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 نومداقلا اهوسدنهم .نيطسلف ضرأ ىلع اهتابّكرم لماكب ةلود تطّطخ لب ،طقف تانطوتسم ةّينويهصلا ةكرحلا نِبت مل
 ،تاونس عضب لالخ يفو .قرولا ىلع اًطوطخ اومسرو ،مالقألاو طئارخلا اولمح ،ناكملا اوشيعي مل نيذّلاو ،برغلا نم
 ىلإ اهلامش نم ضرألا هجو ّقشت ،ّةيعانص قطانمو ّةيعارز ٍضارأو عراوشو هايم عيراشم ىلإ طوطخلا هذه ّلوحتتس
 ّ.ينويهصلا عورشملل ّةيسايسلاو ةّيركسعلا ةنميهلا نّمؤتل ؛اهبونج

 ّينويهصلا ناطيتسالا تايادب ذنم اًّيسايس تفّظُو ،ةّيزكرم ةادأ هايملا طيطخت لّكش ،ةديدعلا ةّيطيطختلا رواحملا نيب نم
 ّينيطسلفلا ناسنإلا طابترا قمع باصأف ؛اهماظن رّيغو اهعّوط ،الّوأ ةعيبطلاّ يليئارسإلا هايملا طيطخت هجاو .نيطسلف يف
  .ةّيعيبطلا هتئيبب

 هايملا ةرفو باطخو "ضيبألا باتكلا"

 عيراشم لالخ نم ًةيادب ،ّيناطيربلا بادتنالا ةرتف يف ،نيطسلف يف هايملل ةّينويهصلا عيراشملاو تاطّطخملل ريظنتلا أدب
 ةّيدوهيلا ةرجهلا ريربتل ؛عسوأ تاطّطخم ةغايص يفّ مث ،اهتماقإب نورجاهملا أدب يتّلا ةّيدوهيلا تانطوتسملا ّيرل ؛ةّيّلحم
 .نيطسلف ىلإ فالآلا تائمب

 

 
 
 1939 ماع ّيناطيربلا بادتنالا نع رداصلا "ضيبألا باتكلا"
  

 ذإ ؛اهنيب نم هايملاو ،ّةيعيبطلا دراوملا ّرفوت لاؤسب ،ّةرم ّلوأل نيطسلف ىلإ ةّيدوهيلا ةرجهلا ّةيضق تنرتقا ،1939 ماع
 يف ًافلأ 75 ـب دوهيلا نيرجاهملا ددع ديدحتب ىضق يّذلا ،"ضيبألا باتكلا" كاذنيح ّةيناطيربلا ةموكحلا تردصأ
 ،"ضيبألا باتكلا" رادصإ ىلع اهبضغ مغر .باعيتسالا ىلع ةقطنملا ةردق ةّيدودحم ىلإ اًرظن ؛ةيلاتلا سمخلا تاونسلا
 لبوقف ،ةّيعيبطلا دراوملا لوح ّيداصتقاو ّيملع شاقن ىلإ ،ةرجهلا ةّيضق ليوحت يف ةصرف تدجو ةّينويهصلا ةكرحلاّ نأ الإ
 ،اهيدّيؤمو اهيطّطخمو ةّينويهصلا ةكرحلا يسدنهم نم ةّيجولونكتو ةّيسدنه عيراشمو ،ةّيملع ثاحبأب ّيناطيربلا ءاعّدالا



 هايم ليوحت تناك ،كاذنيح تحُرط يتّلا تاطّطخملاو راكفألا ّمهأ ّنإ .هتّبثتو "داعيملا ضرأ" يف هايملا ةرفو باطخ معدت
 ةرجهلا نيكمتو بونجلا ّيرل ؛لامشلا يف هايملا ةرفو ّلغتسي ،ّيرطق عورشم ربع ،ّيوارحصلا بقنلا ىلإّ ندرألا رهن
 .ةّيدوهيلا

 ضرألا ىلع عقاو ضرف

 ىطعأ لب ،بسحف فالآلا تائمب ةّيدوهيلا ةرجهلا رّربي مل ،ةّيسدنه تاطّطخمب قفرملا ،نيطسلف يف هايملا ةرفوب ءاعّدالا ّنإ
 ةئشانلا ةلودلل ّةيجيتارتسإلاو ّةينمألا تاجاحلل الإ ،باسح نود نيطسلف ضرأ ىلع ّيليئارسإلا عّسوتلل رضخألا ءوضلا
 دعت مل يتّلا ،ضرألا نم ةنكمم ةحاسم ربكأ ىلع ةلودلا ءانبب ّةيليئارسإلا ةّيطيطختلا عيراشملا تأدب .ةبكنلا ضاقنأ ىلع
 تارداصملا دعب - ّةيليئارسإلا ةلودلا كلمت ،1967 ماع دودح نمضف ،ّيليئارسإلا طيطختلا اهلطي مل تاحاسم فرعت
 ميسقتلاو طيطختلا ةّيلمع لّهس يذّلا رمألا ؛يضارألا لمجم نم %93 هتحاسم ام - ةّينيطسلفلا يضارألل ةفحجملا
 .ءانبلاو

  

 ةّيليئارسإلا ةّينطولا روصلا ةعومجم | 1952 ماع بقنلاب ةلوج يف	نويروغ نب	ديفاد 
  

 اًّيداصتقاو ّاًينمأ اًعارذ ،ةقلطملا هناّكس ةّيبلاغ ترّجُه يذّلا نيطسلف بونج ربُتعا ،ةديدجلا ةطيرخلل ةلماشلا ايؤرلا نمض
 تادلبلاو ،ةّيعارزلا يضارألا رشن نم بقنلل ةّيوارحصلا ةئيبلا عنمت ملو ،نويروغ نب ديفاد بسح ةّيليئارسإلا ةلودلل
 - ةّيعارزلا يضارألا تّطغ ،قطانملا نم هريغو بقنلا يف .ءارحصلا دادتما ىلع ةّيعانصلا قطانملاو ،تاباغلاو ،ةديدجلا
 تميقأ دقو .ددجلا نيرجاهملل ةشيعم ردصمو ةّينمأ ةمزحأ ًةلّكشم ؛ةديدع ةّيدودح قطانم - هايملل ربكألا كلهتسملا



 نم ةيلاتلا تاجوملا نيكست ىلإ تفده يّتلا ،ّةيليئارسإلا "ريوطتلا تادلب" يضاملا نرقلا نم تانيسمخلا ةيادب يف
 .اهقمع يفو اهفارطأ ىلع ناّكسلا رشنو ةلودلا دودح ميسرتل ؛بقنلاو ليلجلا يف ةّيجيتارتسإ قطانم يف ،نيرجاهملا
 تاحاسمً ةيساك ،ّةيئيبلا ةميقلا ةعيرذ تحت ،ةيقابلا ىرقلا نيبو ،ةّرجهملا ىرقلا قوفو ،دودحلا ىلع تاباغلا تعرُزو
 ةلئاع ّلك ىلع ،تامنودلا تارشع عيزوت ّدح لصو ،اًّيليئارسإ اًّيطيطخت اًسجاه ضرألا ىلع ةرطيسلا تناك .ةعساو
 ةئم يلاوح رشتناف ؛"ةّيدرف ةعرزم"ّ يعارزلاّ ينكسلا طمنلا اذه ّيمُس دقو ،ةيئان ةّيدرف ةعرزم يف شيعلا ىلع تقفاو
 .ةطيرخلا ىلع ةّيفاضإ ةحاسم تّنولو ،بقنلاو ليلجلا يف ةعرزم

  

 ّحشلا ىلإ ةرفولا نم

 ؛هايملل ةعجان ةرادإو ميظنت ىلإ ،نيطسلف ىلإ دوهيلا نييالم ةرجه هتقفار يّذلاو ،ّيليئارسإلا ّيطيطختلا فّرطتلا جاتحا
 ىلإ ةّيميظنتلا ةجاحلا ىلع ةوالعو .هتّيجيتارتسإو هتاّيولوأ بسح اهعيزوتو ،هعورشم فارطأ ّلك ىلإ اهلوصو نمضي يك
 ؛ةّيموقلا ةلودلاو ةّيليئارسإلا ةّيوهلا ءانبو ،ةّيمسرلا ةلودلا قفارم سيسأت ىلع اهتايادب يف ليئارسإ ةلود تلمع ،هايملا
 نع عجارت ىلإ عورشملا اذه جاتحا .كاذنآ اًّيزكرم اًعورشم ةدحاو ةّيموكح ةطلس تحت هايملا ىلع ةرطيسلا تناكف
 ّماع كلم ىلإ هايملا لّوح ،ديدج ّيليئارسإ نوناق 1959 ماع ّنُسو ،ةرفاو نيطسلف يف هايملا ّنإ لئاقلا ،ءاعّدالاب كّسمتلا
  .ةطلسلا ةقفاوم الب هايم ردصم ّيأ لامعتسا عنميو ،ةّيموكحلا هايملا ةطلس هنوؤش ريدت ،ةلودلل

  

 "ريوطتلا تادلب" نمض اًّيليئارسإ ةفّنصملا ندملا نم :"دارَع"
  



 يف ،اهتاونقو هايملا تاّطحم عيمج ّمضي يذّلا ،ّيرطقلا هايملا عورشم ءانب ،ةلحرملا هذه يف ،ةّيليئارسإلا تاطلسلا تأدب
 تلفتحا ،1964 ماع .ّيوارحصلا بونجلا ىلإ ّينغلا لامشلا يف هايملا رداصم نم ،هايملا عيزوت مّظنت ةدحاو ةكبش
 رهن - كلذب – حبصيل ؛بقنلا ىلإ الوصو ةّيربط ةريحب نم ،ةّيجولونكت تاّطحم ربع هايملا ّخض ءدبب ةّيليئارسإلا ةلودلا
 عالدنا يف اًببس ناكو ،ّةيليئارسإ ةّينمأ تاديدشت ّيرطقلا هايملا عورشم ءانب تقفار دقو .هايملل ّيزكرملا ردصملا ّندرألا
 هعيباني يفو هيف اًّقح ّندرألاو ايروس كلمت يذّلا ،ّندرألا رهن هايم ىرجم فرحي ّهنأل ؛ةّيروسلا ةلودلا عم ةديدع تاهجاوم
 .عورشملا نم رّثأتتس يتّلا

 نكلو ،اًّيرادإو اًّيجولونكت ليئارسإ اهب ّىنغتت يتّلا ةّيموقلا عيراشملا ّمهأ نم اًدحاو ،ّيليئارسإلا ّيرطقلا هايملا عورشم ربتعُي
 يف ةّيفوجلا هايملاو ،ةّيربط ةريحبو ،ّندرألا رهن :ةقطنملا يف ةحاتملا ةّيعيبطلا هايملا رداصم عورشملا فزنتسا ،هتاذ تقولا يف
 ةيؤر نكمي هيف ،عقاو ىلإ ّيميظنت ّيسايس باطخ نم ،ّحشلا باطخ اذهب لقتنا ؛نيّيسيئرلا لابجلاو لحاسلا يَضوح
 يلاوح دعب ،ّيخيرات ضيضح ىلإ ،طوبهلا يف ّرمتسملا ،ةّيربط ةريحب يف هايملا ىوتسم لصو .ةدّرجملا نيعلاب فافجلا
 دوقع ةعبرأ نوضغ يف ،%35 ىلع ديزي امب ،ّتيملا رحبلا ةحاسم تّصلقت دقو ،ةريحبلا نم ّخضلا ءدب نم اًماع نيعبرأ
 اّمأ .ّةيعانص ةريحب ىلإ ّلوحت يّذلا ،لماكلابّ يبونجلا هأزج مويلا رحبلا دقفو ،ّيليئارسإلا عورشملا قالطنا نم طقف
 ،ةديدع عيباني اذهب ترّثأتو ؛اهحيلمت ةجرد ىلإ اهاوتسم ضفخ ىلإ ىّدأ دقف ،ةّيفوجلا هايملل هيف غلابملا كالهتسالا
 .دالبلا لوط ىلع ةريثك راهنأ ّتفجو

  

اههايم ىوتسم يفّ رمتسملا صقانتلا ببسب ةّيربط ةريحب بلق يف ةريزج روهظ  | EBA 
  

 قالطنال تدّهمو ،ءاقبلا ىلع اًديدهت تلّكش ةورذ ىلإ ةقطنملا يف هايملا فافج لصو ،طقف دوقع ةعضب نوضغ يف
 هايملا مويلا لّكشت .ةمداعلا هايملاو رحبلا هايم ةيلحت ىلع ساسألاب دمتعت ،ليئارسإ يف هايملا طيطخت يف ةديدج ةلحرم



 ّيرطقلا هايملا عورشم هاجتا لّوحتو ،ةّيّلحم تاجاحل الإ ةّيربط ةريحب نم ّخضلا فّقوت ّمَث نمو ؛ّيساسألا هايملا ردصم ةالحملا
 .دالبلا يقاب ىلإ سمخلا ةيلحتلا تآشنم نم ،لحاسلا نم أدبيل

  

 ّيئيبلا ررضلا ؛ةعيبطلا ماظن رييغت

 رداقلا ملحلا فاخت الأ اهيلع تاذلاب ليئارسإ ةلود ّنكل ،نيريثكلل اًملح ودبي ةالحملا رحبلا هايم نم ءارحصلا ّير ّنإ"
 تاردقلاو ،ملعلاو ،ايؤرلاب تقّقحت مالحأ ةجيتن وه ةلودلا هذه يف قّقحت امّ لك ّنإف ؛ةعيبطلا ماظن ليوحت ىلع
 ليئارسإ تعّوط اًّقحو ؛هايملا ةيلحت ةّيناكمإ نويروغ نب لّيخت ؛ناكملا ةعيبط ىلع ىلاعتت يتّلا تاملكلا هذهب ،"ةّيعئالطلا
 .ةيلحتلا يف طقف سيلو ،ةّيليئارسإلا طيطختلا لحارم ّلك يف اهماظن تلّوحو ،ةعيبطلا

  

ّيبونجلا ءزجلا ءافتخا :تّيملا رحبلا فافج  | Nasa 
  

 اذه ىّدأّ مث ،ةّيربط ةريحب يف هايملا ىوتسم ضفخو ،ّتيملا رحبلا فافج ىلإ هايملل هيف غلابملا كالهتسالاو ّخضلا ىّدأ
 ةريحب هايم لامعتسا ىّدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ .تّيملا رحبلا يف ةيهتنملا ،دفاورلاو رهنألا نم ديدعلا ىرجم رييغت ىلإ رمألا
 تزّيم ةديدع تاعورزم ّومن ةّيناكمإ كلهأ يذّلا رمألا ؛اهنم ةّيورملا ةّيعارزلا ةبرتلا ةحولم عافترا ىلإ ،اًّيبسن ةحلاملا ةّيربط
 ،ةالحملا ةمداعلا هايملا ىلع دامتعالا ىلإ ةعارزلا تلّوحت نأ دعب ىّتح ،ةمزألا هذه تّرمتسا .اهريغو نيتاسبلاك انتقطنم
 .ّةيعارزلا ةبرتلا هّلمحتت ام قوفت ،ةيلاع ةحولم ةجردب ىقبت اّهنكلو ،تاّثولملا نم فَّظنُت يّتلاو



 ضرألا ليهأت فدهب ؛لحاسلا تاعقنتسم نم اهريغو ةلوحلاك تاعقنتسملا نم ديدعلا فيفجتب ةعيبطلا ليئارسإ تبراح
 ضاوحألا ىلإ هايملا بّرست ّةيناكمإ ىلعو ،قطانملا هذهل ةّيئيبلا ةبيكرتلا ىلع ءاضقلا ىلإ اذه ىّدأو ؛ءانبلاو ةعارزلل
 .ناطيتسالا عقر عيسوتل ؛ةّيعيبطلا تاّيمحملا نم تامنودلا فالآ تائم ىلع ليئارسإ تضقو .ةّيفوجلا

  

 ايديميكيو |	ةلوحلا ةريحب
  

 ،تاباغلاو ةعارزلاب ؛رضخألا نوللاب ءارحصلا ليئارسإ براحت ؛اهتعيبط ىلع ةحضاوو ّةينلع اًبرح يناعتف ءارحصلا اّمأ
 لويسلاو راطمألا ّةّيمك يف ؛ّيوارحصلا خانملا يف تّرثأو ،ضرألا نول نم تّريغ ةعارزلاّ نإّ مث ،عناصملاو ءانبلاب اهبراحتو
 هفرعت يّذلاّ يئيبلا ماظنلابو ةبرتلاب ّترضأف ؛تاباغلا ةعارزل ةّيوارحصلا ضرألا ةليقثلا تالآلا تّقش امك ،اهريغو ةرارحلاو
 ،ةّيدرفلا عرازملاو ،ةّيوونلا ةعانصلاو ،ةّيركسعلا دعاوقلاو ،عناصملاو تادلبلاو ةعارزلا ّدم ىرج دقو .اهزّيميو ءارحصلا
 تكلُهتساو ،بقنلا ّلك ىلإ هايملا بيبانأ تلصوف ؛ةمزاللا ّةيتحتلا ىنبلا ّلكب ،بقنلا يف ترشتنا عيراشم نم اهريغو
   .ءارحصلا رّيغ يذّلا عيرسلا ءانبلا يورتل دراوملا

  

 

 



 ّيئيبلا رييغتلاو شطعلا ةّيحض ّينيطسلفلا ناسنإلا

 يتّلا ،ةحيحشلا تاّيّمكلا ىلإ ةفاضإلابف ؛لدعلاب اهعّزوت مل ،هايملا رداصم عيمج ىلع ةّيليئارسإلا ةلودلا ترطيس نأ دعب
 48 يضارأ يف ّةينيطسلفلا تادلبلا يناعت ؛ّةيفوجلا امهرداصم فيفجتو ،ّةزغو ّةيبرغلا ّةفضلا قطانمل ليئارسإ اهحنمت
 .لصاحلا دراوملا فازنتسال ّةيحض عقتو ،ةريثك زييمت تاسايس

  

 نولكشأ يف هايملا ةيلحت ةأشنم :ليئارسإ يف سمخ نم ةدحاو
  

 ّةيعارزلا يضارألا تور لب ،اهيورت نأ نود اهلالخ نم ّترمو ،48 يضارأ يف ةّينيطسلف يضارأ هايملا عيراشم ترداص
 هتردق مدعو ،هريغك ّيرلا تاعارز ىلع دامتعالا ىلع ّينيطسلفلا ةردق مدع ىلإ ىّدأ ام ؛ةّيدوهيلا تادلبلا يف ةعساولا
 ّدم عنمت ذإ ؛اًخراص اًزييمت ةلودلا سرامت .هايملاو تاحاسملا كلمت يّتلا ،ةّيليئارسإلا ةعارزلا قوس ةّيلامسأر ةسفانم ىلع
 تادلبلا تاحّطسم نمض عقت يّتلاو ،اًمامت ةرواجملا ّةيعارزلا يضارألا ّدمت لباقملابو ،ءاملاب نّوينيطسلف اهكلمي ٍضارأ
 ،اًّيدرف - اهعيب تابو ،ةحبرم ريغ ،اهنم شايتعالا ىلع ّينيطسلفلا داتعا يتّلاو ،ةّيعارزلا يضارألا تحبصأ دقو .ةّيدوهيلا
 ّينيطسلفلل ىّقبت ام دّدهي - نّيينيطسلفلا نم ةحبرم ريغ ّةيعارز ٍضارأ ءارشب ،ةديدع ّةيليئارسإ تالواحم ريثأت تحت وأ
 .%3 ـلا اهتحاسم ىّدعتت ال ،اًّدج ةّظتكم تادلب يف ،ّيليئارسإلا طيطختلا هقنخ نأ دعب ،ةحوتفم تاحاسم نم

 نم ،بقنلاو ليلجلا يف ،ةّيودبلا تادلبلا تعنمو ،هايملا ىلع اهترطيس ليئارسإ تّلغتسا ،ضرألا نادقف بناج ىلإ
 مُرح نيح يفو ،مويلا ّىتح هايملا اهلصت الو ،اهب فرتعم ريغ بقنلا يف تادلبلا تارشع تلاز امف ؛هايملا ةكبشب لاصّتالا
 راعسأب هايملا ءارش ىلإ ّيودبلا ّرطضيل ؛ّيدرف لكشب بيبانألا ّدم نمو ،رابآلا ءانب نم اًضيأ اوعنُم ؛هايملا تاونق نم ودبلا



 هايم راعسأ ىلع ةلودلا يف نوعرازملا لصحي نيح يفف ؛ليحتسم هبش اًرمأ اًضيأ ةعارزلا نم لعجي شطعلا اذه ؛ةفعاضم
 هنيب - الصأ ةعساولا - ةّوهلا عّسوتتف ؛برشلا هايم راعسأ فاعضأ لداعت راعسأب ءاملا ءارش ىلإ ّيودبلا ّرطضيس ؛ةضّفخم
 زيكرتلا ندم ىلإ اولقتنيل ؛ودبلا ىلع طغضلا نم ديزملا ةسراممل ؛ءاملاب تادلبلا لاصيإ ليئارسإ عنمت .ّيدوهيلا هسفانم نيبو
 .بقنلا يف تميقأ يتّلا ،عبسلا

  

 ةلادَع | بقنلا يف ّينيطسلف لفط
  

 ،ةّيوارحصلا ةعيبطلا يف ةّرحلا ةكرحلا ىلع داتعا نمف ؛ّيودبلا ةاسأم ءارحصلا ىلع برحلا تفعاض ،رشابملا شطعلا قوف
 يف ّيودبلا اهنع ثحب يّتلا هايملا رداصم نم اهّيرو يشاوملا ةيبرت ىلعو ،لويسلاو راطمألاو خانملل ًاعبِت ةعارزلا ىلعو
 لّوحت دقل .اهنم شاتعاو اهفرع يتّلا ةيراجلا ههايمو ،هتبرت ةّيحالص تباصأ ،ةّيئيب تارّيغت ةّيحض مويلا حبصأ ؛ةعيبطلا
 ،ّيليئارسإلا داصتقالا ىلع دمتعي لماع ىلإو ،ةعنطصملا ندملل نبا ىلإ ءارحصلل نبا نم ،ةّيسايق ةّينمز ةرتف يف ،ّيودبلا
 .لئادب نود ،ةرواجملا ةنيدملا يف

 هتّيوه لّكش يّذلاو ّ،ينيطسلفلا ناسنإلا هيف شاتعا يّذلا ناكملا هجو ليئارسإ تلّوح ،دوقع ةعضب نوضغ يف
 برضو ،هضرأبّ ينيطسلفلا طبرت يّتلا ةقالعلل برض رييغتلا اذه يف ناكو ،ّيداصتقالاوّ يعامتجالا هّروطت تّايناكمإو
 .هدالب ةعيبط هتفرعمل

 نّييلصألا اهنّاكس ةّيوه يفو ،اهملاعم يف ّريغي ،ضرألا قوف اًحرج تكرت ،ةعيبطلاو ضرألا ىلع ،ةّيليئارسإلا ةطلسلا ّنإ
 .اًّيموي
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