولعم ىلع لوصحلا فدهم «ةيعافدلاو

 .ةيبرحلا تايلمعلا يف عالطتسالا لاكشا دحأ ربتعيو

 عالطتسالا» ىنعمل فدارملا «يلاتقلا ربسلا موهفم أدب

 ىلا تلوحت يتلا) ةحلسملا تاعامجلا تفرع نأ ذنم .«ةوقلاب

 هلكشب رولبتي مل موهفملا اذه نأ ديب . مظنملا لاتقلا (شويج

 ماظن روهظ دعب ءرشع نماثلا نرقلا لالخ الا يئاهغلا
 نيب تافاسمو جرف دوجو ضرف يذلا ,ةلصفمتملا شويجلا

 قرخل اهرامثتسا نكمي ةفيعض طاقن دوجو يا «تاليكشتلا

 «نيحلا كلذ ذنمو . هتابنجم لوح فافتلالا وا ودعلا بيترت

 نم دجتسي ام قفو روطُيو لدعُي يلاتقلا ربسلا موهفمو

 ىلع ةداقلا ةهادب قفوو «ةيلاتق تايرظنو تاكيتكتو ةحلسا

 ةيفارغجلا ةكرعملا فورظ هب حمست امو «مهتايوتسم فلتخم
 . ةيداعملا تاوقلا عاضواو ةيحخانملاو

 نع ةرابع ١8 نرقلا يف يلاتقلا ربسلا لامعأ تناك

 تناكو . تابنجملاو تارخؤملاو تامدقملا اهب موقت تاطاشن

 قيقحت يف يلاتقلا ربسلا رصانع عم كرتشت ةطيحلا رصانع
 ال ةصرفلا ريفوتو «ةتغابملا نم اهتيامحو .تاوقلا نما

 كانه ناك نكلو .بسانملا تقولا يف ةكرعملا لوخدو حتفلل
 دنع يلاتقلا ربسلاو نمالا يموهفم نيب يرذج فالتخا

 فدبب قلعتت يلاتقلا ربسلا لامعا تناك دقف ءاهئوشن

 ةطاحالا) هلك يلاتقلا لمعلا ططخمب طبتري يجيتارتسا

 يلاتقلا نمالا تابجاو تناك نيح يف .(ودعلا شيج فقومب
 كلذل ةجيتنو .يكيتكتلاو يتايلمعلا نييوتسملاب ةددحم
 ةفلكم تادحو ليكشت لوح ةفلتخم رظن تاهجو ترهظ

 طبتري تادحولا هذه لمع نال ًارظن ءربسلا لامعأب
 دعابت ىلع قفاوي ال ضعبلا ناكف .اهزكرمتو قرفلا ليكشتب

 ىلع ةرداقو ةيوق عقاوم ىلع ةزكرمتم تناك اذا الا «قرفلا

 ىلع نا دكؤي رخآلا ضعبلا ناك امنيب ,.ةعرسب عمجتلا

 لوصولا ةيغب ءدحاو موي ةريسم ىدعتت الأ راشتنالا ةهبج
 روهظل ًارظن نكلو .دحاو موي يف عمجتلا ناكم ىلا

 قيقحتل ةيفاك ريغ ةليكشتلا هذه لثم لعجت ةريثك تالاح

 نم نأ» جاتنتسالا ىلا شويجلا تلصوت دقف .ةطيخلا

 .(ةلزعنم زرافم نيوكت متي الا ىلع .راشتنالا بجاولا

 دودحب ًاطبترم ربسلا تادحو لمع ىدم حبصأ كلذبو
 .دحاو موي لمع وهو .تاوقلل ةيسيئرلا ةلتكلا لمع

 لمع ريوطت مت دقف ,تاتغابملا ثودح ةرش

 ذنم تامدقملا لمع عم اهتابجاو تحيدو ءربسلا تادحو

 تابجاو دانسا متو 1١784. ماعلا ىتحو ١9/4١ ماعلا

 تامدقملا هذه ةينب ريوطت دعب .تامدقملا ىلا اًهامعاو ربسلا

 دامتعالاب ىفتكت تاعطقلا دعت ملو .ةلايخلا ىلا اهدانساو

 ةجيتنو

 ةكبش ىلع عالطتسالاب موقي ةلايخلا نم ريغص ددع ىلع
 ةاشملاو ةفيفخلا تاعطقلا تناكو .روطتلا ةليلق قرط

 حبصا اذل .ةمئادلا ةفيثكلا تامجهلا تحت بوذت ةبكارلا

 نم ريبك ددعبو «ةمخض ةيلاتق زرافمب اهمعد بجاولا نم
 .لبق نم ًافورعم نكي مل يذلا رمالا «عفادملا

 ةوق يف ةيرهوج ةدايزب ةبلاطملا ىلا عضولا اذه ىدأو
 ةطيحلا تذحأو .ةبكارلا ةاشملا تاعطقو ةفيفخلا تاعطقلا

 نم ةفيثك ةكبشب ةاطغملا حراسملا ىلع ىتح ديازتت ةديعبلا

 كيرديرف دنع لماكلا اهانعم ةمدقملا تذخا مث .نوصحلا

 - ١ا/85) «عبسلا تاوئسلا برحل نييسنرفلا ةداقلاو يناثلا

 دعتو «شيجلا ماما فشكتست تذخا اهنا ذا (1758

 اهمادختسا راصو .ةكرعملا لوخدل مئالملا فرظلا

 تناكو .هتاوق دبك شيجلا حتفي ال امدنع ىتح ءًايرورض

 شيلا كرحتي ةراتس قلخ ةكرعملا لقح يف لواحت تامدقملا

 نويسنرفلا ناك اك . مصخلا ةبنجم ىلع ةأجف جرخيل اهفلخ
 ةلتك ماما تايلمعلا حرسم سنكل تامدقملا نومدختسي

 قلخ حبصا «ةرتفلا هذه ذنمو . شيجلل ةيسيئرلا تاوقلا

 حتفل ةجاحب تحبصا ةطيحلا نا ذا ءايرورض ةقرفلا

 .ةحلسالا فونص فلتخم مضت ةيكيتكت زرافمب تاوقلا
 لجا نم تاناكمالا امل رفويل تامدقملا معد ءاج اذكهو

 ةطيحلاو «(يلاتقلا ربسلا) ةديعبلا ةطيحلا تابجاو ةسرامم

 . (عئالطلا) ةبيرقلا
 ىتح يرهوج لدبت نود ةروصلا هذه ىلع رمالا يقبو

 ,ةيمداصتلا ةكرعملا حمالم روهظو «ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 يف الا«يلاتقلا ربسلا رود ىغلاو .تامدقملا رود معد ام

 لب «ةيجيتارتسا ةادا ربسلا تايلمع دعت ملو . ةقيض دودح

 نييوتسملا ىلع تامولعملا ىلع لوصحلل ةليسو تحبصا
 . يكيتكتلاو نايلمعلا

 ةرئاطلا مادختسا أدب ءىلوالا ةيملاعلا برحلا يفو

 ةريبكلا تاوقلا لحم تلح كلذبو ,عالطتسالا ضارغال

 عمجو ءاهراشتناو شويجلا لمع ناديم ديدحتب ةفلكملا

 نود تامدقملا تابجاو تيقبو .اهنع ةيرورضلا تامولعملا

 يلاتقلا ربسلا تايلمع فادها تحبصاو .ريبك رييغت

 وا .عقاوملا نم عقوم نع تامولعم ىلع لوصحلا :ةدودحم

 وا ةفيعض تارغث فاشتكا وأ ,ةحلسالا نم حالس دوجو

 ةدحو ةطساوب متي اهذيفنت حبصأو .ةيمحم ريغ طاقن

 نم ريثك يف رصحنيو .(ةيرس ىتح ةعامج نم) ىرغص
 عم مقاولا يف قفاوتيو «ةرشابملا ةطيحلا دودح يف نايحالا

 هيلع تناك ام وحن ىلع ةتباثلا برحلاو عقاوملا برح
 .اهلحارم مظعم يف ىلوالا ةيملاعلا برحلا تايلمع

 ةينقتلا تناك «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تأدب امدنعو

 فقاوم ةسارد دعت مو ,ديعب دح ىلا تروطت دق ةيركسعلا

 لب «ةبراحتملا شويحلا ىلع رصتقت تامولعملا عمجو شويجلا
 لئاسو كلتمت يتلا ءايلعلا تادايقلا تابجاو نم تدغ



 ىلع ةيرورضلا تامولعملا ىلع لوصح اب اه حمست ةمدقتم
 ىلا اهميدقت ىلع لمعتو .يتايلمعلاو يجيتارتسالا نييوتسملا
 برح روطت نكلو .بسانملا تقولا يف ةكبتشملا شويجلا
 مضت تحبصا يتلا ؛تامدقملا ةيمها ةدايز ضرف ؛ةكرحلا

 نود اهمبابجاو تيقبو .فونصلا فلتخم نم ةحلسا

 ةدودحم يلاتقلا ربسلا تابجاو تيقبو «يساسا فالتخا

 يف لخدت ةصاخ تادحو وأ تامدقملا اهب موقتو .ًايبسن

 بئاتكو عالطتسالا ايارس) شويجلاو قرفلا ميظنت بلص
 نمض يلاتقلا ربسلا تابجاو تيقبو .(عالطتسالا

 . يكيتكتلاو يتايلمعلا نيراطالا

 عالطتسالا طئاسو تلصو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 .ةيعانصلا رامقالا تحبصاو .ينقتلا اهمدقت ةورذ ىلا

 ىلع ةرداق «عالطتسالا تارئاطو .ديعبلا دصرلا طئاسوو

 ةجاح كانه دعت ملو .ةرمتسم ةروصب لاتقلا تاروطت ديدحت

 ميظنتلا ءارجا حبصاو .يجيتارتسالا ربسلا لامعال

 لوصولا لبق ةديعب تافاسم نم انكمم ةيمداصتلا ةكرعملل

 ربسلا ةيمهأ هسفن تقولا يف تديازتو .لاتقلا ناديم ىلا

 مامتهال ًارظن «يتايلمعلاو يكيتكتلا نيراطالا يف يلاتقلا
 «تاوقلا نيب تافاسملاو جرفلا ةدايزو .لصفمتلاب تاوقلا

 ةدايز ىلع دعاسو .ةيداعملا ةيوونلا تابرضلا راثآ فيفختل

 رصعلا يف برحلاب صاخن كيتكت روهظ «يلاتقلا ربسلا ةيمها

 بحسو ء.ودعلا عم سامتلا عطق يف لثمتي «يوونلا
 يف) فلخلا ىلا يفخ لكشب ةقيدصلا ىلوالا قاسنالا

 ودعلا قاسنال ةيوون ةبرض ديدست ةيغب ؛(عافدلا وا موجه لا

 تاراجفنالا راثآل ةقيدصلا تاوقلا ضيرعت نود «ىلوالا

 لثم فشكل ًادج ةيرورض ربسلا ةيلمع لعج امم «ةيوونلا
 حالس مادختسال ودعلا ةين ىلع لدي يذلا .ريبدتلا اذه

 .يوون
 ةعومجم لالخ نم ةثيدحلا برحلا يف يلاتقلا ربسلا ذفني

 «ةيلاتقلاو ةيداعلا تايرودلاك .ةيباجيا ةيركسع لامعا

 هبيتارت قمع يف وأ ودعلا دودح دنع ةئبتخملا نئامكلاو

 نم لكشتت يتلا ةصاخلا كابتشالا تاعامجو «ةيلاتقلا

 يتلا ىرخالا تادحولا نموا «ةزّزعملا عالطتسالا تادحو

 تارئاطب لقنت يتلا تادحولا نم وا ءاصاخ ابيردت ىقلتت

 ةدودحملا ةيئاجفلا تاراغالاو ,ودعلا قمع ىتح رتبوكيلهلا

 ةدودحملا تاكابتشالاو «ةراتخم ةيداعم طاقن ىلع نشت يتلا

 0 بلطتتو .اهعاستاو اهتدم ىلع ةرطيسلا نكمي يتلا

 ًاقيقد ًاطيطختو ءًايلاع ًابيردت تامولعملا عمج يف بيلاسالا
 فرعي نا وه اهيف ام رطخاو .فدهلل ايجذومت اديدحتو

 .عادخلاو ليلضتلا ىلا أجليف ءابنم ةاخوتملا ةياغلا ودعلا

 تامولعم ىلع لوصحلا ًاساسا يلاتقلا ربسلا فدهتسيو

 .ةيلاتقلا اهبيتارتو ءةيداعملا تاوقلا ةينبب قلعتت ةديدج

 نا هنأش نم ام لكو ءاهتوق نماكمو اهفعض طاقن ديدحتو

 لامعالا ميظنتو ؛ةمئالملا ططخلا عضو ىلع ةداقلا دعاسي

 يلاتقلا ربسلا متي دقو .حاجنب اهذيفنتو ,مهتاوقل ةيلاتقلا

 .اهلك ىحاونلا هذه لوانتت ةقباس تامولعم نم ققحتلل

 لكشب يلاتقلا ربسلا ذيفنت «تالاحلا ضعب يف نكميو
 لامعا ناكم وا تيقوت نع ودعلا هابتنا ليوحت ةيغب ,ٍليلضت
 اياون نع ةطولغم تامولعم هئاطعا وإ :ةرظتنم ةيلاتق

 .هتاناكماو هريبادتو هفادهاو قيدصلا

 ,ةثيدحلا برحلا يف فقاوملا يف عيرسلا لدبتلل ًارظنو
 نانكي ءةعرسو مسحب متي نا يلاتقلا ربسلا يف طرتشي
 .فقاوملاو تامولعملا رخخآ ىلع يروفلا لوصحلا نم دئاقلا

 يرورضلا نمو .بسانملا تقولا يف ةمئالملا ريبادتلا ذاختاو

 نأو ,ةحيحصلا تاهجلا ىلا ربسلا تامولعم لصت نا ًاضيا

 اهيلا ةجاتحملا تاصاصتخالا ىلع اهعاونا بسح عزوت

 . ةنكمم ةعرس ىصقأبو
 تادحو نم ةداع يلاتقلا ربسلا تاعومجم لكشتت

 تابابدلاب ةززعم ةبيتكو ةعامج نيب اهماوق حوارتي

 يا ربسلا يف كرتشي نا نكمي (ى ءاهتمهمب موقتو نيسدنهملاو
 وا فنصلا اذه ريظن فشك فديهب .ةحلسالا نم فنص

 واودعلا تابابد عقاوم فشك تابابدلا لواحت نأك .هداضم

 فشك ةيعفدملا لواحت وا «تابابدلل ةداضملا هتحلسا عقاوم

 .اذكهو .سكاعملا ىمرلا تادحو

 : يربلا يلاتقلا ربسلا اهيلا هجوتي ىتلا فادهالا لضفاو

 هتادايق تارقمو .هلاصتا دقعو «ةيمامالا ودعلا رفات

 «هتصنت طاقنو .هنئامك يباخمو .هتايرود تارممو «هناكراو

 ةكورتملا تارغثلاو «هتاليكشت نيب ةلمتحملا لصفلا طوطخو

 . ةيعافدلا هعقاوم نيب

 لب .ةيربلا تاوقلا يف يلاتقلا ربسلا تايلمع رصحنت الو

 ةيديلقت تايرود لكش ىلع ؛ناريطلا لبق نم اهذيفنت نكمي
 . . .عالطتساو فصق تاليكشت وا رح ديص تايرود وأ

 يداعملا ناريطلا عاونا نع تامولعملا عمج ةيغب «خل

 بيلاساو .ةيوجلا هتاكيتكتو .هصئاصخ زرباو .هماوقو

 ةحلسالا ديدحتو .هقالطنا دعاوقو«هيرايط ةءافكو ,هلاتق

 ءاهماجحاو اهعاوناو .تارئاطلل ةداضملا ةيداعملا

 مادختسالا يف اهتءافكو ءاهكابتشا قرطو ءاهضبارمو
 تاطحم عقاوم فشكو ءاهيلع يمرت يتلا تافاسملاو يلاتقل

 ءاهتيدماو ءاهيلع لمعت يتلا تاجوملا لاوطاو .رادارل

 ناف يللاتقلا ربسلاب ةيوحلا تاوقلا موقت اكو .اهتاددرتو

 قلعتت ضارغأل ربسلا اذه ًاضيا ذفنت ةيرحبلا تاوقلا

 . يرحبلا لاتقلاب

 وأ .ةيوج وأ «ةيرب) يلاتقلا ربسلا تادحو لكشُت

 ةدحو نم ىلعالا ةدحولا دئاق نم رما ىلع ءانب (ةيرحب
 ةجردلاب دئاقلا اذه ىلا ربسلا جئاتن عفرُتو .ليكشتلا

 عيزوتب زعوي نا روكذملا دئاقلل نكميو .ىلوالا

 تاوقلا ةداق ىلا تامولعملا ليلحت نع ةمحانلا تاجاتنتسالا

 تادحو لمعت نا نكمي اك ,هصاصتخا بسح لك ةلتاقملا

 وف

 ةدايق ةيا حلاصل وا «ةرشابملا اهتاديم <لاصل يلاتقلا ربسل
 «نضصرصتلا "ذيع ةرداقلا نماوآلا يهح فلذو لع

 . ةيعافدلا وا ةيموجحلا عاضوالا يف يلاتقلا ربسلا ذفني

 لكشب ةيموجحلا لامعالا يف زكري ربسلا اذه ناك اذاو
 طوطخو .ودعلا بيترت يف تارغثلا ديدحت ىلع يساس
 يغبني يتلا ةنيصخلا عقاوملاو «تاليكشتلا نيب لصفل

 بيترتلا يف نزاوتلا زكارمو ءاطوح فافتلالا وا اهيشاحت

 ةدعملا ةيطايتحالا تاليكشتلا زكرمت عقاومو .هلك يعافدل

 ةيعافدلا لامعالا يف زكري ربسلا ناف «ةسكاعملا تامجهلل
 لصفلا طوطخو ءدشحتلا عقاوم فشك ىلع .ًاساسأ

 يسيئرلا موجهلا روحو «ةيداعملا تاليكشتلا نيب ةلمتحمل

 هتاوق نم ربكالا ءزجلا هيف ودعلا جزي نا رظنني يذل

 ىلع ؛ يعافدلاو يموجحلا نيعضولا يف زكري وهو . ةبراضل
 ىلوالا قاسنالا اهب موقت يتلا ةئجافملا تاباحسنالا فشك

 قاسنالل ةيوون ةبرض ديدستل ةمدقمك .ةيفخ ةيداعملا

 . ةقيدصلا للوال

 يونعملا ريسلا (15)

 وه 116 210121 11685105673674 يونعملا ربسلا

 ««ىرتمويسوسلا» يعامتجالا سايقلا لئاسو مادختسا

 فرعتلل «ةبسانملاو ةحيحصلا ةيعامجلاو ةيدرفلا زئاورلاو
 ةماعلا تاعانقلا ةيهامو .ةدئاسلا سيساحالا ةيعون ىلع

 ةماعلا ةيعامتجالا ةيكولسلا اهب رثأتت وأ ددحتت نا نكمي يتلا

 ةقيقح ةفرعمو «ةنيعم عيضاوم ءازا « ةددحم ةيرشب ةعومجمل
 ءام فقوم يف ةلعافلا تاعلطتلاو تاهجوتلاو عفاودلا

 نم ةرظتنملا لعفلا دودر ىلع هلك اذه ريثأت ىدم جاتنتساو

 ةيغب كلذو ءفقاوملا كلت ىلع ةيرشبلا ةعومجملا هذه
 .ةمئالملا ططخلا عضو ىلع دعاست تايطعم ىلا لوصولا

 .نيعم فده قيقحتل ىلضفلا قرطلاو

 يعامتجالا سايقلا ةيرظن يعضاو رهشا نمو

 «نيقيل تروك» يعامتجاالا ةماللعلا «(«يرتمويسوسلا»

 هذه حرط يذلا 209417  د1مق.ر اكستأ ][عوام

 ةيعامتجالا تاقالعلا ةيعون سايقل ةيعوضوملا ةقيرطلا

 يف نولماعلا اهنم ديفي ةيلمع ةليسوك ءام عمتجم يف ةدئاسلا

 شويجلا تذخا مث . يعوضوملا يعامتجالا سايقلا لاجم

 نم نييركسعلا فقاوم ربسل «.ةيرتمويسوسلا ةقيرطلاب
 مهفقاومو مهئاداو مهتايونعمب ةطبترملا يحاونلا عيمج
 يف ةرم لوأل ةقيرطلا هذه تقبط دقلو . مهتالكشمو

 ,ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا لبق نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 0106560228155 ةلئسالا تارابتخا تدمتعا ىتلا

 يسفنلا يلاتقلا دادعتسالا ربسل ةيعوضوم تارشؤمك

 |ى .ةلتاقملا اهتادحو دنع (ةيلاتقلا ةيسفنلا ةيزهاجلا)

 لالا



 نه

 ايف عساو ىدم ىلع سايقلا يف ةقيرطلا هذه تمدخُتسا

 يف نييركسعلا ءادا قيعت يتلا تالكشملا ىلع فوقولل دعب
 . اهتايلكو ةحلسملا تاوقلا سرادم ةفاك

 ديدحتل « ةيرودو ةرمتسم ةروصب يونعملا ربسلا متي

 تاوقلا يف ةيسفنلا ةيزهاجلاو ةيسفنلا يحاونلا نم ددع

 يف ًاصاخ ًايونعم ًاربس بلطتت تالاح كانه نكلو . ةحلسملا
 ديدحتل كلذو «ةنيعم ةدحو يف وا اهلك ةحلسملا تاوقلا

 ربسلا تارابتخا عضوتو .ددحم عوضوم ءازا ةياجتسالا

 ءيلاتقلا ليكشتلا يف يسفنلا يئاصخالا لبق نم امئاد

 يتلا تالكشملا فالتخاب ةفلتخم تارابتخالا هذه نوكتو

 ةفيرط نوكت (ى ءاهيلع فرعتلا يف يئاصخالا بغري
 .. .ديج - طسو ال  معن) ةكرأ ان ةطيس ةباجألا

 هابتنالا عم .جئاتنلا ديدحتو ءاصحإلا لهسي ىتح ؛(خلا

 ماعلا نادلب شويج يف زومرلا مادختتساو طيسبتلا ةلأسم ىلا

 .ةيمالا ةبسن اهيف عفترت يتلا ثلاثلا

 :ةيلاتلا طاقنلا ىلع ربسلا ةيلمع ءانثأ مامتهالا زكريو

 اذه يف هقمعت ثيح نم ءاوس «رباسلا ةءافك

 تانايبلل حيحصلا ءارقتسالا ىلع هتردق وأ .صاصتخالا

 .اهيلع لصحي يتلا

 .ةحضاو نوكت ثيحب ءزئاورلا عضو يف ةقدلا *

 .ربسلا لالخ نم هيلا لصوتلا بلطي امع ةربعمو «ةحيرصو
 ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا قراوفلا ةاعارم #

 هذه ةبسانملا زئاورلا ءاقتنا يلاتلابو .ةروبسملا ةئفلل ةيئيبلاو

 . تارابتعالا

 ” ,ربسلا ةيلمعب ةطيحملا ةّينألا فورظلا ةاعارم

 هذه لثمب ءاّينآ ولو ءرثأتت ام ًاريثك فقاوملا نا ةظحالمو

 مت يتلا جئاتنلا نم دكأتلل ربسلا ةيلمع راركت *

 . اهيلع لوصحلا

 تاباجالا بولسا ًانايحا يونعملا ربسلا مدختسيو
 ضعب ةيساسح نكلو .اهباحصا ءامساب ةنورقملا
 مئاقلا عفدت ءاهتفرعم ربسلا فدهتسي يتلا تاعوضوملا
 ال يتلا ,ةلفغملا تاباجالا بولسا مادختسا ىلا ربسلاب

 ةباجالا نوكت ىتح .هتبتر وا همسا يركسعلا اهيلع ركذي
 .ةيوفعو ةقداص

 ةقيرطلا قبطت يتلا شويجلا تاربخ تتبثأ دقلو
 ةدعايازم ةقيرطلا هذهل نأ . يونعملا ربسلا يف ةيرتمويسوسلا
 1 :اهمهأ

 اهريثأت ىدمو .هدونج تالكشم ىلع دئاقلا فوقو )ع

 . ةيعوضوم ةروصب مهفيكتو مهدودرم ىلع

 لكشب هدونج تايونعم ةفرعم ىلع دئاقلا دعاست (ب)
 ةداق هيلا اهعفري يتلا تايونعملا ريراقت حيحصتو « قيقد

 ةيتاذلا رعاشملا نايحالا رثكا يف سكعت يتلاو .تادحولا

88 

 تايونعم ةقيقحل اهسكع نم رثكا «تادحولا ةداقل

 . مهدونج

 مهفقاومو .هدونج تاعابطنا ىلع دئاقلا فرعتي (ج)

 يف نيلماعلا هطابض وحنو هوحن مهرعاشمو «ةيقيقحلا
 . هطابض ةدايقو هتدايق حاجن ىدم يلاتلاب ددحيو .هتدحو

 يف ةلعافلا فعضلا طاقن ىلع دئاقلا فرعتي (د)

 كلمي ال ةيلاتق تامهم يف طروتي نا لبق .هدونج تايونعم

 . حاجنب اهذيفنتل مزاللا يسفنلا دادعتسالا هدونج

 ىلع اهبجومب فرعتي يتلا ةليسولا دئاقلل ءيبت (ه)
 ههجوتو .طابضلا وحن ةيباجيالاو ةيبلسلا هدونج فقاوم

 لالخ نم «ةيبلسلاو ةيباجيالا بابسا يصقت ىلا يلاتلاب

 ءالؤه اهعبتي يتلا ةيدايقلا قرطلل ةيعونشوملا هتبقارم

 نيذلا طابضلا رايتخاو ءاهنم جوعملا ميوقتو .طابضلا

 ةيلاتقلا ماهملا مهيلا دنسيل ءمهدونج ةبحمو ةقثب نوعتمتي
 . ةبعصلا

 ةدئاسلا تاقالعلا ةيعون ىلع اهبجومب دئاقلا فرعتي (و)

 يوينبلا كسامتلاو طهرلا حور دوجو ىدمو .هلاجر نيب
 دودرملا ىلع تاقالعلا هذه لك ريثأتو .مهنيب اهيف يعامجلا

 .نواعتلا حورو يعامجلا يلاتقلا

 تايودعمل نايب طخ ميظنت نم دئاقلا نكمت (ز)
 ىلع ءىراطلا روهدتلا وأ نسحتلا هنم فشتسي . هتدحو
 ىدم يلاتلاب مّوقيو «ةنيعم ةدم لالخ هتدحو تايونعم

 يتلا تالكشملا ةلازا لجأ نم اهيلإ أحل يتلا لبسلا حاجن

 . تايونعملا ىلع ًايبلس رثؤت

 (سوئغام بوكاج) نترويغن ريس (54)

 .(1985- ١الاال) يديوس يركسع

 سونغ ام بوكاج دلو
 هتايح أدب .1ا/اا/ ماعلا نإ 6001

 عبسلا تاونسلا برح لالخ يقرو .ًاباش ةيركسعلا
 ةراهم نم هادبأ ام ببسب . مدقم ةبتر ىلا )١17857-177(

 نسروسيع

 نابشلا طابضلا نم ًاددع برحلا دعب هلوح عمج مث . ءاكذو

 اكنيقس» مساب فرع ايظنت لكشو .نيينطولا نييكلملاو
 مكح داسف ةهجاوم فديه 5976218 80162 «نتوب

 « تاعبقلا :٠ ديوسلا يف نييسيئرلا نييسايسلا نيبزحلا
 « ةيبنجألا لودلا عم لاصتا ىلع اناك نيذللا « سنالقلا »و

 . ةمكاحلا ةرسألا ةحلصم دض نالمعيو

 م8001 ماقال كيرديرف سوفلودأ» كلملا ةفوبو

 فاتسوغ » هنبا ىلوتو .19/ا/١ ماعلا يف 27ع0عو101ع

 يف يلخادلا عارصلا دتشا ىمكحلا 0انكافأ 111 «ثلاثلا

 ايسال .ةيبنجالا لودلا لخدت هتدح نم دازو .ديوسلا

 .( « سنالقلا ١بزح معدت تناك يتلا)ةيرصيقلا ايسور

 لمح امم(« تاعبقلا» بزح معدت تناك يتلا)اسنرفو

 حيطي يركسع بالقنال طيطختلا ىلع نترويغنريس

 كلملا فقوم ززعيو .ةيسايسلا بازحالاو ةموكحلاب

 ةيركسع ةوق سأر ىلع كاذنا نتروبغنربس ناكو .ديدجلا

 .(يديوسلا مكحلل كاذنا ةعضاخ تناك يتلا) ادنلتف يف
 ءادتلتف ىلع ةرطيسلاب ىضقت ةيبالقنالا ةنطبخ تناكو

 «ملوهكوتس» ةيديوسلا ةمصاعلا ىلا كلذ رثإ هجوتلاو

 اذهل ًاضراعم «ثلاثلا فاتسوغ» كلملا نكي ملو .اهلالتحاو

 .هتطلس تيبثتو هئادعأ ةحازا فدهتسي يذلا بالقنالا

 .1الا/7/ 18/15 يف هتطخ ذيفنت نترويغنريس أدب دقلو

 عوبسا لالخ ادنللف ىلع ةرطيسلا نم هتاوق تنكمت ثيح

 و «غروبيفش» يتعلق تعضخأ نأ دعب .دحاو

 .4/ ”7 يف «ملوهكوتس» ىلا هجوت مث .«زروفغنيسله»

 مايقلا ىلا هقبس دق «ثلاثلا فاتسوغ» ناب دجو هنكلو

 هموصخ ةيفصت نم هرثأ ىلع نكمت .ضيبا بالقناب

 .ًايلك مكحلا ىلع ةرطيسلاو

 هدحول فقوملا مسح يف «ثلاثلا فاتسوغ» حاجن راثأو

 يتلا ةغلابلا ةوافحلا نم مغرلاب .«نترويغنريس» ءايتسا

 هنييعتو .قيرف ةبتر ىلا هتيقرتو «هلوضو ىدل اهب لبقتسا
 . ادنلتف تاعافد زيزعتب ةفلكملا ةنجلل اسيئرو سرحلل ادئاق

 فءاضرتسا لواح يذلا ,كلملا ىلع أمقان هتايح لاوط لظو

 يفوت .فرش سرح هل صصخو .ًاريبك ًايونس ًابتار هحنمو
 . ١09/85 ماعلا يف

 (سونغام جروج) نترويغن ريس (4)

 .(1819 )10/!١  يديوس ةلود لجرو يركسع

 ©.1/. نترويغنربس سونغام جروج دلو

 //6/15 خيراتب (ادنلنف) (اكابليماغ» يف 801ه

 .هبابش علطم ذنم يديوسلا شيجلاب قحتلاو
 5176018 «نتوباكنيقس» ميظنت ىلا مضنا ام ناعرسو

 يف كراشو ««بوكاج» ربكالا هوخا هلكش يذلا 501عد

 ماعلا يف هب مايقلا هوخا لواح يذلا بالقنالا طيطخت

 .(سونغام بوكاج «نترويغنريس رظنا

 ادنلتف تناكو ) ادنلتف يقرش يف مظنم يراداك زرب

 ةبترف ليقع ةبتر ىلا هتيقرت دعب .(ديوسلل ةعضاخ كاذنآ
 تحبصا ةيركسع ةسردم سسا .1١1لا/ه ماعلا يف ديمع

 ماعلا يف شيلا نم لاقتسا مث «ةيمسر ةيلك دعب اهيف

 «بوكاج» هيخأك لني مل هنال نبغلاب سحأ نأ دعب .1/ا//

 .«ثلاثلا فاتسوغ» كلملا نم يفاكلا ريدقتلا
 . ىسنرفلا شيجلا يف ةمدخلا ىلا ١ا/ا/9 ماعلا يف لقتنا

 لصفل ططخب أدبو 1098١. ماعلا يف «ادنلنف» ىلا داع مث

 41818 «الاجنأو ةبصع راطا نمض ديوسلا نع ادنلنف

 كلت يف ناكو .ةيسورلا ةيامحلا تحت ةلقتسم ةلود اهنالعأو



 فلتخم يف سورلا نييسامولبدلاب مئاد لاصتا ىلع ةرتفلا

 هتضراعم ١9/85 ماعلا يف نلعأ دقلو .ةيبوروالا مصاوعلا

 ميدقت ىلع سورلا ضرحو .«ثلاثلا فاتسوغ» كلملل
 نع لاصفنالا يف نيبغارلا نييدنلنفلل ةيركسعلا ةنوعملا

 ةوعدب يسورلا شيجلاب 1741/ ماعلا يف قحتلا مث .ديوسلا

 برحخلا يف كرتشاو .«ةيناثلا نيرتاك» ايسور ةروطاربما نم

 قليف دئاقك )1848  ١74٠( ةيديوسلا  ةيسورلا

 حورجب بيصأو .هدالب شيج دض لتاق ثيح .يسور

 (لالكنر) موهمدولما «يملاسوراي» ةكر عم ف ةريطخ

 نئاخ وهف ؛ هيلع دسحي ال عضو يف برحلا ةيابن يف حبصاو
 ءافك ريغو .ايلعلا ةيديوسلا ةمكحملا رظن يف هدالبل

 يف شيعيل ايسور رداغف .«ةيناثلا نيرتاك» رظن يف يزاهتناو
 - ١1ا/817) ةرتفلا لاوط (ايميهوب) '10م2[11 «زتيليوت»
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 هضوف نيح .هرابتعا نم ًائيش ٠ ماعلا يف درتسا
 عم تاضوافم ءارجاب ةاال1 1 «لوالا صلوي» ايسور رصيق

 برح ىرسا نأشب «تريانوب نويلبان» اسنرف لصنق

 لظلا ىلا داع هنكل )1194  18٠١(. يناثلا فالتئالا

 ًاديعب يقبو 0.18٠١ ماعلا يف «لوالا صلوي» ةافو رثإ ةيناث

 ديوسلاو ايسور نيب لاتقلا علدنا ىتح ثادحالا حرسم نع

 رصيق ضيرحت يف رود هل ناكو . ١18٠04 ماعلا يف ديدج نم

 أمات ًالالقتسا ادنلنف حنم ىلع «لوالا ردنسكلا» ايسور

 ناكو .ةيسورلا «فونامور» ةلالس نم كلم مكح تحت
 يخت دعب .يدنلنفلا روتسدلل ايسور مارتحا يف رثا هطاشنل

 رصيقلا هنيع دقلو 1١8٠08. ماعلا يف ادنلتف نع ديوسلا

 نكل .«تنوك» بقل هحنمو .ةديدجلا ةلودلل ًاماع اكاح

 هتيبعش ةلاض هتعفد دقف .ةدحاو ةنس نم رثكا مدي مل همكح

 يف هتافو ىتح دعاقتلاو 2.1804 ماعلا يف ةلاقتسالا ىلا

 .1814 ماعلا يف (ًايلاح دارغنينيل) «غروبسرطب»

 (سميأ دنومير) سناو ريس (01)

 - 1885) يكريمأ (يرحب لوأ قيرف) لاريمأ

 برحخلا نابا ءىداحلا طيحملا كراعم يف رهتشا 248

 نم اهالت امو «ياوديم» ةكرعم ةصاخو «ةيناثلا ةيملاعلا

 .«رتوريس# اشيا مسا: ظفليو : ةكراعم

 /1 يف 11 .هل. 5م012006 سناوريس سميأ دنومير دلو

 ةيميداكالاب قحتلا .(دناليرام) «روميتلب» يف ادت ا“

 يف اهنم هجرخت دعبو 14٠08., ماعلا يف ةيكريمالا ةيرحبلا

 ««اتوسينيم» و «اويأ» نيتجرابلا ىلع مدخن 4 ماعلا

 يف ايلعلا هتسارد عبات .ًايناث ًامزالم 1404 ماعلا يف ادغو

 ملستو «كرويوين ِق «يداتكتكس» ف ةيئابرهكلا ةسدنهلا

 ةرمدملا يهو «ةيكريمالا ةيرحبلل تيئنب ةرمدم لوا ةدايق

 زئاوريس سميا لاريمألا

 لوطسالا يف لمعلل ةزرفُم تناك يتلا «جديربنيب»
 ترويوين» يف ةيلآلا تادعملل اشتفم لمع مث . يويسالا

 تايالولا لوخد رثإ 2141١1 ماعلا ينو .(اينيجرف) «زوين

 يف ًايئابرهك ًافرشم حبصأ .ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةدحتملا
 يف ةزيجو ةرتفل مدخ مث ««كرويوين» يف نفسلا ءانب ةناسرت

 ايناطيرب يف رانلا ىلع ةرطيسلا بيلاسا سردو «راحبلا

 ءاهتنا لبق يرخب مدقم ةبتر ىلا يقرو .ادنالتوكسو
 .1914 ماعلا يف برحلا

 «ىدراو نورا» ةثيدحلا ةرمدملل ادئاق برحلا دعب نيع

 مدقملا ةدايقب ةيبرح نفس " مضت « ةبخن ةقرف ١ يف مدخو

 يف لق مث .ءىداحلا طيحملا يف ؛يسلاه ميلو» يرحبلا
 ًادئاق نع . نطنشاو يف «ةسدنهلا بتكم» ىلا ماعلا

 يعدتسا ام ناعرسو 219474 ماعلا يف «لياد» ةرمدملل

 ةيرحبلا تاوقلا دئاقل ناكرالا سيئر نواعم بصنم لغشيل

 يف قحتلا مث .(1958 19 ؟5) ابوروأ يف ةيكريمالا
 «ترويوين» يف ةيرحبلا ةيلكلاب )١947 -/١9779( ةرتفلا

 « يرحب ديقع ةبتر ىلا 197 ماعلا يف يقر . (دناليا دور)
 ةوق» يف تارمدملا ةدحو دئاق ناكرال سيئرك مدخ مث

 يقب ثيح برحلا ةيلك ىلا داعو «(اينروفيلاك) (عالطتسالا

 .تاونس »م ةدمل

 ««يبيسيسيم» ةجرابلا ةدايق 88*14 ماعلا يف ملست

 لالخ ىلوت مث . يرحب ءاول ةبتر ىلا يللاتلا ماعلا يف يقرو
 يف رشاعلا ةيرحبلا عاطق ةدايق )١9150 - ١194١( ةرتفلا

 «ناوخ ناس» يف عاطقلا اذه ةدايق زكرم ناكو :يبيراكلا

 بتكم يف لمعلل «نطنشاو» ىلا لقن مث .(وكيروتروب)

 .ةيرحبلا تايلمعلا سيئر

 .ءىداهلا طيحملا يف ةسماخلا تادارطلا ةقرف ةدايق ىلوت

 لريب» ىلع ةينابايلا تاوقلا هتنش يذلا موجهلا لبق كلذو

 ىدحا ةقرفلا تناكو ١١ / ١144١. / 7 يف «روبراه

 يتلاو .«يسلاه» ةرمإب تناك يتلا 480 ةمهملا ةوق تاليكشت

 .ةفدصلا لماعل ةجيتن ةينابايلا ةبرضلا نم تجن

 «تربليغ» رزج دض تذفن تاراغا يف كلذ دعب كراش

 يف كراش امك «نييكريمالا تايونعم عفرل «لاشرام» و

 تافذاق اهبنم تعلقا يلا «تنروه» تارئاطلا ةلماح ةسارح

 «ةراغ .لتيلود رظنا) . ١9477 ؟رك ١8 يف ويكوط فصقتل

 نا غلبت ««روبراه لريب» ىلا هتدوع دنعو 2.

 ةمهملا ةوق » ةدايق هميلست حرتقا هناو ءضيرم «يسلاه»

 .«ياوديم» ةريزج ىلع ينابايلا موجه ا ليبق كلذو ياك

 ةمهملا ةوق »سأر ىلع «روبراه لريب» سناوربس رداغ دقلو

 نع عافدلا هتمهم تناكو . 945 / هك يف 5

 تاكيتكت ربع . مصخلاب رارضالا ىصقا لازنإ» و ,.ياوديم

 «1ا/ ةمهملا ةوق» هيلا تمضنا ام ناعرسو .«ةيوق فازنتسا

 ملست يذلا .«رشتيلف» يرحبلا ءاوللا ةدايقب تناك يلا

 يف ةكرعملا تأدبو .هتيمدقال ًارظن نيتوقلل ةيكيتكتلا ةدايقلا

 دعب «ةيكيتكتلا ةدايقلا احلالخ «سناوريس» ملستو .”/ 5

 ةدايق ةئيفس ةباصا نم ةينابايلا تارئاطلا تنكمت نا
 كلت تناكو .(«نواتكروي » تارئاطلا ةلماح) «رشتيلف»

 .ءىداحلا طيحملا يف ةيرحبلا برحلا يف لوحت ةطقن ةكرعملا

 .اهيف نويكريمالا هققح يذلا ريبكلا راصتنالل ًارظن

 ناكرا سيئر بصنم لغشيل ةكرعملا رثإ يعدتسا
 ًادئاق ناك يذلا .«زتيمين» (يرحب لوا قيرفلا) لاريمال

 نرى يقرو .ءىداهلا طيحملا يف يكريمالا لوطسالل

 ةرقل ًادئاق نع مث 21447 ىيام) رايا يف يرحب قيرف
 ىلوا تناكو «194 4 / خر © يف طسوالا ءىداحلا طيحمل
 ١١/ يفف .(تربليغ» رزج يه ديدجلا هعقوم يف هفاده

 رزجلا هذه ىلع ةيموجحلا تايلمعلا داق ١ / ١194#

 ةيرحبلا ةاشم لازناب ١١/5١ يف تايلمعلا هذه تجوتو

 «اوارات» و 2(ه2لعكل2 «نيكام» يريزج يف ةيكريمال
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 ثيح .«لاشرام» رزج وه هماما يلاتلا فدحلا ناكو

 .19414/ ١ ر/١ يف ةيديهمتلا لازنالا تايلمع تأدب

 ةينغلا سوردلا دعب ؛ةعيرس تاحاجن رزجلا هذه يف ققحو
 .«تربليغ» رزج يف ةيبرحلا تايلمعلا نم اهملعت يتلا

 /5؟/١1 يف يقر .«لاشزام» رزج يف هب ماق امل ةجيتشكو

 ةدايقب هظافتحا عم .يرحب لوا قيرف ةبتر ىلا 4
 قلطا يتلا ءطسوالا ءىداحلا طيحملا يف ةيرحبلا عطقلا

 اا



 سب

 اذه ماما ناكو .سماخلا لوطسالا مسا كاذنا اهيلع

 .«نايرام» ليبخرأ رزج وزغ يه ةديدج ةمهم لوطسالا

 ةعطق ه"ه و لجر فلا ١١5 ىلاوح دشح مت دقلر

 ةدايق ىلوتي سناوريس ناكو .«نايرام» رزج وزغل ةيرحب
 ةدايقب ةيئامربلا. تاوقلا تناك امنيب :ةيرحبلا تايلمعلا
 كراعملا تمستاو . «رنروت دنومشتير » يرحبلا قيرفلا

 ءديقعتلاو ةوارضلاب رزجلا هذه ىلع ءاليتسالل ترج يتلا

 ةيلمعلا يف ةكراشملا ةيكريمالا تاوقلا ةماخض ببسب

 هجاو اذهلو . رزجلا نع عافدلا يف نيينابايلا لاسبتساو

 اعيطتسي ملو .ةغلاب تابوعص «رنروت» و «سناوريس»
 اموي 74 دعب الا , 581281 (نايياس» ةريزج ىلع ةرطيسلا

 مثا ا ىلا 94١ة/كر/ك ١١ نم) لاتقلا نم

 «ماوغ» ةريزجو فرد يف !اماقم «ناينيت» ةريزج تطقس

 وزغ «سناوربس» حرتقا مث . 1944/8/٠١ يف 0

 /7/ ١١ يف تطقس يتلا . 117/0 11512 «اهيجويا» ةريزج

 تطقس امك .فينعلا لاتقلا نم ًاموي 75 دعب ,:96

 .1914هر// ر/ ؟ يف 010281908 اوانيكو

 تاوقلا ةمواقم ءاهتناب رزجلا هذه طوقس نم مغرلابو

 ةرتف ترمتسا ريهطتلا تايلمع ناف «ةيماظنلا ةينابايل

 هذه ءاجرا يف ةرثعبملا بويجلا ىلع بلغتلا لبق «ةليوط
 لاغدالا يف اورشتنا نيذلا نيينابايلا دونجلا عاضمخاو ,رزجلا

 ىتح تاباصعلا برح بولساب لاتقلا اوعباتو .فوهكلاو
 . ةقلط رخآ

 «وشويك» ةريزج ورغل دادعالاب «سناوريس» فلك

 ناريغ . 19 ؛هر/١/١١ يف «يد مويلا ديدحت متو ؛ةينابايلا

 ةلبنق ءاقلا رثا 219 ؛هر/ةر/ ؟ يف ًايمسر نابايلا مالستسا

 .(8/4) يكازاغان ىلع ىرخأو (8/7) اهيشوريه ىلع ةيرذ
 .ةيلمعلا كلت مامتا نود لاح

 لوطسالل ماعلا دئاقلا 5١ / ١١ / ١940 يف حبصأ

 .«زتيمين» لاريمالل ًافلخ .ءىداحلا طيحملا يف يكريمالا

 ثيح 1940/1١/518. ىتح بصنملا اذه يف يقبو

 لاقتسا 1948/17/١ يفو .ةيرحبلا ةيلكلل ًاسيئر حبصا

 يف ًاريفس ةموكحلا هتنيعف .ةحلسملا تاوقلا يف هلمع نم

 فرُع ثيح )١985  ١1908(, ةرتفلا لالخ «نيبيليفلا

 .ةينيبيليفلا ةموكحلا ىلع ةريبك تاطوغض ةسراممب

 / 1١/1 يف يفوت .ةيلخادلا دالبلا نوؤش يف لحخدتلاو

 .(اينروفيلاك) «شتيب ليبا يف 49

 ال:

 :١ نسناوريس ف .هنف. نم :هيكريما ةرمدع

 (تارمدم ةئف) سناو ريس 4

 :«:(198) ايلاح ةلماعلا ةيكريمالا تارمدملا نم ةئف

 ةفاضالاب «ةرمدم 7٠١ ةيكريمالا ةيرحبلا يف اهنم دجويو
 .ءاشنالا تحت ىرخا ةرمدم ىلا

 يف 5م1112266 سناو ريس ةئف نم ةرمدم لوا ءانب أدب

 / 11/1١ يف رحبلا ىلا تلزنأو ءاوالا /ك
 مث .1910ه/ةر/ ١ يف ةيلمعلا ةمدخلا تلخدو 191
 ماعلا يفو .ىرخأ تارمدم عبرأ 1915 ماعلا يف اهتعبت

 «تارمدم ينامث 1919/8 ماعلا يفو .تارمدم سمخ 11/

 تارمدم سمخ مث 8 ماعلا يف تارمدم عبس اهتعبتو

 ةرمدم ةمدخلا لخدت نأ ضورفملا نمو 144٠. ماعلا يف

 .195 ماعلا يف ىرخا

 يف تارمدم 5 ءانب تبلط دق ةيناريالا ةيرحبلا تناكو

 يتصنمب اهنم لك حلسُت نأ ىلع 219174 و 18108 يماع

 مث .«حطس  حطس» و هوج  حطسو خيراوص قالطا
 «تارمدم 4 ىلا 1919/5 ماعلا يف اهبلط ناريا تضفخ

 (رياربف) طابش يف نيترمدم ىلا هتضفخف ىرخا ةرم تداعو

 .ًايئابخ ةقفصلا ةروثلا ةموكح تغلا مث .8

 نيتللا نيترمدملا ءارش ةيكريمألا ةيرحبلا تررق دقلو

 دق امه ؤانب ناك نأ دعب ءامههبلط ةيناريالا ةموكحلا تغلا

 ةئف نم ناترمدملا ناتاه تناكو .ءاهتنالا ىلع فراش

 ةئف تارمدم نع ان يتلا 4 ةلدعملا سناوريس»

 «تارئاطلا دض عافدلا ىلع ربكا ةردقب ««سناوريس»

 .فييكتلاو رادارلا ةزهجا يلاجم يف تانيسحت دوجوو

 ًايجيردت لحت يكل تينُيو سناوريس تارمدملا تممص
 برحلا نم ةيقبتلا ةريثكلا ةيكريمالا تارمدملا ناكم

 «تاريوطتلا نم ديدعلا اهيلع لخدأ ىتلاو :ةيناثلا ةيملاعلا
 ىتح ,كلذ نم رثكا اهئيدحت بعصلا نم حبصا ثيحب
 يف ةرمتسملا ةيكيتكتلاو ةينقتلا تاروطتلا ىوتسم ىلع ىقبت
 ميمصت يف يعور دقو .نييرحبلا برحلاو حيلستلا يلا
 ةمواقم وه ىسيئرلا اهرود نوكي نا تارمدملا هذه

 «ةيموجطلا تارئاطلا تالماح ةوق ةبحاصمو «تاصاوغلا
 ةيلحاسلا فادهالا دض فصقلا ىلع تاردقب عتمتت ناو

 ىدملا ةريصق خيراوصب تدوُرو .نفسلل داضملا يمرلاو
 نا ضرتفملا نمو .ةهجوملا خيراوصلاو تارئاطلا دض

 اهريس ةلاح يف ةصاخ ؛ةديج تاصاوغلل ةداضملا اهتردق

 اهيف ةمدختسملا ةروطتملا ةينقتلا ببسب «ةريبك ةعرسب

 ةمواقم ىلع ةريبكلا اهتاردقلو .تالآلا توص ليلقتل

 اهنا تارمدملا هذه تازيم نمو .راحبلا يلاعا يف ءاونالا

 ةجردب ةيلآلا لئاسولا اهيف مدختست ثيحب تممص

 نع / ٠١ ةبسنب اهمقاط ددع صقن ىلا ىدأ ام «ةيلاع

 . ةيعونلاو مجحلا يف اهل ةلثامملا نفسلا مقاوط

 تاداقتنال تارماملا نم ةئفلا هذه تضرعت دقو

 اهئاشنإ ةفلك عافتراو ءاهمجح ربك ببسب ةديدش

 ماعلا يف رالود نويلم ٠١" غلبم ةفلكلا تدعت)



 تارئاطلا دض لاتقلا يف ةدودحملا اهتردقو

 خيراوصل ةيثالث قالطأ ةصنمب اهديوزت ررقملا نم) نفسلاو

 طبهم نيب بكرتس ؛ورابس يس» زارط نم وج  حطس

 ةرخؤمب دوجوملا ١؟ا/ رايع عفدملاو رتبوكيللا تارئ

 دح ىلإ لءاضتت تاداقتنالا هذه ةيمهأ نأ ديب . (ةئيفسلا

 سكعت «سناوربس» ةئف نم تارمدملا نأ انفرع ام اذإ ءام

 ةروحمتملا «ةيكريمالا ةيرحبلا ةديقعلا اهميمصت يف

 نفسو «تارئاط تالماح نم ةلكشم «ةمهم تاوق» لوح

 ال يتلاو ءاهدادما نفسو « (تارمدملا اهنيب نمو) اهتسارح

 فلتخمب مايقلل ةحلسملا ةيبرحلا نفسلا ىلع ًاريثك دمتعت

 . ةيلاتقلا ماهملا

 ةلماكلا ةلومحلا ةلاح يف نزولا :ةماعلا تافصاوملا

 ىصقالا ضرعلا «أرتم /٠, ١0/١ لوطلا .نانطا ٠

 ةعفادلا ةوقلا .راتما 84,8 سطاغلا .ًارتم 15,8 لكيهلل

 ٠١/ اهتوق غلبت ةيزاغ ةينيبروت تاكرحم ةعبرا نع ةرابع

 قف ملك )١" ةدقع ما“ ىوصقلا ةعرسلا .ناصح فلا

 .ةدقع ٠١ ةعرس' ليم ٠٠٠٠ لمعلا ىدم .(ةعاسلا

 بتر نم 909 و ًاطباض ؟4) الجر ؟45 مقاطلا

 . (ىرخا

 : حيلستلا

 اجودزم (ةصوب ه) ملم /١11 رايع نم ناعفدم #*

 .نيجرب ىلع ناعزوم (تارئاطلاو نفسلا دض) ةمهملا

 ةيكيتسلابلا خيراوصلا قالطال بيبانأ 8 وذ فذاق *

 غلبي ىلا .(ةظو:0) «كورسأ» تاصاوغلل ةداضملا

 ملك ١١ ىلإ ىصقألا اهادم لصيو ملك ؟ ىندألا اهادم

 بيبانا ميقلت ةداغال نينازخ يف ًاخوراص ؟4 عم ءًابيرقت

 حطس خيراوص قلطت نا بيبانالا هذه نكميو .قالطالا

 .ًاضيأ حطس -

 «تاصاوغلل ةداضم ”” كرام تاديبروط افذاق

 نزاحت يف ًاديبروط ١4 عم .قالطا بيبانا ةثالث اهنم لكل

 . ميقلتلا

 يرئاط وا «1غنيك يس 7  ه س» رتبوكيله ةرئاط *:

 داضم نيعونلا الك) «سبمال د ؟  ه س» رتبوكيله
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 (تارمدم ةئف) ةلدعملا سناوريس ()
 .(تارمدم ةئف «سناوريس رظنا)

 (خوراص) كوربَّس موز

 داضم .حطسلا تحت  حطسلا تحت يكريما خوراص

 آل.11.1/ أ 44 - م .وي .وي» ةيمستلا لمحي «تاصاوغلل

 .- 44 هل

 يزيلكنالا ريبعتلل راصتخا ,5110170© «كوربّس» ةملك

 تحت خوراص » ينعي يذلا , 5نطوقتتسع - 10ءلكعأ

 ًاراسم عبتيو «تاصاوغلا نم قلطي وهو.«رحبلا حطس
 يوج راسم ىلا لقتني نا لبق .ءاملا حطس تحت اريصق

 .فدهلا ةقطنم ىلا هتلحر نم ربكالا ءزجلا هلالخ عطقي

 قامعا ةلبنق هنم لصفنت .ةقطنملا كلت ىلا هلوصو دنعو

 ىلا اهتدوع ةطقن وحن يكيتسلاب راسم ىلع كرحتتو «ةيوون

 نا لبق ًاقبسم ددحم قمع ىلا ةلبنقلا هذه صوغت مث «ءاملا

 . رجفتت

 يف ,.1108 عىينوي) ناريزح يف خوراصلا ريوطت أدب
 بتكم ةرادا تحت ««دناليرام» يف ةيرحبلا ةحلسالا ربتخم

 5 عم نواعتلابو .ةيرحبلا ةحلسالا

 ةيلمع تزجنا دقلو .يسيئر دهعتمك ةيوحلا تاعانصلل

 «رييدوغ» ةك

 ابا

 : 6 كوربس » خوراصلا راسمل ةعباتتملا لحارد

 ين خوراصلا جاتنا أدبو ,.1454 ماعلا يف ينفلا ميوقتلا

 , ةسفن ماعلا يف ةمدخلا لخد ثيح 6 ماعلا

 لك لمحت يتلا ؛ةيوونلا موجهلا تاصاوغ ًايلاح همدختستو

 .خيراوص ” و 4 نيب اهنم

 داضم روطتم ماظن نم ًاءزج «(كوربس» لكشي

 موجملا تاصاوغ يف مادختسالل ممصم «تاصاوغلل
 خيراوصلاب ةحلسملا تاصاوغلا دض ةلماعلا ةيوونلا
 لماكتملا رانوسلا كلذك ماظنلا نمضتيو .ةيجيتارتسالا

 هجتنت يذلا ثلث - 800 - 2 25 ويك ويك ب - نأ»

 وهو 621١١17. كرام» يمرلا طبض ماظنو ؛«نويثير» ةكرش

 : ةيلاتلا لحارملا قفو لمعي

 يرجي .اهعقوم ديدحتو ةيداعملا ةصاوغلا فشك رثإ - ١

 موجه لا ةصاوغ قف ةحلسالا ماظن ىلا تايئادحالا لاخدا

 .ريصق تقو يف خوراصلا ةجميربب ماظنلا موقيف

 بيبانا نم ةيديلقتلا ةقيرطلاب ايقفا خوراصلا قلطني - ؟
 . ةيدايتعالا ةصوب 7١ ديبروطلا

 :ةصاوغلا نع اديعب ةفاسم خوراصلا عطقي نأ دعب -

 عباتيو «بلصلا دوقولا ىلع لماعلا خوراصلا كرحم لغتشي

 هجوتي نأ لبق ةزيجو ةرتف لالخ يقفالا هكرحت خوراصلا

 نزاوت ىلع ظافحلا متيو .ءاملا حطس وحن ىلعالا ىلا ايتاذ

 ١ ءاملا تحن ةدوجوملا ةصاوغلا ديبروط بوبنا نم قالضالا- .

 ةلبنق - هو 4 . توصلا ةعرس قوف ام ىلإ وجلا يف خوراصلا عراست - . هكرحم لاعتشا رثإ ءاملا نم خوراصلا جورخ

 هيجوتلا ماظن لعفب فدهلا وحن قامعألا ةلبنق هجوت ةظحل 5 . يحوراصلا كرحملا نع لصفنت ةيوونلا قامعألا

 ةظخ 5

 .ثفنلل تافراح 4 ةطساوب ههيجوتو خوراصلا

 ىتح .ءاملا نم هجورخن دنع خوراصلا عراستي - 4

 يف ههيجوتو هنزاوت ققحتيو . توصلا ةعرس هتعرس زواجنت
 انئدحت يتلا عبرالا ثفنلا تافراح ةطساوب ةلحرملا هذه

 . اهنع

 قامعالا ةلبنق لصفنت .ًاقبسم ةددحم ةطقن دنع  ه

 ةعرسلا فيفختل زاهجو ةرجفتم قيلاغم ةطساوب ًايلآ ةيوونلا
 يف ءاملا ىلا ةدوعلا ةطقن وحن اهراسم عباتتو.عفدلل سكاع

 يف يعور دقلو . هيجوت شير هيلع رطيست « يكيتسلاب راسم

 ةيامحل ءاملاب مادطصالا رثا فيفخت يبرحلا سأرلا ميمصت

 .ريجفتلا زاهج

 متي .فدهلا نم ةبرقم ىلا ةلبنقلا لوصو دنع 5

 ددحم قمع دنع قمعلل سايق زاهج ةطساوب اهريجفت

 ديبروطلا بيبانا يف «كوربس» خيراوص لمح نكمي

 .ةريجو دادعا ةرتف دعب اهقالطا نكميو .ةليوط تارتفل

 <10 لوطلا . غلك ١8 نزولا :ةماعلا تافصاوملا

 قوف ةعرسلا .ملم 55 ىدملا .ملم ها“ رطقلا .مس

 . ملك 8- ه ةلبنقلل ريمدتلا رطق فصن . توصلا ةعرس



 (دنومير) زنوربس (15)
 . (دنوير «سناوربس رظنا)

 (خوراص) كنيبريس (90)

 - ضرأ ىدملا ريصق © هجوم يك يمأ خو راص

 ةيجيتا ريسالا ةيكيتسيلابلا خيراوصلل داسضم « وج

81 . 

 نيخ وراصلا دحأ وه 5مم106 ( تني ريس »

 ( 5مومإهرت « ناترايس و وه ٍناغلا ) نييك ر يمألا

 5821م - « دراغقياس و ماظن نافلؤي اناك نيذللا

 ةيجيتا رتسالاةيكيتسيلابلا خي راوصلل داضملا 0
 خيراوصلا عم نزاخملا ىلإ هليوحت و هديجت مث يذلا
 ريصق خوراص وهو . ١9106 ماعلا يف هب ةقحلملا

 خي راوصلا ةدراطمو ضارتعال دعم «© ىدملا

 يأ «٠ ضرألل يوحلا فالغلا لخاد ةيكيتسيلابلا
 ىسملا يداعملا خوراصلا يبرحلا سأرلا ةدوع دعب

 [ريععمامإل  العطتعاع «٠ ةدوملا ةبكرم »
 كلذب وهو . فدحلا وحن اهطوقس ءدبر 1ع

 دعملاو , ىدملا. ليوط « نات رايس » خوراص دناسي

 اهنم دحاو لك ريتعيو.يوحلا فالغلا جراخ ليصلا

 . رخآلل المكم

 «« اتيي رام نت رام ر» ةكرش خو راصلا اذه ترروط

 ماعلا يف ةيكريمالا ةموكحلا نم بلط ىلع ءانب كلذو

 ماعلا يف هنم يرابتخا زارط لوأ قلطاو .

 ةيلوالا تارابتخالا ةرّتف ترمتسا م (« لو5ه

1 

 نيح « ١9100 ماعلا رخاوأ ىتح هيلع ةيلمعلاو
 لوخدل رهاج حبصأ خوراصلا نأ ةكرشلا تنلعأ

 (« دراغفياس » ماظن نم ءزجك لمعلاو ةيلعفلا ةيدخلا|

 تقولا كلذ يف هريوطت مي ناك يذلا

 ىلع ىللا ادب 4١908 (ليربا) ناسيئ يفو
 زارط نسم خيراوصلا قالطإ تاصنم زيبكرت

 ةيجيتا ريسالا خيراوصلا ةدعاق لوح

 يف متو
 اذه عفت را مث 3 ايخبو راض 18 زبك رت ملا ءيداي

 اخو راص نيرثشعب ظافتحالا عمال كإ ددعل

 هنأ الإ .ىرخألا خيراوصلل طايتحاك ازهاج ايفاضإ“

 س رغن وكلا نع ردص يذلا ءىجافملا رارقلل ةجيتن

 ماعلا نم ( ربوتكوا) لوالا نيرشت يف يربمأل
 + « دراغفياس » ماظن ديمجتب ىضق يذلاو «هسفن

 سوؤرلا تعزنو « ةيخ وراصلا دعاوقلا كيكفت مث

 « ثني ريس
5 

1 7 
 «,اتوكاد ثرون» ةيالو 5 ةيك رمال

 تلاز ام ثيح«ن زاخملا ىلإ تلوح مث ءاهنع ةيب رحل

 0 جراخ ةيطاي ل . ةيلعفلا ةمدخلا راطإ  راخ ةيطايتحا ةوق لكشت

 « تنيربس » يكريمألا خوراصلا

 « نيتلح رم نم « تني ريس » خو راصلا نلأتي

 ةطساوب ههيجوت ميو « بلصلا دوقولاب لمعي وهو

 ريغ ةوقب ًاريغص ًايوون اسأر لمحيو . راذارلا
 خيراوصلا ريصم ًايلاح فرعي الو . ةفورعم
 ًايئاهن ىغلتس لهو « ةنزخملا نيعستلا « تنيريس»
 خيراوصلا دض عافدلا ماظن نم ًاءزج لكشتس مأ
 هريوطت ىلع ةدحتملا تايالولا لمعت يذلا «ةيكيتسيلابلا

 حبصي نأ لمتحي يذلاو .(طقف تارابتخالا لاجم يف)

 تاثحابملا ترثعت ام اذإ «تانينامثلا يف لمعلل ازهاج

 خيراوصلا ةمظنأ جمارب ديمجت لوح ةيكريمألا  ةيتايفوسلا
 . ةيكيتسلابلا خيراوصلل ةداضملا

 ممص هنأ اذإ «يلاعلا هعراست لدعمب خوراصلا زيمتي

 غ٠ ةفاسملو «ةيداعملا ةدوعلا ةبكرم وحن يبرحلا هسأر لقنل

 هتعموص جراخ ىلإ هعفد متيو .ناوث ةعضب لالخ .ملك
 قوف ىلا هلوصو دنعو .ةعفاد ةنحش ةطساوب ةنصحملا

 هتاكرحم أدبتو «هفده هاجتاب ةرشابم فرحني «ضزألا حطس
 . لمعلاب ةعفادلا

 . ملك م0٠٠4 نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 سأرلا . ٍلك 4٠ : ىدملا . راتما م6١ لوطلا

 . ةفورعم ريغ ةوقب يوونلا يبرحلا

 (تياو تويلإ) زغنيريمس 5

 رهتشا « (١و9هو - ١م55) يكريمأ رايط

 . ىلوالا ةيملاعلا ب رحلا ءانثأ

 1. 1[. 5موام عبو زغني ربس تيأو تويلإ دلو
 انيلوراك ) « ليم تسروف» يف ١845 ماعلا يف

 نإ ا نا يللا يحل يار
 2 ةيركسعلا 0“ رفلك و

 5 ف
 4 ليفشأ رر دليدم يف « لوتيس ربا

 ( ةيبونحلا
 ةسعماج و ةيمداكا

 ةرلف دعبو

 برحلا يف ةدحتملا تايالولا كا رشا

 ميلعتل ةسردم تسسأت 21911 ماعلا يف ىلوألا ةيملاعلا

 هميلعت ىقلت ثيح ءابب قحتلاف «يرظنلا ناريطلا
 ١9110« فيرخ يفو . يرظنلا نا ريطلا ىلع يلرالا
3 
 بالط افلا م ايناطي رب ىلا « زغب ريس د١ لسرا

 نم ةريصق

 حبصاو .٠ ناربطلا ىلع بيردتلا ةعباتمل نييك ريمأ

 نيرايطلا رهشأ نم ةرودلا كلت دارفأ نم ديدعلا عم
 دئارلا مامها « زغني ربس » ىع ريسا دقو . دعب ايف

 نم ناك يذلا « بوشيب مايلو » يناطي ربلا رايطلا
 ىلع ناك يذلاو « كاذنآ نييناطي ربلا ني رايطلا رهشأ
 مضب ماقف عي ممر برسلا ةدايق مالتسا كشو

 ةقطنم ىلا لقتنا يذلا هبرس ىلا « زفني ربس»
 .دودؤ/هر/د؟ر يف ,كركند»

 ةبترب كاذنآ ناك يذلا ء « زفنيربس» ققح
 ةرئاط طقسأ امدنع هل راصتنا لوأ « رايط بيقن
 ىبح رهشلا كلذ هتني لو . ١5١8/5 / ه يف ةيناملا
 / 5/510 يفو . تارئاط ه هطقسأ ام عومجم غلب

 طبهف « يوج كابتشا ءانثأ هترئاط تبيص 8

 ام ا« حورملا ضعب هل ببس ًايرارطضا ًاطوبه
 ًاعوبسأ ىفق ثيح ىفشتسملا ىلا هلاسرإ ىعدتسا
 برسلا ىلا هئافش دعب هليوحت ىرجو « ادحاو
 نيسب رس دحأ ناك يذلا 1١« 4م يكريمالا

 .«(58ه1 يناطي ربلا حانجلل نيعبات نييك ريما

 نم نكمتو © فر دئاق « رفنيربس» نيع
 « ١918/48/8 يف ةسماخ ةيداعم ةرئاط طاقسإ

 يكريمالا برسلا يرايط رهشأ كلذب حبصأف
 ( ربوتكا ) لوالا نيرشت رخاوأ يفو .

 «190م و« ١440 نيب رسلا قاحلإ ديعأ « ١اولم

 يفقرو 4 «ى 4 ةدراطملا ةيكريمالا ةعومجملاب

 تسي مل هنكلو ( برس دئاق ةبتر ىلا « زغني ربس »

 عيقوتو برحلا ءاهتنا بيسب برسلل ةيلمفلا ةدايقلا
 .ا١؟١1/١12/1 يف ةندهلا

 4مل: ١«

 « لو ماعلا ُِق ةيركسعلا ةمدخلا نم حرس

 عجر تاونس عضب ىضمأو ةدحتملا تايالولا ىلا دامف

 ١4175 ماعلا يف بتك ثيح « « سيراي» ىلأ اهدعب

 ففي



 سس

 رويط » ناونعب « يت ربيل » ةلج يف ةديدع تالاقم
 نم 6 11 رد كروع راكع تارك دما وول
 . ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةرتف يف نا ريطلا

 ةيكريمالا ةيوحلا تادحولا يف ةمدخلا ىلإ يعدتسا

 اننا تاونس ةدع مدخو © ١ ماعلا يق

 انئيل وراك ) ةيوحلا « تول راش » ةدعاق يق يذيفنت

 ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا ءاهتنا دنع دعاقت مث « ( ةيلاشلا
 . مدقم ةبترب ناكو «٠ 48 ماعلا يف

 اةوور/ل ١/٠
 يفإ يوت

 ١905 /ك #.١9 ل مم دليفغلي ريس(50)

 (ةيقدنب)

 الا ملم ٠,51 رايع نم ةيكريما راركت ةيقدنب

 «دليفغنيريس» عئاصم ءدبلا يف اهتجتنا «(شنا
 عئاصم عم تنواعت مث ,ةيموكحلا م1810

 8معءاع «دناليا كورد و 1خ00[150108 «نوتغنيمر»

 . عساو قاطن ىلع اهجاتنال 1510

 ةيقدنبلا . 18945 ماعلا يف ىببت دق يكريمالا شيتللا ناك

 الا : 11328 - 8م «نسنغروج  غارك» ةيجيورنلا

 تعفد «ةيقدنبلا هذه ميمصت يف ترهظ يتلا بويعلا نا
 .ىودج نود اهنيسحت ةلواحم ىلا ةيكريمالا حيلستلا ةرادا

 نم ةدافتسالابو .كاذنا ةدوجوملا قدانبلا جذامت ةسارد دعبو

 )١894 -١1849(« ةينابسالا  ةيكريمالا برحلا سورد

 ةيناملالا ةيقدنبلا ينبت ةيكريمالا حيلستلا ةرادا تررق

 ةكرشلا عم تاضوافم يف تلخدو 274211561 «رزوام»

 ءاشناب نييكريمالل صيخرتلاب تهتنا «ةيقدنبلل ةعناصلا
 تانيسحتلا ضعب لاخدا عم «رزوام» قدانب جاتنال عنصم 1

 «ديلفغنيريس» عناصم تأدب 4 ماعلا ينو .اهيلع

 ةيقدنب مساب ترهتشا يتلا هلّدعملا «رزوام» ةيقدنبلا جاتناب

 شيجلا يف ايمسر لمعتسملا اهمسا ناكو .(«دليفغنيريس»

 ٠,١ رايع ءةيكريمالا نزخملا ةيقدنب» : يكريمالا

 ,١٠419"زارط

 جاتنا نم اونكمت .ناملالا اهب ماق ةديدع براجت دعبو

 اهيلع اوقلطا سأرلا ةيطورخم ةصاصر تاذ ةديدج ةقلط

 ةقلط نع الدب اهومدختساو 2511261 «رزتيبس» مسأ

 تدلقو .سأرلا ةبدحملا ةصاصرلا تاذ ةميدقلا «رزوام»

 ةدحتملا تايالولا تماقو .ةقلطلا هذه ملاعلا لود ةيقب

 ليدعت متو .ةيطورخم ةصاصر تاذ ةديدج ةقلط عنصب

 .ةديدجلا ةقلطلا عم مءالتت ىتح «دليفغنيربس» ةيقدنب

 ةصاصرلا تاذ ةقلطلا عم ديدجلا ةيقدنبلا نزخم لخدو

 مسا حبصاو .1905 ماعلا نم ًارابتعا ةمدخلا ةيطورخملا

 ففي

 صنشنن رظنمب ةدوزم « دنيفغني ريس ١ زارط نم ةيكريما ةيقدنب

 0٠ رايع «ةيكريمالا نزخملا ةيقدنب» : ديدجلا ةيقدنبلا

 20195 زارط

 تيقب ةيقدنبلا هذه ناف «تارييغتلا هذه نم مغرلابو
 ثاحبا دعب نويكريمالا ماق مث .«رزوام» ةيقدنبلل ةهباشم

 - يل» ةيناطيربلا ةيقدنبلل هباشم ريصق جذومن جاتناب ةديدع
 ةيقدنب جاتنا اوعبات امك .آنعع - طمعا «دليفنإ

 ريصقلا جذومنلا لامعتسا جرد دقو . ةيداعلا (دليفغني ريس»

 . ةلايخلاو ةاشملا يحالس يف

 ام عومجم غلبو .تانيثالثلا ىتح ةيقدنبلا جاتنا رمتسا :

 راركتلا ةيقدنب تناكو .ةعطق نويلم ىلاوح اهنم جتنا
 امك .تانيثالثلا رخاوا ىتح يكريمالا شيجلا يف ةيسيئرلا

 نا عم «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف شيجلا اذه اهمدختسا
 برحلا ع الدنا لبق أدب دق ناك ةثادح رثكا قدانبب اهادبتسا

 ةيروكلا برحلا لالخ تمدختسا مث .تاونس ةدعب

 .ربكم راظنمب ةزهجم ةصانق ةيقدنبك (198# )1460 

 . (شنا ٠ ,"+) ملم /, 51 رايعلا : ةماعلا تافصاوملا

 ةيذغتلا .ملم ١٠١91 لوطلا .غلك ؛,”ه نزولا

 يمرلا لدعم .تاقلط ه ةعس يلخاد نزخم :ةريخذلاب

 .اكارد يمرلا ةقيرط .ةقيقدلا / تاقلط ٠١ يرظنلا

 ىدملا .ةيناثلا / ًارتم 86 ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعرسلا
 1١7٠١ يرظنلا ىصقالا ىدملا . رتم 5٠6١ لاعفلا ىصقألا

 رام

 ١8514 (ةكرعم) ليه غني ربس (54)

 /1؟8 يف تعقو .ةيكريمالا ةيلهالا برحلا كراعم ىدحا

 يف (نييبونجلا) نييلار دفنوكلا لشفب تهتناو . 0

 ةدلب دنع (نييلامشلا) نييلاردفلا تالصاوم طخ عطق

 . 5م:108 آنا «ليه غنيريس»

 «نامريش . ب مايلو» يلاردفلا لارنجلا هجوت نا ذنم

 ةنيدم لالتحال ىسلطالا طيحملا وحن 177.8. 8

 ةيامحب قلعتت ةللقعب ترهظ , 52988021 «انافاسد

 ناكو .«ليقشان» ىلا ةدتمملا ةليوطلا هتالصاوم طوطخ

 نم كرحتلاب ًارما ىقلت دق «دوه نوج» يلاردفنوكلا دئاقلا

 هنكل .«اتسوغوأ» يف نييلاردفلا برضل ايجروج ىلا امابالا

 نم «ليفشان» عازتناو ؛«يسينيت» ةيالو ىلا هجوتلا لضف
 «نامريش» ماغرا ةيغب .«ساموت جروج» يلاردفلا لارنجلا
 هرابجاو «نييلاردفنوكلا قطانم قمع يف همدقت فاقيا ىلع

 رارقلا اذه ذاختا ىلا هعفد دقو .عجارتلا ىلع دعب اهيف

 قطانم هاجتا يف فحزلا نأب هداقتعا ١ :امه نالماع

 يف «نامريش» لغوت ةهجاومل لثمالا ليبسلا وه نييلامشلا

 رسفت دق يتلا .هتاوق تايونعم ىلع هصرح ١ «بونجلا
 .نييلامشلا ماما باحسنا هنا ىلع ايجروج ىلا هجوتلا

 ريغ (دوه» لارنجلا ربع ,.1854 / ١9 / 1١١ يفو

 ناثان» لارنجلا ةلايخ همدقتت 162265566 «يسينيت»

 ««ليقشان» هاجتاب لامشلا ىلا ةعرسب مدقتو .«تسيروف

 اهدوقي قلايف ةثالث) يدنج فلا 4٠ مضت ةوق سأر ىلع
 /57" يف لصوف.(«ماتيشت» و «تراويتس» و «يل» : تاللارنجلا

 ةيأ ددهب ادغو .©0110112518 «ايبمولوك» فراشم ىلا ١

 .طلانعاع «كاد» ربخ روبعل نويلامشلا اهب موقي ةلواحم

 - «دوه» لارنحلا لوصو لبق  «ساموت» لارنجلا ناكو

 يف ديدحلا ةكس طخو «كاد» رهن طخ ىلع هشيج زكر دق

 راظتناب .4800088[0182(2 «اغوناتاشت»و «ليفشان»

 لارشملا بحس «دوه» لارنحلا لوصوبو .تازيزعتلا

 اهريغو ان 2511 «يكسالوي» نم ةيمامالا هرفاخت «ساموت»
 «(كاد» رهن دنع «ايبمولوك» يف اهرشن داعاو  عقاوملا م

 .ايبمولوكل ةيبونجلا ذفانملا ةيامح تانيصحت تميقا ثيح

 لارشجلا تاوق تانيصحتلا نع عافدلاب تفلك دقلو

 : مضت يتلا «دليفوش»

 ثالثو ؟ قليفلا نم ناتقرف) ةاشم يدنج ؟8.٠٠ 4

 . (عبارلا يطايتحالا قليفلا نم قرف

 «نوسليو سميج» لارنجلا ةدايقب لايخ 6٠٠٠

 لايخ 76٠٠ مهنم نيبكارلا ددع ناكود. +. 2

 .طقف

 ةفضلا ىلا «دليفوش» بحسنا ١١ اال ةليل يفو
 فلكو 21١/74 موي ىتح يقب ثيح (كاد» ربنل ةيلامشلا

 .ةرواجملا روبعلا طاقن عيم ةبقارب < قليفلا نم نيتقرف

 «يلئاتس» ةدايقب عبارلا يطايتحالا قليفلا ناك نيح يف

 يف كرحتلل ادعتسمو 121111110"1 «نيلكنارف» ةلت ىلع ازكرمتم



 لينه شال هاهماب ةيلار_فنبوللا تاوقلا مدَمَت ههمععو

 ايببولوكماجي اب ةيلاررفلا تاوّملا مدَقت

 .١١/78 حابص يفو .ربغلا روبعب «دوه» لارنجلا مايق لاح

 «نوسليو» لارنجلا ناسرف دص «تسيروف» عاطتسا

 و «نيلكنارف» ةلت ىلا ةيدؤملا قيرطلا ىتح مهعاجراو

 عفدب ١١ / 59 يف «دوه» لارنجلا ماقو .«ليه غني ر يسال

 دعب ىلع ةعقاولا ,[106إل 5141115 زليم زيويه ىلا هتاشم

 نم رمت قيرط دتمت ثيح .«ايبمولوك» يلامش ملك م
 «ليه غنيريس» ىلا لصتو ««نيلكنارف» ةلتو «ايبمولوك»

 .«ايبمولوك» يلامش ملك 74 ةفاسم ىلع ةعقاولا

 «دوه» ناب هل دكؤي ,«دليفوش» ىلا «نوسليو» قربأو

 ىلا ًاروف باحسنالا هيلع حرتقيو ًارات ريغلا ربعيس

 رجف يف «دليفوش» ماق ةيقربلا هذه ىلا ادانتساو . «نيلكنارف»

 نم ققحتلل 2051 «تسوب» ديقعلا ءاول عفدب 8

 ىلا هجوتلاب «يلئاتس» لارنحلا رمأ امك .«دوه» روبع ةلأسم

 و 1128061 «رنغاو» يتقرف سأر ىلع «ليه غني ريس

 سّرلاررفلوللا بحل اننا موق مس

 تل اطار ولا موال يال اسس هلام كريصت هسا

 قيرطلا نيمأتو ءروبعلا طاقن ةيامحل 161121311 «لوبميك»

 مدقت 28,٠١ ةعاسلا ينو .هلمكأب شيجلا باحسنالا

 «كيرك زدروفرذور» دنع ؛لوبميك» ةقرف زكرو .«يلناتس»
 «رتغاو» ةقرف عم هريس عبات مث ل 90

 ةقرف نأب ملع ثيح ««ليه غنيربس» فراشم ىلع حبصا ىتح
 ةدلبلا ىلا مدقتت 8111050 «دروفوب» ةدايقب ةيلاردفنوك ةلايخ

 وحن هتاوق عفد ىلا «يلناتس» عراسف .ةيقرشلا ةهجلا نم

 ةقرف ةيولأ دحأ) 87201©]/ «يلدارب» ءاول حجنو «ةنيدملا

 لالتحا كشو لع اوناك نيذلا «دروفوب» لاجر دص يف (رنغاو
 ةاشملا نم ةريغص ةيلاردف ةوق ىلع مهبلغت دعب .ةدلبلا

 ««رتغاو» ةقرف نم نارخآلا ناءاوللا لصو نا امو . ةلايخلاو

 عقي عفترمو لامشلا يف ديدحلا ةكس طخ ةيطغتل ارشتنا ىتح

 رمى ةفاسم «يلدارب» ءاول مدقتو . ليه غنيريس» يبونج

 ىرجو . ةيقرشلا ذفانملا عيمج ىلع لطي عفترم لالتحال ًابيرقت

 سله غئيرس لتداعاه د زم عم ةللفلتتي

 سس ١ ريبيكا _رارفلا تيس احلا هس سن

 يونج عقاولا عفترملا قوف عفادملا نم ةريبك ءزج ضيبرت
 .ةدلبلا

 6ع واطقم «ماثيشت» قليف روبع كلذ قبسو

 , 1]0عطانتت0© «نروبيلك» ةقرف همدقتت « يلاردفنوكلا

 ةعاسلا ين4«ليه غنيربس» ىلا «نروبيلك» لوصوبو

 يفو .«يلدارب» ءاولو هتقرف نيب كابتشا عقو ء«ه

 ةريغص تابرع ةلفاق «تسيروف» ةلايخ تمحاه هسفن تقولا

 «نوسموط» ةطحم نم ةهجتم تناك «نييلامشلل ةعبات

 ةطحم ىلا تعفدنا مث .«نيلكنارف» ةلت ىلا 2122501

 .ةدلبلا يبرغ يلامش يف ةعقاولا «ليه غنيربس»

 ةقرف |مهتنش نيموجه دص نم «يلدارب» ءاول نكمت دقلو
 موخت ىلا ثلاثلا موجهلا دنع عجارت هنكلو .«نروبيلك»

 ءاوللا زكرمتو .ةرطخ حورجب «يلدارب» ةباصا دعب «ةدلبلا

 لصو يتلا تابرعلا ةلفاق ةيامحب هل يمسي عقوم يف روكذملا

 فحل



 تس

 ةعباتم «نروبيلك» لواحو .(«ليه غلي ربسا ىلا اهنم مسق

 .هفاقيا نم تنكمت «يلدارب» ةيعفدم نارين نكلو .مدقتلا

 «نروبيلك» ةقرف عم مادصلا يف «يلدارب» ءاول رئاسخن تناكو

 يتلا رئاسخلا نم لقا ( حيرجو ليتق نيب ةباصأ )١60
 يدا مادصلا اذه نا وه مهملاو .«نروبيلك» ةقرفغب تقحلا

 نإو ««ليه غنيربس» وحن نييلاردفنوكلا مدقت ةقاعا ىلا

 نييدؤملا نيقيرطلا ىلع ترطيسو تداع دق مهتلايخ تناك

 . بونجلاو لامشلا نم ةدلبلا ىلا

 ناف «نييلاردفنوكلا دص يف «يلدارب» ءاول حاجن مغرو
 نع اهداعتبا ببسب , قيقد عضو يف تناك «رنغاو» ةقرف

 عبارلا يطايتحالا قليفلا دئاق نكي مو .ةيلاردفلا تاوقلا
 ميدقت ىلع ارداق ةقرفلا هذه عم دوجوم ا «يلئاتس» لارتجلا

 تناك هقليفل ةعباتلا «لوبميك» ةقرف نأل ءاهل عيرس معد

 اتقرفو ةثلاثلا هتقرف تناك نيح يف ءملك ,١7 دعب ىلع
 ةقرفلا فقوم ذقني ملو .«كاد» رهغ دنع لازت ال 7 قليفلا
 وأ« «ليه غنيريس» دنع ةكرعملا مسح يف «دوه» قافخأ ىوس

 «نييلامشلا مدقتل ةحلاصلا ةديحولا قيرطلا ىلع ةرطيسلا

 قيرطلا نم رتم 6٠١ دعب ىلع ناك «ماتيشت» قليف نا عم
 لوصولل اهمادختتسا شيجلا اذه ىلع ناك .يتلا ةيرابجالا
 ١ . (نيلكنارف» ىلا

 يف رابنلا لالخ يقب يذلا .«دليفوش» لارنجلا أدبو
 نم ةرخأتم ةرتف يف «ليه غنيربس» وحن ههجوت ««ايبمولوك»
 ءاولو .1ا18617 رغور ةقرف هقفارت ء.١1/ 79 رهظ دعب

 ملك 4,8 دعب ىلع حبصا نيحو . الل طأ ةلععج «نكاتيو»

 ىلع نيرطيسملا نييلاردفنوكلا ةلايخلاب مدطصا ؛ةدلبلا نم
 ءاول فلك مث .ةريصق ةشوانم دعب مهرحدو «قيرطلا

 «ةدلبلا نع ملك * دعبي قرط عطاقت ةيامحب «ركاتيو»
 ىلا هرغور» عم همدقت عباتو «نييلاردفنوكلا ةبقارمو

 نيتعاس دعبو ١4,٠٠. ةعاسلا يف اهغلبف «(«ليه غنيربس»

 .«نوسموط» ةطحم دنع قيرط حتفل ديدج نم كرحت
 ىلا قيرطلا تحتفناو ,نويلاردفنوكلا بحسنا همدقتبو

 ةرطيس تحت اهيف قرطلا عطاقت ادغو ««نيلكنارف»
 ةفلؤم ةلفاق ذاقنا نم نويلاردفلا نكمت كلذبو .«رغور»

 نييلاردفنوكلا ةلايخ تامجه مغر «ةبرع م١٠ نم

 نم نييلاردفنوكلا عنم نم اونكمت امك .ةلفاقلا ىلع ةرركتملا
 .يويجلا «نامريش» تالصاوم طخ عطق

 عالطتسا ةبرع) 5 - ١١ زا ب س ()
 (ةعردم

 ءعنصلا ةيسنرف «لسالس ىلع ةعردم عالطتسا ةبرع

 . ةيبرغلا ايناملا شيج يف لمعتو
 ةكرش تفنأتسا «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقع

 لاجم ىف اهتاطاشن ةيسنرفلا 1101155 («سيكشتوه»

 امل

 (؟-١١1ز بس » ةيبرغلا ةيناملالا ةعردملاعالطتسالا ةبرع

 ةرزنجملا ةعردملا تابرعلا لقح يف ةصاخو «يبرحلا جاتنالا

 «تايرعلا هذه نم ةعومجم ريوطتب تماقف . ةفيفخلا

 2( 87 يس ىس» و407 5 تاتد ءامسأ تحت تفلصو

 ىلع قفاوي مل يذلا .يسنرفلا شيجلا ىلع اهتضرعو
 .اهنم ةروطتم جذامت ميمصت مغر .اهئارش

 شيج ءانب ةداعا لالخو .تانيسمخلا فصتنم يفو

 ةبرع ىلا ةجاحب ةيناملالا ةدايقلا تناك .ةيداحتالا ايناملا

 ءاربخلا نم ددع ماق كلذلو .ةفيفخ ةعردم عرالطتسا

 تابرعلا ضعب رابتخاب ١488 ماعلا رخاوا يف ناملالا

 شيجلا بلط تارابتخالا ىلع ءانبو .اهيلا راشملا ةيسنرفلا

 «تالليدعتلا نم ددع ءارجا «سيكشتوه» ةكرش نم ناملالا

 صاخلا اهجذومت ىلع قلطا يتلا ؛ةبرعلا ىنبت مث
 ادبو .11:/5282- 2 ١١-07 ز ب سد مسا عالطتسالاب

 ماعلا يف «سيراب» يف ةيسنرفلا ةكرشلا عناصم يف اهجاتنا

 جتنا ام عومجم ناكو ١955. ماعلا ىتح رمتساو ©«

 دودحم ددع ىلا ةفاضالاب «ةبرع 71٠٠ يلاوح اسنرف يف اهنم

 1 تلوبمهرنكولك» ةكرش ةطساوب ايناملا يف هعيمجت مت رخآ
 جتنا دقو .1ك1هءلعمعي - ططنصطلأ1لغ - آنا16ا[2 «نتيود

 صصخملا يساسالا زارطلا ىلا ةفاضالاب «ةبرعلا نم

 :يه ىرخا تازارط ؛عالطتسالل

 زاي س » مسا لمحت . ملم ١ نواه ةلماح ةبرع #

 .52251- 205-هأ

 .2-5152:22 09 - 77 ز ب س» مسا لمحت ةدايق ةبرع #

 .2-522:2 27 ؟ ز ب س» مسا لمحت فاعسأ ةبرع *

 522.6 ستروك ز ب س ٠ مسا لمحت لقن ةبرع *#
000 

 ىرخا تازارط ةدع «سيكشتوه» ةكرش تممص دقو

 رايع عفدمب حلسم تابابدلل داضم زارط اهمهأ .ةبرعلا نم
 زارطو «تابابدلل ةداضم خيراوص لماح زارطو .مم

 زارطو .ملم ١٠١ رايع نواه لماح زارطو «رادار لماح
 ةلحرم لخدت مل تازارطلا هذه نا الا .دونجلا لقنل

 لوصحلا اررقي مل ينالالاو يسنرفلا نيشيجلا نال ,جاتنالا

 .اهيلع

 تاردقب اهتاقتشم وأ «5 -١١ز ب س» ةبرعلا عتمتت ال

 اهقمع ديزي ال ةيئام تاضاخم روبع عيطتست اهنكلو «ةيئامرب
 راثا نم ةياقولا تادعمب ةدوزم ريغ ىهو .دحاو رتم نع

 اهنكلو :(0086©) ةيجولويبلاو ةيئاميكلاو ةيوونلا ةحلسالا
 . قئارحلل يلا ءافطا ةزهجاو .ءاوه فييكت ةزهجأب ةدوزم

 ,ةيبرغلا اينالا شيج يف )١194٠( ايلاح ةبرعلا لمعت

 ةديدجلا ةعردملا عالطتسالا ةبرعب ًايجيردت اهدبتسي يذلا
 ؟ -ز ب ايس» مسا ًاضيأ لمحت يتلا «سخول رزنابهابس»
 5م 8 22, -2 آانع5 «سحخول

 لوطلا .نانطا 8و"؟ يلاتقلا نزولا :ةماعلا تافصاوملا
 . رثم ١ 91/ عافتالا . رتم 5598 ضرعلا .راتمأ ؛وه١

 ١51 ةوقب «نيزنبلا ىلع لمعي «سيكشتوه» كرحملا
 نم عيردتلا ةكامس .ةقيقد/ةرود ةعرسو ًاناضح
 .ملم 16 ىلا

 ملك ه8 (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىوصقلا ةعرسلا :ءادالا

 ١وه قدانخلا روبع . ملك ىصقالا ىدملا .ةعاسلا/

 75٠0 قلستلا ةيواز . رتم ٠ و5 ةيسأرلا عناوملا روبع . رثم

 رتم ةيئاملا تاضاخملا روبع ىلع ةردقلا .(ةجرد 7)

 .دحاو



 عم ملم ٠١ رايع عفدم : (عالطتسالا ةبرع) : حيلستلا

 يفو .ةجرد ٠ هاجتالا يف عفدملا ةكرح لاحم .ةقلط ٠٠
 ةلماح ةبرعلا) .ةجرد ٠١ - ىلا ةجرد © + نم عافترالا

 لاجمو ءالو5”؟ رايع شاشر + مم 8١ رايع نواه (نوالا

 عافتالا يفو ًاراسيو ًانيمب ةجرد ٠" هاجتالا يف نواحلا ةكرح
 الو 57 شاشر (ةدايقلا ةبرع) . ةجرد 40 + ىتح 4ه + نم

 .ملم
 ةبرع ادع «تازارطلا ةفاكل ةبسنلاب دارفا ه : مقاطلا

 نايدنج + قئاس) دارفا ” نم اهمقاط فلأتيف .فاعسالا

 .(ةيبطلا تامدخلا نم

 (ةعردم ةبرع) ”- 1١١ ز ب س(ع0)

 جاتنا نم ةيناملا . لسالس ىلع ةعردم دونج ةلقان ةبرع

 [1عموعطعأ انا 8 «غاموناهو لشنه» ةكرش

 ةكرش هتمدق ميمصت ىلا اهلصا يف ةبرعلا هذه دوعت

 يف ةيرسيوسلا 11150880 - 510128 «ازيوس  ونايسيه»

 ىلع لوصحلا فدهب ؛ةيرسيوسلا ةموكحلا ىلا ١408 ماعل

 داضم ةكرحلا يتاذ عفدم وأ ةعردم دونج ةلقان ريوطتل دقع

 يف ةبغار نكت مل ةيرسيوسلا ةموكحلا نا الا .تابابدلل

 شيلا ةجاح مدعل ًارظن .ةبرعلا كلت ىلع لوصحل
 ايناملا تمتها نيح يف .اهيلا تقولا كلذ يف يرسيوسل

 مسا كاذنا اهيلع قلطا يتلا ةبرعلا ىلع لوصحلاب ةيبرغل
 ترتشا 19485 ماعلا يفو . 115 -30 0# سه»
 ةكرشلا نم ةبرعلا جاتنا قوقح ةيبرغلا ةيناملالا ةموكحل

 «ةيناملالا «غاموناهو لشنه» ةكرشل اهتحنمو ؛ةيرسيوسل
 يفو .ةيناطيربلا آ.عإلا 3820 «دناليل» ةكرش عم نواعتلاب

 لالخ ةمدخلا تلخدو .ًايلعف ةبرعلا جاتنا أدب 1947 ماعل

 5.22 .١١ با. سد مسا تحت كلذو هسفن ماعل

12-3. 

 جربب ةدوزم .ةعردم دونج ةلقان ساسالا يف ةبرعلاو

 نكمي .ملم ٠١ رايع نم عفدم ىلع يوتحي راّود

 ريوطت مت هنا الا .ةيوجلاو ةيربلا فادهالا دض همادختسا

 :اهمهأ اهبنم ةصصختم تازارط ةدع

 مساب ةفورعملا تابابدلل ةداضملا ةعردملا ةبرعلا *

 ةحلسملاو ,1خ8ءاعاع 1.8.2 -3 »زاب ج تيكار»

 41١. نس س» خيراوصل قالطا يتصنمب

 ,.522 21- 3 5١-27 ز ب س» ةعردملا ةدايقلا ةبرع *

 52251-3  م”-هاز ب س ه» ةعردملا ةبرعلا

 .مم 8١ رايع نواه ةلماح

 3-52252 « ”- هز اب س » ةعردملا ةبرعلا #

 رايع نم نواب ةحلسم .ليقث نواه ةلماح ةبرعك ةدعملا
 .ملم الر 57 رايع شاشرو ملم ٠

 32-522281 #“ ملاز ب س ه ةعردملا ةبرعلا *#

 .ةيعفدملل نارين ةرادا ةبرعك ةدعملا

 اهنا اك .ةيئامرب تاردق يأب تابرعلا اذه عتمتت الو

 ةيجولويبلاو ةيوونلا بورحلا فورظ يف لمعلل ةدعم تسيل
 . ةيقاولا ةزهجالا ىلا اهراقتفال ًارظن ,(7186©) ةيئايميكلاو
 لمعت «.نييليللا لاتقلاو ةدايقلل تادعمب ةدوزم اهنا الا

 .ءارمحلا تحت ةعشالا ةطساوب

 ا ةعردملا ةبرعلا هذه نم جتنأ ام عومجم قاف دقو
 ةروكذملا تازارطلا ضعب ادع) ميلستلا فقوتو «ةدحو

 يناملالا شيلا يف مدخت لازت الو .1950 ماعلا يف (هالعا

 ةيلمع نا نم مغرلا ىلع .(1180) مويلا ىتح يبرغلا
 «ردرام» زارط نم ةثيدحلا ةيلاتقلا ةاشملا ةبرعب اهلادبتسا

 .تانيعبسلا طساوا يف تأدب تناك 05

 ه,55 لوطلا .ًانط ١4,5 نزولا : ةماعلا تافصاوملا
 ١,88 (جربلا هيف امب) عافترالا. رتم ” , ضرعلا ءراتمأ

 نيزنبلا ىلع لمعي «سيورزلور» زارط نم كرحملا .رتم

 دوقولا ةيمك . ةقيقد/ةرود ٠" ةعرسو ًاناصح 78ه ةوقب

 1١١-27 ب س٠ زارط نم ةيبرغ ةيناملا ةعردم دونج ةلقان ةبرع

 .ًارتيل 4١" ىوصقلا
 ملك ه8 (ةدبعملا قرطلا ىلع) ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 ١5 قدانخلا روبع . ملك ؟١ ىصقالا ىدملا . ةعاسلا يف

 75٠١ قلستلا ةيواز . رتم ١, ٠ ةيسأرلا عناوملا روبع . رتم

 .رثم ٠١ ,ال ةيئالا تاضاخملا روبع .(ةجرد 0)

 عم ملم ٠١ رايع عفدم : (ةعردم دونج ةلقان) : حيلستلا

 + ةقلط 40٠١ عم ملم ا ,57 رايع شاشر + ةقلط ٠

 هاجتالا يف : يسيئرلا مفدملا ةكرح لاحم .ةيناخد فذاوق 4

 ٠١ ىلا ةجرد اله + نم عافتالا ينو .ءةجرد ٠”

 , تاجرد

 بناوج .ملم ٠١" جربلاو لكيملا ةمدقم : عيردتلا
 ٠١ جربلا حطس .ملم 8 لكيلا حطس .ملم ١١ لكيهلا

 . ملم
 .دونجب 7 + قئاس :(ةعردم دونج ةلقان) : مقاطلا

 نيكتكبس (40)

 يف ةيونزغلا ةلودلا مكح .(99ا/  ؟) يونزغ دئاق

 .(ةلودلا رصان» بقل لمحو ,(991/ )91/5  ةرتفلا

 ةداقلا نم ناك دقلو . يكرت لصأ نم نيكتكبس ردحني

 ةبراحم ىلع (نيكت بلإ) نيكتبلأ اودعاس نيذلا
 دعبو .«ةنزغا يف ًايتاذ ةلقتسم ةطلس سيسأتو ,نييئاماسلا
 ««قاحسا» هنبا مكحلا ثرو 4517 ماعلا يف «نيكتبلأ» ةافو

 للوتف .دلو هل نوكي نا نود 455 ماعلا يف يفوت يذلا

 يفوت نا ثبلي مل يذلا ,«نيكتاكلب» لوالا هكولمب ةطلسلا
 هتنبا جوز رايتخاب نييونزغلا رابك ماقف :951/ ماعلا يف

 .ةيتفلا ةلودلل |ىكاح «نيكتكبس»

 ,ةيونزغلا ةلودلا سيسأت ةيادب لوح نوحخر ملا فلتخيو
 ماعلا يف «ةنزغ» ىلع«نيكتبلا» ةرطيس نا مهضعب ربتعي ذا

 هفارتعا مغر نييناماسلا ةطلس ىلع ايلمع هجورخو «7

 ربتعي نيح يف «ةلودلا ةيادب نالكشي ؛ةيمسالا مهتطلسب
 ماعلا يف ةطلسلا ىلإ ؛نيكتكبس» لوصو رخآلا ضعبلا

 ىنعملاب اهتاسسؤم قلخو «ةلودلا ءانب ةيادب وه
 ناك ناف .امهرربي ام رظنلا يتهجولو .كاذنآ فورعملا
 يتاذلا لالقتسالا هنالعاب ةركفلا حرط دق «نيكتبلأ»

 حرطلا خسر دق نيكتكبس ناف ءاهيلع رطيس يتلا قطانملل
 ءاقبلا ىلع ةرداق ةلود ءاشناو .قطانملا هذه ةعقر عيسوتب

 .تايدحتلا ةهجاومو

 3 أدب ىتح «ةنزغ يف مكحلا (نيكتكبس» ملست نأ امو

 بونجلا هاجتاب اهعيسوت ىلع لمعلاو .هتلود نوؤش ميظنت
 دمو .ةيناغفالا ىضارالا نم ءزج ىلع رطيسف .برغلاو
 1 .دنهلا يلامش ىلا هذوفن

 عسوتلا ىلا اههجوتو «ةيونزغلا ةلودلا رطخ عاستا مامأو

703١ 



 د ترو

 «لابياج» ماق «ةيبرغلاو ةيلامشلا ةيدنهلا تاعطاقملا هاجتاب

 دارفا دحاو ,كاذنآ باجنبلا يبرغو دنهلا يلامش كلم)
 ةيدنهلا تاليودلا نم فلح ميظنتب (2818 الاي ةلالس

 الراملا نم ةلملبب عدلا يضاعتو :نلونزتلا ةهجارأ
 عم نيكتكبس دقعو.حلصلا بلط ىلا هرطضا امب ,ةلشافلا
 نييونزغلل عفدي ناب يدنهلا كلملا دهعتو ءاحلص «لابباج»

 ناو ءهتكلم ءازجبأ ضعب نع محل لزانتي نأو «ةيونس ةيزج
 ثكن نا ثبلي مل «لابياج» نكل .اليف 5٠ مهيلا مدقي

 نصح ىلع ىلوتساو «هلاتقل «نيكتكبس» راسف .همازتلاب
 ىقتلا مث .«لوباك» يقرش يلامش عقاولا عينم ا («نافلد

 .همزهف دابا لالج» نم برقلاب 488 ماعلا يف «لابياج»

 . هيلع ةعاطلاو ةيزجلا ضرف داعأو

 ميهاربا نب دمحم» و «ةصاخلا قئافهرث “4 ماعلا يفو

 ةلودلا رخف » اهمعدو « نييناماسلا ىلع « رومجيس نبا

 نم «يناماسلا روصنم نب يناثلا حون» بلطف . 1 يبموبلا

 يونزغلا دئاقلا ىبلف .ةروثلا داما ىلع هتدعاسم نيكتكبس

 عمتجاو . نييناماسلا ةدجنل «دومحم» هنبأ عم راسو عادنلا

 ٍناماسلا شيجلاب هنباو نيكتكبس ةدايقب يونزغلا شيحل
 نيريمالا ىلع راصتنالا ًاعم اعاطتساو .ةاره نم ةبرقم ىلع

 نب دوحم» ةيلوتب «يناماسلا يناثلا حون» ماقف . نيرئاثل

 امك««ةلودلا فيس» بقل هاطعاو««روباسين» ىلع «نيكتكبس

 ةطلس تدغو .«ةلودلا رصان» بقل «نيكتكبس» حنم

 ضعبو ناغفالا دالبو ناسارخو ةنزغ ىلع ةدتمم نييونزغل

 . باجنبلا قطانم

 ةلودلا مكح ًاكرات ,نيكتكبس ينوت 441 ماعلا يفو
 .«دومحم» هنبال ةيونزغل

 (ةيقدنب) رسنبس (74)

 . شنإ ١٠و81 رايع نم .عنصلا ةيكريمأ راركت ةيقدنب

 ةيقدنب) اهيعونب 63©5062«رسنبس» ةيقدنبلا ترهظ
 راركت ةيقدنبو . 1560621128 (081012عةريصق راركت

 - )١850 ةرتفلا يف (16عمعدانمع 1016 ةليوط

 ءرشع عساتلا نرقلا قدانب حجنأ نم تناكو ؛,5

 ةيلهالا برحلا نابإ ةدحتملا تايالولا يف تمدختسا يلا

 عرتخملا اهريوطتب ماق دقلو .(18586 - 1851) ةيكريمالا

 دهم يذلا (00.5062061«رسنيس رفوتسيرك» يكريمالا

 ماما قيرطلا 8.11675ال4يرنه نيماجنب» عرتخملا هليمزو

 دقف . ال/10165[ع1« رتسشنيو» ةريهشلا ةيقدبنلا ريوطت

 عبسل عستي يبوبنا نزخمب ةيقدنبلا ديوزت يف «رسنبس» حجن
 تاطلسلا نا مغر .شنإ ٠:8١ رايع نم ةيندعم تاقلط

 ةيندعملا تاقلطلا مادختسا ربتعت تناك كاذنأ ةيكريمالا

 هميمصت عضو يذلا) ديدجلا نزخملا لضفبو .اريطخ ارمأ

 فد

 دبتو . « رسنيس » ةيكريمالا هيقدنبلا نم لارارص

 (18814 ماعلا يف 5.21015عسروم ليئومص عرتخملا

 نايتسيرك عرتخملا اهركتبا يتلا) فلخلا نم ميقلتلا ةيلاو

 يمر لدعم عفترا («( ماعلا يف (0.511817م5سيراش

 .ناوث 9 يف تاقلط ا/ ىلإ ةيقدبنلا

 و ةريصقلا «رسنيس» نيب يساسالا قرافلا ناكو

 لوط نأ ذإ .نزولاو لوطلا يف نمكي ةليوطلا «رسنيس»
 يف .غلك وال اهنزوو .مس 949٠5 ةريصقلا ةيقدنبلا
 ؛4وه اهنزوو مس 9١١1و ةليوطلا ةيقدنبلا لوط نا نيح

 . غلك

 ال١4 (ةكرعم) قبس (55)

 «وبس» رهن ىلع ةعقاولا «ةرودقب» ةيرق دنع تراد ةكرعم

 ربربلا نم شيجو .يومأ يبرع شيج نيب «برغملا يف
 ترفساو .نييومالا مكح ىلع نيرئاثلا نييرْفصلا جراوخلا

 . يومالا شيلا ةميزه نع
 ذنم برغملا دالب يف نييرّمصلا جراوخلا بهذم رهظ

 هوذختاو .هقانتعاىلع ربربلا لبقأف .(ه )/١١1 اله ماعلا

 ةيغب «ةيقيرفا ةيالو يف نييومالا ةالولا ىلع ةروثلل ةعيرذ

 راث دقلو .يبرعلا عباطلا يذ يومالا مكحلا نم صلختلا

 ةرسيم» ةدايقب برغملا يف نييرْفصلا جراوخلا نم ربربلا

 هللا دبع نب رمع» ةيالو ذنم .«ةجنط» ضابرأ يف «يرغطملا
 «ةجنط» ىلع اولوتساو 9/7 ماعلا يف ةنيدملا ىلع «يدارملا
 ةوزغ ةكرعم يف ًايومأ ًاشيج اومزهو ء/٠4 ماعلا يف
 «كلملا دبع نب ماشه» ةفيلخلا عفد امم 741(4) فارشالا

 ةيلوتو .برغملا ةيالو نع «باحبحلا نب هللا ديبع» لزع ىلا
 .اهيلع «يريشقلا ضايع نب موثلك»

 سأر ىلع هزكرم مالتسال برغملا ىلا موثلك هجوت دقو

 نم مهتيبلاغ ءلجر فلا نيثالثب هتوق تردق ءريبك شيج
 يف ةيزكرملا ةطلسلا مامتها ىلع لدي ام .نييماشلا نيلتاقملا

 فوخعتل ًارظنو . ةيقيرفا ةيالو يف ةيراجلا ثادحالاب قشمد
 دقف .نسملا ديدجلا هيلاو هجاوت دق يتلا تآجافملا نم ةفيلخلا

 ام ناعرسو .هل ًابئان «يريشقلا رشب نب جلب» هيخا نبا نيع
 .شيجلل يلعفلا دئاقلا «جلب» حبصا

 هتمصاع زواجتف «تقولا بسك ىلع «موثلك» لمعو

 اهيلع هل بئان نييعتب ىفتكاو ءاهم رورملا نود «ناوريقلا»

 ماجتاب هريس عباتو .«يرافغلا هبقع نب نمحرلا دبع» وه

 ىلا تمضنا دق تناكو .ربربلا نم اهعازتنال «ةجنط»

 نم ةاشملاو ةلايخلا نم تادحو «هتريسم لالخ «هشيج

 غلب ىتحهىرخالا ةيقيرفالا ندملاو سلبارطو رصم تايماح

 «موثلك» لعجو .لجر فلا 5٠١ 7٠١ يلاوح هشيج ددع

 .«يريشقلا رشب نب جلب» ةتلايخ دئاق هشيج ةمدقم ىلع

 ناب ىصواو .«يماذجلا ةباوث نب ةبلعت» هتاشم ىلع لعجو

 «جلب» لتق اذاو 5-55 هباصا ام اذا ةدايقلا يف «جلب» هفلخي

 .«(ةبلعث» هفلخ

 ةماملا بصانملا مظعمل نييماشلا ةداقلا راكتحا ىدأ دقلو

 دونجا ةداق عم تاعازنلا مادتحا ىلإ .« موثلك ١ شيج يف

 مهنأب نورعشي اوناكو «شيجلا ىلا اومضنا نيذلا ةقرافالا

 نيتئفلا نيب روفنلا زربو .ايقيرفأ يلامش يف دالبلا ةداس

 و «رشب نب جلب» نيب لصح فالخ دعب ءصاخ لكشب
 . ةقرافالا ميعزم(ةديبع يبأ نب بيبح»

 يماشلا) نيرفانتملا هيحانجب يبرعلا شيجلا راسو

 ميظنتلا ءوسو ككفتلا ناكو .«ةجنط» وحن (يقيرفالاو

 ةيرق دنع ءيربربلاو يومألا «ناشيجلا ىقتلاو .هنادوسي

 .ترهات برق (هيبيس) «وبس» رهن ىلع ةعقاولا .ةرودقب

 اراشتسم) «يمورلا ثيغم» و «ينرقلا نوره» دجوف

 احصنو هربربلا حلاصل يددعلا قوفتلا نا .(«موثلك»



 «جلب» نكلو .ًاقدنخ هركسعم لوح برضي ناب «اموثلك»

 ةلايخلاب ةروانملا ىلع رداق هناب هداقتعال .ةركفلا ضراع

 .ربربلا تيتشتو

 .هتروانم ذيفنت «جلب» لواح ىتح «لاتقلا أدب نا امو

 يف ةربخو دلج يوذو«برح اب نيسرمتم اوناك ربربلا نكلو
 اهوالم دلجلا نم ابرق اومدختسا مهنا امك «ةروانملا

 ترفنف .ليخلا سوؤر ىلع اهنوفذقي اوذخاو .ةراجحلاب

 «موثلك» رماو .«جلب» ةلايخ تاليكشت تتتشتو تبرطضاو

 اوضقناف .ربربلا هيغبي ام لج اذه ناكو ,لجرتلاب ناسرفلا

 .فويسلا مهيف اولمعاو «نيلجارلا ناسرفلا ىلع
 ةدايقلا ضرع «ةميزهلا رداوبب «موثلك» سحأ امدنعو

 يذلا ««ةديبع يبأ نب بيبح» ةقرافالا برعلا ميعز ىلع

 يتلا ةراسخللا جئاتن لمحتي ال ىتح ءبصنملا اذه ضفر

 دونجلاب ربربلا طاحاو «لاتقلا دتشاو .ةدكؤم هبش تتاب

 عم ربربلا ىلع ؛جلب» لمحو .بناج لك نم نييومألا

 ىلا لصو ىتح مهفوفص قرتخاو .هناسرف نم ليكشت
 ىلا رطضاف .هيلع اورثاكتو اوداع مهنا الا .مهترخؤم

 ةيقبب ربربلا طاحا امنيب .«هتبسو هاجتاب هدنج عم باحسنالا

 ىلتقلا نيب نم ناكو .لتقلا مهيف اولمعاو «نييومألا دونحلا

 . (هديبع يبأ نب بيبح» و «ثيغم» و «نوره» و «موثلك»

 دكؤي ذإ .يومألا شيجلل ىربك ةيزبب ةكرعملا تهتناو
 عقو نيح يف .لتق دق شيجلا اذه ددع ثلث نا نوخرؤملا

 نيبلاط اوتتشت دقف نوقابلا اما .رسالا يف رخآلا هثلث

 , ةاجنلا

 (سيند ريس) دووست ويس (55)

 )191١5- 0 (”٠ ناطيرب رايط لوأ قيرف
 / 75١ يف ]). 5270151000 دووست وبس سيئد ريس دلو

 ماعلا يف يكلملا وجلا حالس يف ةمدخلا لخدد ._.8

 يلامشو ايناطيرب يف ةلماعلا بارسالا يف مدخو . 5

 ًاريدم نيع مث #2194 و 19890 نيماعلا نيب ايقيرفا

 ايسا يقرش يبونج يف ةفلاحتملا ايلعلا ةدايقلا رقم يف ططخلل

 و(1944-19460) نيترتفلا يف ىلوت .(1945-19444)

 ةدايق ملست مث «تالتاقملا دعاوق ةدايق )1984 -١1905(

 ديمع ةبتر ىلا هتيقرت دعب )/١98 -١1951١( ةيوحلا ةيلكلا

 سيئرل ًادعاسم 145١ ماعلا :يف نيع .رايط ءاول ةبترف رايط
 يف ةفلاحتملا ىوقلل ايلعلا ةدايقلا» يف يوجلا عافدلا ناكرا

 ماعلا ىتح بصنملا اذه يف لظو . 5118515 «ابوروا

*13. 

 ةعومجملل ماعلا دئاقلا بصنم 19584 ماعلا يف ملست

 ىلا يقر .(يكلملا وجلا حالس) تافذاقلا ةدايق يف ةثلاثلا

 - )1١9565 ةرتفلا يف لغشو 1456 ماعلا يف رايط قيرف ةبتر
 يف ةلماعلا ةيكلملا ةيوجلا ةوقلل ماعلا دئاقلا بصنم

 ةيناثلا ةيكيتكتلا ءافلحلا ةوقل ًادئاق ادغ مث «ةيبرغلا اينامل

 ماعلا يف رايط لوا قيرف ةبتر ىلا يقرو .(1458-1955)

1554 

 يزكرم (19ا/1- 1954) ةرتفلا يف دووستويس لغش

 دئاقو .يكلملا وجلا حالس يف ةبراضلا ةدايقلل ماعلا دئاقلا

 ةرتفلا يف لتحاو .هدحتملا ةكلمملا يف يوحلا عافدلا ةقطنم

 يكلملا وحلا حالس ناكرا سيئر بصنم (19175-14101)

 فئاظو ةدع ١91/4 ماعلا يف هدعاقت دعب لغش مث ,يتاطيربلا

 «سيايسوريأ شيتيرب» تاكرش سيئر ةفيظو اهمهأ« ةيندم

 بئان ةفيظوو )١91748 - ١91/4(2 رن نوط م 052

 191/4 ماعلا ذنم «سيور- زلور» ةكرش ةرادا سلجم سيئر

 (ةكرعم) سواه تروك ايناقليستويس (04)
85 

 هرلا١ 8-9) 1412510020 «دنومشتير» ةلمح كراعم ىدحا

 تاوقلاو (ةيلامشلا) ةيلاردفلا تاوقلا نيب ء(1855١ /

 ةيكريمالا ةيلهالا برحلا نابا« (ةيبونجلا) ةيلاردفتوكلا
 - 3148514 ةلمح ,دنومشتير رظنا) .(1856 - ١451

 ,(امكود

 دعبء[ل5565)1 01221 «تنارغزيسيلوي» لارئجلا عضو

 ةقيقد ةطخ85١41 4/7/9 يف ةيلاردفلا تاوقلا ةدايق هيلوت

 ««اينيجرفب» ًارورم «دنومشتير» نييبونجلا ةمصاع لالتحال

 يف ؛نلوكنل» سيئرلا معدي ماه يركسع راصتنا قيقحت فدهب
 برخلا ءاهنا ىلع دعاسيو .ةهج نم ةيسائرلا تاباختنالا

 .ىرخأ ةهج نم«نييلامشلا ةحلصمل ةيلهألا

 (ويام) رايأ رهش لئاوا يف ةطخلا ذيفنت «تنارغ» أدبو

 دئاق 28. 811165 «رلطب نيماينب» فلك املنع "5

 ىلا كرحتلاب .13210265 1117617 «رقير سميج» شيج

 شيج سأر ىلع وه عرش نيح يف « بونجلا نم ؛دنومشتير»
 تاروانم يف (يدنج فلأ )١١6 20401286 «كاموتويلا»

 دراودا تريور» لارنجلا تاوق لوح فافتلالا تفدهتسا

 8 0 1ع يل

 ««تنارغ» ةمجاهم ىلا «يل» رداب «1855/هرلك  ه يفو

 «سنردليو رظنا) .لاتقلا ناديم نم باحسنالا ىلع هربجاو

 قرف ىدحا اهب تماق عالطتسا ةيلمع دعبو .(1874 ةكرعم

 تاوقلا زكري نا «تنارغ»ررق « هرلا/ حابص «كاموتويلا»شيج

 ىلا ارمأ ه/ يف ردصاو ««دنومشتيرو ةئيدمو «يل» عقاوم نيب

 شيج دئاق .©. 816206 «ديم جروج» لارنجلا

 لوألا هفده العاج م«يل» نيمي ىلع كرحتلاب ,«كاموتوبلا»

 500 15ال11/21112 «سواه تروكايناقليستويس» ىلا لوصولا

 يقرش يبونج ملك 14 دعب ىلع ةعقاولا .(01011 11010156

 ىلوتي نا ىلع .ًاماه قرط عطاقت لكشت يتلاو ««سنردليو»

 تاني

 ةلايخ دئاق ع1. 586121088 «ناديريش بيليف» لارنجلا

 1000/5 «نريقات سدوت» ىلع ةرطيسلا ماكحا««كاموتويلا»

 و «سنردليو» نيب ,870616 «كورب» قيرط ىلع 2
 20 «ويد رمغ عم ةعطاقتملا قرطلاو ««ايناقليستويس»

 مضي «ديم» لارنخلا ةدايقب «كاموتويلا» شيج ناكو

 : ةيلاتلا تاليكشتلا

 «كوكناه دليفنيو» لارنحلا ةدايقب يناثلا قليفلا

1.1220 

 رونريفوغ» لارنحلا ةدايقب سماخلا قليفلا *

 6.11/3 عطمنراو

 «كيوجديس نوج» لارنجلا ةدايقب سداسلا قليفلا #
 ل .5 ل عانت ءاع

 «دياسنريب زوربما» لارنجلا ةدايقب عساتلا قليفلا

 , ثان 510

 .«ناديريش بيليف» لارنجلا ةدايقب ةلايخ ةليكشت *
 مضي ناكف .«يل» لارنجلا ةدايقب يلاردفنوكلا شيجلا امأ

 :ةيلاتلا تاليكشتلا

 « ليووي دراشتير » لارنجلا ةدايقب :ليووي » قليف *
 . 1. طوبعلل

 «يلريا لابوج» لارنجلا ةدايقب 11111 «ليه» قليف

 .ل .طهتلال

 لارتجلا ةدايقب 1.028511661 «تيرتس غنول» قليف *

 1 .«نوسردنا»

 . 1.166 (يل ويهزتيف » لارنجلا ةدايقب ةلايخ ةيلكشت :#

 وحن ةعبرألا هقلايفب «كاموتويلا» شيج قلطناو

 لارنجلا رثا يف ديل كدمععءالورودأللع «ليقزرلسناشت»

 يف «ناديريش» حجن نا دعب .«ايناقليستويس» وحن هجتملا «يل»

 ىلع مهماغراو ««نريقات سدوت» نم نييلاردفنوكلا درط
 هاجتاب ًاقرشو .00015 «نيبروك» رسج ىتح ًابونج عجارتلا
 .ىلع «كوكناه» ةدايقب يناثلا قليفلا مدقتو .«ايناقليستويس»

 ةعاسلا يف «نريفات سدوت» ىلا لصوو .«كورب» قيرط
 .قدانخلا رفحب أدبو فقوت ثيح هر” موي نم ٠٠,4

 فلك دق ناك 'يذلا «نراو» ةدايقب سماخلا قليفلا هعبتو

 ويهزتيف » ةلايخ ةجاهمب 160812502 «نوسنبور» ةقرف

 فينع لاتق دعب ةقرفلا تنكمت دقو .«كورب» قيرط ىلع «يل
 «نييلاردفنوكلا فوفص يف ةميسج رئاسخ عاقيا نم

 ؛«ايناقليستويس» نم ملك ؟,ه ةفاسم ىتح مهعفدو

 عفادملا نم ةريزغ نارين ىلا كلانه ةقرفلا تضرعتو

 حورجب «نوسنبور» ةباصا ىلا تدأ«ةيداعملا قدانبلاو

 «نراو» رطضا امم «بيرق جرح ىلا هلاجر عجارتو «ةريطخ

 ىلا هقليف ءازجا ةيقب ةدايق ميلستو .هسفنب ةقرفلا ةدايق ىلا

 . ©4161 «رلتك» و 073101010 «دروفوركد نيلارنجلا

 غنول» قليف دئاق .«نوسردنا» يلاردفنوكلا لارنجلا ناكو

 نم نيءاول عم «ايناقليستويس» ىلا ٍذئنا لصو دق ««تيرتس

 فرديا



 ها نشط نم نييلابرظرولكا ب وشل ١ هيا

 0/ ١-81 اينما ديس ويسر نييلار فلا مست مح د ه
 816 بيش ا رفزر وللا غاطرلا طيز سس
 621١2 2#_ريسلا رطل راششلا طيف تح
 - سيلا رملا حتر وانك يححح

0 
 سواه توك

 ( 1838 رايأ ) ةكرعملا نابإ نيبراحتملا نيفرطلا تاوق عقاومو ٠ اينافليستويس هاجتاب نييبونجلاو نييلامشلا كرحت

 ةيلاردفلا 73/115017 «نوسليو» ةلايخ ةقرف تناك اهيف ,هقليف

 ىلع ترطيس دق تناك نا دعب «ناديريش نم رمأب بحست
 دعب «نراو» ةلتاقم «نوسردنا» ىلوتو . نيتعاس ةدمل ةدلبلا

 جز نا دعب لاتقلا ةعقر تعستاو .«يل .ف» ةلايخخ باحسنا

 « «رلتك» ةقرفو «دروفورك» ةقرف :امه هقليف نم نيتقرف «نراو»

 تاوق ىلا (سداسلا قليفلا نم) «يسريجوين» ءاول مامضناو

 مث . ليووي قليف نم «سدور» ةقرف مامضنا دعبو ««ثراو»

 . ءاسملا ىتح لاتقلا رمتساو . «نوسردنا» تاوق ىلا هلك قليفلا

 مهعقاوم نم مهئادعا جارخا يف هلالخ نويلاردفلا لشفو

 ةباصإ 17٠٠١ اودبكتو ««ايناقليستويس» موخت ىلع ةنيصحلا

 .ابيرقت
 تاشوانمرهظلا لبق ةرتف يف ترج « ( ه/8) يلاتلا مويلا ينو

 ةكرعم ىلا لوحتت نا نود «ةيعفدملاب لدابتم فصق لامعاو
 دئاق لتق نم اونكقوءنويلاردفنوكلا ةصانقلا طشنو . ةلماش

 هدقفت ءانثا«كيوجديس» لارنجلا؛سداسلا يلاردفلا قليفلا
 قليفلا ةدايق 771816 «تيار» لارنحلا ملستف .هتادحول

 21غ

 «يلريا» لارنجلا««ليه» قليف دئاق لوصوبو .سداسل

 عيزوتب «يله لارنجلا اق «ايناقليستويس» ىلا يلاردفنوكل

 يف «نوسردنا» قليف : يلاتلا وحنلا ىلع يعافد ءوتن يف هتاوق

 يف«يلريا» قليفو ,طسولا يف ليووي قليفو «وي» رهن ىلع ةرسيمل
 . 1760ع1,1 لكى ان158 «غربسكير ديرف» قيرط ةيامحل ةنميمل

 مسقلا ناكو .ملك 5١و ١7 نيب طخلا اذه لوط حوارتو

 لكشب ةيعفدملاب ًايمحمو « ةفيثك جارحا طسو ًادتمم هنم مظعال

 نم مدقتلاب ًارمأ ءاسملا ليبق «تنارغ» لارنجلا ردصأو

 طوطخ ىلع ةراغالاب «ناديريش» رمأ اك ءودعلا وحن ديدج

 تاوق تناكو .«دنومشتير» - «ايناقليستويس» تالصاوم

 ٍناثلا قليفلا :يتآلا لكشلا ىلع تعزوت دق نييلاردفلا

 .طسولا يف (نراو) سماخلا قيلفلا .ةنميملا يف (كوكناه)

 دق «تنارغ» ناكو .ةرسيملا يف (تيار) سداسلا قليفلا

 ناك يذلا .(دياسنريب) عساتلا قليفلا نم تامولعم هتدرو

 «يل» لارتجلا ناب ديفت .«غربسكيرديرف» قيرط ىلا ًاهجتم

 رمأف ؛«غربسكيرديرف» هاجتاب ًالامش كرحتلا مزتعي
 «وي» رهن تافطعنم ربع «يل» ةرسيم وحن مدقتلاب «كوكناه»

 يف ربملا دنع كابتشا عوقو ىلا ىدأ امم «ةيبرغلاو ةيقرشلا
 . يلاتلا مويلا

 ةفضلا دنع دتمي هرك ٠١ يف يلاردفلا موجهلا طخ ناك

 .ابيرقت ملك ١7 هلوط غلب لاله ةئيه ىلع ؛وي» رهن نم ةيلامشلا

 فينع يعفدم فصقب ركابلا حابصلا ذنم لاتقلا لهتساو

 ىلع اموجه نويلاردفلا نش مث ,رهظلا دعب ام ةرتف ىتح رمتسا
 قليف نم) 116105 «سدليف» ةقرف نكل .«يل» تاوق بلق

 8211019 قلراب» ةقرف تمغراو , مهمدقت تفقوا ( ليووي

 نا دعب ,ةيقرشلا ةفضلا ىلا باحسنألا ىلع (كوكناه قليف)

 دونج ماق سمشلا بورغ ليبقو . ةميسج رئاسخ اهب تعقوأ

 يءاولو (سماخلا قليفلا نم) «رلتك» و «دروفورك» يتقرف

 فينع موجه (ناثلا قليفلا نم) «لوراك» و 1[/عادات «بو»
 تقحلاو .موجحلا اذه تدص يتلا ,.«سدليف» ةقرف ىلع

 . جاورألا يف ةريبك رئاسخ نيمجاهملاب



 نش ىلا «كوكناه» لارنجلا رداب ١9,٠٠ ةعاسلا دنعو

 , 610010 «نوبيغ»و «ينريب» يتقرفبًنيعتسم ءديدج موجه

 « (سدليف ةقرف) 016885 «زخيرغو ءاول رحد هلاجرع اطتساو
 ءاول نم ةيبناج تايامر نكلو . تانيصحتلا ىلع اولوتساو

 «تانيصحتلا كرت ىلع مهتمغرأ (سدليف ةقرف) «نوسردنا»

 لترلا عجارتو . ىحرحلاو ىلتقلا نم ريثكلا مهءارو نيفلخم
 هذه يفو .ةزتهملا تايونعملو ىضوفلا نم يشب مجاهملا

 نا دعب ««نراو» نم راسيلا ىلا «تيار» لارنجلا راغأ ,ءانثالا

 ناك يذلا يعافدلا ءوتنلا نم يبرغلا بناجلا نا نم ققحت

 دصل له ؤم ريغ .( ليووي قليف نم) (سدور» ةقرف ةيامحب
 قليفلا نم«08[0][4 «نوتبأ» ءاول دمع مث .ريبك موجه

 ناريئب ديهمت دعب قاسنأ 4 يف تانيصحتلا ةمحاهم ىلاءسداسلا

 رسأو .لوألا يلاردفنوكلا طخلا ميطحت نم نكمتو . ةيعفدملا

 . عفادم 4 نم ةيراطب ىلع ءاليتسالاو «لجر فلا نم رثكأ

 معد يف (يناثلا قليفلا نم) 7101[ «توم» ةقرف لشف نكل

 ,مهنزاوت ةداعتسا ىلع نييلاردفنوكلا دعاس «نوتبأ» ةرسيم

 رطضا امن ,نيتبنجملا ىلع موجه نشو .ةكرعملا يف نيءاول جزو
 ١٠٠١ ابحطصم مالظلا حنج تحت باحسنالا ىلا «نوتبأ»
 .ةعبرالا عفادملا نع ىلختوءلجر فلا دقف نأ دعب ءريسأ

 ةوق عم (دياسنريب) عساتلا قليفلا كبتشا ةرسيملا يفو
 ىتح اهرحد يف حجنو .عالطتسا ةيلمع ءانثا ةيلاردفنوك

 ًانيصحأعقوم ذختاو 0«غربسكير ديرف» قيرط نم ةبيرق ةفاسم
 لالخ لتق دقو . «ايناقليستويس» نع طقف رثم 4٠٠ ةفاسم دعبي

 تناكو .هقرف ىدحا دئاق .«نوسنقيتس» لارنجلا كابتشالا

 نيح يف «ةباصا 47٠٠١ مويلا اذه لالخ نييلاردفلا رئاسخ

 .ةباصا ٠٠٠١ نويلاردفنوكلا رسخ
 ضوخ ىشاحتي « يلو نأب ««تنارغ» ىدل ًاحضاو حبصأو

 تاوقلا فازنتسا هل ىنستي ىكل «ةدحاو ةعفد ةلماش ةكرعم

 نثي مل اذه نكلو . «دنومشتير» هاجتاب كرحت لك يف ةيلاردفلا
 قرغتسا ولو ىتح .مدقتلا ةلصاوم ىلع همزع نع «تنارغ١»
 .هلوق دح ىلع .هلمكأب فيصلا كلذ

 تاشوانملا ىلع هر/ ١١ يف ةيبرحلا لامعالا ترصتقا

 قليفلا لقتناو : يلاتلا مويلل ًادادعتسا عالطتسالا تايلمعو

 لارنجلا راسي ىلا هعقاوم نم ليللا ءانثا (كوكناه) يناثلا

 «تيار» لارنحلا نيب ةلصافلا ةقطنملا يف زكرقو ««تيار»

 تأدبو . يعافدلا ءوتنلا ةمجاهمل ًابهأت«دياسنريب» لارنجلاو

 يف ((«توم» و ««ينريب» و ءاولراب» قرف) قليفلا اذه قرف

 نع رتم ١١١٠١ نم رثكا دعبتال ةطقن دنع يموجه لتر ليكشت
 نع ةرابع هتمجاهم يونملا فدا ناكو .نييلاردفنوكلا عقاوم

 | نويلاردفنوكلا ناك يذلا ءوتتلا ةيامحل ًالامش دتمت قدانخ

 تناكو . 110116 - 5006© «لغبلا ةودحو» مسا هيلع نوقلطي

 ةقرف ىلوتت ثيحب « ليووي قليف ىلا ةلوكوم ءوتنلا اذه ةيامح

 ةقرف ىلوتتو «ةيقرشلا ةيوازلا ةيامح «دوسنوج دراوداو

 ناكو .ةيبرغلا ةيوازلاو ةهجاولا ةيامح 180065 «سدور»

 . ةيطايتحالا «نودروغ» ةقرف هيمحت ناث طخ ءوتنلا ةورذ فلخ

 بابضلا طسو يناثلا قليفلا كرحت هر/ ١ رجف دنعو
 ماقو . «ولراب» ةقرف همدقتت , ةيداعملا تانيصحتلا ىتح فيثكلا

 («ولراب» ةقرف) 11165 «زليامد و 8:001ع «كورب» ءاون

 «نارينلا نم لباو تحت ءوتنلا يف ةيسدنهلا عناوملا ةلازاب

 ةقرف تمجهو .ةوارضب ةعفادملا تاوقلا عم ماحتلالاو

 ءاليتسالا نم نومجاهملا نكمتو «ىنميلا ةهجلا نم «ينريب»
 ناك «يدنج ٠8 ىلاوح رسأو «ةيار ٠# و ًاعفدم ٠١ ىلع
 كشوأو .«تراويتس» و «نوسنوج» نالارنجلا مهيب نم

 «نيال» ءاول نا الا يناثلا طخلا حايتجا ىلع نويلاردفلا

 ىلع مهمغرا موجه ماق (؛نودروغ» ةقرف نم) 1826
 قدانخلا ةداعتسا نم نكمتي نا نود .«تانيصحتلا ءالخا

 قليفلا نيمي ىلع ًازكرمتم (تيار) سداسلا قليفلا ناكو

 . بونجلا هاجتاب ةيبرغلا ةيوازلا نم دتمملا طخلا لغشيو «يناثلا

 موجهلا طغض تحت هعجارتو يناثلا قليفلا موجه لشف دعبو

 كلذ قرف لمع قطانم تلخادت ,«سكاعملا يلاردفنوكلا

 ةقرف تلغش ذإ ؛سداسلا قليفلا لمع ةقطنم عم قليفلا

 «سداسلا قليفلا اهلغشي يتلا ةيوازلا دنع اعقوم «توم»

 اذه راسي ىلا «ولراب» و «نوبيغ» و «ينريب» قرف ترشتناو
 كباشت ىلا ةقيض ةعقر يف تاوقلا هذه عمجت ىدأو . قليفلا

 . ةدايقلا رماوأ

 ةداعتسال مهاوق نويلاردفنوكلا عمجتسا تقولا اذه ينو

 .راسيلا نم هتاوق ضعب «تيرتس غنول» قليف عفدف .قدانخلا

 ثيح ءنيميلا نم «ليه» قليف نم ةيولأ ةثالث تقلطناو
 لاتق يف ةيمامالا تانيصحتلا دنع نييلاردفلا عم تكشتا

 . ةريزغلا راطمألاو درابلا سقطلا هتواسق نم داز ,«فينع

 محتلا ثيح «ةيبرغلا ةيوازلا دنع اتورذ لاتقلا ةدح تغلبو

 ةعقوملا لعج امم  ىحرجلا داسجاو ىلتقلا ثثج قوف نافرطلا
 ةيوازلا) 8/1000 ىضقاع «لغنا يدولب» مساب فرعت

 . (ةيمادلا

 تماد ةكرعم دعب «مالثغلا طوبه دعب الا لاتقلا فقوتي مو
 ىلإ مهدادتراو نييلاردفلا لشف نع ترفسأ ةعاس 4

 لاتقلا يف ةكرتشملا ةيلاردفلا تاوقلا ددع ناك دقلو . مهعقاوم

 الجر 0١ مهنمح رن رلتق «لجر فلأ 5” ىلاوح هرل١ ؟ يف
 نيب تحوارت دقف نييلاردفنوكلا رئاسخ اما . لجر 6٠٠ دقفو

 .ريسأ فالا 4 مهيب نم ءلجر فالآ ١ وو

 ميظنت ةداعاو ةحارتسالا ىلا هرك ١١ يف نافرطلا فرصناو

 فقو ةلحوملا قرطلاو ءيدرلا سقطلا ضرف نا دعب ,تاوقلا

 تايلمعو تاشوانم (هر/10-ه/١ 5) ةرتفلا للخت مث .لاتقلا
 نطاوم نم ققحتلا اهنم نويلاردفلا دصق ةوقلاب عالطتسا

 يف ةدعاق ةماقا يف نويلاردفلا كمه ا اك :«يل» دنع فعضلا

 « ىحرجلاو ىضرملا لاسرال 401112 (01ععا< «كيركايكا»

 تل نس

 نم نيمداقلا نيعوطتملا لابقتساو تادادمالا ملستو

 .نطنشاوف

 (9و 5و « ؟) ةيلاردفلا قلايفلا تلواح هر/١ 8 حابص يفو
 ببسب تلشف اهتلواحم نكل , ليووي قليف طوطخ عاضخا

 نم رثكا ةراسخ دعب تعجارتف . ةيلاردفنوكلا ةيعفدملا نارين

 قرخ رذعتملا نم ناب «تنارغ» دجو نيحو . حيرجو ليتق يفلا

 كرحتلاب رمأ .«سواه تروك ايناقلستويس» يف «يل» طوطخ
 . هرلا١ 1-9 ةليل فصتنم يف 101[ 4208 «انأ ثرون» ىلا

 هر/19 يف ماق ليووي نأل ددحملا دعوملا يف متي مل كرحتلا نا ديب

 ىلع ةرطيسلا ةيغب ««تنارغ» ةرسيم لوح فافتلا ةكرحب

 تلشف دقلو . نييلاردفلا مدقت ةقاعاو «غربسكير ديرف» قيرط

 تناك يلا 17/161 «رليات» ةقرف هل تدصت نيح « ليووي ةلواحم

 و «دروفورك١ اتقرف اهدناست «ًاثيدح ةكرعملا ضرأ تلخد دق

 . ءاسملا تح ماد كابتشا دعب عجارتلا ىلع هتمغراو« «ينريب»

 قيرط ىلع باحسنالا ىلا ليووي تاوق ضعب ترطضاو

 «وريريف» ةقرف دونج عم اهكابتشا دعب 2«غربسكيرديرف»
 مويلا كلذ يف« ليووي ١ رئاسخ تغلبو . نينولملا "610

 ًادوقفم ؟ ؛ةواجيرج 90١٠و ًاليتق 195 لباقم ,ةباصا ٠
 .نييلاردفلا فوفص يف

 هاجتاب ًابونج هكرحت «تنارغ» أدب «ه/١7 - 1 ةليل يفو
 يف عقاوملا «يل» ىلخأو .ةعاس ؟ 4 مادريخأت دعب «وانأ ثرون»

 ربن دنع ةيوق عقاوم يف زكرمتلا ىلا عراسو ««ايناقليستوبس»
 وحن «تنارغ» مدقت ةقاعال ادادعتسا « هر/7؟ يف «انا ثرون»

 ةكرعم تهتلا كلذبو .ديدج نم «دنومشتير»
 ٌلايتق 1610/77 اهيف نويلاردفلا رسخ يتلا «ايناقليستوبس»

 ريغ نييلاردفنوكلا رئاسخ تيقبو .دوقفم 7٠٠٠١ و احيرجو
 .ةباصا فالآ ٠١ نم رثكا تناك اهنا دقتعير «ةفورعم

 ١95١ (ةراغا) نغرب زتيبس (5)

 نييدنكلا (ريواغملا) «سودناموكلا » نم ةوق اهب تماق ةراغا
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ ةيناطيربلا ةيرحبلا عم نواعتلاب

 عقت ءرزحلا نم ةعومجم يه 0 نغرب زتيبس

 ليبخرا نمض لخدتو «يلامشلا دمجتملا طيحملا طسو يف

 ًارتم ويلك 470 وحن ةفاسم ىلع ,517215210 «رابلاقس»

 لامش ىصقا يف دوجوملا 17011506 «وسمورت» ءانيم يلامش

 نم ريبك ددعو .ةيسيئر رزج سمح نم فلأتتو .جيورنلا
 .ًاعبرم ارتمويلك 5١7179 اهتحاسم ةلمحو «ةريغصلا رزحلا

 اهتحاسم غلبتو«(ةيبرغلا نغرب زتيبس» يه رزجلا هذه ربكاو
 .ًاعبرم ًارتمويلك 4044# وحن

 تلوحت ,.1045 ماعلا ينرزحلا نويدنلوطا فشتكا نأ ذنمو

 نويناطيربلاو نويدنلوملا اهمدختسي «ناتيحلا ديصل زكرم ىلا
 كلذلو .نويسنرفلاو سورلاو نويجيورنلاو نويكرامينادلاو

 ماعلا ينو . ديصلاب ةينعملا لودلا نيب مئاد عارص لحم تناك

 كم6



 ١ ١91 ماعلا يف ةرغإلل افده تناك يتلا « نغرب زتيببس ١ ررج عفوم

 رزج ىلع جيورنلا ةدايس ممالا ةبصع ترقا 29

 نمارابتعا الا ايلعف ةدايسلا جيورنلا سرامت لو ,«نغرب زتييس»

 . هاك

 ةريزج يف تطشن .نيرشعلا نرقلا لئاوا ذنمو
 ةطساوب محفلا جارختسا تايلمع ؛ةيبرغلا نغربزتيبس»

 ةيدنلوهللاو ةيديوسلاو ةيناطيربلاو ةيكريمالا تاكرشلا
 ناكس مظعم ناكو .ةيسورلاو ةيجيورنلاو ةيكرامينادلاو
 نييجيورنلا نم ةيناثلا ةيمللاعلا برحلا بوشن دنع ةريزجلا

 يف جيورنلا ةيناملالا تاوقلا تلتحا امدنعو .تايفوسلاو

 ةيئانلا «نغربزتيبس» ررج لالتحاب مقت مل 194٠« ماعلا

 .هلاح ىلع ةيسيئرلا ةريزجلا يف محفلا جاتنا رمتساو

 المك

 ةمجاهمب ايناملا مايق رثإو 21551١ (ىيلوي) زومت فصتنم يفو
 ةيجراخلا ريزو حرتقا 19(4 4 ١//"ر/”7) يف يتايفوسلا داحتالا

 ريس وكسوم يف يناطيربلا ريفسلا ىلع «فوتولوم» يتايفوسلا
 كرتشم يركسع لمعب مايقلا ةركف .«سبيرك دروفاتس»
 ناملالا درطل اديهمت ,.«نغرب زتيبس» ىلع ءاليتسالا فدهتسي

 يرحبلا دادمالا لفاوق ريس طخ نيمأتو « جيورنلا يلامش نم

 دمجتملا طيحملا ربع يقتايفوسلا داحتالا ىلا ةهجوتملا ةيناطيربلا
 .يلامشلا

 -تقفاوو «حارتقالا اذه ةيناطيربلا ةموكحلا تشقان دقو

 دض ةيلمعب مايقلا ىلع ةماعلا ناكرالا ةسائر ةراشتسا دعب

 اهيف ةمئاد ةيماح ءاقباو اهالتحا فدهتستاال «ةروكذملارزحلا

 هذه يف ةمئاد ةوقب ظافتحالا اهبلطتي تلا تابوعصلل ًارظن»

 ةيركسعلا دراوملل ةرثعب نم هلثم امو «ةلوزعملا ةيئانلا رزجلا
 يف ةدوجوملا محفلا مجانم بيرخت فدهتست لب .(ةحاتمل
 نويناطيربلا ررق اذهو .اهنم ناملالا ديفتسي ال ىتح .رزحل

 «مجانملا ريمدت اهالخ متي «سودناموك» ةراغاب ءافتكال

 .ةريزجلا يف نيدوجوملا ناكسلاو نيلماعلا ةفاك ليحرتو

 يتلا ةيساسالا ةهجلا ةيناطيربلا ةيرحبلا ةدايق تناكو

 لالتحال طيطختلا مدعو«ةراغإلاب ءافتكالا ةركف تحجر

 يف تبلط دق ةدايقلا هذه تناكو . مئاد لكشب «نغربزتييس

 لوطسا دئاق ,106ا «يفوت» لاريمالا نم ١9 ؛ الا ؟

 هلوطسا نم برس دادعإ .110576 116[ «مالا نطولا

 نا ىلع .تايفوسلا عم نواعتلاب لامشلا ىصقا يف لمعلل

 .هل ةيساسا ةدعاق يتايفوسلا «كسنامروم» ءانيم نم ذختي

 راتحاو . ةليدب ةدعاقك «نغربزتيبس» ًاضيا هيلع تحرتقاو

 «برسلا اذه ةدايقل 1/187 «نايق» يرحبلا ءاوللا «ىفوت»

 تاعافدلاو ءانيملا دقفتل «كسنامروم» ىلا ةرئاطلاب هلسراو

 هتدوع دعب «نايق» بتكو .اهيف ةدوجوملا تارئاطلل ةداضمل

 «هبرسل ةدعاقك«كسنامروم» ةيحالص مدع هيف حضوأ ًاريرقت

 اذه ةروطخو ءاهيمحت يتلا ةيوحلا تاعافدلا فعض ببسب

 فو . اهيف زكرمتتس يتلا ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا ىلع عضول
 مضت ةوق سأر ىلع «هدنلسيا» نم «نايف» رحبا 1١1 ع لاا

 ةليدبلا ةدعاقلا عالطتسا ةيغب «نيترمدمو نيدارط

 اهتيحالص مدع ع الطتسالا دعب هل نيبت دقلو .«نغرب زتيبس

 يتلا ةيرحبلا تايلمعلا نال ارظن ؛هبرسل ةيماما ةدعاقخ

 لخدتل ضرعتتس . جيورنلا ءىطاوش نم ةبرقم ىلع اهذفنيس
 ناريطلا عيطتسي نا نود «يناملالا ناريطلا لبق نم لاعف

 دعاوقلا نع لمعلا ةقطنم دعب ببسب ءاهتيطغت يناطيربل

 ةيرحبلا ةدايقلا تلخت ,ساسالا اذه ىلعو .ةقيدصلا ةيوحلا

 تدياو ««نغرب زتيبس» لالتحا ةركف نع ةماعلا ةيناطيربلا

 .اهيلع ةراغالا ةركف

 ةراغالا ذيفنت

 ةموكحلا ةقفاوم ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا لوصح رثإ

 ةطلسلا ةبحاص اهرابتعاب .ةراغالا ىلع ىفنملا يف ةيجيورنلا

 «سودناموكلا» ةوق ليكشت ىرج «ةريزحلا ىلع ةيعرشلا

 نم 46و ًاطباض 45 مضت تناكو . ةمهملا ذيفنتل ةصصخملا

 نيفيفخ نييدنك ةاشم يجوف نم مهمظعم ريتخا «ىرخا بتر
 نم ليلق ددع مهيلا مضناو .ةيدنك ناديم ةسدنه ةيرسو

 .ةريغص ةيجيورن ةوقو «ناطيربلا نيسدنهملا حالس لاجر

 ءاوللا دئاق 0615 «ستويو» ديمعلا ةروكذملا ةوقلا ةدايقب فلكو

 ةيندم ةنيفس رهظ ىلع ةيئادفلا ةوقلا لقن ررقتو . يناثلا يدنكلا

 ثالثو نيدارط مضت ةيرحب ةوق اهتسارح نم ْؤَت نا ىلع«, ةيدنك

 . «نايف» يرحبلا ءاوللا ةدايق تحت .تارمدم



 .1941 / 6/19 يف ىلفاياكس» نم ةوقلا ترحبأ
 عبات .ًارحب وأ ًاوج مهلخدت نود ةلوليحلاو ,ناملالا ليلضتلو
 ليغشت ةزيرجلا نو ؤش ىلع فرشملا يجيورنلا يرحبلا طباضلا
 ًابلاطم .«نغربزتيبس» يف ةدوجوملا يكلساللا لاسرالا ةطحم

 ةوقلا تلصوو .محفلا نحش نفس نم ديزم لاسراب

 نود , 19 4 ١/8/8 موياهيف تلزنو ةريزحلا ىلا ةيناطيربلا

 . ةيناملا ةوق يأ اهضرتعت نا

 ءازجالا ضعب كيكفتب نيسدنهملا حالس رصانع ماقو

 ىرجو .ىرخالا ءازجالا فسنو .مجانملا تالآ نم ةماحلا

 نم جرختسملا محفلا نم نط فلا 400 وحن يف رانلا لاعشا

 نم نولاغ فلا 71/ ىلا ةفاضالاب ,نحشلل دعملاو مجانملا

 ةفئاز ريراقت ةدع ثب دعب نيتيكلسال نيتطحم اوفسنو .دوقولا

 حمسي ال فيثك بابض دوجو دكؤت .سقطلا لاوحا نع

 ةيناملالا عالطتسالا تارئاط عنملكلذو «قيلحتلاب تارئاطلل

 ريراقتلا هذه جئاتن نم ناكو .ةيوحلا تايرودلاب مايقلا نم

 . ةيلمعلا لاوط ةيناملا ةرئاط يأ روهظ مدع

 لامعلا نم 7٠٠٠١ وحن ءالجإ مت هسفن تقولا يفو

 ًاطباض 197١و ,نييجيورنلا نم ١٠86و «تايفوسلا ناكسلاو

 داحتالا ىلا ةيناملالا تالقتعملا نم اورف دق اوناك ًايسنرف ًايدنجو

 تمتاو .اهيف لمعلل «نغربزتيبس» ىلا اولقتنا مث«يتايفوسلا

 /9/7 موي اهنم تبحسنا مث «ةريزجلا يف اهماهم ةفاك ةوقلا

 ةدوجوم تناك محف نحش نفس ا اهعم ةبحطصم ؛«

 جيورنلاو ةريزجلا نيب يكلساللا لاصتالا عطقني ملو .اهيف

 مل كلذل .«نغربزتييس» يف ةراغالا ةوق دوجو ةدم لوط
 ةطحم تلواح امدنع الا , يعيبط ريغ رمأ دوجو ىلا ناملالا هبتني

 ةريزجلاب لاصتالا «وسمورت» يف ةدوجوملا ةيكلساللا لاسرالا

 ةدايقلا تناك امدنعو . ىودج نود ١194 ١/ة/ 4 - ةليل يف

 .يكلساللا تمصلا اذه ريسفت لواحت جيورنلا يف ةيناملالا

 تناك .فقوملا ةقيقح فشكل ةمزاللا ريبادتلا ذاختال دعتستو

 تابوعص ةيأ نودايناطيرب ىلا ةدوعلا قيرط كلست ةريغملا ةوقلا

 ةيناطيربلا «سودناموكلا» تاوق تققح كلذبو .رئاسخوأ

 ين لوألا اهحاجن دعب .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف يناثلا اهحاجن

 . 194١ (سرام) راذا لئاوا يف «نتوفول» ةريزج ىلع ةراغالا

 (ةدعاق) ايزيبس ءايستيبس (؛)
 .(ةدعاق ءايستييسال رظنا)

 تاشنملا فسنب نوريغملا ماق « نغرب زتييبس » ىلع ةراغإلا حاجن رثإ

 قالطنالا ةدعاق ىلإ مهباحسنا لبق دوقولا تانازخ يف رانلا اولعشاو « ةيويحلا

 فذ



 تلا نع

 (ةرئاط) ريافتيبس 0)

 دعقمو دحأو كرحم « ةيحورم ةلتاقم ةرئ

 برحلا يف ةيناطي ربلا تالتاقملا رهشأ ريتعت . دحاو
 يف ةلتاقملا تارئاطلا رهشا ىدحإو « ةيئاثلا ةيملاعلا
 نم يهو . تاريطلا خيرات

 . هلم عضطت همم « نيرام

 5161 « ريافتييم د ةرئاطلا لصأ عج ريب

 اهدعأ « ةعرسلا ةيلاع ةريغص ةرئاطل ممصت ىلإ

 « لشتيم هلانيج ر» يناطيربلا تارئاطلا مسمصم
 كا رتشالا فديب «تانيثالثلا لئا وأ يف 2.1 غعطعلا

 تقولا كلذ يف متت تناك يلا ةعرسلا تاقباسم يف
 ةيلاديم » مساب ةفورعملا ةزئاحلا ىلع لوصحلل

 قلح دقلو . كارد عز لع '1عمطإب «٠ رديانش
 ريوس » مس تحت ١971 ماعلا 5 ميمصتلا اذه

 ماعلا كلذ يف نكممو « 8 - 6 « 5 - س نيرام

 تغلب نأ دعب ء ةروكذملا ةيلاديملاب زوفلا نم
 ةعرس يهو : ةعاس / لك +09 ىوصقلا هتعرس
 تقولا كلذ تارئاط عم ةن راقملاب « ةيسايق

 ةسكارش تماق © ةصاخ ةردابم نم ًاقالطنا و

 ء «لشتيم» اهيف لمعي يلا م« نيرامريوس »

 ىلإ هليوحت ةيغب « 05 - سو رسذومنلا ريوطتب
 لفكت ةمدقتم ايازم ىلع يوتحت ةلتاقم جاتنإل ساسأ
 لمعت تناك ىلا ةلتاقملا تازارطلا ىلع قوفتلا اهل
 كلذو « تانيثالثلا لالخ ةيملاعلا ةيوحلا ةحلسألا يف
 نم ةرئاطلا ىلع ىمسر بلط يأ كانه نوكي نأ نود
 ” .٠ اهرب رأ ةيناطيازلا ةمزكملا

 امدنع « :+١5 ماعلا يف عضولا اذه ريغت مث
 ىلع لوصحلا ةيناطيربلا نا ريطلا ةرازو تررق
 ه.٠. ةعرس ىلإ لوصولا ىلع ةرداق ةلتاقم ةرئاط
 نأ ىلع « تاشاشر ةيناب ةحلسمو © ةعاس / لك

 رايط ةروصقمو « ىطلل ةلباق تالجع ىلع يوتحت
 ةلتاقملا ايازم عم قباطتت ايازملا هذه تناكو . ةقلغم
 ماعب كلذ لبق « نيرام ريوس » ةكرش اهتح رتقا يلا
 . دحاو

 ريوس » ةكرش جاتنا

 تمدق « ١؟»ه ( رياني ) يناثلا نوناك يلو
 « لشتيم » هدعأ يذلا ممصتلا « نيرام ريوس » ةكارش
 ريوطتل ساسأك هتلبق يلا ء ناريطلا ةرازو ىلإ
 ماعلا نم ( سرام ) راذآ يفو . ةبولطملا ةلتاقملا
 , ةرئاطلا ءانبب ءدبلل رمألا ردص (هفن

 دحاو ماعب

 ةرئاطلا نم

 كلذ دعبو

 لوألا يرابتخالا جذومنلا قلح أبي رقت
 « ريافتيبس »

 زلور ٠
 5 ادم مم ةوقب

 كرحم ًادوزم ناكو .

 110«[/21 « نيلرم سيرر
 نكم دقو

0 
 نم جذومنلا كلذ

7,788 

 ناكو . ةعاس / لك ه1. ةعرس غولب
 . روما / مل

 ةجتنملا ةكرشلا تلصح (وينوي ) ناريزح يفو
 ريافتييس »

 يجاتنالا

 يف كلذ

 زا رط نم تارئاط ع٠ جاتناب دقع ىلع

 زارطلا ىلع قلطا
 رخآ دقع هعبت مث ؛ ةرئاطلا نم لوألا

 يذلا مسإلاوهو عام -

 . ةيفاضإ ةرئاط 00

 : وحلا حالس ىلإ تالتاقملا هذه نم

 تلاوت مث . +١98 ( وينوي) ناريزح
 غلب ىتح . ةرئاطلا هذه ىلع ةيناطي ربلا تابلطلا
 برحلا عالدنا دنع ب بلطلا تحن اهنم ناك ام عومجم

 . ةرئاط 51 000 لوليأ ) ةيناثلا ةيملاعلا

 ةيلمعلا ةمدخلا يذلا نأ الإ

 نم اهعيمج 5

 تارئاطلا هذه تماقو .

 لخدو ًايلمف جتنأ دق ناك

 رئاط 8.6٠ نع ديزي نكي مل ء كادت

 ,ىد - ريافتيسا » زارط

 1٠١/١١/ يف اه ةيلاتق ةيركسع ةيلمع وأ

 عون نم ةيئاملا تافذاق عم تكبتشا نيح + 8
 نع ةكرمملا ا .هدز١ - لكهو

 . ةيناطيرب رئاسخخ نود نيتيناملأ نيث رئاط طاقسا
 ةك رعم عالدنا َدْنَعََو

 ايناطي رب رظنا) ٠

 فيص يف ةيوملا ايئاطيرب
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 ىف ايساسا

 تالئاقم تناك( (
 0 با رسأ

 !رط نم تالثاقملا بناج ىلإ « ةيناط

 زارط ل ركشت « ريافتربيس )

 ربلا يوحلا
 دقو . 11 ن1 « نكبر 0

 4 ربات يس «» تالتاقم نم تائم ةدع ةكرعم 11

 يلا تكراش

 دوزلا ء«١ كرام زارطلا نم اهمظعم ناك

 « الاصح .#١٠ ةوقب مى 18 ب نيلرمر» كرحمم.
 زارط نم ليلق ددع ىلإ ةفاضإلاب

 . 194٠ ماعلا علطم 5 ةمدخلا لخد يذلا

 0 كرامد»

 نيزارطلا نيب فالللا هجوأ مهأ تناكو
 نم كرحمب «58 - كرامو» ديوزت « نيروكذملا
 « الاصح ١١6٠١ ةوقب «١؟- نيلرم» زارط

 تاشاشر 4و ملم ٠٠١ رايع نم نيءفدمب ةحيلست و

 ل 0 زارطلا حيلست نع الدب © ملم ا,55 رايع

 ص 0 :

 ف ء ماع لكشب الثاكم ناك ني زارطلا ءادأ نأ

 رايع تاشاشر م نم فلأت يذلا

 كرامو زارطلا نزو ىلع تأرط يلا ةدايزلا ىلإ
 ةعرس : ةيئادألا تافصاوملا مهأ تناكو . «#
 فال آ + عافترا ىلع ةعاس / لك ه١٠8 تغلب ىوصق

 ىلإ لصو ( قلت ) يئادتبا دوعص
 . لك ه+ه لداعي يلاتق ىدمو « نات وتصنع
 ىلإ لوصولل قئاقد ه,4 ىلإ جاتحت ةلئاقملا تناكو

 ىصقألا لمعلا اهعافت را

 لدعمو © رثم

 اما . رثم فالآ + عافترا
 ربه !ءةهث6 ناكف

 يلا ةيلاتقلا ب راجتلا لالخ ٠ ريافتيهس » تتبنأ
 لكشبو ء(964.0١1 --1989) ةرق يف اهتضاخ

 ةلئاقم لضفأ اهنأ « ةيوحلا ايناطيرب ةكرعم يف صاخ
 ةلتاقملا اهنأو « تقولا كلذ يف ءافلحلا اهكلمب

 نب ةيناملألا تالئاقملا ةهجاوم

 ىلاءلالا ع -- 109 15 « يأ ايار » زارط

 ةيروقبا .ةرقلا“ سساسأ ةرتفلا .كلفا يف لكشت تناك
 نم ديزملا جاتنا حبصأ اذكهو .  ةلئاقملا ةيئامألا
 ثيح نم اهزاوي ال ةيولوأ « ريانتييس , تا رثاط
 ةنسحملا تازارطلا نم ديزملا ريوطت ىوس . ةيم*ألا

 ءيقتلا و لمعلا ةرئاطلا ىوتسم ىلع ظافحلاب ةليفكلا

 دقلو : ةيزاوملا ةيناملألا تالئاقملا ريوطت هجو يف
 لالخ هفادهأ قيقحت يف يناملألا وحلا حالس لشف ىدأ

 ةلتاقملا لوح ىلا « ةيوحلا
 نو ريثكلا اه ربتعاو « ةروطسأ هبش ىلإ « ريافتيس ٠
 يوحلا عافدلا هققح يذلا حاجنلل اولا نيبللا

  ةكرمملا كلت يف يناطي ربلا
 ىلا ٠ ةيئاطي ربلا تالتاقملا ةدايق تررق دقلو

 داتعا . « غنيدواد » وحلا لاشيرام اهسأري ناك
 بارسالا يف يساسأ زارطك « ريافبيس » تالئاقم
 ب ررحلا اة لخاررل ١ ةليط ء امل ةعباتلا ةيوحلا

 « نيرأم ريوس ٠ ةكرش نم تبلطو . ةيناثلا ةيملاعلا

 نم ةنسحم تازارط ريوطت ىلع زبكرتلا ةرورض
 ةرئاطلا جاتنا رمتسي ثيحب «٠ ةروك ذملا ةرئاطلا

 لثم ىلإ ةجاحم ةكرشلا نكت لو . تاونس ةدع
 لمعت تناك اهنا ذإ ء بلطلا اذه
 اهاوتسم مفر ىلع « ةيلعفلا ةمدحلا ىلإ ةلتاقملا

 تاليدمت لاخدإ قيرط نع ٠ يلمعلاو يقتلا
 ةصصختم تا زارط جاتنا و ءاهياع ةددعتم تانيسحتو

 , تاهبحلا ةفاك ىلع لاتقلا تاجايتحا فلتخم مثالت

 : نيتيساسا نيتيحان ىلع ريوطتلا تايلمع ترزكرت و
 ىلإ ةجاحلاو . مدختسملا كرحملاب امهالوا قلعتت
 5١ تازارط

 ىلع ةرداقلا ةءيحولا

 ايناطي رب ةكرعم

 لوخد ذنم 3

 « ةرئاطلا ءادأ نيسحت فده « ةوق رثك
 تناك ثيح ٠ ةيلاعلا تاعافترالا ىلع ةصاخو

 رسم ) زأرط نم ةيناملألا تالتاقملا اهيلع قوفتت

 دعب ايف تسكعنا ةجاح يهو ) ىر.و - تي

 ىلا « و و. - فلوو كوف » تالتاقم روهظ دنع

 «ةضفختملا وةطسوتملا تاعافت رالا ىلع ةقوفتم تناك

 ةصصخم « ريافتيوم » نم تازارط ريوطت ىلإ عفد ام
 ةيسانلا "نأ + 8 « رؤكاملا :تاعانترالا لع "ليلا
 عقد ىلإ 0 ٠ ةرئاطلا حيلستب قلعتتف ةيناثلا

 ىلع ةدهستسملا تابلطتملا

 ىلإ افيأ ماّهالا هجو دقلو
 + « رافي م ةرئاطلل ىلوألا ةزيملا ىلع ةظفاحملا

 رعد او لكشي هاوتسم
| 

 . ةيوحلا برحلا ةحاس



 ,ةكرحلا ةلوهسو ةروانملا ىلع ةريبكلا اهتردق ىهو
 ةرئاطلا حاجن يف ساسألا ناك بناحلا اذه نأ ذإ

 . اه رهشو
 نم ترهظ يلا ةفلتخملا تازارطلا عومجم غلب

 ب ىلإ تدتما يلا - اهجاتنا ةرنف لالخ ةرئاطلا

 .ًازارط 4٠ لاوس - ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا ةياهن دعب
 1 سكت رام نمتألا ايساضأ 1 زاارطأ 93 انهت نساناك

 تازارط ه ىلإ ةفاضإلاب ع« ( ؟١ كرام ىلإ

 ٠ 5عهو 1ع « رياق يس » مسإ اهيلع قلطأ ةيرحب

 تازارطلا امأ . ةيرب تازارطل ًاريوطت تناكو
 1 .صسخ ددع ىلع تلمتشا دقف ©« ىرخألا

 ضارتعالاو . يفارغوتوفلا ريوصتلا و « عالطتسالا

 (]11. ]2 ) ةقهاش تاعافترا ىلع ةدراطملاو
 . (12. #8. ) ةمففخنملا تاعافترالا ىلع وأ

 موجحلا تاسهمل تدعأ تازارط ىلإ ةفاضإلاب
 يلا تازارطلاو . ةيكيتكتلا ةدناسملاو ىضرألا

 : يه « ريافتيبس » نم تجتنا
 ةنسدخلا» لقوا .رازط ةلوأ دو لذ هزاع و

 ىو نيل رم و, كرحم ًادوزم ناكو 2.( ١و"8)

 . ةرئاط ١555 هنم جتنا . ًاناصح ٠١٠ ةوقب
 ١9814٠ ماعلا يف ةمدخلا لخد : م كرام“

 .١6٠ ةرقب ١8« - نيلرعو كرحمب ًادوزم ناكو
 . ةرئاط 15٠١ هنم جتنا . ًاناصح

 هنم جتنأ . يرابتخا زارط : + - كرام *
 )1١940(. ةدحاو ةرئاط

 . عالطتسالا لامعأل دعم زارط : 4 - كرام
 . ةرئاط 514 هنم جتنا

 نسم يلاتلا يسيئ رلا رارطلا : ه - كرامه“
 ًادوزم ناكو ء ١١4١ ماعلا يف رهظ . ةرئاطلا
 .ًاناصح ١908 ةوقب 296 نيل رم » كرحمم

 ملي ذإ « اجاتنا ةرئاطلا تازارط رثكا وهو
 اذه دعأ دقو . ةرئاط 41/4 هنم جتنا ام عومجم
 رسوب ةيناملالا تالتاقملا ةهجاومل ًاصيصخ زارطلا
 «ب ه  ريافتيببم » زارط نم ةيرحب ةرئاط حر . 31م - 1109© « يع 14 3

 تاعافت راإلل صصنم زارط لوأ : + -- كرام هج

 ًادوزم ناكو ء ١4١ ماعلا يف رهظ . ةقهاشلا

 <> ىطلل ةلباق ةحنجأ تاذ « ” -رياف يس » ةرئاط

 . ًالاصح, ١410٠١ ةوقب « غال ب نيل رم » هَل رحمم

 ةرئاط ١ هنم جيت ةرئاط ١٠١٠ هنتم متنا

 دور؛+ ١545 ماعلا يي رهظ : 7 .- كرام

 نيل رم » ك رحم
 . ةعاسلا يف ملك 58٠ ىلإ هتعرس لصت يجاتنا زارط لوأوهو
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 . ةرئاط ١4٠ هنم جتنا

 زارطلل رشابم ريوطت وه : م - كرام#
 مدخنو . 144 ماعلا يف رهظ . « ا سم كرامو

 . ةنصحأ ١/١١ ةوقب 514 -

 كك



 بس

 رحبلا ضوح و طسرألا قرشلا يف يسير لكشب

 .٠ طس وتملا ضيبألا

 : و - كرام #

 . ةرئاط ١ "هم 5 هنم متنأ

 :اساعناتا زا رطلا ربك | يناث وه
٠. 
 دعب 6 44 ماعلا يف رهل . ًانادشتسا اهعس وأ

 نيل رم ) كرسمب دوز . « ه - كرام » نع هريوطت
 ًانيوموا دعأو ع ًائاصح ١/6٠ ةومب م4565

 ئ( 2190 - فلووكوف» ةيناملألا تالتاقملا ةهجاومل
 لحارملا لاوط«لاتقلا تاهبج ةفاك ىلع لمع مث

 ةددعت» ماهم يف « ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلأ نء ةيلاعلا
 .(يفرألا موجملا ىلإ « ةدراطملاو صضا رتعالا نم )

 , ةرئاط هد58 هنم جتنا

 هنم وبقت!
 أ

 ىعالطتسا زارط : ٠ سس كرام #

 ١945 ١ ماعلا لالخ ةرئاط 5

 عالطتسالا تامهمل دعأ

 كرام نع هريوطت دعب « حيلست نود ريوصتلاو

 ١و بس كراسم##

 . ةرئاط عال١ هنم جتنا, ىو

 كرحم دوز تقوم زارط 21١: - كرام #*

 هلم جتنا . ًاناصح »وه ةوقب 2« "-- نوفيرغ»

 .ىوو سب كرام »و زارطلا روهظ راظتناب ةرئاط ٠

 - كرامر» زارطلل ريوطت :

 دادعأب جتنا . عالطتسالا تاههم لجأ ناو

 ةدراطملاو ىضا ريعالا تامهمل دعأ ١ ؛ - كرام #

 آد وزم ١5848 ماعلا يف رهظ . ةيلاعلا تاعافت رالا ىلع

 ا ا .8.65٠ ةرقب 25و - نوفيرغ » ك رحم

 ومب ب كراما#

 نسم ةضرتمملا تازارطلا لضفأ دحأ ربتعأ

 ةفيلح ةلتاقم كوأ هرابتعاب رهتشاو « ةرئاطلا
 5 زارط نم ةثافن ةيناملا ةلتاقم طاقسا نم تنكم

 00 ١و:؛ / ١١ر٠ ين كلذو عم ؟١5
 - كيل رسم )

 ريافتييس » زارط نم تالتاقملا تصصخ دقلو

 ضا راعال © ب رحلا نم ةريخألا لحا رملا 5 ء«مي ل4

 قوف ١« .-- ْف » زارط نم ةرئاطلا ةيناملألا ليانقلا

 ىوصقلا هتعرس تغلبو م ةيناطي ربلا ىضارألا

 ناكو . رثم 87٠٠.٠ عافترا ىلع ةعاس / لك 0٠
 ابو 0

 رثم فلأ +٠ لمعلا هعافت را

 . لاح - كرام #

 .ىو - كرامر زارطلل ريوطت : ١١ س- كرام #

 . ةيبرقلا ةدئاسملاو يض ألا موجها ماهل.ا سصغ
 .ةرئاط ١٠١ه هنم جتلاو 2« +١94 ماعلا يف رهظ

 رابتخا : ١9 .- كرام #

 عالطتسالا لامعأل دعأ زارط : ١م -- كرام#

 ءاغلإو دوقولا ةيك ةدايز دعب « ىدملا ةديعب

 . يرابتخا

 >5ظك7

 ١9546 ماعلا يف ةرئاط 8.٠ هنم جتنا . حيلستلا

 رهظ يعالطتسا زارط رخآ : ١و ل كرام #*

 ل

 . ةيناطيربلا ةرئاطلا

 هنم رمتنا . ةيناثلا ةيملاعلا برخحل سا ناالاخحح د تانعل 0 1 لد 2

 لمح هنكلو ٠ « 4 كرام » مساب فرعي ناكو ,؟١ كرام وله

 . عالطتسالل دعملا « 4 كرام » نع هزييمتل ديدجلا همسا

 ةدع هلكيه ىلع تلخدأ دقلو . ؟١- كرام هي

 قّتشا هنمو « ملم 7٠١ عفادم ةعبرأب حّلُسو . تاليدعت
 ةيملاعلا برحلا دعب « 7558-فودو « ١7؟- فرد نازارطلا

 . ةيناثلا

 وح :  ريأفيس هج
 1 ل يع : :ُ

 لاللول هلم رهظ دقو © « ريافتييس م

 ةلئاقملا نم يرحبلا بؤومتلا
 او:45)ةرث

 /عء/ع مد

 نة نعي بتل واج قلو و ب +( 75
 نع 0 5

 - ريافوس ) تأزارط <( 94ه

 . ةرئاط ١5٠.٠ يلاوح . هتازارط فلتخم

 ةنس ىتح ةمدخلا يف 11١4/-رياف يس» ةرئاطلا تيقب دقو

 يس ٠ مساب فرع ديدج زارط روهظ كلذ بقعأو . 4
 ةرئاطلا نم ًايرحب ًاجذون ناك يذلا .«40 ر فر/ فرياف
 رهظ مث . يطلل ةلباق ريغ ةحنجأ اذو 0411 - ف ريافتييس»

 رياف يس» ةرئاطلا وه «4717 ف ريافتييس» نم يرحب جذومن
 زارطلا ريوطت لبق ةمدخلا تلخد يتلا .«45 ر فر/ ف

 نم ًايرحب ازارط ناك يذلا 2440 ر فر/ف رياف يس»
 اذه لخد دقلو . يطلل ةلباق ةحنجأ اذ ««؟4 ف ريافتيبسم»

 رخآ ناكو ةيلاعلا برحلا ءاهتنا بقع ةمدخلا زارطلا

 (ربوتكا) لوالا نيرشت يف مدختساو ««رياف يس» تازارط

 2 «فمويرت» ةفيفخلا تارئاطلا ةلماح قوف نم 4

 فئاذقلاب ويالملاو تاباصعلا لاجر ءىيباحمل ففصقل

 يسال تارئاط تمدختسا ١48٠ ماعلا يفو . ةيخوراصلا

 يف ءاهتاذ ةلماحلا نم ًاقالطنا ءىرخا ةرم «4ا/ رياف

 848ه ب تماقو «ةيروكلا برحلا ءانثا ةيوج تايلمع

 .يضرا فصق ةيلمع 69١١و ةيلاتق ةيرود

 ١8( ف ريد يس

 (سرام) راذآ يف «رياف ٍيسا تارئاطلا جاتنا فقوت

 .ةرئاط ٠١ 44 اهنم جتنا ام عومجم غلب نا دعب 8

 ةعبراب ةحلسم (غ7ر فر/ف رياف يس» ةرئاطلا تناك دقلو

 تناكو ,مم ٠١ رايع ةناطبسلا ةريصق «ونايسه» عفادم
 فئاذق 6وأ ءالطر 76٠١ ةدحاولا ةنز نيتلبنق لمح عيطتست

 ٠/١٠ ىوصقلا اهتعرسو . ًلطر ٠١ ةدحاولا ةنز ةيخوراص
 ةرئاطلا تناك دقلو .مدق فلا ٠١ عافترا ىلع ةعاسلا /

 ىلع نينازخو اهنطبب نازخ يف دوقولا نم نولاغ /9 لمحت
 .نولاغ "# هتعس يفاضا نازخب تدوز مث .نيحانجلا

 .ملك ١0١5 ىلا اهادم دادزاف

 تاالئاقملل الاثم «

 1 كش 00
 كسلا 7“ ع يدم

 امندايق ةلوهسبو ٠

 دقو . اهيلع

 (5 رئاط فلأ نم رثك !اهنم جتنا ىل لكلا ءومجملا
 م

 9١م ماعلا نم اهجاتنا رستسا

 ةفاك ىلعو برحلا لحارم ةليط امن'زارط تلمح و
 ةيوحلا ةحلسألا ملفعم اهتيدختساو ٠ اهاهبج

 برحلا لالخ ًاعساو اريدصت تدهش ابنأ اك . ةفيلحلا
 يبل ل ردلا نيب نم ناكو .

 /5١/و- كرام) رصم : نع لك اهيلع تلصح
 «(165/١51/5/و - كرام) ليئارساو ( ؟؟
 يف تيقبو ١948 «٠ برح يف ناف رطلا اهمدختساو

 9١ه5 ماعلا ىح ليئارسا يف ةيلعفلا ةءدحلا

 اهدعب و ةيناثلا ةيملاعلا
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 « ريافتييس تا رئاط تعيدختسا ىلإ ل ودلا

 نتزك أ :قايفوملا :داعلألا ل هديا تايالولا

 اهمادختتساب ايناطي رب ترمتساو . يكرت ء لاغت ربل
 و تفاعلوا + ةكاييصلل ادا للان" قع
 ,رامن اتضاخ نيتللا4, عال ب ماو م14



 + عباف يس و ةيباضي ربا ةرئاضلا

 يهر .(رومع - )900|١ ةيروكلا برخلا
 . ةلتاقملا هذهل ةيلعف ةب رجحت رخآ تلكش يبلا برحلا

 كرحم : (ه - كرام) ةعاملا تافصاوملا

 « 55 -- نيلرم سيور زلور » زارط نم يحورم

 نزولا . ًاناصح ١076٠١ ةوقب 98121111 -- 6
 ةحتف : سيياقملا . غلك م٠٠67. عالقإلل ىصقألا
 ٠ راثما ه,هو لوطلا « رك ١١.0٠ نيحانحلا

 . راثمأ مب عافت رالا

 رايع ناشاشر ١ لم 5١ رايع نامفدم : حيلستلا

 . لم “ب5؟ رأيع تاشاشر 4 وأ « مله .١

 نم ملك +ه4 هعومجم ام ( يضرألا موجهلل )

 نيحانحلا تحت ةيخوراصلا فئاذقلاو لبادقلا
 . لكيشلاو

 لع ةعاس / لك 55٠ ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 ىلع ةعاس / لك هو. او ٠ رم فالآ 5 عافترا
 ١١٠٠٠ لمعلا عافترالا رحبلا حطس ىوتسم

 / ارتم ١0 ( قلستلا ) يئادبلا عافت رالا لدعم . رّثم

 يلاتقلا ىدملا . لك اه يداعلا يلاتقلا ىدملا . ةيناث
 ىدملا . لك هه ( ىصقألا يج راخلا دوقولا عم )

 . ملك ١١٠١ تالحرلل ىمقألا

 (ةرئاط) لوفتّيّيس ()

 ريوس زركيف» ةكرش اهتجتنا ,ةيحورم ةيناطيرب ةلتاقم
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب «نيرام

 ًارشابم ًاريوطت 5م6501[1 لوفتييس ةرئاطلا ربتعت
 يبناجلا رظنملا يبناجلا اهرظنم هبشيو ««ريافتييس» ةرئاطلل

 اهريوطت ىلع لمعلا أدب دقلو .478 - ف ريافتيبس» ةرئاطلل

 ٠ لوعتيبيس » ةرئاطلل يرحبلا جدومنلا يهو «

 يرابتخالا اهجذومت مطحتو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ناب

 يف ىلوالا ةرملل يناثلا يرابتخالا جذومنلا قلح مث . لوأل

 لخدت نا ضورفملا نم ناكو .1444 (وينوي) ناريزح
 ل اهجاتنا ةيلمع نكلو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا ةمدخل

 يكلملا ناريطلا مالتسا رخأتو «ءةبسانملا ةعرسلاب متت

 ىتح 2١4 - لوفتييس» تارئاط نم ةعفد لوال يناطيربل

 ًاحلسم زارطلا اذه ناكو .1445 (ربمفون) يناثلا نيرشت
 هتوق غلبت يذلا «نوفيرغ» كرحمب ادوزمو عفادم ةعبراب

 :ًانامح فضين

 هيلع قلطاو «تارئاطلا هذه نم يناثلا زارطلا رهظ مث
 نوفيرغ» كرحمب ادوزم ناكو 2018 ف - لوفتيبس» مسأ

 - لوفتيبس» مسا لمحو ثلاثلا زارطلا رهظ مث 44٠ وأ

 يذلا 45١١. نوفيرغ» كرحملاب ًادوزم ناكو ١5 ف

 لمجم غلبيو .ةعاسلا يف ملك !/44 ىلا ةرئاطلا ةعرس عفر

 تازارط فلتخم نم يناطيربلا ناريطلا حالس هملتسا ام
 أدب ىتح ةلماع تيقب .ةرئاط 7ا/“ «لوفتييس» ةرئاطلا

 لحتل .تانيعبرألا نم يناثلا فصللا يف ةمدخلا نم اهجورخ

 . ةديدجلا ةثافنلا تالتاقملا اهناكم

 ىلع زمعلل دعم جذوع «لوفتيبس 0 ةرئاطلا نم رهظ

 8 «غناف يس» مسا لمحو «تارئاطلا تالماح

 ةرئاطلا نم ًاقتشم 0١ ف  غناف يس» لوالا زارطلا ناكو

 2 7ف- غناف يس» يناثلا زارطلا ناك امك . 214 ف_لوفتييس»

 ةرئاطلا نم قتشي ملو 4١9. ف لوفتيبس» ةرئاطلا نم ًاقتشم

 يس» ةرئاطلا نا ةقيقحلاو . يرحب جذومت ١5« ف لوفتييس»

 ةيناطيربلا ةيرحبلا مدختست لو . عساو قاطن ىلع جتنت ل «غناف

 . يناثلا زارطلا نم نيترئاطو لوالا زارطلا نم تارئاط 4 ىوس

 يناهعضت مل اهنكلو «يناثلا زارطلا نم تارئاط 7 تملتسا مث

 .ةمدخلا

 1810١ (ةكرعم) نيرخيبس (54-36)

 - ةيسنرفلا برحلا نم ىلوالا ةلحرملا يف تراد ةكرعم
 اهتجيتنب نويسوربلا نكمتو )١8170 - ١1481/1١(4 ةيسوربلا

 ىلع قلطيو . ةيسنرفلا يضارالا قمع يف ًابونج لغوتلا نم
 1 هءطوعط «خابروف» مسا رداصملا ضعب يف ةكرعملا هذه

 ىلع ةعقاولا «خابروف» ةيرق ىلا لاتقلا ةعقر دادتمال ارظن

 .5م16057ع8 «نيرخيبس» يبرغ ملك ه دعب

 لع برحلا ثلاثلا نويلبان يسنرفلا روطاربمالا نلعأ

 ةيبرحلا ريزو نم عيجشتب ١4 7 / 187١ يف ايسورب
 نم ديدعلا دوجو مغر 18.1.6007 «فوبول نومدإ»

 ىوتسم ىلع ءاوس . يسنرفلا شيجلا ةيزهاج يف تارغثلا
 ةماعلا ناكرالا سيئر ناكو .دارفالا ىوتسم ىلع وا ةدايقلا

 ةطخ عضو دق ؛هكتلوم نوق تومليه» لارنجلا ةيسوربلا
 ةقطنم يف ةمساح ةكرعمب برحلا ةجيتن ديدحت ىلا فدهت
 «ةيسوربلا - ةيسنرفلا دودحلا ىلع 1.8 58836 «راسلا»

 طخ ىلع (ثلاثلاو يناثلاو لوالا) ةثالثلا هشويج دشحف
 حتفو «ةيسنرفلا تاوقلا بلق ةمجاهمل 8056116 «لزوملا»

 ام ىلع ةينبم هتطخ تناكو .«سيراب» هاجتاب قيرط رصقأ
 تاكرحت لوح تامولعم نم عالطتسالا تايلمع هب هتدوز

 . يسنرفلا شيجلا
 يف هتاوق عزو دق ثلاثلا نويلبان روطاربمالا ناكو

 (قلايف ") سازلالا شيج لوالا :نيشيج ىلا لامشلا
 يناثلاو ,1186 - 212502 «نوهامكام» لاشراملا ةدايقب

 «نيزاب ليشأ» لاشراملا ةدايقب (قلايف ه) نيروللا شيج

 ناقليف لامشلا ىصقا يف زكرم دق ناكو ...

 يف هعقاوم ذختا يذلا يناثلا قليفلا امهدحا ناك ,نامدقتم

 «راسورف لراش» لارنجلا ةدايقب «راسلا» ةقطنم
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 قليف نم ةوق تكبتشا نيح برحلا كراعم ىلوا تبشنو

 ةدلب يف ةيسورب تادحو عم «راسورف» لارنجلا

 نويسنرفلا عاطتسا دقو 14817١. /م// ؟ يف «نكوربراس»

 مدقت روف اهئالخا ىلا اوعراس مهنكل ,ةدلبلا لالتحا

 ةدايقب «راسلا» ةقطنم ىلا (لجر فلا 45) يسوربلا شيجلا

 1:2: .ةسمتياتش :كتيرديزرف لزانكو .لارشتلا

 «راسورف» ىلا «نيزاب» لاشراملا زعوأو .5(ءامطل عا

 5ةلم( - ىلال010 لوفأ تناس يف هعقاوم نم مدقتلاب

 ناكو .نيروللا يلامش يف «خابروف» وحن ًالامش هجوتلاو
 نم ودعلا بارتقا ةعرسب اوئجوف دق كاذنيح نويسنرفلا

 . فيعضلا مهعالطتسا ببس « مهدودح

 ةنصحم عقاوم نم لاتقلا لضفي «راسورف » ناكو

 تاعفترم ىلع (لجر فلا ١ هقليف رشن دقف اذل ءاديج

 لصو م/ 5 يفو .راسلا عم ذودحلا برق :«نيرخييس»

 دنع حرسملا ىلإ (ستمنياتش) لوالا يسوربلا شيجلا

 الا



 تجر نم

 يسنرفلا قليفلا عاطتسا .فينع لاتق رادو ««نيرخييس»

 أدبي نا لبق .لماك مويل تاعفترملاب ظافتحالا هلالخ يناثلا

 عاطتسا ايك . هتمحاهمو نيتبنجملا لوح مهفافتلا نويسوربلا

 اهدمت ةيديدحلا ةكسلا تناك ؛ةريبك ةيسورب تاوق ديمجت

 دتشا .8/ 5 ءاسم لولح عمو .تازيزعتلاب ماودلا ىلع

 ىلا تازيزعتلا لوصو رذعتو .فافتلالا ةكرح طغض

 وحن عجارتلا ىلا «راسورف» رطضاف يناثلا قليفلا

 «جنالتوي» و52116 810612117265 (نيميغراسو

 دنع ةيسنرفلا دودحلا فاشكنا ىلا ىدا ام ,ان[[ع1328ع

 ىلا لوصولا تعاطتسا يتلا ةيناملالا تاوقلا ماما نيروللا

 هذه يف نييسنرفلا ةراسخ تغلب دقو .8/14 يف «يسنان»

 .ًادوقفم 95١٠و .حيرجو ليتق نيب الجر 147 ةكرعملا
 . ًادوقفم ال” و ًاحيرجو ٌاليتق 444١ نويسوربلا رسخ نيب

 (سيول دراودإ) سرييس (3)

 ًارودبعل ؛(185-1941/4) يناطيرب يسايسو يركسع
 برحلا ءانثا تانيعبرالا لئاوأ يف ةيبرعلا ةقطنملا يف ًايسامولبد

 . ةيناثلا ةيملاعلا

 يف 506815..52.1 سرييس سيول دراودإ ريس دلو

 وهو .ةيناطيرب ةيطارقتسرا ةرسال 188" /ر/ا/ يف «سيراب»

 يف ةيوناثلاو ةيلوالا هتسارد ىقلت .ةدالولاب يسنرف فصن

 ىلا مضني نا لبق ءايناطيرب يف ةيعماخلا هتسارد عبات مث ءاسنرف

 .اطباض جرخت ثيح «شيجلا

 -1911) اسنرف يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةثعبلل اسيئر لمع
 ايناطيرب ءارزو سيئرل ًالثمم ١94٠ ماعلا يف ناك ٠.

 ةردابمب ماق مث .ةيسنرفلا ةموكحلا ىدل «لشرشت نوتسنو»

 / /١1 يف ايناطيرب ىلا «لوغيد لراش» يسنرفلا لارنجلا لقن
 .ةيزانلا تاؤقلا يديأ يف اسنرف طوقس رثإ 445

 ينتيتأ اذامل» :هل لاق يذلا «لشرشت» نم بينأتلا يقالو

 ينتأتم اذامل ؟هب لعفا نا ينديرت اذام ؟لوهجملا لارنجلا اذه

 فتلي ةرهش يذ صخش يأ وأ «لدنام لثم يسايسب

 .«نويسنرفلا هلوح
 امدنع ةيركسعلاو ةيسامولبدلا هيتفص نيب «سريبسد عمج

 اسنرف ةموكح ىدل ةيناطيربلا ةثعبلل ًاسيئر «لشرشت» هنيع

 4١ ١9 ماعلا يف دفوأو . «لوغيد» اهسأرت يتلا « ىفنملا يف ةرحلا

 ةثعبو راطا يف لمع ثيح «نانبلو ةيروس ىلا ةيسايس ةمهم يف

 نييبرعلا نيرطقلا ىدل ا يقم ًايناطيرب ًاريزو نبع مث 0( سر يبس

 يسيئرلا هلمع رقم لعجو 19 4 4 ىلا 1947 نمةرتفلا لالخ

 .ءاول ةبتر ىلا لصو دق ناكو .توريب يف

 لارنحلا) ةرحلا اسنرف ةموكح ىدل هبادتنا ءانثا هطاشن زاتما

 ةسايس قيبطتب .طسوالا قرشلا يف هدوجو ةرتف ةليطو (لوغيد
 يف المأ .ةيبورعلا تائفلا معد لوح روحمتت ةيناطيرب
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 فردي يبيع قروعيرش يسزرلا تاريماد

 هعيجشتو نانبلو ةيروس يف ينطولاو يبورعلا رايتلا باعيتسا
 حسفي لكشب «نييسنرفلا ذوفنلاو بادتنالا نم صلختتلا ىلع

 راطا يفو . نيروكذملا نيدلبلا يف ايناطيرب ةرطيس ماما لاجملا

 نانبلو ةيروس يف سرييس لارنجلا ماق .ةسايسلا هذه

 ةلواحمو ءاسنرف عم ةفطاعتملا ةيسايسلا ىوقلا فاعضاب

 هتاطاشن تناكو .ايناطيرب عم فطاعتت ةيسايس ىوق باستكا
 بادتنالا نم صلختلا ىلع نيدلبلا ةدعاسم راتس تحت متت

 هتمهم يف هدعاسو .ةيلالقتسالا |هبلاطم معدو , يسنرفلا

 يرون قارعلا ءارزو سيئرو ءاشاب ساحنلا رصم ءارزو سيئر
 .اشاب ديعسلا

 دعب يركسعلاو يسايسلا نييسنرفلا فعض لظ يفو
 ةجاحب تناك ةرحلا اسنرف ةموكح نالو «نييزانلا ماما مهتميزه

 ناك دقف ءايناطيرب امل همدقت يذلا يداملاو يسايسلا معدلل

 دعاس يذلا رمالا «نانبلو ةيروس يف ًافيعض يسنرفلا فقوملا

 تاحومط لالغتساو «ربكا ةيرحب لمعلا ىلع سريبس

 . ةيلالقتسالا ينانبللاو يروسلا نيبعشلا
 ءاسنرف نم جورخلا يف لوغيد لارنجلا ةدعاسم تناك

 اسنرف» ةموكح مايق لجا نم ايناطيرب يف لمعلا ةعباتمو

 ةيروس يف يسنرفلا ذوفنلا برض ىلا ةيمارلا دوهجلاو .«ةرحلا

 يف تاطاشنلا مهأ نم «هناكم يناطيربلا ذوفنلا لالحاو نانبلو

 نمو) نيريثكلا عادخ عاطتسا يذلا «سرييس لارنجلا ةايح

 ىلا اهمدق يتلا ةدعاسملا ناب مهعانقاو ,(لوغيد لارنجلا مهنيب

 ةعبات تناك ,لالقتسالا لجا نم |ملاضن لالخ نانبلو ةيروس

 يف ًايعوضوم تمت ةدعاسملا هذه نا عم « نيدلبلا نيذه هبح نم
 قرشلا يف ذوفنلا قطانم ىلع يسنرفلا يناطيربلا عارصلا راطا

 نييرامعتسالا نيدلبلا نيب ميدقلاع ارصللادادتماو .طسوالا

 .ملاعلا نم ةساسحلا ةقطنملا هذه يف ذوفنلا ىلع

 . 181/4 ماعلا يف سرييس لارنجلا يفوت

 (يروغيرغ) فودي ريس (؟)

 .(10790 - )١171 يسور لاريما

 ©... «فوديرييس شتيقييردنا يروغيرغ » دلو

 قحتلاو 219/1 ماعلا يف «ركسوم» يف 511001

 طباضك مدخ دقلو .11777 ماعلا يف يسورلا لوطسالاب

 نيوزق راحب يف مدخ مث .11/“ ماعلا ىتح يرحب فص

 يف كراشو .طسوتملا ضيبالا رحبلاو قيطلبلاو فوزاو
 4*/1١97(.  ١ا/#*ه) ةيكرتلا  ةيسورلا برحلا

 يف ةفلتخم ةيبرح نفس ةدايق ١74١ ماعلا يف ىلوت

 يف سيردتلا ةئيه نمض لمع دقو .قيطلبلا لوطسا
 ًايلاح دارغنينيل) «غربسرطب ناس» يف ةيرحبلا ةيميداكالا
 تمكح) «ىلوالا تيبازيلا» ةروطاربمالا مكح نابإ كلذو

 «ةريبك ةيانع لوطسالا تلوأ يتلا ء(1/57١1 ىلا ١741١ نم

 عفر ىلا نييرحبلا ةداقلا تعفدو .نفسلا ءانب تعجشو

 .مهلاجر ةءافك ىوتسم

 ةمز )١/65 عبسلا تاونسلا برح ءانثا حبصا

 اولزنأ راحب يفلأ نم ةوقل هتدايق لالخ زربو «ًايرحب ًاديقع

 «غربلوك» ةعلق راصح ءانثا ربلا ىلا ١115١ ماعلا يف

 «قيطلبلا رحب ىلع ةيدنلوبلا يضارالا يف ًايلاح ةعقاولا)

 لالتحا يف اوحجنو 1501001268 «غزربولوك» ىمستو

 ماهمب اهيلا دهُع ةيرحب ةوق 1751 ماعلا يف داق مث .ةعلقلا

 يف دوجوملا يسورلا شيجلل ةيرحبلا تالصاوملا نيمأت
 مث 2«كسلفير» ءانيمل ًادئاق نيع 19/14 ماعلا يفو .ايسورب

 . ١/55 ماعلا يف « تاتشنورك » ءانيل ًادئاق

 (1١1/ا/4  ١ا/54) ةيكرتلا  ةيسورلا برحلا نابا داق

 ةيبرحلا نفسلا نم رخخآ ددعو جراوب 4 نم ةفلؤم ةيرحب ةوق
 ءاول ةبترب حبصا دق ناكو) قيطلبلا لوطسال ةعباتلا

 رحبلا وحن ةليوط ةلحرب ةوقلا هذه سأر ىلع ماقو ,(يرحب
 هجيإ رحب يف يكرتلا لوطسالا ةمحاهمل ,ةطسوتملا ضيبالا

 تقو دعب هتعبتو .11759 / مه 71 يف هتوقب رحبا دقلو

 ىرحبلا ءاوللا ةدايقب .ىرخا ةيرحب ةوق ةريصق

 ةمج بعاصم ناتوقلا تناعو .11م112156057 «نوتسنفلإ»

 «هروملا» ةريزج هبش ىلا اتلصو نا ىلا ةيرحبلا ةلحرلا لالخ
 ةرتف اتيضمأ نا دعب .10/ا/١ (سرام) راذا يف نانويلا يف

 . ةيزيلكنالا ءقارملا يف ريصق فقوت

 ناتجراب تماق .ةريصق ةدمب نيتوقلا لوصو دعبو

 ءانيمو ةنيدم فصقب فوديرييس برس نم ةطاقرفو

 نكمتو «ربلا ىلا ةوق لزنأ مث «(ًايلاح سوليب) «ونيراقان»

 نيرئاثلا نيينانويلا ناكسلا عم نواعتلاب ةنيدملا لالتحا نم

 .هتاذ ماعلا نم (وينوي) ناريزح لئاوا ينو .كارتالا ىلع

 ةقطنملا ىلا ةيسورلا ةيرحبلا تازيزعتلا ضعب تلصو

 ضيبالا رحبلا يف ةلماعلا بارسالل ةماعلا ةدايقلا تدقعناو



 نفسلا تعمجت دقو .«فولروا يسكلأ» تنوكلل طسوتملا

 ةكرعم ضوخل دادعتسالا تأدبو ,«ونيرائان» يف ةيسورلا

 ميهاربا ةدايقب ناك يذلا ,يكرتلا لوطسالا عم ةمساح

 .«اشاب نيدلا ماسحو

 حلاصل ناك يحيلستلاو يددعلا قوفتلا نا مغرو

 « تارغثلا ضعب نم يناعي ناك مهوطسا ناف . كارتألا

 «يمشيش» فرم لخاد عافدلا فقوم ذخأ ىلا هتعفد يلا

 ةريزج نم برقلاب لوضانالل يبرغلا لحاسلا ىلع عقاولا
 / ٠5 موي يسورلا لوطسالا همجاه كانهو . ةينانويلا سويخ

 ةكرعم لالخ ةقحاس ةميزه هب قحلاو .11/ا٠/0 ال

 تهتنا يتلا .((0ع5508 امسيشت ةيزيلجنالاب) ( يمشيشا)

 يف ًازراب ًارود « فوديريبس» بعل دقلو . 171٠١ /7/. يف
 . ةكرعملا هذه

 ةيرحبلا ةرطيسلا تققحت ءراصتنالا اذه لضفبو

 نم فوديريبس نكمتو .هجيا رحب يف يسورلا لوطسالل

 ليبخرألا يف ةريزج ١4 يف ةدوجوملا ةيكرتلا تايماحلا ماغرا

 .11/الا١ (رياني) يناثلا نوناك يف مالستسالا ىلع ينانويلا

 دق ناكو . ةيسورلا ةيروطاربمالا ىلا رزجلا كلت مض نلعاو

 : . يرحب لوأ قيرف ةبتر ىلا يقر
 ىلا يعدتسا مث .1؟الا/4 ماعلا يف دعاقتلا ىلا ليحأ

 ؛ 1084 ماعلا يف ديوسلا عم برحلا بوشن رثإ ةمدخلا

 ماعلا يف ترج يتلا ةيرحبلا ةلمحلا يف كراش ثيح

 .ةجراب ١4 تمض ةيرحب ةوق اهالخ داقو ؛,؛

 ةربخلاو .ةمساحلا لامعالاو «ةأرجلاب فوديرييس زيمت

 ريوطت يف اماه ًارود بعل دقو .ليطاسالا ةدايق يف ةريبكلا

 . 1090 / ؛/ 14 يف يفوت . يسورلا ةيرحبلا برحلا نف

 514/8 (ةكرعم) ةلطيبس (50

 نيب تراد .يبرعلا برغملا حتف يف ةماحلا كراعملا ىدحإ

 تاوقو حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع» ةدايقب ةيبرع تاوق

 ةيزه نع ترفسأو  (ريجرج) « سوي روغي رغ١ ةدايقب ةيطنزيب

 .هشيج تتشتو «؛«ريجرج» مهدئاق لتقمو «نييطنزيبلا

 «نافع نب نامثع» يلوتو «باطخلا نب رمع» لتقم دعب
 لزعب ديدجلا ةفيلخلا ماق ءه ؟7/م 544 ماعلا يف ةفالخلا

 يف ةيبرعلا تاحوتفلا دئارو ءرصم مكاح «صاعلا نبورمعد

 «حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع» هبيرق نييعتو «ةيقيرفاو رصم

 .رصمب «طاطسفلا» يف ةيالولا «هللا دبع» ملست نأ امو . هناكم

 برغلا يف زراب يركسع لمعب مايقلل دادعالا أدب ىتح

 ءاهب رشاب دق هفلس ناك يبلا تاحوتفلل ًالامكتسا .ىقيرفالا

 يذلا غارفلا دعب ,ةفالخلا ىلع ةمزاللا ةيونعملا ةلاحلا ءافضالو

 نب هللا دبع» بتكو .«باطخلا نب رمع» ةفيلخلا لتقم هكرت
 .ةيقيرفا يلامش وزغب هنذأتسي «نامثع» ةفيلخلا ىلإ «دعس

 وه دئاسلا يأ لا ناكو ,هدنع يأرلا ةداق «نامثعو راشتساو

 ةلمحلل تادادعتسالا تمت نأ دعبو . لمعلا اذه ىلع مادقالا

 اهسأر ىلعو ةرونملا ةئيدملا اهعئالط ترداغ «ةيقيرفالا-

 .ةنيدملا ءامعز نم ريبك ددع هعمو .«مكحلا نب ثراحلا»

 نب رمع نب هللا دبع» و ,.«سابعلا نب هللا ديع» :مهنمو

 ورمع نب هللا دبع» و .؛ركب يبا نب نمحرلا دبع»و .«باطخلا

 و «رقعج نب هللا دبع»و :«ريبزلا نب هللا دبع»و .«صاعلا نب

 ىلع قلطأ دقو . «مكحلا نب ناورم» و «نيسحلا» و «نسحلا»

 نولمحي اوناك نمةرثكل «ةلدابعلا شيج» مسا شيجلا اذه

 . هتداق نيب هللا دبع مسأ

 تاوق هيلا تمضنا ,رصم ىلإ يبرعلا شيلا لوصو ىدلو
 افلا ٠١ ىلإ هدادعت لصو ىتح ,«طاطسفلا» ةيماح نم ةديدج

 «دعسرنب هللا دبع» قلطنا .5141/ ماعلا يفو . ةاشملاو ةلايخلا نم

 بابش نم اريبك اددع تمض يتلا ,ةلمحلا هذه سأر ىلع

 . ةريبك ةيلاتقو ةيونعم ةوق اهيلع ىفضا امم «نيزرابلا برعلا

 .«عفان نب ةبقع» اهيلا مضنا . «هقرب» ىلإ ةلمحلا لوصو ىدلو

 تعباتو .هتاوق نم ةعومجم عم ,كاذنآ «ةقرب» ةيماح دئاق

 ةيلحاسلا قيرطلا ةكلاس. ىندالا برغملا هاجتاب اهريس ةلمحلا

 ىدلو .ةيبرعلا تالمحلل ةيديلقتلا قيرطلا تحبصأ يلا

 «ةيطنزيبلا اهتيماح تمجاه .برخلا سلبارط ىلإ اهوصو
 مث اتادعمو اهتحلسا ىلع تلوتساو اهتمواقم ىلع تضقف

 لغوتلا ادعبتسم .لحاسلا ةاذاحم ىلع هشيجب «هللا دبع» مدقت

 ةبراحملا « رتبلا» ربربلا لئابق شيعت تناك ثيح ءارحصلا يف

 .يبرعلا حتفلل كاذنا ةيداعملاو

 ىلإ لصت يبرعلا فحزلا ءادصا تناك .تقولا اذه يف

 « (برعلا هيمسي كريجرجوأ) «سويروغيرغ» ةيقيرفا مكاح

 ذختيو .ةجنطو برغلا سلبارط نيب ام دتمي هذوفن ناك يذلا

 كلم «لقره» ناكو .هل ةمصاع (مويلا سنوت يف) ةجاطرق

 .ًايونس اهجارخ هيلا لمحي نا ىلع ,ةيقيرفا ىلع هآلو دق مورلا

 1 هدونج ددع غلب ىتح .هاوق ةفاك « ريجرج » رفنتساو

 ًادهاج لواحو «(ةميدقلا ةيخيراتلا رداصملا بسحو افلأ

 اهمكاح ىلع ةروثلاو نايصعلل«سلبارط» ناكس كيرحت

 ىلإ هلوصو لبق يبرعلا شيجلا ةوق فازنتسا ةيغب « يبرعلا
 هيلعتتوف برعلا ةداقلا ةكنح نأ الإ «ةمساحلا ةكرعملا حرسم

 اهلهأل حمسو «سلبارط نع راصحلا عفر متو ةصرفلا

 . مهتيرح ةسراممب

 ةرطيسلا ةقطنم بلق ىلع زيكرتلا يبرعلا دئاقلا ررقو

 ىعدي ناكم ىلإ لصو ىتح ًابرغ هريس عباتف . ةيطنزيبلا
 نيب تبشنو . ةليلو موي ةفاسم «ةلطيبس» نع دعبي «؛ةبوقع»

 اع معدي نسرقتم كرش مرتع و ندب
 وأ مالسإلا ىلإ هوعدي ريجرج ىلإ «دعس نب هللا دبع» لسرأو

 .لاتقلا فن ؤتساو «نيرمالا نع عنتماف ةيزحلا عفد

 بس

 ةدايقب ددم برعلا ىلإ لصو ىتح .ًالاجس برحلا ترمتساو
 ةلمحلا نع ةرتفل فلخت دق ناك يذلا ,«ريبزلا نب هللا دبع»

 .اهنيومت ةيرارمتسا ميظنتو اهترخؤم نيمأتل

 ةيركسعلا تايلمعلا ةساردب «ريبزلا نب هللا دبع» ماقو

 حابصلا يف أدبي نيملسملا لاتق نأ ظحالف ءاحل ةيمويلا ةبقارملاب

 |مك ,همايخ ىلإ قيرف لك دوعي ثيح .رهظلا ناذأ ىتحرمتسيو
 (ملف ةكرعملا نع «دعس نب هللا دبع» فلخت مايالا دحأ يف ظحال

 دبع لتق نم : لوقيريجرج يدانم عمس هنا » : هل ليق هنعل أس
 نبا زعوأف «(يتنبا هجوزأو رانيد فلا ةئام هلف دعس نب هللا

 سأرب يناتأ نم» : مورلا ىلإ نلعيل نيملسملا يدانمل «ريبزلا

 «( هدالب ىلع هتلمعتساو «هتنبا هتجوزو ففلا ةئام هتلفن ريجرج

 رطضا ام «مورلا فوفص يف بارطضالا ءادنلا اذه راثأف

 . نكمأ ام ةكرعملا نع فاكتعالاو هتسارح زيزعت ىلإ «ريجرج»

 «دعس نب هللا دبع» ىلع هتطخ «ريبزلا نب هللا دبع» ضرعو
 ةلصتم دادمإ يف مهو .ءالؤه عم لوطي انرمأ نإ» :لاقف

 دقو .مهدالبو نيملسملا نع نيعطقنم نحنو , مهل يه دالبو

 مهمايخ يف نيملسملا لاطبا نم ةح اص ةعامج ادغ كرتن نأ تيأر

 اورجضي نا ىلا ركسعلا يقاب يف مورلا نحن لباقنو نيبهأتم

 نم بكر .نوملسملا عجرو مهمايخ ىلإ اوعجر اذاف ءاولميو
 «نوحيرتسم مهو لاتقلا اودهشي ملو نيملسملا نم مايخلا يف ناك

 ضرعو . «مهيلع انرصني هللا لعلف ةّرغ نيح ىلع مهدصقنو
 ةطخ ىلع هوقفاوف .هتداق رابك ىلع يأرلا «دعس نب هللا دبع»

 . «ريبزلا نب»
 ليفنت ىلع «دعس نب هللا دبع» فرشا .يناثلا مويلا ينو

 .مهمايخ يف نيملسملا ناعجش نم ةعومجم ىقبأف ةطخلا
 نب هللا دبع» داقو «ةزهاج هجرسم مهنم برقلاب مهويخو

 مورلا مه رهظلا نّذأ لو «ًافينع لاتقلا ناكو . ةكرعملا هريبزلا

 مهنكمي ملف .نيملسملا نم مهتداع ىلع ةحارلل فارصنالاب

 داع مث , مهكمنا ىتحلاتقلاب مهيلع حلأو كلذ نم «ريبزلا نبا»

 ذخخأو . ةحارللابلط هحالس نيفرطلا نم لك ىقلاو ,هشيج عم

 ضقناو .نيملسملا ناعجش نم ًاحيرتسم ناك نم «ريبزلا نبا

 قوف فويسلاو الإ اورعشي ملف .ةرغ نيح ىلع مورلا ىلع

 لتقو «هريبزلا نب هللا دبع» دي ىلع هريجرج» لتقف . مهباقر

 «ريجرجو ةنبإ تذحناو ,مهشيج تتشتو مورلا نم ريثكلا

 ةمواقم ءاهتنا دعب «ةلطيبس» «دعس نب هللا دبع» حتفو لدم

 . مورلا شيج

 تامدصلا نم «ةلطيبس» يف مورلا ةميزه تناكو

 ىلإ دعب هيف تدا يتلاو ءمهيلا تهجو يلا ةيوقلا ةيركسعلا

 نب هللا دبع» فوخت ببسبو . ايقيرفأ لامش نع مهراسحنا

 ةرخؤم ىلع ربربلا وأ «سلبارط» ناكس دادترا نم «دعس

 كرتي مو .«طاطسفلا» ىلإ هتاوق عماد ئاع بحسنا دقف «هشيج

 ىلع ظافحلل تباث يركسع عقوم وا ةيماح ةيأ برغملا يف
 . تابستكملا

 فلي



 ةيضرا ةصئنم نم قالطإلا عضو يف ١ 4 تاأا توغييس ) دم يتايفوسلا خوراصلا

 (خوراص) 4 - ت.أ توغيبس 0

 . عنصلا يتايفوس .تابابدلل داضم فيفخ هجوم خوراص

 ت.أ توغيبس» يزمرلا مسالا ةيبرغلا رئاودلا تقلطا

 خيراوص ةثالث نم دحاو ىلع 5مأومغ ث1' - 425

 ديدجلا ليجلا ةباثمب تربتعاو ,تانيعبسلا طساوا يف ترهظ

 دقو .تابابدلل ةداضملا ةهجوملا ةيتايفوسلا خيراوصلا نم

 علطم يف اهريوطت أدب يلا .خيراوصلا هذه تدعا

 نم «91١/ه ماعلا يف ةيلعفلا ةمدخلا تلخدو تانيعبسلا

 ةداضملا ةيتايفوسلا خيراوصلا ىلوأ ناكم لولحلا لجا

 يسلطالا يلامش فلح اهيلع قلطأ يتلا ,تابابدلل

 و ى؟- تأ رتاوسوو يا ات أ تاق : ءامسأ

 ىلا ,ديدحلا يتايفوسلا ليجلا مضيو .2#  ت.أ رغاس»

 نم الك 244  تء.أ توغييس» خوراصلا بناج

 .:5- تأ لاريايس»و غ6  ت.أ لردنايس» نيخوراصلا

24: 

 خيراوصل لداعملا يتايفوسلا ىوتسملا ,ماع لكشب لكشتو

 خوراصلا لثم .تابابدلل ةداضملا ةيبرغلا ديدجلا ليجلا

 و «توه» نييبوروالا نيخوراصلاو .«وات» يكريمالا

 ,ماهملاو ,.تافصاوملا ثيح نم اهعم ىزاوتتو « «ناليم»

 . ماعلا يقتل ىوتسملاو

 ةفيفخلا خيراوصلا ةئف ىلا توغييس خوراصلا يمتني

 هناب ةيبرغلا رداصملا حجرتو .يدرفلا مادختسالل ةدعملا

 يذلا «ه تم لردنايس» خوراصلا نع قتشم زارط

 كرحمب دوزم وهو . ةفيفخلا ةعردملا تابرعلا نم ةداع قلطي

 يدعم بوبنا نم قلطيو «بلصلا دوقولاب لمعي يخوراص
 يدنج ةطساوب هقالطاو هلقنو هلمح ناكمالابو «فيفخ

 ىثالث بصنم ىلع قالطالا دنع ةداع خوراصلا تبثيو .دحاو
7 35 : ٍِ 

 لصي برقم يبوكسلت راظنم ةطساوب هبيوصت متيو . مئاوقلا

 . ةناطبسلاو بصنملا 5

 : ةيلا فصن ةروصب فده لا وحن خوراصلا هيجوت متيو

 تاريعش لخاد فدهلا ءاقباب يمارلا يدنجلا يفتكي ذا

 ذئدنع هيجوتلا تايثادحا لقتنتف راظنملا يف ديدستلا

 عم عافترالاو هاجتالا يف رظانتي امب .خوراصلا ىلل ًايئابرهك
 ليذ نم دتمي كلس قيرط نع كلذو ءراظنملا ةكرح

 ىلا ةلدنع خوراصلا هجتيو ,هيجوتلا زاهج ىتح خوراصلا
 بساح ىلوتي نا دعب ءةسدعلا ىلع رهاظلا فدهلا

 نا ردو «عافترالاو فارحنالا يتيواز سايق ينورتكلا

 زاهج نوكي نا حجريو .هراسم ليدعتل رماوا خوراصلا

 تحت ةعشالاب لمعي ليل راظنم ىلع المتشم ديدستلا

 . ءارمجلا

 ١؟ 5١ قالطالا دنع نزولا :ةماعلا تافصاوملا

 ىصقالا ىدملا . ملم 8١ه رطقلا . رتم ١.١ لوطلا . غلك

 .ةيناثلا /ارتم 56٠١ ىوصقلا ةعرسلا .رتم ٠٠٠١ لاعفلا

 سأرلا .ةيناث 1١ ١١ ىصقالا ىدملا غولبل مزاللا تقولا

 تابابدلل ةداضم راجفنالا ةديدش) ءافوج ةوشح يبرحلا

 عوردلا قارتخا ىلع ةردقلا . غلك ه  ؛ نزوب ([1تث1

 .ملم ه٠

 قراوز ةثف ) ١؟١ تا اكسس (دمز

 ( ديبروط

 ؛ تاديبروطلاب ةحلسم ةعيرس موجه قراوز ةئف

 ةيكلملا ةيرحبلا تاوقلا نم اءزج لكشتو ٠ عنصلا ةيديوس

 . ةيديوسلا

 قروزلا ينُب دقلو . قراوز ةتس نم ةئفلا هذه نوكتت
 لبق نم 19455 ماعلا 3( 3111 اكيبيس ) اهنم لوالا

 ىف ةيديوسلا 0013196116611 « نكريف انوغ » ةكرش

 ةسمخلا قراوزلا تينُب مث , 00160018 « غروبيتوغ »

 نيتكرشلا ةطاسوب . ( 1937-193172 ) ةرتف يف ىرخألا

 « تيقراقريف انوركسيراك »و « نكريقاتوغ » نيتيديوسلا
 هذه تذخأ دقلو ,.2 061581391
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 نم ادبت اماقرا تيطعاو لوألا قروزلا مسا قراوزلا

 5 110١-تا» دنع يهتنتو « 01 ا

 55م1 1 ١١١« تا اكييس » ةئف نم قروزلاو

 نم . تارئاطلل داضم فيفخ مم 01 عفدمب حلسم 121

 هب مكحتلا متي جرب يف بكرم . « 70/ل زروفوب » عون

 ةئفلا هذه قراوز تسيلو . رادارب دوزم ةرادإ زاهج ةطاسوب

 تاصنمب ةرهجي اهنكلو , ةهجوم خيراوص لمحل ةممصم

 ةيدرف ديب روط بيبانأو ؛ ( لعاشم ) ةئيضم خيراوص قالطإ
 ةينيبروت تاكرصحم ةئالث نم ةعفادلا اهتوق دمتستو . ةتباث

 حسمت يهر . ًاناصح 1170٠ اهتردق يلامجا . ةيزاغ

 . ةدقع 2١ ةعرس ىلآ لوصولاب قراوزلل

 ىجذومنلا ( ةحازالا ) نزولا : ةماعلا تافصاوملا



 مقا لوظلا , ان 7+ ىمقألا نؤولا + نظل

 4٠ ىوصقلا ةعرسلا . م 1,7 عافترالا . م ل,١ ضرعلا

 بتر نم 7١ + طابض ال ) اراحب 18 مقاطلا . ةدقع

 . ( ىرخا

 « ١7/ل زروفوب »ط/م مم 0ا/ دحاو عفدم : حيلستلا

 رايع ةئيضم خيراوص 4 و مم هال رايع ةئيضم خيراوص ١و

 5١ ) مم 071 رايع ةتباث ةيدرف ديبروط بيبانا 5و مم "٠٠

 -( ةضوب

 عون نم ةيزاغ ةينيبروت تاكرحم ةثالث : ةكرحملا ةوقلا
 , 2:01ءان5 1274 « ١1/1 سوتوري يلديس لوتسيرب »

 ١19/٠١ ىلا لصت ةيلاما ةردقب , ةكرحلا لقنل ةدمعأ ةثالثو

 . ًائاصح
 , 55 -م» نارين ةدايق ماظن : يرادارلا زيهجتلا

 ةيرادار ( 30ه مودار ) بابقب زهجم , 11 - 2

 . ديب روطلا بيبانأو عفادملا لجأ نم

 قراوز زيهجتل ةيديوسلا ةيكلملا ةيرحبلا ططختو

 بيكرت دعب نفسلل ةداضم ةهجوم خيراوصب ةئفلا هذه

 نم نينثا ناكم ٠ قروزلا ةرخؤم يف نيتيئانث قالطا يتصنم

 تاصنم 5 قروزلا حيلست حبصي اذهبو . ديبروطلا بيبانأ
 بيبانأ 5 + ةهجوم حطس - حطس خيراوص قالطا

 ماعلا دعب ليدعتلا اذه متي نا رظتني ناكو .ديبروط

 رفاوتم وه ابسح ) نآلا ىتح متي مل كلذ نا الا,

 ةيبرغلا رداصملا ريشتو . ( 1998 ماعلا ىتح تامولعم نم

 « ؟  نيوغني » زارط نم نوكتس خيراوصلا هذه نا ىلا

 زارط نمو ٠ قراوزلا ضعب يف يسجيزنلا 2628الأا» - 2

 . رخآلا ضعبلا يف يكريمألا 113م00 « نويزاهو

 تصوا دق ةيديوسلا ةيكلملا ةيرحبلا نا ىلا ةراشالا ردجتو

 . « نوبراه » خيراوص نم ددع ىلع

 قراوز ةعبرأ ىلع ايزيلام تصوأ ماعلا يفو

 تلمحو , 1914 ماعلا يف اهميلست مت ةئفلا هذه نم ديبروط

 ةيديوسلا قراوزلا نع فلتخت ال يهو ( «م  اكيبيس» مسا

 , 1111 «وي يت م» لزيد عون نم وهو . اهكرحمب الا

 . ةدقع ؟8 زواجتت ال يتلا اهتعرسبو

 قراوز هئف ) 1١١ تا اكيبهس (0)

 ) ديب روط

 ٠ تاديبروطلاب ةحلسم ةعيرس موجه قراوز ةئف

 ةيكلملا ةيرحبلا تاوقلا نم ًاءزج لكشتو . عنصلا ةيديوس
 . ةيديوسلا

 ه1 تا كا يمسا قزاز: قف. قرود

 ةلئف نع ( رركم اكييس وأ) 5م168- 1 1

 ميمصتلا ثيح نم اهل ةهباشم يهو , « 11١ تا اكيبس »

 (ا١؟١1-ت اكيبيس : زارط نم يديوس عيرس موجه قروز هج

 2( ١51١-تا اكيبيبس هزارط نم يديوس عيرس موجه ىرور

 « حيلستلا ماظن نم ءزجو . لكيطلا لكشو داعبألاو ماهملاو

 .( ١1١ تا اكييبس رظنا ) اهاخدا يونملا تاليدعتلاو

 ةكرش ايهش اقروزءالا نم ةسفلا هذه نوكسو

 1221151120288 19/310/عأ « تيقراق انوركسيراك »

 اهحيلست باسح ءدبلا يف بسحينا نود « ةيديوسلا
 ىلإ ةئفلا هذه نم لوألا قروزلا لزنأ دقو . خيراوصلاب

 , 1170/1/1 يف ريخألا لزنأو , 1579/7/11/17 يف ءاملا

 دعب , 7 ماعلا لالخ ةيتايلمعلا ةمدخلا يف اهلك تعضؤوو

 مقرلاب يهتنتو « 75١ ت » مقرلاب أدبت ًاماقرأ تيطعأ نا
 ١ .4ا815١تد

 داضم دحاو عفدمب حلسم ةئفلا هذه نم قروزلاو

 بيبانا ةتسو . « ١7/ل زروفوب » مم 0ال رايع تارئاطلل

 (ةصوب )5١ مم م17 رايع نم تاديبروطلا قالطال

 قالطال تاصنم ينامث ىلا ةفاضإلاب , ًايكلس ةهجوم
 دمتسيو . مم ٠١1 رايع نم ( لعاشم ) ةئيضملا خيراوصلا

 عون نم ةيزاغ ةينيبروت تاكرحم ةثالث نم ةعفادلا هتوق

 , 10115 10العع م201ءان5 « سوتورب سيور زلور »

 ىلا ةيلامجالا اهتردق لصت . ةكرحلا لقنل ةدمعأ ةثالثو

 ةعرس ىلا لوصولاب قروزلل حمستو . ناصح

 . ةدقع 6,5٠

 يجذومنلا ( ةحازالا ) نزولا : ةماعلا تافصاوملا

 1 عافترالا . م 9,١ ضرعلا . م 4١ لوطلا . نط

 7) اراحب 5١ مقاطلا . ةدقع 1٠,6 ةعرسلا م

 . ( ىرخا بتر نم 5١ + طابض

 زروفوب »زارط نم مم هال رايع عفقدم : حيلستلا

 رايع ةئيضملا خيراوصلا قالطال تاصنم ينامثو . « ١7ل

 7١ ) مم 819 رايع ديبروط بيبانأ ةتسو , مم "٠١

 . ًايكلس ةهجوم ( ةصوب

 سيور زلور » تاكرحم ةئالت : ةكرحملا ةوقلا

 , ةكرحلا لقنل ةدمعأ ةئالثو , ةيزاغ ةيئيبروت « سوتورب,
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 مس نم

 . ناصح ١؟٠٠9 ةيلامحالا اهتردق

 لا» جذوم رادار زاهج : يرادارلا زيهجتلا

 . سبيليف ةكرش عنص نم .200//9198 « ؟:0١/ ف

 ةمزحب نمازتملا ( حطسلا ) يرحبلاو يوجلا شيتفتلل ممصم

 (سيلينروك) نامليبس (5)

 ماع مكاحو )1١5378 - ١1584( يدنلوه يركسع

 ةرتفلا لالخ ةيقرشلا دنحلا رزج يف ةيدنلوملا تارمعتسملل

 .(لكف4 -ككمحل)

 يف 0. . 5م661128172 ناملييس نوزناج سيلينروك دلو

 ىلا لقتنا .1558 ماعلا يف (ادنلوه) «مادرتور»

 1518 ماعلا يف ىصقالا قرشلا يف ادنلوه تارمعتسم

 ماعلا يف نيو ,«ةيدنلوه ا ةيقرشلا دنهلا ةكرش» يف بتاكك

 60101018201 لدناموروك لحاس ىلع امكاح 17

 ةلمح ةدايقب 1575 ماعلا يف فلكو ,(دنهلا يقرش بونج

 «(ايسينودنا) 20616565 «سبيليس» ةريزجب دض ةيركسع

 اهتراجت لعجو 1/3125587 «راساكام» ةمصاعلا عضخأف

 .ادنلوه ىلع اركح
 ةئيلا ينو رزجلا سلجم يف اوضع 171١ ماعلا يف َنيع

 مادختسا ىلعءذتنا ضّرح دقو . ماعلا مكاحلل ةيراشتسال

 نم ديزم لالتحاو .ةيلحملا تاعازنلا ةيوست يف ةوقل

 تاوقلل ًادئاق ني 1710/9 ماعلا يفو .«ايسينودنا» يضار

 ناكسلا نم نيتئف نيب عارصلا دادتشا نابا ةيدنلوهل

 ةريزج) 12481812 «ماراتام» ةكلمم شرع ىلع نييلصال

 ىلا ةكلمملا يضارأ مضب عارصلا ىبنأف .(اواج

 . ةيدنلوطا تارمعتسمل

 دنحلا رزج لماك ىلع ًاماع ًاكاح 1541 ماعلا يف حبصأ
 )١581 - ١1584( همكح ةرتف تزيمت دقو .ةيقرشلا

 . مكاحك هتابجاو لامهابو «دالبلا ناكس :دض فسعتلاب

 «ماتناب» يف ةيراجت حلاصم أشنا «1584 ماعلا يف هتوم لبقو

 عيمج اهنم درط نا دعب .(اواج ةريزج)ر 1810

 .نيسفانملا نيرمثتسملا

 (وييليف يد ويجو ربمأ) الونيبس هك ف

 يف لتاق ,.(158: - )1١559 يونج يركسع دئاق

 يف نييركسعلا ةداقلا افكأ دحأ ناكو ءاينابسا ةمدخ

 . هرصع
 يف ى.. 0عم28 الوئيبس وييليف يد ويجو ربمأ دلو

 ةيرث ةلئاع نم ناكو 2.1679 ماعلا يف (ايلاطيا) ىونج

 ىوقا ىدحا تناك يلا «ةلودلا  ةئيدملا» كلت يف ةذفانو

 2»*7ك

 ادولييس ويينيف يد ويجو ربما يولجا دناعع

 .اينابسا عم ةفلاحتم تناك امك «كاذنا ةيلاطيالا ندمل

 رحبلا ريما .«كيرديرف» هقيقش عم نواعتلاب ماق

 فالا 4 مضي ةقزترملا نم شيج ءاشناب ,كاذنا ينابسال

 اذه ىلع قفنأو ءاهذوفنو ةلئاعلا ةورث ةدايز ةيغب «لجر
 ءاقل اينابسا ىلا هريجأت يف المآ .هتلئاع ةورث ريغصلا شيحل

 هشيج عم ةويجوربما» لخد دقلو .لاملا نم ةلئاط غلابم
 ةقطنم يف ينابسالا شرعلا ةمدخ يف !ديج بردملا ريغصل

 يتلا ,ةضفخنملا يضارالا يف 1.8 513207 ردنالفل

 اهمكحي ناك يتلاو ءاينابسال ةعضاخ كاذنآ تناك

 كلم «يناثلا بيليف» ةئنبا جوز «تربلأ» قوديشرال

 . اينابس

 ىلع «كيرديرف» و هويجوربما» راس غ1 ؟ ماعلا ينو
 ىلع تاراصتنا ةدع اققحو «ردنالفلا ىلا اهشيج سأر

 01. 06ع«وسان ود سيروم» يوقلا يدنلوملا دئاقل

 عاطتساو .«شيجلا ةدايق ويجوربمأ عباتف . 8355810

 /9// 77 يف ةعينملا 05161720 «دنتسوا» ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 يف لضفلا عجريو .ًلماك ًاماع ماد راصح دعب ,4

 ويجوربمأ تاكيتكت ىلا نابسالا دي يف ةنيدملا هذه طوقس

 .اهناكسو ةنيدملا ىلع هطوغضو ءالونييس

 ينابسالا كلملا نم الونيبس بلط .حاجنلا اذه دعب

 يف اينابسال ةعباتلا تاوقلا ةفاك ةدايق هحنم «يناثلا بيليف»

 هفيلكت ىلع ٍنابسالا كلملا قفاوف «ةضفخنملا يضارالا

 ءاليتسالاب نييلاتلا نيماعلا يف «الونييسد ماقو .ةمهملا هذبم

 دوهجلا مغر .ىرخالا رثا ةدحاو ةيتناتستوربلا عالقلا ىلع

 .اهنع عافدلل هوسان ود سيروم» اههذب يلا

 هعتمت ىلع .نييدنلوما عم هعارص لالخ نهرب دقلو
 هنأ مغر .موجهملا ىلا مئادلا هليمو «ةيلاع ةيضرعت حورب

 تايلمع تناكو .«هوسان ود سيروم» وه ًازاتممًادئاق هباجي

 ةيديلقتلا راصحلا تايلمعل ةهءاشم ريغ اهذفن ىتلا راصخ

 ةيامح يف يناديملا هشيج مدختسي ناك هنا ذا كاذنآ ةدئاسلا

 ةكرعم يف هتاقالمل مصخلا جاردتساب موقيو ءراصحلا لامعا

 دنع فعضلا طاقنل هتظحالم ةقدب زاتي ناكو .ةفوشكم

 يتلا راصحلا تايلمع نم ديدعلا لعج يذلا رمألا .هودع

 وعلا طاقن رثكا ىلع ءىجافم ضاضقناب يهتنت اهداق

 اهو ايلفاو انف

 نهر ىلا رطضاو ءاينابسا ىلا ةلحرب 1505 ماعلا يف ماق

 ىلع اهتقفاوم ءاقل «ةينابسالا فراصملا ىدل هتاكلتمت

 ةعباتمل لاومأ نم هيلا جاتحي ام ينابسالا شرعلا فيلست

 عيقوت ىلا 21704 ماعلا يف رطضا دقلو .ادنلوه يف برحلا

 ةقئاضلا ببس «اماع ١١ اهتدم «وسانود سيروم» عم ةنده

 لوطسالا اهب ينم يتلا ةميزهلاو ءابنم يناعُي ذخنا يتلا ةيلاملا

 دي ىلع 417037 ماعلا يف قراط لبج نم برقلاب ينابسالا
 كركسميه يدنلوهملا يرحبلا لوا قيرفلا

 ةندهلا تاونس لالخ هدهج لك لذبو .116ع051ع1!ع

 بيردتلاب متهاف .هدونحل ةيلاتقلا ةيزهاجلاب ظافتحالل
 ةحلسا ديدجت عيطتسي نا نود «ةحلسالا ةنايصو ميظنتلاو

 .هتادعمو هشيج

 ةقطنم ىلع ءاليتسالا نم هتاوق ةيزهاج هّتنكم دقو

 ربغل ةيذاحملا ةيجيتارتسالا 8213410216 «تانيتالابلا»

 .(15448- 1514) ًاماع نيثالثلا برح علطم يف «نيرلا

 نيب تالصاوملا طخ تنمأ يتلا «,تاراصتنالا هذه ببسبو

 ماعلا يف هنييعت مت .ةينابسالا تاوقلاو نييواسمنلا
 ماعلا يفو .ةينابسالا ةيكلملا تاوقلل ًاماع ًادئاق ١

 «الونييس» ماقو ؛ادنلوه عم برحلا تفنؤتسا هسفن

 راصتلا مفرل رطضا هنا الا 8261868 «نغرب» ةرصاحمب

 ماعلا يف ةيركسعلا هلامعا جوت مث . وسان ود» طغض تحت

 لضفب .87608 «اديرب» ىلع ءاليتسالاب

 هتدعاس دقلو . لماك لكشب ةنيدملا لزع كيتكتل همادختسا

 «وسان ود سيروم» ةمواقم ميطحت ىلع يناديملا هشيج ةنورم

 ماد راصح دعب .«!ديرب» ىلع هؤاليتسا ربتعاو .ةيوقلا

 .نييتناتستوربلل ةيساق ةيرض ءرهشا ةرشع نم رثكا

 201108265 سيراقيلوأ دقحو .لاملا صقن نا الا

 اعنم .«عبارلا بيليف» ينابسالا كلملا ىلع يصولا

 ىلا ىدا ام .«اديرب» يف هرصن رامثتسا نم «الونييس»

 عوسانود سيروم» همصخ تاوق دعاسو .هشيج فاعضا

 ديزملا بلطل اينابسا ىلا بهذف «ةردابملا مامز ةداعتسا ىلع

 ريغبو ةوسقب «سراقيلوأ» همالف «تاوقلاو تادادمالا نم

 معدلا هل مدقي لو ©1011 «لورغ» ةئيدم ةراسخ ىلع قح

 ردنالفلا يف هتدايق ىلا ةدوعلا ضفري هلعج امم .بولطملا
050 1 

 يف راسو وناليم» ةئيدمل ًاكاح 15005 ماعلا يف ريتخا



 ثلاثلا سيول» ازغ امدنع «هاوفاس» قود ةدجنل هسفن ماعلا

 «اوتنام» ةيقود ةثارو ىلع فالخلا ببسب ةيقودلا «رشع

 ةنيدمل هراصح لالخ ايلاطيا يف ينوت دقلو .ةيلاطيالا
 1517٠. ماعلا يف (6]0058 «ىلاساك»

 وايتسابيس وينوطنأ) الونييس 0+ - ؛>)
 ( يد وريبير

 3 191١ ) يلاغترب ةلود لجرو يركسع

 مل. 5.16. الوئيبس يد وريبير وايتسابيس وينوطنا دلو

 ةيلاغتربلا 2516577102 « زومرتسإ » ةدلب يف 0م 484

 يف ةيبرحلا ةيلكلاب قحتلا . 1١١ / 4 / 19٠١ يف

 يقبو ؛ ةلايخلا حالس يف ًامزالم اهنم جرختو ,(« ةنوبشلو»

 ةبتر ىلا يقر ثيح ١944 ماعلا ىتح ةلايخلا يف
 ماعلا يف امدقم مث « ١965 ماعلا يف ادئار حبصأو . بيقن

 دعبو « يناثلا ةلايخلا جوف دئاقل ابئان نيُع ثيح .« 0

 . جوفلا اذهل ادئاق حبصأ ةريصق ةرتف

 ةكرح ع الدنا ةيادب عم ١951١ ماعلا يف ايقيرفا ىلا لقن

 « كانه ةيلاغتربلا تارمعتسملا يف ةحلسملا ينطولا ريرحتلا
 ةمواقمل , 48 ةلايخلا ةعومجم سأر ىلع الوغنأ يف نيمو

 هذه يف يقبو .اهيف ةطشانلا حلسملا حافكلا ةكرح
 ناك ثيح ١9451 ١9454(. ) ةرتفلا لاوط ةرمعتسملا

 ةيروثلا رؤبلا دض ةيوفصتلاو ةيعمقلا تالمحلا دوقي

 ديقع ةبتر ىلا ةرتفلا كلت لالخ يقرو . دالبلا يف ةرشتنمل
1556 

 بصنم لغشيل « « ةنوبشل » ىلا ١954 ماعلا يف داع

 عبتا مث ١958(«. -19515) ةيركسعلا ةطرشلا دئاق

 ماعلا يف عفو « ( 1958-1455 ) ناكرأو ةدايق ةرود

 - 19559 ةلايخلل ًاشتفم نيعو « ديمع ةبتر ىلا

 يروهمجلا ينطولا سرحلا دئاقل ًابئان مث ء(17

 ًاماع ًادئاق 1454 ماعلا يف حبصأو . (1938-1951)
 ةيلاغتربلا اينيغ ةرمعتسم يف اماع |كاحو ةيلاغتربلا تاوقلل

 ةبتر ىلا اينيغ يف هتمدخ ةرتف لالخ يِقّرو . (واسيب اينيغ )
 مكاحو يركسع دئاقك كانه هماهمب ماقو ء ( 1958 ) ءاول

 يف عضوو *١910(. -19454) ةرتفلا لاوط يسايس

 . « لضفأ اينيغ لجأ نم » : هباتك 1917١ ماعلا

 راوثلا لاضن دعاصتب اينيغ يف هدوجو ةرتف تزيمت دقلو

 نم مغرلا ىلع . ةيلاغتربلا تاوقلا زكرم روهدتو . ةقرافألا
 نم نويلاغتربلا اهيلع لصح يتلا ةيركسعلا تادعاسملا

 نيماظنلاو يسلطألا يلامش فلحو ةدحتملا تايالولا

 . ايسيدورو ايقيرفا يبونج يف نييرصنعلا

 الونييس وينوطنا يناغتربلا تارتجا

 تايونعم تناك تانيعبسلا نم ىلوألا تاونسلا يفو

 تاحاجنلا ببيسب « ًاريثك تروهدت دق ةيلاغتربلا تاوقلا

 يف ةيروثلا راكفألا راشتناو « ةقرافألا راوثلا اهققح ىلا

 يف داز امبو . نييلاغتربلا دونجلاو راغصلا طابضلا فوفص
 روهدت « ةيلاغتربلا تاوقلا فوفص يف يروثلا دملا ومن
 لواح دقلو . لاغتربلا يف يسايسلاو يداصتقالا نيعضولا
 ةايحلا يف دوسلا جامدا هامسا ام قيقحت الونيبس

 راثأ امم « واسيب - اينيغ ةرمعتسم يف ةرم لوأل « « ةيسايسلا
 يفو ةنوبشل ةموكح يف ةظفاحملاو ةينيميلا رصانعلا هدض

 هذه قيبطت نا الا . ةيلاغتربلا ةحلسملا تاوقلا ةدايق
 « دونجلاو نابشلا طابضلا نيب ةبيط ةعمس هبسكأ ةسايسلا

 ناك يذلا « يلاغتربلا بعشلا طاسوا يف ةيبعش هل قلخو

 فصولا وهو . « ةيلاغتربلا مانتيف ١ برحلا ةياهن ىلا علطتي
 تاكرح دض لاغتربلا بورح ىلع هقلطي الوئييس ناك يذلا

 . ةيقيرفالا اهتارمعتسم يف ينطولا ررحتلا

 نم ةلسلس « «واسيب - اينيغ » يف هدوجو لالخ أدب
 ةرمعتسملا لوصح عوضوم تلوانت يتلا ةيرسلا تالاصتالا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو عم ءدبلا يف عمتجاف . اهالقتسا ىلع
 سيراب يف يلاغنسلا ريفسلاو « اراماك نامثع » يلاغنسلا

 ىلا تاعامتجالا هذه رضحي ناكو . «ريبليج هيردنا »

 يلاغتربلا يكارتشالا بزحلا لثمم « ؛ الونيبس » بناج

 . سيراب يف ًايفنم ناك يذلا ١ «زيراوس ويرام » روتكدلا

 نيب عامتجا لصح «.ةيديهمتلا تاءاقللا نم ددع دعبو

 ةيدما "او نومتس'" كلويويل و يلافسحلا سيكرلاو الويس
 دودحلا نم ةبيرقلا ةيلاغنسلا (0358128206 « سنامازاك »

 راكليمأ » لحارلا ينيغلا ميعزلا هرضح « ةينيغلا

 داحتا مايقب يضقي ًاحارتقا الونيبس ضرعف ٠ « لارباك

 رظنلا ةهجو تصخلت انيب . لاغتربلاو اينيغ نيب يلاردف

 ينل نما

 لامعا ةفاك فقو ١- : امه نيتيساسا نيتطقنب ةينيغلا
 . نيينطولا دض ةيركسعلا تايلمعلاو تاءادتعالاو فنعلا

 تلاز ام يتلا قطانملا نم ةيلاغتربلا تاوقلا باحسنا - ؟

 لسرأ « ةجيتن ةيأ نع تاثحابملا رفست مل امدنعو
 ىلا ؛ةصاخلا هتاحارتقا عم اهليصافت «روغنس دلوبويل»

 . 191/1 / 4 / ؟* يف سراب يف هافنم يف «زيراوس ويرام»

 كاذموي ينيغلاو يلاغتربلا نيقيرفلا لصوت مدع نم مغرلابو
 ديهمتلا تاثداحملا كلت تناك دقف . يباجيا قافتا ىلا

 ندنل يف كلذ دعب تراد ىتلا تاضوافملل ىعيبطلا
 ء(لقالك/ م ؟0) رئازجلا يفو (19104/ 0 / ه)
 -اينيغل ةيئاهنلا لالقتسالا ةيقافتا نع ترفسأ يتلاو

 . واسيب
 يف هتمدخ ءاهتنا ىدل 11/848 ماعلا يف ةنوبشل ىلا داع

 :ةيقيرفالا ةيرسلا هتاثحابم كلذب تفقوتو , واسيب - اينيغ
 لاغتربلا يف يقل دقلو : «زيراوس ويرام» عم ترمتسا اهنكل

 يف برحلا رارمتسال ةيداعملا هفقاوم ببسب ايبعش الابقتسا
 ناكرا سيئرل ًابئان هنييعت ىلا ةموكحلا عفد امن « ايقيرفا
 اذه يف وهو ماقف .(141/4 )*1917  ةحلسملا تاوقلا

 نابشلا طابضلا ةكرح نم برقتلل ةلواحمب بصدملا
 «وناتياك» ماظن دصض رولبتت تذخا يتلا «نييراسيلا

 يف» ناونعب ًاباتك 191/4 ماعلا لئاوا يف رشنو , يروتاتكدلا
 ةفارخلا ميطحت ةرورض ىلا » هيف اعد ,(«لبقتسملا ليبس

 اهتلاسر ىلع موقي ةيلاغتربلا ةمالا دوجو رهوج نأب ةلئاقلا
 ناد : هيف لاقو . « ةفلختملا بوعشلا ريضحتب ةصاخلا

 (ةيلاغتربلا تارمعتسملا ةلكشم يا) راحبلا ءارو ام ةلكشم

 يمرقلا نايكلا يف ةرثؤملا لماوعلا بطقتسي لماع تحبصا
 قيرط نا ًاموهفم نوكي نا يغبني» ... « يلاغتربلا
 وه «(ةيلاغتربلا) ةمألا ءاقب ىلاو ءاخرلا ىلا لبقتسملا

 حضوأ دقو . «اعيرس مالسلا رارقا ةداعا قيرط ةرورضلاب

 يلخثلا ةرورضب ةلئاقلا ةركفلا دض هنا باتكلا اذه يف

 رارمتسا نا دقتعي هناو «تارمعتسملا نع عيرسلاو لماكلا

 ناينب يف اككفت ثدحي نا هنأش نم « ايقيرفا بورح

 . ًايتاذ ًاكح تارمعتسملا حنم ذبحي هناو «لاغتربلا
 طابضلا فوفص يف ةروثلا رصانع كرحت أدب امدنعو

 (سرام) راذا يف « ةيروتاتكدلا ةموكحلا دض نييراسيلا

 ءاحنا يف ةماع تابارطضا ثودح هبحاصو ,. 74

 تاوقلا ىلع لاغتربلا يف عاضوالا تسكعنا « لاغتربل

 ةمركحلا سيئر عفد امم ءايقيرفا يف ةدوجوملا ةيلاغتربل

 ىلا طابضلا زابك ةوعد ىلا هوناتياكولليسرام» روتاتكدل
 اذه نع بيغت دقو ؛ةموكحلل مهئالو نالعال ماع عامتج

 لارنجلاو «الونيبس». : امه ناريبك ناطباض عامتجال

 بصنم لغشي ناك يذلا «زيموغ اتسوك ادوكسيشنارف»
 اذهل ةجيتنو . ةيلاغتربلا ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقل

 اهنكلو « اهيبصنم نم «زيموغ» و «الونيبس» لصف فقومل
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 . نيتيركسعلا |هيتبترب اظفتحا
 تاوقلا ةكرح» تطقسا .1994 / 4 / 7٠8 يفو

 راغصلا طابضلا نم ةعبس اهدوقي ناك يتلا .«ةحلسملا

 دجو يذلا «وناتياك» ةموكح  مهئامسا نالعا مدع اورثآ

 روتاتكدلا لاصتا ئدلو .تانكثلا ىدحإ يف القتعم هسفن

 هدافأ . ةطلسلا هميلستل الونيبس وينوطنأب هنجس نم قباسلا

 هتداق ةضوافمل دعتسم هناو «سالقنالاب هل ةقالع ال هنأ اذه

 تقفاو ةعيرس تاثداحم دعبو . مكحلا مالتسا صوصخب

 دالبلاو شيجلا ةدايق ميلست ىلع «ةحلسملا تاوقلا ةكرح»

 , نطولا نع عافدلاب» مزتلي نأ ىلع .ًاتقؤم الونيبس ىلا
 ينطو سلجمل تاباختنا ءارجاو « ةماعلا تايرحلا نيمأتبو

 ةيرح يف لخدتي الاب ةكرحلا سلجم دهعتو . « يروتسد
 قوقحلا نينطاوملل نمضي ناو ؛لاغتربلل يسايسلا روطتلا

 ةمالس مرتحي نأو «ةيملاعلا تامظنملا اهتررق يتلا ةيساسالا

 نأو «تايرحلا نيمأت دح دنع هتاطلسب فقي ناو «نينطاوملا

 رشابي نا دعب .ةيروتسدلا تامظنملا ىلا ةطلسلا دري

 . هتاطلس بختنملا سيئرلا

 الونييس لارنجلا أدب . ةطلسلا هملستل لوالا مويلا ذنمو

 «ةيبالقنالا ةكرحلا ءارو فقي يذلا راسيلا ةانق نم زمغلاب

 وأ نيميلا نم ةدبتسم مظن ضرف دض فقيس هنا نلعاف
 بعشلا نال ,ةشهدلا نم ريثكب هنالعا لبقتساو .راسيل

 ,ةيراسي ةيدادبتسا ةطلسل لبق نم ضرعتي مل يلاغتربل
 تماد يتلا ةينيميلا ةيروتاتكدلاب هدنع طبترم دادبتسالاف

 ًاسيئر الونيبس نيع « 194174 / ه / ١١ يفو . ًاماع نيعبر

 تاوقلا ةكرح» تناك يذلا تقولا ينو .ةيروهمجلل

 هذهل رخآلا مسالا) «ينطولا ذاقنالا سلجم» وا «ةحلسمل

 ةيركفلا رطالا اهحومطبو اهركفب زواجتت ( ةكرحلا
 لك يف فرصتي الونيبس ذحخأ «ةيديلقتلا ةيسايسلاو
 «لاغترلا يف ةقلطملا ةطلسلا بحاص هرابتعاب تالاجمل

 كيكشتلا عم ءاهمعدو ةينيميلا تائفلا طيشنت ىلع لمعيو

 , راسيلاب رمتسملا
 ةكرح» نيب لصح يذلا لوالا يقيقحلا فالخلا ناكو

 ةيروفلا ةيفصتلا عوضوم وه الونيبسو «ةحلسملا تاوقلا
 لارنجلا ناك يذلا رمالا ءايقيرفا يف يلاغتربلا رامعتسالل

 ناكو .ةلكشملا هذه لح يف لهمتلا ةرورضب ىريو هضراعي

 ضعبو «سولراك ونيلدأ» ءارزولا سيئر هفقوم يف هديؤي
 درطو ةطلسلاب دارفنالل نوططخي ءالؤه ذخاو « ءارزولا.

 ىلع ةباقرلا ةداعاو . مكحلا نم نييكارتشالاو نييعويشلا

 اوناك اك .«بارضالا ميرحتب نوناق رادصاو ,فحصلا

 قرطلاب هلاصياو تاباختنالا يف الوئيبس حاجنا ىلا نوعسي

 ةقلطم تايحالص مهيطعي ام ؛ةيروهمجلا ةسائرل ةيعرشلا

 امع ةلفاغ نكت مل «ةحلسملا تاوقلا ةكرح» نكلو

 يف تدهعو ء « سولراك ونيلدا » ةموكح تلاقأف ١ يرجي
 وكساف» ديقعلا ىلا ةموكحلا فيلأتب 1994 / 7/7
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 ذنم ةضافتنالل ططخملا لقعلاو_يراسيلا «زقلاسنوغ

 سيئرك هبصنم يف ىقب الونيبس نا الا ءاهتيادب
 اهعباط ىلع ةديدجلا ةموكحلا تظفاحو .ةيروهمجلل
 ويرام» يكارتشالا ةيجراخلا ريزو عباتو « ينطولا يراسيلا

 9/1١/ يف متو« ةقرافالا راوثلا عم تاضوافملا «زيراوس

 ثدحلا اذه ناكو .واسيب - اينيغ لالقتسا نالعأ 4

 الوئيبس نيب عارصلا قلطا يذلا .رجفملا قعاصلا ةباثمب

 واسيب -اينيغ حنم ىلع قفاو دقلف .ةيروثلا ةموكحلاو
 مكاحك ةقباسلا هتاناعمو امل هتفرعم ببسب لالقتسالا

 يتلا ةرمتسملا تاثحابملا نع رظنلا ضغ امك « اهيف يركسع
 اهالقتسا ىلع قيبمازوم لوصح لوح رودت تناك
 ةلأسم كرت عم ناك هنا الا «(191/ ماعلا يف تلقتسا)

 ءاتفتسال (اهنأشب تاضوافملا يرجت يتلا) الوغنأ لالقتسا

 ةرورض ىرت ةيروثلا ةموكحلا تناك نيح يف .«يبعش

 ماعلا يف تلقتسا) ًاروف اهنالقتسا ىلع الوغنا لوصح
 . (اضيأ أواه

 ىلا ءادن» هامسا ام هجوف « ةرطخلا هتاروانم الونيبس عباتو

 تاوقلا ةكرح» ةدايق كلذب ازواجتم « ةتماصلا ةيبلغالا

 ولعت « ةيصخش تاطلس ىلع لوصحلا ًالواحتو .«ةحلسملا

 لك نم هفده ناكو .«يركسعلا ةروثلا سلجم» تاطلس

 تاباختنالا يف ةيروهمجلا ةسائرب زوفلا نامض . كلذ

 . ةلبقملا
 ةيبلغالا ىلا هءادن «ةروثلل ةداضملا ىوقلا تلغتساو

 « تالضع ضرع ةيلمعب مايقلا تررقف .ةتماصلا

 الونييس دييأت ةراتس تحت ىربك ةرهاظم ىلا ةوعدلا تهجوو

 دق يلاغتربلا نيميلا ناكو .«ةحلسملا تاوقلا ةكرح» و

 ةكرح» هب تمستا يذلا يطارقميدلا كولسلا لغتسا

 ةيعجر تاكرحو بازحا لا ماقف .«ةحلسملا تاوقلا

 و .«مدقتلا بزح» و ,«يطارقميدلا يبعشلا بزحلا» لثم

 يموقلا بزحلا و «يعامتجالا يطارقميدلا طسولا بزح»

 بزحلا» و «يحيسملا يطارقميدلا بزحلا» و ؛«يلاغتربلا

 ىوقلا تذخأو . «ةيلاغتربلا ةيبعشلا ةكرحلا» و «رحلا

 ةرهاظملل ةدعلا دعت بازحالا هذه يف ةلثمملا ةروثلل ةداضملا

 ةئيهتلو يموكحلا عضولا ريجفتل اهتدارا يتلا « ىربكلا

 ةكرح» نأ الإ .ةروثلا ىلع دادترالل ىسايسلا فرظلا

 دالبلا يف يرجي ام ةروطخل تهبنت حلل تاوقلا

 ءارزولا ضعب ةضراعم مغر «ةرهاظملا عنمب ًارارق تذختاف

 ثادحإ ىلع اوضرح نمم ديدعلا تلقتعاو .طابضلاو

 يشحلا

 .ةرهاظملا لشف نم مايأ دعبو .1917/4 / 4 / 7٠ يفو

 دق نييراسيلا نا نم ًارذحم «ةسائرلا نم الونيبس لاقتسا

 ىوقلل ضيرحت ةباثمب ريذحتلا ناكو «لاغتربلا ىلع اولوتسا

 ىلع .يسلطالا يلامش فلح لودلو ةيلخادلا ةينيميلا

 لارنجلا نييعت مت هسفن مويلا يفو .ةيروثلا ةموكحلا

 يقبو ؛ةيروهمجلل ًاسيئر «زيموغ اتسوكاد وكسيسنارف»
 نا كاذنا ادبو .ةرازولا ةسائر يف «سفقلاسنوغ وكساف»

 :ةينايسلا نع ادعي ةضاقلا هناس لا فشلا دق لويس

 ةيلمعلل طيطختلا يف كراش هنا دعب اهيف نيبت نكلو
 يتلا . ةحلسملا تاوقلا ةكرحلا ةضهانملا ةينيميلا ةيبالقنالا

 تاعاسلا ذنم تلشفو ء191076ه / ” / ١١ يف تلصح

 مث نمو ليزاربلا ىلا رارفلا ىلا هرطضا امم . اهمايقل ىلوالا

 ام لك ىلع ةيبالقنالا ةلواحملا هذه تضقو .ارسيوس ىلا

 «شيحلا وأ بعشلا فوفص نيب ةيبعش نم هل ىقبت دق ناك

 . هتبتر نم هديرجتب «يركسعلا ةروثلا سلجم » ماقو

 قباسلا اهدهعت «ةحلسملا تاوقلا ةكرح» تذفن دقو

 / 4 / ١8 يف لعفلاب تاباختنالا تمتو ,تاباختتنا ءارجآب

 ىلع نيلدتعملاو نيميلا ىوق لوصح اهنع جتنو ,1375

 ديدج يسايس عضو كلذ ءارج نم رهظو «ةيباين ةيبلغأ
 كلذ رثإ تلكشتو . ةطلسلا ىلع نيميلا ةرطيسب صخلتي

 « لاغتربلا ىلإ ةدوعلاب الونيبسل تحمس ةديدج ةموكح
 دالبلا ىلإ الوئيبس داعو )١9195(. هرابتعا هيلإ تدرو

 وأ يسايس رود يأ كلذ دعب بعلي مل هنكلو « لعفلاب

 . ركذي يركسع

 وكسيتاتس 2 وكوتاتس (09)

 . ( مئاقلا عضولا رظنا )

 ١9141 (ةيلمع ) راتس (5)

 « ةمجنلا » ةيلمعل ىزمرلا مسالل ةيزيلجنالا ةجرتلا

 ءاليتسالل ةيتايفوسلا « جينوروق » ةهبج ةدايق اهتدعا ىتلا

 يف ةيناملالا تاوقلا ةعزه رثإ «فوكراخ » ةئيدم ىلع
 رظنا ) . 1947/17/5 يف اهذيفنت أدب دقو . « دارغنيلاتس »

 . ( ١1187 ىلوألا ةكرعملا . فوكراخ

 ( ةحلسا ةعانص ةكرش ) راتس (54)

 تاسدسملا جاتناو ةعانص يف ةصصختم ةينابسا ةكرش

 . تاشيشرلاو

 لماكلا اهمساو ءءعراتس» ةكرش عناصم ترشاب

 5101 802112010 «(ايريقيشتيإ ويشافينوب راتسو

 يف تاشيشرلاو تاسدسملا ريوطت ©« 8

 «اكينريغ ١» و 11087 «راقيإ ١» يتنيدم يف تانيثالثلا

 دقو . ( اينابسأ يلامش يف كسابلا ميلقا) 0ع

 -م تلوك » يكريمالا سدسملا ميمصت نم تذحمتا

 نمو « اهتاسدسم ريوطتل ًاساسا ٠,4 رايع 0١



 ًاساسا « 18 ب م رزيامش » ةيناملالا ةشيشرلا ميمصت

 نيحالسلا ميماصت ىلع تلخدأو « اهتاشيشر ريوطتل
 عباط اههتحنم . ةقحاللا تارتفلا لالخ ةددعتم تاليدعت
 راتسو . تاسدسم «راتس رظنا ) . ةينابسالا ةعانصلا

 . ( تاشيشر

 ( تاشيشر ١ راتس (55)

 راتس » ةكرش اهجاتناب تماق « ةينابسإ تاشيشر ةلسلس

 5181 8021180 «ايريشيشتيإ ويشافينوب
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 لالخ بعاصملا نم ريثكلا « راتس» ةكرش تفداص

 ؛ احل ةشيشر لوأ ميمصت ىلإ لصوتت نا لبق تانيثالثلا

 هذه تظفتحا دقو . 5 135 ( 88 يس ةشيشرلا ىهو

 ىرج مث ١ 1945 ماعلا ىتح دقعملا اهميمصتب ةشيشرلا
 تداز يتلا ةيناملالا تاشيشرلا ميمصت ساسأ ىلع هريوطت

 اهارجأ يتلا براجتلا تلد . كلذ مغرو . اهتيلاعف نم

 هسفن ماعلا يف ةشيشرلا ىلع يناطيربلاو يكريمألا ناشيجلا

 يي س ه زارطلا جاتناب حمست ال ميمصتلا تاديقعت نا ىلع

 ةيملاعلا برحلا لالخ اههتجاح دسل ةيفاك تايمكب « "ه

 مه ي س » ميمصت يف ثدحّتسا ام مهأ ناكو . ةيناثلا

 . تقولا كلذ يف ةفولأم نكت مل يتلا يمرلا ليوحت ةلتع

 ميماصتلا ىلع اهدامتعا «راتس» ةكرش تلصاوو

 ةيناثلا اهتشيشر تروطف « تانيعبرألا علطم يف ةيناملالا

 ةشيشرلل ةينابسالا ةخسنلا ربتعت يتلا 22 45 عهزو

 ًاننابنأ دعم تناكو 8١٠« -ب م رزيامش » ةيناملالا

 (ويلوي ) زومت لبق أدبي مل اهجاتنا نكل « ايناملا ىلا ريدصتلل
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 ةشيشرلا يف ترهظ يتلا تاليدعتلا زربأ تناكو

 مسج نم ىنميلا ةهجلايف ماسقألا كيرحت رز لعج «40 زو
 ةياقولل بوقث يذ فالغب ةناطبسلا ةطاحاو . حالسلا

 وأ ًاكارد ) يلآلا يمرلا ليوحتل ةلتع ةفاضاو ٠ ةيوهتلاو

 ظافحلا . ىلوألا : نيتفيظوب موقي ةهوفلل لدعمو , (ًاشر

 ثيحب ةناطبسلا تيبثت « ةيناثلاو . يمرلا ىوتسم ىلع

 ةناطبسب اهلادبتساو ةناطبسلا كف ةيلمع اهتلازا لّهسُت

 . نامألا زاهج نيسحت ًاريخأو . فلتخم رايعل ةمئالم ىرخأ

 حالسو ينطولا سرحلا لاجر ةشيشرلا هذه مدختسا دقو

 يف ةمدخلا تلخد مث ءرمألا ةيادب يف نيينابسالا وحلا

 تردص امك . ١944 (وينوي ) ناريزح نم ءادتبا شيحلا

 ةكلمملاو لاغتربلاو ٍليشت نم لك ىلا اهنم ةليلق تايمك

 ىلا تلصو اهترهش نا نم مغرلابو . ةيدوعسلا ةيبرعلا

 « 78 - يب س٠ زارط نم ةينابسا «راتس » ةشيشر <>

 كج ٠140 -ز» زارط نم ةينابسا « راتس » ةشيشر

 «57 -ز» زارط نم ةينابسا « راتس » ةشيشر عه

 حجة 417١ -ز» زارط نم ةينابسا «راتس » ةشيشر

74 



 تاس

 اهميمصت سابتقاب ايسينودنا تماق ثيح . ىصقألا قرشلا

 يف ًايساسأ ًاحالس ربتعت مل اهناف . اهب ةصاخن ةشيشر ريوطتل
 . .اينابسأ

 « 4هز» ةشيشرلل ريوطت رهظ . تانيتسلا لهتسم يفو
 يتلا تانيسحتلا هتلعج دقو . 2623519 مسا تحت

 . ةينابسالا ةحلسملا تاوقلا يف ًايسيئر ًاحالس هيلع تلخندأ

 يمرلا ليوحت ةيلمع رصح : تانيسحتلا كلت مها نمو

 . ةيسدسملا ةضبقلا ىلعأ يف نامألا ةلتع تيبثتو « دانزلاب

 اهبيكرتو ةشيشرلا كف ىحضأ ثيحب ميمصتلا طيسبتو
 ةشيشرلا ترهظ تانيعبسلا ةيادب ينو . ةياغلل ًالهس
 يعضوم يف الآ« 357 ز »نع فلتخت اللا 27007٠ زر

 للوألا تحبصأ ثيحب . نامألا ةلتعو يمرلا ليوحت ةلتع

 مسج نم ىرسيلا ةهجلا يف ةيسدسملا ةضبقلا قوف

 . دانزلا ةيقاو تحت ةيناثلاو « حالسلا

 « راتس » تاشيشر تافصاوم

 ملم (يوطم يندعم صمخأ) لوطلا

 ملم (حوتفم ينذعم صمخأ) لوطلا

 غلك (ةؤشحم) نزولا

 الءز/ 5؟ ز راتس
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 ةكرلا ريس

 (اث / م) ةصاصرلل هيئادتبالا ةعرسلا

 (ةقيقد / ةقلط) يمرلا لدعم

 1 (م) لاعفلا ىصقألا ىدملا

 (تاسدسم) راتس (54)

 راتس» ةكرش جاتنا نم «ةينابسا تاسدسم ةلسلس
 . 5121 802112610 101 ءا/611512 «ايريقيشتيا ويشافينوب

 يلاتلاب تددعتو .«راتس» سدسملا تازارط تددعت

 لكشب اهميمصت يف دنُتسا دقو .اهتكرح ريسو ءاهتارابع
 151١ م تلوك» يكريمألا سدسملا ميمصت ىلع يساسأ
 .ةضبقلا نامأ ءاغلاك طيسبتلا نم ءيش عم ٠. , ؛ه رايع

 يركسعلا زارطلا ناكو . عينصتلا ةفلك نم لالقالا فدهب

 مدع

 يف جتنأ يذلا لوألا سدسملا 810061 ه (أ ليدوم)
 (ي م ءب) هجذامغ تفلتخا دقو .تانيثالثلا فصتنم

 هليوحت ةبرجتل عضخا مث .ةمدختسملا تارايعلا فالتخاب
 (5*197-84*198) ةينابسالا ةيلهالا برحلا لبق ةشيشر ىلا

 نزحمو .ديدستلل زاهجو .فتكلل صمحأب دوزف ؛ليلقب

 مسا هيلع قلطأو «ةقلط نيثالثو نيتنثا وأ رشع ةتسل عستب
 ببسب احاجن قلي مل هنكل .8400ع] 2/4 «م ليدوم»

 همادختسا رصحنا دقو . يمرلا ءانثا هيلع ةرطيسلا ةلاحتسا

 .ةريصق ةرتفل اوغاراكينو اينابسا يف

 جذامنب ديدج يركسع زارط روط تانيعبرالا ةيادب يفو

 «غنيزيار» يكريمالا سدسملاب هيبش وهو .ةديدع

 رخيلنام» يواسمللا سدسملاو 208

 ماهالا نامأ هصئاصخ زربا تناكو . 1211061

 لالخ سدسملا اذه نويسنرفلا مدختسا دقو .ديدجلا

 يندم زارط اهسفن ةرتفلا يف رهظ امك . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ف ليدوم» مساب فرع يذلا وهو . يمرلا نيرامتب صاخ
 مث .15 50011 «ترويس فد وأ 1 18186[ «تيغرات

 فرعي حبصاو .برحلا دعب ةفيفط تانيسحت هيلع تلخدا
 راف» وأ 116 101861 «تيغرات رف ليدوم» مساب

 115 «كييملوا ر ف» وأ 218 58016 «ترويس

 رايعب هر ف» ل لئام سدسم ًاضيا ركتباو . 0120م1

 .1 ظن يد يمسو يش © 8 .,"9) ديدج

 ةينابسالا ةكرشلا تأدب «تانيسمخلا علطم نم ًاءادتباو

 ةطاسبو ءاهنمث صخرب ترهتشا ةديدج تاسدسم جاتناب
 مساب فورعم زارط تاسدسملا كلت لضفأ ناكو ءاهعنص

 ملم 4 رايع نم وهو 2511261 5681 «راتس ريوس»

 نع ةلوقنملا صئاصخلا نم ددع ىلع هئاوتحاب زيمتيو
 هريوطت ةرتفل ةرصاعملا ةيكريمالا تاسدسملا تازارط

 يساسا يدرف حالسك زارطلا اذه دامتعا مت دقو .هجاتناو

 ةديدع لود شويج ىلا ةفاضالاب «ينابسالا شيجلا يف

 «راتس» تازارطو ءزارطلا اذه راشتنا نا الا .ىرخأ

 ربكا ناك . يراجت ىوتسم ىلعو .نمألا ةرهجا يف ىرخالا

 . ةحلسملا تاوقلا يف هراشتنا نم

 «راتس» تاسدسم ضعب تافصاوم

 (ملم) ةناطبسلا لوط



 ءناتم و كاسديع صعب تانفصاوم عبات

 ةصاصرلل ةيئادتبالا ةعزسلا

 زارط وهو ملم /,56 رايع ؛ ر يراتس » ينابسالا سدسملا

 ةصوب ٠,7١ رايع « راف راتس » سدسملا نع روطم ىديدحلا رات أ

 هقلطأ .(يسايس يفارغج) يكيتيلوبويج حالطصا
 ةراشالل .«لشرشت نوتسنو» يناطيربلا يسايسلا ةرم لوأل

 نع ةيقرشلا ابوروا لودو يتايفوسلا داحتالا قالغنا ىلا
 ىلإ راكفألا ريدصت رذعت ىلع ةلالدلل وأ ,.يجراخلا ملاعلا

 .اهلخاد يرجي ام ةفرعم وا ةيقرشلا ةلتكلا

 ةيملاعلا برتلا ءاهتنا ليبقو .9١؛هر/ك هر ١١ يف

 يكريمالا سيئرلا ىلا ةيقرب «لشرشت» لسرأ «ةيناثلا

 «فيبوروالا عضولا لايح ةقلق» نع اهيف ربعي «نامورت»

 نيح .ماع لالخ عضولا هيلا لوؤيس امع لءاستيو

 برغلا دوعي الو «ةيكريمالاو ةيئاطيربلا شويجلا «بوذت»
 يتايفوسلا داحتالا راتخي نيح يف .قرف عضب ىوس كلتمي

 «لشرشت» ركذ دقلو .ةمدخلا يف ةقرف 7٠٠١ ٠٠" ءاقبإ

 ال اننا ,مهتهبج» ىلع ًاداشم ًايديدح ًاراتس نا هتيقرب يف

 .«هفلخ يرجي ام ملعت
 «يديدحلا راتسلا» نع ثيدحلا ىلا «لشرشت» داعو

 (سرام) راذأ يف هقلطأ حيرصت يف 1102 0180

 قتشم وهو ٠ ملم 4 رايع « راتس ريوس » نابسالا سدسملا

 هجاتناو هريوطت نابإ ترهظ يتلا ةيكريمألا تاسدسملا نم

 «يروسيم» ةيالوب 11111017 «نوتلوف» ةنيدم يف 5

 «قيطلبلا رحب ىلع نيتيتش نم» :لاق ثيح .ةيكريمالا

 يديدح راتس لزن . يكيتايردألا رحبلا ىلع اتسييرت ىلإ
 7 . « ةراقلا ىلع

 هجو ىلع اهدككبم حالطصالا اذه حبصأ دقو

 داحتالا لصفت يتلا دودحلا ىلا ةراشالل .ديدحتلا



 01١١4 دف رتيافراتس » هيكريمألا هلتاقما

 . ةيبوروألا لودلا ةيقب نع ةيقرشلا ابوروا لودو يايفوسلا
 ىتلا ةياعدلا تالمحب «ةيادبلا ذنم همادختسا طبتراو
 ةدحتملا تايالولا ةصاخو - ةيبرغلا لودلا اهنشت تناك
 ةيبوروالا لودلاو يتايفوسلا داحتالا دض - ايناطيربو
 ««ةدرابلا برحلا» ةسايس راطا يف ءىرخالا ةيكارتشال

 يف ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتلتكلا نيب تاقالعلا تداس يبل

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقع
 ءةيكريمالا ةصاخو «ةيبرغلا ةيسامولبدلا تلواح دقو

 تناك «ةديدع لئاسوب ًايئاعد «يديدحلا راتسلا» قارتخا
 داحتالا ىلا ةهجوملا تاعاذالا «ةيرارمتسا اهرثكأو اهزرب

 ابوروا ويدار» :لثم .ةيكارتشالا ابوروا لودو يتايفوسل
 «ةيرحلا ويدار» و ,(182010 17عع طانتهمع «ةرحل

 ذنم ةيئاعدلا امههجيارب ناثبت اتناك نيتللا 82010 آن طع

 . تانيسمخلا لئاو

 رهظ «يديدحلا راتسلا» حالطصا مادختسا قطنم نمو

 ظوتسطوو (نن:[8ن2 (ينارزيخلا راتسلا» حالطصا

 قالغنا» ىلا ةراشالل ؛ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج مايق بقع

 ارتشالا مكحلا ماظن لظ يف .«ينيصلا عمتجملا
 و «يديدحلا راتسلا» يحالطصا مادختسا لق دقو

 دض ةهجوملا ةيبرغلا ةياعدلا تايبدا يف «ينارزيخلا راتسلا»
 رمتوملا داقعنا ذنم ةيكارتشالا لودلا

 دقن دهش يذلا رمتؤملا وهو )١1405(« يتايفوسلا يعويشلا
 ةجردب نيحالطصالا مادختسا لءاضت مث .«ةينيلاتسلا»

 .ةدرابلا برحلا ةسايس ءافتخا دعب .تانيتسلا يف ربكا

 تايالولا نيب «يلودلا جارفنالا» ةسايس قيبطت ع

 نيب براقتلا ةسايس روهظو «يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا
 . ةيبعشلا نيصلاو ةدحتملا تايالولا

 ١م

 ٠ بزحلل نيرشعلا

 ( ةرئاط ) ٠١54 ف رتيافراتس ممر

 فصقلاو ةدراطملا صضارغأل ةلتاقم ةرئاط

 فر)و ةيوحلا لاوحألا عيمج 5 ييتكتلا

 « كيتكت يوج ريوصت و عالطتسا ةرئاط ( - ٠١4
 . دحاو دعقم

 . لمع

 . «ديهكول » ةكرش جاتنا

 1٠١6 - ف رئيافراتس » ةلتاقملا ميمصت أدب

 تانيسحلا لئاوأ يف ة:مءقوطاوع 2 - 4
 حلصت ةيضا رثعا ةلتاقم ريوطت كلذ نم فدحلا ناكو

 اهتعرس قوفتو « ةيوحلا لاوحألا عيمج يف لمعلا
 ةعباتلا يوحلا عافدلا ةدايق يث لمعلل « توصلا ةعرس

 قلح ١904 /؟/0 يقود . يكريمألا نا ريطلا حالسل
 نيكو مسإ تحت ةرئاطلا نم يرابتخا جذومن لوأ
 نم كرحمب ادوزم « 7367 104 2٠١4 - ف
 الاس عطغ لل - 656 « 50 - ج تيار » زارط
 ةموكحلا تصوأ مث 1 طغض - خلك 4ه:٠4. ةوقب

 مسأ تحت يجاتنا هبش ًازارط ١١ ىلع ةيكريمالا

 اهعاضخا فده ام 104 ٠١4« - ف ياو»

 نا ريطلا حالس ررق ةجيتنلابو « ةيلمعلا تارابتخإلل
 كلذو ةيلعفلا ةمدخلا ىلإ ةرئاطلا لاخدا يربمألا

 ىأ ٠.4 - فور لوألا يجاتنإلا اهزارط ربع

 ماعلا هنم ةرئاط لوأ تقلح يذلا<1 - 104 ه

 بيردت ةرئاط 0( دمت )و

 نم . دحاو كرحم ةثافن ةيكريمأ . نيدعقم

 ادوزم ءيلاتلا ماعلا يف ةمدخلا لوخد ًادبو ءه
 كي رتكلا لارنج » زارط نم ةوق رثكأ كرحم,

 غلك 50718 ةوقب4«] - 3-79 015 --ا5- ج

 يسلطألا لامش فلح لود لبق نم هرايتخا َ

 تقولا يو . قحاللا قارحإلا زاهج عم طغض -

 1 - 104 8 « ب -:٠١ فر, زارطلا لخد هسفن

 بيردتلا تاهمل دعأ « نيدعقمب زارط وهو « ةمدخلا
 . ةيتايلمعلا هت ردقب هظافتحا عم ( نم

 نيراوطلا ىلإ ةلوكوملا ةنهملا ترضتقا نح قو

 «ةد راطملاوضا رثعالا لع «ءب /أ/١

 - نيخو راصو ملم 6 اهحيلست فئأتو

 زارط نم وج -- وج
 ؟تكتلا ةيوحلا ةدايقلا

 لامعأل دعم ةرئاطلا ن

1 

 رايع مقدم نم

 ثص وأ دقف © ردني ودياس

 لدعم زارط لع ةيكأ ريمألا ةيك

 رهظف 3 ىكيتكتلا فصقلا

 يذلا ل 104( «يع ٠

 ّل 7 7 «ا/ 07 جم كرحم دوز

 ىلع ًارداق ناكو © طغض غلك الر56و ةوقب

 (لطر فالآ ؛) غل امه هعومجم ام لمح

 زارط ًاضيأ هبناج ىلإ رهظو

5 5 
 5 بق ارلا لنا حل : 42

 . ةيبرحخلا تالومحلا نم

 تحن نيدعقع لثام

2[ 104 . 

 101 ل

 لش يدر وو - فر مس

 نيا رطلا نم جتنا ام عومجم زواجتي ملو
 هم د ١١6 - فدو 2« يس

 ةيكيتكتلا ةيوحلا ةدايقلا فوفص يف تلمع« رئاط

 - ف » نيزارطلا جاتنا غلب اك ٠ ةزيجو ةرتفل

 مل « ةرئاط ١مو ب ل١و - فر و 164

 يوحلا عافدلا ةدايق فوفص يف ةبلمعلا امتايح دزت

 . ةدودعم تاونس نع يريسأل

 «رتياف راس , ةلتاقملل ةيقيقحلا ةقالطنالا تتأ دقو
 ددعت »م زارطلا ريوطت م نيح « تانيتسلا لئاوأ ُِق

 يذلا + 7 104 (© «(يج ٠١4 - فو تاهل

 نوكيل يسلط
 لالخ ةيوحلا اهتحلسأ يف يبيئرلا

 ةرسلاا ناوظلا "اذه: قلتو

 ج» زارط نم نسحم كرحمب دوز
 للك ةوقب ل - 79 - 1 موو دس الواد

 ةروطتم ة ةزهجأو ةيحالم تادعم و « طغض - غلك

 نا رينلا قالطاب مكحتلاو بيوصل
 ةرئاطلا حبصت يكل «ريبك لكشب ةحنجالاو لكيلا

 تاعافت را ىلع لاتقلاو فصقلا ماهم عم ةمئالتم
 لكشب يلمعلا اهئادأ

 لتاقملا زارطلا
 . تانيعبسلا و تانيتسلا
 نأ دعب ىلوألا

 ةيوقت تمن اك .ن

 نيسحتلو « ةطسوتم و ةضفخنم

 . ماع

 ددع جاتناب « ديهكول » تماق يرمألا ءىداب يفو
 لقتني نأ لبق زارطلا اذه نم تارئاطلا نم ليلق

 ب ةيلاطيإ - ةيبرغ ةيناملا تاكرش عمجت ىلإ هجاتنا

 ٠٠١١ يلاوح جاتنإب موقيل ةيكيجلب - ةيدنلوه

 نيح يق . ةيبوروأ وج ةحلسأ ةدع باسحل ةرئاط

 ةكرش دي ىلع ادنك يف زارطلا اذه جاتنا أدب

 ( 1-ما .ما ف يس » مسأ تحت « ريادنكو



 « يثيبوستيم » ةكرش دي ىلع نابايلا يبو 4
 اك. 7 - 4 ل «ج 14 تو مسإ تحت

 تامههمل نيدعقمب « يج ٠١4 - ف تو زارطلا جتنا

 « ةيلاتقلا ةردقلا لماكب هظافتحا عم لمعلا بيردتلا
 دوزملا2 1" - 104 6 «يج ١٠؛-فرو زارطلاو

 ضارغأل لكيملا تحتو ةمدقملا

 رمتساو ىيتكتلا يوحلا ريوصتلاو عالطتسالا

 .تانيتسلانم يناثلا فصنلا ىتح تازارطلا هذه جاتنا
 ىهتنت نأ تداك ةيلمعلا ةرئاطلا ةايح نأ الإ

 يف تا ريماكب

 نم ددع ببسب كلذو «© تانيتسلا فصتنم يف

 زارط نم تارئاطل تلصح يتلا ةتيمملا ثداوحلا

 ةعيلسالا تلي يف لتغت تتاك ع سامو تاو
 يناملألا نا ريطلا حالس ناكو . ا ةيوحلا

 ذإ . ثداوحلا كلت نم يسيئرلا ررضتملا ىبرغلا
 ةرثف لالخ ةرئاط ١١ه نم رثكا هيدل تلقت

 لتقم يف ببست امم ةنسلا فصنو نيتنسلا نع ديزت ال

 حورحجي رخآ ددع ةباصإو ني رايطلا نم ريبك ددع
 بقل ذئدنع ةرئاطلا ىلع نورايطلا قلطأف . ةغلاب

 ضفر ىلإ مهضعبب رمآألا لصوو « « رئاطلا شعنلا »
 ديمجن ىلإ ةيناملألا ةيوحلا ةدايقلا رطضا ام « اهتدايق

 ىح «يج ٠١4 - ف » زارط نم اهنا رئاط قيلحت
 ةيويح ةحلبلا دع“ اه ودك تالينو"! ىيتم رح لأ
 كلذو « ادنلوهو كرامئادلاك ىرخأ ةيبوروأ

 . ثداوحلا كلتل ةيقيقحلا بابسألا ةفرعم راظتناب

 عيمج اهيف تلثم قيقحتلل ةصاخ ةنحل تفلأتو

 نيبتو .ةرئاطلا ةمدختسملا يسلطألا يلامش فلح لود
 ناك ثداوحلا كلت ءارو ببسلا نأ قيقحتلا نم

 نيب ام طب رت يلا طاقنلا دنع ةرئاطلا ندعم يف ًاقوقش

 دحا لاصفنا ببسي ناك امم « لكيطلاو نيحانحلا

 ةروانم ةكرخي مايقلا دنع ةرئاطلا لكيه نع نيحانحلا

 ىلإ ةفيعضلا ةطقنلا هله صضرعت دنع وأ « ةعيرس

 .الثم عالقإلا وأ طوبهلا ةيلمع يف اك « ديدش طغض

 ةجتنملا عئاصملا ىلإ ةلماعلا تارئاطلا عيمج تديعأ اذل

 يف مدختسملا ندعملا ىلع تاليدعت لاخدإ لجأ نم

 ةيوقت فدهب « اهسفن جاتنإلا ةقيرط ىلعو اهتعانص
 كلت تحجن دقو . اهيف طابترالا طاقنو اهئازجأ

 زارط 0 تا رئاطلا عيمج تداعو ةقيرطلا

 تمم نأ دعب ةيعيبط ةروصب لمعلا ىلإ« رتياف راتس»

 . ثداوحلا كلت ببس ةلازإ

 زارطلا وه ةرئاطلا نم رهظي زارط رخآ ناكو

 باسحل ةيلاطيالا « تايف » ةكرش هريوطتب تماق يذلا
 « تانيتسلا رخاوأ يف يلاطيالا ناريطلا حالس
 آرب-1045 «س ٠١4 - فد, مسا هيلع قلطأو
 كرحمب ًادوزم ١458 ماعلا يف ةرم لوأل قلح دقو

 ل -9-79 عي 14 تاريخ ا زارط نم

 ددع ىلع ىوتحاو . طغض - غلك ما٠5 ةوقب

 ع طرطع ةةراطن ناداو لقمر ةائيسحتلا" خم

 ناك نا رينلاب كحتللو ةحالملل ةنسحم ةزهجأ
 تعفت را ذإ « ةيئادألا هتاردق ىلع ريبك نيسحت

 امل عافترا ىلع كاع 7 ىلا ىوصقلا هتع رس

 ١٠١4 - فو زارطلل كام ١ عم ةنراقملاب ارم

 ةدراطملا لامعأل زارطلا اذه صصخو . « يج

 نم وج - وج نيخوراصب حلسو ؛ ضارتعالاو

 نيخوراص ىلإ ةفاضإلاب « ورابس» زارط

 . ةيوناث ةيموحم ةردقب ظفتحا اك . « ردنيودياس »
 رخاوأ ين يلاطيإلا نا ريطلا حالس

 , ١9108 ماعلا ىّتح هجاتنا رمتساو « تانيتسلا
 « رتيافراتس » ةلتاقملا ىلع تلصح يتلا لودلا امأ

 ,ايلاطيإ ءاكيجلب . ادنلوه « ةيبرغلا ايناملأ ١ يهف
 « اينابسإ « ايكرت « نانويلا . كرامينادلا ٠ نابايلا ء ادنك
 . ناتسكاب « ناويات « ندرألا « جيورنلا

 ةروك ذملا لودلا ةيبلاغ تناك 1١448٠ ماعلا ينو
 تامه ةفلتخم دادعأب ةرئاطلا هذه مدختست لازت ال

 نا الا« عالطتسالاو فصقلا و ةدراطملاو ضا رثعالا

 تانيناملا لئاوأ يف اهادبتسال دعتسي ناك اهمظعم
 لك“ رايتخا عقو دقو 5 آروطت معلا تالتاقم

 ةلتاقملا ىلع كراهئادلاو جيورألاو ادنلوهو اكيجلب

 ت رراتخا نيح 5 5 - فرو ةديدحلا ةيكربمألا

 ل ايقاناي» ةرئاطلا ايلاطيإو ةيبرغلا ايناملا نم لك

 ةيسن رغلا ةلتاقملا نانويلاو اينابساو © « ودانروت
 ةلتاقملا تراتخا دقلف نابايلا امأ 260١ ف جاريم»

 - فو ةلتاقملا ادنك تراتخا نيح يف . « لغيإ ١5١ فود

 نم ةلتاقملا هذه يفتخت نأ حجرملا نمو . « تنروه

 عم ةيوجلا ةحلسالا مظعم يف لوألا فصلا يف ةمدخلا

 .تانينامثلا طساوأ

 ين ةمدحلا لخدو

 « ركياف راتس » ةلتاقملا نم هجاتنا“ مث ام عومجم امأ
 ةرئاط 8.٠ يلاوح غلب دقق اهنا زارط فلبتخمي

 ةلصاوتم ةنس نيرشع  ىلاوح اهجاتنا رمتسا
 . ةفلتخم لود عبس يفو ( )١9974-1906

 كرحملا : ( ىس ١١4 - ف ) ةماعلا تافصاوملا
 مر -١ الو - ج كي رثكلا لا رثج » زارط نم ثافن
 . طغض - غلك ال58١ ةوقب ل - 79 - 1

 لوطلا ٠
 ةحاسم . راتما 4,١١ عافترالا

 هعمو. ةغراف نزولا . ًاعبرم ًارتم 18,9 نيحانحلا
 . غلك فلأ #١ عالقإلل ىمقألا نزولا . غلك

 ( ضا رثعالل ) + ملم ٠١ رايع عقدم : حيلستلا
 (فصقللا) « «ردنيودياس » وج - وج خيراوص

 : سيياقملا

 . اتم 15با/

 راتمأ ه7 نيحانحلا ةحتف

 تاني

 ةفلتخملا ةيبرحلا تالومحلا نم غلكا 8١٠ هعومجت ام

 ««بوبلوب » ضراأ - وج خيراوص : ىلع لمتشت
 ةيخوراص فئاذقو ء« خي راوص تانضاحو

 . خلا ... ليانقو
 ةعاس / ٍلك 7١50 ىوصقلا ةعرسلا : ءادألا

 0١و . (كام ؟) رثم ١١٠٠١ ءافترا ىلع

 ١ر15 ) راتمأ م.ه عافترا ىلع ةعاس / لك

 / للك ه4. ةيدايتعالا ةينعالملا ةعرسلا . ( كام

 , (كام ءرهه) رثم فلآ ١١ عافترا ىلع ةعاس

 , ًارتم 1١75108 يلمعلا عافترإلا
 ةيناث/ رثم ٠٠٠١ يلاوح (قلستلا ) يئادبلا
 رثم ١١٠٠١ عافترا ىلا لوصولل مزاللا تقولا

 ةدراطملا تاههمل ) يداعلا يلاتقلا ىدملا
 هفصقلا تامهمل « لك 7٠ ( ةيلاع تاعافترا ىلع

 ( ضفخنم - ضفختم -- ضفخنم عافترا ىلع )
  يلاع - ضفخلم عافترا ىلع) ؛ لك "0

 عافت رإلا لدعم

 . ةقيقد مو

 عم ) ىصقألا يلاتقلا ىدملا . لك م5٠0٠ ( ضفخنم'

 ىدملا . لك ١١١١ ( ةيفاضإ دوقو تانازخ عبرأ

 ١ لك تالح رلل ىصقألا

 (ةرئاط) 944 ف رياف راتس (8)

 نيدعقمب ةثافن .ةيوجلا لاوحالا عيمجل ةضرتعم ةلتاقم

 .ةيكريمالا «ديهكول» ةكرش اهتجتنا

 51811156 (9 84 ف رياف راتس» ةلتاقملا ةرئاطلا تناك

 «ةدحتملا تايالولا يف ممصت ةثافن ةرئاط لوأ 1” - 4

 ذإ «ةيوجلا لاوحالا عيمجل ةضرتعمو ةدراطم ةلتاقمك

 ىلع ةرصتقم ءاهتقبس يلا ةثافنلا تالتاقملا ماهم تناك

 ةيوجلا لاوحالا يفو ةيرابعلا ةدراطملاو ضارتعالا لامعا
 نوناك يف ىلوالا ةرملل ةرئاطلا هذه ترهظ دقو .ةنسحلا

 ةلتاقملا نع تروُط نا دعب «14494 (ربمسيد) لوالا

 55600128 5183 آ1* - 28١ ف راتس غنيتوش » ةفذاقلا

 ماعلا يف يكريمالا وحلا حالس يف ةمدخلا تلخدو . 0

1960 

 وهو) ثافنلا اهكرحم ديوزت «ةرئاطلا هذه تازيم نمو
 قارحا زاهجب ((59 - ج كيرتكلا لارنج» زارط نم
 زاهجلا اذه لثمب دوزُت ةيكريما ةرئاط لوأ يهو .قحال
 عالقالا ةيلمع لالخ كرحملا ةوق ةدايزل مدختسملا

 .ةمدقملا يف بكرم رادار زاهجب تدوُز اهنا اك .قلستلاو

 يفو ليل ضارتعالاو ةدراطملا ماهمب مايقلا نم اهنيكمت ةيغب

 رادارلا زاهج نزو غلب دقلو .ةئيسلا ةيوجلا لاوحالا

 .الطر 44٠ ةمدقملا يف بكرملا

 1" - «أ 4  ف» مسا ةرئاطلا نم لوالا زارطلا لمح

 م0



 «91 ف ريافراتس » ةيكريمالا ةلتاقملا

 يف يكريمالا وحلا حالس يف ةمدخلا لخدو ,.94 ه
 مث .ةرئاط 7٠١ هنم عنضو 196٠. «ىينوي) ناريزح
 ين 948-5 «ب 94 فو يناثلا زارطلا ريوطت ىرج

 هتزهجا يف لوالا زارطلا نع فلتخي ناكو .هسفن ماعلا

 ةفاضالاب «ناريطلا تاينورتكلا ةزهجا يفو ةيكيلورديهل

 نم عنُص دقلو .نيحانجلا يفرط ىلع دوقو ينازخ زيكرت ىل
 .ةرئاط "هال زارطلا اذه

 ًافلتخم 1 - 94 © «يس 944  ف» يللتلا زارطلا ناكو
 ىلا عفد يذلا رمألا «نيقباسلا نيزارطلا نع ديعب دح ىل

 مت دقلو ال" - 97 هل أ ؤ9/ - ف ياود اساسا هتيمست

 تارس» كرحمب ًادوزم ناكو .ًاضيأ 140٠ ماعلا يف هريوطت
 قارحالا عم لطر 4170٠ هتوق 2058 - ج ينتيو دن

 رايع نم ةعبرالا تاشاشرلا تلدبتسا امك .قحالل
 ةفيذق 54 ب ةرئاطلا حالس تناك يتلا ملم 7

 طورخم لوح بييبانالا نم ةقلح يف تزكر ؛ةيخوراص
 نضاوحيف ًاخوراص ؟4 كلذ دعب فيضأ مث . ةمدقملا

 ةرئاط 41/ زارطلا اذه نم جتنا دقلو .نيحانجلا تحت

 «يس 44  ف» ةلتاقملا تمدختساو .1484 ماعلا ىتح

 ةيلعاف رهظت مل ثيح .ةيروكلا برحلا يف دودحم قاطن ىلع
 ةيقيبحس

 لمح عبار زارط ريوطت ىلع لمعلا أدب ١1481١ ماعلا يفو

 نأ ضرتفملا نم ناكو .1* - 94 1) عد 94 فد مسا

 ةسارحلاو يضرالا موجحلا يتمهلوا ءدحاو دعقمب نوكي

 يرابتخالا جذومنلا عنص دعب يغلا هنا ريغ «ةدملا ةديعب

 .هنم لوالا

 94454 «رياف راتس» ةرئاطلا نم جتتأ ام عومج غلب

 1481/ ماعلا ىتح ةيلعفلا ةمدخلا يف ترمتساو «ةرئاط

 .ًاروطت رثكا تازارطب يكريمالا وجلا حالس اهلدبتسا نيح

 م05

 نم ثافن كرحملا :(ي 44  فر) ةماعلا تافصاوملا

 ةوقب ل 48 - 2 - 5 «ه ب 48 ج ينتيو دنأ تارب» زارط

 لماك عم) نزولا .قحاللا قارحالا عم الطر م/ل٠6

 .ارتم ١١,85 نيحانجلا ةحتف .لطر فلا 7 (اهتلومح

 .ًارتم ١7,5 لوطلا
 .مدق فلأ "ه عافترا ىلع ةعاسلا/ ملك 44١ :ءادأل

 عافترالا .رحبلا حطس عافترا ىلع ةعاسلا/ ملك ٠١9 و

 .ملك ٠٠٠١" ىصقالا ىدملا .مدق فلا ه5 ىصقالا

 .ملم 7١ رايع نم ةيخوراص ةفيذق 48 :حيلستل

 (نوج) كراتس (55)

 نم هترهش ققح 1877(2 - )١7,78 ىكريمأ طباض

 ايشيليملا تاوقل هتدايق نابإ اهضاخ يتلا كراعملا لالخ
 ١الاله) ةيكريمألا لالقتسالا برح يف ةيكريمألا

 اا
 تشل ماعلا يف لموطص 563116 كراتس نوج دلو

 «ةصاخلا رجور تادحو» ىلا ١784 ماعلا يف مضناو

 نييسنرفلا دض لاتقلا يف كرتشاو 1508615 5

 كراعملا يف ةصاخو )١1/84 - ١79/84(« ةرتفلا يف دونهلاو
 «(١ا/هه) «نيليماشت»و «جروج» يتريحب برق تراد يلا

 .بيقن ةبتر ىلا ةرتفلا هذه ةيا يف لصوو

 ماعلا يف ةيكريمألا لالقتسالا برح تعلدنا امدنعو

 شيحلاب» قحتلاف .ديقع ةبترب كراتس ناك .ءاالال»

 «ليهركنب» ةكرعم يف كرتشاو .ىيكريمالا «يراقلا

 «نوتسيريد ةكرعمو .(1700) 8انهاكع# قلل
 راذآ يف شيجلا نم لاقتسا .(19/0/5) 23

 فحز امدنع ةمدخلا ىلإ ديعأ هنأ الإ ء1الالال (سرام)

 ةئيدم لالتحال 976/]811580 «نيوغروب» يناطيربلا لارنجلا

 دعبو .هسفن ماعلا نم (وينوي) ناريزح يف «كرويوين»
 نم «ريلك تناس» يكريمألا لارتجلا باحسنلإ

 «11لالا/ ىيلوي) زومت يف 11607061082 «اغوريدنوكيت»

 تادحولا ةدايق كراتس ىلوت ءاهيلع نييناطيربلا ءاليتساو

 0 16ع2 171011248158 «رضخلا لابجلا نايتف» ةامسملا

 زرافم ىدحإب ةركنم ةميزه لازنإ عاطتساو 805
 «موب» ةدايق تحت .ناملالا ةقزترملا نم ةلكشملا نييناطيربلا

 ترج يتلا 8611111286017 «نوتغننيب) ةكرعم يف ؛« 1

 ريصق تقوب كلذ رثإ رصتنا امك «107/// (سطسغا) بأ يف

 نم ةفل ؤم .135ع]/118122 «ناميرب» ةدايقب ةلثامم زرافم ىلع

 نيذهل ناكو .8110851106 «كيقسنورب» يلاهأ

 ,ةيناطيربلا تايلمعلا لش يف ريبك رود نيراصتنالا

 «اغوتاراس» يف كلذ دعب «نيوغروب» لارنجلا مالستساو

 ةبتر ىلا كراتس عفر «كلذ رثإ .(109لا/ لوأ نيرشت)
 .«يراقلا نطنشاو شيج» يف ديمع

 نع مث .« دناليآ دور » ىلإ ١/4 ماعلا يف لقث
 تمكاح يتلا ةيركسعلا ةمكحملا يف ًاوضع 10.0 ماعلا يف

 يف ءاول ةبتر حنُمو 242056 «هيردنأ» يناطيربلا دئارلا

 كراتس لأ «لالقتسالا برح ةياهن عمو .11/81“ ماعلا

 ةنيدم يف يفوت نأ ىلا هتعرزم يف فكتعاف .دعاقتلا ىلع

 / 0 / 8 يف (ةيكريمالا توكيتكنوك ةيالو) «رتسشنام»
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 (دروفسنير دلوراه ) كراتس (54)

 .(19ا148-0٠75) يكريمأ يرحب لاريمآ

 11. 1. « كراتس دروفسنير دلوراه » لاريمألا دلو

 يف ةيرحبلا ةيميداكألا نم جرختو « 184٠ ماعلا يف 5:ةئلع

 ةماهلا هبصانم لوأ 19817 ماعلا يف ملتساو . #14٠0 ماعلا

 تادارط ةقرف دئاق بصنم وهو « ةيرحبلا حالس ف

 أدئاق )١98( ةيلاتلا ةنسلا يف نيُع مث ٠ لوطسا

 اسيئر مث , 884416 105706 « ةيلاتقلا ةوقلا ١ تادارطل

 دعب ء9"199 / 8/1١ يف (© 2] 0) ةيرحبلا تايلمعلل

 . لاريما ةبتر ىلا هتيقرت

 ةوقلا مجح ةدايز يف ًازراب ًارود 1914٠ ماعلا يف بعل

 ىكريمألا سيئرلا ىنبت امدنع « ةيكريمألا ةيرحبلا

 3 « ةكيشولا برحلا » ةسايس « تلفزور نيلكنارف »

 تاردق زيزعتل مزاللا تقولا باستكا ةيغب « 01

 هرود لثمتو . يناملالا رطخلا ءازا ةيرحبلا ةدحتملا تايالولا

 , آبو - 0عءعدم ظ[هعلال « نظحلا ةيرحب » ءانبإ يف



 « يكريمالا لوطسالا ىلا ةفلتخم ةيرحب ةعطق ؟1/ ةفاضإب

 ددعو . « سكيسإ 9 ةّبف نم تارئاط ةلماح 717 اهنيب نم

 ةيرحبلا نيكمتل كلذو « ةعيرسلا ةمخضلا جراوبلا نم
 نأ يف ءىداحلاو يسلطالا نيطيحملا يف لمعلا نم ةيكريمال

 يف ينابايلاو « ابوروا يف يناملالا : نيرطخلا ةهجاومو , اعم

 . ىصقألا قرشل

 تايلمعلا ةدايق هيلوت ءانثا هتامهاسم مهأ ناكو

 ةيجيتارتسالا مسر يف ١144١ ماعلا يف هكارتشا « ةيرحبل

 تايالولا لوخد لامتحاب ةصاخلا « ةيسيئرلا ةيكريمال
 ةسائرب قيرف نمض كلذ ناكو . ةيملع ًابرح ةدحتمل
 « روبراه لريب » ةيلمع لبقو « « لاشرام جروج » لارنجلا

 نيذلا « نيلو ؤسملا رابك نيب نم ربتعا هنا ديب . ةليلق رهشأب

 تاوقلا ةأجافم نم نيينابايلا نيكمت يف ةرشابم ةروصب اوببست
 هنأ ثيح . 0 ماعلا يف « روبراه لريب » يف ةيكريمالا

 تاوقلا ريذحت ةرورضب ةيرحبلا تارابختسالا حاحلا لهاجت

 يف ٍناباي موجه نم « ياواه » رزج يف ةزكرمتملا ةيكريمالا

 سيئر حارتقا لبقي ملو 2« 144١ (ربمسيد ) لوألا نوناك
 لاصتا ءارجاب « نوسنكلو » يرحبلا ديقعلا هتارابختسا

 طيحملا لوطسا دئاق . « ليميك » لاريمالاب يفئاه

 نم كلذ نا ةجحب « عقوتملا موجهلا نم هريذحتل « مىداهلا

 . « لاشرام » لارنجلا شيلا دئاق ماهم

 ةدايق ىلوت ثيح «. ندنل ىلا 1447 ماعلا يف لقتنا

 « برحلا ةياهن ىتح ابوروا يف ةيكريمالا ةيرحبلا تاوقلا

 نيتيرحبلا نيب طابترا طباضك هسفن تقولا يف مدخو

 طاشن برحلا دعب هل دعي ملو « ةيناطيربلا ةيكلملاو ةيكريمألا
 . 191/9 ماعلا يف يفوت . ركذي

 ١958 ( ةيلمع ) تيالراتس هر

 تاوق اهب تماق . يوج لازناو يئامرب لازنا ةيلمع

 برحلا نابإ ( 1958 / 8 / 14-5١ ) ةرتفلا يف ةيكريما

 نييمانتيفلا راوثلا نم :ةوق برضل « ةيكريمالا - ةيمانتيفلا
 . غنووت ناف ةدلب يف ةزكرمتم

 ةيلمعلا تقبس ىتلا عاضوألا

 « تيالراتس » مسا تلمح يلا ةيكريمألا ةيلمعلا تذخأ

 ىلع فوشكم مادص لوأ اهنوك نم اهتيمحأ 16

 يف نييمانتيفلا راوثلاو نييكريمألا نيب عقي . جاوفألا ىوتسم

 . ةدقعم ةيعامتجاو ةيركسعو ةيسايس فورظ مضخ

 نودنيل » سيئرلا ناك .ةدحتملا تايالولا ىفف

 فقوب هبلاطت ةيجراخو ةيبعش طوغضل عضخي « نوسنوج

 ةدايق حاحلاب لثمتت ةيركسع طوغضو « ةيمانتيفلا برحلا

 تاعطقلا نم ديزملا لاسرا ىلع مانتيف يف ةيكريمالا تاوقلا

 يف نييركسعلا دي قالطاو « مانتيف ىلا لاتقلا طئاسوو

 . نويمانتيفلا راوثلا دوجو نكامأ ىتش برض

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا تناكو
 داسفلا راشتنال ةجيتن ١ رارمتساب روهدتت ةيبونجلا مانتيف يف

 داصتقالا روهدتو « ةيمازمنالا حورلا يشفتو  يرادالا

 تارييغتلا نم ةلمج عوقو ىلا ىدأ امم « أوسأ ىلإ ءيس نم
 « هنيم » لارنجلاب ةحاطالا اهنيب نم . ةطلسلا ةمق يف

 نيوغن » لارنجلا يلوتو ء(954١ 1١/1١/ ةكتمط

 . هناكم ةلونعم» آ[طقصط « هناخ

 مانتيف يحالف نم ديزملا بستكت ةيروثلا راكفألا تناكو

 اهفنع ثيح نم «راوثلا تايلمع دعاصت عم ةيبونجلا
 « يكريمألا يوجلا فصقلا ةدح مغر . اهثودح نكامأو اهتريتوو

 « ةيناكسلا تاعمجتلاو ةيداصتقالا تاشنملا فدهتسا يذلا

 برحلا عرف » اهمظن يتلا ةيسفنلاو ةيئاعدلا تالمحلا مغرو

 يناثلا نيرشت ذنم ةيبونجلا مانتيف شيج يف « ةيسفنلا
 « نييكريما ءاربخ فارشا تحت 21١9454 (ربمفون )

 يف امب « ةيمالعالا لئاسولا فلتخم اهالخ تمدخُتساو
 ذنم تارئاطلا نم اهطاقساو تاروشنملا عيزوت كلذ

 . 1958 ( ليربا ) ناسين علطم

 ةورذ ةيمانتيفلا ينطولا ريرحتلا ةهبج تايلمع تغلب دقلو

 طابش ) 1©21ا هوكيلي » ىلع موجحلا يف . كاذنآ امتدح

 يف ةيوجلا ةدعاقلا ىلع تاراغالا ةلسلس ينو .( 66

 ترفسا يتلا « ( 1456 راذأ ) 8162 1108 « اوه نايب »

 باطعا وأ ريمدتو ؛ ًايكريما ًايركسع ١7 حرجو لتقم نع
 ةطساوب ةيكريما ةرئاط لوأ طاقساو . ةرئاط 4٠ نم رثكا

 عقد امه ٠ / ١958(. / 54) ةيمانتيفلا خيراوصلا
 نييركسعلا دي قالطاب رارق ذاختا ىلا ضيبألا تيبلا

 . نييمانتيفلا راوثلا عم ةهجاوم كراعم ضوخ يف نييكريمالا

 ةيلمعلل يكريمألا دادعالا

 ماعلا ةيادب ذنم ةيكريمالا تارابختسالا ريراقت تراشأ

 ةيمانتيفلا ىنطؤلا ريرحتلا ةهبج تاوق نأ ىلا .« 6

 نع زيمتت .ةيركسع تادحو نمض لكشتت تأدب
 اهليكشت يف ةبيرقو .امجح ربكأ اهنأب ةقباسلا تادحولا
 . ةيماظنلا تادحولا نم اهتينبو

 « ةريبكلا تاليكشتلا ءانب وحن راوثلا هجوتب ةيركسعلا
 مايق « « ةريبكلا تاباصعلا برح » ةلحرم ىلا لاقتنالاو
 . لبق نم ةفولأم ريغ ماجحا تاذ تايلمعب ةيروثلا تاوقلا

 نم فالآلا للست ىلا روطتلا اذه ةيكريمألا ةدايقلا تزعو

 يف مهكارتشاو . بونجلا ىلا ةيماظنلا ةيلامشلا مانتيف دونج

 نيب نم ناكو .راوثلا بناج ىلا ةيلاتقلا تايلمعلا

 عمجتلا ىلا نوفدهي راوثلا نا ةيكريمالا ةدايقلا تاجاتنتسا

 رطش ىلع لمعلاو . ىطسولا ةيبونجلا مانتيف تاعفترم يف
 . نيمسق ىلا دالبلا

 ةدايقلا ةعانق نم دازو

 تب نم

 ال/. «دنالرومتسيو مايليو مه لارنجحلا ناكو

 يف ةيكريمألا تاوقلا ةدايق ىلوت دق 76510ءاة

 نوغاتنبلل دكأ نأ دعب ء( 1954 / 5 / ٠٠١ ) يف مانتيف
 دقلو . ةيمانتيفلا ةروثلا دامحا ىلع هتردقو . رصنلاب « هتقث »

 هباجعا « بصنملا اذه هملست ذنم « دنالرومتسيو » ىدبأ

 رمألا . ةيكريمألا تارئاطلا تالماح هب موقت يذلا رودلاب

 تالماحلا » هبشت ةيناديم تاراطم ءاشناب زعوي هلعج يذلا

 اذان « يال وشت » راطم اهنمو . « ضرألا ىلع نكلو

 يذلاو «« غناناد 3 نع ملك ٠ ٠ ءاهز دعبي يذلا . ]31

 دقو .بيرقلا يكيتكتلا معدلا تارئاط لجا نم ءىشنا

 ثيح « قراخ لمع ةباثمب هزاجنا ةيكريمألا ةدايقلا تربتعا

 ةبضه ىلعو .طقف ًاموي ؟4 لالخ هؤاشنا مت

 نم ةريصحب طبهملا شرف تبجوتسا « ةوخر ةيلمر
 رهُج امك .ًارتم ١١٠١ املوط موينملالا حئافص
 ىلع تارئاطلا دعاست © 20168مالأ[ فذق ةصنمب راطملا

 حبك كالساب اضيأ زهجو .طبهملا رصق مغر عالقالا
 فاقيا ىلع دعاست 1800128 1/1565 ةنرم ةيندعم

 مادختسالا ديق راطملا عضو مث . طوبهلا ءانثا تارئاطلا
 لالخو ١950. ماعلا نم يناثلا فصنلا ةيادب ذنم يلعفلا

 « دنالرومتسيو ١» عضو هسفن ماعلا نم نيلوألا نيرهشلا
 , اهياععغ ذاع « ميات تكرام » هامسأ ًاعورشم

 نييكريمألا نم ةكرتشم ةيرحب ةوق هذيفنتل لكشو
 نم مانتيف راوث للست عنم اهفده « نييبونجلا نييمانتيفلاو
 . رحبلا قيرط نع بونجلا ىلا لامشلا

 رشابملا مادصلا ىلا ًاقوش قرحتي ؛ دئالرومتسيو ٠ ناكو
 اهلالخ نم ققحي « ةريبك ةفوشكم ةكرعم يف راوثلا عم

 : ةيسيئر فادها ةثالث

 ةهجاوم نع ةزجاع ةهبجلا تاوق نأ تابثا-١

 . ةيكريمألا تاوقلا

 نيعادلا نيكريمألا نييركسعلا رظن ةهجو معد - ؟
 تيبلا حنمو « مانتيف يف ةيكريمألا تاوقلا ةدايز ةرورض ىلا

 يف ةركفلا هذه يضراعم ةهجاومل ةمزاللا ةيطغتلا ضيبألا

 . نطنشاو

 دونجا تايونعم روهدت نم دحي حاجن قيقحت

 . نييبونجلا نييمانتيفلاو نييكريمألا

 ةبرض ذيفنتل « دنالرومتسيو » مامأ ةصرفلا تأيبت دقلو

 جئاتنو تارابختسالا ريراقت تدافا امدنع « ةريبك

 (ويلوي) زومت رهش لالخ « ةيوجلا تاعالطتسالا

 ةريزج هبش يف نوعمجتي نييمانتيفلا راوثلا نأب . 6
 نم مك ١4 ةفاسم ىلع , ؟/88 111008 « غنووت ناك »

 يفو . « لوألا جوفلا » مسا تحت . ٠0 يال وشت » راطم

 تكرام » ماهم « دنالرومتسيو » لوح ١/60

 ةبقارم ةوق » ىلا عباسلا لوطسالاب ةطونملا « ميات

 « دروو ليقرون ١» يرحبلا ءاوللا ةدايقب . « لحاوسلا
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 ان نع

 قراوز نم هثيدح عاونأب هدوزو , ةلودانعلا 00

 يهو ) 51016[ © تفيوس » زارط نم « ةعيرسلا ةيرودلا

 زارط نم تناك يتلا ةميدقلا قراوزلا نم عرسأو رغصأ

 « يال وشت » ةدعاق يف ناكو . ( ث56ا/11!« « ليقشا »

 « ةيعفدم جوف ىلاوحو « ةاشم بئاتك عبس اهماوق ةوق
 يرحبلا ناريطلا ءاول يف مدقتملا ليكشتلا ىلا ةفاضالاب

 ١ « ميات تكرام عورشمل » ةعبات ةوقلا هذه تناكو . لوألا

 . آ. ا9/. 90/014 « تلوو سيول » ءاوللا اهدوقيو

 ءاوللا ىلا «دنالرومتسيو» ردصأ .2/5 يفو

 الإ .59[ءاانع« تياليتاس » ةيلمع ذيفنتب ًارما « تلوو »
 « تيالراتس » مسا ةيلمعلا ءاطعا ىلإ ىدأ ًايعبطم أطخ نأ

 تذفتف « ناوألا تاوف دعب أطخلا فشُتكا مث . ©

 . مسالا اذه لمحت يهو ةلمعلا

 ةيلمعلا ريس )148-1١/ ١958/48(

 « غنووت ناق » ةدلب لوح ةدشتحملا راوثلا ةوق تناك

 يف 2( لجر 1٠٠١ ١66١ ) لوألا جوفلا نم ةفلؤم
 ةيلمعلاب مايقلل ةصصخملا ةيكريمألا تاوقلا تناك نيح

 فالا ةسمخ ىلاوح )و 4 و " اوج ةلومحملا جاوفألا مضت

 نكي مل « لوألا جوفلا » يف راوثلا ددع نأل ًارظنو . ( لجر
 لداعي ناك يددعلا يكريمألا قوفتلا ناف « ةقدب ًافورعم
 دحاو ىلا ”" نع لاح يا ين لقي الو . دحاو ىلا ه

 ىلا عجري يران قوفت . يددعلا قوفتلا اذه ةدح نم دازو

 ناك ةثالثلا ةيكريمألا جاوفألا نم جوف لك نا ١ : نيلماع

 « لوألا راوثلا جوف طئاسو نم ربكآ ةيران طئاسو كلتمي

 معدلا تارئاط تفلك يذلا , يوجلا يرانلا معدلا  ؟

 . ةجاهملا جاوفألل هميدقتب رشابملا يضرألا
 فصقب ١158/8/14 يف يكريمألا موجها أدبو

 نأ ١و « ١  غنووت ناث» ةقطنم ىلع زكرت . فيثك يوج
 هيف تمدخّتساو . «رضخألا ءىطاشلا » و «؟ اوث
 لازنا ىرج مث . ملابانلا لبانقو ةيدوقنعلاو ةرجفتملا لبانقلا

 نم ( ةيرس صقان ) ةثلاثلا ةبيتكلاو عباسلا جوفلل يرحب
 ةيرق يلامش .٠ «رضخألا ءىطاشلا » ىلع ثلاثلا جوفلا

 ناق ٠ ةدلب هاجتاب ًالامش فحزلا ةمهمب ء « ؟- غنووكنآ »

 جوفلا رتبوكيلملا تارئاط تلزنأو . ةرشابم « ١  غنووت

  غنووك نا »و .« « ؟ - اون نا » يبرغ يبونجو يبرغ عبارلا

 ناق » ةدلب هاجتاب فحزيل , 28130 العمه « ني مانو« ؟

 ةبيتكلا نم « مو ةيرسلا رحبلا نم تلزنأو . « 7  غنووت

 تاوق عنم ةمهمب , لامشلا يف ثلاثلا جوفلل ةعباتلا ةثلاثلا

 « « يال وشت : هاجتاب للستلا نم ةيمانتيفلا ريرحتلا ةهبج
 ةقطنملا يف ةرزنجملا لازنالا تابرع نم نيمك عضو انيب
 « ني ماندو « ابوتج ١«  غنووك نأود نيب ةروصحملا

 معك

 مرضك ىلا دتولا

 يزدبوكمو
 2 ب
 هر
 هس
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 ةيكريم الا تامجسهلا ءاغا هودتتقلا
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 ( ١958 تيالردس هيسع لابإ سيمدتيعلا راوثلا ىلع هيكريمألا تامجها ههخ

 «رضخألا ءىطاشلا : وًالامش «؟  غنووك نآ و :ًابرغ

 . ًاقرش

 نم راوثلا عقاوم ىلع ةيكريمالا تاوقلا تقبطاو

 ع ةفينع كراعم نيفرطلا نيب ترادو بونجلاو برغلا

 ةفلتخم ةيعفدملا نم ةلئاه تايمك نويكريمالا اهيف مدختسا

 . ًارمتسم ًابيرق اعد نيجاهملل ناريطلا مّدقو ٠ تارايعلا

 ناق » ةدلب نويكريمألا لخد « لاتقلا نم مايأ ةعبرا دعبو

 نم ةيلاخ اهودجوف « 2/1١ / ١958 يف « ١  غنووت

 راوثلا رئاسخ نأ « ةيكريمألا تاريدقتلا لوقتو . راوثلا

 نأو وه غنووت ناقد يف ةدوجوملا ةوقلا فصن ىلاوح تناك

 ليتق نيب ةباصإ ٠٠١ ءاهز تغلب ةيكريمألا رئاسخلا

 . حيرجو

 ( ةرئاط ) ريفيل راتس (م)
 . ( رتفيل راعس ١4١ - يس رظنأ )



 هم «,479-ق فو زارط نم ةعردم ةبرع ىلع ةحوتفم ميوعت ةراتس

 ميوعت ةراتس ةطساوب ًايئام ىرجم زاتجت « زركيف » ةيناطيرب ةبابد د

 ب نم

 يطلل ةلباقلا ميوعتلا ةراتس (8)

 تابابدلا ديوزت يف ةماختسملا لئاسولا ىدحا

 تاضاخملا روبع ىلع ةيفاضإ تاردقب ةعردملا تابرعلاو

 .هايملا يراجمر

 1ع مطاع يطلل ةلباقلا ميوعتلا ةراتس مدختست

 تابابدلا عاونا ضعب ىلع 110ه( 200 501 ععا

 كلذو «ةيئامرب تاردقب ةدوزملا ريغ ةعردملا تابرعلاو

 ةعساو تسيل اهنا ريغ .هايملا يراجم زايتجا اهنيكمت فديب
 :راشتنالا

 ةيملاعلا برحلا ذنم ميوعتلا ةراتس مادختسا أدب دقو

 وأ ةيكيتسالب وأ ةيدلج حاولأ نم ةداع فلأتت يهو «ةيناثلا

 طيحتو ءرخآلا ضعبلا عم اهضعب ةلصتم ةيبشخ وأ ةيشامق
 اهمادختسا مدع ةلاح يف نوكتو .تاهجلا ةفاك نم ةبرعلاب

 نم اهبيكرتو ًامامت اهتلازا نكمي امك «ةبرعلا لوح ةيوطم
 هذه درفت .ءاهمادختسا داري امدنعو .ةرورضلا دنع ديدج

 ال لزاع قودنص لكش ىلع ةراتس لكشتل عفرتو حاولألا

 ةعردملا ةبرعلا وأ ةبابدلل حمسي يذلا رمألا .هايملا هقرتخت

 ءاملا يف ةمئاعلا ةعردملا ةبرعلا وأ ةبابدلا كرحت متيو. موعلاب

 يتلا لسالسلا ةكرح ةطساوب وأ .ةصاخ حوارم ةطساوب

 .ةحورملا ةمهم يدؤت

 هذه مدختست يلا ةعردملا تابرعلاو تابابدلا مهأو
 ةبابدلا) ١١7( فرتس» ةيديوسلا ةبابدلا :ايلاح ةقيرطلا

 عرفتي امو «نويبروكس» ةفيفخلا ةيناطيربلا ةبابدلاو «(س -
 دونحلا ةلقانك .ةصصختم ةعردم تابرع نم اهنع
 .«ركيارتس» در/ م خيراوصلا ةلماحو «ناترابس»

 ةيناخد ةراتس (50)

 اهديلوت متي « فيثكلا بابضلا وأ ناخدلا نم ةباحس

 وأ ءابعألا دصقب « ةددحم ةينمز ةرتف لالخ ًايعانطصا

 نمز يف بيردتلا دصقبو لاتقلا يف ليلضتلا وأ ءافخالا

 : ملسلا

 ذنم 5860016 502665 ةيناخدلا ةراتسلا تفرُع
 ءافخالل تالاحلا ضعب يف تمدخُتساو . مدقلا

 نم ًابيرق ناك يضاملا يف اهمادختسا نكلو « عادخلاو
 ىلع ريثأتلا فدهتسيو « يواميكلا حالسلا مادختسا

 تمدختسا دقلو . مصخلا ىدل رظنلاو مشلا يتساح
 عساو قاطن ىلع ةيناخدلا رئاتسلا ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا

 يتلا ةيلحملا بورحلاو « ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا يف
 ةفاك ريشتو . نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تراد

 برحلا يف رمتسيس مادختسالا اذه نا ىلا لئالدلا

 . ةثيدحلا



 تاس

 داوم نم « ىلوألا ةجردلاب « ةيناخدلا رئاتسلا ديلوت متي
 مث « هعم لعافتلاو ءاوملا ةيوطر صاصتمال ةلباق ةيواميك

 ناولا تاذ ادج ةفيثك تازاغ ديلوتو « ءطبب قارتحالا

 نوكت نأ طرتشيو « ام دح ىلا ءاوملا نم لقثاو « ةفلتخم

 ًادودحم دلجلاو نيعألا ىلع اهريثأتو . ةماس ريغ داوملا هذه
 ضرعت نع لقي ال اهل اهمدختسم ضرعت نأل « ًادج
 ديلوت نكمي اك . (ناخدلل ةدلوم ةدام رظنأ ) همصخ

 لضفيو . ةصاخ ةيتيز تاكرحم ةطساوب فيثكلا بابضلا

 ربكأ نيمأتل ًافيثك رفصأ وأ ضيبأ رئاتسلا ناخد نوكي نا

 تايمك جتنت نا داوملا هذه يف طرتشيو . ءافخإلا نم ردق

 ءىداب ىلا اهحدق يف جاتحت الو . ةفيثكو ةريبك ةيناخد

 ناو .وجلا عم اهسامت قيرط نع كلذ متي لب , لاعشا

 يف اهؤاقب رمتسي ناو « عينصتلاو بيكرتلا ةلهس نوكت
 . ةنكمم ةدم لوطا وحلا

 , نواه لاو ةيعفدملا فئاذق يف ناخدلل ةدلوملا داوملا أبعت

 ةنيابتم ةلقتسم ةيناخد ةيعوأ يف وأ « تارئاطلا لبانق يف وأ

 تابابدلا ىلع ةبكرم ةصاخ تانازخ يف وأ . مجحلا

 تابرعو تارئاطلاو ةيرحبلا عطقلاو ةعردملا تابرعلاو
 طئاسولا هذه نم ةدحاو لكلو . ناخدلا ديلوت

 مدختست لبانقلاو فئاذقلا تناك اذاو . اهمادختسا

 ةقطنملا يف وأ .ودعلا ضرا يف ةيناخدلا ةراتسلا ليكشتل

 ةيناخدلا ةيعوألا ناف . قيدصلاو ودعلا نيب ةلصافلا

 ةيناخدلا ةراتسلا ليكشتل مدختست ناخدلا ديلوت تابرعو

 ةيناخدلا تانازخلا مدختست انيب . قيدصلا ضرا يف

 . ةعردم ةبرع « ةبابد ) .ةيلاتقلا ةادألا ىلع ةلومحملا

 لوح ةيناخدلا ةراتسلا ليكشتل « ( خلا . . ةرئاط « ةنيفس

 . اهعقوم نع رظنلا ضغب « اهتاذ ةينرحلا ةادالا

 ةيناخدلا ةراتسلا مادختسا تالاح

 تاروانملاو بيردتلا يف ةيناخدلا ةراتسلا مدختست
 كالهتسا عم « ناريطلا فصقو ةيعفدملا ران دودس ليثمتل
 قئارخلا ليثمتو « ( ةيحلا ) ةيقيقحلا رئاخذلا نم ىندألا دحلا

 تالاحلا يف مدختست اك . قيرح لاعشال ةجاح امئود

 . امتاذ ضارغألا قيقحت ةيغب « لاتقلا تالاحل ةبباشملا

 برحلا يف ةيناخدلا رئاتسلا ليكشت ىلا تاوقلا أجلتو

 : ةيلاتلا ضارغألا قيقحتل

 « ةيضرألا هدصارمو ودعلا نارين رداصم ءامعا : ًالوأ *
 وأ ةقيدصلا تاوقلا تاكرحتو عقاوم دصر نم يلاتلاب هعنمو

 عوتلا اذه مدختسُيو . ةءافكب اهدض هتحلسا مادختسا

 ليكشت طئاسو نوكتو . عافدلاو موجهلا يف رئاتسلا نم

 لبانقو نواهلاو ةيعفدملا فئاذق نع ةرابع ةراتسلا
 . تارئاطلا

 رتسل ناخدلاب ةعساو ةقيدص ةقطنم ةيطغت : ًايناث *
 نع باحسنالا وأ عافدلا وأ موجها يف تاوقلا تاكرحت
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 ودعلا دصارم ءامعا نوكي امدنع وأ « ةيوجلا ودعلا راظنأ

 ةيعوألا ةلاح لا هذه يف ةراتسلا ليكشتل مدختسيو . ًارذعتم

 تناك اذا اما . ناخدلا ديلوت تابرع وا ةريبكلا ةيناخدلا

 ليكشت ناف « ةريغص اهتيطغت ىونملا ةقيدصلا ةقطنملا

 . ةريغص ةيناخد ةيعوأ مادختساب متي ةراتسلا

 ةعساو ةقيدص ةقطنم ةيطغتل ناخدلا رشن : ًاتلاث *
 هعفدو . ودعلا ليلضت ةيغب . تاكرحت وأ تاوق اهيف سيل

 فرعي ال تاكرحت وا عقاوم يفخت ةراتسلا نأب عانتقالا ىلا

 ةلاحلا هذه يف ةراتسلا ليكشتل مدختستو . اهتيهام

 . ةقباسلا ةلاحلا يف ةمدختسملا اهسفن طئاسولا

 ودعلا راظنا نع تباث قيدص فده ءافخإ : ًاعبار *
 اهعقاوم ددحتت مل يتلا ةيربلا دصارملا نع وأ « ةيوجلا

 اذه ىلع ةقيقدلا تايامرلا ذيفنت نم ودعلا عنم ةيغب « ةقدب

 ةدحو ضيرم وأ .ارسج نوكي دق يذلا . فدملا

 ءانيم وأ , ًاراطم وأ  تايلآ عمجت ةقطنم وأ « ةيعفدم

 موجهلا يف بولسألا اذه مدختسيو . خلا ... ايبرح

 ةيعوا نع ةرابع ةراتسلا ليكشت طئاسو نوكتو « عافدلاو

 ةطساو ةيأ وأ . ناخ.الا ديلوت تابرع وأ « ةريبك ةيناخد

 ناصغا « تيزلاب عبشم شق ) ًاقبسم ةّدعم ةركتبم ةنخدم

 . (خلا ... ةبطر

 ودعلا راظنا نع ءاقدصالا طخ بجح : ًاسماخ *
 يف مدختسُنو . ةيداعملا دصارملا عقاوم ديدحت رذعتي امدنع

 . تارئاطلا لبانقو نواحلاو ةيعفدملا فئاذق ةراتسلا هذه

 نيعقوم وأ نيتمجاهم نيتودع نيتدحو لصف : ًاسداس #

 اههنواعت رذعتملا نم لعجت « ةيناخد ةراتسب نييداعم نييعافد

 ةيعفدملاو نواهلا فئاذق ةلاح ا هذه يف مدختسُنو . نارينلاب
 . تارئاطلا لبانق وأ

 قيرط نع « اهتراثتساو ودعلا نارين بذج : ًاعباس *#
 اهنأب داقتعالا ىلإ ودعلا ةامر عفدت « ةيناخد ةراتس قلخ

 عقوم ىلع يمرلاب مايقلاو . تاكرحت وأ افادهأ يفخت
 . تاكرحتلا ليطعت وأ فادهألا ريمدت لمأ ىلع ةراتسلا

 ةكرعملا نابإ خلا . . . ةئيفس وأ ةبابد ءافخإ : ًانماث *
 ةيناخدلا طئاسولا مادختساب كلذو ,ودعلا راظنا نع

 . ةيتاذلا

 ةيناخدلا ةراتسلا مادختسا طورش

 طئاسولاو . اهضرغو « ةيناخدلا ةراتسلا عون ناك امهم

 ءريبك دح ىلا دمتعت اهتيلعاف نإف . اهرشنل ةمدختسملا
 : ةيلاتلا لماوعلا ىلع

 وخلا يف ناخدلا ءاقب ةدم نأ ذإ ءوجلا ةبوطر ١-
 . فاجلا وجلا يف هئاقب ةدم نم ربكأ بطرلا

 ذإ . هاجتالا ينو عافترالا يف حيرلا كرحت ةعرس - '؟
 هذه تلق املك اهتفاتكو ةراتسلا رارمتسا ةدم لوطت

 حايرلا هاجتا نابسحلا يف ذخؤي نا متحتي اذل . ةعرسلا

 ه ةعرس ربتعتو . ةيناخد ةراتس يأ ليكشت ىدل اهتعرسو

 ليكشتل ةلوبقملا ةعرسلا دودح رخآ ةيناثلا يف راتمأ

 ؛ راك

 « هتيطغت يغبني ام ةيطغتل ةراتسلا مادختسا 9

 ةيغب ٠ تاوقلا نم ةيلاخ ىرخا نكاما ةيطغت ىلا ةفاضالاب

 قطانملا ىلع هنارين زيكرت نم هعنمو , ودعلا هابتنا تيتشت
 . ةيطغتلا نم ضرغلا فشك وأ « ةاطغملا

 عادخل بذاك لكشب رخآ ىلا نأ نم اهمادختسا - 4

 . ودعلا

 يف هاجتالا اذه لاخداو . حيرلا هاجتا تابث ه

 . بسانملا ناكملا ىلا ناخدلا حيرلا لمحت ىتح . نابسحلا

 نامرحلا « ةبولطملا ةرتفلا نع ديزت ةرتف اهرارمتسا  ؟

 . اهرشن نم ضرغلا ديدحن ةيناكمإ نم ودعلا

 ةيعفدملاو نواطلا فئاذقب ةيناخدلا ةراتسلا ليكشت

 ىلع ودعلا ءامعال ةيناخدلا ةراتسلا ليكشت نكمملا نم

 اهليكشت نكمي امك « ةتباث ةراتس ذئدنع نوكتف « دحاو طخ

 ةلاح ا هذه يف نوكتو « ةبناجتم وأ ةبقاعتم طوطخ ةدع ىلع
 ةصصخملا ةيناخدلا ةراتسلا لكشُتو . ةكرحتم ةراتس
 رثم ٠٠١ ةفاسم ىلع هنارين رداصمو ودعلا دصارم ءامعإل

 ةصصخملا ةيناخدلا ةراتسلا لكشت نيح يف . هعقاوم نم

 ىلع ةيربلا ودعلا دصارم نع ءاقدصألا طوطخ بجحل

 طخلا ىلع قلطيو . طوطخلا هذه نم رتم 40٠ ةفاسم

 . « ةراتسلا طخ » مسا هدنع ةراتسلا ليكشت يغبني يذلا

 فئاذقلا طوقس طخ عم ةراتسلا طخ قبطني الو

 حيرلا نوكت امدنعو . حيرلا نوكس ةلاح يف الا ةيناخدلا

 فئاذقلا طوقس يرورضلا نم ناف . قيدصلا هاجتاب

 لقعملا وأ دصارملا ىلع ءامعالا ةراتس ليكشتل ةصصخملا

 ةراتس ليكشتل ةصصخملا فئاذقلا طوقسو « يداعملا
 طخ دعب رتم 1٠٠١-٠٠١ ةفاسم ىلع ءاقدصألا بجح

 طوقس بجوت . ودعلا هاجتاب حيرلا تناك اذاو . ةراتسلا

 1٠١-400 ةفاسم ىلع ءامعإلا ةراتسل ةصصخملا فئاذقلا

 ةصصخملا فئاذقلا طوقسو . ةراتسلا طخ لبق رتم

 7٠١1٠١ ةفاسم ىلع ءاقدصألا بجح ةراتس ليكشتل

 بجوت ةيناضرع حايرلا تناك اذاو . ةراتسلا طخ لبق رم

 م١٠٠1 ه٠ ةفاسم ىلع فئاذقلا طوقس طاقن نوكت نأ

 . طخلا اذه ىلا ناخدلا حيرلا لمحت ىتح ةراتسلا طخ نم

 نم برقي ام وأ ) ملم ٠٠١ رايع نم ةفيذق لك لكشتو
 حيرلا تناك اذإ ًأرتم 4١  ؟8 اهلوط ةيناخد ةباحس ( كلذ
 حيرلا تناك اذإ م ٠٠١ ىلاوح اهلوط ةباحسو « ةينالوط

 رايعلا نم ( عفادم 5 ) ةيعفدم ةيرس نإف هيلعو « ةيناضرع
 ةلاحلا يف م ١6١ - 5٠١ اهطوط ةيناخد ةراتس لكشت روكذملا



 يمرت امدنع « ةيناثلا ةلاحلا يف م 50٠  ه٠0٠ و  ىلوألا

 بجح رئاتس لوحتت نأ نكميو . ةيزاوتملا ةمزحلاب ةيرسلا

 . ودعلا هاجتاب حيرلا اهتلمح اذا « ءاعا رئاتس ىلا ءاقدصألا

 ةيناخد ةراتس نأ نيبت « ةيلمعلا براجتلل ةجيتنو

 حير ةعرسبو « ةقيقد ١ اهتدمو . دحاو رتموليك ضرعب

 نم ةيلاتلا تايمكلا كلهتست « ةيناثلا يف راتمأ ه يواست

 : رئاخذلا

 رئاخذلا كالهتسا

 ةينالوط حر
 ا 1

 ةيناضرع حير

 راتمأ " نم رثكأ حيرلا ةعرس نوكت امدنع : ةظحالم

 ماقرأ برضت « ( ةصاخ ةلاح هذهو ) ةيناثلا ف

 ١. 8 مقرلاب كالهتسالا

 عفدملاب لزعنم فده ءابعإل كالهتسالا طسوتم امأ

 : وهف . ةعاس عبر ةدلو . ملم ١75 فاذقلا

 ةيعافد ةراتس هر

 ةرشتنملا طئاسولاو ىوقلا ةعومجمل يلاتقلا بيترتلا يه

 . ةيسيئرلا ةيعافدلا ةينبلا مامأ

 ةيعافدلا ةراتسلا ضارغا

 قيقحتل تاوقلا مامأ ةيعافدلا ةراتسلا رشن متي

 : ةيلاتلا ضضارغألا

 ةيداعم تامجهب قيدصلا ةتغابم نود ةلوليحلا *

 : لماش موجب وأ 2« ةدودحم

 « ةيلاتقلا طئاسولاو ةيرشبلا ىوقلا يف داصتقالا

 عاقدلا يفو ء اهنع عفادملا ةقطنملا عاستا لاح يف ةصاخو

 . دمألا ليوط

 فشك ةيغب .ودعلا عم سامتلا ىلع ةظفاحملا *#

 . ةيمامالا هدودح ىلع يرجي امو « هاياون

 . موجه لا ءدب دعب ةيموجهلا هتطخو ةيسيئرلا هدهج رواحمو

 . ةيداعملا يربلا عالطتسالا رصانعل يدصتلا *

 ودعلا فوفص يف رئاسخلا نم نكمم ردق ربكا عاقيا #

 اذه مخز فاعضا وأ هموجه ةدح رسك يلاتلابو . مجاهملا

 . هعاقيأو موجه لا

 ذاختاو « هتاوق حتف ىلع مجاهملا ودعلا رابجا ةلواحم *

 ودعلا لوصو لبق بيترتلا اذه ةلخلخ وأ « يلاتقلا بيترتلا

 . عافدلل يمامألا طخلا ىلا

 لكشب همدقت رواحم لدعي مجاهملا ودعلا لعج ةلواحم *

 . لتقلا قطانم وحن « عافدلا ةطخ مئالي

 قيدصلا لاقتنال ةبسانملا طورشلا قلخ يف ةمهاسملا *
 : موجه ا ىلا عفادملا

 « ةساسحلا طاقنلا لالتحا نم ودعلا علم ةلواحم أ

 دقعو رباعملاو روسجلاو ةيرابجالا تارمملاو ةمكاحلا لالتلاك

 ام اذإ لالتحالا اذه نمث عقد ىلع هرابجاو «٠ تاللصاوملا

 هايأون ديدحتو

 نم هنكمت لاح يف « هتابنجمو ودعلا تارخؤم لاغشا

 ةينبلا ىلا هلوصو ةلقرعل « ةقيدصلا تاعافدلا ربع برستلا

 . ةيساسألا ةيعافدلا

 ةيعافدلا ةراتسلا ةينب

 اهاتق بولسأو اهتينبو ةيعافدلا ةراتسلا ةعيبط قلعتت

 ةراتسلل ناتيسيئر ناتلاح كانهو . هسفن عافدلا لكشب

 ةلاح يف ةراتسلاو . تباثلا عافدلا ةلاح يف ةراتسلا : امه

 5 (عافدلا رظنا ) كرحتملا عافدلا

 : تباثلا عافدلا ةلاح يف ةراتسلا ١

 رفاحمو .راذنالاو دصرلا رفاخم نم ةداع فلأتتو

 اهزرفت يتلا . يعفدملاو يوجلا دصرلا زرافمو « ةمواقملا

 زرافملاو رفاخملا هذه نوكتو . لوألا يعافدلا قسنلا قرف
 طاقن يف . يورئادلا عافدلا ال نمؤي لكشب ةزكرمتم

 قسنلا ةيولا عافد ةقطنمل يمامالا دحلا ماما ةيانعب ةراتخم

 اهقمع حوارتي يتلا , ةطيحلا ةقطنم راطا نمضو « لوألا

 ةداضملا عناوملاب ةداع اهعقاوم يطغتو . ملك ”و ١ نيب

 راذنالاو دصرلا ةمظنا نم ءزجو « دارفالاو تابابدلل

 تارغئثلا ضعب دستو « ةينورتكلالاو ةيئابرهكلا ةيربلا

 ةطساوب تارغثلا ةبقارم متن امك « عناوملاب اهنيب ةمئاقلا

 . اهعاونأ فلتخم ىلع تايرودلا

 « نرملا عافدلا ىلع يلاتقلا ةراتسلا بولسا دمتعيو

 ةحلسألا نارين هيجوتو « نارينلاب ودعلا عم لماعتلاو

 ىتح عقاوملا يف دومصلاو . لوألا ىسنلا ةيولأل ةدناسملا

 بساكملا نم ربكا دومصلا ةفلك اهيف حبصت يتلا ةظحللا

 تيرس

 ةددحمو ةعلطتسم كلاسم ربع باحسنالا مث « هنم ةوجرملا

 ًاقبسم ةدعم ةيفلخ عقاوم ىلا لوصولا ةيغب . لبق نم
 . اهتمهم ةعباتمل اهيف زكرمتلاو

 : كرحتملا عافدلا ةلاح يف ةراتسلا  ؟

 ًانايحأو ايارس وأ لئاصف ) ةيلآ تادحو نم ةداع فلأتتو

 تايابدلاب ةموعدم ةعردم تابرع ىلع ةلومحم ( بئاتك
 اهزرفي . يعفدملاو يوجلا دصرلا زرافمو د / م ةحلسألاو

 مايقلل ةيعافدلا ةقطنملا يف زكرمتملا كرحتملا تاوقلا دبك

 . ةسكاعملا تامجهلاب

 هذه يف ةيعافدلا ةراتسلا تادحو راشتنا عقاوم نوكت

 يمامالا طخلا ماما ةلمتحملا ودعلا برقت رواحم ىلع ةلاحلا

 حوارتي يتلا « ةطيحلا ةقطنم راطا نمضو « ةكرعملا ةقطنم
 ةراتسلا تادحو زكرمتت الو . تارتموليك 4و7 نيب اهقمع

 عقاوم يف زكرمتت لب « لاتقلا ءدب لبق ةتباث عقاوم يف ًايعافد

 ىقبتو ٠ كرحتلا ةعرس اهل نمؤي لكشب ةيناديم ةتقؤم

 . اهتبقارمب ةفلكملا ضرألا تاموسقأ ةيطغتل ةكرحتمأبلاغ

 مدقت دنع ضرألاب كسمتلا ةراتسلا ماهم نم سيلو

 ,سامتلا ىلع ظافحلاو . نارينلاب هتلغاشم لب .ودعلا

 وحن تاوقلا دبكل ةدناسملا ةحلسالا نارين هيجوتو . هعم

 ةيغب ةبقاعتم تابثوب باحسنالاو « ةيسيئرلا هتاعمجت

 موجهللا يف اهتكراشمو . ةيسيئرلا ةكرحتملا ةوقلاب قاحتلالا
 . سكاعملا

 ةيعافدلا ةراتسلا ليكشت تابلطتم

 , اهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملا ةيعافدلا ةراتسلا يدؤت يكل

 : اهمهأ طورش ةدع اهل نمؤت نأ يغبني

 « ةيفاك ةنورمب اهيف ةكراشملا تاوقلا عتمتت نأ *

 . ةلماك ةيلاتق ةيزهاجو
 نوعتمتي ةداق تاوقلا هذه سأر ىلع نوكي نأ *

 تاظحللا يف ةمزاحلا تارارقلا ذاختال نولهؤمو . ةهدابملاب

 . ةجرحلا

 وأ « ةيفاك ةيوج تاعلطب ءاوس « لاعف يوج ءاطغ *

 . تارئاطلل ةداضم ةيضرأ ةحلسا ةطساوب

 ع ةروطتمو ةفيثكو ةيوق عوردلل ةداضم ةحلسا *

 تايمك عم . ةيودي تانامرو ةشاشر ةحلسا ىلا ةفاضالاب

 . رئاخذلا نم ةيفاك

 . يسدنهلا نيمأتلل ةيفاك طئاسو *

 ..اقيسن رضع ةفيلك ةيعفدم تايامز «

 , ءالخالاو , دادمالا لجا نم .. تالصاوم قرط *

 . ةرورضلا تقو باحسنالاو

 . ةعونتمو ةروطتم لاصتا طئاسو *

 يسدنهلاو ينفلاو يداملا نيمأتلا طئاسو فلتخم *

 . يئاقولاو يبطلاو

 م



 تا انعم

 ( بيليف ) فوكيراتس (50

 يف زرب « ( -1445) يتايفوس ( دامع ) لارنج
 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابا دارغنينيل نع عافدلا ةكرعم

 5. 2[. فو.كيراتس شتيفوروناكين بيليف دلو
 ةحلسملا تاوقلا ىلا مضنا . 1895 ماعلا يف 56811107

 ةيسورلا ةيلهألا برحلا يف كرتشاو . 1914 ماعلا ذنم

 شيلا دض لتاقو . ليصف دئاقك (1950 -1918)

 حنم . اهيبونجو ناتسكرت يقرش يف ضيبألا يسورلا
 يف نيو « 14764 ماعلا يف يعويشلا بزحلا يف ةيوضعلا
 شيجلا يف ةاشملا بئاتك ىدحال ًادئاق يلاتلا ماعلا
 ةاشملا يبسردم يف ةيركسع تارود ةدع عبتاو «٠ يتايفوسلا_

 يف امهيف هتسارد ىهناو « « لرتسيف »١و « كسر اماس » يف

 . 19178 ماعلا

 يف ادغ مث « «ريماب » ةيماح ًادئاق 190 ماعلا يف نيع

 ناكرا يف ( لوألا مسقلا ) دارفألا مسقل ًاسيئر يلاتلا ماعلا

 ( 19مل 1١987 ) ةرتفلا يف ىلوتو
 يفو . ةاشملا قرف ىدحا ةدايقف « ةانملا جاوفا دحا ةدايق

 عساتلا ةاشملا قليف ةدايق هيلا تدنسأ « 1484 ماعلا

 - 1918 ةيدنلنفلا  ةيسورلا برحلا يف كراش . رشع
 برحلا ةيابن دنع نيعو . .اهيف ًازراب ًارود بعلو ء(
 . رمحألا شيجلا ةاشمل ًاشتفم

 . ةاشملا قرف ىدحا

 يلامش » يتهبج ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف كراش

 لاتقلا عالدنا دنع ىلوت دقلف . « فوخلوف » و «دارغنينيل

 ةدايق ١1941١( فيص ) ةيناملالا  ةيتايفوسلا ةهبخلا ىلع

 ابن ادغ مث « ةيتايلمعلا « جول ٠ ةعومجمل يقرشلا عاطقلا
 كلذ رثإ هيلا تدنساو « نيرشعلاو ثلاثلا شيلا دئاقل

 ابئان نع مث «٠ نيفانيس » يف ةيتايلمعلا ةعومجملا ةدايق
 يف ةيتايلمعلا ةعومجملل ادئاقف . نماثلا شيجلا دئاقل

 ىلا عفر « 1447 ( ليربا ) ناسي ينو . « فوخلوف »
 لمعي ناك يذلا نماثلا شيجلا ةدايق ىلوتو . دامع ةبتر

 تزرب «.نيحلا كلذ ذنمو . «دارغنينيل » ةهبج ىلع
 دقلف . حضاو لكشب ةيدايقلا فوكيراتس بهاوم

 لارنجلا ) 54 شيجلا عم نواعتلاب . هشيج عاطتسا
 ةفلؤملا ةيسيئرلا ةيناملالا تاوقلا تيبثت « ( يكسنيجور

 ةهبج تاوق دعاس امم . 75 و ه4 نيقليفلا نم

 ( ىنميلا ) ةيبونجلا ةبنجملا برض ىلع « فوخلوف »
 ىتلا . ةبسانملا فورظلا قلخو « يناملالا 8 شيجلل

 , قيوطتب ( يكسنيجور ) 04 يايفوسلا شيجلل تحمس
 كرتشا ثيح « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ىتح نماثلا شيجلل ًادئاق فوكيراتس يقبو . يناملالا 56 قليفلا
 ةراتعف فو 01 بلا نع ناسا" "كنق
 . « كسنيلات ١ و « فران ١ و « كسنيم »

 مى6

 فوكيراتس بيليف يايفوسلا لارنجلا

 بئان بصنم ( 1١1444 19148 ) ةرتفلا لالخ ىلوت

 شتفملا بصنمف « ةيركسعلا وكسوم ةقطنم تاوق دئاق

 شيجلل ًاماع ًاشتفم ادغ مث .ةاشملا تاوقل ماعلا

 ةيميداكأ يف سيردتلا يف كلذ دعب لمعو . يتايفوسلا
 1١9159 ) ةرتفلا يف لغشو . ةيتايفوسلا ةماعلا ناكرالا

 ماعلا يف نيُع مث , ةماه ةيركسع ةيرادا بصانم ( 4

 ىلع ليحأو . ةيجراخلا ةراجتلا دهعمل ًاديمع 4
 .اوهه ماعلا ف دعاقتلا

 (19147-١91417 ناتكرعم )لوب ورقاتس (؛)

 ةيتبيفوسلا تاوقلا نيب ساقفقلا يف اتراد ناتكرعم

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيناملالاو

 ىلع ةيناملالا ةلمحلا ءانثا ىلوألا ةكرعملا ترج دقو

 شيج ةلواحمو «.٠ فوتسور » طوقس رثإ « ساقفقلا »

 « ساقفقلا » يلامش ىلع ءاليتسالا لوألا «رزنابلا »

 يتلا . ءوكاب » و « ينزورغ» يف طفنلا عبانم لالتحال
 نع ةكرعغملا ترفسأو . 1947/1/7٠ يف تأدب

 يف « لوبورقاتس » ةنيدم ىلع ةيناملالا تاوقلا ءاليتسا

 ةيعافدلا كراعملا نم ةلسلس دعب «؛.« 4 /م/ه

 . ةفينعلا

 داضملا موجها ةلحرم لالخ تراد دقف ةيناثلا ةكرعملا امأ

 يف أدب يذلا .«ساقفقلا» يف يتييفوسلا

 شويجلا ةعومجم » تاوق هلالخ تماقو . 8 / 94/1١

 « فوتسور » ىلا لوصولا ةلواحمب ةيتييفوسلا « ةيلامشلا

 « ساقفقلا » يف «أ ةيناملالا شويجلا ةعومجم » قيوطتل

 ةقطنم نم ةفحازلا ىرخالا ةيتييفوسلا تاوقلا عم نواعتلاب

 دادرتسا نع ةكرعملا ترفسأو . «دارغنيلاتس »

 . ساقفقلا رظنا) 5١ / 194/١ يف « لوبورفاتس »

 1١98415 #١94(. ةلمح

 ١/4 ( ةكرعم ) يناشتوفاتس 0

 ةيكرشلا . ةيسورلا «برحلا .كراعم. ربكا .نم ةذحاو

 ءرالعو / 8/1758 يف تبشن .ء(رلالخو ئالظو

 يتلا (178) «ايفادلوم» ىلع ةلمحلا راطا نمض

 ةكرعم ىلع قلطيو . برحلا كلت نم ًاءزج تناك

 ةكرعم مسا ًاضيا 89010[5[ءطهصهأ « يناشتوفاتس »

 . 1طمالم « نيتوخد

 ةكرعملا قبس يذلا ماعلا عضولا

 رهاظم نم رهظمك ةيكرتلا  ةيسورلا برحلا تتأ
 . ( ١/8 ١1/84 ) ةينولوبلا ةثارولا برحل ديعصتلا

 دض برحلا لوخد ىلع ايكرت ضرحت اسنرف تذخا دقلف

 ةيروطاربمالل نيتيديلقتلا نيتودعلا ءاسمنلاو ايسور
 اهعارص مسحب ءدبلا تلضف ايكرت نا الا . ةينامثعلا

 اهيتراج ةبراحم لبق .( 107795 1070 ناريإ عم

 .ايكرت اياون ةيرصيقلا ايسور تكردأو . نيتيوقلا

 « اهتبيه دادرتسال يكرتلا عضولا لالغتسا ىلا تدمعف

 ةدهاعم يف اهيلع هتضرف امل ةينامثعلا ةلودلا نم ماقتنالاو

 تنلعاو )1١171١/10/151١(«, 2214 «ثوريو»

 . اال" ماعلا رخخاوا يف ايكرت ىلع برحل

 « نيشيج ايسور تزهج 2. 5 ماعلا علطم عمو

 ةدايقب يناثلاو « « يسالرتيي )» لاشراملا ةدايقب امهدح

 نيذلا سورلا هيمسي ) « خنوم نو تراخوب » لاشرامل

 وزغل |هتعفدو « ( 1]1101(7  خينيم مهشيج يف مدخ

 تاحاجنلا ضعب قيقحت دعبو . ةيكرتلا راتتلا ةقطنم

 تحت «٠ عجارتلا ىلا نايسورلا ناشيجلا رطضا ةيبسنل

 كارتألا ةمواقمو ضارمألا ببسب هارسخ ام ةأطو

 تفشك 2 1١/الال (رياني ) يناثلا نوناك يفو . ةيراضل

 ,ايسورب اهطبرت ةيرس ةدهاعم دوجو نع اسمنل

 ةيادبلا يف نافيلحلا ققحو « اهبناج ىلا برحلا تلخدو

 نم تنكمت ةيكرتلا تاوقلا نا الا ,. تاحاجنلا ضعب

 تداعتساو « ةحداف رئاسخ امهديبكت دعب « [يهيشيج دص

 . ضارأ نم هتدقف دق تناك ام

 يناشتوفاتس ةكرعمو ايفادلوم ىلع ةلمحلا ةيادب

 ةينامثع قطانم وزغل ةلشاف تالواحم ثالث دعب

 , ةعبارلا ةرملا يف هشيج « خينيم » لاشراملا هجو « ةفلتخم

 . ةينولوبلا «ايلودوي ١» ةعطاقم ربع « ايفادلوم ١ وحن



 « ةنيصحلا « نيتوخ » ةدلب لالتحا شيجلا ةمهم تناكو

 ةمصاع « ( 1355ال « يساي» وأ) « يشاي» ةنيدمف

 نكي ملو ©. لوبنطسا وحن مدقتلل ًاديهمت « ايقادلوم
 2 لاغف يواسمن معد ىلع دامتعالا شيجلا اذه عسوب

 تناك ادج ةقوفتم ةيكرت تاوق اوهجاو نييواسمنلا نأل

 وحن باحسنالا ىلا اورطضاف « «دارغلب » وحن ةهجتم
 . ( ١1/78 ) يكرتلا شيحلا مهرصاح ثيح « دارغلب »

 تاوقلا تناك . 174 (سطسغا) بأ يفو

 ًاعفدم 76٠١ و لتاقم فلأ 5٠ ىلاوح نم ةفلؤملا ةيسورلا

 « خينيم » لاشراملا ةدايقب ( رداصملا ضعب يف افلا 0١

 « يناشت وقاتس » ةدلب برق موجهلل قالطنا ةدعاق لتحت

 ليطتسم لكش ىلع ( « نيتوخ » يبرغ يبونج مك ١؟)

 فراشم نع دعبيو . تارتموليك ”“ هلوط لئام

 ,م8,ه ءاهز ةيبرغلا ةيلامشلا « يناشتوفاتسو

 . تارتموليك

 ٍليق » ةدايقب ةيكرت تاوق شيجلا اذه ةهجاوم يف ناكو

 يي ينور سورلا لهما
 بمرور يق

 >8 ككرملا ترج
 وكرم م/م

 ضعب يف ًافلأ 40 ) لتاقم فلأ 6١ ىلاوح مضت . «اشاب
 ةهجاومل اهعقاوم تذختا دقو . ًاعفدم 7١ و (رداصملا

 : يلاتلا لكشلا ىلع يسورلا مدقتلا

 « ًاعفدم 7١ و ةاشملا نم ًافلأ ١" مضت ةيعافد ةوق *

 ةيوق ةقطنم يف زكرمتتو « هسفن «اشاب ٍليق » ةدايقب

 . « يناشتوفاتس » و « يستييوبودين » نيب عقت نيصحتلا

 ع مرقلا راتت ةلايخ نم ًافلأ 080 مضت ةكرحتم ةوق *

 ةلايخلا نم فالآ ٠١ و . «اشاب يريغ مالسإ ةدايقب

 مسقلاو «اشاب كاشتلوك » ةدايقب مهنم مسق « كارتألا

 . «اشاب يلع جنغ » ةدايقب رخآلا

 ةكرعملا ريس

 يف صخلتت ةيعافدلا «اشاب يليق» ةطخ تناك

 يف هتيعفدمو هتاشم رشنل ضرألا ةعيبط نم ةدافتسالا

 « تاباغلا ىلع امترخؤم دنتست . ةمكاح عقاوم

 « ةيسورلا تاوقلا ىلع قيرطلا دسل هعقاومم كسمتلاو

 ( ١0789 يناشتوفتس ءكرعم ليبق ةيكرتلاو ةيسورلا تاوقنا كرحت

 لغتسي نأ ىلع « « نيتوخ » ىلا لوصولا نم اهعنمو

 . مهترخؤمو سورلا تابنجم برض يف هتلايخ ةنورم
 نابسحلا يف عضي ناك «اشاب يليق » نا حضاولا نمو

 ةبسنلاب ( ةيعفدملا ) ةيرانلا هتوق فعض وه . اهم لماع
 . ةيسورلا ةوقلا ىلا

 رهاظتلاب صخلتت تناكف (« خيليم ) لاشراملا ةطخ امأ

 تاوقلا نم نكمم مسق ربكا تبثيو بذتجي يهبج موجبم

 ةرسيم لوح فافتلالل هتاوق دبك عفدو « ةيكرتلا

 حانجلا نيب ةعقاولا ةقطنملا ولخ ًالغتسم « كارتألا

 « © ستين الوش » رمنو «اشاب ٍليق» تاوقل يراسيلا

 هحانج ةيامح ةمهم نودلا قازوق ةلايخ ىلوتت نأ ىلع

 . ةيكرتلا تامجهلا نم رسيألا

 ف « « خينيم » لاشراملا دمع . روصتلا اذه ىلع ءانب

 يسور ليكشت عفد ىلا , ١1/88 /8/58 حابص

 نيسخو « لتاقم فالا ةعست ىلاوح هماوق . صاخ

 ةنميم هاجتاب .« نوريب .غل» ءاوللا ةدايقب هاد

 ملا
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 ةيساوولا تاوقلا ع سعم 0:99 ةيسكزلا تاوتلاركسمم السلا
 ”هيسسورلا "ةيعادخلا تادحهلا هاما هم -- لاعتشلا ءدب لبق ”هيكو قدانخ- نسب

 ةيسوولا تداوقلا تماكرتم هس 876 مرهظ دعب ةيكرت ق دان ممم ممم
 851 ريظ دهب سورلا موجه واخ هسسس 2 بسك عم بكرت تامجه هسم
 ١و.ةعاسلاةسةيسوولا تاوقلا لاتقبترت ««هلل#“ "ةبستيتشت ةيكرت تامجم بسم
 ١ه.ٌتعاسلادهعبةهيسورلا تاوقلا لاتق بيتؤت هد عم حابص ”هيكزتلا تاوقلا ”هكرم- بحس

 ةيسورة يحفدم ةذحو حم 2 22 ريظ دعب ”هيكربلا تاؤتلا”هكوس هبي

 ب كرو ةهيسفدمةدحو جم ةيلكو لا تاولقلا عجارت صدع

 ( ١988/8/78 ) يناشتوقاتس ةكرعم نابإ ىرسيلا ةيكرتلا ةبنجملا لوح مهفافتلاو , ةيعادخلا سورلا ةروانم

 ع ةيعفدملا نارينب فينع 'قشارت دعبو . ةيكرتلا تاوقلا

 . حاجنلا ضعب قيقحت نم « نوريب » ليكشت نكمت

 لمعي هنأب « خينيم » رهاظتو . « ستين الوش » رهن روبعو

 يهبجلا موجه لا ريوطت فدهب « حاجنلا اذه زيزعت ىلع
 بحس ىلا «اشاب يليق » ردابف . كارتألا عقاوم ىلع

 هعفدو « هتيعفدم اهيف امب « هتاوق ةرسيم نم ربكألا ءزجلا

 دهجلا روحم نأب همهوتل ةجيتن « اهزيزعتل ةنميملا هاجتاب

 ةلايخلا رمأ امك ءاهوحن هجتيس ودعلا موجحل يسيئرلا
 «اشاب يريغ مالسا ٠ « مرقلا ناخ ةدايقب « ةيراتتلا
 ةدايقب ةيكرتلا ةلايخلا عقدو «ء سورلا ةرخؤم ةمجاهمب

 . مهترسيم برضل « اشاب كاشتلوك »

 اهضرغ ةيراتتلا وأ ةيكرتلا ةلايخلا تامجه ققحت ملو
 . مهتطخ ةعباتم نم مهعنم وأ سورلا ةلغاشم يف

 ما

 وحن ةهجتملا تامجهلا دص نم ةيسورلا تاوقلا تنكمتو

 ةلايخ دص نم نودلا قازوق نكمت امك « اهترسيم
 حاجن نم « خينيم » دكأت امدنعو «اشاب كاشتلوك »

 . كارتألا ةرسيم هاجتاب هتاوق دبكب عفد « ةيعادخلا هتطخ

 ةلايخلا تقلطنا « « ستينالوش » رهن روبع ليبقو

 ةدلب يبونج نم . «اشاب ىلع جنغ» ةدايقب « ةيكرتلا
 نا الا . نميألا يسورلا حانجلا تمجاهو « يناشتوفاتس »

 ءريغلا روبعو . موجحلا اذه دص نم اونكمت سورلا

 . فافتلالا ةكرح ةعباتمو

 ليف ١» فشتكا نأ دعبو 18,6٠. ةعاسلا يفو

 نكي مل هتنميم ىلع « نوريب . غ» موجه نأ « اشاب
 تاوقلل يسيئرلا دهجلا روحم ناو . ةعدخ ىوس

 ةداعاب أدب ء هترسيم لوح فافتلالا فدهتسي ةيسورلا

 تقولا ينو . ةرسيملا ىلا ةنميملا نم عفادملاو تاوقلا
 يلع جنغ» ةدايقب « ةيكرتلا ةلايخلا تذخا «هسفن

 يتلا ةيسورلا تاوقلا ىلع ةيبناج تامجه نشت . « اشاب

 . © ستينالوش » رم تربع

 داعا ءربهغلا ىرجم نم مك 5 ١ ةفاسم ىلعو

 ىلع اهعضوف « هتاوق لاتق بيترت « خينيم » لاشراملا

 هعلضو ؛ فلخلا نم حوتفم لئام ليطتسم لكش
 تاوق نم نوكم مك ",ه ىلاوح ضرعب يمامألا
 لارنحلا تاوق لكشتو . « فيستنايمور » لارنجلا

 لارنحلا تاوق لكشت انيب .رسيألا هعلض «لادنقيل»

 نميألا هعلض « نوريب . ك» لارنجلاو ؛ « نوريب . غد

 و «انيلود» يتدلب نيب مك ١,8 ىلاوح لوطب دتممل
 . « يناشتوقاتس »

 ترهظا . فينع لاتق يف كلذ رثا نافرطلا كبتشاو

 ةيعفدملا تناكو . ةقئاف ةلاسب « فيستنايمور » تاوق هيف

 ةعينم قطانم يف اهعقاوم تذختا يتلا « ةيكرتلا

 ةدلب نم لامشلا ىلا مك 4 -8 ةفاسم ىلعو « ةمكاحو

 رسك وأ . يسورلا مدقتلا فاقيا لواحت « «انيلود »
 امل ةجيتن كلذ قيقحت يف تلشف اهنا الا

 نم هولذب امو . ةعاجش نم ةيسورلا ةيعفدملا ةندس هادبا
 مهمايقو ةفرشملا طاقنلا ىتح مهعفادم رج يف قراخ دهج

 . اهريمدتو ةيكرتلا عفادملا عقاوم ىلع يمرلاب كلذ دعب
 يتلا ةلخلخلل ةجيتنو .هسفن مويلا رصع دنعو

 نم اهلقنت ءارج نم ةيكرتلا تاوقلا فوفص يف تثدح

 ةممصمو ةئيرج ةيسور تاوق لباقم «رخآ ىلا حانج
 ه٠ و ليتق ٠٠٠١ كارتألا رسخ نا دعبو « مدقتلا ىلع

 ىضوفلا تبد « ( مهتيعفدم عابرا ةثالث ىلاوح ) ًاعفدم

 مظنم ريغ لكشب عجارتت تذخاو « ةيكرتلا تاوقلا يف

 . « نيتوخ » هاجتاب

 ةكرعملل ةديعبلاو ةرشابملا جئاتنلا

 , ةمحز ةدح

 ةيسورلا تاوقلا تعبات « ةيكرتلا تاوقلا رحد دعب

 لاتق بيترت ًاضيا ةذختم «٠ « نيتوخ » هاجتاب اهمدقت

 لماوع دحا ةكرعملا هذه ءدب ذنم ناك يذلا . تاعبرملا

 ةمجه دص تعاطتساو . ةيكرتلا تاوقلا ىلع اهقوفت

 ىلاوح ةفاسم ىلع « ةيعفدملاو ةلايخلاب اهيلع تنش ةيبناج
 قيرطلا حتفناو «« انيلود » ةدلب يقرش يلامش مك ١

 يف نصحلا اذه تلتحاف « « نيتوخ » ىتح ًابيرقت اهماما

 تحبصا « « نيتوخ » طوقسبو . ١/4/١ / مد

 نم ريبك مسق ىلع اهترطيس مكحت ةيسورلا تاوقلا
 . « ايقادلوم » ةعطاقم

 تاوقلا تاحاجن ىلا رظنت كاذنا اسمنلا نكت ملو

 عجارتت تناك اهتاوق ناو ًاصوصخخ « نانئمطاب ةيسورلا



 تعراسف «. يواسأمو نيهم لكشب ةيكرتلا تاوقلا ماما

 رصوح نا دعب «.ايكرت عم تاضوافم يف لوخدلا ىلا

 يفو .«دارغلب» ةليدم يف يواسمنلا شيلا

 ةدهاعم » ايكرتو اسمنلا تعقو . 4 4/9/١

 نا قبس امع اهبجومب ايكرتل اسمنلا تلزانت ىتلا « دارغلب

 2[2255210181 « زتيقوراساب » هداهم 3 هتحبر

 يلامشو دارغلب نع اهل ةيلختم ء(718/1/51١1/)

 «ايكالاو» ةعطاقمو ةنسوبلا نم ءزجو برصلا

 ةدايقلا تنكمت ةدهاعملا هذه لضفبو . 48

 هيجوتو « لمعلا ةيرح نم ءزج ةداعتسا نم ةيكرتلا
 تاوقلا عم كبتشملا اهشيج معدل ةديدج تاوق

 ةنميم برضل يكرت شيج هجوت لعفلابو . ةيسورلا
 هذه مامأو . «ايفادلوم » يف « خينيم ١ لاشراملا تاوق

 نع ثحبلا ىلا ةيسورلا ةموكحلا تأجل . تاريغتملا

 ايسور نيب تعقو « ةريصق تاضوافم دعبو « مالسلا
 «اسين»و ةدهاعم اسيكرتو

 : اهدونب مها نم ناك يتلا ء( 1/١789/1١

 ءابرحلا هذه يف هتبستكا ام لك نع ايسور لزانت
 مده ىلع قافتالا مت يتلا , 207 « فوزأ » ءانثتساب

 يف ةيراجت ةيرحب ينبت الأب ايسور تدهعت امك . اهتانيصحت
 . دوسألا رحبلا

 ا

 ( ساموت ) دروفاتس (54)

 ةبكرملا دئاقو « ( - ١9750 ) يكريمأ ءاضف دئار

 طوبطل تدهم يلا , ثممالم 10٠ ولويأ » ةيئاضفلا

 . 1959 ماعلا يف رمقلا حطس ىلع ناسنا لوأ

 يف 1. 2. 563141050 « دروفاتس نتاي ساموت » دلو

 ( اموه الكوأ ةيالو ) 861[1/62 5010 « دروف رذو » ةنيدم

 ةيرحبلا ةيميداكالا نم جرختو .2198: /9 / 3109 يف

 ماعلا يف ( دناليريم ةيالو ) « سيلويانأ » يف ةيكربمألا
 ةسردمب قحتلاو ءوجلا حالس ىلا لقتنا مث «. 481
 ثيح « يكريمالا وحلا حالسل ةعباتلا يرابتخالا ناريطلا

 . رابتخالا يرايط نع نييسردم نيباتك عضو يف مهسأ

 داور ةعومجم نم ادحاو نوكيل ١957 ماعلا يف ريتا

 نوؤشل ةينطولا ةلاكولا ىلا لقتناو « ةيناثلا ءاضفلا

 . 21454 «اسان » ءاضفلاو ناريطلا

 ةقاشلا بيردتلاو رابتخالا جمارب زايتجا دعبو

 جمانرب يف تامهم هيلا تلكوا « ( ءاضفلا دئار رظنا )

 « يروكريم » جمانرب الت يذلا 2 06101111 « ينيميج »

 نم ةديدج ةلحرم ربتعاو « 14568 ماعلا يف 71610011/

 ةبكرملا ةلحر نابا ناكف . ءاضفلا فاشكتسا لحارم

 ًاحالم (1 1م” ع ييميج ) ةيئاضفلا

 دروفاتس ساموت ىكريمألا ءاضفلا دئار

 « اريش رتلاو » هليمزل ًادعاسم ًاحالم حبصا مث ٠ ًايطايتحا
 «5 ىنيميجو ةلحر يف الل. 8

 خيرات يف ةرم لوأل تققح يتلا «( 1456 /15/18)

 يف ةنيعم ةطقن دنع ىرخا ةبكرم عم ءاقللا ةيلمع ءاضفلا
 يتلا . ؛ 7 ينيميج » يه ةيناثلا ةبكرملا تناكو . ءاضفلا

 ةلحر واكو 1١١/4 /1١958. يف اهتلحر تأدب

 ىلع ءىجافم لطع أرط نيح « لشفت نا « 5 ينيميج »

 « قالطالا ةيلمع نم ىلوألا تاظحللا يف نامالا زاهج

 ملول توملا ىلع « اريش » و « دروفاتس » نادئارلا كشواو

 . شأج ةطابر نم هنع فرع امب رمألا « اريش » كرادتي
 راجفنا ببسب رهشأ ”وأ ه ةدم ًاضيأ لجأتت ةلحرلا تداكو

 نم ناك يتلا ةلوهأملا ريغ فدهلا ةبكرملا 88628 « انيجأ

 نع ضيعتسا نكلو « اهب « 5 ينيميج » يقتلت نأ ررقملا

 . 21 ينيميج» ب « انيجأ »

 هليمز عم « دروفاتس » قلطنا 1455/5/8 يفو

 ةيئاضفلا ةبكرملا نتم ىلع 12. (0672272 « نانريس نيجوي »

 يف ةبكرملل دئاقك « دروفاتس » حجنو .8 ينيميج )

 « تارم ثالث 1218ع+ آاءط1ءاع فده ةبكرمب ءاقتلالا

 عزن رذعت ببسب « نيتبكرملا نيب لاصتا قيقحت يف لشف هنكل
 . فدهلا ةبكرملا نع قاو ءاطغ

 يف تأدب يتلا . « ٠١ ولويأ » ةلحر ةيئاضفلا « دروفاتس »

 و « نانريس » نادئارلا اهيف هكراشو .ء 1959 /ه /

 ةبكرملا لوصو دعب ماق دقو . ل. المان28 « غنوي نوج »

 ةيرمقلا ةبرعلا يف طوبهلاب ء © / 7١ يف رمقلا رادم ىلا

 نم رتم فلأ ١١ ةفاسم ىتح 5200مإل يبوونس )

 تالحر رخآ تناكو

 تاس

 . هحطس ىلع طوبهلا ةروانم لحارم عيمج ءارجاو .رمقلا

 ناسنا طوبه لوا تققح يتلا « 1١ ولويا » ةلحرل ًاديهمت

 ىلا داع مث « 1459 (ويلوي ) زومت رهش يف رمقلا حطس ىلع
 . ةرم "1 رمقلا رادم لوح هنارود دعب ه / 7١ يف ضرألا

 بتكمل ًاسيئر (1911 -19454) ةرتفلا يف نيع
 مقطألل يتايلمعلا بيردتلا ريدمل ًابئان مث « ءاضفلا داور
 « نوتسويه ) .ةلوهأملا ءاضفلا تابرع زكرم يف ةيوجلا

 . 1918/1 ماعلا ذنم ( ساسكت

 (فيسوي) نيلاتس (15)

 لصأ نم يتايفوس لاشرامو « ةلود لجرو « يروث دئاق

 بصانملا نم ديدعلا لغش « ( 14517 - 18174 ) يجروج
 ماعلا نيمألا بصنم اهنمو « يتايفوسلا داحتالا يف ةيساسأل

 ةموكحلا سيئر بصنمو « يتايفوسلا يعويشلا بزحلل
 يف ملاعلا ةداق زربأ نم دحاوك خيراتلا لخد . ةيتايفوسل

 ريوطتل اهب ماق يتلا ةماهلا راودألا ببسب . نيرشعلا نرقل

 برحلا لبق ةيتايفوسلا ةطلسلا خيسرتو يتايفوسلا داحتال

 برحلا كلت نابإ اهب ماق يتلا ماهملاو « ةيناثلا ةيلاعلا

 دعب ملاعلا ملعم ديدحتو « ةيزانلا ايناملا ىلع راصتنالل

 نم يتايفوسلا داحتالا صيلختل اهذب يتلا دوهجلاو . برحل

 « هيضراعم عم هنواهت مدعو هتوسقب فرع . برحلا راثآ

 يتايفوسلا داحتالا كسامت ىلع ظافحلا نم نكمت هنأ ريغ

 : ملاعلا يف مظعألا نيتلودلا ئدحا ىلا هليوحتو . هريوطتو

 ليقشاغوجد شتيقونويراسيف (فسوي) فيسوي دلو

 فيزوج مسا دعب ايف لمح يذلا . 10211835طاأل1

 ةنيدم يف 15١ /1874/1١5 يف 1. 5؛ةآذه نيلاتس

 ةرطيسلل ةعضاخ تناك يتلا « (ايجروج ) « يروغ »
 ةسينكلا ةسردمب قحتلاو « ةريقف ةرسأ يف أشنو « ةيسورلا

 ةغللا ملعت ثيح ١1894(2. -1888) « يروغ» يف

 يف ةينيدلا ةيوناثلا ةسردملا ىلا لقتنا مث . ةيسورلا

 ىدأ ام . ةيسكرام ةيروث تاعومجمب كتحاو . « سيلفت »

 . 1699 ماعلا يف ةسردملا نم هدرط ىلا

 يف ابتاك 1898 (ربمسيد ) لوألا نوناك نم ًاءدب لمع

 . اليوط لمعلا اذه يف قبي مل هنا الا ء « سيلفت » دصرم

 , 194٠6٠ ماعلا يف يروثلا لمعلا فرتحا نا ثبلي ملو

 ةيلامعلا تاعمجتلا فوفص يف عساو طاشنب ماق ثيح

 نييكارتشالا قاقشنا دعبو . ساقفقلا ءاجرا يف ةيعانصلا

 : امه نيسفانتم نيخانج ىلا 1407 ماعلا يف نييطارقميدلا

 ىلا ٍليقشاغوجد مضنا و ةفشالبلا » و « ةفشانملا

 لقتعا دقلو . « نينيل » ةذمالت دحأ حبصاو « ةفشالبلا

 نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ تارم عبس يروثلا هطاشن ببسب

 مق



 تاس

 مكحو 1417 ( سرام ) راذآو 1405 ( ليربا ) ناسين
 . تارم ةدع يفنلاو نجسلاب هيلع

 ةيمره يف يقتري ٍليقش اغوجد ناك « ءانثألا كلت يفو

 نييكارتشالل « سروفرمات » رمتؤم يف كراش دقلف . بزحلا

 « ملوهكوتس » يرمتؤم يف مث .( 1908 ) نييطارقميدلا
 مدع نم مغرلا ىلعو . (1909) ندنلو ء(1905)

 لمعلا يف هطاشن ناك دقف . تارمتؤملا كلت يف هزورب

 ىلع فرشأ 1407/5 / 58 يفو . ًاظوحلم يدعاقلا
 . بزحلل لاومألا نيمأتل ؛« سيلفت » يف ةئيرج بلس ةيلمع

 يليقشاغوجد بخُشلا 219417 (رياربف) طابش يف

 يذلا  يفشلبلا بزحلل ىلوألا ةيزكرملا ةنجللا يف ًاوضع
 نع معدب كلذو - ةفشانملا نع ًايئابن لصفنا دق ناك

 كلكو 2. جراخلا نم بزحلا ريدي ناك يذلا ٠ ( نينيل »

 يف ماقأ ثيح « ايسور يف ةيزكرملا ةنجللا بتكم يف لمعلاب
 ريرحت يف كراشو ,ء(1918١ )1١9175- « خربسرطب ٠

 1911“ ماعلا يفو . « ادقاربلا ١ و « مجنلا » يتفيحص

 ةلأسملاو ةيسكراملا لوح ةسارد « نينيل نم عيجشتب ءارشن

 « « نيلاتس » مسا راتخا دق تقولا كلذ يف ناكو . ةيموقلا
 . ذالوفلا ينعت يتلا ( لاتس ) ةيسورلا ةملكلا نع قتشملا

 لوطأ ىضمأو . ىرخا ةرم ةبقح لا كلت يف نيلاتس لقتعاو
 ىتح 1917(ويلوي ) زومت نم تدتما « ايريبيس يف يفن ةرتف
 . 1931 ( سرام ) راذا

 داع « 19411/ ( رياربف ) طابش يف ةيرصيقلا طاقسإ دعب

 بتكم ءاضعا ىلا مضناو « « غربسرطب » ىلا نيلاتس
 لظو . « ادقارب » ريرحت سأرت اك بزحلل ةيزكرملا ةنجللا
 ةموكحلا ١ عم ةفشالبلا نواعت ةاعد نم ةزيجو ةرتفل

 ناعرس هنا ريغ . ةيزاوجروبلا ييلاربيل لثمت يتلا « ةتقؤملا
 مالتسا ةاعد نم حبصأو « نينيل ريثأت تحت هفقوم لّدع ام
 ةروثلا عالدنا رثأ ىلعو .ةحلسم ةضافتناب ةطلسلا

 نيرشت ) 19317 (ربمفون ) يناثلا نيرشت يف ةيفشلبلا
 نيلاتس بعل « ( ميدقلا ميوقتلا بسح « ربوتكا - لوألا
 هرود نكلو « ةطلسلا ىلا ةفشالبلا لوصو يف أماه ارود

 نويل » يسيئرلا هسفانم هبعل يذلا رودلا نم رغصأ يقب

 . ( يكستورت

 ةيسورلا ةيلهألا برحلا ءانثا ةيدايقلا هبهاوم ترهظ

 نع عافدلا يمظنم دحا ناكف .(1975-1918)

 مث نمو « دارغنيلاتس مسا دعب |ميف تلمح يتلا ) انيستيراست

 ف ماس اج ( دارغنينيل ) غربسرطبو « ( دارغوغلوق
 يف اوضع اددجم بختنا دق ناكو . نيكينيد تاوق قحس

 «(1911) عباسلا رمتؤملا يف بزحلل ةيزكرملا ةنجللا
 ىلوت امك « ةنجللا كلت يف هتيوضعب تقولا كاَّذم ظفتحاو

 )/6591١1-1917(«, تايموقلا نوؤش ضوفم بصنم

 يف ارضع حبصاو . ( 1915-147 ) شيتفتلا ضوفمو

 م1:

 مها نا ريغ . 1919 ماعلا يف بزحلل يسايسلا بتكملا
 نيمألا بصنم ناك ةرتفلا كلت يف اهدلقت يتلا بصانملا

 هنكم دقلف . 19471 ماعلا نم ًاءدب , ةيزكرملا ةنجلل ماعلا

 عم ةنراقملاب بزحلا لخاد هعقوم زيزعت نم بصنملا كلذ
 . « فييفونيز » و « يكستورت » لاثمأ نم « هيسفانم

 دق ناك يذلا « نينيلب ةرتفلا هذه يف نيلاتس مدطصا

 : هلوقب هتيصو يف نينيل هفصو دقلو . ضرملا نم ٍناعي أدب
 حبصأ امدنع ةلئاه ةوق هيدي يف زكر دق نيلاتس قيفرلا نا »

 لمعتسي فيك فرعي هنا نم ًادكأتم تسلو . ًاماع ًانيمأ
 قحلم يف ةيناث ةرم هفصو امك . « يفاكلا رذحلاب ةوقلا هذه
 حقو نيلاتس » : هلوقب )1١7/15/»1١97( ةيصولا

 ريتركسلا بصنم لتحي ناك اذا قاطي ال اذه هبيعو . ادج

 ام ةقيرط اودجي نا قافرلا ىلع حرتقأ ينناف اذل . ماعلا

 « هناكم رخآ لجر نييعتو . بصنملا اذه نع هتحازال
 « قافرلاب ًامامتها رثكأو « ابدأ رثكأو . ًاربص رثكأ لجر
 نم ناك نينيل تاملك نأ نم مغرلا ىلعو .هأبلقت لقأو

 ًاصوصخ ٠ بزحلا يف نيلاتس عقوم ىلع رثؤت نا نكمملا
 ةفاك عالطا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعا ررق نا دعب
 ناف « ةيصولا ىلع ( ١14784 ) رشع ثلاثلا رمتؤملا ءاضعا

 نم هاتنكم « نيلاتس ةراهمو « دالبلا يف تاعارصلا ةعيبط
 . « نينيل » ةيصو نع ةمحانلا ةرثعلا زواجت

 دعاصت ١ 19174 ( رياني ) يناثلا نوناك يف نينيل ةافو رثإ
 هفلاحت نم نيلاتس دافأو . يكستورتو نيلاتس نيب عارصلا
 يكستورت عقاوم فاعضال « فينيماك »و « فييقونيز » عم

 يذلا راعشلا نع ليدبك « ةمئادلا ةروثلاب يداني ناك يذلا

 ال . دحاو دلب يف ةيكارتشالا ءانبب لثمتملاو « نيلاتس هعفر

 باقعأ يفو . ايراغنهو ايناملا يف ةروثلا لشف دعب اهيس

 ةدايق » ليكشت ىلا نيلاتس دمع . يكستورتب ةحاطالا

 و « فييقونيز ١ نم صلختلا ةيغب ( اكيورت ) « ةيثالث
 ذا .ًاليوط ديدجلا يئالثلا رمعي ملو .« فيينيماك »
 اما . نيرخآلا ةيرصنعب نيلاتس حاطأ ام ناعرس

 ماعلا يف يتايفوسلا داحتالا نم درط دقلف . يكستورت
 ماعلا يف كيسكملا يف قحال تقو يف ليتغاو . 8
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 ةسايسلا ١ نع نيلاتس لخت . 19178 ماعلا يف

 ةلسلس ربع عينصت جمانرب أدبو « « ةديدجلا ةيداصتقالا

 عينصت ىلا ةيمارلا دوهجلا تقفارتو . ةيسمخلا ططخلا نم

 يذلا رمألا « ةعارزلا يف تاينواعتلا ماظن ضرف عم دالبلا

 متو . ةديدج ةروث ةباثب كلذ رابتعا ىلإ ضعبلا عفد
 تضرفو « ةداوه نود ةيداصتقالا تاسايسلا هذه ذيفنت

 ثيدحت نم نيلاتس تنكم اهنا ريغ . نيحالفلا ىلع ًارسق
 : 6 ةزيجو ةرتف لالخ دالبلا

 نم ةديدج ةلمح تأدب ,. 94 ماعلا رخاوأ يفو

 دحأ « فوريك يغريس » لايتغا رثإ ةيسايسلا تايفصتلا

 نم اددع تايفصتلا تلمشو . ١ / ١١ يف نيلاتس ينواعم

 و «فقييفوليز ١ مهتمض نم « نيزرابلا نييعويشلا
 نييركسعلا نم ريبك ددع ىلا ةفاضالاب . « فينيماك »

 . نيركفملاو نييعانصلاو نييرادالاو نييموكحلا نيلو ؤسملاو
 ريهطتلا» تالمح مسا تايفصتلا هذه تلمح دقلو

 ةضراعملا عيوطت ىلا تدأو « اهعاستال ًارظن « ( ىربكلا

 نم يناثلا فصنلا ىتح ترمتساو « ةلمتحملا ةضراعملاو

 . تانيثالثلا

 تاقالع زيزعت ىلع لمعي نيلاتس ناك . كلذ نابإ
 ةيزانلا دوعص هجو يف ةيبرغلا لودلاب يتايفوسلا داحتالا

 يف لشف نا دعب هنا ريغ . ةينابايلا ةيلايربمالاو ةيرلتهلا

 اسنرفو ايناطيرب ددرت ببسب . رلته هجوب فلاحت ليكشت
 رلته عم لماعتلا يف اهاتدمتعا يتلا ءاخرتسالا ةسايسو

 « ةيزانلا رطخب مهروعش ىلع ةيعويشلل مهئادع بيلغتو
 داحتالا هيلأ عدي / يذلا ( خينويم ) رّتؤم رثإ ىلعو

 « (سطسغا ) بأ 7 يف ماق , (198) يقايفوسلا

 لبق كلذو «. ايناملا عم ءادتعا مدع ةدهاعم عيقوتب 9

 - نيلاتس ماقو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا نم ةليلق مايا

 مسقلا ىلا هتاوق عفدب  ةيبرغلا هدودح زيزعت يف هنم ةبغر

 نم يبرغلا مسقلا ضرعت نا دعب « اينولوب نم يقرشلا
 زكر مث . برحلا علطم يف ةيناملالا تاوقلا لالتحال دالبلا
 نم ءازجأو قيطلبلا رحب نادلب يف ةيركسعلا هتاوق

 189878 ) ةيدنلنفلا  ةيتايفوسلا برحلا ضاخو « اينامور

 . هسفن هجوتلا نمض (

 بصنم نيلاتس دلقت «, . (ويام ) رايأ ” يفو



 وهو « ( ةموكحلا سيئر ) بعشلا يضوفم سلجم سيئر
 كلذو ء #1915 ماعلا ذنم هملستي يموكح بصنم لوأ

 ناملألا مايق لامتحاب لثمتملا يمانتملا رطخلا ةهجاومل ريبدتك

 أدب 21941١ /5/ 7؟ يفو . يتايفوسلا داحتالا وزغب

 قيقحت نم ناملالا نكمتو . ءىجافم وحن ىلع وزغلا كلذ
 نيزواجتم « ةيتايفوسلا يضارألا قمع يف عيرس مدقت
 . رمحألا شيجلا اهدعأ يتلا تاعافدلا

 نم ديزم زيكرت ىلع برحلا' ةيادب عم نيلاتس لمع
 تداق يتلا عافدلل ةينطولا ةنجللا سأرتف « هيدي يف ةطلسلا

 ةداعإ سسأ تعضوو . تاسسؤملاو ةلودلا تايلاعف ةفاك

 ةئبعتو ١ برحلا تابلطتم بسح ينطولا داصتقالا ءانب
 « اهنيسحتو ةحلسملا تاوقلا ءانب ةعباتمو « دراوملاو ىوقلا
 ةماعلا تامسلا تددح اك « ةيدايقلا رداوكلا دادعاو

 ةدايق تمظنو . برحلا يف ةحلسملا تاوقلا مادختسال

 يفو .ودعلا ةرخؤم يف يبعشلا لاضنلا

 ةيدايقلا ةنجلل اسيئر نيلاتس نيع . ٠ // 94١

 ءاضعا عم ماقو . ةيتايفوسلا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ايلعلا

 ماهملا ديدحتو « ةرشابم ةيبرحلا لامعألا ةدايقب ةدايقلا هذه

 طيطختو « ليطاسألاو تاهبجلل ةيتايلمعلاو ةيجيتارتسالا
 نيب نواعتلا ميظنتو « ةيجيتارتسالا تايلمعلاو تالمحلا

 تاوقلل ةيتايلمعلا لفاحجلاو ةيجيتارتسالا تاعمجتلا

 طئاسولاو . تاطايتحالا عيزوتو « راصنالاو , ةحلسملا

 . برحلا تاربخ ميمعتو « ةيداملا

 رطخلل وكسوم هيف تضرعت يذلا تقولا يفو
 ىلا ةيموكحلا ةزهجألا تبحسنا «(1941)

 , نيلمركلا ةرداغم ضفر نيلاتس نأ ريغ . فيشتيبيوك
 رحد ىلا ىدأ يذلا سكاعملا موجها ميظنت يف مهاسو

 ةرادا ىلع فرشأ امك . ةيتايفوسلا ةمصاعلل يناملألا ديدهتلا

 «كسروك»و(947١ 1414 5؟ ءاتش) « دارغنيلاتس » يتكرعم

 برحلا يف لوحت يتطقن ناربتعت نيتللا ء ( 1947 فيص )

 1 . ةيناثلا ةيملاعلا

 ىلا . برحلا علطم يف « ليمي ناك هنا نم مغرلا ىلعو

 كراعملا روطت عم أدب هناف . ليصافتلا ىتش يف لخدتلا

 ةقلعتملا تارارقلا ذاختال هتداق ماما لاجملا حسفي

 ناكرألا لمعل اماظن عضو دق نيلاتس ناكو . مهتاهبجب

 كالم لمع تاتيقوت هسفنب ددحو « ةيتايفوسلا ةماعلا

 يف تارم ثالث ةماعلا ناكرألا ريراقت ىقلتي ناكو . ةدايقلا

 نيطروتملا بقاعيو لزعي ناك هنا هنع فرعو . مويلا

 اى . نولقني ىتلا تامولعملا ةيمها تلءاضت امهم بذكلاب

 . سدحلا نع هيلا وأ ةيبيرقتلا ةبوجألا قيطي ال ناك

 لوؤسملا لبق نم فقوملا قيقدتب بلاطي ناك ام ًاريثكو
 . ةقالعلا بحاص

 تمض ةمق تاءاقل ةدع يف برحلا نابا نيلاتس كراش

 )1١١/58- ةرتفلا يفف .ءافلحللا ةداق

 يكريمالا سيئرلاب ىقتلا .( 34#

 يف « لشرشت » ٍناطيربلا ءارزولا سيئرو ء« تلفزور »
 ىلع ءاقللا اذه يف نوعمتجملا دكا دقلو . « نارهط هرمتؤم

 دهعت اى . « ةيناملألا تاوقلا ريمدتل » مهدوهج قيست

 . 1١9144 ماعلا يف اسنرف وزغب يناطيربلاو يكريمألا نابناجلا
 حارتقا ةحص مدعب « تلفزور » عانقا نم نيلاتس نكمتو

 « ناقلبلا يف نييبرغلا ءافلحلا تاوق لازناب « لشرشت »

 شيجلا لوصو قابتسا فدهتسي « لشرشت » ناك ثيح

 . ةيقرشلا ابوروا ىلا يتايفوسلا

 ءامعزلا ىقتلا .( 194ه / ” / ١١ ؛4) ةرتفلا يفو

 ةريزج هبش ) «اطلاي» رمتؤم يف ىرحخا ةرم ةئثالثلا

 ء برحلا لبقتسم لوح مهافت ىلا لصوتلل . ( مرقلا
 ةيسايسلا تالكشملل لولح داجيا ةلواحم ىلا ةفاضالاب

 دودحلا ىلع تاليدعت ءارجا نوعمتجملا رقأ دقلو . ةمئاقلا

 ةينولوبلا ةموكحلاب فارتعالاو « ةينولوبلا - ةيتايفوسلا

 ةينولوبلا ىفنملا ةموكحب فارتعالا بحسو « ةتقؤملا
 طيطخت رمتؤملا اذه يف مت امك . ( ندنل يف كاذنآ تناكو )

 ثحبو . ايناملاو اينولوب نيب لصفت ةديدج دودح
 ةمظنم ءاشنا ةركفو « ايفالسوغوي عضو كلذك نوعمتجملا

 قافتا ىلا لصوتلا متي مل نيح ينو . مالسلا ظفحل ةيلود

 قفاو دقلف . برحلا ءاهتنا دعب اينالا عضو لوح يئابخ
 ةرتف لالخ « نابايلا دض برحلا يف ةكراشملا ىلع نيلاتس

 . ةيبوروألا ةراقلا يف برحلا ءاهتنا نم رهشأ ةثالث

 ىقتلا .( 1448 / 8/5 -ا/ / ١ا/) ةرتفلا يفو

 نامورت » ناكو . « مادستوي » رمتؤم يف ثالثلا لودلا ةداق

 ناسين يف ريخألا ةافو رثا ء « تلفزور » ناكم لح دق

 علطم يف « لشرشت » كراش نيح يف « 144ه (ليربأ )
 ينزاف يذلا , « لت تنميلك » هناكم لح مث نمو ؛ ءاقللا

 ىوس قبي ملو . لامعلا بزح نع ةيناطيربلا تاباختنالا
 دض برحلا اورادا نيذلا ثالثلا لودلا ةداق نم نيلاتس

 يف نوعمتجملا ثحب دقلو . ١44١ ماعلا ذنم ةيزانلا ايناملا

 « ةيميلقالا تاليدعتلاو . تاضيوعتلا ةلأسم « مادستوي »

 ناكو . ةيزانلا ةرطيسلا نم ةررحملا لودلا لبقتسمو

 ملاع ةطيرخ مسر يف ماه رود رمتؤملا اذه يف نيلاتس فقاومل

 نأ ىلع « نيبقارملا نم ديدعلا عمجا دقلو . برحلا دعب ام

 . تاضوافملا يف نيرخآلا ءافلحلا ةداق نم عربا ناك نيلاتس

 لغش يذلا .« نديا ينوطنا» هذه هتراهمب فرتعاو

 تاونس مظعم لالخ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو بصنم

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 فرشا . 44١ه ماعلا يف . برحلا ءاهتنا رثا ىلع

 ضرعت نا دعب . يملسلا ءانبلا جمارب عضو ىلع نيلاتس

 ظفتحاو . ةريبك ةيرشبو ةيداصتقا رئاسخل يتايفوسلا داحتالا

 ةبترو « ةموكحلا ةسائربو ةيبزحلا هبصانمب ةرتفلا كلت يف

 ىلخت هنا ريغ . دارغنيلاتس ةكرعم رثا اهيلع زاح يلا لاشرام

 تاس

 ًارود بعل دق يتايفوسلا داحتالا ناكو . عافدلا ةرازو نع

 ةوق_يناثك برحلا نم جرخو « ةيزانلا رحد يف ًايساح

 نم مغرلا ىلع  ةدحتملا تايالولا دعب - ملاعلا يف ةيداصتقا

 :دالبلا هجاوت يتلا تالضعملا نا الا . هب قحل يذلا رامدلا

 . ةمخض تناك

 , ةليقثلا ةعانصلل ةيولوألا ةيسمخلا ةطخلا تطعا دقلو

 لاجملا اذه يف ةطخلا فادها ذيفنت قيبطتلا دنع نكمأو

 ام ةرتف يف تاسكنل تضرعت ةعارزلا نا ريغ . اهزواجتو

 ةيخانملا لماوعلا ةيسيئرلا اهبابسأ نم ناكو . برحلا دعب
 فشكت مل ةيعارز ةمزا ىل ىدأ يذلا رمألا . ةمئالملا ريغ

 . نيلاتس ةافو دعب الا اهداعبأ ةفاك

 يف ًايمانتم ًارتوت برحلا دعب ام تاونس تدهشو
 ترهظو . ةيبرغلا لودلاو يتايفوسلا داحتالا نيب تاقالعلا

 يف حوضوب يلامسأرلاو يكارتشالا نيركسعملا نيب ةسفانملا

 داحتالا دافأ دقلو . ملاعلا عاضوأ بيترت ةداعا لاجم

 يف ةيكارتشالا ىلا .ةيقرشلا ابوروا لود لوحت يف يتايفوسلا
 نيب ةيسيئرلا ةهجاوملا ةحاس ايناملا تناكو . برحلا باقعا

 ترهظ ثيح « « ةدرابلا برحلا » مساب فرع اهيف نيتلتكلا

 : ناتيئاملا ناتلود تزربو « 1949 - 1944 يف نيلرب ةمز

 ةيطارقميدلا ايناملاو « برغلا عم ةفلاحتملا ةيداحتالا ايناملا

 . يكارتشالا ركسعملا نم اءزج تلكش يتل

 زورب ىلا 1944 ماعلا يف وتيت عم نيلاتس فالخ ىدأ

 كلذ ينو . يكارتشالا ركسعملا يف يدج قاقشنا لو
 1١449 ماعلا يف ةينيصلا ةروثلا راصتنا ىدأ « ًابيرقت تقول

 « ةينيصلا ةدايقلا نا الا . ركسعملا كلذ تاردق زيزعت ىل

 ذنم ًايلالقتسا ًاطخ تذختا « « غنوت يستوام » اهتعيلط يفو

 . هتدايرو نيلاتس ميلاعتب اهكسمت مغر « ةيادبل

 تاهجاوملا رطخخا نم ةدحاو ١46٠ ماعلا دهش دقلو

 امدنع كلذو « يلامسأرلاو يكارتشالا نيركسعملا نيب

 تليخدت دقلو . « ةيروكلا ةينطولا ريرحتلا برح» تبشن
 كلذ التو « رشابم لكشب برحلا كلت يف ةدحتملا تايالولا
 بناج ىلا برحلا نيينيصلا نيعوطتملا نم تاعطق لوخد

 زيزعتو ةيلامشلا ايروك معدب نيلاتس ماقو . ةيلامشلا ايروك
 داحتالا جز مدع ىلع اصيرح يقب هنكلو . ةيعافدلا اهتاردق

 ةهجاوم ىلا كلذ يدؤي الئل « عارصلا يف ةرشابم يتايفوسلا

 مل ةيملاعلا ىوقلا نيزاوم ناو اصوصخ « نيقالمعلا نيب

 . ةهجاوملا هذه لثمب حمست نكت

 ةيركسعلا ةردقلا زيزعت ىلع برحلا دعب نيلاتس لمع
 دق تايفوسلا ناك ١1444 ماعلا يفو . يتايفوسلا داحتالل

 مرح يذلا رمألا « ةيرذلا ةلبنقلا عنص نم اونكمت
 ىلا ىدأو « يوونلا حالسلا مهراكتحا نم نييكريمالا

 ءاسرإ هجئاتن مهأ نم ناك , نيركسعملا نيب قيقد نزاوت
 يف ةدودحم بورح نم اهقفار امو « ةدرابلا برحلا سسأ

 مله



 تاس

 . ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنا

 ةلمح ءاوجا لظ يف 140* / " / ه يف نيلاتس يفوت
 نم ددع لاقتعا ناكو . يايفوسلا داحتالا يف ةديدج ريهطت

 ماعلا علطم يف  دوهيلا نم مهضعبو - نيلمركلا ءابطأ

 يف ببسلا « « ءابطألا ةرماؤم » مساب فرع امهيف ء ١98

 طاسوألا ينو . برغلا يف « ةيماسلا » ةاداعمب نيلاتس مابتا

 . ةينويهصلا

 يايفوسلا يعويشلا بزحلل نورشعلا رمتؤملا نادا دقلو
 ةبيرغ ةرهاظ هرابتعاب يصخشلا نايغطلا 1485 ماعلا يف

 ةافو رثا دالبلا تدهشو . ةينينيللا - ةيسكراملا حور نع
 راثا فيفخت تفدهتسا يتلا تاءارجالا نم اددع نيلاتس

 , نوخرؤملا فلتخا دقلو .اهرهاظمو ةيئيلاتسلا

 هتازاجناو نيلاتس ميوقت يف . نويبرغلاو مهنم تايفوسلا
 دالبلا نوؤش ةرادا يف هبيلاسأو « ةيسايسلا هراكفاو

 ةيسايسلا هتيلوؤسم ىدمو « نينيل ةافو دعب بزحلاو

 نابا ةيتايفوسلا تاوقلاب تقحل يتلا مئازهلا نع ةيركسعلاو
 اوقفتا مهنكلو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم ىلوألا لحارملا

 يف نييملاعلا ةداقلا مهأ نم ناك هنأ ىلع . ًابيرقت ماع لكشب
 اومهاس نيذلا لئالقلا صاخشألا نمو . نيرشعلا نرقلا

 زارط نم ىلفسلاو « 5 نيلاتس » زارط نم ايلعلا : عنيلاتس» زارط نم تناتبابد . برحلا دعب ام ملاع ةطيرخ عضو يف

 لكش  ؟ .ةمدقملا عرد ١- : ةيلاتلا تاقورفلا نيزارطلا نيب ظحاليو . «*  نيلاتس»
 يتلاو . ءارمحلا تحت ةعشألاب ةلماعلا يليللا لاتقلا تادعم + ,ًابدحت دشأ ادغ يذلا جربلا ( ةبابد) "” /؟ ١/ 1 لاس

 ملم 11 رايع نم وهف . نيزارطلا يف عفدملا امأ . « ؟ نيلاتس » زارطلا يف ةدوجوم نكت مل

 لالخ تمدختساو تروط « ةليقث ةيتايفوس ةبابد
 يد مسا ًاضيأ اهيلع قلطيو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 فسوي » يتايفوسلا ميعزلا مسا نم قتشملا .( س
 . « نيلاتس فيسوي » ةيسورلاب ظفلي يذلا « نيلاتس

 ةيتايفوسلا ةدايقلل دكأت ,. ١947 ( سطسغا ) با يف

 ةليقثلا تابابدلا نم ديدج عون ريوطتب ناملالا مايق ايلعلا

 ةفورعم ةليقث ةبابد يأ نم ىوقأ عيردتو حيلستب ةدوزملا
 < كرام » ةبابدلا اوروط دق ناملألا نأ عقاولاو . لذئتقو

 با يف اهجاتناب اوأدبو ءةرتف ذنم ١«  رمنلا

 ةيتايفوسلا تابابدلا ةهجاوم ةيغب . 1447 ( سطسغا )

 عاونأ ةفاك ىلع ًايعون ةقوفتملا « 4*4 - تو زارط نم
 .(؟؛و م”وك كرام) ةقباسلا ةيناملالا تابابدلا

 « ةليقث ةبابد برحلا ءدب ذنم « تايفوسلا ىدل ناكو

 .0874-تو ةطسوتملا ةبابدلا جاتنا عم اهجاتنا نمازت

 نكلو .1خ آل-1 2١. ف كو مسا تلمحو
 حيلستل ًللثامم ناك (مم 5 رايع عفدم) اهحيلست
 ناك امك .«"4-تو ةبابدلا نم لوألا زارطلا

 ىلا رقتفي هنكلو « ةبابدلا كلت عيردت نم ىوقأ اهعيردت

 ماك



 تود عيردت هب مستا يذلا .يبايسنالا لكشل

 ةليقث ةبابد ريوطت ةيتايفوسلا ةدايقلا تررق اذل . « ”4

 ةبابدلا حيلست ريوطتو « ١ ف كو ةبابدلا نم لضف

 ةيناملألا ةبابدلا ةهجاوم لجأ نم .ه 4# -تو

 . ةثيدحل

 عيرستب 140618 « نيتوك » تابابدلا ممصم ماقو

 ةبابدب صانخلا هميمصت ريوطت ىلا ةيمارلا لامعأل
 « 19541١ ماعلا رخاوا يف اهريوطتب أدب دق ناك ٠ ةليقث

 15-1 ١+ -س يود مسا اهيلع اهيلع قلطاو

 , 19457 فيرخ ملطم يف ةثالث ةيرابتخا جذامغ ترهظو

 ىرج يذلا ) ملم 86ه رايع نم عفدمب ةحلسم تناكو

 « ( تقولا كلذ ذنم هب «”5 تو تابابدلا حيلست

 و١ ف كو ةبابدلا نزو نع اليلق اهنزو ديزيو

 ةبابدلا جرب نم لضفأ ديدج ميمصت يذ جربب ةزهجمو

 . ةروكذملا

 ددع جاتنا أدب « ةيناديملا تارابتخالا حاجن دعبو

 م8 عقدمب ةدوزملا ١«. - س يو ةبابدلا نم دودحم

 . ١9847 (ربوتكا ) لوألا نيرشت يف . ملم

 ىوقأ عفدمب ةليقثلا تابابدلا ديوزت ةرورض ليلق دعب
 كلذلو .«”4  ت» ةطسوتملا تابابدلا عفادم نم

 نم ةديدجلا ةيرابتخالا جذامنلا ضعب حيلست ىرج

 رهظو . ملم ٠٠١ رايع نم عفدمب « ١ - س يو ةبابدلا
 ناف اذل يغبني امم لقأ عفدملا رايع نأ رابتخالا لالخ

 نيبت مث

 . هب حلسُت ل١21 -س

 تحلُس .ء 194847 (ربوتكا ) لوألا نيرشت رخاوأ يفو
 ءملم 7 رابع نم معفدمب غ١ -س يآ ةبايدلا

 ىتح اهنم جتتأو ءي5 -س يد مسا اهيلع قلطأو
 ةرملل تمدخُتساو « ةبابد ٠١7 روكذملا ماعلا ةيامن

 نسروك » ةقطنم يف 14944 (رياربف ) طابش يف ىلوألا
 « لمعلا رابتخالا اذه ءوض يفو . 2 يكسفوكسنكفيش

 ىلع هعيردت نوكي ةبابدلا نم ديدج زارط ريوطت ررقت
 ةناتمو ةكامس عم .«75 تو ةبابدلا عيردت طغ

 فارشا تحت يسدنه قيرف ضرغلا اذهل لكشتو . ربك

 يو ةبابدلا

 لصوتو . 12[. 1ان1ع8097 « فيخرود . نو سدنهملا

 ماعلا رخاوا يف رهظ ... هكذملا قيرفلا

 - نيلاتس» وأ « #7 د س فرغو . 44
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 نِفْلدُما ذالوفلا حاولأ نم زارطلا اذه لكيه عنّصو
 ديدج ميمصت يذ جربب دوزو ., 801160 طا(

 عيردتلا يف ريبكلا نيسحتلا كلذ مغرو . ي

 نزو ابيرقت دعتي مل ةبابدلا نزو ناف . حيلستلاو
 . « دهفلا ه كرام » زارط نم ةطسوتملا ةيناملالا تابابدلا

 يف برحلا نم ةريخألا لحارملا لالخ تمدختسا دقو
 « ىرخألا تاريوطتلا نم ةلسلس دعبو . 144ه ماعلا

 يذلا « 4 - س يه زارطلا 15-144 ماعلا يف رهظ

 . دودحم ددع هنم جتنا

 تان

 تاوقلا لخاد ةمدخلا يف « "  نيلاتس » ةبابدلا تيقب

 تلدبٌّتسا ثيح « 1481 ماعلا ىتح ةيتايفوسلا ةحلسملا
 يف ةمدخلا تلخد اهنأ اك . « ٠١ تو ةليقثلا ةبابدلاب

 ةكرعم يف اهتمدختسا يتلا رصم اهنيب نم « نادلب ةدع

 . 1851/ برس نايبإ « حفر »

 يلاتقلا نزولا (7 -نيلاتس ) : ةماعلا تافصاوملا

 ةوق (ردنليس) ةناوطسأ ١؟ لزيد كرحملا .انط 665

 يف ةرود 5٠٠١ كرحملا نارود دنع ًاناصح

 نطلل ًاننصح ,١١ نزولا ىلا ةوقلا ةبسن . ةقيقدلا
 8, 44 ضرعلا . راتمأ ٠ ,ا/4 عفدملا عم لوطلا . دحاولا

 غيردتلل ىصقألا كمسلا . رتم ”, 41 عافترالا . راتمأ

 ضعب يف عيردتلا نا ركذت عجارم كانه ) ملم

 ( ملم 7٠٠١ ىلا لصي ةبابدلا طاقن

 ؟لا/ ( ةدبعملا قرطلا ىلع ) ىوصقلا ةعرسلا : ءادالا

 . ملك ١6١ ىدملا . ةعاس / ملك

 . رثم 5,85 ًقدانخلا روبع : ةيكرحلا تاردقلا

 قلست ةيواز .رتم ٠,٠١ ةيسأرلا عئناوملا روبع

 . ةجرد "5 تاردحنملا

 ملم ١١17 رايع « 9454 ممم عفدم : حيلستلا

 شاشرو «٠ تارئاطلل داضم ملم 7١,ا/ رايع سشاشرو

 , ملم الركك رايع

 . دارفأ 4 ( ةندسلا ) : مقاطلا

 مقا/



 4 - ه0 هه

 . توريب  رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا نم ةرشابه ةيركسعلا ةعوسوملا بلطت
 ىلع ٍلوصحلا نود ةماعلا تائيفاو تاسسؤملل ةيركسعلا ةعوسوملا خسن عيب قحب الو
 . ةينوناقلا ةقحالملل هسفن ضرعي كلذ فلاخم نم  لكو«ةقبسملا رشانلا ةقفاوم



 شما اقل تسلا سر





 ( تنجراس سميج ) لسر

 . ( دمحم نب دمحأ ) يلوسرلا

 ةيداعملا نارينلا دصر

 ( يرادارلا دصرلا ) ًايرادار نارينلا دصر
 ( يتوصلا دصرلا ) ايتوص نارينلا دصر
 .... ركبملا راذنالاو دصرلا

 ركبملا راذنالاو دصرلا

 ( يراقلا فرلا ) يراقلا فيصرلا

 ......... جاومألا زجاحو فيصرلا

 يقوجلسلا شتت نب .ناوضر

 ( نانحوي ) رنطر

 ةودعلا ةلودلا اياعر

 ضاقتألا ( ةلازإ) عفر

 ( نيدلا لامك ) تعفر

 ١9/914 ( ةكرعم ) شيف الكر

 يهيوبلا ةلودلا نكر

 يرادقدنبلا يح اصلا نيدلا نكر
 ( يخوراص فذاق )85 - لر

 ( يخوراص فذاق ٠٠١)  لر

 ( خيراوص ةمجار ) 1٠٠١ - مر
 ( خيراوص ةمجار ) 1977 مر

 ينانكلا زيزعلا دبع نب سحامرلا
 عملا دامرلا

 194377 ( كراعم ) يدامرلا

 1١915 ( ةكرعم ) ةنامر

 .. ةيوديلا ةنامرلا

 ... ةيراغملاو نويرئازجلا ) ةامرلا
 ( خلا .. نويلاغنسلاو نويسنوتلاو
 ةلاوجلا ةامرلا

 ةيوديلا لبانقلا ةامر

 ١111 ( حلص ) ةلمرلا

 , 304,959 ( كراعم ) ةلمرلا
 كلل نتي ك1 ل ل

 1١م



 مق"

 ( سايردنا زناهوج ماهاربا )ور

 نودرف تويلا ( نيودا )ور

 ) يرونزأ سيسنارف )ور

 ... ةينهملا ةيجولوكيسلا ءافطصالا زئاور

 ( ريمالا) ترييور

 ( يالس كيرديرف ) ستربور

 ( تربور مايلوريس ) نوستربور

 ( نايليميسكام ) ريييسبور

 1 وياليا ) تور

 ... ١908 ( ةيقافتإ ) اريهاكات - تور
 ١141 ( ةيلمع ) رتور

 ٠ ( ةكرعم ) مادرتور

 ) ماهاربأ ) ميتور

 .... ( تاطاقرف ةئف ) ياسيور

 ( كيتكت )رئار دور

 ( 1449 ) تايقافتإ . سدور
 ( كراعم ) سدور

 .... ( كيرلوأ زئاه ) لدور

 .. ( ساموت ) نامدور

 ( ةجراب ) يندور

 ( زجديرب جروج ) يندور

 ١9١4 ( ةكرعم ) كيندور

 ( كيرأ )رفرودور

 لوألا فلودور

 ( قيرذل )وغيردوروأ كيريدو.ر

 ( يجريس ) وكنيدور

 ١51٠-1446 ( ىوج هطمصق )رورلا

 ١440 ( ةكرعم ) رورلا
 1١414 ( ةكرعم ) تفيرد سكرور

 ( يرنهويه )زور

 ( ود ليونام ناوخ ١ سازور

 لوألا سازور

 ( ود بماك ود يرام لراش دولك ) ليمازور

 1415 ( ةكرعم )رقير دبزور
 ( رودويت ) تلقزور

 .. ( وناليد نيلكنارف ) تلقزور

 ( كراتس مايليو ١) سنارك زور

 ( رليم نيودإ ١) غسنزور

 ( درفلا ١ غربنزور

 ١965١ ( ةيضق ) غربنزور

 ( لوؤاش ١ويليزور

 ( هيلراك سيول ) رييزور

 ( تربور ) سور

 ( نلآ تارويتس ) اسور

 ١الوا/ ( ةكرعم ) خابسور

 1 ا وج . م. ق 45 ( ةكرعم ) انيبسور

 ( ناقتيو تلاو )وتسور

 19447 1١94١ ( كراعم ) فوتسور
 ( كينيمود اوسنارف ) اكسور

 ( يالوقين ) يكسور

 ( ةدهاعم ) دليكسور

 ( نوسيراه ليفول ) وسور

 ( دروفدارب مايلو ) نوسور

 .. 18١1١ ( ةلمح ) ايسور

 .... ( سيول ١) ليسور

 .. ( ناوطنا ناج ١ لوينيسور

 ... ( تسيتاي ناج )وبماشور

 ( نايسانود )وبماشور

 4519 ( ةكرعم ) ةضورلا

 ١9316 ( ةكرعم ) ةطورلا



 ( ةينويهصلا لاتقلا لئاسو ريوطت ةئيه ) ليئافور

 ( جيرهص ةنيفس ةئف ) رفور
 191 ( ةكرعم ) يجيفور

 ( جروج ) ريفور

 ( نافيتس ) يكسيفور

 ( ةرئاط ) كور

 ( ةيدوقنع ةلبنق )يآ كور
 ١1141 ( ةكرعم ) اوركور

 ( نيتنتسنوك ) يكسفوسوكور

 ( ةيوج ةعانص ةكرش ) لانوشانرتنا ليوكور

 ( ةرئاط ) يا كوب ؟ - ت ليوكور
 ....( يخوراص فذاق“) 9 م رشنال تيكور

 ( يخوراص فذاق ) ٠١ م رشنال تيكور

 ( ريمالا ) نالور

 ( تروي. ال رييي ) نالور

 ( خوراص ) نالور

 ( تراويتس زلراشت )زلور

 ( ةيعانص ةكرش ) سيور زلور

 ( تاحفصم ) 19701914 سيور زلور

 ....191/5 1556 ( يوج فصق ةيلمع ) ردنث غنيلور

 ( ناليسرام فيزوج ) رييلور

 ... ( لوي ) هيلور

 .( يروا) مر

 ( نويطنزيبلا ) مورلا

 1144 1849 166 , 5٠١ (كراعم ) امور
 .. نامورلا

 ( سونيباكول ) لوألا سونامور

 ( سونيجويد ) عبارلا سون امور

 1935-١991 ( ةلمح ) اينامور

 ( نيورإ ) لمور

 ( تاصاوغ ةئف ) ويمور

 .. ( ليما وردويت تخي ربلا ) نور

 .... ( نيزخت ةنيفس ) نورلا

 2 )رانور

 .... ( سيسكلا ريب ) شرانور

 ( نوف دريغ فلودور لراك ) تتشتنور

 الا ( نيمك ) سلافيتتور
 ( هيردنأ ) ين دنور

 الال4 ( نيمك ) سلافسنور

 ( نوف دريغ فلردور لراك ١ تدتسنور

 18517 ( ةكرعم ) دناليا كرنور

 ( ناتنتسنوك نامرأ سيول ) ناهور

 ( تسنئرإ ) مهور

 ( ةجراب ) كوا لايور

 ةجراب ) نيرقوس لايور

 19146 ( ةكرعم ) نايور

 .... ( نوف غيقدول )رتيور

 ا( نوزئايردأ ليشيم ) رتيور

 ( يرنه ريسلا ) سيور

 2 كيرإ ) تسيور

 ٠51317 ( ةكرعم ) ير

 ( ةيرود قروز ) ضايرلا

 . ةيركسعلا تاضايرلا

 1918 ( لالتحا ) قاير

 ( رايط نودب ةرئاط ) ١  يبرياف ١؟4  ناير

 ( رايط نودب ةرئاط ) ١8  ناير
 ( رايط نودب ةرئاط ) ؟  يبرياف ١17 ناير

 ( رايط نودب ةرئاط ) ؟؟4  ناير

 ( لياد نوج ) ناير

 ( ةيوج .تاعانص ةكرش ) كيلب ابير
 19601١ ( ةيلمع ) ريير

 ( لاتق دارط ) سلبير

 ( ةيرذ ةصاوغ ) سلبير

 .. ( نوف « ميكاوي ) بورتنبير

 . 191594 ( ةدهاعم ) فوتولوم - بورتنبير

 م



 000 5 ........ ( ميليق ناهوي ) ادريبير

 ( يكميرغ ساموت ) تير

 ( خوراص ) سولوغير ١9454. ( سكاعم موجه ةيلمع ) دراشتير

 0 ولما شكراا ىمولزطير < 111١ ا د | ا ( دسألا بلق ) لوألا دراشتير

 اة تقلع نة نرعل نول 11|. قتلا ا اا قا ف ثلاثلا دراشتير

 12111111 ( ةيوون ةصاوغ ) لسر دراشتير

 ا ١451١ ( ةكرعم ) نيتنوام شتير

 لا ل لا ا ا ل ا ١18455 ( تاراغا )دنومشتير

 ل ل ل ل ا ا ا ١ مو ا 1831-139 ( تالج ) دنومشتير

 ا ا للا اقخلا ( نيوتيم لين ) يشير
0 

 110 1140و 1914( ةنده اتيقافتإ ) دنوهتير

 12111111111110 ( ةيوون ةصاوغ ) جنقير ك1

 00 ( راودا ) ناكير 111110111 ]118

 ( نونريق دراودا ) ركابتكير 2" || ذه 300 ل ( ةيوج تاعانص ةكرش ) ىنايجير

 1 م مسام ( جروج نامياه )رقوكير ... ( ةرئاط ) وكلاف 3٠٠١ - ير ينايجير

 50 ( ةيركسع ةسردم ) ودنوكير ةرئاط ) ويراتيجاس 2٠١8 ير ينايجير

 ١9158 ( ةكرعم ) نيغاير سسج وأ , نيغامير 1|  "عغ* 0 كلل .... ( ةجراب ) انيليا انيجير

 ( نوراها )زهيد 11 عع وا ( رهيرف ديرفنام ) نفوتخير

 ١١54 (ةئبعت ) سمير 1| "غ5 و0 ل 18468 ( ةكرعم ) نادير

 18١54 ( ةكرعم ) سمير 1] غ8 و 00 ١6١ ( ةكرعم ) ةيئاديرلا

 ١189 ( ةكرعم ) كيني 1|  مم#8 دطٌّ 00 ( ركنب ويثام ) ياوجدير

 700-2 75 00 ب79

 . ةينكاوب ىد"لؤالا نوير ٠ 10 64620# 3700 ( دراودا ) يلغمسز دير

 ( ودراريج )روفدير

 .. ( فلودأ كيرديرف ) ليزيدير

 3 يناثلا نومير

 ... ثتلاثلا نومير

 1111111 ( زولوت تنوك ) عبارلا نوير ( ةجراب ) نشويلوزير

 111111 1 ] ] ] ] ]ز ]ذ]ذ]ذ] ثلاثلا هيجنريب نومير يي يت ( ةيووت تاصاوغ ةئف ) نشويلوزير

 0 119 ( ليمإ )وليمير 00000 18414 ( ةكرعم ) اكاسير

 1 31771 - ١588 ( فلح ) نيرلا تيم ب ....بب3461 ( ةكرعم )املاب الود اكاسير

 00 ا م. ق 60 ( روبع ) نيرلا 001010100 00

 00000 د0دندزدنذن زنك 1946 ( روبع ) نيرلا 000

 13119( ةكرعم ) نير )200غ 00 ال
 ك5 ( نيزخت نفس ةئف ) نير 0 وو و ا

 570 ١17١5 ( ةلمح ) بونادلاو نيرلا 1110000 خي راوص قراوز ةئف ) فيشير

 1١3ة(ةفافتا) ناتيرا* 0 د «ةوم ب اخ ( ةجراب )ويليشير

 م مودم مم هوم همم هموم ١19145 ( ةيلمع )وبنير هيي ممم متت ( جراوي ةئق ) ويليشير

 1001 1 ]زا ( ساموت )وروبنير ( لانيدراك ) ويليشير

 خا ( نوف زنارف ) نلتنير 1 اوستارف: سيول )وليتك و

 5غ 1 011 ( نطنشاو جروج )زير 0 971١و 1917٠١ ( ناتيقافتا ) اغير

 ١1174 ( ةكرعم ) ندليفنير ( تاطاقرف ةئف ) اغير
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 ( ةبايد ) تا فونير
 144١ ( ةيلمع ) غنوب ونير

 ( لاتق دارط ) نونير
 ( ةيوون ةصاوغ ) نوئير

 ( لاتق تادارط ةئف ) نونير

 ١9448 ( ةيرحب ةكرعم ) دناليازلينير

 ال١١ ( ةكرعم ) تابراب وير

 ( تارئاط ةلماح )وجوير

 194١ ( لوكوتورب )وريناج ود وير

 1919 ( ةكرعم ) اتالبال يد وير

 ٠ ( ةكرعم )ودالاس وير

 ب الا ب ىسوير

 ١9517 ( ةيضق ) موير

 ( نايردأ ) هيينوير
 ( تارئاط ةلماح )وهوير

 ( لراش هيرونوأ ) يير

 ناكرألا سيئر

 ةحلسملا تاوقلا برح ناكرأ سيئر

 ( لييافار )زينون يإ وغيبر

 1888و 1834 ( ناتضافتنا ) ليير

 73 ا ) بازلا

 | ) اتاياز

 ا ) ويلوباز

 ( نوج ) ويلوياز

 ( يغرويغ ) فوراخاز

 ( يفتام ) فوراخاز

 ١١١15 ( راصح ) اراز

 ( زريمزدولف ) يكسروغاز

 ( سويرتيميد ) سوكانايروغاز

 ( كرام سيليا ) سايراكاز

 ( كانيار دلو ريج )سايراكاز

 ( دنومدإ ) يكسنيلاز

 ( ماهاربأ ) رغنيلاز

 1١4 ( ةدهاعم ) اروماز

 واو ( ةكرعم ) اروماز

 194١14 ( ةكرعم ) فوراموك  كسوماز
 ( فالسدالف ) يكسيومأز

 اي ) يكسيوماز

 ( ليساب ) فوراهاز

 ( هللا لضف ) يدهاز

 يجاهنصلا يىريز نب يواز

 يمرلل ىرغصلا ةيوازلا

 ةيروحملا ةيوازلا

 ... ريسملا ةيواز

 .. ةتيملا ةيوازلا

 .... ليملا ةيواز

 .... رظنلا ةيواز

 ( ةباصالا ةيواز ) دورولا ةيواز

 ( فيزوج ) كيشتاياز

 .........ا ( ةيركسع ةيلك ) دياز
 . ا9١ا8و ا91١لال ( تايلمع ) ريئاز

 ثر )وو/م7-89_١0/؟9/56 بز
 ( ةضافتنا ) يكسفوديزربز
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 ملكك

 ( تاشاشر )ز . فاكقويوربز

 ه1/ه.0/9خ/77/1؟5/9؟< -ز . ف اكقويوربز

 ( تاسدسم )
 ( ةيقافتا ) فوروبز

 ( تمحر ) ريبزلا
 ( تاشاشر ) غ/١/75 وي بز

 ١148 ( ةكرعم ) هعاّرزلا

 1944 ( ةكرعم ) نيعرز

 ( نويلبان ) ساقرز

 ( ةطخ ) ءاقرزلا

 ( شولكيم تنوكلا ) يبسرز

 ( ط/م عفدم ) اكليش 2/377 وي سز
 ( ط/م عفذم ١1/01) وي سز

 ( لئاو ) رتيعز

 ( وهايلا ) اريعز

 ٠ ( ةدهاعم ) كلز روغز

 . اؤذالثك ( حلص )اقوتسيفز

 ١ملالال ( ةكرعم اافوتسيفز

 ( يلوس ) نامركت
 هيورهم نب هيوركز
 ٠١85 ( ةكرعم ) ةقالزلا

 ( يكيتسيجول معد ةنيفس) نتلز

 (ةرئاط) ه 55/١7 نيلز

 (رزعيلا) رالمز

 1١84٠ (ةيقافتإ) رابجنز
 (ناخ يلع فطل) دنز

 (ةكرعم) روزلا

 ١51/5 (ةدهاعم)وّفاروز

 ١51/5 (ةكرعم)ونقاروز
 لازنالا قروز

 ةيرودلا قروز

 (ليوفورديه) قالز قروز

 خيراوص قروز

 ديبروط قروز

 عفادمب حلسم فقروز

 (ساموت ليما) ندنيلروز

 ١17548 (ةكرعم) فرودنروز
 1١16089 (ةيقافتا) خيروز

 ١95169 (ةيجراخ ةيلمع) خيروز
 11/44 (كراعم) خيروز

 1١869 (ةدهاعم) خيروز

 (ريئام) عيروز



 ١١51/8 (ةكرعم) نزواهزرام زوز

 (دمحأ) لوألا غوز
 (دمحأ) لوألا وغوز

 (يغرويغ) فوكوز

 (فالسيناتس) يكسفييكلوز
 ١41/94 (برح) ولوز
 (تاصاوغ ةئف) ؛ ولوز
 (سكيليف) اغاولوز
 (كريك سكيليف) رفوكيلوز
 (ساموت) يوغيراك الاموز

 (لاتق زاغ) ناموز
 (ماهاربا) رهوز
 1١ ةا/ا/ (ةراغإ) تاريوزلا

 (تارئاط ةلماح) وكاكيوز

 (تارئاط ةلماح)وهبوز

 (ورديب) سويلاييز
 ١914 (تاراغإ) دنتسوأو غوربيز

 خيرنيه تسغوأ فلودأ دنانيدرف) نيلييز

 (نوف فارغ

 (ميخاوي زناه) نتيز

 اال“ (ةكرعم) يزرديز .

 (فاتسوغ) هيديز

 (ةرئاط) م < أ يريز
 يجاهنصلا دانم نب يريز

 ( در م عفدم) ؟ -سيز

 (يقرف عفدم) "-سيز
 (ةحلسأ ةعانص ةكرش) غيز

 (سدسم) 5٠١ -غيز

 (ةيقدنب) 0٠١ -غيز
 (ةيقدنب) ه4 ١م غيز
 (شاشر) 07٠١ -غيز

 . (ريبجيس) لوألا تريبغيز

 (ثلاثلاو يناثلاو لوألا) تنومغيز

 (ثلاثلاو يناثلاو لوألا) تنومسيغيز

 (كيرديرف) فرودنكيز

 (نوف زنارف) نغنكيز

 (نايكول) يكسفوغيليز

 (ةيرحب ةحالم ةكرش) ميز

 (يرنه رتلاو) نيز

 اغبتك نيدلا نيز

 (ط// م عفدم) ”/ 7 ويز

 (نيجام) نمحر رويز

 (ماعبحر) يفيئز

 (ةرئاط) وكارت 7 -س

 (عقدم) ملم 18٠ #5 -س

 (عفدم) ملم ال 191 ةر/*8-س

 (ةرئاط) سوراكيإ 44 -س
 (رتبوكيله) ه١ -س
 (رتبوكيله) هه -س
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 (عفدم) ملم هال 560 -س

 (رتبوكيله) ١" -س
 (رتبوكيله) غنيك يس ب 5١ -س
 (رتبوكيله)ر 5١ -س

 (رتبوكيله) نيارك ياكس "4 -س

 (رتبوكيله) نويلاتس "0 س
 (رتبوكيله) 5/-س

 (ط/ م عفدم) "8-س

 ( رتبوكيله) 7١ -س

 (خيراوص قراوز ةثف) ١48 -س

 (رتبوكيله) ١8" أ س
 (رتبوكيله) " -تيولأ ١15" س

 (رتبوكيله) *18-أ س
 (رتبوكيله) 19 أ س

 (رتبوكيله) نوليرف ربوس 1-2١" س

 (رتبوكيله) اموب 90٠" أ س
 (رتبوكيله) ١" أ س

 (رتبوكيله) ”4؟

 ( رتبوكيله) نيفود "" هر" ١/0 أ

 (رتبوكيله) نيجد 1١51
 (تالاصتإ ماظن) 540005 س . يس .وأ .أ .س

 (ةيب رح ةعانص ةكرش) باس

 ٍِس

 سا

 سا

 سا

 (ةرئاط) رتروياسو «يرافاس ١7/١6 باس
 (ةرئاط) ١8 باس

 (ةرئاط) 3١ باس

 (ةرئاط) ر 3١ باس
 (ةرئاط) 59 باس

 (ةرئاط) نسنال ”؟ باس
 (ةرئاط) نكارد ثه باس

 (ةرئاط) نغيف "/ باس
 (ةرئاط) ريفاس 4١ باس

 (ةرئاط) ١٠١ه باس

 (خوراص) ”ا/” باس

 18517 (كابتشا) ساي نياباس

 ١8514 (ةكرعم) زدور سورك نياباس

 (ةرئاط) ”/ هر 4 ؟/ ١ -رباس

 (ةرئاط) فر يإرأ 85 ف رباس
 (ةرئاط) لر/كرلد 85 -ف رباس

 1915 (ةكرعم) سباس

 (ةيبرح ةعانص ةكرش) ايناكس باس

 سويروباسوأ روباس

 (ةجراب) اموستاس

 (تاللاصتإ ماظن) ؟ -موكتاس

 1١91417 (ةيلمع) نروتاس

 (يوج عافد ماظن) جاس
 ١714١ (ةكرعم) وجاس

 (ةرئاط) ١٠٠ه ير ويراتيجاس
 1914 (ةكرعم) لحاس

 ١١19 (ةكرعم) مدلا ةحاس

 (هيردنا) فوراخاس

 (رونا دمحم) تاداسلا

 (ةرمدم) ربوتكا نم سداسلا

 (خوراص) رلداس
 1١855 (ةكرعم)اقوداس

 (قاحسا) هيداس
 (تارئاط ةلماخت) اغوت

 (تارئاط تالماح ةئف)اغوت

 11/الا/(كراعم)اغوت

 (ةعردم ةبرع) نيس
 (ةيوج ةدعاق)اسوغ
 ...01917ا/ كمل ءللال# الو# (كراعم) اسوغ

 (سيروم) ي

 191 4 (ةثداح)وفييراس
 (يخوراص فذاق) 54كايراس

 11/0 (ةكرعم)وفونيبراس
 (خوزاص) تنجراس



 (كيرتاي) دليفسراس

 (ةيوون ةصاوغ)و غراس

 _. (خوراص) كراس

 7789 (ةكرعم) سوراس
 تاراناث تيراس

 1914-1918 (ةكرعم) شيماكيراس

 19189 (ةضافتنا) ايراس

 (لاتقزاغ) نيراس

 ١517/8 (ناتكرعم) مياهنتلأو خابساس

 1815 (ةثداح) سكساس

 (رتويب) ينشتا دياغاس

 (د/م خوراص)#-ت .أرغاس

 .م.ق 7١9 (راصح) موتنغاس

 1815 (ةدهاعم) يلوغاس

 (خوراص) جاقاس

 (ةرئاط) ١-جأ جافاس

 (ناجنآ) يرافاس

 (ةرئاط) يرافاس

 (ينمأزاهج) كافاس

 (رادوماد)راكافاس

 1854-1856 (ةلمح)انافاس

 1ا/ا/ل117/8-4(ناتكرعم)انافاس

 ءيف تاراجفناللو قيرحلل داضم يلا ماظن) يإ . ف .أ .نم

 (زرييميزدولف) كوشتفاس
 1941 (ةيرحب ةكرعم) دنالياوفاس

 (لويالود مايلو) كوفاس

 (سيروب) فونوفاس

 ١8517 (ةكرعم) نشيتس جيقاس

 (ةرئاط)ريفاس
 (سيروب) فوكنيقاس

 (ةعردم ةبرع) باقراول_وزورك مييقاس

 ١9858 (ناودع) فسوي يديس ةيقاس

 (يغرويغ) هزداكاس
 (ةطاقرف) لاكاس

 (ةعيرس يل اتق دانسا ةنيفس)وتنما ركاس

 (ود سيروم نامريه) سكاس
 (قود «ترامنرب)راميق سكاس

 ل د د ا باو 6م 4 (ةكرعم) سيمالاس

 (لوؤار)نالاس

 1١411 (ةكرعم) اكفوناتلاس

 (ليوماص تريبور) رزتلاس

 (جروثرأ) يروبزلاس

 (ةطاقرف) يروبزلاس

 (تاطاقرف ةئف) يروبزلاس

 (درووسغنول مايلو) يروبزلاس
 11/8ما/ (ةكرعم) ريغلاس

 (تادارط ةئف) ملاس

 18517 (ةكرعم) شتريشت ملاس

 (ةرئاط) ؟  نوسملاس

 : (ةصاوغ) نوم اس
 1916-١918 (ةلمح) كينولاس

 194857 (ةكرعم)ونريلاس

 (خوراص) شيلاس

 (خوراص) دلياغ ١ ماس

 خوراص) نيال دياغ ؟-ماس

 (خوراص) أوغ ”- ماس

 (خوراص) فيناغ 4 ماس

 (خوراص) نوماغ © - ماس

 (خوراص) لوفتياغ 5 ماس
 (خوراص) ليارغ ا/- ماس

 هكا



 (خوراص) وكيغ 8- ماس
 (خوراص) نيكساغ 9 ماس
 ١9145 (ةيرحب ةكرعم) راماس

 (ةعردم ةبرع) ناتيراماس

 (ةعردم ةبرع) نوسبماس

 (ساموت مايلو) نوسيماس

 (ةيركسع ةضاير)وبماس

 (يركسع راطم) دياس رماس

 (تارمدم ةئف) نيلتوك ماس

 (خوراص) تيلماس

 (خوراص) اوغ ١ - ن ماس

 (خوراص) نيالدياغ ؟- ن- ماس
 (خوراص) تيلبوغ 7 ن ماس
 (خوراص) 4 - ن- ماس

 (بورح) ةيتينماسلا

 (ريصق شاشر وأ هشيشر) لايوماس

 يروت يروماس

 (ةريزج) سوماس
 /1١56 (ةكرعم) راغوماس

 (ردناسكلا) وليوماس
 1915-1916 (كراعم) ناس

 (تادهاعم) وسنوفيدليا ناس

 ١هال (ةحبذم) يمليتراب ناس

 تولارغ - اًقيري ناس

 1١8514 (حيرصت) غروبسرطب ناس

 1١841 (ةدهاعم) غروبسرطب ناس

 (نازنيرود نارترب) راكنالب ناس
 (تاصاوغ ذاقنا ةئيفس) دريبناس

 (وينوطنا) انا اتناس

 (كاج نامرأ)ونرأ - تناس

 (ورافلأ) زو ركاتناس
 (هيردنأ) زورك اتناس
 5681١ا/ (ةكرعم) زورك اتناس

 19141 (ةكرعم) زورك اتناس

 1١9648 ( ةكرعم ) ارالك اتناس

 18565 ( ةراغإ )زنابلأ تناس

 ©1١48 2٠ ١151١ ( ناتكرعم ) زنابلا تناس

 (« ود دوأ ) نام تناس

 /١91 ( ةلمح ) ردناتناس

 ( نوبناج هيردنا ) هيردنا تناس

 (ود نوبلاد كاج ) هيردنأ تناس

 ( شاشر ) /١1901 نييتيإ

 ١444 ( ةكرعم ) بوكاج تناس

 ( سنرالكزتيف سالغود ) جروج تناس

 ( نايردأ ) نوج تناس

 117/85 ( ةكرعم ) تاسيدقلا رمموأ « ستناس

 ( سيفرج نوج ) تنسنيف تناس

 ( ةجراب ) تنسنيف تناس
 ( جراوب ةئف ) تنسنيف تناس
 /١1/91 ( ةيرحب ةكرعم ) تنسنيف تناس

 1١1/41 ( ةلمح )ريلك تناس

 1894 ( ةلمح )ابوك يدوغايتناس

 ( ازودنم يد زيبول وغيينيإ زيكرملا ) انايليتناس

 ما عك . م . ف 598 ( ةكرعم ) مونيتناس

 (/1١911 ةيقافتا ) نييروم ود ناج ناس

 ( ود نويل ناوطنا . ل ) تسوج ناس

 ( ود تنوك سيول دولك ) نامريج ناس

 ١81١ ( نايب ) نامريج ناس

 ( ود نومير ) ليج ناس

 1١4894 ( ةكرعم ) يناكلإو ناو ناس

 ( هيسوخ ) لئاكاس وخروخ ناس

 ( ةيلاتق نزاحم ةئيفس ) هيسوخ ناس

 ( خوراص ) لادناس

 ( دينويل ) فولادناس
 1١851 ( ةراغإ ) زردناس

 1855 ( ةحبذم ) كيركدناس

 ( ةيوون ةصاوغ ) سنالدناس

 ( ةيركسع ةيميداكأ ) تسريهدناس
 ١91484 ( ةكرعم )ريمودناس

 ١941465 ( ةيلمع ) ايزيليس  ريمودناس

 145٠ 0 1111/ (ناتكرعم ) شتيودناس



 198 ( ةكرعم )وييدناس
 ( رازيسوتسغوأ )ونيدناس

 ( ةيلاتق نزاحم ةنيفس )وغييد ناس

 ( ةيرحب ةدعاق )وغييد ناس

 ١97١ (رمتؤم )ومير ناس

 181/8 ( ةدهاعم )ونافيتس ناس

 ( نويفوغ ود نارول )ريس ناس

 ( ةيبرح ةسردم )ريس ناس

 ( ةبابد ) نوماش ناس

 ( زيريمار ) لوألا وشن
 ( ايثراغ ) لوأل

 ( زيثراغ ) لرأل

 (نطوتسملا ) لوأل

 ( يوقلا ) يناثل

 ( ةيرحب ةدعاق ) وكسيسنارف ناس
 ١948 (رمتؤم )وكسيسنارف ناس
 148١ ( ةدهاعم ) وكسيسنارف ناس

 . 1١9182 141ال١ . ١1ههال ( كراعم ) ناتناك ناس

 ( ةعردم ةبرع )65١٠و ٠١4 - تأ يكناس

 ( ةعردم ةبرع ) 477 قف يكناس

 ١95414 ( ةكرعم )ول ناس

 ( يد هيسوخ ) ناترام ناس

 ( وتسيراقيإ ) روديياق يإ ليغيم ناس

 1914-1918 ( كراعم ) لييهيم ناس

 1847 ( ةراغإ ) ريزان ناس
 ( ةعلق ) نويراليه ناس
 ( ةرئاط ) 5اله ر باراهاس

 ( ةجراب ) اتوكاد ثواس
 ( جراوب ةئف ) اتوكاد ثواس

 ( ةجراب ) انيلوراك ثواس

 ( جراوب ةئف ) انيلوراك ثواس
 ملاك ب ا اح ملا لج ل دم و هين يوم وبا يو دمي . س..وأ ..س

 ( زلراشت ) زردنواس
 ) ئاط ) 5 - يي 0س

 ( رتبوكيله ) ؟ تيولأ 81 - يإ س

 ( يئامرب ماحتقا ةنيفس ) نابياس
 1١91515 ( ةكرعم ) نايياس

 ( خوراص )ردنيودياس

 14855 (ةدهاعم) نوغياس

 19ا/ه ( ةلمح ) نوغياس

 ( رتبوكيله ) روماكياس

 1415 ( ةيقافتإ )كيب - سكياس
 1858 ( ةكرعم ) كيرك زرلياس

 ( ةرئاط ) ن 5 يس نوياس

 ( سدسم )8 / 497 س

 ( ةكرحلا يتاذ عفدم ) ملم 7١ « ١88 - ب س

 ( ةكرحلا يتاذ عفدم ) ملم 1617 , 1” ب س

 ( ةكرحلا يتاذ عفدم ) ملم ١157 . 74 - ب س

 ( ةيوون ةصاوغ )شيف دابس
 سوكاترابس
 ( خوراص ) ناترايس

 (ةعردم ةبرع ) ناترايس

 ( ةقالز قراوز ةئف )و رييفرايس
 (د / م خوراص )وريبقرايس

 ( ةرئاط )78 م . سورييفرايس

 ( نود ) نايتسابس

 19147 ( ةيلمع ) كسنيميد- سايس

 19717 (ةكرعم ) ينلاد كسايس

 ( خوراص )ه- تا. أ لردنايس

 ( خوراص ) 5 - ت . أ لاريابس

 19/47 ( حباذم ) ربمتيس
 11/91 ( نايصع ) رونو ديهتيس

 ملا



 ( عقدم ) ملم * « دج يا. س

 ( يخوراص فذاق )87 - جايب . سا.

 ( ةرئاط ) سلتنواد د ب س

 ( زلوكيإ زلراشت ) زنيغاريس

لطتسالا ( يلاتقلا ربسلا
 ) ةوقلاب عا

 سونغام بوكاج ) نترويغن ريس
) 

 ( سونغام جروج ) نتروبغنر يس

 ( سميأ دنومير ) سناوريس
 ( تارمدم ةئف ) سناوريس

 ( تارمدم ةئف ) ةلدعملا سناوريس

 ( خوراص ) كوربس

 ( دنومير ) زنوريس

 ( خوراص ) تنيربس

 ( تياو تويلإ ) رغنيربس

 ( ةيقدنب ) 1905 / "1١9407 م دليفغني ريس

 1١8514 ( ةكرعم ) ليه غنيريس

 ( ةعردم عالطتسا ةبرع ) ؟- ١١ ز ب س

 ( ةعردم ةبرع) "-١1؟ز ب س

 ا١4 ( ةكرعم )وبس

 ( سيندريس ) دووستوبس

 ١8515 ( ةكرعم ) سواه تروك اينايفليستوبس
. 

 1١9141١ ( ةراغإ ) نغربزتييس

 ( ةدعاق ) ايزييس « ايستيبس

 (سيول دراودا) سرييس

 (يروغيرغ) فودير يبس

 514/8( ةكرعم )ةلطيبس

 ( خوراص )4- تا. [توغييس

 ( ديبروط قراوزةئف ١71) تد اكيبس

 ( ديبروط قراوز ةئف )11 ت اكيبس

 (وييليف يد ويجوربمأ )الونيس

 ( يد وريبير وايتسابيس وينوطنا )الونيبس

 1957 ( ةيلمع )راتس

 ( ةحلسا ةعانص ةكرش )راتس

 يديدحلاراتسلا

 ( ةرئاط ٠١) 4- ف رتيافراتس

 ( ةرئاط )4 4- فريافراتس

 (دروفسنير دلوراه) كراتس

 195ه (ةيلمع) تيالراتس

 ( ةرئاط ) رتفيلراتس

 يطلل ةلباقلا ميوعتلا ةراتس

 19-194147 147( ناتكرعم )لوبورفاتس

 11/174 ( ةكرعم ) يناشتوفاتس

 ( ساموت )دروفاتس


