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 ممدّمة المترجم :

لمد مثّل هذا الكتاب عالمة مضٌبة و فارلة فى تارٌخ الماوٌٌّن لٌس فى الوالٌات المتّحدة األمرٌكٌة  

فكر ماو تسى تونػ  – اللٌنٌنٌة –فحسب بل فى العالم بؤسره إذ خّول لمّرابه أن ٌستوعبوا جٌّدا الماركسٌة 

) الماوٌة الحما ( و مساهمات ماو تسى تونػ العظٌمة و الخالدة فى علم الشٌوعٌة ما سلّحهم على أحسن 

وجه لمواجهة التحرٌفٌّة الصٌنٌّة و هجماتها ضد ماو تسى تونػ فى تلن السنوات و لبلها و بعدها و الردّ 

         8645ة الخوجٌّة التى ستطّل برأسها منذ أواخر بسرعة وشمولٌّة و عمك على الدؼمابٌّة التحرٌفٌّ 

 .  8646منذ  و ستدحضهما الماوٌة و

و بطبٌعة الحال ، األفكار الواردة فى هذا الكتاب على أهّمٌتها و صّحة ؼالبٌّتها الساحمة فمد عاد إلى 

 منها  س اإلٌجابٌّة بعضها بوب أفاكٌان وهو ٌنمّب فى التراث البرولٌتاري الثوري لصد إستخالص الدرو

و السلبٌّة و إنجاز ما أفضل مستمبال فعّممها أو إستبعدها أو شدّد علٌها ...  و مثال فى هذا الكتاب مع 

تسجٌله إلختالفات حزبه مع ماو و الماوٌٌّن الصٌنٌٌّن بشؤن الوضع العالمً و طبٌعة النضال الثوري فى 

ٌن و مع دعوته فى الفصل األخٌر إلنجاز بحث و تمٌٌم البلدان اإلمبرٌالٌة و عاللته بالدفاع عن الص

شاملٌن لتجارب البرولٌتارٌا العالمٌّة و تراثها ، ال ٌتعّرض أفاكٌان للثورة الثمافٌة البرولٌتارٌة الكبرى 

بالنمد لتشخٌص بعض األخطاء الثانوٌة و لكن الجدٌّة و كشفها . هذا ما سٌشرع فى المٌام به فى السنوات 

ضمن  8658ومنذ  -إلى جانب لٌادة خوض الصراع الطبمً محلٌّا و عالمٌا على كافة الجبهات  –التالٌة 

..." ، طفك ٌضع األسس األولى لعملٌّة تمٌٌم و فحص شاملٌن و عمٌمٌن للتجارب  كسب العالم" 

اإلشتراكٌة و النضاالت المتراكمة سٌتواصالن لعمود و سٌكونان من جملة أعمال و مإلفات ستفرز 

 حّوال نظرٌّا نوعٌّا جزبٌّا تجّسد فى " الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة " ، حسب أنصارها .  ت

و تجدر المالحظة أّن آجٌث الشهٌر بمعاداة الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة التى أطلك علٌها " األفاكٌانٌّة " 

هذا الكتاب لممال بؤّن : " " ، لد ألّر بؤهّمٌة الكتاب و دوره و نّوه فى ذات ا ضد األفاكٌانٌةفى مماله " 

" . أّما لٌنً وولؾ ، المٌادي فى الحزب ٌمدّم عرضا شامال حمّا لمساهمات ماو فى شتّى الحمول 

" و الذى لدّم  مدخل إلى علم الثورةالشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و صاحب كتاب " 

؟ " ؛ كتاب  هً الخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌانما تعرٌفا مركّزا للخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة )  فى " 

" المعرفة األساسٌة لخّط الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة شادي الشماوي " 

على الطرٌك الثوري مع رئٌس الحزب بوب بمكتبة الحوار المتمدّن ( فمد أعرب فى ممال آخر عنوانه " 

 : 8881" عدد  العامل الثوري" الحزب األمرٌكً جرٌدة ب 8002دٌسمبر  85" صدر فى  أفاكٌان

www.rwor.org 

أرى فعال أّن ربٌس الحزب لد عّمك أكثر المساهمات الفلسفٌّة لماو تسى تونػ خاصة فى شًء من " 

كما  –الخالصة األرلى . و ٌعود ذلن إلى كون الكثٌر من أفكار ماو الفلسفٌّة األخٌرة و األكثر إستفزازا 

و كذلن اإلنعكاسات  – 1949و خطب و تعلٌمات ؼٌر رسمٌّة متنّوعة بعد  مجموعات نصوص سّجلتها

 الفلسفٌّة لبعض تحالٌل ماو السٌاسٌّة الرابدة و بعض ما نجم عن المفزة الكبرى إلى األمام و الثورة

ورة فى ظّل ) مثل الصراع الطبمً فى ظّل اإلشتراكٌّة ، و مواصلة الث الثمافٌّة البرولٌتارٌّة الكبرى

دور الحزب فى  دكتاتورٌّة البرولٌتارٌا و دور الوعً و البنٌة الفولٌّة ، و تجاوز الحّك البرجوازي ، و

المساهمات  لم ٌمع تلخٌصها أبدا فى كّل منسجم إلى أن كتب بوب أفاكٌان "  -ظّل اإلشتراكٌة إلخ ( 

 " " .  الخالدة لماو تسى تونغ
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 الكتاب الذى صار متوفّرا على األنترنت فى مولع الفكر الممنوع و رابطه : وعندما وجدنا بٌن أٌدٌنا هذا

http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/MaoTsetungImmortal-Avakian.pdf 

كان لزاما علٌنا أن نّطلع علً مضامٌنه عن كثب و ندرسها بتمعّن و حٌن خلصنا من هذه المهّمة األّولٌة 

مشاعر متباٌنة فمن ناحٌة نظرا لمٌمته و تلخٌصه الجٌّد لعلم الثورة البرولٌتارٌة العالمٌة ،  تنازعتنا حمٌمة

الماوٌة  –اللٌنٌنٌة  –و لكونه أرلى ما ألّؾ فى تلن السنوات ، نهاٌة السبعٌنات ، لشرح الماركسٌة 

ٌبٌن و الصرٌحٌن والتشدٌد على مساهمات ماوتسى تونػ العظٌمة و الخالدة ، و لمواجهته وفضحه الجر

؛ 8643لإلنمالب التحرٌفً فى الصٌن على أٌدى دنن سٌاو بٌنػ و إعادة تركٌز الرأسمالٌة هنان منذ 

إرتفعت داخلنا أصوات و شحنة حماس تحثّنا على اإلشتؽال علٌه وترجمته برّمته ؛ و من ناحٌة ثانٌة ، 

اإلنجاز منذ مدّة طوٌلة أو لصٌرة ممابل وجدنا العمل و المشارٌع الكثٌرة الموضوعة أمامنا وهً تنتظر 

الولت الضٌك  تدعونا جمٌعها إلى الهدوء و التفكٌر ملٌّا و بروٌّة . و دام الصراع أٌّاما بل أسابٌعا        

و حسم على النحو التالً : اإلشتؽال كلّما كانت هنان فسحة من الزمن على بعض الفصول المفٌدة حالٌّا 

و المناضالت و المناضلٌن الثورٌٌّن فى البلدان العربٌة و إرجاء العمل على  للماوٌّات و الماوٌٌّن

الفصول األخرى لولت الحك حسب متطلّبات الرفٌمات و الرفاق و مجرٌات األحداث موضوعٌّا ، دون 

 أي إلتزام باإلنجاز فى ؼضون مدّة معٌّنة . 

رات متمّطعة لتعرٌب ثالث فصول من أصل و إنكببنا على اإلشتؽال بكّل ما أوتٌنا من جهد لكن على فت

سبعة ، هً الفصول المتّصلة بالفلسفة و اإللتصاد السٌاسً و دكتاتورٌة البرولٌتارٌا بإعتبارها تتطّرق 

لمصادر الماركسٌة الثالثة و ألسامها المكّونة الثالثة و تبرز مساهمات ماوتسً تونػ فٌها جمٌعا و بالطبع 

هذا النطاق و لكنّها وفك تمٌٌمنا ثانوٌة راهنا فى فهم ؼالبٌة الماوٌٌّن       ال تخرج الفصول األخرى عن 

و الماوٌّات و المناضلٌن والمناضالت الثورٌٌّن و تكوٌن أجٌال من الشٌوعٌٌّن الثورٌٌّن . و نعلم جٌّدا أّن 

ى الولت الراهن و لد الثانوي ماوٌّا ال ٌعنى عدم األهّمٌة و إنّما ٌعنى أنّه ال ٌحتّل المولع الربٌسً ف

ٌصبح فى المستمبل المرٌب أو البعٌد ربٌسٌّا أي لد تفرض علٌنا ضرورة ذاتٌّة أو موضوعٌّة التركٌز 

 –الثورة فى البلدان المستعَمرة ، و الفصل الثانً  –علٌه الحما . و الفصول المإّجلة هً الفصل األّول 

 ماو – السابع الفصل و ، الفولً البناء و الثمافة – الخامس الفصل و ،الحرب الثورٌّة و الخّط العسكري 

  . زمننا فى ثوري أعظم تونػ تسى

 تعرٌب إمكانٌة و أعاله المذكورة فصول الثالثة على باألساس إنصبّ  الذى لجهدنا ٌنبؽى ال ، ذلن مع و

 ضرورته ٌرون لفص أيّ  بترجمة آخرٌن رفٌمات و رفاق لٌام دون حاجزا ٌمفا أن ، كلٌّا أو جزبٌّا البالً

  . الؽرض فى المعلّلة ممترحاتهم إبالؼنا دون أو ملّحة

 من  الحمٌمة عن الباحثٌن و الثورٌٌّن المناضلٌن و المناضالت و الرفاق و للرفٌمات أن المول نافل من و

 –  المرجع رذك من بؤكثر نطالبهم ال و – لٌود و  حدود بال أعمالنا ٌستؽلّوا أن الشعبٌّة الجماهٌر و المثمّفٌن

               أعمالنا ٌنمدوا أن كذلن لهم و النظري الصراع و الجدال و النمد و البحث و الدراسة و التكوٌن فى

 صالحا ٌرونه ما ٌمترحوا و -  الشٌوعٌة باألخالق ٌلٌك ال فهذا رجاء شتابم دون – خٌاراتنا و مضامٌنها و

 على الطبمً الصراع بمعارن إرتباط فى ، الثورٌة نظرٌةال نشر فى السابمة ترسٌخ و أخرى أشواط لمطع

 الشٌوعً الحزب فبناء تؤسٌس وهً أال المرحلٌّة المركزٌّة المهّمة إنجاز لصد إستثناء بال الجبهات كافة

 الدٌممراطٌة الثورة إنجاز األدنً برنامجه هدؾ و طلٌعتها و الثورٌّة للحركة كمحور الثوري الماوي
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 هدفه و ،  العالمٌة البرولٌتارٌة الثورة تٌّاري من كتٌّار اإلشتراكٌة التالٌة المرحلة إلى بها المضً و الجدٌدة

 . عالمٌّا الشٌوعٌة األسمى و األلصً

      خاصة صفوفهم فى الخّطٌن وصراع للماوٌٌّن بالنسبة الكتاب لهذا الراهن البعد تؤكٌد فى نزٌد أن بؽٌة و

 دكتاتورٌّة ظلّ  فى الثورة مواصلة و الثمافٌّة الثورة و الماوٌّة هرجو و الجدلٌة مسابل فى الخوض و

 أن الضروري من راٌنا ، إلخ المتّحدة الجبهة و  الشٌوعً الوعً و الحزب و الشعب حرب و  البرولٌتارٌا

             8653 سنة صدرت األمرٌكٌة المتّحدة الوالٌات ، الثوري الشٌوعً للحزب وثٌمة هو ملحما نضٌؾ

 ضمن [ الحما تجاوزها تمّ  أو تعّممت أو تطّورت المحتوٌات بعض أنّ  إلى نتفّطن أن طبعا علٌنا ٌترتّب و ]

 فى الثورة "  وهو أال داللته له عنوان تحت " نربحه عالم " الثورٌّة األممٌة الحركة مجلّة من السابع العدد

 ببوب للتعرٌؾ و ". [ الماوٌة ] تونغ تسى اوم فكر – اللٌنٌنٌّة-الماركسٌة تتطلّب اإلمبرٌالٌة البلدان

 كتب لمضامٌن عرض الثالث الملحك وفى . مإلّفاته و الكاتب ٌمدّم ثانً بملحك األّول الملحك أرفمنا أفاكٌان

  . المتمدّن الحوار بمكتبة المتوفّرة الشماوي شادي  المترجم

 لماو الحالدة المساهمات " برّمته أفاكٌان تابك مضامٌن عن الممدّمة هذه فى أّولٌة عامة فكرة نعطً كٌما و

 . بكلٌّتها الفصول محتوٌات التفصٌل من بشًء نورد ، " تونغ تسى

 الحزب منشورات عن 8646 ماي فى صدر ، أفاكٌان لبوب كتاب  " تونغ لماوتسى الخالدة المساهمات "

 الحزب مجلّة فى كمماالت تباعا فصوله نشرت لد و  ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ، الثوري الشٌوعً

 : هً الفهرس حسب مضامٌنه و 8646 جانفً و 8645 أفرٌل بٌن " الثورة "  حٌنذان

 

 فهرس الكتاب :

( 24 الصفحة إلى 8 الصفحة من ) المستعمرة البلدان فى الثورة : األّول الفصل  

( 58 فحةالص إلى 26 الصفحة من ) العسكري والخطّ  الثورٌة الحرب : الثانً الفصل  

 إلى 52 الصفحة من ) اإلشتراكً البناء و اإللتصادٌة والسٌاسة ، السٌاسً اإللتصاد : الثالث الفصل

  (886 الصفحة

  ( 864 الصفحة إلى 828 الصفحة من ) الفلسفة : الرابع الفصل

( 811 الصفحة إلى 866 الصفحة من ) الفولً البناء و الثمافة : الخامس الفصل  

  ( 280 الصفحة إلى 812 الصفحة من ) البرولٌتارٌا دكتاتورٌة ظلّ  فى الثورة مواصلة : السادس الفصل

  ( 281 الصفحة إلى 288 الصفحة من ) زمننا فى ثوري أعظم تونغ تسى ماو : الخاتمة : السابع الفصل

========== 
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 تفاصٌل الفصول السبعة ) إضافة من المترجم  ( :

 

 الفصل األّول : الثورة فى البلدان المستعمرة :

  ممدّمة -

إنجلز و ماركس -  

  الرأسمالٌة صعود فترة فى أوروبا فى الوطنً التحّرر حروب -

  المستعمرات فى الثورة تؽٌر اإلمبرٌالٌة -

الؽرب و الشرق بٌن جسر : روسٌا -  

  التطّورات ٌحلاّلن ستالٌن و لٌنٌن -

  الصٌنٌة الثورة حول ماو -

  الطبمً التحلٌل على بصالبة اإلرتكاز -

المتحدة الجبهة تشّكل -  

  اإلستسالم ضد النضال -

  المتحدة الجبهة فى المبادرة و اإلستمالل -

الجدٌدة الدٌممراطٌة الثورة -  

  البرولٌتارٌة المٌادة -

  الكٌومنتانػ ضد األهلٌة الحرب -

  الثوري اإلنتصار أجل من النضال -

  الفلسفٌة المساهمات -

  ٌرورةالس تطّور -

  البرولٌتارٌة األممٌة راٌة رفع -

  الثورٌة الحركات تجاه المولؾ -

  البرولٌتارٌة المٌادة إلى المستمّرة الحاجة -

عظٌم أممً -  
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 الفصل الثانً : الحرب الثورٌة والخطّ  العسكري :

  ممدّمة - 

  الجوهرٌة مبادبه و لماو العسكري الخطّ  أسس -

  لشام ماركسً عسكري خطّ  أّول -

  الثورٌة اإلرتكاز مناطك -

  اإلنتهازٌة الخطوط ضد النضال -

  الدفاع و الهجوم -

األنصار حرب -  

  " األمد الطوٌلة الحرب حول "-

  المماومة حرب فى مراحل ثالث -

  المحدّدة هً األسلحة لٌست و الناس -

  الصٌنٌّة الظروؾ على الماركسٌة تطبٌك -

  الجماهٌر تعببة -

  أكبر ةلوّ  مركزة -

  الهجوم إلى المرور -

الفوالذ من حصن الجماهٌر -  

  حاسمة ثالث حمالت -

  العسكري ماو لخطّ  العالمً المؽزى -

  التحرٌفً العسكري الخطّ  ضد النضال -

 الفصل الثالث : اإللتصاد السٌاسً ، والسٌاسة اإللتصادٌة و البناء اإلشتراكً : 

  ممدّمة -

  ركسًالما السٌاسً اإللتصاد -

  السٌاسً اإللتصاد فى لٌنٌن مساهمة -

  ستالٌن ظلّ  فى اإلشتراكً البناء -
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  المحّررة المناطك فى اإللتصادٌة السٌاسة -

  الجدٌدة المهام ٌحلّل ماو -

  اإلشتراكٌة إلى الجدٌدة الدٌممراطٌة من -

التحرٌر بعد طرٌمان -  

  للسوفٌات للتجربة السلبٌة الجوانب من التعلّم -

  األمام إلى الكبرى المفزة و الشعبٌة الكمونات -

  الخّطٌن صراع إحتدام -

 الفصل الرابع : الفلسفة : 

  ممدّمة -

  للفلسفة الطبمً األساس -

  الماركسٌة الفلسفة أسس -

  ٌطّورها و الماركسٌة الفلسفة عن ٌدافع لٌنٌن -

  المٌتافٌزٌما و الماركسٌة : ستالٌن -

  الفلسفٌة ماو مساهماتل الجدلً التطّور -

  المعرفة نظرٌة -

  " التنالض فى " -

  الضدٌّن صراع و وحدة -

  خصوصٌته و التنالض عمومٌة -

  الربٌسً التنالض -

  اإلشتراكٌة المرحلة -

  الجدلٌة تعمٌك -

  الدٌنامٌكً الدور ، اإلنسان وعً -

  الخالصة و الصراع -

األساس هً األضداد وحدة -  
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  الصراع مواصلة و ثمافٌةال الثورة -

  هوادة بال النضال -

  الرأسمالٌة تركٌز إعادة تعنى المطلك بالمعنى اإلشتراكٌة -

  . الثورة و النضال و التنالض -

 الفصل الخامس : الثمافة و البناء الفولً :

  ممدمة -

إنجلز و ماركس -  

  لٌنٌن -

  الفولٌة البنٌة أهّمٌة حول ماو -

  الفنّ  و دباأل حول ماو خطّ  -

  الفنّ  و األدب حول ٌانان ندوة -

  المستوٌات رفع و الشعبً النشر -

  الثمافة مجال فى الرادٌكالٌة المطٌعة -

  الثوري للنضال كمركز الفنّ  -

  الشعبٌة الجمهورٌة فى الثمافٌة الجبهة على النضال -

الثمافً الحمل فى المعركة إشتداد -  

  الثمافة تثوٌر و الثمافٌة الثورة -

  لماو كبرى معركة آخر فى الثمافً الحمل -

تونػ تسى لماو لصٌدتان -  

 الفصل السادس : مواصلة الثورة فى ظلّ  دكتاتورٌة البرولٌتارٌا :

  ممدمة -

  البرولٌتارٌا دكتاتورٌة نظرٌة -

بارٌس كمونة -  

  ؼوتا برنامج نمد -



9 
 

  للماركسٌة مواصل إنجلز -

  لٌنٌن -

  ستالٌن -

  لستالٌن الصٌنً تحلٌلال -

  الثمافٌة الثورة -

  الحزب فى البرجوازٌة -

  الوطنٌة البرجوازٌة مع ماو تعامل -

  البرجوازٌة على الشاملة الدكتاتورٌة -

 الفصل السابع : الخاتمة : ماو تسى تونػ أعظم ثوري فى زممنا : 

  ممدمة -

  معروفة ؼٌر بحار فى مركب لابد ماو -

  الؽٌوم عبر ضوء ومٌض : فٌةالثما الثورة -

  ماو ضد الجدٌدة الهجومات و الصٌن فى اإلنمالب -

  تونػ تسى ماو مساهمات و الصٌنٌة للثورة عظٌمة مكاسب -

  المادة دور و ماو دور -

ًّ  و تونػ تسى ماو من التعلّم -   الشٌوعٌة بمضٌة لدما المض
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 ناء اإلشتراكً .اإللتصاد السٌاسً و السٌاسة اإللتصادٌة و الب

 من كتاب " مساهمات ماوتسى تونغ الخالدة " لبوب أفاكٌان . الفصل الثالث :

 . 0797و جانفً  0791نشرت الفصول بداٌة كمماالت فى مجلة " الثورة " بٌن أفرٌل  

 

 ممدّمة :

لدان المستعمرة و أشباه مثلما جرت اإلشارة إلى ذلن فى الفصلٌن السابمٌن ) المتصلٌن بخّط ماو بشؤن الثورة فى الب

للثورة  –و الممٌّزات الخاصة  –المستعمرات و بالحرب الثورٌة و الخّط العسكري تباعا ( ، فإّن إحدى المظاهر الخاّصة 

الصٌنٌة كان أنّه منذ البداٌة األولى كانت الموى الثورٌة ، بمٌادة الحزب الشٌوعً لد رّكزت مناطما محّررة إستخدمت 

فى النضال  –و فى النهاٌة فى كافة البالد  –حرب الثورٌة بؽاٌة إطالق نشاط الجماهٌر فى هذه المناطك كماعدة لخوض ال

الثوري وكعامود فمري للنضال ، و بؽاٌة توحٌد جمٌع األصدلاء الحمٌمٌٌن ضد العدّو فى كّل لحظة ، كان من الضروري 

ري صٌاؼة خّط صحٌح حول مسابل اإللتصاد لٌس فحسب إمتالن خّط عسكري صحٌح خاصة ؛ كان كذلن من الضرو

 السٌاسً و السٌاسة اإللتصادٌة و البناء ، و تطبٌمها . 

( أجرى ماو تحلٌال أساسٌّا 8683و مثلما أشرنا إلى ذلن فى الفصل األّول ، فى نمطة بداٌة مبّكرة للثورة الصٌنٌة ) 

اء فى الثورة فى تلن المرحلة . و مثّل هذا التحلٌل لطبمات المجتمع الصٌنً ، بالضبط ألجل تحدٌد األصدلاء و األعد

الطبمً جزءا هاّما من الماركسٌة و اإللتصاد السٌاسً الماركسً بوجه خاص و كذلن مهّمة ملّحة فى كّل مرحلة حٌوٌّة 

ٌا لهذا من مراحل تطّور الثورة . و خالل مختلؾ مراحل ) والمراحل الفرعٌة ( للثورة الصٌنٌة ، أعار ماو إنتباها جدّ 

 المشكل .

( فى لٌادة النضال الثوري ، كان على ماو و فعال أعار 8684و إضافة إلى ذلن ، منذ زمن تركٌز أّول منطمة إرتكاز ) 

سنة ،  80إنتباها خاصا للسٌاسة اإللتصادٌة و للخطوط العرٌضة المتعلّمة بالبناء اإللتصادي . و عبر سٌرورة أكثر من 

          ، راكم ماو  8616ّول منطمة لواعد إلى الظفر بالسلطة السٌاسٌة عبر البالد بؤسرها سنة إنطاللا من زمن تركٌز أ

و الحزب الشٌوعً الصٌنً تجربة ؼنٌة فى إنجاز الثورة على الجبهة اإللتصادٌة و على ذلن األساس فى تطوٌر اإلنتاج . 

مسابل الحٌوٌة خالل المرحلة اإلشتراكٌة التى تلت إفتكان و كان هذا جزءا هاما من تطوٌر ماو للخّط الثوري بشؤن هذه ال

السلطة . و عالوة على ذلن ، عدٌد المبادئ الجوهرٌة للخّط العسكري و اإلستراتٌجٌا التى طّورها ماو فى لٌادة الشعب 

طبّمها لمعالجة الصٌنً أثناء السنوات الطوٌلة من الحرب الثورٌة ، وصوال إلى إفتكان السلطة عبر البالد بؤسرها لد 

مشاكل السٌاسة اإللتصادٌة و البناء فى المناطك المحّررة أثناء مرحلة الثورة الدٌممراطٌة الجدٌد و فى البالد ككّل أثناء 

 المرحلة اإلشتراكٌة التالٌة . 

ٌن . لكن ، بالطبع، ممدّمة لإلشتراكٌة فى الصٌممراطٌة الجدٌدة مثّلت إعدادا ووكّل هذا مظهر آخر من ظاهرة أّن الثورة الد

عند دخول المرحلة اإلشتراكٌة الجدٌدة ، ظهرت مهام جدٌدة و مشاكل جدٌدة تعٌّنت معالجتها لمواصلة التمدّم و كالعادة ، 

     عند معالجته بنفسه و تمدٌمه حلوال لهذه المشاكل ، لم ٌطبّك ماو فمط الدروس الؽنٌة للثورة الصٌنٌة بل إستوعب أٌضا 

التجربة اإلٌجابٌة و السلبٌة للثورات األخرى و خاّصة الثورة فى اإلتحاد السوفٌاتً ، أّول دولة إشتراكٌة  و طبّك دروس

اللٌنٌنة و الدفاع عنها فحسب بل طّورها           –فى العالم . و فى هذه السٌرورة لم ٌمم بتطبٌك المبادئ الجوهرٌة للماركسٌة 

 ظر إلى مسابل اإللتصاد السٌاسً و السٌاسة اإللتصادٌة و البناء اإلشتراكً .و أثراها . و هذا بالتؤكٌد صحٌح بالن

تمثّل هذه المسابل و المساهمات الكبرى لماو فى هذه المجاالت موضوعا واسعا بطبٌعة الحال . و التوّؼل فٌه خارج  

" مواصلة الثورة فى ظّل دكتاتورٌة نطاق هذا الكتاب . و المسؤلة المتّصلة وثٌك اإلتصال بهذا أي نظرٌة ماو العظٌمة ل 
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البرولٌتارٌا " ستعالج فى الفصل التالً . و هنا سنرّكز على تلخٌص أهّم النماط المتعلّمة بخّط ماو حول اإللتصاد السٌاسً 

  و السٌاسة اإللتصادٌة و البناء اإلشتراكً .

 

 اإللتصاد السٌاسً الماركسً : 

( . و لد طّور أّول من طّور اإللتصاد السٌاسً 8اسً إلى دراسة عاللات اإلنتاج " )لال ماو ذاته : " ٌهدؾ اإللتصاد السٌ

اإلشتراكً كارل ماركس بالتعاون مع فرٌدٌرٌن إنجلز فى تؤسٌس علم الثورة البرولٌتارٌّة ، كمكّون مفتاح فى هذا العلم . 

من  العاللات األساسٌة التى تمٌّز هذا الصنؾفمد تعّمك ماركس إلى ما تحت آالؾ المظاهر السطحٌة للرأسمالٌة  و حلّل 

مضى لٌكشؾ العاللات بٌن الناس المخفٌة وراء السلعة ..." " إنطلك ماركس من السلعة وعلى حدّ إشارة ماو المجتمع . و 

(8  ) 

ن إنطاللا من هذا ، فى عمله الشهٌر رأس المال و فى أعمال أخرى ، كشؾ ماركس التنالض األساسً للرأسمالٌة بٌ

إستؽالل العّمال المؤجورٌن فى سٌرورة اإلنتاج من لبل  –اإلنتاج الممشرن و الملكٌة الخاصة و سّر اإلستؽالل الرأسمالً 

 المالكٌن الرأسمالٌٌن لوسابل اإلنتاج إلنتاج فابض لٌمة ٌتملّكه بصورة فردٌة هإالء الرأسمالٌون . 

ٌكن كما ٌدعً مدّاحوه ، األرلى و األفضل و المرحلة النهابٌة للمجتمع ، لمد بٌّن ماركس أّن نمط اإلنتاج الرأسمالً هذا لم 

( و هنان نزعة إلى تجاوزه من 2بل هو ببساطة ٌمثّل آخر مرحلة من المراحل التارٌخٌة الخاصة فى تطّور اإلنتاج "   ) 

، متمٌّزة بإلؽاء كافة اإلختالفات الذى سٌعدّ لفزة نوعٌة بالنسبة لإلنسانٌة  –الشٌوعٌة  –لبل نمط إنتاج جدٌد و أرلً 

 الطبمٌة و تمدّم هابل و مستمّر لموى اإلنتاج اإلجتماعٌة. 

و تنزع الشٌوعٌة إلى تعوٌض الرأسمالٌة . و لد بٌّن ماركس أّن ذلن ال ٌعزى إلى كون الشٌوعٌة تمثّل  شكال إجتماعٌّا " 

ل كافة المراحل التارٌخٌة السابمة فى تطّور اإلنتاج ، إلى الرأسمالٌة، إنّما إلى أّن تمدّم البشرٌة خالوأعدل " أو " مثالٌّا " ، 

لد أعدّ الماعدة للشٌوعٌة ، و ألّن التنالض الجوهري للرأسمالٌة سٌدفع بإستمرار بالمجتمع إلى فوضى و أزمة أكبر دابما ، 

 –خاصة الملكٌة الرأسمالٌة الخاصة  – مع تطّور لوى اإلنتاج اإلجتماعٌة الساعٌة بمّوة إلى كسر حدود عاللات اإلنتاج

إلى أن ٌتّم حّل هذا التنالض بالطرٌمة الوحٌدة التى ٌمكن حلّه بها : عبر المضاء على النظام الرأسمالً من الملكٌة الخاصة 

 و تحوٌل كافة وسابل اإلنتاج إلى ملكٌة مشتركة للمجتمع . 

ة فٌها تطٌح البرولٌتارٌا المستؽَلّة بالطبمة الرأسمالٌة و تسحك آلة و بٌّن أكثر ماركس أّن إنجاز ذلن ٌتطلّب ثورة سٌاسٌ

إلؽاء كّل اإلختالفات و التمدّم نحو "     –دكتاتورٌة البرولٌتارٌا الثورٌة  –الدولة الرأسمالٌة و ترّكز دولتها الخاصة 

، و إلؽاء كّل العاللات اإلجتماعٌة التى  ، و إلؽاء كّل عاللات اإلنتاج التى تموم علٌها هذه اإلختالفات الطبمٌةالطبمٌة 

 ( . 1تتناسب مع عاللات اإلنتاج هذه ، و تثوٌر كّل األفكار الناجمة عنهذه العاللات اإلجتماعٌة " ) 

    و لألسؾ ، مع ذلن ، لم ٌظّل ال ماركس وال إنجلز على لٌد الحٌاة لمشاهدة الفترة التى إفتّكت فٌها البرولٌتارٌا السلطة 

، لم تترّكز أٌة دولة  8548عت فى سٌرورة إنجاز هذا التحوٌل ؼٌر المسبوق للمجتمع . بإستثناء كمونة بارٌس فى و شر

 برولٌتارٌة أثناء سنوات حٌاتهما و الكمونة عٌنها لم تدم سوى بضعة أشهر لبل أن تسحمها لوى الثورة المضادة . 

 مساهمة لٌنٌن فى اإللتصاد السٌاسً : 

 اإلمبرٌالٌة .  –ولت كانت الرأسمالٌة فى عدد من البلدان آخذة فى التطّور نحو مرحلتها األعلى و النهابٌة لكن فى ذات ال

بمن فٌهم كارل كاوتسكً ،  –و لٌنٌن هو الذى حلّل تحلٌال شامال هذا التطّور و بٌّن فى تعارض مع إنتهازٌٌن متنّوعٌن 

أّن اإلمبرٌالٌة لم تلػ أو  –ى مناهض للثورة فى الشطر األخٌر من حٌاته الذى كان مساعدا لرٌبا من إنجلز لكنّه تحّول إل

نوعا ما تخفّؾ من التنالض الجوهري للرأسمالٌة لكنّها رفعته إلى مستوى أعلى . و اإلمبرٌالٌة ، مثلما دلّل لٌنٌن ، لم تكن 

. و لاد لٌنٌن البرولٌتارٌا فى روسٌا فى  أعلً مرحلة من مراحل الرأسمالٌة فحسب بل هً أٌضا عشٌّة الثورة البرولٌتارٌة

 عملٌة إنجاز أّول ثورة برولٌتارٌة مظفّرة ، و فى تركٌز أّول دولة إشتراكٌة شرعت فى سٌرورة اإلنتمال إلى الشٌوعٌة .  
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    جدٌدة  إلى مرحلة –و كمكّون مفتاح من مكوناتها اإللتصاد السٌاسً الماركسً  –اللٌنٌنٌة  –لمد طّور لٌنٌن الماركسٌة 

 لٌنٌنٌة .  –و أرلى . فصارت الماركسٌة ماركسٌة 

، طبّك لٌنٌن هذه المبادئ  8681و وفاته فى  8684و عالوة على ذلن ، لفترة لصٌرة بٌن إفتكان السلطة فى روسٌا فى 

وي للسٌاسة والبناء العلمٌة على المشاكل الملموسة التى واجهت الدولة اإلشتراكٌة الجدٌدة ، بما فى ذلن فى المجال الحٌ

اإللتصادٌٌن . فمد أرسى لٌنٌن التوّجه و المسار األساسٌٌن الذٌن سٌمودان برولٌتارٌا اإلتحاد السوفٌاتً فى إنجاز تحوٌل 

 الملكٌة الرأسمالٌة إلى اإلشتراكٌة فى المدن و األرٌاؾ ما ٌمود إلى التطّور العالً السرعة لإللتصاد اإلشتراكً . 

و مباشرة رّكز  هلٌة والتدّخل اإلمبرٌالً التى تلت ثورة أكتوبر ، طّور لٌنٌن سٌاسة شٌوعٌة الحرب .أثناء الحرب األ

الملكٌة و شرٌان حٌاة اإللتصاد بؤٌدى الدولة البرولٌتارٌة و سمح للبرولٌتارٌا المظفّرة بالحفاظ بماعدة مادٌة كافٌة إللحاق 

تجّمعوا ضدّها و بإرساء لاعدة تطوٌر اإللتصاد عمب الحرب . و فى نفس  الهزٌمة بالرجعٌٌن المحلٌٌّن و األجانب الذٌن

الولت ، تطلّب األمر تضحٌة هابلة من لبل العّمال و الفالحٌن الروس و فى عاللة باآلخرٌن بوجه خاص ، وضعت 

 ضؽوطا شدٌدة علٌهم فى شكل تملّن الدولة لفابض إنتاجهم من الحبوب .

ؾ لٌنٌن بؤّن سٌاسة شٌوعٌة الحرب بٌنما ساهمت فى اإلنتصار فى الحرب ، فإنّها كذلن لد و إثر الحرب األهلٌة ، إعتر

تجاوزت الظروؾ المادٌة و كذلن السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌة و التنظٌمٌة . و نادى بتراجع إلعداد الظروؾ لتمدّم مستمبلً . 

التى تخلّت عن تملن فابض إنتاج الحبوب وعّوضته و لد تجّسد هذا التراجع فى السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة ) الناب ( 

 بؤداءات ) أداءات عٌنٌة ( كوسٌلة لتضمن الدولة الحبوب. 

المحلٌّة منها و األجنبٌة ، فى كّل من المدن و األرٌاؾ.  –وجّسدت السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة تنازالت معتبرة للرأسمالٌة 

الد و حتى بجلبهم بؤفك أرباح عالٌة . وسمحت للرأسمالٌٌن المحلٌٌّن ببعض و سمحت للرأسمالٌٌن األجانب بالنشاط فى الب

النشاط التجاري . و حتى ضمن المإسسات التى كانت تمتلكها الدولة ،عنت السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة ممارسات إدارة 

لواسع لمثل هذه األشٌاء كجزء من الرجل الواحد ، و التعوٌل على األخّصابٌٌن   و المنفذٌن البرجوازٌٌن ، واإلستعمال ا

العمل بالتمطٌع وعامة المواعد والضوابط المشابهة لتلن الموجودة فى المصانع الرأسمالٌة ) العدٌد من هذه السٌاسات 

 اإلدارٌة كانت عملٌّا جزء من شٌوعٌة الحرب أٌضا ( . 

اد الذى لد تفّكن و فى عدٌد األماكن لرب من وكان كّل هذا ضرورٌّا ألجل بلوغ فى ألرب ولت ممكن إعادة تؤهٌل اإللتص

الركود خالل الحرب األهلٌة ، مع نمل عدٌد العّمال من اإلنتاج وتحوٌلهم إفتراضٌّا إلى أناس ؼٌّروا طبمتهم . و كان من 

الضروري تعزٌز البرولٌتارٌا ودولة البرولٌتارٌا سٌاسٌّا و كذلن إلتصادٌّا . وفى نفس الولت ، مع ذلن حافظت 

البرولٌتارٌا من خالل سلطة دولتها ، على التحّكم فى التموٌل و التجارة و وضعت حدودا لنشاط الرأسمال الخاص فى 

المدن و األرٌاؾ . و شدّد لٌنٌن فى هذه الفترة على أهّمٌة تركٌز و تطوٌر تعاونٌّات المنتجٌن والمستهلكٌن إلرساء لاعدة 

لعاللات اإلشتراكٌة فى المستمبل المنظور . و هكذا ، تمدّم اإلتحاد السوفٌاتً إلتصادٌّا المشركة فى الرٌؾ    و التمدّم العام ل

 عبر رأسمالٌة الدولة للسٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة نحو اإلشتراكٌة . 

لرأسمالٌة لمد كان لٌنٌن منفتحا جدّا بشؤن كون السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة مثّلت تراجعا و تنازال على المدى المصٌر أمام ا

و حاجج بؤنّها كانت مبّررة وضرورٌة بسبب الظروؾ الخاصة فى البالد حٌنها . لم تكن مخّططا كبٌرا لتطوٌر البالد إلى 

دولة إشتراكٌة عصرٌة المّوة و لم تكن سٌاساته األساسٌة تعنى تطبٌك البناء اإلشتراكً ، مثلما صار ٌدّعى كما هو معلوم 

ؾ . كان الممصود من تلن السٌاسة إٌجاد ظروؾ فترة وجٌزة للتمدّم نحو اإللتصاد التحرٌفٌون منذ زمن خروتشا

 اإلشتراكً ، نحو هجوم على الموالع اإللتصادٌة اإلستراتٌجٌة للرأسمالٌة .

 البناء اإلشتراكً فى ظّل ستالٌن :

وفٌر لٌادة الشإون الٌومٌة للحزب خالل الشطر األخٌر من حٌاته ذاتها ، أضحى لٌنٌن مرٌضا بجدٌّة و لم ٌعد لادرا على ت

و الدولة . ستالٌن هو الذى تولّى الدفّة و مضى لدما فى تطبٌك السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة و لاد التمدّم فى التصنٌع 

اإلشتراكً و تطّور الفالحة . و فى إنجاز هذا، لاد ستالٌن الصراع الشرس و المتواصل داخل الحزب ضد أمثال 

ناؾ و زٌنوفٌاؾ  وبوخارٌن من اإلنتهازٌٌن الذٌن عارضوا بٌن الفترة و األخرى الطرٌك الصحٌح إلى تروتسكً و كامٌ

 األمام . 
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فمد رّوج تروتسكً بالتنسٌك مع كامٌناؾ وزٌنوفٌاؾ ل" نظرٌة لوى اإلنتاج " ، محاججا بـؤنّه كان من ؼٌر الممكن بناء 

إلتصادٌّا و تمنٌّا متخلّفة للؽاٌة  . فى جزء منه لهذا الخّط ؼطاء " ٌسارّي  اإلشتراكٌة فى الجمهورٌة السوفٌاتٌة ألّنها كانت

" كثٌؾ ٌشدّد على أّن الثورة المباشرة فى أوروبا الزمة لتبمى اإلشتراكٌة على لٌد الحٌاة فى روسٌا . و مع ذلن بالكاد كان 

ارض تروتسكً السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة الجوهر الٌمٌنً لهذا الخّط تحت السطح . هذا من جهة و من جهة أخرى ، ع

و دعا إلى سٌاسات إستؽالل الفالحٌن لتحمٌك التصنٌع و ظروؾ التنظٌم المشابه للتنظٌم العسكري فى المصانع إلجبار 

ناعة ؛ العّمال على الرفع فى اإلنتاج و لد نادا حتى بتوسٌع التنازالت الممدّمة للمصانع األجنبٌة و الفروع اإلستراتٌجٌة للص

 ( 2و هكذا مثلما وضع ذلن ستالٌن ، حاول تروتسكً " تركنا بمبضة الرأسمالٌٌن األجانب " ) 

و فى ما بعد ، عندما صاغ الحزب سٌاسة التصنٌع اإلشتراكً للبالد و إنطلك فى تطبٌمها على لاعدة فالحة ٌعاد بعث 

لة لابال إّن التصنٌع ال ٌنجز بالسرعة الكافٌة . لكن فى الحٌاة فٌها ، لام تروتسكً بالتنسٌك مع زٌنوفٌاؾ وآخرٌن ، بحم

الوالع كانوا معارضٌن تماما للتصنٌع اإلشتراكً و حاولوا تموٌضه بدفع جماهٌر الفالحٌن ضد الطبمة العاملة ، منادٌن 

 بالفعل بالتعوٌل على الفالحٌن األؼنٌاء والموى الرأسمالٌة فى الرٌؾ . 

المظهر الممٌّز لتروتسكً و ما ٌخّول للمرء التعّرؾ على أتباع تروتسكً الحمٌمٌٌن هو الؽٌاب من كّل هذا ٌمكن رإٌة أّن 

 المتّسك للمبادئ عدا البروز و ؼٌاب الثمة فى الجماهٌر و الوحدة الجوهرٌة مع الٌمٌن . 

والفالحة كان مماثال و لد تبٌّن هذا فى كون خّط تروتسكً فى التعوٌل على الموى الرأسمالٌة فى ما ٌتصل بالصناعة 

للؽاٌة لخّط بوخارٌن الذى دافع خالل السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة و بعدها عن خّط بناء البرجوازٌة وفك مفهوم "النمّو 

( و كان بوخارٌن بطل هذه  3" أثروا ! " " )   –السلمً للبرجوازٌة صلب اإلشتراكٌة " ، موّسعا إٌّاه بشعار" جدٌد " 

نٌة فى ما ٌتعلّك بالرٌؾ ، محاججا مباشرة من أجل سٌاسة كانت تعنى ، مثل جوهر الخّط التروتسكً ، اإلنتهازٌة الٌمٌ

 تشجٌع العناصر الرأسمالٌة ، الكوالن ، و التعوٌل علٌهم . 

و لاد ستالٌن الحزب السوفٌاتً فى إلحاق الهزٌمة بمختلؾ هذه األنواع من الخطوط البرجوازٌة و فى إنجاز التصنٌع 

شتراكً و خطوة خطوة فى مشركة الفالحة . و بالطبع ، ال شًء من هذا لد تحمّك لبال فى التارٌخ ؛ و بصورة خاصة اإل

     المشركة الناجحة للفالحة ، بما فى ذلن أّن الصراع الطبمً فى منتهى الحدّة داخل الحزب و خارجه كان مهّمة جبّارة 

إلتحاد السوفٌاتً . ذلن أّن روسٌا زمن ثورة أكتوبر كانت إلى حدّ كبٌر بلدا ة لبناء اإلشتراكٌة فى او ذات أهمٌّة حٌوٌّ 

 فالحٌّا له رٌؾ متخلّؾ ، و منه بماٌا عاللات إلطاعٌة على نطاق واسع ، حتى وإن كان بلدا إمبرٌالٌّا . 

تخلّؾ نسبٌّا إلى بلد متمدّم تحمٌك المشركة اإلشتراكٌة إلى جانب التصنٌع اإلشتراكً و تحوٌل اإلتحاد السوفٌاتً من بلد م

مثاّل مكسبا عظٌما  –و كّل هذا تحمّك فى عمدٌن بٌن نهاٌة الحرب األهلٌة فى روسٌا والحرب العالمٌة الثانٌة  –إلتصادٌّا 

للطبمة العاملة و الشعب السوفٌاتٌٌن فى ظّل لٌادة ستالٌن ؛ و لهذا عاللة وطٌدة بمدرة اإلتحاد السوفٌاتً على إلحاق 

 ٌمة بالؽزاة النازٌٌن فى الحرب العالمٌة الثانٌة ، و هذا أٌضا مكسب عظٌم للشعب السوفٌاتً فى ظّل لٌادة ستالٌن . الهز

المشركة و التؽٌٌر و التطوٌر  –و فى نفس الولت ، وهو ٌمدّم المٌادة لمهّمة ؼٌر مسبولة بمثل هذه األبعاد الهابلة 

اسع و المعمّد ، اإلتحاد السوفٌاتً ، فى ظروؾ كانت فٌها الدولة اإلشتراكٌة اإللتصادٌٌن السرٌعٌن لمثل هذا البلد الش

لام ستالٌن ببعض األخطاء . و إلى درجة معبّرة ٌمكن تفسٌر  –الوحٌدة موجودة فى عالم ال تزال تسٌطر علٌه اإلمبرٌالٌة 

) و أخطاء سابمة ( للتعلّم منها . هذا من جهة  ذلن بوالع أنّه لم ٌكن ٌوجد مثال سابك تارٌخً لهذه المهّمة ، ال تجربة سابمة

و من جهة أخرى ، كما لّخص ماو ، بعض أخطاء ستالٌن و منها أخطاء فى مجال اإللتصاد السٌاسً و السٌاسة 

اإللتصادٌة والبناء اإلشتراكً ، كانت إفرازا وتعود بدرجة كبٌرة إلى إخفاق ستالٌن فى التطبٌك الشامل للمادٌة الجدلٌة 

 الجة المشاكل ومنها عدٌد المشاكل الجدٌدة حمّا . لمع

إثر إتمام التجمٌع فى الفالحة  والتؽٌٌر  –إلى درجة كبٌرة جراء هذا ، ال سٌما فى فترة ثالثٌنات المرن العشرٌن 

     شعار تبنّى ستالٌن ذاته مظاهرا من " نظرٌة لوى اإلنتاج " و طّور أّوال -اإلشتراكً للملكٌة فى الصناعة فى األساس 

" التمنٌة تحدّد كّل شًء " ثم المفهوم المرتبط بذلن بؤنّه ضمن التمنة المعاصرة ، الكوادر المادرة على التحّكم فى هذه التمنٌة 

 هً التى تحدّد كّل شًء . 
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ور و هذا ٌستهٌن جدٌّا بمسؤلة السٌاسة و بالفعل ٌذهب ضد خّط وضع السٌاسة فى مصاؾ المٌادة و كذلن ٌستهٌن بد

الجماهٌر و بصورة خاصة بالحاجة إلى التعوٌل على النشاط الواعً للجماهٌر فى اإلنتاج اإلشتراكً كما فى كّل شًء 

آخر . و إلى جانب هذا ، بٌنما لاد إنجاز المشركة فى الرٌؾ فى أواخر عشرٌنات المرن العشرٌن ، نحا ستالٌن إلى تطوٌر 

 حٌن مواردا ضبٌلة للمراكمة بجهودهم الخاّصة . الصناعة على حساب الفالحة ، تاركا للفال

وكذلن واصل ستالٌن عدٌد السٌاسات التى أدخلتها السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة ) أو سٌاسات ما لبل أو أثناء شٌوعٌة 

المٌادة الحرب ( ، على ؼرار اإلستعمال الكثٌؾ للعمل بالتمطٌع و المكافآت و إدارة الرجل الواحد و وضع األخّصابٌٌن فى 

و هلّم جّرا . جوهرٌّا وضع ستالٌن تشدٌدا وحٌد الجانب على مسؤلة الملكٌة وهو األكثر حٌوٌة لكنه لٌس المظهر الوحٌد 

لعاللات اإلنتاج . لمد أخفك فى إعارة اإلنتباه المستمّر لتثوٌر المظاهر األخرى لعاللات اإلنتاج ) العاللات بٌن الناس فى 

 البناء الفولً . اإلنتاج و التوزٌع ( و 

أي عندما تكون الملكٌة العامة  –إلى درجة كبٌرة ، إنطلك ستالٌن من إعتبار أنّه عندما ٌمع التركٌز الواسع للملكٌة 

   عندبذ كّل ما هو ضروري هو الحصول على التمنٌة المتمدّمة واإلدارة الفعّالة  –لدعّوضت فى األساس الملكٌة الخاصة 

       ذه الطرٌمة ستواصل اإلشتراكٌة تحمٌك لاعدة مادٌة  و إجتماعٌة ألوى للتمدّم صوب الشٌوعٌة . م فٌهما و بهو التحكّ 

و ذهبت هذه النظرة الخاطبة الٌد فى الٌد مع تحلٌل ستالٌن الخاطا بؤنّه مع أواسط ثالثٌنات المرن العشرٌن ولع إلؽاء 

ار بؤّن البرجوازٌة تولد بإستمرار بفعل تنالضات المجتمع العداء الطبمً فى اإلتحاد السوفٌاتً . و أخفك فى اإللر

  من مثل تلن بٌن العمل الفكري و العمل الٌدوي ، و بٌن المدٌنة و الرٌؾ ، و بٌن العّمال و الفالحٌن ،  –اإلشتراكً ذاته 

ذه الالمساواة الموروثة عن و أنّه طالما أّن ه –و كذلن اإلختالفات فى الدخل الناجمة عن تطبٌك مبدأ " لكّل حسب عمله " 

الرأسمالٌة تتواصل فإنّه ستظّل هنان طبمات و ٌظّل هنان صراع طبمً ، بما فى ذلن الصراع العدابً بٌن البرولٌتارٌا 

 والبرجوازٌة الذى ٌمثّل التنالض الربٌسً فى ظّل اإلشتراكٌة . 

ز الرأسمالٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً . ؼٌر أّن و ناضل ستالٌن ذاته بصفة متكّررة و بصرامة ضد محاوالت إعادة تركٌ

األخطاء مثل تلن التى لّخصت بإلتضاب أعاله لد أولعت خسابرا فادحة . وتضّخمت تبعات هذه األخطاء بصورة كبٌرة 

خالل الحرب الوطنٌة الكبرى ضد ألمانٌا ، حٌنما كان لدر من المساومة ضرورٌّا مع الموى البرجوازٌة داخل اإلتحاد 

وفٌاتً و خارجه التى كانت معارضة للمحور الفاشً . و سمح كّل هذا بتوفٌر مزٌد من األرضٌة للموى البرجوازٌة ال الس

أشباههما فى الصٌن سّماهم الحما ماو " أتباع الطرٌك الرأسمالً "( الحزب والدولة السوفٌاتٌٌن) و سٌما البرجوازٌة صلب

ٌنما كان ستالٌن ال ٌزال على لٌد الحٌاة و ثّم إلحداث هذا التراجع لٌس بعد فترة إلعداد األرضٌة إلعادة تركٌز الرأسمالٌة ب

 طوٌلة من وفاته . 

فى هذه السنوات الملٌلة األخٌرة لام ستالٌن بالفعل بالتطّرق لبعض المسابل الجوهرٌة الناشبة عن بماٌا الرأسمالٌة و التى ال 

"، المضاٌا اإللتصادٌة لإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً رة خاّصة ، فى " تزال على لٌد الحٌاة فى ظّل اإلشتراكٌة . بصو

     أشار ستالٌن إلى أن لانون المٌمة و إن لم ٌكن ٌلعب دورا تعدٌلٌّا فى اإللتصاد ، فمد واصل العمل ضمن مجال محدّد . 

ن ملكٌة دولة بل جماعٌة ، وهو مظهر هام و لال ستالٌن إّن هذا مردّه إلى كون شكل الملكٌة اإلشتراكٌة فى الرٌؾ لم ٌك

 من إستمرار الفرولات بٌن المدٌنة و الرٌؾ ، و إلى التبادل السلعً لم ٌمع تعوٌضه تعوٌضا تاما بشكل أرلى من التبادل . 

وعالوة على ذلن ، بحث ستالٌن بعض التنالضات الكبرى التى تجب معالجتها من أجل التمدّم نحو الشٌوعٌة . و إضافة 

إلى الفرولات بٌن المدٌنة و الرٌؾ ، أعار إنتباها خاصا إلى تنالض العمل الفكري / العمل الٌدوي . و شدّد ستالٌن على 

 –أنّه من أجل التمدّم نحو الشٌوعٌة ، سٌكون من الضروري معالجتها  و التنالضات األخرى الموروثة عن الرأسمالٌة 

 ؾ و العمل الفكري و العمل الٌدوي و ما إلى ذلن . إللؽاء الفرق الجوهري بٌن المدٌنة و الرٌ

 لكن فى نفس الولت ، نزع ستالٌن نحو التعاطً مع مسؤلة إلؽاء هذه الفرولات تمرٌبا تماما من وجهة نظر تطوٌر اإلنتاج 

لم ٌضع  و رفع مستوى الجماهٌر المادي و التمنً و لٌس كثٌرا من وجهة نظر السٌاسة واإلٌدٌولوجٌا . بكلمات أخرى ،

ستالٌن تشدٌدا كبٌرا على تحدٌد هذه اإلختالفات إلى الدرجة الممكنة فى كّل لحظة و كٌؾ أّن هذا متّصل جدلٌّا بمهام 

تطوٌر اإلنتاج و رفع مستوى الجماهٌر المادي و التمنً إلخ و ال على مسؤلة خوض الصراع فى المجال اإلٌدٌولوجً 

 تى تشّجع علٌها هذه اإلختالفات .للنضال ضد اإلٌدٌولوجٌا البرجوازٌة ال
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و من ألوى نماط مإلّؾ ستالٌن ذان هو دحضه لإلنحرافات التحرٌفٌة لل. د . ٌاروشنكو إذ كتب ستالٌن :  " إّن خطؤ 

ر الرفٌك ٌاروشنكو الربٌسً هو أنّه ٌبتعد عن الماركسٌة فٌما ٌتعلّك بدور الموى المنتجة و عاللات اإلنتاج فى تطوّ 

،  نّه ٌبالػ إلى ألصى حدّ ، فى تمدٌر دور الموى المنتجة و ٌملّل إلى ألصى حدّ ، من تمدٌر دور عاللات اإلنتاجالمجتمع ، إ

 ( 4حتى ٌنتهً إلى المول بؤّن عاللات اإلنتاج فى ظّل اإلشتراكٌة هً جزء من الموى المنتجة " .) 

المنتجة ٌوجد فى ظّل اإلشتراكٌة ألّن  " تطّور عاللات  و مضى ستالٌن لٌشٌر إلى أّن التنالض بٌن عاللات اإلنتاج والموى

 (  5اإلنتاج ٌتؤّخر و سٌتؤّخر عن تطّور الموى المنتجة " )

بخّط صحٌح فى المٌادة ، شدّد ستالٌن ، لن ٌصبح هذا التنالض تنالضا عدابٌّا لكن العكس سٌحصل لو أنّه تّم تطبٌك خّط 

 خاطا . 

لمسؤلة هً أنّه لم ٌعترؾ بعدُ بوجود التنالض الطبمً العدابً بٌن البرولٌتارٌا والبرجوازٌة لكن نمٌصة تحلٌل ستالٌن لهذه ا

و أن المعالجة الصحٌحة للتنالض بٌن لوى اإلنتاج وعاللات اإلنتاج مرتبطة ربٌسٌا بالمعالجة الصحٌحة للتنالض بٌن 

و عالوة على ذلن ، مثلما شدّد على ذلن ماو ،  البرولٌتارٌا و البرجوازٌة ، و بخوض الصراع الطبمً ضدالبرجوازٌة .

بٌنما أّكد ستالٌن على تواصل وجود التنالض بٌن لوى اإلنتاج و عاللات اإلنتاج ، لم ٌمم بالشًء نفسه فى ما ٌتصل 

نٌة الفولٌة ، بالتنالض بٌن الماعدة اإللتصادٌة والبنٌة الفولٌة : " ٌتحدّث ستالٌن عن عاللات اإلنتاج فمط و ال ٌتحدّث عن الب

وال عن العاللة بٌن البنٌة الفولٌة و الماعدة اإللتصادٌة...ٌذكر ستالٌن اإللتصاد فمط و ال ٌذكر السٌاسة ". و " كتاب ستالٌن 

 (6من بداٌته إلى نهاٌته ال ٌتكلّم عن البنٌة الفولٌة . إنّه ال ٌعتنى بالناس ؛ ٌعتنى باألشٌاء  و ال ٌعتنى بالناس ". )

لنمد المكتوب فى أواخر خمسٌنات المرن العشرٌن ، لم ٌكن ماو ٌعكس بعض اإلختالفات الهامة مع الخّط فى هذا ا

السوفٌاتً فى ظّل ستالٌن ، التى طّورها وحسب لكنّه كان أٌضا لد بدأ فى صٌاؼة مزٌد التمدّم فى النظرٌة و الممارسة 

وجه الخصوص بٌن الثورة و اإلنتاج . و مع ذلن ، لم ٌصػ  اللٌنٌنٌة فى مسؤلة اإللتصاد الساسً ، و على –الماركسٌة 

هذا إالّ عبر صراع خطٌن حاد صلب الحزب الشٌوعً الصٌنً حول هذه المسابل عٌنها وهو صراع سٌتواصل و ٌتعّمك 

 طوال بمٌة سنوات حٌاة ماو . 

حول الطرٌك الذى ٌجب سلوكه و بالفعل ، منذ زمن كسب السلطة السٌاسٌة تطّور صراع صلب الحزب الشٌوعً الصٌنً 

الطرٌك اإلشتراكً أم الطرٌك الرأسمالً . و جاءت معارضة الطرٌك اإلشتراكً من إتجاهٌن . أّوال ، هنان أولبن  –

الذٌن حاججوا من أجل ضرورة الحصول على " المساعدة " من الوالٌات المتحدة ، حتى و لو أّن اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة 

ة لتشان كاي تشان و ال تزال طبعا تحاول إخضاع الصٌن . مثل هذا الخّط الذى ٌنظر إلى الوالٌات كانت أعتى لّوة داعم

المتحدة من أجل " المساعدة " ٌعنى فعال التشجٌع على التبعٌة و اإلستسالم لإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة و كان سٌعنى لٌس فمط 

 رات الثورة الدٌممراطٌة الجدٌدة ستمسح مسحا . عدم إمكانٌة بناء اإلشتراكٌة فى الصٌن لكن أٌضا أّن إنتصا

و فى ذات الولت ، هنان أولبن الذٌن أرادوا أن ٌطبّموا بصرامة المماربة السوفٌاتٌة فى الصٌن فى ما ٌتصل بالبناء 

إفتكان اإللتصادي ، و كذلن وجد أولبن الذٌن لد أرادوا أن ٌتبعوا عن عمى النموذج السوفٌاتً فى الصراع الذى أدّى إلى 

ثر اإلنمالب التحرٌفً السلطة السٌاسٌة عبر البالد بؤسرها . و إحتدّ النضال ضد هذا اإلنحراؾ  و صار عدابٌّا إ

 زمرته أواسط خمسٌنات المرن العشرٌن ، عندما أضحى النموذج السوفٌاتً نموذجا إلعادة تركٌز الرأسمالٌة. لخروتشاؾ و

 ة : السٌاسة اإللتصادٌة فى المناطك المحّرر

فى تعارض مع كال الخّطٌن اإلنتهازٌٌن ، طّور ماو بصفة متصاعدة خّطا ثورٌّا لبناء اإلشتراكٌة كان متجذّرا فى كّل من 

التجربة المدٌدة و دروس الثورة الصٌنٌة أثناء النضال ضد السلطة و تعمٌك تلخٌص التجربة السوفٌاتٌة و دروسها 

الٌن ثّم مع إنتصار التحرٌفٌة . بعض الذٌن إلتحموا بماو خالل فترة الثورة اإلٌجابٌة و السلبٌة ، فى ظّل لٌادة ست

الدٌممراطٌة الجدٌدة ، أمسوا ٌنظرون إلى خّطه و مبادبه الجوهرٌة المابدة على أنّه " عفا علٌهما الزمن " إثر إفتكان 

. بٌد أّن ماو واصل النضال من أجل فهم السلطة السٌاسٌة و بات هذا ظاهرة أبرز مع تمدّم الصٌن فى المرحلة اإلشتراكٌة 

أّن المبادئ الجوهرٌة التى لادت النضال المظفّر و إن كان طوٌل األمد و معمّدا من أجل السلطة ٌجب كذلن أن ٌرشد 

الثورة و البناء فى المرحلة اإلشتراكٌة . وضع السٌاسة فى المصاؾ األّول و التعوٌل على الجماهٌر و اإللرار بالدور 
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هذه النماط و ؼٌرها التى تعكس و تنبع من  –وي للفالحٌن و أهّمٌة الرٌؾ ، و لتال الفبوٌة و النزعات البٌرولراطٌة الحٌ

 الخّط اإلٌدٌولوجً و السٌاسً الممثّل لنظرة البرولٌتارٌا و مصالحها ، ظّل ٌشّكل أساس خّط ماو . 

النظر إلى السٌاسة اإللتصادٌة و كذلن إلى حمول أخرى ، بٌنما منذ المراحل األولى للثورة الصٌنٌة ، شدّد ماو على أنّه ب

ٌتّم إنجاز الثورة الدٌممراطٌة البرجوازٌة كمرحلة أولى و تتم مماومة الخطوط " الٌسارٌة المتطّرفة " التى ستصادر الموى 

مرحلة إرساء أسس الوسطٌة ذات األمالن الصؽٌرة و تدفع بها نحو معسكر العدّو، كان من الضروري أثناء تلن ال

، متطّرلا لمسؤلة السٌاسة  8621المستمبل اإلشتراكً إلتصادٌا و ذلن بطرق أخرى . وفى ممال ُكتب فى جانفً 

 اإللتصادٌة فى المناطك المحّرر ، صاغ ماو المولؾ التالً : 

البناء اإللتصادي ، و تركٌز  " إّن المبادئ التى توجه سٌاستنا اإللتصادٌة هً المٌام بكّل ما هو ممكن و ضروري فى مجال

لوانا اإللتصادٌة على تموٌن الجبهة ، و بذل لصاري جهودنا فى الولت نفسه فى سبٌل تحسٌن معٌشة الشعب ، و تموٌة 

اإلتحاد اإللتصادي بٌن العّمال و الفالحٌن ، و تؤمٌن لٌادة البرولٌتارٌا للفالحٌن ، و العمل على تحمٌك الدور المٌادي لمطاع 

 ( 80لة بالنسبة إلى المطاع الخاص ، حتى نستطٌع خلك شروط الزمة لإلنتمال إلى اإلشتراكٌة فى المستمبل . " )الدو

فى خضّم الحرب المناهضة للٌابان ،  8610" المكتوب فى جانفً  حول الدٌممراطٌة الجدٌدةو الحما فى مإلّفه العظٌم " 

األمرٌكً أو السماح ببماء المجتمع المدٌم شبه  –الً من النمط األوروبًأّكد ماو على أنّه ال ٌجب أبدا إرساء مجتمع رأسم

ًّ ، " فى هذه المرحلة لن نسعى  اإللطاعً على لٌد الحٌاة  وأشار إلى أنّه طالما أّن إلتصاد مرحلة الدٌممراطٌة الجدٌدة معن

ادٌات التعاونٌة التى تكون لد تطّورت على على العموم إلى إلامة الزراعة اإلشتراكٌة ، بٌد أّن أنواعا مختلفة من اإللتص

 (88أساس " األرض لمن ٌفلحها " سوؾ تحتوى على عناصر إشتراكٌة . " )

ومثلما شرحنا فى الفصل األّول من هذا الكتاب ، بؽٌة توحٌد كّل الموى الممكن توحٌدها ضد الؽزاة الٌابانٌٌن ، طوال  

ً الصٌنً سٌاسته بشؤن العاللات اإللتصادٌة الفالحٌة ، متراجعا عن الحرب المناهضة للٌابان ، عدّل الحزب الشٌوع

          سٌاسة مصادرة أمالن المالكٌن العمارٌٌن الكبار فى ؼالب األحٌان  و معّوضا إٌّاها بحملة التخفٌض فى اإلٌجار 

 اظ علٌه دون صراع . و األداءات إلخ . لكن هذا لم ٌعن أّن مثل هذا التخفٌض ٌمكن بلوؼه وال بالتؤكٌد الحف

 و شدّد ماو على أّن :

" تخفٌض إٌجارات األراضً لهو صراع جماهٌري ٌخوض ؼماره الفالحون "  و بالتالً : " توجٌهات الحزب و مراسٌم 

الحكومة تهدؾ إلى لٌادة و مساعدة هذا الصراع الجماهٌري ال إلى إسداء اإلحسان للجماهٌر . إّن أي شكل من أشكال 

 (88ارات األراضً كإحسان دون إثارة مبادرة الجماهٌر لٌس صحٌحا ، و نتابج ذلن لن تكون وطٌدة ."  )تخفٌض إٌج

و كان حشد الجماهٌر المفتاح فى تكرٌس التخفٌض فى اإلٌجار ) و األداءات ( ما خدم بدوره كؤساس لتنظٌم جماهٌر 

. و كان كذلن حشد الجماهٌر فى اإلنتاج حٌوٌّا . و بٌنما  الفالحٌن لإلنتاج لصد مساندة الحكومة الثورٌة و الموات المسلحة

كان ٌشدّد على أّن " أي مسبول ال ٌعٌر اإلهتمام لدراسة اإلنتاج ال ٌمكن إعتباره مسبوال صالحا " ، نمد ماو بشدّة تلن 

ى تركز فمط و بصورة الكوادر التى تحمل وجهات نظر خاطبة " إنّها لخاطبة وجهة النظر المالٌة المحافظة و المحضة الت

        وحٌدة الجانب على مسؤلة المصروفات دون اإلهتمام بتنمٌة اإللتصاد . و إنّها لخاطبة وجهة النظر التى تعتنى فمط 

و بصورة وحٌدة الجانب بإشؽال الموظفٌن الحكومٌٌن المالبل فى جمع الحبوب والضرابب و تدبٌر األموال والمإن 

تنظٌم األٌدى العاملة الواسعة وسط جمهور العاملٌن فى الحزب والحكومة و الجٌش و جماهٌر الؽذابٌة دون اإلهتمام ب

 (.82الشعب من أجل شّن حملة إنتاج جماهٌرٌة . " ) 

ٌّنة مسؤلة حٌوٌة : كٌؾ نخفّؾ الوزر الذى إضطّر الفالحون إلى تحمله فى ظّل الحكم المدٌم فى حٌن فى نفس  هنا كانت مع

دعم الموى المسلّحة الثورٌة فى حرب المماومة ضد الٌابان. الالزمة لصٌانة النظام الجدٌد و الماعدة المادٌة الولت ٌتم توفٌر

و شدّد ماو على أّن الحّل ٌكمن فى تعببة صفوؾ الحزب و موّظفً الحزب و الدولة ) الكوادر ( و كذلن عناصر الجٌش 

حمالت إنتاج جماهٌرٌة . و بالتوازي مع ذلن ، كان من الحٌوي إلى ألصى حدّ ممكن ، إلى جانب الجماهٌر الشعبٌة فى 

تركٌز فرق تبادل العمل و أشكال أولٌة أخرى من  –تعببة الجماهٌر فى سبٌل تؽٌٌر عاللات اإلنتاج إلى أبعد درجة ممكنة 
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تاج المملوكة بدابٌة . و أٌضا تحمٌك إخترالات فى تطوٌر تمنٌات جدٌدة فى اإلنتاج ، حتى مع بماء وسابل اإلن –التعاون 

 دون هذا كان سٌكون من ؼٌر الممكن إطالق العنان لنشاط الجماهٌر و إبداعها كعامود فمري لحرب المماومة ضد الٌابان . 

و كانت مشاركة الفرق العسكرٌة فى اإلنتاج رابطا مهّما فى كّل هذا : ساعدت على التمكٌن من تخفٌؾ وزر أداءات 

لفالحٌن . و كما أشار ماو ، لو أمضى الجنود ثالثة أشهر سنوٌّا فى اإلنتاج و خّصصوا تسعة أشهر الحكومة الثورٌة على ا

للمتال و التدرٌب ، عندبذ ٌمكن الحفاظ على وضع أٌن " جٌشنا ال ٌعتمد فى الحصول على أجوره على حكومة الكومنتنػ 

 (.81اإلعتماد الكلًّ على النفس " )و ال على حكومة منطمة الحدود و ال على الشعب ، بل ٌحصل علٌها ب

   و ظّل هذا جزءا هاما من خّط ماو حول السٌاسة اإللتصادٌة . و بصورة خاصة العاللة بٌن البناء اإللتصادي و الحرب 

 و مماومة العدوان فى المرحلة اإلشتراكٌة أٌضا . 

موا ! " ( ، شدّد ماو مجددا على أنّه هنان فى خطابه المعروؾ جدّا أمام أبطال الشؽل فى المناطك المحّررة ) " تنظّ 

 منهجان متعارضان فى التعاطً مع مشاكل اإلنتاج : 

" إن تنظٌم لوى الجماهٌر لهو سٌاسة محدّدة . هل هنان سٌاسة منالضة لها ؟ أجل ، هنان سٌاسة تفتمر إلى وجهة النظر 

ماما ألمر تنظٌم الجماهٌر الؽفٌرة فى الرٌؾ و الوحدات الجماهٌرٌة ، ال تعتمد على الجماهٌر وال تنظمها و ال تعٌر إهت

العسكرٌة و الدوابر و المدارس و المصانع ، و إنما تحصر اإلهتمام فى تنظٌم عدد ضبٌل من الناس ممن ٌعملون فى 

واسعة ، الدوابر المالٌة و التموٌنٌة و التجارٌة ؛ وال تنظر إلى العمل اإللتصادي بوصفه حركة عرٌضة أو بوصفه جبهة 

 (  82بل تنظر إلٌه بوصفه مجرد وسٌلة مإلتة من أجل سدّ العجز المالً . هذه سٌاسة أخرى ، وهً سٌاسة خاطبة ." ) 

     و مضى لٌثبت من جدٌد العاللات بٌن السٌاسة اإللتصادٌة الحالٌة و التمدّم المستمبلً نحو اإلشتراكٌة . فؤلمح إلى أّن  

هّم شكل للتنظٌم الجماهٌري فى المجال اإللتصادي  " ولد مثلت حجر زاوٌة الجسر المابم بٌن " التعاونٌّات " هً اآلن أ

اإللتصاد الفردي للفالحٌن الذى وجد آلالؾ السنوات فى ظّل اإللطاعٌة من جهة واإللتصاد الجماعً لإلشتراكٌة من جهة 

 أخرى . و الحظ ماو : 

س اإللتصادي للحكم اإللطاعً وهو الذى ٌبمى الفالحٌن على فمر دابم . إّن  "  إّن هذا اإلنتاج الفردي المبعثر هو األسا

حسب رأي  –الطرٌمة الوحٌدة لتؽٌٌر هذه الحالة هً تحمٌك الجماعٌة تدرٌجٌّا ؛ والسبٌل الوحٌد المإدّى إلى الجماعٌة 

ات التعاونٌة للفالحٌن فى منطمة الحدود ، هو عبر الجمعٌّات التعاونٌة . لمد نّظمنا حتى اآلن عددا كبٌرا من الجمعٌ –لٌنٌن 

و لكنها ، فى الولت الحاضر ، لٌست إال جمعٌات تعاونٌة من نمط بدبً ، و ال بد لها أن تجتاز فى تطورها مراحل عدة 

لبل أن تصبح فى المستمبل جمعٌات تعاونٌة من ذلن النمط السوفٌاتً المعروؾ بالمزارع الجماعٌة . إن إلتصادنا هو 

اد الدٌممراطٌة الجدٌدة ، وجمعٌاتنا التعاونٌة ال تزال فى الولت الراهن، منظمات العمل الجماعً المابمة على أساس إلتص

 (  83اإللتصاد الفردي )على أساس الممتلكات الخاصة(." ) 

لى العاللات هنا خّط ماو المسار األساسً لكون التعاونٌّات فى الرٌؾ الصٌنً ستشهد تمدّما فى اإللتصاد الفالحً إ

اإلشتراكٌة ، بخطوة أولى مناسبة للمرحلة الدٌممراطٌة الجدٌدة أال وهً فرق تبادل العمل . و على ؼرار ما فعل مع كّل 

شًء آخر ، وضع ماو تشدٌدا على أّن نجاح هذه الفرق ٌرتهن بتعببة الجماهٌر ونشاطها الواعً . و بالفعل الحظ أّن :" 

. جماعً هذه لد إبتكرتها الجماهٌر نفسها ..." و مهّمة الحزب كانت تلخٌصها و نشرها جماهٌرٌاأسالٌب التعاون المتبادل ال

(84  ) 

و عمب ذلن بسنوات ، مع إلتراب اإلنتصار فى الحرب المناهضة للٌابان ، أّكد ماو مجدّدا على أهمٌة المعالجة الصحٌحة 

فاق الذٌن لم ٌرّكزوا السٌاسة اإللتصادٌة على الظروؾ للسٌاسة اإللتصادٌة . و على وجه الخصوص ، نمد أولبن الر

الملموسة للنضال الثوري فى الصٌن ، و خاصة على كون هذا النضال كان حٌنها مرتكزا فى الرٌؾ و ٌجب المٌام بذلن 

 بالتمدّم من الرٌؾ إلى المدن : 

ء على المدن و إسترداد األراضً المفمودة . لكن " إنّنا نرٌد أن نوجه الضربات إلى الؽزاة الٌابانٌٌن و أن نستعد لإلستٌال

كٌؾ ٌمكننا تحمٌك ذلن و نحن نعٌش فى المحٌط الرٌفً المابم على اإللتصاد الفردي ، المعزول من لبل العدو ، والذى 

 تدور فٌه رحى حرب العصابات ؟ إنه ال ٌجوز لنا أن نمتدي بالكومنتنػ الذى ال ٌعمل بسواعده ، بل ٌعتمد كلٌا على
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األجانب حتى فى الضرورات الٌومٌة مثل األلمشة  المطنٌة . إننا ندعو إلى اإلعتماد على النفس . ونؤمل فى العون 

     ه ما نعتمد على جهودنا الخاصة ، على الموة الخاللة فى الجٌش كلّ الخارجً ، و لكن ال ٌجوز لنا أن نعتمد علٌه ،و إنّ 

    سبٌل ذلن؟ إنّنا نتّخذ طرٌمة حملة اإلنتاج الواسعة النطاق التى ٌشنّها الجٌش  و الشعب لاطبة . إذن ما هً الطرٌمة فى

 (  85و الشعب فى ولت واحد . " )

مبدأ واصل تطبٌمه لبناء اإللتصاد ،  -تركٌز الموى من أجل معركة سحك  -و كان هذا مرتبطا بمبدأ طبّمه ماو فى الحرب 

        و المشارٌع المفاتٌح فى اإللتصاد ، فى كّل من المرحلتٌن الدٌممراطٌة الجدٌدة ال سٌما بالنظر إلى العاللات المفاتٌح 

 و اإلشتراكٌة . 

حول أهّمٌة  –وهو ٌتعاطى بشكل خاص مع الوضع الذى كان حٌنها ٌواجه الثورة ، ما أّكد علٌه ماو فى الممتطؾ أعاله 

و كّل  –جانب المتال و التدرٌب و التعوٌل على الذات عموما  الرٌؾ و تعببة الجماهٌر و مشاركة الجٌش فى اإلنتاج إلى

هذا لم ٌكن ذا أهمٌة حٌوٌة فمط فى تلن الظروؾ بل ظّل مبادبا أساسٌة حتى بعد كسب السلطة السٌاسٌة عبر البالد بؤسرها 

 و دخول المرحلة اإلشتراكٌة . 

 و الشًء نفسه ، فى ذات الممال ، لال ماو : 

ش فى الرٌؾ ، حٌث الموة البشرٌة و الموارد المادٌة مبعثرة ، فمد تبنٌنا سٌاسة " المٌادة الموحدة و اإلدارة " و بما أنّنا نعٌ

( و كان هذا وثٌك اإلرتباط بالمبدأ العسكري الذى طّوره ماو للمزج بٌن 86الالمركزٌة " فى اإلنتاج و التموٌن ." )

      لٌادة ؼٌر مركزٌة  و مرونة و مبادرة فى حمالت و معارن خاصة .  اإلستراتٌجٌا المتحدة و المٌادة اإلستراتٌجٌة مع

و إن كان مجدّدا لٌس دون  -) أنظروا الفصل السابك ( . و هذا المبدأ أٌضا رفعه  و طبّمه ماو فى المرحلة اإلشتراكٌة 

 صراع حاد صلب الحزب الشٌوعً ذاته . 

ماو مجدّدا الحزب و الجماهٌر بؤّن اإلنتصارات المكتسبة بفضل جهودهم  مباشرة بعد هزٌمة اإلمبرٌالٌٌن الٌابانٌٌن ذّكر

 الخاصة ال ٌمكن الدفاع عنها و ال ٌمكن بلوغ إنتصارات جدٌدة إالّ بمواصلة تكرٌس التعوٌل على الذات . 

كم الرجعً عبر معدّا لمواجهة محاولة تشان كاي تشان المضادة للثورة إلفتكان ثمار هذا اإلنتصار و إعادة تركٌز الح

 ( 80الصٌن ، أّكد ماو أنّه " ٌتولؾ علٌنا تنظٌم الشعب لإلطاحة بالرجعٌٌن فى الصٌن " )

و مستعمال مثاال من فترة سابمة فى الثورة الصٌنٌة لّما رفض مالن عمّاري كبٌر اإلستسالم و ظّل متمترسا فى لرٌته إلى 

ر إلى والع وجود عدٌد مثل هذه " المرى المتمترسة " الرجعٌة فى أن دخلها الجٌش الثوري و مسحه مسحا ، لفت ماو النظ

 الصٌن و إستخلص درس أّن :

" كّل ما هو رجعً ال ٌسمط إذا لم تضربه . و هذا ٌشابه عملٌة الكنس ، فالؽبار ال ٌزول عن مكانه من تلماء نفسه إذا لم 

 ( 88تزله المكنسة. " )

لكنس الصٌن من الحكم الرجعً ؟ صّرح ماو بؤّن التعوٌل ٌجب أن ٌكون على و إذن ما الذى ٌمكن وٌجب التعوٌل علٌه 

جماهٌر الشعب بمٌادة الحزب الشٌوعً و تساءل " على أي أساس ٌنبؽى أن ترتكز سٌاستنا ؟ " و أجاب " على لوتنا 

ل ماو من أجله و طبمه ( . ومّرة أخرى ، كان كذلن مبدأ جوهرٌّا ناض88الخاصة ، هذا ما ٌسمى اإلعتماد على النفس " )

لٌس فمط فى لٌادة الثورة الدٌممراطٌة الجدٌدة الصٌنٌة نحو اإلنتصار التام عبر الحرب الثورٌة الناجحة ضد تشان كاي 

تشان ، لكن كذلن فى التمدّم فى الثورة اإلشتركٌة و البناء اإلشتراكً إثر اإلنتصار. و مجدّدا ، لم ٌمم ماو بهذا إالّ عبر 

 الحاد صلب الحزب الشٌوعً ذاته ضد الذٌن عارضوا سٌاسة التعوٌل على الذات و اإلعتماد على النفس. خوض الصراع

 ماو ٌحلّل المهام الجدٌدة :

و من ناحٌة أخرى ، لم ٌكن من الممكن للسٌاسات المتبنّاة فى الرٌؾ أثناء السنوات الطوٌلة للنضال الثوري الذى ترّكز 

. و حتى فى الرٌؾ ، كان ٌتعٌّن رسم تماٌز بٌن الفالحة و الصناعة ، بٌن السٌاسات التى لادت  هنان تطبٌمها آلٌّا فى المدن

الثورة الفالحٌة المناهضة لإللطاع و تلن التى ٌجب إستعمالها بشؤن اإلنتاج الرأسمالً و التجارة . و تطلّبت معالجة هذا 
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برولٌتارٌة بعٌدة النظر و تربٌتها على إدران مصالحها  معالجة صحٌحة مزٌد تعمٌك تسلٌح الحزب    و الجماهٌر بنظرة

 العامة و البعٌدة المدى . 

عندما كان بعدُ ٌمكن رإٌة النهاٌة المظّفرة فى الحرب ضد تشان  8615عالج ماو هذه المسابل فى ممال كتب فى بداٌات 

راهنة . و حذّر ماو أنّه : " ٌنبؽى اإلحتراس كاي تشان فى األفك و مسالة إفتكان المدن الكبرى وإدارتها كانت بعدُ مسؤلة 

 مسبّما من خطإ ان تطبّك فى المدن التدابٌر المستخدمة فى الرٌؾ فى النضال ضد مالن األراضً و الفالحٌن األؼنٌاء " .

       و أضاؾ تشدٌدا على أنّه : " ٌجب التمٌٌز بدلّة بٌن المضاء على اإلستؽالل اإللطاعً الذى ٌمارسه مالن األراضً

و الفالحون األؼنٌاء و حماٌة مإسساتهم الصناعٌة و التجارٌة ، كما ٌجب التمٌٌز بدلة بٌن السٌاسة الصحٌحة ، سٌاسة 

زٌادة اإلنتاج و تنمٌة اإلزدهار اإللتصادي و مراعاة المصالح العامة و الخاصة معا و منفعة العمل و الرأسمال فى ولت 

لمصٌرة النظر ، المسماة بسٌاسة اإلؼاثة التى ترمً إلى رفاهٌة العمال و لكنها فى الوالع واحد و السٌاسة الوحٌدة الجانب ا

تلحك الضرر بالصناعة و التجارة و بمضٌة الثورة الشعبٌة . و ٌنبؽى المٌام بعمل تثمٌفً بٌن الرفاق النمابٌٌن و جماهٌر 

و الجزبٌة ناسٌن مصالح الطبمة العاملة العامة و البعٌدة العمال لجعلهم ٌدركون أن علٌهم أال ٌروا فمط المصالح المباشرة 

 (82المدي . " )

ما كان ماو ٌرفع راٌته هنا هو كّل من السٌاسة الصحٌحة للمرحلة الدٌممراطٌة الجدٌدة الراهنة من الثورة و األساس 

با مباشرة مع خّط كان سٌجعل من الصحٌح إلنجاز التمدّم المستمبلً من ثّمة إلى المرحلة اإلشتراكٌة . و كان هذا متضار

الثورة الدٌممراطٌة نهاٌة فى حدّ ذاتها و كان سٌشّجع على الفكر العسكري و اإللتصادوٌة ضمن العّمال ، دافع نحو 

    ة ضد مصالحها الجوهرٌة فى إٌجاد الظروؾ المادٌّ  –" إعانة "   –التحسٌن الفوري على المدى المصٌر فى ظروفها 

بما فى ذلن تحمٌك اإلنتصار النهابً فى الحرب ضد تشان  –ٌة و اإلٌدٌولوجٌة للتمدّم صوب اإلشتراكٌة و كذلن  السٌاس

 كاي تشان . 

و كان النضال ضد هذا النوع من الخّط الخاطا ٌتحّول بإطراد إلى عامل حاسم بالضبط ألّن إفتكان السلطة السٌاسٌة عبر 

سلطة السٌاسٌة ، برزت إلى السطح مسؤلة ما إذا سٌُسلن الطرٌك الرأسمالً أم البالد بؤسرها كان فى األفك . و مع بلوغ ال

، فى أهّم خطاب له أمام اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً الصٌن ، حلّل ماو  8616الطرٌك اإلشتراكً . و فى مارس 

ة لحرب التحرٌر ضد تشان كاي الوضع و المهام المباشرة التى تواجه الحزب مع إفتكان المدن الكبرى و النهاٌة المظفّر

 تشان و داعمٌه اإلمبرٌالٌٌن األمرٌكان . 

وصّرح ماو بؤّن المهّمة المركزٌة مباشرة بعد إفتكان السلطة ، ٌجب أن تكون اإلنتاج والبناء . لماذا ؟ ألنّه فى حال ولوع 

 مستحٌال أٌضا . و بصراحة تامة لال : العكس لن ٌمكن تعزٌز السلطة السٌاسٌة و التمدّم صوب اإلشتراكٌة سٌكون بالطبع 

" إذا بمٌنا على جهل بشإون اإلنتاج و لم نتعلمها بسرعة ، و إذا لم نستطع إنعاش و تطوٌر اإلنتاج بؤلصى سرعة ممكنة 

وتحمٌك نجاحات حمٌمٌة بحٌث نحّسن أّوال معٌشة العّمال و كذلن معٌشة الشعب عامة ، فإنّنا لن نتمكن من المحافظة على 

 ( 81لطتنا السٌاسٌة و ال من تثبٌت ألدامنا ، بل سوؾ نمنى  بالفشل ." ) س

فترة  –هنا كان ماو ٌتبع سٌاسة مشابهة لتلن التى تبنّاها لٌنٌن خالل السنوات الملٌلة األولى من الجمهورٌة السوفٌاتٌة 

هٌل اإللتصاد الوطنً فى ظّل حكم عندما كان من الحاسم إعادة تؤ –شٌوعٌة الحرب ثّم السٌاسة اإللتصادٌة الجدٌدة 

البرولٌتارٌا لتحدٌد ما إذا كانت سلطة الدولة البرولٌتارٌة الجدٌدة ستبمى على لٌد الحٌاة أم ال و تستطٌع أم ال التمدّم إلنجاز 

شرسة  التحوٌل اإلشتراكً و تطّور اإللتصاد . ؼٌر أنّه حتى فى ظّل هذه الظروؾ ، مثلما شدّد على ذلن لٌنٌن فى معركة

ضد تروتسكً و بوخارٌن و إنتهازٌٌن آخرٌن ، فإّن سلطة الدولة ستضٌع ال محالة من أٌدي البرولٌتارٌا و ثّم بالطبع لن 

 تمدر على معالجة مشاكل اإلنتاج كذلن. 

 لذا أٌضا ، ناضل ماو ضد الخطوط الخاطبة التى كانت إّما ستطلك العنان للرأسمالٌة الخاصة وترفع من مولعها فوق

مإسسات الدولة فى السٌاسة اإللتصادٌة وإّما ستحدّد بصورة مبالػ فٌها أو تحاول حتى إلؽاء الرأسمالٌة الخاصة تماما ، 

 ؼٌر مستعملة لها فى إعادة تؤهٌل اإللتصاد و اإلنطالق فى تطوٌره . و فى تعارض مع كال الخطبٌن ، شدّد ماو على أنّه : 
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مالٌة فى المدن و األرٌاؾ و التى لٌست ضارة بل نافعة لإللتصاد الوطنً ، أن تبمى " ٌجب السماح لجمٌع العناصر الرأس

و تتطّور . وهذا لٌس أمرا حتمٌا فحسب ، بل هو ضروري إلتصادٌّا. و لكن ال ٌمكن أن نترن الرأسمالٌة تبمى و تتطّور 

لرأسمالٌة فى الصٌن سوؾ تمٌد من عدّة فى الصٌن كما هً الحال فى البلدان الرأسمالٌة حٌث تطؽى بدون لٌود . فإّن ا

 (82من نواحى نطاق نشاطها و السٌاسة الضرٌبٌة و أسعار السوق و ظروؾ العمل ." ) –نواح 

و هذه السٌاسة ، سٌاسة السماح بالرأسمالٌة و تمٌٌدها و تدرٌجٌّا تحوٌل الملكٌة الخاصة فى الصناعة إلى ملكٌة دولة 

طوات التى كانت أساسٌة إلنجاز اإلنتمال من الدٌممراطٌة الجدٌدة إلى اإلشتراكٌة . وأثناء إشتراكٌة من خالل سلسلة من الخ

هذه السٌرورة من اإلنتمال و التحوٌل ، أشار ماو إلى أّن : " التمٌٌد و مماومة التمٌٌد سٌكونان الشكل الربٌسً للصراع 

 (. 83الطبمً فى داخل دولة الدٌممراطٌة الجدٌدة " )

ال ٌمكن مطلما تطبٌمها على  –البرجوازٌة الوسطى  –سٌاسة على صّحتها بالنظر إلى الرأسمالٌٌن الوطنٌٌن مثل هذه ال

بالمابة من  50اإلمبرٌالٌٌن و ال على البرجوازٌة الكبرى فى الصٌن ، الرأسمالٌٌن البٌرولراطٌٌن الذٌن ٌملكون تمرٌبا 

أمالكهم بهدؾ مزدوج هو كسر الماعدة اإللتصادٌة و السٌاسٌة الرأسمالٌة الصٌنٌة . هإالء ٌجب على الفور مصادرة 

 لمّوتهم و لتحرٌر الموى المنتجة و جعل من الممكن إعادة تؤهٌل اإللتصاد و تطوٌره بسرعة . و على حدّ ما لاله ماو : 

البرجوازٌٌن  " إّن مصادرة هذا المسط ] األكبر و األهّم من الرأسمال الممركز فى أٌدى اإلمبرٌالٌٌن و كالبهم

البٌرولراطٌٌن الصٌنٌٌن [ و تحوٌله إلى ملكٌة الجمهورٌة الشعبٌة التى تمودها البرولٌتارٌا سوؾ ٌمكنان هذه الجمهورٌة 

من السٌطرة على عصب اإللتصاد فى البالد ، و ٌجعالن من إلتصاد الدولة المطاع المٌادي فى اإللتصاد الوطنً كلّه . إّن 

 (  84اد ذو طابع إشتراكً ال رأسمالً ."  ) هذا المطاع من اإللتص

 من الدٌممراطٌة الجدٌدة إلى اإلشتراكٌة :

و مجدّدا كان هذا حٌوٌّا فى إجراء اإلنتمال من الدٌممراطٌة الجدٌدة إلى اإلشتراكٌة . و كما لّخص ماو تالٌا : " للنضال ضد 

ي طالما أنه ٌعارض الرأسمال البٌرولراطً ، لكن له الرأسمالٌة البٌرولراطٌة طابع مزدوج ؛ له طابع دٌممراطً ثور

 (.  85طابع إشتراكً طالما أنه ٌعارض البرجوازٌة الكبٌرة ")

كان  –و أدّى تركٌز أولوٌة لطاع الدولة و التحّكم فى اإللتصاد عامة من لبل الدولة التى تمودها البرولٌتارٌا   و حزبها  

إلى اإلشتراكٌة . كان مفتاح معالجة التنالضات األساسٌة كما ظهرت أثناء الفترة هذا هو الشرط الجوهري لبلوغ اإلنتمال 

 بالضبط إثر إفتكان السلطة السٌاسٌة عبر البالد بؤسرها . 

عند هذه النمطة ، أجرى ماو تحلٌال ؼاٌة فى األهّمٌة فحواه أنّه مع اإلنتصار فى الثورة  الدٌممراطٌة الجدٌدة و عبر البالد 

" سٌبمى فى الصٌن تنالضان أساسٌّان . األّول داخلً وهو التنالض بٌن الطبمة العاملة و البرجوازٌة . والثانً بؤسرها ، 

 ( 86خارجً وهو التنالض بٌن الصٌن و الدول اإلمبرٌالٌة . " )

حٌاة  و كان هذا التحلٌل لٌبمى مسؤلة خّط حٌوٌة و محور صراع خطٌن حاد صلب الحزب الشٌوعً الصٌنً طوال بمٌة

ماو . و مطبّما إٌّاه حٌنها على الوضع الراهن والمهّمة الملّحة ، تحمٌك إنتصار الثورة الدٌممراطٌة الجدٌدة واإلنتمال إلى 

اإلشتراكٌة ، عبّر ماو عن : " سوؾ ٌكون تحدٌد الرأسمال فى الداخل و السٌطرة على التجارة الخارجٌة هما السٌاستٌن 

نضالها اإللتصادي . و من ٌهمل هذه النمطة أو ٌملّل من شؤنها ، فإنّه سٌمترؾ أخطاء جسٌمة  األساسٌتٌن لهذه الدولة فى

 ( 20للؽاٌة ." )

وفى نفس الولت ، نبّه ماو إلى األهمٌة الهابلة لمسؤلة الفالحٌن و لمواصلة الثورة الفالحٌة إلى ما بعد الخطوة الدٌممراطٌة 

نجز على نطاق واسع مع نهاٌة حرب التحرٌر . لمد ألؽً إعطاء " األرض لمن وهو ما أ –البرجوازٌة لإلصالح الزراعً 

ٌفلحها " لاعدة اإللطاع لكن لٌس لاعدة العاللات الرأسمالٌة فى الرٌؾ . و إثر مالحظة أّن " المشكلة الخطٌرة هً مشكلة 

 تثمٌؾ الفالحٌن " لال ماو :

عل الزراعة إشتراكٌة سٌستؽرق ولتا طوٌال و ٌتطلّب عمال دلٌما على " و لّما كان إلتصاد الفالحٌن إلتصادا مجزأ ، فإن ج

ضوء تجربة اإلتحاد السوفٌاتً . و بدون جعل الزراعة إشتراكٌة ، ال ٌمكن تحمٌك إشتراكٌة كاملة موّطدة . و جعل 
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سات الدولة . " الزراعة إشتراكٌة ٌجب أن ٌتوافك فى عملٌة ذلن تطوٌر صناعة لوٌة ٌتؤلّؾ لطاعها الربٌسً من مإس

(28 ) 

و محلاّل تبعات ذلن على مجال السٌاسة بما هً التعبٌر المرّكز عن اإللتصاد ، أشار ماو إلى أّن الدكتاتورٌة الدٌممراطٌة 

الشعبٌة شكل من أشكال دكتاتورٌة البرولٌتارٌا مناسب لظروؾ الصٌن مع إنتصار الثورة الدٌممراطٌة الجدٌدة : " ٌموم 

بمة العاملة و طبمة الفالحٌن و طبمة البرجوازٌة الصؽٌرة فى المدن ، و بصورة ربٌسٌة ٌموم على تحالؾ على تحالؾ الط

بالمابة من مجموع سّكان الصٌن . إنّهما المّوة الربٌسٌة فى  60إلى  50العّمال و الفالحٌن ، ألن هاتٌن الطبمتٌن تإلفان 

كما أّن اإلنتمال من الدٌممراطٌة الجدٌدة إلى اإلشتراكٌة ٌتولؾ أساسا  اإلطاحة باإلمبرٌالٌة و زمرة الكومنتنػ الرجعٌة ،

 ( 28على تحالفهما . " ) 

، تّم فى األساس التحوٌل اإلشتراكً للملكٌة  8616و فى ؼضون سنوات سبع من تؤسٌس الجمهورٌة الشعبٌة فى أكتوبر 

     ال دون صراع طبمً شرس فى كّل من المجتمع ككلّ فى كّل من الصناعة و الفالحة . بٌد أّن هذا لم ٌنجز بطبٌعة الح

الصراع بٌن الطرٌك اإلشتراكً و الطرٌك  –و صلب الحزب الشٌوعً ذاته . ففى هذه الفترة ، تمحور الصراع الطبمً 

أساسا حول مسؤلة الملكٌة و كذلن وجدت صراعات حادة حول مسابل اإلدارة و أولوٌة اإلستثمار و لضاٌا  –الرأسمالً 

 جوهرٌة أخرى متصلة بالسٌاسة اإللتصادٌة . 

و تبعا للخطوط العرٌضة التى أرساها ماو ، حسب ما عرضنا لبال ، طبّك الحزب الشٌوعً فى الصناعة خّط المصادرة 

     المباشرة لممتلكات اإلمبرٌالٌة و الرأسمالٌة البٌرولراطٌة بٌنما كان ٌكّرس التحوٌل خطوة خطوة للرأسمالٌة الوطنٌة . 

و هذا لم ٌسمح بإستعمال الدور اإلٌجابً للرأسمال الوطنً فى إعادة تؤهٌل اإللتصاد و تطوٌره فحسب بل كذلن بإستعمال 

الرأسمالٌٌن الوطنٌٌن فى اإلدارة فى المإسسات المشتركة بٌن الدولة و الخواص التى أنشؤت كحلمة هامة فى هذا التحوٌل. 

اإلستثمارات وألٌمت بإعتبارها المطاع األهّم . و كان هذا حاسما فى تركٌز هٌمنة  و تلمّت مإسسات الدولة ذاتها معظم

 لطاع الدولة من اإللتصاد و الحفاظ علٌه و فى إجراء التحوٌل اإلشتراكً للصناعة . 

 طرٌمان بعد التحرٌر :

ل التى ظهرت فى إستعمال لكن كّل هذا بطبٌعة الحال لد ولّد تنالضات جدٌدة وصراعات جدٌدة . فإضافة إلى المشاك

الرأسمالٌٌن الوطنٌٌن فى اإلدارة و حتى فى موالع تخطٌط ، فإّن الرأسمالٌٌن الكبار السابمٌن وعناصر رجعٌة أخرى لم تمم 

بالتخرٌب و المماومة المباشرة للتحوٌل اإلشتراكً وحسب ، بل إّن عددا منهم نجح عملٌّا فى التسّرب إلى موالع مفاتٌح فى 

د ومنها موالع فى لطاع الدولة . و كما حذّر ماو فى اإلجتماع العام الثانً للجنة المركزٌة السابعة فى مارس اإللتصا

، ٌجد عدد من أعضاء الحزب الذٌن ولفوا ببطولة أمام الرصاص الفعلً للعدّو طوال سنوات الحرب الثورٌة ، ٌجد  8616

ّكر فى الوضع الجدٌد أٌن ٌكون كوادرالحزب هإالء فى موالع من العسٌر مماومة رصاصات البرجوازٌة المؽلّفة بالس

 سلطة.

و لمواجهة ذلن و كجزء أساسً من المضً لدما فى تطبٌك لٌس فمط إعادة تؤهٌل اإللتصاد بل كذلن سٌاسة التحوٌل 

           و اإلدارة اإلشتراكً ، شّن الحزب نضاال ضد " الشرور الثالثة " ، الفساد و التبذٌر والبٌرولراطٌة فى التسٌٌر 

و " الشرور الخمسة " ، الفساد والتهّرب من الضرابب وسرلة ملكٌة الدولة و الؽّش فى عمود الحكومة و سرلة المعلومات 

اإللتصادٌة لإلستعمال الشخصً . و الجدٌّة التى بها ٌنبؽى خوض هذه الصراعات ٌعبّر عنها هذا المولؾ لماو فى أواخر 

                    لتشدٌد على النضال ضد الفساد والتبذٌر والبٌرولراطٌة بذات لدرالنضال لسحك المعادٌن للثورة ": " ٌجب ا 8628سنة 

مؤّكدا أّن " هذا فى آن  –( و دعا ماو إلى ربط النضال ضد هذه الشرور الثالثة بالنضال ضد " الشرور الخمسة " 22) 

 (.21معا إجباري و راهن" )

كّل حال أّن مثل هذا الصراع ٌجب أن ٌجري كصراع بٌن الشعب و العدّو و إن كان ذلن فى بعض ولم ٌعن هذا على 

       -الحاالت ضرورٌّا . ٌجب رسم خطوط تماٌز فى ما ٌتصل بجدٌّة الحاالت لكن مع ذلن ٌنبؽى خوض الصراع بحدّة 

هم البرجوازٌة " ، و نحول دون تفّكن تطّور " هكذا فمط ٌمكننا التؤّكد من مدى خطورة عدٌد أعضاء الحزب الذٌن أفسدت

 (.22اإللتصاد و التحوٌل بإتجاه اإلشتراكٌة " )
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ومع ذلن ، ما نجح خوض الصراعات بطرٌمة " من أعلى " وحسب بل تطلّب تعببة الجماهٌر . ومثلما أشار ماو ، جزء 

           ً لنظام فى ظلّه ٌرالب العّمال هام من النضال  ضد " الشرور الخمسة " بصورة خاصة كان " التركٌز التدرٌج

 (23و المساعدون اإلنتاج و اإلدارة " .) 

لكن صراعا أكثر حٌوٌة خالل هذه الفترة حصل صلب الحزب ذاته ضد الذٌن شّجعوا و لاتلوا من أجل خّط ٌعارض 

ابهة فى أعلى لٌادة الحزب ، تطبٌك التحوٌل اإلشتراكً . مثل هإالء التحرٌفٌٌن ، بمن فٌهم لٌوتشاوتشً وأصناؾ مش

حاججوا بؤنّه عوض اإلنتمال من المرحلة الدٌممراطٌة إلى المرحلة اإلشتراكٌة عمب إفتكان السلطة السٌاسٌة ، المهّمة هً 

 " تعزٌز الدٌممراطٌة الجدٌدة " .

ٌمكن أن تساهم فى إعادة فى المجال اإللتصادي ، ضد سٌاسة إستعمال مع تمٌٌد وتحوٌل تلن المطاعات من الرأسمال التى 

تؤهٌل اإللتصاد و تطوٌره ، ألّحت هذه العناصر الدٌممراطٌة البرجوازٌة التى تحّولت إلى أتباع الطرٌك الرأسمالً ، على 

أنّه ٌجب تشجٌع الرأسمالٌة و بال حدود محاججة حتى بؤّن " اإلستؽالل مٌزة إٌجابٌة " . و عارضت بصفالة ماو الذى 

ن إعادة التؤهٌل الناجحة لإللتصاد ، فى توافك مع التوّجه األساسً الذى رسمه لبل ما ٌناهز األربع بعدعدّة سنوات م

  الخّط العام لإلنتمال إلى اإلشتراكٌة منادٌا بالتطوٌر خطوة خطوة للتصنٌع اإلشتراكً  8628سنوات ، لد صاغ فى نهاٌة 

 لن الصناعة و التجارة الرأسمالٌٌن . و التحوٌل اإلشتراكً للفالحة والصناعات التملٌدٌة و كذ

لعملنة معارضتهم ، طبخ هإالء التحرٌفٌٌن الممثَّلٌن فى مجال النظرٌة و الفلسفة ببعض الجامعٌٌن الرجعٌٌن و أبرزهم 

تشان ، " ما ٌسمى بنظرٌة " الماعدة اإللتصادٌة المزدوجة " و بالتالً كانوا وراء أّول صراع كبٌر على  –ٌانػ هسٌان 

 ( .24جبهة الفلسفٌة " فى الصٌن الجدٌدة )ال

و تحاجج هذه الخدعة ، هذه النظرٌة البرجوازٌة ، بؤنّه أثناء المرحلة اإلنتمالٌة ، ٌجب على الماعدة اإللتصادٌة أن تتكّون 

خدم حتى من المطاعٌن الرأسمالً واإلشتراكً المتعاٌشٌن بتناؼم و بوجوب أن تخدم البنٌة الفولٌة كال المطاعٌن وأن ت

البرجوازٌة . و جاء هذا صدى لبوخارٌن الذى كما مّر بنا ذلن ، حاجج فى اإلتحاد السوفٌاتً فى عشرٌنات المرن 

 العشرٌن بؤّن الرأسمالٌة ستنمو بسالم ضمن اإلشتراكٌة و بالتالً ٌجب تشجٌعها بال حدود.

اإلشتراكٌة فى الصٌن ، ُسمح للرأسمال الخاص بلعب و طبعا ، وكما ألمحنا إلى ذلن ، خالل مرحلة اإلنتمال إلى الملكٌة 

دور معٌّن ، لكن بهدؾ التمدّم على الطرٌك اإلشتراكً كان من الضروري تركٌز أولوٌة المطاع اإلشتراكً عبر الدولة 

ل البرولٌتارٌة وخوض الصراع الطبمً لبلوغ إنتصار العاللات اإلشتراكٌة على العاللات الرأسمالٌة و إحداث التحوٌ

اإلشتراكً . و المرافعة من أجل نوع من " اإلنسجام " بٌن الرأسمالٌة واإلشتراكٌة و حتى المحاججة بؤّن البنٌة الفولٌة ، 

بما فى ذلن سلطة الدولة ، ٌجب أن تخدم المطاعٌن و تخدم حتى البرجوازٌة كان ٌعنى فعلٌّا الدفاع عن إنتصار الرأسمالٌة 

 لدولة البرجوازٌة معّززة إستؽالل البرولٌتارٌا وجماهٌر الشعب الواسعة. على اإلشتراكٌة وإرساء سلطة ا

و بشؤن الفالحة على وجه الخصوص ، عارض لٌوتشاوتشى و تحرٌفٌون آخرون و حاولوا بنشاط خنك تحوٌل التعاونٌات 

اعة الثمٌلة ، وهو بدوره ال و تخرٌبها . و لد شدّدوا على أّن أّي مسعى إلنجاز التعاونٌات ٌرتهن بالتطّور المسبّك للصن

ٌمكن أن ٌتطّور سوى بالتعوٌل على التمنٌة األجنبٌة وفك هذه النظرة و أنّه فى إنتظار ذلن ٌنبؽى على الفالحٌن أن ٌمضوا 

وحدهم فى الفالحة الخاصة . و كان بإمكان هذا بالطبع أن ٌإدّي إلى إستمطاب واسع النطاق وتعزٌز الموى الرأسمالٌة فى 

 .  الرٌؾ

و لد نمد ماو بحدّة هذا الخّط وناضل ضدّه بشدّة . و بٌّن أّن حركة التعاونٌات فى الصٌن ٌجب أن تسبك مكننة الفالحة وأنّه 

إذا لم ٌتّم إنجاز التحوٌل التعاونً فإّن تحالؾ العّمال و الفالحٌن الذى بُنً خالل مرحلة الدٌممراطٌة الجدٌدة على لاعدة 

 زي ، لن تمكن صٌانته و تطوٌره  إالّ على لاعدة جدٌدة ، لاعدة إشتراكٌة . برنامج دٌممراطً برجوا

، بلػ هذا الصراع مفترق طرق . عندها أعرب ماو عن أنّه رؼم التمدّم خطوة خطوة من فرق التعاون  8622و مع 

 المتبادل إلى التعاونٌات الصؽٌرة للمنتجٌن الفالحٌن : 

ٌة الرأسمالٌة للفالحٌن األؼنٌاء و بحر واسع من ملكٌة الفالحٌن الفردٌٌن . و مثلما هو " ما ٌوجد فى الرٌؾ الٌوم هً الملك

واضح للجمٌع ، فإن الموى العفوٌة للرأسمالٌة كانت تنمو بإستمرار فى الرٌؾ فى السنوات األخٌرة ، مع الفالحٌن األؼنٌاء 
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ٌصارعون لٌصبحوا فالحٌن أؼنٌاء .  من جهة ، عدٌد  منتشرٌن فى كّل مكان و العدٌد من الفالحٌن المتوسطٌن المترفهٌن

الفالحٌن الفمراء ال زالوا ٌعٌشون الفمر لنمص وسابل اإلنتاج ، و البعض منهم ٌمعون فى الدٌون و آخرون ٌبٌعون أو 

ا . " ٌؤّجرون أرضهم . و إذا تواصلت هذه النزعة دون مرالبة ، من الحتمً أّن اإلستمطاب فى الرٌؾ سٌسوء ٌوما فٌوم

(25 ) 

و أجاب ماو الذٌن كانوا ٌصرخون بالخّط التحرٌفً فى هذه المسؤلة بملب جحجهم ضدّهم . فردّا على هجوم أنّه كان من 

دعاة التمدّم المتسّرع فى الرٌؾ وخاّصة ردّا على مولؾ " إن لم تنزل عن الحصان بسرعة سٌوجد خطر كسر التحالؾ 

    و : " هذه على األرجح " حجة " صاؼها لسم العمل الرٌفً التابع للجنة المركزٌة . بٌن العّمال و الفالحٌن " ، أجاب ما

 –و هذا المسم ال ٌصنع اإلشاعات لكن كذلن ٌصنع الكثٌر من " الحجج " . أعتمد أّن هذا المولؾ فى األساس " صحٌح " 

تم ٌا رفاق لسم العمل الرٌفً ال ٌجب أن و فمط كلمة واحدة تحتاج أن نؽٌّرها أي أن نعّوض كلمة نزول إلى صعود . أن

تشعروا بالٌؤس، ألّننى لبلت كل كلماتكم و ؼٌّرت كلمة فمط . و اإلختالؾ ٌكمن فى كلمة واحدة ، جدالنا ٌتعلّك بكلمة 

أنتم ترٌدون النزول عن ظهر الحصان بٌنما أرٌد الصعود على ظهره ". إذا لم تصعدوا على ظهر الحصان  –واحدة 

 (26ٌوجد خطر كسر تحالؾ العّمال و الفالحٌن " والخطر بالتؤكٌد سٌوجد. " ) بسرعة ، س

و أوضح ماو أّن الطرٌك الوحٌد إلى األمام كان تعببة الفالحٌن " لٌشٌدوا المزٌد على أساس هذه التعاونٌات الصؽٌرة شبه 

زٌد التوحٌد على أساس هذه التعاونٌات اإلشتراكٌة وتنظٌم تعاونٌات كبٌرة إشتراكٌة تماما من المنتجٌن الفالحٌن " لم

الصؽٌرة شبه اإلشتراكٌة و تنظٌم " تعاونٌات " منتجٌن فالحٌٌن واسعة و إشتراكٌة تماما " . و لال " إّن لاعدة ذلن 

متوفّرة و بالفعل الخّط الخاطا لبعض السلط الحزبٌة هو الذى كان ٌشدّ األمور إلى الخلؾ . و صّرح أنّه " ٌجب علٌنا 

 (.10ن أن ندرن أنّه ستوجد لرٌبا موجة عالٌة على نطاق البالد بؤسرها من التحوٌل اإلشتراكً فى الرٌؾ " )اآل

و كان ماو على صواب . و إنتصر خّطه على الخّط التحرٌفً ؛ و فى نهوض هابل ، إنتصرت حركة التحوٌل التعاونً 

 اإلشتراكٌة على الملكٌة الخاصة فى الرٌؾ . 

هذا النوع من الصراع فى المجتمع ككل و بطرٌمة مرّكزة ضمن الحزب الشٌوعً ذاته أن ترّكزت و كان من خالل 

و كذلن بالطرٌمة نفسها فى الصناعات  –الملكٌة اإلشتراكٌة فى األساس فى المدن و الرٌؾ ، فى الصناعة و الفالحة 

فى المجتمع أو فى الحزب الشٌوعً ؛ ببساطة  . لكن هذا لم ٌعن نهاٌة الصراع الطبمً 8623سنة  –التملٌدٌة و التجارة 

 .  تمدّم بالثورة اإلشتراكٌة و البناء اإلشتراكً و الصراع بٌن الطرٌك اإلشتراكً و الطرٌك الرأسمالً إلى مرحلة جدٌدة

 التعلّم من الجانب السلبً للتجربة السوفٌاتٌة : 

. و كان هذا  8622األّول الذى تم الشروع فٌه فى حٌنذان كانت جمهورٌة الصٌن الشعبٌة تطّبك مخّططها الخماسً 

المخّطط ٌتّبع بصورة واسعة اإلتحاد السوفٌاتً و ٌتضّمن مساعدة كبرى منه . و لد عّول أكثر من الالزم على تطوٌر 

ٌة . الصناعة الثمٌلة على حساب الفالحة والصناعة الخفٌفة ، و على التخطٌط العالً المركزة على حساب المبادرة المحلّ 

لمد نادا بؤشٌاء مثل إدارة الفرد الواحد و التعوٌل على األخّصابٌٌن وإجراءات أخرى مثل الموانٌن والضوابط التى كانت 

الذٌن كان من المفترض أن ٌتذّكروا و بصرامة ٌتحملوا دابما مثل هذه  –تممع أكثر منها تطلك العنان لنشاط العّمال 

 الموانٌن و الضوابط . 

ترؼب فٌه الموى المحافظة و لد ؼلّفه بصفة متصاعدة عدّة بٌرولراطٌٌن خاصة بالنسبة ألولبن التحرٌفٌٌن فى  كان هذا ما

الحزب الشٌوعً الصٌنً الذٌن رفضوا إستخالص دروس صحٌحة منها و أّكدوا عوض ذلن على تكرار التجارب السلبٌة 

و الذى أّكد على تلخٌص هذه األخطاء مع التعلّم من التجربة لإلتحاد السوفٌاتً . و لكنّه لم ٌكن بصورة متصاعدة ٌعجب ما

 اإلٌجابٌة ألّول دولة إشتراكٌة . 

وفى تعارض مع النموذج السوفٌاتً، لد شرع ماو بعدُ فى رسم طرٌك مؽاٌر للتطّور اإلشتراكً للصٌن، تطّور مناسب 

السوفٌاتً حتى فى ظّل لٌادة ستالٌن . وتجدر لظروفها الخاصة و أكثر من ذلن تطّور سٌتجنّب أخطاء ونوالص اإلتحاد 

أنّه فى رسم هذا المسار لم ٌكن ماو أبدا ٌلتحك أو ٌتبع خطى أولبن أشباه التحرٌفٌٌن الٌوؼسالفٌٌن الذٌن سلكوا ما ٌسمى 

اإلتحاد  أي الذٌن سلكوا الطرٌك الرأسمالً تحت ٌافطة معارضة ستالٌن و –بالطرٌك " المستمّل " فى اإللتصاد والسٌاسة 
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    مثال نزعته نحو تبنّى مظاهر من  –السوفٌاتً فى ظّل لٌادته . ما عارضه هإالء المرتدّون لدى ستالٌن لم ٌكن أخطاءه 

" نظرٌة لوى اإلنتاج " واضعا األخّصابٌٌن فى مولع المٌادة إلخ . ما عارضوه لدي ستالٌن و اإلتحاد السوفٌاتً فى ظّل 

اللٌنٌنٌة وبناء  –رفعه جوهرٌّا لراٌة الماركسٌة  –صاببا و عموما الشًء الجوهري لدٌه لٌادته كان بالضبط ما كان 

 إشتراكٌة حمٌمٌة على هذا األساس . 

من وجهة  –كانت مماربة ماو كما رأٌنا هً تلخٌص نوالص اإلتحاد السوفٌاتً فى ظّل ستالٌن و األخطاء فى خّط ستالٌن 

التمدّم الحمٌمٌٌن اللذٌن مثاّل المظهر الجوهري . وكذلن التعلّم من المكاسب و -التحرٌفٌة  اللٌنٌنٌة ، و لٌس -نظر الماركسٌة 

و تجّسدت خطوات هامة فى تطبٌك هذه المماربة ، و على هذا األساس رسم طرٌما لتطّور اإللتصاد اإلشتراكً الصٌنً ، 

          :  8623حزب الشٌوعً الصٌنً فى أفرٌل فى خطاب لماو أمام إجتماع موّسع للمكتب السٌاسً للجنة المركزٌة لل

 " . العشر عاللات الكبرى" 

فى خطابه نمد ماو التشدٌد الوحٌد الجانب على الصناعة الثمٌلة الذى كان ال ٌزال ٌمٌّز التخطٌط  و اإلستثمار فى الصٌن . 

ولوٌة ، " فإّن حّصة الفالحة و الصناعة و أّكد على أنّه فى حٌن أّن تطّور الصناعة الثمٌلة ٌجب عموما أن ٌحظى باأل

 (18الخفٌفة ٌجب أن ترتفع نوعا ما " . )

و أشار إلى أّن الصناعة الخفٌفة و الفالحة توفّران تراكما أسرع من الصناعة الثمٌلة ، و بالتالً فإن نمّوا فى اإلستثمار فى 

مٌلة ، فعال " سٌإدّى إلى تطّور أكبر وأسرع هذه المجاالت ، على لاعدة أولوٌة عامة وعلى مدى طوٌل للصناعة الث

 (18للصناعة الثمٌلة و بما أنه ٌضمن معٌشة الشعب ، سٌرسً لاعدة أصلب لتطّور الصناعة " .)

هنا كان ماو ٌطبّك على طرٌمته المادٌة الجدلٌة بشكل صرٌح ودلٌك ، إن حظٌت الصناعة الثمٌلة بالكثٌر من األولوٌة على 

ناعة الخفٌفة فبالتالً سٌمع تموٌض كّل من المواد األولٌة وسوق الصناعة ، و كلفة لّوة العمل فى حساب الفالحة و الص

سترتفع و إطالق لّوة العمل للصناعة  سٌعرلله تخلّؾ الفالحة . هذا من جهة و من جهة  –ال سٌما كلفة الؽذاء  –الصناعة 

ة لتطوٌر الصناعة الثمٌلة و إلنتاج وسابل اإلنتاج ، عندبذ سٌلحك أخرى ، بالطبع ، إذا لم تعطى فى التحلٌل النهابً األولوٌ

األذى بكّل من الفالحة و الصناعة الخفٌفة و ستركدان و هذا بدوره سٌُعرلل تطّور الصناعة الثمٌلة  وسٌنهار اإللتصاد 

 برّمته . 

 ولد عبّر ماو عن العاللة الجدلٌة على النحو اآلتً ذكره : 

هل أّن رؼربتنا فى تطوٌر صناعة ثمٌلة رؼبة حمٌمٌة أو ممّوهة ، لوٌّة أم ضعٌفة ؟ إن كانت رؼبتنا " هنا ٌطرح سإال : 

ممّوهة أو ضعٌفة ، عندبذ سنضرب الفالحة و الصناعة الخفٌفة و نملّل اإلستثمار فٌها . و إن كانت رؼبتنا حمٌمٌة و لوٌّة ، 

توجد المزٌد من الحبوب و المواد األولٌة للصناعة الخفٌفة و مراكمة عندبذ سنولً أهّمٌة للفالحة و الصناعة الخفٌفة حتى 

 ( 12أكبر للرأسمال . و ستوجد المزٌد من التموٌالت فى المستمبل للصناعة الثمٌلة ". )

 كان هذا أساس السٌاسة التى ولع التعبٌر عنها فى صٌؽة أّن الفالحة هً لاعدة اإللتصاد الصٌنً و أّن الصناعة هً العامل

 المٌادي . 

و سٌطبّك ماو نفس المماربة الجدلٌة فى ما بعد فى تحدٌد األولوٌات بٌن الصناعة والفالحة . و طّور سٌاسة إتخاذ الفوالذ 

رابطا مفتاحا فى الصناعة والحبوب رابطا مفتاحا فى الفالحة ، فى حٌن ٌتّم على هذه الماعدة ضمان تطّور شامل لكّل من 

كان هذا أٌضا مثال عن وضع السٌاسة فى مصاؾ المٌادة ،عن اإلبتعاد عن العفوٌة والبحث عن الصناعة والفالحة . و 

الربح فى كّل من الفوالذ و الحبوب و من ثّمة سٌشكو فى النهاٌة اإللتصاد برّمته جراء البحث عن " المكافآت " األكثر 

 مباشرة .

ٌاسة السوفٌاتٌة التى إلتطعت أكثر من الالزم من إنتاج " ذاته نمد ماو بوجه خاص الس العشر عاللات الكبرىو فى " 

الفالحٌن و لم تبك لهم سوى موارد للٌلة لمزٌد المراكمة عبر جهودهم الخاّصة . لال ماو إّن " هذه الطرٌمة فى مراكمة 

بٌض و مع ذلن ال رأس المال لد بعثت الفتور جدٌّا فى حماس الفالحٌن لإلنتاج . ترٌدون أن تعطٌكم الدجاجة مزٌدا من ال

 (11تطعمونها . ترٌدون من الحصان أن ٌعدو أسرع و مع ذلن ال ترعونه . ما هذا النوع من المنطك ! " )
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و رؼم أنّه وجدت أخطاء فى الصٌن فى تّوجه تطوٌر الصناعة الكبرى على حساب الفالحة ) و الصناعة الخفٌفة ( ، لال 

كانت أصّح من مماربة اإلتحادالسوفٌاتً : " سٌاستنا تجاه الفالحٌن تختلؾ عن ماو إّن المماربة الصٌنٌة العامة للفالحة 

( و أشار إلى أّن األداء الفالحً 12سٌاسات اإلتحاد السوفٌاتً وتؤخذ بعٌن اإلعتبار مصالح كّل من الدولة و الفالحٌن " )

بر الدولة ( ٌجب إعارة اإلنتباه الواعً لخفض فى الصٌن كان نسبٌّا منخفظا و أّن بشؤن التبادل بٌن الفالحة و الصناعة ) ع

ثمن اآلالت المباعة للفالحٌن ورفع ثمن منتوجاتهم ألجل الشروع فى للب هٌمنة المدٌنة على الرٌؾ و الصناعة على 

 بٌد أنّه وهو ٌماتل بشدّة النزعات داخل الحزب و الدولة التى مضت ضد هذه السٌاسة.  الفالحة كإرث من المجتمع المدٌم

الصحٌحة ، حذّر ماو من أنّه " نظرا لألخطاء الخطٌرة الممترفة فى اإلتحاد السوفٌاتً بهذا الصدد ، ٌنبؽى أن نولً عناٌة 

 ( .13أكبر للعاللة بٌن الدولة و الفالحٌن كذلن ونعالجها " )

أساس البناء اإللتصادي .  و بطرٌمة مماثلة ، نمد ماو سٌاسة وضع ضؽط مبالػ فٌه على البناء العسكري و بالتالً تموٌض

و مجدّدا مطبّما المادٌة الجدلٌة فى هذه المسؤلة ، الحظ أنّه كان من الضروري إلتطاع لسط من المصارٌؾ من البناء 

العسكري و التشدٌد أكثر على البناء اإللتصادي األساسً وإالّ لن ٌشكو اإللتصاد ككل فحسب نتٌجة ذلن بل إّن البناء 

 انً فعال على المدى البعٌد أٌضا . العسكري كذلن سٌع

و فى ذات الخطاب ، نمد ماو المبالؽة فى التشدٌد على التحّكم المركزي فى اإللتصاد على حساب المبادرة المحلٌّة . إّن ما 

كان ٌتطّور فى الصٌن حٌنها هو نزعة لدى الوزارات المركزٌة نحو ممارسة تحّكم صارم فى المستوى المحلّى . و لم 

 ذلن سوى كبح المبادرة المحلٌّة وفعال تموٌض المٌادة الموّحدة لإللتصاد ككّل .  ٌفعل

 وفى تعارض مع هذا ، حاجج ماو :

" أرضنا  شاسعة للؽاٌة ، و سّكانها عددهم كبٌر جدّا و الظروؾ جدّ مختلفة بحٌث أنّه من األفضل أن تؤتً المبادرة من كّل 

ن مصدر واحد فحسب . ال ٌجب أن نتّبع مثال اإلتحاد السوفٌاتً فى تركٌز كّل من المركز و من السلط المحلٌّة أكثرم

 ( 14شًء بؤٌدي السلط المركزٌة ، ممٌّدٌن السلط المحلٌّة و منكرٌن علٌها حّك العمل المستمّل . " ) 

       لوٌّة و موّحدة " لٌادة مركزٌة  –و فى وحدة جدلٌة مع و لٌس فى تعادي مع  –و بالطبع ، أنجز كّل هذا على لاعدة 

(. و بالفعل إن جرت معالجتها معالجة صحٌحة كان هذا النوع  15و تخطٌط و إنضباط موّحدٌن عبر البالد بؤسرها ..." ) 

المٌادة المركزٌة  –من المبادرة المحلٌّة التى ٌنادي بها ماو ستمّوى و لٌس تضعؾ ما ٌجب أن ٌكون عامة الشًء األساسً 

 د و الحزب كمّوة لٌادٌة . والتخطٌط الموحّ 

و عن الكثٌر من السٌاسة  –" فى رسم مسار مختلؾ بوضوح عن مسار اإلتحاد السوفٌاتً  العشر عاللات الكبرىبدأ " 

اإللتصادٌة فى السنوات الملٌلة األولى لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة التى كانت متؤثّرة كبٌر التؤثّر بالطرق السوفٌاتٌة . لكن 

ذا الخطاب لمشاكل جدٌدة برزت فى البناء اإلشتراكً والعاللات اإللتصادٌة الظاهرة فى التؽٌٌر األساسً فٌما تطّرق ه

للملكٌة ، لم ٌعالج بصورة خاصة المسؤلة الجوهرٌة للعاللات الطبمٌة إثر اإلنتمال إلى الملكٌة اإلشتراكٌة . و هو مشكل 

 سٌتولى ماو الكتابة عنه فى السنوات التالٌة . 

، شّجع لٌو تشاوتشى و تحرٌفٌون آخرون ضمن  8623األثناء ، فى المإتمر الثامن للحزب الشٌوعً الصٌنً فى فى 

المٌادات العلٌا للحزب وعملٌّا توّصلوا إلى فرض تبنّى نظرٌة أّن التنالض الربٌسً فى الصٌن صار " بٌن النظام 

. و كان هذا تطبٌما لخّطهم التحرٌفً على الوضع الجدٌد حٌث  اإلشتراكً المتمدّم و لوى اإلنتاج اإلجتماعٌة المتخلّفة "

كانت الملكٌة اإلشتراكٌة لد ترّكزت فى األساس ولم ٌكن بعدُ ممكنا معارضة الثورة اإلشتراكٌة على لاعدة التروٌج لنظرٌة 

خر عن " نظرٌة لوى اإلنتاج " الماعدة اإللتصادٌة المزدوجة ". و مثلت النظرٌة الجدٌدة للتنالض الربٌسً " فمط تعبٌرا آ

 (. 16" الرجعٌة فى الظروؾ الجدٌدة " ) 

ما تموله هذه النظرٌة هو أّن الصراع الطبمً إنتهً و العاللات اإلشتراكٌة لد ترّكزت و علٌه المسؤلة اآلن هً التركٌز 

كدّ . و لد إمتزج بتناؼم مع خّط على رفع مستوى التمنٌة والتطّور اإللتصادي للبالد . كان دور الجماهٌر ببساطة العمل ب

مشجعٌن التعوٌل على طرق اإلدارة البٌرولراطٌة و األخّصابٌٌن  –السٌاسة اإللتصادٌة التى طالما دافع عنه التحرٌفٌون 

 فى مصاؾ المٌادة والتعاطً مع العمال كمجّرد لّوة عمل . 



26 
 

ر الصٌنٌة على هذا الخّط المعادي للثورة فى كّل و لد ردّ ماو و ثورٌون آخرون فى الحزب الشٌوعً الصٌنً و الجماهٌ

، ألمى ماو خطابٌن جدّ هامٌن فٌهما ألّول مّرة فى تارٌخ الحركة الشٌوعٌة  8624من النظرٌة و الممارسة . وفى أوابل 

تمع العالمٌة أوضح بصراحة أنّه حتى إثر بلوغ الملكٌة اإلشتراكٌة فى األساس ، ٌتواصل تواجد البرجوازٌة فى المج

 اإلشتراكً و :

" إّن الصراع الطبمً بٌن البرولٌتارٌا و البرجوازٌة نو الصراع الطبمً بٌن مختلؾ الموى السٌاسٌة ،   و الصراع الطبمً 

بٌن البرولٌتارٌا و البرجوازٌة فى الحمل اإلٌدٌولوجً ، كّل هذا الصراع سوؾ ٌستمّر لفترة طوٌلة و ٌجرى فى شكل 

ألحٌان صراعا عنٌفا جدّا . إّن البرولٌتارٌا تسعى لتحوٌل العالم وفما لنظرتها إلى العالم و هكذا متعّرج وٌصبح فى بعض ا

تسعى البرجوازٌة أٌضا . فمسؤلة أي من اإلشتراكٌة والرأسمالٌة ستنتصر على األخرى فى هذا المٌدان ، لم تجد حلّها 

 ( 20الحمٌمً بعدُ . "  ) 

 هو أنّه :  و من جدٌد ما كان ٌؤّكد علٌه ماو

  " لد تّم تؤسٌس النظام اإلشتراكً بصورة أساسٌة فى بالدنا . و لد كسبنا النصر األساسً فى تحوٌل ملكٌة وسابل اإلنتاج 

       و لكننا لم نحرز بعد نصرا كامال فى الجبهتٌن السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌة . و من سٌنتصر فى النضال بٌن البرولٌتارٌا 

 (28لمٌدان اإلٌدٌولوجً لم تحل بعدُ فى الحمٌمة ." )و البرجوازٌة فى ا

هنا أّكد ماو بشدّة على دور البنٌة الفولٌة و الصراع فى هذا الحمل وعلى السٌاسة واإلٌدٌولوجٌا بخاصة . و فى نفس 

          اإلنتاج الولت ، لم ٌشر إلى تواصل وجود التنالض بٌن الماعدة اإللتصادٌة و البنٌة الفولٌة فمط بل أٌضا بٌن لوى 

لمزٌد تحوٌل عاللات اإلنتاج  –و عاللات اإلنتاج . لكنه لم ٌمم بذات التشدٌد على مواصلة الثورة على الجبهة اإللتصادٌة 

 مثلما سٌفعل فى السنوات الملٌلة التالٌة ، فى كّل من النظرٌة و الممارسة . –

المرحلة اإلشتراكٌة فى تعارض مع التحرٌفٌٌن فى الحزب كان ماو بوضوح ٌطّور تفكٌره حول التنالض و الصراع فى 

،  8625الصٌنً و أمثالهم فى اإلتحاد السوفٌاتً الذٌن لد إستولوا بعدُ على أعلى السلط هنان . و شهدت السنة التالٌة ، 

 دخول هذٌن الخطٌن المتعارضٌن الجوهرٌٌن و الطرٌمٌن المتعارضٌن فى نزاع أحدّ حتى . 

 بٌة والمفزة الكبرى إلى األمام : الكمونات الشع

كانت تلن سنة ظهور حركة تركٌزالكمونات الشعبٌة عبر الرٌؾ الصٌنً . و لد لدّم ماو ، على خالؾ التحرٌفٌٌن فى 

الحزب الدعم الشامل لهذا الحدث المزعزع لألرض و الذى كان جزءا حٌوٌّا منه إنتصار المفزة الكبرى إلى األمام . لم 

ٌة األرض لد إرتفع وحسب إلى مستوى أرلً بل فى الكمونات الشعبٌة شاركت جماهٌر الفالحٌن على ٌكن نطاق ملك

نطاق ضٌك فى اإلنتاج الصناعً ، بما فى ذلن إنتاج الحاجٌات األساسٌة من الفوالذ و كذلن أُلٌمت عدٌد مشارٌع البناء 

 المتنّوعة .

اسبة رٌؾ أي بلد آخر . و كان ذو أهّمٌة كبرى لٌس فى تضٌٌك و بالمن –و مثّل هذا هدفا ؼٌر مسبوق فى رٌؾ الصٌن 

نطاق اإلختالفات بٌن المدن و األرٌاؾ و العمال و الفالحٌن فحسب بل أٌضا فى عاللة بمسؤلة خوض حرب الشعب فى 

ة فى وجه مماومة العدوان وفك الخّط الثوري لماو الذى تطلّب أعلى درجة ممكنة من التعوٌل المحلًّ على الذات ، خاصّ 

إجتٌاح لوى العدّو التى ٌمكن فى البداٌة أن تحتّل أجزاء مهّمة من التراب الصٌنً و تعزل جهات مختلفة عن بعضها 

 البعض . 

الذى إلى جانب المفزة الكبرى إلى األمام و الكمونات  –فى هذه الفترة بالذات ، صاغ ماو الخّط العام للبناء اإلشتراكً 

     ب " الراٌات الحمراء الثالث ". و هذا الخّط العام هو" إستعمال كافة اإلمكانٌات و رفع األهداؾ الشعبٌة أمسى معروفا 

 و بلوغ نتابج أعظم و أسرع و أجود و أكثر توفٌرا فى مٌادٌن العمل كافة  فى بناء اإلشتراكٌة ". 

على أفضل النتابج . لمد لدّم تعبٌرا و  لم ٌكن هذا مجّرد تحرٌض على أنّه ٌجب على كّل إمرء أن ٌحاول جاهدا الحصول

دعما ملموسٌن لنهوض الجماهٌر ذاتها مثلما جّسدت ذلن المفزة الكبرى إلى األمام       و الكمونات الشعبٌة و رفع عالٌا 
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و أنّه  راٌتها فى تعارض مع خّط أّن الوسٌلة الوحٌدة لتطوٌر اإللتصاد كانت عبر الكبٌر و األجنبً و المتمدّم و الممركز،

 بالنسبة للصٌن و الشعب الصٌنٌن لٌس بوسعهم إالّ " الزحؾ فى الخلؾ بسرعة الحلزون ". 

و زٌادة على ذلن ، كان هذا الخّط العام تعبٌرا عن وضع السٌاسة و اإلٌدٌولوجٌا فى مصاؾ المٌادة و مثلما أشار ماو 

ٌحٌالن على المسابل اإلٌدٌولوجٌة ، على  –رفع األهداؾ إستعمال كافة اإلمكانٌات و  –المسمٌن األولٌن من الخّط العام 

تحمٌك نتابج أكثر إلتصادٌة و أكبر و أسرع و أفضل فى بناء  –العوامل الذاتٌة ، على المبادرة الواعٌة . و الجزء األخٌر 

دٌة الجدلٌة فى تعارض مع ٌحٌل على نتابج المبادرة الواعٌة للجماهٌر . و كان هذا من جدٌد تطبٌما المعا للما -اإلشتراكٌة 

 المادٌة المٌكانٌكٌة . 

لذا كذلن ، مثلما لال ماو ، الجزء الثانً من الخّط العام ٌجب أٌضا النظر إلٌه جدلٌّا . و ٌعنى " أكبر"   و " أسرع " الذى 

ن ٌحٌالن على النوع اللذا –ٌجب النظر إلٌه كوحدة أضداد مع " أجود " و " أكثر توفٌرا "  –ٌحٌل على الكّمٌة و السرعة 

و الثمن . إذا ولع التشدٌد على النوعٌة والثمن المنخفض بصورة إحادٌة الجانب ، و تناسً الكّمٌة و السرعة ، عندبذ ستتّم 

التضحٌة بحاجٌات اإللتصاد عامة و بإمكانٌة تطّوره السرٌع . هذا من جهة و من جهة أخرى ، إذا جرى التشدٌد اإلحادي 

النوعٌة عندبذ سٌتّم تموٌض الكّمٌة ذاتها ) المنتوجات ذات النوعٌة الهّشة ال تدوم طوٌال و بالتالً تمثّل  الجانب على حساب

فعال كّمٌة ألّل على المدى البعٌد (. و إضافة إلى ذلن ، إذا ما جرى التركٌز على الكّمٌة و السرعة دون إعتبار الكلفة 

و مزٌد المنتوجات على المدى البعٌد و من جدٌد ، مفتاح معالجة هذه حٌنبذ كذلن سٌتّم تموٌض أساس توسٌع اإلنتاج 

التنالضات هو النهوض و التعوٌل على النشاط الواعً للجماهٌر عٌنها لتمزج مزجا صحٌحا الكمٌة و السرعة و النوعٌة 

 و الكلفة و على هذا النحو تدفع كافة اإللتصاد إلى األمام . 

لحزب ٌعارضونه معارضة مسعورة إذ أنّه ذهب فى مواجهة كّل فكرة مسّبمة و تملٌد و جعل كّل هذا التحرٌفٌٌن فى ا

متّهمٌنه بؤنّه " ٌبالػ فى  –وهو هجوم عادة ما شنّه التحرٌفٌون ضد ماو  –برجوازي فهاجموا ماو بإعتباره مثالٌّا 

 (28الدورالدٌنامٌكً الواعً لإلنسان " . )

إذ إستؽّل التحرٌفٌون و على رأسهم آنذان بنػ تاه هواي ،  8626نة المركزٌة سنة و بلؽت األمور ذروتها فى إجتماع اللج

مثل مشاكل النمل ونمص فى بعض  -وزٌر الدفاع فى ذلن الولت ، صعوبات المفزة الكبرى إلى األمام و الكمونات الشعبٌة 

ّن هجوما شامال علٌها و على كافة لٌش –المإن و بعض المبالؽات " الٌسارٌة " التى صاحبت هذه التمّردات الثورٌة 

 الطرٌك الثوري الذى تمثّله . 

ٌّا بإسم طلب تؽٌٌر الجٌش الصٌنً إلى جٌش " معاصر " مثل جٌش اإلتحاد السوفٌاتً         وكان بنػ تاه هواي ناطما لٌاد

ر اإللتصادي للصٌن إلى سٌاسة ) و البلدان الرأسمالٌة الؽربٌة ( ، الذى ذهب الٌد فى الٌد مع مطلب أن ٌعود مورد التطوّ 

 التشدٌد اإلحادي الجانب على الصناعة الثمٌلة و البناء اإللتصادي الشامل .

لمد كان ماو على رأس الثورٌٌن فى لٌادة الحزب فى الردّ على هذا الهجوم الٌمٌنً فى هذا اإلجتماع الشهٌر للجنة 

اهٌري للمفزة الكبرى إلى األمام كان جٌّدا و لٌس رهٌبا ، . و صّرح بؤّن النهوض الجم 8626المركزٌة فى لوشان سنة 

 رؼم اإلختالالت و اإلنمطاعات ، حتى و إن كانت العابدات اإللتصادٌة لٌست عالٌة بشكل متناسك على المدى المصٌر. 

لٌه نظرة ماركس لال : " وجدت فوضى على نطاق واسع و أنا أتحّمل المسإولٌة " منازال الٌمٌنٌٌن . و ذّكرهم بما كانت ع

لكمونة بارٌس . فماركس لم ٌتخذ مولؾ أّن النتابج الضٌمة و المباشرة تحدّد كّل شًء بل نظر إلٌها من زاوٌة المصالح 

العامة و البعٌدة المدى للبرولٌتارٌا . لمد أدرن ماركس أّن كمونة بارٌس " كانت أّول دكتاتورٌة برولٌتارٌا وإعتمد أنّه 

 (22).ى إن دامت ثالثة أشهر فحسب. إذا لٌمناها  من وجهة نظر إلتصادٌة ، لم تكن تستحّك العناء " سٌكون من الجٌّد حت

و أضاؾ ماو أّن الجوهري بشؤن المفزة الكبرى إلى األمام هو كون الجماهٌر لد مسكت األمور بؤٌدٌها هً و طفمت تنجز 

و من الصحٌح أٌضا أنّه على خالؾ   –إللتصادٌة المباشرة و هكذا كان من الخطإ تمٌٌمها من زاوٌة النتابج ا –إخترالات 

كمونة بارٌس ، المفزة الكبرى إلى األمام و الكمونات الشعبٌة ، رؼم بعض الصعوبات ، لم تكن لتفشل . إزاء هذا كان 

 التحرٌفٌون مجبرون على التراجع .
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ٌوعً الصٌنً ذاته ، سحب اإلتحاد السوفٌاتً وفى نفس الولت ، متصّرفا بتنسٌك مع هإالء التحرٌفٌٌن صلب الحزب الش

فجؤة التمنٌٌن و األخّصابٌٌن مبمٌا عددا من مشارٌع البناء الحٌوٌة ؼٌر تامة اإلنجاز    و مخّربا بشدّة تطّور اإللتصاد 

 الصٌنً . و بعد ذلن ، فى السنوات العدٌدة التالٌة تعّرضت الصٌن إلى سلسلة من الكوارث الطبٌعٌة . 

التحرٌفٌون فى لٌادة الحزب الشٌوعً الصٌنً كّل هذا و شنّوا هجوما جدٌدا و بالفعل إستطاعوا كسب المبادرة فى إستؽّل 

مماال "  40مجاالت كثر بما فٌها فى جوانب مهّمة من السٌاسة اإللتصادٌة . و فى هذه الفترة نشر لٌوتشاوتشً و آخرون " 

لسابمة حول اإللتصاد و ستلمى صدى مّرة أخرى الحما فى الصراع حول لتعدٌل الصناعة كانت صدى للخطوط التحرٌفٌة ا

 السٌاسة اإللتصادٌة و عاللتها بالصراع الطبمً . 

     مماال " بإعادة التؤكٌد على التحّكم الحصري للوزارات المركزٌة و بإلؽاء الكثٌر من مشارٌع البناء  40و نادت هذه "  

تاج ، و نادت حتى بإؼالق المصانع التى ال ٌكون ربحها واضحا . و أعادت إحٌاء و تركٌز " أولوٌة السوق " فى اإلن

و الكثٌر من هذا لد  –الموانٌن و الضوابط الصارمة التى تّم إصالحها ، و نادت بمؤسسة العمل بالمطعة حٌث أمكن ذلن 

لسٌاسٌة و طالبوا بوضع نهاٌة للصراع و التملٌص من الولت الذى ٌمضٌه العّمال فى الدراسة ا –ولع نمده و المضاء علٌه 

السٌاسً فى المصانع . وفى نفس الولت ، تضّمنت هذه التعدٌالت بعض الشروط التى ٌفترض أن تعالج " رفاه " 

لال التحرٌفٌون إّن كّل هذا ضروري إلنهاء الفوضً . ة. والجماهٌر ، بكلمات أخرى شّجعت اإللتصادوٌة و صالح المعٌش

رتدّون فى تسجٌل التمدّم فى اإللتصاد الذى أرساه تمّرد الجماهٌر و كسر سالسل التمالٌد أثناء المفزة و أخفك هإالء الم

 " الفوضى " عٌنها التى كانوا ٌدٌنون .  –الكبرى إلى األمام 

ادة بنػ و فى مجال البنٌة الفولٌة ، شّن التحرٌفٌون اٌضا عددا من الهجمات . و من خالل أعمال األدب و الفن دعوا إلع

و بالطبع بعودة الخّط المعادي للثورة الذى جرى المتال  – 8626وهو لد أُلٌل عمب هزٌمته فى  –تاه هواي إلى وظٌفته 

 من أجله فى تعارض مع الخّط الثوري لماو . 

 إحتدام صراع الخّطٌن :

اء " ال تنسوا أبدا الصراع الطبمً ، فى إجتماع األجهزة المٌادٌة للحزب ، أصدر ند 8638و لام ماو بهجوم مضاد . و فى 

 " و صاغ ما صار الخّط األساسً للحزب الشٌوعً الصٌنً طوال مرحلة اإلشتراكٌة : 

   الطبمً ، الصراع و الطبمٌة التنالضات و الطبمات خاللها تستمر طوٌلة ، تارٌخٌة فترة على اإلشتراكً المجتمع ٌمتدّ "  

 إعادة تركٌز خطر وجود أٌضا ٌستمر و .الوجود  فً الرأسمالً الطرٌك و اإلشتراكً الطرٌك بٌن الصراع أٌضا و

 التربٌة نواصل أن و حرصنا نضاعؾ أن و معمّدا ، و طوٌال سٌكون الصراع هذا أن نفهم أن ٌجب.  الراسمالٌة

 أن صحٌحا و حال نحلها أن و الطبمً بالصراع و الطبمٌة بالتنالضات المتعلمة المسابل نستوعب أن ٌجب. اإلشتراكٌة 

 معالجة نعالجها ثم الشعب ، فى صفوؾ التنالضات أخرى ، جهة من و بٌننا، و العدو بٌن التنالضات جهة ، من نمٌز،

 إعادة تركٌز سٌرى و طبٌعته ، ستتؽٌر: ضده  إلى سٌتحول كبلدنا اشتراكٌا بلدا فإن كذلن ، األمر ٌكن لم إذا و. صحٌحة 

 لٌتكون  ." (21) سنة ، بعد سنة شهر، بعد شهرا ٌوم ، بعد ٌوما المسؤلة ، هذه عن نتحدث أن علٌنا اآلن ، من. الرأسمالٌة 

 لٌنٌنٌا ماركسٌا خطا نتبع لكً و واضح ،كاؾ و  فهم لدٌنا

و مثّل هذا صفعة مباشرة للتحرٌفٌٌن الذٌن كانوا ٌدافعون عن " إنهاء الصراع الطبمً " و حاججوا بؤنّه بإعتبار وجود 

اإلشتراكٌة لم ٌكن ٌوجد خطر إعادة تركٌز الرأسمالٌة بل فمط ضرورة دفع اإلنتاج بؽّض النظر عن الطرق  الملكٌة

 المستعملة لتحمٌك ذلن . و دافع ماو عن حركة التربٌة اإلشتراكٌة فى تعارض مع ذلن ، من أجل التمدّم بالصراع الطبمً 

 .  و لتال المحاوالت التحرٌفٌة إلعادة تركٌز الرأسمالٌة

أعار ماو إنتباها جدٌّا لمسابل اإللتصاد السٌاسً و السٌاسة  –بداٌة ستٌنات المرن العشرٌن  –و خالل المرحلة العامة ذاتها 

 اإللتصادٌة . و كان هذا جزءا حاسما من كّل من الدفاع عن خّطه الثوري و تطوٌره فى عاللة بهجمات التحرٌفٌٌن .

" . و ما كان ماو ٌنمد  مالحظات نمدٌة حول " كتاب اإللتصاد السٌاسً" السوفٌاتً" و الكثٌر من هذا عبّر عنه ماو فى 

فمط اإلنحرافات التحرٌفٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً بل كان أٌضا ٌلّخص أهّمٌة السٌاسات و المناهج التى تطّورت فى الصٌن 

 فى تعارض مع التحرٌفٌة . 
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   "   العشر عاللات الكبرىة و الصناعة و مسابل أخرى عرج علٌها فى " و لد شمل هذا الخّط بصدد العاللة بٌن الفالح 

و الخّط العام لبناء اإلشتراكٌة و أهّمٌة التعوٌل على الذات و إعادة اإلنبعاث عبر الموى الذاتٌة و جملة كاملة من السٌاسات 

   ٌر المإسسات الصؽرى و الوسطى الموصوفة فى صٌؽة " المشً على لدمٌن " . و لد عنت هذه األخٌرة بالتوازي تطو

و كذلن المإسسات الكبرى ؛ بإستعمال اآلالت و التمنٌة المحلٌّة و كذلن األجنبٌة و تلن المتخلّفة و كذلن المتمدّمة ، وبإبراز 

 دور الجماهٌر و كذلن األخّصابٌٌن فى التجدٌد التمنً و وحدات مشابهة أخرى . 

 –" المالحظات النمدٌة " بٌن المماربة الصحٌحة و المماربة البرجوازٌة  و عالوة على ذلن ، لارن ماو فى هذه

    البٌرولراطٌة للتخطٌط . و أشار إلى أّن " المخّطط إٌدٌولوجٌا . و اإلٌدٌولوجٌا إنعكاس للوالع و هً تإثّر فى الوالع... 

ا ، لها تؤثٌر كبٌر على التمدّم أو ؼٌاب تمدّم و هذا ٌبٌّن بوضوح أّن األشٌاء مثل المخّططات التى هً جزء من اإلٌدٌولوجٌ

 (22اإللتصاد و كذلن على نسك تطّور اإللتصاد ." )

التخطٌط لٌس مجّرد مسؤلة تمنٌة و ال ٌعنى أٌضا ببساطة التنالض بٌن الجهل و المعرفة . إنّه ٌعنى كذلن الصراع الطبمً 

التعوٌل على حفنة  -منهجها و نظرة البرجوازٌة للعالم و منهجها  فى مجال اإلٌدٌولوجٌا ، بٌن نظرة البرولٌتارٌا للعالم و

من " األخّصابٌٌن " و على المناهج البٌرولراطٌة أو على الجماهٌر و التلخٌص العلمً لتجاربها و أفكارها إلخ . وخّط 

طٌط كما فى مجاالت أخرى . التماٌز الجوهري هذا بٌن النظرة البرولٌتارٌة و النظرة البرجوازٌة ٌجد التعبٌرعنه فى التخ

 و مثلما وضع ذلن ماو بحدّة، النظر إلى " نضال الجماهٌر على أنّه " أحد العوامل الهامة " ٌذهب ضد مبدأ أّن الجماهٌر

  .. أٌّا كانت الظروؾ ال ٌمكن النظر إلى التارٌخ كشًء ٌصنعه المخّططون أكثر مّما تصنعه الجماهٌر"هً صانعة التارٌخ

(23 ) 

د ماو على أّن التخطٌط ٌجب أن ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار أّن التطّور فى كّل شًء ، بما فى ذلن اإللتصاد لٌس ٌحصل وفك و أكّ 

 خّط مستمٌم بل ٌتبع شكال لولبٌّا أو شكل موجات . و لال : 

إلى إعادة مراجعة " دون عدم توازن ال ٌوجد توازن . إّن تطّور الشًء ٌجرى دوما بعدم توازن... إن كنّا عادة فى حاجة 

 (24المخّططات فألّن ظروفا جدٌدة من عدم التوازن تطرأ ". ) 

و هنا ٌدحض ماو بوضوح و ٌصفع صفعة مباشرة المماربة التحرٌفٌة للتخطٌط التى تتنّكر جوهرٌّا للحركة الجدلٌة  

   لراطٌة المنفصلة عن الجماهٌر لألشٌاء و تحاول أن تفرض النظام و التوازن من فوق ، عبر الوسابل و المناشٌر البٌرو

و المتعارضة معها و المبادرة الجماهٌرٌة كموانٌن فعلٌة لتطّور اإللتصاد . و مثّلت كافة مماربة ماو للتخطٌط مظهرا آخر 

ن فٌه شدّد على األهّمٌة الهابلة للبنٌة الفولٌة و الصراع الطبمً فى هذا المجال ، فى تعارض مع التحرٌفٌٌن الذٌن ٌعتبرو

 كّل هذا " مثالٌة " . 

و إلى ذلن ، لم ٌالحط ماو مثل ستالٌن أن لانون المٌمة ٌواصل فعله و حسب بل الحظ أنّه ٌترتّب أخذه بعٌن اإلعتبار فى 

و لٌس ببساطة  –التخطٌط دون السماح له بلعب دور تعدٌلً . و ألمح أٌضا فى خالؾ مع ستالٌن ، إلى أّن وسابل اإلنتاج 

 تواصل التمتّع ببعض مٌزات السلع .  –الن وسابل اإلسته

كانت عاللات التبادل السلعً تنحو نحو اإلنعكاس فى تبادل السلع حتى ضمن لطاع الدولة عٌنه . و بما أّن مإسسات 

 الدولة ال تزال تتطلّب الحفاظ على إستمالل نسبً فى الحسابات ، فإّن تبادلها ٌظّل بعدُ متؤثّرا بدرجة هامة بعمل لانون

المٌمة ، المانون األساسً لإلنتاج السلعً و التبادل . كّل هذا لم ٌكن من الممكن تفادٌه و سٌوجد بدرجات متباٌنة لبعض 

الولت . لكن كذلن ٌمكن أن تستعمله البرجوازٌة ، ال سٌما أتباع الطرٌك الرأسمالً فى موالع السلطة ، لٌوّسعوا بصورة 

عاللات داخل و بٌن شتّى الوحدات اإللتصادٌة ، كجزء حٌوي من محاوالتهم التؽٌٌر مبالػ فٌها مدى لانون المٌمة فى ال

 الفعلً للعاللات اإلشتراكٌة إلى عاللات رأسمالٌة و إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى البالد ككّل . 

بلوغ الملكٌة و فى هذه " المالحظات النمدٌة " ، عبّر ماو عن مزٌد تطوٌر فكره بشؤن تثوٌر عاللات اإلنتاج عمب 

 اإلشتراكٌة فى األساس . و أولى إنتباها خاصا للعاللات صلب الناس فى اإلنتاج . 

 فى لسم من أهّم ألسام هذا الممال كتب التالً : 
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كٌؾ تتّم إدارة المإسسات المملوكة سواء من لبل كافة  –" عمب معالجة مسؤلة نظام الملكٌة ، المسؤلة األهّم هً اإلدارة 

لدولة [ أو الجمعٌات التعاونٌة . و هذه المسؤلة تشبه مسؤلة العاللات فى صفوؾ الناس فى ظّل نظام ملكٌة الشعب ] ا

معطى ، وهو موضوع لد ٌستؽرق العدٌد من المماالت . و للتؽٌّرات فى نظام الملكٌة فى فترة معٌّنة من الزمن على الدوام 

         من الممكن جدّا ، على العكس ، أن تكون فى تؽٌّر بال هوادة .  حدودها ، لكن العاللات بٌن الناس فى العمل المنتج

و بالنسبة إلدارة المإسسات التى ٌملكها الشعب بؤسره ، تبنٌنا جملة من المماربات : مزج للمٌادة المرّكزة و الحركة 

اإلنتاج ؛ و مشاركة العّمال فى الجماهٌرٌة ؛ مزج لادة الحزب و الجماهٌر الكادحة و التمنٌٌن ، ومشاركة الكوادر فى 

 (  25اإلدارة ؛  و بإستمرار تؽٌٌر الضوابط و الممارسات المإسساتٌة ؼٌر المعمولة " . )

ولم تكن هذه األنواع من الخطوات مجّرد " أفكار جٌدة " بل كانت ذات أهّمٌة كبرى فى الصراع الطبمً، فى تحدٌد ما إذا 

ك اإلشتراكً أم تنحّط إلى الطرٌك الرأسمالً. لو لم ٌمع تطبٌك هذه اإلجراءات كانت الصٌن ستواصل السٌر على الطرٌ

 :  8632الثورٌة وفوق ذلن لو لم ٌكن الخّط الثوري فى المٌادة عامة ، حذّر ماو سنة 

 " عندبذ لن ٌمّر زمن طوٌل ، ربّما بضعة سنوات فمط ، أو عمد أو عدّة عمود كؤلصى حدّ لبل الحصول الحتمً إلعادة

اللٌنٌنً دون شّن حزبا تحرٌفٌّا ، حزبا فاشٌّا ،  -تركٌز مضادة للثورة على النطاق الوطنً . و سٌصبح الحزب الماركسً 

 (26و ستؽٌّر الصٌن برّمتها لونها . أٌّها الرفاق ، الرجاء التفكٌر فى هذا. إلى أي مدى سٌكون هذا الوضع خطٌرا ! " )

عارض مباشر مع كامل الخّط البرجوازي و كذلن مع جملة السٌاسات اإللتصادٌة التى بداهة مثّل كّل هذا أٌضا خّطا فى ت

مماال " والتى رّوج لها التحرٌفٌون و عانمها عموما عدد كبٌر من الكوادر ذوى الذهنٌة البٌرولراطٌة .  40مثّلها " ال

نفجار الذى نبع من هذا هو الثورة الثمافٌة الطبمتان و الخّطان و الطرٌمان كانا مجدّدا بوضوح فى مسار تصادمً .   و اإل

 . 8633البرولٌتارٌة الكبرى التى تطّورت إلى صراع سٌاسً جماهٌري ضد أتباع الطرٌك الرأسمالً فى 

فى السنوات األولى من التمّرد الثوري الذى حّث علٌه ماو و كذلن وفّر له المٌادة الخاصة ، سحمت الجماهٌر مراكزا لٌادة 

فى الحزب ، و إستعادت السلطة فى عدٌد المجاالت المختلفة من المجتمع حٌث تّم اإلستٌالء علٌها من لبل  لٌوتشاوتشً

أتباع الطرٌك الرأسمالً ، و رفعت خّط ماو الثوري و طبّمته فى تعارض مع الخّط التحرٌفً و للبت التراجعات عن 

ثناء السٌرورة جرى تطبٌك المزٌد من التحوٌالت الثورٌة فى المكاسب و األحكام الصحٌحة للمفزة الكبرى إلى األمام . و أ

 البنٌة الفولٌة و فى الماعدة اإللتصادٌة . 

و أنجزت الثورة فى التعلٌم والثمافة باإلطاحة بالسلطة البرجوازٌة فى هذٌن المٌدانٌن . و تّم التشجٌع على دراسة النظرٌة 

لوجً النشٌط على كافة المستوٌات . و أنشؤت اللجان الثورٌة و أجهزة الماركسٌة على نطاق واسع و على الصراع اإلٌدٌو

    ٌن السلطة و اإلدارة الجدٌدة فى الوحدات الماعدٌة و أٌضا على المستوٌات األعلى ، بمزج الجماهٌر و الكوادر و التمنٌّ 

نٌة موّحدة العّمال و الفالحٌن مع و تطّورت حركات الجماهٌرٌة فى العلم و التم و أٌضا المسنٌّن و الكهول و الشباب .

األخّصابٌٌن فى هذه الحمول . و جدّت تؽٌٌرات مشابهة فى مجال الصّحة حٌث جرى التشدٌد على المناطك الرٌفٌة أٌن 

 ٌعٌش ؼالبٌة السّكان و أٌن كانت الظروؾ بما فى ذلن الرعاٌة الصّحٌة أكثر تخلّفا . 

اللات بٌن الناس فى اإلنتاج التى نادا ماو باإلنتباه إلٌها من مثل مساهمة الكوادر فى فى اإلدارة أنواع التمدّم الثوري فى الع

كلّها تعّززت  –العمل الجماعً و مشاركة العمال فى اإلدارة و إصالح الموانٌن و الضوابط ؼٌر المعمولة و الممٌّدة 

و المختصٌن المسلحٌن بخّط صحٌح ٌمودون وتطّورت أكثر . و كذلن جرى رفع وتعزٌز راٌة مبدأ السٌاسة تمود المهنً 

مع مظهر " أحمر " فى المٌادة . و فى  –المختّصٌن عامة . و لد ولع التعبٌر عن هذا فى شعار " أحمر و أخّصابً " 

ؼالبٌة الحاالت تّم التخلّص من العمل بالمطعة و المنح و لُلّصت الفوارق فى الدخل إلى الدرجة الممكنة فى توافك مع 

  العاللات الرفالٌة ضمن مختلؾ الدرجات و أصناؾ العمال و بتشجٌع التعاون اإلشتراكً و النشٌط فى اإلنتاج     تشجٌع

 و كذلن تطّور التعاون اإلشتراكً بٌن شتّى المإسسات و الوحدات اإلنتاجٌة إلى درجة أعلى . 

اإلشتراكٌة و البناء اإلشتراكً معبّرا عن العاللة  و خالل الثورة الثمافٌة ، لّخص ماو تجربة الجماهٌر الصٌنٌة فى الثورة

 الجدلٌة بٌن اإلثنٌن فى شعار " المٌام بالثورة مع دفع اإلنتاج " . و ٌشرح هذا الشعار بصورة صحٌحة العاللة بٌن الثورة 

ادٌة ، وبٌن عاللات اإلنتاج و اإلنتاج ، بٌن السٌاسة و اإللتصاد ، بٌن الوعً و المادة ، بٌن البنٌة الفولٌة و الماعدة اإللتص

 و الموى المنتجة . 
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فى جمٌع هذه العاللات ، كان المظهر األخٌر عموما المظهر الربٌسً وهو فى آن معا أساس و نمطة نهاٌة تحدٌد اآلخر . 

هذا من جهة لكن من جهة أخرى ، فى كّل األحوال المظهر األّول هو الذى ٌنهض بالدور المبادر فى تؽٌٌر المظهر 

اآلخر. و فوق ذلن ، فى كّل األحوال ٌنزع المظهر الربٌسً إلى التمدّم على المظهر الثانوي و النشاط الواعً هو الالزم 

لجعل المظهر الثانوي ٌتناسب مع المظهر الربٌسً . و هكذا ٌمكن رإٌة أّن للمظهر الثانوي برّمته تؤثٌر هابل على 

 ّول هو ذاته إلى ربٌسً . المظهر الربٌسً عامة و أحٌانا ٌمكن أن ٌتح

ال سٌما سلطة الدولة وإٌدٌولوجٌا البرولٌتارٌا  –فمط بالتطوٌر المستمّر للثورة فى البنٌة الفولٌة و بإستعمال الدور المبادر 

من الممكن للبرولٌتارٌا أن تعّزز الماعدة اإللتصادٌة اإلشتراكٌة و تطّورها . و كذلن ، دون مواصلة تطوٌر عاللات  –

نتاج ، حتى بعد تحمٌك الملكٌة اإلشتراكٌة فى األساس ، من ؼٌر الممكن مواصلة تحرٌر و بالتالً تطوٌر لوى اإلنتاج اإل

اإلشتراكٌة . ومثلما أشار ماو إلى ذلن لبال ، فى هذه األولات حٌث تمثّل عاللات اإلنتاج و البنٌة الفولٌة باألساس عرالٌال 

 (  30ماعدة اإللتصادٌة ، تصبح عاللات اإلنتاج و البنٌة الفولٌة هً الربٌسٌة . ) أمام مزٌد تطّور لوى اإلنتاج و ال

و فى جمٌع األولات ، بمٌادة السٌاسة لإللتصاد فمط تتمّكن البرولٌتارٌا من أن تطّور اإلنتاج على الطرٌك اإلشتراكً ؛ فمط 

ي بإنسجام مع الموانٌن الموضوعٌة و المصالح الثورٌة بإستنهاض النشاط الواعً للجماهٌر الكادحة ٌمكن تؽٌٌر العالم الماد

للبرولٌتارٌا . خالصة المول ، ٌعبّر مبدأ " المٌام بالثورة مع دفع اإلنتاج " عن العاللة الجدلٌة الصحٌحة بٌن اإلثنٌن و ٌحّث 

 على دور الثورة فى لٌادة اإلنتاج . 

هذا المبدأ و طبّمته لتؽٌٌر العالم ، كان التحرٌفٌون و على الدوام و بطبٌعة الحال ، بٌنما إستوعبت جماهٌر الشعب الصٌنً 

ٌعارضونه و ٌهاجمونه وكان هذا بالتؤكٌد صحٌحا حتى فى أوج الثورة الثمافٌة. و بالفعل ، فى المإتمر التاسع للحزب 

ٌك الممّرب من ماو تسى ، فى خضّم الثورة الثمافٌة ، تعاون لٌن بٌاو الذى لبس لناع الرف 8636الشٌوعً الصٌنً سنة 

تونػ و لابد جماهٌري خالل الثورة الثمافٌة ، تعاون مع التحرٌفٌٌن لٌعارض خّط ماو فى ما ٌتصل بالعاللة بٌن الثورة 

 واإلنتاج و ٌعّوضه ب " نظرٌة لوى اإلنتاج ".

     اإلنتاج .    و لد نبذ ماو و تّم هذا فى شكل المحاججة بؤنّه عوض الصراع الطبمً المهّمة األساسٌة هً حٌنها تطوٌر 

و لادة ثورٌون آخرون هذا الخّط و هزموه مشدّدٌن على أّن خوض الصراع الطبمً ضد البرجوازٌة ٌظّل العاللة المفتاح 

 فى كافة النضال . 

   ٌن الثورة وفى أّول إجتماع عام للجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً إثر المإتمر التاسع ، تحدّث ماو مجدّدا عن العاللة ب 

 و اإلنتاج فمال : 

" على ما ٌبدو لم ٌكن األمر سٌنجح دون الثورة الثمافٌة البرولٌتارٌة الكبرى ألّن لاعدتنا لم تكن صلبة . من مالحظاتنا ، 

      لم تكن المٌادة بؤٌدى ماركسٌٌن حمٌمٌٌن  –ال ألصد الؽالبٌة العظمى  –أخشى أنّه فى تمرٌبا ؼلبٌة واسعة من المصانع 

  و جماهٌر العّمال . لٌس ألنّه ال ٌوجد أناس جٌّدون فى لٌادة المصانع . وجدوا . وجد أناس جٌّدون ضمن الكتاب العامٌن 

و المفوضٌن و أعضاء لجان الحزب و ضمن األمناء العامٌن لفروع الحزب . لكّنهم كانوا ٌتبعون خّط لٌوتشاوتشً ، 

 ن الربح فى مصاؾ المٌادة و عوض تشجٌع السٌاسة البرولٌتارٌة ، ٌوّزعون المنح معّولٌن على الخوافز المادٌة ، واضعٌ

 ( 38و هكذا . بالفعل هنان أناس سٌّبون فى المصانع ... ] و كّل هذا [ ٌبٌّن أّن الثورة لم تنته بعدُ ". )

ام التحوٌل اإلشتراكً للملكٌة فى هنا ٌمدّم ماو تحلٌال أعمك لمسؤلة عاللات اإلنتاج و الطبمات و الصراع الطبمً إثر إتم

األساس . لمد رّكز على أنّه فى ما ٌتّصل بمسؤلة الملكٌة لٌس كافٌا أن نحدّد ما إذا كانت أم لم تكن عامة فى ممابل خاصة 

    فى الشكل لكن ما هو جوهر الملكٌة التى لٌست فى آخر المطاؾ شٌبا بل عاللة إجتماعٌة . إن كانت الموى البرجوازٌة 

و كان الخّط البرجوازي فى المٌادة حالبذ ستكون الملكٌة العامة مجّرد ؼطاء لعاللات اإلنتاج البرجوازٌة . هذا ما حدث فى 

اإلتحاد السوفٌاتً ككّل مع إفتكان التحرٌفٌٌن للسلطة العلٌا فى تلن البالد . و هذا ما حدث إلى درجات متباٌنة فى 

ٌّنة  و وحدات إنتاج أخرى  هذا ٌمكن أن ٌحدث و ٌحدث  –ٌتحّكم فٌها أتباع الطرٌك الرأسمالً فى الصٌن مإسسات مع

فعال فى ظروؾ تمسن فٌها البرولٌتارٌا بالسلطة السٌاسٌة فى البالد بؤسرها . هذا ما كان ماو ٌشٌر إلٌه عند كالمه عن 

خّط صحٌح و لٌس تحت لٌادة  التى لم تكن لبل إنطالق الثورة الثمافٌة تحت لٌادة –حتى فى ؼالبٌتها  –المصانع 

 ماركسٌٌن حمٌمٌٌن و جماهٌر العّمال . 
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كّل هذا مرتبط جدلٌّا بوالع أنّه فى المجتمع ككّل بٌنما الملكٌة اإلشتراكٌة تّم تركٌزها فى األساس ، فهً لم تترّكز تركٌزا 

دُ لد تحّولت إلى ملكٌة عامة لكّل كامال . بكلمات أخرى ، فى الفالحة و حتى فى الصناعة ، لم تكن وسابل اإلنتاج بع

المجتمع و بالتالً ظّل اإلنتاج السلعً و لانون المٌمة سارًٌ المفعول و إن على نطاق ضٌّك . و إلى أن ٌتّم المضاء على 

       ت هذه و تلن من بماٌا الرأسمالٌة فى كّل من عاللات اإلنتاج و البنٌة الفولٌة ، ال ٌمكن إستبعاد إمكانٌة تحوٌل العاللا

إلى عاللات و مإسسا ت ومجتمعات رأسمالٌة . و لد مثّل هذا  –و المجتمع اإلشتراكً كلّه  –و المإسسات اإلشتراكٌة 

 الفهم مساهمة حمٌمٌّة لماوتسى تونػ فى النظرٌة اللٌنٌنٌة بشؤن مجمل هذه المسابل الهامة . 

لوضع لبل بداٌة الثورة الثمافٌة و حسب ، بل كان ردّا لم ٌكن تلخٌصا ل 8636و بمعنى مباشر ، تحلٌل ماو لهذا فى 

و ما ٌجب المٌام  –أو ٌجب أن تنهً  –صحٌحا حٌنها على لٌن بٌاو و آخرٌن مّمن كانوا ٌحاولون إعالن أّن الثورة إنتهت 

وا نهج خّطهم به هو وضع اإلنتاج فى المصاؾ األّول . لكن هإالء التحرٌفٌٌن رفضوا اإللتحاق بخّط ماو الثوري و واصل

الخاص المعادي للثورة . و نتٌجة ذلن ، ولع فضح لٌن بٌاو و بعض اآلخرٌن وعزلهم و إلحاق الهزٌمة بهم . و بعد فترة 

لصٌرة من المإتمر التاسع ، مات لٌن بٌاو ذاته مٌتة خابن ، وهو هارب بالطابرة نحو اإلتحاد السوفٌاتً ، فى سبتمبر 

8648  . 

و الثوري بالطبع لم تمت محاولة فرض نظرٌة " نهاٌة الصراع الطبمً " و " نظرٌة لوى اإلنتاج " لكن بالنسبة لخّط ما

، ولعت اإلشارة إلى أّن برنامج جعل اإلنتاج  8642بموت لٌن بٌاو . و فى المإتمر العاشر للحزب الشٌوعً الصٌنً فى 

ٌادة الحزب ، تشان بوتا ، زمن المإتمر التاسع ، لم ٌمثّل هو المهّمة األساسٌة الذى تمدّم به لٌن بٌاو و إنتهازي آخر فى ل

أكثر من " نسخة محّسنة فى ظّل الظروؾ الجدٌدة لذات النفاٌة التحرٌفٌة التى سّربها لٌوتشاوتشً و تشان بوتا فى لرار 

ازٌة بل " بٌن النظام المإتمر الثامن ، و التى تدّعً أّن التنالض األهّم فى البالد لم ٌكن بٌن البرولٌتارٌا و البرجو

(. ) هذا التمرٌر ألماه شو آن الي الذى ، مثله مثل لٌن بٌاو 38اإلشتراكً المتمدّم و لوى اإلنتاج المتخلّفة فى المجتمع " )

لبل أربع سنوات ، وجد نفسه مضطّرا إللماء تمرٌر أمام المإتمر هو ؼٌر موافك جوهرٌّا على خّطه . و بالفعل ، بإعتباره 

هو المهّمة  –أو " التعصٌر "  –بد للٌمٌن فى الصٌن حٌنذان ، كان شو بحماس ٌشّجع تحدٌدا خّط أّن اإلنتاج ألوى لا

 األساسٌة .(

و واصل ماو لٌادة الحزب الشٌوعً الصٌنً و الجماهٌر فى الصراع الثوري إلى آخر نفس فى حٌاته . و فى سٌاق هذا 

 زء منه ٌمول : الصراع ، لبٌل وفاته ، أصدر ماو مولفا فى ج

أولبن  –إنكم تمومون بالثورة االشتراكٌة و بعد ال تعرفون أٌن توجد البرجوازٌة . إنها بالضبط داخل الحزب الشٌوعً  "

 ( 32" ) فى السلطة السابرٌن فى الطرٌك الرأسمالً .

سً بوجه خاص . هنا ماو و كان هذا مساهمة هامة أخرى من ماو فى النظرٌة الماركسٌة وفى اإللتصاد السٌاسً المارك

لم ٌكن ٌلفت النظر فمط إلى والع أنّه حتى بعد تركٌز الملكٌة اإلشتراكٌة فى األساس ، ستتوالد عناصر البرجوازٌة الجدٌدة 

و البرجوازٌة كطبمة ستواصل الوجود طوال المرحلة اإلشتراكٌة    و لكن أٌضا وبخاصة إلى والع أّن فى هذه الظروؾ 

من صفوؾ الحزب الشٌوعً ذاته ، خصوصا من صفوؾ أعلى مراتبه  –لٌس كلّها و إنّما لبّها  –ة ستنبع البرجوازٌ

 المٌادٌة . 

و مردّ هذا مولع الحزب ذاته فى المجتمع اإلشتراكً و التؽٌٌرات فى العاللات الطبمٌة التى تظهر مع تطّور اإلشتراكٌة ، 

. فى هذا الوضع ، أولبن الناس الذٌن ٌمارسون المٌادة فى منح وسابل ال سٌما إثر تركٌز الملكٌة اإلشتراكٌة فى األساس 

 اإلنتاج و وسابل اإلستهالن هم فى آخر التحلٌل بصورة ؼامرة أعضاء فى الحزب ، خاصة أعضاء من المٌادات العلٌا . 

الع أّن وسابل اإلنتاج لم تصبح و لو أنّهم نظرٌّا ٌمارسون هذه المٌادة بإسم الجماهٌر ، فإّن هنان تنالض هنا هو إنعكاس لو

اإلنمسامات   –بعدُ تماما الملكٌة المشتركة لكافة المجتمع و الجماهٌر الشعبٌة لم تصبح تماما سٌّدة اإلنتاج و كافة المجتمع 

 و الالمساواة و بماٌا مادٌة و إٌدٌولوجٌة أخرى من المجتمع البرجوازي لم ٌمع تجاوزها كلٌّا .

         المٌادة خّطا صحٌحا سٌتحّرن التنالض بإتجاه تمكٌن الجماهٌر من تنمٌة تحّكمها فى اإلنتاج حٌث ٌكّرس أولبن فى 

 و المجتمع . وحٌث ٌوجد خّط تحرٌفً فى المٌادة ، ستتؽٌّر المٌادة إلى مولع هٌمنة و سٌطرة برجوازٌٌن على الجماهٌر . 
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لتالً لم ٌشارن المٌادٌون فى العمل المنتج و لم ٌشارن العّمال فى و با -إذا لم ٌمع مثال تملٌص تمسٌم العمل فى مإسسة   

و فى نفس الولت تتسع حّصة الدخل التى ٌحصل علٌها الكادر المٌادي نسبة لجماهٌر العّمال المنتجٌن عوض أن  –اإلدارة 

بالفعل ستنم ّعاللة المٌادٌٌن  تتملّص و خاصة إلى جانب هذا، إذا ُوضع الربح ، و لٌس السٌاسة ، فى مصاؾ المٌادة ، عندبذ

بالعمال عن عاللة إستؽالل . و فعال ، ٌبدأون بتملّن بعض الفابض الذى ٌنتجه العّمال بٌنما ٌتحّكمون هم أنفسهم فى العّمال 

و فى اإلنتاج دون المشاركة فى اإلنتاج . و من هنا تؤتً أهّمٌة تحدٌد الحّك البرجوازي فى تعارض مع توسٌعه فى 

ات فى صفوؾ الناس العاملٌن و فى التوزٌع . إذا لم ٌمع تطبٌك هذا و جرى تعوٌضه بخّط و سٌاسات ؼٌر العالل

صحٌحٌن ، فإّن هذٌن المظهرٌن من عاللات اإلنتاج ، إلى جانب البنٌة الفولٌة ٌمكن أن ٌمارسا تؤثٌرا رجعٌّا على ما هو 

كن حتى أن ٌؽٌّرا عاللات اإلنتاج من عاللات إشتراكٌة إلى و ٌم –الملكٌة  –عامة المظهر الربٌسً لعاللات اإلنتاج 

 عاللات رأسمالٌة جوهرٌّا . 

وهذا ال ٌعنى أّن البلد لد بات رأسمالٌا إن ساد مثل هذا الوضع فى عدد كبٌر أو حتى فى ؼالبٌة المإسسات فى زمن 

و أمسى عامة الخّط  –حرٌفٌون السلطة العلٌا حصرٌّا إن إفتّن الت –معطى؛ هذا سٌحصل فمط عبر تؽٌٌر فى البنٌة الفولٌة 

التحرٌفً فى لٌادة المجتمع . هذا من جهة لكن من جهة أخرى ، لٌس هذا بالشًء المستمّر و إن ُسمح لعاللات اإلنتاج 

البرجوازٌة بالظهور و التطّور دون معارضة ، حالبذ سٌجري بدرجة كبٌرة تعزٌز أساس لٌام التحرٌفٌٌن فى موالع 

 ة بإنمالب رجعً  و بإعادة تركٌز الرأسمالٌة. السلط

" فمال :    " فى تجربتنا ، إذا  مالحظات نمدٌة حول كتاب اإللتصاد السٌاسً السوفٌاتًلمد تعّرض ماو لهذا المشكل فى " 

صنعهم بل على لم ٌضع الكوادر جانبا ؼرورهم و ٌتّحدوا مع العّمال ، فإّن العّمال لن ٌنظروا أبدا إلى المصنع على أنّه م

   ( و إذا كان خّط برجوازي فى مصاؾ المٌادة و تشّجعه و تكّرسه الكوادر المٌادٌة للحزب 31أنّه مصنع تابع للكوادر " )

و الدولة ، ستنظر الجماهٌر إلى المصانع و أٌضا إلى وسابل اإلنتاج ككّل و المجتمع بؤسره على أنّهما لٌسا ملكهما بل ملن 

و سٌكون للجماهٌر الحّك فى ذلن . وهذا كذلن ٌنبع من الطبٌعة اإلنتمالٌة و المتنالضة للمجتمع  –زات الفبة ذات اإلمتٌا

اإلشتراكً ، و علٌه إّما سٌعالج بإتجاه ثوري ، بإتجاه التمدّم نحو الشٌوعٌة ، أم على المدى المصٌر بإتجاه مناهض للثورة، 

 م المدٌم .   نزوال إلى الطرٌك الرأسمالً إلعادة تركٌز النظا

هنا تحلٌل ماو ٌعدّ تطبٌما لمولؾ لٌنٌن بؤّن السٌاسة تعبٌر مرّكز عن اإللتصاد . و مثلما أشرنا سابما ، فى المجتمع 

اإلشتراكً التحّكم فى اإللتصاد ٌترّكز كسلطة المٌادة السٌاسٌة . و حٌث تكون هذه المٌادة بؤٌدى التحرٌفٌٌن فهً عملٌّا بٌد 

لٌّا سٌُشرع فى تعزٌز عاللات اإلنتاج البرجوازٌة . إنّها سلطة المٌادة المابمة على هذا األساس المادي البرجوازٌة و عم

الموجودة بؤٌدى أتباع الطرٌك الرأسمالً و التى ستسمح لهم ببناء لّوة و لبن نجحوا فى إفتكان السلطة السٌاسٌة العلٌا ، 

و لادة للموى اإلجتماعٌة داخل الحزب وخارجه ، ٌمكن تعببتهم لمساندة  بإنجاز إعادة تركٌز الرأسمالٌة ، متحّركٌن كلبّ 

مثل إعادة تركٌز الرأسمالٌة هذه. لهذا السبب أّكد ماو كذلن لبل وفاته بملٌل على أنّه " إذا توّصل أناس من أمثال لٌن بٌاو 

  (32إلى السلطة سٌكون سهال جدّا بالنسبة لهم أن ٌركزوا النظام الرأسمالً " .)

و من ثّمة وضع ماو الكثٌر من األكٌد على البنٌة الفولٌة و أّكد على أّن المسؤلة الحاسمة هً صّحة أو عدم صّحة الخّط 

اإلٌدٌولوجً و السٌاسً . ذلن أّن هذا هو ما ٌحدّد إن كانت أم لم تكن المٌادة السٌاسٌة فى السلطة تمثّل المصالح الثورٌة 

الشٌوعٌة أم تمثّل برجوازٌة جدٌدة و تممع الجماهٌر خدمة إلعادة تركٌز الرأسمالٌة . و لهذا للبرولٌتارٌا فى التمدّم نحو 

اللٌنٌنً و تعببتها على هذا األساس لتناضل ضد  –أٌضا شدّد ماو كبٌر التشدٌد على تسلٌح الجماهٌر بالخّط الماركسً 

ٌفً للسلطة و إعادة تركٌز الرأسمالٌة و مواصلة أتباع الطرٌك الرأسمالً . فهذا حٌوي فى الحٌلولة دون إفتكان تحر

 عوض ذلن التمدّم صوب الشٌوعٌة . 

و من هنا ٌمكن رإٌة الداللة العظٌمة آلخر مولؾ عظٌم لماو حول هذه المسؤلة و نمصد مولؾ أّن البرجوازٌة " توجد  

ّمٌة هذا التحلٌل توازي أهمٌة مسؤلة أولبن فى السلطة أتباع الطرٌك الرأسمالً " . أه –بالضبط داخل الحزب الشٌوعً 

حٌاة أو موت بالنسبة للبرولٌتارٌا و الثورٌٌن الماركسٌٌن فى خوض الصراع الطبمً فى ظّل اإلشتراكٌة من أجل الهدؾ 

 النهابً ، الشٌوعٌة . إنّه سالح لوي جدٌد لدى البرولٌتارٌا فى هذا الصراع . 



34 
 

او تسى تونػ فى حمل اإللتصاد السٌاسً خاصة و كذلن فى السٌاسة و هذا سبب مهّم آخر إلعتبار أّن مساهمات م

    تمثّل مزٌدا من التمدّم بالنسبة للبرولٌتارٌا و علمها الثوري .  –و فى مجاالت أخرى  -اإللتصادٌة و البناء اإلشتراكً 

 انت األحداث التى ٌشهدها العالم .  و هذه المساهمات حمّا خالدة و ال ٌمكن أبدا محوها و إنكارها أو اإلستهانة بها أٌّا ك
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(5) 

 جُلِٓلس
 

 جُلَٛ جٍُجذغ ٖٓ ًطحخ " ٓٓحٛٔحش ٓحٝض٠ٓ ضٞٗؾ جُهحُىز " ُرٞخ أكح٤ًحٕ .

 

 . 1979ٝ ؾحٗل٢  1978ٍٗٗش جُلٍٛٞ ذىج٣س ًٔوحالش ك٠ ٓؿِس " جُػٌٞز " ذ٤ٖ أك٣ٍَ  

 
 ٓوىّٓس :

 

ٍ حُلِٔل٢ ا   ّٞ َّ . ًخٕ ٣َطز٢ ح٠ُ٘خٍ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ٝ حُظط ٍ ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ ّٞ ٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رخَُٜحع ٝ حُظط

 ٍ ّٞ ٍ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًطزوش ٌُحطٜخ رٔؼ٠٘ طط ّٞ ح٧َٓ ىحثٔخ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٝ أٛزق ًٌُي رخُوٜٞٙ ٓغ ظٍٜٞ حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ طط

 كًَش ٝػ٢ حُطزوش حُؼخِٓش .

 

ش  ّٔ ٜٓ ّٕ ٤ش أًزَ ٧ ّٔ َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، طٌظ٢ٔ ٌٛٙ حُلو٤وش كظ٠ أٛ ٍ ك٠ ظ ّٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٤ًّٔيس ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٢ٛ إٔ طل

 ػٖ ٝػ٢ حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُ٘خّ كٔذ ٗظَطٜخ ُِؼخُْ ٝ إٔ طظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ُِلِٓلس جألْحِ جُطرو٢

    

َّ ٗٞع ٖٓ حُلِٔلش ١ز٤ؼش ١زو٤ّش . ٝ " حُلِٔلش طويّ أريح ح٤ُٔخٓش ")  ؿيص حُطزوخص ، كبٕ ٌُ ُٝ ًّي ػ٠ِ ًُي ١1خُٔخ  ( ٝ ًٔخ أ

ٛٞ حَُٜحع حُطزو٢ ٝ ٌٛح رخُوٜٞٙ ٛل٤ق ر٘ؤٕ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش .  –ك٠ حُٔـظٔغ حُطزو٢  -ٓخٝ ًحطٚ ، أٓخّ حُلِٔلش 

 خ٢ُ :  ُوي َٗف ٓخٝ ًُي ًخُظ

  

َٜى٣ٖ ئ٠ُ  " ى٣ٖ  ك٠ ق٤ٖ ٣كطحؼ جُٟٔط َٜ ىٕٝ ٣ٟطٜىٕٝ جُٟٔط ِٜ ٛ٘حُي ٍٚجع ذ٤ٖ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُرٍؾٞج٣َس ... جُٟٔط

ؾىش جُٔح٤ًٌٓس  ُٝ –جُٔوحٝٓس  ٝ جُركع ػٖ ٓهٍؼ  هرَ جُطٞؾٚ ئ٠ُ جُلِٓلس . كو١ ػ٘ىٓح أنً جُ٘حِ يُي ً٘وطس ئٗطالم 

 ( 2) ػٗ٘ح ؾ٤ٔؼح ًٛٙ جُطؿٍذس ."ج٤٘٤٘٤ُِس ٝ ئًطٗلٞج جُلِٓلس . ُوى 

 

ئيج ُْ ضٗحًٌٞج ك٠ جٍُٛجع جُطرو٢ ذأ١ كِٓلس أٗطْ ك٠ ٌٛح حُوطخد ًحطٚ ، ٓؤٍ ٓخٝ رخُظلي٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼول٤ٖ :" 

 (.3") ٍٓضرطٕٞ؟

 

 كو٢ ا٠ُ ٝ ٌُٖ حُلِٔلش ٖٓ ٗخك٤ظٜخ طٔخٍّ اٗؼٌخٓخ ػظ٤ٔخ ػ٠ِ حَُٜحع ح٤ُٔخ٢ٓ . ٌٛح ٛٞ حُٔزذ ح٧ٓخ٢ٓ حٌُٟ ىكغ ٓخٝ ٫

 ٍ َّ ًّي َٓحٍح ٝ طٌَحٍح إٔ حُلِٔلش ٣ـذ إٔ طل ٤ش ًزَٟ ُِلِٔلش ٝ ا٠ُ إٔ ٣ٜخٍع ٛٞ ًحطٚ ك٠ ٌٛح حُو٠ْ رَ ُوي أ ّٔ ا٬٣ء أٛ

ٖٓ ؿيٍحٕ حُيٍحٓش حُٔي٤ٍّٓش ٝ إٔ طلْٜ ٖٓ هزَ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ّش ٧ّٗٚ ىٕٝ حُلْٜ حُٞحػ٢ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش     ٝ ىٕٝ 

ِش ، ُٖ ٣ٜزق ٌٓٔ٘خ رخُ٘ٔزش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُـٔخ٤َٛ حُٞحٓؼش إٔ طو٢٠ طٔخٓخ طلط٤ْ حُوٞحػي  ـِ ح٤ٌُّ٘ٛش ُلِٔلش حُطزوخص حُٔٔظ

 ػ٠ِ روخ٣خ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ٝ إٔ طظويّّ رخُز٣َّ٘ش ٝ إٔ طليع هلِس ٗٞػ٤ّش ك٠ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ حُطز٤ؼش. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أّْ جُلِٓلس جُٔح٤ًٌٓس

      

ُّوٚ ٓخٝ كْٜ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِظ٘خهٞ ٝ أؿ٘خٙ ٝ ِّٓق حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش ٫ كو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ رَ ػزَ حُؼخُْ أؿٔغ رٌٜح حُلْٜ 

ن . ٌٛح ٛٞ ؿَٞٛ ح٩ٟخكش حُٔخ٤ًٍٔش  ّٔ ٤٘٤٘٤ُِش حُؼظ٤ٔش ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٠ كوَ حُلِٔلش . ٝ ٢ً ٗيٍى ًُي رٜلش ح -حُٔؼ

ٍٛخ ٓزظيث٤ٖ ٖٓ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ. ّٞ ٫ إٔ ِّٗوٚ حُٔزخىة ح٧ٓخ٤ّٓش ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ طط ّٝ  ٗخِٓش ، ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ أ

  

ٓخًٍْ . ٓؼِٔخ ه٤َ ، ٓؤٍ ٓخٝ ك٠ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش ٗؤٜٗخ ٗؤٕ حُٔخ٤ًٍٔش ػٔٞٓخ ُْ ط٘ـْ ١زؼخ ػٖ اٗيكخع ك٤ّخٝ ٖٓ ٍأّ 

٤ٛـش ِٓكش : ك٤ٖ ًخٕ ٓخًٍْ ٣خكؼخ ؿيّح ، َٛ ىٍّ أ٣ّش ٓخ٤ًٍّٔش ؟ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش أهخّ َٛكٜخ ٓخًٍْ رخ٩ٗظَحى 

ٓغ اٗـِِ ، رظ٤ًَِ ٝ اػخىس ر٘خء ٝ ٤ٛخؿش ٓخ ًخٕ ٛل٤لخ ك٠ حُط٣َوش حُي٣خٌُظ٤ٌ٤ش ٤ُٜـَ ٝ ك٠ ٓخى٣ش ك٤ٍٞرخم ٝ ٛٔخ 

َّ رٜٔخ ٓخًٍْ ػ٘يٓخ ًخٕ ٗخرخ ، هزَ إٔ ٣ٜزق ٓخ٤ًٍّٔخ .حُٔيٍٓظخٕ   حُل٣ٌَّظخٕ حُِظخٕ ٓ

  

ٍ كِٔلش ٤ٛـَ ٓؼِٜخ  ك٤ٌٞذحل ٝ ٜٗح٣س جُلِٓلس جٌُال٤ٌ٤ْس جألُٔح٤ٗسك٠ "  ّٞ " ، ُّوٚ اٗـِِ طِي ح٤ٍَُٔٝس كز٤ّٖ ٤ًق إٔ طط

ٍحص ح٣َُٔؼش ًخٗخ َٓطزط٤ٖ ٗي٣ي ح -ٝ إٔ ٓخًٍْ ٝ أٗـِِ ًحطٜٔخ  -ٓؼَ كِٔلش ك٤ٍٞرخم  ّٞ ٍ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ حُظط ّٞ ٩ٍطزخ١ رظط

 18ك٠ حُؼِْ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝ ًٌُي ك٠ حُظـ٤َّحص ح٩ؿظٔخػ٤ّش حُيٍح٤ّٓش ٝ ح٩ٗظلخٟخص حُظ٠ ٍحكوظٜخ ، ٫ ٤ٓٔخ ك٠ أٝحهَ حُوَٕ 

 . 19ٝ ريح٣ش حُوَٕ 

 

ذٛ٘حػطٜح جٌُر٤ٍز ٝ ُٓجقٔطٜح ٝ ْٞهٜح ذحُٟر١ ٓغ ضكط٤ْ جُرٍؾٞج٣َس ٝ أٟٝق اٗـِِ ك٠ ٓخ ٣ظؼِن رلِٔلش ٤ٛـَ أٗٚ :" 

َّ ٓلّٜٞ ٜٗحت٢ ، ٓطِن ُِكو٤وس   ز ْحذوح ، ًحٗص ًٛٙ جُلِٓلس جُى٣حٌُط٤ٌ٤ّس ضكّطْ ً ٍّ جُؼح٢ُٔ ػ٤ِّٔح ًحكس جُٔإْٓحش جُٔٓطو

. ئّٜٗح  ٝ جُكحالش جُٔطِوس ُإلٗٓح٤ٗس جٍُٔجكوس ُٚ كرحُ٘ٓرس ُٜح ) جُلِٓلس جُى٣حٌُط٤ٌ٤س ( ال ٖة ٜٗحت٢ ، ٓطِن ٝ ٓوىِّ

ٍ ، ج٤ٌٍُٓٝز  ّٞ ضٌٗق جُطحذغ جُؼ٢ٍٞ ٌَُ ٖة ٝ ك٠ ًَ ٖة ، ال ضٟٖٔ ئالّ ج٤ٌٍُٓٝز ؿ٤ٍ جُٔطوّطؼس ٤ٌٍُِٛٝز ٝ جُطك

جُٔطٛحػىز ٝ جُالٓط٘ح٤ٛس ٖٓ جألْلَ ئ٠ُ جألػ٠ِ . ٝ جُلِٓلس جُى٣حٌُط٤ٌ٤س  يجضٜح ٤ُٓص أًػٍ ٖٓ ئٗؼٌحِ ذ١٤ٓ ًُٜٙ 

 ( 4".)ج٤ٌٍُٓٝز ك٠ جُٔم جُٔلٌٍ 

 

ٍ كِٔلظٚ ) حُؼ٣َّ٘خص ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُوَٕ  ٌُٖ ّٞ ٍ ك٠ أُٔخ٤ٗخ . ُْ طٌٖ  19ك٤ٖ ًخٕ ٤ٛـَ ٣ط ّٞ ( ، ًخٗض حَُأٓٔخ٤ُش ٟؼ٤لش حُظط

َّ حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ ك٤غ ُْ طٌٖ حُؼٍٞس حُزَؿٞح٣ُش ك٠ أُٔخ٤ٗخ هي كيػض رؼي ُ ٝ ٝؿيص  حُيُٝش ح٧ُٔخ٤ّٗش ّٓٞكيس ك٠ ظ

س اُ َّ ٠ ػوي ط٣ٞٔش ٓغ ح٧ٍٓظوَح٤١ش ح٩هطخػ٤ّش ٝ ح٤ٌُِّٔش ك٠ ٗوٚ ك٣َي٣َ٣ي ٤ُٝخّ حُزَؿٞح٣ُش حُٜخػيس ٗلٜٔخ ٠ٓط

َّ ٌٛح طؤػ٤َٙ حٌُز٤َ ػ٠ِ كٌَ ٤ٛـَ حُلِٔل٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ .   حُؼخُغ ، ِٓي ر٤َٓٝخ . كٌخٕ ٌُ

 

رٌٜح ، ر٤٘ٔخ ٓؼ٠ ٤ٛـَ ُظط٣َٞ ٗظخّ كِٔل٢ ٢ًِّ هخثْ ػ٠ِ ح٧ٓخّ حُٔخى١ ُِظَٝف حُٔظ٘خه٠ش ٧ُٔخ٤ٗخ آٌٗحى . ٝ ربٍطزخ١ 

ًخٗض ٣َ١وش ٤ٛـَ ى٣خٌُظ٤ٌ٤ش ، اٗظ٠ٜ ٗظخٓٚ حُلِٔل٢ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ ٝ ا٠ُ ١ِذ كو٤وش ٓطِوش ٓظلوّوش طظٔؼَّ رخٌُحص 

ك٠ حُ٘ظخّ حُلِٔل٢ ٤ُٜـَ ًحطٚ . ك٠ حُٜ٘خ٣ش ، ًخٕ ٤ٛـَ ٓؼخ٤ُّخ هِن ٗظخٓٚ حُلِٔل٢ كٌَس ٓطِوش ٓٞؿٞىس هزَ حُطز٤ؼش ٝ ؿ٤َ 

. ٝ ٌٛٙ حُلٌَس ػ٤ٜ٘خ طزظؼي ػٖ حُطز٤ؼش ٢ٌُ طلْٜ طي٣ٍـ٤خ ٖٓ هزَ ح٩ٗٔخٕ ك٠ حُٔـظٔغ ، ٝط٘ظ٠ٜ ا٠ُ طلوّوٜخ ٓظِّٜش رٜخ 

 حُٜ٘خث٢ ٝ حُظخّ ك٠ حُ٘ظخّ حُلِٔل٢ ٤ُٜـَ ، ًٔخ ػزَّ ػٖ ًُي اٗـِِ. 

 

ّ٘ق حُٔلظٟٞ حُيؿٔخث٢ حُظخّ ُِ٘ظخّ ح٤ُٜـ٢ِ ػٖ كو٤وش ٓطِوش ك٠ ط٘خهٞ ٓغ ٣َ١وظٚ حُي٣خٌُظ٤ َّ حُيؿٔخث٤ش. طٌ ٤ٌش حُظ٠ طِـ٠ ً

ه٬ٛش حُوٍٞ ، حُـخٗذ حُؼ١ٍٞ كـذ  حُـخٗذ حُٔلخكع ٝ ٓخ ٣٘طزن ػ٠ِ حُٔؼَكش حُلِٔل٤ش ٣٘طزن أ٠٣خ ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش 

ح٩ؿظٔخػ٤ش . ح٩ٗٔخٕ حُٔظٔؼَّ ك٠ ٤ٛـَ حٌُٟ رِؾ كيّ ا٣ـخى حُلٌَس حُٔطِوش ، ػ٤ِّٔخ ، ٣ـذ إٔ ٣ٌٛذ رؼ٤يح ا٠ُ طلو٤ن ٌٛٙ 

ّٓغ ا٠ُ أرؼي ٖٓ حُلٌَس ك ٠ حُٞحهغ . ٝ رخُظخ٢ُ ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔ٘خ  ُِٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼ٤ِّٔش ُِلٌَس حُٔطِوش ػ٠ِ حُٔؼخ٣َٖٛ ُظظٞ

ٝ ٓلخىٛخ إٔ حُلٌَس حُٔطِوش طظلوّن ك٠ ح٧ٍٓظوَح٤١ش حَُٔطٌِس ػ٠ِ  كِٓلس جُكنًُي . ٝ ٗـي ك٠ ٜٗخ٣ش ] ٜٗخ٣ش كِٔلش ٤ٛـَ[ 

 (. 5ف. ؿ٤ّٞ حُؼخُغ " ربٓظَٔحٍ ٌُٖ ػزؼخ ٣ؼي رٜخ أطزخػٚ ]ػ٠ِ ؿَحٍ ح٤ٌُِّٔش حُيٓظ٣ٍّٞش[ )ح٧ٟٝخع ح٩ؿظٔخػ٤ش حُظ٠ ًخٕ " 

 

، رَُ أُٝجي ، ٝ ْٟٜٔ٘ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ،  ح٣ٌُٖ ٍٝػٞح حُـخٗذ حُؼ١ٍٞ ٖٓ كِٔلش 1831ٝ رٞؿٚ هخٙ اػَ ٝكخس ٤ٛـَ ٓ٘ش 

٤ٛـَ ٣يكغ ا٠ُ حُٔلخكظش ، ك٠ ًَ ٖٓ حُلِٔلش ٝ ح٤ُٔخٓش   ٤ٛـَ ، حُٜٔ٘ؾ حُي٣خٌُظ٢ٌ٤ . ٝأُّق اٗـِِ ػ٠ِ أّٗٚ ك٤ٖ ًخٕ ٗظخّ 

َّ ٖٓ ٣٘ظَ ا٠ُ  َّ ٖٓ ح٤ُٔخٓش ٝ حُي٣ٖ ) جُٜٔ٘ؽ ٝ ًخٕ ً كخ ك٠ ً َّ ّْ ٗت ٣٘ظ٠ٜ ا٠ُ حُٔؼخٍٟش ح٧ًؼَ طط (  6حُي٣خٌُظ٢ٌ٤ ًؤٛ
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ّٕ ك٠ ر٤َٓٝخ " ٛؼي ا٠ُ حُلٌْ ٓغ ك٣َي٣َ٣ي ٤ُٝخّ حُؼخُغ حُو 1840ٝ ًًَ اٗـِِ ، رؼي  ٔغ ح٧ٍطٞى٠ًٔ ٝ حَُؿؼ٤ّش ك٤ٖ ، أ

ح٩هطخػ٤ّش حُٔطِوش " كظٔٞهغ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ًحطٜٔخ ٟٖٔ حُٔؼخٍٟش ًـِء ٖٓ " ح٤ُٜـ٤ّ٤ِٖ حُ٘زّخٕ " ًٟٝ حُٔٞهق حٌُٟ 

ظَٜ ٓزخَٗس ًلِٔلش ططِّؼخص حُزَؿٞح٣ُش حَُحى٣ٌخ٤ُّش ٝ آظؼَٔ ه٘خػخ ٟج٬٤ ٖٓ حُلِٔلش كو٢ ُويحع َٓحهزش حُٔطزٞػخص 

(7ٓ ّٕ خًٍْ ٝ اٗـِِ َٓػخٕ ٓخ أظَٜح أّٜٗٔخ أًؼَ ٍحى٣ٌخ٤ُش ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش . ٌٛح ٛٞ ٝٛق اٗـِِ ُٔخ كَٜ ٖٓ (.ؿ٤َ أ

ٍ ك٠ ٓخ رؼي :  ّٞ  حُظط

 

ح أٌؾغ "  ّٔ جُٔحو٣ّس ئ٠ُ  -ذىٕٝ ئُطٞجء -ٝ هى ٚىٌ آًٗجى ًطحخ ك٤ٌٞذحل " ؾٍٞٛ ج٤ُٓٔك٤س " كٓكن جُط٘حهٝ وكؼس ٝجقىز ُ

ّٕ جُطر٤ؼس ضٞؾى ذٔؼٍُ َّ كِٓلس : ئّٜٗح جُوحػىز جُط٠ ٗكٖ جُرٍٗ ذاػطرحٌٗح ٗطحؼ جُطر٤ؼس ، ضٍػٍػ٘ح ػ٤ِٜح .  جُؼٍٔ . ئ ػٖ ً

ّٕ جٌُحت٘حش جُلحتوس جُط٠ ٢ٛ ٖٓ نِن جُطه٤َّ جُى٢ّ٘٣ ٤ُٓص ئال جإلٗؼٌحِ  ال ٣ٞؾى ٖة نحٌؼ جُطر٤ؼس ٝ ػحُْ جإلٗٓحٕ . غْ ئ

َّ جُط٘حهٝ ألّٗٚ ُْ ٣ٞؾى ئالّ وجنَ جُه٤ح٢ُ ُٞؾٞوٗح جُكو٤و٢ّ . ٝ ُوى َجٍ جإلكططحٕ ، ٝ ٛىّ "  جًُٔٛد " ٝ ٝٞغ ؾحٗرح ٝ ق

ّ ٝ ًّ٘ح ؾ٤ٔؼح ، ٓإهطح ،  ّٔ ّْ جُطك ٌ ًُٜج جٌُطحخ ٢ٌُ ٣طر٤ّ٘ٚ . ُوى ػ ٍّ ّّ ذحُطأغ٤ٍ جُٔك جُٔه٤ِّس . ٣٘رـ٠ ػ٠ِ جٍُٔء يجضٚ إٔ ٣ك

 ّٔ ح ٣وٍأ ًطحخ "جُؼحتِس جُٔوىْس " ٓىٟ جُطك ّٔ ّ جًُٟ ٌقد ذٚ ٓحًٌّ ذٞؾٜس جُ٘ظٍ " ك٤ٌٞذحن٤ّ٤ٖ " . ٣طر٤ّٖ جٍُٔء ُ

 ( . 8" ) ًحٕ ٓطأغٍّج ذٜح.   -ٌؿْ ًَ ئقطٍجَجضٚ جُ٘وى٣ّس  –جُؿى٣ىز ًٛٙ ، ٝ ٣طر٤ّٖ ئ٠ُ أ١ّ قىّ 

 

ر٤ي إٔ ك٤ٍٞرخم ُْ ٣ٌٖ ٓخى٣ّخ ٣َٛلخ . ٓيكٞػخ ا٠ُ حُؼُِش ٖٓ هزَ حُِٔطخص حَُؿؼ٤ّش ، اٗؼٍِ ك٤ٍٞرخم ًٌُي كِٔل٤ّخ . كوي 

٣لش ٧ّٗٚ ٍأٟ حُٔخى٣ش ً٘ت ٤ِّٔٓ ُِوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٓخى٣ّش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ّٗش ، ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ّش ً٘و٤ٞ ُِي٣خٌُظ٤ي ًٔخ ٍكٞ حُٔخى٣ش حَُٜ

هيّٜٓخ رٍٜٞس هخٛش حُٔخى٣ّٕٞ حُل٤َّٕٔٗٞ ك٠ طِي حُلوزش . ك٤غ ًخٗض ٌٛٙ حُٔخى٣ّش طؼظَف كو٢ رخُظَحًْ حُٔخى١ ٝ ًخٗض 

ّٕ حَُأٓٔخ٤ُش ُْ طٌظٔق طظؼخَٓ ٓغ ح٩ٗؤخٓخص ك٠ حُطز٤ؼش ً٘ت ٓطِن ٣ؼ ٌْ ٓٔظٟٞ ح٩ًظ٘خف حُؼ٢ِٔ ك٠ ًُي حُل٤ٖ ٝ أ

َّ ٗت ط٘خهٞ ٝ إٔ " حُ٘ظخّ حُطز٤ؼ٢" ٛٞ حُظـ٤َّ  رؼي حُٔـظٔغ ) ربٓظؼ٘خء  ٛخّ ٛٞ أٗـِظَح أ٣ٖ أك٠٠ ًُي ا٠ُ كْٜ إٔ ً

ّٕ ٛ٘خُي طَحر٢ ر٤ٖ ح٤ٗ٧خء حُٔظ٘خه٠ش ٝ  ٫ص حُ٘ٞػ٤ّش ( ٝ أ ّٞ إٔ ٛ٘خُي كو٢ اٗؤخّ ٗٔز٢ّ ٝ ٤ُْ ٓطِوخ ح٤ُِّٔٔ رخُولِحص ) حُظل

ُش .  ّٞ  ر٤ٖ ٓوظِق أٗٞحع حُٔخىس حُٔظل

 

ّٕ حُي٣ّٖ ًخٕ ٣ٔؼَّ  رزٔخ١ش حُظؼز٤َ حُو٤خ٢ُ ك٠ ّٓن ح٩ٗٔخٕ ػٖ     ك٠ حُوظخّ ، اٗظ٠ٜ ك٤ٍٞرخم ًحطٚ ا٠ُ حُٔؼخ٤ُّش كز٤٘ٔخ ر٤ّٖ أ

٣ؼط٢ حُؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ١خرؼخ ى٤٘٣ّخ . ٝٓؼِٔخ ّٗوٚ ًُي حُٞؿٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ حُطز٤ؼ٢ ، كخٍٝ إٔ ٫ ٣لّطْ حُي٣ّٖ رَ إٔ 

 اٗـِِ : 

 

ئٕ جُى٣ّٖ ، قٓد ك٤ٌٞذحل ، ٛٞ جٍُجذطس جُؼح٠ل٤س ، ٝ جٍُجذطس جُٞؾىج٤ٗس ذ٤ٖ جُرٍٗ ، ًٛٙ جٍُجذطس جُط٠ ضركع ػٖ " 

٣ٌٕٞٗٞ ئٗؼٌحْحش ن٤ح٤ُّس  ذٞجْطس ئُٚ ٝجقى أٝ آُٜس ًػ٣ٍ٤ٖ -قو٤وطٜح ، ئ٠ُ قىّ ج٥ٕ ، ك٠ جإلٗؼٌحِ جُه٤ح٢ُ ُِٞجهغ 

ٝ ٌُٖ ػػٍش ػ٤ِٜح ج٥ٕ ، ٓرحٍٖز ٝ ذىٕٝ ٝجْطس ، ك٠ جُكد ذ٤ٖ " أٗح " ٝ " أٗص ". ٝ ًٌٛج أٚرف  -ُِٛلحش جإلٗٓح٤ّٗس 

ج ُٔٔحٌْس و٣٘ٚ جُؿى٣ى ئٕ ُْ ٣ٌٖ أ٠ْٔ  ّٞ َّ قٓحخ ، ٝجقىج ٖٓ جألٌٖحٍ جألًػٍ ْٔ جُكد جُؿ٢ّٓ٘ ، ػ٘ى ك٤ٌٞذحل ، ٝ ذؼى ً

 ( 9) ٌَٖ ُٜح ."

 

ٝ أطؼْ ٖٓ ًُي كظ٠ّ رٜيى حُؼ٬هخص ٝ طل٤َٔ ح٤ٗ٧خء ك٤ٖ طُٔلذ كِٔلش ك٤ٍٞرخم ٝ ٗظخٓٚ ح٧ه٬ه٢ ػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص 

   ّْ ّٕ طزخىٍ حُِٔغ رخُلؼَ ًخٕ حُٔؼخٍ ح٧ط ح٩هظٜخى٣ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش . رٔو٣َّش ٝ كَٔس ك٠ إٓ ٓؼخ أٗخٍ اٗـِِ ا٠ُ أ

ٚ ح٧َٓ ، كبّٗٚ ٣لظّٖ ًٌُي ػٖ كوّٚ ك٠ حُٔؼخىس            ٝ " حُٔؼزي " رخُ٘ٔزش َُإ٣ش  ّٔ َّ ٓخ ٣ٜ ّٕ ٛ٘خُي ً ك٤ٍٞرخم ح٧ه٬ه٤ّش ٧

٤ُْ أرؼي ٖٓ  -ٝ ح٧ه٬م ٣ٌٖٔ إٔ طؼٌْ ػَٔ حُو٤َ . اًح ، ًٛذ ك٤ٍٞرخم أرؼي ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش ًحطٜخ ك٠ ٜٗخ٣ش حُظل٤َِ 

" ضطالءّ أنالم ك٤ٌٞذحل ٓغ جُٔؿطٔغ جٍُجْٔح٢ُ ًٔخ هخٍ اٗـِِ : طوي٣ْ حُٔٔخٝحس أٓخّ حُوخٕٗٞ ًٔزيا أ٠ٔٓ ُِٔـظٔغ . 

َّ ٓح ٣ٍؿد ك٤ٚ أٝ ٣ّٗي ك٤ٚ ٛٞ ٗلٓٚ ". )  ( 10 جُكح٢ُ ، ٝ ًٛج أه

    

يس ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ رٜلش هخٛش ُْ طٌٖ كِٔلش ح٧ه٬م ُيٟ ك٤ٍٞرخم ا٫ّ  َٜ ٌُُي طـخٙ حُطزوخص ح٠ُٔط

 ٌَٗ " كّذ " ٝ " ٓٔخٝحس " . ُّوٚ اٗـِِ ًُي ك٠ :  ُظيكغ ُ٪ٓظ٬ّٔ ك٠

ٖٝٓ ٛ٘ح ضلوى ًٛٙ جُلِٓلس جألغٍ جألن٤ٍ ُطحذؼٜح جُػ١ٌٞ ٝ ُٖ ٣رو٠ ْٟٞ ضٌٍجٌ جألؿ٤٘س جُوى٣ٔس : أقرّٞج ذؼٌْٟ ذؼٟح ! " 

 (11ضؼحٗوٞج ذال ض٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُؿ٤ٖٓ٘ ٝ جألٝٞحع ! ٓح أؾَٔ قِْ جُطٞك٤ن جُٗحَٓ ًٛج ! ") –

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 جُولُز جُط٠ أٗؿُٛح ٓحًٌّ

      

ٍ هخٍؽ ح٤ُٜـ٤ِّش ٖٓ حُ٘ٞع حُٔؼخىٟ ٨ٍُطي٤ًٔٝش ، ٌُّ٘ٚ ًخٕ ؿ٤َ هخىٍ   ّٞ إً ًخٕ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ طـخُٝ ك٤ٍٞرخم حٌُٟ طط

س ٓؼخَٛس ٗٞػ٤ّش ػ٠ِ ٤ٛـَ ٝ حُٔؼخ٤ُّش ػٔٞٓخ . ًخٕ ٓخًٍْ أًؼَ ٖٓ أ١ّ ٗوٚ آهَ ، ٛٞ حٌُٟ هخى ا٠ُ ػ٠ِ حُو٤خّ رولِ

 حُو٤خّ رٌٜٙ حُولِس . ٝ ٓؼِٔخ ُّوٚ ًُي اٗـِِ :

ٌّي جُٔىٌْس ج٤ُٜؿ٤ِّس . ئّٜٗح جُُ٘ػس جُٞق٤ىز جُط٠ أػطص قوّح ، غٔحٌٛح . ٢ٛٝ ض٘ٓد "  ضُّٞىش أ٣ٟح ُٗػس أنٍٟ ػٖ ضل

 ( 12)٠ ٓحًٌّ ." أْحْح ئُ

 

ُْ ٣ِف ٓخًٍْ طٔخٓخ ك٤ٍٞرخم ٝ ُْ ٣ِف ًٌُي ٤ٛـَ ك٤غ ٗوي ػيّ ٗـخف ك٤ٍٞرخم ك٠ ٓٞحِٛش حُٔخى٣ّش ٝ كْٜ ٗوي٣ّخ حُـخٗذ 

" جُٞغ٤وس جأل٠ُٝ ق٤ع  1845" حُظ٠ ًظزٜخ ٓخًٍْ ك٠  أ٠ٍٝقحش قٍٞ ك٤ٌٞذحلحُٔخى١ ُل٤ٍٞرخم . كٔذ اٗـِِ طؼيّ " 

ٌ ّٞ ٞؼص ذًٌٝ ئذطٌحٌ جُطٛ  (13." ) جُؿى٣ى ُِؼحُْ ُٝ

 

 ك٠ ٌٛٙ ح١٧َٝكخص ر٤ّٖ ٓخًٍْ إٔ ك٤ٍٞرخم ًخٕ ٓخى٣ّخ طؤ٤ِّٓخ :

 

أّٜٗح ال ضىٌى جُٔٞٞٞع ٝ جُٞجهغ    -ذٔح ك٠ يُي ٓحو٣س ك٤ٌٞذحل  -ئٕ جُ٘وٙ جٍُت٢ٓ٤ ذحُ٘ٓرس ُِٔحو٣ّس جُٓحذوس ذأٍْٛح "  

٢ّٓ ئالّ ك٠ ٌٚٞز ٓٞٞٞع أٝ قىِ ٝ ٌُٖ ٤ُّ ذاػطر حٌٛح ٗٗح٠ح ئٗٓح٤ّٗح ِْٓٔٞح ٝ ضطر٤وح ػ٤ِّٔح ، ٝ ذٌٛٞز ٝ جُؼحُْ جُك

ٌ جُؿحٗد جُؼ٢ِٔ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔػح٤ُّس ذحُٔوحذَ ٓغ جُٔحو٣ّس  ّٞ ّْ  -ال يجض٤ّس . ٝ ًٛج ٓح ٣ؿؼِ٘ح ٗلْٜ ْرد ضط ٌ ض ّٞ ّٕ ًٛج جُطط ؿ٤ٍ أ

ّٕ جُٔػح٤ُّس ال ضىٌى ، ٠رؼح ، جُ٘ٗح٠ جُكو٤و٢ ٝ جُِِٔٔٞ ًٔح ٛٞ   ( 14").ػ٠ِ ٗكٞ ضى٣ٌؿ٢ّ أل

 

٤س  ٌُٜح حُٔزذ هخٍ ٓخًٍْ ، ك٤ٍٞرخم " ّٔ ال ٣ؼطرٍ ... ٗٗح٠ح ئٗٓح٤ّٗح قوحّ ئالّ جُ٘ٗح٠ جُ٘ظ١ٍ ... ٝ ٖٓ أؾَ يُي ُْ ٣ىٌى أٛ

 ( 15) جُ٘ٗح٠ " جُػ١ٌٞ " ٝ جُ٘ٗح٠ " جُططر٤و٢ جُ٘وى١".

 

س ك٠ حُظخ٣ٍن ، ٣ئًي ٓخًٍْ ػ٠ِ حُيٍٝ ح٧ٓخ٢ٓ ٝ حُٔليّى ُِٔٔخٍٓش  َّ ٓ ٍ ّٝ ك٠ ٤ٍَٓٝس حُٔؼَكش ، ىٍٝٛخ حُٔليّى ٛ٘خى ٧

ك٠ كًَش حُٔؼَكش . هزَ ًُي ، رٔخ ك٠ ًُي ك٤ٍٞرخم ، ًٔخ أٗخٍ ٓخًٍْ ا٠ُ ًُي ، ًخٗض حُٔخى٣ّش طَٟ حُٞحهغ حُٟٔٞٞػ٢ 

ًؤ٤ٗخء ٓٞؿٞىس هخٍؽ حُلٌَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ربٓظو٬ٍ ػ٘ٚ ، ٝ ٌُّٜ٘خ ُْ طٌٖ طؼظزَ حُ٘٘خ١ ح٩ٗٔخ٢ٗ ًحطٚ ًـِء ٖٓ حُٞحهغ 

٣طِد ٓٞٞٞػحش ِْٓٔٞس ٝ ٓط٤ُّٔز ، ذحُلؼَ ، ػٖ ٓٞٞٞػحش ٞػ٢ . ربهظٜخٍ ٓؼِٔخ هخٍ ٓخًٍْ ػٖ ك٤ٍٞرخم :" حُٟٔٞ

 ( 16." )جُلٌٍ . ئالّ أّٗٚ ال ٣ؼطرٍ جُ٘ٗح٠ جإلٗٓح٢ٗ ٗٗح٠ح ٓٞٞٞػ٤ح

 

غ حُوخٍؿ٢ ك٠ أكٌخٍٙ ٝ طزؼخ ٌُٜٙ حُ٘ظَس ُؼ٬هش ح٩ٗٔخٕ رخُطز٤ؼش ، ك٠ ٤ٍَٓٝس حُٔؼَكش ، ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ كو٢ إٔ ٣ؼٌْ حُٞحه

ّٕ ٌٛح ك٠ كيّ ًحطٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼخُؾ ٌِٓ٘ش ٓخ اًح ًخٗض أكٌخٍ ح٩ٗٔخٕ طؼٌْ كوخ حُطز٤ؼش . ًٔخ ٝحَٛ  ِٜخ . ؿ٤َ أ ّٓ أٝ إٔ ٣ظؤ

 ٓخًٍْ ط٘ي٣يٙ : 

 

        " ٤ُٓص ٓؼٍكس ٓح ئيج ًحٕ ك٠ ْٝغ جُلٌٍ جإلٗٓح٢ٗ إٔ ٣َٛ ئ٠ُ قو٤وس ٓٞٞٞػ٤س ٓٓأُس ٗظ٣ٍّس ذَ ٓٓأُس ػ٤ِّٔس .

ضٚ ٝ هٞجٓٚ  –ٝ ٣٘رـ٠ ػ٠ِ جإلٗٓحٕ إٔ ٣ػرص جُكو٤وس  ّٞ ٖٓ نالٍ جُٔٔحٌْس . ئٕ ٓ٘حهٗس ٝجهغ جُلٌٍ أٝ  -أ١ ٝجهغ جُلٌٍ ٝ ه

 ( 17.) ال ٝجهؼ٤ّس جُلٌٍ ذٔؼٍُ ػٖ جُٔٔحٌْس ٤ُٓص ْٟٞ ٓ٘حهٗس ٓى٣ٌْٞس "

 

ّٕ  ك٤ٌٞذحل ٝ ٜٗح٣س جُلِٓلس جٌُال٤ٌ٤ْس جألُٔح٤ٗسك٠ "   : " ، هخٍ اٗـِِ ا

 

َّ كِٓلس ٝ نحٚس جُلِٓلس جُكى٣ػس ٢ٛ ٓٓأُس جُؼالهس ذ٤ٖ جُلٌٍ ٝجُٞؾٞو"  س ٝ جألْح٤ّْس ذحُ٘ٓرس ٌُ ّٓ  ( 18" .)جُٔٓأُس جُٜح

 

"،  أػط٠ ٓخًٍْ أٓخّ ح٩ؿخرش ػ٠ِ طِي حُٔٔؤُش ربػظزخٍ حُٔٔخٍٓش ١َٗخ  أ٠ٍٝقحش قٍٞ ك٤ٌٞذحل، ك٠ " 1845رؼيُ ك٠ 

ف ئٕ جُك٤حز جإلؾطٔحػُِلو٤وش . "  ّٞ ٍ ٝؾٜس جُ٘ظ٣ٍّس ٗكٞ جُطٛ ّٞ َّ جُٔ٘طو٢ ُألٍْجٌ جُط٠ ضك ٤ّس ق٤حز ػ٤ِّٔس أْحْح ، ئٕ جُك

 ( 19")٣ٞؾى ك٠ جُططر٤ن جإلٗٓح٢ٗ جُؼ٢ِّٔ ٝ كْٜ ًٛج جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ . 
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ِش ك٠ أه٠ٜ طوي٣َ ىٍٝ ح٧كَحى ك٠ ػ٬هش حُٞحكي  ّٓ خ رخُ٘ٔزش ُِٔـظٔغ ، َٗف ٓخًٍْ ، ػخُـض حُٔخى٣ّش حُٔظؤ ّٓ رخ٥هَ . ُْ طٌٖ أ

طٔظط٤غ إٔ طٌ٘ق حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ّش حُظ٠ ٢ٛ حُؼ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ّٗش ح٧ٓخ٤ّٓش أٝ حُظَٝف حُٔخى٣ّش حُلخ٤ُّش حُظ٠ ٢ٛ أٓخّ 

" ُْ ٣طر٤ّٖ إٔ " جُؿٍٞٛ جُى٢٘٣" ٛٞ ٗلٓٚ ٗطحؼ ئؾطٔحػ٢ ٝ إٔ ٌٛٙ حُؼ٬هخص . ٝ أٗخٍ ٓخًٍْ ا٠ُ إٔ ك٤ٍٞرخم رخُظخ٢ُ 

و جُ ٍّ  (20". ) ًٟ ٣طلّكٛٚ ٣٘طٓد ك٠ جُٞجهغ ئ٠ُ ض٤ٌِٗس ئؾطٔحػ٤س ٓؼ٤ّ٘سجُلٍو جُٔؿ

 

ًحٕ ٓحو٣ّح ُْ ٣٘حهٕ جُطح٣ٌم ٝ ٠حُٔح وٌِ جُطح٣ٌم ُْ ٣ٌٖ ٓحو٣ّح . ذحُ٘ٓرس ُٚ حٌُِٔ٘ش ٓغ ك٤ٍٞرخم ًخٗض أّٗٚ ١خُٔخ "    

 ( 21.) جُٔحو٣ّس ٝ جُطح٣ٌم ال ٣ِطو٤حٕ..."

 

ّٓٔض حُٔخى٣ّش حُـي٣يس ك٠ ح٧ه٤َ ، اًح ، ك٠ ط٠خٍد ٓغ ك٤ٍٞرخ َّ حُٔخى٤٣ّٖ حُٔخرو٤ٖ طؤ ػ٠ِ  -حُي٣خٌُظ٤ٌ٤ّش ٝ حُظخ٣ٍو٤ّش  -م ٝ ً

 " ّٕ ّٕ "  جُرٍٗ ْٛ ج٣ًُٖ ٣ـ٤ٍّٕٝ جُظٍٝفكْٜ أ ضٞجكن ضـ٤ٍّ جُظٍٝف ٝ جُ٘ٗح٠ جإلٗٓح٢ٗ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼطرٍ ٝ ٣ىٌى " ٝ أ

 ( 22." ) ٓ٘طو٤ّح ئالّ ًٔٔحٌْس غ٣ٌّٞس

 

ٌِّْٜ ٖٓ هزَ  رؼزخٍس أهَٟ ، ٓخ ٣ئًي ى اٍطزخ١ْٜ رزؼٞ ك٠ حُٔـظٔغ ٝ ٖٓ ه٬ُٚ ٝ ط٘ َّ ّٕ حُ٘خّ رٔـ ػ٤ِٚ ٓخًٍْ ٛ٘خ ٛٞ أ

حُٔـظٔغ حٌُٟ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٚ ، رخُظخ٢ُ أ٠٣خ ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٣ٌٖٔ ُْٜ ٝ ٣ـذ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ـ٤َّٝح حُٔـظٔغ ٖٝٓ ٛ٘خ ٓوُٞش 

ُٕٞ جُؼحُْ ذأْح٤ُٓخًٍْ ح٤َُٜ٘س "  ّٝ ّٕ جُلالْلس ُْ ٣لطإٝج ٣إ ّٕ جُْٜٔ ٛٞ ضـ٤٤ٍٙئ  ( 23. " )د ٓطرح٣٘س ئالّ أ

 

ّٕ حُ٘خّ ٫ ٣ٌْٜٔ٘ طـ٤٤َ ح٤ٗ٧خء ًٔخ ٣َٕٗٞ رَ كو٢ ربطّلخم ٓغ حُوٞح٤ٖٗ حُٟٔٞٞػ٤ش .   ١زؼخ ، ٗيّى ٓخًٍْ ربٓظَٔحٍ ػ٠ِ أ

 ّٞ ٍ حُوٟٞ حُٔ٘ظـش ٝ ٌٛح ٛل٤ق ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رخُٔـظٔغ ٝ ًٌُي ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رخُطز٤ؼش . ٝ حُٔـظٔغ ك٠ ح٧ه٤َ ٓليّى رٔيٟ طط

٤ش حُٔظ٤ِّٔس كو٢ رَٔحًٔش حُوٟٞ حُٔ٘ظـش        ّٔ َّ ػزَ ؿِٔش ٖٓ حُظـ٤َّحص حٌُ حُظ٠ طَػٜخ ح٧ؿ٤خٍ حُٔظظخ٤ُش . ٌُٖ حُٔـظٔغ ٫ ٣ٔ

ٌَّ ح٧ٓخّ حٌُٟ ػ٤ِٚ طُز٠٘ حُٔئٓٔخص ح٤ُٔخ٤ّٓش ٝ حُوٞح٤ٖٗ   ٝ حُل٤خس حُٔخى٣ّش ُِٔـظٔغ رخُوٜٞٙ حُؼ٬هخص ح٩هظٜخى٣ّش ، ط٘

ٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝ حُؼوخك٤ش اُن. ٝ طٔخٍّ ٌٛٙ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ٖٓ ؿٜظٜخ اٗؼٌخٓخ ًز٤َح ػ٠ِ ح٧ٓخّ ح٩هظٜخى١ ٝ ك٠ أٝهخص 

ٍ هٟٞ ح٩ٗظخؽ . ك٤٘جٌ ٣ظطِّذ طؼ٣ٞٞ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ حُوي٣ٔش ػٍٞس اؿظٔخػ٤ش  ّٞ طـ٤َّ  -ٓؼ٤ّ٘ش طٜزق ٓليّىس ا٠ُ كيّ ٓؼ٤ّٖ ُظط

ٍ هٟٞ ح٩ٗظخؽ . رؼ -ك٠ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش  َّ  ٬هخص ؿي٣يس ٣ٌٖٔ إٔ طل

 

ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ هٟٞ ئٗطحؼ ؾى٣ىز ٣ـ٤ٍّ ًٔخ ٟٝغ ًُي ٓخًٍْ ك٠ ٗويٙ ُِل٣ّٟٞٞش حُل٤َٔٗش ك٠ ػَٜٙ ، ح٤ُٔي رَٝىٕٝ ،"  

      ".جُ٘حِ ١ٔٗ ئٗطحؾْٜ ، ٝ ذطـ٤٤ٍ ١ٔٗ ئٗطحؾْٜ ، ذطـ٤٤ٍ ٣ٍ٠وطْٜ ك٠ ًٓد ػ٤ْٜٗ ، ٣ـ٤ٍّٕٝ ًحكس جُؼالهحش جإلؾطٔحػ٤س 

 (24 ) 

 

ٍ حُٔـظٔغ ٖٓ ٓٔظٟٞ أى٠ٗ ا٠ُ ٓٔظٟٞ  ّٞ س أهَٟ ، ٣ظطِّذ طـ٤٤َ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ّش ػٍٞس اؿظٔخػ٤ّش . ٝ رخُظخ٠ُ ٣ظط َّ ٓ ٌُٖ

أٍه٠ ٖٓ ه٬ٍ ػيّس ػٍٞحص ٓٔخػِش ) هلِحص ٗٞػ٤ش ( . ك٠ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ، ٣لَٜ ٌٛح ػزَ ا١خكش ١زوش رطزوش أهَٟ رؼي 

 ّٞ  ٍ حَُٜحع ر٤ٜ٘ٔخ . ٝ ربهظٜخٍ طخ٣ٍن حُٔـظٔغ ٌٓ٘ ٗ٘ٞء حُطزوخص ٛٞ طخ٣ٍن َٛحع ١زو٢ .ىٍؿش ٓؼ٤ّ٘ش ٖٓ طط

  

٤ش طـ٤٤َ حُٞحهغ رخُؼَٔ ربطّلخم  ّٔ ٍ حُـي٢ُ ، ٝكن حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ، حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ . ٝ رخُلؼَ ٍإ٣ش أٛ ّٞ ٣َ٘ٔ هخٕٗٞ حُظط

ٍٙ ٝ ىكغ حُولِس حُؼ٣ٍّٞش ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُّش ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش ، ٓغ حُؼخُْ ، ٝ رٍٜٞس هخٛش حُٔـظٔغ ، ك٠ طـ٤َحطٚ ٝ كًَ ّٞ ظٚ ٝ طط

ًّي ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ػ٠ِ حُـي٤ُّش . ٝ ٓؼِٔخ أٗخٍ ٤٘٤ُٖ ا٠ُ ًُي :  أ

 

ئٕ ٓحًٌّ ٝ ئٗؿُِ ، ج٣ًُِٖ ضٍذ٤ّح ػ٠ِ ٓإُلحش كٌٞذحل ، ٝ ئٖطىّ ٍٓجْٜٔح ك٠ جُٟ٘حٍ ٞى ج٣ٌُٞطر٤ٖ ج٤ٌ٤ًٍُٖ ، هى أ٤ُٝح " 

َّ جإل ٛطٔحّ إلْطٌٔحٍ ذ٘حء كِٓلس جُٔحو٣ّس ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س أ١ ػ٠ِ جُلْٜ جُٔحو١ ُِطح٣ٌم ٝ ٤ُّ ػ٠ِ ػِْ جُؼٍكحٕ ذحُطرغ ؾ

ًّى ٓحًٌّ ٝ ئٗؿُِ ك٠ ٓإُلحضٜٔح ػ٠ِ جُٔحو٣ّس  ًّىج ػ٠ِ جُى٣حٌُط٤ٌ٤ّس جُٔحو١ . ٝ ٖٓ ؾٍجء يُي ، أ ح أ ّٔ  جُٔحو٣ّسأًػٍ ٓ

ح أُّكح ػ٠ِ  سجُطح٣ٌه٤ّ جُى٣حٌُط٤ٌ٤ّس ، ٝ أُّكح ػ٠ِ جُٔحو٣ّس  ّٔ  ( .  25".)جُطح٣ٌه٤ّس  جُٔحو٣ّسأًػٍ ٓ

 

ٍ كِٔلظٜٔخ حُؼ٣ٍّٞش ، ُْ ٣طَف ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ؿخٗزخ ٤ٛـَ .ػٞٝ ًُي اكظلظخ رخُـخٗذ حُؼ١ٍٞ ٤ُٜـَ أ١   ّٞ ٝ ٌٌٛح ك٠ طط

ٌٗح ٖٓ ٣ُٛٔس جُٔػح٤ُّس جُط٠ ْؼ٠ ٤ٛؿَ ئ٠ُ ض٣ٌٍٜٓح ذا ٜٓ٘ـٚ حُي٣خٌُظ٢ٌ٤ ٝ ًٔخ هخٍ اٗـِِ " ٍّ  ( 26" .)ْطٍٔجٌضك
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ٝح٥ٕ ٤ُْ ٛ٘خُي كخٍ ٖٓ حُلًَش حُي٣خٌُظ٤ٌ٤ش ُلٌَس ٓطِوش ، ٖٓ حَُٝف ًوخُن ٝ ٌَٓ٘ حُؼخُْ حُٔخى١ رَ رخُؼٌْ . ح٥ٕ 

ٍ ا٠ُ أٌٗخٍ هخٛش ٓوظِلش طٜزق ٢ٛ ًحطٜخ ٝؿٞى كؼيّ ٝ أًؼَ ٖٓ  ّٞ ّٕ حُٔخىس ك٠ كًَش ىحثٔش ٝ طـ٤َّ ىحثْ ، ٝ حُظل ٣ؼظَف رؤ

ٍ ًُي ح٧كٌخٍ ٝ حُٞ ّٞ ػ٢ ٝ حَُٝف  ٤ُٔض ٟٓٞ اٗؼٌخّ ك٠ ّٓن ح٩ٗٔخٕ ) ٛٞ ًحطٚ ٓخىس ( ٌُٜٙ ح٤ٍَُٔٝس  ٝ طظّزغ هٞح٤ٖٗ حُظط

ٍٛخ ٝ ُّوٜٜخ  ّٞ ًحطٜخ . ٌٛٙ ٢ٛ حُٔخى٣ّش حُي٣خٌُظ٤ٌ٤ّش أٝ حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ٝ ٓطّزوش ػ٠ِ حُظخ٣ٍن ، حُٔخى٣ّش حُظخ٣ٍو٤ش ًٔخ ١

 ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ . 

 

ٗخٍس ا٠ُ ًُي ٓخروخ ، ُْ طٌٖ ٌٛٙ حُلِٔلش كو٢ أٝ ؿ٣َّٛٞخ اٗظخؿخ ُّٔن ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ، رَ ًخٗض ٗظ٤ـش ٌُٖ ًٔخ ٝهؼض ح٩   

ٍ حُلِٔلش ًحطٜخ ًبٗؼٌخّ ٌُٜٙ  ّٞ ٍ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ حُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤ّش ٝ حَُٜحع حُطزو٢ . ٝ ًخٗض اكَحُح ٤ٍَُِٔٝس حُـي٤ُّش ُظط ّٞ طط

حص ك٠ حُٔـظٔغ ٝ ك٠ كْٜ ِّ ٍحص ٝ حُٜ ّٞ ح٩ٗٔخٕ ٝ ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ حُؼخُْ حُطز٤ؼ٢ . ٝ ًٌُي ٫ طٔؼَّ حُٔخى٣ش حُـي٤ُش           حُظط

ٝ حُظخ٣ٍو٤ش ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ٝ رؼٞ ح٥ه٣َٖ كو٢ رَ ًخٗض ٝ ٫ طِحٍ حُلِٔلش حُؼ٣ٍٞش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ك٠ إٓ ٓؼخ ٟٓٞٞػ٤ّش   

ٍ حُطز٤ ّٞ ظٜخ ٝ ٓ٘لخُس ُٜخ ، ػخًٔش ٬ًّ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُٟٔٞٞػ٤ّش ُِظط ّٔ ؼ٢ ٝ حُظخ٣ٍو٢ ٝ ٜٓخُق حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُظخ٣ٍو٤ّش ٝ ٜٓ

حُظ٠ ٢ٛ ك٠ اطّلخم طخّ ٓغ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ . ٝ ػ٠ِ ػٌْ حُطزوخص ح٧هَٟ ك٠ حُظخ٣ٍن ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ حُظ٠ ٛؼيص ا٠ُ ٓٞهغ 

ظٜ ّٔ ّٕ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ طَٟ ٫ ا٠ُ اكظٌخى حُِٔطش كلٔذ ٝ ٜٓ ٌِّض حُٔـظٔغ ػ٠ِ ٗخًِظٜخ ، كب خ ٤ُٔض ط٤ًَِ ٗظخّ ٫ ح٤ُٔطَس ٝ ٗ

ٍ حُز٣َّ٘ش ٝ اّٗٔخ طظٞم ا٠ُ حُو٠خء ػ٠ِ ًخكش حُلٞحٍم حُطزو٤ش ٝ حُٔٔخف ُِز٣َّ٘ش ّٞ  ٣ظـ٤َّ " أريح " ٓٔؼ٬ّ " حُ٘وطش حُٜ٘خث٤ش " ُظط

ٍ حُٔـظٔغ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ طل٣ِٞٚ ُِطز٤ؼش .  ّٞ  رٔٞحِٛش طـخُٝ حُلٞحؿِ أٓخّ طط

 

 

 ٌٞٛح٤٘٤ُٖ ٣ىجكغ ػٖ جُلِٓلس جُٔح٤ًٌٓس ٝ ٣ط

         

ٍ ُِلٌَ حُلِٔل٢ ُٔخًٍْ ٝ اٗـِِ ٝ طؤ٤ٜٓٔٔخ ُِٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ٝ حُٔخى٣ش  ّٞ ّْ طط ٛ٘خ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗويّّ كو٢ أٝؿِ ٝ أػ

ّٕ ر٘خء ٌٛٙ حُ٘ظَس حُؼ٤ِّٔش ُِطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُظل٤ٌَ ٝ حُلِٔلش  حُظخ٣ٍو٤ّش ػزَ طِي ح٤ٍَُٔٝس . ا٫ّ أّٗٚ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أ

ٌَّ ك٠ حُو٤خٍ ٓزخىة ح٤ٌُِّش ً ؿيص رخُٔخ٠ٟ ، ؿَٟ ًـِء ٖٓ حُظل٤ٌَ حٌُٟ ًخٕ رٔٔظطخػٚ كو٢ حُٔؼ٢ ا٠ُ إٔ ٣٘ ُٝ ٔخ 

ُِطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُلٌَ ٝ إٔ ٣ظـخُٝ حُزٕٞ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ ظٞحَٛ ظخ٣َّٛخ ٓ٘ؼُِش ، رظٞك٤يٛخ ك٠ ٗظخّ ٗخَٓ . ٓؼَ ٌٛٙ 

ِّق حُٔ  ٔؼَّ ُٜٔخُق حُوٟٞ حَُؿؼ٤ّش ك٠ حُٔـظٔغ . حُلِٔلش ُْ ط٘ظٚ ًزوخ٣خ حُلٌَ حُٔظو

 

ٝٞؼص قىّج ُِلِٓلس ك٠ ٤ٓىجٕ جُطح٣ٌم ضٔحٓح ٓػِٔح ؾؼَ جُٔلّٜٞ ٝ ًٔخ أٟٝق ًُي اٗـِِ رـ٬ء ، حُٔخى٣ّش حُظخ٣ٍو٤ّش " 

ٍِٔء ، جُؿى٢ُ ُِطر٤ؼس ًَ كِٓلس ػى٣ٔس جُؿىٟٝ ذوىٌ ٓح ؾؼِٜح أٍٓج ٓكحال. ٝ ْٞف ُٖ ٣طؼِّن جألٍٓ ، ق٤ع ًحٕ ذحُ٘ٓرس ُ

 ( 27" . ) ذطه٤َّ جإلٌضرح٠حش وجنَ وٓحؿٚ ذَ ذاًطٗحكٜح ٖٞٔ جألقىجظ

 

جُٔحو٣ّس جُكى٣ػس ، ك٠ جُكح٤ُط٤ٖ ، و٣حٌُط٤ٌ٤ّس ٖٓ ق٤ع جُؿٍٞٛ ٝ جألْحِ ،  ٝ ٓؼِٔخ َٗف ًُي ك٠ ًظخد آهَ ُٚ ٍٜٓ٘ٞ :" 

َّ ػِ ً ٍّ ِس ٝ ال ضكطحؼ ئ٠ُ كِٓلس هحتٔس كٞم ؾ٤ٔغ جُؼِّٞ جألنٍٟ . ٝ ٓح إٔ ٣ٟط ّٛ ْ ٖٓ جُؼِّٞ ئ٠ُ ضكى٣ى ٌٓحٗٚ ك٠ جُ

س ُأل٤ٖحء ٝ جُٔؼحٌف ػٖ ًٛٙ جأل٤ٖحء ، قط٠ ٣ـىٝ جُؼِْ جُهح٘ ذًٜٙ جُِٛس جُؼحٓس ال ُُّٝ ُٚ . ٝ ق٤٘ثً ال ٣رو٠ ،  ّٓ جُؼح

ح  ٖٓ جُلِٓلس جُٓحذوس ًِّٜح ، ؿ٤ٍ ًٓٛد ٝجقى ٓٓطوَ ٛٞ ًٓٛد جُلٌٍ ٝ هٞج٤ٗ٘ٚ ، جُٔ٘طن جإلْطوٍجت٢ ٝ جُى٣حٌُط٤ي . ّٓ أ

 ( 28)  جُرحه٢ ًِّٚ ك٤ىنَ ك٠ جُؼِّٞ جإل٣ؿحذ٤ّس ػٖ جُطر٤ؼس ٝ جُطح٣ٌم ."

 

ّٕ ٟٝغ كيّ ُٔؼَ ٌٛٙ حُلِٔلش حُظ٠ طـخُٝٛخ حُِٖٓ ُْ ٣ٌٖ رظِي حُزٔخ١ش . ٝ ٌٛح ٤ُْ كو٢  ٌُٖ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ؿيّح إٔ ٗوٍٞ ا

ّٕ ٌٛح ٫ ٣ؼـذ ًؼ٤َح حُل٬ٓلش حُٔلظَك٤ٖ ٝ اّٗٔخ ٧ ّٕ ٓؼَ ٌٛٙ حُلِٔلش حُظ٠ طـخُٝٛخ حُِٖٓ  ٝ ٓؼِٔخ أٝ كظ٠ّ رخُوٜٞٙ ٧

َّ هطٞس ك٠  ّٕ ػ٠ِ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش إٔ طوٞٝ ٠ٗخ٫ ك٠ ً ض ح٩ٗخٍس أػ٬ٙ ، طويّ حُوٟٞ حَُؿؼ٤ّش ك٠ حُٔـظٔغ . ؿ٤َ أ ّٔ ط

ٍ ك٠ َٛحع ٓؼٜخ ٝ ك٠ ط٠خٍد ٓغ ٌَٗ أٝ آهَ ٓ ّٞ ٖ حُٔؼخ٤ُّش     ٣َ١وٜخ ٟي كِٔلخص حُطزوخص حَُؿؼ٤ّش حُٔ٘لّطش ٝ إٔ طظط

ٝ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ . ٝ ٤ُْ ٌٛح ٟٓٞ اٗؼٌخّ َُِٜحع  حُؼ٢ِٔ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ) ٝ ١زوخص آظـ٤ُ٬ش أهَٟ ( رَ 

ٛٞ أ٠٣خ ؿِء ٛخّ ٖٓ حَُٜحع حُ٘خَٓ ر٤ٖ ٛظ٤ٖ حُطزوظ٤ٖ . ٝ ٝهغ ٓؼَ ٌٛح حَُٜحع ك٠ ٓـخٍ حُلِٔلش حٌُٟ ٣ؼٌْ ٝ ٣ظَحكن 

َّ ٌٛح  ٓغ حَُٜحع حُؼ٢ِٔ ، رٌؼخكش ىحهَ كًَش حُطزوش حُؼخِٓش ، ر٤ٖ حُٔخ٤٤ًٍّٖٔ ٝ ح٩ٗظٜخ٤ّ٣ُٖ ٖٓ ٓوظِق ح٧ُٞحٕ . ٝ ظ
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ٛل٤لخ ١ٞحٍ ك٤خس ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ٝ اكيٟ ٗظخثـٚ ًخٗض ٣ِٓي ط٘ظ٤ْ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ طؼ٤ٔوٜخ ، ٓؼَ ًُي حُؼَٔ 

 " .  ٞى و٣ٍٛٝ٘ؾحُٔؼَٝف ٧ٗـِِ " 

 

٘ٔزش ٤٘٤ُِٖ ٝ رٍٜٞس هخٛش حَُٜحع حُٔلظيّ حٌُٟ هخٟٚ ُل٠ق حَُٔطي٣ٖ ىحهَ حُلًَش حُٔخ٤ًٍٔش ًخٕ ًُي أ٠٣خ حُلخٍ رخُ

ٝ هظخُْٜ . ك٠ ح٤ُٔيحٕ حُلِٔل٢ ، حٗظؾ ٤٘٤ُٖ أًزَ ػَٔ ك٠ حُيكخع ػٖ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش ٝ طط٣َٞٛخ رٔ٘خٓزش ٗويٙ حُؼخهذ 

ٍ كٌَ " أٍٗٔض ٓخم " حُل٣ِ٤خث٢ ٝ حُل٤ِٔٞف ح٧ٓظَح٢ُ ، ُ٪ٗظٜخ٤٣ُٖ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُلِٔل٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٣ٌُٖ طـٔؼٞح كٞ

ك٠ ٤ٍٓٝخ . ًخٗض حُٔخه٤ّش ، أًؼَ أٗٞحع حُ٘وي  1917ٝ  1905، ٫ ٤ٓٔخ ك٠ حُلظَس حُٔٔظيّس ر٤ٖ ػٍٞط٢  1900ك٠ ريح٣ش 

ٍ حُظـ٣َز٢ ٤ٗٞػ٤خ ك٠ ًُي حُٞهض ، رخ٧ٓخّ ٬ٌٗ ٖٓ حُٔؼخ٤ُش كٌخٗض َٓطزطش رخُظ٤ّخٍ حُظـ٣َز٢ حُؼخّ ك ّٞ ٠ حُلِٔلش حٌُٟ طط

 ٍ ّٞ ك٤ٌ٘حى ًٔخ ًخٗض ٗي٣يس ح٩ٍطزخ١ رخُزَحؿٔخط٤ش حُظ٠ ًخٗض حٌَُ٘ ح٢ٌ٣َٓ٧ حُوخٙ ٖٓ حُظـ٣َز٤ّش حُظ٠ ظَٜص رظط

 ( 29حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ا٠ُ آز٣َخ٤ُش . )

 

َُؿؼ٤ّش ٍُِٞى ؿٍٞؽ ر٠ًَِ حُز٣َطخ٢ٗ ُِوَٕ ٝ ٓؼِٔخ ر٤ّٖ ٤٘٤ُٖ ، كخُٝض حُٔخه٤ّش ؿ٣َّٛٞخ إٔ طؼ٤ي اك٤خء ٓو٫ٞص حُلِٔلش ح

ّٕ حُٔخى٤ّ٣ٖ  ٣ؼظَكٕٞ ر٘ت ٓخ ؿ٤َ ٓؼوٍٞ ٝ ٣ٔظل٤َ اىٍحًٚ  18 " ح٤ٗ٧خء ك٠ -. ُوي ِٛأ ٛئ٫ء حُٔخه٤ّٕٞ ٖٓ حُٔخى٤ّ٣ٖ ٧

ّٕ حُؼخُْ حُٞحهؼ30٢حُٔخىس ، " هخٍؽ حُظـَرش " ، هخٍؽ اىٍحً٘خ ) -ًحطٜخ "  ًِّ حُٔخه٤ّٕٞ ػ٠ِ أ ٣ظٔؼَّ كو٢  ( ٝػٞٝ ًُي ٍ

ك٠  " أكخ٤ْٓ " ، ٣ظٔؼَّ ك٠ أ٤ٗخء طٞؿي كو٢ اًح طلوّوض ك٠ ٝػ٤٘خ ُٜخ . رخُ٘ٔزش ُِٔخه٤ّ٤ٖ ، حُٔخى٣ّٕٞ طخثٜٕٞ ٧ّْٜٗ ٣يحكؼٕٞ 

ػٖ إٔ " ٍٝحء حُظخَٛحص ٣ٞؿي ػ٘يْٛ أ٠٣خ حُ٘ت ًحطٚ ، ٝ ٍٝحء حُٔؼط٤خص حُٔزخَٗس ُِلٞحّ ٣ٞؿي ٗت ٓخ آهَ، كظٖ ٓخ ، 

 (31يٍ " ٤ُِٔظخك٣ِ٤خء " ، ٛ٘ٞ ُِي٣ٖ ) " حُٔخىس حُٔويّٓش "، ًٔخ ٣وٍٞ رخُحٍٝف ( ". )" ْٛ٘ " ٓطِن ، ٜٓ

 

ػ٘ي حَُىّ حُ٘خَٓ ػ٠ِ حُ٘ظَس حُٔخه٤ّش ، ُْ  ٣يَُّ ٤٘٤ُٖ ػ٠ِ ٝكيطٜخ ح٧ٓخ٤ّٓش رَ ًٌُي ػ٠ِ ٗوِٜخ طو٣َزخ كَك٤ّخ ػٖ آٍحء 

ّٕ ح٤ٗ٧خء حُٔٞؿٞىس ظخ٣َّٛخ هخٍؿ٘خ ٢ٛ  -ش ر٢ًَِ هزَ ه٤َٖٗ . كوي كخٍٝ ر٢ًَِ إٔ ٣ويّّ ٓؼخ٤ُّظٚ حُٞحٟل ط٤ًَِٙ ػ٠ِ أ

ى ٓٞحِٛش ٌُٛ٘٘خ  َّ ٓغ ٛؼٞرش كَٜ ح٩كٔخّ رؤٕ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء طٞؿي رخُ٘ٔزش ٧ٗخّ ٓوظِل٤ٖ ) أًٛخٕ ٓوظِلش ( ٌُّٜ٘خ  -ٓـ

ًَّ رٔؼخٍ  ر٢٤ٔ . اػ٘خٕ ٓوظِلخٕ ك٠ ٓٔظؼِٔش ٖٓ هزَ ٛئ٫ء حُ٘خّ حُٔوظِل٤ٖ كٔذ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٠ ط٘ظ٠ٜ ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء . ٌُ٘

ًّيح َٓحص ػي٣يس أٜٗٔخ هخىٍحٕ ٫ كو٢ ػ٠ِ ٓؼَكش رَ ًٌُي ػ٠ِ حُـِّٞ ػ٠ِ ٢ًَٓ ٝحكي ، ًحطٚ ) ح٢ٌَُٓ ( ) ٍؿْ  ؿَكش أ

 إٔ ًُي ٫ ٣لَٜ ك٠ حُٞهض ػ٤٘ٚ ( . 

 

َّٔ ًُي ربطّلخم ٓغ حُٔؼخ٤ُّش ؟ ًخٕ ؿٞحد ر٢ًَِ ٓل خؿجخ ، ٤ٗجخ ٓخ إ ًخٕ ًٌُي ، كظ٠ّ ر٢ًَِ ُْ ٣ٔظطغ اٌٗخٍ ًُي ٌُٖ ٤ًق ٣ل

َّ ح٤ٗ٧خء حُٔٞؿٞىس رٔخ ك٠ ًُي ٓوظِق حُزَ٘ ًحطْٜ  ، ك٠ ٝكيس  س هخٍهش هِوض ٝ أٝؿيص ً ّٞ َّ ٌٛح ا٠ُ ح٫٩ٙ ، ه إٔ ٣َؿغ ً

ًزَٟ ، آظيحىح ٌُٜٙ حَُٝف . رظ٤ًَِ ٌٛح ًخٕ ر٠ًَِ كَكخ ؿيّح رؤٕ ٣ـؼَ ٝؿٞى حُٞحهغ حُٔ٘خٛي ػٔٞٓخ ٖٓ هزَ حُوخر٤ِٖ 

ُِٔ: ٌّْ  ٞص ٝ كظ٠ حُوٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼ٤ّش حَُٔطزطش رخُٞحهغ َٓطٜ٘ش َُِٝف . ٝ ٓؼِٔخ ُّوٚ ًُي ٤٘٤ُٖ رظٜ

  

ئٕ ذ٢ًٍِ ال ٣ٌٍ٘ ٝؾٞو جأل٤ٖحء جُلؼ٤ِّس ! ئٕ ذح٢ًٌِ ال ٣وح٠غ ٌأ١ جُر٣ٍّٗس ؾٔؼحء ! ئٕ ذ٠ًٍِ ٣ٌٍ٘" كو١ " ًٓٛد " 

٠ؼس ، ًأْحِ ُؿ٤ٔغ ٓكحًٔحضٜح ، جإلػطٍجف ذحُؼحُْ جُهحٌؾ٢     جُلالْلس أ١ ٗظ٣ٍّس جُٔؼٍكس جُط٠ ضأنً ذٌٛٞز ؾى٣ّس ٝ هح

 ( 32)ٝ ئٗؼٌحْٚ ك٠ ئوٌجى جُ٘حِ ." 

 

  : ّٕ ًِّٕٝ ػ٠ِ هِن ح٫٩ٙ ر٘لْ ٣َ١وش ر٢ًَِ . أٗخٍ ٤٘٤ُٖ ا٠ُ أ ٝ ًخٕ ٌٛح ؿ٣َّٛٞخ ٛٞ ٓخ ٣ٌَ٘ٙ حُٔخه٤ّٕٞ ٍؿْ أّْٜٗ ٫ ٣َ

٤طٜح جإلؾطٔحػ٤ّس ، ًٛٙ ٢ٛ كٌٍز ذ٠ًٍِ . ٝ ًٛٙ جُلٌٍز جُط٠ ضؼٍخ  " ّٔ ذٌٛٞز ٚك٤كس ػٖ ً٘ٚ جُلِٓلس جُٔػح٤ُّس ٝ أٛ

ِْ٘طو٠ ذٜح ك٤ٔح ذؼى ، ػ٘ىٓح ٗطكىّظ ػٖ ٓٞهق جُٔحن٤ّس ٖٓ جُؼِّٞ جُطر٤ؼ٤س " ٝ ذؼى يُي " جُٔحن٤ّ٤ٖ جُكى٣ػ٤ٖ" ُْ 

 ( 33) ٣ٌٞوٝج ٞى جُٔحو٤ّ٣ٖ أ٣ّس قؿس ٝجقىز ، أ٣ّس قؿس ػ٠ِ جإل٠الم ، ُْ ضٍو ػ٘ى جألْوق ذ٠ًٍِ".

 

َّ أّْٜٗ  -ٌُٖ ُٔخًح ٣وّٞ ٛئ٫ء حُٔؼخٍٟٕٞ " حُـيى " ُِٔخى٣ّش  ٝ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ًخٗٞح ٓخ٤٤ًٍّٖٔ ٝ حُزؼٞ ظِّٞح ٣يّػٕٞ ػ٠ِ ح٧ه

ّٕ  -"ٓٔخٗيٕٝ ٗوي٣ّٕٞ " ُِٔخ٤ًٍٔش  رٌٜح حُظَحؿغ ؟ ٣ؼٞى ٌٛح ؿِث٤خ ا٠ُ رؼٞ ح٩ًظ٘خكخص ك٠ ػِْ حُطز٤ؼش ٝ ٜٓ٘خ اًظ٘خف أ

ٝحكيح ؿ٤َ هخرَ ُ٪ٗؤخّ رَ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ؤْ ا٠ُ أؿِحء ٓوظِلش ) ٝؿٞى ح٧ٌُظَٝٗخص رخص ٓؼَٝكخ ك٤ٜ٘خ (  حُ٘ٞحس ٤ُٔض ٤ٗجخ

ّٕ ػيىح ٖٓ حُؼِٔخء ٝ حُل٬ٓلش اُن ح٣ٌُٖ ُْ ٣٘و١َٞح ،  كؤػطض ٌٛٙ ح٩ًظ٘خكخص ى٬٤ُ أػٔن ػ٠ِ حُـي٤ُّش ك٠ حُطز٤ؼش ر٤ي أ

َّ َٛحكش ك٠ حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ، هيّٓٞ  ح " ى٤َُ " ػيّ ّٛلش حُٔخى٣ّش . ػ٠ِ ح٧ه
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 ّٕ ّٕ " حُٔخىّس طٍِٝ" ٝ ًخٕ ٣زيٝ أ ٍ ا٠ُ ١خهش ٝ ٖٓ ٌٛح آظ٘ظؾ حٌُؼ٤َٕٝ أ ّٞ ّٕ حٌُظِش ٣ٌٖٔ إٔ طظل ٝ أٗخٍص حُظـخٍد ا٠ُ أ

ّٕ حُٔخىس ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓلظٟٞ حُٞحهغ ٝ أٓخّ حُٞػ٢ .   حُوطٞس حُلِٔل٤ّش حُٔ٘طو٤ّش ٧ٕ ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ًُي أ

 

ٍ كٜٜٔخ ربىهخٍ ٌٛح حُظويّّ حُؼ٢ِٔ ك٠ حُلِٔلش  ك٠ ٗوي ّٞ ٝ ىكٞ ًُي ، ُْ ٣ؼي ٤٘٤ُٖ ا٠ُ طؤ٤ًي حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش كلٔذ رَ ١

ق ٤٘٤ُٖ : ّٟ  حُؼ٣ٍّٞش ٝ ػخٗوض ٓزخىإٛخ ح٧ٓخ٤ّٓش طٔخٓخ ح٩ًظ٘خكخص حُـي٣يس ٝ ؿيص رٌُي أؿ٠٘ رٌٜٙ ح٩ًظ٘خكخص . ٝ ٝ

 

ّٕ ًٛج ٣ؼ٠٘ أّٗٚ  -"جُٔحوّز ضٍُٝ""  ّٕ ٓؼٍكط٘ح ض٠ٟٔ ئ٠ُ أػٔن،  ئ ٣ٍُٝ يُي جُكىّ جًُٟ ًّ٘ح ٗؼٍف جُٔحوّز ئ٤ُٚ قط٠ ج٥ٕ ، ٝأ

ّٗق ج٥ٕ ذٞٚلٜح ٗٓر٤ّس ٓالَٓس  ٤ُس ... ٝ جُط٠ ضطٌ ّٝ ًًُي ضٍُٝ نٞج٘ جُٔحوز جُط٠ ًحٗص ضرىٝ ٖٓ هرَ ٓطِوس ، غحذطس ، أ

 ( 34")  ُرؼٝ قحالش جُٔحوز كو١ .

 

٠ ٍْٓ ح٩هظ٬كخص حُـ٣َّٛٞش ر٤ٖ حُٔخى٣ّش ٝ حُٔؼخ٤ُّش ك٠ حُلِٔلش ٤ُْ أ١ كخُش هخٛش ُٞؿٞى رٌِٔخص أهَٟ ، ٓخ ٛٞ حُٔليّى ك

حُٔخىس ك٠ ٝهض ٓخ رَ ك٠ أ٣ّش كخُش ، حُٔخىس ٓٞؿٞىس ٝ ٓٞؿٞىس ربٓظو٬ٍ ػٖ ٝ ًؤٓخّ ُٞػ٢ ح٩ٗٔخٕ ، ٧كٌخٍٙ . رٌِٔخص 

: ٖ٤٘٤ُ 

  

جُ٘ٓر٢ّ ٌَُ ٓٞٞٞػس ػ٤ِّٔس ػٖ ذ٤٘حٕ جُٔحوز ٝ نٞجٜٚح ، ػ٠ِ ئٗؼىجّ  جُٔحو٣ّس جُى٣حٌُط٤ٌ٤س ضِف ػ٠ِ جُطحذغ جُطو٣ٍر٢ّ ،" 

ًس ٖٓ قحُس ئ٠ُ أنٍٟ ... جُٔحو٣س جُى٣حٌُط٤ٌ٤س ضِّف ػ٠ِ جُطحذغ  ٍّ ٍ جُٔحوز جُٔطك ّٞ جُكىٝو جُٔطِوس ك٠ جُطر٤ؼس ،ػ٠ِ ضك

ّٕ جُٔإهص ، جُ٘ٓر٢ّ ، جُطو٣ٍر٢ّ ُؿ٤ٔغ ًٛٙ جٍُٔجقَ ٖٓ ٓؼٍكس جُطر٤ؼس ٖٓ هرَ جُؼِْ جُ ٌ جُٔطوىّّ ُىٟ جإلٗٓحٕ . ئ ّٞ ٔطط

ز ، ٝ جُطر٤ؼس الٓط٘ح٤ٛس ٝ ٌُّٜ٘ح ضٞؾى ئ٠ُ ٓح ال ٜٗح٣س ".  ٌّ  ( 36)جألٌُطٍٕٝ ال ٣ٟ٘د ٓػِٚ ٓػَ جًُ

 

س ٧ٕ  َّ ٝ رخُطزغ ٫ طويٍ حُٔخى٣ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ، ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٤ش إٔ طلْٜ ٌٛح ٝ رٌُي ١خٍ حُِٖٓ أٝ هَٜ ، ٓظـي ٗلٜٔخ ٠ٓط

ّٕ حُل٣ِ٤خء حُـي٣يس اٗلَكض ا٠ُ حُٔؼخ٤ُّش. طظ٘خٍُ ا٠ُ حُ ّٕ رخ٧ٓخّ حُل٣ِ٤خث٤ّ٤ٖ ٫ ٣ؼَكٕٞ حُـي٤ُّش كب ٍ ا٤ُٜخ. ٝ ٧ ّٞ ٔؼخ٤ُّش ٝ طظل

(37 ) 

 ٍحرطخ ًُي رخُٔخه٤ّ٤ٖ ، ػَٝ ٤٘٤ُٖ : 

  

ًٛج ٝ ك٠ ضؿحَٛ ئٕ نطأ جُٔحن٤ّس ػ٠ِ جُؼّٔٞ ٝ جُل٣ُ٤حء جُؿى٣ىز جُٔحن٤ّس ٣طِّهٙ ك٠ ضؿحَٛ أْحِ جُٔحو٣ّس جُلِٓل٤ّس " 

جُلٍم ذ٤ٖ جُٔحو٣ّس ج٤ُٔطحك٣ُ٤و٤ّس ٝ جُٔحو٣س جُى٣حٌُط٤ٌ٤ّس . كإ جإلػطٍجف ذؼ٘حٍٚ ٓح غحذطس ال ضطـ٤ٍّ ، " ذؿٍٞٛ جأل٤ٖحء جًُٟ 

 ( 38)  ال ٣طـ٤ٍّ " ٝ ٓح ئ٠ُ يُي ، ٤ُّ جُٔحو٣ّس ، ذَ ٛٞ ٓحو٣س ٤ٓطحك٣ُ٤حت٤ّس أ١ ٓ٘حك٤س ُِى٣حٌُط٤ي ".

 

س ٓؼِٜخ ٓؼَ حُٔخه٤٤ّٖ . ٌٛح ٛٞ ػٔٞٓخ أٓخّ ح٩ًظ٘خف حُؼ٢ِٔ حٌُٟ ؿؼَ  ٝ ٌٌٛح ط٘ظ٠ٜ ا٠ُ إٔ َّ طٌٕٞ ؿ٤َ ٓخى٣ّش رخُٔ

ّْ ًخٕ  حُٔخى٤ّ٣ٖ، رٖٔ ك٤ْٜ ػيى ٖٓ حُٔخ٤ّ٤ًٍٖٔ ، ٣٘ل٠ّٕٞ ٤ُٜزلٞح ٝ ؿ٤ِْٜ ٓؼخ٤ّ٤ُٖ ٝ ٓؼخ٤ٍٟٖ ُِٔخ٤ًٍّٔش . ٌُٖ ح٧ٛ

ٍ ظٍٜٞ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش أػ٠ِ َٓحكَ حَُأٓٔخ٤ُّش حُظ٠ أىّص ػخُ ّٞ ٤ّٔخ رخُؼي٣ي ا٠ُ حُظو٠ِّ ػٖ حُٔخ٤ًٍّٔش ٓيّػ٤ٖ إٔ هٞح٤ٖٗ طط

 حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ رخُوٜٞٙ ُْ طؼي ٛخُلش . 

 

س ٓغ ٣ِٛٔش ػٍٞس  ّٞ ٝ حُؤغ حَُؿؼ٢ ح٬ُكن .  ًخٕ ًُي ُٖٓ حُؤغ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٞك٢ّ٘           1905ك٠ ٤ٍٓٝخ ، رَُ ٌٛح رو

٠ ٤ٍٓٝخ رخُوٜٞٙ ، كظَس اػخىس طـ٤ٔغ ٝ ٤ٌِٛش حُوٟٞ حُٔزؼؼَس ُِلِد حُؼ١ٍٞ ٝ حُظَحؿغ حُٔئهض ُلًَش حُطزوش حُؼخِٓش ك

، ػٖ اٗلٜخٍ  1912ٝ  1908ُِطزوش حُؼخِٓش ح٤َُّٓٝش ، حُز٬ٗلش . ٝ ً٘ق ًُي ك٠ حُلظَس حُٞؿ٤ِس رخُلؼَ ، ك٠ ريح٣ظٜخ ر٤ٖ 

ل٤ٖ حُؼ٤ّ٣ٍٖٞ ٓخروخ ٝ آه٣َٖ ًخٗٞح اُظلوٞح ػٖ حُٜلٞف حُؼ٣ٍّٞش ٝ ػٖ اَٗحف ٢ًِّ ٤ِّٓ حُظخَٛس ، ٫ ٤ٓٔخ ك٠ ٛلٞف  حُٔؼوّ 

 رخُلًَش حُؼ٣ٍّٞش ك٠ َٓكِش ٛؼٞىٛخ ٌُٖ طوِّٞح ػٜ٘خ ٝ كظ٠ّ ٛخؿٔٞٛخ ك٠ َٓكِش حُظَحؿغ ٝ اػخىس طـ٤ٔغ حُوٟٞ . 

 

ُص حُظل٣َل٤ّش . ٝ ًخٕ اٌٗخٍ حُٔخى٣ّش ٝ حُلو٤وش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝ ؿ٤َ ًُي ؿِءح ؿ٤ِّخ ٖٓ اٌٗخٍ إٔ حُٔخ٤ًٍّٔش     ِّ ّٕ طؼ ػِْ ٝ أ

 طل٤ِِٜخ َُِأٓٔخ٤ُّش ٝ أُٓش حَُأٓٔخ٤ُّش ٝ كظ٤ّٔش حُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍش اُن ، ٛخُق ٝ ٛل٤ق . 
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ّْ ؿيّح حُيكخع ػٖ حُٔزخىة حُـ٣َّٛٞش ُِٔخ٤ًٍّٔش ٟي حُٜـٔخص حُٔلظٞكش ٝ إٔ     ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس رٍٜٞس هخٛش ًخٕ ٖٓ حُٜٔ

٤٘ض ربٗظٌخٓش  ٣لٌٍ ٖٓ طل٣َلٜخ رخُطَم حُزَؿٞح٣ُّش حُٔوظِلش ُٓ حُٔٔظؼِٔش . إ ُْ ٣وغ حُو٤خّ رٌُي ك٤ٜ٘خ ٌُخٗض حُز٤َُٝظخ٣ٍخ 

ٗي٣يس ػ٠ِ حُٔيٟ حُو٤َٜ رَ ٌُخٗض أ٣ُلض ٖٓ حُط٤ِؼش حُؼ٣ٍّٞش أ١ ٌُخٗض حُؤخٍس ٓظلَٜ ٫ ٤ٓٔخ ك٠ َٓكِش حُٔيّ حٌُٟ 

 ط٠ِ حُظَحؿغ حُٔئهض ! 

 

ل٤ّ٤ٖ ٝ َٛحػْٜ . ٗويْٛ رط٣َوش ٗخِٓش ٤َ٘ٓح ا٠ُ أّٗٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ًخٕ ًخٕ ٤٘٤ُٖ ٛٞ حٌُٟ ر٢ٔ حُط٣َن أٓخّ ك٠ق حُظل٣َ     

ّٕ ًُي ًخٕ كخؿش  ػ٠ِ حُٔخ٤ًٍّٔش إٔ طوٞٝ حَُٜحػخص ح٧ٗيّ كيّس ٟي أػيحء حُطزوش حُؼخِٓش ىحهَ حُلًَش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ أ

ّْ ٤ِٓحص حُظل٣َل٤ش :   ٓخٓش ، ٛل٤لش ، آٌٗحى . ُوي ػَٝ أٛ

 

َّ و جٍُٔء ًِْٞٚ إٔ ٣كىّ  " ، إٔ  ٍجش جألٌٓٞ ج٤ُٓح٤ْس جُطل٤لس، ُطـ٤ّ  ق ضرؼح ألقىجظ جُٓحػس، إٔ ٣ط٤ٌّ  ٝٞغ قحُس ٝ ضرؼح ٌُ

َّ س ٝ ج٤ُُٔجش جُؿ٣ٍّٛٞ ٠ٓ٘٣ ٓٛحُف جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُؿ٣ًٌّ  ّٞ  س ُٔؿَٔ جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ ٝ ٌُ ٢ ، إٔ ٣ٟكّ  ٌ جٍُأْٔح٢ُجُطط

. ٝ ٖٓ ؾٍٞٛ ًٛٙ  س: ضِي ٢ٛ نط٠ٞ ج٤ُٓحْس جُطك٣ٍل٤ّ  ٝ ٓلطٍٞسس أ، كؼ٤ِّ  سس ٖٓ أؾَ ٓ٘حكغ ٝهط٤ّ ذًٜٙ جُٔٛحُف جُؿ٣ًٌّ 

ّٕ  ، ُٚ ٍ ئ٠ُ ٓح ال قىّ ٝ ٛٞ إٔ أٌٖحُٜح هى ضطـ٤ّ  ٣٘ؿْ ًٛج جألٍٓ جُؿ٢ِّ  ، ج٤ُٓحْس ذحًُجش َّ  ًَ ٓٓحُس  ٗٞػح ٓح ٝ أ ٍ ضـ٤ّ  ، ٝ ً

ّٞ  ٍ ئ٠ُ ضؼى٣َ جُه١ّ ٝ ُٞ أوٟ ًٛج جُطـ٤ّ  -غ ٗٞػح ٓح ك٢ جألقىجظ ؿ٤ٍ ٓ٘طظٍ أٝ ٓطٞهّ      ج ٌ، ُىٌؾس ٞث٤ِس ؾىّ جألْح٢ْ ُِطط

 ( 39) " . ، ًٛٙ جألٗٞجع أٝ ضِي ٖٓ جُُ٘ػس جُطك٣ٍل٤س ٤ُْٞىجٕ قطٔح ٝ أذىج -، ٝ ألهٍٛ كطٍز ٖٓ جُٞهص

 

ّٕ حَُٜحع حُلِٔل٢ ٟيّ  ٝ اٍطزطض حُٔؼًَش ٟي حُظل٣َل٤ّش ك٠ ٤ٓيحٕ حُلِٔلش ٗي٣ي ح٩ٍطزخ١ رخ٠ُ٘خٍ ٟيّٛخ ٤ٓخ٤ّٓخ ر٤ي أ

٤ش ػظ٠ٔ ك٠ كيّ ًحطٚ . ٝ رخُلؼَ ، ىٕٝ ٍكغ ٍح٣ش حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ٝ حُظخ٣ٍو٤ّش ػخ٤ُخ ٝ ىٕٝ حَُىّ رط٣َوش حُظل٣َل٤ّ  ّٔ ش ٣ٌظ٠ٔ أٛ

ٗوي٣ّش ػ٠ِ حُظل٣َلخص ٝ حُٜـٔخص ػ٤ِٜٔخ ، ٫ ٤ٓٔخ اػخىس اك٤خء حُٔؼخ٤ُّش ّٓ٘وٜش ك٠ حُٔخه٤ش ، ًخٕ ٤ٌٕٓٞ ٓٔظل٬٤ ح٩روخء 

٤ش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حٌُزَٟ ، ٝ حُلِٔلش ؿِء ك١ٞ٤ ػ٠ِ كًَش ٓخ٤ًٍّٔش ٝ حُٔلخ ّٔ كظش ػ٠ِ حُط٤ِؼش حُز٤َُٝظخ٣ٍش . ٌٛٙ ٢ٛ ح٧ٛ

٤ش حٌُزَٟ ٌُظخد ٤٘٤ُٖ "  ّٔ  " رٍٜٞس هخٛش . جُٔحو٣ّس ًٝٓٛد جُ٘وى جُطؿ٣ٍر٢ٜٓ٘خ ، ػٔٞٓخ . ٝ ٌٛٙ ٢ٛ ح٧ٛ

 

ػٖ حُٔخى٣ّش ٟي حُٜـٔخص ٝ ح٩هظَحهخص حُٔؼخ٤ُّش  ًٔخ أٗلض ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًُي ، ؿخ٣ش ٝ ٠ٕٓٔٞ ًُي حُؼَٔ حُؼظ٤ْ  ٛٔخ حُيكخع

" حُلي٣ؼش " . ٌُٖ ًٔخ ِٓلض ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًُي ، ًخٕ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُيكخع ٝ هي ٗيّى ػ٠ِ حُـي٤ُّش ٝ ١ّزوٜخ ك٠ طؼخٍٝ ٓغ 

ٍحص حُلي٣ؼش ك٠ ػِْ حُطز٤ؼش ٝ ىكٞ طؤ ّٞ ّٕ حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش ٝكيٛخ ربٌٓخٜٗخ طل٤َٔ حُظط ٬٣ٝطٜخ حُٔؼخ٤ُّش رٜلش ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٧

 ٓ٘طو٤ّش . ٝ رخُو٤خّ رٌُي ُْ ٣َكغ ٤٘٤ُٖ ٍح٣ش حُٔخ٤ًٍٔش كلٔذ رَ أػَٟ حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش حُٔؼخَٛس ، حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش . 

 

٤ش ًزَٟ ُِـي٤ُّش ٝ ُيٍحٓظٜخ ٝ ططز٤وٜخ . كيكخطَٙ حُلِٔل٤ّش حُظ٠ طِّوٚ أًؼَ ٖٓ ػوي٣ٖ ط٠ُٞ أ ّٔ ٤ش رٌَ٘ ػخّ ، أػخٍ ٤٘٤ُٖ أٛ ّٔ ٛ

" حٌُٔظٞد ك٠      قٍٞ ٓٓأُس جُى٣حٌُط٤يرخُـش ُٔٔؤُش حُـي٤ُّش ٝ ىٍحٓظٜخ ٝ ططز٤وٜخ . ٝ ٟٖٔ ٌٛٙ حُيكخطَ ٣ٞؿي ٓوّط٢ "

ٌّالٕ ؾٍٞٛ جُى٣حٌُط٤ي ) أقى            . ك٤ٚ هخٍ ٤٘٤ُٖ :" 1915 ئٕ ئَوٝجؼ ٓح ٛٞ ٝجقى ٝ ٓؼٍكس ؾُت٤ٚ جُٔط٘حه٤ٟٖ ... ٣ٗ

 (40.) ٝ ٤ُٓجضٚ جٍُت٤ٓ٤س ، ئٕ ُْ ضٌٖ نحٚطٚ جٍُت٤ٓ٤س ( "" ؾٞجٍٛٙ " ئقىٟ نٛحتٛٚ أ

  

ٝ آظََٓ هخث٬ إ ٓؼَكش طٔخػَ أٝ ٝكيس ح٧ٟيحى ٛٞ ٓلظخف كْٜ ًخكش ح٤ٍَُٔٝحص ػ٠ِ ػٌْ حُلْٜ ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٢ ُِلًَش 

ؿخف . ر٤٘ٔخ كو٢ حُٔلّٜٞ ًلًَش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ّٗش كو٢ ٗوٜخٗخ أٝ ٣ُخىس ٝ طٌَحٍح . ٝ ٝٛق ٌٛح حُلْٜ ح٧ه٤َ رؤّٗٚ ؿخٓي ٝ ػو٤ْ ٝ 

ٍ جُٗة ئ٠ُ ٞىّٙ " ٝ ضى٤ٍٓ ٓح ٛٞ هى٣ْ حُي٣خٌُظ٢ٌ٤  ّٞ " ٣ؼط٤٘ح ٓلطحـ " جُولُجش" ٝ " جإلٗوطحع ك٠ جإلْطٍٔجٌ " ٝ " ضك

 (  41ٝ ٝالوز ٓح ٛٞ ؾى٣ى ".)

 

ّٚ ٤٘٤ُٖ ربهظ٠خد حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٞكيس ) أٝ حُظٔخػَ ( ٝ حَُٜحع ر٤ٖ ح٧ٟيحى كوخ ّْ ٖٓ ًُي ، ه ٍ ػٖ حُٞكيس اّٜٗخ ٝ أٛ

ٌ ، ًٔح ٢ٛ ػ٤ِٚ جُكًٍس١َٝ٘ٓش ٝ ٓئهظش ٝ ػخرَس ٝ ٗٔز٤ّش ك٠ ك٤ٖ إٔ َٛحع ح٧ٟيحى "  ّٞ ." ٓطِن ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ جُطط

٤ش ٝ ٓؼِّض حُؼ٘خَٛ ح٧ٓخ٤ّٓش ُظط٣َٞ أػٔن ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش . ٝ ٓؼِٔخ هخٍ ٤٘٤ُٖ ك٠ 42) ّٔ (  كٌخٗض ٌٛٙ حُ٘وخ١ ؿخ٣ش ك٠ ح٧ٛ

( . ٝ ٓغ ًُي كوي أٗخٍ 43" ) جُى٣حٌُط٤ي ٛٞ قوّح ٗظ٣ٍّس جُٔؼٍكس )ػ٘ى ٤ٛـَ ٝ ( ػ٘ى جُٔح٤ًٌّٓسًحطٜخ "  ٌٛٙ حُٔوط١ٞخص

( ٝ ٫  1900ا٠ُ أّٗٚ ُْ ٣لٞ رؼ٘خ٣ش ًخك٤ش ك٠ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ،٫ كو٢ ك٠ حٌُظخرخص ح٠ُٝ٧ حُؼ٤ٔوش ُز٤ِوخٗٞف ) كٞح٢ُ 

ّٕ ر٤ِوخٗٞف ٝ اٗـِِ أ٠٣خ ُْ ٣ؼ٤َح ح٩ٛظٔخّ حٌُخك٢ ُِ٘وطش حُـ٣َّٛٞش أٝ  كظ٠ ُي١ اٗـِِ . ٝ أُٔق ٤٘٤ُٖ رٞؿٚ هخٙ ا٠ُ أ
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ٍٛخ ٓخٝ 44ح٧ٓخ٤ّٓش ُِي٣خٌُظ٤ي ، ٝكيس ح٧ٟيحى ) ّٞ ( ٝ ٌٛٙ حُٔٔؤُش حُـ٣َٛٞش ٤ٓظ٠ُٞ ٓؼخُـظٜخ ٫كوخ ٝ رؤًؼَ ٤ُّٞٔٗش ٤ٓط

 ط٠ٔ طٞٗؾ .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ْطح٤ُٖ : جُٔح٤ًٌٓس ٝ ج٤ُٔطحك٣ُ٤وح
 

ّْ إٔ ِّٗوٚ ٝ ُٞ رب٣ـخُ ىٍٝ ٓظخ٤ُٖ ك٠ ٌٛح     هزَ حٍَُٔٝ ا٠ُ اٟخكخص ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش ، ٖٓ حُٜٔ

ّْ ٓزخىة حُـي٤ُّش ٝحُٔخى٣ش ٤٘٤٘٤ُِس أّْ جح٠ُٔٔخٍ . كٔؼِٔخ ًظذ ٓخٝ ًحطٚ ، أرَُص أػٔخٍ ٓؼَ "  " كٜٔخ ٝ ططز٤وخ ُٔظخ٤ُٖ ٧ٛ

 " : أّْ ج٤٘٤٘٤ُِس  حُظخ٣ٍو٤ّش . ٝ َٛف ٓخٝ أّٗٚ  ك٠ "

 

قَِّ ْطح٤ُٖ ػ٤ّٓٞٔس جُط٘حهٝ ك٠ جإلٓر٣ٍح٤ُس ٓر٤ّ٘ح ٤ًق إٔ ج٤٘٤٘٤ُِّس ٢ٛ ٓح٤ًٌّٓس ػٍٛ جإلٓر٣ٍح٤ُّس ٝ جُػٌٞز " 

٤ّس ئٓر٣ٍح٤ُّس ٤ٌْٝح جُو٣ٍٛ٤ّس ك٠ ًٛج جُط٘حهٝ جُؼحّ ، ٓر٤ّ٘ح ٤ًق أٚركص ٤ٌْٝح ٠ٝ٘ح جُر٤ٍُٝطح٣ٌّس ، ٝ قَِّ ًًُي نحٚ

ُ٘ظ٣ٍّس ٝ ضٌط٤ي جُػٌٞز جُر٤ٍُٝطح٣ٌّس ، ٤ًق أّٗٚ ضٌٖٔ ك٠ ًٛٙ جُهح٤ّٚس ػ٤ّٓٞٔس جُط٘حهٝ . ٝ ُوى أكحوٗح ضك٤َِ ْطح٤ُٖ ًٛج 

 ( 45" )ً٘ٔٞيؼ ك٠ كْٜ نح٤ّٚس جُط٘حهٝ ٝ ػ٤ّٓٞٔطٚ ٝ ضٍجذطٜٔح .

 

" ، ًخٕ ًوخثي ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔٞك٤خط٢ ٣وٞٝ  أّْ ج٤٘٤٘٤ُِس، ك٠ ٗلْ حُٞهض حٌُٟ ًظذ ك٤ٚ ٓظخ٤ُٖ "  1924ك٠    

" ريٍٝ ك١ّٞ٤ ك٠ ٌٛح حَُٜحع ك٠ طَر٤ش  أّْ ج٤٘٤٘٤ُِسَٛحع ك٤خس أٝ ٓٞص ٓغ طَٝط٠ٌٔ ٝ اٗظٜخ٤ّ٣ُٖ آه٣َٖ . كٜ٘ٞ " 

ك٠ حُٔٔخػيس ػ٠ِ ػَٝ حُو٢ حُظَٝط٠ٌٔ حُٔؼخىٟ ُِؼٍٞس رٞؿٚ هخٙ  حُٜلٞف حُٞحٓؼش ٧ػ٠خء حُلِد ٝ حُـٔخ٤َٛ ٝ 

ٝ اُلخم ح٣ُِٜٔش رٚ. ٝٛٞ ٌٓ٘ذ ػ٠ِ هٞٝ َٛحع ٓؼَ ٌٛح ٌُٔذ ٛلٞف حُلِد ٝ حُـٔخ٤َٛ حُٞحٓؼش ، ٝؿي ٓظخ٤ُٖ 

ح ُظطز٤ن حُـي٤ُش .  َّ  ٗلٔٚ ٠ٓط

 

س ٓظخ٤ُٖ ٝ ٛخٍ ٓوخٓٚ ػظ٤ٔخ ، ُْ ٣ؼظٔي ٓظخ٤ُٖ ، ك٠ ٓخ رؼي ، ٓغ ًُي ، ك٤ٖ ٛخٍ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ أهٟٞ ٝ اػظَُف رو٤خى

ٓغ روخثٚ هخثيح ػ٣ٍّٞخ ًز٤َح ُِطزوش حُؼخِٓش ، ربٓظَٔحٍ ٝ رٍ٘ٔٞ ػ٠ِ حُـٔخ٤َٛ ، ٝ ُْ ٣ٌٖ ربٓظَٔحٍ ٝ رَٜحكش ؿي٤ُّخ ك٠ 

 ٓوخٍرخطٚ ُِٔ٘خًَ . ًٔخ ػِّن ػ٠ِ ًُي ٓخٝ ٫كوخ :

 

ٍ ػ٤ِٚ ْٟٞ جُؿٔح٤ٍٛ ًُُي ٠ِد ئْطٜ٘حٜ جُكُخ   ق٤ً٘جى ]ػ٣ٍٗ٘حش جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ [ ُْ ٣ٌٖ ُٓطحُ " ّٞ ٤ٖ ٖة آنٍ ٣ؼ

َّ ئْط٘حوج ئ٠ُ جُؿٔح٤ٍٛ ّْ ُٔح قّووٞج ذؼٝ جإلٗطٛحٌجش ، أٚركٞج أه  (46".) ٝ جُؿٔح٤ٍٛ . غ

 

ّْ ٌٛٙ ح٧هطخء ٝأهطَٛخ  ٓخروخ ، ٝهغ ٗوخٕ رؼٞ أهطخء ٓظخ٤ُٖ ، هخٛش ه٬ٍ كظَس حُؼ٬ػ٤٘خص . ٝ ٝهؼض ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ أٛ

ّْ طلو٤ن حُظـ٤٤َ ح٩ٗظَح٢ً ٤ٌُِِّٔش  ًخٕ ط٤ًَِٙ حُوخ١ت ػ٠ِ أّٗٚ ُْ ٣ؼي ٛ٘خُي ط٘خكَ ١زو٢ّ ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ رؼي إٔ ط

ٍ حُظ٘خه٠خص  ّٞ ّٕ ٌٛح َٓطز٢ رٔٔؤُش حُلِٔلش ٝ حُظ٘خهٞ ٝ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي رلْٜ أٌٗخٍ ٓؼ٤ّ٘ش ُظط رخ٧ٓخّ . ٝ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ أ

ٝ ط٤ًَِ ٓظخ٤ُٖ حُوخ١ت ػ٠ِ أٟل٬ٍ حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ريح٣ش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . 

 ٖٓ ػ٬ػ٤٘خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ًخٕ ٗي٣ي ح٩ٍطزخ١ رؤهطخء ك٠ حُلِٔلش ٝ طلي٣يح ك٠ ٓٔؤُش حُـي٤ُّش . 

 

ضح٣ٌم " حٌُٔظٞد ًـِء ٖٓ "  جُطح٣ٌه٤س جُٔحو٣س جُؿى٤ُس ٝ جُٔحو٣سٝ ٣ظَٜ ٌٛح رزيحٛش ك٠ حُوطب ح٧ًزَ ك٠ ػِٔٚ حُلِٔل٢ " 

"، ك٠ أٝحهَ حُؼ٬ػ٤٘خص . كل٠ ك٤ٖ ٣ويّّ ٌٛح حُؼَٔ رٌَ٘ ٓوظ٠ذ طِو٤ٜخ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ُإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ) جُرِٗل٢ ( 

ٍ حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ، كوي ١ُزغ ّٞ  ٛل٤لخ ػٔٞٓخ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش ٝ ك٠ ك٤ٖ ٣طزّن رخ٠ُز٢ رؼٞ حُٔزخىة حُـي٤ُّش ُظط

ر٘ت ٖٓ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ. ٝ ٍؿْ إٔ ٓظخ٤ُٖ هيّّ ٟٓٞٞع حُـي٤ُّش رخُلي٣غ ػٖ حُظ٘خهٞ ، كبّٗٚ ُْ ٣ًَِ ػ٠ِ حُظ٘خهٞ ًوخٕٗٞ 

ؿ١َٛٞ ُِٔخى٣ش حُـي٤ُّش . ٝ ُٔخ ًًَ أٍرغ ٗوخ١ ٖٓ حُـي٤ُّش ً٘و٤ٞ ٤ُِٔظخك٣ِ٤وخ ، أٗخٍ ا٠ُ حُظ٘خهٞ كو٢ ػ٠ِ أّٗٚ حُ٘وطش 

ّْ ٗو طش . ٝ اػَ ًُي ، ك٠ ك٤ٖ طٌِّْ ػٖ َٛحع ح٧ٟيحى ٝ طَحر٢ ح٤ٗ٧خء ُْ ٣َرطٜٔخ رزؼ٠ٜٔخ حَُحرؼش ٝ ُْ ٣وَ اّٗٚ أٛ

حُزؼٞ ٝاػظزَٛٔخ ٤ِٓحص ٓ٘لِٜش ٖٓ حُـي٤ُش ػٞٝ ارَحُ ٤ًق أّٜٗٔخ ح٩ػ٘خٕ ؿِءح ٖٓ حُظ٘خهٞ . ٝ ُٔخ أُّق ٓظخ٤ُٖ ك٠ 

ّٕ ٓظخ٤ُٖ ٣ٔظٜ٘ي ر٤٘٤ِٖ ٗوطظٚ حَُحرؼش كٍٞ حُـي٤ُّش ػ٠ِ ط٘خهٞ ح٧ٟيحى ُْ ٣ظليّع ك٠ حُٞهض ًحط ٚ ػٖ حُظٔخػَ ر٤ٜ٘ٔخ ، ٓغ أ

ٍ ٛٞ " ٠ٗخٍ" ح٧ٟيحى ".) ّٞ  ( 47ٝ هُٞٚ " حُظط
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ألؾَ ئوٌجى ؾ٤ٔغ ضلحػالش جُؼحُْ ٖٓ ق٤ع " قًٍطٜح جًُجض٤س " ٌُّ٘ٚ ٫ ٣ٔظٜ٘ي رـِٔش ٤٘٤ُٖ حُظ٠ طٞؿي رخ٠ُز٢ هزَ ٌٛٙ ، " 

ٌٛح جُؼل١ٞ ، ٖٓ ق٤ع ٝجهؼٜح جُك٢ّ ، ٣٘رـ٠ ٠ٍٖ ٓؼٍكس ًَ ج٤ٌٍُٓٝجش ك٠ جُؼحُْ ك٠ " قًٍطٜح جُ ّٞ ًجض٤س " ، ٖٓ ق٤ع ضط

 (48)ئوٌجًٜح ٖٓ ق٤ع ٢ٛ ٝقىز ٖٓ جألٞىجو ".

  

" ٣ٌٖٔ ضِه٤ٙ جُى٣حٌُط٤ي ٝ ضؼ٣ٍلٚ ذأّٗٚ ٗظ٣ٍّس ٝقىز جُٟى٣ّٖ . ٝ ذًُي ٗٓطط٤غ ٌٛح ٛخّ ، ٧ّٗٚ ًٔخ هخٍ ٤٘٤ُٖ :     

 (49" )د ئ٣ٟحقح ٝ ضط٣ٍٞج.جإلٓٓحى ذِد جُى٣حٌُط٤ي ، ؿ٤ٍ إٔ ًٛج ٣ططِّ 

 

َّ ٝ َٛف ٤٘٤ُٖ رؼيثٌ رؤٕ "   ضٔحغَ جألٞىجو ... ٛٞ ٓؼٍكس ) ئًطٗحف ( جألٞىجو ، جُط٤ّحٌجش جُٔط٘حهٟس ، جُٔط٘حكٍز ، ك٠ ً

 ( 50". ) جُظٞجٍٛ ٝ ج٤ٌٍُٓٝجش ك٠ جُطر٤ؼس ) ذٔح ك٠ يُي جُؼوَ ٝ جُٔؿطٔغ (

 

ٍ رٌِٔخص أهَٟ ، ٫ ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش حُظ٘خهٞ ىٕٝ طٔخػ ّٞ َ أٝ ٝكيس ح٠ُي٣ّٖ ، ٝ ػ٘يٓخ ٣ٞؿي ٓؼَ ٌٛح حُظٔخػَ ، ٛ٘خُي أٓخّ ُظل

ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ . ٝ ك٠ ٗلْ حُٞهض ، ٤ُْ ٛ٘خُي كو٢ طٔخػَ رَ أ٠٣خ َٛحع ر٤ٖ ح٠ُي٣ّٖ ك٠ حُظ٘خهٞ . 

طِن ر٤٘ٔخ حُظٔخػَ ػخ١ٞٗ ٝ ٗٔز٢ ، ٌُٖ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٣ٔؼَّ حُظٔخػَ ٝ حَُٜحع  ًحطٜٔخ ط٘خه٠خ ك٤ٚ حَُٜحع ٛٞ حَُث٢ٔ٤ ٝ حُٔ

ٌُٜٞٗٔخ ط٘خهٞ ، طٔخػَ ٝ َٛحع كٜٔخ َٓطزطخٕ حُٞحكي رخ٥هَ ك٠ ٝؿٞىٛٔخ ٝ حُظو٠ِّ ػٖ طٔخػَ ح٠ُي٣ّٖ ٣ؼ٠٘ حُو٠خء 

 رخُلؼَ ػ٠ِ آٌخ٤ّٗش حَُٜحع ر٤ٜ٘ٔخ ًٌُي . 

 

ش ِٗػخص ُيٟ ٓظخ٤ُٖ ٗلٞ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٓؼِٔخ اٌٗ٘ق ًُي ك٠ ٓؼخُـظٚ ُِ   ّٔ جُٔحو٣س جُؿى٤ُس ٝ جُٔحو٣س ي٣خٌُظ٤ي  ك٠" ػ

ٍ حُٔـظٔغ . ٝ ػزَّ ًُي ػٖ ٗلٔٚ ٤ُْ كو٢ ك٠ حُٔؼخُـش  جُطح٣ٌه٤س " ّٞ ٝ ػزَّص ػٖ ًحطٜخ ك٠ ٤ًل٤ّش ٓؼخُـش ًُي حٌُظخد طط

ٍ حُٔـظٔغ حُٔئى٣ش ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش رَ ًٌُي ك٠ ٣َ١وش ط٘خٍٝ ح٩ٗظَح٤ًش ً٘ت ّٞ ٓطِن  رخ٧كَٟ حُو٘ز٤ّش ُٔوظِق َٓحكَ طط

 طو٣َزخ . 

 

ك٠ َٛحػٚ ٟي حُٔيحكؼ٤ٖ ػٖ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ ح٧ٗظٔش ح٩ٓظـ٤ُ٬ش ػٔٞٓخ ، ٣ئًي ٓظخ٤ُٖ ر٤ٜـش ٛل٤لش أّٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿي 

"ؿ٤ٍ هحذَ ُِطـ٤٤ٍ" ٝ إٔ ضٞؾى " ٓرحوب نحُىز " ٤ٌُِِّٔس جُلٍو٣ّس ٝ جإلْطـالٍ  ٝ  ال " أكٌحٌ أذى٣ّس " ٗظخّ اؿظٔخػ٢ "  

( ٝ ٣ٔظوِٚ آظو٬ٛخ ٛل٤لخ 51) الّـ ٖٓ هرَ جُٔالّى جُؼوح١ٌ جٌُر٤ٍ ٝ جُؼحَٓ ٖٓ هرَ جٍُأْٔح٢ُ "ػٖ ئٞطٜحو جُل

 أّٗٚ :

ٜ جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ ك٠ ٓح ٠ٟٓ جُ٘ظحّ  ّٞ ٜ جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ ذ٘ظحّ ئٖطٍج٢ً ، ذحُٟر١ ٓػِٔح ػ ّٞ " ذحُطح٢ُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ

 ( 52" . )جإلهطحػ٢

 

ٍ" ػ٠ِ ح٧هَ رط٣َوش ًخِٓش ػ٠ِ ح٩ٗظَح٤ًش ًحطٜخ . ٌُّ٘ٚ ٫ ٣ٔلذ ىك٠ٚ ٍ " ٫     ّٞ ٝؿٞى ٧ٗظٔش اؿظٔخػ٤ش ؿ٤َ هخرِش ُِظل

ٍ ح٤ٗ٧خء "  ّٞ ذحُطح٢ُ ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ال ٗكؿد ٝ رٜلش ٓ٘خرٜش ، ٣ٔظوِٚ ٓظخ٤ُٖ ٖٓ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ حُزخ٢٘١ ، أٓخّ طط

٣ٜح ٝ ٗلٟكٜح ، ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ  ٍّ ٗكحٍٝ إٔ ٗطػرص ٖٓ جٍُٛجع جُطرو٢ ذَ إٔ ٗوٞوٙ ئ٠ُ ض٘حهٟحش جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ ذَ إٔ ٗؼ

ّٕ حُلخؿش ا٠ُ ك٠ق ٫ طـط٤ش ط٘خه٠خص حُٔـظٔغ ط٘ٔلذ رط٣َوش ٓخ ًٌُي 53" ) ٜٗح٣طٚ ( ر٤ي أّٗٚ ٖٓ ؿي٣ي ٫ ٝؿٞى ُٔؼ٠٘ أ

 ػ٠ِ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ح٩ٓظـخرش ُظِي حُلخؿش  ه٬ٍ ح٩ٗظَح٤ًش ٗلٞ اُـخء حُطزوخص . 

 

ّٕ جُٔحو٣س جُؿى٤ُس ٝ جُٔحو٣س جُطح٣ٌه٤س ٠ُ ًُي ، ًظذ ٓظخ٤ُٖ "ٓؼِٔخ ٝهؼض ح٩ٗخٍس ا " ه٬ٍ حُلظَس حُظ٠ آظ٘ظؾ ك٤ٜخ أ

حُظ٘خكَحص حُطزو٤ش ُْ طؼي طٞؿي ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ . ٝ ك٠ ٓوخٍ ٓخرن ُلظ٘خ حُ٘ظَ ا٠ُ أّٗٚ ك٠ ٜٗخ٣ش ك٤خطٚ رخص طل٤َِ ٓظخ٤ُٖ 

خ  ّٔ جُوٟح٣ح جإلهطٛحو٣س ُإلٖطٍج٤ًس ك٠ جإلضكحو اٗؼٌْ هخٛش ك٠ ًظخرٚ " ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً أًؼَ ؿي٤ُّش ٗٞػخ ٓخ ٓ

م ٓظخ٤ُٖ ا٠ُ ػيّس ط٘خه٠خص ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٣٘زـ٠ ٓؼخُـظٜخ ٤ًٔخ ٣لَٜ جُٓٞك٤حض٢  َّ " . ك٠ ًُي حُٔئُق حُٜخّ ، طط

ّٕ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح ًّي رٍٜٞس هخٛش ػ٠ِ أ ٩ٗظخؽ ٫ ٣ِحٍ ٓٞؿٞىح ك٠ حُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ أ

ٍ ا٠ُ ط٘خهٞ ػيحث٢ . ّٞ  ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ أّٗٚ اًح ُْ ٣ؼخُؾ رط٣َوش ٛل٤لش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل
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َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ُْ ٣َ٘ ا٠ُ آظَٔحٍٙ ٓخ ٣ٔؼَّ  ٝ ٓظخ٤ُٖ ُِظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤٘ش حُظلظ٤ّش ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ، ك٠ ظ َّ ٓغ ًُي ُْ ٣ظؼ

٤ش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ رخُلؼَ ًٔخ ػِّن ػ٠ِ ًُي رؼٔن ٓخٝ ط٠ٔ أ٠٣خ حُٔظَٜ حُـ١َٛٞ ٝ ٓٔ ّٔ ؤُش ؿخ٣ش ك٠ ح٧ٛ

٤ش حُز٘خء حُلٞه٢ ٝ حَُٜحع حُيحثَ ك٤ٚ .  ّٔ  طٞٗؾ ػيّس َٓحص ، آظوّق ٓظخ٤ُٖ آظولخكخ ؿي٣ّخ رؤٛ

 

ُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ                ٝ ُْ ٣ؼظَف ٓظخ٤ُٖ رٞؿٞى حُطزوخص حُٔظ٘خه٠ش ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ اً ُْ ٣يٍى إٔ ح   

ّٕ حُلْٜ حُٜل٤ق ٌُٜح حُظ٘خهٞ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ٔؼَّ ٓلظخف حُلْٜ  ًش ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ أ َّ س حُٔل ّٞ َّ حُو ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٣ظ

َّ ح٩ٗظَح٤ًش .   حُٜل٤ق ُِظ٘خهٞ ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ك٠ ظ

 

ًش ػٔٞٓخ إً ، رؼي طلو٤ن ط٤ًَِ ح٤ٌُِٔ َّ س ٓل ّٞ ش ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ح٧ٓخّ رخ٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ، ُْ ٣ؼظزَ ٓظخ٤ُٖ حُظ٘خهٞ ه

ٍ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ أهلن ك٠ ح٩هَحٍ رٞؿٞى حُظ٘خهٞ حُظ٘خكَٟ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ أهلن  ّٞ ُظط

ًش ُ٪ٗظَح٤ًش ٝ ُِظويّّ ٛٞد  َّ س ٓل ّٞ ّْ ه ّٕ ٌٛح ٛٞ أٛ  ح٤ُ٘ٞػ٤ش . رخُوٜٞٙ ك٠ اىٍحى أ

 

 

 ٓٓحٛٔحش ٓحٝ جُلِٓل٤س ك٠ ضط٣ٍٞ جُؿى٤ُس
 

    

ح٤٘٤٘٤ُِش ك٠ كيّ ًحطٚ طؼ٤ٔوخ ُوٞح٤ٖٗ حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ٝ أط٠ ٗظ٤ـش حُؼ٬هش حُـي٤ُّش  -ًخٕ طط٣َٞ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش 

ٍ حُ٘خَٓ ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ٝ طل٤َِ طـَرش ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝه٬ٛش ُي ّٞ ٍٜٝٓخ ح٣٩ـخر٤ّش ٜٓ٘خ ٝ حُِٔز٤ّش رٔخ ك٠ ًُي ك٠ ُِظط

 كوَ حُلِٔلش . 

ٍ ًٔخ ُّوٜٚ ٓخٝ ك٠  ّٞ  : 1957ٝ ا٤ٌُْ ٓوظطق رٜيى هخٕٗٞ حُظط

 

 " َّ ال ضٞؾى جُكو٤وس ئال ٗٓرس ُِهطا ٝ ك٠ ٍٚجع ٞىّٙ ٝ ٣٘ٓكد ًٛج ػ٠ِ جُؿ٤َٔ ٝ جُور٤ف ٝ جُكٖٓ ٝ جُٓة . ٝ ذحُلؼَ ً

َّ ئٗٓحٕ ؾ٤ّى  ٌٕٝ ك٠ جٍُٛجع ٞىّْٛ .          ػَٔ ٓل٤ى ، ً ّٞ ال ٣ٞؾىٕٝ ئالّ ٗٓرس ُألػٔحٍ ج٤ُّٓثس ٝ جُ٘حِ ج٤ُّٓث٤ٖ ٝ ٣طط

ٌ ك٠ جٍُٛجع ٞىّٛح ." ّٞ س ٝ ضطط ّٓ   (54) ٝ ذانطٛحٌ ال ضٞؾى جألَٛحٌ جُؼطٍز ئالّ ٗٓرس ُِكٗحتٕ جُٓح

 

هزَ ٝ رؼي اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ّٓش ك٠ حُز٬ى ٌٛح ٛل٤ق رخُ٘ٔزش ُظط٣َٞ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِٔخ٤ًٍٔش رٔخ ك٠ ًُي ك٠ حُلِٔلش ، 

َّ ٖٓ حُؼٍٞط٤ٖ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ ح٩ٗظَح٤ًش . ٝ ك٠ ٬ً حَُٔكِظ٤ٖ ، ه٬ٍ ٓوظِق َٓحكَ حُؼٍٞس  ًخكش ، ه٬ٍ ً

، ًخٕ ػ٠ِ  ح٤٘٤ُٜش ٝ أ١ٞحٍٛخ ح٧ٛـَ ، ًخٕ حَُٜحع ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش حُظ٠ هخى ك٤ٜخ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ حُوٟٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍش

٤ش هٜٟٞ ك٠ طلي٣ي حُو٤خىس ٝٓآٍ حَُٜحع حُؼ١ٍٞ حُ٘خَٓ . ّٔ  أٛ

  

" ٝهؼض ح٩ٗخٍس ا٠ُ أّٗٚ ًـِء ك١ّٞ٤ ٖٓ طط٣َٞ ه٢ّ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش  قٍٞ جُػٌٞز ك٠ جُرِىجٕ جُٔٓطؼٍٔزك٠ كَٜ "

ى٤ٗخ ٟٖٔ َٓكِش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس حُـي٣يس ٝ حُيكخع ػ٘ٚ ٝ ططز٤وٚ ٝ روخٛش ٤ٓخٓخص حٌُلخف ٟي ح٤ُخرخٕ حٌُٟ ٓؼَّ َٓكِش 

أهٌ ٓخٝ ػ٠ِ ػخطوٚ ح٠ُ٘خٍ ك٠ حُلوَ حُلِٔل٢ . ٝ ًخٗض ؿخ٣ش ٌٛح ح٠ُ٘خٍ ٟي حُيؿٔخث٤ش ) ٝ ػخ٣ٞٗخ حُظـ٣َز٤ش ( ًظ٤ّخٍحٕ 

ّٔي ٗوي ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٌُُي حُظ٤خ٣ٍٖ رٞؿٚ هخ ٙ ك٠   ػٌٔخ حُظل٤ٌَ حُٔؼخ٢ُ ٝ ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٢ حُٔؼخٍٝ ُِٔخى٣ش حُـي٤ُّش . ٝ طـ

ًُظزخ ك٠ ك٠ جُط٘حهٝ" ٝ ك٠ "  ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔس"  ّْ أػٔخٍ ٓخٝ حُلِٔل٤ّش . 1937" ٝ ٬ًٛٔخ   ٝ ٣ٔؼ٬ّٕ ػ٤ِٖٔ ٖٓ أٛ

  

ّٕ ٣ٌٖٛ حُٔئُل٤ٖ أػَّح ػ٠ِ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ ٝهغ حُظ٘ي٣ي ػ٠ِ ٓـِحٛٔخ  ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ىٍٝٛٔخ ك٠  ك٠ ٓوخٍ ٓخرن أرَُٗخ أ

ٝ حَُٜحع حُؼ١ٍٞ حُ٘خَٓ ك٠ ًُي حُٞهض ٝ ٛ٘خ ّٜٗذ ح٩ٗظزخٙ ػ٠ِ ٓزخىة حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش حُظ٠ حَُٜحع حُيحه٢ِ ُِلِد 

 ٛخؿٜخ ٓخٝ ٝ أػَحٛخ ٝ ك٠ حُٞهض ٗلٔٚ ِٓ٘و٠ ٗظَس ػ٠ِ ػ٬هظٜخ رخَُٜحع ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘خَٓ آٌٗحى. 

 

 حُٔؼَكش ٝ حُٔٔخٍٓش ٝ ر٤ٖ حُٔؼَكش ٝ حُؼَٔ ".  " ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ "ك٠ حُؼ٬هش ر٤ٖ ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔسك٠ ح٧َٛ ًخٕ " 

ك٠ ٌٛح حٌُظ٤ّذ أػخى ٓخٝ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٗظ٣َش حُٔؼَكش حُٔخ٤ًٍٔش ، حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش ٝ ُّوٜٜخ . ٝ ٓغ طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ ٣ًَِّٓش 

" ، أٗخٍ  أ٠ٍٝقحش قٍٞ ك٤ٌٞذحلحُٔٔخٍٓش ٫ ٤ٓٔخ حُٔٔخٍٓش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ رٔٞحِٛظٚ ٝ طط٣َٞٙ ُٔخ ٛخؿٚ ٓخًٍْ ك٠ " 
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ٌٙ ٓخٝ :"  ّٞ ًحٗص جُٔحو٣ّس هرَ ٓحًٌّ ض٘ظٍ ػ٠ِ ه٤ّٟس جُٔؼٍكس ذٔ٘أٟ ػٖ ٠ر٤ؼس جإلٗٓحٕ جإلؾطٔحػ٤س ٝ ذٔؼٍُ ػٖ ضط

جُطح٣ٌه٢ ، ٝ ًُُي ُْ ٣ٌٖ ك٠ ٓوىٌٝٛح إٔ ضىٌى ضرؼ٤ّس جُٔؼٍكس ُِٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس جإلؾطٔحػ٤ّس ، أ١ ضرؼ٤ّس جُٔؼٍكس ُإلٗطحؼ  

 (.55" ) ٝ جٍُٛجع جُطرو٢ . 

 

ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُؼَٔ ، ٍكغ ٓخٝ ػخ٤ُخ ٝ ١زّن حُ٘ظَس حُٔخى٣ش ُِؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُٞؿٞى حُظ٠ هخٍ ػٜ٘خ اٗـِِ اّٜٗخ حُٔٔؤُش  

ٌ  حُـ٣َّٛٞش ك٠ حُلِٔلش . ٝ آظََٓ ٓخٝ ٗخٍكخ :" ّٞ ُْ ٣ٓطط٤ؼٞج ] جُ٘حِ [ إٔ ٣كِٛٞج ػ٠ِ كْٜ ضح٣ٌه٢ ٓطٌحَٓ ُطط

ُٞج  ّٞ ٓؼحٌكْٜ ذحُٔؿطٔغ ئ٠ُ ػِْ ، أ١ ػِْ جُٔح٤ًٌّٓس ، ئالّ ػ٘ىٓح ظٍٜش جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُكى٣ػس ٓغ ضح٣ٌم جُٔؿطٔغ ، ٝ ٣ك

 ( 56 ظٌٜٞ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس جُؿّرحٌز ، أ١ جُٛ٘حػحش جٌُرٍٟ .")

 

َ    ٌُٖ ٖٓ حُٞحٟق أ٠٣خ إٔ ٓخ ٣ويّّ ٛ٘خ ٤ُْ كو٢ ٓخى٣ّش رَ ٓوخٍرش ؿي٤ُّش . كٔخ ٣٘طزن ػ٠ِ حُطز٤ؼش ٣٘ٔلذ ًٌُي ػ٠ِ حُلٌ

ٍ حُٔخىّس ك٠ حُطز٤ؼش ٝ ك٠ ٗ٘خ١خص ح٩ٗٔخٕ ٝ ػ٬هخطٚ  ّٞ ٝ حُٔؼَكش ك٠ كيّ ًحطٜخ ٢ٛ ٤ٍَٓٝس ؿي٤ُّش طظّزغ ًحص هٞح٤ٖٗ طط

 ح٩ؿظٔخػ٤ش . 

 

٤ش أًزَ طل٤َِ ٓخٝ َُٔحكَ ٤ٍَٓٝس حُٔؼَكش ٝ حُولِحص ٖٓ َٓكِش ا٠ُ أهَٟ . َٓطٌِح ٓـيّىح ػ٠ِ حُيٍٝ  ّٔ ٝ ٣ٌظ٠ٔ أٛ

ّٕ : حُٔليّى ُِٔٔخٍٓش ٝ  ٓؼخُـخ ٓٔؤُش ٤ًق إٔ حُٔؼَكش ك٠ إٓ ٓؼخ ط٘زغ ٖٓ حُٔٔخٍٓش ٝ طويٜٓخ ، أٗخٍ ٓخٝ ا٠ُ أ

  

جُٞجهغ إٔ جإلٗٓحٕ ال ٣ٍٟ ك٠ ذىج٣س ػ٤ِّٔس جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس ْٟٞ ظٞجٍٛ جأل٤ٖحء ٝ ؾُت٤حضٜح ٝ جٍُٝجذ١ جُهحٌؾ٤س جُط٠ " 

ٌ ٍٓجٌج جأل٤ٖحء جُط٠ ضطٍى أقح٤ْٓح ٝ ئٗطرحػحضح ذاْطٍٔجٌ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس جإل( ٌُٖ " 57ضٍذ١ ذ٤ٜ٘ح .") ٍّ ؾطٔحػ٤ّس ، ضطٌ

ك٠ قٞجِ جإلٗٓحٕ ك٠ ٓؿٍٟ ٓٔحٌْطٚ جُؼ٤ِّٔس ، ٝ ػ٘ىتً ٣كىظ ك٠ يٖٛ جإلٗٓحٕ ضرىٍ ٓلحؾة ) هلُز ( ك٠ ػ٤ِّٔس 

ٕ جُٔلح٤ْٛ ّٞ  (58". ) جُٔؼٍكس  ٝ ضطٌ

 

" ّٕ ال ؾُت٤حضٜح ٝ ال جٍُٝجذ١ جُهحٌؾ٤س جُط٠ ضٍذ١ ذ٤ٜ٘ح ، ذَ ٢ٛ  ػ٘ىتً ُْ ضؼى جُٔلح٤ْٛ ظٞجٍٛ جأل٤ٖحء ٝٝ أُّق ٓخٝ ػ٠ِ أ

٤ح ككٓد ذَ ٤ًل٤ّح  ّٔ ّٕ جُٔلّٜٞ ٝ جإلقٓحِ ال ٣هطِلحٕ ً ٤ِّحضٜح ٝ ٌٝجذطٜح جُىجن٤ِّس . ئ ئوٌجى ضحّ ُؿٍٞٛ جأل٤ٖحء ٝ ً

٤س ك٠ ًَ ػ٤ِّٔس  ئٕ ٍٓقِس ض٣ٌٖٞ جُٔلح٤ْٛ ٝ جُكٌْ ٝ جإلْطىالٍ ٢ٛ ٍٓقِس أًػٍ( اػَ ًُي هخٍ ٓخٝ " 59.")أ٣ٟح ّٔ أٛ

 ( 60" )جُٔؼٍكس جُر٣ٍّٗس ذٗة ٓح ، ٢ٛٝ ٍٓقِس جُٔؼٍكس جُؼو٤ِّس . 

 

ىس رخُٔؼ٠٘ حُؼ٢ِّٔ ٌُِِٔش ٢ٛٝ رخُظخ٢ُ ٤ُٔض رؼ٤يس ػٖ حُلو٤وش رَ ٢ٛ رخُلؼَ   َّ ٝ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔؼَكش حُؼو٤ِش ٢ٛ ٓؼَكش ٓـ

ئٕ ضؿ٣ٍىجش جُٔحوز ٝ أقى "( : "  ك٠ جُط٘حهٜٝ٘ي رٔخ ٓخٝ ك٠ " أهَد ا٤ُٜخ ا٫ّ أّٗٚ ٓؼِٔخ ػزَّ ػٖ ًُي ٤٘٤ُٖ ) ك٠ ؿِٔش آظ

هٞج٤ٖٗ جُطر٤ؼس ٝ جُو٤ٔس ..ئُم ، ٝ ذانطٛحٌ ًَ ضؿ٣ٍى ػ٢ِّٔ ) ٚك٤ف ٝ ؾى١ّ ٝ ٤ُّ ذح٠ال ( ، ٤ُؼٌّ جُطر٤ؼس ذٌٛٞز 

 ( 61)  أػٔن ٝ أٚىم ٝ أًَٔ".

 

َّ ْٟٞ ٓٓأُس جُظٞجٍٛ ،ػْ َٗف ٓخٝ ًُي كٌظذ :"   "ٝ جُ٘ظ٣ٍّس ٝقىٛح ضٓطط٤غ قَ ٓٓأُس جُؿٍٞٛ . ئٕ جإلقٓحِ ال ٣ك

َ ك٠ حُّٔن ًبٗطزخػخص ٝ حُٔلّٜٞ        62)  ـّ ّْ كو٢ ٓؼَكش ظٞحَٛ ح٤ٗ٧خء ًٔخ طؼٌٜٔخ ح٧كخ٤ْٓ ٝ ًٔخ طٔ ( . ٝ ٣ٔؼَّ حُل

ّْ ٓظخَٛٛخ ٝ ػ٬هخطٜخ حُزخ٤٘١ّ  ش . ٝ ٖٓ ٌٛح ٣ٌٖٔ ٝ حُٔؼَكش حُؼو٤ِّش ٝ حُ٘ظ٣َّش ٣ٔؼِّٕٞ ه٬ٛش ٌٛٙ ح٧كخ٤ْٓ ٝ طِو٤ٜخ ٧ٛ

٤ش حُؼظ٤ٔش ُِ٘ظ٣َّش ٝ ىٍٝٛخ ػٔٞٓخ ك٠ حُلًَش حُؼ٣ٍٞش ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ .  ّٔ  إٔ ٗيٍى ح٧ٛ

 

ّْ ٖٓ حُ٘ظ٣َّش  ٤ُش ٝ أٛ ّٝ ّْ ٖٓ حُٔٔخٍٓش ؟ ٬ًّ ، ٣َ٘ف ٓخٝ ٤ًق إٔ حُٔٔخٍٓش أ ّٕ حُ٘ظ٣َّش ك٠ حُٜ٘خ٣ش أٛ ٌُٖ َٛ ٣ؼ٠٘ ًُي أ

ٝ جُؼوَ ٣هطِلحٕ ٖٓ ق٤ع جُطر٤ؼس ٝ ٌُٖ ال ٣٘لَٛ أقىٛٔح ػٖ ج٥نٍ ، ئّٜٗٔح ئٕ جإلقٓحِ ك٠ ٗٞحك٢ ػي٣يس . ًظذ :" 

ّٕ ٓح  ّٓٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗىًٌٚ ػ٠ِ جُلٌٞ ، ٝ أ ّٕ ٓح ٗك ّٕ ٓٔحٌْط٘ح جُؼ٤ِّٔس ضػرص أ ّٓٞقىجٕ ػ٠ِ أْحِ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس . ئ

ّٓٚ ذٌٛٞز أػٔن . ّٕ : " 63" )ٗىًٌٚ ٛٞ ٝقىٙ جًُٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٗك ىٌٝ جُلّؼحٍ ُِٔؼٍكس ال ٣طؿ٠ِّ ك٠ جُولُز جُ( ػْ أٟخف أ

٤ّٓس ئ٠ُ جُٔؼٍكس جُؼو٤ِّس ككٓد ، ذَ ٣٘رـ٠ إٔ ٣طؿ٠ِّ أ٣ٟح  ٤س  -جُلؼّحُس ٖٓ جُٔؼٍكس جُك ّٔ ك٠ جُولُز ٖٓ  -ٝ ًٛج أًػٍ أٛ

ّٕ جُٔؼٍكس جُط٠ ضٌٔ٘٘ح ٖٓ ئْط٤ؼحخ هٞج٤ٖٗ جُؼحُْ ٣ؿ د إٔ ضؼحو ئ٠ُ جُٔؼٍكس جُؼو٤ِّس ئ٠ُ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس جُػ٣ٌّٞس . ئ

جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس ك٠ ْر٤َ ضرى٣َ جُؼحُْ ، ٣ؿد إٔ ضؼحو ُططرّن ك٠ ٓٔحٌْس جإلٗطحؼ ٝ ك٠ ٓٔحٌْس جٍُٛجع جُطرو٢ جُػ١ٌٞ 
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ٝ جُٟ٘حٍ ج٠٘٠ُٞ جُػ١ٌٞ ٝ ًًُي ك٠ ٓٔحٌْس جُطؿحٌخ جُؼ٤ِّٔس . ًٛٙ ٢ٛ ػ٤ِّٔس ئنطرحٌ جُ٘ظ٣ٍّس ٝ ضط٣ٍٞٛح ،٢ٛ ضٌِٔس 

  (64".) ُؼ٤ِّٔس جُٔؼٍكس

 

ٍح ١٧َٝكش ٓخًٍْ كٍٞ إٔ حُل٬ٓلش ُْ ٣لؼِٞح ٟٓٞ طل٤َٔ حُؼخُْ رطَم ٓوظِلش ك٠  ّٞ ٛ٘خ ٣ويّّ ٓخٝ طؼز٤َح أػٔن ٝ أًؼَ طط

ّْ ٛٞ طـ٤٤َٙ . ٝ ٓـيىح ٌٛٙ ٤ُٔض أ١َٝكش ػخٓش إٔ طٌٕٞ حُٔٔخٍٓش أْٛ ٖٓ حُٔؼَكش ٝ ٤ُٔض ًٌُي ١زؼخ طل٣َوخ  ّٕ حُٜٔ ك٤ٖ أ

 ٔؼَكش ٝ إ ًخٗض حُٔٔخٍٓش ٢ٛ ٓلظخف حُؼ٬هش . ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ ر٤ٖ حُٔٔخٍٓش ٝ حُ

 

 ٗظ٣ٍس جُٔؼٍكس :

 

٠ّٔ ٛٞ حُٔخىّس ح٠ُٝ٧ ُِٔلّٜٞ ٝ حُٔلّٜٞ ٗظخؽ ٓخ ُّوٜٚ  حُٔٔخٍٓش ٓ٘زغ حُ٘ظ٣َّش ٝ حُ٘ظ٣َّش ٢ٛ ِّٓوٚ حُٔٔخٍٓش ، حُل

. ك٠ ٌٛٙ ح٤ٍَُٔٝس ٫ ٣ُظلوّن ٖٓ  حُل٢ّٔ . ٌُٖ حُٔلّٜٞ ٝ حُٔؼَكش حُؼو٤ِّش ٝ حُ٘ظ٣َّش ٣ـذ إٔ ٣ؼٞىٝح ًٌُي ا٠ُ حُٔٔخٍٓش

غ ُظؼ٤ٔن حُٔؼَكش حُؼو٤ِّش ... ٌٌٝٛح ىٝح٤ُي ك٠ طٜخػي ُُٞز٢ّ ٫ ٓظ٘خ٠ٛ .  ّٔ ٤ُش ؿي٣يس طـ ّٝ ّٕ ٓٞحى أ حُٔؼَكش حُؼو٤ِّش  كلٔذ رَ ا

َ ا٤ُٜخ ك٠ حُٔٔخٍٓش ٣ٌٖٔ إٔ طؼظزَ ح٤ٍَُٔٝس حُوخٛش ُِٔ ّٛ ّٕ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞهّؼش ، ك٤ٖ ٣ظٞ ًّي ٓخٝ أ ؼَكش أٝ َٓكِش ٌُُي أ

ض ، ٌٛح ٖٓ ؿٜش ٌُٖ ٖٓ ؿٜش أهَٟ "  ّٔ ّْ ، حُٔلّٜٞ ، حُٔٔخٍٓش ( هي ط قًٍس ٓؼٍكس جُ٘حِ ال ٓؼ٤ّ٘ش ك٠ ح٤ٍَُٔٝس ) حُل

 (  65".)  ضٌطَٔ

 

 ًٔخ َٗف ًُي ٓخٝ ِّٓوٜخ هٞح٤ٖٗ ح٤ٍَُٔٝس : 

 

ضط٣ٍٞٛح . جٍُٗٝع ٖٓ جُٔؼٍكس  ئًطٗحف جُكو٤وس ػرٍ جُٔٔحٌْس ٝ ٖٓ ؾى٣ى ػرٍ جُٔٔحٌْس جُطكوّن ٖٓ جُكو٤وس ٝ" 

ز أنٍٟ  ٍّ ٤ّٓس ٝ ضط٣ٍٞٛح ج١ُٗ٘ ُرِٞؽ  جُٔؼٍكس جُؼو٤ِّس غْ ٖٓ جُٔؼٍكس جُؼو٤ِّس ٝ جُطٞؾ٤ٚ ج١ُٗ٘ ُِٔٔحٌْس ٝ ٓ جُك

َّ قِوس ٣ظٍٜ ٓكطٟٞ ٓٔحٌْس ٝ ٓؼٍكس ٖٓ ٓٓطٟٞ أٌه٠ . ًٛٙ ٢ٛ  ٌ ك٠ قِوحش الٜٗحت٤س ٝ ٓغ ً ٍّ جُٔؼٍكس. ًٛج جٌَُٗ ٣طٌ

 ٣ٍّس جُٔحو٣س جُؿى٤ُّس ُِٔؼٍكس ٝ ًٛٙ ٢ٛ جُ٘ظ٣ٍّس جُٔحو٣ّس جُؿى٤ُّس ُٞقىز جُٔؼٍكس ٝ جُٔٔحٌْس . "ئؾٔحال  جُ٘ظ

 

ر٤ي أّٗٚ ٫ ٣٘زـ٠ إٔ ٣لْٜ ٖٓ كًَش حُٔؼَكش ؿ٤َ حُٔظ٘خ٤ٛش أّٗٚ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ك٠ أ١ َٓكِش ٓؼَكش حُلو٤وش ٖٓ حُوطب .    

ّٕ ٛ٘خُي كو٤وش ٟٓٞٞػ٤ّش ٝ أّٗٚ ٣ٌٖٔ ٓؼَكظٜخ . ىٕٝ ٌٛح حُلْٜ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ  ٤ًٍِس ؿ٣َّٛٞش ٖٓ ًٍخثِ حُٔخ٤ًٍّٔش  ٢ٛ أ

ّٗٔخ ٛ٘خُي ًٌُي كو٤وش ٓطِوش ٝ رخُلؼَ ًٔخ أٗخٍ ٤٘٤ُٖ ٣ؼ٠٘  ٣ٌٕٞ حَُٔء ٓخى٣ّخ. ؿ٤َ أّٗٚ ٤ُٔض ٛ٘خُي كو٤وش ٟٓٞٞػ٤ش كو٢ ٝ ا

 : ح٩ػظَحف رخُٞحكيس اػظَحف رخ٧هَٟ 

 

ّٕ جُٔحو١ ٛٞ ٖٓ ٣ؼطٍف ذحُكو٤وس   جُٔٞٞٞػ٤س جُط٠ ضٌٗلٜح ُ٘ح أػٟحء جُكٞجِ . ئٕ جإلػطٍجف ذحُكو٤وس جُٔٞٞٞػ٤س " ئ

 (67". ) أ١ ذحُكو٤وس جُٔٓطوِّس ػٖ جإلٗٓحٕ ٝ ػٖ جإلٗٓح٤ّٗس ٣ؼ٠٘ جإلػطٍجف ذ٘كٞ أٝ آنٍ ذحُكو٤وس جُٔطِوس 

 

َّ ٖٓ حُلو٤وش حُ٘ٔز٤ّش ٝ حُلو٤وش ٌُٖ ك٠ ٗلْ حُٞهض ، ٓظٜزق ؿخُز٤ش حُلوخثن ؿ٤َ ٓطِوش ، ٗٔز٤ّش . طَٟ حُٔخ٤ًٍّٔش أّٗٚ ػ ش ً ّٔ

ّٕ ًخكش  حُٔطِوش . ٝ ٣ؼظوي حُٔخ٤ًٍّٕٔٞ ك٠ ٗٔز٤ّش ؿخُز٤ّش حُلوخثن ٝ ٓغ ًُي ٤ُْ حُٔخ٤ًٍّٕٔٞ ٗٔز٤ّٕٞ كخُ٘ٔز٤ٕٞ ٣وُٕٞٞ ا

ٕ ٝؿٞى حُلوخثن ٗٔز٤ّش ٝ ٣وُٕٞٞ إ ربٓظطخػظي رخُظخ٢ُ إٔ طوظطق ٝ طوظخٍ أ١ "كوخثن" طؼظوي رٜخ . رٌِٔخص أهَٟ ، ٣٘لٞ

ّْ طؼ٤َِ ٝحؿٜٚ ٤٘٤ُٖ ك٠ "  " كوخٍٕ ٗٔز٤ّش أُٝجي حُٔخه٤ّ٤ٖ جُٔحو٣س ٝ ًٓٛد جُ٘وى جُطؿ٣ٍر٢ كو٤وش ٟٓٞٞػ٤ش . ًخٕ ٌٛح أٛ

 رٔخ٤ًٍّٔش اٗـِِ : 

 

ح  " ّٓ َّ ض٤ِْٓ ذحُكو٤وس جُٔطِوس . أ ئٕ جإلػطٍجف ذ٘ٓر٤ّس ٓؼٍك٘ح ٣٘ل٠ ، ذ٘ظٍ ذٞؿىجٗٞف ) ًٔح ذ٘ظٍ ؾ٤ٔغ جُٔحن٤٤ٖ ( ، أه

ٕ جُكو٤وس جُٔطِوس . ذٞؿىجٗٞفذ٘ ّٞ  ( 68".)  و٣حٌُط٢ٌ٤ -٤ٍٛٗ جُ٘ٓر٤س . ئٗؿِّ -ظٍ ئٗؿِّ ، كٖٔ جُكوحتن جُ٘ٓر٤ّس ضطٌ

   

 ٝ ػ٤ِٚ ، حُلو٤وش حُٔطِوش ٗظخؽ ُِلوخثن حُ٘ٔز٤ّش ٌُٖ ٓخ حُؼ٬هش حُظ٠ طَر٢ ر٤ٜ٘ٔخ ؟ ٣ـ٤ذ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رٔخ ٠ِ٣ : 
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 " ّٞ ّٕ ضط ٌ ٗٓر٢ّ ،    ئٕ جُٔح٤٤ًٌّٖٓ ٣ؼطٍكٕٞ ذأ ّٞ ٌ جُؼحّ جُٔطِن ٌُِٕٞ ٛٞ ضط ّٞ َّ ػ٤ِّٔس ٓكىّوز ٖٞٔ ٗطحم ػ٤ِّٔس جُطط ً ٌ

ٌ ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ْٟٞ قو٤وس ٗٓر٤ّس ك٠ ٓؿٍٟ  ّٞ َّ ػ٤ِّٔس ٓكىّوز أغ٘حء ٍٓقِس ٓؼ٤ّ٘س ٖٓ جُطط ّٕ ٓؼٍكس جُ٘حِ ذٌ ٝ ًُٜج كا

 ( 69".)جُكو٤وس جُٔطِوس 

 

 ّْ ٕ ٖٓ أؿِحء ٫  رٌِٔخص أهَٟ ، حُلو٤وش حُٔطِوش رؤط ّٞ ّٕ ٌٛح ح٢ٌُِّ ٓظٌ ٓؼ٠٘ حٌُِٔش ٢ٛ حُٔـٔٞع حُؼخّ ُِلو٤وش ح٤ٌُِّش ا٫ّ أ

ش كوخثن ٗٔز٤ّش ٢ٛ ؿِث٤ش كو٢ .  ّٔ  طل٠ٜ . ػ

 

ٝ ٓخًح ػٖ ح٧كٌخٍ حُظ٠ اػظزَص كو٤وش ك٠ ٝهض ٓخ ٝ طز٤ّٖ ك٠ ٓخ رؼي أّٜٗخ ؿ٤َ كو٤و٤ّش أٝ ٢ٛ كو٤و٤ّش ؿِث٤خ ) ٓؼَ رؼٞ 

ٍ  هٞح٤ٖٗ حُل٣ِ٤خء( ّٞ ؟ ٌٛح أَٓ ٣لَٜ ٧ٕ ح٩ٗٔخٕ ٣َحًْ حُظـخٍد ٝ ٣ٔظٞػزٜخ ٝ ٣ٌظ٘ق ٤ٍَٓٝحص ٝ هٞح٤ٖٗ ؿي٣يس ك٤ط

ّٕ ٌٛح ريحٛش ٫ ٣ظؼخٍٝ ٓغ ًٕٞ  ٓؼَكش ح٩ٗٔخٕ ط٠٠ٔ ٖٓ حُٔٔظٟٞ ح٧ى٠ٗ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ  كٜٔٚ ٤ٗ٨ُخء ٝ ٣٘لٌٙ ؿ٤َ أ

ُِلو٤وش طٞؿي ك٤ٜ٘خ ػ٠ِ ٤ٍَٓٝس طـ٤٤َ حُؼخُْ ، ٤ٍَٓٝس ك٤غ ح٧ػ٠ِ ٝ أّٗٚ ربٌٓخٗٚ ك٠ أ٣ّش َٓكِش ٓخ إٔ ٣طزّن أ٣ّش ٓؼَكش 

َ ػ٠ِ أٓخّ حُو٤خّ رولِس ا٠ُ ح٧ٓخّ ك٠ ٓؼَكظٚ . ٝ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ح٤ُّٞ إٔ ٣طزّن ٓخ ٤ٓؼَكٚ ك٠  ّٜ ٣ظلوّن ٖٓ ٌٛٙ ح٧كٌخٍ ٝ ٣ظل

 ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ :  حُـي كو٢ رَ ٤ٓؼَف أًؼَ ك٠ حُـي ُٞ ١زّن ح٤ُّٞ ٓخ ٣ؼَكٚ رؼيُ ٝ ػْ ٣ٔظوِٚ حُ٘ظخثؾ . ٣وٍٞ

 

ّٕ ػ٤ِّٔس  ٌ ٝ جُل٘حء ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس جإلؾطٔحػ٤ّس ٢ٛ ػ٤ِّٔس الٓط٘ح٤ٛس ، كا ّٞ ّٕ ػ٤ِّٔس جُ٘ٗٞء ٝ جُطط " ٝ ٗظٍج أل

ٌ ٝ جُل٘حء ك٠ جُٔؼٍكس جُر٣ٍّٗس ٢ٛ أ٣ٟح ًًُي . ٝ ذٔح إٔ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس جُط٠ ٣وّٞ ذٜح جُ٘حِ ُطـ٤٤ٍ  ّٞ جُ٘ٗٞء ٝ جُطط

ّٕ ٓؼٍكطْٜ ذحُٞجهغ جُٞجهغ جُ ٍّ ، كا ٔٞٞٞػ٢ ٝكوح ألكٌحٌ ٝ ٗظ٣ٍّحش ٝ نط١ ٝ ٓٗح٣ٌغ ٓؼ٤ّ٘س ٢ٛ ك٠ ضوىّّ ٓٓطٔ

ّٕ قًٍس جُطـ٤٤ٍ ك٠ ػحُْ جُٞجهغ جُٔٞٞٞػ٢ ال ض٘ط٠ٜ أذىج ، كإ جُٔؼٍكس  ن ًًُي أًػٍ كأًػٍ . ٝ ٗظٍج أل ّٔ جُٔٞٞٞػ٢ ضطؼ

 (70ال ض٘ط٠ٜ أذىج ".) جُط٠ ٣ٌطٓرٜح جُ٘حِ ػٖ جُكو٤وس نالٍ ٓٔحٌْطْٜ جُؼ٤ِّٔس

  

ن ، ٤ُْ ٣ٍَّٟٝخ إٔ ٗٔٔي  ّٔ ّٕ حُٔؼَكش ىحثٔش حُظؼ ٣ٔؼ٠ رؼٞ حُ٘خّ ا٠ُ إٔ ٣ٔظؼِٔٞح ٌٛح ُِيكخع ػٖ كٌَس أّٗٚ ١خُٔخ أ

كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ] حُٔخ٣ٝش [. ك٠ ؿَٞٛٙ ٓٞهلْٜ ٓلخىٙ :  -ح٤٘٤٘٤ُِش  -ٓ٘طو٤ّخ ٝ ٗطزّن ربٗظظخّ حُٔزخىة ح٧ٓخ٤ّٓش ُِٔخ٤ًٍٔش 

ّٗ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٌٗظ٘ق إٔ رؼٞ ح٤ٗ٧خء حُظ٠ اػظزَص ٛل٤لش ٖٓ هزَ حُٔخ٤ًٍٔش  رٔخ حُٔخ٣ٝش ٤ُٔض ًٌُي ، أٝ  -ح٤٘٤٘٤ُِش  –أ

٢ٛ ًٌُي ؿِث٤خ كلٔذ ، ٤ُٔض ٛ٘خُي كخؿش ا٠ُ ططز٤ن ٌٛح حُؼِْ رط٣َوش ٓ٘ظظٔش ، ػٞٝ ًُي ٓ٘ؤهٌ ٓخ ٛٞ ٓل٤ي ُ٘خ        

٠ز٢ ح٩ٗظوخث٤ش ، حُ٘ٔز٤ّش ، ٌٓٛذ حُ٘وي حُظـ٣َز٢ ٝ حُزَحؿٔخط٤ش ٝ ٢ٛ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ش ٝ ٠ٗغ ؿخٗزخ ٓخ ٛٞ ؿ٤َ ٓل٤ي . ٌٛٙ ٢ٛ رخُ

 ٝ ٓؼخ٤ُش .

  

ٓؼَ ٛئ٫ء حُ٘خّ ٣ويّٕٓٞ أٗلْٜٔ ػ٠ِ أّْٜٗ ٓيحكؼٕٞ ًزخٍ ػٖ حُٔخى٣ّش ٝ ػٖ حُٔٔخٍٓش ًٔلي ُِلو٤وش . ٌُٖ ٖٓ ٣َ٣يٕٝ 

ّٕ ٓؼَ ٌٛح حُو٢ّ ٣ظ٠خٍد ٓغ حُ٘ظ٣َّ  ش حُٔخ٤ًٍّٔش ُِٔؼَكش ٓغ طؤ٤ًيٛخ حُٜل٤ق ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش . ٓـخُطظٚ ؟ حُٔٔؤُش ٢ٛ أ

ّٕ حُط٣َوش  -ح٤٘٤٘٤ُِش  -ُ٘وُٜٞخ رٟٞٞف اًح ُْ ططزّن حُٔخ٤ًٍٔش  حُٔخ٣ٝش ربٗظظخّ كزخُظخ٠ُ ٤ًق حُظلّون ٖٓ ّٛلظٜخ ٝ حُلخٍ أ

ّْ ػزَ حُٔٔخٍٓش . ٝ  أ٠٣خ ٫ ٣َ١وش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُٞك٤يس ٌُُي ٢ٛ حُٔٔخٍٓش ، حُظلوّن ٖٓ ّٛلش حُو٢ّ ح٤ُٔخ٢ٓ اُن ٣ظ

 حُٔؼَكش ك٠ ٤ٍَٓٝس طـ٤٤َ حُؼخُْ ، ك٠ اطّلخم ٓغ أكٌخٍ ٓؼ٤ّ٘ش ٝ ٗظ٣َّخص ٝ ٓوّططخص ٝ رَحٓؾ ؿ٤َ حُٔٔخٍٓش . 

   

َّ ٜٓ٘خ طٔظيػ٠ هلِحص ٖٓ حُٔٔخٍٓش ا٠ُ  ٝ حُو٢ّ ح٩ٗظٜخ١ُ حُٔٞٛٞف " ٠ٔ٘٣ " إٔ كًَش حُٔؼَكش ط٤َٔ ك٠ كِوخص ً

" رَ ٓؼَكش ح٩ٗٔخٕ ُِلو٤وش ٫ طظّزغ هّطخ  ضىكّن ال ٜٗح٣س ُٚحُٔٔخٍٓش . حُلو٤وش حُٔطِوش ًٔخ هخٍ ٓخٝ " حُ٘ظ٣َّش ٝ حُؼٞىس ا٠ُ 

ّٗٔخ طـَٟ ك٠ ه٢ّ  ُُٞز٢ّ . إٔ ٗوٍٞ ك٠ ُلظش " كٔ٘خ ، ؿيح ٓ٘ؼَف ح٣ُِٔي ٗٔزش ٤ُِّٞ ٝ ػ٤ِٚ ٫ ) ىؿٔخث٤ش (  ٓٔظو٤ٔخ ٝ ا

َ كخ٤ُخ ػ٠ِ ٣ِٓي ٖٓ حُٔؼَكش . ٌٛٙ ُظطز٤ن ٓخ ٗؼَكٚ ًلو٤وش ح٤ُّٞ " ٛٞ اٌٗخٍ ٝ ط ّٜ ّْ حُظل ل٣َق ٤ٍَُِٔٝس حُظ٠ ػزَٛخ ٣ظ

٤ٓظخك٣ِ٤وخ ٧ّٜٗخ طؼخٍٝ حُؼ٬هش حُـي٤ُّش حُلخ٤ُّش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َّش ٝ حُٔٔخٍٓش ٢ٛٝ ٓؼخ٤ُّش ٧ّٜٗخ كؼ٬ ٫ طٌَ٘ حُلو٤وش حُٟٔٞٞػ٤ش 

 ٢ٛ هَم ُٚ ٝ ٛـّٞ ػ٢ِ ٌٛح حُؼَٔ حُؼظ٤ْ ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ." ٝ ٫ طيحكغ ػ٘ٚ ٝ اّٗٔخ  ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔسٝ ٫ طظّلن ٓغ " 

  

ٍ حُٔظٞحَٛ ُِٔؼَكش ح٩ٗٔخ٤ٗش ،    ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔساًظ٠ٔ "    ّٞ ٤ُش حُٔٔخٍٓش ٝ حُظط ّٝ َّ ٖٓ أ " ٝ رخُظلي٣ي طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ ً

٤ش ًزَٟ ك٠ حُٜ ّٔ َحع ٟي حُظّٞؿٜخص حُوخ١جش ك٠ ٝ حُٔٔخٍٓش ٖٓ ه٬ٍ ؿِٔش ٫ٓظ٘خ٤ٛش ٖٓ حَُٔحكَ أٝ حُلِوخص ، اًظ٠ٔ أٛ

ٌِّض حُـزٜش حُٔظّليس حُٔؼخى٣ش ٤ُِخرخٕ        1937حُظل٤ٌَ ٝ حُؼَٔ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ . ًُي أّٗٚ  ًظذ ك٠  ك٤ٖ ط٘
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ٝ ك٤ٖ ًخٕ حَُٜحع ح٠ُٔخى ٤ُِخرخٕ ك٠ َٓحكِٚ ح٠ُٝ٧ . ك٠ طِي حُلظَس ، ًخٕ حُؼي٣ي ٣ؼَهِٕٞ حُـزٜش حُٔظّليس ٝ كَد 

 خٝٓش ٟي ح٤ُخرخٕ ٫ كو٢ ٖٓ هخٍؽ حُلِد رَ أ٠٣خ ٖٓ ىحهِٚ ٓؼخ٤ٍٟٖ ٤ٓخٓخص حُلِد ػٖ ٝػ٢ ٝػل٣ّٞخ .حُٔو

 

ٝ ح٧ًؼَ اٗظ٘خٍح ىحهَ حُلِد ًخٕ ح٩ٗلَحف حُيؿٔخث٢ حٌُٟ كَ٘ ك٠ إٔ ٣وّٞ رظل٤َِ ِّٓٔٞ ُِظَٝف حُِٔٔٞٓش ٤ُِٜٖ     

هظٜخ حُـي٤ُّش حُٜل٤لش رخُٔٔخٍٓش رَ ً٘ت ٖٓ حُلوخثن ح٧ري٣ّش ٝ حَُٔكِش حُٟٔٞٞػ٤ّش ٠ُِ٘خٍ ، ٝ ػخُؾ حُ٘ظ٣َّش ٫ ك٠ ػ٬

حُظ٠ ٣ـذ إٔ طلَٝ ػ٠ِ حُؼخُْ حُٟٔٞٞػ٢ أًؼَ ٓ٘ٚ إٔ ط٘زغ ٓ٘ٚ ٝ طؼٞى ا٤ُٚ ًَٔٗي ُِٔٔخٍٓش حُؼ٣ٍّٞش . ٖٓ ؿٜش أهَٟ ، 

٤ش حُ٘ظ٣َّش ٝ رخُظخ٢ُ ٝؿيٝح أٗلْٜٔ ّٔ ؿي أُٝجي ح٣ٌُٖ أٌَٗٝح أٛ ُٝ ا٠ُ ؿخٗذ حُيؿٔخث٤ّ٤ٖ ٣وطؼٕٞ  ًٌِٔ٘ش ػخ٣ّٞٗش ك٤ٌ٘حى ، 

 حُؼ٬هش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝ حُٔٔخٍٓش ٝ ٣ظزّٕ٘ٞ ٓٞهلخ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ّخ ٖٓ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُؼَٔ . 

 

ًَ ٌٛٙ ح٩طّـخٛخص حُوخ١جش ًخٗض ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ ٓؼَكش حُٞكيس حُـي٤ُّش ر٤ٖ حَُٔكِش حَُحٛ٘ش ) أٝ أ١ٞحٍ ( ٠ُِ٘خٍ            

ٍٛخ ّٞ . ٍكٞ حُيؿٔخث٤ّٕٞ ػخٓش ح٩ػظَحف ر٠ٍَٝس حٍَُٔٝ ػزَ حُـزٜش حُٔظّليس حُٔؼخى٣ش ٤ُِخرخٕ ٧ؿَ اطٔخّ  ٝ ٓٔظوزَ طط

َٓكِش حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ حُظويّّ ٗلٞ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ك٤ٖ أّْٜٗ اهظَكٞح ٤ٓخٓخص " ٣ٔخ٣ٍش " ًخٗض ٓظلّطْ حُـزٜش 

ّٕ ك٠ ٗوخ١ ٓؼ٤ّ٘ش ١زّن حُؼي٣ي ٖٓ حُيؿٔخث٤ّ٤ٖ ك٠ ح٤ُٜٖ ٤ٓخٓخص ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ طـخٙ ط٘خٕ ًخ١ ط٘خى     حُٔظّليس ) ٍؿْ أ

ٝ ىحكؼٞح ػٖ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ٝ ح٩ٓظ٬ّٔ ُٚ ك٠ ٓوخٝٓش ح٤ُخرخٕ ( . ُوي أهلن حُيؿٔخث٤ّٕٞ ػٔٞٓخ ك٠ ٓؼَكش ٓظخَٛ 

ؿيص ىحهَ َٓكِش ٓوخٝٓش ح٤ُخرخٕ  ُٝ س  -حُٔٔظوزَ حُظ٠  ّٞ أٓخ٤ّٓش ٝ طؼي٣َ ح٬ٛ٩ف حٍُِحػ٢ ٝ حُظؼخ٤ّٗٝخص طؼزجش حُـٔخ٤َٛ ًو

٤ُّش ُِل٬ّك٤ٖ ٝ آظو٤ُ٬ّش حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ ٓزخىٍطٚ ك٠ حُـزٜش حُٔظّليس ٝ ٍَٟٝس ح٠ُ٘خٍ ٖٓ ؿخٗزٚ ٌُٔذ ه٤خىس حُـزٜش  ّٝ ح٧

 حُٔظّليس ٝ ح٩روخء ػ٤ِٜخ اُن . 

 

ريحٛش ٖٓ ح١ٍَّٝ٠ُ ٓوخٝٓش ح٩ٗلَحك٤ٖ ٓؼخ ُـخ٣ش ٓٞحِٛش  ٝ ر٤٘ٔخ ًخٕ حُظّٞؿٚ حُيؿٔخث٢ ػٔٞٓخ ٣ٔؼَّ حُوطَ ح٧ًزَ ، ًخٕ

حَُٜحع ك٠ حُطٍٞ حَُحٖٛ ٝ ًٌُي ٢ّ٠ُِٔ هيٓخ ٛٞد حَُٔحكَ حُٔٔظوز٤ِّش ٝ اطٔخّ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ حُظويّّ ٗلٞ 

 ح٩ٗظَح٤ًش . 

 

٤ظٚ ح٤ٗ٥ش حُزخُـش رخُ٘ٔزش ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ، ًخٗض ٍ"  ّٔ " أ٤ٔٛش ػخٓش ٝ رؼ٤يس حُٔيٟ  ٔحٌْس جُؼ٤ِٔسك٠ جُٔٝ ك٬٠ ػٖ أٛ

ح٤٘٤٘٤ُِش ٝ ٬ًٔف ك٠ هٞٝ ح٠ُ٘خٍ حُؼ١ٍٞ . ٝ ٌٛح ٛل٤ق ًٌُي ك٠ ػ٬هش رَ٘كٚ  -ًٔٔخٛٔش ك٠ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش 

ّٕ طل٤َٔ حُٔخ٤ًٍٔش  ( رٔؼ٠٘ 71ح٤٘٤٘٤ُِش ُْ ٣٘ٚ حُلو٤وش رَ اّٗٚ ربٓظَٔحٍ ٣لظق حُٔزَ ُٔؼَكش حُلو٤وش ػزَ حُٔٔخٍٓش ) -٤ٌُل٤ّش أ

ّٓغ ك٠ ٌٛح حُزخد ٫كوخ ػ٘ي ٗوخٕ حَُٜحع  أّٗٚ ٣ظؼخٍٝ ٓغ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٝ حُظّٞؿٚ ٗلٞ " ح٬١٩ه٤ش " رخُوٜٞٙ . ٝ ٓ٘ظٞ

 . َّ  ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ش ك٠ ح٤ُٜٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ػ٬هظٚ رخَُٜحع حُطزو٢ ًٌ

 

 " ك٠ جُط٘حهٝ ":

 

" ٝ ُِـخ٣ش ح٤ٗ٥ّش ًحطٜخ أ١  ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس. ًظذ رخ٠ُز٢ اػَ " ٓئُّق أ١ٍٞ ٖٓ ٓخروٚ ، ٣ؼخُؾ رخُظلي٣ي حُـي٤ُش 

ح٠ُ٘خٍ ٟي حُلٌَ حُوخ١ت ىحهَ ٛلٞف حُلِد ٝ ٗوٜي حُيؿٔخث٤ّش . ك٠ ٓطِغ ٌٛح حُٔئُق ، ٣ويّّ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ِّٓوٜخ 

 ُٔزخىة حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش هخث٬ :

 

ٍ ك٠ جُى٣حٌُط٤ي جُٔحو١ئٕ هحٕٗٞ جُط٘حهٝ ك٠ جأل٤ٖحء ، أ١ هحٕٗٞ ٝقى جُ"   ّٝ ( ٝ ك٠ 72")ٟى٣ّٖ ٛٞ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ جأل

هحٕٗٞ جُط٘حهٝ ك٠ جأل٤ٖحء أ١ هحٕٗٞ ٝقىز جُٟى٣ّٖ ٛٞ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ  آهَٙ ػ٘ي طِو٤ٚ ٗوخ١ٚ ح٧ٓخ٤ٓش ، أٟٝق إٔ "

 ( 73" .)ك٠ جُطر٤ؼس ٝ جُٔؿطٔغ ٝ ٛٞ ذحُطح٢ُ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ُِطل٤ٌٍ

 

ّٕ ٓخٝ رظلي٣يٙ ُٚ ًوخٕٗٞ ؿ١َٛٞ ُِطز٤ؼش        ُٔخًح ًُي ًٌُي ؟ ر ّٕ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ٛٞ هخٕٗٞ ٖٓ هٞح٤ٖٗ حُـي٤ُّش كَٜ أ ٔخ أ

ّٕ ٓخٝ ٓؼخ٢ُّ ًخٕ أَٓح  ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُظل٤ٌَ ٠٣غ حُـي٤ُّش كٞم حُٔخى٣ّش ؟ َٛ أّٗٚ كؼ٬ ٣ُِ٘ن ٗلٞ حُٔؼخ٤ُّش ؟ ١زؼخ ٌٛح ح٩طّٜخّ رؤ

َّ ٖٓ حُٜ ٤ٖ ٝ ك٠ رِيحٕ أهَٟ أ٠٣خ ، ٛئ٫ء حُظل٣َل٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٛخؿٔٞٙ ىٝٓخ ػ٠ِ أّٗٚ رخُؾ ك٠ ىٍٝ ٫ًٚ حُظل٣َل٤ّٕٞ ك٠ ً

ف حُـي٤ُّش . ُ٘زلغ رؼٔن ٌٛٙ حُٔٔخثَ .  َّ  حُٞػ٢ ٝ ك
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ُٔخًح ٣ؼ٤ّٖ ٓخٝ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ًوخٕٗٞ ؿ١َٛٞ ُِطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُلٌَ ؟ أ٤ُٔض ٌٛٙ أ٠٣خ ٓٔؤُش كِٔل٤ش ٛخٓش ٓؼَ حُٔخىس 

٤ش هخٕٗٞ طٞؿي ربٓ ّٔ ٤ُش حُٔخىس ػ٠ِ ح٧كٌخٍ ك٠ ٗلْ ٓٔظٟٞ أٛ ّٝ ظو٬ٍ ػٖ حُٞػ٢ ٝ ًوخػيس ُٚ ، حُظل٤ٌَ ح٩ٗٔخ٢ٗ؟ أ٤ُٔض أ

 حُظ٘خهٞ ٝ أ٫ ٣لظق طوي٣ْ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ حُزخد أٓخّ حُٔؼخ٤ُّش ؟ 

  

٤ُش حُٔخىس ػ٠ِ ح٧كٌخٍ ًٔخ ٝٛلض أػ٬ٙ ٢ٛ رخُلؼَ ٓٔؤُش ؿ٣َّٛٞش ٝ ه٢ّ    ّٝ ّٕ ٌٛح ٫ ٣ٌٖٔ  أ كَٜ ؿ١َٛٞ ك٠ حُلِٔلش ر٤ي أ

إٔ ٣وخٍ اّٗٚ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِؼخُْ ك٠ ٗلْ ٓٔظٟٞ ٝكي ح٧ٟيحى . ك٠ ؿ٤خد حُٞػ٢ ، ٫ ٣وٍٞ ُ٘خ ٤ٗجخ ػٖ حُٔخىس ، رخ١ٜ٘خ  

ٔؼ٠٘ ك٤ٖ ٫ ٝ ظخَٛٛخ . ٝ طؼِّٔ٘خ حُٔخى٣ش إٔ حُٔخىس ٫ طٞؿي كو٢ ربٓظو٬ٍ ػٖ حُٞػ٢ رَ طٞؿي كظ٠ أ٣ٖ ٫ ٣ٞؿي ٝػ٢ ر

٤ُش حُٔخىس ػ٠ِ ح٧كٌخٍ ػٖ حُؼ٬هش حُٜل٤لش  ّٝ ٍص ا٠ُ َٓكِش ٛخٍص ه٬ُٜخ هخىٍس ػ٠ِ حُٞػ٢ . طٌ٘ق ُ٘خ أ ّٞ طٞؿي ٓخىّس طط

ّٕ حُٔٔؤُش ح٧ٓخ٤ٓش ك٠ حُلِٔلش ٢ٛ  ر٤ٖ حُٔخىس ٝ حُٞػ٢ ٢ٛٝ ٖٓ ٛ٘خُي حُٔٔؤُش ح٧ٓخ٤ّٓش ك٠ حُلِٔلش . ُ٘ظًٌَ ٓوُٞش اٗـِِ أ

ٌَّس ٝ ك٠ ػ٬هش حُؼ٬هش ر٤ٖ حُل ٤ُش حُٔخىس ػ٠ِ حُلٌَ ٫ طٌ٘ق أ١ّ ٗت ػٖ حُٔخىس ؿ٤َ حُٔل ّٝ س أهَٟ أ َّ ٌَ ٝ حُٞؿٞى ، ٌُٖ ٓ

 رخُٔخىس حُٞحػ٤ش ، طٜق ػ٬هظٜخ رخُٔخىس هخٍؿٜخ ٝ ٌُّٜ٘خ ٫ طوٍٞ ُ٘خ ٤ٗجخ أًؼَ ٖٓ ًُي. 

 

ٌَّس ٝ حُٔخىس حُٞحػ٤ش ٝ ػ٠ِ حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ  ٌٛح ٖٓ ؿٜش ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ، ٣٘طزن هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ػخ٤ُّٔخ ػ٠ِ حُٔخىس ؿ٤َ حُٔل

ٝ ٖٓ  -حُٔـظٔغ -ٝ رخُظخ٢ُ ٖٓ ح٤ُِْٔ حُوٍٞ اّٗٚ حُوخٕٗٞ حُـ١َٛٞ ُِطز٤ؼش ُٝؼ٬هش حُ٘خّ رخُطز٤ؼش ٝ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ك٠ ح٤ٍَُٔٝس 

 ٛ٘خُي حُلٌَ. 

 

 ٝ ٓؼِٔخ ُّوٚ ٓخٝ :

 

ذٌٛٞز ٌت٤ٓ٤ّس ٤ًق ٣القع ٝ ٣كَِّ ذٌٛٞز ٚك٤كس قًٍس جُط٘حهٝ  ئٕ ًٛٙ جُ٘ظٍز جُى٣حٌُط٤ٌ٤ّس ئ٠ُ جُؼحُْ ضؼِّْ جإلٗٓحٕ" 

ّٕ كْٜ هحٕٗٞ جُط٘حهٝ ك٠ جأل٤ٖحء  ك٠ ٓهطِق جأل٤ٖحء ٝ ٤ًق ٣ٓط٘ر١ ػ٠ِ أْحِ ًٛج جُطك٤َِ قِٞال ُِط٘حهٟحش . ٝ ًُُي كا

٤س ذحُ٘ٓرس ئ٤ُ٘ح.  ّٔ  ( 74" )كٜٔح ٓكىّوج ٛٞ أٍٓ ذحُؾ جألٛ

 

٤ظٜخ : ٝ ٣ظخرغ ٓخٝ ٤َُ٘ف ٓخ ٣ؼ٠٘ رُ٘ٔٞ ّٔ  ٤ش حُظ٘خهٞ ٝ أٛ

 

ٌ ؾ٤ٔغ جأل٤ٖحء ،        " ّٞ ال ضٞؾى جُط٘حهٟحش ك٠ ػ٤ِٔس ضط ّٝ ئٕ ػ٤ّٓٞٔس جُط٘حهٝ أٝ ٚلطٚ جُٔطِوس يجش ٓؼ٠٘ ُٓوٝؼ . كأ

ٌ ًَ ٖة ًٓ٘ جُرىج٣س قط٠ جُٜ٘ح٣س . ّٞ  ( 75")ٝ غح٤ٗح ، ضٞؾى قًٍس جُط٘حهٝ ك٠ ػ٤ِّٔس ضط

 

 ٤٠٣ٝق : 

 

ٌٙ ئٕ جإلػطٔحو جُٔطرحوٍ ذ٤ " ّٞ ٌجٕ ق٤حز يُي جُٗة ٝ ٣ىكؼحٕ ضط ٍّ َّ ٖة ٓؼ٤ّٖ ٝ جٍُٛجع ذ٤ٜ٘ٔح ٣و َّ ض٘حهٝ ك٠ ً ٖ ٠ٍك٢ ً

س ٖة ٤ُّ ذٚ ض٘حهٝ ، ٝ ُٞال جُط٘حهٝ ُٔح ٝؾى ٖة ".) ّٔ  ( .76ئ٠ُ جألٓحّ . ك٤ِّ غ

  

ٍ حُوخ١جش حُظ٠ ًخٕ ٛ٘خ ٤ُْ ٓخٝ رٜيى طِو٤ٚ حُ٘وطش ح٧ٓخ٤ّٓش ك٠ حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش كلٔذ رَ رٜيى ٓؼخٍٟش ػي٣ي ح٧كٌخ

ٍ طِي ح٧هطخء ًخٗض ٗظ٣َّش اٗظٜخ٣ُش  ّٝ ٓ٘زؼٜخ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ حُظ٠ ٝؿيص ٣َ١وٜخ ا٠ُ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ . أ

ّٕ حُظ٘خهٞ ٣ٞؿي ٖٓ ريح٣ش ا٠ُ ٜٗخ٣ش  ُٔيٍٓش ى٣ز٣ٍٖٞ ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ حُظ٠ أٌَٗص ٤ُّٞٔٗش حُظ٘خهٞ ٫ ٤ٓٔخ ٓٔؤُش أ

ٍ ك٠ أ١ ٗت . كزخُ٘ٔزش ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َّش ، ٣ظَٜ حُظ٘خهٞ كو٢ ك٤ٖ طَٜ ح٤ٍَُٔٝس َٓكِش ٓؼ٤ّ٘ش . ٝ ٌٛح ١زؼخ ٤ٍَٓٝس حُظط ّٞ

س هخٍؿ٤ّش ٝ ٤ُٔض رخ٤٘١ّش  ّٞ ًش ه َّ س حُٔل ّٞ ّٕ ك٠ ريح٣ش ح٤ٍَُٔٝس حُو َّ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ آظ٘ظخؽ أ ٤ٓظخك٣ِ٤وخ ٝ أ٠٣خ ٓؼخ٤ُّش ٧ّٗٚ ٣ـ

ّٕ رؼ خ ٣لظق حُزخد أٓخّ كٌَس أ ّٔ ٠ُ" ُِؼخُْ ٝ ٓئىحٙ كٌَس  ح٫٩ٙ . ٓ ّٝ  ٞ حُوٟٞ حُوخٍؿ٤ّش ٢ٛ حُظ٠ طؼط٠ " حُيكغ ح٧

 

ّٕ ًُي ٣ـَ ك٠ ح٤ُٔيحٕ ح٤ُٔخ٢ٓ ا٠ُ حُظؼخٕٝ حُطزو٢ ٝ ح٩طّلخم ٧ّٗٚ اًح ُْ ٣ٞؿي ط٘خهٞ ىحثٔخ كزخُظخ٢ُ ٫ ٣ـذ إٔ  ٝ ٤٠ٗق أ

َّ ح٩هظ٬كخص . ٓؼخٍ ٣ٔظٜ٘ي رٚ ٓخٝ ٛٞ :   ٣ٌٕٞ حَُٜحع ٤ِٓٝش ك
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ق٤ٖ ٠رّن أضرحع ٓىٌْس و٣ر٣ٌٖٞ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍّس ك٠ ضك٤َِ جُوٟح٣ح جُٞجهؼ٤ّس ، ٌأٝج أّٗٚ ٤ُّ ذ٤ٖ جٌُٞالى ٝ ذ٤ٖ ؾٌٜٔٞ " 

جُلالّق٤ٖ ك٠ ظٍٝف جإلضّكحو جُٓٞك٤حض٢ أ٣ّس ض٘حهٟحش ، ذَ ذ٤ْٜ٘ ضلحٝش كو١ ، كٞجكوٞج ذًُي ٓٞجكوس ضحٓس ػ٠ِ ٌأ١ 

 ( 77." )ذٞنح٣ٌٖ 

 

ٝ اُلخم ح٣ُِٜٔش رخُ٘ظ٣َّش حُلِٔل٤ش ُٔيٍٓش ى٣ز٣ٍٖٞ حُٔؼخى٣ش ُِؼٍٞس ًـِء ٛخّ ٖٓ هٟٞٚ حَُٜحع ُوي هخى ٓظخ٤ُٖ ك٠ق 

َّ ر٘خ ،  ّٕ ٓظخ٤ُٖ ًحطٚ ًٔخ ٓ حُطزو٢ ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ رٜلش هخٛش ٝ ًُي ك٠ أٝحهَ ػ٣َ٘٘خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ . ؿ٤َ أ

جُٔحو٣س جُؿى٤ُس ٝ جُٔحو٣س ٌُُي ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ك٠ "  أهلن ك٠ حُظطز٤ن حُٔ٘طو٢ ُِٔخى٣ش حُـي٤ُّش . ٝ أؿ٠ِ طؼز٤َ

" ٗؼؼَ ػ٤ِٚ ك٠ ح٩هلخم ك٠ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ًوخٕٗٞ ؿ١َٛٞ ُِٔخى٣ش حُـي٤ُّش ٝ ك٠ حَُر٢ ر٤ٖ َٛحع  جُطح٣ٌه٤س

 ح٧ٟيحى ٝ طٔخػِٜخ .

 

َّ طَحر٢ ٝ َٛحع ك٠  جُط٘حهٝه٬ٛش حُوٍٞ ، ك٤ٖ ٗيّى ٓخٝ ك٠ "   ً ّٕ ٓظ١َٜ ط٘خهٞ ٣ليّى ك٤خس ح٤ٗ٧خء ٝ ٣يكغ  " ػ٠ِ أ

 " ّٕ " ًحطٚ جُٔحو٣س جُؿى٤ُس ٝ جُٔحو٣س جُطح٣ٌه٤س كًَظٜخ ا٠ُ ح٧ٓخّ ، كبّٗٚ هيّّ كٜٔخ ٓوظِلخ ٝ أّٛق ٖٓ كْٜ ٓظخ٤ُٖ ) ػِٔخ أ

ِٙ ُكيّىص             " ٌُٖ حُ٘ظَحص ًحطٜخ رٔخ ك٠ ًُي حُوخ١جش ٜٓ٘خ ، حُظ٠ ط٤ّٔ  ك٠ جُط٘حهًٝظذ طو٣َزخ ك٠ ٗلْ كظَس ًظخرش " 

 " (. ك٠ جُط٘حهٝ ٝ كَٞٛص ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ هزَ إٔ ٣ٌظذ ٓخٝ " 

 

 ضٔحغَ جألٞىجو ٝ ٍٚجػٜح :

 

ش ٓلٜٞٓخٕ ك٠ جُط٘حهٝأكَى ٓخٝ ك٬ٜ ٬٣ٞ١ ٖٓ "     ّٔ " ُٔٔؤُش طٔخػَ ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ ٝ َٛحػٜٔخ ك٤غ َٗف أّٗٚ ػ

ٍ ٛٞ طَ ّٝ ّٕ ح٧َٓ ٫ ٣وق ػ٘ي ًُي حُليّ :ُظٔخػَ ح٧ٟيحى حُٔلّٜٞ ح٧ ًّي أ  حرطٜٔخ ٝ طؼخ٣ٜ٘ٔخ ك٠ ٝكيس ٝحكيس ٝأ

ٍ أقىٛٔح ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ . ٝ ًٛج ٣ؼ٠٘ إٔ ًالّ ٖٓ جُطٍك٤ٖ جُٔط٘حه٤ٟٖ ك٠ ٖة ٣ُ٘ع ، ذٓرد "  ّٞ ّْ ٖٓ يُي ٛٞ ضك ئّٗٔح جألٛ

ٍ ئ٠ُ جُطٍف جُٔ٘حهٝ ُٚ ، ٝ إٔ ٣٘طوَ ئ٠ُ ًٍُٓ ٗو٤ٟٚ  ّٞ  ( 78.")ػٞجَٓ ٓؼ٤ّ٘س ، ئ٠ُ جُطك

 

ّٕ ٣ٌٖٛ حُٔظ٣َٜٖ ٤ُٔخ َٓطزط٤ٖ كو٢        ٤ش ٌٛح  رؤهٌ ٓؼخٍ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش . إ ُْ ٣ُؼظَف رؤ ّٔ ٣ٌٖٔ إٔ ِْٗٔ أٛ

٫ ٛٔخ ًحطٜٔخ حُٞحكي ا٠ُ ٗو٠٤ٚ رخُظخ٢ُ ُٖ ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ طليع حُظـ٤٤َٖٓ  ّٞ ٝ اّٗٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل

٤ََٔطَ ػ٤ِٜخ ا٠ُ ١زوش ٤ِٔٓطَس ك٠ ك٤ٖ ٣لَٜ حُظـ٤٤َ حُؼ٢ٌٔ حُٔظَٜ حُؼخ١ٞٗ ا ٠ُ حُٔظَٜ حَُث٢ٔ٤ ُِظ٘خهٞ ، ٖٓ ًٜٞٗخ ٓ

ُِزَؿٞح٣ُش . ك٠ حُظَٝف حُِٔٔٞٓش ٤ُِٜٖ ك٤٘جٌ ، أػ٘خء كَد حُٔوخٝٓش ٟي ح٤ُخرخٕ ، ٓؼَّ ٌٛح حُوطؤ ، حُ٘ظَس ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٤ش 

خ ٍكٞ حُيهٞ ّٓ ٍ ك٠ حُـزٜش حُٔظّليس ٓغ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ أٝ رخُؼٌْ ا٠ُ حُلَ٘ ك٠ ح٠ُ٘خٍ ٖٓ حُظ٠ ًخٗض ٓظوٞى ح٤ُ٘ٞػ٤ّ٤ٖ ا٠ُ ا

ًخٕ ٌٛح ٤ٓيكغ َُإ٣ش حُـزٜش  -" ح٤ُٔخ١ٍ " أٝ ح٢٘٤ٔ٤ُ  -أؿَ حُيٍٝ حُو٤خى١ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُـزٜش حُٔظّليس . ك٠ ٤ٌِٗٚ 

ّٕ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ٤ٓٞؿي ك٠ ٓٞهغ  حُٔظّليس ٓغ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ػ٠ِ أّٜٗخ ح٩ُلخم ح٢ٌُِّ ٝ ح٬ُٓليٝى ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ رخ٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ رٔخ أ

 أهٟٞ ٤ٜٖٓٔ ٝٛٞ حُلِد حُلخًْ ك٠ حُز٬ى . 

 

ّٕ حُٞكيس ك٠ جُط٘حهٝٝ ك٠ ٌٛح حُلَٜ رخٌُحص ٖٓ "  " أُّق ٓخٝ أ٠٣خ ر٘ؤٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٝكيس ح٧ٟيحى ٝ َٛحػٜخ ، ػ٠ِ أ

 " ّٕ ٍ ٍٚجع جُٟى٣ّٖ ٣ٓٗٔز٤ّش ر٤٘ٔخ حَُٜحع ٓطِن . ٝ أٗخٍ ا٠ُ أ ّٞ ٍٟ ك٠ جُؼ٤ِّٔس ٖٓ جُرىج٣س قط٠ جُٜ٘ح٣س ٝ ٣ٓرّد ضك

ّٕ ٍٚجع جُٟى٣ّٖ ؿ٤ٍ ٠ٍٝٗٓ ٝ ٓطِن .  ػ٤ِّٔس ئ٠ُ ػ٤ِّٔس أنٍٟ ٝ إٔ ٍٚجع جُٟى٣ّٖ ٓٞؾٞو ك٠ ًَ ٖة ، ًُُي ٗوٍٞ ئ

ٌَّ ٓغ جٍُٛجع جُٔطِن ؿ٤ٍ ج٠ٍُٝٗٔ قًٍس جُط٘حهٝ ك٠ ؾ٤ٔغ جأل٤ٖحء ّٕ جُٞقىز ج٠ٍُٝٗٔس جُ٘ٓر٤ّس ضٗ ح٤ُ٘جخٕ ( 79" ) ئ

ٗخٕ ط٘خه٠خ ٝ ُٜٔخ طٔخػَ ٛٔخ ًٌُي ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٌُٖ ٖٓ ريح٣ش ا٠ُ ٜٗخ٣ش ًُي حُظ٘خهٞ حُوخٙ ٤ٓٞؿي َٛحع  ّٞ حٌُِّحٕ ٣ٌ

َّ ًُي حُظ٘خهٞ ٝ ظٍٜٞ ط٘خهٞ ؿي٣ي .   ٝ حَُٜحع ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ ك

 

ّٕ حَُٜحع أٓخّ ٓؼخُـش ط٘خهٞ هخٙ ٝ حٍَُٔٝ   ٖٓ َٓكِش ا٠ُ أهَٟ . ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظٞػذ  ُجٖ ُْ ٣ُلْٜ ٌٛح ، ُٖ ٣ُلْٜ أ

٤ش ٌٛح رٌَ٘ ٓ٘ظظْ رظطز٤ن ًُي ػ٠ِ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش أٝ ك٠ كخٍ ح٤ُٜٖ ه٬ٍ َٓكِش  ّٔ أٛ

حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ، ػ٠ِ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ٖٓ ؿٜش ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ّش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ) ٝ ك٠ أٓخّ 

ش ح٤٘٤ُّٜش ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ح٤ُخرخ٤ٗش (. كَد ح ّٓ  ُٔوخٝٓش ٟي ح٤ُخرخٕ ٣ٌٖٔ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٧

 

 ك٠ ه٠ْ ٠ٗخُٚ ٟي حُظّٞؿٜخص حُوخ١جش ٫ ٤ٓٔخ حُيؿٔخث٤ّش ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ، أػخٍ ٓخٝ اٗظزخٛخ أًزَ ك٠ 



56 
 

َّ ٫ ٣ؼطٕٞ " ُو٤ّٜٛٞش حُظ٘خهٞ ٓ٘ٚ ٤ُُّٞٔ٘ظٚ . ٝ أٗخٍ ٓخٝ ا٠ُ ًٕٞ  ك٠ جُط٘حهٝ"  حُيؿٔخث٤٤ٖ ٫ ٣ؼظَكٕٞ أٝ ػ٠ِ ح٧ه

ًّي ٓخٝ أّٗٚ ك٠ ك٤ٖ ٫ ٣ٞؿي أ١ ٗت ك٠ حُؼخُْ ػيح  ُٝٗخ ٌُِٔ٘ش ه٤ّٜٛٞش حُظ٘خهٞ . ٝ ك٠ ه٠ْ حَُٜحع ٟي حُيؿٔخث٤٤ٖ أ

ُٔحوز ك٠ ئٕ ٓؼٍكس جُرٍٗ ُِٔحوّز ٢ٛ ٓؼٍكطْٜ ذأٌٖحٍ قًٍس جُٔحوّز ، ألّٗٚ ٤ُّ ك٠ جُؼحُْ ٖة ْٟٞ جحُٔخىّس ك٠ كًَش " 

 َّ قحُس قًٍس ، ٝ قًٍس جُٔحوز ال ذىّ إٔ ضطّهً ٌٖال ٖٓ جألٌٖحٍ جُٔؼ٤ّ٘س . ٝ ٣٘رـ٠ إٔ ٗأنً ذؼ٤ٖ جإلػطرحٌ ، ػ٘ىٓح ٗطلّكٙ ً

َّ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ قًٍس جُٔحوّز ، جُٓٔحش  ٌَٖ ٖٓ جألٌٖحٍ جُٔؼ٤ّ٘س . ٝ ٣٘رـ٠ إٔ ٗأنً ذؼ٤ٖ جإلػطرحٌ ، ػ٘ىٓح ٗطلّكٙ ً

ّٓٔس جُهحٚس  جُط٠ ٣ٗطٍى ك٤ٜح ًٛج ٤س أػظْ ٛٞ ٝؾٞخ ٓالقظس جُ ّٔ جٌَُٗ ٓغ جألٌٖحٍ جألنٍٟ ُِكًٍس . ٌُٖ ٓح ُٚ أٛ

ٌَّ أْحِ ٓؼٍكط٘ح ذحأل٤ٖحء . أ١  ّٓٔس جُهحٚس ٢ٛ جُط٠ ضٗ ٌَُِٗ جُٔؼ٤ّٖ ٖٓ أٌٖحٍ قًٍس جُٔحوز ، ٝ ٓالقظس ًٛٙ جُ

ىٙ ٗٓطط٤غ إٔ ٤ُّٔٗ ذ٤ٖ جأل٤ٖحء جُٔهطِلس . ئٕ ٓالقظس جإلنطالف جُؿ١ٍٛٞ جًُٟ ذ٤٘ٚ ٝ ذ٤ٖ جألٌٖحٍ جألنٍٟ . ٝ ذًٜج ٝق

ٌَّ جُؿٍٞٛ جُهح٘ جًُٟ  َّ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُكًٍس ٣كطٟٞ ك٠ يجضٚ ػ٠ِ ض٘حهٟٚ جُهح٘ . ٝ ًٛج جُط٘حهٝ جُهح٘ ٣ٗ ً

٠ أ٣ٟح ، ك٠ جإلنطالف جُؼظ٤ْ جًُٟ ال  ّٔ ٤ٔ٣ُ جُٗة ػٖ جأل٤ٖحء جألنٍٟ . ٝ ًٛج ٛٞ جُٓرد جُرح٢٘٠ أٝ جألْحِ ًٔح ٣ٓ

ػس ك٠ جُؼحُْ .٣ٌٔ ّٞ ( ٝ ٌٛح ٣٘طزن ٫ ػ٠ِ حُطز٤ؼش ٝكيٛخ رَ ٣٘طزن ًٌُي ػ٠ِ حُٔـظٔغ  80") ٖ قٍٛٙ ذ٤ٖ جأل٤ٖحء جُٔط٘

َّ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ كًَش حُٔخىس "   (81". )ُٚ ض٘حهٟٚ جُهح٘ ٝ ؾٍٞٛٙ جُهح٘ٝ حُلٌَ كٌ

  

كش حُٔظخَٛ حُِٔٔٞٓش ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ك٤ٌ٘حى   ًخٕ حُيؿٔخث٤ٕٞ ُلِْٜ٘ ك٠ ح٩ػظٔخى ػ٠ِ ٌٛح حُلْٜ ، ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ ٓؼَ  

ًش ُٜخ ٝ ٛيف حُؼٍٞس ٝ ٜٓخٜٓخ ك٠ طِي حَُٔكِش ٝ رخُظخ٠ُ ػ٠ِ طٞك٤ي ًخكش حُوٟٞ حٌُٔٔ٘ش ٟي  َّ ٝ ػ٠ِ طلي٣ي حُوٟٞ حُٔل

ٞح ػٖ ػ٠ٔ أًٗٔٞؽ حُؼيٝ ح٧ٓخ٢ٓ ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ آظو٤ُ٬ّش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ كِرٜخ ٝ ٓزخىٍطٜخ ٝ أٍحى حُؼي٣ي ْٜٓ٘ إٔ ٣ظٌّرؼ

حُؼٍٞس ح٤َُٓٝش . ٝ ُْ ٣ٌٖ ًُي ٣٘طزن ػ٠ِ حُظَٝف حُِٔٔٞٓش ٤ُِٜٖ حُزِي ٗزٚ حُٔٔظؼَٔ ٝ ٗزٚ ح٩هطخػ٢ حٌُٟ ًخٗض 

 ح٤ُخرخٕ ٝهظجٌ طٔؼ٠ ُـؼِٚ ٓٔظؼَٔس طٔخٓخ.

 

ّٜٚ ًَُِٔ حُظؼخىٟ ٝ ىٍٝٙ ك ك٠ جُط٘حهٝؿخٗذ ٖٓ ؿٞحد ٓخٝ ػ٠ِ ٌٛح ك٠ "  ٠ حُظ٘خهٞ " ٣ٞؿي أ٠٣خ ك٠ حُلَٜ حُٔو

 " ّٕ  (82" )جُطؼحوٟ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ ٍٚجع جُٟى٣ّٖ ، ٌُّ٘ٚ ٤ُّ جٌَُٗ جُٞق٤ى .ك٤غ أٗخٍ ا٠ُ أ

  

َّ َٛحع هخٙ ُِظ٘خه٠خص ٝ ٫ ٣ـذ إٔ ٗطزّن رط٣َوش اٍطـخ٤ُش ح٤ُٜـش  ًّي أّٗٚ ٣ـذ إٔ ٗوّٞ رظل٤َِ ِّٓٔٞ ُظَٝف ً ٝ أ

جُط٘حهٝ ٝ جٍُٛجع ٤ٖثحٕ ػحٓحٕ ٝ ٓطِوحٕ ،  ُؼّ٘ق[ ػ٠ِ ًَ ٗت ."حُٔ٘خه٘ش أػ٬ٙ ] حُلخؿش ا٠ُ ىكَ حُطزوخص حَُؿؼ٤ّش رخ

ٌ جُٔكىّو ُأل٤ٖحء ،  ّٞ َّ جُط٘حهٟحش ضط٤ُّٔ ذٛلس ػىجت٤ّس ٌٓٗٞكس ، ٝ ذؼٟٜح ػ٠ِ نالف يُي . ٝ ضرؼح ُِطط ّٕ ٠ٍم ق ئالّ أ

ٌ ذؼٝ جُط٘حهٟحش جُط٠ ًحٗص ك٠ جألَٚ يجش ٚلس ؿ٤ٍ ػىجت٤ّس كطٛرف ض٘حهٟحش يجش ٚلس ػى ّٞ جت٤س ، ٝ ٛ٘حُي ضطط

ٌ كط٤ٍٛ ض٘حهٟحش ٚلطٜح ؿ٤ٍ ػىجت٤س. ّٞ  ( 83") ض٘حهٟحش أنٍٟ ٢ٛ ك٠ جألَٚ يجش ٚلس ػىجت٤ّس ، ٝ ٌُّٜ٘ح ضطط

 

ٍ ٖٓ ٤ٓخٓش حُلَد ٟي ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ا٠ُ حُـزٜش حُٔظّليس ٓؼٚ  ّٞ ٤ش هخٛش آٌٗحى ٧ّٗٚ ؿيح ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ حُظل ّٔ ًخٕ ٌُٜح أٛ

ّٕ حُطخرغ حُـ١َٛٞ حَُؿؼ٢ ٤ٌُِٞٓ٘ظ٘ؾ ٝ حُوٟٞ حُطزو٤ّش رٔزذ أ٣ُّٞٝش ح٠ُ٘خٍ ٟي حُٔؼظي٣ٖ ح ٤ُخرخ٤ّ٤ٖٗ . ٝ ُْ ٣ٌٖ ٌٛح ٣ؼ٠٘ أ

ّٕ حُظَٝف حُِٔٔٞٓش َُِٜحع آٌٗحى ، حُظ٘خهٞ ٓغ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ٛخٍ أُطق ٓئهظخ ٝ أّٗٚ  حُظ٠ ًخٕ ٣ٔؼِّٜخ طـ٤َّ ، رَ ًخٕ ٣ؼ٠٘ أ

ٍ ٓئهظخ ٖٓ ط٘خهٞ ػيحث٢ ا٠ُ ط٘خهٞ ؿ٤َ ػيحث٢ . ٣٘زـ٠  ّٞ َّ ح٠ُ٘خٍ ٟي ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ٫ ٤ٓٔخ رٜيى ٓٔؤُش ه٤خىس طل إٔ ٣ٔظٔ

ّٕ ٤ٓخٓش حُلِد ٣٘زـ٠ إٔ ط٘ظ٠ٜ ا٠ُ حَُٜحع ؿ٤َ حُؼيحث٢ ، ك٠ ٌَٗ َٛحع ٤ٓخ٢ٓ ٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ك٠  حُـزٜش حُٔظّليس ؿ٤َ أ

 ا١خٍ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُـزٜش حُٔظّليس . 

 

حص حُِّٔٔلش حُؼ٣ٍّٞش ، ًخٕ ػ٤ِٜٔخ إٔ ٣َىّح ٌُٖ حُـخ٣ش كظ٠ّ ٛ٘خ ) ١زؼخ ك٤ٖ ٛخؿْ ح٤ٌُٞٓ٘ظ٘ؾ ػ٣ٌَّٔخ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ حُ ّٞ و

 ، ّْ ًخٗض حُٔلخكظش ػ٠ِ حُـزٜش حُٔظّليس ٓغ ٓٔخٍٓش ح٩ٓظو٤ُ٬ّش ٝ حُٔزخىٍس ٝ حَُٜحع ٖٓ أؿَ ه٤خىس حُـزٜش (. ٝ رٍٜٞس أػ

 ٣خ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ) أٝ أؿِحء ٜٓ٘خ ( ػيحث٤خك٠ ظَٝف حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ح٤٘٤ُّٜش ، ُْ ٣ٌٖ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخٍ

 ٫ ٣ـذ إٔ ٣لْٜ هطؤ ػ٠ِ أّٗٚ ط٘خهٞ ػيحث٢ ك٤ٖ اهظ٠ض حُظَٝف حُظؼخَٓ ٓؼٚ ػ٠ِ أّٗٚ ؿ٤َ ػيحث٢. ) ػ٠ِ ح٧هَ أك٤خٗخ( ٝ 

 

غ ٓخٝ ك٠ ٗويٙ حُ٘خَٓ ٝ ٓؼخٍٟظٚ ًٌُي ُِوط١ٞ حُوخ١جش ىحهَ حُلِد ٝهظٜخ ، روخٛش ح٩ٗلَحكخص حُيؿٔخث٤ش ، ُْ ٣َك   

ٓزيأ ه٤ّٜٛٞش حُظ٘خهٞ كلٔذ رَ ١زّوٚ ططز٤وخ ِٓٔٞٓخ . ٝ َٗف حُوخػيس حُلِٔل٤ّش ُّٜلش آظَحط٤ـ٤خ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش 

 حُـي٣يس ٠ًٍَٝس ػ٣ٍّٞش ُ٪ػيحى ُ٪ٗظَح٤ًش ك٠ ح٤ُٜٖ :
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َّ ئالّ ذطٍم ٓهطِلس ٠ر٤ؼ٤ّح . ٓػحٍ"  ّٕ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ  ئٕ جُط٘حهٟحش جُٔهطِلس ٖٓ ق٤ع ٠ر٤ؼطٜح ال ٣ٌٖٔ إٔ ضك يُي أ

َّ ذط٣ٍوس جُػٌٞز جإلٖطٍج٤ًس ، ٝ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ ؾٔح٤ٍٛ جُٗؼد جُـل٤ٍز ٝ جُ٘ظحّ جإلهطحػ٢  جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُرٍؾٞج٣َس ٣ك

َّ ذط٣ٍوس جُكٍخ ج٤٘٠ُٞس جُػ٣ٌّٞس ،         َّ ذط٣ٍوس جُػٌٞز جُى٣ٔوٍج٤٠س ، ٝ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُٔٓطؼٍٔجش ٝ جإلٓر٣ٍح٤ُس ٣ك ٣ك

َّ ذط٣ٍوس ؾؼَ جٌُُجػس ؾٔحػ٤ّس ٝ ٌٓ٘٘طٜح ،    ٝ جُط٘حه ٝ ذ٤ٖ جُطروس جُؼحِٓس ٝ ٠روس جُلالّق٤ٖ ك٠ جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ٣ك

َّ ذط٣ٍوس  َّ ذط٣ٍوس جُ٘وى ٝ جُ٘وى جًُجض٢ ، ٝ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُٔؿطٔغ ٝ جُطر٤ؼس ٣ك ٝ جُط٘حهٝ وجنَ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ٣ك

، كططال٠ٖ جُؼ٤ِّٔحش جُوى٣ٔس ٝ جُط٘حهٟحش جُوى٣ٔس ، ٝ ض٘رػن ػ٤ِّٔحش ؾى٣ىز       ضط٣ٍٞ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس . ئٕ جُؼ٤ِّٔحش ضطرىٍّ 

س كٍم أْح٢ّْ ذ٤ٖ جُط٘حهٝ جًُٟ قِّطٚ غٌٞز كرٍج٣ٍ  ّٔ َّ جُط٘حهٟحش . كػ ٝ ض٘حهٟحش ؾى٣ىز ، ٝ ٠روح ًُُي ضهطِق ٠ٍم ق

ٍ ( ك٠ ٤ٌْٝح ، ٝ ًًُي ّٝ َّ ضِي  )ٖرح٠( ٝ ذ٤ٖ جًُٟ قِّطٚ غٌٞز أًطٞذٍ ) ض٣ٍٖٗ جأل ذ٤ٖ جُطٍم جُط٠ ئْطؼِٔص ُك

َّ جُط٘حهٟحش جُٔهطِلس ٛٞ ٓرىأ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔح٤٤ًٌٖٓ ج٤٤٘٤٘٤ُِٖ إٔ ٣ٍجػٞٙ  جُط٘حهٟحش . كاْطهىجّ جُطٍم جُٔهطِلس ُك

ح أٚكحخ جُؿٔٞو جُؼوحتى١ كال ٣ٍجػٕٞ ًٛج جُٔرىأ ئي أّْٜٗ ال ٣لٜٕٔٞ أّٗٚ ٣٘رـ٠ جُِؿٞء ئ٠ُ ٠ٍم ٓهطِلس ّٓ  ٍٓجػحز وه٤وس . أ

َّ جُط٘حهٟحش جُٔهطِلس ، ذَ ٣ؼط٘وٕٞ ذاٗطظحّ ٤ٚـس ٝجقىز ٣طه٤ِّٕٞ أّٜٗح ؿ٤ٍ هحذِس ُِطرىٍّ ، ٝ ٣طرّوٜٞٗح ذٌٛٞز  ك٠ ْر٤َ ق

آ٤ُّس ػ٠ِ ًَ ٖة ، جألٍٓ جًُٟ ال ٣إوٟ ْٟٞ ئ٠ُ ؾِد جٌُ٘ٓحش ػ٠ِ جُػٌٞز أٝ ئ٠ُ ئكٓحو ه٤ّٟس ًحٗص ض٤ٍٓ ػ٠ِ ٓح ٣ٍجّ 

 ( 84") قط٠ يُي جُك٤ٖ .

 

 ٤ّس ٝ جُه٤ّٚٞٛس :جُُٗٔٞ

 

٤ش ك٠ ح٠ُ٘خٍ ٟي  ّٔ ٝ ط٘خٍٝ ٓخٝ رخُزلغ ًٌُي ٓٔؤُش حُؼ٬هش ر٤ٖ ه٤ّٜٛٞش حُظ٘خهٞ ٝ ٤ُّٞٔٗظٚ ٝ ٢ٛ ٓٔؤُش ؿخ٣ش ك٠ ح٧ٛ

 حُيؿٔخث٤ّش رٞؿٚ هخٙ . ك٬كع أّٗٚ :

 

ٌٛح       ئيج ُْ ٗؼٍف ػ٤ّٓٞٔس جُط٘حهٝ ، ال ٗٓطط٤غ إٔ ٌٗطٗق جألْرحخ جُؼحٓس أٝ جألّْ جُؼحٓس ُكًٍس جأل"  ّٞ ٤ٖحء ٝ ضط

ٝ ٌُّ٘٘ح ئيج ُْ ٗىٌِ نح٤ّٚس جُط٘حهٝ كِٖ ٗٓطط٤غ إٔ ٗكىّو جُؿٍٞٛ جُهح٘ جًُٟ ٤ٔ٣ُّ ٤ٖثح ػٖ جأل٤ٖحء جألنٍٟ ، ٝ ُٖ 

ٌٛح ٝ ٖٓ غْ ّ ُٖ ٗٓطط٤غ إٔ ٤ُّٔٗ ذ٤ٖ  ّٞ ٗٓطط٤غ إٔ ٌٗطٗق جألْرحخ جُهحٚس أٝ جألّْ جُهحٚس ُكًٍس جأل٤ٖحء أٝ ضط

 ( 85)ٍ جُركع جُؼ٢ِٔ ." جأل٤ٖحء أٝ ٗكىّو قوٞ

 

ُْ ٣ٔظٞػذ حُيؿٔخث٤ّٕٞ ح٣ٌُٖ كِ٘ٞح ك٠ حُيٍحٓش حُـي٣ّش ُو٤ّٜٛٞش حُظ٘خهٞ حُؼ٬هش حُٜل٤لش حُـي٤ُّش ر٤ٖ ٤ُّٞٔٗش حُظ٘خهٞ 

َّ ٖٓ حُوخٙ ا٠ُ ح٢ُُّٞٔ٘ ) أٝ حُؼخّ (، ا٠ُ ٓؼَكش ٓلظٟٞ  ّٕ كًَش ٓؼَكش ح٩ٗٔخٕ طٔ ٝ ه٤ّٜٛٞظٚ. ٝ ُْ ٣ٔظٞػزٞح أ

ّٕ ٓؼَكش ح٤ٗ٧خء حُ ؼخٓش ػْ طؼٞى ا٠ُ حُوخٙ ) ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أٍه٠ ( ٝ ٌٌٛح ىٝح٤ُي ك٠ طٜخػي ُُٞز٢ّ ٫ ٓظ٘خ٢ٛ . ُْ ٣لٜٔٞح أ

ّٕ رٌٜٙ حُط٣َوش ، حُؼخّ  ) أٝ ح٢ُُّٞٔ٘ ( ٓٞؿٞى  ٌَّ ٖٓ ٓؼَكظٚ ُؼي٣ي ح٤ٗ٧خء حُوخٛش ٝ أ ح٩ٗٔخٕ ٤ٗ٨ُخء ػٔٞٓخ ٣ـذ إٔ طظ٘

َّ ٢ُّٞٔٗ ٓٞؿٞى ك٠ ػيى ؿ٤َ ٓظ٘خٙ ٖٓ ك٠ حُوخٙ ٝ ٣ٌٖٔ اٍؿخػٚ ا٠ُ ه٤ّٜٛٞش  أٝ رؼٞ حُو٤ّٜٛٞخص ٌُٖ ً

َّ هخٙ ٝ رخُظخ٢ُ ػخُـٞح حُ٘ظ٣َش ى " كو٤وش  حُو٤ّٜٛٞخص ، ًَ رٔلظٞحٙ حُوخٙ ٝ ٖٓ ٛ٘خى ، رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٓٞؿٞى ك٠ ً

حُ٘ظ٣َّش طؼخ٤١خ  ربهظٜخٍ طؼخ١ٞح ٓغ -ػخٓش " ، ٫ ٢ٛ طٔظوِٚ ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُوخٛش ٝ ٫ ٢ٛ ك٠ كخؿش ٧ٕ ططزّن ػ٤ِٜخ 

 ىؿٔخث٤خ. 

 ٍ ّٞ ّٕ ٤ُّٞٔٗش حُظ٘خهٞ ٝ ه٤ّٜٛٞظٚ ًحطٜخ طٔؼَّ ط٘خه٠خ كخُٞحكيس ٜٓ٘ٔخ طظل حًؼَ ٖٓ ًُي ، كَ٘ حُيؿٔخث٤ّٕٞ ك٠ كْٜ أّٗٚ رٔخ أ

ٍ ح٤ٗ٧خء ٝ ٓؼَكظٜخ ٫ كيٝى ُٜخ ٝ إٔ ٓخ ٛٞ ٢ُٞٔٗ ك٠  ّٞ ّٕ ِِٓٔش طط ٍ . ُْ ٣ٔظٞػزٞح أ ّٞ ا٠ُ ح٧هَٟ ٝ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طظل

َف ٓؼ٤ٖ ٣ٜزق هخٛخ ك٠ ظَف آهَ ٝ حُؼٌْ رخُؼٌْ ، ٓخ ٛٞ هخٙ ك٠ ظَف ٓؼ٤ّٖ ٣ٜزق ٢ُّٞٔٗ ك٠ ظَف ظ

 (86آهَ.)

 

َّ حَُأٓٔخ٤ُّش ٣ٔؼَّ ٌٛح ٤ُّٞٔٗش  ُِظي٤َُ ػ٠ِ ًُي آظؼَٔ ٓخٝ ٓؼخٍ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٩ٗظخؽ حَُٔٔ٘ى ٝ ح٤ٌُِّٔش حُوخٛش . كل٠ ظ

َّ . ٌُٖ ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رخُٔـظٔغ ، ػٔٞٓخ ًُي ٌَٗ هخٙ ٖٓ حُظ٘خهٞ حُظ٘خهٞ ٝٛٞ ؿ١َّٛٞ ٝ ٣ّ٘ن حُٔـظٔغ حَُأٓٔ خ٢ُّ ًٌ

ّٕ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ٣ـذ إٔ طٌٕٞ  ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ . ًخٕ ٌٛح رخُطزغ ٛخّ ك٠ طؼ٣َش حُظل٤ٌَ حُوخ١ت حُوخثَ ا

هٞ حُـ١َّٛٞ ٝ حٌَُ٘ حُوخٙ ُِظ٘خهٞ ر٤ٖ ٗلْ حُؼٍٞس ك٠ حُزِيحٕ حَُأٓٔخ٤ُّش . ك٠ ح٤ُٜٖ ، ك٠ طِي حَُٔكِش ًخٕ حُظ٘خ

 هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ ١ز٤ؼظٚ ٓـخ٣َ٣ٖ ُطز٤ؼش حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ك٠ حُزِيحٕ حَُأٓٔخ٤ُّش . 
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حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس  -ٝ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ، ١زؼخ ، ًٞٗٚ هخٙ ، ًخٕ ٌٛح حُظ٘خهٞ ٝ ١ز٤ؼش ح٤ٍَُٔٝس حُظ٠ ٣ليّىٛخ   

ٓئهٌطخ . اً ٤ٓـيٝ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ك٠ ُلظش ٓؼ٤ّ٘ش ، رٔؼخُـش ٌٛح حُظ٘خهٞ ، حٍَُٔٝ ا٠ُ حَُٔكِش حُٔٞح٤ُش أ٫ ٢ٛٝ  ًخٕ كو٢ -

ق ٓخٝ هخػيس ٌٛٙ حُٔٔؤُش        ّٟ َٓكِش حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش حُٔظ٤ِّٔس رخُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش . ٝ ٝ

 ٤ُّٞٔٗش حُظ٘خهٞ ٝ ه٤ّٜٛٞظٚ . ٝ ا٤ٌُْ ِّٓوٚ ُٔٞهق ٓخٝ ٝ ى٫ُظٚ  ًز٤َس :  ٝ ٗيّى ػ٤ِٜخ ك٠ طل٤َِ حُؼ٬هش ر٤ٖ

 

ئٕ جُؼالهس ذ٤ٖ ػ٤ّٓٞٔس جُط٘حهٝ ٝ نح٤ّٚطٚ ٢ٛ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٛلس جُٔٗطًٍس ٝ جُٛلس جُلٍو٣ّس ُِط٘حهٝ . ٝ ئّٗ٘ح ٗؼ٠٘ " 

ّٕ جُط٘حهٝ ٣ٞؾى ك٠ ؾ٤ٔغ جُؼ٤ِّٔحش ٝ ٣ٍٟٓ ك٤ٜح ٖٓ جُر ىج٣س قط٠ جُٜ٘ح٣س ، كحُكًٍس ، ٝ جأل٤ٖحء ،        ذحُٛلس جُٔٗطًٍس أ

ّٕ ئٌٗحٌ جُط٘حهٝ ك٠ جأل٤ٖحء ٛٞ ٌٍٗجٕ ًَ ٖة . ًٛج ٓرىأ ػ٢ّٓٞٔ ٣٘طرن  -ٝ جُؼ٤ِّٔحش ، ٝ جُطل٤ٌٍ  ًِّٜح ض٘حهٟحش . ٝ ئ

٘حهٝ . ٌُٖ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جألَٓحٕ ٝ ؾ٤ٔغ جألٓحًٖ ذىٕٝ ئْطػ٘حء . ٝ ٖٓ ٛ٘ح ؾحءش جُٛلس جُٔٗطًٍس أ١ جُٛلس جُٔطِوس ُِط

ًٛٙ جُٛلس جُٔٗطًٍس ًحت٘س ك٠ ًَ ٚلس كٍو٣ّس ، ٝ ذىٕٝ ٚلس كٍو٣ّس ال ضٞؾى ٚلس ٓٗطًٍس . كايج أذؼىٗح ؾ٤ٔغ جُٛلحش 

َّ ض٘حهٝ يج ٚلس نحٚس  جُلٍو٣ّس كَٜ ضرو٠ ٛ٘حى أ١ّ ٚلس ٓٗطًٍس ؟ ٝ جُٛلحش جُلٍو٣ّس ُِط٘حهٟحش ٗحضؿس ػٖ ًٕٞ ً

ئٕ ؾ٤ٔغ جُٛلحش جُلٍو٣ّس ٓٞؾٞوز ذٌٛٞز ٠ٍٝٗٓس ٝ ٓإهّطس ، ك٢ٜ ًُُي  ضهطِق ػٖ ٚلحش ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُط٘حهٟحش . ٝ

 ( 87)ٗٓر٤ّس ." 

 

" ، ر٤ّٖ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ أ٠٣خ ح٧ٓخّ حُلِٔل٢ ُٞؿٞى َٓحكَ ك٠ حَُٔكِش حُ٘خِٓش  ك٠ جُط٘حهٝك٠ ٌٛح حُلَٜ رخٌُحص ٖٓ " 

ٓخص ح٬ُُٓش ٝ حُظؼي٬٣ص ح٤ُِّٔٔس ُِـزٜش حُٔظّليس ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ، َٓكِش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ رٞؿٚ هخٙ أٓخّ ح٤ُٔخ

٫ ٗٞػخ ٓخ ٌٛٙ حُ٘وطش ك٠ ػَٔ ٓخرن ٝ رخُظخ٢ُ ُٖ ٗلؼَ ٛ٘خ ٟٓٞ طِو٤ٜٜخ . ٣َٟٔ حُظ٘خهٞ  ّٞ ٟي ح٤ُخرخٕ . ُوي كِِّ٘خ ٓط

ٍ أ١ ٗت ػزَ طِي ح٤ٍَُٔٝس ٝ ٣ليّى ٓلظٟٞ ح٤ٍَُٔٝس ٖٓ حُزيح٣ش ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش . ٝ ّٞ َّ  حُـ١َٛٞ ك٠ ٤ٍَٓٝس طط كو٢ رل

ٍ طِي ح٤ٍَُٔٝس ا٠ُ ٤ٍَٓٝس أهَٟ ٝ ٤ٓزَُ ط٘خهٞ ؿ١َّٛٞ  ّٞ حُظ٘خهٞ حُـ١َّٛٞ ح٤ُِّٔٔ ُٔلظٟٞ ح٤ٍَُٔٝس حُوخٛش ٓظظل

ش ػي٣ي حُظ٘خه٠خص حُظ٠ ٣ليّىٛخ ٝ ٣ئػَ ػ٤ِٜخ حُظ٘خهٞ  ّٔ ّٕ ػ ش َٓحكَ ٧ ّٔ ؿ٤َ أّٗٚ ىحهَ ح٤ٍَُٔٝس حُٔظ٤ِّٔس رظ٘خهٞ ؿ١َّٛٞ ػ

َّ أهَٟ أٝ طولّق ٓئهظخ أٝ ؿِث٤خ ٝ طزَُ ط٘خه٠خص حُـ١َّٛٞ  ٝك٠ ٓـَٟ ح٤ُٔ ٍَٝس ، طٜزق رؼٞ حُظ٘خه٠خص ٓلظيّس ٝ طل

 (88ؿي٣يس . )

 

ٍٙ ك٢ٜ ٓوخرَ ًُي طِؼذ ىٍٝح  ّٞ ٝ طئػَ حُظ٘خه٠خص ح٧هَٟ ػ٠ِ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ٝ ك٠ ك٤ٖ أّٜٗخ ك٠ ح٧ٓخّ ّٓليىس رظط

ٍ حُظ٘خهٞ ّٞ ٍٙ ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٕٞ  طط ّٞ ٍح ُُٞز٤ّخ ، ػزَ َٓحكَ .  ك٠ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ طط ّٞ  حُـ١َٛٞ طط

 

َّ ؿ٣َّٛٞخ ٢ٛ ٢ٛ ا٠ُ إٔ ٣طخف  ّٕ ١ز٤ؼش حُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ٓظظ ٓطزّوخ ػ٠ِ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ك٠ طِي حُلظَس ، ػ٢٘ ٌٛح أ

ؼٍٞس رخ٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ّش ٝ حَُأٓٔخ٤ُّش حُز٤َٝهَح٤١ّش / حٌُٔزَحى٣ٍّٝش ك٠ ح٤ُٜٖ . ٝ ٛٞ ٓخ ٤َْٓٓ ه٢ّ ٜٗخ٣ش حُ

حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ ريح٣ش حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش . ٌُٖ ىحهَ حَُٔكِش حُؼخٓش ُِؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٓظٞؿي َٓحكَ . ه٬ٍ 

حُلَد حُٔؼخى٣ش ٤ُِخرخٕ روخٛش  ، حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ ح٢٘٤ُٜ ٝ حَُؿؼ٤ّ٤ٖ حُٔل٤ّ٤ِٖ طَحؿغ ٓئهظخ ك٠ ك٤ٖ إٔ 

ش ح٤٘٤ُّٜ  ّٓ ش ٝ ح٤ُخرخٕ رخص ك٠ حُٔويّٓش ٝ ًخٕ ٌٛح ؿِءح ٖٓ ٤ٍَٓٝس حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ ط٘خه٠ٜخ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٧

ّ٘ٚ ٍْٓ َٓكِش هخٛش ىحهِٜخ .   حُـ١َٛٞ ٤ُْ ٓ٘ؼ٫ِ ػٜ٘خ ٝ ٌُ

 

 جُط٘حهٝ جٍُت٢ٓ٤ :   

 

 حَُث٢ٔ٤ :  " ًٔخ َٗف ٛٞ ًحطٚ ٢ٛ حُظ٘خهٞك٠ جُط٘حهٝحُ٘وطش ح٧ٓخ٤ّٓش حُظخ٤ُش حُظ٠ ط٘خُٜٝخ ٓخٝ ك٠ " 

 

 " ٌ ٍّ ٌ ٓؼوّىز ُٗة ٓح ض٘حهٟحش ػى٣ىز ، ٝ ال ذىّ إٔ ٣ٌٕٞ أقىٛح ٛٞ جُط٘حهٝ جٍُت٢ٓ٤ جًُٟ ٣و ّٞ َّ ػ٤ِّٔس ضط ضٞؾى ك٠ ً

س ض٘حهٝ ٌت٢ٓ٤ ٝجقى كو١ ٣ِؼد  ّٔ ٌٛح ... غ ّٞ ٌ جُط٘حهٟحش جألنٍٟ أٝ ٣إغٍ ك٠ ٝؾٞوٛح ٝ ضط ّٞ ٌٙ ٝؾٞو ٝ ضط ّٞ ٝؾٞوٙ ٝ ضط

َّ ٍٓقِ ٌ... ٝ ًُُي ٣٘رـ٠ ُ٘ح ك٠ وٌجْس أ١ّ ػ٤ِّٔس ٓؼوّىز ٣ٞؾى ك٤ٜح ض٘حهٟحٕ جُىٌٝ جُو٤حو١ ك٠ ً ّٞ س ٖٓ ٍٓجقَ ػ٤ِّٔس جُطط

أٝ أًػٍ إٔ ٗرًٍ هٛحٌٟ ؾٜٞوٗح ٢ً ٌٗطٗق جُط٘حهٝ جٍُت٢ٓ٤ ك٤ٜح . كايج أٌٓٓ٘ح ذُٓحّ ًٛج جُط٘حهٝ جٍُت٢ٓ٤ ، ئْططؼ٘ح 

 ( 89) قَ ْحتٍ جُط٘حهٟحش ذٍٓػس ."
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َّ ؟ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ك٠ أ١ّ ٓخ ٢ٛ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُظ٘ خهٞ حَُث٢ٔ٤ ٝ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ حٌُٟ ٣ليّى ٓلظٟٞ ح٤ٍَُٔٝس ًٌ

ٍ ح٤ٍَُٔٝس حُٔليّىس ٖٓ هزَ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔؼَّ  ّٞ ّْ ك٠ حَُٔكِش حُوخٛش ٖٓ طط ٝهض ٛٞ حُظ٘خهٞ ح٧ٛ

ّٕ كو٢ ٓؼخُـش حُظ٘خهٞ ح ٍ ٤ٍَٓٝس ٗخِٓش أٝ ؿ٣َٛٞش ا٠ُ أهَٟ ٧ ّٞ ُـ١َٛٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى١ّ ا٠ُ ًُي . ٝ حُظ٘خهٞ طل

حَُث٢ٔ٤ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ رخ٠ُز٢ ٛٞ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ٝ ٌُٖ ٤ُْ رخ٠ٍَُٝس ًٌُي اً ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔؼَّ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ 

َّ . ٌُٖ كو٢ ك٤ٖ ٣ٔؼّ  ٍٙ ىٕٝ إٔ ٣ٔؼَّ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ك٠ ٤ًِّظٚ ًٔليّى ُٔلظٟٞ ح٤ٍَُٔٝس ًٌ ّٞ َ ك٠ َٓكِش ٓؼ٤ّ٘ش ٖٓ طط

َّ ٣ٌٖٔ إٔ طئىٟ ٓؼخُـش حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ا٠ُ طل٣َٞ ح٤ٍَُٔٝس حُوي٣ٔش ا٠ُ  حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ًٌ

َّ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ حُوي٣ْ ٝ ظٍٜٞ ط٘خهٞ ٖٓ ٗٞع ؿي٣ي .   ٤ٍَٓٝس ؿي٣يس ٓل

 

ّٕ ٌٛٙ ٓٔؤُش ٓؼوّيس . ٝ ًٔخ ١ُزوض ك٠ ػٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ك٠ حُٜ ٤ٖ ًخٗض ًحص طؼو٤ي هخٙ . كخُظ٘خهٞ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ أ

َّ ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ح٤ُخرخ٤ٗش ) ا٠ُ ؿخٗذ ػ٘خَٛ حُٔـظٔغ  ش ح٤٘٤ُّٜش ًٌ ّٓ حَُث٢ٔ٤ ه٬ٍ حُلَد حُٔؼخى٣ش ٤ُِخرخٕ ًخٕ ر٤ٖ ح٧

ح٢٘٤ُٜ حُظ٠ طٔٞهؼض ك٠ ّٛق ح٤ُخرخٕ ( . ٝ ٓؼَّ ًُي َٓكِش هخٛش ٖٓ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس حُظ٠ كيّى ٤ٍَٓٝطٜخ 

حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ر٤ٖ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ٖٓ ؿٜش ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ّش ٝ حَُأٓٔخ٤ُّش حُز٤َٝهَح٤١ّش / حٌُٔزَحى٣ٍّٝش ٖٓ 

 ؿٜش أهَٟ . 

 

ض ٓؼخُـظٜخ أٝ طَحؿؼض ٓئهظخ أٝ ؿِث٤خ رٔخ ك٠ ًُي  ّٔ ١ٞحٍ َٓكِش كَد حُٔوخٝٓش ٟي ح٤ُخرخٕ ًخٗض رؼٞ حُظ٘خه٠خص هي ط

ّٕ ٤ٍَٓٝس حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٝ ط٘خه٠ٜخ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ أٝٓغ حُـٔ خ٤َٛ ٝ حُ٘ظخّ ح٩هطخػ٢ ٌُٖ ٌٛح ُْ ٣ؼٖ أ

ٍ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ا٠ُ َٓكِش  ّٞ ُض ا٠ُ ٤ٍَٓٝس ؿي٣يس . ر٣ِٜٔش ح٩ٓز٣َخ٤ّ٤ُٖ ح٤ُخرخ٤٤ّٖٗ طط ّٞ حُـ١َٛٞ هي ػُٞـض ٝ طل

س أهَٟ ٤ًِّخ حُظ٘خهٞ  َّ حُـ١َّٛٞ . كو٢ ح٥ٕ ػ٠ِ أٓخّ أػ٠ِ ٝػ٠ِ أٓخّ  ٓؼخُـش ؿي٣يس ٝ اكظيّ . ٓؼَ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ٓ

حُظ٘خهٞ ر٤ٖ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ٝ ح٩هطخػ٤ّش ٝ حَُأٓٔخ٤ُّش حُز٤َٝهَح٤١ّش / حٌُٔزَحى٣ٍّٝش ػ٠٘ طل٣َٞ ح٤ٍَُٔٝس 

 حُوي٣ٔش ) حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ( ا٠ُ ٤ٍَٓٝس ؿي٣يس ، حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش . 

 

 َّ " ٝ ُٔخًح أٌٖٓ ُٚ حَُ٘ٝع ك٠ كْٜ أك٠َ ُـٌٍٝ ك٠ جُط٘حهٌٝٛح َٟٗ ُٔخًح ًخٕ ػ٠ِ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ إٔ ٣ٌظذ " ٖٓ ً

٤ظٜخ . ٝ رؼي طل٤َِ ٓٔؤُش حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ، ٝحَٛ ٓخٝ طل٤َِ ٓٔؤُش حُٔظَٜ حَُث٢ٔ٤ ُِظ٘خهٞ . ٓخ ٛٞ ُّذ  ّٔ حُٔٔؤُش ٝ أٛ

 ٌٛٙ حُٔٔؤُش ؟ ًظذ ٓخٝ : 

 

َّ ٠ٍف ٖٓ  " ً ٌ ّٞ ّٕ ضط ٌ جُطٍف ج٥نٍ . ٝ ٣طٍجءٟ أق٤حٗح أ ّٞ جُطٍك٤ٖ جُٔط٘حه٤ٟٖ ، ك٠ أ١ّ ض٘حهٝ ًحٕ ، ٓطلحٝش ػٖ ضط

س ضٞجَٗح ك٠ جُوٟٞ ذ٤ٖ ٠ٍك٢ جُط٘حهٝ ، ٌُٖ ضِي ٤ُٓص ْٟٞ قحُس ٓإهّطس ٝ ٗٓر٤ّس ، كحُطلحٝش ٢ٛ جُكحُس جألْح٤ّْس .  ّٔ غ

غح٣ّٞٗح . كحُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ٛٞ جًُٟ ٣ِؼد جُىٌٝ جُو٤حو١ّ ك٠ كال ذىّ إٔ ٣ٌٕٞ أقى جُطٍك٤ٖ جُٔط٘حه٤ٟٖ ٌت٤ّٓ٤ح ٝ ج٥نٍ 

َّ ًٍُٓ ج٤ُٓطٍز ."  ٌٛح ك٠ جُىٌؾس جأل٠ُٝ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ُِط٘حهٝ ، جًُٟ ٣كط ٍّ  ( 90)جُط٘حهٝ . ٝ ئٕ ٠ر٤ؼس جُٗة ٣و

 

 ٝ أٟخف ٓخٝ رؼي ًُي رخ٠ُز٢ :

 

ٍ أقىٛٔح ئ٠ُ ج٥نٍ ، كططرىٍّ ٠ر٤ؼس ٌُٖ ًٛج جُٞٞغ ٤ُّ غحذطح ، ئي إٔ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ٝ ؿ٤ٍ جٍُت٢ٓ٤ "  ّٞ ُط٘حهٝ ٓح ٣طك

 ( 91")جُٗة ضرؼح ًُُي . 

 

ّْ ؿِء ٖٓ طٔخػَ ح٧ٟيحى حٌُٟ ٣ؼِٟ َُِٜحع ر٤ٜ٘خ .    ٌٛح ٛٞ أٛ

 

٤ش ػظ٤ٔش ٌُٜٙ حُ٘وطش ٤َ٘ٓح ا٠ُ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ًٌُي ا٠ُ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٤ُٜٖ  ّٔ ُوي أ٠ُٝ ٓخٝ أٛ

ٔخ٤َٛ ح٤٘٤ُّٜش ٖٓ ؿخٗذ ٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ش ٝ حٌُٔزَحىٍٝ ٖٓ حُـخٗذ ح٦ُهَ . ٝ ٣ظّـٚ ٓٞهغ ٓظَٜح حُظ٘خهٞ ٝ حُـ

ّٕ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ طظّـٚ ا٠ُ طل٣َٞ ًحطٜخ ا٠ُ ٓٞهغ ٤ٜٖٓٔ ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش ٝ طظّـٚ  ًّي أ ك٠ ٬ً ٣ٌٖٛ حُظ٘خه٤٠ٖ ا٠ُ حُظـ٤َّ ك٤غ أ

ٍ ا٠ُ ٤ٖٛ ؿي٣يس طلٌٜٔخ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ رو٤خىس ح٤ُٜٖ حُوي٣ٔش حُظ٠ ط٤ٜٖٔ ػ٤ِ ّٞ ٜخ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ش ا٠ُ حُظل

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ كِرٜخ ح٤ُ٘ٞػ٢ .
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ًّي ٓخٝ ٌٛح ٤ُ٘خَٟ ٟي ح٩كزخ١ ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رخُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ٝ ح٩ٓظ٬ّٔ حُطزو٢ ك٠ ٓخ ٣ظؼِّن رخُؼ٬هش ر٤ٖ       أ

حُـزٜش حُٔظّليس . ٝ طظّـٚ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٗلٞ ًٔذ ح٤ُٜٔ٘ش ٝ حُٔٞهغ حُو٤خى١ ك٠ ٌٛٙ  حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ٛلٞف

حُـزٜش حُٔظّليس ػزَ حَُٜحع ٝ ربٍطزخ١ ؿي٢ُ رٌُي طظّـٚ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٗلٞ حُظويّّ ػزَ كَد حُٔوخٝٓش ٟي ح٤ُخرخٕ ٝ أرؼي 

٩هطخػ٤ش ٝ حَُأٓٔخ٤ُش حُز٤َٝهَح٤١ش / حٌُٔزَحى٣ٍٝش . ٌُٖ ُٖ ٖٓ ًُي ٗلٞ اُلخم ح٣ُِٜٔش حُٜ٘خث٤ّش ٝ ح١٩خكش رخ٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح

 ٣لَٜ ٌٛح ا٫ّ ٖٓ ه٬ٍ ح٠ُ٘خٍ . 

 

س :  ّٞ  ك٠ حُٔوظطق حُظخ٢ُ ، ػزَّ ػٖ حُٔزيأ رو

 

َّ جُوى٣ْ ٛٞ هحٕٗٞ ػحّ ٌُِٕٞ ال ٣ٌٖٔ "   ّٕ قٍِٞ جُؿى٣ى ٓك َّ جُوى٣ْ " . ئ ٝ ًػ٤ٍج ٓح ٗطكىّظ ػٖ " قٍِٞ جُؿى٣ى ٓك

ىج . ئٕ ضكٍٞ ٖة ئ٠ُ ٖة آنٍ ضرؼح ُطر٤ؼطٚ ٝ ُِظٍٝف جُٔك٤طس ذٚ ٝ ذٞجْطس أٌٖحٍ ٓهطِلس ٖٓ جُولُجش ، ٓوحٝٓطٚ أذ

 ٌَّ َّ جُوى٣ْ . ئٕ ًَ ٖة ٣كٟٞ ض٘حهٟح ذ٤ٖ ٠ٍكٚ جُؿى٣ى ٝ ٠ٍكٚ جُوى٣ْ ، ض٘حهٟح ٣ٗ ضِي ٢ٛ ػ٤ِّٔس قٍِٞ جُؿى٣ى ٓك

َّ ًٍُٓ ج٤ُٓطٍز ، ذ٤٘ٔح ِِْٓس ٖٓ جٍُٛجػحش جُِٔط٣ٞس . ٝ ٗط٤ؿس ًُٜٙ جٍُٛجػحش ٣طؼح ظْ جُطٍف جُؿى٣ى ٝ ٣ٍضلغ ك٤كط

ّٕ جُٗة  جُطٍف جُوى٣ْ ٣طٟحءٍ ذٌٛٞز ضى٣ٌؿ٤ّس قط٠ّ ٣ٟٔكَ . ٝ قحُٔح ٤ٓ٣طٍ جُطٍف جُؿى٣ى ػ٠ِ جُطٍف جُوى٣ْ ، كا

ٌٛح ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ جُطٍف ج ٍّ ٍ ئ٠ُ ٖة ؾى٣ى ٖٓ ق٤ع جُطر٤ؼس . ٝ ٖٓ ًٛج ٍٟٗ إٔ ٠ر٤ؼس جُٗة ٣و ّٞ ٍُت٢ٓ٤ جُوى٣ْ ٣طك

 ّٕ َّ ًٍُٓ ج٤ُٓطٍز كا َّ ًٍُٓ ج٤ُٓطٍز . ٝ ػ٘ىٓح ٣طٍأ ضرىٍّ ػ٠ِ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ُِط٘حهٝ ، جًُٟ ٣كط ُِط٘حهٝ ، جًُٟ ٣كط

 ( 92")٠ر٤ؼس جُٗة ضطرىٍّ ضرؼح ًُُي. 

 

 ُـي٣ي ٝ حُوي٣ْ . ٌٌٛح ًخٗض حُؼ٬هش ر٤ٖ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ ٝ حُوٟٞ حَُؿؼ٤ّش ٝ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ر٤ٖ حُٔـظٔغ ح 

 

 : جٍُٔقِس جإلٖطٍج٤ًس

  

" ٬ٓكخ كخىح ك٠ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ك٤ٌ٘حى ٝ ٠ٜٗخ ريٍٝ ًز٤َ ك٠ ىكغ  ك٠ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔس" ٝ " ك٠ جُط٘حهًٝخٕ " 

ؿخٗزٜخ  ٤ٍَٓٝس حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ػزَ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش . ٝ كٞم ًُي ٓؼ٬ّ ًِ٘ح ٖٓ حُ٘ظ٣َّش حُٔخ٤ًٍّٔش ك٠

حُلِٔل٢ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ه٤ٔظٚ ًزَٟ ك٠ ح٠ُ٘خٍ ٝ ٓٞحِٛش حَُٜحع ٫ كو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ رَ ك٠ حُؼخُْ أ٠٣خ. ٌُٖ أػظْ 

ح٤٘٤٘٤ُِش ؿخء رؼي اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُز٬ى ًِّٜخ ، ك٠ كظَس حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش  -طط٣َٞ ٝ ططز٤ن ُِٔخ٤ًٍٔش 

 ح٤٘٤٘٤ُِّش ، حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش ٝ ططز٤وٚ ُٜخ . -َٙ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ ؿِء ك١ٞ٤ ٖٓ ٌٛح ًخٕ طط٣ٞ

 

ًّ٘خ طؼَٟ٘خ ك٠ ٓوخٍ ٓخرن ا٠ُ حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُٜحع ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ٝ حَُٜحع ػ٠ِ حُـزٜش ح٩هظٜخى٣ّش ٝ ح٤ُٔخ٤ّٓش . 

ًِّٗخ اٗظزخٛخ هخٛخ ػ٠ِ حَُٜحع ٟي حُ٘ظ٣َّش حَُؿؼ٤ّش كٍٞ " ح٧ٓخّ ح٩هظٜ خى١ حُٔوظٍِ " حُظ٠ ١زوٜخ حُظل٣َل٤ّٕٞ ك٠ ٍ

 حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٝ روخٛش هخثي كِٔل٢ ك٠ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ ٣خٗؾ ٤ٔٛخٕ ط٘خٕ . 

 

طيحكغ ٗظ٣َّش ٣خٗؾ حَُؿؼ٤ّش ػٖ أّٗٚ ػ٠ِ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش إٔ طويّ حُؼ٬هخص حَُأٓٔخ٤ُّش ًٔخ طويّ حُؼ٬هخص ح٩ٗظَح٤ًّش ك٠ حُوخػيس 

ّٕ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ح٩هظٜخى٣ّش ٝ ٣ـ ذ كظ٠ إٔ طويّ حُزَؿٞح٣ُّش كٌخٗض ؿِءح ٖٓ ٝ رو٤ش ٖٓ " ٗظ٣َش هٟٞ ح٩ٗظخؽ " ٝ ٓلخىٛخ أ

ك٠ ح٤ُٜٖ ًخٗض ٓظؤّهَس ُِـخ٣ش ٝ ٫ طٔٔق رخُظويّّ ٗلٞ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حُو٠خء ػ٠ِ حُؼ٬هخص حَُأٓٔخ٤ُّش ٝ أّٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ٔٔق 

ٍ ىٕٝ طلي٣ي ٝ ُٔيّس ٣ٞ١ِ ّٞ ش َُِأٓٔخ٤ُّش رخُظط ّٔ ش هزَ حُظّٞؿٚ ٛٞد ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ رخُظخ٢ُ كٔذ ٌٛٙ حُ٘ظَس ، حُٜٔ

 ًخٗض " طؼ٣ِِ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس " ٝ ه٤َ كظ٠ّ ك٠ ٌٛٙ حُظَٝف " ح٩ٓظـ٬ٍ كٖٔ" . 

 

ٍ ٖٓ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ طؼخٍٝ ٓغ حُزَٗخٓؾ حُ ّٞ ظل٣َل٢ ٍ        ٛخؽ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ حُو٢ّ حُؼخّ ُِظل

" طؼ٣ِِ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس " ٝ ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣٘خَٟ ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ٤ُلطْ ح٧ٓخّ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ُِو٢ّ حُٔؼخىٟ 

 ُِؼٍٞس.

 

ٍ ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ ، ٗيّى ٓخٝ ك٠ جُط٘حهٝٝ رخُلؼَ هي طٞهّغ ٓخٝ ًُي ٌٓ٘ "     ّٞ "  كل٠ حُلي٣غ ػٖ طل

ّٕ ٌٛح ٣٘طزن ػ٠ِ أ٤ٗخء أهَٟ ًخُظ٘خهٞ ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ حُز٤٘ش حُظلظ٤ّش ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ٝ ٝؿٚ  ػ٠ِ أ

َّ ػزَ  ٤ش ًزَٟ ك٠ طز٤خٕ ٤ًق ٝ ُٔخًح ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ح٤ُٜٖ إٔ طٔ ّٔ رخُظخ٢ُ َٟرش ه٣ّٞش ُِٔخى٣ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ّٗش. ٌّٓحى ًخٕ ٌُٜح أٛ
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ّٕ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ُْ طٌٖ  حَُٔكِش حَُأٓٔخ٤ُّش رَ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طظويّّ ػزَ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش رخَُؿْ ٖٓ أ

ٍس ؿيح . ك٤ٜ٘خ ًظذ :  ّٞ  ٓظط

 

ّٕ جألٍٓ ػ٠ِ نالف يُي ك٠ ذؼٝ جُط٘حهٟحش . ٓػحٍ يُي إٔ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس ٢ٛ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤  " ّٖ ذؼٝ جُ٘حِ أ ٝ ٣ظ

ّٕ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِّٔس ٢ٛ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ك٠ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍّس ٝ ذ٤ٜ٘ح ،    ك٠ جُط٘حهٝ ذ٤ٜ٘ح ٝ ذ٤ٖ ػالهحش جإلٗطحؼ ، ٝ أ

ٍ ٓطرحوٍ ك٠ ًٍُٓ  ّٞ ٝ إٔ جُوحػىز جإلهطٛحو٣ّس ٢ٛ جُطٍف جٍُت٢ٓ٤ ك٠ جُط٘حهٝ ذ٤ٜ٘ح ٝ ذ٤ٖ جُر٘حء جُلٞه٢ ، ٝ ال ٣كىظ ضك

٣س جُى٣حٌُط٤ٌ٤س . ٚك٤ف إٔ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس ،            أ١ّ ٠ٍف ٜٓ٘ح . ًٛٙ ٢ٛ ٗظ٣ٍس جُٔحو٣س ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس ، ال ٗظ٣ٍس جُٔحو

ٝ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔس ، ٝ جُوحػىز جإلهطٛحو٣س ، ضِؼد ػحوز جُىٌٝ جٍُت٢ٓ٤ جُكحْْ ، ٝ ٖٓ ٣ٌٍ٘ ًٛٙ جُكو٤وس ال ٣ٌٕٞ ٓحو٣ّح . 

 َّ ّٕ ػالهحش جإلٗطحؼ ٝ جُ٘ظ٣ٍس ٝ جُر٘حء جُلٞه٢ ضِؼد ذىٌٝٛح ، ك٠ ظ ظٍٝف ٓؼ٤ّ٘س ، جُىٌٝ  ٌُٖ ٣ؿد إٔ ٗؼطٍف ًًُي ذأ

ّٕ جُطؿى٣ىجش  ٌ جُوحػىز جإلهطٛحو٣ّس ، كا ّٞ جٍُت٢ٓ٤ جُكحْْ ... ٝ ػ٘ىٓح ٣ؼٞم جُر٘حء جُلٞه٢ ، ًح٤ُٓحْس ٝ جُػوحكس ، ضط

 ج٤ُٓح٤ّْس ٝ جُػوحك٤ّس ضٛرف جُؼحَٓ جٍُت٢ٓ٤ ٝ جُكحْْ . أضٍجٗح ٗهحُق جُٔحو٣ّس ذوُٞ٘ح ًٛج ؟ ًالّ ... ٤ُّ ًٛج ٓهحُلح ُِٔحو٣ّس ،

ّٓي جُكحَّ ذحُٔحو٣ّس جُى٣حٌُط٤ٌ٤س .")  ( 93 ذَ ٣ؼ٠٘ ذحُٟر١ ضلحوٟ جُٔحو٣ّس ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس ٝ جُطٔ

 

ٓطزّوخ ٌٛح حُٔزيأ ػ٠ِ ٟٝغ ح٤ُٜٖ رخ٠ُز٢ رؼي اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ػ٠ِ ٗطخم حُز٬ى ، ر٤ّٖ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ أّٗٚ ىٕٝ 

ٍ . " طؼ٣ِِ حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس " ٣ؼ٠٘ حَُأٓٔخ٤ُش      آٍخء ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٤ًش ُٖ طٔظط٤غ ح٤ُٜٖ ٓٞحٛ ّٞ ِش حُظط

ٍ " كو٢ ح٩ٗظَح٤ًش ٣ٌٜٔ٘خ إٔ ط٘وٌ ح٤ُٜٖ " ٝ ىٕٝ آٍخء ر٤٘ش كٞه٤ّش ٝ طو٣ٞظٜخ ، ىٕٝ إٔ  ّٞ ٝ ٤ٓؼَهَ ٝ ُٖ ٣ٔخػي ٌٛح حُظط

َؿؼ٤ّش ٝ ىٕٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝ ٤ٓخٓش       طٔٔي حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ كِلخإٛخ رخُِٔطش ٝ ىٕٝ إٔ طٔخٍّ حُيًظخط٣ٍٞش ػ٠ِ حُطزوخص حُ

ٍ ٝ " اُظٜخّ" ٓخ طزو٠ ٖٓ حُؼ٬هخص  ّٞ ٝ ػوخكش اُن ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُو٤خىس ُٖ ٣ٔظط٤غ حُز٘خء ح٩هظٜخى١ ح٩ٗظَح٢ً حُظط

ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٫ ٣٘زـ٠  حَُأٓٔخ٤ُّش حُٔظزو٤ّش ه٬ٍ حَُٔكِش ح٩ٗظوخ٤ُّش . ٝ ُٖ ٣ٌٖٔ ُِز٤٘ش حُلٞه٤ّش إٔ طويّ ٬ًّ ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ

 رخُظؤ٤ًي إٔ طويّ حُزَؿٞح٣ُش . 

 

كٌخٕ َٛحػخ كخىح ٝ ك٣ٞ٤خ ا٠ُ أه٠ٜ حُليٝى ٝ روٟٞٚ ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ٝ ح٤ُٔخ٤ّٓش ٝ ح٩هظٜخى٣ّش ًخٕ ٌٓٔ٘خ    

 ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ ط٤ٜٖٔ ٝ طٞحَٛ حُظويّّ ػ٠ِ حُط٣َن ح٩ٗظَح٢ً . 

 

ص رخ٧ٓخّ حَُٔ َّ َ ا٠ُ ًَٓ٘ش ح٤ٌُِّٔش ك٠ ح٧ٓخّ ، ك٠ ٝ ٌُٖ رؼي إٔ ٓ ّٛ ُْ ٣٘ظٚ حَُٜحع  1956كِش ح٩ٗظوخ٤ُّش ، رؼي حُظٞ

حُطزو٢ ٝ ٖٓ ه٬ٍ ه٤خىس حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُـٔخ٤َٛ حُٞحٓؼش ك٠ هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ طِي حُظَٝف هخّ ٓخٝط٠ٔ طٞٗؾ 

 ح٤٘٤٘٤ُِش ٝ ه٤٠ّش ح٤ُ٘ٞػ٤ّش .   -رؤػظْ اٟخكخطٚ ُِٔخ٤ًٍٔش 

 

 ُؿى٤ُس :ضؼ٤ٔن ج

 

ح٤٘٤٘٤ُِش ٝ ططز٤وٚ ُٜخ أَٓح ك٣ٞ٤ّخ . ًٝخٕ ؿَٞٛ اٟخكخص ٓخٝ  -ًٔخ أٗق حًٌَُ ، ًخٕ طط٣َٞ ٓخٝ ٓظ٠ طٞٗؾ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش 

ًّي ٓخٝ ىٝٓخ ٝ ٗيّى حُظؤ٤ًي ك٠ حُلظَس  -ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍٔش  ح٤٘٤٘٤ُِش طِو٤ٜٚ ٝ طط٣َٞٙ ُلْٜ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ٝ ططز٤وٚ . ٝهي أ

ٍ ح٤ٗ٧خء ا٠ُ ٗو٠٤ٜخ ٝ طؼ٣ٞٞ حُـي٣ي ُِوي٣ْ ، ًَ ًُي ك٠  ح٩ٗظَح٤ًش ّٞ ػ٠ِ حُـي٤ُّش ٝ حُلًَش ٝ حُظـ٤َّ ٝ حُولِحص ٝ طل

َّ اُن ، ربهظٜخٍ ك٠ طؼخٍٝ ٓغ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ.  طؼخٍٝ ٓغ طّٞؿٜخص ح٩ٓظوَحٍ " ح٬١٩ه٤ش " ٝ ط٤ًَِ " ٗظخّ أػظْ " ٓٔظٔ

  

 ( 94" . ) وٌجْس جُؿى٤ُّس ذاؾطٜحو ٝ كؼح٤ُّس ًر٤ٍز ؾىّجِ ػ٠ِ حُيػٞس ا٠ُ" ، ٗيّى ٓخٝ رؤِٓٞرٚ حُوخٙ حُٔظ٤ّٔ  1966ك٠  

 

َّ ىًظخط٣ٍٞش  1958ك٠  ، ك٤ٖ َٗع  ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٠ طط٣َٞ أٓخّ ٗظ٣َظٚ حُؼظ٤ٔش كٍٞ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ػِّن :

 

حء ٝ ػىّ جُكى٣ع ػٖ جٍُٛجع ٤ُ"  ّٔ ٌ ػرٍ  -ّ ٓح٤ًٌٓس جُكى٣ع ػ٠ِ جُىٝجّ ػٖ جُٞقىز جُٛ ّٞ ٤٘٤٘٤ُّس كحُٞقىز ضطط

 ٍ ّٞ َ ئ٠ُ جُٞقىز . ٝ جألٍٓ يجضٚ ٣َٗٔ جُكُخ ٝ جُطروحش ٝ ٚلٞف جُٗؼد . جُٞقىز ضطك ّٚ جٍُٛجع  ٝ ًٌٛج كو١ ٣ٌٖٔ جُطٞ

ئ٠ُ ٍٚجع ٝ جٍُٛجع ئ٠ُ ٝقىز أنٍٟ . ال ٣ٌٖٔ إٔ ٌٗطل٢ ذحُكى٣ع ػٖ جُٞقىز جُٛٔحء ٝال ٗطكىّظ ػٖ جٍُٛجع ٝ ػٖ 

ٟحش . ال ٣طكىّظ جإلضّكحو جُٓٞك٤حض٢ ػٖ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُو٤حوز ٝ جُٔوٞو٣ٖ . ُٞ ُْ ضٞؾى ض٘حهٟحش ٝ ٍٚجػحش ُٔح ٝؾى جُط٘حه
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ز . جُكى٣ع ػ٠ِ جُىٝجّ ػٖ جُٞقىز ٣ٔػَّ " ٓٓركح ٖٓ جُٔحء  ٍّ جُؼحُْ ، ُٔح ٝؾى ضوىّّ ٝ ال ق٤حز ٝ ُٔح ٝؾى أ١ ٖة ذحُٔ

ٍّ ذٍٔقِس ٖٓ جٍُٛجع ٖٓ أؾَ ٝقىز جٍُجًى " ٣ٌٖٔ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ جُرٍٝوز . ٣٘ر ـ٠ إٔ ٗكّطْ أْحِ جُٞقىز جُوى٣ٔس ٝ إٔ ٗٔ

 (95" )ػ٠ِ أْحِ ؾى٣ى . ٓح جألكَٟ ْرهس ٌجًىز  ج٤ُٔحٙ أّ ٣حٗـط٢ٓ ] ٍٜٗ ٢٘٤ٚ [ ال ٣ٟ٘د ٤ٓحٛٚ ؾح٣ٌس ، ٛحوٌز . 

 

ّٕ ٓظخ٤ُٖ اٗلَف ػٖ حُـي٤ُّ  ّٕ ٓخٝ ُّوٚ أ ،  1957ش اٗلَحكخص ًحص رخٍ . كل٠ ك٠ ػيّس ٗوخ١ ٓخروش ، ٝهؼض ح٩ٗخٍس ا٠ُ أ

٫ رٔخ هخُٚ رٟٞٞف : ّٞ  ٓ٘ش هزَ حُظؼ٤ِوخص حُٔويّٓش ، هخّ ٓخٝ رظل٤َِ طو٣َزخ ٟخك٠ ٌُٜٙ حُٔٔؤُش ٝ ٖٓ حُٔل٤ي ح٩ٓظٜ٘خى ٓط

 

ّٕ ك٠ ًحٕ ُىٟ ْطح٤ُٖ ه١ٓ ًر٤ٍ ٖٓ ج٤ُٔطحك٣ُ٤وح ٝ هى ػِّْ ػى٣ى جُ٘حِ إٔ ٣طّرؼٞج ج٤ُٔطحك٣ُ٤وح  " طخ٣ٍن ". ٝ أٗخٍ ا٠ُ أ

 حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔٞك٤خط٢ ) حُزِ٘ل٢ ( :

 

ّٕ جأل٤ٖحء ٓطٍجذطس وٕٝ  " ّٕ ُِؿى٤ُّس جُٔح٤ًٌّٓس ٓرحوب أٌذؼس ٌت٤ٓ٤ّس ٝ جُٔرىأ جألْح٢ْ ضٍجذ١ جأل٤ٖحء ٝ ًأ ٣وٍٞ ْطح٤ُٖ ئ

ز . ٓح ٢ٛ ئيج جأل٤ٖحء جُٔطٍجذطس ؟ ٢ٛ ٓظٍٜج جُط٘حهٝ ك٠ جُٗة . كٌَِ ٖة ٓظٍٜج ض٘حهٝ . ٝ  ٍّ جُٔرىأ جٍُجذغ ْرد ذحُٔ

ُىٟ ْطح٤ُٖ ٣طكىّظ ػٖ جُط٘حهٝ جُىجن٢ِ ك٠ جأل٤ٖحء ٝ ٣طكىّظ كو١ ػٖ ٍٚجع جألٞىجو وٕٝ جإلٖحٌز ئ٠ُ ٝقىضٜح .        

 ٝ ذحُ٘ٓرس ُِوحٕٗٞ جُؿ١ٍٛٞ ُِؿى٤ُّس ، ٝقىز جألٞىجو ، ٛ٘حُي ك٠ إٓ ٓؼح ٍٚجع ٝ ٝقىز ذ٤ٖ جألٞىجو جُط٠ ٢ٛ ٓؼح ٓط٘حكٍز     

ٍ  جُٞجقى ٜٓ٘ح ئ٠ُ ج٥نٍ ك٠ ظٍٝف ٓؼ٤ّ٘س .  ٝ ٓطٍجذطس ٝ جُط٠ ّٞ  ٣طك

 

ٗظٍز ْطح٤ُٖ ض٘ؼٌّ ك٠ ٓىنَ " قٍٞ جُطٔحغَ " ، ك٠ جُٔ٘ؿى جُلِٓل٢ جألٚـٍ ، جُطرؼس جٍُجذؼس ، جٌُٔ٘ٗٞ ك٠ جإلضكحو 

٤ٖ جُك٤حز        جُٓٞك٤حض٢ ٝ ك٤ٚ ٣وحٍ :" ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؾى ضٔحغَ ذ٤ٖ جُكٍخ ٝ جُِْٓ ، ذ٤ٖ جُرٍؾٞج٣َس ٝ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ، ذ

ٝ جُٔٞش  ٝ ٓظحٍٛ ٓٔحغِس ألّٜٗح ٓطؼحٌٞس ؾ٣ٍّٛٞح جُٞجقىز ٓغ جألنٍٟ ٝ ًالٛٔح ٓط٘حك٣ٍٖ ... ًٛج جُطأ٣َٝ نطأ ػ٠ِ ٠ٍٞ 

ال جُٞجقىز ئ٠ُ جألنٍٟ ك٠ ظٍٝف  ّٞ جُه١ّ ضٔحٓح ... جُكٍخ ٝ جُِْٓ ًحٗطح ًالٛٔح ٓط٘حكٍض٤ٖ ٝ ٓطٍجذطط٤ٖ ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضطك

ىأ جإلػىجو ُِكٍخ ك٠ َٖٓ جُِْٓ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ض٘ىُغ كؿأز ؟ ئيج ُْ ٣ؼى ُِِْٓ َٖٓ جُكٍخ ، ٤ًق ٣ٌٖٔ ُٜح ٓؼ٤ّ٘س . ئيج ُْ ٣ر

 إٔ ضأض٢ كؿأز ؟ 

 

َّ جُٔحوز  َّ ٜٓ٘ٔح ئ٠ُ جألنٍٟ ذحُطح٢ُ ٖٓ كِٟي هَ ٠ُ ٖٓ أ٣ٖ ضأض٠ جأل٤ٖحء جُك٤ّس ... ً ٍ جُك٤حز ٝ جُٔٞش ً ّٞ ئيج ُْ ضطك

ٍّ ذ٤ٌٍٓٝز ضـ٤ٍّ ،  ج        جُك٤ّس ضٔ ٍّ ض٘ٗأ ٝ ضطٞجُى ٝ ض٘ىغٍ . ذ٤٘ٔح جُك٤حز ٤ٌٍْٝز ، جُك٤حز ٝ جُٔٞش ضهٞٞحٕ ٍٚجػح ٓٓطٔ

ال جُٞجقىز ئ٠ُ جألنٍٟ ،  ّٞ َّ ٝهص . ئيج ُْ ضٓططغ جُرٍؾٞج٣َس ٝ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح إٔ ضطك الٕ جُٞجقىز ئ٠ُ جألنٍٟ ك٠ ً ّٞ ٝ ضطك

 ُرٍؾٞج٣َس ج٤ُٜٖٔٔ ػ٤ِٜح ؟...٤ًق ٣ٌٖٔ ػرٍ جُػٌٞز إٔ ضٛرف جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ج٤ُٜٔٔ٘س ٝ ج

 

 ( 96.)أنلن ْطح٤ُٖ ك٠ ٌؤ٣س جُؼالهس ذ٤ٖ ٟٗحٍ جألٞىجو ٝ ٝقىز جألٞىجو "   

 

٤ش هخٛش ك٤ٌ٘حى ٧ّٜٗخ ًخٗض كظَس اٟطَحرخص ك٠ ح٤ُٜٖ ًٔخ ك٠ ػيى ٖٓ حُزِيحٕ ح٩ٗظَح٤ًش ٗخؿٔش ػٖ  ّٔ ًخٗض ٌُٜح أٛ

ٝهَح٤١ش  ٝ ٗٞحهٚ أهَٟ ك٠ ٤ٓخٓخص حُلِد ٝ حُيُٝش ك٠ ٌٛٙ حُزِيحٕ . ٓوخٝٓش حَُؿؼ٤٤ّٖ ُ٪ٗظَح٤ًش ٝ ػٖ حُظّٞؿٜخص حُز٤َ

٤ش رٌٔخٕ حُظ٤٤ِٔ ٝ حُظؼخَٓ حُٜل٤ل٤ٖ ٓغ ٗٞػ٢ حُظ٘خه٠خص حُٔوظِلش  ّٔ حُظ٘خه٠خص ك٠ ِٛذ حُ٘ؼذ          -ٖٓ ٛ٘خ ٖٓ ح٧ٛ

٤ّش ٢ٛ أٟيحى ٌُّٜ٘خ ًٌُي طٔخػَ ٝ ٣ٌٖٔ حُٔظيحهِش . حُظ٘خه٠خص حُؼيحث٤ّش ٝ ؿ٤َ حُؼيحث -ٝ حُظ٘خه٠خص ر٤ٖ حُ٘ؼذ ٝ حَُؿؼ٤ّ٤ٖ 

ٍ حُٞحكيس ا٠ُ ح٧هَٟ .  ّٞ  إٔ طظل

 

ٍ ا٠ُ ط٘خه٠خص ط٘خك٣َّش اًح ُْ  ّٞ ّٕ حُظ٘خه٠خص ؿ٤َ حُؼيحث٤ش / حُظ٘خك٣َش ٣ٌٖٔ إٔ طظل ك٤ٜ٘خ ، ًٍِ ٓخٝ رٞؿٚ هخٙ ػ٠ِ أ

ًِّ ٓخٝ ػ ٫ أػ٬ٙ ، ٍ ّٞ ّٕ ك٠ طِي حُظَٝف ٝؿي طؼخُؾ رط٣َوش ٛل٤لش . ٝ ك٠ ٗلْ حُوطخد حُٔٔظٜ٘ي رٚ ٓط ٠ِ ٗوطش أ

ّٕ 97حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ طؼز٤َح ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ًز٤َ ، ك٠ حُظ٘خهٞ ك٠ ِٛذ حُ٘ؼذ . ) ( ٓخ ًخٕ ٣٘يّى ػ٤ِٚ ٛٞ أ

حَُؿؼ٤ّ٤ٖ ح٧ػيحء ًخٗٞح ٤ٓٔظل٤يٕٝ ٖٓ ٗٞحهٚ ٓؼ٤ّ٘ش ٝ ظَٝف ٛؼزش ٣٩ـخى ػيّ آظوَحٍ ٝحٓغ ٝ كظ٠ اٗظلخٟش ك٠ ؿِء 

 ٟي حُلِد ٝ حُيُٝش .ٖٓ هطخػخص حُ٘ؼذ 

 

ّٕ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ُْ ٣ٍِ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش حٌُٟ ٛٞ ػٔٞٓخ ط٘خهٞ ط٘خك١َ       ٛ٘خ ُْ ٣ٌٖ ٣لخٍٝ إٔ ٣ًٌَ أ

ّٕ ك٠ ظَٝف ح٤ُٜٖ ًخٕ ٛل٤لخ إٔ ٣ؼخُؾ حُظ٘خهٞ ٓغ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش رٜلش ؿ٤َ ػيحث٤ش ١خُٔخ ًخٕ ًُي  ) ٝ ُٞ أ
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، ٗوي ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رَٜحكش ح٤ُٜخؿش حُظ٠ ٝهؼض حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔئطَٔ  1957، ك٠ أٝحهَ ٓ٘ش  ٌٓٔ٘خ ( .  رخُلؼَ

ّٕ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ًخٕ ر٤ٖ حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً حُٔظويّّ ٝ هٟٞ ح٩ٗظخؽ  1956حُؼخٖٓ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ) ( حُوخثِش رؤ

ّٕ  حُٔظؤّهَس ٢ٛٝ ٤ٛخؿش طل٣َل٤ّش ٓ٘خ٠ٛش ُِو٢ّ حُٜل٤ق كٍٞ إٔ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ًخٕ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ أ

ّٕ حَُٜحع حُطزو٢ ٝؿي حُظؼز٤َ ػ٘ٚ 98كَرش حُؼٍٞس ّٓٞؿٜش ٟي ح٧ه٤َس .) َ ا٤ُٚ رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ أ ّٛ ( . ٝ ٓخ ٣ٞىّ ٓخٝ حُظٞ

َٟ ٞٛ ، ّٝ ٍٝس حُظ٤٤ِٔ ٝ حُٔؼخُـش رٜلش ٝحٓؼش ك٠ ط٘خه٠خص ك٠ ٛلٞف حُ٘ؼذ ٛٞ حُظويّّ رخُؼٍٞس ٝ ٣ِٛٔش ٓوخٝٓش حُؼي

َّ ر٘خ أػ٬ٙ "  1957حُٜل٤لش ٬ٌُ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُظ٘خه٠خص ك٠ حُٔـظٔغ . ًٔخ ه٤َ ك٠ هطخد ؿخٗل٢  ٤ًل٤س ٓؼحُؿس  حٌُٟ ٓ

ّٝ ٝ ٓؼحُؿس جُط٘حهٝ ك٠ ٚلٞف جُٗؼد وجنَ جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ٛٞ كٍع ٖٓ جُؼِْ ق١ٍّ  جُط٘حهٝ ذ٤ٖ جُٗؼد ٝ جُؼى

 ( 99" . )ذحُىٌجْس ػٖ ًػد 

 

قٍٞ جُٔؼحُؿس جُٛك٤كس  ُِط٘حهٟحش ذ٤ٖ ( ، " 1957ٝ أُو٠ ٓخٝ هطخرخ ػظ٤ٔخ كٍٞ حُٔٔؤُش ك٠ حَُٜ٘ ح٬ُكن ) ك٤ل١َ 

 " . ك٠ ًُي حُوطخد أػخى ٓخٝ هٍٞ : ٚلٞف جُٗؼد

 

ّٕ هحٕٗٞ ٝقىز جألٞىجو ٛٞ جُوحٕٗٞ جُؿ١ٍٛٞ ُِؼحُْ . ٝ ًُٜج جُوحٕٗٞ ذؼى ػحُٔ"  ٢ ئي ٣٘ٓكد ضؼطرٍ جُلِٓلس جُٔح٤ًٌّٓس أ

 (100". )ػ٠ِ جُطر٤ؼس ٝ جُٔؿطٔغ جإلٗٓح٢ٗ ٝ جُلٌٍ 

 

: ّٕ  ٝأٓظََٓ ٤ُِّق ػ٠ِ أ

 

ح ٣ىكغ جأل٤ٖحء ٝ جُظٞجٍٛ ئ٠ُ جُكًٍس ٝ جُطـ٤ٍّ " ّٔ (   101")ذ٤ٖ ٓظ١ٍٜ جُط٘حهٝ ٣ٞؾى ك٠ إٓ ٓؼح ، جُٞقىز ٝ جٍُٛجع ٓ

ؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ٝ ذحُ٘ط٤ؿس ق٤ٖ ٣ٞجؾٜٕٞ ٣ٍكٝ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘حِ جإلػطٍجف ذطٞجَٚ جُط٘حهٟحش ك٠ جُٔ ٝ ٗوي "

جُط٘حهٟحش جإلؾطٔحػ٤ّس ال ٣ٌٕٞٗٞ ٚح٤ٌٖٓ ٝ ال ٣وٕٞٓٞ ذأ٣ّس ٓرحوٌز ، ئّْٜٗ ال ٣لٜٕٔٞ إٔ جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ٣ٛرف أًػٍ 

َّ جُٛك٤ك٤ٖ ُِط٘حهٟحش َ ػرٍ ج٤ٌٍُٓٝز جُالٓط٘ح٤ٛس ٖٓ جُٔؼحُؿس ٝ جُك ُّ  (102" .) ٝقىز ٝ ٣طؼ

 

َّ ٜٓ٘ٔخ ا٠ُ ٗو٠٤ٚ ، ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش. ٝ ػ٠٘ ًُي ٝ ١زّن ٓخٝ ط٠ٔ طٞ ً ٫ ّٞ ّٕ ٓظَٜح حُظ٘خهٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل ٗؾ هخٕٗٞ أ

ّٕ ح٩ٟطَحرخص حُلخِٛش ٣٘زـ٠ إٔ طؼخُؾ ؿي٤ُّخ . اّٜٗخ أٍٓٞ ٤ّٓجش ٝ ٌٛح ٓظَٜٛخ حَُث٢ٔ٤ حٌُٟ كيّى ١ز٤ؼظٜخ ٌُٖ  ك٤ٜ٘خ أ

٘ض ٓظَٜح ا٣ـخر٤ّ  ّٔ ٍ ا٠ُ ٗت ؿ٤ي ٧ّٜٗخ ط٠ ّٞ خ كوي ً٘لض ٗٞحهٚ حُلِد ٝ حُيُٝش ٝ أهطخثٜٔخ ؿخػِش ٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ طظل

ُ حُٞكيس ِٛذ حُ٘ؼذ ، رٔخ ك٠ ًُي  ِّ حٌُٖٔٔ ا٬ٛكٜخ . ػزَ ٌٛٙ ح٤ٍَُٔٝس ، اًح ٓخ ػُٞـض رط٣َوش ٛل٤لش ، ٓظظؼ

أًؼَ ػُِش ٝ أًؼَ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُو٤خىس ٝ حُٔوٞى٣ٖ ٝ ٓظظ١ّٞي أًؼَ حُيُٝش ح٩ٗظَح٤ًش ر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ حُٔؼخىٕٝ ُِؼٍٞس هي ٛخٍٝح 

س  ّٞ ّٝ إٔ ٣ِىحى ه ن ح٩ٗلٜخٍ ر٤ٖ حُـٔخ٤َٛ ٝ ٤ٓٔٔق ُِؼي ّٔ اٗلٜخٍح رخُلؼَ . ٝ ٌُٖ اًح ػُٞـض رط٣َوش ؿ٤َ ٛل٤لش ، ٣ظؼ

 ر٤٘ٔخ ط٠ؼق حُيُٝش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٍرٔخ ٝهؼض ح١٩خكش رٜخ . 

 

ٍ ح٠ُي٣ٖ حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ ٣ؼ٠٘ ًٌُي ٝ ٤ُْ كو٢ أّٗٚ ربٌٓخٕ حُزَ ّٞ س ح٤ُٜٔٔ٘ش ك٠ حُٔـظٔغ هخٕٗٞ طل ّٞ ٤ُٝظخ٣ٍخ إٔ طٜزق حُو

ٖ ػ٤ِٜخ ٝ حُؼٌْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٜ أ٠٣خ . رؼزخٍحص أهَٟ ، ٣ٌٖٔ ًٌُي إٔ طؤَ  َٔ ك٠ ك٤ٖ طٜزق حُزَؿٞح٣ُش ٤ٜٓ

ٟٜخ ًطزوش ٤ٜٓٔ٘ش .  ّٞ  حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُِٔطش ٝ ٣ٌٖٔ ُِزَؿٞح٣ُش إٔ طؼ

 

س ك٠ طخ٣ٍن حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ... " ا٠ُ ٌٛح حُوطَ . قٍٞ جُٔؼحُؿس جُٛك٤كس٤٘٣َ "  َّ ٓ ٍ ّٝ ٝ كؼ٬ ك٠ ٌٛح حُوطخد ٝ ٧

حُؼخ٤ُّٔش طوغ ح٩ٗخٍس ط٣َٜلخ أّٗٚ كظ٠ رؼي ط٤ًَِ ح٤ٌُِّٔش ح٩ٗظَح٤ًش طٞحَٛ حُزَؿٞح٣ُش حُظٞحؿي ٝ ٣ظٞحَٛ حَُٜحع حُطزو٢ 

 (103" .) ٓٓأُس ٖٓ ٤ْ٘طٍٛ جإلٖطٍج٤ًس أّ جٍُأْٔح٤ُس ُْ ضكىو ذؼىُ ٝ" 

 

ّ ٗظَس ٓوظِلش ٝ رخُطزغ ٓؼَّ  َّ ٍس ٝ أّٛق  -ٌٛح طط٣َٞح آهَ أػٔن ُلْٜ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ًحطٚ ُِلِٔلش . ٝ ً ّٞ ٗٔزش  -ٝ ٓظط

" ك٠ ٓخ ٣ظؼِّن رخُظ٘خهٞ ، ٝ حُظ٘خهٞ حُظ٘خك١َ ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ك٠ ًُي حُؼَٔ ك٠ جُط٘حهُٝظِي حُظ٠ هيّٜٓخ ك٠ " 

َّ جإلنطالف . ٓغ ( ٓوُٞش ٤٘٤ُٖ :" حُٔخرن آظٜ٘ي ٓخٝ د) ٝ ريحٛش ػزَّ ػٖ اطّلخهٚ  ئٕ جُطؼحو١ ٝ جُط٘حهٝ ٤ٖثحٕ ٓهطِلحٕ ً

َّ هحتٔح ح جُط٘حهٝ ك٤ظ ّٓ َّ جإلٖطٍج٤ًس ٤ْطال٠ٖ جُطؼحوٟ ، أ  ( 104" . ) كل٠ ظ
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ّٕ ًُي ؿخٗذك٠ جُط٘حهًٝخٕ ٌٛح حُو٢ّ حُٔخثي ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ّش حُؼخ٤ُّٔش ػ٘ي ًظخرش "   " ؿ٤َ أ

حُٜٞحد اً ٛٞ طل٤َِ ٓي٣ي ٤ُِ٘ٞػ٤ّش ٝ ٤ُْ ًٌُي رخُ٘ٔزش ُ٪ٗظَح٤ًّش . كيّى ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٌٛح حُوطؤ رل٠َ ٓٞحِٛش 

ططز٤ن حُٔخى٣ش حُـي٤ُّش ػ٠ِ حُظ٘خه٠خص ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ػ٠ِ هخػيس طِو٤ٚ طـَرش ح٤ُٜٖ ًحطٜخ ا٠ُ ؿخٗذ حُظـَرش 

ٍ اهَحٍ قٍٞ جُٔؼحُؿس جُٛك٤كس ُِط٘حهٟحش ذ٤ٖ ٚلٞف جُٗؼد ك٤خط٢ . اٗطٟٞ " ) ح٣٩ـخر٤ش ٝ حُِٔز٤ش ( ُ٪طّلخى حُٔٞ ّٝ " أ

٣َٛق ، ٫ ُزْ ك٤ٚ ، ك٢ طخ٣ٍن حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ّش حُؼخ٤ُّٔش ، ر٘ؤٕ طٞحَٛ ٝؿٞى حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ رٔخ ك٠ ًُي   

ٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، اػَ طل٣َٞ ح٤ٌُِّٔش .     ٝ رٍٜٞس هخٛش ٝؿٞى حُظ٘خهٞ حُظ٘خك١َ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُ

ّٕ كْٜ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ طط٣َٞٛخ ًخٕ ٓؼظٔيح ػ٠ِ  ظٚ ى٤َُ أػٔن ػ٠ِ كو٤وش حُٔخى٣ّش حُـي٤ُّش ٝ أ ّٓ ٝ ٌٛح رَ

َّ ح٩ٗظَح َّ كؼ٬ ك٠ ظ ٍ حَُٜحع حُطزو٢ حٌُٟ ٣ٔظٔ ّٞ ٍحص حُٔـظٔغ ٫ ٤ٓٔخ طط ّٞ  ٤ًش . ٝكيس ؿي٤ُش ٝ ؿخء ٓغ طط

 

 ٝػ٢ جإلٗٓحٕ ، جُىٌٝ ج١٤ُٗ٘ : 

 

. كٌخٗض  1958ك٠ حُٞحهغ ، ًخٕ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ كخىّح ُِـخ٣ش ك٤ٜ٘خ ، ٝ هي اٗظيّص كيّطٚ ك٠ حُٔ٘ش حُٔٞح٤ُش أ١ ٓ٘ش 

. ٝ ك٠ طِي ٓ٘ش كًَش ط٤ًَِ حٌُٔٞٗخص حُ٘ؼز٤ّش حُظ٠ ظَٜص ك٠ ح٣َُق ح٢٘٤ُٜ ًـِء ك١ٞ٤ ٖٓ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ 

ط٘خهٞ ٓغ حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٠ ٛلٞف حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ، هخى ٓخٝ كًَش حُـٔخ٤َٛ ٝ ٛخؽ حُو٢ّ حُؼخّ ُز٘خء ح٩ٗظَح٤ًش حٌُٟ 

ًِّ ػ٠ِ ٌٛٙ  ُّوٚ حُظـَرش حُٔخروش ُظِي حُلًَخص ٝ ٝكَّ أٝٓغ ه٤خىس ٝ ىكؼخ َُِٜحع ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حٌُٟ طَ

ًخٕ ٛل٤لخ ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ك٤غ ّٝؿٚ حُظل٣َل٤ّٕٞ ٖٓ ؿي٣ي طٜٔش حُٔؼخ٤ُّش ُٔخٝ حُٔٔخثَ ٝ ًخٕ ٓلظيٓخ أ٣ّٔخ اكظيحّ . ٝ 

ًِّٝح ٛـْٜٞٓ ػ٠ِ ٓزيأ حُظٔخػَ ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُٞؿٞى .   ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ ٍ

 

ف ٣خٗؾ ٤ٖٔٛ ٗخٕ ، " حُِٔطش " حُلِٔل٤ّش ُِو٤خىس حُظل٣َل٤ّش ، رٟٞٞف أّٗٚ " ٫ ٝؿٞى ُِظٔخػَ ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُٞؿ    َّ ٞى " ٛ

ّٕ " حُلٌَ ٝ حُٞؿٞى ٗت ٝحكي " )105) ( . ٝػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي :" أٌَٗ ٣خٗؾ 106( . ٝ اطّْٜ ٓخٝ ٝ ػ٤٣ٍٖٞ آه٣َٖ رخُيكخع ػٖ أ

٤ٖٔٛ ٗخٕ ٤ًِّخ ح٤ٍَُٔٝس ح٣ٍَٝ٠ُّش ُلٍٜٞ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ حُٔؼَكش حُٟٔٞٞػ٤ش ُِظٞحَٛ . كزخُ٘ٔزش ُٚ ٖٓ حُٔؼخ٤ُّش حُوٍٞ   

ٟٞٞػ٢ " . ٝ اٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح حُوطب ، آظؼَٔ طٌظ٤ٌخص حُٜـّٞ ػ٠ِ ٗوطش ٓغ اٛٔخٍ ًخَٓ ُِزو٤ّش " ٫ ٣ظطخرن حٌُحط٠ ٓغ حُٔ

ٝ ؿخ٢ُ رل٠خٟش ك٠ حُظَحؿؼخص حُٔئهّظش ٝ حُٔ٘ؼُِش حُظ٠ ٖٓ حُٜؼذ طلخى٣ٜخ ك٠ ػِٔ٘خ ح٢ٓٞ٤ُ ، ٗخػظخ ا٣ّخٛخ ؿ٤ٔؼٜخ د        

ػ٘خء حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ٝ أٍؿغ حُٔزذ ا٠ُ طٔخػَ حُلٌَ          " حُٔؼخ٤ُّش " . ٝهي ٛخؿْ رَ٘حٓش ٓخ ٢ٔٓ د" ح٧هطخء" أ

ٝ حُٞؿٞى ٝ ا٠ُ حُيٍٝ ح٢٤ُ٘٘  ُِٞػ٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ حٌُٟ ٣٘٘ؤ أ٤ٗخء ػي٣يس اُن . ٝهي هيّّ ػَٟخ ًز٤َح ُيكخػٚ ػٖ حُٔخى٣ّش ك٠ 

 (107طش ٝ حُؼ٣ٍّٞش ". )ك٤ٖ ًخٕ ٝحهؼ٤ّخ ٣ٔظؼَٔ ح٤ُٔظل٣ِ٤وخ ٝ حُٔؼخ٤ُّش ُٔؼخٍٟش كًَش ح٩ٗؼٌخّ ح٤ُ٘٘

 

ّٕ طٔخػَ ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ ٛٞ أكي ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ ٝ ح٥هَ ٛٞ َٛحع ح٧ٟيحى . ٝ ٍأ٣٘خ أ٠٣خ إٔ طٔخػَ  ُوي ٍأ٣٘خ أ

ّٜٗٔخ حُ٘ت ًحطٚ رَ ٣ؼ٠٘ رخ٧كَٟ أّٜٗٔخ َٓطزطخٕ، ١َٝ٘ٓخٕ ٝ ٓظيحه٬ٕ حُٞحكي ٓغ ح٥هَ.  ٓظ١َٜ حُظ٘خهٞ ٫ ٣ؼ٠٘ حُزظّش أ

ّٕ ٝ كٞم ًُي ، ٣ؼ٘ ٫ حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ . ك٠ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُٞؿٞى ٣ؼ٠٘ ٌٛح أ ّٞ ّٕ ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل ٠ أ

ٍ ا٠ُ كٌَ ٝ حُؼٌْ ٛل٤ق . ٝ اٌٗخٍ ٌٛح ٣ؼيّ رـ٬ء ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ّخ رٔخ أّٗٚ ٣ـؼَ ٖٓ حُٔظ٣َٜٖ ٓطِو٤ٖ    ّٞ حُٞؿٞى ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل

ٍ ا٠ُ كٌَ ، اًح ُْ طٔظطغ  ٝ ٓلظَه٤ٖ ٓطِوخ حُٞحكي ػٖ ح٥هَ. ٝٛٞ ك٬٠ ّٞ ّٕ حُٞؿٞى اًح ُْ ٣ٔظطغ إٔ ٣ظل ػٖ ًُي ٓؼخ٤ُّش ٧

ٍ ا٠ُ ٝػ٢ كزخُظخ٠ُ ٖٓ أ٣ٖ ٣خط٠ حُلٌَ ٝ ٓخ ٛٞ ٓ٘زؼٚ ؟  ّٞ  حُٔخىس إٔ طظل

 

ّٚ ٓوظٍِ ، ه٤َٜ رؼ٘ٞحٕ "  ٖٓ أ٣ٖ ضأض٠ ػَٝ ٓخٝ ٓزخَٗس ٌٛٙ حُٔٔؤُش ك٠ ٛـّٞ ٓزخَٗ ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ش ، ك٠ ٗ

ّٕ : 1963؟ " حٌُٔظٞد ك٠  جُٛك٤كسجألكٌحٌ  ًِّس أ ٍ ٓخٝ ٝ َٗف َٓحكَ ٤ٍَٓٝس حُٔؼَكش ٝ كيّى رٍٜٞس َٓ َّ  . ك٤ٚ ً

 

ٛ٘حُي ٖٞٔ ٌكحه٘ح جُؼى٣ى٣ٖ ج٣ًُٖ ُْ ٣لٜٔٞج ذؼىُ ٗظ٣ٍّس جُٔؼٍكس ًٛٙ . ق٤ٖ ٣ٓإُٔٞ ػٖ ٓ٘رغ أكٌحٌْٛ ٝ ٓٞهلْٜ          " 

ٝ جُهطحذحش جُل٤ٛكس ٝ جُٔوحالش جُط٣ِٞس ، ٣ؼطرٍٕٝ جُٓإجٍ ؿ٣ٍرح   ٝ ٤ْحْحضْٜ ٝ ٠ٍهْٜ ٝ ٓهّططحضْٜ ٝ ئْطهالٚحضْٜ

ٍ ئ٠ُ ٓحوز ٌؿْ  ّٞ ٍ ئ٠ُ ٝػ٢ ٝ ٣ٌٖٔ ُِٞػ٢ إٔ ٣طك ّٞ ٝ ال ٣ٌٖٔ جإلؾحذس ػ٤ِٚ . ٝ ال ٣لٜٕٔٞ أ٣ٟح إٔ جُٔحوز ٣ٌٖٔ إٔ ضطك

ّٕ ٓػَ ًٛٙ جُولُجش ٖٓ ظٞجٍٛ جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُّس   ( 108". )أ

 

حط٢ ٝ حُٟٔٞٞػ٢ ، ه٤٠ّش حُٞػ٢ حٌُٟ ٣ؼٌْ طٔخٓخ حُؼخُْ حُٔخى١ ٝ ٣ويٍّ رخُظخ٢ُ ػ٠ِ طٞؿ٤ٚ ٓظليّػخ ػٖ ه٤٠ّش ط٘خٓذ حٌُ

٤ّٔش هزَ إٔ ٣ٌٖٔ طل٤ِِٜخ              ٓٔخٍٓش طـ٤٤َ حُؼخُْ ، أٗخٍ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٤ُْ ا٠ُ أّٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ٞؿي طَحًْ ُِٔؼَكش حُل
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ّٕ طل٣َٞ ٌٛح ا٠ُ كًَش ، ػ٘ي حُو٤خّ رولِس ٖٓ حُٞػ٢ ا٠ُ حُٔخىس ، ٛ٘خُي  ٝ طِو٤ٜٜخ ا٠ُ ػو٤ِّش كلٔذ ٝ اّٗٔخ أ٠٣خ ا٠ُ أ

 ٓوخٝٓش هٟٞ ٍؿؼ٤ّش ٫ ٤ٓٔخ ك٠ طـ٤٤َ حُٔـظٔغ . ًظذ :

 

ّٕ أكٌحٌٛح ؿ٤ٍ ٚك٤كس ذَ ألّٜٗح ال  ٍّ جُوٟٞ جُط٠ ضٔػَّ جُطروس جُٔطوىّٓس أق٤حٗح ذُٜجتْ ال  أل " نالٍ جٍُٛجع جإلؾطٔحػ٢ ، ضٔ

ز جُط٠ ضٌِٜٔح جٍُؾؼ٤ّس ك٢ٜ ذحُطح٢ُ ض٠٘ٔ ذح٣ُُٜٔس جُٔإهطس ٌُّٜ٘ح ضطّؿٚ ضِٔي ك٠ ٤ُٓجٕ جُوٟٞ ك٠ ج ّٞ ٍُٛجع جُٔهحٜ جُو

"ٍُٛ  ( 109)  .ٗكٞ جإلٗطٛحٌ ٠حٍ جألٓى أّ ه

 

ؿيص طَحؿؼخص ٝ أهطخء ك٠ أػ٘خء حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ، ًخٕ ٓززٜخ ح٧ٓخ٢ٓ ك٠ طِي حُلظَس ٓوخٝٓش حُوٟٞ  ُٝ ػ٘يٓخ 

ٝ ك٠ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٝ ًٌُي ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ) كخٍٝ حُظل٣َل٤ّٕٞ حَُؿؼ٤ش ك٠ ح٤ُٜٖ 

ش  ّٓ ٤ٖ ، ٓزو٤ٖ ػ٠ِ ػي٣ي حُٔ٘خ٣ٍغ ؿ٤َ طخ ّٜ خٍ حُٔوظ ّٔ حُٔٞك٤خص ر٘٘خ١ طو٣َذ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ رٔلذ ح٩ػخٗش ٝ حُؼ

ح٩ٗٔخ٢ٗ " ٝ " حُٔؼخ٤ُش حٌُحط٤ش " ُِؼ٤ّ٣ٍٖٞ ، رٖٔ ك٤ْٜ ٓخٝ ،  ...اُن ( . ٝ اٍؿخع ٌٛٙ حُٜؼٞرخص ا٠ُ " حُيٍٝ ح٢٤ُ٘٘ ُِٞػ٢

هِذ ٤ٗ٨ُخء ٍأٓخ ػ٠ِ ػوذ ٝ ٛـّٞ ػ٠ِ حُ٘٘خ١ حُٞحػ٢ ُِـٔخ٤َٛ . ًٝخٕ ٛيف حُظل٣َل٤ّ٤ٖ أ٠٣خ اٌٗخٍ حُيٍٝ حُل١ٞ٤ 

وض ٝحهؼ٤ّخ رل٠َ ٜٗٞٝ حُولِس ُِو٢ّ حُؼ١ٍٞ ُو٤خىس حُـٔخ٤َٛ ك٠ طـ٤٤َ حُٔـظٔغ ٝ أ٠٣خ اٌٗخٍ ح٩ٗظٜخٍحص حُلو٤و٤ّش حُظ٠ طلوّ 

 حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ . 

 

" ك٤غ ًخٕ ك٠ حُٞهض ٗلٔٚ ٣وخطَ حُٔخى٣ّش ك٠ جُط٘حهُٝوي َٗف ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ حُٔزيأ حُلِٔل٢ حَُث٢ٔ٤ حُٔؼ٢ّ٘ ٛ٘خ ك٠ " 

ٍ ح٧ٟيحى حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ ٣٘طزن ٫ كو٢ ػ٠ِ هٟٞ ٝػ٬هخص ح٩ٗظ ّٞ ّٕ هخٕٗٞ  طل خؽ رَ ًٌُي ػ٠ِ ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝ ٣زَُ أ

ّٕ ٛ٘خى كخ٫ص  ّٕ حُٔٔخٍٓش ٢ٛ حَُث٤ٔ٤ّش ٗٔزش ُِ٘ظ٣َش ػٔٞٓخ ، كب حُٔٔخٍٓش ٝ حُ٘ظ٣َش . ٝ ُلض حُ٘ظَ روخٛش ا٠ُ أّٗٚ ٓغ أ

ػ٘ىٓح ٣٘رـ٠ جُو٤حّ ذؼَٔ ٓح ) ٝ ًٛج ٣٘طرن ػ٠ِ أ١ّ ػَٔ ًحٕ ( ٌُّ٘ٚ ُْ ضٍْْ ذؼى ٤ْحْس ػحٓس أٝ طؼٌْ ك٤ٜخ حُؼ٬هش ٝ " 

َّ ًٛٙ ٣ٛرف جُؼحَٓ جٍُت٢ٓ٤ جُكحْْ . ٣ٍ٠وس أٝ نّطس  ً ٌْْ ّٕ  ( 110") أٝ ٤ْحْس ٓكىّوز ، كا

 

ٍ ا٠ُ ٓخىّس ، ا٠ُ  ّٞ ٤ش حُؼظ٠ٔ ُِو٢ّ ٝ ح٤ُٔخٓش اُن حُظ٠ ٢ٛ ٖٓ ٛ٘ق حُٞػ٢ ٝ حُظ٠ ٣ٌٖٔ إٔ طظل ّٔ ٛ٘خ أرَُ ٓخٝ ح٧ٛ

ٍ ٓٔخٍٓش ػ٣ٍٞش . ٝ رٜلش ػخٓش ، ٌٛٙ ٢ٛ حُؼ٬هش حُـي٤ُّش ر٤ٖ حُٞػ٢ ٝ حُٔخىس ،  ّٞ حُظٔخػَ ر٤ٜ٘ٔخ ٝ ٖٓ ٛ٘خُي آٌخ٤ّٗش طل

٢٘٤٘٤ُ ػظ٤ْ حُي٫ُش ٝ ًخٕ ٓلٍٞ َٛحع ٓلظيّ ك٠ ٛلٞف حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢  -حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ . ٌٛح ٓزيأ ٓخ٢ًٍٔ

 ح٢٘٤ُٜ ٌٓ٘ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ .

  

َّ  1959ك٠  ّٕ حُظـ٣َز٤ش ؿيص حُوطَ ، ك٠ ه٠ْ ح٠ُ٘خٍ ٟي ر٘ؾ طخٙ ٛٞح١ ر٘ؤٕ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ، ٛ ف ٓخٝ أ

ّٕ حُظل٣َل٤ش ، ح٩ٗظٜخ٣ُش ح٤٘٤ٔ٤ُش ، ًخٗض طٔؼَّ هطَح أًزَ  ح٧ٓخ٢ّٓ . ٝ كؼ٬ ، ١ٞحٍ ػيّس ٓ٘ٞحص هزَ ًُي ًخٕ هي ٗيّى ػ٠ِ أ

       ٖٓ حُيؿٔخث٤ش . ٝ اٗؼٌٔض ٌٛٙ حُظل٣َل٤ش ك٠ حُٜـٔخص ػ٠ِ " حُيٍٝ ح٢٤ُ٘٘ ُِٞػ٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ " ٝػ٠ِ " طٔخػَ حُلٌَ    

َّ ٌٛح ٓلخُٝش ُو٘ن كًَخص حُـٔخ٤َٛ حُظ٠ ٓؼِّض  ٤ش حُ٘ظ٣َّش ٝ حُو٢ّ ٝ حُٞػ٢ . كٌخٕ ً ّٔ ٝ حُٞؿٞى " ٝ رٌَ٘ ػخّ ػ٠ِ أٛ

س ٓخى٣ش ؿزّخٍس ؿ٤َّص ٝؿٚ  ّٞ كو٤وش طل٣َٞ ه٢ّ ٓخٝ حُؼ١ٍٞ حَُّٔٓٞ اٗط٬هخ ٖٓ حَُٜحع حُطزو٢ّ ٤٘٤ّٛخ ٝ ػخ٤ُّٔخ ، ا٠ُ ه

 .ح٤ُٜٖ ٝ هخٛش ٣ٍلٜخ حُ٘خٓغ 

  

 جٍُٛجع ٝ جُهالٚس :

 

رظل٤َِ طخ٣ٍو٢  1962ػ٠ِ آظيحى ٓ٘ٞحص ٖٓ حَُٜحع حُٔلظيّ كٍٞ " حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ "، هخّ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٠ 

ٖ حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٝ هطَ اػخىس  ّٔ ّٕ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً َٓكِش اٗظوخ٤ُّش طيّٝ ١ٞحٍ ح٤ٍَُٔٝس حُظ٠ طظ٠ ٓلخىٙ أ

٤ُش ) ٝ ًٌُي طٜي٣ي حُٜـّٞ حُوخٍؿ٢ ُِطزوخص حُٔؼخى٣ش ( . ٝ ٛخٍ ًُي ٛٞ حُو٢ ح٧ٓخ٢ٓ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ط٤ًَِ حَُأٓٔخ

ح٤٘٤٘٤ُِش أط٠ ػَٔس حُظطز٤ن ح٬ُٓغ ُوخٕٗٞ  -ح٢٘٤ُٜ ػ٠ِ ١ٍٞ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش . كٔؼَّ طويّٓخ طخ٣ٍو٤ّخ ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش 

َّ حُـ١َٛٞ ُِـي٤ُش ، حُظ٘خهٞ ،ػ٠ِ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَحً ٢ . ١زّن ٓخٝ ٌٛح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُظَٝف حُٔخى٣ش ٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ك٠ ظ

ح٩ٗظَح٤ًش كز٤ّٖ ٤ًق طلَُ ٌٛٙ حُظَٝف ٝ حُظ٘خه٠خص حُظ٠ ط٤ِّٔ حُلًَش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٌٓ٘ ريح٣ظٚ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٚ 

 حُزَؿٞح٣ُش ٝ ربٓظَٔحٍ.

  



66 
 

٬ٌّ ط٘خه٠خ  ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش رخُظخ٠ُ  -ك٠ حُٞحهغ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤  -ٝ اًح ٓخ ٝؿيص حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٗ

ُٜٔخ حُٞحكي ا٠ُ ٗو٠٤ٚ ، رٌِٔخص أهَٟ ، آٌخ٤ّٗش  ّٞ ٫ ٣ـذ كو٢ إٔ ٣ٞؿي َٛحع ر٤ٜ٘ٔخ ، رَ ٣ـذ ًٌُي إٔ طٞؿي آٌخ٤ّٗش طل

ّٕ طـظٜذ حُزَؿٞح٣ُش حُِٔطش ٖٓ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ طؼ٤ي ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش .   أ

 

س أهَٟ َّ ، ٛخؿْ ٣خٗؾ ٤ٔٛخٕ ٗخٕ  1958، ٛخؿْ حُظل٣َل٤ّٕٞ رَ٘حٓش ٌٛٙ حُ٘ظ٣َّش ح٣َُخى٣ّش ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ هّطٚ . ٝ ك٠  ٓ

ٓظّزؼخ طٌظ٤ٌخ ؿي٣يح ، ٓخٝ ٝ حُو٤خىس حُز٤َُٝظخ٣ٍّش ك٠ حُلِد ػ٠ِ أّٜٗخ طظليّع كو٢ ػٖ حَُٜحع ر٤ٖ ح٧ٟيحى ٝ ٫ ط٘زْ رٌِٔش 

 ( 111ٟيحى ٝ ىػخ ا٠ُ " آظؼٔخٍ ٝكيس ح٧ٟيحى " . ) ػٖ ٝكيطٜخ ٝ ٛخٍ ٣خٗؾ رطَ ٝكيس ح٧

 

ػ٘يٓخ اُظو٠  1962-1961ٝ أ٠ٔٓ ٛـّٞ ٣خٗؾ ٛـٞٓخ ٌٓؼّلخ رٍٜٞس هخٛش ك٠ ريح٣ش ٓظ٤٘خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ أ١ ٓ٘ش 

ٌَّ ػَ حه٬٤ حُٜـّٞ حُٔٞك٤خط٢ ٝ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ّش ٝ حُو٤خٗش حُظل٣َل٤ّش ٖٓ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٝ طيحهِض ُظ٘

ّٕ ٝكيس ح٧ٟيحى ًخٗض  أٓخّ ٢ّ٠ٓ ح٤ُٜٖ هيٓخ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٓظـخُٝس حُط٣َن ح٩ٗظَح٢ً رؼزخص . ػ٘يثٌ ٗيّى ٣خٗؾ ػ٠ِ أ

ّٕ ُِ٘ؼذ ح٢٘٤ُٜ ٝ حُؼٍٞس ح٤ّ٘٤ُٜش  " ٗوخ١خ ٓ٘ظًَش " ٓغ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ح٤ٌ٣َٓ٧ّش ٝ " ٗوخ١خ  طؼ٠٘ " حُ٘وخ١ حُٔ٘ظًَش " ٝ أ

 " ٓغ حُظل٣َل٤ش حُٔٞك٤خط٤ش " . ٓ٘ظًَش ٓغ رؼٞ ح٩هظ٬كخص 

 

" ) أٝ ح٩ػ٘خٕ ك٠ ٝحكي ( ٢ٛٝ طظؼخٍٝ ٤ًِّخ ٓغ حُٔلّٜٞ حٌُٟ آظؼِٔٚ ٓخٝ ُظِو٤ٚ ٗظ٣ٍس ُٓؼ جإلغ٤ٖ٘ ك٠ ٝجقى ٌٛٙ ٢ٛ " 

 حُـي٤ُّش ، اُىٝحؽ حُٞحكي ، حٌُٟ ٛخؿٚ هزَ ًُي رو٤َِ . 

 

٤ٖ ك٠ ه٤خىس حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ َٛحكش ػٖ ، أػِٖ ٣خٗؾ ٝ ٤ُٞط٘خٝط٠٘ ٝ أٍٛخ١ أهَٟ ٖٓ حُظل٣َل٤ّ  1964ك٠ 

ٗظ٣َّظْٜ حَُؿؼ٤ّش ، ِٓؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي ، ٝ ًخٗض حُـخ٣ش ٜٓ٘خ طٞك٤َ هخػيس ك٣ٌَّش كِٔل٤ّش ُوّطْٜ حُظل٣َل٢ : " ٜٗخ٣ش 

ؽ حَُٜحع حُطزو٢ ". ُٔؼخٍٟش ه٢ّ ٓخٝ ٝ ك٠ ٓلخُٝش ٓ٘ٚ ٓـخُطش حُ٘ؼذ ، ِٓؽ ٣خٗؾ اػ٘خٕ ك٠ ٝحكي ، ٝػٞٝ اُىٝح

ّٕ ٍ" ِٓؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي " ٝاُىٝحؽ حُٞحكي " "  حُٔؼ٠٘  حُٞحكي ػٌْ ح٧َٓ ٝ هيّّ ِٓؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي . ٝ أػِٖ أ

 (112ًحطٚ.")

   

ّٕ حُظل٤َِ ٣ؼ٠٘ " اُىٝحؽ حُٞحكي " ك٠  ٤ش ٓٔؤُش حُو٬ٛش ٝ ىٍٝٛخ ك٠ حُظ٘خهٞ اً ػزَّ ٣خٗؾ ػٖ أ ّٔ ٍ أٛ ِّ ٝ ٛ٘خ رخ٠ُز٢ طظ٘

ّٕ حُو٬ٛش  ( ٝ ٓئىّٟ ٌٛح ك٠ طل٤َِ حُظ٘خهٞ ٖٓ حُٜل٤ق حُ٘ظَ ا٠ُ ٓظ٣َٜٚ 113طؼ٠٘ " ِٓؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي " .)ك٤ٖ أ

حُٔظ٘خه٤٠ٖ ٌُٖ ػ٘ي حُظلظ٤ٖ ػٖ ٓؼخُـش ) أٝ ٝحهؼ٤ّخ كٔذ ٍأ٣ٚ حُٞكخم ر٤ٖ ( حُظ٘خهٞ ٣ـذ ِٓؽ حُٔظ٣َٜٖ ك٠ ٝحكي 

ّٕ : ك٤ٞكي ك٠ " ٗوطش ٓ٘ظًَش ". ٝ ٌٛح ٓظ٘خهٞ ٓغ حُلْٜ حُٜل٤ق ، حُ  ـي٢ُ حٌُٟ ٣َٟ أ

 

ّٕ جُطك٤َِ ٝجُهالٚس هحٕٗٞ ٓٞٞٞػ٢ ُأل٤ٖحء ٝ ك٠ ج٥ٕ يجضٚ ٣ٍ٠وس ُِٗؼد ٢ٌُ ٣لْٜ "  جُلِٓلس جُٔح٤ًٌٓس ضؼِّٔ٘ح أ

ّٕ جُٞقىز ض٘وْٓ ئ٠ُ ؾُت٤ٖ ٓهطِل٤ٖ ٝ ٤ًق أّٜٗح ٓطٗحذٌس ك٠ ٍٚجع ، ٝ ضر٤ّٖ جُهالٚس ٤ًق  جأل٤ٖحء . ٣ر٤ّٖ جُطك٤َِ ٤ًق أ

َّ ٝ ٣٘ٗأ ٤ٜ٣ٖٔ ػرٍ جٍُٛج ّٕ ض٘حهٟح هى٣ٔح ٣ك ع ذ٤ٖ جُٔظ٣ٍٜٖ جُٔط٘حه٤ٟٖ ، ٝجقى ػ٠ِ ج٥نٍ أٝ ٣ُٜٓٚ ٝ ٣ِـ٤ٚ ٝ ٤ًق أ

ّٕ ٤ٖثح هى٣ٔح ٣ُِـ٠ ٝ ٤ٖثح ؾى٣ىج ٣٘طٍٛ . ك٠ ذٟغ ًِٔحش، جُهالٚس ضؼ٠٘ جُٞجقى ٣رطِغ ج٥نٍ ."  ض٘حهٝ ؾى٣ى ٝ ٤ًق أ

(114) 

 

ـخٍ حُلِٔلش ، ٗوخٗخ أًخى٤ٔ٣خ ٓؼِٔخ هي ٣زيٝ ٝ اّٗٔخ ٛٞ َٛحع هّط٤ٖ ٤ُْ ح٩هظ٬ف ٛ٘خ ، ؿَٞٛ ٌٛح حَُٜحع حُٔوخٝ ك٠ ٓ

ٓظؼخ٤ٍٟٖ ؿ٣َّٛٞخ ٛٔخ حُو٢ّ حُؼ١ٍٞ ُٔؼخُـش حُظ٘خهٞ ػزَ حَُٜحع ، ٝ حُو٢ّ حَُؿؼ٢ حُٔخػ٢ ُِظٞك٤ن ر٤ٖ ح٠ُي٣ّٖ ػزَ 

ٝ ك٠ ظَ ح٩ٗظَح٤ًش ػ٠ِ ٗلٞ هخٙ، ٍر٢ حُظوي٢ّٓ رخَُؿؼ٢ّ ٝحُٔظويّّ رخُٔظوِّق ٝ حُـي٣ي رخُوي٣ْ ٝ حُٜل٤ق رخُوخ١ت اُن . 

ح٢٘٤٘٤ُِ حُٔظز٠ّ٘ َُِٜحع حُطزو٢ ربػظزخٍٙ ٓلظخف  -٣ظّوٌ ٌٛح حَُٜحع طؼز٤َٙ ح٤ُٔخ٢ٓ حٌُٔؼّق رٔخ ٛٞ َٛحع حُو٢ّ حُٔخ٢ًٍٔ 

 حُؼ٬هش ٝ حُو٢ّ حُظل٣َل٢ ٝ ٗؼخٍٙ " اٗظٜخء حَُٜحع حُطزو٢" . 

 

٤ش ٜٓ٘خ ٝ ؿ٤َ حُؼيحث٤ش . ك٠ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ ، حُٔظَٜ حُـي٣ي ، حُٜخػي ، ٝ ٣٘طزن ه٢ّ حُو٬ٛش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُظ٘خه٠خص ، حُؼيحث

ك٠ حُٜ٘خ٣ش " ٣زظِغ " حُٔظَٜ حُوي٣ْ حُٔظيحػ٢ . ٓخ ٣وظِق ٛٞ كو٢ ٤ِٓٝش ح٩رظ٬ع . كخُز٤َُٝظخ٣ٍخ طزظِغ حُزَؿٞح٣ُش  روٞٝ 

٤ٜخ ٝ ٓٞحِٛش حَُٜحع حُطزو٢ ٟيّٛخ ك٠ َٛحع ١زو٢ ٟيّٛخ ٝ اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ّٓش ٜٓ٘خ ٝ ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍّٞظٜخ ػِ

ظَٝف ىًظخط٣ٍّٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . اّٗٚ ط٘خهٞ ػيحث٢ ٝ ٣ؼخُؾ رٞٓخثَ ػيحث٤ّش . ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ، ك٠ ٓخ ٣ظؼِّن رخُظ٘خهٞ ر٤ٖ 
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 حُٜل٤ق ٝ حُوخ١ت ك٠ ٛلٞف حُ٘ؼذ ، ك٤ؼخُؾ رطَم ؿ٤َ ػيحث٤ّش ، ػزَ حَُٜحع ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ . ٌُٖ ك٠ ٌٛٙ ح٤ٍَُٔٝس ٫

٣ِحٍ حُٜل٤ق ٣زظِغ حُوخ١ت . ٝ ٣٘ٔلذ ح٧َٓ ًحطٚ ػ٠ِ حُظ٘خه٠خص ؿ٤َ حُؼيحث٤ّش ح٧هَٟ . حُو٬ٛش ػزَ حَُٜحع ٛٞ 

 حُوخٕٗٞ ح٢ٌُٗٞ حُٔظؤط٠ّ ػٖ هخٕٗٞ ٝكيس ح٧ٟيحى .

  

ٍ  حُو٬ٛش  ّٞ ٓغ ٓلخُٝش  ا٠ُ اٗظوخث٤ش ، ا٠ُ اػظَحف رٔظ١َٜ حُظ٘خهٞ -" اُىٝحؽ حُٞحكي " -ىٕٝ ٌٛٙ حَُإ٣ش حُٜل٤لش طظل

ٍ ا٠ُ " اػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي" ٝ رٌِٔخص ٗؼز٤ش ك٠ ٌٛح حُزِي  ّٞ حُظٞك٤ن ر٤ٜ٘ٔخ ، طٞك٤ن ر٤ٖ ٤ٗؤ٣ٖ ٓظ٘خك٣َٖ ، رٌِٔخص أهَٟ ، طظل

َّ هٜش " ٣ؼ٠٘ ٫ ٣ٌٔ٘ي كَٜ حُٜل٤ق ػٖ حُوخ١ت ٝ حُـ٤ّي ػٖ ح٤ُٔت اُن .  ٣ؼزَّ ػٖ ًُي د " ٛ٘خُي ؿخٗزخٕ ٌُ

  

م ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ا٠ُ ًُي ك٠ َّ ّٕ جُكى٣ع ػٖ " كٍٞ ًظخد ح٩هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔٞك٤خط٢ كوخٍ  ٓالقظحش ٗوى٣ّس"  طط ئ

َّ جُط٘حهٟحش   ً ّٕ َّ جإلٖطٍج٤ًس " ال ٣طّلن ٓغ هٞج٤ٖٗ جُؿى٤ُّس جُط٠ ضٍٟ أ جُط٘حهٟحش ػ٠ِ أّٜٗح " ٞى٣ّس " قط٠ّ ك٠ ظ

٣ٍّس ٝذؼٟٜح ؿ٤ٍ ض٘حق١ٍ ٌُٖ ال ٣٘رـ٠ إٔ "ٞى٣ّس " . أ٣ٖ ٢ٛ جُط٘حهٟحش  جٌُٖٔٔ جُطٞك٤ن ذ٤ٜ٘ح ؟ ذؼٝ جُط٘حهٟحش ض٘حق

 ( 115) ٗوٍٞ ئّٗٚ ضٞؾى ض٘حهٟحش " ٞى٣ّس " ٝ أنٍٟ ؿ٤ٍ ٞى٣ّس ."

 

م ٓخٝ ُٔٔؤُش حُو٬ٛش ٝ اٗؼٌخٓخطٜخ ح٤ُٔخ٤ّٓش ك٠ هطخد ػظ٤ْ ػٖ حُلِٔلش ٓ٘ش  َّ . ٓخ ٢ٛ حُو٬ٛش ؟ ٓؤٍ       1964ٝ طط

 ٝ أؿخد : 

 

ّٕ جُٟى٣ّٖ "  ، جٌُٞٓ٘ط٘ؾ ٝ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٢٘٤ُٛ ٝهؼص ذ٤ٜ٘ٔح نالٚس ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ . ُوى ٖحٛىضْ ؾ٤ٔؼح ٤ًق أ

قىغص ًٛٙ جُهالٚس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ : ضوىّٓص ؾ٤ٖٞٚ  كاُطٜٔ٘حٛح ، أًِ٘حٛح هطؼس ذؼى جألنٍٟ . ُْ ٣ٌٖ جألٍٓ ُٓؼ جإلغ٤ٖ٘ 

٣ٍ٣ىٕٝ جُطؼح٣ٕ ج٠ُِٔٓ ذَ ًحٗٞج ٣ٍ٣ىٕٝ  ك٠ ٝجقى ًٔح ٣وٍٞ ٣حٗؾ ، ُْ ضٌٖ جُهالٚس ٞى٣ّٖ ٣طؼح٣ٗحٕ ٤ِّْٔح . ُْ ٣ٌٞٗٞج

ئُطٜحٓ٘ح... ذؼى جُطك٤َِ ٤ًق ِّٗهٙ ؟ ئيج أٌوضْ جًُٛحخ ئ٠ُ ٌٓحٕ ٓح ضًٛرٕٞ ٓرحٍٖز ، ٗكٖ ٗرطِغ ؾ٤ٌْٗ ُؤس كِؤس ... 

ُْ  ًٛٙ ٢ٛ جُهالٚس ... ٖة ٣ِطْٜ آنٍ ، جُٓٔي جٌُر٤ٍ ٣ِطْٜ جُٛـ٤ٍ، ًٛٙ ٢ٛ جُهالٚس . ُْ ٣ٞٞغ ًٛج أذىج ك٠ جٌُطد .

ّٕ جُهالٚس ٢ٛ  ّٕ جإلغ٤ٖ٘ ٣ُٔؾحٕ ك٠ ٝجقى ٝ أ أٞغ يُي أذىج ًٌٛج ك٠ ًطد أٗح أ٣ٟح . ٖٓ ؾٜطٚ ٣حٗؾ ٤ٓٛحٕ ضٗٞ ٣ؼطوى أ

ّٕ ك٠  جُؼالهس جُؼ٣ّٟٞس ذ٤ٖ جُٟى٣ّٖ . أ٣ٖ ٢ٛ جُؼالهحش جُؼ٣ّٟٞس ك٠ ًٛج جُؼحُْ ؟ ٣ٌٖٔ إٔ ضٞؾى ػالهحش ذ٤ٖ جأل٤ٖحء ؿ٤ٍ أ

 ( 116")ٞو ُٗة ال ٣٘لَٛ . جألن٤ٍ ٣طؼ٤ّٖ إٔ ض٘لَٛ ال ٝؾ

 

ّٕ ٌٛح ٛٞ كخٍ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ اًح ُْ طِّوٚ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  ُٞ ٓلز٘خ ًُي ػ٠ِ حَُٜحع حُطزو٢ ٧ُل٤٘خ أ

حُزَؿٞح٣ُش ػزَ حَُٜحع ، اًح ُْ ط٘لَٜ ػزَ ٓؼخُـش حُظ٘خهٞ ر٤ٜ٘ٔخ ٓلَُس اٗظٜخٍ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ اُـخء ًخكش حُطزوخص       

 ٍ حُٔـظٔغ حُوخ٢ُ ٖٓ حُطزوخص كزخُظخ٢ُ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿي أ٣ّش ٤ٗٞػ٤ش ؟ٝ ظٜٞ

 

 هحٕٗٞ ٝقىز جألٞىجو ٛٞ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ُِؿى٤ُس :

  

ئٗؿُِ ضكىّظ ػٖ غالظ ك٠ ًحص حُوطخد كٍٞ حُلِٔلش ، ػزَّ ٓخٝط٠ٔ طٞٗؾ ػٖ طط٣َٞ أػٔن ُِـي٤ُّش حُٔخ٤ًٍّٔش اً هخٍ إ " 

َّ ا٠ُ ٗو٠٤ٚ ٝ ٗل٢  أػطوى ك٠ ئغ٤ٖ٘ ٜٓ٘ٔح هٞج٤ٖٗ ٌُٖ ذحُ٘ٓرس ئ٢ُّ ال ٤ش ا٠ُ حُ٘ٞػ٤ّش ٝ ً ّٔ ٍ حٌُ ّٞ " ٝ ٛ٘خ ٣ِٔق ٓخٝ ا٠ُ طل

ٞى حُ٘ل٢ حٌُِحٕ طليّع ػٜ٘ٔخ اٗـِِ ، ا٠ُ ؿخٗذ ٝكيس ح٧ٟيحى ، ًوٞح٤ٖٗ ػ٬ػش أٓخ٤ّٓش ك٠ حُـي٤ُّش ) أٗظَٝح ٓؼ٬ " 

 ، حُلِٔلش ( . 1" ؿِء  و٣ٍٛٝ٘ؾ

 

٤ش ٝ حُ٘ٞػ٤ّش ، ّٔ ّٕ "  ػٖ حٌُ ٢ّٔهخٍ ٓخٝ ا َّ ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ ٛٞ ٝقىز أٞىجو ٗٞػ٢ّ ً ً ٠ ّٔ ٍ جُ٘ٞػ٢ ٝ جٌُ ّٞ ( ٝ أٟخف 117" )ضك

َّ ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ ٝ ٗل٢ جُ٘ل٢ ك٠ "  ً ٢ ّٔ ٍ جُ٘ٞػ٢ ٝ جٌُ ّٞ ز ، نالٚس جُوٍٞ ٛٞ إٔ ٝٞغ جُطك ٍّ ٗل٢ جُ٘ل٢ ال ٝؾٞو ُٚ ذحُٔ

 ( 118" . )ُوحٕٗٞ جألًػٍ أْح٤ّْس ٛٞ ٝقىز جألٞىجو ٗلّ ٓٓطٟٞ هحٕٗٞ ٝقىز جألٞىجو ٛٞ " ضػ٤ِع " ٝ ٤ُّ ضٞق٤ىج . ج

    

ّٕ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ حُؼ٬ػش ًِّٜخ ٓظٔخ٣ٝش ك٠ ًٜٞٗخ  هٞح٤ٖٗ أٓخ٤ّٓش ُِـي٤ُّش هٍٞ ك٠ ؿَٞٛٙ طـخُٝ  رٌِٔخص أهَٟ ، إٔ ٣وخٍ ا

٤ش  ُوخٕٗٞ أّٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ٞؿي ط٘خهٞ ٍث٢ٔ٤ ٝحكي ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٣ٌٕٞ أٓخ٤ّٓخ ٝٛٞ ٝكيس ح٧ٟيحى . ٝ ٓؼِٔخ ّٔ ٍ حٌُ ّٞ َّٔ ٓخٝ ، طل ك

٤ش ٝ حُ٘ٞػ٤ّش ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٟٞغ ك٠ ٗلْ ٓٔظٟٞ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ . ٝ ٌُٖ  ّٔ ا٠ُ حُ٘ٞػ٤ّش ٝ حُؼٌْ ٛٞ ًحطٚ ط٘خهٞ ر٤ٖ حٌُ

ّٕ " ٫ ٝؿٞى  ُ٘ل٢ حُ٘ل٢ " ؟ طل٤َٔٙ ٛٞ حُظخ٢ُ :   ُٔخًح ٣ئًي ٓخٝ أ
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ٌ جأل٤ٖحء ، ًَ"  ّٞ قِوس ك٠ ِِْٓس جألقىجظ ٢ٛ ك٠ إٓ ضأ٤ًى ٝ ٗل٢ . جُٔؿطٔغ  ضأ٤ًى ، ٗل٢ ، ضأ٤ًى ، ٗل٢ ... ك٠ ضط

جُؼرٞو١ّ ٗل٢ جُٔؿطٔغ جُٔٗحػ٢ جُرىجت٢ ٝ ٌُّ٘ٚ ذحُ٘ٓرس ُِٔؿطٔغ جإلهطحػ٢ ٓػَّ ذحُؼٌّ ضأ٤ًىج . ٓػَ جُٔؿطٔغ جإلهطحػ٢ 

ْٔح٢ُ ًحٕ ٗل٢ جُٔؿطٔغ ٗل٢ جُٔؿطٔغ جُؼرٞو١ ٌُّ٘ٚ ًحٕ ك٠ جُٔوحذَ ضأ٤ًىج ذحُ٘ٓرس ُِٔؿطٔغ جٍُأْٔح٢ُ . ٝ جُٔؿطٔغ جٍُأ

جإلهطحػ٢ ٌُّ٘ٚ ك٠ جُٔوحذَ ضأ٤ًىج ٗٓرس ُِٔؿطٔغ جٍُأْٔح٢ُ . ٝ جُٔؿطٔغ جٍُأْٔح٢ُ ًحٕ ٗل٤ح ُِٔؿطٔغ جإلهطحػ٢ ذ٤ى أّٗٚ ك٠ 

 ( 119".) جُٔوحذَ ضأ٤ًى ٗٓرس ُِٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً 

 

ّٕ ٓخٝ ٤ُْ رٜيى ٌَٗحٕ ٗل٢ حُ٘ل٢ رويٍ ٓخ ٛٞ ٣وّٞ رظطز ٤وٚ ا٫ّ إٔ ٓخ ٛٞ رٜيى ططز٤وٚ ٛٞ هخٕٗٞ اُىٝحؽ  ٛ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زيٝ أ

ٍ حُٔـظٔغ ح٩ٗٔخ٢ٗ ا٠ُ كيّ ح٥ٕ  ّٞ ّٕ ك٠ ح٤ٍَُٔٝس حُظ٠ ٛٞ رٜيى ػَٟٜخ ، طط َ ا٤ُٚ ٛٞ أ ّٛ ػزَ  -حُٞحكي. ٝ ٓخ ٣َ٣ي حُظٞ

ظٔغ حُزيحث٢؟ أٝ ٤ًق ٓؼَّ ح٩هطخع ٓؼ٬ ٗل٢ حُ٘ل٢ رخُ٘ٔزش ُِٔـ -َٓحكَ ٖٓ ٓـظٔغ حُٔ٘خػ٤ّش حُزيحث٤ّش ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًش 

 حَُأٓٔخ٤ُّش ٗل٢ حُ٘ل٢ رخُ٘ٔزش ُِؼزٞى٣ّش ؟ ٝ ح٩ٗظَح٤ًش ٗل٢ حُ٘ل٢ رخُ٘ٔزش ُ٪هطخػ٤ّش ؟ 

 

ٍ حُٔـظٔغ ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿي ٝ طٞٛق ػ٠ِ ٌَٗ ٗل٢ حُ٘ل٢ . ٓؼخٍ ٓخ آظؼِٔٚ ٓخًٍْ ك٠ "  ّٞ ّٕ ح٤ٗ٧خء ك٠ طط ٌأِ ٛل٤ق أ

ّٕ ح٤ٌُِّٔش حُوخٛش ُٞٓخثَ ح٩ٗظخؽ ط٘ل٤ٜخ ح٤ٌُِٔش حَُأٓٔخ٤ُش "  ٞى و٣ٍٛٝ٘ؾ( ٝ ىحكغ اٗـِِ ) ك٠ "  1")ّ  جُٔحٍ ( ػٖ أ

ُٞٓخثَ ح٩ٗظخؽ حُظ٠ ٢ٛ ريٍٝٛخ ط٘ل٠ ٖٓ هزَ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٌٛٙ ح٧ه٤َس طؼط٠ ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ُِلَى ٌُٖ ك٠ ٓخ 

٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ ٣ٌٖٔ ُٔؼخٍ آهَ ٣ظؼِّن رٞٓخثَ ح٩ٓظ٬ٜى كو٢ ، ٝ ػ٠ِ أٓخّ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش ُ٪ٗظخؽ طٔخ٤ٗخ ٓغ ح

أٗخٍ ا٤ُٚ اٗـِِ إٔ ٣ؼظزَ ٗل٢ حُ٘ل٢ : ٗل٢ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ك٠ حُٔـظٔغ حُزيحث٢ ٖٓ هزَ ظٍٜٞ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ٝ ريٍٝٙ ٣٘ل٠ 

س أهَٟ ا٠ُ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٌُٖ ػ٠ِ أٓخّ طَحًْ ٛخثَ ُو َّ ٟٞ حُٔـظٔغ حُوخ٠ُ ٖٓ حُطزوخص حُٔـظٔغ حُطزو٢ ، ٓ٘ظ٤ٜخ ٓ

ح٩ٗظخؽ ه٬ٍ كظَس حُٔـظٔؼخص حُطزو٤ّش ر٤ٖ حُٔـظٔغ حُٔ٘خػ٢ حُزيحث٢ ٝ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ . أٓؼِش أهَٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼؼَ ػ٤ِٜخ  

 ك٠ حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُلٌَ. 

 

ّٕ ٗل٢ حُ٘ل٢ ٛٞ أكي هٞح٤ٖٗ حُـي٤ُّش حُظ٠ ط٘طزن ػ٠ِ ًخكش حُٔ ّٕ ٌٛح ٣يَُّ ػ٠ِ أ ٤ٍَٝحص ك٠ ٌُٖ ٓـيّىح َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وخٍ ا

َّ حُظ٘خهٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٛق ً٘ل٢  حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُلٌَ ؟ ٬ًّ . ك٠ رؼٞ ح٤ٍَُٔٝحص أٝ رؼٞ َٓحكَ ٤ٍَٓٝس ، ك

ش هخٕٗٞ ٣ئْٓ ح٤ٍَُٔٝس ٝ ٣ليّىٛخ ٝ ٣لؼَ ك٤ٜخ ٟٓٞ ٝكيس ح٧ٟيحى ، ىحكؼخ ربٓظَٔحٍ ا٠ُ ظٍٜٞ      ّٔ حُ٘ل٢ ؿ٤َ أّٗٚ ٤ُْ ػ

 ح ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٤ٖ هخٍ اّٗٚ ٫ ٝؿٞى ُ٘ل٢ حُ٘ل٢ . حُظ٘خه٠خص حُـي٣يس ٝ كِّٜخ. ٌٛ

 

َّ ح٤ٗ٧خء حُل٤ّش طٜزق ك٤ّش ػْ طظٞهّق ػٖ  ً ، َّ ُ٘ؤهٌ ٓؼخٍ حُل٤خس ٝ حُٔٞص . ًخكش ح٤ٗ٧خء حُوخٛش طؤط٠ ا٠ُ حُٞؿٞى ٝ ط٠ٔل

يٛخ أٝ حُل٤خس ؟ ٗل٢ حُ٘ل٢ ٣ٌٖٔ إٔ حُل٤خس . ٌُٖ ٤ًق ٣ٌٕٞ أٟل٬ُٜخ أٝ طٞهّلٜخ ػٖ حُل٤خس ٗل٤خ ُِ٘ل٢ ح٢ِٛ٧ حٌُٟ أٝؿ

" ) حُظ٠ طٜزق ٗزظش ٞى و٣ٍٛٝ٘ؾ٣ٜق ٓخ ٣ليع ُزؼٞ ح٤ٗ٧خء ػزَ كِوش ك٤خطٜخ ٓؼَ حُلزّش حُظ٠ ٣ٔظٜ٘ي رٜخ اٗـِِ ك٠ " 

 ّٕ ٍ ا٠ُ ٗزظش كو٢ ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٝ أ ّٞ ّٕ حُلزّش طظل ّٕ اٗـِِ ٣ؼظَف كظ٠ ك٠ ٌٛٙ حُلخٍ رؤ  طُٞي ريٍٝٛخ ػي٣ي حُلزٞد( ؿ٤َ أ

٢ُ ٤ُْ ر٤خٗخ ُ٘ل٢ حُ٘ل٢ ًوخٕٗٞ ؿي٢ُّ رَ رخُلؼَ ٝكيس ح٧ٟيحى ٛٞ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ّٓ ُِٔخى٣ش حُـي٤ُّش .  ّٝ  ٗل٢ حُ٘ل٢ ح٧

 

كزّش )كزّخص ( ٛٞ ٝكيس أٟيحى حُلزّش ٝ حُ٘زظش . ٣وٍٞ اٗـِِ اّٗٚ رخُطزغ اًح ٓخ كّطٔض حُلزّش ُٖ طٜزق ٗزظش . ٌُٖ  -ٗزظش  -كزّش 

َّ حُلزّش  كزّش ٓلّطٔش طز٤ّٖ س حُٔلّطٔش ٝ ٛ٘خُي حُل ّٞ أ٠٣خ هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ : ٛ٘خُي ٝكيس ٝ َٛحع ح٧ٟيحى . حُلزّش ٝ حُو

 حُٔلّطٔش . ٛ٘خ ٫ ٝؿٞى ُ٘ل٢ حُ٘ل٢ رَ ٛ٘خُي هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ .

  

 َّ ّٕ ًُي ٣ـ ا٠ُ أٝ ٛٞ ؿِء ٖٓ  رؼي ٓخ هخُٚ ٓخٝ ك٠ ح٩ٓظٜ٘خى حُٔخرن ، ٬ٗكع أّٗٚ ٣ؼخٍٝ اػظزخٍ ٗل٢ حُ٘ل٢ هخٗٞٗخ ؿي٤ُّخ ٧

ٗظَس ؿ٤َ ٛل٤لش ُِو٬ٛش كزخُ٘ٔزش ٌُٜٙ حُ٘ظَس ، حُو٬ٛش ٤ُٔض اُظٜخّ ٓظَٜ ُٔظَٜ آهَ ػزَ حَُٜحع ٓلَُح ط٘خه٠خ 

ؿي٣يح ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٔظَٜ حَُث٢ٔ٤ ُِوي٣ْ هي طـ٤َّ ، رَ ٗت ٣ؼ٤ي ػ٘خَٛ حُ٘ت حٌُٟ ٝهغ ٗل٤ٚ ) ٌُٖ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓوظِق      

ٍ  ٝ أٍه٠ ٗٞػ٤ّخ ( ٝ ٣ٌٛذ ّٞ س أهَٟ ) ٝ إ ًخٕ  -ا٠ُ اػظزخٍٛخ حُ٘ظخؽ حُٜ٘خث٢ ُِظط َّ أٝ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٗوطش ريح٣ش ح٤ٍَُٔٝس ، ٓ

ٍ حُٔـظٔغ ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔ٘خػ٢ حُزيحث٢ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، اًح ٓخ  ّٞ ًُي ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أٍه٠( . ٝ اًح ٓخ ؿيح ٗل٢ حُ٘ل٢ هخٕٗٞ طط

ًش ك٠ حُظويّّ ٗلٞ ح َّ س ٓل ّٞ ّْ حُظ٤ًَِ ػ٤ِٚ ًو ٤ُ٘ٞػ٤ش ، ُٖ ٣ٌٕٞ ُِظ٘خهٞ حُيحه٢ِ ح٧ٓخ٢ٓ َُِأٓٔخ٤ُش  ) ٝ ح٩ٗظَح٤ًش ( ط

ًش ٝ اّٗٔخ  ح٤ٍَُٔٝس :  َّ س حُٔل ّٞ  ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش ) ٝ ٫ حُظ٘خه٠خص حُيحه٤ِش ح٧ٓخ٤ّٓش ٨ُٗظٔش حُٔخروش ( ٛٞ حُو
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ٍٛخ ٌٛٙ ٗظَس ٤ُٔض ٛل٤لش أ١َٝكش حُٔ٘خػ٤ش حُزيحث٤ش ، ٗوٞ ح١٧َٝكش ، حُٔـظٔغ حُطزو٢ ، ح َّ ُو٬ٛش ، ح٤ُ٘ٞػ٤ش . ٌٗ

ٍ حُٔـظٔغ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ٤ُٔض ػ٤ِّٔش ه٬ٛش .  ّٞ ًش ُظط َّ  ٤ٍَُٔٝس حُوٟٞ حُٔل

  

ٍ حُٔـظٔغ َُ٘ف ٓزذ ػيّ اػظزخٍ ٗل٢ حُ٘ل٢ هخٗٞٗخ ؿي٤ُّخ ، ٣ؼٞى ٓخٝ ا٠ُ ٓٔؤُش : "  ّٞ ٓح ٢ٛ رخ٠ُز٢ اػَ ح٩ٓظٜ٘خى رظط

 ٤ذ :( ٝ ٣ـ120") جُهالٚس ؟

  

َّ ٝ ٣ظٍٜ "  َّ ٝ ضظٍٜ ٠روس أنٍٟ ، ٓؿطٔغ ٣ٟٔك ك٠ ًِٔس ، جُٞجقى ٣ِطْٜ ج٥نٍ ، جُٞجقى ٣ط٤ف ذح٥نٍ ، ٠روس ضٟٔك

( ٌٛح ٛٞ حُوخٕٝ ح٧ٓخ٢ٓ ك٠ حُـي٤ُش ، هخٕٗٞ حُظ٘خهٞ ٝ ٌٛٙ ٢ٛ حُطز٤ؼش حُلو٤و٤ّش ُِو٬ٛش ٝ ىٍٝٙ ك٠ 121")ٓؿطٔغ آنٍ 

 ٠ُ أهَٟ ٝ ٖٓ حُٔٔظٟٞ ح٧ى٠ٗ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ ح٧ػ٠ِ ك٠ طٜخػي ُُٞز٢ّ ٫ ٓظ٘خ٢ٛ .كًَش ح٤ٗ٧خء ربٓظَٔحٍ ٖٓ ٤ٍَٓٝس ا

  

ٝ هظخٓخ ر٘ؤٕ ٟٓٞٞع ٗل٢ حُ٘ل٢ ، ٗوٍٞ اّٗٚ اًح ٓخ ؿؼَ ٓ٘ٚ هخٗٞٗخ ؿي٤ُّخ ٤ٓ٘لٞ ٗلٞ حُيكخع ػٖ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ . ٝ رخُطزغ 

ّٕ اٗـِِ ىحكغ ػٖ حُـي٤ُّش ً٘و٤ٞ ٤ُِٔظخك٣ِ٤وخ ٍ  ٣٘زـ٠ إٔ ٗئًي رـ٬ء أ ّٞ ٝ ٖٓ ح٤ً٧ي ؿيّح أّٗٚ ىحكغ ػٖ ٗظَس ؿي٤ُّش ُِظط

ٍ حُٔـظٔغ ٝ ٤ٓظّـٚ ٗل٢ حُ٘ل٢ ا٠ُ طٔؼ٤َ  ّٞ ٍص رظط ّٞ ّٕ حُـي٤ُّش حُٔخ٤ًٍّٔش طط َّ حُزؼي ػٖ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ؿ٤َ أ حُظخ٣ٍو٢ ، رؼ٤يس ً

ٍ حُٔ٘ظ٠ٜ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ا٠ُ حُيكخع ػٖ ٗظَس ٓظخط٤ٌ٤ش / ٤ٌٗٞٓش ا ّٞ ٬١ه٤ش ٤ُِ٘ٞػ٤ش ًحطٜخ ًٜ٘خ٣ش ٗل٢ " ٗظخّ ٓـِن " ُِظط

ف ٓخٝ ك٠ هطخرٚ كٍٞ حُلِٔلش ، ٓ٘ش   َّ  :1964حُ٘ل٢ ٝ " ٌِٓٔش حُظ٘خٓن حٌُز٤َ ". ك٠ طؼخٍٝ ٓغ ًُي ، ٛ

 

َّ ج٤ُٗٞػ٤س ٝ أّٜٗح ُٖ ض٘وْٓ ئ٠ُ ٍٓجقَ  " الش ٗٞػ٤ّس ك٠ ظ ّٞ ْطرو٠ ج٤ُٗٞػ٤س ُٔثحش ج٤ُٖ٘ٓ . ال أػطوى أّٗٚ ُٖ ضٞؾى ضك

 ( 122". ) جُ٘ٞػ٤ّس ! ال أػطوى يُي ! ...ًٛج ؿ٤ٍ ٓؼوٍٞ ػ٠ِ ٞٞء جُؿى٤ُسذلؼَ جُطـ٤ٍّجش 

 

ّٕ رؼٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ّ٤ٖ ًخٗٞح  ٤ش ًُي ٫ ٤ٓٔخ ك٠ ح٤ُٜٖ آٌٗحى ًخٗض رؤًؼَ ٓزخَٗس َٓطزطش رخ٩ٗظَح٤ًش ٜٓ٘خ رخ٤ُ٘ٞػ٤ش ٧ ّٔ ٝ أٛ

ٍ حُٔـظٔغ ، حُ٘ل٢ حُٜ٘خث٢ ٣ويّٕٓٞ ح٩ٗظَح٤ًش ً٘ت ٓطِن ، ٓظخط٢ٌ٤ / ٢ٌٗٞٓ ، ٗخظ٣َٖ ا٤ُٚ رخُلؼَ ًبكَح ّٞ ُ ٜٗخث٢ ُظط

 ُِٔـظٔغ حُٔخرن . كؼِّن ٓخٝ هخث٬ : 

 

َّ ألّٗٚ ق٤٘ثً ُٖ ضٞؾى ٤ٖٞػ٤س"  َّ ٝ ُٖ ٣ٌٕٞ ٚك٤كح إٔ ال ضٟٔك  (123" .) جإلٖطٍج٤ًس ذىٌٝٛح ْطٟٔك

 

 جُػٌٞز جُػوحك٤س ٝ ٓٞجِٚس جٍُٛجع :  

 

ٌُٖ ٤ُْ رخُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش اً ًخٗٞح ٣يػٕٞ ا٠ُ ٝ ٣ؼِٕٔٞ ر٘٘خ١ أٍحى حُظل٣َل٤ّٕٞ ْٛ أ٠٣خ إٔ ٣و٠ٞح ػ٠ِ ح٩ٗظَح٤ًش 

ٖٓ أؿَ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ًخٗض حُٔـٔٞػش حُظل٣َل٤ّش روخٛش حُٔـظٔؼش كٍٞ ٤ُٞط٘خ٠ٗٝ ٝ هخىس ًزخٍ آه٣َٖ 

٠ أؿِحء ٛخٓش ٖٓ حُز٤٘ش ٓظّلو٤ٖ ٓؼٚ ، ًخٗض طِٔي ه٤خىس ػخٓش ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ ؿٜخُ حُيُٝش . ًخٗٞح ٤ٔ٣طَٕٝ ػِ

ّْ ٖٓ ح٩هظٜخى . ُٞ ًخٕ حُٟٞغ ٤ُيّٝ أ١ٍٞ ، ُ٘ـق ٛئ٫ء  حُلٞه٤ّش ٝ ًخٗٞح ٤ٜ٣ٕٔ٘ٞ أٝ ُْٜ ًز٤َ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ؿِء ٜٓ

حُظل٣َل٤ّٕٞ ك٠ اؿظٜخد حُِٔطش ك٠ حُز٬ى رؤَٓٛخ ٝ ىكغ ػٍٞس ٠ٓخىس ٝ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٌُح ًخٕ ُِحٓخ حُو٤خّ ر٘ت    

 و٤خّ رخ٬ُُّ . ٝ ؿَٟ حُ

 

ُض ك٠  ّٞ ا٠ُ ٜٗٞٝ ٟوْ ُِـٔخ٤َٛ ح٤٘٤ُّٜش طلض ه٤خىس ٓخٝ ط٠ٔ  1966اّٜٗخ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ حُظ٠ طل

طٞٗؾ ٝ حُو٤خىس حُز٤َُٝظخ٣ٍش ك٠ حُلِد ٟي أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ آٌٗحى رو٤خىس ٤ُٞط٘خٝط٠٘ ٝ آه٣َٖ ٓظلخُل٤ٖ ٓؼٚ . 

ـٔخ١َ٤ٛ ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ ٍَٟٝطٚ رٍٜٞس ٛخثِش ػٖ حُٔزيأ حُٔخى١ حُـي٢ُ حٌُٟ ػَٟٚ ٓخٝ ك٠   " ًٝ٘ق ٌٛح حُٜ٘ٞٝ حُ

ٌ جُوحػىز " ك٠ َٛحػٚ ٟي حُٔخى٣ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ّٗش . " ك٠ جُط٘حهٝ ّٞ ػ٘ىٓح ٣ؼٞم جُر٘حء جُلٞه٢ ، ًح٤ُٓحْس ٝ جُػوحكس ، ضط

ّٕ جُطؿى٣ىجش ج٤ُٓح٤ْس ٝ جُػوحك٤ّس ضٛرف   "جُؼحَٓ جٍُت٢ٓ٤ جُكحْْ .جإلهطٛحو٣ّس ، كا

 

رٔخ ك٠ ًُي حُؼوخكش ٝحُظَر٤ش  -اًح ُْ طلّطْ ٤ٛٔ٘ش حُزَؿٞح٣ُش ) أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٤ُش ( ػ٠ِ أؿِحء ًز٤َس ٖٓ حُز٤٘ش حُلٞه٤ش 

ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ حُيكخع ػٖ ح٧ٓخّ ح٩هظٜخى١ ح٩ٗظَح٢ً ٝ طط٣َٞٙ . اًح ُْ  -ٝ ؿِء ًز٤َ ٖٓ حُلِد ٝ ؿٜخُ حُيُٝش 

ٌّٖ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ٖٓ حُو٤خّ رظـ٤٤َ ٢ًِّ ك٠ حُز٤٘ش حُلٞه٤ش ٝ طؼ٣ٞٞ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ريًظخط٣ٍٞش  ٣وغ ًُي ُظٔ

ش طل٣َٞ حُوخػيس ح٩هظٜخى٣ّش ا٠ُ هخػيس ٍأٓٔخ٤ُّش ٝ طؼ٣ٞٞ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٤ًّش رؼ٬هخص  ّٔ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٖٓ ػ
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 َّ ٝ ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُّش ػ٠ِ ح٧ٛؼيس ًخكش . ٌٝٛٙ ٢ٛ ح٤ٍَُٔٝس حُظ٠ كِٜض ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ٍأٓٔخ٤ُّش ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ

 رٜؼٞى هَٝط٘ٞف ٝ َُٓطٚ ا٠ُ حُِٔطش ٝ رظ٤ًَِ هّطْٜ حُظل٣َل٢ ك٠ حُٔـظٔغ رؤَٓٙ ، ًٔخ ُّوٚ ًُي ٓخٝ .

  

 لِٔلش حَُؿؼ٤ّش ُِٔؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي . ٓؼَّ ٝ ٓؼِّض حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ًٌُي هطخّ ػ٣ٍّٞخ ك٠ ططز٤ن ٓزيأ حُو٬ٛش ً٘و٤ٞ ُِ

" ٝ ه٬ٛش حُـٔخ٤َٛ رو٤خىس حُِػٔخء  ئٞٔكالٍ جٍُٛجع جُطرو٢" ٗو٠٤خ ٍ" ئػطرحٌ جٍُٛجع جُطرو٢ جُؼالهس جُٔلطحـ  "

 حُز٤َُٝظخ٤٣ٍٖ ك٠ حُلِد ٝ اُظٜخٜٓخ ُِو٤خىس حُزَؿٞح٣ُش ىحهَ حُلِد . 

 

َّ حُظ٘خهٞ حُـ١َٛٞ ر٤ٖ ٝ ُْ ٣ٌٖ ٌٛح ٟٓٞ َٓكِش ك٠ ح٤ٍَُٔٝس حُط ٣ِٞش حُٔٔظيّس ر٤ٖ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ُْ ٣ٌٖ ٤ُل

ّٕ ه٤خىحص أهَٟ ٓظزَُ ًِّذ ٝ ًًَِٔ ه٤خىس  ّْ طلط٤ْ ه٤خىس رَؿٞح٣ُش ٝ ؿَص حُو٬ٛش ر٤ي أ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش . ط

ّٕ حُزَؿٞح٣ُش ٓٞؿٞىس ػ٠ِ ١ٍٞ حَُٔكِش ح٩ٗظ وخ٤ُش . ٌُُي ُْ ٣وَ ٓخٝ إ حَُٜحع حُطزو٢ رَؿٞح٣ُش ك٠ حُٔـظٔغ ١خُٔخ أ

َّ ر٠ؼش ٓ٘ٞحص ٤ٓٞؿي َٛحع ًز٤َ ، ٝ ِٗحع ُظلي٣ي ٖٓ ٤ٓٔٔي حُِٔطش . اٟخكش ا٠ُ ٌٛح  ً ّٕ َّ كلٔذ رَ أ٠٣خ ا ٤ٓٔظٔ

َّ ٌَٓ٘ ٓ٘غ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش .  ّٕ ػٍٞس ػوخك٤ش ٝحكيس ُٖ طل  هخٍ ٓخٝ ا

 

س أهَٟ ططز٤وخ ه٬هخ ُِٔخى٣ َّ ٫ ٤ُٖ ر٤خٝ       ًخٕ ٌٛح ٓ ّٝ ش حُـي٤ُّش . ٝ هي ؿَٟ حُظلوّن ٓ٘ٚ ك٠ حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِّٔش ك٤غ ظَٜ أ

ٝ آهَٕٝ ُظٜي٣ي حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ َٛحع ٖٓ أؿَ حُِٔطش ، رخكؼ٤ٖ ػٖ هِذ حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش ػٔٞٓخ ُـخ٣ش اػخىس ط٤ًَِ 

٤ش حُؼ٤ٔوش ُ٘ظ٣َّش ٓخٝ حُؼظ٤ٔش ٝ ح ّٔ َّ ىًظخط٣ٍٞش حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٛ٘خ طٌٖٔ ح٧ٛ ُو٢ّ ح٧ٓخ٢ٓ ُٔٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ٌٛٙ حُ٘ظ٣َشّ حُّٔ٘ؼش رٍ٘ٞٛخ . 

 

َّ ىًظخط٣ٍٞش  ّٕ ٗظ٣َّش ٓخٝ كٍٞ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ ٤ٓلظؾ حُزؼٞ هخث٤ِٖ اًح أػ٤ي ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ ح٤ُٜٖ كٌُي ٣ز٤ّٖ أ

ُض ٌٛٙ حُ٘ ّٞ س ٓخى٣ش ٟؤش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـٔخ٤َٛ ًخٗض رخ٧ٓخّ هخ١جش . حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُظ٠ ك ّٞ ظ٣َّش ا٠ُ ه

ّْ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظل٤ٌَ ػٖ حُظـ٣َز٤ّش ٝ حُ٘ٔز٤ّش كّٜلش ٌٛٙ حُ٘ظ٣َّش ٫ طَطٜٖ رخُ٘ظخثؾ حُٔزخَٗس ك٠ ٟٝغ ٓؼ٤ّٖ . ُوي  ٘٣

وض ٝ طلّووض ك٠ حُٔٔخٍٓش ٝ ك٠ َٛحع ٓجخص ح٤٣٬ُٖٔ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ ح٢٘٤ُٜ ٝ  ّٔ ٤ِٓىحى طلّووٜخ ٓٔظوز٬ ػزَ ح٠ُ٘خٍ طؼ

 حُؼ١ٍٞ ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُزِيحٕ . ٝ ٖٓ حُٔل٤ي ٛ٘خ حُظ٤ًٌَ رٔوُٞش ٓخٝ : 

 

ّٕ أكٌحٌٛح ؿ٤ٍ ٚك٤كس ذَ ألّٜٗح  "  ٜ جُوٟٞ جُٔٔػِّس ُِطروس جُٔطوىّٓس أق٤حٗح ئ٠ُ ُٛجتْ ال أل ٍّ ك٠ جٍُٛجع جإلؾطٔحػ٢ ضطؼ

ٜ ئ٠ُ ٣ُٛٔس ٓإهّطس ٝ ٌُّٜ٘ح ْط٘طٍٛ ٠حٍ ك٠ ٤ُٓجٕ جُوٟٞ ك٠ جٍُٛجع ال ضِٔ ٍّ ز جُط٠ ُىٟ جُوٟٞ جٍُؾؼ٤ّس ، ضطؼ ّٞ ي جُو

 ( 124". )جُُٖٓ أّ هٍٛ

 

َّ ٌٛح كو٤وش ٓطِوش .   ٝ ٣ظ

 

َّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  ّٕ ٓخٝط٠ٔ طٞٗؾ هخى حُـٔخ٤َٛ ح٤٘٤ُّٜش ك٠ ٓٞحِٛش ح٠ُ٘خٍ حُؼ١ٍٞ ك٠ ظ كو٤وش ٓطِوش أهَٟ ٢ٛ أ

حُؼوخك٤ش ٖٓ ه٬ٍ ػيّس أٌٗخٍ ٖٓ ح٠ُ٘خٍ ، ا٠ُ آهَ ٍٓن ك٠ ك٤خطٚ . ٝ ؿِء ك١ّٞ٤  ٖٓ ٌٛح حَُٜحع ًخٕ  ٝ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس

ٓـيّىح ح٠ُ٘خٍ ػ٠ِ حُـزٜش حُلِٔل٤ّش ، رخُوٜٞٙ ر٤ٖ حُٔخى٣ش حُـي٤ُش ٖٓ ؿٜش  ٝ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٝ حُٔخى٣ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٖٓ ؿٜش 

 أهَٟ . 

 

حُظ٠ ٝهغ حُظ٤ًَِ ػ٤ِٜخ ٟٖٔ كِٔش ٗوي ٤ُٖ ر٤خٝ ٝ ً٘ل٤٘٤ّٞ  ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص  ٝ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ، ٝحكيس ٖٓ حُ٘وخ١

ح٧ه٤َس ُل٤خس ٓخٝ ًخٗض هٞٝ ح٠ُ٘خٍ ٟي " ػو٤يس ح٤ُِٓٞش " حُظ٠ ٍكؼٜخ ً٘ل٤٘٤ّٞ ٝ أطزخػٚ ك٠ ح٤ُٜٖ ػزَ حُؼٍٜٞ .  

" . ٝهي ػخٍٟض " ح٢٠ُٔ ا٠ُ ٝ ٠ٕٓٔٞ ٌٛٙ حُؼو٤يس ؿ٣َٛٞخ ٗلْ ٠ٕٓٔٞ حُ٘ظ٣َّش حَُؿؼ٤ّش ٍ" ِٓؽ ح٩ػ٤ٖ٘ ك٠ ٝحكي 

َّ حُظ٘خهٞ ر٤ٜ٘ٔخ ػزَ حَُٜحع . ك٣ٞ٤ّش ٓطِوخ ًخٗض ح٣ُِٜٔش  ح١٧َحف " ٝ ٗخىص رخُٞكخم ر٤ٖ ح٠ُي٣ّٖ أًؼَ ٖٓ ك

٤٘ض رٜخ ٌٛٙ حُؼو٤يس ػزَ هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ًؼ٬هش ٓلظخف ٝٓؼخٍٟش "أٟل٬ٍ حَُٜحع حُطزو٢"   ُٓ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُظ٠ 

 ٝ ح٩ٓظ٬ّٔ ا٠ُ ح٧ػيحء حُطزو٤ّ٤ٖ ػخ٤ُّٔخ . ك٠ حُز٬ى ٝ حُٞكخم 
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 : جٍُٛجع ؿ٤ٍ جُٔ٘ط٢ٜ 

 

وٕٝ ػٔٞٓخ ه٬ٍ حُلظَس ح٧ه٤َس ٖٓ ك٤خطٚ ، أػخى ٓخٝ حُظ٘ي٣ي ربٓظَٔحٍ ػ٠ِ ٍَٟٝس حَُٜحع . ٝ ؿِذ ح٩ٗظزخٙ ا٠ُ أّٗٚ "  

٤ِٕٓٞ ٗٓٔس إٔ ٣ىذٍّ  800ٌٖ ُٗؼد ٣ؼىّ َٛ ٣ٔ" ٝ ٟٝغ رؼٔن ٓئح٫ ًخٗض ح٩ؿخرش ػ٘ٚ ري٤ٜ٣ّش "  ٍٚجع ال ٝؾٞو ُِطوىّّ

٤ش حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٍَٟٝٝطٜخ ٝ ػخٍٟٞح ح٧ٛيحف  أٌٓٞٙ وٕٝ ٍٚجع ؟ ّٔ " . ٝ َٛف ٓظّٞؿٜخ ٧ُٝجي ح٣ٌُٖ أٌَٗٝح أٛ

ف :  َّ  حُلو٤و٤ش ٧ُٝجي ح٣ٌُٖ ٣يحكؼٕٞ ػٖ " أٟل٬ٍ حَُٜحع حُطزو٢ " ٟي ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ، ٛ

 

؟ نٜٞ جٍُٛجع جُطرو٢ . هىّّ ٤ُٞضٗحٝض٠ٗ ٗظ٣ٍّس ئٞٔكالٍ جٍُٛجع جُطرو٢ ٌُّ٘ٚ ٛٞ يجضٚ ٓح ٛٞ ٛىف جُػٌٞز جُػوحك٤س " 

ُْ ٣ٌق ػٖ نٜٞ جٍُٛجع جُطرو٢ . ٝ ًحٕ ٣ٍ٣ى قٔح٣س ٍَٓز نٞٗطٚ ٝ أضرحػٚ جُٔكِّل٤ٖ . . ٝ أٌجو ٤ُٖ ذ٤حٝ جإل٠حقس 

َّ جٍُٛجع جُطرو٢ ؟    (125")ذحُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ قحٍٝ جُو٤حّ ذاٗوالخ . َٛ ئٞٔك

 

َ ٌٛٙ حُلو٤وش حُؼ٤ٔوش    ـّ ٤ظٜخ حٌُزَٟ ٝحُزؼ٤يس حُٔيٟ ، هخٍ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ : -حُلخؿش ا٠ُ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس -ٝٛٞ ٣ٔ ّٔ  ٓزَُح أٛ

 

س ػ٠ِ جُىٝجّ قحؾس "  ّٔ َٛ ْ٘كطحؼ ئ٠ُ غٌٞز ذؼى ٓحتس ْ٘س ٖٓ ج٥ٕ ؟ َٛ ٤ْكطحؼ ذؼىُ ئ٠ُ غٌٞز ذؼى أُق ْ٘س ٖٓ ج٥ٕ ؟ غ

س وجتٔح  ّٔ حٍ ٝ جُلالقٕٞ       ئ٠ُ غٌٞز . كػ ّٔ َٜىٕٝ ، جُٟرّح٠ جُٛـحٌ ٝ جُطِرس ٝ جُؼ هطحػحش ٖٓ جُ٘حِ ٣ٗؼٍٕٝ أّْٜٗ ٟٓط

ىْٛ جُر٤ٍٝهٍج٤٠ّٕٞ ًُٜج ٣ٍ٣ىٕٝ جُػٌٞز . أُٖ ضٞؾى ذؼى ض٘حهٟحش ذؼى  ِٜ آالف ْ٘س ٖٓ 10ٝ جُؿ٘ٞو ٝ ال ٣ٍ٣ىٕٝ إٔ ٣ٟط

 ( 126")  ج٥ٕ ؟ ْطٞؾى ذؼى .

 

َّ حُظ٘خه٠خص          ٛ٘خ ٖٓ ؿي٣ي ، ٣ِلض ٓخٝ ح٩    َّ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٓظٞؿي رؼيُ ط٘خه٠خص ٝ َٛحػخص ُل ٗظزخٙ ا٠ُ أّٗٚ كظ٠ ك٠ ظ

٫ص ٗٞػ٤ّش ) هلِحص ٝ رٌٜح حُٔؼ٠٘ ػٍٞس . ٝ ٓؼِٔخ أػَد ػٖ ًُي ك٠  ّٞ  : 1971ٝ طل

 

جش ٌَع جالٗ " ٍّ ٠ّ٘ ج٤ُٗ٘ى جأل٠ٔٓ ًٓ٘ ن٤ٖٓٔ ػحٓح ٝ هى ٝؾى ك٠ قُذ٘ح أٗحِ قحُٝٞج ػٍٗ ٓ ٗوحم ، ك٠ ٌأ٠٣ ًٛج ئّٗ٘ح ٗـ

ٍّ . أُٖ ضٞؾى  ز أنٍٟ . أال ضؼطوىٕٝ يُي ؟  أٗح أػطوى يُي ػ٠ِ ًَ قح ٍّ جش ، ػ٣ٍٖٗ ، غالغ٤ٖ ٓ ٍّ ٌ ػٍٗ ٓ ٍّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٌ

ٍّ قط٠ ق٤ٜ٘ح ، ٌُٖ كو١ ذ٤ٖ جُؿى٣ى      ّٕ جٍُٛجػحش ْطٓطٔ ٍٚجػحش ق٤ٖ ٗىٌى  ج٤ُٗٞػ٤س ؟ أٗح ذرٓح٠س ال أػطوى يُي . ئ

 (127)." ٛك٤ف ٝ جُهح٠ة ٝ جُوى٣ْ ٝ ذ٤ٖ جُ

 

َّ حُظ٘خهٞ ٝحَُٜحع ٓٞؿٞى٣ٖ؟   َّ ًُي حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝاػظزَ أّٗٚ كظ٠ّ رؼي آ٫ف ح٤ُٖ٘ٔ ٤ٓظ ًِّ ٓخٝ ً ُٔخًح ٍ

ّٕ حَُٜحع حُطزو٢ ، حُؼٍٞس ٣ٌٖٔ ٝ ٣ـذ إٔ طَٜ ا٠ُ ٜٗخ٣ش . كزخُ٘ٔزش ُِظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٠  حُٜيف ًخٕ طٞؿ٤ٚ َٟرش ُِو٢ّ حُوخثَ ا

ش  ّٔ ش ، ٠ٓض حُؼٍٞس رؼ٤يح رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ٝ ؿؼِض ْٜٓ٘ "أٓخهلخ " ه ّٛ حُلِد ٝ حُيُٝش ، أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ رٍٜٞس هخ

ٍ ٤ُْ ك٠ كخؿش ٝ ٫ ٣٘زـ٠ إٔ ٣ٌٛذ أرؼي ٖٓ ًُي . ٝ ٣َطز٢ ٌٛح ٝػ٤ن  ّٞ ّْ ٖٓ ًُي ٝ حُظط ٝ ٫ ٗت ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أٛ

 ء ٓ٘ظ٤ٖ هزَ ٝكخطٚ :ح٩ٍطزخ١ رخُٔٔؤُش حُظ٠ ٢ِّٓ ػ٤ِٜخ ٓخٝ ح٠ُٞ

  

ُٔحيج ضكىّظ ٤٘٤ُٖ ػٖ ٓٔحٌْس جُىًطحض٣ٌّٞس ػ٠ِ جُرٍؾٞج٣َس ؟ ٖٓ جُؿ١ٍٛٞ ض٤ٞٞف ًٛٙ جُٔٓأُس . ك٘وٙ ك٠ جُٞٞٞـ " 

س ذأٍْٛح ّٓ ( ؿ٣َّٛٞخ ٓخ ٠َٓ٣ ا٤ُٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ 128." ) قٍٞ ًٛٙ جُٔٓأُس ٤ْوٞو ئ٠ُ جُطك٣ٍل٤س . ٣ؿد إٔ ضؼٍف ًٛج جأل

ّٕ ٛيف ىً ظخط٣ٍّٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٛٞ رِٞؽ ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ػزَ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ٣ٌٖٔ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ ٛ٘خ ٛٞ أ

طلٌْ ٝ إٔ طوٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٟي حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ح٩ٗظوخ٤ُش ُـخ٣ش حُظوّيّ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش . ىٕٝ 

ٌّٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ٝ ٓٞحِٛش هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٟي َّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ُٖ طظٔ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ظ

 ٖٓ ح٩ٓظَٔحٍ ك٠ حُلٌْ ٝ ح٩ٓظَٔحٍ ك٠ حُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش . 

 

 ٍ ّٞ ّٕ ٛيكٜخ ٛٞ كو٢ ٟٔخٕ حُ٘ظخّ ٝ طط ٝ ػ٠ِ حُؼٌْ ، اًح اػظزَص ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًخك٤ش ك٠ كيّ ًحطٜخ ٝ اػظزَ أ

ٍ ا٠ُ ىًظخط٣ٍٞش حُزَؿٞح٣ُش ) حُـي٣يس (.  ٝ ٣ليع ٌٛح رلؼَ حُطز٤ؼش ح٩ٗظوخ٤ُش ح٩ٗظخؽ ، رخُظخ ّٞ ٍ ا٠ُ ٗو٠٤ٜخ ، ٓظظل ّٞ ٢ُ ٓظظل

خ ٣لَُ ربٓظَٔحٍ  ّٔ ٝ حُٔظ٘خه٠ش ُ٪ٗظَح٤ًش ٝ طٞحَٛ روخ٣خ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ح٩ٓظـ٢ُ٬ ػزَ حَُٔكِش ح٩ٗظوخ٤ُش ُ٪ٗظَح٤ًش ٓ

ًِّ ػٖ ًُي . رَؿٞح٣ُش ٝ هخىس رَؿٞح٤٣ُٖ ىحهَ حُل  ِد ًظؼز٤َ َٓ
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، ك٤غ ُّوٚ ٓخًٍْ رٍٜٞس  1852ٝ ٣ِظو٠ ٌٛح ٓغ حُلْٜ حُٜل٤ق حٌُٟ ٛخؿٚ ٓخًٍْ ك٠ ٍٓخُش ٓ٘ٚ  ٣ُٞيٓخ٣َ ك٠ 

 ٓوظ٠زش ٓٔؤُش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ : 

 

٠٘ ٤ُْ ٠ُ ٫ ك٠َ اًظ٘خف ٝؿٞى حُطزوخص ك٠ حُٔـظٔغ حُٔؼخَٛ ٝ ٫ ك٠َ اًظ٘خف َٛحػٜخ ّٜ . كوي ٓزو٠٘  " ٝ ك٤ٔخ ٣و

ٍ حُظخ٣ٍو٢ َُٜحع حُطزوخص ٌٛح ، ٝ اهظٜخى٣ّٕٞ رَؿٞح٣ُّٕٞ رٔطٞح  ّٞ هٕٞ رَؿٞح٣ُّٕٞ رٔطٞح حُظط ٍّ رٞهض ٣ٞ١َ ٓئ

 ط٤ًَذ حُطزوخص ح٩هظٜخى١ . ٝ ٓخ أػط٤ظٚ ٖٓ ؿي٣ي ٣ظِّوٚ ك٠ اهخٓش حُزَٛخٕ ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٠ : 

 

ّٕ ٝؿٞى حُطزوخص ٫ ٣وظَٕ ا٫ّ رَٔحكَ طخ٣ٍو٤ش ٓؼ٤ّ٘ش -1 ٍ ح٩ٗظخؽ ، أ ّٞ  ٖٓ طط

ّٕ ح٠ُ٘خٍ حُطزو٢ ٣ل٠٠ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، -2  أ

َّ حُطزوخص ٝ ا٠ُ حُٔـظٔغ حُوخ٢ُ ٖٓ حُطزوخص..."  -3 إٔ ٌّٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش ٗلٜٔخ ٤ُٔض ؿ٤َ ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ حُو٠خء ػ٠ِ ً

(129 ) 

 

٤ش ّٔ ًزَٟ ؿ٤َ أّٗٚ ػوذ آٍخء ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ك٠  ٝ طٌظ٢ٔ ؿ٤ٔغ طِي حُ٘وخ١ حُؼ٬ع حُظ٠ ػَٟٜخ ٓخًٍْ أٛ

٤ش  ّٔ ظَٝف ٍَٟٝس حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ ٝ ح٩ػظَحف رٜخ ) ك٠ ًِٔخص كظ٠ّ ٖٓ هزَ حُظل٣َل٤٤ٖ (، طٌظ٠ٔ حُ٘وطش ح٧ه٤َس أٛ

٫ ٤ٓٔخ ًٔخ هخٛش ٝ طٜزق ًَِٓ َٛحع كخى . ٤ٓؼَٔ حُظل٣َل٤ّٕٞ ٖٓ أؿَ اٌٗخٍ ٌٛٙ حُ٘وطش ح٧ه٤َس أٝ ؿَٞٛٛخ ٝ ٓؼ٘خٛخ 

ٍٛخ ٓخٝ ٝ طلي٣يح حُلخؿش ا٠ُ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ٩ٗـخُ ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش .  ّٞ ١ 

 

٣ظليّع حُظل٣َل٤ّٕٞ ١زؼخ ػٖ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ حُلخؿش ا٠ُ رِٞؿٜخ ٝ ٌُّْٜ٘ ٣ؼخُـٕٞ حُٔٔؤُش ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ ٝ طزؼخ ُِٜٔ٘ؾ حُٔخى١ 

ى ك٠ ح٤ٌُٔخ٠ٌ٤ٗ أ١ ٣ظ٘خُٝٞح ٓٔؤُش طط٣َٞ هٟٞ ح٩ٗظخؽ كلٔذ  َّ ٫ٝ ٣ظ٘خُٕٝٞ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ كيّ ًحطٜخ ًظ٘خهٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل

ّٕ كِّٚ حُٜ٘خث٢ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ّ رخُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش .   اطّـخٙ أٝ آهَ ػ٠ِ حُٔيٟ حُو٤َٜ ٍؿْ أ

 

ّٕ ح٩ٗظَح٤ًش طٔؼَّ َٛحػخ ر٤ٖ حُـي٣ي أٝ حُٔظخَٛ حُٜخػيس ح٤ُ٘ٞػ٤ش ىحهِٜخ ٝ حُوي٣ْ أٝ حُٔظخ َٛ حُٔظيحػ٤ش ٫ٝ ٣ؼظَكٕٞ رؤ

حَُأٓٔخ٤ُش حُزخه٤ش ك٠ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش . ربهظٜخٍ ٣ؼُِٕٞ ح٩ٗظَح٤ًش ػٖ ح٤ُ٘ٞػ٤ش : " ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٓٔؤُش ٓٔظوز٤ِّش          

ٍ ح٩هظٜخى ك٠ ٣ّٞ ٓخ ا٠ُ ٓخ  ّٞ ٝ ٣َ١وش حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ٢ٛ ح٩روخء ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُٜخٍّ ٝ حُو٤خّ رؤ١ّ ٗت ُيكغ ح٩ٗظخؽ ٢ٌُ ٣ظط

لخ٣ش ك٤ٜ٘خ ٣ٌٔ٘٘خ حُلي٣غ ػٖ اىهخٍ ح٤ُ٘ٞػ٤ش. " ٌٛٙ ٢ٛ حُ٘ظَس حُظل٣َل٤ش ٝروخٛش ٗظ٣َظٜخ " ٗظ٣َش هٟٞ ح٩ٗظخؽ " ك٤ٚ حٌُ

ّْ ط٤ًَِ ح٩ٗظَح٤ًش  ٝ" أٟل٬ٍ َٛحع حُطزوخص " ، ٌٛٙ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ّظٜخ حٝ ٓخى٣ّظٜخ  ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ّٗش ، رخٌَُ٘ حٌُٟ اطّوٌطٚ ك٤غ ط

 ِءح ٖٓ حُٞػ٢ حُ٘ؼز٢ .ٝ ك٤غ ٛخٍص ٍَٟٝس ح٩ٗظَح٤ًش ؿ

 

 جإلٖطٍج٤ًس ًٗة ٓطِن ضؼ٠٘ ئػحوز ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس : 

 

ُض رٜخ حُـي٤ُش ح٤ُٜـ٤ِّش ا٠ُ ٤ٓظخك٣ِ٤وخ . أػِٖ ٗظخّ  ّٞ ّٕ اٗـِِ كَِّ حُط٣َن حُظ٠ طل ٍ ٖٓ ٌٛح حُٔوخٍ ر٤ّّ٘خ ٤ًق أ ّٝ ك٠ حُـِء ح٧

ش ك٠ طلوّن حُلٌَس حُٔطِوش ك٠ ٗظخّ ٤ٛـَ حُلِٔل٢ ك٠ كيّ ٤ٛـَ حُلِٔل٢ ، ك٠ ط٠خٍد ٓغ ٣َ١وظٚ حُـي٤ُّش ، ٜٗخ٣ش حُـي٤ُّ 

ّٕ ح٤ٌُِّٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُظ٠ ٝػي رٜخ " ٤ُٝخّ ؽ.  حُؼخُغ " ُز٤َٓٝخ ًخٗض أػ٠ِ ٝ آهَ  ًحطٚ. ٝ ٤ٓخ٤ّٓخ ػزَّ ػٖ ًُي ك٠ كٌَس أ

ٍ ر َّ ّٕ ٛ٘خُي طّٞؿٚ ٣ظٌ خُ٘ٔزش ٤ُِ٘ٞػ٤ّ٤ٖ ا٠ُ طل٣َٞ ٌَٗ ٖٓ حُٔـظٔغ . ٬ٓكظخ ٓؼَ ٌٛٙ حُظخَٛس ، ُّوٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ أ

خ ٣وٞى ا٠ُ حُظل٣َل٤ّش ٓؼِٔخ هخٍ ٌٓ٘ ريح٣ش  ّٔ  : 1957حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً ا٠ُ ٤ٗج٤ٖ ٓطِو٤ٖ ٓ

 

ّٕ جُ٘ظحّ جإلٖطٍج٢ً ٝ ًًُي ػالهحش جإلٗطحؼ ٝ جُر٤٘س جُلٞه٤ّس جإلٖطٍج٤ّ٤ًٖ ُٖ " ...  ٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ ٗؼطرٍ ٓح٤ًٌٓس ئوّػحء أ

 (130")٤ُّ ًٛج وٝؿٔح ٓػح٤ُّس ، و٣ٖ ٣ىّػ٠ نِٞو جإلُٚ  . ٣ٟٔكِّٞج ؟ أ

 

س ١ٞحٍ ك٤خطٚ حُزخه٤ش ٖٝٓ ًُي ٓخ ٗيّى ػ٤ِٚ ك٠ " ٬ٓكظخطٚ حُ٘وي٣ش " ٌُظخد  َّ س طِٞ حُٔ َّ م ٓخٝ ا٠ُ ٌٛح حُٟٔٞٞع حُٔ َّ ٤ٓظط

 ح٩هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔٞك٤خط٢ ، ػ٘ي ٗويٙ ُٔلّٜٞ " حُظؼ٣ِِ حُٜ٘خث٢" ُ٪ٗظَح٤ًش : 

 

ٌ نح٤ٖٚ . َٛ ٣ؼوَ أّٗٚ ُٖ ضٞؾى ٤ٌٍْٝز ضـ٤ٍّ أنٍٟ ، ك٠ جُٔٓطورَ ؟ ٤ًق ُإل"  ّٞ هطٛحو جإلٖطٍج٢ً ٤ٌٍْٝز ٝالوز أٝ ضط

ّٕ ٣ًٖٛ ج٤ٌُِٖٗ ٖٓ ج٤ٌُِٔس ] ٤ٌِٓس جُىُٝس ٝ ج٤ٌُِٔس جُؿٔحػ٤س [ ٤ْطؼَُجٕ ٜٗحت٤ح ٝ ػ٠ِ جُىٝجّ ؟ َٛ  ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ئ
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َّ نحُىز ؟ َٛ ٣ؼوَ  ٣ٌٖٔ ألٚ٘حف جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ٓػَ جُط٣َٞ غ قٓد جُؼَٔ ٝجإلٗطحؼ جُِٓؼ٢ ٝ هحٕٗٞ جُو٤ٔس ئُم إٔ ضظ

ٌ ككٓد ٝ جّٜٗح ال ضٔٞش ٝ ال ضطـ٤ٍّ؟ َٛ ٣ؼوَ إٔ ال ضٌٕٞ ًحكس ًٛٙ جألٚ٘حف أٚ٘حكح ضح٣ٌه٤ّس ًـ٤ٍٛح ٖٓ  ّٞ أّٜٗح ضُٞى ٝ ضطط

ّٕ جٌٍُٔٝ ٖٓ جإلٖطٍج٤ًس ئ٠ُ ج٤ُٗٞػ٤ّس قط٢ّٔ . ٝ ٖٓ جُطر٤ؼ٢  إٔ ضٔٞش نالٍ ًٛٙ ج٤ٌٍُٓٝز ذؼٝ جأل٤ٖحء ج٤ُٛؾ ؟ ئ

 ( 131" ) جُط٠ ٝؾىش أغ٘حء جٍُٔقِس جإلٖطٍج٤ًس .

 

حُظل٣َل٤ٕٞ رخ٠ُز٢ ْٛ ح٣ٌُٖ ؿؼِٞح ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٛ٘خف ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٖٓ ح٩ٗظَح٤ًش ًحطٜخ ٤ٗجخ ٓطِوخ . ُوي ػخٍٟٞح حُلْٜ 

َٛحع ٝ أّٗٚ ٣ـذ طلي٣ي حُؼ٘خَٛ حَُأٓٔخ٤ُّش ك٠ ٌٛٙ حُٔخى١ حُـي٢ُ حُوخثَ رؤّٗٚ ٢ٌُ طٔٞص ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ٣ـذ إٔ ٣ـ١َ 

ّْ ك٠ ٣ّٞ ٓخ  ّٓغ ٝ إٔ طز٠٘ ػ َّ ُلظش ا٠ُ حُليّ حٌُٖٔٔ طزؼخ ُِظَٝف حُٔخى٣ش ٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش . ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٞ ح٤ٗ٧خء ك٠ ً

ّٕ حُظ٘خهٞ ٣ظَٜ كو٢ ىٕٝ أ١ّ ٗت طٔٞص كـؤس . حُظل٤ٌَ رٌٜٙ حُط٣َوش ٛٞ طل٤ٌَ كِٔلش "ٓيٍٓش ى٣ز٣ٍٖٞ " حُِّٔوٜش أػ٬ ٙ أ

َّ حُو٬كخص .  ّٕ حَُٜحع ٤ُْ ٣ٍَّٟٝخ ُل  ك٠ َٓكِش ٓؼ٤ّ٘ش ٝ أ

 

خ ىػ٠ ا٠ُ طلي٣ي أ٤ٗخء ٓؼَ حُظ٣ُٞغ كٔذ حُؼَٔ         ّٔ رخطض ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ٓلٍٞ َٛحع كخى ك٠ أٝحهَ ٓ٘ٞحص ك٤خس ٓخٝ ، ُ

٤ٔش ا٠ُ آهَٙ ٢ٛٝ أ٤ٗخء ػخىس ٓخ طٞٛق رؼزخٍس       ٝ ح٩هظ٬ف ر٤ٖ حُؼَٔ حُل١ٌَ ٝ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ ٝ ٗطخم ػَٔ هخٕٗٞ حُو

" حُلن حُزَؿٞح١ُ " . ٍؿذ حُظل٣َل٤ّٕٞ ريٍ ًُي ك٠ ط٤ٓٞغ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ٝ هخٓٞح ر٘٘خ١ رٔلخ٫ٝص ٓ٘غ طلي٣يٛخ . كوخٍ ٓخٝ 

ّٕ ٓؼَ ٛئ٫ء حُ٘خّ ٤ُٔٞح ٤ٗٞػ٤ّ٤ٖ كو٤و٤ّ٤ٖ رَ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ .   ا

 

ّٕ حُظّٞؿٚ ا٠ُ ٍإ٣ش  ح٩ٗظَح٤ًش ً٘ت ٓطِن ٓظخط٢ٌ٤ / ٢ٌٗٞٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿي ُيٟ ٓظخ٤ُٖ ٝ ٣ظٞحكن ٓغ حُِ٘ػش ٗلٞ ا

ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ك٠ ٓؼخُـش حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش . ٌُٖ ٌٛح حُظّٞؿٚ ٛخٍ ٤ِٓس ٍث٤ٔ٤ش ٝ ؿ٣َّٛٞش ُِظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ ك٠ 

، رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ٗٞح٣خْٛ حُلٔ٘ش أٝ حُوز٤ؼش ٝ رَٜف  ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ًحطٚ ) ٝ رِيحٕ أهَٟ ( . ٫ ٣ٔؼَّ ٓؼَ ٛئ٫ء

حُ٘ظَ ػٖ اىّػخءحطْٜ حُيكخع ػٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ كظ٠ آٌخ٤ّٗش طلو٤ن ح٤ُ٘ٞػ٤ش ،٫ ٣ٔؼِّٕٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رَ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ 

ش ( رَ ا٠ُ ؿخٗذ اػخىس حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ٫ ٣ولٕٞ ا٠ُ ؿخٗذ حُظط٣َٞ حُلؼ٢ِ ُ٪ٗظَح٤ًش ًَٔكِش اٗظوخ٤ُش ) ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ّ 

ّٔي ٓؼَ ٛئ٫ء حُزَؿٞح٣ُش ىحهَ حُلِد ، ُّذ ه٤خىس حُوٟٞ حَُؿؼ٤ّش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً .  ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٣ـ

  

َّ ح٤ُ٘ٞػ٤ّ٤ٖ ر٤ٖ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٖٓ ؿٜش  ٝ طو٠غ ٌٛٙ ح٤ٍَُٔٝس ًحطٜخ رخُطزغ ُوٞح٤ٖٗ حُـي٤ُّش كٜ٘خى ط٘خهٞ ىحهَ ً

َّ ا٠ُ ٗو٠٤ٚ . ٣ٌٖٔ ٝ ا٣ي٣ٞ ً ٍ ّٞ ُٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٣ٌٖٔ ٣ٌُٜٖ حُٔظ٣َٜٖ أ٠٣خ إٔ ٣ظل

ٍ ح٤ُ٘ٞػ٤ّٕٞ ا٠ُ ٗو٠٤ْٜ . ٝ حُؼ٣ٍّٕٞٞ ك٠ َٓكِش ٓؼ٤ّ٘ش ٝ ك٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜزلٞح ٓؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ك٠  ّٞ إٔ ٣ظل

 َٓكِش أهَٟ ٝ ك٠ ظَٝف ٓـخ٣َس . 

 

ُٞح ا٠ُ ك٠ طخ٣ٍن حُ ّٞ ؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ، أَٓ ًٝ ى٫ُش ًز٤َس ٛٞ ًٕٞ رؼٞ حُؼ٤ّ٣ٍٖٞ ه٬ٍ َٓكِش حُي٣ٔوَح٤١ّش حُـي٣يس طل

خ ًخٕ رَٗخٓؾ حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس  ّٔ ن حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش . ُ ّٔ  ٓؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ك٠ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش هخٛش ٓغ طؼ

( ، ًخٗض ُيٟ ٛئ٫ء ِٗػش ٗلٞ ٓٔخػِش ٗٞع حُؼٍٞس رب٣ي٣ُٞٞؿ٤خ حُلِد ) ٣ؼ٠٘ ػٍٞس رَؿٞح٣ُش ى٣ٔوَح٤١ش ٖٓ ٗٞع ؿي٣ي 

ح٤ُ٘ٞػ٢ ٍؿْ ٓؼخٍٟش ٓخٝ ٝ آه٣َٖ ٌُٖ رظويّّ حُؼٍٞس ٝ ك٠ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ؿيص حُلخؿش ا٠ُ حُوطغ حَُحى٣ٌخ٢ُ ٓغ 

ػ٢ رؼ٤ِّٔش حُوطغ ٌٛٙ ر٤ي حٕ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش ِّٓلخ أًؼَ . ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ ، هخٓض ؿخُز٤ّش ػ٘خَٛ حُلِد ح٤ُ٘ٞ

ُٞح ٖٓ رَؿٞح٤٣ُٖ  ّٞ حُزؼٞ ُْ ٣وٞٓٞح رٌُي . كبٗظوِٞح ٖٓ ٓٔخ٤ٖٔٛ ك٠ حُؼٍٞس ٝ كظ٠ هخىس ُٜخ ا٠ُ ٓؼخ٤ٍٟٖ ُٜخ ٝ طل

ى٣ٔوَح٤ّ٤١ٖ ا٠ُ أطزخع ُِط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ . ٝ رٞؿٚ هخٙ رخُ٘ٔزش ٣ٌُِٖ ٝؿيٝح ك٠ ٓٞحهغ ه٤خى٣ّش ًخٕ ٌٛح حُظ٘خهٞ 

 طخ رؤّْٜٗ ًخٗٞح ٣ٌٕٔٔٞ رٔٞحهغ ِٓطش ًز٤َس ك٠ حُٔـظٔغ رؼي اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش . ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ َٓطز

 

 ك٠ ه٠ْ ٓٞحِٛش حَُٜحع ، ك٠ حُٔ٘ش ح٧ه٤َس ٖٓ ك٤خطٚ ، ٗزّٚ ٓخٝ ا٠ُ ٌٛٙ حُظخَٛس ٝ ُّوٜٜخ ًخُظخ٢ُ :

 

ّْطٕٞ ٌٓطٞ"   حٍ ٝ جُلالّقٕٞ جُٛـحٌ ٝ جُٔطٞ ّٔ ك٢ جأل٣ىٟ . ًحٗٞج ٣ٍؿرٕٞ ك٠ جُػٌٞز . ذؼى جُػٌٞز جُى٣ٔوٍج٤٠س ُْ ٣وق جُؼ

ٝ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ، ُْ ٣ٍؿد ػىو ٖٓ ػ٘حٍٚ جُكُخ ك٠ ٓٞجِٚس جُػٌٞز ، ذؼْٟٜ ضٍجؾغ ٝ ػحٌٜ جُػٌٞز . ُٔحيج ؟ ألّْٜٗ 

 ( 132". )ٚحٌٝج ّٓٞظل٤ٖ ْح٤ٖٓ ٝ قحُٝٞج جُٔكحكظس ػ٠ِ ٓٛحُف جُّٔٞظل٤ٖ جُٓح٤ٖٓ 
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ّٕ ؿ٤ٔ ّٕ حُزؼٞ ٤ٓلؼَ ًُي ك٠ ٓخ ٠َٓ٣ ا٤ُٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٤ُْ أ غ حُّٔٞظل٤ٖ حُٔخ٤ٖٓ ٤ٜٓزلٕٞ كظ٤ّٔخ طل٣َل٤ّ٤ٖ ، ٝ ُٞ أ

َّ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُؼٍٞس ، ٌُٖ ا٠ُ أّٗٚ اًح ُْ ٣ٞحِٛٞح حُو٤خّ رخُؼٍٞس ٟي حُزَؿٞح٣ُش ، اًح ُْ ٣ٞحِٛٞح حُٔٔخٛٔش ك٠  ً

ُٕٞ ا٠ُ رَؿٞح٤٣ُٖ ْٛ ًحط ّٞ ْٜ ، ك٠ طل٤ٌَْٛ ٝ ٝؿٞىْٛ ٝ ٣لخُٕٝٞ اػخىس ط٤ًَِ حَُٜحع ُِظويّّ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش ، كبّْٜٗ ٣ظل

ش أٓخّ ٓخى١ ٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٌُٜح ػ٠ِ ١ٍٞ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش . ّٔ  حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٓؼِٔخ أٗق َٗكٚ ، ػ

 

ٍ حُزَؿٞح٤٣ُٖ حُي٣ٔوَح٤٤١ٖ ا٠ُ ٓؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ، ا٠ُ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ٝ رٍٜٞس هخٛش ك٠ حُؼٍٞس  ّٞ ٝ ٣ؼيّ طل

ُٕٞ ا٠ُ ٓؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ٖٝٓ أػ٠خء حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ روخٛش  ح٤٘٤ُٜش ّٞ ، ري٤ٜ٣ّخ ٓظَٜح ٖٓ  ٓظخَٛ حُؼ٤ّ٣ٍٖٞ ح٣ٌُٖ ٣ظل

ّْ ٫ ٣٘زـ٠ حُ٘ظَ ا٠ُ ٓزيأ اكظٌخى حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ّٓش             ُٕٞ ا٠ُ أطزخع حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ رٌَ٘ أػ ّٞ   حُو٤خىحص حُؼ٤ِخ ح٣ٌُٖ ٣ظل

ّٕ ح٩ٗظَح٤ًش ٓطِوش ٝ ؿخ٣ش ٝ ٓٔخٍٓظٜخ ًـخ٣ش ك٠ كيّ ًحط ّٕ ح٣ٌُٖ ٣ظزّٕ٘ٞ ٗظَس أ ٚ ٝاّٗٔخ ٠ًٍَٝس ُٔٞحِٛش حُو٤خّ رخُؼٍٞس . ا

َّ " ح٩ٓظوَحٍ"         ّٕ ٛيف ح٩ٗظَح٤ًش ٛٞ حُٔٔخف ُْٜ د " حُظٔظّغ رخُل٤خس ح٤ُٜ٘جش " أٝ ػ٠ِ ح٧ه ك٠ كيّ ًحطٜخ ٣يحكؼٕٞ ػٖ أ

٤ٕٓٔٔٞ ٓلخكظ٤ٖ ٝ ٣وخكٕٞ طويّّ حُؼٍٞس ٝ كظ٠ ٤ٓؼخٍٟٜٞٗخ . ٝ رخُ٘ٔزش ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ًخ٤َُ ] أًخ٤َُ حَُٜ٘ [ ٝ 

ُٕٞ ا٠ُ ؿِء ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُلِد ٝ ٣لخُٕٝٞ آظـ٬ٍ ٓٞهؼْٜ حُو٤خى١ ٫ ُو٤خىس  ّٞ ُوخىس حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٤ٔظل

ُٕٞ ْٛ حُـٔخ٤َٛ ك٠ حَُٜحع ٖٓ أؿَ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ اّٗٔخ ُظؼ٣ِِ آظـ٬ٍ حُـٔخ٤َٛ ٝ حُو٤خّ ربػخىس طَ ّٞ ٤ًِ حَُأٓٔخ٤ُّش ٝ ٣ظل

 ًحطْٜ  ا٠ُ حُزَؿٞح٤٣ُٖ حُلخ٤ًٖٔ .

  

ٝاٛظْ ّٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رٌٜٙ حُو٤٠ّش ٝ ٌٛح حُوطَ رخُوٜٞٙ ك٠ حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش ح٧ه٤َس ٖٓ ك٤خطٚ ٝآظ٘ي طل٤ِِٚ ُٜخ ػ٠ِ   

٢ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ " رظؼِّش حُٔ٘طن حُٔخى١ حُـي٢ُ . ٌُٖ رؼٞ حُ٘خّ ػخٍٟٞح إٔ طٌٕٞ " حُزَؿٞح٣ُش ٓٞؿٞىس رخ٠ُز

ّٕ حُلِد ٤ُْ ٤ِ١ؼش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رَ كِرخ رَؿٞح٣ُّخ . ٌٛح ٖٓ ؿي٣ي  ّٗٚ ٤ٌٕٓٞ ًخُوٍٞ رؤ ّٕ حُـٔخ٤َٛ ُٖ طظّزغ حُلِد ٧ أ

 ٤ٓظخك٣ِ٤وخ .

  

٫ ًِّٜخ  -ش " ، طظليّى ١ز٤ؼش حُ٘ت ، ١ز٤ؼش حُظ٘خهٞ رخُٔظَٜ حَُث٢ٔ٤ . ٝؿٞى حُزَؿٞح٣ُك٠ جُط٘حهٝ ًٔخ َٗف ٓخٝ ك٠ " 

ك٠ ٛلٞف حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، ٫ ٣ـ٤َّ ك٠ كيّ ًحطٚ ٖٓ ١ز٤ؼش حُلِد ٖٓ ر٤َُٝظخ١ٍ  -رَ ًَِٓٛخ 

ا٠ُ رَؿٞح١ُ ٝ ٫ ٖٓ ١ز٤ؼش حُٔـظٔغ ، ٖٓ ٓـظٔغ اٗظَح٢ً ا٠ُ ٓـظٔغ ٍأٓٔخ٢ُ . كو٢ اًح أٛزلض حُزَؿٞح٣ُش ك٠ 

ٖ ٝ أٛزق حُو٢ّ حُ ِٔ ٍ حُلِد ٖٓ كِد ر٤َُٝظخ١ٍ ا٠ُ حُلِد ك٠ ٓٞهغ ٤ٜٓ ّٞ َّ ٗت ، ك٤ٜ٘خ كو٢ ٣ظل ٌّْ ك٠ ً ظل٣َل٢ ٣ظل

ٍ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ا٠ُ ٓـظٔغ ٍأٓٔخ٢ُ . ّٞ ّٕ حُزَؿٞح٣ُش طل ٍ كب ّٞ  كِد رَؿٞح١ُ ٝ اًح ٓخ كيع ٌٛح حُظل

  

ش ٝ ٓـيّىح ه٢ّ ٓخٝ ٛ٘خ هّطخ ٓخى٣ّخ ؿي٤ُّخ . ُٞ ُْ طٞؿي حُزَؿٞح٣ُش ىحهَ حُلِد كظ٠ّ ك٤ٖ ٣ٌٞ ّٔ ٕ ٓظَٜٙ حَُث٢ٔ٤ ، ٝ ٖٓ ػ

ٍ حُلِد ٖٓ كِد ر٤َُٝظخ١ٍ ا٠ُ كِد رَؿٞح١ُ ؟ ٣ؼِٟ ًُي ا٠ُ طٔخػَ  ّٞ ١ز٤ؼظٚ ، ر٤َُٝظخ١ٍ كبًٕ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل

ٍ حُٔظَٜ ا٠ُ ح٥هَ . حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ٓٔؼ٢ِّ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٓٔؼ٢ِّ  ّٞ ح٧ٟيحى ٝ َٛحػٜخ كل٠ ظَٝف ٓؼ٤ّ٘ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظل

٠ِ آظيحى ك٤خس حُلِد كظ٠ّ ػ٘يٓخ ٫ طٌٕٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ كِرٜخ ك٠ حُِٔطش . ا٫ّ أّٗٚ ٓغ اكظٌخى حُِٔطش   حُزَؿٞح٣ُش هخثْ ػ

ٍ ح٧ٓخّ رخُ٘ٔزش ُِوخىس ك٠ حُلِد ٤ُـيٝ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُوخىس       ّٞ ٝ ًَٓ٘ش ح٤ٌُِٔش ، طظـ٤َّ ١ز٤ؼش حُظ٘خهٞ طزؼخ ٌُُي اً ٣ظط

 ٝ ٖ٤ِّ ـِ ٌّْ ٝ حُٔوٞى٣ٖ ط٘خه٠خ ر٤ٖ ٓٔظ ِّش كؼ٬ كظ٠ّ ٝ إ ُْ طٌٖ طظل ـِ ٓٔظـ٤َِّٖ ٝرٔٔظطخع حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش إٔ ط٤َٜ ٓٔظ

ّٕ حُزَؿٞح٣ُش طظَٜ كـؤس ىحهَ  ظٚ ٝ حُؼَٔ ًٔخ ُٞ أ ّٓ ظٚ . أ٫ ٣ُؼيّ اٌٗخٍ ٌٛح حُٞحهغ رَ ّٓ ك٠ حُلِد ٝ حُِٔطش ك٠ حُٔـظٔغ رَ

ٖ ؟ أ٤ُْ ٤ٓظخك٣ِ٤وخ ٝ ٓؼخ٤ُّش ك٠ ط٘خهٞ ٓغ ه٢ّ ٓخٝ حُٔخى١ حُلِد كظـظٜذ حُِٔطش حُؼ٤ِخ  ط٣ٌَٔخ ُٔلخ٤ْٛ ٓيٍٓش ى٣ز٣ٍٞ

 حُـي٢ُ ؟ 

 

ّٕ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ح٩ٓظـ٤ُ٬ّش طظَٜ ربٓظَٔحٍ ك٠ ٛلٞف  َّ ح٩ٗظَح٤ًّش ٝ ٧ ّٕ حُزَؿٞح٣ُش طلَُ ربٓظَٔحٍ ك٠ ظ ٧

، ُّوٚ ٓخٝ حَُٜحع حُطزو٢ّ ٟي حُلِد ً٘ٞحس حُزَؿٞح٣ُش ٝ هخىس حُوٟٞ ح٩ؿظٔخػ٤ّش حَُؿؼ٤ّش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً 

حُزَؿٞح٣ُش ربػظزخٍٙ حُؼ٬هش حُٔلظخف ٝ ٣ـذ هٟٞٚ طٔخٓخ ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٛيكٚ  حُـ١َٛٞ ٛٞ أُٝجي ك٠ 

ّٕ رؼي ػيّس ٓ٘ٞحص ٤ٓوّٞ حُوخىس حُزَؿٞح٣ُّٕٞ رٔلخُٝش ٗخِٓش  حُِٔطش أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ، حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُلِد . ٝ ٧

َّ ر٠ؼش ٓ٘ٞحص . ٝ ٓؼِٔخ أػَد ػٖ ًُي ٓخٝ ك٠ ٩ؿظٜخ ، ٓغ ريح٣ش  1966د حُِٔطش ، ٣٘زـ٠ إٔ ٣ـ١َ َٛحع ًز٤َ ً

 حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ : 
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َّ ْرغ أٝ غٔحٕ ْ٘ٞجش ، ٤ْظٍٜ ٝقٞٔ       "  ز أنٍٟ ً ٍّ جُل٠ٞٞ جٌُرٍٟ ػ٠ِ جألٌٜ ضُل٠ٟ ئ٠ُ ٗظحّ ًر٤ٍ . ٝ ًٌٛج ٓ

 ( 133" )ٖ ذطر٤ؼطْٜ يجضٜح ، ٤ْظٍٜٕٝ . ٝ ٤ٖح٤٠ٖ ٓكىّو٣

 

 

 ض٘حهٝ  ، ٍٚجع ، غٌٞز

          

َّ ر٠ؼش ٓ٘ٞحص رَ حُٔٞهق  ً ٍ َّ ّٕ حَُٜحػخص حٌُزَٟ ٓظظٌ ٤ش أًزَ ٝ ٤ُْ كو٢ طؼ٤َِ أ ّٔ ٌٛح ٓخ ٣ؼٌْ ٓـيّىح ٓخ ٛٞ ًٝ أٛ

٫ ر٘خء ٌٛح حُٔٞهق . حُ٘ظخّ ، كظ٠ ّٞ " حُ٘ظخّ حٌُز٤َ " ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطِوخ      حُٔخى١ حُـي٢ُ ، حُ٘ظَس ٝ حُٜٔ٘ؾ حٌُِّحٕ ه

 ٝ اّٗٔخ ٣ٌٕٞ كلٔذ ٓئهظخ ، ١َٝ٘ٓخ ، ٗٔز٤ّخ . ٝ حُظ٘خهٞ ٝ حَُٜحع ٝ حُؼٍٞس ٗخَٓ ٝ ؿ٤َ ١َٝ٘ٓ ٝ ٓطِن .

  

 ".جُٔحو٣ّٕٞ جٍُٛقحء ال ٣هحكٕٞ رؼ٤يح ػٖ إٔ طٌٕٞ ٓؼخ٤ُّش ، ٗظَس ٓخٝ حُـي٤ُّش ٓخى٣ّش طٔخٓخ. ٝ ًٔخ هخٍ ٛٞ ٗلٔٚ " 

ًّي ٓخٝ ، ا٫ّ أّٗٚ ُِظويّّ ٗلٞٛخ ، ٝ ُٔٞحِٛش حُظويّّ كظ٠ّ رِٞؿٜخ ، حَُٜحع ىحثْ ح٠ٍَُٝس . حُظٍٜٞ ح ٤ُ٘ٞػ٤ّش كظ٤ّٔش ، أ

حُٔٔظَٔ ُِظ٘خه٠خص ٝ ٓؼخُـظٜخ ػزَ حَُٜحع ، ٌٛح ٛٞ حُ٘ظخّ ، ح٤ٍَُٔٝس ٝ حُلًَش حُظٜخػي٣ّش أريح ُـ٤ٔغ ح٤ٗ٧خء . ك٠ 

ي رخُظؤ٤ًي ُُِحٍ ٖٓ هز٤َ حُظويّّ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش ، ٓظٞؿي ػٞحثن ٝ طَحؿؼخص ٌُّٜ٘خ طٌٕٞ ٓئهظش أػ٘خء أ٣ّش ٤ٍَٓٝس ، رٔخ ك٠ ًُ

ٝ حُظوي٢ّٓ حَُؿؼ٢ ٌٝٛح هخٕٗٞ ٫ ٣وخّٝ .  ّٞ ٝ حُـي٣ي حُوي٣ْ ٝ ٤ٓؼ ّٞ  ك٤غ ٤ٓؼ

 

ف رٌُي ٓخٝ ٝٛٞ ٣طزّن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حَُٜحع حُطزو٢ ، ك٠ أٝؽ ح٩ٗظٜخٍ حُ٘خَٓ ُِؼٍٞس حُي َّ ٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس      ٝ ٓؼِٔخ ٛ

 ٝ طل٣ََ ح٤ُٜٖ :

 

ٓح أٖىّ ئنطالف ٓ٘طن جإلٓر٣ٍح٤ّ٤ُٖ ػٖ ٓ٘طن جُٗؼد . ئغحٌز  ئٞطٍجذحش كلَٗ ، كاغحٌز ؾى٣ىز كلَٗ ؾى٣ى ، ٝ ًٌٛج " 

ف ذٔٞؾرٚ جإلٓر٣ٍح٤ُّٕٞ ٝ ؾ٤ٔغ جٍُؾؼ٤٤ّٖ ك٠ جُؼحُْ ئَجء ه٤ّٟس جُٗؼٞخ ، ٝ ٛ ٍّ ْ قط٠ جُٜالى ، يُي ٛٞ جُٔ٘طن جًُٟ ٣طٛ

 ّٕ ّٕ " جإلٓر٣ٍح٤ُّس ٍْٖس ؾىّج " ، ئّٗٔح ٗؼ٠٘ أ ّٕ ًٛج هحٕٗٞ ٓح٢ًٌّٓ . ٝ ٗكٖ ق٤ٖ ٗوٍٞ ئ ُٖ ٣هحُلٞج ًٛج جُٔ٘طن أذىج . ئ

جٌ جُط٠ ٣كِٜٔٞٗح ، ٝ ُٖ ٤ٛ٣ٍٝج ذٞيج ئ٠ُ ٣ّٞ ٛالًْٜ .  ُّ ٤ٌّٖ جُؿ ّٕ جإلٓر٣ٍح٤٤ُّٖ ُٖ ٣ُِوٞج أذىج ْ  ٠ر٤ؼطٜح ُٖ ضطـ٤ٍّ أذىج، ٝ أ

كٟ٘حٍ ؾى٣ى كلَٗ ؾى٣ى ، كٟ٘حٍ ؾى٣ى أ٣ٟح ، ًٌٝٛج قط٠ّ جٍُ٘ٛ ، يُي ٛٞ ٓ٘طن جُٗؼد ، ٝ ٛٞ أ٣ٟح ٝ ٟٗحٍ كلَٗ ، 

ُٖ ٣هحُق ًٛج جُٔ٘طن أذىج . ٝ ًٛج هحٕٗٞ ٓح٢ًٌّٓ آنٍ . ُوى ئضّرؼص غٌٞز جُٗؼد ج٢ٍُْٝ ًٛج جُوحٕٗٞ ، ًٔح ضطّرؼٚ غٌٞز 

ّٗؼد ج٢ّ٘٤ُٛ أ٣ٟح ."   ( 134)جُ

 

ش ك٠ حَُٜحع حُؼ١ٍّٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُـزٜش ٝ ك٠ ٌٛٙ ٢ٛ حُٔٔخٛٔش حُلو٤و٤ ّٓ ش حُوخُيس ُٔخٝط٠ٔ طٞٗؾ ك٠ حُلِٔلش حُٔخ٤ًٍّٔش ٝ ػخ

ظٜخ حُظخ٣ٍو٤ش . / .  ّٔ  ػِْ طل٣ََ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٜٓ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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)3( 

َّ وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح   ٓٞجِٚس جُػٌٞز ك٠ ظ
 

 جُلَٛ جُٓحوِ ٖٓ ًطحخ " ٓٓحٛٔحش ٓحٝض٠ٓ ضٞٗؾ جُهحُىز " ُرٞخ أكح٤ًحٕ .

 ٍٗٗش جُلٍٛٞ ذىج٣س ًٔوحالش ك٠ ٓؿِس " جُػٌٞز " ذ٤ٖ أك٣ٍَ  1978 ٝ ؾحٗل٢ 1979 .

 ٓوىّٓس :

 

" ّٕ ّٗيى ػ٠ِ أ جألٍٓ جٍُت٢ٓ٤ ك٠ ضؼح٤ُْ ٓحًٌّ ٛٞ جُٟ٘حٍ جُطرو٢.  ك٠ ٓوظطق ٤َٜٗ ٤٘٤ُِٖ كٍٞ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، 

ى ج٥نٍ ، ًٛج ٓح ٣وحٍ ٝ ٓح ٣ٌطد ذٌػٍز ًػ٤ٍز . ذ٤ى إٔ ًٛج ؿ٤ٍ ٚك٤ف . ٝ ػٖ ػىّ جُٛكس ًٛج ض٘طؽ ، جُٞجقى ذؼ

جُط٣ٜٞٗحش جإلٗطٜح٣َس ُِٔح٤ًٌٓس ٝ ٣٘طؽ ض٣ٍُٝٛح ذك٤ع ضٛرف ٓورُٞس ُِرٍؾٞج٣َس ... ٝ ٖٓ ال ٣ؼطٍف ذـ٤ٍ ٟٗحٍ جُطروحش 

٤ُّ ذٔح٢ًٌٓ ذؼى ، ٝ هى ٣ظٍٜ أٗٚ ُْ ٣هٍؼ ذؼى ػٖ ٗطحم جُطل٤ٌٍ جُرٍؾٞج١َ ٝ ج٤ُٓحْس جُرٍؾٞج٣َس ... ٤ُّ ذٔح٢ًٌٓ 

ْ ئػطٍجكٚ ذحُٟ٘ح ّٔ ٍ جُطرو٢ ػ٠ِ جإلػطٍجف ذى٣ٌطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح . ٝ ًٛج ٓح ٤ٔ٣ُّ ذٌٛٞز ؾ٣ٍٛٞس ؿ٤ٍ جًُٟ ٣ؼ

 ( 1." ) جُٔح٢ًٌٓ ػٖ جُرٍؾٞج١َ جُٛـ٤ٍ ) ٝقط٠ جٌُر٤ٍ( جُؼحو١

 

ٝ ح٤ُّٞ ٫ أهَ ٖٓ ُٖٓ ٤٘٤ُٖ ، ٣ٔؼَّ حُٔٞهق حُٜل٤ق طـخٙ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ أػٔن اهظ٬ف ر٤ٖ حُلْٜ حُٔخ٢ًٍٔ         

حُلْٜ ؿ٤َ حُٔخ٢ًٍٔ ٝ َٓٗي ُِؼَٔ ك٠ ػ٬هش رخُٔـظٔغ ٝ حُظخ٣ٍن . روخٛش ، ٣ليّى ح٩هظ٬ف ح٤ُٔخ٢ٓ ح٧ػٔن ر٤ٖ ٝ 

حُٔخ٤ًٍٔش ٝ حُظل٣َل٤ش . ٝ رخ٠ُز٢ ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ حُؼخّ ؿيح هخّ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رؤًؼَ ٓٔخٛٔخطٚ حُوخُيس ٝ ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ك٠ 

 ش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ حُؼخ٤ُٔش . ح٤٘٤٘٤ُِش ٝ حُو٤٠ش حُؼ٣ٍٞ –حُٔخ٤ًٍٔش 

 

ن ٓخٝ حُظل٤َِ حُٔخ٢ًٍٔ      ّٔ وٜخ رط٣َوش ٓطِوش ح٠ٍَُٝس رظز٤خٕ ٤ًق  –ُوي ػ ّٔ ح٢٘٤٘٤ُِ ُٔخ ٢ٛ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ػ

٣ظٞحَٛ َٛحع حُطزوخص ك٠ ظَ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٤ًق ٣ـذ ػ٠ِ حُطزوش حُؼخِٓش إٔ طوٞٝ حَُٜحع ك٠ ظَ ٌٛٙ حُظَٝف 

 طٞحَٛ حُؼٍٞس ك٠ ظَ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . حُـي٣يس ، ٤ًق 

 

ش حُٔلظخف رخُ٘ٔزش ُِٔخ٤٤ًٍٖٔ ًخٗض حُيكخع ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ح٤ُّٞ  ّٔ ٝ ٓؼِٔخ ُٖٓ ًظخرش ٓوظطق ٤٘٤ُٖ أػ٬ٙ ، حُٜٔ

ش حُل٣ٞ٤ش رخُ٘ٔزش ُِٔخ٤٤ًٍٖٔ  ّٔ ن ُٔٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠  –حُٜٔ ّٔ ظَ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ   ح٤٤٘٤٘٤ُِٖ ٢ٛ آظ٤ؼخد حُلْٜ حُٔؼ

 ٝ حُيكخع ػ٘ٚ ٧ّٗٚ أػظْ ٓٔخٛٔش ٖٓ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ . 

 

 ٗظ٣ٍس وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح : 

 

١زؼخ ، حُٔلّٜٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ُْ ٣ؤص ٫ ٓغ ٓخٝ ٝ ٫ ٓغ ٤٘٤ُٖ رَ ًخٕ ؿِءح ٖٓ حُٔخ٤ًٍٔش ٌٓ٘ حُزيح٣ش . 

ٍٙ ًٔخ٢ًٍٔ : ٓخًٍْ ًحطٚ ٛٞ حٌُٟ  ّٞ  ١َف رؼٔن ٌٛٙ حُٔٔؤُش ك٠ ٍٓخُش ، رخ٧كَٟ ٌٓ٘ ريح٣ش طط

 

ٝك٤ٔح ٣ه٠٘ٛ ٤ُّ ٠ُ ال كَٟ ئًطٗحف ٝؾٞو جُطروحش ك٠ جُٔؿطٔغ جُٔؼحٍٚ ٝ ال كَٟ ئًطٗحف ٍٚجػٜح . كوى ْرو٠٘ " 

ج٣َٕٞ ذٓطٞج ذٞهص ٣ٞ٠َ ٓإٌنٕٞ ذٍؾٞج٣َٕٞ ذٓطٞج جُططٌٞ جُطح٣ٌه٢ ٍُٛجع جُطروحش ًٛج ، ٝ ئهطٛحو٣ٕٞ ذٍؾٞ

 ض٤ًٍد جُطروحش جإلهطٛحو١ . ٝ ٓح أػط٤طٚ ٖٓ ؾى٣ى ٣طِهٙ ك٠ ئهحٓس جُرٍٛحٕ ػ٠ِ ٓح ٣أض٠ : 

ٌ جإلٗطحؼ ، -1 ّٞ  ئٕ ٝؾٞو جُطروحش ال ٣وطٍٕ ئال ذٍٔجقَ ضح٣ٌه٤س ٓؼ٤٘س ٖٓ ضط

 ئٕ جُٟ٘حٍ جُطرو٢ ٣ل٠ٟ ذحٌٍُٟٝز ئ٠ُ وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ، -2

 ٜٓح ٤ُٓص ؿ٤ٍ جإلٗطوحٍ ئ٠ُ جُوٟحء ػ٠ِ ًَ جُطروحش ٝ ئ٠ُ جُٔؿطٔغ جُهح٢ُ ٖٓ جُطروحش ..." ئٕ ًٛٙ جُى٣ٌطحض٣ٌٞس ٗل -3

 (2  .) 

 

طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٌٛح هي ًظذ هزَ إٔ ٣وّٞ ٓخًٍْ رؼِٔٚ حُؼظ٤ْ ٝ حُٜٔٔ٘ؾ ك٠ ح٩هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ ، ٝ إٔ ٓخ ٣ظليع ػ٘ٚ 

 ٍ ّٞ حُظخ٣ٍو٢ ُِٔـظٔغ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ٤ُْ ٓٔخٛٔخطٚ ك٠ كوَ ح٩هظٜخى ٛ٘خ ٛٞ ٓٔخٛٔظٚ ك٠ اًظ٘خف حُوٞح٤ٖٗ حُؼخٓش ُِظط

ٍ حُظخ٣ٍو٢ ُِٔـظٔؼخص ٣ئًي ػ٤ِٚ ٓخًٍْ ك٠ حُٔوظطق أػ٬ٙ ٛٞ  ّٞ ح٤ُٔخ٢ٓ . ٝ ك٠ هٜٞٙ ٌٛح حُلوَ ٖٓ هٞح٤ٖٗ حُظط
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ًِّػ٤ِٚ ربٓظَٔحٍ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ٝ ٖٓ ًُي ٓخ ٗـيٙ ك٠ هظخّ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ  ذ٤حٕ جُكُخ " ٓزيأ أٓخ٢ٓ ٤ٛؾ أ٫ٝ ٍٝ

  ج٤ُٗٞػ٢ " :

 

جُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس ذحُٔؼ٠٘ جُٛك٤ف ٢ٛ جُِٓطس جُٔ٘ظٔس ُطروس ٖٓ أؾَ ئٞطٜحو ٠روس أنٍٟ . كايج ًحٗص جُر٤ٍُٝطح٣ٌح، "... 

ك٠ ٟٗحُٜح ٞى جُرٍؾٞج٣َس ، ضر٠٘ ٗلٜٓح قطٔح ك٠ ٠روس ، ٝ ئيج ًحٗص ضؿؼَ ٗلٜٓح ذٞجْطس جُػٌٞز ٠روس قحًٔس ، غْ 

، ضٜىّ ذحُؼ٘ق ٝ جُٗىّز ػالهحش جإلٗطحؼ جُوى٣ٔس ، ضٜىّ ك٠ جُٞهص ٗلٓٚ ظٍٝف ٝؾٞو جُط٘حهٝ         ذٛلطٜح ٠روس قحًٔس

 (3." )  ٝ جُط٘حقٍ ذ٤ٖ جُطروحش ٝ ضٜىّ جُطروحش ذٌٛٞز ػحٓس ، ٝ ذًُي ضٜىّ أ٣ٟح ٤ْحوضٜح يجضٜح ٖٓ ق٤ع ٢ٛ ٠روس

 

ٝ ٤ُٔض ؿخ٣ش ك٠ كيّ ًحطٜخ ، ٤ِٓٝش ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ  ٤ِْٝس  ٢ٛ ٓخ ٣ئًي ػ٤ِٚ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ٛٞ إٔ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ   

ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، حُٔـظٔغ حُوخ٢ُ ٖٓ حُطزوخص . ٝ ٌٛح ٫ ٣وَِّ ك٠ ٗت ٖٓ ٍَٟٝس ِٓطش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ٓغ ًُي ٣٘يّىحٕ ػ٠ِ 

َّ أّٜٗخ ٣ٍَّٟٝش طٔخٓخ ُظلو٤ن حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ُِؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍش أ١ حُو٠خء ػ٠ِ  ًّي ػ٠ِ ًُي  ح٩هظ٬كخص ً حُطزو٤ش . ٝ أ

 ٓخًٍْ ك٠ ٓوظطق ٤َٜٗ : 

 

ًٛٙ جإلٖطٍج٤ًس ٢ٛ ئػالٕ ضٞجَٚ جُػٌٞز ، جُىًطحض٣ٌٞس جُطرو٤س ُِر٤ٍُٝطح٣ٌح ً٘وطس ئٗطوحٍ ٣ٌٍٝٞس ٗكٞ جُوٟحء ػ٠ِ " 

َّ جإلنطالكحش جُطرو٤س ، ٗكٞ جُوٟحء ػ٠ِ ًَ ػالهحش جإلٗطحؼ جُط٠ ضوّٞ ػ٤ِٜح ، ٗكٞ جُوٟحء ػ٠ِ ًَ جُؼ الهحش جإلؾطٔحػ٤س ً

 ( 4" )جُط٠ ضط٘حْد ٓغ ػالهحش جإلٗطحؼ ًٛٙ ، ٗكٞ ضػ٣ٍٞ ًَ جألكٌحٌ جُط٠ ضلٍَٛح ًٛٙ جُؼالهحش جإلؾطٔحػ٤س 

 

ٝ حُيكخع ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓٔؤُش ك٣ٞ٤ش ٝ كـَ حُِح٣ٝش ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش ًُي أٗٚ ىٕٝ ط٤ًَِ ٌٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش         

ظٜخ حُظخ٣ٍو٤ش ، ح٤ُ٘ٞػ٤ش ."ٝ ٓٔخٍٓظٜخ ، ٖٓ حُٔٔظل ّٔ " هخٍ اٗـِِ ٣ٍٗى ضكط٤ْ جُطروحش  ٤َ رخُ٘ٔزش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ طلون ٜٓ

 ( .  5" )  ٓح ٢ٛ ٤ِْٝس ضكو٤ن يُي ؟ ج٤ُِْٞس جُٞق٤ىز ٢ٛ ج٤ُٜٔ٘س ج٤ُٓح٤ْس ُِر٤ٍُٝطح٣ٌح" 

 

 ًٔٞٗس ذح٣ٌّ :

 

أ ٖٓ حُٔخ٤ًٍٔش ٖٓ حُزيح٣ش كٌٜح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ ٌٛح حُٔزيأ أًؼَ ٌُٖ ٍؿْ إٔ ح٩ػظَحف ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ؿِءح ٫ ٣ظـِ   

س ٝحكيس ٝ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ حَُٜحع حُطزو٢ ح٠ُخ١ٍ ر٤ٖ  َّ ٍ ٤ًِّخ ٓ ّٞ ٖٓ أ١ ؿِء آهَ ٖٓ حُٔخ٤ًٍٔش ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظط

َّ كو٢  ر٠ٍَٝس حُِٔطش حُطزو٤ش ) ىًظخطٞ 1850حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش . ريح٣ش ، ك٠  ٣ٍش ( حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ، ًخٕ ٓخًٍْ ٣و

ىٕٝ ٓلخُٝش حُظ٘زت رؤ١ ٌَٗ رخ٠ُز٢ ٓظظّوٌٙ . ٝ كظ٠ ٌٛح ح٩هَحٍ ح٢ُٝ٧ ًخٕ ٗظ٤ـش طِو٤ٚ حَُٜحع حُطزو٢ . ًٔخ أٗخٍ 

 : ٖ٤٘٤ُ 

 

ُوى ئْطهِٙ ٓحًٌّ ٖٓ ًحَٓ ضح٣ٌم جإلٖطٍج٤ًس ٝ جُٟ٘حٍ ج٤ُٓح٢ْ أّٗٚ ال ذى ُِىُٝس إٔ ضٍُٝ ٝ إٔ جٌَُٗ جإلٗطوح٢ُ " 

) جإلٗطوحٍ ٖٓ جُىُٝس ئ٠ُ جُالوُٝس ( ٤ٌْٕٞ " جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُٔ٘ظٔس ك٠ ٠روس ْحتىز " . ٝ ٌُٖ ٓحًٌّ ُْ ٣أنً ُُٝجُٜح 

ػ٠ِ ػحضوٚ ئًطٗحف جألٌٖحٍ ج٤ُٓح٤ْس ًُٜج جُٔٓطورَ . ُوى ئهطٍٛ ػ٠ِ ضطرغ جُطح٣ٌم جُل٢ٍٓٗ ذٌٛٞز وه٤وس ، ػ٠ِ ضك٤ِِٚ 

 (6" ) : ضوطٍخ جألٌٓٞ ٖٓ ضكط٤ْ آُس جُىُٝس جُرٍؾٞج٣َس .  1851ٝ ػ٠ِ ئْطهال٘ جإلْط٘طحؼ جًُٟ هحوش ئ٤ُٚ ْ٘س 

  

ٝ ٓغ طويّّ حُٔٔخٍٓش حُؼ٣ٍٞش حُلخ٤ُش ُِطزوش حُؼخِٓش ، ًخٕ ٌٓٔ٘خ ٝ ٣ٍَٟٝخ رخُ٘ٔزش ُِلْٜ حُ٘ظ١َ حُٔخ٢ًٍٔ إٔ ٣ظويّّ أ٠٣خ . 

ِِٔطش ٖٓ هزَ حُطزوش حُؼخِٓش ، ًٔٞٗش ٓغ أٍٝ اكظٌخى ُ 1871ٝ طويّّ حَُٜحع حُؼ١ٍٞ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓليػخ هلِس ٗٞػ٤ش ك٠ 

 رخ٣ٍْ . 

 

ُٝيص ًٔٞٗش رخ٣ٍْ ك٠ أٝحهَ حُلَد حُل٤َٔٗش حُز٤َٓٝش ، ك٤ٖ آظِٔٔض حُزَؿٞح٣ُش حُل٤َٔٗش ُز٤َٓٝخ .ؿ٤َ إٔ ػٔخٍ 

َّ ٖٓ حُـ ٤ٖٓ حُيكخع ػٖ حُٔي٣٘ش ٟي ً َّ ٌّٞح حُِٔطش ك٠ رخ٣ٍْ ٌٓ ِحس رخ٣ٍْ حُِّٔٔل٤ٖ رؼيُ ُوٞٝ حُلَد اٗظل٠ٞح ٝ اكظ

ص ا٠ُ كَٓخ١ ٝ أهخٓض كٌٞٓش ٍؿؼ٤ّش ٝ ػِٔض ػ٠ِ حُظؼخٕٝ ٓغ حُـ٤ٖ حُز٢َٓٝ  َّ حُز٤٤َٖٓٝ ٝ حُزَؿٞح٣ُش حُل٤َٔٗش حُظ٠ ك

خٍ ، ك٠ ر٤خٜٗخ ك٠  ّٔ  :1871ٓخٍّ  18ك٠ ٜٓخؿٔش رخ٣ٍْ . ٝ ٓؼِٔخ أػِ٘ض حُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ُِلَّ ح٢٘١ُٞ ُِؼ
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حُطزوخص حُٔخثيس ٝ ه٤خٗظٜخ ، أٗٚ هي أُكض حُٔخػش حُظ٠ ٣ظَطذ ػ٤ِْٜ ك٤ٜخ إٔ  " إ ر٤َُٝظخ٠٣ٍ رخ٣ٍْ أىًٍٞح ، اً ٍأٝح طٜخكض

٣٘وٌٝح حُٟٞغ رؤٕ ٣ؤهٌٝح رؤ٣ي٣ْٜ اىحٍس حُ٘ئٕٝ حُؼخٓش ... ُوي أىًٍٞح إٔ ٌٛح حُٞحؿذ ح٥َٓ ِٓو٠ ػ٠ِ ػخطوْٜ ٝ إٔ ٖٓ كوْٜ 

 (٤7ش ك٠ أ٣ي٣ْٜ  " .)ح٤ً٧ي إٔ ٣ـؼِٞح أٗلْٜٔ ٓخىس ُٜٔخثَْٛ حُوخٛش ٝ ٣ؤهٌٝح حُِٔطش حُلٌٞٓ

  

ٝ اػظوي ٓخًٍْ إٔ حٌُٔٞٗش ُٖ ط٘ـق ك٠ اكظٌخى حُِٔطش . هزَ ٓ٘ش ، أٗخٍ ا٠ُ إٔ حُظَٝف ُْ طٌٖ ٓ٘خٓزش ٩ٗظلخٟش حُؼٔخٍ 

خٍ ٝ" ٛزّٞح ُٜٔخؿٔش حُٔٔخء!"  ّٔ حُل٤٤َٖٔٗ ، ٝ هي كٌَ رؼي اكظٌخى حُِٔطش حٕ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓظِّٜ رؼي كظَس . ٌُٖ ك٤ٖ ٝهق حُؼ

ف هخث٬ ػٖ حُلٌٞٓش : ) كٔ َّ ًخ حُـٔؼ٤ش حُؼخ٤ُٔش ُِؼٔخٍ ، ٝ ٛ َّ ذ طؼز٤َٓخًٍْ ( ، هيّّ ُْٜ حُٔٔخٗيس ح٤ٌُِش ٝ حُٔطِوش ، ٓل

أ٣س ٍٓٝٗس ، أ٣س ٓرحوٌز ضح٣ٌه٤س ، أ٣س ٓوىٌز ػ٠ِ جُطٟك٤س ،ػ٘ى ٛإالء جُرح٤٤ٓ٣ٌٖ ! ...ئٕ جُطح٣ٌم ُْ ٣ؼٍف قط٠ ج٥ٕ " 

 ( 8". )  ٓػحال ػ٠ِ ذطُٞس ًًٜٙ

 

ٝ ك٠ حُٞهض حٌُٟ ًخٕ ٣ٔخٗيٛخ ك٤ٚ ًؤٓـي ٗوطش رِـظٜخ حُطزوش حُؼخِٓش ك٠ َٛحػٜخ حُؼ١ٍٞ ، هخّ ٓخًٍْ أ٠٣خ ٝ رَٜحٓش 

ريٍحٓش حٌُٔٞٗش ُـخ٣ش آظ٤ؼخد ىٍٜٝٓخ حُظخ٣ٍو٤ش حٌُزَٟ ، ٫ ٤ٓٔخ ك٢ ٓخ ٣ظَّٜ رخٌَُ٘ حٌُٟ ٓظظّوٌٙ ِٓطش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ .  

 ٝ ٓؼِٔخ ػزَّ ػٖ ًُي ٤٘٤ُٖ : 

 

ٝ ػ٘ىٓح ئٗىُؼص قًٍس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُػ٣ٌٞس جُؿٔح٣ٍ٤ٛس أنً ٓحًٌّ ، ٌؿْ ئنلحم ًٛٙ جُكًٍس ، ٌؿْ هٍٛٛح ، ٌؿْ " 

 ( 9" . )  ٞؼلٜح جُر٤ّٖ ، ك٠ وٌجْس ٓح ئًطٗلطٚ ٖٓ أٌٖحٍ

 

ٌِّض حٌُٔٞٗش ًحطٜخ ، كٔذ اٗخٍس ٓخًٍْ ، رخُوٜٞٙ ٖٓ حُؼ ٔخٍ أٝ ٝ ًخٗض طِي ح٧ٌٗخٍ ػي٣يس ، ؿ٤٘ش ٝ ك٣ٞ٤ّش . ط٘

" ًحٕ ٣ٍجو ذحٌُٔٞٗس إٔ ضٌٕٞ ال ٤ٛثس ذٍُٔح٤ٗس ، ذَ ٤ٛثس ػحِٓس ضطٔطغ ٓٔؼ٤ِٖ ُِطزوش حُؼخِٓش ٓؼظَف رْٜ ". ػْ اٗٚ 

 (10.) ذحُِٓطط٤ٖ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝ جُط٘ل٣ً٤س ك٠ جُٞهص ػ٤٘ٚ..."

  

ٟض ّٞ َّ هٟٞ حُـ٤ٖ ٝ حُز٤ُْٞ ٝ ػ ّْ ك ٌَّ  ًخٗض ًخكش ػ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ٝ ح٠ُزخ١ ٣ظِوٕٞ أؿَح ٝ ط رخُلَّ ح٢٘١ُٞ حٌُٟ ط٘

ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔٞح٤٘١ٖ حُوخى٣ٍٖ ؿٔي٣ّخ . ٝأٝهلض ٓ٘ق حُيُٝش ٤ٌُِ٘ٔش . ٝ أؿِوض كٞح٤ٗض حُز٤خىم . ٝ ُؿٞرٜض حُـ٣َٔش رخُوٞس 

حُلي٣ي٣ش ُؼَٔ حُٔٔخؿ٤ٖ ًحطْٜ ٝ رخطض حُ٘ٞحٍع آٓ٘ش رخُ٘ٔزش ُِٔٞح٤٘١ٖ حُؼخى٤٣ٖ . ٝ أُُـ٢ حٌَُحء . ٝ أُٓو٢ أٓخ٤١ٖ ك٘يّٝ 

ُٛٞىٍص حُٜٔخٗغ حُظ٠ َٛد ٝ ٛٞ ٓؼِْ ُِؼيٝح٤ٗش ٝ حُ٘ٞك٤٘٤ش حُل٤َٔٗش . ٝ ؿيح حُظؼ٤ِْ ٓـخ٤ٗخ ٝ ٓلظٞكخ أٓخّ حُـ٤ٔغ . ٝ 

خٍ ػ٠ِ ٗلٞ طؼخ٢ٗٝ . ٝأُُـ٢ حُؼَٔ رخ٤َُِ . ّٔ  أٛلخرٜخ حَُأٓٔخ٤ُٕٞ ٝ ٤َّٓٛخ حُؼ

  

ٍص حُز٤َُٝظخ٣ٍخ أٌٗخ٫ ؿي٣يس ٖٓ ه٬ٍ ىًظخط٣ٍّٞظٜخ حُو٤َٜس ٝ حُ ّٞ ٔـ٤يس ك٠ رخ٣ٍْ ، هزَ إٔ ٣وغ طلط٤ٜٔخ رؤًؼَ ٝ ١

 حُٞٓخثَ ٝك٤ّ٘ش ٝ كظخػش اٗظوخ٤ّٓش ػ٠ِ أ٣يٟ حُزَؿٞح٣ُش حُل٤َٔٗش .

  

ٝ رخُطزغ ٫ طٌظ٠ٔ ؿ٤ٔغ ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ ه٤ٔش ٓظٔخ٣ٝش ك٤غ ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ " ريح٣ش ٓوطجش " ٝ ٜٓ٘خ حُٜل٤ق طٔخّ حُّٜلش ك٠ 

اٗظَح٢ً ػ٠ِ حُٔيٟ حُزؼ٤ي ، ك٠ ك٤ٖ إٔ حُزؼٞ ح٥هَ ٤ٌٕٓٞ رخُلؼَ ظَٝف آٌٗحى ٌُٖ ٤ُْ ًٗٔٞؿخ ٣ٍَٟٝخ ُٔـظٔغ 

٤ِّٔٓح ١ّ٧ ٓـظٔغ ٣طِن ػ٤ِٚ كؼ٬ ٗؼض اٗظَح٢ً . ؿ٤َ حٗٚ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ًَ حُـِث٤خص حُوخٛش رٔٔخص حٌُٔٞٗش ، رَُ 

 أَٓ ُّوٜٚ ٓخًٍْ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ : 

 

ٗص ٗطحؼ ًلحـ ٠روس جُٔ٘طؿ٤ٖ ٞى ٠روس جُٔٓط٤ٌِٖٔ ، ًحٗص جٌَُٗ ًحٗص ، ٖٓ ق٤ع جُؿٍٞٛ ، قٌٞٓس جُطروس جُؼحِٓس ، ًح" 

ج٤ُٓح٢ْ جًُٟ ئًطٗق أن٤ٍج ٝ جًُٟ ًحٕ ٣ٌٖٔ ك٠ ظِّٚ ئٗؿحَ جُطك٣ٍٍ جإلهطٛحو١ ُِؼَٔ ... ئٕ قٌْ جُٔ٘طؿ٤ٖ ج٤ُٓح٢ْ ال 

ٔٞٗس ذىٌٝ أوجز ُطكط٤ْ جُىػحتْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ؾ٘رح ئ٠ُ ؾ٘د ٓغ ضه٤ِى ػرٞو٣ّطْٜ جإلؾطٔحػ٤س . ٝ ًُُي ًحٕ ال ذىّ إٔ ضوّٞ جٌُ

حال      ّٔ جإلهطٛحو٣س جُط٠ ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح ٝؾٞو جُطروحش يجضٚ ٝ ذحُطح٠ُ ج٤ُٓطٍز جُطرو٤ّس . ٝ ٓغ ضك٣ٍٍ جُؼَٔ ٤ْـىٝ جُؿ٤ٔغ ػ

 (11)ٝ ٤ٌْق جُؼَٔ جُٔ٘طؽ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ نحٚس ٠روس ٓؼ٤ّ٘س ."  

  

ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش . ٝ ُـخ٣ش  ًٌَٗ ئٗطوح٢ُحُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٛٞ ١خرؼٜخ ٝ ٓـيىح ، رؼزخٍحص أهَٟ ، حُ٘ت حُٜخّ ر٘ؤٕ ىًظخط٣ٍٞش 

ؿٜخُ حُيُٝش حُزَؿٞح٣ُش حُوي٣ٔش         ضُكطُّْ طؼ٣ِِ ِٓطظٜخ ك٠ حُزيح٣ش ٝ ُـخ٣ش حُظويّّ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ػ٠ِ حُطزوش حُؼخِٓش إٔ
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أٗخٍ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ك٠ ٓويّٓظٜٔخ  ٝ ر٤َٝهَح٤١ظٜخ حُلخًٔش ٝ ١َٗظٜخ ٝ ؿ٤ٜ٘خ ٝ ٗظخٜٓخ حُو٠خث٢ ٝ حُٔـٖ اُن . ًٔخ

 : 1872ك٠  " ذ٤حٕ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢"ُِطزؼش ح٧ُٔخ٤ٗش حُـي٣يس ٍ

 

ٝ ذٞؾٚ نح٘ ذٍٛ٘ص جٌُٞٓٞٗس إٔ " جُطروس جُؼحِٓس ال ضٓطط٤غ إٔ ضٌطل٢ ذحإلْط٤الء ػ٠ِ آُس جُىُٝس ؾحُٛز ٝ إٔ " ...

 ( 12) ضكًٍٜح ألٛىجكٜح جُهحٚس "..." 

 

 ٗوى ذٍٗحٓؽ ؿٞضح : 

 

، ٝٛٞ ٗويٙ  " ٗوى ذٍٗحٓؽ ؿٞضح " حُٔٞح٤ٟغ ًحطٜخ طؤط٠ ا٠ُ حُٔويّٓش رؤًؼَ َٛحكش ك٠ ػَٔ آهَ ُٔخًٍْ ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ ، 

ٍ ك٠ ٓخ رؼي ا٠ُ حُلِد  ّٞ ) َٗ٘ كو٢ رؼي ٝكخس ٓخًٍْ ( َُٔ٘ٝع رَٗخٓؾ كِد حُؼٔخٍّ ح٩ٗظَح٢ً ح٧ُٔخ٢ٗ ) حٌُٟ ٤ٓظل

كيس كِر٢ حُطزوش حُؼخِٓش ك٠ أُٔخ٤ٗخ ، ٝحكي ٧ٜٗخٍ كَى٣٘خٗي ٫ٓخٍ ٝ ح٥هَ ح٩ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١ ( حٌُٟ ًخٕ ٗظخؽ ٝ

 ٧ٜٗخٍ ) طو٣َزخ ( ٓخًٍْ . 

 

َ ٓخًٍْ رٜلش ٝحٟلش ٓخ ٓٔخّٙ " َٓكِظ٢ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ " حُظ٠ ٛخٍص ٌّٓحى ط٠ٔٔ ح٩ٗظَح٤ًش  ـّ ك٠ ٌٛح حُؼَٔ ، ٓ

ًّي :   ٖٓ ؿٜش ٝ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٖٓ حُـٜش ح٧هَٟ . ُوي أ

 

ٍ جُٔؿطٔغ جٍُأْٔح٢ُ ضكٞال غ٣ٌّٞح ئ٠ُ جُٔؿطٔغ ج٤ُٗٞػ٢.   "  ّٞ ذ٤ٖ جُٔؿطٔغ جٍُأْٔح٢ُ ٝ جُٔؿطٔغ ج٤ُٗٞػ٢ ضوغ ٍٓقِس ضك

 (13)ٝ ض٘حْرٜح ٍٓقِس ئٗطوحٍ ٤ْح٤ّْس أ٣ٟح ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جُىُٝس ك٤ٜح ْٟٞ جُىًطحض٣ٌٞس جُػ٣ٌٞس ُِر٤ٍُٝطح٣ٌح ..." 

  

حُطخرغ ح٩ٗظوخ٢ُ ُ٪ٗظَح٤ًش ٝ ػ٠ِ إٔ ٌٛح ح٩ٗظوخٍ ٤ٓخ٤ّٓخ ٣ـذ إٔ ٣ظ٤ِّٔ ريًظخط٣ٍٞش  ٝ ػ٬ٝس ػ٠ِ حُظ٘ي٣ي ٖٓ ؿي٣ي ػ٠ِ

حُطزوش حُؼخِٓش ، ر٤ّٖ ٓخًٍْ أ٠٣خ إٔ ح٩هظ٬ف حُلخْٓ ر٤ٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٛٞ ىٍؿش حُظ٘ظ٤ْ ح٩هظٜخى١ . ٝ ٣ٌٖٔ 

حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً " ٖٓ ًَ كٔذ هيٍطٚ ا٠ُ ًَ كٔذ إٔ ٣ُؼزَّ ػٖ ٌٛح ح٩هظ٬ف ك٠ ٌَٗ ٓوُٞظ٤ٖ أٝ ٗؼخ٣ٍٖ . ٓوُٞش 

ٍ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ حُظ٠ ط٤ِّٔ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ) حٌُٟ ٛٞ ريٍٝٙ ٓليّى ك٠  ّٞ ػِٔٚ " ٝ ٌٛح ٣ظطخرن ٓغ حُٔٔظٟٞ حُؼخّ ُظط

ٍ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ( . ٝ ٌٛح ٣ؼ٠٘ أّٗٚ ٓغ اػطخء حُٔئٝٗش ٧ُٝجي ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ رخ ّٞ ُلؼَ حُؼَٔ اُن ٝ رؼي ح٧ه٤َ رٔٔظٟٞ طط

َّ ٗوٚ رلٔخد حُِٔغ  ٟٝغ ؿِء ٓؼ٤ّٖ ٖٓ ح٩ٗظخؽ ؿخٗزخ َُِٔحًٔش ٖٓ أؿَ حُويٓخص حُؼخٓش ٝ ٌٌٛح ىٝح٤ُي ، ػٔٞٓخ ٣ؤهٌ ً

ح٩ٓظ٤ً٬ٜش ٓخ ٣ؼخىٍ ٓخ ٓخْٛ رٚ ٖٓ ػَٔ . ك٠ ًخكش حُٔـظٔؼخص ح٩ٗظَح٤ًش حُظ٠ ٝؿيص ، ؿَٟ طزخىٍ حُؼَٔ رخُِٔغ 

خٍ ػ٠ِ أؿٍٞ ٗويح رٜخ ٣وظٕ٘ٞ ٌٛٙ حُِٔغ ح٩ٓظ٤ً٬ٜش .      ح٩ٓظ٤ً٬ٜش ا٠ُ كيّ ح ّٔ ٥ٕ ػزَ حُ٘وي / حُٔخٍ رٔؼ٠٘ إٔ ٣لَٜ حُؼ

َّ ، رخُيٍؿش حُظ٠  ٝ ٌٛح ك٠ كيّ ًحطٚ ػ٬هش ِٓؼ٤ّش ٝٛٞ ٓظَٜ ُِٟٞغ حٌُٟ ُْ طٔل٠ ك٤ٚ رؼيُ حُؼ٬هخص حُِٔؼ٤ش ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ

خٕٗٞ إٔ ه٤ٔش حُِٔغ ٣ليّىٛخ ٝهض حُؼَٔ ح١ٍَٝ٠ُ اؿظٔخػ٤خ ٩ٗظخؿٜخ (           ٫ ٣ِحٍ ك٤ٜخ هخٕٗٞ حُو٤ٔش ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ) ه

 ٝ ٣ٔخٍّ طؤػ٤َح ػ٠ِ ط٣ُٞغ ٝٓخثَ ح٩ٗظخؽ ٝ ًٌح ػ٠ِ ط٣ُٞغ ٝٓخثَ ح٩ٓظ٬ٜى ) حُِٔغ ح٩ٓظ٤ً٬ٜش ( . 

 

َٟ طلي٣ي ػَٔ هخٕٗٞ حُو٤ٔش    ك٠ ظَ ح٩ٗظَح٤ًش ، رٔزذ طل٣َٞ ح٤ٌُِٔش ٖٓ  حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ ا٠ُ حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً ، ٣ـ

َّ ك٠ ٓٔظطخع رؼٞ حُ٘خّ ٤ٌِٓش ػَٝس ػَٔ ح٥ه٣َٖ ػ٠ِ أٓخّ ح٤ٌُِٔش  س حُؼَٔ ًحطٜخ ِٓؼش .  ُٖ ٣ظ ّٞ ٝ ُٖ طظَ رؼيُ ه

َّ ٗوٚ كو٢ كٔذ حُؼَٔ حٌُٟ ٣ٔخْٛ رٚ ١خُٔخ إٔ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ  حُوخٛش ُٞٓخثَ ح٩ٗظخؽ  ٝ ػٞٝ ًُي ٣ٌٕٞ ىهَ ً

ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ . ٌُٖ كظ٠ ك٤ٜ٘خ ، ٣ٔؼَّ طٞحَٛ حُؼ٬هخص حُِٔؼ٤ّش ا٠ُ ؿخٗذ رو٤ّش ٖٓ حُؼ٬هخص ح٩هظٜخى٣ش  ح٩ٗظَح٤ًش حُوخثٔش

 حَُأٓٔخ٤ُش ط٘خه٠خ ٣ٌٖٔ إٔ طٔٔي رٚ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ٓلخُٝش ٩ػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . 

   

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، ر٘ ٌَ ِٓؼ٢ طخّ ، ١خُٔخ أّٗٚ َٓطٌِ ػ٠ِ طزخىٍ ه٤ْ ٓظٔخ٣ٝش ، ٝ كظ٠ ُٞ ُْ ٣ؼي ط٣ُٞغ حُِٔغ ح٩ٓظ٤ً٬ٜش ك٠ ظ

َّٔ ٓخًٍْ ، "   (. 14...")ٗٞجؾٚ ٛ٘ح ٗلّ جُٔرىأ جًُٟ ٣ّ٘ظْ ضرحوٍ جُرٟحتغ ٠حُٔح أّٗٚ ضرحوٍ ه٤ْ ٓطٓح٣ٝس ًٔخ ك

ٚ أٗـِ هلِس ٗٞػ٤ش ٗٔزش ٝ ٌٛح حُٔزيأ ٛٞ حٌُٟ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُٔـظٔغ ُْ ٣ظـخُٝ رؼيُ ٤ًِخ روخ٣خ حُؼ٬هخص حَُأٓٔخ٤ُش ، ٍؿْ أّٗ  

َّ ٛ٘ح ، ٖٓ ق٤ع جُٔرىأ ، جُكّن ا٠ُ حَُأٓٔخ٤ُش رظلو٤ن ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش . هخٍ ٓخًٍْ : "  ٝ ًٌٛج كإ جُكن جُٔطٓحٟٝ ٣ظ

 (15".)  جُرٍؾٞج١َ

  

 .٤ٌِٖس ٝ ٌٛٙ حُٔٔخٝحس ٢ٛ أ٠٣خ رَؿٞح٣ُش رٔخ أّٜٗخ ٫ طِحٍ ٓٔخٝحس 
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كن جُٔطٓحٟٝ ٛٞ قن ؿ٤ٍ ٓطٓحٝ ُوحء ػَٔ ؿ٤ٍ ٓطٓحٝ ... كٜٞ ئيٕ ، ٖٓ ق٤ع ئٕ ًٛج جُٝ ٓؼِٔخ ًظذ ٓخًٍْ : "  

َّ قّن .   (16" )جُؿٍٞٛ ، قن هحتْ ػ٠ِ ػىّ جُٔٓحٝجز ، ًٌ

  

َ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ٝ ٓخ ا٠ُ ًُي . ٌُُي ك٠ حُٞحهغ  ّٔ ٤ٓوظِق أٗخّ ٓظزخ٣ٕ٘ٞ ك٠ هيٍحطْٜ ٝ ك٠ آظؼيحىحطْٜ حُطز٤ؼ٤ش ٝ ك٠ هيٍس طل

 ٝحس ح٤ٌُِ٘ش ، ٤ٓ٘خٍ ٗوٚ أًؼَ ٖٓ ح٥هَ ، ٤ٌٕٓٞ أؿ٠٘ ٖٓ ح٥هَ .حُلؼ٢ِ ٍؿْ حُٔٔخ

  

اٗٚ حُلن حُزَؿٞح١ُ ، ٌٛٙ حُٔٔخٝحس حُظ٠ ٫ طِحٍ ٤ٌِٗش ، رَؿٞح٣ُش ٝ رخُظخ٠ُ ، كؼ٬ ٫ ٣ِحٍ ؿ٤َ ٓظٔخٝ ٤ٓٝوغ طـخُٝٙ 

 خءطٚ ، ٝ ٌَُ كٔذ كخؿ٤خطٚ ". رخُظويّّ ٗلٞ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ ، ٓـظٔغ ك٤ٚ ًٔخ ٟٝغ ٓخًٍْ ، ٣ٔٞى ٓزيأ "ٖٓ ًَ كٔذ ًل

   

س ٝحكيس ٓؼِٔخ أٗخٍ ٓخًٍْ رلْٔ :   َّ  ر٤ي إٔ ٌٛح ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلون ك٠ حُلخٍ أٝ ٤ًِخ ٓ

ئٕ ٓح ٗٞجؾٜٚ ٛ٘ح ، ئٗٔح ٛٞ ٓؿطٔغ ٤ٖٞػ٢ ال ًٔح ضطٌٞ ػ٠ِ أْٓٚ جُهحٚس ذَ ذحُؼٌّ ، ًٔح ٣هٍؼ ُطٞٙ ٖٓ جُٔؿطٔغ " 

ٓؿطٔغ ال ٣ُجٍ ، ٖٓ ؾ٤ٔغ جُ٘ٞجق٠ ، جإلهطٛحو٣س ٝ جألناله٤س ٝ جُل٣ٌٍس ، ٣كَٔ ْٔحش جُٔؿطٔغ جُوى٣ْ  جٍُأْٔح٢ُ ، أ١

 (  17" . )جًُٟ نٍؼ ٖٓ أقٗحتٚ 

 

ربهظٜخٍ ٣ويّّ ٓخًٍْ ٛ٘خ ح٩هظ٬ف ح٧ٓخ٢ٓ ر٤ٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ رخُظخ٠ُ ٓخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ 

ؤط٠ ٖٓ طل٤َِ ٓخًٍْ إٔ حُـخ٣ش حُؼخٓش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٣ٌٖٔ إٔ طظِوٚ ك٠ ؿِٔش ٝحكيس : . ٝ ٣ظ جألٓحّكًَظٜخ ا٠ُ 

حُو٠خء ػ٠ِ حُلن حُزَؿٞح١ُ . هيّٜٓخ ٓخًٍْ ًٔٔؤُش ك٠ إٓ طـخُُٝ٪هظ٬كخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ حُظؤػ٤َحص ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُزخه٤ش 

٤ش ، ٓغ إٔ ٣ٌٖٛ ح٤ُ٘ج٤ٖ ري٤ٜ٣خ ٝػ٤وخ ح٩ٍطزخ١ . ٝ ٛخؽ ًُي ًٔخ ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ طلو٤ن حُٞكَس حُٔخى٣ش ح٣ٍَٝ٠ُش ٤ُِ٘ٞػ

 : ٠ِ٣ 

 

ٝ ك٠ جُطٌٞ جألػ٠ِ ٖٓ جُٔؿطٔغ ج٤ُٗٞػ٢ ، ذؼى إٔ ٣ٍُٝ نٟٞع جألكٍجو جًٍُٔ ُطو٤ْٓ جُؼَٔ ٝ ٣ٍُٝ ٓؼٚ جُطٟحو ذ٤ٖ " 

ؾس جأل٠ُٝ ُِك٤حز أ٣ٟح ،        جُؼَٔ جُل١ٌٍ ٝ جُؼَٔ جُؿٓى١ ، ٝ ق٤ٖ ٣ٛرف جُؼَٔ ، ال ٤ِْٝس ُِؼ٤ٕ ٝ قٓد ، ذَ جُكح

ٌ جألكٍجو ك٠ ؾ٤ٔغ جُ٘ٞجق٢ ، ٝ ق٤ٖ ضطىكّن ؾ٤ٔغ ٣٘حذ٤غ جُػٍٝز جُؼحٓس ذل٤ٝ  ّٞ ٝ ق٤ٖ ضط٘ح٠ٓ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس ٓغ ضط

ق٤ً٘جى كو١ ، ٣ٛرف ذحإلٌٓحٕ ضؿحَٝ جألكن ج٤ُّٟن ُِكن جُرٍؾٞج١َ ضؿحَٝج ضحٓح ، ٝ ٣ٛرف ذآٌحٕ جُٔؿطٔغ  -ٝؿُجٌز ، 

 (18" )٠ ٌج٣طٚ : ٖٓ ًَ قٓد ًلحءجضٚ ، ٝ ٌَُ قٓد قحؾ٤حضٚ ! إٔ ٣ّٓؿَ ػِ

  

ٌُٖ " ٓٔخص حُٔـظٔغ حُوي٣ْ " ٫ طٞحَٛ طٞحؿيٛخ كلٔذ ٝ اٗٔخ طلَُ ربٓظَٔحٍ رَؿٞح٣ُش ؿي٣يس ٝ ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش 

ًش ُِٔـظٔغ ٗلٞ ح َّ س حُو٤خى٣ش حُٔل ّٞ ٤ُ٘ٞػ٤ش ٢ٛ حَُٜحع َٓكِش ٣ٞ١ِش ػزَٛخ ٓظٞؿي حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٝحُو

حُطزو٢ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٟي حُزَؿٞح٣ُش .  ٝ حُظ٘خهٞ حَُث٢ٔ٤ ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ٛٞ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ           

ٝ حُزَؿٞح٣ُش ٝ حَُٜحع ر٤ٖ ٛظ٤ٖ حُطزوظ٤ٖ ٛٞ حُٔلظخف ،ٌٛح ٓخ ًخٕ ػ٠ِ ٓخٝ َٗكٚ ٝٛٞ ٓخ ُْ ٣لٜٔٚ ٓخًٍْ رلٌْ طـَرظٚ 

ٍ آظ٘ظخؿخطٚ حُ٘ظ٣َش ) اٟخكش ُِيٍّٝ حُل٤خط٤ش حُ ّٞ و٤َٜس ٓغ ًٔٞٗش رخ٣ٍْ ًٔؼخٍ ِّٓٔٞ ُِٔطش حُطزوش حُؼخِٓش ٓ٘ٚ ١

حُؼخٓش حُظ٠ آظوِٜٜخ ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ حُٔـظٔؼخص حُطزو٤ش حُٔخروش ( ك٢ ٓخ ٣ظَٜ رطز٤ؼش حُيُٝش ػٔٞٓخ ٝ ريًظخط٣ٍٞش 

ٍ كو٢  ك٠ ٓخ رؼ ّٞ ٍ ًٌَ٘ ؿ٢٘٤٘ ٝ حُؼخ٢ٗ ًو٢ّ  –ي ، ٫ ٤ٓٔخ ٖٓ هزَ ٤٘٤ُٖ ٝ ٓخٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ روخٛش . ٌٛح حُلْٜ طط ّٝ ح٧

 ػ٠ِ أٓخّ حُظـَرش ح٧ػٔن ك٠ حُٔٔخٍٓش حُلخ٤ُش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ اٗط٬هخ ٖٓ آظو٬ٛخص ٓخًٍْ .  –ٜٓٔ٘ؾ 

 

 ئٗؿُِ ًٔٞجَٚ ُِٔح٤ًٌٓس : 

 

ه٤ي حُل٤خس ، ٝ ٓٞح٬ٛ ُِٔخ٤ًٍٔش ٝ ٓيحكؼخ ػٜ٘خ اػَ ٝكخطٚ.  ١زؼخ ًخٕ اٗـِِ أهَد ٓؼخٕٝ ُٔخًٍْ ك٤ٖ ًخٕ ٌٛح ح٧ه٤َ ػ٠ِ

 ٝ ٣٘ٔلذ ٌٛح ػ٠ِ ٟٓٞٞع حُلخٍ ، ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . 

 

ُٖٓ ًخٕ ٬ًٛٔخ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ، ٓؼ٬، ٗوي اٗـِِ أ٠٣خ رؼ٘ق رَٗخٓؾ ؿٞطخ ٩ٗلَحكٚ ػٖ رؼٞ حُٔزخىة حُٔخ٤ًٍٔش حُل٣ٞ٤ش. 

 يحكغ اٗـِِ ػٖ حُٔزيأ حُٔخ٢ًٍٔ ٩ٟٔل٬ٍ حُيُٝش كو٢ ، رَ أٗخٍ ًٌُي ا٠ُ إٔ : ٝ رؼ٤ي ٝكخس ٓخًٍْ رو٤َِ ُْ ٣
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ك٠ جُٞهص ٗلٓٚ ، ئػطرٍٗح ػ٠ِ جُىٝجّ أٗٚ ألؾَ ذِٞؽ ًٛج جُٜىف ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ أٛىجف جُػٌٞز جإلٖطٍج٤ًس  جُؼط٤ىز أْٛ " 

ج٤ُٓح٤ّْس جُٔ٘ظٔس ٝ إٔ ضؤغ ذٞجْططٜح ذٌػ٤ٍ،  ٣طؼ٤ّٖ ػ٠ِ ٠روس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح إٔ ضٓط٢ُٞ هرَ ًَ ٖة ػ٠ِ ِْطس جُىُٝس 

 (  19. " )ٓوحٝٓس ٠روس جٍُأْٔح٤٤ُٖ ٝ ضّ٘ظْ جُٔؿطٔغ ض٘ظ٤ٔح ؾى٣ىج 

 

، ٍأٟ اٗـِِ أّٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ حُظؤ٤ًي ر٘يّس ، ك٠ ػ٬هش رخُ٘ؼذ ح٧ُٔخ٢ٗ ، ػ٠ِ ١خرغ ح٩ٗظَح٤ًش 1890ٝ ٖٓ ؿي٣ي ك٠ 

ٍ ٝ طـ٤َّ ّٞ  ح٣ٌُٖ ٣َٕٝ :  ٞى. ُوي ًظذ  ًٔـظٔغ اٗظوخ٢ُ ٝ ٓـظٔغ ك٠ ٤ٍَٓٝس طل

ٍّ ٤ًِّح" ًِّ ػ٠ِ :  جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً ًٗة هحٌ ٓٓطو ٍ ٝ " 

 

ز ٝجقىز ٝ ئ٠ُ جألذى ، ذَ ٣٘رـ٠ ئػطرحٌٙ ، "  ٍّ ئٕ ٓح ٠ٔٓ٣ " جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً " ٤ُّ ، قٓرٔح أػطوى ، ٤ٖثح ٓح أػط٢ ٓ

الش وجت ّٞ  (20" ) ٔس .ٓػِٚ ٓػَ ًَ ٗظحّ ئؾطٔحػ٢ آنٍ ، هحذال ُطـ٤ٍّجش ٝ ضك

 

جُكٍخ جأل٤ِٛس ك٠ " ٝ أه٤َح ٛ٘خُي ٓؼخٍ اػخىس طؤ٤ًي اٗـِِ ػ٠ِ ٌٛح حُلْٜ ح١ًَُِٔ ك٠ ٓويّٓظٚ ُِطزؼش ح٧ُٔخ٤ٗش حُؼخُؼش ٍ 

 ٩ك٤خء حًٌَُٟ حُؼ٣َٖ٘ ٌُٔٞٗش رخ٣ٍْ :  1891" حٍُٔ٘٘ٞ ك٠ كٍٗٓح 

 

٣ح " ٣ٓطرىّ ٖٓ ؾى٣ى ذحُطحك٤ٜٖ ج٤ُّٟو٠ جألكن ٖٓ ك٠ ج٥ٝٗس جألن٤ٍز ٍٖع ٌػد ٗحؾْ ػٖ ًِٔط٢ " وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطحٌ" 

جُى٣ٔوٍج٤٤٠ٖ . َٛ ض٣ٍىٕٝ إٔ ضؼٍكٞج ، أ٣ٜح جُٓحوز جُٔكطٍٕٓٞ ، ٤ًق ضرىٝ ًٛٙ جُىًطحض٣ٌٞس ؟ ئٗظٍٝج ئ٠ُ  -جإلٖطٍج٤٤ًٖ

 (21" ) ًٞٓٞٗس ذح٣ٌّ . كوى ًحٗص و٣ٌطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح . 

  

ىّس ُزؼٞ حُظّٞؿٜخص ك٠ حُلِد ح٩ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١ ح٧ُٔخ٢ٗ ، طّٞؿٜخص ًخٗض ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ اٗـِِ ٣ّٞؿٚ ٛ٘خ ٛلؼش كخ

ٓظلَُ ، رؼي هْٔ ٓ٘ٞحص رخ٠ُز٢ ، طل٣َل٤ش " اىٝحٍى رَٗ٘ظخ٣ٖ" حُظخٓش حٌَُ٘ . اّٗٚ ًٝ ى٫ُش إٔ ٣ٞؿٚ اٗـِِ ٛلؼش ا٠ُ 

 َٓحًِ ٌٛٙ حُظ٤ّخٍحص رٜيى ٓٔؤُش ح٩ػظَحف ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . 

 

ن طخ٤ُخ ، ر٤٘ٔخ ًخٕ اٗـِِ ٣ؼظَف ر٠ٍَٝس ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٣٘يى ؿ٤َ أ ّٔ ّٗٚ ٓؼِٔخ طْ ط٘خٍٝ ًُي ٓخروخ ، ٝ ٓؼِٔخ ٓ٘ؼ

َّ ٗؤٗٚ ك٠ ًُي ٗؤٕ ٓخًٍْ رظٞحَٛ حَُٜحع حُطزو٢   س ػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘وطش ك٠ َٛحع ٟخٍ ٟي حُظل٣َل٤٤ٖ آٌٗحى ، ُْ ٣و ّٞ رو

َّ رؤٕ حُٔٔؤُش ٤ُٔض كلٔذ ٓٔؤُش ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍٞش ػ٠ِ ٝ ىٍٝٙ ح١ًَُِٔ ، ُلظَس ٣ٞ١ِش ك٠ ظَ ح ٩ٗظَح٤ًش ، ٝ ُْ ٣و

ِش حُٔطخف رٜخ ، ٝ ٌُٖ أ٠٣خ ٓٔؤُش ٓٞحِٛش حَُٜحع حُطزو٢ رخُوٜٞٙ ٟي حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس ح٩كَحُ .  ـِ حُطزوخص حُٔٔظ

ش  ّٔ ش  ؾى٣ىج " هٔغ ٓوحٝٓس ٠روس جٍُأْٔح٤٤ُٖ ٝ ئػحوز ض٘ظ٤ْ جُٔؿطٔغ ض٘ظ٤ٔحُوي اػظ٤٘خ رٜٔ ّٔ " ) كٔذ ًِٔخص اٗـِِ ( ًٜٔ

س أهَٟ ، ر٤٘ٔخ ٓؼِّض ٓٔخٛٔخص ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ  َّ ّ٘ق ػ٤ِٚ حُلخٍ . ربهظٜخٍ ، ٓ خ طٌ ّٔ ٣ٌٖٔ إٔ طظلوّن رؤَٓع ٝ ) أَٜٓ( ٓ

ش هخثٔش  ّٔ حُ٘ظ٣َش ػٔٞٓخ ًٔخ رٜيى ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رخُوٜٞٙ أٓخٓخ ، ظِّض ٜٓٔش ط٤٤٘ي َٛكٜخ ٝ طط٣َٞٛخ ٜٓ

 حص . حٌُ

 

: ٖ٤٘٤ُ 

 

ٍٛخ ك٠ ٝؿٚ  ّٞ ًخٕ ٤٘٤ُٖ هخىٍح ػ٠ِ ه٤خىس حُؼٍٞس ح٤َُٓٝش حُٔظلَّس  ٧ّٗٚ رو٢ ِٓظٜوخ ر٬ٜرش رخُٔخ٤ًٍٔش . ٝ رؼي ًُي ، ١

خٍ ك٠ ريح٣ش ػ٣َ٘خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ . ٝ ٌُٜح ٓظَٜحٕ كٖٔ ٗخك٤ش ًخٕ  ّٔ ح١َُٔخٕ حُظل٣َل٢ حٌُٟ ٗوَ حُلًَش حُؼ٣ٍٞش ُِؼ

ى أريح ٝ ٓظَٜٙ حَُث٢ٔ٤ ًخٕ كًَش حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ َٓكِش ؿي٣يس ٢ٛ ٣ؼ٠٘ ططز٤ن حُٔخًٍ َّ ٤ٔش ػ٠ِ حُٞحهغ حُِّٔٔٞ حُٔظل

ػٖ رؼٞ حُٔزخىة حُٔخ٤ًٍٔش حُـ٣َٛٞش حُظ٠ ًخٕ  –كظ٠ حُزؼغ  –ح٩ٓز٣َخ٤ُش . ٝ ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش ، ًخٕ ٣ؼ٠٘ حُيكخع حُٜخٍّ 

 حُظل٣َل٤ٕٞ ٣لخُٕٝٞ هزَٛخ أٝ " ٤ٔٗخٜٗخ ". 

 

"  أ٣ٖ أٗخٍ ا٠ُ  جُىُٝس ٝ جُػٌٞز ح٧ٍٝ ك٢ ٓخ ٣ظؼِن ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًخٕ ٣َطٌِ ػ٠ِ ٓخ هخّ رٚ أ٫ٝ ك٠ " ػَٔ ٤٘٤ُٖ

ّٞ حُظل٣َل٤ّش ٝ طؤػ٤َٛخ : "  َّ ٖة ك٠ ذؼع ضؼح٤ُْ ٓحًٌّ جُو٤ٔس ذٗإٔ جُىُٝس أّٗٚ ٗظَح ُ٘ٔ  ( 22" ) ٣طِّهٙ ٝجؾر٘ح هرَ ً

ٍ ٗظَس ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ُِيُٝش . ٝ ك٠  ٝ هخّ رلغ ٤٘٤ُٖ ك٠ ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ ّٞ خ أِٓل٘خ حًٌَُ ( ُظط ّٔ طوي٣ْ طخ٣ٍن ) أػٔن ٓ

ٍ ٛ٘خُي ػي٣ي حُ٘وخ١ حُظ٠ أرَُٛخ ٤٘٤ُٖ ً٘وخ١ أٓخ٤ٓش رخُ٘ٔزش ُظؼخ٤ُْ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ كٍٞ حُيُٝش .  ّٞ ٤ٍَٓٝس َٓى ٌٛح حُظط
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 ّٞ ٫ ، ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٠ ٓوظطق ريح٣ش ٌٛح حُٔوخٍ ، أٗخٍ ٤٘٤ُٖ رو ّٝ َّ ه٬ف أ ّٕ ح٩ػظَحف ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًخٕ ٓل س ا٠ُ أ

 ٛخّ ر٤ٖ حُٔخ٤ًٍٔش ٝ ٗظ٠ أُٞحٕ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش رٔخ ك٠ ًُي حُظل٣َل٤ش .

  

َّ ٖٓ حُيكخع ػٖ حُؼٍٞس حُؼ٤٘لش ٖٓ ؿخٗذ حُطزوش حُؼخِٓش ٝ طلط٤ْ ؿٜخُ حُيُٝش  ػخ٤ٗخ ، ٗيّى ػ٠ِ إٔ ٌٛح ح٩ػظَحف ٣ؼ٠٘ ٫ أه

 َؿٞح٣ُش . حُز

 ػخُؼخ ، ٗيّى أ٠٣خ ػ٠ِ حُطخرغ ح٩ٗظوخ٢ُ ُ٪ٗظَح٤ًش . 

 

 ٝ أه٤َح ، ٗيّى ٤٘٤ُٖ ػ٠ِ ٓخ هخُٚ ٓخًٍْ ػٖ آظَٔحٍ حُلن حُزَؿٞح١ُ : 

 

جُكن جُرٍؾٞج١َ " ك٠ جُطٌٞ جألٍٝ ٖٓ جُٔؿطٔغ ج٤ُٗٞػ٢ ) جًُٟ ٠ٔٓ٣ ػحوز ذحإلٖطٍج٤ًس ( ال ٣ِـ٠ ٝ ػ٤ِٚ ، ئٕ " " 

ذٌٛٞز ضحٓس ، ذَ ٣ِـ٠ ذٌٛٞز ؾُت٤س ، كو١ ذحُٔوىجٌ جًُٟ ذِـٚ جإلٗوالخ جإلهطٛحو١ ، أ١ كو١ ق٤حٍ ْٝحتَ جإلٗطحؼ . ف 

ح جإلٖطٍج٤ًس كطؿؼِٜح ٌِٓح ػحٓح . ذًٜج جُٔوىجٌ ٤ُّ "جُكن جُرٍؾٞج١َ " ٣ؼطٍف ذٜح ٌِٓح نحٚح ألٖهح٘ ٓ٘لٍو٣ٖ . أٓ

 ؿ٤ٍ ، ٣ٓو١ "جُكن جُرٍؾٞج١َ" . 

ٝ  ٌُّ٘ٚ ٣رو٠ ٓغ يُي ك٠ ؾُتٚ ج٥نٍ ، ٣رو٠ ذٛلس ٞحذ١ ) ٓكىّو ( ُط٣َٞغ جُٔ٘طٞؾحش ٝ ض٣َٞغ جُؼَٔ ذ٤ٖ أػٟحء 

 (23) جُٔؿطٔغ ." 

  

 ٍ حُيُٝش أٟل٫٬ طخٓخ ٝ حٌُٟ ٣ظطِّذ : ٝ رُؼ٤ي ًُي ، ٤٘٣َ ٤٘٤ُٖ ا٠ُ ح٧ٓخّ ح٩ٌهظٜخى١ ٩ٟٔل٬

 

 ... " ّْ ٌ ج٤ُٗٞػ٤س ئ٠ُ قىّ ػحٍ ٣ٍُٝ ٓؼٚ جُطٟحو ذ٤ٖ جُؼَٔ جُل١ٌٍ ٝ جُؼَٔ جُؿٓى١ ، ٝ ٣ٍُٝ ذحُطح٠ُ ٣٘رٞع ٖٓ أٛ ّٞ ضط

ْٝحتَ جإلٗطحؼ  ٣٘حذ٤غ جُالٓٓحٝجز جإلؾطٔحػ٤س جٍُجٛ٘س ، ٓغ جُؼِْ أّٗٚ ٣٘رٞع ضٓطك٤َ ئَجُطٚ كٌٞج ئْطكحُس ضحٓس ذٔؿٍو ضك٣َٞ

 (24" . ) ٌِٓح ئؾطٔحػ٤ح ، ذٔؿٍو ٓٛحوٌز أٓالى جٍُأْٔح٤٤ُٖ 

  

ٌٛح طل٤َِ ػ٤ٔن ُزؼٞ حُؼٞحَٓ ح٧ٓخ٤ٓش ُ٪ٗظوخٍ ٖٓ ح٩ٗظَح٤ًش ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش . ٝ أكي ٗظخثـٚ ٓظزَُ إٔ ٌٛٙ حُلظَس 

ٛ٘خ ، ٝ إٔ حُوخػيس ح٩هظٜخى٣ش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ُٖ  ح٩ٗظوخ٤ُش ، ح٩ٗظَح٤ًش ٓظٔظيّ ػ٠ِ كظَس ٣ٞ١ِش ٗٔز٤خ ، ٓؼِٔخ ٫كع ًُي ٤٘٤ُٖ

َّ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ ٝ حُؼَٔ حُل١ٌَ  ) روٍٞ ٌٛح  طظلون رؤ١ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ رٜٔخىٍس حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ٝ اٗٔخ كو٢ رل

طزوخص ( ًخٕ ٤٘٤ُٖ ٣وظل٠ هط٠ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ حٌُِحٕ أٗخٍح ا٠ُ إٔ طو٤ْٔ حُؼَٔ ا٠ُ ػَٔ ك١ٌَ ٝ ػَٔ ٣ي١ٝ ٛٞ أٓخّ حُ

 حُظ٘خهٞ ) ر٤ٖ حُؼَٔ حُل١ٌَ ٝ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ ( ٤ٓٔظي ػ٠ِ كظَس طخ٣ٍو٤ش ٣ٞ١ِش ٗٔز٤خ .   ًٛجٝ ٖٓ حُٞحٟق إٔ طـخُٝ 

 

ٌَّ إٔ كظَس ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓظٌٕٞ ٗٔز٤خ   " جُىُٝس ٝ جُػٌٞز "ٓغ ًُي ، ك٠ أؿِحء أهَٟ ٖٓ  ، ٣زيٝ إٔ ٤٘٤ُٖ ك

ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٤ٌٕٓٞ ٗٔز٤خ ٣َٓؼخ ، طٞؿي رٟٞٞف ًز٤َ ُيٟ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ .      ه٤َٜس . ٝ ٌٛٙ حُ٘ظَس ا٠ُ إٔ 

 " ، حُظ٠ ٣ٔظٜ٘ي رٜخ ٤٘٤ُٖ أ٠٣خ : " ٞى و٣ٍٛٝ٘ؾٝ ٓؼخٍ ًُي حُـَٔ حُظخ٤ُش ك٠ 

 

ٍ ْٝحتَ جإلٗطحؼ هرَ ًَ ٖة ئ٠ُ ٤ٌِٓس جُىُٝس . ٝ ٌُٜ٘ح  " ّٞ ذًُي ضو٠ٟ ػ٠ِ كحُر٤ٍُٝطح٣ٌح ضٓط٠ُٞ ػ٠ِ ِْطس جُىُٝس ٝ ضك

."  ٗلٜٓح ًر٤ٍُٝطح٣ٌح ، ٝ ذًُي ضو٠ٟ ػ٠ِ ًَ جإلنطالكحش جُطرو٤س ٝ جُط٘حهٟحش جُطرو٤س ٝ ٓؼٜح ضو٠ٟ ػ٠ِ جُىُٝس ًىُٝس

 (25) 

 

 ٝ ٍٝى ٌٛح ًٌُي ك٠ ٓٞهق ٤َٜٗ ُٔخًٍْ ك٤غ هخٍ : 

 

ٌ جُوٟٞ جُٔ٘طؿس ، ضٛرف ه٤ٞوج ًُٜٙ جُوٟٞ"  ّٞ ، ٝ ػ٘ىتً ٣لطف ػٜى غٌٞجش  كرؼىٓح ًحٗص ًٛٙ جُؼالهحش أٌٖحال ُطط

". ئؾطٔحػ٤س . كإ ضـ٤ٍّ جألْحِ جإلهطٛحو١ ٣ُػُع ًَ جُر٘حء جُلٞه٢ جُٜحتَ ػ٠ِ ٌٚٞز ٓهطِلس ٖٓ جٍُٓػس أٝ جُر١ء 

(26 ) 
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ٌٛح ٛل٤ق ًٞٛق ػخّ ُ٪ٗظوخٍ ٖٓ ٗظخّ آظـ٬ٍ ا٠ُ آهَ ) ٓغ أٗٚ كظ٠ ك٠ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٛ٘خُي ػخٓش كظَس ٣ٞ١ِش ٖٓ 

٤ش هزَ حُولِس حُ٘ٞػ٤ّش حُٜ٘خث٤ش ٗلٞ حُظ٤ًَِ حُٜخٍّ ُِ٘ظخّ حُـي٣ي ( . ٌُٖ ك٠ ٓخ ٣ظؼِن رخ٩ٗظوخٍ ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُش حُظـ٤َّحص حٌُ ّٔ

 ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ٣وطؤ ٌٛح حُٔٞهق هطؤ ِٓىٝؿخ : 

 

٫ ، ٫ ٣ؼظَف رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش رٜؼٞرش ٝ ط٘ؼّذ ٓوّط٢ ١ز٤ؼش حَُٜحع ٖٓ أؿَ طل٣َٞ حُز٘خء حُلٞه٢ ، ًحٛ ّٝ زخ ا٠ُ ٍإ٣ش ٌٛٙ أ

 ح٤ٍَُٔٝس ربٗظظخ٣ٍش ٗٔز٤ّش ٍحرطخ ِِٓٔش حُظـ٤َّحص رخُوخػيس ح٩هظٜخى٣ش .

 

ٍ حُوخػيس ح٩هظٜخى٣ش ًحطٜخ رٔخ ٣ؼ٠٘ ٤ُْ كو٢ حُظـ٤َّ ك٠ ٗظخّ ح٤ٌُِٔش ٌُٖ أ٠٣خ اُـخء طو٤ْٔ  ّٞ ػخ٤ٗخ ، ٣وِٚ ٖٓ ٤ٍَٓٝس طل

 خّ حُظ٣ُٞغ . حُؼَٔ ح٤ُِّٔٔ ُِٔـظٔغ حُطزو٢ ٝ روخ٣خ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ ٗظ

 

"        جُطرؼ٤ّس جُؼرٞو٣ّس ُِلٍو ق٤حٍ ضو٤ْٓ جُؼَٔٝ ه٬ٛش حُوٍٞ ، ك٠ ك٤ٖ ٣ظليع ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ػٖ ٍَٟٝس طـخُٝ " 

ّْ ػ٠ِ إٔ حُؼٍٞس ح٤ُ٘ٞػ٤ش ًخٗض ٗٞػ٤خ ٓـخ٣َس  ًّيح ر٤ٜـش أػ ٝ حُظـخُٝ ح٢ٌُِّ ٫ كو٢ ٧كن حُلن حُزَؿٞح١ُ ، ٝ ك٠ ك٤ٖ أ

َّ ػ٬هخص ح٤ٌُِٔش حُظو٤ِي٣ش ٝ ًَ ح٧كٌخٍ حُظو٤ِي٣ش ، ٌَُ حُؼٍٞحص حُٔخرو ش ُٜخ ، ٝ ٣ـذ إٔ ٗظليّع ػٖ هط٤ؼش ٍحى٣ٌخ٤ُش ٓغ ً

 حٌُٟ طٔظـَهٚ ػ٤ِٔش حُوط٤ؼش حَُحى٣ٌخ٤ُش .  –ٝ حَُٜحع  –ٓغ ًُي هي هِّٜخ ٖٓ أ٤ٔٛش حُِٖٓ 

 

ٓزظٔزَ  –" ) أٝص جُىُٝس ٝ جُػٌٞز أُّق " ٝٓؼِٔخ ٓزوض ح٩ٗخٍس ٣ؼِٟ ٌٛح ا٠ُ إٔ ٓخًٍْ ٝ اٗـِِ ٝ ٤٘٤ُٖ أ٠٣خ ػ٘يٓخ 

رخ٠ُز٢  هزَ ػٍٞس أًظٞرَ ( ًخٗٞح ٣لِِّٕٞ حُٔٔؤُش هزَ أ٣ش طـَرش ٝحٓؼش ِٓٔٞٓش ُلٌْ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٗظ٤ـش ٌُُي  1917

ظخَٛ      أٌْٜٓ٘ رّٜلش اىٍحى حُٔظخَٛ ح٧ٓخ٤ٓش ٝ اطـخٙ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٌُّْٜ٘ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح إٔ ٣ظّ٘زئٝح رزؼٞ أْٛ حُٔ

 ٝ حُظ٘خه٠خص . 

 

 : ٣1852وٍٞ ٤٘٤ُٖ ٓظليػخ ػٖ طل٤َِ ٓخًٍْ ُِيُٝش ٓ٘ش 

 

ئٕ ٓحًٌّ جأل٤ٖٓ ُلِٓلطٚ جُٔحو٣س جُى٣حٌُط٤ٌ٤س ٣أنً ًأْحِ جُهرٍز جُطح٣ٌه٤س جُط٠ أػططٜح جُٓ٘ٞجش جُؼظ٠ٔ ، ْ٘ٞجش " 

٠ ٞٞء ٗظٍز كِٓل٤ّس ػ٤ٔوس ٝ ٓؼٍكس ٝ ضؼح٤ُْ ٓحًٌّ ٛ٘ح ، ًٗأٜٗح أذىج ، ٢ٛ ضِه٤ٙ ُِهرٍز ػِ 1851-1848غٌٞز 

 (27" .) ٝجْؼس ُِطح٣ٌم 

  

رٌِٔخص أهَٟ ، ٖٓ ٓزخىة حُٔخى٣ش حُـي٤ُش إٔ حُ٘ظ٣َش ػٔٞٓخ ٝ رٜلش ٤ُٞٔٗش طِّوٚ حُٔٔخٍٓش . ٌٛح ٓظَٜ ٖٓ إٔ 

٤ُّش ٗٔزش ُِ٘ظ٣َش . ٌٛح ٓزيأ أٓخ٢ٓ ُِٔخى٣ش . ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ حٕ ٣ٔظٞػذ حُٞحهغ حُٔخى١ ّٝ ك٠ حُلٌَ ٝ إٔ  حُٔٔخٍٓش ٢ٛ أ

ٝ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ إٔ ٣ظ٘زؤ  –حُي٣خٌُظ٤ي  –٣ِّوٜٚ ٗظ٣َّخ ٌُٖ حُلٌَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ، ٓغ أٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔظٞػذ هٞح٤ٖٗ حُلًَش 

رخُٔٔظوزَ ، ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣وخٍد رٌَ ٓؼ٠٘ حٌُِٔش ح٤ٗ٧خء حُظ٠ ٓظظَٜ كو٢ ك٠ حُٔٔظوزَ . ر٤ٜـش أهَٟ ، ٓظِّٔلخ رؼِْ 

ٍٙ ٛل٤ق ) ٛٞ ًحطٚ اكَ ّٞ حُ حُو٬ٛش حُ٘ظ٣َش ُِٔٔخٍٓش ( ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ٔظٞػذ ؿَٞٛ حُ٘ت ٝ ٖٓ ٛ٘خُي ٤ٍَٓٝس طط

ٍ حُٔٔظوز٠ِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ حُظ٘زئ رٜخ رؤ١ ٌَٗ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ . ٌٛٙ ٗوطش ٗيّى  ّٞ حُؼخّ ، ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ ه٤ٜٛٞخص حُظط

جُٔح٤٤ًٌٖٓ ٤ُٓٞج ٓػح٤٤ُٖ ، ٣كحُٕٝٞ ىس ٓخ ػزَّ ػٜ٘خ إٔ (  حُظ٠ ػخ28" ) جُىُٝس ٝ جُػٌٞزػ٤ِٜخ ٤٘٤ُٖ ربٓظَٔحٍ ك٠ " 

ٌ جُٔؿطٔغ جُؿى٣ى ٖٓ جُوى٣ْ ّٞ (  ٝ ًخٗض ٌٛٙ حُ٘وطش  29) ئنطٍجع ٓؿطٔغ ؾى٣ى ، ٌُّْٜ٘ ػٜٞ يُي ٣ِّهٕٛٞ ٗظ٣ٍّحش ضط

 . ٖ٤ٔ ـّ َّ حُظ٘ي٣ي حٌُٟ َٛف رؤٕ حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٤ُٔٞح ٓ٘  حُـ٣َٛٞش ٓل

 

" ُلض ٤٘٤ُٖ  جُىُٝس ٝ جُػٌٞزس ٓ٘ٞحص ٖٓ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ك٠ ِٓلوٚ ح٤َُٜ٘ ٍ " ٝ رخُطزغ ُْ ٣ؼٖ ٤٘٤ُٖ طـَرش ػيّ 

" ٌُٖ  1917ٝ ] ك٤ل١َ [  1905حُ٘ظَ ا٠ُ إٔ حٌُظخد ٣لظخؽ إٔ ٣ظ٠ّٖٔ أ٠٣خ ك٬ٜ كٍٞ " طـَرش حُؼٍٞس ح٤َُٓٝش ُٔ٘ش 

 . 1917هزَ إٔ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ًظخرظٚ هخ١ؼظٚ ػٍٞس أًظٞرَ 

  

حُٔٔخٍٓش حُؼ٣ٍٞش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ح٤َُٓٝش رو٤خىس ٤٘٤ُٖ ٝ حُلِد حُزِ٘ل٢ ، ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍٞظٜخ ١ٞحٍ حُٔزغ ٝ اٗط٬هخ ٖٓ 

ٓ٘ٞحص حُزخه٤ش ك٠ ك٤خطٚ ، َٗع ٤٘٤ُٖ ك٠ اٗـخُ رؼٞ حُظط٣َٞحص ك٠ حُلْٜ حُ٘ظ١َ حُٔخ٢ًٍٔ ُِيُٝش ٝ ُٔٔخٍٓش ر٘خء 

 ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ط٤ًَِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ .
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خ كَٝ ػ٤ِٜخ هٞٝ َٛحع َّٗ ٟي ُوي ٝح ّٔ ؿٜض حُطزوش حُؼخِٓش حُٔٞك٤خط٤ش أػيحءح ىحه٤٤ِٖ ٝ آه٣َٖ هخٍؿ٤٤ٖ ٓ

٤ِٖ ح٥ه٣َٖ ىحهَ حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔٞك٤خط٤ش ٝ ًٌُي ٟي ح٩ٓز٣َخ٤٤ُٖ ٝ حَُؿؼ٤٤ٖ ح٧ؿخٗذ ح٥ه٣َٖ ح٣ٌُٖ  ـِ حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُٔٔظ

ؼٞح ٓؼ٤خ ُ٪١خكش رخُيُٝش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حُـي٣يس  ّٔ . ٝ ٖٓ ٌٛٙ حُظـَرش آظوِٚ ٤٘٤ُٖ آظ٘ظخؿخص ٛخٓش ُِـخ٣ش ر٘ؤٕ حُطخرغ طـ

حُٔٔظَٔ َُِٜحع ٖٓ أؿَ حُظويّّ ٗلٞ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ طٞحَٛ ٝؿٞى حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُظؤػ٤َحص حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُؼ٬هخص 

غ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ٓ٘خرغ ػخ٤ُٔش ٖٓ ٓ٘خرغ ٢ٓٝ حُٔـظٔ –حُزَؿٞح٣ُش ٝ اػخىس اٗظخؽ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ظَ ح٩ٗظَح٤ًش 

 ػ٠ِ كي حُٔٞحء . 

 

ٝ ٛخؽ ٤٘٤ُٖ ٌٛٙ ح٩ٓظو٬ٛخص ك٠ ػيى ٖٓ حٌُظخرخص ك٠ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔٞك٤خط٤ش . اػَ ٓ٘ظ٤ٖ كو٢ ٖٓ 

حْس ك٠ ػٜى جإلهطٛحو ٝ ج٤ُٓ"  جُرٍجكىجػٍٞس أًظٞرَ ، ريأ ٤٘٤ُٖ ٣ِّوٚ طـَرش كٌْ حُطزوش حُؼخِٓش ك٠ ٓوخٍ ٛخّ ك٠ ؿ٣َيس  

كحُطروحش ٓح ضُجٍ ذحه٤س ٝ ْطرو٠ ٠ٞجٍ ػٜى و٣ٌطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ ػ٘ىٓح ضٍُٝ جُطروحش ، " وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح 

 (30".) ضٛرف جُى٣ٌطحض٣ٌٞس ػى٣ٔس جُؿىٟٝ ٝ ٌُٖ جُطروحش ُٖ ضٍُٝ ذىٕٝ و٣ٌطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح 

  

 ٫ ّٝ ، حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ٝ رخ٧هٚ حُل٬ّك٤ٖ ح٣ٌُٖ أػخٍْٛ ٤٘٤ُٖ اٛظٔخٓخ ًز٤َح ك٠ ٝ حُطزوخص حُظ٠ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٤٘٤ُٖ ٛ٘خ ٢ٛ أ

ٌٛح حُٔوخٍ ٝ ًٌُي ك٠ ٓوخ٫ص أهَٟ ، ٓ٘خه٘خ ٤ًق ٣ـذ ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ طظويّّ ربطـخٙ حُو٠خء ػ٠ِ 

 ّٔ خٍ رخُظل٣َٞ حٌُٖٔٔ ُِل٬ّك٤ٖ ا٠ُ ػ ّٔ خٍ . ػخ٤ٗخ ، ًخٕ ٤٘٤ُٖ ٣ؼ٠٘ حُطزوش حُلخًٔش ح٩هظ٬كخص حُطزو٤ش ر٤ٖ حُل٬ك٤ٖ ٝ حُؼ

 حُٔخروش ٤َُٓٝخ ٝ حُظ٠ هخٍ ػٜ٘خ : 

 

َّ و٣ٌطحض٣ٌٞس "  ٣ٍٖ ، جُٔال٤ًٖ جُؼوح٤٣ٌٖ ٝ جٍُأْٔح٤٤ُٖ ، ُْ ضٍُ ٝ ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٍُٝ وكؼس ٝجقىز ك٠ ظ ِٔ ئٕ ٠روس جُٔٓطػ

٣ٍٖ ٝ ٌُّ٘ٚ ُْ ٣طْ جُوٟحء ػ٤ِٜ ِٔ ّْ ُّٛ جُٔٓطػ ْ ذؼى . كال ضُجٍ ُْٜ هحػىز ػح٤ُٔس ، ٢ٛ جٍُأْٔحٍ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح . ُوى ض

جُؼح٢ُٔ ، ْٛ ُٜح ذٔػحذس كٍع ضحذغ . ٝال ٣ُجٍ ُْٜ ذؼٝ ٖٓ ْٝحتَ جإلٗطحؼ ، ٝ ال ٣ُجٍ ُْٜ جُٔحٍ ، ٝ ال ضُجٍ ُْٜ ػالهحش 

ز ، ٝ يُي ذٓرد ٖٓ ٣ُٛٔطْٜ ٍّ ز ذَ أُق ٓ ٍّ ذحُٟر١ . ئٕ       ئؾطٔحػ٤س ٝجْؼس ؾىّج . ٝ ُوى ئَوجوش ٓوحٝٓطْٜ ٖىّز ٓحتس ٓ

هح ٛحتال ذك٤ع ٣ٛرف َْٜٝٗ أًرٍ  ّٞ " ضلّْٜ٘٘ " ك٠ ض٣ٍٛق ٖإٕٝ جُىُٝس ٝ جُٗإٕٝ جُؼ٣ٌٍٓس ٝ جإلهطٛحو٣س ٣إٖٓ ُْٜ ضل

 (31) ذٔح ال قىّ ُٚ ٖٓ جُ٘ٓرس جُط٠ ٣ٔػِٜٞٗح ك٠ ٓؿَٔ جٌُٓحٕ ." 

  

  ٍٜٓ "ج٤ُٓح٣ٌّس" جُطل٢ُٞ ك٠ ج٤ُٗٞػ٤س "" ٝ رؼي ٍَٓٝ ر٠ؼش أَٜٗ ، ٣ؼٞى ٤٘٤ُٖ ٌُٜٙ حُٔٞح٤ٟغ ك٠ ًظخرٚ حُٔؼَٝف 

ٍُٓٞٓض ، ٝ ريأص ح٩ٗظَح٤ًش  ك٤غ ًخٕ ٛيف ٖٓ أٛيحكٚ ٛٞ طِو٤ٚ حُٔ٘ظ٤ٖ ٝ ٜٗق حُٔ٘ش ٖٓ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُظ٠ 

س ّٞ ًّي ٤٘٤ُٖ رٞؿٚ هخٙ ػ٠ِ طؤػ٤َ اٗظخؽ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ٝ حُو حُؼظ٤ٔش  ك٠ ر٘خء حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔٞك٤خط٤ش . ك٠ ػِٔٚ ٌٛح ، أ

ف :  َّ  ُِؼخىس ٝ حُظوخ٤ُي كٜ

 

َّ ٌٓحٕ ٠ٞجٍ ْ٘ٞجش ذؼى ظلٍ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ذحُِٓطس ... ئٕ جُوٟحء ػ٠ِ جُطروحش ال "  ُوى ذو٤ص جُطروحش ٢ٛٝ ْطرو٠ ك٠ ً

٣ؼ٠٘ كو١ ٠ٍو جُٔال٤ًٖ جُؼوح٤٣ٌٖ ٝ جٍُأْٔح٤٤ُٖ ، كًٜج ٓح هٔ٘ح ذٚ ٗكٖ ذُٜٓٞس ٗٓر٤ح ، ئّٗٚ ٣ؼ٠٘ ًًُي جُوٟحء ػ٠ِ 

ٓ٘طؿ٠ جُرٟحتغ جُٛـحٌ ، ٝ ٛإالء ال ٣ٌٖٔ ٠ٍوْٛ ، ٝ ال ٣ٌٖٔ هٔؼْٜ ، ئّٗٔح ٣ُِّ إٔ ٗطؼح٣ٕ ٓؼْٜ كٖٔ جٌُٖٔٔ             

      ) ٝ جُٞجؾد ( ئٚالقْٜ ٝ ضٍذ٤طْٜ ػ٠ِ ١ٔٗ ؾى٣ى ، ٝ يُي كو١ ذٞجْطس ػَٔ ض٘ظ٢ٔ٤ ٓى٣ى ٣كون ذر١ء ٝ ئقطٍجِ ."

 (32) 

  

ٖ ك٠ ح٣َُق ٝ ًٌُي ا٠ُ حُظـخٍّ حُٜـخٍ ٝ ػ٘خَٛ أهَٟ ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ك٠ ٛ٘خ ٤٘٣َ رخُوٜٞٙ ا٠ُ حُل٬ك٤

 حُٔيٕ . ٝ اػظزَ ٤٘٤ُٖ إٔ ح٩ٗظخؽ حُٜـ٤َ ٛٞ حُٔ٘زغ ح٢ُٝ٧ ٩ٌٓخ٤ٗش اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٝك٠ ٓوظطق ٤َٜٗ آهَ هخٍ : 

ّٞ ٝ ًَ ْحػس ، ٝ ذٌٛٞز ػل٣ٞس ٝ ػ٠ِ ٗطحم ئٕ جإلٗطحؼ جُٛـ٤ٍ ٣ِى جٍُأْٔح٤ُس ٝ جُرٍؾٞج٣َس ذاْطٍٔجٌ ، ك٠ ًَ ٣" 

 (  33" )ٝجْغ . 

 

ّْ ٓوخ١َ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٓظؤط٤ّش ٖٓ حُطزوخص حُلخًٔش حُٔطخف رٜخ ٝ روخء ح٩ٗظخؽ   ربهظٜخٍ ، ػزَّ ٤٘٤ُٖ ػٖ إٔ أٛ

ّْ ٜٓخّ ى َّ ػٖ ًُي إٔ أٛ ًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ىكغ ) ػ٠ِ حُ٘طخم حُٜـ٤َ ( ُِزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس . ٝ رخُظخ٠ُ ًخٕ ٣٘ـ

حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ٓ٘غ طَحؿؼٚ ٗلٞ حَُأٓٔخ٤ُش ، ًخٗض طلط٤ْ ٓوخٝٓش ح٤ً٬ُٖٔ حُؼوخ٤٣ٍٖ حُويح٠ٓ          

خ هزَ ٝ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ٝ حُو٠خء حُظي٣ٍـ٢ ػ٠ِ ح٩ٗظخؽ حُٜـ٤َ . ٝ ٓ٘زغ حُظ٘خه٠خص حُطزو٤ّش حُظ٠ ٣٘زـ٠ إٔ طؼخُـٜخ حُز٤َُٝظخ٣ٍ
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ِش ، ٖٓ ؿٜش ، ٝ حُل٬ك٤ٖ ٝ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش  ـِ رِٞؽ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ حُوخ٢ُ ٖٓ حُطزوخص َٓىّٛخ روخ٣خ حُطزوخص حُٔٔظ

َّ رؤٗٚ ٣ـذ إٔ طُٔظؼَٔ ٣َ١وظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ُٔؼخُـش حُظ٘خه٤٠ٖ ٖٓ ٗٞع ٓوظِق  ح٧ٍٝ  –حُٜـ٤َس ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ . ٝ أه

 ط٘خك١َ ٝ حُؼخ٠ٗ ؿ٤َ ط٘خك١َ . 

 

ٍ رَؿٞح٣ُش ؿي٣يس  ّٞ ٌٛح ٛٞ هٞحّ ٗظَس ٤٘٤ُٖ ٌُّ٘ٚ ٫ ٣ٔؼَّ ًَ طل٤ِِٚ ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً اً َٗع ح٠٣خ ك٠ ٓؼخُـش أػٔن ُظط

 هخٍ : 1918ىحهَ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ٌٌٝٛح ك٠ 

  

. ػ٠ِ جأل٤ٌّٞس جُ٘ظ٤لس ٗؼْ ذحإل٠حقس ذحُٔال٤ًٖ جُؼوح٤٣ٌٖ ٝ جُرٍؾٞج٣َس ّٗظل٘ح جُط٣ٍن ٌُّ٘٘ح ُْ ٤ّٗٗى ٍٚـ جإلٖطٍج٤ًس " 

ٖٓ ؾ٤َ ٖٓ جُرٍؾٞج٣َس ، ْطظٍٜ أؾ٤حٍ ؾى٣ىز ذاْطٍٔجٌ ك٠ جُطح٣ٌم ٠حُٔح إٔ جأل٤ٌّٞس ضٓٔف ُْٜ ذحُظٌٜٞ ٝ ٠حُٔح 

ضٓٔف ذظٌٜٞ ػىو ٖٓ جُرٍؾٞج٤٣َٖ . ذحُ٘ٓرس ألُٝثي ج٣ًُٖ ٣ّ٘ظٍٕٝ ئ٠ُ جإلٗطٛحٌ ػ٠ِ جٍُأْٔح٤ّ٤ُٖ ذحُط٣ٍوس جُط٠ ض٘ظٍ 

َّ ٝجقى ْٜٓ٘ ، ك٠ جُٞجهغ ، ٓ٘رغ ؾ٤َ ؾى٣ى ٖٓ جُرٍؾٞج٣َس ."ئ٤ُٚ جُرٍؾٞج٣َس جُٛ ً ّٕ  (34)  ـ٤ٍز ، كا

  

ٓغ ًُي ، ٓؼِٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٬٣كع ، ٣ليّى ٤٘٤ُٖ حُوطَ ٛ٘خ طو٣َزخ ٤ًِّخ رظؤػ٤َ ح٩ٗظخؽ حُزَؿٞح١ُ حُٜـ٤َ . ٝ رخُلؼَ ك٠ 

ّٝ جٍُت٢ٓ٤ نالٍ جإلٗطوحٍ ٖٓ جٍُأْٔححُوطخد ًحطٚ ٛخؽ ٓٞهق إٔ "  ٤ُّس ئ٠ُ جإلٖطٍج٤ًّس ٛٞ جُرٍؾٞج٣َس جُٛـ٤ٍز       جُؼى

 (35" )ٝ ضوح٤ُىٛح ٝ ٓٞهؼٜح جإلهطٛحو١ .

  

ٝ ٣ـذ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٤٘٤ُٖ ، ًٔخ هخٍ رٟٞٞف ٛ٘خ ، ٣ظليّع ػٖ ح٩ٗظوخٍ ٖٓ حَُأٓٔخ٤ُّش ا٠ُ ح٩ٗظَح٤ًّش ، ٣ؼ٠٘ ٖٓ ح٤ٌُِٔش 

٣ٍش حُٔٞك٤خط٢ رٜيىٙ . ر٤ٜـش أهَٟ ، ٫ ٣ؼخُؾ ٤٘٤ُٖ ٛ٘خ ٓٔؤُش حَُأٓٔخ٤ُش ا٠ُ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش حٌُٟ ًخٗض حُـٜٔٞ

ّٝ حَُث٢ٔ٤ " ٛٞ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس  ّٕ " حُؼي ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ) ٝ طظَطّذ ػ٤ِ٘خ ًٌُي ٬ٓكظش إٔ ٤٘٤ُٖ ٝٛٞ ٣وٍٞ ا

ّٕ ح٩ٗظخؽ حُٜـ٤َ ٝ حُظـخٍ س ٝ ػو٤ِّش حُٔ٘ظؾ حُٜـ٤َ حُظ٠ ٢ٛ أٓخٓخ ٫ ٣ؼ٠٘ كَك٤ّخ أّٗٚ ٣ـذ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ رٜلش ػيحث٤ّش رَ أ

ٌَّ حُؼَحه٤َ ح٧ٛؼذ طـخُٝح .   رَؿٞح٣ُّش ، ٓظ٘

 

   " ّٕ " . طليع ػٖ إٔ حُزَؿٞح٣ُش  جُرٍؾٞج٣َس جُٛـ٤ٍز جُط٠ ظٍٜش ك٠ ذالوٗحٝٓ٘ش رؼي ًُي ، أُٔق رٍٜٞس هخٛش ا٠ُ أ

ٓٞح ك٠ حُٔـظٔغ حُوي٣ْ .  " ٝ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ًخٗٞح  " ضظٍٜ ... ٖٞٔ ّٓٞظل٠ جُكٌٞٓس جُٓٞك٤حض٤س َّ كؼ٬ ٓؼوّل٤ٖ رَؿٞح٤ّ٣ُٖ طٔ

" ٖٓ ٚلٞف " ٝ إٔ حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس طظَٜ رخ٧ٓخّ  كو١  هِّس ه٤ِِس ٣ٌٖٔ إٔ ضظٍٜ ٖٓ ٚلٞكٜحٝ ٣ٔظََٓ ٤ُوٍٞ " 

 ( 36" ) جُلالق٤ٖ ٝ جُكٍك٤٤ٖ

 

ٍ ٓؼخ٢ٗ إٔ حَُٜحع حٌُٟ ٣ئىٟ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ طلط٤ْ  ّٞ حُطزوخص ٤ٌٕٓٞ ٬٣ٞ١ ٝ ٓؼوّيح . ٝ ٓؼخٍ ًُي ك٤ٜ٘خ أهٌ ٤٘٤ُٖ ٣ط

 " : جُٔرحوٌز جٌُرٍٟٓخ ٍٝى ك٠ " 

 

٣ٍٖ ، جُٔال٤ًّٖ جُؼوّح٤٣ٌٖ ٝ جٍُأْٔح٤ّ٤ُٖ ، ال ٣ٌل٠  "  ِٔ ٝ ٝجٞف أّٗٚ ٖٓ أؾَ ٓكٞ جُطروحش ضٔحٓح ، ال ٣ٌل٠ ئْوح٠ جُٔٓطػ

ٗطحؼ ، ٣٘رـ٠ ئَجُس جُلٍم ذ٤ٖ جُٔى٣٘س ٝ ج٣ٍُق ًٔح ئُـحء ٤ٌِّٓطْٜ ، ئّٗٔح ٣٘رـ٠ أ٣ٟح ئُـحء ًَ ٤ٌِّٓس نحٚس ُْٞحتَ جإل

 (  37.") ٣٘رـ٠ ئَجُس جُلٍم ذ٤ٖ جُؼَٔ ج٤ُى١ٝ ٝ جُؼَٔ جُل١ٌٍ ، ٝ ئّٜٗح ُٜٔٔس ٣ٞ٠ِس جُ٘لّ 

 

ى ربطّـخٙ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش ٝ إٔ ىًظخط٣ٍٞش  َّ ٝٛ٘خ رـ٬ء ٣لٜق ٤٘٤ُٖ ػٖ إٔ كظَس ح٩ٗظَح٤ًش اٗظوخ٤ُش ٝ أّٗٚ ٣ـذ ربٓظَٔحٍ حُظل

٤ِٖ حُٔخرو٤ٖ ٝ اُـخء ح٩هظ٬ف ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝ حُل٬ّف رَ ٣ـذ ًٌُي حُزَ ـِ ٤ُٝظخ٣ٍخ ٫ ٣ظَطّذ ػ٤ِٜخ كو٢ إٔ طلّطْ ٓوخٝٓش حُٔٔظ

 إٔ طؼخُؾ ؿ٤ٔغ حُظ٘خه٠خص حُٔلَُس ُِطزوخص ، ٝ رخُ٘ظ٤ـش ٓظٔظـَم ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ كظَس طخ٣ٍو٤ش ٓي٣يس . 

 

ٓظَٜح آهَ ٖٓ حُطز٤ؼش ح٩ٗظوخ٤ُّش ُ٪ٗظَح٤ًّش رٔخ ٢ٛ ٓـخٍ كَد ر٤ٖ ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُظ٠  ٝ ك٠ ٗلْ حُٔوخٍ ، طلّلٚ ٤٘٤ُٖ أ٠٣خ

ٍ ٝ حَُأٓٔخ٤ُش حُظ٠ طوخّٝ حُو٠خء ػ٤ِٜخ . ٝ رٍٜٞس هخٛش ، ٣ِلض ٤٘٤ُٖ ح٩ٗظزخٙ ا٠ُ رؼٞ " ؿخ٣خص "  ّٞ طٌخكق ٖٓ أؿَ حُظط

ٍ ك٠ حَُٔحكَ ح٠ُٝ٧  ّٞ ٖٓ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔٞك٤خط٤ش . ٝ ًخٕ ًُي حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔٔظوز٢ِ ٝ حُظ٠ ٍحكض طظط

ػ٢ّ ُِظويّّ ك٠  ّٞ خٍ رؼَٔ طط ّٔ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ُٖٓ ح٧ٓخر٤غ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ) حُٔزٞص ح٤ُ٘ٞػ٤ش ( ٝ حُظ٠ ٓخْٛ أػ٘خءٛخ حُؼ

ٕٝ رخ٬ُٔف ، ٝ ٤ُ َّ ّْٜٗ أٍحىٝح حُز٘خء ح٩ٗظَح٢ً ُِٔـظٔغ رؤَٓٙ ، ٤ُْ ػ٠ِ أٓخّ أّْٜٗ ٤ٓـخُٕٝ رؼ٬ٝحص ٝأّْٜٗ ٠ٓط ٧ ْ

خٍ ًخٗٞح كؼ٬ ك٠ حُِٔطش ٝ ًخٗٞح ٣ؼ٤يٕٝ ٛ٘غ حُٔـظٔغ ُٜخُلْٜ  ّٔ ٍإ٣ش ٝكيطْٜ طظَػَع أٝ طٔظل٤ي ، ٌُٖ ػ٠ِ أٓخّ إٔ حُؼ
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خٍ "حُٔزٞص ح٤ُ٘ٞػ٤ش " ٛئ٫ء ًخٗٞح رٞؿٚ هخٙ طوٞىْٛ حُ٘ظ٣َش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ٍإ٣ش حُٜٔٔش حُظخ٣ٍو٤ش ك٠ طلو٤ن  ّٔ ْٛ ، ٝ ػ

 ح٤ُ٘ٞػ٤ش . 

 

خٍ ح٧ٝػ٠ ١زو٤ّخ ٝ اٗط٬ ّٔ َّ ، ١لن حُؼ هخ ٖٓ ٓٞهلْٜ حُٞحػ٠ ك٠ حُللخظ ػ٠ِ ِٓطش حُطزوش حُؼخِٓش ٝ طـ٤٤َ حُٔـظٔغ ًٌ

٣وٕٞٓٞ رٌٌٜح أ٣ّخّ ػَٔ ىٕٝ أ١ ٓوخرَ ٝ ٓؼِٔخ هخٍ ٤٘٤ُٖ ٫ ٧ؿَ ٜٓخُلْٜ حُو٣َزش حُٔيٟ رَ ٧ؿَ ٜٓخُْٜ حُزؼ٤يس حُٔيٟ ، 

 (  ٧38ؿَ حُٔـظٔغ رَٓظٚ . ) 

 

٤ش رخُ٘ٔزش ُٔٔظوزَ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ رخًٍٞس ػ٬هخص اٗظخؽ ٝ ُّوٚ  ّٔ ّ٘خ ٌُّ٘ٚ ٛيف ك٠ ؿخ٣ش ح٧ٛ ّٕ ٌٛح ًخٕ ٛ ٤٘٤ُٖ أ

 ٓٔظوز٤ِّش ) ٗؤٜٗخ ٗؤٕ حُز٘خء حُلٞه٢ ، ٫ ٤ٓٔخ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ( حٌُٟ ٠َٓ٤ٓ ػزَ حُٔـظٔغ . 

 

٤َُٝظخ٣ٍخ ا٠ُ ك٤ٌ٘حى ، َٗع ك٠ كلٚ ػيّس ٓظخَٛ ٝ َٗع ٤٘٤ُٖ ٫كوخ ،  ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ُيًظخط٣ٍٞش حُز

ٍ ك٠ حُٔٔظوزَ رٍٜٞس أػٔن ٝ أَٗٔ ٖٓ هزَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ آظ٘خىح ا٠ُ طـَرش طخ٣ٍو٤ش  ّٞ ٖٓ ٌٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش حُظ٠ ٓظُط

 َ ّٛ ش ٌٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش ٢ٛ طلط٤ْ حُطزوخص ٝ حُظٞ ّٔ ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش أؿ٠٘ ٝ أػٔن ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ٫كع ٤٘٤ُٖ إٔ ٜٓ

ٝ أّٜٗخ ٓظوظ٠٠ َٛحػخ ٬٣ٞ١ ٝ ٓؼوّيح ) ٣ظطِّذ آظويحّ ٝٓخثَ ٗظ٠ّ ٝ ٤ٓظّوٌ أٌٗخ٫ ٗظ٠ّ أ٠٣خ رـ٤ش ٓؼخُـش حُظ٘خه٠خص 

 حٌُخٓ٘ش  حُظ٠ طُّٞي حُطزوخص ) ٫ ٤ٓٔخ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُؼَٔ حُل١ٌَ ٝ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ (. 

 

ٍٛخ ك٤ٔخ رؼي ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ كلٞحٛخ إٔ ه٬ٍ حُلظَس ح٩ٗظوخ٤ُش ٝ ك٠ ٗلْ حُٞهض ، ٗـي أًؼَ ٖٓ ؿِء ٖٓ حُ٘ظَس حُظ٠  ّٞ ٤ٓط

 ح٩ٗظَح٤ًش طظَ ٛ٘خُي ١زوخص ٓظ٘خكَس ٝ َٛحع ط٘خك١َ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش . 

 

 ْطح٤ُٖ :

 

٩طلخى ًخف ٛٞ حُلْٜ حٌُٟ ٛخؿٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ػ٠ِ أٓخّ طِو٤ٚ حُظـَرش حُظخ٣ٍو٤ش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ح

حُٔٞك٤خط٢ ٝ ح٤ُٜٖ ٝ ك٠ ػيّس رِيحٕ أهَٟ . ر٤ي أّٗٚ هزَ ح٢ّ٠ُٔ ٓزخَٗس ا٠ُ حُظط٣َٞ حٌُٟ هخّ رٚ ٓخٝ ُ٘ظ٣َش ٝ ٓٔخٍٓش 

ّْ َٗف ىٍٝ ٓظخ٤ُٖ روخٛش ك٠ ٓٔؤُش حُيكخع ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ          ٤ش ، ٖٓ حُٜٔ ّٔ حُؼٍٞس ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ رؤًؼَ أٛ

 ٝ ططز٤وٜخ . 

 

ٛٞ حٌُٟ هخى حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ُ٪طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ ػزَٙ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ك٠ حُٔلخكظش ػ٠ِ  ٓظخ٤ُٖ

َّ ظَٝف ٛؼزش  ش حُظَك٤ش ك٠ ظ ّٔ كٌْ حُطزوش حُؼخِٓش ٝ ر٘خء ح٩ٗظَح٤ًش ُٔيّس ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش . ٝ ٓغ طوي٣ٔٚ حُو٤خىس ُٔؼَ ٌٛٙ حُٜٔ

ّٕ ك٠ ٤ٍَٓٝطٚ اهظَف ُِـخ٣ش ٝ ىٕٝ أ٣ّش طـَرش طخ٣ٍو٤ّش ٓخر وش ، ٓخْٛ ٓظخ٤ُٖ ٓٔخٛٔش كو٤و٤ش ػظ٤ٔش ٝ كو٤وش أ٠٣خ ر٤ي أ

أهطخء رؼ٠ٜخ ؿي١ّ ُِـخ٣ش . ٖٓ ٛ٘خ ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش رٌٔخٕ  طِو٤ٚ ٛل٤ق ٫ كو٢ ُٔٔخٛٔخص ٓظخ٤ُٖ رَ أ٠٣خ ٧هطخثٚ 

 ظخ٣ٍخ . رخُوٜٞٙ ر٘ؤٕ حُٔٔؤُش حُظ٠ طؼيّ كـَ حُِح٣ٝش ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش ٝ ٗؼ٠٘ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝ

 

، ُّوٚ ٓظخ٤ُٖ حُٔزخىة ح٧ٓخ٤ٓش ُٔٔخٛٔخص ٤٘٤ُٖ  1924، حٌُٔظٞد رخ٠ُز٢ اػَ ٝكخس ٤٘٤ُٖ ك٠  " أّْ ج٤٘٤٘٤ُِس "ك٠    

ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش رٔخ ك٠ ًُي ٝ ًؤكي أْٛ حُ٘وخ١ ، ٗظ٣َش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ػَٝ ٓظخ٤ُٖ ر٤ٜـش ٤ِٓٔش ٓٔؤُش ح٩ٗظوخٍ 

ٔٔؤُش َٛحع ، َٛحع ٓلظيّ ٟي ؿ٤ٔغ روخ٣خ حُطزوخص حُلخًٔش ُِٔـظٔغ حُوي٣ْ ٝ طؤػ٤َحص حُٔ٘ظـ٤ٖ ا٠ُ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ ً

حُٜـخٍ ٝ ٗظَطْٜ ُِؼخُْ ، ٝ َٛحع ٣ظطِّذ طل٣َٞ طل٤ٌَ ٫ كو٢ حُل٬ّك٤ٖ ٝ ًخكش حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ، رَ ًٌُي 

خٍ حُٜٔخٗغ . ٝ ر٤ّٖ ٓظخ ّٔ خٍ رٖٔ ك٤ْٜ ػ ّٔ ش ح٧ٓخ٤ّٓش ُيًظخط٣ٍّٞش طل٤ٌَ ؿٔخ٤َٛ حُؼ ّٔ ٤ُٖ إٔ ٌٛح حَُٜحع ؿِء ٖٓ حُٜٔ

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ .

  

ٝ ٝحَٛ ٓظخ٤ُٖ ىكخػٚ ػٖ ٓزخىة  ه٤خىس حُطزوش حُؼخِٓش ك٠ هٞٝ حَُٜحع حُلخى ُِـخ٣ش ٝ حُٔؼوّي ؿيّح ٟي ح٧ػيحء     

ُظ٠ أُلوض ح٣ُِٜٔش رظَٝط٢ٌٔ  حُطزو٤ّ٤ٖ ىحهَ حُلِد ٝ هخٍؿٚ ػ٠ِ كي حُٔٞحء . ٝ هخى ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ حَُٜحػخص ح

ٝ رٞهخ٣ٍٖ ٝ ؿ٤َٛٔخ ، ٝ رخُظلي٣ي ه٤خىط٤ٖ ك٠ حُلِد ًخٕ هّطخٛٔخ رٌَ٘ أٝ آهَ ٤ٓو٤٠خٕ ػ٠ِ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٤ٓؼ٤يحٕ 

 ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ . 
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خى حُٔٞك٤خط٢ ك٤غ ًخٕ طل٣َٞ ٝ ٖٓ حُي٫ُش رٌٔخٕ ه٤خىس ٓظخ٤ُٖ ُوٞٝ ٠ٗخٍ طل٣َٞ ح٤ٌُِٔش ك٠ حُظَٝف حُٔؼوّيس ُ٪طل

ح٤ٌُِّٔش ٫ ٣َ٘ٔ طؼ٣ٞٞ حُؼ٬هخص حَُأٓٔخ٤ُش رخُؼ٬هخص ح٩ٗظَح٤ًش كلٔذ رَ ًٌُي ٣َ٘ٔ حُظويّّ ػزَ ػي٣ي أ١ٞحٍ حُلًَش 

ّْ حُظل٣َٞ ح٩ٗظَح٢ً ُِِٔ ٤ٌش حُظؼخ٤ّٗٝش ، ٖٓ روخ٣خ ح٩هطخػ٤ّش ا٠ُ ٗطخم ٝحٓغ ٖٓ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ح٣َُق . ٌُٖ رؼي إٔ ط

رخ٧ٓخّ ك٠ ٜٗق حُؼ٬ػ٤٘خص د ٝ أٝحهَٛخ هخٛش ، اٗظ٠ٜ ٓظخ٤ُٖ ا٠ُ آظو٬ٛخص هخ١جش ؿي٣ّخ ك٤ٔخ ٣ّوٚ ١ز٤ؼش 

 حُٔـظٔغ حُٔٞك٤خط٢ ٝ حُظ٘خه٠خص حُظ٠ ٤ِّٓطٚ . 

 

ّٔيص ٌٛٙ ح٧هطخء ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ك٠ حُٔوظطق حُظخ٢ُ ٖٓ طو٣ََ ٓظخ٤ُٖ "  "  قٍٞ ٍٓٗٝع وْطٌٞ جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ٝ طـ

 :  1936حُٔويّّ ٓ٘ش 

 

َّ ٓؿحالش جإلهطٛحو ٚحٌ ج٥ٕ أٍٓج ٝجهؼح . ٝ ٓح ٓؼ٠٘ ًٛج ؟ ٓؼ٘حٙ إٔ ئْطـالٍ "  ًٌٛج  جإلٗطٛحٌ ُِ٘ظحّ جإلٖطٍج٢ً ك٠ ً

 ( 39".) جإلٗٓحٕ ُإلٗٓحٕ أُـ٢ ، ه٢ٟ ػ٤ِٚ ... ًٌٛج ٝهغ ج٥ٕ ئُـحء ًحكس جُطروحش جإلْطـال٤ُس جُٜ٘حت٢ 

 

 إ : ٝ آظطَى ٓظخ٤ُٖ ٤ُوٍٞ

  

جُطروس جُؼحِٓس ال ضُجٍ ٓٞؾٞوز ٝ ًًُي ٠روس جُلالّق٤ٖ ٝ جُٔػّول٤ٖ ٌُٖ جُهط٠ٞ ج٤ُُّٔٔز ذ٤ٖ جُطروس جُؼحِٓس ٝ جُلالّق٤ٖ  " 

 (40".)ٝ ذ٤ٖ ًٛٙ جُطروحش ٝ جُٔػوّل٤ٖ ذٛىو جإلٓكحء 

 

 إ :   1939ك٠  18ٝ هخى ٌٛح حُظل٤َِ ٓظخ٤ُٖ ا٠ُ إٔ ٣وٍٞ ك٠ طو٣ََٙ ا٠ُ حُٔئطَٔ 

 

ٓح ٤ٔ٣ُّ جُٔؿطٔغ جُٓٞك٤حض٢ ك٠ ٣ٞٓ٘ح ًٛج ػٖ أ١ّ ٓؿطٔغ ٌأْٔح٢ُ ٛٞ أٗٚ ُْ ٣ؼى ٣كطٟٞ ٠روحش ٓط٘حقٍز ، ٓطٛحٌػس ،  "

ٕٗٞ جُٔؿطٔغ جُٓٞك٤حض٢            ّٞ حٍ ، ٝ جُلالّقٕٞ ٝ جُٔػوّلٕٞ ج٣ًُٖ ٣ٌ ّٔ ئٕ جُطروحش جإلْطـال٤ُس أُُـ٤ص ك٠ ق٤ٖ ٣ؼ٤ٕ جُؼ

   (41". ) ٝ ٣ؼِٕٔٞ ذطؼحٕٝ ٌكحه٢ 

 

٣ـذ حٕ ٗيٍى رٟٞٞف رؼي طـَرش حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٝ حُو٬ٛخص حُ٘ظ٣َش ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ إٔ ٌٛح هخ١ت . ًُي إٔ حُطزوخص    

ّٗٔخ  َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٓخ ٤ٔ٣ِّ ح٩ٗظَح٤ًش ػٖ حَُأٓٔخ٤ُش ٤ُْ أٟل٬ٍ حُطزوخص حُٔظ٘خكَس ٝ ا حُٔظ٘خكَس طٞحَٛ حُٞؿٞى ك٠ ظ

 وش حُلخًٔش ػٞٝ إٔ طٌٕٞ ١زوش ٠ٓطٜيس .  ٛٞ ًٕٞ حُطزوش حُؼخِٓش ٢ٛ حُطز

 

ٌُٖ اٗط٬هخ ٖٓ طل٤ِِٚ حُوخ١ت ك٠ أٝح٢ٓ حُؼ٬ػ٤٘خص ٝ أٝحهَٛخ اطّوٌ ٓظخ٤ُٖ ٓٞهلخ ًخٕ ٣ٌٛذ ا٠ُ اػظزخٍ إٔ حُٔزذ حُٞك٤ي 

ك٠ حُلِد  ُٔٞحِٛش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٛٞ ٓلخَٛس ح٩طّلخى حُٔٞك٤خط٢ ٖٓ هزَ ح٧ػيحء ٝ ح٩ٓزَح٤٤ُٖ ، ٝ ٝؿي آهَٕٝ

حُٔٞك٤خط٢ هخُٞح رٔخ أّٗٚ ) ك٤َٟخ ( ُْ طؼي طٞؿي ١زوخص ٓظ٘خكَس ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ رخُظخ٠ُ ٣ظؼ٤ّٖ حُو٠خء ػ٠ِ حُيُٝش . ؿ٤َ 

أّٗٚ ػ٘ي حَُىّ ػ٤ِْٜ أػَد ٓظخ٤ُٖ ، ٝٛٞ ٣٘خ١َْٛ ٍأ٣ْٜ حُوخ١ت كٍٞ ػيّ ٝؿٞى ١زوخص ٓظ٘خكَس ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ، 

ّْٜٔٔ ..." ) رؤٕ ٗظَطْٜ ر٤ّ٘ س ٝ ٓـِٟ آ٤ُّش حُيٍٝ حُزَؿٞح٣ُش حُٔل٤طش ر٘خ ٝ أؿِٜس طـ ّٞ  (.42ض " آظٜخٗش رو

 

َّٛ ، رخ٧كَٟ ه٣َزخ ، ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ًحطٜخ ، ٌُٖ كظ٠ ك٤ٜ٘خ   ٝ هُِٚ ٓظخ٤ُٖ كظ٠ ا٠ُ أّٗٚ ٣ٌٖٔ ُ٪طلخى حُٔٞك٤خط٢ إٔ ٣ظٞ

 (43خء ػ٠ِ حُٔلخَٛس حَُأٓٔخ٤ُش .. ". ) ٓظزو٠ حُيُٝش حُٔٞك٤خط٤ش هخثٔش حٌُحص " اًح ُْ ٣ظْ حُو٠

  

١زؼخ ، ًخٕ ٓظخ٤ُٖ ػ٠ِ كن ٓطِوخ ك٠ ىكخػٚ ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٟي ح٣ٌُٖ أٍحىٝح حُو٠خء ػ٤ِٜخ ٝ ًخٕ أ٠٣خ ػ٠ِ    

ٗذ . ر٤ي أٌّٗٙ كن ك٠ اٗخٍطٚ ا٠ُ إٔ حُيُٝش حُٔٞك٤خط٤ش ًخٗض ٣ٍَّٟٝش ُِللخظ ػ٠ِ ٌٓخٓذ ح٩ٗظَح٤ًّش ٟي ح٩ٓز٣َخ٤ّ٤ُٖ ح٧ؿخ

ًخٕ ًٟ ٗظَس اكخى٣ش حُـخٗذ ٝ ؿ٣َٛٞخ ؿ٤َ ٤ِٓٔش ك٠ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٝ رخُظخ٠ُ ك٠ ٍإ٣ش حَُٜحع حُيحه٢ِ        

ٝ حُظ٘خه٠خص ىحهَ حُٔـظٔغ حُٔٞك٤خط٢ ًبكَحُ ُ٘٘خ١خص حُؼ٘خَٛ ح٧ؿ٘ز٤ش ٝ ٤ُْ ًبكَحُ ُِل٤ًَش حُيحه٤ِش ُِٔـظٔغ 

 ح٩ٗظَح٢ً ًحطٚ . 

 

ٌح ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش إٔ ٓظخ٤ُٖ ٖٓ ٗخك٤ش ، ىحكغ رَٜحٓش ػٖ ٍَٟٝس ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ا٫ّ أّٗٚ ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش ، ه٬ٍ  ٌٛ   

خ ؿؼِٚ ٣َطٌذ أهطخءح ؿي٣ّش ك٠ حُظل٤ٌَ . رٌٜح حُٔؼ٠٘  ّٔ ٌٛٙ حُلظَس رخٌُحص ، ُْ ٣ٌٖ ح٧ٓخّ حُ٘ظ١َ أ٬ٛ ٛل٤لخ ٓ
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ّٕ أهطخء ٓظخ٤ُٖ ٫ ط ؼِٟ ا٠ُ اٗلَحف ؿي١ّ ػٖ آظ٘ظخؿخص ٤٘٤ُٖ حُوخٛش ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رويٍ رٔٔظطخػ٘خ إٔ ٗوٍٞ ا

ح٤٘٤٘٤ُِش ُظل٤َِ حُظَٝف حُـي٣يس حُظ٠ رَُص ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٓغ  -ٓخ طؼِٟ ا٠ُ أّٗٚ ُْ ٣طزن رط٣َوش ٓي٣يس حُٔخ٤ًٍٔش 

خ٤٤ًٍٖٔ حُٔخرو٤ٖ ( أٓخّ ُظل٤ِِٜخ رخُِّٔٔٞ ، رٔخ حًَُٔ٘ش ) حُـ٣َٛٞش ( ٤ٌُِِٔش ٢ٛٝ ظَٝف ُْ ٣ٌٖ ٤٘٤ُٖ ًحطٚ ) ًٔخ حُٔ

أّٜٗخ ُْ ط٘٘ؤ ك٤ٜ٘خ . ٝ ػ٘يٓخ ػخُؾ ٓظخ٤ُٖ ٌٛٙ حُظَٝف حُظخ٣ٍو٤ش حُـي٣يس ، هَؽ ربٓظو٬ٛخص ؿ٤َ ٛل٤لش ، ؿِث٤خ ، 

ًِّ ٓظخ٤ُٖ  رلؼَ أّٜٗخ ًخٗض كؼ٬ ؿي٣يس ٌُٖ أ٠٣خ رلؼَ ه٢ٔ ٖٓ ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٝ حُٔخى٣ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ك٠ ٍإ٣ظٚ . ؿ٣َٛٞخ ٍ ،

رٜلش اكخى٣ش حُـخٗذ ػ٠ِ ٗظخّ ح٤ٌُِّٔش ٝ أهلن ك٠ ٓؼخُـش حُٔظخَٛ ح٧هَٟ ُؼ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ٝ اٗؼٌخٓخطٜخ 

ُِلِد ك٠  18ػ٠ِ ٗظخّ ح٤ٌُِّٔش رٜلش ًخك٤ش ٝ ٤ِٓٔش . ٝ ٗـْ ػٖ ٌٛح آظ٘ظخؽ هخ١ت ) ػزَّ ػ٘ٚ رؤًؼَ ٟٝٞف ك٠ حُٔئطَٔ 

٩ػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٢ُ ك٠ ح٩طلخى  جألْحِ جُىجن٢ِح٤ٌُِٔش طو٠٠ ػ٠ِ حُطزوخص حُٔظ٘خكَس ٝ ػ٠ِ  ( إٔ ًَٓ٘ش 1939

 حُٔٞك٤خط٢ .  

 

ٍ ًؼ٤َح ػ٠ِ حُطَم حُز٤َٝهَح٤١ش . ٝ ٗظ٤ـش  ّٞ ك٠ اٍطزخ١ رٌٜٙ ح٧هطخء ، ُْ ٣ٔظ٘ي ٓظخ٤ُٖ رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ػ٠ِ حُـٔخ٤َٛ ٝ ػ

َّ ٌٛح اهظَف ٓظخ٤ُٖ أهطخء ًٌُي ك٠ ٓخ ٣ظَٜ رخ١٩خكش رخُٔؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس . ٗظَح ُظل٤ِِٚ ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، ًخٕ ٓظخ٤ُٖ  ً

ٌَّ ك٠ إٔ ًخكش حُٔؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ٣٘زـ٠ إٔ ٣ظؤطٞح رخ٧ٓخّ ٖٓ ٓ٘خرغ ٍأٓٔخ٤ُّش أؿ٘ز٤ّش أًؼَ ٜٓ٘خ ٖٓ حُظ٘خه٠خص حُيحه٤ِش  ٣ل

رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ٌُ٘ق ٝ اظٜخٍ حُٔؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس ا٠ُ حٍُ٘ٞ    ُ٪ٗظَح٤ًش . ٌُٜح أهلن ٓظخ٤ُٖ ؿِث٤خ ، ك٠ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ حُ٘ؼذ 

٤ِّخ ػ٠ِ ؿٜخُ حُٔوخرَحص حُٔٞك٤خط٤ش . ٝ ٌُٞٗٚ ُْ ٣لْٜ رٜلش ٛل٤لش ٓ٘زغ حُ٘٘خ١ حُٔؼخى١ ُِؼٍٞس ٍ طو٣َزخ ً ّٞ  ٝ ػ

ّٓغ ٌٛٙ حُ  ش ػ٠ِ ٗلٞ هخ١ت ) َُإ٣ظٚ إٔ ٜٓيٍٙ هخٍؿ٢ كو٢ ( ، هخّ رؼيى ٖٓ ح٧هطخء ك٠ ٓؼخُـش حُٔٔؤُش ٝ ػخىس ٓخ ٝ ّٔ ٜٔ

 . ّٝ  ٝ ه٢ِ ر٤ٖ حُظ٘خه٠خص ك٠ ِٛذ حُ٘ؼذ ٝ حُظ٘خه٠خص ر٤ٖ حُ٘ؼذ ٝ حُؼي

 

 َّ ٝ ه٬ٍ حُـِء ح٧ه٤َ ٖٓ ك٤خطٚ ، ريأ ٓظخ٤ُٖ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ طل٤َِ رؼٞ حُظ٘خه٠خص حُوخٛش حُظ٠ ُْ طٍِ ٓٞؿٞىس ك٠ ظ

" جُوٟح٣ح ك٠ اكيٟ أػٔخُٚ ح٧ه٤َس  ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ رٌَ٘ هخٙ . ٝ ؿَٟ ًُي رٍٜٞس هخٛش

س ٌٛح حُٔئُق ٝ ٓظخَٛ ٟؼلٚ ... ٝ ٓخ  جإلهطٛحو٣س ُإلٖطٍج٤ًس ك٠ جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ّٞ " . ُوي ٓزن ٝ إٔ ػَٟ٘خ ٓظخَٛ ه

َّ ح٩ٗظَح٤ًش َّ هخثٔخ ك٠ ظ ًِّ ٛ٘خ ػ٠ِ إٔ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٣ظ   طـيٍ ٬ٓكظظٚ ٛٞ إٔ ٓظخ٤ُٖ ٣َ

ٝ أّٗٚ اًح ُْ ٣ؼخُؾ رط٣َوش ٛل٤لش كبّٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜزق ط٘خه٠خ ػيحث٤ّخ ٝ كظ٠ّ إٔ ٣ٞكَّ هخػيس ُظٍٜٞ حُؼ٘خَٛ حَُأٓٔخ٤ُش 

م ا٠ُ حُظ٘خهٞ حُٔٔظَٔ ر٤ٖ حُز٤٘ش حُظلظ٤ّش ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ٝ أًؼَ ٖٓ  َّ حُظ٠ طؼٞى رخُٔـظٔغ ا٠ُ حٍُٞحء . ر٤ي إٔ ٓظخ٤ُٖ ُْ ٣ظط

حُظ٘خهٞ ر٤ٖ هٟٞ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ حُز٤٘ش حُظلظ٤ّش ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ٫ ٣ٔؼَّ كو٢ حُظ٘خهٞ ح٧ٓخ٢ٓ ًُي ُْ ٣ِّوٚ إٔ 

ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً رَ اّٗٚ ٣ـي طؼز٤َٙ أ٠٣خ ه٬ٍ ح٩ٗظَح٤ًش ، ٍث٤ٔ٤ّخ ك٠ ٝؿٞى حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حَُٜحع 

 ر٤ٜٔخ ًظ٘خهٞ ١زو٢ ػيحث٢ . 

 

 جُطك٤َِ ج٢٘٤ُٛ ُٓطح٤ُٖ : 

 

رو٤خىس ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ، هخّ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٝ رٜلش ؿي٣ّش ٝ ٗخِٓش رظو٤٤ْ ُٔٔؤُش ىٍٝ ٓظخ٤ُٖ ك٠ حُلًَش     

١ " ح٤ُّٔت ح٤ُٜض حٌُٟ هيّٓٚ هَٝط٘خف  َّ ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُّٔش ٓظز٤ّ٘خ ٬ًّ ٖٓ اٛخرخطٚ ٝ أهطخثٚ ؟ ٝ ٌٌٛح رؼي " حُظو٣ََ حُٔ

ٝ حُلِٔش حُٔؼخى٣ش ُٔظخ٤ُٖ حُظ٠ طِظٚ ٝ حُظ٠ ّٗظٜٔخ ٓـظٜذ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ُ٪طلخى  1956ِد ٓ٘ش ُِل 20ُِٔئطَٔ 

حُٔٞك٤خط٢ حُظل٣َل٢ ، ُّوٚ طل٤َِ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ حُيٍّٝ حُل٣ٞ٤ّش ك٠ طِي حُٔخػش حُلخٓٔش ك٤ٔخ ٣وٚ طـَرش 

 ٜخ . ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ ه٤خىس ٓظخ٤ُٖ ُ

 

( . ٝ ٍؿْ إٔ حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٠ ح٤ُٜٖ 1956ى٣ٔٔزَ  29أك٣ََ ٝ  5ٝ اطّوٌ ٌٛح حُظِو٤ٚ ٌَٗ ٓوخ٤ُٖ ك٠ " ٤ٓٞ٣ش حُ٘ؼذ " ) 

هي ٗـلٞح ك٠ ط٣ََٔ رؼٞ ٖٓ هّطْٜ ك٠ ٣ٌٖٛ حُٔوخ٤ُٖ ) رخُوٜٞٙ ح٧ٍٝ( حٌُِّحٕ ٣لظ٣ٞخٕ رؼٞ حُٔٞحهق حُظ٠ ٣ٌٖٔ إٔ 

         ٓؼَ حُٔٞهق رٜيى ٣ٞؿ٬ٔك٤خ (، ػٔٞٓخ ٣يحكغ ٌٛحٕ حُٔوخ٫ٕ ػٖ ٓظخ٤ُٖ  طٟٞغ ٟٓٞغ طٔخإٍ ٢ٛٝ هخ١جش طٔخٓخ )

ًِّحُٔوخٍ "  " ػ٠ِ إٔ  قٍٞ جُطؿٍذس جُطح٣ٌه٤س ُىًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌحٝ رٟٞٞف ٣ٌٝىحٕ ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٣َ

َّ ح٩ٗظَح٤ًّش ، ٝ إٔ حُو٢ حُـٔخ١َ٤ٛ ٛٞ ٓلظ َّ ٓٞؿٞىس ك٠ ظ خف حُطَم حُٜل٤لش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ك٠ حُو٤خىس .     حُظ٘خه٠خص طظ

" ٝٛٞ أ١ٍٞ ، ػي٣ي حُٔٞح٤ٟغ ، ٌُٖ ؿخ٣ظٚ ٣ُٓىج قٍٞ جُطؿٍذس جُطح٣ٌه٤س ُىًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ ٣ؼخُؾ حُٔوخٍ حُؼخ٢ٗ " 

طخثٚ ٢ٛٝ حُٔظَٜ ح٧ٓخ٤ّٓش ٢ٛ حُظؤ٤ًي رؤّٗٚ ٍؿْ إٔ ٓظخ٤ُٖ اهظَف أهطخء ، كبّٗٚ ًخٕ ػ٣ٍّٞخ ًز٤َح ، اٛخرخطٚ أًؼَ ٖٓ أه

حَُث٢ٔ٤ ك٠ طو٤٤ٔٚ ، ٝ حُٜـّٞ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ٔظؼِٕٔٞ ٗوي ٓظخ٤ُٖ ُٔلخُٝش حُو٠خء ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ٖٓ 
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حُٞحٟق إٔ ٌٛح حُٜـّٞ ٣ظّٞؿٚ ٫ كو٢ ٟي هَٝط٘خف ٌُٖ أ٠٣خ ٟي ٓؼخٟي٣ٚ ٖٓ حُظل٣َل٤٤ٖ ك٠ ح٤ُٜٖ ، ٝ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح 

 ( .44ز٢ رٌُي )٣ظّـٜٕٞ ا٠ُ حُو٤خّ رخ٠ُ

  

ف :  جُؼٍٗ جُؼالهحش جٌُرٍٟٝ ٌٛح ؿ٢ِ أ٠٣خ ٖٓ ه٬ٍ اكيٟ ًظخرخص ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ح٧هَٟ ك٠ حُٔ٘ش ًحطٜخ ، "  َّ  " ك٤غ ٛ

 

ك٠ جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ، أُٝثي ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٣ٞٓح ٣ٍكؼٕٞ ْطح٤ُٖ ئ٠ُ جُٓٔحء ، ٌٓٞج ذٚ ج٥ٕ وكؼس ٝجقىز ئ٠ُ جُُٔذِس . " 

ذحُٔحتس ٖٓ ٓؿَٔ  30رؼْٜ ذؼٝ جُ٘حِ . ٝ ٌأ١ جُِؿ٘س ج٣ًٍُُٔس إٔ أنطحء ْطح٤ُٖ ضوىٌّ كو١ ذ٘ٓرس ٛ٘ح ك٠ ج٤ُٖٛ ٣طّ 

َّ جأل٤ٖحء ٓأنٞيز ذؼ٤ٖ جإلػطرحٌ ، ًحٕ ْطح٤ُٖ ٓغ يُي ٓح٤ًٌٓح ػظ٤ٔح .  70أػٔحُٚ ٝ ئٚحذحضٚ ضوىٌ ذ٘ٓرس  ذحُٔحتس ٝ إٔ ً

 (45)ىًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح " .ػ٠ِ أْحِ ًٛج جُطو٤٤ْ ًطر٘ح " قٍٞ جُطؿٍذس جُطح٣ٌه٤س ُ

  

 ، ٣لٜق ٓخٝ ػٖ ح٧ٍٓٞ رط٣َوش أؿ٠ِ :  1956ػْ ك٠ ٗلْ حُٔ٘ش ، ك٠ ٗٞكٔزَ    

 

أ٣ٌى إٔ أهٍٞ ذٟؼس ًِٔحش ذٗإٔ جُٔإضٍٔ جُؼ٣ٍٖٗ ُِكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ُإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ . أػطوى إٔ ٛ٘حُي "٤ْلحٕ" ، " 

ػٖ ج٤ُٓق ْطح٤ُٖ . ٝ ًِٞٓـح ٝ ذؼٝ جُ٘حِ ك٠ جُٔؿٍ أٌٓٓٞج ذًُي  ٝجقى ٛٞ ٤٘٤ُٖ ٝ ج٥نٍ ٛٞ ْطح٤ُٖ . ضه٠ِ جٍُِٝ

٢ جُٓطح٤٘٤ُس . ٝ جألقُجخ ج٤ُٗٞػ٤س ُؼى٣ى جُرِىجٕ جألٌٝٝذ٤س ذٛىو  ّٔ جُٔٞهق ٤ُطرؼٞج جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ٝ ٤ُؼحٌٞٞج ٓح ْ

ٕ ًٛج ج٤ُٓق ٍُٟخ جُٗؼد .  ٗوى جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ٝ هحتىْٛ ك٠ يُي ٛٞ ضٞؿ٤٤ِحض٢ . ٝ جإلٓر٣ٍح٤ُٕٞ ذىٌْٝٛ ٣ٓطهىٓٞ

ال ،  ّٝ ٝ وٝالِ، ٓػال، ٌكؼٚ ُرؼٝ جُٞهص . ًٛج ج٤ُٓق ُْ ضوغ ئػحٌضٚ ، ُوى ضهِّٞج ػ٘ٚ . ٝ ٗكٖ ج٤٘٤ُٕٛٞ ُْ ٗطه٠ِّ ػ٘ٚ . أ

ٗكٖ ، ٗىجكغ ػٖ ْطح٤ُٖ ، ٝ غح٤ٗح ٗكٖ ٗ٘وى ك٠ ٗلّ جُٞهص أنطحءٙ ٝ هى ًطر٘ح ٓوحٍ " قٍٞ جُطؿٍذس جُطح٣ٌه٤س ُىًطحض٣ٌٞس 

  ٤ٍُٝطح٣ٌح " ، ػ٠ِ ػٌّ ذؼٝ ج٣ًُٖ قحُٝٞج ض٣ٞٗٚ ْطح٤ُٖ ٝ ضكط٤ٔٚ ، ٗكٖ ٗؼَٔ ضرؼح ُِٞجهغ جُٔٞٞٞػ٢ .جُر

 

أّٓح ذحُ٘ٓرس ٤ُِٓق ٤٘٤ُٖ أُْ ٣طه٠ِ جُٓٞك٤حش ػ٘ٚ ئ٠ُ قىّ ٓؼ٤ّٖ ؟ ٝؾٜس ٗظ١ٍ ٢ٛ أّٗٚ ٝهغ جُطه٠ِّ ػ٘ٚ ئ٠ُ قىّ ُٚ والُطٚ 

ضٓطؼَٔ ذؼىُ ًٔػحٍ ٌَُ جُرِىجٕ ؟ ٌٝو ك٠ ضو٣ٍٍ نٍٝضٗحف ُِٔإضٍٔ  . َٛ ٓح َجُص غٌٞز أًطٞذٍ ٚحُكس ؟ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ

جُؼ٣ٍٖٗ ُِكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ُإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ ئّٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ ئكطٌحى ِْطس جُىُٝس ػٖ ٣ٍ٠ن جُرٍُٔح٤ٗس ذٔح ٣ؼ٠٘ أّٗٚ ُْ 

َّ جُرِىجٕ جُطؼِّْ ٖٓ غٌٞز أًطٞذٍ . ئيج كُطف ًٛج جُرحخ كاّٗٚ ٤ْوغ ج " . ُطه٠ِّ ذٌٛٞز ًر٤ٍز ػٖ ج٤٘٤٘٤ُِس ٣ؼى ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ٌُ

(46) 

  

ض ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًُي ،         ّٔ َ ٝ ٟٓٞٞػ٢ ُٔظخ٤ُٖ ٝ ٓؼِٔخ ط ّٜ ٝ أ٠ُٝ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رخُطزغ ًز٤َ ح٩ٛظٔخّ ٩ٗـخُ طو٤٤ْ ٓل

َ ا٤ُٚ ٩ٛخرخص ٓظخ٤ُٖ ٝ أهطخثٚ ، كوّن ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ أػظْ ٓٔخٛٔخطٚ ك٠ ٗ ّٛ ظ٣َش            ٝ ػ٠ِ هخػيس حُظو٤٤ْ حٌُٟ طٞ

 ٝ ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . 

 

ُوي هخى ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ ح٢٘٤ُٜ ك٠ طل٣ََ ر٬ىْٛ ٖٓ رَحػٖ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ح٩هطخػ٤ش ٝ حَُأٓٔخ٤ُش     

ًِّص ك٠ ح٤ُٜٖ ػ٠ِ  1949حُز٤َٝهَح٤١ش ٝ أكَُ اٗظٜخٍح طخ٣ٍو٤خ رخ٧ٓخّ ك٠  أٗوخً حُيُٝش . ٌَٝٗ حُيُٝش حُوخٙ حُظ٠ طَ

٢ ىًظخط٣ٍٞش ى٣ٔوَح٤١ش ٗؼز٤ش . ًخٕ ٌٛح رخُلؼَ ) اًح ُْ طٌٖ رخُظ٤ٔٔش ( حٌَُ٘ حُوخٙ حٌُٟ اطوٌطٚ ىًظخط٣ٍٞش  ّٔ حُوي٣ٔش ٓ

.      و٣ٔوٍج٤٠س ؾى٣ىز   حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ح٤ُٜٖ ٓغ طؤ٤ْٓ حُـ٣ٍٜٞٔش حُ٘ؼز٤ش رٔخ إٔ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ًخٗض ك٠ حُزيح٣ش ػٍٞس

طخرغ حُوخٙ ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش اًظ٠ٔ طلخُق حُطزوش حُؼخِٓش ٝ حُل٬ك٤ٖ حٌُٟ ٓؼَّ ٓٔؤُش ٛخٓش ُِـخ٣ش رخُ٘ٔزش ٝ رلٌْ ٌٛح حُ

٤ش أًزَ ك٠ ح٤ُٜٖ  ّٔ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُٔلخكظش ػ٠ِ ِٓطظٜخ ٝ ػ٠ِ ر٘خء ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ، اًظ٠ٔ كظ٠ أٛ

ْ ػ٬هخص ٗزٚ اهطخػ٤ش ك٠ حُٔـظٔغ حُوي٣ْ ٝ ك٤غ ًخٕ ح٣َُق ُلظَس ٣ٞ١ِش ك٤غ حُـخُز٤ش حُٔخكوش ُِ٘ؼذ ًخٗض ك٬ك٤ٖ طَرطٜ

 ٖٓ حُِٖٓ حُٔـخٍ حُٔل١ٍٞ ُِؼٍٞس . 

 

 –ٌُٖ أرؼي ٖٓ ٌٛح ، ًخٕ ٗطَح ٖٓ حُطخرغ حُي٣ٔوَح٢١ حُـي٣ي ُِؼٍٞس إٔ رؼٞ حُوطخػخص ٖٓ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ح٤٤٘٤ُٜٖ 

ي٣ٖ  –حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش  َٜ ٖٓ هزَ حُظلخُق ح٩هطخػ٢ حَُأٓٔخ٢ُ ح٧ؿ٘ز٢ ، ٣ٌٖٔ ٝ ٣ـذ إٔ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ْٛ ًٌُي ٠ٓط

٣ظّلي ٓؼٚ ه٬ٍ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٝ كظ٠ّ ) ١خُٔخ ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خ ( ه٬ٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ، روخٛش 

َّ ٌٛح حٌَُ٘ حُٔظ٤ِّٔ ٖٓ كٌْ حُطزوش حُؼخِٓش ) حُيًظخط٣ٍٞش حُ ي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش ( ، ًخٕ ُِحٓخ ١ٞحٍ ٓ٘ٞحطٜخ ح٠ُٝ٧ . كل٠ ظ

ًّي ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٠  ٍ ، ٝ ك٠ ًحص حُٞهض ٗلٔٚ ، آظؼٔخٍ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش . ٝ هي أ ّٞ إٔ ا٠ُ حُليّ  1957طلي٣ي طط
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حٌُٖٔٔ ًخٕ ٣ٍَٟٝخ ٓؼخُـش حُظ٘خهٞ ٓغ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش رٜلش ؿ٤َ ػيحث٤ش رٔؼ٠٘ أّٗٚ ٣٘زـ٠ هٞٝ َٛحع ٟيّٛخ 

 ٞحٙ ٝ ك٠ ح٥ٕ ًحطٚ ٓلخُٝش ًٔذ أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ ػ٘خَٛٛخ . ًطزوش ٬ٓى ه

 

ٝ ٌُٕٞ ًَ ٌٛح ٝ ط٘خه٠خص أهَٟ ُػُٞـض رط٣َوش ٛل٤لش ك٤ٌ٘حى ، ُْ ٣ٔظطغ حَُؿؼ٤ٕٞ ك٠ ح٤ُٜٖ إٔ ٣٘ـلٞح ر٘لْ 

، طٌٔ٘ض 1956حُٜٔ٘ؾ ٝ حُٔٔظٟٞ حٌُٟ ٗـلٞح رٚ ك٠ رؼٞ حُزِيحٕ ح٩ٗظَح٤ًش ح٧هَٟ ك٤ٜ٘خ . ٌُٖ٘ أٟٝق ، ك٠ حُٔـَ ك٠ 

اٗظلخٟش ٍؿؼ٤ش ٖٓ ؿِذ هطخع ٛخّ ٖٓ حُـٔخ٤َٛ . ٝ آظـَ حَُؿؼ٤ّٕٞ رؼٞ طـخُٝحص حُـٔخ٤َٛ ٝ ػِٔٞح ػ٠ِ طل٣َٞ 

خ رَُص ػ٘خَٛ ٤٘٤ٔ٣ّش ك٠ ح٤ُٜٖ ك٠  ّٔ ٝ ًٛزض ٓزخَٗس ٟي  1957طلًَٜخ ا٠ُ اٗظلخٟش ٓؼخى٣ش ُ٪ٗظَح٤ًش . ٝ رخُلؼَ ، ُ

٤ش حُٔخكوش ٖٓ حُـٔخ٤َٛ ٤ٓخ٤ٓخ ُِيكخع ػٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ هي ػٍِ ٛئ٫ء حُٔؼخى٣ٖ ُِؼٍٞس طويّّ حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً ، ٛزّض حُـخُز

 ٝ طَحؿؼٞح رَٔػش ٗٔز٤خ . 

 

ٍحٕ ؿخ٣ش ك٠ ح٤ٔٛ٧ش ىحهَ حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش ٝ ىحهَ حُزِيحٕ  1958-1957ٝ ك٠ ٌٛٙ حُـ٠ٕٞ ، ك٠  ّٞ ، ؿيّ طط

، اً طلون رخ٧ٓخّ  حُظل٣َٞ ح٩ٗظَح٢ً ُ٘ظخّ ح٤ٌُِٔش كؼ٢٘ إٔ ٤ٌِٓش  1956 ح٩ٗظَح٤ًش . أكيٛٔخ ًخٕ ك٠ ح٤ُٜٖ ػ٤ٜ٘خ ٓ٘ش

حُيُٝش طًَِص أٓخٓخ ك٠ حُٜ٘خػش ، ر٤٘ٔخ ك٠ حُل٬كش ًخٕ ٤ٜ٣ٖٔ ٌَٗ أى٠ٗ ٖٓ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ح٣َُق ، ٤ٌِٓش 

يّٓخ ٝ اٗظٜخٍح ًز٣َ٤ٖ رخُ٘ٔزش ؿٔخػ٤ش ٨ٍُٝ ٝ أػٔخٍ اٗظخؿ٤ش ًزَٟ ط٘ـِٛخ ٓـٔٞػخص حُل٬ك٤ٖ . ٝ ٓؼَّ ٌٛح ١زؼخ طو

ظٚ .  ّٓ  ُِؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُؼخُْ رَ

 

ٍ ك٠ حُؼخُْ أ٫ ٝٛٞ ٛؼٞى حُظل٣َل٤٤ٖ رو٤خىس  ّٝ ٝ ك٠ حُلظَس ًحطٜخ ، ًخٕ ٣ليع طَحؿؼخ ًز٤َح ك٠ حُزِي ح٩ٗظَح٢ً ح٧

حُٔٞك٤خط٢ ٝ اطّزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ . ٝ ًـِء هَٝط٘خف ا٠ُ حُِٔطش ٝ ريح٣ش ٤ٍَٓٝس حُوِذ ح٢ٌُِّ ُِؼٍٞس ك٠ ح٩طّلخى 

١ٍَٟٝ ٝ ٛخّ ُِـخ٣ش ك٠ ىكغ ٤ٍَٓٝس اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ، ّٗظْ هَٝط٘خف ٛـٞٓخ ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ .      

ٌَّ ؿِء ؿ١َٛٞ ٖٓ ٌٛح ٛـٞٓخ َٗٓخ ٝ كّظخ ػ٠ِ ٓظخ٤ُٖ حٌُٟ هخى حُطزوش حُؼخِٓش حُٔ ٞك٤خط٤ش ك٠ ٝ ٓؼِٔخ ٍأ٣٘خ ٓخروخ ، ٗ

طؼ٣ِِ ىًظخط٣ٍّٞظٜخ ٝ ٓٔخٍٓظٜخ . ٝ ا٠ُ ؿخٗذ ًُي ، ّٗظْ هَٝط٘خف ٛـٞٓخ ٗظ٣َّخ أَٗٔ ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، 

ٓيّػ٤خ أّٗٚ هز٬ ) ك٠ ظَ ه٤خىس ٤٘٤ُٖ ٝ ك٠ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٖٓ ه٤خىس ٓظخ٤ُٖ ( ًخٕ ًُي ٣ٍَٟٝخ ؿ٤َ أّٗٚ ح٥ٕ ٫ كخؿش ٌُُي 

ُش حُٔٞك٤خط٤ش إٔ طٜزق ٓخ أٓٔخٙ " ىُٝش حُ٘ؼذ رؤَٓٙ " ! ، ُْ طؼي ؿٜخُ ١زوش رَ ىُٝش حُـ٤ٔغ ، ىُٝش ٝ رخُظخ٠ُ ٣ٌٖٔ ُِيٝ

ؿ٤ٔغ حُطزوخص ك٠ حُٔـظٔغ حُٔٞك٤خط٢ . ٓخ ٓٔخّٙ هَٝط٘خف " طط٣َٞح ه٬هخ ُِٔخ٤ًٍٔش " ًخٕ كؼ٬ ٝ ١زؼخ ٫ أًؼَ ٖٓ حٌَُ٘ 

٠ُ إٔ طيػ٠ إٔ حُيُٝش كٞم حُطزوخص ، رخ٠ُز٢ ُـخ٣ش ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍٞظٜخ حُٔزخَٗ ٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش حُظ٠ طٔؼ٠ ىحثٔخ ا

 ػ٠ِ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ُـخ٣ش ِٗع ٬ٓكٜخ ٤ٓخ٤ٓخ .

 

ح٤٘٤٘٤ُِش ،  –ٓؼِٔخ أٗلض ح٩ٗخٍس ، ٗظْ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ رو٤خىس ٓخٝ ٛـٞٓخ ٓؼخًٔخ ٟي حُٜـّٞ ػ٠ِ حُٔخ٤ًٍٔش  ٝ

ىٍٝ ٓظخ٤ُٖ ٝ ًٌُي رخُيكخع ػٖ حُ٘ظ٣َش حُـ٣َٛٞش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٌُٖ ك٠ ٗلْ  رخُيكخع ػٖ ٓخ كوّوظٚ ، ٫ ٤ٓٔخ ػٖ

َّ . ٝؿي  حُٞهض ، ًبٗؼٌخّ َُِٜحع حُيحثَ ٍكخٙ ىحهَ حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش ٝ ًٌُي حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ ًٌ

حهَ حُلِد ٝ رخُوٜٞٙ ك٠ ٓٔظ٣ٞخطٚ َٛحع هّط٤ٖ كخى ٝ ٓلظيّ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ًحطٚ كؤُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٞؿيٕٝ ى

حُؼ٤ِخ ، ح٣ٌُٖ ٣ظّزؼٕٞ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ُوٞح رخُطزغ ٓٔخٗيس ُٔٞهلْٜ ك٠ طل٣َل٤ش هَٝط٘خف ٝ َُٓطٚ ٝ هخٝٓٞح رَ٘حٓش 

ؿٜٞى ٓخٝ ٝ ه٤خىحص ػ٣ٍٞش أهَٟ ك٠ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ُل٠ق حُظل٣َل٤ش ٝ حَُٜحع ٟيٛخ . ٌُُي ، ك٤ٜ٘خ ، ًخٕ ٓخٝ 

ؿٕٞ ط٠ٔ طٞٗ ّٝ ؾ ٣وٞٝ َٛحػخ ٓلظيٓخ ٟي حُو٤خى٤ّ٣ٖ حُظل٣َل٤٤ّٖ ٖٓ أٓؼخٍ ٤ُٞ ط٘خٝط٠٘ ٝ ىٗي ٤ٓخٝ ر٤٘ؾ ، ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣َ

ا٠ُ إٔ حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ رٜيى ح٩ٟٔل٬ٍ ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ رخ٧ٓخّ ا٠ُ أّٗٚ ُْ طؼي ٛ٘خُي كخؿش ُيًظخط٣ٍٞش 

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ح٤ُٜٖ أ٠٣خ . 

 

٤ش رٌٔخٕ ر٘ؤٕ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ ًحطٜخ ك٤ٜ٘خ ، ٝ ك٠ ا١خٍ ٌٛح حُٜ ّٔ َحع ، ٛخؽ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٓٞهل٤ٖ ٖٓ ح٧ٛ

َّ . أؿَٟ ٓخٝ طل٬٤ِ ٛخٓخ :  ّْ حُظَٞٛ ا٤ُٚ رٜيى حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ًٌ  ًخٗض ُٜٔخ  أ٠٣خ اٗؼٌخٓخص أًزَ ػ٠ِ ٓخ ط

ؿد ضكو٤ن جُط٤٘ٛغ جإلٖطٍج٢ً ُِرالو ٝ جُٔػحذٍز ػ٠ِ جُػٌٞز ٝ ذـ٤س ض٤٠ٞىٙ ] جُ٘ظحّ جإلٖطٍج٢ً جُؿى٣ى [ ذٌَٗ ٜٗحت٢ ، ٣" 

جإلٖطٍج٤ًس ك٠ جُؿرٜس جإلهطٛحو٣س ، ٝ ٣ؿد ك٠ جُٞهص يجضٚ جُو٤حّ ، ذٌَٗ ٓطٞجَٚ ، ذحُٟ٘حٍ جُػ١ٌٞ جإلٖطٍج٢ً ج٣ٍٍُٔ    

ّ جإلٖطٍج٢ً ، ٝ جُٟ٘حٍ ٝ جُطػو٤ق جإلٖطٍج٢ً جُٗحم ك٠ جُؿرٜط٤ٖ ج٤ُٓح٤ْس ٝ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٤س ... ئٕ جُٟ٘حٍ ُطىػ٤ْ جُ٘ظح

ٍّ ك٠ ذالوٗح ُلطٍز ضح٣ٌه٤س ٣ٞ٠ِس  ٌ ك٤ٚ أ١ّ ٖٓ جإلٖطٍج٤ًس ٝ جٍُأْٔح٤ُس ْط٘طٍٛ ػ٠ِ جألنٍٟ ، ْٞف ٣ٓطٔ ٍّ جًُٟ ٣طو

 (47" ) ؾىّج. 
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ًِّ ٓخٝ رٟٞٞف ػ٠ِ إٔ : قٍٞ جُٔؼحُؿس جُٛك٤كس ُِط٘حهٟحش ك٠ ِٚد جُٗؼد ٝ هزَ ًُي رَٜ٘ ، ك٠ "   ٍ " 

 

ّْ ك٠ جألْحِ ك٤ٔح ٣طؼِن ذ٘ظحّ ج٤ٌُِٔس ٝ ٌؿْ إٔ جٍُٛجػحش جُطرو٤س  ك٠ ج٤ُٖٛ ، "   ٌؿْ إٔ جُطك٣َٞ جإلٖطٍج٢ً هى ض

جُٞجْؼس جُ٘طحم ٝ جُؼحٚلس ُِؿٔح٤ٍٛ ٝ ج٤ُُّٔٔز ُُٖٓ جُػٌٞز ئٗطٜص ذحألْحِ ، ال ضُجٍ ٛ٘حُي ذوح٣ح جُطروحش جإلهطحػ٤س     

ٞج٣َس ٝ جُطك٣َٞ ذحُطأ٤ًى ذىأ ! جٍُٛجع جُطرو٢ ُْ ٣٘طٚ ذأ١ ٌَٖ ٖٓ ٝ جٌُٔرٍجو٣ٌٝس جُٔطحـ ذٜح ، ٝ ال ضُجٍ ٛ٘حُي ذٍؾ

جألٌٖحٍ ، جٍُٛجع جُطرو٢ ذ٤ٖ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُرٍؾٞج٣َس ، جٍُٛجع جُطرو٢ ذ٤ٖ جُوٟٞ ج٤ُٓح٤ْس جُٔهطِلس ، ٝ جٍُٛجع 

ٓطؼٍؾح ٝ أق٤حٗح قط٠ قحوج  جُطرو٢ ذ٤ٖ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُرٍؾٞج٣َس ك٠ جُكوَ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٤ْرو٠ ُلطٍز ٣ٞ٠ِس ٝ ٤ٌْٕٞ

ؾىّج . يُي إٔ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ضركع ػٖ ضك٣َٞ جُؼحُْ قٓد ٗظٍضٜح ٢ٛ ُِؼحُْ ٝ ًًُي ضلؼَ جُرٍؾٞج٣َس . ك٠ ًٛج جُٟٔٔحٌ 

 (  48".) ٓٓأُس ٖٓ ٤ْ٘طٍٛ جإلٖطٍج٤ًس أّ جٍُأْٔح٤ُس ُْ ضكْٓ ذؼىُ 

 

 َّ ٓ ٍ ّٝ ٤ش ًزَٟ ٧ّٜٗٔخ ٣ل٬ٕٔ ٧ ّٔ ّٕ حُطزوخص     ٣ٌظ٠ٔ ٌٛحٕ حُٔوظطلخٕ أٛ س ك٠ طخ٣ٍن حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش ، رـ٬ء  أ

ٝ حَُٜحع حُطزو٢  ٣ظٞح٬ٕٛ ك٠ ظَ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ إٔ حَُٜحع حُطزو٢ ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش رٞؿٚ هخٙ ٣ٔظَٔ 

لخ ُٔيّس ٣ٞ١ِش ، ٓغ إٔ كظ٠ رؼي إٔ ٣ٌٕٞ حُظل٣َٞ ح٩ٗظَح٢ً ُ٘ظخّ ح٤ٌُِٔش هي أٗـِ ) ك٠ ح٧ٓخّ ( ، ٝ ٤ٌٕٓٞ ٌٛح ٛل٤

 حَُٜحع أك٤خٗخ ٠ٔٔ٣ كخىح ؿيح . 

 

٤ُش ك٠ ٌٛٙ حُـزٜش ، ٝ رٔخ إٔ  ّٝ َّ ك٠ ؿٞحٗذ ٜٓ٘خ ك٠ َٓحكِٜخ ح٧ ٌُٖٝ  ري٢ٜ٣ أّٗٚ رٔخ إٔ ٓٔخٍٓش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُؼ٣ٍٞش  طظ

ٍٙ . ٝ ٌٛح ٛل٤ق  ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ًخٕ ك٠ ريح٣ش طِو٤ٚ ًُي ٗظ٣َخ ، ًخٕ كٜٔٚ ٌُٜح ًٌُي ك٠ حَُٔحكَ ح٠ُٝ٧  ٖٓ ّٞ طط

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، ا٫ّ أّٗٚ ربكظيحى حَُٜحع حُطزو٢  هٜٞٛخ ك٤ٔخ ٣ظَٜ رلٜٔٚ ُطز٤ؼش حُطزوخص ٝ رخُوٜٞٙ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ظ

ن . ّٔ  ك٠ ح٤ُٜٖ ، ًخٕ كْٜ ٓخٝ ٌُٜح حَُٜحع ٣ظؼ

   

ٙ حُلًَش حُٜخٓش ١زؼخ أٓلَص ػٖ ٝ اكظيّ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ ك٤ٌ٘حى رخُوٜٞٙ كٍٞ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ كٌٜ

حٌُٔٞٗخص حُ٘ؼز٤ّش ٝ ٠ٜٗض ه٬ُٜخ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ّش ، ٫ ٤ٓٔخ حُل٬كٕٞ ، ٝ أكيػٞح أ٤ٗخء ؿي٣يس ؿ٤َ ٓٔزٞهش ك٠ حُو٤خّ 

رخُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حُز٘خء ح٩ٗظَح٢ً ٝ ًخٗض ٟٓٞغ اطّٜخّ حُوٟٞ حَُؿؼ٤ش حُٔلخكظش ىحهَ حُلِد ٝ هخٍؿٚ ػ٠ِ كيّ 

 .  حُٔٞحء

 

ُوي ٗخه٘٘خ حُولِس حٌُزَٟ ٓخروخ ٝ ُٖ ٗؼ٤ي ٓخ هِ٘خٙ ٛ٘خ ٌُٖ طـيٍ ح٬ُٔكظش ا٠ُ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ ٌٛٙ حُلظَس ٝ ط٤ٟٞلٚ 

َّ رؤٕ ِّْٓ ح٧ؿٍٞ حُ٘خَٓ ٧ٗخّ ًٟٝ ًلخءحص ٓوظِلش  ط٤ٟٞلخ ٤ًِّخ ٛ٘خ ٝ ٛٞ ٓخ ٣ٔظلن ػ٘خ٣ش هخٛش . كل٠ ك٤ٖ ًخٕ ٓخٝ ٣و

َّ رؤٕ ٌٛح ٓظَٜ ٖٓ حُلن حُزَؿٞح١ُ ٝ ٖٓ ػٔش ٓظَٜ ٫ ٣ٌٖٔ طلخى٣ٚ ٝ اٗظخؿ٤ش ٓوظِلش ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ أ ؿٍٞ ٓوظِلش ، ٣و

ش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٢ٛ  ّٔ َّ رؤٕ ٜٓ حُلن حُزَؿٞح١ُ ٝ ؿِء ٖٓ ٌٛٙ  ضكى٣ىه٬ٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ، ًخٕ أ٠٣خ ٣و

ش ٛٞ ٓٞحِٛش طلي٣ي ٌٛٙ ح٩هظ٬كخص ك٠ ٓيحه٤َ حُ٘خّ . ٌُٖ ك٠ حُؤ ّٔ ٤ٔ٘خص ٝ ٍؿْ أٗق ٓخٝ ، ٝهغ كؼ٬ طؼ٤ٔن ٌٛٙ حُٜٔ

ح٩هظ٬كخص ، ٫ ٤ٓٔخ ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رو٤خىحص حُلِد ٝ ّٓٞظل٢ حُلِد ُٞهض ًخَٓ ، ٓغ ا٣ـخى رٕٞ ٗخٓغ ك٠ ٓيحه٤َ ٗظ٠ 

 ىٍؿخص حُّٔٞظل٤ٖ ٝ ر٤ٖ حُّٔٞظل٤ٖ ٝ حُـٔخ٤َٛ . 

 

ل٤ش ػٔٞٓخ ، ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس ػخٟي ٓخٝ ط٠ٔ ٝ ٟٖٔ ح٠ُ٘خٍ ٟي ؿ٤ٔغ ٓظخَٛ ٌٛح حُو٢ حُظل٣َل٢ ٝ ح٤ُٔخٓخص حُظل٣َ

طٞٗؾ ٝ ٗخَٟ ك٠ ٓز٤َ َٗ٘ ٓوخٍ ط٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ، ٝٛٞ ٝحكي ٖٓ " ٓـٔٞػش ح٧ٍرؼش " حُٔظؼَٟش كخ٤ُخ ٧َّٗ 

ٕٞ أٗلْٜٔ  ّٔ ٔ٣ ٖ ّٔ حُٜـٔخص ك٠ ح٤ُٜٖ ، ٝ حُظ٠ ٛخؿٔض ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ حُلن حُزَؿٞح١ُ . ٤٘٣َ حُٔوخٍ ا٠ُ إٔ حُؼي٣ي ٓ

ِٕٞ ٓؼَ حُزو٬ء  ٍحكؼ٤ٖ ٖٓ أٍهخّ كٔخرخطْٜ حُٔخ٤ُش . اً ًخٗٞح ٣ؼخِٕٓٞ أٗلْٜٔ ًخُِٔغ ٝ ُجٖ هخٓٞح رٔخػش ػَٔ ٤ٗٞػ٤٤ٖ ٣ؼٔ

اٟخك٤ش ٖٓ أؿَ حُؼٍٞس ًخٗٞح ٣طخُزٕٞ رؤؿَ اٟخك٢ . ٝ هي ٗـق ٓخٝ ، ارخٕ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ، ك٠ ه٤خىس ٠ٗخٍ طٌٖٔ 

 ٖٓ حُوطغ ٝ ُٞ ؿِث٤خ ٓغ ٌٛح حُظّٞؿٚ .

  

ٝ ١لن ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ك٠ ه٠ْ طـَرش ح٩ٗظلخٟش حُـٔخ٣َ٤ٛش حُؼ٣ٍّٞش ُِولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ٣٘ظَ رٟٞٞف أًزَ ا٠ُ 

ٍ هّطٚ ح٧ٓخ٢ٓ ٝ ٗظ٣َّظٚ ر٘ؤٕ ٓٞحِٛش  ّٞ حُطز٤ؼش حُطزو٤ّش َُِٜحع ٝ حُظ٘خه٠خص ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ًحطٚ ٝ ٍحف ٣ط
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ًِّص ك٤ٜخ ح٩ٗظَح َّ ظَٝف طَ ّْ ط٤ًَِ حُ٘ظخّ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ىًظخط٣ٍٞش حُؼٍٞس ك٠ ظ ٤ًش رخ٧ٓخّ رٔؼ٠٘ أّٗٚ ط

ّْ طلو٤ن حُظل٣َٞ ح٩ٗظَح٢ً ٤ٌُِِٔش رٍٜٞس أٓخ٤ٓش .   حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ط

 

. كل٠ أٝص ٝ ٓزظٔزَ ٖٓ طِي حُٔ٘ش ، ك٠ حُـِٔش حُؼخٓش  1962ٝ اٗـَص ػٖ ٌٛح هلِس ٗٞػ٤ش ك٠ طل٤ٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٓ٘ش 

٣ًِش حُؼخٓ٘ش ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ، ٟٝغ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٓخ ٛخٍ ٣ؼَف رخُو٢ّ ح٧ٓخ٢ٓ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ُِـ٘ش حَُٔ

 ح٢٘٤ُٜ ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش  : 

  

َّ ٓٞؾٞوز جُطروحش            " ضٔطىّ جإلٖطٍج٤ًس ػ٠ِ كطٍز ضح٣ٌه٤س ٣ٞ٠ِس ٗٓر٤ّح . ٠ٞجٍ جٍُٔقِس جُطح٣ٌه٤س ُإلٖطٍج٤ًس ، ضظ

َّ ٓٞؾٞوج ٍٚجع ذ٤ٖ جُط٣ٍن جإلٖطٍج٢ً ٝ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ ٝ نطٍ ٝ جُط٘حه ٟحش جُطرو٤س ٝ جٍُٛجع جُطرو٢ ٝ ًًُي ٣ظ

ئػحوز ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس . ٝ ٣ؿد إٔ ٗؼطٍف ذحُطحذغ جُٔؼوّى ٝ جُٔطٗؼّد ًُٜج جٍُٛجع . ٝ ٣ؿد إٔ ٍٗكغ ٣وٟط٘ح ٝ إٔ ٗو٤ْ 

م ذ٤ٖ ضٍذ٤س ئٖطٍج٤ًس . ٝ ٣طؼ٤ّٖ إٔ ٗلْٜ ٝ ٗؼحُؽ ذط٣ٍ ٍّ وس ٚك٤كس جُط٘حهٟحش جُطرو٤س ٝ جٍُٛجع جُطرو٢ ٝ إٔ ٗل

جُط٘حهٟحش ذ٤٘٘ح ٝ ذ٤ٖ جُؼىٝ ٝ جُط٘حهٟحش ك٠ ِٚد جُٗؼد ، ٝ إٔ ٗؼحُؿٜح ذ٤ٛـس ٤ِْٔس . ٝ ئالّ ٤ْطكٍٞ ذِى ئٖطٍج٢ً 

ّٓم ٝ ػ٘ىٛح ْطكَٛ ئػحوز ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس . ٝ ٖٓ ج٥ٕ كٛحػىج ٣ؿد إٔ ٗ َّ ْ٘س ، ًرِىٗح ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ ٝ ٣طل طًًٍ ًٛج ً

َّ ٣ّٞ ٢ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُ٘ح كٜٔح ذحألقٍٟ ٚك٤ف ًُٜج جٌَُٔٗ ٝ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ُ٘ح ن١ّ ٓح٢ًٌٓ ً ، ٍٜٖ َّ ً-"٢٘٤٘٤ُ (49 .) 

 

ح٤٘٤٘٤ُِش كٜٞ طل٤َِ ٣ٔؼَّ طويّٓخ ٗٞػ٤خ ػٖ أ١ ٗت طلوّن  -ٌٛح حُظل٤َِ حُٔؼزَّ ػ٘ٚ ٛ٘خ ٛٞ طط٣َٞ ؿي٣ي ك٠ حُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش 

 ٠ حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش . ٓخروخ ك

 

، ٓٞح٬ٛ ًُي ، ريأ  1963" ٝ ك٠ ٓ٘ش ٣ؿد إٔ ٗوّٞ ذطٍذ٤س ئٖطٍج٤ًس ك٠ ٌٛح حُٔوظطق ٤٘٣َ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ا٠ُ أّٗٚ : " 

حُلِد ، رٔزخىٍس ٖٓ ٓخٝ ، رلًَش  حُظَر٤ش ح٩ٗظَح٤ًش حُظ٠ ًخٗض حُـخ٣ش ٜٓ٘خ ٓلخٍرش حُظل٣َل٤ش ٝ حُٔٔخٍٓخص حُزَؿٞح٣ُش   

طل٤ٌَٛخ ًٌُي ، رطَم ٗظ٠ ، ًخٗض اػيحىح ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ . كٖٔ ؿٜش ، أػيّص أ٤ٍٟش ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش  ٝ

َّ ىًظخط٣ٍٞش  ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ًخٗض ٓلخُٝش أ٠ُٝ ٖٓ هزَ ٓخٝ ُظط٣َٞ أٌٗخٍ ٝ ١َم ؿي٣يس ُٔٞحِٛش حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ك٠ ظ

ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔظ٤ّ٘خص ، ّٗظٔض حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ،٫ ٤ٓٔخ رو٤خىس ط٤٘خٗؾ ط٘٘ؾ ٛـٞٓخ كخىح ٟي  حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص

ّٖ ٝحُؼوخكش ٝ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس ،  ريأص حُوٟٞ حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس  ح٧ًؼَ اٗـٔخٓخ     حُظل٣َل٤٤ٖ ك٠ ٤ٓيحٕ ٓليّى ٛٞ ٤ٓيحٕ حُل

ٟٝ ّٕ ؼٜخ ك٠ ؿخ٣ش حُوطَ ٝ رخُظخ٠ُ َٗػض ك٠ حُظٍٜٞ ك٠ ريح٣خطٜخ ، ٝ اهظلخءح ك٠ حُٔـظٔغ ح٢٘٤ُٜ ح٩ٗظَح٢ً ، ط٘ؼَ رؤ

 ك٠ َٛحػٜخ ٓغ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٖٓ أؿَ كٌْ حُٔـظٔغ . 

 

ّٕ ك٠ حُٞهض ًحطٚ ، ًخٕ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٣وٞٝ َٛحػخ ٣ََٓح أ٤ّٔٓخ ٟي حُظل٣َل٤ش  ٝ ًٌُي ٣٘زـ٠ ػيّ ٤ٔٗخٕ أ

ر٤ٖ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٝ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔٞك٤خط٢ ، ٓغ َٗ٘  حُٔٞك٤خط٤ش . ٝ ك٤ٜ٘خ اٗيُؼض حُـيح٫ص حُٔلظٞكش

 "ئهطٍجـ قٍٞ جُه١ جُؼحّ ُِكًٍس ج٤ُٗٞػ٤س جُؼح٤ُٔس حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ، ٟٖٔ أ٤ٗخء أهَٟ ، ُِٞػخثن حُٜخٓش " 

 "  جُٓٞك٤حض٢ ضؼ٤ِن قٍٞ جٍُْحُس جُٔلطٞقس ج٣ًٍُُٔس ُِؿ٘س ج٣ًٍُُٔس ُِكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٤ُٗٞػ٢( ٝ " 1963) ؿٞحٕ 

( ًٟ حُظٔؼش أؿِحء . ًٝ ى٫ُش هخٛش حُـِء ح٧ه٤َ ٖٓ " طؼ٤ِن كٍٞ حَُٓخُش  ... "  ، 1964ؿٞحٕ  – 1963) ٓزظٔزَ 

هخٛش ٧ٕ ك٤ٚ  ٣ٌٖٔ إٔ ٗـي رٌَ٘ ٓوظ٠ذ حُلْٜ ح٧ٓخ٢ٓ حٌُٟ ًخٕ ٓخٝ طَٞٛ ا٤ُٚ . ك٤ٌ٘حى ك٤ٔخ ٣ظؼِّن رخَُٜحع حُطزو٢ 

َّ ح٩ٗظَح٤ًش . ٟي حُو٢ ًِّ "  ك٠ ظ قٍٞ ٤ٖٞػ٤س نٍٝضٗحف حُظل٣َل٢ ح٣َُٜق حُوخٍؽ ٖٓ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝهظٜخ ، ٣َ

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ػٔٞٓخ ٝ إٔ هِذ حُلٌْ  جُُجتلس  ..." ػ٠ِ إٔ حُطزوخص حُٔظ٘خه٠ش ٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٣زو٤خٕ ٓٞؿٞى٣ٖ ك٠ ظ

حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٌٖٓٔ ٫ كو٢ ػزَ حُظيهَ حُِّٔٔق  حُطزوش حُؼخِٓش ، ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠

، ٝ ٓخ ٝهؼض ٓلخُٝظٚ ك٠  1919ُِزَؿٞح٣ُش ح٧ؿ٘ز٤ش ) ٓؼِٔخ كَٜ ٓغ ًٔٞٗش رخ٣ٍْ ٝ حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔٞك٤خط٤ش حُٔـ٣َش ك٠ 

ن حُظل٣َل٤ش ،    ؿ٣ٍٜٞٔش ٤ٍٓٝخ حُٔٞك٤خط٤ش رخ٠ُز٢ رؼي طؤ٤ٜٓٔخ ( ، ٌُٖ ًٌُي ك٤ٖ طِٔي ىُٝش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٣َ١

(. ٣ٝ٘ظ٠ٜ ٌٛح حُٔوخٍ رٔـٔٞػش  50ٝ ٣َ١ن " حُظلٍٞ ح٢ُِٔٔ " ] ا٠ُ حَُأٓٔخ٤ُش [ ً٘ظ٤ـش ُظلٔن ه٤خىس حُلِد ٝ حُيُٝش ) 

ّ٘ذ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش .   اؿَحءحص ٣ٌٖٔ ُيُٝش اٗظَح٤ًش ، ٝ ٣ـذ ػ٤ِٜخ إٔ طظّوٌٛخ ُظـ

 

." ٬ًٔف ك٠ حَُٜحع حُؼخ٢ُٔ ر٤ٖ حُٔخ٤ًٍٔش ٝ حُظل٣َل٤ش حٌُٟ ًخٕ ٣وخٝ ..قٍٞ ٤ٖٞػ٤س نٍٝضٗحف جُُجتلسُْ ٣ٔظؼَٔ " 

ًِّ َُِٜحع  آٌٗحى كلٔذ رَ أ٠٣خ ك٠ ًحص ٗٞع حَُٜحع حٌُٟ ًخٕ ٣وخٝ رليّس ىحهَ حُلِد ح٢٘٤ُٜ ًحطٚ ًبٗؼٌخّ َٓ

َّ . ٛخّ ًٌُي ٧ٗٚ ٣ز٤ّٖ ٖٓ ؿٜش ٓٔظٟٞ حُلْٜ حُٔخ٢ًٍٔ  خ٤ٓش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حَُٜحع ح٢٘٤٘٤ُِ ُي٣٘ –حُطزو٢ ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ
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حُطزو٢ ك٠ ظَ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حٌُٟ ُْ ٣ٔزن ُٚ ٓؼ٤َ ، ٝ حٌُٟ ًخٕ ٣ٜٞؿٚ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ ٧ّٗٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ 

ٍ ٝ أّٗٚ ُْ ٣ظَٞٛ ا٠ُ ٓٔظ٣ٞخص ؿي٣يس ٤ٓزِـٜخ  ربٍطزخ١ رخُؼٍٞس حُؼوخك٤ش . ّٞ  ٣ز٤ّٖ إٔ طل٤َِ ٓخٝ ُْ ٣لظؤ ٣ظط

 

ف حُٔوخٍ :   َّ ٜ٣ 

 

ك٠ جإلضكحو جُٓٞك٤حض٢ قح٤ُح ، ُْ ٣٘ٔٞ كو١ ػىوُ ػ٘حٍٚ جُرٍؾٞج٣َس جُؿى٣ىز ًٔح ُْ ٣ْ٘ أذىج ، ٝ ئّٗٔح ضـ٤ٍّ ذحألْحِ " 

ٓٓطٞجٛح جإلؾطٔحػ٢ . هرَ ٚؼٞو نٍٝضٗحف ئ٠ُ جُِٓطس ، ُْ ضٌٖ ضكطَ جُٔٞجهغ جُو٤حو٣س ك٠ جُٔؿطٔغ جُٓٞك٤حض٢ . ًحٗص 

َّ ٛؿّٞ . ؿ٤ٍ أّٗٚ ًٓ٘ إٔ ئٗطٍٛ نٍٝضٗحف ٓـطٛرح ه٤حوز جُكُخ ٝ جُىُٝس ٗٗح٠حضٜح ٓكىّوز ذطٍم ٖط٠ ، ٝ ًحٗص ٓ ك

نطٞز نطٞز ، ٚؼىش ػ٘حٍٚ جُرٍؾٞج٣َس جُؿى٣ىز ضى٣ٌؿ٤ح ئ٠ُ ٓٞهغ جُِٓطس ٝ جُكٌٞٓس ، ٝ ك٠ جإلهطٛحو ٝ جُػوحكس       

 (51". ) ٝ ٓؿحالش أنٍٟ ٝ ٓػِّص ٣ٍٖكس ٓط٤ُّٔز ك٠ جُٔؿطٔغ جُٓٞك٤حض٢ 

  

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، ُْ ٣ٌٖ ٝ ٓغ ًُي ،  ٍؿْ ػي٣ي ح٠٣٩خكخص ، رؼي ًُي ك٠ طل٤ِِٚ ُِطزوخص ٝ رٞؿٚ هخٙ حُزَؿٞح٣ُش ، ك٠ ظ

ٌٛح حُؼَٔ طخّ حُٟٞٞف ، ٫ ٤ٓٔخ ك٤ٔخ ٣ظَّٜ ريٍٝ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ىحهَ حُلِد ٝ ١ز٤ؼظٜخ . ٝ ٓخ ًخٕ ًٌُي ٝحٟلخ 

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، هخٛش اػَ ط٤ًَِ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش      طٔخّ حُٟٞٞف ك٤ٔخ ٣ظَّٜ رٔ٘زغ حُزَؿٞح٣ُش ٝ أٓخٜٓخ  حُٔخى١ ك٠ ظ

 ) ك٠ ح٧ٓخّ (. 

 

ًِّ ػ٠ِ حُ٘٘خ١خص ؿ٤َ حُوخ٤ٗٞٗش ٓؼَ حُٔلٔٞر٤ش ٝ حُٔٞم  ك٠ طٞػ٤ن ٝؿٞى حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ح٩طلخى ححُٔٞك٤خط٢ ، ٍ

يحى ٓ٘خرغ ػ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس حُظ٠ طوّٞ رٌُي         حُٔٞىحء ٝ حُظِّٔي ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ ٤ٌُِِٔش حُـٔخػ٤ش اُن . ٝ ػ٘ي طؼ

ٝ ر٘٘خ١خص أهَٟ ، ٣ِٔق ا٠ُ ) اٟخكش ا٠ُ ح٩ٓظـ٤٤ُ٬ٖ حُٔطخف رْٜ ٝ حَُأٓٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش ( حُظلٔن ح٤ُٔخ٢ٓ حٌُٟ ٣ظَٜ 

ٝ حُظَر٣ٞش ٝ كِوخص ٟٖٔ حُطزوش حُؼخِٓش ٝ ٓٞظل٠ حُلٌٞٓش ٝ " حُٔل٣ٌَٖ حُزَؿٞح٤٣ُٖ حُـيى ك٠ حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش 

حُٔؼول٤ٖ " ٝ أ٠٣خ "ػ٘خَٛ ٍأٓٔخ٤ُش ؿي٣يس " " ط٘ظؾ ربٓظَٔحٍ ٝ رؼل٣ٞش ك٠ أٝٓخ١ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس " ) ٫كظخ حُ٘ظَ 

(. ؿ٤َ أٗٚ ٣ليّى حُظل٣َل٤٤ٖ ) أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ( ك٠ أػ٠ِ 52ا٠ُ روخ٣خ ح٩ٗظخؽ ػ٠ِ حُ٘طخم حُٜـ٤َ ٝ حُظـخٍس " )

ٗش ُطزوش رَؿٞح٣ُش ىحهَ ٓٔظ٣ٞخص ه٤خى ّٞ س حُلِد ٝ حُيُٝش ، رٔخ ك٤ٜخ حُُٞحٍحص ٝ حُٔئٓٔخص ح٩هظٜخى٣ش ، ًلجش اؿظٔخػ٤ش ٌٓ

حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ًحطٚ ٝ ًَِٓ ه٤خىطٜخ رخ٠ُز٢  ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ . ٝ ٫ ٣٘يى رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ػ٠ِ حُٔٔؤُش حُٔل٣ٍٞش 

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، إٔ ٝ ٓلخىٛخ أّٗٚ ٣ٌٖٔ ُٜئ٫ء حُظل٣َل٤٤ٖ ، ك ٠ ح٧ٝٓخ١ ٝ حُوطخػخص حُظ٠ ٤ٔ٣طَٕٝ ػ٤ِٜخ ، كظ٠ ك٠ ظ

ّٓؼٞح حُٔظخَٛ حَُأٓٔخ٤ُش ىحهَ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٤ًش ًحطٜخ  روخ٣خ ح٬ُٓٔخٝحس ، ٝؿٞى حُلن  –٣ٌٔٔٞح رؤ٣ي٣ْٜ ٝ ٣ٞ

ٍ ح٤ٌُِٔش ح٩ٗظَح٤ًش اُ –حُزَؿٞح١ُ اُن ىحهَ ٝ ر٤ٖ حُٞكيحص ح٩هظٜخى٣ش  ّٞ ّْ ُظُل ٠ ٓظَٜ هخٍؿ٢ كو٢ ، ٝ رٌٜٙ حُط٣َوش ٣ظ

طْٜ ك٠ ح٩ػيحى  ُٔلخُٝش ٗخِٓش ُ٪ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش ،       ّٞ طل٣َٞ ح٤ٌُِٔش حُـٔخػ٤ش ا٠ُ ٤ٌِٓش هخٛش ) ٍأٓٔخٍ ( ٝ ر٘خء ه

ظٚ .  ّٓ  ٝ رؼيٛخ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ حُٔـظٔغ رَ

 

َّ ٌٛح ٝ ؿ٤َٙ ُْ ٣ٔؼَّ "  ..." حُظط٣َٞ حُظخّ ُظل٤َِ ٓخٝ ُِزَؿٞح٣ُش ٝ هطَ اػخىس ط٤ًَِ  ُُجتلسقٍٞ ٤ٖٞػ٤س نٍٝضٗحف جٌُ

حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ ح٣َُق ح٩ٗظَح٢ً ٝ ُْ ٣ٔؼَّ طط٣َٞ ٤ِٓٝش َُِٜحع ٟيّٛخ . ر٤ي أّٗٚ ك٠ ٌٛٙ حُلظَس ػ٤ٜ٘خ ، أػَد ٓخٝ ط٠ٔ 

ُٔٞؿٞى٣ٖ ك٠ ٓٞحهغ حُِٔطش ك٠ حُٔـظٔغ طٞٗؾ ػٖ ػيى ٖٓ حُظؼ٤ِوخص حُـخىس ُِـخ٣ش ٝ حُٜخثزش ، ٫ ٤ٓٔخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤُٝجي ح

 ح٩ٗظَح٢ً ح٢٘٤ُٜ ، حُظ٠ طز٤ّٖ حُظٞؿٚ ح٧ػٔن حٌُٟ ًخٕ ٣ِ٘ع ا٤ُٚ كٌَٙ . كٔؼ٬ ، أريٟ ك٤ٜ٘خ ح٬ُٔكظش حُظخ٤ُش : 

ّٙ وّ جُؼٔحٍ "  ٍ ئ٠ُ ػ٘حٍٚ ذٍؾٞج٣َس ضٔط ّٞ ُص جٌُٞجوٌ جُو٤حو٣س جُط٠ ضطرغ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ أٝ ٢ٛ ذٛىو جُطك ّٞ  ".ضك

 : 1964(. ٝ ِّٓٔطخ ٣ِٓيح ٖٓ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٌٛح هخٍ رٌِٔخص ١زو٤ش ك٠ 53 )

  

جُطروس جُر٤ٍٝهٍج٤٠س ٖٓ ؾٜس ٝ جُطروس جُؼحِٓس ئ٠ُ ؾحٗد جُلالق٤ٖ جُلوٍجء ٝ جُٔطْٞط٤ٖ جألو٠ٗ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ٛٔح " 

 (54" )  جُطروطحٕ جُٔط٘حهٟطحٕ ض٘حق٣ٍح

  

ٙ رٚ  ٓخٝ ٫ ٣ل٤ي إٔ ؿ٤ٔغ ٖٓ ٣ؼَٔ ك ّٞ خٍ ٝ ػَٜ٘ ٓخ ٣ظل ّٔ ّٚ ىّ حُؼ ٠ ٝظ٤لش أٝ أ١ ٓٞظق أٝ ًخىٍ ٛٞ ر٤َٝهَح٢١ ٣ٔظ

خٍ ٝ حُل٬ّك٤ٖ ػ٬هخص طؼخٕٝ ٍكخه٢ ٌُٖ ٖٓ  ّٔ ّْ ٝ ح٧ؿِذ ، ًخٗض ػ٬هخطْٜ ٓغ حُؼ رَؿٞح١ُ ؿي٣ي . رخُلؼَ ك٠ حُلخ٫ص ح٧ٛ

ؿيص رؼٞ ح٬ُٓٔخٝحس حُلؼ٤ِّش ر٤ٜ٘ٔخ . ُوي اكظِّٞح ٟٓٞٞػ٤خ ٓٞحهؼخ ُٝ ػش ك٠ حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ أٗـِ  ٗخك٤ش أهَٟ ،  ّٞ ٓظ٘

ؿٕٞ ، ػ٬ٔ ٖٓ ١َحُ ٓوظِق ػٖ ػَٔ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ حٌُخىف ، ك٘ٔز٤خ اكظِٞح  َّ حٌُٞحىٍ ، ٫ ٤ٓٔخ حُٔٞظلٕٞ حُو٤خى٣ّٕٞ حُٔظل
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ٞح٣ُش ٓظـخٗٔش ٓغ ٗظَس حُزَؿ –ٓٞحهؼخ ًحص آظ٤خُحص أًزَ ٝ ًخٗٞح ٣ظوخٟٕٞ أؿٍٞح أٍكغ ٝ ُي٣ْٜ ِٗػش ٗلٞ ٗظَس  ٓوظِلش 

ٝ ٗلض حُظَٝف حُٔخى٣ش ُل٤خطْٜ ٗلٞ ط٘ـ٤غ ٌٛٙ حُ٘ظَس حُٔـخ٣َس ٝ طؼ٣ِِٛخ. ٝ ًخٕ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ هٞٝ  –حُـي٣يس 

ش ك٠ ططز٤ن  ّٔ َٛحع ُٔ٘غ ٛئ٫ء ٖٓ ح٢٠ُٔ ك٠ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ك٠ اٗـخُ ح٤ٗ٧خء ٝ اطزخع حُوخىس حُظل٣َل٤٤ٖ ك٠ حُو

  حُطَم حَُأٓٔخ٤ُش ٝ ِٓٞى حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ .

 

، ًخٗض ُٔخٝ ؿِٔش ٖٓ حُ٘وخٗخص ٓغ كل٤يٙ ٓخٝ ٣ٞحٕ ٤ٖٔٛ ) حٌُٟ ًخٕ ٖٓ أٜٗخٍ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ  1964ك٤ٌ٘حى ، ك٠ ٤ٛق 

٤ٚ حُظل٣َل٤ٕٞ ح٤٘٤ُٜٕٞ " ٓـٔٞػش ح٧ٍرؼش " ّٔ     -ح٧هَد ، ٝ ٣ٜلٞٗٚ ح٥ٕ د" ٤َٜٗ ٝك٢  " ٝ " ٓ٘خٍى ٝك٢ " ُٔخ ٣ٔ

ٝهغ ح٩ٗو٬د رؼي ٓٞص ٓخٝ ( ك٠ ٌٛٙ حُِِٔٔش ٖٓ حُ٘وخٗخص ٣طَف ٓخٝ ٓٔؤُش ك٠ ٝ هي ٝهغ ا٣وخكٚ ٝ / أٝ ظخ٣َٛخ هُظَ ك٤ٖ 

 ٓ٘ظ٠ٜ ح٤ٔٛ٧ش : 

 

 ج٤٘٤٘٤ُِس أّ جُطك٣ٍل٤س ؟  -: َٛ ْطىٌِ جُٔح٤ًٌٓس  " حَُث٤ْ

 ج٤٘٤٘٤ُِس .  -: ذحُطرغ أوٌِ جُٔح٤ًٌٓس ٣ٞحٕ ٤ٖٔٛ   

 ج٤٘٤٘٤ُِس ؟  -جهغ ؟ َٛ ضؼِْ ٓح ٢ٛ جُٔح٤ًٌٓس : ال ضٌٖ ذًٜٙ جُػوس ، ٖٓ ٣ىٌٟ ٓح جًُٟ ضىٌْٚ ك٠ جُٞ حَُث٤ْ

 ج٤٘٤٘٤ُِس ٢ٛ أّٗٚ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗٞجَٚ جٍُٛجع جُطرو٢ ، أّٗٚ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗهٜٞ جُػٌٞز ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س .  –: جُٔح٤ًٌٓس ٣ٞحٕ ٤ٖٔٛ 

٢ٛ جُػٌٞز ؟ جُػٌٞز ج٤٘٤٘٤ُِس ٢ٛ أّٗٚ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗهٜٞ جُػٌٞز ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س . ٌُٖ ٓح  -: جُلٌٍز جُؿ٣ٍٛٞس ُِٔح٤ًٌٓس  حَُث٤ْ

٢ٛ إٔ ضط٤ف جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ذحٍُأْٔح٤٤ُٖ ٝ إٔ ٣ط٤ف جُلالّقٕٞ ذحُٔالى جُؼوح٤٣ٌٖ ٝ جٕ ضًٍُ ضح٤ُح ٗظحٓح ٤ْح٤ْح ُِؼٔحٍ       

س جُػٌٞز ُْ ض٘طٚ ذؼىُ ، ُْ ٣طكىّو ذؼىُ ٖٓ ك٠ جُٜ٘ح٣س ٤ِْكن ج٣ُُٜٔس ذٖٔ . ك٠  ّٔ ٍّ ض٤٠ٞىٙ . ج٥ٕ ، ٜٓ ٝ جُلالق٤ٖ ٝ ٣ٓطٔ

كحو جُٓٞك٤حض٢، أال ٣ٞؾى نٍٝضٗحف ك٠ جُِٓطس ، أ٤ُٓص جُرٍؾٞج٣َس ك٠ جُِٓطس ؟ ػ٘ىٗح ًًُي ، ك٠ ذؼٝ جألٓحًٖ ، جإلض

ًِٔس ٤٘٤ٚس ( ٝ ًًُي ُؿحٕ  -ضٔٓي جُرٍؾٞج٣َس ذحُِٓطس كٜ٘حُي كٍم ئٗطحؼ ٝ ٓٛحٗغ ٝ ُؿحٕ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ) ٤ٓٛحٕ

 (55. " )  وز أهٓحّ جألٖٓ جُؼحّ ٖٓ أضرحػْٜٓ٘طوس ٝ ٓوح٠ؼس ق٤ع ضؿى أضرحػْٜ . ٝ ٛ٘حُي أ٣ٟح ٗٞجخ هح

  

َّ ٝحكي ٣يػ٠ ًٞٗٚ ٓخ٢ًٍٔ  ٢٘٤٘٤ُ ، حُٔٔؤُش حُٔليّىس  –ٛ٘خ ٓخ ٣ؼَد ػ٘ٚ ٓخٝ ٛٞ أّٗٚ ٍؿْ إٔ ُي٣٘خ ٌَٗ اٗظَح٢ً ٝ إٔ ً

ٞػ٤ش أّ َٛ ٢ٛ حُٔلظٟٞ ، ح٠ُٕٔٔٞ ، َٛ إٔ حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٝ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش ك٠ حُو٤خىس ٝ ٣وٞىٕٝ حُٔـظٔغ ك٠ اطـخٙ ح٤ُ٘

 إٔ حُظل٣َل٤٤ٖ ٝ كل٘ش ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُو٤خىس ٝ ٣وٞىٕٝ ح٤ٗ٧خء ك٠ اطـخٙ ٓـخ٣َ طٔخٓخ، ٌٗٞٛخ ٗلٞ حَُأٓٔخ٤ُش ؟

 

ٝ رخُطزغ ، ٣ظطِّذ حُظَحؿغ ٖٓ ح٩ٗظَح٤ًش ا٠ُ حَُأٓٔخ٤ُش طـ٤َّح ٗٞػ٤ّخ ، ٣ظطِّذ ح٤ُٔطَس ٫ كو٢ ػ٠ِ ٌٛح حُٔـخٍ أٝ ًحى ٖٓ  

، ٌٛح أٝ ًحى حُـِء ٖٓ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ، ٌٛٙ أٝ طِي حُٔئٓٔش أٝ هْٔ ح٧ٖٓ ٌُٖ ٌٛح ٣ؼ٠٘ رخ٧كَٟ حُٔٔي رخ٤ُٔطَس ح٩هظٜخى 

َّ ٝ طل٣ِٞٚ ٤ًِّخ . ٌُٖ ٓخٝ ٣ِلض حُ٘ظَ ا٠ُ أّٗٚ كظ٠ ىحهَ حُ٘ظخّ حٗظَح٢ً ٛ٘خُي ؿ٤ٞد  ٝ ٤ُٔض ؿ٤ٞد  –ػ٠ِ حُٔـظٔغ ًٌ

حُؼَٔ رخُ٘ظَس حُزَؿٞح٣ُش ٝ حُؼَٔ رؤِٓٞد ك٤خس حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٣َ١وش ه٤خّ  طٔو٢ طٌَحٍح طلض ٤ٓطَس –ؿ٤َ ًحص أ٤ٔٛش 

حُزَؿٞح٣ُش رخ٤ٗ٧خء ٝ حُظ٠ ٢ٛ ٤ِٓٝش رخُظخ٠ُ ٤ُٔخٓخص ٝ ٓٔخٍٓخص حُزَؿٞح٣ُش ٝ حَُ٘ٝع رخ٧ٓخّ ك٠ ط٤ًَِ ػ٬هخص 

 ح٤٘٤٘٤ُِش .  -ٍأٓٔخ٤ُش طلض ه٘خع حُٔخ٤ًٍٔش 

 

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، ٝ ٌٌٛح ٣ؼ٤َ ٌٛح حُٔٔؤُش حُـ٣َٛٞش حُظ ٠ ُْ طلَ رؼي ، ٓٔؤُش ٖٓ ٤ِٓلن ح٣ُِٜٔش حُٜ٘خث٤ش رٖٔ ؟ كلظ٠ّ ك٠ ظ

ح١٩خكش رخُزَؿٞح٣ُش ٤ُْ ١زؼخ رٔؼ٠٘ إٔ  إٔ ضٞجًَٚخٕ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٣وٍٞ اّٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ رخُ٘ٔزش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ 

ّٕ ػ٠ِ حُطز وش حُؼخِٓش إٔ ط٘ظلٞ ربٓظَٔحٍ ٝ طٌَحٍح ٝ إٔ ُِزَؿٞح٣ُش ِٓطش ػ٤ِخ ٝ أّٜٗخ ط٤َّٔ حُٔـظٔغ رؤَٓٙ ٌُٖ رٔؼ٠٘ أ

طظلَى ُظو٢٠ ػ٠ِ حُٔٞحهغ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُِٔطش ٝ ٌٌٛح طؼ٤ي ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ؿِحء ٖٓ ِٓطش حُٔـظٔغ حُظ٠ ٝهغ 

ض اهَحؿٜخ ػٖ ٤ٓطَس حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝرطز٤ؼش حُلخٍ ٓظظَ طٞؿي أؿِحء ٖٓ حُٔـظٔغ ُْ طويٍ رؼي حُطزوش حُؼخِٓش ، ك٠ ٝه

ٓؼ٤ّٖ ، ػ٠ِ ًٔذ ح٤ُٔطَس حُلؼ٤ِّش ػ٤ِٜخ ، ٌُُي ك٠ ٌٛٙ ح٧ٝٓخ١ ، ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ حُٔٔؤُش ٓٔؤُش ط٤ًَِ ِٓطش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ 

س . ٝ ٌٛح ٛٞ حُٟٞغ ك٠ ح٤ُٜٖ  ر٘ؤٕ حُلٖ ٝ حُؼوخكش حُؼ٤٣ٍٖٞ .  َّ ٓ ٍ ّٝ ٧ 

 

ِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ك٠ ٓئط٣َٔٚ ، ٝ ٤ٛـض ٌٛٙ حُٔٔؤُش حُـ٣َٛٞش ٓزخَٗس ك٠ ؿِء ١ًَِّٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُ

 ( :1973ٝ  1969حُظخٓغ ٝ حُؼخَٗ ) ك٠ 

  



98 
 

ِس جألنٍٟ ٝ ض٤ًٍُ جإل٠حقس ج٤ٌُِّس  جُرٍٗحٓؽ جألْح٢ْ ُِكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٢٘٤ُٛ ٛٞ"  ـِ ذحُرٍؾٞج٣َس ٝ ًحكس جُطروحش جُٔٓط

٠ِ جٍُأْٔح٤ُس . ٝجُـح٣س جأل٠ْٔ وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ػٜٞ وًطحض٣ٌٞس جُرٍؾٞج٣َس ٝ ٞٔحٕ ئٗطٛحٌ جإلٖطٍج٤ًس ػ

 (56] ه٢ حُظ٘ي٣ي ٠ٓخف[. )ُِكُخ ٢ٛ ضكو٤ن ج٤ُٗٞػ٤س "

 

خ ٤٘٣َ ا٠ُ حُي٫ُش حٌُزَٟ ٌُٜٙ حُ٘وطش إٔ حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٤ٖ آظُٞٞح ػ٠ِ حُِٔطش حُؼ٤ِخ رؼي ٝكخس ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ، هخٓٞح  ّٔ ٓ ٝ

ّٚ ٌٛٙ حُ٘وط َّ ٓخ  –حُزَٗخٓؾ ح٧ٓخ٢ٓ ُِلِد  –ش حُـ٣َٛٞش ربػخىس ٤ٛخؿش حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ُِلِد ٝ ك٤ٔخ ٣و ِٗػٞح ً

ِش  ـِ ٣ظؼِّن رخ١٩خكش ٖٓ حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ٝ ٛخٍص ح٤ُٜخؿش ح٥ٕ طؼزَّ ػٖ أّْٜٗ ّ" ٣ِـٕٞ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ًَ حُطزوخص حُٔٔظ

 (57هطٞس هطٞس " .) 

  

ٕ ح٤ُٜـش حُـي٣يس ُِزَٗخٓؾ ح٧ٓخ٢ٓ أّٛق . ٝ ٣ٌٖٔ ٝ ح٤ُّٞ هي ٣زيٝ ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ إٔ ٌٛح حُظـ٤٤َ ٤ُْ رظِي حُي٫ُش أٝ كظ٠ أ 

ش ح٥ٕ ٢ٛ حُو٠خء ػ٤ِٜخ . ٌُٖ ٌٛح  ّٔ ِش ح٧هَٟ ٝ إٔ حُٜٔ ـِ ش ح١٩خكش رخُزَؿٞح٣ُش ٝ حُطزوخص حُٔٔظ ّٔ ض ٜٓ ّٔ إٔ طٌٕٞ هي ط

كش رخُز٤َُٝظخ٣ٍخ      ٣لـذ أٝ ٣٘ل٠ ك٠ حُٞحهغ ٤ٗجخ ٛخٓخ ؿيّح أ٫ ٝٛٞ أّٗٚ ١خُٔخ إٔ حُزَؿٞح٣ُش ٓٞؿٞىس ُٖ طٔؼ٠ كو٢ ُ٪١خ

ٝ ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ اّٗٔخ ًٌُي ٓظٔؼ٠ ا٠ُ إٔ ط٘ـق ًـِء ٖٓ ًُي ك٠ ح٩ٓظ٬٤ء ػ٠ِ أهٔخ١ ٖٓ حُِٔطش كظ٠ ك٠ ظَٝف 

ّٕ ًَِٓ ه٤خىس حُزَؿٞح٣ُش       َّ حُٔـظٔغ . ٝ ط٠ل٠ حُٔٔؤُش أًؼَ اُلخكخ ػ٘يٓخ ٣لْٜ أ طُٔٔي ك٤ٜخ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رخُِٔطش ك٠ ً

 وٟٞ حَُؿؼ٤ش ك٠ حُٔـظٔغ ْٛ رخ٠ُز٢ حُظل٣َل٤ٕٞ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ًحطٚ ، ٫ ٤ٓٔخ ك٠ ٓٔظ٣ٞخطٚ حُؼ٤ِخ . ٝ هخىس حُ

  

ى حُو٠خء  َّ ٧ؿَ ٓؼخُـش ٌٛح حٌَُٔ٘ ٝ ٓٞحِٛش ط٤١ٞي ىًظخط٣ٍّٞظٜخ ٝ حُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ٤ُْ ػ٠ِ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓـ

ّٗٔخ ػ٤ِٜخ ربٓظَٔحٍ إٔ طٔظَؿغ أهٔخ١ حُِٔطش حُظ٠ آظُٞض  ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش ) ٝ ػ٘خَٛ حُطزوخص ح٩ٓظـ٤ُ٬ش ح٧هَٟ ( ٝ ا

ػ٤ِٜخ حُزَؿٞح٣ُش . ٝ ٌٛح ٣ؼ٠٘ ح١٩خكش رٜئ٫ء حُظل٣َل٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ِٜٕٓٞ رُٜٔٞش ٝ ح٣ٌُٖ ٣لظِّٕٞ ٌٛٙ حُٔٞحهغ ٖٓ حُِٔطش 

رٜخ طٌَحٍح  جإل٠حقس خء ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ ٖٓ أؿَ ط٤ًَِ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ . رؼزخٍحص أهَٟ ، ٣ؼ٠٘ حُو٠

رٌٜٙ ح٧هٔخ١  ٖٓ حُِٔطش حُظ٠ طٔظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ حُزَؿٞح٣ُش ربٓظَٔحٍ ك٠ حُٔـظٔغ   ٖٓ جألْلَرظؼزجش حُـٔخ٤َٛ ُِٔٔي 

ًِّ) ك٠ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ٓغ كل٤يٙ ٓخٝ ٣ٞحٕ ٤ٖٔٛ( ك٠  ػ٠ِ  1964ح٩ٗظَح٢ً . ٌٛٙ ٢ٛ حُ٘وطش حُظ٠ ٣٘يّى ػ٤ِٜخ ٓخٝ ك٤ٖ ٣َ

 ٓٔؤُش ٖٓ ٤ٓط٤ق رٖٔ ُْ طليّى رؼي ُ .  إٔ

 

ك٤ٜ٘خ أٟٝق ٓخٝ ٓخ ٣ٔؼَّ حُوطَ ح٧ٓخ٢ٓ أٓخّ حُظويّّ حُٔظَّٜ ُ٪ٗظَح٤ًش ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ٌٌٛح ا٠ُ ٓخ ٣ٔؼَّ حُٜيف 

ٍ ك٤ٌ٘حى :  ّٞ  ح٧ٓخ٢ٓ ُِؼٍٞس ك٠ َٓكِظٜخ حَُحٛ٘ش . ٓظليّػخ ر٠ٔٔخٍ كًَش حُظَر٤ش ح٩ٗظَح٤ًش حُظ٠ ًخٗض طظط

 

 ( 58" ) ىف جألْح٢ْ ُِكًٍس جٍُجٛ٘س ْٛ ٓٓإُٝٞ جُكُخ ك٠ جُِٓطس جُٓحت٣ٍٖ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُجُٜ" 

 

َّ أٝ هخٍؽ حُلِد رٞؿٚ هخٙ ، رَ أٛزق حُٜيف  رٌِٔخص أهَٟ ، حُٜيف ح٧ٓخ٢ٓ ُْ ٣ؼي حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ

ٕٞ .ػ٘خَٛ حُلِد ك٠ حُِٔطش حُٔخث٣َٖ ك٠ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ أٝ " أطزخع حُط ّٔ  ٣َن حَُأٓٔخ٢ُ " ًٔخ أٓٔٞح ٣ٔ

  

ن ك٠  ّٔ َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، ٌٛح حُلْٜ حٌُٟ طؼ ٝ رٔٔظطخػ٘خ إٔ َٟٗ إٔ ٌٛح طويّّ آهَ ُٚ ى٫ُش ك٠ كْٜ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ظ

ك٠  ٤ٍَٓٝس حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔٞح٤ُش ، ٓغ اكظيحى حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ح٤ُٜٖ . ٝ ١زؼخ ُٔخ ّٗظْ ٓخٝ ٛـٞٓخ ػ٠ِ حُظل٣َل٤٤ٖ

حُلِد ؿخػ٬ ا٣ّخْٛ حُٜيف ح٧ٓخ٢ٓ هخّ ٛئ٫ء رٜـّٞ ٠ٓخى ٝ ٓؼٞح رـ٤ٔغ حُطَم حٌُٔٔ٘ش ا٠ُ إٔ ٣ٜيّٝح حُيػخ٣ش ٤ُٔخٓخص 

ٓخٝ ٌٛٙ ٝ طز٤ّٜ٘خ ٖٓ هزَ حُلِد ٝ ك٤غ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح ًُي ٓؼٞح ر٘ظ٠ حُطَم إٔ ٣ٜيّٝح طـ٣ٌَٛخ ٝ رٞؿٚ هخٙ ك٤ٜ٘خ 

 حُظَر٤ش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ هظخٍ ىحهَ حُـٔخ٤َٛ .  كؼِٞح ٓخ ٣ويٍٕٝ ػ٤ِٚ ُظـ٤٤َ ٝؿٜش كًَش

 

 جُػٌٞز جُػوحك٤س :

 

ظٜخ ٝ اٗلـَص ٓ٘ظ٤ٖ رؼي ًُي ٓغ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ . ٛ٘خ ٫ ٣ٔٔق حُٔـخٍ ربػخىس  ّٔ ٝ ٍحكض ح٤ٗ٧خء طزِؾ ه

 ِّ ح ، ٝ ٓوظِق ح٧كيحع ٝ ح٩ُظٞحءحص      ٍٝح٣ش حُظخ٣ٍن ٖٓ ؿي٣ي ، طخ٣ٍن ٌٛٙ حُؼٍٞس ؿ٤َ حُٔٔزٞهش ٝ حُظ٠ ٛ ِّ ص ح٧ٍٝ ٛ

٘خ ٛ٘خ ٛٞ أٓخّ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ ٤ًق إٔ حُ٘ظ٣َّش حُظ٠ هخىطٜخ ٓؼِّض أْٛ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ  ّٔ ٝ حُٔ٘ؼَؿخص حُظ٠ ٜٗيطٜخ . ٓخ ٣ٜ

 ح٤٘٤٘٤ُِش .  –ط٠ٔ طٞٗؾ حُوخُيس ك٠ ػِْ حُٔخ٤ًٍٔش 



99 
 

 

 ؼوخك٤ش رٌٜٙ حٌُِٔخص : ، َٗف ٓخٝ ٍَٟٝس ٌٛٙ حُؼٍٞس حُ 1967ك٠    

 

 " َّ ك٠ جُٔح٠ٞ نٟ٘ح ٍٚجػحش ك٠ ج٣ٍُق ٝ ك٠ جُٔٛحٗغ ٝ ك٠ جُٔؿحٍ جُػوحك٢ ٝ ّٗظٔ٘ح قًٍس جُطٍذ٤س جإلٖطٍج٤ًس . ٌُٖ ً

ًٛج أنلن ك٠ ٓؼحُؿس جٌُِٔٗس ألّٗ٘ح ُْ ٗؿى ٣ٍ٠وس ٝ ٤ِْٝس إلْطٜ٘حٜ أْٝغ جُؿٔح٤ٍٛ ك٠ ًحكس جُٔؿحالش ُؼٍٜ ؾحٗر٘ح 

 (  59" . ) ٤ُٞٔٗس ٝ ٖٓ جألْلَ جألْٞو ذٞٞٞـ ٝ ذ

 

٣ٞكَّ ٌٛح حُٔٞهق ػيّس ٓؼط٤خص ٜٓ٘خ إٔ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ُْ ٣ٔزن ُٜخ ٓؼ٤َ ٫ رٌَ٘ ػخّ أٝ ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ اّٗٔخ ك٠ طخ٣ٍن 

ح٩ٗظَح٤ًش . ٝ ٣ظ٠خٍد ٌٛح حُٔٞهق ٓغ ؿ٤ٔغ " هٞحػي " ٓخ ًخٕ ٓلظَٟخ إٔ طٌٞٗٚ ح٩ٗظَح٤ًش ، ٓخ ًخٕ ٓلظَٟخ إٔ ٣ٌٞٗٚ 

ِد ح٤ُ٘ٞػ٢ اُن . ٝ رخُطزغ ٌٛح ٛل٤ق كو٢ رٔؼ٠٘ ٓطل٢ ٧ٕ حُٜيف حُٞك٤ي ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٠ حُٞحهغ ٛٞ ه٤خىس حُل

حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ اٗـخُ حُؼٍٞس ُظلو٤ن ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ ٌٛح ٓخ ًخٕ ٓخٝ ٣وٞى حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ٩ٗـخُٙ . ؿ٤َ أٗٚ ًخٕ ٤ٗجخ 

س حُؼخىس حُظ ّٞ ّٓوض حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي ٣ظ٠خٍد ٓغ ًخكش حُظوخ٤ُي ٝ ه َّ ح٩ٗظَح٤ًش . طَ ّٓوض  ٝؿيص كؼ٬ كٞحؿِح ك٠ ظ ٠ طَ

 ح٩ؿظٔخػ٤ش رلؼَ ٓجخص ٝ آ٫ف حُٔ٘ٞحص ٖٓ حُٔـظٔغ حُطزو٢ ٝ اطزخع ٌٛٙ حُظوخ٤ُي ُٖ ٣وٞى ا٠ُ ٓـظٔغ هخٍ ٖٓ حُطزوخص . 

 

أه٣ٞخء ك٠ حُلِد . ٌُٖ حُؼٍٞس ٫  ٝ ١زؼخ ُْ ٣ٔزن إٔ ىػ٠ ٍث٤ْ كِد ٤ٗٞػ٢ حُـٔخ٤َٛ ُ٪ٗظلخٝ ٝ ح١٩خكش رؤٗوخٙ

ط٤َٔ كٔذ ًٗٔٞؽ ٓخرن ٝ رخُلؼَ ىحهَ حُلِد ًخٕ ٛ٘خُي ًَِٓ ه٤خىس أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ٝ ُْٜ آ٤ُّظْٜ حُوخٛش        

 ٝ ًَِٓ ه٤خىطْٜ كٌخٗض حُؼٍٞس ٣ٍَٟٝش ٩ُحكظْٜ ٖٓ ٓٞحهؼْٜ ٧ؿَ طـ٤٘ذ ح٤ُٜٖ حُؼٞىس ا٠ُ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ . 

 

َّ ُِلِد ًـِء ٌٌٛح ،  ُّوٚ ٓخٝ أّٗٚ ؿ٤َ ًخف حُلي٣غ ػٖ حُٔٔي رخُيٍٝ حُو٤خى١ ُِلِد اُن . كخُٔٔؤُش ٓٔؤُش طؼ٣َٞ ٓٔظٔ

ش ، ػ٠ِ حُلِد إٔ ٣ٜ٘ٞ ريٍٝٙ حُو٤خى١ . ُٔخ ًخٕ حُلِد ٣َُّؽ ا٠ُ ػَٝهٚ  ّٓ ٖٓ طؼ٣َٞ حُٔـظٔغ ًخكش . ٝ ١زؼخ رٍٜٞس ػخ

َّ أريح ػٖ حُٞؿٞى ه٤ٓٞخ ٝ ًخٗض ُٔخٝ ح٤ُّ٘ش حُٔظٞحِٛش ٩ػخىس ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ ُٔخ ًّق ػٖ حُٞؿٞى ك٠ ػي٣ي حُٔـخ٫ ص ، ُْ ٣ظو

ر٘خثٚ . ٝ ًخٗض حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش أ٠٣خ ٣َ١وش ٩ػخىس ر٘خء حُلِد ٝ طؼ٣ِِٙ ٝ حُو٤خّ رٌُي ٝكيس ٝكيس ، ٓ٘طوش ٓ٘طوش ٝ ٖٓ 

٣َٞ حُلِد ٝ ُْ ٣ظْ آظٜ٘خٝ حُـٔخ٤َٛ ُٔؼَكش ح٧ٓلَ ا٠ُ ح٧ػ٠ِ ، رخ٩ٓظ٘خى ا٠ُ كًَش حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش . ٝ ُجٖ ُْ ٣ظْ طؼ

أػ٠ِ حُوخىس حُلِر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ٔؼٕٞ ا٠ُ طل٣ِٞٚ ا٠ُ كِد رَؿٞح١ُ هٜي ك٠لْٜ ك٠ ٟٝق حُٜ٘خٍ ٝ ح١٩خكش رْٜ ٝ ط٤ٌٖٔ 

ّْ ًُي  س حُؼخىس ٝ كًَش حُ ٤ْٓطك٤َحُـٔخ٤َٛ ٖٓ حُ٘وي ٝ َٓحهزش حٌُٞحىٍ حُو٤خى٣ش ػخٓش ، ُجٖ ُْ ٣ظ ّٞ ّٔٞظل٤ٖ حُلِد رلؼَ ه

 حُٔخ٤ٖٓ حُظل٣َل٤٤ٖ حُٞحػ٤ش ا٠ُ ٤ِٓٝش رؤ٣يٟ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٣٘ظٜؾ "٤ِّٔٓخ " حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ رو٤خىطٜخ .

  

ش ُِـخ٣ش  ٖٓ حُظـَرش حُظخ٣ٍو٤ش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٓٞحء ك٠ ح٤ُٜٖ ٝ ػخ٤ُّٔخ ٫ ٤ٓٔخ حُؼٍٞس  ّٔ ُّوٚ ٓخٝ ٌٛٙ حُ٘وطش حُٜٔ

َّٜح ٖٓ ٛلٞكٚ أُٝجي ك٠ ح٠ُٔخىس ك٠ ح٩طّلخى حُٔٞك٤ ٍ ١َم ٝ ٝٓخثَ اػخىس ر٘خء حُلِد ٝ طؼ٣َٞٙ ، ٓط ّٞ خط٢ ٝ ١لن ٣ط

س أهَٟ ، حُط٣َوش ، ح٤ُِٓٞش حُظ٠ ٝؿيص ًخٗض رخ٧ٓخّ  َّ .   جُطؼ٣َٞ ػ٠ِ جُؿٔح٤ٍٛ حُِٔطش أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ . ٝ ٓ

ـٔخ٤َٛ ٤ُظِوٞح ٗويٛخ ٝ ٣و٠ؼٞح َُٔحهزظٜخ . رٌٜٙ ٝ ٝهؼض اػخىس ر٘خء حُلِد كؼ٤ِّخ رٟٞغ هخىس حُلِد ٝ ػ٘خَٛٙ أٓخّ حُ

حُط٣َوش ، ك٬٠ ػٖ ه٤خىس ًَِٓ حُو٤خىس حُز٤َُٝظخ٣ٍش ك٠ حُلِد ٝ ػ٠ِ ٍأٓٚ ٓخٝ ، ؿَٟ ا٬ٛف ٝكيحص حُلِد ك٠ 

َّ ر٘خ ، ٓؼَّ ٌٛح حُظٜل٤ق ُ ِلِد ٓٔظ٣ٞخص ػي٣يس ٝ ؿَٟ ٍرطٜخ طزؼخ ُِٔزخىة حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٣ًَُِِٔش حُي٣ٔوَح٤١ش . ٝ ٓؼِٔخ ٓ

ظٚ ، طليّى حٕ ٓخ  ّٓ َّ ، كيػخ ُْ ٣ٔزن ُٚ ٓؼ٤َ . ًُي أّٗٚ رخُ٘ٔزش ُِلِد ٝ ًٌُي رخُ٘ٔزش ُِٔـظٔغ رَ ٗؤٗٚ ٗؤٕ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ًٌ

٠ٔٔ٣ د" حُطَم حُؼخى٣ش " ُِو٤خّ رخ٤ٗ٧خء ؿ٤َ ًخك٤ش ٩هظ٬ع حُظل٣َل٤٤ٖ ٝ ٍّؽ حُٔٔظ٣ٞخص حُؼ٤ِخ ٖٓ حُلِد ، رخُوٜٞٙ 

ٌِّٕٞ ٟٔ٘ٚ رٍٜٞس طٜخػي٣ّش .  ٝ ُّوٚ ٓخٝ أّٗٚ ػ٠ِ حُلِد إٔ ٣ٞحَٛ ىٍٝٙ  اهظ٬ػْٜ ٖٓ ح١٩خٍ حُز٤َٝهَح٢١ ح٣ٌُٖ ٣ظ٘

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٌُٖ ٣ٌٖٔ ًٌُي إٔ ٣ـيٝ ٤ِٓٝش ٣َُ٘لش  ًـٜخُ ه٤خىس ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ىٍٝٙ ك٠ ٓٞحِٛش حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ظ

٢٘٤٘٤ُ ٢ٛ حٌُل٤ِش  –َ ٝ حُظؼ٣َٞ ػ٤ِٜخ ، رو٤خىس ه٢ ٓخ٢ًٍٔ ر٤َٝهَح٤١ش طؼَٔ ٧ؿَ ٜٓخُق رَؿٞح٣ُش .  كو٢ طؼزجش حُـٔخ٤ٛ

رٔؼخُـش ٌٛح حٌَُٔ٘ . ) ٝ ٌٛح ٝػ٤ن ح٩ٍطزخ١ رظل٤َِ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِزَؿٞح٣ُش ك٠ ٛلٞف حُلِد ًحطٚ ٝٛٞ ٓخ ٓ٘ظطَم ُٚ 

 رخُظل٤َٜ ٫كوخ ( . 

 

ظٚ . رل٠َ ٌٛٙ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ ، كِٜض طـ٤٤َحص أهَٟ ٫  ّٓ كلٔذ ك٠ حُلِد رَ ًٌُي ك٠ حُٔـظٔغ رَ

س أهَٟ ، أٗـِص حُطزوش حُؼخِٓش ٝ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش رو٤خىس ٓخ٤٤ًٍٖٔ ٤ٗٞػ٤٤ٖ ػ٤٣ٍٖٞ آه٣َٖ طـ٤٤َحص ؿ٤َ ٓٔزٞهش  َّ ٛ٘خ ٓ

٘ش        ك٤غ ٝهغ طو٤ِٚ طو٤ٔٔخص ٝ اهظ٬كخص ر٤ٖ َٗحثق ٝ هطخػخص اؿظٔخػ٤ش ٓظـخ٣َس ، رٔخ ك٠ ًُي ح٩هظ٬كخص ر٤ٖ حُٔي٣
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ٍح حُؼوخكش ٝ طل٤ٌَ  ّٞ ُح ػ٬هخص اهظٜخى٣ّش ٝ اؿظٔخػ٤ّش ؿي٣يس ٝ ًٌُي ٓؼ ِّ ٍح ٝ ٓؼ ّٞ ٝ ح٣َُق . ٜٗٞ حُ٘ؼذ رٔجخص ٤٣٬ٓ٘ٚ ٓط

ػش ٖٓ حَُٜحع حُوخٙ رخُؼٍٞس حُؼوخك٤ش  ّٞ حُيح٣ُزخٝ ] ٜٗٞٙ ػ٠ِ أٍٝحم رلَٝف ًز٤َس  –حُ٘خّ اُن ٝ أ٠٣خ أٌٗخ٫ ٓظ٘

ي حُـٔخ١َ٤ٛ ٝ حُؼ٢ِ٘ ٨ُٗوخٙ ك٠ حُِٔطش ٝ ط٘ظ٤ْ أ٣ُٞش ٖٓ حُ٘زخد ؿيص طؼَف د" حُلَّ طؼِن ػ٠ِ حُـيٍحٕ [ ٝ حُ٘و

 ح٧كَٔ " ٝ ٓخ ا٠ُ ًُي . 

 

ُوي ٓخٗي ٓخٝ رلٔخّ َٛحػخص حُـٔخ٤َٛ ٝ ٓزخىٍحطٜخ ٝ كؼّٜخ ىٝٓخ ػ٠ِ حُٔؼخرَس ػ٠ِ ٜٟٜٗٞخ حُؼ١ٍٞ ٝ ٓؼخٍ ًُي ًظخرظٚ 

 خُْٜ :َُٓخُش ا٠ُ حُلَّ ح٧كَٔ ٣وٍٞ ك٤ٜخ إ أػٔ

  

َّ ج٣ًُٖ ٣ٓطـِّٕٞ        ".. . ضؼرٍّ ػٖ ًٌٍْٛ ُطروس جإلهطحػ٤٤ٖ ٝ جُرٍؾٞج٣َس ٝ جإلٓر٣ٍح٤٤ُٖ ٝ جُطك٣ٍل٤٤ٖ ٝ ػٔالءْٛ ، ً

حٍ ٝ جُلالق٤ٖ ٝ جُٔػوّل٤ٖ جُػ٤٣ٌّٖٞ ٝ جألقُجخ ٝ جُٔؿٔٞػحش جُػ٣ٌّٞس ٝ ض٤ًٍْٜٗ ذْٜ . ئّٜٗح ضر٤ّٖ أٗٚ  ّٔ ٝ ٣ٟطٜىٕٝ جُؼ

 (60" ) ى جٍُؾؼ٤ّ٤ٖ . أٗح أْحٗىًْ ذكٔحِ ٖٓ قو٘ح إٔ ٗػٌٞ ٞ

  

هٍجٌ جُِؿ٘س ج٣ًٍُُٔس ، ٤ٛؾ "  1966ُظوي٣ْ حُو٤خىس ٝ حُظٞؿ٤ٚ ُِـٔخ٤َٛ ك٠ ٌٛٙ حَُٜحػخص حُـٔخ٣َ٤ٛش حُوخثٔش ، ك٠ أٝص 

ٙ حُٞػ٤وش "  ) ؿ٤ٔغ ح٩ٓظٜ٘خىحص حُظخ٤ُش ٓوظطلش ٖٓ ٌُِٛكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٢٘٤ُٛ قٍٞ جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ

ٗوطش " طلض ح٩َٗحف حُ٘و٢ٜ ُٔخٝ  16(. ٝهي ٤ٛـض ٌٛٙ حُٞػ٤وش حٍُٜٔ٘ٞس د " هَحٍ حٍ 61حُلخِٓش ُِؼ٘ٞحٕ ًحطٚ ( ) 

ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ ٓؼِّض ري٤ٜ٣خ اٗظٜخٍح ُوّطٚ ػ٠ِ حُٔؼخٍٟش حَُ٘ٓش ك٠ ح٧ؿِٜس حُو٤خى٣ش ُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ُِلِد . ك٠ ٌٛح 

ش ػيّس ٗوخ١ ٛخٓش طٔظيػ ّٔ  ٠ حُيٍحٓش حُّٔٔلٜش ٖٓ ًخكش ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ . ٝ ٖٓ حُ٘وخ١ حُظ٠ ٗزَُ ٛ٘خ حُ٘وخ١ حُظخ٤ُش حًٌَُ : حُوَحٍ ػ

ضطٞهق ٗط٤ؿس ًٛٙ جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ ػ٠ِ ٓح ئيج ًحٗص ه٤حوز جُكُخ ضوىّ  ٗوطش " : " ٣16ٟٞق " هَحٍ حٍ

أػطٞج جأل٣ُّٞٝس س ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼظزَ ٗؼخٍ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش : " ." ٝ ػ٘ٞحٕ ٌٛٙ حُلوَ ػ٠ِ ضؼرثس جُؿٔح٤ٍٛ وٕٝ ضكلع أّ ال

جُط٣ٍوس جُٞق٤ىز " . ٝ ك٠ ح٠ُٔٔخٍ ًحطٚ ط٤َ٘ حُٞػ٤وش ، ك٠ حُؤْ حُٔٞح٠ُ ا٠ُ إٔ :"  ُإلٗىكحع ٝ ػرإٝج جُؿٔح٤ٍٛ وٕٝ ضكلع

ٌ جُؿٔح٤ٍٛ ٗلٜٓح ذ٘لٜٓح ، ٝ ال ٣ؿَٞ ٍّ ئْطؼٔحٍ أ٣س ٣ٍ٠وس ضوّٞ ػ٠ِ  ك٠ جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ ٢ٛ إٔ ضك

جُٜىف جٍُت٢ٓ٤ ٖٓ جُكًٍس جٍُجٛ٘س ٛٞ أُٝثي "  . ٝ ٣ؼ٤ي " حُوَحٍ" حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ "  جإلٞطالع ذحُؼَٔ ذىال ػٖ جُؿٔح٤ٍٛ

إٔٝ جُِٓطس ٝ ٤ٓ٣ٍٕٝ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ ّٞ َّ حُٜل٤ق   ج٣ًُٖ ك٠ وجنَ جُكُخ ٝ ٣طر " ٝ ٣ويّّ طٞؿ٤ٜخ أٓخ٤ّٓخ كٍٞ حُل

ٖٓ حُظ٘خه٠خص ك٠ ِٛذ حُ٘ؼذ  ٝ ٓٔؤُش حٌُٞحىٍ ٝ ًٌح ح٤ُٔخٓش ك٤خٍ حُؼِٔخء ٝ حُظو٤ّ٤ٖ٘ ٝ " حُؼ٘خَٛ حُؼخى٣ش ٖٓ ٌَُ ّ

حص حُِّٔٔلش .  ٝ ٣ًَِ  ّٞ ٓـٔٞػخص حُؼَٔ " ) ٓؼ٬ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٤ُٔٞح ك٠ حُِٔطش ( ٝ ٣ظليّع ػٖ حُو٢ كٍٞ حُظَر٤ش ٝ حُو

ًس ؾرّحٌز ُطط٣ٍٞ جُوٟٞ : " ػ٠ِ حُظَحر٢ حُلؼ٢ِ ر٤ٖ حُؼٍٞس ٝ ح٩ٗظخؽ  ٍّ ز ٓك ّٞ جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ ٢ٛ ه

 ."  جُٔ٘طؿس جإلؾطٔحػ٤س ك٠ ذِىٗح . ٝ ًَ ضل٤ٌٍ ك٠ ٓؼحٌٞس جُػٌٞز جُػوحك٤س جٌُرٍٟ ذطط٣ٍٞ جإلٗطحؼ ٤ٌْٕٞ نح٠ثح

 

ّْ رخُ٘ٔزش ُِٟٔٞٞع حٌُٟ ٗلٖ رٜيىٙ إٔ " هَحٍ حٍ م  16ٝ ٍرّٔخ ح٧ٛ َّ ًٌُي ُِٔ٘ظٔخص حُظ٠ أٝؿيطٜخ حُـٔخ٤َٛ : ٗوطش " ٣ظط

ذىأش أ٤ٖحء ؾى٣ىز ًػ٤ٍز ضظٍٜ ك٠ جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ . كحُؿٔحػحش ٝ جُِؿحٕ ٝ جألٌٖحٍ جُط٘ظ٤ٔ٤س  "

 ٟ. جألنٍٟ ُِػٌٞز جُػوحك٤س جُط٠ نِوطٜح جُؿٔح٤ٍٛ ك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔىجٌِ ٝ ج٤ُٜثحش ، ٢ٛ ٖة ؾى٣ى ٝ يٝ أ٤ٔٛس ضح٣ٌه٤س ًرٍ

ًٛٙ جُؿٔحػحش ٝ جُِؿحٕ ٝ جُٔإضٍٔجش جُػ٣ٌّٞس جُػوحك٤ّس ٢ٛ أٌٖحٍ ض٘ظ٤ٔ٤ّس ؾى٣ىز ٓٔطحَز ضٍّذ٠ جُؿٔح٤ٍٛٗلٜٓح ك٤ٜح ذو٤حوز 

جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ . ئّٜٗح ؾٍٓ ٓٔطحَ إلذوحء قُذ٘ح ػ٠ِ ِٚس ٝغ٤وس ذحُؿٔح٤ٍٛ . ئّٜٗح أؾُٜز ِْطس ُِػٌٞز جُػوحك٤س 

 جُر٤ٍُٝطح٣ٌس ."

 

ًِّص ك٠ ٗظ٠ّ ٓٔظ٣ٞخص ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٍَٓٝ ٍ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ، أٟلض ٌٛٙ حُٔـٔٞػخص حُِـخٕ حُؼ٣ٍٞش حُظ٠ طَ ّٞ س طط

 حُٔـظٔغ . ٫ٝهض اريحػخص حُـٔخ٤َٛ ا٣ّخٛخ رخُطزغ ٓٔخٗيس ٓخٝ . ٝ رخ٠ُز٢ ًٔخ ًخٕ ٓظٞهّؼخ ٓؼ٠ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ 

خء ػ٤ِٜخ ك٠ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حُوخػي٣ش ك٠ حُٔـظٔغ ٝ ا٠ُ طل٣ِٜٞخ ح٣ٌُٖ آظُٞٞح ػ٠ِ ؿِء ٖٓ حُِٔطش ك٠ ح٤ُٜٖ آٌٗحى ا٠ُ حُو٠

 ر٤َٝهَح٤١ش ٝ ح٩روخء ػ٤ِٜخ ٤ٌِٗخ . –ا٠ُ أىٝحص رَؿٞح٣ُش 

  

ك٠ ه٠ْ ٤ٍَٓٝس حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ُْ ٣وق ٓخٝ ٌٓظٞف ح٣٧ي١ رَ ٝحَٛ طِو٤ٚ ٓٔخٍٓش حُؼٍٞس ا٠ُ ك٤ٜ٘خ ٝ ٍْٓ آظَحط٤ـ٤خ 

س حُؼوخك٤ش ًحطٜخ ػيّس ٓ٘ؼَؿخص ٝ اُظٞحءحص ه٬ُٜخ ؿ٤ٔؼخ هيّ ٓخٝ حُو٤خىس ٠ُِ٘خٍ ٌُٖ ٓخ ٝ طٌظ٤ي ٤ّ٠ٜٓخ هيٓخ . ٝػَكض حُؼٍٞ

 حُظ٠ آظوِٜٜخ ٓخٝ .  جُؼحٓسًَِٓ٘ ػ٤ِٚ ٛ٘خ ٛٞ ح٤ٍَُٔٝس حُ٘خِٓش ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ حُيٍّٝ حُ٘ظ٣َش 
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ّْ ٌٛٙ حُيٍّٝ ٛٞ أّٗٚ ٤ُْ ًخك٤خ هٞٝ َٛحع ٟي حُظل٣َل٤٤ٖ " ك٠ حُ ش "  كلٔذ أكي أػٔن ٝ أٛ ّٔ ٣ؼ٠٘ ك٠ ح٧ؿِٜس  –و

٣ؼ٠٘ حُظؼخَٓ ٓغ حُظل٣َل٤٤ٖ ٝ ح٠ُٔخى٣ٖ ُِؼٍٞس  –حُو٤خى٣ّش ُِلِد ٝ حُيُٝش كلٔذ ، أٝ " ٖٓ ح٧ػ٠ِ ا٠ُ ح٧ٓلَ " كلٔذ 

ّْ حُو٤خّ رظَر٤ش ٛلٞف ؿٔخ٤َٛ حُلِد ٝ حُـٔخ٤َٛ ر٘ؤٕ ١َى ٗوٚ ٓخ ٜٓٔخ ًخٗض  ٫ ػ ّٝ ح٥ه٣َٖ روَحٍ ح٧ؿِٜس حُو٤خى٣ش أ

٤خٓخص ٝ حُٔٔخثَ اُن حُٔظؼِوش رخُو٢ ّ . ػٞٝ ًُي ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ٓؼِٔخ هخٍ ٓخٝ آظٜ٘خٝ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ٝ ه٤خىطٜخ ك٠ حُٔ

.اٗظلخٟش ؿٔخ٤َٛ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ُْ ٣ٔزن ُٜخ ٓؼ٤َ ٝ ٓؼِّض  ٖٓ جألْلَ هٟٜٞخ حَُٜحع ٝ اُلخهٜخ ح٣ُِٜٔش رخ٧ػيحء حُطزو٤٤ٖ

خ ؿي٣ي٣ٖ ك٠ ح١٩خكش رؤطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ حُٔظٔظ٤َٖٓ ٝ ك٠ ٣ِٓي طؼ٣َٞ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ٝ ػ٤ٔن ٤ِٓٝش ٝ ٣َ١و

 حُٔـظٔغ رٔخ ك٠ ًُي حُلِد . 

 

ّٓغ ُِـ٘ش  ف ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ َٓحٍح إٔ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ًخٗض " ٓطِوش ح٠ٍَُٝس " . ٝ ك٠ هطخرٚ ك٠ ح٩ؿظٔخع حُٔٞ َّ ٛ

 ، أريٟ ٬ٓكظش ٛخٓش رٜيى ُٔخًح ًخٕ ًُي ًٌُي :  1969ح٣ًَُِٔش حُظخٓؼش ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ك٠ أك٣ََ 

 

 "  ٖٓ . َ ُّ ٣رىٝ ٖٓ جُؿ١ٍٛٞ إٔ ٗٞجَٚ ؾٜٞوٗح ٢ُِٟٔ ذحُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس جٌُرٍٟ ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س . كوحػىض٘ح ُْ ضطؼ

ّٕ ك٠ جُـحُر٤س جٌُرٍٟ ٖٓ جُٔٛحٗغ ٝ ال أػ٠٘ جُـحُر٤س جُـحُرس أٝ جُٓحق وس ، ٤ُٓص جُو٤حوز ذأ٣ىٟ ٓالقظحض٠ جُهحٚس ، أهٍٞ ئ

جُٔح٤٤ًٌٖٓ جُكو٤و٤٤ٖ ٝ ؾٔح٤ٍٛ جُؼٔحٍ . ٝ ال ٣ؼُٟ ًٛج ئ٠ُ أٗٚ ُْ ٣ٞؾى أٗحِ ؾ٤ىٕٝ ك٠ ه٤حوز جُٔٛحٗغ . ٝؾىٝج . ٝؾى 

أٗحِ ؾ٤ىٕٝ ٖٞٔ جٌُطحخ جُؼح٤ٖٓ ٝجٌُطحخ جُؼح٤ٖٓ جُٔٓحػى٣ٖ ٝ ػ٘حٍٚ ُؿحٕ جُكُخ ٝ ٖٞٔ ُؿحٕ ٝ كٍٝع جُكُخ . 

٤ٞضٗحٝض٠ٗ جُىجػ٢ ذحُٟر١ ئ٠ُ جُىٝجكغ جُٔحو٣س ، ٝجٞؼح جٍُذف ك٠ ٓٛحف جُو٤حوز ٝ ُْ ٣ٌٞٗٞج ؿ٤ٍ أْٜٗ ئضرؼٞج ن١ ُ

٣ٍٕ٘ٗٝ  ج٤ُٓحْحش جُر٤ٍُٝطح٣ٌس ، ٝ ػٜٞ يُي ًحٗٞج ٣طروٕٞ ٗظحّ جُؼالٝجش ئُم ... ٌُٖ ٝؾى كؼال أٗحِ ٤ّْثٕٞ ك٠ 

 ( . 62" ) جُٔٛحٗغ ... ٝ ًٛج ٣ػرص إٔ جُػٌٞز ُْ ض٘طٚ ذؼىُ 

 

ػٖ حُـَٔ ح٧ه٤َس إٔ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ر٤٘ٔخ ًخٗض طلخٍٝ إٔ طٔ٘غ ٓٔي حُظل٣َل٤٤ٖ رخُِٔطش ٝ ٓ٘غ اػخىس ط٤ًَِ ٝ ٣٘ـْ 

َّ ىًظخط٣ٍٞش  س ٝحكيس . ٌُح ٣ـذ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ َّ َّ ٌٛح حٌَُٔ٘ ٓ حَُأٓٔخ٤ُش آٌٗحى ، ُْ طلَ ٝ ُْ طٔظطغ إٔ طل

كؼ٬ ١ٞحٍ ح٤ٍَُٔٝس ح٤ٌُِّش ُيًظخط٣ٍٞش  –ٗظوخ٤ُّش ٣ٞ١ِش ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ُٔيّس ٣ٞ١ِش . ٝ رخُلؼَ ػزَ كظَس ا

َّ ٢ٛ ٝ ح٧ٓخّ حٌُٟ  َّ حُطزوخص ح٩ٓظـ٤ُ٬ش ٝ ا٠ُ إٔ طٔل٠ حُطزوخص ًٌ َّ ٤ًِّخ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ً حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ا٠ُ إٔ ط٠ٔل

ًّي ٓخٝ ػيّس اٗظلخٟخص ؿٔخ٣َ٤ٛش أهَٟ ٓؼَ اٗظلخٟش حُؼٍٞس  حُؼوخك٤ش ك٠ ٓ٘ٞحطٜخ ح٠ُٝ٧ ٓظٌٕٞ ٣ٍَٟٝش أكَُٛخ . ٝ ٓؼِٔخ أ

ش حُظخ٣ٍو٤ش ، ا٠ُ ؿخٗذ ٗؼٞد حُؼخُْ هخ١زش .  ّٔ  ٓٔظوز٬ ٧ؿَ طلو٤ن ٌٛٙ حُٜٔ

 

 ٝ ك٠ أطٕٞ حُٜ٘ٞٝ حُؼ١ٍٞ ، َٛف ٓخٝ :  1967ٝ ٌُٜح ٝٗخثؾ ٓغ حُٜيف ح٧ػٔن ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش . ك٠ ٓ٘ش  

   

ْ ٛىف جُػٌٞز جُػوحك٤س جٌُرٍٟ ؟ ) أقىْٛ أؾحخ كٌٞج : ئٗٚ جُٟ٘حٍ ٞى ج٥ٕ أٝوّ إٔ أ٠ٍـ ْإجال : ٓح ٛٞ قٓد ٌأ٣ٌ" 

جُٔح٤ٌْٖ ذحُِٓطس وجنَ جُكُخ جُٓحت٣ٍٖ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ .( جُٟ٘حٍ ٞى جُٔح٤ٌْٖ ذحُِٓطس وجنَ جُكُخ جُٓحت٣ٍٖ 

٘ظٍز ئ٠ُ جُؼحُْ ، ئٗٚ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ ٛٞ جُٜٔٔس جألْح٤ْس ٝ ٤ُّ جُرطس جُٜىف . كحُٜىف ٛٞ ٓؼحُؿس ٌِٓٗس جُ

 ٓٓأُس ئؾطػحظ جُطك٣ٍل٤س ٖٓ ؾًٌٝٛح . 

 

٤س جُطٍذ٤س جًُجض٤ّس ألٕ جُ٘ظٍز ُِؼحُْ ال ٣ٌٖٔ كٍٜٞح ػ٠ِ أ١ ًحٕ ، ٝ ضٔػَّ ئػحوز جُط٤ٌَٗ    ّٔ ُوى ٖىّو جًٍُُٔ ٍٓجٌج ػ٠ِ أٛ

جُط٠ ضِؼد جُىٌٝ جألْح٠ْ ، ئيج ُْ  جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٓظٍٜج نحٌؾ٤ح ٣إغٍ ػ٠ِ جُٔظحٍٛ جُىجن٤ِس ، ٓغ إٔ جُٔظحٍٛ جُىجن٤ِس ٢ٛ

ّْ ئٚالـ جُ٘ظٍز ئ٠ُ جُؼحُْ كاٗٚ ٌؿْ ئَجقس أُل٢ ضحذغ ُِط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ ك٠ نْٟ ًٛٙ جُػٌٞز جُػوحك٤س جٌُرٍٟ جٍُجٛ٘س ،  ٣ط

ز جُوحوٓس . ئّٗ٘ح ذٛىو وكغ غٖٔ ذحٛٝ ُِـح٣س ك٠ ًٛٙ جُػٌٞز جُػوحك٤س  ٍّ جٌُرٍٟ. ٣ٌٖٔ ألٌذؼس آالف آن٣ٍٖ إٔ ٣ظٍٜٝج ك٠ جُٔ

كحٍُٛجع ذ٤ٖ جُطروط٤ٖ ٝ جُهّط٤ٖ ال ٣ٌٖٔ قٓٔٚ ذػٌٞز غوحك٤ّس أٝ غٌٞض٤ٖ أٝ غالظ أٝ أٌذغ ، ٌُٖ ٗطحتؽ جُػٌٞز جُػوحك٤ّس 

َٛح ُٔىّز ػ٠ِ جألهَ نٔٓس ػٍٗز ْ٘س . ًَ ٓحتس ْ٘س ٣٘رـ٠ جُو٤حّ ذػٌٞض٤ٖ غوحك٤ط٤ٖ أٝ غالظ .  ُّ جٍُجٛ٘س ضكطحؼ ّٓ٘ح إٔ ٗؼ

 (63" )  د أػ٤٘٘ح ئهطالع جُطك٣ٍل٤س ٝ ضؼ٣ُُ هىٌض٘ح ػ٠ِ جُطٛىٟ ُٜح ك٠ أ١ ٝهص .ًُُي ػ٤ِ٘ح إٔ ٗرو٢ ٗٛ

  

س ػ٠ِ ّٛلش ٓخ ػزَّ ػ٘ٚ ٤٘٤ُٖ ٖٓ إٔ  ّٞ ه٬ٍ حُٜ٘ٞٝ حُـٔخ١َ٤ٛ ُِٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ أهخٓض ٤ٍَٓٝس حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُي٤َُ ٝ رو

٣ش ٓخ ُْ طٔظطغ إٔ طظؼِّٔٚ ك٠ ٤ٖ٘ٓ ٖٓ " ح٧ٝهخص حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش طظؼِّْ ك٠ ر٠ؼش أٓخر٤غ ٖٓ ح٠ُ٘خٍ ك٠ حُلظَس حُؼٍٞ

٤ش ك٣ٞ٤ّش ٤ُْ رخُ٘ٔزش َُِٜحع ك٠ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ كلٔذ رَ ًٌُي ك٠ حُٔـظٔغ  ّٔ حُؼخى٣ش " ٝ ر٤ّ٘ض إٔ ًُي ٣ٌظ٠ٔ أٛ
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س ػ٠ِ أّٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ حُظؼ٣َٞ ا٫ّ ػ٠ِ حُـٔخ٤َٛ حُٞحٓؼش . ٫ ٣ٌٖٔ ُيً َّ س كٔ َّ ظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ ح٩ٗظَح٢ً . ُوي ٗيّى ٓخٝ ٓ

ح٢٘٤٘٤ُِ ٠ُِ٘خٍ ٟي  –طٌٕٞ كؼ٤ِّش ا٫ّ اًح ٓخٍٓظٜخ أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ًحطٜخ رٔخ ٣ؼ٠٘ آظٜ٘خٟٜخ ٝ ط٤ِٔلٜخ رخُو٢ حُٔخ٢ًٍٔ 

ّٝ حُطزو٢ ٝ ط٤ٌٜٔ٘خ ٖٓ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُو٢ّ حُٜل٤ق ٝ حُو٢ّ حُوخ١ت ٝ حُٜٔخُق حُلؼ٤ِش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٜٓخُق حُزَؿٞح٣ُش   حُؼي

ٌّٖ ٖٓ آظ٤ؼخد ٓٞحهلٜخ ح٧ٓخ٤ٓش ٝ ٝؿٜش ٗظَٛخ        –أػ٘خء ٤ٍَٓٝس ٠ٗخُٜخ ٢ٛ رخٌُحص ٝ ىٍحٓش حُٔخ٤ًٍٔش  ح٤٘٤٘٤ُِش ُِظٔ

 ٝ ٣َ١وظٜخ . 

 

ٌّٕ٘ٞ ٖٓ ٟٝغ ّٕ حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ٤ٓٔظُٕٞٞ ػ٠ِ حُٔٞحهغ حُو٤خى٣ّش ٝ ٤ٓظٔ  ٝ ُّوٚ ٓخٝ أّٗٚ اًح آظؼِٔض أ٣ّش ٣َ١وش أهَٟ كب

ٝ ٓظـي حُـٔخ٤َٛ ٗلٜٔخ ك٠ ٓٞهق اٗظظخ١ٍ  -طلض ه٘خع ٓخ٢ًٍٔ  -" ح٢َُٔٓ ػ٠ِ ه٢ّ حُؼٍٞس ح٠ُٔخىس  " ١خرغ حُٔٞحكوش 

٤ٓخ٤ٓخ ٝ ٓظوخى ربْٓ ح٩ٗوَح١ ك٠ ه٢ّ حُلِد ٝ ح٫ُٞء ُِو٤خىس ا٠ُ ؿل٤ْ حَُأٓٔخ٤ُّش . ربهظٜخٍ ، ٣ظَطّذ ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش 

ٝ ا٫ّ ٟخػض . ر٤ّٖ ٓخٝ إٔ ٓٔخٍٓش حُيًظخط٣ٍٞش ػ٠ِ  –ٝ ٓطِوش رط٣َوش ٓظخط٤ٌ٤ش  –حُز٤َُٝظخ٣ٍخ أ٫ّ طؼخُؾ ٤ٓظخك٤ِهخ 

َّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ٓٞحِٛش هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٟي ٓٞجِٚس حُزَؿٞح٣ُش طؼ٠٘ ٝ طؼ٠٘ كو٢  حُؼٍٞس ك٠ ظ

ِش ػزَ ح٩ػظٔخى ػ٠ِ حُـٔخ٤َٛ حُٞحٓؼش . ٝ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ ٗٞع حُ ـِ ٜ٘ٞٝ حُـٔخ١َ٤ٛ حُزَؿٞح٣ُّش ٝ ًخكش حُطزوخص حُٔٔظ

ح٤ُِّٔٔ ُِٔ٘ٞحص حُو٤ِِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ١ٍَٟٝ ٝ ٌٖٓٔ ىحثٔخ رَ ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ ٛٞ إٔ حُـٔخ٤َٛ ، ػزَ أٌٗخٍ ٓوظِلش ، 

٣٘زـ٠ إٔ طظلَى ٤ٓخ٤ّٓخ ٝ إٔ طوخى ك٠ هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ ٝ إٔ ٌٛح حُٜ٘ٞٝ ٤ٌٕٓٞ  ، ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ، 

 ؿخُزخ " . أَٓح " ٓطِن ح٠ٍَُٝس

     

ّٕ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُظ٠ ريأص ك٠  حص ػ٠ِ أ َّ ًِّ ٓخٝ ػيّس ٓ ٫ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٌٕٞ حُٞك٤يس  1966ٝ ٓؼِٔخ أٗلض ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًُي ، ٍ

ف ٓخٝ ٗٞػخ ٓخ ٖٓ حُظوي٣َحص حُظ٠ ٓظليّىٛخ ح٩ُظٞحءحص     َّ اًح ًخٗض ح٤ُٜٖ طٞىّ حُزوخء رِيح اٗظَح٤ًخ . ك٠ ٓ٘خٓزخص ٓوظِلش ٛ

س ، ٝ  َّ س طِٞ حُٔ َّ حُٔ٘ؼَؿخص ك٠ حَُٜحع حُطزو٢ حُيحثَ ك٠ حُز٬ى ٝػخ٤ُّٔخ ٌُٖ إٔ طٌٕٞ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼٍٞس ٣ٍَٟٝش طٌَحٍح ، ٓ

ًُي . رطز٤ؼش حُلخٍ ٣ٌٖٔ ح١٩خكش رؤطزخع حُط٣َن  ٍٓو١ٞحٍ حَُٔكِش حُظخ٣ٍو٤ش ُ٪ٗظَح٤ًش . ٝ أػ٬ٙ ٤٘٣َ ٓخٝ أ٠٣خ ا٠ُ 

ٝ ط٘ل٤ظْٜ ؿخٗزخ ، ٝ ٣ٌٖٔ كظ٠ ًٔذ رؼ٠ْٜ ر٤ي أّٗٚ ػ٠ِ آظيحى حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش حَُأٓٔخ٢ُ ًٜيف ك٠ ٝهض ٓؼ٤ّٖ ، 

س أهَٟ ( ًوخىس طل٣َل٤٤ٖ ٓٔؼ٤ِّٖ ُّذ رَؿٞح٣ُش ؿي٣يس ٝ طظؼ٤ّٖ ح١٩خكش  َّ ٤ٓزَُ أٗوخٙ ؿيى ) أٝ أك٤خٗخ ح٧ٗوخٙ ًحطْٜ ٓ

ق ٓخٝ ، كو٢ ح١٩خكش رؤطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ح٣ٌُٖ ، رْٜ ربٓظَٔحٍ ٌُُي ٤ُٔض حُـخ٣ش حُلؼ٤ِّش ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش ، كٔذ ط٣َٜ

ك٤ٜ٘خ ، طٔظَٓٞح ىحهَ كِد حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ٌُٖ رخ٧كَٟ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُـخ٣ش اػخىس ٤ٛخؿش ٗظَس حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش ُِؼخُْ 

ف ػ٠ِ ح٤٤٘٤٘٤ُِٖ ٝ ٌٌٛح طظِّٔق طي٣ٍ –٢ٌُ طٔٔي رخُٔٞهق ٝ حُ٘ظَس ٝ حُط٣َوش حُز٤َُٝظخ٤٣ٍٖ حُٔخ٤٤ًٍٖٔ  َّ ـ٤خ ُِظؼ

ٝ ك٠ ٗلْ حُٞهض ٣ـذ طؼ٣ِِ ٤ٓطَطٜخ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ) ٝ حُطز٤ؼش (  حُظل٣َل٤٤ٖ ٝ ػُِْٜ ٝ ح١٩خكش رْٜ ٓظ٠ رخٗض ٍإْٜٝٓ

 ٝ هيٍطٜخ ػ٠ِ ًٔذ ٝ اػخىس ٤ٛخؿش طل٤ٌَ حُـخُز٤ش ٖٓ حُٔؼوّل٤ٖ ٝ حٌُٞحىٍ اُن.

  

س أهَٟ ك٤ٖ طليّع ٓخٝ َّ ػٖ ح٩ٗظٜخٍحص حُظ٠ طلووض رل٠َ  1968رؼي ٓ٘ش ، ك٠  ٝ حُ٘وطش ػ٤ٜ٘خ ٝهغ حُظ٘ي٣ي ػ٤ِٜخ ً

 حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش : 

 

ُوى أقٍَٗح ج٠ُ قىّ ج٥ٕ جٗطٛحٌجش ًرٍٟ ٌُٖ جُطروس جُُٜٔٝٓس ْطٞجَٚ جُطهر١ّ ٝ ًُُي ال ٣ٌٖٔ ُ٘ح جُكى٣ع ػٖ جٗطٛحٌ  "

٠ِّ ػٖ ٣وظط٘ح . جٕ جالٗطٛحٌ جُٜ٘حت٢ ُرِى جٖطٍج٢ً ٓح ال  ٜٗحت٢ قط٠ ذحُ٘ٓرس ُِؼ٣ٍٗ٘حش جُو٣ٍرس جُوحوٓس كال ٣ؿد إٔ ٗطه

٣ٓطىػ٢ قٓد ٝؾٜس جُ٘ظٍ ج٤٘٤٘٤ُِس ؾٜٞو جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُؿٔح٤ٍٛ جُٗؼ٤رس جُٞجْؼس ًُٜج جُرِى ككٓد ٝ ٌُ٘ٚ ٣طٞهق 

ٌّٖ جالٗٓح٤ٗس  ح ٣ٔ ّٔ أ٣ٟح ػ٠ِ جٗطٛحٌ جُػٌٞز جُؼح٤ُٔس ٝ ػ٠ِ جُـحء ٗظحّ جْطـالٍ جالٗٓحٕ ُالٗٓحٕ ٖٓ جٌٍُز جأل٤ٌٞس ٓ

ٌ ٝ ضرؼح ًُُي كإ جُكى٣ع ذال ضٍٝ ػٖ جٗطٛحٌ ٜٗحت٢ ُػٌٞض٘ح نح٠ة ٝ ٟٓحو ٤٘٤٘٤ُِِس ٝ ٛٞ ذحالٞحكس ج٠ُ هح ٍّ ٠رس ٖٓ جُطك

 (64) ". يُي ال ٣ططحذن ٓغ جُٞجهغ

  

 َّ ِش ٫ طِحٍ ٓٞؿٞىس ك٠ حُؼخُْ ًٌ ـِ ّٕ حُطزوخص حُٔٔظ ق ٓخٝ إٔ ح٩ٗظٜخٍ حُٜ٘خث٢ ٫ ٣ٌٖٔ طلو٤وٚ ُٔيّس ٣ٞ١ِش ٧ ّٟ ٝ ٧ٕ  ٛ٘خ ٣ٞ

حُزَؿٞح٣ُش ٫ طِحٍ ٓٞؿٞىس ك٠ ح٤ُٜٖ ًحطٜخ . ٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِّن رخُ٘وطش حُؼخ٤ٗش رخُظلي٣ي ٤ُْ ٓخٝ كو٢ رٜيى ط٣َٜٞ ظخَٛس ) إٔ 

س أهَٟ ػ٠ِ  َّ  حُـ١َٛٞ  جُوحٕٗٞ جُٔٞٞٞػ٢حُزَؿٞح٣ُش ٫ طِحٍ ٓٞؿٞىس ك٠ ح٤ُٜٖ ( ٝ اّٗٔخ ٛٞ رٜيى حُظ٘ي٣ي ً

ٓ٘ٞحص هِض إٔ ح٩ٗظَح٤ًّش ٤ُٔض ٛيكخ ك٠ كيّ ًحطٚ أٝ ٤ٗجخ ٣ٌٖٔ طؼ٣ِِٙ ٌٌٛح طٔخٓخ ، رَ . ٝ ُّوٚ هزَ ُِٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً 

٢ٛ رخُظلي٣ي َٓكِش ٣ٞ١ِش اٗظوخ٤ُش ، ػ٠ِ ٓيحٛخ ٓظٞحَٛ حُزَؿٞح٣ُش ٝؿٞىٛخ ٝ ٓؼٜخ هطَ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ إٔ 
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حُطزو٢ ، ك٠ ٝكيس ٓغ َٛحع حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٗؼٞد حُؼ٬هش حُٔلظخف ك٠  حُٔؼخرَس ػ٠ِ حُظويّّ ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٢ٛ حَُٜحع 

يس .  َٜ  حُؼخُْ هخ١زش ح٠ُٔط

 

ٍ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش  ّٞ ُّوٚ ٓخٝ حُلخؿش ا٠ُ طـ٤٤َ ٌَٗ حَُٜحع ٝ طٞك٤َ ه٤خىس ٌُٜٙ  -   1969/ 1968 -ػ٘ي ٌٛٙ حُ٘وطش ٖٓ طط

. ٝ ٣ِٓي طط٣َٞٛخ ٝ ط٤١ٞيٛخ . ٝ اطّزغ ٓخٝ ح٤ٍَُٔٝس ، طؤ٤ٓٔخ ػ٠ِ حٌُٔخٓذ حُٔلوّوش ٝ حُظـ٤٤َحص حُظ٠ كِٜض ُيٟ ًٔزٜخ 

ؿش أٝ  ّٞ ٛ٘خ هخٕٗٞ إٔ حَُٜحع حُطزو٢ ٫ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ٗلٞ ٓٔظو٤ْ ٝ ػ٠ِ حُيٝحّ ػ٠ِ ًحص حُٔٔظٟٞ ٖٓ حُليّس رَ رط٣َوش ٓظٔ

كِش ٓؼ٤ّ٘ش   طؼ٣ِِح َُِٜحع ٝ ٓخ كوّوظٚ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ا٠ُ ك٤ٜ٘خ ، ك٠ َٓ 1969ُُٞز٤ّش . ٝ ٓؼَّ حُٔئطَٔ حُظخٓغ ُِلِد ك٠ 

ًِّ هخػيس ٓٞحِٛش حَُٜحع ٝ حُز٘خء اٗط٬هخ ٖٓ ٌٛٙ حٌُٔخٓذ ك٠ حُلظَس ح٬ُكوش . ٌُٖ ك٠ حُٞهض ًحطٚ ، كٌٍّ ٓخٝ ٖٓ أّٗٚ  ٍ ٝ

كظ٠ّ ٝ إ طـ٤َّ ٌَٗ حَُٜحع كبٕ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ حَُٜحع اٗظ٠ٜ ٝ أّٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘خُي رؼي كخؿش ا٠ُ ح١٩خكش رخُو٤خىحص 

ف ٓخٝ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔؼًَش حُ٘خِٓش ٖٓ حُٞحٍى ؿيّح حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُ َّ لِد . رخُلؼَ رخ٠ُز٢ رؼي حُٔئطَٔ حُظخٓغ ، ٛ

 هٟٜٞخ رؼي ر٠ؼش ٓ٘ٞحص . 

 

س ْٜٓ٘ ٖٓ اٍطزطٞح ًؼ٤َح  َّ ٝ كؼ٬ ظَٜ ا٠ُ حُٔطق هخىس رَؿٞح٣ُٕٞ ؿيى ىحهَ حُلِد ك٠ حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔٞح٤ُش ٝ ٌٛٙ حُٔ

رٔخ ك٠ ًُي ٓئحَٓس ٩ؿظ٤خٍ ٓخٝ ، ٝ هي  1971ٜٞى ٛ٘خ ٛٞ ٤ُٖ ر٤خٝ حٌُٟ ٓؼ٠ ا٠ُ ط٘ظ٤ْ اٗو٬د ك٠ رخُؼٍٞس حُؼوخك٤ش . ٝ حُٔو

ٓخص ك٠ كخىع ١خثَس ٝٛٞ ٣لخٍٝ حَُٜٝد ٖٓ حُز٬ى اػَ كَ٘ ٓوّططٚ . ُوي ػَف ٓخٝ ٌٓ٘ حُزيح٣ش إٔ ٤ُِٖ ر٤خٝ ٓظخَٛح 

ّْ ر٠ٍَٝس حُظّٞكي ٓغ ه٤خ٤ٗش ٍؿْ أٗٚ هي ُؼذ ػٔٞٓخ ىٍٝح ا٣ـخر٤خ ك٠ َٓكِش ٓخروش ٖٓ  حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٝ ٍؿْ إٔ ٓخٝ أك

 ٤ُٖ ر٤خٝ ه٬ٍ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ُِو٠خء ػ٠ِ ح٤٤٘٤ٔ٤ُٖ حُٔظٔظ٤َٖٓ ر٘يس ٝ حُٔٞح٤ُٖ ٤ُِٞ ط٘خٝ ط٠٘ .

  

أٗ٘آ ًٌُي ظَٝكخ ؿي٣يس ،  ٝ ٓغ إٔ ٣ِٛٔش ٓئحَٓحص ٤ُٖ ر٤خٝ ٝ طلـ٤َ ه٤خىطٚ حُؼخٓش طؼي اٗظٜخٍح ػظ٤ٔخ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ كبّٜٗٔخ

 -أٝ اؿزخٍٛخ  -ط٘خه٠خص ٝ ٓ٘خ٬ً ؿي٣يس . أهٌص ػي٣ي ػ٘خَٛ حُلِد حُوي٣ٔش حُظ٠ ٝهغ ًٔزٜخ ا٠ُ ىٍؿش أٝ أهَٟ 

ُِٔٞحِٛش ، أػ٘خء حُٜ٘ٞٝ حُـٔخ١َ٤ٛ ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ حُٔٔخٗيس حُلٔخ٤ٓش حُظ٠ ُو٤ظٜخ ٖٓ ٓخٝ ٝ هخىس ػ٣ٍٕٞٞ آهَٕٝ ، أهٌص 

 ٝ ٓٔظـِّش ه٤خٗش ٤ُٖ ر٤خٝ ًؼٌٍ أٝ ٣ًٍؼش ُٔؼخٍٟش حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش . طظَحؿغ ٝ طؼخٍ

 

ٝ رخُلؼَ طؼَِ ٓؼخٍٟٞ ٓخٝ رؤٗٚ ربػظزخٍ إٔ ٫ أكي ًخٕ ٓؼَّ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٓؼَ ٤ُٖ ر٤خٝ ٝ ح٥ٕ ً٘لض كو٤وظٚ ، كبٗٚ ٣ـذ    

ط٣َوش حُظ٠ ىكغ رٜخ ٤ُٖ ر٤خٝ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش     حُّ٘ي ك٠ ًَ ٗت ىحكغ ػ٘ٚ ٝ طيّهَ ك٤ٚ . ُوي ؿ٠ّٞح حُ٘ظَ ػٖ حُ٘ٞحهٚ ك٠ حُ

ّٕ حُؼٍٞس اٟطَحد ًخٕ  ٝ أّٗٚ ُٖٓ حُٔئطَٔ حُظخٓغ ، ١لن ٣ٜخؿْ ػيّس ٌٓخٓذ ٝ ٗـخكخص كوّوظٜخ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ أّٗٚ هخٍ ا

َّ ٛخىثش ، إٔ ط٠ غ أٗٞكٜخ ك٠ ح٧ٍٝ ٝ إٔ ؿ٤ّيح ُلظَس ) طلي٣يح ١خُٔخ ٍكؼظٚ ا٠ُ ح٧ػ٠ِ ( ٌُّ٘ٚ كخٕ ح٧ٝحٕ ُِـٔخ٤َٛ إٔ طظ

طؼظ٢٘ رخ٩ٗظخؽ ٫ ؿ٤َ . ٓؼ٠ أُٝجي ح٣ٌُٖ آظـِٞح حُلَٛش ُٜٔخؿٔش حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ١زؼخ ُظـخَٛ ٌٛح أ١ حُلو٤وش ح٤٘٤ٔ٤ُش ُو٢ 

٤ُٖ ر٤خٝ ٝ ًٌُي كلٞحٙ ح٢٘٤ٔ٤ُ ٝ ري٫ ٖٓ ًُي أٍحىٝح ط٣َٜٞٙ ػ٠ِ أّٗٚ " ٣ٔخ١ٍ ٓظطَف " ٓٔؼٍٞ ٝ ٖٓ ػٔش ٗؼظٞح حُؼٍٞس 

 وخك٤ش ًٌَ رخُ٘ؼض ػ٤٘ٚ . حُؼ

 

ح٢٘٤٘٤ُِ ُٔٞحِٛش حُؼٍٞس  -ارّخٕ ٌٛح حَُٜحع ، ٛخؽ ٓخٝ رؼٞ ح٬ُٔكظخص حُٜخٓش ُِـخ٣ش ُحىص ٖٓ طؼ٤ٔن حُلْٜ حُٔخ٢ًٍٔ 

 ، ُلض ٓخٝ حُ٘ظَ ػ٤ِّ٘خ ا٠ُ ٓٔؤُش ك٣ٞ٤ّش أ٫ ٢ٛٝ :  1974ك٠ ظَ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ٝ ٌٌٛح ك٠ أٝحهَ 

 

٤ٖ٘ ػٖ ٓٔحٌْس جُىًطحض٣ٌٞس ػ٠ِ جُرٍؾٞج٣َس ؟ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُٔٓأُس ٝجٞكس . كـ٤حخ ُٔحيج ضكىّظ ٤ُ "

س ؾٔؼحء جُٞٞٞـ ذًٜج جُٛىو ٣إوٟ ئ٠ُ جُطك٣ٍل٤س  ّٓ  (65". ) . ٣ؿد إٔ ضؼِْ ذًٜج جأل

  

ْ ٓخٝ كِٔش ىٍحٓش ، رخ٠ُز٢ ػوذ ٜٗخ٣ش حُٔئطَٔ حُ٘ؼز٢ ح٢٘١ُٞ حَُحرغ ، ٗظّ  1975ٓغ َٗ٘ طٞؿ٤ٚ ٓخٝ ٌٛح ك٠ ك٤ل١َ 

ٗظ٣َش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُظٜيّٟ ُِظل٣َل٤ش ٝ ٓخ أرَُٙ ٓخٝ ك٠ ح٩ٓظٜ٘خى أػ٬ٙ ٛٞ أّٗٚ ٖٓ ح١َٝ٠ُ اىٍحى 

ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٤غ ٖٓ ح٬ُُّ كْٜ  ضٞؾى ،١ّ٧ ٛيف طٔخٍّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . ك٬ ٣ٌل٠ كْٜ أّٗٚ ٣ظؼ٤ّٖ إُٔٔحيج

ى ه٬ٍ ىًظخط٣ٍٞظٜخ . ٓخ ػ٠ِ حُزَٝ َّ  ٤ُظخ٣ٍخ طلو٤وٚ ٝ ك٠ أ١ اطّـخٙ ػ٤ِٜخ إٔ طظل

 

ّٟلٚ ٓخٝ ك٠ ٓٞهغ آهَ ك٠ حُلظَس ًحطٜخ :   ٝ ح٩طّـخٙ ٣ٞ
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قح٤ُّح ضٔحٌِ ذالوٗح جإلٗطحؼ جُِٓؼ٢ ٝ ٗظحّ أؾٌٞ ؿ٤ٍ ػحوٍ ًًُي ، ػ٠ِ ؿٍجٌ ٓح ك٠ ِّْْ جألؾٌٞ يٝ جُػٔح٢ٗ وٌؾحش ،   " 

 َّ َ أٗحِ ٖٓ أٓػحٍ ٤ُٖ ٝ ٓح ئ٠ُ يُي . ك٠ ظ ّٚ وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ال ٣ٌٔ٘٘ح ئال إٔ ٗكىّو ٓػَ ًٛٙ جأل٤ٖحء . ًُُي ئيج ضٞ

ًُّٝج جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ . ًُج ػ٤ِ٘ح إٔ ٗوّٞ ذوٍجءجش أٝكٍ ُألػٔحٍ  ذ٤حٝ ئ٠ُ جُِٓطس ٤ٌْٕٞ ْٜال ؾىج ذحُ٘ٓرس ُْٜ إٔ ٣ٍ

 (  66") ج٤٘٤٘٤ُِس .  –جُٔح٤ًٌٓس 

 

حُٔـظٔغ حُوي٣ْ حٌُٟ ٣ِْٔ ىحهَ حُوخػيس ح٩هظٜخى٣ش  -ٓخ أٓٔخٙ ٓخًٍْ"ػ٬ٓخص ٫ٝىس  " -خٝ ٛ٘خ ٛٞ روخ٣خ ٓخ ٣وٞٝ ك٤ٚ ٓ

ح٩ٗظَح٤ًش ، ىحهَ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٤ًش ًحطٜخ . ٓؼَ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ًخ٩ٗظخؽ حُِٔؼ٠ ٝ حُو٬كخص ك٠ حُظ٣ُٞغ اُن ٣ٌٖٔ 

٠ ا٠ُ ٛ٘ق ٖٓ حُؼ٬هخص ح٩هظٜخى٣ّش ح٤ُِّٔٔس ُِلوزش حُزَؿٞح٣ُش ٝ طل٤َ ػ٠ِ ٝٛلٜخ ػخٓش رخُلّن حُزَؿٞح١ُ رٔخ أّٜٗخ ط٘ظٔ

ّٕ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ط٤َٔ ٟٖٔ ظَف ٓوظِق ك٠ ظَ  إٔ آكخم ٌٛٙ حُؼ٬هخص ُْ طَْٓ ٤ًِّخ ) كظ٠ ٗٔظؼَٔ ًِٔخص ٓخًٍْ ( ٍؿْ أ

ّٕ آظـ٬ٍ حُؼَٔ حُٔـؤؿٍٞ هي أُـظٚ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ح٩ٗظَح٤ًش . ٝ طظَّٜ "ػ٬ٓخص ح٫ُٞىس " اطّٜخ٫ ٝػ٤وخ  ح٩ٗظَح٤ًش اً أ

ربٓظَٔحٍ ٝؿٞى ٓخ أٓٔخٙ ىحثٔخ ح٤٘٤ُٜٕٞ " حُؼ٬ع اهظ٬كخص حٌُزَٟ " ر٤ٖ حُؼٔخٍ ٝ حُل٬ك٤ٖ ٝ ر٤ٖ حُٔي٣٘ش ٝ ح٣َُق ٝ ر٤ٖ 

 حُؼَٔ حُل١ٌَ ٝ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ . 

 

ّٕ ىًظخط٣ٍٞش ٝ ٣ِلض ٓخٝ ح٩ٗظزخٙ ا٠ُ إٔ حُلن حُزَؿٞح١ُ ًٔخ كيّىٗخٙ أػ٬ٙ ٣ظٞحَٛ ٝ ؿٞىٙ ه٬ٍ َٓكِش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ أ

حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٫ ٣ٌٜٔ٘خ ا٫ّ إٔ طليّىٙ ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ظؤط٠ّ هطَ آٌخ٤ّٗش اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٌٛح ٖٓ ؿٜش ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ، 

ّٕ ػ٠ِ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رخٌُحص إٔ  ًِّ ػ٠ِ أ ُظٜخػي١ ُِلن حُلن حُزَؿٞح١ُ ٝ أّٗٚ ٣ظؼ٤ّٖ إٔ ٣ٌٕٞ حُظلي٣ي ح  ضكىّو٣َ

ٍ أػ٘خء حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش . ٝ إ ُْ  ّٞ َّ ىٍؿش ٖٓ ىٍؿخص حُظط حُزَؿٞح١ُ طزؼخ ُِظَٝف حُٔخى٣ّش ٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش ك٠ ً

س حُزَؿٞح٣ُش ٝ طظَػَع ٝ ٓظظٜخػي ٓلخ٫ٝطٜخ ح٩ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش ٝ طلَٝ ىًظخط٣ٍٞش  ّٞ ٣ليع ًُي ٓظِىحى ه

 ٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ حُلّن حُزَؿٞح١ُ ح٠ٔٓ٧ ، ػ٤٘٘خ كّن آظـ٬ٍ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ .حُزَؿٞح٣ُش ػ٠ِ حُـٔخ٤َٛ ٝ اػخىس ط

  

 ح٩هظ٬ف ر٤ٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٖٓ ؿٜش ٝ ح٤ُٜٖ حُوي٣ٔش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٝ طٔخػِٜٔخ ٛٞ ٓخ ر٤ّ٘ٚ ٓخٝ ك٠ ٓ٘خٓزش أهَٟ ك٤٘ٔخ هخٍ :

 

ىجٕ جٍُأْٔح٤ُس . ٝ قط٠ ج٥ٕ ، ٣ٔحٌِ ٗظحّ ِّْْ ك٠ ًِٔس ، ج٤ُٖٛ ذِى ئٖطٍج٢ً . هرَ جُطك٣ٍٍ ًحٗص ضٗرٚ أًػٍ جُرِ" 

َّ ًٛج ضهطِق ه٤ِال ؾىّج ػٖ جُٔؿطٔغ جُوى٣ْ .  جألؾٌٞ يٟ جُػٔح٢ٗ وٌؾحش ٝ جُط٣َٞغ قٓد جُؼَٔ ٝ جُطرحوٍ جُ٘وى١ ٝ ك٠ ً

 (67.")ٗوطس جإلنطالف ٢ٛ إٔ ٗظحّ ج٤ٌُِٔس هى ضـ٤ٍّ 

  

ٓٔخ٤ُش ٝ ح٩ٗظَح٤ًش . طـ٤َّ ٗظخّ ح٤ٌُِٔش كزخص اٗظَح٤ًخ رخ٧ٓخّ . ٝ ٌٛح ٣َْٓ ه٢ طٔخ٣ِ اهظٜخى١ ىه٤ن ٝ ػ٢ِٔ ر٤ٖ حَُأ

ّٕ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ هي طـ٤َّص   رؤ٣ّش ٛلش ٖٓ حُٜلخص ٝ حُظويّّ حُٔلَُ ٫ ٣ؼيٝ ًٞٗٚ حُوطٞس ح٠ُٝ٧.   ٤ًِّحر٤ي أ

ّٕ ٗظخّ ح٤ٌُِٔش ٛخٍ اٗظَح٤ًخ ٤ًِّخ . كل٤ٖ ش ٓٔؤُش َٛ أ ّٔ طٜ٘ي حُل٬كش كًَش طؼخ٤ّٗٝش ، ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ  ك٬٠ ػٖ ًُي ، ػ

كَٜ ك٠ ح٤ُٜٖ أٝحهَ حُو٤ٔٔ٘خص ، ٓغ ح٤ٌُِٔش حُـٔخػ٤ّش ٨ٍُٝ ٤ٌِّٓٝش ٓـٔٞػخص ٖٓ حُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ أ٠٣خ ك٠ 

ش ، طٜزق ًٌُي كو٢ ك٤ٖ ط٠ٔٔ ح٧ٍٝ ٝ ٝٓخثَ  ّٓ حُل٬كش  أؿِذ ٝٓخثَ ح٩ٗظخؽ ، طؼيّ ٌٛٙ ًَٓ٘ش ٌُٜ٘خ ٤ُٔض ًَٓ٘ش طخ

ّْ ك٠ أ١ّ ح٩ خٍ . إ ٌٛٙ حُوطٞس ك٠ حًَُٔ٘ش ُْ طظ ّٔ ٍ حُل٬ك٤ٖ ا٠ُ ػ ّٞ َّ ، ػزَ حُيُٝش ٝ رظل ٗظخؽ ٤ٌِّٓش ؿٔخػ٤ّش ُِٔـظٔغ ًٌ

ٓـظٔغ اٗظَح٢ً . ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي ، ، ًٔخ ر٤ّٖ ط٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ك٠ ٓوخٍ ٛخّ َٗ٘ رؼي ٓيّس ه٤َٜس ٖٓ ط٣َٜلخص ٓخٝ ، إٔ 

ش كظ٠ ك٠ ّٓ  حُظـخٍس ٝ حُٜ٘خػش . ًظذ :  ٤ٌِٓش حُيُٝش ٤ُٔض طخ

 

ٓغ يُي ، ٣ؿد إٔ ٗالقع أّٗٚ ك٠ ٓح ٣طَٛ ذ٘ظحّ ج٤ٌُِٔس  كاّٗٚ ُْ ٣طًٍُ ضٔحٓح . ؿحُرح ٓح ٗوٍٞ " ئٕ ٗظحّ " ج٤ٌُِّٔس هى " 

٤ِّح ك٠ ًٛج جُهْٟ . ضر ٤ِّس ٝ ٣ؼ٠٘ ًًُي إٔ جُكن جُرٍؾٞج١َ ُْ ٣ِؾ ً ٤ّٖ ضًٍُ ذحألْحِ " ٝ ًٛج ٣ؼ٠٘ أّٗٚ ُْ ٣طًٍُ ذٛلس ً

جإلقٛحت٤حش جًًٌُٔٞز أػالٙ إٔ ج٤ٌُِٔس جُلٍو٣س ال ضُجٍ ٓٞؾٞوز ؾُت٤ح ك٠ جُٛ٘حػس ٝ جُلالقس ٝ جُطؿحٌز ٝ إٔ ج٤ٌُِّٔس 

جإلٖطٍج٤ًّس جُؼحٓس ال ضطٔػَّ ٤ًِح ك٠ ٤ٌِٓس جُٗؼد ذأٍْٙ ذَ ضَٗٔ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ج٤ٌُِٔس ٝ إٔ ٤ٌِٓس جُٗؼد ذأٍْٙ ال ضُجٍ 

ىز جإلهطٛحو ج٢٘٠ُٞ . ضططِد ٜٗح٣س جُكن جُرٍؾٞج١َ ك٠ نْٟ ٗظحّ ٤ٌِٓس ٓؿطٔغ ٞؼ٤لس ك٠ جُلالقس ، جُط٠ ٢ٛ هحػ

َّ . ذٞٞٞـ ُْ  س ُِٔؿطٔغ ًٌ ّٓ َّ ْٝحتَ جإلٗطحؼ ئ٠ُ ٤ٌِّٓس ػح ئٖطٍج٢ً ، ٓػِٔح ٣ٍجٙ ٓحًٌّ ٝ ٤٘٤ُٖ ، ضططِد ضك٣َٞ ً

َ ئ٠ُ ًٛٙ جٍُٔقِس . ال ٗظ٣ٍح ٝ ال ػ٤ِٔح ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗٓطهّق ذحُٜٔحّ جُٛ ّٚ ؼرس ؾىّج جُط٠ ضًَٞ ُىًطحض٣ٌٞس ٗطٞ

 جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ك٠ ًٛج جُٟٔٔحٌ .
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ّٕ ًالّ ٖٓ ٤ٌِٓس جُٗؼد ذأٍْٙ ٝ ج٤ٌُِٔس جُؿٔحػ٤س ضوط٠ٟ ٓٓأُس جُو٤حوز ، ٣ؼ٠٘ ٓٓأُس  ٝ أًػٍ ٖٓ يُي ، ٣ؿد ػ٤ِ٘ح ٌؤ٣س أ

 (  68" )  أ٣ّس ٠روس ضٔٓي ذح٤ٌُِٔس كؼال ٝ ٤ُّ كو١ هٞال .

 

ّْ ك٠ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ، ٤ُٔض حُٔظَٜ حُٞك٤ي . اً ٛ٘خُي  ػْ ٛ٘خُي ه٤٠ّش إٔ ح٤ٌُِٔش ، ر٤٘ٔخ ٢ٛ حُٔظَٜ ح٧ٓخ٢ٓ ٝ ح٧ٛ

َّ  -2حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘خّ ك٠ ٤ٍَٓٝس ح٩ٗظخؽ ٝ  -1ٓظَٜحٕ آهَحٕ :  َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٣ظ ػ٬هخص حُظ٣ُٞغ . ٬ًٛٔخ ، ك٠ ظ

ػخ ، ا٠ُ ىٍؿخص ٓظلخٝطش ، رخُلن حُزَؿٞح١ُ . ٝ هي ٍأ٣٘خ ٓخٍ ّٞ "  ، ٣ّٜذ ح٩ٛظٔخّ ػ٠ِ حُلّن  ٗوى ذٍٗحٓؽ ؿٞضحًْ ك٠ " ِٓ

حُزَؿٞح١ُ ح٬ُُّٔ ُِ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً ُِظ٣ُٞغ كٔذ حُؼَٔ ٝ ٓخٝ ٣ؼٞى ا٠ُ ًُي ك٠ ح٩ٓظٜ٘خى أػ٬ٙ . ٫ ٗٔظط٤غ اُـخء حُلّن 

ّٗٔخ رٔٔظطخػ٘خ َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٝا ٝ ٣٘زـ٠ إٔ ٗليّىٙ ربٓظَٔحٍ.  حُزَؿٞح١ُ اُـخءح طخٓخ ك٠ ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ك٠ ظ

ٌُٜح ٣ؼِٟ طَك٤ذ ٤٘٤ُٖ د " حُٔزٞص ح٤ُ٘ٞػ٤ش " ٌُٜٞٗخ ًخٗض طٔؼَّ طـخُٝح ُِلّن حُزَؿٞح١ُ ك٠ ػ٬هخص حُظ٣ُٞغ ك٠ 

 –، ًخٗض حُيٍؿخص أًؼَ ٖٓ ػٔخ٤ٗش  1950ًُي أّٗٚ هزَ  –ؿخٗذ ٓؼ٤ّٖ . ٝ ٓؼَّ كظ٠ ِّْٓ ح٧ؿٍٞ ًٟ حُؼٔخ٠ٗ ىٍؿخص طلي٣يح 

 ٌٖ ٍإ٣ش ًُي ً٘ت هخٍ ٝه٢ّ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُظلي٣ي . ٌُٖ ٫ ٣ٔ

 

ك٠ حُظ٣ُٞغ ٝ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘خّ ك٠ ح٩ٗظخؽ ٝ طو٤ْٔ  –ُٞ ُْ ٣ليّى حُلّن حُزَؿٞح١ُ ك٠ ٌٛٙ حُـٞحٗذ ٖٓ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ 

 ١ ، ػ٠ِ ٗظخّ كبّٗٚ ٤ٓ٘ٔٞ ٝ ٌٛٙ حُـٞحٗذ ٢ٛ ٝ طؤػ٤َحُو٢ّ حُظل٣َل٢ ٓظئػَ رٜلش ػ٤ٌّٔش ، ك٠ اطّـخٙ رَؿٞحُ -حُؼَٔ 

ش ًٔخ ٠ِ٣ :  ّٓ  ح٤ٌُِّٔش . ُّوٚ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ٌٛٙ حُ٘وخ١ حُٜخ

 

ٖٓ جُٛك٤ف ضٔحٓح إٔ ٣ؼط٢ جُ٘حِ َٝٗح ًحٓال ُِىٌٝ جُك١ٞ٤ ُ٘ظحّ ج٤ٌُِّٔس ك٠ ػالهحش جإلٗطحؼ ٌُٖ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٛك٤ف أ٥  " 

٤ّح ، ٝ ضأغ٤ٍ ٗظحّ ج٤ٌُِٔس جًُٟ ٣ٔحٌْٚ جُٔظٍٜجٕ ٣ؼطٞج َٝٗح َُٜ إٔ ٓٓأُس ج٤ٌُِٔس هى ٝهؼص ٓؼحُؿطٜح كو١ ٤ٌِّٖح أّ كؼِ

ٝ ئ٠ُ ضأغ٤ٍ جُر٤٘س جُلٞه٤ّس ػ٠ِ جُوحػىز جإلهطٛحو٣س  -جُؼالهحش ذ٤ٖ جُ٘حِ ٝ ٌَٖ جُط٣َٞغ  -ج٥نٍجٕ ٖٓ ػالهحش جإلٗطحؼ 

َّ ظٍٝف ٓؼ٤ّ٘س . ج٤ُٓحْس ٢ٛ جُ طؼر٤ٍ جًٍُُٔ ػٖ كًٜجٕ جُٔظٍٜجٕ ٝ جُر٤٘س جُلٞه٤س ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ِؼرٞج وٌٝج ق٣ٞ٤ح ك٠ ظ

جإلهطٛحو . ٓح ئيج ًحٕ جُه١ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٝ ج٤ُٓح٢ْ ٚك٤كح أٝ ؿ٤ٍ ٚك٤ف ٝ أ٣ّس ٠روس ضٔٓي ذحُو٤حوز ٣كىّو أ٣ّس ٠روس 

 (69" )ضِٔي ًٛٙ جُٔٛحٗغ ذحُلؼَ . 

  

َّ ٖٓ حُوخػيس ح٩هظٜخى٣ش ) ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ (  َّ ح٩ٗظَح٤ًش ك٠ ً ٝ ر٤ٖ حُز٤٘ش حُظلظ٤ّش      ٗظ٤ـش ٌُٜٙ حُظ٘خه٠خص حُلظ٤ّٔش ك٠ ظ

ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ، طُٞي حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس ربٓظَٔحٍ ٝ ًٌُي كظ٤ّٔخ ىحهَ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ ػٖ ٌٛح طٌِّْ ٓخٝ ك٠ 

 حُظ٣َٜق حُظخ٢ُ : 

 

َّ ٣ّٞ ٝ ًَ ْحػس ،  ٣ِى هحٍ ٤٘٤ُٖ : " ئٕ جإلٗطحؼ جُٛـ٤ٍ"  ٝ ذٌٛٞز ػل٣ّٞس   جٍُأْٔح٤ُس ٝ جُرٍؾٞج٣َس ذاْطٍٔجٌ ، ك٠ ً

َّ ٖٓ ٚلٞف  ٝ ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ . "  ٝ أ٣ٟح  ضُٞى جُرٍؾٞج٣َس ٖٞٔ ؾُء ٖٓ جُطروس جُؼحِٓس ٝ ػ٘حٍٚ جُكُخ . ك٠ ً

وٕٝ ػ٠ِ ١ٔٗ جُك٤حز جُرٍؾٞج٣َس  ّٞ  ( 70" .)جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ ٖٞٔ ّٓٞظل٠ جُىُٝس ٝ أؾُٜز أنٍٟ ، ٛ٘حُي أٗحِ ٣طؼ

 

ىٕٝ ػ٠ِ ك٠ ؿ٤ٔغ ٌٛٙ ح٤ُٔخى٣ٖ ، ًل٤ِٜش ُظ٘ ّٞ خه٠خص ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حُٞؿٞى حُٔٔظَٔ ُِلّن حُزَؿٞح١ُ ، ٛ٘خُي أٗخّ :" ٣ظؼ

٣َ١وش حُل٤خس حُزَؿٞح٣ُش " ٝ رخُظخ٠ُ ٣ٜزلٕٞ هخػيس ٩ٓظ٬٤ء حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس ػ٠ِ حُِٔطش ٌُٖ حُوٞس حُو٤خى٣ّش ، ًَِٓ 

َّ ح٩ٗظَح٤ًش  ح٧هَ اػَاطٔخّ  حُظـ٤٤َ ح٩ٗظَح٢ً ٤ٌُِِٔش  رخ٧ٓخّ .  ػ٠ِ –حُو٤خىس حُزَؿٞح١ُ ح٢ِٛ٧ ، ٫ ٣ٌٖٔ ٛ٘خ ك٠ ظ

 ٢ٛ رخ٧كَٟ كؼ٤ِخ ك٠ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ُزِي اٗظَح٢ً كٔذ اٗخٍس ٓخٝ ٫كوخ : 

 

ؾى أٗحِ ك٠ جُكُخ "  ُٝ ٍ ئ٠ُ جُطؼح٤ّٗٝحش جُلالق٤ّس  ّٞ ٓغ جُػٌٞز جإلٖطٍج٤ًس ٣ؿىٕٝ أٗلْٜٓ ْٛ ضكص جُ٘حٌ . َٖٓ جُطك

ئٌّْٗ ضوٕٞٓٞ ذحُػٌٞز جالٖطٍج٤ًس ٝ ذؼى ال ضؼٍكٕٞ وى جُكّن جُرٍؾٞج١َ ضٛىّٝج ُِىكحع ػ٘ٚ . ػحٌٞٞٙ ٝ ق٤ٖ ٍٖػ٘ح ك٠ ٗ

 ( 71" .)  أُٝثي ك٠ جُِٓطس جُٓحت٣ٍٖ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ–أ٣ٖ ضٞؾى جُرٍؾٞج٣َس . ئٜٗح ذحُٟر١ وجنَ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ 

 

ًَّ ٓخٝ ٛ٘خ رخ٣ٌُٖ ػخٍٟٞح حُظل٣َٞ ا٠ُ حُظؼخ٤ّٗٝخص حُل ٬ك٤ّش أٝ رٌِٔخص أهَٟ ًَٓ٘ش حُل٬كش كبّٗٚ ٤٘٣َ ا٠ُ ػ٘خَٛ ك٤ٖ ٣ٌ

حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ػ٤٣ٍٖٞ ك٠ حَُٔكِش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ٖٓ حُؼٍٞس ح٤٘٤ُٜش ٌُٖ ح٣ٌُٖ أٍحىٝح إٔ ٣ٞهلٞح حُؼٍٞس 

ُٞح رب١َحى ا٠ُ ٓؼخٍٟش حُؼٍٞس ١خ ّٞ ٍ ا٠ُ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ح٣ٌُٖ طل ّٞ خ ريأص طظل ّٔ ُٔخ ًخٗض طظويّّ ٗلٞ حَُٔكِش ُ

ح٩ٗظَح٤ًش . رؼزخٍحص أهَٟ ، ُْ ٣ٌٛزٞح ك٠ حُٞحهغ ، أريح ٝ كؼ٬ أرؼي ٖٓ ًْٜٞٗ ى٣ٔوَح٤١ٕٞ رَؿٞح٣ُٕٞ ٝ ُْ ٣وطؼٞح أريح 
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ٍحى٣ٌخ٤ُخ ٓغ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش . ٌٛٙ حُظخَٛس  " ٖٓ ى٣ٔوَح٤٤١ٖ رَؿٞح٤٣ُٖ ا٠ُ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ" ًخٗض 

 ش رزِي ٓؼَ ح٤ُٜٖ ك٤غ ططِّزض حُؼٍٞس َٛحػخ ى٣ٔوَح٤١خ ٬٣ٞ١ ًَٔكِش ٓخروش َُِٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش . هخٛ

      

حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش ، ٓؼِٔخ ٓزن ٝ إٔ ٍأ٣٘خ ، إٔ  كؼ٠ٌُِٖ ٬ٓكظخص ٓخٝ أَٗٔ رٌؼ٤َ ٝ ط٘ٔلذ ػ٠ِ أ١ ٓـظٔغ اٗظَح٢ً . 

خّ ٣َٕٝ أّٜٗخ ًٛزض ًؼ٤َح ا٠ُ ح٧ٓخّ ٝ ٫ ٣ٞىّٕٝ حُظويّّ ٓؼٜخ . ٝ هي طٞحَٛ ح٢٠ُٔ هيٓخ ٝ ١خُٔخ أّٜٗخ طوّٞ رٌُي ٤ٓٞؿي أٗ

 ػخُؾ ٓخٝ ٌٛٙ حُظخَٛس رخٌُحص ك٠ ط٣َٜق ٛخّ آهَ ه٬ٍ ٓؼًَظٚ حٌُزَٟ ح٧ه٤َس :

  

ّْطٕٞ ٌٓطٞك٢ جأل٣ىٟ ، أٌجوٝج جُػٌٞز . ٝ ٖٓ ؾٜ " حٍ ٝ جُلالّقٕٞ جُلوٍجء ٝ جُٔطٞ ّٔ س ئغٍ جُػٌٞز جُى٣ٔوٍج٤٠س ُْ ٣وق جُؼ

أنٍٟ ، ُْ ٣ٍو ػىو ٖٓ ػ٘حٍٚ جُكُخ ج٢ُّٟٔ هىٓح ، كرؼْٟٜ ضٍجؾغ ٝ ػحٌٜ جُػٌٞز . ُٔحيج ؟ ألّْٜٗ أٚركٞج ّٓٞظل٤ٖ 

 (72)  ْح٤ٖٓ ٝ أٌجوٝج جُكلحظ ػ٠ِ ٓٛحُكْٜ ًّٔٞظل٤ٖ ْح٤ٖٓ ."

  

ش أٗخّ ٣لوّوٕٞ رؼٞ حُٜٔخُق ٝ ٣ظّـٜٕٞ ا٠ُ ٍكٞ ح٢ّ٠ُٔ رخُؼٍٞس هُيٓخ ٧ٕ ٓ ّٔ ٜخُلْٜ طٜزق ك٠ هطَ ك٠ ًَ حُؼٍٞحص ػ

ق ًُي ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ هخث٬ :  ّٟ ٝ ٝ 

 

ئّْٜٗ ٣ورِٕٞ ذىًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ئ٠ُ وٌؾس ٓؼ٤ّ٘س ٝ ٖٞٔ ئ٠حٌ ٓؼ٤ّٖ ٝ ْٛ ٣رطٜؿٕٞ ُرؼٝ ئٗطٛحٌجش جُر٤ٍُٝطح٣ٌح " 

٢ٌٓ ٖرحًْٜ جُكًٌز .  ألّٜٗح ْطؿِد ئ٤ُْٜ ذؼٝ جُٔ٘حكغ ٝ ق٤ٖ ٣ٟٕٔ٘ٞ ٓ٘حكؼْٜ ، ٣ٗؼٍٕٝ أّٗٚ قحٕ ٝهص ق١ّ جٍُقحٍ ٝ 

ٝ ك٠ ٓح ٣طؼِن ذٔٔحٌْس جُىًطحض٣ٌٞس جُٗحِٓس ػ٠ِ جُرٍؾٞج٣َس ، ك٠ ٓح ٣طؼِن ذطؿحَٝ جُهطٞز جأل٠ُٝ ٖٓ جألُق ٤َٓ ] أ١ 

ض٠ ٝ ػ٢ِ إٔ أٍُٗ ٖٓ جُكحكِس ! ّّ " ٓٞجِٚس جُػٌٞز ذؼى ئكطٌحى جُِٓطس [ ك٘ؼطًٌ ، وػٞج ؿ٤ٍٗح ٣وّٞ ذحُؼَٔ ، ًٛٙ ٓك١ّ

(73 ) 

  

٣ؼ٠٘ إٔ ؿ٤ٔغ أٓؼخٍ ٛئ٫ء ٍؿؼ٤ّٕٞ ٫ ٣َؿ٠ ْٜٓ٘ ه٤َح . اً ٖٓ حٌُٖٔٔ ًٔذ رؼ٠ْٜ ػزَ حَُٜحع ؿ٤َ أّٗٚ  ٝ ٌٛح ٫ 

 ٣ـذ هٞٝ َٛحع . ٝ رخ٠ُز٢ رؼي حُٔوظطق أػ٬ٙ ، ٣ظخرغ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ هخث٬ : 

 

٣س ضطٍهّد ٓؿ٤ثٌْ  ئ٤ُٜح .        ٗٞوّ إٔ ٗطوّىّ ذ٤ٛ٘كس ُٜإالء جٍُكحم : ٖٓ جُهطٍ جُٞهٞف ك٠ ٓ٘طٛق جُط٣ٍن ! جُرٍؾٞجَ" 

ٌّٓٞج ذحُٛلٞف ٝ ٝجِٚٞج جُطوىّّ ! "   (  74) ضٔ

      

ّٕ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ ًٔزْٜ ٣ٔؼِّٕٞ ؿِءح ٛخٓخ ٖٓ حُوخػيس ح٩ؿظٔخػ٤ش ُِظل٣َل٤ش ك٠ أػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص   ٌُٖ ٖٓ حُل١ّٞ٤ اىٍحى أ

ّْ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ًُي حُلِد ك٠ ٓلخُٝظْٜ ا٣ـخى ٓ٘ي ُ٪ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش حُز٤َُٝظخ٣ٍ ش ٝ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٓؼِٔخ ط

حص ، ْٛ رخ٠ُز٢ أػ٠ِ ه٤خىحص حُلِد ح٣ٌُٖ ٣ظزؼٕٞ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ٝ ح٣ٌُٖ ٣ٔؼِّٕٞ حُوطَ ح٧ًزَ ػ٠ِ  َّ ػيّس ٓ

ؼَ آظ٤خُحص ك٠ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٣٘زـ٠ إٔ ٣ٌٞٗٞح حُٜيف ح٧ٓخ٢ٓ َُِٜحع حُؼ١ٍٞ . ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣ٔ٘يٝح ٣َٗلش أً

٫ص حُظ٠ طؼٜق رٌٜٙ ح٩ٓظ٤خُحص ٝ ح٣ٌُٖ ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ظ٬ػزٞح رخُٔظخَٛ حُِٔز٤ش  ّٞ حُظل٤ٌَ      –حُٔـظٔغ ك٠ ٓوخٝٓش أًزَ ُِظل

 حُظ٠ طِ٘ع ٗلٞ حُظٍٜٞ ك٠ ٛلٞف ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ػ٠ِ أٓخّ حُٔٞهغ ًٟ ح٩ٓظ٤خُ . –ٝ ٢ٔٗ حُؼ٤ٖ حُزَؿٞح٤٣ُٖ 

  

َّ حُٔـظٔغ ، ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ٌْٜٔ٘ طٞك٤ي هٟٞ ٓؼَ ٌٛٙ  ٝ أرؼي ٖٓ ًُي ، اّْٜٗ ْٛ  ح٣ٌُٖ ٣٘ٔوٕٞ ٓؼخٍٟش حُظويّّ ح٩ٗظَح٢ً ك٠ ً

 حُٔؼخٍٟش كٍٞ ه٢ ٝ رَٗخٓؾ اٗظَح٤ّ٤ًٖ : طٞك٤َ حُو٤خىس ٝ حُظٞؿ٤ٚ ٝ كظ٠ طل٣ٌَٜخ ُٔلخُٝش ح٩ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش 

ّْٜٗ ٣وٞىٕٝ ٝ رخُطزغ ْٛ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ؼِٕٔٞ كو٢ ًوخىس ٌُٜٙ حُوٟٞ رَ ًٌُي ٣ٞكّ  َٕٝ ُٜخ أك٠َ ؿطخء ُِؼٍٞس ح٠ُٔخىس رٔخ أ

 ػ٘خَٛ ٖٓ حُلِد ٝ ربٌٓخْٜٗ آظـ٬ٍ ٓخ ُِـٔخ٤َٛ ٖٓ اكظَحّ ُِلِد ٝ ُو٤خىطٚ . ٌُٜح ٗزّٚ ٓخٝ ا٠ُ ٓٔؤُش :

  

 "  . أُٝثي ك٠ جُِٓطس جُٓحت٣ٍٖ ك٠ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ–ئٜٗح ذحُٟر١  وجنَ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ " 

 

طو٤ْٔ حُؼَٔ حٍُٔٞٝع  ٝ ح٩هظ٬كخص ك٠ حُيهَ ٝ روخ٣خ حُؼ٬هخص حُِٔؼ٤ش اُن       –ـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ًحطٚ طٞكَّ ط٘خه٠خص حُٔ

طٞكَّ ٫ كو٢ ح٤ٍٟ٧ّش ُؼ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ٢ٌُ طؤػَّ ربٓظَٔحٍ ك٠ حُٔـظٔغ  –ٝ ًٌح طٞحَٛ طؤػ٤َ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُزَؿٞح٣ُش 

ًٞح هخػيس اؿظٔخػ٤ّش ُِؼٍٞس ح٠ُٔخىس .     ٝلٞف حُؼ٤ِخ ُِلِد ػخٓش ٝ ٌُٖ ٝ روخٛش ٢ٌُ طظَٜ ربٓظَٔحٍ ك٠ حُٜ َّ ٢ٌُ ٣ل

ٍ ا٠ُ رَؿٞح٤٣ُٖ ٣ٝـيٕٝ هٞٗش ُِؼٍٞس.  ّٞ ى ٝؿٞىْٛ ك٠ طِي حُٔٞحهغ ، ٣ظّـٜٕٞ ا٠ُ حُظل َّ ٝ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ حُو٤خى٤٣ٖ ًخكش ُٔـ
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ىٕٝ ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼ٤ٖ حُزَؿٞح١ُ ٝ ّٞ ٣ظزّٕ٘ٞ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝه٢ ٤ٓخ٢ٓ طل٣َل٤٤ٖ،  ٌُٖ ٌٛح ٣ؼ٠٘ إٔ رؼ٠ْٜ ، ٫ ٤ٓٔخ ح٣ٌُٖ ٣ظؼ

٤ٓلؼِٕٞ ًٌُي ٝ أّٗٚ رخُظخ٢ُ ٓظٌٕٞ ُْٜ كخؿش ٝ كَٛش حُظلخُق ٝ ًٔذ ح٧ٜٗخٍ ُٔلخُٝش ح٩ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُِٔطش ٝ اػخىس 

٤ًش ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝٓؼِٔخ ُّوٚ ٓخٝ ، ٤ٓزو٠ ٌٛح حُلخٍ ػ٠ِ ١ٍٞ حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ا٠ُ إٔ طُلَ ط٘خه٠خص ح٩ٗظَح

 ػزَ حُظويّّ حُؼ١ٍٞ ٛٞد حُ٘ٞػ٤ش .

 

ًش ُِٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ٗظ٤ـش ٌٛح  َّ س حُٔل ّٞ َّ حُو َّ ح٩ٗظَح٤ًش رَ ٣ظ ٫ ٣٘ظ٠ٜ حَُٜحع حُطزو٢  ٝ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ك٠ ظ

 ش أٝ ٣ليّى ٓخ اًح ٣ٞحَٛ حُٔـظٔغ حُظويّّ ٛٞد ح٤ُ٘ٞػ٤ –٫ ٤ٓٔخ حَُٜحع ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش  –حَُٜحع 

 ) ػ٠ِ ٓيٟ ه٤َٜ ( ٣ظَحؿغ ٗلٞ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٓؼِٔخ ُّوٚ ًُي ٓخٝ هز٤َ ٝكخطٚ : 

 

ٝهغ ضكى٣ى جُط٘حهٝ جٍُت٢ٓ٤ وجنَ جُرالو ػ٠ِ أّٗٚ ذ٤ٖ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُرٍؾٞج٣َس . ٝ ذؼى غالغ٤ٖ ْ٘س ، أغ٤ٍش  1949ك٠ " 

ّٕ جُٞٞغ ذىأ ٣ ّٖٓ . ٓح ٢ٛ ؿح٣س جُػٌٞز جُػوحك٤س جُر٤ٍُٝطح٣ٌس ٓؿىّوج ٓٓأُس جٍُٛجع جُطرو٢ ٝ أ٣ٟح ٝهغ ضكى٣ى أ طك

جٌُرٍٟ؟ ئٜٗح نٜٞ جٍُٛجع جُطرو٢ . ًحٕ ٤ُٞضٗحٝض٠ٗ  ٣ٍكغ ٗظ٣ٍس ئٗطٜحء جٍُٛجع جُطرو٢ ٌُّ٘ٚ ٛٞ يجضٚ ُْ ٣ٌّق أذىج 

ػٖ نٜٞ جٍُٛجع جُطرو٢ . أٌجو إٔ ٣ك٢ٔ ٓؿٔٞػس نٞٗطٚ ٝ أضرحػٚ جُٔه٤ِٖٛ . أٓح ٤ُٖ ذ٤حٝ كأٌجو جإل٠حقس 

 (75" ) ٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ قحٍٝ جُو٤حّ ذاٗوالخ . َٛ ئٗط٠ٜ جٍُٛجع جُطرو٢ ؟ ذحُر

  

ٝ ك٠ هظخّ ٌٛح حُٔوخٍ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ حُؼٞىس رٌَ٘ ٓوظَٜ ا٠ُ ػي٣ي حُ٘وخ١ حُظ٠ ؿَٟ ُٜٔٔخ هز٬ ٝ حُظ٠ ٢ٛ َٓطزطش 

ػ٠ِ حُو٢ ح٧ٓخ٢ٓ  رزؼٞ حُو٠خ٣خ حٌُزَٟ حُظ٠ رَُص ٓٞحء ك٠ ٌَٗ ؿ٤َ ٣و٢٘٤ أٝ ه٬ك٢ أٝ ك٠ ٌَٗ ٛـٞٓخص ٓزخَٗس

َّ ىًظخط٣ٍٞش  ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ رٜيى حُطزوخص ٝ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ٗظ٣َّش ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . 

 

 جُرٍؾٞج٣َس وجنَ جُكُخ :  

 

كظ٠ رؼي ًَٓ٘ش  َٛ ٣ّٜق حُوٍٞ ٓؼِٔخ هخٍ ٓخٝ رـ٬ء ، إ حُزَؿٞح٣ُش ًطزوش ٣ظٞحَٛ ٝؿٞىٛخ ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً

 ؟  ح٤ٌُِٔش ؟ ػْ َٛ ٣ّٜق حُوٍٞ ٓؼَ ٓخٝ إ حُزَؿٞح٣ُش ٢ٛ رخ٠ُز٢ ىحهَ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ٝ ٤ًق ٣٘زـ٠ كْٜ ًُي

ف ك٠ ٤ٌِّٓش     َّ َّ ح٩ٗظَح٤ًش ) ػوذ ًَٓ٘ش ح٤ٌُِٔش ( ًطزوش طظٜ ٫ ، ٣ـذ حُوٍٞ إ حُزَؿٞح٣ُش ٫ طٞؿي ، ١زؼخ ، ك٠ ظ ّٝ أ

َّ حَُأٓٔخ٤ُش . ُٞ ٓلز٘خ ٌٛح حُٔلّٜٞ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، ٣ظؼ٤ّٖ إٔ هخٛش ُٞٓخثَ ح٩ٗظخؽ ػ٠ِ ؿ َحٍ ٓخ طلؼَ ك٠ ظ

 ٗوِٚ ا٠ُ إٔ حُزَؿٞح٣ُش كؼ٬ ؿ٤َ ٓٞؿٞىس ٝ ٫ ٣ٌٜٔ٘خ ًُي ػوذ طل٣َٞ ٗظخّ ح٤ٌُِّٔش . ٌُٖ ربٓظؼٔخٍ ًحص حُط٣َوش 

٤ٓظّٞؿذ ػ٤ِ٘خ أ٠٣خ إٔ ٗوِٚ ا٠ُ إٔ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ُْ  – حُظ٠ ٣ـذ ٝ حُلّن ٣وخٍ ط٤ٛٞلٜخ رؤٜٗخ ا٫ٌٞٓٓظ٤ٌ٤ش ٝ آظخط٤ٌ٤ش –

طؼي طٞؿي ػوذ ًَٓ٘ش ح٤ٌُِّٔش ٧ٕ حُٔلّٜٞ حُٔليّى ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٛٞ أّٜٗخ ١زوش ٫ طِٔي ٝٓخثَ اٗظخؽ . ٝ اًح ًخٗض حُلخٍ ٌٛٙ 

ٞىس ( ٝ ػٖ رَؿٞح٣ُش ) ؿ٤َ رخُظخ٠ُ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ أّٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حُز٬ٛش حُلي٣غ ػٖ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ) ؿ٤َ حُٔٞؿ

ٓٞؿٞىس ( . ٝ ٌٌٛح ربٌٓخٗ٘خ ٍإ٣ش أ١ ه٢ِ  ٓظٔوط٘خ ك٤ٚ ٌٛٙ حُط٣َوش ٝ ٤ًق ٓظٔوط٘خ كؼ٬ ك٠ ح٩ُظوخء ٓغ أٍٛخ١ 

 هَٝط٘خف ٖٓ حُظل٣َل٤٤ٖ ٝ ٗظ٣َظْٜ كٍٞ " ىُٝش حُ٘ؼذ رؤَٓٙ " .

 

ٍ ٗٞػ٢  ٣ٜ٘ي ٬ً  ّٞ َّ رظل ٫ أ٠٣خ . ٝ ٣٘ٔلذ ٌٛح ػ٠ِ حَُٜحع طؼِّٔ٘خ حُـي٤ُّش إٔ َٛحع ح٧ٟيحى ػ٘يٓخ ٣ٔ ّٞ ح٠ُيّحٕ طل

ًِّ ىًظخط٣ٍّٞظٜخ ٢ٛ ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش    ر٤ٖ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُزَؿٞح٣ُش كِٔخ طلظّي حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُِٔطش ٖٓ أ٣يٟ حُزَؿٞح٣ُش طَ

ٍ ٖٓ ١زوش ٓلٌٞٓش ا٠ُ ١زوش كخًٔش ٝ ٖٓ ١زوش ٫ طِٔي ٝٓخثَ اٗظخؽ ا٠ُ حُ ّٞ ٔخٌُش ؿٔخػ٤ّخ ُٞٓخثَ ٝ طَٔ٘ى ح٤ٌُِّٔش  كظظل

ّٜٗخ طٞحَٛ حُٞؿٞى ا٠ُ كيّ طلو٤ن ح٤ُ٘ٞػ٤ش ربُـخء ًخكش ح٩هظ٬كخص  ّٕ ٌٛح ٫ ٣ُِـ٠ رؼيُ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًُي ح ح٩ٗظخؽ . ؿ٤َ أ

٧ّٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿي ر٤َُٝظخ٣ٍخ ىٕٝ رَؿٞح٣ُش       –حُزَؿٞح٣ُش  –حُطزو٤ش ٝ أٓخٜٓخ . ٝ ا٠ُ ًُي ، رخُظخ٠ُ ٣ٞؿي ٗو٠٤ٜخ 

ٍ ك٠ ح٩طّـخٙ ح٠ُٔخى كـيص ٖٓ ١زوش كخًٔش ا٠ُ ١زوش ٓلٌٞٓش       ّٞ ص حُزَؿٞح٣ُش  رظل َّ ٝ حُؼٌْ رخُؼٌْ . ك٠ حُٞحهغ ، ٓ

 ٝ ٖٓ ١زوش ًحص ٤ٌِٓش هخٛش ُٞٓخثَ ح٩ٗظخؽ ا٠ُ ١زوش طلظوي ا٠ُ ٤ٌِٓش ٝٓخثَ ح٩ٗظخؽ .

 

ٜٞى رخُزَؿٞح٣ُش ٛٞ حُطزوش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ ٤ُْ ح٧كَحى ُ٘ؼخُؾ ٓٔؤُش حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ػٖ ًؼذ . ٛ٘خ حُٔو

٤ٖٗ ُٜخ ك٠ ٝهض ٓؼ٤ّٖ ٝ هخٛش ٤ُْ كو٢ أٝ كظ٠ّ رخ٧ٓخّ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ حُٔطخف رْٜ ػ٘ي حُظ٤ًَِ ح٧ٍٝ  ّٞ رخٌُحص حٌُٔ

ش ٓ ّٔ َّ ح٩ٗظَح٤ًش ػ ٞحهغ طٞؿي رٜخ ٤ٌِٓش ُيًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ) حُظ٠ ، ُِٟٞٞف ٣ٌٖٔ ٗؼظٜخ رخُزَؿٞح٣ُش حُوي٣ٔش ( . ك٠ ظ
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َّ حَُأٓٔخ٤ُش . كٖٔ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ ػخٓش  كَى٣ش ٝ آظـ٬ٍ حُؼَٔ حُٔؤؿٍٞ كؼ٬ ٝ كَك٤ّخ ٝ رخٌَُ٘ حُـ١َٛٞ ًحطٚ ك٠ ظ

س ٝحكيس . ٝ ك٬٠ ػٖ ًُي ، كظ٠ رؼي إٔ  َّ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ػوذ اكظٌخى حُِٔطش إٔ طٜخىٍ ؿ٤ٔغ حُٔئٓٔخص حُزَؿٞح٣ُش ٓ

ش كخ٫ص ٖٓ حُؼ٤ِّٔخص ؿ٤َ حُوخ٤ّٗٞٗش ٝ كٞح٤ٗض ٤ٌِٓش هخٛش ُِظـخٍس  ٣ُلظّي ٤ًِخ ٖٓ حُزَؿٞحُ ّٔ ٣ش حُوي٣ٔش ٍأٓٔخُٜخ حُٔخرن ، ػ

ك٠ حُٔٞم حُٔٞىحء اُن . ًحص ى٫ُش أًزَ ٓغ ًُي ٢ٛ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُو٤خىس ٝ حُـٔخ٤َٛ ك٠ ح٩هظٜخى ح٩ٗظَح٢ً . إ ًخٕ ه٢ 

      –ك٠ ٗلْ حُٞهض حٌُٟ طؼ٠٘ ك٤ٚ ٫ٓٔخٝحس ٓظٌٕٞ ػ٬هخص طؼخٕٝ ٍكخه٢ ٢٘٤٘٤ُ ك٠ حُو٤خىس ، كبٕ ٌٛٙ حُؼ٬هخص  –ٓخ٢ًٍٔ 

ٍ حُؼ٬هخص ر٤ٖ  ّٞ ٝ ٓؼَ ح٬ُٓٔخٝحس ٌٛٙ ٤٠ُ٤ّٓن ػ٤ِٜخ ٤ٗجخ ك٤٘جخ . ٌُٖ اًح ًخٕ ه٢ طل٣َل٢ ك٠ حُو٤خىس ، كبٕ ٌٛح رخُظخ٠ُ ٤ٓل

 حُوخىس ٝ حُٔوٞى٣ٖ ا٠ُ ػ٬هخص هٔغ ٝ ػ٬هخص طؼ٠٘ ح٩ٓظـ٬ٍ . 

 

٘خٍى حٌُٞحىٍ حُو٤خى٣ش ك٠ ػَٔ ٓ٘ظؾ ا٠ُ ؿخٗذ حُـٔخ٤َٛ ، ُجٖ ٍكؼض ك٠ ٗلْ حُٞهض ٓيحه٤ِٜخ ٗٔزش ُٔيحه٤َ ُجٖ ُْ ط

ًِّص ح٩ىحٍس             حُـٔخ٤َٛ رظؼ٤ٔن ح٩هظ٬كخص ك٠ ح٧ؿٍٞ ٝ حُؼ٬ٝحص اُن ، ُجٖ ٟٝؼض حَُرق ٟٓٞغ حُو٤خىس ٝ ُجٖ ٍ

خٍ ح٤ُي٤ّ٣ٖٝ ّٔ كؼ٬ ػٖ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ٝ ػٞٝ طؼزجظٜخ ٤ٓخ٤ّٓخ ُِٔٔخٛٔش ك٤ٜخ ٝ طو٤٤ْ حٌُٞحىٍ  ٝ حُظوط٢٤ ر٤٘ٔخ طزؼي ؿٔخ٤َٛ حُؼ

خٍ ٝ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ك٠  ّٔ حُو٤خى٣ّش ، كـ٣َّٛٞخ ا٠ُ أ١ كيّ طوظِق حُؼ٬هش ر٤ٖ حٌُٞحىٍ ٝ حُـٔخ٤َٛ حُؼخِٓش ػٖ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُؼ

ُو٤خىس ك٠ حُُٞحٍحص ، حُٔخ٤ُش ٝ حُظـخٍس اُن ، اًح ٓخ حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ ؟ ٝ ك٠ ٓخ ٣ظَٜ رخُٔٞظل٤ٖ حُٔخ٤ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍٕٓٞ ح

اطّزؼٞح حُو٢ّ حُظل٣َل٢ ًحطٚ ، ٣ؼُِٕٞ أٗلْٜٔ ػٖ حُـٔخ٤َٛ ٝ حُؼَٔ حُٔ٘ظؾ ٝ ٣ًَِٔٝح كؼ٤ِّخ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔـخ٫ص ، 

 كب٠ُ أ١ كيّ ٣وظِلٕٞ ػٖ ٓ٘لٌّٟ حُٔئٓٔخص ٝ حُز٘ٞى حٌُزَٟ ك٠ حُزِيحٕ حَُأٓٔخ٤ُش ؟

 

خ ٛٞ ح٩هظ٬ف ر٤ٖ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٌٛح ٣ؼ٠٘ أّٗٚ ٝ إ ٤ٓطَ ٛئ٫ء حُظل٣َل٤٤ٖ ػ٠ِ ٤ٓخى٣ٖ ٛخٓش ؿ١َٛٞ ١زؼ

َّ ح٩ٗظَح٤ًش كبّْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ رؼيُ ك٠ ظَٝف طٔٔي ك٤ٜخ حُطزوش  ٖٓ ح٩هظٜخى ٝ أؿِحء ٛخٓش ٖٓ حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش اُن ك٠ ظ

َّ حُٔـظٔغ رخُِٔطش ٝ ح٩هظٜخى ح ّْ حٌُٟ ٣يكؼْٜ ٧ٕ ٣وٞٓٞح رٔلخُٝش ٗخِٓش حُؼخِٓش ك٠ ً ٩ٗظَح٢ً . ٌٛح ٛٞ حُٔزذ ح٧ٛ

٩كظٌخى حُِٔطش ٢ٌُ ٣ٔظط٤ؼٞح ٓظخرؼش ٜٓخُْٜ حُزَؿٞح٣ُش رؤٝكَ ػ٘خ٣ش ػزَ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ٝ ٌٛٙ ٢ٛ رخ٠ُز٢ 

 ح٤ٍَُٔٝس حُظ٠ ٜٗيٛخ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ . 

 

َّ ح ٩ٗظَح٤ًش ،  ُٖ ٣ظَٜ ٓؼَ أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ا٠ُ حُٔطق كل٤غ ٝ ػ٠ِ ىٍؿش ٓغ ًُي ٫ ٣ـ٤َّ ٌٛح ٖٓ أّٗٚ ك٠ ظ

ٌّٕ٘ٞ ٖٓ طل٣َٞ حُؼ٬هخص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝ حُؼ٬هخص حُٞحهؼش طلض ه٤خىطْٜ ٫ ٤ٓٔخ ٓغ  هيٍطْٜ ػ٠ِ ؿَّ ه٢ طل٣َل٢ ٤ٓظٔ

زلغ ٛئ٫ء حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ػٖ رؼ٠ْٜ حُـٔخ٤َٛ حُؼخِٓش ح٧ٓخ٤ّٓش ، ا٠ُ ػ٬هخص هٔغ ٝ ؿ٣َٛٞخ ا٠ُ ػ٬هخص آظـ٬ٍ . ٤ٓ

ؼخص ٝ ؿٜخُْٛ حُوخٙ ىحهَ حُلِد ٝ حُيُٝش ) ٝ ًٌُي هخٍؿٜٔخ ( ك٠ ٓؼخٍٟش ُٔزخىة  ّٔ ٕٗٞ ًظ٬ ٝ طـ ّٞ حُزؼٞ ٝ ٤ٌٓ

حُلِد ٝ هّطٚ ح٧ٓخ٢ّٓ ٝ حُو٤خىس ٝ حُوٟٞ حُؼ٣ٍّٞش ىحهِٚ ٝ ؿٔخ٤َٛ حُ٘ؼذ . ٌٌٛح ٣ٌٖٔ ُْٔ أّْٜٗ رخُلؼَ ٣ٔؼِّٕٞ رَؿٞح٣ُش 

 ىحهَ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ ٣ظ٤ِّٕٔٝ ر٤ِٔحص طِي حُطزوش ك٠ ظَٝف ح٩ٗظَح٤ًش . -ِذ حُزَؿٞح٣ُش أٝ ه -

  

ًِّ حُِٔطش ػ٠ِ ٝٓخثَ ح٩ٗظخؽ ٝ ػ٠ِ حُظ٣ُٞغ ًِٔطش ه٤خىس ٤ٓخ٤ّٓش . كل٤غ      ٓـَٔ حُوٍٞ : ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، طظَ

ّٕ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ ا٠ُ ىٍؿش إٔ طِي حُِٔطش ٤ُٔض رؤ٣يٟ حُٔخ٤ّ٤ًٍٖٔ ٝ حُ ـٔخ٤َٛ رَ ػٞٝ ًُي رؤ٣يٟ حُظل٣َل٤٤ّٖ ، كب

ٍ حُ٘خَٓ ُؼ٬هخص ح٩ٗظخؽ حَُأٓٔخ٤ُّش ٣ظطِّذ حُٔٔي رخُِٔطش  ّٞ حُزَؿٞح٣ُش ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ظؾ كظ٠ ىحهَ حٌَُ٘ حُـٔخػ٢ ٌُٖ حُظط

ش ه٤خىس حُلِد  -ٖٓ هزَ حُزَؿٞح٣ُش  ّٔ ىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ك٠ حُٔـظٔغ ٝ اػخ  -رو٤خىس أطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ك٠ أػ٠ِ ه

 رؤَٓٙ  . 

 

أطزخع حُط٣َن  –ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش ُٔخًح ٤ُْ كو٢ ٛل٤لخ رَ ًٌُي ٣ٍَّٟٝخ حُلي٣غ ػٖ حُزَؿٞح٣ُش ىحهَ حُلِد 

لش حَُأٓٔخ٢ُ ك٠ ٓٞحهغ حُِٔطش . رخُ٘ٔزش ُِـخُز٤ش حُـخُزش ٖٓ حُ٘ؼذ حُظ٠ طٔٔي رَٔحًِ حُو٤خىس ك٠ ح٩هظٜخى ك٠ ٓٔظ٣ٞخص ٓوظِ

كْٜ ػٔٞٓخ ح٣ٌُٖ ) ٫ ٤ٓٔخ اػَ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٖٓ ح٩ٗظَح٤ًش ( ٣ي٣َٕٝ ٝ ٣وّططٕٞ ، ػ٠ِ  -رخُظلي٣ي ػ٘خَٛ حُلِد  -

ٍإّٝ حُُٞحٍحص اُن ٝ ح٣ٌُٖ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ٣ظّزغ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ٝ ٣ٍِع هطخ طل٣َل٤ّخ ٣ٜزلٕٞ رخُلؼَ رَؿٞح٣ُش ىحهَ 

ٜخ حُو٤خى٣ش . ٝ ٣ظَطّذ ٌٛح ػٖ ط٘خه٠خص حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً ، ٓؼِٔخ ُّوٜ٘خ ٓخروخ ،      ٓغ ِٓطظٜخ حُٔظؤط٤ش ٖٓ ٓٞحهؼ -حُلِد 

 ٝ ػٖ ًٕٞ ح٩هظٜخى ح٩ٗظَح٢ً ٛٞ اهظٜخى ؿٔخػ٢ ٝ حُيُٝش حُٞكيس ح٩هظٜخى٣ش حُل٣ٞ٤ّش ٝ حُلِد ك٠ ٓٞهغ حُو٤خىس . 

 

َّ حُزَؿٞح٣ُش طٞؿي ك٠ حُلِد حُ٘ ً ّٕ ش ػيّس ػ٘خَٛ رَؿٞح٣ُش أكَُٛخ حُٔـظٔغ ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ ، ٫ ٣ؼ٠٘ ٌٛح أ ّٔ ٤ٞػ٢ . كؼ

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ، أُٝجي ك٠ ٓٞحهغ ٓٔخٍٓش  ّٕ ؿَٞٛ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ظ هخٍؽ حُلِد ) أٝ ٓخرو٤ٖ ٖٓ حُٔـظٔغ حُوي٣ْ ( . ر٤ي أ
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ري٤ٜ٣ّخ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ حُلِد  أًزَ ِٓطش ك٤ٔخ ٣ظؼِّن رخ٩هظٜخى ٝ ًٌُي ك٤ٔخ ٣ظؼِّن رخُز٤٘ش حُلٞه٤ّش ح٤ُٔخ٤ّٓش ٝ حُؼوخك٤ّش اُن. ْٛ

ش أٓخ٤ّٓش ك٠ حَُٜحع حُطزو٢  ّٔ ًحطٚ ،  ٤ٓ٫ٔخ ك٠ حُٔٔظ٣ٞخص حُؼ٤ِخ . طل٤َِ ٌٛح ٝ طط٣َٞ ١َم ح٠ُ٘خٍ ٟي ٌٛٙ حُوٟٞ ٜٓ

 ٟي حُزَؿٞح٣ُش ٢ٛٝ كوخ  ٓٔخٛٔش ٖٓ أػظْ ٓٔخٛٔخص ٓخٝط٠ٔ طٞٗؾ . 

 

 ٤ًل٤س ضؼحَٓ ٓحٝ ض٠ٓ ضٞٗؾ ٓغ جُرٍؾٞج٣َس ج٤٘٠ُٞس :  

 

ّٕ ك٠ ح٤ُٜٖ ، حُظ٘خهٞ ٓغ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ٣٘زـ٠  1957ٌح ِٛش ٝػ٤وش رٔٔؤُش أهَٟ طؼخٍ : ُٔخًح هخٍ ٓخٝ أٝحهَ ُٜ  ، ا

 ٓؼخُـظٚ رؼيُ ًظ٘خهٞ ؿ٤َ ط٘خك١َ ؟ َٛ ًخٕ ٌٛح ٛل٤لخ ؟ ٝ اًح ًخٕ ًُي ًٌُي ، ُٔخًح ٫ ٣ؼظزَ آظ٬ٔٓخ أٓخّ حُزَؿٞح٣ُش؟

    

س ح٤٘٤ُٜش ، حَُٔكِش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ، ١زّن حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ رو٤خىس ٓخٝ رخُلؼَ ه٬ٍ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُؼٍٞ

ً٘و٤ٞ ُِزَؿٞح٣ُش حٌُز٤َس ، حُزَؿٞح٣ُش حٌُٔزَحى٣ٍٝش ، ١خُٔخ  -ٝ رط٣َوش ٤ِٓٔش ٤ٓخٓش حُٞكيس ٓغ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش 

 ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خ . 

 

ّْ ك٤ٖ ىهِض حُؼٍٞس حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش ٓغ طؤ٤ْٓ حُـ٣ٍٜٞٔش حُ٘ؼز٤ّش ، اػظَف ٓخٝ رؤّٗٚ ٖٓ حُٜل٤ق حُٔؼ٢ ا٠ُ ًٔذ أٝ  ػ

َّ طل٤٤ي ٓخ أٌٖٓ ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ػ٠ِ أٓخّ ٤٘١ّٝظٜخ ٝ اٍحىطٜخ ٍإ٣ش ح٤ُٜٖ طظـخُٝ حُظزؼ٤ّش ُ٪ٓز٣َخ٤ُش      ػ٠ِ ح٧ه

َّ ٓخٝ أ٠٣خ ٝ أٗخٍ  ٝ ح٩هطخػ٤ّش ، حُ٘ت حٌُٟ ُْ ٣ٌٖ ٟٓٞٞػ٤ّخ ٤ُظلوّن ا٫ ربطّزخع حُط٣َن ح٩ٗظَح٢ً . ك٠ ٗلْ حُٞهض ، أه

ّٕ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش طـخٙ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ٣ٌٜٔ٘خ حُظلوّن كو٢ ػزَ حَُٜحع ٝ أّٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ حُٔلخكظش ػ٠ِ ػيّ ط٘خك٣َش  ا٠ُ أ

ك٠ ٓؼخٍٟش حُظويّّ ٗلٞ  حُظ٘خهٞ اً ٖٓ حُٞحٍى ؿيّح إٔ طوخّٝ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش أٝ هطخػخص ٜٓ٘خ ٌٛح ٝ ط٠غ ٗلٜٔخ ٓزخَٗس

 (76ح٩ٗظَح٤ًش .)

  

ٝ رخُلؼَ ظَٜص ِٗػخص ك٠ ٛلٞف حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش : كزؼٞ هطخػخص ٜٓ٘خ اُظلوض رخٌُظِش حُٔؼخى٣ش ُِؼٍٞس ٜٓخؿٔش 

َّ ُْ طؼخٍٝ رٜلش ٓلظٞكش  –ح٩ٗظَح٤ًش ر٤٘ٔخ ًٛزض هطخػخص أهَٟ ٓغ  حُ٘ظخّ ح٩ٗظَح٢ً . ٤ٓخٓش ٓخٝ ك٠  –أٝ ػ٠ِ ح٧ه

ح ح٠ُٔٔخٍ ًخٗض ٛخثزش ُِـخ٣ش ًُي أّٜٗخ ػُِض ح٧ػيحء رٔخ ك٠ ًُي ٟٖٔ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ح٣ٌُٖ هخٝٓٞح ٤ٓخٓخص ٌٛ

 حُلِد ٝ ٛخؿٔٞح ح٩ٗظَح٤ًش ٝ ٓٔلض ُِـٔخ٤َٛ حُؼ٠٣َش رخُٞكيس رؤٝكَ َٛحٓش ٩ُلخم ح٣ُِٜٔش رخ٧ػيحء . 

 

( أػخٍص حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ك٠ 1956) حُٔلوّن رخ٧ٓخّ كٞح٢ُ ٝ ك٠ حُٞحهغ ، ٫ ٤ٓٔخ اػَ حُظل٣َٞ ح٩ٗظَح٢ً ٤ٌُِِّٔش 

َّ ٓ٘خًَ ٖٓ حُؼ٘خَٛحُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس  –ٝ حُلخٍ أّٗٚ ًخٕ ٣٘ظِع ٜٓ٘خ أ١ ه٢ٔ ٖٓ روخ٣خ ح٤ٌُِّٔش حُوخٛش  -ح٤ُٜٖ  أه

ل٣َٞ ، ظَٜص ظَٝف ك٤ٜخ حُظٍٜٞ ٝ روخٛش حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ك٠ حُلِد ًحطٚ ٝطلي٣يح ك٠ أػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخطٚ ٝ ًُي ٧ّٗٚ ٓغ ٌٛح حُظ

٤ش ٓٞؿٞىٕٝ ىحهَ حُلِد أًؼَ ٓ٘ٚ هخٍؿٚ ًٔخ ِٓق حَُ٘ف .  ّٔ  ُّذ ػ٘خَٛ حُزَؿٞح٣ُش ٝ أًؼَٛخ أٛ

 

َّ ٌٛٙ حُظَٝف ، ٝ ر٤٘ٔخ ٫ ٣ِحٍ ُِزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش  ١خرغ ِٓىٝؽ ٝ ٣ٌٖٔ ؿيّح إٔ ٣ظّلي ٓؼٜخ ، ُْ ٣ٌٖ  -أٝ روخ٣خٛخ  -ك٠ ظ

ع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ك٠ حُِٔطش ، ك٠ حُلِد ٝ حُيُٝش ح٣ٌُٖ ٓؼِّٞح حُوطَ ح٧ػظْ ػ٠ِ ٌٛح كخٍ حُٔظٔظ٤َٖٓ ؿ٤ّيح أطزخ

س أهَٟ ، طل٤َِ   َّ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٣٘زـ٠ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٛيف ٓٔخٍٓظٜخ ُيًظخط٣ٍّٞظٜخ ٝ ٓٞحِٛش هٞٝ حَُٜحع حُطزو٢ . ٝ ٓ

ٌٛٙ حُظَٝف ٓؼَّ كو٤وش ٓٔخٛٔش ػظ٤ٔش ُٔخٝ ٌٛٙ حُظـ٤َّحص ك٠ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٝ طط٣َٞ ١َم ٝ ٝٓخثَ ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ 

 ح٤٘٤٘٤ُِش .  -ط٠ٔ طٞٗؾ  ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش 

 

 وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُٗحِٓس :  

 

ك٠ حُوظخّ ، ػ٘ي طِو٤ٚ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ك٠ ٓخ ٣ظَّٜ رخُٔٔؤُش ٟٓٞٞع حُزلغ ، ٓٔؤُش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٫ٝ ٤ٓٔخ 

َّ ٌٛٙ حُي ًظخط٣ٍّٞش ، ٖٓ حُٔ٘خٓذ ٝ رٌَ٘ ٓخهَ إٔ ٗيع أػيحءٙ ، ٝ ْٜٓ٘ هخٛش أُٝجي ك٠ ٗظ٣َش ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ

ٕٞ " ٓـٔٞػش  ّٔ ح٤ُٜٖ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخ٩ٗو٬د ) حُٔئهض ( ٛ٘خى ، ٤٘٣َٕٝ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔٔخٛٔخص . كل٠ ٓلخُٝش ُظ٣ٞ٘ٚ ٓخ ٣ٔ

 ،ػ٘ي ٜٓخؿٔظْٜ ُٔوخٍ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝح٧ٍرؼش " ) ٝ هزَ ًَ ٤ٗت ٓخٝ ( ٣ٔظٜ٘ي حُظل٣َل٤ّٕٞ ك٠ حُِٔطش ك٠ ح٤ُٜٖ ح٥ٕ 

 " ، ٣ٔظٜ٘يٕٝ رٔوظطق ٧هِٚ أطزخع " ٓـٞػش ح٧ٍرؼش " :  ذٛىو جُىًطحض٣ٌٞس  جُٗحِٓس ػ٠ِ جُرٍؾٞج٣َس"  
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" هخٍ ٤٘٤ُٖ كو٢ ح٣ٌُٖ ٣ؼظَكٕٞ ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ْٛ حُٔخ٤ًٍٕٔٞ . ك٤ٖ ًخٕ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ٣ٌظذ ٌٛح حُٔوخٍ ، 

ٔخص ٤٘٤ُٖ ُْ طٌٖ ٓ٘خٓزش ُطَف ٗوطظٚ . ٓؼِٔخ ٣َٟ ٛٞ ، كو٢ ح٣ٌُٖ ٣ؼظَكٕٞ رخُيًظخط٣ٍٞش حُ٘خِٓش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝؿي إٔ ًِ

ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش ْٛ حُٔخ٤ًٍّٕٔٞ حُلو٤و٤ّٕٞ . ٌُٖ ػيّ  ٟٝؼٜخ ر٤ٖ ٓؼوّل٤ٖ ٠ِٔ٣ ػ٠ِ حُوخٍة إٔ ٣لٌَ ك٠ إٔ ٤٘٤ُٖ ُْ ٣ٌٖ 

 (77ٓخ٤ًٍّٔخ " . )

  

 –٤ّ٤ٖ ك٠ ح٤ُٜٖ إٔ ٣ؼِ٘ٞح " ٣ٜخؿْ أر٣َخء " . ٧ٕ ٓخ ٣وغ حُظ٘ي٣ي ػ٤ِٚ ك٠ ٌٛح حُٔوظطق أػ٬ٙ رخ٠ُز٢ اُحء ٌٛح ػ٠ِ ح٤ُ٘ٞػ

ٛٞ إٔ ىًظخط٣ٍٞش  –ٝ حٌُٟ ٣ؼزَّ ػٖ ه٢ ٓخٝ ٝ ٤ُْ كلٔذ ه٢  ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ٝ حٌُٟ ٛٞ ٓ٘ٔـْ ٓغ طط٣َٞ ه٢ ٤٘٤ُٖ 

ٍ حُٔـظٔغ ّٞ ػزَ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ َٓكِش ٓؼ٤ّ٘ش ٝ ٢ٛ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ،  حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٢ٛ ، ٖٓ ؿٜش ، ٗظخؽ ١ٍَٟٝ ُظط

ّْ حُظؼخ٢١ ٓغ  ٤ُٔض ؿخ٣ش ك٠ كيّ ًحطٜخ ، اّٜٗخ َٓكِش اٗظوخ٤ُّش ا٠ُ ح٤ُ٘ٞػ٤ّش . كـَٞٛ ه٢ّ ٓخٝ ر٘ؤٕ ٌٛٙ حُٔٔؤُش أّٗٚ اًح ط

ٍ رخُظخ٠ُ ا٠ُ ٗو٠٤ٜخ أ١ ا٠ُ ىًظخطٞ ّٞ ٣ٍّش حُزَؿٞح٣ُش حُـي٣يس حُظل٣َل٤ّش ػ٠ِ ىًظخط٣ٍّٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ًـخ٣ش ك٠ كيّ ًحطٜخ كٔظظل

 حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ّش . 

   

ٝ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ َٗف ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ك٠ ٓوخُٚ ، طؼ٠٘ ٓٔخٍٓش حُيًظخط٣ٍٞش حُ٘خِٓش ٟي حُزَؿٞح٣ُش ٓٔخٍٓش ٌٛٙ 

ح٩ٗظوخ٤ُش . ٝ كَٜ ٌٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش ك٠  حُيًظخط٣ٍٞش ك٠ ًخكش ح٤ُٔخى٣ٖ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ ػ٠ِ ًخَٓ آظيحى حَُٔكِش ح٩ٗظَح٤ًش

٤ٓخى٣ٖ ٓؼ٤ّ٘ش ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ٢٘ ا٫ّ طؼ٣ِِ حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٓلخ٫ٝطٜخ اؿظٜخد حُِٔطش ٝ حُٞهٞف حُل٤خى١ ٫ ٣ٌٖٔ 

ٌّٖ حُزَؿٞح٣ُش ٖٓ ح١٩خكش رخُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٖٓ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش . ػَهِش ٌٛٙ حُيًظ خط٣ٍٞش ٝ ا٣وخكٜخ إٔ ٣ؼ٢٘ ا٫ّ إٔ طظٔ

ػ٘ي ٗوطش ٓؼ٤ّ٘ش ، ًٔخ ٓزوض ح٩ٗخٍس ، ٛٞ رخُظلي٣ي رَٗخٓؾ حُظل٣َل٤ّ٤ٖ ٝ روخٛش ْٜٓ٘ حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٠ ٝظخثق ػ٤ِخ ح٣ٌُٖ 

٘ٞح رؼٞ حٌُٔخٓذ ٖٓ اٗظٜخٍحص حُؼٍٞس ٝ ٓٔخٍٓش ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ٓـخ٫ص ٓؼ٤ّ٘ش ٝ ُلظَس ٓؼ٤ّ٘ش ٖٓ حُِٖٓ .  ّٔ ٟ

ّٕ  اّْٜٗ ٫ ٣َؿزٕٞ ك٠ إٔ طظويّّ حُؼٍٞس أرؼي ٝ إٔ طٔخٍّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ رٜلش ٗخِٓش ٝ ػ٠ِ آظيحى حَُٔكِش ٧

حٌُٔخٓذ حُظ٠ كوّوٞٛخ ٝ حُٔٞهغ حُٔظ٤ِّٔ ٝ ح٤ُٜٔ٘ش ػ٠ِ أؿِحء ٖٓ ح٩هظٜخى ٝ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش حُظ٠ رؤ٣ي٣ْٜ ٝ ًٌُي أٓخّ ٌٛٙ 

َ ٝ ٤ِٓـ٠ ك٠ حُٜ٘خ٣ش .  ـّ  ح٩ٓظ٤خُحص ٤ٓظل

 

ّْ ح٩ٓظٜ٘خى رٚ ٓخروخ ( ك٤غ ٣وٍٞ إ  ق ٓوخٍ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ٌٛٙ حُ٘وطش رخُؼٞىس ا٠ُ ٓوظطق ٤َٜٗ ُٔخًٍْ ) ط ّٟ ٞ٣ ٝ

َّ جإلنطالكحش جُطرو٤س ػ٠ِ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ طٌٕٞ " ٗوطش اٗظوخٍ ٣ٍَٟٝش  ، ٗلٞ حُو٠خء ػ٠ِ ٗكٞ جُوٟحء ػ٠ِ ً

َّ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ حُظ٠ طوّٞ ػ٤ِٜخ َّ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُظ٠ طظ٘خٓذ ٓغ ػ٬هخص ح٩ٗظخؽ ٌٛٙ ، ٗلٞ  ً ، ٗلٞ حُو٠خء ػ٠ِ ً

َّ ح٧كٌخٍ حُظ٠ طلَُٛخ ٌٛٙ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ش " . ] ه٢ حُظ٘ي٣ي ك٠ حُ٘ٚ ح٢ِٛ٧ [ )   (  78طؼ٣َٞ ً

 

 ٕٞ ك٠ ح٤ُٜٖ : ٝ ٣ٔظََٓ ط٤٘خٗؾ طٖ٘ ط٤٘خٝ ٤ُظويّّ رخُظل٤َٔ حُظخ٢ُ حٌُٟ ُ٘يّ ٓخ ًَٛٚ حُظل٣َل٤ّ 

 

َّ  " ك٠ ؿ٤ٔغ حُلخ٫ص ح٧ٍرغ ، ٣ؼ٠٘ ٓخًٍْ َّ ! ٝ ٌٛح ٤ُْ  جٌُ . ٫ ٣ؼ٠٘ ؿِءح أٝ ؿِءح ًز٤َح أٝ كظ٠ حُـِء ح٧ًزَ رَ حٌُ

رخُ٘ت حُـ٣َذ ٧ّٗٚ رظل٣ََ حُز٣َّ٘ش ًخكش ٣ٌٖٔ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ إٔ طلوّن ؿخ٣ظٜخ حُٜ٘خث٤ش أ٫ ٢ٛٝ طل٣ََ ًحطٜخ . ٝ حُط٣َوش 

َّ ىًظخط٣ٍٞش حُٞك٤يس ُِظ َ ا٠ُ حُٜيف ٢ٛ ٓٔخٍٓش حُيًظخط٣ٍٞش حُ٘خِٓش ٟي حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٓٞحِٛش هٞٝ حُؼٍٞس ك٠ ظ ّٛ ٞ

ح٧ٍرؼش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ أػ٬ٙ ٖٓ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٧ٍٝ ٢ٌُ ٣ـيٝ ٓٔظل٬٤ ُِزَؿٞح٣ُش  جٌَُحُز٤َُٝظخ٣ٍخ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ، ا٠ُ إٔ ط٘ظل٠ 

َّ حُطزوخص حُٔٔظـَِش إٔ طٞؿي أٝ ١زوخص ؿي .. ٝؿٜش جإلٗطوحٍ .٣يس إٔ طُُٞي ، ٫ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ ٜٗخث٤خ إٔ ٗظٞهّق ك٠ ٣َ١ن ٝ ً

ّْٜٗ آظٞػزٞح ؿَٞٛ طؼخ٤ُْ ٓخًٍْ ر٘ؤٕ حُيُٝش ".)  ّٕ ح٣ٌُٖ ٣يًٍٕٞ حُٔٔؤُش ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٣ٌٖٔ اػظزخٍ أ  (  79ٗظَٗخ ٢ٛ أ

 

ٌُي ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَ ٓخٝ ٝ ػ٤٣ٍٖٞ ًؼ٣َ٤ٖ ٝ ٓـيّىح ، " ٝؿٜش ٗظَٗخ " طل٤َ ٫ كو٢ ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَ ط٤٘خٗؾ ٝ اّٗٔخ ً  

ح٤٘٤٘٤ُِش كٍٞ حُيُٝش ٝ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  -آه٣َٖ . اّٜٗخ ٗوطش ؿ٣َٛٞش ك٠ طط٣َٞ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش 

أهَ  رٌَ٘ هخٙ إٔ ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُيًظخط٣ٍٞش ٝ ٓٞحِٛش ٓٔخٍٓظٜخ ١ٞحٍ حَُٔكِش ح٩ٗظوخ٤ُش ٗلٞ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طؼ٢٘ ٫

. ٝ ٌٛٙ حُ٘ظَس ٗخؿٔش ػٖ ططز٤ن ٓخٝ حُٔخى٣ش حُـي٤ُش ػ٠ِ حُٔـظٔغ ٓٞجِٚس جُػٌٞز ك٠ ظَ وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح٣ٌح  ٖٓ

ح٤٘٤٘٤ُِش ٝ حَُٜحع حُؼ١ٍٞ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ حُؼخ٤ُٔش . ٝ رخَُؿْ  -ح٩ٗظَح٢ً ٢ٛٝ طٔؼَّ أػظْ ٓٔخٛٔخطٚ حُوخُيس ك٠ حُٔخ٤ًٍٔش 

ّٞ حُ٘ظَ ػٖ اكظَحءحص حَُؿؼ٤٤ٖ ٝ ح٩ٗظٜخ٤٣ُٖ ػخٓش ٝ ٖٓ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وُٞٚ أٝ ٣لؼِ ٚ حُظل٣َل٤ّٕٞ ك٠ ح٤ُٜٖ ، ٝ رـ

َّ رِي أػ٘خء  َّ ٬ٓكخ كؼّخ٫ رؤ٣يٟ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ١خٍ حُِٖٓ أٝ هَٜ ٓظٔظؼِٔٚ  ك٠ ً ط٣ٜٞ٘خطْٜ ، كبٕ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َّش ٓظظ

 حَُٔكِش ح٩ٗظوخ٤ُش ٛٞد حُٜيف حُظخ٣ٍو٢ ، ح٤ُ٘ٞػ٤ش .  
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ٌٛٔح ٓحٝ ٝ ٓٔحٌْس جُؿٔح٤ٍٛ ج٤٘٤ُٛس ك٠ ضطر٤وٚ ، ال ٤ْٔح "  ّٞ ٤ُّ ٖٓ جُٔرحُـس هٍٞ ئّٗٚ وٕٝ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُه١ّ جًُِجٕ ٠

ّّْ ك٤ٚ ٝ ػ٠ِ ٓػَ ًٛٙ جأل٤ٌٞس  ّّْ ك٠ جُٞهص جًُٟ ضأ نالٍ جُػٌٞز جُػوحك٤س ، ُْ ٣ٌٖ قُذ٘ح ٝ ٓح ًحٕ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طأ

 " ، رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش (  ٌٚحٚحشرٞد آكخ٤ًخٕ ، "  " . ) جُػ٣ٌٞس

 

س ػخ٤ُٔش ٛخثِش ٝ طٜخؿْ  ّٞ ٍ ا٠ُ ه ّٞ ًخص ػ٣ٍّٞش ؿي٣يس ًخٗض طَٗٞ ك٠ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ا٠ُ حُظل َّ ى حُٔظ٤ّ٘خص ػ٠ِ طل َّ ُوي ٜٗٞ طٔ

طٌٕٞ ًَِٓ ػٍٞس ٫  ًخكش حُو٬ع ح٩ٓز٣َخ٤ُش . ٌُٖ ك٤ٜ٘خ رخٌُحص ًخٗض حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼخ٤ُٔش حُظ٠ ًخٕ ٖٓ حُٞحؿذ إٔ

طٔخّٝ ٝ ٣َٛلش ، ط٘زٚ ك٠ ٝؿٞٙ ًؼ٤َس ػٌ٘خص حُٞؿٜخء ٝ حُؤخٝٓش حُزي٤٘٣ٖ . ٝ ًخٕ ٛئ٫ء حُؤخٝٓش ٣ويّٕٓٞ أَٓح ٝحكيح 

 ُِـٔخ٤َٛ : ٫ ٣ـذ إٔ ط٠ٜ٘ٞح ك٠ ٠ٗخٍ ػ١ٍٞ . 

  

٤ٌّٖٔ رخُٔظخَٛ ُْ ٣ٞحؿٜٞح أ٣ّش ٓؼخٍٟش . كخُلِد ح٤ُ٘ ّٕ ٛئ٫ء حُٔظٔ ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ رو٤خىس ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ هي ٝ ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ أ

ق حُليٝى ، أهٌص حُلًَش 1957َٗع ك٠ هٞٝ حَُٜحع ٌٓ٘  ّٟ س أهَٟ ٟي ٌٛٙ حُو٤خٗش ُِٔزخىة ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ٝٓغ طٞ َّ ٓ ،

حُؼخ٤ُٔش طٜ٘ي آظوطخرخ . ٌُٖ ٓؼِٔخ أٗخٍ ٓخًٍْ ًحطٚ ك٠ ٓ٘خٓزش ٖٓ حُٔ٘خٓزخص ، ٬ٓف حُ٘وي ، ٓغ أّٗٚ ٓطِن ح٠ٍَُٝس ، ٫ 

ّٕ حُظٍٜٞ حُلو٤و٢ ٣ٌٔ٘ ٝ طؤػ٤َ ٗوي ح٬ُٔف ٝ ر٤٘ٔخ ُْ ٣ظّوٌ ح٠ُ٘خٍ ٟي حُظل٣َل٤ش رخ٧ٓخّ ٌَٗ حُوظخٍ حُِّٔٔق ، كب ّٞ ٚ إٔ ٣ؼ

 ُظ٤ّخٍ ٤ٗٞػ٢ أ٤َٛ ػخ٤ُّٔخ ٫ ُحٍ ٣ظطِّذ طل٣َٞ حُ٘ظ٣َّش ا٠ُ ٓٔخٍٓش ػ٣ٍٞش ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ . 

 

ٍ ح٢٘١ُٞ ح َّ يس ) هخٛش حُل٤ظ٘خّ ( ٢ٛٝ ًخٕ ًَِٓ اػٜخٍ حُؼٍٞس ك٤ٜ٘خ ٛٞ كَٝد حُظل َٜ ُظ٠ ًخٗض هخثٔش ك٠ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

٠ٗخ٫ص ٓؼخ ح٩طلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝ رٍٜٞس ٣َٛلش رخ٧ٓخّ ا٠ُ ػَهِظٜخ. ٝ هي ٍكغ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ رٜلش ك٣ٞ٤ش 

ك٠ حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِّٔش . ر٤ي ٍح٣ظٜخ ٝىّػٜٔخ ػ٠ِ ٗظ٠ّ حُٔٔظ٣ٞخص . ٝ هي آظويّ ٌٛح ك٠ كيّ ًحطٚ ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُؼٍٞس ٝ حُظل٣َل٤ش 

ّٔي ٜٗخث٤ّخ ٍإ٣ش ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ حُؼ٣ٍّٞش ٝ حُٔؼخى٣ش ُِظل٣َل٤ش ٝ ٓخ أػخى كوّخ  ّٕ ٓخ ؿ أّٗٚ ٝ إ ًخٕ ًُي كـَ ُح٣ٝش ك١ٞ٤ ، كب

٤ٔٓس ذ٤حٕ جُكًٍس جألاك٤خء ه٤٠ّش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝ حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٓؼٜخ ، ٛٞ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ . رٌِٔخص " 

 ، حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش : 1984" ُٔ٘ش  جُػ٣ٌٞس

ّٓص ك٠ جُؼٔن ٓال٤٣ٖ جُرٍٗ ك٠ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُؼحُْ ." ٝ"  جُٔح٤٣ٖٝ –ج٤٤٘٤٘٤ُِٖ  –ُٝىش ؾ٤ال ؾى٣ىج ٖٓ جُٔح٤٤ًٌٖٓ  " ٓ

 ." ٓرؼ٤٘حشًحٗٞج ٣هٕٞٞٞ ٟٗحال غ٣ٌٞح ٝ ٣ٌِٕٗٞ ؾُءج ٖٓ جإلٗىكحع جُػ١ٌٞ جًُٟ ئؾطحـ جُؼحُْ نالٍ جُٓط٤٘حش ٝ ذىج٣س جُ

 

ًّي ػ٠ِ إٔ طزو٠ حُـٔخ٤َٛ ٌٓ٘زّش ػ٠ِ حُؼَٔ ٝ طٌظل٠   ًخٕ حُظل٣َل٤ّٕٞ ٣ويّٕٓٞ " اٗظَح٤ًش " ًب٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝ رَٗخٓؾ ٣ئ

رش ٝ حُلو٤وش ٝ ٫ ططَف أ٣ّش أٓجِش  َّ ّٔي رخُطَم حُٔـ         ربْٓ ٗٞع ٖٓ حُٔ٘طن حُوخ٢ٗٞٗ ُِلؼخ٤ُّش  -رخٌُٔذ حُلَى١ ، ٝ طظٔ

ظٜخ ٣ٌٖٔ إٔ طِّوٚ ك٠ كو٤وش ٝ ُِؼو٤ٗ٬ّش  ّٓ ّٕ حُٔخ٤ًٍّٔش رَ ح٩هظٜخى٣ّش ٝ ُ٪ٓظوَحٍ ح٩ؿظٔخػ٢ . ٝ ك٠ حُٔوخرَ ، أػِٖ ٓخٝ أ

س حُظل٣َل٤ش    ٝ حُٔـظٔؼخص حَُحًيس حُظ٠ طلٌٜٔخ ،  َّ ٝحكيس : ٖٓ كوّ٘خ إٔ ٗؼٍٞ ٟي حَُؿؼ٤ّش . ٝ رخُ٘ٔزش ٣ٌُِٖ أهَكْٜ ٗلخم ِؿ

َّ ػَحه٤َ حُٔخ٠ٟ ٝ طوّط٤ٜخ ، ٓخ ًخٕ  ً٘لض حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش أكن ٓـظٔغ ؿيّ ك١ٞ٤ ٝ ػ١ٍّٞ طٔخٓخ ك٠ ط٤ٜٔٔٚ ػ٠ِ ًَٔ ً

 رٔؼخرش اًظ٘خف ُلٔخ ٝ ىٓخ . 

 

س حُظ٤ّخٍ حُؼخ٢ُٔ حُٔؼظٔي ٓزخَٗس ػ٠ِ حُٔٔخٛٔخص  ّٞ ّٞ ه ٝ طؼيّ طِي ح٣٧ّخّ حُـخٓلش ٝ حُؼخٛلش اٍػخ رؼ٤ي حُٔيٟ رٔخ ك٠ ًُي ٗٔ

ٖ كِر٘خ ٗلٖ ، ك٠ اكظظخك٤ش ؿ٣َيط٘خ حُٔلظلِش رخًٌَُٟ حُؼخَٗس ُظؤ٤ْٓ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُظ٠ ٛخؿٜخ ٓخٝ . ٝ ٓظليّػ٤ٖ ػ

ٗٗأٗح ٝ ًّ٘ح ؾُءج ٖٓ " ضوح٤ُى جُٓط٤٘حش " ٛ٘ح ٝػح٤ُّٔح ك٠ جُو٤حّ حُؼ١ٍٞ ، ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ، أَٗٗخ ا٠ُ أّٗ٘خ " 

 ". ُػٌٞز ك٠ ج٤ُْٔٛذوط٤ؼس ؾ٣ًٌس ٓغ جُطوح٤ُى "؛ ُوى " أٚر٘ح ذؼىٟٝ" ٓح٣ّٝس ذح
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َّ ٢ٗء ، طظـخُٝ ًُي  ٤ش ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٝ طؤػ٤َٙ ، رؼي ً ّٔ ّٕ أٛ هخٛش رخُ٘ٔزش ُلِد ٣ؼيّ ٩ٗـخُ ػٍٞس ك٠ رِي  –ٌُٖ َٛ أ

آز٣َخ٢ُ؟ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣ؼظَكٕٞ أٝ أك٤خٗخ ٣ل٤ّٕٞ حُظل٤ٌَ حُؼ١ٌَٔ ُٔخٝ أٝ ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣ّ٘ظَٕٝ ا٤ُٚ ػ٠ِ أّٗٚ ه٢ٓٞ 

 ّْ ٤ظٚ ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ أٝ ًحى ٖٓ حُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍّٔش ر٤ي ػ١ٍٞ ٜٓ ّٔ ٕٝ رِِّٝ ٓخٝ ٝ كظ٠ رؤٛ َّ ) ٫ أًؼَ( . ٝ ٛ٘خى ح٣ٌُٖ ٣و

 أّْٜٗ ٫ ُحُٞح ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ ؿ٣َّٛٞخ ًّٔ٘ظَ " ُِؼخُْ حُؼخُغ كو٢ ". 

 

ّٕ كٌَ  1984ُٔ٘ش  ذ٤حٕ جُكًٍس جأل٤ٔٓس جُػ٣ٌٞسٗوظِق ٓغ ًخكش ٝؿٜخص حُ٘ظَ ٌٛٙ ٝ ٗوق ػٞٝ ًُي ٓغ  ًّي ػ٠ِ ح حٌُٟ ٣ئ

ٌ جُٔح٤ًٌٓس ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ "  ّٞ  –ٝ ذىٕٝ جُىكحع ػٖ جُٔح٤ًٌٓس " ٝ ٣٘يّى أًؼَ ػ٠ِ أّٗٚ "  ج٤٘٤٘٤ُِس -ٍٓقِس ؾى٣ىز ك٠ ضط

  " . جُٔح٣ٝس ٝ ذىٕٝ جُر٘حء ػ٠ِ ًٛٙ جُوحػىز ٣ٓطك٤َ جإلٗطٛحٌ ػ٠ِ جُطك٣ٍل٤س ٝ جإلٓر٣ٍح٤ُس ٝ جٍُؾؼ٤س ػٔٞٓح –ج٤٘٤٘٤ُِس 

يَس . ٝ ٛ  َٜ  ٌح ٛل٤ق رخُ٘ٔزش ُِزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٓؼِٔخ ٛٞ ٛل٤ق رخُ٘ٔزش ٨ُْٓ ح٠ُٔط

 

============== 

  

َّ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ. ؿيحس  ّْ ٓٔخٛٔش ٖٓ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ك٠ ٓـَٔ حُٔخ٤ًٍّٔش ٢ٛ ٗظ٣َّش ٓٞحِٛش حُؼٍٞس ك٠ ظ ّٕ أٛ ا

حٌُٟ ٗزٌ ه٬ُٚ هَٝط٘ٞف ٓظخ٤ُٖ ًط٣َوش ُ٘زٌ حُظـَرش )  1956حُٔئطَٔ حُؼ٣َٖ٘ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔٞك٤خط٢ ك٠ 

 " ٖ ّٔ ّٕ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً " ٫ ٣ظ٠ َّ ، ٫كع ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ر٬ٜرش أ ح٩ٗظَح٤ًش ٝ حُؼٍٞس ػٔٞٓخ ( ، ٝ ح٩ٗظلخٟش ك٠ حُٔـ

 كلٔذ ط٘خه٠خص رَ ٛٞ ٣ِهَ رٜخ . 

  

٤ٜٖ ، ػوذ ه٤خٗش حُٔٞك٤خص ، ٝ ك٠ ه٠ْ  ٓؼًَش حُـيحٍ ، اػَ طـَرش حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ك٠ حُ 1962ٝ ٫كوخ ك٠ 

     حُٔلظيّ ك٤ٜ٘خ ٢ٓٝ حُلًَش حُؼخ٤ُّٔش ، ٛخؽ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٓخ ٛخٍ ٓؼَٝكخ رخُو٢ّ ح٧ٓخ٢ٓ ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ،

 ٝ ٓؼِّض كوَطٚ ح٩كظظخك٤ش طويّٓخ ٗٞػ٤ّخ ٗٔزش ١٧ ٢ٗء ٓزن رِٞؿٚ ك٠ حُلًَش حُؼخ٤ُّٔش :

 

َّ ٓٞؾٞوز جُطروحش " ضٔطىّ جإل          ٖطٍج٤ًس ػ٠ِ كطٍز ضح٣ٌه٤س ٣ٞ٠ِس ٗٓر٤ّح . ٠ٞجٍ جٍُٔقِس جُطح٣ٌه٤س ُإلٖطٍج٤ًس ، ضظ

َّ ٓٞؾٞوج ٍٚجع ذ٤ٖ جُط٣ٍن جإلٖطٍج٢ً ٝ جُط٣ٍن جٍُأْٔح٢ُ ٝ نطٍ  ٝ جُط٘حهٟحش جُطرو٤س ٝ جٍُٛجع جُطرو٢ ٝ ًًُي ٣ظ

ذغ جُٔؼوّى ٝ جُٔطٗؼّد ًُٜج جٍُٛجع . ٝ ٣ؿد إٔ ٍٗكغ ٣وٟط٘ح ٝ إٔ ٗو٤ْ ئػحوز ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس . ٝ ٣ؿد إٔ ٗؼطٍف ذحُطح

م ذ٤ٖ  ٍّ ضٍذ٤س ئٖطٍج٤ًس . ٝ ٣طؼ٤ّٖ إٔ ٗلْٜ ٝ ٗؼحُؽ ذط٣ٍوس ٚك٤كس جُط٘حهٟحش جُطرو٤س ٝ جٍُٛجع جُطرو٢ ٝ إٔ ٗل

الّ ٤ْطكٍٞ ذِى ئٖطٍج٢ً جُط٘حهٟحش ذ٤٘٘ح ٝ ذ٤ٖ جُؼىٝ ٝ جُط٘حهٟحش ك٠ ِٚد جُٗؼد ، ٝ إٔ ٗؼحُؿٜح ذ٤ٛـس ٤ِْٔس . ٝ ئ

َّ ْ٘س ،  ّٓم ٝ ػ٘ىٛح ْطكَٛ ئػحوز ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس . ٝ ٖٓ ج٥ٕ كٛحػىج ٣ؿد إٔ ٗطًًٍ ًٛج ً ًرِىٗح ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ ٝ ٣طل

َّ ٣ّٞ ٢ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُ٘ح كٜٔح ذحألقٍٟ ٚك٤ف ًُٜج جٌَُٔٗ ٝ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ُ٘ح ن١ّ ٓح٢ًٌٓ  ً ، ٍٜٖ َّ ً- "٢٘٤٘٤ُ. 

 

ًِ ُٔخ ٣٘خِٛ ٜٗق حُوَٕ ٖٓ حُٔٔخٍٓش  ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ، َٓػخٕ ٓخ ٝ حُـَٞٛ حُ٘ظ١َ ٛ َّ ٘خ أ١ حُظِو٤ٚ حُٔ

ّْ ػ٬ٓش ػ٣ٍٞش ٌٓ٘ أ٣ّخّ ٤٘٤ُٖ .   ٤ٓظلظّق ٤ُـيٝ حُو٢ّ حٌُٟ هخى حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ، أٛ

 

َّ ٖٓ هلِس ٗٞػ٤ّش ك٠ حُلْٜ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٤ٌُل٤ّش حُظويّّ ا٠ُ ٓـ ظٔغ هخ٢ُ ٖٓ حُطزوخص . ُوي أٗخٍ ٍث٤ْ ُْ طٔؼَّ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش أه

 حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُؼ١ٍٞ ، ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ، رٞد آكخ٤ًخٕ ، ا٠ُ إٔ :

 

أٝٚحف " ؿ٤ٍ ٓٓرٞهس " ، ٝ " ضح٣ٌه٤س " ٝ " ُُُُٓس ُألٌٜ " ٝ ٓح ئ٠ُ يُي هى ئْطؼِٔص ػحوز ُٞٚق ًٛٙ " 

ًّى ػ٠ِ ٤طٜح . ٝ ٓغ جإلٗوالخ ػ٠ِ جُػٌٞز ك٠ ج٤ُٖٛ  جُكًٍس جُػ٣ٌٞس جُؿٔح٣ٍ٤ٛس ، ٝ ئيج ًحٗص ضإ ّٔ ًّى ػ٠ِ أٛ ٢ٖء كاّٗٔح ضإ

َّ ٓح ٛٞ غ١ٌٞ ٛ٘حى ًّٓجى ، ٝ ك٠ جُٞٞغ جُؼح٢ُٔ جٍُجٖٛ ، ٛ٘حى ض٤ّحٌ ه١ٞ ٤ُٓ٘حٕ ٓح جًُٟ  1976ك٠  ٝ جُوٟحء ػ٠ِ ً

ٌّحٕ جُؼحُْ ق٤ع ُْ ضكىظ غٌٞز ٓظّلٍز أوّش ئ٠ُ جإلٖطٍج٤ًس ٓ طهّط٤س قٞجؾُج ٞهٔس ٝ هٟٞ ػ٘حٙ إٔ ٣ٞؾى ذِى ، ذٍذغ ْ

و غ١ٌٞ ؾٔح١ٍ٤ٛ ، أ٠ِوٚ ٝ أٝق٠ ذٚ  ٍّ ٌؾؼ٤س ٖى٣ىز جُرأِ ك٠ ج٤ٌٍُٓٝز ، ٝقٓد ، ذَ قط٠ّ ذؼى يُي ، ٝؾى أ٣ٟح ضٔ

جُٞؾٚ جُو٤حو١ ك٠ جُىُٝس جإلٖطٍج٤ًس جُؿى٣ىز ، ٓحٝ ض٠ٓ ضٞٗؾ ، ٞى أُٝثي ك٠ جُِٓطس ج٣ًُٖ أٌجوٝج ضك٣َٞ جُكُخ ئ٠ُ 

٣ٖ ض٤ًٍُ جٍُأْٔح٤ُس ذاْْ " جإلٖطٍج٤ًس " ٓٓطؼ٤ِٖٔ جُٔح٢ٞ جُػ١ٌٞ ًٍأْٔحٍ . ٝ ٖحٌى ك٠ قُخ ٗظحّ ؾى٣ى ، ٓؼ٤ى

ػس ٝ ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس ٖٓ جٍُٛجع ج٤ُٓح٢ْ  ّٞ ٝ جُ٘وحٔ  جُػٌٞز جُػوحك٤س ٓثحش جُٔال٤٣ٖ ٖٓ جُٗؼد ذحٌٖحٍ ٓط٘

٢ُٔ ٝ جُكًٍس ج٤ُٗٞػ٤س جُؼح٤ُٔس . ُوى جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ قٍٞ ه٤حوز جُٔؿطٔغ ٝ ٖإٕٝ جُىُٝس ٝ ٓٗحًَ جُٟ٘حٍ جُػ١ٌٞ جُؼح
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ٓس ػ٠ِ ؾٔح٤ٍٛ جُٗؼد  ٍّ ّٖ . ٝ هى  جُؼِْ ٝ جُلِٓلس   ٝ جُطؼ٤ِْ ٝ جألوخ  -ًٍُٓش جُكٞجؾُ ك٠ ٓؿحالش ًحٗص ْحذوح ٓك ٝ جُل

ٞص ٝؾٜس ٗظٍ ٝٞغ جًُجش كٞم ٓٛحُف جُػٌٞز ، ك٠ ج٤ُٖٛ ٝ جُؼحُْ ، ئ٠ُ جُٜؿّٞ ٝ أُٝثي ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٣طِوٕٞ  ٍّ ضؼ

َّ ًٛج ؾٍش ضـ٤٤ٍجش ك٠ جُٔإْٓحش جٌُرٍٟ ك٠ ذٛل س ٓلطٞقس ضٔحٓح ؾٔال ٓػَ " ٝظ٤لط٠ " ك٠ ٓٞهغ وكحػ٢ . ٝػرٍ ً

َّ ًٛج أ٣ٟح ، قىغص ئنطٍجهحش ؾى٣ىز  ٝ ًٓرص وٌِٝ  جُٔؿطٔغ ٝ ك٠ ضل٤ٌٍ ؾٔح٤ٍٛ جُٗؼد هٛى ٣ُٓى ضػ٣ٍٞٛح . ٝ ػرٍ ً

ى ، ٖٓ نالٍ ٓٔحٌْس وًطحض٣ٌٞس جُر٤ٍُٝطح ٍّ ٗحذ٤ٖٗ ك٠ جُطٍذس  -٣ٌح يجضٜح ، ٗكٞ جإلٞٔكالٍ جُٜ٘حت٢ ُِىُٝس ؾى٣ىز ك٠ جُطك

    ". جُط٠ ضلٍَ جإلنطالكحش جُطرو٤ّس ٝ ك٠ ٗلّ جُٞهص ؾحُر٤ٖ جُؿٔح٤ٍٛ ػ٠ِ ٗكٞ ٝجْغ ٝ ذٞػ٢ أًرٍ ئ٠ُ ض٤٤ٍٓ جُٔؿطٔغ 

 ، رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش ( -110" ٙ  ٖٓ أؾَ قٛحو جُط٘ح٤ٖٗ) " 

 

ّْ إٔ ٬ٗكع أّٗٚ ٜٓٔخ ًخ ٗض ه٤ّٜٛٞخص ح٤ُٜٖ حُظ٠ طَ٘ٔ طؤػ٤َ حَُٔكِش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس ُؼٍٞطٜخ ٝ ح٩ٍع ٝ ٖٓ حُٜٔ

 َّ ّٕ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ح٣ًَُِّٔش كٍٞ ٗظ٣َش ٝ ٓٔخٍٓش حُؼٍٞس ك٠ ظ حُٔظَٞٛ ُ٪ٟطٜخى ٗزٚ ح٩ٓظؼٔخ١ٍ ، كب

ٍ حُؼخّ ُؼِْ  ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ط٘طزن ٝ رٜلش ٓزخَٗس ػ٠ِ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ا٠ُ ؿخٗذ ّٞ ًٜٞٗخ ػَٜ٘ ٓل١ٍّٞ ُِظط

 حُؼٍٞس .

 

َٛ ٣ٌٖٔ ١ّ٧ ًخٕ إٔ ٣ٌَ٘ أّٗٚ ػوذ اكظٌخى حُِٔطش ك٠ رِي آز٣َخ٢ُ ، ٓظٞحؿٚ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ أ٠٣خ ط٘خه٠خص كخىس ؿيّح ر٤ٖ  

حُِٔطش ٌٕٓ٘ٞ حُط٣َن ح٩ٗظَح٢ً ٝ حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ ؟ رخُظؤ٤ًي أ٤ٍّٟش ظٍٜٞ ه٤خىحص رَؿٞح٣ُش ؿي٣يس ِٛذ حُلِد ك٠ 

َّ ًز٤َس ك٠ حُوٟٞ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ) حُٔخروش ( ٓؼِٔخ ك٠ حُزِيحٕ حُٔٔظؼَٔس ٝ ٗزٚ حُٔٔظؼَٔس ٓخروخ . ك٠ ح٧ٓخّ ، ٓظٌٕٞ  ػ٠ِ ح٧ه

حُٔٔؤُش حُٔطَٝكش ٓٔخُش اػخىس ٤ٌِٛش ػ٬هخطٜخ حُؼخ٤ُّٔش ػ٠ِ هخػيس اهظٜخى٣ّش ؿي٣يس ٤ًِّخ ٝ ٝكن حُٔزخىة ح٤ٔٓ٧ّش ح٤ُ٘ٞػ٤ش . 

ش هخٛش ِٛذ حُلِد ك٠ حُِٔطش ) ٝرطز٤ؼش حُلخٍ، َٓطزطش رخ٠ُـ١ٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش حُ٘خؿٔش ػٖ ح٩ٓظ٤خُحص حُظ٠ رٜل

ّٕ ح٠ُ٘خ٫ص ٓظظَٜ كٍٞ ) ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش  ٌّخٕ رٔزذ حُلٌْ ح٩ٓز٣َخ٢ُ ، ٖٓ حُلظ٢ٔ طو٣َزخ أ طظٔظّغ رٜخ هطخػخص ٝحٓؼش ٖٓ حُٔ

 ٓز٣َخ٢ُ ٝ طوي٣ْ حُيػْ ًِّٚ ا٠ُ حُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍّش حُؼخ٤ُّٔش . كظ٠ّ اًح ًخٕ ٖٓ ح٬ُُّ ( اؿظؼخع  ح٩ٍع ح٩

 

ٝك٠ ك٤ٖ ٓظ٘ٔٞ ح٩ٓظ٤خُحص حُؼ٣ٍٞش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُِٔطش ك٠ رِي ٓظويّّ ، ُٖ طٌَ٘ ٝ ٫ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٌَ٘ ٣ًَِٓش حَُٜحع 

َ ، ٝؿي ٓخٝ ٗلٔٚ ٣وخطَ ربٓظَٔحٍ ٗٞػخ أٝ آهَ حُطزو٢ ُِل٤ُِٞش ىٕٝ اػخىس ط٤ًَِ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ ٣ُِٔي حُظويّّ رخُؼٍٞس.  ٝ رخُلؼ

ّٕ حُويٍس ح٩ٗظخؿ٤ّش ح٧ًزَ ٢ٛ ٓلظخف ٓؼخُـش ط٘خه٠خص  ٖٓ " ٗظ٣َش هٟٞ ح٩ٗظخؽ " حُظ٠ ًخٗض طَ٘٘ حُ٘ظَس حُٔؼخًٔش حُوخثِش رؤ

َّ ر٘لْ حُليّ ، كزؤٌٗخٍ ٍ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َّش ر٬ ّٗي ٝ إ ُْ طٌٖ ػ٠ِ ح٧ه َّ ٓوظِلش ك٠ ٓـظٔغ أًؼَ  حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً . ٝ ٓظظٌ

ٍح .  ّٞ  طط

 

ّٓٔخص ٝ ح٧كٌخٍ حَُحٓوش ؿ٤ّيح ٖٓ حُز٤٘ش حُلٞه٤ّش رخُظؤ٤ًي ٣ٍَّٟٝخ ك٠ رِي آز٣َخ٢ُ ٓؼِٔخ ٛٞ ك٠   ًٌُٝي ٤ٌٕٓٞ اؿظؼخع حُٔئ

ّٔ٘ض ر٤٘ظٜخ حُلٞه٤ّش ُوَٕٝ ًؤك٠َ ٤ٓٝ ِش ُظ٘ـ٤غ رِي هخٍؽ ٖٓ حُ٘زٚ ح٩هطخػ٤ش . هي ِّٛزض رَؿٞح٣ُش حُزِيحٕ حُٔظويّٓش ٝ ك

ّٕ  ٌٛٙ حُٔئٓٔخص رطَم ٓخ أٍٓن ر٬ٜرش ٝ ك٣ٞ٤ّش ك٠ حُزِيحٕ  اٗظخؽ ٝ اػخىس اٗظخؽ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُزَؿٞح٣ُش ٝ ٧

يَس ك٤غ حُؼوخكش ًِّٜخ ػخىس ٓخ طٌٕٞ ك٠ ٓوخٝ أُٓش ٝ اٗل٬ٍ كخى٣ٖ ، ٍَٟٝس اؿظؼخػٜخ  َٜ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ٜٓ٘خ ك٠ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

 ؼ٤َ . ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أًزَ ٌُ

 

ٍٕٝ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش   ّٞ رٌِٔخص أهَٟ ، ُ٘ظ٣َّش ٓخٝ ٝ ٓٔخٍٓظٚ ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ّش ِٛٞك٤ّش ػخ٤ُّٔش . ٝ ٓغ ًُي ٛ٘خى ح٣ٌُٖ ٣ٜ

أٝ  -٤ُْ ٣ًِٔي ٖٓ طؼ٤ٔن ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ اّٗٔخ طو٣َزخ ٢ً٘ء ك٠ طؼخٍٝ ٓزخَٗ ٓؼٜخ . ٝ ٌٛٙ حُ٘ظَس حُوخ١جش 

٣ٔٔي أٛلخد ٌٛٙ حُ٘ظَس رزؼٞ ٓظخَٛ ٖٓ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش، ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش . ٝٗخثؼش هخٛش  - حُظ٣ٞ٘ٚ حُظخّ ، أك٤خٗخ

ى حُـٔخ١َ٤ٛ حُٔزخَٗ ٟي هطخػخص حُلِد حُظ٠ ٛخٍص ٓٞحهغ رَؿٞح٣ُش ه٣ّٞش ، ٝ ٣لخُٕٝٞ آظويحّ ًُي  َّ ٫ ٤ٓٔخ حُظٔ

س ٝحكيس ٖٓ حُيٍٝ حُو٤خى١ ُِلِد ك٠ حُٔـظ َّ ش ُِظوِّٚ ك٠ ٓ ـّ َّ رؼٞ حُظلي٣يحص حُلو٤و٤ش ك ٔغ  ح٩ٗظَح٢ً . ٝ أك٤خٗخ طّٔظـ

ّْ ٣ُوخٍ  حُٜخٓش ٓؼَ ًٔٞٗش ٗ٘ـخ١ حُظ٠ كخُٝض حُلٌْ حُٔزخَٗ ىٕٝ ٢٤ٓٝ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ػ٠ِ أّٜٗخ ؿَٞٛ حُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ػ

َّ ٢ٗء .  1967اّٗٚ رؼي حُظو٠ِّ ػٖ حٌُٔٞٗش ك٠ ريح٣خص   اٜٗخٍ ً

 

ٓ ّٕ ّٕ ٓزذ ػيّ ٓٞحِٛش ٌَٗ حٌُٔٞٗش ًخٕ ٛ٘خٗظٜخ أٓخّ ح٧ػيحء ٝٓوظِق أٌٗخٍ ٣ـَٜ ٛئ٫ء حُ٘خّ ح خٝ ًحطٚ َٗف أ

خٍ ٝ حُل٬ك٤ٖ ، ّٔ ّٕ ٓوظِق ط٘خه٠خص حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ) ر٤ٖ حُٔي٣٘ش ٝح٣َُق ، ٝ حُؼ        ٛـْٜٞٓ ، ٝ ك٠ ػ٬هش رٌُي ، أ

َّ ًخ ك٢ ُٔلخُٝش حُو٤خّ رٔؼَ ٌٛح ح٢ُ٘ء . ٝ ًٌُي ٣ٌَ٘ ٛئ٫ء ٝ حُؼَٔ حُل١ٌَ ٝ حُؼَٔ ح٤ُي١ٝ اُن ( ُْ طزِؾ رؼي َٓكِش ك



117 
 

ى ، كؼ٬ ٣ولوٕٞ ك٠ حُٔٔي رخ٩ٍع ح٧ه٤َ ٤ُِٜـش حُٔخ٣ٝش  َّ حُ٘خّ حٌُٔخٓذ حُلو٤و٤ش حُٔلّووش ك٠ حُٔ٘ٞحص حُظخ٤ُش ُزيح٣ش حُظٔ

ش ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش . ٛيكْٜ طل٣َٞ " ، ٝ ٣ٌَٕ٘ٝ ًٌُي حُٜيف حُلو٤و٢ ٌُخكش حَُٜحػخص حُـٔخ٣َ٤ّٛ  -ٗوي  -ح٤َُٜ٘س " َٛحع 

ش حُِٔىٝؿش  ّٔ حُٜ٘خث٢ ، ٓؼِٔخ اٍطآٙ ٓخٝ ، ُْ ٣ٌٖ طل٤ٌي حُلِد أٝ اٟؼخف ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ . حُٜيف حُلو٤و٢ ًخٕ حُٜٔ

 -رٔخ ك٠ ًُي حُلِد  -اػخىس حُل٤خس ك٠ ٓئٓٔخص حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٝ طـ٤٤َٛخ  ٖٝٓ ح١٩خكش رؤطزخع حُط٣َن حَُأٓٔخ٢ُ 

ظٚ ، ٌٛح حُظؤ٣َٝ حُِحثق ٍ ا٠ُ  ّٔ ّْ طلو٤ن ٛيف ٣ِٓي اػخىس ٤ٛخؿش ٗظَس حُ٘خّ ُِؼخُْ (. ٝ ك٠ ه  ٓٔظٟٞ أٍه٠ ٗٞػ٤ّخ ) ر٤٘ٔخ ٣ظ

 –" حُيكخع ػٖ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش " ٣ٜل٠ّ ٜٓخّ ح١٩خكش ٝ ح٩ؿظؼخع ٝ حُظـ٤٤َ ؛ ٝ ٣٘يّى ري٫ ػٜ٘خ ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ حَُإ٣ش حُ٘وخر٤ّش 

خٍ ٤ٔ٣َّٕٝ حُٜٔخٗغ ىٕٝ اػخهش ر٤َٝهَح٢٤١ حُلِد " ، ٗظَس ؿيّ اهظٜخى٣ّٝش طٌَ٘ رٟٞٞف ) أٝ طي٣َ حُل٣ّٟٞٞش ٍ " حُؼٔ

ٌّْ ك٠ ًخكش ٓـخ٫ص حُٔـظٔغ  رٔخ ك٠ ًُي حَُٜحع ِٛذ حُلِد  -ظَٜٛخ ا٠ُ ( هيٍس ) ٝ كخؿش ( حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ا٠ُ حُظل

 حُط٤ِؼ٢ !

 

غ ر٤ٜؾ ٌُٔٞٗخص ؿ٤لَٖٓ . ُوي ُْ ٣٘ظَ ٓخٝ ا٠ُ حُٔٔظوزَ ح٤ُ٘ٞػ٢ ً٘ٞع ٖٓ ٗوطش ٜٗ ّٔ خ٣ش ، ٓٞحء ٌِٓٔش ٝثخّ ًزَٟ أٝ طـ

ٍ ح٩ؿظٔخػ٢ ٤ُْ كو٢ ه٬ٍ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٌُٖ ك٠ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ًٌُي ) ٓغ  ّٞ س ك٣ٞ٤ّش ُِظط ّٞ كْٜ ٓخٝ حُؼٍٞحص ػ٠ِ أّٜٗخ ه

ّٕ ٌٛٙ حُؼٍٞحص ح٧ه٤َس ُٖ  ف ٓخٝ ،  . حُلو٤وش طٞؿي ىحثٔخ ك٠طٌٕٞ هٔؼخ ػ٤٘لخ ٖٓ ١زوش ٧هَٟ (أ َّ حُزيح٣ش ر٤ٖ أ٣ي١ أه٤ِّش ، ٛ

 " ّٕ ًّي ػ٠ِ أ  " ، ٓزيأ ٣ؼزَُ ًخكش حُظ٬٤ٌ٘ص ح٩ؿظٔخػ٤ش .  ج٤ٍُٓ ٞى جُط٤ّحٌ ٓرىأ ٓح٢ًٌٓٝ أ

 

ٌّٔض رخُٔزيأ اُحء اٗو٬د  ّٕ ٌٛٙ ح٧كِحد حُظ٠ طٔ ُْ طٌٖ ُظظّوٌ  1976ٝ رخُظؤ٤ًي ىٕٝ ٌٛح حُظٞؿٚ ٖٓ ح٤َُٔ ٟي حُظ٤خٍ، كب

ّٕ ٓخٝ ٗيّى أ٠٣خ ػ٠ِ أّٗٚ ر٤٘ٔخ ػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣ٌٕٞ ىحثٔخ ػ٠ِ آظؼيحى ٤َُِٔ ٟي حُظ٤ّخٍ ، حُٔٞهق حٌُٟ ا طّوٌطٚ . ٛل٤ق أ

ف ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٝ ٓخ ٤ُْ ٛٞ ط٤ّخٍ ٓؼخى١ ُِؼٍٞس . ك٠ ٬ً حُٔظ٣َٜٖ ػِّٔ٘خ ٓخٝ ٤ٗجخ  َّ كبّٗٚ ٣ـذ ػ٤ِٚ ًٌُي إٔ ٣ويٍ ػ٠ِ حُظؼ

ُٖٓ َٛحع َّٗ ) ٝك٠ حُٜ٘خ٣ش اٗ٘وخم ( ك٠ ٛلٞف حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُؼ١ٍٞ ،  ؿ٤ّيح . ٝ ٓؼِٔخ أٗخٍ حَُك٤ن رٞد آكخ٤ًخٕ

ٖٓ جُهطا جُ٘ظٍ ئ٠ُ ضؿٍذس جإلضّكحو جُٓٞك٤حض٢ ٝ ج٤ُٖٛ ػ٠ِ أّٜٗٔح ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش كٍٞ ٟٓٞٞع ح٩ٗو٬د ، " 

 -٘ى٣ىٙ ذٓطح٤ُٖ ٝ ٗرًٙ ُِٔح٤ًٌٓس ٗلّ ج٢ُٗء . كٜ٘حى ػىو ٖٓ جإلنطالكحش ٤ُّ أهِّٜح أّٗٚ َٖٓ ئٗوالخ نٍٝضٗٞف ٝ ض

َّ ٓال٤٣ٖ جُػ٤ّ٣ٌٖٞ ك٠ جُرِىجٕ جألنٍٟ ) ٝئٕ ُْ ضٌٖ ًِّٜح ( ٟٓطٍذس ،  ج٤٘٤٘٤ُِس ، ظِّص جُؿٔح٤ٍٛ ك٠ جإلضّكحو جُٓٞك٤حض٢ ٝ ظ

ُػٌٞز ُْ ضلْٜ ٓح ًحٕ ٣كىظ ٝ ُْ ٣ٌٖ يُي ئالّ ٤ُلٍَ ٣أْح ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ . ًٛج ٖٓ ؾٜس ، ٝ ٖٓ جُؿٜس جألنٍٟ ، ذلَٟ ج

جُػوحك٤س ك٠ ج٤ُٖٛ ، ٝ ذلَٟ ه٤حوز ٓحٝ جُؼظ٤ٔس ٝ ذلَٟ جُٟ٘حٍ جُرط٢ُٞ جًُٟ هحوٙ جألٌذؼس ، ٓال٤٣ٖ جُ٘حِ ك٠ ج٤ُٖٛ 

ٌّٖ جُرؼٝ ّٓ٘ح ك٠ جُرِىجٕ جألنٍٟ ٖٓ أْحِ  ًحٗص ِّٓٓكس ذلْٜ ُٔح ًحٕ ٣ؿٍٟ ٝ ضٛحٌع قٍٞ جُٔٓحتَ جُٔؼ٤ّ٘س ، ذ٤٘ٔح ضٔ

 " .  ُلْٜ هحػىز يُيُلْٜ ٤ُّ كو١ ٓح قَٛ ٝ ٌُٖ أ٣ٟح 

 

 رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش ( 131-130" ، ٙ  جُػٌٞز ٝ جُػٌٞز جُٟٔحوز) " 

 

٫ إٔ آظـ٬ٍ  ّٝ رض ه٤خىس ٓخٝ أػ٘خء ٌٛٙ حُلظَس ) ٝ أ٠٣خ هزِٜخ ( ؿ٬٤ ػ٠ِ ح٤ٔٓ٧ّش حُز٤َُٝظخ٣ٍّش . كوي ٫كع ٤٘٤ُٖ أ ٍّ ٝ هي ى

ؼٔن ا١خٍ حَُٜحع حُطزو٢ ٝ ١ز٤ؼظٚ ، ٓلَُح ك٠ ٗلْ حُٞهض أؿِحء ًخِٓش ٖٓ حُؼخُْ ٖٓ ١َف حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٣ـ٤َّ ر

يس .  ِٜ ّٓغ ر٘يّس ( هخػيس ح٩ٗظٜخ٣ُّش ك٠ ٛلٞف ح٧ْٓ ح٠ُٔط يس ك٠ ك٤ٖ ٣وِن ًٌُي ) أٝ ٣ٞ َٜ  ٠ٗخ٫ ػ٣ٍّٞخ ك٠ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

 

 ًَِٓ ّٕ اػٜخٍ حُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍش ٝ ٣ـذ حُظ٤ًٌَ رؤّٗٚ ؿَٟ اطّٜخّ ٓخٝ رخُؼ٣َٜ٘ش ٖٓ هزَ حُٔٞك٤خص ٧ّٗٚ ًخٕ ٣يحكغ ػٖ أ

ّٕ " ٣ٍق حَُ٘م ٓظظـِّذ ػ٠ِ ٣ٍق حُـَد ". ٓخ ػخٍٟٚ حُٔٞك٤خص كوّخ ٛ٘خ ٛٞ حُلْٜ  ٠ رخُؼخُْ حُؼخُغ ٝ ح ّٔ ٍ ا٠ُ ٓخ ٣ٔ ّٞ هي طل

ٍ ح٢٘١ُٞ ه٬ٍ طِي حُلظَس ٝ ىٍٝٛخ حُٜخّ ك٠ حُظلط٤ْ حُٜ٘خث٢ ُ٪ٓز٣َخ٤ُش ٝ رخُظخ٠ُ  َّ حُِٜذ ُي١ ٓخٝ ٣ًَُِّٔش كَٝد حُظل

ش ؿ٤ٔغ حُؼ٤ّ٣ٍٖٞ ٢ٛ ٓٔخٗيس طخٓش ُٔؼَ ٌٛٙ ح٠ُ٘خ٫ص . ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ، ُْ ٣لَٜ ٓخٝ ٓٔخٗيطٚ ك٠ ٌٛٙ حَُٜحػخص  ّٔ ٜٓ

ىحص حُٔٞى ك٠ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٠  -ٝكيٛخ  َّ  1968حُٔظخَٛحص ػزَ ح٤ُٜٖ رؤَٓٛخ ، ا٠ُ  ؿخٗذ ٓٞهق ٓخٝ حُٔٔخٗي ُظٔ

ّْ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ، ك٠ طوق ى٬٤ُ ػ٠ِ ًُي ، ٝ ًٌُي أٓؼِش ٛخٓش أهَ ، أّٗٚ رخَُؿْ  1968ٟ . ٝ هي ُّوٚ ٓخٝ أ٠٣خ ك٠ ه٠

جٕ جالٗطٛحٌ جُٜ٘حت٢ ُرِى جٖطٍج٢ً ٓح ال ٣ٓطىػ٢ قٓد ٝؾٜس جُ٘ظٍ ج٤٘٤٘٤ُِس ٖٓ ح٩ٗظٜخٍحص حٌُزَٟ حُٔلوّوش رؼيُ ،" 

ٟح ػ٠ِ جٗطٛحٌ جُػٌٞز جُؼح٤ُٔس ٝ ػ٠ِ ؾٜٞو جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ٝ جُؿٔح٤ٍٛ جُٗؼ٤رس جُٞجْؼس ًُٜج جُرِى ككٓد ٝ ٌُ٘ٚ ٣طٞهق أ٣

ٌ ٝ ضرؼح ًُُي كإ جُكى٣ع ذال  ٍّ ٌّٖ جالٗٓح٤ٗس هح٠رس ٖٓ جُطك ح ٣ٔ ّٔ جُـحء ٗظحّ جْطـالٍ جالٗٓحٕ ُالٗٓحٕ ٖٓ جٌٍُز جأل٤ٌٞس ٓ

 ضٍٝ ػٖ جٗطٛحٌ ٜٗحت٢ ُػٌٞض٘ح نح٠ة ٝ ٟٓحو ٤٘٤٘٤ُِِس ٝ ٛٞ ذحالٞحكس ج٠ُ يُي ال ٣ططحذن ٓغ جُٞجهغ ".
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يس ٟي حُوٟٞ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، ٝ ٝكَّ ٗٞػخ ٝ ٝكَّ  َٜ َّ ٌٛح طّٞؿٜخ أ٤ّٔٓخ ٓٔظخُح ُِلًَش ٫ ٤ٓٔخ ٓٔخٗيس ٠ٗخ٫ص ح٧ْٓ ح٠ُٔط ً

ٝ ٓٞحء آظطخػض  –أْحْح ٖٓ حُٔيٍٓش ح٩ِٜٗح٤ّٓش حُؼ٣ٍّٞش ُِلًَش ىحهَ ح٧ْٓ ح٩ٓز٣َخ٤ُش . ٝ ًخٕ ٌٛح ، ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ، 

ػٖ حُظـ٤َّحص ك٠ حُٟٞغ حُؼخ٢ُٔ ه٬ٍ أٝح٢ٓ حُٔزؼ٤٘خص رخُظؼ٤ٔن ٝ حُز٘خء ػ٠ِ ًُي  ح٧كِحد ٓٞحؿٜش حُظلي٣خّص حُ٘خؿٔش

ح٧ٓخّ ، أّ طوِّض ػ٘ٚ ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش هخٗظٚ ، ٓظليّىٙ حُٔٔخٍٓش . ٝ رخُ٘ٔزش ُِٔـٔٞػخص ٝ حُّٔ٘ظٔخص حُؼ٣ٍّٞش ك٠ حُزِيحٕ 

ٌَّ ه٢ّ ٓخٝ ه٬ٍ ٓظ٤ّ٘خص حُو ٝ ٗوطش اٗط٬م ٣ٍَٟٝش  ٠ٍٖح ال ذىّ َٕٓ٘ٚ حُؼ٣َٖ٘ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش حُظ٠ طويّٓض ، ٓغ ًُي  ٗ

 ُظؼ٤ٔن حُظّٞؿٚ ٝ حُٔٔخٍٓش ح٤ّٔٓ٧ش .

 

============== 

 

ًِّ ٓخٝ ػ٠ِ ٝكيس ٝ َٛحع ح٠ُي٣ّٖ ًٔٔؤُش  ٌّ٘ٚ ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُـي٢ُ . كوي ٍ ٝ طؼٞى ؿٌٍٝ ػي٣ي ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ا٠ُ  طٔ

 ز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ . ٣ًَِّٓش ٝ ك٠ طل٤َِ ًخكش ح٤ٗ٧خء ٝ طـ٤٤َٛخ ، ك٠ حُط

   " : ك٠ جُط٘حهُٝٔخًح؟ طٔخءٍ ٓخٝ ك٠ "   

 

       ٣٘رـ٠ ُِلٌٍ جإلٗٓح٢ٗ أالّ ٣٘ظٍ ئ٠ُ ٣ًٖٛ جُٟى٣ّٖ ٤ًٗث٤ٖ ٤ّٓط٤ٖ ؾحٓى٣ٖ ، ذ٤ٌِٗث٤ٖ ق٤ّ٤ٖ ٤٠ٍٖٝٗٓ هحذ٤ِٖ ُطرىٍّ  "

ٍ أقىٛٔح ئ٠ُ ٗو٤ٟٚ ّٞ  ". ٝ ُطك

 

ّٚ ططز٤وٜخ حُوخٙ  ٛ٘خ رخُطزغ ٤ُْ رٞٓؼ٘خ ا٫ّ إٔ ٜٗق رٌَ٘ ػخّ طل٤ٌَ  خ ك٠ ٓخ ٣و ّٓ ٓخٝ رٜيى ٌٛٙ حُ٘وطش حُٔل٣ٍّٞش . أ

َّ ٖٓ ًٞٗٚ ؿ١َّٛٞ . ٝ ُ٘ؤهٌ ؿخٗزخ ٛخٓخ كو٢ ٖٓ ٌٛح ، كوي كخكظض حُزَؿٞح٣ُش  ػ٠ِ حُؼٍٞس ك٠ حُزِيحٕ حُٔظويّٓش ، كٜٞ ٤ُْ أه

ٝ حُؼ٣ٍّٕٞٞ ا٠ُ حُ َّ ٞهٞع ك٠ هيحع ٓخ كٌٍّ ٓ٘ٚ ٤٘٤ُٖ رليّس : ػ٠ِ آظوَحٍ ٗٔز٢ّ ك٠ ٌٛٙ حُزِيحٕ ُٞهض ٓؼ٤ّٖ ح٥ٕ ، ٝ ٣ظؼ

ش رؼيّ ح٩ػظوخى طٔخٓخ ك٠ آٌخ٤ٗش حُظـ٤َّحص حُٔلخؿخس  ٝ حُٔؼ٤َس ، ٝ رخُظخ٠ُ ؿ٤خد ح٩ػيحى ٝ ػيّ  ّٔ ح٩هلخم ك٠ اىٍحى حُٜٔ

ىحص اؿظٔخػ٤ش ػ٠٣َش طظَٜ ك٠ ُلظش ٓلخؿؤس .  َّ  حُويٍس ػ٠ِ اؿظ٘خّ حُلَٙ حُؼ٣ٍّٞش ٟٖٔ طٔ

 

" ، ٗخهٖ حَُك٤ن أكخ٤ًخٕ ٛئ٫ء حُ٘٘طخء  ح٣ٌُٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِّٔٔٞح رـي٣ّش ح٧ُٓش حُظ٠  ُهِق ُِو٤حّ ذحُػٌٞزجُٔؿ٢ء ٖٓ جك٠ " 

٣ٞحؿٜٜخ ح٩ٓز٣َخ٤ُّٕٞ ٝ ح٧كن حُٔ٘ظٍٞ ُلَد ػخ٤ُّٔش ، ٌُّْٜ٘ ٣ظِّٕٞ أػ٤ٔخء اُحء ح٩ٌٓخ٤ّٗخص حُؼ٣ٍّٞش ٟٖٔ ًُي حُٟٞغ 

 ... " ّٕ ْ ضكىظ ٣كىّو كٌٍ جُ٘حِ ؛ ٝ ٓح ُْ ٗؿطٜى ذٞػ٢ ُطؿحَٝ يُي ذطك٤َِ ػ٢ِٔ ، ذحًُجش ًٕٞ جُػٌٞز ُػ٤٘ٚ ٝ ٫ كع أ

ٝ ذحُلؼَ ، ٤ُّ  -كاٌّْٗ ػل٣ّٞح ْطٍٕٝ ٓح ٣رىٝ أٓحٌْٓ ٝ ٤ُّ ئٌٓح٤ّٗس ٓح هى ٣ظٍٜ ك٠ ظٍٝف ٓهطِلس ؾىّج ك٠ جُٔٓطورَ 

ٌ ك٠ جُكحٍٞ ، ّٞ ٌ ضكص جُٓطف ٝ ذًٌٝ جُٔٓطورَ جُط٠ ضٞؾى ذؼىُ  ٝ ضطط ّٞ         ذٔح ك٠ يُي جألَٓحش جُٛـ٤ٍز  قط٠ّ ٓح ٣طط

 ".ٝ جإلٗلؿحٌجش جُط٠ ضكىظ...

 

َّ جأل٤ٖحء ٓ٘ؼُُس ٓطِوح ػٖ أ٣ّس  -ذطر٤ؼس جُكحٍ ، ئيج ٗظٍضْ ئ٠ُ جألٌٓٞ ٗظٍز ٤ٓطحك٣ُ٤و٤س "  غحذطس وٕٝ ض٘حهٝ وجن٢ِ ك٠ ً

كٞج ػ٠ِ ًٛٙ جإلٌٓح٤ٗس جُػ -أ٤ٖحء أنٍٟ  ٍّ كٞج ٝ ُٖ ٣ٌٌْٔ٘ إٔ ضطؼ ٍّ  ".  ٣ٌّٞسػ٘ىتً ُٖ ضطؼ

 

ٝ ؿِء ٖٓ ططز٤ن كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ] حُٔخ٣ٝش [ ػ٠ِ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، ٣ؼ٠٘ إً طؼِّْ طلي٣ي حُؼ٘خَٛ حُؼ٣ٍّٞش ٝ طل٤ِِٜخ 

ٝ ط٘ـ٤ؼٜخ ، حُؼ٘خَٛ حُؼ٣ٍّٞش حُظ٠ طٞؿي كظٔخ ك٠ ٟٝغ ؿ٤َ ػ١ٍّٞ ػٔٞٓخ . ٝ ػ٠ِ ح٤ُ٘ٞػ٤ّ٤ٖ إٔ ٣ظؼِّٔٞح إٔ ٣ٌٔٔٞح 

ظٔغ ٝػيّ ح٩ٗظظخٍ ىٕٝ أَٓ ٍ " ىه٤َ ؿ٤َ ٓ٘ظظَ" ؛ ٣ـذ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٔظٞػزٞح ٓخ ٣ؼط٠ " حُٞكيس رخُظ٘خه٠خص ِٛذ حُٔـ

ّٖ ٝحُؼخرَ ، ٝ ٣ـظٜيٝح رؤًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ُظلي٣ي ٓ٘خرغ ٝ أرؼخى حٌَُٔ  " أٝ ح٩ٓظوَحٍ حُٔئهض ُِٔـظٔغ ٝ ١خرؼٚ حٌُخٖٓ حُٜ

حص  ِّ ا٠ُ ؿٌٍٝٛخ ك٠ حُظ٘خه٠خص ِٛذ حُٔـظٔغ ٝ إٔ ٣ٔظؼِٔٞح حُٔؼَكش حُلظ٢ّٔ ُظِي حُٞكيس . ٣ـذ إٔ ٣ظؼوّزٞح ح٧ُٓخص ٝ حُٜ

ًّي ك٤ٚ ٌٛٙ حُظ٘خه٠خص ٗلٜٔخ رٍٜٞس ػخط٤ش طٔخٓخ .  ربهظٜخٍ ،  حُلخِٛش ٌٌٛح ٤َُٓٔٞح ح٧كن ٝ ٣ؼيّٝح ػ٤ِّٔخ ٤ُِّٞ حٌُٟ طئ

٤ش : اُىٝحؽ حُٞحكي .  ّٔ ٌّ٘ٞح ٖٓ أًؼَ حُٔ٘خٛؾ حُٔخ٣ٝش أٛ  ٣ـذ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ظٔ

 

ّٕ " ٝ ك٠ ٌٓخٕ  ٍّ ُِط٘حهٟحش ٝ ٓؼحُؿطٜح ، ٢ًٗء ٞى ًحكس جُٔلح٤ْٛ جُٔطِوس آهَ ، ًظذ حَُك٤ن آكخ٤ًخٕ ا  جُظٌٜٞ جُٔٓطٔ

ٌ جأل٤ٖحء ، ك٠ جُطر٤ؼس ٝ جُٔؿطٔغ ٝ جُلٌٍ، ٝ ًٛج جُلْٜ ٠ٟٔ٣ ٓػَ  -ٝ جُػحذطس  ّٞ ى ضط ٍّ ز ضك ّٞ ًٛج ٓح ئْطٞػرٚ ٓحٝ ًو

َّ حُط٣َن ػزَ طّٞؿٚ ح٧كِحد ٝ ٜٓ٘ـٜخ ح٧ٓخ٢ٓ ك٠  ٝ ًٌُي -" ٣ٍ٠ن ه١ٍُٓ ػرٍ ًطحذحش ٓحٝ ٝ أػٔحُٚ  ٣ـذ إٔ ٣ٔ

ٌّٜ٘خ ٤ُْ كو٢ ٖٓ حُٔوخٝٓش حُ٘خؿلش ُظآًَ " أٝهخص ح٬ُّٔ " رَ أًؼَ ٖٓ ًُي ٩ؿظ٘خّ ٌٛٙ حُلَٙ حُظ٠  حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش  ٤ُٔ
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حُٔظخَٛ حُـي٣يس ٝ حُٔظٞهّؼش ٝ حُظ٠ ٓظَكغ  ٫ طو٤ّْ رؼٖٔ ُ٪ٗظلخٟش حُؼ٣ٍّٞش حُظ٠ ر٬ ّٗي ٓظ٘لـَ كـؤس اٗلـخٍح طخٓخ ، رؼي٣ي

ىس.  -أٝ ُؼِّٜخ ٤ُٔض ًٌُي رخ٠ٍَُٝس  -ٝ كَٙ ٤ُٔض رخ٠ٍَُٝس ظخَٛس  طلي٣ّخص  َّ  ُِؼ٤ٖ حُٔـ

 

ّٕ ح٩ػظَحف ح٧ػٔن رخ٤ُُٔٞش ٝ حُولِحص اُن ُْ ٣وي  ا٠ُ ٓٞهق " ك٤ٌِٖ   -ٝ ٫ ٣ـذ إٔ ٣وٞى اًح ٓخ كٜٔ٘خٙ ٝ آظٞػز٘خٙ ؿ٤ّيح -ا

. ٧ّٗٚ ، رـي٤ُّش ًخك٤ش ، رويٍ ٓخ ٣ٌٕٞ حُلْٜ ػ٤ٔوخ ُوخر٤ِّش اٗظ٘خٍ ػيّ ح٩ٓظوَحٍ ، ٝ هخر٤ِّش ح٩ٗلـخٍ ٝ حُولِحص ٗلٞ  ٓخ ٣ٌٕٞ"

حُـي٣ي ك٠ ٗئٕٝ حُطز٤ؼش ٝ حُٔـظٔغ ، رويٍ ٓخ ػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣َٟ حُلخؿش ا٠ُ ح٩ػيحى    ٝ حُظوط٢٤ ح٤ُ٘٘ط٤ٖ ٝ ح٣َُٜل٤ٖ 

ٝ حُلَد ، ًظذ أّٗٚ ٟٖٔ " ك٠ ٓـَٟ حُلَد  ١ّ ١خٍة . ٝ ٓ٘خه٘خ أًؼَ أػٔخٍ ح٩ٗٔخ٤ّٗش، رخ٠ُز٢ حُلخؿش ُ٪ٓظؼيحى ٧

ّٕ ٌٛح ح٩ٓظوَحٍ حُ٘ٔز٢ّ ك٠  ًّي ػ٠ِ أ َّ َٓكِش ٓليّىس ٓ٘ٚ رؼزخص ٗٔز٢ّ " ، ٝ أ ٍ ٓطِوخ ، طظّٜق ً ّٞ حُط٣َٞ ، ك٤غ ٣ٌٕٞ حُظط

ٌّٖ حُٔوّطط٤ٖ ٖٓ  ًٔذ حُٔزخىٍس ٝ طـ٤٤َ ٓٔخٍ ًُي " حَُٜ٘ حٌُز٤َ". ٝ ا٫ّ إٓ ٓؼخ ٣لظخؽ ٝ ٣ـؼَ ٌٓٔ٘خ ٓوّططخص هخٛش طٔ

قٍٞ جُكٍخ جُط٣ِٞس ٓو٢ حَُٔء ك٠ حُ٘ٔز٤ّش ٝ هخ١َ د" اٌٗخٍ ًُي ٣ؼ٠٘ اٌٗخٍ ، ٣ٌَ٘ حُلَد ٗلٜٔخ ٝ ٣ٌَ٘ ًحطٚ "  ) " 

، ٢ّ ، ح٩ٓظؼيحى حُؼ١ٍٞ( ٌُح ٢ً ٣ٌٕٞ حَُٔء كوّخ " ٓٔظؼيّح ١ّ٧ ٢ٗء " رخُٔؼ٠٘ حُؼِٔ 238-237" ، حُٔـِي حُؼخ٢ٗ ٙ جألٓى 

 حُؼ٢ِٔ  ٝ حُظوط٢٤ . 

 

 " ّٕ ٍ ئ٠ُ ٝػ٢  ٝ جُٞػ٢ ئ٠ُ ٝ ٌٛح ٤٘٣َ ا٠ُ ٓٔخٛٔش أهَٟ كِٔل٤ش ًز٤َس ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ : ٓزيأ أ ّٞ جُٔحوز ٣ٌٖٔ إٔ ضطك

ٌَّ ٌٛح ٝ ٓحوز حُٔٞك٤خص ،   ُوي ِٛأ ٖٓ " ٤ٗٞػ٤ش حُـ٫ٕٞ " حُظ٠ ٝػي رٜخ -رّغ ٗظَس ٓخٝ ُٜيف حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ ". ُوي ٗ

". ٝ ٣ظؤط٠ّ طل٤ٌَ ٓخٝ رٜيى  ًحكس جُرٍٗ ػٖ ٠ٞجػ٤ّس ٝػٖ ٝػ٢ ٣ـ٤ٍّٕٝ يٝجضْٜ   ٝ جُؼحُْػخٍٟخ ػٟٞخ ػٜ٘خ  ٗظَس إٔ " 

حٌُٟ طظٔلٍٞ كُٞٚ كخؿش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ا٠ُ هٞٝ َٛحع ١زو٢ ر٘ؤٕ ٓٔخثَ ك٣ٞ٤ّش ُِو٢ّ  -ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ حُٔـظٔغ ح٤ُ٘ٞػ٢ 

ٌّْ ك٠ ًخكش  حُظـ١َ٤٤ ُِٞػ٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ. ٖٓ آظ٤ؼخرٚ ُِيٍٝ حُي٣٘خ٢ٌ٤ٓ ٝ -ٓـخ٫ص حُٔـظٔغ  ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُظل

 

   ٌٛٙ حُٔٔؤُش كيّس هخٛش . كخُظؤ٬٣ٝص ح٩هظٜخى٣ّٝش ُؼَ٘حص ح٧ٗزخف ٍٝىص ٖٓ ٌٓٞٓٞ   ٝ ط٤َحٗخ  1976ٝ هي ُحى اٗو٬د 

ش ٓغ ٝ ر٤ٌ٤ٖ ٝ حَُإٟ حُـَر٤ّش ٝ ٢ٛ طلّغ حُؼ٤٣ٍٖٞ  حُلو٤و٤٤ٖ ُِظؼٔن أًؼَ ك  ّٛ ٠ ؿَٞٛ طل٤ٌَ ٓخٝ ٝ ٓٔخٛٔخطٚ . رٜلش هخ

ّٝ طّٞؿٚ حُلَد ٓخ ر٤ٖ حُوٟٞ ح٩ٓز٣َخ٤ُش أكيّ ٝ ٓزخَٗح رٍٜٞس ٓظٜخػيس ، أٟلض ِٗػش ريح٣ش حُٔزؼ٤٘خص طلخٍٝ حُِٔؽ  ؿي

َّ ح٩ٗظَح٤ًش ٓغ ٓوخ ٠ِٛش ح٩هظٜخى٣ّٝش َٛحكش ( كٍٞ حَُٜحع حُطزو٢ ك٠ ظ ٍرش ر٤ٖ ٓٔخٛخٓخص ٓخٝ حُؼظ٤ٔش ) ٝ حُٔ٘خ

ٗٞػخ ٓخ اهظٜخى٣ّٝش َُِٜحع حُطزو٢ ىحهَ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، ٫ ٣ٌٖٔ حُيكخع ػٜ٘خ . ٝ حَُٛخٗخص ُْ طؼي أهطخء أٝ اٗلَحكخص 

حء ح٩هظٜخى٣ّٝش )ٜٓٔخ ًخٗض ؿي٣ّش ( رَ  َّ  -ٓغ حُظـ٤َّ ح٣َُٔغ ُِظَٝف حُٟٔٞٞػ٤ش ٝ ح٧ُٓش حَُٔطزطش رخُلًَش حُؼخ٤ُّٔش  -ؿ

ّٕ رٌٍٝ  ئكالِ جأل٤ٔٓس جُػح٤ٗس٤ٔظِْٔ أّ ٫ . ُوي أٗخٍ ٤٘٤ُٖ ك٠ " ٓخ اًح ًخٕ حَُٔء ٓ " ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُّٔش ح٠ُٝ٧ ا٠ُ أ

ّٞ . ٝ ٟٝغ ٓ٘خرٚ ًخٕ ح٥ٕ ٣ويّّ ٗلٔٚ  -ح٩ٗظٜخ٣ُّش ) رٔخ ك٠ ًُي ح٩هظٜخى٣ّٝش ( أكَُص آظ٬ٔٓخ اٗظَح٤ًّخ  ٗٞك٤٘٤ّخ طخّ حُ٘ٔ

 ، ٝٛٞ ٌَٓ٘ ٫ اٗلّي ٣ٞحؿٜ٘خ . أٓخّ حُلًَش ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش 

 

ُوي ١َكض ٗلٜٔخ ٓٔؤُش اًح ًخٕ ٣ـذ حُؼَٔ ا٠ُ حُوِق اٗط٬هخ ٖٓ ٓخٝ ، إ أٌٖٓ حُوٍٞ ، ٗلٞ حُظّٞؿٚ حٌُٟ اطّزؼظٚ أكِحد 

[  حٌُٞٓ٘ظَٕ حُوي٣ٔش ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، أٝ ػٞٝ ًُي حُؼَٔ هُيٓخ ٝ ططز٤ن ٍٝف اٗيكخع كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ] حُٔخ٣ٝش

 ُِوطغ حُظخّ ٓغ ح٧كٌخٍ حُوي٣ٔش حُٔظؼِّوش رخُلًَش ك٠ ٛلٞف حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش .

 

ّٕ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ح٤ُ٘ٞػ٤ش  -"   ٓح جُؼَٔ ؟ٝ اطّزخع حُٔٔخٍ ح٧ه٤َ ٣ئىّٟ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ اػخىس طو٤٤ْ ٤٘٤ُٖ . "  رظ٘ي٣يٙ ػ٠ِ أ

ٝ آظ٤ؼخرٚ ٣ُٞٝ٧ّش ح٠ُ٘خٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٗٔزش ٠ُِ٘خٍ ح٩هظٜخى١ ،  ٣ـذ إٔ طُلَٔ ا٠ُ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٖٓ هخٍؽ حُلًَش حُؼل٣ّٞش ،

 ٝ ط٤ًَِٙ ػ٠ِ حُل٠ق حُ٘خَٓ ُِل٤خس ح٤ُٔخ٤ّٓش ٝ ح٩ؿظٔخػ٤ّش ٖٓ هزَ ح٤ُ٘ٞػ٤ّ٤ٖ ًٔلظخف ُزّغ ٝػ٢ ٤ٗٞػ٢ ُي١ حُـٔخ٤َٛ ، 

ِّٔق ُِِٔطش ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ ٓوظَكٚ ُـ٣َيس ٤ٓخ٤ّٓش ػ٣ٍّٞش ٤ًِٓٞش أٓخ٤ّٓش ُِؼَٔ ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٠ ح٩ػيحى ُ٪كظٌخى حُٔ

خ ُٖٓ ًظخرظٚ . ٝ رخُ٘ٔزش ٣ٌُِٖ ٣وخكٕٞ ٖٓ ارلخٍ أػٔن ك٠ ه٢ّ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ كٍٞ حُٞػ٢ ،  – ّٔ ّْ ح٤ُّٞ رويٍ ٓخ ًخٕ ٜٓ ٜٓ

ٔطغ ك٠ طِي حُلظَس ٓخ رؼي ح٩ٗو٬د ٖٓ حُظٔخإٍ ،  ٝ حُيٍحٓش ٝ ح٠ُ٘خٍ ، ٝ ٓٞحؿٜش طلي٣ّخص حُؼٔخ٤ٗ٘خص ، ٌٛٙ حُلوخثن ط

َّ ٌٛح ، ٝ ًٌُي كؼَ ٓخٝ ) ٗوطش ٓ٘ؼٞى ا٤ُٜخ (.  ر٠٘خٍس ٝ ك٣ٞ٤ّش هخ٤ٖٛ . آظؼَٔ ٤٘٤ُٖ حُلِد حُط٤ِؼ٢ ُؼ٬هش ٓلظخف ك٠ ً

ك٠ ٌٛح ، ك٠ ٓؼخٍٟظٜٔخ ٌُخكش أٌٗخٍ ح٩هظٜخى٣ّٝش ، ٝ ك٠ ط٘ي٣يٛٔخ ػ٠ِ حُيٍٝ حُي٣٘خ٢ٌ٤ٓ ُِٞػ٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ هخى ٤٘٤ُٖ ا٠ُ 

 ٤٘٤ٖ . ٓخٝ ... ٝ ٓخٝ ريٍٝٙ ا٠ُ ُ

=============================== 

  



120 
 

ش ٓظِّٜش رٔٔؤُش حُلَد . ك٠ ٛخثلش  ّٜ ، ُْ طؼي حُٔٔؤُش حُٔطَٝكش أٓخّ آ٫ف حُ٘٘طخء ك٠ حُزِيحٕ  1968ٌُٖ ٛ٘خى ه

ًّيص ًُي رلْٔ ، ك٠ أك٣ََ ٖٓ -ربٓظطخػش حُـٔخ٤َٛ إٔ طٜ٘ٞ  ٓح ئيجح٩ٓز٣َخ٤ُش  طِي  كـٔخ٤َٛ حُٔٞى ك٠ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس أ

خٍ حُل٤َٕٔٗٞ رؼي َٜٗ ّٔ  ٣ٌٖٔ إٔ طوخى ُِو٤خّ كؼ٬ رخُؼٍٞس.  ٤ًقٌُٖ  -حُٔ٘ش ، ٝ طزؼٜخ حُطِزش ٝحُؼ

 

أىّٟ ١َف طِي حُٔٔؤُش رٌَ٘ ِّٓق ٝ ػ٢ِّٔ ، ا٠ُ ؿخٗذ طؤػ٤َ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش حُز٤َُٝظخ٣ٍش حٌُزَٟ ، رخٌُؼ٣َ٤ٖ ، رٖٔ ك٤ْٜ 

 كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ .  -ح٤٘٤٘٤ُِش  -٤ًٔش ، ا٠ُ اؿخرش كِد ٤ِ١ؼ٢ ٓؼظٔي ػ٠ِ حُٔخٍٗلٖ

 

ذِٞؽ كْٜ جُكحؾس جُك٣ٞ٤س ُكُخ ٤ِ٠ؼ٢ ػرٍ " ، ًظز٘خ رٔ٘خٓزش حًٌَُٟ حُؼخَٗس ُظؤ٤ْٓ كِر٘خ ، "  هى ٣رىٝ ًٛج ؿ٣ٍرح" 

ٜٗح جُػٌٞز جُػوحك٤س ، ك٠ ق٤ٖ إٔ ٓحٝ ٝهحوز غ٣ٌّٕٞٞ آنٍٕٝ ًحٗٞج ٣طِوٕٞ جُؼ٘حٕ ُِؿٔح٤ٍٛ ج٤٘٤ُّٛس  ٝ ٣ٟؼٕٞ ضكص ٤ٍٗج

٤ٌٌّٜ٘ح ك٠ ػى٣ى جألق٤حٕ . ٝ ٌُٖ ٤ُّ ذًٜٙ جُـٍجذس ػ٘ىٓح  هطحػحش ٝجْؼس ٖٓ ٤ٛحًَ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٢٘٤ُٛ ، ٝ قط٠ ٓل

ٌ ًٌٛج ٤ٌُٕٞ ٓلطحـ ئ٠الم  ّٞ ٗىٌى ك٠ جُٞجهغ إٔ يُي ًحٕ ًًُي ٝ ذٛلس ؾىّ ٛحٓس ٣ٍ٠وس إلػحوز ئق٤حء جُكُخ جًُٟ ٣ػ

ز جُؿٔح٤ٍٛ ػ٠ِ ٗطحم أْٝغ قطّ  ّٞ  ".  ٠جُؼ٘حٕ ُو

 

ش رظَٝف حُلِد حُز٤َُٝظخ١ٍ   ّٛ ّٕ حُلخؿش ا٠ُ  ك٠ جُِٓطسًخٗض حُط٣َوش حُظ٠ آظؼِٜٔخ ٓخٝ رخُطزغ هخ ٝ ط٘خه٠خطٚ ا٫ّ أ

حُٔلخكظش حُلو٤و٤ّش ػ٠ِ ػ٣ٍّٞش حُلِد ػخ٤ُّٔش . ٣ـذ ٓوخطِش حًَُٞى ، ٣ـذ ػ٠ِ حُلِد إٔ ٣ـظٜي ٤ُٔٔق رو٤خىس حُٔزخىٍحص 

حُظ٠ طٜيٍ ػٖ حُـٔخ٤َٛ ) ٝ " حُـٔخ٤َٛ" ٛ٘خ ٣٘زـ٠ ٍأ٣ظٜخ رزؼي ػخ٢ُٔ ( ٝ ا٬١هٜخ ٝ ط٤ِٜذ حُٔظويّٓش ٝ حُؼ٣ٍّٞش كوّخ 

٣ٍٖ ٝؿٞى ه٢ّ ٛل٤ق ك٠ ٜٓخف حُو٤خىس ، ٣ٜزق حُلِد ٓلظخكخ ك٠ ٣ُخىس ك٣َّش حُـٔخ٤َٛ ُظٜ٘غ ػٖ ٝػ٢  ّٞ ػٞىٛخ . ٓظٜ

 حُظخ٣ٍن . 

 

ٍ ٝؿٞى ه٢ّ ٛل٤ق ٤ٓوٞ ّٞ ّٕ ك٠ جُط٘حهٝى كظٔخ حُلِد . ًظذ ٓخٝ ك٠ " ٝ حُٔؼ٠ِش ٢ٛ أّٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ كو٢ طٜ  " أ

ضٟحو جألكٌحٌ جُٔهطِلس ٝ جٍُٛجع ذ٤ٜ٘ح ك٠ ٚلٞف جُكُخ ٣٘ٗأ ػ٠ِ جُىٝجّ ، ٝٛٞ ئٗؼٌحِ وجنَ جُكُخ ُِط٘حهٟحش ذ٤ٖ " 

ّٕ ق٤حز جُكُخ ْططٞهّق ئيج نال ٖٓ جُط٘حهٟحش ٝ ٖٓ  جُطروحش ٝجُط٘حهٟحش ذ٤ٖ جُوى٣ْ ٝ جُؿى٣ى ك٠ جُٔؿطٔغ . ٝ ال ّٖي أ

َّ ًٛٙ جُط٘حهٟحش  ّٕ ٌٛح حَُٜحع ٣ٔؼَّ ك٤خس حُلِد ًحطٜخ ؟ ٝ ٫كوخ ، ه٬ٍ جٍُٛجع جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٖٓ أؾِك " . ُوي ٍأ١ أ

ّٕ َٛحع حُوّط٤ٖ ِٛذ حُلِد ك٠ حُٔـظٔغ ح٩ٗظَح٢ً ٛخٍ ٓلٍٞ ٝ  ٍ ٓخٝ ٗظَس أ ّٞ كظَس ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ، ١

َّ ٝ هخطَ ٤ُ ٌّٜ٘خ ٖٓ حُيهٍٞ حُٞحػ٢ ًَِٓ حَُٜحع ك٠ حُٔـظٔغ ًٌ ِّٔق حُـٔخ٤َٛ رلْٜ ُِظخ٣ٍن ٝ رب١خٍ ٌٛٙ حَُٜحػخص ٤ُٔ

 ُِلِزش ا٠ُ ؿخٗذ حُو٢ّ حُز٤َُٝظخ١ٍ ح٤ٛ٧َ . 

  

َّ ،  ٝ ٣ؼٌْ ٝؿٞى َٛحع حُوّط٤ٖ ىحهَ حُلِد حُط٤ِؼ٢ ، ٓؼِٔخ أٗخٍ ٓخٝ ، حُظ٘خه٠خص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش ، ٝ ٤ٓٔظٔ

ّٕ ٌٛح ٣ٌٛذ ٓزخَٗس ٟي  –ٖٓ حُٔٞك٤خص ا٠ُ ح٧ُزخ٤٤ٖٗ  -ٍُٝٞ حُظل٣َل٤ّٕٞ ح٧ًؼَ أٍٝطٞى٤ًّٔش  أٍىٗخ ًُي أّ أر٤٘خ . ٝ هي أ

حُٔزيأ ح٢٘٤٘٤ُِ ُٞكيس ه٤خىس حُلِد . ك٠ ك٤ٖ كخؿـض طِي حُوٟٞ حُظ٠ طّٔ٘ض إٔ طؤهِْ كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٓغ ٌٓٛذ أٝ آهَ 

أَٗٗخ ا٤ُْٜ أػ٬ٙ     ٝ ح٣ٌُٖ " أػـزظْٜ" حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٌُّْٜ٘ ٫  أُٝجي ح٣ٌُٖ -حُي٣ٔوَح٤١ش  –ٖٓ حُل٣ّٟٞٞش أٝ ح٩ٗظَح٤ًش 

ٕٞ رزٔخ١ش ريًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  ّٔ ّٕ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ًٛزض ٟي حُٔزخىة ح٤٘٤٘٤ُِش ، ٝ ُٞ أّٜٗخ ٖٓ  -٣ٜظ كخؿـض ًٌُي رؤ

طوّٞ رل٬ٔص ٓلظٞكش ػ٠ِ أٓخّ أ٤ٍٟخّص  ؿخٗزٜخ ٛلّوض ٌُٜح ح٩رظؼخى حُٔيّػ٠ ٝ ٗخىص رخُظو٤ٖ٘ حُظخّ ٌُِظَ ىحهَ حُلِد

 ٓظ٘خكٔش . 

 

٫ حُٔ٘خًَ حُٔظِّٜش رٌٜٙ حَُإٟ حُل٣ٟٞٞش ٝ ح٩ٗظَح٤ًش  ّٞ حُي٣ٔوَح٤١ش ك٠ ٌٓخٕ آهَ  ) أٗظَٝح هخٛش  -ُوي ػخُؾ كِر٘خ ٓط

حّ "  َّ ٍ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى قُخ غ١ٌٞ...  ٓح وٓ٘ح ٣ٍٗى جُػٌٞزً َّ ٛ٘خ إٔ ٓخٝ ُْ ٣٘ظَ  " ُزٞد آكخ٤ًخٕ (. ٌُٖ ػ٤ِ٘خ إٔ ٌٗ

م ُٚ ٤ًِٓٞش ٣ٍَّٟٝش ُوظخٍ حُظل٣َل٤ّش ٖٓ أؿَ  َّ ا٠ُ حَُٜحع حُل١ّٞ٤ ىحهَ حُلِد ًـخ٣ش ك٠ كيّ ًحطٜخ رَ ػٞٝ ًُي طط

َّ ٢ٗء ًخٗض " ٝكيس   -َٛحع  -ه٢ّ أػٔن ٝ أّٛق ، ٝ رخُظخ٢ُ ٓٔخٍٓش ػ٣ٍّٞش أؿ٠٘ ٝ أهٟٞ . ٝ ٤ٛـظٚ ح٤َُٜ٘س كٞم ً

ًِّ حَُٜحػخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ ٣ظّوٌ ٝكيس " ٝ كظ٠ّ ك٠ ظَٝف ى ًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٤غ َٛحع حُوّط٤ٖ ىحهَ حُلِد ٣َ

ّٕ ٓخٝ ًخٕ ٓ٘لظلخ ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ٣ـؼَ حَُٜحع ٓلظٞكخ ٖٓ أؿَ إٔ  ك٠ ُلظخص ٓؼ٤ّ٘ش ١خرغ حَُٜحع حُطزو٢ حُؼيحث٢ ، كب

 ٣ل٠ق ٗٞػخ ٓخ ٝ ٣ِّٜ حُو٢ّ حُزَؿٞح١ُ حُٔؼخٍٝ" ) ٝ هخىس حٌُظَ (.
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ّٕ حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش هي أُٜٔظْٜ ُ٪رظؼخى ػٖ ٓزيأ حُط٤ِؼش حُّٔٞكيس هي أهلوٞح ٗٞػخ ٓخ ك٠ اىٍحى  ٝ ّٕ ح٣ٌُٖ ٣يّػٕٞ أ ٖٓ ح٤ً٧ي أ

س ًٕٞ ٓخٝ ًخٕ ٫ ٣ٌخى ٣يػٞ ا٠ُ إٔ ٣ؼط٢ ٤ُٞط٘خٝط٠٘ ٝ أطزخػٚ ٓـخ٫ أٝٓغ ُظ٘ـ٤غ هّطٚ ٝ ط٘ظ٤ٔٚ !  َّ ّٕ ٓخٝ ، ٓ ) ٝ ُٞ أ

 -ٝ ٣طِن حُؼ٘خٕ ٍ  -ٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  َُٜحع ا٠ُ حُؼِٖ ك٠ حُٞهض حُٔ٘خٓذ ٝ ح١ٍَٝ٠ُ ٤ُِّٔق ٤ٓخ٤ّٓخأهَٟ ، هيّّ ا١خٍ ح

ٖ ٓخٝ ػخ٤ُخ ٝ ٗخَٟ رٔخ أٝط٢ ٖٓ ؿٜي ، ٖٓ أؿَ ٝكيس ح٩ٍحىس ٜٓٔخ ًخٕ حٌَُ٘ حُظ٘ظ٢ٔ٤ حٌُٟ  ّٔ حُـٔخ٤َٛ (. ٝ رخُلؼَ ، ػ

 . 1976ٝ  1966ح٩ػٜخ٣ٍش ر٤ٖ طظّوٌٙ حُط٤ِؼش ك٠ ُلظخص ٓوظِلش ارّخٕ حُلظَس 

 

َّ ٢ٖء -ّٚكس أٝ ػىّ ّٚكس جُه١ّ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ُ٘ؤهٌ ط٘ي٣ي ٓخٝ ػ٠ِ إٔ "  " ، أٝ ٓٞهلٚ  ج٤ُٓح٢ْ ٢ٛ جُٔكىّوز ك٠ ً

ُثٖ ذو٤ص جُؿٔح٤ٍٛ ٝقىٛح ٗحٖطس وٕٝ ٓؿٔٞػس ه٤حو٣ّس ه٣ّٞس ُططّ٘ظْ حُٔ٘ظَ٘ اٗظ٘خٍح ٝحٓؼخ أػ٘خء حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش رؤّٗٚ " 

ّٕ ٓػَ ًٛج جُ٘ٗح٠ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣كحكع ػ٤ِٚ ُٔىّز ٣ٞ٠ِس ، أٝ ٣ُطوىّّ ذٚ ك٠ جإلضؿحٙ جُٛك٤ف ، أٝ  ٗٗح٠ٜح ض٘ظ٤ٔح ٓ٘حْرح ، كا

َٛ ٣ٌٖٔ اػظزخٍ ٌٛٙ كؼ٬ ٢ً٘ء ٓؼخٍٝ ُِظّٞؿٚ ح٧ٓخ٢ٓ ٤٘٤ُِٖ ؟ طط٣َٞ ٗؼْ ، ٌُٖ ٤ُْ  -" ٣ٍكغ ئ٠ُ ٓٓطٟٞ ػح٢ُ

ّٕ كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ هي هخى اٗلَحكخ . ٝ طٔخػي ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞحهق أ٠٣خ ، ٟٔ ٖ ٓٞحهق أهَٟ ، ػ٠ِ كْٜ ُٔخًح ٝ ٤ًق أ

 كِر٘خ ك٠ آظ٤ؼخد أػٔن ُِلخؿش ا٠ُ حَُٜحع حُيحه٢ِ حُل١ٞ٤ ، ٝ ٓ٘ظٔش ٣ًَِّٓش ّٓٞكيس ، كِد ه١ّٞ ػخٓش .

 

َّ ٌٛح ٛٞ ٝ طَطز٢ ٓٔؤُش حُو٤خىس حُط٤ِؼ٤ّش ٌٛٙ ٓزخَٗس رٔزيأ حُو٢ّ حُـٔخ١َ٤ٛ . ٝ ٖٓ ٟٖٔ ؿ٤ٔغ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ح ُؼي٣يس ُؼ

ّٕ اٗظؼخٕ أهٌ ح٤ُٔخٓخص حُؼ٣ٍّٞش ا٠ُ  حٌُٟ اطّوٌ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ ً٘وطش َٓؿؼ٤ّش ٖٓ هزَ حُؼ٤ّ٣ٍٖٞ ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش . ر٤ي أ

ى اًظ٘خف ٓخًح ًخٗض  َّ حُـٔخ٤َٛ ك٠ أٝحهَ حُٔظ٤٘خص / أٝحثَ حُٔزؼ٤٘خص ؿخُزخ ٓخ هي ارظٌٍُ ٓغ أٝح٢ٓ حُؼوي ، ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ٓـ

 ٟٞ ؿخُز٤ّش حُـٔخ٤َٛ كؼِٚ ك٠ ُلظش ٓؼ٤ّ٘ش ُوٞٝ حَُٜحع كُٞٚ . ط٘

 

َّ ر٘لْ حُيٍؿش ػ٠ِ ٍَٟٝس  ًّي ػ٠ِ ح٧ه ر٤٘ٔخ ػخىس ٓخ ٗيّى ٓخٝ ػ٠ِ حُلخؿش ا٠ُ حُلْٜ حُؼ٤ٔن ُٔ٘خػَ حُـٔخ٤َٛ ، كوي أ

ّٓ طل٣َٞ ٌٛٙ "  ًُّز ٝ ٓ٘ ّٓوس ... ػرٍ جُىٌجْس ئ٠ُ أكٌحٌ ٍٓ هس ٝ ؿ٤ٍ جُٔ٘ ٍّ ّْ حُٔؼخرَس ػ٤ِٜخ ا٠ُ إٔ   وس " جألكٌحٌ جُٔطل ػ

طؼخٗوٜخ حُـٔخ٤َٛ ٝ طؼظزَٛخ أكٌخٍٛخ ٢ٛ . ٝ ًٌُي ىػخ حٌُٞحىٍ ا٠ُ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ " حُ٘٘طخء ٗٔز٤ّخ ٝ حُٔظٞٓط٤ٖ ٝ حُٔظوِّل٤ٖ 

ٍ ًُي ، أ١ ٖٓ ٓ٘طِن ٍإ٣ش حُـٔخ٤َٛ ٖٓ ٓٔظٟٞ ٢ًِّ . ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ، ٍر٢ ٓخٝ حُو٢ّ حُـٔخ١َ٤ٛ -ٗٔز٤ّخ "  َّ رظ٘ـ٤غ  ٝ ٌُ٘

ٝ ط٤ِٜذ حُطخهخص حُؼ٣ٍّٞش حُـي٣يس حُظ٠ طظويّّ رٜخ حُـٔخ٤َٛ ػ٤ٜ٘خ. ٝ رخُلؼَ ، ك٠ رؼٞ حُظَٝف حُٔلخط٤ق َُِٜحع ِٛذ 

حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ ، ٝهغ حُظ٤ًَِ طلي٣يح ػ٠ِ ٍكغ ٍح٣ش أٌٗخٍ ؿي٣يس ٖٓ ح٠ُ٘خٍ أكَُطٜخ حُـٔخ٤َٛ ، رخَُؿٞع ا٠ُ 

 . ، ا٠ُ حُولِس حٌُزَٟ ا٠ُ ح٧ٓخّ ٝ طٞحَٛ ًُي أػ٘خء حُؼٍٞس حُؼوخك٤ّش٤ٔغ ح٩ٗظَح٢ً ُِل٬كشكًَش ك٬ك٢ ٛٞٗخٕ ، ٍَٓٝح رخُظـ

 

ّٔصٌٛح ٖٓ ٗخك٤ش ، ٝ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ، ٤ٛخؿش ٓزيأ حُو٢ّ حُـٔخ١َ٤ٛ  ك٠ ُٖٓ هخٙ ك٤غ ، ٓؼِٔخ أٗخٍ رٞد أكخ٤ًخٕ ،  ض

خ ٖٓ ٠ٗخٍ ... حُلًَش حُؼ٣ٍٞش ًخٕ ٠٠ٔ٣  ّٓ ّٕ ؿِءح ٛخ ٟي ح٤ُخرخٕ ، ٓؼ٬ " . ُْ ٣ٌٖ ٓخٝ  -ٗيكخع حُؼل١ٞ ُِو٤ٓٞش ح٩ٓغ ٧

٣ظؼخ٠١ ٓغ ٗٞع حُٟٞغ حُوخٙ رخُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش أ٣ٖ ٣ـذ ػ٠ِ حُلًَش حُؼ٣ٍّٞش إٔ طؼخٍٝ رَُٝ حُ٘ٞك٤٘٤ش حُو٤ّٓٞش ك٠ 

يس ، ريح٣ش أٝ ه٬ٍ ٓويّٓخص حُلَد ح٩ٓز٣َخ٤ُّش . ٝطـَرش كِر٘خ ، ٌُٖ٘ ٝحٟل٤ٖ ، ٢ٛ إٔ ٤٘١ّٝش حُؼ َٜ َٔ ك٠ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

 ا٠ُ ٍكؼٚ " ُٔلخُٝش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش طِي ك٠ ٢ُ٘ء ٝؿٞى ٫ ٓـٌّحس رؼ٘خ٣ش ػ٠ِ أٓخّ ح٩ٓظ٤خُ ح٩ٓز٣َخ٢ُ ، هخػيس ُِؼٍٞس ح٠ُٔخىس 

  . أٍه٢" ٓٔظٟٞ

 

ٓظَحط٤ـ٤ش ؿ٣َّٛٞش ٖٓ حُٔ٘خًَ . ٝ ًُي ٧ّٗٚ ػَف ؿ٤ّيح ٝ ؿؼَ ٗوطش ا  حُ٘ٞع ٌٛح رٜيى حُ٘خكٌس ح٧كٌخٍ رؼٞ ٓخٝ هيّّ ُوي 

يس . ٝ ٓـيّىح ىػٞٗخ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ًٕٞ أ٤ّٔٓش ٓخٝ ح٣َُٜلش  ِٜ يس ٝ ح٧ْٓ ح٠ُٔط َٜ ٝ ًٌُي ٫ٝىس حُظ٤ّخٍ ح٩هظ٬ف ر٤ٖ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

ٍ ح٢٘١ُٞ ، هي ٝكَّح أٓخٓخ ه٣ّٞخ ٝ ٛخٓخ ٖٓ أؿَ طـٌٍّ طّٞؿٚ أ٢ٔٓ ٝ اِٜٗح٢ٓ  َّ ّْ اػٜخٍ ٠ٗخ٫ص حُظل حُٔخ١ٝ ك٠ ه٠

ًّي إٔ حُٔزيأ حُٔخ١ٝ " ػ١ٍٞ ك٠  ج٤ٍُٓ ٞى ٛلٞف ح٧كِحد ٝ حُّٔ٘ظٔخص ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش . ٝ ٣ُخىس ػ٠ِ ًُي ، ٓئ

٣ٞكَّ هخػيس ٬ُِٜرش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش ٝ ح٤ُٔخ٤ّٓش ُٔؼخٍٟش ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ٞك٤٘٤ش ك٠ كظَس  –" ٣٘طزن ػ٠ِ ٌٛح ح١٩خٍ جُط٤ّحٌ

 خّ ح٩ٌٓخ٤ّٗخص حُؼ٣ٍٞش ك٠ ٓؼَ ٌٛح حُٞهض . حُلَد ٝ ٓخ هزَ حُلَد ٝ ٌٌٛح ٣لظق حُزخد أٓ

 

ش ًٔذ   ّٔ ٍ ػ٤ِٚ ػيح حُـٔخ٤َٛ . ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٜٓ ّٞ ٝ ٖٓ ُح٣ٝش أهَٟ ، ٫ ٣ؼ٠٘ ٌٛح ا٣ـخى ٢ٗء أٝ ٗوٚ آهَ ٣ؼ

ؼٕٞ كٍٞ حَُح٣ش ح٤٘١ُٞش ُ٪ٓز٣َخ٤٤ُٖ ، ٫ ٤ٓٔخ ْٜٓ٘ حُز٤َُٝظخ٤ّ٣ٍٖ ، كٍٞ ٜٓخُلْٜ حُطزو٤ّش ح ّٔ  -٧ًؼَ ؿ٣َّٛٞش ح٣ٌُٖ ٣ظـ

َّ رٌٍٝ ح٤ٔٓ٧ّش أٝ ح٩ِٜٗح٤ٓش  -ر٘ؤٕ ح٤ٔٓ٧ّش حُز٤َُٝظخ٣ٍّش  ّ ًحطٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ا٠ُ ط٘ـ٤غ أ١ّ ٝ ً َّ ٣ٔظيػ٠ ٖٓ حُلِد إٔ ٣ٌ

َّ ٖٓ ٓ٘خػَ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ أكؼخُٜخ .        حُؼ٣ٍّٞش حٌُٔٔ٘ش حُظ٠ طظَٜ ) ٝ ٓؼَ ٌٛٙ حُزٌٍس ( كظٔخ طظَٜ رٌَ٘ أٝ آهَ( ك٠ ً
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د حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ػزَ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓؼِش حُِٔٔٞٓش ػ٠ِ ٍإ٣ش ٜٓخُلٜخ حُطزو٤ّش حُلو٤و٤ّش ك٠ ٝ ٣ـذ ػِ  ٍّ ٠ حُلِد إٔ ٣ي

ف ػ٠ِ حُٔؼخٍٟش حُ٘خٗجش ُ٪ٓز٣َخ٤ّ٤ُٖ  َّ طؼخٍٝ ٓغ حَُؿزخص ح٤٘١ُّٞش حُزَؿٞح٣ُش ، ٝ ٌٌٛح ٤٘٣غ ك٤ٜخ حُويٍس ػ٠ِ حُظؼ

ُظليّٟ ك٠ اػيحى حُوطخع حُٔظويّّ ٖٓ حُطزوش حُٔظويّٓش ٤ُْ كو٢ ُظوخّٝ حُظ٤ّخٍ/ ٝحُظّٞكي ٓؼٜخ ٝ حُظويّّ ػ٠ِ ٍأٜٓخ . ٝ ٣ظٔؼَّ ح

) ٝ ك٠ اٍطزخ١ ٝػ٤ن رٌُي ( ُ٪ٓظلخىس ٖٓ ح٧ُٓخص حُلو٤و٤ش حُظ٠ طوِّلٜخ حُظ٤ّخٍحص حُلظ٤ّٔش ُِ٘ٞك٤٘٤ش حُو٤ّٓٞش ٌُٖ أ٠٣خ 

َّ ٖٓ ه٤خىس حُـٔخ٤َٛ ر٤٣٬ٜٔ٘خ ا٠ُ حُو٤خّ رخُؼٍٞس . ٝ ٫ حُلَٝد ٝ حُؼيٝحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ّ٤ُٖ ػ٠ِ حُزَؿٞح٣ُش ... هٜي حُو٤ خّ ر٬ أه

 ٓلٜٞٓخ ٝٓطزّوخ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٜل٤ق .  –٣ٌٖٔ ٍكغ ٌٛح حُظليّٟ ا٫ّ ربٓظؼٔخٍ ، ٝ ٤ُْ ٗزٌ ، حُو٢ّ حُـٔخ١َ٤ٛ 

 

================================ 

 

 ١َف ح٩طّلخى  حُؼ١ٍٞ  ٤1969ن ٛخّ ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش . كل٠ ٝ ُظط٣َٞ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ٩ٓظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس ططز

َّ حُو٤خىس  ّٓٔش ُِلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُؼ١ٍٞ ، ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ( حُـزٜش حُٔظّليس ٟي ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ك٠ ظ ) حُّٔ٘ظٔش حُٔئ

و٘خ ، ٝ ك٠ حُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍّش ك٠ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس . ٝ ٫ ِٗئْطٍجض٤ؿ٤ح حُز٤َُٝظخ٣ٍش ى ّٔ حٍ ٗظز٠ّ٘ ٌٛٙ حُ٘ظَس . ٝ ر٤٘ٔخ هي ػ

ّٕ طؼ٤ٔ٘٘خ ُِٔزيأ ح٩ٓظَحط٤ـ٢  حُٔخ١ٝ هي ٗٔخ .   ٓظخَٛ ٓؼ٤ّ٘ش ؿ٤َّٗخ ، طل٤ِِ٘خ ٓغ ٍَٓٝ حُٔ٘ٞحص ، كب

 

حُز٤َُٝظخ٣ٍخ  " ُٔٞء حُلّع ، ح٩ٗيكخع ح٧ٓخ٢ٓ ُِلٌَ ح٩ٓظَحط٤ـ٢ ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ كٍٞ حُـزٜش حُٔظّليس ؿخُزخ ٓخ ٣وِّٚ ا٠ُ

ّٕ ٌٛح رخُظؤ٤ًي ٓظَٜ ٖٓ  َّ ٖٓ ٣ٌٖٔ طٞك٤يْٛ ، رٔخ ك٠ ًُي حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ، ٟي ح٩ٓز٣َخ٤٤ُٖ " . ٝ ك٠ ك٤ٖ أ طّٞكي ً

٤ش . كوي آظٞػذ  ٓظخَٛ ططز٤ن ٓخٝ ٩ٓظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس ك٠ ح٤ُٜٖ ، كبّٗٚ كو٢ ٜٗق حُلٌخ٣ش ، ّٔ َّ أٛ ٝ حُٜ٘ق ح٧ه

 ّٕ ىحص اؿظٔخػ٤ّش ٛخثِش ٓخٝ أ َّ يس ٣٘زـ٠ إٔ ٣لَُ ، ربٓظو٤ُ٬ش ػٖ اٍحىس أ١ّ ًخٕ ، طٔ َٜ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ٝ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

ىحص .  َّ  ك٤ٜخ ػي٣ي حُوٟٞ حُطزو٤ّش حُٔوظِلش ، ٝ ٜٓ٘خ حُزَؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش ، حُظ٠ ط٘لٞ ٗلٞ حُٔ٘خًٍش ك٠ ٌٛٙ حُظٔ

 

َّ أ٣ّش ظَٝف ٓؼَ ٌٛٙ حُـزٜش ٓغ حُزَؿٞح٣ُش ًخٗض ٓ٘خٓزش ٓخ ًخٕ ؿي٣يح ك٠ ٓخ هيّٓٚ ، ٓغ ًُي ، ، ٝ أًؼَ  ٛٞ اٗخٍس ك٠ ظ

٤ش ،  ّٔ      جُػ١ٌٞ جُكو٤و٢ ، إٔ طزّغ ك٤ٜخ حُظّٞؿٚ  ٤ًق ضٓطط٤غ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح إٔ ضؿى ٠ٍم ٓٔحٌْس ه٤حوز ٓػَ ًٛٙ جُؿرٜسأٛ

ك٠ ط٘خهٞ كخى ٓغ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظ٤ٖٔ ُؼي٣ي حُوٟٞ ٝ ك٠ ٌٛح ٣وق ٓخٝ ٝ جإلٗىكحع ، ٝ ضٔ٘غ ئْط٤الء جُوٟٞ جُرٍؾٞج٣َس ػ٤ِٜح .  

َّ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ حُؼ١ٌَٔ ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ  حُظ٠ طؼِٖ حُـزٜش حُٔظّليس ٣ّٞ ح٩ػ٤ٖ٘ كو٢ ُظٜل٢ّ ؿ٣َّٛٞخ حُيٍٝ حُٔٔظو

ظّليس ٝ ٍكغ ٝػ٤ٜخ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء ٛزخكخ ؛ كزو٬كْٜ ، هي ٛخؽ حُٔؼخُـش حُٜل٤لش ُـي٤ُّش ٓ٘خًٍش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ حُـزٜش حُٔ

، ٓزخىٍطٜخ٤ُش هٟٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُِّٔٔلش ٝحُطزو٢ حُوخٙ ٝ ىٍٝٛخ حُو٤خى١ . ٝ ٓٔؤُش ٓلظخف ك٠ ٌٛح ٢ٛ حُٔلخكظش ػ٠ِ آظو٬

َّ ٓ٘ؼَؿخص ح٧كيحع ُإلذوحء ػ٠ِ جٍُج٣س جُكٍٔجء نّلحهس ٝ آظؼٔخٍ ٌٛٙ حُوٟٞ "             " ا٠ُ أه٠ٜ ىٍؿش ٌٓٔ٘ش ػزَ ً

 ٝ اُظٞحءحطٜخ . 

 

ي ٍأ١ ٓخٝ حُـزٜش حُٔظّليس ًبٓظَحط٤ـ٤خ ُوٞٝ كَد ػ٣ٍّٞش ٧ؿَ رِٞؽ ٌَٗ ٓوظِق ٗٞػ٤ّخ ٖٓ ِٓطش حُيُٝش . ٌٛٙ ٢ٛ ُو

حُؼٍٞس حُي٣ٔوَح٤١ش حُـي٣يس حُظ٠ ٢ٛ ك٠ ؿَٞٛٛخ ) ًٔخ ُّوٚ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح٢٘٤ُٜ أػ٘خء حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش ( طُٞي ٬ٌٗ ٖٓ 

حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٤ِ١ؼظٜخ ر٬ٜرش حُطزوخص ٝ حُلجخص حُؼ٣ٍّٞش ح٧هَٟ ك٠ اؿظؼخع  أٌٗخٍ ىًظخط٣ٍٞش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٤ٚ طوٞى

ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٓخ هزَ حَُأٓٔخ٤ُش ٝ ك٠ طؼز٤ي حُط٣َن أٓخّ ح٩ٗظَح٤ًش . ُْ ٣ٌٖ ٓخٝ ٖٓ ىػخس " طوخْٓ 

ٜخُ ىُٝش رَؿٞح١ُ ؿ٣َّٛٞخ ، كظ٠ ٝ إ ًخٗض طِي حُِٔطش " ، أ١ ، ٓوخ٠٣ش هٟٞ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُٔٔظوِّش ٖٓ أؿَ ٓٞحهغ ك٠ ؿ

 حُيُٝش ًحطٜخ " طوي٤ّٓش " : " ٓؼخى٣ش ُِلخ٤ٗش " أٝ " ٓ٘خ٠ٛش ُ٪ٓز٣َخ٤ُش ". 

 

        ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، ٓؼَ ٌٛٙ حُظؤ٬٣ٝص ح٤٘٤ٔ٤ُش ُِـزٜش حُٔظليس ٢ٛ ػخىس رٔؼخرش طو٤ِٚ ٌٛح حُلْٜ ح٩ٓظَحط٤ـ٢ ا٠ُ 

" ٌٛح ٓخ أٓظط٤غ إٔ أٝكَّ ٌُْ "، ٝ ُٔوخٍرش رَحؿٔخط٤ش ُِٞكيس . أريح ُْ ٣ٌٖ ٌٛح كٜٔ٘خ ٩ٓظَحط٤ـ٤خ " طلخُق  ٤ٓخ٢ٓ" ٓولّق 

س حُٔخى٣ش  ّٞ ٌَّ حُـزٜش حُٔظّليس ػ٠ِ أٓخّ ٟٝٞف أٛيحكٜخ ، ٝ حُو حُـزٜش حُٔظّليس ، ٝ ٌٛح ٗي٣ٖ رٚ ُٔخٝ . حُز٤َُٝظخ٣ٍخ طوٞى ٝ ط٘

س رَٗخٓـٜخ  ّٞ  كلٔذ ربٌٓخٗٚ إٔ ٣ؼخُؾ ط٘خه٠خص حُٔـظٔغ حَُأٓٔخ٢ُ .  ٌٛح ٝ ٌٛح -حُظ٠ طل٘يٛخ ٝ ه

 

ٝ ح٥ٕ ٣٘زـ٠ ػ٠ِ كِد ك٠ رِي آز٣َخ٢ُ إٔ ٣ؤهٌ رؼ٤ٖ ح٩ػظزخٍ ػيىح ٖٓ ح٩هظ٬كخص حُٜخٓش ر٤ٖ ططز٤وٚ ٛٞ ٛ٘خى ٝ ر٤ٖ 

٫ ، ٫ طٔظط٤غ حُزَؿٞح٣ُش ك٠ ٓؼَ ٌٛٙ حُ ّٝ يس . أ َٜ ش ٠ٓط ّٓ زِيحٕ إٔ طٌٕٞ ؿِءح ٖٓ ططز٤ن آظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس ك٠ أ

ٌَّ ٛيف حُـزٜش حُٔظّليس ؛ ػخ٤ٗخ ، ػ٠ِ ه٬ف ح٤ُٜٖ ،  حُـزٜش حُٔظّليس رٔخ أّٜٗخ ) ٝ حُؼ٬هخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُظ٠ طـٔيٛخ (  ط٘
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َّ ػزَ كظَس ٣ٞ١ِش ٖٓ أٓخٓخ ح٠ُ٘خٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ا٠ُ إٔ ط٠٘ؾ  ٫ طظّوٌ حُؼٍٞس ٌَٗ حٌُلخف حُِّٔٔق ٌٓ٘ حُزيح٣ش رَ رخُؼٌْ طٔ

ّٕ ٛيف ٓؼَ ٓح ٣٘ٓكد كؼال ٟٝخع ٩ٗظلخٟش ػزَ حُز٬ى هخ١زش . ح٧ ، ٓغ ًُي ، ٝٛٞ ؿيّ ػ٤ٔن ، ٛٞ ريح٣ش ط٘ي٣ي ٓخٝ ػ٠ِ أ

ٌٛٙ حُـزٜش حُٔظّليس ٛٞ ِٓطش ىُٝش ؿي٣يس ػ٣ٍٞش : ىًظخط٣ٍٞش ػ٣ٍٞش طوٞىٛخ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ) ٝ ٖٓ ؿي٣ي ، كظ٠ ٝ إ اطّوٌص 

يس (.  َٜ  ٬ٌٗ هخٛخ ك٠ ح٧ْٓ ح٠ُٔط

 

ك٬٠ ػٖ ًُي ، ٣ظليّع ٓزيأ ٝ آظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس ػٖ ًٕٞ ػي٣ي حُوٟٞ ٝ حُلجخص حُطزو٤ّش حُٔوظِلش ك٠ حُزِيحٕ  ٝ

ّٕ حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش "  ال ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٓظيهَ ك٠ كًَش ٟي حُزَؿٞح٣ُش ، كٔذ حُظَٝف . ٝ هي ٫كع ٤٘٤ُٖ ٌٛح ك٤ٖ ًظذ أ

ي٣ٖ ٝ حُؼ٘خَٛ حُـخٟزش ". ا٫ّ إٔ طٌٕٞ اٗلـخٍح ٠ُِ٘خٍ ٣ٌٜٔ٘ح َٜ  حُـٔخ١َ٤ٛ ٖٓ هزَ ٗظ٠ ح٠ُٔط

 

خٍ حُٔظوِّل٤ٖ ٤ٓٔخٕٛٔٞ ك٤ٜخ  ّٔ ّٕ هطخػخص ٖٓ حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس ٝ حُؼ ٝ ىٕٝ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٔخٛٔش ،  -" ٖٓ حُلظ٢ٔ أ

ٕ ا٠ُ حُلًَش ٝ ًٌُي ٖٓ حُلظ٢ّٔ أّْٜٗ ٤ٓـِزٞ -ح٠ُ٘خٍ حُـٔخ١َ٤ٛ ؿ٤َ ٌٖٓٔ ، ىٝٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ حُو٤خّ رخُؼٍٞس 

، ٝ ٓظٌٕٞ ٤ِ١ؼش ٌأِ جُٔحٍ ٤ٜٓخؿٕٔٞ  ٓٞٞٞػ٤ّحأكٌخٍْٛ حُٔٔزّوش ، ٝ أٝٛخْٜٓ حَُؿؼ٤ّش ٝ ٛ٘خطْٜ ٝ أهطخءْٛ . ٌُٖ 

حُؼٍٞس حُٞحػ٤ش ١زو٤ّخ ، حُز٤َُٝظخ٣ٍخ حُٔظويّٓش ، ٓؼزَّس ػٖ ٌٛٙ حُلو٤وش حُٟٔٞٞػ٤ش َُِٜحع حُـٔخ١َ٤ٛ حُٔوظِق  ٝ حُٔظ٘خكَ 

ٕ ٝ حُٔظو ّٞ ّطغ ظخ٣َّٛخ ، ٓظٌٕٞ هخىٍس ػ٠ِ طٞك٤يٙ ٝ طٞؿ٤ٜٚ ، ]ٝ [ اكظٌخى حُِٔطش..." . ) ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش ، حُٔـِّي ٝ حُٔظِ

 رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش ( 356، ٙ   22

 

ٝ ُٔٞء حُلّع ، ؿخُزخ ٓخ طٔخ٣َ ح٤ُ٘ٞػ٤ٕٞ ا٠ُ ح٧ٓخّ ٝ ا٠ُ حُوِق ر٤ٖ ٓلخُٝش اٌٗخٍ ٌٛح حُٞحهغ ) رٔلخ٤ْٛ ه٤خىس ح٠ُ٘خٍ  

ٍ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ا٠ُ حُٜٔض اُحء ًُي ، ٓو٤ِّٜٖ ح٧َٓ ا٠ُ ؿزٜخص ح٩هظٜخى١ ُِؼ ّٞ خٍ ٍأٓخ ا٠ُ حُؼٍٞس ح٩ٗظَح٤ًش ( ، ٝ حُظل ّٔ

ٓظّليس ك٤ٜخ ٣ٌْٜٔ٘ كو٢ ٓلخًخس حُيػخ٣ش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش ٝ هيٓش ح٧ٛيحف ح٤ُٔخ٤ّٓش ُِزَؿٞح٣ُّش ح٤ُِزَح٤ُّش . ٝ ٫ ٤ٓٔخ ك٠ ح٣٧خّّ 

هخٛش طل٤ٌَٙ كٍٞ كخؿش حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ك٣َّظٜخ ك٠  -ٓخٝ ُٔزيأ ٝ آظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس حُلخٓٔش حُلخ٤ُّش ، ٣ِٓي طط٣َٞ 

 ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘ٔخ. -ح٠ُ٘خٍ ٖٓ أؿَ ٤ٛٔ٘ظٜخ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّش ٝ ح٤ُٔخ٤ّٓش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ّش ىحهِٜخ 

 

" ػ٠ِ ٝؿٚ  أٗخٍ حَُك٤ن آكخ٤ًخٕ ا٠ُ  :ٝ ر٘خءح ػ٠ِ ٓوخٍرش ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ُِـزٜش حُٔظّليس ٝٓطّزوخ ا٣ّخٛخ ػ٠ِ طلي٣ّخص ح٤ُّٞ ، 

حُظلي٣ي ٝ كو٢ ربٍٓخء ٓٞهق ػ١ٍٞ هطؼ٢ ٝ هطذ ػ١ٍٞ ك٠ ٓـظٔغ ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس  ٝ حُؼَٔ ربطّٔخم ػ٠ِ طـ٤ٔغ 

حُٔظوي٤ّٖٓ هخٛش ٟٖٔ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ك٠ ا١خٍ ٌٛح حُوطذ ، ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حٌُٖٔٔ ططز٤ن آظَحط٤ـ٤خ حُـزٜش حُٔظّليس ططز٤وخ 

ٝ ح١ٍَٝ٠ُ آظَحط٤ـ٤خ حُزلغ ػٖ حُٞكيس ٓؼٜخ ،  ٝ ٌٌٛح كلٔذ ٓظـي كجخص ٝ هٟٞ أهَٟ ٓؼٜخ ٖٓ حُٜل٤ق ٛل٤لخ. 

ّْ ٍكغ ٍح٣ش حُٜٔخُق ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش  ٗلٜٔخ طِ٘ع ا٠ُ ٝ / أٝ ٓيكٞػش ا٠ُ حُيهٍٞ ك٠ ؿزٜش ٓظّليس ٓؼ٘خ : ٝ ٌٌٛح كلٔذ ٤ٓظ

ّْ حُللخظ ػ٠ِ أكن حُو٤خى ّْ رؼّٜخ ربٗيكخع ٝ ٠ٕٓٔٞ ػ٤ّ٣ٍٖٞ هطؼ٤٤ّٖ ." ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ٤ٓظ  س حُز٤َُٝظخ٣ٍش ُِـزٜش حُٔظّليس ٝ ٤ٓظ

 

 رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش ( 101" ٙ ٜٗح٣س كظ٤ؼس أّ ٝٞغ ٜٗح٣س ُِلظحػس ) " 

 

======================== 

 

 آظَحط٤ـ٤خ ، طٜيف حُـزٜش حُٔظّليس ا٠ُ ؿخ٣ش ٝحكيس ، ٓؼِٔخ ًظذ ٓخٝ ، 

ّٕ ئٗطُجع جُِٓطس"  س ج٣ًٍُُّٔس ُِػٌٞز ئ ّٔ ز جُِّٔٓكس ، ٝ قْٓ جألٍٓ ػٖ ٣ٍ٠وحُكٍخ ، ٛٞ جُٜٔ ّٞ ٝ ٌِٖٜح  ذٞجْطس جُو

ٝ ُـ٤ٍٛح ٖٓ جألهطحٌ ػ٠ِ  جأل٠ْٔ . ٝ ًٛج جُٔرىأ جُٔح٢ًٌٓ ج٢٘٤٘٤ُِ جُٔطؼِّن ذحُػٌٞز ٚحُف ذٌٛٞز ٖحِٓس ، ٚحُف ٤ُِٖٛ

 (. 303ٙ ، 2." ) ح٧ػٔخٍ حُٔوظخٍس ، حُٔـِي  قىّ ْٞجء

 

ٍ ٓخٝ حُو٢ّ حُؼ١ٌَٔ حُٔخ٢ًٍٔ حُ٘خَٓ  22ك٠ ٤ٍَٓٝس ه٤خىس حُؼٍٞس ح٤٘٤ُّٜش ٗلٞ ح٩ٗظٜخٍ ، ١ٞحٍ  ّٞ ٓ٘ش ٖٓ حُلَد ، ١

ٍ ، ٝ رخَُؿْ ٖٓ أّٜٗخ ٗظخؽ كَد هخٛش ) أٝ كَٝد ، كؼ٤ِّخ ( ، ٌُٜٙ حُٔزخىة حُـ٣َٛٞش ٠ٕٓٔٞ ػخ٢ُٔ ؿ٢ّ٘ رخُ٘ٔزش  ّٝ ح٧

 ُـ٤ٔغ حُؼٍٞحص . 

 

ّٕ ػ٠ِ حُلِد إٔ  ٝ ٓل١ٍّٞ  ّٕ حُلِد ٣وٞى حُز٘يه٤ش ، أ١ ، أ حٌُلخف حُِّٔٔق ٝ حُوٟٞ حُِّٔٔلش  ٣وٞؤٟٖ ٌٛٙ حُٔزخىة أ

س ٓٔظوِّش ػٖ حُو٤خىس ح٤ُٔخ٤ٓش ُِلِد .  ّٞ س ح٤ُٔخ٤ّٓش حُو٤خى٣ش ُِؼٍٞس أٝ ه ّٞ حُؼ٣ٍّٞش ، ٝ ٫ ٣ٔٔق أريح ُِـ٤ٖ رؤٕ ٣ٜزق ٓٞحء حُو
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٤ٖ ٛل٤ل٤ٖ إٔ ٣ظؤط٤ّخ ا٫ّ ٖٓ طو٤٤ْ ىه٤ن ُِٟٞغ ح٤ُٔخ٢ٓ حُؼخّ ٝ ٫ٛطلخف حُطزوخص ٫ ٣ٌٖٔ ُو٢ّ ٝ آظَحط٤ـ٤خ ػ٣ٌَّٔ 

ٝ ٖٓ هزَ حُلِد . طل٤َِ حُلِد ٝ ٜٓ٘ـٚ ػخ٤ُّٔخ ٝ ك٠ رِي ٓؼط٠ ، ٝ ٓؼَ ٌٛح حُظل٤َِ ٫ ٣ٌٖٔ ا٫ّ إٔ ٣٘ـِ رٍٜٞس ٗخِٓش 

ًّي ػ٠ِ حُٔـخٍ حُؼ١ٌَٔ ه٬ٍ حَُٜحع حُؼ١ٌَٔ  ٕ ٣وٞى حُٞػ٢ حُؼل٣ٞش ، ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ ٓؼِٔخ ك٠ ٣ـذ أ -٣ـذ إٔ ٣ئ

ّٕ حُط٣َن حُؼل١ٞ ٛٞ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ٣َ١ن  ٖ ذٍؾٞج١َ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔـخ٫ص ح٧هَٟ ، رٔخ أ ّٔ . ٝ ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي ، ٤ٓظ٠

ّٕ  حُـ٤ٖ حُؼ١ٍٞ رخ٠ٍَُٝس هٟٞ ٝحٓؼش ؿيّح ٝ ىٕٝ حُو٤خىس حُِٜزش ُِلِد ٝ حُظَر٤ش ٝ حَُٜحع ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ّ٤ٖ حُٔظّٔو٤ٖ ، كب

َّ ٖٓ حُؼٍٞس ح٣َُٜلش  ٓظ٘٘ؤ  -ِٗػخص هخطِٜخ ٓخٝ ر٬ ٛٞحىس  -ِٗػش أٝ أهَٟ ُظو٤ِٚ ٛيف حُلَد حُؼ٣ٍّٞش ا٠ُ ٢ٗء أه

َّ ٌٛح أٓخ٢ٓ  ٝ طويّّ حُؼٍٞس ا٠ُ هطَ ؿي١ّّ . ً َّ َّ ًخٕ ) أٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ( أٓخ٤ّٓخ ٌٓ٘  -كظٔخ ٝ طِىَٛ ٝ طؼ أٝ ػ٠ِ ح٧ه

 ٕٞ طو٣َزخ ػوٞى ػ٬ع ٖٓ حُلَد حُؼ٣ٍٞش !إٔ ط٘خُٝٚ ٓخٝ رخُزلغ ك٠ أط

 

ق  ّٟ رخُطزغ ، ح٩ٓظَحط٤ـ٤خ حُؼ٣ٌَٔش حُوخٛش رخُؼٍٞس حُز٤َُٝظخ٣ٍش ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٤ُٔض ًحطٜخ ك٠ ح٤ُٜٖ ، ٓؼِٔخ ٣ٞ

 ًُي ٓخٝ ػوذ طِي حُلوَس حُٔٔظٜ٘ي رٜخ أػ٬ٙ :

  

ّٕ جُٔرىأ ] جُػٌٞز جُِٔٓكس "  ّٕ جألقُجخ  جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ جُػ١ٌٞ ، –ئ جُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس [ ٤ْرو٠ ٛٞ يجضٚ ئالّ أ

 "  جُر٤ٍُٝطح٣ٌّس جُط٠ ضؼ٤ٕ ك٠ ظٍٝف ٓهطِلس ضطروٚ ذٌٛٞ ٓهطِلس ضرؼح إلنطالف جُظٍٝف .

 

ّٕ حُلَد حُؼ٣ٍّٞش ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُّش ٣ـذ إٔ طزيأ ًبٗظلخٟش ك٠ حُٔيٕ  ك٠ ٝهض ٣ٌٖٔ ك٤ٚ كؼ٬ إٔ   ّْ ٤٘٣َ ا٠ُ أ ط٠ُ٘ٔ ػ

ٝٛٞ ٓخ ٣وظِق ريحٛش ػٖ آظَحط٤ـ٤خ ٓخٝ ك٠ ح٤ُٜٖ ُِلَد حُط٣ِٞش ح٧ٓي حُظ٠ ٤٘٣ّي حُلِد ه٬ُٜخ  –حُزَؿٞح٣ُش رخ٣ُِٜٔش 

ػش ٖٓ حُز٬ى ، ٝ طخ٤ُخ ٣َحًْ حُوٟٞ ػزَ هٞٝ حُٔؼخٍى ٝ  ّٞ ٫ ؿ٤٘ٚ ٝ هٞحػي ح٩ٍطٌخُ ك٠ ٓ٘طوش أٝ ك٠ ػيّس ٓ٘خ١ن ٓظ٘ ّٝ أ

خ ك٠ حَُٜحع ٟي حُِ٘ػش  حُل٬ٔص ، ٝ ٫ ٣لظّي حُٔيٕ ّٔ ا٫ّ ك٠ حَُٔحكَ حُٜ٘خث٤ش ٖٓ حُلَد . ٝ ٌٛح حُظٔخ٣ِ رخٌُحص ريح ٜٓ

) ٝ حُظ٠ ٝؿيص حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٠ ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ك٠  حُٔـخَٓحط٤ّش حُظ٠ ظَٜص ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ك٠ ريح٣خص حُٔزؼ٤٘خص 

 َٛحع كخى ٝ اٗؤخّ ِٛذ ح٩طّلخى حُؼ١ٍٞ ( . 

 

ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ، ٣َٝ ٣ٌُِٖ ٣َ٣يٕٝ آظزؼخى أٝ ٓلٞ ُِّٝ كٌَ ٓخٝ حُؼ١ٌَٔ حُوخٙ رخُ٘ٔزش ُِزِيحٕ حُٔظويّٓش . كوي ٝحؿٚ ٝ 

ٓخٝ ؿ٤٘خ ػخ٢ُ حُظ٤ِٔق ٝ ػخٓش كخثن حُظـ٤ِٜ ٓوخٍٗش رٌُي حٌُٟ ًخٕ ٛٞ ٣وٞىٙ . ٝ ٣ٌُِٖ ٫ ٣ٔخٓلٕٞ حُو٤خ٫ص حُظَٝط٤ٌّٔش 

ّٕ ٓؼَ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ  ٩ٓز٣َخ٤ُش ػ٘ي حُطِوش حُز٤َُٝظخ٣ٍش ح٠ُٝ٧ ، كبّٗٚ ٣ـذ ح٩َُِكٞ حُٔزخَٗ ٝ حُ٘خَٓ ُِلَم ح هَحٍ رؤ

 ح٧ٟٝخع ٤ٓلَٜ ػ٤ِٚ ػ٘ي ريح٣ش ػٍٞس ) ُٝزؼٞ حُٞهض رؼي ًُي ( ك٠ رِي ٓظويّّ . ٓخ حُؼَٔ ؟

 

٫ إٔ ٣ٔظٞػذ أرؼخى ٬ٓكظش ٓخٝ ُّٔ٘ظٔش طل٣ََ كِٔط٤ٖ ك٠  ّٝ ٫ ، ٣ـذ ػ٠ِ حَُٔء أ ّٝ َّ حُٔ٘طن  حُؼ١ٌَٔ ، ر 1965أ ً ّٕ ؤ

". ٝ ٓؼِٔخ  أٗطْ ضوحضِٕٞ ػ٠ِ ٣ٍ٠وطٌْ ، ٝٗكٖ ْ٘وحضَ ػ٠ِ ٣ٍ٠وط٘حٜٓٔخ ًخٗض حُو٤ّٜٛٞخص ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِّوٚ ك٠ ٓزيأ " 

       أٗخٍ حَُك٤ن أكخ٤ًخٕ ، رخُ٘ٔزش ُ٪ٓز٣َخ٤٤ُّٖ ) ٝ هخٛش ح٩ٓز٣َخ٤٤ُٖ ح٣َٓ٧ٌخٕ ( ُوي ػ٢٘ ًُي ػ٠ِ حُيٝحّ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ

َّ ، ػيى أًزَ ٖٓ حُـ٘ٞى (.ٝ ح٩ؿظٜ س حُ٘خ٣ٍش حٌُز٤َس ٝ حُظو٤٘ش حُٔخَٛس ٝ ) ك٠ حُزيح٣ش ػ٠ِ ح٧ه ّٞ         خى ٩ٓظؼٔخٍ ٤ِٓحص حُو

َٜيٕٝ ٤ُْ رٞٓؼْٜ أَٓ ، ٝ ٫ ٣ـذ إٔ ٣ٔظٜيكٞح ، حُظٔخ١ٝ ٓؼْٜ ر٘يه٤ش ر٘يه٤ش ٝ ؿ٘ي٣ّخ ؿ٘ي٣ّخ ، ٓخ  ٝ حُز٤َُٝظخ٣ٍخ ٝ ح٠ُٔط

َّ ٢ٗء ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٜٞؿٞح آظَحط٤ـ٤خ ٝ طٌظ٤ي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُطِن ٣٘زـ٠ إٔ ٣وٞٓٞح رٚ ٛٞ آظؼٔخٍ ٓ  ٤ِحطْٜ حُوخٛش . ٝ كٞم ً

 ٍ ّٞ ) ٝ ٣ِّٜذ (  ٓزخىٍس حُـٔخ٤َٛ ٝ كٔخٜٓخ ػ٘ي حُوظخٍ ٖٓ أؿَ ٜٓخُلٜخ حُطزو٤ّش حُلو٤و٤ّش ، ٝ ك٠ ٗلْ حُٞهض ٓغ طط

 ح٤ٍَُٔٝس ، رؼغ ح٤ُؤّ ك٠ ٛلٞف ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش طل٤ٌي حُـ٤ٖ حُزَؿٞح١ُ . 

 

ٌٛح حُٔزيأ ح٧ٓخ٢ٓ حُٔخ١ٝ طويّّ كؼ٬ أرؼي ًؼ٤َح ٖٓ حُظـَرش حُزِ٘ل٤ش ك٠ ر٘خء حُـ٤ٖ ٝ هٞٝ حُلَد حُ٘ؼز٤ّش . ا٠ُ ىٍؿش 

٤ٖ حُؼ٤ّ٣ٌَٖٔ ٖٓ حُ٘ظخّ حُوي٣ْ ح٣ٌُٖ ٣ٌٖٔ ًٔزْٜ ،  ّٜ ًز٤َس هخٓض هّطش حُز٬ٗلش ػ٠ِ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ أُٝجي ح٠ُزّخ١ ٝ حُٔوظ

َّ اؿزخٍْٛ ػ٠ِ حُ ٌّْ ك٤ْٜ ػزَ حُٔ٘يٝر٤ٖ ح٤ُٔخ٤ّ٤ٖٓ . ٝ ؿخُزخ ٓخ أٝ ػ٠ِ ح٧ه وظخٍ ؛ ٝ ٓؼٞح ا٠ُ ه٤خىس ٛئ٫ء ح٠ُزخ١ ٝ حُظل

ٍص ٝ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ًخٗض أًؼَ ٓٞحطخس  -طزّ٘ٞح طو٣َزخ ًخكش حُظٌظ٤ٌخص حُؼ٣ٌَّٔش ُٜئ٫ء ح٠ُزخ١  ّٞ حُظٌظ٤ٌخص حُؼ٣ٌَٔش حُظ٠ طط

َّ ٢ٗء كّطٔٞح ِٓطش حُيُٝش حُوي٣ٔش ُـ٤ٕٞ حَُؿؼ٤ّش . ٝ ٤ُْ حُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح حُظو٤َِ ٖٓ ٓ     ٌخٓذ حُز٬ٗلش كَؿٔخ ػٖ ً

س آز٣َخ٤ُش أهَٟ ك٠ ٝهض أٝ آهَ أػ٘خء حُٔ٘ٞحص حُؼ٬ع ٖٓ حُلَد ح٤ِٛ٧ّش . ٝ ٓغ ًُي ، ُْ  14ٝ أ٠٣خ ِٛٓٞح ؿ٤ٕٞ  ّٞ ه

 ٤ظخ٣ٍش . ٣ٜٞؿٞح ، ٝ ْٛ ٣وٕٞٓٞ رٌُي أ١ ٢ٗء ٣وخٍد ٓٔظٟٞ ٓخ هخّ رٚ ٓخٝ رٔؼ٠٘ حُؼو٤يس حُؼ٣ٌَٔش حُزَُٝ
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ٖٓ حُٜل٤ق إٔ حَُٔء ٫ ٣ٌٔ٘ٚ رزٔخ١ش إٔ ٣٘وَ ٓخٝ ٤ُـي ح٧ؿٞرش ػٖ هٞٝ حُلَد حُؼ٣ٍٞش ك٠ رِي آز٣َخ٢ُ . كخٌُؼ٤َ ٖٓ 

ٌّٖ ٖٓ طـخُٝ حُـ٤ٕٞ ح٩ٓز٣َخ٤ُش حُٜٔطلّش ح٥ٕ ٜٓٔخ ًخٕ ٓٞء  حُـي٣ي ك٠ ٣َ١ن ح٩ٓظَحط٤ـ٤خ ٝ حُظٌظ٤ي ٣ـذ طط٣َٞٙ ُِظٔ

ٜٚ ٝ ٓظٞحؿٜٚ حُزَؿٞح٣ُّش . ر٤ي أّٗٚ ٣٘زـ٠ إٔ طٌٕٞ َُِٔء ٗوطش اٗط٬م ك٠ حُٜ٘ٞٝ رٔؼَ ٌٛٙ حُٟٞغ حٌُٟ ٣ٌٖٔ إٔ طٞحؿ

ّٕ حُو٢ّ حُؼ١ٌَٔ حُز٤َُٝظخ١ٍ حُ٘خَٓ هي ٝكَّٙ ٓخٝ .  ش حُٜخثِش ؛ أ ّٔ  حُٜٔ

  

ّٕ  -" أٗطْ ضوحضِٕٞ ػ٠ِ ٣ٍ٠وطٌْ ، ٝٗكٖ ْ٘وحضَ ػ٠ِ ٣ٍ٠وط٘حٝ ٝػ٤ن ح٩ٍطزخ١ د "  –ٝ أٓخ٢ٓ ٌُٜٙ حُوخػيس  ٛٞ ٓزيأ ٓخٝ رؤ

ق٤٘ٔح ضكٍّ  جُؿ٤ٞٔ جإلٓر٣ٍح٤ُس ٝ جٍُؾؼ٤س حُ٘ؼذ ٝ ٤ُٔض ح٧ِٓلش ٢ٛ حُٔليّىس ك٠ حُلَد . ُوي ػِّن رٞد أكخ٤ًخٕ رؤّٗٚ " 

ز  -ٖٓ جُوىٌز ػ٠ِ جُوطحٍ ػ٠ِ ٣ٍ٠وطٜح  ّٞ م ك٠ جُر٘ىه٤س  ٝ جُو ّٞ ّٝ ٝ ْكوٚ ذحُطل ْطرٍَ ذحُطح٠ُ ذٌٛٞز ٓطٛحػىز  -هٍٜ جُؼى

جإلْطٍجض٤ؿ٤س : أّٜٗح ؾ٤ٞٔ ٜٗد ٝ ئْطـالٍ ، ٓؼحٌٞس ُٔٛحُف جُؿٔح٤ٍٛ جُٗؼر٤س ػرٍ جُؼحُْ ؛ ٤ُٓص ُلٍهٜح  ٗوح٠ ٞؼلٜح

م جُطو٢٘  ّٞ ٍ ػ٠ِ جُطو٤٘س ٝ جُطل ّٞ   ٝػ٢ ٤ْح٢ْ قو٤و٢ أٝ ٝػ٢ ذحُٔٛحُف ٝ جألٛىجف جُلؼ٤ِّس جُط٠ ضوحضَ ٖٓ أؾِٜح ؛ ٝ ضؼ

          ك٤ّى كؼِ٘ح ؛ ٚلٞكٜح ّٓ٘ظٔس ك٠ ضٍجضر٤س ٝ ٤ٌِٛس ه٤حوز ٚح٤ٌٖٓٝ ٖٓ ٛ٘ح نٓحٌز ئ٠ُ وٌؾس ًر٤ٍز إٔ ال ضٌِٜٔح أٝ ض

 ٝ ئٞطٜحو٤ّ٣ٖ .

 

" أٚكحخ جُ٘ؼٍجش  ٢ٛٝ ضُنٍ ذحُط٘حهٟحش ٝ جُُ٘جػحش جُكحوز جُطرو٤ّس ٝ جُو٤ّٓٞس ) ٝ جًًٍُ ، جألٗػ٠ ( ، ذٔح ك٠ يُي ٖٞٔ 

 ".  " ػ٤ْٜ٘ ٓػِٔح ذ٤ٖ جُٟرّح٠ ٝ ٚلٞف جُؿ٘ٞو

 

ًُّ ػٖ جُٔؿطٔغ جًُٟ ٣وحضَ ٖٓ أؾِٚ  ذٔؼ٠٘ ؾ١ٍٛٞ"  ٝ ج٤ُٓح٤ّْس  ٝ جُو٤ْ ،  ػٖ جُؼالهحش جإلؾطٔحػ٤س -، جُؿ٤ٕ ضؼر٤ٍ ٍٓ

ٝ جُؿ٤ٞٔ جُٔؼحو٣س ُِػٌٞز  ئُم ج٤ُٜٔٔ٘س ٝ جُط٠ ض٤ُّٔ يُي جُٔؿطٔغ ... ٝ جإلنطالف جُؿ١ٍٛٞ ذ٤ٖ جُؿ٤ٞٔ جُػ٣ٌّٞس

ّْ ذوىٌ ٓ  ". ح ضؿ١ٍ جُكٍخ ذ٤ٜ٘ٔح ٤ْطٞجَٚ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ذٌَٗ أض

 

ّٕ أًؼَ حكٌخّ ٓخٝ َٜٗس ،ٝ ٓخًح ػٖ ٓٔؤُش ح٧ِٓلش حُ٘ٞٝ َّ حُظ٠ ٟٝؼض ح٩ٓز٣َخ٤٤ُٖ ك٠ ٓٞحؿٜش حُلخث٢ ، ٣ّش ؟ ا أٝ ػ٠ِ ح٧ه

ّٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش "  " ك٠ ٝهض ًخٗض ك٤ٚ ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس طلخٍٝ إٔ طٜيّى ح٤ُٜٖ ٝ طلخَٛٛخ  ٍٗٔ ٖٓ ٌٝمًخٗض َٛهظٚ رؤ

ًخٕ ح٩رظِحُ أًؼَ ٖٓ ٓطِغ ٓؼظخى ػٖ ًؼذ ػ٠ِ ٠ٕٓٔٞ حُلَد ٝ اٗظزٚ  –لش ح٣ُّٝٞ٘ش . رخٌُخى ًخٕ ٓخٝ ؿ٤َ ٓلظْ٘ رخ٧ِٓ

ّٕ ٌٛٙ حٍُ٘ٔٞ ٖٓ حٍُٞم طِٔي أ٠٣خ ، ػ٠ِ حُٔيٟ حُو٤َٜ ، ٓظَٜح هخ٤ٓخ ًٌُي . ٓخ اٗطِن ٓ٘ٚ ٓخٝ ك٠ ط٣َٜلٚ    ٬٤ُكع أ

ي ٓئهَطٜخ ، ٝ ٣َكغ ػ٤٘٤ٚ ٝ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ، ٛٞ ٓؼَكش ح٠ُؼق ح٩ٓظَحط٤ـ٢ ُ٪ ٜد   ٓز٣َخ٤ُش ، ػ٘يٓخ ٠٣َد حُ٘ؼذ ح٠ُٔط

 ٝ ٣َكغ هز٠خطٚ ٝ ٣ٔظويّ ٍأٓٚ .

 

حُويٍس ػ٠ِ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ١َم طل٣َٞ ٗوخ١ ح٠ُؼق ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ُ٪ٓز٣َخ٤ُش ا٠ُ ٗوخ١ ٟؼق طٌظ٤ٌ٤ش ، ٝ ػ٠ِ ح٩ىٍحى 

س ح٩ٓظَحط٤ـ٤ّش ُِز٤َُٝظخ٣ٍخ  ّٞ ِّٜخرخُِّٔٔٞ ٝ آظؼٔخٍ ٜٓخىٍ حُو َّ ظَف طٌظ٢ٌ٤ ك١ّٞ٤ ، ٝ رّغ ٌٛح ك٠ حُٔوخٍرش ً  –ك٠ ً

رخُظؤ٤ًي ٣ـذ طؼِّْ ٌٛح ٖٓ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ! رٜلش هخٛش ك٠ ُٖٓ ٣ؼيّ ك٤ٚ ٜٓ٘يٓٞ حُـل٤ْ      ٝ ٓخىس حُلَد حَُؿؼ٤ش 

 ٬١٩م هيٍ ؿ٤َ ٓٔزٞم ٖٓ طل٤طْ حًٌُٞذ ٝ ٌٓخٗٚ ، ٣ؾ َٗ٘ ٓٔخٛٔخص ٓخٝ حُؼ٤ٔ٘ش َٗ٘ح ٝحٓغ حُ٘طخم .

 

============================== 

 

ٌٛٙ حُٔ٘ش ٗلظلَ رخًٌَُٟ حُؼ٣َٖ٘ ُِؼٍٞس حُؼوخك٤ش ٝ رخًٌَُٟ حُؼخَٗس ُٞكخس ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ . ك٘ـؼَ أ٠٣خ ٖٓ ٌٛح ُٖٓ 

–ٝحٌُٔخٓذ  -حُظل٤ٌَ ك٠ حُطَم حُظ٠ رٜخ ٌٛٙ حُٔ٘ؼَؿخص حُل٣ٞ٤ّش ٝ ٍىّ حُؼ٤٣ٍٖٞ ػزَ حُؼخُْ ػ٤ِٜخ هي رؼّض حُظّٞؿٚ حُؼ١ٍٞ

خء . ٝ ح٩كظلخٍ ح٧ٗٔذ ١زؼخ ٛٞ اػخىس  ّٟ َّ ٢ٗء ٓٔظوزِٜخ حُٞ ٌُخَٓ حُلًَش ، ٌٓ٘ ٫ٝىطٜخ ا٠ُ ٠ٗخ٫ص ح٤ُّٞ ٝ كٞم ً

س أهَٟ طِي حُوٞحػي ح٧ٓخ٤ّٓش ٝ ًُي حُظّٞؿٚ ح٧ٓخ٢ٓ ُٔخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ،    ٝ ططز٤وٜخ ػ٠ِ ٗظ٠ّ حُظلي٣ّخص  َّ طلّلٚ كظ٠ ٓ

ػش حُظ٠ حُظ٠ ٗٞحؿٚ . ّٞ  حُٔظ٘

 

َّ ٫ ػٍٞس ر٤َُٝظخ٣ٍش ، ٝػ٠ِ ٟ ًّي ػ٠ِ أٟٝق ٝؿٚ ٌٖٓٔ أّٗٚ ُٖ طٞؿي ػٍٞس ك٠ حُزِيحٕ ح٩ٓز٣َخ٤ُش ، ػ٠ِ ح٧ه ٞء ٌٛح ، ُ٘ئ

٤ش ٓٔخٛٔخص ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ أٝ حُل٢ّ ٜٓ٘خ أٝ ٍإ٣ظٜخ ى " ِٓلن اهظ٤خ١ٍ  ّٔ ىٕٝ كٌَ ٓخٝ ط٠ٔ طٞٗؾ ] حُٔخ٣ٝش [ . ٝ ٌَٗحٕ أٛ

يَس هخ١ت رؼٔن ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٞى ا٠ُ حُؼٍٞس. ٣ـذ ػ٠ِ كِد ك٠ رِي آز٣َخ٢ُ إٔ " ُِٔخ٤ًٍٔش ، ٓل٤يس كو٢ ٨ُْٓ ح٠ُٔط َٜ

 ٣ٔظٞػذ ك٠ أٓخٓٚ أّٗٚ ٓؼِٔخ ًظذ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش ُلِر٘خ :
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َّ ٢ٖء ، ٣ٔػَّ كٌٍ ٓحٝ ض٠ٓ ضٞٗؾ ] جُٔح٣ٝس [ ضط٣ٍٞج ٗٞػ٤ّح ُِٔح٤ًٌٓس "   -ج٤٘٤٘٤ُِس  -ج٤٘٤٘٤ُِس ؛ ٝ جُٔح٤ًٌٓس  –هرَ ً

ٌ، ق٢ّ ٝ ٗوى١ّ . كٌ ّٞ ٍّ جُطط  ٍ ٓحٝ ض٠ٓ ضٞٗؾ ] جُٔح٣ٝس [ كِٓلس ٖحِٓس ٝ ٗظ٣ٍّس ٤ْح٤ّْس ٢ٛٝ ك٠ ٗلّ جُٞهص ػِْ ٓٓطٔ

ّ٘ٞٛح  ٤ٖ ضر ّٚ َّ كٌٍز أٝ ٤ْحْس أٝ ضٌط٤ي نح ً ّٕ ٤س ألكٌحٌ ٓحًٌّ ٝ ٤٘٤ُٖ ٝ ٓحٝ ) ٝ ٤ُّ جُكحٍ أ ّٔ ٝ ٢ٛ ٤ُٓص جإلٞحكس جٌُ

ٌ ٝ ذٛلس نحٚس  -ج٤٘٤٘٤ُِس  -ًحٗص نح٤ُس ٖٓ جُهطا ( ، جُٔح٤ًٌٓس  ّٞ كٌٍ ٓحٝ ض٠ٓ ضٞٗؾ ] جُٔح٣ٝس [ نالٚس جُطط

جإلنطٍجهحش جُ٘ٞػ٤س ، جًُِجٕ ذِـطٜٔح جُ٘ظ٣ٍّس ج٤ُٗٞػ٤ّس ًٓ٘ ضأ٤ْٜٓح ٖٓ هرَ ٓحًٌّ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ح ًٛج . ًُٜج ٓػِٔح هحٍ ٤٘٤ُٖ 

 ". " ػٖ جُٔح٤ًٌٓس ، " ئّٜٗح ٤ٌُِّس جُؿرٍٝش ألّٜٗح ٚك٤كس

 ، رخ٧ٗـ٣ِ٤ِّش (114"، ٙ  جُط٘ح٤ٖٖٗٓ أؾَ قٛحو ) " 
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 ملحك 5 :

 النشاط السٌاسً لبوب أفاكٌان و لٌادته الثورٌّة

 خالل ستٌنات المرن العشرٌن و سبعٌناته و تواصلهما الٌوم 

 ؾ٣ٍىز " جُػٌٞز " ػىو 342 ، 22 ؾٞجٕ 2014

www.revcom.us 

) سبك لشادي الشماوي نشر هذه الوثٌمة ضمن " مدخل لفهم حملة بوب أفاكٌان فى كّل مكان ) إضافة 

من المترجم ("؛ كتاب " األساسً من خطابات بوب أفاكٌان وكتاباته " / " الماوٌة : نظّرٌة وممارسة " 

( . 83عدد   

ردّا على أسبلة متواترة عن تارٌخ بوب أفاكٌان كناشط سٌاسً رادٌكالً و تطّوره كمابد  مالحظة :

ري ، جرت صٌاؼة الكرونولوجٌا ) التسلسل الزمنً ( التالٌة إعتمادا على كتاب السٌرة شٌوعً و ثو

من إٌكى إلى ماو و بعد ه : مسٌرتى من الفكر األمرٌكً السائد إلى شٌوعً الذاتٌّة لبوب أفاكٌان    " 

 ، و هنان ممتطفات من الكتاب على األنترنت ، على مولع : 8002" ) إنساٌت براس ،  ثوري

 www.revcom.us) 

و على بعض المعلومات اإلضافٌّة التى لدّمها بوب أفاكٌان .و بالرؼن من أن هذه الكرونولوجٌا ال تدّعى 

أنّها شاملة لكافة و مختلؾ األحداث و العناصر التى سّكلت المساهمة السٌاسٌّة لبوب أفاكٌان و تطّوره 

 ت داللة و أهّمٌة فى مسٌرة العمود الخمسة . كمابد شٌوعً و ثوري ، فإنّها تعطى فكرة عن لحظات ذا

-------------------------------------------------  

: 0798 

وهو طالب فى جامعة بركلً ، كان بوب أفاكٌان ٌناضل فى صفوؾ حركة حّرٌة الكلمة منذ مرحلتها 

مة تجّمع جماهٌري فى شخص الذٌن ولع إٌمافهم إللا 500. و كان واحد من ال 8631األولى فى سبتمبر 

 . 8631مبنى إدارة الجامعة وهو منعرج فى تحمٌك مطالب حركة حّرٌة الكلمة فى دٌسمبر 

: 0792 

أولى  8632و شارن منذ البداٌة فى لجنة ٌوم الفتنام التى نظّمت فى الوالٌات المتحدة إنطاللا من 

ذلن ، شارن فى تجّمعات و مسٌرات الندوات و المسٌرات المناهضة للحرب ضد الفتنام . و إضافة إلى 

و ندوات و نشاطات أخرى نّظمتها هذه اللجنة ، و تواجد بإستمرار مع طاولة عرض أدبٌّات اللجنة فى 

المرّكب الجامعً لبركلى ، منالشا من ٌرؼب فى النماش و الجدال حول حرب الفتنام . و برز كؤنشط 

ٌتحدّث فى التجّمعات و المسٌرات و ٌتواصل مع عدٌد كان  –عضو فى مكتب الخطباء التابع لتلن اللجنة 

المجموعات المختلفة فى المرّكب الجامعً و فى األحٌاء و الكنابس و مع التّجار و ؼٌرهم فى آرٌا دي 

 باهٌا فى سان فرانسسكو ، و ؼالبا ما كان ٌنالش المدافعٌن عن حرب الفتنام .
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: 0799 

مساهما بعدّة مماالت ضد حرب الفتنام و ضد العنصرٌّة ارز " رمبعمل كباحث و كاتب مماالت لمجلّة " 

عن دونالد رمبارز " و مدّعما سلطة السود . و كان لبوب أفاكٌان دور كبٌر فى اإلعداد لممال فى" 

دونكان وهو ضابط فى جٌش الوالٌات المتحدة من الجنود األوابل الذٌن أعربوا عن مولفهم ضد حرب 

ملٌّا . و فى السنوات التالٌة ، واصل بوب أفاكٌان عمد النماشات و النضال إللناع الفتنام و ندّدوا بها ع

الجنود و لدماء الموات المسلّحة األمرٌكٌّة باإلعالن عن معارضتهم لحرب الفتنام و بؤنّه بمٌامهم بذلن 

 سٌتلمّون الدعم . 

: 0799 

الذى سٌتحّول الحما إلى حزب  شرع فى العمل عن لرب مع حزب الفهود السود للدفاع عن النفس )

الفهود السود ( منذ لحظة تكّونه من هواي نٌوتن و بوبً ساٌل و ألدردج كلٌفر و بوبى هوتن و عدد للٌل 

 من اآلخرٌن . 

و كان بوب أفاكٌان أحد باعثً أسبوع إٌماؾ التسجٌل العسكري ، الذى كان الهدؾ منه رفع مستوى 

ت إلؼالق مركز التجنٌد فى أوكالند و كالٌفورنٌا . و أدّى هذا إلى مماومة حرب الفتنام بتنظٌم مجموعا

هجوم كبٌر و عمٌؾ للشرطة ضد المتظاهرٌن نجم عنه صراع فى الشوارع عندما دافع المتظاهرون 

عن أنفسهم ضد هجمات الشرطة المتكّررة . و خالل كامل األسبوع ، كان بوب أفاكٌان نشاطا جدّا فى 

 المشاركة فٌها . تنظٌم اإلحتجاجات و 

، طفك بوب أفاكٌان ٌعمل بال كلل بؽٌة تنظٌم الدفاع و الدعم  8634و إبتداء من الجزء األخٌر من سنة 

السٌاسٌٌن لهواي نٌوتن التى تّم إٌمافه و إتهامه بإلتراؾ جرٌمة نتٌجة تبادل إطالق نار فى أوطالند جرح 

 خالله نٌوتن و مات شرطً . 

التى  -تمل بوب أفاكٌان إلى رٌتشموند ، كالٌفورنٌا بهدؾ إٌصال السٌاسة الثورٌّة ، إن 8634و فى نهاٌة  

إلى الفمراء  –كانت تشتمل كجزء مفتاح منها على النضال ضد العنصرٌّة و مساندة حزب الفهود السود 

 البٌض و ؼٌرهم من الفمراء فى تلن المدٌنة ،دون الكّؾ عن النشاط ضد حرب الفتنام و التنسٌك مع

 الحركة الطالّبٌّة والعمل فى األحٌاء .

الذٌن كانوا ؼاضبٌن ضد حرب الفتنام            –، أطلك بعض الناس فى كالٌفورنٌا  8634و مع نهاٌة 

و السٌاسة الخارجٌّة للوالٌات المتّحدة عاّمة ،وكذلن ضد الالمساواة الحمٌرة فى مجتمع الوالٌات المتّحدة 

كبدٌل رادٌكالً  8635ات لتسجٌل حزب السالم و الحّرٌة فى انتخابات أطلموا جملة إمضاء –ذاته 

للحزبٌن الدٌممراطً و الجمهوري . و بإلحاح من ألدرٌدج كلٌفر ، إلتحك بوب أفاكٌان بهذه النشاطات 

متنماّل فى جولة عبر كالٌفورنٌا ) إلى جانب أعضاء من فرلة مٌم سان فرانسسكو و مجموعة سانتانا 

ٌلعب دورا هاما فى التعببة الضرورٌّة للناس لصد تسجٌل حزب السالم و الحّرٌة فى الولٌدة ( ل

اإلنتخابات . و فى أثناء هذه الجولة ، ولع إٌماؾ بوب أفاكٌان مّرتٌن : مّرة نتٌجة إحتجاج عفوي ضد 

ٌرة لسم تؤهٌل ضبّاط اإلحتٌاط ، فى معهد ثانوي فى لوس أنجالس ؛ و مّرة أخرى ، حٌنما إلتحك بمس

ضد الحرب فى جامعة سان خوسً هاجمهتها الشرطة بعنؾ . و كان لبوب أفاكٌان دور كبٌر فى إلناع 

حزب السالم و الحّرٌة بؤن ٌمترب من حزب الفهود السود و ٌتبنّى الدفاع عن هواي نٌوتن . و فى صابفة 

نهض بوب أفاكٌان ، تطّور حزب السالم و الحّرٌة إلى حزب له حضوره على الصعٌد الوطنً و  8635

 بدور هام فى العمل الناجح للحصول على تسمٌة ألدرٌدج كلٌففر كمرّشح للرباسة . 
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0791 : 

مثّل حزب السالم و الحّرٌة كخطٌب فى تجّمع كبٌر فى أوكالند لمساندة هواي نٌوتن ، إلى جانب لادة 

نة التنسٌك الطالّبٌّة من حزب الفهود السود و كذلن ستوكلً كرمٌتشاٌل و راب براون و آخرون من لج

 أجل الالعنؾ . 

ٌوما لتدنٌسه العلم  20و بعد ذلن فى السنة ذاتها ، تّم إلاؾ بوب أفاكٌان و فى النهاٌة ُسجن لمدّة  

 ألمرٌكً فى تجّمع الحّرٌة لهواي ، لبالة لصر العدالة لكندادو آالمٌدا فى أوكالند .

" ، المنّظمة المإسسة  اإلتحاد الثوريى تؤسٌس " ف 8635و نهض بوب أفاكٌان بدور كبٌر أواخر  

، كتب بوب أفاكٌان جزء هاما من مجلّة    8641 – 8635للحزب الشٌوعً الثوري . و خالل سنوات 

( ، مجلّة " اإلتحاد الثوري " ، و من ذلن مماالت نظرٌّة و جداالت 4-8" ) األعداد  الورلات الحمراء" 

 . 3و  2و   1عدد  " الورلات الحمراءهاّمة فى " 

 

 0797 : 

ساهم بنشاط فى مساندة عّمال النفط المضربٌن فى رٌتشموند و فى نسج روابط بٌن العّمال المضربٌن    

و الحركات الطالّبٌّة مثل إضرابات طلبة " العالم الثالث " فى المرّكبات الجامعٌّة لسان فرانسسكو 

ضراب ، تّم إٌماؾ بوب أفاكٌان نتٌجة مواجهة مع          وجامعة كالٌفورنٌا فى بركلً . و أثناء هذا اإل

 " حرس" الفرلة التى هاجمت العّمال المعتصمٌن و كانت تحاول كسر اإلضراب. 

و تولّى بوب أفاكٌان لٌادة " اإلتحاد الثوري " فى نشاطاته حول النضال فى بركلً من أجل حدٌمة 

بذلن و فى مماومة فرض لانون الطوارئ الممكن فى  الشعب و شارن فى سلسلة من المسٌرات المرتبطة

 مدٌنة بركلً ، فى إطار ذلن النضال . 

و كان بوب أفاكٌان ٌتابع الحركة ضد حرب الفتنام و مساندة السود و الشٌكانو و لومٌّات مضطَهدة 

 أخرى . خطب فى تجّمع آلالؾ الناس فى سان فرانسسكو نّظمه حزب الفهود السود ، فى ؼّرة ماي

سنة لتل الشرطة لفراد هامبتون ، لابد حزب الفهزد السود فى  -. و الحما فى السنة عٌنها ، 8636

و إضطلع بدور  –شٌكاؼو ، و هجماتها الكبرى ضد حزب الفهود السود و مكاتبه فى العدٌد من المدن 

ب الفهود مفتاح فى تنظٌم مجموعة من الناس تتحد مع مجموعات أخرى للدفاع الممّر المركزي لحز

 السود و المساعدة على منع الهجوم علٌه . 

و نهض بوب أفاكٌان بدور نشٌط فى إجتماعات مجموعة طلبة من أجل مجتمع دٌممراطً فى ربٌع      

، شارحا مولؾ اإلتحاد الثوري حول الثورة و دور الطلبة و الشباب و الدفاع عن  8636و صٌؾ 

خابضا نضاال حادّا مع ممثّلً  –اآلخرٌن فى الوالٌات المتحدة  نضاالت السود و الشٌكانو و المضطَهدٌن

النزعات اإلنتهازٌّة و خاصة حزب العمل التمدّمً الذى عارض هذه النضاالت وندّد بها على أنّها 

إنحرافات لومٌّة برجوازٌة و عرالٌل  أمام حركة الطبمة العاملة ، حسب المفهوم " العّمالً " 

 حزب العمل التمدّمً .اإللتصادوي و الضٌّك ل
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0791 : 

و كؤحد المادة الربٌسٌٌن لإلتحاد الثورّي ، نهض بوب أفاكٌان بدور محوري فى إعادة بعث اإلحتفال 

بالٌوم العالمً للمرأة كٌوم إحتفال ثوري فى الوالٌات المتحدة . و خالل سنوات سبعٌنات المرن العشرٌن،  

 ات و مسٌرات الٌوم العالمً للمرأة فى عدٌد المدن . كان بوب أفاكٌان خطٌبا مهّما فى تجّمع

، كان بوب أفاكٌان ضمن مجموعة العناصر المٌادٌّة لإلتحاد الثوري الذٌن سافروا  8640و فى صٌؾ 

عبر الوالٌات المتحدة من أجل توسٌع اإلتحاد الثوري إنطاللا من لاعدة تشّكله فى آرٌا باهٌا ، سان 

وطنٌّة . و إنتخب كعضر للجنة المركزٌّة لإلتحاد الثورّي , كسب  فرانسسكو و تطوٌره كمنظمة

 إعترافات بؤنّه عضوها المٌادي . 

0790 : 

عندما حدث إنمسام فى صفوؾ اإلتحاد الثورّي نظرا ألّن بعض األعضاء فى آرٌا دي باهٌا ، سان 

طٌم اإلتحاد الثورّي  و تراجع فرنسسكو ، تبنّوا خّطا إنتهازٌّا مؽامراتٌّا كان من شؤنه أن ٌتسبّب فى تح

جدّي فى الحركة الثورٌّة ، لاد بوب أفاكٌان النضال ضد هذه اإلنتهازٌّة و إستنهض ؼالبٌّة اإلتحاد 

الثوري إلى جانب الخّط الصحٌح جوهرٌّا لمماربة الثورة على نحو جدّي و علمً ، بتوّجه أّن الثورة 

و بناء مجتمع جدٌد لن تكون عمل مجموعة صؽٌرة من الشٌوعٌّة التى نحتاج إلٌها إلفتكان السلطة 

الرادٌكالٌٌن المنفصلٌن عن الجماهٌر الشعبٌّة ، و إنّما فى لحظة ما ٌجب أن تعّول على مشاركة مالٌٌن 

 الناس بهدؾ الحصول على إمكانٌّة اإلطاحة بالمّوة الممعٌّة للنظام المابم و سلطة دولته . 

نطاق الوطنً ، ساهم بوب أفاكٌان مساهمة كبرى فى إعادة بعث ؼّرة ماي وكمابد لإلتحاد الثوري على ال

كٌوم إحتفال ثوري فى الوالٌات المتحدة و ألمى خطابات فى عدٌد مسٌرات ؼّرة ماي فى عدد من مدن 

 الوالٌات المتحدة فى سبعٌنات المرن العشرٌن . 

لة ، حصل على فهم أعمك لمكاسب ، ترأّس بعثة إلى الصٌن . و أثناء هذه الجو 8648و فى خرٌؾ  

بناء اإلشتراكٌّة هنان و لطبٌعة الثورة الثمافٌّة الصٌنٌّة و أهدافها و شارن فى نماشات عن الحركة 

 الشٌوعٌة تارٌخٌّا و عالمٌّا . 

0795 : 

 ندّدت باإلمبرٌالٌة األمرٌكٌّة وإتّخذ –وترأّس تنظٌم مسٌرة مناهضة لإلمبرٌالٌة تعدّ خمسة آالؾ شخص 

مولفا صرٌحا للدعوة إلى إنتصار الشعب الفتنامً فى مماومته للعدوان األمرٌكً ، فى مسٌرة " نهاٌة 

 اآلجال " ضد حرب الفتنام فى سان فرانسسكو . 

، إنتمل بوب أفاكٌان إلى منطمة شٌكاؼو كجزء من مخّطط لتعزٌز اإلتحاد الثوري  8648تالٌا فى 

 اة المٌادٌّة الوطنٌّة لإلتحاد الثوري . كمنّظمة وطنٌّة ؛ و برز كمابد للنو

0793- 0798 : 

وهو نضال عنً أٌضا إنشمالا بٌن اإلتحاد الثوري و مإتمر العّمال  –لاد نضاال صلب اإلتحاد الثوري 

حول الماعدة السٌاسٌّة  –السود و منّظمة العّمال الثورٌٌن البورتورٌكٌٌن ) لبلها حزب اللوردات الشبّان ( 

للحزب الثوري الجدٌد الذى ٌجب تشكٌله : مسؤلة المومٌّة و الدؼمابٌّة الخانمة ـم بالفعل األممٌّة  و النظرٌّة

و توّجه تطبٌك شٌوعٌة علمٌّة حٌّة . وأدّى هذا الصراع إلى تعمٌك األسس العلمٌّة لإلتحاد الثوري عامة، 
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تملٌص عمل  –الثوري  هذا من ناحٌة و منناحٌة ثانٌة تطّورت نزعات إلتصادوٌّة صلب اإلتحاد

الشٌوعٌٌن إلى مجّرد أفضل المناضلٌن فى النضال اإللتصادي الٌومً للعّمال ، فى معارضة ألن ٌكونوا 

ممثّلً المصالح الثورٌّة الجوهرٌّة للبرولٌتارٌا ، فى النضال فى سبٌل المضاء على كّل إستؽالل          

 و إضطهاد فى العالم برّمته .

للمساهمة فى تعزٌز أساس تشكٌل الحزب  8641ن بجولة وطنٌّة إللماء خطب فى و لام بوب أفاكٌا

 الشٌوعً الثوري الجدٌد الذى كان اإلتحاد الثوري ٌعمل على إنشابه .  

عندما كانت الثورة الٌمافٌّة تشتدّ  8641وسافر بوب أفاكٌان مجدّدا إلى الصٌن فى الجزء األخٌر من 

عركة الكبرى األخٌرة لماو تسى تونػ و الذٌن كانوا ٌناضلون من أجل الخّط حدّتها ، فى ما تحّول إلى الم

شٌوعٌّون باإلسم كانوا  –الثوري الذى كان ٌمثّله ماو ، ضد التحرٌفٌٌن داخل الحزب الشٌوعً الصٌنً 

   فى الوالع و بالفعل ٌسعون إلى إعادة تركٌز الرأسمالٌّة فى الصٌن و كانت لّوتهم تتزاٌد داخل الحزب 

 . 8643و فى النهاٌة توّصلوا إلى إفتكان السلطة و الممع العنٌؾ للموى الثورٌّة عمب وفاة ماو فى 

، شارن بوب أفاكٌان فى نماشات و صراعات حماسٌّة مع ممثّلٌن  8641و خالل هذه الزٌارة للصٌن فى 

لعاللة بٌن ذلن       مختلفٌن للحزب الشٌوعً الصٌنً حول مواصلة الثورة فى المجتمع اإلشتراكً و ا

 و الدور األممً و مسإولٌّات الثورٌٌن فى دولة إشتراكٌّة مثل الصٌن . 

: 0792 

ُعمد المإتمر التؤسٌسً للحزب الشٌوعً الثوري و إنتخب بوب أفاكٌان ربٌسا للجنة المركزٌّة للحزب من 

 لبل المإتمر مباشرة . 

: 0799 

لصٌنً بإنمالب ، إثر وفاة ماو تسى تونػ ، تطّورت خطوط عمب لٌام التحرٌفٌٌن فى الحزب الشٌوعً ا

مختلفة وسط لٌادة الحزب الشٌوعً الثوري بذلن الشؤن . و لّما إتّضح أنّه تّم لمع مماومة هذا اإلنمالب 

فى الصٌن بمّوة واّن التحرٌفٌٌن كانوا ٌوّطدون لّوتهم مع مواصلتهم لفترة تمدٌم أنفسهم على أنّهم 

عٌن عن إرث ماو تسى تونػ ، تبنّى البعض داخل الحزب الشٌوعً الثوري الذٌن كانوا شٌوعٌٌن و مداف

منذ مدّة لنظرة تحرٌفٌّة و إلتصادوٌّة كتوّجه لنشاط الحزب الشٌوعً الثوري ، تبنّوا مولؾ مساندة الذٌن 

بٌرا إلى إستولوا على السلطة فى الصٌن نو فى نفس الولت ، نزع بوب أفاكٌان و لادة آخرون نزوعا ك

النظر إلى اإلنمالب على أنّه إنتصار للتحرٌفٌّة و عارضوه على أنّهم ألّروا بؤهّمٌة إنجاز بحث و تحلٌل 

العالمٌة  –عمٌمٌن منهجٌٌن وشاملٌن لهذه األحداث الحٌوٌّة فى الصٌن و إلنعكاساتها و أهّمٌتها التارٌخٌّة 

 على الصعٌد العالمً . 

الحزب الشٌوعً الثوري فى إنجاز سٌرورة عمٌمة من بحث و تحلٌل و كان بوب أفاكٌان على رأس 

سٌرورة من أجل مماربة منهجٌّة علمٌّة إستؽرلت سنة بسبب المماومة      –األحداث الحٌوٌّة فى الصٌن 

و التخرٌب التنظٌمٌٌن للذٌن كانوا فى صفوؾ الحزب الشٌوعً الثوري و ٌعملون على تموٌض هذه 

سطة الكتل للحصول على دعم لمولفهم المساند لإلنمالب التحرٌفً فى الصٌن          المماربة للتآمر بوا

 و النضال من أجل خّط تحرٌفً إلتصادوي صلب الحزب الشٌوعً الثوري ذاته .
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0799 : 

تتوٌجا لسٌرورة البحث و التحلٌل التى لادها بوب أفاكٌان ،و رؼم محاوالت تخرٌب التحرٌفٌٌن 

الثوري ذاته ، ُعمد إجتماع للجنة المركزٌّة  لمعالجة الصراع فى صفوؾ الحزب  صلبالحزب الشٌوعً

الشٌوعً الثوري حول المولؾ الذى ٌجب إتخاذه حٌال األحداث فى الصٌن . و فى هذا اإلجتماع ، تبنّت 

و ال اللجنةالمركزٌّة الخّط الذى ُعرض علٌها فى وثٌمة كتبها بوب أفاكٌان ) " التحرٌفٌّون تحرٌفٌّون 

ٌجب أن نساندهم ؛ و الثورٌّون ثورٌّون و ٌجب أن نساندهم " ( فضحت اإلنمالب التحرٌفً وعارضته 

وساندت الموى الثورٌّة فى الصٌن التى كان ٌمودها المسّمون ب " مجموعة األربعة " الذٌن أطاح بهم 

 اإلنمالب و لمعهم . 

0791 : 

، لمدّة لصٌرة جدّا ، تظاهر التحرٌفٌّون داخل  8644ة أمام هزٌمتهم فى إجتماع اللجنة المركزٌّة لسن

الذٌن ساندوا اإلنمالب فى الصٌن و سعوا لتعزٌز خّط تحرٌفً           –لٌادة الحزب الشٌوعً الثوري 

بالمبول بمرارات اللجنة المركزٌّة . و بعد فترة  –و إلتصادوي داخل الحزب الشٌوعً الثوري ذاته 

ى الولاع لم ٌكونوا أبدا ٌنوون المبول و شنّوا هجوما على لٌادة الحزب و على بوب وجٌزة ، تبٌّن أنّهم ف

أفاكٌان بوجه خاص، فى محاولة لتعٌبة أي كان صلب الحزب الشٌوعً الثوري لدعم مولفهم التحرٌفً . 

و أدّى هذا الوضع إلى صراع و إنمسام حمٌمٌٌن داخل الحزب الشٌوعً الثوري ، و إتّحد حوالً ثلث 

ًّ أنّهم  أعضابه السابمٌن مع التحرٌفٌٌن لمؽادرة الحزب وشّن هجومات علٌه عندما بات من الجل

لمٌستطٌعوا كسب الصراع داخل الحزب . ولاد بوب أفاكٌان الصراع من أجل إحباط هجمات هإالء 

ٌولوجً التحرٌفٌٌن المعادٌة للثورة ، و من أجل كشؾ إفالس خّطهم و تعزٌز التمدّم السٌاسً و اإلٌد

المحرزٌن بفضل الصراع ضد التحرٌفٌة . و على لاعدة الوضوح التى تّم التوّصل إلٌه عبر هذا الصراع  

حول األحداث الكبرى التى شهدتها الصٌن و الصدامبٌن الشٌوعٌّة الثورٌّة و التحرٌفٌّة عموما ، نّظم 

اطك الساحلٌن الؽربً          الحزب الشٌوعً الثوري اإلجتماعات إلحٌاء ذكرى ماو تسى تونػ فى من

و الشرلً للوالٌات المتحدة ، بهدؾ بّث هذه الدروس فى أوساط جمهور أوسع . و فى هذه اإلجتماعات 

خسارة الصٌن        التى حضر كّل منها جمهور ٌعدّ زهاء األلؾ شخص ، ألمى بوب أفاكٌان خطاب " 

 فى شكل كتٌّب . " الذى صدر بعد ذلن و اإلرث الثوري لماو تسى تونغ 

0797 : 

حٌنها زعٌم سٌرورة اإلطاحة باإلشتراكٌّة و إعادة تركٌز  –، لام دنن سٌاو بٌنػ  8646فى جانفً 

بزٌارة إلى الوالٌات المتحدة و إجتمع مع ربٌس الوالٌات المتحدة ولتها جٌمً  –الرأسمالٌّة فى الصٌن 

طن معارضة لهذا الوضع لفضح و تعرٌة ما كارتر . و نّظم الحزب الشٌوعً الثوري مسٌرة فى واشن

ٌمثّله دنن سٌاو بٌنػ و لماإه مع كارتر . و بعنؾ هاجمت الشرطة المسٌرة بما تسبّب فى جروح خطٌرة 

متظاهر وتّم إٌماؾ عشرات األشخاص منهم بوب أفاكٌان . و إنتهت السلط  2000للبعض من حوالً ال

 818األشخاص بعدّة تهم متنّوعة حصٌلتها إدانة لصوى ب إلى إتّهام بوب أفاكٌان و مجموعة أخرى من 

سنة سجنا . فإستنهض الحزب الشٌوعً الثوري مبات المتعاطفٌن للذهاب إلى واشنطن و نّظم مساندة 

 سٌاسٌّة فى كامل البالد للذٌن صاروا معروفٌن بمتهمى ماو تسى تونػ . 

ملمٌا خطابات أمام  –لٌلتمً بآالؾ الناس و فى إرتباط بهذا ، إطلمت بوبؤفاكٌان فى جولة خطابات 

عارضا داللة الردّ على هذا الهجوم على الذٌن  –من الوالٌات المتحدة  جماهٌر كثٌفة فى عدّة مدن مهّمة
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واجهوا بشجاعة العنؾ الشدٌد للشرطة بؽاٌة فضح دنن سٌاو بٌنػ و الدفاع عن راٌة ماو تسى تونػ      

 الحزب الشٌوعً الثوري و أهدافه الثورٌّة .  و الثورة ، و بجسارة نشر مولؾ

وإعتبارا للدعم السٌاسً الذى ولعت تعببته ولعمل المجموعة المانونٌّة التى مثّلت متهمى ماو تسى تونػ ، 

ألؽٌت مإلّتا التهم الموّجهة لبوب أفاكٌان و المتهمٌن اآلخرٌن ، رؼم أنّه بات واضحا أنّه من الوارد جدّا  

مة إلستخدام هذه التهم .و فى نفس الولت ، ن فى عاللة ببماء بوب أفاكٌان فى لوس أن تعود الحكو

أنجالس كجزء من الجولة الوطنٌّة من الخطابات ، صدر ممال فى " لوس أجالس تاٌمز " ٌشّوه األمور 

بهدؾ إعطاء إنطباع بؤّن بوب أفاكٌان لد هدّد ربٌس الوالٌات المتّحدة . ورؼم أنّه تحت الضؽط ، 

إضطّرت " لوس أنجالس تاٌمز " إلى نشر تراجع جزبً ، فإّن عمالء الخدمات السّرٌة ] الشرطة [ 

 حضروا إلى ممّر إلامة بوبؤفاكٌان وسعوا إلى " إستجوابه " بشؤن هذا التهدٌد المزعوم للربٌس كارتر. 

هذا على ضوء  عند بلوغ معلومة تطوٌر خّطة لمعٌّة موّجهة ضد بوب أفاكٌان ، و بالنظر إلى كلّ  

التجربة التارٌخٌّة لكٌفٌّة تعاطى الطبمة المهٌمنة فى الوالٌات المتحدة و دولتها مع الثورٌٌن ، و حتى مع 

إتُّخذ لرار مؽادرة بوب أفاكٌان الوالٌات المتحدة كً ٌتّم إحباط  –معارضٌن كانوا ٌمثّلون معارضة جدٌّة 

، طالب بوب أفاكٌان  8658ٌّة للمٌام بؤعمال ضدّه. و فى ما بات واضحا أنّه محاوالت متنامٌة لسلط فعل

باللجوء السٌاسً فى فرنسا .  و فى األثناء ، عادت الحكومة فعال إلى توجٌه التهم لمتهمى ماو تسى تونػ 

ذلن أّن هذا المطلب مثّل  –و مهم بوب أفاكٌان . و رفضت فرنسا مطلب بوب أفاكٌان اللجوء السٌاسً 

س لإلمبرٌالٌٌن األمرٌكان و مولعهم كؤكبر دٌممراطٌة فى العالم و " لابدة العالم الحّر"  إحراجا واضحا لٌ

بل كذلن للسلط الفرنسٌّة و األمم المتحدة اللذان حاوال التحّرن كما لو أنّه لم ٌوجد و ال ٌمكن أن ٌوجد 

سٌاسً ، إضافة إلى  لمع سٌاسً فى بلد مثل الوالٌات المتحدة . و عبر فمط حملة مستمّرة لبناء دعم

نضال فى المجال المانونً ، تّم الحصول على نهاٌة مظفّرة فى ملّؾ متهمى ماو تسى تونػ و لم ٌسجن 

 أي متهم و سحبت التهم الموّجهة لبوب أفاكٌان . 

 عبر العمود مذّان :

حٌوٌّة رؼم صعوبات الوضع ، و دون اإلهتمام بوضعه الخاص ، واصل بوب أفاكٌان تمدٌم المٌادة ال

للحزب الشٌوعً الثوري ، كربٌس له ، و واصل خوض صراع مستمّر لترسٌخ لٌس الحزب الشٌوعً 

الثوري فحسب بل الحركة الشٌوعٌة العالمٌة بصالبة و إلنجاز العمل و النضال الثورٌٌن على أساس 

حمٌك الشٌوعٌة على منهج و مماربة منهجٌّة علمٌّة ، مشٌرا إلى الطرٌك نحو تحرٌر اإلنسانٌّة من خالل ت

 النطاق العالمً . 

، إزاء نزعة لوٌّة نحو التحرٌفٌّة كانت لّوتها تشتدّ داخل الحزب الشٌوعً الثوري نفسه ،  8002و فى 

فى إطار وضع دولً تمٌّز بتراجعات جدٌّة فى الثورة الشٌوعٌة و بالمّوة البالٌة و بمعانً معٌّنة األكبر 

ٌرات المستمّرة لإلطاحة بالثورة و إعادة تركٌز الرأسمالٌّة فى الصٌن         لإلمبرٌالٌة ، و خاّصة بالتؤث

رأسمالٌّة ) و كذلن بفعل أّن اإلتحاد السوفٌاتً التحرٌفً و الدول التابعة له لد تفّككت إلى بلدان 

(، و مع اإلعتراؾ بالخطر الملموس جدّا إلمكانٌّة تحّول الحزب الشٌوعً الثوري من حزب  مفضوحة

ثورّي إلى لذٌفة تحرٌفٌّة و من ثّمة ٌخون الجماهٌر الشعبٌّة التى تمثّل لها الثورة الشٌوعٌة المخرج 

أطلك بوب أفاكٌان  –الوحٌد من ظروفها البابسة المتّسمة بالممع و اإلستؽالل و من التحطٌم الكامن للبٌبة 

ة و تعزٌز الحزب كمّوة تستحّك لصد إعادة تشكٌل جذرٌّ  –ثورة ثمافٌّة صلب الحزب الشٌوعً الثوري 

إسم الحزب ... الشٌوعً ...الثوري  لادرة على النشاط كطلٌعة للثورة الشٌوعٌة التى تنسجم مع المصالح 

 الجوهرٌّة للجماهٌر المضطَهدة و فى آخر المطاؾ لإلنسانٌّة برّمتها .
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وعً الثوري و تواصل المٌام بذلن و لد حالت هذه الثورة الثمافٌّة دون إنتصار التحرٌفٌّة فى الحزب الشٌ

لتستمّر فى إلتالع جذور التؤثٌرات التحرٌفٌّة و تعزٌز الطابع الشٌوعً الثوري و الدور الطلٌعً  –

 للحزب . 

و من خالل تواصل عمله و لٌادته فى مجال النظرٌّة و التطبٌك العملً للنظرٌّة على الحركة الثورٌّة ،  

طّور خالصة جدٌدة للشٌوعٌة تضع الشٌوعٌة  –ا خدمة للحركة الشٌوعٌة حمّك بوب أفاكٌان تمدّما كبٌر

على أسس علمٌّة أصلب حتّى و أكثر منهجٌّة و توفّر وسابل تطبٌك هذا المنهج و هذه المماربة العلمٌٌن 

 بؤبعاد حٌوٌّة متعدّدة للنضال من أجل تؽٌٌر العالم تؽٌٌرا رادٌكالٌّا نحو هدؾ الشٌوعٌة . 

=======================================================  
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 من مؤلّفات بوب أفاكٌان

 

Important Works by BA 
The work of Bob Avakian and the Revolutionary Communist Party has been developing over 

the course of many decades.  In some instances there may be differences in perspective and 

analysis between earlier and more recent works.  In such cases, what is put forward in more 

recent works should generally be taken as more representative of current views. 

 Film and Audio by Bob Avakian 

Film 

BA Speaks: REVOLUTION—NOTHING LESS! Bob Avakian Live. Film of a talk given in 

2012. For more on this film and to order the DVD set, go here. 

Revolution: Why It's Necessary, Why It's Possible, What It's All About, a film of a talk by Bob 

Avakian (2003).  

Audio 

This is Bob Avakian, Chairman of the Revolutionary Communist Party, with a New Year's 

message— 

A Call To REVOLUTION..." 

   Listen  •  Read  •  Download audio  •  Download PDF  

The Material Basis and the Method for Making Revolution 

  Part 1  •  Part 2  •  Read online 

http://revcom.us/movement-for-revolution/BAE/film.html
http://revolutiontalk.net/films/
http://revolutiontalk.net/films/
http://revcom.us/avakian/ba-new-year-message/bob-avakian-NEWYEAR-AUDIO.mp3
http://revcom.us/avakian/ba-new-year-message/bob-avakian-new-year-message-en.html
http://revcom.us/avakian/ba-new-year-message/bob-avakian-new-year-message-downloadaudio-en.html
http://revcom.us/avakian/ba-new-year-message/bob-avakian-new-year-message-en.pdf
http://revcom.us/avakian/audio/avakian-material-basis-and-method-for-making-revolution-1.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/avakian-material-basis-and-method-for-making-revolution-2.mp3
http://revcom.us/avakian/material-basis/the-material-basis-and-the-method-for-making-revolution-en.html
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The Strategic Approach to Revolution and Its Relation to Basic Questions of Epistemology 

and Method 

  Part 1  •  Part 2  •  Read online  

Bob Avakian, interviewed by Cornel West on the Smiley & West show, Public Radio 

International, October 2012. Available at revcom.us. 

Bob Avakian, five-part interview on The Michael Slate Show, KPFK Radio, Los Angeles, 

January and February 2013. Available at revcom.us. 

7 Talks (2006) 

1. Why We‘re in the Situation We‘re in Today... And What to Do About It: A Thoroughly 

Rotten System and the Need for Revolution  

      Track 1, Track 2, Track 3 

2. Communism and Jeffersonian Democracy 

      Track 1, Track 2, Track 3 

3. Communism: A Whole New World and the Emancipation of All Humanity—Not ―The 

Last Shall Be First, and The First Shall Be Last‖  

      Track 1, Track 2 

4. The NBA: Marketing the Minstrel Show and Serving the Big Gangsters  

      Track 1, Track 2 

5. Communism and Religion: Getting Up and Getting Free—Making Revolution to Change 

the Real World, Not Relying on ―Things Unseen‖ 

      Track 1, Track 2, Track 3 , Track 4  

6. Conservatism, Christian Fundamentalism, Liberalism and Paternalism... Bill Cosby and 

Bill Clinton... Not All ―Right‖ But All Wrong! 

      Track 1, Track 2, Track 3  

7. ―Balance‖ Is the Wrong Criterion—and a Cover for a Witch-hunt—What We Need Is the 

Search for the Truth: Education, Real Academic Freedom, Critical Thinking and Dissent  

      Track 1, Track 2 

Question and Answer Session, with Concluding Remarks 

Question 1, Question 2, Question 3, Question 4, Question 5, Question 6, Question 7, 

Question 8, Question 9, Question 10, Question 11, Question 12, Question 13, Question 14, 

Question 15, Question 16, Question 17, Question 18, Question 19, Question 20, Question 21, 

Question 22 

Concluding Remarks 

"All Played Out" (spoken word piece with words by Bob Avakian and music by William 

Parker), Centeringmusic BMI, 2011. Available at soundcloud.com/allplayedout. 

http://revcom.us/avakian/audio/The-Strategic-Approach-to-Revolution-and-Its-Relation-to-Basic-Questions-of-Epistemology-and-Method-Part1.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/The-Strategic-Approach-to-Revolution-and-Its-Relation-to-Basic-Questions-of-Epistemology-and-Method-Part2.mp3
http://revcom.us/avakian/strategic-approach/the-strategic-approach-to-revolution-and-its-relation-to-basic-questions-of-epistemology-and-method-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/cornel-west-interviews-bob-avakian-october-2012-en.html
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http://revcom.us/avakian/culture_wars/
http://revcom.us/avakian/culture_wars/
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―Some Principles for Building a Movement for Revolution,‖ Revolution #202, May 17, 2010. 

Available at revcom.us. 

"The Strategic Approach to Revolution and Its Relation to Basic Questions of Epistemology 

and Method," August 4, 2014. Available at revcom.us. 

―Statement by Bob Avakian, Chairman of the Revolutionary Communist Party, on the 

Occasion of the Death of Willie ‗Mobile‘ Shaw,‖ Revolution #27, December 18, 2005. 

Available at revcom.us. 

Strategic Questions, excerpts published in Revolutionary Worker, 1996-1997 and 2002. 

Available at revcom.us. 

―There Is No ‗Permanent Necessity‘ for Things To Be This Way: A Radically Different and 

Better World Can Be Brought Into Being Through Revolution,‖ Revolution #198, April 11, 

2010. Available at revcom.us. 

―Three Alternative Worlds,‖ Revolution #77, January 28, 2007. Available at revcom.us. Also 

in Observations on Art and Culture, Science and Philosophy (Insight Press, 2005). 

―Three Observations on the Situation in the Middle East,‖ Revolution #225, February 27, 

2011. Available at revcom.us. 

―Three Strikes…,‖ Revolution #227, March 27, 2011. Available at revcom.us. 

―Tips for Tim Tebow,‖ Revolution #258, February 5, 2012. Available at revcom.us. 

Unresolved Contradictions, Driving Forces for Revolution 

Part I:       ―Once More on the Coming Civil War... and Repolarization for Revolution‖ 

Part II:      ―(Some Observations on) The International Movement‖ 

Part III:     ―The New Synthesis and the Woman Question: The Emancipation of Women and 

the Communist Revolution—Further Leaps and Radical Ruptures‖ 

Revolution, November 2009-April 2010. Entire talk available at revcom.us. 

―Views on Socialism and Communism: A Radically New Kind of State, A Radically 

Different and Far Greater Vision of Freedom.‖ From a talk given in 2005. Revolution, March-

April 2006. Available at revcom.us. 

―We Can‘t Know Everything—So We Should Be Good at Learning,‖ Revolutionary Worker 

#1181, December 29, 2002 (part of a series of excerpts from the talk Grasp Revolution, 

Promote Production: Questions of Outlook and Method, Some Points on the New Situation). 

Available at revcom.us. Also in Observations on Art and Culture, Science and Philosophy 

(Insight Press, 2005). 

What Humanity Needs: Revolution, and the New Synthesis of Communism, An Interview with 

Bob Avakian by A. Brooks, Revolution #267, May 1, 2012. Available at revcom.us. 

================================================================= 

http://revcom.us/avakian/principles/
http://revcom.us/avakian/strategic-approach/the-strategic-approach-to-revolution-and-its-relation-to-basic-questions-of-epistemology-and-method-en.html
http://revcom.us/avakian/strategic-approach/the-strategic-approach-to-revolution-and-its-relation-to-basic-questions-of-epistemology-and-method-en.html
http://revcom.us/a/027/avakian-statement-willie-shaw.htm
http://revcom.us/a/027/avakian-statement-willie-shaw.htm
http://revcom.us/avakian/ba-strategic-questions-en.html
http://revcom.us/avakian/no_permanent_necessity/
http://revcom.us/avakian/no_permanent_necessity/
http://revcom.us/a/071/ba-threeworlds-en.html
http://www.insight-press.com/site/epage/47698_664.htm
http://revcom.us/a/224online/BA-three-observations-en.html
http://revcom.us/i/227/227BAquote-en.pdf
http://revcom.us/a/258/tips-for-tim-tebow-en.html
http://revcom.us/avakian/driving/index.html
http://revcom.us/bob_avakian/views/
http://revcom.us/bob_avakian/views/
http://revcom.us/a/v24/1181-1190/1181/grasp4.htm
http://revcom.us/avakian/ba-grasp-promote-en.html
http://revcom.us/avakian/ba-grasp-promote-en.html
http://www.insight-press.com/site/epage/47698_664.htm
http://revcom.us/avakian/what-humanity-needs/interview.pdf
http://revcom.us/avakian/what-humanity-needs/interview.pdf
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Video and Audio by or about Bob Avakian 

 

Film of a Major Talk by Bob Avakian  

"Yes, this is a film, but that is not its essence. This is a 

daring, substantive, scientific summoning to revolution. 6+ 

hours that can change how you see the world and what you do with the rest of your life. Is this 

hype? No." 

—From one of the filmmakers 

 

 

Cornel West Interviews Bob Avakian on PRI Smiley & West radio show, October 2012.  

 

 

 

http://revcom.us/avakian/audio/cornel-west-interviews-bob-avakian-october-2012-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/cornel-west-interviews-bob-avakian-october-2012-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/cornel-west-interviews-bob-avakian-october-2012-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/cornel-west-interviews-bob-avakian-october-2012-en.html
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Revolution: Why It's Necessary, Why It's Possible, What It's 

All About 

In 2003 Bob Avakian, Chairman of the Revolutionary Communist Party, 

USA, delivered an historic talk in the United States. This talk, followed 

by questions and answers, is a wide ranging revolutionary journey, 

covering many topics. It breaks down the very nature of the society we 

live in and how humanity has come to a time where a radically different 

society is possible. 

English / Spanish (available dubbed) 

675 minutes 

Order the DVD 

Listen to an audio clip from the DVD: Why do people come here from all over the world? 

 
 

BA on Obama 

"Let's Be Real Here: As Bad As Bush Was,  

In Many Ways Obama Is Worse..."  

This audio clip is from a recent talk by BA, and is highly relevant going into the elections. 

 
 

Interview Series with Michael Slate, 2004: 

 How can this be a popular revolution when so much is lined up against it ... are you 

nuts?: 35 minutes / 23.9 meg (mp3) 

 Elections, the Democrats, and how the Left should relate to all this: 25 minutes / 17.1 

meg (mp3) 

 On Leadership. Bob Avakian responds to the following questions: 1) Isn‘t it 

dangerous to invest so much into an individual leader? 2) The question of Stalin. 14.3 

meg MP3  

 Michael Slate interviews Bob Avakian on China, the Cultural Revolution, Art, and 

Dissent, 18.2 meg MP3  

 

Other Downloadable Talks by Bob Avakian 

 God Doesn't Exist – And We Need Liberation Without Gods 

http://revolutiontalk.net/info/order/
http://revcom.us/mp3/dvd/why_do_people_come_here_english.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/popular_revolution_are_you_nuts.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/popular_revolution_are_you_nuts.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/elections_democrats_interview.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/BTS-01-25-05-48.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/BTS-03-29-05-48.mp3
http://revcom.us/avakian/MSlate_Interviews/BTS-03-29-05-48.mp3
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o Track 1: 73 minutes / 17.1 meg (mp3) 

o Track 2: 69 minutes / 16.1 meg (mp3) 

o Track 3 (Q&A): 76 minutes / 17.4 meg (mp3) 

 Elections, Democracy and Dictatorship, Resistance and Revolution 

o Track 1: 72 minutes / 16.6 meg (mp3) 

o Track 2: 69 minutes / 15.9 meg (mp3) 

o Track 3: 45 minutes / 10.4 meg (mp3) 

o Q&A Part 1: 71 minutes / 25 meg (mp3) 

o Q&A Part 2: 61 minutes / 21 meg (mp3) 

 Christianity and Society – The Old Testament and the New Testament, Resistance and 

Revolution 

o Track 1: 59 minutes / 27.9 meg (mp3) 

o Track 2: 69 minutes / 20.4 meg (mp3) 

"This is Bob Avakian,  

Chairman of the  

Revolutionary Communist Party,  

with a New Year's message— 

A Call To REVOLUTION..." 

Audios of New Talks by Bob Avakian: 

The Material Basis and the Method for Making Revolution  

Listen:   Part 1  •  Part 2  

The Strategic Approach to Revolution and Its Relation to Basic Questions of Epistemology 

and Method 

Listen:   Part 1  •  Part 2  

▼ Download audio for both  

 
This 5-part interview began airing on The Michael Slate Show on KPFK (Los Angeles, 90.7 

FM and kpfk.org) January 11, 2013. Listen to and download Parts 1, 2, 3, 4 and 5 here. 

http://revcom.us/mp3/no_god/avakian_god_doesnt_exist_1.mp3
http://revcom.us/mp3/no_god/avakian_god_doesnt_exist_2.mp3
http://revcom.us/mp3/no_god/avakian_god_doesnt_exist_3.mp3
http://revcom.us/mp3/democracy/avakian_democracy_1.mp3
http://revcom.us/mp3/democracy/avakian_democracy_2.mp3
http://revcom.us/mp3/democracy/avakian_democracy_3.mp3
http://revcom.us/mp3/democracy/democracy_qa_part_1.mp3
http://revcom.us/mp3/democracy/democracy_qa_part_2.mp3
http://revcom.us/mp3/christianity/avakian_christianity_d1_t2.mp3
http://revcom.us/mp3/christianity/avakian_christianity_d2_t1.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/audios-of-new-talks-by-bob-avakian-April-May-2014-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/avakian-material-basis-and-method-for-making-revolution-1.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/avakian-material-basis-and-method-for-making-revolution-2.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/audios-of-new-talks-by-bob-avakian-April-May-2014-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/audios-of-new-talks-by-bob-avakian-April-May-2014-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/The-Strategic-Approach-to-Revolution-and-Its-Relation-to-Basic-Questions-of-Epistemology-and-Method-Part1.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/The-Strategic-Approach-to-Revolution-and-Its-Relation-to-Basic-Questions-of-Epistemology-and-Method-Part2.mp3
http://revcom.us/avakian/audio/audios-of-new-talks-by-bob-avakian-April-May-2014-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/bob-avakian-interviewed-by-michael-slate-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/bob-avakian-interviewed-by-michael-slate-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/bob-avakian-interviewed-by-michael-slate-en.html
http://revcom.us/avakian/audio/bob-avakian-interviewed-by-michael-slate-en.html
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7 Talks by Bob Avakian (click on a talk to download MP3) 

1. Why We're in the Situation We're in Today... And What to Do About It: A Thoroughly 

Rotten System and the Need for Revolution  

Track 1, Track 2, Track 3 

2. Communism and Jeffersonian Democracy  

Track 1, Track 2, Track 3 

3. Communism: A Whole New World and the Emancipation of All Humanity—Not "The Last 

Shall Be First, and the First Shall Be Last" 

Track 1, Track 2 

4. The NBA: Marketing the Minstrel Show and Serving the Big Gangsters  

Track 1, Track 2 

5. Communism and Religion: Getting Up and Getting Free—Making Revolution to Change 

the Real World, Not Relying on "Things Unseen" 

Track 1, Track 2, Track 3 , Track 4  

6. Conservatism, Christian Fundamentalism, Liberalism and Paternalism...Bill Cosby and Bill 

Clinton... Not all "Right" But All Wrong!  

Track 1, Track 2, Track 3  

7. "Balance" Is The Wrong Criterion—And a Cover for a Witch-hunt—What We Need Is the 

Search for the Truth: Education, Real Academic Freedom, Critical Thinking and Dissent  

Track 1, Track 2 

Q&A - Question and Answer Session with Concluding Remarks 

Question 1, Question 2, Question 3, Question 4, Question 5, Question 6, Question 7, 

Question 8, Question 9, Question 10, Question 11, Question 12, Question 13, Question 14, 

Question 15, Question 16, Question 17, Question 18, Question 19, Question 20, Question 21, 

Question 22 

Concluding Remarks 

Click here for the full list of over 20 questions raised and addressed at these talks. 

 Radio-ready Clips from the 7 Talks 

   

Hear Bob Avakian read from his memoir: From 

Ike to Mao and Beyond: My Journey from 

http://revcom.us/avakian/ba-seven-talks-en.html
http://revcom.us/avakian/why_situation_audio/1_why_we-re_in_the_situation_we-re_in_today_1.mp3
http://revcom.us/avakian/why_situation_audio/1_why_we-re_in_the_situation_we-re_in_today_2.mp3
http://revcom.us/avakian/why_situation_audio/1_why_we-re_in_the_situation_we-re_in_today_3.mp3
http://revcom.us/avakian/jeffersonian/2_communism_and_jeffersonian_democracy_1.mp3
http://revcom.us/avakian/jeffersonian/2_communism_and_jeffersonian_democracy_2.mp3
http://revcom.us/avakian/jeffersonian/2_communism_and_jeffersonian_democracy_3.mp3
http://revcom.us/avakian/new_world/3_communism-a_whole_new_world_1.mp3
http://revcom.us/avakian/new_world/3_communism-a_whole_new_world_2.mp3
http://revcom.us/avakian/4nba%20marketing%20the%20minstrel/4_the_nba-marketing_the_minstrel_show-part-1.mp3
http://revcom.us/avakian/4nba%20marketing%20the%20minstrel/4_the_nba-marketing_the_minstrel_show-part-2.mp3
http://revcom.us/avakian/5communism%20and%20religion/5_communism_and_religion-getting_up_and_getting_free-part_1.mp3
http://revcom.us/avakian/5communism%20and%20religion/5_communism_and_religion-getting_up_and_getting_free-part_2.mp3
http://revcom.us/avakian/5communism%20and%20religion/5_communism_and_religion-getting_up_and_getting_free-part_3.mp3
http://revcom.us/avakian/5communism%20and%20religion/5_communism_and_religion-getting_up_and_getting_free-part_4.mp3
http://revcom.us/avakian/6conservatism-%20christian%20fundamentalism/6_conservatism-christian_fundamentalism-liberalism_part_1.mp3
http://revcom.us/avakian/6conservatism-%20christian%20fundamentalism/6_conservatism-christian_fundamentalism-liberalism_part_2.mp3
http://revcom.us/avakian/6conservatism-%20christian%20fundamentalism/6_conservatism-christian_fundamentalism-liberalism_part_3.mp3
http://revcom.us/avakian/7balance%20is%20the%20wrong/7_balance_is_the_wrong_criterion_part_1.mp3
http://revcom.us/avakian/7balance%20is%20the%20wrong/7_balance_is_the_wrong_criterion_part_2.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/01-question_and_answer_session-question_01.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/02-question_and_answer_session-question_02.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/03-question_and_answer_session-question_03.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/04-question_and_answer_session-question_04.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/05-question_and_answer_session-question_05.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/06-question_and_answer_session-question_06.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/07-question_and_answer_session-question_07.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/08-question_and_answer_session-question_08.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/09-question_and_answer_session-question_09.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/10-question_and_answer_session-question_10.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/11-question_and_answer_session-question_11.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/12-question_and_answer_session-question_12.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/13-question_and_answer_session-question_13.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/14-question_and_answer_session-question_14.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/15-question_and_answer_session-question_15.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/16-question_and_answer_session-question_16.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/17-question_and_answer_session-question_17.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/18-question_and_answer_session-question_18.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/19-question_and_answer_session-question_19.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/20-question_and_answer_session-question_20.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/21-question_and_answer_session-question_21.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/22-question_and_answer_session-question_22.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/23-question_and_answer_session-concluding_remarks.mp3
http://revcom.us/avakian/8QandA/q-and-a.html
http://www.bobavakian.net/audio2.html
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Mainstream America to Revolutionary Communist (click on 

a chapter to download MP3) 

Chapter One: Mom and Dad – 22 minutes / 10.3 meg (mp3)  

Chapter Two: One Nation Under God – a '50s Boyhood – 60 minutes / 28.3 meg (mp3) 

Chapter Three: The World Begins to Open – 42 minutes / 20.0 meg (mp3) 

Chapter Four: High School – 93 minutes / 43.9 meg (mp3)  

Chapter Five: Life Interrupted – 64 minutes / 30.0 meg (mp3) 

Chapter Six: "Your Sons and Your Daughters..." – 53 minutes / 24.3 meg (mp3)  

=================================================================== 

Books by Bob Avakian 

BAsics, from the talks and writings of Bob Avakian (RCP 

Publications, 2011) 

"You can't change the world if you don't know the BAsics." 

BAsics, from the talks and writings of Bob Avakian is a book of quotations and 

short essays that speaks powerfully to questions of revolution and human 

emancipation. 

BAsics concentrates more than 30 years of Avakian's work. BAsics can not only 

introduce many more people to the thinking of the author who has put 

communism back on the agenda as a vital and viable force—it can play a major 

role in bringing forward and forging a new wave of revolutionaries. To look at the table of 

contents is to look at the key questions that present themselves to someone agonizing over the 

question of whether and how they can actually change the world in a fundamental and 

meaningful way.  

Constitution, Law, and Rights – in capitalist society and in 

the future socialist society (2015)  

Selections from the writings of Bob Avakian and excerpts 

from the Constitution for the New Socialist Republic in 

North America (Draft Proposal) from the Revolutionary 

Communist Party, USA 

http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/avakian/ike2mao-realaudio/ike-to-mao-intro.html
http://revcom.us/a/224/basics_toc-en.html
http://revcom.us/a/224/basics_toc-en.html
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This compilation of selected writings from Bob Avakian, Chairman of the 

Revolutionary Communist Party, USA and excerpts from the Constitution for the New 

Socialist Republic in North America (Draft Proposal) from the Revolutionary 

Communist Party, USA brings a truly unique perspective to a subject that is of critical 

importance for all those concerned with social justice: Constitution, law, and rights. 

WHAT HUMANITY NEEDS  

Revolution, and the New Synthesis of Communism 

An Interview with Bob Avakian 

At the beginning of 2012, an in-depth interview with Bob Avakian, Chairman of the 

Revolutionary Communist Party, USA, was conducted over a period of several days by 

A. Brooks, a younger- generation revolutionary who has been inspired by the 

leadership and body of work of Bob Avakian and the new synthesis of communism this 

has brought forward. 

From the outset and through the course of this interview, Brooks posed probing 

questions, dealing with a wide range of subjects, including: the challenges of building a 

movement for revolution in a powerful imperialist country like the U.S., and initiating a new 

stage of communist revolution in a world marked by profound inequalities and antagonisms, 

and repeated upheavals, but also the weakness of communist forces at this time; the content of 

the new synthesis of communism, its vision of a radically different and emancipating society 

and world, and how this applies to many different spheres of society and social life, such as 

art and culture and intellectual inquiry and ferment; previous historical experience of the 

revolutionary and communist movements; and the personal experience, as well as broader 

social experience, which led Avakian to become a communist and contributed to his 

development as a communist leader. The fact that Avakian did not know in advance what the 

questions would be, and that many of them came up through the course of the interview itself, 

adds to the liveliness of the interview and the living sense of the method with which Avakian 

digs into, examines from many angles, and "breaks down" the kinds of far-reaching and often 

complex questions which were posed in this interview and which have to be grappled with in 

confronting the challenges of radically transforming the world through communist revolution. 

Communism and Jeffersonian Democracy (RCP 

Publications, 2008) 

Bob Avakian takes on the ideals of Jeffersonianism, and convincingly locates 

even its ―loftiest aspirations‖ in social relations of exploitation and 

oppression—the social relations out of which those ideals grew, and which they 

served and continue to serve.  In doing so, he draws on a wide range of 

scholarly research and polemically takes on major contemporary defenders of 

Jeffersonian democracy.  Avakian demonstrates why and how these ideals of 

democracy co-existed with—and, indeed, arose on the basis of—the 

enslavement of Black people and the deep embedding of white supremacy into the body 

politic and ideological psyche of the U.S. But he goes further: not only showing why events 

turned out that way, but why those ideals themselves could only and can only generate and 

serve relations of exploitation and the division, and polarization, of people into antagonistic 

classes... into oppressor and oppressed.  Moreover, he convincingly points the way to a vision 
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and future that is truly emancipatory—to a vision of freedom far more radical and 

thoroughgoing than anything imaginable within the constricted horizons of 

Jeffersonianism.  In doing this, Avakian includes a devastating critique of the ―free 

marketplace of ideas,‖ contrasting it to a genuinely unfettered search for the truth—and he 

shows what kind of economic and political system would be necessary for that to flourish.  

Away With All Gods! Unchaining the Mind and Radically 

Changing the World (Insight Press, 2008) 

Is believing in gods actually harmful? How has Christianity for centuries served 

as an ideology of conquest and subjugation? Why is the "Bible Belt" in the U.S. 

also the "lynching belt"? Why is there a rise of religious fundamentalism 

throughout the world? In the intensifying conflict between U.S. imperialism 

and Islamic fundamentalism, is the only choice to take one side or the other? 

Why is patriarchy and the oppression of women foundational to so many 

religions? Can people be good without god? These are just some of the 

questions explored in this provocative work by Bob Avakian. Bringing a unique revolutionary 

communist voice to the current discourse about god, atheism and morality, Avakian 

demystifies religious belief and examines how, even in its most progressive interpretations, 

religion stands in the way of the emancipation of humanity. A thread deeply woven 

throughout Away With All Gods! is the need to fully rupture with all forms of superstition, and 

to take up instead a truly scientific approach to understanding and transforming reality. 

Whether you believe in god, or are an agnostic or an atheist, Bob Avakian will challenge you 

with his powerful critique of long-established traditions and his liberating vision of a radically 

different world.  

From Ike to Mao and Beyond: My Journey from 

Mainstream America to Revolutionary Communist, A 

Memoir by Bob Avakian (Insight Press, 2005) 

"Bob Avakian is a long distance runner in the freedom struggle against 

imperialism, racism and capitalism. His voice and witness are indispensable in 

our efforts to enhance the wretched of the earth. And his powerful story of 

commitment is timely." — Cornel West  

Bob Avakian has written a memoir containing three unique but interwoven 

stories. The first tells of a white middle-class kid growing up in ‘50s America 

who goes to an integrated high school and has his world turned around; the second of a young 

man who overcomes a near-fatal disease and jumps with both feet into the heady swirl of 

Berkeley in the '60s; and the third of a radical activist who matures into a tempered 

revolutionary communist leader. If you think about the past or if you urgently care about the 

future...if you want to hear a unique voice of utter realism and deep humanity... and if you 

dare to have your assumptions challenged and your stereotypes overturned... then you won‘t 

want to miss this book.  

Observations on Art and Culture, Science and Philosophy 

(Insight Press, 2005) 
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"If you don‘t have a poetic spirit – or at least a poetic side – it is very dangerous 

for you to lead a Marxist movement or be the leader of a socialist state." — Bob 

Avakian, Observations 

This provocative collection of reflections and observations by Bob Avakian on 

art, culture, science and philosophy offers a rare treat. Excerpted from formal 

talks as well as more informal discussions and conversations, many of the texts 

in this collection allow the reader to experience firsthand the freewheeling Bob Avakian—in 

the process of developing his thinking and reenvisioning the communist project on a wide 

range of controversies, from the dictatorship of the proletariat to discussions of truth, beauty, 

science and imagination.  

Marxism and the Call of the Future: Conversations on 

Ethics, History and Politics  

by Bob Avakian and Bill Martin (Open Court, 2005)  

Foreword by Slavoj Žižek, Preface by Raymond Lotta 

(available from Open Court) 

This book offers readers a rare chance to witness a fascinating encounter 

between a radical social theorist and philosopher and a visionary communist 

leader and thinker. The challenging and unpredictable dialogue bristles with 

insights and provocations. Avakian and Martin wrestle with big questions that 

have to do with the state of the world and the possibility for radical change. The 

scope and relevance of Marxism, and the nature and reach of communist 

revolution, are at the heart of this rich and lively dialogue. 

Preaching from a Pulpit of Bones: We Need Morality But 

Not Traditional Morality (Insight Press, 1999) 

This provocative book includes a scathing refutation of the reality behind 

conservative Christian fundamentalist morality, a critical look at the limitations 

of "liberation theology," including a discussion of Jim Wallis' book, The Soul of 

Politics, and an inspiring look at morality from a revolutionary perspective. 

This work is even more timely today as it was when it was published in 1999. 

Bob Avakian says in the Prologue that "From whatever vantage point one looks, 

it is unmistakable that there is what could be called a 'moral crisis' in America. 

There has been, to a significant degree, 'a breakdown of traditional morality.' But the answer 

to this—at least the answer that is in the interests of the majority of people in the U.S. and the 

overwhelming majority of humanity—is not a more aggressive assertion of that 'traditional 

morality' but winning people to a radically different morality, in the process of radically 

transforming society and the world as a whole."  

Phony Communism Is Dead... Long Live Real Communism! 

(2nd Edition, RCP Publications, 2004) 



151 
 

A bold and challenging book that cuts right to the debate of our times. Is 

capitalism the best of all possible worlds? Avakian contrasts the brutal realities 

of the free market to the claims of its defenders. Has communism proven to be a 

disastrous nightmare? Avakian refutes the charges that socialist economies are 

unworkable and that communism suppresses individuality and freedom. But he 

probes deeper, into the real history and lessons of revolution, especially the 

Maoist Cultural Revolution. Can revolutions survive in a hostile world? How 

can they avoid going sour? And is it really possible to move society beyond private gain and 

money relations? Bob Avakian shows that communism is both visionary and practical. If you 

want to know what real communism is about, and if you wonder whether society has to be run 

as a dog-eat-dog enterprise, then you will find this book as timely as it is provocative.  

Democracy: Can't We Do Better Than That? (1986) 

"In political discussion, 'democracy' is normally treated as a simple, 

unquestioned, timeless good against which all forms of political life can be 

objectively tested. Avakian attempts to go to the root of democratic theory and 

practice by a detailed examination of its sources and history, and, as a result, to 

show whose class interests are served by democratic institutions that only 

appear to serve everyone's interests. Avakian presents incisive critiques of the 

standard arguments for democracy in such classics as de Tocqueville's 

Democracy in America and Arendt's The Origins of Totalitarianism. In addition, the author 

engages in radical and socialist reintrpretations of democracy which he finds still tied to the 

prevailing bourgeois theories. Avakian argues his position on the decisive limitations of 

democracy in such a way that careful readers are compelled to clarify and rethink their own 

views.Avakian has written a serious and demanding work of political philosophy and political 

practice." — Norman K. Gottwald, editor of The Bible and Liberation: Political and Social 

Hermeneutics 

================================================ 

 On the Leadership of Bob Avakian 

 Watching Fruitvale Station with Bob Avakian 

 On the Revolutionary Road with Chairman Avakian: 

A contribution to the conversation on the unique and irreplaceable contributions of our 

Chairman: a few thoughts on approach and method, by Lenny Wolff  

 Learning from Bob Avakian: Understanding the World in Order to Change It, by 

Raymond Lotta  

 From the 1995 Leadership Resolutions on Leaders and Leadership: by the 

Revolutionary Communist Party, USA, Part II: Some Points on the Question of 

Revolutionary Leadership and Individual Leaders 

 Traveling with Chairman Avakian: A Determined Revolutionary Leader, and a Fired 

Man, for Decades, by Carl Dix  

 Some Thoughts on the Importance of Bob Avakian to Building a Revolutionary 

Movement, by Sunsara Taylor 

 A Thought on Intellectual Courage, by Lenny Wolff 

 Reflections on What Humanity Needs: Revolution, and the New Synthesis of 

Communism: 

http://revcom.us/a/349/watching-Fruitvale-Station-with-Bob-Avakian-en.html
http://revcom.us/a/1224/lennywolff.htm
http://revcom.us/a/1248/avakian_lotta_learning.htm
http://revcom.us/a/Leadership_Resolutions/revolutionary_leadership_points.htm
http://revcom.us/a/1240/dix-ba.htm
http://revcom.us/a/151online/Sunsara_on_Avakian-en.html
http://revcom.us/a/189/courage-en.html
http://revcom.us/a/284/the-critical-importance-of-leadership-en.html
http://revcom.us/a/284/the-critical-importance-of-leadership-en.html
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The Critical Importance of Leadership  

by Lenny Wolff 

 

Prisoners write about Bob Avakian 

From prisoner letters published in Revolution: 

 ―...i must say BAsics is a must have book for the people. It‘s the ‗Truth,‘ it‘s what the 

people need…‖ Read more... 

 ―Thank you so much for these papers and other writings by  

Chairman Avakian. I treasure them like a cool drink of water in the middle of the 

desert…‖ Read more... 

 ―I do swear and attest to Bob Avakian‘s impeccable goals & intentions in liberating 

the masses from the capitalist-imperialist slavery…‖ Read more.. 

 

Click here for letters from prisoners on BA. 

What People Are Saying about Bob Avakian and BAsics 

 Interview with woman in Sanford Read more... 

 Michael Slate interviews a woman in the Bronx about 

BAsics Bus Tour Read more... 

 People‘s thoughts about BAsics quotes Read more... 

 April 11 Host Statements Read more... 

Comments and Reviews 

 Cornel West, on BA‘s memoir: 

―Bob Avakian is a long distance runner in the freedom struggle against imperialism, 

racism and capitalism…‖ 

 Howard Zinn, on BA‘s memoir: 

―A truly interesting account of Bob Avakian‘s life, a humanizing portrait of someone 

who is often seen only as a hard-line revolutionary…‖ 

 Emory Douglas, Revolutionary Artist, former Minister of Culture, 

Black Panther Party: 

―A salute to Revolutionary Bob Avakian on his book ‗BASICS.‘‖ 

 ================================================================ 

=====================================  

 

 

 

http://revcom.us/a/284/the-critical-importance-of-leadership-en.html
http://revcom.us/a/271/greetings_comrades_from_deep_south-en.html
http://revcom.us/a/110/prlf-avakian-letter-en.html
http://revcom.us/a/262/from-prisoner-i-can-smell-a-con-from-a-mile-away-en.html
http://revcom.us/avakian/About-Basics3-en.html
http://revcom.us/a/272/getting-down-to-basics-with-the-people-of-sanford-en.html
http://revcom.us/a/278/nicky-life-of-abuse-and-pain-connects-with-the-revolution-en.html
http://revcom.us/avakian/About-Basics3-en.html
http://revcom.us/a/227/host_statements-en.html
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 ملحك 3 :

 فهارس كتب شادي الشماوي 

 50 كتابا

  متوفّرا للتنزٌل من مكتبة الحوار المتمدّن 

 

 ) الماوٌة :    نظرٌة و ممارسة    - من العدد 0 إلى العدد 50 (

 

 

 شكر :

و نمدها نمدا  و من الشكر جزٌله إلى كّل من ساهم و ٌساهم بشكل أو آخر فى نشر أعمالنا

بنّاء و تمدٌم الممترحات ... خدمة للثورة البرولٌتارٌة العالمٌة و لمضٌّتنا و هدفنا األسمى ، 

 الشٌوعٌة على المستوى العالمً .
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 فهرس الكتاب األّول : 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 0 –

 

 لماوٌةا -اللٌنٌنٌة  –علم الثورة البرولٌتارٌة العالمٌة : الماركسٌة 

 

I( :         8: وثٌمة الحركة األممٌة الثورٌة  ) / الفصل األول                                    

 بٌان الحركة األممٌة الثورٌة.              

IIً( :8: وثٌمة الحركة األممٌة الثورٌة ) / الفصل الثان                                            

 الماوٌة. –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة  لتحً            

IIIوثابك أحزاب شٌوعٌة ماوٌة :  / الفصل الثالث : 

 الماوٌة . –اللٌنٌنٌة  –بصدد الماركسٌة 
 الماوٌة . –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 
 الماوٌة : الماوٌة مرحلة جدٌدة فى تطّورعلم الثورة . –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 

 حول الماوٌة .
فكر ماو تسى تونػ الشٌا  –اللٌنٌنٌة  –الماوٌة والماركسٌة  –اللٌنٌنٌة  –لماركسٌة لٌست ا 

 نفسه .
 

---------------------------------------------- 

 : مالحظتان ال بدّ منهما 

 الترجمة ؼٌر رسمٌة .  -8

الفصل األول معتمد على ترجمة لدٌمة أعدّها رفاق جرى العمل على ضبطها لدر  -8

 اإلمكان.
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 فهرس الكتاب الثانً :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 5 –

 

 عالم آخر، أفضل ضروري و ممكن ، عالم شٌوعً ... فلنناضل من أجله  !!!

 - ممدمة 

 - الفصل األول : عالم آخر ، أفضل ضروري 

عبودٌة المرن الواحد والعشرٌن . -8  

بٌع النساء : تجارة البشر العالمٌة. -8  

مبرٌالٌة و األٌدز فى أفرٌمٌا.اإل -2  

كوكبنا ٌصرخ من أجل الثورة . -1  

 - الفصل الثانى : عالم آخر، أفضل ممكن: عالم شٌوعً.

الشٌوعٌة تصوروها بؤلوان حمٌمٌة . -8   

تعتمدون أن الشٌوعٌة فكرة جٌدة لكنها ؼٌر لابلة للتطبٌك؟  لوموا بهذا اإلختبار المصٌر  -8 

 و أعٌدوا التفكٌر .

ما هً الشٌوعٌة ؟ ما هو تارٌخها الحمٌمً؟ ما هً عاللتها بعالم الٌوم ؟     -2  

الشٌوعٌة لٌست إٌدٌولوجٌا "أوروبٌة" و إنما هً إٌدٌولوجٌا البرولٌتارٌا العالمٌة. -1   

ممٌاس من مماٌٌس تمدم المجتمع : من تجارب دكتاتورٌة البرولٌتارٌا بصدد تحرٌر  -2 

 المرأة .

 -  الفصل  الثالث:  اإلشتراكٌة أفضل من الرأسمالٌة و الشٌوعٌة ستكون أفضل حتى !

 ممدمة الفصل 

اإلشتراكٌة و الشٌوعٌة. -8  

الثورة التى هزت العالم بؤسره هزا. -8  
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تجربة أولى فى بناء اإلشتراكٌة . -2  

الثورة الصٌنٌة تنجز إخترالا آخر . -1  

المطع مع النموذج السوفٌاتً.  -2  

لثمافٌة البرولٌتارٌة الكبرى صراع بٌن الطرٌك اإلشتراكً و الطرٌك الرأسمالً. الثورة ا -3  

هزٌمة الصٌن اإلشتراكٌة و الدروس المستخلصة للمستمبل.  -4  

البناء على أساس الموجة األولى من الثورات اإلشتراكٌة . -5  

 خاتمة :

هدؾ الماركسٌة هو الشٌوعٌة. -  

--------------------------------  

 مالحظة : الممدّمة العامة و الخاتمة العاّمة وملحك الفصل األّول بملم المترجم. و نصوص

الفصلٌن األّول و الثانً مماالت وردت فى "الثورة" لسان حال الحزب الشٌوعً الثوري،    

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أّما الفصل الثالث فهو محاضرة لرٌموند لوتا نشرت فى 

ترجمها إلى الفرنسٌة و نشرها رفاق الكندا على حلمات فى " األرسنال "الثورة " و   

 أكسبرٌس ". 
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 فهرس الكتاب الثالث :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 3 –

 

 لندرس الثورة الماوٌة فى النٌبال و نتعلّم منها 

 

 )من أهّم وثائك فترة 0772- 5110(

 

 ممدّمة 

 8- إستراتٌجٌا و تكتٌن النضال المسلّح فى النٌبال – مارس 8662.

8- لنتمدّم على درب حرب الشعب فى سبٌل تحطٌم الدولة الرجعٌة و إرساء دولة 

 الدٌممراطٌة الجدٌدة – 82 فٌفري 8663.

 2- النٌبال : رفع الراٌة الحمراء إلى لّمة العالم – " عالم نربحه ".

 1- أساس اإللتصاد السٌاسً لحرب الشعب فى النٌبال – باتاراي .

 2- سنتان مهّمتان من التحوٌل الثوري – ماي 8665.

 3- مشاركة النساء فى حرب الشعب فى النٌبال .

 4- مهما كان الطرٌك شالّا فإن إنتصار الثورة البرولٌتارٌة أكٌد . 

 5- المفزة الكبرى إلى ألمام ضرورة تارٌخٌة أكٌدة . 
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 فهرس الكتاب الرابع :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 8 –

 

   الثورة الماوٌة فى الصٌن : حمائك و مكاسب و دروس 

 0-  ممدمة 

  5- الفصل األول : الثورة الماوٌة فى الصٌن :

حمٌمٌة ماوتسى تونػ و الثورة الشٌوعٌة فى الصٌن. -8      

ممتطفات من وثٌمة صٌؽت فى الذكرى الخمسٌن للثورة الصٌنٌة . - 8      

رة الثمافٌة .حمٌمة الثو - 2      

حمٌمة الحرس األحمر. - 1      

حمٌمة التٌبت : من الداالي الما إلى الثورة. - 2      

خرافات حول الماوٌة .           -3      

 3 - الفصل الثانً : شهادات حٌة :

" كنا نحلم بؤن ٌكون العالم أفضل مما هو علٌه الٌوم ".  -0      

.نشؤة فى الصٌن الثورٌة  - 5      

الحٌاة و التؽٌٌر فى لرٌة صٌنٌة." -" الثورة الثمافٌة المجهولة  - 2      

 8- الفصل الثالث : من الصٌن اإلشتراكٌة إلى الصٌن الرأسمالٌة :

من صٌن ماو اإلشتراكٌة إلى صٌن دنن الرأسمالٌة: برنامج دنن الذى طبّك إثر  -8   

رٌفً الذى ناضل ضدّه الشٌوعٌون ٌمٌط اللثام حتى أكثر عن الخّط التح  8643إنمالب  

 الماوٌون. 

كابوس سوق دنن الحرة.  -8     

الوجه الحمٌمً لل"معجزة الصٌنٌة ".  -2     
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إنهاء عمل "األطباء ذوى األلدام الحافٌة " و األزمة الصحٌة فى الرٌؾ الصٌن .  -1     

نهاٌة دنن سٌاو بٌنػ عدو الشعب.  -2     

 2- الفصل الرابع : من تحرٌر المرأة إلى إستعبادها :

كسر سالسل التمالٌد جمٌعها . -8       

كٌؾ حررت العناٌة الجماعٌة باألطفال النساء فى الصٌن الماوٌة.  -8       

النساء فى الصٌن : السوق الحرة الرأسمالٌة الماتلة.  -2       

النساء فى الصٌن : عبودٌة السوق الحرة . -1       

ن : منبوذات السوق الحرة .النساء فى الصٌ -2       

 9- الفصل الخامس : من مكاسب الثورة الماوٌة فى الصٌن :

المكاسب اإللتصادٌة و اإلجتماعٌة فى ظل ماو.  -8  

المعجزات اإللتصادٌة للصٌن الماوٌة، حٌن كانت السلطة بٌدي الشعب.  -8  

كٌؾ لضت الثورة الماوٌة على اإلدمان على المخدرات فى الصٌن.  -2  

كٌؾ حررت العناٌة الجماعٌة باألطفال النساء فى الصٌن الماوٌة. -1  

كسر سالسل التمالٌد جمٌعها. -2  

سنة من الصٌن الجدٌدة ".  82معطٌات و أرلام من كتاب " -3  

 9- الفصل السادس : إلى األمام على الطرٌك الذى خّطه ماو تسى تونغ

 1 – خاتمة

المراجع : بإستثناء-8- نّص "ممتطفات من وثٌمة صٌؽت..." و " إلى األمام...."وهً 

"خرافات حول الماوٌة "  -8-نصوص للحركة األممٌة الثورٌة صدرت فى "عالم نربحه" و

سنة من الصٌن  82، و "معطٌات و أرلام من كتاب "  للرفٌك أرٌن سمٌث من كندا

الشٌوعٌة فى الممدّمة العامة و ممدّمة "حمٌمة ماو تسى تونػ والثورة   -2-الجدٌدة"، و

 الصٌن" و ممال "من صٌن ماو اإلشتراكٌة إلى صٌن دنن الرأسمالٌة..." للمترجم ،
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فإن بمٌة الوثابك مرجعها "الثورة" جرٌدة الحزب الشٌوعً الثوري، الوالٌات المتحدة  

 األمرٌكٌة.
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 فهرس الكتاب الخامس :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 2 –

 

 الثورة الماوٌة فى النٌبال و صراع الخطٌن صلب الحركة األممٌة الثورٌة 

 

 8- " ثورة النٌبال : نصر عظٌم أم خطر عظٌم ! "  ، 

   الحزب الشٌوعً اإلٌرانً )الماركسً – اللٌنٌنً- الماوي(.

 

 8- وثائك الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة :

 

 ممال "الثورة "عدد091 : بصدد التطورات فى النٌبال و رهانات الحركة الشٌوعٌة  :

بعض الخلفٌة التارٌخٌة. -  

الوضع الراهن. -  

التحّول إلى التحرٌفٌة ، جذوره وإنعكاساته. -  

الحزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي( ٌردّ على الحزب الشٌوعً الثوري ،الوالٌات المتحدة  -

 األمرٌكٌة عملٌا و نظرٌا.

ٌا أم لاعدة إرتكاز للثورة؟ سوٌسرا جنوب آس -  

مساومة مع التحرٌفٌة فى الولت الذى ٌحتاج فٌه إلى لطٌعة رادٌكالٌة . -  

رهانات هذا الصراع و الحاجة اآلن إلى تمدٌمه إلى العالم. -  

 رسائل الحزب الشٌوعً الثوري ،الوالٌات المتحدة:

-8: فى رسالة جانفى 5117، بعد عرض ممتضب جدا لما سبك من مراسالت و صراع 

، تعلم اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً الثوري الوالٌات المتحدة اللجنة  8002منذ 
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المركزٌة للحزب الشٌوعً النٌبالً الموّحد ) الماوي( عزمها نشر الرسابل علنٌا إذا لم 

.8006تتصل بردّ شافً أو بسبب ممنع فى حدود منتصؾ فٌفري  

 -8 : رسالة أكتوبر 5112 إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي( :

الدٌممراطٌة : الشكل و المضمون. -  

الدٌممراطٌة الشكلٌة فى ظّل اإلشتراكٌة. -  

الجمهورٌة الشعبٌة أم أشكال إنتمالٌة؟  -  

التكتٌن و اإلستراتٌجٌا. -  

إلتراح ٌبعث على التساإل. -  

حول "المجتمع الدولً". -  

ً.النٌبال و النظام اإلمبرٌالً العالم -  

الدٌممراطٌة و الفبة الوسطى. -  

  مالحك رسالة أكتوبر  5112 :

 - ملحك  8: "التطوٌر الخالق للماركسٌة-اللٌنٌنٌة-الماوٌة ، لٌس للتحرٌفٌة".

: "مزٌدا من التفكٌر حول : الدولة اإلشتراكٌة بما هً دولة من نوع جدٌد". 8ملحك  -  

 -2 : رسالة 07 مارس 5111 إلى أحزاب و منظمات الحركة األممٌة الثورٌة : 

تكتٌكات مربكة تطبٌما لخّط إٌدٌولوجً و سٌاسً خاطا. -  

ما الهدؾ : "إعادة هٌكلة الدولة " أم "تحطٌمها"؟  -  

الدٌممراطٌة البرجوازٌة و الدٌممراطٌة الجدٌدة. -  

الدٌممراطٌة البرجوازٌة "النسبٌة " أم نظام الدٌممراطٌة الجدٌدة ؟  -  

فلحها.األرض لمن ٌ -  

حول الدستور و الحكم الطبمً. -  

الممارسة الثورٌة. -  
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من ٌخدع من ؟ -  

تسلٌح الجماهٌر بالحمٌمة أم نسج اإلرتبان عمدا؟  -  

توؼلٌاتً و تورٌز.  -  

إعادة كتابة تارٌخ الحزب. -  

مزٌد التنّكر للحمابك التارٌخٌة.  -  

البعد العالمً. -  

الواحد" ؟ "مزج اإلثنٌن فى واحد " أم "إزدواج -  

الدفاع عن اإلنتمابٌة. -  

الخّط اإلٌدٌولوجً و السٌاسً. -جوهر المسؤلة  -  

ما هو نوع التلخٌص اإلٌدٌولوجً الذى نحتاج إلٌه؟ -  

رسالة نوفمبر 5111 إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( و إلى كافة أحزاب و 

 منظمات الحركة األممٌة الثورٌة: 

حزب المشكلة هً خّط ال -  

الدٌممراطكٌة الجدٌدة واإلشتراكٌة حجرٌن أساسٌٌن فى الطرٌك نحو الشٌوعٌة. -  

معجزة اإلنتخابات؟ -  

" دون جٌش شعبً لن ٌكون هنان شٌا للشعب "-  

جزء من إعادة بعث الشٌوعٌة الثورٌة أم جزء من لبرها ؟  -  

تلخٌص جدٌد أم دٌممراطٌة برجوازٌة لدٌمة ممجوجة ؟ -  

نسانٌة" أم مشٌّدو سوٌسرا جدٌدة ؟ "محّررو اإل -  

صراع خّطٌن أم صراع " الخطوط الثالثة" ؟ -  

خالصة المول : لنماتل من أجل إنماذ الثورة ! -  
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 3- رسالة الحزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي( إلى اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً 

 الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة: 

8003جوٌلٌة  8  

ر التارٌخً.اإلطا-  

التجربة التارٌخٌة و جهودنا. -  

الدولة ، الدٌممراطٌة و دكتاتورٌة البرولٌتارٌا. -  

شكل إنتمالً . -الجمهورٌة الدٌممراطٌة  -  

اإلستراتٌجٌا و التكتٌن. -  

الجمهورٌة الدٌممراطٌة الجدٌدة للنٌبال و الجٌش . -  

نماط ملخصة.  -  

خاتمة -  

 

 8-" لنماتل من أجل إنماذ الثورة فى النٌبال"،  الشٌوعٌون الثورٌون األلمان :.

دور النظرٌة و األخطاء اإلستراتٌجٌة التارٌخٌة. -8  

الحزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي( و النظرة المادٌة للمجتمع و التارٌخ. -8  

الهجوم اإلستراتٌجً ، "حّل سٌاسً" و المنهج العلمً الشٌوعً. -2  

فاق السالم الشامل وإفتكان السلطة عبر البالد بؤسرها. مسؤلة اإلستراتٌجٌا ،إت -1  

الوالع ووالع المزج الماتل بٌن اإلختزالٌة و البراجماتٌة. -2  

 الخاتمة.

 

 2- رسالة مفتوحة إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً الموّحد ) الماوي( من الحزب الشٌوعً 

 الهندي ) الماوي( :
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آفاق إنهاء الثورة.تحدٌد طبٌعة الدولة فى النٌبال و  -8  

بصدد الحكومة اإلبتالفٌة. -8  

بصدد لواعد اإلرتكاز و نزع سالح جٌش التحرٌر الشعبً. -2  

بصدد دٌممراطٌة المرن الواحد و العشرٌن. -1  

بصدد طرٌك الثورة فى البلدان شبه المستعمرة شبه اإللطاعٌة : نظرٌة المزج. -2  

بصدد مرحلة الثورة فى النٌبال. -3  

د فهم الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي( للتوسعٌة الهندٌة.بصد -4  

بصدد الفٌدرالٌة السوفٌاتٌة لجنوب آسٌا. -5  

بصدد طرٌك برانشندا. -6  

بصدد األممٌة البرولٌتارٌة. -80  

لن ٌتمّكن خط ثوري من إعادة تركٌز نفسه و إنجاز الثورة النٌبالٌة إالّ عبر خوض  -88

تهازي الٌمٌنً الذى تتبعه لٌادة الحزب الشٌوعً النٌبالً       صراع صارم ضد الخّط اإلن

) الماوي(.    

 9- مالحك :

 

 8- حول طرد الحزب الشٌوعً النٌبالً )ماشال( من الحركة األممٌة الثورٌة.

 8- بعض الوثابك النٌبالٌة المتصلة باإلنتخابات و نتابجها فى النٌبال:

 2- تصرٌحات ماوٌٌن آخرٌن حول النٌبال: 
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 فهرس الكتاب السادس : 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 9 –

 

 

 

 بدال من الممدّمة :

 

Iإٌران اإلسالمٌة : مذابح للشٌوعٌٌن و لمع و إستؽالل و تجوٌع  ةجمهورٌ : / الفصل األول

  للشعب:

توطبة.  -  

 I/ الجزء األول : 

الماوي (.–اللٌنٌنً – ممتطفات من وثٌمة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً -8  

ناجٌة من المذبحة تحدثت :  خطاب و لماء صحفً.  -8  

مارس ) اٌران / أفؽانستان ( تصدح برأٌها . 5منظمة نساء  -2  

شهادات أخرى . -1  

اإلضطهاد مستمر و المماومة متواصلة . -2  

 II/ الجزء الثانً : 

 اإللتصادٌة ضد الشعب : إندالع األزمة و المماومة الحرب

IIًشبح الحرب ضد إٌران و التكتٌن الشٌوعً الماوي::  / الفصل الثان 

ممتطفات من التمرٌر السٌاسً إلجتماع اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً       -8

 الماوي(. –اللٌنٌنً  –) الماركسً 
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 اإلعداد النفسً واستعدادات الموى للحرب. -8

 اإلسالمٌة و الحاجة إلى طرٌك آخر. اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة، األصولٌة  -2

IIIإنتفاضة شعبٌة فى إٌران: وجهة نظر ماوٌة ::  / الفصل الثالث 

ممدمة المترجم -  

 I  / الجزء األول : تحالٌل ماوٌة.

 II / الجزء االثانً : تؽٌّر فى التكتٌن األمرٌكً.

 III / الجزء الثالث :  موالؾ الثورٌات اإلٌرانٌات.

 VI / الجزء الرابع :   الشٌوعٌون الماوٌون فى خضم اإلنتفاضة.

 V  / الجزء الخامس: بصدد اإلنتخابات اإلٌرانٌة – بٌان الشٌوعٌٌن الماوٌٌن.

 

/IV   اإلسالم إٌدٌولوجٌا و أداة فى ٌد الطبمات المستِؽلّة:: الفصل الرابع 

 المسار .
 

ا السياسي وإستراتيجيتها نظرة الحركات اإلسالمية المعاصرة للعالم و موقفها و برنامجه
 السياسية .

 
 العوامل التي تقف وراء صعود القوى اإلسالمية . 

 
 الحماقة اإلمبريالية ليست أفضل من األصولية اإلسالمية. 

 
 الحل الوحيد. –الثورة الديمقراطية الجديدة و االشتراكية  
 

 بدال من الخاتمة
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 جٌُطحخ جُٓحذغ :  كٍِٜ
 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 9 –

 

 مدخل لفهم حرب الشعب الماوية فى الهند
 

 ض٠ٞثس ُِٔطٍؾْ:

 

 

 ػ٤ِٔس ج٤ُٛى جألنٍٟ : ئٌٛحخ وُٝس ك٠ جُٜ٘ى .

 

 

و ٌِٗٓرح١ٌ ئ٠ُ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ جُٜ٘ى١ )جُٔح١ٝ( ٍّ  .ٖٓ ضٔ

 

 

 4 - لٌس بوسع أي كان أن ٌغتال أفكار "آزاد" !  

 لٌس بوسع أي كان أن ٌولف تمدّم الثورة ! 

 

 

 ٌْحُس ٖٓ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ جُٜ٘ى١ )جُٔح١ٝ( ئ٠ُ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٤ُ٘رح٢ُ )جُٔح١ٝ( -5
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 فهرس الكتاب الثامن  :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 1 –

 

 تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتارية العالمية : 

 الماركسية  –اللينينية  –الماوية. 
 المقّدمة العامةّ للمترجم:

تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتارية العالمية ، الماركسية  –  اللينينية  –    الفصل األّول: 
 الماوية. 

لنكسر المٌود ، لنطلك ؼضب النساء كموة جبارة من أجل الثورة !  -8  

اإلمبرٌالٌة و الرجعٌة  تضطهدان المرأة  و تستعبدانها و الشٌوعٌة تكسر لٌودها و  -8

 تحررها. 

حركة نسابٌة من أجل عالم آخر بال رجعٌة و ال إمبرٌالٌة . -2  

  الفصل الثاني : تشانغ تشنغ : الطموحات الثورية لق ائدة شيوعية.

 الفصل الثالث: مشاركة النساء فى حرب الشعب فى النيبال

.النٌبالفى مشاركة المرأة فى حرب الشعب  -1  

.الشعب فى حرب ةلٌادٌفى مراكز مسؤلة جعل النساء  -2  

. مشاركة المرأة فى الجٌش الشعبً -2  

 الفصل الرابع:   اإلعداد للثورة الشيوعية مستحيل دون النضال ضد إضطهاد المرأة ! 

 و تحرير المرأة مستحيل دون بلوغ المجتمع الشيوعي!
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ممدمة -  

.والع ٌستدعى الثورة -8  

لمرأة ! و تحرٌر المرأة اإلعداد للثورة الشٌوعٌة مستحٌل دون النضال ضد إضطهاد ا -2

 مستحٌل دون بلوغ المجتمع الشٌوعً!

مساهمات فى تؽٌٌر الوالع ثورٌا. -3  

 الفصل الخامس : الثورة البروليتارية و تحرير النساء

الثورة البرولٌتارٌة و تحرٌر النساء ... -1  

بٌان : من أجل تحرٌر النساء و تحرٌر اإلنسانٌة جمعاء. -2  
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 فهرس الكتاب التاسع :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 7 –

 

 المعرفة األساسٌة لخطّ  الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 

 )من أهمّ  وثائك الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (

 

.تمدٌم -8  

.لدٌنا التى المٌادة و نحتاج التى الثورة -8  

.  جدٌدة مرحلة داٌةب:  الشٌوعٌة -2  

.األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ، الثوري الشٌوعً للحزب األساسً المانون -1  

.جمعاء اإلنسانٌة تحرٌر و النساء تحرٌر أجل من -2  

: مالحك -3  

 دور بصدد الثورة فى جدٌّا ٌفّكر شخص كلّ  و الثورٌٌن الشٌوعٌٌن إلى مفتوحة رسالة -أ 

. اهّمٌته و آفاكٌان بوب  

آفاكٌان؟ لبوب الجدٌدة الخالصة هً ما -ب   

.المٌادة و المادة حول -ت  

 الموالع أهمّ  من:  األمرٌكٌة المتحدة ،الوالٌات الثوري الشٌوعً الحزب خطّ  فهم لمزٌد -ث

.النات على  
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 فهرس الكتاب العاشر :
 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 01 –

 
 ات والمستعمرات الجدٌدة و فى الثورة البرولٌتارٌة فى أشباه المستعمر 

 
 تركٌا و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. –البلدان اإلمبرٌالٌة 

 

 ممدّمة العدد العاشر 

 الجزء األول :

الحزب الشٌوعً الماوي ) تركٌا و شمال  –الثورة البرولٌتارٌة فى أشباه المستعمرات 

 كردستان(

 ضاته." النموذج" التركً و تنالالوثٌمة األولى :  -8

 لن ننسى الرفٌك إبراهٌم كاٌباكاٌا.الوثٌمة الثانٌة :  -8

 الوثٌمة الثالثة : الماوٌة تحٌى و تناضل ، تكسب و تواصل الكسب. -2

 الوثٌمة الرابعة : المإتمر األّول للحزب الشٌوعً الماوي )تركٌا و شمال كردستان( -1

 سلّحة.الوثٌمة الخامسة : ؼٌفارا، دوبرٌه و التحرٌفٌة الم -2

 الجزء الثانً :

 الثورة فى البلدان اإلمبرٌالٌة – الحزب الشٌوعً الثوري ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 الوثٌمة األولى : بصدد إستراتٌجٌا الثورة. -8

الوثٌمة الثانٌة : دستور الجمهورٌة اإلشتراكٌة الجدٌدة فى شمال أمرٌكا )مشروع  -8

 ممترح(.

 ملحك :

 .و مولعها التارٌخً  دور الدٌممراطٌة
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 فهرس الكتاب 00 :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 00 –

 

 الماوٌة تدحض الخوجٌة ومنذ 1191.

 

1- بإحترام و حماس ثورٌٌن عمٌمٌن، نحًٌّ المائد الخالد للبرولٌتارٌا الصٌنٌة، الرفٌك 

ماو تسى تونغ،  فى الذكرى الثالثة لوفاته! – الحزب الشٌوعً التركً / الماركسً-

 اللٌنٌنً، جوٌلٌة 1191.

 

2- دفاعا عن فكر ماو تسى تونغ؛ وثٌمة تبنّاها مؤتمر إستثنائً للحزب الشٌوعً بسٌالن 

 إنعمد فى جوٌلٌة 1191 .

 

)و إضافة إستثنابٌة: " دحض أنور خوجا " ؛ ن. ساموغاتاسان، األمٌن العام للحزب 

.(1190 -الشٌوعً بسٌالن   

 

 3- " تمٌٌم عمل ماو تسى تونغ"؛ للحزب الشٌوعً الثوري الشٌلً- جوٌلٌة 8646.

 

4-" فى الردّ على الهجوم الدغمائً - التحرٌفً على فكر ماو تسى تونغ " بملم ج. 

 وورنار؛ ماي 1979.
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 : 05فهرس الكتاب 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 01 –

 

 ممتطفات من ألوال الرئٌس ماو تسى تونغ

 

 ممدّمة لشادي الشماوي ناسخ الكتاب  و معدّه للنشر على األنترنت

 المحتوٌات : 

الحزب الشٌوعً. -1  

الطبمات والصراع الطبمً. -2  

اإلشتراكٌة و الشٌوعٌة. -3  

المعالجة الصحٌحة للتنالضات بٌن صفوؾ الشعب. -4  

الحرب و السلم. -5  

اإلمبرٌالٌة و جمٌع الرجعٌٌن نمور من ورق. -6  

جرٌبٌن على الكفاح و على إنتزاع النصر. كونوا -7  

الحرب الشعبٌة. -8  

الجٌش الشعبً. -9  

لٌادة لجان الحزب. -10  

الخّط الجماهٌري. -11  

العمل السٌاسً. -12  

العاللات بٌن الضبّاط و الجنود. -13  

العاللات بٌن الجٌش و الشعب. -14  
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الدٌممراطٌة فى المٌادٌن الثالثة األساسٌة. -15  

علٌم و التدرٌب.الت -16  

خدمة الشعب. -17  

الوطنٌة و األممٌة.  -18  

البطولة الثورٌة. -19  

بناء بالدنا بالعمل المجد و اإللتصاد فى النفمة. -20  

اإلعتماد على النفس و النضال الشاق. -21  

أسالٌب التفكٌر و أسالٌب العمل.  -22  

التحمٌمً و الدراسة. -23  

تصحٌح األفكار الخاطبة. -24  

الوحدة و التضامن. -25  

النظام. -26  

النمد و النمد الذاتً. -27  

الشٌوعٌون. -28  

الكوادر. -29  

الشباب. -30  

النساء . -31  

الثمافة و الفّن. -32  

 ملحك أعدّه شادي الشماوي:

  ممتطفات من ألوال الرئٌس ماو تسى تونغ بصدد الثورة الثمافٌة

======================================================  
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 فهرس الكتاب 03 :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 03 –

 

 جُٔح٣ٝس ض٘وْٓ ئ٠ُ ئغ٤ٖ٘ 
 

 ممدّمة :

 الفصل األّول : "خّطان متعارضان حول المنظمة الماوٌة العالمٌة " :

الشعوب ترٌد الثورة ، البرولٌتارٌون ٌرٌدون الحزب الثوري ، الشٌوعٌون ٌرٌدون  -أ

(2011بٌان مشترن لؽّرة ماي ) عالمٌة جدٌدة . األممٌة و منظمة  

 –اللٌنٌنٌة  –الصادر عن اإلجتماع الخاص باألحزاب والمنظمات الماركسٌة  2و المرار 

الماوٌة المنتمٌة إلى الحركة األممٌة الثورٌة من أجل ندوة عالمٌة لألحزاب و المنظمات 

. (2012ماي الماوٌة فى العالم . ) ؼّرة  –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة   

رسالة إلى األحزاب و المنظمات المنتمٌة إلى الحركة األممٌة الثورٌة ، -و ب  

.2012ؼّرة ماي  –الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة   

 الفصل الثانً  : " نظرتان متعارضتان لنظام الدولة اإلشتراكٌة " :

اللٌنٌنً(  -زب الشٌوعً الهندي )الماركسً" نظام الدولة اإلشتراكٌة "، آلجٌث ، الح-أ 

 نكسلباري.

" النماش الراهن حول نظام الدولة اإلشتراكٌة "، ردّ من الحزب الشٌوعً الثوري ،  -و ب

.2006الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة /   

   الفصل الثالث : " مولفان متعارضان من " الخالصة الجدٌدة " لبوب آفاكٌان " :

لخّط الجدٌدة للحزب الشٌوعً الثوري و بٌانه و لانونه األساسً"، الحزب " مولفنا من ا -أ

.2010الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ، أكتوبر   
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" ردّ أولً على ممال" دراد نوت"  بشؤن " الخالصة الجدٌدة لبوب آفاكٌان"،  -و ب 

 أفرٌل 18سوزندا آجٌت روبا سنؽى ، ربٌس الحزب الشٌوعً السٌالنً )الماوي( ، 

2012.  

ن جُ٘وحٔ قٍٞ جُهالٚس جُؿى٣ىز ُرٞخ آكح٤ًحٕ ): ٍجذغ جُلَٛ جُ ّٔ  (: ٌوّ ٖٓ أكـحٗٓطحٕ. 1ضؼ

 

ز ٓح١ ُِكُخ ج٤ُٗٞػ٢ جُػ١ٌٞ ، جُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس . ٍّ  ٌوّ ػ٠ِ ٌْحُس ؿ

 

 ) حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ) حُٔخ١ٝ ( ح٧كـخ٢ٗ (

 

 

ن جُ٘وحٔ قٍٞ جُهالٚس جُؿى٣ىز جُلَٛ جُهحّٓ : ّٔ  ج٤ٌُٓٔي.: ٌوّ ٖٓ (2) ُرٞخ آكح٤ًحٕ ضؼ

 

 جُهالٚس جُؿى٣ىز ٤ُِٗٞػ٤س ٝ ذوح٣ح جُٔح٢ٞ .

 

 2012ٓخ١  –حُٔ٘ظٔش ح٤ُ٘ٞػ٤ش حُؼ٣ٍٞش ، ح٤ٌُٔٔي 

 

 نالكحش ػ٤ٔوس ذ٤ٖ جُكُذ٤ٖ جُٔح٤٣ٖٝ جألكـح٢ٗ ٝ جإل٣ٍج٢ٗ : جُلَٛ جُٓحوِ :

 

ْو١ ك٠ ض٤ٚ ٣ٍ٠ن " ٓح ذؼى جُٔح٤ًٌٓس  جُٔح١ٝ ( –ج٢٘٤٘٤ُِ  –جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ جإل٣ٍج٢ٗ ) جُٔح٢ًٌٓ  -أ

 جُٔح٣ٝس ". –ج٤٘٤٘٤ُِس  –

 

ب- نظرة على اإلختالفات بٌن الحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً – اللٌنٌنً –  

 الماوي ( و الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفغانً .
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 فهرس الكتاب 08 :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 08 –

 

برنامج الحزب الشٌوعً اإلٌرانً       

) الماركسً - اللٌنٌنً – الماوي ( 

)2000( 
 

 ممدّمة مترجم برنامج الحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً– اللٌنٌنً – الماوي(

============================ 

 I/ جُػٌٞز جُؼح٤ُٔس ٝ جُرٍٗحٓؽ جأله٢ٛ 
 

 

 ٓوىّٓس : 

 

 جُٔح٣ٝس :   –ج٤٘٤٘٤ُِس  –جُٔح٤ًٌٓس 

 جُٔح٤ًٌٓس :

 

 ج٤٘٤٘٤ُِس :   

 

 غٌٞز أًطٞذٍ

 جُٔح٣ٝس :  

 

 جُػٌٞز ج٤٘٤ُٛس 
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 مواصلة الثورة فى ظّل دكتاتورٌة البرولٌتارٌا :

 ج٤ُٓحْس ٝ جُػوحكس ٝ جإلهطٛحو ك٠ جُٔؿطٔغ جإلٖطٍج٢ً 
 

 

 

 الشٌوعٌة العالمٌة والمرحلة اإلنتمالٌة :

 ٣س :جُىُٝس جُر٤ٍُٝطح٣ٌس : جُى٣ٔوٍج٤٠س ٝ جُىًطحضٌٞ

 

 الدولة و الحزب :

 جُىُٝس ٝ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٤ح :  

 

 الدولة و الدٌن :

 الدولة و الثمافة :

 جُىُٝس ٝ جُىػح٣س : 

 

 الحّرٌة و الممع و المماربة المتصلة بالمعارضة :

 جإلهطٛحو جإلٖطٍج٢ً :   

 

 جُؼالهس ذ٤ٖ جُرِىجٕ جإلٖطٍج٤ًس ٝ جُػٌٞز جُؼح٤ُٔس : 

  

 ٝ ٌٚٞز جُؼحُْ جٍُجٖٛ :  ض٘حهٟحش جُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ 

    

 

II  جُػٌٞز ك٠ ئ٣ٍجٕ ٝ جُرٍٗحٓؽ جألو٠ٗ / 

 
 

 لمحة عن إٌران المعاصرة 
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 الهٌمنة اإلمبرٌالٌة :

 الرأسمالٌة البٌرولراطٌة :

 شبه اإللطاعٌة :

 غالغس ؾرحٍ ٝ ػالهحش ئٗطحؼ ٤ٜٓٔ٘س ػ٠ِ جُٔؿطٔغ :

 

 جُىُٝس ٖرٚ جُٔٓطؼٍٔز ك٠ ئ٣ٍجٕ : 

  

 الجمهورٌة اإلسالمٌة و ثورة 0797 :

 

 جُطروحش ٝ ٓٞهؼٜح ك٠ ٤ٌٍْٝز جُػٌٞز ك٠ ئ٣ٍجٕ 

 

 
 

 جُٔال٤ًٖ جُؼوح٤٣ٌٖ :  –٠روحش جُرٍؾٞج٣َس 

 

 جُرٍؾٞج٣َس جُْٞط٠ ) أٝ جُرٍؾٞج٣َس ج٤٘٠ُٞس ( :

 

 جُرٍؾٞج٣َس جُٛـ٤ٍز جُٔى٤٘٣س : 

 

 جُٔػوّلٕٞ : 

 

 جُلالقٕٞ :

 

 جُلالقٕٞ جألؿ٤٘حء :

 

ّْ طٕٞ :  جُلالّقٕٞ جُٔطٞ

 

 جُلالقٕٞ جُلوٍجء ٝ ج٣ًُٖ ال ٣ٌِٕٔٞ أٌٞح ) أٖرحٙ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح ك٠ ج٣ٍُق ( :  

 

   ٖرٚ جُر٤ٍُٝطح٣ٌح جُٔى٤٘٣س :   
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 الطبمة العاملة :
 

 

 ذؼٝ جُط٘حهٟحش جإلؾطٔحػ٤س جُٔلحض٤ف
 

 

 جُ٘ٓحء : 

 

ىَز جُو٤ٓٞحش َٜ    : جُٟٔط

 

 الشباب :

 

 

 ٠ر٤ؼس جُػٌٞز ٝ آكحهٜح

 
 

 فى المجال السٌاسً :

 ك٠ جُٔؿحٍ جإلهطٛحو١ :

 

 ك٠ جُٔؿحٍ جُػوحك٢ : 

 

 

 جُهطٞجش جُل٣ٌٞس ٝ ئٌْحء ئضؿحٙ جُطـ٤٤ٍ
 

حٍ :  ّٔ  ذٗإٔ جُؼ

 

 بشأن الفالحٌن :  

 بشأن النساء :  

ىز :  َٜ  ذٗإٔ جُو٤ٓٞحش جُٟٔط
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 بشأن التعلٌم :

  ذٗإٔ جُى٣ٖ ٝ جُ٘ٗح٠حش جُى٤٘٣س :

 

 

 عن بعض أمراض المجتمع

 

 البطالة :

 اإلدمان على المخدّرات :

 جُرـحء :

 

 جُٔىٕ جُٔ٘طلهس ٝ جُالٓٓحٝجز ذ٤ٖ جُؿٜحش :

 

 السكن :

 جُٞهح٣س جُّٛك٤س ٝ جٍُػح٣س جُطر٤ّس : 

 

 جُؿ٣ٍٔس ٝ جُؼوحخ :

 

 جُؼالهحش جُؼح٤ُٔس : 
 

 

 

 ٣ٍ٠ن ئكطٌحى جُِٓطس ك٠ ئ٣ٍجٕ

 
 

 ٝ جُؿ٤ٕ جُٗؼر٢ :أوٝجش جُػٌٞز جُؿ٣ٍٛٞس جُػالظ : جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ٝ جُؿرٜس جُٔطكىز 

 

 هٞجػى جإلٌضٌحَ ٝ جُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس جُؿى٣ىز :

 

 جإلػىجو ُإلٗطالم ك٠ قٍخ جُٗؼد :
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ّٞ جُٔىٕ : ٌّحٕ ج٣ٍُق ٝ ٗٔ  ُٗٝـ ْ

 

 ٌٓحٗس جُٔىٕ ك٠ قٍخ جُٗؼد :  

 

 جألَٓس جُػ٣ٌٞس ػرٍ جُرالو ذأٍْٛح :

 

 قٍٞ ئْطٍجض٤ؿ٤ح جإلٗطلحٞس جُٔى٤٘٣س : 

 

 قٍخ ٖحِٓس ٝ ٤ُٓص قٍذح ٓكىٝوز : 
 

 

أ ػ٠ِ جُوطحٍ ٖٓ أؾَ ػحُْ ؾى٣ى! ٍّ  ُ٘طوىّّ ٝ ٗطؿ
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 فهرس الكتاب 02 / 5108 :

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 02 –

 

 ممال " ضد األفاكٌانٌة " و الردود علٌه 
 

 ممدّمة المترجم 

 

 . للٌنٌنً ( نكسلباريا –آلجٌث األمٌن العام للحزب الشٌوعً الهندي ) الماركسً "  ضد األفاكٌانٌة"  -8

اإلجتماع الخاص و رسالة الحزب الشٌوعً الثوري . -  

أخاللٌات الجدال األفاكٌانٌة . -  

المراحل التعّسفٌة لألفاكٌانٌة . -  

عرض مشّوه لماو . -  

تشوٌه األممٌة . -  

المهّمة الوطنٌة فى األمم المضطَهدة . -  

المسؤلة الوطنٌة فى البلدان اإلمبرٌالٌة . -  

نمد طفولً لتكتٌن الجبهة المتحدة . -  

تموٌض اإللتصاد السٌاسً الماركسً . -  

الوضع العالمً . -  

الدٌممراطٌة اإلشتراكٌة . -  

الحمٌمة و المصالح الطبمٌة و المنهج العلمً . -  

نمد عمالنً للدٌن . -  

بعض مظاهر األفاكٌانٌة " المابعدٌة " . -  

ة .الصراع صلب الحركة األممٌة الثورٌ -  
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 أخبث و أخطر . -

 الهوامش. -

 حول " المّوة المحّركة للفوضى " و دٌنامٌكٌة التغٌٌر .  -8

 نماش حاد و جدال ملّح : النضال من أجل عالم مغاٌر رادٌكالٌّا و النضال من أجل مماربة علمٌة للوالع.

 لرٌموند لوتا

I - مة للرأسمالٌة : إختراق حٌوي : " المّوة المحّركة للفوضى " كدٌنامٌكٌة حاس 

 خلفٌة : -أ

 حفرٌّات فى اإللتصاد السٌاسً : -ب

II -  أو لماذا " الرأسمالً تجسٌد لرأس المال " –رفض معالجة طبٌعة المراكمة الرأسمالٌة :  

 مزٌدا عن المنافسة :

III - : المّوة المحّركة للفوضى و العالم الذى ٌخلمه رأس المال و ٌدّمره 

 :األزمة البٌبٌة  -أ

 التمدٌن واألحٌاء المصدٌرٌة : -ب

 :    8006-8005األزمة العالمٌة ل -ت

IV -  : الرهانات : نظام ال ٌمكن إصالحه ... هنان حاجة إلى الثورة 

 الهوامش : -

 

 : فهارس كتب شادي الشماوي . ملحك
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 5108/  09فهرس الكتاب 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 09 –

 

 األساسً من خطابات بوب أفاكٌان و كتاباته 

 ممدّمة المترجم :

 مدخل لفهم حملة بوب أفاكٌان فى كّل مكان ) إضافة من المترجم ( :

النشاط السٌاسً لبوب أفاكٌان و لٌادته الثورٌّة خالل ستٌنات المرن العشرٌن و سبعٌناته و تواصلهما  -0

 الٌوم .

ٌمكن أن ٌنجم عن ذلن !  تصّوروا الفرق الذى –بوب أفاكٌان فى كّل مكان  -5  

فى المٌام بالثورة .  –لماذا و كٌؾ أّن هذه الحملة مفتاح فى تؽٌٌر العالم   

ال للمماربة الدٌنٌة ، نعم للمماربة العلمٌة فمط . –بوب أفاكٌان فى كّل مكان  -3  

 الفصل األّول : نظام عالمً لائم على اإلستغالل و اإلضطهاد  .

 إضافة إلى الفصل األّول : إصالح أو ثورة : لضاٌا توّجه ، لضاٌا أخالق  .

 الفصل الثانً : عالم جدٌد كلٌّا و أفضل بكثٌر  .

 إضافة إلى الفصل الثانً : خٌارات عالمٌّة ثالثة .

 الفصل الثالث : المٌام بالثورة .

 إضافة إلى الفصل الثالث  : حول إستراتٌجٌا الثورة .

 الفصل الرابع : فهم العالم .

إضافة إلى الفصل الرابع : " لفزة فى اإلٌمان " و لفزة إلى المعرفة العملٌة : نوعان من المفزات مختلفان 

 جدّا ، نوعان من النظرات إلى العالم و منهجان مختلفان رادٌكالٌّا " .

 الفصل الخامس : األخالق و الثورة و الهدف الشٌوعً . 

 إضافة إلى الفصل الخامس : تجاوز األفك الضٌّك للحّك البرجوازي . 

  الفصل السادس : المسؤولٌة و المٌادة الثورٌتٌن . 

 إضافة إلى الفصل السادس : اإلمكانٌات الثورٌة للجماهٌر ومسإولٌة الطلٌعة .
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 مراجع مختارة :

 

الملحك 0 : رسالة مفتوحة إلى الشٌوعٌٌن الثورٌٌن و كلّ  شخص ٌفّكر جدٌّا فى الثورة بصدد دور 

 بوب أفاكٌان و أهّمٌته.

 الملحك 5 : فهارس كتب شادي الشماوي .

================================================ 
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 فهرس الكتاب 09 / 5108

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 09 –

 

 لٌادات شٌوعٌة ، رموز ماوٌة 
 

 ممدّمة :

 الفصل األّول : تشانغ تشنغ : الطموحات الثورٌة لمائدة شٌوعٌّة 

ممدّمة  -8  

ثابرة على العادات  -8  

ٌانان : طالبة لدى ماو و رفٌمة دربه  -2  

اإلصالح الزراعً و البحث اإلجتماعً  -1  

التجّرأ على الذهاب ضد التٌّار  -2  

الهجوم على البناء الفولً ...و حّراسه  -3  

ثورة فى أوبٌرا بٌكٌن  -4  

الكبرى  لابدة للثورة الثمافٌة البرولٌتارٌة -5  

إفتكان السلطة  -6  

الطرٌك المتعّرج للثورة  -80  

المطع مع األفكار المدٌمة  -88  

صراع الخطٌن ٌتخّطى مرحلة جدٌدة  -88  

المعركة الكبرى األخٌرة  -82  

موت ماو و اإلنمالب الرأسمالً  -81  
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س ماو ! " . المحاكمة األشهر فى المرن العشرٌن : " أنا مسرورة ألنّنى أدفع دٌن الربٌ -82  

سنة  26زوجة ماو و رفٌمة دربه طوال  -83  

لُتلت حتى ٌثبت العكس  -84  

لنتجّرا على أن كون مثل تشانػ تشنػ  -85  

الفصل الثانً : تحٌّة حمراء لشانغ تشن – تشٌاو أحد أبرز لادة الثورة الثمافٌّة البرولٌتارٌة الكبرى 

 الماوٌٌن 

  
 "( الثورةجل تحرٌر اإلنسانٌة ) جرٌدة " التجّرأ على صعود الجبال من أ -1
 
 " ( الثورةعاصفة جانفً بشنؽاي )جرٌدة "  -2
 
 تشٌاو( -بصدد الدكتاتورٌة الشاملة على البرجوازٌة )تشانػ تشن -3
 
ّٝ : ٓيحكغ ٫ ٤ِ٣ٖ ػٖ ح٤ُ٘ٞػ٤ش.) أهزخٍ " -4  ".( ػحُْ ٍٗذكٚػ٠ِ ٍأّ حُـٔخ٤َٛ ٝ ك٠ أهز٤ش ٓـٕٞ حُؼي

 

 الفصل الثالث : إبراهٌم كاٌباكاٌا لائد برولٌتاري شٌوعً ماوي 

لن ننسى الرفٌك إبراهٌم كاٌباكاٌا  -8  

مولؾ حازم إلى جانب حّك األّمة الكردٌة التى تعانً من اإلضطهاد المومً الوحشً فى تركٌا ، فى  -8

 تمرٌر مصٌرها 

تواصل الكسب  ممتطؾ من الماوٌة تحٌى و تناضل ، تكسب و –خّط كاٌباكاٌا هوطلٌعتنا  -2  

بصدد الكمالٌة ) ممتطؾ (  -1  

المسؤلة المومٌة فى تركٌا  -2  

 الفصل الرابع : شارو مازومدار أحد رموز الماوٌة و لائد إنطاللة حرب الشعب فى الهند 

 خوض الصراع ضد التحرٌفٌة المعاصرة  -1

 لننجز الثورة الدٌممراطٌة الشعبٌة بالنضال ضد التحرٌفٌة  -2

 مصدر التمّرد الثوري العفوي فى الهند؟ ما هو  -3

 لنستؽّل الفرصة  -4

 مهامنا فى الوضع الراهن  -5
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 لنماتل التحرٌفٌة   -6

المهّمة المركزٌّة الٌوم هً النضال من أجل بناء حزب ثوري حمٌمً عبر النضال بال مساومة               -7

 ضد التحرٌفٌة 

 حان ولت بناء حزب ثوري  -8

 لدٌممراطٌة الشعبٌة الهندٌة الثورة ا -9

 الجبهة المتحدة و الحزب الثوري  -10

 " لنماطع اإلنتخابات" ! المؽزى العالمً لهذا الشعار  -11

 لننبذ الوسطٌة و نفضحها و نسحمها  -12

 الفصل الخامس : تحٌّة حمراء للرفٌك سانموغتسان الشٌوعً إلى النهاٌة 

الحركة األممٌة الثورٌة  حول وفاة الرفٌك سنموؼتسان / لجنة -8  

الرفٌك شان : شٌوعً إلى النهاٌة / الحزب الشٌوعً السٌالنً ) الماوي (  -8  

اللٌنٌنٌة / سنموؼتشان –مساهمة ماو تسى تونػ فى تطوٌر الماركسٌة  -2  

دفاعا عن فكر ماو تسى تونػ / سنموؼتسان -1  

دحض أنور خوجا / سنموؼتسان  -2  

 و  ملحق : فهارس كتب شادي  الشماوي .
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 فهرس الكتاب 01 / 5102

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 01 –

 

من ردود أنصار الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة على 

 ممال " ضد األفاكٌانٌة " آلجٌث 

 ممدّمة 

 

  " المّوة المحّركة للفوضى " و دٌنامٌكٌة التغٌٌر حول -8

نماش حاد و جدال ملّح : النضال من أجل عالم مغاٌر 

 رادٌكالٌّا و النضال من أجل مماربة علمٌة للوالع

I -  : إختراق حٌوي : " المّوة المحّركة للفوضى " كدٌنامٌكٌة حاسمة للرأسمالٌة 

 خلفٌة : -أ

 حفرٌّات فى اإللتصاد السٌاسً : -ب

II - أو لماذا " الرأسمالً تجسٌد لرأس المال " –ٌة رفض معالجة طبٌعة المراكمة الرأسمال :  

 مزٌدا عن المنافسة :

III - : المّوة المحّركة للفوضى و العالم الذى ٌخلمه رأس المال و ٌدّمره 

 األزمة البٌئٌة : -أ

 التمدٌن واألحٌاء المصدٌرٌة : -ب

 :    5117-5111األزمة العالمٌة ل -ت

IV - الحه ... هنان حاجة إلى الثورة : الرهانات : نظام ال ٌمكن إص 

 الهوامش : -
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الماوي ) الجدٌد (   و مفترق  –الحزب الشٌوعً النٌبالً  -8

 الطرق الذى تواجهه الحركة الشٌوعٌة العالمٌة :

 ممدّمة 

الماوي  –الجزء األّول : الوضع الٌوم و إدعاءات الحزب الشٌوعً النٌبالً   

 لعالمٌة و الحزب الجدٌدالجزء الثانً : الحركة الشٌوعٌة ا

 المنعرج الٌمٌنً فى النٌبال : مناسبة للغبطة لدى بعض المراكز

الماوي و الصراع صلب الحركة األممٌة  –مالحظات ممتضبة ختامٌّة عن الحزب الشٌوعً النٌبالً 

 الثورٌة ، و الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة : 

 ملحك من إلتراح المترجم 

 الثورة النٌبالٌة و ضرورة المطٌعة اإلٌدٌولوجٌة و السٌاسٌة مع التحرٌفٌة .

 كلمة للمترجم :

مفترق طرق حاسم : رسالة مناصر للحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى الحزب 

 الشٌوعً النٌبالً – الماوي المعاد تنظٌمه .

 

 2- الشٌوعٌة أم المومٌة ؟

 ممدّمة 

 ختلفان و متعارضان جوهرٌا :مولفان متعارضان ، هدفان م -0

 مواصلة تطوٌر علم الشٌوعٌة أم التمسن بأخطاء الماضى و تمجٌدها ؟ -5

 اإلمبرٌالً نظام عالمً : –النظام الرأسمالً  -3

فى البلدان المضطَهدَة : المتال من أجل بلد رأسمالً مستمّل أم من أجل ثورة تتبع الطرٌك  -8

 الشٌوعٌة العالمٌّة ؟اإلشتراكً كجزء من اإلنتمال إلى 

اإلمبرٌالً جعل الثورة اإلشتراكٌة ممكنة فى البلدان األلل  –إدماج بلدان فى النظام الرأسمالً  -2

 تطّورا رأسمالٌاّ :

 البرولٌتارٌا : طبمة أممٌّة فى األساس أم " بصفة خاصة لومٌّة شكال و ممٌّزات " ؟ -9
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 األساس الفلسفً لألممٌة البرولٌتارٌة : -9

عدم لدرة المومٌّة الضٌّمة على تصّور السٌرورة العالمٌّة و تفاعلها الجدلً مع التنالضات الداخلٌّة  -1

 للبلدان :

ما الذى تعلمنا إٌّاه التجربة التارٌخٌة الحمٌمٌّة للثورة البلشفٌّة ؟ -7  

 هل أّن حملة الحروب اإلمبرٌالٌة محدّدة أساسا بخصوصٌّات كّل بلد ؟ – 01

ٌّة و اإللتصادوٌّة بإسم " الخصوصٌّات " أم تغٌٌر الظروف إلى ألصى درجة ممكنة للمٌام الموم -00

 بالثورة ؟

 العالم بأسره فى المصاف األّول : –األممٌة  -05

 فى البلدان اإلمبرٌالٌة " نداء العّزة المومٌّة " أم تطبٌك اإلنهزامٌّة الثورٌّة ؟ -03

 ان المضطَهدَة ٌجب أن تكون أٌضا الشٌوعٌة و لٌس المومٌة : اإلٌدٌولوجٌا الشٌوعٌة فى البلد -08

 اإلمبرٌالً إلى النظام الشٌوعً العالمً : –العالمً من النظام الرأسمالً  –التغٌٌر التارٌخً  -02

 الشٌوعٌة أم المومٌّة ؟  -09

 الهوامش : 

 8- آجٌث – صورة لبماٌا الماضى
I - ماضً تمهٌد : طلٌعة المستمبل أم بماٌا ال 

II - الثورة الشٌوعٌة و الشٌوعٌة كعلم و مهّمة البرولٌتارٌا ولماذا الحمٌمة هً الحمٌمة : 

 رفض آجٌث للشٌوعٌة كعلم  -

 المادٌّة التارٌخٌة : نمطة محورٌّة فى الماركسٌة  -

 المنهج العلمً فى كّل من العلوم الطبٌعٌة و اإلجتماعٌة  -

 لوم اإلجتماعٌة آجٌث ٌرفض المنهج العلمً فى الع -

 آجٌث وكارل بوبر  -

III - : ًالمولع الطبمً و الوعً الشٌوع 

 " مجّرد المشاعر الطبمٌة " و الوعً الشٌوعً  -

 دفاع آجٌث عن تجسٌد البرولٌتارٌا  -

 مساهمة لٌنٌن الحٌوٌة فى الوعً الشٌوعً  -
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 البرولٌتارٌا وكنس التارٌخ  -

 المومٌة أم األممٌة ؟  -

 السلبٌّة للتجسٌد فى الثورات اإلشتراكٌة السابمة  التبعات -

IV -  هل للحمٌمة طابع طبمً ؟ 

 " الحمٌمة الطبمٌة " كنزعة ثانوٌة فى الثورة الثمافٌة  -

 آجٌث و التحّزب الطبمً  -

V - : إستهانة آجٌث بالنظرٌّة 

 نظرة ضٌّمة للممارسة و الوالع اإلجتماعً  -

 ركس و إنجلز لم تكن مصدر تطّور الماركسٌة " الممارسة المباشرة " لما -

 ٌجب على التحّزب أن ٌموم على العلم  -

 الدروس المكلفة ل" الحمٌمة السٌاسٌّة " -

VI - : بعض النماط عن الفلسفة و العلم 

 مكانة الفلسفة فى الماركسٌة  -

 آجٌث ٌفصل بٌن الفلسفة و العلم  -

 ساسٌة للماركسٌة مماربة آجٌث شبه الدٌنٌّة للمبادئ األ -

 الحمٌمة المطلمة و الحمٌمة النسبٌّة و تمدّم المعرفة  -

 إلى أي مدى ٌمكن أن نكون متؤّكدٌن من معرفتنا ؟  -

VII - : ًالثورة الشٌوعٌة ضرورٌة و ممكنة لكنّها لٌست حتمٌّة ... وٌجب إنجازها بوع 

 نسانً ماركس و أفاكٌان بصدد " الترابط المنطمً " فى التارٌخ اإل -

 الدٌنامٌكٌة الحمٌمٌة للتارٌخ و النظرات الخاطبة صلب الحركة الشٌوعٌة  -

 الحّرٌة و الضرورة و تؽٌٌر الضرورة  -

 فهم آجٌث الخاطا للحّرٌة و الضرورة -

  مطلمةلفزة لكن لٌس إلى حّرٌة  -

 ال جبرٌّة فى الثورة  -



195 
 

 كٌؾ نفهم الموانٌن التارٌخٌة ؟  -

VIII - فسه بصحبة ما بعد الحداثة و الدٌن :آجٌث ٌجد ن 

 تمٌٌم أفاكٌان الجدلً للتنوٌر  -

 هجوم آجٌث على التنوٌر و تشوٌهه لوجهات نظر أفاكٌان  -

 عن مولؾ ماركس تجاه الحكم البرٌطانً فى الهند -

 معارضة آجٌث ل " الوعً العلمً "  -

 العلم و المعرفة التملٌدٌة  -

 الحداثة آجٌث ٌسمط فى أحضان ما بعد -

 تعوٌض الحمٌمة ب " رواٌة شخصٌة " -

 نمد ؼٌر علمً للرأسمالٌة  -

 معانمة آجٌث لمدرسة فرانكفورت  -

 آجٌث و التملٌد الكانطً  -

IX – : آجٌث ٌدافع دفاعا بشعا و معذّبا عن الدٌن و سالسل التمالٌد 

 وضع حجاب على إضطهاد النساء  -

  التذٌّل للمومٌة و تجمٌل األصولٌة -

 أفاكٌان بشؤن الشرٌحتٌن اللتٌن " ولّى عهدهما " و الصراع اإلٌدٌولوجً مع الدٌن  -

 اإلختٌار بٌن الشرٌحتٌن اللتٌن " ولّى عهدهما " أم التمدّم بطرٌمة أخرى ؟ -

X -  الخاتمة 
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 فهرس الكتاب 07 / 5102

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 07 –

 

بٌة من منظور نصوص عن اإلنتفاضات فى بلدان عر

 الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة

 

 ممدمة : 

 الفصل األّول : بٌان بوب أفاكٌان و نّص محاضرة رٌمون لوتا :

 8-  بٌان بوب أفاكٌان :

  مصر 8088 : ببسالة إنتفض المالٌٌن ... لكن المستمبل لم ٌكتب بعدُ.

 8- نّص محاضرن رٌمون لوتا ) ببارٌس و لندن فى جوان 8088( :

اإلنتفاضات فى الشرق األوسط و شمال أفرٌمٌا أو لماذا ٌنبؽى أن ٌتحّول التمّرد إلى ثورة 

 ضد اإلمبرٌالٌة و اإلضطهاد برمته .

 الفصل الثانً : مماالت تحلٌلٌة من جرٌدة " الثورة " :

 8- ٌمكن لمالٌٌن الناس أن ٌخطبوا : اإلنمالب فى مصر لٌس ثورة شعبٌة .

 8- إضطرابات فى مصر : أسطورة " سلطة الشعب " والثورة الحمٌمٌة الالزمة.

2- أحداث لٌبٌا من منظور تارٌخً ... و معّمر المذّافً من منظور طبمً ...     و مسؤلة 

 المٌادة من منظور شٌوعً .

 1- سموط نظام المذّافً فى لٌبٌا ... و دور الوالٌات المتحدة و الناتو فى ذلن .

 2- أجندا الوالٌات المتحدة فى سورٌا – إمبرٌالٌة و لٌست إنسانٌة .

 3 - خطاب أوباما بشؤن سورٌا : أكاذٌب لتبرٌر حرب ال أخاللٌة . 



197 
 

الفصل الثالث : إلى الرفاق فى الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا - الحزب الشٌوعً اإلٌرانً 

الماوي (: –اللٌنٌنً  –)الماركسً   

الفصل الرابع : مصر و تونس و اإلنتفاضات العربٌة : كٌف وصلت إلى طرٌك مسدود    

 و كٌف الخروج منه - ممال من مجلّة " تماٌزات " : 

 ملحك 0 : من المماالت الهامة األخرى .

 ملحك5 : ممال إسرائٌل ، غّزة ، العراق و اإلمبرٌالٌة : المشكل الحمٌمً والمصالح الحمٌمٌّة للشعوب 

 : فهارس كتب شادي الشماوي. 3ملحك 

=======================================================  
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 فهرس الكتاب 51 / 5102

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 51 –

 

 نضال الحزب الشٌوعً الصٌنً ضد التحرٌفٌّة السوفٌاتٌة 1199 - 1193 : 

 تحلٌل و وثائك تارٌخٌة

 

 ممدّمة :

   1963  - ٢1956 ٞى نٍٝضٗٞف : ٟٗحٍ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢ ج٤ُٛ٘الفصل األّول : 

 
 عاشت اللٌنٌنٌة ! الفصل الثانً : 

 عاشت اللٌنٌنٌة ! -

 إلى األمام على طرٌك لٌنٌن العظٌم  -

 لنتّحد تحت راٌة لٌنٌن الثورٌّة  -

  إلتراح حواللخّط العام للحركة الشٌوعٌة العالمٌةالفصل الثالث : 

 اري الجدٌد مدافعون عن الحكم اإلستعمالفصل الرابع :  

  سٌاستان للتعاٌش سلمً متعارضتان تعارضا تاماالفصل الخامس : 

لراءة نمدٌّة ل " إلتراح حول الخّط العام للحركة الشٌوعٌّة العالمٌّة " الذى صاغه الفصل السادس : 

 " 0793الحزب الشٌوعً الصٌنً سنة 

  المالحك :

 التٌنٌّة –ٌّة و أفرٌمٌّة و أمرٌكٌّة أحادٌث هاّمة للرئٌس ماو تسى تونغ مع شخصٌّات آسٌو

 حمٌمة تحالف لادة الحزب الشٌوعً السوفٌاتً مع الهند ضد الصٌن 

 فهارس كتب شادي الشماوي

===================================================== 
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 فهرس الكتاب 50 / 5102 

 الماوٌة : نظرٌة و ممارسة – 50 –

 ممدّمات عشرٌن كتابا عن " الماوٌة : نظرٌّة و ممارسة "

 

" ، فضال عن الممدّمات التى ألفّنا لألعداد  الماوٌة : نظرٌّة و ممارسةمن "  88و فى ثناٌا هذا العدد 

السابمة لهذه المجلّة ، بعض الخواتم من تؤلٌفنا و أٌضا مالحك أردناها مكّملة و متّممة لمضامٌن الكتاب 

 الً : المالحك هً على التوبرّمته . و هذه 

)Enemy at the gates( الملحك 0 : هٍجءز ك٢ ١٣ٍٖ – جُؼىٝ ػ٠ِ جألذٞجخ – ْطح٤ُ٘ـٍجو 

 الملحك 5 : فهارس كتب شادي الشماوي

 روابط تحمٌل العشرٌن كتابا من مكتبة الحوار المتمدّن : 3الملحك 

 الملحك 8 : كتابات شادى الشماوي و توارٌخ نشرها بمولعه الفرعً فى الحوار المتمدّن

 ) لتنزٌل الكتاب بؤكمله نسخة بى دة أؾ ، علٌكم بمكتبة الحوار المتمدّن (

http://www.4shared.com/file/p--2OUQsce/__-______-__.html 
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