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FG ردنجلاو نيدلا ة5عطاقت :ةك9اش7م تا45تارت .)2022( ان%رام ،*(مس :لاقملا اذهل ة-م+دا(ألا ةراشإلا

H ناوقL*G لاوحألا 
FG سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا
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 حاض+إ
 xقأ H[\رع قاور وررحم لذSي .ه5لإ ة5عجرملا ةراشإلا طopq ملعتلاو سlردتلاو ثحSلا ضارغأل همادختسا زوجd لاقملا اذه
FG ةدراولا تامولعملا ل~ ةقد نم د|أتلا لجأ نم مهدهج
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 ةصالخ
 
G\دم نوناق« بلطم مهفت ىدم9 ةقلعتملا ةلئسألا ضع9 ةقرولا ەذه ح�طت

H يذلا ،»ة5صخشلا لاوحألل دحوم 
FG ة5مدقتلا ىوقلا هعفرت

H مY، يدلا داهطضالا قا5سل¥GH. دقت لالخ نمdرات ضرع م%§G
H لا تاطحملا مهأل¥̈H 

FG سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا لاوحألل ةمظنملا تاع%7pqلا اهب ترم
H مY، طاقت يوس� روظنم نمªH، 

dةمحتملا فارطألل ةوقلا تانزاوت ة%ؤر لواح FG
H 7لا ەذهpq%راتلا قا5سلل اًزجوم اًضرع ةقرولا لوان7تف .تاع%§G

H 
FG ة5صخشلا لاوحألا نوناق ةأش�ل

H مY، ملا سلجملا ةأش� خــــ%رات مث±H قألل ماعلاSردصأ يذلا ،سكذوثروألا طا 
 ضرعتس¹ مث .1938 ةنس ذنم L*Gيح5سملل ة5صخشلا لاوحألل ةمظنملا ةحئاللا �Hو ،L*Gثالثو ة5نامث ةحئال
 ة5صخشلا لاوحألا م5ظن7ب قلعتي ام5ف ة5فالخلا تاطحملاو ة%�باSلا تارارقلاو تاع%7pqلاو حئاوللا مهأ ةقرولا
G\اثلا جاوزلاو قالطلا صوصخ9 ةلودلاو ةس�ن¼لا L*Gب L*Gيح5سملل

H. d±H كلذ Àqلا ةك9اش7ملا تا45تا̈(لل اًح¥̈H 
 ةس�ن¼لا L*Gب ة45تا̈(لا ،ه9 ف̈(عملا *(غ فئاوطلاو اهب ف̈(عملا فئاوطلا L*Gب ة45تا̈(لا :�Hو ÂHاحلا عضولا لش¹
 لخاد ة45تا̈(لاو ،ة75ناتس¹و[(لاو ة5ك5لوثاÃلا L*Gتس�ن¼لاو »مألا ةس�ن¼لا« اهراSتعا9 ة5سكذوثروألا ة5طSقلا
 ة�5يدلا ة%�هلا ساسأ ±ع ة�5بملا ة5عمتجملا ة45تا̈(لا اً*(خأو L*G،1يناملعلاو سو*(لÄإلا L*Gب ة5سكذوثروألا ةس�ن¼لا
 .لاجرلاو ءاس�لا L*Gب ردنجلا ساسأ ±عو ،L*Gملسملا *(غو L*Gملسملا L*Gب

 
 
 
 ة5صخشلا لاوحألا ؛ة5عطاقت ؛L*Gيح5سم ؛جاوز ؛Yم :موسو
 
 
IJدم نوناق :ةمدقم

K »ة-صخشلا لاوحألل »دحوم 
 

FG 2011 رياني ةروث تمهاس
H دج ةحاسم~ تن̈(نإلا زاربإdا5سلا م5ظنتلل ةدÈH، ¹اهمادختسا *(يغتلل ة5عاسلا ىوقلا عيطتس 

FG ىدص هل نا~ ام وهو ،عسوأ ة%*(هامج دعاوقل لوصولاو اهتا9اطخ ح�طل
H علا تاونسلا رادم ±ع يوس�لا م5ظنتلاpqة*(خألا ة، 

FG هتورذل لصو دقو
H اعÊH 2020 ف .2021وS¹ دعp%ملسملل ة5صخشلا لاوحألا نوناق ةدوسم بL*G FG

H تردص ،2021 ريا[(ف 
 و Î̈Hح_ةdالولا# :L*Gيساسأ L*Gمسو تحت لاعفألا دودر تقلطنا .ةدوسملل ةضفار ة%�س�و ة5ئاس� لاعفأ دودر
G\دم_نوناق_لجأ_نم#

H_ال .ة5صخشلا_لاوحألل_دحومF̈ لعافت 2،ةر|اذلاو ةأرملا ةسسؤم هتقلطأ يذلا ،لوألا مسولا 
 نهتاويح عقاو نم تاداهشو صصق ءاس�لا نم دdدعلا ه5ف تكراشو .�Hامتجالا لصاوتلا تاصنم ±ع عساو ي*(هامج
G\اثلا مسولا تحت .ة5صخشلا

H ةقرولا ەذه ة9اتك خــــ%رات ̈¥ح عيقوت 12,900 تعمجو ،تاع5قوتلا عمجل 3ةض%�ع تردص 
 نوناقلا مامأ عيمجلا ةاواسمو ،ةنطاوملا أدSم ءالعإ ±ع اهيقلطم صرح ة%ؤر اننكمd ةض%�علا ةءارق لالخ نم .)2021 [(مفون(
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FG ة�5يدلا عئاpqلل ماتحالا أدSم ةض%�علا ضفرت .ة�5يدلا ةاواسملا وأ ة%ردنجلا ةاواسملا ىوتسم ±ع ًءاوس ،روتسدلاو
H ناوقL*G 

FG ة%Àألا تاقالعلاو قالطلاو جاوزلل ةمظنملا ة5صخشلا لاوحألا
H مY. ~لالا9 بلاطت ام)̈Gلا« ة%روتسدلا داوملا9 ما¥̈H تصن 

 اذه ة5عوpqم مغرو ،ن¼ل .»تانطاوملاو L*Gنطاوملا L*Gب ساسأ يأ ±ع G*(يمتلا ترظحو ،ءاس�لاو لاجرلا L*Gب ةاواسملا ±ع
 ةنس لدعملاو ،2014 ةنس رداصلا يYملا روتسدلا نم نوتسلاو ةسماخلاو pqع ةdداحلاو ةعساتلا داوملا بجوم9 ،بلطملا

 عئاÀq ئداSم« نأ ±ع صنت Ḧ¥لاو روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا عم ،ا9ًاجdإ وأ اSًلس ءاوس ،حضاو لشo ك7Sش¹ مل اهنإف ،2019
 را5تخاو ،ة�5يدلا مهنوئشو ،ة5صخشلا مهلاوحأل ةمظنملا تاع%7pqلل �ÒHئرلا ردصملا دوهيلاو L*Gيح5سملا نم Y%L*Gملا
 نيدلا اهماوق ،عمتجملا ساسأ ةÀألا« نأ9 د5فت Ḧ¥لا روتسدلا نم ةÀqاعلا ةداملا اهلهاجتل ةفاضإلا9 ،»ة5حورلا مهتادا5ق
 ضفرلل اًعوضوم اهراSتعا9 داوملا ەذه ركذأ ال .»اهم5ق خيسرتو اهرارقتساو اهكسامت ±ع ةلودلا صرحتو ،ة5نطولاو قالخألاو
 انيلع بجd يذلاو ،ة5عامتجالاو ة5سا5سلا ىوقلل ÂHاحلا نزاوتلا ه5لع رقتسا امل اًساعنا اهراSتعا9 لSَ±H، 9ِق نم ءافتحالا وأ
نزاوت هت%ؤرب س�ل ،ة5سا5س ىوقك هعم كا7Sشالا

ً
 م5ظنتو ةÀألا نع ةدئاسلا تاروصتلل اًد5سجت ەراSتعا9 ل9 ،ةلخلخلل ل9اق *(غ ا

 .لصألا نم نزاوتلا اذه ثودح9 حمس ام اهراSتعا9 تاروصتلا ەذه ةنم5ه ة%ؤرÕو ،اهمحت Ḧ¥لا م5قلاو اهلخاد9 تاقالعلا
أ ةثلاثلا ةداملا

×
FG تَجØرد

H ملا روتسدلاYةرم لوأل ي FG
H بلغأ تنا~ ناملرب باختنا دع9 بوتكملا ،2012 ةنس روتسدÚنم هت 

 ،روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا تلظو .ة5مالسإ ة5بلاغ نم ةنوكم ىرخألا �H روتسدلا ة9اتك ةنجل تنا~ ام~ ،ÈHا5سلا مالسإلا را5ت
FG ةدوجوم L*Gملسملا *(غل ة5صخشلا لاوحألا م5ظن7ب ةقلعتملا

H ناوخإلا ماظنب ةحاطإلا دع9 لِدُع يذلا ،2014 روتسد 
FG ءاطش�لا ضع9 ركن7سا .L*Gملسملا

H ةداملا ەذه جاردإ ة5ح5سملا تاعومجملا FG
H ةس�ن¼لا بصنت اهدوجوب نأ اوأرو ،روتسدلا 

FG قحلا ÜHعت نم �Hو ،L*Gيح5سملا نم داSعلا باقر ±ع ةمÄاح« اهسفن
H 4.»قالطلاو جاوزلا  

FG
H روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا dراتلا بلطملل ة9اجتسالا ة%ؤر اننكم%§G

H ان¼للÝملا سY%رومأ ك̈(ب ،اهتافالتخا ±ع 5،ة 
FG دعd ام وهو .ةس�ن¼لا ةرادإل L*Gيح5سملل ة5صخشلا لاوحألا

H ا5س فرط ة9اجتسا ،يرظن ةهجوÈH دوقع ذنم قلعم بلطمل، 
FG ة5بلس وأ ة5باجdإ ةم5ق لمحت ال �Hو ،رخآ ÈHا5س فرطل

H ن¼لو ،اهتاذ دح dتعا اننكمSتعا9 ،ةلودلا نم لزانت اهراSفرطلا اهرا 
FG ،ىوقألا

H امتجالا نزاوتلا ةلخلخ تاظحل ىدحإ�H ا5سلاوÈH يوق رخآ فرط باس7|ال ،مئاقلا FG
H ة5عامتجالا ةلداعملا 

 م5سرت د5عت اهنأ G¥عم9 ؛ةفلتخم دdدجلا نزاوتلا طوÀq تنا~ ولو ̈¥ح ،ىرخأ ةرم نزاوتلا ةلاحل ع�جرلا فدهب ،ة5سا5سلاو
 فارطألا ەذه ةوق تنوكت ف5ك مهف مهملا نم ،قلطنملا اذه نم .يرذج لشo اه*(غت ال اهن¼لو ،ةوقلا فارطأ L*Gب ةقالعلا
 .ضوافتلل اًترا~ ەراSتعا9 بلطملا لش¹ سسأ يأ ±عو ،اهنم لÃل ة5لخادلا تانوكملا �Hامو ،ا5ًخ%رات

FG ىرن نأ اننكمd اذك
H دملا نوناقلا بلطم\G

H ا5س ح�مط دحوملاÈH بغري FG
H ختÜH تاقالعلا م5ظنت لماوع دحأ~ نيدلا 

 �Hامتجالا ن%�كتلا سسأ دحأ نيدلا ه5ف لشÞ يذلا ،يYملا انعمتجمل رظنلا9 ة%رذج ة5سا5س ة5ج5تا̈(سا دعdُ ام ،ة5عامتجالا
 اهحرطو ة5ج5تا̈(سالا ەذه ة%رذج مغرو .ةلودلا9 مهتقالعÕو ،ضعSب مهضع9 مهتاقالعÕو ،مهسفنأL*G 9نطاوملا �Hول ÈHا5سلاو
FG اهنإف ،ÊHدقتلا

H كرملا عاضوألا لوانت نع زجعت نا5حألا نم *(ث¼لاSلا ة¥̈H الضف ،خــــ%راتلا رادم ±ع ة5فئاطلا تاسا5سلا اهتجتنأ
ً

 
FG لولح مdدقت نع

H احلاßG و ،ىدملا د5ع9 فدهلا عم ضراعتت الFG
H ةمئاقلا ة5عامتجالا ةوقلا تاقالع لهاجتت ال هسفن تقولا 

الد9 جت�تف .ة�5يدلا ة%�هلا اهنمض نم ةعونتم سسأ ±ع
ً

 قيقحت ةق%�طل لصفم روصت عضو نود9 ة5تاواسم تاراعش كلذ نم 
قالطنا تاراعشلا ەذه

ً
 ة5بعش باس7|ا ±ع ةرداق *(غ تاراعشلا ەذه لعجd يذلا رمألا ،ة5ل5هلا ةاواسماللا همحت عقاو نم ا

 مdدقتب أSعd ال يذلا راعشلا عم لصاوتلا ±ع نáمهتردق مدع9 نو*(ث¼لا رعشÞ دق ذإ ،اهلوح ي*(هامجلا فافتلالا نم ةع9ان
FG ة5عطاقتلا نع ثdدحلا دنع ة%�س�لا تاعومجملا ه5نعت يذلا ام اً*(ثك GH¥لغشÞ انهو .ةßGاحلا نáمهمومهل لولح

H قا5سلا 
âH FGارخنا لالخ نمف .يYملا

H الد9 هنأ تظحال ،ةفلتخم ة%�س� تاشاقنو تاعومجم
ً

 ة5عطاقتلا ة%�ظن عم لماعتلا نم 
FG ا5ًخ%رات تلشH ¹̈¥لا ة5عامتجالا GH¥بلا عم بسان7يل هع%�طت نكمd ماع H±5لحت راطإ اهراSتعا9

H حملا انقا5س±H، نا5حأ ل5من
ً

 ا
FG تلش¹ ىرخأ ة5عامتجا G¥ُب خاس�تسال

H لا ل~ ةد5ع9 تاقا5سSقرعلا جاردإ لاثملا ل45س ±عف .انقا5س نع دع FG
H رطألا 

FG ة5عامتجالا تاقالعلل ة5ل5لحتلا
H مY، ارغجلا عقوملاو ة�5يدلا ة%�هلا جاردإ مدعوFG

H dُاذه تا5لجت زربأ نم اًدحاو دع 
FGارغجلا عقوملا [(تعd ،نيدلا بناج Âإف .خاس�تسالا

H نطاومللáملا ةYيáلا ة5تا5حلا براجتلا تاددحم مهأ دحأ ة¥̈H dاهضوخ 
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 ةحاتملا دراوملاو تامدخلاو صرفلاف .همامأ ةحاتملا صرفلا اًضdأو ،اهل ضرعتي يذلا رهقلاو داهطضالا لاشأ لمشÞ ام9 درفلا
FG نوش�عd نمل

H نمع ةفلتخم ةمصاعلا dو ،اهجراخ نوش�عÕب فلتخت لثملاL*G نم dنمو ندملا نونطق dف%�لا نونطق. 
FG اً%روحم اًرود ةقSطلا بعلت ،كلذل ةفاضإلا9

H لا رهقلا لاشأو دارفألا مامأ ةحاتملا صرفلا عاونأ¥̈H مهألاو ،اهل نوضرعتي 
FG مهاسم لماع اهنإ كلذ نم

H تخاSا9 راF̈H امتجالا ن%�كتلا هجوأ�H 5سملاف ،درفلل§H غلا¥GH ة5ح5سملا هت%�ه عم لماعتي ال 
FG ةساردلاو ثحSلا مزلتس¹- ة5صخش تاظحالم لالخ نمف .*(قفلا H§5سملا~ اهسفن ةق%�طلا9

H قتسملاSل- dُنويح5سملا ِّ[(ع 
 نع ةزيامتملا ة%�هلا دوجو تاSثإل ةحاسم نáمهداسجأ نم نوذخأ%و ،ءافتحا9 ة5ح5سملا مهت%�ه نع رقفألا تاقSطلا نم
 تس�ل رهاظملا ەذه 6.مهدعاوس ±ع ناSلصلا قدو مهعرذأ ±ع تاسÞدقلاو L*GسÞدقلا موشو قد لالخ نم ةملسملا ة5بلغألا
 رهاظم اهراSتعا9 اهت%ؤر اننكمd ل9 ،موشولا قدل ةdدئاقع ةروßG يأ دجوت ال هنأ G¥عمH، 9§5سم GH¥يد دقتعم يأ ±ع ة�5بم
 يدجاوت ءانثأ تظحال امف ،ةرامعلا لمش�ل دتمd هنإ ل9 ،طقف داسجألا ±ع ة%�هلا دوجو تاSثإ فقوتي ال .�Hامتجالا زيامتلل

FG
H ت%�قL*G، 9ت�ثاL*G ةرركتملا ة5فئاطلا تارتوتلا تاذ د5عصلا تاظفاحم نم، Þيمت لهس)*G ة5ح5سملا تويبلا FG

H لا عراوشلا¥̈H 
Àلصلا ة%ؤر لالخ نم ،اهيف تSةمدختسملا نا FG

H ةلوقم ة%ؤر وأ ،ةرامعلا ءانب »æ حمSانبلا هجوأ ±ع »ةdكلذل َرأ مل .تا 
ال5ثم

ً
 نم ع�نلا اذه ±ع �ÒHامورلا عباطلا ءافضإ لجأ نم ةلثمألا ەذه ركذأ ال .G¥غألا تاقSطلا نم تاL*Gáيح5سملا L*Gب 

 هل ضرعتي يذلا جهنمملا داهطضالا ةمواقم رهاظم دحأ وه ءافتحالا اذه نا~ ول ̈¥حف ؛ة5ح5سملا ة%�هلا9 »ءافتحالا«
FG نويح5سملا

H مY، امتجالا زيامتلل زومر ءاعدتسا لالخ نم�H، دقف dأ رهقلا9 روعشلا رهاظم دحأ نوكdدق اذاملف ،اًض Þرعش 
ç\رم *(غ هنأ9 لصألا نم رعشÞ مل ول ەدوجو تاSثإ ه5لع نأ9 ةHá§5سملا

H لا ة%�هلا ساسأ ±ع وحملا9 ددهم هنأ9 وأ¥̈H Þدتس�H 
 ؟اهزومر

L*G FGيح5سملل ة5صخشلا لاوحألا نوناق ة%ؤر مهملا نم
H مY أ قلطنملا اذه نمdس�لا9 جاوزلاف ،اًضSيح5سملل ةL*G لوحت 

FG ة5عامتجاو ة5سا5سو ة�5يد ةسسؤم~ ةس�ن¼لا تمهاس دقو ،GH¥يدلاو �Hامتجالا زيامتلا رهاظم دحأ ەراSتعا9 تقولا عم
H زاربإ 

FG ثدحت تنا~ ةس�ن¼لا تاسرامم نأ الإ .ة5ح5سملا ةد5قعلاو ة%�هلا سسأ دحأ ەراSتعاH 9§5سملا جاوزلا
H قا5س �H دحأ 

 .ىوقألا وأ د5حولا لعافلا تس�لو ،ه5ف L*Gلعافلا
FG تاوطخلا نم د%éملا ذخأ لSقو ،اًضdأ يروYGلا نم

H لا تا5تكتلا نع تاروصت عضو¥̈H ة%�س�لا تاعومجملا اهذختت دق 
G\دملا ة5صخشلا لاوحألا نوناق بلطم صوصخ9 ة%راس�لاو

H تعا9 بلطملا اذه م5يقت ةداعإ ،دحوملاSا5ًج5تا̈(سا اًراعش ەرا، 
FG ة5فئاطلا تاسا5سلا اهتجتنأ Ḧ¥لا ÂHاحلا عضولا تاد5قعت عم لماعتي ال هن¼لو ،ةنطاوملا أدSمل ÈHري

H مY. ا5ًلاح ةس�ن¼لاف 
 درفلا اهيف عبشÞُ ،ة5عامتجا تاقالع ن%�كتل ةحاسم اهنإ ل9 ،ةداSعلل نام اهنوك ±ع طقف Yتقت ال L*Gيح5سملل ةSس�لا9
نا5حأ يداملاو �Hامتجالا نامألا9 روعشلاÈH 9اسألا هجا5تحا

ً
ةصاخ ؛ا

ً
ÎGف .رقفأ ةقSط نم اًمداق نا~ اذإ 

H ةطش�ألا كانه ةس�ن¼لا 
 Ḧ¥لا( برلا ةوخإ تامدخو ،ةساردلا تاعومجم ،تاراهملا عفر تاسروك ،لارو¼لا ،ناجرهملا ،تاركسعملا ،تالحرلا ،ة5ضا%�لا
FG ةلئسألا ضع9 ح�ط انيلع انهو .)طاSقألا فوفص L*Gب نم رقفألل اًمعد رفوت

H كرم ءوضé%جاوزلا ة5سدق ة FG
H ة5ح5سملا ةد5قعلا: 

G\دم نوناق« راعش عم �Hامتلا تا5ح5سملا ءاس�لا عيطتس¹ له
H راعشلا اذه مج̈(ُي دق ف5ك ؟»ة5صخشلا لاوحألل دحوم FG

H 
G\اعd يذلا GH¥يدلا داهطضالا قا5س لظ

H نويح5سملا هنمáتا FG
H مYدق له ؟ dلا ە[(تعSختلل ةوعد ضع±H إ ةد5قع نعdة5نام 

G\دم نوناق اًدغ عÀqُ ول ؟ةدهطضم ة5لقأل GH¥يدلا مهئامتنال اًساسأ [(تعت
H ام ،ة5صخشلا لاوحألل دحوم�H لاÃة5عامتجالا ةفل 

FG ،تاL*Gáيح5سملا نم همدختسÞ نم اهلمحتي دق Ḧ¥لا
H ا5ًحور اًرود س�لو ا5ًمدخو ا5ًعامتجا اًرود ةس�ن¼لا ه5ف بعلت قا5س 

 ةلشم لحُتس هققحت دنع يذلا ،بلطملا اذه عفر لهو ؟ة5عامتجالا ةفلتلا ەذه عفد ±ع تاáن%رداقلا نáمه نمو ؟طقف
FG قحلا لثم تا5ح5سملا ءاس�لل ىرخأ قوقح باسح ±ع نوكd دق ،L*Gيح5سملا ىدل قالطلاو جاوزلا

H عم يواس7ملا ثا*(ملا 
 ؟روكذلا
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 ثحTلا ة-جهنم
 
G§%راتلا ثحSلا جهنم ة5ثحSلا ةقرولا ەذه عب7ت

H 9هجوب ةس�ن¼لا خــــ%رات نع تا9اتك ءاوس ،ة5ح5سم ة�5يد تاءارق ±ع دامتعالا 
 ةلص تاذ تاعوضوم لوح تا9اتك اذكو .صاخ هجوب سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا لاوحألا L*Gناوق لوح تا9اتك وأ ،ماع
FG جاوزلا لثم

H قلا ةد5قعلاSأ تنعتسا ام~ .نراقملا توهاللاو تونه¼لاو ة5سكذوثروألا ة5طdأ ثاح9أ9 اًضÄداdغ بتكو ة5م)* 
 ،ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا9 ة%Yملا ةلودلا ةقالع خــــ%راتو هتأش� قا5سو ،ة5صخشلا لاوحألا نوناق خــــ%رات تشقان ة�5يد
 .سكذوثروألا طاSقألل ماعلا H±ملا سلجملا ةأش�و

 ةسدع ةقرولا مدختس¹ ،سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا لاوحألا نوناق خــــ%راتب ةطSترملا ةوقلا تانزاوت مهف ةلواحملو
الاثم سكذوثروألا طاSقألا ةقرولا ذختتو .ة5عطاقت ة5ل5لحت

ً
 نوناق9 ةط5حملا ة5عامتجالاو ة5سا5سلا تاد5قعتلا حيضوتل 

FG ة5ح5سملا *(غو ة5ح5سملا ة�5يدلا تا5لقألا نأ9 رارقإلا مهملا نم ن¼لو ،L*Gملسملا *(غل ة5صخشلا لاوحألا
H مY ةددعتم، 

FG تمهاس Ḧ¥لا ثادحألا مهأ ة5طغت ±ع ةقرولا ەذه زكرُت .لماش دحاو ل5لحت ةروYGلا9 اهيلع يÞp الو
H ¹لاوحألا نوناق ل5كش 

ةdادL*G 9ملسملا *(غل ة5صخشلا
ً

 ة%�ي�بلا تا*(غتلل اًرظن ة̈(فلا ەذه را5تخا متو .2010 ماع ̈¥حو pqع عساتلا نرقلا تاdاهن نم 
FG ة%روحم ةSقح تنا~ ام~ ،7pq%ªHلاو �Hامتجالاو ÈHا5سلا ىوتسملا ±ع ،اهيف يYملا عمتجملا اهدهش Ḧ¥لا

H ¹باطخلا ل5كش 
FG جاوزلا ع�ضوم9 قلعتي ام5ف �ÒH¼لا

H لا بعل دقو ،ة5ح5سملا ةد5قعلاSا5ًساسأ اًرود ثلاثلا ةدونش ا9ا FG
H ةقرولا ِطغُت مل .كلذ 

FG اهنأل كلذو ،رخاوألا تاونس pqعلا
H إف ،ةلصفنم ةسارد مزلتس¹ يرظن ةهجوÂ ملا ةروثلا ما5ق بناجY%ة FG

H 2011 رياني، 
FG يرهوج *(غت ثدح

H قلا ةس�ن¼لاSلا ةافو ةج75ن ة5سكذوثروألا ة5طSوتو ،ثلاثلا ةدونش ا9اÂH لاSاوت ا9اßGاثلا سو\G
H ر¼لاÈH 

FG يوباSلا
H لا فِصُو دقلو .ةجرح ة5سا5س ةظحلSاوت ا9اßGاثلا سو\G

H الصا« جهنبêH« FG
H هجاو دقو ،قالطلا ةلأسم عم هلماعت 

FG تمهاس Ḧ¥لا ة5خ%راتلا باSسألا زاربإ وه ةقرولا ەذه نم فدهلاو ،ةس�ن¼لا لخاد ظفاحملا را5تلا نم ةمواقم
H ¹ەذه ل5كش 

 .»حالصإ« ـلل ةمواقملا
FG ة5س�ئر م5هافم ةدع عم ةقرولا ك7Sش¹

H لاS5لحت راطإ~ ة5عطاقتلا ة%�ظنلاو يوس�لا نماضتلا لثم يوس�لا ثح±H 
 درفأس ،يوس�لا ثحSلا تا5جهنم تامس ىدحإ لثمd اهثح9 ع�ضوم9 اهتقالعو ةثحاSلا عضومت راSتعاÕو .ة5عامتجالا تاقالعلل
 H±5لحتو اهركذ قباسلا رداصملل يرا5تخاو ع�ضوملل ÂHوانت ةق%�ط ±ع رثأ يذلاو ،ثحSلا ع�ضوم نم ªHقوم دpل ةحاسم
 .اهب درو امل

FG قلطنأ
H لا اذهSتدوار ةلئسأ نم ثح¥GH ةمظنملا ة%�س�لا تالمحلا ةع9اتم دنع FG

H 9ادdنوناق صوصخ9 2021 ماع ة 
FG ة5ئرم *(غ بناوج كانه لازام هنأ9 ترعش دقلف .ة5صخشلا لاوحألا

H يذلا بكرملا عضولا dاع\G
H نويح5سملا هنم FG

H مومعلا، 
FG تالمحلا ەذه تمهاس Ḧ¥لا ةلصفملا ةروصلا مغرب ،صوصخلا هجو ±ع تا5ح5سملا ءاس�لاو

H ناوق *(ثأت لوح ،اهمسرL*G 
ç\رملا *(غ بناجلا اذهل Ḧ¥ظحالم زفح ام نأ اًد5ج كردأ .ءاس�لا ±ع ة5صخشلا لاوحألا

H يفلخ وه¥̈H أش�و ،ة�5يدلا\̈H FG
H ط5حم 

 نم ل5صأ ءزج ìHف ،GH¥يدلا داقتعالا نم دع9أ وه ام لمش7ل دتمت اهراSتعا9 ة5ح5سملا هجوأل xHخشلا يراSتخاو ،H§5سم
FG *(كفتلا ءاعدتسال كاردإلا اذه GH¥عفد ن¼لو .�Hامتجالا GH¥%�كت

H »نا5م دحأ~ جهنمملا »ءافخإلا)*Gلا ،ة5ساسألا رهقلا تام¥̈H 
FG ة̈(تسم لاشأ9 لمعت

H الف .نا5حألا بلغأ dكانه نأ صخشلا ملع Èq
Hخم ام ءÎG

H، لصألا نم ەدوجوب ملع ±ع نا~ اذإ الإ، 
 تاعومجملا اهيف عقت ام اSًلاغ Ḧ¥لا ةغرفملا رئاودلا نم ةدحاو ەذه نأ دقتعأ ؟ا5ًفخم نا~ ام اذإ دوجوم هنأ ملعd ف5ك ن¼لو
 لمحd دق ةق%�طلا ەذهب ءافخإلا مG*(نا5م حÀq دنع فوقولا .ا5ًعامتجا ةشمهم تائف لومشل اهتالواحم دنع ة5مدقتلا ة5سا5سلا
الخم اًط5سíت هلخاد9

ً
الش ةروYGلا9 ذخأd ال ءافخإلاف ،

ً
 رارمتسا عم ،ةنيعم ةعامج دوجوب فََ̈(عdُ دق لاثملا ل45س ±عف ،اًقلطم 

 براجتلا ەذه ىرُت دقو ،ة5بلغألل ةفولأم *(غ وأ ةلوادتم *(غ اهدارفأ براجت لظت دق ن¼لو اهتفاقث سمطت ال دقو ،اهتفاقث سمط
FGو .اهيف ةوقلا تالُثمتو اهتا~رحم مهفُت ال دق ن¼لو ة5تا5حلا

H 9نا5حألا ضع dةدحوملاو ةلماشلا ة%�هلا9 فا̈(عالا بعل FG
H دح 

FG اًرود هتاذ
H تلا ة%�هلا بجحتف ،ةفلتخملا اهتانوكمل ة5تا5حلا براجتلا ع�نت ءافخإSةدوجوملا تانيا FG

H ةعامجلا بلق 
 مهفو ل5لحت اهيلع يlpو ،اهسفن تاهجوتلاو حلاصملا اهيدل ةدحاو ةلتك اهراSتعا9 اهعم لماعتلا مت%و ،اهب ةنماÃلا تاعاYلاو
 .داع9ألا يداحأ
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 ؛ا5ًفا~ س�ل هن¼لو ةرئادلا p¼ل اً%روßG اًطÀq نوكd دق يذلاو .لهجلا9 فا̈(عالا9 أدSي ةغرفملا ةرئادلا ەذه pك نأ9 نمؤأ
�SªGيف

H غر ه9 قحلُت نأSة
ً

ة5ق5قح 
ً

 FG
H لاSو قداصلا ءاغصإلل ةسراممو ،ملعتلاو ثحÕو ،مهفلل دوهجم لذï9ةلءاسمل دادعتسا ءاد 

لسُم وأ ا5ًهيد9 ەدقتعن دق ام ل~
ð

 ،عالطالا وأ ةفرعملا نم L*Gعم ردقل لوصولا درجمìH 9ت�ت ال ة5لمعلا ەذه نأ ملعلا عم .ه9 م
 .هفرعأ ام~ يوس�لا نماضتلا سسأ �H ەذه نأ ىرأ .ددجتلا ةمئادو ةرمتسم ة5لمع اهن¼لو

 طاSقأللو ،ماع هجوب L*Gملسملا *(غل ة5صخشلا لاوحألا نوناق عضوب ةطSترم بناوج ةدع لهجأ تنك GH¥نأ ف̈(عأ
FG ثحSلا ةلحر تضخ كلذلو .صاخ هجوب -ثحSلا ع�ضوم- سكذوثروألا

H تخال ةلواحمSقباسلا ةلئسألا ةحاجر ىدم را 
FG اندعاس¹ دق Ḧ¥لا ةض%�علا طوطخلا مسر فدهب ؛لصألا نم اهركذ

H ةط%�خ مسر dاهيلع ءانبلاو اهنم قالطنالا نكم FG
H 

  .لSقتسملا
FG تمهاس Ḧ¥لا ة5خ%راتلا تاطحملا مهأ ة5ثحSلا ةقرولا ەذه نمضتت

H ة5لاحلا ةظحلل انلوصو، FG
H لاوحألا نوناق خــــ%رات 

 ةأش� قا5س نع ةذSن نمضتي يذلاو ،ثحSلا رواحم9 ةطSترملا ة5خ%راتلا ل5صافتلا ل~ ة5طغت نودL*G، 9ملسملا *(غل ة5صخشلا
FG ة5صخشلا لاوحألا نوناق

H مY، نوSلا نع ةذYب عاL*G إلاÄيناملعلاو سو*(لL*G ترملاوSملا سلجملا ةأش�ب ط±H، ةلواحمو 
Y%L*G، FGملل ة5صخشلا لاوحألا نوناق9 قلعتي ام5ف ةلودلاو ةس�ن¼لا L*Gب ةمدتحملا تامزألا زربأل GH¥مزلا طخلا دÀ ةداعإل

H 
 ةعجارمو لؤاس7لاو فوقولل ةوعد ة5ثحSلا ةقرولا ەذه [(تعا .L*Gيح5سملا دض داهطضا ثادحأ نم اهبحاص ام ءوض

 ح�طل ةdاد9 ةطقن نوكت دق اهنأ ىرأو .اهيلإ ñHتنأ Ḧ¥لا ة%راس�لاو ة%�س�لا ة5سا5سلا ىوقلا بناج نم ةعSتملا تا5ج5تا̈(سالا
FG اهيلع G¥بُي نأ بجH d̈¥لاو ،تالؤاس7لا ەذه

H قتسملاSدحلا لالخ نم لdة5نهمو ة5عامتجا تا5فلخ نم تا5ح5سم ءاس� عم ث 
 .ةفلتخم ة5فارغجو ة5قSط عقاوم نمو
 

YJ ة-صخشلا لاوحألا نوناق ةأشW قا-س
K مZ 

 
ك
×

FG ة5صخشلا لاوحألا نوناق َبِت
H مY FG

H عpq%�5علا نرقلا تاpq%لا ة5سا5سلاو ة5عامتجالا تا*(غتلا نم *(ث¼لل ةج75نك ،ن¥̈H 
FG تثدح

H ونوك .م ث�5يك خرؤملل اًقفوو .ه5لع قباسلا نرقلا FG
H دحت« ه9اتكdنقتل ةلواحم لوأ تمت دقلف ،»جاوزلا ثL*G 

)Codification( ملسملل ة5صخشلا لاوحألاL*G ع نامعنلا ةف5نح وبأ مامإلا بهذم ±ع± d7،اشا9 يردق دمحم د FG
H ه9اتك 

FG ة5عpqلا ماحألا« ناونع تحت ،ة5لاطdإلاو ة5س�رفلاو ة�Õ5علا9 1875 ةنس روش�ملا
H نا~و 8.»ة5صخشلا لاوحألا Þُمدختس 

FG 9عجرم~
H احملاÄتك يذلا نوناقلا خسر 10.ةطلتخملا مSألا نأ9 داقتعالا اشا9 يردق هÀملا لاجملاو ة)GGÂH )domestic 
sphere( �H أل اًرثؤم اًعقوم نوناقلا اذه بس7|او 11.نيدلل تالاجم|)" س نمíب Þpرخأتلا مهنمض نم ،ونوك مهد FG

H ةغا5ص 
FG تاشاقنلا ءد9 مغرب ،ة5صخشلا لاوحألل نوناق

H لوح ة5مسرلا رئاودلا ßGع عساتلا نرقلا تا�5يعس¹ ذنم هتغا5ص ةروpq.12 
FG سردdُ اشا9 يردق نوناق نا~و

H ~تعا9 ،قوقحلا ة5لSناوقل اًعجرم ەراL*G ألاÀة5نطولا تادا5قلا نم *(ث¼لا نو¼ل اًرظنو ،ةملسملا ة 
FG
H ع عساتلا نرقلا رخاوأpq علا نرقلا لئاوأوpq%خ نم ن�%§]H ~اسألا مهلخدم وه اشا9 يردق نوناق نا~ ؛قوقحلا تا5لÈH 
FG كلذو 13.ةملسملا ةÀألا نوناقل

H ألا تذخأ قا5سÀكرم اًعقوم ه5ف ةé%ًا FG
H ملا ة%�هلا ن%�كتY%و ،»ةثيدحلا« ةÕف%�عت أد 

FG ة5ساسألا اهتمهم لثمتتو عمتجملا ءانبل ة5ساسألا ةدحولا اهراSتعا9 ةÀألا
H 14.لافطألا ةئش�ت 

 ،ة5ح5سملا فئاوطلا F̈Hا9 نمو ،ة5سقرملا ة5كر%�طSلا نم ]ا5ًلاح لدعلا ةرازول لداعملا[ ة5ناقحلا ةراظن تSلط يزاوتلا9
 ثا*(ملاو ة5صولاو جاوزلا لئاسملا ەذه تنمضتو ،L*Gيح5سملل ة5صخشلا لاوحألا9 ةقلعتملا لئاسملا ضع9 ±ع ة9اجإلا

 ام9 ،لئاسملا ەذهل ةمظنملا دعاوقلا ةغا5ص ةمهم ة5سقرملا ة5كر%�طSلا تلوأو .فقولاو ةSهلاو رجحلاو بس�لاو ةdالولاو
FG 1896 ةنس Âوألا ةرملل تعSُِطو 15،م5هاربا سؤاثول5ف صمقلل ،ة5س�¼لا L*Gناوقلا عم قباطتي

H ة5نوناقلا ةصالخلا« باتك 
 اهيف لصفلا لاحH dُ̈¥لا »ة5صخشلا لاوحألا« لمتش¹ تنا~ امدعÕو L*G«.16يسكذوثروألا طاSقألا ةس�ن¼ل ة5صخشلا لاوحألل
FG قاطنلا اذه أد9 ،تاصاصتخالا نم عساولا قاطنلا اذه ±ع L*Gملسملل ة5عpqلا مÄاحمللو L*Gملسملا *(غل ة5لملا سلاجملل

H 
FG ،راسحنالا

H رأÕعلا نرقلا تا�5يعpq%7لا عم ،نpq%دجلا ة5عضولا تاعdتاصاصتخالا ەذه نم ًءزج حبصأف ،ةد dُناوقل لاحL*G 
¹pملا عيمج ±ع يY%L*G، ناوقلا ەذه ضع9 تنا~ دقوL*G لل متحتpq%املع ساسأ ±ع ةمئاق *(غو ة5مالسإلا ةع\G

H.17 ماتحا 
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L*G FGناوقلا ضع9
H تعت تنا~ لئاسم)] FG

H اصولاو ثا*(ملا لثم ،ة5صخشلا لاوحألا م5مصdلل ،اpq%ة5مالسإلا ةع dلمح FG
H دح 

 اهيف ىرُت ،ةوق ة5ك5مانيدل ەرود9 سسؤي ام وهو ،ة5مالسإلا ةد5قعلا �H عــــ%7pqلل ة5عجرملا ةد5قعلا نأ أدSمل اًخ5سرت هتاذ
FG ة%�ناث ةعامج اهراSتعا9 ة5ح5سملا ةعامجلا

H امتجالا ن%�كتلا�H ملاYاًقفو اهلخاد9 تاقالعلا م5ظنت قح كلتمت ال ،ي 
 .ة�5يد سسأ ±ع ةمئاق *(غ تاع%7pqل اًقفو ̈¥ح وأ ،اهتع%pqل

FG
H ةظحللا ەذه تنا~ ،تقولا كلذ �H م س�سأت ةظحلpqطولا لالقتسالا عو¥GH مل يذلا dة�5يدلا ة%�هلا ةركفل اًزواجتم نك 

ÎGئاطلا ءامتنالا وأ
H، 9ملا عمتجملا فئاوط داحتا ساسأ ±ع دن7سا دقل ،سكعلا ±ع لYنع« :ةفلتخملا يYةمألا ي«، 

FG كلذ رهظ%و
H دفولا بزح راعش »dو ،ن¼لو 18.»ب5لصلا عم لالهلا ا5حÕملسملا *(غ جامدإ مدع نم ل%�ط خــــ%رات دعL*G FG

H 
FG زراSلا طاSقألا دجاوت ءاج ،ة5نامثعلا ةلودلا اهيلع ترط5س Ḧ¥لا تاسسؤملا

H تعا9 دفولا بزحSس ام ض5قن ەراSمغرو .هق 
 19.ةمألا ةفاقث نم ًءزج اهراSتعا9 ة5طSقلا ةفاقثلا مdدقت ±ع دفولا بزح باطخ لمعd مل ،كلذ

dراتلا ضرعلا ة%ؤر اننكم%§G
H تعا9 قباسلاSئاطلا لصفلل ه5ف س�سأتلا مت يذلا قا5سلا ەراÎG

H )Sectarian Segregation( 
FG
H ملل ة5صخشلا لاوحألا م5ظنتY%L*G، FG

H ملا ة5نطولا ةلودلل س�سأتلا ةلحرمY%قا5سلا اذه .ةثيدحلا ة dلماوع ثالث انيطع 
FG تمهاس ة5ساسأ

H احلا عضولل انلوصوÂH ة5صخشلا لاوحألل FG
H مY: الوأ

ً
 نم »ةمألا« *(صم ،عمتجملا ساسأ �H ةÀألا ،

FG ةمحتملا ىوقلاو ،اه*(صم
H و اهن%�كتFG

H اهيف ةوقلا تاقالعو »ةمألا« ەذه ن%�كت ساسألا9 سكعت اهلخاد9 تاقالعلا ةرادإ، 
FG اً%�هوج اYًنع ةÀألا تحSصأ ÂHاتلاÕو

H و قلخïألا ،ا5ًناث .ة5نطولا ة%�هلا ل5كش¹و جاتنإ ةداعÀة �H نيدلا محل لاجم، 
الاجم تس�لو

ً
G\املعلا عــــ%7pqلل 

H، وÕاتلاÂH ألافÀة FG
H ملاpqطولا عو¥GH تSيدلا زيامتلل ةحاسك ترول¥GH، م5ظنتل ةددحملا ىوقلاو 

 ة%�هلل ا5ًطختم نكd مل GH¥طولا عوpqملا ،اًثلاث .ةملسم *(غ تا5لقأو ةملسم ة5بلغأ ìHف ،ةوقلا ةئفاتم تس�ل اهيف تاقالعلا
 داحتا ەراSتعاGH 9¥يدلا فالتخالا مdدقت دمتعا دقل سكعلا ±ع ل9 ،ة5نطولا ة%�هلل ة5ساسألا تانوكملا دحأ اهراSتعا9 ة�5يدلا
 ەا7Sنالا ِطعd مل هنإف ،L*Gملسملا *(غو L*Gملسملا L*Gب ام ا5ًسا5س ك̈(شم وه ام ±ع زكري باطخ مادختسا مغرو ،ةمألا يYنعل
FG رامث7سالل هسفن

H قلا ثا̈(لا زاربإSÜH 9تعاSملا ة%�هلا نم ًءزج ەراY%ة. 
 

 deJيناملعلاو سوfeل(إلا deJب a;bKلا عــــ^=>[لا ةطلس
 
 بات¼لا نم نوكتتو )ةdد5لقتلا سÝان¼لا عيمج دنع ةك̈(شم �Hو( ة5ساسألا رداصملا ،رداصملا نم ناعون �ÒH¼لا نوناقلل
الوأ 20سدقملا

ً
ÎGصلا عمج دقو .ةس�ن¼لا ءا9آ *(هاشم م5لاعت مهب قحل%و ة5نوكسملا عماجملا تارارق مث 21،لسرلا L*Gناوق مث ،

H 
 1239 ةنس ،ة5ساسألا رداصملا فلتخم نم هماحأ ±ع تلمتشا Ḧ¥لاو ،�ÒH¼لا نوناقلل ة5فرعلا تاعومجملا لاسعلا نب
 H.23±ملا ءاضقلا نع ةرداصلا ة5لملا ماحألا ±ع ÈHاسأ لشo دمتعت Ḧ¥لا ة%�ناثلا رداصملاو ،)22ءادهشلل 955 ةنس( اdًدال5م

 ،)L*Gثالثو ة5نامث ةحئال9 ةفورعملا( 1938 ةنس سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا لاوحألا ةحئال ماعلا H±ملا سلجملا عضو
 نوناقلا اذه صن دقو .اذه انموي ̈¥حو اهرارقإ ذنم سكذوثروألا طاSقألل ة5صخشلا لاوحألل مظنملا نوناقلا ة9اثم9 تنا~ دقو
 قالط ال« هنأ9 اًقحال ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا هتن4ت يذلا فقوملا ضراعd ام وهو ،قالطلا حي4ت 24باSسأ ةعس¹ ±ع
FG .»انزلا ةلعل الإ

H تعا قلطني ،يريدقتSب4س نم ،ة5صخشلا لاوحألل ة%�ناث رداصم ة5لملا ماحألا راL*G يس�ئرL*G. وه ،لوألا 
 ءزج �H ةس�ن¼لا بعش ±ع ةنه¼لا ءا9آلا ةطلسف ،L*Gيناملعلاو سو*(لÄإلا L*Gب ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا لخاد ة45تا̈(لا
ÈH FGاسأ

H قلا ةد5قعلاSو ة5سكذوثروألا ة5طFG
H لا ةد5قعلاÃأ ة5ك5لوثاdح نم ةطلسلا ەذه عب�تو .اًضY%ة5حورلا ماهملا ضع9 ة 

 ةSس�لا9 امأ .سدقلا حورلا حنمو ةد5قعلاو نامdإلا *(سفتو م5لعتلاو ط�Õلاو لحلا ناطلس نو¼لتمd نم مهف ،سو*(لÄإلا ±ع
 تنا~ ام~ ،سو*(لÄإلا نم طقف ةنوكملا ،ةسدقملا عماجملا ±ع ة%Yح ةمهم اًضdأ ìHف ،�ÒH¼لا عــــ%7pqلاو L*Gنقتلا ةمهمل
FG ةفقاسألا ءا9آلا تا9اجإ نم *(ث¼لا [(تعت

H ناوق ة9اثم9 نيدلا نوئشL*G أ ةسدقمd25.اًض 
G\اثلا بíسلا

H، يذلاو dهت%ؤر اننكم FG
H سلا ءوضíملا سلجملا ةأش� نأ وه ،لوألا ب±H نأ ل9 ،*(س�لا رمألا9 نكت مل ماعلا 

 س�سأت ةمواقم ة%ؤر اننكم%و .�ÒH¼لا سو*(لÄإلا بناج نم ةمواقملا نم *(ث¼لا تلمح ەدوجو رقتسا ̈¥ح هس�سأت ة5لمع
FG ةقلطملا ةطلسلا كالتما ±ع عاß اهراSتعا9 ماعلا H±ملا سلجملا

H عمتجملا لخاد تاقالعلاو ة5س�¼لا نوئشلا م5ظنت 



)1( 27 يبرع قاور  

63 
 

أ ذإ ؛SÜHقلا
×

 H±ملا سلجملا س�سأتب ةSلاطملا تأد9 .ماعلا H±ملا سلجملا دوجوب ة5س�¼لا ةرادإلا لخاد ةوقلا ةط%�خ مسر د5ع
ñH FGسر لشo ماعلا

H 1874، تارتوتلا تأد9 اهعمو FG
H لا ةقالعSملا سلجملا9 ،سماخلا سل*(ك ا9ا±H 1874 ماع ذنم ،ماعلا، 

FG سلجملا دوجو رقتسا ̈¥ح
H 1905.26 عل9 تارتوتلا ەذه ترموSيويدخلا9 سلجملا اهيف ناعتسا ،ةوق ة FG

H سانم نم "(|أSة 
ن امدنع هتورذل عاYلا لصوو 27.ەدوجو ءاسرإ لجأ نم

ُ
ÎG
H لاSع يويدخلا نم رارق9 ا9اSلح ساñH اثلا\G

H FG
H مت4س نم لوألا)] 

 30.هتسائر ÂوتÚس نم لوحو 29ماعلا H±ملا سلجملا تاصاصتخا قاطن لوح ةدملا ەذه لاوط رئادلا عاYلا نا~و 1892.28
 ەراSتعا9 هس�سأت لجأ نم سدقملا عمجملاو ا9اSلا ±ع سلجملا هسرام يذلا طغضلا يYملا ب5بح س�lيآ ةخرؤملا مدقت

FG لخدتلل ةلودلا ءاعدتساL*G، 9يناملعلا بناج نم سو*(لÄإلل ة%�بألا ةطلسلل ِدحت ىرخأ تامل9 وأ ،ءا9آلا ±ع ءانبألا درمت
H 

FG كلذ ز[(ي .ة5س�¼لا رومألا
H ملا سلجملل اهفصو±H 9تعاSرمأ9« ءاج ەراØ احلا نم ِلاعÄ31.»م dاننكم، FG

H ة%ؤر ،فصولا كلذ 
FG هنأ ُث5ح ،ة5ك5سال~ ة%�بأ ةقالعل د5سجت

H ال ةدحاولا ةعامجلا بلق dةوقلا نم اهسفن ةفاسملا ±ع لاجرلا عيمج فق 
FG ا5ًخ%رات ةمÄا̈(ملا ةوقلاف ،اهسفن ةعامجلا لخاد ةمÄا̈(ملا

H إلا عضت تنا~ راطإلا اذهÄتعا9 سو*(لSةطلسلا وأ ،[(|ألا بألا ەرا 
G§%راتلا فرظلا ن¼لو ،±عألا

H يناملعلا ضع9 محازي نأ9 حمسL*G طلا عضولا نا~و .ةطلسلا ەذه ةكراشم لجأ نمSÎ̈H ءاضعأل 
 تذخأ Ḧ¥لا ،ة%Yملا ة5نطولا ةكرحلا ةأش� ةظحل �Hو ،عاYلا اذه اهيف بش� Ḧ¥لا ة5سا5سلا ةظحللاو ماعلا H±ملا سلجملا

 نوئشلا ةرادإل دdدج نزاوت ل5كش7ل ةSسانملا فورظلا ترفو ة5تاوم لماوع ،يYملا عمتجملا »ثdدحت« ةمهم اهقتاع ±ع
 .SÜHقلا عمتجملا لخاد تاقالعلاو ةس�ن¼لا نوئش م5ظن7ب سو*(لÄإلا ه5ف رثأتسÞ ال ،ة5س�¼لا
 
 سكذوثروألا طاTقألل ة-صخشلا لاوحألا نوناق خــــ̂رات نع ةذTن
 
FG راظنلا سلجم نم ةرداصلاو ،هتاصاصتخاو H±ملا سلجملا م5ظن7ب ة5نعملا ةdذ5فنتلا ةحئاللا تصن

H ل5كش¹ ±ع ،1883 ويام 
FG لصفلا هتاصاصتخا نمض نمو .سو*(لÄإلا نم ةعÕرأ نم نوكتي يذلاو ،H(%*(لÄإلا سلجملا

H لا ىواعدلا¥̈H ه5لع ضرعت FG
H 

FG رظنلاو ،ةس�ن¼لا نوناق بسح9 ةلملا ءانبأ9 ةصتخملا ة5صخشلا لاوحألا لئاسم
H ث%راوملا لئاسم opqوأ عيمج قافتا طÂH 

H FG(%*(لÄإلا سلجملل ماتحالا نأ GH¥عd ام ؛نأشلا
H مل ثا*(ملا لئاسم dب قافتالا اذه ع�قو ±ع فقوتي ل9 ،ا5ًمازلإ نكL*G عيمج 

 .نأشلا ÂHوأ
FG أد9 مث ،1883 ماع نم ةdاد9 ه5لإ ةل~وملا ماهملا ةع9اتم H(%*(لÄإلا سلجملا أد9

H لصفلا FG
H اًقفو ة5صخشلا لاوحألا لئاسم 

ةdاد9 ،38 ةحئالل
ً

FG ةحئاللا تصنو .ماعلا H±ملا سلجملا بناج نم اهرارقإ دع9 ،1938 ةنس نم 
H تسلاو ةعساتلا ةداملاL*G 

 نامرح ±ع ]قالطلا مح[ محلا صن اذإ الإ ،رخآ صخش نم جوG̈(ي نأ قالطلا9 محلا دعL*G 9جوزلا نم لÃل زوجd« هنأ ±ع
FGو .جاوزلا نم امهيل~ وأ امهدحأ

H ال ةلاحلا ەذه dق نمل زوجxG 9ي نأ هنامرح)̈Gتب الإ جوY%تلمتشاو 32.»سلجملا نم حــــ 
FG ةحئاللا

H ع يداحـلا اهلصفpq لل اًقفو ثا*(ملا ماحأ ±عpq%33.ة5ح5سملا ةع 
~رحم بس�لا ةلأسم تنا~ دقل

*
FG ا5ًساسأ ا

H لل اًقفو ثا*(ملا م5ظنت ±ع ةس�ن¼لا ضا̈(عاpq%ةركذملل اًقفو كلذو .ة5مالسإلا ةع 
 ة5مالسإلا ةع%pqلا قيبطت ±ع صني نوناق عــــ%¹pq ةشقانم ءانثأ 1943 ةنس ،H±ملا سلجملاو باسوي اSنألا ا9اSلا نم ةمدقملا

FG
H ةركذملا تحضوأ 34.ث%راوملا FG

H س نأ اهنتمíقلا ةس�ن¼لا ضا̈(عا بS¹ ±ع ة5سكذوثروألا ة5طpq%نوناقلا اذه عــــ، dأ\̈H نم 
 H±ئاعلا ماظنلا م5مص نمو ة5صخشلا لاوحألا م5مص نم �H ىرخأ لئاسم Âإ ]ثا*(ملا عــــ%زوت يأ[ عــــ%زوتلا ةلأسم زواجتي« هنأ
FG ةمئاق ة5جوزلا نإف ]...[

H ~لا الpq%تعL*G فالتخالا نطاوم ةركذملا تددعو 35.»ةفلتخم دعاوق ±ع ة5ح5سملاو ة5مالسإلا 
 ردصd نأ د9الو ،ةدdدش دويقو طوopq الإ قالطلا حي4ت الو ،تاجوزلا ددعت حي4ت ال ة5ح5سملا نأ اهنمض نمو ،L*Gتع%pqلا L*Gب
ç\اضق مح ه9

H لملا ةمحملا نم
+

FG ة5جوزلا نأو ،ةصتخملا ة5
H ل9 دقعلا ماربإ درجم9 متت ال ة5ح5سملا dسوقطلا ةماقإ اهمزل 

G\وناق دوجو اهل نوكd ̈¥ح نهاÃلا دd ±ع ة�5يدلا مسارملاو
H، لا نأوpqءانبألا [(تعت ال ة5ح5سملا عئا ÀqيعL*G جاوزلا مت اذإ الإ 

 ة5مالسإلا ةع%pqلا تقSُِط ول هنأ ةحراش باSسألا ەذه ±ع اهتجُح ةركذملا تَ�َب 36.ةح5حصلا ]ة5ح5سملا[ ة�5يدلا ةق%�طلا9
FG
H لل اًقفو دقعُت مل تاج%ز نع ةجتانلا ةونبلا9 فا̈(عا كانه نوك5س ث%راوملاpq%ال~ وأ دحأ ول ̈¥ح ،ة5ح5سملا سوقطلاو ةع 

 طاSقألل ماعلا H±ملا سلجملا بلاط اذهلو L*G«.37يح5سملا ىدل ةÀألا ماظن مئاعد« عéعG*(س يذلا رمالا ،H§5سم اهيفرط
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 ةلأسم ±ع فالخ يأ راث اذإف .ة5مالسإلا ةع%pqلا ماحأل اًقSط ةك̈(لا عــــ%زوت دح دنع عوpqملا ]فوقو[«ـ9 ا9اSلاو سكذوثروألا
أ بس�لا لئاسم وأ .ة5جوزلا

×
FG لصفلا ل5ح

H الوأ فالخلا اذه
ً

لملا ةهجلا Âإ 
+

 ة5نمض ةضdاقم ة%ؤر انه اننكم%و 38.»ةصتخملا ة5
FG تا5ح5سملا ءاس�لا اهب عتمتت Ḧ¥لا ةل5لقلا تازا5تمالا نم دحاول

H مY، و�H ط نثرو اذإ نهنأSلل اًقpq%نث*(س ة5ح5سملا ةع 
GH FG¥مضلا ط%�فتلا ن¼لو .روكذلا عم يواس7لا9

H يد قطنم هل قحلا اذه¥GH لئاسمل هفصوب لا%روس ب5لص صمقلا هحضوأ 
�SªGي ال ،يويندو ñHلاع نأش اهراSتعا9 ثا*(ملا

H لخدتلا ةس�ن¼لل FG
H وأ ،هم5ظنت FG

H ل اًقفو هترادإpq%اللعم 39،اهتع
ً

 داضتلا كلذ9 
FG
H ةس�ن¼لا فقوم FG

H لأسم م5ظن7ب كسمتلا¥̈H جاوزلا نأ ُث5ح ،قالطلاو جاوزلا FG
H وه ة5ح5سملا À أ نمÀسلا ةس�ن¼لا راSةع 

FG هل9اقم نوكd نأ نكمd ام �H ةعSسلا راÀألا(
H مالسإلل ةسمخلا نا~رألا مالسإلا(، FG

H م5ظن7ب هسفن كسمتلا راهظإ مدع ل9اقم 
 .ثا*(ملا لئاسم

H FG(%*(لÄإلا سلجملا رود ìتنا
H لصفلا FG

H رمتسا ن¼لو ،1955 ةنسل 462 مقر نوناقلا رودص دع9 قالطلا ةلأسم 
 ماحأل ةSس�لا9 محلا ة5عÀq ىدم ±ع ًءانب قالطلا9 ة5ندملا مÄاحملا مهل تمح نمل جاوز حــــ%Yت ءاطع,ب هصاصتخا
 .ل5جنإلا

FG 1955 ةنسل 462 مقر نوناقلا صن
H ماحألا ردصت« نأ ±ع ةسداسلا هتدام FG

H ملا9 ةقلعتملا تاعزانملاY%L*G غ)* 
 مل ن¼لو 41،»مهتع%pqل اًقSط ،نوناقلا اذهب لمعلا تقو ةمظتنم مÄاحم مهل نيذلاو 40ةلملاو ةفئاطلا يدحتملاو L*Gملسملا
dة5ئاضقلا تاهجلا ەدمتعتس يذلا ردصملا وه ام نوناقلا ددح FG

H قيبطتو *(سفتو مهف Àqملسملا *(غ عئاL*G، دحأ كلذ نا~و 
FG ة5ساسألا باSسألا

H لا ة5نوناقلا صوصنلا د5حوت مدع¥̈H dُط محSاهق FG
H اضقdيح5سملل ة5صخشلا لاوحألا اL*G، رودص ̈¥حف 

FG ضقنلا ةمحم مح
H رأ مقر نعطلاÕثالثو ة5نامث ةحئال ماحأ نأ9 ة5صخش لاوحأ ة5ضق 1942 ةنسل ةعL*G جاوSقيبطتلا ة 

FG ،اه*(غ نود
H احملا ضع9 تنا~ 1973،42 وينوي نم سداسلا ةسلجÄبناج نم ةمدختسملا ل5جنإلا صوصنل اًقفو محت م 

 ةعس7ل قالطلا حي4ت Ḧ¥لا L*Gثالثو ة5نامث ةحئالل اًقفو ىرخأ مÄاحم محت امنÚب 43،انزلا ةلعل الإ قالطلا رظحت Ḧ¥لاو ،ةس�ن¼لا
 .باSسأ

 ،)ة5ل5جنإلاو ة5ك5لوثاÃلاو ة5سكذوثروألا( ةثالثلا فئاوطلا ءاسؤر جاجتحا9 ،1955 ةنسل 462 مقر نوناقلا رادصإ ل�Õق
ß،44 FGانلا دSع لامجل ةركذم9 اومدقتف

H علاو عساتلاpq%ءاج 1955.45 [(مت4س نم ن FG
H مL̈G ان¼لا ضا̈(عا ةركذملاÝةثالثلا س 

ªGلd نوناقلا نأ مغرو ،هنأل كلذو .نوناقلا اهل سركH d̈¥لا ،L*Gملسملا *(غو L*Gملسملا L*Gب ،ة5نمضلا ةاواسملا مدع ±ع
H FG

H 
FG لصفلا9 ةصتخملا ،ة5عpqلا مÄاحملا هصوصن

H ملسملل ة5صخشلا لاوحألا لئاسمL*G، لصفلا9 ةصتخملا ة5لملا سلاجملاو 
FG
H ملسملا *(غل ة5صخشلا لئاسملاL*G، هنأ الإ FG

H معلا هق5بطت±H لأ دقªG تلمتشا هصوصن نأل كلذو ،طقف ة5لملا سلاجملا 
FG وضعك ة5عpqلا ا5لعلا ةمحملا س�ئر قاحلإ ±ع

H لا ءاضقلا لاجر ة%�ضع تزاجأ ام~ ،ضقنلا ةمحمpq�H، نيد لاجر مهو 
L*G، FGملسم

H احملاÄدجلا ة5نطولا مdب 46اهتاجرد فالتخا ±ع ةدÚلا ±ع صني مل امنÒq
Hسلاجملا ءاضعأ9 قلعتي ام5ف هسفن ء 

FG ةثالثلا سÝان¼لا تأر ام~ .ة5لملا
H نوناقلا نأ ،ةمدقملا ةركذملا dيح5سملا لوحت با9 حتفL*G نوناقلا راشأ ُث5ح ،مالسإلل 

FGرط ءامتنا مدع Â �Hوألا ،L*Gملسملا *(غ ±ع ة5مالسإلا ةع%pqلا قيبطت امهيف نكمL*G dتلاحل
H اهسفن ةفئاطلاو ةلملل ىوعدلا 

FGرط دحأ *(يغت �H ة5ناثلاو ،ىوعدلا ةماقإ لSق
H د ىوعدلاdهتناá47.ىوعدلا *(س ءانثأ مالسإلل ة5ح5سملا نم ا 

ش
-

 48،دع9 ام5ف ثلاثلا ةدونش ا9اSلا حبصأ مث م5لعتلا فقسأ نا~ يذلاو ،ةدونش اSنألا ةسائرب ةنجل سداسلا سل*(ك ا9اSلا ل
 ةركذم ةنجللا ەذه تلسرأ 49.ن%�خآ صاخشأو ة5ك%*(لÄإلا ة5لÃلا9 ة5صخشلا لاوحألا ذاتسأ لا%روس ب5لص صمقلا ة%�ضعو
FG لدعلا ةرازول

H اثلا\G
H علاوpq%ت|أ نم ن�Õم ةغا5ص ةرازولا ةلواحم ءانثأ ،1962 رpqملسملا *(غل ة5صخش لاوحأ نوناق عوL*G.50 

FG ،ةس�ن¼لا رظن ةهجو نم ،اهنيمضت متي نأ بجH d̈¥لا ة5ساسألا ئداSملا ةركذملا تسرأ
H ملاpqةرازولا بناج نم دعُملا عو، 

 »ةج%éلا ةدحو« أدSم لثم%و  51.انزلا ةلعل الإ قالط ال هنأو ،لاصفنالا باSسأو ،ةج%éلا ةدحو أدSم :ئداSملا ەذه نمض نمو
FG ة5عامتجالاو ة5حورلاو ة5نوناقلا هتيعÀq ةج%éلا دقعل ÜHعت Ḧ¥لا ة5ساسألا ئداSملا دحأ

H الأ وه ه9 دوصقملاو .ة5ح5سملا 
dرط نم يأ ذخأFG

H يأ جاوزلا Àq~كلذ مت ءاوس ،ن%�خآ ءا FG
H وناق راطإ\G

H دم جاوز دقع بجوم9 يأ\G
H يد جاوز وأ¥GH عب7ي ال 

%Àq ءا~pqلا دحأ ذخأ اذإ عبطلا9 وأ ،ةج%éلا مامتإل ةمزاللا ة5س�¼لا سوقطلا
*

FG ،»انزلا« يوتسÞ انهو .جاوزلا راطإ جراخ رخآ ا
H 

 ةلودلا نم ه9 ف̈(عملا جاوزلا عم ،»ةáـ5عpqلا ةáـك%pqلا« *(غ رخآ صخش عم س�جلا ةسرامم وهو ،�ÒH¼لا روظنملا
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FG نانثالا َ[(َتعُ%و ،ا�5ًيد وأ ا5ًندم نا~ ءاوس ،عمتجملاو
H ال5لدت 1962 ةركذم تشقان ام~ .»انز« ةس�ن¼لا رظن

ً
 عاSتا بوجو ±ع 

Àq%لصفلا دنع دقعلا ةع FG
H اضقdل اًقفو ةم[(ملا دوقعلا تاذ ة5صخشلا لاوحألا اpq%رط دحأ *(غ ول ̈¥ح ،ةددحم ةعFG

H دقعلا 
 52.اهل اًقفو جاوزلا دقُع Ḧ¥لا ةع%pqلا ±ع F̈HاSلا فرطلل دالوألا ةناضح نوكت نأ ±ع ،جاوزلا ءانثأ هتناdد وأ هSهذم

FG
H ع سداسلاpq م ةغا5ص لجأ نم ةثالثلا ة5ح5سملا فئاوطلا تاعامتجا تأد9 ،1978 وينوي نمpqألا نوناق عوÀة 

قو ،ة%Yملا ة5ح5سملا فئاوطلل
ُ

FG ةرم لوأل عوpqملا مِد
H علاو عساتلاpq%ملا لدُعو ،1980 وينوي نم نpqام5ف ح̈(قملا عو 

قو ،ة5ح5سملا فئاوطلا H±ثمم نم ةلشملا ةنجللا 53تاعامتجا لالخ نم ة5ئاهنلا هتغا5ص تمتو دع9
ُ

 ةنس ة5ناثلا ةرملل مِد
 L*Gيح5سملا مادختسا ةصرف عوpqملا اذه قلغأو 54.نيدلا كرت وأ انزلا وأ ةنا5خلا ±ع ه5ف قيلطتلا باSسأ تYتقاو .1998

 اًقفو قالطلا ±ع لوصحلا اهلالخ نم نكمH d̈¥لا ة5نوناقلا تارغثلا دحأ~ ،ة5ح5سملا لخاد ىرخأ ةفئاطل ةفئاط نم لوحتلل
 55.ةمحملا نم ة5مالسإلا ةع%pqلل

FG
H لأ يذلاو .علُخلا نوناق9 فورعملاو 56 2000 ةنسل دحاو مقر نوناقلا ردص ،2000 ماعªG ةنسل 462 مقر نوناقلا 

1955 FG
H 9أو ،ةع9ارلا هتدامÎ̈ 1955 ةنسل 462 مقر نوناق نم ةسداسلا ةداملا ±ع كلذ مغر FG

H و .ةثلاثلا هتدام�H ةداملا 
L*G FGملسملا *(غ عئاÀq قبطُت اهبجومH 9̈¥لا طوpqلا ددحت Ḧ¥لا

H الف ،ة5صخشلا لاوحألا لئاسم dكÎG
H نأ dناجوزلا نوك 

 462 مقر نوناقلا نا%À لSق ا5ًلم اًسلجم امهتفئاطل نوكd نأ د9 الو ،اهسفن ةفئاطلاو ةلملا نم انوكd نأ د9 ال ن¼لو ،L*Gيح5سم
FG ماعلا ماظنلا عم ةضراعتم *(غ ة5صخشلا مهلاوحأل ةمظنملا حئاوللا نوكت نأ د9ال كلذل ةفاضإلا9 ،1955 ةنسل

H مY، وFG
H 

 .ة5مالسإلا ةع%pqلا قبطُت طوpqلا ەذه نم يأ رفاوت مدع لاح
 
 ةكyاش[م تا-wتارت :ةطv̂خلا مسرب ءدTلا
 

FG ذخألا انيلع L*Gملسملا *(غل ة5صخشلا لاوحألا نوناق نع ثdدحلا دنع
H تعالاSةمئاق ة5سا5سو ة5عامتجا ة45تارت نم "(|أ را، 

FG ةمئاق تا45تا̈(لا ەذه نم ةدحاو ل~
H مهو .ىرخألا يذغت مهنم ةدحاو ل~و ،اهتاذ دح FG

H مهلمجم dبكرملا عضولا نولثم 
FG ا5ًخ%رات ة5فئاطلا تاسا5سلا همظعم تجتنأ يذلا

H مY. ي لاثملا ل45س ±عف�SªG
H ذخألا انيلع FG

H تعالاSضع9 كانه نأ را 
FG اهب ف̈(عملا *(غ فئاوطلا

H مY، وÕاتلاÂH أdملو اهب ف̈(عم *(غ ةفئاط ة dق ا5ًلم اًسلجم اهل نكS462 مقر نوناقلا رودص ل 
FG لصفdُ ،لازي الو ،نا~ ،2000 ةنسل دحاو مقر نوناقلا ەدعÕو 1955 ةنسل

H اضقdلل اًقفو ة5صخشلا اهلاوحأ اpq%ة5مالسإلا ةع، 
 .GH¥يدلا مهئامتنا نع رظنلا ضغY%L*G 9ملا عيمج ه9 محُ%و ة5ناملع سسأ ±ع مئاق نوناقل اًقفو الو اهتادقتعمل اًقفو س�لو

�SªGي ىرخأ ةطقن
H ذخؤت نأ FG

H تعالاSرا �H ب ة45تا̈(لاL*G ان¼لاÝاهب ف̈(عملا ةثالثلا س FG
H مY، لاو ة5سكذوثروألاÃة5ك5لوثا 

الوأف ،ةلخادتمو ةعونتم سسأ ±ع ة�5بم ة45تا̈(لا ەذه .ة5ل5جنإلاو
ً

، dُقألا لثمSيح5سملا ة5بلاغ سكذوثروألا طاL*G FG
H مY نم 

FG تأش� ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا نأ ام~ ،ددعلا ث5ح
H مY ع± dلوسرلا سقرمرام د، FG

H يدال5ملا لوألا نرقلا، 
FG ىرُت ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا لعج خــــ%راتلا اذه .اذه انموي ̈¥ح ةرمتسمو

H مY 9تعاSتنا~ ام~ .»مألا ةس�ن¼لا« اهرا 
FG سكذوثروألا طاSقألا ةمهاسمل

H طولا لالقتسالا ةكرح¥GH، ة5نالع مهضفرو
ً

FG درو امل 
H رداصلا لالقتسالا نالعإ FG

H نماثلا 
FG تا5لقألل ا5ناط%�ب ةdامح ±ع لمتشا يذلاو ،1922 ريا[(ف نم ن%pqعلاو

H مY، اًرود FG
H تعا9 مهف%�عتSدوهيلا عم ،مهرا، 

G\اط%[(لا ل5ثمتلاو ةdامحلا9 تلSق Ḧ¥لاو ،ةÕ5وروألا لوصألا تاذ تا5لقألا فالخ ±ع ،»ة5نطولا تا5لقألا«
H.57 ريدجلا نمو 

FG دَدَشÞُ ام ًةداع هنأ ،انه ركذلا9
H قلا تا9اطخلاSلا لوخد نأ ±ع ة5سكذوثروألا ة5طÃم ة75ناتس¹و[(لاو ة5ك5لوثاY ~حاصم ناSًا 

 باذتجال ة5بطو ة5م5لعت تامدخ مدقت تنا~ Ḧ¥لا ة%*(شíتلا تا5لاسرإلا ±ع ا�5ًبم نا~ امهراش7نا نأو ،H[\وروألا ذوفنلا ةدا%éل
FGو .سÝان¼لا L*Gب ةمخض قورف ءاسرإل تقولا عم قبس ام ل~ ىدأ 58.فئاوطلا ەذهل سكذوثروألا طاSقألا

H نم راطإلا كلذ 
�H FGو ،ةثالثلا سÝان¼لا L*Gب ام ةdدئاقع تافالتخا كانه نأ�H 9ولا مهملا

H ل45س ±عف ،ة5سقطو ة5توهال تافالخ اهلمجم 
 ةقالع مهف دعاسÞ .ة5سكذوثروألاو ة5ك5لوثاÃلا L*Gتس�ن¼لا ه9 ف̈(عت املثم تونه¼لا9 ة75ناتس¹و[(لا ةس�ن¼لا ف̈(عت ال لاثملا
الصأ ةدوجوملا ةوقلا ةقالعل انل5لحتو انمهف ±ع ،هتاذ دح9 ة5صخشلا لاوحألا نوناقÀq 9اSم لشo طSترت ال Ḧ¥لا ،ەذه ةوقلا

ً
 

FG
H ناوق عــــ%راشمL*G ح5سملل »ةدحوملا« ة5صخشلا لاوحألاL*G FG

H مY. 9ة5موقلا ةدا5سلا ةركف تمدخُتسا ،كلذل ةفاضإلا 
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FG 5195 ةنسل 462 مقر نوناقلا اهساسأ ±ع ردص Ḧ¥لا باSسألا دحأ~
H إلا ةركذملاdام وهو 59،نوناقلل ة5حاض dتعا نكمSەرا 

 .ة%Yملا ة5موقلا ةلودلل ة5نطولا ةدا5سلا اهيف دسجتت Ḧ¥لا تاحاسلا دحأ اهراSتعا9 ةÀألا ة%ؤرل اًد5سجتو اًدادتما
�SªGي ىرخأ ة45تارت

H ذخؤت نأ FG
H تعالاSدحلا دنع راdناوق نع ثL*G ملسلا *(غل ة5صخشلا لاوحألاL*G، و�H لا ة45تا̈(لا¥̈H ¹دن7س 

 ة5صخشلا لاوحألا نوناقل اهم5ظنت نع عفادd اًفقوم ةس�ن¼لا ذخأ نأ لهاجت اننكمd الف .L*Gنطاوملل ة�5يدلا ة%�هلا ساسأ ±ع
FG ثدحd نا~ ،L*Gيح5سملل

H ~ة%�ي�ب تا*(غت عم يزاوتلا9 ةرم ل FG
H ملا عمتجملاYتا*(غتلا ەذه نم يأ طختت مل .ي FG

H ~ل 
FG يداصتقالا حاتفنالاو 1952 ةروثو GH¥طولا لالقتسالا ةكرح L*Gب ام- اهتاطحم

H سلاSيك̈(لا -تا�5يعSعمتجملل ة5فئاطلا ة 
ÎGئاطلا ءامتنالا ÜHخت مدع .اهيلع تق9أ سكعلا ±ع ل9 ،يYملا

H نطاومللL*G مل س�سأتلا ذنمpqلمح ،ة5نطولا ةلودلا عو 
FG ا5ًلجت "(|أ حبصأ يذلاو ،ة�5يدلا ة%�هلا ساسأ ±ع داهطضالا نم ززع يذلا رمألا ،GH¥يدلا G*(يمتلا Yنع هتاذ دح9

H ةا5حلا 
 ساسأ« اهراSتعا9 اهتيمهأ ةÀألا دقفت مل ،اًضdأ تا*(غتلا ەذه رادم ±عو .تا�5يعSسلا ذنم Y%L*Gملا L*Gنطاوملل ة5مويلا
 لوح عاYلا لزع مدع انيلع كلذل ،ة5فئاطلا اهßانع لمشÞ ام9 ة5نطولا ة%�هلا قلخل ة5ساسألا تاحاسلا ىدحïو »عمتجملا
 لاوحألا نوناق ةعقوَم د5عت Ḧ¥لا ةلثمألا ضع9 م5لïو ،GH¥يدلا داهطضالا قا5س نع L*Gيح5سملل ة5صخشلا لاوحألا نوناق
FG ة5صخشلا

H ف .قا5سلا اذهÎG
H لا ن%رارقلا ردص ،1971 [(مفونSبا�%L*G س مقرSروتسد رادصإ دع9 1971،60 ةنسل ة5نامثو ةع 

FG لمش اهدعÕو »عــــ%7pqلل �ÒHئر ردصم ة5مالسإلا ةع%pqلا« نأ ±ع Âوألا ةرملل ة5ناثلا هتدام تصن يذلاو 1971
H دعتdهل 

 ءاضعألا نم ةثالث باحس�ا مغرب لdدعتلا اذه ررُم دقو ،»عــــ%7pqلل �ÒHئرلا ردصملا ة5مالسإلا ةع%pqلا« نأ ±ع 1980 ةنس
 ±ع اًضا̈(عا ،ءاتفتسالل اهحرط لSق اهيلع ةقفاوملل ة%روتسدلا تالdدعتلا اهيلع ترم Ḧ¥لا بعشلا سلجم ةنجلL*G 9يح5سملا
 تاداسلا رونأ دهع L*Gيح5سملا نم *(ث¼لا فصd ماع هجوÕو 61.عــــ%7pqلل �ÒHئرلا ردصملا ظفل ±ع ف%�عتلا »لا« ةفاضإ
FG نويح5سملا اهشاع Ḧ¥لا لحارملا أوسأ ەراSتعا9

H مY ؛ةثيدحلا oسíيدلا داهطضالا ثادحأ رتاوت ب¥GH اهل ضرعت يذلا 
FG ةكناخلا ثادحأ لاثملا ل45س ±ع اهنمض نمو ،نويح5سملا

H و 1973.62 ةنسFG
H سلا دقع رخاوأSم9 رهزألا مدقت تا�5يعpqعو 

H FG§5سم GH¥يد رمتؤم ةماقإل ةس�ن¼لا تعد اهنيحو ،دودحلا ةماقïو مالسإلا نع نيدترملا مادعإل 1977 ةنس ةدرلا نوناق
H 

FG ة%ردنكسإلا
H ع عباسلاpq ةسرامم ة%�حو ،ةد5قعلا ة%�ح تنمضت ةفلتخم تاعوضوم رمتؤملا اذه شقانو ،1977 رياني نم 

L*G FGيح5سملا ل5ثمتو ،صرفلا ؤفاتو ةاواسملاو ،H§5سملا جاوزلاو ةÀألا ةdامحو ،ة�5يدلا رئاعشلا
H 63.ة5با5نلا تائيهلا dلد 

FG ،ةنطاوملا ةلأسم9 ماع هجوب ةطSترملا ىرخألا عيضاوملا F̈Hا9 عم H§5سملا جاوزلاو ةÀألا لوح شاقنلا عضو
H ن رمتؤم

ُ
 مِظ

FG ةط9ا̈(م لئاسم اهع5مج اهراSتعاL*G، 9يح5سملا دض جف G*(يمت ه9 نوناق ح̈(قم ±ع ضا̈(عالل
H لا قطنملا¼�ÒH يدئاقعلاو 

FG طSترتو
H اهرهوج oيح5سملا روعشL*G 9يدلا داهطضالا¥GH. قعأ ام وهوSم ةغا5صو ةثالثلا ة5ح5سملا فئاوطلا عامتجا هpqعو 

قو ،1981 ةنس لدعلا ةرازول مدق يذلاو 1978 ةنس نم ةdادL*G 9يحسملل ة5صخشلا لاوحألل دحوم نوناق
ُ

 ة5ناثلا ةرملل مد
أ( 1998 ةنس هلdدعت دع9

×
 ،L*Gيح5سملا ىدل ßاعم GH¥يد زمر مهأ وهو ،ةدونش ا9اSلا عضوب تا�5يعSسلا تهتناو .)اًق9اس هل *(ش

 ماحأ ±ع ةس�ن¼لا ضا̈(عا ة%ؤر اًضdأ مهملا نم .تاداسلا رونأ نم رارق9 يوباSلا هSصنم نع هلزعو ة%[(جلا ةماقإلا تحت
G\اث جاوز حــــ%راصت جارختسا9 اهمزلت Ḧ¥لا ةمحملا

H FG
H ة5فلألا نم لوألا دقعلا، FG

H يرادإلا ءاضقلا ةمحم نم مح نم "(|أ ءوض 
FG تصن Ḧ¥لاو ،)L*G )2004طنطسق ءافو ةمزأ دع9 ةرداصلا

H د اولوح نيذلا صاخشألل قحلا ءاطعإ مدع ±ع اهلمجمdمهتنا 
 [(|أ نم دحاو كلذ التو 64.ةدdدجلا ةناdدلا9 ة5مسرلا مهقاروأ جارختسا9 ىرخأ ةرم ة5ح5سملل مث مالسإلل ة5ح5سملا نم
FG ةلودلا سلجم9 يرادإلا ءاضقلا ةمحم تمح امنيح ةلودلاو ةس�ن¼لا L*Gب 65تارتوتلا

H ع عبارلاpq مازل,ب 2006 سرام نم 
G\اث جاوز حــــ%Yت ءاطع,ب ة5سكذوثروألا ة5طSقلا ةس�ن¼لا

H سل قالط مح ±ع اولصح صاخشألíەذه تنا~ 66.انزلا *(غ رخآ ب 
G\اث جاوز حــــ%Yت ءاطع,ب ةس�ن¼لا مازل,ب ةمحملا اهيف لخدتت ةرم لوأ

H، تسلاو ةعساتلا ةداملا ±ع ًءانبL*G ة5نامث ةحئال نم 
FGو .)اهل ةراشإلا قبس( L*Gثالثو

H 2008 ةنس، �pq لاSدعتلا ضع9 ثلاثلا ةدونش ا9اdثالثو ة5نامث ةحئال ±ع تالL*G FG
H ةد%�جلا 

 ىرخأ باSسأل قالطلا حي4ت تنا~ Ḧ¥لا داوملا �Hو ،L*Gسمخو ة5نامث ̈¥حو L*Gسمخو L*Gنثا نم داوملا ءاغلإ تنمضت ،ة5مسرلا
L*G FGسمخ ةداملا9 مهلاد7Sساو ،انزلا *(غ

H لاو ،ةلدعملا ةحئاللا¥̈H هنأ ±ع تصن dل زوجÃجوزلا الL*G قيلطتلا بلط oسíانز ب 
FG »انزلا« ف%�عت لمتشاو ،رخآلا جوزلا

H دعتلاdتقت ال ،لاعفألا نم عساو قاطن ±ع تالY 9لاYGثإ ±ع ةروSةعقاو ثودح تا 
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FG 68 2010 ةمزأ يزاوتل ةفاضإلا9 67.اهسفن »انزلا«
H عجن ثادحأو )2010( ةتاحش ا5ل5ما~ ةمزأ9 ة5صخشلا لاوحألا نوناق 

 .)2010( يدامح
FG تا5ح5سملا ءاس�لا عقوم ة%ؤر مهملا نم

H لخاد ردنجلا ساسأ ±ع ةمئاقلا ة45تا̈(لل ةفاضإلا9 ،ةق9اسلا تا45تا̈(لا ءوض 
FG يأ ،هجراخو �ÒH¼لا عمتجملا

H ملا عمتجملاYإف .ماع هجوب يÂ ب ة45تا̈(لا بناجL*G يناملعلاL*G إلاوÄةس�ن¼لا لخاد سو*(ل، 
FG اهيلإ انÀqأ Ḧ¥لا

H أ كانه ،ةقرولا نم قباس ءزجdب ة45تا̈(لا اًضL*G امهضع9 نع لزعم9 نالمعت ال ناتي4تا̈(لا ناتاه .ءاس�لاو لاجرلا 
FG لاجرلا ±ع تونه¼لا ة%Yح مهاس7ف ،ضعSلا

H ءاس�لا عضو FG
H ترمSدأ ة\G، وجرلا قوفتلا اذهÂH dأ\̈H ب عتمتلا نأ نمSضع 

 ن¼لتمd ال ÂHاتلاÕو ،تانها~ نحSصd نأ نهنكمd ال تا5ح5سملا ءاس�لاف ،ءاس�لل اًحاتم س�ل ةس�ن¼لا لخاد ة5حورلا تاطلسلا
 نعضخا ءاس�لا اهيأ« و )3 :11 وك 1( »لجرلا وه ةأرملا سأر« لثم ل5جنإلا صوصن ضعSل اًدان7سا كلذو ،نيدلا *(سفت ةطلس
 ءاس�لا حلاصم عبطلا9 69.)23 -22 :5 فأ( »ةس�ن¼لا سأر اًضdأ حيسملا نأ ام~ ،ةأرملا سأر وه لجرلا نأل برلل ام~ ن¼لاجرل
 بصانملا9 نهعتمت نأ GH¥عd امم ،ا5فارغجلاو ةقSطلا اهنمض نم ةفلتخم سسأ ±ع فلتخت دقف ،ةدحوم تس�ل تا5ح5سملا
 بصانملا ەذهب ءاس�لا عتمت مدع ن¼لو ،ةس�ن¼لا لخاد اًع5مج تا5ح5سملا ءاس�لا عقوم *(يغتل لحلا نوكd نل ة5تونه¼لا
Þةوق9 مهاس FG

H أ روصتملا نمو ،ةس�ن¼لا لخاد ة%ردنج ةوق ة45تا̈(ل خيس̈(لاdألا لخاد تاقالعلا لثتمت نأ اًضÀة5ح5سملا ة 
FG ة45تا̈(لا ەذه �Hدتس¹ .ة45تا̈(لا ەذهل ة5جذومنلا

H Àqو ،ءاس�لا ±ع لاجرلا ة5لضفأ اهح�H قا5سلا نع لزعم9 ةنوكم *(غ 
FG لاجرلا عضت ة5عامتجا راودأل ه5ف خَسرُي يذلاو ،ه5ف تأش� يذلا ÈHا5سلاو يداصتقالاو �Hامتجالا

H ءاس�لاو ةدا5قلا عقوم 
FG
H تلا عقومSتو ،ة5ع�Õب ،ربدتلاو ةمحلاو ة5عوضوملا لثم تافص9 ةلوجرلا طÚت امن�Õة5فطاعلاو فعضلا9 ةثونألا ط 
ç\امح رود بناج Âإ ،مهتاعامجو مهÀأ لخاد يدا5ق رود بعل لاجرلا نم عقوتت ة5ئانثلا ەذه .ة5عافدنالاو

H يدأتو¥]H ءاس�ل 
 نمو .ةdامح نم هنم عقوتم وه ام *(فوت ±ع لجرلا ةردق نم عب�ي ةلوجرلا ن%�كت نم ÈHاسأ ءزجف .رمألا مزل نإ مهتاعامج
0Gا̈(لا« ةم5قل ةس�ن¼لا ءاعدتسا ەا7Sنالل تفلملا

H« FG
H امحلا بناجلا ه5ف تذخأ راطإ\ç

H تا5ح5سملا ءاس�لا عم يوبألا اهرودل، 
FG درو ام وهو ،كلذ رمألا بلطت امدنع

H لا ةركذملا¥̈H لا اهلسرأSاًق9اس اهل *(شأ( 1962 ةنس لدعلا ةرازول سداسلا سل*(ك ا9ا(، 
 ةناdد *(يغت بíسo تنا~ ول ̈¥حو فورظلا تنا~ امهم ،تا5ح5سملا ءاس�لا ±ع ةعاطلا ت�ب قيبطت ةس�ن¼لا اهيف تضفر Ḧ¥لاو
FG ة5جوزلا ةا5حلا« نأل كلذو جوزلا بهذم وأ ةلم وأ

H 0ا̈(لاو قافتالا ±ع ة�5بم ة5ح5سملاG
H حملاوSالو ة dنأ نكم dلخد 

FG ءاج ام~- »لاوحألا نم لاح9 اهيف ماغرإلا
H مL̈G 0ا̈(لا( اهسفن ةم5قلا �دَتس¹ُ ال ن¼لو .ةركذملاG

H( دحلا دنعdءاس�لا نع ث 
L]G FGغري Ḧ\اللا

H اللاو ،قالطلا\̈H dةس�ن¼لل نأجل FG
H لا نأ ةس�ن¼لا ىرت ال ف5ك .ةلاحلا ەذهSءاق FG

H اهيفرط ةدارإ نود9 ةج%ز، 
G\اثلا جاوزلاو قالطلا9 مح ±ع لوصحلا نم نانكمتي نل امهنأل طقف

H، 9ان7ي ام وهو ،ماغرإلا لاشأ نم لش هFG م5قلا عم 
FG ة5جوزلا ةا5حلا اهيلع GH¥ب�ت Ḧ¥لا

H ؟ة5ح5سملا 
 

 ةمتاخ
 
GH FG¥يدلا زيامتلل ةحاس ìHف ة5عSتلاÕو ،GH¥يدلا محلا تاحاس دحأ اهراSتعا9 ةÀألل ا5ًخ%رات خِسُر دقل

H دع9 َطختي مل عمتجم 
FG ة5فئاطلا هت4يكرت

H تعال كلذ ىدأ .هلخاد9 ة5عامتجالا تاقالعلا نوئش ةرادإSملا راSتاقالعلل ةمظنُملا ئدا FG
H ألاÀ ة5ح5سملا 

 ة%ؤرلا ±ع اYًتقم ەراSتعا9 كلذ ة%ؤر مدع مهملا نمو ،H§5سملا نامdإلا نم ةدمتسم ةdدئاقع ئداSم اهراSتعا9 ة%Yملا
 لماوعلا نم *(ث¼لا تمهاس دقو .L*Gيح5سملا ة5بلاغ اهب كسمتي Ḧ¥لا ةد5قعلا نم ءزج اًضdأ هن¼لو ،ةسسؤم~ ةس�ن¼لل ة5مسرلا

L*G FGلعافلا نم *(ث¼لاو
H ا5سلا مالسإلا تاعامجو ةس�ن¼لاو ةلودلا مهنمض نم ،كلذل خيس̈(لاÈH انه لاؤسلا .هسفن عمتجملاو 

G\دم نوناق مادختسا ەاجت ة5ح%رألا9 ةHá§5سملا ةáنطاوملا رعش�س له وه
H FG

H دش قا5سdان7ي ام وهو ،ة5فئاطلا دFG عم 
 اهيف »ط%�فت« وأ ،ةدهطضملا هتعامجل »ةنا5خ« [(تع5ُس اذهك نوناق مادختسا نأ9 مهدحأ رعشÞ نأ نكمd له ؟مهداقتعا

FGو
H تقم تس�ل ةعامجلا ەذه ؟اهيلإ ءامتنالاYأ لمش¹ اهن¼لو ،ةس�ن¼لا ةسسؤم ±ع طقف ةÀرئاود ل~و هئاقدصأو هتلئاعو هت 
 .�Hامتجالا همعد
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FG نأ دقتعأ
H ب كسمتلل ةَدَهَطضُملا تاعمتجملا ل5مت ام ًةداع ،داهطضالا قا5سSلا اهضعSضع، FG

H يذلا فنعلا ةهجاوم 
dلا دعاوقلا تنا~ ول ̈¥ح ،اهيلع سرام¥̈H ا5ًلخاد تاعمتجملا ەذه محت �H نيدوجوملل ةملاظ دعاوق FG

H ةشاشه "(|أ عقاوم 
FG .ه5ف ةعامجلا دجاوتت يذلا [(|ألا عمتجملا نع لزعم9 دعاوقلا ەذه نوكتت الو .اهلخاد9

H ةلداعملا ەذه، dُءاس�لل فاض 
FG ءاس�لاف ،نهردنج9 طSترم دdدج ءبع تا5ح5سملا

H نم نه ظفاحملاو يوبألا انقا5س dندسج »Àqةعامجلا »ف. 
FG هفYت لمشÞ ام9 صخشلل ماعلا F̈Hالخألا كولسلا9 ةطSترم ةdدام تالُثمت هل ،ضافضف �Hامتجا موهفم وه »فpqلا«و

H 
 .صخشلاL*G 9ط5حملا ماحأ لالخ نم G¥بُت Ḧ¥لا »ةعمسلا« لوح روحمتت ،ة5عامتجا تالثمت اًضdأ هلو هتا5ح طمنو ەدسج
FG نهقح نم ءاس�لا درجُت انهو

H تلاYف FG
H امتجالا كولسلل ةلوبقملا طامنألا جراخ نهتاويح�H ؛اهجراخو نهتعامج لخاد 

 يأف .اهيلإ L*Gمت�ي Ḧ¥لا ةعامجلا لمش7ل دتمت امنïو ،يدرف لشo نهيلع ةعقاو *(غ ءاس�لا تارا5تخا تاعSت نوكت ام ًةداع هنأل
ةصاخ ،ه5ف ندجاوتي يذلا عسوألا عمتجملا وأ ةعامجلا دعاوق نع ءاس�لل جورخ

ً
 [(تعdُ دق ،ةدهطضم ةعامجل L*Gمت�ي نك ول 

FGو .داهطضالا سرامت Ḧ¥لا ةعامجلل اًفعاضم اًراصتنا
H راصتنالا نع *(بعتلا، Þُءاس�لا نم رداصلا لوبقملا *(غ كولسلا مدختس 

FG
H مل نيذلا ،اهلاجرو ةدهطضملا ةعامجلا9 ل5كنتلا dموعزملا مهرود اوسرام FG

H ەذه بعلت .مهتعامج ءاس� ±ع ةرط5سلا 
FG اًرود ة5ك5مانيدلا

H ¹تق%�ط9 تا5ح5سملا ءاس�لا ±ع طغضلا ل5كشL*G، وألاÂ �H ةعامجلا »ل5ثمت« ة5لوئسم9 مهد%وزت FG
H 

  .نهتعامج لخاد ة9اقرلل ةضرع "(|أ نهلعجت اهنأ ة5ناثلاو .نهتعامج رهظمل ساعنا نهراSتعا9 ،عسوألا عمتجملا
 س�ل ر%�متل ةحاسم ìHف ،ةمئاقلا ة5عامتجالا تاقالعلا جاتنإ ةداعإ تاودأ ىدحإ اهراSتعا9 ،اً%روحم اًرود ةÀألا بعلت ام~و

 ظافحلا دعُ%و .ة�5يدلا ة%�هلا اهنÚب نمو ،ة5عامتجالا تا%�هلا اًضdأ ن¼لو ،ثا*(ملا لالخ نم ةdداملا ةو"(لا وأ تانيجلا طقف
FGو .ا5ًعامتجاو اdًددع ةعامجلا ماوق ±ع ا*ظافح ةÀألا ±ع

H امتجا معد رئاودل ة5ئرم جذامن ه5ف دجوت ال يوطلُس قا5س�H 
FG رامث7سالا حبصd ،ة%Àألا تاقالعلا قاطن جراخ

H ألاÀة FG
H فده هتاذ دح

ً
ةصاخ ،اهدارفأ لSقتسم نمؤي ا

ً
 تاقSط نم اونا~ ول 

FG اهرودل ةفاضإلاÕو .ةعامجلا ءانب زئا~ر دحأ~ ة%éكرم ة5مهأ ةÀألل ÜHعd قبس ام ل~ .رقفأ ة5عامتجا
H ألاف ،ة�5يدلا ةئش�تلاÀة 

 امنïو ،�ÒHجلا ل5ملا انه ة5ناس�جلاGH 9¥عأ الو .هتÚناس�ج ±ع ةرط5سللو درفلا ردنج ل5كش7ل ة5ساسألا تاحاسلا ىدحإ
FGو .ماع هجوب ة5س�جلا ةا5حلا ةسرامم

H ة5س�جلا ةا5حلا ةسراممل ا5ًعامتجا لوبقملا د5حولا راطإلا وه جاوزلا ُث5ح ،انعمتجم، 
 نادقف9 مصوت جاوزلا راطإ جراخ س�جلا ةأرما تسرام اذإف ،صخألا9 ءاس�لا ة5ناس�ج لوح فpqلا موهفم روحمتي ُث5حو

Àqكانه نا~ ول ̈¥ح ،لاجرلا »انز« نم [(|أ ءاس�لا »انز«ـل ة5عامتجالا ةفلتلا حبصت .اهط5حم لمش�ل مصولا دتم%و ،اهف 
FG ةاواسم

H ف ،لاجرلاو ءاس�لا نم رداصلا هسفن لعفلا ±ع »انزلا« ةفص قالطإÎG
H 5سملا عمتجملا§H ط فاضتSدج ةقdةد 

�SªGي ة5عامتجالا هتيعÀq جاوزلا دمتسÞ ̈¥حف ،ةس�ن¼لا بناج نم H§5سملا جاوزلا ف%�عتب طSترت Ḧ¥لاو ،ة5ك5مانيدلا ەذهل
H نأ 

dلل لثتمpqكلذلو ،ة5س�¼لا طو dُدملا جاوزلا [(تع\G
H FG

H لا عمتجملا¼�ÒH »ي انهو .ةأرما وأ لجر ه9 ماق ءاوس ،»انز�SªG
H نوكن نأ 

 ءاس�لا عيمج س�ل نأ كاردإ مهملا نمو ،ةمحملل ءوجللا دنع ة5ح5سم ةأرما يأ اهب موقتس Ḧ¥لا تا9اسحلا�H 9و ±ع
FG نعطلا9 ةطSترملا ة5عامتجالا ةفلتلا ەذه لمحت نم نكمتÚس تا5ح5سملا

H »Àqو »نهف»Àqلاو ،نهئانبأو نهتالئاع »ف¥̈H 
�H، FGامتجالا نهمعد رئاود ل~ ةراسخ اهنمث نوكd دق

H قا5س Þيدلا داهطضالا9 ه5ف نرعش¥GH. و%�SªG
H أd7نالا اًضSغ فورظلل ەا)* 

FG ةمحملل نأجل امنيح تا*(ث¼لا اهتلمحت Ḧ¥لا ةلداعلا
H 0املاG

H، ~ام dدع ßGةق%�ط9 ة%�س�لا انبلاطمو انباطخ ةغا5ص اً%رو 
  .تاقSطلا ددعتم تا5ح5سملا ءاس�لا عقومل اًمهف سكعت

G\دم نوناق بلطم ضراعتي ،قبس امل ةفاضإلا9
H ة5صخشلا لاوحألل دحوم oروتسدلا نم ةثلاثلا ةداملا عم حضاو لش 

FG ةلشم دجوت الو .ÂHاحلا يYملا
H ف ،ةداملا ەذه بناوج ل9 تا5عاو انك اذإ كلذSءاس�لل نكمملا نم حبصأ اهبجوم 

 ،ا5ًنمض ةس�ن¼لا هتضdاق يذلا قحلا وهو 70،ة5ح5سملا ةع%pqلل اًقفو L*Gيح5سملا لاجرلا عم يواس7لا9 نثري نأ تا5ح5سملا
FG
H ق ماحإ ل9اقمSرأ ذنم بس�لاو ةونبلا لئاسم ±ع اهتضÕو .قباسلا نرقلا تا�5يعFG

H ا5ًلم *(كفتلا انيلع ،كلذ ءوض FG
H قطنم 

 ةردهملا ةdداصتقالا تا5ح5سملا ءاس�لا قوقح نم دحاول تافتلالا مدع نمضتت دق Ḧ¥لاو ،روتسدلا نم ةثلاثلا ةداملل ان7ضراعم
 ة5ناد5م ثاح9أ بلطتي ام ؛نأشلا اذهب ةحلصملا تاSحاص تا%�لوأ لوح ةفرعملا نم *(ث¼لا انصقني .ا5ًلاح ةعG̈(نملاو اًق9اس
فرط تا5ح5سملا ءاس�لا نوكت ة%�س� تاحاسم قلخو

ً
العاف ا

ً
FG .اهيف ا5ًساسأ 

H لا ±ثُملا ةق%�طلا ەذه ،يريدقت¥̈H dنم اننكم 
 .نهارلا عضولا ÕL*Gو ةاواسملاو ةنطاوملا سسأ ±ع ةمئاقلا انتاراعشو ،ىدملا ةد5ع9 انفادهأ L*Gب قيفوتلا اهلالخ
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 Mu 2021. https://bit.ly/3pagszeمتtس 26
 .سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLالا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس 5
"! روصعلا رم �ع "=>يح(سملا طا_قألا فئاوط دنع مشولا خــــhرات .)2017( ´ن ،حاوسلاو د�hف(hfو ،دوو 6

 .¡م #

"! اشا7 يردق سرد 77
"! اًسورد "¡حو تاغللا ةسردم #

"! اً=Mبخ حبصأو ،رهزألا #
"! كراش .#¼السإلا نوناقلاو نراقملا #«ºرفلا نوناقلا #

 "=>ناوقلا ةمجرت #
"! "=>ترم لمعو ،ة(سºرفلا

 نوناقلاو ةÂألا ة(جولويد2أ :جاوزلا ث2دحت .)2015( ث(fيك ،ونوك ،م .ة(£¿Mلل ارhزوو لدعلل رhزوك قيفوت يويدخلا ةموكح #
!"
"! نÃÄhعلا نرقلا تا2اد£و ÃÄع عساتلا نرقلا #

 Modernizing Marriage: Family Ideology and Law in Nineteenth and Early( .¡م #
Twenties in Egypt( س ةعماج تاعوبطمM=اeسو. 

 .قباسلا ردصملا 8

 .قباسلا ردصملا 9

الد7 ،نوي£وروألا اهيلإ أجل2 ناR مLاحم #Î ةطلتخملا مLاحملا 10
ً

أ .ي¡ملا #�حملا ءاضقلل ماÑتحالا نم 
Ò

"! ت(غل
# 1949. 

"! نوناقلاو ةÂألا ة(جولويد2أ :جاوزلا ث2دحت .)2015( ث(fيك ،ونوك ،م 11
"! نÃÄhعلا نرقلا تا2اد£و ÃÄع عساتلا نرقلا #

 Modernizing( .¡م #
Marriage: Family Ideology and Law in Nineteenth and Early Twenties in Egypt( س ةعماج تاعوبطمM=اeسو.  

 .قباسلا ردصملا 12
 .قباسلا ردصملا 13
 .قباسلا ردصملا 14
"! ة(نوناقلا ةصالخلا .)ةمدقملا( سؤاثول(ف ،م(هاربإ 15

 .قيفوتلا ةع_طم ."=>يسكذوثروألا طا_قألل ة(صخشلا لاوحألا #
 سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLالا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس 16
 .قباسلا ردصملا 17
العف لوئسملا نم .)2010( رماس ،نام(لس 18

ً
 .2021 ر£ تeأ 13 عالطالا خــــhرات ،Muمفون 4 ،قوÃÄلا ،؟#Ø(سملا ةلملا ماظن ما(ق نع 

https://bit.ly/2ZwI7Sd 
"! ردنجلاو ة(fثإلاو ةنطاوملا لوح ة(نطولا تا7اطخلا تاطقس .تف=Mم ،متاح 19

 The pitfalls of the National Discourses on( ¡م #
Citizenship, Ethnicity and Gender in Egypt(. ºقرو ةخس)يداهلا د_ع لامآ .د ف(شرأ نم ،ة. 

 .ةاروتلا رافسأو سلوب سâدقلا لئاسرو ،)نوك(لوثالا( ةماعلا لئاسرلاو )سFسكربإلا( لسرلا لامعأ رفسو ،سدقملا ل(جنإلا #Î ةسدقملا بتDلا 20
 .سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLالا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس
"! طا_قألا اهجرخأو سرط7 سâدقلا ذ(ملت سدنم(لLأ سâدقلا د2 �ع ةلسرملا لسرلا "=>ناوق« 21

الوسر ÃÄع "äثإلا م(لاعتو ،"=>باتك #
ً

 سلوب سâدقلاو 
 .قباسلا ردصملا .»)ة(لوقسدلا( م(لشروأ فقسأ بوقع2 سâدقلاو لوسرلا

 .#ç_قلا مh قتلل اًقفو 22

 .قباسلا ردصملا 23

"! لمألا عاطقناو ة(ح(سملا نع "=>جوزلا دحأ جورخ .2 ،انزلا ةلع .1 24
 وأ ەرقم ملع2 ال ث(ح7 ة(لاتتم تاونس سمخ "=>جوزلا دحأ با(غ .3 ،هتدوع #

 ال لاضع ضرم وأ نونجلا .eMë، 5أ وأ تاونس عــ£رأ نجسلا وأ ةقاشلا لاغشألا7 "=>جوزلا دحأ �ع مÑح .4 ،ه7ا(غ تا_ثêب مÑح رودصو هتامم نم هتا(ح
"! لمألا نادقفو امهدحأ بناج نم كولسلا ةءاسإ .7 ،رخآلا بناج نم "=>فرطلا دحأ �ع ءادتعالا .6 ،ءافش هنم íuرُي

 ةÂÄاعملا ةءاسإ .8 ،حلاصتلا #
 .امهدحأ "u>هرت .9 ،ة(جوزلا تا_جاولا7 لالخإلاو

 سكذوثروألا طا_قألل ة(كM=hلLإلا ة(للا .لوألا ءزجلا ،تونهDلا .)1985( ثلاثلا ةدونش ا7ا_لا 25

"�اه ،ب(بل 26
 .fÃÄلل ةh¡ملا ةضهنلا راد .ةلودلاو نيدلا تانزاوت -ةh¡ملا ةسFنDلا .)2012( #

 .قباسلا ردصملا 27
 .قباسلا ردصملا 28
 .قباسلا ردصملا 29
 .قباسلا ردصملا 30
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 Mu 2021.https://bit.ly/3xvqpuYمتtس

 .ة_حملا ة_تكم ،)أ( سداسلا ءزجلا ،ة(ط_قلا ةسFنDلا ةصق .)100.ص( س�ñيإ ،ي¡ملا :ةركذملل لمالا صنلا �ع عالطالل 34

 .قباسلا ردصملا 35

 .قباسلا ردصملا 36
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 .اهسفن ةلملاو ةفئاطلل نومتfي نيذلا يأ 40
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"! ،1956 ويام 21 خــــhراتب ةhردنكسإلا فانئõسا ةمÑحم مÑح )1 43
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"! ةنودم #Î امR انزلا ةلعل الإ قالطلا زجت
 .سدقملا ل(جنإلا #
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 اوباجتساف #"äمزلا روطتلا اورياس« اهباحصأ نأ ة=Mخألا ةh ناثلا رداصملا نع تلاقو سدقملا ل(جنإلا #
"ÿ(عض تا_غرل

 ماÑحأ نأ ة(سانتم نمزلا نم اًحدر ةاغلملا ة(لملا مLاحملا اهتق_طف )...( ل(جنإلا نم اهل دنس ال ىرخأ با_سأل قالطلا اوحا7أف نام2إلا #
 .»اهيف قيلطتلا مرحت ل(جنإلا

 .سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLإلا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس

 .قباسلا ردصملا 44

 .قباسلا ردصملا 45

 .قباسلا ردصملا 46

 .قباسلا ردصملا 47

"�اه ،ب(بل 48
 .fÃÄلل ةh¡ملا ةضهنلا راد .ةلودلاو نيدلا تانزاوت -ةh¡ملا ةسFنDلا .)2012( #

 .ة(سا_علا7 سñور ا_نألا ةع_طم .ةدحاولا ةجوزلا ةعÂÄh .)1997( ثلاثلا ةدونش ا7ا_لا 49

 .سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLإلا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس 50

"�اه ،ب(بل 51
 .fÃÄلل ةh¡ملا ةضهنلا راد .ةلودلاو نيدلا تانزاوت -ةh¡ملا ةسFنDلا .)2012( #

 .سكذوثروألا ط_قلل ة(توهاللاو ة(كM=hلLإلا ة(للا .هخسفو هنالط£و جاوزلاو ة_طخلا يدقعل ة(صخشلا لاوحألا "=>ناوق .)1990( ب(لص ،لاhروس 52
"! تاعامتجالا ەذه تدقُع 53

"�اه ،ب(بل .1998 ةنس نم Muمفون 15و ر£ تeأ 28و رياني 20 #
 راد .ةلودلاو نيدلا تانزاوت -ةh¡ملا ةسFنDلا .)2012( #

 .fÃÄلل ةh¡ملا ةضهنلا

 .قباسلا ردصملا 54

 .قباسلا ردصملا 55

""اقتلا تاءارج!و عاضوأ ضع7 م(ظنت نوناق .ة(نوناق تاروشfم 56
# !"

 .2000 ةنسل 1 مقر ة(صخشلا لاوحألا لئاسم #
https://manshurat.org/node/27318 
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