
 ةّستوكلا تاّساردلاو ثوحبلا كرم
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 مريدي
 نيريشعلا نقلا لكاوأ هرشع ٌعساتلا نرّقلا لالخ



 561١ :ب . ص ١4415 ىلوألا ةعبطلا ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم

 7015٠41 : سكاف 761/408١ /7 :نوفيلت- 35652 يديربلا زمرلاةيروصنملا



 يوكل تاساردلاو ثّوحبلا كرم

 موراتا
 نيريشعلا نقلا لئاوأورشع ٌعساتلا نرشلا لالخ

 ىكسفيرا دوب غروبغ

 . - هه
 مرح هه

 ةمالتَسرمهام .

 تّوكحلا
1552 
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 ريدصت

 فيشرألا قئاثو يف تيوكلا خيرات نم تاحفص باتكلا اذه انمامأ حتفي

 اهنيب نراقيو «ليلحتلاو ةساردلاب فلؤملا اهلوانتي «لبق نم ةفورعم نكت مل يسورلا
 ىلإ لوصولل ةيدنهلاو ةيسنرفلاو ةيناملألاو ةيناطيربلا تافيشرألا يف ءاجام نيبو
 رشع عساتلا نرقلا لالخ نطولا اذه اهب رم يتلا ةريبكلا تايدحتلل ةيليصفت ةروص
 . نيرشعلا نرقلا لئاوأو

 طسو تيوكلا تدمص فيك قئاثولا هذه يف دياحم يعوضوم فصنم لك أرقيو
 نأ تيوكلا يف يسايسلا ماظنلا عاطتسا فيكو ءاهعماطمو ىربكلا ىوقلا تاعارص
 ىعاولا كرحتلا كلذ ىلع قئاثولا انعلطتو .اهيضارأ ةمالسو اهلالقتسا ىلع ظفاحي
 وهو «ةرتفلا كلت ىف ةديلولا ةيتيوكلا ةيسامولبدلل باجعإلاو ريدقتلل ريثملا طشنلا

 . اهنايك ةنايصو ضرألا هذه ةمرح نع عافدلا هروحم كرحت

 يف حابصلا كرابم خيشلا موحرملا هبعل يذلا عئارلا رودلا ىلع فلؤملا زكريو
 يلودلا عارصلل يكذلاو يعاولا هفيظوت قيرط نع «يتيوكلا نايكلا ناكرأ تيبثت
 «(نرقلا اذه ةيادبو ىضاملا نرقلا ةياهن) ةمساحلا ةيخيراتلا ةرتفلا كلت يف هتاريغتمو

 زربأ نم ًادحاو قحب هلعج امت .هدودحو هيضارأ ةنايصو يتيوكلا دوجولا خيسرتل

 .تيوكلا ةلودل ىسايسلا نايكلا ىسسؤم

 هذه تلوانت ىتلا ىرخألا ةيخيراتلا تاساردلا لمجم ىلإ ثحبلا اذه مضنيو
 هخيرات ربعو هتأشن ذنم شاع تيوكلا نأ ىلإ حوضوو مسح يف ريشي وهو .ةرتفلا

 . ىسايسلا هماظنو هدودح ىف رارقتسالاو لالقتسالاو زيمتلا حضاو ًانايك

 اهرداصم يف ثادحألل دتمملا ءاصقتسالل هريدقتو هركش غلاب نع زكرملا برعيو

 ىلع هربصو ةساردلا هذهل هدادعإ ىف يكسفيرادنوب روسيفوربلا هلذب يذلا ةفلتخملا

 . تاعارصلاو ثادحألاب ةئيلملا ةيخيراتلا ةرتفلا هذه بناوج فلتخم ليلحتو ةعباتم



 عالطالا ةيبرعلا ءارقل حاتأ يذلا ةمالس رهام روتكدلل اضيأ ركشلاب زكرملا مدقتيو

 ئراقلا سملي يذلا وحنلا اذه ىلع ةيبرعلا ىلإ هتمجرتب ماق نأب باتكلا اذه ىلع

 . هريبعت ةدوجو هتسالس

 ةيتاذلا هتيؤرو هفلؤم ءارآ نع ربعي وهو هتارادصإ نمض باتكلا اذه زكرملا مدقيو

 هب هطانأ يذلا زكرملا رود نأب ًاناميإ اهتالالدو ةيخيراتلا ثادحألاو قئاقولل هريسنفتو

 نأ يضتقي تيوكلا خيراتل ًاينطو ًاردصم نوكي نأ ىلع لمعلا يف هئاشنإ موسرم

 اهتاهجوت فالتخا ىلع ءارآلاو قئاثولا لك ىلع عالطالا ةصرف نيثحابلل حيتن

 .هلالقتساو هتيرحو نطولا اذه قح نأب نيقي يف نيقثاو اهتاقلطنمو اهتيؤرو

 يهتنت يتلا ةقداصلا ةقيقحلا ةياهنلا يف وه هخيرات ةلحر ىدم ىلع هتابثو هدومصو

 0 | . ةدرجتملا ةيعوضوملا ةلدألا لك اهيلإ

 يف ثكميف سانلا عفني ام امأو . ءافج بهذيف ديزلا امأف# ميظعلا هللا قدصو

 . * ضرألا

 زكرملا سيئر

 مينغلا فسوي هللادبع .د .أ



 همدقم

 «ءارحصلا ةفصاع»و ١14٠ ةنس تيوكلا دض ىقارعلا ناودعلا تفل

 يف سيل ةريطخ تارييغت تثدحأو .«تيوكلا ةلود ريرحتب تجوت يلا ةيخيراتلا

 يف ترثأو ءاضيأ يبرعلا قرشملا لك ينو لب .بسحف يبرعلا جيلخلا ضوح
 .ةيضرألا ةركلا قطانم مظعم يف اريبك اريثأت ةيلودلا تاقالعلاو يىلودلا فقوملا

 . ةيجراخلا اهتسايسو ةيدودحلا اهتالكاشمو تيوكلا خيرات ىلإ هلك ملاعلا راظنأ تفل

 .عبطلاب تيوكلا اهنيب نمو ؛جيلخلا لود خيرات لوح ريدكلا رشت دقل
 تاركذمو ةيملعلا لئاسرلاو ثاحبألاو فيشرألا قئاثو نم ةلئاه ةيمك هل تسركو

 ءاريخو تارمعتسملاو تايلاحلا ءاردم نم نيلوؤسملاو ةلودلا تالاجرو ةساسلا

 .تالارنجلاو تالاريمألاو طفنلا

 ةعونتملا اياضقلاو تالكشملا هذه لوانت يف قبسلا بصق نأ بير الو

 نوبودنملاو نولثمملا رهظأ ثيح .زيلجنالا ىلإ ىلوألا ةجردلاب لوؤي اهتيطغتو
 ةيروطاريمالاو ةيقرشلا دنحلا ةكرشل نويركسعلاو نويسامولبدلاو نويراجتلا

 نم لوألا فصنلاو رشع عساتلا نرقلا يف ةقطنملا هذهب اريبك امامتتها ةيناطيربلا

 ةروثأملا ةرابعلا بسح - يبرعلا جيلخلا ليوحتل مهنم ةلواحم يف .نيرشعلا نرقلا

 رياني 7 يف  ةنس ةئم نم ليلقب لقأ لبقف . «ةيناطيرب ةريحب» ىلإ - نوزريك درولل

 لوأ دعت تناك يتلا ةريهشلا ةيتيوكلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا تعقو - 1849 ةنس

 ةثالث لبق يأ 1171١. ماع وينوي نم رشع عساتلا يفو .تيوكلا ةرامإل ةيلود ةقيثو
 لالقتساب لماكلا فارتعالاو ةيقافتالا هذه ءاغلإ ةدهاعم تعقو .طقف دوقع

 .:تيوكلا



 ىلا ةينيركلا ةمزآلا اديج ثوفرعي انيرصاعم نأ ةظحالملاب يدكلا نم هلعلو

 مهنم نيليلق نكل «تيوكلا ةيقارعلا تاوقلا تلتحا امدنع 2.144٠ ةنس تعقو

 ربمسيدو ربمتبس يف  اماع 4٠ لبق اتعقو دق نيتيتيوك نيتمزأ لوأ نأ نوكردي نيذلا

 ىلع ةنميمهلا ةيناثعلا ةيروطاريمالل ةمكاحلا رئاودلا تلواح امدنع « ١

 سيئر لواح امدنع ١951١. ربمتبس - وينوي يف ةثلاثلا ةمزألا تعقوو .تيوكلا

 .تيوكلا وزغ مساق ميركلا دبع تقولا كاذ يف قارعلا

 فورظل يرذجلا فالتخالا مغر هنأ وه انه هابتنالا يعرتسي ام مهأ كل

 تامزألا لك يف ةكراشملا فارطألاو هتياهنو نيرشعلا نرقلا ةيادب يف يلودلا عضولا

 ينو ءايكرت وه مجاهملا فرطلا ناك نيتيلوألا نيتمزألا يف - عبرألا ةيتيوكلا
 يه ةيناودعلا تافرصتلا هذه لكل ةيلكشلا ةجحلا نأ دجن  قارعلا ناك نيترخألا

 .ةرصبلا ةيالو نم (ةعطاقم وأ) أزجتي ال اءزج تناك تيوكلا نأب معزلا

 دعبو ١414١« ماع يف نيسح مادص تاوق ةميزه دعب هنأ فسألل وعدي امتو

 مايق دعبو .يلودلا نمألا سلجمو ةدحتلملا ممألا ةئيهل ةماعلا ةيعمجلا تارارق لك

 هذه تلاز ام ,14917 ةنس ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ميسرتب ةدحتملا ممألا ةنجل

 ءاجرأ ضعب يف ددرتت يخيراتلا عقاولا قئاثوو قئاقحل ةضقانملاو ةطولغملا ةيرظنلا

 .يبرعلا ملاعلا

 طيلستو ةيمهألا ةغلابلا ةلكشملا هذه لوانت نأ يف كش نم سيلف ءاذلو

 . ةديازتم ةيمهأ نابستكيو اهنع ىنغ ال ةرورض ناربتعي ديدج نم اهيلع ءوضلا

 .باتكلا اذه فيلأت ىلإ هعفدو فلؤملا رارق مسح يذلا رخآلا روصتلا امأ

 .طقف يبرعلا جيلخلا يف سيل تيوكلا رود زاربإل ةحلملا ةرورضلا نم قلطنا دقف

 ثيح .نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا فراشم ىلع اضيأ ةيلودلا ةسايسلا يفو لب

 يف اهتناكم تأوبت تيوكلا ةلود نأب ةعانق نآلا ىتح ضعبلا دوارت تلاز ام

 .اهيف طفنلا فاشتكا دعب .نرق عبر لبق طقف نييلودلا داصتقالاو ةسايسلا

3# 



 خيرات» ةيساحخخ لثم «ةفورعملا لامعألاو تافلؤملا ضعب نأ ةبارغلا ريثي امتو

 يناثلا دلجملا اهنم سرك ىتلاو «تانيتسلا يف وكسوم يف ةرداصلا «ةيسامولبدلا

 ثحبلا وأ «نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةياهن نيب ام ةرتفلل ريبكلا
 ال ,(ةيلايربمالا ةيسامولبد» رغنال . ف ريبكلا يكيرمألا ملاعلل يكيسالكلا يملعلا

 وأ طقف نيتحفص الإ .«نيتيتيوكلا نيتمزألل ايس الو .يبرعلا جيلخلا رودل درفت
 ةيشبحلا ةيلاطيالا برحلا بابسأل اهلوانت يف تاحفصلا تارشع درفت |نيب «لقأ

 فبرحو /2١18891 ةنس ةيكرتلا ةينانويلا برحلاو .ءاهجئاتنو اهريسو ١8457 ةنس

 ةنس ةدوشاف لوح ىبسرفلا يزيلجنالا عازنلاو ء.689-1905 ةيزيلجنالا ريوبلا

 2١899 يف اوابموس رزج لوح يكيرمألا يناملألا يزيلجنالا عازنلاو . 84

 ١9٠١7. ةنس ةينابايلا ةيزيلجنالا ةيقافتالاو

 دق 19٠1١( ريمسيدو ريمتبس) ةيناثلاو ىلوألا نيتيتيوكلا نيتمزألا نأ نيخح يف

 ةيزيلجنالاو ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاقالعلا يف رتوتلا ديعصت يف اماه ارود ابعل

 ةيروطاربمالا ميسقت ىلع ميمصتلا ىلإ ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا عفدو «ةيناملآلا

 ةجردل ةيكرتلا ةيناملألا تالصلا قيثوت يف سوملم رود امل ناك كلذكو «ةينامثعلا

 ببسب ىبسنرفلا يزيلجنالا عازنلا ىدأ دقو .يركسع فلح ىلإ تلوحت اهنأ
 ىلإ ىسيع ردنب يف محفلا ةدعاق ءاشنإ لوح ١894/8 ةنس طقسمو اسنرف ةيقافتا

 ةيزيلجنالا تافالخلا تلجأ انيب .يسنرفلا يزيلجنالا فالتئالا مايق ليطعت

 ىتح فلحلا اذه ىلإ ايسور مامضنا ةيتيوكلا ةلكشملاو يبرعلا جيلخلا لوح ةيسورلا
 أو يح

 ىلإ ةجاحلاب فلؤملا روعش يف نمكي باتكلا اذه فيلأتل ثلاث ببس ةمثو
 ةجردلابو «ةيتيوكلا ةمدتاحلا رئاودلل ليصألا رودلا ىلع ءوضلا طيلست ةرورض

 تيبثتو ةيساسألا اهتينبو ةيتيوكلا ةلودلا ءاشنإ يف هسفن كرابم خيشلل ىلوألا

 ادودح - ةفيفطلا تاريغتلا ضعب ءانثتساب اذه انموي ىتح ربتعت ىِتلا) اهدودح

 ا



 يف ةمهاسملاو ١1١0١. ىتمزأل ةيملسلا ةيوستلا يف زرابلا هرودو .(تيوكلا ةلودل

 تامدقملا قلخو .يبرعلا جيلخلا يف تيوكلا ةناكم زيزعتو .دوعس لا ةلود ةماقإ

 وضع ىلإ ةيراععتسالا ةسايسلل فدهتسم نايك نم ايجيردت ةرامإلا لوحتل ةمزاللا

 .يلودلا عمتجملا يف لعاف

 ىراقلا عالطإ ةرورض يف لثمتي - انل ىءارتي اى - ةيمهألا يف ةياغ رخآ رمأ

 ناعتساو كرابم خيشلا اهعبتا يتلا .بيلاسألاو قرطلا ىلع اليصفت رثكأ ةروصب
 دوجو عمو ., 17 ةنس .ديقعتلا ةغلاب فورظ يف مكحلا مامز ىلوت امدنع .ابه

 ةيقافتا ماربإ دعب نكمتو .يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلل ءالولا نم ةصاخ ةقالع

 نم  بيلاسألا هذه ةدعاسمب  ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عم ةيرسلا 8

 ةيسورلا ةموكحلاو ناطلسلاو ىلاعلا بابلا عم دحاو اتقو ىف ضوافتلا

 دجن ماكحو ةيلحملا ةيسرافلاو ةيكرتلا تاطلسلاو ةيسنرفلاو ةيناملألا ةيسامولبدلاو

 . نيرحبلاو رطقو

 ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاضقانتلا ةعاربو ةكنحب هتسايس يف كرابم لغتساو

 لالغتسا نع لجرلا لفغي ملو لب .ةيناملألا ةيزيلجنالاو .ةيسورلا ةيزيلجنالاو

 ةموكحلاو نوزريك دروللا ةماعزب ةيدنملا ةيزيلجنالا تاطلسلا نيب تافالخلا اضيأ

 كلذكو .دادغبو ةرصبلا يف ةيركسعلاو ةيندملا تاطلسلا نيبو .ندنل يف ةيناطيربلا

 تانحاشملا نم ةدافتسالا يف لقأ هتعارب نكت ملو .ةناتسألا يف ةموكحلا نيبو اهنيب

 لع ةوالع .اهيف مكحلا رصانعو .ةيبرعلا ةريزحلا هبش لئابق نيب تامادصلاو

 ةيسرافلاو ةيكرتلا تاطلسلا نيب برعلا طش يف ةميدقلا ةسفانملا نم هتدافتسا

 .هاشلا تاطلسو لعزخ خيشلا ةرمحملا مكاح نيبو ةيلحملا

 ةسارد ىرورضلا نمو ىدجألا نم هنأ انل ليخم ىرخأ ةرابعبو راصتخاب ىأ

 ديفتست نأ نكميو .اهبيلاسأب ةينغ ةبرجت ربتعت يتلا كلت .اهزاربإو كرابم ةيسامولبد

 دس 1



 قبطتو سبتقتل ءايلاح تيوكلا ةلودل ةطيشنلاو ةلعافلا ةيتفلا ةيسامولبدلا اهنم
 .كرابم هيف عرب امم ريثكلا

 رودل ةسركملا ةيبرغلا تافلؤملا لضفأ ىتح هنأ «ةبارغلا ريثي امم .نكل

 نرقلا ىتح رشع نماثلا نرقلا نم ةبقحلا لالخ ةيلودلا تاقالعلا يف يبرعلا جيلخلا

 - ١145 ىسرافلا جيلخلاو ايناطيرب» يلليك .ب بتكو ةباحبأ لثم :نيرشعلا

 - + يسرافلا جيلخلاو ايناطيرب» شوب .بو ١978/. .ندنل / 6

 يسرافلا جيلخلا ةقطنمو دنهلا» راموك .رو 2/١957 .سلجنا سول / 614

 ايسور نيب ارتلجنا» سالب . يو ١9470/. .اتكلك  يابموب / 64--١19072(

 .غروبماه / -١11072( 848 ةيناطيربلا ةسايسلا يف يسرافلا جيلخلا : ايناملأو

 اناطيربل درقت .فيشرألا قئاقول نيلفاشلا ليلحتلاو ىصققتلا لع ةينبملا 5
 ةرعسق نع ميقا وع لم  تادعألا لقت ةيساسألا ةكرحملاو ةلعافلا ةرقلا رود
 هذه يف ةياغلل ةعضاوتم ةناكمب تيوكلا ىظحت يذلا تقولا يف  اهتاذ بتكلا هذه

 . جيلخلا يف ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةسايسلا لبق نم ةفدهتسم اهرابتعاب تافلؤملا

 قئاثو ىلع اهساسأ يف دمتعت يتلا «ةيبرغلا تافلؤملا كلت نأ ًاضيأ ظحالنو
 يتلا «جيلخلا ليلد» ةريهشلا رميرول ةعوسوم ىلع نايحألا بلغأ يفو / فيشرألا

 دنا ةكرش ةسايس لوانتت ٠ / ةيدنهلا ةيزيلجنالا تافيشرألا ىلع اهرودب موقت

 دروللا -3 اتكلك يف ةيدنه لا ةيزيلجنالا تاطلسلا دعب ايف اهتفيلخو .ةيقرشلا

 وفلؤم امأ .أزجتت ال ةلماك ةدحو اهتفصب ندنل يف ايناطيرب ةموكحو .نوزريك
  طقف مهف .بتكلا لضفأ نم ربتعت ىيتلاو .هيلاع ةروكذملا ةعبرألا ثاحبألا

 اتكلكو ندنل نيب تافالخلا ليصفتلاب نولوانتي - شوبو يلليك ىلوألا ةجردلابو

 هاجت ةصاخ ةروصبو .جيلخلا هاجت ةقبطملا ةسايسلاب ةطبترملا اياضقلا نأشب
 . تيوكلا

 ةيجراخلا ايناطيرب ةسايسل ةسركملاو ةيملعلا ثاحبألا وفلؤم دمتعا
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 ةينغلا قئاثولا ىلع .صخألاب تيوكلا هاجتو .يبرعلا جيلخلا يف ةيراععتسالاو

 ,ندنل يف دنهلا نوؤشل ةقباسلا ةرازولا فيشرأو يهد يف يدنحلا يبطولا فيشرألل

 قاطن ىلع اوناعتسا كلذكو .يناطيربلا فحتملا ةبتكم نآلا هيلع فرشت يذلا

 دق تناك يتلا .دنهلا كلم بئانل عباتلا ةيلودلا تاقالعلا مسق تارشنب عساو

 تاعومسمو .«رميوولو نوسشتيإ ةيريدم دي ىلع نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف تدعأ

 مسقلا فظوم اهعمج ىتلاو .حجيلخلا ةقطنم نادلب نم دلب لكب ةصاخلا قئاثولا

 ةجردلابو .تادلجملا ةددعتملا رميرول ةعوسومل ةمزاللا داوملل هرصح ءانثأ اهدلاس

 .نييخيراتلا اهيدلجمل ىلوألا

 نكت مل نا .ةيخيراتلا رداصملا مهأ نم ةدحاو ربتعت رداصملا هذه نأ بيرالو

 لماكل همضب زيمتي دنهملا نوؤش ةرازو فيشرأ نأل كلذو .قالطإلا ىلع اهمهأ

 تاداشرإللو ءاتكلكو يابموبو جيلخلا يف نييناطيربلا ءالكولا نم ةلسرملا ريراقتلا

 ريزوو كلملا بئان نيب ةلدابتملا تالسارملاو تابتاكملا ةفاضإلاب .اهنم مهيلإ ةهجوملا

 سيئر بئان اضيأو .ةيجراخلا ريزوو دنهلا نوؤش ريزو نيب كلذكو .دنهلا نوؤش

 دنهملا نوؤش ريزو ناك .كلذ نع الضفو .لاوحألا ضعب يف يناطيربلا ءارزولا

 تايلصنقلا نيب تالسارملا لك نم اخسنو اروص ةرورضلاب نايقلتي كلملا بئانو

 .ىرخألا ةهجلا نم ةيجراخلا ةرازوو .ةهج نم ةناتسألا يف ةرافسلاو ةيناطيربلا

 .ةيجيلخلا نوؤشلاو رومألا لكب ةقلعتملاو

 يلودلا عضولا ةثاحبو خيراتلا يئرقتسم نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 يف ايلاح) يناطيربلا ةلودلا فيشرأل ماتهالا نم ةجردلا سفن اولوي مل جيلخلل

 ايناطيربل ةيسامولبدلا تائيملا نيب ةلئاه تالسارم نم هيوتحي ام مغر .(ندنل .ويك

 لالخ ىمظعلا لودلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا ةلاح لوانتت ءايسورو ايناملاو اسنرفو

 سيلو .ةيناثلاو ىلوألا ناتيتيوكلا ناتمزألا صخألابو .ةداحلا ةيسايسلا تامزألا

 ةهروصب 5*2 7 ءوضلا نم اديزم ومضي 2ر نأ 5 نم اهم ةناعتتس الأ نا كاش نم

 معا 32 دع



 لودلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا يف ,ةصاخ ةروصب تيوكلاو .جيلخلا رود حضوأ

 .نيرشعلا نرقلا موخم ىلع ىربكلا

 ةقدب انل فشكت نأ ريراقتلا هذه نأش نم ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه

 ءارزولا سيئرو ةيجراخلا ةرازو اهمتذختا نيذللا .ةطيحلاو رذحلا بابسأ رثكأ

 هجو ىلعو ءايناطيرب فقوم نأو اميسال ,تيوكلا يتمزأ ءانثأ ايصخش يربزلوس

 رثآ دق .؛توزرك دروللا ةماعزي ةيدنطا ةيزيلجتالا تاطلسلا طاقشن صوصخلا

 ةماقإ ىلع كلذك دعاسو «ةيناملألا ةيزيلجنالا تاقالعلا ةعيبط يف ةسوملم ةجردب

 .ةيضقلا هذه لوح ايناملاو ايسور نيب لدابتملا مهافتلا نم ديرف عون
 نطفي مل  دونحلاو برعلاو نييبرغلا  نيثحابلا نم ادحأ نأ ةبارغلا ريشي امتو

 لثم «.يناطيربلا ةلودلا فيشرأ يف ظوفحملا مالا ردصملا كلذ مادختسال ةرملاب

 نوؤشل ةيعرفلا ةنجللا ىلوألا ةجردلابو .يروطاربمالا عافدلا ةنحل ريراقتو قئاثو

 ةيساسألا تارارقلا غاصتو دعت تناك تاذلاب انهو .ابيرقت ةموكحلا ءاضعأ

 .تيوكلا نأشب ةيناطيربلا ةموكحلل

 يسامولبدلا فيشرألاب نيخرؤملا نم دحأ نعتسي مل ءسالب سنإ ءانثتسابو

 : ةفورعملا ةيناملألا ةرشنلابو يىناملألا

 «[]لاع ثعومع طمواتأا لع تايعصمولتكنلعو ]اعنطالل نا نص

 قلعتت ةيمهألا ةغلاب قئاثو نمضتت يتلاو .1868و ١الو 5١و ١١ تادلجملا يف

 لصنقلا ريرقت ىلع عالطالا نكمي تاذلاب انهو ١40١. ةنس اهيتمزأبو تيوكلاب

 تيوكلا ىلإ هسفنب هسأرت يذل! دفولا ةرايز لوح خيرمتش ةناتسألا يف يناملألا ماعلا

 يديدحلا دادغب طخ دم ةيناكمإ نأشب كرابم عم هتاضوافم لوحو 140٠. ةنس



 ةبقحلا لالخ جيلخلاو تيوكلل ةسركملا ثاحبألا لك يف ءاضيبلا ةطقنلا امأ
 ةسايسلل قثوم لوانت يأل داقتفالا يف لثمتت يهف .نيرشعلا نرقلا ةيادبب ةطبترملا
 ١94٠٠ ةرتفلا لالخ ةيتيوكلا ةيسورلا تاقالعللو جيلخلا يف ايسورل ةيجراخلا

 :تافلم ىلإ مسقملا ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ نأ .نيح ف .8
 (ةناتسألا يف ةرافسلا»و («يرسلا فيشرألا»و «ريزولا ناويد»و (يبمايسلا فيشرألا»

 مهأ مضي .«ىطسولا ايسآ مسق)و (يسرافلا مسقلا»و («ندنل يف ةرافسلا»و

 ةناتسألا يف ىبمورلا ريفسلل ةياغلل ةريثملا ريراقتلا ةصاخ .قالطإلا ىلع ريراقتلا

 يف يسايسلا عضولا لوح رهشوبو ةرصبلا يف نيلصنقلاو دادغب يف ماعلا لصنقلاو
 ةلداشملا تاقالعلاو «.ةيتيوكلا ةيكرتلاو ةيتيوكلا ةيزيلجنالا تاقالعلاو جيلخلا
 يف يكرتلا سداسلا جوفلا ةداق كلذكو .ةرصبلل ماعلا مكاحلاو كرابم نيب ةدقعملا

 لبق نم يملع ثحب يف ةرم لوأل مدختست يتلا «كرابم لئاسر رمخأو :دادغب

 اهيف بلطي ١10١ ةنس ةيسورلا تاطلسلا ىلإ اههجو يتلاو ءروطسلا هذه فلؤم
 . ةياحلا بلط ةيردل هتدناسمو هدييأت اهنم

 يرحبلا لوطسألل يزكرملا ةلودلا فيشرأ ىلإ ةبسنلاب لاقي هسفن ءىشلاو

 نفسلا ةنطابق ريراقت مضي يذلا .(غروبسرطب ناس) دارغننيل يف يركسعلا
 («دلوكسأ» دارطلاو «غايراف» دارطلاو «كايليغ» ةيركسعلا ةنيفسلا :ةيسورلا

 ١9٠٠ ةرتفلا لالخ .اعبط تيوكلاو . جيلخلا تراز يتلا «نيرايوب» دارطلاو

 غ5:

 قئاثو ىلع دارغننيل يف ةلودلل يزكرملا يخيراتلا فيشرألا يف فلؤملا رثع دقلو

 |ظتنم ايحالم اطخ ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمج اا حاتتفاب كلذكو «يبرعلا
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 اماع نيثالث لبق ةرم لوأل قئاثولا هذه نم ريثكلا رشنب اضيأ فلؤملا ماق دقو

 عباتلا قارشتسالا دهعم نع ةرداص ةصاخ تاعبط ثالث يف . 1474 ةنس - ابيرقت

 يتيفوسلا داحتالا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإ ةبسانمب ةيتيفوسلا مولعلا ةيميداكأل

 .تيوكلا ةلودو

 ةمولعم ريغو نآلا ىتح رشنت مل «ةريثك قئاثو ةمث نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ يف «ةناتسألا يف ةرافسلا» قئاثو فلم يف ةظوفحم ءايلمع

 ركذن نأ فيرطلا نم هلعلو .«ةرفشلا ورسفم» مسقب ىمسي ايف ةفنصمو ءايسورل
 ناطلسلا نأل كلذو «ةرشم تناك .مسقلا اذه قئاثو اهب تعمج يتلا ةقيرطلا نأب

 لكل هرماوأ ردصأ ١17/5 ةنس ةطلسلا مامز هيلوت روف يناثلا ديمحلا دبع يكرتلا

 ريراقتب عوبسأ لك هديوزتب ةيناثعلا ةيروطاربمالل ةعباتلا ةيبرعلا تاظفاحملا ةالو

 يف تايقربلا تناكو . مهتاظفاحم يف عضولا لوح «فارغلتلا» نم ةرفشلاب لسرت

 نم ةناتسألا يف ةيسورلا ةرافسلا تنكمت دقو .ةيسنرفلا ةغللاب لسرت تاوتسلا كلت

 .ةمخض ةوشر لباقمو «ةيلحملا «فارغلتلا»و ديربلا ةرازوب صاخ لاصتا ةماقإ

 يف اهظفحو اهترفش لحب اروف موقتو «ريراقتلا هذه نم خسن ىلع اهنم لصحت تناك

 طقف وكسوم يف ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ ىلإ تلقن دقو .ةرافسلا فيشرأ

 .5541517 ةيس

 عالطالا ةصرف هل تحيتأ يذلا ديحولا خرؤملا باتكلا اذه فلؤم ربتعيو

 نم ةلسرملا نيملستملاو ةالولاو كارتألا نييمومعلا ماكحلل ةيرسلا ريراقتلا ىلع

 قئاثولا هذه ةيلصألا خسنلا ظفحتو .توريبو قشمدو بلحو ةكمو ةرصبلاو دادغب

 ةريبك ةجرد ىللعو ةياغلل ةقئاش ةدام نمضتت يهو «ةيكرتلا تافيشرألا يف نآلا ىتح

 ةيبرعلا ةريزجلا هبشو تيوكلاو قارعلا نم لك يف يلخادلا عضولا لوح ةيمهألا نم
 .رمحألا رحبلاو يبرعلا جيلخلا ةقطنمو
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 يف ةظوفحملا ريراقتلاو قئاثولا هذه نأ ىلإ ًاريخأ هيونتلا نم دب الو
 دئهلاو ايناملأ تافيشرأ نم هيلاع ةروكذملا قئاثولا كلذكو .ةيسورلا تافيشرألا

 تاشقانملا رضاحمو تاركذملاو ةيملعلا ثاحبألا نم ريثكلا عم ءايناطيربو

 دق ةيدنهلاو ةيرصملاو ةيبوروألا ةفاحصلا يف ةروشنملا تالاقملا مهأو .ةيناملربلا

 نم ىراقلا نيبتيس امك  فلؤملا اهمدختساو .ثحبلا اذه ىلإ اهقيرط تدجو
 املع . حابصلا كرابمل ةريبكلا ةيسامولبدلا ةيرقبعلا ىلع ليلدتلل  باتكلا لوصف

 يف ادبأ نكت مل ةنهارلا اهدودح يف تيوكلا نأب تبثت ريراقتلاو قئاثولا هذه لك نأب

 يف هيلإ راشي نأ نكمي ام ىصقأو .ةرصبلا ةيالو نم اءزج تاقوألا نم تقو أ

 لكشب يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلل ىلكشلا فارشإلاب فارتعالا وه ددصلا اذه

 نم رثكأ يف هسفن خيشلا دكؤي ناك امك كلذل رربملاو ءادج ةريصق هدو ظقق يروق

 هتفصب هل هنكي ناك يذلا ريبكلا مارتحالا ىلإ ىلوألا ةجردلاب ىزعي ناك ةبسانم

 .ريغ ال طقف نيملسملا لكل يحور ميعزكو ةفيلخك

 دي 171



 لوألا لصفلا

 ايخيرات تيوكلا ةأشن

 يف ةيملاعلا ةراجتلاو ةيلودلا تاقالعلا روظنم نم تيوكلاو يبرعلا جيلخلا ١

 . ىطسولا روصعلاو نامزلا ميدق

 ةيرشبلا خيرات يف اماه ًارود يبرعلا جيلخلا ضوح بوعشو نادلب تبعل

 ةسمخ لبق ىربكلا ةيرحبلا نومليد ةلود مايق ذنم .نينسلا فالآ ىدم ىلع

 رزج تناك يتلاو .يبرعلا جيلخلل ةيلامشلاو ىطسولا قطانملا يف ةنس فالآ

 .اه ازكرم نيرحبلا

 ىطسولا ةدنك ةلود يضارأ نمض عقت ةيلاحلا تيوكلا يضارأ تناك دقو

 رمألا .,يداليملا سماخلا ىتح ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا لالخ تماق ىتلا ةيبرعلا

 مه سيل ًاقيلو ًاطابتزا ًايفيرات تيوكلا ةفطنم طابترا لع ايفاخإ ةليلد ربتعي يتلا
 . ةيلصألا برعلا ةريزج عم لب .ةرصبلا

 يف ةطنزيبو ةيناساسلا ناريإ نيب يداصتقالاو يسايسلا عارصلا دتشا

 ةياب يف «يبرغلاو يلاشلا هيلحاسل ةمخاتملا قطانملا يف ةصاخ .يبرعلا جيلخلا

 لك عجارت ىتح يداليملا عباسلا نرقلا لح نأ امو .يداليملا سماخلا نرقلا

 لئابق لاجرو تاوق تابرض تحت ةيويحلا ةقطنملا كلت ىلع ةنميهلل نيعلطتملا

 ةيملاعلا ةنايدلا  ةرفاظلا مالسإلا ةيار تحت ةيوضنملا ةيبرعلا ةريزحلا طسو

 ةقطنملا هذه مضنتل .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ايجيردت مالسإلا رشتناو .ةديدجلا

 نم دب ال تيوكلل ةيخيراتلا ةيمهألا كردن ىتحو .ةيبرعلا ةفالخلا ىلإ كلذ دعب
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 لجأ نم لاضنلل ةقطنمك ةمظاك ةنيدم هتبعل يذلا مالا رودلا ىلإ ةراشإلا
 ةمظاك تناكو .هنم ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملاو جيلخلا ةقطنم يف مالسإلا راصتنا
 ةنيدم دودح نمض لخدت ىهف مويلا امأ .ءابيرقت تيوكلا نوج لامش كاذنا عقت

 رشع ةعبرأ رورم بقع هنأ ماتهالا ريثت ىتلا تاقرافملا نمو .«تيوكلاب ءارهجلا

 كرابم خيشلا عانقا ١1٠١ ةنس ليربا يف ناملألا لواح ثادحألا هذه ىلع انرق

 تاذلاب ةمظاك ةقطنم ىلإ يديدحلا دادغب طخ دم زايتما مهحنم وأ مهعيبب

 . عورشملا اذه ذيفنتب ةطبترملا ةمزاللا تآشنملل ارقمو هل ةيئاهن ةطحم اهلعجل

 جيلخلا ةقطنم تلوحت يداليملا عباسلا نرقلل يناثلا فصنلا نم ًاءدبو

 ةيسابعلا مث )571١ - 0١(. ةيومألا  ةفالخلا تاظفاحم نم ةدحاو ىلإ يبرعلا

 .ةيبرعلا ةراضحلا شماه ىلع ةبقحلا كلت يف ادبأ نكت مل ةرصاعملا

 يداحلا نرقلا ةياهبن ىلإ عساتلا نرقلا ةياهن ذنم تيوكلا ةقطنم تلخد

 نم يبونجلا ءزجلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ريبك ءزج عم  يداليملا رشع
 ىلع ةرطيسم ةوف تقولا كلذ ُق ثعحبصأ ىلا ةطمارقلا ةلود نمص  قارعلا

 دعبو .دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا تددهو .ةيبرعلا ةريزحلا هبش يقرش مظعم

 ةيلحملا تارامالا نم ةعومجم اهضاقنأ ىلع تأشن ةلودلا هذه ىلع ءاضقلا مت نأ

 ناكو .ىداليملا رشع سماخلا نرقلا ةيامن ىلإ ترمتسا ىتلا ةيلبقلا ةفصلا تاذ

 ةيرحبلا ةباوبلا ةفيظو ةرتفلا كلت يف ىدؤي تيوكلا لحاس ىلع ةمظاك ءانيم

 .ةيبرعلا ةريزحلا يقرشل

 ةياهب يف اونكمتو .ةقطنملا هذه يف ةيبرع ةليبق ىوقأك دلاخ ونب زرب دقو

 ربكأ ربتعت تناك ىلا ةزنع ىلإ نومتني لصألا يف مهو ءالاش ةرصبلا ىتح ابونج

 . ةيب رعلا ةريزج ا يلاهشو طسو يف يلبق داحتا
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 تتش قع رثع ىمداسلا نروقلا نع :ثلاثلا دكقعلا لح نإ امو

 يبرغلا يلاشلا لحاسلا ىلعو قارعلا ىلع احساك اموجه ةيناثعلا ةيروطاربمإللا

 ةنس كارتألا لخد ةيوفصلا ناريإ تاوقب ةميزهملا قاحلإ دعبو .يبرعلا جيلخلل
 ةرصبلا اولتحيل «نيربغلا نيب ام دالب ةْؤلْؤل ىمست تناك يتلا دادغب ىلإ 564
 تامجه ةدع اهتاوق تنشو ةرشابم ناريإ ملستست ملو .م555١ ماع يف كلذ دعب

 مث نمو .باحسنالاو عجارتلا ىلإ ترطضاف حاجنلا امل بتكي مل نكل .ةداضم

 امب نيربهنلا نيبام دالب لوخد ىلع صنت ةيكرت ةيناريإ ةيقافتا م555١ ةنس تعقو

 لتحا مهتاراصتنال اجيوتتو .ةيناثعلا ةيروطاربمالا نمض ةرصبلاو دادغب اهيف

 ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا اهتيمهأب ةزيمتملا ءاسحألا هتاذ م556١ ماعلا يف كل ثآللا

 يتلا كراعملا لالخ تقلت ةيكرتلا تاوقلا نأ هيلإ ةراشإلا ردجت امو .ةغلابلا

 داحتا نم اريبك امعد صوصخللا هجو ىلع ءاسحألاو ةرصبلا لجأ نم اهتضاخ

 تارفلا قطانم سوجت تناك ينلاو .ريبكلا اهذوفنب ةفورعملا ةيبرعلا قفتنملا لئابق
 اماع 5٠” دعب قفتنملا تاوق نأ ركذن نأ فيرطلا نم لعلو .ىلفسلاو ىطسولا

 تهجوو «كارتألا مهو رمشل ددجلا ءافلحلا تبراحو كرابم خيشلا عم تفلاحت

 . ةيكرتلا يناثلا ديمحلادبع ناطلسلا تاوقل ةيوق تابرض نايحألا ضعب يف

 سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لاوط كارتألا رطيس لاوحألا يأ ىلع

 يضارألا لك ىلع رشع عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا ةياهن ىتحو رشع

 رمألا «ةيلاحلا تيوكلا ىضارأ اهيف امب ءابيرقت ءاسحألا ىتحو ةرصبلا نم ةيمارتملا

 يدحت ىلع نورساجتي مهلعجو يبرعلا جيلخلا ىلإ ذافنلا نم مهنكم يذلا

 ,كاذنا اهل ةدعاق طقسمو زمره نم ذختت تناك ىتلا «ةيلاغتربلا ليطاسألا

 مهأ تناكو  طقسم ىلع اتقؤم ءاليتسالا يف ١08١ ةنس كارتألا حاجن ةجردل

 ةنميه تفعض ثيح .ذئتقو لوفألا يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا مجن أدب مث

 انيتم ءاسحألا يف مهعضو نكي ملو .جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع نييناثعلا
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 ةرطيسلل مالستسالا دلاخ ينب خويش ضفر ثيح .قارعلا يف وه اي .ارقتسمو

 نيب كانه ةرركتم ترابحاش وم تعفو ىلاتلابو يرحبلا نع مهتلزع يتلا عةيك خلا

 .نيفرطلا الكل ةحلسملا تاوقلا

 افورعم ناكو .دلاخ ين ةماعز 155394 ةئيض كارد خيشلا ىلوت امدنعو

 لوح اراصح يلاتلا ماعلا يف هتاوق تضرف .ةيركسعلا هتعاربو هريبدت ةمكحب

 مالستسا دعب اهيديأ يف تطقس نأ ىلإ .فوفه لا  ةيسيئرلا ءاسحألا ةنيدم

 ىلع ةيكرتلا ةرطيسلا ايلمع كلذب يهتنتل ءاشاب رمع ريخألا يكرتلا اهمكاح
 .يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا

 ةقطنم يف كارب خيشلا أشنأ كارتألا ىلع هراصتنا نم تاونس ٠١ بقعو

 ريغ .تيوكلا مساب دعب ايف تفرع .ةديدج ةعلق رحبلا نم ةبيرقلا نيرقلا
 تيوكلا ةأشن نأ لوربتعي . يعانقلاو َديشولا لثم .نييلحملا نيخرؤملا ضعب نأ

 رهأ نم نكي امهمو . «نيرقلا» ناك ميدقلا اهمسأ أَو ركبأ ةرتف ىلإ دوعت

 ةلود ايلاحو .تيوكلا ةرامإ زكرم تيوكلا وأ يهو.اهراكنإ نكمي ال ةقيقح ةمثف

 يلاشلا لحاسلا نع ةيكرتلا ةنميطا لاوز دعب ترهظو تأشن دق .تيوكلا

 ةنس ىتح ةرصبلا مكحت ةيكرتلا تاطلسلا ترمتسا امنيب .يبرعلا جيلخلل يبرغلا

 نيعباتلا نيخرؤملاو نييقارعلا ماكحلا معازم لك ضوقي .بير الب اذهو . 7

 نم مث نمو .ةرصبلا ةيالو نم أزجتيال ءزج تيوكلا نأب نوددري نيذلا .مهل

 . ةيعبتلاب قارعلا

 )١781-١5191١( ديمح لآ دمحم مكح ةرتف نأب هونن نأ انب ردجيو

 تزيمت دق .كارب خيشلا افلخ نيذللا )1١791١-١1755(. ديمح لا نودعسو

 ةيمارتملاو ةعساشلا دلاخ ىنب كلامت يف ىداصتقالا راهدزالاو ىبسنلا رارقتسالاب

 يتلا تازجنملا مهأ نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو .«هتيوكلا قدح طق نم كاذنأ
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 ةيراجتلا قرطلا ءانب ةداعأل ةيتاوملا فورظلا قلخ يه .دلاخ نب خويش اهققح

 ةقطنمو ةيبرعلا ةريزجلا نم ىطسولا قطانملا تاحاوو طسوتملا رحبلا نيب ةقيرعلا

 رياك :ةيدقلا ةلسعللا قاوع انه ازرلب اريد تبعل دقو .هبرملا طش

 دلاخ ىينب ماكح لغتسا دقو .«ثيدحلا» تيوكلا ءانيم ىلإ ةفاضالاب .فيطقلاو

 .ىرقلاو ندملا يف رقتسم ءزج ىلإ اومسقنا نيذلا مهاياعرل ىلبقلا نيوكتلا ةعيبط

 ةمهم ةبئاد ةكرح يف نيلقنتملا نيريخألا ىلإ ولكويل .لحرلا ودبلا نم رخآ ءزجو
 علسلا ةروكذملا ىناوملا نم لقنت تناك يتلا .ةديدعلا لفاوقلا ةيامحو ةسارح

 .ايروس يلإ اضيأ ةيدنهلا عئاضبلاو نيربنلا نيب ام دالب يف ةجتنملا

 نم ةجرد ىلع تناك نيرقلا ماكحل ةحلسملا تاوقلا نأ رظنلا تفليو

 لئايقلا تاشرخ ىدحتت تناكو «ةرواجلا ودبلا لئابق تاجه دصل ىفكت ةوقلا

 نيحجانلا مهيسفانم نم صلختتلا اولواح يلا .ةيب رعلا ةريزح لا طسول ىربكلا

 قدصتلا لإ ايضيأ نيرقلا ماكح رطضا .ىرخأ ةهج نمو .ةراجتلا يف نيقفوملاو

 يفب حويش حجم كفو , ةرسبلا نم ةلئامت تاالواحمب لوموقي كارتآلا ناك لاوحألا

 نم عارصلا يف ىمادقلا موصخلا ءالؤه نيب ةمئاقلا تاضقانتلا لالغتسا يف دلاخ

 .يبرعلا جيلخلا ىلع ةرطيسلا لجأ

 عصوم ربتعي خيراتلا اذه) ١1755 يس قلاع ن قطانم ىلا تدفو لفو

 .ةزنع ةليبق ىلإ ةيمتنملا رئاشعلاو رسألا نم ةعومجم **(نيخرؤملا ضعب نيب لدجو شاقن

 بساني ديدج نطوم نع اثحب دجب يف ةيلصألا اهنطاوم ترجه ىتلاو

 نأ نايتع نب دمحم فلؤملا ركذي «نينسلا ثداوحو دجن ءاللع رثام نع نيرظانلا ةضور» باتك يف (#*)

 . ص ءلوألا ءزجلا / ةرهاقلا .يبلحلا ةعبطم  (م1717) ه77١٠ ماع تسسأت دق تيوكلا

 نايكو ةرامع تاذ ةدلب اهنأب تيوكلا نيلرب ةبتكم يف ةظوفحملا ناولع نب ىضترم ةلحر فصتو

 .(زكرملا) م9١7١ ماع يف كلذو زيمم يرضح
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 لاز امو .(بوتعلا) مسا مهيلع ةيخيراتلا رداصملا تقلطأ دقو .مهتاحومط

 يتلا قرطللو .قطانملا كلت ىلإ بوتعلا مودقل ةديدع ابابسأ نوحرطي نوخرؤئملا

 اورجاه دق مهنأ ىلإ ضعبلا ريشي ذإ .دجن نم ليوطلا مهلاحترا لالخ اهوكلس
 لحاسلا ىلإ اوهجوت كلذ دعب اهنمو .تارفلل ىلفسلا قطانملا ىلإ ةيادبلا يف
 ةقطنم ىلإ اوءاج دق مهنأب رخآلا ضعبلا حجريو .تيوكلا ةقطنم بوص

 ةحالملا ةنهم اهيف اونقتأ ثيح .رطق يف ةليوط ريغ ةرتفل مهتماقإ دعب تيوكلا
 لاو حابص لآ :بوتعلا نم ىربكلا رسألا ترقتسا دقو .ؤلؤللا ىلع صوغلاو

 .تيوكلا يف ةمهالج لاو ةفيلخ

 ريغ بابسأل بوتعلل ىربكلا رسألا نيب اضيأ فالخلا بد نأ ثبلي ملو
 اوحزنف .لاحترالا ىلإ ةمهالجلاو ةفيلخ لآب ىدأ امم «ةيفاكلا ةجردلاب ةحضاو

 .ةرابزلا ةقطنم يف اولزن ثيح رطق ةريزج هبش نم يبرغلا يلاشلا عاطقلا ىلإ
 تالئاعلا ضعب عم ايئاهن اهيف رقتستل تيوكلا يف حابص لآ ةرسأ تيقبو

 .اذوفن لقألا ىرخألا

 لآو حابص لآ نيب ةلدابتملا تاقالعلا نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 .دوقع ةذع ىذه ىلع لدابملا اهجواعت نع البضف «ةدوملاب زيمتت تحيبصأ ةفيلخت
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 ١9 - 14 نينرقلا ين ةيداصتقالاو ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا - ؟

 ترطضا ثيح ءايبسن ةيتاوم ةيلود فورظ تيوكلا ةأشن تبكاو
 اسمنلا عم اهبورح يف اهب تقحل يتلا ىربكلا مئازحلا دعب ةيناثعلا ةيروطاربمالا

 يف 1759 ةنس نيتلودلا اتلك عم درفنم حلص يتيقافتا عيقوت يلإ ءايسورو

 (ى دوسألا رحبلا ضوحو ناقلبلا يف اهعضوبو اهتناكمب رضأ امم .دارغلب يحاوض

 ترمتسا ةيماد ابورح #1975 ىح ١17/55 نم ةرثفلا ىف اسنرقو ايئاطيرب تضاخ

 يطنلطألا طيحملاو يبيراكلا رحب رزجو دنهلاو ادنكو ابوروأ يف تاونس عبس

 دنهملا ةكرش راظنأ فرص يذلا رمألا .يدنهلا طيحملاو طسوتملا ضيبألا رحبلاو

 نم ةيقرشلا ةيلاشلا قطانملا يف «ةيراجلا ثادحألا نع ذئتقو ةيناطيرملاو ةيقرشلا

 . برعلا ةريزج

 بس ايقبأ اننع نييملع ةادغي ةالوو يبرعلا قارعلل كارتألا ماكحلا ناكو

 عم تانحاشملاو ةيسرافلا تارماؤملاو سئاسدلل يدصتلاب لماكلا مهلاغشنا

 «ملستملا» بقل نولمحي اوناكنيذلا ةصاخ ةفصب ةرصبلاو لصوملا ةالو مهيسوؤ رم

 رشع عباسلا نينرقلا يف يبرعلا قارعلا يف فقوملا نأ ىلإ انه هيونتلا نم دبالو
 ضعب لذبت ثيح «.نيبجاولا ثحبلاو ةساردلاب نآلا ىتح ظحي مل رشع نماثلاو

 ةيكرتلا ةنميطا ضرفل رسجلاك اكساتتمو ادحوم ناك هنأب هريوصتل تالواحملا

 ام دالب نأ ىلإ عقاولا ريشي نيب .يبرعلا جيلخلا ضوحو طسوألا قرشلا ىلع
 اعارصو اماسقنا يكرتلا لالتحالل ىلوألا تاونسلا ذنم تدهش دق نيربغلا نيب

 .«لكلا دض لكلا نيب» ابورحو تامادصو .ًاداح ًايعاطقإو ايموقو اينيدو ايلبق
 يف تانحاشملاب ىلفسلاو ىطسولا تارفلا قطانمل ةيبرعلا ودبلا لئابق فتكت مو
 ىلع ريغت تناك ام اريثكو «ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا عم اضيأ تعزانت لب ءابنيب

 ةرات اوناك مهنكل .«يكرتلا دادبتسالا ىلع داركألا راث دقو .دادغبو ةرصبلا

 تاوقلا عم نونواعتيو مهيلع نوبلقني ىرخأ ةراتو «سرعلا خويشلا عم نودحتي

 دوبصاني اوناكف ةينايلسلاو لصوملاو ركب رايدل كارتألا ماكحلا امأ ءمهدض ةيكرتلا
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 دودحتي ام اريثك اوناك هتاذ تقولا يف مهنكل .ةيرود ةفصب ءادعلا دادغب مكاح

 ماكح رمتساو .برعلا ةلحلا ءارمأو ةرصبلا ملستم ةضهانمل هتيار تحت

 ةعقوملا ايكرت عم مهتايقافتا مغر مهسئاسدو مهتارماؤم ريبدت يف نويوفصلا ناريإ

 يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا قوقحب فارتعالا لوح ١51١7 ١11١8095 يماع يف

 لصوملا نم يبرعلا قارعلا لك لوألا سابع هاشلا تاوق تبصتغا ثيح قارعلا

 داعتسا لوألا سابع ةافو بقعو .1575 - 17 يماع يف ةرصبلا ىتح

 ناهفصأ ماكح لصاو كلذ عمو .1779 ةيقافتا بسح قارعلا كارتألا

 لقالقلا نيربدم .«نيربنلا نيب ام دالب نوئش يف ةوقب لخدتلا نويلحملا تاناخلاو

 .اهيلع ةراغإلاو برعلا طش ةقطنم يف بغشلا ثادحأو

 ةطلسلا فعض ىلع دهشيو قارعلا يف ىلعفلا رومألا عقاو ىلع لدي امتو

 تلوح يتلا «.177177 ةنس اشاب نيسح ةرصبلا ملستم ةضافتنا ءالثم .هيف ةيكرتلا

 امو اضيأ هبلقو قارعلا بونج لمشتل تدتماو تاوئس ثالث ترمتسا سرح ىلإ

 ةرصبلا مكاح عبارلا دمحم ناطلسلا لبق نم نيع دق ملستملا نأ هابتنالا يعرتسي

 يف نيع يذلا .اشاب ميهاربإ دادغبل ماعلا مكاحلا تالواحم تهتناو .ةثارولاب

 قارعلا لئابق تاوقو ةيكرتلا تاوقلل ىلعألا دئاقلا يأ ءرادرسلا لبق نم هبصنم

 لصوتلاب ةنرقلا نصح ةقطنم يف اشاب نيسح تاوق قحسل «ةيبرعلاو ةيدركلا
 ملستملا دهعت وه لحلا ناكو .رهشأ ةثالث ترمتسا كراعم دعب طسو لح ىلإ

 ةرصبلل اكاح نيع دقف بايسارفأ هنبا امأ .ةكم ىلإ رفسلاب ةضافتنالا بحاص

 ىدم ىلع ةرصبلا ىلع ةرطيسلا نوضفتنملاو ةيكرتلا تاوقلا تبوانت كلذ بقعو

 ةصرملا اومنتغا نيذلا ةيبرعلا لئابقلا خويش مكحل نيترم تعضشتفتعو نعاس

 يرارف دادغبل ديدجلا مكاحلا حجن دقو كارتألا نيدبتسملا نم ةوسقب ماقتنالل

 ةيلكشلا ةيحانلا نم ةيكرتلا ةطلسلل ةرصبلا ةداعتسا يف ١778 ةنس طقف اشاب

 سب 30 لابد



 لئابقلا خويشل ىربك تالزانت مدق نأ دعب اهل ةمخاتملا قطانملا كلذكو .طقف

 .©7تارفلل ىلفسلا قطانملاب ةيبرعلا'
 نم تزه ىرخأ ةيوق ةضافتنا ١١7١و ١٠٠١١ ةنس تعلدنا ام ناعرسو

 عارصلا رمتساو قارعلا يبونجو طسو يف يواهتملا يكرتلا ماظنلا ناكرأ ديدج
 لئابقلا تاوقو دادغبل ماعلا مكاحلا ةدايقب ةيكرتلا تاوقلا نيب نيماع ىدم ىلع

 ناخ هللاش ديرف ةدايقب يناريإلا شيجلاو قفتنملا خيش ةماعزب ةدحوملا ةيبرعلا

 يتلا بايد ةانق دس ريمدت نع كراعملا هذه ترفسأو ةرصبلا ىلع ىلوتسا يذلا

 نم فالآلا تارشع قرغو تارفلا رهن ناضيف ىلإ ىدأ ام «ةلجدب تارفلا طبرت

 تقحلأو .تاعقنتسم ىلإ اهليوحتو ةحلصتسملا ةيعارزلا ىضارألا تاراتكه

 تاطلسلا نكمتت ملو قارعلا يبونجل ىرخألا ندملاو ةرصبلاب ةحداف اوآريضأ

 ةمدهم تناكو 0١,٠١ سرام يف الإ ةرضبلا ىلع اهترطيس ةذاعإ نم ةيكرتلا

 خويشل ةعساش تاحاسم ميدقت ىلإ ايكرت ترطضا دقو «هايملاب ةرومغم هبشو

 راجيإلل ةينكسلا قطانملاو ةميقلاو ةبصخلا ةيعارزلا ىضارألا نم ةيبرعلا لئابقلا

 ْ . 9'2ةايحلا ىدم ثرالاو

 ةروصبو قارعلا يف يكرتلا ذوفنلا فعض ىلع بير الب لدي اذه لك

 يتلا تيوكلا ةرامإ نأ ىلع اغلابو ايوق اليلد ربتعيو «ةيبونحلا قطانملا يف ةصاخ

 جيلخلل يلاشلا لحاسلا ىلع كارتألا ةطلسل لماكلا رايهنالا ةبقح يف تأشن

 .ةرصبلا ةيالول اعبات اءزج ادبأ نكت مل .يبرعلا

 يف اهتناكم تيوكلا ةرامإ تأوبت رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو

 طاطحنالاو روهدتلا يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا عضو رمتسا |ديب .ةيلودلا ةحاسلا

 نفس تأجاف 1777١ ةنس يفو .ابوروأ وأ طسوألا قرشلا وأ قارعلا لخاد ءاوس

 ىتح تاتشنورك نم اليوط اراوشم اهعطقب هلك ملاعلا يسورلا قيطلبلا لوطسأ

 قحلتو يكرتلا لوطسألا 1177١ ةنس ويلوي يف مجاهتل هجيإ رحبو طسوتملا رحبلا
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 يسورلا شيلا ققح دقو .ليندردلا رصاحتو نيمشيشت رغث يف ةقحاس ةميزه هب

 كلت ىف ةيكرتلا تارقلا تديكت كيح ءاضيأ اقودلوم ىف اهتع لقت أل تاراصتنا

 ةريحبو اغرال رهن برق كراعملا يف ةريبك رئاسخ 1117١ ةنس ويلوي رهش نم مايألا
 يف تعقوو .ايخالافو افودلومو هيباراسب ىلع ايسور ةرطيس ىلإ ىدأ امم .لوغاك

 تلزانت يتلا حلصلا ةيقافتا اجدريناك - كوشتويك ةيرق يف ١٠/54 ةنس ويلوي ١"

 رحبلاو فوزآ رحب يف ةحالملا قح ايسور تلوخو .مرقلا نع اهبجومب ايكرت

 .ايخالافو افودلوم يف ةماقإلا نم كارتألا مرحو .دوسألا

 ةيوق تابرض ابيرقت هتاذ تقولا يف اضيأ ناريإ تهجو كلذ نع الضفو

 يناريإلا شيلا يلوتسا ثيح .قارعلا يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا عقاومو ذوفنل

 .برعلا طشو ةلجد يف ةيكرتلا تاوقلاب ةميزهلا هقاحلإ دعب ةرصبلا ىلع

 ىلوت يذلا .حابصلا حابص نب هللادبع خيشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 لوألا .تيوكلا خيش ةافو بقع 1811 ةلسا ىتح 5 ةنس نم مكحلا ديلاقم

 ةردقمو ةبالص ضلبأو .تيوكلا ةرامإ قيوم ىسرأ لق .حابصلا رباج نب حابص

 ) دوتلاو ةبوعصلا ةغلاب فورظ ُِق مكحلا ةفدل هترادإ لالخ ةقئاف ةيسامولبد

 امل ضرعت يتلا ةيوقلا طوغضلا مغرو .يبرعلا جيلخلا نم يلاهشلا ءزجخلا تداس

 هنأ الإ .برعلا |هئافلح فرط نم ةصاخ ةروصبو .نيعزانتملا نيبناجلا لبق نم
 فد اف .ةيب دودلا ةيكرتلا ةيناريإلا برحلاا هذه يف هدايح ىلع ظافحلا نم نكمت

 ةماقإو ةديدجلا ةرامإلاب لاصتالا ىلع ةرصبلا يف ةيزيلجنالا ةيراجتلا ةطحملا ةداق

 لبق يبرعلا جيلخلارزج ىلإ مهتطحم لقن ىلإ مهرارطضا دعب .اهعم تاقالعلا

 فيخملا نوعاطلا ءاد اماصأ امدنعو نييناريإلا دي يف ىئاهنلا ةرصبلا طوقس
 ديرب لأب انه هيونغلا رديعو ..صخش فلآ ؟++ نم رثكأ ةايحب ىدوأ يذلا

 نم لقني رشع نماثلا نرقلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع ناك ةيقرشلا دنفا ةكرش
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 ةرصبلا نم امإ رمي ىساسألا هقيرط ناكو .يبرعلا جيلخلا ربع ابوروأ ىلإ يابموب

 ىلإو .ريبزلا ىلإ مث ةرصبلاف (رصق مأ ةقطنم) نم امإو .بلح ىلإو دادغب ىلإ

 قالطنا ةطقن تيوكلا لعج ررقت ةديدجلا فورظلا لظ يفف مث نمو .بلح

 ةنس نم ارابتعا «يدنهلا ديربلا» أدب لعفلابو .يبرعلا جيلخلا يف «يدنلا ديربلل»

 نم ةريبك ةسارح ةقفارمب بلح ىلإ ةعيرسلا لالا ىلع تيوكلا نم لقني

 ةيداصتقا دئاوف ةرامإلل ققح يذلا رمألا .حابصلا هللادبع خيشلا لاجر

 يف اهطوقس مث .ةرصبلل :ليوطلا راصحلاو نوعاطلا ءابو راشتنال ارظنو
 يذلا يراجتلا اهراهدزا نم ريبك ءزج لقتنا دقف «ةيناريإلا تاوقلا يديأ

 .رطق يبرغ يلاش يف ةرابزلا ءانيمو تيوكلا ىلإ .ةطيسولا ةراجتلا ىلع دمتعي

 عم ةفيلخ لآ نم حابصلا ءابرقأ اهيلإ حزن - لبق نم انركذ دق انك امك يتلا
 . مهيلإ تمضنا ىِتلا لئابقلا ضعب

 ةطقن تانيعبسلا ىتح تلظ تاذلاب ةرصبلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 ةيبهذلا تالمعلا قرشلا دالب نم بلجن تناك ىتلا .لفاوقلل ىقتلمو روبع

 نمو «.ةينطقلا تاجوسنملاو ريرحلاو فاوصألاو ةيساحنلا تاللوغشملاو ةيضفلاو

 نم ةدراولا ةيجاجزلا تاعونصملاو تارهوجملاو ةيسنرفلا ةشمقألا بلح

 بلجت نفسلا تناكو ساحنلاو ةففجملا هكاوفلاو لباوتلا ناريإ نمو .ةيقدنبلا

 ناطقألا دنهلا نمو ءايقيرفأ نم نيمداقلا جاعلاو باشخألا طّقسم نم اضيأ

 لقنت علسلا هذه تناكو .ريدصقلاو ةلينلاو زرألا عم ريمشك نم فاوصألاو

 جيلخلا ىناومو دنحلاو ناريإ نم ةمداقلا نفسلا ىلع ةرصبلا يف اهليمحم داعيو

 يربغلا قيرطلاب لقنت تناك دقف ةيبونحلا ايسآ نم ةمداقلا عئاضبلا امأ .«يبرعلا

 .بلح ىلإ ةرشابم لفاوقلاب وأ دادغب ىلإ
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 .ةيزكرملا ةيكرتلا تاطلسلا عشجو عمط نأب انه لفغن الأ بجي نكل

 بئارضلا ببسب .ةرهدزملا ةراجتلا هذه اقنخي نأ اداك .ةيلحملا ىلوألا ةجردلابو

 لصحت تناك ثيح .ةرصبلا يف علسلا هذه ىلع ضرفت تناك يتلا ةظهابلا

 عئاضبلا ىلعو اهتميق نم /“ لداعت ةيبوروألا علسلا ىلع داريثكسأ ةبي رض

 اهنحش ةداعإ ءانثأ وأ دادغب يف امل ىبيرضلا جاودزالا ىلع ةوالع /1,5 ةيويسآلا

 /0و.5 و /7“ لداعت ريدصت ةبيرض هاش تناك ت/الذ نع الضفو .ةرصبلا 5

 ىذأ نم نوملسي راجتلا نكي مل اذه لك مغرو .هيلاع روكذملا فينصتلا بسح

 . مهنم نييلحملا ةصاخ .مهتاطلسل مهلالغتسا ءوس نمو كارتألا نيفظوملا

 (مههماكح ضرف ثيح «ةرابزلاو تيوكلا يف امامت افلتخم عضولا ناك اديب
 يذلا رمألا .ةعلسلا ةميق نم ١/ لداعت ةدحوم داريتساو ريدصت ةبيرض ءايكذألا

 ديازت عمو ءريبكلا يداصتقالا امهومنو نيترامإلا راهدزإ ىلإ .لاحلا ةعيبطب ىدأ

 .[مههوخدم يف اعيرس اومن ناترامإلا تققح ريبكلا ةراجتلا مجح

 نب هللادبع خيشلا يناثلا تيوكلا مكاح هبعل يذلا رودلا لفغن الأ بجيو

 .لبق نم انركذ |( .ةنس 0٠ ىدم ىلع مكحلا ةفد رادأ ىذلا . حابصلا حابص

 نم اريبك اءزج هليوحت يف ةصاخ ةروصب ةلود لجرك هتعاربو هتاردق تلجن ثيح

 ةيركسعلاو ةيراجتلا ةريبكلا ةيعارشلا بكارملا ءارشو ءانيل ةيكرسملا تالاصحتملا

 ىلع نولمعي فوس ةرامإلاب نيطيحملا نيريثكلا ناريحلا نأب هكاردإل كلذو ءاضيأ

 اهئارو نم هققحي يذلا قزرلا يف هتمحازمو هئانيم ىلع ةقفدتملا ةراجتلا يف هتسفانم

 يف ةلزانلا ةيبرعلا لئابقلا هلكشت ريبك رطخ كانه ناك ددصلا اذه يفو

 نيرطيسم اوناك نيذلا شيراطملا نابرع لثم . جيلخلل يقرشلا يلاشلا لحاسلا

 لئابقلا كلذكو .رهشوب يلاش عقاولا قير ردنب خويشو .رهشوب يلع دئتقو

 نم اهحوزن دعب تيوكلا ةرامإل ديدهت ربكأ لكشت تناك يتلا بعك يبل ىربكلا
 .رشع عباسلا نرقلا يف ةيلامخا .ناتسزوتط يونج ىلإ دجن
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 ام اودأو ناريإ تاهاش ةدايسب قير ردنبو رهشوب ماكح فرتعا اديبو
 تاعزانملاو تافالخلا اولغتسا بعك ينب خويش 05 مهل جارخ نم مهيلع

 ةيقافتا يف ةرقملا دودحلا حوضو مدعو ةقطنملا هذه يف ةداحلا ةيناريإلا ةيكرتلا

 .امهيأل نيعبات ريغو نيلقتسم مهسفنأ اوريتعاو «.

 يقرشلا يلامشلا لحاسلا نم ثالثلا ةيبرعلا لئابقلا هذه نأ ظحاليو
 يذلا رمألا «نامزلا كلذ سيياقمب أخض ايركسع ًالوطسأ تكلم دق جيلخلل
 يناريإلا يكرتلا عارصلاو ةيناثعلا ةيروطاربمألا فعضل ارظن ةصاخ ةيمهأب ىظح
 ةيناطيربلا ةيقرشلا دنا تاكرش ليطاسأو نفس نيب ةرمتسملا تامادصلاو داحلا

 ارظنو .يبرعلا جيلخلا يف ةراجتلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم ةيسنرفلاو ةيدنلوه او

 ىربكلا ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا بورحلا ىلإ ةفاضإلاب تاروطتلا هذه لك ثودحل

 دبع ةيهيلم ةيوقلا ةيقرشلاو ةييرغلا لودلا .تداف نقف .ءاقباس اهيلإ اخرشأ قتلا

 .هل ةغرفتم ريغو جيلخلا

 ءاهلالتحا مث ؛ةرصبلا راصحب تهتنا يتلا ةيناريإلا ةيكرتلا برحلا ءانثأ ينو
 دنملا ةكرشل ةيراجتلا حلاصملابو لب .بسحف كارتألاب سيل غلاب اررض قحلأ ام
 يفو جيلخلا لك يف ةيسيئرلا ةيراجتلا اهتطحم زكرمتل ارظن «ةيناطيربلا ةيقرشلا
 ةيبرعلا ةريزحلا يقرشو يلاهشل ثالثلا لئابقلا نفس تمدق .تاذلاب ةرصبلا

 عوطت يتلا .بعك يب ةليبق تاذلابو «يناريإلا شيجلل نيريبك ةدناسمو اعد
 .راصحلا ءانثأ ناخ قيدص ةدايقب يناريإلا شيحلا ةدعاسمل اهاجر نم ريبك ددع

 ةيقرشلا دنا ةكرش لوطسأ نم دودحم معدب ناعتسا دقف ةرصبلا ملستم امأ

 . تارفلل يلفسلا رايتلا ةقطنم نم قفتنملا لئابق لاجر نم ىربك تاوقو ةيناطيربلا

 عايض ىدأ ةيحان نمف .ًادج ًاساسح حابصلا هللادبع خيشلا عضو ناك
 دنطا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا لقنو - لبق نم انريثشأ ايك ...كارتآلا خه ةرمسبلا

 ًادج ةيتاوم فورظو قافآ قلخ ىلإ .جيلخلا رزج ىلإ كلذ دعب اهنم ةيقرشلا
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 طسوتملا ضيبألا رحبلا نيب ىربكلا ةطيسولا ةراجتلل زكرمك تيوكلا روطتل

 قفتنملا لئابق دييأتو ةيكرتلا تاطلسلا عم عازنلا ببسب ديدش رطخل ةضرعم

 وطسلا لغ قفتتملا لاجو ىنضرحت تناك ةيكرتلا تاطلسلا نآو اييسآل «كارتألل

 نكي مل كلذ نع الضفو :ةيوكلا ىلإ بلحع نم ةهجتملا لفاوقلا ىلع رركتملا

 كارتألل ةرصبلا يف ةيقرشلا دنهلا ةكرش ٍلثمت دييأت عقاو نع يضاغتلا نكمملا نم

 .اضيأ

 عازنلا ادق ةريف ُْق تيوكلا ماكح ةشسايس تيستسلا تتايسألا هلهلو

 ةيناريالا برحلا لالخ دايحلاب تيوكلا تكسمت ا(نيبف .ىلوألا ةلهولل ضقانتلاب

 ةبوطعملا ةيكرتلا ةيركسعلا نفسلا لبقتست ١11/5 ةنس ليربإ يف اهدجن .ةيكرتلا

 ةحارتسالاب اهمقطأل حمستو ءاهحالصإل نييناريإلا عم تامادصلا يف

 تامولعم ديفت ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه .اهلحاوس ىلع ماججتسالاو
 فرصت تحت عضوت تناك نفسلا هذه ضعب نأب ةيقرشلا دنا ةكرش ءالكو

 ةطحم نع نيلوكسملا ريراقت دحأ هون كفو . مهرماوأ ىلع ءانب تبعك يب ماكح

 لسرأ دق تيوكلا خيش نأ ىلإ ١71/5 ةنس ويلوي يف يابموب يف ةيراجتلا ةرصبلا

 ميدقتل - هل افايعتا هتدارإ ضحمب اذه نكي مو ت لجز 00 نم فلأتت هعومج

 فورعملا يبرعلا خرؤملا اقع ناك اذلو .«ناخ قيدص ناريإلا دئاقلل ةدعاسملا»

 تيوكلا خيرات» هباتك ُْق كولسلا اذه اع امدنع همكاح وبأ ىفطصم دمحأ

 ةيناريإلا برا يف يئابغلا رصتنملا ةفرعم يف هددرتو خيشلا ةقن مدع لإ (ثيدحلا

 نيب ديازتملا رتوتلا نع لفغي نكي مل تيوكلا خيش نأ حجريو .«ةيكرتلا

 نم كلذ ُْق قلطني ناك هنإف .ناخ قيدص ةدناسمل هلاجر نم ةدودحم ةعومجم

 مهئادع نم دحتو بعك ينب خويش ىلع رثؤت فوس ةيناريإلا ةدايقلا نأب هداقتعا
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 دنملا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا نع نولوؤسملا نوكي نأ ايقيأ دعس الو هل

 هذه لوح تيوكلا ءادعأ نم ةبذاك تامولعم اوقلت دق ةرصبلا يف ةيقرشلا

 .ةيناريإلاو ةيكرتلاو ةيتيوكلا رداصملا يف ركذت مل امنأل ًادج لمتحم رمأ وهو «ةعقاولا

 حابصلا هتلادبع خيشلا اهعبتا يتلا ةسايسلا ةنورم تلجت لاوحألا يأ ىلعو

 دلاخ ىنب خويش عم ةميدقلا هتالص لالغتسا نم هنكمت يف .برحلا هذه لالخ

 مهعانقإل ءءاسحألا ىلإ تانيسمخلا ةيادب يف اوحزن ءانرشأ نأ قبس (ى نيذلا

 ىلع وطسلا نوسرامي اوناك نيذلا قفتنملا لاجر ىلإ ةبرض هيجوتو هعم فوقولاب

 ةقيرطلا هذهبو «كارتألا نم ضيرحتب تيوكلا ىلإ بلح نم ةهجتملا لفاوقلا
 .بلح نم لفاوقلا قيرط نيمأت ين هللادبع خيشلا حجن

 ةرصبلا راصح لالخ تانيعبسلا فصتنم يف ةيقرشلا دنهملا ةكرش تثحب

 ناكملا نأ تدجو ١1175 ماع يفو ءرخآ ناكم ىلإ ةيراجتلا اهتطحم لقن ةلأسم

 تلق ةرصبلا نم ةبيرق منت اهركلو «تيركلا وع ايبانأ حورطللا هيسنألا
 ةرصبلا نم لك يف اهيلثمت ريراقتل ةلماشلا ةساردلا دعب ةيقرشلا دنحلا ةكرش ةرادإ

 نأ ءايلاع اريدقت تيوكلل ةيراجتلا قافآلاو :تايناكمإلا نوردقي نيذلا .بلحو

 لاجم يف تيوكلا تلظ كلذ عمو .جرخ ةريزج ىلإ ةيراجتلا اهتطحم اتفؤم لقنت
 اهتاردقو ابتايناكمإب ديبشت اهريراقت ترمتساو ءةيقرشلا .دلطلا .ةكرش واظنأ

 ١71/94 ماع ىتح تيقب تيوكلا نأ كلذ نم مهألاو .ةيداصتقالاو ةيراجتلا

 يلاشلا ءزجلا يف هتمرب عضولا روهدت مغرو (يدنهلا ديربلل» قالطنا ةطقن

 .اهدايح ىلع اساسأ تيوكلا تظفاح . جيلخلل

 ةكرشل ةعباتلا «لغيإ» ةيركسعلا ةنيفسلا اهتراز ١ا/الا/ ةنس ريمفون فو

 ةياغلل ايباجيإ اريرقت ةكرشلا لثممو اهناطبق دعأ كلذ رثأ ىلعو .ةيقرشلا دنهلا

 جيلخلا يف اهداصتقاو ةكرشلا ةسايس يف تيوكلا هبعلت نأ نكمي يذلا رودلا لوح
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 .هفقاوم ىلع هل اريدقت ةرادإلا نم ةميق ةيده حنم دق تيوكلا خيش نأ ةجردل

 يف فقوملا ريغت ىتح رشع نماثلا نرقلا نم نماثلا دقعلا لح نأ ام نكل

 ءةيحان نمف .ًايرذج ًاريغت .ءهنم يلامشلا ءزحلا يف ةصاخ ةروصبو :جيلخلا
 بوعشلا نفس ىلع مرحي انامرف لوألا ديمحلادبع ديدحلا يكرتلا ناطلسلا وقيم

 نيب يبونجلا قيرطلا ىلع زكرم مهأ تناك يتلا .سيوسلا ىلإ روبعلا ةيحيسملا
 يدنهلا طيحملا ربع ةمداقلا عئاضبلاو علسلا ليمحت داعي ثيح .ايسآو ابوروأ

 رحبلل ةيقرشلا ىناوملا ىلإ وأ ةيردنكسإلا ىلإ امإ لفاوقلاب لقنتل .رمحألا رحبلاو
 هذه تناكو ءابوروأ ىلإ يرحبلا قيرطلاب ةقحاللا اهتريسم لصاوتل .طسوتملا

 كلذلو .داضملا هاجتالا يف ةهجتملا علسلاو عئاضبلا سفن عم رركتت ةيلمعلا

 هتيمهأ تدادزا مث نمو .اهمامأ حوتفملا ديحولا وه حجيلخلا ربع قيرطلا حبصأ

 . ةريبك هجردب

 قرشلل نييربكلا نيتلودلا اتلكب نهولاو فعضلا لح .ىرخأ ةيحان نمو

 ايسور عم ةيرودلا برحلا يف اهتميزه ةجيتن ةيناثعلا ةيروطاربمالا - طسوألا

 ةريزج هبشو مرقلا مض نع ترفسأ ىتلاو .1ا/7/5 ىتح ١1/548 نم ةرتفلا لالخ

 ىلع ةيسورلا ةياحلا تضرف يتلا يغرويغ ةيقافتا عيقوت مث ءايسور ىلإ نامات
 ميرك ةافو دعب .ابيرقت تقولا سفن يف تدهش يتلا ناريا كلذكو .ءايجروج
 .جيلخلا يف اهعضو ىلع ًاروف تسكعنا ةيفئاط ةئتف .4//17 ةنس يدنزلا ناخ

 ةيأ نود ةيرحب اوفرصتيل رهشوبو قير ردنبو بعك ينب خويشل نانعلا قلطأ ام

 . ةاوع

 ترفسأ ابيرقت تقولا سفن يفف ءايناطيربل ةبسنلاب لاقي هسفن ءىشلاو

 تزاحنا يتلاو .لالقتسالا لجأ نم ةيكيرمألا ةيلاشلا تارمعتسملا عم اهيرح

 برحلا كلذكو .داليملا ةثيدحلا ةدحتملا تايالولا دييأتل ايلمع اهلالخ اسنرف
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 دراوم صيلقتو فاعضإ نع ١/8٠١ - ١785 ماوعألا لالخ ةيدنلوه لا ةيزيلجنالا

 .ةريبك ةجردب ةيقرشلا دنملا تاكرش تايناكمإو

 نم يقرشلا يلاهشلا لحاسلل ةروكذملا ةيبرعلا لئابقلا خويش ناوتي ملو

 رهشوب مكاح رصن خيشلا نإ ىتح .تاروطتلا هذه لك لالغتسا نع جيلخلا

 ىلع ةرهدزملا ةرابزلا ءانيم ىلع ةراغإلا يدنزلا ناخ ميرك مكح ءانثأ لواح

 ١757 ةنس ةفيلخ لآ اهيلإ حزن يتلا ءرطق ةريزج هبشل يبرغلا يلاشلا لحاسلا

 احداف اررض رصن خيشلا تاوق تقحلأ دقو .بوتعلل ىرخألا لئابقلا عم

 ةنس يدنزلا ناخ ميرك ةافو دعبو .اهباقعأ ىلع تدر كلذ عم اهنكل .ةنيدملاب

 يتلا نيرحبلا ةمصاع ىلع موجه تدرو ماقتنالاب ةفيلخ لآ تاوق تماق 67

 . ةمانملا نم ريبك ءزج رامد نع رفسأ كاذنآ نويناريإلا اهلتحي ناك

 مكح نع ةفيلخ لآ ةحازإ ررقو ١787 ةنس هسافنأ رصن خيشلا درتسا

 امك ءزمرهو ةميخلا سأر يخيش عم فلاحت فدحلا اذهل ًاقيقحتو «ةرابزلا

 .رمألا اذه لوح بعك ينب خويش عم اضيأ هقافتا ىلإ ةلدألا ضعب ريشت

 وه اضيا فدحلا ناك لب .طقف رطق نم ريبك ءزج لالتحا نكي مل انه دوصقملاو

 . حابص لاو ةفيلخ لآ :بوتعلل يراجتلا لوطسألا ريمدت

 ءاياونلا هذبب هعاس روف ةعرسب كرحتلا نع حابصلا هتلادبع ناوتي مل اذلو
 ءامهدوهج قيسنت ىلع ةفيلخ لآ عم قفتاف .صرحو نأت نم هنع فرع ام مغر

 وحن ةهجتم ةريبك ةيتيوك ةبيرح نفس تس جيلخلا هايم يف ترهظ ام ناعرسو
 حابص لآ لغتسا كلذ نع الضفو .ءابرقألل ةدعاسملاو نوعلا ميدقتل ةرابزلا

 (هتاوق السرأو .ةيرطقلا ىرخألا لئابقلا ةدناسمو يرحبلا |هقوفت ةفيلخ لاو
 ةيماحلا ةمانملا ةعلق يف رصاحتل .ينيرحبلا ليبخرألل ةيسيئرلا ةريزجلا ىلإ



 رزج نم ةازغلا درط نم ليوط راصح دعب تنكمتو .ناريإو رهشوبل ةيركسعلا

 . نيرجتبلا

 تريغ دق بوتعلا يليصف الكل ةكرتشملا تاكرحتلا هذه نأ بير الو

 اهنيمأت نع الضف ءايرذج ًارييغت جيلخلا نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا يف عضولا

 اهنيكمت ىلع ةوالع .ةيرحبلا اهتراجت مامأ ةيفاضإ تايناكمإ اهتحاتإو تيوكلا
 ناك يتلا . ةنصرقلا لامعأل اههتحفاكم زيزعت نم نيرحبلاو تيوكلا ماكحل

 ينب خويش ىلوألا ةجردلابو .جيلخلل يقرشلا يلاهشلا لحاسلا خويش اهسرام
 دعب هنأل كلذو .تيوكلا ماكحل ةبسنلاب ةيمهألا يف ةياغ رمألا اذه ناكو .بعك

 ةكرش تداعأ .اهيلع مهتطلسل كارتألا دادرتساو ةرصبلا نم نييناريإلا حوزن

 ةطقن ىلإ ديدج نم اهتلوحو ةرصبلا ىلإ ةيراجتلا اهتطحم ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا
 .تيوكلا لوخد ىلع ريبك رثأ هل ناك ام «يدنهلا ديربلل» قالطنا

 دعب هذوفنو تيوكلا مكاح ةناكم زيزعت نأ ىلإ ريشن نأ ريدجلا نم هلعلو
 لجت دق .نيرحبلا ليبخرأ ىلع مهتطلس ةفيلخ لآ دادرتسال ةحجانلا ةيلمعلا

 ىتح /١11/81 ةنس نم ةرتفلا يف ةرصبلا لوح علدنا يذلا عازنلا لالخ حوضوب

 يذلا اشاب ناميلس وه اهملستم ناك ةنيدملا هذه يناريإلا لالتحالا لبقف . 8

 ديدجلا ةرصبلا ملستم نأ الإ .دادغبل اماع امكاح نييناريإلا ةميزه دعب نيع
 درمتلا رثآ دق ١17/817 ةنس بصنملا اذه يف ناطلسلا هنيع يذلا ءاغأ ىفطصم

 بصنو ةصرفلا مانتغاب عراس يذلا ينيوث قفتنملا خويش ىوقأب لصتاو .ةأجف
 ةناتسآلا ىلإ اهيتفم لسرأ لب .طقف كلذب فتكي لو .ةرصبلا ىلع اكاح هسفن

 .ال [لستم هييصنت داتعاب تاطلسلا عنقيل

 نع ترهسا ةرصبلا ىلع ةلمح اشاب ناميلس ةدايقب ةيكرتلا تاوقلا تنشو

 ىلإ نيئجال .تيوكلا ىلإ |هناوعأو ينيوثلاو اغأ ىفطصم  درمتلا يربدم بوره
 لإ : نيدرمتملا ميلست ةعطاق ةروصب اشاب نايلس بلط دقو . حابصلا هللا دبع اهخيش
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 ةيبرعلا ةفايضلا نيناوقب كسمتلا يف بلصتلاو ضفرلاب هأجاف حابصلا هتلادبع نأ

 ةلمح نشل دادعإلا يف اشاب ناهيلس أدب كلذ ءازإ .ريجتسملا در مدع متحت ىلا

 ةطاسو ىلإ ءوجللا لواح دقعملا فقوملا فورظل ةاعارم هنأ الإ .,تيوكلا ىلع

 بتكف .يتسينام ةرصبلا يف ةيناطيربلا ةيراجتلا ةلاكولا يف يزيلجنالا ميقملا

 رطخلا نم اهيف هرذح .11/84 ةنس ليربأ ١٠ يف تيوكلا خيش ىلإ ةلاسر ريخألا

 يف ةلاسرب هيلع حابصلا هتللادبع درو .نيدرمتملا ميلستب هبلاطو .هددهتي يذلا

 ويلوي يفو .نيدرمتملا ميلست مدع ىلع همزع اهيف دكأ .هسفن ماعلا نم وينوي 4
 نم ةرصبلا ىلع ءاليتسالل ةلواحمب تيوكلا ىلإ نوئجاللا ءالؤه ماق ١789 ةنس

 ىلإ اغأ ىفطصم رطضاف .ةميزهملا مهم تقحلأ اشاب ناييلس تاوق نأ الإ .ديدج

 ديدج نم ةرصبلا تنادو .طقسم ىلإ اهنمو .تيوكلا ىلإ ىرخأ ةرم بورحلا

 . ؟*دادغبل ماعلا مكاحلل خوضرلاب

 معازملا ةحص مدع ىلع ةحضاو ةلالد لدت هيلاع ةروكذملا ةياورلا هذه

 عارصلا دكؤيو .ةرصبلا ةيالو نم اءزج ايخيرات تناك تيوكلا ةرامإ نأب ةلئاقلا

 ةحص ديدج نم ينيوثو اغأ ىفطصمو اشاب ناييلس نيب ةرصبلا ىلع رئادلا

 مدعو ةرصبلا يف ةيكرتلا عقاوملا ةشاشه لوح لبق نم ةحورطملا ةيرظنلا
 هللادبع هادبأ يذلا ضفرلا كلذ ددصلا اذه يف ةيوق ةلالد هل اممو .اهخوسر

 نمو .نيدرمتملا ميلستب دادغبل ماعلا مكاحلا بلط هذيفنت مدعو .نيترم حابصلا
 ةطاسول ءوجللا ىلإ رطضا .هفقوم فعضب رعش امدنع اشاب ناييلس نأ فيرطلا

 خيش نأ وه انه ماتهالل ريثملاو تفاللا نم نكل .ةيقرشلا دنحلا ةكرش ءالكو

 ءالؤه بلط اضيأ ضفري هتلعج سفنلاب ةقثلا نم ةجرد ىلع ناك تيوكلا
 . ءالكولا

 ةطحم ةدايق عم هتاقالع روهدت ىلإ دؤي 1 تيوكلا خيشل فقوملا اذه

 ريغ اوناك اهيف نيلوؤسملا نأ ودبيو .ةيقرشلا دنهملا ةكرشل ةيراجتلا ةرصبلا
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 يأ ىلعو .ةرصبلا يف اشاب ناميلس ةطلس زيزعتب ةجردلا هذه ىلإ نيمتهم
 هلوانت ءانثأ يف 1189 وينوي 59 خيراتب ندنل ىلإ هريرقت يف يتسنيام هون لاوحألا

 .«حابصلا هللادبعل زيمملا عئارلا عباطلا» ديكأت ةرورض ىلإ .ةمحلملا هذه لكل

 ىلإ ةيراجتلا مهتطحم لقن ةيناكمإ يف رظنلا ةرورض ىلإ ةراشإلا نع لفغي ملو

 تاطلسلا عم اهيلوئسمو اهيفظوم تاقالع روهدت مقافت ةلاح يف تيوكلا

 . ةيكرتلا

 نم لقأ لالخ تيوكلا ةرامإ نأب دكؤن نأ دون قبس ام اصالختساو

 لب .طقف هنع دوذلاو اهلالقتسا ةيامح نم سيل تنكمت اهمايق ىلع اماع نيعبرأ

 لضفب جيلخلل يبرغلا يلامشلا لحاسلا هايم يف اضيأ اهديطوتو اهعقاوم زيزعت نمو
 .اهيلع مهئافلحو بعك ىنب تاراغ تدصو .ةئيصرلا ةعرابلا اهتيسامولبد

 تاقالعلا تروطو .نيرحبلا ين ةفيلخ لآ ةطلس خيسرت يف اريبك ارود تبعلو

 . ةيكرتلا ةطلسلا عم اهتاقالع يف اهالقتسا تيبثأو .نيترامالا اتلكل ةيراجتلا

 يبرعلا قارعلا ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةطلس نأ ىلإ ةراشإلا تقبسو
 ةطلس تناك «هنم قاقلا فصلا قف ضخلألابو ءرشع نماشثلا .نرقلا لالخ

 وهو .ةرصبلا ىتح لصوملا نم ةيمارتملا ةمخضلا دادغب ةيوشاب يف ةصاخ .ةيم*و

 نورق ةعبرأ» :هباتك يف غيرغنول فورعملا يزيلجنالا خرؤملا اضيأ هيلإ راشأ ام
 ةيناريإلا ةيكرتلا بورحلا دعب دادغب يف ةطلسلا نأب دكؤي ذإ .«رصاعملا قارعلل

 ١7/8٠١ ةنس نم اهيف مكحلا ىلوتيل ءاهوبصتغا نيذلا كيلاملا ىلإ تلآ دق ةرمدملا

 ترطضا يذلا اهيلاو يأ .قباسلا دادغب اشاب يجروجلا كولمملا ,ناميلس كويوب

 اشابلا ةطلس تناك» :غيرغن ول لوقيو ءاذه هبصنم يف هداتتعا ىلإ لوبمطسا

 يركسعلاو يندملا ماظنلا ىلع طقف داتتعالا نم نرق فصن ىدم ىلع يجروجلا

 .يثارولا هبش ىيكلملا ماظنلا اذهو .لقتسم كلم ةطلس نع ةرابع .دالبلا يف

 ةموكح لالخ نم سيل ةطلسلاو مكحلا مامز ىلوت يذلاو .أشنملا يكرتلا ريغو
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 ىلع ناطلسلا نأ ةجردل ةوقلاو خوسرلا نم ةجرد ىلع نآلا حبصأ دق «ةيكرت

 . '27(مارتحالاب ريدج راج درجم قارعلا ريتعي نأ عاطتسا اماع 65 ىدم

 ةروصب هسفن حرطي لاؤس ةمث فورظلا هذه لظ يف .لاحلا ةعيبطبو

 نكمي تيوكلا ىلع ايكرت اهتسرام روصعلا رم ىلع ةليوط ةدايس يأ نع :ةيمتح

 كرت دعب ىتح نكمتي مل دادغبل «يجروجلا كلملا» نأو اميسال .ثيدحلا رودي نأ

 ةينمز ةرتف ىدم ىلع ةنيدملا هذه ىلع هناطلس ضرف نم ةرصبلل نييناريإلا

 !؟اهلك ةيالولا نع كيهان .ةليوط

 نم تانيعستلا ةيادب يف عقو دق ًاداح ًافالخ نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 ةرصبلا يف ةيقرشلا دنهملا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا ةدايق نيب رشع نماثلا :ثرْفلا

 سيئرب ىدأ ام اشاب نايلس .ربجتملا دادغب ىلاوو ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا نيبو

 ليربأ يف تيوكلا ىلإ ةرصبلا نم ةطحملا لقنب رارق ذاخما ىلإ يتسينام ةكرشلا

 يقر ىلع كلذكو .تيوكلا ةيمهأ مظاعت ىلع ليلد ةباثمب اذه ناكو .117947 ةنس
 نم مهألاو .تيوكلا مكاحو ةيقرشلا دنهللا ةكرش نيب ةيدولا تالصلاو تاقالعلا

 .ةرامآلا ةلالقسا لع دين اذيكأت ةيطلا هع تناك كاذو اذه

 :ماهجنكوب بتاكلاو ثحابلا «فقورعملا ئيزيلجنالا ةلاحرلا بتك دقلو
 2.1815 ةنس يبرعلا جيلخلل يلامشلاو يبرغلا لحاسلا يناوم لك ًابيرقت راز يذلا

 ديشت ةجه ِف اهلهأو تيوكلا نع لوقي .(روشا ءاجرأ ِف ةلحر» هباتك ف

 دق نييتيوكلا نأب دكؤت يتلا تارربملاو سسألا لك كانه» :امب ةيلاع ةداشإ

 مهتناكمو مهتعمس ىلع نآلا ىتح نوظفاحيو .مهلالقتسا ىلع قاد. اولفاح

 . ؟'(ةيرحلل اعلطتو ةعاجش هندمو جيلخلا لود ناكس رثكأ مهرابتعاب

 يف ةيناطيربلا ةيراجتلا ةطحملا يفظومل ةلدابتملا تاقالعلا تمستا دقلو

 ىدم ىلع «ىلوألا ةجردلاب هسفن خيشلا عمو .ةيتيوكلا تاطلسلا عم . تيوكلا
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 نيبناجلا الك ققحو .ةلماجملاو ءافصلاو دولاب ءاهسيسأت نم ماعلا فصنو نيماع

 . [ينواعت نم ةمع ةدئاف

 امهرمأو ءامهنيب ةنحاشملا انايحأو .قلقلا ناريثي طقف ناببس كانه ناكو

 نم لفاوقلا قيرط نومدختسي اوناك ًاضيأ نييسنرفلاوزيلجنالا نأ ىلإ ىزعي
 يذلا لجعتسملا ديربلا لقنل «تيوكلا ىتح تاذلابو .جيلخلا ىتح بلح
 ةريزجو (يرشيتدنب) دنملا يف ةيسنرفلا تاطلسلل ةرداصلا تاييلعتلا نمضتي

 يتسينام بلط ةيرودلا ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا برحلا عالدنا دعبو .سيروم

 خيشلا نم تيوكلا يف ةيناطيربلا ةيراجتلا ةطحملاب نورخآلا نولوؤسملاو
 نفسلا نم نوذختي اوناك نيذلا نييسنرفلا ديربلا ةلمح ىلع ضبقلا يف مهتدعاسم

 ءارجإ ىلإ كلذ ىدأ دقو .ةريثك نايحأ يف مهلقنتل ةليسو ةيئيرحبلاو ةيتيوكلا
 عمو .ةرركتم ةروصب مهف ءوسو تافالخ نع رفست تناك ةليوط تاضوافم

 دنحملا ةكرش يلثمت ءوجل لضفب كلذو .ةحجان (مئاد اهتمتاخ تناك دقف كلذ

 هذه باحصأو ةيلحملا تاطلسلا ىلع ايادحلا قادغإ ىلإ تالاحلا هذه يف ةيقرشلا

 .نقسلا

 ةيراجتلا حلاصملاو تيوكلا تناك ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه

 ببسب ريثكب اذه نم رثكأ تابوعص هجاوتو ربكأ رطخل ضرعتت ةيزيلجنإلا
 نم قناثلا فضلا ىف ةيدوعسلا تاوقلا تنش ثيس :ةيووعسلا تاديديتلا

 ىف تحجت نأ دعي رطقو ءاسحألا لع ًايزق اميجع ثرقلا كلذ نم تانيئافلا
 ضعبو دلاخ ىنب تاوق امل تدصت دقو .دجن ىلع ةلماكلا اهترطيس ضرف

 ةرطيسب رمألا ىهتنا ةليوط ةيماد كراعم دعب نكل .رطقب ةلزانلا ىرخألا لئابقلا

 ابيرقت دحاو نآ يف تضرعت نيرحبلا نأ رظنلا تفليو . ءاسحألا ىلع نييدوعسلا
 ىعس ثيح .دمحأ نب ناطلس نامعو طقسم مكاح تابرضو نييدوعسلا موجملل

 ووذو نيرحبلا ءايرثأ رطضاو .ءامهذوفن قطانم ىلإ ليبخرألا مض ىلإ نيفرطلا الك
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 اهيلإ تهجتا مك ,تيوكلا ىلإ بوره لا ىلإ ةفيلخ لآب نوطبترملا اهلهأ نم ذوفنلا
 هلك اذه ناكف .جيلخلل ةيبونجلا ىناوملاو دنهلا نم ةمداقلا ةيراجتلا نفسلا ًاضيأ

 دنهلا ةكرشل ةيراجتلا ةطحمللو ةرامإلا ماكحل يناضإ لخد ردصم عبطلاب

 .اضيأ ةيقرشلا

 نع دوذلاو عافدلا لجأ نم تاريبدتلا ةفاك نوذختي ةرامإلا ةداق أدبو

 اريبك اماتها حابصلا هللادبع خيشلا متها .لبق نم انركذ دق انك ىو مهدالب

 نرقلا نم تانيعبسلا يف أدب دقف اذلو تيوكلا نمأ زيزعتو ةراجتلا ريوطتب

 يراجت لوطسا ءانب يف بئارضلا نم ةدئاعلا لاومألا فيظوت نم رشع نماثلا
 عم ةيدولا هتاقالع كلذ قيقحت ىلع هدعاسو .دنهملا نم ةيركسعلا نفسلا ءارشو

 . عفادملاب نفسلا ديوزتل ًاصاخ ًاماتها خيشلا ىلوأ دقو .ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 نم ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا لاقتنا بقع 11/47 ةنس يفو

 تيوكلا روس برق ةيدوعسلا تاوقلا ترهظ .ماع فصنب تيوكلا ىلإ ةرصبلا
 ةبآأ قست اهل ّنآلا ىتح ةحضاو ريغ بابسألو .ليوطلا عافدلل لهؤملا ريغ

 يف وأ ةيراجتلا ةطحملل ةيمسرلا ريراقتلا يف ةكرعملا هذه لوح تامولعم
 لوح اههنيب ايف نيبراضتم نيدرس ءانثتساب .ةيتيوكلاو ةيدوعسلا ةيخيراتلا رداصملا

 نم نينثا تاركذم يف ادرو 2.1747 ةنس تيوكلا ىلع ةيدوعسلا تاوقلا موجه

 . ةيناطيربلا ةيقرشلا دنا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا ىفظوم رابك

 يذلا .سنوج درفراه تيوكلا يف ةطحملا ليكول لوألا بئانلا دكؤي ذإ

 يف «٠ ناريإ يف يناطيربلا ريفسلا سيجيرب سنوج ريسلاب بقلي دعب |يف حبصأ
 يف هتمهل سركملاو نيدلجم نم فلؤملا هباتكل ةقفارملا «نييباهولا» نع هتسارد
 ددع نأب .14875 ةنس ندنل يف رداصلاو ء١١18 ىتح ١8٠17 نم ناريإ

 اوذالو عزفلاب اوبيصأ .لجر ةئاسمخ زواجتيال ناك نييدوعسلا نم نيمحاهملا
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 نم اهراضحإب خيشلا رس يتلا عفادملا دحأ نم ةدحاو ةقلط دعب رارفلاب

 19 فسلا

 ىذلاو ريبكلا هطاشني فورعملا ودير ليكولل قاغلا بفانلا ركذي نيح يف

 يف .ةيعردلا نييدوعسلا ةمصاع روزي يبوروأ ةلاحر لوأك دعب ايف هتيص عاد

 يف لوس نعش قرا ىلإ 3848 ةنس ةهجوح بلح نع هل ةلاسر
 رمأ دق يتسينام ليكولا نأو .ءلجر 4٠٠١ زواجت دق نيمجاهملا ددع نأب .راصحلا
 مث .ةكرشلا نفس نم نيعفدم عم مهل يدصتلا يف ةكراشملاب ةطحملا سرح
 ىلع اهعفادم نارين بيوصتب ًالكملا يف ةطبارملا نفسلا ىلإ كلذ دعب هرماوأ ردصأ

 . 280نيمح اهملا

 بقع تركذ دق تناك يتلا ونير تامولعم نأ ىلإ دهاوشلا لك ريشتو

 ةروشنملا سيجيرب تاركذم يف درو ام ةحصلا ىلإ برقألا يه .ةرشابم ثادحألا

 تيوكلا ىلع نييدوعسلا موجه ةنس أطخلاب ركذ هنإ ىتح) دوقع ةعبرأ رورم دعب

 ةكرش يلثمم رود يف ام دح ىلإ غلابي ونير نأب اضرف انملس ولو .(1747 اهنأب
 نأل .تيوكلا نع عافدلا يف اوكراش دق  لادج الب - مهنأ الإ ءةيقرشلا دنحلا

 دنهلا ةكرش حلاصمب ًاغلاب اررض قحلي نا هنأش نم ناك نييدوعسلا دي يف اهعوقو
 يلامشلا لحاسلاب تقولا كلذ يف ديحولا ءانيملا اهدقف لامتحا نع الضف .ةيقرشلا

 رحبلا ةراجتل ةبسنلاب ةياغلل ةماه لصو ةقلح لكشي ناك يذلا . جيلخلل يبرغلا

 .دنحلا عم طسوتملا ضيبألا

 ىزعي ةيمسرلا هريراقت يف ةياورلا هذهل يتسينام ركذ مدع نأ حجرملا نمو
 نيفورعملا ةيقرشلا دنهملا ةكرش يريدم عم ةرتفلا كلت يف هتاقالع رتوت ببسل

 تاقالعلا هذه ديقعت ةدايز يف بغري نكي مل يلاتلابو مهرذحو مهصرحب

 الأ بجيو .مهئاذتتسا نودب اهضوخ مت ىتلا ةيركسعلا كراعملا فصوو قرطتلاب

 تافضلا ىلإ تيوككلا نم ةيمسرلا هريراقت يف ارارم هون دق ىتسينام نأب لفغن
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 نأب ادكؤم .«نيريبكلا هراقوو هتبيه» ىلإو حابصلا هللادبع خيشلل ةيباجيإلا
 .©©0مهيلع [كاح هتوك نم رثكأ مهل دلاوك هيلإ نورظني» اوناك نييتيوتكلا

 نكل غ١إ/868 ةنس تيوكلا لع اوراغأو ةركلا :نتويدوعسلا دوانع لقو

 هتاذ ماعلا نم سطسغأ يف يتسينام ذختا كلذ عمو .ىودج نودبو لقأ تاوقب

 ودبيام ىلع اعجار اذه ناكو .ةرصبلا ىلإ ةيراجتلا ةطحملا رقم ةداعإب ارارق

 الضف .تيوكلا اف ضرعتت يتلا تاراغلاو تاجهملا ةرثك نم زيلجنالا فوختل

 دادغبل ماعلا مكاحلا عم هفالخ ةيوست يف تقولا كاذ يف يتسينام حاجن نع

 لاقتنال ةيسيئرلا بابسآلا دححأ ناك قبس اهيف انلق اك قىذلاو «اشاي ناييلس

 .ةرصبلا عم انقؤم :لجتالا

 رشع عساتلا نرقلا ةيادب يف دمحأ نب ناطلس طقسمو نابع مكاح مضنا

 هيف طرخناو جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم رئادلا عارصلا ىلإ
 ىلع ءاليتسالا - لبق نم انركذ امك - ١7949 ةنس لواح دق ناكو .طاشنو ةمهم

 مآق آضيأ كفوو ع1١*4 ةنس آلإ هله هططخ قف مل هتك ءنيرحبلا ليبخرأ

 لك ىلع ةرطيسلا نم نكمتل تحجن دق تناك ولو .تيوكلا وزغل ةلواحمب
 . جيلخلل ةيبرغلا يناوملاب ةراملا ةيويسالا ةيبوروألا ةراجتلا

 نيذلا نييدوعسلا حلاصم عم قفتي .عبطلاب .عضولا اذه نكي ملو

 .نيرحبلا رزج ىلإ اتقؤم ةدوعلا ىلع ةفيلخ لا لثمم ضعب ١8٠١١ ةنس اودعاس

 نييدوعسلا نيب داح عارص رشع عساتلا نرقلل ىلوألا ماوعألا ذنم علدنا اذل

 نكي ملو .جيلخلا نم يبرغلا ءزجلا هايم يف ذوفنلا قطانم ىلع طقسمو نامعو
 تاراغ ةدع اضيأ اونش لب .رطقو ءاسحألا يف مهتايلمعب نوفتكي نويدوعسلا

 الب ىوقألا وه ناك جيلخلا يف طقسم لوطسأ نأ الإ .طقسم ىضارأ ىلع ةيوق
 تاقدلع ةناقإ ىلإ رشس مسانلا ةرقلا لطم يف ةويعوسسلا اج مث نمو بلادج
 ةميخلا سأر ةقطنم يف ىلوألا ةجردلابو .مساوقلا ءاعز عم ةديرف فلاحت
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 بئاج نم وزغلاو ءادتعالا تالاتحال ًايسحت :ايوق الوطسأ نوكلمي اوناك نيذلا
 . ىوقألا طقسم

 عضولا اذه عم لماعتي ناك حابصلا هللادبع نأ هاضثالا وعرتسي امتو

 تيوكلا لوطسأ مض نييدوعسلا ىلع حرتقا دقف .ةراهمو ةكنحب دقعملا

 يمري ناكو .طقسم ىلع كرتشم موجه نشل مساوقلا نفس ىلإ يوقلا نيرحبلاو
 بناج نم تيوكلا ىلع طوغضلا فيفخت :فادهأ ةدع قيقحت ىلإ كلذ ءارو نم

 ناك يذلا رطخلا ءردو .رطقو ءاسحألا ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نييدوعسلا

 اتقؤم عرجتت تناك نيرحبلا نأو ةصاخ .طقسم بناج نم تيوكلا ىلع اطلسم

 هذه اقيقحتو . حجيلخلا ةراجت يف تيوكلا عقاوم زيزعت اريخأو .رطخلا اذه ةرارم

 ديص يف ةكراشملا نع ١18٠١7 ةنس فوزعلا ىلإ تيوكلا خيش رطضا ةطخلا

 لك هيجوت لجأ نم كلذو .ةرامإلا ىلع ةلئاط حابرأب دوعي ناك يذلا ؤلؤللا

 . طقسم هايم ىلإ ةيرحبلا هتاوق

 رودلا ىلإ قرطتت مل تاركذملاو قئاثولا نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 نويدوعسلا اهضاخ ىتلا .ةيركسعلا تايلمعلا يف تيوكلا هتبعل يذلا سوململا

 هذه نأ بير الب دكؤت ةقيقح كانه نكل .ناعو طقسم دض مساوقلاو
 نع املالقتساب ظافتحالا ىلع تيوكلا تدعاس دق ةيسامولبدلا تاروانملا

 فورظلاو تامدقملا تقلخ هتاذ تقولا يفو ءاضيأ طقسم نعو نييدوعسلا

 ثدح دقو .نيرحبلا ىلع ةلماكلاو ةيئابنلا مهتطلسل ةفيلخ لآ دادرتسال ةيتاوملا

 ١8١7. ةنس لعفلاب اذه

 نم لوألا دقعلا يف يسايسلاو يركسعلا عضولا داع ام ناعرس نكل

 ضوحو نندألا قرشلا يف ديدج نم روهدتلاو دقعتلا ىلإ رشع عساتلا نرقلا
 نماثلا نرقلا ةيابن يف رتوتلا اذه رداوب ترهظو .يبرعلا جيلخلاو طسوتملا رحبلا

 لوح ةقثوم تاهرلعم ةيقرشلا دنطا .ةكرشو ةيئاطيربلا ةموكشلا ثقلت اعدنع رشع
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 نويلبان روطاربمالا  تربانوب لارنحلا طغض تحت اسنرف ةموكح هربدت ام

 رصم ىلع ةمخض ةيركسع ةلمح نم  ناريلات ةيجراخلا ريزوو البقتسم

 اديهمت .رمحألا رحبلا ىلع ةرطيسلاو كلذ دعب نيطسلف لالتحا مث ءاهلالتحال

 عطق ىلإ اهعلطت وه اذه لك نم مهألاو .لبقتسملا يف اضيأ زاجحلا لالتحال

 هذه يف ةيزيلجنالا كلاملا ىلع راصحلا ضرفو دنهملا عم لماكلاب ايناطيرب تالص

 . بدنملا باب قيضم ربع يزيلجنالا لوطسألا ىلإ ةيوق ةبرض هيجوتو .ةقطنملا

 2١٠47 ةنس ويلوي يف رصم يف هتاوق تربانوب ةدايقب ىسرفلا شيحلا لزنأ

 تامارهألا برق ةريهشلا ةكرعملا يف كيلامملا نتي اةيوه نم ميباسأ ةثالث بقعو

 يابموبو ندنل تناك نييلا كلذ قو ..اتقؤم دالبلا لع هترطيس صرف نه نكف

 ءابت ضاخخ قلب رعشت تناك اينتكل :ةداضم ةيريش هيجرفل ايعردت قعقست انكلكو

 ودعلاو كيترالام سيروم ةريزج ظفاحم نيب ةمئاق تناك يتلا ةفثكملا تالاصتالا

 ناطلسلا وهو روسيم  دنهملا يف ةلود ىوقأ مكاح ةيقرشلا دنحلا ةكرشل دودللا

 ايلو ناك امدنع ىلع رديح هدلاو عم فيرشلا فحصملا ىلع مسقأ يذلا وبيت

 لسمرأ تاتيئاثلا هفصتتم فو ؛«دبألا ىلإ ءادعلا ريلجنالا بصاني نأب دهعلل

 ةماقإ هيلع اضراعو ةفيلخك هب اريجتسم .لوألا ديمحلادبع ناطلسلا ىلإ نيتثعب

 ايسور عم برحلاب نيلغشنم اوناك كارتألا نأ ريغ ءايناطيرب دض يركسع فلح
 ةيادب يف تلسرأ دق تناكف اسنرف امأ .مهمهت روسيم نكت ملو .مرقلا لجأ نم

 فرصت تحن مهتعضوو اهئاربخ نم ةريبك ةعومجمو اهعفادمو اهوطسأ تانيناثلا

 تاضقانتلا ةراهمب اولغتسا ةيقرشلا دنحملا ةكرش ءالكو نأ ديب .وبيت ناطلسلا

 بفرخلا تعضو امدنعو «روسبيم فاعضأل ةفلتخملا .دنحلا لود نعم ةمئاقلا

 .تانيعستلا نم يناثلا فصنلا يف اهرازوأ ةديدجلا ةعبارلا ةيروسيملا ةيزيلجنالا

 حرتقاو .هاش نامز ناتسناغفأ مكاح نم ةدعاسملاو نوعلا وبيت ناطلسلا بلط

 دشلا ةكرش كلام ىلإ بروكلاو ىرغلا لايقلا نع ةكرتشم ةبريش هيعوت هيلع

 .هنم ادر قلتي مل هنكل .ةيقرشلا



 ةلمحلل هدادعإ ءانثأ هنابسح يف «ةيروسيملا ةقرولا» تربانوب عضوو

 ظفاحملا لالخ نم .قبس ايف انلق امك .تاضوافملا تيرجأ دقو .ةيرصملا

 قلقلاو بثك نع تاريضحتلا هذه ندنل تبقار |نيب .سيروم ةريزجل يبسرفلا
 نع نويناطيربلا نويجيتارتسالا ءاربخلاو نويسامولبدلا لفغي ملو ءاهيرتعي

 تالاصتا عطقل ةيساسأ ةدعاقك طقسم لالغتسا لواحي تربانوب نأب جاتنتسالا

 يف يزيلجنالا دوجولا زيزعت ررقت هيلع ءانبو .يبرعلا جيلخلاو دنملا عم ارتلجنا
 لودلا مدقأو قرعأ نم ةدحاو نع ١1/97 ةنس طقف تلصفنا يتلا .طقسم

 ناخ ىلع يدهم ازريملا لصو ١48 ةنس ريمتبس يفو .نامع يهو .ةيبرعلا

 ءاقتلالل ةصاخ ةمهم يف طقسم ىلإ رهشوب يف ةيقرشلا دنهلا ةكرشل اميقم نيعملا

 نم ةيقافتا تعقو ةليوط تاضوافم دعبو ««*هدمحأ نب ناطلس طقسم مكاحب

 ةماقإ مدعو ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا تاكرشلا بنجتب مازتلالا ىلع صنت دونب ةعبس

 .طقسم ءانيم ىلإ لوخدلاب اهرخاوبو اهنفسل حامسلا مدعو .اهعم تاقالع يأ
 ناطلسلا هذفني مل يذلا ديحولا بلطلا امأ امل تادايعما ةيآ ميدقت مدعو

 ىلع ةيراجتلا اهتطحم ةماقإب اهل هحاس مدع وهف «ةيقرشلا دنحلا ةكرشل لماكلاب

 طقسم تناك يذلا سابع ردنب يف اهتماقإب الل حمس هنكل .ةنطلسلا يضارأ

 اهتاوق كارشإب طقسم تمزتلاو . ةيناريإلا دنزلا ةرسأل ريخألا مكاحلا نم هرجأتست

 ى.طقسم هايم يف نييسنرفلاو زيلجنالا نيب بشنت دق كراعم ةيأ يف ةحلسملا

 . ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ناكمإلا ردقب ةدناسملاو معدلا ميدقتل

 كلت دهدصب يبرعلا جيلخلل ةسركملا ةيبرغلا ةيملعلا رداصملا انثدحتو
 دنهلا ةكرشل ةطيشنلا تاكرحتلا هذه نأب .ةبسانم نم رثكأ يف دكؤتو «ةرتفلا

 مساحلا موجهلاو ,ناطلسلا ىلع تضرف يتلا 1744 ةنس ةيقافتاو .ةيقرشلا

 . (زكرملا) اظوحلم اعاستا هدهع يف
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 2١/48 ماع يف ماتبغنيريس  روسيم ةمصاع دض ةيقرشلا دنهلا ةكرش تاوقل

 ةجردب ىزعت تناك .ةمصاعلا ماحتقا ءانثأ يف هفتح وبيت ناطلسلا ىقل ثيح

 دق ناك يذلا نويلبان نيب ةيرسلا تابتاكملا نع مجانلا قلقلا ىلإ ةليلق تسيل

 رطخ ىلع يوطنت تناك يتلاو وبيت ناطلسلاو دمحأ نب ناطلسو «ةرهاقلا لتحا

 تاعطاقمو ايناطيرب دض روسيمو طقسمو اسنرف نيب يثالث يركسع فلح ءاشنإ

 عئاقول نايحألا ضعب يف لافغإ نم ثدحي ام انه ظحاليو .ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 ةيقافتالا عيقوتو 217948 ربمتبس يف طقسم ىلإ ناخ يلع يدهم ١زريملا لوصو

 اهرابتعاب - ماتبغنيريس ماحتقا نأب لع .117/84 ةنس ربوتكا ١؟ يف طقسم عم

 21/94 ريمفون يف أدب دق  ةيروسيملا ةيزيلجنالا ةعبارلا برحلل ةريخألا ةلحرملا

 هملقب اغيص دق وبيت ناطلسلاو دمحأ نب ناطلسلا ىلإ تربانوب يباطخ نأ نيح يف

 تامولعم طقف لوألا باطخلا نمضت دقو ١1/49. رياني 5هو © يف ةرهاقلا يف

 طقسم نفسل ةيامحلا ميدقتب ادعوو .ةرهاقلا ىلإ نييسنرفلا لوصو لوح
 وبيت ناطلسلا ىلإ يناثلا باطخلا ميلستب ابلطو .سيوسلا ةقطنم يف ةيراجتلا

 ابلطو رصم ىلإ يسنرفلا شيجلا لوصو لوح تامولعم اضيأ نمضت يذلا
 .دنهلا بونج يف عضولا رابخأب ةرهاقلا يف هديوزتب

 فلح يأ نع دعبلا لك اديعب ناك هيلاع ركذ ام نأ يف كش نم سيلو

 . ايناطيربل فيخم يركسع
 ادبأ لصت مل «ةريطخلا» تابتاكملا هذه نأ وه انه رمألا يف ام فرطأ لعلو

 وه ىلوتيل ةكم فيرش ىلإ نويلبان اهب ثعب ثيح .هيلإ ةلسرملا صخشلا ىلإ
 ىلإ هنمو ءرمحألا رحبلا ىلع لطملا احم ءانيم ريع طقسم ىلإ اهوصو نيمأت

 يزيلجنالا دارطلا دئاق نسليو ناطبقلا دي يف احم يف تعقو اهنكل .وبيت ناطلسلا

 عم ةيقافتالا عقو يذلا دمحأ نب ناطلسل بتكي ملو !يابموب ىلإ اهملس يذلا

 ماتبغنيريس راوسأ تحت هفتح ىقل يذلا وبيت ناطلسلل الو .ةيقرشلا دنهملا ةكرش

 (١١)!تابتاكملا هذه ىلع ادبأ اعلطي نأ .211/49 ويام يف

 ب



 ارتلجنا نيب ١194 ربوتكا ١١ ةيقافتا عيقوت تاسبالم تناك هذه

 ةكرشل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا لغلغتل «ةينوناقلا» ةدعاقلا تسرأ ىتلا .طقسمو

 لحاسلا هايم يف ةلاعفو ةطيشن ةروصب نييرسلاو نيينلعلا اهئالكولو ةيقرشلا دنهلا

 . جيلخلل يبرغلا

 تدهش دق تاذلاب ةقطنملا هذه نأب لفغن الأ بجي .لبق نم انرشأ اكو

 تيوكلا ام دح ىلإو .مساوقلاو نييدوعسلا نيب اديرف افالتثا 1807 ةنس
 يتلواحمل يدصتلاو .رحبلاو ربلا يف طقسم ناودع ةهجاوم لجأ نم .نيرحبلاو

 هللادبع ىلع طغضلا ةسراممو ©*2نيرحبلا ليبخرأ لالتحال دمحأ نب ناطلس

 فيلح ىلإ تلوحت دق طقسم نأل ًارظنو .هل ءالولاب نيدي نأ لجأ نم حابصلا
 /١794 ربوتكا ١١ يف اهعم ىلوألا ةيقافتالا اهعيقوت دعب ةيقرشلا دنهلا ةكرشل

 اهبجومب ىتلاو 16٠١. ليربا 57١ يف صوصخلا هجو ىلع ةيناثلا ةيقافتالاو

 ةمصاع يف اهل مئاد لثم بصنم سيسأت قح ىلع ةيقرشلا دنملا ةكرش تلصح

 روكذملا فالتئالا ءاضعأ دجو دقف .تازايتماو سرح نم هبكاوي ام عم ةنطلسلا

 . ةياغلل بعصو كئاش عضو يف مهسفنأ هيلاع

 نعو ةيقرشلا دنهلا ةكرش نع نيلوؤسملا نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 يحورلا بألا هنأ ىلع زيزعلادبع دجن مكاح ىلإ نورظني اوناك ندنل يف ةموكحلا
 ةبهوم نم هب عتمتي ناك امل ارظن .ةقطنملا يف م سفانم رطخأو فالتئالا اذهل

 نأ ةيناطيربلا ةموكحلا تررق اذلو «ريبدتلاو ميظنتلا يف ناقتإو ةراهمو ةيركسع

 ىلع مهتاجهو مهتكوش فاعضإ فدهب نييدوعسلل اضهانم افالتئا اهرودب لكشت
 ةناتسآلا يف يناطيربلا ريفسلا طوغض تحتو .لحاسلاب اهعقاوم ىلعو طقسم

 بلاغ ةكم فيرش ىلإ تاهيلعت ثلاثلا ميلس ديدجلا يكرتلا ناطلسلا ردصأ

 ريفسلا ريراقت تنمضت دقو .زاجحلا ةهج نم دوعس دض «ةيناثلا ةهبجلا» حتفب

 . (زكرملا» سرفلا نم نيرحبلا ريرحت لضف دمحأ نب ناطلسل نوينامعلا بسني (*)
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 زاجحلا يف كراعملا ريس لوح ةلصفم تامولعم يكسنيلاتإ ةناتسآلا يف يسورلا

 اتقؤم ةكم طوقس لوحو 2١8٠١7 ةنس فئاطلا برق بلاغ تاوق ةميزه لوحو

 هنش موجهل دوعس نبا ضرعت لوح كلذكو 1١7 ةنس ليربأ يف دوعس نبا دي يف

 ميلس ناطلسلا نم رماوأب لماك شيج سأر ىلع اشاب رازج دادغبل ماعلا مكاحلا

 هريرقت ماتخ يف برعأ دق يسورلا ريفسلا نأ هابتنالا يعرتسي امو .ثلاثلا

 رثكأ ًالوغشم ناك رازج» نأل دادغب شيج حاجن يف هبايتراو هكش نع بهسملا
 ةلمح تهتنا رمألا ةقيقح يفو .١22)نييباهولا دض ةلمحلا نع قشمد لالتحاب

 تيوكلا خيش نأ ىلإ ماقملا اذه يف ريشن نأ مهملا نمو .لشفلاب اشاب رازج

 ةرصبلا هعبتت يذلا دادغب مكاح هيف ناك يذلا تقولا يف .حابصلا هللادبع

 ضحدي ام ,.دوعس عم فلاحتلا يف رمتسا دق .نييباهولا ىلع هتلمح نشي ءاضيأ

 ةيعبت لوح قارعلا ماكح اهقوسي ىتلا ةديدجلاو ةميدقلا معازملا لك ةوقب

 . ةرصبلا ةيالول تيوكلا

 هتاراصتناو هدجم زع يف ١18٠١7 ةنس فيرخ يف زيزعلادبع لايتغا ىرج

 سرحلا هادرأ دقو .يدرك لتاقلا نأ نيبتو .ةمصاعلا دجسمب ةالصلا هئادأ ءانثأ

 نجنام فورعملا يسنرفلا خرؤملا ريشيو .هتميرجل هباكترا ناكم يف روفلا ىلع ًآليتق
 صنلا نمضتت .لتاقلا ةمامع يف ةريغص ةقرو فاشتكا ىلإ «رصم خيرات» هباتك يف

 اذإف .زيزعلادبع لتق بجاوب كنافلكي كتديقعو كبر» :ةيسرافلا ةغللاب ىللاتلا

 باوبأ دجت فوسف تكله اذإ امأ .ءاخسب افاكت فوسف ةاجنلا كل تبتك ام

 وه ةيزازفتسالا ةقرولا هذه فده نأب لفغن الأ بجيو .(«كمامأ ةحوتفم ةنجلا

 دجن نيب عازنلا لاعتفاو برعلا ةريزج هبش يف ةنسلاو ةعيشلا نيب نيفسإ قد

 ضعب نأ ىلإ هيونتلا نم دب الو . مكحلا مامز راجاق ةرسأ تلوت ثيح «ناريإو

 وه امك داركألا نآل ءايعيش ناك لئاقلا نأ يف نوكشي برعلا نيخرؤملا

 ةنودملا يف درو ام وه اقح ماتهالا ريثي ام نكل .ةنسلا نم نوربتعي  فورعم

 («باهولادبع نب دمحم ةريس يف باهشلا علم :رشع عساتلا نرقلا علطل ةيخيراتلا
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 نأب لوهجملا اهفلؤم دكؤي ىتلاو «ةيلصألا اهتخسن يناطيربلا فحتملا مضي يتلا

 ىلع ءاطعلا قدغأ يذلا .دادغب مكاح لبق نم ةمهملا هذهب فلك دق لتاقلا

 ١9( كلذ دعب هترسأ

 نم نومري اوناك نيذلا .ءزيزعلادبع لتق ةميرج ىيربدمل حاجنلا بثتكي مو

 ثرإ ىلع عارصلا نارين ءاكذإو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف فقوملا ديقعت ىلإ اهئارو

 بوهوملا يركسعلا دئاقلا ربكألا نبالا هفلخ ثيح .ةيدوعسلا ةلودلا يف شرعلا

 لك مضيل «ةنيدملا لتحاو 18١7 ةنس علطم يف بلاغ تاوق رحد يذلا .دوعس

 . هكلامت ىلإ ابيرقت زاجحلا

 ذوفن تززع دق .لاحلا ةعيبطب .ثادحألا هذه نأ يف كش نم سيلو

 عم مهفالخو مهعازن ديدجت ىلإ كلذ ىدأو «ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف نييدوعسلا
 ميدقلا فالتئالا ءاضعأ ىلع نيعت فورظلا هذه لظ ينو .ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 لكشب مهفقوم اوددحي نأ ,تيوكلا خيش ىلع ىلوألا ةجردلابو .طقسمل ضهانملا
 تفعاضو تدشح دق تناك ةيقرشلا دنهملا ةكرش نأو اميس ال .قيقدو حضاو

 خيش ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةجردب ابعص رايتخالا ناك دقو .ةقطنملا هذه يف الوطسأ

 ةفيلخ لآ نأل .هيلع دسحي ال فقوم يف ناك يذلا .حابصلا هللا دبع تيوكلا

 .«نيرحبلا ىلع ىرخا ةرم ةرطيسلا اتقؤم اودقف دق اوناك تاذلاب ةرتفلا كلت يف

 .طقسم ناطلسو نييدوعسلا راصنأ يديأ ىلإ بوانتلاب تارم ةدع تلقتنا يتلا

 .تيوكلا هايم يف ريخألا لوطسأ ةطبارم ىلع ةوالع

 تناك يتلا ةيكرتلا تاوقلا ىلع ةيدوعسلا تاوقلا ترصتنا هتاذ تقولا يفو

 ىلع ديدج موجه نشل رخآ يدوعس شيج هجوت [نيب .دادغب نم تقلطنا دق
 ةكرح ىلع كلذب قيرطلا دستل زمره قيضم مساوقلا نفس ترصاحو .طقسم

 .تيوكلل ماه لخد ردصم لكشت يتلا ةيراجتلا ةحالملا



 :لاؤسلا سفن حرطو ىرخأ ةرم لؤاستلا نم ًارفم خرؤملا دجي ال انهو
 اذإ .يبرعلا قارعلا ين دادغب ماكحل تيوكلا عوضخ نع ثيدحلا نكمي فيك

 اورحد دق تيوكلا عم ةددحم ةيقافتاب ةبقحلا كلت يف نوطبترملا نويدوعسلا ناك

 طقسم ناطلس لوطسأ ضرف امنيب .ةرصبلاو دادغب تاوشاب تاوق اومزهو
 لوحو لب .طقف نيرحبلا لوح سيل اراصح دادغب عم يرس دهعتب طبترملا
 ؟اضيأ تيوكلا

 يف تيوكلا ةرامإ نأ حوضو لكب تبثي قبس ام اصالختساو «يلاتلابو

 عضخت مل ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن يف تناك (ملثم .رشع عساتلا نرقلا ةيادب

 نم فرط يأ اهل رظني ملو ءاهيضارأ ثيح نم الو ايسايس ال ةيكرتلا تاطلسلل

 لكشيو .يبرعلا قارعلا نم ءزج اهنأ ىلع ًادبأ ةعزانتملاو ةمصاختملا فارطألا
 ىلع ًاماع 140 رورم بقع .هذه ةرصاعملا انمايأ يف ةصاخ ةيمهأ جاتنتسالا اذه

 . ثحبلاب نآلا اهوانتن ىتلا ثادحألا هذه

 بثك نع نوعباتي اوناك ةيقرشلا دنملا ةكرش ءالكو نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 ندنل تفكع امنيب ؛جيلخلا نم يلاشلا عاطقلا يف فقوملاو ثادحألا روطت

 نييدوعسلا فحز فقو سيل تفدهتسا يتلا ططخلا عضو ىلع يابموبو

 كلت يف ايناطيرب تاوق نأ ريغ . لحاسلا نع اضيأ مهداعبإ ةلواحمو لب .بسحف

 رصم يف ميدقلا اهمصخ نأل كلذو .ططخلا هذه قيقحتل ةيفاك نكت مل ةبقحلا

 ةيبرغلا ابوروأ لك ديس  نويلبان روطاربمإلا ىلإ لوحت دق ناك تربانوب لارنجلا

 .مث نمو .ايناطيرب وزغل ةلئاه ةلمح لجع ىلع نولوب يف ربدي ناكو .ىطسولاو

 اطاشن ايناطيرب ءالكوو ةيزيلجنالا ةيسامولبدلا تأدب فورظلا هذه لظ يفف

 يبرعلا قارعلاو طقسم نم نييدوعسلل ضهانم فلح ليكشت لجأ نم افثكم
 نب ناطلس هجوتو .ةيراجاقلا ناريإ يتظفاحم ىدحإ لكشت تناك يتلا سرافو
 هذه لوح ةيناريإلاو ةيكرتلا تاطلسلا عم ضوافتلل ةرصبلا ىلإ 18١ 5 ةنس دمحا

 ةيرحب ةكرعم يف .هتدوع ءانثأ هبحن ىضق ةنسلا هذه فيرخ يف هنكل .ةطخلا

 ها



 مساوقلل ىلعألا دئاقلا لوطسأو طقسمل ةعبات نفس نيب مشق ةريزج برق تبشن
 . ةميخلا سأر خيش

 ءالتعا نع ١8٠١0 ةنس رفسأ .ةطلسلا ىلع ايراض اعارص طقسم تدهش

 ريبك معدب ىظحيويدوعسلاهجوتلل اريصن ناكو .ناطلسلا شرع فيس نب ردب
 ةيمارلا لويملا ترصتنا تاريغتملا هذه ءوض يفو .ديعس نسملا نامع مامإ لبق نم

 مايق دعب ١1/47 ةنس تمسقنا دق تناك يتلا .ةميدقلا نامع ةدحو ةداعتسال

 . طقسم ةنطلس لكشتو

 اهضرعت ةجيتن اهل ةعبات نفس ةدع تدقف دق ةيقرشلا دنهملا ةكرش تناكو

 ةلجاع تاوطخ ذاختا ىلإ اهءالكو عفد ام . جيلخلا يف ةيسنرفلا تادارطلا موجه

 . كانه ىلإ يابموب نم ةريبك ةيربو ةيرحب تازيزعت لاسرإب موجها اذه ىلع درلل
 مايق دعب تيوكلاو نيرحبلاو رطق يف رتوتلا ةدح تديازت نيحلا اذه يفو

 فيطقلا ىلع اظفاحم ناصيفع نب هللادبع نييعتب ١18١١ ةنس دوعس ريمألا

 عضو يذلا رمألا .ةمانملا ىلإ هرقم لقنب هيلإ رماوألا رادصإو .نيرحبلاو رطقو
 مهعوضخب فارتعالل مهرارطضا دعب ديدش قزأم يف ةفيلخ لآ خويش

 هتمصاع ىللإ دوعس نم رماوأب ١8٠١١ ةنس ةياهن يف اوعدتسا امدنعو . نييدوعسلا

 لآ ىلإ ةهجوملا ةبرضلا هذه نأ ظحاليو .اتقؤم كانه محلاقتعا مت .ةيعردلا

 ةيتاوم افورظ اقلخ دق نيرحبلا ىلع لماكلا مهناطلس نييدوعسلا ضرفو ةفيلخ

 ةيحانلا نم نييدوعسلل ءالولاب نيدي ناك يذلا رباج نب ةمحر مامأ ةياغلل

 جيلخلا نم يبرغلا ءزجلا يف ينصرقلا هطاشن ةسرامت يف عسوتي يكل .ةيلكشلا

 .تيوكلا ةراجتو نفسب ررضلا ىصقأ قاحلإ فديه

 علطتملاو ةيدوعسلا ةلودلل سيئرلا مصخلا *ديعس ديس طقسم ناطلس ناوتي مل

 ليم نظيفا ياام 9413 يسرب هدم حب مح قب اا طامي ةيعسديسلا وه#

 . رشع عساتلا نرقلا يف رابجتزو

 د 917 تت



 ةفيلخ لآ عقاوم ىلع ىراطلا فعضلا ةصرف مانتغا نع جيلخلا ىلع ةرطيسلل

 لاسرإب عراسف «هبرآم ذيفنت لجأ نم جيلخلا نم يبرغلا ءزجلا يف حابص لآو

 هيلع ضرعيل 18٠١ ةنس ةياهن يف زاريش يف سرافل يناريإلا مكاحلا ىلإ ملاس هيخأ

 ايركسع ةقدعاسم هعانقإو ةيدوعسلا ةلودلا ديف ابني كراقع فلح ةماقإب اجارتقا

 ةهبج حتفب عراس نييناريإلا نم هدارم ىلع لصح نأ دعبو .حالسلاو نييراحملاب

 . نيرحبلا ىلع ةراغإلل ةريبك ةلمحل دعي أدبو .طقسم يبرغ ىلاهش نييباهولا دض

 .ليبخرألا ىلع ءاليتسالا نم ةحلسملا هتاوقب نكمت دق كلذ نم ماع لبق ناكو

 يتلا تابرضلا ةأطو تحتو نييدوعسلا طغض تحت هنم باحسنالا ىلإ رطضا هنكل

 اذه ناكو ءرباج نب ةمحرل ةعباتلا نفسلا لبق نم رحبلا نم هتاوق ىلإ تهجو
 ةدجنلل ابلط زاريش ىلإ هئارفس لاسرإل ديعس ديس عفاود دحأ تاذلاب
 . ةدعاسملاو

 ىلع رابخألا تدفاوتو .ءبثك نع ثادحألا هذه روطت نويدوعسلا عبات

 اهمكاح نأب ديفت تناكو ءاضيأ رصم نمو لب .طقف جيلخلا نم سيل ةيعردلا

 ناطلسلا رماوأل اذيفنت .نكمي ام عرسأب زاجحلا وزغل ربدي ناك يلع دمحم
 ءاليتسا دعب تروهدت دق هتناكمو هتعمس تناك يذلا .يناثلا دومحم يكرتلا

 قيقحتل هسفن ىلع دمحم علطت ىلع ةوالع 21809 ةنس ةنيدملا ىلع دوعس لا

 رمأ يف ريكفتلل ارطضم دوعس ناك اذلو .ةحومطلاو ةديعبلا ةيصخشلا هططخ

 جيلخلا نع هفرط ضعغي مل نيبو .ءاوس دح ىلع قرشلاو برغلا نم هتلود دودح
 دفو لاسرإب ١18١١ ةنس عيبر يف ماق .نيرحبلا هاجت طقسم ناطلس ططخ نعو

 هتادعاسم فقوب يناريإلا سراف مكاح نم دهعت ذخأ نم نكمت ءزاريش ىلإ ريبك
 . طقسمل

 موجه أدب ثيح «برغلا هاجتا نم اطلسم ناك يبسيئرلا رطخلا نأ ديب
 لازنإلا تاوق تنكمتو ١18١١« ةنس سطسغأ يف زاجحلا ىلع ةيرصملا تاوقلا

 بناه



 نبا هلصو يذلا .يزاجحلا عبني ءانيم لالتحا نم ربوتكأ يف ةيرصملا ةيرحبلا

 هتاوق لك هيجوت ىلإ دوعس عفد امم ,ةيفاضإ تازيزعت عم نوسوط ةرهاقلا مكاح

 تهتنا ةيماد كراعم 181١ ةنس ريمسيد يف تراد ثيح .زاجحلا ىلإ ةييناسألا

 .رطق نم ةيسيئرلا هتاوق بحس اذه هفلك كلذ عمو «نييرصملا ةميزهم

 فيرخ يف هتاوق لسرأف .فورظلا هذه مانتغا نع ديعس ديس ناوتي ملو

 يف ريبك لازنإب هتاذ تقولا يف ماقو .بونجلا نم اهلخدتل رطق ىلإ 18١١ ةنس

 . نسح روخو ةرابزلا كرت ىلإ مهؤافلحو نويدوعسلا رطضاو «ةريزجلا هبش لامش

 نيذلا .ةفيلخ لآ تاوق عم ةرم لوأل فلاحتلاب طقسم تاوق تماق كلذ بقعو

 لمأ ىلع ثادحألا هذه ىلع قباس تقو يف ةيعردلا يف مهخويش نع جرفأ

 يفو .ةمانملا تلتحاو نيرحبلا ىلإ اهدونج لازناب ءطسو قافتا ىلإ لصوتلا

 ليطاسألا نيب ةيرحبلا كراعملا ربكأ نم ةدحاو نيرحبلا هايم تدهش هتاذ تقولا

 لوطسألا عم رباج نب ةمحر نفس تكبتشا ثيح .جيلخلا خيرات يف ةيبرعلا

 .مادو سرش لاتق يف .هتدجنل تبه يتلا تيوكلا نفسو ةفيلخ لآل دحوملا

 ةعومجم قرغ ىلإ ةفاضإلاب لجر فلأ مهددع قوفي نيبناجلا نم ىلتق نع رفسأ
 .نيرصاعملا نم نيرخآو رشب نبا خرؤملا تامولعمل اقفو  |ىهنفس نم ةريبك
 ًارشابم اهيجوت نيلوطسألا نم لك ةيعفدم هيجوت ىلإ رئاسخلا هذه رمأ ىزعيو
 دقفف .ماتخلا يف رباج نب ةمحر بيصن نم تناك ةميزهملا نأ ديب .رخآلا دض

 نع ثحبلا ىلإ هلوطسأ لولف عم رطضاو ,.نسح روخو نيرحبلا يف هدعاوق
 . 2'')مامدلا يف هل ىوأم

 ١/١ لبق نيرحبلا ليبخرأ ىلع ًايئاهنو الماك مهناطلس ةفيلخ لآ درتسا
 .لامكلاو مامتلاب اماع

 تاه د



 ةرطخ نم حابصلا هللادبع هب ماق امو تيوكلا رود نأ انل ليخيو

 هذه نأ نيح يف .قئاللا مييقتلا نم |اههقح الاني مل . هلوطسأب افزاجم .ةمساح

 ءزجلا يفو ةخيشملا يف رارقتسالا قيقحت ىلع تدعاس ىتلا ىه تاذلاب لامعألا

 يف ةطلسلا در ىلع تدعاسو تيوكلا لالقتسا تقضو سياق نم يبرغلا ىلاشلا

 ةيتاوم ةديدج ًافورظ تقلخ .مث نمو .تيوكلل ةقيدصلا ةرسألا ىلا نيرحبلا

 يف قرطلا تناك انيب .بلحو تيوكلا نيب تيزنارتلا ةراجت مامأ ةخيشملل ةياغلل

 لالتحاو ةيدوعسلا ةيرصملا برح لا ببسب ةعوطقم ةيبرعلا ةريزجلا طسوو بونج
 .دجنو زاجحلل دعب (يف رصم

 نيرحبلا ريرحت يف ةكراشملا رارق ةلقتسم ةروصب حابصلا هللادبع ذختاو
 تقولا كلذ يف يبرعلا قارعلا دهشو .رباج نب ةمحر دض ةيرحبلا ةكرعملاو

 نيدرمتملا نيب كلذكو .دادغب مكاح بصنمل نيحشرملا فلتخم نيب ايراض اعارص

 ىلع ةنميهلاو ةرطيسلا لجأ نم تاريإو ايكرت نيب اريخأو .ةيكرتلا تاوقلاو داركألا
 اهب موقي ناك يتلا ةرمتسملا تاضافتنالا كلت عضولا ةدح داز امو .قارعلا

 املثم ءانه حرطنل ىرخأ ةرم دوعن اذل .ةريبكلا ةيبرعلا ةطقنملا لئابق خويش

 ماكحلل تيوكلل ةيعبت يأ لوح لاؤسلا سفن ةقباسلا تاحفصلا يف انحرط

 نيزجاع مهسفنأ مه اوناك اذإ .ثيدحلا رودي نأ نكمي يبرعلا قارعلاب كارتألا
 شرعلاب ظافتحالا ىلع نيرداق ريغو ةرصبلا ىلع ىتح مهناطلس ضرف نع
 يفرحلا ىنعملاب لوحت دق هلك يبرعلا قارعلا ناك اذإو .ماع نم رثكأ «يدادغبلا»

 ؟يلغي لجرم ىلإ ةملكلل

 يف دجت نأ ريسعلا نم لعلو ١8١5. ةنس حابصلا هللادبع خيشلا يفوت

 حابصلا هللادبع هلان ام لان جيلخلا لود نم |ىكاح ةيقرشلا دنهلا ةكرش تافيشرأ

 لكب ناك دقف .هصخشل ريبكلا ريدقتلا حورب عبشم يباجيإ مييقتو ءارطإ نم

 ةثامدو هتسايك لضفبو .تيوكلا ةخيشمل يلعفلا ئشنملاو سسؤملا ةملكلا ىنعم



 تلوحن «.ةميقتسملاو ةنرملا ةيجراخلا هتسايسو .ةراجتلا راهدزاب هماتهاو .هقلخ

 يف قفتن نأ نكمي ال اذلو . جيلخلا يف ةيلودلا تاقالعلل لعاف وضع ىلإ ةخيشملا

 هباتك يف هيلإ بهذ ام لوح يبليف فورعملا يزيلجنالا برعتسملا عم يأرلا
 ةيمهأب عتمتت نكت مل ةرتفلا كلت يف تيوكلا نأب ديكأت نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا»
 , 21 قربك

 ماتتخا دعب ةيقرشلا دنهلا ةكرش ةراداو ايناطيربل ةمكاحلا رئاودلا تذختا

 يف يسرفلا لوطسألا رطخل لقألا ىلع تقؤملا ءاضقلاو نويلبان عم بورحلا
 ىلوألا ةلودلا رايهنا عم اينمز قفاوت يذلاو .هل ةمخاتملا راحبلاو يدنهلا طيحملا

 يف ريبك دح ىلا اهذوفن عيسوتو اهدوجو زيزعتب ارارق ١8١4(. ةنس) ةيدوعسلل
 كلامم تاذلاب عقت ثيح «ةيبرغلا ةيبونجلا هئازجا يف ىلوألا ةجردلابو .جيلخلا

 ءرشع عساتلا نرقلا ةيادب يف نييدوعسلل ءالولاب تناد يتلا مساوقلا لئابق

 اهيف امب «ةيبوروالا ةيرامعتسالا لودلاو طقسم تدحتو «ةريبك ليطاسأ تكلمو

 .ايناطيريل يبرحلا يرحبلا لوطسألا نفس كلذكو «.ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 لمعلا رئاود ىلثمتو نييبرغلا راجتلا نأ ركذن نأ فيرطلا نم لعلو

 ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا يتكرشل اهب ةطبترملا ةيركسعلا رئاودلاو ةيرامعتسالا
 لحاس» يهو .ةميرك ريغ ةيمست مساوقلا يضارأ ىلع اوقلطأ دق ةيسنرفلاو

 ,ةرهاظلا هذهل ةيداصتقالاو ةيعاتجالا روذجلا ىلع ديكأتلا نم دبالو «ةنصارقلا

 بوكر اهناكس ىلع متحت ةقطنملا هذهل ةيعيبطلاو ةيفارغجلا فورظلا نأل ًارظن
 راجتلاب اذإف .ديحو قزر ردصمك ةحالملاو نفسلا ءانبو ناهتماو ةعنصك رحبلا

 ةيقرشلا دنهملا تاكرشل ةيراجتلا تاطحملا ماقتو .ةقطنملا نوزغي نييبروألا

 يعرف الك ىلع اهنفس ىلوتستو .جيلخلا يف ةيدنلوهملاو ةيسنرفلاو ةيناطيربلا

 ةريزجلا يبرغ يبونجو يبونج يناوم ربع ةراملا ةيويسآلا ةيبوروالا ةيخيراتلا ةراجتلا

 نييلحملا اهراجت سالفإ ىلإ ىدأ امم .«جيلخلل يبرغلا يلاشلا لحاسلاو ةيبرعلا

 هت 9 دك



 داز اممو «ةيلحاسلا قطانملاو ىرقلا تارشع يف مهكالهو ناكسلا ضارقنا ىلإو

 ءانبلا باشخأ ريدصت ىلع ارظح تضرف دق ةيقرشلا دنهلا ةكرش نأ ةلب نيطلا

 ءانب لثم ةعانصلل ماه عرف ىلإ ةتيمم ةبرض هجو يذلا رمألا .ةقطنملا كلت ىلإ

 ةيراعتسالا تاطلسلاو مساوقلا خويش ةرسأ نيب فالخلا دعص مث نمو .نفسلا

 .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ةيامن يف ايمتح مادصلا حبصأو ,ةيناطيرملا

 نم ةيناطيربلا نفسلل ايوق ادشح يابموب تدهش 6 ماع ةياهن ىفف

 اممو .ةيوق عفادمب ةدوزم ماجحألا فلتخم نم ةدعاسم نفسو تاطاقرفو تادارط

 يكلملا لوطسألا نم انفس اضيأ تمض ةعومجملا هذه نأ هابتنالا يعرتسي

 دادعإ تقولا تاذ يف ىرجو «ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةعبات ىرخأو يناطيربلا

 نييلحملا دونجلا تادحوو ةيناطيربلا تاوقلا دونج نم يبيدأت شيج دشحو

 ةعومجم تلصو ١8١9 ةنس ريمفون يفو .ةيقرشلا دنحلا ةكرشل ةعباتلا ةيماظنلا

 مهنيب نم «طباضو يدنج فالآ ةثالث نم رثكأ اهنتم ىلع ةلماح .ةدحوملا نفسلا

 ,ةيربلاو ةيرحبلا طقسم تاوق اهيلإ مضنتل .مشق ةريزج هايم ىلإ ءيبوروأ 5

 يقو .ءريك تنارغ يناطيربلا لارثجلا ىلإ ةلمحلا هذمل ةماعلا ةدايقلا تدنسأو

 سأرل يسيئرلا ءانيملا يف هتاسرمب دحوملا لوطسألا ىقلأ ربمسيد نم لوألا

 . ةميخلا

 ارامد اهب قحلأ .,فينع فصقل اهل ةرواجملا ىرقلاو ةنيدملا تضرعت

 نارين ةفاثكب «لوبرفيل» يناطيربلا ىكلملا لوطسألا دارط زيمت دقو ءاديدش

 , مايأ ةثالث ماحتقالا ةيلمع 37-5320 ءاعفدم 5١ اهددع غلب ىتلا هعفادم

 تاخيشملاو ةميخلا سأر تملستسا اهرثإ ىلعو «ةريثك ءامد اهلالخ تقيرأ

 ةعباتلا نفسلا ةيبلاغ نارينلا تمهتلا نأ دعبو ءاهعم ةفلاحتملا مساوقلل ىرخألا

 سأر - مساوقلل عبسلا تاخيشملا ماكح عقو مالستسالا طورشل اقفوو .اهن

 يب 87/



 كوكص - نيويقلا مأو ناجعو ةريجفلاو يبدو يبظ وبأو ةقراشلاو ةميخلا
 ةنس رياني نم نماثلا يف كلذ متو ءريك تنارغ لارنجلا روضح يف مالستسالا

 ,ةدام ةرشع ىدحإ نم ةنوكملا ةماعلا حلصلا ةدهاعم اوعقو ثيح « 8

 لحو ءرحبلاو ربلا يف لاتقلا ةسرامم نع عانتمالاب اهيعقوم مازتلا ىلع صنت
 هل ارقم رهشوب نم ذختي يذلا جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا عم طقف تاعزانملا
 ءارمح) ةدحوم تايار يىهو .مهنمس لك ىلع «نيملاسملا برعلا تايار» عفرو

 ةداهش ىلع رهشوب يف يناطيربلا ميقملا نم نولصحيو .(ءاضيب اهفارطأو نوللا
 .رحبلا ضرع ىلإ مهنفسب جورخلا قح مهلوخت ةصاخ

 ضرفل (طقسم عم ةدهاعملا دعب) ىربكلا ةيناثلا ةوطخلا ةباثمب هذه تناكو

 يف ةمهملا مامتإ بقعو . جيلخلا نم طسوألاو يبونجلا ءزحلا ىلع ةيناطيربلا ةدايسلا

 يقب نيح يف .يابموب ىلإ دحوملا يناطيربلا لوطسألا نم ءزج داع ةميخلا ىسأر

 ةريزج يف وديساب نم ذختيل .«جيلخلا نفس ةعومجم» نم ايبسن ريبك ريع ءزج
 .هل ةمئاد ةدعاق مشق

 مكاح ءانثتساب .مساوقلا خويش لك نأ ةظحاللملاب ريدحلا نم هلعلو

 مهقطانم ةيعبتو مهتيعبتب ةدهاعملا هذه عيقوت دعب ايمسر اوفرتعا دق .ناججع
 .رقص نب ناطلس ةميخلا سأر مكاحل

 كلذ يف امب .جيلخلل يبرغلا يلامشلا ءزجلا يف فقوملا تاروطت مهفن يكلو
 يتلا ةريبكلا ةيمهألا لفغن ال نأ بجي .ةماعلا ةدهاعملا عيقوت دعب .تيوكلا
 هذه ىلإ ةفيلخلا دمحأ نب نالس خيشلا نيرحبلا رزج مكاح ماضنا اهلكش

 حلصلا ةدهاعم عيقوت ىلإ نيرطضم «ةنصارقلا لحاس» ماكح ناك (نيبف . ةقيثولا

 خيش نأ دجن «ةميخلا سأر ضاقنأ ىلعو يناطيربلا حالسلا ديدهت تحت ةماعلا

 فوخت ببسل كلذ ىزعيو .ةيضقلا هذه يف هسفنب ةردابملا مامز ذخأي نيرحبلا
 نم اءدب نيرحبلا يف مهتطلس امل ضرعتت تناك يتلا طوغضلا نم ةفيلخ لا
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 يتلا تيوكلا ةدعاسمب اهدادرتسا دعب ١8١7 ةنس ةيادبو ١8١١ ةنس ةيابغ

 طقسم ناطلس طوغضلا كلت ردصم ناكو .ةرسألا هذهل ايديلقت |معد تمدق
 دعب هكلامم ىلإ ايجيتارتسا ماحلاو ىنغلا نيرحبلا ليبخرأ مضل علطتي ناك يذلا

 ءاليتسالل هتالواحم نع ديعس ديس فكي مل يلاتلابو .هنم يدوعسلا مكاحلا درط
 ديعس ديس ىلوتسا امدنع ١18١17 ةنس ةروص حضوأ يف اذه ٍلجتو .نيرحبلا ىلع

 ريبك وزغب مايقلل دعي أدبو طقسم نوج يف نيرحبلل ةيراجت ةنيفس ١١ ىلع

 نيرحبلا يمكاح دحأ ةفيلخلا دمحأ نب هللادبع هجوت كلذ رثأ ىلعو .ليبخرألل

 نكل «. هتدعاسم سورب مزالملا رهشوب يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا لإ بلطب
 اذه ناكف .فلاحت تاقالعب طقسم عم هطابترا مغر دايحلا مازتلاب هدعو ريخألا

 نمو .ةمواقملاو لاتقلا ضوخل دادعتسالا ىلع ةفيلخ لآ خويشل ادعاسم فقوملا
 يدوعسلا مكاحلاب لاصتالا ةداعإ نع اوناوتي مل مهنأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا

 ةلودلا رايهنال ةظحل رخآ ىتح ةريبك تاوقب عتمتت تناك يتلا . ءاسحألل

 . ةيووعسلا

 مكاحلا عم ةليوط تاضوافم ءارجإ يف .هبناج نم .طقسم ناطلس عرشو
 ىلع هئاليتسا دعب ايونس ناموت فالآ ٠١ غلبم هيلع اضراع ءزاريش يف يناريإلا

 نم رشع سداسلا يفو .ناريإ نم ةيركسعلا تادعاسملا ىقلت لباقم نيرحبلا

 تضاخ اهنكل «ةينيرحبلا قرحملا ةريزج يف ناطلسلا تاوق تلزنأ سطسغا

 .ةريزجلا كرتو باحسنالا ىلإ هرثأ ىلع ترطضا ءايمادو ايراض الاتق

 نوعلا ىقلتل ديعس ديس بناج نم ةديدجلا ةلواحملا نأ فيرطلا نمو

 ةمانملا ىلإ صاخلا هثوعبم سراف مكاح لسرأ نأب ةرملا هذه تهتنا دق يناريإلا

 نامض لباقم ناريإل ءالولاب ىلكشلا فارتعالا ىلع ايهفش ةفيلخ لآ عم قفتيل

 . طقسمل ةديدحلا تاءادتعالا نم مهتيامح

 ببسب رتوتلا يف اديدج اديعصت ليبخرألا لوح فقوملا دهش كلذ عمو
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 ةيناطيربلا تادارطلا ةدراطم نم ابره .نيرحبلا يناوم ىلإ مساوقلا نفس ءوجل

 نيزخمو ليمحت ةداعإل مخض زكرم ىلإ تلوحت دق ةقطنملا كلت تناكو .اهل

 ةداعإل ةصصخملاو .مساوقلا لبق نم اهيلع ىلوتسملاو ةرداصملا عئاضبلا جيورتو
 .ةيبرعلا ةريزجلا يبرغو ناريإ يف ىرحخألا يناوملا ىلإ املاسرإ

 نييتيوكلا راجتلا نأب ةيقرشلا دنحملا ةكرش فيشرأ يف قئاثولا انثدحتو

 رثي ملو .ةياغلل ةحبرملا ةراجتلا هذه يف طيشن رود مهل ناك دق تيوكلا نفسو

 تاقالع تدهش - سكعلا ىلع - لب ؛يابموب لبق نم جاجتحا يأ رمألا اذه

 .اقحال نيبنس امك .لبق نم هيلع تناك امت رثكأ ازيزعتو انيتمت ةخيشملاب ةكرشلا

 ىلإ ةيناطيربلا ةديرجتلا تاوق جوف لوصو لبق يأ ١1819 ةنس رياربف يفو

 ىلإ نفسلا نم اريغص الوطسأ ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تلسرأ .جيلخلا

 عطقب ليبخرألا ماكح نم دعو ىلع لوصحلل كول ناطبقلا ةدايق تحت ةمانملا

 لحاسلا ىلإ اهقيرط يف تناك يتلا ةيرصملا تاوقلا عمو .مساوقلا عم مهتاقالع

 ةهج نمو .نيرحبلا ماكح نم دوعولا هذه ىلع كول لصح .جيلخلل يبرغلا
 . يونعملا اهمعدب مهيلع لخبت نل ةيقرشلا دنهملا ةكرش نأ مهل دكأ

 بابصألا دحأ نأب دقطلا نوعشثل ةقباسلا ةرازولا فيشرأ ققاثو ديفتو

 هعلطت وه ١8١9 ةنس ةيناطيربلا ةلمحلا يف ديعس ديس ةكراشمل ةيسيئرلا

 رزجلا وزغل ريبدتلا يف عرش دق ناك هنأو ةصاخ .نيرحبلا ليبخرأ ىلع ءاليتسالل

 . (ةماعلا حلصلا ةدهاعم» عيفوت دعب ةرشابم

 يف ةلئامم اططخ نوربدي نويناريإلا سراف ماكح ناك ىرخأ ةهج نمو
 ةدايقلا نم اوبلط ةوطخلا هذه ىلع مهمادقإ لبقو .ةميخلا سأرو وزغل زاربش

 ىلإ لازنإلا تايلمع يف اهمادختسال اهنم نفسلا ضعب راجئتسا ةيناطيربلا

 ةروصب مهتلمحل نودعي اوأدب مث نمو .ضفرلاب لبوق مهبلط نكل .ليبخرألا



 كراش دق «ةنصارقلا كلمب» بقلملا رباج نب ةمحر نأ ةبارغلا ريثي اممو .ةلقتسم

 لقن ىلإ رطضا دق قبس ايف انلق امك  ناكو .ةلمحلا هذهل دادعإلا يف ةيلعافب
 اهقحلأ يتلا ةميزهلا دعب نييدوعسلا حانج تحت ءاسحألا يف مامدلا ءانيم ىلإ هتدعاق

 ةفيلخ لآ ةداعتسا دعبو 18٠١١. ةنس دحوملا ينيرحبلا يتيوكلا لوطسألا هب

 ديعس ديس ىلع هتامدخ ضرع نع ناوتي مل يلاتلابو .نيرحبلا ىلع مهترطيسل
 ةدعاسمب هرومأ نأش نم حلصي نأ ةرملا هذه دارأ دقو .ةرم نم رثكأو دعب اهيف

 . نييناريولا

 ةأجف فارتعالا ةفيلخ لآ ررق اذلو ءاياونلا هذبم اديج ملعت ةمانملا تناك

 هل ةيونس ةواتإ عفدب اودهعتو طقسم ناطلسل ءالولاب 187١ ةنس رياني ةيامن يف

 ريلات فلا ١١ غلبملا اذه نم اوعطتقا مهنكل «ةزيريت ايرام ريلات فلا 7٠١ لداعت

 ةميقلا اهتلومح ىلعو طقسم ناطلس اهيلع ىلوتسا يتلا ةينيرحبلا نفسلا ةميق
 ةنس رياني ةيابن يف ةيقافتالا هذه ىلإ لصوتلا مت دقو .ةيعرش ريغ ةقيرطب

 ديس نيرحبلا تأجاف امامت ةرغ نيح ىلعو ١87١ رياربيف 7” يف نكل «. 8

 ىسايسلا ميقملا نم ةيصوتب اعبطو .ةماعلا حلصلا ةدهاعم ىلإ اهماضناب ديعس

 يف نكل «ةمانملا يف يناطيربلا ذوفنلا كش الب ززع امم .«شتير رتسم يناطيربلا

 دق ةماهلا ةقيثولا هذه ىلإ مهم|ضناب ةفيلخ لآ نأ نع لفغن الأ بجي تقولا تاذ

 ةتيبملا ةرماؤملاو سئاسدلا نمو .نييرصملاو ناريإو طقسم عامطأ نم مهسفنأ اومح

 اورواشت دق ةفيلخ لآ خويش نأب حيجرتلل انوعدت تارربم ةمثو .رباج نب ةمحرل

 نب رباج ديدحلا تيوكلا مكاح عم ةماعلا حلصلا ةدهاعم ىلإ مهما ضنا لبق

 نيخرؤملا ضعب تاحيرصت نم مغرلا ىلعف .اهيلإ مهماضنا ّىكز ىذلا .هتلادبع
 ةدهاعم ىلإ نيرحبلا مامضنا نأ دجن .يأرلا اذه عم ضقانتت يتلا نييبرغلا

 ةراجتلا شاعتنا ىلع دعاسي هنأل كلذو .تيوكلل ةمح ةدئاف ققحي ةماعلا حلصلا

 باعيتسالا ةردقم عسويو «(تيوكلا لمشت ال حلصلا ةدهاعم دويق) جيلخلا يف
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 دض ةرامإلا نمأ ززعي هنأ وه كاذو اذه نم مهألاو .يتيوكلا ءانيملا ىدل

 مظاعتملا ذوفنلا تاذ رصمو ناريإو طقسم لبق نم ةلمتحملا تاراغإلاو راطخألا

 . . جيلخلل ةمخاتملا قطانملا يف

 ةطلسلا ىلع يلخادلا يمايسلا عارصلل داح ديعصت 187١ ةنس يف ثدح

 ليكوو اشاب دوواد دادغب ةيوشاب مكاح نيب تاقالعلل ديدش روهدتو .قارعلا يف
 ازراب ارود بعلتل تيوكلا تداع فورظلا هذه ءازإو .ةيقرشلا دنهملا ةكرش

 ةيلودلا تاقالعلا يف اضيأ ترثأو لب .جيلخلا يف ةيزيلجنالا ةسايسلا يف اماهو

 . ةقطنملا هذهل

 بابلا ذوفنل ًاراسحنا رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا دقعلا دهش نيح يف
 ثيح ءاضيأ دادغب لخاد ىتحو .«يبرعلا قارعلا لك يف هسفن ناطلسلاو ىلاعلا

 ىمادقلا ناكو .ددجلاو ىمادقلا ةناتسألا راصنأ نيب عارصلاو فالخلا بد

 يجروجلا سرحلاو كيلاملل دادغب يف رمتسملا ذوفنلا ىلع .ةدعاقك نوزكتري
 اذه يف نيطرخنملا نيب نم نأ هابتنالا يعرتسي اممو .نايلس كويب دافحأل يلاوملا

 .قفتنملا لئابق اهسأر ىلعو .ةيوقلا ةيبرعلا لئابقلا ءامعز دجن عارصلا
 نييناريإلا هاشنمرك ماكح كلذكو .عساولا ذوفنلا ووذ داركألا نويعاطقإلاو

 نم زاعيإب قارعلا اوزغ نيذلاو ءاصاخ اماتها ةيكرتلا ةطلسلا مهتلوأ نيدلا

 ىلع نيترم ءاليتسالا نم داركألا نكمت دقو .مهنم ةيصخش ةردابمبو نارهط

 قارعلا ةيناريإلا تاوقلا تلتحا انيب .مهاجر «اهشرع» ىلع اوسلجأو .دادغب

 ةنس يفو .ةمهملا هذه زاجنإ يف انايحأ داركألا عم فلاحتت تناكو ءرارم يلاهشلا

 ايجروج اكولمم ناكو .دادغبل اماع (ىاح اشاب دوواد ىلاعلا بابلا نيع 7

 .ناييلس كوب ةرسآ نم اردحتم اقباس

 تيبثتل ةمساح تاوطخ ذاختاب مكحلا ديلاقم هيلوتب لافتحالا ريخألا ررق

 اشاب دومحم اهمكاحب ةحاطإلا قيرط نع ةينايلسلا يف يكرتلا مكحلا مئاعد
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 ميقملا وهو هيلإ برقملا اشاب دومحم قيدص نأ ةأجف حضتا نكل .يناريإلا

 يف هروزي تاذلاب تقولا اذه يف ناك شتير ةيقرشلا دنهملا ةكرشل يدادغبلا

 رطضاف ء.اشاب دومحم ةدجنل يناريإلا شيحلا فخ هتاذ تقولا يفو «.ةينايلسلا

 ةيركسع ةوطخ لوأل ةقحاس ةميزه ةباثمب اذه ناكو .باحسنالل اشاب دوواد

 - ةيدركلا ةيكرتلا ةنتفلا لاعشإب شتير مهتاو .هدهع ةيادب يف اهذختي ةيسايس

 يكرتلا مكحلا مئاعد ضيوقتب همهتا امك  غارف نم اعبان نكي مل اذه هماهتا لعلو

 . قارعلا لاهش يف

 اغلاب اررض تقحلأ .ةمساح ريبادت ذاخحتا نع اشاب دوواد ناوتي مل اذلو

 ءاضيأ ةرصبلا يف لب .طقف دادغب يف سيل ةيقرشلا دنهلا ةكرش ةراجتب

 ريثكلا ردوصو «دنهحلا نم ةمداقلا علسلا ىلع ةلصحملا بئارضلا تفعوضف

 ايازمب نوعتمتي اوناك نيذلا نويلحملاو دونهلا راجتلا امأ .كرامحلا يف اهنم

 عم ١8١7 ةنس شتير لبق نم ةمربملا ةيقافتالا مهل اهترفو .ةصاخ تازايتماو

 كلذ نم رثكألاو .تاليهستلا هذه لك نم اومرح دقف .نيقباسلا ةالولا دحأ

 قارعلا مهنم نوريثكلا رداغ اذلو .لاقتعالل انايحأ ضرعتي مهنم ضعبلا ناك

 . لجع ىلع

 ةداضملا هتاوطخ ىلعو ةديدشلا شتير تاجاجتحا ىلع اشاب دوواد در

 رارق ذاختابو .ةيقرشلا دنهملا ةكرشل ةيراجتلا ةطحملا رقمو هرقم ةرصاحمب هديدهتب

 ةموكحلاو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ترطضاف .كلذ دعب هلاقتعاب

 رمبن ىلع لطملا شتير رقم ةياحل ةلجاع ريبادت ذاختا ىلإ كلذ ءازإ ةيناطيربلا

 بئان ديفيو .معفادملاب هتطاحأو مايأ ةدع ىدم ىلع هنيصحتب تماقو .ةلجد

 دنه لا ةكرش قئاثو يف دجن مل اننأب الع - يناتنوف دادغب يف ىسنرفلا لصنقلا

 نفسلا ىلإ هرماوأ ردصأ دق شتير نأب  ةدافالا هذه ةحص دكؤي ام ةيقرشلا
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 تماق رمألل اهذيفنت دعبو ,ةلجد رهن يف ةطبارملاب ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةيركسعلا

 .ةرصبلاو دادغب نيب لاصتالا عطقب اضيأ

 ةباجتسا «ةيراجتلا ةطحملا نع راصحلا عفر نأ اشاب دوواد ثبلي مل نكل

 يف يناطيربلا ريفسلاو نوتسنفلا يابموب ظفاحم اهسرام يتلا ةكرتشملا طوغضلل
 لب «يلاعلا بابلا يف عساو ذوفنب ىظحي ناك يذلا دروفتارتس دروللا ةناتسألا

 هراصنأ نم ريفغ ددع هقفار ثيح «.ةرصبلا ىلإ راحبإلاب شتيرل اضيأ حمس

 . مهنم نيينلعلا ريغو نوينلعلا نويناطيربلا نوبدنملاو ءالكولاو هعم نيفطاعتملا

 هذه نم رهش لالخ ايئاهن قارعلا دودح شتير رداغ ام ناعرسو

 ةنيدم ربكأ يناث يف عضولا روهدت ببسب كلذو . رهشوب ىلإ لقتناو .ثادحألا

 نم يناثلا فصنلا يف هتدهش ام دعب .دادغب يف هروهدت قوفت ةجرد ىلإ قارعلاب
 لصوو «ةرصبلا ملستمو دجن راجت نيب ةرركتم ةداح تامادص نم ماع

 يصخشلا سرحلاو راجتلل حلسملا سرحلا نيب رشابملا مادصلا دح ىلإ رمألا
 .2'؟)ريخألا رقم ماحتقال ةلواحم تعقوو «يللاولل

 ةرصبلا يف يناطيربلا ميقملا لامعأب مئاقلا نأ ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 .عازنلا اذه يف مراصلا دايحلا مازتلاب يابموب نم تاييلعت ىقلت دق روليت نتباكلا

 تلوحت املو .ةرواجملا ةيبرعلا لئابقلا خويش اضيأ كلذ دعب هيلإ مضنا يذلا

 روليت ىلإ رماوألا تردص «ةينيدو ةيموق ةيماد برحل ناديمو ةحاس ىلإ ةنيدملا

 تحن مشق ةريزج يف وديساب ىلإ ىتح وأ رهش وب ىلإ اتقؤم ةيراجتلا ةطحملا لقنب

 .ةريغصلا ةرمحملا ةنيدم ىلإ اهلقن لضف هنكل ,يناطيربلا لوطسالا عفادم ةيامح

 بعلتل «ةيناريإلا ىضارألا لخاد ,برعلا طش يف نوراك رهن بصم دنع ةعقاولا

 ةيزيلجنالا تاقالعلا ف اراب روق ماع ةئام نم لقأ ينو كلذ دعب ةنيدملا هذه

 . ةيناريإلا ةيكرتلا
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 رطضا 187١. ويلوي يف رهشوب ىلإ ةرصبلا شتير ةرداغم بقع
 كلذكو ءرتوتلا يف ارمتسم ناك اهيف عضولا نكل .ةرصبلا ىلإ ةدوعلل روليات

 ببس ةروهدتم تناك اشاب دووادو ةيدنهملا ةيزيلجنالا تاطلسلا نيب تاقالعلا

 تازايتمالا در مدعب هكسمتو ةيقرشلا دنهلا ةكرشلو شتيرل راذتعالا ريخألا ضفر

 ةكرش ءاول تحت نيوضنملا راجتلا لكو ةيناطيربلا ةراجتلا اهب عتمتت تناك يتلا

 .ةيقرشلا ديحلا

 رقم لقنب روليات ىلإ ديدج نم تايهيلعتلا تردص فورظلا هذه لظ يفو

 يف اهذيفنتب روليات ماقو .ىرخأ ةرم قارعلا دودح جراخ ىلإ ةيراجتلا ةطحملا

 وأ وديساب وأ رهش وب ىلإ لقنت مل ةطحملا نأ رظنلا تفليو . 1871١ ةنس ريمسيد
 ىلإ - ةيقرشلا دنحلا ةكرش فيشرأ يف درو ام بسح - تلقن امنإو «ةرمحملا

 نوكي نأ امإ ناضارتفا كانه ددصلا هذه يفو .ةيتيوكلا رزجلا ىدحإ

 هوصقلا ناكلا نأ وأ ءاهسفت تيوكلا يع انه دصقلا حبصيل اطبحأ دق خيسانلا
 هذه تناك لاوحألا يأ ىلعو .تيوكلا نوج برق ةعقاولا ةكليف ةريزج يه

 رزج ةيروطاربمال ةيراجتلا زكارملا مهأ نم ماع 65٠0٠” نم رثكأ لبق ةريزجلا

 خيراتلا هدرفأ يذلا ءزرابلا اهرود بعلتل ىرخأ ةرم دوعت يه اهو .نومليد
 .اه

 دوواد لوبق دعب ١1877 ةنس ليربأ يف هيفظوم عم ةرصبلا ىلإ روليات داع

 يابموب مكاح باطخ يف هيلإ هجوملا راذنإلا اهنمضت يتلا طورشلا لكب اشاب

 رمألا اذه لكشي نكي مل نكل .شتيرل يصخشلا راذتعالا ءانثتساب) نوتسنفلأ

 مل يذلا داجلا ثحابلا اذه ةافول ارظن «ةيبلتلل الباق ايلمع نكي ملو «ةيمهأ ةيأ

 هتباصإ دعب ١87١ ةنس ربوتكا يف ,ناتسدركل هتاسارد نم لمي وأ لكي نكي

 . (زاريش يف اريلوكلا ضرمب

 يف ةيناطيربلا ةيراجتلا ةطحملل ريصقلا دوجولا نأ نع لفغن الأ بجيو
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 (يف طقف سيل رومألا نم ريثك نع ماثللا طامأ دق (ةكليف ةريزج يف وأ) تيوكلا
 يسايسلا عضولاب اهنم قلعتي ايف اضيأو لب «ةيتيوكلا ةيزيلجنالا تاقالعلا صخب

 .تيوكلل يداصتقالاو

 لالقتسالا ىلع ايوق اليلد ربتعي اذه نأ وه هب هيونتلا ردجي ام مهأو
 نع اعافد هفتح يصخشلا هسرح يقل يذلا ,ةرصبلا ملستم نع ةرامإلل لماكلا

 ىلع ةفورعم ةقيقحلا هذه تناكو .دادغب ةيوشاب مكاح سفن نع اضيأو .هرقم

 ىلإ ةيراجتلا ةطحملا لقئب» روليات ىلإ تاهيلعتلا رودصل ارظن كاذنآ عساو قاطن

 .«قارعلا دودح جراخ

 قبس ام ىلع ةوالع  ةيفاضإ ةلالد مدقي تيوكلا ىلإ ةطحملا لقن نإ

 يفو .ةيداصتقاو ةيراجت ةيمهأ نم ةرامإلا هب عتمتت تناك ام ىلع هيلع ليلدتلا

 ,ةيبرعلا ةريزجلا بلقو بونج نويرصملا هيف لتحا يذلا ,بيصعلا نمزلا اذه
 ةفصب ةناتسالاو دادغب نيبو دادغبو ةرصبلا نيب تالصلا هيف تعطقنا يذلاو

 ةيبرعلا لئابقلل ةلصاوتملا تاضافتنالاو درمتلا ثادحأ ببسب ةميدتسم

 تالصاوملا طخ ةباثمب بلحو تيوكلا نيب لفاوقلا قيرط لظو .ةيدركلاو
 . جيلخلا ربع ةراملا ةيبوروألا ةيدنهلا ةراجتلل ديحولا

 روهدتلا لالخ تيوكلا ىلإ ةيراجتلا ةطحملا لقن لدي كلذ نع ًالضفو

 ناك ام ىلع اضيأ ةيبرعلا ةريزجلا يقرشو يبونجلا قارعلا يف عاضوألل ديدشلا

 يذلا ديحولا ناكملا يه تيوكلا نأب ةقث نم ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا دواري

 تاوقلا نأب جاتنتسالا اننكمي يلاتلابو .نائئمطالاو نامألاب هيف اورعشي نأ نكمي

 دادعتسالا نم قئاللا ىوتسملا ىلع تناك ءاهوطسأ تاذلابو .ةرامإلل ةحلسملا

 .بهأتلاو

 ةيقرشلا دنهلا ةكرش عم تيوكلا تاقالع نأ اضيأ ةطحملا لقن تبثيو اك

 مل اذلو .حابصلا هللادبع خيشلا ةافو دعب اهوفص ركعي ام ادبأ اهيلع أرطي مل
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 ىلإ تادلجم ةتس نم ةفلؤملا هتعوسوم يف رميرول هيونت ةفدصلا ليبق نم نكي

 ةيناطي ريلا ةموكحلل ًايفو ًاقيدص ًايئاد ناك رباج خيشلا» نأ ديكأت ةرورض
 دولا بولسأ ادبأ هلاب نع بيغي نكي ملانعم هتالسارم لك يفو
 ١١(. «مارتحالاو

 ىلإ ةيناطيربلا ةيراجتلا ةطحملا لقن نأ ىلإ اريخأ ةراشالا نم دبالو

 دنا ةكرشو ايناطي ربل ةحلسملا تاوقلا حاجن نم طقف ماع دعب ذفن دق تيوكلا

 حلصلا ةدهاعم عيقوت ىلإ جيلخلا يف ةيبرعلا تارامإلا نم ددع عفد يف ةيقرشلا
 .هللادبع نب رباج عم رواشتلا دعب نيرحبلا ماكح اهيلإ مضنا دقو .ةماعلا

 دنطا ةكرش نم طوغض نود هيلاع ةروكذملا تاروصتلاو راكفألاب ءادتها

 ىلع ًادبأ ًابلس رثؤي مل ةقيثولا هذه ىلإ تيوكلا مامضنا مدع نأب الع .ةيقرشلا
 .ايناطيرب عم اهتاقالع

 قارعلا اهدهش ىتلا ثادحألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت قبس ام ًاصالختساو
 ةعانقب لدت .ثحبلاب اهانلوانت ىتلاو ءرشع عساتلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف

 امأ .قارعلا نوئتش فيرصت نم ايلمع ةيناثعلا ةيروطاربمالا نكمت مدع ىلع

 نع ةريثك نايحأ يف اوزجع دقف  ةرصبلا يفرصتم نع كيهان  دادغب ماكح
 . نيتنيدملا نيتاه دودح جراخ مهتاطلس ةسرامن

 نرقلا تانيثالث نم يناثلا فصنلا يف ديدج نم يلودلا عضولا طشن

 .جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف هتاذ تقولا يفو .طسوألا قرشلا يف رشع عساتلا

 ءاهنايكل ةيدوعسلا ةلودلا ةداعتساب اطبترم اذه ناكو .يبرغلا هئزج يف صخألابو
 قرشلا يف رصمل ديدجلا عسوتلا نع ًالضف «ضايرلا تناك ةرملا هذه اهتمصاعو
 تافالخلل داح ديعصت نم هنع ضخمت امو «ةيبرعلا ةريزجلا هبشو طسوألا

 ببسب ةريبك ةجردب ةيسنرفلا ةيزيلجنالا تاقالعلل روهدتو ةيرصملا ةيزيلجنالا
 . يلع دمحم رصم مكاحل ةيموجهلا ةسايسلل اهتدناسمو سيراب سمحت
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 ةيزيلجنالا تاقالعلل داحلا مقافتلا نييبرغلا نيرؤملا ثاحبأ ةيبلاغ وزعتو
 ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا علطت بابسأل نآلا ىتح تانيثالثلا رخاوأ يف ةيرصملا

 ةمدخ نم عبطلاب كلذ يف امل «ةيناثعلا ةيروطاربمالا نايكو ةمالس ىلع ظافحلل

 ةحلسملا ةيرصملا تاوقلا تاديدهتو راطخأ ةهجاومل .ةيناطيربلا حلاصملل

  ةبوهوملاو ةذفلا ةيصخشلا  اشاب ميهاربإ ةدايق تحت ةيسنرفلا ةحلسألا ثدحأب

 دبع ديدحلا يكرتلا ناطلسلا نم ةيناطيربلا ةموكحلا تبلط دقف . ىلع دمحم نبا

 زيزعت نم نويسنرفلا نكمتيال ىتح يرصملا مكاحلا تاحارتقا ضفر ديجملا
 ءاشاب ميهاربإ تاراصتنال ةجيتن طسوتملا رحبلا نم ةيقرشلا قطانملا يف مهدوجو

 ءانب يلاعلا بابلا ةدعاسمل اهتاوق تلسرأ يتلا ايسور ىلع ةصرفلا تيوفتل كلذكو

 دعاس مث نمو .177 ةنس هعم ةعقوملا يسيليكسإ - رايكنوأ ةدهاعم ىلع

 قطانملا يف نييرصملل ةضهانملا ةضافتنالا 184٠ ةنس عيبر يف زيلجنالا ءالكولا
 - ةنس ربمتبس يف توريب ىلاش اهدونج لازنإب ايناطيرب تماقو .نانبل نم ةيلبجلا

 راصح ضرفو ةيرصملا ندملا فصقب يناطيربلا لوطسألا ماق كلذ دعبو «. ٠

 ١81٠ ةنس ريمفون ١ا/ يف مالستسالا ىلإ ىلع دمحم رطضاف .ةيردنكسالا لوح

 .نيطسلفو ايروس نم هتاوق بحسب ًادهعت مدقو

 نوطقسي ثادحألا هذهل مهثحبو مهلوانت يف نييبرغلا نيخرؤملا نأ ظحاليو

 ةيركسعلا ةيجيتارتسالاو ةيسامولبدلا يببس دحأ نأ انايحأ مهتاباسح نم

 دمحم ماغرإل نمث يأب اهعلطت يف اساسأ نمكي ناك طسوألا قرشلا يف ايناطيربل

 نم ةصاخ ةروصب اهدرطو ةيبرعلا ةريزجلا نم ةحلسملا هتاوق بحس ىلع يلع
 ةروصب ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع فدهلا اذه حبصأو . جيلخلل يبرغلا لحاسلا

 ةنس ويام يف اشاب ديشروخ زرابلا يرصملا يركسعلا دئاقلا ىلوت دعب ةصاخ

 رماوأ ذيفنت يف هعورشو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةحلسملا تاوقلا ةدايقل 1877

 .نيرحبلا رزجو جيلخلل يبرغلا لحاسلا يناومو ءاسحألا لالتحاب يلع دمحم
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 يف أدبو .نييدوعسلا ركسعم يف تافالخلا اشاب ديشروخ لغتسا نأ ثبلامو
 ًاديج ةدوصرم ةيرصملا تاوقلا تاكرحت تناكو .جيلخلا ىلع عيرسلا فحزلا

 نيينلعلا ريغو نييمسرلا نيلثمملاو .زيلجنالل نيريثكلا ءالكولا لبق نم ةبقارمو
 .ةرصبلا ملستمو دادغب يلاول

 دق ةمكاح وبأ ىفطصم دمحأ يبرعلا ثحابلا نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 ىتح 181 ماع نم ةرتفلا لالخ ىلع دمحمو اشاب ديشروخ تالسارم فشتكا

 ثيدحلا تيوكلا خيرات» هباتك يف اهنم ةزجوم تافطتقمب ناعتساو .1874 ماع

 ةروشنملا قئاثولاب اهتنراقمو اهيلإ عوجرلابو .901456"22 ىتح ١١/5٠ نم

 ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأو يناطيربلا ةلودلا فيشرأو دنهلا يف ينطولا فيشرألل

 ةرتفلا لالخ جيلخلا يف عضولا اليصفت رثكأ ةروصب لوانتن نأ عيطتسن ايسورل

 يف ةيكرتلا تاطلسلاو ةيناثعلا ةيروطاربمإلاو رصم ةسايسو 21874 - 8/

 رئاودلا كيتكتو ةيجيتارتسا صئاصخو ةيدوعسلا ةلودلاو ناريإ ماكحو قارعلا

 .ةقطنملا هذه يف ةيقرشلا دنهحلا ةكرشل ةيدايقلا تايصخشلاو ايناطيربل ةمكاحلا

 زكرم ىلإ تلوحت دق تاذلاب تاونسلا هذه يف تيوكلا نأ كلذك حضتيو

 تاروطتل ةعبتتملا ىرغصلاو ىربكلا لودلل ةبقارم ةطقنو ةياغلل ماه يمالعإ
 ةكنح هللادبع نب رباج خيشلا رهظأ كلذ نع الضفو . جيلخلا يف فقوملا

 ةيسامولبدلا راطخألا ةهجاوم يف ةروانملا ىلع ةليلق ريغ ةردقمو ةقئاف ةيسامولبد

 ززعو اهدايح ةرامإلل ظفح لكشب اهعم لماعتلاو لودلا هذهل ةيركسعلاو
 . اههالقتسا

 ىذلا غاذفلا هللادبع ىرثلا يتيوكلا رجاتلا ثعب /1١8737 ةنس فيص يفو

 دوشحلا رابخأ نمضتت ضايرلا ىلإ ةليوط ةلاسرب .يدوعسلا ريمآلل اقيدص ناك

 نب لصيف عم فلاحتلل اشاب يلع دادغب يلاو اياونو ةرمحملا ةقطنم يف ةيكرتلا

 .نييرصملا لبق نم لتحملا زاجحلا وزغو اشاب ديشروخل يدصتلا لجأ نم يكرت

 ب



 ىذلا ءضايرلا يف اشاب ديشروخ عابتأ يديأ يف تعقو دق ةلاسرلا هذه نأ ديب

 لئاسرلا يفو هيف راشأ «ةيطغت باطخ عم عالطالل يلع دمحم ىلإ هرودب اهلسرأ
 ةنس ربوتكا 7١و ربمتبس ١٠و سطسغأ 7 يف ةرهاقلا ىلإ اههجو يتلا ىرخألا

 ءارمألاو كارتألا ماكحلا عامطأ ةهجاوم ىلإ سيل ةيمارلا هتطخ ىلإ ؛«., 8

 ةيلامشلا قطانملا ربع قارعلا وزغ ىلإ اضيأ فدهت لب .ءبسحف نييدوعسلا
 ةبرض هيجوتو ءاهيف ةطبارملا ةيكرتلا تاوقلا قحسو «ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا
 تقولا يف .ةيقرشلا ةيبونجلا قطانملا يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا شويجل ةتغابم
 بلق ىلإ ايروس ربع هشويجب مدقتي ىلع دمحم لجن اشاب ميهاربإ هيف ناك يذلا

 . بونجلا ةهج نم ةيناثعلا كلاما

 ططخلا رابخأ ىلع مظتنملا هلوصح رارمتسا اشاب ديشروخ نمضي يكلو
 هلالتحاو نييدوعسلل هتميزه دعب ةقطنملا هذه يف ةيقرشلا دنحلا ةكرش اياونو ةيكرتلا

 ةمهمب افلكم .118 ماع ةياهن يف تيوكلا ىلإ هنع ابودنم لسرأ دقف «نيرحبلل

 مل نكل .ةيئاذغلا داوملاب ةمجاهملا ةيرصملا شويحلا ديوزت نامض يف رصحنت ةيمسر
 الإ رمألا عقاو يف نكي مل يدنفأ دمحم يراجتلا ليكولا اذه نأ حضتا نأ ثبلي

 ةقطنملا يف تامالعتسالا ةحلصم لك نع الوؤسمو اشاب ديشروخل ايسايس الثمم

 .ليكولا اذهل ةيقيقحلا ةمهملاب روفلا ىلع هللا دبع نب رباج خيشلا ملع دقو

 ناكو ءهسلجم تاسلج روضحلا هاعدو ةيجراخلا ةيحانلا نم هتلماعم نسحأف

 .اهداقعنا ءانثأ يف هنيمي ىلع هسلجي هل اميركت

 يابموب نم :ةفلتخم تاهج نم ندنل تقلت ١878 فيرخ نم اءدبو

 ىلع دمحمل ةعساولا ةيموجهلا ططخلا لوح ةقلقم ًارابخأ ةرهاقلاو دادغبو رهشوبو

 هابتنالا ىعرتسي امبو .يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلاو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يف
 يف باسحلا اوأطخأو .مهتناكم ريدقت يف ةيادبلا يف اوغلاب دق ايناطيرب ماكح نأ

 ةيجراخلا ريزو لسرأ اذلو ءاشاب ديشروخو ىلع دمحم ميمصتو مزع ريدقت



 ربمفون 59 يف ةرهاقلا يف يناطيربلا ماعلا لصنقلا ىلإ تاهيلعت نوتسرملاب ينناطيربلا

 كرابتال ندنل نأب ىلع دمحم ىلإ مساح راذنإ هيجوت اهيف بلط .1878 ةئنس

 ةلواحم تلذب .هلوعفم ققحي مل راذنالا اذه نأ حضتا امدنعو ١2)ةيقرشلا هاياون

 دئاقلا ىلإ ةيوق ةلاسرب 18794 ويام علطم يف لينيه مدقملا رهشوب يف يناطيربلا

 وحن همدقت فقوب يابموب مكاحو دنهلل ماعلا مكاحلا مساب اهيف هحصن .يرصملا

 - هيلإ ةلاسرلا هذه نم نيتخسن لسرأ دقف عضولا رارقتسا مدعل ارظنو .جيلخلا

 .تيوكلا قيرط نع ىرخألاو فيطقلا ربع ةدحاو

 دنهلا ةكرشل ناتعبات ناتنيفس تيوكلا تراز 1878 ةنس ويام هو ” فو

 ةديعب ةمهمب فلك يذلا رهشوب يف يناطيربلا ميقملا بيبط تلمح ىلوألا «ةيقرشلا

 تاعئاشلا ةحص رابتخاو لحاسلا يف عضولا ةسارد يهو .بطلا نع دعبلا لك

 «فيالك» دارطلا يهو نيموي دعب تلصو ةيناثلاو «ةيرصملا تاوقلا بارتقا لوح

 ةلاسرلا تناكو .حابصلا رباج خيشلل لينيه نم نيتلاسر هناطبق لمح يذلا

 امأ «ءليربأ ؟94 خيراتب اشاب ديشروخ ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا نم ةخسن ىلوألا
 يسايسلا ميقملا همجري اهيفو ءرباج تيوكلا خيشل ةهجوم تناكف ىرخألا

 .ةيناطيربلا ةلاسرلا هسفنب هملسيو اشاب ديشروخب ايصخش ىقتلي نأ يناطيربلا

 ىلع هفحزو هموجه فقوب هعانقإ لجأ نم هعسو يف ام ىصقأ لذبي نأو
 ليبخرأ لالتحال هتطخ نع صاخ لكشب رظنلا فرصي نأو .لحاسلا

 ميقملا ةلاسر اشاب ديشروخ ميلستب ىفتكا رباج خيشلا نأ ريغ .نيرحبلا

 هاجت هدو رهظي نأ هتاذ تقولا يف لواحو .هيلإ املاسرإ قيرط نع طقف يناطيربلا

 ءاباطخ ١874 ةنس ويام فصتنم يف لينيه ىلإ لسرأف ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 درلا نم صلمت هنكل ءضايرلا يف ًادوجوم لازام اشاب ديشروخ نأب هيف هرطخي
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 ىلع موجهلل يرصملا ماعلا دئاقلا تادادعتساب قلعتي |ميف هراسفتسا ىلع

 يف هينواعمو يدنفأ دمحمل ريبكلا طاشنلا تاليصفتب هافاو كلذ نم الدبو .ةرصبلا

 ناكو .ضايرلا ىلإ املاسرال يركسعلا داتعلاو ةحلسألاو ةيئاذغلا داوملا ءارش

 هنأ ةشعدلل ةرثملا تاقراقملا نمو ,زيلجتالل ةبسنلاب ةياغلل ًاماهو ًايلمع أدر اذه

 نم ةلاحل تيوكلا تضرعت .ةلاسرلا هذه ىلع درلل رباج خيشلا دادعإءانثأ يفو

 :تناك ءاهيلإ ةرصبلل ةيكرتلا ةيماخلا دونج» نم ةبيتك ءولع ببس ءىجافملا رتوتلا

 ءاشاب ديشروخ شيج ىلإ ماضنالا يف اهتبغر تنلعأو اهتدايق ىلع تدرمت دق

 بونج يف ةيناثعلا ةيروطاربمالا عقاوم فعض ىلع اهتاذ دح يف لدت ةعقاو يهو

 ىلإ لصو ةيتيوكلا يضارألا ىلإ ةبيتكلا هذه لوخد نم مايأ ةعضب دعبو .قارعلا

 خيشلا ىلإ ةلاسر هعم الماح .ةرصبلا ملستم نم يصخش ثوعبم تيوكلا

 بلطلا ناكو .هيلإ مهتداعإو نيبراملا هدونج ىلع ضبقلا اهيف هوجري .رباج
 نأش ميظعت ةجردل اهميدقت ءاجر ىلعو ةدعاسملا ىلع رصي تيوكلا مكاحل هجوملا

 . ةلاسرلا يف «ريمألاب» هبيقلتو رباج

 يسال .كارتألاب مادطصالا يف هتبغر مدعل اجرح ًافقوم رباج خيشلا هجاو

 ىتح .تانيثالثلا ةرتف يف ةيكرتلا تاطلسلا عم ةياغلل ةبيط ةقالع ىلع ناك هنأو

 ايوثأ .اباقملا ىف ىقلثيو رومتلاو ؤرألا نم هايادنع ايوتس ةرصبلا دوري ناك هنإ

 عمق يف ١875 ةنس ةرصبلا ملستمل هتدعاسم ىلع ةوالع . ماظتناب ةيقيرشت ةللحيو

 ىلع ةرصتقم تناك ةيلمعلا هذه يف تيوكلا ةكراشم نأ مغر .ريبزلا ةضافتنا

 . هللادبع روخ قيضمو جيلخلا ةهج نم طقف ةنيدملا فراشم ةرصاحم

 ىلإ ءاهنايعأ رابك نم ناك يذلا ريهزلا بوقعي أجل ريبزلا طوقس دعبو

 حابصلا رباجل عاب - 1875 ةنس يف  تاذلاب ذئتقوو .اهيف ةماقإلل تيوكلا

 ةمقز كلذ فيضرلا ,ةيرمسللا ةنظنم ف ايكلج ناك ىلا ةريبقلا ةيقوصلا طيش
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 ايف تحبصأ ىتلاو .ةرصبلا ةيالو يف ةريهشلا ليخنلا عرازمل نييتيوكلا كالمأ ىلإ

 .ًاضيأ ةيكرتلا ةيزيلجنالاو «ةيكرتلا ةيتيوكلا تافالخلاو تانحاشملل اردصم دعب

 خيشلا ههجاو يذلا بعصلا عضولا مهفت نكمي هركذ قبس ام ىلع ءانبو
 ىلإ ترف يتلا ةيكرتلا ةبيتكلا ةداعإو لاقتعاب ةرصبلا ملستم هبلاط امدنع .رباج
 ديشروخ ليكو يدنفأ دمحم دي ىلع لحلا رباج دجو لاوحألا يأ ىلع ,تيوكلا
 نفس ىلع اهلقنب ةبيتكلا هذهل اليل «يرسلا» ليحرتلا ريبدت نم نكمت يذلا ءاشاب

 ,22657نييرصملا ةرطيس تحت ةعقاو تناك يتلا .فيطقلا نم ةرجأتسم

 هذه نم جرحمل داجيإ (ئاد لهسلا نم نكي مل هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ىلإ زدنومدإ مزالملا لينيه بئان لصو ١879 ةنس ربوتكا ةياهن يفف .قزأملا

 دعب ةرامإلا يف عضولاو فقوملا داعبأ ةفرعم يف الوأ ءرصحنت ةمهم يف تيوكلا
 خيشلل ريبكلا يجراخلا يسايسلا طاشنلا لوح ةفلتخم تامولعم نم رهشوب غلب ام

 ةقفاوم ىلع لوصحلا يف ءايناثو .نييرصملا وأ كارتألا عم ءاوس ةيدولا هتاقالعو

 زيلجنالا ىلوتي .,بلحو تيوكلا نيب ديدج يديرب طخ ءاشنإ ىلع خيشلا
 مادتحالا عم هتيقوت يف قفاوت دق بلطملا اذه نأ هابتنالا يعرتسي امتو .هتسارح

 ىاوملل يناطيربلا لوطسألا فصق دعب ةيرصملا ةيزيلجنالا تاقالعلل داحلا

 . ةيردنكسأالل هراصحو ةيرصملا

 تاقالعلل ةبسنلاب ةياغلل ةردان ةثداح تعقو فورظلا هذه لظ يفو
 زدنومدإ مزالملل ةلقملا ةيركسعلا ةنيفسلا تلصو امدنعف .ةيتيوكلا ةيزيلجنالا

 اهنكل .ةعبتملا ديلاقتلا بسح ةيحتلا فئاذق اهعفادم تقلطأ .تيوكلا نوج ىلإ
 ةناهإ ةباثمب (ئاد ريتعي ناك يذلا رمألا .لحاسلا نم اهتيحت ىلع ادر قلتت مل
 امعالاجر رابك وأ تيوكلا نايعأ نم ادحأ نأ كلذ نم أوسألاو .يناطيربلا ملعلل

 مويلا يفو «جيلخلل جوتملا ريغ كلملا» ثوعبمب بيحرتلل نيموي يدم ىلع رهظي م
 بيحرتلل هيسرك نم ىتح ضبني مل يذلا , خيشلا ةلباقمب زدنومدال حمس ثلاثلا
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 مل اذه نم ائيش نأ الإ .ةلاحم ال عقي فوس اداح امادص نأ ذئتقو ليخو .هب

 يدنفأ دمحم همزال ثيح تقولا لوط هدرفمب نكي مل خيشلا نأ ببسلاو .ثدحي

 هكولس ريربت نم حابصلا رباج نكمت اذلو .اشاب ديشروخ نم هيلإ ادفوم .هلظك

 يف رباج خيشلا حجن اذكهو .ةنلعم ريغ ةقيرطب دعب ايف زيلجنالل اذه بيرغلا
 .©"")دحاو نآ يف ىمظعلا ايناطيرب عمو رصم عم مادصلا ىدافتي نأ

 يماع يف اتناك ةيقرشلا دنهلا ةكرشو ايناطيرب نأ ىلإ هيونتلا قمه دبالو

 ةديدج تانحاشمو تاعزانم يف طروتلاب |مل حمسيال عضو يف 19849

 قطانم يف امل رصح اال تالكشمو ةمج تابوعص اتهجاو ثيح .جيلخلا يف
 نويرصملا بوانت دقلف .ةصاخ ةروصب نيرحبلا رزجو فيطقلاو يبونحلا لحاسلا

 يف داح يناريإ يزيلجنا عازن عقو كلذ نع الضفو .مهذوفن ضرف نويناريإلاو
 قيرط نع تاره ىلع ءاليتسالا هاش دمحم ناريإ مكاح ةلواحم دعب 1878 ةنس

 ةسفانتملا تالئاعلا نم تارهو راهدنقو لباك ماكح نيب رئادلا عارصلا لالغتسا

 اديؤم ناك شتينوميس يسورلا ريفسلا نأ رظنلا تفليو اهنيب امهيف مكحلا ىلع
 تاوقلا تضرف ١878 ويام يفو .لئاسولا لكب ةيموجهلا هاشلا ططخل اعجشمو

 عطق ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا عفد يذلا رمألا .تاره لوح اراصح ةيناريإلا

 يلامشلا لحاسلا ىلإ ايوق الوطسأ تلسرأ كلذ رثأ ىلعو «ناريإ عم اهتاقالع
 بولسألا لوح اتكلكو ندنل يف ليوطو فثكم شاقن دعبو .حجيلخلل يقرشلا

 ةريزج يف تاوقلل لازنإب مايقلا وأ رهشوب لالتحاب  ناريإب باقعلا لازنإل لثمألا
 ةريزجل ةيناطيربلا تاوقلا لالتحا راثأ دقلو .يناثلا حارتقالا رايتخا ررقت - جرخ

 ندنل يف ىسورلا ريفسلا ماقو .ةيسورلا ةيموكحلا ىدل اديدش ءايتسا جرخ

 راشتسملا لبق نم ةعقوم .نوتسرملب ىلإ ةجهللا ةديدش ةركذم ميلستب
 نع ةيسورلا ةموكحلا اهيف برعت يتلا ىلوألا ةرملا هذه تناكو .يدورلسن

 . ©" جحجيلخلا رزج نم ةريزج ةيأل ةيبنجألا تاوقلا لالتحال اهتضراعم
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 ميقملا نأل كلذو .تقولا تاذ يف ندنل ضاعتما ةيسورلا ةركذملا تراثأ

 نم رف يذلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشب فظوملا روليات ديقعلا دادغب يف يناطيربلا

 ىلإ ةليوط ةلاسر 1877 ةنس يف لسرأ دق ناك ١18٠7١. ةنس تيوكلا ىلإ ةرصبلا

 لالغتسا .«بير الب .«لواحتس ايسور نأب اهيف تبثي نأ لواح .ندنلو اتكلك

 قارعلا ربع لغلغتلا لجأ نم ةينامثعلا ةيروطاريمالاب لح يذلا ديدشلا فعضلا

 ديدج نم ندنل تركذت .ماوعأ ةسمخ رورم دعب نآلاو .يبرعلا جيلخلا ىلإ

 ةنصحملا تاره لالتحا نع هاشلا شيج زجعل ارظن نكل . مؤشلا ةءوبنلا هذه

 قرشلا ةمزأ يف ايسورو ارتلجنا طروتو ءزيلجنالا نييركسعلا نيسدنهملا لبق نم

 ىلع هبجومب قفتا ءطسو لح ىلإ 1874 ةنس ةياهن يف لصوتلا مت دقف طسوألا
 ةرصاعملا انمايأ ىتح تلظ يتلا تاره ةظفاحم دودحل يناريإلا شيجلا ةرداغم

 ةيناطيربلا تاوقلا باحسنا ىلعو «ةذفنتملا ةيناريالا تايصخشلا راظنأل اعمطم

 ساسألا اذه ىلعو .رهشوب ىلإ يناطيربلا ميقملا ةدوع عم .«جرخ ةريزج نم
 ىلإ كش الب «ءترطضا ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا نأ ريغ ءاتقؤم عازنلا ىوس

 .2©' 9”جيلخلل يبرغلا لحاسلا هاجت اضيأ صرحلاو ةطيحلا ةاعارم

 ةرادإ وأ ايناطيرب ماتها نأ ادبأ ىنعي نكي مل اذه نأب لفغن الأ بجيو

 ىلع لب .لق وأ رتف دق جيلخلل يبرغلا يلامشلا ءزجلاب ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 ةكليف ةريزج يف فقوت دق ناك زدنومدإ مزالملا نأو ةصاخ .كلذ نم سكعلا

 ىلإ ةقفوملا ريغ هترايز نم هتدوع ءانثأ يف .قيرعلا اهخيراتب انئارقل ةفورعملا
 ىدم ةفرعم لجأ نم اديج اهدقفتيل .ةنس 1١874 ةنس ريمفون يف تيوكلا

 ىلإ فورظلا ترطضا ام اذإ «ةيرحب ةيركسع ةدعاق ةماقإل اهتيحالص

 مدع ببسب ايبلس زدنومدإ يأر ناكو .جرخ ةريزج نم لماكلا باحسنالا
 حلصت ال يهف يلاتلابو .برشلا هايم رفاوت مدعو اهيف ةبرتلا ةبوصخ
 ةيقرشلا دنحلا ةكرش لوطساب مزالملا ماق كلذ عمو ةريبك ةدعاقك اهمادختسال



 يأرب دوعيل هتاذ ماعلا نم ريمسيد يف تيوكلا ىلإ ىرخأ ةرايزب سنوج سكيلف
 (77:تيوكلل ةلئاطلا قافآلاو ةريبكلا تايناكفالا لوح آذغ :بيط

 ةكرش ةرادإ سلجم نم تاييلعت ١851١ ةنس رياربف يف لينيه ديقعلا ىقلت

 راظنألا تفل دقو .ةبسانم ةدعاق نع اثحب .جيلخلا ىناوم دقفتب ةيقرشلا دنهلا

 ميقملا ىضمأ ليربأ يفو ءاهتايناكمإ ىلإو تيوكلا ىلإ ىلوألا ةجردلابو روفلا ىلع

 تاذلابو ءاهتيمهأو ةنيدملا رود لوح مييقت ىلعأب دوعيل مايأ ةدع اهب يناطيربلا

 نأ ىلإ تقولا سفن يف ةراشإلا نع يناطيربلا ميقملا لفغي مل كلذ عمو .اهنوج

 ةيرحبلا ةيركسعلا ةدعاقلا ةماقإ ىلع ةدشب ضرتعي فوس حابصلا رباج خيشلا
 ةيناطيربلا تاطلسلا نأ هيونتلاو هابتنالا يعرتسي اممو .2"*)ةرامإلاب ةقطنم يأ يف

 ثحبت نأ ةيناثلا ةرملا يف وأ ىلوألا ةرملا يف اهلاب ىلع رطخي ملو اهنهذ ىلإ ردابتي مل
 !تيوكلا ىلع ةيمهولا ةدايسلا تاذ ةيكرتلا تاطلسلا عم ةساسحلا ةلأسملا هذه

 فورظب رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا لالخ اهماكحو تيوكلا ترم
 ىلع ةفيلخ لآل ةمكاحلا ةرسألا هتضاخ يذلا عارصلا ببسب ةياغلل ةبعص

 رطق نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا ىلع اضيأ ةرطيسلل اهعلطت عم نيرحبلا يف ةطلسلا
 ةيروطاربمالاو ناريإ تاالواحم ببسب كلذكو ..ءاسحألا يف مامدلا ةقطنمو

 ماغرإ وأ نيرحبلا ىلع ةرطيسلل «ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عبطلابو «ةيناثعلا

 .اهيلع اهفارشإ وأ اهتدايسب فارتعالا ىلع اهماكح

 ماكح عانقإ نم 1870 ةنس تنكمت دق ةيزيلجنالا تاطلسلا تناكو

 تززع ىتلا «ىلوألا ةيرحبلا ةيقافتالاب ىمسي ام عيقوتب جيلخلل يبونجلا لحاسلا

 جيلخلا يف اهتالاريمأو اهئالكوو ايناطيرب ذوفنو قوقح ةريبك ةجردبو ايلمع
 ىلع عيقوتلا ضفر ةفيلخلا دمحأ نب هللادبع ذئتقو نيرحبلا مكاح نأ الإ .يبرعلا

 يذلا رمألا .نييرصملا نم دعب ايف هتيشخلو نييدوعسلا طغض تحن ةيقافتالا هذه
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 عقو نييدوعسلا ةميزه دعب نكل .اهتبيرو يابموب ءايتسا لاحلا ةعيبطب راثأ

 نويناريإلا نوفظوملا شرحت نأ ثبلامو .ناريإ ةنميه تحت نيرحبلا ليبخرأ

 ىلإ ترطضاف «ةيفسعتلا مهبلاطمب ةريثك تاقياضم اهل اوببسو ةفيلخ لآ ةرسأب

 عازنلا دعب جيلخلا بوجي لازام املوطسأ ناك يلا ءايناطيربب داجنتسالا

 ءالحلا نم ارفم نويناريإلا دجي مل كلذل ةجيتنو تاره ىلع يناريإلا يزيلجنالا

 . ءاسحألا نم نييرصملا باحسنا دعب ةصاخ نيرحبلا نع

 ةيقافتالا ىلإ ليبخرألا ماضنا بلط يف ٍناطيربلا ميقملا حلأ ام ناعرسو

 يذلا رمألا .نارهط ةدعاسم بلطو ةفيلخلا هللادبع داع اذل .ىلوألا ةيرحبلا

 يف مزأتلاو رتوتلا نم اعضو قلخ ام .يابموبو رهشوب يف افورعم حبصأ
 ىلع ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلل زعاولا وه اذه نوكي نأ لمتحيو .ليبخرألا

 يف ايفنم ناك يذلا .ةفيلخلا دمحم نيرحبلا مكاح قيقش ديفح ىلع ذئتقو ةنهارملا

 .لدابتلاب ءاسحالاو رطق نيب جراخلا

 ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تطشن ةقطنملا يف فقوملا روهدتل ارظنو

 حابصلا هللادبع تيوكلا مكاح نبا مضنا كلذ رثأ ىلعو «تيوكلاب اهتالاصتا

 ىلإ هدلاو مساب .نييفاكلا ثحبلاو ةساردلا قلت مل بابسأل ء١185 ةنس

 ةنس عيبر يفو .دحاو ماع ةدمل ءاتقؤم هيلاع ةروكذملا ىلوألا ةيرحبلا ةيقافتالا

 جيلخلا يف ديدجلا ىسايسلا ميقملا  يلليب مدقملا ةرم لوأل تيوكلا راز 87

 ىلإ ىقرتلا يف دعب ايف جردت يذلا ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةرادالل عطاسلا مجنلاو

 ةليوطو ةفثكم تاثحابم بقعو .قيرفلا ةبتر يهو .اهيلع لوصحلا ردني ةبتر

 فدبهب نيرحبلا ىلإ 18754 ةنس سطسغأ يف ريخألا هجوت .حابصلا رباج عم

 رئاشعلا خويش نيب بشن يذلا ءةفيلخ لآ ةرسأ يف فالخلا ةيوست يف طسوتلا

 انزو ةيملسلا هتطاسو بستكت امهيكو .ءاوس دح ىلع رطقو نيرحبلا نم لك يف

 نيحلا كلذ يفو .ةيتيوك نفس 8 نم ايوق الوطسأ هعم رباج بحطصا ءادنسو
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 خيشلا ةميزهب تهتنا دق نيرحبلا يف ةطلسلا ىلع عارصلا نم ةلحرم رطخأ تناك

 لك لشفلاب تءاب دقو .مكحلا مامز ةفيلخلا دمحم هيخأ ديفح ىلوتو نسملا
 .ديرطلا همعو ديدحلا خيشلا نم نيبلا :تاذ حالصإلل حابصلا رباج تاللواحم

 ةرفط عوقو نود ةلوليحللو «.عازنلا يف طروتلل ناريإو نييدوعسلا رجل ايدافت
 ةحالملا ىلع ةغلاب ةروطخ لكشي ناك يذلا رمألا ءرحبلا يف ةنصرقلل ةديدج
 دمحم خيشلا تيوكلا تفاضتسا دقو .ؤلؤللا ديصو ةراجتلا ىلعو ةيتيوكلا
 ةرادالا ددهج تناكو .نيترم هتوآو .ءاسحألا ىلإ عجر يذلا عولخملا

 ضرفو نيرحبلا وزغل ةيرودلا ناريإ ةلواحم لاشفإ يف حجنأ ةيدنهلا ةيزيلجنإلا
 يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تقفو ١8057 ةنس ويام يفو .اهيلع اهمادتنا

 يرحبلا حلصلا ةدهاعم ىلع عيقوتلاب جيلخلل يبونجلا لحاسلا خويش عانقإ

 نفسلا ةنطابقلو ةقطنملا يف زيلجنإلا ءالكوللو جيلخلا ميقمل ترفو يتلا .مئادلا

 نيجراخلا» لكب باقعلا لازنإ قح مهليوخت ةجردل «ةلئاه تازايتما ةيناطيربلا

 «ةنصارقلا لحاس» حلطصم مادختسا مدع ىلع قفتا كلذكو .«حلصلا ىلع

 (نداهملا نامع لحاس» مسإ هيلع قلطي نأو مئادلا حلصلا ةدهاعم عيقوت دعب

 ماظنلا لقاعم رخآ طوقس ةياغل ١47١ ةنس ىتح ةيراس ةيمسلا ةذه :تيقبو

 نم نداهملا نامع لحاس تاخيشم لك صلختو « جيلخلا يف يناطيربلا يرامعتسالا
  ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا  ةيلاردفنوكلا ةلودلا اهلحم موقتل .ةيناطيربلا ةنميملا

 .يملاعلا داصتقالاو ةيلودلا تاقالعلا يف اقومرمو ازراب ارود نآلا بعلت يتلا

 ةعماجو يجيلخلا نواعتلا سلجم نم لك يف طيشن وضعك اهتناكم تأوبت يتلاو

 .ةدحتملا ممألا ةئيهو ةيبرعلا لودلا

 ةيادبلا يف ضفر دق ناك ةفيلخلا دمحم خيشلا نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو

 اهعقوو ١855 ةنس اهيلإ مامضنالا ررق هنكل .مئادلا حلصلا ةيقافتا ىلإ مامضنالا

 يف ةريبك ةيداصتقاو ةيسايس تازايتما اهاياعر كلذب حنميل ءايناطيرب عم
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 ةفصب ةلحضلا قطانملا يف ؤلؤللا ديص ةسرامم يف مهقح تاذلابو .ليبخرألا

 ةلصافلا ماكحألا رادصإ قحب عتمت دقف جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا امأ ,ةلقتسم

 ندنل نكل .ءاوس دح ىلع ةيلخادلاو ةيجراخلا ليبخرألا نوؤش صخي اهيف

 ىلع ةلماكلا ةرطيسلا ضرفب مساح رارق ىلإ 186١ ةنس الصوت يابموبو

 .ديشر لاو نييدوعسلا نيب رئادلا عازنلا يف دمحم خيشلا طروت دعب ليبخرألا

 نم ادب دمحم خيشلا دجي ملو ءايناطيربو ناريإو ايكرت نيب ةغوارملا هتلواحم دعبو
 تضرف يتلا ةينيرحبلا ةيزيلجنالا ةدهاعملا ىلع ١187١ ةنس رياني يف عيقوتلا

 . ليبخرألا يف ايلمع يناطيربلا بادتنالا

 تانيسمخلا لالخ ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا تاقالعلا ترمتسا نيح يف

 ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ ظحولو .قباسلا اهاوتسم سفنب روطتلا يف تانيتسلاو

 تاونسلا يف ةدوقعملا تايقافتالا ىلإ تيوكلا مامضنا رمأ يف حلت نكت مل ةيدنهلا

 يف اصاخ اعضو ةرامإلا ىلع غبسأ يذلا رمألا .1807 و 5 ١8479

 . جيلخلا

 هللادبع رباج خيشلا عم مهتاءاقل يف ةيزيلجنإلا تاطلسلا ٍثمت ريراقت فو

 ةناكم وأ ةطلس نأ امهو .نيرمأ ىلع نودكؤي اوناك رباج نب حابص خيشلا هنباو

 نرقلا نم تانيتسلا يف تأدب ةيتيوكلا نفسلا نأو .ةيمهو ريتعت يناثعلا ناطلسلا

 ةيكرتلا تايقافتالا حنم ببسب اهملع نم ًالدب يكرتلا ملعلا عفرت رشع عساتلا

 ناوملا يف ةصاخ ةلماعمو تازايتما يكرتلا ملعلا ةلماح نفسلل ةيزيلجنالا

 تناكو «ةيكرتلا تاطلسلا عم ايادهلا نولدابتي اوناك تيوكلا ماكح نأو .ةيدنملا

 يف ةحالملا نمأ نامضب تيوكلا خويش مايق ببسل ىزعت يكرتلا بناجلا اياده

 ,©79)نيرعلا طبخ بضم
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 ببسب ةرصبلا تاطلسو حابص لآ ةرسأ نيب عازن عقو 1877 ةنس يفو

 ةيفوصلا يف حابصلا لآل ةكولمملا ليخنلا عرازم ةرداصمب مايقلا ةريخألا ةلواحم

 ىلإ ةبوتكم ىوكش مدقو هقح نع خيشلا لزانتي ملو ءةنس ١ نم رثكأ ذنم
 ةعقاو يهو .حابص لآ حلاصل |امكح ردصأو رمألا يف رظن يذلا ,.دادغب مكاح

 .اهتيمهأو ةرامإلا عضو كاردإل ةياغلل ةزيمم

 ديقعلا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا راز ماعب ثداحلا اذه لبقف

 يتريزج يف ةلوجب ماقو بثك نع ةرامإلا يف عضولا ىلع عالطالل تيوكلا يلليب
 هريرقت يف دكأ امدنع ةردان ةسارف رهظأ دق هنأ ةشهدلا ريثي اممو ءةبروو نايبوب

 قيضم ىلع ةريبك ةجردب دمتعيس قارعلل ةيرحبلا ةراجتلا لبقتسم نأب لوطملا
 نوزريك دروللا برعأ امك .©'رصق مأ ءانيم ىلإ يدؤملا قيضلا هللادبع روخ
 اذلو ١1٠07 ةنس ةقطنملا هذهل هترايز دعب  اقحال نيبنس اميف يأرلا اذه سفن نع

 تاسلج ءانثأ يف ةيساسح اياضقلا رثكأ نم رصق مأو هللادبع روخ لكاشم تناك

 ١91957. ةنس عيبر يف ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ميسرتل ةدحتملا ممألا ةنجل

 ,تانيتسلا ةياهن يف ءاهتنالا ىلع سيوسلا ةانق قش عورشم كلشوأ املئعو

 لودلل سيل عورشملا اذهل ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا ةلئاهملا ةيمهألا ىلإ رظنلابو

 ةناتسألا تفكع «.لاحلا ةعيبطب اضيأ ةيناثعلا ةيروطاريمإللو لب .طقف ةيبرغلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهعقاوم زيزعت ةيفيك ةلأسم ةشقانم ىلع دادغبو
 فوس ايناطيرب نأ نم فوخلا اهدوار ام دعب يسال .جيلخلا ةقطنم يف صخألابو

 دنهلا ىلإ ابوروأ نم قيرط رصقأ حاتتفا دعب ةقطنملا هذحل ةيمانتملا ةيمهألا لغتست

 ام رثكأ يه ةيضقلا هذه تناكو .جيلخلا ىلع قحاللا اهذوفن طسب لجأ نم

 لتكتلا :اهحانج ىلوألا ةجردلابو .ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا لاب لغشي
 . « يطسوأ قرشلا»



 لحاسلا ف يكرتلا ذوفنلا ءايحإ ةداعإ ةلواحم تررغت ططخلا هذه ةهجاوملو

 .تيوكلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب راصبألا تنر ددصلا اذه يفو .جيلخلل يبرغلا

 نم اعون ١875 ةنس ضرفي نأ اشاب قمان دادغب يلاو لواح دقو

 مكاح نأ الإ .ءتيوكلل يجراخلا ىمايسلاو يداصتقالا طاشنلا ىلع فارشإلا

 روقلا لع ردايو ايلوتلا هديب ملع حاب ني هللادبع خيفللا كضقو .ديدخبا ةراغإلا
 ماعلا لصنقلا ملع ىلإ اضيأ اروف رمألا لصو امك .ءامل ةداضم تاءارجإ ذاختاب

 املاط» :لوقي .ندنل ىلإ هريرقت يف بتك يذلا .لبمك ديقعلا دادغب يف يناطيربلا

 تاوقب ةموعدم ةبلاطملا تلظ ام اذإ) ةعضاوتم ةواتإ ليصحتب ةبلاطملاب ىلاولا عنق

 ضرف لواح اذإ امأ . . .اهدادس ىلع تيوكلا خويش قفاوي فوسف . (ةيرحب

 ةددحم ةرتف دعب  ناكسلا لك ىربني فوسف ةيكرتلا ةرادإلا لاكشأ نم لكش يأ

 امأ .«كارتألا عم ةقالعلاو لاصتالا لاكشأ لك ةمواقمل  ةيبلسلا ةمواقملا نم

 فرتعي» :لوقي .تيوكلا يف عضولل هتسارد دعب .هرودب بتك دقف يلليب ديقعلا
  ةيناكيلجنالا ةسينكلل "94 لا دئاقعلاب نحن فرتعن (لثم كارتألا ةطلسب برعلا

 قمان تاحيرصت تيقب لعفلابو 2" اهركذتي ال ادحأ نكل .ءاهعم قفتي لكلا
 كيت يأ نود اشاب

 تحدم ديدحلا دادغب ىلاو عرش امدنع 2١11/٠ ةنس ريغت عضولا كل

 ةعساولا هتطخ ذيفنت يف .ةيكرتلا ةلودلا تايصخش زربأ نم ناك يذلا اشاب

 نأ اهذيفنت لهس امو .جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع ةيكرتلا ةنميهلا ةداعتسال

 هداتعو هتاوق لقن نم نكمت دق سيوسلا ةانق ربع ةكرحلا ءدب دعب ىلاعلا بابلا

 . جيلخلا ىلإ ريمزأو ةناتسألا نم ةيبرحلا هنفسو

 اهلغتسا يتلا ءاسحألاو دجن ىلإ تاوقلا لقنل ةبسانملا ةعيرذلا تناكو

 تا



 دوعس نكمت يذلاو .نييدوعسلا ةلود يف ةطلسلا ىلع عارصلا يه يكرتلا ييلاولا

 اريمأ هسفن بيصنتو مكحلا نع هللادبع هيخأ ةحازإ نم ةينضم دوهج دعب هلالخ
 نم اريبك اجوف ١817١ ةنس عيبر يف اشاب تحدم لسرأ كلذ رثأ ىلعو .دجنل

 هللادبع نأو ةصاخ ..«لدعلاو قحلا قاقحإ» ل ءاسحألا ىلإ بيدأتلا تاوق

 ةنس ىكرتلا ناطلسلا هيلع هب معنأ يذلا .يفيرشتلا ماقمئاق بقل لمحي ناك

 ةوالع .ةرصبلا يه ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلا لكل عمجتلا ةطقن تناكو . 65

 ىهو .ةقطنملا خياشم ماكحل ىتحو نييقارملا لكل ةئجافم تناك ىرخأ ةطقن ىلع
 ىتح نوكلمي ال نيخرؤملاو نيثحابلا نأ ركذن نأ فيرطلا نم هلعلو تيوكلا

 تعفد يتلا بابسألا ليصفتلاب رربت نأ اهنأش نم ةقثلاب ةريدج قئاثو ةيأ نآلا
 . قاطن عسوأ ىلع اشاب تحدم ةلمح يف ةكراشملاب هرارق ذاختا ىلإ حابصلا هللادبع

 ناطلسلا نامرف يهو الأ ءانه ةقيثو مهأ اضيأ دجوت ال تقولا تاذ يفو .

 ةيركسعلا ةلمحلا هذه يف كارتشالاب تيوكلا مكاح مازلإ هيلع نيعتي ناك يذلا
 ىنعملا ناك اذإ ام ةلاح يف طقف ردصي نأ نامرفلا اذه نأش نم ناكو .ىربكلا

 مدع نإف مث نمو .امل اعبات اصخش وأ ةيناثعلا ةيروطاربمالاب اريبك افظوم امإ هب
 امك «ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم اءزج نكت مل تيوكلا نأ ىلع لدي هبايغو هرودص
 نم هيلإ ةرداص رماوأ ىلع اينبم نكي مل ةيلمعلا هذه يف هللادبع كارتشا نأ

 ءاهب ىدتها دق يتيوكلا خيشلا نأ حجرن يتلا عفاودلا امأ .دادغب وأ ةناتسألا

 . ةيلاتلا روطسلا يف اهصخلنو اهلوانتن فوسف

 ةطقن ىلإ تيوكلا ءانيم لوحم وه ددصلا اذه يف هيلإ ةراشإلا انمهي ام نكل

 ىلإ ةفاضإلاب .ةرصبلا نم ةمداقلا تاوقلا تالقانو ةيكرتلا نفسلا لكل عمجت

 لئابق تاوق مودق عم ه.ريبزلا ربع اضيأ هيلإ تهجتا يتلا ةيكرتلا ناسرفلا تادحو
 عضو ..ءاسحألا ىناوم ىلإ اهلقن يتأتي ايكو .ةريفغلا اهدادعأب قفتنملا

 ٠١" ىلع ديزي ام يأ ءاهفرصت تحت يتيوكلا لوطسألا لك هللادبع خيشلا
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 ديدجلا دجن ريمأ تغلب املو .عفادملاب ةحلسملا ةيركسعلا بكارملا اهيف امب ,ةنيفس
 ةكراشم لوح تامولعملا ىلوأ ةفيلخلا ىلع نب ىسيع نيرحبلا خيشو دوعس

 يمايسلا ميقملا ةبطاخم ىلإ امهالك فخ .ةلمحلا هذه يف ةطشنلا تيوكلا

 تيوكلا مكاح عانقإ ةرورضب اهيف هابلاط «ةلاسرب يلليب ديقعلا يناطيربلا
 . 9 ةلمحلا هذه يف كارتشالا نع عالقإلاب

 تزكرتو .ندنل نم وأ رهشوب نم يباوج لعف در يأ ردصي مل نكل
 تالواحم لاشفإ ىلع ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلاو ةيناطيربلا ةموكحلا دوهج لك

 تسووم فذدخحلا اذه اقيقحتو نيرحبلا رج ىلإ هدوتحس لازتال اشاي تحشذم

 تحدم ىلع ايصخش ريثأتلا لبمك لواح امنيب .يلاعلا بابلا ىلع ةديدش طوغض

 يلاعلا بابلا ىدل ةلأسملا هذه يف تنيابت دق فقاوملا نأ ودبي ام ىلعو .اشاب

 ةيكرتلا ةدايسلا ةداعتسال» هططخ نع ةحارص ريخألا حصفأ ثيمحع :ةاذقم ىلاوو

 اذلو «ةوق رثكأ ايناطيربو ءاصرح رثكأ يلاعلا بابلا ناك انيب «نيرحبلا ىلع

 . نيرحبلا ليبخرأ لالتحا نع رظنلا فرص

 ناك ىتلا ةلمحلا هذه يف ةكراشم عسوأ ةحلسملا اهتاوقو تيوكلا تكراش

 ناكو ءاهؤانيمو ةيوقلا تانيصحتلا تاذ فيطقلا ةنيدم وه لوألا اهفده

 تاوقلا تمهاس اى .اهفصق يف ةكراشملا تاوقلا طشنأ نم يتيوكلا لوطسألا

 ىلوتو 1817١. ةنس وينوي نم سماخلا يف مامدلا لالتحا يف ةيتيوكلا ةحلسملا
 كرابم لبقملا ةرامإلا مكاحو دمحم هاقيقش امأ .لوطسألا ةدايق ايصخش هللادبع

 الإ تيوكلا ىلإ ناريخألا دعي ملو .ةاشملا دونجو ناسرفلا حالس ةدايق ايلوت دقف

 (1.)55م1/7 ماع يف

 نم ىرخأ ةرم ةيكرتلا ةدايسلا ةداعتسا نع ترفسأ ىتلا .ىكرتلا ةديرجتلا

7 



 ةيروطاربمالل نيقجنس اتنلعأ نيتللا دجنو ءاسحألا ىلع ةيلكشلا ةيحانلا

 ةناكم تمن كلذ رثأ ىلعو «ةناتسألا يف ريدقتو مييقت ىلعأ ىقال دق «.ةيناثعلا

 تناك ام اذإ نيبت تامولعم كلمن الو .مهذوفنو مهنأش العو ةرامالا ماكح

 ةجيتن اهتدبكت يتلا ةلئاملا تاقفنلا نع تيوكلا تضوع دق ةيكرتلا ةنازخلا

 .ال مأ .ةلمحلا يف اهتكراشم

 نأب رقت ىلوألا .نيتظوحلم ىلإ انه ريشن نأ ناكمب ةيمهألا نم نكل

 وحن قيرطلا ىلع ةعقاولا تيوكلا دض اشاب تحدم تاوقل ةيركسعلا لامعألا

 تعش مث نمو .اهؤرد نكمأو تفقوت دق .ديدج نم نيبستكملا نيقجنسلا

 نع ةيمهأ لقت ال ىتلا ةيناثلا ةظوحلملاو .لماك يتاذ مكحب ايلمع ةرامإلا

 ةيأ ةسرامل تالواحم ةيأ لذبت مل ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا نأ ىلإ رعشت :ىلوآلا

 ءزاجحلا يف يكرتلا ذوفنلا زيزعت نأ نم مغرلا ىلع .تيوكلا ىلع طوغض

 نمو .اهحلاصم مكن حوصوب صراعتيو ضفانتي ع ةاسحألا ِِق ةصاخ ةروصبو

 يذلا ظهابلا نمثلا نأ هدافم .جاتنتسا ىلإ الصوت دق ندنلو يابموب نأ حجرملا

 يقيقحلا لالقتسالا ىلع ظافحلا لجأ نم كارتألل حابصلا هللادبع هعفد

 اذه لثم قحتست ةجيتنلا نأ ىلع نهرب دق .ةلمحلا هذه يف كارتشالاب ةرامإلل

 حلاصملا عم اهقفاوتو ةطحللا كلت ِق اهقباطت ىلع ةوالع .لعفلاب نمُثلا

 . عساولا قاطنلا ىلع ةيناطيربلا
 ىتلا ةيدوعسلا ةلودلا عم نسحتلل تاتيعبسلا 8 تيوكلا تاقالع تداع

 ةرايزب ١/8/7 ةنس حابصلا كرابم ماقو :نيرحبلا ماكح عمو .اهنم فعضلا لان

 ةمكاحلا ةفيلخ لا ةرسأ ةقسعلأ لقو .حابصلا هللادبع نم فيلكتب نيرحبلا

 ءاضعأ ةفاضتسا يف ةروكذملا ةرتفلا لالخ تيوكلا ترمتساو

 تت ع



 لالخ مهكلامم كرت ىلإ فورظلا مهترطضا نيذلا ةفيلخ لآو دوعس لآ يترسأ

 . ةطلسلا ىلع عارصلا مهضوخ

 ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلاو يلاعلا بابلا عم اهتاقالع ىلع ةرامإلا تظفاحو

 .سيقت ةوف

 ةجردب طيشنو لعاف وضع ىلإ تانيناثلاو تانيعبسلا يف تيوكلا تلوحتو

 .بسحف يبرغلا يلاشلا لحاسلا يف سيل ةدقعملا ةيلودلا تاقالعلا يف ةديازتم

 ةيبوروألا لودلا عفد امم .برعلا طش ضوحو جيلخلا ةقطنم لك يف امغإو

 .اهب اهماتتها رهظت تأدبو .«تيوكلل ونرت نأ ىلإ ءايناملأاو اسنرفك .ىربكلا
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 نناثلا لصفلا

 ةيرامعتسالا ةسايسلاو ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا

 ذنم رمتسا تيوكلل مكح دعب ١8947 ةنس حابصلا هللادبع خيشلا قوت

 يقرشلا لحاسلا ىلإ يكرتلا ذوفنلا ةداعتسا يف ريبك رود هل ناكو .18757 ماع

 ريزو  اشاب تحدم دادغب يلاو دي ىلع .8١ا/١ ةنس ةيبرعلا ةريزجلا هبشل

 دقو .ةيناّثعلا ةيروطاربمالل روتسد لوأ عضو يذلا ءريبكلا ذوفنلا يذ لبقتسملا

 نأ الإ انه انعسي ال نكل .«مائاق» بقل هحنمب هتامدخ ىلع هللادبع خيشلا قوك

 يف هيلإ بهذ (يف ةمكاح وبأ ىفطصم دمحأ يبرعلا خرؤملا عم يأرلا يف قفتن

 بقللا اذه نأ ىلع نيترم ديكأتلا ةرورض نم «ثيدحلا تيوكلا خيرات» هباتك

 كلذ .©')ةقطنم وأ ةعطاقم مكاحل حنمي ابصنم ادبأ نكي ملو ءايفيرشت ابقل ناك

 ةساسلاو نييسامولبدلا نم نيريثك عقوأ دق ىنعملا يف قرافلا اذه كاردإ مدع نأل

 نمم هئافلخلو هللادبع خيشلل بقللا اذه حنم نأب داقتعالا أطخ يف نيخرؤملاو

 لآ نم ماكحلا وأ ناطلسلا فارتعا ينعي ناك .كرابم خيشلا مهيف امب ءاومكح

 . ةيناثعلا ةيروطاربمالل ةعبات ةعطاقم ربتعت تيوكلا نأب مهسفنأ حابصلا

 تانيتسلا يف نيسح مادصو مساق ميركلادبع قارعلا [ىاح لغتسا دقو

 تناك اهنأكو «تيوكلا ىلع اهناودع «تارريم» دحأك ةطلاغملا هذه تانيعستلاو

 .ةرصبلا ةيالو نم ةقباس ةعطاقم

 مكحلا ديلاقمل دمحم هقيقش ىلوتو حابصلا هللادبع خيشلا ةافو تنمازت دقل

 . يبرعلا جيلخلا ضوح ىلإ يناطيربلا لغلغتلا ةدايز نم ةديدج ةلحرم ءدب عم

 ا



 ديعس نب لصيف طقسم ناطلس عقو ١84١ ةنس سرام نم رشع عساتلا يفف

 تحن ايلمع ةنطلسلا لوخد لوح ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا يلثمم عم ةيقافتا

 ماع سرام 1 يف نداهملا نامع لحاس تاخيشم ماكح عقو (مىك «ةيناطيربلا ةيامحلا

 ني رحبلا خيش عقو هتاذ ماعلا نم سرام ١ يفو ءابيرقت ةلئامم ةيقافتا 77

 ..ةيقاقتالا سفن اضيأ لع نب ىسيع

 .تيوكلا دودح نم ةريبك ةجردب برتقيل ايناطيرب ذوفن دتما .ءمث نمو

 . تانيعستلا علطم يف ةسوملم ةروصب ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهتيمهأ تديازت 8

 عمو «.ةيبرغلا دنهلل ىرخألا يناوملاو يابموب عم ةيراجتلا اهتاقالع تدهش ثيح

 داريتساو ريدصت تايلمع تناكف .ماع لك عم ادرطم اعاستا ةرصبلاو رهشوب

 ىلإ لوحت يذلا «تيوكلا ءانيم ربع رمت داجسلاو تاجوسنللاو لباوتلاو ةوهقلا

 راجتلا ققحو «ةيبرعلا ةريزجلا قرشل ةبسنلاب اهنع ىنغ ال يتلا يناوملا مهأ دحأ
 .دنحلا ىلإ ةريهشلا ةيبرعلا لويخلا ريدصت نم ةلئاط احابرأ نويتيوكلا ةراحبلاو

 فلا ا!/٠5 ىلع ديزي ام ايونس ةعيدبلا ةعلسلا هذه نم تارداصلا ةميق تغلب ذإ

 مادختسا نع الضف .ؤلؤللا ريدصت نم لخدلا سفن ابيرقت لداعي ام يأ .ةيبور

 عاطقلا يف ترهتشا يتلا .ةمخضلا موبلاو ةلغبلا لثم ةيتيوكلا ةيعارشلا بكارملا

 يابموب ديوزت يف .(وادلا) مسا اهيلع قلطي يتلاو يدنهلا طيحملا نم يبرغلا

 عاونأ لضفأ نم ربتعت تناك يتلا ةيقارعلا رومتلا نم نانطألا فالآب ايونس

 حالسلا لقنل روبع ةطقنك اماه ارود تيوكلا تبعل امك . ملاعلا يف رومتلا

 تاقوعم نود قارعلا بونجو ةيبرعلا ةريزجلا طسو لئابق ىلإ يزيلجنالا

 . هيكرمج

 كلت يف «يتيوك» ةيمست قالطإ عقاو .ةصاخ ةروصب .كلذ ىلع لديو

 . ماهجنمرب يف ةجتتنملا (ينيترام» قدانب ىلع قطانملا

 ةسايسلا ىسقن حابصلا دمحم ديدحلا تيوكلا خيش دهع يف ترمتسا



 تأدب ةيلمعلا ةيحانلا نم نكل .هللادبع هوخأ اهساسأ ىبسرأ يتلا .ةيديلقتلا

 نأب ةيزيلجنإلا رداصملا دكؤتو .ميهاربإلا فسوي دي ىلإ ايجيردت لقتنت ةطلسلا
 ريظن ىضاقت هنأو .ةرصبلا يف ةيكرتلا تاطلسلل ايلاوم ناك ميهاربإلا فسوي

 تسيلو .ليخن نيتاسبو عرازم نع ةرابع تناك ةمظتنم تافاكم امل هتامدخ

 تاطلسلا ةدعاسمب حابص لآ مكحب ةحاطإلا ىلإ ىعسي ناك هنأب تهونو ءادوقن

 .©”تيوكلا شرع ىلتعي نأ لجأ نم ةيكرتلا

 ىلا تمن يتلا تامولعملا بسح - ميهاربإلا فسوي نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 يف ىربكلا تاكرشلا ىدحإب امهاسم اوضع ناك - سورلا نييسامولبدلا ملع

 سفن ريشت انك :هقيقشل ةكولب تناكو :قؤلؤللا ةراجت ىف .ةصصختملا قايفوب

 دحأ ىلإ اهيلع ًاَّيصو ناك يتلا لاومألا نم ريبك ءزج ليوحتب همايق ىلإ رداصملا
 . "”يابموب يف ىربكلا كونبلا

 .ةهج نمف :ةيتيوكلا ةدايقلا ةسايس يف ةديرف ةيجاودزا ثودح ظحالايو

 اذه يلحتو .ةيكرتلا تاطلسلا عم نواعتلا وحن هجوملا قباسلا طخلا رمتسا

 هرثأ ىلع لسرأ .1897 ةنس اسحلا يف كارتألل ٍداعم درمت عقو امدنع حوضوب

 ةيدابلا نابرع نم ةوق سأر ىلع هدامخإل هيبأ نم ريمألا قيقش حابصلا كرابم

 حضاو ليم رهظ .ىرخألا ةهجلا نمو .اهباصن ىلإ عاضوألا ةداعإ نم تنكمت

 نأ ثبلت ملو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عم تاقالعلا ريوطت وحن اضيأ
 تناك «ةيزيلجنا ةيبرخ ةنيفس تيوكلا رغث ىف 1887 سطسغا يف ةأجف ترهظ

 يف كش نم سيلو .هبراقأ دحأ ةافو يف خيشلل دنهلا كلم يزاعت غالبإب ةفلكم

 ميقملا نم ردصي مل هنأ رظنلل تفاللاو ءايعيبط نكي مل دئازلا ماتهالا اذه نأ

 .هسفن دنا مكاح نم لب .يابموب مكاح نم وأ جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا

 جيلخلا طئارخ ىلع تيوكلا عقوم زاربإب نييناطيربلا نييفارغجلا مامتها ىلع ةوالع

 تيوكلا اوغبص مهنأ ةجردل ,غربندإو ندنل نم لك يف تانيعستلا يف ةرداصلا

0 



 اوطاحأو «ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةعباتلا ىرخألا يضارألا لك نع فلتخم نولب

 . '*2طقنم طخب اهدودح

 فسوي عانقإ دعب دمحم خيشلا رارق ىلإ لوؤت ةصاخ ةيمهأ ةمثو

 ةكرش رخاوبل تيوكلا ىلإ ةمظتنم تالحر رييست ىلع ةقفاوملاب - هل ميهاربإلا

 لب ءلقنلا تاكرش تايريك نه تناك يتلا ةيدنهملا ةيزيلجنإلا ةيراجتلا ةحالملا

 دنهلا نيب ةيرحبلا تالاصتالل لمعلا ركتحملا ةباثمب تقولا كلذ ين تناك

 يف ةيدنهلا ةيناطيربلا ةكرشلا نفس روهظ دعاس دقف .يبرعلا جيلخلا يناومو

 يف هنكل .ةقطنملا هذهب ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا مامتها ةدايز ىلع تيوكلا

 نأ دعب نييلحملا نفسلا باحصأ نم ايلعلا ةئفلا ىدل اضاعتما راثأ تقولا تاذ

 نيب عئاضبلا نم ريبك ءزج لقنب مايقلا ةيدنهلا ةيناطيربلا ةكرشلا رخاوب تلوت

 . مهحابرأل ةيوق ةبرض كلذب ةهجوم .يابموبو تيوكلاو ةرصبلاو رهشوب

 عباسلا يفف .فسؤم ثداحل ةرامإلا تضرعت تانيعستلا فصتنم يفو

 ىلوتو .حارج هقيقشو دمحم خيشلا نم لك لتق ١845 ةنس ويام نم رشع

 .تيوكلا مكح حابصلا كرابم امهوخأ

 يتلا ةيواسأملا ثادحألا ىزعت ةيبرغلا ةيخيراتلا رداصملا نأ رظنلا تفليو

 .نيريبكلا هيوخأو كرابم نيب ةقالعلا يف ةيصخش بابسأل تيوكلا يف تعقو

 ةيتاذلا ريسلا ةسارد يف ناصصختملا نيشيم اونبو جنوتسمرأ ريشي الثمف

 نم مرح دق ةطلسلل دمحم خيشلا ىلوت دعب كرابم نأ ىلإ ؛ةيقرشلا تايصخشلل
 ربتعي ام وهو .تيوكلا يف مكحلا ةفد ةرادإ يف لاكشألا نم لكش يأب ةكراشملا

 اهلعجي لكشب رشع عساتلا نرقلا يف تيوكلا تددح يتلا يه بسحف ةيزيلجنالا طئارخلا تسيل (#)
 باتك ىلإ عوجرلا نكميو .ةيدنلوهو ةيسنرفو ةيناملأ طئارخ دجوت لب ةيناثعلا ةلودلا نع ةلصفنم
 نايبل (1947 تيوكلا) يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم نع رداصلا «ملاعلا طئارخ يف تيوكلا»
 . «زكرملا» كلذ
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 ىلإ رطضاف «ءةرم نم رثكا ةناهإلل هضرعت ىلع ةوالع .ةرسألا ديلاقتل اقرخ

 نأ دعب ةعضاوتملا هتورث نم ًاضيأ مرح ثيح «يابموب ىلإ هجوتو هنطو ةرداغم

 ,كانه كونبلا دحأ يف ةعوضوملا ةرسألا لاومأ نم هبيصن يف فرصتلا ةيرح دقف

 سفن ذوحتستو .ميهاربالا فسوي فرصت تحت ةعقاولاو «لبق نم انركذ اك
 ناك يذلا ديحولا ثحابلا «روياب يكرتلا خرؤملا ماتها ىلع ًاضيأ تاسبالملا هذه

 تاليصافت اهداعبأ ىلع فقو دقف اذلو «ةناتسآلا قئاثو ىلع عالطالا قحب عتمتي
 , (؟9)قدأ

 ةحاسم درفي وهف .طسوألا قرشلا يف طفنلا ةراجتب نيلغتشملا لامعألا لاجر ةايح

 بقع كرابم نأ ىلإ هيف ريشي وهو .كرابل تيوكلل سركمملا هباتك يف ةياغلل ةريبك

 يف لوئسم بصنم هيلإ دنسي نأ هيخأ نم بلط يابموب نم نطولا ىلإ هتدوع
 داح مادص عوقو ىلإ ىدأ امم .ضفرلاب لبوق هبلط نكل .تيوكلا نوئش ةرادإ

 يتلا .ةيدابلا لئابق بيدأتو عمقب كرابم فيلكتب «ميهاربإلا فسوي ةحيصن

 يف ةليوطلا هتكراشم نم اريثك كرابم دافتساف ©" ةنيدملا ىلع ةراغإلاب موقت تناك

 عم ةقيثو تاقالع ماقأو ءارحصلا يف بورحلا كيتكت ملعت ثيح .كراعملا هذه

 يصخشلا هذوفن زيزعت نم اضيأ نكمتو .ةوطسلاو ذوفنلا تاذ ودبلا لئابق خياشم

 .9'2ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلا نم ريبك ءزحل ةيلعفلا هتدايق لالخ نم

 نوسشتيإو نسليوو رزيرف لاثمأ نم ءزيلجنالا نيفلؤملا ةيبلاغ ىضاغتتو
 رفوت ام مغر .مكحلل كرابم ءيجم تاسبالم يف ضوخلا نع .يبليفو ماهجنيوو
 طقف يفتكتل «ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا قئاثو ىلع عالطالا ةيناكمإ نم اهل
 . "7بالقنالا عوقوب ميلستلاب
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 خرؤملا هفقي اضيأ فقوملا سفن دجن نأ رظنلل ةتفاللا تاقرافملا نمو

 مل يدنحملا فيشرألا نم قئاثو ىلع دنتسم هباتك نأ مغر ءراموك ردنيفار يدنهلا
 فورعملا يكيرمألا ملاعلاو .سالب ١. ىناملألا ثحابلا كلذكو ءاهرشن قبسي

 «7حيلخلا يف ةيزيلجنالا ةسايسلا لوح نيدلجم نم اثحب فلأ يذلا شوب .ب

 مزتلا دق ةمكاح وبأ ىفطصم دمحأ يبرعلا ثحابلا نا اضيأ دجن .فسأللو

 .:ثدملا اله هام تمصضلا

 باتك وه اههنم لوألا ءانل نافورعم ناءانثتسا كانه لاوحألا يأ ىلع

 حارج هقيقشو دمحم خيشلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا نأ ىلإ هيف ريشي وهو .سنويه
 كرابمو .ةهج نم ميهاربإلا فسوي كلذكو مكحلا ين هل اكيرش ناك يذلا

 ..نايلغلا ةطقن ىلإ .تانيعستلا فصقنم ىف تلصو دق ءقرخألا ةهحلا نم

 همزلت تاقفنك .ةيبور فلأ ٠١ هحنم ريخألا بلط ىلإ مادصلا ببس ىزعيو

 (مههبيرق نأب كش امهدوار ميهاربالا فسويو خيشلا نأ ديب .تيب ءارشو جاوزلل

 خيشلا لاق .مث نمو .مكحلا دض بالقنا ريبدتل ريبكلا غلبملا اذه لثم جاتحي

 ركفي الأ هل لضفألا نمف ةرامإلا دودح ىلع عضولا رتوتل ارظن هنأب كرابمل دمحم

 ماع دعب» :الئاق .هريخأو .ةيدابلا نابرعل يدصتلا يف امغإو .جاوزلا يف

 . ءارحصلا ىلا ةدوعلا كرابم ىلع حرتقاو .«كيضري امب كبلط ىيبلن نأ لواحنس

 .220(باللقنالاب موقي نأ ررق تاذلاب ذئتقو كرابم» نأب سنويه دكؤي انهو

 ىلإ ءارحصلا نم كرابم عجر ١895 ةنس ويام نم رشع عباسلا ةليل يفو

 .هل ءايفوألا ودبلا نم لاجر ةعبسو ملاسو رباج نيريبكلا هينبا ةقفرب تيوكلا

 هترطيس ضرفو سرحلا حالس عزن ملاس ىلوتو . خيشلا رصق ىلإ ةيفخ اوللستو

 .هتجوزو حارجو دمحم خيشلا لتقمب رمألا ىهتناو .رصقلل يسيئرلا لخدملا ىلع

 ىلجن عم برمملا نم نكمت دقف .كرابمل ربكألا مصخلا ميهاربإلا فسوي امأ

 د



 خويشو موقلا رابك عمجب كرابم ماق حابصلا يفو .دمحم الجن امهو .هتقيقش

 حارجو دمحم ياقيقش ىقل» :الئاق .مهبطاخو نايعألاو راجتلا ءايرثأو لئابقلا

 «ضارتعا ةمث كانه ناك اذإ .امهدعب نم (كاح ىبسفن تيلو دقو .اليل |اهفتح

 .ةدحاو ضارتعا ةملك عمسي مل كرابه نكل .ه«انل 55 مامألل هبحاص مدقتيلف

 تاؤبنتلا سكع ىلعو .تيوكلل مكاحك هماهم رشابي أدبو عاتجالا ضف ررقف

 ودبلا لئابق الو كارتألا ال رمألا يف لخدتي مل .ةعقوتم تناك يتلا ةريثكلا

 3ص خلا

 درسلا اذه لك مدق يذلا لوألا يزيلجنالا فلؤملا نأ دجن اذكهو

 ةيصخش تاسبالم ىلإ هبابسأ وزعي تيوكلا يف مكحلا ىلع بالقنالل ليصفتلا
 يتلا رداصملا سنويه ركذي ال .,فسأللو .ةطلسلا ىلع عارصلاب ةطبترم ةتحب

 77 له هرويصت هيلع ليون ةتامرلعم اهنع يما

 ملقب تيوكلا لوح ريبكلا يملعلا ثحبلا وه رخآلا ءانثتسالاو

 دكؤيو .ةرامإلا يف يناطيربلا دمتعملا بصنم ةليوط ةرتف لغش يذلا .نوسكيد

 ةيصخش فعض نأب تيوكلا يف بالقنالا ةصقل هلوانت ضرعم يف نوسكيد

 تناك «كارتآلل ةيلاوملا هتسايسو ميهاربإلا فسوي كولس ءوسو ءدمحم خيشلا

 يأر نمف .مكحلا ىلع بالقنالا ريبدتل كرابم تعفد يتلا ةيسيئرلا بابسألا نم
 خيشلا ىري نأ هرودقمب نكي مل مث نمو .لعف لجر ناك كرابم نأ نوسكيد
 كرجم نأ نود «لماكلا رايخآلا رحت تيوقلا تاقوسي ميهاربالا فسويو دمحم

 ةجردلاب اهجوم ناك بالقنالا نأب قباسلا يزيلجنالا ميقملا دكؤيو .ًانكاس

 ,(؟)ويهاربالا فسوي ديف لوألا

 لوح ردصم ىفوأ ربتعي تيوكلا خيرات هباتك يف ديشرلا زيزعلادبع تيوكلا خرؤم هركذ ام نإ (:)

 زكرملا) ةروكدملا ةمزألا



 يف ابيرقت هتايح لك ىضمأ يذلا لجرلل يملعلا ثحبلا رقي «يلاتلابو
 ةدايق تحت ةددهم تناك نأ دعب ةرامإلل يلعفلا ذقنملا ناك كرابم نأب .جيلخلا

 اههالقتسا كلذب دقفتو ةعبات ةيكرت ةعطاقم ىلإ لوحتت نأب ميهاربالا فسوي
 ضوخيل ناك امو «ةيكرتلا ةرطيسلا دض لضانم ىلإ كرابم لوح كلذكو .يتاذلا
 .هل يزيلجنالا معدلا نودب هلاضن

 نوسكيد معازم ضعب ةحص يف كشن انلعجت انتزوح يف قئاثو ةمث نكل
 تامولعم كانهف .نييناطيربلا نيخرؤملل ةقحال تايرظن نم اهيلع ينب امو

 بالقنالا نأ ىلع دهشت .دادغب يف ةيسورلا ةيلصنقلا يفظوم ىدل ترفاوت

 عقاو يف ناك «عبطلاب هيف ًاريبك ًارود ةيصخشلا حلاصملا تبعل يذلا .يتيوكلا

 ةجردب زيلجنإلل ايداعم ناك ام ردقب .كارتألل ايداعم سيل عباطب مستي رمألا

 .تيوكلا يف نايعألاو حابصلا لآ ةلئاع رابك أدب تامولعملا هذهل اقبطف .ةددحم

 خيشلا ةلزاغم نم مهئايتسا نع ةحارص بارعإلا يف تانيعستلا فصتنم يف

 رثكأو .2©'ةيزيلجنإلا تاطلسلل صوصخلا هجو ىلع ميهاربإلا فسويو .دمحم

 كامسألا ديصو ةراجتلا دئاوع لك ليوحتب دمحم خيشلا مايق وه مهبضغ راثأ اه

 حتفب ةتباثلا ديلاقتلا قرخ ىلع همادقإ نع الضف .يابموب كنب ىلإ ؤلؤللاو

 .هيدلوو خيشلا مساب امنإو .حابصلا لآ مساب سيل كنبلا يف يراجلا باسحلا

 تاليوحتلا تلقن دقو .ميهاربإلا فسوي وه غلابملا هذه يف فرصتملا حبصأو

 ةظحل يراجلا باسحلاب ةلجسملا غلابملا نأ ةجردل «ةريبك تالدعمب تيوكلا نم

 نع ةرابع لاومألا هذه تناكو .220ةيبور نويلم ١١ ىلإ تلصو دق بالقنالا

 .يلاهألا ىدل ًاضاعتما راثأ يذلا رمألا ,ةيلاعلا بئارضلا تالصحتم

 كلت اضيأ نييلحملا ناكسلا بضغ تراثأ يتلا .بابسألا نيب نمو

 ذوفنلل اهزيزعت بناج ىلإ ىهف :ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةكرشلا رخاوبل تالحرلا
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 ردصم تناك يتلا لحاوسلا ةحالمب ًاغلاب ًاررض اضيأ تقحلأ دق .يزيلجنالا

 .نييتيوكلل قزر

 خويش رابك نأب فوكشام دادغب يف يسورلا لصنقلا لامعأب مئاقلا دكؤيو
 ١8957 ةنس ويام ١١ يف مهل ايرس اعامتجا اودقع دق تيوكلا نايعأو حابصلا لآ

 لكل ليصفتلاب عاتجالا اذه يف كرابم ضرعتو .دحاو مويب بالقنالا لبق

 ءارتلجناب |هتالاصتا ةروطخ ىلإ قرطتو «ميهاربإلا فسويو دمحم خيشلا تاوزن

 يفو .خيشلاب ةحاطإلا لوح كرابم حارتقا ىلع عامجإلاب نوعمتجملا قفاو دقو
 .9*'©2هقيقشو دمحم خيشلا لتق ليللا

 يف فقوملا لوح هريرقت يف فولغورك دادغب يف يمورلا لصنقلا بتك
 ةجيتنك تثدح دق دمحم خيشلاب ةحاطإلا نأب لوقي .بالقنالا ءانثأ يف تيوكلا

 ىلع اضيأ زيلجنالا ءالكولا ريراقت تدهش امك ءزيلجنالا عم ةقيثولا هتالاصتال

 .9'2)لوتقملا مكاحلا ةيبعش مدع

 دادغبو ةرصبلا يف اغلاب امامتها ةديعبلا تيوكلا يف ثادحألا تراثأ

 قليفلا رمآ اشاب بجرو ةرصبلا ىلاو اشاب يدمح يأر نم ناكو «ةناتسألاو

 درو كرابم ةبقاعمب عنصتلل ةبسانملا ةجحلا لالغتسا ىلع لمعلا سداسلا يكرتلا

 رهاظم لك ىلع ءاضقلاو .تيوكلا لالتحاب مايقلاو مكحلا ةدس ىلإ دمحم ةثرو
 ةيتيوكلا ةلأسملا نم دحوم فقوم هل نكي مل يلاعلا بابلا نأ ريغ .اهلالقتسا

 .طسوألا قرشلا يف ةمزألا مقافت ةورذ يف عقو دق كرابم بالقنا نأل كلذ

 نم اهيلإ ىمارتي ام رثأ ىلع نايلغلا نم ةلاح شيعت ةيكرتلا ةمصاعلا تناكف

 بوص طسوتملا ضيبألا رحبلا يف يزيلجنالا لوطسألا مدقت لوح تاعاشإ

 الضف .روفسوبلا يف تاوقلل لازنإب مايقلل سورلا تاططخم لوحو «ليندردلا

 كنبلا ىنبم ىلع ءاليتسالاب ١1845 ةنس سطسغأ يف نمرألا نييموقلا مايق نع

 .يروفلا لخدتلاب لودلا نيبلاطم .هريجفتب مهديدهتو .ةناتسآلا يف يناثعلا

3 



 ليكذتلا نم ةيرود ةلسلس ىرخألا اهندمو ةيروطاربمالا ةمصاع تدهش ثيح

 فقوملا اذه ءازإو .ةيكرتلا تاعاجلا ضعب اهم تماق « .مهيلع موجهلاو نمرألاب

 اه رثكأو ءاروعدت عضولا دادزي نأ يناثلا ديمحلادبع ناطلسلا ىبثخ فصاعلا

 . يزيلجنالا لخدتلا نم فوخلا وع هلق رغي ناك

 :لوقي «ةناتسآلا يف فقوملل هلوانت يف فوديلين ىسورلا ريفسلا بتك

 ةعرسب ةيكرتلا ةيروطارمالا خسفت ىلإ ةنهارلا ةظحللا يف ثادحألا تدأو

 يف نمألاو ماظنلا ريفوتل ةلجاع تاءارجإ ذاختا ةرورق تيقرفو :ةنينش

 ًانكمم دعي م يزيلجنالا لوطسألا بارتقا عم هنأ ةجردل ءاهتاذ ةيناثعلا ةمصاعلا

 . 2' 9«ارتلجنا لخدت نودب ثادحألل زوطت يأ ليخت

 نأب ديفي ًاربخ ةناتسآلا تملتسا تاذلاب ةبيصعلا ةظحللا هذه فو

 هءارو اوفقوو كرابم بالقنا اوربد نيذلا مه مهءالمعو زيلجنالا نييسامولبدلا

 ةنس ويلوي ١ يف هتيجراخ ةرازو ىلإ ايكرت يف ايناطيرب لامعأب مئاقلا قربأ اك

 يسايسلا ميقملا نم فيلكتب لتق دمحم خيشلا نأب ناطلسلا عانقإ متو 157

 نم لكشملا ايكرتل يداعملا يبرعلا فلاحتلل مامضنالا هضفر ببسب يزيلجنالا

 رزج مكاحو يناث نب مساج رطق خيشو ديشر نب دمحم لياحو دجن مكاح

 ةحص رابتخاب اتكلك فيلكتب روفلا ىلع يربزلوس ماقو ,.ىسيع خيشلا نيرحبلا

 ةمهتلا هذه نوسليو مدقملا ركنأف ءرهشوب ىلإ فيلكتلا لقتنا اهنمو ءربخلا اذه

 ةرادإ تفتكاو .«ةبسانم ريغو ةلصب عقاولل تمت الو ,ةفيخس» اهنأب اهفصوو

 يأ نود ندنل ىلإ ةقيثولا هذه لقنب دنملا كلم بئانل ةعباتلا ةيجراخلا نوئشلا

 .اهنم قيلعت

 لب «عقاولل ةقباطم يبرعلا فلاحتلا لوح ةياورلا هذه نكت مل ,عبطلابو
 نم هنع فورعم وه امل «هيلإ ديشر نبا مامضناب معزلا ًادبأ نكمملا نم نكي م

 .كش الب ةبيرلل ةريثم عئاقو كانه تناك كلذ عمو .كارتألل لماكلا هئالو

 جا



 وأ نيرحبلا ليبخرأ ةهج نم ءاوس رطق ىلإ لغلغتلل ةيزيلجنالا تالواحملا لثم

 تاطلسلا تالواحم اضيأ ةمداقلا لوصفلا يف لوانتنس امك .يبظ وبأ ةهج نم

 اهيعاسمو لياحو دجن مكاح عم تالص ةماقإل (اهلشف مغر) ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 .زيلجنالل ءالولاب فارتعالاو ايكرت نع داعتبالاب هعانقإل

 ءالكول مساحلا رودلاب معزلا نأ تامولعملا هذه تتبثأ .لاوحألا يأ ىلع

 .27©2كش ىندأ نود «ةقيقحلل ًاقباطم نكي مل تيوكلا بالقنا يف زيلجنالا

 ةنصارقلا نش - .م1840 ةنس ريمتبس يف  بالقنالا نم ًابيرقت ماع لبقو
 يدنهلا مخضلا يعارشلا بكرملا ىلع ًائيرج ًاموجه برعلا طش اتلد يف نويلحملا

 ندنل نأ ديب .ةنيمث ةلومح عايضو ةيرشب اياحض نع موجهلا رفسأو .«سابيره»

 يف ايناطيرب ةعمسو ةناكمل اغلاب ًاررض قحلأ دق هرابتعاب ثداحلا ىلإ اترظن اتكلكو
 ملعلا اهعفر نع اضف .يابموب يف ةلجسم تناك «سابيره» نأل .اهلك ةقطنملا

 ءايناطيربل ةيموسطا ةئايسلا هيف تناك يذلا تقولا ىف كلذ ثتدحو :ناطيرلا

 نرقلا لاوط جيلخلا يف .صوصخلا هجو ىلع ةيناطيربلا ةيقرشلا دنا ةكرشلو

 !!ةنصرقلا ةحفاكم راعش قبطت .هلمكأب رشع عساتلا

 دقو ءاليوط ًاتقو «سابيره» ىلع موجهلا ثداح يف قيقحتلا قرغتسا

 جيلخلا يف يسايسلا ميقملاو ةرصبلاو دادغب يف نايناطيربلا نالصنقلا هيف كراش

 ريفسلاو ةناتسآلا يف يناطيربلا ريفسلاو ءهل ًارقم رهشوب نم ذختي ناك يذلا
 ةقطنم يف عقو دق «سابيره» ىلع موجحلا نأل كلذو .نارهط يف يناطيربلا

 ناريإو ةيناثعلا ةيروطاريمالا نيب داح عازن لحم ديعب نمز ذنم تناك .ةيدودح

 ةثسا مور نقرأ ةدهاعم دوني ريسفت ةيلحملا [باطلسو اهماكع ةلواح ىبس

 بسحب سبيل نيتلودلا اتلك نيب دودحلا ميسرت صخي اهيف يفسعت لكشب 1

 عضولا داز امو .برعلا طشل ةيقرشلا ةفضلا ربع امنإو .هايملل راسحنا ىلعأ

 اناك نوراك ربع .بضمو برعلا طشل ةيقرشلا ةفضلا نم اءزج» نأ اضيأ اديقعت
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 ةيمسا ةروصب الإ هاشلل هتيعبتب رقي نكي مل يذلا .ةرمحملا خيش كلام ناعبتي

 (يطسوأ قرشلا» لتكتلا لكو ةيدنه لا ةيزيلجنالا تاطلسلا نأ نيح يف .طقف

 ةيجيتارتساو ةيسايسو ةيداصتقا حلاصمب ناعتمتي اناك ةيناطيربلا ةيروطاربمالل
 لقنلا ةكرش طاشنل احرسم تائيتسلا ذنم تناك ىتلا «ةقطنملا كلت يف ةريبك
 قطانملا يف نوراك رهن ىرجمو برعلا طشو ةلجد ربع شنيل ناوخإل يحالملا

 ةحالملا ةكرش عم ةقيثو ةقالعب ةطبترم شنيل ناوخإ ةكرش تناكو .لفسلا
 ةداعال ازكرم ةرصبلا نم نيتكرشلا اتلك تذختاو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةيراجتلا

 يف ةيلمعلا سفنب اتماقو .يابموب ىلإ ةهجتملاو دادغب نم ةلومحملا عئاضبلا نحش
 نم مث .رهشوبو ةرصبلاو دادغب نم ةمداقلا عئاضبلا نحش ديعأ ثيح ءىابموب

 يف ةيزيلجنا ةكرش ربكأل ةكولمملا طيحملل ةرباعلا رخاوبلا ىلإ ءاضيأ تيوكلا
 طاشنلل ةركتحم تناك يتلا «قرشلاو ةريزجلا هبش ةحالم ةكرش» يهو ملاعلا
 ىلإ ىصقألا قرشلاو .يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلاو طسوتملا رحبلا يف يحالملا

 اريك ًايلام ابعد ةيناطيربلا ةموكتلا نم ىقلتت كثالقلا تاكرشلا تناكو .اه دح

 يدنه لا طيحملا نم لصتم يرحب قيرط ربع .ندنل ىلإ يدنهلا ديربلا اهلقن ريظن

 ةريزجلا مث ةرصبلاو يرعلا جيلخلاب رمي عوتع قيرط ربع وأ .طسوتملا رحبلا ىتح
 احابرأ تاكرشلا هذه تققح (ىك .طسوتملا رحبلا يناوم ىلإ ايروسو ةيبرعلا
 .ةكم ىلإ جاجحلا اهلقن نم اضيأ ةلئاط

 فصنلاو ١8945 ماع لالخ ةقطنملا هذه يف يسايسلا فقوملا روهدت دادزا

 اوج قلخ يذلا ,ءتيوكلا بالقنال ةجيتن ةريبك ةجردب 18917 ماع نم لوألا

 لثامم بالقنال ةجيتن اضيأو «ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلاو كرابم نيب رتوتلا نم
 مكحلا لقتناو لعزم خيشلا ليتغا ثيح .م14891١/ ةنس وينوي يف ةرمحملا يف عقو

 لصنقلا بئان عم اقيثو الاصتا روفلا ىلع ماقأ يذلا ,لعزخ رغصألا هقيقش ىلإ

 ناكو .ةرمحملل ديدجلا مكاحلاب فارتعالا يف نارهط تثيرتف .ٍيلحملا يناطيربلا

 امهالكف -|هتالكشم هباشت ثيح نم لعزخو كرابم نيب كرتشم عماج ةمث كانه

 سب 3/85 رو



 ناكو ةرصبلا ةيالول ةعبات تناك يتلا وافلا ةقطنم يف ةريبك ليخن عرازم كلمي ناك

 لاجم يف سيل ريبكلا مهطاشنب نيفورعم برعلا طش يتفضو وافلل برعلا ناكسلا
 ىلع ةنصرقلاو وطسلا ةسراممت يف اضيأ امنإو .طقف كاسألا ديصو ليخنلا ةعارز

 .قزرلا يف مهسفانت - مهرظن ةهجو نم تناك يتلا ةيدنحلا ةيراجتلا بكارملا

 يتلا ةيسايسلا ةيمهألا ىلع اهلك رومألا هذه لدت .لاوحألا يأ ىلع
 ًاديقعت ةلكشملا تدادزاو .«سابيره» ىلع موجحلا ثداح يف. قيقحتلا اهبستكا

 تاطلسلا نيب مئاقلا سفانتلا لعفب وأ ةرمحملاو تيوكلا يبالقنا ريثأتب طقف سيل

 عازنلا ةدح كشالب لعشأ يذلاو .ناتسزوخ يف ةيناريإلاو قارعلا يف ةيكرتلا

 نييناطيرللا نيميقملا نأ عقاو اضيأ اديقعت اهداز امنإو ءايكرتو ناريإ نيب يدودحلا

 دادغبو ةرصبلا يف نالصنقلاف :ةفلتخم تاهجل مهرودب نوعبتي اوناك ةقطنملا يف

 يف لصنقلا بئان امأ . ةيجراخلا ةرازول يلاتلابو «ةناتسآلا يف ريفسلل نيعبات اناك

 يف ىيبايسلا ميقملا ناكو .نارهط يف يناطيربلا ريفسلا نم الوئكسم ناكف ةرمحملا

 عبتي ةريخألا ةبترملا يفو .كلملا بئانو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عبتي جيلخلا

 تاهجلا هذه نيب تاقالعلا تناكو .ندنل يف دنملا نوئش نع لوئسملا ريزولا

 تاطلسلا نأ عقاوب ةريبك ةجردب ةطبترم ةقيمع تاضقانتب مستت ةفلتخملا

 يطسوأ قرشلا لتكتلا حلاصم ساسألا يف سكعت تناك ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 اتكلكو ةروفاغنس نم دتمت ةلئاه ةقطنم ىلع ايناطيرب راكتحا ضرفل علطتملا

 نم يدؤي ناك يذلا رمآألا .رمحألا رحبلاو جيلخلاو دادغب ىتح نارهطو لباكو

 ناطلسلاو هاشلا يتموكح عم سيل تاقالعلل يمتحلا مقافتلا ىلإ رخآل تقو

 ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو ترطضاو .اضيأ ايناملأو اسنرفو ايسور عمو لب .طقف

 ةمكاحلا ةقبطلا لكل ةيبوروألاو ةيروطاربمالا حلاصملا رابتعالا نيعب ذخأت نأ ىلإ

 ةيعسوتلا تاهجوتلا كلت تالاحلا ضعب يف حبكت تدذخأ مث نمو ءايناطيرب يف

 كرتو .نوزريك دروللا هلثمي نم رهشأ ناك يذلاو .«هيلاع روكذملا لتكتلل ةحاجلا

 ا



 .بسحف («سابيره» ةيضق نم فقوملا ىلع سيل هتاساكعنا , عبطلاب ءاذه لك

 يناثلا فصنلا يف ةيتيوكلا ةلأسملا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا لمجم مسر ىلع لب

 .ةباتيعيشل كا نم

 يربزلوس ىلإ ةناتسآلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا تهج تهجو 5 ةنس ويلوي فو

 ريزوو ءارزولا سيئر ىبصنم وب ىبصنم نيحلا كلذ ْق لغشي 7-6 يذلا :ايصخش

 .تيوكلا لوح سيدراويتس ةرافسلل ينوناقلا راشتسملا ةركذم .ةيجراخلا

 اهيلع تدمتعا يتلا قئاثولا مهأ نم ةدحاو دعب ايف ةركذملا هذه تحبصأو

 ةرامإل يداصتقالا يمايسلا عضولا سيدراويتس لوانتي اهيفو «ةيناطيربلا ةسايسلا

 هقرطت دعبو .«لماكلاب ةلقتسم» تيوكلا ةرامإ نأ كلذ دعب دكؤيل تيوكلا
 رئاودلاو يلاعلا بابلا داقتعا ىلإ سيدراويتس راشأ م1845 ةنس بالقنال

 ميقملا لبق نم ةربدم تناك ةطلسلا ىلإ كرابم ءيجم ةيلمع نأب ناطلسلاب ةطيحملا
 يف ٍناطيربلا ريفسلا ديأ دقو .2©"نوسليو مدقملا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا

 ”5 ىف ىرربزلوس ىلإ هب ثعب ريرقت يفف .سميدراويتس قار يريك ةناتسألا

 عقاو يف ربتعي روكذملا خيشلا نإ» :لاق ةةلوايف عضو لوح ١895 ةنس ربمفون

 .«ناطلسلا عبتي طقف ًايووض وهو ( القسم كاع رمألا

 . ةفلتخم رظن ةهجوب ةكسمتم ةيدنه لا ةيزيلجنالا تاطلسلا تلظ كلذ عمو

 نمو .كرابم عضو نم هقوثو مدع نع ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا برعأ دقف
 ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تنب هيلع ءانبو .لكقل لالقتسالا قيقحتل هعلطت

 ىلعو .ةقطنملا يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةحالملا نم أ حلاصم نأب ديفت رظن ةهجو

 تاطلسلا طقف اهنمضت نأ نكمي .برعلا طش بصم يف صوصخلا هجو
 نوؤشب صتخملا ريزولا ىلإ ههجو باطخ يف كلملا بئان دكأ .مث نمو «.ةيكرتلا
 نم اهينج نكمي ةريثك ايازم ةمث» كانه نأب .1891/ ةنس رياربف 55 يف دنملا

 تافرصت لك نع لماكلاب ةلوؤسملا يه تاذلاب ةيكرتلا ةموكحلا نأب فارتعالا
 .17"0(2(تيوكلا



 صرحلا قلطنم نم سيل اذه اهفقوم ةيدنه لا ةيزيلجنالا تاطلسلا تذخت ا

 امنإو .ةقطنملا يف اهمادقأ تيبثت ىلع لمعلاو ةيحالملا اهتاكرش حلاصم ىلع طقف

 ةريغصلا ةيبرحلا ةنيفسلا ناطبق نم اريرقت اهيقلت دعب اضيأ هب تكسمت

 ماع دعب يأ 21897ةنس سطسغأ يف تيوكلا راز يذلا ءركيب «سكتيفس»

 ةهجلا نم ىعسيو .ةهج نم ةيكرتلا تاطلسلا عم تاقالعلا ديعصت ىسْي ناك

 مدع لجأ نم ربكأ طاشنو ةيلعافب كرحتلا ىلع يزيلجنالا بناجلا ثحل ىرخألا

 ماما يجيتارتسالاو يبمايسلا عضولا تاذ ةرامإلا ىلع ةيكرتلا ةرطيسلا ضرف

 غلاب ليلد هنأ ىلع «سكنيفس» نتم ىلإ دوعصلا خيشلا ضفر ركيب رسف ةياغلل
 ملعلا عفر نأ اضيأ ناطبقلا دقتعاو .ةيكرتلا ةدايسلاب فارتعالا يف هتبغر ىلع

 يناطيربلا راحبلا نكي ملو .©"”كلذ ىلع رخآ ليلد وه خيشلا رقم قوف يكرتلا
 .هلوصو لبق اصيصخ اربدم ناك رمألا اذه نأ يردي

 هتلواحم ثيح نم ةجردلا سفن ىلع كرابل قحاللا ىمايسلا طخلا رمتسا

 انايحأو «ةجيدوم ةروصب ةيعللا سراع نأ ةطلسلا د هملستل لوألا مويلا ذنم

 نييسامولبدلا طبختو ةريحل اريثم اذه ناكو .دحاو تقو يف تاهاجتا ةثالث ىلع

 قدصتو ًامئاذ رقت تناك ىتلا «ةيكرتلا تاطلسلاو ةيبنجألا لودلا سيساوجو

 :سامولبد قاب لرقلا نكي اذلو . طيشنلا خيشلا طوطخ نم ادحاو اطخ ةدعاقك

 .اذه انموي ىتح الماك امهييقت ميقت مل هجوألا ةددعتملا كرابم

 نم لحارلا خيشلا ءانبأو ميهاربإلا فسوي نكمت «لبق نم انرشأ اكو
 دعب اهترداغم ىلإ اورطضا مهنكل ةرصبلا ىلإ .م1845 ةنس بالقنا دعب برملا

 دعب ىلوألا مايألا يف لواح كرابم نأ ودبيو ..ةيناريإلا ىضارألا ىلإ ةرتف

 ةرماب ضفر ريخألا نكل «ميهاربإلا فسوي عم قافتا ىلإ لصوتي نأ بالقنالا
 .ةيبور نويلم رشع ىنثالا غلبم يف فرصتلا قح نع ديدجلا خيشلل لزانتلا

 كا



 (هنيب فالخلا حبصأ مث نمو .يابموب كنب يف هفلس نم ارخدم ناك يذلا
 يف ريخألا وب 4 .كرابم لايتغال ةدعلا دلعي ميهاربإلا فسوي لرش . اموتحم

 لجر ١٠١٠١ دينجتب ميهاربإلا فسوي ماق .م1891 ةنس وينوي يفو
 مهعم رحبأو .ةريغصلا ةيناريإلا عفادملاو ةيزيلجنالا قدانبلاب مهحلسو ىشولب

 كرابم ىلع ضبقلا لجأ نم تيوكلا بوص ايعارش ابكرم رشع ىدحإ ىلع
 فسوي مدقو .لحارلا دمحم خيشلل ربكألا نبالل مكحلا نع لزانتلا ىلع هماغرإو
 لخدتي ال ىتح ةريل فالآ ” اهتميق اشاب فراع ةرصبلا يلاو ىلإ ةوشر ميهاربإلا

 . ©"'>عازنلا اذه يف

 فسوي لاجرب ةميزهلا قحلأو اهنيح يف ةرماؤملا رمأب ملع كرابم نكل
 .ةيئاريرلا يضارألا ىلإ ديدج نم ريخألا بحسناف . ميهاربإلا

 ةيكرتلا تاطلسلل الثمم هتفصب  ةرصبلا يلاو نم كرابم بلط روفلا ىلعو

 ضفر اشاب فراع نكل .تيوكلا ىلع موجحلا يربدمب باقعلا لازنإ - ايلعلا
 كرابم أحل ذئدنعو .ميهاربإلا فسوي نم اهاقلت يتلا ةنيمثلا اياد دعب بلطلا
 راصنأ نم هنأب هملعل .هتدعاسم هنم بلطو اشاب بجر سداسلا قليفلا دئاق ىلإ
 بجر طغض تحتو .يبرعلا جيلخلا ضوح يف ةيموجه لا ارتلجنا ةسايسل يدصتلا

 فسوي نع ثحبلل ةرصبلا نم ناتيكرت ناتيبرح ناتنيفس تلسرأ يدنفأ
 للخ ةجيتن ةرصبلا ىلإ تداع نأ تغبل ام نيتنيفسلا ىدحإ نأ ديب .ميهاربولا
 يفو !براهملا ةهجول سكاعملا هاجتالا يف ىرخألا تهجوت انيب ء.اهتانيكام ف

 هسفنب موقي نأب هل حامسلا لوح كرابم بلط ةيبلت ةرصبلا يلاو ضفر هتاذ تقولا
 .ةيناريإلاو ةيكرتلا هايملا يف ميهاربإلا فسوي بقعتب



 هيدفاسلا قليفلا دئاق ل ىرخأ ةرم + تيركلا خيل :يش جوت مث نمو

 لاسرإب هل امسلا عافدلا ر ريرو نم م بلطو 55 ههجو نم رم كرابم معد هيلع

 نع اهيف برعت ةيقربيب طقف تدر ةناتسآلا نكل .ةرصبلا ةقطنم ىلإ تاوق

 هل حمست ملو .(ةلودلا حلاصم ىلع هصرحو هتظقي» ىلع قليفلا دئاقل نانتمالا

 هبئان نأ الإ ءهبصنم نم اتقؤم اشاب فراع ليقأ كلذ بقعو .تاوقلا كيرحتب

 عم ريخألا رف اذل « ميهاربإلا فسوي ىلع ضبقلاب هرماوأ ردصأ اشاب يبارع

 .2©' '”ديدج نم كرابم ةمحاهمل ةدعلا دعي أدبو ,نيرحبلا رزج ىلإ هراصنأ

 رطق خيش عم تاضوافم ميهاربإلا فسوي ىرجأ 1891/ ةنس فيرخ فو

 كارشإ ةركف ترهظ تاذلاب دئتقوو .كرابم دض اعم لمعلل يناث لآ مساج

 . هأربد |يف كيمو نيا دحن مكاح

 بيعت نش 1 رطق خ حويشب 2 :تيوكلا ىلع ديدج موجه ريبدت فده

 نم نكي مل يناث لآ مساج نأ كلذ ىلع دز «ةيزيلجنالا تاطلسلا نيعأ نع

 رهشوب ف نناطيربلا ميقملا ملع نلودب ةوطخلا هذه ىلع مدقي تأ نكمملا

 بقع يأ .1891 ةنس ويلوي يف هنأ ماتهالا ريثت يتلا تاقرافملا نمو

 نبا هجوت «ةرشابم كرابم ةيحنتل ميهاربإلا فسوي اهب ماق يتلا ةلشافلا ةلواحملا

 .تياو يزيلجنالا لصنقلا ةرايزل ةرصبلا ىلإ لحارلا دمحم تيوكلا خيش

 ةيزيلجتالا ةيايلنأ تيت تيوكلا لج ةراقطيرلا ةيئملا اهنا هيلع نعيمي

 ميلست ايلمع ىنعي ام يأ) مكحلا ىلإ هتداعأو كرابم درط ىلع هتدعاس ام اذإ

 ىلإ عوضوملاب ةيقرب يناطيربلا يسامولبدلا لسرأف « ميهاربالا فسويل ةطلسلا

 سب و68 ب



 ىلإ رمألا عفرب هرودب ريخألا ماقف .يريك ةناتسآلا يف يزيلجنالا ريفسلا

 ليحأ لب «ءروفلا ىلع اضفر حارتقالا اذه قلي مل تيرتس جننواد يفو . يربزلوس

 ةدايق اهنيب نمو .هيف تبلل صاصتخالا تاهج ىلإ ءارزولا سيئر نم فيلكتب

 ةلاحإ نيشوغ لوطسألا ةدايق يف تادروللا ريبك رارق ناكف .يرحبلا لوطسألا

 . ©"'9هلوبق ديأ يذلا ءةيقرشلا دنحلا نفس دئاق ىلإ حارتقالا

 فوخت ىلإ ىزعي ودبي ام ىلع ببسلاو .حارتقالا ضفر دعب اميف نكل
 عم ةداح ةهجاوم يف لوخدلا ىلإ هذيفنت يدؤي نأ نم ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو

 لخدتلل بسانم ريغ اهسفن تيوكلا يف فقوملا ناك كلذ نع الضفو .ايكرت

 .رفاسلا يزيلجنالا

 ةياهن يف نويناطيربلا داع ىتح ليوط تقو ضمي مل .لاوحألا يأ ىلعو

 نع كرابم ةحازإ لهسلا نم نوكي نل هنأ هدافم .جاتنتسا ىلإ 1841 ةنس

 نأ ىلع ةوالع .تيوكلا لخاد هب ىظحي ناك يذلا ريبكلا معدلل ارظن .مكحلا

 وأ ةيكرتلا تاطلسلا لبق نم ءاوس ربكأ مامتها ىلع ذوحتسي أدب ةرامإلا يف فقوملا

 دئاق نم 55 ًاريبك امعد كرابم يقلو .دادغب يف ىمظعلا لودلا ةلصانق نم

 نهذ ىلإ تردابت يلاتلابو .يوقلا لجرلا يدنفأ بجر سداسلا يكرتلا قليفلا

 ةلاتسا ىلع لمعلا ذبحت ىرخأ ةركف كلملا بئانل ةعباتلا ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ

 .يبرعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا ططخلل كرابم

 تءاس املكو .«كرابم عضو بعص املك هنأ يابموبو اتكلك يأر نم ناكو

 ةسايسلا كيياتل هتلاتسا لهسلا نه نوكيس ةةيكرتلا تاطلسلا عم هتاقالع

 ىلع ناهرلا تررق نأ دعب ةيناطيربلا تاطلسلا تلصاو يلاتلابو «ةيزيلجنالا
 ,ميهاربإلا فسوي عم لماك ماع ىدم ىلع ةينلع ريغ تالاصتا ةماقإ كلوايه

 يابموب يف مث ءالوأ رهشوب يف ةنسح ةلماعمو تاليهست هتخأ ءانبألو هل تمدقو
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 نييالم يف ايئزج هفرصت ىلع ةوالع ءالماك ةكرحلا ةيرحب عتمت ثيح .كلذ دعب
 ,كرابم دض تارماؤملا ريبدت ىلع لاومألا هذه قفني ناكف .لحارلا هرهص

 كرابم نيب ةقالعلا يف نيفسإ قد لجأ نم كارتألا نيلوؤسملا ةوشر ىلع كلذكو

 مدع ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تأتراو .يلاعلا بابلاو ةرصبلا يلاوو

 .كرابم ةكوش نم ًاضيأ فعضت رمألا ةياهن يف اهخأل .رومألا هذه ثارتكالا

 ةريبك ةمدخ ةيتيوكلا ةلأسملا هاجت ةيكرتلا تاطلسلا تافرصت تدسأ دقو

 بقل كرابم لبق امدنعف .ةطخلا هذه ذيفنت يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةيسامولبدلل

 دبع رعش «ةعقاولا هذه ءازإ تمصلا ةيزيلجنالا ةيسامولبدلا تمزتلاو ماقمئاقلا

 يكرت فظوم نييعتب ١891 ةنس رياربف يف ارشابم ارارق ذختاو .ةأرجلاب ديمحلا

 تناك يذلا يديلقتلا عضولل اقرخ اذه ناكو .تيوكلا يف يحصلا رجحلل

 اهقحلي نأ نكمملا نم ناك يتلا ةحدافلا ةراسخلا نع الضف .ةرامإلا هب عتمتت

 هتيشاحو كرابم ىدل اريبك اضاعتما رارقلا راثأ اذلو «ةيلحاسلا ةحالملاو ةراجتلاب

 , ("؟)ةبرقملا

 اهسفن ايكرت لخاد عضولاو دقعملا يلودلا عضولا كرابم ىعار كلذ ءازإ

 ةنس رياربف ةياهن يفف «ةيداع ريغ ةوطخ ىلع هتهج نم مدقأو .ةظحللا كلت يف

 ةيناكمإ لوح هعم ثحابتلل هئاقل يف هتبغرب يزيلجنإلا لصنقلا رطخأ 17

 اهلالقتسا ضرعت ةلاح يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ةيامح تحت ةرامإلا عضو

 . يلاعلا بابلا لبق نم ةقحال تاءادتعال يتاذلا

 ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا نيب ءارآلل ايح الدابت كرابم حارتقا راثأ

 نأ هدافم .جاتنتسا ىلإ يربزلوس لصوت نأ هتجيتن نم ناك .ةيجراخلا ةرازوو

 ةيزيلجنالا تاطلسلا لبق نم حرتقملا تيوكلا ىلع ةيزيلجنالا ةياحلا نالعإ

 سيئر نأ ريغ .ايناملأو ايسور عم ةريطخ ةهجاوم ىلإ (متح يدؤيس «ةيدنملا

 تا



 دقف ىيلاتلابو «ةيتاوملا ةصرفلا كلت تيوفت يف ابغار نكي مل يزيلجنالا ءارزولا
 ةيناطيربلا تاطلسلا مدقت نأب ًادوعو هئاطعإب تيوكلا خيش ىلع درلاب ىصوأ
 ىلع ىللاعلا بابلا لبق نم تاءادتعا ةيأل يدصتلا يف هل («ةبيط تامدخ»

 اتكلك ُْق حايترالاب يربزلوس رارف لبوف دقلو . ةددح طورش لباقم هلالقتسا

 .لبقملا يزيلجنالا بادتنالا تحت تيوكلا عضول ساسألا ىبري هرابتعاب ميقو

 .يزيلجنالا ءارزولا سيئر هفقو يذلا فقوملا اذه ىظحي لاح يأ ىلع

 عساتلا نرقلا ةياهن يف يبرعلا جيلخلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا مهفل ةريبك ةيمهأب
 ماع ةيادبو ١845 ماع لاوط اناك ءاضيأ اتكلكو لب .ندنل نأل كلذ .رشع
 امو . ةيناثعلا ةيروطاريمالل اهتيعبت هجردو تيوكلا عصو ْف ناككشتي ه7

 تسانت ىتح ايناطيرب نم ةدعاسملا بلطل هدادعتساب طقف كرابم ىحوأ نأ
 الولو .رمألا اذه لوح كوكش نم امهدوار ام لك .ًاضيأ ندنلو اتكلك

 ضرف رارق نلعأل ايناملأو ايسور عم ةهجاوملا ديعصت نم يربزلوس فوخت
 يزيلجنالا ءارزولا سيئر حرتقا كلذ نم الدبو .اروق تيوكلا لع .بادعقتالا

 نامع لحاس نم لك عم لبق نم اهحاجن تبث «ةياححلل ةرتتسم ةغيص ىلإ ءوجللا
 . نيرحبلا رزجو نداهملا

 ناك ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةطيشن ةسايس عابتاب صاخلا رارقلا نأ ودي
 ىتلا .طسوألا قرشلا يف ارتلجنا ةسايسل ةداحلا ةفاطعنالاب ارشابم اطابترا اطبترم

 نع ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا ىلخت يف تدسجتو تانيعستلا فصتنم يف تثدح

 ةركفل يجيردتلا جوضنلاو . ةيناثعلا ةيروطاريمالا كسامتو لماكت ىلع اهمناهر

 ىتلا ةيبرعلا ىضارألا ةيعبتب دعب |يف ظافتحالا لجأ نم اهميسقتو اهكيكفت
 ىتلا ءايكرت ميسقتب ةصاخلا تاحارتقالا كلذ ىلع دهشتو .اهيف ةلخاد تناك
 ىلعو ما065 ةكيس ناثلا ملهليو نناملألا روطاريبمالا ىلع يربزلوس اهضرع

 .22051/97(2/ ةنس فرودسلو يناثلا يالوكين

 تب :[31١



 اطوصح دعب ١891 ةنس فيرخ يف ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا تحجنو

 ةرداصم يف اهضيوفتب يلاعلا بابلا عانقإ يف ميهاربإلا فسوي نم ةوشر ىلع

 ارظنو .وافلا يحاوض يف حابصلا ةرسأ اهكلمت يتلا ,ةمخضلا ليخنلا عرازم

 هتاكلتمم يمحيس هنأب كرابم نلعأ دقف لخدلل ادج اماه اردصم لكشت اهنوكل

 خيش هل دعي ناك يذلا ءاقللا مامتإ نم تاذلاب رمألا اذه لجع دقو «ةوقلاب

 لصو يذلا يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا دعاسم عم عيبرلا ذنم تيوكلا

 تاطلسلا ىلع بعرم عقو ةرايزلا هذهل ناكو .ةيركسع ةنيفس نتم ىلع هيلإ

 مئاقلا فصو ثيح .يزيلجنالا لخدتلا تالاتتحا نم ىثخت تناك يتلا ةيكرتلا

 طقلاك ناك» هنأب ةرصبلا يلاو كولس فوكشام دادغب يف ىسورلا لصنقلا لامعأب

 هدض ةوقلا مادختسا نع ادجاحو ةدارإلا بولسم «نابجلا بنرألاو لاضلا

 .اهنم تاييلعتلا يقلتل ةناتسألا ىلإ أجلو .«هبلطم مارتحا ىلع هماغرإل
 عم هئاقل لالخ كرابم نأب ةيكيرمألاو ةيناطيربلا ةيخيراتلا رداصملا انثدحتو

 ةيزيلجنالا ةياحلا نالعإ بلط /١91. ةنس ريمتبس يف يناطيربلا ميقملا دعاسم

 ناك نيتلاحلا اتلك ينو «يلاتلا ماعلا يف ىرخأ ةرم بلطلا رركو .تيوكلا ىلع

 يأر ذخأ دعب ايلمع هضفر وه بلطلا اذه نم نييناطيربلا نييسامولبدلا فقوم
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 نأب ةلئاقلا معازملا ضحدت لبق نم ةروكذملا يربزلوس تاييلعت نأ ديب

 يف ام لكو .تيوكلا ىلع اهبادتنا ضرف يف بغرت نكت مل ةيناطيربلا ةموكحلا
 يف ةروطخ لقأ بيلاسأ عابتا لضف دق يناطيربلا ءارزولا سيئر نأ وه رمألا

 هتاذ تقولا يف نمضتت ةروكذملا رداصملا نأ نع الضف «ةيتيوكلا ةلأسملل هلوانت

 .ةيزيلجنالا ةياحلا نم كرابم فقومل قيقد ريغ اريسفت

 يمايسلا ميقملا دعاسم عم هئاقل لالخ كرابم حرط رمألا عقاو يفف

 ضفر دق ناكو) 1891 ةنس ربمتبس 4 يف نيكسه يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا

 هو



 الماك اجانرب حرط «(ةيزيلجنالا ةنيفسلا نتم ىلإ دوعصلا اضيأ ةرملا هذه

 نلعأ ثيح يبرعلا جيلخلا نم يبرغلا يلاشلا عاطقلا يف «رتوتلا ةدح فيفختل»

 لالخ نم هيخأ دالوأو ميهاربإلا فسوي عم طسو لح ىلإ لصوتلا يف هتبغر نع
 ةيركسع ةوق نم هيدل ام ىلع هثدحم عالطا دعبو .ىبسيع نيرحبلا خيش ةطاسو

 يف هئادعأ عيمج ةلزانم ىلع رداق هنأب كرابم دكأ .براحم فلأ 75 نم فلأتت

 ةيامح لوح ايناطيرب عم ةيقافتا ماربإ ىلإ جاتحي هنكل .مهب ةميزملا قاحلإو ةقطنملا

 :هذه كرابم ةطخ .نإف مث نمو .ةرامإلا عالتبا نم ايكرت عنمي يكل هيضارأ

 دوعت يتلا .ةيديلقتلا بادتنالا تابلط راطإ نع دعبلا لك ةديعب ريتعت

 يبونجلا لحاسلا ماكح نم ةبقحلا كلت لالخ اهيقلت نويناطيربلا نورمعتسملا

 يزيلجنإ دهعت لين ىلع ارصاق كرابم بلط نكي ملو .يبرعلا جيلخلل يبرغلاو
 يف نييناطيريلا نيلثمملا اضيأ وعدي ناك لب .طقف ايكرت دض ةرامإلا ةياحب

 يف كاذنآ ًادوجوم ناك يذلا .ميهاربإلا فسوي ىلع طغضلا ىلإ يبرعلا جيلخلا
 ىسيع خيشلا عفد كلذكو .هعم قافتا يلإ لصوتلا لجأ نم .نيرحبلا رزج

 مل تيوكلا مكاح تاحارتقا نأ انه رظنلل تفاللا نمو ءرمألا اذه يف طسوتلل

 . ارتلجنا هاجت هبناج نم تامازتلا ةيأ هميدقت ىلإ ةراشإ ةيأ نمضتت

 لاسرإب ديم مدقملا يبرعلا جيلخلا يف ديدجلا يناطيربلا يسايسلا ميقملا ماق

 ةيدايتعا ريغ تاحارتقا نم هنمضت ام لوبقب ىصوأو ءاتكلك ىلإ نيكسه ريرقت

 ىتح يبرعلا جيلخلا يف يزيلجنالا ذوفنلا لاجمل عيسوت نم كلذ يدؤي ال
 ايداصتقا ةرامإلل ةديازتملا ةيمهألا زاربإب كلذ ءانثأ يف فتكي مو .تيوكلا

 ةيئاهن ةطحم ىلإ اضيأ تيوكلا لوحتت نأ لامتحاو لب .طقف ايجيتارتساو ايسايسو

 ىلإ - ديعسروب نم ةيبرعلا ةريزجلل رباعلا بقترملا يناطيربلا يديدحلا طخلا يف

 لوبق نأ تابثإ هيف لواحو .يبرعلا جيلخلا ىلإ - فوجلا ىلإ ناعم ىلإ  ةبقعلا

 يفو .«يراضحلا مدقتلا ىلع دعاسي فوسو انل اديفم» نوكيس تاحارتقالا هذه



 ةريزجلا يف ميقملاو دادغب يف يزيلجنالا ماعلا لصنقلا دييأت ىلإ راشأ ماتخلا

 29 ,ةاناك !دييات تاحارتقالا هله خول ديقعلا ةيكرتلا ةيبرعلا

 تابارطضا تعقو ديمريرقت ةسارد ىلع نافكعت ندنلو اتكلك تناك انيبو

 ةرايز عمو «ةريزجلا هبش نوؤش يف زيلجنالا لخدت عم كلذ نمازتو .رطق يف

 مساجو ميهاربإلا فسوي تاضوافم عمو .عدبلا ىلإ ةيرودلا ةرصبلا بيقن

 ةيزيلجنالا تاطلسلا تلغتسا .تيوكلا ىلع ىلع موجهلل قيسنتلا لوح يناث لآ

 ةنيفسلا ١89317 ةنس ربمفون يف تيوكلا ىلإ تلسرأو رتوتملا فقوملا فورظ

 لعدتلاب اهاطبق ضيرفت عم ءاهسقتب عضولا حاضيتسال «نيجيب» ةيركسملا
 ملع نم مغرلا ىلعو .«اهب ساسم يأل ةيزيلجنالا حلاصملا تضرعت ام اذإ»

 الإ .تيوكلا وزغل رطق خيشو مي ميهاربإلا فسوي نيب ةيراحجلا تاضوافملاب كرابم

 بلط وهو .نيكسه ىلع هحرط دق ناك يذلا ميدقلا هحارتقا راركتب ديقت هنأ

 . كارتألا دض طقف ةياحلا

 لوح ديم حارتقا لوبق ةيمهأ خول دادغب يف يناطيربلا ماعلا لصنقلا دكأ

 ةمولعمب هءارآ ززعو .يزيلجنالا ذوفنلل ناديم ىلإ ايلمع تيوكلا ليوحت

 ايسور يونت .ةيكرت رداصم نم ةاقتسملا هتامولعم بسح هنأب ديفت .ةديدج
 ديازثملا طاتلا ىلإ انه راشاو احل ةعبات محف ةدعاق ىلإ تيوكلا ليوحت

 لامعأب مئاقلا كولس ىلإ ةصاخو .يبرعلا جيلخلا يف ةيسورلا ةيسامولبدلل
 ذئاكملا ربديو ةوقب زيلجنالا يداعي يذلا» فوكشام دادغب يف يمورلا لصنقلا

 اذني

 تلغتسا يتلا ةجحلا ةيسامولبدلا تالسارملا يف ةرم لوأل ترهظ اذكهو

 روهظ عنم يهو .تيوكلا ىلع ةياحلا ضرف ريربتل دعب ايف عساو قاطن ىلع
 . ةقطنملا يف ايسور
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 عضو ىلإ اهيعس لالخ .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تفاضأ دقو

 ةجح «سورلا ةاداعم» ةديدجلا ةجحلا ىلإ .ةيزيلجنإلا ةياحلا تحت تيوكلا

 يف ندنل ىلإ ةلسرملا ريراقتلا لك يفف :ىرخأ ةرم ةميدقلا «ةنصرقلا ةحفاكم»

 ةرورض وه تيوكلا ىلع ةباقرلا ضرفل مئادلا رربملا ناك 1891 ةنس فيرخ

 ةرادإ ريدم نأ ةشهدلا ريثت يتلا تاقرافملا نمو . جيلخلا يف ةنصرقلا ىلع ءاضقلا

 هقيلعت يف ريشي نأ ةرورضلا نم يأر .رميرول كلملا بئانل ةيجراخلا ةسايسلا
 ةحصلا نم امل ساسأ الو ةلطاب تاماهتالا هذه لك نأب داوملا هذه ىلع صاخلا
|2157 , 

 تاقالعلا ةعيبطل انتساردو يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنالا ةسايسلل انليلحتبو

 نييسامولبدلاو نيخرؤملا بتكو تافلؤم لالخ نم ءاوس «ةيتيوكلا ةيزيلجنالا
 ةرازوو ناطيربلا ةلودلا فيشرأ قئاثو ىلع عالطالا لالخ نم وأ «نييناطيربلا

 فيشرأ قئاثو كلذكو .ةيروطاربمإلا ايناملأ ةيجراخ ةرازوو ندنل يف دنهلا نوؤش

 دجن .يزكرملا يموكحلا يبرحلا يرحبلا فيشرألاو ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا

 خيش علطت لوح نييناطيربلا نيخرؤملا معازم ةحص يف كشلل تارربملا لك
 ةلظملا تحت لوخدلا» ىلإ ةرامإلل ةمكاحلا ةمقلا لك عم هيعسو تيوكلا

 . (ةيزيلجنإلا

 كين 2١897 ةنس عيبر ىتح تيوكلا عضو ىلع ركذت تارييغت ةيأ أرطت ملو

 مدعو .زيلجنإلا نيلثمملا عم كرابم تاضوافم نم ةيكرتلا تاطلسلا فوخت نأ

 اتبثأ دق .وافلا يف رومتلا ليخن عرازم ةرداصمب صاخلا اهرارق قيبطت ىلع اهتأرج
 امدنعو .يبرعلا جيلخلا يف ةيناثعلا ةيروطاربمإلا فقوم فعض تيوكلا خيشل
 لاوط هدض ةيئادع لامعأ ةيأ سرامت مل ةيكرتلا تاطلسلا نأ تيوكلا مكاح دجو

 عم تاضوافملا نم ديزملا يف ضوخلا مدع ًاضيأ وه ررق .مرصنملا ماعلا فصن
 ١ ةلحتا

 يع 3 13: )ا نص



 ليصفتلاب اهوانتتس .فورظلا نم ةعومجم تدج تاذلاب ةرتفلا كلت يفو

 ببسلا اذهلو .تيوكلا يف صخألا ىلعو .يبرعلا جيلخلا نم يلاهشلا عاطقلا يف

 نع نوعباتي اوناك نيذلا دادغبو رهشوبو ةرصبلا يف نويناطيربلا ةلصانقلا لواح

 عاطقلاو ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا ةيلاشلا ةقطنملا يف ثادحألا روطت بثك

 كرابم عفدل ةنكمملا فورظلا عيمج اولغتسي نأ .نيربنلا نيب ام ةقطنمل يبونجلا

 عابذأ 5 صاخ حوصوب كلذ نيبت لفو 5 يناطيربلا ميقملاب لاصتالا ةدواعم ىلإ

 فجنلا يحاوض تدهش ١84 ةنس ويام يفف .اريثك مهراظتنا لطي ملو

 دقف هيلع ىدتعملا فرطلا دعت رمش تناك املو رمشو لعازخلا ةليبق نيب امادص

 ةليبق ةبقاعم ةيكرتلا تاطلسلا نم ديشر نب زيزعلادبع رمش لبج ريمأ بلط
 رمألا ذخأي نأب اددهم «هتفرتقا ام ىلع اهنم بسانم ضيوعت ليصحتو لعزخ
 هذه دعب فجنلا ةقطنم يف فقوملا رتوت نأ ثبل امو .اهسعاقت ةلاح يف هيديب

 ىلإ امتاوق كيرحتب ليلق ددرت دعب ةيكرتلا ةدايقلا تماقف .ةرشابم ثادحألا

 . كانه

 عازنلا اذه فورظل هفصو يف فولغورك دادغب يف يسورلا لصنقلا بتكو
 اذه هب مستي ناك يذلا يلحملا عباطلا مغر هنأب» :لوقي /21١894 ةنس وينوي يف

 نأل اديقعت فقوملا دادزي نأ نم ةمئاق تناك تافوخت ةمث نأ الإ .مادصلا

 نمو .«مامألل كرحتلا لجأ نم ةوفه ةيأل نوصبرتي اوناك زيلجنإلا ءالكولا»

 ىلع ديشر نبا ةردق يف انماك ناك ىسيئرلا رطخلا نأ يسورلا لصنقلا ىأر

 قطانملا يهو» .تيوكلاو وافلاو ةرصبلا وحن كرحتلل تاشوانملا هذه لالغتسا

 نمض ةريخألا ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع زيلجنالا تاباسح اهوح رودت يتلا

 . ©" )(ةيكرتلا ةموكحلل ريخ ىأب رشبت ال ططخ

 ت11



 ةيزيلجنإلا ةيسامولبدلا نأ ١18944 ةنس ةياهن يف حضتا لاوحألا يأ ىلع

 .ةيبرعلا ةريزجلا يقرش لامش يف عضولا روهدت دعب اهطاشن تفعاض دق

 يف ىلاعلا بابلا فقوم فاعضإ :فادهأ ةثالث قيقحت ىلإ كلذ ءارو نم تفدهو

 لاحو ماظنل يئاهن روصت عضو نم ليجعتلا .«يبرعلا جيلخلا نم يلامشلا عاطقلا

 ىظحي ناك ريخألا فدهلا اذهو .ديدجلا دجن مكاح عم لاصتا ةماقإو .تيوكلا

 ةصاخلا ةيناطيربلا تاراكتحالا ططخل ارظن هيقباس ةيمهأ نع لقت ال ةيمهأب

 نميلاو زاجحلا يف عضولا بارطضا ببسب كلذكو .ةيديدحلا ككسلاب

 .ديشر نبا كلاممل ايلمع نيتيذاحملا

 يناث لآ مساج رطق خيش ةطاسو ىلإ ةيناطيربلا ةيسامولبدلا تأجل

 مئادلا هذخأو يكرتلا ماقمئاق بقل لوألا ضفر دعب ءديشر نباب لاصتالل

 قيقش دمحأ خيشلا بلط كلذ نع الضفو . جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا تايصوتب

 ةيركسعلا ةنيفسلا ناطبق عم هئاقل لالخ مكحلا يف هكيرشو ينث لا مساج

 طمن سفن ىلع ارتلجنا عم ةيقافتا ماربإ .184/ ةنس طساوأ يف «سكنيفس»

 .نداهملا ناع لحاس خويش عم ةعقوملا ةدهاعملا

 مساجل ةعباتلا لئابقلاو كرابم لئابق نيب مادص عقو ابيرقت هتاذ تقولا يو
 خيشب باقعلا لازنإب ةيكرتلا تاطلسلا ريخألا بلاط هرثأ ىلع .يناث لآ

 دونجلا نم ةعومجم لاقتعا مت نأشلا اذهم ةيراحلا تاضوافملا لالخو .تيوكلا

 فيلكت ىلإ يناث لآ مساج رطضاف .نئاهرك ةحودلا ةيماحل نيعباتلا كارتألا

 وزغ ىلع اعم لمعلاب هعانقإل ديشر نبا ىلإ هجوتلاب ميهاربإلا فسوي «هفيض»
 . ©" ')ةرصبلا يف ةيكرتلا تاطلسلا ةبراحمو تيوكلا

 ىف كاسرفلا نم رييكلا هيت لاسوإب ماقو حازتقالا ,للع ديشر. نبا .ققاد
 . اضيأ تيوكلا دودح يلا هش هتاكرحت لمشتل .تارفلا رهغل ,افسلا ىرجملا هاجنا
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 نع كرابم ةحازإ يف تيوكلا دض ةكرتشملا ةلمحلا هذه فادهأ دحأ لثمتو

 . مكحلا

 ديحولا وه نكي مل دادغب يف يمورلا لصنقلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 لب .ديشر نباو يناث لآ مساج ءارو زيلجنالا ءالكولا فوقو نم قثاولا طقف

 دمحأ قارعلا يف طبارملا سداسلا يكرتلا قليفلا دئاق اضيأ يأرلا سفن هرطاشو

 عم اكباشتو يمالعإلا ليلضتلاب مالعإلا طلتخا اذكهو .©”)اشاب يزوف

 . ةقطنملا هذه يف ةديرف ةقيرطب

 فالآ ةسمخ نم ةفلؤملا ديشر نبا تاوق ترهظ ١849 ةنس ةيادب فو

 ىلإ اراذنإ رمش مكاح هجوو .تيوكلاو ةرصبلا نيب ةعقاولا ةقطنملا يف براحم

 يذلا ررضلا نع لاملا نم ةريبك غلابمب هضيوعتب هيف اهبلاط ةيكرتلا تاطلسلا

 . لعازخ ةليبق دي ىلع هاياعرب قحلا

 .عازنلا اذه يف رطق خيش هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلإ فولغورك ريشيو
 يف زيلجنإلا ءالكولا دي يف ةادأ درجم انه ناك يناث لآ مساج» نأب دكؤي هنكل

 . "")(ءاملا وفص ريكعتل ةحاتملا بيلاسألا لك ىلإ نوأجلي اوناك نيذلا ءرهشوب

 دعب صاخ جرحب كرابم رعشو .«تيوكلا يف عضولا ىلع اذه لك سكعنا

 لآ مساج عم فلاحتلاب تيوكلا نم ةريبك ةبرقم ىلع ديشر نبا تاوق روهظ

 فسويب ةلصلا قيثو ناكو لب «تيوكلل طقف ءادعلا رمضي نكي مل يذلا «ينا

 ىلإ ةيكرتلا تاطلسلا تلسرأ كلذ نع الضفو .اقباس انيب اك . ميهاربإلا

 معز وهو - ةرصبلا يلاو معز بسحو .«فاحز» ةيبرحلا ةنيفسلا تيوكلا

 . ©" *9ةرورضلا ةلاح يف («كرابمل نوعلا ميدقتل» ةدعتسم نوكتس - ىنعملا جودزم

 انمث هفلكت نأ نكمي «ةدعاسملا» هذه لثم نأ اديج كردي تيوكلا خيش ناكو

 دعب ةيكرتلا ةدايقلا نأب هملع ىلع ةوالع .هيلع ديشر نبا موجه نم ىلغأ
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 كيرحتب ١894/8 4ا/ ىماع يف تماق .تيوكلاو رطق اهتدهش ىتلا ثادحألا

 ةريبك ريتعت ةوق ىهو .ةرصبلا ىلإ دادغب نم ةيعفدم ىتبيتكو ةاشم بئاتك عبرأ

 . ةيلحملا سيياقملاب

 نود ةبعللا يف كراشت نأ نآلا ةيناطيربلا ةيسامولبدلا عيطتست .مث نمو

 ةيجراخلا ةرازو نم لك يف نخاس ىيبسامولبد يمايس شاقن كلذ قبسو .ةبراوم

 لك ريراقت لوح ١8917 ةنس ريمفونو ربوتكأ يرهش لالخ .دنهلا نوؤش ةرازوو

 هذه يف صاخ ماهتها يلوُأ دقو .كرابم عم تاضوافملا نأشب خولو ديم نم
 جيلخلا ضوح يف يلاعلا بابلا ةطلسل ةيلعفلاو ةينوناقلا داعبألا ةلاسمل :تاشقانملا

 ريؤو بثاث بصتسع تقولا كلذ ىف لغش يذلا «نوزريك ناكو .يرعلا

 مل وهف .عوضوملا اذه يف ةسمغنملا تايصخشلا طشنأو زربأ نم «.ةيجراخلا

 ةسارد ةيتيوكلا ةلكشملاو يبرعلا جيلخلاب ةطبترملا داوملا لك ةساردب طقف فتكي

 ىلع اريبك اطغض اضيأ سرام لب .ءاهلك ١41 ةنس لاوط ةلماشو ةقيقد

 ءارزولا سيئر فقوم رييغت يف 1891 ةنس عيبر يف حجن نأ دعب .يربزلوس
 . "*)ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةيزيلجنالا ةسايسلا طيشنت ىلع ةقفاوملاب هعانقإب

 جيلخلا نوؤش يف لخدتلل نوزريك تايناكمإ تدادزا لاوحألا يأ ىلع

 ماعلا لصنقلا بصنم لآ امدنع 21841 ةنس فيص يف ةريبك ةجردب يبرعلا

 ىنب يذلا .ديم مدقملل يبرعلا جيلخلا يف يسايسلا ميقملاو رهشوب يف يناطيربلا
 . (ةيسرافلا ةلأسملاو سراف» :هباتك يف ةرولبملا نوزريك ةيرظن ىلع هطاشن ساسأ

 ثداوحلا لكب الع هطاحأو .نوزريك عم ةيصخشلا لئاسرلا لدابتب ديم ماقو

 الو نوسردناس ةيجراخلا ريزول يناملربلا بئانلا اهب ملعي نكي مل يتلا تاسبالملاو

 ةسايسلا ىلع ريثأتلل نوزريكل ةصرفلا تحيتأ اذكهو .5"©2)هسفن يربزلوس

 .دنهلا كلمل ًابئان ىتح حبصي نأ لبق ًاريبك ًاريثأت يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنإلا

 دادغب يف يناطيربلا ماعلا لصنقلا باطخب ةريبك ةجردب نوزريك متها دقو
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 تيوكلا ليوحتل ايسور ططخ نم هفوخت لوح لبق نم هيلإ انرشأ يذلا .خول
 هريرقت يف ةجحلا هذه لبقملا ثكلملا بئان فقلت .محفلل اهب ةصاخ ةدعاق ىلإ

 ةرورض يف هيلع حلي ذخأو /١89. ةنس رياربف 5 خيراتب يربزلوس ىلإ بهسملا

 ىلوألا ةجردلابو .ىرخألا لودلا ىلع ةصرفلا تيوفت لجأ نم ةرامالا هذه ىلع

 , ""ايسوز ىلع

 تارييغت نم يرجي ام ىلع دنهلا نوؤش ةرازو عالطإ ىلإ نوزريك ىعسو
 ناكو .ةيتيوكلا ةلأسملا هاجت ةلماك ةكرحلا ةيرح خولو ديم حنم لجأ نم

 نمو «ةيلخاد ةيسايس بابسأ ةدعل يربزلوس ىلع ريثأت ةرتفلا كلت يف نوزريكل
 هملست نم مايأ ةثالث دعبف .ةوجرملا ةجيتنلاب اضيأ ةرملا هذه هريرقت داع مث

 رادصإب نوسردناس ةيجراخلا ريزول يناملربلا بئانلا ءارزولا سيئر فلك

 ةحص نم ةقثاو نكت مل ةريخألا نأ ديب .دنهلا نوؤش ةرازو ىلإ ةبجاولا تاييلعتلا

 ناكو .ىيلكش در ءاطعإب تفتكا دقف اذلو .خول ريرقت يف ةدراولا تارريملا

 ةيأ دوجو مدع نم اقثاو ناكو لب ءاضيأ يأرلا اذهل الايم رذحلا نوسردناس

 اريسأ هكرتي مل نوزريك نكل .تيوكلا هاجت غروبسرطب ىدل ةيلعف تاططخم

 ىلإ نكل ءرخآ بلط لاسرإ ىلإ  ةيلخاد ةعانق نود - نوسردناس رطضاف .هيأرل

 ايسور مايق لامتحا يف ةقثلا نع بارعإلاب اهدر هءاجو .ةرملا هذه لوطسألا ةدايق

 نكل «ناريإ ربع هؤانب عمزملا يديدحلا طخلا يف ةيئاهن ةطحم ىلإ تيوكلا ليوحتب
 يذلا رمألا ءاهب ةيرحب ةيركسع ةدعاق ءانبل اهيدل ةلئاطلا لاومألا رفاوت طرشب

 يف ابغار ناك هنأل درلا اذه هاجت اضرلاب نوسردناس سحأ .لامتحالا ليلق ربتعي

 تاللسارملا يقاب ىلع هعالطإ مدعب رمأو .رومألا هذه يف نوزريك لخدت فاعضإ

 يناملرب بئانك لكشلا ثيح نم اهب مزلم ريغ هسفن اريتعم .عوضوملا اذهب ةقلعتملا
 .19اريزولل
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 اهقاس ىتلا ةلدألا فعض نم نيقثاو ديمو نوزريك ناك لاوحألا يأ ىلع

 يف كلذ نع ةحارص هل بتك رهشوب يف ماعلا لصنقلا نإ ىتح .هريرقت يف خول

 عمو 2189/7 ةنس سرام 78 خيراتب نوزريك ىلإ هجوملا يرودلا يرسلا هباطخ

 كارتألا عنل نمث يأب فورظلا كلت لالغتسا ةرورضب كسمتلا يف رمتسا كلذ

 ىلع بادتنالا ضرف قيرط نع يبرعلا جيلخلا يف مهعقاوم تيبثت نم
 ١89/8 ةنس فيصو عيبر لاوط عوضوملا اذه رمتسا يلاتلابو .©5)تيوكلا

 .اضيأ اهكلك هب نيعصتلا نيتزاوولا انلك نيب ةيلخلا تاشفاشلل ادكرم

 يل دنهملا نوؤش ةرازول ةيسايسلا ةرادإلا سيئر دكأ تاشقانملا هذه ةليصح لوحو

 ىلع يناطيربلا بادتنالا نالعإ نأب 184 ةنس وينوي 71 خيراتب هتركذم يف رنراو

 نكل .داح لكشب ةيكرتلا ةيناطيربلا تاقالعلا روهدت ىلإ يدؤي نأ نكمي تيوكلا

 ةسايسلا لوح ةليوط ةركذم ةغايصب ماقو ءاذه يأرلا هقفاوي مل نوزريك

 هنييعت دعب يأ 2.1847 ةنس ريمفون ١4 يف يبرعلا جيلخلاو ناريإ هاجت ةيزيلجنالا

 اهيفو .بصنملا اذه مالتسال دنحلا ىلإ هترداغم لبق نكل كلملا بئان بصنم يف

 نلعأو .تيوكلا ىلع ةينوناق قوقح ةيأب ايكرت عتمت مدع ىلع هتلدأ درسي حار
 ةطحم ىلإ تيوكلا لوحت عنمل اهيلع يزيلجنإلا بادتنالا ضرفب يوقلا هكسمت

 ةقطنمل رباعلا وأ ناريإل رباعلا بقترملا يديدحلا طخلل ةطيسو ةدعاق ىلإ وأ ةيئاهن

 لودلا نيب عارص ةبلح ىلإ يبرعلا جيلخلا لوحت عنل كلذكو .نيربغلا نيب ام

 قرشلا يف روترأ ءانيم ءاشنإ نود ةلوليحلا وه كاذو اذه نم مهألاو .ىمظعلا

 .(*””طسوألا

 .روترأ ءانيم ىلإ ركذلاب قرطت امدنع .هلعفي امب اديج ملعي نوزريك ناك

 لبق اضرعت دق اناك ,ةصاخ ةروصب يربزلوسو .ةيزيلجنالا ةموكحلا نأل كلذ

 ببسب نييناطيربلا نييسايسلا ضعب لبق نم ةداح تاداقتنال ةزيجو ةرتفب كلذ

 «زمياتلا» تبلاطو .ذوفن قطانم ىلإ نيصلا ميسقت ةلأسم يف ايسورل موعزملا |ملزانت
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 حجن دقف اذل .«؟')ةيجراخلا ريزو بصنم نم يربزلوس ةلاقتساب ةحارص
 لظ يف ديدج روترأ ءانيم روهظ رطخ نم رذح امدنع .هدارم قيقحت :يف نوزريك
 نع الضف قيدنلا دودنلا نم ةرلآ هداه ةرقابم ةيرقم لعو هفورظلا هذه
 ىلإ ةفاضإو .ةيزيلجنالا ةمكاحلا رئاودلا ىدل سورلل ةيداعملا ةجزمألل هلالغتسا

 يف عضولل ديدجلا روهدتلا لوح تامولعم اتكلكو ندنل تقلت نأ تثبل ام كلذ

 ءرطقو تيوكلا نيب عازنلا ببسب يبرعلا جيلخلا نم يبرغلا يلاشلا عاطقلا
 اهكلع ىلا ةيلودلا ةكرشلا ططخ لوح ءابثأ ةورو بيس ةصاخ ةروضنو

 (ايروس) سلبارط طبري ةيديدحلا ككسلل طخ ءانبل يسورلا تسينباك تنوكلا

 . * 7”تيوكلاب

 باطخ لاسرإ ىلإ ججح نم نوزريك هقاس ام ريثأت تحت يربزلوس رطضا
 هنم احيرصت نمضت /١184. ةنس ريمسيد © يف دنطلا نوؤش ةرازو ىلإ يهيجوت

 ىلع يزيلجنإلا بادتنالا نالعإ ةيناكمإ يف رظنلاب ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلل
 وأ ةدايسلا ضرف يف ايكرت قحب فارتعالل وعدت سسأ ةيأ دوجو مدعل» تيوكلا
 .59*(2(تيوكلا ىلع فارشإلا

 هفلس ملست دقف .ناوألا لبق رصنلاب لافتحالا لجعت نوزريك نأ ديب

 . مايأ ةرشعب اتكلك هترداغم لبق دنا نوؤش ةرازو نم تايلعتلا هذه نيغليا

 نوزريك ناك انيبو .هفلخ لوصو ىتح عوضوملا يف تبلا ليجأت هرارق ناكف
 قف ئزيلجنإلا ريقسلا نم اريرق ندنل تمل «ىدنطلا طيسلا ىف رحب

 ىلع ىزيلجنالا بادتنالا نالعإ بقاوع نم هيف رذحن ءرونوكوأ ةئاتسآلا

 عم امنإو .طقف ايكرت عم سيل داح مادص ىلإ امتح يدؤيس يذلا .تيوكلا
 يلاتلابو .ةماتلا ةيرسلاو ديدشلا رذحلاب مازتلالا يف ريفسلا حلأو ,ايشنأ ايسوو

 نالعإلا رارق لادبتساب ١844 ةنس رياني : يف يربزلوس تاييلعت تردص

 ىلع صنت كرابم عم ةيرس ةيقافتا ماربإب تيوكلا ىلع بادتنالل فوشكملا

 ا



 . ؟؟)اهاياعرل

 رارقلا رديعت نم انسي ناكو ءانكلك نا تفقولا كلذ ُْق دوزريك لصو

 نأكو اعابطنا تقلخ ةديدج ادوش هدنع نم اهيلع فاضأ هنكل .اهذيفنتل

 بادتتنالا نالعإ قبست ةيلوأ ةلحرم درجم يه كرابم عم ةحرتقملا ةيقافتالا
 نيلوؤسملا عمو قباسلا ميقملا عم ةيتيوكلا ةلأسملا نوزريك شقان دقو .يقيقحلا

 يف ةرتفلا كلت يف نيدوجوم اوناك نيذلا .يبرعلا جيلخلا يف نيرخآلا نييناطيربلا

 ةيقافتالا ةقباطم ةرورضب هاوحف ليفت جاتنتسا ىلإ كلذ دعب لصوتو اكلك

 نداهملا نع لحاس يمكاح عم نيتمربملا نيتيقافتالا جذومنل تيوكلا عم ةلبقملا

 .2*””نيرحبلاو

 نامع لحاس ىتيقافتا ذخأ ىلع تقولا تاذ يف رنراو ىل ضرتعا دقو

 تاقالع ىلع اضيأ ايناطيرب فارشإو لب .«بناجألل تازايتمالا حنم مدعب خيشلا
 ةلاحلا هذه يف كارتألا نأب ادكأتم رنراو يل ناك انهو .ةيجراخلا تيوكلا

 .ةيقافتالا ءابنأب يلاعلا بابلا ملع روف كرابمب ةحاطإلا ةلواحم ىلع نولمعيس

 طمنب كرابم عم ةيقافتالا يذتحت نأ رئراو يل حرتقا فواخملا هذهل ةاعارمو

 49189١(. ةنس سرام ٠١ خيراتب طقسم ناطلس عم ةمربملا ةيرسلا ةيقافتالا

 نوؤش ةرازوو ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملا ىوتسم ىلع عوضوملا شقون مث

  يدنهلا سلجملا ىدل صاخ مامتهاب رنراو ىل تاحارتقا تلبوق ثيح .دنملا

 ,ةيناطيربلا ةموكحلا لمحتت نأ يف هؤاضعأ حلأ يذلا .ةرازولل يدايقلا زاهجلا

 دشع ةيداملا ةيلوؤسملا نع دسألا بيصت ءةيدنطا ةيزيلجتالا تاطلسلا سبلو

 بقاوع ىلإ اهذيفنت يدؤي نأ نكمي يتلاو .تيوكلا عم ةيقافتالا هذه عيقوت

 دع



 ١/4894 هةنس 57 ١م ف يربزلوس ليهتعا ءاريخأو ..ةقطنملا ةّذه ف ةريطخ

 , (؟!رئنراو ىل تاحارتقا ىلع اهساسأ يف ةينبملاو .ديم ىلإ ةديدحلا تاييلعتلا

 لوخد نم قدأ وأ نيسوق باق ديشر نبا تاوق تنانك كلذ نابإ
 ره نأ نكمملا نم نكي لو ,ةيكرت ةيركسع ةنيفس اهعايم تلصو ايتيب «كيوكلا
 عم يمتحلا براقتلا ىلإ كرابم عفدو « ةرامإلل عضولا ديقعت نود مالسب اذه لك

 تيوكلا برق ترهظ م1844 ةنس رياني 7١ يفو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا

 يف يسايسلا ميقملاو رهشوب يف ماعلا لصنقلا اهنتم ىلع لمحت ةيركسع ةنيفس
 هنيب طسوتلل هءاج هنأب هريخأو خيشلاب ىقتلا يذلا .ديم مدقملا يبرعلا جيلخلا

 نم ءزج يأ بناجألا ريجأت مدعب ايرس ادهعت هنم ذخأو .ديشر نبا نيبو
 يار

 ءاطعإ ريخألا ضفر ثيح «.كرابم عم ديم مدقملا تاضوافم تلاطو

 ةئام ىدم ىلع ةرم لوألو .مهنم لباقم مازتلا نودب زيلجنإلل بولطملا دهعتلا

 جوتملا ريغ كلملا» مدطصي ةقطنملا هذه يف لاعفلا يموجهلا طاشنلا نم ماع

 ةمزلم ةيقافتا عيقوتب كسمتيو بلطي يبرع مكاحب يبرعلا جيلخلل «يناطيربلا
 ساسملا مدع اهرودب نمضت نأ ارتلجنا نم كرابم بلط دقف .نيفرطلا الكل

 موقت نأ .,تاضوافملا هذه اورضح نيذلا هناوخإ بلط امك .ةرامإلا ىضارأب

 ظافتحالا ىلع مهتدعاسمب مهل يباتك ناض ءاطعإب انا ةيزيلجنإلا ةر

 . (ةرصبلا ةيالو يضارأ يف ةعقاولا يأ) وافلا ةقطنم يف ليخنلا عرازمب

 يفو .ةيفاكلا تايحالصلا كلمي ال هنأب عرذتو جرحو ةريح يف ديم عقو

 عقو رياني 7١ يفو .ءطسو لح ىلإ ليوط لدج دعب لصوتلا مت فاطملا ةياهن

 تاطلسلا مازتلا ىلع صنت ةقيثو عقو دقف ديم مدقملا امأ .«سولطملا دهعتلا كرابم

 ءايونس (ينيلرتسا هينج فلأ) ةيبور فلأ ١5 كرابم حنمب ةيدنحلا ةيزيلجنإلا
 ةلاح يف «ةبيطلا اهتامدخ» ميدقتب ةيزيلجنإلا ةموكحلا مازتلا وه كلذ نم مهألاو

 ل



 هذه يف رصنع مهأ نأب هباطخ يف ديم دكأو .«*”)ةرامإلا ددبب رطخ ىأ روهظ

 .نامتكلا يط يف اهب ظافتحالاو اهنالعإ مدعب خيشلا مازتلا وه ةيقافتالا

 يف يبنجألا مسقلا سيئر لثم .علطم بتاك ديكأت انه مامتهالل ريثمللا نمو

 عم ةيقافتالا عيقوت ىلع فاطملا ةياب+ يف مدقأ دق كرابم نأب .لوريشت «زمياتلا»
 نأب .يلاتلاب ينعي اذهو .2>«نيرحبلا خيش هقيدص ةحيصنب» اذه ارتحنا

 كرابم عانقإ لجأ نم ىسيع نيرحبلا خيش «مهفيلح» كارشإب اوماق نييناطيربلا
 . ةيقافتالا عيقوتب

 تبهذ ام ةحص مدع تبثي ةيتيوكلا ةيزيلجنالا تاضوافملا نومضم نإ

 يف ةيوقلا تيوكلا مكاح ةبغر لوح معازم نم ةيناطيربلا ةيخيراتلا رداصملا هيلإ
 ايناطيرب عم ةيئانثلا ةيقافتالا عيقوتل ارطضم ناك كرابمف .يزيلجنالا بادتنالا

 .ةرامإلا ىلع ديدشلا رطخلا ةظحل يف طقف

 ىلع ١8494 ةنس رياني 7٠ يف ةعقوملا ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا تصن

 يضارأ ىلإ ةيبنجألا لودلل نيلثمم وأ ءالكو يأ لاخدإ مدعب هتثروو كرابم مازتلا

 وأ عيب مدعب اضيأ دهعتو .كلذ ىلع ةيزيلجنإلا ةموكحلا ةقفاوم دعب الإ ةرامالا

 وأ يلثممل تازايتما ةيأ ءاطعإ مدعو .يبنجأ يأل هيضارأ نم ءزج يأ ريجأت

 .("0ةيزيلجنإلا ةموكحلا ةقفاوم نودب ةيبنجألا لودلا اياعر

 ءزج يأ ىلإ دتمي هلعجي مازتلالا صن ىلإ دنب خيشلا نم حاحلإب فيضأ اك
 فرصت تحت ةعقاو ةظحللا كلت يف تناك ول ىتح .كرابمل ةكولمملا يضارألا نم

 ارتلجنا مازتلا وه ةرشابملا ريغ ةراشالا هذبم دوصقملاو .ىرخألا لودلا اياعر

 ةقيثولا تليذ دقو .حابصلا لآل ةكولمت وافلا ةقطنم يف ليخنلا عرازم ءاقب ناضب

 رزج يف نييناطيربلل الثمم هتفصب اهيلع دهاشك يبنلادبع نب ميحر دمحم عيقوتب

 . كرابل ايصخش اقيدصو نيرحبلا
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 نع ةرداصلا تاميلعتلا رطأ كرام عم ةيقافتالا تزواجت لاح يأ ىلع

 ١899« ةنس رياني يف قريزلوس اهديدعا يتلاو .ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو

 نودب ةيبنجألا لودلا لثمن لابقتسا تيوكلا خيش ىلع مرحي ادنب تنمضت دقف

 نم ريبك دح ىلإ ةبيرق ةيقافتالا هذه لعجي يذلا رمألا ءايناطيرب ةموكح ةقفاوم

 ةراثإ ىلإ كلذ يدؤي فوسف ءاهرمأ فشك ادإ ام ةلاح قو :؟بادتنالا ةقينو

 ايقنأ ايسووو ايناملأ نم لك ىدلو لب ءاهدحو ايكرت ىدل نيل رعيكلا عاقسألا

 ةعقاولا ةيتيوكلا ىضارألا لوخ ةمهبم ةرابع صنلا يف تدرو كلذ نع الضفو

 دق ديم انآ كلظ نم ىعالاو ءاهرجلا ابنا مرج .يقلاو «بئاعبألا ةزوحب انقؤم

 علطا امدنع رنراو يل نإف اذلو .ةرامالا يضارأ ةياححب ايناطيرب موقت نأب مزتلا

 .«هيفافتالا هذه نم ةياغلل لوهذم يننإ» :اقملعم بتك .قاروألا هذه لك لع

 دكأ ابك .اهيلع قداصت نل ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو نأ نم اقثاو ناكو

 فلكملا تاييلعتلا زواجت دق ميقملا نأب يربزلوس ىلإ هريرقت ىف اضيأ نوسردتاس

يلعت يريزوس ردصأ دقف كلذ عمو .ريبك دح ىلإ اه
 هنس سرام ١” يف هتا

 هله ذختت ىتح رظتني 4 نوزريك نأ رظنلا تفلي امتو .ةيقافتالا داتعابا 848

 ةيزيلجنإلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلاب ١849 ةنس رياربف ١1 يف ماقو .ةوطخلا

 ١11١. ةنس ىتح ايراس اهحلوعفم رمتسا يتلا «ىلوألا ةيتيوكلا

 دعو ميدقتب رمأ دقف ءوافلا ةقطنم يف ليخنلا عرازم ناضب قلعتي ايفو

 مامأ قبي 4 .سكا نحب مستت هغيصب نكل .ةيزيلجنالا ةياحلاب هادابأ

 دامتعاب دوزريك راطخإب دنملا دوؤش ةرازو ةبلاطم ىوس بضاغلا نوسردناس

ىلإ تقولا سفن يف ديم رظن تفل دعب نكل .ةيقافتالا
 ماظنلل زواجت نم هبكترا ام 

 . ' "اهب فلكملا تايحالصللو

 يف مهيلإ ةيقرب لاسرإب ماقو . ندنل يف نيلوؤسملا بضغل 3 اريثك درع رئاثي ل

 نيمو انيجرللا كييف تاكا كأني مهيأ دنيا دس ابنا .ريارف ١4

 م



 اياعرل ةكولمملاو تيوكلا يف ةمئاقلا تويبلا اهب دصقي هنأب .ىرخألا لودلا اياعر
 .تيوكلا يف كالمأ ةيأ ادبأ اونتقي مل ايسور اياعر نأ نيح يف .ايكرتو ايسور
 طقف امل هترايز تمتو .فوسيناقوأ رجاتلا وه تيوكلا روزي يمور نطاوم لوأو
 ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت نم نيرهش دعب يأ .م1899 ةنس سرام يف
 (270ةيتيوكلا

 بيقل ناك :تيوكلا ىف اتويب اوكلت نيذلا كارتألا اياعرلا .نيب نمو

 كرابمل نايمح ناقيدص اههنأب (منع فرعو .طقف اشاب بلاط هنباو ةرصبلا

 ىلإ دنبلا اذه جاردإ ىلع رصأ كرابم نأ ودبي ام ىلعو .ةيكرتلا تاطلسللو
 .امل ةمخاتملا قطانملاو وافلا يف نييتيوكلا كالمأو هكالمأ ةيامح ضرغل ةيقافتالا

 .يربزلوس رمأب نامض باطخ هئاطعإل ًارطضم ناك يناطيربلا ميقملا نأل كلذ

 . هكالمأ ةياحب ارتلجنا مازتلا ىلع ايلمع صني

 نمضتت مل اهنأل اهنع ًايضار نوزريك نكي مل «ةيقافتالا عيقوت نع رظنلا ضغبو
 ىتلا ,ندنل يف ةموكحلا فقومب هملعلو .تيوكلا ىلع بادتنالل ايمسر انالعإ
 27 ىلع ةيناطيربلا ةمكاحلا ةقبطلل اقاطن عسوألا ططخلاو حلاصملا لضفت
 ىتلا ةيرامعتسالا رئاودلا نم ءزجلا كلذ يأ .«يطسوأ قرشلا» لتكتلل ةقيضلا

 عاطقلاو طسوألا قرشلاو دنهلا عم يراكتحالا اهلماعت رارمتساب ةينعم تناك

 يف هنم نوبرقملاو كلملا بئان لجعت دقف .يدنحلا طيحملا ضوح نم يبرغلا
 ةنس رياربف " يف ندنل تقلت نأ ثبلت ملو .ًاوت ققحتملا حاجنلا تيبثت ىلع لمعلا
 نم ةيقرب «ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالل ءارزولا سيئر دامتعا لبق يأ +88

 لاريمألا ةيقرشلا دنهلا نفسل ديدجلا دئاقلا فيلكت ىلع اهيف رصي كلملا بئان
 لبق نم تيوكلا لالتحا عنم لجأ نم ةحلسملا هتاوق مادختساب سالغود

 اذه رادصإ ىلإ يربزلوس رطضاف .ةرصبلا ةقطنم يف ةدوشحملا ةيكرتلا تاوقلا

 ب



 ىلع ةرداق هنفس نأب دافأف .هيأر نع هسفن سالغود نم رسفتسا هنكل .فيلكتلا

 ءمث نمو .ةيفاك ةرتفب هعوقو لبق هب ملعلا طرشب يكرتلا عسوتلل يدصتلا
 ةنومضملا تامولعملا رفاوت اهالخ نم نكمي يتلا ةليسولا ةلكشم روفلا ىلع ترهظ

 طبضو ثيرتلا ديدج نم بلطو داع نوسردناس نكل .ةيكرتلا ططخلا لوح
 نم ىدجأو لضفأ مهموجه عنمو كارتألا عم قبسملا قافتالا نأ اريعع « نقلا

 .يبرعلا جيلخلا دودح ىدعتيو دعصي نأ ةلوهسب نكمي حلسم عازن يف طروتلا
 :رونوكوأ نم اضيأ الماك ًاديبات فقوملا اذه ىقل انك ءرثراو ىل ىأرلا هقفاو دقو

 رارتقلا ءاغلإ - ديدشلا قوؤريك ءايتسأ مغر  ةجيعلا :تناك «يلاتلابو
 ةيكرتلا تاوقلا روهظ روف يئاقلت لكشب يزيلجنالا لوطسألا مادختساب صاخلا

 (*27تيوكلا يف

 ةيقافتالا داتعال يربزلوس تعفد ىتلا بابسألا دحأ نأ انل ليخيو

 يذلا ««يطسوأ قرشلا» لتكتلا رطاخخ ةثده# ىلإ هيعس وه «ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا
 سيئر لبق نم ذا دق رارقلا اذع نأل كلذ ,ابهغ نوطيطسي هراصتأ نأك

 عمو .ةيقرشلا دنملا نفس مادختسا لوح لدجلاو شاقنلا ةورذ يف ءارزولا
 تعفو دقق ..هراصنأو توؤربكل افيلس ناك رهلا نأ قف كش نم سلف «كلط

 ,«تداعو 218489 ةنس رياني 7 يف اهيلع قدوصو ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا

 . «يطسوأ قرشلا» لتكتلا يف نيكراشملا لك ىلع ةريفو راثب .ديكأتلاب

 ةيرياجتاإلا تافاليلل اساسأ ةيقافتآلا هدغ تبقي ًاماع 49 فم لغو

 ايعردت ةينيطا تاظلسلاو ةيئاطيربلا ةيسامولبدلا تلمع ابنم اهالطلاو .ةييركلا

 . ةيزيلجنالا ةياحلا تحت تيوكلا عضو ىلع

 :دادغب ديدح طخ ىلع اهرثأو ةيقافتالا

 ةطحملا حبصت نأ تيوكلل ًاررقم ناك رشع عساتلا نرقلا ةيامن يف

 تب 3090



 ةنس ربوتكأ يف ايكرت ةرايزب يناثلا ملهليو ماقو .يديدحلا دادغب طخ يف ةيئابغلا
 لك لوح ديمحلادبع ناطلسلا عم ةلوطم تاضوافم قرجأ كثي : 186

 ةهج نمو .اعبط دادغب طخبو «.ةيكرتلا ةيناملألا تاقالعلاب ةقلعتملا تالكشملا

 يلاعلا بابلا يف عوضوملا اذه لوحو ةرتفلا يف ةلثامم تاضوافم تيرجأ .ىرخأ

 كنبلا نييكرو هفولويب ةيتاملألا ةيساولبللا ةقيطا نسيقر لبق خف

 ةيزيلجنالا ةيقافتالا عيقوت نأ ًامامت حضاولا نمف ييلاتلابو .©"*”سنميس يناملآلا
 ةمكاحلا رئاودلا ءايتسا ريشي نأ دبال ناك تاذلاب ةظحللا هذه يف ةيتيوكلا

 تاقالعلل هديعصت ىلإ ةفاضإلاب .ىكرتلا يناملألا براقتلا لجعي نأو «ةيناملألا

 دق نيلرتميشت كناريعتسلا ريزو ا ناك يذلا تقولا يف «ةيناملألا ةيزيلجنالا

 ةطيشن ةدعاسمب |مههفلاحت لوح ةيناملألا ةيزيلجنالا تاضوافملا ءدب يف وتلل حجن

 ةهجاوملا فقوب ةياغلل [متهم ناك يذلا ««يبونجلا يقيرفألا» ب ىمسملا حانجلا نم

 ةقطنم ىلإ ةيبونجلا ايقيرفأ لك ليوحت ىلع لمعلاو ةيناملألا ةيرامعتسالا رئاودلا عم

 . ةمرحم ةيناطيرب

 ىلإ ةيتيوكلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا ءابنأ لوصو نم اضيأ ىشخت ندنل تناكو

 يف ريطخلا عازنلا ةباحس تحت رم دق ناك 18948 ماع نأو ةصاخ ءاسنرف ملع

 تاوقلا نيب ةحلسم ةهجاوم دهشت نأ تداكو نادوسلا بونج يف عقت) ةدوشاف

 مل نيدلبلا نيب فالخلا نأل كلذ .(مجرتملا - 1894 ةنس ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا

 .ةيقيرفالا ىطسولا قطانملاو اهقرش يلامشو ايقيرفا لامش ىلع طقف ارصاق نكي

 عضو ىلع تاديقعت تأرط ثيح ءاضيأ ىندألا قرشلا ةقطنم ىلإ دقما لب

 رئاودلا مامتها نأ ىلع ةوالع .ىبسورلا يسرفلا فلاحتلا مايق ذنم ايناطيرب

 دق رشع عساتلا نرقلا نم ةريخألا تاونسلا يف يبرعلا جيلخلاب ةيسنرفلا ةمكاحلا

 .اضيأ طسوألا قرشلا يف ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا تاقالعلا وفص ةريبك ةجردب ركع

 داح يبسنرف يزيلجنإ فالخ عقو .م1844 ةنس ةيادبو . ةنس ةياهن ىفف

 ا



 ماع فيرخ يفو 0'©2طقسم ةنطلس يف ةدعاق ىلع لوصحلا اسنرف ةلواحم ببسب

 لوح هعم تاضوافم نييسنرفلا ءارجإ عقاو ىلع زيلجنالا كرابم علطأ 4
 رثكأ لثمي ناك هنأب ١894 ماع رابتعا نكمي اذلو «”"ةيسايس ةيقافتا ماربإ

 نرقلا نم هلك يناثلا فصنلا لالخ ةدح ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا تافالخلا لحارم

 : ةيلاتلا ةرابعلاب ١8948 ماع عيبر يف حرص دق يربزلوس نإ ىتح .رشع عساتلا

 . ©0(اسنرف عم برحلا ةفاح ىلع نوكنس روهش ةتس لالخ»

 نأ وه ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلا هاشخت تناك ام رثكأ نأ ماتهالا ريثي امتو

 ثيح «.ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةيناطيربلا ةيسامولبدلا هتزجنأ امب غروبسرطب ملعت

 ميسقت ببسب .1894 ةنس اداح (قافت ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاقالعلا تدهش

 لضفأ لاح يف اضيأ ىندألا قرشلا يف عضولا نكي ملو .ىلوألا ةجردلاب نيصلا

 ميسقتب يربزلوس حارتقا ١18914 ةنس رياربف يف رصيقلا ةموكح تضفر نأ دعب

 .ذوفن قطانم ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 يف ةيموجهلا ةسايسلا نارربت ندنلو اتكلك تناك .دعب |ميف نيبنس اكو

 . ناريإ بونج يف ىلوألا ةجردلاب يبسورلا ناودعلا ةهجاوم ةعيرذب يبرعلا جيلخلا

 .اضيأ تيوكلاو

 هاجت ةيزيلجنالا تاريبدتلا نم أزجتي ال اماه ًاءزج ةيرسلا تناك يلاتلابو

 ءايسورو اسنرفو ايناملأو ايكرت عم ارتلجنا تاقالع روهدت عنم فدهب تيوكلا

 لبق ةيتيوكلا ةلأسملا يف ارتلجنا دض ةدحوم ةهبج ءاشنإ نود ةلوليحلل كلذكو

 رونوكوأ ناكو .ةيفاكلا ةجردلاب ةرامإلا هذه يف اهعقاوم ايناطيرب تبثت نأ

 .ةيرسلا هذه ةاعارمب نيكسمتملا رثكأ نم ةصاخ ةروصب يربزلوسو

 ءادأ ةعرسو ةءافك ريدقت يف حوضوب تقفخأ ةيناطيربلا ةيسامولبدلا نأ ديب

 ةنس رياني نم عباسلا يفف .ءاوس دح ىلع ةيكرتلاو ةيسورلا تارباخملا نم لك

 ل



 ررخ يلاعلا بابلا ىقلت ,عيباسأ ةثالثب تيوكلا ىلإ ديم لوصو لبق يأ 8

 ريفسلا طيحأ روفلا ىلعو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا اهب هتفلك يتلا ةمهملا

 ىلإ ريخلا لقن يذلاو ..اضيأ اهب ايلع فييقوشي) ةناقسآلا يف يسورلا

 نم دهعتلا ىلع لوصحلا يأ) ديم مامأ ةحورطملا ةمهملا نأب ادكؤم .غروبسرطب

 .تيوكلا ىلع ةيزيلجنالا ةياحلا نالعإل ىلوألا ةوطخلا ةباثمب نوكتس (كرابم
 تضوق اذكهو ,240تانولعلا هذه ةحص نم دكأتلاب روق فولغورك فلك دقو
 توام عم ةيقافتالا ةيرس ىلع ظافحلا يف ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو لامآ لك

 .كلذب ملعت .عبطلاب ,نكت مل ندنل نكل

 نع ةريبك ةجردب ةيضار ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا تناك لاوحألا يأ ىلع

 هيف ناك يذلا .هسفن تقولا يف نكل .ماع لكشب ةيتيوكلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا

 حانجلا ةداقو ءارزو نم نوريثكو ,يربزلوس ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر

 ةيبوروألا لودلا عم تاقالعلا ميزأت مدع ىلإ اوعس نمم «يبونجلا يقيرفالا»

 ءاتقؤم ولو ةقيثولا هذه ءافتكالا نوديؤي «ةيبونجلا ايقيرفأ يف ركنا ببس
 ةهجوب ناكسمتي «يطسوأ قرشلا» حانجلاو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تناك

 . ىرخأ رظن

 مئاقلا ماق ,م189/ ةياهن يف دنهلا كلمل ًابئان نوزريك دروللا نيع امدنعف

 : عزجب اهونم «نييعتلا اذهب غروبسرطب راطخإب راسيل ندنل يف يسورلا لامعألاب
 ءودملا لحم رطخلاو ىضوفلا تلح ام اذإ ءادج ةراسلا تآاجافملا نم نوكتس»

 لعفلابو .«0')(ةريخألا ةنوآلا يف ىطسولا ايسآ دودح ىلع نيميخملا ةنيكسلاو

 ةسايس ةغايص يف طشنلا هرودبو سورلل هئادعب ًاديج ًافورعم نوزريك ناك
 مل ةسايسلا هذه نأب ملعي نم لق نكل .طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا عسوتلا

 نادلبلا دض لب .ىطسولا ايسآو تبتلاو ناتسناغفا دض طقف ةهجوم نكت"

 .اضيأ يبرعلا جيلخلا ضوح يف ةعقاولا
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 .طسوألا قرشلا يف يناطيربلا عسوتلا راصنأ لكل ًاساربن دوقع ةدعل ثحبلا اذه
 ليلحت لالخ نمو .يبرعلا جيلخلا تالكشمل نوزريك هيلوي صاخ مامتها ةمثو

 ةروص مسر دق هدجت .لاوحألا ضعب يف قئاقحلا ىلع ّنحَتو .قئاثولل عراب
 راجتؤو ةنصارقلل ةنس ةئم ىدم ىلع ةيزيلجنإلا ةحلسملا تاوقلا ةدراطمل ةيجذومن
 مالسلا رارقإب  فلؤملا ةعانق بسح  تجوت يتلاو .يبرعلا جيلخلا يف قيقرلا
 .ساسألا اذه ىلعو .اهبوعشو ةقطنملا هذه لئابق ةيبلاغل ديغرلا شيعلاو

 بلاط يبرعلا جيلخلل ةريبكلا ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا ةيمهألا نم ًاقالطناو
 لك يف رظنلا فقوتسي ام رثكأو .«ةيناطيرب ةريحب» ىلإ هليوحتب انلع نوزريك

 يأب طسوألا قرشلا ىلإ ايسور لغلغت ةبراحم ةرورض هديكأت وه باتكلا
 . .يبرعلا جيلخلا يف يسور ءانيم» :يبرعلا جيلخلا ىلإ اهلغلغت ةصاخو .نمث

 لخي فوسو «ملسلا تقو يف ىتح جيلخلا ةايح ىلع ىضوفلا رصنع لخديس
 نييالمب ردقت يتلا ةراجتلا رمديسو .قاش دهجب ققحم يذلا ساسحلا نزاوتلاب

 ايتاد نيدعتسللا نييصعتلا تارثث لعشي فوسو ةينيلرتسآلا تاهينخلا نم ةديدع

 يف ءانيم نع ةلود ةيأ لبق نم لزانت يأ ىلإ رظنأ فوس يننإ .قانخلاو كباشتلل
 .دصرتلاو رارصإلا قبس عم ارتلجنال ةهجوم ةناهإ ةباثمب ايسورل يبرعلا جيلخلا

 اذه زيجي يذلا يناطيربلا ريزولا مهتأسو .مئاقلا عضولل رربم الب قرخ ةباثمبو
 . 2١ )(هنطول ةنايخلاب .رمألا

 ةداقلا دحأ ىلإ رظنم نم لوحتو كلملا بئان بصنم نوزريك ىلوت امدنعو
 ذديفنت يف عرش «.هتساس رابك دحأ ىلإو (« يطسوأ قرشلا» لتكتلل نييسيئرلا

 تاقاللعلا :دحاو رمأ ُْق زال أطخأ دقو لمعلا ديعصلا ىلع هتايرظن

 اهب ًاطانم ؛ةريبك ةيئاعد ةلمح نوزريك مظن هتاطلس ةسرامل ىلوألا مايألا ذنم

 تا



 نيرهنلا نيب امو ناريإ ىلع ءاليتسالل دعت ةيرصيقلا ايسور نأكو عابطنا قلخ

 .يبرعلا جيلخلا نم ريبك عاطقو

 ناسلب ةقطانلا «ايدنإ فوأ زميات» ةفيحص هذه هتلمح يف نوزريك مدختساو

 تناك تقولا كلذ يف اهنأل هل ًاماه احالس تناكو .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا

 بئانل ايفو ًارادحالس رزيرف تافول اهريرحت سيئر حبصأو .ةيدنه ةفيحص ربكأ

 .©"هل ًانيمأ اسراحو هتريسل ابتاك مث .كلملا سيئر
 عقاوملا ىلع طرش وأ ديق نود ظافحلاب بلاطي لتكتلا اذه ناك انيبو

 ةيناطيرب ةريحب ىلإ يبرعلا جيلخلا ليوحتبو طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا
 تاقالع روهدت ىلإ يدؤت دق يتلا ةسايسلا هذه رطاخم نع رظنلا ضغب .لماكلاب

 ةروصبو ءاضيأ اسنرف عمو لب .بسحف ايسور عم سيل ةئيس ةروصب ايناطيرب

 يهف .ىرخأ رظن ةهجوب كسمتت ىرخألا تالتكتلا تناك ءايناملأ عم ةصاخ

 يتلا ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا نعو ةدوشاف عازن هنع رفسأ امع ةيضار تناك
 .ىطسولا ايقيرفا ميسقت نأشب ١8494 ةنس سرام ١١ يف اهيلإ لصوتلا مت

 كلذ دعب مث ءاسنرف عم قحاللا براقتلا قيقحت ىلع روظنملا اذه نم تلمعو

 ءايناملأل نمثلا يلاغلا دايحلا ءارش ةرورض نم صلختلا فديهب ايسور عم

 رارمتساب ةينعملا رئاودلا نأ ديب ءايناملأل ةئوانملا ةهبحجلا ليكشتب ليجعتلاو

 ىلع ظافحلا ىلإ ةعلطتملاو .طسوألا قرشلا يف امل ةمخاتملا لودلاو دنهلا لالغتسا

 يف ام لك تلذب .طسوألا قرشلاو دنهلاو ابوروأ نيب لقنلا طئاسول اهراكتحا

 ناك ءايسور عم طسو لح ةيقافتا ماربإ ىلإ لصوتلا مدع لجأ نم هلذب اهعسو
 ىلع اهريثأت نع الضف .ةقطنملا هذه يف اهعقاوم فعضت نأ عبطلاب اهنأش نم

 عم ةيقافتالا ماربإ ىلإ ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تعس اذلو .اهحابرأ

 لاوطو كلذ دعب ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو ترطمأو «ءلجاع لكشب تيوكلا
 ردنب هاجت سوزلا تاططخم لوح ةبعرملا رابخألاب 1844 ةنس نم عيبرلا ةرتف



 ةيركسعلا ةنيفسلا يهو .جيلخلا ةرايزب ةيسور ةنيفس لوأ تماق امدنع .سابع

 ةدمل محفلا نم نط ةئام ءانيملا اذه يف كرتي نأ اهمناطبق لواحو .(«كايليغ»

 . !نيعوبسأ

 ماعلا يأرلا فيوخت اهب ًاطانم ناك يتلا سابع ردنب ةثداح تدلو اذكه

 يبرعلا جيلخلا نوئش يف نوزريكل ددشتملا طخلا ريربتو ,.«يسورلا رطخلاب» يدنملا
 قافتا ىلإ لصوتلل يربزلوس دوهج ةلقرع كلذكو .يزيلجنإلا ماعلا يأرلا مامأ

 لوح بخصلا اذه نم فدهلا ناكو .طسوألا قرشلا نوؤش لوح ايسور عم

 لتكتلا لكو نوزريك ةدعاسم وه سابع ردنب يف ةموعزملا ةيسورلا ةدعاقلا
 ضوح يف اهتسايس طيشنتب ةيناطيربلا ةموكحلا عانقإ ىلع «يطسوأ قرشلا»

 فوأ زميات» رشن ةفداصم نكي ملو . .طسوألا قرشلا لكو ناريإو يبرعلا جيلخلا

 يف ةيسنرفلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت بقع 218949 ةئس ربمتبس 7١ يف «ايدنأ

 تحت ادنب 84 نم ةليوط ةركذم .ندنل ىلإ نوزريك هجوت ليبقو ١844 سرام

 طقف اهيف صخلت مل .«جيلخلاو سراف يف ةسايسلاو ةيناطيربلا حلاصملا» ناونع

 .ةسايسلا هذهل ةهجوملا ةيجاهملا سسألا اهتنمض لب ء.هب نمؤت ام بل
 ءاقلإو ةيفحصلا ةلمحلا ىلع طقف هتاكرحت يف رصتقي نوزريك نكي ملو

 هتاقالع لغتسا لب «ةيناملربلا تاباوجتسالاو ريراقتلا ةباتكو تارضاحملا

  يوقلا ذوفنلا يذ ةموكحلا وضع عم ةقيثولا كلت ةصاخ .ًاضيأ ةيصخشلا

 اهسفن ةموكحلا لخاد ةوقب ريثأتلا لجأ نم كلذو .نوتلماه دنهملا نوؤش ريزو

 خوضرلا ىلع هثحو  هرظن ةهجو نم  ةياغلل ةلدتعملا يربزلوس ةسايس ىلع

 ثبلي ملو ءيبرعلا جيلخلا يف «يطسوأ قرشلا» لتكتلل ةديعبلا ططخلا دييأتل

 يف اهيف ضافتسا 1١899« ةنس رياربف ١١5 يف نوتلماه ىلإ ةلاسر هجو نأ نوزريك

 دقفت اهنإو ءارتلجنال ةبسنلاب ايويح ةماه ةقطنم ربتعي يبرعلا جيلخلا نأ تابثإ

 نوعسي نيذلا «انوسفانم اهربدي هططخم ةرماؤم» ةجيتن تاذلاب كانه اهعقاوم

7 



 نوزريك اهيف برعأو .ةقطنملا هذه يف ىمظعلا ايناطيربل نميهملا عضولا ةيفصتل

 حارو «ةقئال ةروصب رطخلا اذه ةهجاوم يف يربزلوس سعاقت نم هاوكش نع
 نم ةيناطيربلا ةسايسلا عزن يف ةسدقملا هتمهم ىوحف ىري هنأب دكؤي كلملا بئان

 .(027(يربزلوس ببسب - هيأر بسح - هيلإ تقلزنا يذلا «موتحملا قلزنملا» اذه

 .ليربأ 7١ يف) نوتلماه ىلإ لئاسر عبرأ 1849 ةنس لالخ نوزريك هجو
 ةسايسلل هتضراعم بابسأ اهيف حرش (ربمسيد 5١و ءربوتكا "١و ءربوتكأ 9١و

 .ةيبرغلا ةيلاشلا دنحلا موخت ىلع ةزجاح تارامإ ءاشنإل ةموكحلا اهقبطت ىتلا

 .تارامإلا هذه ىلع كش الب يلوتستس ايسور نأب هلئاسر يف نوزريك دقو

 ةسايس قيبطت يف عورشلاو ةقطنملا هذه يف ايسور ىلع ةصرفلا تيوفتب بلاطو

 نم  ربتعي يبرعلا جيلخلا نأل ًارظنو .تبتلاو ناتسناغفأو ناريإ يف ةلاعف ةيموجه

 هجوت نأب ارتلجنا حصن دقف .دنملا نع عافدلل ةقطنم مهأ - نوزريك رظن ةهجو

 .2'؟ةيئاقولاو ىوقألا ىلوألا اهتبرض تاذلاب كانه

 اهلغتسا .هلئاسر يف نوزريك اهغاص ىتلا تاروصتلاو راكفألا هذه

 برحلل ريضحتلاب ةلغشنم تناك ىتلا ةيزياسنالا ةموكحلا ثحل ندنل يف هراصنأ

 .ءيبرعلا جيلخلا يف تقولا تناق مهططخ ذيفنت ىلع «ةيبونجلا ايقيرفأ يف

 يف ةطشنلا ةيموجهلا لامعألل عساولا جمانربلا ىرحألاب وأ .ططخلا هذه تناكو

 ةنس ريمتبس 1١ خيراتب نوزريك ةركذم يف تصخل دق .يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 شتفيروغ يكيرمألا خرؤملا اهرشن يتلاو .لبق نم اهيلإ انرشأ يتلا . 69

 .650194609(2 ةنس طقف لماكلاب

 ,تيوكلاب ةطبترملا تالكاشملا لكل يلوب ةركذملا يف ةياغلل ريبك مامتها ةمث

 ةرامالل ينوناقلا عضولا ىلع ليصفتلاب اهيف ءوضلا هوراشتسمو نوزريك طلس دقو

 مامتهالا ىلع صاخ لكشب اهيف زكرو .ةيجيتارتسالا ةيسايسلا اهتيمهأ ىلعو
 نم ال ةرقفلا يف لاثملا ليبس ىلعو .تيوكلاب اينالأو اسنرفو ايسورل يمانتملا

 ب



 دنع فولغورك مامأ تحرط يتلا ةيسيئرلا ةمهملا نأ اهيف دكأ .ةقيثولا هذه

 جيلخلا يف محفلل ةدعاق ىلع ايسور لوصح يف تلثمت .دادغب يف ًالصنق هنييعت

 نوهجوتي اوناك نيذلا سورلا نوثوعبملا اهيف شاع يتلا» تيوكلا يف يأ .يبرعلا
 - 1899 ةئلس يأ) (يراجلا ماعلا لاوط ةمئاد ةفصب .دادغب نم اهيلإ

 .9'2(فلؤملا

 ىلإ ةرداصلا تاهيلعتلا نم كلذ ىلع لدتسن امك .رمألا عقاو يفو

 همامأ ماهم ةيأ كانه نكت مل .دادغب يف ايسور الصنق هنييعت دنع فولغورك
 سورلا نيثوعبملاب قلعتي ايفو .يبرعلا جيلخلا يف محفلل ةدعاق ىلع لوصحلل
 فوسينافوأ رجاتلا ىوس كانه نكي ملف .تيوكلا يف «ةمئاد ةفصب نيميقملا»

 اهيلإ لسرأ دقو .طقف عوبسأ ةدمل .م18949١ ةنس سرام يف تيوكلا راز يذلا

 لوح يلاعلا بابلا اهاقلت يتلا تامولعملا ةحص نم دكأتلل فولغورك لبق نم

 نوزريك معازم ةحص تبثت مل كلذكو .2'”ةيرس ةيتيوك ةيزيلجنا ةيقافتا ماربإ

 .م89١1/ ةنس ةيرسلا ةيتيوكلا ةيسنرفلا تاضوافملا لوح

 ةيسامولبد ةيقافتا لؤأ 1844 ةنس رياني ؟“ ةيقافثا تناك دقل

 .دنحملا يف كلملا بئان هنييعت بقع نوزريك اهيلع قداصي ةماع ةينوناق ةقيثوو

 ةيزيلجنإلا ةيقافتالا ىلإ نورظني ءاقباس انرشأ اك .هناوعأو نوزريك ناكو

 ىلع ذاوحتسالا ىلإ تح يدؤملا قيرطلا ىلع ةلحرم لوأ طقف اهرابتعاب ةيتيوكلا
 ذيفنتل هيعس يف «يطسوأ قرشلا» لتكتلا لغتسا دقو .يبرعلا جيلخلا ضوح لك
 ةيفحصلا رابخألا عساو قاطن ىلع «ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلاش عسوتلا ططخ

 نيربنلا نيبام ةقطنم روبعل ةيديدح ككس طوطخ ءانبل ايسور هجوت لوح
 ةيديدحلا ككسلا ىدحإل ةيئاهن ةطحم ىلإ تيوكلا ليوحتل اهعلطتو .ناريإو
 .اهب ةصاخ محفلل ةدعاق ىلإو

 ام لك تمدق ةناتسآلا يف ةيسورلا ةرافسلا نأب نوزريك ةركذم تمعزو

 تك



 بابلا نم لوصحلل تسينباك يمورلا تنوكلل تاليهست نم هميدقت اهعسو يف

 .يبرعلا جيلخلا ىلإ (ايروس) سلبارط نم ىديدحلا طخلا دم زايتما ىلع يلاعلا

 ةيزيلجنإلا ةيقافتالا تبستكا .مث نمو .0'2ةيئاهنلا هتطحم تيوكلا حبصتل

 تحن تيوكلا عضوب ةبلاطملاو ١81494 ةنس رياني 77 يف ةعقوملا ةيتيوكلا

 ملو .ايسورل ةيناودعلا سئاسدلل يدصتلا :«اينطو» ارربم يزيلجنالا بادتنالا

 .قاطن عسوأ ىلع رشتنا نأ رربملا اذه ثبلي

 يف نيلوؤسملل ةيرس ةركذم ىلليت ريبكلا يسامولبدلا دعأ ١105 ةنس ىفف

 فرح اب اهيف ررك « ةيئاملألا ةيزيلجنإلا تاقالعلا لوح ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو
 ةيقافتالا تاسبالم لوح نوزريك اهقاس يتلا تارربملا لك ابيرقت دحاولا

 رصتقي مل فقوملا اذه نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو 2"*)ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا

 نوسليو لثم .نيفورعملا ةيزيلجنإلا تارابختسالا لاجرو نيقرشتسملا ىلع طقف
 نويزيلجنا نورصاعم نوثحاب اضيأ اهفقلت دق ةركفلا هذه نأ دجن لب .يبليفو

 ءاذكهو © '”مهريغو ءرغنالو شتفيروغو غيرغنولو يشدلانور لثم .نويكيرمأو
 ةديلو تناك ١849 ةنسل ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا نأب معزلا نأ دجن

 ةيبلاغلا بلص يف لخد دق .ةيرصيقلا ايسورل ةيعسوتلا تاططخملل يدصتلا

 .قمألا فرشلاو ةيلودلا تاقالعلا تالكشمل ةسركملا ثاحبألل ىمظعلا

 ةيامن يف ضايرلا ىلع هئاليتساو نييدوعسلل ديشر نب دمحم ةميزه دعب
 هنباو نمحر لا دبع نييدوعسلا ءارمألا رخآ ذختا ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيناثلا

 نودعس عم ةقيثو تاقالعب كرابم طبتراو .امه اذالم تيوكلا نم زيزعلا دبع

 © ”لفسألا تارفلا ىرجم لوطب لقنتت تناك يتلا قفتنملا لئابق خيش اشاب

 رهن بصم دنع هكالمأ تمارت يذلا ةرمحملا خيش لعزخ خيشلا عم كلذكو

 ةبسنلاب تيوكلل ةريبكلا ةيمهألا ىدم نيبي كلذ لكو .برعلا طش يف نوراق

 . نيرهنلا نيبام يبونجو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش لامش يف ةيزيلجنالا ةسايسلل
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 ةمكاحلا رئاودلا قلق ةيموجهلا ططخلا هذه تراثأ دقف رمأ نم نكي امهمو

 ذوفنلل فاعضإ يأ نأب نيقيلا ملع ملعت تناك يتلا ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف
 ةسدقملا نكامألا عقت ثيح ,ةيبرعلا ةريزحلا يف  هتيفصت ايسالو  ىيكرتلا

 .هتعمسو ةفيلخلا ناطلسلا ةناكم ىلع أمتح كلهم ريثأت اذ نوكيس .نيملسملل

 نيب ةيرسلا ةيقافتالا رابخأب ١899 ةنس رياني يف ةناتسآلا تملع دقو

 عسوتلا نم ةلحرمل ةيادبلا نوكتس اهنأب تعقوتو .تيوكلا خيشو ارتلجنا
 يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا ررق اذل .يبرعلا جيلخلا ضوح لك يف يزيلجنإلا

 ءاهيف يكرتلا ذوفنلا زيزعت فدهب تيوكلا هاجت مهكيتكت رييغت نوبرقملا هناوعأو
 ثيح .ءاذه مهرارق قيقحت يف ةريبك ةدعاسم لاشرام يناملألا ريفسلا مهدعاس دقو

 يناملألا كنبلا حنمب ةصاخلا تاضوافملا طبضلاب ١8494 ةنس ةيادب عم يوما

 .تيوكلا ةقطنم ىتح يبرعلا جيلخلا ىلإ لصيل يديدحلا دادغب طخ ءانب زايتما

 هاجت ةيكرتلا ةسايسلا رييغت ىلع ليلد ىوقأو لوأ رهظ لاوحألا يأ ىلع
 نكمت يذلا ءاشاب سينأ ىشترملاو فيعضلا ةرصبلا ىلاو ليقأ امدنع .تيوكلا
 هلحم لح دقو .هسفنل ةلئاط تاورث عمج نم هبصنم هيلوت نم دحاو ماع لالخ
 ةنس ةيادب ىتح بصنملا اذه لغشي ناك يذلا ءاشاب يدمح ىرخأ ةرم
 ناك هنأل .ءبيقنلا ةعامجو كرابم نم طوغضب هبصنم كرت دق ناكو .م1 81
 ةيكرتلا تاوقلا لبق نم ةرامإلا لالتحاب ١847 ةنس ويام بالقنا دعب بلاطي

 تاعئاشلا لوح فييفونيز ىلإ هريرقت يف فولغورك دكأ دقو .لئابقلا لاجرو
 لوألا رودلا ةبحاص ىه ةيتيوكلا ةلأسملا» نأب ءاشاب سينأ ةلاقاب ةطبترملا ةريثكلا
 ْ , "0 (ةرصبلا ىلاو رييغت يف

 يف يزيلجنإلا ريفسلاو فالسيتارب ةرصبلا يف يزيلجنإلا لصنقلا رعش امك
 ةرم ةرصبلل ًايلاو اشاب يدمح ةدوع نم يدجلا قلقلاب ًاضيأ رونوكوأ ةناتسآلا
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 ةسايسلا طاشن ةدايزب تح كلذ طابترا ىلع نييسامولبدلا الك عمجأ دقو .ىرخأ

 , "9 ةيتيوكلا ةلأسملا يف اهتيلعافو ةيكرتلا

 ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو ترجأ دقف اشاب يدمح نييعت ىلإ رظنلابو

 يف ةيلصنقلاو ةناتسآلا يف ةيزيلجنإلا ةرافسلاو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلاو

 .اهذاختا اهيلع بجوتي ىتلا تاوطخلا لوح ءارآلل افثكم الدابت اهنيب يف ةرصبلا

 ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا رمأ ىلع يلاعلا بابلا عالطاب حارتقا اهمامأ زربو
 نأ ديب ءارتلجنال تامازتلا نم هلفكت ام ىلعو ,.1849 ةنس رياني 7 يف ةعقوملا

 روهدت ىلإ نالعإلا يدؤي نأ نم هفوخت نع ًابرعم .قباسلا هفقومب كسمت رونوكوأ
 تيوكلا نوؤش يف يكرتلا لخدتلا يفالت حرتقاو «ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاقالعلا

 اهالخ موقيو .ةرصبلا يف اشاب يدمح عم فالسيتارف اهيرجي تاضوافم لالخ نم

 نكل «ةيتيوكلا نوؤشلا يف يركسعلا لخدتلاب حمست نل ايناطيرب نأب هريذحتب

 ةجيتنو 2©"*)ربكأ مزحب رمألا ةجلاعمب بلاطو .حارتقالا اذه ىلع قفاوي مل نوزريك
 دعب ةددحم تاوطخ ةيأ ذاختا نم ةيناطيربلا ةيسامولبدلا نكمتت مل تافالخلا هذه

 .ةرشابم اشاب ىدمح نييعت

 تاءارجا ذاختال ربدي هنأ ىلع ديدجلا يلاولل ىلوألا تاوطخلا تلد نيح يف

 يف يكرتلا دوجولا زيزعت لجأ نم اضيأ ةيركسعو لب «بسحف ةيسايس تسيل
 .تيوكلا عاضخإ لجأ نمو .برعلا ةريزجل ةيلامشلا قطانملا

 زيهجتب همايق ءالثم اشاب يدمحل ةيركسعلا تاريبدتلا كلت نيب نمو

 ةلاح يف تيوكلا ىلإ لازنإلا تاوق لقنل وافلاو ةرصبلا يف ةصاخ لدانص

 ءانب ةداعإ ةلأسم ناطلسلاو يلاعلا بابلا مامأ اشاب يدمح حرطو .ةرورضلا

 .يبرعلا جيلخلا يف يكرتلا لوطسألا

 ع -_-م



 ربع ةحالملل ىلعفلا ركتحملا ىلإ ةبرض هيجوت هسفن تقولا يف ررقتو

 شتيرب» ةكرش عم ةقيثو ةقالعب ةطبترملا «شنيل ناوخإ» ةكرش يهو .ةلجد

 يلاعلا بابلا لواح فدمهلا اذهل اقيقحتو .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو «ايدنإ

 تناك يتلا ,««نامع» ةكرش لالخ نم ةلجد ربع ةيكرتلا ةيموكحلا ةحالملا طيشنت

 اشاب نسح يكرتلا ةيرحبلا ريزو لصح لعفلابو . سالفإلا كشو ىلع كلذ لبق

 ةيكرت ةريل فلأ 70 هتميق يناثعلا كنبلا نم ضرق ىلع 1849 ةنس ليربا يف
 ارظن ةصاخ ةيمهأ لدانصلا ءارش لكشو .لدانص ةعبرأو نيتيرهخ نيتنيفس ءارشل

 عئاضبلا لقن رفوت يتلا .لدانصلا ءارش نم ةعونمم تناك «شنيل» ةكرش نأل

 ةطخلا هذهم اطانم ناكو ؟“2”سكعلابو ةرصبلا ىلإ دادغب نم راعسألا صخرأب

 زيزعت يف ليلق ريغ ًارود بعلت تناك يتلا ةيزيلجنإلا ةكرشلا عقاوم فاعضإ
 . نيرهنلا نيبام بونج يف يناطيربلا دوجولا

 ,يعافرلا بجر بيقنلا ةعامج نم ةرصبلا ءالخإ ديدجلا يلاولا لواح

 بيقنلا درطب حيرصت رادصإب ناطلسلا عانقإ يف لعفلاب اشاب يدمح حجنو

 اذه ناكو .دادغب ىلإ لاقتنالا ىلإ ريخألا رطضا ثيح .ةرصبلا نم هراصنأو

 نم اضيأ اشاب يدمح نكمتو .ةيالولاب هتازايتماو هذوفن ةراسخ هل ةبسنلاب ىننعي

 كرابم نوعلطي اوناك نيذلا .فارغلتلاو ديربلا يفظوم نم ةرصبلا ءالخإ

 هتاذ تقولا ينو «يلاعلا بابلاو يللاولا نيب ةلدابتملا ريراقتلاو ديربلا ىلع زيلجنالاو

 ىلإ علطتي اشاب يدمح ناكو .اقباس اهنم نودعبلا صاخشألا ةرصبلا ىلإ قيعأ

 ةلاح يف هنأب هدافأ دقف اذلو .كرابم هاجت ةمساح تاريبدت ذاختا ىلع ناطلسلا ثح

 غلبمب ةلودلا ةنيزخ ىلع دوعيس كلذ نإف «ةيناثعلا ةيروطاريمإللا ىلإ ةرامإلا مض

 (”9 يونس ةريل فلأ 00 نم رثكأب ردقي يفاضإ

 ةدايقلاو ديمحلا دبع ناطلسلا نأ ًادبأ ينعي اذه لك نكي مل كلذ عمو

 تيوكلا لجأ نم ارتلجنا عم رفاس عازن يف لوخدلا ىلع اقفاو دق ةيكرتلا

 و



 ةياغلل ارتوتم ناك .م1849 ةنس فيص يف ايكرتل يلودلا عضولا نأو ةصاخ

 ىلع يناملألا لامسأرلا ةرطيس رارمتساو ايناملأ عم قحاللا براقتلا ىدأ ثيح

 ايسور عمو لب .بسحف ارتلجنا عم سيل اهتاقالع روهدت ىلإ يكرتلا داصتقالا
 كنبلا لوصح ةلاح يف هنأ نم لعفلاب ةيرصيقلا ةيسامولبدلا ترذح دقو ءاضيأ

 يف ريبك ضيوعتب بلاطت فوس اهنإف .يديدحلا دادغب طخ دم زايتما ىلع يناملآلا
 ناك امك .كارتألل ةيداعم تابارطضا نميلاو زاجحلا دهشو .ىرغصلا ايسا

 .نيرهغلا نيبام بونج يف ًاضيأ ًارتوتمو ًادقعم فقوملا

 نم ةجودزم ةمهمب موقي نأ اشاب يدمح ىلع ناك فورظلا هذه لظ يفو

 ةريزجلا يقرش يلامش يف ةيكرتلا عقاوملا زيزعت سيل :ةرصبلا يف هطاشن لالخ

 ىلع ةيتيوكلا ةلأسملا يف بلصتلا ءادبإ لالخ نم لمعلا اضيأو لب .طقف ةيبرعلا
 . طسوالا قرشلا تالكشم لمجم لوح ايناطيرب عم طسو لح ةيقافتا ىلإ لصوتلا

 هاجت ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو لعف در نم اقثاو نكي مل ناطلسلا أ ف

 يف لب .ةناتسآلا يف سيل ايسامولبد عضولا عالطتسا ررق دقف كلذل .هتافرصت

 . ةرصبلا

 فالسيتارف عم هثيدح يف اشاب يدمح حملأ 1899 ةنس وينوي رهش ةيادب يف

 لودلل حامسلا مدع يف ايناطيرب ةبغرب اديج ملعت ةيكرتلا ةمكاحلا رئاودلا نأب

 ةلوهسب نكمملا نم هنأب هتقث نع برعأو .تيوكلا يف اهذوفن ةيوقتب ةيبنجألا
 ةرشابم تاضوافم ءارجإ دعب ةرامإلا يف ةيزيلجنإلا حلاصملا نمضت ةيقافتا ماربإ
 نأب حيملتلا وه ايلمع حارتقالا اذه نومضم ناكو «**)ةيكرتلا ةمصاعلا يف

 دبع نأو «ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيرسلا ةيقافتالا رمأب ًاديج ملعي يلاعلا بابلا
 لباقم ةرامإلا يف ارتلجنال ةصاخ حلاصم دوجوب فارتعالل دعتسم ديمحلا

 ملسي نأ كلذ لباقم اضيأ دعتسمو .تيوكلا ىلع يلكشلا هفارشإب فارتعالا
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 لودلا مامأ تيوكلا قلغي نأو ١849 ةنس رياني 7 يف ةعقوملا ةيقافتالا رمأب

 ىرخألا

 ةيناكما ارتلجنال حيتي اذه اشاب يدمح حارتقا ناك لاوحألا يأ ىلع

 روهدت عنم يف هتمهاسم ىلع ةوالع .تيوكلا يف اهذوفنب ام دح ىلإ ظافتحالا

 ديأ كلذلو «ةيرسلا ةيقافتالاب ةناتسآلا ملع مغر ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاقالعلا

 , ©"*ةيمسرلا تاثحابملا ءدب هلوبق رونوكوأ

 دنحلا نوؤش ريزو اضيأ اهدعب نمو «ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ ديب

 - لكشلا ثيح نم  ىزعي اذه |مههفقوم ناكو .يكرتلا حارتقالا اضفر .نوتلمم

 نم طقف ماع فصن دعب تيوكلا ىلع ةيكرتلا ةدايسلاب فارتعالا نأب ديكأتلا ىلإ

 فارتعالا ىلع اهساسأ يف موقت يتلا .1844 ةنس رياني ٠77 ةيقافتا عيقوت

 يتلا تامازتلالاب لالخإلا هانعم نوكيس .لاح ةنيرق هتفصب تيوكلا لالقتساب

 الو قئال ريغ افرصت ربتعي وهف ييلاتلابو ,كرابم مامأ مهسفنأ ىلع زيلجنإلا اهعطق

 قرشلا» لتكتلا فقومب اذه [|هضفر طبر نكمي عقاولا يفو .«5"2)هلوبق نكمي

 ةيكرتلا تاحارتقالا ىلع ةقفاوملا نأب هميلست نم قلطني ناك يذلا . « يطسوأ

 مامأ قيرطلا قلغتس يللاتلابو .تيوكلا ىلع ديمحلادبع ةدايسب فارتعالا ينعتس

 . ةقطنملا يف قحاللا عسوتلا

 ةجيتن ةياغلل ايوق تقولا اذه يف «يطسوأ قرشلا» لتكتلا ذوفن ناك

 نأ ةجردل .هناوعأو نوزريك لبق نم ةذختملا تاءارجإلاو لماوعلا نم ةعومجم

 نم ةبيرغ ةقيرطب حرط يذلا «ىيكرتلا حارتقالا لوبق ىلع ؤرجي مل يربزلوس
 .ةرضبلا لالخ

 يفف .تيوكلا ىلع ىرخأ ةرم طغضلا ديزي نأ يلاعلا بابلا ررق ذئدنع

 ىلع دشأ ةباقر ضرفب تاييلعت اشاب يدمح ىقلت ١849. ةنس سطسغأ
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 بصنم سيسأت حرتقا رماوألا هذهل اذيفنتو .يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا

 .تيوكلاو رطق نم لك يف ءانيم سيئر ةفيظول ديدج

 يف يناطيربلا ميقملاب هعاتجا بقع نلعأو .رمألا اذهب اروف كرابم ملع

 اذمل يكرت فظوم نييعتب لوبقلا اعطاق اضفر ضفري هنأب .يبرعلا جيلخلا
 )توكل لف هيصنملا

 اهتاوق دشح ىف ديدج نم ءدبلاب ةرصبلا ىلإ ةناتسآلا تزعوأ كلذ ءازإ

 ْ .تيوكلا ىلإ ةبرض هيجوتل

 تذختا فيصلا لولح ليبقف .اعيرس يزيلجنالا درلا ءاج نأ كملي مو

 «شنيل» ةكرشب قحلي نأ نكمملا نم ناك يذلا ررضلا ةهجاومل ةلجاع ريبادت

 طاشن يف عسوتلا ططخ تناك ول «نيربنلا نيب ام بونج يف ةيناطيربلا حلاصملابو
 يف رجات ربكأ وهايلإ هللادبع ماق دقف .تذفن دق ةيكرتلا ةيحالملا «نامع» ةكرش

 تناك يذلاو .دالبلا يف ةشمقألاو تاجوسنملا ةراجتل اركتحم ناك يذلا دادغب

 ءاضيأ رتسشنام يفو لب .بسحف ةرصبلاو دادغب يف سيل ةرشتنم هتكرش عورف
 .هعئاضب لقنل «نامع» ةكرش عم اهمربأ يتلا تايقافتالا لكل ْئجافم خسفب

 لب .كلذب وهايلإ فتكي ملو .ةمهملا هذه اهفيلكت ىلع «شنيل» ةكرش عم قفتاو
 ةريل يفلأ هتمبق اع اشاب نسينأ عولخملا ةرصبلا يللاو ربع ةناتسآلا ىلإ اياده لسرأ

 ىلع لوصحلل ىعسي ناك يذلا «ةناتسآلا يف هليكو ةمهم ليهست لجأ نم ةيكرت

 . ةلجد ربع عئاضبلا لقنل دادغب يف ةثلاث ةحالم ةكرش ءاشنإب حيرصت

 ةيرحبلا ريزرو ماق 84|١ ةنس وينوي ىفف .طقف ةيادب درج هذه تناكو

 لدانصلاو نفسلا ءارش صوصخب ينامثعلا كنبلا عم هدقع خسفب ءاشاب سينأ

 رييستب «شنيل» ةكرشل هتاذ تقولا ف حمسو ««نامع» ةكرشل ةصصخملا ةيربنلا
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 مغرو .«نامع» ةكرش راكتحال قرخ نم كلذ يف ام مغر .ةلجد ريع لدانصلا

 .اشاب ىدمح ضارتعا

 كلذ ىلع اقلعم .ةناتسآلا ىلإ لسرملا هريرقت يف فولغورك راشأ دقو

 ناكمإلا ردقب دعاست نأ نم الدب ةيكرتلا ةموكحلا نإف ةقيرطلا هذهم» :الئاق

 (*1)«(ىلوألا باسح ىلع ةيزيلجنالا ةكرشلا تدعاس دق نوكت ءاهتكرش

 يفف اهدحو ةيداصتقالا ريبادتلا ىلع ةيناطيربلا ةيسامولبدلا در رصتقي مو

 نل ايناطيرب نأ نم اشاب ىدمح ايمسر فالسيتارف رذح ١89 ةنس ريمتبس

 فقوملا اذهل اديكأتو .تيوكلا دض ةحلسملا ةوقلا مادختساب كارتألل حمست

 ,(2”ةيركسعلا ةيقرشلا دنحلا نفس نم ةعومجم ةيتيوكلا هايملا ىلإ تلسرأ

 ١١ يفف . ىجافم لكشب اعيرس ةينايثعلا ةيروطاريمالا لعف در ءاج

 يكرتلا ةيجراخلا ريزو عم الوطم اثيدح رونوك وأ ىرجأ ١849 ةنس ريمتبس

 نيفظوملا نم يأ نييعتب حمست نل ةيزيلجنإلا ةموكحلا نأب هلالخ نلعأ ءاشاب قيفوت

 نم صلمت نأ الإ ةيكرتلا ةيسامولبدلا ةئيطا سيئر نم ناك اف .تيوكلا يف كارتألا

 ةيأ كلمي الو كرابم ةقياضمب فلكي مل ريخألا نأب انلعم ءاشاب يدمح تافرصت

 .هفقوم ريغ نيمويب كلذ بقع ديمحلادبع نأ ديب . «"”7كلذب مايقلل ةيحالص

 ناطلسلا فلك دقف .ةيناملألا ةيسامولبدلا ةدعاسمب ودبي ام ىلع كلذ يف انيعتسم

 هرطخيل ءريمتبس ١5 يف رونوك وأ ةلباقمب اشاب سولوبوطنأ ندنل يف يكرتلا هريفس
 ملعيو .يبرعلا جيلخلل ارتلجنا اهيلوت يتلا ةريبكلا ةيمهألا كردي ناطلسلا» نأب

 قرط ددمج نأ اهنأش نم ةيبنجالا لودلل لاعفا ةيأ عنم ىلإ اهتموكح علطتب

 يف ةيركسعلا ةوقلا مادختسال دعتسم ناطلسلا نإف اذلو .دنهلا عم اهتالصاوم

 يف ةيبنجألا لودلا ةسايس ءارج نم ةيناطيربلا حلاصملا ددبي دق رطخ يأ ءرد

 - يكرتلا يسامولبدلا لوق ىلع  ديمح ادبع علطتب كلذ لباقمو .«ةقطنملا هذه
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 ل ةينامثعلا ةلودلا نأ هانعم اذهو .«**)»تيوكلا ىلع هتدايسب ارتلجنا فارتعا ىلإ
 .تيوكلا ىلع ةدايسلا نم عون يأ ال نكي

 ثيح .ايناطيرب دو بسكل ةديدج ةوطخب ديمحلا دبع ماق .مث نمو

 نع نلعأو «ةيتيوكلا ةلأسملا لوح اهعم ةيمسر تاضوافم ءارجا اهيلع حرتقا

 .ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم اءزج تيوكلاب ىلكشلا فارتعالا ةلاح يف .هدادعتسا

 ءاهدحو ةيتيوكلا ةلأسملا لمشت ال ءايناطيرب عم ةيسايس ةيركسع ةيقافتا دقعل

 .يبرعلا جيلخلاب ةقلعتملا ةريثكلا ىرخألا تالكشملا لب

 ايابخ لكب .عبطلاب |ملم اشاب يدمح نكي مل .كلذ لك نع رظنلا ضغبو
 قحلاو ,كلذ نع اضوع هنكل ءايناطيربل ةيلخادلاو ةيجراخلا ةسايسلا تاغوارمو

 رياني يف حرتقا امدنع وهف :امل همييقت يف اريدقو رومألا عقاوب اريصب ناك .لاقي

 كاذنيح كرابمل زتهملا عضولاو تيوكلا يف بالقنالا لالغتسا ١847 ةنس

 نم هلزع كلذ هفلك .ودبلا لئاصفو ةيكرتلا تاوقلا لبق نم ةرامإلا لالتحال

 لك تلبوق .1849 ةنس بصنملا اذه يف ىرخأ ةرم نيع نأ دعبو .هبصنم

 ىلإ فدهت اهلك تناك اهنا مغر .ةناتسآلا لبق نم ضفرلاب ايلمع هتاحارتقا

 نيب ام يبونجو برعلا ةريزج يقرش يلاش يف يزيلجنالا ذوفنلا فاعضإ
 لب .طقف تيوكلا يف سيل يناطيربلا دوجولا ديازت نأ ةجيتنلا تناكف .نيربغلا

 يزيلجنإلا بناجلا ضفر تقولا سفن يفو .ماع دعب اماع ةلجد ضوح يفو
 مدقتي ديمحلادبع ناك يتلا «ةيتيوكلا ةلأسملا نأشب طسولا لحلا تاحارتقا عيمج

 ةدايسلاب ىتح فارتعالا ايناطيرب تضفرو .صخألا ىلع هتدعاسمب اهحرطيو اهب

 .(0*6تيوكلا ىلع ناطلسلل ةيلكشلا

 بلصت فيفخت يف اهرود تبعل دق راكفألاو تاروصتلا هذه نأ ودبيو
 يف ثادحألا روطت ىلع ةرثؤملا تايصخشلا زربأ نم ناك يذلا .يكرتلا يلاولا

 . ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نم ةيقرشلا ةيبونجلا قطانملا
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 ةرتف ىتح ناك يذلا اشاب يدمح فقوم يف لوحتلا طبترا لاوحألا يأ ىلع

 .«نيرهنلا نيب ام ةقطنم يف هعضوب اضيأ .ةدشب زيلجنالل ائوانم ادج ةبيرق

 يتلا بيقنلا ةعامج ىذأ نم ملسي ملف . يكرتلا يقرتلا كلس يف يفيظولا هزكرمبو

 وأ دادغب يف ءاوس هدض سئاسدلا كيحت تلظو .ةرصبلا نم اهدرطب ماق

 يف ةطبارملا سداسلا قليفلا تادحو دئاق اشاب نسحم قيرفلا ناكو .ةناتسالا

 قليفلا دئاقل اهعفري ناك ةيرود ريراقت يف يلاولا يدقتنم دشأ نم ةرصبلا

 داوملا هذه ىلع هقيلعت يف ةرم تاذ ريخألا حرص دقو .اشاب يزوف دمحأ سداسلا

 لصنقلا نم ادج برقتي حبصأ ةرصبلا ىلاو» :فولغورك عم هثيدح ف

 سئاسدلا نم افوخت ء.رومألا نم ريثك يف تالزانت هل مدقيو .يزيلجنالا

 ازع يذلا .يسورلا يسامولبدلل ائجافم اريخ ةمولعملا هذه نكت ملو .«ةيزيلجنالا

 يف ءاوس هل ءايوقأ ءادعأ دوجولو زتهملا يفيظولا هعضول اشاب يدمح فقوم ريغت

 ىلإ ارطضم اشاب يدمح ناك ببسلا اذلو هنأب فولغورك دكأو .دادغب وأ ةرصبلا

 يزيلجنالا لصنقلا وهو .ةرصبلا يف ديحولا ىبنجألا لثمملا ةلماعم

 .("'7(فعاضم مامتهاو قفرب .فالسيتارف

 نكمت 18919 ةنس فيرخ يفف .هل عفشي ملو اذه هدعاسي مل .كلذ عمو

 دبع حارتقا ضفر ىلع ةيزيلجنإلا ةموكحلا ماغرإ نم «يطسوأ قرشلا» لتكتلا
 .ةرصبلا ىلاو ةمواقم ةسوملم ةروصب فعضأ امث .ءتيوكلا صوصخب ديمحلا

 ةنس ةيابن يف تهجاو يتلا ءايناطيربل اهنيح يفو ةبسانم تاروطتلا هذه تناكو

 دبع نلعأ امدنع «يبرعلا جيلخلا يف اهل رهظ ءادج اريطخو اديدج امصخ 8

 يديدحلا دادغب طخ ءانب زايتما حنمب صاخلا هنامرف 1849 ربمفون /١” يف ديمحلا

 .ناطلسلل نانتماو ركش ةيقريب اروف يناثلا ملهليو هيلع درو .ينالألا كنبلا ىلإ

 ةيجراخلا ةسايسلل اريبك اراصتنا» دعي هنأب ناطلسلا نامرفل فولويب مييقت ناكو

 الا
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 نأ الإ ,ةرصبلا ىتح يديدحلا طخلا دم ىلع ناطلسلا نامرف صن دقو

 اذمل ةيئاهبنلا ةطحملا نوكت نأ دعب ايف تأترا ةيناملألا ةيسامولبدلاو ةيلاملا رئاودلا

 ال يتلا ةرصبلا نم الدب .ههايم قمعب اهؤانيم زيمتي ثيح .تيوكلا يف طخلا

 عاقلا ةلاحضل ارظن ريبكلا سطاغلا تاذ نفسلا لبقتسي نأ اهؤانيم عيطتسي

 . برعلا طش بصم دنع يلمرلا

 ةنس سرام يف اريرقت عفر نأ ستراهبر دادغب يف يناملألا لصنقلا ثبل امو

 ىلع  لمهملا تيوكلا ءانيم ىلإ مهراظنأ هيف هجو .نيلرب يف هئاسؤر ىلإ 649
 يف قوفت» ىلوألا ةجردلا نم محفلل ةطحمك هلالغتسا نكمي يذلاو  هريبعت دح

 نأ نكمي تيوكلا نأ ستراهير دكأو « اهسفن طقسم ةريبك ةجردبو اهتيمهأ

 ةجيتن .ةدعتسم ايكرت نأ ىلع ةوالع .دادغب طخل ةيلاثم ةيئاهن ةطحم ىلإ لوحتت

 نع تيوكلا نع لزانتلل» .ةريخألا ةنوآلا يف ةقطنملا اهدهشت ىِتلا تابارطضالل

 امب ريبكلا همامتها ىلع ديكأتلا وه فولويب در ناكو ««ايناملأ حلاصل رطاخ بيط

 نع تيوكلا ةقطنم يف ثادحألا لك ةعباتمب هيلإ زاعيإلاو .لصنقلا ريرقت يف درو

 , 44) (ةمزاللا ةطيحلاو صرحلا كلذ لالخ اذختم» .بثك

 ةنياعمل دادغب ىلإ نيحاسملا نم ةيناملأ ةثعب تلصو ١4٠٠ ةنس رياني يفو
 يديدحلا طخلا رييست نأشب يئاهن رارق ذاختال ةمزاللا تامولعملا عمجو ةقطنملا

 ماعلا لصنقلا ةنجللا هذه سأرتو .ةصاخ ةروصب ةيئاهنلا هتطحم نأشبو .لبقملا

 دعب تيوكلا ةرايز ىلع صرحلا لك صرح يذلا .خيرمتش ةناتسآلا يف يناملآلا
 نأ بجي ءانيملا اذه نأب ديحت ال ةعانق ىلإ يناملألا كنبلا يف نيلوؤسملا لصوت

 .دادغب طخ ةيئاهنلا ةطحملا حبصي

 تيوكلا خيش نأ نم نيتقثاو ريغ اتناك اتكلكو ندنل نأ رظنلا تفليو

 ضفريس هنأو 2.1849 ةنس رياني 7 ةيقافتا يف هب مزَتلا ام لماكلاب ذفنيس

 ةرازو نأب الع .«* هكالمأ ىلإ لوخدلاب ناملألا زايتمالا باحصأل حامسلا
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 "7 يف الإ تيوكلا ةرايزب مايقلا خيرمتش ةنجل ةينب ملعت مل ةيكرتلا ةيجراخلا
 ربمتبس يف ةناتسآلا رداغ دق خيرمتش نأ نيح يف ءطقف ١899 ةنس ريمسيد

 ىلع يلاعلا بابلا عالطإ ةرورض مدع ةيناملالا ةرافسلاو وه كاذنيح ررق هنكل

 نم ناك يذلا ءاشاب قيفوت يكرتلا ةيجراخلا ريزو حرص كلذ عمو .|هططخ

 يف .ةيناثعلا ةيروطاربمالاب ةناهتسا ةباثب فرصتلا اذه لثم ربتعي نأ نكمملا

 ناطلسلا نأل ,تيوكلل خيرمتش ةرايز يف عنامي ال هنأب يناملالا ريفسلاب هئاقل

 ءانب ىلإ ناعلطتيو «يزيلجنالا طاشنلا ةدايز نم قلقلاب نارعشي ىلاعلا بابلاو

 نع الضفو .ةقطنملا هذه يف ايكرت ذوفن يوقيس هرابتعاب يديدحلا دادغب طخ
 ةمدخو اعينص يدستس ةيروطاربمالا ةموكحلا نإ» :لاشرامل ةرشابم لاق كلذ

 نم يديدحلا طخلا دمب لوضانألا ةيعمح تعنقأ ام اذإ ناطلسلا ةلالحل نيريبك

 حيرصتلا اذهل ناك .«ةرصبلا ىلإ هنم يبناج عرف دم عم .«تيوكلا ىتح دادغب

 مامأ ةيناكمالا هذه ةحاتإل غلاب رورسب رعش يذلا .فولويب ىلع ريبك عقو
 هذه ىلإ كارتألا ماكحلا ةرظن ىلع ةوالع ,تيوكلا ىلإ لوصولل يناملالا لاهسأرلا

 حتفتت ةيهشلا» :لئاقلا لثملاب المعو !ناطلسلل ةيقيقح ةمدخ اهرابتعاب ةوطخلا

 تناك اذإ» :ةيلاتلا ةرابعلا لاشرام ريرقت ىلع فولويب عقو .«ءادغلا لوانت ءانثأ

 لحاس ىلع محفلل ةطحم ىلع هنم لصحن نأ نكمي الأ .ناطلسلل ةمدخ هذه

 , 36*23 علا ضبلا

 ةيكرتلا ةمكاحلا رئاودلا نم فقوملا اذه ناك كلذ نع رظنلا ضغبو

 تاحارتقالا لك ضفر روهش ةثالثب كلذ لبق يربزلوس نأل ءاموهفمو اعقوتم
 ةلأسملا نأشب طسو لح ةيقافتا ىلإ لصوتلل ديمحلادبع ناطلسلا اهب مدقت ىلا

 ةموكحلا نأ هدافم جاتنتسا ىلإ ايجيردت ةناتسالا تلصوت يلاتلابو «ةيتيوكلا

 .ايكرت نع تيوكلا لالقتساب ايلحرم فارتعالا ىلع نهارت تناك ةيزيلجنالا

 جيلخلا يف ايناطيرب ةهجاومل ةيفاكلا ةوقلا كلمت دعت مل اهنأب ةناتسالا كاردإل ارظنو
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 ءزجلا نادقف ىلإ تح يدؤيس تيوكلل اهدقف نأب هتاذ تقولا يف اهملعو .يبرعلا

 ءاهتناكمو اهتعمس ىلإ ةيوق ةبرض هجويسو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش نم يقابلا

 ءاشنإل اهططخ ىلعو ايناملا ىلع «لبق نم انركذ اك .ةضيرع الامآ تقلع دقف
 . يديدحلا طخلا

 . الماك اكاردإ ةقيقحلا هذحل نيتكردم اتكلكو ندنل تناك لاوحألا يأ ىلعو

 ريبك دح ىلإ غلاب دق يناطيربلا بناجلا نأب ةيفيشرألا قئاثولل انليلحت نم لدتسنو
 ىلع هنم عقوتملا رطخللو بقترملا دادغب طخ يف نيمهاسملا تايناكمال هريدقت يف

 نع زيلجنالا ءالكولاو ةلصانقلاو نويسامولبدلا عبات اذل .ةيناطيربلا حلاصملا

 ربمتبس ةياهن يف ةناتسآلا اهترداغمل ىلوألا ةظحللا ذنم خيرمتش ةنجخل ةمهم بثك

 ربع اهتالقنت لك عم 214٠١ ةنس رياني يف تيوكلا ىلإ اهوصو ىتحو 1849 ةنس
 اهارجأ ييلا .«ثيداحألا لك تناكو .نيربنلا نيب امو ايروسو لوضانألا يضارأ

 نيفظوملاو ءاهجولا عم باك يديدحلا لوضانألا طخ يسدنهم ريبكو خيرمتش
 ريفسلا ىلإ اهنومضم لقنيو غلبت .برعلاو كارتألا نيدلا لاجرو راجتلاو
 .رهشوب يف يسايسلا ميقملا ىلإو دادغب يف لصنقلا ىلإو ةناتسآلا يف يناطيربلا

 ىلع ةوالع .رابخألا هذه نومضمل اصخلم ايفارغلت نايقلتت اتكلكو ندنل تناكو

 نورجي اوناك .ةرصبلاو دادغب يف نيلصنقلاو ةناتسآلا يف يناطيربلا ريفسلا نأ

 ةنحل ةمهمو دادغب طخ لوح كارتألا ءاهجولا رابك عم ةمظتنم تاشقانم

 يزيلجنالا لصنقلا ىرجأ ةرصبلل ةيناملالا ةنجللا ةرايز ءاقثأو . خيرمتش

 ريخألل «ةيوبرت» حئاصنب هلالخ ىلدأ ,.خيرمتش عم الوطم اثيدح فالسيتارف
 هل خيرمتش حيرصتب دعب اميف اضيأ هؤاسؤر ءىجوف اى أجافي لصنقلاب اذإف
 دادغب طخ دم ىلع خيشلا ةقفاوم ىلإ ةجاح يف تسيل لوضانألا ةكرش نأب

 ىلع ةظحل يأ يف نورداق ناملألا نييسامولبدلا نأل .تيوكلا ةقطنم ىلإ يديدحلا

 نأب كلذ قوف خيرمتش لاقو .ةرشابم ناطلسلا عم لئاسملا هذه لوح قافتالا
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 ءاقتلالل ال مأ ةرورض كانه تناك اذإررقت مل ةرامالا ىلإ اههجوت ءانثأ يف ةنجللا

 .هعم سيلو «ةناتسآلا يف ررقتس رومألا لك نأل كلذو ءامومع كرابمب

 تاوقلا دئاق نمو ةرصبلا ىلاو نم لصحي نأ خيرمتش لواح كلذ عمو

 هل ةديفم نوكت اهلعل» كرابم ىلإ |هنم ةيصوت تاباطخ ىلع ةيالولا يف ةيكرتلا
 لثم هءاطعإ اضفر  نييناطيربلا ءالكولا ظح نسحل  اههنكل .«ةرورضلا تقو

 , 7 تاباطخلاا هده

 اذلو .اهعوقو لبق اهئردل كرحتلاو .«ثراوكلا راظتنإ مدع ندنل تررق

 نفس ثالث جيلخلا نم يلاشلا ءزجلا يف ٠ ةنس رياني رهش علطم عم ترهظ

 تيوكلا رغث ىلإ تلصو رياني نم رشع ثلاثلا يفو «ةيقرشلا دنهلا لوطسأل ةعبات
 ناك يذلا نوسيند اهناطبق ىقتلا .«انيموبلم» دارطلا  ىربكلا ةيبرحلا ةنيفسلا

 خيشلاب يسايسلا ميقملا دعاسم نيكسه هقفارمو جيلخلا يف اريبك ايرحب ادئاق

 تاحارتقا لوبق نم كرابمل ريذحت هللخت ليوط ثيدح مهيب رادو .كرابم

 هغلبأو ءديم مدقملا نم ةيصوت باطخ كرابم ىلإ نوسيند ملسو .خيرمتش

 ةموكحلا نأب ملعي نأ بجي خيشلا» نأ امنومضمو .هيلإ ةيهفشلا هتلاسر

 .دادغب طخل ةيئاهن ةطحم تيوكلا لعجل ةيناملالا ةكرشلا ةطخب ةملم ةيناطيرلا

 ءانيم ءانبل ضرأ نع اهلل لزانتلاب ةكرشلا هذه نم احارتقا ىقلت ام اذا خيشلا أو

 تاحارتقالا هذه لك نع غالبإلاب فلكم هنإف ءاهيلع ىرخأ تآشنم دييشت وأ

 اذيفنت كلملا بئان نأشلا اذهب هذختيس يذلا رارقلا كلذ دعب ذفنيل .لماكلاب

 ىلإ رظنأ فوس :وه هئومضمو .ءاريصق ديم ةلاسر ىلع كرابم در ناكو .«امراص

 . «رابتعالا نيعب مكتايصوت

 ريجأتب ايثدبم نومتهم ناملالا نأب كرابم نم نوسيند ناطبقلا ملع امدنعو

 م اهنأو ةصاخ .هسفنب اهيلع عالطالاو اهدقفتب ماق .ةنيدملا يلش ةعقاولا ةمظاك

 .ةيرحبلا ةطيرخلا ىلع ةجردم نكت

 "ا



 2١11٠٠ ةنس رياني ١9 ٠١ يف تيوكلا ىلإ خيرمتش ةنحجل تلصو

 ثيدح دعبو . ىناملالا يسامولبدلا ةداهشب «ةياغلل انسح الابقتسا» تيقلو

 ىلع أدبملا ثيح نم ضرتعي ال ريخألا نأب عابطنا هيدل دلوت خيشلا عم خيرمتش

 عورشم يف هتشقانم نم نكمتي مل فورظلل ارظن» هنكل .يديدحلا دادغب طخ ءانب

 لصنقلا ىلإ هجوملا هباطخ يف خيرمتش دكأ دقو .(«ةيتيوكلا ىضارألا راجئتسا

 يف كرابم خيشلا نأب ءاروف نيلرب ىلإ ايفارغلت هلاسرإل ستراهير دادغب يف يناملألا

 . "5 ايناطيربل زيحتي مل كرابم نأب هتقث نع خيرمتش

 ضفر دق هنأب رياربف 7١ يف ديم مدقملا ىلإ لسرم باطخ يف دكأ ثيح .امامت

 راجئتساو يديدحلا طخلا ءانب نأشب يناملألا بناجلل ةيرغملا تاحارتقالا عيمج

 . ةمظاك

 هدعاسم ديم لسرأ اذل «ةيناطيربلا ةيسامولبدلا عانقإل ايفاك اذه نكي ملو

 يقتليو «سنرول» ةنيفسلا نتم ىلع رياني 58 موي اهلصيل .تيوكلا ىلإ نيكسه

 مهوصح هل اودكأ ناملألا نأب لوطم ثيدح لالخ هرطخأ يذلا .كرابمب كانه
 اوحلأو .جيلخلا ىلإ يديدحلا دادغب طخ دم ىلع ناطلسلا نم ةيئدبم ةقفاوم ىلع

 ىحضألاو بشيوش يتقطنم مهريجأتو ةمظاك نوج ةقطنم مهعيبي نأ .كرابم ىلغ

 مامتإ دعب حبصتس تيوكلا نأب خيشلا خيرمتش ىرغأو .نوجلا يلاش نيتعقاولا
 كلامت يف ضرألا ةميق عفترتسو .«(ىرخأ يابموب» يديدحلا دادغب طخ ءانب

 ىلع هتدعاسم خيشلا نم يسامولبدلا بلطو .ةرم ١" نع لقيال ام ىلإ خيشلا

 ىلع ةقفاوملاب تارفلا يداوو ةيبرعلا ةريزجلا يلامش يف ةيبرعلا لئابقلا خويش عانقإ
 هسفن ربتعي ال هنأب ناملألل حرص كرابم نكل .يديدحلا طخلا دمل ناملألا ططخ
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 طخلا ءانبب قلعتي |ميف ةصاخ ,هتابغر ذيفنتب مزلم ريغو «ناطلسلا اياعر نم

 , 09 يمالسإلا ملاعلل ًايحور ًاريعز طقف ديمحلادبع ربتعي هنأو .يديدحلا

 ناربتعت (هتاضوافم نومضمل كرابمو خيرمتش درس يتقيرط نإف .مث نمو

 .امامت نيتضفقانتم

 تيوكلا ةرايزب فولغورك دادغب يف يسورلا لصنقلا ماق لاوحألا يأ ىلع

 ةيلاتلا تامولعملا ىلع لصح كرابم عم هثيداحأ نمو 14٠٠. ةنس سرام يف

 اوبجعأ دق ناملألا نيسدنهملا نأ حضتا :ةرامإلا يف خيرمتش ةنخل ةلوج نأشب

 ىلع در كرابم نكل .يديدحلا دادغب طخل ءانيمو ةيئاهبن ةطحمك ةمظاكب لعفلاب

 انيدل سيلو «نيتاسبلا ميقن الو عرزن ال .ءءاطسب ودب نحن» :الئاق ناملألا حارتقا

 ديس حرصو .«ءارحصلا طسو انل يديدحلا طخلا اذه موزل اف .ليخادم يأ

 هنأو «خيرمتش ةنجل ةرايزب ابحرم نكي مل كرابم هنأب يسورلا يبسامولبدلل دومحم

 . ("*2هيضارأ ربع يديدحلا طخلا دم ىلع هتدارإ ضحمب ادبأ قفاوي نل

 .«تيوكلل خيرمتش ةنجل ةرايز لوح نيريرقتلا يف ريبكلا فالتخالا مغر

 بناجلا نأب املع .كانه مهتمهم يف اولشف ناملألا نأ حضاولا نم ناك

 تاحيرصت ةحص نم ارارم دكأتيو ربتخي لماك ماع ىدم ىلع لظ يزيلجنالا

 هيقلت دعب نيرحبلا ليبخرأ ىلإ ةيبرحلا هنفس ضعب لسرأ ةرم تاذو .كرابم
 ناملأ ءاربخ هنتم ىلع الماح ةمظاك ىلإ ةمانملا نم لدنص هجوت لوح ابذاك اريخ

 هفقو يذلا فقوملا نأ ودبيو .نوجلا اذه يف ءانيملل ةمزاللا تآشنملا ضعب ءانبل

 راجئتسا لوح يناملألا بناجلل يمسرلا بلطلا ةيبلت ليحتسملا نم لعج كرابم

 . 0*6حارتقالا اذه ضفر ىلإ ىدأ لقألا ىلع وأ .هيضارأ

 حتف لجأ نم تيوكلا ىلإ خيرمتش ةنحجل لوصو نم طبضلاب ماع لبقف
 ناك .«يبرعلا جيلخلا صوح ىلإو برعلا ةريزج ىلإ يناملألا لغلغتلا مامأ بابلا
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 ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا تدمص دقلف .ماكحأب قلغأ دق بابلا اذه

 يزيلجنإلا عارصلا نم ىلوألا ةلوجلا تهتنا اذكهو .اهتناتم تتبثأو ناحتمالل

 .«يطسوأ قرشلا» اهلتكت حلاصلو ايناطيرب حلاصل يبرعلا جيلخلا ىلع يناملألا

 ىربكلا لودلا تاسفانم عم كرابم لماعت دقف .تيوكلا حلاص ىلإ ةفاضإلاب

 .اهرارقتساو اهنمأ ىلعو تيوكلا نايك ىلع ةظفاحملا نم هتنكم ريصو ةمكحب

 نم ةلماك ةلسلس ذختت نأ ةيناطيربلا تاطلسلا ىلع ناك كلذ عمو

 ماقتنالا نم مهعنمو اهموصخ ةهجاومل ةيسامولبدلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا ريبادتلا

 لوصح دعب ةصاخ «ءاهنم رفم الو ةيمتح تناك يتلا ةيناثلا ةلوحجلا يف لمتحملا

 يف ةيناملألا ةسايسلا طاشن ةدايزو .يديدحلا دادغب طخ زايتما ىلع يناملألا كنبلا

 ببسب ايناطيربل يلودلاو يركسعلا عضولا روهدتو .يبرعلا جيلخلا ضوح

 نيب ام بونج يف يزيلجنإلا ذوفنلا فاعضإو .ةيبونجلا ايقيرفأ يف برحلا
 نسحم نييعتو اشاب يدمحل ةئجافملا ةلاقإلا ببسب ةيبرعلا ةريزجلا يقرشو نيربغلا
 .طسوألا قرشلا يف ةيسورلا ةسايسلا طاشن ةدايز ًاريخأو .ةرصبلل ايلاو اشاب

 خيرمتش ةنجل تناك ا!نيبو .اديج اذه لك ناكردت اتكلكو ندنل تناكو

 نييسامولبدلا نيب ةقثتكمو ةمخاس تارواشم تيرجأ «ةرصبلا يف تلازا

 ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملاو زيلجنولا
 .تيوكلا ىلع نناملألا فحزلا ةهجاومل اهذاختا نيعتي يتلا ةقحاللا ريبادتلا لوح

 نم انرشأ امك .نوزريك ضارتعا مغر .يربزلوس لوبق يه ةجيتنلا تناكو
 ةلأسملا ةجلاعم يف رثكأ نازتالاو صرحلاب مستت يتلا .رونوكوأ ةطخب «لبق
 فورعملا يلاملا ريبخلا وال دئارلا لسرأ 14٠٠١. ةنس رياربف ةيادب يفو .ةيتيوكلا

 , سنميس ىلإ اباطخ «يناثعلا نيدلا ةرادإ» سلجم يف نييناطيربلا نيضرقملا لثممو
 بقاوع نم هرذحو .تيوكلاو ارتلجنا نيب ةمئاقلا ةصاخلا ةقالعلاب هيف هرطخأ

 دق يذلا رمألا ءارتلجنا ملع نودب تيوكلا خيشو ايناملأ نيب ةيقافتا ةيأ دقع



 دادغب طخ ءانب ليومت يف ةمهاسملا نع نييناطيربلا لاملا لاجر فوزع ىلإ يدؤي

 بابسأل ليحتسملا نم ابرض عورشملا اذه ذيفنت حبصي مث نمو .يديدحلا

 . ©")اضيأ ةيلامو ةيسايس

 خيراتب ةنودملا رونوكوأ ةركذمب يناطيربلا ىلاملا ريبخلا باطخ نراقن امدنعو

 اذه هفقوم ىنب دق هنأ دجنس «لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلاو 11٠6١ ةنس رياني

 اساسأ تحبصأ اهب يربزلوس بيحرت دعب اهنأو ةصاخ ءاهيف درو ام ىلع ءانب

 لوقي اهيفو . ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةيناطيربلا ةيسامولبدلل ديدجلا كيتكتلل

 هنأب هيلإ هيف رسي «سنميس ىلإ ايصخش اباطخ بتكي نأ وال ةعاطتساب»: رونوكوأ

 مدع ىلإ علطتي هنأو .«تيوكلا يف ءانيم ءارش ةيفشكلا ةنجللا اياون نع عمس

 تاقالعلاب ملعي - حجرألا ىلع - سنميس نأل .رومألا هذه يف ةوقلا مادختسا

 سنميس نأب لمأي وهف اذلو «ةيناطيربلا ةموكحلاو خيشلا نيب ةمئاقلا ةصاخلا

 يبلسلا اهريثأتو ثادحألل أوسألا روطتلا يفالت نكمي يلاتلابو .فقوملا مهفتيس

 طخ عورشم يف ةكراشملا نم يناطيربلا لامسأرلا نامرح ىلعو ندنل ةصروب ىلع

 , 2092 (يديدحلا دادغب

 رونوك وأ ةركذم يف درو ام صن لماكلاب سبتقا دق وال نأ دجن .مث نمو

 نأ ةيناطيربلا ةيسامولبدلا يأر ناك كلذ عمو .يناملألا كنبلا ةرادإ ىلإ هلسرأو

 . يفكي ال اذه

 نم هرذحو لاشرامب رونوك وأ ىقتلا ١1٠١ ةنس ليربأ نم عساتلا يفف

 ةدومحم ريغ بقاوع ىأل ايفالتو .«تيوكلاو ارتلجنا نيب ةصاخلا ةقالعلاب ساسملا

 يديدحلا دادغب طخ دم تون ام اذإ ءايناطيرب عم اقبسم قفتت نأ ايناملأ ىلع بجي

 اعلا قا

 ةيضقلاب ةطبترملا ثادحألا اهيلع تروطت ىتلا ةيلودلا ةيفلخلا تناك هذه
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 رياني 7 يف ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت نم لوألا ماعلا لالخ ةيتيوكلا

 .اهيلع متكتلا يف ةيناطيربلا ةيسامولبدلا لشف ىلع عئاقولا لدتو .18949 ةنس

 قرشلا يف ةيلودلا تاقالعلا يف طشنأ ارود بعلت ةيتيوكلا ةلكشملا تأذيو

 .ندألا

 ليبق ديدج نم رعتسا نأ ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلاش يف فقوملا ثبلي ملو
 ١1٠٠. ماع فيص لولح

 ةيقافتا ىلإ رظنت ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تناك .لبق نم انرشأ اف

 فدي ةرامإلا يف قحاللا لغلغتلل ارسج اهرابتعاب كرابم عم اهتعقو يتلا 649

 .تيوكلاب ةطيحملا لئابقلا خويشو كرابم ةمواقمب تئجوف اهنكل .اهيلع ةرطيسلا
 نيب مظتنملا ةحالملا طخ فانئتساو .محف ةطحم ىلع لوصحلل اهتالواحم لشفأ ام

 . ةنيدملا يف يدنه ديرب زكرم حتفو .تيوكلاو يابموب

 ىلا لوحتلا يف نيبغار هب ةطيحملا ةراحبلاو راجتلا رئاودو كرابم نكي ملف
 هبش بوعش علطت رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإو .اهبكر يف ريسلا وأ ارتلجنال عابتأ

 داك دنملا ماكح عم قحاللا براقتلا نإف ءاهب اهكسمتو ةيرحلل ةيبرعلا ةريزجلا
 . حابصلا لآ ميعزل ءىيس وحن ىلع يهتني نأ

 ةفوتكم فقت نل ةيكرتلا تاطلسلا نأب اديج كردي ناك كرابم نكل

 ديشر لآ :بوص لك نم ءادعألاب ةطاحم تناك تيوكلا نأو ةصاخ .يديألا

 ,بونجلا نم يناث لآ نب مساج ةماعزب رطق لئابقو .يبرغلا لامشلاو برغلا نم
 ةوقب ريثأتلل ةيفاك ةرشابم ريغو ةرشابم لئاسوو صرف كارتألا مامأ تنحرتا 1َلل

 . ليكنتلاو باقعلا بيلاسأ مادختسا كلذ يف امب ,تيوكلا ىلع

 لوألا فصنلا يف اشاب نسحم ديدجلا ةرصبلا يلاو لواح كلذ نع الضفو

 ,كرابم عم رثكأ ةنداهم ةسايس عابتال يلاعلا بابلا ليمتسي نأ ١4٠٠ ةنس نم
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 عم هتاضوافم لشف سني مل يذلا :هسفن ديمحلا دبع نأ ابتيب نم «بابسأ ةدعل

 نكت مل يلاتلابو ةبش وكلا ةلكشمل ملا ةراثإ ىلإ عسي نكي مل ءارتلجنا

 هميدقت لالخ نم ارتلجنا نم يناضإ معد ىلع لوصحلا يف كرابم ةجاح

 .امل تاالزانتلا
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيبرعلا ةريزجلا طسوو تيوكلا

 يلودلا عضولا روهدت ىلإ ةيبونجلا ايقيرفأ يف ةيزيلجنإلا ةرماغملا تدأ

 ةلزعلا» نأ حوضوب تنيبو «نيرشعلا نرقلا علطم يف ةسوملم ةجردب ارتلجنال
 مل «تاونس ةدع ىدم ىلع اهب نونغتي يداحتالا بزحلا ءامعز لظ يلا «ةعماللا

 تقولا كلذ يفو .اضيأ ةريطخو لب «ةياغلل ةتهاب ةلزع ىوس رمألا عقاو يف نكت

 نم ةديرف ةبصع ةماقإو .ارتلجنال ةيقيقحلا ةلزعلا وه دوصقملا ناك تاذلاب

 ةيزيلجنإلا تاضقانتلا نأو ةصاخ .ةراقلا يف ارتلجنال ةيداعم ىمظعلا لودلا

 . طقف ةيئزج ةروصب الإ دعب تيوس دق نكت مل ةيقيرفألا نوؤشلا لوح ةيسنرفلا
 ةدح ةدايز ىلإ -:ةفاضإلاب .ةيناملألا :ةيزيلجنإلا تاضقانتلا تدتشا كلذكو

 لظ يفو .ناريإ يف ةرادصلا لجأ نم عارصلا ةيضرأ ىلع ايسور عم سفانتلا

 يأب مايقلا يف ىتح ركفت نأ ندنل ىلع ةياغلل بعصلا نم ناك فورظلا هذه

 اهيف لوح ىتلا ةرتفلا نإف .كلذ نع الضفو .يبرعلا جيلخلا يف حلسم لمع

 ةنس ذنمف .ءاهتنالا كشو ىلع تناك «ةيناطيرب ةريحب ىلإ ايلمع يبرعلا جيلخلا

 ,يديدحلا دادغب طخ ءانبل يديهمتلا زايتمالا ناملألا لامعالا لاجر كلمت 8

 ناملألا راجتلا سيل يبرعلا جيلخلا لحاس ىلإ بلجي نأ امتح هنأش نم ناك يذلا

 نمص تارابختسالا لاجرو نويسامولبدلا اضيأو لب .طقف ةيناملألا علسلاو

 . ستلوغ ريد نوف ىناملألا لارنجلل عباتلا قيرفلا

 طوغضل عاصنت ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةمكاحلا ةمقلا تناك ام ًاريثكو

 ةمزأ نم اهجورخب ةطبترملا ةيتاوملا فورظلا لغتستو «ةيناملألا ةيسامولبدلا
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 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش لك يف طشنأ ارود بعلتل تقولا كاذ يف طسوألا قرشلا

 ديحوتو «نميلا بعش دض ةيبيدأتلا تالمحلا ةدايز يف بير الب كلذ سكعناو

 دجن مكاح عم تالاصتالا فيثكتو .فيطقلاو رطق نم لك يف ةيكرتلا فقاوملا

 ةقطنم يف طبارملا سداسلا جوفلا تاوق زيزعتو .ديشر نب زيزعلا دبع كاذنا
 ةديدجلا ةيكرتلا ةحالملا تاكرش ءاشنإب ةصاخلا عيراشملا روهظو «.نيربنلا نيبام

 جيلخلا يف يكرت يرحب يركسع لوطسأ ءانب ططخو .تارفلاو ةلجد ربع
 .ةكم ىتح قشمد نم يديدحلا زاجحلا طخ دمو يبرعلا

 ال ربكأ امامتها اضيأ اهبناج نم رهظت تأدب نأ ةيرصيقلا ايسور ثبلت ملو

 جيلخلل يقرشلاو يلاشلا نيلحاسلا ىلع امنإو .ناريإ بونج ىلع طقف رصتقي
 «سابع ردنبو رهشوبو ةرصبلا يف ةيسور تايلصنق حتف تررقف .ًاضيأ يبرعلا

 .سورلا نيسدنهملاو ءابطألا عم ةقطنملا ىلع ددرتت ةيسورلا تاثعبلا تأدبو
 طخ ءانبل سورلا ططخ لوح رابخألاب ةيبرغلا فحصلا تألتما ام ناعرسو

 . سابع ردنب يف ةيئاهنلا هتطحم نوكت ناريول رباع ةيديدح ككس

 ةنيفس لوأ يبرعلا جيلخلا هايم يف 14٠6١ ةنس رياربف يف ترهظ لعفلابو

 ةيعمجلا تادادعتسا قاسو مدق ىلع تراسو .««كايليغ» ةنيفسلا - ةيسور ةيبرح

 يبرعلا جيلخلاو اسيدوأ نيب مظتنم يحالم طخ حتفل ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا
 ةسارد ىلع ةرصايقلا نولومملاو نويسامولبدلا فكعو .ةموكحلا نم ليومتب

 يف ليصفتلاب هلوانتنس ام اذهو) ('7ةلجد ربع يحالم طخ حاتتفا ةلأسم ةشقانمو

 . (ةيلاتلا لوصفلا

 جيلخلا ضوح يف ةيلعافب كرحتت تحبصأو اضيأ اسنرف تطشن دقو
 2١8994 ةنس ايناطيرب عم طقسم عازن يف اهب تقحلأ يتلا ةميزحلا دعبف .يبرعلا

 تأدبو .يبررعلا جيلخلا تارامإ يف اهتايلصنق ةكبش ةيسنرفلا ةموكحلا تعسو
 .ةقطنملل يرغلاو يقرشلا نيلحاسلا ىناوم بوجتل ةيركسعلا اهنفس لسرت

 ب



 يف ةكرتشملا ةيسورلا ةيسنرفلا تاكرحتلا هلكشت تحبصأ يلعف رطخ ةمثو
 لظ يف هنأ ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلا تكردأ دقف اذل يرعلا جيلخلا ضوح
 .تيوكلا خيش ىلع بلاطم ةيأ ضرف يف ةوقلا مادختسا نكمي ال فورظلا هذه

 دق خيشلا كلامم نأو ةصاخ ءريطخ يلود مادص عوقو ىلإ كلذ يدؤي دقف الإو

 ةطحملا ءانبل ةيناملألا تاراكتحالا ططخ نمض كارتألا ماكحلا ةدعاسمب تلخد

 يف رمتست نأ ةيناطيربلا ةموكحلا عسوب نكي ملو .يديدحلا دادغب طخل ةيئابنلا

 يف اهتسايس فيثكتو اهطاشن ةدايز عم تقولا سفن يف ايقيرفأ بونج يف برحلا
 موصخو ءادعأ لك عم ةهجاوم نم كلذ هنع ضخمتي دق امل .يبرعلا جيلخلا

 نود ةلوليحلل ليحتسملا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تلذب كلذ عمو ؛نيعمتجم ارتلجنا

 ءانيلا دعت تناك يتلا .تيوكلا يف يسورلاو يكرتلاو يناملألا ذوفنلا ةدايز

 . ةيقرشلاو ةيلامشلاو طولا برعلا ةريزج قطانمل يماسألا

 ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو ةيناطيربلا ةيسامولبدلا تلصوت .مث نمو
 نأ فورظلا هذه لظ يف نكمي تيوكلا لوح فقوملل ديعصت يأ نأب جاتنتسا ىلإ

 . ةيروطاربمإلا حلاصم ىلع اريبك ارطخ لكشي
 ميهاربإلا فسوي ةدوع يف الثمتم .ةقطنملا يف ديدج يفاضإ لماع رهظ

 عيبر ىتح يابموب يف اهاضق ةيرابجإ لومخ ةرئف دعب ىرخأ ةرم هطاشن ةسرامل

 دعب يناث لآ مساج رطق خيش ىلإ هسفنب هجوتلا اهدعب ررق 211٠١ هنس
 خيش ىلع موجهلا نش ةدواعم يف هيلإ مامضنالاب هعانقإل ةنيمثلا ايادهلاب هقادغإ

 فسوي داع «.ةبسانملا ةظحللا يف هتدعاسمب ادعو هنم ىقلت نأ دعبو .تيوكلا

 حابصلا دمحم دالوأ هعم ابحطصم كلذ دعب اهرداغيل ,يابموب ىلإ ميهاربإلا
 ىلإ علطتملا دمح ربكألا دمحم نبا عم اهنم هجوت مث .رهشوب ربع ريبزلا ىلإ ةثالثلا
 ديشرلا نبا ةمصاع ىلإ ضايرلاو رطق ربع .يتيوكلا مكحلا شرع يلوت
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 ءادبإب طقف فتكي ملو .دمحو ميهاربالا فسوي لابقتسا ديشر نبا نسحأ

 ةرورضب هيلإ اههجو ةلاسر يف ديمحلا دبع ناطلسلا بلاطو لب ءامهعم فطاعتلا

 .دمحو ميهاربالا فسوي ةيضرتو كرابم نم صلختلا

 ديشر نبا ططخ دييأت ىلوألا لحارملا يف ةناتسالا ضفرل ًارظن هنأ ريغ
 دمحأ ريشملا سداسلا جوفلا دئاقب ةناعتسالا ريخألا ررق دقف .ميهاربالا فسويو

 نم اولواح .ميهاربالا فسويل نولثمت دادغب ىلإ لصو نأ ثبلي ملو .اشاب يزوف
 لاسرإ ىلع ةقفاوملاب يلاعلا بابلا عنقي يكل مهفصل ريشملا ةلاتسا طيسو لالخ

 فسوي ولثمت دعوو .كرابمب ةحاطإلل تيوكلا ىلإ هتدايق تحت ةيماظن تاوق
 .مهل ةمدخلا هذه هئادسإ لباقم ةريل فالآ ٠١ هحنمب اشاب يزوف ميهاربالا

 ةنس سطسغأ ةياهن يف ةوشرلا هذه ميلستل راتخملا طيسولا ضفرب اوئجوف مهنكل

 .هل ةبسنلاب ادج ةرطخ ةيلمع اهنأب مهرطخيل ٠

 ريفسلا ىلإ ًاريرقت عفرو ءتقؤم ليجأت درجم رمألا ربتعا فولغورك نكل
 نم ءارث نم هققح ام دعب ريشملا» نأب هيف بتك .فييفونيز ةناتسالا يف يسورلا

 يف كش نندأ نود حرتقملا غلبملا رورس لكب لبقيس .نميلا يف رومألا هذه لثم

 .(09.(كلذ

 ًادج ًابحرم ناك اشاب يزوف نأب ثادحألل قحاللا روطتلا تبثأ لعفلابو

 .ديشر نباو ميهاربإلا فسوي ططخب

 دض ًاحيرص ًادييأت دمحو ميهاربالا فسوي دييأتب ديشر نبا رارق نكي ملو

 توآ لبق نم انركذ اكف .اهب دعو يتلا ةأفاكملا يف هعمط نم ةرملاب ًاعبان كرابم

 دبع دجنل نييدوعسلا ماكحلا رخآ رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف تيوكلا

 أاحلو ( ةيدوعسلا ةيبرعلل لبقملا لهاعلا دوعس نبا ) زيزعلا دبع هنباو نمحرلا

 لل ىرسأ اوئاك ةوس لآ نم نيرغلا قيلقع ةتس ؟4++ ةنس ًاضيأ اهنلا

 لثم .دجن نم ةفورعم ىرخأ تايصخشل تيوكلا ءاويإ ىلع ةوالع ديشر نبا
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 نيضراعم نيرجاهملا ءالؤه لك ناكو «ةديرب ةنيدم خيش انهملا خيشلا ةلئاع

 قطانملا لئابق ءايتسا ىلإ رظنلابو .هدض نولمعيو دجن يف ديشرلا نبا ةطلسل

 ةيداصتقاو ةينيد بابسأل رمش لبج ماكح نم دجن نم ةيبونجلاو ىطسولا
 امدنعف كلذلو ديشر نبا ىلع اريبك ارطخ نييدوعسلا طاشن لكش دقف «ةيسايسو

 اوناك مهنإف «.ميهاربإلا فسوي تاحومط دييأتب مهرارق رمش ينب خويش ذختا
 رمآلا ,ءنيرجاهملل زكرمك تيوكلا ىلع ءاضقلا يف مهتبغر نم كلذ يف نوقلطني

 قطانملا ىلع مهترطيس ماكحإو مهذوفن زيزعت ىلإ هرودب يدؤي نأ هنأش نم يذلا
 نأ هنأش نم تيوكلا يضارأل مهلالتحا نإف كلذ نع الضفو .دجن نم ىطسولا

 .يبرعلا جيلخلا ىلإ ادفع كبل ماكحلا اضيأ رفوي

 كلت ءازإ يديألا ةفوتكم كرابم ةماعزب تيوكلل ةمكاحلا ةمقلا فقت مل

 يف ديشر نبا عقاوم ىلإ اهتبرض هيجوتل ةصرفلا مانتغا اهرودب تررقو ءاياونلا

 .تاذلاب تيوكلا دودح ىلع اريبك ارطخ لكشت تناك يتلا كلت ةصاخ .دجن

 نيب تامادصلا ءارج نم ةياغلل ًارتوتم ناك ةيدودحلا قطانملا يف فقوملا نأ ةصاخ

 ىرخألا لئابقلا نم اهريغو ريطمو نامجعلا لئابقو ديشر نبال ةعباتلا لئابقلا
 يعارملا ىلع اهفالخ ببسب .تيوكلا خيش ةماعزب ةفرتعملاو اهعم ةفلاحتملا

 ديشر نبال راصتنا يأ نإف .مث نمو .ةيراجتلا لفاوقلا قرطو «ةيشاملاو رابآلاو

 ءاطزع يلاتلابو ءاهنع تيوكلل ةعباتلا لئابقلا لاصفنا ىلإ يدؤي نأ هعسوب ناك

 «ةيمحم ارب نكت مل تيوكلا نأ رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ةياغلل ريطخ رمأ وهو

 لئابقلا كلت طقف هلكشت تناك قرشلا نم ديشر نبا ةكرح مامأ ديحولا قئاعلاو

 ءاهنع هعافدو لئابقلا هذه حلاصمل كرابم ينبت الولو «ةليلقلا ةمحالتملا ةيدودحلا

 هذه هنع ضخمتت نأ نكميام لكب .هفصل اهتلاتسا نم ديشر نبا نكمتل
 .تيوكلا ىلع ةميخو بقاوع نم ةوطخلا

 ةيكرتلا تاطلسلاب ديشر نبا ةقالع نأ ىلإ ريشن نأ ديفملا نم هلعلو

 ام اذإ ةصاخ .فقوملا ةروطخ نم تداز دق يناث لا مساج رطق خيشبو
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 ٍلفسلا ىرجملا ىلع ةيكرتلا ةيركسعلا تانكثلا ددع ةدايز عقاو نابسحلاب انذحأ

 «يبرعلا جيلخلا يف يكرت لوطسأ ءاشنإب ةصاخلا تاعئاشلاو .رطق ينو تارفلل

 . ةرامإلل ةبسنلاب تيوكلا ىتح يديدحلا دادغب طخ دمل ةياغلل ةريطخلا بقاوعلاو

 نم لعفلاب ةيعقاولا هذه تدمتساو ءادج ةيعقاو طخلا اذه ءانب ططخ تناكو

 دقو «لبق نم اهيلإ انرشأ يتلاو ٠1٠١., ةنس تيوكلا ىلإ خيرمتش ةنجل ةرايز
 ةقدب كردي ناك كرابم نأب .خيشلا لبق نم ةنجللا هذهل درابلا لابقتسالا نيب

 ةيديدحلا ككسلل ةريطخلا ةلخادتملا ةطخلا كلت يف نماكلا رطخلا مجح حوضوو

 . ةيناملأ لويم يوذ طابض ةرمإ تحت ةعقاولا ةيكرتلا ةيركسعلا قرفلاو ةيناملألا

 رارق يف ًاريبك ًارود تبعل دق تاروصتلاو عئاقولا هذه لك نأ بير الو
 ذاختا ناكو . ضايرلا ةداعتسا لجأ نم مههاضن يف دوعس لآ معدب هراصنأو كرابم

 قاثيتسالا .عبطلاب مزلتسي دوعس لآ ةدناسمب ديشر نبا ةرامإ يدحن رارقل تيوكلا

 يف ةناضلا هذه ترفاوت دقلو .اهيلإ دانتسالا نكمي يتلا ةيفلخلا ةبالص نم مزاللا

 ميدقتب ارتلجنا مازلإ ىلع تصن يتلا ,.1899 ةنسل ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا

 نم زيلجنإلا ءالكولاو ةيناطيربلا ةيركسعلا نفسلا ةنطابق دكأو .تيوكلل نوعلا

 نم ركبملا فيرخلا يف كرابم اوراز نيذلا .(فارغلتلاب نيفظومك نولماعلا) وافلا
 ,ةيقافتالا ذيفنت ىلع اهميمصتو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا مزع 2194٠ ةنس

 نم («ينيترام» ةيزيلجنإلا قدانبلا نم ةريبك تايمك ءانتقا ىلإ كرابم عفد ام اذهو

 ,ةةةطقسو نيرسلا

 وندب ةعانق ىلإ ًاضيأ اولصوت نأ انهملا ةلئاعو دوعس لآ ءامعز ثبلي مو
 .ضايرلا ةقطنم يف هعقاوم ةعزعزل ديشر نبا ىلع ةراغإلل ةبسانملا ةظحللا

 ةليبق خيش عم ديشر نبا دض برحلل هتادادعتسا لالخ كرابم قفتاو

 بعص يدام عضو نم يناعي ناك يذلا ءاشاب نودعس ذوفنلا ةيوقلا قفتتملا

 نع مضني نأ ررقف هل يشاعم بتار فرص ةيكرتلا تاطلسلا ضفر ببسب
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 يداصتقا رربم دوجو ىلع ةوالع .ديشر نبال ىوانملا فلاحتلا ىلإ رطاخ بيط

 ىطسولا قطانملا يف لحرلا لئابقلا لوصحل ىزعي .قفتنملاو رمش نيب فالخلل
 تناكو .ةكم ىلإ نيهجوتملا جاجحلا نم ةلئاط لاومأ ىلع ةيبرعلا ةريزجلا نم
 ةيبرعلا ةريزجلا نم ىطسولا قطانملا كلت يف لئابقلا ءامعزل عفدت ةيكرتلا ةموكحلا
 ريغ ةواتإ ةباثمب تناك رمألا عقاو يف يهو .جاجحلا لفاوق ةياحل ةريبك غلابم

 نرقلا نم عساتلا دقعلا ةيادب ينو .بلسلاو ببنلا دض جاجحلا نيمأتل ةرشابم

 مهراصتنا دعب ديشر نبا ىلإ جحلا نم ةدئاعلا تاريخلا لك تلآ رشع عساتلا

 خويش ىلوألا ةجردلابو .مهيسفانم ةنيغضو دقح راثأ امم .نييدوعسلا ىلع

 .ديشرلا نبا دض فوقولا اشاب نودعس ررق اذلو .قفتنملا

 .قفتنملا لئابق داحتا ىرحألاب وأ .قفتنملا ةليبق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 دقف .تارفلل طسوألا ىرجملا ةقطنم يف ذوفن ىوقأب .كش الب عتمتت تناك

 نم ءرظن دعبو ةيوق ةيصخشب عتمتي ناك يذلا نودعس مع اشاب رصان نكمت

 ناطلسلا ةياصوب رقأو .قفتنملا لئابقل ىوق داحتا يف ةمذرشتملا لئابقلا ديحوت

 .ةرصبلاو لصوملاو دادغب :تايالو ثالث ىلإ ىربكلا دادغب ةئزجت دعبو .هيلع
 يلاو لوأ بصنم يف اشاب تحدم نم ةيصوب 1١48175 ةنس رصان خيشلا نيع

 لوحت ةيناكمإ نم ىشخي يلاعلا بابلا أدب طقف نيماع رورم دعب نكل .ةرصبلل
 ةجحب ةناتسآلا ىلإ هؤاعدتسا مت دقف اذلو ,توربجلا ىوق مكاح ىلإ اشاب رصان

 هريصلا لآل .ءادتنم اروح انه تيعلا دق هفورظلا نأ وديبام لعو .ةيقيرق

 تقولا سفن ةن يف هتوظح دقف دق ١ يكرت روتسد لوأ عصو يذلا اشاب تحلم

 لئابق داحتا : ماسقلا ثدح ةناتسأالا ىلإ اشاب رصان رفس بقعو .ايفنأ ابيرقت

 اهءالو تنلع و امل ايغق حلاف هئباب اهنم ةريبك ةعومج تفرئتعا ثيح ع قفتتملا

 قيقش نبا نودعسب اهفارتعا رغصألا ةعومجملا تنلعأ (نيب .ةيكرتلا تاطلسلل

 ويس قيقش نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو .كارتألا دض هعم تفقوو امل اييعز رصان
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 ةيلصنقلا ىلإ 1814 ةنس ريمفون يف هجوت دق كب ناهيلسب بقلملا نودعس

 دونج ذخأ دقو .اهتياصو تحت هعضوو هتيامح بلطب ةرصبلا يف ةيناطيربلا

 ىتح .اهتيشام اهوبلسو ماظتناب كارتألل ةيلاوملا لئابقلا ىلع ةراغإلا يف نودعس

 عطاقب هبقلو نودعس ىلع قنح فالسيتارف ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا نإ
 . قيرطلا

 نمحرلا دبعو .تيوكلا نع ًالثمم كرابم عمتجا 140١ ةنس ربمتبس فو
 فحصملا ىلع مهتثالث مسقأو .قفتنملا نع اشاب نودعسو .نييدوعسلا نع
 . (©0اعم توملا وأ ديشر نبا ىلع رصنلاب

 .دجن بونج ىلإ نييدوعسلل نولثمم نوريثك نوثوعبمو لسر هجوت اهلبقو

 دقو .ديشر نبا دض لئابقلا درمت ةدايقل مهسفنأ مهؤامعز مهب قحل ام ناعرسو
 يف ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ ىلإ فومادأ ةرصبلا يف ىبمورلا لصنقلا راشأ

 ةماقإ يف اهلشف دعب نييدوعسلاب ةرم لوأل اماتها تدبأ دق تاذلاب تقولا اذه

 .ديشر نبا عم تاالاصتا

 نع .فالتتالا اذه ةهجاومل .ًاضيأ هتهج نم دعتسي ديشر نبا ناكو
 لئابقل يلامشلا عرفلا عم ةصاخو «ةرواجملا لئابقلا عم هتاقالع زيزعت قيرط

 ىدحإ ىلإ برقتي نأ لئاسولا لكب لواحو .رطقو ةرابزلا يخيش عمو .برح
 تقولا تاذ يفو «ةزنع ةليبق يهو «.ةيبرعلا ةريزجلا يف اهاوقأو ةرابحلا لئابقلا

 . "ةينامثعلا ةيروطاربمالل هءالو اهيف ًاغلابم ةروصب رهظي ذخأ
 روطت بثك نع ةناتسالاو دادغبو ةرصبلا يف ةيكرتلا تاطلسلا تعبات

 ماملإ ىلع تناكو «ةيبرعلا ةريزجلل ةيلامشلاو ىطسولا قطانملا يف يمانتملا عازنلا
 اهئالكو نم اهاقلتت تناك ىتلا ةضيفتسملا تامولعملا لالخ نم هتاليصفتب اديج
 لئاسرل يلاعلا بابلاو ةرصبلا يلاو مّلست نع الضف .ةيلحملا تاطلسلا نمو



 مساب تامابتالا رخآلل (بنم لك اهيف ليكي .كرابمو ديشر نبا نم ةبهسم

 . نيتهجاوتملا نيتعومجملا

 يأرلا ةدحوم ةيناثعلا ةيوطاربمإلل ةمكاحلا رئاودلا نكت مل ةرتفلا كلت يف

 ةيقرشلا قطانملا يف ثادحألا روطت عم العافت اهقيبطت بجوتي يتلا ةسايسلا هاجت

 نم موعدملاو ةناتسآلا يف رطيسملا يركسعلا بزحلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا نم
 نبا تاوق مادختسال ناح دق تقولا نأب ىري دادغب يف يزوف دمحأ ريشملا لبق

 لك ىقلتي أدب نأ بزحلا اذه ثبلي ملو .تيوكلا لالقتسا ىلع ءاضقلا يف ديشر

 . ةيناملألا ةيسامولبدلا نم نكمملا معدلا

 ةنس ربوتكا ةيادب يف تقلت ةينامثعلا ةيروطاربمالل ةمكاحلا رئاودلا نكل

 يف ةعدار ةداضم تاءارجإ ذاختال دعت ايناطيرب نأب ديفت تامولعم ٠

 يف فقوملا ديعصت مدعب ًارارق تذختاو عجارتلل كلذ ءازإ ترطضاف .جيلخلا

 فدهلا اذه قيقحتلو .مادصلا يفالت ىلع لئاسولا لكب لمعلاو ةيبرعلا ةريزجلا

 نيتعومجملا يميعز ىلإ ينامثعلا ناطلسلا لبق نم نوصاخ نوثوعبم هجوت ام ناعرس

 لاعالا مادختسا ىلإ ءوجللا نم (مهعنمل كرابمو ديشر نبا نيتمداصتملا
 .ةيركسعلا

 نيب ةلصتملا ةيفارغلتلا تاضوافملا هيف تيرجأ يذلا تقولا يف هنأ ديب

 ةمئاد تاعامتجا دهشي يلاعلا بابلا ناك امنيبو .ةرصبلاو دادغبو ةناتسآلا

 قطانملا تلوح ,ةيبرعلا ةريزجلا عازن يف كولسلا طخ نع اثحب داقعنالا

 . ءامدلا ةقارإل حرسم ىلإ تارفلل لفسألاو طسوألا نييرجملا يبونج ةيوارحصلا

 ةداع نشت ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيقرشلاو ةيلامشلا قطانملا يف بورحلا تناك

 هايملا ةرفو حمست امدنع .فيرخلا نم ةرخأتم ةرتف يف يأ ءراطمألا لوطه ةرتف يف

 ةفلتخملا باودلاو لاجرلا نم ريبك ددعل ةليوط تالقنتو رافسأب مايقلاب ةرضخلاو
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 هتبرض هيجوتل دعي .ةدعاقلا هذه عم ًايشمت ,ديشر نبا ناكو .لقنلاو بوكرلل

 فلاحتلا لوح تامولعم هيقلت دعب هنكل غ٠٠4١ ةنس ربمفوتن يف تيوكلا ىلإ
 هيمصخ قبسي نأ ةلاحلا هذه يف ررق ءاشاب نودعسو كرابم نيب مت يذلا

 اذهل اقيقحتو .|(هتاوق ديحوت نود لوحت ءامهدحأ ىلإ ةبرض هيجوتل طيطختلاب
 ةروصب ريمتبس ةياهن يف لجر 1٠٠١ نم فلأتت رمش نم ةقرف تكرحت فدملا
 .ءاتشلا ةرتفل ةيئاذغلا داوملا عايتباب مايقلاب ةرهاظتم .تارفلا وحن ةئجافم
 تيوكلاو قفتنملا نيب تاللاصتالا عطق نم ديشر نبا تاوق تنكمت ام ناعرسو

 ديشر نبا ملع امدنعو خويشلا قوس ةنيدم يحاوض ربوتكا ةيادب يف تلتحاو
 لبولا نم ةريبك ناعطق - يهو ةيساسألا هتاورثل اشاب نودعس ءافخإ ناكمب

 اهسارح ىلع ًاتغابم ًاموجه هسفنب داق :تاعقنتسملا تاذ ةيسيمخلا ةقطنم يف

 ىلع ًادرو .هكالمأ ىلإ اهقاسو .لبإلا نم افلأ ١١ ىلع ءاليتسالا نم نكمتو
 ةوطخلا هذه ماق هنأب ديشر نبا اماجأ ثداحلا نأشب ةيكرتلا تاطلسلا راسفتسا

 .رمش كلامم يف قفتنملل ةرركتملا بهنلاو بلسلا تايلمع ىلع نودعسل اباقع

 :ديشر نياب قلو هناسرفو هيبراخم نم ًاءزج لجع ىلع نودعس عمج

 ىلع هريجأو همجاهو .تاعقنتسملا قطانم يف كراعملا ضوخ دوعتي مل يذلا
 ربخ كرابم ىقلت تقولا كلذ يفو .قينح ةحاو ىلإ هتاوق نم ىقبت ام عم رقهقتلا

 نايرع لع ًابرجع هلاوق عع هروشي نشف «تارقلا ةقطتم لع ديشر نبأ ةمعبع
 .اهنارعب نم فالآ ا/ ىلع ىلوتساو رمش ةليبق

 ههج نم اشاب نودعسو يقرشلا بونجلا ةهج نم كرابم كرحت كلذ دعب

 عرسأ يذلا .ءديشر نبآ ىلإ ةكرتشم ةيرض هيجونل قينح ةقطنع هاجت يف تارفلا

 ةيقرب ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ لسرأ اهنمو «ةوامسلا ةقطنم ىلإ باحسنالاب

 رشابملا لاصتالا ةيناكمإ ثيح نم اهم عتمتي ناك ةريبك ةزيم يهو  ةليوط
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 اذه لاعتفاب اشاب نسحم كلذكو ءاشاب نودعسو كرابم اهيف مهتا  ناطلسلاب

 . عازنلا

 الك ناك « ةناتسألا عم تايقربلا ريع يرجت تاضوافملا تناك اديبو

 .ةمومحم ةقيرطب هتانيصحت ءانبو هتاوق دشحب موقي نيبناجلا
 نيبناجلا تاركسعم ىلإ ناطلسلا وثوعبم لصو امدنع .فقوملا ناك اذكه

 ةرصبلا بيقن نبا تيوكلا نوؤشب صتخملا طيسولا كرابم لبقتساف .«نيبراحتملا

 كرابم نأب اشاب نسحم علطأو ربوتكأ ١١ يف ةرصبلا ىلإ داع يذلا ءاشاب بلاط

 نبا يلخت طرشب .ناطلسلا رماوأ ذيفنتل مهدادعتسا نع اونلعأ دق نييدوعسلاو

 سئاسدلا ريبدت نع البقتسم هعانتماو .تيوكلا دودح هاجتا يف هكرحت نع ديشر

 نم لح يف مهسفنأ نوربتعيس نييدوعسلاو كرابم نإف الإو .هئافلحو كرابم دض

 . ")مازتلا وأ دهعت يأ

 ةرصبلا بيقن قيقش هركسعم يف ديشر نبا لبقتسا ًابيرقت هسفن تقولا ينو
 ةيركسعلا تايلمعلا فقو ةيكرتلا تاطلسلا مساب هنم بلط يذلا ءاشاب دمحأ

 قئاقحلا يصقتل ةصاخ ةنجل لاسرإب ةيكرتلا ةموكحلا موقت نأب هدعو نأ دعب

 .هنع نيلوؤسملا ةبقاعمو مادصلا عالدنا بابسأ ىلع فوقولاو

 ةنيدم ىلإ ةدوعلاو ةيركسعلا لامعألا فقول هدادعتسا نالعإب ديشر نبا در

 اضوع هل ةريل فالآ ٠١ ديدستب كرابمو اشاب نودعس نم لك ماق ام اذإ «لئاح

 لوتقملا تيوكلا خيش ءانبأل ديعأ ام اذإو ءبهنو بلس نم اههلئابق هب تماق امع
 دشح نم نيحلا كلذ يف نكمت دق ديشر نبا ناكو .عورشملا مهثرإ دمحم

 ةيامن يف ةناتسآلا تررق اذلو .«براحم فلأ ٠١ ىلإ تلصو تاوقو تانيصحت

 ددجت نود ةلوليحلل عازنلا ةقطنم ىلإ ةيماظن تاوق لسرت نأ ١41٠١ ةنس ربوتكا

 ةيكرتلا تاوقلا دادغب ترداغ ريمفون رهش نم ىلوألا مايألا ينو .هعاستاو لاتقلا
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 دمحم ءاوللا ةدايقب ةيعفدملاب نيحلسم يدنج ىفلأ نم رثكأ نم ةفلؤملا
 لئابقلا طسو ةعقاولا ةيرصانلا ةنيدم ىلإ تلصو ام ناعرسو .يناتسغادلا

 اشاب نودعس رداب .ديشر نبا ركسعم نم ةرشابم ةبرقم ىلعو قفتنملل لحرلا
 رماوألا ردصي ملف ديشر نبا امأ .لاتقلا فقو ىلع هتقفاوم نع اروف نالعالاب

 ةصتخم ةيكرت ةنجل موقت نأب دعو ىلع لصح نأ دعب الإ فقوتلاب هتاوق ىلإ

 . هنأشب يعوضوم مكح رادصإو عازنلا بابسأ يف قيقحتلاب

 ةقطنم يف تقولا كلذ يف ةطبارملا هتاوق ىلإ رماوألا هرودب كرابم ردصأ

 لحدتب ملع امدنعو ءاشاب نودعس ةدعاسمل كرحتلا نع فقوتلاب ةيسيمخلا

 ثعبو .اهعقاوم ىلإ تاوقلاب دوعي نأ دومح هقيقش نم بلط ةيكرتلا تاطلسلا
 ةيوقت ىلإ علطتي ريخألا ناك املو .هرارقب هرطخيل اشاب نسحم ىلإ اصاخ الوسر
 قيرط يف كرابم ةلباقمل رفسلاب لجعت دقف .تيوكلل ةمكاحلا ةمقلاب هتالص
 قفار يذلا ةرصبلا بيقن هكلمي رقم يف ريبزلا يبونج لعفلاب هب ىقتلاو .هتدوع
 .احجانو اماه ءاقل ناكو «يللاولا

 دكأتلا دعبو ةليوط تاثحابم دعب ١41٠١٠ ةنس ريمفون ٠١ يف كرابم قفاو

 افده اذه ناكو .ةرصبلا ةرايزب اشاب نسحم حارتقا ىلع ةمزاللا تانامضلا نم

 دق ناك .ةناتسآلاو كرابم نيب قافتا نم أزجتي ال اءزجو ةيكرتلا تاطلسلل اميدق

 نم اشاب يدمح ةلاقإ نع ةيئاهنلا هتلصحم يف رفسأو 1849 ةنس فيرخ يف دقع

 ةيبلت نم نكمتي مل كرابم نكل .هلحم اشاب نسحم لولحو ةرصبلا يلو بصنم
 كلت لالخ ةيتيوكلا ةلكشملا مقافت ببسب ١1٠١ ةنس سطسغأ يف ةوعدلا

 . ةرتفلا

 يف ةيناطيربلا تاطلسلا نيب تايقربلل لصتم لدابت ىرج ةمزألا كلت نابإو

 يف نييناطيربلا ةلصانقلاو ءاتكلك يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلاو .ندنل
 ةركبم ةرتف يف ةيقرشلا دنهلا نفس لوطسأ دئاقو ةيناطيربلا ةيلاريمالاو .جيلخلا

 ل



 تلوانتو «ةرامإلا يف عضولا ةشقانمو ضارعتسا لوح ١40٠ ةنس فيرخ نم

 ةنيفس لاسرإو لمتحملا يناطيربلا لخدتلا لوح ءارآلا لدابت اضيأ تايقربلا هذه

 قارتخا يف ديشر نبا ناسرف حاجن ةلاح يف كرابم طاقتلال تيوكلا ىلإ ةصاخ

 مدعب هعانقإ ىلإ فدهت تايصوت هتاذ تقولا يف كرابم ىقلتو .تيوكلا يحاوض
 .دجن نوؤش يف يركسعلا لخدتلا

 كرابم ناكو .ةقطنملا يف ةغلاب ةعرسب روطتي فقوملا ناك لاوحألا يأ ىلع

 يذلا رطخلا ىلع نييرسلا مهئالكوو نييناطيربلا نييسامولبدلا عالطإب موقي

 تاضوافم تقولا سفن يف يرجيو «كارتألا هتامحو ديشر نبا بناج نم هددهتي

 مئاقلا قربأ ١1٠١ ةنس ريمفون ١7 يفو .ةناتسآلاو ةرصبلا عم ةكئاشو ةبعص

 يربزلوس دروللا ىلإ اربخ «ةياغلل شهدنم وهو «.ةناتسآلا يف يناطيربلا لامعألاب
 ديمحلادبع ناطلسلا رارقل ةيكرتلا ةيموكحلا «مادقإ» ةفيحص رشن ةعقاوب ديفي

 لاومأب تيوكلا يف ديش ريبك دجسم ىلع همسا قالطاب كرابم بلط ةيبلت لوح
 .ريخألا

 هتاذ تقولا يفف .ةيرسلا تاثحابملل ةديحولا ةجيتنلا يه هذه نكت ملو

 ءاشاب بقل حنم دق كرابم نأب ديفت ةمولعم ةيزيلجنإلا ةيسامولبدلا تقلت ابيرقت
 . ةيناثلا ةجردلا نم «زايتمالا» طونب ءقوكو

 صاخ باطخ يف ناطلسلا لبق نم فرصتلا اذه نوزريك فصو دقو

 .«حق يناثعو ةياغلل كحضم فرصت» هنأب دنا نوؤش ريزو نوتلمه ىلإ هجوم

 لالخ ناطلسلا نع ةباين هيلاع روكذملا ماسولا كرابم حنمب اشاب نسحم ماق دقو

 كرابم كولس» وه هحنم رربم نأ اهتقو ايمسر نلعأ دقو .ةرصبلل هترايز

 ةيسورلاو ةيناطيربلا نيتيركسعلا نيتنيفسلا ةرايز لالخ ينفولاو فيصحلا
 ءافو نم هادبأ ام ىلع كرابم ديمحلادبع ناطلسلا ًافاك دقف .مث نمو .«تيركلل

 نع عافدلل اهيلإ تهجوت يتلا ,تيوكلل ةيزيلجنالا ةيبرحلا نفسلا ةرايز ءانثأ
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 ىتلا .«كايليغ» ةيركسعلا ةنيفسلا ةرايز ءانثأ يف , ىكرتلا ناودعلا دض ةرامإلا

 وأ ايكرت بناج نم ءاوس تاءاعدالا ىتشل هتهجاوم ف كرابم عقاوم رزعت تناك

 !ايناطيرب بناج نم

 نم هب يلديس ام نومضم ىلع يرس لكشب اشاب نسحم عم كرابم قفتا
 لبق نم ةفلكملا يرمشلا يتيوكلا عازنلا تاسبالم يف قيقحتلا ةنجلل لاوقأ

 ةرايز تراثأ ةيكرتلا تاوقلل يركسعلا ضرعلا يف هتكراشم دعبو «ةناتسآلا

 ”7 خيراتب هريرقت يف راشأ يذلا .فالسيتارف يناطيربلا لصنقلا ءايتسا كرابم

 رهاظتلاب مرغم هنكل كش الب  ادج ابوهوم اصخش ربتعي كرابم» نأ ىلإ ريمفون

 كرابم ةرايز نأ ىلع هسفن ريرقتلا يف فالسيتارف دكأو .«مهلل ةراتو انل ةرات ًاقيدص

 نم معفرتسو , هتعمسو يللاولا ةناكم ةريبك ةجردب معدت فوس ةرصبلا ىلإ
 نأ يهو اهلحم يف ةظوحلمب هوني نأ اضيأ هتفي مل نكل .ناطلسلا نيعأ يف هنأش

 نأ خيشلا ىلع هيجولا اذه حرتقا نإ مف .«كرابم بيج يف سلجي» اشاب نسحم

 ةعباتلا ةيبرعلا تاوقلا بيردتل كارتألا دونحلا نم ةلماك ةيرس هفرصت تحت عضي

 يف سيل هنأب ءامهنيب ةمئاقلا ةقادصلا لك مغرو اروف ريخألا هباجأ ىتح .كرابم

 تلوأ دقو .«”رثكألا ىلع ءاربخ ةثالث وأ ناريبخ طقف هيفكيو اهيلإ ةجاح
 ةناتسآلا يف ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو ولثممو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا

 ةيبرعلا ةريزحجلا يقرش يلاش يف ثادحألا روطتب اغلاب اماتها ةرصبلاو دادغبو

 ثدح الثمف .يرجي امل تاهجلا هذه مييقت يف توافت كانه ناك كلذ عمو

 كرابم رطخأ نأ .روهش ةعبرأب مادصلا عوقو لبق يأ 214٠١ ةنس وينوي يف
 نم ناك كلذ عمو .ديشر نباب همادص ةيمتحب يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا

 هذهب نوزريك رطخي ملو «هناوأل قباس ندنل ىلإ ربخلا اذه غالبإ نأ لبمك يأر

 هل ةبسنلاب ةصاخ ءابيرغ افقوم اذه ناكو .«©)طقف ريمسيد يف الإ ةمولعملا
 . !ايملس فالخلا ةيوست ىلع لمعلاب فلك يسامولبدك
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 يف تيوكلا مكاح ىدل ةريبك تايناكمإ ترهظ كلذ نع رظنلا ضغبو

 ضونخل اهلهؤي بيردتلا نم ىوتسم هتاوق غولب يف تلثمت 2.11٠١ ةنس ةياهن

 ضعب يف يدبي كرابم ناكو .ةيبرعلا ةريزجلل ىطسولا قطانملا يف ةريبك برح

 . ةيناطيربلا حلاصملا رظن ةهجو نم زوجت ال ةيلالقتسا لاوحألا

 لالخ نم انيل رثكأو اددشت لقأ كرابم لعج ةرورض تحرط «يميللاتلابو

 زيلجنإلا نويسامولبدلا هجو ام ناعرسو .راطخأ نم هترامإب قيحي امب هماهفإ

 دعي مساج رطق خيش نأب ديفت ارابخأ هيلإ نيلماح .كرابم ىلإ نيصاخلا مهلسر

 نم ةيبونجلا قطانملا يف تاوقلل لازنإب مايقلا لجأ نم لدانصلا نم ةريبك ةعومجم

 ةقطنم نم هدض ةلمح نشل اضيأ نوزهجي ميهاربإلا فسوي ءالمع نأو ,تيوكلا
 ءاشاب نسحم ىلإ ةصاخ ةلاسر ريمفوت فصتتم يف .كرابم لسرأ كلذ ءازإ .وافلا

 تاقالتخا درحم اهنأب ,تيوكلا خيش ائدهم .ريخألا هيلع درف .رمألاب اهيف هرطخأ

 2 يلجلا

 يف نسحتلا ضعب ثودح فالسيتارف ظحل ةرصبلل كرابم ناين لالخو

 ةوعد ةرصبلا لاو لع حرتفاو اهمانتغا ررقف .«تيوكلا خيش عم تاقالعلا
 كل . نيمصاختملا نيب «حلص» م اربإ لج -أ نم اهيلإ ء ءيجسلل ميماربإلا فسر

 هضفرف .يزيلجنالا ذوفنلا زيزعتل هجوم حارتقالا اذه نأ دجو اشاب نسحم

 )١١«. روف

 زيلجنالا نييسامولبدلا تاكرحت كشو ةبيرب ةيكرتلا تاطلسلا تعبات دقو

 دوجو عقاو ةصاخ ةروصب كلذ ىلإ مهعفاد ناكو , عازنلا اذه يف مهكولسو

 يلاو نإ ىتح .ديشر نبا ىلإ هرفس لبق يابموب يف ةليوط ةرتفل ميهاربإلا فسوي
 ميهاربإلا فسوي# :لوقلاب وكينسوأ يسورلا يسامولبدلل ةرشابم حصفأ ةرصبلا

 يعس نإ . .رطاخ بيط نع مهتحيصن ىلإ عمتسي ا(مئادو «هبلقب زيلجنالا عم
 حضاو رمأ وه نيرحبلا عازنل لئامم ءيش ىلإ ةيتيوكلا ةلأسملا ليوحت ىلإ زيلجنإلا
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 سفن يف كرابم خيشلا اوعضي نأ .عبطلاب نآلا نوبغري مهف اذل .اعيمج انل

 روف مماضحأ يف هسفنب ىقليو مهب ريجتسيل .لبق نم نيرحبلا خيش فقوم
 . «ديشر نبا وأ كارتألا نم طوغض ةيأل هضرعت

 ةلحرملل هليلحت ين فولغورك دادغب يف يسورلا لصنقلا لصوت مث نمو
 وه هعالدنا يف يسيئرلا ببسلا نأب ديفي نهكت ىلإ عازنلا نم لوألا
 , 2١ ؟9ارتلجنا

 اضيأ اهنع ضري ملو .لداعتلا نم ةياهنلا هذهب عازنلا فارطأ ضرت مل
 ةصرفلا كلتب ليوط نمز ذنم صبرتي ناك يذلا .ةناتسآلا يف يركسعلا بزحلا

 هتاوق بحس ديشر نبا ضفر اذل .رمش يديأب ةيتيوكلا ةلكشملا ىلع ءاضقلل
 يف براحم فلأ ٠ نم رثكأ عم دجن ريمأ ىقبو .لئاح ةقطنم ىلإ ةيساسألا

 عفد ام اذهو .رفس مايأ ةسمخ ةفاسمب تيوكلا دودح نع دعبي ركسعم
 عازنلا نأب ١40١ ةنس ريمسيد ةيادب يف نهكتلا ىلإ فقوملل هليلحت ين فولغورك

 يف اقحم ناكو .0"©2ديدجلا ماعلا نم ىلوألا روهشلا يف ىرخأ ةرم ددجتيس
 .اهناوأ لبق ىتح تعقو يتلا هتانهكت

 فلأتت ةوق سأر ىلع ربمسيد فصتنم يف مجاه نأ ديشر نبا ثبلي ملف

 نم ةيتيوكلا تاوقلا ةعيلط لكشي ريطم ةليبقل اركسعم لجر فالآ ةثالث نم
 نم مغرلاب الماك احاجن تغابملا موجحلا اذه ققحو .ةيبرعلا ءارحصلا ةهج
 ةفلحم ةبراه ترف ريطم لئاصف نكل .رمشل يدصتلا دمح كرابم قيقش تالواحم

 لسرأ رصنلا اذه قيقحت بقعو .ةيشاملا نم اريبك اددعو ىلتقلا تارشع اهءارو

 ةيملسلا تاضوافملل يلوأ طرشك هيف بلاط .كرابم ىلإ اراذنإ ديشر نبا
 نم ارتموليك ٠١ دعب ىلع ةعقاولا ةرهجلا ةنيدمب فارتعالاو نييدوعسلا هميلستب

 ,«40تيوكلل ةيبرغلا دودحلل لصاف دحك ةرامإلا ةمصاع
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 هتناكمو كرابم ةعمسب قحلأل ذفن ول لوألا طرشلا نأ كش نم سيلو

 قش ىلإ يدؤي نأ هنأش نمف يناثلا طرشلا امأ .ىلوألا ةجردلاب ايونعم اررض

 زيلجنإلا بايترا نيبلطملا الك راثأ دقف اذل .دعب |يف اهتيفصت ىلإ امبرو .ةرامإلا

 تاطلسلا ىلع تحرتقاو امهرطخ لوح نوزريك ةفيحص تبتكو .مهسفنأ
 ىطسولا قطانملا يف اديج عضولا فاشكتساو يصقتب مايقلا ةيدنهلا ةيزيلجنإلا

 .2©'""ديشر نبا تاردقو اياون حاضيتسا لجأ نم ةيبرعلا ةريزجلا هبشل

 ١1٠١ ةنس ريمسيد نم يناثلا فصنلا يف تيوكلا خيش رداب كلذ ءازإ

 بسحو .هعم ةفلاحتملا لئابقلا اهيف كرشأ .هميرغ ىلع ةداضم ةلمح نشب

 نبا تاوق تناك .رهشوب يف «ايدنإ فوأ زميات» لسارم اهاقلت يتلا تامولعملا

 ةروصب نيحلسم اوناك كرابم يبراحم نكل ءاددع ةيتيوكلا تاوقلا قوفت ديشر

 دقتفا نيح يف .لقألا ىلع ةيقدنبو المح وأ اداوج مهنم لك كلم ثيح .لضفأ

 .ثيدحلا حالسلا ديشر نبا لاجر

 نبا نش امدنع 141٠٠., ةنس ربمسيد ٠ موي ءاسم ةيمادلا ةكرعملا تعقو

 مهقوفت ىلع لمآلا نودقاع مهو ةيتيوكلا عقاوملا ىلع الصاوتم اموجه ديشر

 سمشلا قورش عم ىيهتنتل «ليللا لوط كراعملا ىحر ترمتساو , يددعلا

 .2' )ةرصتنملا تاوقلل ةريبك مئانغ اهءارو ةكرات .هتاوق رقهقتو ديشر نبا ةميزهب

 قوقتلا سشنب اهظافصلاو اباحستا ءانثأ ف ديشر نبا تاوق ةعراطم نم لدبو
 اهوح فافتلالا لضفألا نم هنأ نييدوعسلا ءامعزو ةيتيوكلا ةدايقلا تررق .ددعلا

 دجن بلق ىلإ ةتغابم ةبرض هيجوتو «ةبراضلا اهتوق نع ًاديعب بونجلا ةهج نم
 . ضايرلا ةقطنم ىلع موجهلاب

 دض اهنيمأتل ىراوطلا ةلاح تيوكلا ةنيدم يف كرابم ضرف هسفن تقولا يفو

 هثيروو ربكألا هنبا فلكو «هبايغ ءانثأ يف ديشر نبا ةهج نم ىجافم موجه يأ

 نيحلسم ةنيدملا يف نوطبارملا لاجرلا ناكو «دالبلا نوؤش ةرادإب رباج خيشلا
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 موقت ليللا ءانثأ يفو , خيشلل يصخشلا حالسلا يطايتحا نم («ينيترام» ةيقدنبلاب

 انيب ءءارحصلا ةهج نم موجه يأ دض تيوكلا ةياحب لجر 4٠١ نم تايرود
 .27©2ةرمتسم ةفصب نوحلسملا ناسرفلا اهبوجي راهنلاب

 ىطسولا قطانملا هاجتا يف ةعرسب كرحتت كرابملل ةبراضلا تاوقلا تناك

 بابسأ نع هنم راسفتسالاو لاتقلا فقوب هعنقي نأ ةرصبلا يلاو لواحو .دجنل

 هعامس نأب هل انلعم .نيترم عطاقلا ضفرلاب هيلع در كرابم نكل .ةندهحلا قرخ

 عضو روهدت ىلإ ىدأو ءريثكلا هفلك دق ١٠١ ةنس فيرخ يف ناطلسلا رماوأل

 بارتقاو ريطم ةليبق دض رداغلا ديشر نبا موجه ىلع دعاسو .ةدشب تيوكلا

 .2(١*)ةمصاعلا فراشم نم هتاوق

 زيزعلادبع هنباو نمحرلادبع نييدوعسلا نيميعزلاو كرابم رارق نكي مل
 وأ ةفدصلا ليبق نم دجنل ىطسولا قطانملا يف ديشر نبا عقاوم ىلع موجهلاب
 نم ةحاترم ريغ دجن طساوأ يف لئابقلا تناك «لبق نم انرشأ (كف .ثبعلا
 ةروصب ةيداصتقالا رصاوألا عاطقنا هيلإ ىدأ ام ىلع ةوالع .ديشر لا فسعت

 ريثأت نم (ديشر لآ يديأ يف ىلوألا طوقس دعب) تيوكلاو دجن نيب ةيرابجإ
 ططخ حاجنإ ىلع دعاس امو .لئابقلا هذه يداصتقالا عضولا ىلع يبلس
 ىطسولا قطانملا لئابق ىلإ ماظتناب ردصي ناك يزيلجنالا حالسلا نأ وه موجملا

 ,تانيعستلا ةياهن نم اءدب رطقو نيرحبلاو تيوكلا لالخ نم ةيبرعلا ةريزجلل
 ىلع ضايرلا ةقطنم يف نييدوعسلا وثوعبم هسرام يذلا ريبكلا طاشنلا نع الضف

 . تاونس ةدع ىدم

 .ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاوقلا وزغل لماكلاب ادعم فقوملا ناك ىلاتلابو

 نبا تاوف نم ربكألا ءزجلا نأل .هحاجن ُْق اريبك ارود اضيأ ةتغابملا ريصتع بعلو

 ديشر لآ تاالواحم 1 تءابو .هلاشلا ُْق اديعب عفي تقولا كلذ ُْق ناك ديشر
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 نبا ٍلتاقم دومص مدع ببسب لشملاب كرابمل ةعباتلا تاوقلا مدقت ءاطبإو أيط -

 . كرابم وبراحم مهيلع اهطلس يتلا . «ينيترام» قدانبلا نارين مامأ كيو

 ةمصاع ضايرلا نييدوعسلاو كرابم تاوف تلئحا 1943 ةنس رياني فو

 رك ةمواقم لود دجن

 لئابق نم ددع لاصفنا ىلإ ىدأ دق رصنلا اذه نأ ركذلاب ريدحجلا نم هلعلو

 لاسرإب ليجعتلا يف نييدوعسلاو كرابملل اعجشم اذه ناكو .ديشر لآ نع ودبلا

 .اضيأ ىلفسلا ميصقلاو دجن يبرغ لئابق ىلإ مهلسر

 ىطسولا دجن لك تطقس ةس ىتخح ١ ةنس ريارف فصتنم لح نأ امو

 .مهتطلسب ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم ةليبق ١18 تفرتعا ثيح .نييدوعسلاو

 ىطسولا دحنو ىضايرلا ةرادإ دوعس لآ نمحرلا دبع ملست كلذ بقعو

 امأ .فارطألا يف ةعقاولا لئابقلا يقاب عاضخإل تاوقلا نم ءزج هعم يقبو

 امهيلإ ةمضنملا لئابقلا تاوقو ةيساسألا تاوقلا عم اهجوت دقف زيزعلادبعو كرابم
 290 طافسلا ميصقلل ةيلاشلا قطانملا ىلإ

 تيوكلا خيش رطيس كلذبو .ةديربو ةزينعو ةرقش تطقس رياريف ١ يفو

 ةريزجلل ىطسولا قطانملا لك ىلع يأ .ىلفسلا ميصقلاو دجن ىلع نويدوعسلاو
 . (١)ةيبرعلا

 ددصلا اذه يف عجاريو . فولأملا نع اهقايس يف فلتخت يهو ١1١١ ثادحأل ةديدج ةيؤر هذه ()

 . (زكرمل) فيرصلا ةثداح نع همالك دنع ديشرلا زيزعلا دبعل تيوكلا خيرات

 ت1



 ىلوألا ةجردلاب لدي وهف «ءيش ىلع ئجافملاو ريبكلا رصنلا اذه لد نإو

 يف ديشر لآ ذوفن فعض ىلعو «لاتقلا نونفل زيزعلا دبعو كرابم ةداجإ ىلع
 دال مم

 دبع ةداعتسابو هتاراصتناب اشاب نسحم ايمسر كرابم رطخأ سرام ٠ فو

 نبا ةمصاع لئاح ةنيدم ىلع ةراغإلل هدادعتسابو .دجنل همكح نمحرلا

 .2'') ديشر

 دادغب يف ةيسورلا ةيلصنقلا ريتركس اهدرسي يتلا .تامولعملا نأ يف بير الو

 ١4٠1١ ةنس نم ليربأو سرام يرهش لالخ ةرصبلا ةرايزب ماق يذلا ءوكينسوأ

 ةريبك ةجرد ىلع ربتعت «ةيبرعلا ةريزجلا يف عضولا ةسارد فدبهب ةيرود ةمهم يف
 خيراتل هلوانت يف ناك  نهارلا انتقو ىتح خيراتلا ملع نأل كلذو .ةيمهألا نم

 كلذكو .دجن يف مهتطلس دادرتسا لجأ نم نييدوعسلا لاضنو ةيبرعلا ةريزجلا

 رظن ةهجو ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعي «تيوكلاو ديشر لا نيب ةلدابتملا تاقالعلا

 ةريزجلا»و .«ةيبرعلا ةريزجلا بلق» :نيريبكلا هيثحب يف ةحورطملا يبليف

 ا يتاثو ايامنا ليلطستلا اذه دعي .ةيدرعسلا رداصللا لع عيدضعلا :و«ةيبرعلا

 ظفاحو ««برعلا ةريزج لوحو و مدوعس نباو :قارلا .نيمآ تاثلؤم ىف اضيأ

 نيخرؤملا لامعأو ثاحبأ يف كلذكو .«نيرشعلا نرقلا يف برعلا ةريزج» :ةبهو

 نوسكيدو نوسشتياو نوسليو لثم .ناكيرمألاو زيلجنالا نييسامولبدلاو

 .2©١)مهريغ نيريثكو .ليشتيوتو مهكيوو

 ناك يذلا وكينسوأ ةظحالملا ىوقلاو ريدقلا يسامولبدلا تامولعم زيمتتو

 ىلع اهساسأ يف موقتو كش يأ قوف ىقرت اهنأب .ةقالطب ةيبرعلا ةغللا ثدحتي
 نيريثكو هعابتاو بيقنلاو ةرصبلا يلاو عم ديشر نباو كرابمل ةلدابتملا تالسارملا

 نيلتكتلا يميعز عم تاقالعلا قثوأ اوماقأ نيذلا ءريبزلاو ةرصبلا خويش نم

 كرابم اهققح ىتلا تاراصتنالا نأشب وكينسوأ تاديكأت صخي اهيفو .نيهباجتملا

1 



 هنزو هل بتاك ةداهش نم اهتلادعو اهتحص دمتست اهنإف 5١*65 ةنس ةيادب يف

 هثحب يف لوقي بتك ذإ .ةرصبلا يف ايسورل لصنقك يفيظولا هعقوم مكحب

 ضايزرلا ىلع ءاليتسالا نم نكمتو يدوعسلا يتيوكلا شيحلا رصتنا» :ريبكلا

 .9'2(. . .ديشر نبا ةمصاع .لئاح وحن رفظملا كرابم قلطنا اهنمو ءاهسفن

 انمامأ حيتت .وكينسوأ اهقوسي ىتلا تايطعملا نأ ةقيقح لفغن الأ بجيو

 ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا بوعش خيرات ىلع ةميلس ةروصب ءوضلا طيلست ةيناكمإ
 رئادلا عارصلل اهلوانت بناج ىلإ يهف .نيرشعلا نرقلا علطم يف برعلا ةريزجل

 تالوامم ديف برعلا ةريزج يق قىرقلا لاضتلا ًايضيآ تزربأ دق .«بئاجألا

 ىوقلا رودل يجيردتلا يمانتلا عم .ةيجراخلا ىوقلا لبق نم اهلالغتساو اهميسقت

 . ةيزكرملا ةلودلا ةماقإل ةعلطتملا

 ءاليتسا ةلوهسو ١4٠١ ةنس رياربف  رياني ثادحأ تقولا تاذ يف لدتو

 يف ديشر نبا ذوفنو عقاوم فعض ىلع اضيأ دجن ىلع ةيدوعسلا ةيتيوكلا تاوقلا

 هفقومو يبليف ةيرظن عم ضقانتت قئاقحلا هذه نإف اذلو .ةيبرعلا ةريزجلا طسو
 ملف 1910١« ةنس برعلا ةريزج نم ىطسولا قطانملا يف تعقو يتلا كراعملا هاجت

 دهاوشلا لك لدت |نيب .ءاهفصو يف طقف روطس ةعست ىوس هماتتها نم اهرعي

 ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأل .ثادحألا هذه تاليصفتو فورظ لكب هماملإ ىلع

 زميات» ةديرج رشن نع الضف ءابي ةصاخلا تامولعملا ماظتناب ىقلتت تناك ةيدنحلا

 اهوانتو اضيأ اهسكع يتلا .ةيركسعلا تايلمعلا تاليصفت لمجمل «ايدنإ فوأ

 , 2259 . ( 0ة2ء[[معم هأ طع طعيولم انآ :هب نيعتسي ناك يذلا مجعلملا

 ىلع ةراغإلا هؤافلحو كرابم ررش لفسلا ميصقلا طوقس لعبف مث نمو
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 ناكو 2*؟»هزه هططخ ءافخإل ةرورض دجي ملو .لياح ةقطنم رمش كلامم بلق

 .نييدوعسلا ةلود ءايحإ ةداعإو .ديشر لآ ةلود ىلع لماكلا ءاضقلا ينعي كلذ
 .تيوكلا عم ةقادص ىرعب اوطبترا نيذلا

 دقف .ةيونعملا حورلل رايهناو لمأ ةبيخب أطاح ناكف ديشرلا ركسعم امأ

 يلامش يف ةيراجت ةكرش ربكأ بحاصو ديشر نبال برقملا قيدصلا ماسب نبا راشأ

 تارفلا ىرحم خويش نيبو هنيب طيسولا لامعأب موقي ناك يذلاو .برعلا ةريزج
 ةميزم لا ىلإ ملأو ةرسحب ةرصبلا ىلإ هجوم باطخ يف .يوقلا ذوفنلا يوذ لفسألا

 ريغ ةروصب هتاوق لولف باحسناو .ديشر نباب تقحلأ يتلا ةلماكلا ءاركنلا

 .مولعم ريش ابغا يف ةسلظنم
 ًادعتسم ناك رمش مكاح نأ ًادبأ ينعي اذه نكي مل كلذ نع رظنلا ضغبو

 يف هتيروطاربما لجأ نم لاضنلا وه هرارق ناك .سكعلاب لب .مالستسالل
 يف نكي مل دجن يلامش يف يمايسلاو يركسعلا فقوملا نأ امبو .برعلا ةريزج
 ةناتسآلاو دادغب يف هراصنأ ةئبعت لواح دقف .هتاحومطلو هل ايتاوم ةظحللا كلت

 لك عايض ةروطخ هاجت يلاعلا بابلاو ناطلسلا بلق يف بعرلا هلاخدإ لالخ نم
 ذوفنلل لب .يتيوكلا ذوفنلل سيل اهعوضخ ةيناكمإو .ةيبرعلا ةريزجلا
 ىذلا يعل يع ناطلسلل ديشر نبا باطخ قلطنا انه نمو «يزيلجنإلا

 تاذ يفو .ةقطنملا يف زيلجنإلا ططخ ىلع  هيلاع انرشأ امك  ناطلسلا هيف علطأ

 يف قيقحتلل ةصاخ ةنجل اهاسرإو ءايكرت لخدت بلط يف ديشر نبا حلأ تقولا

 بابلا عفد يف ديشر نبا بغرو .تيوكلا خيش نيبو هنيب مئاقلا عازنلا لك

 ةلاح يف  هنأب دده امدنع .ةيبرعلا ةريزجلا نوؤش يف ةوقب لخدتلا ىلإ يللاعلا

 .©"*جحلا مسوم لشفيسو ةكم ىلإ قيرطلا قلغيس دنس الب هكرت

 عفدب ديشر نبا ءادنل ةلماك ةباجتسا ةرملا هذه يلاعلا بابلا باجتسا

 تناك تيوكلا خيش تاوق نأ دجو امدنع 214٠١ ةنس رياربف يف لخدتلل ايكرت

 ا



 ةيدوعسلا ةلودلا مايق رطخ هل حال امدنعو .«لئاح لوخد نم ندأ وأ نيسوق باق

 سداسلا جوفلا دئاق بئان اشاب مظاك قيرفلا ثبلي ملف .ةيبرعلا ةريزجلا طسو
 ةوامسلا ىلإ ناطلسلا نم ةيصخش رماوأب هجوت نأ ديمحلا دبع ناطلسلا بيسنو

 لجع «ةمساحلا ةكرعملل نيبناحلا دادعتسا ىدمب هملع دعبو .ةطاسو ةمهم يف

 رمش نيب لاتقلا عالدنا لبق ديشر نبا ركسعم ىلإ لصيل هريس ةعرس نم
 ثوعبم اهارجأ يتلا تاثحابملا لالخو .تاعاس عضبب ةيتيوكلا تاوقلاو

 سسؤم ديشر نب دمحم همع ةيصو نع ريخألا هثدح .ديشر نبا عم ناطلسلا

 ءالولاو ةعاطلا ضورف ميدقتو كارتألا عم مالس يف شيعلاب مهل ديشر لآ ةلود

 .ناطلسلل

 دعب بلطيل .هتسايسل ديشر نبا هعضو يذلا ساسألا ةباثمب كلذ ناكو

 لب .ءبسحف دجن نم كرابم درط لجأ نم سيل هل لاعفلا يكرتلا دييأتلا كلذ

 نوعلا ميدقت بلط ثيح ءًاضيأ هترامإ يف مكحلا نع هتيحنت لجأ نمو
 ًاقفو تيوكلا ىلع ًاخيش حابصلا دمحم نبا بيصنتو كرابم ةيحنت يف ةدعاسملاو
 بابلل ًايونس ًاجارخ عفدي نأب ريخألا مازتلا عم .ميهاربإلا فسوي بلاطمل
 نيدعم اناك اناضو ةيصوت باطخ ديشر نبا مدقو «ةريل فلأ ٠ هتميق ىيلاعلا

 .©"7ماظتناب روكذملا غلبملا عفد لوح فجنلا خيش نم اقبسم

 راهظإ ديكأتو ديشر نبا ةرزاؤم يف ابغار ديمحلادبع ناطلسلا ناكو

 مكاكا هرعجو عب ًابيرقت تقولا سفن يف .هيلإ نينمؤملا ريمأ لسرأف .هعم هفطاعت
 يف ًاماه روق اعل «نامحار ناحالس اهنيب نم ةميق اياذه .ءرمش ركسعم ىلإ اشاب

 نع وفعلاب يناطلس نامرف رودص كلذ ىلتو .تعلدنا ام ناعرس يتلا كراعملا

 هتالواحمل ًايبايغ نيدأ دق ناك يذلا ميهاربإلا فسوي  كرابمل دودللا ودعلا
 مكاح اهيف ىقلتي يتلا ةديحولا ةرملا يه هذه نكت ملو .29"'(2”تيوكلا ىلع ةراغإلا

 ةريزج راز يذلا ليسوم يكيشتلا برعتسملا دكؤي ذإ .ةثيدح ةحلسأ رمش
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 ىلع كارتألا نم لصح دق ديشر نبا نأب نيرشعلا نرقلا ةيادب يف برعلا
 65019٠١©(, ةنس ةيادبو ١4٠٠ ةنس ةياهن نم ةرتفلا لالخ ةريثك ةحلسأ

 ىلع فولغورك لصح دقو «حالسلاب اهراصنأ دوزت اضيأ ارتلجنا تناكو

 ٠١ رطق يف ترداص دق ةيكرتلا تاطلسلا نأب ديفتو كلذ ىلع دهشت تامولعم

 ةنيفس ىلع ةلومحم تناك ةريبك ةحلسأ ةيمك نم (ينيترام» قدانبب ةأبعم انوداتس

 ءرطق ىلإ لدانصلاب اليل تلقن اهنمو «نيرحبلا رزج ىلإ ةهجوتم ةيزيلجنا

 . ©"رطق خيش ينث لآ مساج خيشلا كارتألا ودع اهملستيل

 اهيف راشأ «كرابم ىلإ ةلاسر ديشر نبا عم هثحابت ءانثأ يف اشاب مظاك لسرأ

 ىلإ هتاوق عم دوعي نأو اروف ةيركسعلا تايلمعلا فقوي نأب ناطلسلا ةئيشم ىلإ
 ناطلسلا ثابغر لقت كيت يف هحيغر نع ًايرعع كرابم هيلع درق «تيوكلا
 ةحاجلاو ةيوقلا ةبغرلا» ببسب لاتقلا فقو هتعاطتسا مدع ررب هنكل .ديمحلادبع

 ءديشر نبا اهبصتغا يلا يضارألا دادرتسا يف ءاهدوقي ىِتلا ةيبرعلا لئابقلل

 رادصإ يف بغر اذإ ىتح هنأب كرابم دكأو .«لامشلا ةيحان نم اهكالمأ نيمأتو

 . اهذيفنت لئابقلا ءامعز ضفري فوسف .موجملا فقوب هرماوأ

 تحبصأ امدنعو ءرمش ةمصاع ىلع موجهلا يف كرابم تاوق ترمتسا

 هعم يملسلا ضوافتلا ديشر نبا ىلع كرابم حرتقا لئاح نم مايأ ةثالث دعب ىلع

 لك ضيوعتو .ةيركسعلا تاقفنلا نع هضيوعت :طورش ةثالثل باجتسا ام اذإ

 لئابقلا دي ىلع بهنو بلس نم اهب قحلأ امع كرابمل ءالولاب تناد يتلا لئابقلا

 ىلإ اهيف ةطلسلا لاقتناب ميلستلاو دجن نع لزانتلا مث .ديشر نبال ةعباتلا

 . لئاح يف نيلقتعملا نييدوعسلا لك نع جارفإلا ًاريخأو .نمحرلادبع

 معد ىلع كلذ يف ًادمتعم .طورشلا هذه اعطاق اضفر ديشر نبا ضفر

 .© '>ةمساحلا ةكرعملل دادعتسالا يف نيبناجلا الك أدبو .هل كارتألا
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 ىلإ ةبقترملا ةكرعملا يف كارتشالا اشاب نودعس قفتنملا ةليبق ميعز ررق
 . اهتجيتن ف كيف ندأ هدواري أ لود 9017 بناج

 رصنلا فلاح ةمدقتملا تاوقلل تاكابتشا ةثالث دعبو .كراعملا ىحر تراد

 ناسرف نم ةعومجمل هرماوأ ١1٠0١ ةنس رياربف ةيا يف ديشر نبا ردصأف كرابم

 لايتغا فدبهب يتيوكلا ركسعملا ىلع ةراغإلاب تائم ةعضبب مهددع ردقي رمش

 ةطخلا هذه لشف بقعو .مصخلا فوفص يف ىضوفلاو جرملا ثادحإل كرابم

 لبج وحن يبرغلا يلامشلا هاجتالا يف رمش ناسرفل عيرسلا باحسنالا أدب

 لقي ال امب تقولا كلذ يف اهددع ردق يتلا .هتاوق ميسقتب كرابم ردابف .«ىملس

 1 نم رثكأو , «ينيترام»و (رزوام» قدانبب نيحلسم .هاشم يدنج فلأ ”ه رع

 أدبو « هنارقأ اهسأرتي ةريبك تاعومجم يناث ىلإ .عفادم ةثالث عم سراف فالآ

 .© )هصخلا قحالي

 انه ةراشإلا نم دبال اهداعبأ مهفنو ثادحألل قحاللا روطتلا نيبتن ىتحو

 نم ةفلؤم ثناك ءايصخش كرابم اهداق ىتلا تاعومجملا هذه ىدحإ نأ ىلإ

 .لئابقلا تاوق نم تلكش دقف عبسلا تاعومجملا يقاب امأ .طقف نييتيوكلا

 ىلإ ةمضنملا لئابقلا يبراحم نم ىلوألا ةجردلابو .تيوكلل ءالولاب تناد يتلا
 . ضايرلل كرابم لالتحا دعب ءافلحلا

 فلأ 7٠١ نع رياربيف ةيامن يف اهيبراحم ددع دزي ملف ديشر نبا تاوق امأ

 نيحلسم اوناكف نوقابلا امأ ,:«ينيترام» قدانبب ًاحلسم ناك طقف مهفصن ءلجر

 حالس زواجتي الو .,فيسلاو حمرلا الإ كلمي ال ناك مهضعبو .ديص قدانبب
 2 راف فلألا + .قاسرلا

 :راعلا هنح ةبيعل نم اما نيقلاو هتاوعاو كرابم تاك لاوحلالا يأ لع
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 .هب مظتنم لاصتا ىلع ةرصبلاو ريبزلا يف كرابم راصنأ ناكو .اهلك ةلمحلا نمو

 نم ديشر نبا درط ىلع مزعلا لك مزاع تيوكلا خيش نأب وكينسوأ اورطخأو
 ولسارم دكأ ام ناعرس لعفلابو .اهب ةطيحملا قطانملا لكو اضيأ لئاح نمو دجن

 لئاح رمش ةمصاع لالتحا يف حجن دق كرابم نأب ةيدنهلا ةيزيلجنإلا فحصلا

 قطانملا ىلع طقف سيل هترطيس كرابم ضرف مث نمو .©”رياربف ةياهن يف
 . برعلا ةريزج نم اضيأ ةيلامشلاو لب . ىطسولا

 عم لئاح نع لزانتلا يوني ناك كرابم نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 هتيمهأ هل رمأ وهو ءاشاب نودعس ىلإ اهنم ةبيرقلا ديصلل ةصصخملا قطانملا
 ءالكولا عم ةقيثو ةلص ىلع تقولا كلذ يف ناك قفتنملا لئابق خيش نآل ةصاخلا

 ةياحلا تحت ءاوضنالا مهنم بلط دق ناك هنأ وه كلذ نم رثكألاو ءزيلجنإلا

 خويشلا يلوت ىلإ يدؤي نأ كرابم راصتنا نأش نم ناك «يلاتلابو .ةيزيلجنإلا
 ىرجملا ىلع ةعقاولا قطانملا يف مكحلا ةدس ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلل نيلاوملا

 ام ىتح يديدحلا دادغب طخ دمل نيلرب ططخ لك لشف ىلإو .تارفلل طسوألا

 ظ .يبرعلا جيلخلاو نيربغلا نيب

 قرش يونج «فيرصلا برق 1451 ةئس سرام 11/ ىف تعقو ءاريخأو

 ماك ًاموي .ترمتسا يتلا ديشر نباو كرابم تاوق نيب ةمساحلا ةعقوملا ءلياح

 نم نيريثكلا لتقم نع ترفسأو .كرابمل ةلماك ةميزهب تهتناو .©”؟اًبيرقت
 . حابصلا لآ ءانبأ نم نوريثكو هئاقشأ دالوأو كرابم قيقش مهيب نمو .هلاجر

 ةوهص ىلع نم طقسو «ةكرعملا هذه يف حرجب بيصأ دق هسفن كرابم نإ ىتح

 كرابم اجن .رهشوب يف يزيلجنالا ميقملا اهاقلت يتلا تامولعملا بسحو .هناصح

 يف هتدجنل اهتفخو ةزنع ةليبق خيش تاوق روهظ لضفب طقف رسالا يف عوقولا نم

 هسبالم ءاقلإ ىلإ كرابم أجل رفاظلا همصخ للضيو عدخي ىتحو .ةظحل رخآ
 . "”0ةكرعملا ضرأ يف .همسا لمحي يذلا متخلاو هحالسو
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 مهبلغأ .هئافلح نم ءزج عجارت ىلإ ىلوألا ةجردلاب كرابم ةميزه ىزعتو
 رظن ةهجو نمف .ةكرعملا يف ةكراشملا نع ةريخألا ةظحللا يف .دجن لئابق نم

 امنيب ءاوعقوت امم رثكأ لاتقلا ةرتف تلاط .دجن نم ىطسولا قطانملا نابرع

 اذلو .مهمانغأو مهيشاوم عم ًاروف لاحترالا فافجلا لولح عم رمألا ىعدتسا

 «ضايرلا ىلع هئاليتسا بقع كرابم ىلإ تمضنا يتلا ةبيتع ةليبق ترطضا
 تمدقف «لاحترالا ىلإ .سراف فالآ ةتس اهتاوق نم هفرصت تحت تعضو يِتلاو
 نبا ءاطسو حاجن نع ًالضف .ىرخألا لئابقلا ضعب هب تذتحا الثم كلذب

 .© مهاجر بحسب اوماقف .ةرشابم ةكرعملا لبق خويشلا ضعب ةوشر يف ديشر
 لآ ةليبق ىلإ نومتني براحم فالآ ةثالث نأ ىلإ «ايدنإ فوأ زميات» لسارم ريشيو

 ىلع فلخلا نم اومجهو .ديشر نبا فص ىلإ ةكرعملا لالخ اولقتنا (نابيش)
 . ”ًاغيلب ًاررض اهب قحلأ امم ,ىضوفلاو رعذلا اهفوفص يف اوثدحأو كرابم تاوق

 كرابم ةعومجم الإ ًايلمع اهزاني مل رمش تاوق نأ كلذ نم صلختسنو

 .ةدعاسملا لئاصفلا ضعب عم طقف نييتيوكلا نم ةفلؤملا

 نويرمشلا ماقو .قرشلا وحن ةروعذم يتيوكلا شيجلا لولف ترف دقو
 . ©" ””ةداوه نود ىحرجلا لتقب اوماقو اهبقعتب

 ردق سفنب ًائجافم ديشر نبال ةبسنلاب رصنلا اذه ناك ءرمأ نم نكي امهمو
 / خيراتب ريبزلا يف هراصنأ ىلإ ديشر نبا هلسرأ باطخ يفف .كرابمل ةميزهلا

 ناك ةكرعملا لبق هعضو نأب هيف فرتعا .(ةعقوملل فصو لوأ) ١1١١ سرام
 ناكو .يوق طابحإب رعشأ انأو ةكرعملا تأدب» :هيف لوقي بتكو .هنم اسرقيم

 , 05)(ادج نيليلقلا يدونجل موتحملا كالهلاب الغش يركف لج

 نيمأ نإ ىتح «ةياغلل ةيماد تناك فيرصلا ةعقوم نأب لفغن الأ بجيو

 ثيدحلا خيراتلا ف كراعملا مظعأ نم ةدحاو» ريتعت ايغأي اهفصو ناحيرلا

 تا انها ح



 ىلع عالطالا ةيناكمإ هل تحيتأ يذلا وكينسوأ تامولعم ريشتو .«*”7(«برعلل

 ىلإ ةدراولا ريراقتلاو ىرخألا لئاسرلا ىلعو «هيلاع روكذملا ديشر نبا باطخ

 ةتس غلب دق ىلتقلا ددع نأب ءاهسفن ةكرعملا يف نيكراشملا نم ةرصبلاو ريبزلا

 رورم دعب ةرصبلا يف تامولعم ىلع لصح دقف فومادأ امأ *5 صخش فالآ

 8٠١" ب ردقي طقف يتيوكلا بناجلا ىلتق ددع نأب ديفت ةعقوملا ىلع ماع فصن
 . * 7لجر

 ىتح «فيرصلا ةعقومب ًاريبك اماتها ةيزيلجنإلا فحصلا تدبأ دقو ءاذه

 .يابموب نم نيتريبك نيتيفحص نيتلاسر ترشن دق «زمياتلا» ريرحت ةئيه نإ
 اهقيلعت (هتنمضو ««ايدنإ فوأ زميات» نم تامولعم نم امههيف درو ام تسبتقا

 اهتمتخ يتلا «ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف ةيبرحلا كراعملا تاليصفتو ريس ىلع صاخلا

 هذه عوقو نع ةلماكلا ةيلوؤسملاب ديشر نبا ناتلاقملا ناتاه تمهتاو .ةعقوملا هذه

 لمعي هنأب رهاظتي ناك ديشر نبا» نأ اهب ءاجو . ةقطنملا كلت يف بورحلا

 كرابم هجو يف حالسلا ديشر نبا عفر دقل ..لوتقملا تيوكلا خيش حلاصل

 يأ) «هلحم خيشلل ربكألا نبالا بيصنتو مكحلا نع هتيحنت يف هتبغر نم اقالطنا

 كرابم نأ ىلإ كراعملا ريسل اهلوانت يف «زمياتلا» تراشأو .(فلؤملا دمحم خيشلا

 اهفصو ضرعم يفو ١45١. رياربفو رياني يرهش لاوط دجن لك ىلع ىلوتسا دق
 ةسمخ نم رثكأ رسخ دق كرابم شيج نأب ةفيحصلا تركذ فيرصلا ةعقومل

 .(؟5لجر فالآ

 ةزوحب تناك يتلا تامولعملا سفن عم ماقرألا هذه تقباطت دقلو

 يف ترج «لاثملا ليبس ىلع ٠١4٠١٠١. ليربا ”7 يمف .ةيزيلجنالا تايلصنقلا

 يرغانوب يجرشن ام بئانلا اههالخ مدقت .تاشقانم يناطيربلا مومعلا سلجم

 .برعلا ةريزج يف ثادحألا لوح باوجتساب يرثلا يدنهملا يزيلجنالا رجاتلا

 هباجأ دقو .صخش فالآ ه زواجت دق ةعقوملا لالخ ىلتقلا ددع نأ ىلإ هيف راشأ

5 0 



 ةحداف تناك نيبناجلا الك نم رئاسخلا نأب نروبنرك ةيجراخلا ريزو بئان

 02 ةاغلل

 وهو هترامإ دودح ىلإ ١1١١ سرام ةياهن يف كرابم داع لاوحألا يأ ىلع

 51 دعب كرابع لوح تيرقلا لعل فاق كلل عبو لاح اوسآ ف
 تأدبو .ةرامإلاب قيحملا رطخلل مهكاردإو .هيلع ديشر نبا راصتنا ربخ مهغلب

 تيوكلا ىلإ ايجيردت موزهملا شيجلا لولف ةدوع عمو «ةماعلا ةئبعتلا روفلا ىلع

 اهيلإ تمضنا ام تاعرسو «ةنيدملا نع عافدلل اهتم ةحلسملا لئاصفلا تلكشت
 .تيوكلا دودح برق تطبارو ةيجانلا اشاب نودعس تاوق

 .تيوكلا نع عافدلل ةدوجوملا تاوقلا ةرهجلا ةقطنم يف عمجتت تذخأو

 اضيأ ددعلا ةريبك ريغ تاوقلا نم ةليصف سأر ىلع اهيلإ لصو نأ ثبلي ملو

 ربخ امههيقلت روف لجع ىلع ضايرلا ارداغ ناذللا ءزيزعلادبع هنباو نمحر لادبع
 .(؟0كرابم ةميزه

 .اهلك هتيرظن عم لماكلاب ضقانتت اهنأل ,يبليف اهلهاجتي عئاقولا هذه

 نأب هيونتلاب طقف ىفتكيو .دجن ىلإ كرابم لوخد ةصق ركذي ال ببسلا اذهلو
 لاؤسلاو .(4),ضايرلا نع راصحلا كف دق» فيرصلا ةعقوم دعب زيزعلادبع

 ىلع راصحلا ضرف» ىلإ زيزعلادبع عفدي يذلا ام :وه هسفن حرطي يذلا
 . . !؟نيرهش ىدم ىلع اهمكحيو اهلخادب دوجوم هدلاوو ««ضايرلا

 اعابطنا كرابم رارفو ديشر نبا راصتنا ريخ كرت دقف رمأ نم نكي امهمو

 ىلعو ةرصبلاو دادغبو ةناتسآلا يف ةيكرتلا تاطلسلا ىلع ةياغلل نييوق ارثأو

 ةيتيوكلا ةلأسملا تداعو ءاتكلكو يابموبو يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنالا ةرادالا

 .لامعألا لودج ىلع ديدج نم اهسفن حرطت

 مع ا ت
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 عبارلا لصفلا
 تيوكلا لالتحال ةيكرتلا ةطخلا لشف

 عوقوو كرابم لتق لوح ًارابخأ فيرصلا ةعقوم دعب ةرصبلاو دادغب تقلت

 رشن ىرجو .هسفن ديشر نبا نم اهيف امب ,ةفلتخم رداصم نم تيوكلا يف ىضوف

 فسوي ناوعأو تيوكلل ةيداعملا ةعومجملا راصنأ نم عساو قاطن ىلع ربخلا

 فدهلا ناكو .«')اشاب مظاك عم ةقيثو ةلص ةماقإ نم نكمت يذلا .ميهاربإلا

 دض كارتألاو رمشل ةيروف ةلمحب مايقلل ءاطغو رريم داجيإ وه كلذ لك نم

 . اهنم كرابم درطو ةرامإلا لالتحا لجأ نم تيوكلا

 هجو ىلع هل حرصت نأ ةناتسآلا نم اشاب نسحم ةرصبلا يلاو بلطو

 ىلإ اهنمو ءوافلا ىلإ تاوقلا لقنل ةيعارشلا بكارملا ريضحت يف ءدبلاب ةعرسلا

 . كلذ دعب تيوكلا

 فيلكتب ١1501١ ةنس سرام ١” يف ةيصخشلا هرماوأ لسرأ ناطلسلا نكل

 .مهسفنأب عضولا يرحتل تيوكلا ىلإ هجوتلاب مهب قوثوملا نيفظوملا ضعب

 خيش (هينيعب أوو هنأب هل يلديل «تيوكلا نم يلاولا رواي داع ام ناعرسو

 هل حمسي مل كرابم نأل ,ةنيدملا يف فقوملا ةفرعم نم نكمتي مل هنكل .تيوكلا

 .رذحلاو ثيرتلا ىلإ كارتألا عفدل ايفاك اذه ناكو .هجاردأ داعف ءاهيف ءاقبلاب

 ةطخ ىلع ليربأ رهش نم ىلوألا مايألا يف ديمحلا دبع ناطلسلا قفاو

 تاوق دوجوو كرابم فعض لالغتسا ىلإ فدهت يتلا ءاشاب يزوف دمحأ ريشملا

 ىلإ ةمساح ةبرض هيجوت لجأ نم «ةرامإلا دودح نم ةبرقم ىلع ديشر نبا
 ريضحتلا ةيلمع ةدايقب ريشملا فلكو .سداسلا جوفلا تادحو اهب موقت تيوكلا

 .اهليقتتو ا

 ه2



 يف .نيديدش ةيرسو متكتب ةلمحلل دادعإلا ةيكرتلا تاطلسلا تررق
 أدبف .درلا ةيناكمإ نم زيلجنإلا ديرجتو ةأجافملا رصنع لالغتسال اهنم ةلواحم

 يف ريشملا اهب قحليل .ةرصبلا ىلإ سداسلا جوفلا تاوقو تادحو لقن ليربأ ١

 ىلإ ةئداحلا ةيفيرلا ةرصبلا تلوحت ىتح ليربأ ةياهن تلح نأ امو .ليربا 4

 ةلجد ربع اهيلإ ةلصاولا بكارملا لبقتست ةنيدملا تناكف .ءبخاص يبرح ركسعم

 . ©'2ةيركسعلا تادعملاو دونجلاب ةلمحملاو فقوت الب تارفلاو

 هام

 ةرصبلا ىلإ تادحو اهلقث وه ةيكرتلا ةموكحلا اياون ةيدج ىلع لدي امبو
 ىرجو .(ءاطغ الب ةيسرافلا دودحلا كرتل ًادجةردان ةلاح يهو) نيقئاخ نم ىتح

 .دادغب نم ةلجد ربع ةحلسألاو ىلوألا ةيفاعسإلاو ةيبطلا داوملاو ةريخذلا لقن

 ةيكرتلا تاوقلا نم طقف يدنج 77٠٠١ ةرصبلا يف دشح ليربأ ةياهن يفو

 تادحول ةماعلا ةئبعتلا دحاو تقو يف ةيرصانلاو دادغب يف تأدبو .ةيماظنلا

 تارشع تلقنو ءاهرابتخاو اهليجست ةداعإ ةجحب (لوألا يطايتحالا) فيدرلا
 تقولا كلذ يفو .رحبلا ربع ةرصبلا ىلإ ةناتسآلا نم ةثيدحلا ةمجارلا عفادملا

 ةمهمب مايقلا هب اطانم ناكو .ةرصبلا ىلإ يناتسغادلا اشاب دمحم ءاوللا لصو

 .تيوكلا لالتحا

 ٠١ يف رطقو ءاسحالا يف ةطبارملا ةيكرتلا تاوقلل بهأتلاب رماوألا تردص

 .مث نمو .لوألا طخلا نم درف فلألا ىلع ديزي اهدونج دادعت ناكو .ليربأ

 ناسرفلا تادحو :تاهج عبرأ نم تيوكلا ىلإ ةبرضلا هيجوت ةطخلا تناك

 يفو .ءاسحألا نم . بونجلا نم ةاشملاو .ريبزلاو ةرصبلا نم  لامشلا نم مجم
 تاوق هجوت برغلا نمو «بكارملاو نفسلا نم يرحب لازنإ متي تقولا تاذ
 . ")اهتبرض ديشر نبا



 ىلإ سداسلا جوفلا دئاق لوصول ىلوألا مايألا ذنم هنأ رظنلل تفاللا نمو
 ىف ةيدايتعالا رومألا نم تناك يتلا .تامادصلاو تانحلاشملا ثآدب ةرضبلا

 نع ةلي نيطلا داز امبو .قيثاللو ةيركسعلا تادايقلا نيب «ةينايثعلا ةيروطاربمالا
 .نيترفانتم نيتهبج ىلإ ةرصبلا يلاوو ريشملا نم لك ءامتنا وه

 هثوعبمو ديشر نبا ليكو ةرم نم رثكأ اشاب يزوف دمحأ لبقتسا

 يف ايدام طروتلاب اشاب نسم ايبعا نيذللا قوعلا دلاع خيشلا ريبزلا خويش ريبكو

 نع اعروتي ملو «ميهاربإلا فسويو ديشر نبا ءاضرإب ابلاطو .تيوكلا نوؤش

 نيبو هنيب ةلدابتم لئاسر اطقتلا دق امهنأب هراطخإب هزازتباو ةرصبلا ىلاو ديد

 .227تاماعالا هذه ةحب تق كرابق

 ريشملا لسرأ ةيبرحلا تايلمعلا ءدبل فثكملا ريضحتلا عم هسفن تقولا يفو

 لالخ ةرصبلا ىلإ روضحلل  كرابم ىلإ ةبوتكم ةوعد يناتسغادلا دمحم ءاوللاو
 مل كرابم نأ ديب .همصخ نيبو هنيب ةلدابتمللا ىواكشلا يف قيقحتلل مايأ ةسمخ ةدم

 ىلإ الوأ يئادعأ رضحيلف» :يوق دحتب اهيلع درو .تاديدهتلا هذه بهري

 ءانئيب قباسلا طيسولا اشاب مظاكو ديشرلا نباو ميهاربإلا فسوي - ةرصبلا

 رورس لكب دعتسم يننكل .كلذل اتقو كلمأ الف نآلا امأ .انأ رضحأس ذئدنعو

 .©©0(يعم ةيضق هل نم لك لابقتسال

 ىلإ اشاب مظاك روضحب كرابم بلطم نأ ةظحالملاب ريدجلا نم هلعلو

 ىقتلا 146١ ليربا ةيادب يفف «ةفدصلا ليبق نم نكي مل .هيمصخ عم ةرصبلا

 يفو .وكينسوأ نم فيلكتب تيوكلا راز يذلا فييلع يسورلا رجاتلاب كرابم

 نبا نم ةريبك ىواشر ىلع (ملوصحب اشاب يزوفو اشاب مظاك مهتا هعم هثيدح
 . ''”ناطلسلا عادخو ليلضتب |مهمايقو .ميهاربإلا فسويو ديشر
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 ةريخألا تاريضحتلا كرابم عم ضوافتلا راتس تحت تمتتخا لاح يأ ىلع

 جوفلا ناكرأ ةئيه اهتدعأ يتلا ةطخلا بجومبو .تيوكلا ىلع موجهلا ءدبل

 لقنت نأ لازنإلا تايلمعل ةصصخملا ةيكرتلا ةيربلا تادحولا ىلع ناك .سداسلا

 ىدل ةديحولا ةيركسعلا ةنيفسلا نتم ىلع ةلومحم .«تيوكلا ىلإ وافلا نم

 ةظحللا يف حضتا نكل .«فاحز» ةنيفسلا يهو .يبرعلا جيلخلا يف كارتالا

 يراخبلا اهلجرم بطع ببسب تاوقلا لقنل حلصت ال ةنيفسلا هذه نأب ةريخألا

 لبق مالسب يبرعلا جيلخلا هايم بابع قشت تلظ «فاحز» ةنيفسلا نأ فيرطلاو)
 يف ركف وأ ركذ يأ نود .نآلا اهدرسو اهفيصوت يراجلا ثادحألا عوقو دعبو

 ةيكرتلا ناسرفلا تادحو روبع نأب اضيأ هتاذ تقولا يف حضتاو .(اهلجرم بطع
 ابوحصم نوكيس تيوكلا ىتح ريبزلا نم ءاملا نم ةيلاخلا ةلحاقلا ءارحصلا ربع

 ةيلاوملا ةيودبلا لئابقلا ةمواقم ببسب اهزواجت ىلع دحأل ةقاط ال تابوعصب

 . ”2هايملا صقن ببسب . .كلذ نم مهألاو .كرابم

 ةيكرتلا ةيركسعلا ةنيفسلا يف لجرملا بطع ناك اذإ ءرمأ نم نكي امهمو
 ءىجافملا فاشتكالا نإف .ليلضتو ةعدخ درجم وأ يبيرخت لمع ةجيتن وه

 ىلع ةليوطلا ةربخلا يذ يكرتلا ناسرفلا حالسل ةبسنلاب «ةليحتسملا تابوعصلل»

 نم ةيلاخلاو ةلحاقلا ةيويسآلا ىراحصلا ربع تالمحلاب مايقلا يف روصعلا رم

 فاشتكالا باحصأ ليومت ءارو فقو نم ىلع حوضوب دهشيو لدي ناك «هايملا
 .(تابوعصلا» هذه

 .مهملا وه اذه نكي مل عبطلابو

 تايلمعلا ءدبل ددحملا دعوملا وهو  ويام نم لوألا بارتقا عم هنإ ذإ

 نونيبتي ةرصبلا يف نوطبارملا كارتألا تالارنجلا أدب - تيوكلا دض ةيركسعلا

 ةيسامولبدلا لبق نم سيل عازنلا يف رفاسلا لخدتلا ةروطخ مانتم حوضوب

 ءاوللا نإ ىتح .اضيأ ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلاو لب .بسحف ةيزيلجنإلا

 تاك



 يف ةيسورلا ةيلصنقلا ريتركس عم هارجأ ثيدح يف فرتعا هسفن يناتسغادلا

 سيل هقلقي ام رثكأ نأب 110١., ليربا يف ةرصبلل هترايز لالخ وكينسوأ دادغب
 لحخدتلا لامتحا ردقب .ودبلا هئافلحو كرابم بناج نم ةيركسعلا ةمواقملا ةءافك

 . ”)ارتلجنال رشابملا

 ىلإ سداسلا جوفلا دئاق هيف لصو يذلا مويلا سفن يفف .لعفلابو

 ةرصبلا ءانيم يف اهتاسرمب «سنرول» ةيزيلجنإلا ةيركسعلا ةنيفسلا تقلأ .ةرصبلا

 يف تردصو .«<١)ةيركسعلا تايلمعلل كارتألا تاريضحت ةبقارمب مايقلل اصيصخ

 ةيقرشلا دنحلا نفسل ىلاتقلا بهأتلا ةلاح نالعإب رماوألا اتكلك نم هتاذ تقولا

 يتلا تاقرافملا نمو .نفس عبس اهليكشت مضي يتلا ءيبرعلا جيلخلا يف ةطبارملا

 ةيرسلاو متكتلا يف كارتألا سكع ىلع «ةيزيلجنإلا ةدايقلا نأ ماتتهالا ريثت

 لجأ نم كلذو .امامت ينلع لكشب كرحتت تناك .ةيركسعلا مهتاريضحتل

 نيريثكلا يبرعلا جيلخلا خويشلو لب .مهدحو كارتألل سيل ربخلا اذه لاصيإ

 ىدل كارتألل ةيداعملا لويملا عيجشت ىلإ زيلجنإلا ىعس .كلذ نع الضفو .اضيأ

 اورطخأف .خيشلل دو نم هنونكي ام ىلع ديكأتلا ىلإو «ةيتيوكلا ةمكاحلا ةمقلا

 يتيوكلا نوجلا ىلإ اولسرأو «كارتألل ةيركسعلا تاريضحتلا تاليصفت لكب كرابم

 .«نوثارام»و «كاسوك» نيدارطلا  ةيديلقتلا ةيركسعلا نفسلا بناج ىلإ

 .2'').ىلوألا ةرملل ةقطنملا هذه اراز نيذللا

 مامتهاب اوعبات دق «ايدنإ فوأ زميات» يف نيررحملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 .ةليوط ةلاقم ويام ١١ يف اهل اوسركو .برعلا ةريزج يف ثادحألا روطت غلاب

 ةقدلا مدعو ةريثكلا ءاطخألا اودقتنا لب ءديشر نبا ةرملا هذه اهيف اودقتني مل

 قطانملا يف ثادحألل اهتيطغت لالخ ةيزيلجنإلا فحصلا لبق نم رابخألا يرحت يف

 ابيرقت ةيفيرلاو ةيندنللا فحصلا لك ترشن ذإ .ةيبرعلا ةريزجلا نم ىطسولا

 ريخلا نأ ةشهدملا تاقرافملا نمو ءرتيور ةلاكو نع القن .ءديشر نبا راصتنا ريخ



 هذه ىتح هنأب جتنتسن .مث نمو .«ايدنا فوأ زميات» ةلاقم ىلع اينبم ناك هسفن

 امدنعو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف صاخ لسارم اهل نكي ل ءابنالل ةيوقلا ةلاكولا
  لدت اهنم ةصاخ تاقيلعتب هتقفار .ربخلا اذه ةيزيلجنإلا فحصلا ترشن

 صخني (يف اهريرحت ةئيه لهج ىلع امل «ايدنإ فوأ زميات» مييقت بسح

 ةميزه ربخ «تسوب ماهجنمريب» ترشن «لاثملا ليبس ىلعف .ةيويسآلا نوؤشلا
 دقف «رديل غنيبروم» امأ .«دنهلا دودح ىلع ةيراض ةكرعم» : ناونع تحن كرابم

 يف ردصت يتلا «زوين غنينفيا» تبتكو .ديشرلا نوراهو ديشر نبا نيب تطلخ

 (نيب .«برعلا ةريزحل يسرافلا بناجلا ىلع عقت دجن» نأب اهئارقل حرشت وغسالغ
 اهرورس نع تبرعأو «نييباهولا نبا يباهولا» ب ديشر نبا اهريرحت ةئيه تتعن

 .ديمحلا دبع ناطلسلا لبق نم اموعدم ناك  اهمعز بسح - هنأل كرابم ةميزهل

 لثم ساسأ ىلع» :ةلئاق .ضاعتماب «ايدنا فوأ زميات» تراشأ كلذ ءازإ

 رثؤي يذلا .يزيلجنإلا ماعلا يأرلا ليكشت يرجي اههباش امو رابخألا هذه

 .«نييويسآلا نييالم ريصم ىلع ةريبك ةجردب

٠ 

 فحصلا يررحمو يرشان لهج ىلع طقف لدت اال عئاقولا هذه لاوحألا يأ ىلع

 ةريزجلا هبش يف ثادحألا رابخأل مئاقلا ىلعفلا راكتحالا ىلعو لب «ةيزيلجنالا

 اهلاح ناسلو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا لبق نم يبرعلا جيلخلا ضوحو ةيبرعلا

 لتكتلا يديأ يف ايضام احالس راكتحالا اذه ناكو .«ايدنا فوأ زميات» يسيئرلا

 . « يطسوأ قرشلا»

 يف تيوكلا ىلع ةلمحلل تادادعتسالا نم ءاهتنالا دعوم برق عمو

 7 رطيسي ىبصعلا رتوتلا أدب .كرحتلل ةددحملا ةعاسلا وندو .ةرصبلا

 تادادعتسالا ل تاعئاشلا تأدبو .ةيكرتلا ةيندملاو ةيركسعلا تاطلسلا

 كرابم ءالكوو بيقنلا ةعاجل ديازتمللا طاشنلاو .ةهج نم ءزيلجنإلل ةيركسعلا
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 ىتح ؛ةسوملم ةروصب اهيف ريثأتلا يف .ىرخأ ةهج نم نيينلعلا ريغو نيينلعلا

 ىلإ هجوت تناك يتلا هتايقرب يف راشأ «ةرصبلا يف عضولل هفصو يف فولغورك نإ

 ةيمهأل ارظن - ةرشابم غروبسرطب ىلإ كلذكو «ةناتسآلا يف ةيسورلا ةرافسلا
 نم ةقثاو ريغو ةددرتم تناك ةيكرتلا ةيركسعلا ةدايقلا نأ ىلإ  ثادحألا

 رظتنتو .فقوملا روطت ىلع رارمتساب يلاعلا بابلا عالطاب موقتو «ةرملاب اهتافرصت
 .2©'١)اهئوض يف فرصتتل ةيفاضإلا تاييلعتلا هنم

 ريفسلا سرامو .ىبسامولبدلا مهطاشن نم اوفعاض دقف زيلجنالا امأ

 اددهم .ىلاعلا بابلا ىلع ةنكمملا طوغضلا لك «رونوكوأ» «ةناتسآلا يف يناطيربلا

 دض ةيكرتلا ةلمحلا ءدب ةلاح يف ايركسعو ايسايس درتس ةيزيلجنالا ةموكحلا نأب

 ءافيوخت وأ ةعدخ سيل رمألا نأب ديمحلا دبع ناطلسلا نقيت الو .2«'تيوكلا
 .ةلمحلا ىغلأو ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةينأتملا ةسايسلا راصنأ ةحيصنب ذخألا ررق

 لوح يناطلسلا نامرفلاب ةيفرب ليربأ 1 ُْف ةرصبلا تقلت ام ناعرسو

 .92""'2(رخآ راعشإ ىتح» تيوكلا ىلع ةلمحلا ليجأت

 ,ةيتيوكلا ةلأسملل ٌئجافملا لوحتلاب ةطبترملا تابلقتلا لوح فولغورك بتكو

 ةيركسعلا تاروصتلا بناجب «ةيدايتعالا ةيلاملا رومألا» ىلإ اضيأ اهابسأ ًاعجرم
 235 ةيينانيملا

 . ةلجد رهن يلاعأ هاجتا يف ترحبأو يناتسغادلا ءاوللا

 ينعي نكي مل يلاعلا بابلل يرارطضالا عجارتلا نأب ركذن نأ ريدحلا نمو

 يف اهذوفن زيزعت اهمتالواحم نع تلخت دق ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا نأ اقلطم
 لوح اشاب يزوف ةطخ ذيفنت ءاجرإ ةديدع بابسأل تررق دقف .تيوكلا

 ا



 نم ةدافتسالا ةلواحمب اهدبتست نأ ىلع .ةحلسملا ةوقلاب تيوكلا لالتحا

 عم هتاقالع دحأ ىلع ىفخي نكي مل يذلا ءاشاب نسحمل ةيسامولبدلا تاردقلا

 . هسفن كرابمو بيقنلا ةعامج

 هتماقإل ةعبرألا مايألا لالخ لبوقو .تيوكلا ىلع افيض اشاب نسحم لح

 همهفأ اهيلإ هلوصول ىلوألا ةظحللا ذنمف كلذ عمو .ةليصأ ةيبرع ةوافحب اهيف

 .ناطلسلل اثوعبم وأ ةرصبلل ايلاو هرابتعاب سيل هلبقتسي هنأب حوضو لكب كرابم

 ةدشلا تقو يف خيشلل تادعاسملا نم ريثكلا مدق .«ميدق قيدص درجمك امنإو

 ناك :تقولا كلذ يف) لاولا بصنع ايلوتم اقاي يد ناك امنع ءقيشلاو

 . (ةرصبلا يف ةيركسعلا ةيماحلل ادئاق اشاب نسحم

 هترايز لالخ اشاب نسحم رطضا دقف .دحلا اذه دنع رمألا رصتقي مو

 ةيركسعلا ةنيفسلا طابضو ناطبق لثم ءراوز فويض لابقتسا ىلإ تيوكلل

 .تيوكلا ءانيم يف ةدوجوم تقولا كلذ يف تناك يتلا «سكنيفس» ةيزيلجنالا

 اذهل ةيزيلجنإلا ةيركسعلا ةنيفسلا ةرايز بابسأ لوح يللاولا راسفتسا ىلع ادرو

 هلحم لحتس - ليدبلا رظتني ةطاسبب هنأب ةيرخسو راتهتساب ناطبقلا باجأ ء«ءانيملا

 هذه هجوملا لاؤسلا سفن ىلع ادرو .تيوكلل نآلا هجتت ىرخأ ةيزيلجنا ةنيفس

 نأب .ءيزيلجنإلا ناطبقلا روضح يف تيوكلا خيش هباجأ «كرابم ىلإ ةرملا

 تيوكلا عضو ةيكرتلا ةموكحلاب همادطصا ةلاح يف نووني .ودبي ام ىلع زيلجنالا

 .212)ههتيامجح تحت

 فومادأ ةرصبلا يف يبمورلا لصنقلا نأب انه ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 نسحم ملعأ دق كرابم نأب ديفت تامولعم ماع فصنب ثادحألا هذه دعب ىقلت

 ةلود ةيامح تحن لخد» دق هب قيحملا يكرتلا رطخلل ارظن هنأب ةرشابم اشاب
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 لكلو تيوكلا ىلإ هترايزل ًاريبك امامتها اشاب نسحم ىدبأ لاوحألا يأ ىلع
 ةيسورلا ةيلصنقلا ريتركسب ىقتلا ةرصبلا ىلإ ةرشابم هتدوع بقعو ء.اهيف هآر ام

 اشاب نسحم هل فرتعاو .«تيوكلل هترايز رابخأ هيلع صقو .وكينسوأ دادغب يف

 يف كرابم ةحتافم ىلع ؤرجي مل هنأ ةجردل «.ةياغلل ابعص ناك كانه عضولا نأب

 . تيوكلا ىلإ كارتأ نيفظوم لاسرإ عوضوم

 كرابم خيشلا نم لصح دقف ءام ءيش قيقحت يف يلاولا حجن كلذ عمو

 زيزعلادبعو نمحرلا دبع نييدوعسلا نيميعزلا ةرداغم مدعب بوتكم دهعت ىلع
 ةفاضإلاب ءامهروضحب مت دق دهعتلا اذه عيقوت نأ ىلع ةوالع .تيوكلا ضرأ

 , ©7""2ديشر نبا ىلع برحلا نشب ءدبلا مدعب كرابم مازتلا ىلإ

 نم هنأل ءاشاب نسحم حاجن يف ةغلابملا بجي ال كلذ نع رظنلا ضغبو
 ةرتف الظ ءاهم اينم ىتلا ةقحاسلا ةميزحلا دعب نييدوعسلاو كرابم نأ امامت حضاولا

 .ديشر نبا دض ىموجه لفع يأب مايقلا يف ىتح اركفي نأ ناعيطتسي ال ةليوط

 رمشو تيوكلا نيب عازنلا لاوط كلملا بئان كولس نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 راصتنا ىلع طقف نهارت نكت مل ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاف .ةياغلل اديرف ناك

 كلذلو .عازنلا اذه ةدح ديعصت لجأ نم اضيأ ريثكلا تلعفو لب .كرابم

 لظو .تيوكلا خيش ةميزه لوح رابخألا قدصي نأ اعطاق اضفر نوزريك ضفر

 واو ٠ لري لدلخ حو سرا رهش لالخ وتم عم هتالسارم

 ل اهنأب تبثي نأ دانعب لواحو .فيرصلا ةكرعم جئاتن لوح ةيفحصلا رابخألا

 نم لعفلاب ا ةرتفلا يف نكمت دق هنأ ودبيو .موزهم وأ رصتنم نع رفست

 هقيدص عم فدهحلا سفن قيقحت يف حجني مل هنكل .دنملا نوؤش ريزو ليلضت
 لوطسألا ةدايقل لوألا دروللا  نوتيا يف ةساردلا مايأ ذنم هليمزو رخآلا

 يف لسرأو .تامولعملا يقلتل ةصاخلا هرداصم هيدل تناك يذلا .نروبلس
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 نم هتشهد نع هيف برعأ .هسفن نوتلمه ىلإ اباطخ ١40١ ويام نم سماخلا

 . ؟'""رومألاو عاضوألا ةقيقحل هيف الصفم احرش مدقو ,نوزريك فقوم

 فصنلا يف مدقو .ءكلذ لك ءازإ جرح يأب كلملا بئان رعشي مل كلذ عمو

 ىلإ ةلوجب يوق لوطسأ سأر ىلع مايقلا لوح ايرود احارتقا ويام نم يناثلا
 دقو .تيوكلا ةرايز عبطلاب لمشت .يبرعلا جيلخلا ىلع ةلطملا ةيساسألا ىناوملا

 ةيباوحجلا هتلاسر يف نوتلمه» هون (لثمو .ليصفتلاب اذه هحارتقا ةموكحلا تشقان

 ريزو ىدل كلذكو .«يربزلوس ىدل اديدش ءايتسا حارتقالا اذه راثأ ء.هيلإ
 رعشن انلك» :لوقي .هتلاسر يف نوتلمه بتكو .نوادسنل ديدحلا ةيجراخلا

 ةيبونجلا ايقيرفأ قزأم نم جرخن ىتح ْئداهلا كولسلاب كسمتلا ةرورضب
 ةفورعمو ةفوشكم تحبصأ دقف .يبرعلا جيلخلا هاجت هذه مكؤارآ امأ اهتالكشمو

 يدؤي فوسف .ةحرتقملا هذه مكتلوجب فيرخلا يف متمق اذإ مكنأ ةجردل ءادج

 ,40عنيريظطخ بارطضاو رتوت ثودح ىلإ (تح كلذ

 يذلا .كرابم بلط ةيبلتل ةياغلل نوزريك سمحت كلذ نع رظنلا ضغبو
 ةيلصنقلا اهتقلت يتلا تامولعملا نإف كلذ عمو .«سكنيفس» ناطبق ربع هيلإ غلب

 يب ايسور ىلإ تيوكلا خيش هب مدقت يذلا بلطلا كلذكو .دادغب يف ةيسورلا

 ةوقب كشن انلعجي 2'ءاقحال هيلإ قرطتنس يذلاو .ةدعاسملل ابلط تقولا كلذ

 .ةيناطيربلا ةياحلا لوح كرابم بلط ةيقادصم يف

 ردقب خيشلا ةيقادصمب متهتل نكت مل ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نكل

 هتيقرب يف نوزريك بلط كلذلو .اهتسايس طيشنتل ةعيرذ ىلع لوصحلاب اهماهتها
 ةيزيلجنالا ةفاحصلا تأدبو ؟"”)اروف ةيزيلجنإلا ةياح لا ضرفب وينوي 4 يف
 ةعساو تاليلحت اهتللخت 2" «كرابم بلطل ةسركم ةعساو ةيئاعد ةلمح ةيدنمهلا

 ةنس ويلوي 77 يف ةرداصلا ةيمسرلا «تيزاغ يابموب» ةفيحص ةلاقم لثم «لايخلا
 بسحف .ةرملاب دحأ هعقوتي نكي مل يتيوكلا عازنلل اريسفت تمدق يتلو 0١
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 هنع عافدلل كرابم ملعب تيوكلا ىلإ ةيكرتلا تاوقلا تهجوت «ةلاقملا بتاك يأر

 .ةفيحصلا معز بسح «ةريخألا ةظحللا يف ررق كرابم نكل .ديشر نبا دض

 ةيزيلجنالا نفسلا دئاق ىلإ هجوتو .ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلا نم ةدعاسملا ضفر

 غلبأف .تيوكلا ىلع اروف ةيناطيربلا ةياحلا نالعإ بلطب نوجلا يف ةطبارملا

 .©" لماكلاب نوزريك هديأو ءاتكلك ىلإ بلطلا

 اهيف تديأ ةلاقم يف يابموب يف رداصم نع ًالقن ربخلا «زميات» ترشنو
 .7'"'2نزوريك دروللاو كرابم رظن ةهجو

 نأشب نوزريك حارتقا ١40١ ويلوي ١6 يف ةيناطيربلا ةموكحلا تضفر

 حارتقالا ضفر ىلإ اهتعفد يتلا بابسألا سفنل .ءتيوكلا ىلع ةياحلا نالعإ

 . يبرعلا جيلخلا يف ةلوحلاب صاخلا

 ةجردلابو «ةيناطيربلا ةيرامعتسالا رئاودلا فكت مل ءرمأ نيف نكي اههمو

 زيزعت لجأ نم دوهجلا ىصقأ لذب نع «ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ىلوألا

 رثكأ نأ امان حضتا ١1١١ ةنس فيص يفو .يبرعلا جيلخلا يف اهذوفن

 نباو كارتألاو .ءبناج نم نييدوعسلاو كرابم نيب مادصلا جئاتن نم نيديفتسملا
 اهب رمت ىتلا تابوعصلا اولغتسا دقف .زيلجنإلا مه. .ءرخآلا بناحلا نم ديشر

 ءاقترالاو .مهجانرب نم ىندألا دحلا مظنم بولسأب نوذفني اوأدبو .تيوكلا

 .ةياحلل ةليصأ ةقيثو ىلإ ١1899 ةنسل ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالاب ايجيردت

 ١849 يماع لاوط نييناطيربلا تاالواحمو طوغض ةدشب كرابم مواق |نيبو

 خيشلا ضفر .صخاألابو) تازايتماو تاليهست ىلع هنم لوصحلل ١٠11و

 دعب هنأ الإ .©*”(تيوكلاو دنهلا نيب رشابم يحالم طخ رييستب مهنم احارتقا

 يرمشلا ىيكرتلا رطخلا ءازإو .ديشر نبا دض كراعملا يف 110١ ةنس هتميزه

 .هققوم رييقتل رطضا هيلع طلسملا



 نوج ىلع اهئاد ةددرتملا ةيركسعلا نفسلل زيلجنإلا ةراحبلا حبصأو

 اهب اوعتمتي مل .نيريبك لابقتسا نسحو ةوافح ادعاصو نآلا نم نوقلي .تيوكلا

 ةسارد ىلع اوفكعف .ةيتيوكلا ةمكاحلا ةرسألا لبق نم ىضم تقو يأ يف

 تيوكلا يف زبخلل نرف ةماقاب كرابم مهل حمسو «ةيرحب اهيحاوضو .تيوكلا
 ءاربخلا نأب تيوكلا نم ةرصبلا بيقن اهاقلت تاباطخ نم وكينسوأ ملعو

 دعبو .يتيوكلا نوجلا هايم روغ ربس يف 1410١ ةنس ليربأ ذنم اوأدب زيلجنالا

 قطانم مهأ يف ةيديدحلا تاماوعلا نم ةعومجم اورشن خيشلا ةقفاوم ذخأ

 ةيلاع ةيراس اوبصن دق زيلجنالا نأب فولغورك قربأ ويام فصتنم يفو . جيلخلا

 بسحو .؟9"2)ليللا تقو زاغوبلا ةرانإل تيوكلا يقرش يبونج ضرألا سار يف

 نم يناثلا فصنلا يف زيلجنإلا لصح .ةرصبلا يف وكينسوأ اهاقلت يتلا تامولعملا

 مظتنم يحالم طخ حتفب  ريبك دهج دعب  كرابم نم حيرصت ىلع ١1١١ ويام

 نولوؤسملا رطخأ وينوي يفو ««ايدنإ شتيرب» ةكرش نفسل تيوكلاو ةرصبلا نيب
 تللكت دق خيشلا عم مهتاضوافم نأب ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو ةكرشلا هذه يف

 . 2" حاجنلاب

 يف تاطلسلا تدب يتيوكلا عازنلل ةتقؤملا ةيوستلا دعب ىلوألا مايألا يف
 ١1٠1١ ةنس ليربإ ةياهخ يفف .ةرامإلا يف عقاولا رمألاب تملس دق اهنأكو ةناتسآلا

 ريتركس عم هثيدح نم فويشتابرش ةناتسآلا يف يسورلا لامعألاب مئاقلا جرخ

 هذه ةيوست يف بغري ديمحلادبع ناطلسلا نأكو «.عابطناب كب نيسحمن ناطلسلا
 اكردم .كرابم عم يركسعلا مادصلا لئاسولا لكب بنجتيو ءايملس ةلكشملا

 فصتتنم يف نيترم ةيكرتلا تاطلسلا مدقت نع الضف .هءارو نوفقي زيلجنإلا نأ

 لالخ نم كرابم خيشلا ىدل طسوتلا بلطب فويشتابرش ىلإ ويام ةيادبو ليربأ
 ,2©" فالخلا ةدح ديعصت مدعل فولغورك



 ناطلسلاب ةطيحملا رئاودلا ىدل كرابم دض ةيناودعلا رعاشملا هذه تناكو

 ةصاخ ةروصبو .كرابم ءادعأ لبق نم ةنكمملا لئاسولا لكب عجشتو يذغت

 هلك لوألا فصنلا ةرتف لاوط هل ارقم دادغب نم ذختا يذلا .ميهاربإلا فسوي

 .سداسلا جوفلا دئاق بئان اشاب مظاك تيب يف اهالخ ماقأ 140١. ماع نم

 امهم ادح امم ,ةيخسلا دوعولاو ايادحلا اشاب يزوف هدئاق ىلعو هيلع قدغي ناكو

 بتكو .ايادهلا هذه ةميق ديدحم نم فولغورك نكمتو «ةدشب تيوكلا ةاداعم ىلإ
 اهرادقم ميهاربإلا فسوي نم ةوشر اشاب مظاكو ريشملا ىضاقت» :لوقي ةحارصب

 ىلع ميهاربإلا فسوي لغتساو .2*©2(مكحلا نع كرابم ةحازإل ةريل فلأ 0

 عم ةلدابتم تاقالع ةماقإ لجأ نم اشاب مظاكل ةيلئاعلا تالصلا عساو قاطن

 تيوكلل ةيداعم ةلثامم ةلمحب موقي ديشر نبا ناكو .ةناتسآلا يف كرابم ءادعأ

 «ناطلسلا عم كرابل يىلكشلا حلصلا دعب يأ 140١. ويام ةيابن يفف .اضيأ

 ءاقل بيترتل ةيكرتلا تاطلسلا نم فيلكتب فجنلا ىلإ ميهاربالا فسوي هجوت

 دض كرحتلل ةديدجلا ةطخلا ثحب هب طاني .ءديشر نباو اشاب مظاك نيب يرس
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 ناطلسلا ددرتو ؤطابت نم ايلمع نقيت امل ديشر نبا نأ رظنلا تفليو
 يف ةيتيوكلا ةلكشملا لح نم هفقوم لالخ حوضوب رهظ يذلا رمألا .ديمحلادبع
 لصنقلا أجاف ثيح ,فثكم يسامولبد طاشن ةسرامم ىلإ أجل 140١. ليربأ

 2١91٠١ ويام ةياهن يف هثوعبم نم ةرايزب فالسيتارف ةرصبلا يف يزيلجنالا

 .نيهجولا تاذ ايكرت فقاوم نم ليكلا هب ضاف يذلا ءرمش ريمأ نأب هرطخيل

 ديشر نبا ىدبأو .ايناطيرب ةموكح عم قافتاو دقاعت تاقالع ميقي نأ دوي

 حنم ىلع هتقفاومو «تيوكلا يف ايناطيربل صاخلا عضولاب فارتعالل هدادعتسا

 ةريزجلا هبشل رباع يديدح طخ دمل ازايتما - تءاش ام اذإ  ةيزيلجنإلا ةموكحلا

 ةحاطإلاب هل حرصت نأ كلذ لباقم ارتلجنا نم بلطو .هيضارأ يف رمي ةيبرعلا

 ” د



 لقن ةيرح ىلع قفاوت نأو ٠ كرابم خيشلا خأ نبا هلحم لحيل . كرابمب
 .©>لئاح ىلإ يبرعلا جيلخلا لحاس نم حالسلا

 .هتيدج ةجرد لوح لدجلا ريثي نأ نكمي ديشر نبا حارتقا نأ يف بيرالو

 يف ةيناطيربلا ةسايسلل ةبسنلاب هتيمهأو هتميق لوح  مهملا وه اذهو  ىرحألاب وأ

 . هيلع ةياحلا ضرفب ابلط لاوحألا نم لاح يأب ربتعي ال هنكل .ةيبرعلا ةريزجلا

 نبا نأب ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نع ةرداصلا ةيمسرلا ةرشنلا يف أرقن كلذ عمو

 انه دوصقملاو .© ”«هيلع ةيناطيربلا ةياحىلا ضرف لجأ نم هيعاسم لذب» ديشر
 .مث نمو ١950١. ويام ةياهن يف هب مدقت يذلا ديشر نبا حارتقا ناك تاذلاب

 ةيناطيربلا ةيمسرلا رداصملا هيعدت ام ةحص يف كشن انلعجي هل ريسفتلا اذه نإف

 جيلخلل ةمخاتملا ىرخألا قطانملا ماكح كلذكو .«تيوكلا خيش بلط لوح

 . مهيضارأ ىلع ةيزيلجنإلا ةياحلا ضرف ىلع ًارارم مهحاحلإو .يبرعلا
 هلوبق نأ دجو يذلا .رونوكوأ سامح رثي 1 ديشر نبا حارتقا نأب الع

 مامأ اهسفن ىلع ةيزيلجنالا ةموكحلا اهتعطق يتلا .دوعولا عم ضقانتي فوس
 ةدايز ىلإ يدؤي فوسو «ةيبرعلا ةريزجلا نوؤش يف لخدتلا مدعب يلاعلا بابلا

 تاقالعلا روهدتو برعلا ةريزج نم ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا يف فقوملا رتوت
 فالسيتارفو رونوكوأ لجعتي مل ءكلذ نع رظنلا ضغبو .ةيكرتلا ةيزيلجنإلا
 نم امهقلق ءالوأ : ىلإ ريشت تاباسح نم ًاقالطنا ءًاروف ديشر نبا حارتفا ضفر

 ةيسورلا ةيلصنقلاب تالاصتا ديشر نبا ةماقإ لوح ةرصبلا يف امهلثمت تاحيملت

 كرابم عالطإ نأب |مهتعانق .ًايناثو .(عقاولا عم قبطني نكي مل اذهو) دادغب يف

 بلاطملا هاجت ايلضت لقأو ةباجتسا رثكأ هلعجيس ديشر نبا حارتقا ىلع

 «نيمصاختملا نيبناجلا نيب طسوتلاب مايقلا ةركف ىلإ اههلصوت ءاثلاثو ,ةيزيلجنإلا

 . " ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع ةمح دئاوفب دوعي امب



 بحر ثيح .افلتخم لعف در ديشر نبا حارتقا راثأ دقف اتكلك يف امأ

 نبا عم ةصاخ تاقالع ةماقإ ةصرفب ةيجراخلا نوئشلا ةرادإ نع نولوؤسملا

 ذوفنلا دمتس اضيأو ةيتيوكلا ةلكشملا لح ىلإ يدؤتس اهنأب مهتعانقل ءديشر

 ديشر نبا رارصإ نم مغرلاب .اهلماكب ةيبرعلا ةريزجلا هبش لمشيل يزيلجنإلا
 ىلع ١8494 ةنسل ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا صنت انيبو .كرابم ةيحنت ىلع

 مهلعف در ناكو .تيوكلا مكحب ظافتحالا يف هفلخيس نملو هل تاناضلا ميدقت

 رباعلا يديدحلا طخلا دم زايتما مهحنمب صاخلا حارتقالا هاجت ةياغلل ايباجيإ

 نم ةكبش» ءاشنإ مامأ قيرطلا دهميس هنأب مهناميإ نم اقالطنا «ةيبرعلا ةريزجلل
 هزستناي عبانمب ةرهاقلا طبرتو ةيناطيربلا ةرطيسلل لماكلاب عضخت ةيديدحلا قرطلا

 ؛ 20 ويشن ةمصاعو

 رقأ دقو .ةلماشلا ططخلا هذه لك دييأت ىلع ؤرجي مل نوزريك ىتح نكل

 نبا عم ةيقافتا عيقوت هاجت هتاظفحتو هتاضارتعا ضعب يف قح ىلع رونوكوأ نأب

 جيلخلا ربع لئاح ىلإ ةيرس ةثعب لاسرإ سامحب ديأ تقولا تاذ يف هنكل .ديشر
 امأ ؛هيلع ديدج ناودع يأ نشب كرابملل حمست نل ارتلجنا نأب ديشر نبا عانقإل

 مامأ ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم حرش يف صخلت دقف ةثعبلا هذه يسيئرلا فدهلا

 ام اذإ ءهدح دنع ناطلسلا فقوو برعلا ةيضق ةدناسم اهمزع لوح رمش مكاح

 دكأو .اهلك ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلع ةحلسملا ةوقلاب اهتنميه ضرف ايكرت تلواح

 لاوحألا نم لاح يأب بجي ال ايناطيرب ةموكح نأب تقولا سفن يف كلملا بئان
 اهززعت نأو اهب كسمتت نأ اهبجاو نم لب .تيوكلا يف اهعقاوم نع ىلختت نأ
 .(©*7لئاسولا لكب

 ةيزيلجنالا ةموكحلا يف نيلوؤسملا رابك نيب دحوم فقوم دوجو مدعل ًارظنو
 تلظو ًادقعم ايناطيربل يلودلا عضولا لظ دقف .ةيضقلا هذه هاجت ةيدنهلا

 ديدجلا يزيلجنالا ةيجراخلا ريزو ردصأو «ةرتوتم ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاقالعلا



 فخي مل هتاذ تقولا يف هنكل .ءديشر نبا تاحارتقا لوبق مدعب هرماوأ نوادسنل

 هنع ضخمتت نأ نكمي امل .كرابمو ديشر نبا نيب ةطاسولا ةركفب ديدشلا هباجعإ
 هذه هتقاسف ءاهذفني نأ دعب ايف لواحو «.ةيناطيربلا ةسايسلل ةمح دئاوف نم

 فسوي - ىسيئرلا كرابم مصخ عم ىتح ةقالعو لاصتا ةماقإ ىلإ دوهجلا

 .(© مويهاربإلا

 تاحارتقال اهضفرو ةيناطيربلا ةموكحلل يرارطضالا رذحلا بابسأ امأ

 بئان ىلإ نوتلمه باطخ يف ةحضاو ةروصب تسكعنا دقف ةرركتملا نوزريك

 دنطا نوؤش ريزو بئانل ةيرسلا ةلاسرلا ينو 1١4٠١. وينوي ١ خيراتب كلملا

 اذه يفف .هتاذ ماعلا نم وينوي 7١ خيراتب نوزريك ىلإ كيفدراه تنوكلا

 دراوم تفزنتسا دق ةيبونجلا ايقيرفأ يف برحلا نأب نوزريك نوتلمه غلبأ باطخلا

 ةرطضم نوكتس تاونس ةدعب مالسلا عيقوت دعب ىتح اهنأ ةجردل «ةدشب ايناطيرب

 ضرفتس فورظلا نأو اميسال .ةيركسع تامازتلا ةيأ لمحت نع عانتمالا ىلإ

 .اليوط اتقو ةمخض ةيركسع تادحوب ةيبونجلا ايقيرفأ يف ظافتحالا اهيلع

 يف ررق دق يناطيربلا ءارزولا سلجم نأب تدافأ دقف كيفدراه ةلاسر امأ

 سيلو .©")ًاقلطم ةيسايس تامادص ةيأ يف ايناملأ عم لوخدلا مدع فورظلا هذه

 يبرعلا جيلخلا يف عضولاب ةرشابم ةلص اذ ناك هلك اذه نأ يف كش نم

 . برعلا ةريزج يف ةيناطيربلا ةسايسلابو

 تالليدعت لاخدإ انل حيتي ديشر نبا تاحارتقال يعوضوملا ليلحتلا نإ

 معزلا لوح ةيبرغلا ةيملعلا تافلؤملاو تايبدألا يف ةجئارلا ةركفلا ىلع ةيرهوج

 هل مه ال ,كارتألل ةيمد ناك هنأب هفصو ةجردل رمش مكاح ةيصخش فعضب

 زيمتت فالسيتارف ىلإ تاحارتقاب مدقت دق وهف .يلحملا مكاحلاب ةحاطإلا ىوس

 ىلع ديشر نبا حرتقا فيرصلا ةعقوم يف هققح يذلا رصنلا دعبو «ةنزتم ةغايصب

 عباطب اهماستا نع الضف «.ةيلكشلا ةيحانلا نم ةئفاكتم ةيقافتا ماربإ ايناطيرب

 تب



 ىلإ ىعس دق ديشر نبا نأ تالاحلا لك يف امامت حضاولا نمو .كارتألل ءىوانم

 امي عسوأ قاطن ىلع ةيناملألا ةيزيلجنإلاو ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاضقانتلا لالغتسا

 .(يديدحلا طخلا زايتما لوح هحارتقا لثم) هحلاصم مدخي

 ١910١ ةنس يف سرام دق كرابم نأب لفغن الأ بجي لاوحألا يأ ىلع

 اطاشن - ةيبرعلا ةريزجلل ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا يف عضولا مقافتو روهدت ةرتف
 نبا ناك انيبو .اهعونتو هبناوج ددعت ثيح نم ازيمت وأ ةبوعص لقي ال ايسامولبد

 .ايسورب تيوكلا خيش دجنتسا ايناطيرب عم ةقالع ةماقإل هتلواحمب موقي ديشر
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 سماخلا لصفلا

 ةيتيوكلا ةيسو رلا تاقاللعلا

 دقو .ايسور يف ةمكاحلا رئاودلا ماتتها نامزلا ميدق ذنم تيوكلا تتفل

 يف ةرم لوأل رشنت يتلا .دادغب يف ةيسورلا ةيلصنقلا تاليلحتو ريراقت تضافتسا

 ىلإ كرابم ءيجمو 2.1847 بالقناو «ةرامإلا يف عضولا زاربإ يف .باتكلا اذه

 هساكعنا تيوكلا يف عضولا دجو (ى . خلا . . يزيلجنإلا ذوفنلا ةدايزو .مكحلا

 .ةيسورلا ةفاحصلا تاحفص ىلع ةمظتنم ةروصب اضيأ

 ةيقافتالا رمأب هنيح يف فييفونيز ةناتسآلا يف يسورلا ريفسلا ملع
 نكمي امل ارظنو .21899©2 رياني 5 خيراتب ةعقوملا ةيرسلا ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا
 جيلخلا نم يبرغلا يلاشلا ءزجلا يف عضولل ربيغت نم ةيقافتالا هذه هيلإ يدؤت نأ

 ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تافرصت بقاري نأب فولغورك فلك دقف .يبرعلا

 نم تامولعم ىلع لوصحلا يف ةغلاب ةبوعص فولغورك دجو .بثك نع كانه
 ورف ءارش ةجحب فوسينافأ يسورلا رجاتلا تيوكلا ىلإ لسري نأ ررقف «ةرامإلا
 لاوحألا نم لاح ىأب لخدتلا مدعو طقف ةبقارملاب ءافتكالاب» هاصوأو .نالمحلا

 .0'2(ةيسايسلا رومألا يف

 رخآ رجات ةقفرب ١849 ةنس سرام يف تيوكلا فوسينافأ راز لعفلابو

 هثيدح لالخ كرابم ىدبأ دقو ءاهيف انسح ًالابقتسا ايقل ثيح ,«فييلع ىعدي
 نيقرشلا يف فقوملاو يلودلا عضولا رابخأب اغلاب امامتها نييسورلا نيرجاتلا عم
 ةماقإ نع ةرايزلا ترفسأو .يديدحلا دادغب طخ ءانب ططخو طسوألاو ىندألا

 اصيرح ناك كرابم نأب (ملع .دادغب يف ةيسورلا ةيلصنقلاو تيوكلا نيب ةقالع

 ىلا 0



 ةرايز نأ فولغورك ربتعاو ءارتلجنا عم ةيقافتالا رس ءاشفإ مدع ىلع 8

 ,(29ةيضف ةيلاديمب هتاقاكم بلظو ءادج ةديفم تناك فوسيلافا

 دقف .تيوكلا عم اهتاقالع ريوطت ىلإ ةيجراخلا ةرازو علطت نم اقالطناو

 (كايليغ» ةنيفسلا موقت نأب ولوبوريغرأ نارهط يف يسورلا ريفسلا حارتقا تديأ

 نم دبالو .ىرخألا يبرعلا جيلخلا ءىناوم ىلإ اهتلوج نمض تيوكلا ةرايزب
 اضيأ لوؤت يبرعلا جيلخلا ىلإ ةيسور ةيبرح ةنيفس لوأ لاسرإ ةركف نأب هيونتلا

 ١89 ةنس ليربأ يف غروبسرطب ىلإ هريرقت يف لفغي مل يذلا .يبامولبدلا اذهل

 ٍنناملألا دارطلا روهظ جيلخلا يف هفلخ يذلا ءريبكلا عابطنالا ىلإ ةراشإلا نع

 طالتخا ةجيتن ةيدنهلا ةيزيلجنإلا رئاودلا تداس يتلا ةلبلبلا ىلإو .«نوكرأ»

 . ةيسور ةيركسع ةنيفس يه «نوكرأ» نأب ةيادبلا يف اهنظو اهيلع رمألا

 ١899 ةنس ربوتكأ يف ةيجراخلاو ةيرحبلا يترازو نيب تاضوافملا ترفسأ

 يبرعلا جيلخلا ىلإ «كايليغ» يهو .ةيركسع ةنيفس ثدحأ لاسرإب رارق ذاختا نع

 ىلع سابع ردنبو ةجنلو ةرمحملا لمشت ةلوجب مايقلل ١1٠١ ةنس علطم يف
 .تيوكلاو ةرصبلا ىلإ كلذ دعب هجوتتل .جيلخلل يقرشلا لحاسلا

 تاطلسلا نأ الإ ,ةديدش ةيرسب طيحأ دق رارقلا اذه نأ مغرو

 يف ندع ءانيم هايم ىلإ كايليغ لوصو روف هرمأب تملع دق ةيدنهلا ةيزيلجنإلا
 فوأ زميات» تناك .عبطلاب رطخلا ريفن قلطأ نم لوأو ١844. ةنس ريمفون

 دارطلا نأب تفاضأو .ةبضتقم ةيفارغلت ةروصب ربخلا ترشن يتلا «ايدنأ

 .يبرعلا جيلخلا ىلإ ةعرسب هجوتو ندع كرت دق (ينوموب» مخضلا يزيلجنإلا

 .«انيموبلم» دارطلا ىلإو ةيناطيربلا ةيركسعلا نفسلا ىلإ مضنيل

 لكل بيترتلا ةيلوؤسم اهقتاع ىلع دادغب يف ةيسورلا ةيلصنقلا تذخأ
 ةيسور ةيسامولبد تايلثمم دوجو مدعل ًارظن «كايليغ» ةلوجب ةقلعتملا تاءارجإلا

 ل



 نم وكينسوأ ةيلضتقلا ريثركس هجوتف «ةقئاف ةيانعب ال دعت تحارو . جيلخلا يف

 .اضيأ فولغورك كلذ دعب هعبتيل 2.11٠١ ةنس رياربف ةيادب يف ةرصبلا ىلإ دادغب

 ةيداعم ةعساو ةلمح ةقطنملل «كايليغ» ةرايز ةبسانمب زيلجنالا ءالكولا نش

 رطضاف .ةرصبلا يف ةصاخ ةروصبو .يبرعلا جيلخلا ىناوم يف سورلل

 ىتح .امل بيترتلا يف صاخلا رذحلاو ةديدشلا ةيرسلا عابتا ىلإ فولغورك

 .ةرصبلا ىلإ دادغب نم ةهجتملا ةيزيلجنالا ةنيفسلا ىلع اهزجح مت يتلا ةيرمقلا

 :ةليحلا هذه هذقنت مل كلذ عمو .فولغورك مسا ريغ راعتسم مساب تلجس دق

 نم تاييلعت فولغوركو وكينسوأ نالقت اتناك نيتللا نيتنيفسلا اناطبق ىقلت دقف
 لوصو ليطعت لجأ نم امهراحبإ ةكرح ءاطبإب دادغب يف يناطيرلا ماعلا لصنقلا

 يتلا .«كايليغ» اهرداغت نأ دعب ةرصبلا ىلإ الصي ىتح .نييسورلا نييسامولبدلا

 رجحلل ةمراصلا دعاوقلا ببسب امل ةرظتنم ىقبت نأ الل نكمملا نم نكي م
 تاقوأ ىف ةلجع ريغ ارحبت نأ نيتيربتلا .نيتيفسلل ررقت .مث نمو .يحصلا

 نم الدب ًابيرقت مايأ ةسمخ ةرصبلا ىلإ دادغب نم امهلوصو قرغتساف .طقف رابغلا
 250 بهاععملا .نيمويلا

 ءاضيأ «كايليغ» ترخأت ثيح ءزيلجنإلا ظحلا فلاحي مل كلذ عمو
 لابقتسال ادعأو .بسانملا تقولا يف لوصولا نم فولغوركو وكينسوأ نكمتو

 . ةصاخ ةجردب تيوكلا ىلإ اهترايزلو ةرصبلا يف «كايليغ»

 ةيداعملا ةياعدلا ةهجاومل ًاضيأ ًايرورضو ًاماه ناك |ملوصو نأ حضتاو
 لواح ثيح .فالاستيارف يناطيربلا لصنقلا مايآألا كلت يف اهجور يتلا .ءسورلل

 ىعست ةيسورلا ةموكحلا نأب اشاب نسحم ةرصبلا يلاو عانقإ قرطلا لكب

 ءاتقؤم ايناطيرب تفعضأ يتلا (ةيبونحلا ايقيرفأب) لاف سنارت ةمزأ لالغتسال

 .تيوكلا ىلع ىتح ءاليتسالل ططختو ةرصبلا يف محفلل ةدعاق ءاشنإ ىلع لمعتو
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 موي سمن ُْق هترايزب ماق يذلا فولغو ركل ةرايزلا كو مدع هنم بلطو .دوربب

 .46)يلوصو

 ادوهو ًاطاشت الديب نأ قيسورلا نييساموابدلا لغ نيعت كلذ لع كيو

 رابكو يلاولا عم ةقيثو تاقالع ةماقإب ايفتكي ملف «سئاسدلا هذه ةهجاومل نيريبك
 ةعاسب ةلاصتاو ةيلجنإلا وذنس اوقع لع .ةيالولا ف تايصخشلاو نيلوؤسما
 نسحأ «كايليغ» لابقتسا متو اهراث دوهجلا هذه تققح يلاتلابو «ةيوقلا بيقنلا

 .لابقتسا

 ةدايقلا رارق وه نييلحملا زيلجنإلا ءالكولا ءايتساو قنح راثأ يذلا ءىشلاو

 . اضادلا نم ايعنعاشمو مكايليطو ةرايزت ةربسبلا قاهال ةسرفلا ةطساتإب ةيسورلا
 ايسور ةيبعش تدازو .ليثم اهل قبسي مل ةروصب اهيلع راوزلا تفامت ىلإ ىدأ امم

 نم تناك .لبق نم انركذ دق انك امك .«كايليغ» نأو ةصاخ .ةريبك ةجردب

 نفسلا نم اهتاليثم ىلع ةريبك ةجردب تقوفت تادعمب ةدوزملا نفسلا ثدحأ

 ةيجيلخلا ىرخألا ندملاو ةرصبلا ناكس مامتتها تفل ام رثكأو .ةميدقلا ةيزيلجنإلا

 يتلا ,«كايليغ» ل ةيئابرهكلا ةفشاكلا حيباصملا يه ًاصاخ اعابطتا ىبيدلا كرتو
 يف تاعئاش جورت تأدب هنأ دح ىلإ رمألا لصوو . اثيدح اعارسا ققو تناك

 .«ننوموب» يزيلجنالا دارطلاو «كايليغ» نيب ةكرعم عوفوب معزت جيلخلا ندم

 . ةيزيلجنالا ةنيفسلا ةميزه نع ترفسأ

 ةاغارمو .ةيسورلا ةسايسلل ًاريبك احاجن ةرصبلا ىلإ «كايليغو ةرآيز تناك

 لول ًاضيأ هفدعاس اريدقتو ءربألا اذه لق انشاب نس هبعل قذلا رودلل

 اذه حنم ىلع فولغورك رصأ دقف .تيوكلا ىلإ «كايليغ» راحبإل ريضحتلا

 جك



 ةحارصب ؤرجي يكرت لاو لوأ ناك هنأب ادكؤم ءانآ ةسيدقلا ماسو يكرتلا هيجولا

 يف ماسولا اشاب نسحم حنم لعفلابو .سورلا ةدناسمو زيلجنإلا ةضراعم ىلع

 كارشألا ءاهسولا ىدل اريك اعاطتا كدحلا اذه كرتو غ146«* ريمتبس

 دادغب يف ايناملأو اسنرف ىلصنقب ادح امم ,ءاوس دح ىلع بناجألا نييسامولبدلاو

 . 2 .|مههيتموكح ىلإ ةلثامم تاحارتقاب مدقتلا ىلإ

 نم ةمراص تاييلعت تردص تيوكلل ةروكذملا ةنيفسلا ةرايز لوحو

 .طقف ةدحاو ةلاح يف تيوكلا ىلإ «كايليغ» ةرايز مامتاب فولغورك ىلإ فييفونيز

 تضرعت اه سفنل ىضرعتت ال قح ءانسح الابقتسا كانه اهابقتسا نام يهو

 ررق يلاتلابو ءرتاف لابقتسا نم ةرامإلل اهترايز لالخ ةيناملألا خيرمتش ةنحلا هل
 ديس بيقنلا نأ حضتاف .هسفن بيقنلا ىدل عضولا فشكتسي نأ فولغورك

 نع امههيف برعي كرابم نم نيباطخ ايقلت دق اشاب بلاط هنباو يدنفا بجر
 بيقنلا نبا هجوت دقو . هجو ريخ ىلع سورلا فويضلا لابقتسا ىلإ هعلطت
 .لاقتسالا تابيترث ىلع فارشإلل كاته حىلإ

 ةنيفسلا دجتل سرام ١5 يف تيوكلا نوج ىلإ «كايليغ» تلصو

 ةنيفسلا نأ ظحالي ًامومعو .كانه ىلإ اهتقبس دق «سكنيفس» .ةيزيلجنإلا
 نفس ةدعب .(كايليغ» اهتراز يتلا جيلخلا ىناوم لك يف ةطاحم تناك ةيسورلا

 .ةيزيلجنا ةيبرح

 هتفقو يذلا مويلا لالخ سورلا ةراحبلا لابقتسا هونواعمو خيشلا نسحأ

 ٠ اوقلتو .ةرح ةلوج ُْق ةنيدملا ملاعم ةراحبلا دهاشو .تيوكلا ءانيم 5 «كايليغ»

 . (")ةريثك اياده

 فويضك امه نوقفارملاو وكينسوأو فولغورك ىقب «كايليغ» راحبإ بقعو

 ةيناكما كرابم عم ةليوطلا ثيداحألا لالخ امل تحيتا دقو . خيشلا دنع فرش

 تا



 ةماقإو «ةرامإلا يف يسايسلا يلخادلا عضولا ىلع قوعأ ةروصضب عالطالا

 .اهريمأ عم اهب سأبال تاقالعو تالاصتا

 دافأو .اهتيسامولبدو ارتلجنا ةدشب دقتنا كرابم نأ هابتنالا يعرتسي اممو

 هنم بلطو «سكنيفس» ناطبق هراز ةرشابم «كايليغ» لوصو لبق هنأب هراوز
 مهنأل ارظن .ناكمالا ردقب مهنم رذحلاو سورلا لابقتسا نم صلمتلا حاحلاب

 .تيوكلا ىلع ءاليتسالل نوربدي

 اهسرامي ىتلا طوغضلا ليصافت نييسامولبدلا ىلع هناوعأو كرابم صقو

 ميدقتب كرابم زيلجنإلا نولثمملا ىرغأ دقو .يابموبو جيلخلا ىناومو تيوكلا

 ىتح اوماقو .مهتاحارتقا ىلع هتقفاوم لباقم هل تازايتمالاو تاليهستلا فلتخم

 ةريخألا ةظحللا يف ضفر كرابم نكل .تيوكلا نوحل تاسايقو حسم ءارجإب

 مدعل تارربملا نم يفكيام هيدل خيشلا نأب هناوعأ دافأ دقو .هذه مهتاحارتقا

 .نييناطيربلا نييسامولبدلا يف ةقثلا ءادبإ

 ةأجف حرص .ارتلجنا عم هتاقالع نع ثدحتي ةككروابه ناك ايقيعو

 قثأ نأ عيطتسأ ال يتلا ارتلجنا نم الدب .ةرابجلا ايسورل ىلوأ باب نم اهعيبأس
 . *)(اهيف

 ةبيهم عيدوت ميسارم تميقأ ١1١١ ةنس سرام نم رشع عساتلا يفو

 سارح ةقفرب ءارحصلا ربع ةرصبلا ىلإ اداع نيذللا نييسورلا نييسامولبدلل

 . ةيتيوكلا ةيسورلا ةقادصلا ةماقال ىلوألا تاوطخلا تناك هذه

 نكن ١ يبرعلا جيلخلا ىلإ «كايليغ» ةرايز نأ وه ةيمهألا يف ةياغ رخآ رمأ
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 لمعلا بابرأو ةمكاحلا رئاودلا مامتها ةدايزل بكاوم طقف ينمز قفاوت درج ًادبأ

 وذ يتيف يسورلا ةيلاملا ريزو عفر *١93 ةنس ليربأ يفف . ةقطنملا هذبم ايسور يف

 طخ حتف ةرورض ىلإ هيف هون «يناثلا يالوكين رصيقلا ىلإ اريرقت يوقلا ذوفنلا

 .يبرعلا جيلخلاو دوسألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيسورلا قاوملا نيب رشابم يحالم

 يف ةيزيلجنإلا ةيراجتلا تاراكتحالا عم ةسفانملا ءدب ةيناكمإ حيتي دق يذلا رمألا

 يبرعلا جيلخلا ربع ةيراجتلا تاقالعلا ريوطت» نأ ريزولا دكأو .ةقطنملا هذه

 . (اضيأ ةيسايسلاو لب .طقف ةيراجتلا ةيحانلا نم سيل اندالبل ةريبك ةيمهأ لكشي

 فوكينتايماريص غروبسرطب ةعماج نم ىيقوقحلا روتكدلا دافيإب يتيف ىصوأو

 . ةطخلا هذه ذيفنتب ةصاخلا تاساردلا ءارجال جيلخلا ىلإ يكسفولفاب طباضلاو

 وه ةمهملا هذه فوكينتايماريص حشر يذلا نأ ىلإ ةراشإلا نع يتيف لفغي مو

 . شتفولياخيم ردنسكلا مظعملا ريمألا - رصيقلا رهص

 تيوكلا ىلإ هجوت اهنمو 146١. ويلوي يف دادغب ىلإ فوكينتايماريص لصو
 ديغأ تلت وقس تياّوأوجس هوقفارمو وه هعم لمحي ناكو . سطسغأ ١١ يف اهلصيل

 كلس فوكينتايماريص نأ ةبارغلا ريثي امو .ةيرس تناك مهتمهم نأل .راجت

 عمو لب ءطقف فولغورك عم سيل دحت هيف اكولس تيوكلاو دادغبل هترايز لالخ

 اهاقلت يتلا تامولعملا بسح .خيشلا ءايتسا راثأ يذلا رمألا ءاضيأ كرابم

 ١١ خيراتب فييفونيز ىلإ نيريرقت فولغورك عفر دقو .«0بيقنلا نم لصنقلا

 كولس ةدشب هيف دقتنا 140٠« ةنس ريمفون نم لوألاو سطسيسغأ

 اهراز يتلا ,تيوكلا يف صاخ وحن ىلعو «دادغبو ةرصبلا يف فوكينتايماريص

 عم تاقالعلاب هذه هترايز ترضأو «ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو راطخإ نودب ىتح

 نكت مل ببسلا اذهل هنأب رقن نأ دون قبس امم اصالختساو .تيوكلا خيش

 يبرعلا جيلخلا نم فقوملا لوح تارازولا فلتخم نيب تافالخلاو تاضقانتلا

 .ايناطيرب ىلع طقف ةرصاق

 تا



 مظعملا ريمألا ىلإ ًايفاو ًاريرقت 11٠0١ ربمفون يف فوكينتايماريص مدق
 كلذ بقعو .جيلخلا يف هتلوج جئاتن لوح يتيف ىلإو شتفولياخيم ردتسكلا
 دادعإلا لوح يئابغلا رارقلا ذاختا اهب طينأ .مظعملا ريمألا ةسائرب ةنحل تلكش
 .('١>يبرعلا جيلخلا ىناومو اسدوأ نيب يحالملا طخلا حتفل

 رومألا ةشقانل سركم عامتجا ةيلاملا ةرازو يف دقع ١1٠١ ةنس ريمسيد فو

 سأرت دقو .يبرعلا جيلخلا ىنوم عم ةرشابم ةيراجت تاقالع ةماقإب ةقلعتملا
 نيب نم هنأ هابتنالا يعرتسي امتو . يكسفيلا فوك ةيلاملا ريزو بئان عاتجالا

 يكسدوربو لبونك ..ةيسورلا ةيلاسأرلا نيطاسأ ناك هيف نيكراشملا
 .مهتابغرو مهتاجايتحا ليصفتلاب هيف اوضرع نيذلا .فونارابو فوروخوربو
 ةيعمجلا رخاوبل ايونس تالحر عبرأ رييستب رارق ذاختا نع عامتجالا رفسأو

 ةنس نم ًارابتعا يبرعلا جيلخلا ىلإ اسيدوأ نم ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا
 .عورشملا ذيفنتل ةمخض ةيلام ةناعإ ميدقتب ةيلاملا ةراؤو تصملاو . 1

 .2(0١2ناكمإلا ردقب راجتلاو لامعألا لاجر تابغر لك ةاعارمو

 جيلخلا ضوح يف طيشنلا كرحتلا ىلإ يسورلا لامسأرلا لقتنا اذكهو
 مغر) ةيجراخلاو ةيلاملا يترازوو طالبلا ةيشاح عم كلذ يف افلاحتم .يبرعلا
 لوح تائيهلاو تارازولا ضعب نيب ًانايحأ زربت تناك يتلا ةداحلا تافالخلا
 . (ةيكيتكتلا لئاسملا

 ةميزه دعب كنض ةرثتفب ٠١ ةنس عيبر يف ةيتيوكلا ةمكاحلا ةمقلا ترم

 ةنيدملل ةرمتسملا ديشر نبا تاوق ةمجاهم رطخل اهضرعتو فيرصلا ةعقوم
 ةيلاطمو .لازنالل ًادادعتسا رطق ىناومو ةرصبلا يف اهتاوقل ةيكرتلا ةدايقلا دشحو
 (كايليغ» ةرايز كرابم ركذت انهو .تاازانتلا نم ديزملاب زيلجنإلا ةامحلا

 . فولغورك عم هتاضوافمو

 ب آلا



 روطت بثك نع بقارت اهبناج نم تناك ةيرصيقلا ةيسامولبدلا نأب ًاملع
 يف يأ 110١., ةنس سرام ةيادب يفف .برعلا ةريزج يقرش يلاش يف ثادحألا

 دادغب يف ةيسورلا ةرافسلا ريتركس زهتنا .ديشر نيباو كرابم نيب مادصلا جوأ

 رجاتلا هجوت ةصرف .ةرصبلا يف ةظحللا كلت يف ادوجوم ناك يذلا وكينسوأ

 ١٠1٠١ ةنس فولغورك قفار نأ هل قبس ) تيوكلا ىلإ فييلع سابع يسورلا

 ةطبترملا فورظلا لك حاضيتساب هفلكو (ال «كايليغ» ةرايز ءانثأ تيوكلا ىلإ

 تيوكلا يف ًاكرابم دجي مل فييلع نكل .ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيركسعلا تايلمعلاب
 ةيدايتعالا هتايحت اهيف هغلبأ ةلاسر هل كرتف ء(ءارحصلا يف ةكرعملا ضوخي ناك)

 . مايأ ةعضب ءاضقل تيوكلل هترداغم بقع ةرصبلا ىلإ هجوتيس هنأب هرابخإ عم

 اثوعبم لسرأ (فيرصلا ةعقوم يف ةميزهلا دعب) ةرشابم كرابم ةدوع روفو

 موي ةدمل تيوكلا ىلإ ةدوعلا هيف هوجري ءاباطخ فييلع سابع ميلستل ةرصبلا ىلإ

 ا ادح أبرقم ناك رجاتلا اذه نأ هملعل .(رومألا صعب ف وواشعللو دحاو

 5 5 70| دي يرورص رمألا اذهر نأ هتلاسر ِق كرابم دكأو .فولغورك

 وكيدسوأ نم اباطخ كراس ىلإ ملسو تيوكلا ىلإ :فييلع سايع داع نأ ثبلي
 معر تيوكلا نذل الاس خيشلا ةدوعل هرورسو هنع هلاؤسو همالس طقف نمصتي

 . ةجورملا ةريثكلا تاعئاشلا

 نم نيباطخ هعم الماح .ليربأ ١١ يف ةرصبلا ىلإ فييلع سابع لصو

 :لوقي .لوألا هباطخ يف كرابم بتكو .فولغوركو وكينسوأ نم لك ىلإ كرابم

 دكأ ماتخلا يفو .«هنوروصتت ال متنأ ريبك دح ىلإ ,صلخملا مكقيدص يئنإ»

 يفو .«مكدالب يف هيلإ نوجاتحت ام لك ذيفنتل رورس لكب» دعتسم هنأب خيشلا

 ىلإ ةريبكلا هتقادص لوح ةقباسلا هترابع سفن كرابم ررك فولغورك ىلإ هباطخ

 سابع فلك دق خيشلا نأ ىلإ كلذ دعب ةلاسرلا يف ريشأو .هروصتيال يذلا دحلا

 هدنلا 21 0



 مكغلبي نأب هانيصوأ نحن» :هتابغر لك فولغورك ىلإ ايهفش لقني نأب فييلع

 . ("9«اننهذ يف رودي ام لكب

 يف وكينسوأ ىلإ فييلع سابع اهب رسأ يتلا ةيهفشلا ةمولعملا تصخلت دقو
 هيف هتعضو يذلا قلقملاو رتوتملا عضولا اذه نم جرخي نأ ررق دق كرابم نأ

 هيلع ةضورفملا ةميقسلا تاحرتقملاو» .«ةيحان نم ديشر نباو كارتألا تارماؤم

 اوناك مهنأ عم .ىرخألا ةيحانلا نم مهتيامح تحت لوخدلل زيلجنإلا لبق نم

 كرابم فلك دقف ببسلا اذهلو .«ميهاربإلا فسوي هودعل نيديؤم ةبيرق ةرتف ىتح

 كلذكو «ةيسورلا ةياحلا . .لوح هبلط سورلا نييسامولبدلل لقني نأب فييلع
 .«تيوكلا نمأ ناضل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم سورلا نيكمتل» هدادعتسا

 تيوكلا يضارأ قوف يسورلا ملعلا عفرل ىتح دعتسم وهف ىرمألا بلطت ام اذإو

 ةطوبرملا ريغو ةلقتسملا .حابصلا كرابم لآل نامزلا رباغ ذنم اهتيكلم لوؤت يتلا
 ايسور ضفر ةلاح يف هنأب اضيأ وكينسوأ ىلإ فييلع سابع لقنو .«تايقافتا ةيأب

 . "©زيلجنإلا ىلإ كرابم أجلي فوسف هحارتقال

 كرابم لتقم لوح تاعئاش ديدج نم ةرصبلا يف جورت تأدب كلذ نابإو

 اذه لقن يناطيربلا لصنقلا ىتحو ءاهيف كراش يتلا كراعملا يف هحارجب ارثأت
 ةبغرل ارظنو تيوكلل زيلجنالا ةراحبلا لالتحا لوحو ندنلو اتكلك ىلإ ربخلا

 كلت ىلع لوصحلا ىلإ هيعسو .تاعئاشلا هذه ةحص نم دكأتلا يف وكينسوأ

 ةيهفش تسيلو) ةبوتكم ةغيصب فييلع ربع هيلإ ةلوقنملاو كرابمل ةمالا تاحيرصتلا
 طقف انمضتو تاحيرصتلا هذه الوانتي ل فولغورك ىلإو هيلإ كرابم يباطخ نأل
 ىلإ ةثلاثلا ةرملل فييلع لسري نأ ررق دقف .(ةيهفشلا تامولعملا ىلإ ةراشإلا
 .هتيوكلا

 صقيل ليربأ 7 موي تيوكلا نم امداق ةرصبلا ىلإ فييلع سابع داع
 ةتايغر صخب أ ددرتو ليوط ريكتت دعب اريخأ ررق كرابع نآب وكيتسوأ لع
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 هنا .هراكفا لك قرولا لع طلع نأ لع اضيأ ةرملا هذه ؤرجي مل هنأ ريغ .ايباتك

 هذه مدختست نأ لشفلا ةلاح يف ىشخي ناكو هيعاسم حاجن نم ًاقثاو نكي مل

 يف برعأ خيشلا نكل .اشاب نسحمو وه هردق نم طحلاو هيلإ ةءاسالا يف قاروألا

 ماعلا نومضملا لماكلاب سورلا نويسامولبدلا مهفتي نأ يف هلمأ نع هسفن تقولا

 .ةديدجلا هتلاسر حورو

 نأب عطاق حيرصتب هأدب دقو . فولغورك ىلإ ًاضيأ ًاهجوم اذه هباطخ ناكو
 .«انعم لخادت ةلود ةيأل دجوي الو .نيلقتسم دجو نأ نم هدلب يف» كرابم

 انكالمأ ببسب ةيداع تابتاكم» درحم ايكرتب هطبري ام نأب ًادكؤم خيشلا درطتساو
 فسوي سئاسد ىلإ كلذ دعب هتلاسر يف قرطتو .«تامازتلا ةيأ نود مهفرطب

 ةرايز نع كرابم ثدحت ماتخلا ينو .ديشر نبا عم ةلماك هعازن ةصقو ميهاربإلا

 .يضاملا ماعلاب انفرط متفرش امدنع» :ىلإ اهونم ,«كايليغ» نتم ىلع فولغورك
 اهتريسو ةيلعلا مكتلودل ابح ةاعارملاو ةمدخلا مكل تمدق «هانمتأ تنك ام وهو

 دق اضيأ ىنإو .مارتحاو صالخإب مكعم لمعي نم لكل مكتلود ءاقنلو .ةنسحلا

 ًاضيأ نآلاو ءمكراظنأ عوقو نع ىنغ يل سيل ينناب ةهافش مكترضح تغلب

 . '"9«انيلع مكراظنأ عوقو سمتلا اذه يباتكب

 كرايم لئاسر نع ًايرهوج ًافالعخا قلع ةلاسرلا هذع نآب لفغت الآ بجي
 ادكؤم .هلالقتسا نع عطاقو مزاح لكشب ةرم لوأل خيشلا نلعي اهيفو «ةقباسلا

 ةيالو يف هكالمأب ةقلعتملا رومألا ىدعتتال ةيكرتلا تاطلسلا عم هتابتاكم نأب

 نأ هابتنالا يعرتسي امبو .ةيعبتلا لاكشأ نم لكش يأ اقلطم ينعت الو «ةرصبلا

 تاذ عم لماكلاب قفتي تيوكلا لالقتسا ىلع عطاق ديكأت نم ةلاسرلاب ءاجام

 . كرابم نم فيلكتب وكينسوأ ىلإ فييلع سابع هلقن يذلا نومضملا

 مويلا يف يأ 14٠١. ةنس ليربأ نم ثلاثلا يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةيلظو كرايم ناطخ هعم كايا ةرصبلا لإ تييلع سايع لوصول ةرشايم قاغلا

 ج1



 ءرمألا كلذب ايفارغلت فولغورك راطخإب وكينس وأ ماق .ةياحلا لوح وهفشلا

 خيش نأ ىلإ اهيف راشأ  غروبسر طب ىلإ ةرشابم ةيفرب لاسرإب هرودب ريخألا ماقف

 . 2' 9(انتيامح بلطي تيوكلا

 غروبسرطب ىلإ فولغورك هجو ءويام نم رشاعلا يف ءرهشب كلذ بقعو

 مهألاو ,ةبهسم ةروصب تيوكلا يف عضولا هيف فصو .ًايرود ًايفارغلت اريرقت

 نم بلط» يذلا «دادغب يف تيوكلا خيش ليكو» عم هثيداحأ وه كلذ نم

 . 2" (ةياحلا كلذكو .تيوكلا يف يسورلا ملعلا عفر لصنقلا

 ىلع تاشقانم غروبسرطب يف تيرجأ 110١٠ ةنس ويام فصتنم يفو

 تاهيلعتلا تردصو .تيوكلا هاجت ةسايسلا نأشب يئاهن رارق ذاختال ةمقلا ىوتسم
 ىدل ىيسورلا لامعألاب مئاقلا ىلإ فرودسمل يسورلا ةيجراخلا ريزو نم ايفارغلت

 ةيضق يف لخدتلا نأب فولغورك غالبإب اولضفتتلف» :فويشتابرش ةناتسآلا

 عضولا فنتكي يذلا ضومغلل ًارظن .لضفيال لاكشألا نم لكش يأب تيوكلا
 تيضقر دقق ههيلع ءانبو .(10:تاديقعت نع هنع نضخسي دق امو كانه

 طيشنتل كرابم حارتقا نم ةدافتسالا ةركف ددرتلا نم رهش دعب ةيرصيقلا ةموكحلا

 ىزعي نكي مل رارقلا اذه نأ حجرملا نمو .ةيتيوكلا ةيضقلا يف اهتكراشم
 يف ةبغرلا مدع نم اعبان ناك ام ردقب ,.«كانه عضولا فنتكي يذلا ضومغلل»

 ىرخأ ةرم يبرعلا جيلخلا يف اهذوفن دادزا يتلا ءارتلجنا عم ةقالعلا ةدح ديعصت

 اذه .ايقيرفأ بونج يف برحلا ءارج نم اهم قيحت تناك يتلا راطخألا لاوز دعب

 ,ةيرصيقلا ةيسامولبدلا هتدبأ يذلا ظفحتلا عجري ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم

 نأل كلذ .كرابم اياون ةيدج يف كوكش نم اهرواس ام ىلإ اضيأ لقتال ةجردب

 رياني 7 يف ةمربملا ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا رمأب ملع ىلع تناك غروبسرطب
 ةنس ١1899(,
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 تضفر امدنع .ةيرصيقلا ةيسامولبدلا نأ ةظحالملاب ريدجلا نم هلعلو

 ايئابن هتلص عطق ىلإ هعفدت نأ تقولا تاذ يف بغرت نكت مل كرابم حارتقا

 خيشل حرصي نأب فومادأ ةرصبلا يف لوألا يسورلا لصنقلا تفلك لب ءايسورب

 ةناتسآلا يف انذوفن مدختسن فوس» :يلاتلاب ةيسورلا ةموكحلا نع ةباين تيوكلا

 نم هبلاطم نعو ةعورشملا هحلاصم نع عافدلل امئاد نيدعتسم نوكن نأ لجأ نم

 عتمتت يذلا .لالقتسالا ىلع لواطتلا نم ةريخألا عن فوسو «ةيكرتلا ةموكحلا

 مدعب  اهتاذ هحلاصمل ةمدخ  هحصنن نحن .ىرخأ ةيحان نمو .تيوكلا هب

 نيذلا ءزيلجنالا تاضيرحت نم هرذح ذخأي نأو ءايكرت عم هتاقالع داسفإ

 جيلخلا لحاس لك ىلع مهتنميه ضرفل ةيتاوملا ةصرفلا طقف نونيحتي
 ةمزأ نم ىلوألا ةلحرملا يف ةيرصيقلا ايسور ةسايس تناك هذه 2"'>«يبرعلا

 .تيوكلا

 نكي ملو .ةعدخ ايسور ىلإ هجوملا كرابم بلط نكي مل لاوحألا يأ ىلع
 . ةيسورلا ةياحلا تحت ةرامإلا عضو ىلإ ىعسي «لاحلا ةعيبطب «تيوكلا خيش

 ةيزيلجنإلا طوغضلا فيفخت ىلإ هعلطت ىلع .بير الب «لدي ةدعاسملا هبلط نكل

 . هيلع

 تيوكلا خيش نم هجوملا بلطلا نأب دكؤن نأ دون قبس ام ًاصالخستساو
 رداصملا تاءاعدا ةحص مدع تابثإل يفكي امب ايوق اليلد ربتعي ايسور ىلإ

 تحن لوخدلل /١891 ةنس ذنم مئادلا كرابم يعس لوح ةيناطيربلا ةيخيراتلا

 نوؤش ىف لعدلا ةيرضيقلا ةيساموتبدلا ضفر دحبق ءةيزيلجتالا ةيافل
 ىلإ هيلع كارتألا طوغضو هب ديشر نبا تاشرحت ءازإ كرابم رطضا تيوكلا

 تقولا اذه يف أدبتل .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلل ةريثكلا طورشلاب لوبقلا

 نا كرابم لواح يىتلاو «ةرامإلا ىلع ةيزيلجنإلا ةياحلا ضرف ةيلمع تاذلاب
 .ةيعبع ةيسامولبد تارواتم نم هتيعج ق ناك ام لكب اهادافتي

 دو



 سماخلا لصفلا شماوه

 .1 دلجملا .55 فلملا ١16844. ء.«ريزولا ناويد» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ )١(

 را ىف

 ٠١8 -٠١8. قاروألا ١١47. فلملا .«ةناتسآلا يف ةرافسلا» .ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ )١(

 .:قباسلا ردضصملا 7

 4. 01. 201. 80. ال11, 1 6.

 ."8- *ا/ قاروألا ١75755. فلملا .«ةناتسآلا يف ةرافسلا» ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ (5)

 ,41/- 44 قاروألا ١١45 فلملا .«ةناتسآلا يف ةرافسلا» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ (19)
 3174 اا

 فلملا «1 ةمئاقلا .١5ا/ ةعومجملا ءايسورل يرحبلا يبرحلا لوطسالل يزكرملا ةلودلا فيشرأ (1)
 .سوانردنإ نورابلا «كايليغ» ناطبق ريرقت .7073- 05 قاروألا . 5*8

 “4 قاروألا ١١5554. فلملا .«ةناتسآلا يف ةرافسلا» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ (8)
-8/. 

 قاروألا ٠“#"7. فلملا .” ةمئاقلا .77 ةعومجملا ءايسورل يزكرملا يخيراتلا ةلودلا فيشرأ (9)
 فوكيئتايماريص ؛١4- 4٠ قاروألا .دا#" فلملا .1ةمئاقلا 4٠«. ةعومجملا ؛5-1

 .غروبسرطب ناس .«ىطسولا اجيسبآ مسق ةعومجم» .يبرعلا جيلخلا تانساوك  .هل .نع

 12 نها م17

 ءكالا ١57 قاروألا ١554. «ةناتسآلا يف ةرافسلا» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ (15)
 ” تايكسرب

 -١9. 94 قاروألا ٠54:. فلملا .«يسرافلا مسقلا» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ )١١(
 .«يبرعلا جيلخلا ءىناوم عم ةرشابملا ةيراجتلا تاقالعلا ةماقإب صاخلا عامتجالا ةلجم»

 ١٠45 قاروألا ١١50. فلملا .«ةناتسآلا يف ةرافسلا» ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ 9
 .(7؟ مقر ةقيثو) . - 7١١

 , ٠١1 _ ٠ قاروألا .ءقباسلا ردضصملا )١6(

 -/١9817. 1945 «.قباسلا ردصملا )*١1(
 8:14 ١١ :قباسلا ردصملا (18)

 مقر ةقيثو) .15 ةقرولا 0754 فلملا «يسايسلا فيشرألا) ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ )١11(
4" 

 كرابم نيب تالسارملا لدابت ةقيقح ةيناطيربلا تارابختسالا تدصر ؛قباسلا ردصملا )١7(
 انمينوعع هم.كأ, م.11130.- لئاسرلا نومضم ىلع عالطالا نم نكمتت ل اهنكل .فولغوركو
 .48 ةقرولا .55 فلملا .«ىسايسلا فيشرألاو ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ )١4(

 .قبانسلا ردصضصملا (19)

 .قباسلا ردصملا 1559
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 ١٠5٠1١ ةنس ةيتيوكلا ةمزألا

 : ىلوألا ةلحرملا

 اعابطنا كلذ كرتو ,. ١11١٠١ سطسغأ يف ةدحب ةيتيوكلا ةلكشملا تروهدت

 .ةيناملألا ةيزيلجنإلا تاقالعلا ىلع ةياغلل ًائيس

 ١94٠١ ويلوي يف اضيأ تءاس دق ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تاقالعلا تناكو

 ناطلسلا ىقنح نايا يذلا رمألا ع ةمبلا ُْق نناطيربلا لغلعغتلا ةدايز ةجيتن

 ةدح تدتشا كلذ بناجبو .نيدلبلا نيب تاقالعلا رو ىلإ ىدأو ديمحلادبع

 .اضيأ زاجحلا يف عضولا

 طاشنلا نم هناوعأو ناطلسلا قلق عمو .دقعملا فقوملا اذه لثم يف

 ىلع ءاليتسالل اديهمت قرشلاو بونجلا نم مهتاكرحتو زيلجنإلا ءالكول بوؤدلا
 ناطلسلا ىلع اهطوغض ةيناملألا ةرافسلا تفنأتسا .ةيبرعلا ةريزحلا هبش

 نع الضف «.ةيكرتلا تاوقلا لبق نم تيوكلا لالتحا ىلع هثحل ديمحلادبع

 صخخألابو ءاضيأ ىركسعلا بوحخلا لبق نم هاجتالا سفت يف ةيوقلا طوغضلا

 نمو .هلاومأو هاياده ميهاربإلا فسوي اهيلع قدغأ ىتلا « سداسلا قليفلا ةدايف

 . ةناتسآلا يف نيلوؤسملا رابك ةوشر نم نكمت اهلالخ

 ريغ قباسلا يف اك تناك ةيناثعلا ةيروطاربمالل ةمكاحلا رئاودلا نكل

 اناك اهتاباسح أطخو ليربأ ثادحأ نأ ةصاخ .تيوكلا وزغ هاجت فقوملا ةدحوم

 اضراعم اشاب قيفوت يكرتلا ةيجراخلا ريزو ناك .لاثملا ليبس ىلعف .اهمامأ نيلثام
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 :«فييقوتيز ىسورلا ريفسلا الماك ًادييأت كلذ يف هديأو «ءةيتيوكلا برحلل ًايوق
 لارا ملعب. ميصتلا ديبكا دبع ةاطلسلا غالب[ هقم ًايمسو ريضالا هبلط كي
 ةوطخلا هذه نأب انه هيونتلا نم دبالو .207تيوكلا ىلإ ةيكرتلا ةحلسملا تاوقلا

 هتعدا ام ىلإ رظنلاب ةصاخ ةيمهأ تاذ ربتعت فييفونيز ريفسلل ةيمسرلا ةيسايسلا

 ةيسامولبدلا مايق لوح ناملألا نيخرؤملا ضعبو ةيزيلجنإلا ةيخيراتلا رداصملا

 ثادحألا يف امهرود طيشنت ىلع ناطلسلاو يلاعلا بابلا ضيرحتب ةيسورلا

 . 2'2ةيتيوكلا

 لحارملا يف ليخ ىتح ةرصبلاو دادغبو ةناتسآلا يف رعاشملا ججأت رمتسا

 تاكرحت ءازإ يديألا فوتكم ادبأ فقي نل ديمحلادبع ناطلسلا نأب ىلوألا
 ةيروطاربمإلا نم ةيبرعلا قطانملا عاطتقا ىلع مهناهرو نييناطيربلا ةساسلا

 ةيكرتلا ةدايقلا تعرشو .ىلوألا ةجردلاب يبرعلا جيلخلا ضوح ةصاخ «ةيناثعلا

 يف اهدادعت غلب .تارفلا رهبنل يلفسلا قطانملا يف ةريبك تاوق دشح يف لعفلاب

 يف ةقباسلا اهدوشح نم ريثكب ربكأ يأ .يدنج فلأ ٠٠١ نم رثكأ ويلوي ةياج
 نم ءزج فلكو .يناتسغادلا دمحم مرضخملا ءاوللا ةدايق تحت 21910١. عيبر

 تقولا يفو .كرابم فيلح اشاب نودعس دييحت ةمهمب عالطضالاب تاوقلا هذه

 ةيبرعلا ةيلامشلا دودحلا برق ًايجيردت عمجتلا يف ديشر نبا تاوق تأدب هتاذ
 . "9ةرامإلل

 .تقولا كلذ يف موقي لبمك ناكو .تيوكلا يف ًارعذ رابخألا هذه تراثأ

 ال خيشلا نأب اهتقو دافأو .ندنل تاييلعتل ًاذيفنت كرابم خيشلل ةرايزب هويلوي يف
 نم ًافارغلت لسرأ دقف فالسيتارف امأ «ةيزيلجنإلا تادعاسملا ىلع الإ لوعي

 نوكيس تيوكلا يف يكرتلا ذوفنلل زيزعت يأو .مقافتي فقوملا نأب ديفي ةرصبلا
 .ًاغيلب ًاررض هب قحليسو ةمخاتملا ةقطنملا لك يف يزيلجنإلا ذوفنلا باسح ىلع

 75 يف تيوكلا ءانيم ىلإ «فاحز» ةيكرتلا ةيركسعلا ةنيفسلا تلصو
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 ةيركسعلا اهتنكث ديوزتل رطق ىلإ ةهجتمو وافلا نم ةمداق ١1١0١. سطسغأ

 يزيلجنإلا دارطلا ناطبق اهنتم ىلإ دعص اهتاسرم ءاقلإ روفو .نؤملاب كانه

 ةدايق نم فيلكتب سطسغأ فصتنم يف تيوكلا ىلإ لصو يذلا «يسريب»
 «فاحز» نأ هنم نيبت .اهتلومحل ًاقيقد ًاشيتفت ىرجأو .يزيلجنإلا لوطسألا

 حرص كلذ عمو .رطق يف ةيركسعلا اهتنكثل قيقدلا نم ةلوجأ لمحت تناك
 لبق نم فلكم هنأب يكرتلا ناطبقلل ,ىسريب ىعدي ناكو .يزيلجنإلا ناطبقلا

 تاوقلا لازنإب مايقلا نم «فاحز» عنل ةوقلا مادختساب يابموب يف تاطلسلا

 .عساو قاطن ىلع اذه ىسريب حيرصت رشتنا ام ناعرسو .تيوكلا يف ةيكرتلا

 يسريبل يرسلا ريرقتلا نم نيبتو .ريطخ يلود مادص عوقو ىلإ يدؤي نأ داكو
 ىلع تاوق يأ لمحي ال هنأب هيلع در «فاحز» ناطبق نأب ةعقاولا هذه لوح

 ىلع ةقفاوملاب هعانقإل كرابم خيشلا ضوافي حار هسفن تقولا يف هنكل « هتنيفس
 هنأب هل حرصو ةدشب خيشلا ضفرف .البقتسم هيدل ةيكرت ةيركسع ةنكث لابقتسا

 وافلا ىلإ هجاردأ دوعي نأ ىلإ «فاحز» ناطبق رطضاو ايناطيرب ةيامح يف عقي

 .ةيكرت تاوق هعمو هيلإ رضحيس هنأب خيشلا ادعوتم

 "7و 55 خيراتب نيتيقرب يف اهصخل يتلا يسريب رظن ةهجو يه كلت
 دافأ دقف «فاحز» ناطبق امأ .ةيقرشلا دنملا لوطسأ ةدايق ىلإ ١1١١ سطسغأ

 دق يسريب ناطبقلا نأب ديمحلادبع ناطلسلا ىلإ ةرشابم وافلا نم ةلسرملا هتيقرب يف

 نالعإ وه تيوكلا ىلإ يزيلجنإلا دارطلا لوصو نم فدمهلا نأب ًايمسر هرطخأ
 .«©ةرامإلا ىلع ةيئاطيربلا ةيايحلا

 .ًايلود ًاعباط بستكا ام ناعرس يذلا يتيوكلا عازنلا رهظ اذكه

 روفو .تيوكلا نم اهتلصو يتلا رابخألا كلت نم ةدشب ةناتسآلا تجعزنا

 ةلجاع ةيقرب تلسرأ ١9١١( سطسغأ 78 يف) «فاحز» ناطبق ريرقتل اهمالتسا

 ايلعلا ةيناملألا تاطلسلاب لاصتالاب اهيف هيلإ تزعوأ «نيلرب يف يكرتلا ريفسلا ىلإ
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 نكميو .«*ايكرتل بولطملا معدلا ىلع اهنم لوصحلل رومألا تايرجمب اهمالعإل
 ةيسامولبدلا نأل ارظن ءامامت ايعيبط نيلرب نم ةدعاسملا بلطب رارقلااذه رابتعا

 ةوقب لخدتلاب مهبلاطت تناكو لب .طقف كارتألا عنقت نكت مل تاذلاب ةيناملألا

 ارصم ديمحلادبع ناطلسلا ناك ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم اذه .تيوكلا دض

 ناملألل ةجح لعتفا دقف اذلو «ةيناملألا ةيسامولبدلا نم دييأتلاو معدلا يقلت ىلع

 دعت زيلجنالا تافرصت نأ يهو .ةيضقلا هذه يف اولخدتي نأ اهساسأ ىلع نكمي

 .«©ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةمالس نمضت يتلا «1814 نيلرب ةيقافتال ًاقرخ

 ناطلسلا عقوتي ناك امم رثكأ ًافصاع ايناملأ يف ةمكاحلا رئاودلا لعف در ناك
 ثيح .هسفن ناطلسلا دو امم ةدح رثكأ ناك هلعلو لب «.هؤارزوو ديمحلادبع

 دق ًايصخش هنأب هل دكأو سطسغأ ١9 يف يكرتلا ريفسلا يناثلا ملهليو لبقتسا
 ةيامحلا نالعإ دض ًايمسر ًاجاجتحا مدقي نأب ندنل يف يناملألا ريفسلا فلك

 ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملا ملعي نأو .تيوكلا ىلع ةيزيلجنإلا

 . ")7 (هدض يئادع فرصتك» لامعألا هذه ىلإ رظني .يناملألا روطاربمالا يأ .هنأب

 ايناملأ دييأت نم ةيكرتلا ةمكاحلا رئاودلا تدكأت امدنع لاوحألا يأ ىلع

 يف يزيلجنإلا ريفسلا نم لكل يوقلا هجاجتحا نلعي نأ يلاعلا بابلا ررق ءاحل

 قيفوت يكرتلا ةيجراخلا ريزو برعأو . ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازولو ةناتسآلا

 تافرصت نم هقلقو يلاعلا بابلا ءايتسا نع رونوكوأ ريفسلا عم ثيدح يف اشاب
 ةياحلا نالعإ لوح تاذلاب هحيرصت نمو تيوكلا يف ةيزيلجنإلا ةنيفسلا ناطبق
 .ةقييشملا لع

 ندنل نم لك ُْق ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تاضوافملا ترمتسا هسفن تقولا يفو

 ءاهفسن لجأ نم اهعسو يف ام لك ةيناملألا ةيسامولبدلا تلذب |نيب .ةناتسآلاو

 .اهاوحفب ةملم نوكت نأل ريدقت لقأ ىلع
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 .ربمتبس ” يف يكرتلا ةيجراخلا ريزو عم هئاقل لالخ رونوكوأ ريفسلا نلعأ
 تيوكلا وزغ مزتعت ال ارتلجنا نأب ءربمتبس  خيراتب نوادسنل ةركذم ىلع ءانب

 نع اهيلخت ايمسر دكؤت نأ ةيكرتلا ةموكحلا نم بلطو ءاهيلع ةياحلا نالعإ الو
 هذه يف مئاقلا عضولا مارتحاب مزتلت نأو .تيوكلا ىلإ تاوق لاسرإ اهاياون

 . ةقطنملا

 ىلع اشاب يكاتسوك ندنل يف يكرتلا ريفسلا عالطإب هرودب اشاب قيفوت ماق

 ىلع ءانب هنم هبلط ال باجتسا دق هنأب هربخأو .رونوكوأ عم مالا هثيدح نومضم

 الك نم ةيوفشلا تاحيرصتلا كلت ةيافك مدعل ارظن نكل .ناطلسلا تاييلعت

 نم لصحي نأب ندنل يف هريفس يكرتلا ةيجراخلا ريزو فلك دقف .نيبناجلا
 نم فقوملا نأشب هيلاع روكذملا قافتالل بوتكم ديكأت ىلع ةيناطيرللا ةموكحلا

 ,3#تيرونكلا

 ىلع هعلطأو فييفونيز يسورلا ريفسلاب اشاب قيفوت عمتجا نأ ثبلي ملو
 دق ارتلجنا عم هتيقافتا نأ نم ًاقثاو يلاعلا بابلا ناكو «*)رونوكوأ عم هتاضوافم

 .اهطابحإ نم نكمتت نلف تلواح امهم ةيناملألا ةيسامولبدلا نأو .لعفلاب تمربأ

 مياهنغناف يناملألا لامعألاب مئاقلا مالعإ يكرتلا ريزولا ررق دقف هيلع ءانبو

 . اهرمأب

 دح ىلإ ًايدو ًاعباط بستكت كلذ دعب ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تاثحابمللا تأدب
 ةموكحلا رارقل لماكلا هحايترا نع اشاب ىكاتسوكل نوسردناس برعأو ام

 تقو برقأ يف هميلستب هدعوو «.ةيزيلجنإلا تاحرتقملا ىلع ةقفاوملاب ةيكرتلا

 توادسل ةدوع روق ةناتسآلا ىف روئوكوأ ريقسلا ناسل ىلع درو ال ًابوقكم ًاديكأت

 .2©9١2هدنلريأ يف هتلطع نم

 يكرتلا ريفسلا ىلإ نوادسنل هجو ٠ ريمتبس نم رشع يداحلا يو

 ةيجراخلا ريزو ةيقرب ىلع حايتراب تعلطا دقل» : ةيلاتلا ةركذملا اشاب ىكاتسوك
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 نأب هيلاعم اهيف دكؤي يتلاو ءربمتبس 4 يف اهميلستب متلضفت يتلا .يكرتلا
 مئاقلا عضولا ىلع ظفاحت فوسو تيوكلا ىلإ تاوق لسرت نل ةيكرتلا ةموكحلا
 نعو ةقطنملا هذه لالتحا نع ةلالجلا بحاص ةموكح عنتمت نأ طرشب كانه

 ريفس هب ىلدأ يذلا نايبلا دكؤأ نأ ينرسيو .اهيلع ةيناطيربلا ةياحلا ضرف

 مازتلا ةلاح يف هنأ ىلإ هيف راشأ يذلاو .ةناتسآلا يف ةلالجخلا بحاص ةموكح

 .اهيف مئاقلا عضولا مارتحاو تيوكلا ىلإ تاوق لاسرإ مدعب ةيكرتلا ةموكحلا

 ةيناطيربلا ةياحلا نلعت نلو ةقطنملا هذه لتحت نل ةلالحجلا بحاص ةموكح نإف

 .2(')«اهيلع

 ىلع يبامولبدلا عارصلا نم ىلوألا ةلحرملا تهتنا .كلذ ىلع ءانبو

 ندنل ةموكح تذختاو .لكشلا ثيح نم فرط لكل لداعتلا ةجيتن تيوكلا

 مل كلذ عمو ءايكرت عم طسو لح ةيقافتا ماربإو تيوكلا لالتحا مدعب ًارارق
 نم اهتبستكا يتلا ةرامالا يف اهقوقح نع تلخت دق ارتلجنا نأ اذه ىنعي نكي

 اهلغلغت يف ينأتلا تررق دق ايناطيرب نأ وه رمألا يف ام لكو ١8494. ةيقافتا

 رهنل ىلفسلا ةقطنملاو برعلا ةريزج نم ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا قمع ىلإ قحاللا
 يتلا ١40١ ةيقافتا نم ناكمإلا ردقب ةدافتسالا ىلع لمعلا عم .تارفلا

 ةبقترملا ةبعصلا ةمواسملا يف ةحبار ةقروك اهمادختساو .«نوادسنل ةركذم اهتنمضت

 . يديدحلا دادغب طخب ةقلعتملا تالكشملا لوح يناملألا بناجلا عم

 .هل ًاريبك ًابسكم 14١ ةيقاقتآ ىقرتلا بناخلا ريتعا ىرخألا ةيحاتلا نضو
 ةلحرملا يف يناملألا يمامولبدلا معدلا نم ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا تدافتسا ثيح

 لالتحا نم ةيناطيربلا تاوقلا عنم نم تنكمتو .تاضوافملا نم ىلوألا

 ,ةرامالا ىلع ناطلسلل ةيمهولا ةياصولا ىلع هتاذ تقولا يف تظفاحو .تيوكلا

 ةيسامولبدلا هيلإ اهعفدت نأ تداك يذلا ءايناطيرب عم رشابملا مادصلا تبنجتو

 . ةيناملألا



 لوح ١94٠0١ ريمفون ” خيراتب ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا تأشن اذكه

 ةناكملا ددحم دقع فصنو دقع ىدم ىلع تلظ ىتلاو ,تيوكلل مئاقلا عضولا

 ةيزيلجنالا ةدهاعملا نم أزجتي ال ىساسأ ءزج ىلإ تلوحتو .تيوكلل ةيلودلا

 ةنس ويلوي 79 يف ىلوألا فرحأألاب ةعقرلا يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةصاخلا ةيكرتلا
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 تناك دق تيوكلا عضو لوح ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا نأ بير الو

 ايناكو .ةلوأ ايتاآو ازتلبنا نبي وع ام ردقب ايكرتو (رتتجنا نيب نسيا اظمو لاح

 ضرفل سمحتملا ( يطسوأ قرشلا لتكتلا»و اهون ةيناطيربلا ةمكاحلا ةقبطلا نيب

 يف ةيوقلا تايصخشلا نأ .لاحلا ةعيبطب اذه ينعي الو .تيوكلا ىلع ةيامحلا
 طيشنت دض تناك .نوتلمهو نوادسنلو يربزلوس لثم «ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةرتف نأ ظحالي لب «يبرعلا جيلخلا نم يبرغلا يلاهشلا ءزجلا يف يناطيربلا ذوفنلا

 تارتف رثكأ نم ةدحاوك تزيمت دق ءارزولا سيئر بصنمل تاذلاب يربزلوس يلوت
 بئان بصنمل هيلوت ءانثأف .«نوادسنلب قلعتي ايفو ءايناطيربل يراعتسالا دملا
 «دنارويد طخ» دودح *١897( ةنس) ناتسناغفأ ىلع ايناطيرب تضرف دنملا كلم

 «ربيخ رمت ةقطنمو «.هاريتو .ناتسريزو ةقطنم نم ءزج ىلع اهئاليتسا ىلإ ىدأ امك
 ةدمل لغش ةيجراخلا ريزو بصنم نوادسنل يلوت لبقو .ىرخألا ىيضارألا ضعبو

 بضتع :ةيزيجلإلا وبلا هبريس نع لوألا ةلجرلا كلك ف اه هتارفس نس
 ثيح هيلاع نيروكذملا هيقباس ثيح نم اطاشن لقأ نوتلمه نكي مو. عافدلا ريزو
 يف ىلوتو .يرحبلا لوطسألا ةدايق يف تادروللا ريبك بصنم ةليوط ةرتفل لغش

 ططخ نم ريثكلا اهالخ ديأ .دنهملا نوؤش ريزو ةبيقح ةريخألا تاونسلا

 .دوزريك

 تب 01



 : ةيناثلا ةلحرملا

 ةقيثو ةباثب تيوكلا عضوب ةصاخلا ةيقافتالا ةيناطيربلا ةموكحلا تربتعا

 نيزرابلا ةموكحلا ءاضعأ كسمت نع الضف .اقلطم ةيدبأ تسيلو ةيرارطضا

 ناوتي ملو .اهنع لزانتلا يف مهنم يأ ريكفت مدعو تيوكلا يف ةبستكملا عقاوملاب
 يزيلجنالا ذوفنلا زيزعتب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا نع ةيناطيربلا ةسايسلا وعضاو

 نمو «ةيوتلملاو ةرتتسملا قرطلاب امنإو .ةيركسعلا لئاسولاب سيل نكل .ةقطنملا يف

 يتلا «ايدنإ فوأ زميات»و «زمياتلا» يررحمل ةيرانلا بطخلاو تالاقملا اهنيب

 . عقاولل ةقباطم ريغ ةروص قلخ ةريثك نايحأ يف تفدهتسا

 ةيقافتالا عيقوتل ةرشابم يلاتلا مويلا يف يربزلوس نأ هابتنالا يعرتسي امو

 عضولا ةاعارمب نيلرب يف سلسال ريفسلا ىلإ تاهيلعت ردصأ ةيكرتلا ةيزيلجنالا
 ىلإ خيشلا يمتني» :يلاتلا فيصوتلا هيلع قلطأ يذلا ,تيوكلا مكاحل ينوناقلا

 طسقب ايلمع نوعتمتي نيذلا .قطانملا كلت يف نييلحملا ماكحلا نم طمنلا كلذ

 مهعم ميقت نأ ةلالجلا بحاص ةموكح ذبحت نيذلاو .لالقتسالا نم ريبك

 ةراجتلا ةيامحو رارقتسالاو ءودهلا ىلع ظافحلا فدهم ةرشابم تاقالع

 . 59'2(ةيناطي ربلا

 فارتعالا نع دعبلا لك ةديعب ربتعت ةغيصلا هذه نأ يف كش نم سيلو

 عضوب ةصاخلا ةيقافتالا ساسأ يف درو ام وهو .ديمحلا دبع ناطلسلا قوقحب

 تامواسم دعب .نوادسنل ريزولا قفاو مويلا سفن يف ةلأ دي :تيركلا

 صن ليدعت ىلع «. خينريتيم يناملألا ريفسلاو نوسردناس نيب مايأ ةثالث تقرغتسا

 مل امد تيوكلا ىلع ةياحلا ضرف مدعب ادعو تنمضت يتلا ةيزيلجنإلا ةركذملا

 .(كلذ ىلإ فورظلا انرطضت
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 انمز تلظ ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ وهو ةيمهألا يف ةياغ رخآ رمأ

 زيزعت فدهب كرابمو ديشر نبا نيب رئادلا عازنلا يف طسوتلا ةركف حرطت اليوط

 نم اضيأ ىطسولاو لب .بسحف ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا يف سيل اهدوجو
 ىرجأ «ةفورعملا يسريب ةمحلم لبق 190١. سطسغأ ىفف .برعلا ةريزج

 ارثآتم لاز ام ريخألا ناكو .رمألا اذه لوح تيوكلا خيش عم تاضوافم لبمك

 نيبناجلا نيب ةيقافتا ماربإ حرتقاف .فيرصلا ةعقوم يف هب تقحل ىيتلا ةميزهلا نم
 لكل ةعباتلا لئابقلا عنمو رخآلا فرطلا ءادعأل ةدعاسملا ميدقت مدع ىلع صنت

 فالسيتارف يزيلجناإلا لصنقلا لواح دقو .ضعبلا |(مههضعب ةمجاهم نم اههنم

 لعزخ خيشلا لالخ نم ديشر نبا عم لاصتا ةماقإل اروف حارتقالا اذه راثتسا

 .ساسألا اذه ىلع تاضوافملا ءدبل ةرصبلا يف ديشر نبا لثمتو ةرمحملا خيش

 ىلإ يناطيربلا يسامولبدلا تاحرتقم غالبإ ضفر - ماسبلا دهف  لثمملا اذه نكل
 يف هكالمأ ةرداصمب هبقاعيف هقنح ةراثإ ىلإ كلذ يدؤي نأ نم هتيشخل ديشر نبا

 هنم ةيصخش ةلاسر رمش ريمأ ىلإ لقني نأب فالسيتارف هعنقأ ذئدنع .لئاح

 لصي مل اهيلع درلا نكل .لعفلاب هتلصو دق اهنأ ودبيو ءربمتبس 78 يف ةخرؤم
 ضاعتماو ءايتساب رعشو تالواحملا هذهب ديمحلا دبع ناطلسلا ملع دقو .هنم

 ةيفاو تامولعمب هدوزو «ةيناطيربلا ةيسامولبدلا اهذبت ىتلا دوهجلا هاجت نيديدش

 « ىتش تاليصفت  عبطلاب .هدنع نم اهيلع فاضأ نأ دعب هسفن ديشر نبا اهنع
 2١ . ةناتسآلا يف هتناكم عفر اهنم فدهتسا

 تاعئاش ديدج نم جورت ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تأدب ام ناعرسو

 نم دوتلمه ريزولا نوزريك دروللا رذحو «تيوكلا ىلع يكرتلا رطخلا ةدايز لوح

 ضاضقنالا ةدحاو ةزفقب عيطتستو ةواسلا ةقطنم يف ةدوشحم ةيكرتلا تاوقلا نأ

 وكلا لع
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 لبق ةيقافتالا ضيوقتل تناك تايلمع هذه نأب انه لفغن الأ بجيو

 نكي مل يذلا) فالسيتارف لصنقلا ةيقرب نم ةقيقحلا كلت حضتتو ءاهذيفنت

 ةيكرتلا تاوقلا نأ ىلإ ريشت يتلاو ءربمتبس 7 يف ةخرؤملا (نوزريكل اعضاخ
 نأ يأ) رتموليك ٠٠" ةفاسمب تيوكلا نع دعبت «ةواسسلا ةقطنم يف ةعقاولا

 .(لماك عوبسأ نع لقيال ام قرغتسي ءارحصلا فورظ يف تيوكلا ىلإ اهوصو
 تاكرحت ةبقارم ىلوألا ةجردلاب وه كانه اهدشح نم فدمهلا نأ ىلإ اضيأ ريشتو

 ,59قيبشو عربا

 ربمتبس 7١4 ىفف .اهفقوم ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا ريغت مل كلذ مغرو

 هنأب ديفت .لوطسألا ةدايق ىلإ ةيقرب تيكنازوب ةيقرشلا دنا نفس دئاق هجو

 تيوكلا هايم ىلإ نآلا هتزوحب ةدوجوملا ةيركسعلا نفسلا لك لاسرإ ىلإ رطضم
 بسحب .اهل ةيبونجلا دودحلا برق ديشر نبا تاوقل ٌئجافملا روهظلا ببسب
 هل حمسي نأ نوزريك نم تيكنازوب بلطو .لبق نم هيلإ ةرداصلا تاييلعتلا
 .تيوكلا ةمجاهمب ريخألا ماق ام اذإ ءديشر نبا دض ةيبرحلا تايلمعلا ءدبب

 حارتقاب لوبقلا ىلإ اعدو .ربمتبس ١" يف ندنل ىلإ رمألا اذه كلملا بئان قربأف

 نفسلا ةنطابقل ةقباسلا ريراقتلل المكم هرابتعاب .ةيقرشلا دنملا نفس دئاق

 نم هنأو .ءارحصلا ةيحان نم تيوكلا دودح فعض لوح ةيزيلجنالا ةيركسعلا

 نأب نوزريك فاضأو ءراهنلا تقو يف طقف نفسلا ةيعفدم نارينب اهتيامح نكمملا

 فوخلا ةراثتسال كلذو .لجر فلأ ٠٠و ٠١ نيب حوارتي ديشر نبا لاجر دادعت

 يريرقت نم نيموي دعب يأ .ريمتبس 77 يف ندنل تقلت 22 .ةموكحلا ىدل

 احرش نمضتي «نوثارام» دارطلا ناطبق نم اثلاث اريرقت .«نوزريكو تيكنازوب
 نوزريك بلط ىللإو ةيقرشلا دنملا نفس لك كيرحت ىلإ تدأ يتلا تاسبالملل

 دق ةددحملا ريغ ديشر نبا تاوق نأ هنم حضتاو .اروف ةيركسعلا تايلمعلا ءدبب

 ىلع تلوتساو ضرألا سأر ةقطنم يف كرابمل ةعباتلا لئابقلا ىدحإ ىلع تراغأ

 . "2١ مانغألا نم سأر
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 اشاب قيفوت دكأو .اهسفنب ةناتسألا يف فقوملا حاضيتسا ندنل تررق دقو

 ةدح فيفختب ةليفكلا تاءارجالا لك ذختيس يلاعلا بابلا نأب رونوكوأ ريفسلل

 يكرتلا ريزولا عم يزيلجنإلا ريفسلا ثيدح نم يناثلا ءزجلا صخمي اهيفو .رتوتلا
 ةيجراخلا ريزو نأ ىلإ ريشتو رونوكوأ ريرقت يف تدرو ىلوألا «ناتياور .كانهف

 كلذ لباقم يف هنكل .ديشر نبا ىلإ ناطلسلا تايلعت لاسرإب دعو دق يكرتلا

 هلعجي كرابم ىلع ًاريثأت اهرودب سرامت نأ ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو نم بلط

 صخل يذلا لاشرام ريرقت يف تدرو دقف ةيناثلا ةياورلا امأ .0*"2هلسلل حنجي

 نومضم ىلع هعلطأ ريخألا نأ اهبجومبو ءاشاب قيفوت عم هثيدح ةلصفم ةروصب

 ريفسلل ةيسايسلا ةوطخلا ىلع ادر هنأب هربخأو .«يزيلجنإلا ريفسلا عم هثيدح

 ديشر نبا نم لك ىلإ هتامهيلعت لعفلاب لسرأ دق ناطلسلا نأب نلعأ رونوكوأ

 خيش كلس ام اذإ لاتقلا ضوخ نع عانتمالاب دعو دق رمش مكاح نأو .كرابمو

 نع رونوكوأ برعأ دقف «يكرتلا ريزولا هلاق ام بسحو .كلسملا سفن تيوكلا
 . 9'2لاتقلا ضوخ نم هنكمتال ةجردل فيعض كرابم نأب هداقتعا

 مادختسا نع ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو ناوتت ملف رمأ نم نكي امهمو

 نوادسنل ريزولا عرشو .تيوكلا يف يناطيربلا ذوفنلا زيزعت يف رونوكوأ ريرقت

 ةقدب هسفنب اهحيقنتب ماق ءريمتبس 7 موي كرابم ىلإ ةلاسر ةباتك يف ايصخش

 :اهيف ءاجو .خيشلل اهملسي نأ جيلخلا يف يناطيربلا ليكولا نم بلطو ةيانعو

 كرابم ةيامح يأ) هتيامح لجأ نم اهذوفن تسرام دق ةلالجخلا بحاص ةموكح نإ»

 تقولا يف اهب عتمتي يتلا تازايتمالا نم صاقتنالل تالواحم ةيأ دض (فلؤملا -

 نم دجن ريمأ ىلع اطغض سرامت ةيكرتلا ةموكحلا نأب ناطلسلا انل دكأو .نهارلا

 نم .«تيوكلا خيش نأب تحرط دق تاماهتا ةمث نكل .فدهلا اذه قيقحت لجأ

 نأ خيشلا ىلع بجي اذل .ريمألا يضارأ ةمجاهم ىلع ضيرحتلاب موقي .هبناج

 بحاص ةموكح نأب حوضوب كردي نأ هيلعو .كولسلا اذه لثمل ادح عضي
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 هريغو رمألا اذه يف ىدتها اذإ ام ةلاح يف ةليلجلا اهتامدخ هل مدقت فوس ةلالحلا

 .2''>(ةموكحلا تايصوتب رومألا نم

 مغرلاب «ةيناطيربلا ةيسامولبدلا نأ ىلإ ريشن نأ دون قبس امم اصالختساو
 نم مغرلابو .كرابمو ديشر نبا نيب عازنلا يف طسوتلل نيترم اهتالواحم لشف نم
 ةيجراخلا ةرازو نأ الإ ,ةطاسولا هذه نم ةدافتسالا ةيكرتلا ةموكحلا ضفر
 .تيوكلا ىلع اهتيامح ضرف وحن ةديدج ةوطخ ذاختا ىلع تمدقأ ةيزيلجنالا

 نباو كرابم نيب تاقالعلا يف لخدتلاب ةيناطيربلا ةيسامولبدلا فتكت مل ثيح

 يف ام لك تلذبو لب .طقف (يلاعلا بابلاو تيوكلا نيب فورعم وه امك وأ)ديشر
 برعلا ةريزج ءارمأو خويش عم كرابم تاقالع يف مكحتلا لجأ نم اهعسو

 يرودلا عازنلا لالغتسا ةيناطيربلا ةموكحلا تلواح ىرخأ ةرابعب ىأ .اشيأ
 نع ةفاحصلاو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تثدحت يذلا ةرابمو فيشر ىبا نين
 تلواح .ىرخألا رئاودلاو ( يطسوأ قرشلا» لتكتلا طوغض تحنو .هتروطخ

 ةيقافتالا رطأ ةجرد ىصقأب عسوت نأ بخص ىأ نودو ةيملسلا لئاسولاب
 ةيقافتالا كلذكو .1844 ةنس رياني 7“ يف ةعقوملا ةيتيوكلا ةيزيلجنإلا

 تعس .كلذ نع الضفو ١4٠١. ةنس ربمتبس ١١ يف ةعقوملا ةيكرتلا ةيزيلجنإلا
 اهذوفن زيزعتل صرفلا لك نم ةدافتسالا ىلإ .عبطلاب .ارتلجنال ةمكاحلا رئاودلا

 . ةقطنملا لخاد

 :لوقي .ربوتكا ١١ يف ميلك يابموب يف يسورلا ماعلا لصنقلا بتك

 ةدايقلا ةنيفس :يدنهحلا لوطسألا نفس لضفأ يبرعلا جيلخلا يف نآلا دشحت»

 ناتنيفسلاو «يسريب»و «نوثارام»و «انوموب» تادارطلاو .«ريالف ياه»

 تهجوت .(«تسربدر» لقنلا ةنيفس كلذكو .«يىاسإ»و ( سكنيفسا١ ناتيركسعلا

 لاقت 5ظ5 ”١ ب لجع ىلع تحلست نأ دعب تيوكلا ىلإ يابموب نم «انوموب»

 ةنيفس نإ لاقيو .ةريخذلاو فئاذقلا نم ةريبك ةيمكو تاقلطلا ةعيرس عفادم ”و
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 كلذكو .ةريخذ يطايتحا عم اضيأ كانه ىلإ هجوتلل دعتست «رتيغيتسفنيا» لقنلا

 لاريمألا ةيقرشلا دنملا نفس دئاق ىلوت دقو .مئاع يرحب ىفشتسم دادعإ يرجي

 ,.06'2يبرعلا جيلخلا ُْق لوطسألا ةدايق تيكئازوب

 دنهلا نفس تاكرحت لوح غروبسرطب يف ةسائرلا ىلإ ريرقتلا اذه ميلك عفر
 هذه نأ فرعي نأ نود ةميلس ريغ تامولعم ىطعأ دق هنأ حضتاو «ةيقرشلا

 ىتلا رابخألا هذه تلد نإو .ةريخألا ةظحللا يف تيغلأ دق تيوكلا ىلع ةلمحلا

 رارق نأ ىلع طقف لدت يهف ءىش ىلع .(زمياتلا» تالاقم كلذكو .ميلك اهب ثعب

 .امامت ائجافم ارارق ناك .ندنل هتذختا يذلا ىبايسلا طخلا رييغت

 جيلخلا ىلإ ةيناطيربلا نفسلا تادحو لاسرإ ىلع طقف رمألا رصتقي مو

 ةمخض ةيتيوك ةيعارش بكارم يناث دادعإب اضيأ زيلجنإلا ماق لب .يبرعلا
 ىلع ايتيوك ١١5 اوبردو ء.اهيلع عفادملا بيكرتل ةمزاللا تادعملاب اهوزهجو
 كلذ عمو .عفادملا هذه يف فرصتلا نم كرابم اونكمي مل مهنكل ءاهمادختسا

 ةراحبلا تادحو لازنإ أدب كلذ نع الضفو .هل ةيده اهنم ةثالث هل اومدق

 ةراحبلا ءالؤه ددع دادزا ريمفون رهش لالخو ©" .تيوكلا ةقطنم يف زيلجنالا

 .الماخ كانه مهدوجو نكي مل عبطلابو .ريبك دح ىلإ اهيحاوضو تيوكلا يف
 ةحلسألاو عفادملا عيزوتو تيوكلا نيصحت ىلع زيلجنإلا طابضلا فرشأ دقف

 ةماقإ يف ربمتبس ةياهن يف زيلجنإلا ةراحبلا عرشو «ةيناطيربلا نفسلا نم ةلوقنملا
 ذوفنلا ةرئاد كلذب نيعسوم .ةرهجلا ةقطنم يف اضيأ ةيعافدلا تأشنملا

 . يزيلجنإلا

 ذاختاب تاييلعت ةيدنه لا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تردصأ هسفن تقولا فو

 ىلع ديشر نبا تاوق موجه ةلاح يف ,تيوكلا ناكس ءالجإل ةمزاللا ريبادتلا

 ('"'97.تيوكلا نوج برق ةعقاولا ةيوارحصلا اكليف ةريزج ىلإ «ةنيدملا
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 يف سيل يزيلجنإلا دوجولا ززع دق هلك اذه نأ يف كش نم سيلو

 ةيمهأ ًاضيأ هتاذ تقولا يف تدادزاو «ةمخاتملا قطانملا لك يفو لب .طقف ةرامإلا

 .ارتلجنإل تيوكلا

 رهشوب يف ةيسورلا ةماعلا ةيلصنقلا ريدم نأ هابتنالا يعرتسي امنو

 ىلع ١10١ ةنس ربمسيد يف تيوكلا راز دق .ميدقلا كرابم قيدص عوكيتسوأ

 ىلع تأرط يتلا تارييغتلا ىلع هريرقت يف زكر دقو .«غايراف» يسورلا دارطلا نتم

 لفغي ملو .. ٠ ةنس عيبر يف اهل ىلوألا هترايز ةظحل ذنم تيوكلا يف فقوملا

 ىلع ١40١ ةنس عيبر يف اولصح زيلجنإلا ةراحبلا نأ ىلإ هيف ةراشإلا نع

 .ةرشابم يتيوكلا نوجلا لحاوس برق ةقيقد تاسايق ءارجإب كرابم نم حيرصت

 ةطقنلا  ةمظاك نم بيرقلا ءانيملا ىلإ لوخدلاب مهتنيفسل حاسلا كلذكو

 ثادحألا تروطت تقولا كلذ ذنمو .يديدحلا دادغب طخل ةحرتقملا ةيئابنلا

 .وكينسوأ يأر بسح .رثكأ تقمعتو
 تالحرلا فانئتسا ىلع هتقفاوم وه خيشلا هيلإ رطضا لزانت لوأ ناكو

 «ةليوط تاونس ذنم تفقوت دق تناك ىتلا «ايدنأ شتيرب» ةكرشل ةيحاللملا

 .«نيعوبسأ لك ةمظتنم تالحر يف ديربلاو باكرلا لقنل رخاوبلا تداعو

 يف عئاضبلل نزخم ءانبل كرابم نم حيرصت ىلع ةيزيلجنإلا ةكرشلا تلصحو
 تاراشإ لدابت قح هحنم عم كانه يمسرلا اهليكول بتكم حتفو .تيوكلا
 مامأ ملعلل ةيراس تبصن دقو ءءانيملا يف ةفقاولا ةيزيلجنإلا رخاوبلا عم ملعلا

 . فدهلا اذهل اصيصخ  هتيب

 ةنيدملا يف زباخم ءانبب حيرصت ىلع اضيأ ةيناطيربلا تاطلسلا تلصحو

 نوج يف ةمئاد ةفصب ةطبارملا ةيزيلجنإلا ةيركسعلا رخاوبلا مقطأ ديوزتل

 ىلع فارشإلل اصصختم ازابخ رهشوب نم تمدقتساو ءاهل مزاللا زبخلاب تيوكلا
 .اهلمع
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 يف نوميقملا نويدوعسلاو كرابم أدب ١160١ ةنس ربوتكأ فصتنم يفو

 فلأ ٠٠١ نم رثكأ مضت يتلا ةريبكلا ةزنع لئابق خويش ديوزت يف تيوكلا

 ةريزجلا هبش يف زيلجنإلا تاراصتنا نع ثدحتت تاباطخو لئاسرب ؛لجر
 عوقول لعفلاب كلذ دهم دقو .مهنبجو كارتألا فعض لوح تامولعمو «ةيبرعلا

 ءادعلا رعاشم نكت تناك ةزنع نأو ةصاخ .ةريطخ درمت تاجومو تابارطضا

 (نيب .داج رطخل ديشر نبا تاوقل نميألا حانجلا ضرعت مث نمو .رمشل ديدشلا
 ىلإ اضيأ كلذ ىدأو . تيوكلا لع ديدج موجه نشل دعتست تاوقلا هذه تناك

 هيقلت مامأو ,دادغب يف ةيكرتلا تاطلسلاب ديشر نبا تالاصتا مامأ ليقارعلا قلخ

 ضعب لاقتعا ىرج رمش ميعز بلط ىلع ءانبو ءايكرت نم ةريخذلاو ةحلسألا

 ةزنع خويش ريبك هيف ماق يذلا دحلا ىلإ رومألا تدعصو .نيدرمتملا ةزنع خويش

 . ('*)كارتألا ىلع ةماعلا ةضافتنالا نالعإب ديدهتلاب

 تناك يتلا ةعساولا تالصلا لالغتسا نع زيلجنإلا ءالكولا ناوتي ملو

 .ةزنع ةليبق نم ايلعلا حئارشلا عم تيوكلاب نيميقملا دجن نم نيئجاللا طبرت
 مهدعاس نم رثكأو .برعلا ةريزجل ىطسولا قطانملا يف مهذوفن زيزعت لجأ نم

 لئاح نم اورف نيذلا ءانهم نب نسح قباسلا ةديرب ريمأ ءانبأ مه رمألا اذه يف

 تالمح ىلإ كلذ دعب اومضنيل ءرمش رسأ يف مهعوقو دعبو مهيبأ لتقم دعب

 ء1901 ماع ةيادبو 11٠6٠ ماع يف برعلا ةريزجل ىطسولا قطانملا ىلع كرابم
 ىلإ تيوكلا نم 1401١ فيص يف اوهجوت دقو .ةيمحو ةساحب اهيف اوكراشو

 نبا دض كرتشملا لمعلا ةطخ مهعم اوثحبو ةزنع ةليبق خويش ىلإ اهنمو .دادغب

 نم اونكمتو .قشمد ربع رصم ىلإ انهم نب نسح ءانبأ هجوت نأ ثبل امو .ديشر

 يف نيميقملا برعلا ةريزج نم ىطسولا قطانملا ءانبأ عم ةقيثو تالاصتا ةماقإ

 مهراصنأ نم لجر 10٠١ نم برقي ام اوعمج ماعلا سفن نم فيرخلا ينو ءرصم
 رقم ىلإ قشمد ربع ىرخأ ةرم اودوعيل .تاقلطلا ةعيرس ةحلسأ ىلع اولصحو



 دادعإلا أدب اذكهو .فجنلا يبرغ يف دلجم خيشلا ةيوقلا ةزنع ةليبق خيش
 لصنقلا لامعأب تقؤملا مئاقلا تامولعم بسحبو .2"*ديشر نبا ىلع ةلمحلل
 ءانهم نب نسح ءانبأ دحأ تاوق تنكمت .دور ةرهاقلا يف يزيلجنالا ماعلا

 نم .رصم يف اودنج نيذلا نييدجنلا نم اهلك ةفلؤم يهو .حلاص ىعديو
 592١19٠51١(, ةنس ربوتكا يف ديشر نبا تاوق ىلإ ةتغابم ةيوق ةبرص هيجوت

 ةليبق ءامعز عم ةصاخ ةفصب زيلجنإلا ءالكولا هماقأ قيثو لاصتا ةمثو

 خيشلا نيب ةليوط ةرتف ىدم ىلع ةمئاقلا ةئيتملا تالصلاو ىرعلا ةطساوب قفتنمل

 تيوكلا ىلإ نودعس لسرأ ١10١ ةنس ربمفون يفف .كرابم خيشلاو نودعس

 ةبغرل بيجتست ارتلجنا عم ةيقافتا عيقوت ةيناكمإ حاضيتسال هئابرقأ نم نيثوعبم
 , ('””ةيزيلجنالا ةياحللا تحت لوخدلا يف هتليبق

 مهتيبثت نم ريثكب بعصأ تناك زيلجنإلل ةبسنلاب ةمهملا هذه نأ بير الو

 .لحاسلا لوط ىلع ةعقاو نكت مل قفتنملا ةليبق نأل ًارظن .تيوكلا يف مهذوفنل
 نأ نكمي ال ثيح .نيربنلا نيب ام ةعقاولا ةيوارحصلا قطانملا تنطوتسا لب

 دحب ةياحلل نودعس بلط نإف كلذ عمو .ةيزيلجنإلا ةيركسعلا نفسلا اهغلبت
 .ةدوهشم ةعقاو ريقعي هتاذ

 اذح ةهجارل ةداضم تاءارجإ تدذتاو ءاديج كلذ كردف ةناعسآلا تناكو
 .رهألا

 كرابم ىلإ ربمفون فصتنم يف بيقنلا دافيإ يه اهيلع تمدقأ ةوطخ لوأو

 ريمأل ةعاطلاب فارتعالاب هبلاطت ناطلسلا نم ةيقرب هميلستل ةيرس ةمهم يف

 ىلع در دق كرابم نأب ديمحلادبع ىلإ قربيل ةرصبلا ىلإ بيقنلا داع .نينمؤملا

 ةيرسلاب ةطاحم تناك بيقنلا ةمهم نأ مغرو .عطاقلا ضفرلاب ًابذهم ًادر هبلط
 نكي مل اكرابم نأ ريغ ءاهب ملع ىلع تناك ةيزيلجنإلا ةيسامولبدلا نأ الإ .ةماتلا



 مهيطعي ناك لب .مهتاراسفتسا ىلع ةحضاو دودرب زيلجنإلا ءالكولل يلدي
 ايئاهن ةقالعلا عطق مدع لمأ ىلع .«بيقنلا عم هئاقل لوح ةضقانتم تامولعم

 ةقيقح نأب رارقإلا ىلإ رطضاو ابضغ نوسردناس طاشتسا نأ ثبل امف «كارتألاب
 . (ةفلتخحم تاياور تس لقألا ىلع مش مدق» كرابم نأل ةفورعم ريغ تلازام رمألا

 يلاعلا بابلا ىلإ رظن تفل هيجوت ىلإ ةناتسآلا يف يزيلجنإلا ريفسلا رطضاو
 راكنإب ديمحلادبع ناطلسلا درف ,تيوكلل مئاقلا عضولا ةيقافتا قرخب هماهتاو

 . ''"*”تيوكلا يف طاشن يأب بيقنلا مايق

 نسحم ةرصبلا يللاو ةلاقإب ٌيجافملا رارقلا تناك ةداضملا ىرخألا ةوطخلاو

 يرون هنم الدب نيعو ايملس ةينيوكلا ةلكشلا ةيوستلا ظيشن ريصتق فورعلا آشاب

 يف فقوملا داعبأب ملم ريغ صخش وهو .ةيركسع ةقرف دئاق ناك يذلا اشاب

 ةيوق تاعئاش ةرصبلا يف ذئتقو تجورو .يبرعلا جيلخلاو نيربغلا نيب ام ةقطنم

 ةلكشملا لحل ناطلسلا نم ةصاخ تايحالصب ديدجلا يلاولا فيلكت لوح

 .©*)ًاروف ةيتيوكلا

 تاريبادت ةدع ةيكرتلا ةيركسعلا تاطلسلا تذختا ديدجلا ىلاولا لوصو لبقو

 ةليبقلا هذه خويش ضعب حارس تقلطأف ءاهرمذت فقوو ةزنع ءاضرتسال ةماه

 ةداعإ تقولآ تاذ ىف تادبو «ديشر نبا بلط ىلع ءانب ًاقباس مهتلقتعا نيذلا

 ." ”فجنلا ةقطنم يف ةيكرتلا تاوقلا دشح

 ةيندملاو ةيركسعلا تاطلسلاو ىيلاعلا بابلا نأب داقتعا ةمث داس دقو

 ةجردل ءرارقتسا مدعو بارطضا ةلاح يف نيربهنلا نيب ام ةقطنم يف ةيلحملا

 ىلإ اهنمو .ةوامسلاو لئاح ىلإ دادغب نم نيعم فده نود تاوقلل اهكيرحت
 ثيح «ةرصبلاو ةناتسآلا نم ةرداصلا رماوألا تناكو .اهجاردأ دوعتل .ةرصبلا

 ناكرأ رقم ناك ثيح دادغب نمو ءاشاب يزوف تقولا كلذ يف اتقؤم لح

 مظاك فرتعا كلذ ءازإو ,ضعبلا اهضعب عم ضقانتت ام ًاريثك .سداسلا جوفلا
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 ىضوفلا هذه ببسب ةياغلل ابعص حبصأ ةيكرتلا تاوقلا عضو نأب اشاب
 :فولغورك عم هثيدح ْف ةرشابم لاقو «نؤملاب اهديوزتب ةطبترملا تابوعصلاو

 ريزو نم اهعم ضقانتت ىرخأ رماوأ اهدعب ىقلتأل .هرماوأب يل قربي ريشملا»

 : 2270. (عاضوألل مدقت يأ نود .ةثلاث رماوأ طاللبلا ردصي مل ,عافدلا

 تناك يتلا رابخألا نم عطقنملا ريغ ليسلل ًاساسأ ةلاحلا هذه ىزعتو

 ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ارتلجنال ةيناودعلا اياونلا لوح ةناتسالا اهاقلتت

 جيلخلا يف ةيناطيربلا ةيرحبلا ةيركسعلا تاوقلل مظتنملا اهدشح تاذلابو

 يف امب ,ةفلتخم رداصم نم تامولعملا هذه دمتسي يلاعلا بابلا ناكو .يبرعلا

 .2© 7يابموب يف هوربخم كلذ

 ةبراضتملا تاءارجإلاو ةضقانتملا رماوألا هذه نأ حضتا نأ تيلي مو

 ةيؤرلا حوضو مدعو رعذلا ةديلو نكت مل ةرصبلاو دادغب يف ةيكرتلا تاطلسلل

 لودلا ليلضت يف ةبغرلا نع ةجتان تناك يه ام ردقب «ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةتباثلا

 ءايسورو ارتلجنا ةكرح لش قأتي مث نمو .رمألا اهيلع طلتخي ىتح ىربكلا
 . ةيكرتلا ططخلا ةهجاوم يف اينالأ صخألابو

 نم يناثلا فصنلا يف كرابم ضفر دعب هنأ ىلإ ًاريخأ هيونتلا نم دبالو
 تررق «بيقنلا ناسل ىلع هل غلب يذلا ناطلسلا بلط ذيفنت ربمفون رهش
 فذ تيوكلا هفراشم دنع ةيرملاو ةيكرتلا .تاوقلا ايبعردت دشحت نأ ةناتسآلا

 اذه ًاقيقحتو .هسفن كرابم ىلع ةيرودلا ةيسايسلا طوغضلا ةسرامم ىلإ ةدوعلا
 هعم ًالماح تيوكلا خيش ىلإ ديمحلادبع ناطلسلا ثوعبم دافيإ ررقت فدهلا

 اذإ ءاضيأ ايكرت تاوقو .هدض ديشر نبا تاوق مادختساب اديدبتو ايمسر ًاراذنإ

 .ةرورضلا تعدتسا ام

 وافلا نم هجوت يذلا , يدنفأ بجر ةرصبلا بيقن وه ثوعبمملا اذه ناكو
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 ىلإ ديدجلا يلاولا لوصو نم ثلاثلا مويلا يف يأ ءربمفون 7١ موي تيوكلا ىلإ
 نأ ةبارغلا ريشي اممو .«فاحز» ةيكرتلا ةيركسعلا ةنيفسلا نتم ىلع ةرصبلا

 دجت مل ةددعتم تايسنجو تايموق نم اهيدل ام لكب ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 بيقنلا نأ وه حجرملاو .ةمهملا هذهب عالطضالل يدنفأ بجر نم أوسأ ةيصخش

 ناك ذإ «ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا عم ةياغلل ةيوق جئاشوو ةقيثو تالصب طبتري

 نم نكمت دق «ةيرسلا ربمفون ةمهم لشفو اشاب نسحم لوألا هريصن ةلاقإ دعب
 تلذب اذلو .ةليلق ريغ لوخدب رشبي يذلا مالا فيلكتلا اذه لثمب عالطضالا

 ءاطعملا يتيوكلا ردصملا اذهب دارفنالا لجأ نم هلذب نكمم وهام لك بيقنلا ةعامج

 يف نكمت دق ديدجلا يلاولا نأ ريغ .هعم لماعتلا يف بيرغ يأ ماحقإ مدعو
 .بيقنلل قفارملا دفولا ىلإ هقيقش مض نم ةريخألا ةظحللا

 همامأ حرطيو ءاريطخو ًابيرغ كرابم ىلإ بيقنلا عم هجوملا راذنإلا ناك
 بصنم هحنم عم اهب ةمئادلا ةماقإلل ةناتسآلا ىلإ هجوتلا :تارايتخا ةثالث

 ىدحإب أىاح هنييعت وأ ءًأيرهش ةريل ١6١ لداعي ًابتارو ةلودلا سلجمب ةيوضعلا
 ال اءزج ربتعت تيوكلا نآب فارتعالا اريخآ وآ ءةيئاعلا ةيروظارسالا تايالو

 ةيركسعلا ةنكثلا تاوق لابقتسا ىلع ةقفاوملاو «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا نم أزجتي
 يف تائيهلا نم اهريغو ةيكرتلا كرامجلا ةئيه لاخدإو .هيضارأ يف ةماقإلل ةيكرتلا

 نأب ًافلكم بيقنلا ناك تاحارتقالا هذه لكل كرابم ضفر ةلاح يفو ؛تيوكلا

 ةيكرتلا تاوقلا لبق نم هيلع ةيروفلا ةراغإلا ىتح ةنكمملا تابوقعلا ىبسقأب هددهم

 .©")رمش نابرعو

 نوسشتيا ءارآ نم ًاساسأ هدمتسن راذنإلا نومضمو عباطل ريسفتلا اذه

 . " نيفلؤملاو باتكلا نم مهريغو .شوبو راموكو سالبو رميرولو

 راذنإلا اذه لبقيس كرابم نأب هءارزوو ديمحلادبع ودحي لمألا ناك

 تناكو ..بدهم برلسأب اقلغم ناك هبلاطلل قباسلا هيضقو نأ يسأل ارطضم
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 مئاقلا عضولا لوح ريمتبس ةيقافتاب هعم ةطبترملا ارتلجنإ نأ نم قلطنت مهتاباسح

 ىلوألا ةبترملا يف حرطي هراذنإ نأ املاط .ةوقلا مادختسا ىلع مدقت نل تيوكلل

 امل بتكي مل تاباسحلا هذه نكل .ةيركسع تسيلو «ةيسامولبدو ةيسايس ريبادت

 . حاجنلا

 تاضوافم ةيأ ءارجإ نود لوح نأ ةيزيلجنإلا تاطلسلا تررق دقف

 ءانيم يف اهتاسرمب «فاحز» ةنيفسلا تقلأ نإ امو .كرابمو بيقنلا نيب ةرشابم
 ناك يذلا «انوموب» يزيلجنالا دارطلا نم طباض ابهنتم ىلإ دعص ىتح .تيوكلا

 :ئابموي نم ةحلسأ اهيلإ لقن امدنع ءريمتبس رهش ذنم تيوككلا هايم يف أطبارم
 فده نع ليصفتلاب هيقفارمو بيقنلا باوجتسا يف يزيلجنالا طباضلا عرشو

 دوجو مدع نم دكأت نأ دعب الإ لحاسلا ىلإ طوبهلاب مه حمسي ملو .مهلوصو

 اولظو «ةرشابم كرابم ةلباقم نم ناطلسلا وثوعبم نكمتي مل .مهعم ةحلسأ يأ
 تربع نيحلا كلذ يفو .«بيقنلا ءابرقأ تويب دحأ يف ةلزع يف نيعباق مايأ ةثالث

 نم ترضحأو «نيترم يبرعلا جيلخلا «سكنيفس» ةيزيلجنإلا ةلسارملا ةنيفس

 ." ””تيوكلا خيشل ةمزاللا تايصوتلا رهشوب يف يناطيربلا ميقملا

 ىلإ ءاقللا اذه يف عمتساو ناطلسلا يثوعبم لابقتسال ليج خيشلا دعتسا

 لصنقلاف .تامولعملا فلتخت ءاقللا اذه يف راد امل ةبسنلابو .نينمؤملا ريمأ ةلاسر

 مزتلم وهو ناطلسلا تاحارتقا ىلإ عمتسا دق كرابم نأب دكؤي ةرصبلا يف يسورلا

 نم سنمياس ناطبقلا «انوموب» ةنيفسلا دئاق هنم الدب درلا يلوت نيح يف .تمصلا

 كارتألا نيثوعبملا سنياس حصنو لب «ةيبلسلاو ةدحلاب هدر مستاو .مجرتم لالخ

 ىتح «(سكنيفس» اهتقفار «فاحز» ترداغ امدنعو ءاوتأ ثيح نم اروف ةدوعلاب

 , © 9وافلا

 تاحارتقا لع درلا ةسفنب .ىلوت دق كرابم نآب رقي وهف نوسشتيا اهأ

 كرابم نأ لوح اضيأ يأرلا يف هعم رزيرف قفتيو .عطاقلا ضفرلاب ناطلسلا
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 نع رزيرف لفغي ملو ,.سنمياس نم حصنب نكل «بيقنلا ىلع ًايصخش در يذلاوه
 راظتنا نود هسفن ءاقلت نم ةلاحلا هذه يف فرصت دق سنمياس نأ ىلإ ةراشإلا

 تقولا عاستا مدعل كلذو «يسريب ناطبقلا لعفي ناك امك .يابموب نم تاييلعت
 7 ايفل

 ثيح :فللتغ بولساب كتادحالا هذه درس دق هسا فاس نآي الع
 ةلاسر ىلإ عمتسا دق كرابم نأب .ةيقرشلا دنحملا نفس ةدايق ىلإ هريرقت ديفي

 بلطو «ريمسيد نم لوألا موي تيوكلا ىلإ بيقنلا ةثعب لوصو روف ناطلسلا

 جراخ هوقفارمو بيقنلا ماقأ اهلالخو .درلا يف ريكفتلل مايأ ةثالث اهتدم ةلهم هحنم

 تيوكلا يف ةماقإلاب هل كرابم ةوعد لوبق سنمياس ررق تقولا اذه يفو .ةنيدملا

 .بيقنلا ةرداغم ىتح ةرتفلا كلت لالخ

 نم ثلاثلا يف لسرأ هنأ ةجردل ًابعص خيشلا عضو ناك ودبي ام ىلعو

 ىلإ ةلجاع ةلاسر «ةرشابم درلا هئاطعإل ةددحملا ةلهملا ءاهتنا ليبق يأ «ربمسيد

 تيوكلا ةيارحب ارتلجنا نم ًاعطاق ًامازتلا ًاروف قلتي مل اذإ هنأب اهيف هون «لبمك

 امو .ةيكرتلا بلاطملاب لوبقلا ىلإ رطضي فوسف .هتثرو قوقحو هقوقح ناضو
 مل .ةلاسرلا هذه اهعم ةلماح تيوكلا «تسبدر» ةيزيلجنإلا ةرخابلا ترداغ نأ

 ىلع ايروق ادر هنم اويلطو كرال ةحوتمملا ةلهملا ءاهتنا هيقفارمو «هبيقلا رظعني

 . يكرتلا راذنإلا

 هنأب بيقنلا عم ءاقللا لالخ سنمياس حرص خيشلا بلط ىلع ءانبو

 كلذلو .كارتألا مامأ كرابم مالستسا ةلاح يف ةنيدملا فصق ىلإ ارطضم نوكيس

 نيمويب كلذ بقعو .ةرصبلا ىلإ بيقنلا رداغو ءراذنإلا كرابم خيشلا ضفر

 نم ادعو نمضتيو .كرابم ةلاسر ىلع رهشوب نم ةيناطيربلا ةموكحلا در ءاج

 . ةيكرتلا بلاطملا ضفرب هل تايصوتو .خيشلل يركسع معد ميدقتب ايناطيرب
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 لك علطأ ىتح .ديدج نم هيمدق تحت ةبرتلا ةبالصو تابثب كرابم رعش نإ امو

 6913ه هرارق لع ةييوكلا ةمكاحلا ةمقلا

 يف اهفالتخا مغر .ةيزيلجنإلاو ةيكرتلا نيتياورلا نأب قبس امم صلختسنو

 مزحب ضفر دق تيوكلا خيش نأ وهو .ءيش مهأ ىلع ناقفتي |هنإف «ليصافتلا
 عالدنال اذه لك دهم لاوحألا يأ ىلعو .ديمحلادبع ناطلسلا تاحارتقا لك

 . لوألا ةمزألا ةيوست نم روهش ةثالث لالخ ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا

 ةموكحلا تمدطصا ١84/8 ةنس نم ارابتعا هنأ ىلإ هيونتلا ردجيو

 تاقوأ يف صخألابو «ةيتيوكلا ةلأسملا لحارم نم ةلحرم لك يف ةيزيلجنإلا
 ةيلود ىلوألا :نيتهبجب ءارارم لبق نم انركذ دق انك اك .ةلكشملا هذه مقافت

 نكت مل كلذلو . (( يطسوأ قرشلا» لتكتلا) ةيلخاد ىرخألاو «.(ايناملأو ايكرت)

 ةياهن يف نوزريك دروللا هجو ثيح .ةدعاقلا هذه نم ءانثتسا ةيلاحلا ةلحرملا

 ىلإ وعدت رظن ةهجوب هيف كسمت .دنهلا نوئش ةرازو ىلإ ةفصاع تايقرب ربوتكأ
 .تيوكلا يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا طيشنت

 اهيف مهتا .ندنل ىلإ ةداح ةيقرب نوزريك لسرأ ربمسيد نم سداسلا يفو
 خيشلا تاحارتقا لوبق ىلع رصأو «اظف اكاهتنا ربمتبس ةيقافتا كاهتناب» ايكرت

 نالعإ ًايلمع ىأ ؛تيوكلا ىلع ةلماشلا ةياحلا ضرف نأشب اروف كرابم
 ٠ . "")اهيلع بادتنالا

 دم طغضشلا ةادزا ثرح ؛ةيصص امايأ ةيولعنالا ةيبراقن ةراؤو تيهجلو

 كارتآلا لبق نم ءايتسالاو جاجتحالا عقوت نع الضف .ةيرامعتسالا رئاودلا لبق

 يف نولوؤسملا ذبح اذلو ءريمتبس ةمزأ لالخ ثدح اى .ايناملأ لبق نم رمذتلاو

 مهدهع وه (ىك .طسولا لولحلا قيرط يف ريسلا ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو

 عني 172 دع



 نأب اضيأ يلاعلا بابلاو خيشلا مالعإ ررقتو .تيوكلا ىلع ةياحلا نالعإب

 يونت الو ءريمتبس ةيقافتا هيلع تصن امي ةبالصب ةكسمتم ةيناطيربلا ةموكحلا

 . مئاقلا عضولا كاهتنا

 اقلطم مامتتها يأ رعت مل ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ ةشهدلا ريثي امو

 نم زاعيإب هتلاسر يف لبمك فاضأ هب كرابم راطخإ مت امدنعو ءرارقلا اذهل
 تاوقلل حمست نلو مكتياحلا ةدعتسم يتموكح نإف «نورت امك» :نوزريك دروللا

 هذه نأ كش نم سيلو .2«؟'7(تيوكلا ىلع موجه يأ نشب اهنفسل وأ ةيكرتلا

 نع ةرداصلا تاييلعتلا نومضم عم ايلك ضقانتت لبمك ةلاسر يف ةدراولا ةرابعلا

 كرابم بلط ىلع هدرب يناطيربلا ءارزولا سلجم نأل كلذو «ةيناطيربلا ةموكحلا

 ىلع صنت يتلا 110١ ةنس ربمتبس ةيقافتاب كسمتم هنأب هيلع ةياحلا نالعإ

 .ةوطخلا هذه نع عانتمالاب ايناطيرب مازتلا

 2١9٠7 ةنس رياني رهش ةياهبن يف طقف ةفاضإلا هذه رمأب ندنل تملع

 يف نوزريك بلطو كرابم حارتقا اضفر دق اههنأب نوسردناسو نوادسنل دقتعاو

 لتكتلا بضغو ءايتسا اراثأ دق اذه (هفرصتب امهف يلاتلابو ءريمسيد ةيادب

 «نزاوتلا ةاعارم» ىلإ ةدوعلا يف نوادسنل ريزولا عرش مث نمو «يطسوأ قرشلا»

 ناك يذلا .لدجلل ريثما سنمياس ريرقت دامتعا ىلع ربمسيد 7 يف ايمسر قفاو نأب
 دقف اذلو .عبطلاب ةيفاك ةوطخلا هذه نكت ملو .2«*'”لوطسألا ةدايق نم هلصو دق

 ىرجأو ءريمسيد الو ١ يموي اشاب يكاتسوك ىيكرتلا ريفسلاب نوسردناس ىقتلا

 نمضتي يذلا كرابل ناطلسلا راذنإ نأب هل نلغأو «:نيليوط نيثيدح [هلالخ هعم

 اكاهتنا دعي ءراذنإلا اذمل هضفر ةلاح يف هدض ةوقلا مادختساب هل اديدبت

 عضولا ىلع ظافحلاب مازتلا نم هيلع تصن ام نأشب ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةيقافتالل
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 قفا هنأب يكرتلا ريفسلل يزيلجنإلا ىسامولبدلا دكأو .ةقطنملا هذه يف مئاقلا

 لإ ةرطخم تركتس ندنلا ف ةموكخلا زك ..هققوم لك قاسلا بنايلا راربم] ةقلع
 عضو ىلع اهمادقإ ىلإ ةفاضإلاب .ةلمتحملا بقاوعلا نع ةيلوؤسملا ايكرت ليمحت
 مو . (ةيناثعلا ةيروطارمالا حلاصم عم اقفتم نوكي نل ةلكشملا هذه يئاهن لح

 ةركذم هملسو لب ءىكرتلا ريفسلل ايهفش اذه لك نالعإب توسردئاس فكي
 ْ 25 .ةايعضلا اذع

 ملو ءاشاب يكاتسوك ريرقت ربمسيد نم ىلوألا مايألا يف يلاعلا بابلا ىقلت
 ال احرش نمضتي يذلا .«فاحز» ةنيفسلا ناطبق ريرقت دعب ملست دق نكي

 ريمسيد ١7 يف ندنل ىلإ ةيقرب تردص كلذلو .كرابم خيشلا رقم يف ثدح

 ةرازو .مالعإب هل افيلكت نمضتت .يكرتلا ريفسلا ىلإ يلاعلا بابلا نم ةهجوم
 نومضمو حورب كسمتلا ىلع ممصم يللاعلا بابلا نأب ةيزيلجنإلا ةيجراخلا
 نأ ريفسلا ىلع ناكو .اهدونب ىلع جورخ يأ نود ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا

 دق ةيقافتالا ىزغم ثيح نم «يلاعلا بابلا نأب يزيلجنإلا بناجلل حرشي

 اذه لمشي نأ نكمي الو .تيوكلا ىلإ تاوق لاسرإ نع طقف عانتمالاب مزتلا

 ريثي اممو .ناطلسلا ةياصو تحت ةعقاولا ةنيدملا ىلإ ةينيد ةيصخش ةرايز ميرحتلا

 ةئجافم ةرابع اهتمتاخ يف تنمضت دق ريفسلل ةرداصلا تاييلعتلا نأ ةبارغلا

 يتلا عئاقولا نأب اهأر ىلع ةيزيلجنإلا ةموكحلا ترصأ اذإ» :لوقت «ةياغلل

 ىلإ رورس لكب رمألا ليحنس نحنف .مئاقلا عضولل اقرخ دعت ءاهركذت
 .(659(ثلاث فرط ىدل ماكتحالا

 ةيقرب اهتلت ىتح .«نوسردناس ىلإ ةيقرملا هذه اشاب يكاتسوك ملس نأ امو

 ىلاتلا مويلا يف هملست دعب ىلاعلا بابلا نم ةرداص ندنل ىلإ ةديدج ىرخأ

 ةيرخسلا لوح «فاحز» ناطبق نم الصفم اريرقت ىلوألا ةيقريلا هلاسرإل ةرشابم
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 ءانبو . يكرتلا ملعلل  همعز دح ىلع  زيلجنإلا ةراحبلا اههجو يتلا تاناهإلاو

 نأب هل افيلكت ربمسيد ١١ يف اشاب يكاتسوك ىلإ ةرداصلا ةيقريلا تنمضت هيلع

 هبعرب ةداح ةجهلب مهرطخي نأو .ندنل يف نيلوؤسملل مزاحلا جاجتحالا نلعي

 مئاقلا اشاب قيفوت ىعدتسا دقو .ياهال ةمكحم ىلإ ةيضقلا ةلاحإ يف ايكرت

 (**لئامم حيرصتب هل ىلدأو «نزنوب ةناتسألا يف يزيلجنالا لامعألاب

 ترئآ دق ةيكرتلا ةيسامولبدلل ةمساخلا ةجيللا نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو

 يزيلجنإلا ةيجراخلا ريزو لبقتسا دقف .ةيريلجنإلا ةموكحلا ىلع عئجافم لكشب
 (هنيب رادو 195١.« ةنس ريمسيد 75 يف اشاب يكاتسوك يكرتلا ريفسلا نوادسنل

 نأشب ريمسيد ا/ موي نوسردناس تاحيرصت ىلإ ريزولا هلالخ قرطت ليوط ثيدح

 عضولل يكرتلا بناجلا قرخ ةلاح يف اهذاختا ايناطيرب يونت ىتلا ةداضملا ريبادتلا

 نع امامت ةفلتغو ةماسم ةجهلب ثدحت هنكل ,ةيقافتالا يف هيلع صوصنملا مئاقلا

 . قباسلا فقوملا

 نكت ملو «.ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا نم ةداحلا ةلحرملا كلت تهتنا اذكهو

 زميات» تبتكو .عجارتلا اذه نع .عبطلاب ةيضار ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا
 ةمكاحلا رئاودلا ىلع اهبضغ ماج اهيف تبص .تالاقملا نم ةلسلس «ايدنإ فوأ

 اهوررحم رشن ربمسيد "8 ينو .فيرخلا يف ةلذاختملا اهفقاوم ببسب ةيناطيربلا
 ةناتسآلا يف رونوكوأ لعف امك  ةبراوم ةيأ نودو .تيوكلا ةعقاو تاليصفت

 يف زيلجنإلا نييركسعلا ةراحبلا تافرصتل حيدملا اولاك  ندنل يف نوسردناسو

 ةينافتم ةيدأتو ةعاجش تافرصت اهنأب - ندنلل اديك  اهوفصوو .تيوكلا

 («كرابم بلط ةيبلت» ةرورض ىلع اورصأ هتاذ تقولا يفو .رماوأللو بجاولل

 .ةدح تالاقملا هذه رثكأ يف ءاج ام نيب نمو .تيوكلا ىلع ةياحلا نالعإو

 ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو لواحت فيك ءادبأ قدصي نأ لقعلا داكي ال» :الثم

 تاك



 ةيناطيربلا حلاصملا ةيامح يف (ئاد اههلالخ انحجن .ةليوط ةنس ةئام جئاتن ينفت نأ

 نأ امامت حضاولا نمو «ةيامحلا نالعا يف بغري كرابم .يبرعلا جيلخلا يف
 ىلع لهاجتت يتلا .طقف ةيجراخلا ةرازو الإ «ةبغرلا تاذ اهرواست دنهلا ةموكح

 .«. .اهقيرط يف ةبقع فقتو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا حلاصملا ماودلا

 لوح رئادلا عارصلاو .ةرامإلا يف ادكاع قاف يذلا فقوملا مهفلو

 4 يف ةروشنملا ةلاسرلل لوؤت ةصاخ ةيمهأ ةمث ءايناطيربل «ةيتيوكلا» ةسايسلا

 ناكرألا ناسلب ةقطانلا «تيزاغ يرتيليم دنأ ليقيس» ةفيحص يف 11١٠١ ريمسيد

 يهو .تيوكلا نم اهبتاك اهب ثعب ىتلاو .يدنهلا يزيلجنإلا شيجلل ةماعلا

 ةقلغم تيوكلا يف تيناوحلا تقب فيكو «بيقنلا ةمهمل ايليصفت افصو نمضتت
 تانيصحتلا ءانب يف ةيلعافب اوكراشو خيشلا رماوأ اوبل يلاهألاو .ةليوط ةرتف اهلك

 نم يابموب نم ةلسرملا ةحلسألا غيرفت ديعأو .تيوكلا فراشم ىلع ةيعافدلا

 نأ ثبل امو .ةمخض لدانص ىلع ءانيملا ىلإ لقنتل ةيزيلجنإلا ةيركسعلا نفسلا
 اريطخ ايدحت اذه ناكو .©*”2«ايدنإ فوأ زميات» يف اروف ربخلا اذه رشن ديعأ

 ةقلعتملا رابخألا لك اعطاق ايفن يفنت تناك يتلا ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازول

 .تيوكلا يف الاعف اطاشن ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ةسرامب

 ةيرودلا ةلحرملا هذه ةيادب ذنم ةيناملألا ةسايسلا نأ ىلإ هيونتلا نم دب الو

 ام ريثكب رثكأ رذحلاو ظفحتلاب ةيضقلا هذه يف تزيمت دق «ةيتيوكلا ةمزألا روطتل

 نأش كلذ يف مهنأش .ناملألا ةكرح تناك دقف .فيصلا يف اهفقوم ناك

 ديعصت ببسب ىلوألا ةجردلابو .يلودلا عضولا روهدت ببسب ةديقم ءزيلجنالا

 فلاحتلا تاعورشم ةفاك لشفلاب تءاب ثيح .ةيناملألا ةيزيلجنإلا تافالخلا ةدح

 ةيزيلجنإلا تاثحابملا لوح نيلرب ىلإ ةدراولا تامولعملا لدتو «يناملألا يزيلجنإلا

 نم اهجورخ ةلكشم تلح دق ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلا نأ ىلع ةفثكملا ةينابايلا

 .ايناملأ ةدعاسمل ءوجللا نود ةلزعلا قوط



 ةفاحصلا زيكرت وه صاخ لكشب ناملألل ًاقيض ببس ام رثكأ نكل
 ىلإ رمألا ىدأ ولو ىتح .ةيسور ةيزيلجنإ ةيقافتا ماربإ ةرورض ىلع ةيزيلجنالا

 ريطخ هجوت وهو .يبرعلا جيلخلاو ناريإ بونج يف ايسورل ىربك تالزانت ميدقت
 . طسوألا قرشلا يف ةيناملألا تاططخملا ىلع ةياغلل

 ١4٠١ فيرخ رخاوأ يف ةيناملألا ةيسامولبدلا تناك تاذلاب ببسلا' اذهملو

 لوح ارتلجنا عم فالخلا ديعصت ىدافتت نأ لجأ نم اهعسو يف ام لك لمعت

 ديزت ىتح ةيولوألا اهءاطعإو ايسور رود زاربإ ناكمإلا ردقب لواحتو .تيوكلا

 نيب براقتلا لوح ثحابتلا حبصي يلاتلابو .ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاضقانتلا
 . اليحتسم .خيدلبلا

 لاشرام نىاملألا :نيريفسلا نيب ثيدح ١90١ ريمسيد ١ يف يرجأ

 اهتذختا يتلا ريبادتلا ىلإ هيف اقرطت ,تيوكلا يف عضولا لوح فييفونيز يسورلاو
 لاشرام لاقف .بيقنلا ةمهم هاجت ةيزيلجنإلا ةيرحبلا ةيركسعلا تاطلسلا

 عوفرملا هريرقت يف هنكل ةيمهأ ةيأ ةلأسملا هذه يلوي ال هنأب يسورلا يسامولبدلل

 اياونل اقفو فرصتأ ينأب دقتعأ» :هوني .ثيدحلا اذه نومضم لوح نيلرب ىلإ

 ايسور نأب يكولسب رهظأ ةقلقملا رابخألا هذه لثم عامس دنع يننأ املاط ءانتموكح
 كاهتنا ثدحي امدنع ,كرحتتو فرصتت نأب ةمزتلم  اهاوس نود  اهدحو

 .(9*6(تيوكلا يف ةيسورلا حلاصملل

 در دقف .نيلرب يف الماك ادييأت يقل دق اذه لاشرام هجوت نأ ظحاليو

 اذه ىلع البقتسم ريسلا احرتقم .نيفوغتخير ةيجراخلا نوؤشلل ةلودلا ريزو هيلع
 .ةيسور ةيزيلجنإ ةيضق تحبصأو ةيتيوكلا ةلأسملا تروطت اذإ» :لاقو .جبنلا

 ةفاحصلا ىلإ اهقيرط قشت تأدب ةركفلا هذه نأ ودبيو ءانل لضفأ اذه نوكيس
 .: (7*4)(ةيسو لا



 عم ةرملا هذه هثيدح لوح لاشرام نم ديدجلا ريرقتلا لصو امدنعو

 هاجت ديدجلا طخلاب ريفسلا هلالخ كسمت يذلاو .كب تزع ناطلسلا ريتركس

 شماه ىلع ةلجسملا ةيلاتلا ةظوحلملا يناثلا ملهليو عضو «ةيتيوكلا ةلأسملا

 اميف نويناطيربلاو سورلا كراعتيلف .ءلخدتن ال نحن .قفاوم» :ريرقتلا
 400 عيبغيب

 ديزتو دكؤت تناك ةناتسألا نم ةدراولا تامولعملا نأ هابتنالا يعرتسي امو

 بئاصلا هجوتلا اوراتخا دق مهنأ يف ةيناملألا ةيسامولبدلا ةئيحلا يف نيلوؤسملا ةقث

 نأ دوي» هنأب ةيرخسب نيلرب يف هنع عاش يذلا يناثلا ملهليو نا ىتح

 يف اديقف ىتحو «ليبوي لفح لك يف امجنو .فافز لفح لك يف اسورع نوكي
 جرفتملا فقوم يف رمتسي نأ ١49٠07 رياني يف كلامتي ىل .«ةبيهم ةزانج لك

 ملو .تيوكلا ببسب ةدتحملا ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاضقانتلل يبلسلا بقارملاو

 رصيقلا ىلإ ةيلاتلا ةلاسرلا هجو ثيح .اهنارين يف تيزلا بص نع ناوتي
 راز دق يخيراتلا «غايراف» نأ فحصلا نم ايجيردت تملع» :يناثلا يالوكين

 مدع يل ليخي هنأل .كانه مكملع فرفري نأ ادج ةيكذ ةوطخ هذه .تيوكلا

 يتلا ةحجانلا ةبرجتلا سفن راركتب ام ةلود موقت نأ ىف ليحتسم ءىش يأ دوجو

 عفرو .عفادملاو تاوقلا ضعب لازنإو .ناطلسلا ملع لازنإ :اًنايحأ اهتسرام

 يفو .«انه ىقبأسو انه انأ» نلعت كلذ دعبو .ةجح يأ تحت ملعلا كاذ وأ اذه

 ىلإ ةيدؤملاو سراف يف ةيراجتلا قرطلا لك ىلع ةرطيسلا اهل قأتت ةلاحلا هذه

 كعورشم ىلع «مالسلا لق» مث نمو .اهسفن سراف ىلع رطيست ىللاتلابو . جيلخلا

 هل مزاللا ساسألا عضو يف متحجن يذلا .ةيسورلا ةراجتلا ريوطتب صاخلا

 ةيبنجألا ةلودلا هذه كولس نأ نع الضف ءايكرمج اداحتا سراف عم متمربأ امدنع

 ىوق لوطسأ اهكلمي يتلا «ةريبكلا ةيمهألا ىدم حوضوب نيبي تيوكلا ىدل
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 تالصاوملا قرط نم ةمورحم نكامأ ىلإ رحبلا ةهج نم لخادملا ىلع رطيسم
 متت لاعتايو ءااليطاسأ :فعبت بيسي آنآ ةبسالاب اهيلإ لوصرلا ةبحصو ةيربلا

 طخ ةرورضلاو ةيمهألا ىدم ىلع لدي وهف .ديدج ءىش ىلع لد نإ اذهو
 ةلطامت الولو .يناملألا لامسأرلا ةدعاسمب هءانب 5 يذلا .يديدحلا دادغب

 ةدع لبق طخلا ءانب انأدب دق انكل .ىدس تقولا هعييضتو لجبملا ناطلسلا

 نم جاوفأ ةدع لاسرإل مكل ةحاتم نآلا ةصرفلا تناكلو .«لبق نم تاونس

 هذه يف فلتخيس ةرورضلاب رمألا ناك .عبطلابو .تيوكلا ىلإ ةرشابم اسيدوأ

 طوطخلا ىلع رطيستس تناك ةيسورلا تاوقلا نأل .ةلودلا هذمل ةبسنلاب ةلاحلا

 بابسأل لوطسأ ىّتعأ همواقي نأ نكمي ال رمأ وهو .لحاسلل ةيلخادلا

 ال

 - لثملا لوقي امك  دارأ هذه هتلاسرب يناثلا ملهليو نأب لفغن الأ بجي انهو

 تاضقانتلا ةقش ةدايز يف هتبغر دصقنو .ةدحاو ةيمرب نيبنرأ ديصي نأ

 فيفخت هتاذ تقولا ينو .ىبرعلا جيلخلاو تيوكلا لوح ةيسورلا ةيزيلجنولا

 . يديدحلا دادغب طخ ءانبل ةيسورلا ةيسامولبدلا ةضراعم

 مدع ىلإ علطتلاو .دقعملا يلودلا فقوملا نأ اضيأ لبق نم انركذ دق انكو

 ةيزيلجنالا تاضقانتلا ةوه قيمعت يف ةبغرلاو ءارتلجنا عم تافالخلا ديعصت

 كيتكت عابتا ةيناملألا ةيسامولبدلا نم تبجوتسا يتلا بايسألا خفه  ةيسورلا

 . يتيوكلا عازنلا روطت نم ةلحرملا هذه يف ةياغلل رذحو صيرح

 يذلاو .«نيلرب يف ةساسلا لبق نم ظفحتملا كولسلا اذحل يناثلا ببسلا امأ

 كيتكتلا وه «ةجردلا سفنب افورعم سيل هنكل .لوألا ببسلا نع ةيمهأ لقي ال

 .ايكرت يف ةمكاحلا رئاودلا هتعبتا يذلا ديرفلا



 هؤارزوو ديمحلا دبع ناطلسلا اهقبط يتلا ةقباسلا ةسايسلا لك نع افالخف

 نم مهتيامحو مهدييأتل ابلط نيلرب ىلإ نوأجلي اوناك ثيح .ةلأسملا هذه يف
 ناملألا مهتامح نع اوفخأو امامت سكعلاب اوكلس ةرملا هذه «ةيزيلجنإلا سئاسدلا

 مهنودوزيو مهنوللضي اوناك كلذ نم رثكألاو لب .تيوكلا يف عضولا ةقيقح
 .اقحال كلذ نيبنس امك .ةبذاك تامولعمب

 تيوكلا ىلإ ةبقترملا بيقنلا ةمهمب ملع يأ هيدل نكي مل لاشرام ريفسلاف

 تارارق ةيأ ذاختا لبق يناملألا ريفسلا عم رواشتي ةداعلا يف ناطلسلا ناك اديب)

 الو ةيزيلجنإلا تاطلسلا تافرصتب ىتح ردي ملو «(ةليوط ةرتفب ةلأسم ةيأ نأشب

 .تيوكلا لوح ايكرت وأ ارتلجنا نيب ديدجلا فالخلا رمأب

 ناطبق ريرقتل ةناتسألا ملست دعب .طقف ربمسيد نم رشع سماخلا يفو

 فقوملاب يناملألا ريفسلا مالعإ يرورضلا نم هنأ اشاب قيفوت ىأر ,.«فاحز»

 1 تاليضفتب

 ىوس يللاعلا بابلاو ناطلسلا نم كولسلا اذهل رربم ريسفت ةمث دجوي الو

 ةلأسملا يف اهكارشإ مدع يف اههتبغرو .ةيناملألا ةيسامولبدلا يف امههتقث مدع

 ديقعتو ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تافالخلا ديعصت يلا اهعلطتب |مههملعل «ةيتيوكلا

 نع رابخألا هذه ءافخإ بعصلا نم ناك نكل .رثكأف رثكأ ةيتيوكلا ةلكشملا

 ةناتسآلا يف سيل مهطاشن بعشتو ناملألا ءالمع ةرثكل ارظن ةليوط ةرتف لاشرام

 دعب ديمحلادبع ناطلسلارطضا ببسلا اذهلو .اضيأ دادغب يفو لب .بسحف

 يف ىتح ةياغلل ةردان ةروانم ىلإ أجلي نأ .كرابم ىلإ بيقنلا لاسرإ رارق هذاختا

 . ةيقرشلا ةيسامولبدلا خيرات

 ةمهملاب لاشرام مالعإب ديمحلادبع ناطلسلا رمأ 110١ ريمفون 7١7 يف

 .تيوكلا نم بيقنلا ةدوع بقعو .تيوكلا ىلإ ةرصبلا بيقنل ىلوألا ةيرسلا
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 ىلإ هيف راشأ ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ ريرقت عفرب ماق ءاشاب قيفوت لوق بسحب
 ةيرحبلا ةدايقلا مجرتم نأو ةدعلملا نيتيركسع نيتنيفس ءانيملا يف دجو هنأ

 تيوكلا خيش رقم يف ناييقي «ايدنإ شتيرب» ةيحالملا 00 بودنمو ةيركسعلا

 ةيعاخ ةلاسر همس لصرأو بيقنلا لابقتسا خيشلا نسحأو .هيلع نيفيض |مههتفصب

 دق هنأب كرابم نيب ثيح .هفقومو هكولس اهيف ررب :ديمتلا دبع ناطلسلا ىلإ
 1 ةرصبلا ىلاو نأو .ديشر نبا فرط نم ةراغإلاو موجهلل اراره ضرعت

 نم طقف تاعاس تس دعب ىلع هتاوقو ديشر نبا عقي نهارلا تقولا يفو .هرصني

 ريمأب خيشلا فرتعيو» .هيلع ديدج ناودع نشب هديدهت ىلع ةوالع .تيوكلا

 (© 7«ةرزاؤملاو نوعلا هنم رظتنيو ةفيلخلاو نينمؤملا

 دقو «نيلرب ىلإ ايقرب هلسريل ربخلا اذهب لاشرام ريفسلا ديمحلا دبع دوز

 ةموكحلا ناطلسلا علطأ ثيح .امامت اللضمو ابذاك اربخ رمألا ةقيقح يف ناك

 (نيب ءحاجنلاب تللك دق اهنأب اهدافأو بيقنلل ىلوألا ةيرسلا ةمهملا ىلع ةيناملألا

 دق هنأب يناثلا مهلهليو غالبإ بلطو . عيرذلا لشفلاب تءاب دق اهنأب عقاولا لوقي

 ضفر عقاولا يف امنيب .ءالولاو ةعاطلا اهيف نلعي تيوكلا خيش نم ةلاسر ىقلت
 .ناطلسلا ظعاومو تاراذنإ لك ىلع يباتك باوج يأ ءاطعإ امومع ريخألا

 نم ةعومجم ةرورضلاب نادلوي ةعقاولا هذه ثحبو ةسارد نأ بير الو

 كرابم بناج نم ليلضتلاو عادخلا ةيحض ناك هسفن ناطلسلا لعلف «ةلئسألا

 ام ىلع ريست تيوكلا يف رومألا نأب ديمحلا دبع اربخأ نيذللا .بجر بيقنلاو

 ةلاحلا هذه يف نكل «ةفيلخلا ىضر ىلإ نوعلطتي تيوكلا لهأ نأو «ماري
 ةياهخ يف ةرصبلا ةقطنم يف ةيكرتلا تاوقلا دشح ىلإ ىدأ يذلا ببسلا مهفن ال

 نم ناك «اراذنإ ةرملا هذه هعم الماح .ىرخأ ةرم بيقنلا دافيإ ىلإو ءريمفون

 نأ ول كلذ نع الضفو .ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تافالخلا ةدح ديعصت هتجيتن

 .ءالولاو ةعاطلا هيف هل نلعي تيوكلا خيش نم اباطخ لعفلاب ىقلت دق ناطلسلا



 لب .ةيرس ةروصب كلذ نع لاشرام مالعإب طقف يفتكيل نكي مل كش الب هنإف

 ءاهيلع ىرخألا ىربكلا لودلا يلثمت لك عالطاو ةلاسرلا هذه ميمعتب اروف ماقلو

 ريفسلا بلط دعب .لبق نم انرشأ دق انك اك .ديمحلا دبع ناطلسلا نأ نيح يف

 ىلع ةوالع «ىلوألا هتمهم لالخ بيقنلا طاشن ركنأ دق ناك رونوك وأ يزيلجنالا

 يف نوشاحتي كارتألا نييسامولبدلا نأ ظحول بيقنلل ةيناثلا ةمهملا لشف دعب هنأ

 .ةضماغلا ىلوألا ةمهملل ركذلاب قرطتلا ىربكلا لودلا يلثمم عم مهتاضوافم

 ةريثكلا تافلؤملاو لامعألا يف امل ركذ يأ دوجو مدع اضيأ رظنلا تفليو

 «طنذع 8:هووع طهان- يف نورشانلا ىتح .يبرعلا جيلخلاو تيوكلا خيراتل ةسركملا

 قربأ يذلا لاشرام ريفسلا ريرقت اورشني مل نع لع, ظاسسومهندعطعم 1؟ةطنمع[1»

 .(659ديمحلا دبعل «ةمالا» رابخألا انمضتم ء.هب

 دبع ناطلسلا نأ وهو ؟ طقف دحاو رمأ ىفبي © قبس امن اصالختساو

 . ةيناملألا ةيسامولبدلا عدخ لق ديمحلا

 ناطلسلا ربخ قدص لاشرام ريفسلا نأ .ةشهدلا ريثت يتلا تاقرافملا نمو

 فقوملا ريغت دعب تيوكلا خيش نأب انئمطم حبصأ لب .قلق يأ هرواسي دعي ملو
 تملس دق نوكت تيوكلا نإف يلاتلابو .يكرتلا ركسعملا ىلا لاقتنالا ررق دق

 كلامتت مل اذهو .يديدحلا دادغب طخ يف نيمهاسملا ءاكرشلل لماكلاب اهرمأ

 غرافب تعقوتو .هب ترعش يذلا رورسلا طرف نم اهسفن ةيناملألا ةيسامولبدلا

 (هنيب عاقيإلاو سدلا نع ناوتت ملو «ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاقالعلا روهدت ربصلا

 نلعأ دق لاشرام نأ يف ببسلا انل اموهفم حبصي نآلاو .ةنكمملا لئاسولا لكب

 فييفونيز يسورلا ريفسلل «ةيتيوكلا ةمزألا ةورذ يف يأ 14٠١. ربمسيد ١ موي

 .ةيمهأ ةيأ ةصقلا هذه ريعي ال هنأب .«بيقنلا رفس ريخب ريخألا هرطخأ امدنع

 ملستسا دق خيشلا ناك اذإ .قلقلاب رعشي هلعجي يذلا عفادلا وه ام لعفلابو
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 فرصل ةروانم الإ نكت مل يهف بيقنلل ةيناثلا ةرايزلاا امأو .ةليوط ةرتف ذنم

 !راظنألا

 ءاشاب قيفوت هرهظأ يذلا ديدشلا ظفحتلا اذه ببس اضيأ انل نيبتي اك

 ملف .ةقطنملا يف عاضوألا روطتب ريمسيد فصتنم يف لاشرام ريفسلا رطخأ امدنع

 دق ناك يذلا تيوكلا خيش نأب ءاقللا اذه يف هل فرتعي نأ نكمملا نم نكي

 ثدحتي نأ ةيناثلا ةرايزلا يف ضفر .طقف نيعوبسا لبق ناطلسلل ءالولا مسقأ

 ىلع ءئش لك نع ةيلوؤسملا ةعبت اوقلي نأ كارتألا لضف اذل +هلتمم ىلإ ىتح

 ! سنمياس ناطبقلا وه ديدج نم بنذملا حبصيل .«انوموب» ةنيفسلا طابضو ناطبق

 دبع ناطلسلا لعج يذلا ببسلا ام :وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ربخلا اذه ىلع لاشرام ريفسلا عالطاب ةطبترملا ةيحرسملا هذه لك ربدي ديمحلا
 ةيناملألا تاقالعلا ىلع ايبلس اساكعنا .ءبير الب .تسكعنا يتلاو .«ماهلا»

 ؟ةيكرتلا

 ايناملأ دييحت يف ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا ةبغر يف احل ديحولا ريسفتلا نمكي

 نأ ودبيو .تيوكلا ىلإ بيقنلل ةيناثلا ةرايزلا لبق اهئالمع ةظقي فاعضإو

 ام اذإ ريثكب لهسأ نوكيس ارتلجنا عم قافتالا نأب انقيتم ناك يلاعلا بابلا

 لبق نم هجوت ال تيوكلا يف كارتألا تاوطخ نأب ةيناطيربلا ةيسامولبدلا ترعش

 .نيلرب

 ايناملأو ايكرت نأكو ةيجراخلا ةيحانلا نم رمألا ادب .لاوحألا يأ ىلع
 ةيروطاربمإلا نمض تيوكلا ىلع ظافحلا وهو .دحاو فده ىلع نيعمج

 ءام دح ىلإ كلذ نع فلتخي رمألا ناك دقف «.ةيلعفلا ةيحانلا نم امأ . ةينامثعلا

 دادغب طخل ىبيئر ءانيمو ةيئاهن ةطحم ىلإ تيوكلا ليوحت ىلإ ناملألا ىعس ثيح
 ةيركسع ةدعاق ةماقإب نييضعتلا نالآلا ةيلاطع ىلإ ةراشإلا نع لفغت نأ ةود)
 سيل تيوكلا يف ناطلسلا ةطلس تيبثت ,ىلإ اوعس دقف مث نمو .(اهيف ةيرحب
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 مهل حاتتس ةلاحلا هذه يف مهنأل ءاضيأ ةيعقاولاو لب .طقف ةينوناقلا ةيحانلا نم

 رودي ام لك ذيفنتو .مهل ءاشي امك ةرامإلا يضارأ يف فرصتلل ةيناكمإلاو ةصرفلا

 .ام قئاع نود ططخ نم مهنهذ يف

 ةياصولاب طقف ءافتكالل نيدعتسم اناك ناطلسلاو يلاعلا بابلا نأ نيح يف

 يزيلجنإلا لغلغتلا فقوو ةبيهلا ىلع ظافحلا لجأل تيوكلا ىلع ةيلكشلا

 ءزجلا ناك دقو «ةيبرعلا ةريزجلا قمع ىلإ تيوكلا نم دتميال يك .قحاللا
 لظ يف ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلل ةبسنلاب اتقؤم الوبقم ةطخلا هذه نم لوألا

 ىلع ظافحلا ةركف تدلو انه نمو .كاذنآ ًادئاس ناك يذلا يلودلا فقوملا

 ١9٠١. ريمتبس ةيقافتا يف ترولبت يتلا .تيوكلل مئاقلا عضولا

 نأ نكمي ةيقافتالا هذه نأب نيقي ىلع اوناك هءارزوو ناطلسلا نأ ديب

 2١191٠١ ربمسيد يف ندنل يف ترج يتلا تاضوافملاو .لاعف رثأ تاذ حبصت

 تفتنا ام اذإ يهو .طقف ةدحاو ةلاح يف ةيضرم جئاتن نع رفست نأ نكممي

 ام دح ىلإو «ةيناملألا ةيزيلجنإلا تاضقانتلاو تافالخلا نع ةمحانلا طوغضلا

 ىلا ةيرسلا كلعي مىهكست ببس كردت اته نمو .ةسسورلا ةيزيلجتإلا ًاضبا

 .ةبقحلا كلت يف ةيتيوكلا ةلأسملل اهلوانت لالخ ةيكرتلا ةسايسلا اهب تمستا

 داعبتساب ديمحلا دبع ناطلسلا رارق تددح ىتلا يه تاروصتلا هذه نأ ودبيو

 هذهم ةيتيوكلا ةلكشملل ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيوستلا يف ةكراشملا نع اتقؤم ايناملأ

 . لبق نم اهانركذ يتلا ةقيرطلا

 تعبتا دق ةيكرتلا ةمكاحلا رئاودلا نأب هونن نأ ةظحالملاب ريدجلا نم هلعلو

 ١10١ ربمفون يفف .©””ةيسورلا ةيسامولبدلا هاجت ًاضيأ ةيرسلاو ةطيحلا بولسأ

 ةلأسملا لوح ةعونملا ةفلتخملا تامولعملل ةنراقم فييفونيز ريفسلا ىرجأ

 نأب جاتنتسا ىلإ اهنم لضوتو «ةيكرتلا رداصملا نم هتلصو يتلا «ةيتيوكلا

 .© 5 «اهاياون ةقئاف ةيانعب يفخت ةيناثعلا ةموكحلا»

 ا



 لجأ ديدمت ىلع يلاعلا بابلا دعاس دق ًاضيأ رذحلا اذه نأ انل ليخيو
 1915١. ريمسيد يف تيوكلا عضو ىلع ظافحلاب ةصاخلا ةيقافتالا

 اهلسرأ ىتلا بيقنلل ىلوألا ةمهملاب ةصاخلا تامولعملا نأ نيبت املاطو

 تاذ يف دب الف .«ةبذاكو ةللضم تامولعم تناك .نيلرب ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا

 .كلذ ىلإ هتعفدو ناطلسلا كولس تددح يتلا بابسألا ىلع فوقولا نم تقولا

 ١1٠١١ ةنس فيرخ يف ام عارص عوقو ىلع دهاوشلا لك لدت .لاوحألا يأ ىلع

 لوح خيشلل مهنم نيبرقملا برقأ نيب ةصاخو «.كرابمل ةعباتلا لئابقلا خويش نيب
 هسفن كرابم خيشلا نأ ىلع ةوالع «.ةيجراخلا تيوكلا ةسايسل قحاللا هجوتلا

 . تاذلاب ةلأسملا هذه نم هفقاوم يف اددرتم ناك

 يف خيرفلغ لراك فورعملا يناملألا ةلودلا لجرو يللاملا ريبخلا بتك دقو

 ةليوط ةرتفل هسيئرو يناملألا كنبلا سسؤم هتجوز دلاو ةايح ةريس لوح هباتك

 دادغب طخ عورشمل نييساسألا نيسسؤملا دحأ ناك يذلا .سنميس جروج

 يف تابارطضا تعلدنا ١4١١ سطسغا يف» :ةرشابم لوقي .يديدحلا

 ىلع هباتك فيلأت يف دمتعا خيرفلغ نأل ماتهالاب ريدج ربخلا اذه (*60«تيوكلا

 اهفارشإ نمض اعبات نيذللا سنميسل يصخشلا فيشرألاو يناملألا كنبلا فيشرأ
 كلذ يف ادمتعاو .بثك نع تيوكلا يف عضولا روطت دادغب طخ عورشم ىلع

 ,تامولعملل ةيوق رداصم ىلع

 ةرصبلا يف ىسورلا لصنقلا اهلسرأ يتلا ةيقربلا ًاضيأ لفغن الأ بجيو

 هعلطي ىتلاو 1١4٠١. ربمفون 7 يف ةناتسالا يف فييفونيز ريفسلا ىلإ فومادأ

 اهادحإ «بونجلا ىلإ ةوامسلا ةقطنم نم ةيكرت بئاتك ثالث كيرحت ربخ ىلع اهيف
 يعرتسي امو ©5)هسفن كرابم وه اهاسرإ بلط يذلاو «تيوكلل ةصصخ تناك

 ,تاوقلاب هديوزت كرابم بلط ىلإ اهيف راشأ يتلا فومادأ ةيقرب خيرات نأ هابتنالا

 ىبآ 85 ك



 لاشرام يناملألا ريفسلا ديمحلا دبع ناطلسلا هيف ربخأ يذلا مويلا سفن عم قفتي
 .تيوكلا خيش نم ةعاطلاو ءالولا ةلاسر ىقلت دق هنأب

 ىلإ لجاعلا كرابم بلط وه اضيأ هلهاجت بجيالو ةيمهألا يف ةياغ رخآ رمأ
 راشأ يذلاو .«تيوكلا ىلإ بيقنلا لوصو ةظحل يف 1401 ربمسيد ؟ يف لبمك
 اذا  هنأب ايناطيرب عم هتاقالع لك خيرات يف ةرم لوأل تيوكلا خيش هيف

 ديدهت وهو .ايكرت فص ىلإ لاقتنالا ىلإ ارطضم نوكيس - هتاحارتفا تضفرام
 يسايسلا عضولاب ةطبترم تناك ةوطخلا هذه نأ بير الو «ةرملاب اطيسب سيل
 . هتثرولو هل تاناض بلط دق كرابم خيشلا نأو امهيسال .ةرامالا يف يلخادلا

 لوحو .تيوكلا يف يلخادلا عضولا لوح ًادج ةريثم تامولغم ةمثو
 ترشن دق تناك .ةرشابم ريغ ةقيرطب اهنم ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا فقوم
 جيلخلا يف» ةيفحصلا تالسارملا ةلسلس نمض هزميات» يف 140١ ربمسيد ف

 هجوت لامتحاب ديفي اربخ ربمسيد 4 يف ةديرجلا ترشن دقف .يابموب نم «يبرعلا
 يف ةعقوتملا تابارطضالا ببسب يبرعلا جيلخلا ىلإ ةديدخلا ةيركسعلا نقسلا
 نئمطت ًارابخأ ةرشابم يلاتلا مويلا يف ترشن نأ ةفيحصلا ثبلت ملو .تيوكلا
 حضتا نأ دعب .«تيوكلا ىلإ هجوتيس يذلا وه طقف «سكوف» دارطلا نأب ءارقلا
 نأب معزت تاعئاش ىلع ةينبملا ةلمتحملا تابا رطضالاب ةصاخلا رابخألا بذك
 ةمهملا ةصق «زميات» ترشن طقف ربمسيد ةياجن يفو . مكحلا نع ابيرق حازيس كرابم
 لوخدب ىتح هل حمسي مل ناطلسلا ثوعبم نأب ةدكؤم .بيقنلا اهب ماق يتلا
 نم عونلا اذه ةداع رشنت ةيزيلجنالا فحصلا نأ هابتنالا يعرتسي امبو .تيوكلا
 ءًاييرقت الماك ًارهش ةرملا هذه ءىطبت اهب اذإف .ريخأت يأ نود اهنيح يف رابخألا
 رطاوخلا أدهت ىتح حوضوب رظتنتو ثيرتت تناك «زميات» ريرحت ةئيه نأ لكي امم
 67 ام دح ىلإ ةناتسآلا يف ةججأتملا رعاشملاو



 مدقت دق تيوكلا خيش نأب اهتدافإ وه ةلاقملا هذه يف ماتتهالا ريثي امتو

 بناج نم رطخلل ىرخأ ةرم هضرعتل ارظن ةياحلا هحنمل ارتلجنا ىلإ ديدج بلطب

 نأ لامتحا» ىلإ ةيزازفتسا ةروصبو ةأجف تراشأ ماتخلا يفو .ديشر نباو ايكرت

 تحن هعضو زيلجنالا ررق ام اذإ .مكحلا نع هنبال لزانتلا يف كرابم قفاوي

 200 .(مهتيامح

 ادقعم ناك عضولا نأ هدافم جاتنتساب جورخلا نكمي قبس امم ًاصالختساو

 ةناكمو ةعمس تلظو 1١95١. ةنس نم يناثلا فصنلا يف اهتاذ تيوكلا يف ةياغلل

 ةيرارطضا تالزانت نم مدق ام نأ الإ ءاهدهع قباسك ةميظعو ةريبك كرابم

 ةجردلاب اهب دصقنو ءامهب ناهتسيال اضاعتماو ءايتسا بير الب راثأ دق ءارتلجنال

 حامسسلا كلذكو .«ايدنإ شتيرب» ةكرشل ةيرحبلا تالحرلا فانئتسا ىلوألا

 لثممو ةيبرحلا ةيرحبلا ةدايقلا نامجرت لثم «تيوكلا يف ةماقإلاب زيلجنالا ءالكولل

 . «ايدنا شتيرب»

 ىلع ةيساسألا ةيلاتقلا هتاوق داتعا ببسب اضيأ الهس كرابم عضو نكي ملو

 ةيوق مهيدل ديقتلا مدعو ررحتلا ةعزن تناك نيذلا .ةرواجملا لئابقلا نابرع

 نم ديشر نبا عم هعارص يف اهب ينم ىتلا مئازهلا نع الضف .ةصاخ ةروصب

 ناع يتلا تابوعصلا ًاضيأو .«برعلا ةريزجل ىطسولا قطانملا ىلع ةرطيسلا لجأ

 قطانملاو ةرصبلا عمو دجن عم ةيراجتلا تالصلا عطق ببسب تيوكلا راجت اهنم

 . نيرهتلا نيبام بوند ىرخألا
 وه زيلجنالل كرابم اهمدق ىتلا تالزانتلل ةيساسألا لماوعلا نم ناك دقو

 ديشر نبا دوشح ىلإ ةفاضالاب .قارعلا بونج يف ةمخضلا ةيكرتلا دوشحلا دوجو

 .تيوكلا برغ يف

 فسوي عابتأو «بناج نم زيلجنإلا ءالكولا ناك فورظلا هذه لظ فو
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 ًاببس ءودبي ام ىلع اذه ناكو .ءاملا وفص نوركعي .رخآلا بناجلا نم ميهاربإلا
 كرابم ةلاقإ لامتتحا لوح .يابموب نم اهتقتسا رابخأ نم «زميات» هترشنام ريربتل
 كرابم عضو ةبوعص لوح يلاعلا بابلا اهاقلت يتلا تامولعملا هذهو .مكحلا نم
 .نيترم هذه هتمهمب بيقنلا فيلكتب ديمحلا دبع ناطلسلا رارق تددح يتلا يه

 خيشلل زتهملا عضولا نأب ةعانق ىلإ ودبي ام ىلع  ةناتسآلا لصوت نم اقالطنا

 ديمحلا دبع غلبأ ببسلا اذهلو «ةيكرتلا بلاطملاب لوبقلا ىلع هربجيس كرابم
 ىتح يتلا ؛كرابم نم ةعاطلاو ءافولا ةلاسر ربخب ريمفون ١" يف لاشرام ريفسلا

 ,كارتألا نأ لمتحملا نمو .كارتألا يأرل اقبط ةدراوو ةنكمم يهف .نكت مل ولو

 رابخإب لجعتيس هنأب نوبسحي اوناك .ةلاسرلا رمأب لاشرام غالبإ اوررق امدنع
 هاجت ةيناطيريلا ةيسامولبدلا ةبير امتح ريثيس يذلا رمألا .يزيلجنإلا ريفسلا هليمز

 تيوكلا خيش هاجت ةيزيلجنإلا ةسايسلا نأب |ملع ,هلزع ىلع دعاسي فوسو كرابم
 تاءارجا ذاختا نع فكت اهلعجل ةيفاكلا وأ ةديازتملا ةقثلاب رعشت ادبأ نكت مل

 ءانثأ يف ةيناطيربلا ةيركسعلا ةيرحبلا تاطلسلا نم ثدح امك .رذحلاو ةطيحلا

 .بيقنلا ةرايز

 ىدل سجوتو قلق نم بيقنلل ةيناثلا ةمهملا هتراثأ ام بناج ىلإو
 بارطضاو فوخ رعاشم اهيلإ تفيضأ دقف ءزيلجنالا ءالكولاو نييسامولبدلا
 ريمسيد يف تيوكلا ىلإ (عايراف» عردملا يسورلا دارطلا ةرايز ببسب مهترواس

 تناك ةرايزلا هذه نأ بير الو .ةيتيوكلا ةمزألا تاروطت ةورذ يف يأ « ١

 . ةيتيوكلا ةيسورلا تاقالعلا روطتل ةيناثلا ةلحرملا يف ةدوهشملا ملاعملا مهأ نم
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 عباسلا لصفلا

 يبرعلا جيلخلاو ايسور
 ةيتيوكلا ةيسو رلا تاقاللعلل قحاللا روطتلا

 يف لامعألاب مئاقلا ىلإ فرودسمل يسورلا ةيجراخلا ريزو ةيقرب نكت مل
 لخدتلا يف ةبغرلا مدع لوح ١9٠0١ ةنس ويام ١5 خيراتب فويشتاب رش ةناتسالا

 يف هيلإ غلب دق ناك يذلا .كرابم بلط ىلع اًدر .تيوكلا نوؤش يف رشابملا
 اهماهتها تللق غروبسرطب نأ ًادبأ ىنعت «فولغورك لالخ نم ويام - ليربأ
 تررق اهنأ وه ةطاسبب رمألا يف ام لكو .ةصاخ ةفصب تيوكلابو يبرعلا جيلخلاب
 جيلخلا يف اهؤالكو ناك يتلا ءايناطيرب عم اهتافالخو اهتاقالع ديعصت مدع

 ضغبو «ةرامإلا يف سورلا نييسامولبدلاو راجتلل ةورطخ لك بثك نع نوعباتي
 كرابم نيب ةلدابتملا تالسارملا ثومضم ةفرعم نم اونكمتي مل مهف كلذ نع رظنلا

 .فولغوركو

 طيشنتب ةبلاطملا اضيأ .مهتيحان نم ةقطنملا يف سورلا ءالكولا لصاو دقو

 مامتها ةمث ددصلا اذه يفو .تاذلاب تيوكلاو جيلخلا هاجت ةيسورلا ةسايسلا

 ريفسلا ىلإ ١1١١ وينوي ١4 يف هجوملا بهسملا فولغورك باطخ هلثمي صاخ

 دق تناك يتلا فرودسمل ريزولا تاهيلعت لوصو لبق ةناتسألا يف فييفونيز

 .ويام ١5 يف تردص

 اهذختا ىتلا تاوطخلا ىلإ ىرخأ ةرم اذه هباطخ يف فولغورك قرطت

 ىلع ةيسورلا ةياحلا نالعإ لجأ نمو .ةيسورلا ةيسامولبدلاب لاصتالل كرابم

 حرطت ةديدج ةيخ رات ةقيقحو عقاو رمأ مامأ نحن :للإ كلذ دعب ريشيل .ةرامإلا

 ا



 خيشلا كلذب انبلاطي .هيلع درلاو يروفلا همييقت بجوتسي ابلط انتسايس مامأ
 ءارحص ىلإ حاتفملا .نيرقلا نوحل يبرعلا كلاملا .يرثلا رحلا ريمألا .كرابم

 لكب نآلا ىتح عفاد يذلا ريمألا .تارفلاو ةلجد يداو ىلإو «ةيبرعلا ةريزجلا
 كارتألا وأ زيلجنالا ءاوس : هئادعأ لواطت نم هتيرحو هدالب نع حاجنلا اذه

 كلذ ىلو دق هنأ هديكأت دعبو .«تيوكلا ةيمهأ ليوط نمز ذنم اوردق نيذلا
 فولغورك درطتسا «تيوكلاب نومتهب سورلا ةساسلا هيف نكي مل يذلا .نامزلا

 حرطيل «كايليغ» ءاج ءريغت دق انرودف نآلا امأ .لبق ايف اذه ناك» :لوقي

 انيدلو . جيلخلا ربع ةحالم نآلا انيدل .بقارملا رود نامز ىلو دقف «بيصنايلا

 ةيسورلا ةحالملاب لبقتسملا يف موقن امبرو «يابموبو ةرصبلاو رهشوب يف تايلصنق

 ماع لبق اناك (ى اسيل انل ةبسنلاب هئارو نم تيوكلاو جيلخلا نآلاف ؛ةلجد ربع

 لك يف ةجض اراثأ دقو ءايسورل نيرورض احبصأو تعفترا دق |هتيمهأو . ىضم

 لجأ نم حافكلا يف اضيأ طارخنالا انم بلطتي ماتتها زكرم احبصأو .ناكم

 ماتخلا يفو .«اصوصخ تيوكلاو ءامومع هسفن جيلخلا يف انقوقحو انتاجايتحا

 ىلع ءاليتسالل ةيكرتلاو ةيناملألاو ةيزيلجنالا ططخلا ليصفتلاب فولغورك لوانت

 . ''7لئاسولا لكب امل يدصتلا حاحلإب بلطو .تيوكلا

 يف لخدتلا مدعب هيلاع هيلإ راشملا ةيسورلا ةموكحلا رارق مغر هنأ ظحاليو

 جيلخلاب اديازتم اماتها يدبت غروبسرطب تلظ «ةفوشكم ةقيرطب تيوكلا نوؤش
 ةيلصنقو ءرهشوب يف ةيسورلا ةماعلا ةيلصنقلا تحتتفا 140١ ةنس يفف .يبرعلا

 مدع مغرو .ةماع ةيلصنق ىلإ دادغب يف ةيلصنقلا تلوح انيب «ةرصبلا يف ىرخأ

 ىلإ هتيقرتب هتمهو هطاشن ىلع فوك دق هنإ الإ .فولغورك ططخ ىلع ةقفاوملا
 ةيلصنقلل اريدم وكينسوأ دادغب يف ةيلصنقلا ريتركس اضيأ نيع امك .ماع لصنق
 لبق نيترم كرابم خيشلا راز .تيوكلل (ميدق قيدص» وهو .رهشوب يف ةماعلا

 ديجي ناكف فولغورك امأ) ةقالطب ةيبرعلا ةغللا ثدحتيو .لصنملا اذه هدلقت
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 ريبخ وهو «ةرصبلا يف الصنق فومادآ نيعو .(اضيأ ةيبرعلا بناج ىلإ ةيسرافلا
 .«يبرعلا قارعلا» هناونع دعب (يف اثحب رشن دقو «ةيبرعلا ةغللاب ريبك

 ١" يف ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ اباطخ فييفونيز ريفسلا بتك

 اهدعأ يتلا تاهيلعتلا نم ابناج لصفم لكشب هيف لوانت 14٠0١« ةنس سطسغأ

 نلعي نأ فومادأ ىلع حرتقا يننإ» :تيوكلا صخي اهيف ديدجلا لصنقلل هسفنب
 انذوفن لغتسن فوس اننأب  هعم اننواعتو انفطاعت يف لمألا هبلسي نأ نود - خيشلل

 هبلاطمو ةعورشملا هحلاصم ةياحل ائاد نيدعتسم نوكن نأ لجأ نم ةناتسآلا يف

 يذلا لالقتسالا ىلع لواطتلا نم ةريخألا عنمت فوسو .ةيكرتلا ةموكحلا نم

 - اهتاذ هحلاصمل ةمدخ  هحصنن نحن .ىرخأ ةيحان نمو .تيوكلا هب عتمتت

 نيذلا زيلجنإلا تاضيرحتل تاصنإلا مدعو ايكرت عم هتاقالع داسفإ مدعب

 انيبو .«يبرعلا جيلخلا لحاس لك ىلع اورطيسي يكل ةحناسلا ةصرفلا نوصبرتي

 لوح ةيسورلا ةموكحلا رارق حرشب فومادأ ىلإ هتايلعت يف فييفونيز ريفسلا ماق
 دكأ هسفن تقولا يف هنأ الإ . هيلع ةياحلا نالعإب كرابم حارتقال اهوبق مدع

 .9'2(هعم اننواعتو انفطاعت يف لمألا خيشلا بلس» يف هتبغر مدع

 هايم يف ترهظ ةرصبلا يف ةيلصنقلا فومادآ حاتتفا نم ماع فصن لبقو

  اسيدوأ ديدجلا ةحالملا طخ ةحتتفم .«فولينروك» ةنيفسلا يبرعلا جيلخلا

 مدعل ارظنو «ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلل يبرعلا جيلخلا  ةيردنكسإلا

 ةرازو تدفوأ دقف ١40١. سرام يف ةقطنملا هذه يف ةيسور تايلصنق دوجو

 ريتركسو .رهشوب ىلإ اتقؤم اجيبود ناهفصأ يف يسورلا لصنقلا ةيجراخلا
 ةنكمملا تادعاسملا لك ميدقتب |مههتفلكو ,ةرصبلا ىلإ وكينسوأ دادغب يف ةيلصنقلا

 . «(فولينروك» ةنيفسلا ناطبقل

 اريبك امامتها يمورلا باكرلاو عئاضبلا طخل بقترملا حاتتفالا ربخ راثأ دقو

 ناك يذلا وكينسوأ عم مهثيداحأ يف راجتلا رابك برعأ ثيح .جيلخلا ىناوم يف

 ا



 اوهونو ثدحلا اذهب ةريبكلا مهتداعس نع ١9٠١« رياربف ذنم ةرصبلا يف ادوجوم

 ناكسلا ىدل «كايليغ» ةرايز هتكرت يذلا ديجلا عابطنالا ىلإ ةرم نم رثكأ

 مكعئاضب ريبك شطعتب ىرن نأ نآلا دون» :وكينسوأل راجتلا لاقو .نييلحملا

 ىلإ لوحتت نأ نمزلا رورمب نكمي يتلا .ةيملسلا مكلامعأ جئاتنو مكنف تاجتنمو

 رخآلا هجولا نع وكينسوأ بتكو .(مكعم ةيدولا انتاقالع حرصل ةيوق ةدعاق

  نيدودللا انءادعأ جلاخ» :لوقيل  زيلجنالا لعف در دصقيو - ةلمعلل

 ىلوألا ةلهولا ذنم لوهذب اوبيصأ دقف .هتركذ امع رخآ ساسحإ انه زيلجنإلا

 .جيلخلا هايم يف يسورلا ةراجتلا ملع روهظ برقب ةصاخلا تاعئاشلا مهعامسل
 يزيلجنالا ملعلا ىوس نآلا ىتح انه رخآ ملع يأ فرفري نكي مل ثيح

 . ©"9(هدحو

 ام نأب وكينسوأ عم مهثيدح يف نييلحملا نيفظوملاو راجتلا يأر ناكو

 مهفوخت ردقب ءايسور لبق نم مهل ةيراجتلا ةسفانملا سيل زيلجنإلا ءالكولا هاشخي

 ةنيدملا نايعأ لاقو .نييلحملا ناكسلا ىلع سورلل يبسايسلا يونعملا ريثأتلا نم

 باجعإ لين ىلع مهتبهومو سورلا ةردق وه زيلجنإلا هاشخي ام رثكأ» :هل

 امأ .مهنيب روهظلاو مهعم لماعتلا روف مهفطاعت بسكو نييلحملا ناكسلا

 نيب امامت ءابرغ اولظ مهنأ الإ ةليوط ًادوقع اننيب مهدوجو مغر مهف ءزيلجنإلا
 نم اونكمت مهنأ الإ ديدشلا مهترايز رصق عم مكتراحب نأ نيح يف ءانه ىيلاهألا

 . (*)(انباجعإ ىلع ذاوحتسالا

 اوفيخي نأ ةرصبلا يف زيلجنإلا ءالكولا لواح «فولينروك» لوصو ليبقو
 .ديدجلا طخلا حاتتفال ةيسايسلا بقاوعلا نم قرطلا ىتشب ةيلحملا تاطلسلا

 .نييلحملا ناكسلا مامأ ةيسورلا ةعانصلا ةدوج يف مهكيكشت ىلع ةوالع

 ليبق زيلجنإلا ءالكولاو راجتلاو نويسامولبدلا جور ةرصبلا يلاو فارتعابو

 نأب معزت نيلوؤسملاو يلاهألا نيب تاعئاش ةرشابم ةيسورلا ةرخابلا لوصو

 ب ا



 اهنتم ىلع لمحتو .ةصاخ ةنيفس اهنأب ركنتت ةيموكح ةنيفس يه «فولينروك»

 ىلإ ارب هجوتت مهنم ىرخأ ةعومجم دجوت |نيب .ءسورلا طابضلا نم ةعومجم
 وه  مهمعز دح ىلع  ةيلمعلا هذه نم ماعلا فدهلاو .ناريإ ربع ةرصبلا

 !ةيسورلا تاوقلا لبق نم اهل ةمخاتملا ةقطنملا لكو ةرصبلا ىلع ءاليتسالا

 هسفن تقولا يف راجتلا نيب تجور ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه

 نإف يلاتلابو «ةيلابو ةميدق ةنيفس يه «فولينروك» نأب يعدت ىرخأ تاعئاش

 لقن يف اهمادختسا اولواح ام اذإ ,ةداج ةفزاجمل نوضرعتي فوس راجتلا

 عانقإ ةلواحم ىلإ ةرصبلا يف يزيلجنإلا لصنقلاب رمألا لصو دقو .مهعئاضب
 يكل هعم راجيإلا دقع خسفب .وكينسوأ ىلإ هانبم ريجأتب ماق يذلا يدنهلا رجاتلا
 .هلمعو يبسورلا لثمملا ةمهم لقرعي

 ةكرش ةمهم حاجنإب ةينعم تناك ةيكرتلا ةرادإلا نأ هتظحالم ردجت اممو

 تناك يتلا باكرلاو عئاضبلا لقنل ةيحالملا طوطخلا نأ ةصاخ .ةديدجلا ةحالملا

 ةرصبلا وأ ,يابموبو ةرصبلا ىوس ىرخأ ىناوم يأ يف فقوتت نكت مل «ةمئاق

 .ةناتسألاو ةرصبلا نيب ةرشابم ةلص كانه نكت ملو «ةيبرغلا ةيبوروألا قاوملاو

 باكرلا ىلع نيعتي ناكف .دوسألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيكرتلا ىناوملا عم كلذكو

 نأ .ىرخألا ةيكرتلا ىناوملاو ةناتسألا ىلإ نيربغلا نيب ام بونج نم نيهجتملا

 ام دالب نم ةمداقلا عئاضبلاو علسلا تناكو «ةنيفسلا رييغتل ديعسروب يف اوفقوتي
 ءرطبي ناك هلك اذه نأ بير الو .كانه اهنحشو اهليمحت داعي اضيأ نيربنلا نيب

 تناك «.لاثملا ليبس ىلعف .فيلاكتلا ةظهاب اهلعجيو ةيراجتلا تالاصتالا لقرعيو

 ىلإ ةرصبلا نم ةيزيلجنإلا نفسلا ىلع علسلا نم دحاولا نطلا لقن ةميق
 نم ابيرقت فعضلا رادقمب ىلغأ .اهليمحت ةداعإل ديعسروب يف فقوتلا عم ةناتسألا

 ةفاسملا نم ريثكب رصقأ ربتعت ىلوألا ةفاسملا نأ مغر .ندنل ىلإ اهنم لقنلا ةميق

 .نوزبارطو ةرصبلا نيب كلذ نم ىلغأ لقنلا فيلاكت تناكو .ةيناثلا
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 هل تناك عضولا اذه نأ يهو اهيلإ ةراشإلا نم دبال ةماه ةقيقح كانهو

 تناك ةيزيلجناإلا تاكرشلا نأل ارظن .طقف ةيداصتقا تسيل ىرخأ تاساكعنا

 مث نمو .يبرعلا جيلخلا ضوح يف لقنلاو لاصتالا طئاسول ةركتحملا يه ايلمع
 تالالاصتالا تلقرعو ةريبك ةجردب تدقع دق ةفيرعتلاب ةصاخلا ةسايسلا هذهف

 نم ىطسولا قطانملاو نيرهنلا نيب ام دالب نيب اضيأ ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 هذه يف ةيزيلجنإلا عقاوملا هسفن تقولا يف تمعدو «ةيناثعلا ةيروطاربمإلا

 . ةقطنملا

 تالحرلل ديدج طخ حتفب ةينعم ةيكرتلا تاطلسلا تناك ؛هيلع ءانبو

 نأب الع .يبرعلا جيلخلا ىناومو ةناتسآلاو اسيدوأ نيب ةيسورلا رخاوبلل ةمظتنملا
 .ةيداصتقالا اهدئاوع نم ريثكب ربكأ تناك «فولينروك» ةلحرل ةيسايسلا جئاتنلا
 ءالكولاو راجتلاو نييسامولبدلا ةمواقمو طاشن ببسب ةعضاوتم تناك يتلا

 دع ةراجعلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلا ههبكترا ام لع ةوالع ءاخل زيلجنإلا
 ريغ اهرايتخا قيرط نع وأ «تالحرلا هذهل اهدادعإ لالخ ءاوس ةميسج ءاطخأ

  نوتلماه ىعدي ايزيلجنا ارجات ناك يذلاو .ةرصبلا يف تقؤملا اهليكول قفوملا

 ةرصبلا راجتو كارتألا نولوؤسملا ناكو .«نوتلماهو ستوه» ةكرش بحاص

 اوعضت نأ ءاذه ثدحي فيك» :وكينسوأ نم نورسفتسيو .ةشهدب نولءاستي

 يتلا ةمألا كلت لثمت يأ .يزيلجنا صخش فارشإ تحت ةيراجتلا مكحلاصم

 ريثي عقاولا اذه ناكو .«؟انه نم مكتحازإ لجأ نم اهدوهج ىصقأ لذبت فوس

 . ©9دادغب راجت طسو اضيأ ربكأ ةشهد

 219٠١ ربوتكأ يف جيلخلا ىلإ ةيناثلا اهتلحرب «فولينروك» ةنيفسلا تماق

 ةيسورلا ةحالملا ةلقرع لجأ نم ةبوؤدلا اهدوهج ةيناطيربلا تاطلسلا تلصاوو

 الثم .تفقوت امدنعف .نييلحملا ناكسلا نيعأ يف اهتعمس ىلإ ةءاسإلاو

 ةنيفسلا نم «نوثارام» يزيلجنإلا دارطلا برتقا .رهشوب ءانيم يف «فولينروك»
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 نأكو يحوت ةقيرطب «فولينروك» مقاط باوجتسا هطابض دحأ لواحو ةيسورلا

 ةبقارمب مايقلا اهوطسأ قح نم نأ وأ «جيلخلا يطرش ةفيظوب ةفلكم ايناطيرب
 .ةلواحملا هذمل تدصت دق ةيسورلا ةيسامولبدلا نأ ريغ .ةيسورلا ةحالملا

 . 29 عبطلاب

 فورعملا يزيلجنإلا يفحصلا هب حرص ام ددصلا اذه يف هتلالد هل امتو
 دكأ امدنع ءاروف «فولينروك» رثأ ايفتقم ء٠4١ 7 ةنس جيلخلا راز يذلا مهكيو

 ١9٠١.. ةنس يف نيتيسورلا نيتنيفسلا روهظ» نأب «ةيسرافلا ةلكشملا» هباتك ُْق

 نيعب انذخأ ام اذإ ,ديدج يواس مرج روهظ نم ىتح ربكأ اقلق فّلخ دق
 هذه يف سورلل ةرطخ لك اهريثت تناك ىتلا كوكشلا كلت رابتعالا

 ْ . 20(. .ةقطنملا

 مضنا دق ولوبوريغرأ نارهط يف ىيسورلا ريفسلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةيراجتلا تاقالعلا طيشنتب ةطبترملا تالكشملا ةشقانمب نيمتهملا ىلإ اضيأ

 يف غروبسرطب ىلإ هريرقت يف حرطو .جيلخلا ىناوم عم ايسورل ةيداصتقالاو

 ةهجتملا ةيسورلا نفسلا ةلومح ةدايز ةرورض ةلأسم ١10١ ريمسيد نم سماخلا

 طش روبع نم نكمتت ىتح يئاملا اهسطاغ مجح ليلقتو جيلخلا ىلإ

 حنمو ءاهب فقوتلا بجي يتلا ىناوملا ةمئاق ىلإ تيوكلا مضب بلاطو .برعلا

 نأ ثبلي ملو .ةقطنملا هذه ىلإ مهعلس لاسرإب نيمتهملا راجتلل تاليهستلا ضعب

 هباطخ يف فرودسمل ريزولا هرطخأ دقف .هذه هتاحارتقا ىلع اروف درلا هءاج

 هنأو .هسفن رصيقلا ىلعو يتيف ىلع ضرع دق اذه هريرقت نأب ريمسيد خيراتب

 . ةقطنملا هذه ماتهالا فيثكت ررقتف .ماتلا مهناسحتسا ىلع زاح دق

 تأدب جيلخلا يف ةحالملا ططخل يئزجلا ذيفنتلاو لماشلا ثحبلا عمو
 حتف ةيناكمإ اضيأ سردت تقولا تاذ يف ةيراجتلا رئاودلاو ةيسورلا ةيسامولبدلا
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 ذنم كانه ةحالملل يلعفلا ركتحملا نأ نيح يف .ةلجد ربع يمور يحالم طخ

 : ةيزيلجنإلا «شنيل» ةكرش تناك ١871١ ةنس

 «تلاطع ظسمطتعمأنعد ةهمل 11 عمتك كاعوسل ]291531102 (2012م21ل»

 برعلا طش يف ةحالملا ىلع ةرطيسلا ىلإ اضيأ علطتت ةكرشلا هذه تناكو

 حوارتي دادغب ىلإ ةرصبلا نم عئاضبلا لقن ىلع ةفيرعت تضرفو .نوراك ربنو

 ىلإ ندنل نم اهتميق تغلب |نيب .دحاولا نطلل نلش 1١ ىلإ 55 نم اهطسوتم
 نلش ه٠و 7١ نيب طسوتملا يف حوارتي ام ةرصبلا يف اهنحش ةداعإ عم دادغب

 دادغب نم اهلقن نم ىلغأ ةرصبلا ىلإ دادغب نم عئاضبلا لقن ناك يلاتلابو .نطلل
 يف ام لذبت تناك «شنيل» ةكرش نأب جتنتسن قبس امم اصالختساو !ندنل ىلإ

 يف .ًايسايسو ًايداصتقا ةيناثعلا ةيروطاربمإلا قطانم دقع طرف لجأ نم اهعسو
 ةيروطاريمالل ةيبرعلا قطانملاو ارتلجنا نيب تالصلا هيف ززعت تناك يذلا تقولا

 . ةيناثعلا

 ةلجد يف ةحالملل ةيسورلا ةكرشلا ءاشنإ ةركف تلبوق ببسلا اذهلو

 لبق نم ةديدش ةمواقمب ١4٠٠., ةنس ةرم لوأل ترهظ امدنع .تارفلاو

 اذه ءاشنإب ردابملا ناكو .ةيناطيربلا ةيسامولبدلاو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا

 يذلا .فوسينافأ نيترأ يسور لصأ نم ردحنملا ريبكلا دادغب رجات وه عورشملا

 نوؤشلا يف «اريبخ» هتفصب .لبق نم انركذ دق انك (ك .فولغورك هب ناعتسا

 يكرت لصأ نم دادغب نم نيرخآ نيرجات عم فوسينافأ قفتا دقو .ةيتيوكلا

 ىتح ةراشإلا مهنيب ةيقافتالا ةقيثو تنمضتو .ةكرشلا هذه ءاشنإ يف ةمهاسملل

 ةناتسآلا يف كارتألا ءاهجولا رابك ةوشرل اهيف تدصر يلا ةريبكلا غلابملا ىلإ

 هذه لعج اوررق زايتمالا اذه باحصأ نأ ةشهدلا ريثي اممو .ةرصبلاو دادغبو

 ةعئاشلا ىواشرلا كلتك :ةيداع يواشر درجم نوكت ال ىتح اصيصخ ةريبك غلابملا
 «شنيل» ةكرش نم ةعقوتملا ىرخألا ايادهلا دييحت نم اونكمتي يكل لب ءايكرت يف
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 ةكرش ءاشنإ ىلع اوضرتعي نأ لجأ نم كارتألا نيلوؤسملا سفن ىلإ ةيزيلجنالا

 ىلإ البقتسم ةكرشلا هذه ليوحتل ططخي فوسينافأ ناكو ءامل ةسفانملا ةحالملا

 ةيوق عورشملل «شنيل» ةكرش ةمواقم تناك تاعقوتلا تراشأ املثمو
 سطسغأ يف ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو تفلك كلذ نع رظنلا ضعغبو .ةياغلل

 تامولعملا ةفاك ميدقتب ةرصبلا يف ةيلصنقلاو دادغب يف ةماعلا ةيلصنقلا ١

 اهطاشن نيب قيسنتلاو «ةلجد ربع ةيسورلا ةحالملا ءدب ةلأسم ريرقتل ةمزاللا

 ب اثركذ انك ىلا .ةراجتلاو ةسالملل ةيسورلا ةيعمجلل ةعباتلا خفسلا طاشنو

 ةيمهأ نم كلذ يف امب ءاضيأ تيوكلا ىلإ ةفاضإلاب ةرصبلاو رهشوب يف فقوتتس

 . ةرامإلا ىلع دوعتس ةريبك ةيداصتقاو ةيسايس

 اديأو ةلجد ربع ةيسورلا ةحالملا ةركفل فومادأو فولغورك سمحت دقلو

 عورشملا اذه لعجل ماها طرشلا نأب ةعانق ىلإ الصوتو ؛لئاسولا لكب اهططخ
 .جيلخلا لود ىلإ ةيسورلا عئاضبلاو علسلا ريدصت ةدايز وه لاع دودرم اذ

 . نيسوريكلاو اهتاجتنمو باشخألاو ركسلا ىلوألا ةجردلابو

 طوطخ عم اهنواعتو ةلجد يف ةحالملا ةركف ةدناسمب فولغورك فتكي مو

 ىلإ ههجو ليوط ريرقت يف بلاط لب .طقف ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلا

 نيتيلصنق حتف ةرورضب 2140١« ةنس ربمسيد نم لوألا يف ةناتسآلاو غروبسرطب

 كلذكو «ةرشابم ةيحالملا ةكرشلا هذه ءاشنإ بقع هاشنمركو لصوملا يف نيتيسور

 تاليهستلا لك ميدقتو ءامب يسورلا فيلستلاو مصخلا كنبل نيعرف حتف

 يونس نوهجوتي نيذلا سورلا ةعيشلا جاجحلل ةسدقملا نكامألا ةرايزل ةنكممل

 اضيأ ةحالملا حتف ىلإ رمألا جاتحي يلاتلابو .«ءالبركو فجنلا ىلإ ساقفقلا نم

 . تارفلا ريع

 مه 73879١ ت



 مدقتلاب غروبسرطب تاهيلعت فييفونيز ريفسلا ىقلت 1107 ةنس رياربف ينو
 ءدب زايتما ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلا حنم بلطب ةيكرتلا ةموكحلا ىلإ
 هذه ريصم ةمداقلا لوصفلا يف لوانتن فوسو .تارفلاو ةلجد ربع ةحاللا
 .ططخلا

 ةنس نم يناثلا فصنلا يف جيلخلا يف ثدح مهأ ن نأ يف كش نم ام نكل

 لوألا زارطلا نم ةنيفس  ههايم يف «غايراف» يسورلا دارطلا روهظ وه ٠١
 6٠٠+ اهتلومح غلبتو .هتاذ ماعلا يف تينب دق تناكو .نفسلا ثدحأ نمو

 اهمقاط ددعو .ةيديبروط ةزهجأ "و تاقلطلا عي رس 55 م8 ب ةحلسمو .نط

 .ملاعلا يف تادارطلا ىوقأ نم ًادحاو «غايراف» ناك يلاتلابو ءاضخسلا قالو

 قرشلا ىلإ ههجوت ءانثأ يف جيلخلا ىلإ هريس طخ ليوحتب ةموكحلا رارق نإ
 سطاغلا الولو ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا يف جيلخلا ةناكم ىلع لدي ىصقألا
 راز هنكل «ةرمحملاو ةرصبلا ةرايز نم «غايراف» نكمتل ةليقثلا ةنيفسلا هذهل ريبكلا

 .تيوكلاو رهشوبو ةجنلو سابع ردنبو طقسم نم الك ربمسيد لالخ

 .تيوكلا يف تاذلابو . جيلخلا يف «غايراف» روهظ ناك لاوحألا يأ ىلع
 نم ةداحلا ةلحرملا كلت يف امهيسال .يناطيربلا بناجلل ةرملاب ةراس ريغ ةأجافم
 لك دصرت ةيناطيربلا ةيركسعلا ةيرحبلا ةدايقلا تناكف «ةيتيوكلا ةمزألا روطت
 ةيناطيربلا ةموكحلاو لوطسألا ةدايق تناكو «ةقئاف ةيانعب جيلخلا يف هتاكرحت

 . يناوملا هذه ىلإ «غايراف» ل ةرايز لك لوح ةيروف تامولعم ىقلتت

 اضيأ يناوملا هذه يف يللاهألا نكمت ,«كايليغ» ةرايز لالخ لاحلا ناك اللثمو
 هريركل يف وكينسوأ بتك دقو .لخادلا نم هتدهاشمو (غايراف» نتم ءاقترا نم
 ًاريدم هتفصب هراحبإ ةدم لاوط هقفار يذلا .جيلخلل يسورلا دارطلا ةرايز لوح
 جيلخلا يناوم يف (غايراف» رهظ امدنع» :لوقي .رهشوب يف ةيلصنقلل اماع
 راثأ نأ ثبلي ملو .نييلحملا ناكسلا لك نم غلاب مامتها ىلع ذوحتسا .ةفلتخملا

 ب17



 اهرظنمو ةنيفسلل ريبكلا مجحلا لضفب ههاجت فطاعتلاو دولا رعاشم ىوقأ مهيدل

 ةيوقلا ةيئابرهكلا اهتعءاضإو لخادلا نم اهبيترتو اهتفاظنو اهتماخفو بيهملا
 يف اهلثم رهظ نأ قبسي مل يتلا خفنلا تالآل ةيقيسوملا اهتقرفو .ةرابحلا اهعفادمو

 اهمقاط دادعتو ةياغلل ةثيدحلا اهتمظنأو ةفلتخملا ةيكينكتلا اهتادعمو , جيلخلا

 لابقتسا نسحو ةحامسس تدش اريخأو .ةماعلا ةدهاشملل ةنيفسلا باوبأ حتفو

 امل ةياهن ال ثيداحأ مهيدل اراثأو مهبل ابلخو راوزلا لك هابتنا سورلا نيراحبلا

 اهراحبإ دعب لب .طقف ةنيفسلا دجاوت لالخ سيل جيلخلا يناوم فلتخم يف

 امإو .بسحف جيلخلا هايم يف سيل يسورلا دارطلا لوح ريثكلا ليقو . .اضيأ

 دارطلا ةرايز ءادصأو تاعئاش تلصوو . .برعلا ةريزج لحاس لوط ىلع

 . ©(. .ناهفصأو زاريش ىلإ جيلخلل يسورلا

 ةرايز نم ةيناطيربلا تاطلسلا ءايتسا ىلإ ريرقتلا سفن يف وكينسوأ راشأو

 ةماعلا ةديعسلا ةحوللا هذه ىلع ةديحولا ةعطللا» :الئاق .جيلخلل «غايراف»

 :ثييلحملا مهقلقوو ريلجتالل انه كشلل ةيقلا ةسباعلا هوجيلا كلت تناك
 .(«جيلخلل ةيسورلا ةيركسعلا ةنيفسلا ةرايز لاوط امامت نييسنملا

 يف ةراشإلا نع فالسيتارف ةرصبلا يف يزيلجنالا لصنقلا لفغي مو

 دق ناكو .اعبط ةففخمو ةفلتخم ةنكلب نكل «ةرايزلا هذه تاسبالم ىلإ هتاركذم

 نيملاعلا نييلحملا ءاربخلا هابتنا راثأ ام رثكأ نأب ندنلو اتكلك ىلإ هريراقت يف هون

 نأ هايتتالا ىعرتسي انو .«غايراف» ل عبرألا ةيلاعلا ريساوملا يه رحبلا نونفب

 هتاليغ ريمكس نأ روقلا ىلع ررقو يبخل اذبء دج رثأك دق قوزرك دروللا

 فيلكتب ارمآ ردصي نب هعنقأو «ةروبلس لوطسالا ةدايق تادرول ريك ةهدقلا

 ىلع جيلخلا ىلإ هجوتلاب عبرألا ريساوملا تاذ يناطيربلا لوطسألا تادارط ربكأ

 . !يبيراكلا رحبلا يف ادجاوتم تقولا كاذ يف ناك هنأ نيح يف ,ةعرسلا هجو
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 ىلع ةياغلل ًايوق ًارثأ تثدحأ دق جيلخلل «غايراف» ةرايز نأ ىلع لدي امو

 ةيناطيربلا تافلؤملاو تايبدألا لك لوانت عقاو وه «ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلا

 يف «غايراف» ل هجوملا ماتهالا نأ اضيأ ظحلنو .ثدحلا اذهل جيلخلل ةسركملا

 هفيشرأ قئاثو ىلع ةدمتعملا شدلانورو رزيرفو نوزريك ةايح ةريس بتك

 نودصرتي اوناك هيلإ نيبرقملاو كلملا بئان نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي .ىصخشلا

 ةظحالملا هذه ةحص دكأتتو .بثك نع اهنوعباتيو ةيسورلا ةنيفسلا تار لك

 فيشرأ يف ١14١ ةنس باتكلا اذه فلؤم اهيلع رثع ىتلا قئاثولا نم اضيأ

 .دنملا نوؤشل ةقباسلا ةرازولا

 ًاظفحت ةرملا هذه ةيدنهلا ةيزيلجنإلا ةفاحصلا ترهظأ هسفن تقولا يفو
 تاططخملا لوح رابخألا ىتش تاونسلا هذه لاوط رشنت تناك انيب ءأبيجع
 ىلإ ميلك يابموب يف يمورلا ماعلا لصنقلا ريراقت ريشت ذإ .جيلخلا هاجت ةيسورلا
 ةنس ريمسيد يف ةروشنملا سابع ردنبو رهشوبو طقسم نم ةيفحصلا لئاسرلا نأ

 لكب دكؤت تناك .«اكيرتاب رازاب اتيرمأ»و «رينويب»و «ايدنإ فوأ زميات» يف
 (غايراف» ةرايز نوريعي ال جيلخلا يلحاس الكل نييلحملا ناكسلا نأ ىلع لئاسولا
 . ؟)يىناطيربلا توربجلل قحاسلا قوفتلا يف نوقثاو مهنأل .مامتها يأ

 يف جيلخلا ربع «غايراف» ل ةيرحبلا ةلوجلا ةورذ تلثمت لاوحألا يأ ىلع

 نم ةقئاف ةيانعب امل دادعإلا مت يتلا (كايليغ» ةرايز سكعبو .تيوكلل هترايز

 :ةرضبلا لق ةيكرتلا تاطلسلا نم ةطيفت ةدهلاسمو .«سورلا نيسامرلبدلا لبق
 مكاحل ةئجافم تناك «غايراف» ةرايز نإف .«بيقنلا ةعامج نم ماهسإب ىتحو

 فيرخ يف ةيسورلا ةيسامولبدلا نأب جاتنتسالا ىلإ انعفدي رمألا اذهو .تيوكلا
 ةنيفسلا نأ يف كش ندأ اهدواري نكي مل 14٠٠١. ةنس عيبرل افالخ 1401١. ةنس

 يتلا ةريبكلا ةللا لع اضيآ لدي هرودب اذهو «لايتفسا نسحأ ىقافس ةيسورلا
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 ىلع ءايسور نم يباجيإلا هناوعأو كرابم فقوم هاجت غروبسرطب اهب رعشت تناك

 . ةياحلا لوح هبلط اهتيبلت مدع نم مغرلا

 دقو ١1٠١. ةنس ريمسيد ١١ يف تيوكلا نوج يف هتاسرم (غايراف» ىقلأ

 يلوو كرابمل ربكألا نبالا لبق نم ًاراح ًالابقتسا سورلا ةراحبلاو وكينسوأ لبوق

 هتاوق عم ادوجوم «ةرايزلاب هملع مدعل .هسفن كرابم ناكو .رباج خيشلا هدهع

 ؛هيلإ باهذلا وكينسوأ ررق .تيوكلا نم تاعاس سمخ دعب ىلع  ةرهجلا يف
 ضرع ميدقت ىلع رصأ دق خيشلا نأ ةجردل «ةياغلل ًايدو اهنيب ءاقللا ناكو

 نومضم لوح هريرقت يف وكينسوأ راشأ دقو .سورلا فويضلل ًايركت يركسع
 رصق ىلع هفسأ نع ارارم برعأ دق كرابم» :نأ ىلإ تيوكلا مكاح عم هثيدح

 سورلا طابضللو يل مدقو .لجاعلا انليحرو تيوكلا ىلإ ةيسورلا ةنيفسلا ةرايز

 لقنن نأ ةياغلل ةرثؤم تاملكو بولسأب انم بلطو .هعم انئاقل ىلع ركشلا
 يف لشتملا ميظعلا فرشلا اذه هعتم لع قيمعلا هتانتفل ةيسورلا ةموكسلل

 تيوكلا يف سورلا ىري نأ يف هتبغرو .تيوكلا ىلإ ةيركسعلا ةنيفسلا لاسرإ

 ىرخأ ةرم كرابم خيشلا ينركذ عادولا دنعو . .ناكمإلا ردقب رثكأ تارايز يف

 نفسلا ىري نأ يف .ىعم هثيداحأ يف ةرم نم رثكأ اهنع برعأ يتلا هتبغرب

 .7'©2(تيوكلا يف ةيسورلا علسلاو عئاضبلاب ةلمحم ةيسورلا ةيراجتلا

 سورلا ةراحبلا لابقتسا نيريثكلا هتلئاع دارفأ لكو خيشلا نسحأ دقو

 نم ةئسحلا ةلماعملاو لابقتسالا سفن اوقل امك «تيوكلل مهترايز ةدم لاوط

 . ةنيدملا يف يلاهألا بناج

 تناك كرابم لبق نم رعاشملا هذه نأب هريرقت ماتخ يف وكينسوأ دكأو

 عم ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاقالعلا زيزعتو ريوطت ىلإ هعلطت امأ .ًامامت ةصلخ

 .كرابم ططخو حلاصم عم لماكلاب ًابيجتسمو اقفتم ناك دقف ايسور

 ا



 . يسايسلا رظنلا دعبو ءاكذلاو ةمكحلاب زيمتي رباج خيشلا

 دب



 نأ «جايراف» دارطلا دئاق «ريبب» يرحب ديقعلا ريرقت يفو . سورلا ةراحبلا لبقتسي حابصلا كرابم خيشلا *
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 روكلا ةنيدم نم برقلاب هميخم يلع سورلا طابضلا علطي حابصلا كرابم خيشلا # تبي وكلا ةنيدم نم برق 7

 بها 770:0 جب



 . ١ ١15٠ ربمسيد يف سورلا ةراحبلا اهروص امك تيوكلل ةيرحبلا ةهجاولا #

1 



 نم ةلسلس «زميات» ترشنو ««غايراف» ةلحر ةيزيلجنإلا فحصلا تعبات

 .ربكألا ماتهالا ىلع .عبطلاب ءاهبنم تيوكلا تزاح .حجيلخلل ةسركم تالاقملا

 راد ام عَهأَو «ىايمرب ىلإ صانللا اهلسارم ةفيسملا تدفوأ فدقلا اذ ًاقيقختو

 يف ىلوألا ةلاقملا تأدب هب : كرابم عضو زازتها ىلع زيكرتلا وه ةلسلسلا هذه يف

 يف ةلسلسلا هذه نم ةريخألا ةلاقملا تهتنا عوضوملا سفنبو 110١. ريمسيد 4

 ل (غايراف» هيف لصو يذلا هسفن مويلا يف نك ىأ ع« هسفن ماعلا نم ريمسيد ١"

 لزانتلا ىلع قفاو دق كرابم نأ حجري» :ةعقوتم ريغ اهتمتاخ تناكو .تيوكلا

 .2')(هتيامح ىلع زيلجنإلا ةقفاوم طرشب ء.هنبا حلاصل

 وأ ةيزيلجنإلا تافيشرألا يف ةقيثو ةيأ دوجو مدع ىلإ ةراشإلا ردجتو

 يق ادع ايهم ناك ىذلا معزلا اذه ةحبص تبق نأ نكي «ةيدنفلا وأ ةيسورلا

 .ةيئاطيربلا ةباعدلل ةبسلاب كاذتآ ةظحللا كلت

 .«انوموب» دارطلا تيوكلا نم ةرشابم ةبرقم ىلع اسر ريمسيد رهش لاوطو
 كرابمب ىقتلاو .هلك جيلخلا يف ةيناطيربلا ةيرحبلل ًادئاق سنمياس هناطبق ناكو

 ابم عم سنمياس ىقتلا ,.تيوكلا هايم نم «غايراف» راحبإ روفو .تارم ةدع
 اخارتقا هل مدق وكينسوأ نآب هلالخ ريخألا هريخأ ءاليوط ًاراوخ هعم ىرجأو

 ةدعاسملاب هديوزتل اهدادعتسا نع هيف برعت .ةيسورلا ةموكحلا مساب ايمسر

 .اينم كلذ بلط اذإ ام ةلاعم ف لالغما ىلع ظافسلل ةيزاللا

 يل اتخلك ىلإ ثيدحلا اذه دوعضم ليمك جيلخلا يف يبايسلا ميقملا قربأ

 اريق فيركلا ىلإ ةعيفس ةلأي هدطع نع اقشم 4184904 هذي رمسيف 1

 ىلإ رمألا اذهم ةيقرب لسرأ نأ نوزريك دروللا ثبلي ملو .ليصافتلا حاضيتسال

 .فدعل

 ةلصفم ةيقريب نوزريك دروللا دوزو ءرياني 8 يف تيوكلا نم لبمك داع

 دق وكينسوأ نأب تيوكلا خيش هرطخأ هلوق دح ىلعو ؛كرابم عم هثيدح لوح

 ا



 ايسور يريفس نأو ءامامت القتسم هريتعت ايسور ةموكح نأب ايمسر هملعأ

 .هلالقتسا مارتحا ةرورض ىلع يىلاعلا بابلا اعلطأ دق ةناتسآلا يف ايناطيربو

 ضرتعا خيشلا نكل .رصيقلا ىلإ ركش باطخ لاسرإب كلذك وكيئسوأ هاصوأو

 ةيأل جاتحا ام اذإ هنأب اضيأ يسورلا يسامولبدلا هل لاقو .ةركفلا هذه ىلع

 لوق بسحو .كلذب رهشوب يف ةيسورلا ةماعلا ةيلصنقلا ريخي نأ هيلعف .ةدعاسم

 نم اهبلطي فوسف ةدعاسم ىلإ جاتحا ام اذإ هنأب الئاق هيلع در دقف .كرابم

 .ايناطيرب

 نم اهاقلت يتلا رابخألا هذهب ندنل غالبإ نع نوزريك ناوتي مل .عبطلابو

 .اروف لبمك

 .ةيمهألا ةغلاب اهرابتغاي تامولعملا هذه دنا نوئش ةرازو :تميق دقو

 يف ٍيناطيربلا ريفسلا فيلكتب رمأ ثيح .اهيلع نوادسنل ريزولا عالطا ةجردل
 ملو .كارتألا عم هتاضوافم يف تامولعملا هذه نم ةدافتسالاب رونوكوأ ةناتسآلا

 يكرتلا ةيجراخلا ريزوب 7*١45 ةنس رياني 7١ يف ىقتلا نأ وونوكوأ ريقسلا :كبلي

 .هب ناطلسلا مالعإب اروف ريخألا ماقف .ريثملا ربخلا اذهب هملعأو اشاب قيفوت
 نييسامولبدلا نأب يناطيربلا ريفسلا هرودب ىيكرتلا ريزولا ربخأ ءاقللا لالخو

 . (١"9)ديشر نبال الثامت احارتقا اومدق سورلا

 ريشت ةقيثو ةيأ نم ولخت ةيسورلا تافيشرألا نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 خيش نأ امامت حضاولا نمف اذلو .كرابمو وكينسوأ نيب موعزملا ثيدحلا اذه ىلإ

 نم ةبيصعلا تاظحللا هذه ىدحإ يف ررق دق  كنحم يبامولبدك - تيوكلا

 ام ىدافتي .نأ لجأ نم ةيكرتلا ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاضقانتلا لغتسي نأ ةمكح

 .زيلجنإلا مامأ وأ كارتألا مامأ ءاوس مالستسالا هيلع ىلمي

 ةرايز ءانثأ يف ًاريبك ًامامتها ةقطنملا هذه تلوأ دق ةيسورلا ةفاحصلا نأب |ملع

 .ةيزيلجنإلا ةسايسلل اداح اداقتنا هسفن تقولا يف تهجوو .جيلخلل «غايراف»

 ىلا ع



 ىلع ةيزيلجنإلا ةيسامولبدلا ةمجاهم .«يتسوميديف يكسغروبرتب تكناس» تبتكو

 لك ةيهش حتفو ةراثإ ةبهومب حيلخلا زيمتي ...» :لوقت .اهتيناودع
 قوقحلا رابتعا يأ نود .ةدرفنم انه كرحتت ارتلجنا نأ ريغ ..تاموكحلا

 يأ  ةددهمو .نيناوقلا ةضرافو «تازايتمالا ىلع اهسفنل ةذوحتسمو .نيرخآلا

 .«لماكلاب اهل ةعبات تيوكلا نأب معزتو اهل كلم جيلخلا نأكو فرصتت راصتخاب

 ذاخحلاب تبلاط دقف .عساولا ذوفنلا تاذ «اتيزاغ ايافيجريب» ةفيحص امأ

 ةظحللا نأب ةهونم .جيلخلا يف ةيباصتغالا ةسايسلل يدصتلل ةيروف تاءارجإ

 ف لوألا زارطلا نم ةيسورلا ةيلاتقلا ةنيفسلا دوسرل ارظن كرسعلل امان ةيتاوم

 .2 7نآلا جيلخلا

 نمض جيلخلا ةلكشم لمجم حرط ةرورض ىلع ءايّيرف هيوفون» تدكأو
 زيلجنإلا ةساسلل ةيجمحلا تافرصتلا تمححاه نأ دعب «لاوعألا لودج

 نيساميلبدلا ةعداشلا ةيقايرلا تاميرسلا كلذكو «نيتالكوو

 ةرينب ةداعلا يف زيمتت ىتلا «ةريبكلا» ةيسورلا تالجملا ىتح .© ؟*7«نييناطيربلا

 ةلجم تقرطتف . جيلخلا يف ةيزيلجنإلا ةسايسلاب ةدحب ةرملا هذه تددن .ظفحتلا

 5 ةيزيلجنإلا ةحلسملا تاوقلا دوشح ىلإ ليصفتلاب «وفستاغوب يوكسور»

 اياكسور» امأ .تيوكلا بلس ةلواحمب زيلجنإلا ةمهتمو اهايإ ةركنتسم .جيلخلا

 تافرصتل اهداقتنا دعب ةيناطيربلا سئاسدلا هتمسأ امع اضيأ تثدحت دقف «لصيم»

 ىلع ءاليتسالا . .وه مهططحخم» نأ ىلإ ةريشم .رطقو تيوكلا يف ارتلجناإ
 ايسورو ايناملأ حلاصمو لب .طقف ايكرت حلاصم سميال رمأ وهو ؛تيوكلا
 نم دبال .ةماه ةيراجت تاقالع ةماقإل ةصرف وه ايسورل ةبسنلاب جيلخلاف . .اضيأب

 .(95١)(ةيزيلجنالا ةنميهلا ةسايسل ىدصتلاا

 مامتهاب ةلمحلا هذه نوعباتي اوناك نييناطيربلا نيلثمملا نأب لفغن الآ بو

 ماتهاب ىظحت هتالاقم تناك يذلا .غروبسرطب يف (زميات» لسارم نإ الإ .ريبك

 دع 70



 ربمسيد يف هون دقف .هسفن ريزولا انايحأ اهيلع علطيو .ةيزيلجنإلا ةيجراخلا يف

 ةموكحلا هم زاعيإب ةراك تسبل ةيفحضلا برخلا هذه نأب ١+1 ةنس

 تيوكلاو .امومع جيلخلا هاجت ةيناودع اياون ةيأ رمضتال» ةريخألا نأو .ةيرصيقلا

 .2' ”(صوصخلا هجو ىلع

 يف ادبأ بغرت ةظحللا كلت يف ايسورل ةمكاحلا رئاودلا نكت مل .لعفلابو

 فقر ىلع ظطقق لمعت كتناكو كاهسح نع رك انزو ةييركلا ةقاسلا ءاطعإ

 ةرازو دواري لمألا ناكو . جيلخلا نم ىلاىشلا عاطقلا ىلإ .ىزيلجتإلا لغلغتلا

 ةروصب سيل فدهحلا كلذ قيقحت نم نكمتتس اهنأب (ئاد ةيسورلا ةيجراخلا

 لح ققحتيس ةكرتشملا امهدوهج لالخ نم هنأو ءايناملأ عم نواعتلاب امنإو .ةدرفنم
 .طسوألا قرشلا ل ةسايسلل ىرك لكاشم ةدع

 يف فييفونيز ريفسلا طاشن نأب ددصلا اذه يف ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 يف لغلغتلل ايناطيرب تالواحمل هيدصت ىلإ رظنلاب .ةياغلل اماه ناك ةناتسآلا

 ةطخلا ةيسورلا ةيجراخلا ىلإ لسرأ ربمسيد نم يناثلا فصنلا يفف .تيوكلا

 ةيأ وأ تيوكلا وزغ ىلع ةيزيلجنالا ةموكحلا تمدقأ اذإ ام ةلاح يف» :ةيلاتلا

 ءاهرودب .ةيسورلا ةموكحلا نإف .جيلخلل يبرغلا لحاسلا نم ىرخأ ةقطنم

 .('"(ناتسناغفأب ةصاخلا ةيسورلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا لوعفم فقوت نأ اهنكمي

 ادمتعا ناذللا .1817/و ١8775 يماعل نايسورلا ناحيرصتلا كلذب دوصقملاو

 دودح جراخ عقت ناتسناغفأ نأب ةيسورلا ةموكحلا نلعت |هبجومبو 188١. ةنس

 ًأجلتس ةرورضلا ةلاح ينو .اهعم ةرشابملا اهتاقالع لك عطقب دهعتتو ءاهحلاصم
 < يف ايناطيرب ىلإ ةركذم ةيسورلا ةموكحلا تهجوو «ةيزيلجنإلا ةطاسولا ىلإ
 ةيسورلا دودحلا لوط ىلإ رظنلاب هنأ ىلإ اهيف تراشأ 2.١4٠٠ ةنس رياريف

 لئاسرلا لدابت ىلإ ةرطضم اهنإف .(ىراخبو ناتسناغفأ دودح اهيف امب) ةيناغفألا
 ىراخب يف ىبسورلا ميقملا هجو دقو .(«ةيسايسلا ريغ اياضقلا» لوح لباك عم



 ةنس رياربف 7١ ىف هللا بيبح ناتسناغفأ ريمأ ىلإ نومضملا اذبع ةلاسر فييتاتغيإ

 نم ةبونب نوزريك بيصأ ثيح «اتكلك ىلإ كلذ دعب اهاسرإ داعيل ٠

 ةرازو نم لك ىلإ جاجتحالاو موللا دشأ هجوو ء.اهيلع هعالطا روف ايريتسهملا

 ,4ةنأيصخسلت يربزلوسو دنطا َنوؤَش

 فتكي مل 165 هنس ريمسيد ةيابم فو :ةلاسللا هذه ديم مب مث نموا

 لب «لبق نم انركذ دق انك امك .ةلكشملا هذه حرط ةداعإ حارتقاب طقف فييفونيز

 275 هتوطخب بحربس

 ةديدجلا ةلحرملاو يبرعلا جيلخلا يف ايسور طاشن تايصوصخ تناك هذه

 ةلحرملا هذه تمستاو 140١,. ةنس نم يناثلا فصنلا يف تيوكلا عم اهتاقالعل

 ةيكرتلا تاطلسلاو تيوكلا مكاح نيبو .ديشر نباو كرابم نيب تاقالعلا ردوتب

 يف نيتلحرملا تاذ ةداحلا ةمزألا اهتامصب اهيلع تكرتو «ةناتسآلاو ةرصبلا يف

 ةبكرملا تالكشملاو. جيلخلاو تيوكلا ببسب ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةلداشملا تاقالعلا

 لك يف وأ ءجيلخلا يف ءاوس ةيناملألا ةيسورلا ةيزيلجنالا تاقالعلا يف ةدقعملا

 . طسوألاو ىندألا نيقرشلا ةقطنم

 تم ا
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 نماثلا لصفلا

 ٠ ١9 * ةتس يب رعلا جيلخلا ىلع عارصلا 0

 ةيتيوكلا دودحلا ةلكشمو

 نم روهدتلا ىلإ برعلا ةريزج يقرش يلاشو تيوكلا يف عضولا داع
 نبا تاوق نم ةريبك تاعومجم ترهظ امدنع 110١, ريمسيد فصتنم يف ديدج

 هبن دقو .ةديعبلا تيوكلا فراشم نم وندت تأدبو ريبزلا ةقطنم يف ديشر

 فحصلا تبتكو 07'2(ةنيدملا ددمت رمش ناسرف مويغ» .نأ ىلإ زيلجنإلا ءالكولا

 ىلإ تاناض مهئاطعإو ةرصبلا ىلإ ديشر نبا ٍيلثمم لوصو نع ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 وه بولطملاو .ىندأ وأ نيسوق باق تحبصأ كرابمل مهتميزه نأب تاطلسلا
 ةرصبلل ديدجلا يللاولا عانقإ رمش مكاح لواحو .مهتاوطخل يكرتلا معدلا

 ناطلسلا نأ هابتنالا ىعرتسي اممو .29كرابم ىلع ةراغإلا يف هعم كارتشالاب

 لعفلاب تردص دقو .حارتقالا اذه ديباتل ةيادبلا ىف ليمي ناك ديمحادبع

 ةيئاذغلا داوملو بوبحلاب تيوكلا ديوزت ةقاعإب ةرصبلا تاطلس ىلإ تاييلعت

 يتلا «ةنيدملا لوح يربو يرحب راصح ضرف وه ايلمع دوصقملا ناكو .ًامومع
 .برشلا هايم تاذلابو .ءاذغلا بلج ىلع ةريبك ةجردب نودمتعي اهناكس ناك

 . ")وافلاو ةرصبلا نم

 تأدب نأ «ايدنا شتيرب» رخاوب ثبلت ملو ءالجاع ارتلجنا لعف در ناك

 .«؟9دنهلا نم ىرخألا ةيئاذغلا داوملاو زرألا نم ةريبك تايمك تيوكلا ىلإ لمحت
 ةيدنهلا ةيزيلجنإلا ةيراجتلا رئاودلا نيب ةقيثو تالص ةماقإ ىلإ ىدأ يذلا رمألا

 .نييتيوكلا راجتلاو
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 ءاثيه لقا اهتفس ددع ديزتل ةبساثملا هذع ةيناطيربلا ةدايقلا تملغغاو

 ذاختا» ىلإ  ةيمسرلا نوسشتيا ةرشن يف ريشأ ام بسحب  تعرشو .تيوكلا
 عافدلا يف ةيناطيربلا ةيبرحلا ةيرحبلا تاوقلا ةكراشم ناضل ةمزاللا تاريبدتلا

 .201؛تيوكلا ميع

 نم ةديدج تاعومجم لازنإب «سكوف»و «انوموب» نادارطلا ماق ام ناعرسو

 نم تناكو .مهتحلسأ عم اهيحاونو تيوكلا ىلإ نييناطيربلا ةراحبلاو دونجلا

 ذئتقوو .ربمتبس رهش يف تيوكلا ىلإ يابموب نم تلقن يتلا عفادملا كلت اهنيب

 تيوكلا ىلإ عفادملا هذه لاسرإ نأب لوقي .ميلك يسورلا ماعلا لصنقلا بتك
 بسحب - لدي تيوكلا عضو ةاعارم لوح ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت دعب
 ةيقافتالا هذه رمع نوكي نأ عقوتت ال ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأ ىلع - هتانهكت

 لخاد طقف اوطباري مل زيلجنإلا دونحلاف :لعفلاب هسدح قدص دقو .«20اليوط

 ةثالث عم نييناطيربلا ةراحبلا نم تاعومجم ةدع اضيأ تهجوتو لب .تيوكلا

 ثيح «.تيوكلا ةنيدم نم ارتموليك نيثالث دعب ىلع ءارهجلا وحن ةفيفخ عفادم

 تدذحتأو .©27فيرخلا ىف ترشوب دق تناك يتلا تانيصحتلا ءانبب ليجعتلا أدب

 ةلصتم تايرودو تالحر يف رهشوبو تيوكلا نيب هايملا بوجن ةيركسعلا نفسلا

 .يناطيربلا يسايسلا ميقملا نم تاييلعتلا لقنت تناك يتلا .ةلسارملا نفس عم

 تلواح دقو .ندنلو اتكلكو يابموب عم مئاد لاصتا ىلع هرودب ناك يذلا

 رهشرب ةفطم ىلإ تلسرأف ايوج ولو «رومآلا هذه روطت ةعباتم ةيكرتلا تلطلسلا

 . '””اهتدرو اهتضرتعا ةيزيلجنإلا نفسلا نكل .«فاحز» ةنيفسلا

 مئاقلا فلك ثيح ءاضيأ تطشن نأ ةيناطيربلا ةيسامولبدلا ثبلت ملو

 راصح ىلع هجاجتحا نع ىلاعلا بابلل نلعي نأب ةناتسآلا يف يناطيربلا لامعألاب

 ةنس ربمسيد ١0 يف اشاب يكاتسوك ىكرتلا ريفسلا نوسردناس رذحو «تيوكلا

 ةموكحلا نأب ديفت «انوموب» دارطلا ناطبق نم تامولعم ىقلت دق هنأب ١

 ب



 ربتعي أم وهو .تيوكلا ىلع ةراغالل دادعتسالاب ديشر نبال تحرص دق ةيكرتلا

 ةيزيلجنإلا ةموكحلا ضارتعا نع الضف .تيوكلا عضوب ةصاخلا ةيقافتالل اقرخ

 اجورخو ةيقافتالا هذهل 77 اضيأ هريتعتو تيوكلا لوح ضورمفملا راصحلا ىلع

 اهنأب ةيكرتلا تاطلسلل ًاحيرص يزيلجنإلا ىسامولبدلا ريذحت ءاج مث نمو ءاهيلع

 ةيناطيربلا ةموكحلا نإف .ةقطنملا هذه يف حيحصلا اهعضو ىلإ رومألا دعت مل اذإ

 .(')ةيقافتالا خسف ىلإ ةرطضم نوكتس

 ىلوألا ةجردلابو .ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا نأ هابتنالا ىعرتسي اممو

 ذيفنتل ةماحلا اهتصرف تاروطتلا هذه يف تدجو دق .« يطسوأ قرشلا» لتكتلا

 ةيحانلا نم طروت يذلا وه ىيكرتلا بناجلا نأو ةصاخ «.ةيناطيربلا ططخلا

 . يزيلجنإلا بناحجلا سيلو .تيوكلا عضو لوح ةيقافتالا قرخ يف ةيلكشلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةراثتسا نع ةيدنهلا ةيزيلجنإلا فحصلا فكت مو

 ىلع ةياوحلا نالعإ اميسالو .يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا طيشنتل
 .3”21تيروكلا

 ىلع مادقإلاب هرارف ناك مث نمو .هدح زواج لق 5| ىلاعلا بابلا كردأ

 نع باحسالاب كيشر قبا ىلإ تاييطعلا تيردصو .ةيتيوكلا ةلأسملا يف عجاتلا

 لعأ هحنم ىلع ةوالع ,ةريل فاللا 5 ردقت ١ دبع 0 نم ةيلام

 5177 باملآلاب معطملا «زايتمالاو» : ماسو

 داوملا عصو محو .دادغبو ةرصبلا قاوسأ ُْق علسلا سس مهتاجاح عايتبا نم

 .ةرامإلا يف ةيئاذغلا
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 متيل نكي مل ةيكرتلا ةسايسلا يف لوحتلا اذه نأ ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 يف اشاب نيسحت ناطلسلل قباسلا لوألا ريتركسلا فشكيو :ناملآلا ةكراشم قون

 ديمحلا دبع ناطلسلا ةقفاوم نأب لوقي ذإ .ثادحألا هذه تاسبالم هتاركذم

 نيبت املو .ناثلا ملهليو طغض تحن تمت دق ريمسيد يف ديشر نبا موجه ىلع

 روطاربمإلا بلط «.ةيوق ةداضم ريبادت تذختا دق ةيزيلجنإلا تاطلسلا نأب

 .©©"رمش موجه فقول لخدتي نأ ناطلسلا نم ًايصخش يناملألا

 نم أرطام لوح ةريخألا تامولعملا دعب ىقلت دق نوادسنل ريزولا نكي مل

 يف اشاب يكاتسوك ىيكرتلا ريفسلا ىعدتساف «يلاعلا بابلا ةسايس ىلع تارييغت

 ملو .ةيكرتلا تاطلسلا تافرصت نم هئايتسا نع هل هبترغأو 2184539 روهسيك

 اهقدغأ يتلا ةميقلا ايادمهلا ىلإ ةراشإلا يزيلجنإلا ةيجراخلا ريزو لفغي
 نأ وهو .طقف دحاو ءىش ىلع لدت اهنأ دقأو .كديشر نبا ىلع ناطلسلا

 نأب ريزولا هونو ءاقباس لاحلا ناك امك ديشر نبا رهظ ءارو فقي ناطلسلا
 . عفادملاب اهديوزتو تيوكلا معد ىلإ كلذ ءازإ ةرطضم ةيناطيربلا تاطلسلا

 فلكو .جاجتحالا اذه تضفر دق ةيكرتلا ةموكحلا نأ رظنلا تفليو

 .ديشر نبا تاوق باحسناب ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو مالعإب اشاب يكاتسوك
 اهئالخإو .تيوكلا نم ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا ءالجإب ةبلاطملا ىلع رارصإلاو

 - ارتلجنا ماهتا نع يكرتلا ريفسلا لفغي ملو .صوصخلا هجو ىلع ةيعفدملا نم

 .7""©2تيوكلا عضوب ةصاخلا ةيقافتالا قرخب - هرودب

 اشاب يكاتسوك عم ىرخأ ةرم نوادسنل هيف ثدحت يذلا هتاذ مويلا يفو

 ديشر نبا تاوقل عيرسلا باحسنالاب فالسيتارف ملع .ديدهتلاب ةبوشم ةجهلب

 ةيماظنلا تاوقلا لوخد رمأبو .تيوكلاو ةرصبلا نيب ةعقاولا ريبزلا يحاون نم
 نؤملل نزاخم مهئاشنإ رمأ ًاضيأ حضتا نأ ثبلي ملو «ةنيدملا هذه ىلإ ةيكرتلا
 ةيقرب فالسيتارف لسرأ .اهيلإ ىرخأ ةيكرت بئاتك عبرأ لوصو برقو .اهيف

 ت0



 تاوقلا نأب هنهكت نع اهيف برعأ .لبمكو رونوكوأ نم لك ىلإ تامولعملا هذهم
 ةيقرب تهجو .تيوكلاو ريبزلا نيب ةعقاولا ناوفس ًالبقتسم لتحت فوس ةيكرتلا
 ثيح ؛اتكلك ىلإ رهشوب نمو «ندنل ىلإ ةناعسآلا نع كلذ دعب فاليستارف

 ندنل ىلإ هرودب اههاسرإ داعأ .اهيلع هعالطا دعبو نوزريك دروللا اهملتسا

 روثوكوأ ريفسلا نم لك هب ىلدأ يذلا قيلعتلا كلذ فابتنالا ىعرتسي امتو ءاضيأ

 .اهعم هل [هقافرإو .ةيقربلا هذه ىلع نوزريك دروللا كلملا بئانو

 دودحلا ىلع رتوتلا ةدح ففخت ىهف يللاتلابو .ناطلسلا رماوأل ديشر نبا ذيفنتب

 تاوقلا دشح نأ وه كلذ نم هيلإ لصوت يذلا هجاتنتسا ناكو .تيوكلا عم

 هش نصو .يباحسيلاللا رعب عقد لإ تاذللاب فني ةناك ربيزلا سارت ف ةيكرتلا
 6 عفادملا بصن ىذلا «انوموب» ناطبق تافرصت مهفأ ل قناإ» :لوقي هتك

 طالابلا قئح ريثيس («انوموب» ناطبق نم كولسلا [ذده نأ بيراالو .ءارهجلا

 ةصاخلا ةيقافتالا ىلع اجورخ هرابتعاب هيلإ نارظنيس نيذللا ءةيكرتلا ةموكحلاو
 2 201كوكلا عضوب

 دقف .هيلاع ءاج ام سكعب مستا دقف ةيقربلا عم قفارملا نوزريك قيلعت امأ

 تاطلسلا لومخ نأب دكأو .تيوكلا ىلع اناودع ةيكرتلا تاوقلا كيرحت رتعا

 :لوقي :كلملا بئان بيكو «ايكرت عم قفافتالا ىلإ خيشلا عفدي دق ةيناطيربلا

 دحن نلف الاو .تاوقلا مدقت فئقو ةهرو رضب ىلاعلا بفايلا مالعإ حرتقأ ىننا»

 نفسلا دشح رارمتساب نوزريك دافأ ماتخلا يفو «ةياحلا نالعإ ىوس رخآ ارايخ

 ل! ابقف عفادملا غيرفت فانئتساو تيوكلا ةقطنم يف ةيزيلجنإلا ةيبرحلا

 553+ اهابسلا
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 بئانو ريفسلا رظن يتهجو بيرقتل نوسردناس تالواحم لك لشفلاب تءاب

 ريسفت يف ضيقن يفرط ىلع اهأب ملسيو رقي نأ ىلإ ًاريخأ رطضاو .كلملا
 .2' عئاقولا

 ام ردقب .عئاقولا ريسفت ىلع فالخ درجم سيل انه دوصقملا نأ ةقيقحلا يفو
 ةيناطيربلا ةموكحلاو « يطسوأ قرشلا» لتكتلا رظن يتهجو يف حضاو فالتخا وه

 مهألاو ىمسألا فدحلا ناك ثيح «ةيتيوكلا ةلأسملا يف يكيتكتلا فقوملا هاجت

 نكمي ام لكب .تيوكلا ىلع ةياحلا ضرف وه هريكفت راصنأو نوزريكل ةبسنلاب
 . تالاتحاو بقاوع نم ةوطخلا هذه هنع رفست نأ

 نع يلختلا ادبأ يونت ةيكرتلا ةمكاحلا رئاودلا نكت مل ءرمأ نم نكي امهمو
 نع اديعب باحسنالاب ديشرلا نبال رماوألا اهرادصإ مغر .تيوكلا يف اهعامطأ

 هذه اهتوطخ رسفتو «ةنيدملا نع يرحبلا راصحلا اهعفر مغرو .تيوكلا دودح

 . ةيزيلجنإلا تاديدهتلا نم اهفوخ ىلإ ىلوألا ةجردلاب يزعت اهنأب

 ةيزيلجنا ةفثكم تاضوافم يف ”١1١ رياني نم لوألا فصنلا ىضقنا

 ةيناطيربلا تاوقلا دوجو رربي نأ يزيلجنإلا بناحلا اهلالخ لواح «.ةيكرت

 ركنأ (نيب «ةيكرتلا ةيناودعلا اياونلا ةهجاومل ةوطخ هرابتعاب تيوكلا يف ةيعفدملاو

 اهتيعفدمو ةيزيلجنإلا تاوقلا بحسب بلاطو مهتلا هذه لثم يلاعلا بابلا
 , 2"'2ةحلم ةروصب

 عفادملاو نفسلا بحعس لوح ندذنل ىف تاضوافملا ترج اهثيبو

 سيل ةرملا هذه تفدهتسا ةديدج ةطخ ةناتسآلا يف تشقون «.ةيزيلجنإلا

 سداسلا قليفلا دئاق اهيسرط دقو ءابعردت اهقتنخ لب «تيوكلا لع ءالعمألا
 هتطصخ لشفب ملسي نأ لاوحألا نم لاح يأب أشي مل يذلا اشاب يزوف دمحأ

 ةناكمو ةعمسب احداف اررض تقحلأ يتلاو .عيبرلا يف تيوكلا لالتحال ةقباسلا
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 عضو ىلع يبلسلا اهساكعنا نع الضف .ديمحلا دبع ناطلسلاو يللاعلا بابلا

 ١457 رياني يف يلاعلا بابلا اهيلع قفاو ىتلا ةديدجلا ةطخلا رهوج ناك

 دجنب امتالص لك عطق ىلع ةوالع .ةرصبلا نع تيوكلا لزع فدهب ةيكرتلا

 .ءاسحألاو رطقو

 مأو ناوفس ”١4٠ رياني رهش لالخ ةيكرتلا ةيماظنلا تاوقلا تلتحا دقو

 تانك ءانب يف كارتألا عرشو .تيوكلا يلاش ةعقاولا نايبوب ةريزجو رصق

 . عالق ىلإ اهليوحت لهسلا نم ناك .ناوفسو نايبوب ةريزجو رصق مأ يف ةيركسع

 .29تاوقلا ضعب نيب ةسارحلاو ةبوانملا داركألا ناسرفلا ىلوتو

 ةيجراخلا ةرازو نيب الدجو تيوكلا يف ةديدش ةريح كيتكتلا اذه راثأ

 لبق نم تيوكلا راصح نأ بيرالو «ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلاو ةيزيلجنالا

 ةيبرعلا ةريزجلا طسو عم ةيراجتلا اهتاقالعب رضيس ًامتح ناك ةيكرتلا تاوقلا

 ةليبقبو اشاب نودعس هفيلحب لاصتالا نم كرابم نامرح ىلإ ةفاضالاب ءاهقرشو

 ةيكرتلا تاوقلا دوجو ناك كلذ نع الضفو .رمشل دودللا ودعلا  ةرابحلا ةزنع

 طسو كرابم ةعمس ىلع ةياغلل ةيبلس ةروصب سكعنيس تيوكلا فراشم نم ًابيرق
 نم دبالو .هيبراحم نم ريفغ ددعب هدمت تناك ىتلا .ةطيحملا لئابقلا نابرع

 ةيعبت ديزي نأ هنأش نم ناك يكرتلا راصحلا نم طمنلا اذه نأ ىلإ اريخأ هيونتلا

 ديت ىلإ ارطغم همن كرايم دبغ ولا نمو ءةريبق جرش ريطستالل :تيوكلا
 .ايناطيرب بلاطم نم ديزملاو ديزملا
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 دمحأ دي ىلع ةأجف ءاج ام ناعرس جرفلا نأ ديب .هيلع دسحتال عضو يف اهسفن

 مدق نأ دعب دودللا هودع عم قافتالا نم كرايم نكمت :ثيحح .ءهسفن اشاب ىزوف

 تاوقلا هتضرف يذلا قوطلا يف تارغث كرت دمعتي هتلعج .ةبسانم ةوشر هل
 ىلع ةوالع .ةحوتفم لفاوقلا قرط ضعب تلظ يىلاتلابو .تيوكلا لوح ةيكرتلا

 .57"2«2تيوكلا نم امومع بارتقالا مدعب تاوقلل رماوألا هرادصإ

 يفو ءاشاب يزوف عم هذه هتالاصتا زيلجنإلا نع ىفخأ كرابم نأ ديب
 رصق مأو ناوفس نم ةيكرتلا تاوقلا بحس ىلع لمعلاب مهبلاط تقولا تاذ

 .0'"2تيوكلا ةرامإل ةعبات يضارألا هذه نأب مهل ادكؤم .نايبوب ةريزجو

 ىلإ ةيكرتلا تاوقلا لوصو لوح ىلوألا رابخألا تراثأ .لاوحألا يأ ىلع
 انلاب هايقسا قارب ةريزجو ناوفس ةقطتم قف ةصانغ ةديعبلا تيوككلا فراشم

 ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو نم نوزريك دروللا بلطو .اتكلك يف تاطلسلا ىدل

 ءوبش قو .قطانملا هذه نم ًاروف هتاوق بحسي نأل للاعلا بنابلا ىدل ىعست نأ

 رونوكوأ ريفسلا فيلكت طقف وه نوزريك هيف حجن ام لك ناك فقوملا اذه

 هرابتعاب ميقي فوس ةيكرتلا تاوقلل قحاللا مدقتلا نأ نم يلاعلا بابلا ريذحتب

 نع هنع ضخمتيام لكب .تيوكلا عضوب ةمداخلا ةيقافتالا ىلع اجورخ

 .2©' ”بقاوع

 لع كارتآلاو ناملألا روثع لوح تاعئاش جورت تأَذب .ىرخأ ةيحان نمو

 نونري مهنإ اهتقو ليقو .يديدحلا دادغب طخل ةيئاهن ةطحمك تيوكلل رخآ ليدب
 ناكملا هرابتعاب .نايبوب ةريزج يبرغ عقاولا هللادبع روخ قيضم لحاس ىلإ
 نأ ىنعي اذه ناكو .ةيئابنلا يديدحلا دادغب طخ ةطحمو ءانيم ءانبل بسانملا

 ةيسامولبدلاو ةيدنحلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا دوهج لك مغر «ةيناملألا تاراكتحالا

 نم نكمتتس .تيوكلا ةقطنم يف يبرعلا جيلخلا ىلإ دادغب طخ دم عنمل ةيناطيربلا

 . 2" 7 جيلخلا ىلإ جرختسو راصحلا اذه قارتخا

0 



 ريارف ةيابن يفو .هللادبع روح لحاسل حسم ءارجإب ةيقرشلا "0 نمس ةدايق

 لوحتت نأ نكمي رصق مأ نأب تيكنازوب لاريمدألا لوطسألا دئاق قربأ 5
 مث نمو .يديدحلا دادغب طخل ةيماتخ ةطحمو لوألا زارطلا نم ءانيم نس

 يبرعلا جيلخلا يف يناطيربلا ىىءايسلا ميقملا ردابو .تاعئاشلا ةحص تدكأت

 حارو .ءاطبإ نود رصق مأ ءالخإب ىلاعلا بابلا ةبلاطمب حارتقاب مدقتلا ىلإ لبمك

 ةنعأ تيضقأ نأ نعي عةيلحملا ةسايسلا رظأ ترواجت دق ةلأسلا هذع نأ ككوي

 نوزربك ناوني لو .كاتع ةقيمعلا هايللا ىذ ءانيلا اذه هاني ةيناكمإلا ارظخ ةيلود

 . """2ريظنلا عطقنم ساحب لبمك حارتقا ٍشييألا دوغ

 . قباسلا اهفقوم ريغت مل ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو نأ كين

 .فقوملا اذه ةجيتن طابحإلاب ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو لبمك رعش

 نأ اهيف دكأ ءاتكلك ىلإ ةيقرب ١4905 سرام ١5 يف هجو نأ لبمك ثبلي ملو

 يلاوملا هفقوم» نأو ةصاخ .كرابم عضوب ىذألا قحلي ةيناطيربلا ةموكحلا رارق

 اذإ اع ةلاج قو ه«تيركلا ف ةرثؤلا رصانعلا ىدت ًاريبك كينسا ريض دلجنالل

 هل ذالم نع ثحبلا ىلإ فورظلا هعفدت فوسف «.هنأشو هانكرتو خيشلا نع انيلخت

 ف هفلاحتل ةلراسم ءافو نمضن ىحو :ةداكسالا عبق ةيفافتا ماربإ قيرط ع

 .25) (ىكرتلا ناودعلا ةهجاومل همعد نم دبال .ارتلجنا

 وهو « ةرامالا يف رتوتلا ةدايز لوح هيلإ انرشأ نأ قبس ام ةحص دكؤت ةقبثولا هذه

 لوس تايئاش ةمق اشبأ اهتشلب دق نورك نأ لمعع ذإ ءانكلك دكردت تناك رمأ
 .انغاب يزوفو كرابع نيب ةيرسلا تالاصتالا

 رصق مأ نأ ادكؤم .يزيلجنإلا لخدتلاب هتبلاطم نوزريك لصاو اذهلو
 ةيباط ماطح دوجو ىلع ججح نم هقاس ايف دمتعاو «ةرامإلا نم اءزج ربتعت



 ةيقافتالا لوعفم ىرسي هيلع ءانبو .هسفنب اهديش دق كرابم دج ناك .كانه
 1[ ةقطخلا هذه لع ق9 ةنسل ةييوكلا ةيزيلجتالا

 هرماوأ نوزريك دروللا ردصأ .لوه تياولل يئاهنلا درلا راظتنا نودو

 ةيدنه ةيزيلجنإ تادحو لازنإو .تيوكلا ءانيم يف ةطبارملا نفسلا ددع ةدايزب
 طابضلا عرشو ءءارهجلا يف ةيزيلجنإلا عقاوملا نيصخن عم ةقطنملا هذه يف ةديدج

 ةفلتخملا ةيركسعلا بيلاسألا باعيتسا ىلع كرابم دونج نوبردي نويناطيربلا

 .©'تاصوب عبس اهتهوف ةعس غلبت يتلا عفادملا نم ةيامرلاو

 تاكرحتلا هذه رابخأب ولوبوريغرأ نارهط يف يسورلا ريفسلا ملع
 ةمعفم غروبسرطب ىلإ ةيقرب ءاطبإ نود لسرأف «ةغلابلا ضعب عم ةيزيلجنإلا

 تردص مويلا سفن ينو .©'"”تيوكلل يزيلجنإلا لالتحالا لوح رعذلاب
 هذه يفني درلا هءاج ام ناعرسو .رابخألا هذه ةحص رابتخاب فييفونيز تاييلعت

 .سكعلاب .تيوكلا نأ ىلإ هيف راشأ .ليوط ريرقت يف هغوصيل .تاعئاشلا

 ,(58)ام دح ىلإ رتوتلا ةدح يف اضافخنا نآلا دهشت

 ريزولا زعوأ اذل ارتلكنا هاجت غروبسرطب رواست تلظ كوكش ةمث نأ ريغ
 تيوكلا يف عضولا روطت ىرخأ ةرم ربتخي نأب فييفونيز ريفسلا ىلإ فرودسل
 ذبحي اذهلو .يتيوكلا جيلخلا يف ثادحألا اهب ىظحت يتلا ةغلابلا ةيمهألل ارظن»

 .©5)(ةيكرتلا رداصملا نم ةاقتسملا رابخألا ىلع طقف داّتعالا مدع

 يف فقوملا لوح تاضوافملا ةناتسآلاو ندنل يف تفنؤتسا نيحلا كلذ يفو

 تاوقلا بحس ىلع ديدج نم اشاب يكاتسوك يكرتلا ريفسلا حلأ دقو .تيوكلا

 ىلإ هتاوق عم ديشر نبا باحسناب هبلط اللعم .تيوكلا نم ةيعفدملاو ةيزيلجنإلا
 .تيوكلا ددهي رطخ ةمث كانه دعي مل يلاتلابو .ةيبرعلا ةريزحلا قمع

 تارغلا هيلإ تدق اع لوح ةرسونلاسو ةوادما تاراشملا لع اديب



 يف اشاب يكاتسوك نم لك حرض «ةلاحلا هذه يف تيوكلل اهراصح نم ةيكرتلا

 يلاعلا بابلا نأب ديفي .ةيرخس نم ولخيال يأرب ةناتسآلا يف اشاب قيفوتو ندنل

 عضولا ىلع ظافحلاب ةصاخلا ةيقافتالا ذيفنت ىلإ هذه هتوطخ نم علطتي ناك

 7” قيبطو نيا بتات قع ءادقعلا بأ نم كرايم ةياحر تيرقلا ةقام يف مئاقلا

 هتاذ تقولا ف تدعص دق ةيكرتلا ةيسامولبدلا نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 ةلأسملا لوح ىمظعلا لودلا نيب فالخلا ةقش عيسوت ىلإ يمارلا اهطاشن

 يف اشاب قيفوت نأ ظحالنف .ةصاخلا اهططخ هيومت نم نكمتت ىتح ةيتيوكلا

 نكمت دق 1107 ةنس نم ركبملا عيبرلا يف ناتسنوك يبسرفلا ريفسلا عم هثيداحأ

 هعفاومو هدوفن زيزعتب ىنعملاو متهملا فرطلا وه سيل يلاعلا بابلا نأب هعانقإ نم
 هذه يف ةمظتنم اطوغض سرامت يتلا ةيناملألا ةموكحلا يه امنإو «تيوكلا يف

 طاشنلا ىلإ ليصفتلاب يكرتلا ريزولا قرطت لاشرام عم هثيداحأ يف |نيب .ةلأسملا

 ىلإو .تيوكلا ةيضق يف رونوكوأو فييفونيز نم لك هلذب يذلا مومحملا
 يبيرختلا طاشنلا نأشب رخآلا دض لك نايسامولبدلا ناذه اهلدابت يتلا تاماهتالا

 ريفسلا عانقإ اشاب قيفوت لواحو .برعلا ةريزج نم ةيقرشلاو ةيلامشلا قطانملا يف

 ههج نمو .ةريبك ةجردب ةيتيوكلا اهتسايس لعفلاب تدعص دق ايسور نأب ىناملألا

 رونوك وأ يزيلجنإلا ريفسلا عم تاضوافم ءارجإب يكرتلا ريزولا ماق ىرخأ

 لاشرام نم لك اهب ىلدأ ىِتلا ءارتلجنال ةئوانملا تاحيرصتلا لك ىلع اهيف هعلطأ

 بابلا نأب «يرس» ثيدح يف هغلبأ ةرم تاذو .ةريبكلا ةغلابملا عم .فييفونيزو

 يف امه عامطأ ةيأ نع ديعب نمز ذنم يلختلا ايلمع اررق دق ناطلسلاو يلاعلا

 رئاودلا ةبغر ىلوألا ةجردلاب اهيلمت ةلأسملا هذه يف ةيكرتلا ةسايسلا نأو .تيوكلا

 32 ورعلا جيلخلا ىلإ يديدحلا دادغب طخ دم يف ةيناملألا ةمكاحلا

 :ةيساسسلا ةيعللا لإ مظعلل ريزولا هيلا 1459 ريارق فصتنع قو
 تافرصت كيرف جاجتحالا نع هل برققأو رونوكوأ ريفسلا ةأجف ىعدتسا امدنع



 عطقب موقيل ضايرلا ىلع دوعس نبا تاوق ءاليتسا ةصرف زهتنا يذلا .كرابم

 يف ىزيلجنالا ريفسلا بتك ءاقللا اذه دعب .© "”دجنو ةرصبلا نيب تالاصتالا

 نأ ىلع دهشت ةيكرتلا ةيسايسلا ةوطخلا هذه نأب هداقتعا نع ندنل ىلإ هريراقت

 ايلمع فرتعتو لب .تيوكلا يف اهعاطأ نع طقف لختت مل ةيناثعلا ةيروطاربمإلا

 ىلع اهجاجتحاب ايناطيرب ىلإ هجوتت اهنأ املط .تيوكلل ةيناطيربلا ةياحلاب
 اذه مانتغال ناح دق تقولا نأ رونوكوأ يأر نم ناكو .كرابم تافرصت

 وه درلا ناكو .©7تيوكلا خيش حامج حبكل ةيكرتلا ةسايسلا يف يتاؤملا لوحتلا
 . ىأرلا اذه ةهاجوب رارقإلا

 أيتيب , (" *)دوعس نبا لاعفأو تافرصت ُْق هتك رابكم اماغ ىفن كرابم نأ ريغ

 . ةياغلل اطيشن اهيف هرود ناك  مداقلا لصفلا يف نيبنس امك - عقاولا 6

 قيفوت فقوم نأش هنأش ب اذه كرابم فقوم نأب انه رارقإلا نم دبالو

 بئاص ريغ مييقت ءاطعإ ىلإ اهعفدو ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو كبرأ دق  اشاب
 لك يف عضولاو تيوكلا يف فقوملا هاجت ةيكرتلا ةسايسللو ةديدجلا ةلحرملا هذه

 فالسيتارف نم لك فكي ملو .برعلا ةريزج نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا
 اناك يتلا تامولعملا ىلع ءانب  ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو عانقإ نع رونوكوأو

 ىلع ظافحلا ىلإ ةقلتغ بابسأل نايعسي كزابمو كارثآلا نأب ايل اهيلع نالصحب
 اذبم كسمتلا ىلإ ناليمي اهف مث نمو .ةقطنملا هذه يف نآلا مئاقلا شهلا نزاوتلا

 نير 229 ُْ لومخلاو ءودملا

 .مييقتلا اذه نم ريثكب ربكأ ةجردب ًابعصو ًادقعم ناك عضولا نأ نيح يف
 ةيروطارممإلا نأب اديج نوكردي اوناك هءارزوو ديمحلا دبع ناطلسلا نإ مغر

 نكمتت نل يهف - اهتيسامولبد يف ليحو تاغوارم نم تلذب امهم - ةينامثعلا
 عقاوم نأب اهملعل .تيوكلا ىلع اهترطيس ضرف نم «ةيتاذلا اهاوقب وأ .ةدرفنم



 ناطلسلا نأ لاوحألا نم لاح يأب ىنعي اذه نكي ملو «ةياغلل ةيوق اهيف ارتلجنا

 . عقاولا اذبم اوملس دق هءارزوو

 ىلعو نيربغلا نيبام يبونج يف يكرتلا ذوفنلا زيزعت ررقت نأ ثبل اف
 ةيناملألا ةيسامولبدلا طيشنت لالخ نم يبرعلا جيلخلل يبرغلاو يلامشلا نيلحاسلا

 ١1١1١ ةنس ةياهبن يف تذح دق قبس اهيف انلق اك تناك ىتلاو .ديدج نم

 اعزيقتت ىف ةبقرلا هذه تناكو .ةييوكلا ةلآسملا هات ةياغللا ارد اوذح

 هرارق ذاختا ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا تعفد يتلا بابسألا دحأ ةباثمب اهطيشنتو

 . يناملألا كنبلا ىلإ يديدحلا دادغب طخ ءانب يف يئاهنلا زايتمالا حنم ليجعتب

 لوح ةقاطلا قوف طورش نم ناملألا نوركتحملا هب مدقت ام نأ ديب

 هاودج نع رظنلا ضغب يديدحلا طخلا رييست نم ةلئاطلا مهحابرأ

 ةيموكحلا ةرادإلا يف ةرثؤملا رئاودلا امتدبأ يتلا ةضراعملاو .© '”ةيداصتقالا

 مل اذه لك ,ةيسورلا ةيسامولبدلا لبق نم ةهجاوملا تاوطخلا ىلع ةوالع «ةيكرتلا

 فقوتت اهلعج لب ءزايتمالا ةلأسم لوح ةيكرتلا ةيناملألا تاضوافملا طقف لقرعي

 ١9٠١. ةنس فصتنم يف ايلمع

 يف ليلق ريغ ًارود ١١١ فيرخ يف ةيتيوكلا ةمزألا ديعصت بعل دقلو
 ةرم تاضوافملا هذه فانئتساب ليجعتلا ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا عفد

 يموكحلا زاهجلا يف ديدج نم طاشنلا بد 110١ ةنس ربمسيد ىفف نيف

 زايتمالا عورشم ةشقانم ىلع يكرتلا ءارزولا سلجم فكع ام ناعرسو .يكرتلا

 ١١ يف زايتمالا ةيقافتا ىلع قداصيل ١4٠. "7 رياني 8 يف دادغب طخ ءانبل يئابنلا

 لبق نم ثدحت مل تالدعمبو) مويلا سفن يف ديمحلا دبع ناطلسلا عقويو «رياني
 يديدحلا دادغب طخ زايتما (لوضانألا ةكرش» ميلستب انامرف (ايكرت خيرات ُْ

 . هترادإو



 21١94٠57 ةنس رياني 7١ يف نيفرطلا نيب زايتمالا ةيقافتا تعقو نأ تثبل امو

 امأ ءارتموليك ١471 غلبي هتاجرعت لكب طخلل ماعلا لوطلا نأ اهيف ءاجو

 حابرأ يهو .رتموليك لك نع كنرف فلأ ١7,5 تغلب دقف ةيحبرلا هتاناض
 .©””اهل ةقباسال غلابمو

 قرطلا لك نآي امل ليخو ءاهدارم ةيناملألا تاراكتحالا تققح ءاريعأو

 دادغب طخ ليوحتو .ندألا قرشلا ىلع ةرطيسلا يف اهمرآم ذيفنتل اهمامأ ةحوتفم

 ةانق ةقطنم يف يناطيربلا مصخلل يراععتسالا ذوفنلا دض هجوم لصن ىلإ

 اددحم افده تيوكلا ىلع عارصلا بستكا اذهلو .دنهلا فراشم ىلعو سيوسلا

 فقوم نآلا دعب فقت نأ ةيناملألا ةيسامولبدلا عسوب دعي ملو .ريثكب قبس ام رثكأ

 نم اهيلع ناكو .ةدعاصتملاو ةدتحملا ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاضقانتلا نم جرفتملا

 لفغن الأ بجيو .تيوكلا يف ةيكرتلا عقاوملا اهاوق لكب معدت نأ ادعاضو نآلا

 نأ نم ةبراوم نود لاشرام ريفسلل ١160١ ربمتبس يف اشاب قيفوت هب حرص ام

 قفاوي الو .دادغب طخ ءانب نع ىرحألاب ىلختلا لضفي ديمحلا دبع ناطلسلا

 لو .ايكرتل لماكلاب هتيكلم لوؤتال ءانيم يف ةيئابتلا هتطخع نوكت نأ ىلع أدبأ
 يبرغلا لحاسلا ىلع تيوكلا ىوس هل ةبسانمو ىرخأ ةيئاهن ةطحم كانه نكت

 مث نمو «ةيفاكلا ةجردلاب ةفورعم نكت مل رصق مأ نأل الوأ ءيبرعلا جيلخلل

 رورملا ةرورضو يبرعلا جيلخلا نع اهنوج دعبل ايناثو .ةبولطملا ةقثلاب ظحم مل يهف

 .هيلإ لوصولل ةيوتلم قياضم ةثالث ربع
 يف ريثكب لبق يىذ نم مهأ تيوكلا رود حبصأ تاريغتملا هذه ءوض يفو

 رركتملا ةيناملألا ةفاحصلا ديدرت ةفدصلا ليبق نم نكي مل اذلو .«ةيلودلا تاقالعلا

 ةيتيوكلا ةلكشملا نيب ةقيثولا ةلصلا ةقيقحل ١4٠0١ ةنس نم يناثلا فصنلا يف

 مرضخملا يسنرفلا يسامولبدلا عقوت دقو .دادغب طخ ءانبل ةيناملألا ططخلاو

 ىلإ هلقن لبق تاونس عبس ىدم ىلع ةناتسآلا يف هدالبل اريفس ناك يذلا نوبماك



 ةسايسلا نأب دادغب طخ زايتما ىلع ةرشابم يناملألا كنبلا لوصح بقع .ندنل

 .("5ةيتيوكلا ةلأسملا يف امتح طشنتس ةيناملألا

 ىتح ١9٠17 ةنس نم ىلوألا مايألا ذنمو .لعفلاب هتاعقوت تقدص دقو

 لوح ةقثوم تامولعمل نيلرب ىقلت روفو - زايتمالا ةيقافتال ةيئاهن ةعيص عضو لبق

 |مهتجهل رييغتب يناثلا ملهليو روطاربمإلاو فولويب راشتسملا ماق .بقترملا اهماربإ
 ثدحت ةنسلا سأر تالافتحا ةبسانمب لابقتسالا لفح يفف .اداح ارييغت

 ناجهتسا ةجهلب نكاس - نتس وأ يسورلا ريفسلا ىلإ يناثلا ملهليو روطاربمإلا
 هاجت ةيعسوتلا ططخلاو يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنإلا سئاسدلا لوح ديدش

 لقأ ةجهلب نكل .فولويب راشتسملا نم اضيأ فقوملا سفن رركتو .تيوكلا
 2270 ةلزجح

 هاجت بيرغلا اهظفحت نع تلختو .اهتنكل تريغ ةيناملألا ةفاحصلا ىتح

 ريغتلا اذيع كو[ . نيلري يف ةيسورلا ةراقسلا نأ ةجرلل بتيوكلا يف مضولا
 تاذ ةيناملألا فحصلا لاوقأل اضارعتسا نمضتي اصاخ اريرقت تدعأ  ظوحلملا

 - نتسوأ ريفسلا لفغي ملو .يبرعلا جيلخلاو تيوكلا لوح ةفلتخملا تاهجوتلا
 اذإ .(ةبصعتملا فحصلا ءانثتساب) ةيناملألا ةفاحصلا نأ ىلإ ةراشإلا نع نكاس

 يداصتقالاو يملسلا عباطلا ىلع ديكاتلاب كيس امان بيرق تقو قع تناك

 دق يهف .يبرعلا جيلخلا رئاصمب امامت ايناملأ مامتها ملعو يديدحلا دادغب طخل

 فحصلا مامتها لك حبصأو 21407 ةنس رياني نم اراتعأ ةلماك اريقث تيريشت

 جيلخللو دادغب طخل ةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلع زيكرتلا ىلإ ًاهجوم ةديدعلا ةيناملألا

 لقتال ةجردبو اضيأ ايناملأل ةبسنلاب امنإو ءاهدحو ايكرتل ةبسنلاب سيل يبرعلا

 اهقاحلإ ةرورضو تيوكلا ةيمهأ ىلع لئاسولا لكب ديكأتلا ىرجو .اهنع

 .«41) ةينامثعلا ةيروطاربمإلاب
 ةروصب مهسفنأب ةقثلا نم كلا رقآلا نكم لق هجوتلا اذه نأ ٍِق بيراالو



 نوقلتي كارتألا طابضلا نأب ةظحل ةيأ يف نوكشي نويسنرفلا نويسامولبدلا نكي
 ام ناعرس لعفلابو .«؟””ناملألا نم ةبجاولاو ةمزاللا تادعاسملاو حئاصنلا

 لب .تاقلطلا ةعيرسلا قدانبلاب سداسلا جوفلا تاوق حيلست ةداعإ تأدب

 ةديدخلا رؤوام قداني تاذلاب ىقلت يذلا .ديشر نبا تاوق اضيأ اع تندوزو

 شيجلل نيعباتلا سماخلاو عبارلا نيجوفلل ةيادبلا يف ةصصحم تناك يتلا

 . يكرتلا

 علطت كي .كرابم دص ةديدج ةلمحب مايقلل دادعتسالا ىنعي اذه ناكو

 بقعف .دشأ صرحو رثكأ ةيانعب ةرملا هذه امل دادعإلا ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا

 تعرش (يناملألا كنبلا ىلإ دادغب طخ زايتما حنم دعب) ايناملأ عم تاقالعلا مسحت

 ةيناكمإ لوح ةديدج ةشقانم ءارجإ يف دادغبو ةناتسآلا يف ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا

 ىلوتيو «ةيكرتلا جاوفألا طمن ىلع داركألا ناسرفلا حالس نم يبرع جوف ليكشت
 اهيلع دمتعي نأ ديمحلا دبع ناطلسلا عيطتسي ةوق ىلإ لوحتيو .هتدايق ديشر نبا

 ىلع صوصخلا هحو ىلعو .ةيبرعلا ةريزح ا هبش ف هعقاومو هدوفن زيزعت ف

 .«65يرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا

 اممو «نيلرب يف ةديدجلا تاهجوتلا عم لماكلاب ايكرت ططخ تقفاوت دقو

 ثيدحلا كلذ «.ةيتيوكلا ةلأسملا يف ةيناملألا ةيسامولبدلا فقوم ريغت ىلع لدي

 سلسال يزيلجنإلا ريفسلاو نيزور ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو راشتسم نيب حيرصلا

 ليلحت نأب هثدحمل هلالخ نيزور حرص يذلاو .1407 ةنس سرام 79 يف

 ةيناطيربلا ةموكحلا نأب جاتنتسا ىلإ قوسي يبرعلا جيلخلا يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا

 ضفرو .يبرعلا جيلخلا ىلإ يديدحلا دادغب طخ دم عنم ىلإ نمث ىأب ىعست

 اذهل ارتلجتا ةكرابم دكؤتو كلذ سكع تبثت نيهارب نم سلسال هحرطام لك

 عتمتت اهنكل ,ةعضاوتم ةدحاو ةبغر اهيدل ايكرت نأب نيزور فاضأو .عورشملا



 اذهل ةيئابنلا ةطحملا يف اهل كرمج ةماقإ يهو .دادغب طخل ةبسنلاب ةيويح ةيمهأب
 اذه ارتلجنا ضفرت نيح يف .تيوكلا يف يأ ءيبرعلا جيلخلا لحاس ىلع طخلا

 يبامولبدلا لمجأ ماتخلا ينو .هلك يديدحلا طخلا عورشم لاشفإب ددهتو بلطلا

 : لضفت اذام ءررقت نأ ارتلجنا ىلع» :يللاتلا وحنلا ىلع هركذ قبس ام يناملألا

 ءانبو «؟يبرعلا جيلخلا ىلإ يسورلا لغلغتلا دييأت مأ .دادغب طخ دمو ايكرت دييأت

 .( 29 اهرايخخ ةيناملألا ةيسامولبدلا ددحتس اهرارق ىلع

 ذنم ةجهللا هذه لثمب ثدحتت نكت مل ةيناملألا ةيسامولبدلا نأ ظحاليو

 امامت تسانتو .طقف ماع فصن نع كفيل انف يأ 1١*6194 ةئس سطس

 كشاالو .ةيتيوكلا ةلأسملا لحب ايناملا ماتها مدع لوح فولويب راشتسملا تاييلعت

 ارييغت ةيناملألا ةسايسلا رييغت ىلإ ىدأ يذلا وه دادغب طخ زايتما ىلع لوصحلا نأ

 يف دده دق فولويب راشتسملا ناك اذإ هنإ وهو .طقف ديحو قراف عم ءالماك
 نم هب دصقي ام ديدحت نود ايناملأل ىسايسلا طخلا رييغتب ١40١ ةنس سطسغأ

 فوس ايناملا نأب ةرشابم نيزور نلعأ ١4٠7 ةنس سرام يفف ءاذه هدعوت
 نع ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا لختت مل اذا ءارتلجنا دض ايسور عم فلاحتت

 يديدحلا دادغب طخ دمل اهتلقرعو اهتضراعم نع عجارتت ملو تيوكلا يف اهتسايس
 .يبرعلا جيلخلا ىلإ

 ءانبل يئابغلا زايتمالاب يناملألا كنبلا زوف نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 هاجت ةيناملألا ةسايسلا طاشن يف ةسوملم ةرفط نم هيلع بترتامو .دادغب طخ

 دق «ةيسورلا ةيسامولبدلا فقوم ددشت هتيقوت يف بكاو يذلا «ةيتيوكلا ةلأسملا

 مامأ اهسفن دجتال ىتح ثيرتلاو ةنورملا ءادبإ ىلإ ةيزيلجنإلا ةمكاحلا رئاودلا عفد

 تاذلاب ببسلا اذهلو .اضيأ اسنرف امبرو ءايسورو اينالا مضت ةدحوم ةهبج

 تاطلسلل ةحلملا تابلطلاو طوغضلا دييأت يف ندنل عافدنا مدع يزعي

 ءاليتسالا ةيكرتلا تاوقلا تالواحمل ةوقب يدصتلا لوح ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 .تيوكلا ىلع ايجيردت



 ةيسرلاا ةيكرتلا ةركذلا لع ةيريلستالا ةسكللا تدر «كلق نع ةلبضفو
 يلاعلا بابلا كسمتو ديشر نبا باحسناب قلعتي ايف ١407 رياني ٠١ يف اهيلإ

 :بلطملا ادع لع ةققاوللاب اكيلقم أدر «تيركلا نم ةيويلجنالا عفادملا ءالخإب

 نأب بذهم بولسأب اشاب قيفوت مالعإب رونوكوأ ريفسلا ماقو .«*”أروف هتذفنو
 .اهلالتحا يف الو تيوكلا ىلع ةياحلا نالعإ يف ةين ةيأ اهيدل تسيل ارتلجنا
 نوج يف ةيزيلجنإلا ةيبرحلا ةيرحبلا تاوقلا دشحو قلقلا اذه لك نأ حضتيل

 . .امنإو .ديشر نبا تافرصت ادبأ اهبابسأ نكت مل ءاهيلإ عفادملا لازنإو تيوكلا

 لازنإ لوح امل ةحص ال معازم ديدج نم ددري ريفسلا أدبو !ايسور سئاسد

 ريشت يتلا تاقرافملا نمو .تيوكلا ىلإ «غايراف» دارطلا نم سور ءالمع

 1 ةرملا هذه يكرتلا ةيجراخلا ريزو عم هثيدح يف رونوكوأ ريفسلا نأ .ةشهدلا

 نع برعأ لب - قبس اهيف ًارارم لعف امك  ةيكرتلا تاوقلا تاكرحت ىلع جتحي

 ىلإ ةديعبلا تيوكلا فراشم ىلإ اهجورخ نم فده# امبر تاوقلا هذه نأب هداقتعا

 ,كلذ عم .ندنل نأب ماتخلا يف هل دكأ مث .اهيلع ديشر نبا ةراغإ نم اهتيامح

 .(69تيوكلا دودحل ةيكرتلا تاوقلا كاهتنا مدع ىلإ علطتت

 بيرق كاقو قدح تناك ىلا «ةيئاطيربلا فسصلا نأ اضيأ ةبارغلا نفي انو

 بلاطتو «.ةغلاب زاطخا نم تيوكلا هل ضرعتت ام نأشب رطخلا سوقان قدت

 ةئجافم ةروصب تأده دق .ةلجاع تاريبدتو تاءارجإ ذاختاب ةيزيلجنالا تاطلسلا

 ةنيدم نأ اهيف تبثت نأ تلواح «.تالاقملا نم ةلسلس رميات» ترشنو .اضيأ

 اهيلَع ةروطجخ هي [ لكشتال ديشو نبا لفاحج نإف اذلو ءاديج ةنصع تيوكلا

 دكؤب .ةناتسآلا يف اهلسارم نم ةليوط ةلاسر ةفيحصلا ترشن رياني ةياهن يفو

 ىلإ هتاوق عم داع دق ديشر نبا نأو ءرطخ يأل ضرعتت ال تيوكلا نأب اهيف

 .©'””اهيلع موجه يأ نش يف الصأ ركفيالو .لئاح

 نسحتلا اذه نع ةرملاب ةيضار نيلرب نكت مل تاريغتملا هذه ءوض يفو
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 بابلا اهقاس ىتلا ديناسألا كلت نع الو «ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تاقالعلل ءئجافملا

 نع طقف عافدك تكايبوب ةريزجو ناوفسل ةيكرتلا تاوقلا لالتحا ريربتل ىلاعلا

 . ةنيدملا نه بارتقالا ئونثال ابنأو ءديشر. نبا دض تيوكلا

 يف ةمكاحلا رئاودلا كولس يف رثأ دق دادغب طخ زايتما نأ دجن اذكهو

 . ةيتيوكلا ةيضقلا هاجت ايناملأو ارتلجنا

 تاريغت تدهش يتلا اهتاذ دادغب طخ ةلكشمل ةبسنلاب لاقي هسفن ءىثلاو

 . ةراثإ رثكأ تاروطتو

 :داهقغي طخ نم اهققوم ةيئاطيرلا ةيساهيلبدلا فيريط ةرغ نيعع لع

 دقو .تاذلاب تيوكلا يف هتياهن نوكت نأب اغلاب اماتها رهظتو هذبحت تأدبو

 هلالخ الدابت ءاشاب قيفوت عم ًافيرط ًاثيدح ” رياربف ةيادب يف رونوكوأ ىرجأ

 بقعو .يبرعلا جيلخلا يف ايسورل ةيناودعلا اياونلا لوح ةيديلقتلا ةيرسلا رابخألا

 ةيداصتقالا هتيمهألو دادغب قيرطل حيدملا يزيلجنالا يسامولبدلا لاك .كلذ

 يف طخلا اذه ءاهنإ ةركف ذبحت ارتلجنا نأب نلعأو «ةيناثعلا ةيروطاربمالل ةبسنلاب
 ةيئاهنلا ةيقافتالا تناك اذإ .يكرتلا ريزولا نم حضوتسي نأ لواحو .تيوكلا

 يبونج مأ يلاش هريس طخ ديدحتو ءال مأ تمربأ دق عورشملا اذهب ةصاخلا

 1 ىئابنلا قافتالانأب هدنفيو ةباجإلا نم صلمتي اشاب قيفوت دجو املو .ةنيدملا

 كلذ ىلع رصيو ةددحم ةباجإ ديري هنأب يزيلجنإلا ريفسلا هحراص .دعب ثدحي

 .يبرعلا جيلخلا اياضق لك لوح ه«ايفالتئا اقافتا» امربأ دق ايناملأو ارتلجنا نأل

 ىلإ دادغب طخ ةيام تلصو ام اذإ غلاب رورسب رعشت فوس ارتلجنا نإف يللاتلابو

 ,:تيوكلا

 قآل كلذو «ةيكرتلا ةبفاخلا رتاودلا صدت اعلا اقلق ىوتركوأ حيرصت راثأ

 ىلإ هزايتما ميلستو دادغب ديدح طخ ءانبب اهرارق تلمأ ىتلا بابسألا دحأ

 د



 ناك .رتموليك لك نع هتالصحتسمل ةظهابلا فيلاكتلا مغر .يناملألا لامسأرلا

 ةيروطاربمإلا نم ةيبرعلا قطانملا يف يللاعلا بابلا ذوفن زيزعت ىلإ اهعلطت يف نمكي
 تاذلاب هلكشت تناك ذوفنلا اذه ىلع يقيقحلا رطخلا نأ نيح يف «ةينامثعلا

 دبع ناطلسلا مدقأ امدنعو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا

 مهتاباسح تقلطنا دقف ,ةيناملألا تاراكتحالا عم ؤطاوتلا ىلع هؤارزوو ديمحلا

 ةيروطاربمالا ىضارأ ةمالس ىلع ظفاحتس كلذ لباقم - ايناملأ نأب داقتعالا نم

 هب اذإف :ةيبرعلا تايالولا يف ةيكرتلا قوقحلا نمضت .فوس يلاتلابو «ةيئافعلا
 ناكو !يبرعلا جيلخلا نوؤش لوح ةيناملألا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا حبشب نوئجافي

 تاليهستلا هذه لك تحنم اذامل :وه ءهسفن حرطي يذلا حلملا لاؤسلا

 يتلا «ةفلتخملا تامازتلالا هذه لك تمدقو .ذئدنع يناملألا كنبلل تازايتمالاو

 دبع ناطلسلا اياعر دافحأ ىلعو ءانبأ ىلع البقتسم ةلئاه حابرأب اهديدست نيعتيس
 ىلإ لصوتي نأ يلاعلا بابلا ىلع رسيألا نم ناك دقل ؟نامزلا كاذ يف ديمحلا
 .رومألا هذه لك لوح ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو عم قافتا

 امع لاشرام نم ًاروف راسفتسالا ةلواحم نع يكرتلا ةيجراخلا ريزو ناوتي مل
 نوؤش ىلع يناملألا يزيلجنإلا قافتالا نأشب هحيرصت نم رونوكوأ ريفسلا هدصق

 يزيلجنا قافتا يأ دوجو مدع لوح لاشرام تاملك نأ ديب .2«'*”يبرعلا جيلخلا

 عنقت مل «تاعئاشلا هذه بذك دق يزيلجنإلا نالربلا نأو .هب هملع مدعو يناملأ

 .ريزولا

 نم ًاديرف ًالكش الإ نكي مل ءرمألا عقاو يف رونوكوأ حيرصت نأ ىلع

 اشاب قيفوت طيروت يناطيربلا ريفسلا هنم فدهتسا .«بيهرتلاو طغضلا لاكشأ
 يف دادغب طخ مامتإ لوح ةيكرتلا ةيناملألا ةيقافتالا دوجو نع فشكلا ىلإ هرجو
 لمعلا لجأ نم ةلاحلا هذه يف دوهجلا هجوت اهدوجو مدع ةلاح يفو .تيوكلا

 . كرابم كلامت ربع تاذلاب يبرعلا جيلخلا ىلإ طخلا رييست ىلع

 ت1



 ءالوأ «ءببس نم رثكأل ىزعت تناك ةيناطيربلا ةسايسلا يف تارييغتلا هذه

 ةظوفحم زايتمالا ةيقافتا تناكو .ًيئابخ مسح دق يديدحلا دادغب طخ ءانب ناك

 ةيزيلجنإلا ةيسامولبدلا تدوعت دقف اذل .نقاملألا كنبلا ةنيزخ يف لعفلاب

 يناملألا سفانملا لصحي ثيح .قلطنملا اذه 9 هعم لماعتلاو عقاولاب ميلستلا

 . لبقتسملا يف كلذ ةاعارم رمألا بجوتسي مث نمو «ةيوق ةحبار ةقرو ىلع كلذب

 كلذكو «ةيوق ةجردب تيوكلا يف اهعقاوم اهسفن ارتلجنا تززع ءًايناثو

 يلاتلابو .ًاقحال كلذ نيبنس امك .برعلا ةريزج نم ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا يف
 حلاصملا ىلع رطخلا كاذ لكشي دعي مل يبرعلا جيلخلا ىتح دادغب قيرط ديبعت نإف

 طخ نأ ىلإ عقاولا ريشيو .تضم تاونس ةدع لبق عضولا ناك املثم .ةيناطيربلا

 نإف ةقيقحلا يف امأ .طقف مسالاب ةيكرت كلامت ربع جيلخلا ىلإ دميس نآلا دادغب

 نوج يف يأ .يزيلجنإلا ذوفنلا لاجم يف ناعقي فوس هءانيمو ةيئاهنلا هتطحم
 ةقئاف ةيانعب اهتدع دعت ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا تذخأ .مث نمو .تيوكلا

 .يبرعلا جيلخلا فافض ىلع يناملألا اهمصخ لابقتسال

 ىقيقحلاو ربكألا رطخلل ضرعتتس تناك ةيزيلجنإلا حلاصملا نأ يف بيرالو
 ىرخأ ام ةقطنم يف امنإو .تيوكلا يف سيل ىهتنا دق دادغب طخ نأ ول ,لعفلاب

 لثم .يلاعلا بابلل ةيلعفلا ةدايسلا تحت عقت .يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع

 ةعبات نفس دجوت ال ثيحو «ةريبك ةيكرت ةيركسع ةنكث طبارت ثيح .فيطقلا
 ًاغيلب ًاررض قحلي نأ روطتلا اذه لثم نأش نم ناكو .يناطيربلا لوطسألل

 ىلع تلذب ىتلا ةرابجلا دوهجلا كلت لشفي نأو «ةيناطيربلا ةيروطاربمالا حلاصملاب
 نيس يف :تيوكلا يف يزيلجنإلا ذوفنلا تيبثت لجأ نم ةديدع تاونس ىدم
 فراشم دنع ةيرحب ةيركسع ةدعاقو يبرعلا جيلخلا ىلإ ذفنم ىلع ايناملأ لصحت
 .ةديعبلا فيفا

 و



 ةرازو ىلع تلمأ ىتلا تاسبالملا ضعب نع فيشرألا رداصم انثدحتو

 تاوقلا دنشح 7 ثيرتملاو ظفحتملا فقوملا اذه ذاختا ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 ايناطيرب ةسايس يف ةحضاولا ةفاطعنالا هذه كلذكو ءرصق مأ ةقطنم يف ةيكرتلا

 اشاب قيفوت نيب ماه ثيدح ىرج ”١4٠١7 سرام فصتنم يفف .دادغب طخ هاجت

 امدثغ :هقاروأ فقشك يكرتلا ريزولا هلالخ دمعت .رونوك وأ يزيلجنإلا ريفسلاو

 يف ايكرت ةبغرب طبترم رصق مأ ةقطنم يف عضولا روهدت نأب ةرشابم ريفسلل حرص
 جيلخلا ىلإ هذفنم نوكتس ىتلا دادغب طخل ةيئاهنلا ةطحملا ىلع امترطيس ضرف

 ام اذإف .ةيئاهنلا ةطحملا هذه يه تيوكلا حبصت مل اذإ ام ةلاح يف .يبرعلا

 .«*97(كلذ دعب ثداوح ةيأ عقت نلف» نواعتلا فقوم ارتلجنا تفقو

 يف تاوقلا دشح نأب ةحارص اوفرتعا دق كارتألا نوكي كلذ ىلع ءانبو

 اناك .ناكسلاب ةلهآلا ةمخاتملا قطانملاو رصق ما لالتحاو .هللادبع روخ ةقطنم

 . يديدحلا دادغب طخل يطايتحا ذفنم ريفوت ىلوألا ةجردلاب نافدهتسي

 ةسايسلا هيومت يف مظعملا ريزولاو اشاب قيفوت حاجن نأ كش نم سيلو

 هثيدح لوح رونوكوأ ريفسلا ريرقتو «برعلا ةريزجو تيوكلا هاجت ايكرتل ةيقيقحلا
 ديدجلا روهدتلاب ةصاخلا تامولعملاو .سرام ١1 يف ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو عم

 لوطسألا ةدايق ءايتساو .برعلا ةريزج نم ةيقرشلا ةيلاشلا قطانملا يف عضولل

 .يبرعلا جيلخلا يف ابيرقت ةيقرشلا دنا نفس لك دجاوت لوط نم يزيلجنإلا
 ةديدجلا ةمجهلاو .نيصلاو ناريإ يف يمورلا يزيلجنإلا فالخلل ديعصتلاو
 ةدايزو «تيوكلا هاجت ةمساح تاوطخ ذاختا لجأ نم «يطسوأ قرشلا» لتكتلل

 دادغب طخ زايتماب زوفلا دعب داح لكشب تيوكلا هاجت ةيناملألا ةسايسلا طاشن

 ئدابم نأشب اهرارق ذاختا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا مغرأ دق اذه لك  يديدحلا

 .تيوكلا يف ةقحاللا اهتسايس

 عامتجا يربزلوس نم فيلكتب ١1١٠5 ةنس سرام 7٠١ يف دقع ثيح
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 جئاتن ترولبت دقو .©''”نروبلس لوطسألا تادرول ريبكو نوتلمه دنملا نوؤش

 .يلاتلا مويلا يف اهدعأ يتلا نوادسنل ةركذم يف عاتجالا اذه

 قافتالا 5 تحجن ام اذإ ءايناطيرب نأ هدافم يأر لإ نوادسفل صلخو

 دادغب ديدح طخ ءانبب ةطبترملا لكاشملاو ةيبرعلا ةريزجلا رومأ لوح ايكرت عم
 اهنإف .ناريإ بونج يف اهمادقأ تتبث ام اذإو .يبرعلا جيلخلا ىلع هذفنمو

 نميهملا اهعضو ىلع ظافحلا نم يبرحلا يرحبلا اهتوربج ىلع دامتعالاب نكمتتس
 ىفعتسو .دادغب طخ عو رشم ف اهحلاصم ناضو يبرعلا جيلخلا صوح ْق

 .برعلا ةريزج ءارمأو خويش نيب ةيلحملا تانحاشملا يف لخدتلا نم اهسفن

 دعب عامتجالا يف نيكراشملا لبق نم مويلا سفن يف ةركذملا هذه داتعا مت

 يربزلوس اهكرابو .ءاهتغايص ىلع ةفيفطلا تاليدعتلا ضعب لاخدإ
 ؟4 ىق ررتوكوأ. ريقسلا ىلإ تاييلعتلا تردص اهتم اقالطناو .©!١ايصخش

 قوقح ةياحب دهعتت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ىلإ اهاوحف ريشي يتلا 11٠5. سرام
 .هيضارأ ىلع ةراغإلا تالواحمل يدصتلابو تيوكلا خيش تازايتماو

 يونتال .ةيزيلجنإلا ةموكحلا نأب اهيونت كلذ دعب تاييلعتلا تنمضتو

 ةكراشم خنكل «ةيلحاس ىرخأ ةقطنم ةيأ وأ تيوكلا ىتح دادغب طخ دم ةلقرع

 .لاوحألا عيمج يف ايوورمشو اه اين دعي قيرطلا ءانب يف يناطيربلا لامسأرلا

 لعج ىلع خيشلا ةقفاوم نامض نم نكمتتس ذئدنع ةيناطيربلا ةموكحلا نآل

 اهنإف امل ىرخأ ةقطنم تريتخا ام اذإ وأ .هكلامم يف طخلل ةيئاهنلا ةطحملا

 عاطقلل ةياحلا ريفوتب .ءالولاب هل نيدت ىتلا لئابقلا عانقا ىلإ كرابم ليمتستس

 قرطلا عاطقو صوصللا تاجه كبف لبقملا قيرطلا نم يماتخلا

 . 2” 9ةنصارقلاو

2268 



 يف رونوكوأ ىلإ ةرداصلا تاهيلعتلاو نوادسنل ةركذم يف رظنلا انعمأ اذإو

 ةسايس ف احضاو الوقو ةسوسلع ةقاطعتا سعت انآ دجت 7+8 سراع 4

 اهتيامح ضرف نع هيف عجارتت يذلا تقولا يفف .طسوألا قرشلا يف ايناطيرب
 يف ةكراشملاب اهرارق نأ دجن ءانلق نأ قبس امك ؛ةيكيتكت ةوطخك تيوكلا ىلع

 جيلخلا يف ةيناطيربلا ةسايسلل ةماعلا ئدابملا لوح اهنايبو .دادغب طخ ءانب

 مث نمو ءايناطيرب حلاصمب ناطبتري ثيح .رخآ طمن نم ةرهاظ ناربتعي يبرعلا
 يذلا 2١9٠07*22. ويام ه يف رداصلا ريهشلا نوادسنل نايبل ساسألا الكش دقف

 .طسوألا قرشلا يف ةيزيلجنإلا ةموكحلل لمع جمانرب ىلإ لوحت
 ءايناملأل ةمكاحلا رئاودلا ىلإ هجوتي نا ديمحلا دبع ناطلسلا ررق كلذ ءازإ

 ” 0 هدادتما غلبي يديدح طخ مادختساو ءانب زايتما ىلع ارخؤم تلصح يتلا

 رثأ ىلعو .ايكرت يضارأ ةمالس ةيامح يف طشنأ رود بعل بلطب .رتموليك فلأ
 مالعإ هنم بلطت ةيقرب ”١4١07 سرام ١ا/ يف نيلرب يف ىكرتلا ريفسلا ىقلت كلذ
 ذيفنتب مامتهالاب نايلطلا هيف موقي يذلا تقولا يف» هنأب يناثلا ملهليو روطاربمالا
 . «ةرصبلا يحاوضو نميلا يف مهسئاسد زيلجنإلا كيحي . سلبارط يف مهتاعورشم

 دض ةيبرعلا لئابقلل مظتنملا زيلجنإلا ضيرحت ىلإ كلذ دعب ةيقربلا ريشتل
 صنت ماتخلا يفو .يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا ىلع ةيكرتلا تاطلسلا

 نوكي كلذ لك ىلإ رظنلاب» هنأ ىلع ةيقربلا هذه يف ريفسلا ىلإ ةدراولا تاييلعتلا

 كلذ انحلاصل لغتساو هتلالج مركت ام اذإ .روطاربمإلل ةياغلل انتمم ناطلسلا

 (*2؛ةينجألا لودلا لك يف هب عتمتي يذلا ذوفنلا

 ىلإ ىعست نكت مل ةيناملألا ةيسامولبدلا نأب نيبتن قبس امم اصالختساو

 ندنل نأو امهيس ال «ةيبرعلا ةريزجلا نوؤش لوح ايناطيرب عم اهتافالخ ديعصت
 .دادغب ديدح طخ ةلأسم يف الزانتو ةنويل يدبت تأدب دق تناك

 دبع ناطلسلا ناك يذلا .سلبارط يف يلاطيإلا عسوتلاب قلعتي اهيف امأ

 ا



 ذوفنب كلذ يف انيعتسم .هتكرح ءاطبإ لقألا ىلع وأ .هفقو ىلإ علطتي ديمحلا
 رئاودلا تناك ثيح «ةريبك لمأ ةبيخ هترظتنا ةلأسملا هذه يفف .نيلرب ةناكمو

 عم يثالثلا فلاحتلا لجأ ديدمتب ةلغشنم 1107 ةنس عيبر يف ةيناملألا ةمكاحلا

 ةرازو زاهج ىلإ هتايلعت رادصإ ىلإ فولويب راشتسملاب ادح ام ءايلاطيإو اسمنلا

 يوني ال يناثلا ملهليو روطاربمإلا نأب دكؤت 11٠7. ليربأ ١ يف ةيجراخلا
 .«7)20سلبارط يف ةيكرتلا حلاصملا معدل ناك مامتها يأ ءادبإ

 دبع ناطلسلل ةيسامولبدلا ةوطخلا نأب جاتنتسا ىلإ صلخن .مث نمو

 ةمقلا نأ دجن ثيح .كلذ يف ةبارغ الو .لماكلا لشفلاب تءاب دق ديمحلا

 هذه يف عون يأ نم ةردابم يأ ءادبإب ةرملاب ةينعم تسيل ةيناملألا ةمكاحلا

 نيمأ ناكم يف هتظفحو يديدحلا دادغب طخ زايتما ىلع تلصح املاط .اياضقلا

 .يناملألا كنبلا ةنيزخب

 ب0
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 . قباسلا ردصملا (25)



 فئومو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مايف ىلع عارصلا ةيادب

 تيوكلا

 ةيرامعتسالا لودلا عارص بستكا 1107 ةنس ةيادبو ١401١ ةنس ةياهن يف

 روهظ دعب بناوجلاو هجوألا ددعتم اعباط يبرعلا جيلخلا يف ذوفنلا قطانم ىلع
 ةريسم ىلع نمزلا رورم عم اريبك اريثأت كرتي أدب .ةياغلل ماهو ديدج لماع

 .اضيأ اهدودح جراخو برعلا ةريزج هبش يف ثادحألا

 اهمادتحا جوأ يف ةيتيوكلا ةمزألا تناك (نيبو 1401١. ةنس ريمفون ىفف

 نفسو ةريبكلا ديشر نبا تاوقو ةيكرتلا تاوقلا :فارطألا لك ةكراشمب

 لئابقلا نابرعو كرابمل ةحلسملا تاوقلا لكو ءايناطيربل يبرحلا يرحبلا لوطسألا
 نييسامولبدلاو .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو ةرصبلا تاطلسو .هل تناد يتلا

 سأر ىلع تيوكلا زيزعلا دبع باشلا رداغ .زيلجنإلاو سورلاو ناملألاو كارتألا

 ضايرلا ةقيرعلا نييدوعسلا ةمصاع ىلإ اهجتم «ةريبكلا ريغ تاوقلا نم ةعومجي

 .اهوزغل

 نيفلؤملا تارشع مامتها نم اريبك ازيح ةيروطسألا ةريسملا هذه تلتحا دقو

 اهولوانتو اهنع اوبتك نيذلا «نييويسآلاو نييكيرمألاو نييبوروألاو برعلا نيثحابلاو

 .ةميقلا مهثاحبأو مهتايح ريسو مهتاركذمو مهبتك يف ليصفتلاب

 ىضمأ يذلا يسال تربور فورعملا يزيلجنإلا يفحصلاو خرؤملا لوقي

 :ريبكلا هباتك داوم عمج ىلع افكتعم .ماوعأ ةعبرأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 دوعس نبا نأب ١98١., ماع يف رداصلا «دوعس لآو برعلا ةريزج :ةكلمملا»

 1١4 17 ةهنئس رياني ١ ف تيتا ىتلاو أ ريثك ةريسمملا هذه ةصق ددري ناك

 ت7 ا



 اهيلع فيضي ةصقلا هذه يوري ةرم لك يف ناكو .ضايرلا ىلع ءاليتسالاب
 يف ضايرلا ىلإ ةدحتملا تايالولل ريفس لوأ لصو امدنعو . ةديدج تاليصفت

 ةلالج نم ليصفتلاب ثدحلا اذه ةصق عاس فرش لان دقف 145٠. ةنس سرام

 لماكلاب دهشملا اذه ليجستب عيفرلا يكيرمألا يساسولبدلا ماقو .هسفن كلملا

 ةيخيرات ةيمهأ يذ ثدحكو» هايإ |[يقم .نطنشاو ىلإ لوألا هريرقت هنيمضتو

 .21)(ىربك

 نطنشاو لبق ثدحلا اذهب تملع دق ندنل نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 يف ٍيناطيربلا يسايسلا ميقملا لبمك مدقملا لسرأ امدنع ءابيرقت نرق فصنب

 ضايرلا وزغ لوح الصفم اريرقت ١107 ةنس سرام نم يناثلا يف جيلخلا
 ريرقتلا اذه ناك ١1١07 ليربأ نم رشاعلا يفو .«يبرعلا لصألا نع امحرتم»

 27 .نوتلم» دروللا دنطا نوؤش ريزو ةلواط ىلع لعفلاب اعوضوم

 .ديشر نبا ىدل ةيادبلا يف اريبك اعابطنا زيزعلا دبع راصتنا ريخ رثي م

 لوح ةيكرتلا تاطلسلا ةضوافمو رفحلا ةقطنم يف هتاوق عم ةطبارملا لصاو يذلا

 عايض دعب ىتح  ديشر نبا لظ دقف .كرابم ىلع ةراغإلا يف اعم كارتشالا

 دبع لوخد رمش ريمأ ربتعاو .يسيئرلا هودع تيوكلا خيش ربتعي - ضايرلا
 (9 .اتقؤم اثدح نييدوعسلا ةمصاع ىلإ زيزعلا

 عم هعارص يف ةريبك تابوعص هجاو دق ديشر نبا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ىلإ كلذ ىدأ ثيح .رمش خويش فوفص يف ةضراعملا ومن ببسب زيزعلا دبع
 دبع عضو فورظلا هذه تلهس (نيب ءدجن نع هراظنأ فرصو هاوق دافنتسا

 .2«*)ةريبك ةجردب زيزعلا

 رياني ةياه يف لئاح يحاوض ىلإ هتاوق عم ةدوعلا ىلإ ديشر نبا رطضا
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 دعب نكمتو ءرمش نم هل ةحاتملا ةندهلا زيزعلا دبع منتغاف 21407 رياربف علطمو

 نم هل لماكلا ءالولا نامضو ةنيدملا روس نيصحت نم تيوكلا نم امعد هيقلت

 هعاضخإ نع ترفسأ .بونجلا بوص تالمح ةدعب كلذ دعب مايقلاو ءاهناكس
 ضوخلا ةمزاللا ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةوقلا ءانب نم هنكم يذلا رمألا .جرخلل

 .ديشر نبا عم ليوطلا بقترملا هعارص

 تيوكلا نم امداق ضايرلا ىلإ  دوعس لا ريبك  نمحرلا دبع هدلاو داع
 نع هل لزانتف .هنبال ةلئاطلا تاردقلاو تازاجنإلا هينيعب ىريل ١9٠57. ويام يف

 نس يف زيزعلا دبع دلقت اذكهو .دجنل (كاحو نييدوعسلل اريمأ هبصنو هقوقح

 ىلع اهشرع ىلع اجوتم اكلم سلجيل «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكح ًاماع
 لاجر ىوقأ دحأك همسا دلخيل “1١467. ةئس ةينملا هتفاو ىتح نرق فصن ىدم

 .دوعس نباب ًابقلم خيراتلا لخديو .كاذنآ ةلودلا تايصخش نم هرصع

 ةرايز لوح هريرقت يف وكينسوأ هبتك ام ركذن نأ فيرطلا نم هلعلو

 رخآ» :لوقي ذإ « 5١ ةنس ريمسيد يف (عايراف» دارطلا نخعم لع «تيروكلا

 يف ةرملا هذه اهعامس يل ىنست ىتلاو .نآلا زيلجنالا اهذبي ىتلا ةديدجلا تالواحملا

 لبصألا دجن ريمأ دو بسك مهتالواحم يه .ةعلطم تايصخش نه :تيوكلا

 ًايصخش هسفتب ىل فرقا دقو .هفطاعتو تيوكلا يف ًايلاح ميقملا نيم رلا كبع

 . هنم ديشر نبا .اهعزتنا يتلا دجن ةظفاحم درتسي نأ لجأ نم ليحتسملا لذبي هنأب

 يننواعيس نم لك» : ةيلاتلا ةرابعلا ةرم نم رثكأ نمحرلا دبع ررك يعم هثيدح يفو

 امداخ يندجيسو يمايأ رخآ ىتح يتقادصب ىظحيس بيلسلا نطولا ذاورتسا ىلع

 .20(2(ةياغلل اعيطم

 تا



 يف ناك دوعس لآ ريبك نأب اجاتنتسا وكينسوأل نمحر لادبع ثيدح نم صلختسنو

 .اهدحو ايناطيرب نم سيل ةدعاسملاو معدلا ىقلتل ادعتسم ةظحللا كلت

 دق نييدوعسلا ةمصاع تناك .الوأف ١4٠7. عيبر يف عضولا فلتخا دقل

 .دجنل ةيبونجلا قطانملا ىلإ دتمي هناطلس أدبو .دوعس نبا يديأ يف تطقس

 ىلع لئاح يحاوض ين فكعي ديشر نبا نأ امامت حضاولا نم حبصأ ءايناثو

 تيوكلا نم لك ىلإ ةيوق ةداضم ةبرض هيجوت لجأ نم اهعيمجتو هتاوق دشح
 تاحيملتلا كلت ىللغ لعف در يأ ىمورلا بناجلا دبي مل ءاثلاثو .ضايرلاو
 .وكيتسمأ عم ثيدحلا يف تدرو يتلا ةحضاولا

 هترداغم ليبق ١4٠7. ويام يف نمحرلا دبع هجو فورظلا هذه لظ يف

 مدقملا ىلإ ةلاسر .نييدوعسلل ايمسر اميعز ناك امدنع يأ «ضايرلا ىلإ تيوكلا

 خويش عم ةمربملا كلتب ةهيبش هعم ةيقافتا ماربإ اهيف هجري .رهشوب يف لبمك
 .«انيلع ةبيطلا ةيناطيربلا ةموكحلا راظنأ عقت نأ سمتلا»و .نيرخآلا ةقطنملا

 نم وكينسوأ نيبو هنيب راد ام ىلع يناطيربلا ميقملا كلذ دعب نمحرلا دبع علطأو
 ام اذإ ءايسور نم ةدعاسملاو نوعلا هيلع ضرع دق ريخألا نإ هل لاقو .راوح

 ةحيصنب حارتقالا اذه ضفر دق هنأب ريمألا هون ماتخلا يفو ؛ايباتك كلذ بلط

 اتكلك ىلإ لماكلاب ثيدحلا اذه نومضم لقن نع لبمك ناوتي ملو !هل كرابم
 يذلا , غنورتسمرأ (غنيوبال» ةنيفسلا ناطبق لسرأ امك .ويام 77 يف ايفارغلت

 ويام ”1/ يف رمألا اذه لوح الصفم اريرقت .؛تيوكلا نم امداق رهشوب ىلإ لصو
 .تيكنازوب لاريمدألا ةيقرشلا دنملا لوطسأ دئاق ىلإ

 .دجن يف ىربك تاراصتنا اوققح دق نييدوعسلا نأب هتيقرب يف لبمك هون
 اداضم اموجه ريخألا نشي نأ عقوت هنكل .ديشر نبا ذوفن يراوت ىلع لدي ام

 ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا ميقملا حصن اذلو ١14١07. فيرخ لولح دنع ايوق

 نومضم ةحص يف هتقث نع ميقملا برعأ ماتخلا ينو .ةلاسرلا ىلع درلا يف نأتلاب
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 لصنقلا نأب تبثي ام دوجول ارظن ءوكينسوأ عم هثيدح نع نمحرلا دبع هلقن ام

 .تيوكلا يف لعفلاب هراز دق يسورلا

 .بلطلا اذهب اسوملم امامتها نوزريك دروللا ىدبأ لاوحألا يأ ىلع

 لوطسألا ةدايق ىلإ تيكنازوب لاريمدألا هعفر نيب .دنهلا نوؤش ةرازو ىلإ هلوحو

 ىصوأ كلذ عمو .نمحرلا دبع ىلإ در لاسرإ مدع وه رارقلا ناكو .يزيلجنإلا
 .29بثك نع ثادحألل قحاللا روطتلا عباتي نأب لبمك نوزريك

 مل لبمك مدقملا ىلإ نمحرلا دبع ةلاسر نأب ركذن نأ فيرطلا نم هلعلو

 ردص دق حارتقالا نأ ىلع اديكأ اليلد وكينسوأ ريرقت ريتعيو .ةعدخ الإ نكت

 تلسرا دق خمعرلا دبع ةلاسو نأ شلع كدي انو ءةمجرلا دبع نه لب هته نبيل

 تاذلاب وه هنأ ْنِم ةقيثولا هذه يف هيلإ ريشأ ام وه كرابم ةحيصنب اضيأ امبرو .ملعب
 .لايخلا يحو نم عرتخملا حارتقالا اذه لوبق مدعب نييدوعسلا عنقأ ىذلا

 رهشوب ىدل نييدوعسلا ةناكم عفر وه «ةليحلا هذه نم اعقوتم ناك يذلا فدهملاو

 ةجاحلا دشأ يف ناك كرابم نأو ةصاخ .تيوكلا مكاح ةناكم كلذكو .اتكلكو

 نبال ةديدجلا ةمجهلا ليبق .«تاذلاب ةظحللا كلت يف يناطيربلا بناجلا معد ىلإ

 داقتعالل انوعدي ام ةمث كانهو .اضيأ كارتألا امبرو . ميهاربإلا فسويو ديشر

 ناك نوزريك دروللا نأب يابموب ربع اتكلك نم تامولعم هتغلب دق كرابم نأب

 .تيوكلا يف «غايراف» هب لبوق يذلا لفاحلا لابقتسالا نم ةياغلل ابضاغ

 اسكعنا دق ةلأسملا هذه هاجت هتنورمو كرابم رذح نأ ىلإ ةراشالا نم دبالو

 ماق يتلا ةلحرلاب قلعتم .هتلالد يف ينغ هنكل .ريغص دهشم لالخ نم حوضوب

 يسورلا ملاعلا ةعيبطلا ءاربخل وكسوم ةيعمج وضعو تاناويحلا ملع ريبخ اهب

 ١91٠7. ليربأ - سرام لالخ تيوكلل هترايزو .جيلخلا ىلإ يكسنيلفايوغوب

 ىناومل هترايز ءانثأ يف هتاكرحت ىلع ةنلعم ريغ ةباقر زيلجنإلا ءالكولا ضرف دقف

 د 1 370 هك



 ةسرامب اسبلتم طبض دق هنأب اريرقت نوزريك ىقلت ليربأ ةيام ينو .جيلخلا

 .تيوكلا يف يفارغوتوفلا ريوصتلا

 بلط دقو 14٠7. سرام يف رهشوب نم كرابم ىلإ نيتلاسر وكينسوأ هجو

 روكذ نم 7 ١ ددعب كرابم هدوزي نأ سرام ١7 خيراتب ىلوآألا هتلاسر يف

 لابقتسا نسح ىلع قيمعلا هركش نع بارعإلا نع وكينسوأ لفغي ملو .نالزغلا
 يفو .نمحرلادبع خيشلا ىلإو كرابم ءانبأ ىلإ ةراحلا هتايحت لقن بلطو ,«عايراف»

 نأب تيوكلا خيش يسورلا ماعلا لصنقلا دافأ سرام 77 خيراتب ىرخألا ةلاسرلا

 ةيرحبلا تاناويحلا ةساردل ايلاح رهشوب روزي يكسنيلفاي وغوب يسورلا ملاعلا
 ميدقت يسورلا يسامولبدلا بلط دقف .تيوكلا ةرايز همازتعال ارظنو . جيلخلل

 0 ةدمل تيب راجكتسا ىلع هتدعاسمو يملعلا هطاشن يف هل نكمملا نوعلا
 نم لكل راخلا همالس نع ىرخأ ةرم برعي نأ ةلاسرلا ماتخ يف هتفي ملو «مايأ

 . نمحرلا دبع خيشلاو رباج خيشلا

 ةرشابم يلاتلا مويلا يفو «ليربأ 18 يف تيوكلا ىلإ يكسنيلفايوغوب لصو
 وكينسوأ يباطخ اهب اقفرم .هنع ةبضتقملا تامولعملا ضعب لبمك ىلإ كرابم لسرأ
 :هيلاص نيروكلل

 هرودب نوزريك موقيل ءاتكلك ىلإ اهاسرإب ماق قئاثولا هذه لبمك يقلت روف

 ملع لخد اذكهو ءاضيأ نوادسنلو نوتلمه نم لك ىلإ ةعرسلا هجو ىلع اهعفرب
 . جيلخلا يف ةيلودلا تاقالعلا خيرات ةيرحبلا تاناويحلا

 ةرايز لالغتسا لواح دق كرابم نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 تاساردلا رطأ ىلع ةرصتقم نوكت الأ ثيحب .تيوكلل يكسنيلفايوغوب

 يف يسورلا ملاعلا ةماقإ لالخ ءارحصلا يف اديعب هدوجو مغرو ءطقف ةيناويحلا
 .هئاقلل اصيصخ نيترم ةنيدملا راز دق كرابم نأ الإ .مايأ 5 ىدم ىلع تيوكلا

 د 1 0 د



 فوسو .يل ءاقشأ سورلا ربتعأ يننا» :الئاق .,ثيداحألا كلت لالخ هل حرصو

 اوغلب .مهل هميدقت يعسو يف ام لك ميدقتل امئاد دعتسمو «يل مهتارايز يندعست

 .يل اخأ هربتعا يذلا ءوكينسوأ رهشوب يف يسورلا ماعلا لصنقلل يمالس

 نكمي فيك :اعدوم , يكسنيلفايوغوب هلأس دقو .«هعم لئاسرلا لدابت يف يتبغرو

 نأ وجرأ دحاو ءيش» :كرابم در ناكف .ةريبكلا ةوافحلا هذه ىلع هركشي نأ

 ءاقشأ مهريتعأو سورلل قيدص يئننأب اولوق .كلذ مكنكمأ اذإ .يلجأ نم هولعفت
 . "0”(غروبسرطب يف روطاربمإلا ةماخف ىلإ ةمولعملا هذه اولقنا .يل

 ةياغلل ةبعص فورظ يف ضايرلل دوعس نبا حتف دعب ىلوألا روهشلا ترم
 اديازتم ارتوت عيب رلا ةرثف تدهش ثيح . تيوكلل وأ نييدوعسلل ةعستلاب ءاوس

 اهسأر ىلعو .ةيركسعلاو ةيندملا ةرصبلا تاطلسو كرابم نيب ةلدابتملا تاقاللعلل

 اهتانيصحن دييشت ةلصاوم ىلإ ةيكرتلا تاوقلا عفد امم ءاشاب يرون ديدجلا يللاولا

 لئاح برق ةيسيئرلا هتاوقل ديشر نبا دشح مغر .دجن نم ةيبونجلاو ىطسولا

 . لبق نم اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا بابسألل

 رياربف ةياهن يف ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا اهتقلت يتلا ريراقتلا نكل
 .ةيوقلا دجن لئابق نأ ىلإ ريشت .نيرحبلا ليبخرأ يف اهئالكو نم 7

 تى توضناو دوعس نبا لل تحهحضتا لف .ريطمو ةرمو نإجعلاو رساودلاك

 نبا ةلب ابق ف .ناطحقو ريفظلاك .لئابقلا صعب ترمتسا م .هئاول

 ("!.ةقباسلا ةيلعافلا سفنب نكي مل دييأتلا اذه نا مغر ءديشر

 حضوأ روصت ىلإ لصوتلا ىلع اندعاست ةياغلل ةقئاش قئاثو كانهو

 لصنقلا ريراقت يف لثمتت 1055 سرام - رياريف لالخ دجن ُْق دقعملا فقوملل

 .هريرفقت نمص رياريف ١ / ُْ بتك يذلا ءوقكيشسوا رهشوب 2 يسورلا ماعلا

 نبال ىرغصلا تانكثلا رحدو دجن نم ةيبونحلا قطانملا لالتحا نأب :لوقي
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 دكأو .(5) دوعس نبال «نييتيوكلا ةدعاسم» الول اققحتيل نكي مل .ءاهيف ديشر

 معد نم نمحرلادبع هب ىظح ام سرام ١ا/ خيراتب ةلسرملا هتيقرب يف وكينسوأ

 , 235 ةيتيوكلا تاوقلا كي ىلع

 عقاوم تيبثتو زيزعت يف تيوكلا رود نأب ركذن نأ ريدجلا نم هلعلو

 ريراقت يف اضيأ درو دق دجن نم ةيبونجلاو ىطسولا قطانملا يف نييدوعسلا
 هلوانت يف ”١1١7 ليربأ ؟ يف راشأ يذلا .فومادأ ةرصبلا يف ىسورلا لصنقلا

 ام ىلع ىلوألا ةجردلاب زكتري حاجن نم هققح ام» نأ ىلإ دوعس بأ تاراصضتنال

 (١١(تادعاسم نم تيوكلا خيش هل همدق

 يف هسملن يذلا .غارفلا كلذ ام دح ىلإ دست ريراقتلا هذه نأ بير الو

 رودو دجن يف عضولل  ابرع وأ نييبرغ اوناك ءاوس  نيثحابلاو باتكلا ضرعت
 ١4٠7. ةنس عيبر يف ثادحألا هذه يف تيوكلا

 ىلإ اضيأ راشأ دق هسفن ديشر نبا نأ مامتهالا ريثت يتلا تاقرافملا نمو

 يف ةناتسآلا يف مظعملا ريزولا ىلإ ةعوفرملا هتلاسر يف دجن ثادحأ يف كرابم رود

 .هل هتعاطو هئالوب اهيف هملعأ يتلاو .سرام

 ةريبكلا ةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلع ةقيثولا هذه يف ديشر نبا دكؤي ثيح

 هنم اكاردإو «اهلك ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلا حاتفم» ب اهايإ ًافصاو .تيوكلل

 لاعفألا نأ ىلإ ةراشإلا نع ناوتي ملف ءديمحلا دبع ةيسفن ىلع ةرثؤملا لماوعلل
 يف ايكرت ذوفنو عقاوم ضيوقت ىلإ ةجردلاب ةهجوم كرابمو زيلجنالل ةكرتشملا
 ةرورض ىلإ مظعملا ريزولا هيبنت نع رمش ريمأ لفغي ملو .فيطقلاو ءاسحألا
 دض ةلاعفو ةمساح ريبادت ذاختال ناطلسلل تاروصتلاو راكفألا هذه لك غالبإ

 . كرابم

 نأ معر - ةيرسلا ةلاسرلا هذه نم ةروص فل .اعقوتم ناك أكو

 تا



 اهنمو .ةناتسآلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا ىلإ ام دح ىلإ ارخأتم ءاج اهميلست

 ريزولا ىلإ نزنوب لامعألاب مئاقلا نم ةيطغت ةركذم عم ندنل ىلإ اروف تهجو
 كوكش .ديكاتلاب ىوقت فوس هذه ديشر تبا ةلاسر نأ ىلإ اهيف راشأ ءقواذسنل

 . جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يف ايناطيرب ةسايس هاجت هتبيرو ناطلسلا

 نم ةناتسآلا ىلإ تلقن دق رمش ريمأ ةلاسر نأ ىلإ هتاذ تقولا يف هونو

 ىلع ىلاعلا بابلا يف ةميقلا ايادحلا قادغإب اوماق .نيصاخ نيثوعبم لالخ

 .9'©2ديكألا اهلوعفمب ةلاسرلا هذه يتأت نأ اونمضي ىتح .ناطلسلاب نيطيحملا

 تيوكلا فراشم ىلعو دجن بونج يف رتوتلا ةدح تديازت نيحلا اذه يفو
 ةياهبن يفو همكح تحن ةيوضنملا لئابقلا خويشو ديشر نبا تامجه ببسب ةديعبلا

 تلواحو ةيتيوكلا يضارألا ىلع ةراغإلا نم رمش تاوق تنكمت 11057 ةنس ويلوي

 . اهاقعأ ىلع تدر ابنكل ءنضحملا ةيحيبصلا زكرم ىلع ءاليتسالا

 نم هاوكش نمضتي لبمك ىسايسلا ميقملا ىلإ اباطخ كرابم لسرأ دقو

 ريشيو .ناوفس يبونج ويام ةياهن يف هل ةعباتلا لئابقلا ال تضرعت يتلا تامجملا

 اولوتساو .ميهاربإلا فسوي نم زاعيإي مهتاجه اونش دق نيريغملا نأ ىلإ هيف

 هضيوعتو نيبنذملاب باقعلا لازنإب خيشلا بلاطو .منغ سأر 8١ ىلع اهلالخ
 ديشر نبا اياونب موجهللا اذه طبر نع لفغي ملو .هب تقحلأ يتلا رارضألا نع

 يف عضولا هيلع ناك يذلا ديقعتلا ىدم كردن اميكو .دجنو تيوكلا دض ةتيبملا

 اذه هيقلت روف لبمك نأ ىلا ريشن نأ يفكي 2١9٠57 ةنس فيص يف ةقطنملا هذه

 هرودب هعفر يذلا نوتلمه» ىلإ نوزريك ههجو اهنمو اتكلك ىلإ هلاسرإب ماق باطخلا

 .© "”هيف رظنلل نوادسنل ةيجراخلا ريزو ىلإ

 عيطق ةلكشم اهيف دوحتست ءايناطيرب خيرات يف ةرم رخاآو لوأ يه هذه تناكو

 نم سيل مامتهالا اذه لك ىلع ةديعبلا ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص يف مانغألا نم

 بك



 كرابمل ادعو مدقي نأي لبمك ىلإ تاهيلعتلا تردص لاوحألا يأ ىلع

 ىلع موجه يأب مايقلا نع قرطلا ىتشب هعنمي نأ ىلع نكل .همعدو هدييأتب

 .ةقطنملا هذه يف ةطبارم تناك سداسلا ىكرتلا قليفلل ةيماظنلا تاوقلا نأو

 ”١4١٠7 ماع سطسغأ ةيادب يف ديشر نبا نش كلذ نع رظنلا ضغبو

 ةمواقم نودو .دوعس نبال اهمعد ميدقتب تدعو يتلا لئابقلا ىضارأ ىلع اموجه

 لجأ نم ضايرلا ىلع هفحز أدبو ميصقلاب ةديرب ةنيدم يقر نبا لتحا ركذت

 .نيرخآلا نييدوعسلا لكو هسفن دوعس نبا لاقتعاو دجن ةمصاع رهق

 خيش ةلاتسا نم دوعس نبا نكمتو لئابقلا ءالوب زوفلا لجأ نم عارص أدب
 فصنلا يفو ةطوحلاو رئاحلا ناكس هدناس امك هفصل ريبكلا ذوفنلا تاذ ةرم ةليبق

 نأ دعب .جرخلاب ملدلا ةنيدم ىلإ عارصلا زكرم لقتنا ربوتكأ رهش نم ناثلا

 هلك جرخلا ىوضني فوس ةيسيئرلا ةنيدملا هذه هلالتحاب هنأ ديشر نبا بسح

 لبق نم ةرصاحملا ضايرلا ةنيدم نع دوعس نبا لزع نم نكمتيسو .هئاول تحت
 نيب ةلصلا عطق ىلإ كلذ ءارو نم هيعس وه كاذو اذه نم مهألاو ءهتاوق

 ريس ةعرس فعاض دقف اذلو ءاديج دوعس نبا هكردأ ام اذهو كرابمو نييدوعسلا

 نصحتي ذخأو همصخ لفاغ نأ دعب ملدلا لالتحا نم نكمتو ءارامنو اليل هتاوق

 نبا تاوق روهظ نم طقف تاعاس ةعضب لبق اهل ةمخاتملا ليخنلا نيتاسب يف

 كراعملا ىحر تراد ىتح ريمفون نم لوألا له نأ امو .ىيحاونلا كلت يف ديشر

 طسو يف ةوسقو ةوارض نامزلا كلذ كراعم رثكأ نم تناكو .نيقيرفلا نيب

 مادختسا يف نيتريبك ةياردو ةكنح دوعس نبا اهالخ رهظأو «ةيبرعلا ةريزجلا

 يحانج ىلع حساك موجه نشب هناسرف ماقو ««ينيترام» قدانبل ةيوقلا نارينلا



 مظنملا ريغ باحسنالاو رقهقتلا ىلإ هورطضاف .ديشر نبال ةيساسألا تاوقلا

 .ةريخذو تاقلط نم هيدل ام لك لماكلاب دفنتسا دق همصخ نأب يردي نأ نود

 لع ءاليتسالا نم ىرخا ةره نكمت دق ديشر نبا نأ ول ؛تيوكلا دديهع نأ نكمملا

 يف هعون نم لوالا ثدحلا وه اذهو 2'*» ضايرلا ىلإ اهاسرإل ةيفاك تاوق

 ناكس مظعلو لب ىلذئتقو حابصلا ةرسأل ىساسألا لخدلا نأل :تيوكلا خيرات

 عضولا نأ ىلع كلذ لدي .مث نمو .ؤلؤللا ديص نم يتأي ناك ءاضيأ - ةرامإلا

 .ةنيدملا هتدهش يذلا رتوتلا نع رظنلا ضغبو «ةياغلل اريطخ لعفلاب ناك

 بقعو ضايرلا ةقطنم ىلإ تيوكلا نم ةريبك ريغ تاوق ربمتبس يف تهجوت
 .ريمفون ةيادب يف تيوكلا ىلإ دمحم هقيقش دوعس نبا لسرأ ةرشابم ملدلا ةكرعم

 نبا تاوف ىلإ ةبرض هيجوت ىلع اهثح لجأ نم اهعم قيسنتللو ةدعاسملل ابلط

 ,557 سلا حانجلا نم ديشر

 ةحضاو ةنيب ىلع اوناك زيلجنإلا نييسامولبدلا نأ ىلإ انه هيونتلا نم دبالو

 قربأ ذإ .ضايرلا برق تراد يتلا كراعملا يف تيوكلا هتبعل يذلا رودلا نم

 نأ فورعملا نم» :لوقي ءاربخ سطسغأ يف رونوكوأ ريفسلا ىلإ فالستارف
 ريخألا نكمت امل هتدعاسم الولو «ةليوط ةرتف ذنم دوعس نبا عجشيو معدي كرابم
 1 5؛تاراصتنالا هذه قيقحت نم

 مغرو .ريمفون ةياهن يف دجن ةهبج ىلع ريغت نأ ثبلي مل عضولا نأ ريغ
 ةقطنم ىلإ لايشلا بوص هباحسنا دعب هنأ الإ ديشر نباب تقحلا يتلا ةميزمل
 مث .الوأ تيوكلا ىلع ةراغالل ىفلزلا ةقطنم يف ىربك تاوق دشحي أدب «ةديرب
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 يف ةميزهلا هب قحلأ نمم مقتني مل اذا هنأب رمش ريمأ نقيت دقف .كلذ دعب ضايرلا

 نم ريبك ءزج عم دجن نم ةيبونحلا قطانملا لك عايضب رطاخي هنإف .ملدلا ةكرعم

 تاوق نم هعمج نكمي ام لك دشحو دينجن ىلع ديشرلا نبا لمع اذلو .هتاكلتمت

 ىطظحب هنأب هتاذ تقولا ُْى ار .ءالولاب هل تناد يتلا لئابقلاو رمشلا لاجرو

 معنأ ثيح «ةيلحملا ريغو ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا لبق نم نيعساو دييأتو معدب

 رهش رورم بقعو .ساملاب عصرملا راختفالا ماسوب ويلوي ١١ يف ناطلسلا هيلع
 .ةيبهذلا ةقايللا ةيلاديمب ءىوك دق هنأب ديفي ارخ فحصلا ترشن رهشلا فصنو

 هذمهل ةلثام ,ىرخأ ةلاح ةيناثعلا ةيروطاربمإلا خيرات يف دجت نأ بعصلا نمو

 .ةيكرت ريغ ةيصخش ىلإ اهحنم ىلع ةوالع ةريصق ةرتف لالخ ةرركتملا تآفاكحملا

 عاونأ ىفلزلا ةقطنم يف ترهظ لب .طقف كلذ ىلع ةيناطلسلا ةيانعلا رصتقت مو

 نيعتسي نأ هرودب ررق يذلا .كرابم اهدكأ ةقيقح يهو .ةحلسألا نم ةديدج
 ىلع أرط يذلا داحلا رتوتلل ارظن مداقلا لصفلا يف كلذ نيبنس امك دوعس نباب

 ىلوألا مايألا ينو ربمسيدو ربمفون يرهش يف ةصاخ .ءاطوحو تيوكلا يف عضولا

 نم فلأتت ةريبك ةوق سأر ىلع تيوكلا فراشم ىلإ دوعس نبا لصو ريمسيد نم
 .براحم فالا 5 نم ةفلؤملا رباج كرابم نبا تاوق ىلإ مضنيل .ءلجر فالآ ٠

 دوعس نبا هجوتيل ديشر نبال ةيلاوملا ريطم ةليبق ةدحوملا تاوقلا هذه ترحدو
 .ارتلجتا ىف ةعبصملا ةريشتلاب دوزتلل تيوكلا ىلإ كلذ دعب

 بونجلا وحن ةبراضلا هتاوق هيجوت ديشر نبا ررق فورظلا هذه ءازإ
 ىلع ةراغإلل .هتاوق نم ريبك ءزج عم دوعس نبا بايغ ةصرف لالغتسال يقرشلا
 اهتانيصحت لضفب ةمجهلل تدمص دق نييدوعسلا ةمصاع نأ ديب .ضايرلا

 هتجاح ىلع دوعس نبا لوصح دعبو ةنس ٠١ لبق نم اهؤانب ديعأ ىِتلا ةيوقلا

 ءزج ىلع ىلوتسيل يبرغلا لامشلا هاجتا يف ةئجافم ةراغ نشب ماق .ةريخذلا نم

 . ادمرثو ءارقش يىتنيدم اضيأ هتاوق تلتحاو .ةينغلا ميصقلا ةقطنم نم ريبك

 د ل



 نضايرلا لوح هراصح كفي نأ 9 . هقيوطت تاالواحمل ايدافت .ديشر نبا رطضاف

 . لئاح ةقطنم هاجتا يف لامشلا ىلإ هتاوق عم عيرسلا باحسنالا يف أدبو

 .برعلا ةريزج نم ىطسولا قطانملا يف ١41057 ةنس ةلمح تمتتخا اذكهو

 1 اريغخأ ةيوقلا نم ديالو ةريكسو ميصقلا لكل ةداس نويدوعسلا حبصأ يتلاو

 ةيادب يفف .ةريثك بابسأل ىزعت تناك دوعس نبال ىربكلا تاراصتنالا نأ

 تبلج امدنع .ديدج نم رتوتلاو مزأتلا ىلإ دجن يف فقوملا داع نيرشعلا نرقلا

 مهلالتحا دعب دلجلاو ببغلاو ليكنتلاو رهقلا بيلاسأ اهعم ةيبيدأتلا رمش لئاصف

 رمألا 14٠1١« ةنس رياربف يف فيرصلا ةعقوم يف كرابم ةميزه بقع دجنل يناثلا

 كلت يف دجن تدهشو .رضحلا ناكس ودبلا لئابق بضغو ءايتسا راثأ يذلا

 .ةيرئاشعلا ةيلبقلا تاقالعلا خسفت ةجيتن ةيداصتقاو ةيعامتجا ةمزأ ةرثغلا

 ككسلاو ةحالملا تاكرش لبق نم ةسفانملا ببس ةيشاملا ةيبرست ووهدنتو

 ,ةريثكلا ودبلا لئابق ةشيعم ىوتسمو لوخدم ىلع ايبلس سكعنا امم .ةيديدحلا

 لواحو .لئابقلا هذه نيب مادصلا دتشاف اهيف ةوفصلا ىلع ىلوألا ةجردلابو
 . ةنصرقلاو بلسلا قيرط نع مهب تقحلأ يتلا رارضألا ضيوعت اهخويش

 ىلع رطخلا نأ تدجو اهنكل ضرألا يف رقتست نأ لئابقلا ضعب تلواحو

 تاراغإلاو تانحاشملا نم فورظلا كلت يف ىضارألا باحصأ كالمأو ةايح

 نع نويفرحلاو راجتلا برعأ امك لحرلا لئابقلا هل ضرعتت امم ريثكب ربكأ ةرمتسملا
 ةزينعك ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم ىربكلا ندملا يف ةصاخ مهئايتساو مهرمذت

 اقوش رضحلا قات :لوقي لزوم فورعملا ةلاحرلاو ثحابلا بتك دقو ةديربو

 .7"2(مهتايحو مهكالمأ يمحتو مهيمحت ةيوق ةطلسل

 ءامعز عفد امم ,ةيزكرملا ىلإ ةعزنلا دادتشا ىلإ هلك اذه ىدأ دقف .مث نمو

 ثيح .تيوكلا ىلإ اونري نأ ىلإ نرقلا ةيادب يف ميصقلا ندم ماكحو دجن لئابق
 .دوعس نبا ىلإ ءادن ةزينع لهأ بتكو .ىفنملا يف ذئتقو نويدوعسلا شاع

 ب



 رملاو ولحلا ىلع كعم انقفتا» :نولوقي .مهل ديشر لآ بهن نم هب نيريجتسم
 . 22«انلافطأو انكالمأ انسفنأب كل مدقنس

 .دجن يف ديشر نبال ةضراعملا دعاصت بثك نع نويدوعسلا عبات

 ةصاخ تازايتماو تاليهست ىلع لوصحلا يف كرادبم عم مهتالص اولغتساو

 نبا نيب تاقالعلا مقافت دعب ةصاخ .تيوكلا ىلع ةددرتملا ةيدجنلا لفاوقلل

 مامأ زاجحلا ىناوم قالغا ىلإ ىدأ امم .جحلا قيرط ببسب ةكم فيرشو ديشر
 يف ديشر نبا هجوت امدنعو .مهتوص ىلعأب نييدوعسلا اودحم اذهلو .دجن راجت

 نم دوعس نبا درط مهايإ ادشانم ضايرلا ناكس ىلإ هئادنب ”١107 ماع عيبر

 نبا غاليإب اورداب كلذ قوفو .عايصنالا مدعو ضفرلا مهدر ناك «ةنيدملا

 057 .كينوعلا ةلآسري قوعس

 نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم اوهجاو دق ديشر لآ نأب لفغن الأ بجيو
 ادع ناكو ؛زاجملا ىف ةيكاملا ةمقلا لبق نم اضيآ ةديدش ةضراعم

 نلعأ ثيح .زاجحلا ديدح طخ عورشم ءدبب ىلوألا ةجردلاب اطبترم فقوملا

 ةيديدح ككس طخ دييشت يف عورشلاب هرارق نع ليربأ يف ناطلسلا

 يملسم ىلإ ءادن هجو دقف نينمؤملل ةفيلخ هتفصبو .ةكمو ةنيدملاب قشمد طبري
 يذلا .«سدقملا قيرطلا» ءانب يف .هولدب لك هيف ةمهاسملا مهدشان ءهلك ملاعلا
 حتتفاو .حجحلا كسانم مهئادأ ةيناكمإ ملاعلا جاجح لكل رفويو نمضيس

 .رالود فلا 55١ لداعي غلبم ميدقتب ىاتتكالا ةقرو ديمحلا ديغ ناطلسلا

 ةبسن لداعت ةيناثعلا ةيروطاربمالا طابضو ىفظوم لك ىلع ةصاخ ةبيرض ضرفو
 كلت يف لاومألا عمج ىلع ةوالع .ضرغلا سفنل تلوح .مهبتاور نم ٠/

 .ىراخب ةرامإو ناتسكرتو دنهلاو (ايسينودنإ) ةيدنلوطلا دنهلاك ةيئانلا نادلبلا

 دنسأو .قيرطلا ءانب ةيلمع يف يكرتلا شيجلا طابضو دونجلا دينجت ىرجو
 اصاخ امانتها ترهظأ نيلرب نأ ديب .نييلاطيإلا نيسدنهملا ىلإ ينفلا فارشإلا

 ةفاضإلاب «ةيناملالا قرفلا مامأ قيرطلا حتفيس هنأل ارظن .عورشملا اذه ذيفنتب
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 اذه ءانبل نيدنجملا نيلغتشملا ددع لصو دقو .سيوسلا ةانق وحن .ةيكرتلا ىلإ

 سطسغأ 7١ موي يفو ...صخش فلأ 2٠١ نم رثكأ ىلإ ام ةرتف يف قيرطلا

 زجتأ شرغلا ىلع ديما دبع ناطلسلا سول 7*؟ ىركذلل ققاوملا 14 ةئيس

 . ةنيدملا ىتح قيرطلا دم عورشم

 ىوقي نأ هنأش نم ناك هذيفنتو يديدحلا زاجحلا طخ ءانب نأ يف لادجالو

 عقاوم يلاتلاب فعضيو .ةيبرعلا ةريزحلا هبش يف ناطلسلا ذوفن ةريبك ةجردب

 نيب يفارغلتلا طخلا ةيامح ةمهم ديشر نبا ىلإ يلاعلا بابلا دنسأ دقو .نييمشاملا

 تلصح دقو .هدييشت يراحلا يديدحلا زاجحلا قيرط كلذكو ةنيدملاو قشمد

 تاضقانت قلخ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ةلئاط غلابم ىلع كلذ لباقم رمش ةدايق

 حلاصمو زاجحلا يف ةمكاحلا رئاودلل ةيداصتقالا ةيسايسلا حلاصملا نيب براضتو

 هجو يف زاجحلا ىناوم قلغب نيسح ةكم فيرش رمأ اذهو .رمش ةيلبقلا ةوفصلا

 هيلإ انرشأ نأ قبس اه اذهؤ . ديشر نبآل لكقو ةعضاخ تناك يتلا .دجن راجت

 نبا ىلإ حالسلاب ةلمحم لفاوق زاجحلا ربع رصم نم تهجوت .مث نمو .لبق نم
 يف ةبيتعو برح يتليبق ةكم مكاح فلكو .رصم يف هراصنا هانتقا يذلا دوعس

 نبا ةلود نم ةيبرغلاو ةيبونجلا قطانملا ىلع ةراغإلاب 1١4٠0١. ١407 يماع

 2” *ةاهيف هامدلا نم ريثكلا كفس ىلإ ضدأ اغ عءديشر

 ربكأ نم ربتعت يتلا ديبع ةريشعو ديشر نبا نيب ةكم ماكح سد دقو

 نم ١84194 ةنس ذنم هنكمت مدع ىلإ ةعيقولا هذه تدأو رمش لئابق ىوقأو

 . لئاح هتمصاع ىلإ ىتح لوصولا

 بابسأ اضيأ انل فشكت تاسبالملا هذه نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 ةيزيلجنإلا تاطلسلاو ةيناطيربلا ةيسامولبدلا هتذخما يذلا .يبلسلا فقوملا

 مكاح تاقالع نع نيتيضار اتكلك الو ندنل نكت ملف .ديشر نبا هاجت ةيدنهلا

 دبع ناطلسلاو يلاعلا بابلا عم ةصاخ ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا عم ةقيثولا رمش
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 تيوكلل ىداعملا رفاسلا هجوتلا نم ديدشلا امههئايتسا نع الضف ايصخش ديلا

 كرابمل ةئادعو ؛ديشر نبال ىركسعلاو يبايسلا طاشنلا لك هب عبشت ىذلا

 عم فلاحتلا ىلإ هعفد امث .نييدوعسلا نم الدب .دودللا همصخك هل هترظنو

 بيلغت هتلواحم كلذكو .ةرصبلا تاطلس عمو تيوكلا دض ميهاربإلا فسوي
 .ةقطنملا يف ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع ديمحلادبعو يلاعلا بابلا

 نومحي نييدوعسلل مهدييأتب اوناك ةرامإلا ماكحو كرابم نأ بير الو

 نأب ةعانقلا نم قلطني مهفقومل مهمييقت ناكو ةيتيوكلا حلاصملا عبطلاب

 يكرتلا ديشر لآ رطخ ةهجاومو كارتالل يدصتلل بئاصلا بولسألا وه اذه

 ةريزج نم ىطسولا .قطانملا ىلإ ةيراجتلا قرطلا معفل اريخآو .تيوكلاب قيحملا
 دجن تناك امنيبو .تيوكلل ةبسنلاب ةغلاب ةيويح ةيمهأ لكشي يذلا .برعلا

 ناوم وأ ةرصبلا ربع اهتتراجت لك تراص .ديشر نبا مكح تحن ةيوضنم

 يتلا تامولعملا ىلع ءانب «ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةفاحصلا تهون دقو . ءاسحألا

 ةريزجل ىطسولا قطانملاو تيوكلا نيب لفاوقلا ةكرح نأب .ةرصبلا نم اهتقلت
 نم ةيبرعلا لويخلا ريدصت فقو هانعم اذهو .نرقلا ةيادب يف تفقوت دق برعلا

 ريدصتلا اذه هردي امل ارظن ةغلاب ًارارضأ اهب قحلي رمأ وهو .دنهلا ىلإ تيوكلا
 يف لمعلا طاشنلاو ةراجتلا باصأ ام ىلع ةوالع .اهيلع ةلئاط حابرأ 7

 ةريزجلا طسو عم ةيراجتلا تالصلا عطق نأ ظحاليو ©: للش نم تيوكلا

 يف اتقؤم كرابم ةناكم طوبه ىلإ تدأ يتلا بابسألا نم ادحاو ناك ةيبرعلا

 . اهفانكتسا لجأ نم هعسو يف ام لك لذب دقف مث نمو .ةرامإلا

 اساسأ دمتعت تناك تيوكلل ةيركسعلا ةوقلا نأب لفغن الأ بحي ءاريخأو

 قوسي ناك ديشر نبا ذوفن ديازت نأ نيح يف «لئابقلا نابرع نم نيعوطتملا ىلع

 هرودب لكشي ناك ام وهو هفصل ةطيحملا قطانملا لئابق ةلاتسا ىلإ ةرورضلاب
 .تيوكلا لالقتسا ىلع ةداح ةروطخ
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 ىلعو كرابم خيشلا ىلع تلمأ يتلا .فورظلاو بابسألا ةعومجم يه هذه

 كلت مهل اومدقي نأو نييدوعسلا عم اوفقي نأ تيوكلا ماكحو حابص لآ لك

 . نيلماشلا دييأتلاو معدلاو ةريبكلا تادعاسملا

 برعلاو نييبرغلا نيخرؤملا تاملؤمو لامعا نأ هابتنالا يعرتسي امتو

 - تسيونبو نوسليوو رميرولو نوسشتيإو يبليف لثم .نيرخآلا نيقرشتسملاو

 ةمكاح وبأو لابقإو ىبسيل نولوهو رليرتو راموكو ريهكبلو سالبو شوبو نيشيم

 نم ام دح ىلإ للقت .مهريغو .مازعو ىلع دمحأو رصنلا وبأو يدامو يناحيرلاو

 نبا معد يفو ديشر نبا تاجه دص يف ايصخش كرابمو تيوكلا رود نأش

 .دوعس لا ةلود مايقو دوعس

 كلث ةصاخ «ءلصفلا اذه يف ةروكذملا قئاثولاو عئاقولا دهشت نيح يف

 اماه ناك رودلا اذه نأ ىلع .يسورلا فيشرألا نم ةرم لوأل ةروشنملا قئاثولا

 تلخد ةرتفلا هذه يفف ,نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يف ةياغلل اسوملمو

 .اهيف اهتناكم تأوبتو ةيملاعلا ةسايسلا ىلإ لعفلاب تيوكلا

 ب
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 رشاعلا لصفلا

 ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا

 نأ نكمملا نم ناكو .؟8*# رسستيس يف ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا تعقو

 كرابم مكح ىلع سيل ارطخ لكشتل « ةرامإلا لك يف ةقيمع تازه نع ضخمتت

 هسفن ماعلا نم لوألا فصنلا يف تعقو دقو ءاضيأ هتايح ىلعو لب .بسحف

 تيوكلا لخاد ةريبك ةجردب رتوتلا ةدح ةدايز ىلإ تدأ .ثادحألا نم ةعومجم

 نيب ةنخاسلا ةيركسعلا ةهجاوملا يه اهيلع ترج يتلا ةيفلخلا تناكو .ءاملوحو

 ةيحان نم هئاول تحن ةيوضنملا لئابقلاو ديشر نباو .ةيحان نم نييدوعسلاو كرابم

 نك رعشأ

 قحب ةطبترملا ةيضقلا ىلع ةديدج تاروطت ١107 ةنس علطم ذنم تارط

 اشاب تحدم ناك ىتلاو .ةرصبلا ةيالو يف ةعقاولا ةسمخلا ليختلا نيتاسس كلمت

 ايركت رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبسلا ةيادب يف حابصلا لآ ىلع اهب معنأ دق
 ايونس هققحت يذلا لخدلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلاب هتلمح يف مهتكراشم ىلع مهل
 ربتعي غلبم وهو .ةيكرت ةريل فالآ ٠١ ىلع ديزي ام ىلإ نرقلا ةياهن عم لصو دق

 .تامؤلا فالذ سيراشع ةلاتاع

 تيوكلا خيشل ةعبرألا ءانبألا مساب 1849 ةنس ميهاربإلا فسوي مدقت

 كرابم اهيف بلاطي .ةرصبلا ةمكحم ىلإ ىوكشب هقيقشو ١847 ةنس لوتقملا

 ةرسآل اثرإ ريتعت يتلا ,ليخنلا عرازم نم دئاعلا لخدلا يسمخ نع مهل لزانتلاب

 تاميلعتلا ذفنت 140١ ةئس ةياهن ىتح ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا تلظو .حابصلا

 ديزيال ىتح اهيف رظنلا مدعو ةيضقلا هذه ليطعتب ةناتسآلا نم اهيلإ ةرداصلا

 صرعتت فوس ةيضقلل اهرظن دنع ةمكحملا نأو ةصاخ .ةيتيوكلا ةلكشملا مزأت

 . هئاتناو كرابم ةيسنج ةلأسمل ً(تح
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 ةصاخ تاقالع دوجوب ايناطيرب لبق نم حيرصلا فارتعالا دعب نكل

 ردابف .ءاضقلا مامأ ةيضقلا يف رظنلل رضخألا ءوضلا ىطعأ .كرابم عم ةناتسآلل
 متاامب هايإ اركذم .ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا نم ةدعاسملا بلطب كرايم

 كاذنآ رهشوب يف يناطيربلا ميقملا عم ةيديهمتلا تاضوافملا لالخ هيلع قافتالا
 عافدلاب يناطيربلا بناجلا مازتلا نأشب .18494 ةنس رياني 51 ةيقافتا ماربإ لوح

 .وافلا ةقطنم يف ةميقلا رومتلا ليخن نيتاسب يف هقوقح نع

 ةعزانتملا فارطألا نيب طيسولا رود بعلي نأ ةيادبلا يف فالسيتارف راتخا

 نيب ةمئاق تناك ىتلا ةميمحلا ةقالعلا كلت راثعالا نيعب [ذيغأ «ءابرقألا قرف

 كسمتل ًارظن ةقفصلا تلشف دقف كلذ عمو .ديشر نباو ميهاربإلا فسوي
 عرازملا هذه يونسلا لخدلا رشع نم لقأ نع هقيقش ءانبأل لزانتلاب كرابم

 ىلع ىلوتسا دق ناك تيوكلا نم هرارف لبق ميهاربإلا فسوي نأ وه رربملا ناكو)
 ىقلتو .ةيضقلا يف رظنلا يف يكرتلا ءاضقلا عرش .مث نمو ؛(حابص لآ ةنيزخ

 . ةرصبلا يف ةمكحملا ىلإ روضحلاب انالعإ كرابم

 يفكي ,غلاب دقعت نم ةيتيوكلا ةلكشملا هيلع «ةتناك اه قده كردن قحعو

 تشقونو تثحب دق هذه كرابم رفس ةلأسم نأ ىلإ ةراشإلاب كلذ ىلع للدن نأ

 ءاتكلك يف ًاضيأ نوزريك لبق نمو لب .لبمكو فالسيتارف نيب طقف ًايلحم سيل
 يف اقراخ ًادهج لذب يذلا «ةناتسآلا يف رونوك وأو .ندنل يف نوادسنلو نوتلم*و

 دوهج نم اشاب قيفوت يكرتلا ةيجراخلا ريزو هب ماق ام مغرو .ةيكرتلا ةمصاعلا
 رمتست فوس ةيضقلا هذه نأب هعانقإو يناطيربلا ريفسلا رطاخ ةئدهتل ةريبك

 قلقلا اذهل عاد ةمث كانه سيلف .مث نمو .طقف اديحاو ًامانع دبل :لوطتو
 ةدح دادزتو مقافتت تذخأ «ليخنلا عرازم ىلع فالخلا» ةلأسم نأ الإ .دئازلا

 تاعزانملاو تافالخلا ىلع هرودب سكعنا يذلا رمألا ”١40. ةنس لالخ

 .7)©2سلسلاب اهيف رثأو ةرتفلا كلت لالخ ىرخألا
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 ىلع هناطلس رشنو ضايرلا ىلإ دوعس نبا لوخد نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةعمس ىلإ اضيأ اءاسأو .ديشر نبا ةناكم نم الان دق دجن بونج قطانم ضعب

 ايلمع ةلوزعملا ةيكرتلا تانكثلا عضو روهدت .مث نمو .كارتألا نييساسألا هتامح

 ةقيثو ةقالع ىلع اتناك ناتللا ةرمو رجاه ىنب اتليبق تماقو .ءاسحإلاو رطق يف

 ةيذغألاب ةلمحم ةريبك ةلفاق ىلع وطسلاب ١1٠7 ةنس ليربأ يف .كرابمب ةياغلل

 ةيلحاسلا ريقعلا ةنيدم نم ةهجتم ةلفاقلا هذه تناكو .ةيكرتلا تانكثلا ىدحإل

 :«فوقطلا لوح اراضي نودرمتملا ضرف كلذ دعب .ءاسحألا زكرم فوفمحلا ىلإ

 يرون ةرصبلا ىلاو ىثشخ دقو .دافنلا كشو ىلع اهيف يئاذغلا يطايتحالا ناكو

 نأ ىلإ هيف راشأ يلاعلا بابلا ىلإ اريرقت عفرف .ناطلسلا بضغ نم اشاب
 ةالو ىلإ عبطلاب اهنمو .تيوكلا ىلإ دتمت ,نيدرمتملا طويخب كسمت ىلا عباصألا
 يف ترفسأ .ةداح تاءارجإ ذاختا ةناتسآلا تررق .مث نمو .بناجألا رمألا

 ىدأ يذلا رمألا .ملاسلا زيزعلا دبع ةرصبلا يف كرابم ليكو لاقتعا نع ويام ةياهن

 عمو لب .طقف كرابم عم سيل ةدحب تاقالعلا روهدت ىلإ  ًاقحال نيبنس امك -

 .اضيأ ايناطيرب

 كسايا ايقبأ كرابم ضرعت مايأ ةعبرأب اذه لاقتعالا ثداح عوقو لبقو

 خيش لعزخ خيشلل ةعبات ةليبق نم لاجرلا ضعب نش ثيح .رخاآ فسؤم

 نم هيف ام ىلع اولوتساو .يرث يتيوك رجات هكلمي *>واد ىلع ًاموجه ةرمحملا
 دعب مهضعب للست اهنمو .ةرمحملا ىلإ اورف مث .ًادج ةيلاغ عئاضبو تاينتقم
 . ةرصبلا ةيالو ىضارأ ىلإ كلذ

 اورق رداب هنأل .هسفن كرامل لوؤي ناك تاينتقملا هذه نيف اودع لعلو

 .ةنصارقلا ءالؤه ةدراطمل ةريبك ةوق سأر ىلع قلطناو «ةيبشخ بكارم ةثالث زيهجتب

 نيا“ .انحلا ةعشو دع ا ةداحم اهمدختست ناك ىلا 25 تقكااردملا ىلع «هادلا» مسا ةلطي (8)
 تت 5 - . ةدلطح 4 . - -_ -. 2 1-5 - دس

 - ةيشا ءقسلا ىدحإ لع قلظا مسالا نأ الإ تيوكلا ف ةمدخعس ةيعسلا دكت لو ةيقيرفأو

 ..تيوكلا 6 ةريبكلا
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 لعزخ خيشلا عم ىرجأ ثيح .ويام ١” ىتح ٠ نم ةرمحملا ةرايزب ماقف

 اذه نأ هابتنالا يعرتسي اممو .ةنصرقلا عوضوم ىلع طقف رصتقت مل تاضوافم

 يف يزيلجنإلا لصنقلا بئان لبق نم نيغلاب ماتهاو ةعباتم لحم ناك ءاقللا

 :قرشلا ف ارارع ثدح اكو ءاضيأ ةرصبلا ىف ىمورلا ليصتقلاو «ةرمحلا
 ريراقت تناك .ةغلابلا ةدحلاب مستت ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاضقانتلا تناك ثيح

 دجن ذإ «ضقانتلا نم ةجردلا سفن ىلع نيبناجلا الك نم ًاضيأ نييسامولبدلا
 ةنصرقلا ةلأسمل هتشقانم دعب كرابم نأب هريرقت يف دكؤي فومادآ ىبمورلا لصنقلا

 ىلوت يذلا ,ءلعزخ خيشلا نيب بشن ريغص فالخ ةيوستل طسوتلا لواح دق

 . ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو.بالقنا ةجيتن ١8917 ةنس ةرمحملا يف مكحلا

 ةصاخ تاقالع ةماقإ ةلأسم حرط دق همكح نم ىلوألا تاونسلا يف ناكو

 ةلاح يف» ةرمحملا ىلع ةيناطيربلا ةياح لا ضرفب ةبلاطملا ةجردل ءايناطيرب عم

 يزيلجنإلا خرؤملا نأب ركذن نأ فيرطلا نم هلعلو .«ناريإل معقوتملا رايمخالا
 نأ عطتسي مل ءاهعوقو نم اماع 50 رورم دعب ثادحألا هذحل هلوانت يف شدنتس

 نادبع تناك ثيح  لعزخ خيشلا تاحارتقا لوبق مدعل هترسحو هفسأ يفخي

 , (59!هكالمأ نمض نم

 ضفر دعب ١1٠7 ماع ةيادب يف تءاس نأ تاقالعلا هذه ثبلت مل نكل

 ببس ةيناريإلا ةموكحلا عم هفالخ ءانثأ يف هدييأت ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا

 ىلع لعزخ خيشلا قفاوي , كلذلو .نارهط فارشإ 5 ةرمحملا كراج عصو

 اهب سأبال ةيلام ةلافك لباقم دونما راجتلا نم لاملا نم ريبك غلبم ضارتقا

 لوؤتو .ةيناريزلا ةموكحلا نم هتخيشمل ةمخاتم يضارأو لوقح ءانتفاو ءارشل

 يف اهتاباسح تناك ىتلا «ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلل ىضارألا هذه ءارش ةركف

 لاومألا كلت ىلع اهوصحب ةيناريإلا ةموكحلا نأب حيجرتلا ىلع ةينبم ةوطخلا هذه
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 لعزخ خيشلا ةيعبت دادزت انيب ءايسور ىلع يللاملا اهداتعا للقت فوس ةريبكلا

 خيشلا ررق نأ دعب لشفلا كشو ىلع ةطخلا هذه تناك .مث نمو .ايناطيرل

 قيرط نع لاومأ نم همزليام ىلع لصحي نأ .زيلجنالا فقوم نم رثأتملا لعزخ

 رارقلا اذه راثأ دقو .ةيكرتلا يضارألاب نوراك رهن ءارو ةعقاولا هكالمأ عيب

 .ايناطيربل هتيعبت للقي هذه هتاوطخب لعزخ خيشلا نأل ءزيلجنإلا ءالكولا ءايتسا

 ةيوف ةجح نم اهتيسامولبد مرحيس ةرصبلا ةيالو يف هكالمأ عيب نأ ىلع ةوالع

 خيشلا حلاصم ةيامح لجأ نم ةيالولا نوؤش يف لخدتلل اهب عرذتت تناك

 عر

 ريفسلاو ةرصبلاو ةرمحملا يف نيتيزيلجنالا نيتيلصنقلا ٍثمت ريراقت امأ

 نأب ديفت تامولعم تنمضت ثيح .ةفلتخم تءاج دقف نارهط يف ناطيربلا

 نييمسرلا نيلثمملا طاشنل فده ىلإ ٠٠١ ةنس نم ًارابتعا تلوحت دق ةرمحملا

 اهم ماق يتلا ةئجافملا ةرايزلا عم هتيادب تبكاوت دقو ءايسورل نييمسرلا ريغو

 ةنس ليربأ ينو .ةرمحملا ىلإ يجيبود ريمألا ناهفصأ يف يسورلا ماعلا لصنقلا

 ٍناطيربلا ريفسلا ةلباقممب سير جاحلا نارهط يف لعزخ خيشلا ليكو ماق 5

 ىلع اهتيامح ضرفل ططخت ةيسورلا ةموكحلا نأ حاحلإب هل دكؤي حارو غنيدره

 ةيأب اهطابترا مدع معر .اهيف اف يلصنق بودنم ةفيظو سيسأت يونتو ةخيشملا

 بولسأب لعزخ خيشلا ةلماعم رمألا بجوتسي كلذ ءازإو ءاهعم ةيراجت حلاصم

 معد ىلع اهيف هثحي ,نوادسنل ىلإ تايقرب لاسرإ نع غنيدره ناوتي مل اذل .رخآ

 . «كانه ىوقألا وه حبصيس ىيبسورلا ذوفنلا» نإف الإو ,تايناكمإلا لكب لعزخ

 .دوزريك دروللا لبق نم يروف دييأتب .عبطلاب .حارتقالا اذه لبوق دقو

 ىلإ ةصاخ ةلاسر اهرثأ ىلع هجو .ندنل نم تاييلعت غنيدره ىقلت ام ناعرسو

 رمألا ءايناطيرب ةموكح نم ةنكمملا تادعاسملا لك ميدقتب هرشبت سير جاحلا

 . '”لعزخ خيشلا بضغ صنمي نأ هنأش نم يذلا

01 



 نم اهيف ام لك مغر نييناجلا الكل ريراقتلا هذهف .لاوحألا يأ ىلعو
 ديازتملا مامتهالا ىلع لدت اهنأل ,ةقيقحلا نم ًاطسق نمضتت اهنأ الإ .صقانت
 رهغل يلفسلا يرجملا نيب ةعقاولا .ايينلا ةماخلا ةقطنملا هدب, ىعظعلا لودلل

 يلامشلا لحاسلاو برعلا طش ربل يلفسلا ىرجملاو نوراك بصمو تارفلا
 ىلع ايلاح رهشمرخ - ةرمحملل يواسأملا ريصملا دهشيو .يبرعلا جيلخلل

 ماوعألا يف ناريإ برغ بونجل يقارعلا وزغلا ءانثأ يف حوضوب اذه ىلجتو .كلذ

 . أ ةركأ؟ 2 1#

 لوبقب لعزخ عنقي نأ كرابل ىنست له وه .ًالوهجم لظ يذلا رمألاو
 دنع كرابم نأ وه اذه نم مهألاو .ال مأ .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا حارتقا

 دبع ةرصبلا يف هليكو لاقتعا رمأب ملع ١1٠7 ويام ٠١" يف ةرمحملا نم هتدوع

 يفو ءاشاب يرون ةرصبلا يلاو ىلإ ةيروف جاجتحا ةيقرب لسرأف .ملاسلا زيزعلا

 تعقو اذكهو اوي ةليخدع لأ يقر لبمكو فالسيتارف نم بلط هتاذ تقولا

 ةمزألا روهظ تاصاهرإو تامدقم نم ةدحاو تحبصأ ىتلا .ةثداحلا هذه

  ,ةياقلا ةينيركلا

 لك تردوص ىلاسلا زيزعلا دبع لاقتعا لالخ هنأ اديقعت رمألا داز امو

 ملاسلاب طقف قلعتتال ىتلاو .تيبلا يف هتزوحب ةدوجوملا تادنتسملاو قاروألا

 قئاثو ةرداصملا قاروألا تمض دقو .ليخنلا نيتاسب ةيضقب اضيأو لب .كرابمبو

 الخد ردت تناك ىتلا «نسفلا جرازملا لك كلمت يف حابضلا ةرسآ قس كبت
 يرون در نأ ةبارغلا ريثي اممو .كرابم ىلع صخألابو .تيوكلا ماكح ىلع اريك

 نأب فالسيتارفو كرابم نم لك ىلع هدر ىف داقآ انيح ءالاعتشا راثلا داز دق اشاب

 دق هنأب نيبت نأ دعب ناطلسلا نم ةيصخش رماوأ ىلع ءانب مت دق ملاسلا لاقتعا

 نم ةعونمملاو .ندنل يف ردصت يتلا «ةفالخلا» ةيكرتلا ةضراعملا ةديرج يف كرتشا

 اهاقلتي تيوكلا مكاح ناكو .ًاتاب اعنم ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يضارأ يف لوادتلا

77 218 



 اهسفن ةديرحلا طبض نم اونكمتي مل كارتألا سيلوبلا لاجر نأ ديب «ةيرود ةفصب

 اهافخأو ةريخألا ةظحللا يف ملاسلا قيقش مهلفاغ ثيح .تيبلا شيتفت ءانثأ يف

 كلذ عم مهنكل .نيلوؤسملا ىلإ فالسيتارف ريرقت يف ءاجام بسح .هبيج ٍق

 نم كرابم ىلإ ةهجوملا ةوعدلا عم ةديرجلا هذه يف كارتشالا تالاصيإ اوفشتكا

 . شرعلا ىلع هسولجو عباسلا دراودإ جيوتت تالافتحا روضحل ندنل

 نيلوؤسملاو ءاهجملا ىذل اديدش ًابضغ تراثآ دق ةعقاولا هذع نأ كشالو

 كلت ةسارد ترج ثيح «يلاعلا بابلا يف صخألابو .ةرصبلا يف كارتألا

 ةقيثولا تاقالعلا ىلع دهشت يتلاو ««ةفالخلا» ةيضقب ةطبترملا تادنتسملاو قئاثولا

 مهتسارد عم ابيرقت تقولا سفن يف «ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو كرابم نيب

 مهتي يتلاو .مظعملا ريزولا ىلإ .لبق نم اهيلإ انرشأ يتلا ءديشر نبا ةلاسرل
 ذوفنلا رسح ىلإ ةيمارلا ةيزيلجنإلا تاططخملا ذيفنت يف عولضلاب كرابم اهيف
 يلثمت لخدت مغرف كلذلو .يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا لك نع يكرتلا

 فالسيتارف تاءاقلو كرابم جاجتحاو ةرصبلا يف ذوفنلا يوذ ةيراجتلا رئاودلا

 ةقيضو ةرذق ةنازنز يف ماسلا زيزعلا دبع سبح رمتسا ءاشاب يرون عم ةرركتملا
 تبثت يتلاو هلاقتعا ءانثأ يف هتيب يف تردوص ىتلا قئاثولا امأ .نيمرجملا ةاتع عم

 مكاحلا رقم يف تيقبو اهميلست ضفر دقف .ليخنلا نيتاسب يف حابص لآ قح
 ةيالو ةمكحمل صصخملا رواجملا ىنبملا يف هسفن تقولا يف ترج نيب .ماعلا

 در ناكو !ليخنلا عرازمب ةصاخلا ةيضقلا تاسلج ةيناثلا ةجردلا نم ةرصبلا

 ريست رومألا لك نأل ,لخدتلا مدعب ىصوي هنأب .هيلئاس لك ىلع ادحاو ىلاولا

 ةيصخشلا رماوألا بسحب ريست اهنأ .ءكلذ نم مهألاو .نوناقلا بسحب

 .0©2.هتاذ ناطلسلا نم ةرداصلا

 ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ ًايفارغلت هجوتلا نم ًارفم كرابم دجي مل كلذ ءازإ
 ةاعارم نم هيف دبالو ًادج ساسح رمألا اذه نأب نيقي ىلع ناك هنكل ,ةرشابم

 ا



 نع بغي ملف .ةجودزم ةبعلب همايق يف اتكلك ةبير ريثيال ىتح .ةظقيلاو رذحلا
 يف «غايراف»ل هلابقتسا نسح نوزريك ىدل اهراثأ يتلا ةيساسحلا ىدم خيشلا لاب

 ناذعتساب موقي نأ ةناتسآلا ىلإ هتيقرب لاسرإ لبق كرابم ررق .مث نمو .تيوكلا
 جيلخلا يف ىمايسلا ميقملا ىلإ بلطلا اذه لاسرإب ريخألا ماقف ءالوأ فالسيتارف

 لك يف ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلل لثمت ربكأك هبصنم مغر .هنكل .لبمك
 عوضوملا اذه نأ حضتاو .اتكلك ىلإ كرابم بلط ةلاحإب طقف ىفتكا . جيلخلا

 .لضف دق .همسحب فورعملا هتاذ نوزريك دروللا نأ ةجردل ةسياسللا غلاب

 رواشتلا ريخألا ررقيل .نوتلمه دنملا نوؤش ريزو ىلإ بلطلا اذه عفر هرودب

 ةهجو نم ةلكشملا ةبوعص نإف ءرمأ نم نكي امهمو .ةيجراخلا ةرازو عم هلوح
 يف نمكت تناك .ةيناطيربلا ةيسامولبدلاو ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا رظن

 ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ هجوملا كرابم بلطل ىلاعلا بابلا لالغتسا نم فوختلا

 ناطلسلا تاذلاب هيلإ فده ام وهو .ةيكرتلا تاطلسلل هتيعبت ىلع اليلد هرابتعاب
 كتناق اع ابشاأ تاذلاب اذه «ةفاؤلشلاو ةديرج ةيقق ارلعتفا اعدنع هقارؤوو

 نيب ةليوط تالسارم دعب ررقت اذلو .هعوقو يفالتل ةيناطيربلا ةموكحلا ىعست
 يكرتلا ريفسلا نم لك ىلإ تابتاكمو «ةيزيلجنإلا ةيجراخلاو دنا نوؤش يرازو
 ذختي نأ . رونوكوأ ةناتسآلا يف يناطيربلا ريفسلاو اشاب يكاتسوك ندنل يف
 تردص نكل .ناطلسلا ىلإ هجوتلاب كرابل حرص دقف ءاطسو الح ناريزولا

 امهدوهج ىصقأ لذبب فالسيتارفو رونوكوأ نم لك ىلإ هتاذ تقولا يف تاميلعتلا
 .كرابم حلاصل لمعلل

 ناطلسلا ىلا هجوتلاب تيوكلا خيشل حيرصتلا ىلع ةقفاوملا تقرغتساو

 نوؤش ةرازو ىلإ ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو نم :هسفن ليوطلا ةدوعلا قيرط

 ءاضيأ اهب ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ كلذ دعبو اتكلك يف نوزريك ىلإ اهنمو .دنهملا
 .رارثلاب كرايم اغلبأ نيلللا فاوةسينارفو ليمكا ىلإ اريعأو
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 عءةريغ نم هبعصأ ناك .روتوكوأ عضو نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 لخدتلل ينوناقلا بناجلا رربت ةغماد ةجح ىلع روثعلا هنم رمألا يلطت ثيح

 اشاب قيفوت ةيجراخلا ريزو عم ضوافتلا لجأ نم ةرصبلا نوؤش يف يناطيربلا

 .صوصخلا هجو ىلع ملاسلا زيزعلا دبع ردصمو «ليخنلا قئاثو» ريصم لوح

 اذهل ةديدج ةشقانم ةيأ ءارجإ يدافت ىلع لمعلا نم هتاذ تقولا يف .ددبال ناكو

 مئاقلا دي ىلع لحلا ءاج .كرابمل ينوناقلا عضولاب قلعتملا ساسحلا عوضوملا

 قيفوت عم ةساسحلا تاضوافملا ءارجإ فلك يذلا .نزنوب ةناتسآلا يف لامعآلاب

 57 خيراتب نوادسنل ريزولا ىلإ هتيقرب يف حرتقا دقف .ريفسلا بايغل ًارظن ءاشاب

 اداهطضاو ةقحالم» هرابتعاب كرابم ليكو سبح رارمتسا ىلإ رظنلا 1407 ويلوي
 ةغيصلا هذه تلانو .«ةيدو تاقالعب ةيناطيربلا ةموكحلا هعم طبترت يذلا خيشلل

 (ةيفارغلتلا)تاميلعتلا تردص مث نمو .نوتلمه اضيأ اهديأو .نوادسنل باجعإ

 . ')ةرصبلاو اتكلكو ةناتسآلا ىلإ ويلوي ١" يف

 ىلإ ًاريرقت عفرام ناعرسو ءًاروف تاييلعتلا هذه ذيفنت نع نزنوب ناوتي ل

 هقئاثو هل تديعا دق , اشاب قيفرت لوق بسحب , كرايم ثآب دش ندد

 ىلع لوصحلا بلط دقف «ةيكرتلا ةرادإلا بيلاسأب هماملإل ًارظنو «ةيرورضلا
 .ريخلا ةحصل ةرصبلا نم ديكأت

 ءالهس نكي مل ًاضيأ فالسيتارف لصنقلا عضو نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةثداح عوقول ًارظن .ريصقتلاب نولوؤسملا همولي نأ نم ىشخي .ًالوأ ,ناك ثيح

 هترئاد نمض «ةريثك تالكشم اهعم ترجف يتلا ةيتيوكلا ةنيفسلا ىلع وطسلا

 ةيلصنقلا نيعأ مامأ - تاذلاب ةرصبلا يف كرابم ليكو لاقتعال ءًايناثو ةيلصنقلا

 لسرأ امدنع .كلذلو «عازنلل ديعصت نم ةعقاولا هذه هيلإ تدأ امو .ًابيرقت

 وادلا ىلع موجحلاب ةطبترملا ثادحألا لوح رونوكوأ ريفسلا ىلإ يمسرلا هريرقت

 ذحملا .ويلوي يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ ريفسلا هعفر يذلاو ءملاسلا لاقتعاو

7. 



 اهيف دافأ .ةيصخش ةلاسرب ريفسلا ىلإ ثعب نأب  ةيديلقت ريغ ةوطخ فالسيتارف
 هنأب ملعي نكي مل هنأل ماسلا ىلع ضبقلا نود لوحي نأ هرودقمب نكي مل هنأب
 ملو .لبق نم ةديرجلا هذه دوجوب اقلطم عمسي مو .(ةفالخلا» ةديرج يف كرتشم

 يف ةعقاولا ةيناطيربلا ديربلا زكارم نأ ىلإ ًاضيأ ةراشإلا نع فالسيتارف لفغي
 زكرملا اما ,ةعونمملا تارشنلاب مئاوق ماظتناب ىقلتت ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 ,©0,!ةيناطيربلا دنهلل هتيعبت» ببسب اهاقلتيال وهف ةرصبلا يف يناطيربلا يديربلا

 نامحرت عم لصنقلا ثيدحل سرك دقف ةلاسرلا هذه نم يسيئرلا ءزجلا امأ
 فسوي نم ةيهفش ةلاسر هغالبإل ةيلصنقلا يف هراز يذلا .ماعلا مكاحلا

 ةلصب ًاطبترم سيل ءالوأ هنأب لصنقلا غالبإ ىلع ريخألا صرح ثيح .ميهاربإلا
 ىهف كرابم عم هفالخ بابسأ امأ .دمحم لوتقملا تيوكلا خيش عم ةميمح ةبارق

 ةنيزخ يف تايبورلا نم فالالا تائم دوجو عقوتي ناك خيشلا نأ يف صخلتت

 مهتا دقف يلاتلابو ءابيرقت ةيواخ يأ طقف افلأ ١١ الإ اهيف دجي مل هنكل .دمحم

 لآ تاباسح يف ةظوفحملا لاومألا هذه ىلع ىلوتسا دق هنأب الظ ميهاربإلا فسوي

 فورعم رمأ وهو .ًايلمع ةيواخ تاباسحلا هذه تناك امنيب .يابموب كنبب حابص
 تالسارم لك مكحلا ةفد هيلوت ذنم ماظتناب ىقتلي ناك هنأل خيشلل ةرورضلاب

 اذه هماهتا دعب كرابم ماق كلذ نع الضفو تاياصطا هذه كيصر لوح :كنبلا

 نأ هينيدم لك ىلع ضرفو .تيوكلا يف ميهاربإلا فسوي كالمأ لك ةرداصمب
 . هتنيزخ ىلإ مهنيد طاسقأ اوددسي

 لصنقلا بعلي نأ ماعلا مكاحلا مجرتم لالخ نم ميهاربإلا فسوي بلطو

 ام اذإ اريل ريخألا ةحلاصمل هدادعتسا 5" ةلواض عم هعازن ف طيسولا رود

 فسوي اياون قدص يف ءالوأ .هكش نع برعأ فالسيتارف نأ ديب

 و



 يف ءايناثو .حارتقالا اذه لوح ةريثك تاحيملت مدق نأ قبس يذلا . ميهاربإلا

 تقولا كلذ ىف ناك كرابم نأل ارظن رمآلا اذه لوح قافتا ىلإ لصوتلا ةيعقاو

 غلابم ةنادتساب اضيأ ماقو لب .هميرغل تاضيوعت ةيأ عفدي نأ هنكميالو ًاسلفم
 ..لاملا خه ةريبك

 فسوي لويم نأ فشتكا ثيح .فالسيتارف سدح قدص ام ناعرسو

 ةعباتلا وادلا بكارم نم هبعرو هفوخب ةطبترم تناك هذه ةيملسلا ميهاربإلا

 .ةنصارقلا نع ثحبلا لجأ نم هيبراحم عم برعلا طش يف ترهظ يتلا كرابل
 يف هيلع ضبقلل طقف ةجح درجم ثداحلا نأ ميهاربإلا فسوي دقتعي ناك ثيح

 هنم لصحو ةرصبلا ىلاو نم بلط دقف اذلو .وافلا برق ةرودلا ةيرق يف هرقم

 ةنصارقلا بقعتي ناك يذلا .كرابم نم هتسارحل اهيلمم هاو 5٠ ىلع لعفلاب

 يتيوكلا رجاتلا ةنيفس ىلع مهئاليتسا دعب برعلا ظشل ةيلحاسلا قطانملا يف

 . ةنيمثلا اهتاينتقمر

 لسرم نأب اوتبثأ دق زيلجنإلا ءالكولا نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 .ملاسلا زيزعلا دبع تيب يف «ةفالخلا» ةديرج دوجو نأشب ةناتسآلا ىلإ ةياشولا

 فسوي وه .عازنلا اذه عوقوو برقملا كرابم لجر لاقتعا ىلإ توأ يتلاو

 دقو .كرابم عم حلصلل سامحلا اذه لك اسمحتم ناك يذلا هسفن ميهاربإلا

 عم قيسنتلاب تمت دق ةياشولا هذه نأ ىلإ ةيزيلجنالا ةيلصنقلا تامولعم تراشأ

 .ديشر نبا

 فافتلا ةيفيك ةقطنملا هذه يف نيرشعلا نرقلا ةيادب يف سملن اذكهو

 ىلإ دتمت طويخلا هذه فارطأ انيب .ةدقعمو ةشكرزم ةرك يف طويخلا كباشتو

 ايناطيربو ايكرتو نيربنلا نيبام دالبو ةرمحملاو تيوكلاو ةيبرعلا ةريزحلا تاسايس

 . عبطلاب

 ن1



 يف ةليوطلا اهتاضوافمو اهدوهج ةناتسآالا يف ةيناطيربلا ةرافسلا تلصاو

 ىلإ «ليخنلا عرازم قئاثو» ةداعإو ملاسلا زيزعلا دبع ريصم لوح يلاعلا بابلا

 دق قئاثولا نأب ويلوي ةيابن يف اشاب قيفوت نلعأ ءانلق نأ قبس اكو .كرابم

 هريرقت يف ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو نم بلط مرضخملا نزنوب نكل .تديعأ
 ريخألاب اذإف .فالسيتارف لصنقلا ةعجارم دعب ربخلا ةحص نم دكأتت نأب اهيلإ
 ىلإ ريشيام دجويالو .ماعلا مكاحلا رقم يف ةظوفحم تلازام قئاثولا نأب ديفي

 لصو سطسغأ نم رشع يىداحلا يف طقفو .ةيضقلا هذه يف مدقت يأ ثودح

 زيزعلا دبع ىدل تردوص يتلا قئاثولاو تادنتسملا لك نأب ةرصبلا نم ديكأت

 . خيشلل تديعأ دق .ملاسلا

 ف رظنلل سطسغأ *0 ىف اهتسلج ةرضبلل ةيئاتكلا ةمكحللا تدقع ًاريخخأو
 تادنتسملاو قئاثولا نم ةعومج تيلث ةمكاحملا لالخخو .ءملآأسلا زيزعلا ذبنع ةيضق

 هليكول كرابم فيلكت طقف تبثتال يتلاو .مهتملا ىدل اهيلع روثعلا مت يلا

 دق خيشلا نأ ىلع ًاضيأ دهشتو لب ««ةفالخلا» ةديرج يف كارتشالاب لعفلاب
 هجاو ام اذإ هتدعاسم بلطو ٍناطيربلا لصنقلا ىلإ هجوتلاب تاميلعت هليكو ىطعا

 مامأ هتدافإ يف لاق ملاسلا زيزعلا دبع نأ ديب .ةيكرتلا تاطلسلا نم تابوعص ةيأ

 هقوقح ىلإ كرابم قرطت هليكول لصفنم باطخ يفو .كلذ لعفي مل هنأب ةمكحملا
 ةروصب ةناتسآلا يف يناطيربلا ريفسلا دمي هنأب كلذ بناج ىلإ دافأو ءرصق مأ يف

 ةفصب اهنمأ ةسارح ىلع رهست ىِتلا ,تيوكلا لوح عضولا رابخأب ةمظتنم

 قاروألا نمض ةفشتكملا ةوعدلا امأ .ةيناطيرب ةيبرح نفس 8 7 ةميدتسم

 ملف .عباسلا دراودإ جيوتت ميسارم روضحل ندنل ىلإ رفسلل كرابم ىلإ ةهجوملاو
 . (ءىراط أل استو ةمكحملا ف لش

 تاونس ٠١ ةدمل ملاسلا زيزعلا دبع نجسب |مكح ةمكحملا تردصأ دقو

 (ةفالخلا» ةديرج يف كارتشالاب هتنادا دعب ةعلق يف مراصلا يدارفنالا سبحلا نم



 هذه ماستاو اهريرحت سيئر عم هتالسارم ىلإ ةفاضإلاب ءاهرشنو ةيبيرختلا
 ةيروطاريمإالل ىئانجلا نوناقلا نم ةداملا كتبه لقو ءٍينايخ عباطب تاالسارملا

 ١5 و تاوئس ١ نيب حوارتت ددمل نسيب مئارج ا هذه لثم ةبوقع ىلع ةيناثعلا

 5 كيس

 حارس قالطإ كرابمو زيلجنإلا عاطتسا .دعب اهيف نيبنس امك .كلذ عمو

 .اعبط ةبوعصب .نجسلا نم ملاسلا زيزعلادبع

 ةيركسعلا ةهجاوملاب ةطبترملا ثادحألا ةورذ يف هنأ ىلإ هيونتلا نم دب الو

 دنع رمش لئابق نابرع دشحو .دجن بونج يف ديشر نباو دوعس نبا تاوق نيب
 .برعلا طش يف ىتيوكلا رجاتلا ىلع وطسلاو .تيوكلل ةديعبلا فراشملا

 نم اهب طبترا امو ةرصبلا ةمكاحم كلذكو .لعزخ عم كرابم تاضوافمو

 .ميهاربإلا فسوي اهربد ةرماؤم - ديدج رطخ تيوكلا ىلع ميخ .ثادحأ

 .كرابم عم حلصلل علطتي هنأب معز يذلا

 لغتشا يذلا نوسكيد تيوكلا يف قباسلا يزيلجنإلا لصنقلا دكأ دقو

 تناك ةرماؤملا هذه نأب .ءاهرومأب ةريبك ةيارد ىلعو ةرامإلا يف ةليوط تاونس

 .ءاهجيرات لك يف تيوكلا اهل تضرعت ىلا ةقباسلا تارماؤملا لك نم رطخأ

 شوبو رميرولو نوسشتيإو رزيرف لثم .يأرلا اذه هنوكراشي نيريثك نأ ظحاليو

 0 نيخرؤملا نم مهريغو .«سالبو

 نع كرابم ةحازإ دعبو .تيوكلا ىلع ءاليتسالل نوططخي نورمآتملا ناكو

 .دمحم لحارلا خيشلا نب دلاخ ىلإ مكحلا ةفد ملست .هنم صلختلا وأ مكحلا

 ميهاربإلا فسوي هيف ىرجأ يذلا تقولا يف يأ 2.1407 ةنس ةياجن يفو

 ميهاربإلا دنج .كرابم عم حلصلل طيسولا لالخ نم فالسيتارف عم هتاضوافم

 نييصخشلا هسارح نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب تافيرشلا برع نم الجر



 نييعارش نيبراق يف مهلزنأو .ءالولاب هل نينيدملا تيوكلا نم نيرجاهملا ضعبو

 وحن برعلا طش نم ةغلاب ةيرس يف (هكرحو .ةرودلا هتيرق ىسرم يف نيريبك
 ةثالث مهفلخ تراسو .ماحتقالا مالسب نيبراقلا ليمحن هتمي مو .ةتيوكلا

 . © .ةنيدملا ماحتقال يفاضإ داتعو نوحلسم لاجر اهيلع بكارم

 ىتح يغبني اك سردت مل ةرماؤملا هذه ةصق نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 قالا

 ١١5 خيراتب هريرقت يف ريشي فالسيتارف لصنقلا نأ هابتنالا يعرتسي امتو
 ضعب لبق نم ايعد دق» دلاخو ميهاربإلا فسوي نأ ىلإ ةرم لوأل ربمتبس

 ثدحتت ىلا ةديحولا ةرملا يه هذهو .©2")(«تيوكلا نم نيهوبشملا صاخشألا

 لخاد كرابم موصخ عم ميهاربإلا فسوي تالص نع ةيزيلجنإلا رداصملا اهيف
 تامولعم ىقلت دقف فومادأ ةرصبلا يف ىبمورلا لصنقلا امأ .ءاهسفن تيوكلا

 ؟+ ةلايتسأ نم نكت دق ميغاربإلا فسوي نأ ىلإ ريت «ريكب للكأ كالليصفتو
 كارتشالا ىلع اوقفاو نيذلا ,نييصخشلا هسارح نمو كرابمل نيبرقملا نم اصخش
 تيوكلا ماحتقال ةراشإ ءاطعإو .ليللا ءانثأ يف كرابم لتق ررقتف خيشلا لايتغا يف

 ءاهرسب ةرماؤملا يف نيكراشملا دحأ ىشفأ ةريخألا ةظحللا يفو .رحبلا ةهج نم

 كلذكو ءقردابلا رصتع نم تيوكلا لغاد خيرماتملا ديربك نم كرايم نكمف

 . '''9موجحلا دصو ةازغلا ةاقالمل دعتسا

 ناك قزترم ٠١ دوجول ارظن ةئبعتلا هذه همايق يرورضلا نم ناكو
 اوزغيل - شوب يكيرمألا خرؤملا ديكأت بسحب  مهدنج دق ميهاربإلا فسوي

 لايتغا عم تقولا سفن يف .ءارحصلا ةقطنم نم  برغلا ةهج نم تيوكلا
 خرؤملا ريشي ال .فسأللو .«"رحبلا ةهج نم تيوكلا ماحتقاو كرابم

 نم ةبيرق اهنكل .ةماحلا ةمولعملا هذه هنم ىقتسا يذلا ردصملا ىلإ يكيرمألا



 ءارحصلا يف ديشر نبا تاوق ةطبارم رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ءادج عقاولا

 .ميهاربالا فسوي عم ةقيثولا هتقالعو

 نوسكيد هيلإ بهذ ام رربت نأ نكمي ةبكرملا ةطخلا هذه لثم نأ بير الو

 ةجردل تيوكلا ىلع اغلابو اديدش ناك رطخلا اذه نأ ديكأت نم نورخآو رزيرفو

 ةعضب لازنإ نوكي نأ نكمملا نم نكي مل لعفلابو .لبق نم هلثم دهشت مل اهنأ
 دعب غلب دق نكي مل يذلا دلاخ ةدايق تحن ميهاربإلا فسوي ةقزترم نم تارشع

 .ةحلسملا هتاوقو كرابم ىلع ريبكلا رطخلا كلذ هتاذ دحب لكشي .دشرلا نس

 ديشر نبا تاوقل ةرركتملا تابرضلا تهجوو بورحلا تضاخخ نأ اهل قبس يتلا
 .اديج احيلست ةحلسملا

 دق ميهاربالا فسويل ةيرحبلا ةلمحلا لشف ةصق نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 (غنيوب ال» ةيزيلجنإلا ةنيفسلا ناطبقل لءابكلا نيوللا يف ليصفتلاب تدرو

 يذلا ميهاربولا فسوي «لوطسأ» رحد ف ًايسيئر روق بعل ىذلا , غنورتسمرأ

 .ايلوع أدعي ةقداجلا ةله تيسك نأ كعب ” ةنس ريمتبس ال يف ةرصبلا رداغ

 عم هفقوت ءانثأ يف ربمتبس نم ثلاثلا ةليل ىقلت دق غنورتسمرأ نأ حضتاو

 ةطحم ريدم نم الجاع اربخ .ءريمتبس ةيادبو سطسغأ ةياهبن يف ةرصبلا يف هتنيفس

 ةبكرم ةطخ ربدي ميهاربإلا فسوي نأب ديفي .وافلا يف يبوروألا يدنملا(فارغلتلا)

 راطخإل تيوكلا ىلإ اهجتم ءاروف ةرصبلا نم رحبأف ,تيوكلا ىلع موجهلل
 طش بصم دنع هايملا ةلحض ببسب ةبوعصب اهغلب دقو .هريذحتو كرابم

 ةبهأتم ةنيدملا لك غنورتسمرا دجو .تيوكلا ىلإ اليل طبه امدنعو .برعلا

 هذه مهتيؤر ربخ هيدايص نم كرابم ىقلت نأ دعب «ةازغلا ةاقالمل ةدعتسمو

 . ةكليف ةريزج ةقطنم يف نيحلسملا لاجرلاب ةلمحملا ىربكلا ةيعارشلا بكارملا

 .هحنج تحن مهموجه اونشيل .مالظلا لولح اهم اورظتنا دق اوناك مهنأ ودبيو

 كي



 بقعتو ةدراطمل اروف هجوتلاب  كرابم عم قيسنتلاب «غنيوبال» تماق

 سماخلا حابص يفو .هللادبع روخ جراخم دنع اليل غنورتسمرأ ابتخاو .نيرمأتملا

 .نيرمآتملا نع قحاللا ثحبلل براوق ةدع كلذ دعبو اقروز لسرأ ربمتبس نم

 اب لع ببتكل «نييرم الاجر لمح يرق بكارع لع ىوثعلا مت ةيادبلا فو
 طش ىلإ هجوتلاب مهل حمس دقف اذلو .هايملا يف مهحالس ءاقلإ نم اونكمت ودبي
 لاجرب نيلمحم نييعارش نيريبك نيبكرم غنورتسمرأ فشتكا ام ناعرسو .برعلا

 امل زيلجنإلا ةراحبلا بلطل ةباجتسالا وأ اهملع عفر اضفر .نيحلسم نيريثك

 - ةيرحبلا نيناوقلا بسحبو  ةنصرقلا نم امهاجر غنورتسمرأ ربتعاف .فقوتلاب
 امهرارف لبق اهب قاحللا نم ةريبكلا اهتعرسب «غنيوبال» تنكمتو ءامهرثأ يف قلطنا

 ةلحضلا هايملا ىلإ اهجوتو «غنيوبال» نم اتلفأو اداع (بنكل ءوافلا ةقطنم. ىلإ

 نم «غنيوبال» نكمتت مل .برعلا طشل يناريإلا لحاسلا برفق تاعقنتسملل

 تأدبو .«قراوزلاو براوقلاب هلاجر غنورتسمرأ لزنأف .نكامألا هذه ىلإ لوخدلا

 مهددع ناكو .ءىطاشلا ىلا اودعصو نيبراقلا نم اوزفق نيذلا نيرمأتملا ةدراطم

 رانلا لاجرلا ءالؤه حتف «غنيوبال» براوق تند امدنعو ..لجر ٠٠١ نم رثكأ

 اذه ناكو .نيرخآ نينثا اوحرجو ايزيلجنا اراحب اولتقف .راذنإ قباس نود اهيلع

 در .جيلخلا يف يناطيربلا لوطسألا هل ضرعتي يذلا هعون نم لوألا ثداحلا وه

 رفو .نيمحاهملا نم صاخشأ ةتس وأ ةسمخ اولتقف ء.اهلثمب نارينلا ىلع زيلجنإلا

 .ةليوطلا باشعألا نيب نوقابلا

 وافلا ىلإ نييعارشلا نيبكرملا مهعم اوبحسو «غنيوبال» ىلإ ةراحبلا داع
 نم ةريبك ةيمكو كالسأو ماحتقالا ملالس ىلع |ههلخادب اورثعو ,برح مئانغك
 ةيكرتلا تاطلسلا ىلع ءايشألا هذه لك ضرع متو . (ينيترام» قدانبلل دورابلا

 مه نيرمآتملا نأ ىلإ ةراشإلا نع هريرقت ماتخ يف غنورتسمرأ لفغي ملو .ةيلحملا
 . ؟''2رانلا قالطاب اورداب يذلا
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 ريغ ةيابنلا هذهب ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألل يركسعلا لصفلا ىهتنا اذكهو

 .ةكرستسللا

 تاقالاعلا يف ةريبك ةناكف تلغشو ترمتسا ةيسامولبدلا هداعبأ نأ ديب

 رونوكوأ ريفسلا راطخإب فالسيتارف لصنقلا ماق ثيح .ةيكرتلا ةيزيلجنإلا

 . ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ىلإ رمألاب (ًايفارغلت) ًاريرقت هرودب ريفسلا عفرف .ثداحلاب
 دنقلا لوطسأ دقاق نم ثداحلاب الصفم اريرقت اضيأ تقلت دق ندنل تناكو

 راظتنا نود عازنلا ةقطنم ىلإ ةيفاضإ نفس لاسرإب رداب يذلا .ةيقرشلا

 .نتدنل نيف .؛تاييلعتلا

 وافلا يف ايلحم ايكرت افظوم نأب ديفت ندنل ىلإ رابخأ تدرو كلذ بقعو

 نم ءاهتنالا نيحل لوتقملا يزيلجنإلا راحبلا نفدب حاسلا ضفر (ريدم ةجردب)

 ةرمحملا ىلإ تهجوتو ةرداغملا ىلإ (غنيوبال» ترطضاف .ثداحلا يف قيقحتلا

 تاليهستلا لك ةرمحملا مكاح مدق دقو .كانه ةنزحملا نفدلا سوقط مامتول

 فسوي لاجر نم ابراه ١١ لاقتعا ىلع ةوالع .رمألا اذه مامتإل ةمزاللا

 نع سيلو ءارطضم كلذ لعف لعزخ خيشلا نأب دعب ايف ملع نكل . ميهاربإلا

 كرابمو زيلجنإلا عم هتقادص مغر هنأ حضتا ثيح .دقتعي ناك امك رطاخ بيط

 - كلذ نم ةيسورلا ةيلصنقلا تققحت [ىك .- ميهاربإلا فسويل انيدم ناك هنا الإ

 ©0259 .ةيرورادوقلا 8 هرادقم ريبك غلبمب

 ىلوألا مايألا ذنم .رونوكوأو فالسيتارف نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 بكارم ىلع ءاليتسالاو :رحبلا بوص نم تيوكلا ىلع موجها ةلواحم لشفل
 ىلاو فقوم ىلع ةمظتنم ةفصب ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو ناعلطي اناك ,نيرمآتملا

 ةشقانم نوشاحتي اوناك كارتألا ءارزولا نأ ةظحالم عم .يللاعلا بابلاو ةرصبلا

 نيدت تاتابثإ ةيأ كلمي ال هنأب ةرم تاذ حرص اشاب يرون نا ىتح .ثداحلا

 ةميقلا ايادهملا نأب ةيزيلجنإلا ةيلصنقلا تامولعم ريشتو «ميهاربإلا فسوي
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 فقوم ىلع نيريبكلا اهريثأتو اطوعفمب - كش نود  تتأ دق ميهاربإلا فسويل

 . يلاولا

 ةهجوملا هتايقرب يف ةوقب دكؤي حار رونوكوأ ريفسلا نأ هابتنالا يعرتسي امو
 «غنيوبال» ةنيفسلا مقاط فرصت نسحو ةلاسب ربمتبس 9 نم اًءدب ندنل ىلإ

 نمأ نضل قراخ دهج نم هالذب امل .غنورتسمرأ اهناطبق صخألابو
 دنعو جيلخلا نم يلاشلا ءزجلا يف ةنصارقلا رباد عطقل كلذكو .تيوكلا

 اماه ارود ةنصرقلا ةحفاكم راعش بعل .فورعم وه |ىكو .برعلا طش بصم
 عساتلا نرقلا لاوط يبرعلا جيلخلا هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا ىلع ريثأتلا يف ةياغلل

 ثداحلا اذه ءاج اذلو .,تانيعستلا نم يناثلا فصنلا يف تاذلابو .هلك رشع

 . «ةنصرقلل ضهانملا» يناطيربلا فقوملا معديو دكؤيل ايتاوم

  فالسيتارف لصنقلا رطخأ دق اشاب يرون يلاولا نأ ةبارغلا ريثي اممو

 خيراتب ةيزيلجنإلا ةيجراخلاو رونوكوأ ريفسلا نم لك ىلإ هتيقرب يف ءاجام بسحب

 ةبلاطم يف حلي وهف هيلعو «ةرملاب ةتبثم ريغ ميهاربإلا فسوي ةمهت نأب -ربمتبس 4
 ماهتالا ةلادع تابثإل قئاقح نم هيدل ام مدقي نأب تاذلاب يناطيربلا بناجلا

 . هلص هجوملا

 موجها فقوم ىلإ يلاعلا بابلا لاقتناب ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو تئجوف
 ١١ يف ناودسنل ىلإ ةركذم ميلستب ندنل يف يكرتلا لامعألاب مئاقلا ماقو .داضملا

 دض ةهجوملا ةمهتلا راكنإ يأ .قباسلا فقوملاب كسمتلا دكؤت ءربمتبس

 اهركذ ةسردل همارتحا ىف تعلاب ةركذملا نآأ رظنلا تقلي انتو «ميهاربإلا فقسوب
 قلق ىلإ هتاذ ثقولا يف ةركذملا تهونو «ميهاربإلا فسوي خيشلاب بقلم هل

 تفصوو «.ةرصبلا ىلإ ةيناطيرب ةيبرح نفس ثالث هجوت عقاو نم يلاعلا بابلا
 تبلطو .«كانه يلاهألا ىدل اًئيس اعابطنا كش الب كرتيس» هنأب فرصتلا اذه



 ةيبرحلا تاوقلل موهفملا ريغ طاشنلا اذه لك بابسأ رربي ريسفت ميدقت ةركذملا

 .ايكرتل ةيميلقإلا هايملا يف ةيناطيربلا ةيرحبلا

 ىلإ نوادسنل رطضاو .جرحلا ضعبب ندنل ترعش رمأ نم نكي امهمو
 ليحاف ؛ةيئاطيربلا نفسلا تاكرحم نع انهم ارسفغسم «لوطسألا ةدايق ةبطاخ

 نفسلا تاكرحت نأب عوبسأ دعب دافأ يذلا ,ةيقرشلا دنهلا نفس دئاق ىلإ بلطلا

 ريبدت ىلع نيهاربلاو ةلدألا عمج فدهتست تناك برعلا طش بصم دنع ثالثلا

 .2©'"”تيوكلا ىلع ينصرقلا موجحللا ذيفنتو

 جيلخلا نم يلاشلا ءزجلا يف ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا تاكرحت نأب املع
 ةالولا لبق نم سيل بثك نع عباتتو دصرت تناك برعلا طشل ٍلفسلا ىرجملاو
 رهشوب يف ءاوس سورلا ةلصانقلا لبق نم اضيأو لب .طقف مهيسوؤرمو كارتألا

 تاطلسلا نأب عروبسرطب ىلإ ةعوفرملا مهريراقت يف اوهون دقو .دادغب وأ

 يف ةعقوملا ةيناريإلا ةيكرتلا مور ضرأ ةيقافتا ريسفت ىلع تبأد ةيدنهلا ةيزيلجنإلا

 تانيصحن دييشت نم يلاعلا بابلا تعنمو .ةفسعتم ةروصب /١41 ويام ٠

 (فارغلتلا) ةطحم تانيعبسلا علطم ذنم تديش ثيح هوافلا ةقطنم يف ةيكرت

 ناكو) ةلودلا ناطلس نع ةجراخلا ةصاخلا ةناصحلا تاذ يبوروألا يدنملا

 يف ميهاربالا فسوي يبكرم كرحت ىلع «غنيوب ال» ناطبق علطأ دق تاذلاب اهسيئر

 . (تيوكلا هاجنا

 ىلإ ١895 ماع ذنم تعس دق ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 بناجلا ضفرب تمدطصا اهنكل .وافلا يف امل ةيلصنق حتفب حيرصت ىلع لوصحلا
 دعت نأب ةيزيلجنإلا ةيبرحلا ةيرحبلا ةدايقلا ىلإ تزعوأف .اهبلطل يكرتلا

 كانه ىلإ ةهجوم ءاضيأ تارفلاو برعلا طش يف يطرشلا ةفيظو ءادأل اهسفن

 مهتاهجه يف قيقحتلاو ةنصارقلا ةقحالم ةجحب ةيبرحلا اهنفس ةيرود ةفصب

 . ةينارحبلاو ةيتيوكلاو ةيدنهلاو ةيزيلجنإلا نفسلا ىلع مهوطسو

 - ل و



 اقلق دادغبو ةرصبلاو ةناتسآلا يف ةيكرتلا تاطلسلا تلبأ هببسلا اذحو

 يرهش يف برعلا طش هايم يف ةيزيلجنإلا نفسلا روهظ هاجت نيصاخ ارتوتو
 #12931585 يوتقاو رسوتبس

 ةرازو تررق ةيتيوكلا ةلكشملل ديدج مقافت ثودحو رومألا دقعتل ايدافتو
 ةقطنملا هذه يف ام دح ىلإ ةحالملا ميظنت ةلواحم ايصخش نوادسنلو ةيجراخلا
 .ةيقرشلا ذنحلا نقسل

 ةيزيلجنإلا تاطلسلا بناج نم ايسكع لعف در راثأ رذل اذه نأ ذيب
 ىلإ تايقرب ةدع ٠7*١8 ربوتكأ لالخ لسرأ يذلا ءايصخش نوزريكو ةيدنهلا
 هيلع نيرتستملاو ميهاربإلا فسويب ديدشلا باقعلا لازنإب اهيف بلاط .ندنل
 نيمرجملل ةيامحلا ريفوت يف لقألا ىلع هطروتل هبصنم نم اشاب يرون ةلاقإو
 ,ريبك ريغ يرحب يركسع ضرع ءارجإب هتبلاطم ىلإ ةفاضإلاب . مهيلع رتستلاو
 ةرورض ىلإ ةراشإلا نع كلملا بئان لفغي ملو .ةرصبلا ءانيم مامأ بيهم هنكل
 ةيزازفتسالا تافرصتلا كلت نم اهتبيهو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا فرش ةيامح
 راحبلا كاله ىلإ تدأ يتلاو .مهل نيعباتلاو كارتألا نيلوكسملاو نيفظوملل

 . ©"هل نيرخآ نيليمز حرجو ٍناطيربلا

 كلذك بلاط ثيح .اضيأ رونوكوأ ريفسلل ةبسنلاب لاقي هسفن ءيثلاو
 ظافحلا ةرورض ىلع ادكؤم .تيوكلا ىلع ءادتعالا ةعقاو هاجت ربكأ مسح راهظإب
 .صوصخلا هجو ىلع جيلخلا وأ ةناتسآلا يف ءاوس اهتناكمو ايناطيرب ةعمس ىلع
 هتالص عم باقع الب ميهاربإلا فسوي كرت ةروطخ نم كلذ بناج ىلا رذحو
 ةظحل ةيأ يف كلذ يدؤي نأ لامتحاو .ةصاخ ديشر نباو ةيكرتلا تاطلسلاب ةبيرملا

 ىرجملا ىلعو تيوكلل ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا ىلع ديدج نم عازنلا رجفت ىلإ
 نباو دوعس نبا تاوق نيب ةهجاوملا رمتست ثيح .دجن بونجو تارفلل يلفسلا
 . كيتو
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 ةرامإل ةيبونجلا دودحلا ىلع رتوتلا ةدايز ىلإ كش الب ىدأ .هرودب اذهو

 فوممهملا ةنيدمب ارورم .ريقعلا اهئانيم نمو .ءاسحألا يف كلذكو .تيوكلا
 هذه تناكو .حيرمو ريصق قيرط دتما .ضايرلا ىتحو ةيالولاب ةيسيئرلا

 ةرصبلا يف ماعلا مكاحلل ةعضاخلا ةيرادإلا دجن ةقطنم نمض ربتعت اهلك ةقطنملا

 ةيقيقح ةطلس ةيأ كانه نكت ملف ةيلعفلا ةيحانلا نم امأ .ةيلكشلا ةيحلاتلا نه

 لئابقلا تناك .قبس اهيف انلق اكو .ديعب نمز ذنم فوفحلا يف يكرتلا يلاولل
 ناكو ءاضيأ اهتاوق مجاهتو .ةيكرتلا لفاوقلا ىلع وطسلا نم ابرض سرامت ةيلحملا

 يف هذوفن تيبثت دعبو .رطقو نيرحبلا رزج نم اهيلإ نوتأي زيلجنإلا ءالكولا

 ىلاو رصأ .مث نمو .ءاسحألا ىلإ هيلثمم لاسرإ يف دوعس نبا أدب ضايرلا
 يوق يرادإ لجر نييعتب يلاعلا بابلا ةبلاطم ىلع فورظلا هذه لظ يف ةرصبلا

 ةيندملا ةيلحملا تاطلسلا طاشن لمجم قسني نأ هعسوب .فوفهلا يف طيشنو

 .ةيركسعلاو

 ءاهسفن ةرصبلا ةيالو يفو .ءاسحألا يف عضولا نأب اديج ملعت ةناتسآلا تناكو

 نأ ةفدصلا ليبق نم نكي ملف اذلو .لخادتلاو ديقعتلا نم ةغلاب ةجرد ىلع

 هيلإ هجوو ١9٠57. ةنس عيبر يف ةناتسألا ىلإ ةرضبلا نم بيقتلا بلاط ىغدتسا

 ةلكشملا ديقعت ةدايز يف ديمحلا ريغ هرودل رظن .مهتلاو موللا عاونأ دشأ

 ىلع لدي ةناتسألا ىلإ بلاط ءاعدتسا نأ بناجألا نوبقارملا ظحاليو .ةيتيوكلا

 .اهلك ةيالولا يف ىشفتملا داسفلا نم دحي نأ فاطملا ةيابن يف ررق ىلاعلا بابلا نأ

 ْ 2 .ءاسحألا ىلإ ماظنلا ديعيو رومألا بتري نأو

 ١5٠١7 وينوي يف ررق ديمحلادبع ناطلسلا نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 ناكف .ماثآ نم هفرتقا ام ىلع بلاط ةبقاعمو ءاسحألا يف ديدج يرادإ نييعت

 !بلاط . .وه ةصاخ تايحالصب لوخملاو نيعملا ءاسحألل ديدحلا فرصتملا



 «اهتبسك» يتلا ةمخضلا لاومألا نم اريبك اءزج نأ ىلإ ةراشإلا تقبس

 وبا خيشلا باسحل ةناتسألا ىلإ لوحي ناك .يتيوكلا عازنلا نم بيقنلا ةعامج

 ةئربت يف ليلقلاب سيل ارود بعل يذلا وه رمألا اذه نأ ودبي ام ىلعو «ىدحلا

 بابسأ دحأ نأ نوريف سورلا نويسامولبدلا امأ .ءاسحألا يف هنييعتو بلاط

 بيجتست ةيتيوكلا ةلكشملل ةيوست قيقحتب ناطلسلا مامأ هدهعت وه بلاط نييعت

 تامولعم ريشت (ى .ءاسحألا تالكشم لك لحب هدعو كلذكو ءايكرت حلاصمل

 ةصاخ (ةثعب» لسرأ نأ دعب .بلاط نييعت يف ديشر نبا عولض ىلا فاليسارف

 . ضرغلا اذهل اصيصخ تقولا كلذ يف ةناتسألا ىلإ

 يفرحلا ىنعملاب ةلوهذم تناك ةيكرتلا ةيلحملا تاطلسلا نأ ةبارغلا ريثي امو

 ةنيفس رجأتسا ام ناعرس يذلا .ءاشاب بلاط نييعت أبنب تملع امدنع ةملكلل

 كلذ بقعو .ريقعلا ربع فوفهلا ىلإ ٠١45 سطسغأ يف اهب هجوتو ةصاخ
 ناكو .ءايرثألا لئابقلا خويش دض ةديرف بيدأتو ليكنت تالمح روفلا ىلع تأدب

 لغتشي .ةديعب تاونس ذنم فيطقلا نطقيو روصنم ىعدي يرث رجات كانه

 ءادأ بلاط رشاب نأ امو ةرصبلا ةيالو لك يف ريبك ذوفنب ىظحيو .ؤلؤللا ةراجتب

 لاجر نم ةعومجم عم هلزنم محتقاو روصنم بايغ ةصرف منتغا ىتح هتفيظو

 زيلجنإلا نم ًاحالس لزنملا بحاص يقلت ةجحب هشتفي حارو .(سيلوبلا)
 . ةعونمم تاروشنمب هلزنم يف هظافتحاو

 ةيقدنب ةئام نم رثكأ فاشتكا لوح اغالب تقلت نأ ةرصبلا تثبل امو

 لب .احالس نكي مل هيلع روثعلا مت ام نكل ,روصنم تيب يف ةروظحم فحصو
 بلاط اهيلع ىلوتسا .ادقن ةريل فلا ةئام نع لقي ال امو ؤلؤللا نم ةريبك ةيمك

 تبتكو .فقوملا جيجأت ىلا ةثداحلا هذه تدأ دقو .روصنم لزنم قرحب ويفأو

 تداعأ ام ناعرسو .دجن يف يكرتلا مكحلا ةمزأ اهيف تلوانت ةلاقم «مارهألا»

 ,234 اهتعابط «ايدنإ فوأ زميات»



 قيقحتلا رمتسا ةقطنملا ءاحنأ لك يف رتوتلا ةغلابلا فورظلا هذه لظ يفو

 عم ةياغلل ةئيطب ةروصب تيوكلا ىلع ءادتعالا ميهاربالا فسوي ريبدت ةيضق يف

 ةيواز نم ميهاربالا فسوي نع هعافد اشاب يرون لصاوو .فيوستلاو ةلطاملا

 تافارتعا لاسرإ لجعتي ملف لعزخ خيشلا امأ .هيلع ةمهتلا تابثإ مدع

 نم هتنادتسا ببسب ةرصبلا ىلإ .هتقطنم يف مهلاقتعا مت نيذلا لاجرلا تادافاو

 هبناج نمو .ةرصبلا تاطلس عم هتاقالع داسفإ يف هتبغر مدعو ميهاربإلا فسوي

 يزيلجنإلا بناجلا اهيف مال .فالسيتارف ىلإ ةبضاغ لئاسر ةباتك كرابم لصاو

 فسسوي اهيف مهتاو 21849 ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا نم هلصنتل

 نيذدلا صوصللا كرت ىلع ةوالع .هدض ةديدج تازازفتسا ريبدتب ميهاربإلا

 ثداحلاب نوادسنل غالبإ مغر .باقع الب هل ةعباتلا لئابقلا ةيشام ىلع اوطس

 . ليلا قم سوؤرلا كفاكم هتفلك لئاكم نم ديشر نبا هفرتقي امبو

 ملو .نوزريك ةماعزب «يطسوأ قرشلا لتكتلا» طشن ةمزألا كلت نابإو

 ةأجف ١1105 ريمفون ٠ يف ةيندنللا «زمياتلا» ترشن ثيح ءاهيلع اجرفتم فقي

 «تيوكلا ىف سفاسنو :ناونع تت يثتارك يف اهلسارم نم ةداح داقتنا ةلاسر

 تارماؤملا كلت لامتحا نكمملا نم دعي ملو ضاف دق ربصلا ليك نأ ىلإ اهيف ريشأ

 هنأب هنع فورعملا يلحملا ميعزلا دض» ةيكرتلا يضارألا نم كاحت يتلا سئاسدلاو

 نم لكل عذاللا اهداقتناو اهموجه نش نع ةفيحصلا فكت ملو .«انتياحب ىظحي
 هذه يربدم ةبقاعم يف اهتلطامل اضيأ ةناتسألا يف تاطلسلاو ةرصبلا ىلاو

 دعب هصاخ .فيوستلا اذه ىلع توكسلا ةبغم نم ترذحو .تازازفتسالا

 مئارجلا هذه لثم نإ تلاقو .رانلا قالطإ لدابت لالخ يزيلجنإلا راحبلا لتقم

 .باقع نود رمت نأ نكمي ال
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 ىلع موجملا ريبدت عوضومل اهقرطت يف «زمياتلا» نأ انه لفغن الأ بجيو
 جراخ تيوكلا عوقو ةقيقح كلذب تدكأ دق «ةيكرتلا يضارألا دع تيوكلا

 .ايكرت دودح

 ةيابن يف ةرصبلا يف دقع «ةلاقملا هذه روهظ عم ايرقت هنا5 تقولا قو
 .شراموين دادغب يف يزيلجنالا ماعلا لصنقلاو فالسيتارف نيب عامتجا ربمفون
 ىدحإ نتم ىلع تارفلا رمن يلاعأ يف ةئجافم ةلحرب ارخؤم ماق دق ناك يذلا
 فيلح اشان نودعسب عمتجيل .قفتنملا لئابق ةقطنم اهالخ رازو .تارمدملا

 ةيكرتلا ةرادإلا جاجتحا مغر هعم صوامتيو ميدقلا ديشر نبا ميرغو كرابم
 . كارتألل ةئوانم تاوطخ ةدع اشاب نودعس ذخما ةرشابم كلذ بقعو ةيلحلملا

 يف ةيكرتلا تاطلسلا اهب رظنت يتلا ةغلابلا ةيساسحلا ىلإ ةراشإلا تقبس
 ةجردل .برعلا طش يف ةيزيلجنإلا ةيبرحلا نفسلا روهظ ىلإ ةناتسآلاو ةرصبلا
 امل دعو ميدقت ىلإ رطضا .ندنل يف ةيكرتلا ةرافسلا بلط ىلع ءانب :ةرادسل نأ
 نفس ثالث تماق .كلذ عمو .ثداحلا راركت مدعل ةمزاللا تاءارجالا ذاختاب

 فالسيتارف عامتجا ءانثأ يفو ءريمفون ةيام يف اعم ةرصبلا ةرايزب ةيزيلجنإ ةيبرح
 .«ىياسأ» ةياغلل ةثيدحلا ةرمدملا اهنيب نم تناكو .شرراموينب

 يتلا ,ةدقعملا ةيركسعلاو ةيسايسلاو ةسامولبدلا بيلاسألا كناك هلع
 ذاختا ىلع ةيكرتلا تاطلسلا ثح لجأ نم ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا اهيلا تأجل

 مدعو ميهاربإلا فسوي ةيضق يف قيقحتلا لاىكتسال ةيعقاولاو ةيلمعلا تاوطخلا

 تسيل تابوعص ترهظ ثيح .الهس رمألا نكي ملو .ةقلعم ةيضقلا كرت
 قباسلا هفقومب ميهاربإلا فسوي كسمتل ارظن ؛ًايضيأ ةينوناقو لب :طقق ةيسايس
 ,ةيعارشلا بكارملا موجه يف هتكراشم وأ ثداحلاب هتقالع هيف ركني يذلاو

 ةراغإلا ةمهتب لعزخ خيشلا ىدل نولقتعملا صاخشألا عجارت كلذ نع الضفو
 لك مغرو «ىلوألا مهتافارتعا نع .الجر ١١ مهددع غلابلاو .تيوكلا ىلع
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 ففسوي طروت ديكأت اوضفر دقف مهدض تذختا يتلا ةمراصلا تاءارجالا

 . موجهلا يف هرود وأ ويهاربإلا

 مهدوجو فداصت يذلا راجتلا نييتيوكلا نم دوهش ةمث ناك نكل

 عايتبال ربمتبس ةيادبو سطسغا ةياهن يف ةرواجملا قطانملاو ةرودلا ةيرق يف

 هذه ةذختملا تادادعتسالا لك ىلع نايع دوهش اونوكي نأ مهل ىنستو .رومتلا

 ةراحب ىتح اهيلع فرشي وهو ميهاربإلا فسوي مهسفنأب اوأرو ؛ةينصرقلا ةلمحلا

 ريبكل يصخشلا متخلا ىلع ىتح اهادحإ يف اورثع يتلا .براوقلاو بكارملا

 اشاب يرون نكل .فيرخلا يف تيوكلا ىلإ دوهشلا ءالؤه داع دقو .هسارح
 لامتحا نم كرابم ةيشخ راثأ يذلا رمألا ,ةرصبلا يف مهتادافإب اولدي نأب بلاط

 . فسعتلل كانه مهضرعت

 ررقت نوادسنلو نوتلمهو نوزريكو فالسيتارف نيب تايقربلا لدابت دعبو

 ملست ةيلصنقلا يف مهتدافإ ىلع ةقداصملا دعبو .تيوكلا يف دوهشلا باوجتسا

 ةمكحم مامأ مهءاوجتسا ةداعإ ىلع رصأ اشاب يرون نكل .ةرصبلا ةاضق ىلإ

 كلو 5 ىلععو .ديدح نم تايقرعلا لدابتو وواشعلا رمش ةرم ررقتف . هيكرت

 . باوجتسالا ةيلمع .موجهلا دص ىلوت يذلا غنورتسمرأ

 عم ةليوط تاضوافم يف لوخدلا نم ارفم اشاب يرون دجي مل كلذ ءازإ

 ضفر ةلصحملا يفو ءاطسو الح ريتعي يذلا حارتقالا اذه لوح ةناتسآلا

 يف نونوكيس ةلاحلا هذه يف نييتيوكلا نأب هفقوم ارريم .حارتقالا يكرتلا بناجلا

 اذهو .بناجألا نونطاوملا الإ ةيناثعلا ةيروطاربمإلا يف هب عتمتي ال زيمتم عضو
 تاطلسلا عم هتالسارم ف عبتا يذلا .فالسيتارف تاأذلاب هيلإ ىعسي ناك ام

 دوهشلا ةيمست يف اصاخ ابولسأ  زيلجنالا هئاسؤر ةقفاوم ذخأ دعب - ةيكرتلا
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 ىرون هلباق ىذلا .«كرابم ونطاوم» : حلطصملا مادختساب مهتيسنج ديدحنو

 ضاعتماو سضغب اشاب عقم

 .ةناتسآلا ىلإ ةيضقلا داوم لك تليحأف ؛قافتا ىلإ ةرصبلا لصوتت مل
 ارارق ١157 رياني يف ىلاعلا بابلا ذختا رونوك وأ ريفسلا نم ةريبك طوغض دعبو

 لئاح ىلإ برهلاب لجعو رارقلا اذه ذيفنترظتني مل يذلا .ميهاربإلا فسوي درطب

 . كرابم قيقش ءانبأ دومحو دلاخ هعمو

 يأ دبي مل هنإ الإ .ديشر نبا ىلع هريثأتو يلاعلا بابلل ىوقلا ذوفنلا مغرو

 .باقعلل ديرفلا بولسألا اذه ىلع ضارتعا وأ جاجتحا

 ناذللا دوعسو حابص كرابم قيقش الجن ررق ميهاربإلا فسوي درط دعبو
 دقو .وافلا يف كلاملا ثرإ لوح هعم قافتالاو امهمع ةبطاخم .ةرصبلا يف ايقب

 نأ الإ .مهنيب طيسولا رودب دارفنالا اضيأ ةرملا هذه يزيلجنإلا لصنقلا لواح

 ةسائر هبيقنلا قيقش اشاب دنحأ ىلوتف «ةيلحملا تايصخشلا ةطاسو لضف كرايم

 اهيف كراشو .ماعلا فصنو اماع تاضوافملا ترمتساو . يميكحتلا ىبلجملا

 كرابم حنم .قافتا ىلإ لصوتلا مت ءاريخأو .فالسيتارف ةفيلخ وارك لصنقلا

 اريبك اغلبم امل ددسو ءرغصألا ةثالثلا نيتاسبلا لوخدم هقيقش لجن ىلإ هبجومب
 .وافلا ةقطنمب ىربكلا ليخنلا ةعرزم يف امهقح نع امهلزانت نع اضوع لاملا نم

 اهل مدق هنكل .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نم لاومألا هذه كرابم ضرتقا دقو

 .©"')اهريغ ىرخأ ةهج يأ نم البقتسم ضارتقالا مدعب ادهعت كلذ لباقم

 تاقوأ بعصأ يف هنأ ىهو اهيلإ ةراشإلا نم دب ال ةماه ةقيقح كانه

 نويمسرلا اهولثمم وأ ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا نكت ل ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا

 ةرامإلا لخادو ةقطنملا يف فقوملا روطت ماتهاب نوعباتي نيذلا نوديحولا مه
 ةيزيلجنإلا فحصلا مهأ تاحفص ىلع ةريبك ةيمهأب تيوكلا تيظح لب .اهسفن
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 يف يلاربيللاو ظفاحملا نيبزحلل ةزرابلا تايصخشلا تهون ام اريثكو .ةدئارلا

 .ةيناطيربلا ةسايسلل ةبستلاب تيوكلا ةيمهأ ىلإ نالربلاب اهبطخ

 ربوتكا يف تيوكلا ىلإ اهب ماق يتلا ةرايزلا ىلإ ريشن كلذل اديكأتو

 مسقلا ريدم لوريشت نيتنلاف تقولا كلذ يف ايناطيرب يف يفحص زربأ 5

 ةغايص ىلع ةريثك تالاح يف ريبك ريثأت هتالاقل ناك يذلا .«زمياتلا» يفيلودلا

 ةمزاللا تامولعملاو داوملا عمج ىلإ اهنم فدهي ناكو ءايناطيربل ةيجراخلا ةسايسلا

 «(دنملا نع عافدلل ةيسايسلا تالكشملا وأ طسوألا قرشلا ةيضق» ريهشلا هباتكل

 ىلإ ريبك لوطسأ سأر ىلع نوزريك ةلوج ليبق 1107 يللاتلا ماعلا يف رشن يذلا

 ةمدقم يف قيقر ءادهإ عم .ةعساو ةيمالعإ ةلمح اهتقفار يتلا يبرعلا جيلخلا

 .نوزريك كلملا بئانل باتكلا

 هتقث نع ةضافتساب هثدحو .ريبكلا هفيض لابقتسا كرابم نسحأ عبطلابو

 هتليقعو عباسلا دراودإو ايروتكيف ةكلملا روص ىلع هعلطأو .ةيناطيربلا ةسايسلا ُْق

 لوريشت لوق بسح - اهذفاون نم بقاري يتلا ةلضفملا هتفرغ ناردج نيزت يتلا»

 . ©" ')(ةيناطيربلا رخاوبلا ناخد لاب ةحارو ءودهم لمأتيو .هلاجر طاشنو رحبلا -

 عكرابم نأ يردي نكي م مرضخملا يمايسلاو يفحصلا اذه نأ بير الو

 روص اهناردج ىلع قلعي مل ءايسور يلثمت «ةلضفملا هتفرغ» سفن يف لبقتسا امدنع

 يف دولا كاذب ةمعفم ةيناطيربلا ةيسايسلا هاجت هؤارآ نكت ملو .نييناطيربلا كولملا

 ىلإ هيباطخ ةفرغلا هذه سفن يف كرابم غاص كلذ نع الضفو .تالاحلا كلت

 اهيف لبقتساو «ةيسورلا ةياحلا هيف بلط نيذللا ,فولغوركو وكينسوأ نم لك

 هيأر غروبس رطب ىلإ لقني نأب هاصوأ يذلا . يكسنيلفيوغوب يسورلا ملاعلا اضيا

 لوريشت نيتنلاف ريسلا ملعي نكي مل .عبطلاب .هل ءاقشأ سورلا ريتعي هنأب هفقومو

 رطأ ىلإ قرطتو .كرابم عم هثيداحأ اذه هباتك يف لوانت دقو .رومألا هذه لكب

 كرابم املط» : قمع نم ولخت ال ةركف ىلإ اريشم .ةقطنملا هاجت ةيزيلجنإلا ةسايسلا
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 ىلع اهذخأ يتلا تامازتلالل هئافو يف قوثولا نكمملا نمف «ةايحلا ديق ىلع

 فقاوع نم هنع رفست ام لكب ناطلسلا ةدايسب هتفيلخ فرتعا اذإ امأ ..هقتاع

 . '"52(؟زمعلا اف .كرابم اهضفر تايعادتو

 بلط دق ناك يذلا نوزريكل هفواخمو هتاروصت نع لوريشت حصفأ دقو

 .تيوكلل هترايزو جيلخلل هتلوج ماتخ روف اتكلك ةرايز ةرورض هنم

 ناغد قلع امني :154** رسسيد قف هلأ ركذت نأ فيرطلا نم لعلو

 لصيل «ملدلا برق ديشر لآو دوعس لآ تاوق نيب ةكرعملا ضرأ قوف دورابلا
 ةناتسألاو ةرصبلا يف تراد انيبو .تيوكلا ىلإ رصنلاب اللكم باشلا دوعس نبا

 يفو .كارتألا موقلا ةيلعو نييناطيربلا نييسامولبدلا نيب ةيراضلا مالكلا برح

 وجت ةهعيمم «برعلا طش هايم قشت ةيئاطبربلا تارمدلل هيف تناك ئذلا تقولا

 ةعيشمو  «ةرصبلا برق ةيلمرلا روغلا .ةليلق قطانملا ةبوعصب ةزواجتمو «هيلاعأ

 ةيسور ةنيفس ثدحأ يبرعلا جيلخلا ىلإ تلصو .ةيكرتلا تاطلسلا تاجاجتحاب

 نوزريك حايترا مدع ىلإ لبق نم انقرطت دق انكو .«دلوكسأ» دارطلا يهو ذئتقو
 كلمي ناك 15٠١. ربمسيد يف تيوكلا راز يذلا («عايراف» دارطلا نأ نم هرمذتو

 ايناطيرب ادارط ةعرسلا هجو ىلع م.دقتسا هحاحلاو هبلط ىلع ءانبو ءريساوم عبرأ

 دشأ زيلجنإلا قيض ناك ةرملا هذه نكل . جيلخلا ىلإ يبيراكلا رحبلا نم الثامت

 . !ريساوع سم تاذ ةنيفس ناك ةدلوكسأو نآل

 ىلوأ امدنع (عايراف» جبن سفن ىلع «دلوكسأ» راس .لاوحألا يأ لع

 نم ١١ يف اهلصوف .ًاضيإ ةرملا هذه ةيجيلخلا هتلوج يف تيوكلل لوألا همامتها
 ريشتو .فومادآ ةرصبلا يف يسورلا لصنقلا هنتم ىلع الماح 11٠5. ريمسيد

 ذاختا ىلإ ةرصبلاو رهشوب يف ناتيسورلا ناتيلصنقلا اهتقلت يتلا تامولعملا

 نيب رشابملا لاصتإلا عنم فدهب تاريبدتلا نم ةعومجم ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا
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 تيوكلا ةرايزب رهشوب يف يناطيربلا لصنقلا بئان مايق اهزربأ .كرابمو فومادا

 هحاحلاو عوبسأب اهيلإ «دلوكسأ» لوصو لبق «سنرول» ةيبرحلا ةنئيفسلا رهظ ىلع

 ةنيفسلا لوصو لبق ءارهجلا يف اهجراخ هرقم ىلإ تيوكلا رداغي نأب خيشلا ىلع

 . ةيناطيرملا رداصملا ُِق ةمولععملا هذه ةحص وم دكأتلا نسمستي مو 5 ”9ةيسورلا

 ماق ةرتفلا كلت لالخو .ربمسيد ١5 ىتح ١١ نم تيوكلا «دلوكسأ» راز

 ايادهلا اولدابتو .تارم ةدع اهيحاوضو ةنيدملا ملاعم ةدهاشمب سورلا ةراحبلا

 ددرت مدعل قيمعلا ةقسأ نع خيشلا املالخ برعأ .ةداجو ةليوط ثيداحأ اههعم

 نيب ةمظتنم تالحرب يه موقت |نيب تيوكلا ىلع ةيسورلا ةيراجتلا نفسلا

 ططخب اريبك اماتها كرابم ىدبأ دقو .ىرخألا يبرعلا جيلخلا يناومو اسيدوأ

 عورشملا اذهب ةقلعتملا رابخألا ىلع هعالطا بلطو .يديدحلا دادغب طخ ءانب

 ءانيم نع ايناملأل لزانت ميدقت ىلع ةقفاوملا ةيزيلجنإلا ةموكحلا مازتعا لوح

 دادغب قيرطل ةيئاهن ةطحم ىلإ هلوحتل .تيوكلا نوج يبرغ لامش عقاولا ةمظاك

 . يديدحلا

 فرصتي لأ نكمي ال هريغ ادحأ نأب القاق هلجاعو ءابضغ كرابه ظاشتساف
 ديقأتلا بع فيدحلا ماتخ يف كرابم لفغي مل نكل ءاهيضارأ يف الو تيوكلا يف ال

 ىقلتو .غلاب ماتهاب تيوكلل (دلوكسأ» ةرايز زيلجنالا بقار دقو

 اه كأ ناكو ةرايزلا هذه لوح ىلوألا تامولعملا ريمسيد و ُْق فاالسيتارف

 . عطاقلا كرابم ضفر وه  مهدعسيل هئاسؤرل هلقنو - اهنم هماتها ىلع دوحتسا

 ةدهاشمل «دلوكسأ» ناطبق ةوعد لوبق «ةيمسر ريغ تامولعم نم هلصو ام بسح

 .ابتاوأل ةقباس تناك ةداعسلا هذه نأ ديب .:ةئم الدب رباج هنبا ةلاسرإو ةئيفسلا
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 هنأب مهملعل .ةنيفسلا ةرايزل كرابم اوعدي مل سورلا طابضلا نأ حضتا ثيح

 نفسلا ةرايز ىلع همغرت ةقباس هسفنل قلخي ال ىتح رمألا اذه ىشاحتي

 .ةيزيلجنإلا

 نوكل هقلق نع اذه هريرقت سفن يف برعأ دق فالسيتارف نأ ظحاليو

 «ىياسأ» ةيزيلجنإلا ةرمدملا ناطبق عم ثيدحلل هوعدت ةرورض ةمث دجي مل كرابم

 فومادآ عم هتاءاقل لوح «ةرتفلا كلت يف تيوكلا ىلإ اصيصخ :تهجوت ىلا

 كلذ نع رظنلا ضغبو «دلوكسأ» ةرايزل ركذ يأ ىتح ىدافتو لب .اهعيضاومو
 لك لازأ .«تيوكلا يف يزيلجنا يرس ليكو نم اربخ رهشوب تقلت ام ناعرس
 كلذ غالبإب لبمك موقيل .عشقنت اهلعجو كرابم متكت بابسأ لوح كوكشلا
 ,2532ندنلو اتكلك نم لك ىلإ ايقرب

 اهلحارم لك تدهش نأ دعب «ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا ةمتاخ تناك اذكهو

 ىلع ًايجيردت ذوحتستل «ةيلودلا ةسايسلل ماه لماع ىلإ تيوكلا لوحت ىلع
 ايناملأل اضيأو لب .بسحف ايكرتو ايناطيربل سيل مظاعتملاو ديازتملا ماتهالا

 اهصئاصخ ىدحإ تزيمت انلق نأ قبس اكو ءاضيأ اسنرفل دعب ايفو ءايسورو

 نأ ىلإ هيونتلا ةرورض عم .اهمايقو ةيدوعسلا ةلودلا ثعب ةظحل يف ترم دق اهنأب

 وأ بكاوت درجم ًادبا نكي مل دجنو ضايرلا لوح ديشر نبا عم دوعس نبا عارص
 ءاهجولا نم هيلع رتستو هدناس نمو ميهاربالا فسوي ةرماؤم عم ينمز قفاوت
 ناك .فورعم وه امك ميهاربإلا فسوي نأل كلذ .بترلا فلتخم ىلع كارتألا

 يف تاذلاب هيلإ رف ةيماتخلا ةلصحملا يفو . ديشر نبا عم ةقيثو ةلص ىلع
 اءادشا هعم لياع عةتاتسآلا ىلإ رمش ريمأ دقو هيق لصو ىذلا تقولا ف + لئاح

 .ناطلسلا دي نم ةمسوألا ىلعأ ىقلتي هسفن ديشر نبا ناك (نيب .ةيلاغلا

 نع دوذلا يف كرابم حاجن نع ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا ترفسأ دقلو

 ةبقملا هلع ىف كراش نأ بيرالو اهيشاعد تيباثو ةرامإلل لعشلا لالقتسالا

 0 اع



 دئاقك ىلجتو رهظ دق .يتيوكلا خيراتلا يف لوح ةطقن تناك يتلا ةبعصلا

 دكؤن نأ الإ انعسي ال ءمث نمو .كش ىندأ الب عراب يبمامولبدو روسج يركسع

 هذهل ةددحم تارربم ةمث هيدلف «هيليشيرب كرابم هّبش امدنع ًاقحم ناك رزيرف نأ

 . ةراقملا
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 رشع ىداحلا لصفلا

 ُْق يلودلا عضولاو دوعس لاو تيوكلا

 ةيب رعلا ةريزجلا يقرش يلامش

 ًارتوتم ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلاشو ىطسولا قطانملا يف عضولا لظ
 نيب ىربكلا كراعملا رارمتسا ببسب ٠١4٠7«. ةنس نم يناثلا فصنلا يف .ةياغلل

 ىلع ديمحلادبع ناطلسلا ىلإ هلئاسرو هتاباطخ يف زكري رمش ريمأ ناكو

 ءامل هدرس يف ًاريثك غلابيو «ةيبرعلا ةريزكا هبش يف زيلجتإلا الكولا سئاسف

 قأتي ىتح ةيماظنلا ةيكرتلا تاوقلاو لاومألاو رئاخذلاو حالسلاب هديوزتب بلاطيل

 . يسيئرلا هودعو همصخ تاذلاب ًاكرابم اربتعم ءاهرهقو تيوكلا عاضخإ هل

 ضرفيل ناطلسلا ىلع اهطوغض اضيأ ةيناملألا ةيسامولبدلا تسرامو

 ىلإ يديدحلا دادغب طخل نمآ ذفنم ريفوتو ناض لجأ نم تيوكلا ىلع هترطيس

 .يبرعلا جيلخلا

 يسورلا ىرحبلا ىركسعلا لوطسألا نمس تليشأو ةايسوو 7-4 (ئى

 .ةرارختم ةروصب ههايم بوجنو يبرعلا جيلخلا ىلع ددرتت

 ىلع هطوغض ( يطسوأ قرشلا» لتكتلا سرام فورظلا هذه لظ يفو

 ةجحك حجيلخلا ةقطنم يف عئشانلا عضولا مانتغا لجأ نم ةيناطيربلا ةموكحلا

 ام دح ىلإ ايناطيربل ىلودلا عضولا نسح نآواريسال .ةيناطيرتلا ةسايسلا طيشتتل

 177 و



 ةرايم تاوقو رمش نيب ةريطخ ةكرعم تعقو 1857 ةنس نسطسغأ فو

 نبال ىربك تاوق تلصو ام ناعرسو «تيوكلا يبونج ًارتموليك ٠١ دعب ىلع

 أخل .ضايرلا ىلع اهموجه نش يف تعرشو .سطسغأ ةياهن يف ةديرب ىلإ ديشر

 نم هايإ ًارذحم .عفادم ةثالث وأ نيعفدمب هديوزت هنم بلطو لبمك ىلإ كرابم

 جرح عضو نم كلذ هقلخي دق امو .دوعس لا ىلع ديشر نبا راصتنا بقاوع
 2 "ةتييوكلل ةياغلل

 ةيركسعلا كراعملا ريثأت ايقاذ هتايسحح ىف لاي ناك كرايم نأ رظنلا تفليو

 ةبلاطم نع ناوتي نكي ملو .تيوكلا عضو ىلع دوعس نبا تاوقو رمش نيب
 ىلإ هتيقرب يف لبمك هون دقو ءاهتدناسمو ديشر نبا ىلع هتاراغ معدب ايناطيرب
 نبا دض كراعملا ضوخ نم كرابم عنم مدع ةيمهأ ىلإ ريمتبس 5 خيراتب نوزريك

 ذيفنتب فزاجي مل نوزريك نأ معرو .حالسلاب هديوزت بلط المح دبآو ءديشر

 احارتقا ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع حرط هنإ الإ .هسفن ءاقلت نم ةحيصنلا هذه

 ةيقافتا عيقوتب هذوفنو كرابم عضو زيزعت لوح ء.ريثكب كلذ نم ىوقأو لضفأ

 .20(ةيتيوكلا ةقطنملا لك» ةياحب اهبجومب ايناطيرب مزتلت .هعم ةديدج

 عضو لوح ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت نم طقف ماع دعب .مث نمو
 ىلع تصن يتلا نوادسنل ةيجراخلا ريزو ةركذم نم ماع فصن دعبو «تيوكلا

 ةمخاتلا يضارألا قاطن نع جرخت ال تيوكلا ةيامح هاجت ارتلجنا تامازتلا نأ

 هحانج حلاصم عم بواجتي يذلا اذه هحارتقاب نوزريك مدقت .تيوكلا نوجل

 ةريزجلا يقرش يلاهش يف هتاعلطتو كرابم قوقح لك معد لوح «يطسوأ قرشلا»
 بلط هنكل .حارتقالا اذهب دنهلا نوئش ريزو نوتلمه أجافي ملو .اهدييأتو ةيبرعلا

 اهدودح' ىمارتت ال ىتح «ةيتيوكلا ةقطنملا» ىضارأب دوصقملا ىنعملا قيقدت طقف

 ,©©تيوكلا رق نرخ الم ادا



 يتلا يضارألا مجح نع رظنلا ضغب .ةديدجلا ةيقافتالا ماربإ نأ بيرالو

 .ايكرت عم ديدجلا هعازن يف هئافلحو تيوكلا خيش معد ينعي ناك .اهلمشتس
 ىطسولا قطانملا يف عضولل رتوتلا نم ًاديزم ينعي ناكو .تاذلاب ديشر نبا عمو

 رئاودلا قلقي نكي مل رمألا اذه نأ ودبيو .ةيبرعلا ةريزحلا نم ةيقرشلا ةيلامشلاو
 ةيبونجلا ةيقيرفألا برحلا تعضو نأ دعب ةصاخ «.ةرملاب ةيناطيربلا ةمكاحلا

 ١1٠7. ةنس فيرخ يف نابايلا عم فلاحتلا ةيقافتا عيقوت دعبو اهدا كوأ

 .ضايرلا لوح اهراضح ١940 ؟ ةنس ربوتكأ ىف رمش تاوق تمكحأ

 ةيأآلا هةجروت بسلا آذشو .هقارتخال دوعس نبا تاوق تالواحم لك لشفلاب تءايو

 ةراغإلا كرابم نم بلطيل تيوكلا ىلإ ريمفون ةيادب يف دوعس نب دمحم رغصألا
 .20ة يخؤملا نه ةبريضو كيشر نبا ىلع

 هل ليمت ىتلا ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا فقوم رابتعالا نيعب كرابم ذخأ

 يف ةطبارملا تاوقلا ىلإ ديشر نبا تاوق ماضنا رطخ هجاوي يكلو .هعجشتو
 نيب ١9٠7 ةنس لاوط ةرمتسملا تافالخلاو تانحاشملا زاهتنا ررق دقف هريبزلا

 يكل .ةيشاملا ىلع لدابتملا مهوطس ببسب ريبزلا ةنيدم يلاهأو هل ةعباتلا لئابقلا

 اريبك اءزج نأب ملعي ناك هنأو |ميسال .ريمفون ةياهخ يف ريبزلا ىلع ًاموجه نشي
 نبا رصانيو ديؤي ناك ؛نوعلادلاخ خيشلا مهسأر ىلعو .ةنيدملا هذه ناكس نم

 مشل ةبسنلاب ةريبك ةيجيتارتسا ةيمهأب عتمتت تناك اهتاذ ةنيدملا نأب الع .ديشر
 تاوقلا نأب ديشر نبا ملع امدنعف اذلو .ةرصبلاب تالاصتا نم ممل هرفوت امل

 اروف هجتاو ضايرلا نع هراصح عفر ىلإ رطضا .ريبزلا ىلع تمجه دق ةيتيوكلا
 يجيئارتسالا نواعتلل ًايجذومت الاثم ةعقوملا هذه تناكو . كراعملا ضرأ ىلإ هتاوقب

 كلذ عمو .دجن ريصم ريرقت 8 اماه روق بعل ىذلا كرابمو دوعس نبا نيب

 ةرصانملا ةرم لئابقب ةميزحلا قاحلإ نم ١107 ةنس ربمسيد يف ديشر نبا نكمت

 ديشر نبا تاوق تلخد كلذ بقعو .اهتيشامو اهالح بلسو .كرابمل ةديؤملاو

 دبا 0170300



 ةكرتشملا [يدلمع قيسفتل ةرصبلا تاطلس عم هتاضوافم رمش ريمأ أدب ايمو «ريرلا

 . © 7تيوكلا ىلع ةيرودلا

 ؤطابت ىلع اهيف همال 21907 ةنس رياني يف لبمك ىلإ ةلاسر كرابم هجو

 تقولا تاذ يف ناكو .هل مزاللا معدلا ميدقت يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا

 ةيزيلجنالا تاطلسلا مولب فتكي ملف اذلو ءاهيدل فعضلا طاقنب ديج ماملإ ىلع

 (دلوكسأ» يسورلا دارطلا ةرايز تناكو .اهيلع طغضلا سرامي نأ ررقو ةيدنهلا

 ام ذيفنتل كرابل نوع ريخ ١401 ربمسيدو ريمفون يف يبرعلا جيلخلا يناوم ىلإ
 دق تناك تيوكلا نأو ةصاخ - قباسلا لصفلا يف انركذ نأ قبس اى - هيلإ موري

 لصنقلا هنتم ىلعو اهلصو يذلا دارطلا ةلوحجل يسيئرلا ماتتهالاب ةرملا هذه تظح

 . فومادآ ةرصبلا يف ىسورلا

 ةنس رياني © خيراتب ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ هريرقت يف فومادا هون دقو

 مامتها نم ثيداحألا لالخ كرابم هادبأ ام ديكأت ةرورض ىلإ

 لالخ فومادآ ىرجأ دقو .ايسور عم هتاقالعل نيقحاللا ريوطتلاو نيسحتلاب

 ضرغلا اذهل ًاصيصخ لصو يذلا دوعس نبا عم» الوطم اثيدح تيوكلل هترايز

 ,؟2ةييدلا ملا

 ىلإ ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا عفد وحن هاعسمو هدوهج يف كرابم رمتسا
 بيرست» ب ماقف كارتألاو ديشر نبا دض اهعارص يف ايركسع تيوكلا ةدعاسم

 مهنأب معزو تيوكلل نييرحبلا طابضلاو سورلا نييسامولبدلا تارايز «ربخ

 هيلاع روكذملا ريرقتلا نأ نيح يف .ةيمهألا ةغلاب تاحارتقا اهلالخ اوحرط

 ءايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ يف ظوفحملاو ةيسورلا ةيجراخلا ىلإ فومادآل

 يف ظوفحملاو يسورلا ةيرحبلا ريزول هجوملا «دلوكسأ» ناطبق ريرقت كلذكو
 ةبأ انمي مل ءايسورل يرحبلا يركسعلا لوطسألل يزكرملا ةلودلا فيشرأ
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 تحرط «.ةيركسع ىلوأ باب نمو .ةيسايس ام تاحارتقا ىلإ هيونت وأ ةراشإ

 سيرك تركساأو ةرليز لؤلغ

 ناك مايأ ةعضب بقعو ءربخلا «بيرست» كرابم نقتأ رمأ نم نكي امهمو

 هتحص نم دكأتلل ىعس يذلا .لبمك جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا عماسم غلب دق
 ٍلثمت نأب معز يتلا تاثحابملا نومضم ةفرعم نييرسلا هئالكو لالخ نم لواحو

 مازتلاب اكس رباج هنبا كلذكو ريخألا نأ دين ايم عم اهورجأ دق ايسور

 .ريبكلا ىرتلا ىذ تمصلا

 ءازإ ريبك قلقب ةيدنهلا ةيزيلجنإلا تاطلسلا ترعش .كرابم عقوت |لثمو

 11٠1. ةنس رياني ١8 يف تيوكلا ىلإ لبمك لصو ام ناعرسو .تاروطتلا هذه

 ديشر نبا ةدايقب رمش تاوق روهظ لوح أبن لصو ةرامالا يف هتماقإ لالخو
 نأشب تمصلا مازتلا يف رمتسا كرابم نأ ديب رفحلا ةقطنم يف ميهاربإلا فسويو

 بلط ذفني نأ يناطيربلا يمايسلا ميقملا عطتسي مل يلاتلابو .ةيسورلا تاحارتقالا

 يف كراعملا ضوخ نم تيوكلا خيش عنم لوح رونوكوأ ريفسلاو يلاعلا بابلا

 ىلع .لادج الب عقت رفحلا نأب هميلست مغر .ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلامش
 (هبراقت» يف رمتسي ال ىتح كرابم باضغإ مدع ىلع صرح هنكل .ةرامإلا دودح

 . !ايسور عم

 ىسورلا رطخلاب لبمك فيخي كرابم - ضقانتملا فقوملا اذه ثدح اذكهو

 2 بولسألا سفنبو هرودب «يطسوأ قرشلا» لتكتلا اهنيب .مئاقلا ريغ

 ناكو .يدوعسلا يتيوكلا فالتئالا ديؤت ىتح اهيلع طغضيو ةيئاطيرملا ةموكحلا

 ىلع داهتجاو ةمهب نولمعي زيلجنإلا» نأ دكأ امدنع ةريبك ةجردب ًاقحم فومادآ

 - مهف ريبزلا يف مهلشف دعبو .ثيرتلاو صبرتلا نع عالقإلا ىلإ كارتألا عفد

 ديشر نبا ةمجاهم : يهو .ةريخألا ةليسولا ىلإ ءوجللا اوررق دق ودبي ام ىلع

 .”(ضايرلا ةهج نمو تيوكلا ةهج نم يأ .نيحانجلا نم
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 موجهلل تادادعتسالا تأديب قع 7 ةنس عيب ر لح نأ ام .لعفلابو

 خويش عمج .يعقاوو ريبك رطخلا نأ نم ديشر نبا نقيت الو .رباج ةدايقب
 نم ةبرقم ىلع ريفحلا ةقطنم يف اعاتجا مهل دقعو هئاول تحن ةيوضنملا لئابقلا

 ١9٠17. ةنس عيبر يف ةيركسعلا تايلمعلا ةطخ لوح ثحابتلل ريبزلا

 ىلإ سيل ةيسيئرلا مهتبرض هيجوتل اوططخ دق رمش نأ حجرملا نمو

 زيزعت نأب اريخأ كردأ دق ديشر نبا نأل كلذو .نييدوعسلا ىلإ لب .تيوكلا
 ةريزح ا بلق ف هذوفن ىلع ركألا رطخلا لكشيس نضايرلا ف دوعس ولأ عفاوم

 رمش تاججحل ةدشب ةضراعم تناك ىتلا ةيكرتلا تاطلسلا نأو ايسال «ةيبرعلا

 هديوم لاوحألا بلغأ ُْق تناك ىزيلجنإلا 5 اهتيشحخ اببسب تيوكلا ىلع

 . مهعجشت 5 ىأ «دوعس نا ىلع مهموجش ةدناسمو

 هجوتس ةيسيئرلا ةبرضلا نأب ًاضيأ كردأو ءاجرفتم دوعس نبا فقي مل
 يف كرابم عم ءاقل دقعب 1107 ةنس سرام يف رداب دقف مث نمو .هدض

 ةنكمم ةدعاسم ىصقأ ميدقتب تيوكلا خيش دهعت عامتجالا اذه لالخو .تيوكلا

 دقو . حيلستلا ةليج ةريبك ةقرف اووق هفرصت تحن عضوو نييدوعسلا ميعزل

 تاوق سأر ىلع اهلصو يذلا ءاشاب نودعس ًاضيأ تيوكلا عامتجا يف كراش
 فرصت تحت ًاضيأ اهعضو عامتجالا يف حرتقاو «قفتنملا ةليبق نم ةريبك
 ةرصبلا ىلإ اشاب نودعس ءاعدتسا ةيكرتلا تاطلسلا تلواح اثبعو .؟'ءافلحلا

 نم صلمت ريخألا نكل .ةلمحلا هذه يف كارتشالا نع يلختلا ىلع هماغرإل

 !تيوكلا ةرايز ىتح يونيالو ركفي نكي مل هنأب ةرصبلا ىلاو رخأو ةوعدلا

 نم ريكأ معد ىلع لوصحلل ىعسي ناك دوعس نبا نأب حيجرت كانهو

 تاطلسلا نم ةرشابم تادعاسم ىلع لوصحلل اضيأ فده ناك هلعلو .تيوكلا
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 عم يقتليل ةرامآلا ف هدوجو ةضرف زهتنا دقف كلذلو .ةيدنهلا ةيزيلجنإلا

 عم تيوكلل ةرايزب موقي ناك يذلا رهشوب يف ةيسورلا ةيلصنقلا ريدم وكتسيا

 ةيحوافلا ةسايسلا فشرأ قئاتو انثدحتم ددصلا اله يفو .«نيرايوب» دارطلا

 .دوعس نبا عم ةيركسع الو ةيسايس تاضوافم ةيأ رجي مل وكينسوأ نأب ايسورل

 ةيركسعلا ةنيفسلا دئاق بمك ناطبقلل نييدوعسلا ميعز رسأ كلذ عمو

 هتادعاسم ضرعب طقف فتكي مل يسورلا يمامولبدلا نأب «سكنفس» ةيزيلجنإلا

 نبا دض هكراعم ضوخل مزاللا حالسلاب هديوزت اضيأ حرتقاو لب .هيلع ةيلاملا

 هدكل ىهدلاو نم ريذحتلا اذه لقنب هدعوف ءايسور نم تأ دهام ةمأ يقلت ىلع

 (١١)ةريبك ةيركسع تادعاسم كارتألا نم ىقلتي ديشر نبا نأل .يسورلا

 عم ةيقافتا لقعت ةصاخلا ةلأسملا حرط ةداعإب هتاد تقولا ِق دوعس فا هلجاعو

 . 2١ ')ايناطيرب

 نبا اهب حاب 8 (ةيرسلا» تامولعملا هذه ةحص يف لبمك كش مغرو

 ةيمسر ةيقافتا عيقوتل هلهؤت يتلا ةجردلاب هعضو ةبالص مدع ىلع ةوالع دوعس

 تذخأ دوعس نبا هاجت ةيزيلجنإلا تاطلسلا ةسايس .نأ الإ «2'ايناظيري عم
 يتلا تاريبدتلا ذيفنت يف ةدعاسملاو نوعلا تمدق ايلمعو .هعم براقتلا وحن وحنت

 .تيوكلا عامتجا يف ثحبلا ديق تناك

 يف رمش لئابق خويش عم روفلا ىلع عرشو .عامتجالاب ديشر نبا ملع
 تاوق مهب ردغت نأ لبق نيفيلحلا دحأ ىلإ مهتبرض هيجوتب ةردابملل دادعإلا

 دبع تاطلسلا دع اديدش اطقش هجاو ديشر نيا نكل .هوعس جباو كرآبم
 ةيكرتلا تاطلسلا تيشخ ثيح .0"22هموجه نش نم هعنم ىلاعلا بابلاو ديمحلا

 مادصلا عوقو عنم لبسلا لكب تلواح دقف اذلو ,يزيلجنإلا لخدتلا نم
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 قلخ دقف .كرابمو دوعس نبا نيب قيثولا طابترالل ارظنو .يرمشلا يتيوكلا
 تابوعص .تيوكلا دض ةيبرحلا تايلمعلا ىلع ةناتسآلا هتضرف يذلا وتيفلا

 .دوعس نبا ىلع موجحلا نم هتعنم ديشر نبا مامأ

 جيلخلا يف يزيلجنالا رامعتسالا ةسايس نأ ظحالن قبس امم اصالختساو
 ةكلا تاوقلاو ديشر لآ دش هعارص ق ةوعس نبا تدعاس دق ءيبرعلا
 نبا نيب عارصلل ةيئابنلا ةجيتنلا ف ام دح ىلإ رثأ يذلا رمألا .ممل ةدناسملا
 .ديشر نباو دوعس

 يقرش يلاش يف 1107 ةنس عيبر يف كراعملا ىحر تراد لاوحألا يأ ىلع
 بقعو .ةبراحتملا فارطألا نيب الاجس اهيف رصنلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا

 ةراغإلل اههتادادعتسا نم كرابمو دوعس نبا لجع سرام يف يتيوكلا عامتجالا

 دق ريفظلاو ريطملا لئابق خويش نأب |مهملع ىلإ امن نأ دعب ةصاخ .ديشر نبا ىلع
 نبا دض كراعملا ضوخ يف اروف عورشلاو تيوكلا ىلإ زايحنالاب ارارق اوذختا
 ررقت كلذ ءازإ ءرمش عم ديدشلا مهفالخل عجري هنأب اذه مهرارق اورربو .«ديشر
 لك دشحل اهلاكتسا مدع مغرو .ةئجافملا ةيفاضولا تاوقلا هذه نم ةدافتسالا
 اتجوف اههنأ ديب .ثالثلا لئابقلا تاوق ىلإ مامضنالا يف اروك اعرش دقق :ابعاوق
 ةميزملا اولزنأ نيذلا .ددجلا ءافلحلا نم تغابم موجب تيوكلا نم ةبرقم ىلع
 نؤملا نم ريثكلا مهءارو نيكرات تيوكلا ىلإ نيدئاع اورمف :افايسرب
 , 2١49 ئاحذلاو

 هتاذ تقولا يف نكمت دقو .ةديكملا هذه ربد يذلا وه ديشر نبا نأ وسو

 وزغب ماق يذلا ءاشاب نودعس  رخآلا كرابم فيلحب ةميزغا قاحلإ نم اضيأ

 «تارفلا بوص برها ىلإ هتاوق لولف عم رطضا هنكل .لاهشلا نم رمش كلام
 .ضايرلا ىلإ هتبرض هيجوت ١10 ليربأ يف ديشر نبا ررق كلذ رثأ ىلعو
 مايقلاو .ليللا حنج تي ةييسلا مهدوقيل لاجرلا لضفأ اهذيفنتل راتخاو
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 رمش تاوق مامأ اهتاباوب حتفيل لابحلا ملالس ةدعاسمب ةنيدملا ىلإ لغلغتلاب

 عيبر ةلمح تهتنا كلذبو .ضايرلا تذقتأ ابننع نيعقادملا ةظقي نكل .ةيسيئرلا

 فارطألا نم فرط ىأل ةمساح تاراصتنا ةيأ قيقحت نود ”١407 ةنس

 , 27 2)ةعذانتملا

 ءاط ضرعت دق ناك يتلا ةميزملا نم اشاب نودعس ؛ئرب7٠14 ويام يفو

 عم دجن ىلإ اهوصو دعب ديشر نبا ءاول تحن ةيوضنملا لئابقلا مجاهيل داعو

 تاطلسلا نأ ةجردل اريطخ اعازن ناكو .ةيئاذغلا داوملا عايتبال ىربك لفاوق

 .2"*>هعوقو ناكم ىلإ ةيماظنلا اهتاوق لاسرإ ىلإ ترطضا ةيكرتلا
 ديشر نبال ةعباتلا لئابقلا دض اشاب نودعس بورح ترمتسا كلذ عمو

 تبلط يتلا اضيأ ةيكرتلا تاوقلا دضو 621١407 ةنس نم يناثلا فصنلا يف

 تاللصلاب اهملعل بلطلل ةيكرتلا تاطلسلا تباجتساف .اش ةيفاضإ تازيزعت

 تادحبو تلسرأو ءاضيأ زيلجنإلا نيلعمملا عمو كرابم عم اشاب نودعسل ةريبكلا

 نودعس ميجلت ىلإ اهنم ايعس .فجنلاو ةواسلا ةقطنم ىلإ ةديدج ةيركسع
 2325 ىلفسلا .تارفغلا ىف نضحتشلاو

 اهتهجاو ىِتلا تابوعصلا نأ ىلإ ريشن نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 ةظبترم تناك . نيربغلا نيبام ىونجو ةيبرعلا ةريزخلا طسو يف ةيكرتلا تاطلسلا

 .ةروكذملا ةقطنملا ءاحنأ لك يف ١1٠0 ةنس ارتلجنال .ةديدحلا ةسايسلا طيشنتب

 .نيربغلا نيبام يبونجو ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ريبكلا اهلغلغت يف كلذ سكعناو
 ةلواحم ةيأل اهيدصتو ناريإ بونج ىلإ ىسورلا لغلغتلا ةمواقمل اهعلطت يف كلذكو

 اذه ىجتو .دهملا يف يهو يبرعلا جيلخلا يف امل يداصتقالا يراجتلا سفانتلل

 ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلا نفس ههايم يف ترهظ امدنع ةحضاو ةروصب

 .نيسوريكلا ةصاخ .ةيسورلا علسلا ضعبو
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 ميتس شتيرب دنأ نايبارأ ولجنأ» يتكرشل ةكولمملا رخاوبلا ىلإ ةفاضالابو
 موقت تناك يتلا .«ينابموك نيشيغيفان ميتس لينولوكدنأ شتيرب»و «ينابموك

 ظع 97+14 ةئيب مضقأ :يرعلا جيلخلا قارمو ايوروأآ نيب ةيظعنم تالحرب
 تسو» ةكرش هيلع تفرشأو .يبرعلا جيلخلا - ليسرام  ندنل :ديدج يحالم

 ةعئالملل ةيسورلا ةيسلا تريس انببو ««يقاسوك نيظغيفا# ميقس لربع
 نأ دجن .يبرعلا جيلخلا ىناوم عم اسيدوأ طخ ةمدخل طقف رخاوب عبرأ ةراجتلاو

 1 ""ة:ييفس 45 كلمت تناك :ثاللثلا ةيزيلحتالا تاكرشلا

 تاكرشلل يحالملا طاشنلا ةلقرع ةيزيلجنإلا تاكرشلا عيطتست اهيكو

 ىلإ اهلقنل يبرعلا جيلخلا ىناوم يف تالومح ىلع لوصحلا نم اهعنمو ىرخألا
 عيطتستال ةلاحلا هذه يف اهنأل  ىنعم الب امفس تالحر حبصت كلذبو ءابوروأ
 تاكرشلا هذه تضفخ  ةلومح الب ةغراف يبرعلا جيلخلا ىناوم نم ةدوعلا

 نطلا لقن نولون ضفخنيل 72١/. ةبسنب ابوروأ ىلإ تالومحلا اهلقن ةرجأ
 لوأ روهظ دعب طقف انلش ١١ ىلا انلش ٠٠ نم ندنل ىلإ ةرصبلا نم دحاولا

 يهو .يبرعلا جيلخلا يف ةراجتلاو ةحالملل ةيسورلا ةيعمجلل ةعبات ةنيفس
 .23151فولينووكو ةنيفسلا

 ىح ىسورلا نيسوريكلا ةعلس ةبراحم ف ءدبلا هسفن تقولا ف ررقتو

 اماه يبس راكفألا هذه تناكو .يبرعلا جيلخلا ىناومو ناريإ بونج يف جورتال

 ةيزيلجنإلا لورتبلا ةكرش» ىلإ دعب اميف تلوح ىيلا) يسراد ةكرش طاشن زيفحتل

 بيقتتلا زايتما ىلع .ةيئاريألا ةموكمحللا نم 59*١9 ةنس تلصح يتلاو ((«ةيناريإلا

 يف نايلس دجسم ةقطنم يف دعب فشتكا دق طفنلا نكي ملو .هخضو طفنلا نع

 رابآ لالغتسا ىلإ مهمامتها لك زايتمالا باحصا هجو كلذلو .ءتقولا كلذ

 ىلإ ةقطنملا هذه نم طفن بوبنأ دم ىلع لمعلاو نيريش رصق نم ةبيرقلا طفنلا
 نينغيم انك ابصخخ نوزركو ةيدنطلا ةيريطيكالا ةميقلا نآب الغ «ةرمسلا

 .اضيأ ةيداملا لب .طقف ةيسايسلا ةيحانلا نم سيل طاشنلا اذه ةياغلل
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 ١49 ةنس نم ناقلا فصلا لاوط ةيزيلجتالا تاطلسلا تريعساو

 اهتمواقمو .ةيبرعلا ةريزحلا طسو ىلإ اهلغلغت ةدايز يف ١1٠07 ةنس ةيادبو

 تقولا سفن يفو .يبرعلا جيلخلا ضوح لك يف ناملألاو سورلا اهيسفانل
 ءالكولا ىعس امدنع ىتحو .تيوكلا يف اهذوفن زيزعت ىلإ يمري اطخ تجهتتنا

 اذه للقي مل .ضايرلا ىلإ اسحلا ريع مهل رشابم قيرط ديبعت ىلإ زيلجنإلا
 نبا عم ةيساسألا كراعملا نأل كلذو .مبنيعأ يف تيوكلا ةيمهأ نم عورشملا

 اعبط لفغن الآ بجيو .ةيبرعلا ةريزحلا يفرش لاش يف تاذلاب رودت تناك ديشر

 .يديدحلا دادغب طخ عورشمل ذئتقو ضراعملا «يطسوأ قرشلا» لتكتلا فقوم

 ناكو .ىيرعلا جيلخلا ىلإ هذافن ةلقرعو عورشملا ةمواقمل هيعس يف

 :نيرايوبو ثلاقلا ىسورلا دارطلا راز نأ دعب ةيغآلا ق ةيانغ ارمآ اذه

 هلابقتسا :فيشاسجو كرايم نسحأ يذلاو .15** رياربف يف تيوكلا

 يف ليضفتلاب درو اه وهو ءاراح الابقتساو اريبك امرك سورلا هتراححب ىّقل ثيح

 تزيمت ةرايزلا هذه نأ ديب .ىمورلا ةيرحبلا ريزو ىلإ «نيرايروب» ناطبق ريرقت
 ناك تيوكلا ىلإ ةرملا هذه ىبسورلا دارطلا لوصو نأل كلذو .ةماه ةيصاخب

 اثدح ناكف .تيوكلا نوج ىلإ «ينرفنيإ» يسنرفلا دارطلا لوصول اضيأ ًابكاوم
 هده نأ انيلع اع اذإ ةصاخن _ اسثرقو ايسور . نوفيلقل .براقت لح ادقؤم

 مقافث ةورذ يف يأ *215٠ ةنس ةيادب ىف ال طيطختلا ىرج دق ةيلمعلا

 عمو .ةينف بابسأل كاذنآ ذفنت مل اهنكل .ةيسورلا ةيزيلجنإلا تاقالعلا روهدتو

 ادج ايوق ناك هتفلخ ىذلا عابطنالا نأ الإ .ماع دعب تققحت اهنأ مغرو كلذ

 ةلودلا فيشرأ قئاثو نم لدتسي املثم ,ةناتسآلاو نيلربو ءاتكلكو ندنل ىدل
 . "”)يناطيربلا

 اراتعاو .تيوكلا ةرايزب (ايدنإ ستيرب) ةردكسل +١9 7 ةليض كرابم حمس

 .ةمظتنم تالحر ىلإ اهنفس تارايز ةكرشلا هذه تلوح ١9٠7 ةنس ويام نم
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 حاتتفا مدعل ًارظنو ,نيعوبسأ لك ةرم تيوكلا ءانيم يف رهظت اهرخاوب تناكف

 نتم ىلع ىرج دقف «ةنيدملا سفن يف زيلجنإلل يمسر يفارغلتو يديرب بتكم
 .تالسارملا عاونأ عيمج ميلستو مّلست «ايدنإ شتيرب» ل ةعباتلا نفسلا هذه

 ديربلل ةيديلقتلا ةفيرعتلا سفن يه موسرلاو تالصحتملا ةفيرعت تناكو

 . يدنملا يزيلجنإلا

 ىلع ةيدنه لا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تحرتقا ةيدنهلا ةيتيوكلا ةراجتلا ومن عمو

 .تيوكلا يف ةمئادلا ةماقإلاب دونما راجتلا رابك نم ةعومجمل حمسي نأ كرابم

 يقرش يلاش ىلإ ةيزيلجنإلا علسلا لغلغت طيشنت اهب طاني ناك ةوطخ يهو
 ديهمتلا ىلإ ةفاضإلاب .دنحلا عم ةيتيوكلا تالاصتالا نيتمتو «ةيبرعلا ةريزجلا

 اذه ضفرل ةبسانم ةجح دجو كرابم نكل .تيوكلا يف ةيزيلجنا ةيلصنق حتفل
 ةيكرتلا تاطلسلا زفتست نأ اهنأش نم هل ةباجتسالا نأب انقيتم ناك هنأل .بلطلا

 . هيلع درلل ةداضم تاءارجإ ذاختال اهعفدتو

 تاطلسلاو ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو يف نيلوؤسملا رابك عرش كلذ عمو

 يف ةيمسر ةيزيلجنا ةيلثع حتف ةلاسم ثحب يف 14+ ويلوي يف ةيدنهلا ةيزيلجنإلا
 رمس» قا ةره لوأل تحرط دق ةيضقلا هذه تناقؤ «اةقكم ةروضب :تيوكلا

 نفسل ةمظتنم تالحر رييست ىلع ةقفاوملاب كرابم عانقإل ةلواحملا ءانثأ يف ١

 اهنأب همهفتل بلطلا يف حلي مل ذئتقو لبمك نكل .تيوكلا ىلإ «ايدنإ شتيرب»

 .تيوكلا عضو لوح ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عم ىنانتت ةوطخ

 ريغسلل ةرذا هذه تيوكلا يف ةيزيلجتالا ةيلقمملا ساسفا ةركق تلآ دقو

 ميجحت ىلع ادعاسم الماع يزيلجنإلا ليكولا دوجو يف ىري ناك يذلا .رونوكوأ

 ةريزنللا يقرش يلايش يف تيوكلا خيشل دخلا نع قيزت ةجردب ةلظسللا تافرصتلا

 همفوم ناكو ءديدج نم ضرتعا لبمك نكل .اهنم ىطسولا قطانملاو ةيبرعلا
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 لثمن دوجو نأ يناطيربلا يسايسلا ميقملا يأر ثيح ءرخآ ببسل ةرملا هذه ىزعي

 نع ةيلوؤسملا لمحتب ايناطيرب عالطضا ىلإ يدؤيس تيوكلا يف يزيلجنا

 تيوكلا خيش نأ هتاذ تقولا يف لبمك يار نم ناكو .كراجل ةيرعلا ةسايسلا

 يف طيشنلا لخدتلا يف ةبغرلا هتدوار ولو ىتح نيديلا قيلط نوكي نأ بجي

 نيح يف «ةيبرعلا ةريزجلل ىطسولا قطانملاب ةيركسعلا تايلمعلاو كراعملا

 ةيزيلجنإلا ةيقافتالا نأب تبثي نأ الواحم .رومألل طيسبتلا اذه رونوكوأ صراع

 ىلع ناصنت ١10١ ةنسل ةيكرتلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالاو ١18949 ةنسل ةيتيوكلا

 فارتعال ارظن ءديشو نباو كرابم نيب مادص يأ عوقو عنمب ايناطيرب مازتلا

 .7''2ناطلسلل ءالولاب ايمسر ريخألا

 وعدي ديدج حارتفاب نوزريك دروللا مدقت ءارمتسم شاقنلا اذه ناك انيبو

 ريفسلا ةرشابم عبتي يذلا ةرمحملا يف ىزيلجتإلا لصتقلا :بتاث لاديتسال

 ميقملل عبات فظومب .ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو يلاتلابو .نارهط يف يناطيربلا

 ماهمب مايقلاب هتاذ تقولا يف هفيلكت دعب رهشوب يف يبرعلا جيلخلا يف ىسايسلا

 ةصاخ ةنيفس هفرصت تحت عضوت فدهلا اذهل اقيقحتو .«تيوكلا يف ةيسامولبد

 . 2" 9ماظتناب ةرامإلا ةرايزل

 نسيساك لوح روثوكوأ حارتقا هيف ناك يذلا تقولا يف هنأ ظحاليو

 اهجوم «.ةناتسالا يف يزيلجنالا ريفسلل عبات تيوكلا يف لصنق بئان بصنم

 يأ :يبرعلا جيلخلا يف يمايسلا ميقملا صاصتخا ةرئاد نم ةرامإلا جارخإ وحن

 صنت تناك ةداضملا نوزريك تاحارتقا نأ دجن «ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا

 ةيجراخلا ةيسايسلا ةرئادلا ىلإ ةرمحملا يف يسامولبدلا بصنملا ميلست ىلع

 تحن ةيتيوكلا نوؤشلا لكب ظافتحالا عبطلابو «ةيدنحلا ةيزيلجنالا ةموكحلل

 بقع ةرشابم حرط دق ناك حارتقالا اذه نأ هابتنالا يعرتسي امو .اهفارشإ

 . ةرمحملا ىلإ يطفن بوبنأ دمب يسراد رارق رودص
6.6 
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 بئان تاحارتقا رهوج ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو تنيبتام ناعرسو
 ةنيفسلا عضوب ىضقي اثلاث اليدب احرتقم ءاهضفرب نوسردناس لجعتف .كلملا

 هفيلكتو فالسيتارف ةرصبلا يف لصنقلا فرصت تحت نوزريك لبق نم ةحرتقملا

 .9"'©2تيوكلا يف ةيلصنقلا ماهملاب امص

 يف ةغلاب اهنأب رهاظتو ةطخلا هذه ىلع ًاروف نوزريك دروللا ضرتعا
 يف ىسايسلا ليكولا فئاظو دانسإب هكسمت نع ديدج نم برعأو ءاهتيناودع

 لع افي قفاو ةيئاهنلا ةلصحملا يف هنكل .ةرمحملا يف لصنقلا بئانل تيوكلا

 ,«'؟*تيوكلا يف ةلقتسم ةيلثمم ءاشنإ نأشب رونوكوأ ريفسلل لوآلا جارتألا

 اهنأش ءاتكلك فارشإل ًالبقتسم خضرتس اهنأب ءودبيام ىلع «هرابتعا يف انهيار

 ءالكولاو ايناطيربل نييسامولبدلا نيلثمملاو نيثوعبملل ىمظعلا ةيبلاغلا نأش
 تحت نيوضنملاو ةقطنملا هذه يف نيدوجوملا نييرحبلا طابضلاو نييلصنقلا

 .يبرعلا جيلخلا يف ىيسايسلا ميقملا فارشإ

 هلك ١1٠0 فيص لاوط ةنخاسلا تاشقانملا ترمتسا لاوحألا يأ ىلع

 لوح ةيدنهلا ةيزيلجنإلا ةموكحلاو دنا بتكمو ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو نيب
 سطسغأ يف نوادسنل ةيجراخلا ريزو ذختا ًاريخأو .تيوكلا يف ةيلثمملا عوضوم

 ميقملا نم نيبرقملا فظوملا دحأ فيلكتب ًامامت نوزريك درولل ًايضرم ًارارق

 نوؤش ةبقارمو مءصتناب تيوكلا ةرايزب يبرعلا جيلخلا يف يزيلجنإلا يسايسلا

 . 90'2ةرامإلا
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 رشع يناثلا لصفلا

 ةلكشمو يبرعلا جيلخلا نادلب ىلإ نوزربك دروللا ةلوج

 ثيوكلل ةيلامشلا دودحلا

 *١5١ ةنس فيرخ يف يبرعلا جيلخلا نادلب يف نوزريك ةلوج تناك

 درولل ابلطم تناكو .ةقطنملا هاجت ايناطيربل ةديدحلا ةسايسلا ىلع اعطاس ارشؤم

 اهنأب هتعانقل .دنهملا كلم بئان بصنم هيلوت نم ماع دعب يأ 1401١. ةنس ذنم

 كلذكو .ةقطنملا هذه يف ةيناطيربلا عقاوملا زيزعتل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ اكشعس

 ةيزيلجنإلا ةسايسلا ىلع هريثأتو «يطسوأ قرشلا لتكتلا» ذوفن ةدايزل ةبسنلاب
 يف كلملا بئان ىقلت ثيح .ندنل دييأتب ظحي مل ذئتقو اذه هحارتقا نكل .امومع

 سيئر» نأب اهيف هديفي .دنملا نوؤش ريزو نوتلماه نم ةلاسر ١1١1١ ةنس وينوي
 لظ يف ملاعلا نم ءزجلا اذه ىلإ مكترايز نأ ناريتعي نوادستل كلذكو ءارزولا

 نع الضف .تيقوتلا ثيح نم ةبسانم نوكت نل يلاحلا يلودلا عضولا

 الح دجن ىتح ثيرتلاو ءودهلاب مازتلالا ةرورضب نوعنتقم انلكو . .اهترطاخم

 مكرظن ةهجو اديج فرعي لكلا نأو ةصاخ ءايقيرفأ بونج ةطرو نم انصلخي
 يتلا ةرايزلا هذهب فيرخلا يف متمق ام اذإو .يبرعلا جيلخلا هاجت مكءارآو

 .©20مكدض اريبك ابضغ بير الب ريثث فوسف ءاهنوحرتقت
 مسقلا ررحم لوريشت ةرايز بقعو .هاياون نع نوزريك لختي مل كلذ عمو

 دنهلا ىلإ كلملا بئان هاعدتسا .تيوكلا ىلإ «زمياتلل» يجراخلا ىسايسلا

 هثدحو .ايناطيرب نم يقيقحلا هفقومو كرابم عضو نع ليصفتلاب هنم رسفتساو

 ةيداصتقالا ايناطيرب عقاوم زيزعتل هعلطتو يبرعلا جيلخلا ةرايزل هتين نبع هرودب
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 تيوكلا ليوحت لهسي ىتح .اهيسفانم ذوفن فاعضإو كانه ةيسايسلا ةيركسعلاو

 ةنس ويلوي يف نوزريك لصح ًاريخأو .ىربك ةيزيلجنا ةيرحب ةيركسع ةدعاق ىلإ
 هرذح نوتلماه نكل .ةلوجلاب مايقلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفاوم ىلع 40+

 .تيوكلاو طقسم نم لكل هترايز لالخ ةظقيلاو ,صرحلا ةاعارم مدع ةبغم نم

 ةشقانم ةيأ ءارجإ مرحت ١877 ةنسل ةيسنرفلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا نأل كلذو

 ةنسل ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا امأ .ءطقسم ىلع ةياحلا ضرف ةلأسمل ةيمسر

 ارثأ كرتت مل تاريذحتلا هذه نأ ديب .تيوكلا ىلع اهضرف مرحت هن 1١*19

 هتسايسل اراصتنا ربتعي نوادسنل نايب نأب ددري ناك يذلا .كلملا بئان ىلع اريبك

 .ريهشلا هباتك يف كلذ ىلع تاونس ٠١ لبق اهنلعأ يتلا «يبرعلا جيلخلا هاجت

 اهللخت «ةرايزلا هذهل ةفثكم تادادعتسا ترج روهش ةدع ىدم ىلعو

 نيذلا .جيلخلا يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا يلثمم عم ةلصتم تاضوافم

 منتغاو .ةقطنملل ةريثكلا تاخيشملا يف ةرايزلل ريضحتلا ىلع مهرودب اوف رشأ

 ىلع لصحو نروبلس يرحبلا لوطسألا ةدايقل لوألا دروللا عم هتقادص نوزريك

 نم تادارط ةثالث اهنيب نم «ةرايزلا هذه لالخ هل نفس تس ةقفارم ىلع هتقفاوم

 .لوألا زارطلا

 قاطن ىلع ايطغ دق اهسفن ةرايزلاو ةرايزلل ريضحتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةيسورلاو ةيسنرفلاو ةيناملألاو ةيدنهلا ةيزيلجنالاو ةيناطيربلا ةفاحصلا يف عساو

 يذلا لوريشتل ةيفحصلا لئاسرلا ماظتناب رشنت «زميات» تناكو .ةيبرعلاو ةيكرتلاو

 يف ةديدعلا كلملا بئان تاءاقلو هلوطسأ ةلحر لوح .هتلوج يف نوزريك قفار

 عبس ارتلجنا ىلإ هتدوع بقع لوريشت رشنو .يبرعلا جيلخلا ناوم فلتخم

 سرك ««يبرعلا جيلخلا يف كلملا بئان عم» :دحاو ناونع تحت ةريبك تالاقم

 ةسايس يف ةرامإلا رودو تيوكلا ىلإ نوزريك ةرايزل ةريبك ةحاسم اهيف

 نوزريك ةايح ةريس فلؤم رزيرف تافول بتك دعب ايفو .«2")ايناطيرب ةيجيتارتساو



 رخفب لوقي .ةليوط ةينمز ةرتف «ايدنإ فوأ زميات» ريرحت ةسائر ىلوت ىذلاو

 ثدحب طقف اهتنراقم نكمي يبرعلا جيلخلا ىلإ كلملا بئان ةرايز نأب زازتعاو

 ةيرامعتسالا ةيروطاربمالا سسؤم .ريهشلا يكريكوبلأ يبسنوفأ ةرايز وهو .دحاو

 7١01١6)©. ةنس حجيلخلا ىلإ .يدنحلا طيحملا ضوح يف ةيلاغتربلا

 ١7 نم  ابيرقت عيباسأ ةثالث يبرعلا جيلخلا يف نوزريك ةلوج تقرغتسا

 رهشوبو سابع ردنبو ةقراشلاو طقسم اهلالخ راز 19٠7., ريمسيد ه ىتح ريمفون

 رضحو .اهتداقب ىقتلاو طقسم يف ةريبك ةوافحب لبوق دقو .نيرحبلاو تيوكلاو

 ءانيم يف لئامم ءاقل ثدحو .ةيبرعلا لئابقلا ءامعزو خويشلا نم نوريثكلا ءاقللا

 عباتلا «تفانوغرأ» ريبكلا دارطلا نتم ىلع نايعألا نم ريفغ عمج روضحب ةقراشلا

 نكت مل: ةطيحلاو صرحلا لوح ندنل تاريذحت نأل ارظنو .ةيقرشلا دنحلا لوطسأل

 ايسايس اباطخ تاذلاب اهب نوزريك ىقلأ دقف .نداهملا نع لحاس لمشت

 جيلخلا يف راهدزالا ةعناص يه ايناطيرب نأب ةبراوم نود هيف نلعأ ءاليوط
 .اهذوفنو اهدوجوب كانه ظفتحت فوسو «.يبرعلا

 ربمفون نم نيرشعلاو نماثلا حابص تيوكلا ىلإ هتليقعو نوزريك لصو
 نفس يقاب دجيل .«غنيدراغ» ةريبكلا ةثيدحلا ةنيفسلا نتم ىلع 1407 ةنس

 ةنيفسلا نتم ىلإ اروف كرابم خيشلا دعص .تيوكلا نوج يف هراظتناب هلوطسأ

 ىلع قافتالاو فيضلاب بيحرتلل لبمك جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ةقفرب

 مكاح اهيف يدبي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تناكو .يمسرلا ءاقللا ةعاس ديدحت

 . مامتهالا ره ىوتسملا اذه لثم تيوكلا

 هنبا ةقفرب كرابم خيشلا لصو هسفن مويلا راهن نم ةثلاثلا ةعاسلا يفو

 .كلملا بئان - فيضلاب يمسرلا بيحرتلل رباج خيشلا هدهع يلوو ربكألا
 وهو حرص يذلا .كرابم ىلإ بهذلا نم افيس نوزريك ىدهأ ءاقللا لالخو

 لعلو .«نيبراحملا دحأ» ريتعي هنأل هلمحل اصاخ امازح نآلا جاتحي لاي ةيلستو
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 اودمتعا نيذلا نييبرغلا نيثحابلاو ةيناطيربلا رداصملا نأب ركذن نأ فيرطلا نم

 هنأب دصقي ناك هنأكو خيشلا نم اديكأت هرابتعاب حيرصتلا اذه نورسفي .اهيلع

 نأ وه عقاولا يف يكذلا كرابم هدصقي ناك ام نكل .كلملا دونج دحأ هسفن ريتعي

 مويلا يف هعم اهيرجيس ىِتلا تاضوافملل هدادعإ ءانثأو افلس كلملا بئان مهفي

 نم اهيلع ةراغإلا رطخل ةضرعمو برح ةلاح يف ايلمع شيعت ةرامإلا نأب «ىيللاتلا

 . ةيركسع تادعاسم ىلإ جاتحي وهف ببسلا اذهلو «كارتألاو ديشر نبا بناج

 ةلثامم تناك كرابم عيدوتو لابقتسا ميسارم نا هابتنالا يعرتسي امو

 ةنيفسلا سفن راز امدنع ةفيلخلا ىسيع نيرحبلا خيش عم تعبتا يتلا ميسارملل

 نم كرابمل اميركت ةيحت تاقلط «غنيدراغ» تقلطأو .ربمفون 77 موي «غنيدراغ»

 دنع ةفيلخلا ىسيع خيشلا عم تلعف (لثم ءاهنتمل هترداغم دنع عفادم ةسمخ

 ةقيثولا اهتالصو جيلخلا لود نع نيرحبلا لالقتسا نأب ملعلا عم .اهنم هلوزن

 نيفورعم اناك .صخألاب 18479 ١87١ يتيقافتا ساسأ ىلع ايناطيرب عم

 فارتعا مدع ىلع كرابمل ميركتلا نم قوتسملا ادع لدي كلذلو . عيمجلل

 وأ دادغب نع كيهان ءايكرتل تيوكلا ةيعبتب ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا

 . ةرصبلا

 ةنيفسلا ىلع ةيرحب ةلوج يف راهنلا نم يناثلا فصنلا نوزريك ىضمأ
 ةمظاك ةقطنمل اصاخ اماتتها ايلوم .تيوكلا نوج ىلع عالطالل ( سكنفس)»

 لبق نم ةفدهتسم تناك لبق نم انركذ دق انك امك  ىتلاو ءايخيرات ةفورعملا

 تيوكلا راز امدنع . خيرمتش ةناتسآلا يف ماعلا لصنقلا ةسائرب ةيناملألا ةنجللا

 كرابم نكل .يديدحلا دادغب طخل ةيئاهن ةطحم حبصتل 214٠١ ةنس ليربأ يف

 ردنب يف نوزريك طبه ربمفون 79 حابص يفو .اديدش اضفر عورشملا ضفر

 اصيصخ ديش يذلا ىسرملا نم لقتساو «تيوكلل يسيئرلا ءانيملا - خيوشلا
 ةرخاف ليخ ةبرع .هرقم ىلإ هبحصيل ءاج يذلا كرابم عم .هتنيفس لابقتسال

 . (ةقطنملا يف ةديحولا يهو) ةبسانملا هذهب يابموب نم خيشلا اهبلط
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 6٠١ هيف كراش يذلاو كلملا بئانل ريبكلا لفاحلا لابقتسالا نأ يف بيرالو

 ءاضيبلا مهلامج عم ةناجحلا نم الجر ١٠و ةليصألا ةيبرعلا مهلويخ عم سراف

 روهمج كلذكو «ةيناطيربلا «ينيترام» قدانبب نيحلسم براحم ٠٠16و ةعيرسلا

 دقو .فويضلا ىدل اريبك اعابطنا كرت دق .ةرواجملا لئابقلا نابرع نم ريفغ

 ريراقت يف طقف سيل ةريبك ةحاسم هل تدرفأو لابقتسالا اذه ليصافت تدرو

 رميرول باتك وأ .«زميات» يف لوريشت تالاقم وأ .ةيمسرلا هلئاسرو نوزريك

 يتلا «نوزريك دروللا ةليقع تاركذم يف ًاضيأ امنإو .تادلجملا ددعتملا يخيراتلا

 . 19377 ةنس يف كرويوين يف ردص يذلا «ةلحرلا تاياكح» اهباتك اهتنمض

 ناسرفلا نأ ةجردل .ةداعلا ىلع نيجراخ هرظنمو لابقتسالا ناك لعفلابو

 يف نوكراشيو فقوت الب ءاوملا يف رانلا نوقلطي اوناك مهرعاشم ةوشن نم برعلا

 ةيحتلا تاحيص نوقلطيو حامرلاب ودبلا حوليو .فويضلل اميركت ليخلا قابس
 ةقيضلا اهقرطو تيوكلا ةقزأ تناكو .ةشكرزملا مهسبالم نع الضف «ةيلاعلا

 .ةغلاب ةبوعصب هقيرط قشي بكرلا ناكو .ىبست ال ةحول يف ةيهاز ناولأب ةنيزم
 ريفسلل لقملا ناصحلا لفج ةيودملا ةيحتلا تاقلطو ةعيرسلا ناسرفلا ةكرح عمو

 اضيأ تيوكلا ىلإ ءاج دق ناكو .هتوهص ىلع نم طقسف نارهط يف يناطيربلا
 .لفحلا وفص فسؤملا ثداحلا اذه ركعي ملو .هتلوج يف كلملا بئان ةقفارمل

 لابقتسا دنعف .فويضلا رظن تفلو عقو دق ناك هنم مهأ رخآ اثدح نأو ةصاخ

 نيلبقتسملا نأ ظحول كرابم ةقفرب تيوكلا ىلإ ههجوت ءانثأيفو ىسرملا يف كلملا بئان

 : ملعلا ةيضرأ ىلع تنود ةيبرع ةباتك عم ءايكرت سيلو ايتيوك |ملع نولمحي اوناك

 .(هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو

 .ديدج نم (غنيدراغ» ةنيفسلا راهنلا نم ناثلا فصنلا ُْق ةلوابه راز

 مسقلا ريدم نم لك هيف كراش كلملا بئان عم اليوط اثيدح اهنتم ىلع ىرجأو
 . ابمك ديقعلاو نيد كالملا بأن بيتكم * ىبنجألا

 ا و



 ايكرتب هتالص لك عطق هنأ ةفورعملا هتسامحب كرابم دكأ ءاقللا اذه يلو
 تلا تاحارتقالا ميمج اضبأ ,رضفرو .ةيناطيرلا ةياحلا تحت اعقاو هسفن ربتعيو
 كارتألا ءالجإ» لع هتدعاسم كلذ دعب بلطو دسورو سنرف لبق رم هيلع .تصرع
 اوبلس ايلمع مهنأل .نايبوب ةريزج نمو رصق مأ ةقطنم يف ةعقاولا يضارألا نم

 راكفأ ةفرعمل ادج ديعس هنأب حيرصتلاب نوزريك هيلع در دقو .(هنم ىضارألا هذه

 هةنأب ةدنعو مدع مغر ةقئاف ةيانعب هتابلط لك ةساردل دعتسمو . خيشلا اياونو

 ريفسلا اهلذبي يتلا ةريبكلا دوهجلا ىلع خيشلا كلملا بئان علطأ مث

 ةرصبلا يف نوجسملا كرابم ليكو نع جارفإلا لجأ نم ةناتسألا يف يناطيربلا

 تاطلسلا ريذحت رركي نأ ماتخلا يف نوزريك تفي ملو .اهتمكحم نم رارقب
 لخدتلا نع هعانتما ةرورض لوح خيشلل لبق نم لبمك هغلبأ يذلا ةيناطيربلا

 طروتلا يفالت يف ةبغرلا درجم نم اقالطنا «ةيبرعلا ةريزجلا نوؤش يف حلسملا
 .ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف ديشر نباو دوعس نبا نيب رئادلا عارصلا يف قحاللا

 .ةيقرشلا دنحلا لوطسأل ةعباتلا «تنستايغ» ملعلا ةنيفس كرابم راز كلذ بقعو

 ةيركسع ةنيفس حطس همدق اهيف أطت يتلا هتايح يف ىلوألا ةرملا يه هذه تناكو

 .اهحيلستو اهتادعم ىلع ريبك باجعاب علطيل
 جئاتن ىلع اهيف هعلطي دنملا نوؤش ريزو نوتلماه ىلإ ةيقرب نوزريك ثعب

 ىلإ .طقسم يف ا(ملثم .,تيوكلا يف تلصوت» :اهيف دكؤيو .تيوكلل هترايز
 ةديدج دوعو وأ تامازتلا ةيأ نود انتيضقب اطبترم هسفن ربتعي مكاحلا نأب حاتنتسا

 كلذ دعب قرطت مث .(ةحارصب هيمحن فوس اننأب هنابسح يف عضيو .ههاجت انم

 لجأ نم اساسأ اهيلإ جاتحي هنأب هتعانق نع نوزريك برعأو . خيشلا تابغر ىلإ

 ةبآ ماربإ ود نكل ءايناطيرب عم ةصاخ تاقالحب .طبترم هنأب رهظيو تبثي نا
 .«؟7لاوحألا نم لاح يأب تامازتلا ةيأ ءاطعإ نودو ةرملاب ةديدج تايفاهتا
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 روطتلاو «ىطسوأ قرشلا» لتكتلا ططخ مهفل ةيمهألا يف ةياغ رخآ ريغأ

 ىلع نيموي ةدمل نوزريك اهب ماق يتلا ةرايزلا هلثمت .ةقطنملا يف فقوملل قحاللا

 روخ قيضم ةقطنم ىلإ «سنرول» ةنيفسلا ةقفارمب «سكنفس»و ةنيفسلا نتم

 . ؟هللادبع

 ىلاهشلاو ىقرشلا ىلاهشلا لحاسلا هللادبع روخل قيضلا قيضملا هايم دحن

 غلبت اهتحاسم) ايست ةريبكلاو تناعقتةسملا ةريثكلاو ةيوارحصلا نايبوب ةريزحل

 رصق مأ ةنيدم ىلإ لصتل ةريغصلا ةبرو ةريزج راوجب رمتو .(ةعبرم لايمأ 5

 رخآ قيضم ةمثو .ةريبك ةيسايسو ةيجيئارتسا ةيمهأ تبستكا اه ناعربس ىقلا

 روخ وه .رصق مأو نايبوب ةريزج وحن تيوكلا نوج نم ابرغ دتمي هنم قيضأ
 نم هلعلو . طسوتملا سصاعغلا تاآذ نميسلل ىتح روبعلا بعص ناك ىذلا ةيمصلا

 تيوكلا نوحل يلاشلا لحاسلا نم ةدتمملا ةقطنملا هذه لك نأ ةظحالملاب ريدحلا

 .ةبروو نايبوب اتريزجو نيروكذملا نيقيضملا ىلحاس الك اهيف امب .رصق مأ ىتح

 ةيلحاسلا هايملا ءانثتساب .ةلوهأم ريغ ايلمعو ةيوارحصو تاعقنتسملاب ةئيلم تناك

 دايطصالل ماظتناب اهيلع نوددرتي نويتيوكلا نودايصلا ناك يتلا نايبوب ةريزجل
 دودحلا تناك . مهتماقإل هتفؤم ةريعص ىرف اهلحاوس ىلع اوان مث نمو .اهيف

 ناكو ةصاخ ةيمهأ لكشت ال تيوكلا ةرامإو ةرصبلا ةيالو نيب ةقطنملا هذه ُُق

 نماثلا نرقلا كش لخدت رصف مأ  ىححو ةقطنملا هذه لك لأب (ئاد تشي كرابم

 ىلإ تيوكلا نم يسيئرلا لفاوقلا قيرط ناكو .هتخيشم دودح نمض رشع

 .ريبزلاو ةرهجلا ربع ابرغ رمي ةرصبلا
 جيلخلل يبرغلا يلاشلا لحاسلا ىلإ دادغب طخ دم ةلكشم ترهظ امدنعو

 طخ دم كلذ دعب بلطت يذلا رمألا .ءرصق مأ يف يديدحلا دادغب طخل ةيئاهنلا

 .تدادزا فورظلا هذه لظ فو .ريبزلا نم ةيديدجلا ككسلل ريصف يعرف
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 رصق مأو ناوفس يتنيدلل ةيجيتارتسالا ةيسايسلا ةيمهألا ةداح ةروصب «عبطلاب

 . ةصاخ ةروصب هللادبع روخ قيضمو

 ةبيتك ١1507 ةنس علطم يف سداسلا يكرتلا جوفلا ةدايق تلسرأ .مث نمو

 مأو ناوفس نم لك ىلإ لقأ تادحو مث .ريبزلا ىلإ ةرصبلا نم ةيماظنلا تاوقلل
 الجر ٠١ نم فلأتت ةريغص ةيكرت ةليصف تهجوت ١4١57 ةنس رياربف يفو .رصف

 راثأ يذلا رمألا ءاحل (ئاد ازكرم هب تماقأو نايبوب ةريزحل يلاشلا لحاسلا ىلإ

 نأ الواحم .زيلجنالاب داجنتسالاو رطخلا سوقان قد ىلإ هعفدو اروف كرابم قلق

 لامش ىصقأ يف ةعقاولا ةيبصلا رصق لالتحال نوططخي كارتألا نأب مهل تبثي

 ىتح تيوكلا نم دتمي يذلا قيضلا  ةيبصلا روخ لخدم دنع تيوكلا نوج

 ةلأسم حرط دق تاذلاب ذئتقو كرابم نأ ىلإ انه هيونتلا نم دبالو . رصق مأ
 نيب ةعقاولا تاعقنتسملا نم ريثكلاو يوارحصلا عبرملا اذه يضارأ لكل هتيكلم

 . هترامإ نم أزجتي ال اءزج ربتعت اهنأو «نايبوبو ةيبصلا رصقو رصق مأو ناوفص
 .رهشوب يف صاخ لكشب ىبسايسلا ميقملاو ةرصبلا يف ٍناطيربلا لصنقلا ديأ دقو

 ةيقافتالا ىلع كلذ يف نيدمتعم .اهل هكلمت يف كرابم ةيقحأ هسفن نوزربيك كلذكو

 .0199©©2 ةنس رياني 71٠ خيراتب ةعقوملا ةيتيوكلا ةيزيلجنالا

 جاتنتسا ىلإ تلصوت طئارخلاو ةيخيراتلا قئاثولل اهتسارد دعب ندنل نكل

 بابلاب داحلا مادطصالا ىينعيس يلامشلا هاجتالا يف كرابم بلاطم دبات نأ

 نأل ارظن «ةيناملألا ةيسامولبدلا روفلا ىلع امهدناستس نيذللا .ناطلسلاو يللاعلا

 اهعضو يتلا ةليدبلا ةطخلاب اطبترم ناك رصق مأ وحن ةيكرتلا تاوقلا مدقت

 . كانه هل ةيئابنلا ةطحملا ءاشنإل يديدحلا دادغب طخ عورشم باحص

 رصق مأ يف مهعقاومل كارتألا زيزعت نأب نيقي ىلعو اكردم كرابم ناكو

 هذه نأو ةصاخ «ةرامإلا ىلع ةميسج راطخأب فوفحم نايبوب ةريزجو ناوفسو
 ةيمتحو ديشر نباو دوعس نبا نيب يركسعلا عازنلا ةدحب تزيمت تاذلاب ةرتملا
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 تاذلاب ذكتقو تروهدت ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه .هيف تيوكلا طروت

 ضبقلا ببسب اديدش اروهدت ةرصبلا يف ةيكرتلا تاطلسلاو ةرامالا نيب تاقالعلا

 نمو . هتزوحب تناك يتلا قئاثولا لك ةرداصمو ةنيدملا هذه يف كرابم ليكو ىلع

 وافلا يف ليخنلا عرازم كلمت يف كرابم قوقح تبثت يتلا تادحلا كلل اميب

 ءاطسولا ةعامح تكشوأ اضيأ تاذلاب تقولا اذه يفو .اه ةمخاتملا قطانملاو

 لوخدلا عيزوت ةلكشم لح نم ءاهتنالا ىلع هيقيقش ءانبأو كرابم لبق نم نينيعملا

 ةراجت نم ةدئاعلا ةيلاملا تالوخدملا هذه تناكو .رومتلا لوصحم نم ةلصحتملا

 تاوقلا ىلع فرصلل هجوتو .ةرامإلل ماعلا لخدلا دونب مهأ دحأ لكشت رومتلا
 يف ةصاخ ةيمهأب ىظحي ناك يذلا رمألا ءاهنمأ زيزعتو ةحلسألا ءارشو ةحلسملا

 اهيلع ةراغإلل هتادادعتساو ةرامالل ميهاربولا فسوي تاديدبت ءازإ تقولا كلذ

 . ةرتتسم ةقيرطب اضيأ ةرصبلا يف تاطلسلا عمو ديشر نبا عم قيسنلاب

 لثمتي نأ نكمملا نم ناك يذلاو دقعملاو مزأتملا فقوملا لمجم ناك اذكه

 ةريزج يف ةيكرتلا تاوقلا ددع ةفعاضمو يكرتلا دوجولا ةدايز يف هنامأ مامص

 وافلا عم تيوكلل ةيرحبلا تالاصتالا ىلع اهنم ةرطيسلا نكمي يتلا .نايبوب

 نيب قيرطلا عطق ةظحل ةيأ يف نكمي ناوفسو رصق مأ نمو :ىرعلا طش بيضقو

 ةقلح ربتعيو لب .ةرصبلا عم تيوكلا طقف طبري ال يذلاو ريبزلاو تيوكلا

 ديشر نبا دض عارصلا يف ىسيئرلا اهفيلحو تيوكلا نيب ةديحولا لصولا
 .نودعس خيشلا قفتنملا لئابق ميعز - كارتألاو

 ةرايز ”١90 رسمفون ١ ىف تمت ةرتوتملاو ةدقعملا فورظلا كلت نابإو

 تفل .نوزريك ةروللا ابنتف ىلعو هللادبع روخ قيضمل «سكنفسو ةرمذملا

 هبرو ةريزج تربعو نايبوب ةريزجل يقرشلا يلاشلا لحاسلا لوح («سكتفس»

 مأ هنيدم ىتح ريبزلا روخ قيضم ربع اعم ارحبأو .(«سنرول» ةنيفسلا ةقفارمب

 يعيبط حسم ءارجإب اضيأ مهتدوع لالخو ةلحرلا لك لاوط ةراحبلا ماقو .رصق
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 ةقطنم اوربعو يبرعلا جيلخلا هايم ىلإ اوجرخ كلذ دعبو .قامعألل سايقو هايملل

 رودي يذلا ىسوم روخ قيضم ربع اهنم اورحبيل .جيلخلا يف برعلا طش بصم
 تديش امننع «دعي اعف ترهتشا ىلا «تادبع ةريزج- لوح ةيقرشلا ةهشبل نم
 .ملاعلا يف طفنلا ريركت عناصم ربكأ دحأ اهيف ةيناريإلا ةيزيلجنالا طفنلا ةكرش

 الك يف نايبوب ةريزجل يقرشلا يلامشلا لحاسلا دادتماب ةلحرلا لالخو

 ناتنيفسلا مدقت مل ءرصق مأ ةنيدم نم بارتقالا ءانثأ يف كلذكو .نيهاجن الا

 ةيكرتلا ةيركسعلا ةنكثلل ملعلا ةيحت نوزريك دروللا نم رماوأب ناتيناطيربلا

 .ةيراسلا ىلع حوضوب فرفري يكرتلا اهملع ناك يتلاو .اهيف ةطبارملا ةريغصلا
 يف ةعبتملا ةيلودلا ةيرحبلا دعاوقلل قرخلا اذه باكترا كلملا بئان دمعت دقلو

 لالتحالاب فرتعي ال يناطيربلا بناجلا نأب حوضوب دكؤيل تالاحلا هذه لثم

 قاربإلا نع نوزريك ناوتي مل جيلخلا هايم يف هراحبإ لالخو .ةقطنملا هذه يكرتلا
 ةيكرتلا تاوقلل لجاعلا باحسنالا ىلع لمعلا حاحلإب هنم ابلاط .نوتلماه درولل

 دنع اتكلك ىلإ هتدوع بقع اذه هفقومب نوزريك كسمتو «كايبوب ةريزج نم

 ىلإ هترايز جئاتن لوح ةيناطيربلا ةموكحلا ىلإ ةعوفرملا هريراقتل هدادعإ
 . 27 جيلخلا

 لتكتلا لصاو لب .دحلا اذه دنع نايبوب ريصم ريرقت فقوتي مل .عبطلابو

 ديدجلا دنملا كلم بئان لسرأ ثيح .هتسايسو هيأرب هكسمت (« يطسوأ قرشلا»

 دكؤي ١107 ويلوي ١١ خيراتب يلروم ديدجلا دنهلا نوؤش ريزو ىلإ ةركذم وتشتيم

 ةناضم ف ضخألابو ةرامإلا لايش يف تيوكلا عقاوع ريزعت نأ ديدج نم اهيف
 ذوفنلا تحت اهعوقو يأ) ةقطنملا «ةنملأ» عنمل ةديحولا ةنامضلا ربتعي .نايبوب

 .()يديدحلا دادغب طخ ءانب ةجيتن (يناملألا

 ةيزيلجنالا تاضوافملا لالخ طرتشا دق كرابم نا ىلإ هيونتلا نم دبالو

 اءزج ايناطيرب ريجأتل ةيقافتا ماربإ نأشب ١401 ويلوي يف تيرجأ يتلا ةيتيوكلا

 ب ا



 تانامضلا يناطيربلا بناجلا مدقي نأ .ةمظاك نوج ةقطنم يف ىضارألا نم

 اتريزج اهيف امب .ةرامإلا يضارأ ةمالس لوح ١4844 ةيقافتا يف اويل ضوصتملا

 . مهب ةرامالل نيزكرم حتف ىلع أدبملا ثيح نم قافتالا متو .ةبروو نايبوب

 ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاضوافملا لالخ ةيناطيربلا ةيسامولبدلا تحرط دقلو

 ةيناطيربلا ذوفنلا قطانم لوح ةماع ةيقافتا دقع نأشب ١91١١ تيرجأ يتلا

 نم اءزج امهرابتعاب ةبروو نايبوبب فارتعالا ةيضق ايمسر . جيلخلا يف ةيكرتلاو
 يف لخدأ نيلماك نيماع تقرغتسا ةفثكم تاضوافم بقعو .ةيتيوكلا ىضارألا

 جيلخلاب ةصاخلا ةيكرتلا ةيزيلجنالا ةدهاعملا صن ىلع ١91 ةنس ويلوي 4

 مسقلاب ريهشلا سماخلا دنبلا .ىلوألا فرحألاب نيفرطلا الك اهعقو ىتلاو يبرعلا

 يتريزجب فارتعالا اريخأ متيل .«*”ةرامإلا دودح ديدحت لوح تيوكلل سركملا
 يف كرابم هأدب يذلا لاضنلا جوت اذكهو ءاهيضارأ نم ءزجك ةبروو نايبوب
 ةسوململا هجئاتن تققحت ىذلاو .ةرامإلل ةيلاشلا دودحلا لجأ نم ١9٠ ١ةنس

 . هللادبع روخو تيوكلل نوزريك ةرايز لالخ ١94٠07 ريمفون ذنم اروف

 ةريثكلا باعصلا مغر .كرابم خيشلا نأب رارقإلا نم دبال قحلل افاصنإو

 دقتم ءاكذب كرابم خيشلا عتمت دقلو .هدارم ققح دق .ةيرارطضالا تاوبكلاو

 لالغتسا ىلع ةبيجع ةردقو ىربكلا لودلا عم لماعتلا يف ةعراب ةكنحو

 .اهنيب |اميف اهتدح ةدايز يف ىتح هماهسإ انايحأو .ءاهنيب ةمئاقلا تاضقانتلا

 عارصلاو ءايناملأو ايناطيرب نيبو ءايسورو ايناطيرب نيب ىلوألا ةجردلابو

 لخادمو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلاش ىلع ةرطيسلا لجأ نم يكرتلا يزيلجنالا

 ةريزجو ةرمحملا ىلع ةنميهلا لجأ نم يناريإلا يزيلجنالا عارصلاو .برعلا طش
 .دوشنملا هفده وحن ريسلا يف ةرباثمو اداهتجاو ادج كرابم خيشلا رهظأو .نادبع

 يتريزج ريرحم نودب ققحتيل نكي مل يذلا .هنطول ةيلاشلا دودحلا تيبثت وهو
 مكاح نأ وه ةيمهألا يف ةياغ رخآ رمأ . .ىيكرتلا ناودعلا نم نايبوبو ةبرو



 ةيسورلا ةيزيلجنالا تاضقانتلاو تافالخلا ىلع طقف اعلطم نكي مل تيوكلا

 سيلاوك يف رئادلا داحلا عارصلاب اضيأ ديج لكشب املم ناكو لب «ةيناملألا

 .يبرعلا جيلخلا يف كيتكتلاو ةيجيتارتسالا لوح ةيناطيربلا ةمكاحلا رئاودلا

 قرشلا» لتكتلا ةيشخ لئاسولا لكبو ةراهمب تيوكلا مكاح لغتسا دقلو

 لجتو .جيلخلا ىلع ةنميهلل هعلطتو ددحلاو ىمادقلا هل نيسفانملا نم (« يطسوأ

 هيف ماق يذلا تقولا يفف .تيوكلل نوزريك ةرايز ءانثأ يف صاخ حوضوب اذه
 .كلملا بئان ةماخفل اصيصخ يابموب نم ةرخافلا ليخلا ةبرع ءارشب كرابم

 ةيسورفلا باعلأو تاضارعتسالاو نييناطيربلا هفويض مامأ ليخلا قابسل هميظنتو
 لالجإب هتاصنإو .ءنارهط يف يناطيربلا ريفسلا ةايحب يدوت نأ تداك يتلا

 .هرماوأو هتاميلعت لك ذيفنتب هل هدعوو ةروثأملا نوزربيك لاوقأو بطخل مارتحاو

 هئارجإو .اهيقفارمو نوزريك دروللا ةليقع ةديسلل ايهيفرت اجمانرب هدادعإو
 هفده ًادبأ هلاب نع بغي مل ,هسفن كلملا بئان عمو لبمك عم ةليوط تاضوافم

 هترامإل ةيلامشلا دودحلا تيبثت وهو  ربصو بأدب هيلإ ىعس يذلا دوشنملا

 .نايبوبو ةبرو اتريزج ةصاخبو

 ةنس همكح ةرتف ةيابن لبق هدارمو هفده كرابم ققح ةيئابنلا ةلصحملا فو

 .ةنس 6١ رورم دعب اضيأ اهتيويحو اهتيمهأب ةظفتحم هتازاجنإ ىقبتل «

 ةلود» نم نيبصاغلا درط دعبو .«ءارحصلا ةفصاع» راصتنا دعب . مويلاو

 ةبرو مضت يتلا ١147 ةنس عيبر يف ةيلاشلا اهدودح ميسرت دعبو .«تيوكلا

 يوذ عامطأ دحأ ىلع ىفخي الو - ةيجيتارتسا ةيمهأ نم امه ام لكب نايبوبو
 هتامدخو حابصلا كرابم تازاجنإ حبصت - |هيف نييدادغبلا ةيعسوتلا ةعزنلا

 .ةمظعو ةوق لكب مهنويع مامأ ةلثامو ةحماش .هدافحأل اهادسأ يتلا ةليلجلا

 ١107 ةنس فيرخ يف يبرعلا جيلخلا ىلإ نوزريك ةرايز نأب هيونتلا ردجيو
 ةيدو ءادصألا هذه نكت ىل ًانايحأو .جراخلا يف ةريثك ًءادصأ .عبطلاب تراثأ دق

 د



 قلقلاب ةرصبلاو دادغب يف ةيكرتلا تاطلسلا ترعش «.لاثملا ليبس ىلعف .ةرملاب
 ءامل دادعإلا لالخو اهم اهملع روف نوزريك ةلحر هاجت ديدشلا ضاعتمالاو غلابلا

 ىلإ  دادغب يف ةيناملألا ةيلصنقلا تامولعم بسح - يدؤت نأ نم اهتيشخل
 ةدح ديعصت ىلإ ةفاضإلاب .مهل هءادع لعشتو كارتألا دض كرابم ضيرحت

 .ديدج نم ةيتيوكلا ةلكشملا

 ةلباقمب تاميلعت ١407 ربوتكا ةياهن يف ندنل يف يكرتلا ريفسلا ىقلت اذل

 نكمي كلملا بئان ةرايز نأب همالعإو هعم رظنلا تاهجو لدابتل نوادسنل ريزولا

 درلا نم صلمتو يزيلجنالا ةيجراخلا ريزو غوار .ةداج تالكشم نع رفست نأ

 رمألا اذه نع رسفتسي فوس هنأب هدعوو عوضوملا ىلع هعالطإ ةلق ةجحب رشابملا

 ةبيرو كوكش ةحضاولا ةغوارملا هذه تراثأ عبطلابو .2'')دنهلا نوؤش ةرازو نم
 اذهب ةيناملألا ةيسامولبدلا تملع امدنعو .ريكأ ةجردب ديمحلا دبع ناطلسلا

 ريفسلاب نفوغتخير يىناملألا ةيجراخلا ريزو بئان ىقتلاف .هلالغتسا تررق هرمألا

 نوزريك ةلوج بقاوع نم هفواحم نع هل حصفأو اشاب قيفوت نيلرب يف ىيكرتلا

 .ايكرتل تالكشم اهقلخو جيلخلا يف ةيزيلجنالا ةسايسلل اهديعصت ةيمتحو

 دييأتو نوزريكل ظوحلم طاشن نم ةيكرتلا ةيسامولبدلا هتسمل ام ءازإو

 لبق ةيلعافب كرحتلا تررق .نفوغتخير نم تاحيملتو نوادسنل نم حضاو

 ةموكحلا نم بلطي نأب ربمفون ةيادب يف اشاب قيفوت ىلإ تزعوأف .ناوألا تاوف

 نم ليلقتلا فدهب «يبرعلا جيلخلا ىلإ ةيبرحلا نفسلا نم ةعومجم لاسرإ» ةيناملألا
 روطاريمإلا فلك روفلا ىلعو .هنم ءاوضألا فطخو كلملا بئان ةلوج ةيمهأ

 هدادعتساب يكرتلا ريفسلا رطخي نأب نفوغتخير ةيجراخلا ريزو بئان يناثلا ملهليو

 سفن ايسور وذحت نأ نم ىمْي هنكل .جيلخلا ىلإ ةيركسعلا نفسلا لاسرإل
 . ''”اهابقع دمحت ال رثكأ تاديقعت جيلخلا يف فقوملا ىلع أرطت ذئدنعو .وذحلا



 ةيناملأ ةيقافتا دققع حرتقاو .هفقومب كسمتلا يف ناطلسلا رمتسا كلذ عمو

 عيمج ةمواقمو جيلخلا يف ايناطيرب ةسايسل يدصتلا ىلع صنت ةيرس ةيكرت
 ريفسلا ىلع نفوغتخير در ناكو .ةقطنملا يف يكرتلا ذوفنلا ضيوقتل تالواحملا

 ,ةيلكش ةيقافتا ماربإ ةرورض اديج يعيو كردي يناثلا ملهليو» نا وه يكزتلا
 4 ا ةمحلادملا نادلبلاو تيوكلا نأشب ايكرتو ايناملأ نيب ءاتقؤلم ةيرس ىقبت

 دبع ناطلسلاو ةيجراخلا ةرازوو ةيكرتلا ةموكحلا تبرعأ قبس اهيف انلق اكو

 لبق جيلخلا ىلإ نوزريك ةرايز نم حايترالا مدعو ءايتسالا نع ايصخش ديمحلا

 ةدعاسملا تبلط اهئاهتنا بقعو .ءاهدض جاجتحالل تالواحم تلذيو غاب .هفايق

 تاركذملا عينج نأ .كلذ لك مغر «.هابتنالا يعرتسي امتو . يناملألا فيلحلا نم

 نوادسنل عم يكرتلا ريفسلل ةيرسلا ةيدامعألاو ءنديل ىل] ةلسولا ةيمسرلا

 جاجتحا يأ نمضتت مل ءرونوكوأ عم هثيداحأو يكرتلا ةيجراخلا ريزو تاءاقلو

 لابقتسا تالفح نم اهللخت امو تيوكلا ىلإ نوزريك ةرايز ددصب ددحم لكشب

 ملعلا ةنيفسل كرابم ةرايزو خيشلا عم ةيرس ثيداحأو ايادهو تاءاقلو
 جنحت م اضيأ اهنأ اذه نم مهألاو .ةيقرشلا دنهلا لوطسأل ةعباتلا «تنستايغ»

 املع .كرابمل اميركت نيترم تقلطأ يتلا .ةسمخلا عفادملا نم ةيحتلا تاقلط ىلع

 ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلاو نييناطيربلا لبق نم مدقت تناك ةيحتلا هذه نأب

 . لماك يتاذ مكحب مهنم عتمتي نم وأ نيلقتسملا ماكحلا ميركت دنع طقف

 ةيالول ةعبات ةعطاقم» تناك تيوكلا نأب معزلا كلذ لك دعب نكمي فيكف

 ىلع اضيأ جتحت مل ةيكرتلا تاطلسلا نأ ىلإ اريشأ هيوبتلا خف كياآلو ,#ةرصبلا

 روخ قيضم ىلإو ةبروو نايبوبل ةيلحاسلا هايملا ىلإ «سنرول»و «سكنفس» لوخد
 .نوزريك اهب ماق يتلا ةلوجلا لالخ هللادبع

 در راظتنا مدع تررق ةيناملألا ةيسامولبدلا نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 نم يناملألا معدلا ىلع لوصحلا يف ديمحلا دبع ناطلسلا ةبغر زاهتناو ةناتسألا

 و



 ملهليو روطاربمالا ثبلي مل اذهو .ةقطنملا هذه يف ةصاخلا اهفادهأ قيقحت لجأ

 ةلأسم نم اهفقومو ارتلجنا ةرظن نع هيف رسفتسي ندنل ىلإ ابلط لسرأ نأ يناثلا

 ىلإ لئامم بلطب ثعب قحال تقو يفو .تيوكلا يف ةيناملأ ةيلصنق حتف

 ةلأسم ةبسانم نم رثكأ يف حرط دق يناثلا ملهليو نأ ظحاليو 2١ .ةناتسألا

 مادقإلا نأب امامت حضاولا نم هنأ مغر .«تيوكلا يف ةيناملأ ةيلصنق حتف ةرورض

 ةيكرتلا ةرطيسلل تيوكلا عاضخإ بلطتي اهقيقحتو ةوطخلا هذه لثم ىلع

 يكرت يزيلجنا مادص عوقو ىلإ ةرورضلاب يدؤي نأو دبال رمأ وهو «ةرشاملا

 .ريطخ
 نم هنع تضخمت امو جيلخلا ىلإ اهتاذ دحب نوزريك ةلوج نأ بير الو

 لتكتلا راصتأ ىدل اريبك احابترا اراثآ دق ةقطملا هذه يف ةيناطيربلا عقاوملل زيزعت

 اهب ثعب يتلا هتاباطخ يف هسفن نوزريك ىتح .اتكلكو ندنل يف «يطسوأ قرشلا»

 ىلإ هباطخ نمضت دقو ءاريبك احاجن اهرابتعاب هتلحر ميق .ةرشابم جيلخلا نم

 تازاجنالا هذمل ةيلاع ةداشإو اصاخ ادرس ١9٠7 ريمسيد ١ خيراتب كيردورب

 يصخشلا قودنصلا تافلم يف ايلاح ظوفحم باطخلاو .هتلحر اهتققح يتلا
0 
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا

 نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا ىف

 .ديدج نم هفيثكتو هطاشن ةفعاضم يف ( يطسوأ قرشلا» لتكتلا ذحأ

 يف نوزريك اهب ماق يتلا ةلوجلا جئاتن نم ناكمإلا ىصقأب ةدافتسالا ىلإ اعلطتم

 ىلع تيوكلا ذاوحتسال ًارظنو .14107 ربمسيدو ربمفون يرهش لالخ جيلخلا

 تاظلسلا ثرداب دقف ءةيلاشلا اهدودحو يه كلكا بئاث طافن زكرم

 تقولا يف ندنل ثحو ًايلمع ةققحتملا جئاتنلا ةمجرتب ليجعتلاب ةيدنهلا ةيزيلجنإلا
 .اقحال طشنأ رود بعل ىلع هتاذ

 لاسرإ ١10 5 رياني ىف تحرتقا نأ ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةموكحلا ثبلت ملو

 ةنيدملل ىحصلا عضولا ىلع فارشإلا لجا نم تيوكلا ىلإ ىدنه بيبط
 ةلحرملا لالخ فارشإلاب اضيأ فلك (ى .اهيف 2)ىحصلا رجحلل ماظن ءاشنإو

 ىف هحاتتفا ةيدتحلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ىونت ىذلا ىديربلا بتكملا ىلع لوألا

 ىأ حتفب حاسلا مدعب ١5٠ : رياريف 58 ىف كرابم دهعت ةبسانملا هذببو .تيوكلا

 ىزعي هنأب رارقلا اذهب ةقلعتملا ةقيثولا ىف دروو «ةرامإلا ىف رخآ ىديرب بتكم
  راجتلا ةمدخ هيف املو ىتبغر ىلع ءانب  ىونت ةيناطيربلا ةموكحلا» نأ ىلإ

 ("( «تيوكلا ىف اهب صاخلا ىديربلا اهبتكم سيسأت



 ةريزجلا يف مهتكرحو مهطاشن نم نويناطيربلا دعص هتاذ تقولا يفو

 ىف ىرجأ دق وديرب نيرحبلا رزج ىف ىزيلجنالا ىسايسلا دمتعملا ناكو «ةيبرعلا
 نع ترفسأ .هيثوعبمو دوعس نبا ءالكو عم تاضوافم 7*٠ ةنس ريمفون

 اذه ىف نكل .دوعس لآ عم ةرشابم ةيمسر تاقالع ةماقإب نوزريك بلاطم

 ظحي مل «ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف عضولا رارقتسا مدع ببسبو تاذلاب تقولا

 يبرعلا جيلخلا يف هتلوج نم نوزريك ةدوع بقعو .ندنل يف دييأتلاب حارتقالا اذه

 لاسرإ ىلإ وعدي ةرملا هذه هحارتقا ناكو ,ديدج نم عوضوملا اذه حرط ةرشابم

 ندنل نأ ديب . ضايرلا ىلإ ةيلكشلا ةيحانلا نم ةيمالعإ ةمهم تاذ ةيركسع ةثعب
 هلع هءاذكتسا نم تيشش دقف اذلو نقللما بقاث سيلاسأب أديج ةملع تناك

 ةريزجلا طسو يف ةلعتشملا كراعملا لالخ دوعس نباو كرابم ةدناسم يف ةثعبلا

 نم ةصاخ ةيقرب يف كلملا بئان دنهلا نوئش ةرازو ترذح هيلع ءانبو «ةيبرعلا
 .* ”ةموكدلتا تاييلعت نودب ضايرلا عم ةرشابم تالاصتا ةيأ ةماقإ 5 : 4 5 دم نا و

 ءاتقؤم ولو .ةرطضم ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةموكحلا تناك فقوملا كلذ ءازإو

 ىلإ اباطخ ١4١054 سرام ىف تلسرأ نأ ثبلت مل اهنكل ءاهتطصخ نع ىلختلا ىلإ
 مامتهاو ةيبرعلا ةريزجلا ىف ىكرتلا ذوفنلا فعض نأ ىلإ هيف اهرظن تتفل .ندنل

 وأ ةقيرطب ةيناطيربلا ةموكحلا ناريجيس ةقطنملا هذبم دئازلا ةيبنجألا لودلا

 ةقيثولا هذه ىف ىمس ىذلا .دوعس نبا عم ةرشابم ةقالع ةماقإ ىلع ىرخأب
 49 . «ميدقلا انفيلح» ب

 دوعس نبا دلاو نمح رلادبع ماق .ندنلو اتكلك نيب تاللسارملا تراس ايفو

 ةيكرتلا تاوقلل عقوتملا موجه لاب هيف هملعأ لبمك ىلإ ديدج باطخ لاسرإب
 بادتنالا صرف ايمسز هنم بلطو .ةيبرعلا ةريزح ا طسو لسع ةيماظنلا

 رطخأو .ةلاعفلا ةيزيلجنالا ةياحلا تحت هعضو لقألا ىلع وأ هيلع ىزيلجنإلا



 عقوتملا ديدجلا لخدتلا لوح هيدل رفاوتت ىتلا تامولعملا نأب هتاذ تقولا ىف كرابم
 :ايسور تاحارتقال ةدوعلا ىلإ ارطضم هلعجت .ةيبرعلا ةريزحلا نوئش يف ايكرتل

 هرذحي كيردورب ىلإ ةيقرب هيجوتب ١9١ 5 ةنس ليربا 78 يف رداب يذلا .نوزريك

 تاحارتقالا نولبقي دق مهف الإو .نييدوعسلا ةدجن يف ءاطبإلا ةبغم نم اهيف

 . ةيسورلا

 ةموكحلا ةلاسرب تظفتحا دنهلا نوئش ةرازو نأ هابتنالا ىعرتسي امتو

 .ليربأ 5 ىف الإ قواد ىلإ اهملست مو لماك رهش ةدمل ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 نوئش ىف عيرسلا لخدتلاب هتبلاطم بابسأ اهيف ررب ىتلا ,نوزريك ةيقرب عم ىأ

 (0) .ةيبرعلا ةريزح ا

 لبمكو كرابمو نمحرلادبعو دوعس نبا كرحت ىف نمازتلا اذه نأ ودبيو

 جيلخلا ىف ىناطيربلا ىمايسلا ميقملا نأ دقتعي ْذِإ ,ةفدصلا ديلو نكي مل نوزريكو

 ةبسانملا ةظحللاب ةرتتسم ةقيرطبو كرابم لالخ نم نييدوعسلل زعوأ دق ىبرعلا

 .دنهلا نوئش ةرازو ىفو ىدنملا سلجملا ىف نوزريك راصنأ امأ «بادتنالا بلطل

 رهش ةدمل ةروكذملا هتلاسر ليطعت اولضف دقف هريثأت تحت ةريبك ةجردب نوعقاولا

 ليربأ ةياهن يف اهورهظأو (ةيجراخلا ةرازو ةضراعم ريثتس اهنأب مهملعل)

 نم ةيبرعلا ةريزجلا طسو ىف عضولا روهدت امدنع .مهتبعل ىف اهمادختسال

 نييدوعسلا ةبلاطم رابخأ ةنمضتملا كلملا بئان ةيقرب لوصو تيقوت عمو .ديدج

 ةيبكس تناك ديخلا نوكش ةراؤو نأ ةظحالالاب ريدلبا نم هلعلو . مهتيايحي مخ

 ةيجراخلا ةرازو ىفظوم رابك دحأ ةداهشب هنأل ءاهعافدنا مدعو اهثيرت ىف ةقحمو

 ايناطيرب ثح لوح ةحلملا نوزريك تابلط تناك «؛تروكراه ىعديو ةيزيلجنالا

 ريثت ١4١ هنس رياربفو رياني ىف ةيبرعلا ةريزجلا ىف اهرودو اهتسايس طيشنت ىلع
 ١( . ندنل ىف ةذفنتملا رئاودلا بضغو قئنح



 ىف فقوملا تاروطت ةعباتمب ندنلو اتكلك نم اماتتها لقأ ةناتسآلا نكت ملو

 نبا نكمت امدنع غلاب قلقب ترعش دق اهنأب هيونتلا ردجيو .ةيبرعلا ةريزجلا طسو
 ١4٠7 ةنس ةياهن ىف ديشر نبا ىلإ ةيوق ةبرض هيجوت نم كرابم ةدعاسمب دوعس
 ىف ةبوصخ قطانملا رثكأ نم ريبك ءزج لالتحا ىلإ تدأو ةدشب هعقاوم تفعضأ

 ناطلسلا ةبهر راثأ ام رثكأو .ميصقلا ةظفاحم ىهو - ةيبرعلا ةريزحلا طسو

 .ىبرعلا جيلخلا ىف نوزريك ةلوج ىه ءانلق نأ قبس اك .هتيشاحو ديمحلادبع
 اهدده ًايقيقح ًارطخ لعفلاب كانه نأ ةيكرتلا ةمكاحلا ةمقلا تكردأ ثيح
 ةيضهدلا ىلع ثعبي امتو .ةيبرعلا ةريزجلا ف ةيمسالا اهكلامت نم ريبك ءرج عايضب

 دبع ناطلسلا ذختا اذلو .عقاولا اذهب ميلستلا يف عبطلاب بغرت نكت مل امنأ

 ةيزيلجنالا ةرافسلا تملع دقو .ءاضيأ ةيماظنلا تاوقلابو لب .بسحف ةريخذلاو

 .رمألا اذهب روفلا ىلع

 ةتس عم ىكرت ىدنج ىفلأ نم برقي ام كرحت ١404 ةنس ويام 8 ىفف
 رمش نيب عارصلا ناك ثيح .ةيبرعلا ةريزجلا طسو ىلإ ةوامسلا نم عفادم
 . العتشم نييدوعسلاو

 فقوم ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا فقت مل تاروطتلا هذه ءوض فو

 ةيزيلجنالا ةرافسلاو ىبرعلا جيلخلا ىف ىسايسلا ميقملا زاهج عم تذختاو جرفتملا

 كرحتلاب ارارق ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازوو دنهحلا نوئش ةرازوو ةناتسآلا يف

 ةريزجلا طسو نم هتاوق بحسب ىلاعلا بابلا ةبلاطمب رداب نم لوأو .طيشنلا

 ىف ةزرابلا ةيصخشلا ةماعزب ةيبرعلا ةريزجلا عازن ىف لخدتلا راصنأ مه ةيبرعلا
 ذنم نوزريك بانأ ىذلا .ليهتبمإ نورابلا ساردم ظفاحم «طسوألا قرشلا» لتكت

 ةئفأو حارتقالا اذه كيردورب فقلت دقو .لمع ةزاجأب همايق لالخ ليربأ ةياهن

 ةيجراخلا ةرازو اما .عازنلا ىف لخدتلل اسمحت رقألا ىدنملا سلجملا ءاضعأ عم



 ىذلا تروكراه لبق نم هيلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ دعب اضيأ هتديأ دقف

 ىلع ةراغإلاو موجحلا نم هعنمل ديشر نبا ىلع طغضلاب ىلاعلا بابلا ةبلاطم حرتقا

 نبا ةدجنل ةيكرتلا تاوقلا تفخ نيح ىف .دحاو نآ ىق دوؤعس نبا ىلعو تيوكلا

 . هلاجر عم بنج ىلإ ابنج لاتقلا ضوخ ىلع ةمزاع تناكو ديشر

 قرشلا» لمكتلا مع ىلا تاريبشفلا ةاقلا دفع ًايئاد تدمي اك اقر

 ةيزيلجنالا تاطلسلا لاعفأو تافرصت نيب (جسنمو الماك قباطتلا ناك .« ىطسوأ

 ريفسلا نوادسنل فلك نوسردناس ضارتعا مغرف .ارتلجنا ىف اهراصنأو ةيدنملا

 طسو يف مالسلا ىلع ظافحلاب يلاعلا بابلا عانقإب اليلق ددرتلا دعب رونوكوأ

 .('”.ةيبرعلا ةريزجلا

 نأ دوعت يذلا مرضخملا يسامولبدلا اذه نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نمو

 ناك هل نوادسنل فيلكت نأ هسفن ءاقلت نم ررق .ابلاقو ابلق ندنل تاميلعت مهفي

 ةيكرتلا تاطلسلا ىلع طغضلل هنم رثكأ «يطسوأ قرشلا» لتكتلا ةئدهتل اصصحم

 ملو ءويام ١5 موي اشاب قيفوت عم هثيدح لالخ ديدشلا صرحلا بناج مزتلا اذلو

 ١94٠1١. ماعل مئاقلا عضولا ةيقافتا قرخب ةيلكشلا ةيحانلا نم ىتح ايكرت مهتي

 علطتي املاط .دوعس نبا نأب ندنل ىلإ هعفر يذلا هريرقت يف دكأ كلذ نع الضفو

 هططخ قحلت فوسف .دوعس لآل ىربك ةيروطاربمإ ةماقالو لئاح ىلع ءاليتسالل

 للقتس ىلوألا ةجردلابو .ةقطنملا هذه يف ايناطيرب حلاصمب ايسج اررض هذه
 . 7” تيوكلا يف اهذوفن فعضتو

 تاوقلا كرحت لوح .تامولعم اتكلكو ندنل ىلإ درت تأدب نيحلا اذه فو

 دوعس نبا تاوق ةرصاحم فده ةنيدملا يف طبارملا يناثلا روباطلا نم ةيكرتلا

 .اهيلع درلل ةيروف تاريبدت ذاختا يف ليهتبمإ نورابلا حلأ دفو . ضايرلا ةقطنم يف

 ةيبلت ةرورضب ةمات ةعانق ىلإ ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا لصوت ىلع ةوالع
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 اروف ةيكرتلا تاوقلا كرحت فقوب ةبلاطملاو .ةياحلاب هديوزت لوح دوعس نبا بلط

 .ثيوكلا ىلإ يزيلجنالا ىسايسلا .ميقملا دافيإ كالذكو

 يلاتلا مويلا يف .1105 ويام ١” موي رونوكوا ريفسلا نوادسنل فلك
 ريفسلا دفن دقو .يلاعلا بابلل مساحلا جاجتحالا نالعإب .ليهتبمإ ةيقرب هيقلتل

 مجاهملا وه ناك  هيأر بسحب  دوعس نبا نأل«هحاجن يف ككش هنكل فيلكتلا
 ةدعاسم نم ةيكرتلا تاطلسلا اهعنمب ةيناطيربلا ةموكحلا نإف مث نمو «ةرملا هذه

 نبا تاديدهت امأ .نييدوعسلا عم ءىطاوتملا فقوم تفقو دق نوكت .ديشر نبا

 الإ  رونوكوأ رظن ةهجو نم يه اف ءايسور نم معدلاو ةدعاسملا بلطب دوعس

 ةرازو ةداق نأ ظحاليو .دج ذخأم اهذخأ بجي ال «ةفورعم ةيبرع ةليحو»

 نوسردناس نإ ىتح .ماع لكشب هيأر ىلع ريفسلا اوقفاو دق ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 نأ تبثي رشع عساتلا نرقلا يف ةيدوعسلا ةيزيلجنالا تاقالعلا خيرات نأب هون

 ةدايز ىلإ (تح يدؤي فوس ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف ةيدوعسلا ةلودلا ءانب ةداعإ
 ذوفنلا تحن ةعقاولا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبرعلا تاخيشملاو تارامإلا ىلع طوغضلا

 افلا يزيلجنالا

 خرش ثودح لامتحإ ةلأسم اهيف حرطت يتلا ىلوألا ةرملا يه تناك هذهو

 ىلع . مهذوفنو مهعقاوم نورخآلا ززع ام اذإ .دوعس لآو تيوكلا نيب ةقالعلا يف

 ايلمع سكعت يتلا رونوكوأ تايقرب نم خسن ىلع اتكلك تلصح لاوحالا يأ

 ليهتبمإ نورابلا درو .ةيبرعلا ةريزجلا يف عازنلا نم ةيزيلجنالا ةيجراخلا فقوم

 تاطلسلا رظن ةهجو (هنمض ١9104 ةنس/ وينوي 5 و/ ويام 59 يف نينيقريب
 يذلا وه دجن نوؤش يف تاذلاب ايكرت لخدت نأب لوقت يتلا «ةيدنهلا ةيزيلجنالا
 تارامإلا رطخلل ضرعيو .تيوكلا نأشب ١1١١ ةيقافتا ضيوقت ىلإ يدؤيس
 كلذ نع الضفو .ةقطنملا هذه يف ةيزيلجنالا حلاصملاو ةيبرعلا تاخيشملاو

 يتلا مهتطلسل نييدوعسلا ةداعتسا نأب ةلئاقلا معازملا ىلع ليهتبما ضرتعا

 ايتيد اعبناط ابنهم رثكأ ةيميلقإ ةمسو عتمتت - رشع عساتلا نرقلا نع افالخ
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 يقيقحلا رطخلا ردصم نإ لب .ايناطيرب ىلع ارطخ لكشت فوس «ابصعتم

 نم ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يف ةيناطيربلا حلاصملل وأ تيوكلل ءاوس ىبيئرلاو

 اذلو .كارتألا هراصنأو ديشر نبا وه  ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةموكحلا رظن ةهجو

 .ليهتبما نورابلا ضرتعا امك .ةلاعفو ةلجاع ةداضم تاءارجإ ذاختاب تبلاط

 (ةوقب هب كسمتت نكت مل 5 مغر) ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو حارتقا ىلع ةدشب

 )20١. دوعس نبال ةصصخملا تيوكلا ىلإ ةحلسألا لوخد ىلع دويق ضرفب

 نوؤش مييقت يف فالخلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا دون قبس امم اصالختساو

 تاطلسلا نيبو ,.ةيحان نم ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو نيب ةيبرعلا ةريزجلا

 ليبق قه ادبأ نكي مل .ىرخألا ةيحانلا نم ندنل يف اهراصناو ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 ةسايسلا تالدعم لوح قافتالا مدعو ضراعتلل طقف ىزعت ال هبابسأو .ةفدصلا

 يف ةداج تابراضت ًايجيردت ترهظ لب ءاهديعاومو يبرعلا جيلخلا يف ةقبطملا

 نأ نكمي يذلاو ايناطيربل حشرملا يلحملا فيلحلا ديدحت نأشب رظنلا تاهجو

 .ةيبرعلا ةريزحلا هبش يف اهتسايسل ادنس نوكي

 بلق يف تعقو .اتكلكو ندنل نيب تارابعلاو ظافلألاب قشارتلا راد (نيبو

 ىمست ةديرب يبرع يبونج ارثم وليك ١5 دعب ىلع عقت ةقطنم يف ةيبرعلا ةريزجلا

 .هئافلحو دوعس نبا لئاصفو كارتألاو رمش تاوق نيب ةيماد ةكرعم ةيريكبلا

 حرج ىلع ةوالع .؛بناج لك نم ليتق فلأ نع لقي الام طوقس نع ترفسأ
 نيبراحتملا نيقيرفلا يميعز نأب ركذن نا فيرطلا نم هلعلو .املالخ دوعس نبا

 دونجلا عرشو .اهرسخ دق هنأب اهيلك نم اداقتعا .ةكرعملا ضرأ نم ارف دق

 هيف ماق يذلا تقولا يف .هبهنو دوعس نبا ركسعم ىلع وطسلا ةسرامم يف كارتالا

 نم هئالخإو ديشر نبا ركسعم بلسب ميصقلا يبراحم نم ريخألا ءافلح

 نم ةيكرتلا تاوقلا اومجاه ةمهملا هذه نم مهئاهتنا بقعو .هلمح فخ ام لك

 ىضوفلاو لاجترالا ةلاح اولغتساو .ببنلاو وطسلا لامعأب اهلاغشنا ءانثأ يف فلخلا
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 الك تايوتحمو تاردقم لك ىلع ايئاهن اولوتسيل اهفوفص يف تبد يلا
 دقف ةظحللا كلت يف ةكرعملا ضرأ نع دوعس نبا بايغل ارظنو .نيركسعملا
 اوهجتاو .ةكرعملا لامكإ نود ةيكرتلا تاوقلل ةحاسلا كرت ميصقلا ناسرف لضف

 تدقفو اهاوق تراخ نأ دعب ةيكرتلا تاوقلا نأ ديب .ةزينع ىلإ ةجودزملا اهمئانغب

 نيرافلا اهموصخ ةقحالمل ةيتاوملا ةصرفلا هذه ملتغت 1  اهطابض نم ريثكلا

 )2١١. مهنم رضتلا عازتناو

 اهراصح كارتالاو رمش تاوق تضرف ةقحاللا ةثالثلا روهشلا لالخو

 كانه تطبارو ةنيدملا هاجتا يف ريصقلا يبرغ يبونج ةعقاولا سرلا ةنيدم لوح

 نبا منتغاو .زاجحلا نم امل تادادمإ لوصول اراظتنا .ىيلاعلا بابلا نم رماوأب

 قدانبلاب هلاجر حيلست ةداعإو ودبلا لئابق ةئبعتل ةندهلا هله هرودب دوعس
 .تيوكلاو رطق ربع هلصت تناك يتلا ةيزيلجنالا

 ةريزحلا ةقطنم يف ةرم لوال رشتنا يذلا اريلوكلا ءابوو ظئاقلا رحلل ارظنو

 لوح همصخ محارتقا ديشر نبا ضفر دقو .تفقوتو كراعملا تأده «ةيبرعلا

 ريمتبس ةيادب يف ةديدج تاضوافم تيرجأف رمألا يف طسوت كرابم نكل . ةندهلا
 ةنيدملا نم تادادمإلا لوصو مدع نأ الإ اهئارجإب ردابملا وه ةرصبلا يللاو ناكو

 .ةيشاللل ىمسوملا لاحترالا بسب رمش لئابق حوزنو اريلوكلا ءابو راشتناو

 يف عورشلاو سرلا راصح كف ىلع ديشر نباو ةيكرتلا ةدايقلا تربجأ
 ةيمسرلا ريغ تاضوافملا تفقوت مث نمو .ةيبرعلا ةريزحلا طسو نم باحستالا

 .تيوكلا يف

 ةيكرتلا تاوقلاو رمش تاوق دوعس نبا تغاب ١4554 ةنس ربمتبس 7ا/يفو

 نبا لئاصف قحس نم نكمتف نانش ةقطنم نم برقلاب اهيلع مجهو .ةبحسنلا
 ةعرس نم تلجع يتلا «ةيكرتلا تاوقلا فوفص يف جرملاو جره ةعاشإو ديشر
 ام ىلع ةوالع .لحرلا لئابقلا تامجه نم ملست مل اهرقهقت لالخو ءاهباحسنا
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 هذه نع رظنلا ضغبو .شطعلاو ضرملا ءارج نم لاجر نم اهنم طقس
 تادادمإلا لاسرإل قاسو مدق ىلع نادعتست ةنيدملاو دادغب تناك تاروطتلا

 هوققح يذلا رصنلا زاهتناب رارق ذاختا ىلإ نييدوعسلا عفد يذلا رمألا .ةديدجلا

 لضفأ فورظ يف نكل .ربمتبس ف تنادي دق تناك يتلا تاضوافملا فانئتسا يف

 ربوتكا فصتنم يف تيوكلا ىلإ لصو نأ نمحرلا دبع ثبلي ملو .نآلا مه

 فقو ىلإ فورظلا هذه لظ يف ةيكرتلا ةدايقلا ترطضاو .اهيف ةكراشملل

 نم ةيقرشلا ةيلامشلا قطانملا تدهشو .؟5١ اتقؤم ةديدحلا ةلمحلل اهدادعتسا

 .تفؤم ءوده ةرتف ١1٠85 ةنس ففيرخ يف ةيبرعلا ةريزجلا

 ةموكحلا تناكو .تاذلاب ةرتفلا هذه يف ةيناطيربلا ةيسامولبدلا تطشن

 : لبق نم انرشأ انك 4 ةنس عيبر يف اهيعاسم تأدب دق ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 ثادحأ نأب لفغن الأ بجيو .تيوكلا يف امل مئاد ىسايس دمتعم نييعت لجأ نم

 ناك نوزريك دروللا نأو ةصاخ .ةمهملا هذه تل دق ةيبرعلا ةريزحلا طسو
 هتايقربب ليهتبما نورابلا هيف اهرطمأ يذلا .تقولا كلذ يف ارتلجنا يف ًادوجوم

 يف يناطيربلا دمتعملا نأ ةركفل جيورتلا وه انه يفاضإلا عفادلا ناكو .ةيمسرلا

 نوكتس ايكرت نأ ىلع ةوالع . يزيلجنالا ذوفنلا هدوجوب ززعي فوس تيوكلا
 ةرئادلا كراعملا هاجت ثيرتلاو ديدشلا صرحلا ةاعارم ىلإ ةلاحلا هذه يف ةرطضم

 .ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف

 ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو دجت مل برحلا يف ةيكرتلا تاوقلا طروت بقعو

 نيفظوملا نم وهو تيوكلا يف ايسايس اليكو سكون /ديسلا نييعت نم ارفم

 («ىطسوأ قرشلا» لتكتلا ققح كلذبو .ةيدنهلا ةيندملا ةئيهلاب نيمرضخملا

 .تيوكلا يف يزيلجنا لثمن نييعت يف لثمتي لوألا .ءدحاو نآ يف نيراصتنا

 نأ نم الدب .يبرعلا جيلخلا يف يسايسلا ميقملا فارشإ تحت هعضو وه يناثلاو
 ةنس وينوي يف كرابم قفاو دقلو .ةناتسآلا يف يزيلجنالا ريفسلا هيلع فرشي
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 نأ عقوتملا نم ناكو 2'ةرامالا يف مئاد يناطيرب يسايس ليكو دوجو ىلع 4

 رجحلا ةئيه دعب ايف سأرت يذلا يدنحلا بيبطلا ًاضيأ ةيادبلا يف هعم لصي

 ديرب :بتكم تقولا سفت يف معتفي نأ ررقملا نم ناك ابك «تيوكلا يف يحصلا
 .هيلإ ةراشإلا تقبس يذلاو رياربف يف مريملا قباسلا قافتالا بسح .كانه اضيأ

 ةيزيلجنا تائيه ثالث حاتتفا بقاوع نم ويلوي يف ىشحخ رونوكوأ ريفسلا نأ ديب

 ةئيطلا لثممو وه اتقؤم بيبطلا لوصو ليطعت بلطو .تيوكلا يف ةدحاو ةرم

 ترخأ تاييلعتلاو تايقربلا براضت ببسب ةكبر نم ثدح ام ءازإو .ةيديربلا

 . يسايسلا ليكولا لاسرإ ًاضيأ ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو

 .ةصاخ ةئيفس نتم ىلع سطسغأ 8 يف تيوكلا ىلإ سكون لصو ًاريخأو

 ةيزيلجتالا ةموكحلا تاييلعت بسحب «صخلتت سكوش دئارلا ماهم تناكو

 ةيزيلجنالا ةراجتلا ريوطت ىلع لمعلاو .خيشلا عم ةقالعلا ديطوت يف .ةيدنها
 ايكرت تاكرحت ةبقارمو .اه ةمخاتملا قطانملاو ةرامالا يف ةيدنهلا ةيزيلجنالاو

 ةساردو «ةيبرعلا ةريزجلا طسو يفو اهب ةطيحملا قطانملا يف ىرخألا لودلاو
 2343 بلاطي ىلا يضارألا يف كرابم قوقح

 نيسحت ىلع دعاسي مل تيوكلا ىلإ سكون لوصو نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 ساكعناو دوعس نبا دض كراعملا ضوخ يلاعلا بابلا رارق ببسب .كرابم عضو

 كرت يذلا رمألا «تيوكلا خيشب ةرصبلا تاطلس ةقالع ىلع اضيأ اروف كلذ

 لصوو .اهيف هيلثمم ىلعو ةيكرتلا ىضارألا يف ةعقاولا هكالمأ ىلع يبلسلا هرثأ

 دعب وافلا نم خيشلا كالمأ ريدم درط دح ىلإ ١1١4 ةنس فيص يف رمألا
 ةبسانمب شرحتلا يف ةيكرتلا كراحلا وفظوم ذخأو .2سيلوبلا لاجرب همادطصا

 نم كرابم بلط كلذ ءازإو .هل ةعباتلا ليخنلا عرازم يفظومب ةبسانم ريغو

 يف ديشر نباو ايكرت عضوب اطبترم خيشلا فقوم ناكو .هل ةياحلا ريفوت سكون

 ثيح .خيشلا فقوم نسحن [هعضو روهدت الكف .ةيبرعلا ةريزحجلا طسو
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 تادعاسملا ىلع هدامتعا لقي يلاتلابو تيوكلا ىلع ىجراخلا رطخلا لقي

 تقولا كلذ ىف ىرجمت ةيكرتلا تاطلسلا تناك قالذ ني الضفو .ةيزيلجنالا

 تاطلسلا تناك اذلو .تيوكلا لالخ نم دوعس نبا عم ةيمسرلا ريغ اهتاضوافم

 هذه رابخأ ىلع كرابم نم لوصحلاب ةياغلل ةمتهم ةيدنهلا ةيزيلجنالا
 .هعم اهتاقالع عيسوت ىلإ تعسو .تاضوافملا

 ىنبملا ىلع يزيلجنالا ملعلا عفرف .ايجيردت هعضو تيبثتب سكون متها

 زارطنلا ىلع نيريب# يشيب ءانب يف عرشو .ءافقؤم كرايع هلل هصصخ ىذلا
 قفتاو ةخيشملا نايعأب لصتي أدبو .ديربلا بتكمل يناثلاو هرقمل امهدحأ - ىوروألا

 ديدجلا ىيبمايسلا ميقملا رشابملا هسيئر امأ .ةيبرعلا ةغللا هميلعتل ل 1-7

 يف ايناطيربل ايماس ابودنم دعب ايف نيع يذلا .سكوك ريسلا يبرعلا جيلخلا يف
 ةيفصتل يسايس ليكوك قباس تقو يف طقسم ىلإ نوزريك هدفوأ يذلاو .قارعلا

 ىلع هططخ ىنب دقف .ىبسيع ردنب يف يسنرفلا محفلا نزخمب طبترملا فالخلا اراثآ
 نفسلا تالحر ةدايز ىلع صنت تناكو .تيوكلا يف يزيلجنالا ذوفنلا عيسوت

 نم يعرف طخ دمو .تيوكلا ىلإ ةهجوتملا «ايدنأ شتيرب» ةكرشل ةعباتلا
 تاعورشم ةدع ذيفنت ىلع ةوالع .اهيلإ يسيئرلا يبوروألا يدنهلا فارغلتلا

 .05(2)ىرخأ ةيداصتقا

 بابلا ىئدل اغلاي اماتغا سكوكو سكونل كيازتملا طاشنلا اذه راثأ دقلو

 ناعرسو 2072ةناتسآلا يف نيدمتعملا بناجألا نييسامولبدلا ىدل كلذكو «ىلاعلا

 ةيليصفت تامولعمب هديوزت بلطب ربمتبس “١1 يف ندنل يف يكرتلا ريفسلا مدقت ام

 .«تيوكلا يف يناطيرب لصنق روهظ بابسأ» لوح

 هرابتعاب عضولا مييقت ىلإ ليمي رونوكوأ ريفسلا ناك لاوحألا يأ ىلع

 هيف مهتي «يلاعلا بابلا بناج نم امزاح اجاجتحا عقوتي ناكو اجرح اعضو
 لك اذه يأرلا يف هقفاو دقو .ةيكرتلا ةيزيلجنالا 0١ ةيقافتا قرخب ايناطيرب
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 ةءاسإلا مدع ىلإ وعدي جاتنتسا ىلإ الصوت ناذللا .نوسردناسو نيياةمنلا هرم

 ديعص ىلع هيف ىرجن تناك يذلا .تاذلاب تقولا ذه يف ايكرت عم تاقالعلل

 ف ةيبرعلا ةريزكلا دبش بونج ناشي ايكرتو ارتلطعلا .نيب ةعاح تاضوافع رشا
 ةنس ادئاس ناك يذلا عضولا ىلإ اتقؤم ةدوعلاب ارارق ذختا ببسلا اذهلو نميلا

 (7"1تيوكلا يف لصنقلا ماهمب ةرصبلا يف يزيلجنإلا لصنقلا فيلكت نأشب
 ةلكشملا عضوو رتوتلا ةدح فيفخت وه كلذ ءارو نم ىخوتملا فدحلا ناكو

 ىف ريفسلل اعبات ةرصبلا لصتق راشعاب رشابملا ندذنل فارشإ تخت ةيتيوكلا

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ىطسولا قطانملا مع يذلا ءودملا نأ ىلع ةوالغ «ةناتسآلا

 .ايلحم ثادحألل ةعباتملا هذه لك ىعدتس نكي مل 185 4 ةنس فير ق

 ةمكاحلا رئاودلا يف ةيراض ةمواقمب رارقلا اذه مدطصا .رمأ نم نكي امهمو

 فصتنم يف هذختا نوادسنل نأل «ىطسوأ قرشلا» لتكتلل ةرصانملا ةيناطيربلا

 218 يوتكأ ٠١ يف الإ رونوكوأ ريفسلاو دنهلا نوؤش ةرازو هب رطخي ملو ربمتبس
 تيوكلا يف يديرب بتكم حتف مدعب رخآ ارارق هتاذ تقولا يف هذاختا ىلع ةوالع

 ةئيه ءاشنإ ةطخ نع عجارت كلذ نع الضفو كرابمل ةيمسرلا ةقفاوملا مغر
 تاطلسلا لبق نم نيعملا بيبطلا لصو كلذ عمو .ةرامإلا يف يحصلا رجحلل
 050194٠9(2, 5 ربوتكأ يف تيوكلا ىلإ ةيدنحلا ةيزيلجنالا

 ىلإ ةيمسر ةركذم ربوتكا ٠١ يف ندنل يف يكرتلا ريفسلا مدق نأ ثيلي لو

 .تيوكلا يف يناطيربلا لصنقلا نييعت ىلع جاجتحالا نمضتت ةيجراخلا ريزو

 عمجل كانه اتقؤم سكون دوجو لوح نوادسنل اهمدق ىتلا تاريسفتلا مغرو

 جاجتحالا اذه نإ الإ ةيبرعلا ةريزجلا يقرش يلاش يف عضولا لوح تامولعم
 ةرملا يفو ءريمفون رهش نم ىلوألا ةرشعلا مايألا لالخ تارم ثالث رركت دق

 تثبل امو ةرامالا نم اروف سكون ءاعدتساب ةيكرتلا ةيسامولبدلا تكسمت ةريخألا

 نكل العف سكون ءاعدتساب ليهتبما هردصأ ارارق دنهلا نوؤش ةرازو تدعأ نأ
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 قرغتسي نكي مل ةيجراخلا ةرازو نع ةرداصلا تارارقلا غالبإ نأ ةبارغلا ريثي ام

 روكذملا ةيجراخلا رارق غلبي مل ةلاحلا هذه يف نكل .دحاو موي نم رثكأ ةداعلا يف

 جاجتحالا اذهب نييناطيربلا نيلوئسملا عانتقا مدعل .ةلماك عيباسأ ةثالث بقع الإ

 ذوفن نم يدنملا سلجملا هب عتمتي ناك ام ىلع ةلالد ىرخأ ةهج نمو .ةهج نم

 لسريس رارقلا نأب نوادسنل ملع املو ةرازولل ايلعلا رئاودلا يف ةمواقملا ىلع ةردقو

 ايفارغلت اروف سكون غالبإ ةعطاق ةروصب بلط .ريمفون ١١ موي ديربلاب طقف
 .("").ماوألا هذه تذفن طقف ذئدنعو .هئاعدتسا رارقب

 ةرازو يف نيلوؤسملا لبق نم حضاولا بلصتلا اذه نأب هيونتلا ردجيو
 لب .ءاهدحو يلاعلا بابلا طوغض ادبأ هردصم نكي مل .ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 ةيسورلا ةيزيلجنالا تاقالعلا ىلع أرط يذلا ديدشلا مقافتلا كلذ بابسأ تناك

 ربوتكا 7١ يف له ةثداح تعقو امدنع 19٠. 8 ةنس ديدحتلاب ريمفونو ربوتكأ يف

 ديص نفس ىلع أطخلا قيرطب رانلا يمورلا يكسنفتس دجور لوطسأ حتف)

 اهنأ ادقتعم ءايناطيرب يف له نم ةبيرقلا دئاصملا ةقطنم يف ةيزيلجنالا كاسألا

 .نيدلبلا نيب ةدشب تاقالعلا روهدت ىلا ثداحلا اذه ىدأو .(ةيناباي تارمدم

 ىلع برحلا نالعإب ةفاحصلا يف انلع ارتلجنا يف ةيسايسلا ىوقلا ةبلاطم ةجردل

 عم ارتلجنا تاقالع هسفن تقولا يف تروهدت كلذ نع دفق .ايسور

 نأب ديفت تامولعم ربمفون ةيادبو ربوتكأ ةيابن يف ندنل تقلتو ءاضيأ ايناملأ
 يناملأ يمور فلح ليكشتل ةفثكم تالواحم لذبي يناثلا ملهليو روطاربمالا

 ةرازو غروبسرطب يف ةيزيلجنالا ةرافسلا ترطخأ دقو .ايناطيربل ئوانم

 نكمي .ةداحلا ناودسنل تاريذحت مغر .رصيقلا ةموكح نأب ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 روبع يف لجعتلاب دوسألا رحبلا لوطسأل ةظحل ةيأ يف اهرماوأ ردصت نأ

 ناك يذلا نوزريك ثعبو .طسوتملا ضيبألا رحبلا ضرع ىلإ جورخلاو قياضملا
 عافدلا ةنحل ةنامأو روفلب ىلإ ١40 5 ريمفون ةيادب يف اريذحت ءارتلجنا يف ادوحوم
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 ىذلا تقولا يف .روترأ روب ىلع نيينابايلا ءاليتسا لامتحا لوح يمكلملا

 سأر لوح فافتلالا كشو ىلع طقف يكسنفتس دجور لوطسأ هيف نوكيس
 هل اهرماوأ رصيقلا ةموكح ردصت نأ دعبتسي ال ةلاحلا هذه يفو .حلاصلا ءاجرلا

 . ىصقألا قرشلا هايم نم الدب راهاب هاش لالتحاو يبرعلا جيلخلا ىلإ هجوتلاب

 لعف در نأ الإ .ءريذحتلا اذه هيلع يوطني يذلا عساولا لايخلا مغر عبطلابو

 ثالث هتساردل تسرك ىكلملا لوطسألا ةنحل نأ ةجردل ةيدجلا نم ناك ندنل

 250219٠9(2., 8 ةنس فيرخ ىف ةلماك تاسلج

 ةيناطيربلا ةموكحلا ترثآ يلودلا عضولل ديدشلا دقعتلا اذه ءوض يفو

 .تيوكلا يف سكون دوجو ءارج نم ةديدج رتوت ةرؤب قلخب ةرطاخملا مدع
 ملف ةماطلا عقوك ناك اتكلك ىلع ندنل رارق ريثأت نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو

 ةيسايسلا ةرادالا ريدم فصوو ,ةحارصب هءايتساو هضاعتما ليهتبما نورابلا فخ
 عساتلا يفو .«نيشملا نوادسنل لذاخت» هنأب رارقلا اذه نيد ةيجراخلا

 ديدش جاجتحا لاسرإب ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةموكحلا ترداب ريمفون نم رشع

 عم تاقالعلا ىلع ًابلس رثؤيس سكون بحس نأب هيف تدكأ .ندنل ىلإ ةجهللا
 ,ةيزيلجنالا ةقادصلا ةميق يف كشلاو ةبيرلاب نآلا اهخيش رعشي يتلا ,تيوكلا
 ليحر نأب ليهتبما دكأو ؛ةيكرتلا تاطلسلاو دوعس نبا نيب طسوتي حار مث نمو

 عوضخلل كرابم عفد ىلإ ىدؤي فوس تقولا اذه يف يزيلجنالا ليكولا

 قوفو .يبرعلا جيلخلا ىلإ ذافنلاب ايناملأو يلاعلا بابلل حامسلاو ةيكرتلا طوغضلل
 فارطألا نيب طسوتلل حارتقاب مدقت يسورلا لصنقلا نأب معازم تجور كلذ
 ام ناعرس يللاتلابو ءاهيدل الوبق ىقليس هنأو «ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف ةعزانتملا

 نورابلا ددر مك .تيوكلا يف اسنرفو ايسورل نويسامولبدلا نولثمملا رهظيس
 لقمملا ةدوع ليحتسملا نم لعجيس سكون ءاعدتسا نأب لوقي أايأر ليهتبما
 ىلع رصأو . يمتحلا ايناملأو ايكرت ضارتعا ببسب ىرخأ ةرم كانه ىلإ يزيلجنالا

 . ""(ةمءالم رثكأ نوكي رخآ تقو ىتح» تيوكلا نم سكون ليحر ليجأت
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 ةوقلا نم غلب دق «يطسوأ قرشلا» لتكتلا ذوفن نأ ىلإ هيونتلا نم دبالو
 ةيقرب لوصو موي اصاخ اعاتجا دقعت ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو لعج ادح

 عم نيفطاعتملا نييسامولبدلا ضعب نأ ةجردل .ةيتيوكلا ةلأسملا ثحبل اتكلك

 الب ددشتملا فقوملا» نم لوهذب اوبيصأ .تروكره لثم ليهتبما نورابلا ططخ

 ططخ ةشقانملاب عاتجالا لوانت دقو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا ةموكحلل «ةداوه

 وه اهفده نأب جاتنتسا ىلإ صلخو .ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تاكرحتو

 حرصو يئابن رارق ىلإ عامتجالا لصوتي مل نكل .«تيوكلا ىلع بادتنالا ضرف
 ةرازو ةداق روضحب ىوتسم ىلعأ ىلع رخآ عامتتجا دقع لواحيس هنأب نوادسنل

 ءاعدتساب رارق ربمفون ”0 يف اريخأ ذختا ءرمأ نم نكي امهمو .دنهلا نوئش

 .هذيفنت يف لجعتلا مدعب ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلل حمس نكل .سكون

 ىلإ ىرخأ ةرم دوعيس هنأب كرابل ادعو مدقي نأب سكون فيلكت ىلإ ةفاضإلاب

 .2'"”تقولا ضعب رورمب تيوكلا

 ءاعدتسا طرتشي ريمفون ٠١ يف اتكلك نم ديدج حارتفا لصو نأ ثبلي ملو

 ميدقتو نايبوب ةريزج نم ةيكرتلا تاوقلا بحسب تيوكلا نم يزيلجنالا ليكولا
 نكي مل عبطلابو .دجن يف مئاقلا عضولا ةاعارمب ًايمسر ًادهعت يلاعلا بابلا
 فورظ ببسب حارتقالا اذه ىلع قفاوت نأ ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو رودقمب

 .2©*”كاذنآ يلودلا عضولا

 رشابيل ١1٠5 ربمسيد ١١ يف اتكلك ىلإ نوزريك داع .لاوحألا يأ ىلع

 عانقإ يف هحاجن ىلع ًاريبك المأ سكوكو ليهتبما نم لك قلعو .هلمع ماهم
 ناك نوزريك نأو |مهيسال .يسايسلا ليكولا نأشب هرارق لوبقب ةيناطيربلا ةموكحلا

 ليهتبما علطي ناكو .هاجتالا اذه يف اريبك ادهج ارتلجنا يف هتلطع لالخ لذب دق

 .2'"”سكون نييعتب ةطبترملا تابلقتلاو ايافخلا لك ىلع ماظتناب

 قفاوو .ةأجف ملستسا كلملا بئان نأ ةشهدلل ةريثملا تاقرافملا نم نكل
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 يف تيوكلا سكون رداغ لعفلابو .يسايسلا ليكولا ليحر ىلع ١1105 رياني يق
 عم هتاقالع روهدت ىلإ ىزعي نوزريك عجارت نأ حجرملا نمو ١4٠05. ويام

 تاطلسلا تافرصت نم ضراعم فقوم امل ناك يتلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةوالع .2' 0ناتسناغفأو تبتلا ىتلكشم نم فقوملا يف ةعفدنملا ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 اذه نأ ةجردلا رشق يلا قي زيلجنالا تاوقلل ىلعألا دئاقلا عم هفالخ ىلع
 كلذكو .(هتلاقتسال يلكشلا ببسلا ةباثمب ناك ١405 ةنس فالخلا

 .اهتاذ دنحلا لخاد ةديازتملا تابارطضالا

 نم ىربك تاوق لاسرإ ىرخأ ةرم ١4٠5 ربمسيد يف ةناتسآلا تررق

 نرم فقوم ذاختا ىلإ رطضم هنأب دوعس نبا كردأف .دجن ىلإ ةنيدملاو دادغب

 ضوافتلل ١105 رياربف يف كرابم ةطاسو بلط اذلو .صرحو ةظقي نم ولخيال
 تنمضت .طسو لح ةيقافتا ىلإ لصوتلا مت ام ناعرسو . ةيكرتلا تاطلسلا عم

 عوضخلاب ايروص هفارتعا عم ابيرقت دجن لكب دوعس نبا ظافتحا اهطورش
 تاوقلا ةطبارم ىلع ةقفاوملاو .ماقمئاق بقل هلوبقو .يمهولا يكرتلا فارشإلل

 نأ ةظحالملاب ريدحجلا نمو .ةديربو ةزينع  نيتيسيئرلا ميصقلا يتنيدم يف ةيكرتلا

 هثأب ةوعس نبأل اذيدش اماهتاو ءايتسا ةيدوعسلارئاودلا ف تراثآ دق ةيقافتألا هله

 .2'"ةيكرتلا تاطلسلل ةريبك تالزانت ىلع مدقأ

 بسك ةلواخم لع ةينبم تناك دوعس نبا تاباسح نأ نيبث اه ناعرس نكل

 ةعساو درمت تاكرحو تابارطضا ايكرت تهجاوو .ةميلس تناك اهنأو .تقولا

 رثكأو يه ةيناثعلا ةيروطاربمالل ًايروص ةعبات تناك يتلا ءاينودقم لك تلمش
 تابارطضا ىلإ ةفاضإلاب «ىلوألا ةجردلاب ايروس لثم ءاروطت ةيبرعلا تايالولا
 درمتلا نأب نورعشي اهماكح اذدبو ءاهاوق كبنأو ةدشب ايكرت فعضأ امي ءنميلا

 ىلع ةرطيسلل ةيفاك ةوق مهيدل نكت ملو .اضيأ ايسآ ىلإ دتمب نأ كشو ىلع
 . عاضوألا



 عضو يف تناك ميصقلا يف ةيكرتلا ةيركسعلا تانكثلا نأ ىلع ةوالع

 هدبلا لئاصف لبق نم ةرمتسم تاراغإل ضرعتت تناك ام اريثكو .ةياغلل بيصع

 نكت مل ءىربك تايناكمإ تالصاوملا قرط ةيامحو نؤملاب تاوقلا دادمإ بلطتو
 رطضا طوغضلا هذه ءازإو .فورظلا هذه لظ يف ىلاعلا بابلا ىدل ةرفاوتم

 هتدارإ نع جراخ رارق ذاحتا ىلإ ١1١٠5 ةنس ةياهن يف ديمحلا دبع ناطلسلا

 حبصأو دجن مكحب دوعس نبا درفناف .«"”ميصقلا نم ةيكرتلا تاوقلا بحسب
 . انك. !كيس

 نازيم ريغت ةيعبتلابو .ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف عضولا ريغت .ءمث نمو
 نيعي ذدخأت نأ ةيزيلجنالا ةيسامولبدلا لع ناكو «ثيوكلاو دوعس لآ نيب ىوقلا

 نودبي اوأدب مهراصتنا دعب نييدوعسلا نأو اميسال .تاروطتلا هذه لك رابتعالا

 داجيإ ىلإ يعسلا يف اوذخأو .نداهملا نانع لحاسو ءاسحألا هاجت ًاديازتم امامتها

 . ةيناطيربلا حلاصملا عم ًاضقانتم اذه ناكف .يبرعلا جيلخلا لحاس ىلإ مهل ذفنم

 بثك نع بقارت تناك ةيناطيربلا ةيسامولبدلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ذنم ةعطقتم تارتف ىلع ةرمتسم تناك يتلا .ةيرسلا ةيدوعسلا ةيكرتلا تاضوافهملا

 اهماتخ الو هتاذ دحب اهئارجإ عقاو نكي ملو ١14105. رياربف ىتح ١405 ربمتبس

 ةيرامعتسالا ةسايسلا حلاصم عم لاوحألا نم لاح ىأب ناقفتي حجانلا

 . ةيناطيرملا

 ىلإ رظنت تناك ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا نأب ركذن نأ فيرطلا نمو

 ناك ةهج نمف .ةجودزم ةرظن تاضوافملا هذه يف تيوكلا خيشل زرابلا وودلا

 ةيناكمإ ندنلو اتكلكو رهشوب يف هئاسؤرلو سكون دئارلل حيتي اذه هطاشن

 تاقالعلا نسحت ناك ىرخأ ةهج نم نكل .ثادحألاو رومألا لك ىلع عالطالا

 ربكأ تايناكمإ رفوي .ةيتيوكلا ةيكرتلا تاقالعلا مث نمو. ةيدوعسلا ةيكرتلا

 ةحضاو ةقيقحلا هذه تحبصأو .ايناطيرب ىلع هدامتعا ليلقتلو ةروانملل كرابم
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 ةلأسملا يف ايناطيرب هيلإ ترطضا يذلا عجارتلا دعب صاخ لكشب ةسوملمو

 سكونل حيرصتلا نع ناوتي مل كرابم نأ ىتح .1404 ةنس فيرخ يف ةيتيوكلا
 ةموكحلا» نأل ايكرت عم هتاقالع نيسحت ىلإ رطضم هنأب ١100 رياني يف ةحارصب

 .«اهحلاصم ةاعارمل اهلهؤت ال ةرامإلا نم ةريبك ةفاسم ىلع عقت ةيزيلجنالا
 نمكت ميف ملعن ال نحن» :ةيرخس نم ولخي ال امب الئاق .خيشلا درطتساو

 نم هتشهد نع بارعإلا يف احيرص كرابم ناكو .«اهتسايس فادهأ ةيقيقح

 يف ةديدج دوشحب مايقلا نم ةيكرتلا تاوقلا عنم ىلع لمعلا يف ايناطيرب ؤكلت
 ناو فقوملا داعبأ هل احراش .كرابم ىلع سكون در امدنعو .برعلا ةريزج

 هتلذخ ةيناطيرلا ةموكحلا نأ الإ .ةيكرتلا تاططخملل يدصتلا لواح نوزريك

 بئان احصان ءرظن دعبو ةنطف نع مني يأرب كرابم باجأ .هيأر يف هديؤت مو
 . ("*؟)هبصنم نم ةلاقتسالاب فقوملا اذه لثم يف كلملا

 لوح تامولعم ةيدنه لا ةيزيلجنإلا تاطلسلا تقلت ١405 رياني يفو

 ةكراشمب ناوفس يف اهدقع عمزملا ةيدوعسلا ةيكرتلا تاضوافملا نم ةيناثلا ةلوجلا

 ىرجي ىتلا تاريضحتلا ةعباتم يف نوزريك رمتساو .كرابم نم ةلاعفو ةطيشن

 دق يتلا ةلمتحملا تارييغتلا نم حيرصلا هقلق ىدبأو .مامتهاب ءاقللا اذهل اهذاختا

 معدتل ةيركسعلا «سكنفس» ةنيفس لاسرإب رداب اذل .تيوكلا عضو ىلع أرطت

 . © ")سكون فقوم

 ليبق نم نكي مل ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا فوخت نا لعفلاب حضتاو

 يلاوو كرابم نيب ةيرس تاضوافم ترج ١91٠05 رياني نم ارابتعاف . ثبعلا

 يف عدصلا بأرل ةليوط ةرتف نم ىعسي تيوكلا خيش ناك ثيح .ةرصبلا

 ايئاهن هتالص لك عطقب ١40 5 ةنس رياربف يف ماق اذل .يلاعلا بابلا عم هتاقالع
 خيش ةقاذح ىلع لدي امو .ايكرتل دودللا ودعلا  اشاب نودعس ميدقلا هفيلحب

 ةبغر ىلع ءانب اهذختا ىتلا ةوطخلا هذه زيلجنالل رسف دق هنا هئاهدو تيوكلا
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 ذيفنتل هعلطتو هتبغرل ًاساسأ ىزعت اهنأب ءايكرت عم هتاقالع نيسحت يف ةحضاو
 ,«"ةيبرعلا ةريزجلا طسو نوئش يف لخدتلا مدع نأشب ندنل تاييلعت

 ١5٠08 رياريفو رياني يف تمدقت ةيكرتلا تاطلسلا نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو
 يف ةيكرت ةيركسع ةنكت رشت ابفيب نه «كرابع ىلإ تاحارتقالا نم ةعومجمب

 اهنكل ,.يحصلا رجحلل بتكمو ةرامإلا يف يكرت يديرب بتكم حتفو تيوكلا
 يفارغلت طخ دمب حمس كلذ نع ًاضوع كرابم نكل .يروفلا ضفرلاب تلبوق
 ةلوجأ لقنب هحيرصت ىلع ةوالع .فيطقلا ىلإ ةرصبلا نم ةرامإلا يضارأ ربع
 ىعرتسي اممو .ةيالولا ندم ربكأ اسحلا ةنيدم ىلإو نم تيوكلا ربع ىكرتلا ديربلا

 عربت ةجردل تنسحم ذق ةيلحملا ةيكرتلا تاطلسلا عم كرايم تاقالع نأ هابتنالا

 ١5٠8 ةنس رياربف يف قفاوو .ةرصبلا يف تانك ءانبل لاملا نم ريبك غلبمب خيشلا

 ءانبب اميرصت كلذ لباقم ىقلت اذل .نيرافلا كارتألا نيمرجملا اهميلست ىلع

 ضعب نع الضف .ةيسيئرلا هنيتاسب مضت ىلا يضارألا يف وافلا يف ةاسرم

 77١7 غلا تاليهستلا

 ةرداغم دعب ةصاخع ءاهكركقو اتكلك ةظيفيع راثآ دق هلك اذه نأ بيرالو

 .تيوكلا نم اهيلإ ةدراولا تامولعملا ةقدو ماظتنا مدعو ١405 ويام يف سكون

 يف ةيتيوكلا تاروطتلا نأشب رطخلا سوقان رونوكوأ ريفسلا قد نأ ثبلي مو

 تاطلسلا نأي ديفت كتامولعم ةيرس رفاصم نم !ىقلثا ثيح +198 فيرخ

 تدعقاو ءابيكرت عم كرابم تاقالع ىلع ءىراطلا نسحتلا تلغتسا ةيكرتلا

 طخ ءانبب ةطبترم لامعأ ذيفنتل ةنيدملا لوخدب ناملألا نيسدنهملل حامسلاب خيشلا

 مغرو .«تيوكلا ىلإ ًاروف سكون ةدوع هسفنب رونوكوأ بلط كلذ ءازإو .دادغب
 ناطيربلا ىسايسلا ليكولا لصو دقف «ةبذاك تناك هذه رطخلا ةراشإ نأب هنيبت

 ْ . ©” هرداغي ملو ١105 ةنس ربوتكأ يف ةرامالا ىلإ

 تت



 ددحملا هطابترا مغر كرابم نأب هيونتلا نم دبال .ءرمأ نم نكي امهمو

 ةيزيلجنإلا تاضقانتلاو تافالخلا ةراهمو ةكنحب لغتسا هنأ الإ .ارتلجناب

 ىدم ىلع ةرامإلا لالقتساب ظافتحالا لجأ نم ةيكرتلا ةيزيلجنإلاو ةيدوعسلا

 هدلاو ةباثمب (مئاد كرابم ريتعي ناك» دوعس نبا نأب يبليف دكؤيو «ةليوط تاونس
 .ةماحلا ةيسايسلا رومألا يف ةروشملاو حصنلا رارمتساب هنم بلطي ناكو ناثلا

 ١910(. ةنس ريخألا ةافو ىتح تاقالعلا رحأو صلخأب هعم اظفتحم

 تاونسلا يف نكمت دق حابصلا كرابم نأب لدتسن قبس امم ًاصالختساو
 نم ةيجراخلا اهتسايس ةفد ةرادإو تيوكلا مكح هيلوت نم ةرشابم ىلوألا رشعلا

 يلعفلا يتاذلا مكحلا نع دوذلاب طقف فتكي مل وهف .ةياغلل ةماه تازاجنا قيقحت

 روطاربمإلاو ةرصبلاو دادغب ةالوو يلاعلا بابلاو ديمح لادبع عاطأ دض ةخيشملل

 ةيلامشلا تيوكلا دودح نامض نم اضيأ نكمتو لب «يناملألا كنبلاو يناثلا ملهليو

 يف هيلإ انقرطت نأ قبس ام وهو «ةيويحلا اياضقلا مهأ نم اهل ةبسنلاب ربتعت يلا
 نأب لفغن الأ بجيو .ةمتاخلا يف ىرخأ ةرم هيلإ دوعن فوسو .قباسلا لصفلا

 وهف .بلصتلا مدعو ةنورملا ءادبإ ىلع تالاحلا ضعب يف مدقأ امدنع . كرابم

 اهلتكتلو ايناطيربل لاوم ىلإ تاقوألا نم تقو يأ يف لوحتي مل .كلذ عم

 دودح تززع همكح ةرتف لالخو .ادبأ امل فلزتي ملو ءرابجلا «يطسوأ قرشلا»

 ةريثكلا ودبلا لئابق ىلع اهريثأتو اهذوفنب تظفتحاو ,برغلاو بونجلا يف تيوكلا
 لآ ةدعاسم يف ريبك هرود نأ بير الو .ةيبرعلا ةريزحلا يقرش يلاش يف ةرحلاو

  ةناكمو ًاذوفن قرشلا لود ىوقأ نم مويلا ربتعت ىتلا مهتلود ةداعتسا ىلع دوعس
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .هفادهأ قيقحتل كرابم اهمدختسا ىِتلا بيلاسألا لك نكت مل عبطلابو

 نكل .ممألا ةبصع ىتح وأ ةدحتملا ممألا ةئيه قاثيم عم ةقدبو ةرورضلاب ةقفتم

 ةبصع الو ةدحتم ممأ ةئيه ال كانه نكت مل اماع 4١ لبق هنأب ىبسن الأ بجي
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  نامزلا كاذ يف ىربكلا لودلا عارصل ةحاس يبرعلا جيلخلا ناك لب .ممأ

 لثم قرشلل ةيوقلا لودلا كلت اضيأو .اسنرفو ايسورو ايناملأو ايناطيرب

 تيوكلا لهاك نأب داقتعالا ةجاذسلا نمو .ناريإو ةينامثعلا ةيروطارمالا

 ىدترا ًاكرابم نأ ول حاجنب لقثلا اذه لك لمحتي نا نكمكلا نم ناك ةريغضلا
 يضارألا يف عامطألاو حلاصملا ىلع سرشلا عارصلا اذه ضوخي وهو ضيبأ ًازافق

 قرطلا ىلع ةرطيسلاو ةنميهلا لجأ نم عارصلا .ذوفنلاو بساكملا ىلعو ةديدجلا

 حابصلا كرابم مييقتل تارربلاو سسألا لك رفوتت كلذلو .ةيديدحلاو ةيرحبلا

 يفو لب .بسحف هنطو خيرات يف سيل ةسوملم ةمهاسم مهسأ الجر هتفصب
 .١7و ١9 نينرقلا موخت ىلع ةيلودلا تاقالعلاو اضيأ ةيسامولبدلا خيرات

 د 2 و



 رشع ثلاثلا لصفلا شماوه

 ١ ١ طع مهند و1 عب لا” 7. 11, مهتأ الآ. الط
 2. من6ءطلوول, 0م. كأم م. 6.

 3. مهم, [0- 0 4/2, 18/111 1904 ': 8رملتعأط اه نان 11. 8-11 1904/00 8
 4. مهجن, 0,©موومرع زم اهمدلمعمع ]عاب طل 132-29-11-1904, 751861-8-11-1904. (10

 78/5385: 0 ”(00مم0 0 [. 22500182 111 1907 (10 /8/5385).
 5. مهرج0, ©نرجوم زم 8مل ,1ءلع 1169-24-11 0 /0 29.117 , "(22
 6. مج, 11 ماناعد 01 [1ةعمانا !11129-26-11- 1904 / () 8.

 7. مرج0, ا/لزمانأعو 01 اممولوسمع 1عا. 1-26-70ا/- 1904 (0(1 78/54858).
 8. مزج0, 0” هوصمور 0 .امدكلمسومع , 8 .)758/4585 0(1( 1904-/١-373-16

 و. حلونوموأ ميءطزاعو هغ 1ملنق. 1ءا. ىةسصماطتلا م 8:هل عل, 28-11-1904
 ممؤ ملل 323: 0”:©همممرع م اممدلمسعمع 23 112إ/ 1904, ط.طن.ذ.. 8 8.

 10. 1طزذل: مص ماطتلا م ظءملمت عا '1عا. 29 !/لورن 1904, .آان.ذ. م0006
 11. مطتاطرب, 11. آنا. ةعوطتوي آن. 1930, مم. 187-186: ططتااالم 0 لانطا1ععب آ.. 4,

 م. 17
 12. مج, 20 غم 0” همصموت, 7197. 1904-21-3, ط0 غم 0*(نهمم01, 1 7 21-21-4

.(0/5468) 
 13. مزاءطتومم, 0م.ءأأ م. 204 ظاندعأالر 0م. كا. مم. 229-

 14. م[, 00 (طماز(1ءول ؟عوزلعمأ ام اطع انآ[) غم (نانت20م 1 262 1904/20 ١111-13

.(785/5468 

 15. مزه, 0نسممم غم 001 - 7-176 1904/10/10 12761, 1"( 2

 16. ]جآ101“, دعرتع ]1,7 ا/, 3.
 17. ص[, 1/0165 01 1131عمانآت15 13 3020 176-26 1904 / ط()) 5.

 18. ص[ 2( جه 10 20-2-1904 / 2() 5
 19. م10, [ 0 غم 20 7111-13 1904, 100 خه 2( 9-761- 1904/1292 5

 20. [1ملتدم 0111ع دصل آر1طرونأإل, 8:0ل0ل1ءأع غم خص ماطتلا, 11-21-1904, 174/105 7

 21. 210, (0ةطامعأ طومعتو, هرم[ عع 01 122معئ1]12 آ10ع1عمعع, 2:0عع01728ع5 01 56, 57,

 61 آ.عووزضمم 5 - 12, 11-16, 111-9 1904: 11همععر, (.اىغ/, 1طع طق0 05[ 1

 آ101001 1963, مم. 1677-8.

 22. “م1[ةن15 01 اانا ةلأ“* 7١ 11, مهتخ الآ ال1 123, 125, 126, 132, 136, 138, 143.

 .قباسلا ردصملا (7)

 . قباسلا ردصملا )١8(

 55 0و عور ططب 1طع ]11م 01 زر 2عرعزل 00غ, آ02002 1941, م.
 26.31همعهتب هم. كا. مم. 171-170: 180م2105طقإل, 0م. كأن مم. 361-77

 27. 8ءومزر(-1ءعطتمب آ[نع آرمانم ءأ ]نع آ.عمموز0: 16م-5عمانل, هان 13 221553266 0 ان
 م0هزندصتصع, وهتك 1955, مم 134-133 ةع75018[05, 92. 11. 66-67

 1217 ب



 28. 8ءممأ84-1ءءطتم. 0م. كام م. 137-136: ططتاطرب, معوطتوب مم. 10.

 468 -١--1 0 ©01, 111179-23-1مم ,29.210

 30. ماج, 0مم غم 8ءملع عاب 1ع] 23-1- 1905/50 1215468.

 31. ط0, 0"همممر 6 آممكلوربمع ل 132 - 29-1] 1904/1( 5488.

 32. 2120, ©نجمم غم 8:هل1 لب 1ع]ب 23-1- | 905/10 5468.

 33. 2150, 0” همم غ0 01ءزن 1عا. 11136 -1-7--5 (10 376/146).

 ا



 ا

2
_
6
 

0 

 م

0 

ح
ت
 
دح
نت
 و

0 

« 

©
 
>
>
 

) 

]©
»,
 

6 

>
 

0 

ا
 

0 

9 

8
6
 

5
 

0 
0 

9
 

0
0
0
 

َ
َ
 

/ 

9 

١ 
9 

١ 
َ 

©
 

)
»
 

. 
1 

9 
9 

9 
6
 

0
 

9
8
 

9
 

 ل

0 
9
 

َ 
"ب ١ :
 

١ 0 0
 

6: 
9 

0 
0
 

8 
1 

: 
. 

1 
0 

0 
0 

9 
٠
 

0
 

َ 
0 

5 
5 

0
 

1 
, 

0 
: 

1 
9 

0 
8
 

١ 
0 

0 

9.
9 

9 
9 

9 
9 

: 

9 9 

َ 
0 

1 
0 

«8
 

0 
2
 

: 

1 
9 

, 
0 

0
 

9 
9 

9 
9 

8 
١ 

9 9 

0 
١ 

9
 

-
 

9 
9 

8 
9
 0 

0 

9 
9 

١ 
, 

9 

 ل

9 
9 

9
 

: 
9
 

٠
 

١ 
9 

ال
ل
 

١ 
6 

َ 
َ 

9
 

2
 

َ 
9 

طا
 

١ 
3
 

1 

: 
9 

9
 

9 
0
 

9 
0 

0 
١ 

0 
9 

0 
0
 

 ىلا
86 

١
 

0 6
 

0 
0
١
 

/
 

١
 

0
 

9
 

9
 

9 
1 

َ 
[ 

8 
8 

:
 

1 
ْ 

١ 
١ 

١ 
.
-
 

1 
َ 

 ل

9 



 ةمتاخلا

 ةعساو تارييغت نيرشعلا نرقلل لوألا دقعلا نم يناثلا فصنلا يف تأرط

 ىلع وأ ءامومع يلودلا ىوتسملا ىلع ءاوس ةيلودلا تاقالعلا ىلع ةياغلل ةماهو

 . صاخ لكشب يبرعلا جيلخلاو طسوألا قرشلا ةقطنم ىوتسم

 ةيسنرفلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا تعقو ١4٠5 ةنس ليربأ نم نماثلا ىفف

 قاطن ىلع اقحال ريهشلا فالتئالا لود مايقل ساسألاو ةدعاقلا ثسرأ يتلا

 لوح نيحيرصتو ءايقيرفا برغو دنلنوافوين لوح ةدهاعم نم تفلأت دقو . عساو

 يف اهرهوج رصحني «ةيرس دونب ةسمخ ريخألا نمضتو برغملا  رصمو مايس

 لبق نم ةلتحملا رصم يف فرصتلاو ةكرحلا ةيرح ايناطيرب حنم ىلع اسنرف ةقفاوم
 ىبنرفلا لالتحالا ىلع ايناطيرب قفاوت نيب ١8857« ةنس ذنم ةيزيلجنالا تاوقلا

 ْ . ماوعأ ةيناث ذنم رمتسملا برغملل

 قرشلاو ايقيرفأ يف عاضوألا تريغ دق ةيقافتالا هذه نأب هيونتلا ردجيو

 تعراصت قطانم يهو .يبرعلا جيلخلا ضوحو ايسآ يقرش يبونجو طسوألا

 امهتم لك تضاخ «نامزلا نم نرق فصنو نرق ىدم ىلع اسنرفو ارتلجنا اهيلع

 بسكو اهل تارمعتسم ىلع اهيف لوصحلا لجأ نم ىربكو ىرغص ابورح اهالخ

 ببسب اسنرفو ارتلجنا نيب فالخلا نأ ىلإ ةراشإلا يفكتو .اهيف ذوفنلاو ةنميهلا
 ىلإ لوععي نأ داك طقسمو ةدوشاف) ليتلا يلاعأ ىلع عارصلا

 دارطلا لصو ةيقافتالا هذه عيقوت نم ماع لبقو .1844 ةنس |هيب ةيقيقح برح

 دحاو تقو يف تيوكلا نوج ىلإ «نيرايوب» ىسورلا دارطلاو «ينرفنيإ» ىبسرفلا

 . ةرامإلا يف يناطيربلا ذوفنلل دحم ةرايز ّق ابيرقت
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 ناذختي نيميدقلا نيسفانملا نيذه تلعج ىتلا ةماحلا بابسألا دحأ لعلو

 ةدح مظاعت وه اههنيب اهيف اهيلع عزانتملا ةيسيئرلا تالكشملا ىلع قافتالاب امهرارق
 ءاينالا ىربكلا ةيركسعلا ةلودلا  ديدجلا رساكلا شحولا نيبو اههنيب ضقانتلا

 اهنأ كلذ نم رطخألاو ,ةياغلل ةعيرس تاالدعمب ةيربلا اهتاوق ينبت تناك يتلا

 ارفاس ايدحت لكش يذلا رمألا ,.يوق يرحب يركسع لوطسأ ءانب يف تعرش
 .ايناطيرب  راحبلا ةديسل

 اهرودب سأرتت تناك يتلا «ايناملأل ئوانم يركسع فلح ليكشت نأ ريغ

 نودب ايلمع ققحتيل نكي مل .ايلاطيإو ةيواسمنلا ايراغنه اضيأ مضي ايثالث افلح

 ايسيئر اسفانمو امصخ تناك يتلا ايسور لثم «ةيوق ةيرب ةلود هيلإ مضنت نأ
 .نرق فصنو نرق ىدم ىلع ايسآ يف ايناطيربل

 تذخأ نيرشعلا نرقلل لوألا دقعلا نم يناثلا فصنلا لولح عمو

 ايسورب نهولاو فعضلا لح ام ناعرسو .عيرسلا ريغتلا يف ةيلودلا تاقالعلا

 بقعو ١91١5 2٠١4٠00 يماع يف نابايلا عم برحلا يف اهتميزه ةجيتن ةيرصيقلا

 تانحاشملاو تافالخلا ترمتسا كلذ عمو .اهيف تعلدنا يتلا ١105 ةنس ةروث

 ةجردلاب يديدحلا دادغب طخ عورشم ببسب طسوألا قرشلا يف ةيناملألا ةيسورلا

 ةأيهم فورظلا تناك «يلاتلابو .ناقلبلا ببسب ةيسورلا ةيواسمنلاو .ىلوألا

 ماع ذنم ايسور ةفيلح  اسنرف اضيأ هل تدهمو .يسورلا يزيلجنالا براقتلل

 لب ءدورولاب ًاشورفم ىسورلا يزيلجنالا براقتلا قيرط نكي ملو 1١.

 ناريإ يف ذوفنلا ىلع داحلا عارصلا ةنيع نم .تارثعلاب ائيلم ناك ىرحألاب

 .تبتلاو ناتسناغفأب ةطبترملا تافالخلاو

 تالزانتلا ميدقت بجوتسي ةيسورلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا ماربإ نأل ًارظنو
 ىلع ارتلجنا مدقت نأ تالاتتحالا نيب نمو دراولا نم ناك دقف .نيفرطلا نم

 قطانملا ىلإ اضيأ امبرو .ناريأ طسو ىلإ يسورلا لغلغتلل اهتضراعم فيفخت

 ب <



 .يزيلجنالا ( يطسوأ قرشلا» لتكتلا فقو اذلو .يبرعلا جيلخلا نم ةيلامشلا

 ماع ريمسيد لح نأ ام نكل .ايسور عم ةيقافتالا ماربا دض ةدشب اضراعم

 اذهب نيطبترملا نيظفاحملا نم الدبو ءايناطيرب يف ةموكحلا تريغت ىتح

 .نامرناب - لبمك ةسائرب ةيلاربيل ةموكح ةطلسلا تملست ء«اقيثو اطابترا لتكتلا

 ىلإ دنهلا نوؤش ريزو بصنمو ييرغ ىلإ ةيجراخلا ريزو بصنم اهيف دنسأ

 عم ةيقافتالا ماربإ وحن ةموكحلا هذه تهجتا هيلاع ةروكذملا بابسأللو .ىلروم

 رداق يثالث فالتئا ىلإ ةيسنرفلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا ليوحت ىلع تلمعو ءايسور

 .اعبط ىلوألا ةجردلاب ايناملأو ,يثالثلا فلاحتلا يدحت ىلع

 ةيسورلا ةيزيلجنالا تاضوافملا خيرات نأب ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 اطسق لان دق ىطسولا ايسآو طسوألا قرشلا اياضق لوح بعشتملاو ليوطلا

 ةيملعلا ثاحبألا يف ةريبك تاحاسم هل تدرفأو .نيثحابلا مامتتها نم اريبك

 هذه يف ناريإ رود ىلع صاخ لكشب زكر اهضعبو «.ةيقئاثولا تافلؤملاو

 ةنسل ةيسورلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا» لشرشت .ب.ر بتك لثم .تاضوافملا

 يكسفيرادنوب .ل.غو .«يسرافلا جيلخلاو ايناطيرب» شوب .ك.بو 0

 9.« ىبرعلا جيلخلا ضوح يف ةيلودلا تاقالعلاو ةيزيلجنالا ةسايسلا»

 ةنس سرام يف تشقان دق ةيناطيربلا ةيبرحلا ةرازو نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 ةركذم يف ءاجو «ةيناملألا ةيزيلجنإلا تاقالعلا يف جيلخلا رود ليصفتلاب 5

 ىلإ هيونت نوتسربور ىعديو ةيركسعلا تارابختسالا نع نيلوؤسملا دحأ

 جيلخلا ىلإ اينالأ لوصو ذبحن ال اننأل ءانفص ىلإ ايسور بسكن نأ ةرورض»

 . '9(هنم انل لضفأ كانه ايسور دوجوو («يرعلا

 ةيجراخلا ةرازو ىلإ تاشقانملا هذه داوم اووف تملس نأ ثلث مو

 ييرغ ةيجراخلا ريزو عمتجا ثيح .اهنم ةدافتسالا نع ناوتت , يتلا .ةيسورلا

 الوطم اثيدح هعم ىرجأو ١107 ةنس ويام ١١ يف فرودنكنب يسورلا ريفسلاب

 تا



 ةيزيلجنالا  ةيثالثلا ةكراشملا هيلع اضراع .طسوألا قرشلا نوؤش لوح

 لودو ةحارصب همهفأو ,يديدحلا دادغب قيرط ءانب عورشم ُْف ةيسورلا ةيسئرفلا

 اذه ذيفنت يف ثالثلا لودلا دوهجب بحرت فوس ةيناطيربلا ةموكحلا نأب ةبراوم

 حيتت فوس تقولا سفن يفو ءافسفتل هراكتحا نم ايناملأ عنم لجأ نم عورشملا

 هذه ىلع فصن دو تاونس تاك لبق هنا ةشهدلا ريشن ىلا تاقرافملا نمو

 ثحبل سركم يرازو عاتجا ١107 ربمفون 9 يف ندنل يف دقع ثادحألا

 ةيقافتا دقع وه عاتجالا اذه رارق ناكو .ىديدحلا دادغب طخب ةطبترملا تالكشملا

 ضوح ىلإ يمورلا لغلغتلل يدصتلا لجأ نم عورشملا اذه نأشب ايناملآ عم
 ةموكحلا نأب فرودنكنب ريفسلل يبرغ حارتقا نم نيبتنف نآلا امأ .يبرعلا جيلخلا
 ظافحلا لجأ نم ايناملأ عم اهعارص يف ايسور عم فلاحتلا تررق دق ةيناطيرلا

 ةنيفس ةرادتسا ةجرد لصت كلذبو .ةقطنملا يف اضيأ ام دح ىلإ اهذوفنل ايسور

 ريمفون عامتجا لكَ ةمرصنملا ةرتفلا لالخ يبرعلا جيلخلا ُْق ةيناطيرملا ةلودلا

 . هجرد ا ىلإ 17

 يف لسرأ دق يلروم ديدجلا دنهلا نوؤش ريزو نأ ىلإ هونن نأ انتوفي الو

 عم تاضوافملا ءدب لبقو ةرشابم ةيبرحلا ةرازو عاتجا بقع .1401 هنس سرام
 لوح وتنيم ديدحلا ليش كلم بئان 5 اراسفتسا .«فرودنكنب ىسورلا ريفسلا

 تاضوافملا تأدب اذإ ام ةلاح يف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تاعلطتو تابغر

 ةدع نع ةرابع يلروم ىلع درلا ناكف . طسوألا قرشلا تاللكشم لوح ايسور عيه

 ةيزيلجنالا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا نمو ديدحلا كلملا بئان نم لئاسر

 ةيقافتا ىلإ لصوتلا لامتحا نم ديدشلا ءايتسالا نع برعت ءاضيأ رنشتيك ةيدنهما

 نم ةعومجم (هحرط ىلع ةوالع .ةيويسآلا رومألاب ةصاخ ةيسور ةيزيلجنا

 دب ا



 ةيفاقتالا هده نم ًامومع طسوآلا قرشلا تاللكشم ءانكتسا للغ صنت طورشلا
 .اهماربإ نم دب كانه نكي مل اذإ

 عافدلا ةنحل مامأ حيرصتلا ىلإ يلروم رطضا فقوملا اذه ءوض يفو

 عيبر يف طسوألا قرشلا يف يجيتارتسالا عضولل اهتشقانم لالخ يمكلملا

 عضولا داعبأب ةملم تسيل ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا» نأب .1407 ماع

 يف ةرمتسم ىهف اذلو .ةقيضلا ةيلحملا اهحلاصم الإ ىرت الو .قمع نع يلودلا

 ءارزولا سيئر ردصضأ كلذ رثإ يفو .«ايسور عم ةيقافتالا ىلع ةدشب ضارتعالا

 رومألا يف طقف ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عم لماعتلاب تاييلعت نامرناب - لبمك

 يلروم ناوتي ملو .«*»اهعم يلودلا عضولا ةشقانم مدعو .ةيجيتارتسالا ةيركسعلا

 ىلإ اباطخ لسرأ ام ناعرسو .عساو قاطن ىلع تايلعتلا هذه لالغتسا نع

 عوضوم نأكو نوثدحتت مكنأ» :هيف هرظن تفلي 21405 ويلوي 7 يف وتنيم
 بحاص ةموكح نأل .كلذك سيل رمألا نا .شاقنلل لباق ايسور عم ةيقافتالا

 هذه لثم ذاختا ماعلا يأرلل ابيرقت لماشلا دييأتلا ىلع ءانب تررق دق ةلالجلا

 .ريزولا درطتساو .«اهعم ةيقافتالا ماربإل ايسور فورظ تحمس ام اذإ ةلواحملا
 ةموكح يونت» :لوقيل .ةموسحم ةلأسم يه ايسور عم قافتالا ةسايس نأ ادكؤم

 ملاعلا لك يف اهيلثمتو اهئالكو بجاو نمو .جبغلا اذهب كسمتلا ةلالحجلا بحاص

 طسبأ راركت ىلإ جاتحي مهنيب صخش ةمث ناك اذإو .رارقلا اذه ذيفنتب مازتلالا

 .©20(بير الب متنأ وهف .روتسدلا ىدابم

 بارعإلاب وتنيم فتكي ملو .ملستسي مل «يطسوأ قرشلا» لتكتلا نأ ديب
 ريمأل زعوأ ثيح اهل ةقباس ال ةوطخ ىلع مدقأ لب .ىصخشلا هجاجتحا نع

 نع هيف برعي .عباسلا دراودإ كلملا ىلإ باطخ 5 هللا بيبح ناتسناغفأ

 عفدتس اهنأ نم رذحيو .ةلمتحملا ةيسورلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا ددصب هقلق

 يسورلا وزغلاب يهتنتس اهنأ وأ ءايسور دض برحلا ضوخ ىلإ ناتسناغفأ

 .؟ ؟2ةلليل
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 هللا بيبح باطخو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تاجاجتحا ءازإو

 ةرازو ىلإ ةيقرب لسرأ ثيح «ةيعيبط ريغ ةوطخ ذاختا ىلإ عباسلا دراودإ رطضا

 قيسنتلا ةرورض ىلع اهيف حلي 21١4505 ةنس ربمتبس 7١ يف ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 .©"7(ادبأ ريغتت ال ةيسورلا ةيسامولبدلا» نأل كلملا بئان عم

 ضعب ميدقت يلرومو ييرغ ررق ةديدجلا تاروطتلا هذه لظ يفو

 ميسقت ةيسورلا ةيسامولبدلا ىلع احرتقاو «طسوألا قرشلا» لتكتل تالزانتلا

 ءزجلا ىلإ علطتت ةلاحلا هذه يف ايناطيرب نأب نيدكؤم .امهذوفنل نيتقطنم ىلإ ناريإ

 ةيجراخلا ريزو برعأف .سابع ردنب  ناجريب طخ نم دتمملا ناريإ نم يقرشلا

 ةرورض ىلع هرودب ًادكؤم «حارتقالا اذهب غلابلا هبيحرت نع يكسلوفزيإ ىسورلا
 جيلخلا ىلع الطم اذفنم  اهديدحت دنع  ىبسورلا ذوفنلا ةقطقم نسيت نأ

 50ج علا

 ةيجراخلا ةرازو ةداق نقيت ١4١05 ةنس ريمتبس نم يناثلا فصنلا يف تل

 وأ اتكلك يف ءاوس ةدتشملا « يطسوأ قرشلا» لتكتلا ةمواقم نأ نم ةيزيلجنالا

 ذوفنلا ةقطنم نيمضت ىلع ةبقترملا ةيقافتالا يف صنلاب مهل حمست نل .ندنل

 يبرغ ةركف فورظلا هذه يف تدلو .مث نمو .يبرعلا جيلخلا ىلإ اذفنم يسورلا

 ةقطنم  نيتقطنم نم الدب ذوفن قطانم ثالث ىلإ ناريأ ميسقتب غنيدراغ هبئانو

 يقرشلا بونجلا مضت ةيزيلجنا ةقطنمو .طسولا نم اءزجو لامهشلا مضت ةيسور
 مخاتملا ناريا نم يبرغلا يبونجلا ءزحجلا مضت ةثلاث ةقطنمو .طسولا نم اءزجو
 مل يتلا .ناريإ يف ةريهشلا ةدياحملا ةقطنملا ترهظ انه نمو .©"”يبرعلا جيلخلل

 تناكو لب ءايسورو ايناطيرب نيب رئادلا عارصلا يف طسو لح ةديلو ةطاسبب نكت

 نيركسعملا يف تالتكتلاو بازحألل ضقانتملاو دقعملا عارصلل ةيعيبط ةجيتن ًاضيأ
 . نيدلبلا الكل نيمكاحلا

 ت1



 «طسوألا قرشلا» لتكت ةقفاومب لحلا اذه ظحي مل كلذ نع رظنلا ضغبو

 ةلاسللا اشي ايسور عم ضوافتلا ىلع ضارتعالا يف امهالك رمتساو .كلملا الو

 ملعب  ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو تذختا فورظلا هذه لظ يفو .ةيناريإلا

 ريس ىلع وتنيم عالطإ مدعب ١4٠5 ربوتكا يف اديرف ارارق  ءارزولا سيئر
 .2' '7(كلملا ىلإ ةلسرملا قئاثولا يف صرحلا ةاعارم»و تاضوافملا

 ةيقافتالا ىلإ ناريإ مض راصنأ لصح ١955 ةنس نم يناثلا فصنلا يفو

 ةديدج ةيوق ةجح ىلع .غروبسرطب يف وأ ندنل يف ءاوس «ةيسورلا ةيزيلجنالا
 حتتفا 1155 ةنس ربوتكا نم عباسلا يفف .ةيناريإلا ةروثلا يهو .مهفقوم معدت

 دونب ةشقانمب ناتسلوغ رصقل ةيساملا ةعاقلا يف هطاشن لوألا يناريإلا سلجملا

 :ةيبنجأ ضورق ةيأ لوبقل ديدشلا مهضفر نع باونلا برعيل .ديدجلا روتسدلا

 اذه ناكو .دالبلا يف يسورلاو يزيلجنالا ذوفنلا ىلع ةصاخ ةروصب مهضارتعاو

 ىلإ ناتسس مضل ضراعملا اهفقوم نع ايسور يف ةماعلا ناكرألا يختل ايفاك

 ىلإ ناريإ مض دض عناوم ةيأ كلذ دعب اهيدل دعت ملو .يزيلجنالا ذوفنلا ةقطنم

 .ةيسورلا ةيزيلجنالا ةيقافتالا صن

 ماتتخا دعب ىرخأ ةرم داع «طسوألا قرشلا» لتكت نأ ةبارغلا ريشي اممو

 5417 ةنس وينوي ف ؛ةملكلل قرطا ىضعملاب «ةينضملاو ةليوطلا تاقواقملا هذه

 ةيزيلجنالا ةيقافتالا عيقوت دعب ايسور نأب ًاجّورم ًاديدج اداضم اموجه نشيل
 ةراملا ةيديدحلا ككسلا دييشت يف اهتكراشمل ايناملأ عم أطاوتت فوس ةيسورلا

 دييحت يبرغ لواح دقو . جيلخلا ىلع ةيئابنلا اهتطحم ىتح ةدياحملا ةقطنملا يضارأب

 ريزو ةلباقمب نسلوكين غروبسرطب يف يناطيربلا ريفسلا ىلإ زعوأف .طغضلا اذه

 اصاخ اصن ةيقافتالا ةمدقم نيمضت ىلع ةقفاوملاب هعانقإو يكسلوفزيإ ةيجراخلا

 ىلع ظافحلا يف ةصاخ حلاصمب عتمتت» ايناطيرب نأب نيفرطلا الك فارتعا لوح

 . ةدشب حارتقالا تضفر غروبسرطب نكل .20©2(يبرعلا جيلخلا يف مئاقلا عضولا
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 ١" ىف تعقو ةلأسملا هذه لوح ةميقعلا تاضوافملا نم روهش ةثالث بقعو

 نيب ةيقافتالا بيهمو ريبك لافتحا طسو غروبسرطب يف 11017 ةنس سطسغأ

 ءزجلا لك سرك دقو .تبتلاو ناتسناغفأو دنهلا نوؤش لوح ارتلجناو ايسور

 يتلا ناريإل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيلاملا تالكشملل ةقيثولا هذه نم لوألا

 درو لضفقيو .ةوفت قطاتم تالق ىلإ ءاقاس ال اططخغ ناك اك هتمسف
 تظفتحا (ةيناطيربلا ةقطنملا ىلإ ١9١5 ةنس تمض ييتلا) ةدياحملا ةقطنملا

 . جيلخلا يئزج الك ىلع رطيسملاو نميهملا اهعضوب ايناطيرب

 كرابم ةسايسو ١91١54 ٠9١ه ةيتيوكلا ةيزيلجنالا تاقالعلا

 دادعإ تاوطخو «.ةروكذملا ةرتفلا يف ةيتيوكلا ةيزيلجنالا تاقالعلا تيقل

 الوانت جيلخلا لوح ١91١ ةنسل يكرتلا يزيلجنالا نايبلا نومضم ةغايصو

 ايئاطيرب#» ىنثوب كوب يكريمألا خرؤملا ثحب نم رشاعلا لصفلا يف الصفم

 يف تردص دقلو .لبق نم هانركذ يذلا ء.(«5١5١ - 618 يسرافلا جيلخلاو

 ةقثوم تافلؤمو ثاحبأ 0١ ١19759 يماع يف تيوكلاو جدريمكو ندنل

 ةمزألا» جدربمك ةعبط اهنم زربن نأ ردح ,عوضوملا اذمل ةسركم ةديدج

 عامطأ :قارعلاو تيوكلا» يقئاثولا باتكلاو .«ةيساسألا قئاثولا : ةيتيوكلا

 تيوكلا يف ردص امك .دليفوش .ر دادعإ نم («يضارألا ىلع تاعزانمو ةيخيرات

 نم ةعومجم دادعا نم ةأدودحو ًادوجو تيوكلا» :هئاونع ةياغلل ميقو ماه ثحب

 .مينغلا فسوي هللادبع روتكدلا ذاتسألا فارشإ تحت نييصاصتخالاو ءاملعلا

 .229(اهبناوج لكل لماش بولسأب ةماحلا ةلكشملا هذه لثم ةرم لوأل لوانتي

 لكشب مامتهالا ةرورص ىلع يرجأ ةرم دكؤن 8 8 انعس هلأ ءاذهو

 2 سيل هرودو كرابم خيشلا ةيسامولبدو ةسايس ىلع ىرخأ ةرم زيكرتلاو صاخ

 ةيناطيربلا ةموكحلاو ةيدنحلا ةيزيلجنالا تاطلسلا عم ةصاخ تاقالع ةماقإ
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 زيزعت لجأ نم تاقالعلا هذهل هلالغتسا وه كلذ نم مهألا - لب .بسحف

 تريزج ةداعتساو رصق مأ ةقطنم يف ةليصألا اهيضارأ دادرتساو تيوكلا لالقتسا

 ١9٠57. ةنس كارتألا لبق نم ايئزج |مهالتحا دعب نايبوبو ةبرو

 ١408 ةنس ربمفون يف تيوكلا ىلإ سكون يناطيربلا يسايسلا ليكولا داع
 نيب تافالخلا طغض تحن ارطضم . ماعلا هبا ف ةرامالا رداغ نأ ذعب

 ريمسيد يف ةيلاربيللا نامرناب - لبمك ةموكح ليكشت بقعو .اتكلكو ندنل
 ديدجلا دنملا نوؤش ريزوو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا ىلإ سكون مدق 65

 ىلع اهساسأ موقي .ةقطنملا يف يناطيربلا دوجولا زيزعت ىلإ فدهت ةطخ يلروم
 ىلع لطملا خيوشلا ردنب ةقطنم يف يضارألا نم ةريبك ريغ ةحاسم راجكتسا

 نوكت نأ لامتحا ىلإ ريشت تاحيجرتلا تناكو .تيوكلا نوجل يبونجلا لحاسلا

 .9'"'(2دادغب طخ ةيئاهنلا ةطحملا ءانبل نيتحشرم نيتنثا نم ةدحاو ةقطنملا هذه

 ةيزيلجنالا تاطلسلا هل تسمحتو يلرومو ييرغ دييأتب حارتقالا اذه لبوق اذلو

 قدصي ال داكي وهو - سكون دافأ كرابم عم ةيديهمتلا تاضوافملا دعبو .ةيدنهلا

 دق كرابم نأب نيبت نأ ثبلي ملو ةروكذملا ضرألا هريجأت ىلع قفاو خيشلا نأب -

 هاجت يناطيربلا بناجلل ةيقيقحلا ططخلاو اياونلا حاضيتسال حارتقالا اذه حرط

 يسامولبدلا ريكذتب خيشلا ماق اذه هفده ققحي |ميكو .دادغب ديدح ةكس عورشم

 ةنس تيوكلل اهترايز لالخ تحرط دق ةيناملألا خيرمتش ةنحل نأب يناطيربلا

 نع خيشلا لفغي ملو ءاهعورشم ذيفنتل تاذلاب خيوشلا ردنب ةقطنم ٠

 اذهل ةدوعلا ةيوتلم قرطب دعب اهيف حرط دق يناملألا بناجلا نأ ىلإ ةراشإلا

 ةمولعملا هذه تدش .تيوكلا مكاح تاباسح تينب ا(لثمو .ارارم عوضوملا

 هذه مامتا ىلإ امههتعفدو ةيناطيربلا ةموكحلاو ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا مامتها

 . ةقفصلا
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 ةقطنم يف ضرألا هذه ءارش وأ راجئتسا ةلكشم نأ ىلإ هيونتلا نم دبالو

 تاطلسلا لبق نم ثحبلاو شاقنلل ةرم نم رثكأ تحرط دق خيوشلا ردنب

 اهتلوانتو «ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازوو دنهملا نوؤش ةرازوو ةيدنهلا ةيزيلجنالا

 دادغب طخ ءانب يف ايناطيرب ةكراشمل ةسركملا ةيموكحلا ةصاخلا تاعامتجالا ًاضيأ

 53759 صويقإبا

 زيزعتب 85*١9٠- ١95٠5 ةرتفلا لاوط ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا تبلاظ

 راطخألا ىلإ ندنل تهبنو .احل ةمخاتملا قطانملاو تيوكلا يف ةيناطيربلا عقاوملا

 ةقطنملا هذه يف «يناملألا» يديدحلا دادغب طخل ةيئاهبنلا ةطحملا ءاشنال ةديازتملا

 يتيالو يف ٍيناطيربلا ذوفنلل ضيوقت نم ةرورضلاب هنع ضخمتيس امو «تاذلاب
 نوزريك حلأ ١105 ةنس وينويو ويام يفو .لحاسلا نع كيهان .ةرصبلاو دادغب

 .نايبوب ةريزجو رصق مأ نم كرابم فقوم دييأتب ةيناطيربلا ةموكحلا ةبلاطم يف
 ١1١5 وينوي 51 خيراتب هتيقربو ١105 سرام ١5 خيراتب هتركذم يف برعأو

 ىلع هزجعو ةناتسآلا يف رونوكوأ ريفسلا ؤطابت نم هضاعتماو غلابلا هئايتسا نع
 ةريزج نم ةيكرتلا تاوقلا بحسب يلاعلا بابلا عانقإ نع ماوعأ ةثالث ىدم

 .رصق مأ ةقطنم نمو نايبوب

 ماع سطسغا نم نماثلا يف وتنيم ديدجلا كلملا بئان ثعب نأ ثبلي ملو

 يأر عم لماكلاب اهيف نماضت .يلروم ةيجراخلا ريزو ىلإ ةضيرع ةركذمب 57

 لفغي ملو «لئاسولا لكب كرابم فقوم معد ةرورض لوح هيلاع روكذملا نوزريك

 مكاح ىدل فواخم نم ةيناطيربلا ةيسامولبدلا ءطب هريثي ام ىلإ اهيف ةراشإلا نع

 ىلإ هعفدي دق يذلا رمآلا .يناطيربلا معدلا ةبالص هاجت ككشتو ةبيرو تيوكلا

 .2' 29ةيناطيربلا حلاصملا عم بواجتت ال تافرصتو لاعفا ذاختا

 ةيقافتالاب ةصاخلا تاضوافملا 1١107 ةنس ويلوي يف تمتتخا امدنعو

 نأشب كرابم عم هتاضوافم اتكلك نم زاعيإب سكون ددج .ةيسورلا ةيزيلجنالا
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 ريشن نأ ةظحالملاب ريدحلا نمو . خيوشلا ردنب ةقطنم يف ةعقاولا ضرألا راجئتسا

 تاضوافم ىرجأ دق - ةرفاوتملا قئاثولا نم لدتسي ام بسح - كرابم نأ ىلإ
 معد ىلع لوصحلا اهنم ًافدهتسم .نيماع ىدم ىلع سكون عم ةياغلل ةفثكم

 اطورش اضيأ اهلالخ حرطو .ةرامإلا يضارأ ةداعتساب هتابلاطم لكل لماكو لماش

 ةيبور فلأ ٠ لداعي ضرألا هذه اراجيإ .ءالثم .بلط ثيح .ةيساق ةيلام
!41 

 ريظن كرابمل غلابم ةيأ عفد ةيادبلا يف ًامومع ةيناطيربلا ةنازخلا تضفر دقو

 دادس ىلع يسرغ ريزولا ظطوغض تمت دعب ايف كققاو اهنكل .نضرآلل اهرابتإ
 .طقف ةيولطلا ةميقلآ فين

 هءايتسا ضرعتسي اميكو .تيوكلا مكاح قنح فقوملا اذه راثأ عبطلابو

 ةيركسع ةلمح ةدايقب ١1٠ / ويلوي ةيادب يف ماق .يناطيربلا بناجلا حشو لخب نم
 لئابق ىدحإ درمت عمق يف لعزخ خيشلا ميدقلا هفيلح ةدعاسمل ةرمحملا ىلإ

 نأ مغر .هذه هتاكرحت ىلع سكون دئارلا عالطا مدع كرابم دمعتو .ناتسبرع

 ناك ءايناطيرب عم ةصاخ تاقالعب طبترملا كرابم نم يركسعلا فرصتلا اذه
 هعوقول ارظن ناريإو ارتلجنا نيب ريطخ مادص عالدنا ىلإ يدؤي نأ نكمملا نم

 ةورذب رمت تناك ناريإ نأو اهيسال .ناريإ نم ًاءزج ربتعت يتلا ةرمحملا ضرأ ىلع
 . صاخ لكشب زيلجنالل ةيداعملاو «ةيلايربمالل ةضهانملا رعاشملاو ةروثلا

 ريذحت هيجوتب ةيدنه لا ةيزيلجنإلا تاطلسلا ةيصوت نع سكون ناوتي مل اذلو

 .يبايسلا ليكولا بحسو ءاعدتسا متي نأ وأ .هميجحت فدبهب خيشلا ىلإ يوق

 . هسفن سكون يأ
 لب هريففلا ميقولا لظ يف ةباتا ديق 2 تاسارتفالا هدع نأ .ظحلالبو

 هسوؤرم ماهفإ ىلع لمعي نأب سكوك رهشوب يف يناطيربلا ميقملا وتنيم فلك
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 ةيجراخلا هتسايس ملس نأ تاقوألا نم تقو يأ يف هل قبسي مل كرابم نأب سكون

 تهجو .كلذ نع الضفو ؛ اهيلع فرشت وأ اهيف مكحتتل ةيدنهملا تاطلسلل

 لوح خيشلا عم ضوافتلا ةلصاومو «رمألا نع يضاغتلاب» سكون ىلإ ةحيصن
 , 70 رايعتلا

 يف هتعاربو كرابم ةنطف ىلع ةوقب لدت عئاقولا هذه نأ يف كش نم سيلو

 بعليو ةيناملألا ةيزيلجنإلا تاضقانتلا عم لماعتي وهو ةيسامولبدلا نف ةسرامت

 اب .جيلخلا ىلإ يديدحلا دادغب طخ دم نم ندنلو اتكلك فواح ىلعو اهيلع

 . ةتباثلا هتسايس قيبطت نم هنكميو هحلاصم مدخي

 عقو ىتح ةيسورلا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا عيقوت ىلع ليوط تقو ضمي مل

 ةيقافتا ءطقف رهش فصنو رهش بقع يأ 41401 ربوتكأ ١5 يف كرابمو سكون

 نيثحابلا ةيانع نم اهبيصن ذخأت مل يتلا ,.خيوشلا ردنب يف ضرألا ايناطيرب ريجأت

 ثلاثلا دنبلا صني ذإ .ةقيثوك ةقئافلا ةيسايسلاو ةيملعلا اهتيمهأ مغر .نآلا ىتح

 كرابل ايونس اراجيإ ددسي نأب يناطيربلا بناجلا مازتلا ىلع ةيقافتالا هذه نم

 هذه ىلع ةدشب ةضرتعم تناك ةيناطيرلا ةنازخلا نأ مغر «.ةيبور فلأ ٠١0 لداعي

 . !ةميقلا

 لك ريجأت ىلع ةقفاوملاب كرابم مازتلا ىلع صنتف اهنم ةسداسلا ةداملا امأ

 . كلذ يف ةبغر ىدبأ ام اذإ .«يناطيربلا بناجلل ةبرو ةريزج

 بئارض ليصحت مدعب كرابم دهعت ىلع اهنم رشاعلا دنبلا صن دقو اذه

 ءايكبا نم 114 ةيسا لع ديزت نويئاطيرلا نيلئاوملت ةكرلملا ملسلا لع
 فعضلا رادقمب ةيبيرضلا ةيابحلا ةدايزل ًانينقت ةبسنلا هذه رابتعا نكمي كلذ عمو
 انأ رقأ» :اهصن نلعي ىِتلا ةسماخلا ةداملا وه ةيقافتالا يف ام مهأ نكل ابيرقت

 نم يتثرو فرط نمو ىيسفن فرط نم تيوكلا مكاح حابصلا كرابم خيشلا
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 رجؤن وأ عيبن وأ يطعنس يدعب نم يتثرو الو انأ ال هنا قباسلا رارقإ يدعب

 يف اعضرآ نم ايف ةيدعل ةلرد ايلعرل وأ قيانللا ةثودلا اهيق آه «ةيدجل ةلودل

 ('*(ةيزيلجنإلا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا نم ةصخرب الإ اهوح وأ تيوكلا دودح

 ىسايسلا ليكرلا لبق نم ةعقرللا ةقيقرلا دققت قبس اه ًاسالقمماو

 .ةيبنجأ ةلود ريتعي ىلاعلا بابلا نأب ايناطيرب ةموكح مساب تيوكلا يف يناطيربلا

 ةيقافتا عيقوت ىلع طقف ماوعأ ةينإث رورم مغرو ةلقتسم تيوكلا نأ ىلع لدي امت

 تحت ةرتفلا كلت لالخ تعطق دق تيوكلا نأ الإ .ةيتيوكلا ةيزيلجنالا 68

 . لعفلاب اريبك ًاطوش كرابم مكح
 ١5 يف ةعقوملا ةيقافتالا هذهل انلوانت ضرعم يف ركذن نأ ديفملا نم هلعلو

 ربتعتو صاخ لولدم تاذ ةرشع ةيناثلا  ةريخألا اهتدام نأب ١901 ربوتكا

 سكون دئارلا اهيف دكؤي ذإ .قئاثولا نم طمنلا اذه لثل فولأملا نع ةجراخ

 لهأ عفنل الإ تيوكلا رومأ يف لخدتلا ديرت ال ةيزيلجنالا ةيهبلا ةلودلا» : نأب

 .تيوكلا لهأو ةيزيلجنإلا ةلودلا نيب ةقادصلاو ملعلاو ةراجتلا ديازتلو تيوكلا

 ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا دارم نإف هتثروو حابصلا كرابم خيشلا صخب اهيفو

 .7'2(ماودلا ىلع خيشلا نيبو اهنيب قافولاو ةقادصلا ىقبت نأ وه ةيزيلجنالا

 نم ةعقوملا تايقافتالاو تادهاعملا يف تاحيرصتلا هذه لثم دجت نأ ردنيو

 بناجلا حلأ اذلو .طسوألاو ىندألا نيقرشلا لود ماكح عم ايناطيرب يثمم لبق

 هذه ىلع ديدشلا متكتلاب دعو ىلع كرابم نم لصحي نأ ىلع ةدشب يناطيربلا

 . ةيقافتالا

 لعفلاب ةياغلل ةريبك تناك ةقيثولا هذه ةيرس ةجرد نأب لفغن الأ بجيو

 ةلسلسل رشع يداحلا دلجملا نم ةسماخلا ةعبطلا يف ىتح جردت مل اهنأ ةجردل

 هذه تنمضت (نيب ١974! ةنئس يف ةرداصلاو ةفورعملا ةيقئاثولا نوسشتيا تارشن
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 ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم ةمربملا ةيرسلا تادهاعملاو تايقافتالا لك ةعبطلا

 ةريزجلا هبش تاخيشمو تانطلسو لود ماكح عم ةيدنهملا ةيزيلجنإلا تاطلسلاو

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنمو ةيبرعلا

 ىف ةدعملا ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو ةركذم نأ للم ًاريخل هيونعلا نم دبالو

 ديدج نم تلوأ دق .جيلخلا يف ةيناطيربلا حلاصملل ةسركملاو ١10 رياربف 7

 قئاثولل افالخخ  ةقيثولا هذه تدكأ دقو .ةيلاشلا تيوكلا هودخ- اضاع امارتغا

 ءرصق مأ ةقطنمب كرابم ةبلاطم دييأتل ةددحم تارربمو اسسأ كانه نأب _ ةقباسلا
 دج دي ىلع ديش دق رصق مأل ميدقلا ءانيملا نأب تبثت تامولعم رفاوتت ثيح

 ةلدألاب نييناطيربلا نيلوؤسملا ديوزتب ةرمتسملا ةبلاطملا ىلإ رظنلابو .كرابم
 كوكش ةيأ مهدوارت ال ىتح تامولعملا هذه ةحص تابثإل ةيفاضإلا ديناسألاو

 ةركذملا وبتاك ىصوأ دقف .دادغب طخ ةلكشمو ةقطنملا يف ةيناطيربلا حلاصملا ناش

 .2("')ةعرسلا هجو ىلع ةرامإلا دودح ديدحت ىلإ ةيمارلا دوهحلا طيشنتب

 تيوكلا عضو زيزعتب ءاوس دح ىلع اتكلكو ندنل ماتتها نأ بير الو
 هل ترفوو كرابم ةناكم نم تعفر دق ةليصألا ةيلاشلا اهدودح تيبثتو

 .مهدحو كارتألا عم سيل لماعتلا يف ةكرحلا ةيرحو ةروانملل ةعساو تايناكما

 يف كرابم ضفر .لاثملا ليبس لعف ءاضيأ اهتاذ ةيناطيربلا تاطلسلا عم لب

 رمسلل ةيدع ةيويلجلا ةقيع ءاشنإب سكرت خم احلم الط ١9٠١/8 ةنس سرام

 نع هاضر مدعب - صوصخملا هجو ىلع  هضفر كرابم رربو «ةرامإلا يف يحصلا

 ةيكرتلا تاطلسلا عم هفالخ لالخ هل يناطيربلا يسامولبدلا معدلا قوتسمو ةجرد

 نع بارعإلاب كرابم فتكي ملو .©' ”وافلا ةقطنم يف هنيتاسبو هعرازم ىلع
 نيسحتب ًادج متهم يلاعلا بابلا نأب ١408 ربمسيد يف سكون ربخأ لب «هئايتسا

 دحاو تقو يف دلقتي نأ هيلع ضرع كلذلو .تيوكلا عم هتاقالع ريوطتو

 ةهجوملا ةتفللا هذه ضفر - كرابم يأ  هنكل .ءاسحألاو فيطقلا ىلاو يبصنم

 دى



 سفن يف ةيفنم تسيلو ةدكؤم ريغ ةياغلل ةماحلا ةعقاولا هذه نأب يلع .هميركتل

 هتيسامولبد يف ةعقاولا هذه ناعتسا كرابم نكل .ىرخألا رداصملا نم تقولا

 غلب ام ناعرسو . سكون جيه هتاضوافم ف عساو قاطن ىلع أاهنم دافتساو ةزيمملا

 ليوطلا هريرقت يف دكؤي سكون دجن اذلو .2©""”ندنلو اتكلك نم لك ىلإ اهريخ

 زاربإ ةرورصض ىلع 1108 ويلوي يف ةرامإلا يف عضولا لوح سكوك ىلإ عوفرملا

 طسو رئاصمل ررقملا لصيفلا مكحلا وه حبصأ ايلمع كرابم» :نيتماه نيتقيقح

 ةفلتخملا بيلاسألا تائم رفوت ةقيقح لهاجن ا نأ عيطتسأ ال» و «ةيبرعلا ةريزجلا

 يف هزواجتأ نأ عيطتسا ال يننأب يعانقإ ىلإ اهتدعاسمب ىعسي ىتلاو .كرابم ىدل

 ٍ لا هذه

 ةيكسصأ يتلا ةيمانتملا ةناكملا ىلع لدتو تبثت ثادحأو عئاقو ةمث كانهو

 تماق نأ ١108 ةنس فيرخ يف ثدح .الثمف .ةقطنملا يف اهأوبتت ةرامإلا

 ةفض مدهو باطعإ ىلإ تدأ .برعلا طش بصم يف تاروانمب ةيكرتلا تاطلسلا

 ليخنلا عرازم ىدحإ نم برقلاب اهديشو اهفصر دق كرابم ناك يتلا ربغلا

 ناكم ةنياعمب ةرصبلا مكاحو سكون موقي نأ ىلع خيشلا رصأف .هل ةكولمملا

 .هب قحلأ يذلا ررضلا نع ضيوعت ىلع لوصحلا نم نكمتي ىتح ثداحلا

 بئان رارق يه .قرشلا يف ةصاخ ةلالد اهو .ةيمهأ لقت ال يتلا ةيناثلا ةعقاولاو

 يتلا «ةيحتلا تاقلط» ددع عفر يف كرابم ةبغر ةيبلتب ١109 ويلوي يف دنهملا كلم

 تاقلط» نع دحاو عفدمب لقأ يأ ءاعفدم ١١ ىلإ عفادم ه نم هل اميركت مدقت

 ىلإ هيونتلا ردجيو . جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملل ًايركت مدقت يتلا «ةيحتلا

 ,ىربكلا دنهلا تارامإ ماكحل طقف مدقي ناك ميركتلا نم ىوتسملا اذه لثم نأ

 بتك ذإ .قلمت وأ ءاذجتسا ىأ نود قاقحتساو ةرادنج نع كرابم هلان دقو

 النافع تسل» :لوقي +194 ويام 17 خيرات سكوك ىلإ هريرقت قف سقو

 نئاك يآل اهيلوي ال يتلا ةلماكلا هتقثب ينطيحي نأ كرابم نم عقوتا ىتح ادج
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 تاظلسلا لع هةوقت ةريبق ةكلحو ةقئاف ةراهع لغعسي تقولا تاذ يف هنكل .ناك
 .2©"*)(ةصاخلا هططخو هفادهأ ققحي امب ةيناطيربلا

 دقو هتيسامولبدو حابصلا كرابم ةسايس حاجنل اهيف بير ال ةداهش هذهو
 اهثادحأ ةرثكب نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ةيادبو لوألا دقعلا ةياهن تزيمت

 ىربكلا لودلا اهعنص يف تكراش يتلا ةيسامولبدلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا

 تدهش تاذلاب ةرتفلا كلت يفف .حجيلخلا ةقطنمو طسوألا قرشلا يف ىرغصلاو

 ةكراشملا ىلإ ةيواسمنلا ايراغنهو ايسور رج ىلإ تدأ .«ةريطخ تابارطضا اينودقم

 ةيواسمنلا ايراغنه تماقو .ةموعزملا ةينودقملا تاحالصإلاب ىمسي ام ءارجإ يف

 ىلإ كلذ دعب ةوطخلا هذه لوحتتل ءام كسرهلاو ةنسوبلا قاحلإب ١9٠94 ةنس

 ثادحألا ريجفتو ايفالسوغوي مده يف تمهسأ يتلا ةتوقوملا لبانقلا ىدحإ

 ١333 ةئس تعلذتاو ,. 5 ماع يف كسره لاو ةنسوبلا اهتدهش يتلا ةيمادلا

 ةنافلا ةيروطارسالا ةتاك اقلاي اررش تقلل يتلا ةيكرتلا ةيلاطيإلا برحلا

 برحلا عم 2 تيقوتلا سفن يفو .سماخلا دمحم ةفيلخلا ناطلسلا ةعمسو

 تقمع يتلا .14917و ١4١7 يماع يف ناقلبلا بورح تعقو ةيكرتلا ةيلاطيإلا

 تملست يتلا ةينطولا ةيزاوجربلا ىوقلا عقاوم تززعو ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ةمزأ
 . ايناملأ عم براقتلا وحن اهتاهجوتو .ةناتسآلا يف ةطلسلا

 ضوخل دادعتسالا لجأ نم اهو أطاشن نيلرب تدهش ىرخأ ةيحان نمو

 ندألا نيقرشلا ُْق اهعقاوم زيزعتو ملاعلا ميسقت مر ةداعإ ىلع عارصلاو برحلا

 مادستوب ةيقافتا لالخ نم ١9١١ ةنس ةيناملألا ةيسامولبدلا تلواحو .طسوألاو

 نم رجفتل ءايسور لإ 0 مم فاللتئالا لود ةدحو صوقفت نأ

 اهطاشن ةيناطيرملا ةمكاحلا رئاودلا تدعص تاريغتملا 55 ءازإو

 طسو لح ةيقافتا ىلإ لصوتت نأ تلواحو .ىندألا قرشلا يف ةدحب ىبامولبدلا

 ت88



 لوحت ىتح ةرصبلا يف ةيئاهنلا هتطحم ءاشنإ ةحرتقم .,يديدحلا دادغب طخ ةلكشمل
 ىلع ايكرتو ابناملا عم قافتالا تلواح تقولا سفن يفو . جيلخلا ىلإ هلوصو نود
 اذه نم مهألاو ءابنيب اميف ةكرتشم ةروصب لصوملا يف طفنلا عبانم لالغتسا

 جيلخلا يف ةنميهملا اهعقاوم ىلع ظافحلا ليبس يف اهدهج لك ايناطيرب تلذب
 . يبرعلا

 ةيكرتلا ةيزيلجنإلا تاضوافملا ١11١ ةنس تأدب فورظلا هذه نابإو
 . جيلخلا تالكشم لوح ةينضملاو ةليوطلا

 ىف ةددشتملا تاهجوتلا ضعب رمأب ةيناطيربلا تارابختسالا تملع دقو

 رياني ١5 ىف ىابموب ىف تدقع مث نمو ءرياني رهشل ىلوألا مايالا ذنم ةناتسالا

 ةيريلا تاوقلا ةداقو سكوك نم ةلكشم ةنجلل ةصاخ ةسلج ١407 ةنس

 درلا وه اهرارق ناكو .نوهام كام ةيجراخلا ةسايسلا ةرادا ريدمو دنهلل ةيرحبلاو

 رطقو تيوكلا ىف هعامطاب هكسمتو هتنعت ىلع رصأام اذا .ىكرتلا بناجلا ىلع
 ةحودلا لالتحا لثم .ةلجاع ةداضم تاءارجإ ذاختاب .دادغب طخ ىف ةكراشملاو

 اضيأ اهلالخ تحرطو .2"*)ًاضيأ ةرصبلا لمتحملا نمو .وافلاو نايبوبو رصق ماو
 :ةيليعلا هذه ىف كرايم كارتشا تاللادا

 ةرازو تدر مث نمو .عافدنالا مدعو ظفحتلل ليمت تناك ندنل نا الإ

 لوح ىئرتلا بناجلل حارتقاب!١9”ةنس ويام ٠١ ىف ةيزيلجنالا ةيجراخلا

 ءايكرت فارشإ تحت ةيروصلا ةيحانلا نم ةعضاخ اهتفصب تيوكلاب فارتعالا

 .2('يتاذ مكحب عتمتت ةعطاقم هسفن تقولا ىف ربتعت نكل

 ندنل ىف تيرجأ ىتلا ةقحاللا ةيكرتلا ةيزيلجنالا تاضوافملا ترفسأ دقو

 ةيتاذ ةعطاقم تيوكلا نالعإب قافتا ىلإ لصوتلا نع 7١9١و ١91١7 ىماع ىف

 هتسايس ىف كرابم عتمتي نأ ىلع .ةينامثعلا ةيروطاربمالا نمض مكحلا
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 ءزجلا يضارأ طاحت :نيأزج ىلا تيوكلا ميسقت ررقتو .ةلماكلا ةيلالقتسالاب
 نم اليم 6١ اهرطق ةرئاد فصن لمشتو .ةصاخ ةطيرخ ىلع رمحأ طخب لوألا

 رزجلا لك لوألا ءزجلا مضيو تيوكلا ءانيم يف هزكرم ددحتي يذلا طسولا
 ىلع رضخأ طخب طيحأ دقف يناثلا ءزجلا امأ .نايءوبو ةبرو اهيف امب هل ةمخاتملا

 ةاكزلا هل عفدتو تيوكلا خيشل ءالولاب نيدت يتلا لئابقلا هتنطقو .ةطيرخلا سفن

 . لماكلاب ةيرادإلا هقوقح اهيلع سراميو

 ١917 ةنس ويام ” يف ىلوألا فرحألاب ةيقافتالا عورشم عقو نأ ثبلي ملو

 ىلع كرابم عالطاب تاييلعت اريخأ خيشلاب ةميمح تاقالعب طبترا يذلا ريبسكش

 تيوكلا يف ريبسكشو رهشوب يف سكوك نم لك ناكو .ةديدجلا ةيقافتالا رمأ
 فالتخالا تاللاتحا نم ١91 ويامو ليربا يرهش لاوط ندنلو اتكلك نارذحي

 كلذ ءانثأ يف الفغي ملو يلاعلا بابلل ةمدقملا تالزانتلا ببسب كرابم عم داحلا
 . نسملا مكاحلا ةحص روهدتب هيونتلا نع

 راثأام رثكاو .ديدش ءايتساب ربخلا كرابم ىقلت .تاعقوتلا تناك املثمو

 امامتها رعي مل هنكل .ةرامإلا يف يكرت بودنم نييعت ىلع ايناطيرب ةقفاوم وه هقنح
 .نييلحملا ناكسلا نا اربتعم «نيأزج ىلا ةرامإلل ىروصلا ميسقتلا ةلأسمل اصاخ

 ىلع ةنولملا طوطخلا كلت اريثك مهينعت نل مهنم ودبلا وأ رضحلا لهأ ءاوس

 ىوتنيم تايصوت ىلع ءانب همهفأو . خيشلا رطاخ ةئدهت ريبسكش لواحو .ةطيرخلا
 هيجوتب عراس كرابم نا الإ ءاضيأ ةرهاقلا ىف الثامم ايكرت ابودنم كانه نأب

 ١7 ىفف .ائيش رمألا نم اذه ريغي ملو .كلملا بئان ىلا ةجهللا ديدش جاجتحا

 لماكلا صنلا ىلع كرابم عالطاب ايصخش سكوك ماق 191 ةنس وينوي

 يروصلا فارشإلا اذه لباقم لصحيس كرابم نأب كلذ ءانثأ يف دكؤم «ةيقافتالل
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 ظفيسيس كلذ ىلإ ةفاضالابو ةيئاع ةروصي ةيلاشلا هدودس تيب# لع ىكرتلا
 .ةرصبلا ةيالو يف اهكلي ىلا ةميقلا لينلا نيناسبو عوازم اضيأ

 ةيروطاربمالاو ايناطيرب انهوكح تعقو ١8417 ةتس وبلوي "4 ىو

 قلعتت ماسقأ ةسمخ تنمضتو .ىبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةصاخلا ةيقافتالا ةيناثعلا

 (دودحلا ديدحم ةنجل»و ىبرعلا جيلخلاو «نيرحبلا»و «رطق»و «تيوكلا » ب

 انرشأ ام بناج ىلإ لوانتت .دونب ةرشع تيوكلل سركملا لوألا مسقلا نمضتو
 ةرامإلا دودحو تيوكلل ىبايسلا عضولاو يرادإلا ماظنلا لوح افلاس هيلا

 ىف لخدت يأ نع عانتمالاب ىكرتلا بناجلا نم امازتلا اضيا .كرابم قوقحو
 نم ةقثبنملا ةرامإلا يف ايناطيرب تازايتماو قوقحب فارتعالاو ةرامإلا نوئش

 ىف كرابم قوقحب فارتعالاو تيوكلاو ارتلجنا نيب 905١و ١899 قتيقافتإ

 بقلب كرابم ظفحلا افق .ةرضبلا ةيالو هوقس نم ةعقاولا ليخشلا عزازم
 . ماقمئاقلا

 نم ىرسلا باطخلا اهنيب نم .قئاثولا نم ةعومجم ةيقافتالاب تقحلأو

 لوح ١941١١ ةنس ربوتكأ 55 خيراتب اشاب قيفوت ىكرتلا ةيجراخلا ريزو ىلإ يبرغ
 حلاصم ةيامح ىلع اهمزعب ةيناطيربلا ةموكحلا هيونتو تيوكلا ىف ايناطيرب تازايتما

 مدعب ايكرت دهعت نمضتي ىذلا ىرسلا لوكوتوربلا اضيا ةيقافتالاب قحلأو
 اضيأ اهمازتلا ىلع ةوالع .ةيلخادلا وأ ةيجراخلا ءاوس ةرامإلا نوئش ىف لخدتلا

 نم نكمم تقو رصقأ ىف ىكرتلا سيلوبلا تادحوو ةيركسعلا اهتاوق بحسب
 ,1 0( رضق مأو نايبوب ةريزج نم ىأ) تيوكلل ةعباتلاو ةددحملا قطانملا

 ةيزيلجنالا ١11١7 ةيقافتا نأ ىلإ ريشن نأ ةظحالملاب ريدحلا نم هلعلو

 برعلا ةساسلاو نيشرؤملاو نيثحابلا لبق نم اريثك تللحو :تشقون دق ةيكرتلا
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 ريشي لاثملا ليبس ىلعف .اهمييقت لوح تنيابتو مهؤارآ تفلتخاو .نييبرغلاو
 تاعراتمو ةيغرات عامطأ :قارعلاو تيوكلا» هبتك ثدحأ ىف دليفوش .ر فلؤملا

 ةنس ةيقافتا اهعيقوت دعب ايناطيرب رابتعا عئاشلا نم» هنأ ىلإ «يضارألا ىلع

 ىلودلا اهعضوبو اهيضارأ ىف تيوكلا قوقحب تحض دق اهنأب ايكرت عم

 ةقطنم ىف ىرخألا ةيناطيربلا بلاطملا ةيبلت ىلع يللاعلا بابلا ةقفاوم لين ليبس ىف
 وهو ءايناطيرب هتمدق لزانت مهأ ناب فلؤملا رقي هتاذ تقولا ىفو .«جيلخلا

 امأ ءاتحب ايروص الزانت الإ نكي مل تيوكلا ىلع يللاعلا بابلا فارشاب فارتعالا

 . ©""ةياغلل دمألا ريصقو ىمهو وهف هسفن فارشإلا

 دجن «ادودحو ادوجو تيوكلا » باتك ىلع عالطالاب .ىرخأ ةهج نمو
 ىلا نوصلخي ةيتيوكلا ةيزيلجنالا ةيقافتالل لصفملا مهليلحت دعب هيفلؤم نا

 ىلإ نوهوني مهف اذلو .تيوكلل لقتسملا يسايسلا نايكلا دكؤت اهغأب جاتنتسالا

 افقوم ببسلا اذهل اهنم نوذختي نييلاحلا نييقارعلا باتكلاو نيفلؤملانأ
 . ''ةقيثولا هذه ىلع نومجهتيو ايئادع

 ةيقافتالا ىلع عيقوتلا لالخ ادهعت دق نيبناجلا الك نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةديدع بابسأل نكل .نكمم تقو رصقأ يف اهيلع قيدصتلاب ١91١7 ويلوي يف
 يف ةيقافتالا ىلع قيدصتلاب رارق ذختا اريخأو .ةرم نم رثكأ خيراتلا اذه ىجرأ

 ايكرت تناك خيراتلا اذه لولحب حل 0 ةنس ربوتكا ١ زواجتي ال دعوم

 ريمألا مكح نم ةنس ١6 لالخ تيوكلا هتعطق يذلا طوشلا ناك اذكه
 هنم نيبرقملا هناوعأ ىلعو خيشلا ىلع اريسي رمألا نكي ملو .حابصلا كرابم

 ىوقلا تارماؤمو سئاسد اوهجاوي نأ مهيلعو هيلع نيعت دقف .هلوح نيفتلملاو
 ناكو .هسفن ناطلسلاو ىلاعلا بابلاو ديشر لآو كارتألا تاوشابلاو ةيلحملا

 يذلا ريصملا سفنل ةضرعم تيوكلا نأو ةنزاوتم ريغ ىوقلا نأب اكردم كرابم

 ع 224



 نم ىرخألا قطانملاو نميلا بوعش وأ نداهملا نع لحاس تاخيشم هل تضرعت

 ال .ةئيرج ةوطخ ذاختا ىلع ١8919 ةنس كرابم مدقأ اذلو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 ٍناطيربلا يسايسلا ميقملا عم ةيرسلا ةيقافتالا عيقوت يهو ةرطاخملا نم ادبأ ولخت

 بناج نم معدلا ضعب ىلع كرابم لوصح مغرو .ديم مدقملا جيلخلا يف

 يف لفغي مل وهف .ةيدنهلا ةيزيلجنالا تاطلسلا بناج نم ىرحألاب وأ ءايناطيرب

 ةداضم ةبرض هل هجوتس ةيكرتلا ةموكحلا نأ هتاباسح نم طقسي ملو هتاذ تقولا

 يف لئابقلا فقوم يعاري نأ هيلع يرورضلا نم ناكو .ةيقافتالا رمأب اهملع روف

 ةيرامعتسالا تاطلسلا عم هبراقتب بحرتل نكت مل يتلا ةيبرعلا ةريزجلا يقرش

 نم مزلي ام لك ذاختا يف رصحني اضيأ ربكألا هبجاو نأ ىأر هنكل .ةيناطيرملا

 . ةيناطيرب ةرمعتسم ىلإ ةرامإلا لوحتت ال يك ريبادتو تاءارجا

 ةنجللا عم ةكئاشو ةبعص تاضوافم كرابم ضوخي فدمهلا اذهل اقيقحتو

 دم ىلع قافتالا فدهب 141٠٠١ ةنس ةرامإلل اهترايز لالخ خيرمتش ةسائرب ةيناملألا

 يف اعراب كرابم ناكو .اهيضارأ لخاد ةيئاهنلا هتطحم ءانبو يديدحلا دادغب طخ

 ةساردل دعتسم هنأب رذحب ناملألا مهفأ دقف .اهعم هلماعتو ةرايزلا هذهل همانتغا

 اضفر تاحارتقالا هذه ضفر دق هنأب نييناطيربلا نييسامولبدلل دكأو . مهتاحرتقم

 ءاهنإل نمث يأب ىعست ايناملأ نأب ىعدت تاعئاش ادمع برس هتاذ تقولا يفو اتاب

 ادنكلك ىف سيل ايغرو ارغذ راثأ يذلا رمألا «ءتاذلاب تيوكلا يف دادغب طخ

 نم تيوكلل مدقملا معدلا ةفعاضم ىلإ امهعفد امم ءاضيأ ندنل يفو لب .ءبسحف

 حوضوب تلجن دق ةسايسلا هذه راث نأب هيونتلا ردجيو .ةيناطيربلا تاطلسلا لبق

 امدنع «ةيناثلاو ىلوألا ةيتيوكلا ةمزألا لالخ ٠ ١15059 يماع يف ةصاخ

 ةيكرتلا تاوقلا مايق رطخل تضرعتو .ديشر نبا ناسرفب تيوكلا ترصوح

 سئاسدو ةرماؤم نم ملست ملو ءاهيضارأ يف لازنإلاب ةرصبلا يف ةدوشحملا

 بابلا معدب |ئاد يظح يذلا ميهاربإلا فسوي يسيئرلا كرابم مصخ تاراغو
 .رفاسلا ىيلاعلا
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 تيوكلا داتعا .نم هتاذ تقولا ىف للقيو يزيلجتالا يعينلا ليث عيطتس اهتكو

 .ةيسورلا ةيايخلا اهيف بلطي «فولغورك دادخب
 ةيسورلا ةيبرحلا نفسلا تارايز عساو قاطن ىلع تيوكلا مكاح لغتسيو

 ةرشابم ريغ بيلاسأب ةيناطيربلا تاطلسلا مالعإ دمعتي امدنع .هحاصم مدخي امب

 نييسامولبدلا لبق نم هيلع ةضورعم ةماه تاحارتقاو تاعورشم دوجوب

 . سورلا طابضلاو

 ةماه تادعاسم كرابم مدقي نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يفو
 رطخلا للقي يذلا رمألا .ديشر نبا دض هعارص يف ينفلا باشلا دوعس نبال

 يقرش يف يكرتلا ذوفنلا فعضيو «ريخألا تاوق بناج نم تيوكلا ىلع ميخملا
 .برعلا ةريزج هبش يف كرابم ةبيهو ةناكم ززعيو «ةيبرعلا ةريزجلا

 يلاعلا بابلا عم هلماعت لالخ نيريبك نفو ةراهمب تيوكلا مكاح روانيو

 ةمئاقلا تافالخلاو تاضقانتلا حاجنب الغتسم ءايصخش ديما دبع ناطلسلاو

 . ينامثعلا قارعلا يف يلاعلا بابلل نييركسعلاو نييندملا نيببودنملا نيب

 دادرتسا ىلع لمعلا يف رارصإو بأدب كرابم عرشي ١1١7 ةنس نم اءدبو

 نم كارتألا باحسنا ىلع لمعلاو «لاهشلا يف ةرامإلل ةليصألا دودحلا ةداعتساو

 رئاودلا فوخت ةصرف دقتم ءاكذب منتغيف .نايبوبو ةبرو يتريزجو رصق مأ

 ىلإ اهعفديل ءرصق مأ يف يديدحلا دادغب طخ ءاهنإ لامتتحا نم ةيناطيربلا
 حاجن يه ةبقاعلاف الإو .ةيتيوكلا يضارألا دادرتسا ىلع لئاسولا لكب هتدعاسم

 قطانملا يف يبرعلا جيلخلا ىلع لطم ذفنم ىلع لوصحلا يف يناملألا دادغب قيرط
 اهيف يرجي ايف اهمكحتو اهريثأت ايناطيرب دقفت يلاتلابو .كارتألا لبق نم ةلتحملا
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 111١7., ةنس ةيقافتاب يتيوكلا يزيلجنالا هجوتلاو طخلا اذه جوت دقلو

 - تيوكلا ىلع يمهولا اهفارشإب فارتعالا لباقم  اهبجومب ايكرت ترطضا يتلا

 يضارأ نم اءزج ناربتعت ةبروو نايبوب يتريزج نأب اهرودب فارتعالا ىلإ

 ىلع يكرتلا فارشإلا ىغلأ 191١5«. ةنس ريمفون يف  دحاو ماع بقعو .ةرامإلا

 .ةرامإلا دودح نمض دبألا ىلإ ًاضيأ ةبروو نايبوب تداعو .دبألا ىلإ تيوكلا

 امدنع .ةرصاعملا انمايأ يف ةصاخ ةيمهأ .لادج الب ءبسستكي عقاولا اذه نإ

 ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةنحجل تارارقب ميلستلا دانعب هترمزو نيسح مادص ضفري

 . ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ميسرتب

 ةيسامولبدل ارصن اهرابتعاب ١917 ةيقافتا ىلإ رظنلا نكمي بابسألا هذهلو

 .اهنع لماكلا هاضر مدع مغر .كرابم

 ةوقو ةعانقب تبثي راكفأو داومو قئاثوو عئاقو نم باتكلا هنمضت ام نإ
 ةرصبلا ةيالو نم اءزج تاقوألا نم تقو يأ يف ادبأ نكت مل تيوكلا ةرامإ نأب

 ' . يناثعلا قارعلا نم وأ

 نا اضيأ هيلاع روكذملا عقاولا اذه نم ةصلختسملا ةحضاولا قئاقحلا نمو

 ةيروطارتمالا ةرطيسل تاقوآألا نم تقو يأ يف ايلمع خضرت , تيوكلا

 مدي ملو .ةيكرت تاوق ةيأ اهلتحت ملو .يكرت لاو يأ اهمكحي ملو «ةيناثعلا

 ةثالث وأ نيدقع ةدمل الإ نينرق لالخ تيوكلا ىلع يلاعلا بابلل يمهولا فارشالا

 ةيالوب ةقالع يأ اضيأ ةرتفلا كلت لالخ هل نكي مل كلذ عمو .طقف دوقع

 . ةرصبلا

 حيتي ةيسورلا تافيشرألا يف ةظوفحم قئاثو نم باتكلا يف درو ام نإ
 جيلخلا اهدهش يتلا ثادحألاو عئاقولا نم ريثكلا مييقتل ةصرفلاو ةيناكمإلا

 لدت يهو .ةديدج_رظن ةهجو نم «نيرشعلا نرقلا ةيادب يف تيوكلا اهتشاعو

 ع 2



 ةيسورلا تاقالعلا اهب عتمتت يتلا ةريبكلا تاردقلاو تايناكمالا ىلع اضيأ

 . ةيتيوكلا

 سرامي نأ عيطتسيل نكي مل اكرابم نأب ةقباسلا لوصفلا يف انركذ دقلو

 الأ بجي ثيح .ضيبأ زافقب ةيسايسلا هتافرصتو ةيسامولبدلا هتاوطخ ذفنيو

 نكت مل اهلك ايقيرفأ نأ ةجردل ءراععتسالل ارصع ناك اذه هرصع نأب ادبأ لفغن

 تحن احزار هلك يبرعلا قرشملا ناكو .طقف ايبويثأ الإ ةلقتسم ةدحاو ةلود اهم

 هذه لظ يف يغبني اذل .نييسنرفلاو زيلجنالا مث «كارتألا نيرمعتسملا مكح

 . همييقتو حابصلا كرابم طاشن ىلإ رظنلا تاذلاب ةددحملا فورظلا

 لالخ ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا رودل انمييقت نإف ءرمأ نم نكي امهمو

 هطسقو هقح لني مل رودلا اذه نأب ىرخأ ةرم ديكأتلل انعفدي ,«١7و ١9 نينرقلا

 درقلا يف ةيلودلا ةسايسلا يف اهتناكمو تيوكلا رود نأو .ةساردلا نم يفاولا

 .نآلا ىتح هيلع فراعتم وه ام ريثكب ربكأ امل نيرشعلا

 يسامولبدلا نفلا بناوجو تايصوصخ ىلع اضيأ الماك قبطني ام وهو

 لمي مل يذلا يوقلا لضانملاو ,تيوكلا ةلودل يقيقحلا سسؤئملا حابصلا كرابم

 .اهيضارأ ةمالسو اهلالقتسا لجأ نم لكي وأ

 .اهنايك ةيامحو تيوكلا دودح ةنايص يف يقيقحلا لضفلا نآ يف بير الو

 رشعب ةمدقتم .ةنس ٠ لبق لماكلا اًطالقتسا تلان دق تيوككلا نوك ىلإ ةفاضإ

 ةيبرعلا ةكلمملا ءانثتساب) ىرخألا ةيبرعلا جيلخلا لود لقألا ىلع تاونس

 ءعاجشلاو روسقألا حابصلا كرايم ىلإ ةريبك ةجردج كوؤي قسط ' «ةيدوعسلا
 .ةانق هل نلت مل يذلا ءرباثملاو بوؤدلا
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 )١( مقر ةقيثو

 فولغورك طالبلا راشتسمل ةيرسلا ةيقربلا
 ١4١1 ماع ليربأ ١ يف دادغب

 يف ةرصبلا ىلإ هجوت يذلا وكنيسوأ ةماعلا ةيلصنقلا ريتركس»
 يف ىرخأو .ةرصبلا يف «سنرول» ةيزيلجنالا ةنيفسلا :دافأ ةيرومأم
 . (انتيامح بلطي تيوكلا خيش .وافلا ُْق ةيكرت ةنيفسو «تيوكلا

 تن 69 ارحم



 (؟) مفر ةقيثو

 ةناتسآلا يف ةرافسلا

 151 ماع

 ١515 مقر ريرقت

 عواد ١598 ىه

 حابصلا كرابم تيوكلا حبش ةبغر لوح

 ةيسو رلا ةياحلا تحن لوخدلا يف

 (طالبلا راشتسم وكينسوأ ريرقت)

 ةبغر نأشب ماعلا اذه ليربأ ١١ خيراتب ةيزمرلا يتيقربل اقاحلإ

 فرشتأ «ةيسورلا ةياحلا تحت لوخدلا حابصلا ةآرابع :تيوكلا خيش
 : يلي امب دادغب يف ةيسورلا ةيروطاربمإلل ةماعلا ةيلصنقلا مالعإب

 تعرش ماعلا اذه رياربف 7٠١ يف ةرصبلا ةنيدم ىلإ يلوصو دعب
 "”تيوكلا عارص نأشب ةجورملا تاعئاشلا ةحص ىدم رابتخا يف ايئاوج

 عوضوملا اذه لوح ةديدجلا تامولعملا عمجل ًاساسأو ءرمش لبج عم

 رجاتلا ىلإ تاجل عارصلا فارطأ سفن نمو اهسفن تيوكلا يف ةرشابم
 ضارغأل كانع ىلإ رفسلاب ايون موقي يذلا فييلع سابع .بورلا

 تامولعملا لك عمجي ني هعنلكو انتيلصتقل ادايع فورعملاو «ةراجتلا

 .هتدوع روف ىل اهرضحب نأو كانه نم روكذملا عارصلاب ةصاخلا

 ماعلا اذه سرام ٠١ يف ةرصبلا ىلإ تيوكلا نم هتدوع بقعو

 ١7 خيراتب لسرملا يريرقتل ةلمكت لكش ىلع صاخ ريرقت مدقم عوضوملا اذه لوح *
 . عوضوملا سفن لوح ١1٠١ ماع ربمفون
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 ب .خيشلا 5 دن فاضار - تاس
 حيو ك1 ا هرطخلا 2 ا 3 لأ حرسم ىلإ ك2 2

 .ةقرلاو صعيب ةيصلا قى اقل

 نم ةييجتلاو مهاب دفيلاع نظاوملا ضلال هتتانيتسقولاويف

 هقيقشو تيوكلا دهع يلو كرابملل ربكألا نبالا رباج خيشلا نم تيوكلا
 :نيرخخالا نييتيوكلا نم فراعملا ضعبو ملاس

 تيهتنا يتلا ةلمحلا نم تيوكلا ؟ كراس خيشلا ةدوع لدعبو

 53 لسزأ ةرصبلا ةنيدنم يف اندوجوب. هملع- هنو قل .ةبسنلان .اشفلاب

 سابع لاا سع نل مفر قفرم) ًاباطخ لم الوتس سرام 5 موي
 يف هيلإ ةرضحي نأو.ةيختلاو مالسسلا »يعلي © ةقف لطي . .نثفييلع

 . (تاضوافملا .ضعبل» هباطهت همالتسا اروف تيوكلا

 لوح ةيوف تاعئاش ةيصللا يق جورب ٠ تأدتت علا كلذ قى

 عم ةمساح ةكرعم: ف قتق هّنإ ليق ئيح كرما جلل ةلماكلا ةنةعرملا 1-6
 تقلقأو ءانه ةمححاص ةجض تاعئاشلا تثدحأو كتر ىف نيرعلا لدبع

 . ةيلحل# ةكرلا تاطلسلا ةدشب

 تزهتنا كف“ اسال أ لن فوتو و :

 موي هعم تلسحامو تيوكلا ىلإ فييِلع .شارإلا ةديدخلا ةرايزلا ةضرق :

 خيشلا. ىلإ (1مقد قفرسم) .اصاسخخ ايدوحاو 5 2
 ه١ هع م بس . 0 اهم 0 يصوم 20 ع ورم

5 ١ 
0 3 2 1 3 4 ١ 

00-00 
 : امك كالا 7

 .هبيعبم ؟عولامع , .
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 (؟) مقر ةقيثو عبات

 فوس كرابم خيشلا ناب هتاذ تقولا يف فييلع سابع ينربخأو

 ةماعلا ةيسفنلا ةلاحلا نم ظحال هنأب فاضأو .هبلط ىلع درلا انم رظتني

 .وجبل ةلاخلا كلغ يف رطيغيس هنإف سورلا ضفر لاس يق أب يشل

 .زيلجنإلا ىلإ
 لصنقلا ىلإ خيشلا نم زجوملا باطخلا كلذ دعب تأرق امدنعو

 ًايهفش هنع ينثدحام هيف دجأ مل ؛ .فييلع ديسلا مالك ةعجارمل يسورلا

 نم فلكم فييلع ديسلا نأب لوقت ةرايع ءانكسامب :تالليضقت نم

 نومضم ةيافك مدعل ارقفتو :ةابيششو هاياون لك لقني نأب خيشلا

 0 لكش ًايباتك حاصفإلا ع خيشلا ماغرإ فدهبو .باطخلا

 اعئاشلا ةحص ىدم ىلع ةرشايدو ىرخأ ةرم فوقولل كلذكو «ءرثكأ

 يقل لوخدو .هحارجب 1 كرابم ةافو لوح ةرصبلا يف ةرشتنملا

 «تثيوكلا ىلإ .كيدخل دم هفييلع ديسلا رفس توهتنا .كقف تيوكلا نللإ

  هةكلقق نع ثيدحلا وه أدب ام اذإ  كرابم خيشلا حصني نأ هتيصوأو

 ءاسع ادهيشو رثكأ نوكت ةديدج ةلاسر يف هتابلط لك صخلي نأب

 ربكأ مامتها ىلع زوحي دق هنإف ًابوتكم ناك اذإ هبلط نأب هل نيبي نأو

 لالخ نم ايهقش هبلاسر لقت نم الدب .يسورلا لصنقلا بناج نم

 ءزج يأ اهنم طقسي وأ يوفع لكشب اهنم ءزج فرحيف فييلع ديسلا
 .اهدرس ءانثأ يف أطخلا قيرط نع

 دنع نم ماعلا اذه ليربأ 8 موي فييلع سابع ةدوع دعبو

 دمي كرابع خيللا قفاو فيك ليصفت لكي قكذح هزيم خيبشلا

 ةعمس ىلإ ةءاسإلا نم - ضفرلا ةلاح يف  افوخو .هبلط حاجن
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 (7) مقر ةقيثو عبات

 صيخلت ىلع ؤرجي مل كلذ عم وهو ءاشاب نسحم ةرصبلا يلاو هقيدص
 هنأ رابتعا ىلع .لماكلاب لصفمو فوشكم لكشب ةلاسرلا يف هبلط

 هتلاسر حورو ماعلا نومضملا نم حضاوو ةيافكلا هيف امب موهفم

 .ةديدحلا

 يتلاو ديلا طخب ةبوتكملا (ه مقر قفرم) ةلاسرلا هذه فو
 لقتسم هنأب مسحو حوضوب هسفن كرابم خيشلا نلعي .ًارس تملس

 هتاقالعل ةبسنلابو .ناك نئاك يأل عبات ريغ تيوكلل يعرش مكاحو

 ةرادإ ةرورضب طقف اهللعي وهف ةيكرتلا ةموكحلا عم ةيراحجلا ةيبأتكلا

 ىلع لئالد وأ تارشؤم ةبآ توذ :ةيكرتلا يضارألا يف ةعقاولا هتاكلتم

 عوقو ىلإ .ثدأ يتلا فورظلا ليصفتلاب صخلي كلذ دعبو . هخوضر

 - ةبسانملاب اهل هدرس ناكو ءرمش لبجو تيوكلا نيب يلاحلا عارصلا

 ةيلصنقلا ىلإ هنع ريرقت عفرب تفرشت يذلا بيترتلا سفنب
 ١9٠٠. ماع ريمفون 7 خيراتب ةرصبلا يف ةيروطاربمإلا

 تيوكلل انترايز ىلإ هتلاسرل ةريخألا روطسلا يف قرطتي ءًاريخأو

 نإف :(كايليغو ةيرقمعلا ةنيفنلا نقم لخ) ىضاملا ماعلا ف

 هنم اعل ةيعأو هفويض |هم لماع نيذللا .ةفايضلا مركو لفاحلا لابقتسالا

 | يأ فيضيو ,«اهتافرصت ةمالسو ةلادعلو ةيلاعلا ةيسورلا ةلودلل

 نل هنآب ايبانك اضيآ نآلا نلعي هنإف ًايهفش حلعأو قيس ارلق هنا اضيأ

 .(هب ماتهالا بلط» نع فكي
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 (7) مقر ةقيثو عبات

 فرشتأ ىننإف .كلذ ىلع ةيروطاريمالل ةماعلا ةيلصنقلا علطأ ذإو

 لسلستب ةيقرع انه اانع ثيدخا راد ىلا لئاسرلا لق هيأ قفرأ أب

 .ريرقتلا يف روكذملا بيترتلا عم قفتي

 ظالليلا راشتسه وكيتسوأ

 !1*4 ليوبا ؟© ىف ةرهبلا

 : نم لك ىلإ عفرت ريرقتلا اذه نم ةخسن

 . ةيجراخلا ةرازول لوألا مسقلا ١

 .نارهط يف ةيسورلا ةيروطاربمإلا ةثعب - ١

 5 ا



 )١( :قفرم

 (سورلا نييسامولبدلاو كرابم خيشلا نيب ةيطخلا لئاسرلا نم روص)

 تاو 6

 7 راي ملاح ذلح جرح كاشير ب طعن

 دج 18 1



 )0( :قف رم

 كرابم خيشلا ىلإ ةيدولا دادغب يف ةيسورلا ةرافسلا ريتركس ةلاسر

 نعول كاع ناملاملا تنام
 «هىام ل ناما هامصو ف 5 '

 عابملا كرب شح كرك لركه اح ل١
 هيو امن ماو مسالا

 ”رهبلا اددصر عبس ريسا ةئدعت ىف انش ردك اي

 در فار ىيملاس نيل رف 7

 يشد هلا نر اناس ع وسلا تاراضا 5 ا

 هناا )3 6 دم اد راع لم ىلع م

 خا ىو

 در

 د
 ملا

 اهرانم ةراصو دومل ١ لاوكر
 ركل بو نت نرد ١ ممادس م

 تست يلا

 كرس د 2 7 تيك نينوص نع يره اميري ىلإ.

 ند و اخ نال |

 با 106



 (وينكسوأ) ةرصبلا يف يسورلا لصنقلا ىلإ كرابم خيشلا ةلاسر
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 (5) :قفرم

 (فولغورك) دادغب يف يسورلا لصنقلا ىلإ كرابم خيشلا ةلاسر

 لب ع كبل

 يمر 2

 هلع هدأ را همس 0 تكول عوز قف

 9 اطل فدا بم 5 5 >أيزي
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 (0) :قفرم

بم خيشلا ةلاسر
 :ةلا ىلإ كرا

0 

تقب يف يميرلا لصتلانارئازبم خيا الم
 لج ةيصبلا ليضنلل اهي ياطيب يلظورلا) ا

 ليك 4<
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 هس هه

 )2 مقر هقينو

 را

 ةيسو رلا ةماعلا ةيروطارمإلل ةيلصنقلا

 وب مقر 1 ماع وينوي ١9 دادغب ُِق

 شتفييسكلا نافيإ ميركلا يديس

 يتلا تاقالعلا كلتب ملع ىلع تحبصأ ةيروطاربمإلا ةرافسلا

 . حابصلا كرابم تيوكلا خيش عم اهتماقإ نم ةماعلا يتيلصنف تقكف

 هتيامح تحت لحخدي نأ ةرابحلا ةيسورلا ةلودلاو ميظعلا ىسورلا

 .ةيعاشلا

 ةرصبلا يف وكنيسوأ ةماعلا ةيلصنقلا ريتركس نم كلذ بلط دقو

 ىلإ هجونو 58 طخب بتك باطخي هنم بلط كلذ لدعبو .لوقلاب

 عفري نأب حرفي دادغب ف هليكو لالي نم ًاويفعأو عةلئامت و 55

 ىهرو نايس ةام ةماملا ةوطخلا هذه لثم ىلع مادقإلا 9 هتعفد

 عقاو رمأ مامأ اننأ ىلإ طقف ريشأس .فيرعتلا نع ةينغو ةياغلل ةحضاو

 همييقت بجوتسي ابلط انتسايس مامأ حرطت ةديدج ةيخيرات ةقيقحو

 هيلع درلاو يروفلا

 يبرعلا كلاملا .يرثلا رحلا ريمألا ,.كرابم خيشلا كلذب انبلاطي

 ةلجد يداو ىلإو .ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص ىلإ حاتفملا .نيرقلا نوجل
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 هدالب نع 0 اذه لكب نآلا ىتح عناد يذلا را 0 ْ

 نم ةعوطقملا ةقلحلا لصويس كارتألا لبق نم دالبلا لالتحاف ظ
 مهيديأ ِق مهملسيو .ءرطق ىتح (8121010110) مور ضرأ نإ مهتاكلتمت ظ

 لخاد ءارحصلا لك برعو .نوجلا نمو جيلخلا .نم انهيلإ' لخدملا
 . ىلاعلا بابلا...ةطلسل مهجضريو :ةالبلا

 تيودكلا .لالعساو. . لقتسم خيشلاف”زيلجنإلل ةبسلاب يلا
 رطق :ناطلسلل ةيبونحلا تاكلتمملا دبألا ىلإو امامت عطقيس مهلبق نم
 كارتألا دض لمعلل زاكترا ةدعاق مهل لكشيسو .فنيظقلاو' ءاسحألاو
 .زيلجنإلا لوخدل ةيبرعلا ةريزجلا طسوو دجن لك ختفي.نأ دعب
 .ًايزيلجنا هلعجيو يسرافلا جيلخلل يبرعلا لحاسلا لك مهملسيو

 يف ريسي ضعبلا ءاينانيظو ًايفخ ًاعارص ناضوخت ناتوقلا..ناتاه .
 ةطخ نودبو عافدنابو ةريخ الب رخآلا ضعبلاو ءايعرتتت ءاكذن  هقيرط
 ارسكي نأ اعاطتسا كارتألا الو ارتلجنا ال نآلا ىتح نكل ماظن وأ
 . مهيديأ نم نابعثلاك تلفي ناك ةيكرتلا ةلمحلا لبقو . خيشلا ةيرح
 ةطلسلل مهعلطت تيبثتب , كارتألل وأ زيلجن لولل ةظبلس رخآ .وبج جيتست 0

 ةيتيوكلا يلد

 لئتقوو را ةيبوروألا نادلبلا وأ ايسور ضل 3 ماتهأ يأ

 ايغيبظ انرود نلاكو .ةبقارملل طقف اهل ةيسلاب ةقظطنملا 5 تناك:



 نم الدب انه يكرتلا ذوفنلا ةيوقت ىلع لمعلا يف ًارصحنمو ًاحضاوو
 دقو .رّيغت دق انرودف نآلا امأ .لبق ايف ناك اذه نكل .يزيلجنالا

 انيدلو .جيلخلا ربع ةحالم انيدل نآلاف  بقارملا رود نامز ّلو

 ةحالملاب ليقتسملا يف موقن امبرو .يابموبو ةرصبلاو رهشوب يف تايلصنق
 انل ةبسنلاب هئارو نم تيوكلاو جيلخلا .نآلاف .ةلجد ريع ةيسورلا

 ناو احبصأو تعفترا دق امهتيمهأو .ىضم ماع لبق اناك | اسيل

 بلطتي .مامتها زكرم احبصأو .ناكم لك يف ةجض اراثأ دقو ءايسورل

 جيلخلا يف انقوقحو انتاجايتحا لجأ نم حافكلا يف اشيأ طارخنالا انم

 .ًاضوضيع تيوكلاو اهوييع هسفن

 لك حوضوب تطعأ دق تيوكلا يف ةريخألا ثادحألا نإ

 عطقي نأ عيطتسي يذلا اذ نمف «.ةلأسملل ةبيرقلا ةياهنلا ىلع لئالدلا

 اذام ء.ذيفنتلا ةعاس نيحت امدنع انهو ؟نيلرب وأ ندنل بتاكم دحأ

 ككسلل ةيناملأ ةطحم حبصتس تيوكلا نأ فرعن نحنو

 ذه نأ انل - نمضي نمف ءابتاكأ اقبأ نوب حبصيس مث نمو «ةيديدحلا

 نأب جيلستلا مدع بعصلا نم هنأ دقتعأو ؟فيكو ىتمو ؟ثدحي نل

 ةقيدص ايناملأ .: فيخملا انودع وه رمألا اذه يف كارتألا ءارو فقي نم

 .ناطلسلا
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 (7) مقر ةقيثو عبات

 :نابعثلا ةئفدتو يكرتلا يدنجلا ليلدت ناكمب ةروطخملا نمو .

 ىلع ةقفاوملا ليحتسيو .تيوكلا لالتحا ىلع ىيلاعلا بابلا ةدعاسمو

 نحن عيطتسن انيب .نيرخآلل لباقم الب اهيطعن اذال .ناملألل اهريجأت

 .اينه تيقست نأ

 أ روصتخ نأ انني رديو «كلذ ىلإ راشأ هسفت كرابم خيشلاو

 هلإلا ةئيشم تررق اذإ ,كانه نم كارتألا ىلإ اههجون نأ نكمي ةبرض
 حارتقالا اذه ةيمهأ لماك لكشب ردقن يكل .مهب مدطصن نأ

 . جيلخلاب حيرملا زوجلل ىرخألا عفانملاو دئاوفلا نع كيهان .ةمداقلا برحلل

 خيشلا راكفأ رابتخا يف ًاروف ءدبلا يرورضلا نم هنأ يل ليخيو

 هعم تاضوافملا أدبنو ءرخاوبلا هيلإ لسرن مث ءالوأ ليبسلا عالطتساو
 وأ .راجيإلا :تيوكلا خيش انيطعي نأ نكمي اذام فرعنل ايصخش

 اهررقن رومألا لك نزن نأ دعبو .ديصلا وأ .ضرألا وأ .نوجلا
 ةظحل نيحت نيح ةمساحلا انتملك لوقنل انتادادعتسا ذخأن وأ ءانسفنأب

 هتاريغتو راوطألا بلقتم ردقلاو .ةيمهألا ةغلاب ةقيقح اهنإ

 نآلا نكل .هراكفأ طم خيشلا ريغي نأ كلذ دعب ثدحي امبرف .ةعيرس

  هذهك ةايحلا يف ةردان ةصرف انتوف اذإ فسأن فوسو انمامأ تاباطخلا

 نأ نكميال رمت يتلا ةجوملا نكل ءروضعلا رم ىلع قفدتي نمزلا ربنف
 . داعت

 مكيلاعل .لماكلا يصالخاو يمارتحا قئاف عم

 ميركلا يديساي
 عيطملا مكمداخ

 فولغورك .أ

 ا



 (5) مقر ةقيئو

 ١4١1١ ماع ةناتسآلا يف ةرافسلا

 ١6 مقر ري رقت

 مدا جاما ع

 ةيسورلا ةيروطاريمألل ةماعلا ةيلصنقلا

 5 مقر

 ميركلا يديس

 !شتفييسكلا نافيإ

 لصو ربمفون رهش ةيادب يف هنأب ءالوأ .مكيلاعم مالعإب فرشتأ

 ثداحلا ببسب عولخملا ةرصبلل ماعلا مكاحلا - ةرصبلا نم دادغب ىلإ

 يرون قيرفلا ةناتسآلا نمو ءاشاب نسحم قيرفلا زيلجنإلا عم يتيوكلا
 لوأ ىلع ربمفون نم عباسلا يف هجوت يذلاو هلحم نيعملا اضيأ اشاب
 لح يف - لثمتت ةصيوع ةمهم هرظتنت ثيح .هتمدخ ناكم ىلإ ةرخاب
 .بعصلاو ميقعلا قزأملا كلذ نم كارتألا جارخإو ةيتيوكلا ةلأسملا
 لالتحاب صاخلا هعورشمب اشاب يزوف دمحأ ريشملا هيف مهعضو يذلا
 سكعناو اغلاب اررض ايكرت حلاصمب رض .ىذلا عورشملا كلذ .تيوكلا

 نأ دعب ,يسرافلا جيلخلا يف ماعلا يمايسلا عضولا ىلع ءىبس لكشب

 اهتزه ىلا مهتناكم ىلإ رابتعالا درل ةليسوو رذع لضفأ زيلجنالا حنم
 5 مهعامطأ ةيوقتو «.جيلخلا لحاس ىلع ناكسلا طسو ثادحألا كلت

 .:تيوكلا
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 (5) مقر ةقيثو عبات

 وأ كارتألا نم ءاوس انه ةيبلاغلا نأب .مكيلع يفخأ الو

 بأر ةيناكمإو ديدجلا ماعلا مكاحلا حاجن يف ريتك قل لا
 يراشتسم نأب ةحارصب يل لاقو اشاب نسحم ينراز دقو .نآلا عدصلا

 الح ةلأسملا هذه لح ةيناكمإب نودقتعي اوناك اذإ نوئطظخم ناطلسلا

 دودللا ودعلا ديشر نبا تابغرو تابلط لك ذيفنت قيرط نع انيرتترم

 . حابصلا كرابمل

 .دقرف ىلإ هجرت لبق قياسا ةرضتلا يلد يتمهفأ لاح ةيآ لع
 ةناتسآلا ىلإ رفسلا يف ةبغرلا دشأ بغري هنأب لوكرك يف .ةيركسعلا
 .ةدقعملا ةيضقلا هذه لوح عضولا تاليضصفك للك انضتش رصقلل حرشيل

 ا 3 بج يبجاو نم ىرأ يئنإف د ا دع ماع 2

 ةراسلا برق تاوقلا نمص 2 نيطنارلا فثلاقلا ةلايخلا 97 نم د

 .ريمفون نم رشاعلا ُْق دادغب كل اوداع لق .فجنلاو

 .مكيلاعمل لماكلا يصالخإو يمارتحا قئاف عم

 ميركلا يديساي

 عيطملا مكمداخ
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 (5) مقر ةقيئو

 رع

 ةيجراخلا ةرازو

 ةماعلا ةيلصنقلا

 ةرصبلا يف ةيسورلا ةيروطاربمإلل
 ١9٠١07 وينوي 4

 ج. س " مقر

 ةيويسآلا ايكرت

 ميركلا يديس
 شتفييسكلا نافنإ
 ثدح 6-4 وياه رهش هيابع يف هنأب 0 0 مقرا

 لا ٠ ٠وه

 للع ةبصقلا ةقطنم ىلإ وبام رههش نم يناثلا فصنلا يف حلسم يبرع
 كانه هتماقإ دعبو .ًابيرقت وافلا لباقم .برعلا طشل يسرافلا لباسم
 يف ةرمحملا خيش ناك انيب «.ةيليفلا ىلإ ًامامت ةأجف اهرداغ , مايأ ةعضب
 فارغلتلاب ىعدتساف .نوراف رمجن ف ديصلاب اغشنم تقولا كاذ

 .فيشلا لاما

 ىتيوكلا رجاتلا ضرعت ناك دقف ءاقللا اذهل يمسرلا ببسلا امأ
 ق نيميقلا راسسبلا ةليبق تاير لبق نم وطسلاو بيل .سينلا دلاخ
 طبضلاب يسرافلا جيلخلا يف هبصم دنع برعلا طشل ةيسرافلا ةفضلا
 . لعزخ خيشلل ةرشابم عضخم يتلاو
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 (0) مقر ةقيثو عبات

 ىلإ ةصاخلا ةيعارشلا هتنيفس ىلع ويام ةيادب يف لصو رجاتلا اذه
 .ىرخأ اداسو ةريثك تاجوسنمو ةشمقأ اهتم ىرتشا .ثيح :ةرصبلا

 ةريثك تايرتشم ًاضيأ اهنم قوستو ةرمحملا ىلع رم هتدوع قيرط يفو
 راصتلا قي نايرع نم لمدلا قوسلا يف ةماعلا رظظغ تنل امم ةديبكو

 نم هتنيفس تبرتقاو تيوكلا ىلإ ًاهجوتم سينملا رداغ نإ امو
 اهب طاحأ ىتح .ىيسرافلا جيلخلا ىلإ جرخملا دنع ةريخألا ةماوعلا
 .مقاطلا نم نيصخش اولتقف ءراصنلا برع نم ةنصارقلا نم ةعومجم
 ب لاقي امك ردقت يتلا ,ةلومحلا لك اوبصتغا نيقابلا اوقثوأ نأ دعبو

 .ةنورك اله ع« ٠

 ماقق ى.هل ثدح ام كرابم ىلع صقو تيوكلا ىلإ سينملا داع

 ةطلس لثمن هرابتعاب رهشوب ُْق يزيلجنولا بودنملا عالبإب ريخألا

 .ههايم يف ءودهلاو نمألا سراحو جيلخلا يف سيلوبلا

 ةنيفس تهجوت «.ةبصقلا ىلإ كرابم لوصو عمو هتاذ تفولا يفو

 . ةرمحملا ل «5م11111» ةيزيلجنالا ةلسارملا

 وافلا نم 4 ةرشابم ةبرقم ىلع تيوكلا خيش 2 : روهظ قدأ دقو

 ىلإ .همجح ثيح نم ىعيبطلا ريغ حلسملا 1 سرح اذه لثم هتقفربو

 ىلإ هلازنإ اوشخ نيذلا .ةرصبلا يف كارتألا نيلوؤسملا رابك فرش
 .ةيعارش نفس ىلع ىيدنج ١ الا لاسرإ يف اولجعتف .ةيكرتلا يضارألا

 ءزجلاو ىوافلا برق .(فارغلا) فارجلا مأ ُْق الظيأرع ناك ءزج مهنم

 ردع :نزي .عشت ةيرعلا طش يف ةييتنم ةريزج . فيساسحلا| مأ يف رخآلا

 ثيح «رهنلل ةيكرتلا ةفضلا لع ةعقاولا نيزلا توكو ةيليفلا ف لعزخ
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 (0) مقر ةقيثو عبات

 تبسن ططخ لاشفإ فده» ةطشنلا تاءارجإلا هذه تذختا دقلو

 يصخشلا هودع لايتغال ء.وافلا برق .ةرودلا ةقطنم ىلع موجها كوابل

 ارقم تقولا كاذ يف ناكملا اذه نم ذختا يذلا .ميهاربإ نب فسوي
 ةيكرتلا تاطلسلا تنب دقو .هتلئاعل اكلم ةقطنملا هذه ربتعتو هتماقإل

 عيباسأ ةعضب لبق ةرصبلا يف تجار ةيوق تاعئاش ىلع اذه اهداقتعا
 نم نيتعاس دعب ىلع ةعق ةعقاولا ريبزلا ىلع موجه مايقلل دعتسي كرابم نأب
 مل عبطلاب تاعئاشلا هذهو .فسوي ىلع ضبقلا فدهب لويخلاب انه
 ماقو .ةيكرت تاوق ريبزلا ىلإ ةرصبلا نم تلسرأ كلذ عمو .قدصت

 .اهب ةيليل تايرود 5 ةنيدملا هذه ناكس

 -0- - داقتعالا 5 1 ةقاررم كارا مد - ري نأب هداقتعا

 ًايئدبم اوررق نيذلاو .هدض كارتألا اهأدب يتلا ةديدجلا ةلمحلا ءارو
 دودح يف ةعقاولا نيشوكلا خويشلا تاكلتمت لك ليجست ةداعإ

 ديحم ةيغأ قالوأ مساب .كرابل 7 (يلاع ريتعتو ةيكرتلا ىيفارألا

 .تيوكلا مكاح

 بعر يف كرابم راص دحلا اذه ىلإ رومألا روطت لاهتحا مامأو
 ىلإ اولسرأ نيذلا .زيلجنإلا ةدعاسم وق بلط هنأ ةجردل ديدش

 ماعلا قليفلل عبات يركسع هبش اتخيو «5مطتما» ةلسارملا ةثيفس ةرضبلا

 قئال ىوتسم ىلع لافتحالا ةجحب (.«13825682606» رهشوب يف يزيلجنإلا

 نكل .وينوي 7١/١7 يف شرعلا ىلع عباسلا دراودإ كلملا سولج ديعب
 معدلا ميدقتب رماوأ نيتنيفسلا نيتاه ةداق ىلإ تردص رمألا ةقيقح يف
 : يتآلاب ةرصبلا يلاو بلاط ىذلا للحمل يزيلجنالا لصنقلل لاعفلا

 ب 231777 تب



 (60) مقر ةقيثو عبات

 ردبلا ملاس نب زيزعلا دبع ةرصبلا يف كرابم ليكو حارس قالطا ١

 . كارتألا هلقتعا ىذلا

 ابهن دق اناك .ةنصارقلا نيب نم راصن لآ نم نيصخش هميلست  ؟

 دودح ىلإ - لعزخ ةرمحملا خيش حيرصت بسح - ارفو .سينملا
 .ةرصبلا ةيالو

 يدييام ىللعو :ةيخأ دالوأل كرابم يضارأ ميلست ىلع جاجتحالا

 لصنقلا ماقو ءزيلجنإلل بلاطملا هذه لك بيصن وه ضفرلا ناك 2
 .ةناتسألا نم نوعلا بلطب .هتداعك .يلحملا

 كلذ دعبو .ًابيرقت عوبسأ ةدمل ةرمحملا يف ىقب دقف كرابم امأ
 ربع داع لب ٌريبكلا رهنلا بكري مل هنكل .ىأ ثيح نم اعجار داع
 نبسلاو . ىسرافلا جيلخلا ُْق بصي نوراق رهن نم لمهم ريغص ىرحجم

 .عجري بيرغلا قيرطلا اذه ربع هترامإ ىلإ تيوكلا خيش ةدوع يف
 فسوي بناج نم موجحهل هضرعت لامتحا نم هفوخت ىلإ .ودبيام ىلع
 . ةتيمتسملا ةمواقملل دعتسي تقولا كاذ يف هرودب ناك يذلا .ميهاربإ

 مستي نأ الإ نكمملا نم نكي مل نيخيشلا ءاقل نإف لاح ةيأ ىلع
 ةيرس يف ترج يتلا (هتاضوافم نأ وهو دحاو ببسل يمايس عباطب
 كام ىلحملا يزيلجنإلا لصنقلا بئان ةيلعافب اهيف كراش دق .ةمات
 ش . (52[38 2مدهآا) لانود

 نأ الإ .تاضوافملا اب تطيحأ يتلا ةيرسلا لك نم مغرلابو

 يرس فلاحت ةمثو .اهنأشب ةرصبلا يف تقلطأ دق ادج ةريثك تاعئاش
 هنع تغلبأ نأ قبس دقو .تيوكلاو ةرمحملل نييلاحلا نيخيشلا نيب
 دق لعزخو كرابم ءاقل نأب حجرن انلعج اذهو .مكيلا يتيلصنق
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 (5) مقر ةقيثو عبات

 مل كرابم نإ ثيح رثكأ كلذ انل دكأتو .روكذملا فلاحتلا زيزعت فدهتسا

 ةموكحلا ةمواقم نم هنيكمتل هصرقأ لب .لعزخ عم هتقادص عطقي

 م١٠٠ اهتميق قدانبب طقف سيل ةيكيجلبلا كراحلا ةيضق يف ةيسرافلا

 زيلجنإلا حصنو .ةيكرت ةريل ٠١٠١١١ ب تردق لاومأب لب. ,ةيكرت ةريل
 ظ ةرمحملا خيش ىقبي يك هنم نيدلا ليصحت يف لاجعتسالا مدعب كرابم

 اه ةسردب ايدام هل اعيان ةقيرطلا هذه

 فسويل ةيبور ١٠١١٠٠٠١ ب نيدم لعزخ نإف كرابم بناج ىلإو

 نكل «نيرخآلا صاخشألا ضعبل ربكأ غلابمبيو ءريهشلا ميهاربإ نب
 لك ناهر كفي نأ ءانعمس امك .يوني هنإف هذه هتينويدم مغر

 تاناخ عم لعف املثم .ةيسرافلا ةموكحلا نم هترادول ةعباتلا يضارألا

 تاواتإ نم ةموكحلل نآلا اهيلع ام ةيدأتب يب هدهعت عم «رايتخب

 .جارختو

 زيلجنإلا مه .ودبيام ىلع .لعزخل ةركفلا هذهب ىحوأ يذلاو
 نآلاو هلالقتسا ىلع نارهط لواطت نم تقولا لاط هنوفيخي نيذلا
 نم ريبك ءزج لقن يف هاشلا اياون لوح ةديدج تاعئاشب هنوبهري

 ىلع عالق ءانبو .ةرمحملا ىلإ لوفزيدو رتسوش يف ةيركسعلا تايماحلا
 .ىلفسلا نوراق يضارأ لك

 تاكلتمت لك عيبي نأ لعزخ دارأ روكذملا ءارشلا مامتإ لجأ نمو
 لثم اهيضريال ىمظعلا ايناطيرب نكل ءايكرت دودح يف ةعقاولا هتلئاع

  تاعئاشلا بسح  زيلجنإلا نإف مث نمو .ءرومألل روطتلا اذه

 امأ .لاومألا مهنم ضرتقي نأ حاحلاب ةرمحملا خيش ىلع نوضرعي
 .ةقفصلا هذه ىلع ةقفاوملا ضفر دقف .مهتبعل كردي يذلا لعزخ
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 (5) مقر ةقيثو عبات

 هفيلحو هقيدص يف ريثأتلا هيلإ بلط دق (كرابم)نأب داقتعا ةمث اذلو
 . ارتلجنا عم نواعتي يكل

 ةدعاسملاب زيلجنإلا دوعو يف ةرمحملا خيش ةقث نأ ىلع ةوالع
 ىدل ةرفاوتملا تامولعملا بسح  مهنأل .ةوقب تزتها دق معدلاو

 هوكرتو ةريخألا كرامجلا ةياكح يف لعزخ نع اولخت دق  يتيلصنق

 لصنقلا بئان ىلإ نأشلا اذهب ايدو امول هجو دق وهو .هدرفمب
 مالكب ىمظعلا ايناطيرب بودنم هيلع درو .ةرمحملا يف يزيلجنإلا

 تقو اهئاقدصأ نع ادبأ لختتال ةريخألا نأب تاحيضوتو لوسعم
 ةداهش يف لثمتي نأ ضورفملا نم ناك لوقلا اذه ىلع ليلدلاو .ةدشلا

 .زيلجنإلل هتقادص نم اهققحي يتلا ةبيطلا جئاتنلا نع تيوكلا خيش

 ريرقتلا اذه لاسرإ ريخأت يف ببسلا نأب فيضأ نأ يبجاو نمو
 ةرمتسملا هتابون تلاح يتلا ءايراللا ضرم نم هب تبصأ ام ىلإ عجري
 . لمعلاب يلاغشنا نود

 ريدم :ةداسلا نم لك ىلإ ريرقتلا اذه نم اخسن لسرت فوسو
 .نارهط يف ضوفملا ريزولاو .ةداعلا قوف ريفسلاو .لوألا مسقلا

 مكيلاعمل «لماكلا يصالخإو يمارتحا قئاف عم

 .ميركلا يديساي

 عيطملا مكمداخ



 (1) مقر ةقيثو

 117 ريوتكا ا مقر

 ةيجراخلا ةرازو

 ةرصبلا يف ةيسورلا ةيروطاريسمإلا ةيلصنق

 ١4 مقر 1١9٠7 ماع رمتبس /١

 ةيويسآلا ايكرت

 ميركلا يديس

 شتفييسكلا نافيإ

 .يلاتلا ثداحلا عقو ماعلا اذه سطسغأ نم يناثلا فصنلا يف

 قأب حابصلا كرابم نم صلختلاب هاياون كرت نبع دعبلا لك ديعب

 نم اهراحيإ ءانثأ يف «1هم ال/ةمو» غنيوبال ةيبرحلا ةنيفسلا تلباق

 .ربلا نع دايبوب ةريزج لصفت يتلا .هللادبع روخ ةانق ربع

 |(نيبو .فقوتلاب اهيلإ ةراشإ «1هم اللثدع» غنيوبال ناطبق 07

 ةلواحم ُْق نارخألا نابكرملا ىلطنا :ةتراشإل «بكارم ةثالث تياحتسا

 . كانه ءافتخالا

 اهتدراطمل ءاملا ىلإ نوقروت لازتإب روف ىريلجتإلا ناطبقلا ردان
 . نيطباضو نيحلسم ةراحب عم
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 (5) مقر ةقيثو عبات

 نيريخألا مقاط ماق .نيموبلا نم ناقروزلا برتقا امدنعو
 لتتم يزيلجنإلا دكؤيام بسحب ةجيتلا تناكف ءاميبع رانلا قالطإب
 لتقم ىلإ ىدأ امم ءامهرودب رانلا ناقروزلا حتفف . .نيرخآ حرجو راحب
 يضارألا يف اوفتخاو ةحابسلاب مقاطلا يقاب اجنو .برعلا نم ا/

 . حيرلا بهمل امهموب نيكرات ةيسرافلا

 نفدب «آهم الكتمقع» غنيوبال ناطبقل ةيكرتلا تاطلسلا حبست ل
 ,(نيتناركلا) ةرتف ءاهتنا م - ةرمحملا ىلإ هجوتف .وافلا يف ليتقلا راحبلا
 هفلخ ارطاق .ةرصبلا ىل اهنمو - ةيركسعلا نفسلل نيموي ةدمل ةررقملا

 .نيموبلا الك

 ميدقتب فاليتارب .غ يلحملا ي يزيلجنإلا لصنقلا رداب روفلا 0
 .ميهاربا نب فسوي لاقتعاب اشاب يرون ىفطصم يلاولا ىل
 حلسملا اهمقاط عم ةيلاع ةروكذملا ةسمخلا بكارملا لاسرإب 9

 . كرابم ىلع موجهملا فدهب تيوكلا وحن

 فسوي نأ ةيلصنقلل ترفاوت يتلا تامولعملا نم حضتا لعفلابو
 اوناك كرابم ةيشاح نم ًاصخش نيرشع عم هقافتا دعب ميهاربإ نبأ
 .تيوكلا خيش لايتغا ةيلمع ربد .همكح نم نيمربتم

 برعغلا نم انك 17 ديت ماق فدهحللا اذمل افيقحتو
 لكب مهزهجو ةسمخلا بكارملا ىلع تيوكلا ىلإ مهلسرأو نيحلسملا
 امو لابحلا ملالس لثم ,كرابم رصق ىلع ايل موجهلل يرورض وهام
 . كلذ هباش

 راع ءرسلا ىف ( نيرماسلا لح 0
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 (5) مقر ةقيثو عبات

 اهيلإ تردص ىلا ىىاآشضم الا/ 11 ع» لاسرإب روفلا ىلع ردابف .رهشوب

 فسوي بكارم نع ثحبلاو تيوكلاب ةطيحملا هايملا ىلإ هجوتلاب رماوألا

 . ميهاربإ نبا

 نم ةيزيلجنالا ةيركسعلا ةئيفسلا ريخألا بكارم تأر نيحو
 شيتفتلا»و صحفلل دادعتسالا نم اهنم نفس ثالث تنكف «ةةيعن

 ءافتخالا يف اقفوي ملف نارخآلا ناموبلا امأ .مالسب اهحارس قلطأف

 مقاطلا نمو .زيلجنإلا ةضبق يف اعقوو هنيح يف ريشمهبل ةلحضلا هايملاب
 برعلا لبق نم ًاصخش ١7 لاقتعا مت ةيسرافلا يضارألا ىلإ رف يذلا
 .لعزخ ةرمحملا خيش ىلإ مهولسرأو مهطابر اوقثوأ نيذلا .نييلحملا
 مغر .زيلجنإلا حاجلإب مهباوجتسا مت نيذلا ىرسألا نإ لاقيو
 اوشفي ملو مهتلحر نم ةياغلاب اوفرتعي مل .هيلإ اوضرعت يذلا بيذعتلا
 . مهئاكرش ءامسأ

 يلاولا ىلإ ريبزلا نم ميهاربإ نب فسوي ىعدتسا نيحو
 دلاخ :اهريبدتب مهتاو ,ةرماؤملا هذه يف هكارتشا ركنأ . باوجتسالل

 . دمحم خيشلا ينبا «نيغلابلا ريغ دومحو

 فسوي ريذحتب ماق دق هنأ ىلإ يعم هثيدح يف يلاولا راشأ دقو

 لصنقلا نأل ..ةناتسآلا ىلإ ةيضقلا هذه ملس هنكل .ميهاربإ نب

 نب فسوي ةنادإل ةيفاكلا ةلدألا مدقي نأ عطتسي مل يلحملا يزيلجنإلا

 راع ماهتا ىلع ءانب زيلجنإلا بلط ةيبلت نكمملا ريغ نمو ؛«ميهاربإ
 .لوبناتسا نم كلذب رماوأل يلاولا يقلت نود هدض

 مكيلاعمل .لماكلا يصالخإو يمارتحا قئاف عم

 ميركلا يديساي
 فومادآ .أ عيطملا مكمداخ

 تارا“ د



 »وه

 )2 مكر هقينو

 ةناتسآلا يف ةرافسلا

 1١010 مقر ري رفت

 0 ص

 ةيروطاربمإلا ةيسورلا ةيلصنقلا
 ةرصبلا يف

 1 ماع رياني /

 ١4 مقر

 ةيويسآلا ايكرت

 ميركلا يديس

 شسقييسكلا نافيإ

 ربمفون ١١ موي ةناتسآلا يف لامعألاب مئاقلا نم ةيرس ةيقرب تيقلت

 لابقتسال رهشوب ردنب ىلإ رفسلاب اهيف يل زعوأ .يضاملا ماعلا نم
 هلوصو ررقملا نم ناكو .ىسرافلا جيلخلا ىلإ (دلوكسأ» دارطلا ةقفارمو

 .ريمفون 55 موي ءانيملا ىلإ

 ملست ببسب رخأت دق رهشوب ىلإ دارطلا لوصو نأ الإ
 .يلوألا لودجلا ىلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ ىلإ ىدأ امم .محفلا

 اهانئلصو ثيح .تيوكلا وحن ريمفون 78 ةليل طقف «دلوكسأ» هجوتف

 ىلإ لوزنلا نم انكمت طقف ريمسيد نم لوألا حابص يفو :ةنيدملا
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 (1) مقر ةقيثو عبات

 . خيشلا تيب ىلإ انهجوتو يعم الصو ناطباضو

 اهتايوتحمو «ةيبوروألا ةقيرطلا ىلع لابقتسا ةرجح كك (:لوتمأ

 ةاجعسلاو ىابموب ُْق عونصملا ثاثأآلا نم امل زيلجنإلا نم ةادهم

 ةرصايقلل ةبوزلا تاحاوللاب ءاهتناو :ىفرألا ىلع شورمملا يبوروألا

 .ايروتكيف ةموحرملا ةكلملاو زيلجنإلا

 بفعو .ةريخألا ةنوألا ف هتحص تروهدنو ةدسب مره 7 لبق نم 83

 انل رذتعا روفلا ىلعو ؛هراوجب انسلجأ بيحرتلا تارابعو ةيحتلا لدابت

 .نافرخلاو لوجعلاك ةيديلقتلا ةيبرعلا اياذا

 ةرملا هذه ةنأ ىلإ كرايم واشأ الملا هللا دبع هريتركسو رباج وهو

 ىلع هفرعتل ًادج ديعس هنإو :ىمور لصق ثلاث هنري يف لبقتسي

 ىلع ةرصبلا عوقول ارظن دوا ويسبب ةصاخ "روس

 اننفسو يسراملا جيلخلل انترايز ىلإ ىلاتلا ثيدحلا يف انلقتناو

 ىتح اهنم ةنيفس ةيأ ةرايز مدعل هفسأ نع خيشلا برعأف «ةيراجتلا

 ىفاع لك لذب ًايصخش هدادقتسا نم مغرلا ىلع ىلع ؛تيوكلل آلا

 .هتاكلتمم يف ةيسورلا ةراجتلا ريوطت لجأ نم هعسو

 ىديدحلا طخلا ةلأسم كرابم ىدل هتراثأ صاخ مامتها ةمثو

 فحصلا هبتكت مع ليصفتلاب ينم رسفتسا نأ ثيلامو فاد
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 (1) مقر ةقيثو عبات

 نم همه دق ام لك راصتخاب هل تلقنف .ددصلا اذه يف ةيبوروألا

 نأ لامتحا ىلإ ريشت ةيبنجألا ةفاحصلا نأ ىلإ اهنيب نم تهونو .رابخأ
 ظخلل ةيئابنلا ةطحملا اهرابتعاب ايناملأل تيوكلا نع ارتلجنا لزانتت
 . يديدحلا

 اهربتعي يتلا يضارألا يف زيلجنإلا نم حقولا فرصتلا اذه لثمو
 اذه ىدل يبفغ ةروث راثآ دف .هتاكلتمت يع أ ةعيضرأل اء كرايم
 نأب دحأل حمسأ ولو . خيشلا انه انأو» هاه ابجعتم ابجعتم حاصو نزتملا يبرعلا

 .«يكالمأ يف فرصتي

 ةسشفقلب عشب مايصلا ةبسائمب هنإ انعدوي وهو كرابه انل لاق
 لسريس هنكل .دارطلا ىلإ هسفنب ءيجملا نم نكمتي نل اذلو 225

 «دلوكسا» ىلإ ريخألا ءاجام ناعرس لعفلابو ءانءارو رباج ربكألا هنبا
 يف موقلا رابك نم ةريبك ةيشاح هتقفربو ريبك يعارش بكرم رهظ ىلع
 دارطلا ىلع ليصفتلاب مهعالطإ متو .ةرامل نييرقملا خويشلاو ةنيدملا

 . هلك

 .ديص ةيقدنب ةمساب ناطقلا داع وساع خيشلا ةرداغم لبقو

 . لكينلاب ايلطع [سابص كرابملو

 ةيصخش هرابتعاب رباج خيشلل ةيحن فئاذق ةيأ ةيعفدملا قلطت ملو
 معزي ناك هتيشاح نم ضعبلا نأ متر +يعسر عضو يأب عتمتتال
 .فئاذق سمخب هييحت ةيزيلجنإلا ةيركسعلا نفسلا نآب

 ضعبو انأ هتقفارف .هطابض ريبك ناطبقلا لسرأ ةرايزلا درلو
 يذلا كرابم انرزو لحاسلا ىلإ ىرخأ ةرم انلزنو نيرخآلا طابضلا
 .قباسلا هبيحرتلا نسفتب انليقتسا
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 (17) مقر ةقيثو عبات

 رصتقا كلذلو ءخيشلا دنع ًاليوط ثكمن 1 ةرملا هذه قو
 هنأب ةصاخ ةروصب دكأ كرابم نأ ريغ «ةيديلقتلا تالماجملا ىلع انثيدح

 ءاضقل ةنيدملا رداغي نأ ررقملا نم ناك تيوكلا ىلإ انلوصو موي يف

 .دارطلا لابقتسال اصيصخ رفسلا لجأ هنكل .هتاجاح ضعب

  رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ربيكأ ةيمهأ بستكي همالك ىزغم نإ

 رهشوب يف يزيلجنإلا لصنقلا بئان نأب دعب ايف انأ تملع املثم
 نأ لواحو .«سنرول» تخيلا عم ربمفون ١١ موي تيوكلا راز دق ناك

 لبق ةنيدملا جراخ عقاولا هرقم ىلإ رداغي نأب حاحلإب خيشلا عنقي
 .«دلوكسأ» لوصو

 حابصلا يف تيوكلا انرداغ ريمسيد ” قفاوملا يللاتلا مويلا يفو

 ءدبلا لبق سابع ردنب ىلإ لوصولا لجعتي ناطبقلا ناك ثيح .ركابلا
 .روطاربمإلا ةلالجلا بحاصل ةسركملا تالافتحالا يف

 دحاو موي 5 505 ًاريصق «ةجنل» يف انفقوت ناك ببسلا اذهلو

 ايادحلا لدابت نم ناطبقلا نكمت كلذ مغرو ءربمسيد نم عبارلا وه
 ددع ماقو ءالوأ هترايزب ترداب يتلا ةيلحملا تاطلسلا عم تارايزلاو

 .دارطلا دقفتب راوزلا نم ىصحيال ريبك

 4 ةيلحاسلا ةيعفدملا تقلطأ لحاسلا ىلإ ناطبقلا لوزن ءانثأ يفو

 .هل اميركت تاقلط

 هأيم ُْق هبلهم (دلوكسأ» ىقلأ ريمسيد نم سماخلا حابص فو

 ةيسرافلا ةنيفسلا عم ةيحتلا تاقلط لدابتب ماقو .سابع ردنب

 لامتكا مدع ةجيتن ثدح دق طيسب مهافت ءوس نأ ريغ .(سيلوبيسريب»

 .سرفلا لبق نم ةيسورلا ةمألل ةيحتلا در تاقلطل ررقملا ددعلا
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 (1) مقر ةقيثو عبات

 رهشوبل ماعلا مكاحلا قالخأ مرك لضفب روفلا ىلع ىوس ام ناعرسو
 دقفتل «سيلوبيسريب» لقتسا يذلا .مظعملا راوس ناخ يلوك اصر ازريم

 يف تاقلطلا ىقاب قالطإب سرفلا رمأو . جيلخلل ةيسرافلا قاوملا
 . يروصح

 دارطلا ناطق هيلإ ايهيجو ىلا ةيضخشلا ةوعدلا ىلع اذرو
 مظعلا راوس نلعأ بسس نم سااسلا تالاشسا يف ةكراشملل
 مويلاب انعم لافتحالا فرشملا هبجاو نم نأ ربتعي هنأ ريبك ةادعتساب
 ةمأ رمآ روطاربمالا ةلالج ةيروطاربمالا ةماخفلا بحاصل لجبل
 لمتحتال يتلا رومألا مغر هرفس يغلي وهف كلذلو ,.ةقيدصلا مرا

 .رهشوب ردنب ىلإ اروف هتدوع ليجأت

 دوجو نع (ةجنل» يف انتغلب ىتلا تاعئاشلا ةحص تدكأت امدنعو

 .سابع ردنب نم اليم ٠ دع ىلع ةعقاولا بانيم ةقطنم يف اريلوكلا

 يسم هارطلا لإ ديعسلاب هاير آل صايسلا منع ناطبقلا روق
 لعج صرحلل ىطايتحالا ءارجإلا اذهو .رصيقلا ديعل تادادعتسالا
 هب اويجنعأ "كلذ عمو ءديعي نم اندارط نودهاشي سابع ردنب ناكس
 . هحطس جراخ ةزرابلا ةرابحلا هعفادمو هريساومبو

 تاولصلا دهاشو ةلماكلا ةيمسرلا ءايزألا ىهبأ يف هتيشاح عم

 لحاسلا ىلع نم ةيسرافلا ةنيفسلا عم ًاضيأ ةيعفدملا تكرتشاو
 . مالعألاب ةنادزم حابصلا ذنم تناكو ةيحتلا قالطإ يف

 ُْق باخنألا تعفر ةيلحملا تاطلسلا روضحبو راطفإلا لالخو

 لثة



 (1/) مقر ةقيثو عبات

 . يسرافلا هانا ةلالحلاا بحاص هةحص

 ةفايس بفصتب سمشلا فبورغ لبق تلصو مويلا سمن يفو

 تنادزا اضيأ ناطبقلا نم ةوعدبو «©هؤاةءا» ةيزيلجنإلا ةنيفسلا

 ةدشب سورلا نم نوفاخي زيلجنالا نأب معزت ةنيدملا يف ةفيرط تاعئاش

 لدابت نأ لعب ( سيلوبيسريب» كبك ريغ رامسيد نم عباسلا يفو

 دربل هطابض ريبك ناطبقلا لسرأو .ةيعادولا ةيحتلا تاقلط اندارط اهعم

 لحاسلا ىلإ هعم انطبه امدنعو . سابع ردن ف مكاحلل ةرايزلا

 .ةقلط ١ نم هل ةيحت ةيلحاسلا ةيعفدملا تقلطأ

 ءاهمع فلك ىلا ةمهملا «دلوكسأو» دارطلا رجا نأ دعب اذكهو

 لاريمألا مساب ايرس افلغم ينملسو يلحملا مكاحلا ىلإ هاياده ناطبقلا

 ,رهشرب يف ةماعلا ةيلصتقلا ىدل ظفحلا هميلسل غربايكاعش .ثووابلا

 يننكل :اهلقتسال ةرصبلا وحن ههجتم ةرخاب لوأ ترظتتناو

 ترداغ امدئع «راممسيد ا ىح سابع رذدنب ِق راظتنالل تررطضا

 ءدي ةرصبلا ل] لصأل لمع لغ ىلإ ةهيبنلل ةيزيلجتإلا ةلسارملا ةثيفس
 . رامسي د و 1

 ةيلاع ةروكذملا هتيقرب يف ةناتسآلا يف لامعألاب مئاقلا نأل ًارظنو
 ريصقلا يدوجو ةصرف تزهتنا لقف .تيوكلا د صاخلا ىهابتنا 5

 ؟:تاورأفق ب



 (1) مقر ةقيثو عبات

 .ةرصبلا يف ىنتلصو ىتلا تاعئاشلا ضعب ةحص ىدم ربتخأل

 ءاهذوفن لاجم ىلإ تيوكلا مض ىلإ ةيدنهلا ةموكحلا ىعست

 ردنب  ىيبسرافلا جيلخلا يف اهطاشنل يسيئرلا زكرملاب هطبرت نأ تررقف
 .ةمظتنملا ةيديربلا تالحرلابو اضيأ لباكلاب الثم ءرهشوب

 ىف ةيزيلجنإلا تالباكلا ةنيفس تماق فدحلا اذه ًاقيقحتو
 ةموكحلا امأ .ةيتيوكلا هايملل ليصفت حسمب ريمفون نم يناثلا فصنلا

 هسفن خيشلا عم ةليوط تاضوافم هتاذ تقولا يف ترجأ دقف ةيدنهلا

 ةمظتنم ةيديرب تالاصتا ةماقإو تيوكلا يف ديرب بتكم حاتتفا لوح

 حتف نأب هعانتقال ديربلا بتكم حاتتفا كرابم مواق ةيادبلا يفو

 .زيلجنإلا لثم لعفت نأ ىرخألا لودلا قح نم نوكيسف

 نع لزانتلا ىلإ فاطملا ةياهبن يف رطضا ىيتيوكلا خيشلا نكل
 ةيراجت تاقالعب دنهملا عم نيطبترملا نييلحملا راجتلا نإو ةصاخ .كلذ

 . ةيديربلا تاالحرلا ةماقإ لوديؤي اوناك ةطيشن

 «ظءمتانئط 1ملذه 5[عونت» ةكرش ةلاكو لقتنتس ةريخألا حاتتفا عمو

 طسو درفنم رخآ ىبيم ىلإ خيشلا كيس ُْق اهرقم نم 81201826108 (0»

 . لعفلاب هراجئتسا مل لقو ةنيدملا

 تيوكلا عم ةيقريلاو ةيديربلا تالاصضصتالا دوجو عمف ىلاتلابو

 2 -2 . قطانملا كلت ىف ثادحألا ريس عباتت نأ ةيدنحلا ةموكحلا 5



 (1) مقر ةقيثو عبات

 تيوكلا يف مهذوفن زيزعتل زيلجنإلا نأ انه رظنلل تفاللا نمو
 ىتلا ,ةيلاتتملا تاءارجإلا سفن اضيأ انه نوعبتي ةرواجملا لودلاو

 نش كلقنو ءيسرافلا .جيتفلا سفن يف مهطاضن ةيادب ابي تزيق
 ةيزيلجنا ةيلصنق سيسأت - نوكتس ةيلاتلا ةوطخلا نأب حيجرتلا نكمملا
 .ةيوق تاعئاش لعفلاب هلوح رودت يذلا رمألا .تيوكلا يف

 هحيتيال زيلجنإلا لبق نم نآلا ةأرج رثكأ تاوطخ ذاخا نإو

 يذلاو .ةناتسآالا ْف مش رفاوت يذلا 51311015 لال نهارلا عضولا نآلا

 اونمضي يكل هقرخب ايكرت اومهتي نأ ججحلا فلتخمب اضيأ نولواحي
 .فرصتلاو ةكرحلا ةيرح ايئام مهسفنأل

 عضولا قرخ متي نأ نونمتي مهف ةيزيلجنإلا رظنلا ةهجو نمو
 لبق نم تيوكلا ىلع رفاسلا موجها قيرط نع 5:ة[ن5 نانع نهارلا

 ةموكحلا ابتذخما ىلا تاءارجالل ارظن نكل ءديشر نبا دجت ريمأ

 . .هلهك ةقزاج ةرطع ذاخكا نم اهريصن 'عتمل ةيكرتلا

 ريبزلا ةنيدم ىلع موجهلاب تيوكلا خيش زيلجنإلا عنقأ دقو
 مهخيش مهسأر ىلعو .ءاهناكس لك نأب ةفورعملاو ةرصبلل ةرواجملا
 .ديشر نبال مهدشأو نيبصعتمل لا رثكأ خم ءدلاخ

 ذنم ريبزلا ىلع عمزملا موجهلا لوح ةمهبملا تاعئاشلا تجارو

 مل ءاهتداع يه امك «.ةيكرتلا تاطلسلا نأ الإ ,ةرصبلا يف ةليوط ةرتف

 ةطبخملا قطانملا ىلإو كانه ىلإ تلسرأف «لولخلا فاصنأ ىوس ذخشت

 . دونحلا نم امد
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 (1/) مقر ةقيثو عبات

 لهأ تاعمجت ىلع ةريغصلا تامججحلا نم ةلماك ةلسلس بقعو

 ادج ةيداع ةرهاظ اهرابتعاب ةرملاب ماتها يأ تفلت مل يتلاو ءريبزلا
 نارطم ةليبق برع نم ريبك عمجت ماق «ةوراجملا ةيبرعلا لئابقلا طسو
 ه دعبت ىِتلا ىعاقرلا ةقطنم ىلع ريمفون 5١ موي موجهملاب كرابمل ةيلاوملا

 لبولاو ةيشاملاو مانغألا نم ريبك ددع ىلع اولوتساو هريبزلا نع تاعاس

 ةاعرلا نم ةثالث اولتقو .ءرخآلا ضعبللو دلاخ ريبزلا خيشل ةكولمملا

 .اصخش 15 اورو

 لجع ىلع بحسناو .اهسفن ةنيدملا ةمجاهم ىلع مصخلا ؤرجي ملو

 . مئانغ نم هيلع ىلوتسا ام عم
 . ةيضقلا هذه ايست هسفنب حضوتسيل ريبزلا ىلاولا راز كككتعو

 لع اذه نأ هتعانق نم ًاقالطنا تاطلسلا لخدت ضفر ادلاخخ نكل

 . ةيصخشلا ةيب رعلا مهتاباسح نأش نم - هريبعت دح

 ىلع طبارملا ديشر نبا ىلإ ريبزلا ىلع موجهلا بخ لصو دقو
 لع ةركاب درلاو «كوايم فيوكت ارارق هيبلل راثأو «ىضايرلا «فواشم

 يرفس لبق ريخألا راصتنا لوح ةيوق تاعئاش تجار دقو

 لحخاد كلذ يف امبو اهتحص ىدمل قيقدلا رابتخالا دعب نكل .ديدحتلاب
 ىلع تناك .رومألا نأو عقاولل ًامامت ةيفانم اهنأ حضتا ءاضيأ كيركلا
 ايا

 ىده .ليبع ىقايرلل هراصح راومتسا عم كيشر حبا لم نأ :دعبف

 عفادم ةعبراب اهدعأتستو نيج ةنصحملا امناردج مامأو روهش ةسمخ

 ىلإ دوعس نبا جاردتسال يركسعلا ءاهدلا ىلإ أجلي نأ ررق «ةيزيلجنإ



 (1) مقر ةقيثو عبات

 ناسرملا نم ةريغص ةليصف ناردحلا برق كرتف .ةفوشكم ةكرعم

 ناسرف قلطنا جورخلاب مصخلا مه نأ روفو .ةنيدملا نع وه بحسناو

 فقوت ناكم بوص اوهجوتو .مهنوبقعتي يكل نورفي مهنأكو ديشر نبا
 ررقو هل ةبوصنملا ةديصملاب نهكت دوعس نبا نأ ريغ .ةيسيئرلا تاوقلا

 . ةنيدملا لخاد ىلإ ةدوعلا»و بوصألا نم هنأ

 .هتعره نع ةداعسو ةحرفب نوتدحتي كش ر م ءادعأ لأ كلو عضو

 هتماركب زتعملا يبرعلا ريمألا لعج فاطملا ةياهن يف اذه لكو

 ىلع ةعقاولا ةرهجلا برق ريمسيد 9 موي عيمجلل ةئجافم ةقيرطب رهظي

 . تلو أمل ةيلاوملا اهريغو ةهرمو راد ابيرع لئابقل ةكولمملا

 اهماوق ةليصف سأر ىلع مصخلل ىدصتو روفلا ىلع خيشلا به
 ريخألا تاوق نأ مغر ديشر نبا ةمجاهم ىلع ؤرجي مل هنكل .لجر افلأ

 .:تيوكلا ىلإ ادئاع كلنلا .ةرهشل لصي نأ لبقو .ةياعذت ةليلف

 كلذ يف اطبارم لظو اهنم تاعاس 8 دعب ىلع فقوت مث ء.ريبزلا هاجتا

 .ةرصبلا تاطلس عم ةفثكم تاضوافم اهلالخ ىرجأ .مايأ ” ناكملا

 ؛دجت ريمأل ساما فرصتلا اذه نم ادج ةريخآلا تحعلاو
 تايلمع يأ عنم دكؤت .ىرخأ ةره لوبتاتسا نم رماوألا :تلابعآو

 كب ينسح دئارلا لاسرإب ةرصبلا ىلإو عراسو .ثيوكلا دض ةيئاذع
 .لايقلا اذه سفن نم ةضانخ تايضوت هنو كيو نبأ لإ
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 (1) مقر ةقيثو عبات

 نباو كارتألا جاردتسال مهتطخ نع زيلجنإلا لختي ١ كلد عمو

 وزغل ةلواحملا راركت ىلع(كرابم)اوعنقأف .طيشنلا فرصتلل ديشر

 .ريبزلا

 موي ديدحتلابو .لوألا موجهلا نم ابيرقت رهش بقع لعفلابو
 ةسائر تحت لجر :؛٠٠ اهماوق نييتيوكلا نم ةليصف تماق ربمسيد ١"

 دعبت يتلا ةيسجربلا ةقطنم ىلع تمجهو ليق امك - كرابم ءانبأ دحأ
 ةكولمملا لاحلا نم ريثك ىلع تلوتساو .تاعاس 4 ةفاسمب ريبزلا نع

 ىلع عبطلابو .ةرصبلا يف ديشر نبا ليكو قيقش ماسبلا ميهاربإل
 .بيقنلا اهكلتمي يتلا مانغألا نم تارشع ةعضب

 ةرم اهسفن ريبزلا ةمجاهم ىلع اوؤرجي مل كرابم برع نأ ديب
 مهفلخ اوقلطني نأ ريبزلا لهأ داكو .باحسنالاب اوعراسو .ىرخأ

 نم مهتعنمو مهتفقوتسا يتلا يلاولا تاراذنإو حئاصن الول مهودراطيل

 .ةكللد

 نولمعي زيلجنإلا نأ لماك حوضوب نيبي هركذ قبس ام لكو
 دعبو .راظتنالاو ثيرتلا عضو نم كارتألا جارخإ لجأ نه طاشتب
 الأ ,ةريخألا ةليسولا ىلإ ءوجللا ودبي ام ىلع اوررق .ريبزلا يف مهلشف

 ةهج نم يأ .نيحانجلا نم دحاو تقو يف ديشر نبا ةمجاهم يهو
 .ضايرلا ةهج نمو تيوكلا

 كرابم شيج نأب ديفت .ةرصبلا ىلإ تلصو تامولعم ةمثو
 موجهلل ًاعم ناقسني ًايصخش هتدايقب دوعس نبا تاوقو رباج هنبا ةدايقب
 ,.نينكو. دربا لع كرترتملا

 رفح ا ةقطنم نيلاوملا خويشلا ءاعدتساب «هرودب .ريخألا مافو

 ىو



 (1) مقر ةقيثو عبات

 . ةررقملا

 نيب ةمساحلا ةكرعملا هذه ةجيتنب نآلا ىتح نهكتلا بعصلا نمو

 نأب داقتعا ةمث نكل «ةيبرعلا ةريزجلا طسو يف دوسيام ببسب نيخيشلا

 نوئش يف لخدتلا نم نونكمتيس .ىرخأب وأ ةقيرطب ء.زيلجنإلا
 .ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلإ تقولا سفن يف ريرقتلا اذه نم ةخسن قفرأ نأ يبجاو نمو

 . مكيلاعمل لماكلا يصالخاو يمارتحا قئاف عم

 ميركلا يديساي

 عيطملا مكمداخ

 يب 35



 هس

 (85) مقر ةقيثو

 ةناتسآلا يف ةرافسلا

 75 مقر ري رقت

 ٠١ه ١”  ص

 ةيروطاربمإلا ةيسورلا ةيلصنقلا

 ةرصبلا يف
 ١407 ماع سرام

 ها مقر

 ةيويسآلا ايكرت
 ميركلا يديس

 شتفييسكلا نافيإ

 ءاقل تيوكلا يف دقع ىضاملا رياربف رهش نم ةريخألا مايألا يف

 .ديشر نبا دجن ريمأ دض عارصلا يف هتدعاسمب ثتيوكلا

 فلك نأ دعب نقايرلا هوعس نيا كرث فدا اذ ًاضيقحتو
 ُْق ةيوكلا ومعت ١ 3ذغلا ةريغص ةليصف عم كرحتو ءابنع عافدلاب هءابرقأ

 8 فقوت دحاو دف ةريخألا لوصو لبقو . يصالا ريارجش فصتنم

 ا اهيلإ ابو ةرضعلا ليقف ميرفت ىلإ دوعس نبا ةوعد تو

 مسه ايهكلا هتاضوافم مايأ ةعضب ىذدم ا ىرجأ ثيح .روفلا

 . كرابم
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 () مقر ةقيثو عبات

 نبا ةدئاسم لغ كرايم ةقفاوم نع تاضوافملا هذه ترفساو

 نبا عنمل ةيرورضلا تاءارجإلا كش نأ هرولب لهعنت يذلا .دوعس

 .تيوكلا ةمجاهم نم ديشر

 . هل نيقفارملا برعلا

 نآلا ررق دق ءاقللا اذه ناك اذإ ام لوح تامولعم دجوت الو

 نأب حيجرتلا نكمي نكل .ال مأ .ديشر نبا دض ةيبرحلا تايلمعلا ءدب

 هدوب يذلا ءدحن ريمأ بناج نم ةوطخ لوأ ارظتنم ىفابيس دوعس نبا

 لواحت ىتلا ةيكرتلا تاطلسلل ةديدشلا تاحاحلالا الول اهذاختاب ردابي نأ

 . ةداح ةيبرح تايلمع هيا بش نم تا أ لئاسولا لكب

 تقولا ْف كيشاو نبا طابقا رصتقي كيايبيعتلا هذه ىلع ءانبو

 اَقفو 5 نقلا « ضايرلا ىلإ ةيئاذدغلا داوملا لوصو ممم ةلواحم ىلع نهارلا

 .العف بيرقلا لبقتسملا يف عوجلا اهددهتي - تاعئاشلل

 عم تيقوتلا سفن يف هيلاع روكذملا يتيوكلا ءاقللا ثدح دقو
 ميقي يذلاو قفتنملل قباسلا خيشلا نبا .تيوكلل اشاب نودعس ةرايز

 ءةفدص ةرحم آادبأ نكي مل كلذ نأ وديبو ..ةيرصانلا يف ةمئاد ةفصب

 لاح ةيأ ىلع ًاضيأ |هيسفن نيمأت يف نيفيلحلا ةبغر نم عبان امنإو
 دقم ريثت يتلاو قفتنملا برع نيب ادج ةيوقلا ةيصخشلا هذه ةدعاسمب

 .ةيكرتلا تاطلسلا قلق .ديغب ذمأ

 رداغو .ةيتيوكلا تاضوامملا يف اشاب نودعس لعفلاب كرتشاو
 تاكلتمع دودح ىلع راق . دوعس نبا عسم تقولا سفن ف تيوكلا

 يب 297



 (8) مقر ةقيثو عبات

 ملثم - نيفيلحلا ىلإ مهضنالا فدهب هنابرع نم ةريبك ةعومجم كرابم
 .ةرورضلا ةلاح ف انه نودكؤي

 ىذلا .ةرصبلا يلاو نع اشاب نودعسل ةرايزلا هذه رمأ فخي 1

 ىلإ هقرايز اسم ركنأو ةريصبلا ىلإ روضحلل روقلا لع هاعدتسا
 ةيشاملاو ىعارملا دقفت فدبب ةيماشلا يف طقف ناك هنأب ادكؤم .تيوكلا
 ْ . كانه اهكلمي يتلا

 تاءارجإلا ذه ذاختا ىلإ كرابمب تدح ىتلا بابسألا صخب اهيفو
 هفوخت يف ةهج نم .رصحنت ودبيام ىلع يىهف .ديشر نبا دض ةددشملا

 ىلع تغابملا هموجه دجن ريمأ ىرخأ ةرم رركي نأ لامتحا نم
 ةبيخ .ىرخأ ةهج نمو .يضاملا ماعلا ربمسيد يف لعف املثم .تيوكلا
 ةتاكلتمم خمأ نع عافدلاب هل زيلجنإلا دوعو يف ام دح ىلإ كرابم لمأ

 ,كلذل ةيفاكلا تاءارجاللا . هيأر بسح - اوذختي نأ نوق

 ةنطابق دحأل خيشلا لابقتسا ةعقاو هدكؤت ريخألا رمألا اذهو

 لبق .تيوكلا ىلإ ةمئاد تالحرب موقت يتلا ةيزيلجنإلا ةيبرحلا نفسلا
 ةموكحلا خيشلا خبو - يل يكح ا(لثمو  هتيب يف فصنو رهش
 ناطبقلا هيلع درو .اهدوعو ذيفنت يف اهنواهبت ىلع ةيدنهلا ةيزيلجنإلا

 لك دعب كرابم لبق نم خيبوتلا اذه لثمل غلابلا هبجعت نع بارعإلاب
 .هلجأ نم ارتلجنا هتلعفام

 ىلإ تقولا سفن يف ريرقتلا اذه نم ةخسن قفرأ نأ يبجاو نمو
 .لوألا مسقلا ريدم ديسلا

 . مكيلاعمل لماكلا ىصالخإو ىمارتحا قئاف عم

 عيطملا مكمداخ .ميركلا يديساي
 فويلاس .]

 . ةةقا



 (9) مقر ةقينو

 ةناتسالا ىف ةرافسلا

 ١١55 مقر ريرقت

 "9 5”  ص

 ةيروطاربمإلا ةيسورلا ةيلصنقلا
 ةرصبلا يف

 #١٠5٠ ماع ليربأ ١

 56 مثر

 ةيويسألا ايكرت

 ميركلا يىديس

 شسفييسكلا ناشإ

 اماق دق كرابم تيوكلا خيشو دوعس نبا نأب مكيلاعم مالعاب ف رشا

 ريمأ دض ةيبرحلا تايلمعلا فاتقغسال ةلواحمب ىضاملا رهشلا ةيابن ىف

 .ديسر نبأ كج

 ناك فورظ دوجو نم مغرلاب لشفلاب ةلواحملا هذه تءاب دقو

 - ةريبك ةيبرع لئابق ثالث :نيفيلحلل ادج ةيتاوم نوكت نأ دقتعملا نم

 .ديشر نبال ةقباس ةفيلح |[ئاد تناك ىتلا  ناجعلاو ريفظلاو ريطم

 لوخدلاو هيلإ مايضنالا ةديعب ريغ ةرتف لبق ثيوكلا خيش لع تحرتقا
 يذلا قباسلا اهيماح دض هتدعاسمب هل اهدعو ىلع ةوالع .هتيامح تحن

 علطتي كرابم ناكو .اهمعز دح ىلع ةلماك ةعيطق اهنيبو هنيب تعقو

 ةريبك ريغ ةيمكب مهلسر دوزو مسقلل مهقطن روف قفاوف .هتاوق ةدايزل
 .ةحلسألا نم

 تك م



 (9) مقر ةقيثو عبات

 كرحتي نأ ررقتو .لئابقلا هذه نم ةدعاسملا ىلع لامآلا تقلع

 . لجر مةوةةوو ال6 :* نيئام اهماوق ةليصف ةدايقب موي ناك

 ةنيغدلا ةقطنم برق .تيوكلا نم ًابيرقت مايأ 4 دعب ىلع نكل
 .رباجو دوعس نبا ىلع ةأجف ةيلاع ةروكذملا ثالثلا لئابقلا تمجه
 ىلإ ارطضاو باودلا لك اهحلالخ ادقف .ةقحاس ةميزه |(ب ترمللاو

 خيشلا رماوأ ىكع ءانب كانه انلعأ اابتكل .تيوكلا ىلإ باحسنالا

 .ذيشر نبا تاوق ىلع لماكلا اهغراضتنا

 نبال قاتلا فيلحلل لثام لقف ثدح ًابيرقت تقولا سفن فو

 قجنس ىلإ تيوكلا نم هتدوع دعب يذلا .اشاب نودعس  دوعس
 ركن ريفظلاب روبجلا ةلييق داق ةيماشلا ىلإ يرسل ةره داع . قفا
 .ديشر نبا راصنأ نم ةريغصلا لئابقلا ضعب ببنب ماق ثيح .دجن

 نودعس مزه :ةنابرع ةدجنل به رمألا اذهب ريخألا ملع امدنعو
 ىلإ رارفلا ىوس هفعسي ملو .هلاجر نم تائم ةعضب دقفو اشاب
 .ةيسيمخلا ىتح هقحالي لظ ديشر نبا نأ الإ .قفتنملا

 هئادعأ لاعفأ نم هريص دفن نأ دعب ديشر نبا ررق كلذ بقعو

 وهو ضايرلا وحن ةعرسب هجتاو .راظتنالاو ثيرتلا عضو يف ىقبي الأ
 ةليصف همامأ لسرأ فدمحللا اذهل اقيقحتو .اهماحتقاو ةنيدملا وزغ يوني

 ىلإ اليل لغلغتت نأ اهيلع ناك .هلاجر نم تائم ةدع نم فلأتت
 ةيسيئرلا هناوق' ىلع ناكو «كلذل اصيصخ ةدعم ملالس ةدعاسجب ةئيدملا
 . جواخلا نم هموجه دعاست نأ



 (9) مقر ةقيثو عبات

 تليوق «ءةيمامألا هتليصف نأل : حجنت مل ةطخلا هذيع لأ كبف

 تاباسح سكع ىلع .ضايرلا نع < نيمفادلل لبق نم ةيراصض ةمواقمب

 نيح ىلع ذخأيو ةنيدملا ءىجافيس هنأب دقتعي ناك يذلا ديشر نبا
 رئاسخ دبكت نأ دعب بحسنا دق ديشر نبا نإ تاعئاشلا لوقتو .ةرغ

 .ضايرلا برق طباري لازام هنكل «ةريبك

 ىلع رورسلا لخدأ دق مصخلا ةميزه لوح ريخلا اذه نأ ودبيام ىلعو

 خيشلا رقم 2 اهومصوم ناك يذلا دوعس نبا هفيضو كرابم سفن

 امنأل .(ةنيدملا نع نيتعاس دعبت) ةرسلاب  ةنيدملا جراخ يتيوكلا
 ريضحتلا ىلع ايلاح نافكعي تيوكلا نم ةدراولا رابخألا رخآ بسح

 .دجن ريمأ دض ةديدج ةلمحل ليصفت لكشب

 ىلإ تقولا سفن يف ريرقتلا اذه نم ةخسن ىشرأ نأ يبجاو نمو

 .مكيلاعمل لماكلا ىصالخإو يمارتحا قئاف عم
 ميركلا يديساي

 عيطملا مكمداخ

 فيتلاس .أ
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 1آ1ةمعتر, آه. : 12012 ان12061 (نان12002 320 31, آ. 1

 30م1, (3 .: ظرتاتما هآنعإت اص آضلئ3: 1858 - 1905: (ندهصحط 08غ , 1965

 3123و , طط. : '1طع آنا1ع 01 2ء1علن (007ب 01941

 نعمت 11غ , ال. ةه. : 1010 15]52انتكن هل 1هدءءاوم 2هآانعزن, آن 4.
 [1ةاجاسم, 1 .لل. : (©010ع2 آ101ةهمنتتب آه 3

 [ادستسع؟-2 ن1 عوأج]1: (ءوءطتعاطتأع 0ع5 (05ددمست دءطعم 1[عاعءطعو ,8
 11,١701 .آ11 ,(132,1962,1963

 ]ل1 عكا, ال. (. : آ01م1هندج2عقن اص اطع !11عدع دم 1110016 825,8.
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 [عججومجهللعأطب 1: 1جيكوتمس اضم ءم12115121 320 2ءعواقم 5
 ]ج21 51371 5610165, 7

 [ممععإت , 1 . : 1ع انضم علمت: ةتهطأ2 همم طع 110156 01 53110, 2[
 ةتقتل 102001981

 [مسععتر ]ا .: 121 م101232إ) 04 120م6112115121, 1[, 6.
 آ.مدعتت عع, 5. 11. : 1130 , ا 3.

 ]مرتتعا , 0 .0. : 6ةجعءاامعت 04 طع طءموزهس ن1, 0طحقنت 320 ( عض
 م1ةط1ةب 701. 1, 1.200, 0.

 11هدعوت , 6 .آ/. : 1طع 8مل 04 1501302 , آ02001,1963.
 110:1ةون, 0. : 8عءم11ةءاتمضقر, آ02008 7

 31نقذ], لل. : 7انع 7ءنمعدءطتعطأع 70م قتدطتقم, آعام218-/ 16015
 © ممعمطعتس 10 : ]2زع 8ءعلستمعم , 80 111, 601, 1952,

 مطتاطزن, 11.5غ.: قئوطتقم آان116ءر 102003, 4
 مطتاطب, 11. 5: 4ق2013,ص 0.

 ماطتلاز:,11.5:.: 5201 قت2013, 8ءاتانأ , 8.
 معا]و, آ.. : 1عمتقتاكم هد اطع 151ء5ر 11306 320 16650115063 250ا020

 كطمتع آراضع 04 طءوموتقتت 01011, 1105261035 01 8012523 (060عرئهمأطن عدل
 50ن0زعا, غا/11 , 1963

 معدوم , آب . : "هئءنعم مكقنتد آه0ءئ '1طغع '1طنقل 1135011655 05

 5جاتنوطانق , آم2008 12.
 عجججتسلعر 1[كسقت : 1سلند هل '1طع 2ءروزقتت (تان14 16علمضت, 1858 - 07,

 8011533, (نان1ءانأأقرب 0.
 [جعاطقمن, هل. : 16 8لعنع (6ءعوءطنعطع 35 ال10 061: 1

 0ءععمسلعم ,الا/1 10
 [جءزطقمت, ىل. : 16م2 520110 02 ققه013, 102008, 1928.

 5نطمقعال , 1. : 1ك دنا ةسل 1:20: 03621(1115 (ناهنستك ق0 61101121
 1015م11163, آ020013,1991 .

 كطعتللط 1نطدل 11هطقسمتت ل: طع ععتعع 06 521101 45213, 5112282 ,
1978 

 5ئملنواطب آل . 1". : 8مم 1[دمتانسع 2هانعإت اص اطع 8ءرواقس (تانأك
 7111:0016 ظدماأعرت 5610165, 7

 1جحطعأسب 2دمطق مطل ساطمستل : اء ل102 11د, [؟اههطانا, 031
 يت ءطعالب 1 . 1 . : د01 ققه013, 7

 13طنوطقسي ]11 . : '1طع 2ءروزقم 21016123, آ020010,1903.
 11115هد , لل .1. : طع 2ءووزقتت (نان11, 5.

 معمو ه]جمد, ظصعادمل 25؟توءطعم آبمذادصل انقل آ0ءاناسءطلقنتل
 معموزوءطع مآ ذم لعع طرتختس ءطعصم ١70:1 ععدمهاتختلكب 1899 - 07.
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 ل210021 ةععطتت ع5 04 آ[2019, 5ءعقعأ 27:0عءعلتقعورألا 194.1
 ادت مدهأ ةمعءطتتت عود 02 ][2012,11252 ,]1]1114,1 115 , 1107 ءاتتطءزنن 9

 لدغ ممهل ةعءاطتتت عد 04 آض013, !"1052 , 71 116 , ]انتج 9

 ]ادت مدهل ةمعءطتتت عود 04 ]2012, 11052 ,140 , 710777 عءزن 9

 ادخل هانهأل ةمععطتت ع5 04 آ2013, 11221512357 10 201

 (0'(مز112161 10 آ21250015136 ,1عأ 1 13-7-1-1903 "(0 5

 0"( 01312161 10 آه250012ع 12 73 ))("1- 1140 , 1901 ٠71

 0"( م1221 10 آ2122500136 111 -2-2

 (0'( 0121161: 10 521310615012 ]و2 29, 0("1902,1 1

 211:0 , خلتتت/1 011. 8452,167خ 7

 210, خلتت/]1 0 11-8452-1672 7

21010 3 

 210,10 /1 "ه0 3



 م10,10/1:0 78/5113-18-11--8

 م10,10 181/1660-1
210,10 16 10 14 111 1899, ")0© 23 

 2120, 0'(هم201 10 52115طان1: 41 قع 440 -1"() 54
10,10 78/5114 21 4 

 م10 , "127 4
 1-11/0111 3-1١('0ع1 0 117220151355 210

 م10 , [آدستن ]م2 10 1120 13 ١/1 1901/10- 26/3/10 1م 1

8 10 
 210, 0"( هدتتعت 10 1212500136, 1ع] ط1 1110-6-12 1

 م10, 0'(هدصعت 1م 1 تصكلماحمع 1] 117-23-1 1901 4 ©2١("

 2190, 11201 10 آد 1011 25121901 -0(1 4

 210 ,خملتتت/ا" 0 -00(11-0814-1 4

 210,0"( 0111161 10 12131500126 -1عأ ]1 118 -26 12-1

1 00" 14-11-1901 ,210 
 م10 ,10 10 1"ه 13 111 1902 ( 0*1 78/5251)

 210 ,11نطدتدلع 1م ![ععصتطولا 26-1111-1902 +302
2 2 0 22 2 1 10 01112011 , 210 

210,10 10 100 1902/1009 2 

 2110, خلستت ت11 16م 0*1 ,0(11-17669/1 2

 210 , 0'(هزنت261 10 آهتتك 001116 1عأ 5 20( 112-18-1١11-1903

5 2 111611101211011111-11-17111-1903 210,53110615011'5 

 210 131225003511 10 5 2 (" 00111161,11234-20-1١7/111-1903'0

 210, ننجمن 10 طدسن]02,291/1111903 (1010 510/14)
 210,10 10 1903-17111-13-20 ,آرقنت50015136 10 (60111161'0 1 4

3 20,2521 10 2120,1:0 
 210, تن1201: 10 آن 012,1125[1 ,411 1904 1( 5

 210 , 301261 232615 , (01111111166 01 1111761131 106161266 و

 210 ,اكت22072 10 ( هع مهم1112
 210, 02غ 16 انتم ,آ2عع 9, 00(,1908 8

 210, اك 10 (ن 016 ,لا119 17,لا119 20,1908, "(© 7

 م110,6211 1901 11277 12 4

 210, 111/64"1-10 11620 ةنتل 0001-7

 210 - 1,3250016 10 1آ«0و5أهلع ةمطق 11-1 -1901 "(0 4
73 2(" , 10-10 ,210 

2110 172111901 ,11011 1 

2110, 2321901, 66211 1901 ,2-1-2 

2110, 6 11 1901 -100 4 



2120, 6-1-1 10 4 
 2120 ,1-8خ-1

 210, خلصت ه1 10 10 31-12-1901 -!"(0 4
210, 10 10 1*0 3261904 )1"0 78/5385( 

 21:0 ,1عرتتط2لا 10 (نان12011 1 أ 114-121-/100 5
 2120 ,آ3315001116 10 00111161'0 1 هن[ 1

 م1100 ,110:عءازن 1م اللسهأم ,1عأ 231711 1907,20100 7
11100001 

 م10 ,رذآ] 376, 6211- 10 -10 ,27,1 "2 1
 2120 ,0'( 01112161 10 آن32001126 11 1[135-25-11---38)5251

 2120 ,0('0هزت1361 10 آ3135001116 ]131312 ,1902 11011 02
 2120 ,0'هدصعت 10 آمتتك0هزمع 11 36-20-1111 2

 2120 , 161 6"'0هدصعت 1م آمهكلمزجمع 16 111 1902 2135 (0*1 78/5251)
 210 ,1عء1 0'هدصعت م آمصنلمومع 7 111 ,11 111 1903 "0 1

 21:0 ,1ع] 5ةضلعر5هم 10 انك ءت,1277,262111901 100 4
 21:0 ,1ع] 11251215 10 0'(هدصعت 11 3-39 1902/1-1711-1"آ1)») 2

 21:0 ,1ع] 115135 1م 0'(هدصعت 11 83 -31-211 1
 21:0 ,آ1ءدختو]وت 1م 0"( هدصعت '1عا 12-22-111-2

 ممعءعلنس ع5 04 85 5655102-9-111-6
 مسمانع 10عم10 0856ع(0160) 10 78/343, 0

 1ع معونرو 01 1ك هنار] هءعاعم 0250م (ن هد عصا ش1
18396/19051701 1 

 "11 مقن1و 01 اكلت هنأ, 7/1 غ0 2
 1ع م6ون1و 04 1ك هنا 1/1 11 41/2610 35ان16 1-3

 1ع مقونوو 01 ]كنت هنا, ١/11 1 1971 ,مدقخغ 4 1١
 1ع مقكونتو 01 1كنتك هنأ, ١701 11 مد 1ا/ 1[ 8
 1ع من15 01 1ك هنأ 17/11 مه 11/ ,!]10

1. 3 
 "1ع مقن1و 014 1كنتت نأ ,,لأآأ 0 172
 1ع مق ون1و 04 1كبتتدلا , آلآ مدق1 111,3

 "1ع م2115 01 11211 ل16

 "1ع مق ون15 01 اكلنا ىلا 9

 "1ع مقدن15 01 انتة ,أآ 0
 1ع مكوناو 01 كنتم اا 233, 22610511156 2

 1ع من15 01 كنتم ىلا ا .,[ر 4
 1ع مىكونوو 04 1كنتت هنأ ,ا/ 11 ,مدمأ ال ال11 24,31 8مع105ان5ع 3

 1ع مونرو 01 ]كنت هنأ رالآ , طومأ 111 , ]1 1عم011 04 آقناع 80122 23 21
100 

 318 + كات

100 
101 
102. 
103 
104. 
105. 
106, 

107, 
108 
109. 

110. 
111 
114 
113. 
114 
115 
116, 
117 
118 
119, 

120 
16 
122 
 مدع
.124 

125. 
126. 
127 
128. 
129 
130 
131: 
1 
13 



 1طع ةكوتك5 01 اكن دنا ,الآ مققغ 111 ,آ 5 8

 1 طع مكونتو 01 اكناتدنا ,آلآ1آ ,موقخ 19/7 ,7] 2

 1ع قكقتت5 01 اكنتتنا ,آلآ1 ,موقخ 1ا/,ل] 164, ء10وا165 29

 "1 طع قلكوتت5 04 اكلت هنأ ,آ/11,م31+ 17/ ,] ١2

 1ع ةكوتتو 01 اكناكدنا ,آ/آ1 ,مهتخ 1,

 1 طع ةكاقتتو 01 اكناكدنا ,آ/1آ1 مهقأ 1ا/,]11175 غ0 187 © 190 73

 1ع ةكقنت5 04 اكن هنأ ,آ/01 11 موقغ 1ا/ 71 5
 1ع ملكدتتو5 01 اكن هنا ,آ711 ,مونخ ]1

 1 طع اكاناكهلا (ن 21و15, 83م1 100 ان33615 م 6

 1ع طومان دصعماقت 10ء6وغعو, 5ءملعو 1!/, ١/01 92,م 6
 "1طع 112265,30-4-1898

16 11165 25 2 

116 111165 13,23 !١ ,.3 

 '1 طع 111165 19 71 1

 '1طع 1125 21 11 1

 '1طع 111265 27 11 1

 '1طع 11265 28,29, 1-11,1903,2,5,11,12,18آ 4
 "1ع "1 ةنتتعو 01 101,372

 "1 طع "1 تدعو 01 آ[سلن 3-17,27 12,1226 -2

0 21 2013,24] 01 1215 1" 

"11165 01 ]20123 , 9111 

 '1 11165 01 آت013 , 16-111-1

 "1 1115 01 آ[2013, 16-111 ,20 1
2013,25-5-1] 04 11215 1" 

 "1 تدعو 01 اصلن ,2-3خ-3

 "1 نتتعو 01 اآصلند ,11-1-2

 "1 1215 04 ]2012 ,25 ل 1

 "1 11:15 014 ]م0132 , 28211 1

134 
135 
136. 
137 
138 
139 
140 
141. 
142. 
143 

144. 
145 

.146 

.147 
148 
.149 
.1530 
.151 
1 
1 
154 
10 
.156 
 دوف
158 
.159 
.160 
161 



 :اهرداصمو ةيسورلا ةغللاب قئاثوو تاسارداثلا

 غروبسرطب ناس ء«رضاحلاو يضاملا يف ةرصبلا ةيالو «يبرعلا قارعلا .فومادأ .أ-١
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 .ايسورل يزكرملا يخيراتلا ةلودلا فيشرأ ١-
 .ايسورل ىبرحلا ىرحبلا لوطسألل ىزكرملا ةلودلا فيشرأ

 ,(يسايسلا قيشرألا) :ايسورا ةيجزاشلا ةسايشلا كقيشرأ*
 . ةلاغسألا ىف ةرافسلا :ايسورل ةيعتراخكلا ةيلاينلا فيشرآ ف

 ١ - يسرافلا مسقلا :ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ .
 . 18٠57 (ناويدلا قاروأ) :ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ -
 . "١189 ريزولا ناويد :ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ-1

 . ىطسولا ايسآ مسق :ايسورل ةيجراخلا ةسايسلا فيشرأ - 4
 . ةيبرعلا ةريزجلا طسو ديحوت لجأ نم برعلا حافك : .ن .زافونابتيس-١٠
 . ١9475 وكسوم «نيرهنلا نيبامو يسرافلا طفنلا يلع عارصلا :أ .يستلوش_-١

 -«ىطسولا ايسآ مسق ةعومجم١  يبرعلا جيلخلا تاسارد :ن س فوكينتايماريص - ١١
 . 1401 غروبسرطب ناس

 ١ -ىتسومديف ىكسغرويزنب تكناس ةفيحص 1910١ .
 ١14'-صحيفة -اهيزاغافيجريب 1١990١. 2202

 ١9٠١. ايميرف يوفون ةفيحص 6

 .١٠94١-وفتست اغوب يوكسور ةفيحص 37

 /١١ - اياكسور ةفيحص ميصل-١1١٠١.

 ,1846ايكرت ميسقتتل ةيزيلجنإلا ةطخلا :نيليس .أ ء.يكسفيرادنوب .غ-
 ١9600. «.كسنشفوغالب

 «يبرعلا جيلخلا ضوح يف ةيلودلا تاقالعلاو ةيزيلجمإلا ةسايسلا :يكسفيرادنوب .غ- 4

 .1845وكسوم
 ١947٠. وكسؤم ١9 نرقلا ةياهن يف ةيرصملا ةيسورلا تاقالعلا :يكسفيرادنوب .غ-١٠
 -طسوألا قرشلا ىلإ يناملألا رامعتسالا لغلغتو دادغب قيرط :يكسفيرادنوب .غ-١

 . 196060 دنقشط

 ١ وكسوم ؛«ةيدوعسلا ةيبرعلا خيرات :م .أ فيليساف- 1987.
 ١ تيوكلا عضوو نوادسنل_- ١9٠١.



 1 ا ا ويل د سس يا ل ل ل ا م ريدصت

 201010001011101 ]1 1 1بدا1ب-د8 ةمدقم

 ل ايخيرات تيوكلا ةأشن :لوألا لصفلا

 ىلع ةيرامعتسالا ةسايسلاو ةيلودلا اهتاقالعو تيوكلا : يناثلا لصفلا

 مع رعيراوجع حاج 9 هاه 9 هز فزراو ا هنرها روع هب هك ا اها هي هاو سددها هن نأ هيي ع وذا وخا ها اه 1 تورك

 .. ٠١ نرقلا فراشم ىلع ةيبرعلا ةريزجلا طسوو تيوكلا : ثلاثلا لصفلا

 20000001 تيوكلا لالتحال ةيكرتلا ةطخلا لشف : عبارلا لصفلا

 غصطظ1111111 ا ةيتيوكلا ةيسورلا تاقالعلا : سماخلا لصفلا

 5201111 ١91٠01١ ةنس ةيتيوكلا ةمزألا : سداسلا لصفلا

 تاقالعلل قحاللا روطتلا . يبرعلا جيلخلاو ايسور : عباسلا لصفلا

 110101010010198 ةيتيوكلا ةيسورلا

 ةلكشمو ١407 ةنس يبرعلا جيلخلا ىلع عارصلا دادتشا : نماثلا لصفلا

 1 ول ةيتيوكلا دودحلا

 تيوكلا فقومو ةيدوعسلا ةيبرعلا مايق ىلع عارصلا ةيادب : عساتلا لصفلا

 200001111111100 ةيناثلا ةيتيوكلا ةمزألا : رشاعلا لصفلا
 يلامش يف يلودلا عضولاو دوعس لآو تيوكلا : رشع يداحلا لصفلا

 ا او ومع جو اكو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش

 ةلكشمو يبرعلا جيلخلا نادلب ىلإ نوزريك ةلوج : رشع يناثلا لصفلا

 لا تيوكلل ةيلامشلا دودحلا

 ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيلودلا اهتاقالعؤ تيوكلا : رشع ثلاثلا لصفلا
 ا ٠١ نرقلا ةيادب يف جيلخلاو
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 »125131111101101 ]101|1 ريراقتلاو قئاثولا
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 فلولا
 ىكسفيرادنوب يغرويغ /روسيفوربلا

 .«اسيدوأ# ةئيدم يف 147٠ رياني 16 ديلاوم

 . 144١ ةنس (212. 2.) ةاروتكدلا ىلع لصاح
 لاصتالا طباض ناكو )51  ١146( ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف كراش

 . ١48417 ةنس ناريإ يف ةيدنهولجنألا تاوقلاو ةيتييفوسلا تاوقلا نيب
 )50-١1148(. ناتسكيزوأ ةيجراخ ةرازوب يسايسلا مسقلا سيئر

 دنقشط ةعماجب ىطسولا ايسأو قرشلا مسف سيئرو قرشلا ةيلك ديمع
(1465-54). 

 مولعلا ةيميداكأل عباتلا قارشتسالا دهعمب ةيلودلا تاقالعلا مسق سيئر -
 .(865-191/5) ةيتييفوسلا
 ىلع عارصلا) عوضوم يف ١1407 ةنس ةلودلا هاروتكد ىلع لصاح

 .(رمحألا رحبلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو جيلخلا
 ىلع عارصلا) عوضوم يف 1477 ةنس روسيفورب بقل ىلع لصاح-
 .(رمحألا رحبلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو جيلخلا

 بقل ىلع زاحو 1477 ةنس رو سيفورب بقل ىلع لصاح
 . 1444 ةنس ةيلودلا ورهن ةزئاجو ١14417 ةنس ملعلا يف قاقحتسالا
 عامتجالا مسق سيئر بصنم نآلا ىتحو 1415 ماع ذنم لغشي

 عباتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا ثاحبألا دهعمب ةيلودلا تافالعلاو
 . ةيسورلا مولعلا ةيميداكأل
 ةيتييفوسلا ةيجراخلا ةرازول ةيسامولبدلا ةييداكألاب اروسيفورب لمع-
(/1946-1). 
 ةنس ذنم ةيسورلا ةيجيتارتسالا ثاحبألا دهعملاراشتسم لمعي

117 . 
 يف (مرد) ةعماجب دودحلا تالكشمل يلودلا زكرملا سلجمب وضع
 . 1464 ةنس ايناطيرب
 : اهزربأ اباتك 77 فلؤم
 .؟طسوألا قرشلا ىلإ ايناملأ لغلغتو يديدحلا دادغب طخ» باتك_١
 جيلخلا ضوح يف ةيلودلا تافالعلاو ةيزيلجنإلا ةسايسلا» باتك-'
 . (ىبرعلا

 ىتح ةيبيلصلا بورحلا نم : يمالسإلا قرشملاو برغلا) باتك ٠"
 . (ةرصاعملا انمايأ

 . ؟ىبرعلا جيلخلاو ايسور» باتك 5
 .«جيلخلا لود عم ايسور تاقالع ىلع ماع )٠ ١ باتك 6

 تيوكلا ةعماج نم ةوعدب 1441-1447 نم تارم ٠ تيوكلا راز -
 اهنيب نم ؛تاودن يف كراشو تارضاحم ىقلأ ثيح ؛«مالعإلا ةرازوو

 . ةيتيوكلا ةيجراخلا ةرازو يف ةودن

 مجرتملا
 ةمالس رهام /روتكدلا

 رصم ةيروهمج ةرهاقلا ةنيدمب ١147 ربمتبس ١7 ديلاوم

 . ةيبرعلا
 ةيسورلا ةغللا مسقب سمش نيع ةعماج_نسلألا ةيلك جيرخ
 . 1845717 ةنس

 بادآلا ةيلك نم ١917 ةنس (212. 2.) هاروتكدلا ىلع لصاح
 .وكسوم ةعماج

 تبوكلا ةلود ةرافس يف مالعإلا مسقب ايمالعإو امجرتم لمعي -
 . 191/7 ةنس سرام ذنم ايسور يف
 :اهزربأ «ةمجرتملا بتكلا نم ديدعلا هل

 ١ ةنس تيوكلا يف رداص «يمالسإلا نفلا عئادب» باتك ١44٠
 - ةيمالسإلا راثآلا راد نع .

 (سيغرب) راد ؛تييفوسلا نويركسعلا ةداقلا» باتك "<

 .وكسوم
 وكسوم  فويليسيك ريميدالف  «ةينيطسلفلا ةيضقلا) باتك 1“
(1615). 

 -«ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل يداصتقالا عسوتلا» باتك-

 .(توريب) يبارافلا راد



 باتكلا اذه

 دنهلاو ايناطيرب تافيشرأ يف ةظوفحملا قئاثولا ةنراقمو ليلحت ىلع ينبم باتكلا اذه

 عارص ىلع ءوضلا طيلستل ةصرفلا حاتأ دق اذهو . ةصاخ ةروصب ايسورو ءاسنرفو ايناملأو

 لوانتتو . ةيبرعلا ةريزجلا هبش يقرش يلامشو جيلخلا يف اهتتميه لجأ نم ىمظعلا لودلا

 يسايسلا زاهجلا طاشن كلذكو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمإلا مكح ةيلآ باتكلا تاحفص

 رئاودلل ديازتملا طاشنلا باتكلا لوانتي امك . ةقطنملا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمإلل يركسعلاو

 ققحت ىتحو «تيوكلا ىتح هدمو يديدحلا دادغب طخ ءانبل اهتالواحمو ايناملأ يف ةمكاحلا

 ىدأ اذه لك . تيوكلا ىلع هترطيس ضرف ىلع يناثلا ديمحلادبع تاطلسلا تثح اهفده
 تاقالعلا ىلعاغلاب ارثأ اتكرت نيتللا .تيوكلا يتمزأ عوقو ىلإ 110١ ةنس فيرخ يف
 . طسوألا قرشلا يف ةيلودلا

 ةرئادلا ةيلودلا تاعارصلا طسو مهمادقأ ىلع نييتيوكلا فوقو ةيفيك فلؤملا نيب

 ةرثؤم ةوق نيرشعلا نرقلا علطم عم حبصتل اهروطتو تيوكلا ةرامإ مايقو «مهترامإ لوح
 . ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يقرشلا يلامشلا لحاسلا ىلع

 ظفح لجأ نم هلاضن ازربم ؛:ةصاخ ةروصب ريبكلا كرابم ةيصخش فلؤملا لوانتو

 فارتعالا يف كرابم ناك لضفلا نأب املع . ةيخيراتتلا اهدودح نمض تيوكلا لالقتسا
 ةدحتملا مثألا ةنجل اهتدمتعا يتلاو «ةرامإلل تاذلاب ةيلامشلا دودحلاب 1411١-"١417 ةنس

 نمو «ةياغلل ةفيفط تاليدعت عم «ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرتب ةصاخلا 146177 ةنس

 لودلا نأب فلؤملا تبثأ كرابم خيشلا ةيسامولبدو ةسايسل ضيفتسملا لوانتلا لالخ
 لودلا تاضقانت نم ديفتست نأ نيرشعلا نرقلا علطم يف تعاطتسا ةريغصلا ةيجيلخلا
 لمعلا اذه نأ كشالو . ةلقتسم اهب ةصاخ ةيجراخ ةسايس حاجنب قبطتل «ةيرامعتسالا

 ةيسامولبدل هتاحفص نم ةريبك ةحاسم درفي يذلا يكسفيرادنوب روسيفوربلليملعلا

 جيلخلاو تيوكلا يف 0000000 «كرابم

 . يبرعلا ملاعلاو


